Ενορία. Το Προσκύνηµα τών Προσκυνη
Προσκυνηµάτων.

Αν ό πιστός δέν ζει τήν ζωή της ενορίας,
δέν ζει τήν ζωή τηςς Εκκλη
Εκκλησίας. Η σωτηρία
του περνά µέσα από τηνν ενορία
ενορία. Είναι γι
αυτόν τo Προσκύνηµα τών Προσκυνη
Προσκυνηµάτων.
Όπου είσι δύο ή τρεις συνηγµένοι εις
«Όπου
τό έµόν όνοµα, εκεί είµί έν µέσω αυτών», είπεν ό Κύριος
Κύριος. Η σύναξις
αυτή καλείται Ενορία
ία καί κέντρον αυτής ό Ναός, του οποίου τακτικός προσκυνητής είναι ο πιστός. Εκεί µέσα τελεσιουργείται τό
µυστήριον της Εκκλησίας τού Χριστού µας, ώ ή δόξα καί τό κράτος
εις τούς αιώνας, Αµήν.
π.∆οσίθεος Κανέλλος
ΕΤΟΣ Ι∆΄ • ΜΑΙΟΣ 2016 •
Σ' ένα βιβλίο ̟αµ̟άλαιο της Ορθοδοξίας βρίσκεται
τούτο το γεγονός, ̟ου αναφέρεται στον αββά Αγάθωνα.
Μερικοί ασκητές, ̟ου άκουσαν τη φήµη του και τη
µεγάλη διάκριση ̟ου είχε, ̟ήγαν να τον ε̟ισκεφθούν.
Θέλοντας να τον δοκιµάσουν αν οργίζεται, τον ρώτησαν:
«Εσύ είσαι ο Αγάθων, ̟ου λένε ̟ως είσαι ̟όρνος και
υ̟ερήφανος;» «Nαι, αδελφοί µου, εγώ είµαι». «Εσύ είσαι
o Αγάθων ο φλύαρος και κατάλαλος;» «Nαι, αδελφοί
µου, εγώ είµαι». «Εάν είσαι ο Αγάθων ο αιρετικός;» Τότε
ο Αγάθων α̟οκρίθηκε: «Όχι, δεν είµαι αιρετικός!»
Οι ασκητές τον ρώτησαν να τους ̟ει, γιατί όσα του
έλεγαν ̟ρώτα τα ̟αραδέχονταν για τον εαυτό του, ενώ
το λόγο τούτο, µε την κατηγορία του αιρετικού, δεν τον
βάσταξε; Κ' εκείνος, ο γέροντας ο άγιος και διακριτικός,
τους α̟άντησε: «Τα ̟ρώτα, εµαυτώ ε̟ιγράφω· όφελος
γαρ έστι τη ψυχή µου. Το δε αιρετικός, χωρισµός εστι α̟ό
του Θεού, και ου θέλω χωρισθήναι α̟ό Θεού». Οι
ασκητές θαύµασαν την ̟νευµατική σοφία της διακρίσεως
του γέροντα και έφυγαν ̟νευµατικά οικοδοµηµένοι.

κόσµου· ὁ ἀκολουθῶν ἐµοί οὐ µή περιπατήσῃ ἐν τῇ
ζωῆ#».
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Είµαστε πολύ τυχεροί εµεί
οι
«µετά
Χριστόν»
άνθρωποι γιατί αποτελούµε
εν δυνάµει δοχεία και σκεύη
του Παναγίου Πνεύµατο.
Ο τρόπο για να γίνουµε
δεκτικοί
τη
Θεία
Χάριτο είναι απρόσµενα
εύκολο.
Σίγουρα
πιο
εύκολο και από το να τον
περιγράψουµε. Μα το
τον
έδωσε άλλωστε ο Κύριο
Κύριο·
«Ἐγώ εἰµι τό φῶ# τοῦ
σκοτίᾳ, ἀ
ἀλλ' ἕξει τό φῶ# τῆ#

Το τεύχος αυτό (125ο) είναι και το τελευταίο για την λήγουσα
Κατηχητική χρονιά.
χρονιά Θα ε̟ανέλθουµε εάν θέλει ο Θεός τον
Οκτώβριο. Καλό ξεκούραστο και δροσερό καλοκαίρι.
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Στις µέρες µας υπάρχουν «εκ γενετής τυφλοί»
τυφλοί»;
Oταν γεννήθηκε δεν αντίκρισε το φως του ήλιου. Ποτέ τα
µάτια του δεν τα χάιδεψε η οµορφιά της κτίσης. Μεγαλώνοντας
δεν έβλεπε γελαστά πρόσωπα γύρω του… Ήταν εκ γενετής
τυφλός.
Πορεύτηκε σχεδόν µόνος µέσα στο σκοτάδι του. Κανένας
άνθρωπος δεν µπορούσε να τον απαλλάξει από το δυσβάσταχτο
φορτίο του. Κανείς δεν µπορούσε να απαλύνει τον πόνο του.
Μέχρι την στιγµή που µπροστά του βρέθηκε ο Κύριος... και η πορεία στο σκοτάδι
σταµάτησε. Ο Χριστός, ως στοργικός πατέρας, δεν µένει στα προηγούµενα, µηδενίζει
τον χρόνο και αρχίζει τη δηµιουργία εκ νέου. Φτιάχνει πηλό και δηµιουργεί τώρα
αυτό που η φύση στέρησε από αυτόν τον άνθρωπο.
Ποιος θα µπορούσε να αρνηθεί ότι στις µέρες µας υπάρχουν «εκ γενετής τυφ
τυφλοί»;
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που οδηγήθηκαν ή γεννήθηκαν στο σκοτάδι µιας αίρεσης δεν
µοιάζουν τραγικά µε τον «εκ γενετής τυφλό»; Άνθρωποι δικοί µας, γονείς, αδέρφια
µας, συνάνθρωποί µας που πορεύονται µια ζωή χωρίς Χριστό και ζουν µακριά από
το Φως της Αναστάσεώς του. Αυτά
µπορούν σε µια στιγµή να αλλάξουν. Μια
στιγµή που ο άνθρωπος καλοπροαίρετα
και
απαλλαγµένος
από
εµµονές,
προκαταλήψεις και δογµατισµούς θα
αναγνωρίσει τον Σωτήρα Χριστό και θα
στρέψει το πρόσωπό του για να δεχτεί την
ζωογόνο παρέµβαση του Κυρίου στους
ψυχικούς και σωµατικούς οφθαλµούς του.
Ακόµα όµως και οι κατ’ όνοµα
«Χριστιανοί» που ζουν µέσα στην αµάθεια
ή
χειρότερα
στην
ηµιµάθεια,
δεν
αποτελούν µία παραπλήσια εκδοχή του
«εκ γενετής τυφλού»; Η δική µας τύφλωση
προέρχεται από την δική µας αδιαφορία
και µεγαλώνει όσο εµείς αµελούµε. Μέχρι
πότε θα ζούµε στο σκοτάδι; Για εµάς τους
Χριστιανούς είναι ακόµα πιο εύκολο να
αναδυθούµε στο Φως.
∆εν έχουµε παρά να ενδιαφερθούµε και
να εντρυφήσουµε στις αλήθειες της πίστης µας. Το σκοτάδι δηµιουργ
δηµιουργείται µε την
απουσία του φωτός. Έστω και µία λάµψη είναι ικανή να διαλύσει και το πυκνότερο
σκοτάδι, πόσο µάλλον ο Χριστός που είναι το Φως το αστείρευτο, το Φως το
αληθινό.

χει η αδικία ηµεροµηνία λήξης; Είναι δυνατόν να
διαγραφούν εγκλήµατα τέτοιου µεγέθους και
έκτασης, επειδή όσοι τα έχουν υποστεί είναι από
χρόνια πεθαµένοι; Ποια στάση οφείλει να κρατήσει η
πολιτισµένη ανθρωπότητα απέναντι στην Τουρκία που
αρνείται πως όσα διέπραξε κατά τον Αρµενίων, των
Ποντίων και των Ασσυρίων είναι γενοκτονίες;
Δεν
εν αποτελεί συνενοχή στα πεπραγµένα της η απουσία αυστηρής
παγκόσµιας καταδίκης; Γιατί, αν στις παρυφές της Ευρώπης τις πρώτες
δεκαετίες του 20 ου αιώνα κατακρεουργήθηκαν λαοί και δεν αποδοθούν ποτέ
ευθύνες, σηµαίνει πως οι σκοπιµότητες έχουν συνθλίψει
συνθλίψ κάθε έννοια δικαίου
στον ΄κόσµο. Εµείς
µείς οι άµεσα ενδιαφερόµενοι Έλληνες πως οφείλουµε να
κινούµαστε; Βοήθησε η έως τώρα Εθνική µας αλαλία και σε τι ακριβώς; Στο
σπίτι του κρεµασµένου πρέπει να µιλήσουµε για το σχοινί. Και να µιλάµε για
πάντα. Για να µην τολµήσει κανείς να ξαναστήσει κρεµάλα.
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Απο το Βιβλίο ''Όσοι δεν γέλασαν ποτέ''.

Υπέροχο να σ'αγαπούν δυστύχηµα να µην το καταλαβαίνεις.
Όταν αγαπάς κάποιον,
κάποιον τον νιώθεις ζωντανό µπροστά σου.
Μοναξιά νιώθει αυτός που δεν αγαπά,
αγαπά και η µοναξιά
γίνεται µεγαλύτερη,όταν
µεγαλύτερη όταν θέλω να µ'
µ αγαπούν.
αγαπούν Το βίωµα
της ειρήνης και της πληρότητας µπορεί να πραγµατωθεί
µόνο δια της ξενιτιάς.
ξενιτιάς Ξενιτιά είναι το σάλτο της καρδιάς
να βγει έξω να βρει τον άλλο όπως είναι, χωρίς
απαιτήσεις,
απαιτήσεις χωρίς κανόνες.
κανόνες Πρέπει να ξενιτευτείς από
τους άλλους ώστε να τους βρεις.
Να φύγεις δηλαδή µακριά από αυτό που νοµίζεις ότι είναι οι άλλοι ν' αφήσεις
πίσω σου τις προσδοκίες σου να ξενιτευτείς από τις επιθυµίες του εγώ
σου. Νιώθουµε µόνοι γιατί απαιτούµε την αγάπη των άλλων.
άλλων Είµαστε µόνοι γιατί
απαιτούµε µία "αγάπη"
αγάπη που θα µας νταντεύει θα µας κολακεύει, θα γιγαντώνει το
εγώ µας. Υπέροχο να σ
σ'αγαπούν
αγαπούν δυστύχηµα να µην το καταλαβαίνεις.
Όταν η αγάπη θα πάψει να σηµαίνει
σηµαίν
σάρκα, συµφέρον και ηδονή τότε ίσως οι
άνθρωποι δούνε τους συνανθρώπους τους.(π.Π)
τους
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