
“Έπεσα”.....“Σήκω”.....
Ένας πήγε µία φορά στον Πνευµατικό και του 

είπε µία αµαρτία του και του την είπε όπως 

την έκανε.Μετά από ένα διάστηµα ξαναπήγε 

και είπε την ίδια αµαρτία. “Έπεσα” του λέει 

του Πνευµατικού. Τού λέει ο Πνευµατικός 

“σήκω”.Μετά από ένα διάστηµα ξαναπήγε και 

του λέει “ξανά έπεσα” του Πνευµατικού. 

“Ξανασήκω” του λέει ο Πνευµατικός και 

τόκανε πολλές φορές και τον ρώτησε ο εξοµολογούµενος: “Ως πότε θα µου λες 

σήκω;” Καί του λέει ο Πνευµατικός: “ώσπου να πάψεις να µου λες έπεσα. Αν 

πας από εδώ ως εκεί και στο δρόµο βρείς µία πέτρα και πέσεις, θα κάτσεις 

εκεί”; 

– Όχι, λέει, θα σηκωθώ. 

– Αν πάλι πας παρακάτω και βρείς µία πέτρα και πέσεις τι θα κάνεις; θα 

κάτσεις πάλι εκεί; 

– Όχι θα σηκωθώ του λέει. 

– Έτσι θα κάνεις, του λέει, µέχρι που να µάθεις να περπατάς…

 

ΠΕΜΠΤΗ  1  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
8.00 µ.µ – 12.30 ν. 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ  4  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 3.00 µ µ

Α̟ογευµατινό Προσκύνηµα στο
Σιµωνο̟ετρίτικο Μετόχι της 

Αναλήψεως στον Βύρωνα και
στις 7.00 µ.µ ̟αρακολούθηση της

θεατρικής ̟αράστασης 

«Ελευθέριος Βενιζέλος» η ο̟οία

̟αρουσιάζει την ̟ορεία και την δράση της ιστορικής αυτής
̟ροσω̟ικότητας ̟ου σηµάδεψε την νεότερη ιστορία µας
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ρος το Σ̟ήλαιο της Βηθλεέµ 



Να πιστέψουµε στην αγάπη του Θεού. 

 

    Να λέµε όχι στην απόγνωση. Σαφώς όταν είµαστε 

µες στην θλίψη αισθανόµαστε ότι δεν θα ξαναγίνουµε 

καλά ή όπως είµαστε πριν. Μα αυτό είναι η κατάθλιψη. 

Σκέψεις µηδενιστικές, µαύρες γεµάτες θάνατο. Κι όµως, σας το λέω µετά βεβαιότητας, 

θα γίνουµε καλά και καλύτερα. Ο Χριστός είναι φως και χαρά και ζωή. Τον παρακαλάµε 

απλά, ήσυχα, αθόρυβα και 

κοινωνάµε το σώµα και 

αίµα του. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, 

πρέπει να πάρουµε και 

φαρµακευτική αγωγή. Το 

ένα δεν αναιρεί το άλλο, 

όλα είναι του Θεού. Τους 

γιατρούς και τα φάρµακα 

έδωσε ο Θεός λεει η Αγία 

Γραφή.Αλληλοσυµπληρώνο

νται πάντα προς όφελος 

του ανθρώπου. 

Θα το δείτε, θα σκορπίσει 

το σκοτάδι, θα γεµίσουµε 

κι πάλι φως. Η καρδιά θα 

ζεσταθεί και θα νιώσουµε 

µια αγκαλιά να µας 

ξεκουράζει. Δεν δεν έρθει 

ο Χριστός γιατί είµαστε 

υπέροχοι αλλά γιατί µας 

αγαπάει. 

Σε αυτή την αγάπη πρέπει 

να στηριχτούµε και όχι 

στις αρετές και στην 

δικαιοσύνη µας. Αυτά τα 

βλέπει ο Θεός και γελάει. 

Να πιστέψουµε στην αγάπη 

του Θεού, στο παράδεισο 

που ζει ακόµη και στην πιο 

βαθιά µας κόλαση. 
π.Λύβιος 

Παναγία·  

Η μάνα των Αγιορειτών. 

ταν ένα γεροντάκι που μόλις άκουγε τ’ όνομα της Παναγίας έκλαιγε σαν μικρό παιδί.Ήταν 
ένας Καυσοκαλυβίτης που όποτε γύριζε πλευρό τη νύχτα έψελνε το «Άξιον εστί». Ήταν 
ένας Γρηγοριάτης ηγούμενος πού ΄χε «φάει» την εικόνα Της από τους πολλούς 

ασπασμούς. Ήταν ένας Νεοσκητιώτης που παρακαλούσε όποιον έβλεπε να μιλήσει, να γράψει, να 
εκδώσει, ότι υπήρχε για την Παναγία. Ήταν ένας μακαρίτης Ιβηρίτης που 

έπασχε από αγάπη προς την Πορταΐτισσα. Ένας Φιλοθεΐτης έλεγε: «Έχομεν 

βεβαίας τας ελπίδας εις την Γλυκοφιλούσαν»  
 

Παναγία· η μάνα των Αγιορειτών. Η Παναγία. Πάνω απ’ όλες τις αγίες. 
Μητέρα Θεού και ανθρώπων. Η καλύτερη παραμυθία. Η πιο σίγουρη 

πρέσβειρα των πιστών. Η πιο ταπεινή, η πιο καλή, η πιο σεμνή, η πιο 
υπάκουη, η πιο υπομονετική, η σιωπηλή, η γενναία, η πρώτη, η βασίλισσα, η 

Κυρία, η Έφορος, η Οικονόμισσα, η φωτοφόρος νεφέλη και μανναδόχος 
στάμνα. Χαρά να την αντικρύσεις. Ευχαρίστηση να την επικαλείσαι. Ευλογία 

να σ’ επισκέπτεται. Ελπίδα βέβαιη να την παρακαλάς. Βοήθεια μεγάλη η 

σκέπη της.  
Που να βρεις τα ωραία λόγια να την εγκωμιάσεις; Πόσο φτωχή είναι η γλώσσα για τα μεγάλα 

ονόματα; Πόσο έχει φθαρεί η γλώσσα από την κατάχρηση. Έτσι σιωπάς και τα λες όλα. Όπως 
σιωπηλή ακολουθούσε παντού τον αγαπητό Υιό Της. Μέχρι Σταυρού. Αθωνίτισσα Θεοτόκε, το 

ακοίμητο κανδήλι, το αγνό κερί, οι Χαιρετισμοί, η Παράκληση, το Θεοτοκάριο, τα Θεοτόκια δεν σου 
αρκούν. Μήτε γονυκλισίες και τάματα και προσφορές και κομποσχοίνια. Την καθαρότητα της 

καρδίας ζητάς για νάλθει ο Υιός σου να κατοικήσει και να φέρει θεοτόκες και θεοφόρες ώρες αγίας 
θεοψίας και φωτοχυσίας…  Μητέρα του Θεού, μητέρα των ανθρώπων, μητέρα του πόνου, μητέρα 

της αγωνίας, μητέρα των θλιβομένων, σύντροφε των μονομάχων του Θεού, των καλογέρων.Όπως 

και να το κάνουμε είναι ανώτερες ψυχές οι Αγιορείτες, αφού επέλεξαν ν’ αφοσιωθούν μόνιμα στην 
Αθωνίτισσα Θεοτόκο. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς· του Άξιον εστί του πάνσεπτου ναού του 

Πρωτάτου της πρωτεύουσας των Καρυών, της Κουκουζέλισσας της Μεγίστης Λαύρας, της 
Βατοπεδινής Εσφαγμένης, της Πορταΐτισσας των Ιβήρων, της Τριχερούσης του Χιλιανδαρίου, του 

Ακαθίστου της Διονυσίου, της Φοβεράς Προστασίας του Κουτλουμουσίου, της Γερόντισσας του 
Παντοκράτορος, της Γοργοϋπηκόου της Δοχειαρίου, της Μυροβλύτισσας του Αγίου Παύλου, της 

Οδηγήτριας του Ξενοφώντος και τόσες άλλες, σ’ εκκλησίες και παρεκκλήσια, κελλιά και καλύβια...  

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ  

Την Τετάρτη 14 ∆εκεµβρίου στις 5.00 µ.µ το ΕΝΟΡΙΑΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη 

Εκδήλωση µε σκοπό την ενίσχυση της Ι.Καλύβης του Αγίου 
Χαραλάµπουυς Καυσοκαλυβίων Αγίου Όρους, αλλά και του 

Φιλανθρωπικού έργου που επιτελείται στην Ενορία µας. 
Κατά την διάρκεια της θα πραγµατοποιηθεί οµιλία µε θέµα: 
«Το Μυστήριο της Μετανοίας ως µέσο προετοιµασίας για 

τα Χριστούγεννα» και θα ακολουθήσει Κλήρωση 
Λαχειοφόρου Αγοράς µε δώρα δύο Τηλεοράσεις προσφορά 

Ενορίτου µας. 

Ή 

Οι Άγιοι εἶναι πιὸ ζωντανοὶ ἀπὸ τοὺς ζωντανούς. 

Τὰ ἱερὰ λείψανα τῶν Ἁγίων µᾶς λένε ὅτι οἱ Ἅγιοι εἶναι πιὸ 

ζωντανοὶ ἀπὸ τοὺς ζωντανούς. Διότι σ᾿ αὐτοὺς καὶ ὄχι 

στοὺς ζωντανοὺς καταφεύγουν οἱ ἄνθρωποι – δὲν 

περιµένουν ἀπὸ τοὺς ζωντανοὺς βοήθεια. Προσεύχονται 

ἐπιµόνως κοντὰ στὶς λειψανοθῆκες τους, τοὺς λένε τὸν 

πόνο τους, ἐπικαλοῦνται τὴ βοήθειά τους. Καὶ παίρνουν 

ἀπάντηση! Θαυµατουργικὴ θεραπεία, λύση στὸ πρόβληµα, 

διέξοδο στὰ ἀδιέξοδα…Τὰ θαύµατα τῶν ἁγίων λειψάνων 

µᾶς ἀποκαλύπτουν ἕναν ἄλλον κόσµο, οὐράνιο, ποὺ 

ἐπικοινωνεῖ µὲ τὸν παρόντα. Δὲν τελειώνουν ὅλα µὲ τὸν 

θάνατο. Ὑπάρχει ζωὴ µετὰ τὸν θάνατο. Θὰ γίνει ἡ 

ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Μὴ δεῖς τὸ σῶµα τοῦ Ἁγίου 

χωρισµένο ἀπὸ τὴν ψυχή του καὶ πεῖς πὼς εἶναι νεκρό, 

σηµειώνει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος. Ἀλλὰ ἐκεῖνο 

πρόσεξε, ὅτι ὑπάρχει σ᾿ αὐτὸ δύναµη µεγαλύτερη ἀπὸ τὴν 

ψυχή του, ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, «πᾶσιν ὑπὲρ τῆς 

ἀναστάσεως ἀπολογουµένη, δι᾽ ὧν θαυµατοποιεῖ»· -

ὑπάρχει δύναµη ἡ ὁποία δίνει µαρτυρία σὲ ὅλους γιὰ τὴν 

ἀλήθεια τῆς ἀναστάσεως µὲ τὰ ὅσα θαυµατουργεῖ.  

     Διότι, συνεχίζει ὁ Ἅγιος, ἂν σὲ νεκρὰ σώµατα ποὺ 

ἔχουν διαλυθεῖ σὲ σκόνη ὁ Θεὸς χάρισε δύναµη 

µεγαλύτερη ἀπὸ ὅ,τι σὲ ὅλους τοὺς ζωντανούς, πολὺ 

περισσότερο θὰ τοὺς χαρίσει ζωὴ καλύτερη ἀπὸ τὴν 

προηγούµενη (ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἔζησαν στὴ γῆ) καὶ πιὸ 

εὐτυχή, κατὰ τὸν καιρὸ ποὺ θὰ στεφανώσει τοὺς ἀθλητὲς 

τῆς ἀρετῆς (PG 50, 529). 
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