Πανέµορφος λειµώνας γεµάτος µε ποικιλοµορφία και ευωδιαστά
λουλούδια πνευµατικά, είναι η λατρευτική εορταστική πορεία της
Εκκλησίας. Με τις Δεσποτικές, Θεοµητορικές και των Αγίων τις εορτές,
εντρυφά η ψυχή του ορθοδόξου στα αγιοσωτήρεια νάµατα της Λατρείας.
Με την αιώνιον τάξιν,, τους θεοπνεύστους
ύµνους µε την ανάγνωση των Θ. Γραφών
Γραφών,
γεµίζουµε χάρη ουράνια. Συµπύκνωση
και
περίληψη όλων αποτελεί η Θεία Λειτουργία:
«ανάµνησις του Μυστηρίου των Μυστηρίων» της
ζωής του Θεανθρώπου Χριστού
Χριστού.
Διοχετεύει η Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία στην
ψυχή µας την χάριν του ουρανού. Τρέφετε και γιγαντώνεται η ψυχή µας µε την
βίωση της Θείας Λειτουργίας και Λατρείας µε επίγνωση και συνέπεια, για την
πορεία της παρούσης ζωής µε τα δύσκολα προβλήµατα. Να γιατί οι Άγιοι
ζούσαν µε την Θεία Λειτουργία. Να γιατί οι µοναχοί µας ζουν µε την Θεία
Λειτουργία. Και η ορθόδοξη πατρίδα µας έζησε και θα ζήσει µε την Θεία
Λειτουργία. Η πίστη στη Θεία Λειτουργία είναι η συνέχεια της Ορθόδοξης
Πατρίδος µας και η ελπίδα του
ου αληθινού πολιτισµού. «Για τους Ανατ.
Ορθόδοξους Χριστιανούς η ουσία της θρησκείας … είναι η Θεία Λειτουργία … Η
Θεία Λειτουργία είναι ένα ποιοτικό και µουσικό έργο τέχνης» έγραψε ο
ιστορικός Α. Toybee.

ΕΤΟΣ ΙE΄ •

OKTΩΒΡΙΟΣ
ΩΒΡΙΟΣ 2016 •

ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΣ 126

※ Η Παναγία δεν θέλει μεγάλες λαμπάδες ※
Να μη σκέπτεστε μόνο τι θα φάτε, τι θα φορέσετε, τι
μεγάλο σπίτι θα χτίσετε. Να κτυπάτε τις πόρτες των
φτωχών, των αρρώστων, των ορφανών. Περισσότερο
να προτιμάτε τα σπίτια των θλιμμένων παρά των
χαρούμενων. Εάν κάνετε καλά έργα, θα έχετε μεγάλο
μισθό από τον Θεό.
Θεό. Θ’
Θ ’ αξιωθείτε να δείτε θαύματα,
και στην άλλη ζωή θα έχετε απέραντη αγαλλίαση. Η Παναγία δεν
θέλει μεγάλες λαμπάδες, ελεημοσύνη στους φτωχούς θέλει .
Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης

Με χαρά και αγάπη ας υποδεχθούμε τον Θείο Σπόρο

Kάθε Κυριακή πρωί….
έει ο Χριστός πως, αν την ώρα που
πας στο ναό για να προσφέρεις το
δώρο σου στο Θεό, θυµηθείς
ότι κάποιος είναι πικραµένος εξαιτίας
σου, επίστρεψε! Δηλαδή, γύρνα πίσω, βρες τα πρώτα µαζί του, και µετά
πήγαινε στο Ναό. Αν αυτό ίσχυε, τότε κάθε Κυριακή πρωί θα γινόταν
συνωστισµός στους δρόµους, απ’ τους επιστρέφοντες
επισκόπους, παπάδες, µοναχές, µοναχούς και απλούς πιστούς.

Λ

Μα τίποτα.Το πρωί της Κυριακής νέκρα στους δρόµους.Πάµε εκκλησία
κανονικότατα, «καβάλα στ’ άλογο», χωρίς σκέψη «επιστροφής
επιστροφής» για µια
συγγνώµη. Αθώοι, καθαροί,και δίκαιοι όλοι µας. Ψιλά γράµµατα.. Αν σε
αδικώ, µε συγχωρείς.
π.Ανδρέας Κονάνος

yoga. Eίναι
ίναι αθώα τελικά;
Å Ο εκπαιδευτής κατευθύνεται αγριεµένος προς το
πνευµατικό µου παιδί και ακολουθεί ο
παρακάτω διάλογος: - Φοράς Σταυρό ;Σοκαρισµένο το
κορίτσι απαντά: -Πώς
Πώς το ξέρετε; (τον φορούσε απο
µέσα)-Είπα, φοράς Σταυρό; -Ναί,
Ναί, φοράω!
- Να τον βγάλεις αµέσως, δε µπορώ να συγκεντρωθώ,
άκουσες; Το κορίτσι σοκαρισµένο και στενοχωρηµένο
αποχώρησε απο τη σχολή...
Å Η εκπαιδεύτρια κατευθύνεται προς το µαθητή και µε απόλυτο τρόπο... του
βγάζει µε το ζόρι κοµποσκοίνι που φόραγε στο χέρι, λέγοντάς του οτι δε µπορεί να
συγκεντρωθεί και οτι δε µπορεί να φοράει τέτοια πράγµατα στο µάθηµα... Αυτά τα
περιστατικά συνέβησαν σε σχολές yoga. Tα συµπεράσµατα δικά µας...

Εδώ
δώ στην Ελλάδα «κληρονοµούµε
κληρονοµούµε» την πίστη µας.Αυτό
όµως είναι επικίνδυνο.Επικίνδυνο, διότι όταν η πίστη δεν είναι
εσωτερικός µας καρπός -καρπός
καρπός πάλης µε την αµφιβολία,
αµφιβολία µε τον
πόνο, µε την λογική- τότε καταντά η πίστη καθήκον.Χάνεται
καθήκον Χάνεται η
δυναµική της
της.Βιώνεται
Βιώνεται στα όρια της παράδοσης,
παράδοσης του εθίµου και
όχι της σχέσης µε τον Θεό
Θεό.Γι’αυτό
Γι αυτό και η Εκκλησία
Εκκ
σηµαίνει για
τους Έλληνες
Έλληνες: παπάδες
παπάδες, σκάνδαλα
σκάνδαλα, µιζέρια,
µιζέρια «όχι
όχι και πρέπει».Οι
πρέπει Οι
χριστιανοί καταντούν άνθρωποι µε απωθηµένα,
απωθηµένα φυλακισµένοι σε
µια ζωή µε καθήκοντα και υποχρεώσεις.Και η πίστη περνά στο
περιθώριο
περιθώριο.Πιο
Πιο µεγάλη αξία έχει η διατήρησή της πίστης ως έννοια
και χαρακτηριστικό του γένους µας και όχι ως Χάρη,
Χάρη ως Σχέση,
Σχέση ως
Ελευθερία, ως Εµπιστοσύ
Πιστεύουµε στον Θεό επειδή είµαστε
Έλληνες ή επειδή µατώσαµε µέσα στην γέννα
της αναζήτησης; Είναι ένα ερώτηµα.Γι” αυτό
και καταντούµε στο όνοµα της δήθεν πίστης
µας να αναθεµατίζουµε άλλους ανθρώπους
λόγο χρώµατος, εθνικότητας.Πιστεύουν λένε οι
Έλληνες αλλά πολεµούν τον µοναχισµό, τους
κληρικούς.Πιστεύουν λένε οι Έλληνες στην
Ορθοδοξία αλλά συγχρόνως φλερτάρουν και µε
κάθε είδους ειδωλολατρία.Γιατί τελικά η
καρδιά µας µένει αµέτοχη της Χάρης.∆εν
ζητούµε τον Θεό, αλλά µένουµε στα «πέριξ» του
Θεού.
Είναι επικίνδυνο να λες ότι πιστεύεις
επειδή και µόνο έτσι σου µάθανε.Επικίνδυνο
γιατί η πίστη δεν είναι ρούχο που το παίρνεις
και το φοράς (και ανα πάσα ώρα και στιγµή το
πετάς).Η Πίστη κατοικεί µέσα σε καρδιές,
µέσα σε δάκρυα, µέσα στο αίµα που χύνεται
στις σιωπηλές µας στιγµές.
Η Πίστη δεν «κληρονοµείται»,
τελικά.Η Πίστη είναι ο πιο µεγάλος
πόνος.Πόνος µιας γέννας που σε φέρνει στην
Αλήθεια, στο Φως, στον Αιώνιο.Και αυτός ο
πόνος είναι δώρο.∆ώρο που σου δόθηκε όχι
γιατί το άξιζες αλλά γιατί το ζήτησες
ζήτησες, το θέλησες . Πιστεύω. Μεγάλη κουβέντα…
π
π. Παύλος Παπαδόπουλος
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