
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Οφείλετε ακόµη να έχετε ύπ’ όψιν σας ότι η κακή συµπεριφορά των ενοριτών προς 

τον Ιερέα των µπορεί να επιφέρει πολλή ψυχική και 
εκκλησιαστική ζηµιά. Ας λάβωµε το παράδειγµα από τον 
κυβερνήτην του πλοίου. Του αναγνωρίζουν οι 
αξίωµα και την αρχήν του και του αποδίδουν την 
οφειλοµένην τιµήν και υπακοήν; Κυβερνά τότε µε την 
απαιτουµένην επιστασίαν και καταβάλλει κάθε προσπάθειαν 
δια την ασφάλειαν του πλοίου και των επιβατών.
        Εάν όµως τον στενοχωρούν και τον τα
εναντίον του κακολογίαν των, και αν τον παρακούουν και 
τον περιφρονούν, τότε, χάνει και την αντοχή του και την 
τέχνη του και χωρίς να το θέλει τους εκθέ
κινδύνους. 
        Οµοίως συµβαίνει και µε τους ιερείς. Εάν τους τι
θα µπορέσουν να βοηθήσουν εις την ψυχική σας ασφάλεια. 
Αν όµως, µε την περιφρονητική προς αυτούς διαγωγή σας 
και την καταλαλιά σας, τους κάµνετε να αθυµούν, θα 

παραλύσετε την προθυµίαν των και θα επιφέρετε το ψυχικόν σας ναυάγιον.
 

Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος 

 

φείλετε ακόµη να έχετε ύπ’ όψιν σας ότι η κακή συµπεριφορά των ενοριτών προς 
τον Ιερέα των µπορεί να επιφέρει πολλή ψυχική και 
εκκλησιαστική ζηµιά. Ας λάβωµε το παράδειγµα από τον 
κυβερνήτην του πλοίου. Του αναγνωρίζουν οι επιβάται το 
αξίωµα και την αρχήν του και του αποδίδουν την 
οφειλοµένην τιµήν και υπακοήν; Κυβερνά τότε µε την 
απαιτουµένην επιστασίαν και καταβάλλει κάθε προσπάθειαν 
δια την ασφάλειαν του πλοίου και των επιβατών. 

άν όµως τον στενοχωρούν και τον ταράττουν µε την 
εναντίον του κακολογίαν των, και αν τον παρακούουν και 
τον περιφρονούν, τότε, χάνει και την αντοχή του και την 
τέχνη του και χωρίς να το θέλει τους εκθέτει εις µυρίους 

µοίως συµβαίνει και µε τους ιερείς. Εάν τους τιµάτε,  
θα µπορέσουν να βοηθήσουν εις την ψυχική σας ασφάλεια. 
Αν όµως, µε την περιφρονητική προς αυτούς διαγωγή σας 
και την καταλαλιά σας, τους κάµνετε να αθυµούν, θα 

παραλύσετε την προθυµίαν των και θα επιφέρετε το ψυχικόν σας ναυάγιον. 

ΕΤΟΣ  ΙΣΤ΄ •   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

 

 

   

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2017  •     ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 128 



 

 

 
       

 Είναι σωτήρια η υπακοή Κύριος και

Θεός µας, πριν δυο χιλιετίες
περίπου, «εταπείνωσεν εαυτόν γενόµενος

υπήκοος µέχρι θανάτου

Αποτελούµε µια ευλογηµένη κοινωνία Θεού
Μια κοινότητα πορευοµένη προς την

αιωνιότητα. 

          H ενορία µας υπάρχει µε σκοπό να οδηγούµαστε µέσω της

Κατήχησης και της Αγάπης, στο Ιερό ∆ισκοπότηρο, στη Θεία Μετάληψη

στο Χριστό. O Χριστός σώζει. H Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία και η κάθε
Θεία Λειτουργία, είναι ό,τι πιο υψηλό µας επιφυλάσσει η αγάπη του Θεού

M’ αυτήν την πράξη η ενορία µας ευλογείται και ανακαινίζεται συνεχίζει
την ενότητα και την αγάπη, αφού µέσα σ’ όλους µας ρέει το Αίµα

Εκείνου και η Χάρη του Αγίου Πνεύµατος. 

          Nα γιατί πρέπει όλοι να µεταλαµβάνουµε από το κοινό Ποτήριο
έστω µια φορά το µήνα. H Θεία Λειτουργία είναι µια επανάληψη της

Πεντηκοστής, µια πορεία ολόκληρης της δηµιουργίας προς την Αγία
Τράπεζα, προς τον Πλάστη της.  

         Μην αυτοαφορίζεστε! Αρχίσετε την ζωή σας µε σκοπό να οδηγείστε

και να πορεύεστε προς το Άγιο Ποτήριο, προς το Χριστό Αυτή είναι
Ορθόδοξη  ποιµαντική.  Το γλέντι της 

ορθοδοξίας δεν είναι φλυαρίες,δεν 
είναι το κήρυγµα του παπά, είναι η 

θ.Λειτουργία. Αν κανείς δεν ερωτεύεται 

την θ.Λειτουργία, δεν ερωτεύεται το 

ψωµί και το κρασί το πνευµατικό που 

είναι σώµα και το αίµα του Χριστού, 

είναι ένας άνθρωπος νεκρός.    

        Εύχοµαι και προσεύχοµαι ο 

Κύριος να παραµένει στις καρδιές 
µας “πάσαν την ζωήν ηµών”.  

  

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ 
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ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

ίναι σωτήρια η υπακοή. O Κύριος και 

Θεός µας πριν δυο χιλιετίες 
εταπείνωσεν εαυτόν γενόµενος 

υπήκοος µέχρι θανάτου» (Φιλ. 2, 8)! 

Αποτελούµε µια ευλογηµένη κοινωνία Θεού. 
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α γιατί πρέπει όλοι να µεταλαµβάνουµε από το κοινό Ποτήριο, 

έστω µια φορά το µήνα Θεία Λειτουργία είναι µια επανάληψη της 

Πεντηκοστής µια πορεία ολόκληρης της δηµιουργίας προς την Αγία 

ην αυτοαφορίζεστε Αρχίσετε την ζωή σας µε σκοπό να οδηγείστε 

και να πορεύεστε προς το Άγιο Ποτήριο προς το Χριστό. Αυτή είναι 

Στις καθηµερινές διαπροσωπικές σχέσεις χρειάζεται…

∆εν χρειάζεται ούτε υπερβολική αυστηρότητα

επιείκεια. Άστοχες και αδιάκριτες παρεµβάσεις έκαναν 

ανθρώπους να πικραθούν και να απογοητευθούν για πάντα. 

 Στα θέµατα προσεγγίσεως των άλλων δεν ωφελούν 

πείσµατα, ρηχότητες και

προέρχεται από γνώση, εµπειρία, πνευµατική καλλιέργεια 

και ωριµότητα. Είναι αποτέλεσµα αυτοελέγχου, 

αυτοκριτικής, µελέτης και θείου φωτισµού. Η διάκριση 

παρηγορεί και αναπαύει ψυχές. Η αδιακρισία πληγώνει, 

κουράζει και ταλαιπωρεί. Έχουν ευθύνη οι καθοδηγοί. Μη 

δηµιουργούν νέα προβλήµατα µε επιπόλαιες 

κατευθύνσεις.  

       Στις καθηµερινές διαπροσωπικές σχέσεις

πλησίασµα, κατανόηση, συνεργασία, ευγένεια, 

καταδεκτικότητα, πνεύµα θυσίας. Ιδιαίτερα τους νέους, 

όταν τους πιέζουµε, δεν τους βοηθάµε. Αντιδρούν, δεν 

ακούνε και αποµακρύνονται. Το µεγάλο ζόρισµα, 

µπούχτισµα και στρίµωγµα φέρνει τα αντίθετα 

αποτελέσµατα. Ο ανελεύθερος εξαναγκασµός είναι 

αφιλάνθρωπος. ∆ιακριτικός συνήθως είναι ο ταπεινός 

άνθρωπος. Η διάκριση αποµακρύνει τον άνθρωπο από 

επικίνδυνες για την πνευµατική ζωή υπερβολές. Η διάκριση 

αποξενώνει τους φίλους της από κάθε µορφής πλάνη. ∆εν 

αφήνει να επιδεινωθεί το νόσηµα.  

       Ο ιερός Χρυσόστοµος λέει πως στην πνευµατική 

αγωγή η µεγάλη αυστηρότητα, οι συνεχείς επιπλήξεις και 

οι πολλές παρατηρήσεις και τιµωρίες πονούν, κουράζουν 

και αποθαρρύνουν. Η διάκριση καλείται να σώσει και όχι 

να επιδεινώσει µια κατάσταση. Η συγχωρητικότητα, η 

µετάνοια και η αγάπη υπερβαίνουν την όποια αµαρτία. Ο 

ευγενικός, χαριτωµένος και ταπεινός τρόπος είναι 

χρήσιµος πάντοτε. Το καλό δεν φέρνει καλό όταν καλώς 

δεν γίνεται. Τους ανθρώπους θα βοηθήσουµε καλύτερα µε 

την αγαπητική αλήθεια, τη φιλαδελφεία και την 

καταδεκτικότητα. Κάθε άνθρωπος έχει το κλειδί του, το 

κλικ του. Να µη στεκόµαστε απέναντι του ως ανακριτές, 

δικαστές, ψυχαναλυτές και κατήγοροι.                                                         

 

+ Μοναχός Μωυσής ο Αγιορείτης
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ευγενικός, χαριτωµένος και ταπεινός τρόπος είναι 
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Μωυσής ο Αγιορείτης 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ 

ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 

   ※Προηγιασµένη 
Θεία Λειτουργία 
(Τετάρτη 5.00 µ.µ και 
Παρασκευή 7.00 ̟.µ),   

※ Όρθρος, Ώρες  
Εσ̟ερινός (Κάθε ̟ρωί)  

※Κατανυκτικός 
Εσ̟ερινός (Κυριακή 

5.00 µ.µ)  

※Μεγάλο Α̟όδει̟νο 
(∆ευτέρα,Τρίτη, Πέµ̟τη 
5.00 µ.µ) 

※Χαιρετισµοί της 
Θεοτόκου (Παρασκευή 
7.30 µ.µ)  

※Κυριακάτικη Θεία 
Λειτουργία (6.45̟.µ - 
10.00 ̟.µ) 

 


