
 

Η µόνιµη προτροπή

Η αγιότητα µπορεί να 

κρυµµένη πολύ κοντά µας

υποµονή της ασθένειας µας, του 

δύσκολου συζύγου µας, του 

ζωηρού παιδιού µας, του ανικανοποίητου εαυτού µας, πάντα στη 

σκιά του σταυρού, της Εκκλησίας µας, στη δρόσο του Αγίου 

Πνεύµατος. Η αγιότητα είναι για όλους µας. Αυτή εί

προτροπή της Εκκλησίας µας. Μόνο εντός της σωζόµαστε, 

λυτρωνόµαστε, αναπαυόµαστε. 

Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η µόνιµη προτροπή 

Η αγιότητα µπορεί να ᾽ναι 

κρυµµένη πολύ κοντά µας· στην 

υποµονή της ασθένειας µας, του 

δύσκολου συζύγου µας, του 

ζωηρού παιδιού µας, του ανικανοποίητου εαυτού µας, πάντα στη 

σκιά του σταυρού, της Εκκλησίας µας, στη δρόσο του Αγίου 

Η αγιότητα είναι για όλους µας. Αυτή είναι η µόνιµη 

προτροπή της Εκκλησίας µας. Μόνο εντός της σωζόµαστε, 
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        Στο Γεροντικό αναφέρεται η ̟ερί̟τωση δύο 

µοναχών ̟ου ρώτησαν τον αββά Ποιµένα για τη 

σκληρότητα της καρδίας. Ο άγιος τους εί̟ε: Το νερό 

α̟ό τη φύση του είναι α̟αλό, ενώ η ̟έτρα σκληρή·  

το κανάτι όµως του νερού ̟ου κρέµεται ε̟άνω α̟ό 

την ̟έτρα, στάζοντας στάζοντας τρυ̟ά την ̟έτρα. 

Έτσι και ο λόγος του Θεού είναι α̟αλός, ενώ η 

καρδία µας σκληρή·  όταν όµως ο άνθρω̟ος ακούει 

συνεχώς το λόγο του Θεού, ανοίγεται η καρδιά του 

στο να φοβάται τον Θεό. (Το Γεροντικό, Τ. Α΄, έκδ. Το ̟εριβόλι της Παναγίας, Θεσσαλονίκη, 

2013, σελ. 282-3) Όσοι ακούνε και διαβάζουν για ̟ολύ καιρό ̟νευµατικά θέµατα, θεολογικά 

κείµενα, ̟ατερικές α̟όψεις, κινδυνεύουν α̟ό µια συνήθεια και µια θεωρητική α̟οδοχή 

χωρίς κατάνυξη, χωρίς συγκίνηση. Είναι ̟ρόβληµα, όταν υ̟ήρξε η εµ̟ειρία της 

χαρισµατικής κατανόησης, ̟ου έδινε χαρά στην καρδιά. Γιατί µ̟ορούν να συγκρίνουν το 

τότε µε το τώρα, τη χάρη µε τη σκληρότητα της καρδιάς. Είναι ό̟ως δύο ̟ου αγα̟ηθήκαν 

δυνατά και τώρα ζουν την ̟εζότητα της καθηµερινότητας. 

        Τι να γίνει όµως; Να διακόψουµε κάθε άκουσµα και να σταµατήσουµε κάθε διάβασµα; 

Μή̟ως έτσι θα καλυτερεύσει ο µέσα µας κόσµος; Στο ̟ιο ̟άνω ̟εριστατικό, ο σοφός αββάς 
Ποιµένας φέρνοντας το ̟αράδειγµα του νερού ̟ου σταλαµατιά-σταλαµατιά µ̟ορεί να 

τρυ̟ήσει τη σκληρή ̟έτρα, ̟αροτρύνει να συνεχίσει ο άνθρω̟ος ν’ ακούει το λόγο του Θεού 

και σιγά-σιγά θα ανοίγεται η καρδιά του και θα αρχίσει να συνδέεται µε το Θεό της καρδίας, 
να συγκινείται και να α̟οκτά νόηµα η ζωή του. 

Βέβαια, δεν είµαστε όλοι το ίδιο. Οι δοκιµασίες της ζωής, ο ̟όνος, οι α̟οτυχίες και οι 
αστοχίες, φαίνεται ότι για άλλους ενεργούν θετικά και για άλλους αρνητικά. Για άλλους, 

δηλαδή, γίνονται µέσα ̟ου µαλακώνουν την καρδιά και για άλλους µέσα ̟ου τη 

σκληραίνουν. Ό̟ως κι ο κάθε άνθρω̟ος µ̟ορεί σε µία ̟ερί̟τωση ν’ αντιδράσει µε τον α΄ 
τρό̟ο και στην ίδια, σε διαφορετικό χρόνο ν’ αντιδράσει µε το β΄ τρό̟ο. 

         ∆εν µ̟ορούµε να γνωρίζουµε ̟ώς θα µας βρει ο λόγος του Θεού, σε ̟οια κατάσταση θα 

είµαστε ώστε αυτό ̟ου ακούµε να συνταράξει το είναι µας και ν’ αλλάξει η ̟ορεία της ζωής 
µας. Η Σαµαρείτισσα ̟ήγαινε καθηµερινά στο ̟ηγάδι για να ̟άρει νερό. Μια φορά όµως 

συνάντησε το Χριστό, το “ύδωρ το ζων” και άλλαξε η ζωή της. Το σίγουρο είναι ότι ο Θεός 
µας δεν αδιαφορεί στο κάλεσµά µας. Αυτός ̟ου αληθινά µέσα του Τον αναζητά, ̟ου 

̟ασχίζει να Τον γνωρίσει και δυσκολεύεται, κά̟οια µέρα 

µε κά̟οιο τρό̟ο θ’ ακούσει τη φωνή Του. 

           Μακάρι να µ̟ορούσαµε ο κάθε  λόγος Του, ̟ου 

µεταφέρεται σε µας είτε δια οµιλιών, είτε δια κειµένων, να 

µιλά στην καρδιά µας και να τη ζωογονεί. Γιατί έτσι θα 

γέµιζε η ζωή µας µε τη ζωή Του και θα είχαµε ως κατάσταση 

στην καρδιά µας την ειρήνη, τη γαλήνη, τη χαρά Του. 

 

 

                                          AΡΧΙΖΕΙ Η ΣΠΟΡΑ… 

 

ΓΙΝΕ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ  ΟΠΟΥ  ΘΑ ΣΠΑΡΕΙ , 

ΘΑ ΒΛΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ  

ΘΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΣΕΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΣΠΟΡΟΣ 
 
            √Κυριακές (7.00-10.00 π.µ)και Εορτές 
7.00 - 9.00 π.µ) : Θ.Λειτουργία µε πεντάλεπτο 

κήρυγµα ,τις Κυριακές µετά το Ι.Ευαγγέλιο. Μετά τη 
Θ.Λειτουργία προσφέρεται καφές για το εκκλησίασµα στο Ενοριακό µας 
Κέντρο. 
           √ Σάββατο: Θ.Λειτουργία µε κόλλυβα για τους  κεκοιµηµένους. 
            √ Καθηµερινώς: Μετά την Πρωινή(8.30 π.µ-12.30 µ.) και την 
Εσπερινή Ακολουθία (6.00-7.30 µ.µ)ο Ιερέας θα βρίσκεται στο Γραφείο του 
και θα προσφέρει καθηκόντως την διακονία του για  την Εξοµολόγηση µας, 
την συζήτηση,την  βοήθεια  και την στήριξη του σε οτιδήποτε µας  απασχολεί. 
             √Τετάρτη  5.00 – 6.00 µ.µ: H Παράκληση στον Οσιοµάρτυρα 
 µας  και το  Εσπερινό Κήρυγµα µε θέµα για εφέτος την ανάλυση των 
ύµνων της Παρακλήσεως του Αγίου. 
             √Tέλεση Ιερού Σαρανταλείτουργου  των Χριστουγέννων(15/11-
25/12) και Ιερου ∆εκαπενταλείτουργου της Παναγίας(1-15/8) 
             √ Μηνιαίως (µετά  από  ανακοίνωση) : Ιερό Ευχέλαιο. 
              √ Εβδοµαδιαίως: Η Κατηχητική Συνάντηση για παιδιά (Σάββατο 
4.00 µ.µ) και νέους (6.00 µ.µ.) 
              √ Σε τακτικά διαστήµατα: Επίσκεψη στα παιδιά  του 6ου 
∆ηµοτικού και  του 7ουΝηπιαγωγείου . 
              √ Μια  φορά τον  Μήνα (15 του µήνα) : ∆ιανοµή  ειδών 
διατροφής  από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». 
              √ Τακτικώς  (µετά  από  ανακοίνωση): Ιερές  Αγρυπνίες (8.00 µ.µ- 
12.30 ν.). 
              √Περιστασιακώς: ∆ιάφορες Εκδηλώσεις, βραδιές  τσάι, 
Λαχειοφόροι αγορές, Βράβευση φοιτητών και σηµαιοφόρων µαθητών, 
Προβολή DVD στο Αρχονταρίκι , Εκδροµές, Ψυχαγωγικές εξορµήσεις, 
∆ιενοριακές επισκέψεις  κ.λ. 
              √Εκδόσεις: Το  µηνιαίο περιοδικό «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» -
Το  Ηµερολόγιοτου  2019. 
              √Καθηµερινώς: Πνευµατικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του 
Ναού  µας (www.inagiounikolaoutouneou.gr) και επικοινωνία στο 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (osiomnikolaos@gmail.com). 
 

 

Το  Σάββατο  27 και την Κυριακή  28 

Οκτωβρίου  ας τιμήσουμε την Εθνική μας  

Εορτή  σημαιοστολίζοντας  τα σπίτια μας. 


