
««««Σχώµεν τον Χριστόν εν ταις καρδίαις ηµών» 

 

Να έχουµε τον Χριστό στις καρδιές µας.  

Τον Χριστό που γεννήθηκε 
για να φέρει στον κόσµο 
αγάπη, ειρήνη και ελπίδα.  

Γι' αυτό κι εµείς κάθε χρόνο 
γιορτάζουµε τις Εορτές και 
θα συνεχίσουµε να τις γιορτάζουµε παρά τις 
δυσοίωνες προβλέψεις των ηµερών, για να 
αντλούµε ελπίδα και υποµονή.               Επ.∆.Γ 

 «Γούµενε, τυρί. Κολοκοτρώνης» 

   Ὁ Κολοκοτρώνης εἶχε 
πολλὲς φορὲς ἀγανακτήσει 
ἀπὸ τὰ ποµπώδη καὶ φλύαρα 

κείµενα τῶν γραµµατικῶν 
του. Κάποτε περνώντας µὲ τ’ 
ἀσκέρι τοῦ νύχτα κοντὰ στὸ 

µοναστήρι τῆς Βελανιδιᾶς, 
πρόσταξε τὸν γραµµατικό του 

νὰ γράψει ἕνα µήνυµα πρὸς τὸν ἡγούµενο,γιὰ νὰ 

τοῦ στείλει τυρὶ ποὺ χρειαζόταν τὸ καταπονηµένο 

στράτευµα. Ὁ λογιότατος γέµισε δύο-τρεῖς σελίδες 
κατεβατό. Μὲ τὰ κοµψά του γράµµατα, τοὺς 
κούφιους τίτλους καὶ τὶς δασκαλικὲς περιττολογίες. 

  -«Ἀκόµα µωρέ;» τὸν ρώτησε ὁ Κολοκοτρώνης, 
βλέποντας τὸν νὰ ἱδρώνει καὶ νὰ καθυστερεῖ. 
Παίρνει τὸ χαρτί, βλέπει τὰ κατορθώµατα τοῦ 

γραµµατικοῦ καὶ φρίττει. Σκίζει ἕνα κοµµάτι χαρτὶ 
καὶ γράφει ὁ ἴδιος τὸ λακωνικὸ µήνυµα, τρεῖς 
λέξεις ὅλες κι ὅλες, στὸ µοναστήρι: «Γούµενε, τυρί, 
Κολοκοτρώνης».Σὲ µία ὥρα εἶχαν καταφθάσει οἱ 
τενεκέδες µὲ τὸ τυρί. 
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8.00 µ.µ – 12.30 ν. 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ για την ΥΠΑΠΑΝΤΗ 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
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««««Η Η Η Η ἘἘἘἘκκλησία διά τκκλησία διά τκκλησία διά τκκλησία διά τῆῆῆῆς ες ες ες εὐὐὐὐχχχχῆῆῆῆςςςς        ὁὁὁὁμιλεμιλεμιλεμιλεῖῖῖῖ     

εεεεἰἰἰἰς τόν Θεόνς τόν Θεόνς τόν Θεόνς τόν Θεόν» 

 
ήν προσευχήν τοήν προσευχήν τοήν προσευχήν τοήν προσευχήν τοῦῦῦῦ    ἉἉἉἉγίου γίου γίου γίου ὌὌὌὌρουςρουςρουςρους ποιός δέν τήν γνωρίζει; 

Ἀποτελεῖται ἀπό μία φράσιν μικρᾶν, ἀπό μετρημένας τάς 

λέξεις. «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν». 

      Μέ τήν βοερΜέ τήν βοερΜέ τήν βοερΜέ τήν βοερᾶᾶᾶᾶν κραυγήνν κραυγήνν κραυγήνν κραυγήν «Κύριε», δοξολογοῦμεν τόν Θεόν, 

τήν ἔνδοξον μεγαλειότητά του, τόν βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ, τόν 

δημιουργόν τῆς ὁρατῆς καί ἀοράτου κτίσεως, ὅν φρίττουσι τά 

σεραφίμ καί τά χερουβίμ. 

     Μέ τήν γλυκυτάτην Μέ τήν γλυκυτάτην Μέ τήν γλυκυτάτην Μέ τήν γλυκυτάτην ἐἐἐἐπίκλησινπίκλησινπίκλησινπίκλησιν καί πρόσκλησιν «Ἰησοῦ», μαρτυροῦμεν ὅτι εἶναι παρών 

ὁ Χριστός, ὁ σωτήρ ἡμῶν, καί εὐγνωμόνως τόν εὐχαριστοῦμεν, διότι μᾶς ἡτοίμασε ζωήν 

αἰώνιον. Μέ τήν τρίτην λέξιν «Χριστέ», θεολογοῦμεν, ὁμολογοῦντες ὅτι ὁ Χριστός εἶναι 

αὐτός ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί Θεός. Δέν μᾶς ἔσωσε κάποιος ἄνθρωπος οὔτε ἕνας ἄγγελος 

ἀλλά ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἀληθινός Θεός. 

      ἘἘἘἘν συνεχείν συνεχείν συνεχείν συνεχείᾳᾳᾳᾳ, διά τ, διά τ, διά τ, διά τῆῆῆῆς ς ς ς ἐἐἐἐνδομύχου ανδομύχου ανδομύχου ανδομύχου αἰἰἰἰτήσεωςτήσεωςτήσεωςτήσεως «ἐλέησόν με», προσκυνοῦμεν καί 

παρακαλοῦμεν νά γίνη ἴλεως ὁ Θεός, ἐκπληρῶν τά σωτήρια αἰτήματά μας, τούς πόθους καί 

τάς ἀνάγκας τῶν καρδιῶν μας. Καί ἐκεῖνο τό «μέ», τί εὖρος ἔχει! Δέν εἶναι μόνον ὁ ἑαυτός 

μου· εἶναι ἅπαντες οἱ πολιτογραφηθέντες εἰς τό κράτος τοῦ Χριστοῦ, εἰς τήν ἁγίαν 

Ἐκκλησίαν, εἶναι ὅλοι αὐτοί πού ἀποτελοῦν μέλος τοῦ ἰδικοῦ μου σώματος. 

      Καί τέλος, διά νά εΚαί τέλος, διά νά εΚαί τέλος, διά νά εΚαί τέλος, διά νά εἶἶἶἶναι πληρεστάτηναι πληρεστάτηναι πληρεστάτηναι πληρεστάτη ἡ προσευχή μας, κατακλείομεν μέ τήν λέξιν «τόν 

ἁμαρτωλόν»,ἐξομολογούμενοι ---πάντες γάρ ἁμαρτωλοί ἐσμεν- καθώς ἐξωμολογοῦντο καί 

ὅλοι οἱ ἅγιοι καί ἐγίνοντο διά ταύτης τῆς φωνῆς υἱοί φωτός καί ἡμέρας. Ἐξ αὐτῶν 

ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι ἡ εὐχή ἐμπεριέχει δοξο λογίαν, εὐχαριστίαν, θεολογίαν, παράκλησιν 

καί ἐξομο λόγησιν. Μέσα εἰς τούς αἰώνας ἡ Ἐκκλησία διά τῆς εὐχῆς ἀφ’ ἑνός μέν ὁμιλεῖ εἰς 

τόν Θεόν, ἀφ’ ἑτέρου δέ μέ αὐτήν ἐνθουσιάζει τά τέκνα της καί τά θεοποιεῖ. Ἡ νοερά 

προσευχή εἶναι κάτι πού γεμίζει ὁλόκληρη τήν κτίσιν καί φθάνει καί μέχρις ἡμῶν τῶν 

ἀνθρώπων.                                                                                        Αιμιλιανός  ὁ Σιμωνοπετρίτης 

 

 

 

�οὺς τρεῖς µεγίστους φωστῆρας τῆς τρισηλίου Θεότητος, 
τοὺς τὴν οἰκουµένην ἀκτῖσι δογµάτων θείων 

πυρσεύσαντας· τοὺς µελιρρύτους ποταµοὺς τῆς σοφίας, 
τούς τὴν κτίσιν πᾶσαν θεογνωσίας νάµασι 

καταρδεύσαντας· Βασίλειον τὸν µέγαν, καὶ τὸν Θεολόγον 
Γρηγόριον, σὺν τῷ κλεινῷ Ἰωάννῃ, τῷ τὴν γλώτταν 
χρυσορρήµονι· πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί, 

συνελθόντες ὕµνοις τιµήσωµεν· αὐτοὶ γὰρ τῇ Τριάδι, ὑπὲρ 
ὑµῶν ἀεὶ πρεσβεύουσιν. 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 

 

●Ό εγωισµός είναι σάν τό στενό ρούχο 

 

Ή ταπείνωση είναι ή βάση όλων των αρετών, θαύµα 

είναι ή υπέρβαση τών νόµων της φύσεως. Ό εγωισµός 

είναι πάθος που δύσκολα αποβάλλει ό άνθρωπος. Είναι 

σάν ένα στενό ρούχο πού φοράει ό άνθρωπος καί τό 

βγάζει µέ µεγάλη δυσκολία, γιατί του είναι πολύ στενό. 

 

●Τό διαβατήριο των δοκιµασιών 

Τίς δοκιµασίες νά τις δεχόµαστε µέ υποµονή, χωρίς στενοχώρια, σάν ευλογία 

τού Θεού. Όταν κάποιος µάς αδικεί, πρέπει νά χαιρόµαστε καί νά θεωρούµε 

αυτόν πού µάς αδικεί µεγάλο ευεργέτη. Διότι γίνεται αίτια αποταµιεύσεως µας 

στην άλλη ζωή. Μέ τίς δοκιµασίες πού επιτρέπει ό Θεός µάς κάνει νά ετοιµαζό-

µαστε γιά τήν Ούράνια Βασιλεία Του, έχοντας στό χέρι του τό διαβατήριο των 

δοκιµασιών. 

  ●Όποιος προλάβει... 

-Γέροντα, ποιος πρέπει νά κάνει τις δουλειές του 

σπιτιού; Ή γυναίκα η ό άντρας; 

Όποιος προλάβει πρώτος... Αυτός θά εχει καί τό 

µεγαλύτερο µισθό. 

 

●Ή άνατροφή του παιδιού 

Ή ανατροφή του παιδιού αρχίζει από την εγκυµοσύνη. Αν η µητέρα πού κυοφορεί 

συγχύζεται καί στενοχωριέται, τό έµβρυο µέσα στην κοιλιά της ταράζεται. Ένώ, 

όταν η µάνα προσεύχεται καί ζεί πνευµατικά, τό παιδάκι στην κοιλιά της µάνας 

αγιάζεται. 

 

●Ή άξια της καλοσύνης 

Ή καλοσύνη µαλακώνει καί ανοίγει τήν 

καρδιά, σάν τό λάδι τή σκουριασµένη 

κλειδαριά. 

 
 

Γέρων Παίσιος 
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