Μέσα στὴ συκοφαντία, εἶναι κρυμμένο τὸ ἔλεος
λεος το
τοῦ Θεοῦ…
ᾶς συκοφάντησαν. Δὲν εἶστε ἔνοχος. Ὀφείλετε,
ὡστόσο,
νὰ
ὑπομείνετε
τὴ
συκοφαντία
μεγαλόψυχα. Καὶ ἡ ὑπομονὴ σας αὐτὴ θὰ εἶναι ὁ
κανόνας, τὸ θεραπευτικὸ ἐπιτίμιο, γιὰ παράπτωμα ποὺ
διαπράξατε καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο εἶστε ἔνοχος. Μέσα στὴ
συκοφαντία, ἑπομένως, εἶναι κρυμμένο τὸ ἔλεος τοῦ
Θεοῦ… Μολονότι δὲν εἶναι εὔκολο, πρέπει ὁπωσδήποτε
νὰ συμφιλιωθεῖτε μὲ τοὺς συκοφάντες σας. Μὲ μίσος στὴνν καρδιά, δ
δὲν μπορεῖ νὰ σωθεῖ
κανείς. Γὶ΄αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ ἀντιδροῦμε μὲ αὐταπάρνηση στὰ ἐμπαθ
μπαθῆ αἰσθήματά μας.
Ἔτσι ἐξαφανίζονται καὶ οἱ θλίψεις. Ἡ ἐμπάθεια, βλέπετε, εἶναι
ναι πο
ποὺ γεννάει τὴ θλίψη.
Γνωρίζω πόσο δύσκολα ὑποφέρεται ἡ συκοφαντία. Εἶναι
ναι λάσπη -μὰ λάσπη ἰαματική.
Ὑπομονή! Ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ λήξει ἡ δοκιμασία. Ὁ Γιατρὸς τῶνν ψυχ
ψυχῶν θὰ ἀφαιρέσει τὸ
τσουχτερὸ κατάπλασμα…Συκοφαντοῦσαν καὶ τὸν Κύριο: «Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ
οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν»
ν» (Μάτθ. 11,19). «Δαιμόνιον ἔχει καὶ μαίνεται»
(Ἰω. 10,20). Τί μεγάλη δόξα, νὰ μετέχουμε στὰ παθήματα τοῦ Χριστο
στοῦ!
Σηκῶστε ταπεινὰ κι ἀγόγγυστα τὸ σταυρό σας. Μὴ λιποψυχεῖτε. Ἂ
Ἂν ἡ συνείδησή σας δὲν
σᾶς κατακρίνει, μπορεῖτε νὰ ὑψώνετε πάντα μὲ θάρρος τὸ βλέμμα σας στ
στὸ Θεὸ καὶ νὰ
στέκεστε μὲ παρρησία μπροστά Του. Τί πιὸ σπουδαῖο ἀπ’ αὐτό;
Νὰ ζεῖτε καὶ νὰ φέρεστε φυσιολογικά. Τὸ πὼς σᾶς βλέπουν οἱ ἄλλοι
λλοι ννὰ μὴν τὸ λογαριάζετε.
Μόνο τοῦ Θεοῦ ἡ κρίση ἔχει βαρύτητα, ὡς ἀλάθητη. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι
νθρωποι δ
δὲν γνωρίζουμε
καλὰ-καλὰ οὔτε τὸν ἴδιο μας τὸν ἑαυτό, πολὺ περισσότερο τὸνν πλησίον.

Σ

Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου

Tι ωφελεί άραγε να στολίσουµε τα σπίτια µας και τους δρόµους
και να µην ευπρεπίσουµε τις καρδιές µας και να µην τις
καθαρίσουµε από τα πάθη του εσωτερικού µας κόσµου;
Αν θέλουµε να εορτάσουµε αληθινά Χριστούγεννα, ας
ακολουθήσουµε το πρόγραµµα προετοιµασίας που µας
προτείνει η Εκκλησία µας. Τι προτείνει η Εκκλησία; Την
εσωτερική καθαρότητα, που επιτυγχάνεται µε την καθαρή
εξοµολόγηση και την νηστεία όχι µόνο των τροφών αλλά και
των παθών.
Εκείνο που µας καθαρίζει πνευµατικά είναι η αποχή από κακές συνήθειες και η
απόταξη του παλαιού ανθρώπου. Η νηστεία όταν δεν συνοδεύεται από την µετάνοια και
την εξοµολόγηση ελάχιστα ωφελεί.
π.γ.στ.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 21-12-16 Ώρα 5.00 μ.μ: ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-12-16 7.00 μ.μ.: ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ(Δεν τελείται Θ.Λειτουργία).
ΣΑΒΒΑΤΟ 24-12-16 Οσιομ.Ευγενίας(παραμονή):Θ.Λειτουργία.
 Ώρα 5.00 μ.μ : Ο Μεγάλος Εσπερινός των Χριστουγέννων και η
«Υποδοχή» της Δεσποτικής Εικόνος κατά το Τυπικό Των
Ιεροσολύμων .
Ώρα
α 6.00 μ.μ: Το Μικρό Απόδειπνο και οι Χαιρετισμοί
της Γεννήσεως .

 ΚΥΡΙΑΚΗ 25-12-1 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ:

Ωρα 5.30 π.μ. : Ο Εόρτιος Όρθρος και η ξεχωριστή
Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία .
 ΔΕΥΤΕΡΑ 26-12-16
16 Σύναξις της Παναγίας: Θ.Λειτουργία.
ΤΡΙΤΗ 27-12-16 Αγίου Στεφάνου : Θεία Λειτουργία.
Μνημόσυνο του αειμνήστου π. Αλεξάνδρου Αγγούρια ( +27
+27-12-1996 ).

ΚΥΡΙΑΚΗ 1-1-17 Η Περιτομή του Κυρίου-Αγ.Βασιλείου:
Αγ.Βασιλείου:

Θ.Λειτουργία- ΔοξολογίαΕυλογία Ενοριακής Βασιλόπιττας.
Εορτή Αγ.Εφραίμ του Νεοφανούς, Προστάτου
του « Ενοριακού Ταμείου Αλληλεγγύης»- Πανήγυρις Δεξιού Κλίτους:
ΔΕΥΤΕΡΑ 2-1-17 ώρα 5.00 μ.μ:
ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ:
Ο Μεγάλος Εσπερινός και η Βράβευση των νέων φοιτητών.
ΤΡΙΤΗ 3 -1-17: Θ.Λειτουργία με Αρτοκλασία- Δεξίωση στο Aρχονταρίκι μας.
ΠΕΜΠΤΗ 5-1-17: ώρα 5.00 π.μ:: Οι Μεγάλες Ώρες
Ώρες-Εσπερινός
και Θ.Λειτουργία- Μεγ. Αγιασμός

Ώρα 5.00 μ.μ :Το Μεγάλο Απόδειπνο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-1-17 ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ:
Θ. Λειτουργία- ο Μεγάλος Αγιασμός των Υδάτων.
ΣΑΒΒΑΤΟ 7-1-17 : Αγ.Ιωάννου του Προδρόμου: Θ.Λειτουργία.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ 8-1-17:
17: Θ.Λειτουργία.
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Ο Χριστός µε τη µεγάλη Του αγάπη και µε
Πώς θα µπορέσουµε να
την µεγάλη Του αγαλλίαση που σκορπάει στις
ζήσουµε το γεγονός
ψυχές των πιστών µε όλες τις άγιες γιορτές Του,
µας ανασταίνει αληθινά αφού µας ανεβάζει ψηλά
της Γεννήσεως;
πνευµατικά. Αρκεί να συµµετέχουµε και να έχουµε
όρεξη πνευµατική να τις πανηγυρίζουµε
πανηγυρί
πνευµατικά. τότε τις γλεντάµε πνευµατικά και µεθάµε πνευµατικά από το παραδεισένιο κρασί
που µας φέρνουν οι Άγιοι και µας κερνούν.
Τις γιορτές για να τις ζήσουµε, πρέπει να έχουµε τον νου µας στις άγιες ηµέρες και όχι στις
δουλειές που έχουµε
ε να κάνουµε για τις άγιες ηµέρες. Να σκεφτόµαστε τα γεγονότα της κάθε
αγίας ηµέρας και να λέµε την ευχή δοξολογώντας τον Θεό. Έτσι θα γιορτάζουµε µε πολύ
ευλάβεια κάθε γιορτή.
Να µελετάει και να ζει τα θεία γεγονότα συνέχεια. Όταν κανείς µελετάει τα
τ γεγονότα της
κάθε γιορτής, φυσιολογικά θα συγκινηθεί και µε ιδιαίτερη ευλάβεια θα προσευχηθεί. Έπειτα στις
Ακολουθίες ο νους να είναι στα γεγονότα που γιορτάζουµε και µε ευλάβεια να παρακολουθούµε
τα τροπάρια που ψέλνονται. Όταν ο νους είναι στα θεία νοήµατα,
νοή
ζει τα γεγονότα ο άνθρωπος,
και έτσι αλλοιώνεται.
-Γέροντα,
Γέροντα, µετά την Αγρυπνία των Χριστουγέννων δεν κοιµόµαστε;
-Χριστούγεννα
Χριστούγεννα και να κοιµηθούµε! Η µητέρα µου έλεγε: «Απόψε µόνον οι Εβραίοι κοιµούνται».
Βλέπεις, την νύχτα που γεννήθηκε ο Χριστός οι άρχοντες
κοιµόνταν βαθιά, και οι ποιµένες «αγραυλούσαν». Φύλαγαν τα
πρόβατα την νύχτα παίζοντας την φλογέρα.
φλογέρ
Κατάλαβες; Οι ποιµένες πού αγρυπνούσαν
είδαν τον Χριστό.
.......Τα
-Πώς
Πώς ήταν Γέροντα, το σπήλαιο;
-Ήταν
Ήταν µία σπηλιά µέσα σε έναν βράχο και
Χριστούγεννα
είχε µία φάτνη, τίποτε άλλο δεν είχε. Εκεί
πήγαινε κανένας φτωχός και άφηνε τα ζώα
του.
σήµερα είναι
Η Παναγία µε τον Ιωσήφ, επειδή όλα
αργία,
τα χάνια ήταν γεµάτα και δεν είχαν πού να µείνουν, κατέληξαν σε
αυτό το σπήλαιο. Εκεί ήταν το γαϊδουράκι και το βοϊδάκι, που µε τα
γαλοπούλα,
χνώτα τους ζέσταναν τον Χριστό! «Ἔγνω
γνω βοῦς
βο τον κτησάµενον και
όνος την φάτνην του κυρίου αὐτοῦ», δεν λέει ο Προφήτης Ησαΐας;
-Σε
Σε ένα τροπάριο, Γέροντα, λέει ότι η Υπεραγία Θεοτόκος
εκδροµή,
βλέποντας τον νεογέννητο Χριστό, «χαίρουσα ὁµοῦ καὶ δακρύουσα»
ἀναρωτιόταν:… «Ἐπιδώσω σοι µαζόν, τῷ
ῷ τὰ σύµπαντα τρέφοντι, ἢ
"Χρόνια
υµνήσω σε, ὡς Υἱὸν καὶ Θεόν µου; ποίαν εὕ
ὕρω ἐπὶ σοί προσηγορίαν;»
-Αυτά
Αυτά είναι τα µυστήρια του Θεού, η πολύ µεγάλη συγκατάβαση
πολλά" και
του Θεού, την οποία δεν µπορούµε εµείς να συλλάβουµε!
-Γέροντα,
Γέροντα, πώς θα µπορέσουµε να ζήσουµε το γεγονός της
"του χρόνου"!
Γεννήσεως, ότι δηλαδή ο Χριστός «Σήµερον γεννάται εκ Παρθένου»;
Παρθένου
-Για
Για να ζήσουµε αυτά τα θεία γεγονότα, πρέπει ο νους να είναι
Αλεξ.Παπαδιαµάντης
στα θεία νοήµατα. Τότε αλλοιώνεται ὁ άνθρωπος. «Μέγα και
παράδοξον θαύµα τετέλεσται σήµερον», ψάλλουµε.
Άµα ο νους µας είναι εκεί, στο «παράδοξον», τότε θα ζήσουµε και το µεγάλο µυστήριο
µυστή
της
Γεννήσεως του Χριστού.Εγώ θα εύχοµαι η καρδιά σας να γίνη Αγία Φάτνη και το Πανάγιο
Βρέφος της Βηθλεέµ να σας δώση όλες τις ευλογίες Του.
Γέροντας Παίσιος

