Ένας Χριστός για τις δουλειές µας.
«Μοιάζουµε καµιά φορά µε τους ανθρώπους που
παντρεύονται µία κοπέλα για να την έχουν στο σπίτι για τις
δουλειές, κι έχουν και µίαν άλλην για να την απολαµβάνουν.
Έτσι κι εµείς, έχουµε την Εκκλησία, τον Χριστόν, αλλά
ευχαριστιόµαστε µε το ένα και το άλλο». Μετανοήσαµε
τύποις, στα χαρτιά, έτσι κάπως συµφεροντολογικά, έχοντας
τώρα τον Χριστό να µάς κάνει τα ρουσφέτια µας σε καµία
απ’ τις δουλίτσες µας. Δε ψάχνουµε απόλαυση σ’ Αυτόν, όχι
βέβαια, έχουµε δικές µας απολαύσεις.
Κάναµε τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού
και Θεό, κλητήρα µας, θυρωρό γενικών καθηκόντων,
κουβαλητή του φακέλου του ρουσφετιού µας στη
γραµµατεία του 3ου ορόφου. Ένας Χριστός για τις δουλειές
µας. «Ο φάκελος πήγε, Χριστέ;; Α, µην αργήσει ξανά!!».
Όλα καλά.
Αιµιλιανός ο Σιµωνοπετρίτης

Χαμένοι τηλεθεατές του καναπέ…
Χρόνια τώρα μας ετοιμάζουν το μέλλον μας. Και εμείς χαμένοι
τηλεθεατές του καναπέ, απολαμβάνουμε την ήττα μας.
Μας έχουν κατακλύσει τα πρέπει μα, άκου ένα ακόμα. Πρέπει να
πάρεις το μέλλον στα χέρια σου. Όχι μόνος σου, όλοι μαζί. Να μπούμε στο
παιχνίδι. Δεν έχει σημασία αν είσαι βασιλιάς του παιχνιδιού.
Δεν πρέπει όμως να είσαι πιόνι. Και ο βασιλιάς και το πιόνι στο τέλος
στο ίδιο κουτί μπαίνουν.
ίνουν. Εκείνο που πρέπει να κάνεις είναι να ορίζεις τις
κινήσεις, να είσαι ο παίκτης.
Να πιστεύεις στο μέλλον για να πιστέψει αυτό σε σένα και να σε
πλησιάσει. Και είναι απλό: Μίλα, Αγάπα, Αντιστάσου. Όχι μόνος σου, όλοι
μαζί.
Κώστας Ζουρδός
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Το τεύχος αυτό το ̟ροσφέρει ο Εκκλ. Ε̟ίτρο̟ος κ.∆ηµήτριος Ασήµου
εις µνήµην των Γονέων του Εµµανουήλ και Γαρυφαλλιάς.
Γαρυφαλλιάς

Χτυπούν την Εκκλησία. ∆εν πειράζει, αντέχει.

Βάλσαµο όχι βάσανο…
Είναι εύκολο να διορθώνεις τους άλλους, να τους κουνάς
"δασκαλίστικα" το δάχτυλό σου. Είναι εύκολο να παραµονεύεις
για να παρατηρήσεις και να κατακρίνεις.
Είναι εύκολο αλλά όχι ψυχωφέλιµο.Δεν ήρθαµε σ'αυτήν την
ζωή για να γίνουµε ένα βάσανο για τους άλλους, ακόµα κι αν είναι
"για το καλό τους", όπως πολλές φορές υποστηρίζουµε.
Το θέµα είναι να γίνουµε βάλσαµο όχι βάσανο για τους άλλους.Και αυτό θα γίνει όταν
έχουµε συγκατάβαση και ταπεινωση, τότε ο λόγος µας γεµίζει γλυκάδα·
υκάδα· ποτίζεται το
βλέµµα µας µε µια γοητεία που µόνο η αγάπη µπορεί να εκπέµψει.
Ας σταµατήσουµε να ψάχνουµε αφορµές για να ξεσπάσουµε µε κακία και εµπάθεια
πάνω στους άλλους λόγο της δικής µας ανικανοποίητης µαταιοδοξίας και των
ψυχονευρωτικών καρπών
πών του εγωισµού µας. Ας αναζητούµε ευκαιρίες για να
ξεσπάσουµε πάνω στους άλλους φιλιά και αγκαλιές.
Υ.Γ. ακόµα κι αν οι άλλοι στέκονται µακρυά σου (για τους δικούς τους λόγους) εσύ να
στέλνεις τα φιλιά σου· κάποιο απ'
όλα θα καρποφορήσει µέσα τους.
Αρχιµ. Παύλος Παπαδόπουλος
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Ας το ζήσουµε και φέτος
µε ̟ροσευχή και χαρά
χαρά!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
8.00 Μ.Μ-12.30
12.30 Ν
Ν. ΑΓΡΥΠΝΙ
ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ

Η Εκκλησία, λέει ο διακεκριµένος φιλόλογος Κώστας Γανωτής, είναι
σαν την Αρετώ στο διήγηµα «Η στοιχειωµένη κάµαρα» του
Παπαδιαµάντη. Έτσι το λέει ο Γανωτής: «Η Αρετώ είναι σαν την
Εκκλησία, που όλοι την κτυπούν
κτυπ
και αυτή τους δέχεται και τους
συγχωρεί» . Η Αρετώ του Παπαδιαµάντη συγχώρησε τον πατέρα
της, που είχε σκοπό να τη ρίξει στη θάλασσα και να την πνίξει.
Ξανασυγχώρησε τον πατέρα της, όταν αυτός τη συκοφάντησε
οικτρά. Η Αρετώ συγχώρησε τη µητριά της, που
πο την έδερνε σκληρά
από µικρή και που ήταν η αιτία όλων των κακών και αυτή που
παράσερνε τον πατέρα της. Η Αρετώ συγχώρησε τον άντρα της,
που ήταν αναίσθητος και δεν έδινε δεκάρα για το σπίτι του. Με
αυτήν την Αρετώ, παροµοιάζει ο Γανωτής την Εκκλησία µας.
µα
― Σχώρα µε, Ἀρετώ, σχώρα µε!― Θεός σχωρέσ᾽,
σχωρέσ Θεός σχωρέσ᾽, πατέρα!
― Μ᾽ ὅλη την ψυχή σ᾽, κορίτσι µ᾽ Ἀρετώ
ρετώ!
― Μ᾽ ὅλη την ψυχή µ᾽, πατέρα· σχωρεµένος νά ᾽σαι!
Με όλη την ψυχή της συγχωρεί η Εκκλησία. Και όσοι έχουν καθαρή µατιά, βλέπουν τα
καλά της Εκκλησίας. Και όσοι έχουν καθαρή καρδιά, αισθάνονται αµέσως την αγάπη
της. Η ορθόδοξη Εκκλησία µας, πόσες φορές δε χτυπήθηκε; Όλες τις φορές
συγχώρησε. Η Εκκλησία µας είναι µυρωµένη και αιώνες τώρα συγχωρεί σαν Αρετούλα
του Παπαδιαµάντη, και ακόµη παραπάνω. Χτυπούν την Εκκλησία. ∆εν πειράζει,
αντέχει. Ξαναχτυπούν την Εκκλησία. ∆εν πειράζει, κακίες δεν κρατάει.
Χτυπάνε, χτυπάνε, χτυπάνε. Η Εκκλησία αγαπάει και άρα συγχωρεί
συγ
σαν Αρετούλα του
Παπαδιαµάντη - «οὐ γαρ οἴδασι
δασι τί ποιοῦσι».
ποιο

Το λείψανο του Οσιοµάρτυρος Νικολάου και τα
λείψανα των Αγίων της Πίστεως µας,
µας µας υ̟ενθυµίζουν
̟ρώτον την µετά θάνατον ζωή, δεύτερον την δύναµη του
Θεού η ο̟οία ενεργεί δια των ξηρών οστών και τρίτον τα
λείψανα των Αγίων και το Σώµα του ̟ιστού ανθρώ̟ου
µετέχουν στην Ζωή και την Σωτηρία και τέλος τα λείψανα
γίνονται αφορµή ̟νευµατικής χαράς και αγαλλιάσεως,
αγαλλιάσεως
γιατί φέρνουν τον Όσιο και Μάρτυρα Νικόλαο τον Νέο
ανάµεσα µας
µας, για να µας διδάξει
διδάξει, να µας ενισχύσει
̟νευµατικά και γιαυτό δοξάζουµε τον Θεό και ζητούµε α̟ό
τον Άγιο µας να ̟ρεσβεύει για εµάς.
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
8.00 µ.µ
µ µ – 12.30 ν.
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