Μια μέρα καθόταν ο Γκάντι στην όχθη ενός ποταμού
και τον ρώτησε κάποιος γιατί δεν του άρεσε ο
χριστιανισμός. Ο Μαχάτμα απάντησε πως αυτό που
τον ενοχλούσε δεν ήταν ο χριστιανισμός, αλλά πολλοί
από τους χριστιανούς .
Για να εξηγήσει την αιτία των λόγων του έβαλε το
χέρι στο νερό, έβγαλε μια στρογγυλεμένη πέτρα και
είπε:
«Πολλοί χριστιανοί είναι σαν αυτήν εδώ την πέτρα: ζουν μια ζωή μέσα στο
ποτάμι της Αλήθειας, κι όμως, αν τους ανοίξεις στη μέση…» ο Γκάντι χτύπησε την
πέτρα πάνω σε μια άλλη, μεγαλύτερη. Η μικρή πέτρα έσπασε στα δύο, κι ο Γκάντι την
έδειξε σ’ εκείνους που τον άκουγαν.
«Μέσα τους είναι στεγνοί όπως αυτή η πέτρα. Δεν έχει μπει ούτε σταγόνα απ’ το
ποτάμι της ζωής που τους βρέχει εξωτερικά».

Οι άνθρωποι ζουν…
Μερικοί λένε πως η ζωή μας είναι αρκετά
σύντομη. Νομίζουμε όμως πως από μόνοι μας συντομεύουμε το
χρόνο της ζωής μας από την κατάχρηση, την παράχρηση και την
ηθοφθορία. Αν τη ζωή τη χρησιμοποιήσουμε με σεβασμό,
περίσκεψη και φειδώ είναι σίγουρα αρκετά μεγάλη. Ο άνθρωπος γενικά δεν εκτιμά τον χρόνο, τον αφήνει
να κυλά ανεκμετάλλευτα, τον σπαταλά εύκολα, δεν τον αξιοποιεί, δεν τον χρησιμοποιεί χρήσιμα.
Οι άνθρωποι ζουν συχνά ως επιγείως αθάνατοι.Δεν εξαγοράζουν τον καιρό, παρά το ότι οι ημέρες
είναι αρκετά πονηρές. Ο χρόνος μακραίνει όσο ο άνθρωπος αυξάνεται πνευματικά, όσο πλησιάζει το
βάθος και την ιερότητα του νοήματος της ζωής… Μερικοί γέρασαν χωρίς να ζήσουν όντας γέροι και νέοι
γέρασαν προτού να μεγαλώσουν. Φοβούνται τον θάνατο, παρότι δε γνωρίζουν να ζήσουν.
Χάνουν τη ζωή μέσα από τα χέρια τους δίχως να τη ζήσουν. Δεν ξέρουν ούτε τι είναι ζωή, ούτε τι
είναι θάνατος, ούτε πιο είναι το
ουσιαστικό νόημα της ζωής του
ανθρώπου…
Γέροντας Μωυσής Αγιορείτης

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
Την Κυριακή 3/2/19 μετά την
Θ.Λειτουργία (11.30 μ.μ) θα
μεταβούμε στην Χασιά για φαγητό και
αργότερα θα προσκυνήσουμε στον
Ι.Μ.Ναό Αγίου Γεωργίου την
Θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας της
Κανάλας όπου Θα τελέσουμε
αρτοκλασία.

Στὸ
Στὸν ἄνθρωπο δὲ
δὲ ν ὑ πάρχει φαρμάκι, γιατί, ἂν τὸ
τὸ φαρμάκι
τὸ ἀκουμπήση στὸ
στὸν Χριστὸ
Χριστὸ γίνεται γλυκὸ
γλυκ ὸ σιρόπι.
Ὅποιος ἔχει μέσα του φαρμάκι, σημαίνει ὅτι
δὲ ν ἀκουμπᾶ
κουμπᾶ τὰ προβλήματά του στὸ
στὸν Χριστό. (π. Παΐσιος)
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
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Οι α̟όντες των Χριστουγέννων
Καί ̟άλι ἀ̟αγορεύσαµε στὸν Οὐρανό
ρανό νά χτυ̟ήση χαρµόσυνες
καµ̟άνες τὰ Χριστούγεννα. Οἱ ἄγγελοι ἀ̟έσυραν
̟έσυραν ττὴ χορωδία τους καὶ
δὲν ἔψαλαν τὸν ἐ̟ίκαιρο ὕµνο
µνο τους.
τους Γιατί; Γι
Γιὰ τὶς ἀ̟ουσίες στὴ γιορτὴ
τῶν Χριστουγέννων, ̟ού φυσικὰ ἦσαν ̟ολὺ ̟ερισσότερες ἀ̟ό τὶς
̟αρουσίες. Ἀ̟ουσίασαν ̟ολλοὶ καὶ ἀ̟ό τό εὐ
ὐχάριστο τρα̟έζι τῆς
Χριστουγεννιάτικης λειτουργίας καὶ ἀ̟ό
̟ό τό τρα̟έζι ττῆς καθιερωµένης
οἰκογενειακῆς ̟ανδαισίας. Ἀ̟όντες: Ἀναρίθµητοι
ναρίθµητοι κοντεύουν ν
νὰ
γίνουν. • ∆ὲν ἐννοοῦµε τόσο τοὺς ἀ̟όντες, ̟ού ἡ ̟νευµατική τους ψυχρότητα δ
δὲν τοὺς ἄφησε και ̟άλι
νὰ ̟λησιάσουν τὸ Θαῦµα!
Αὐτοί, τὰ Χριστούγεννα τὰ ἐκλαµβάνουν µόνο ὡςς διασκέδασι,
διασκέδασι φαγητά, διακο̟
διακο̟ὲς καὶ ταξίδια!
Ἀδιάφοροι ̟αντελῶς γιὰ τὴν ἐ̟ίσκεψι τοῦ Οὐρανίου, γιὰ τὴ σάρκωσι τοῦ Θεο
Θεοῦ, γιὰ τὸ ὑ̟ερθέαµα τῆς
θεϊκῆς Ἀγά̟ης, γιὰ τὸ Μυστήριο τῆς ἀνθρώ̟ινης
νθρώ̟ινης σωτηρίας.
σωτηρίας «Χριστούγεννα»
Χριστούγεννα» γ
γι᾽ αὐτοὺς εἶναι ἡ
κατανάλωσις καὶ τὸ νὰ εἰρωνεύωνται τὸ Μεγάλο Γεγονός. • Οὔτε ἐννοοῦµε
µε τόσο το
τοὺς ἄλλους ἀ̟όντες,
ἐκείνους ̟ού τὰ ̟όδια τους ἴσως συρθοῦν γιὰ λίγο σ᾽ ἕνα ναό, γιὰ τὸ ἄναµµα
ναµµα µι
µιᾶς λαµ̟άδας, µὰ στὴν
ψυχὴ τους ἔχει σβήσει ὁ θαυµασµὸς τῶν µάγων καὶ ἡ θέλησίς τους δὲν µ̟ορεῖ νὰ γονατίση στὸ σ̟ήλαιο
τῆς Ἄ̟ειρης Ἀγά̟ης. • Οὕτε ἐννοοῦµε φυσικά τούς φτωχοὺς ἀδελφούς
δελφούς µας,
µας ̟ού δ
δὲν εἶχαν τὴν εὐκαιρία
νὰ ̟αρακαθίσουν σὲ ἑορταστικὸ Χριστουγεννιάτικο τρα̟έζι. • Ἐννοοῦµε τοὺςς ἄλλους, τοὺς ̟ολλούς,
τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνθρώ̟ινες ὑ̟άρξεις, ̟ού τοὺς ἀ̟αγορεύσαµε νὰ γιορτάσουν Χριστούγεννα
Χριστούγεννα!
Ὁ Χριστός, τὸ Βρέφος τῆς Παρθένου, δὲν βρῆκε κατάλυµα εὐ̟ρε̟ὲς σὲ σ̟ίτι ἢ σὲ ̟ανδοχεῖο, ἀλλά
τουλάχιστον βρῆκε µιὰ σ̟ηλιὰ νὰ γεννηθῆ! Οἱ ὑ̟άρξεις αὐτές, ̟ού ἀναφερόµαστε
ναφερόµαστε, εἶναι τὰ ζωντανὰ
βρέφη, οἱ µικροὶ Χριστοί, ̟ού βρέθηκαν σέ σ̟ήλαιο, µὰ δὲν
ν γεννήθηκαν!!!
γεννήθηκαν Σ̟ήλαιο ἡ µητρικὴ ὕ̟αρξις.
Μὰ κάλεσαν σκληροὶ καὶ ἀ̟αίσιοι γονεῖς τὸν Ἡρώδη, νὰ ἔρθη ἐ̟ειγόντως,
̟ειγόντως ̟ροτο
̟ροτοῦ ν᾽ἀνοίξη τὸ σ̟ήλαιο.
Νὰ φέρη µαζί του καί τὸ µαχαίρι καὶ νὰ σφάξη τά βρέφη τους! • Ραχήλ, κλαῖςς ττὰ ̟αιδιά σου! Ἑλλάδα,
κλαῖς τὰ βρέφη σου, ̟ού δὲν τὰ ἄφησαν νὰ γεννηθοῦν, ἀλλά τὰ κατέσφαξαν µὲὲ τὰ κοφτερὰ ἐργαλεῖα
τῶν ἐκτρώσεων. Ἐκκλησία, κλαῖς τὰ ̟αιδιά σου, ̟ού θὰ µ̟οροῦσαν σὰν ἀγγελούδια
γγελούδια ν
νὰ ἑνώσουν τὶς
φωνές τους στὰ κάλαντα καὶ στοὺς
χριστουγεννιάτικους ὕµνους, µὰ δέν τά ἄφησαν
οἱ ἄστοργοι γονεῖς καὶ οἱ ἐγκληµατίες γιατροί. •
Ὅλα τά ᾽χει ἡ σύγχρονη κοινωνία, τὰ
̟αιδιὰ ὅµως τῆς λεί̟ουν. Τὰ 250.000 ̟αιδιά,
̟ού κάθε χρόνο ὁ Ἡρώδης τῶν ἐκτρώσεων
φονεύει, αὐτὰ τὰ ̟αιδιὰ ἁρ̟άζουν τό σχοινὶ τῆς
χριστουγεννιάτικης καµ̟άνας καὶ τὴν χτυ̟ᾶνε
̟ένθιµα, µ̟άς καὶ ξυ̟νήσουν οἱ ἔνοχες
συνειδήσεις. • Καταδικάζουµε τὸ τροµοκρατικὸ
χτύ̟ηµα σὲ ἕνα τηλεο̟τικὸ κανάλι, ὅ̟ως καί
στό ναό τοῦ Ἁγίου ∆ιονυσίου στήν Ἀθήνα.
Μὰ ̟οιὸς θὰ καταδικάση τὴ βόµβα στὸ
σ̟ήλαιο τῆς Βηθλεέµ, ̟ού σκοτώνει τὸ ̟αιδί;
Πότε τὸ Ἔθνος θὰ ξεσηκωθῆ ἐναντίον τοῦ
κράτους, ̟ού ἔχει σύνθηµα: «Σκοτώνετε
ἐλεύθερα τά βρέφη σας!»; Πότε ἡ Ἐκκλησία θὰ
σταµατήση τὴν ὑ̟οκρισία νὰ ψάλλη τὸ
«Χριστὸς γεννᾶται», ἐνῶ ὁ Χριστός, τὸ κάθε
βρέφος, τὸ κυοφορούµενο ̟αιδί, δὲν γεννᾶται;
• Παιδιά, ἀγγελούδια τῶν ἐκτρώσεων, σεῖς στὸν
Οὐρανὸ γιορτάζετε ̟λέον ὡς µάρτυρες. Ἐµεῖς
στὴ γῆ, ὡς ἔνοχοι ἀναζητᾶµε τοὺς ἀ̟όντες…

Ευχαριστουµε την ΟΜΑ∆Α
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΩΝ για την χορηγία
του ̟αρόντος τεύχους.

Η θεία Λειτουργία είναι γεµάτη µε ευλογίες
ε μεταλαμβάνουν όλοι οι χριστιανοί που έρχονται στη
θεία λειτουργία. Αλλά όλοι οι χριστιανοί που πηγαίνουν
στη θεία λειτουργία παίρνουν τη χάρη του Θεού ,
σύμφωνα με τα μέτρα τα πνευματικά στα οποία βρίσκονται. Για
παράδειγμα, οι ιερατικές ευλογίες που δίνονται στους πιστούς
κατά τη θεία λειτουργία είναι πολύ σημαντικές. Σε κάθε
λειτουργία λέγεται τέσσερις φορές για όλους τους χριστιανούς :
«Εἰρήνη πᾶσι».
σι». Σε κάθε λειτουργία λέγονται τα λόγια: «Πάντων
ὑμῶν, μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ
βασιλεί αὐτοῦ πάντοτε, νῦν
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων»
ώνων»∙ σε κάθε λειτουργία
λέγεται το: «Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησο
ησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς
καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη
η μετὰ
μετ πάντων ὑμῶν»∙ σε κάθε λειτουργία λέγονται
τα λόγια: «Καὶ ἔσται τὰ ἐλέη τοῦ μεγάλου Θεοῦ
Θεο καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μετὰ
πάντων ὑμῶν»∙ σε κάθε λειτουργία λέγεται: «Σῶσον,
«Σ
ὁ Θεός, τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον
τὴν κληρονομίαν σου»∙ σε κάθε λειτουργία λέγεται : «Εὐλογία
«Ε
Κυρίου καὶ ἔλεος Αὐτοῦ
ἔλθοι ἐφ’ ἡμᾶς, τῇ αὐτοῦ θείᾳ χάριτι καὶὶ φιλανθρωπίᾳ πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων».
Γι’ αυτό , αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στις ακολουθίες κατά τη διάρκεια της
εβδομάδας, έστω και με την επιθυμία να εκπληρωθούν κάποιες επιθυμίες τους, θα ήταν
καλό να πηγαίνουν και την Κυριακή, ακόμη και με την προσδοκία που αναφέραμε, γιατί η
θεία λειτουργία είναι πιο γεμάτη με ευλογίες από κάθε άλλη ακολουθία. Εγώ επιμένω στη
συμμετοχή στη θεία λειτουργία! Εξάλλου, είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κάθε
άνθρωπος , όταν αναφερόμαστε στη συμμετοχή στις ιερές ακολουθίες. Θα έπρεπε βέβαια
να συμμετέχουμε
τέχουμε και σε άλλες ιερές ακολουθίες που έχουν ένα ρόλο προετοιμασίας. Και
επειδή η θεία λειτουργία είναι η κορυφή, το απόγειο των ιερών ακολουθιών, όσοι από τους
ιερωμένους θέλουν να λειτουργήσουν προετοιμάζονται με άλλες ιερές ακολουθίες. Η θεία
λειτουργία
γία δεν είναι μια ακολουθία που τελείται άσχετα με άλλες ακολουθίες. Γι’ αυτό και
στα γαλλικά, για παράδειγμα , λειτουργία ονομάζονται και οι υπόλοιπες ακολουθίες. Εμείς,
όταν λέμε θεία λειτουργία , κατανοούμε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Τις άλλες ακολουθίες
τις θεωρούμε κάτι άλλο. Στην πραγματικότητα οι άλλες ακολουθίες δεν είναι κάτι
ξεχωριστό, αλλά είναι μέσα προορισμένα να μας παρουσιάσουν ενώπιον του Θεού, μέσα
για να εξωτερικεύουμε με τα λόγια τους τον ψυχικό μας κόσμο , μέσα για να
προσευχηθούμε και να διδαχτούμε, γιατί μέσα στα πλαίσια των ιερών ακολουθιών
προσευχόμαστε και διδασκόμαστε. Διδασκόμαστε προσευχόμενοι και προσευχόμαστε
διδασκόμενοι. Σ’ αυτό το στόχο προσβλέπουν οι ευχές των ιερών ακολουθιών.
Όταν πηγαίνεις στην Εκκλησία και δεν υπάρχει
υπά
ακολουθία, μπορείς να
προσεύχεσαι με τις προσευχές σου και με τα λόγια σου, αλλά δεν είσαι δεσμευμένος, όπως
συμβαίνει με τις σκέψεις που εμπεριέχονται στις ιερές ακολουθίες. Για παράδειγμα, στη
θεία λειτουργία λέγεται: «Ἄνω σχῶμεν
μεν τὰς
τ καρδίας» και εμείς απαντάμε «Ἔχομεν πρὸς τὸν
Κύριον». Και λέμε τα λόγια «Ἔχομεν πρὸ
ὸς τὸν Κύριον», έστω κι αν δεν έχουμε τις καρδιές
μας δοσμένες στον Κύριο, όπως απαιτεί
ιτεί η τάξη και η ακολουθία. Βέβαια, στην
πραγματικότητα εμείς γι’ αυτό το λόγο είμαστε στην ακολουθία, για να προσφέρουμε στον
Κύριο τις καρδιές μας, να τις ανεβάσουμε ψηλά, να μην τις έχουμε καθηλωμένες στη γη.

∆

Ο Γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν

