
 

 -Έπεσες; Να σηκωθείς!

Ένας αδελφός ρώτησε τον αββά Σισώη: 

- Τι να κάνω, αββά, πού έπεσα; 

Του λέει ο γέροντας: 

- Να σηκωθείς. 

- Σηκώθηκα και ξανάπεσα. 

- Να σηκωθείς ξανά και ξανά. 

- Μέχρι πότε, όμως;  

-Μέχρι	πού	να	σε	βρει	ο	θάνατος	είτε	στη	μετάνοια	είτε	στην	πτώση.	Γιατί	σ΄	
όποια	κατάσταση	βρεθεί	τότε	ο	άνθρωπος,	σ΄	αυτή	και	φεύγει.

Απόκριες µε την Ενορία µας!

      Tην  Κυριακή των Απόκρεω 15 Φεβρουαρίου 2015
µας διοργανώνει Αποκριάτικο 
Μάνδρα Αττικής (στην κοσµική Ταβέρνα των 
αδελφών Κριεκούκη )όπου θα χαρούµε το 
 τραπέζι µε ντόπια κρέατα, τα διάφορα εδέσµατα, 
τα παραδοσιακά αρβανίτικα µακαρόνια 
(τζόλια)και το ντόπιο κρασί. 

    Αργά το απόγευµα θα επιστρεφθούµε την 
Γυναικεία Ι.Μονή Ευαγγελισµού της 
Θεοτόκου Μάνδρας όπου θα τελέσουµε την 
Εσπερινή Ακολουθία. 

      Σας καλούµε για να αποκριέψουµε σαν Ενοριακή Οικογένεια.

∆ηλώσεις συµµετοχής στο Γραφείο του Ναού µας.
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Τεύχους Αδελφών Μ̟άκα 



 

Από µάνα του Θεανθρώπου έγινε Μάνα όλων µας....
 

Είδα µια µάνα να κοιτά το παιδί της που 
περπάτησε για πρώτη φορά. Το πρόσωπό 
της έλαµψε, τα µάτια της γέµισαν δάκρυα, 
η αγκαλιά της γέµισε µε ευγνωµοσύνη.
Θαύµασα για την αγάπη της, θαύµασα για 
το δέσιµό της µε το παιδί της... 

Είδα µια µάνα να κοιτά το π
σταυρώνεται χωρίς να φταίει σε τίποτα.

σώµα του γεµάτο πληγές να καρφώνεται πάνω σε σταυρό. Άλλοι 
να το βρίζουν,  άλλοι να το κοροϊδεύουν, άλλοι να παίζουν στα 
ζάρια τα ενδύµατά του...  

Και το πρόσωπό της µάνας αυτής έµεινε ατάραχο, τα µάτι
γέµισαν δάκρυα,  το στόµα της όµως δεν άνοιξε,
παράπονο δεν ακούστηκε... η καρδιά της γέµισε συγχώρηση 
όταν στην αγκαλιά της έλαβε το τέκνο της νεκρό.
 
Θαύµασα αυτήν την µάνα, όχι γιατί δεν ούρλιαξε από πόνο, αλλά 
γιατί τον πόνο της τον έκανε αγάπη...  και από µάνα του 
Θεανθρώπου έγινε Μάνα όλων µας....       Αρχιµ. Παύλος Παπαδόπουλος

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ  ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 

Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2015 

8.00 μ.μ – 12.30 ν. 

                      «Προσέλθετε…..»  
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Θα κάνουµε  κάτι, για να ευχαριστήσουµε
τούς Άγιους µας; 

α λες πάντοτε, κάθε πρωί: «Χωρίς Εσένα Θεέ µου δεν
µπορώ να κουνήσω ούτε το δάχτυλο µου Και να ζητάς
συνεχώς να γίνει ό Θεός προστάτης της ζωής σου να σου
ανοίξει τον δρόµο, δηλαδή να σε οδηγεί όλη την ήµερα και

όσο ζεις µες στη γη. Να γίνει οδηγός σου. Όπως οι καπετάνιοι
έχουν κάποια πυξίδα, πού θα τούς καθοδηγεί πώς θα πάνε στον
προορισµό τους, έτσι κι εσύ να ζητάς απ' τον Θεό να σε φωτίζει να
είναι η πυξίδα σου ό Χριστός και η Παναγία. 

 

    ∆εν κάνει να συγκρίνουµε
τούς Άγιους Όλοι είχαν έναν
σκοπό, να διδάσκουν τον
λόγο του Χριστού στη γη
Εσύ δεν κάνει να κρίνεις
«Άγνωστοι αι βουλαί του
Κυρίου». Μόνον ό Κύριος
µπορεί να κρίνει Εµείς δεν
µπορούµε να πιάσουµε και
να κρίνουµε τις βουλές του

Θεού. Εσείς δεν µπορείτε και δεν θα κάνετε κάτι, για να
ευχαριστήσετε τούς Άγιους πού φέρετε το όνοµα τους ∆εν θα κάνει
κάτι ό Πρόδροµος για τον 'Άγιο Ιωάννη τον Πρόδροµο ή ό Ανδρέας
για τον Απόστολο Ανδρέα; Εσείς, τηρώντας τις εντολές του
Χριστού, θα ευχαριστήσετε τον Χριστό. 

Όποιος ευχαριστεί το αφεντικό, ευχαριστεί και τούς υπηρέτες του
Οι 'Άγιοι είναι δούλοι του Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο θα

ευχαριστήσετε τούς Άγιους σας. Και θα είναι τότε κοντά σας για
να σάς προστατεύουν και αυτοί και ό Κύριος
φανερωθεί µια Κατερίνα, µια Βαρβάρα, µια Παρασκευή µια

Μαρίνα!... Ξέρετε, παιδιά µου, αν έρθει όπως είναι και
παρουσιαστεί ή Μαρίνα, αυτός ό ήλιος θα χάσει την οµορφιά του

Τόση χάρη έχει αυτή ή Άγια, τόση δύναµη
Γέροντας Αµβρόσιος Λάζαρης 

Όταν η ψυχή σου µιλά, εσύ καλύτερα να σιωπάς.

Και σκύψε όσο µπορείς να την ακούσεις, 

γιατί η φωνή της είναι πάντα ψίθυρος,

για να µήν ενοχλεί την επιθυµία σου.

 

Ν

Θα κάνουµε κάτι για να ευχαριστήσουµε 
 

α λες πάντοτε κάθε πρωί Χωρίς Εσένα, Θεέ µου, δεν 
κουνήσω ούτε το δάχτυλο µου». Και να ζητάς 

συνεχώς να γίνει ό Θεός προστάτης της ζωής σου, να σου 

ανοίξει τον δρόµο δηλαδή να σε οδηγεί όλη την ήµερα και 
όσο ζεις µες στη γη Να γίνει οδηγός σου Όπως οι καπετάνιοι 

εί πώς θα πάνε στον 
προορισµό τους έτσι κι εσύ να ζητάς απ τον Θεό να σε φωτίζει, να 

∆εν κάνει να συγκρίνουµε 
τούς Άγιους. Όλοι είχαν έναν 
σκοπό, να διδάσκουν τον 
λόγο του Χριστού στη γη. 

Εσύ δεν κάνει να κρίνεις. 
Άγνωστοι αι βουλαί του 

Κυρίου». Μόνον ό Κύριος 
µπορεί να κρίνει. Εµείς δεν 
µπορούµε να πιάσουµε και 

κρίνουµε τις βουλές του 

Εσείς δεν µπορείτε και δεν θα κάνετε κάτι, για να 

ευχαριστήσετε τούς Άγιους πού φέρετε το όνοµα τους; ∆εν θα κάνει 
κάτι ό Πρόδροµος για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδροµο ή ό Ανδρέας 
για τον Απόστολο Ανδρέα Εσείς τηρώντας τις εντολές του 

Όποιος ευχαριστεί το αφεντικό ευχαριστεί και τούς υπηρέτες του. 

Οι Άγιοι είναι δούλοι του Χριστού Με αυτόν τον τρόπο θα 

ευχαριστήσετε τούς Άγιους σας Και θα είναι τότε κοντά σας, για 

τεύουν και αυτοί και ό Κύριος. Αν έρθει και 
φανερωθεί µια Κατερίνα µια Βαρβάρα µια Παρασκευή, µια 

Μαρίνα Ξέρετε παιδιά µου αν έρθει όπως είναι και 
παρουσιαστεί ή Μαρίνα αυτός ό ήλιος θα χάσει την οµορφιά του. 

Τόση χάρη έχει αυτή ή Άγια τόση δύναµη.                                                      
 

ταν η ψυχή σου µιλά, εσύ καλύτερα να σιωπάς. 

Και σκύψε όσο µπορείς να την ακούσεις,  

γιατί η φωνή της είναι πάντα ψίθυρος, 

για να µήν ενοχλεί την επιθυµία σου. 

Ὅποιος ἔχει 
ταπεινοφροσύνη, 
γλῶσσα δὲν ἔχει γιὰ 
νὰ ἐλέγξει τὸν ἕναν 
ποὺ εἶναι ἀμελής ἢ 
τὸν ἄλλον ποὺ εἶναι 
ἀσεβής·	οὔτε μάτια 
ἔχει, γιὰ νὰ 
παρατηρεῖ τὰ 
ἐλαττώματα ἄλλου·	
οὔτε αὐτιὰ ἔχει, γιὰ 
νὰ ἀκούει ὅσα δὲν 
ὠφελοῦν τὴν ψυχή 
του·	καὶ δὲν ἔχει νὰ 
μιλήσει σὲ κανέναν 
γιὰ τίποτε ἄλλο, 
παρὰ μόνο γιὰ τὶς 
ἁμαρτίες του·	ἀλλὰ 
καὶ μὲ ὅλους τοὺς 
ἀνθρώπους ἔχει 
εἰρηνικὲς σχέσεις ὄχι 
γιὰ κάποια φιλία, 
ἀλλὰ γιὰ χάρη τῆς 
ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ 
(Μάρκ. 9:50).  Ἄν 
κανεὶς δὲν βαδίζει 
τὸν δρόμο τοῦτο τῆς 
ταπεινοφροσύνης, 
ἀκόμα κι ἂν νηστεύει 
αὐστηρά, τρώγοντας 
κάθε ἕξι μέρες ἢ 
ἐπιδοθεῖ σὲ 
ὁποιουσδήποτε 
μεγάλους ἀγῶνες, 
χαμένοι πηγαίνουν 
ὅλοι του οἱ κόποι.. 

 
Αββάς Ησαίας 

 

 


