Πηγαίνοµε εις ττην
Λειτουργίαν µε πόθο
πόθο;
Η Θεία Λειτουργία, είναι ένας αρραβώνας
µε τον Χριστόν, ένας γάµος. Μας βάζει εις την
Βασιλείαν Του. Ύστερα θα βγούµε πάλι, θα
πάµε στο σπίτι µας µε τα πάθη µας, µε τις
αµαρτίες µας, µε τις µιζέριες µας. Δεν έχει σηµασίαν.
Θα πάµε πάλι στην Λειτουργία, θα αρπάξωµε πάλι τον Χριστόν, θα µας θεώση ξανά.
Και έτσι, µε συνεχή αγώνα, µε συνεχή πορεία, µπροστά ο Ιερεύς, πίσω εµείς, θα
φθάσωµε εις την Βασιλείαν των Ουρανών. Πηγαίνοµε εις την Λειτουργίαν µε τον πόθο
αυτόν; Εξασφαλίσαµε την Βασιλείαν των Ουρανών.
Γέροντας Αιµιλιανός Σιµωνοπετρίτης

Τά πολλά παλτά
Ὁ ἄνθρω̟ος µέ τίς ἀδυναµίες
δυναµίες καί τά ̟άθη ̟ού ἔχει, εἶναι
σάν νά φοράει ̟ολλά ̟αλτά.Ἀγωνιζόµενος
γωνιζόµενος, ὅµως, ἀρχίζει νά
βγάζει ἕνα - ἕνα
να τά ̟αλτά.Βγάζει
̟αλτά Βγάζει τό ̟αλτό ττῆς ̟ορνείας, τοῦ
ψέµατος, τῆς κατάκρισης κ.τ.λ.
Τό τελευταῖο ̟αλτό ̟ού βγάζει,
βγάζει εεἶναι τό ̟αλτό τοῦ
ἐγωισµοῦ. Τό ̟αλτό αὐτό βγαίνει µαζί µέ τό δέρµα τοῦ ἀ
ἀνθρώ̟ου, εἶναι κάτι
ἐ̟ί̟ονο, γι΄ αὐτό καί ̟ολλοί ἄνθρω̟οι δέν τό ἔχουν βγάλει ἀκόµα
κόµα..''
Ιεροκήρυκας ∆ηµήτριος Παναγό̟ουλος

Φυλάξου ̟ολύ….
"Να µην κατηγορείς κανέναν απολύτως, να
µην κοροϊδεύεις, να

µην οργίζεσαι, να µην

περιφρονείς. Φυλάξου πολύ να µη λες «ο τάδε ζει
ενάρετα ή ο δείνα άσωτα», διότι αυτό ακριβώς
είναι το «µη κρίνετε». Όλους να τους βλέπεις µε
το ίδιο µάτι, µε την ίδια διάθεση, µε την ίδια σκέψη, µε απλή καρδιά, να
τους δέχεσαι σαν τον Χριστό."

Aγ.Νήφων
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Ξεκόλλααα !
Χριστέ µου, ίσως από ευγένεια, δεν µας το
είπες έτσι ωµά. Έπρεπε όµως µια εντολή
Σου να λέει αυτή µόνο τη λέξη στο άρρωστο
µυαλό µου: Ξεκόλλα!
Αυτό το κόλληµα του νου, µεγάλη αρρώστια. Κόλληµα σε ιδέες, σε
ανθρώπους, σε έρωτες υπαρκτούς µα κι ανυπόστατους, σε επιθυµίες
λογικοφανείς αλλά και άρρωστες, σε λεφτά, σε κορµιά, στη δόξα, στο τζόγο, σε
ουσίες, φοβίες, σε ποικίλες ακόρεστες µανίες.
Πέσιµο
έσιµο µε τα µούτρα. Η σκέψη έγινε πηχτό σύννεφο και µε τύλιξε, και σα να
κινούµαι µέσα σε λασπώδες έδαφος δεν µπορώ να κουνήσω τα πόδια µου.
Καθήλωση. Ο νους τα κάνει όλα αυτά. Με τρελαίνει, µε καρφώνει κάπου και δεν
µπορώ να κάνω βήµα. Ακίνητη η σκέψη, κι αν αυτό πολυκαιρίσει, γίνεται ακίνητο
και το κορµί. Παράλυση παντού µέσα µου, µπορεί και έξω µου. (Αυτό που
κάθεσαι και κοιτάς το ταβά
ταβάνι για
µέρες.
Σου
θυµίζει
κάτι
µήπως;) Χριστέ µου, δεν ξέρω αν
ήταν λόγω σεβασµού και δεν
ήθελες να µου το πεις ωµά κι
απότοµα.
Μα
α θα ‘θελα πολύ ν’
ακούσω από το Στόµα Σου αυτή
τη λέξη: Ξεκόλλα! Και να το
κάνεις
κιόλας,
αν
µπορείς, Κύριε: Ξεκόλλα µε. Κι όλους
τους
φίλους και
γνωστούς
µου εδώ
µέσα που
βασανίζονται απ’ τα ίδια.
π.Ανδρέας Κονάνος

Άρχισε
το Τριώδιο και τα αγιογραφικά
αγ
αναγνώσµατα δε µπορεί να µην ήταν
προπαρασκευαστικά για την στάση που θα πρέπει να κρατήσουµε τις επόµενες εβδοµάδες και
στην ζωή µας όλη. Το ευαγγελικό ανάγνωσµα µας υπενθυµίζει την σωστή και αποτελεσµατική
προσευχή, που είναι αναµφισβήτητα η γεµάτη ταπείνωση, συντριβή
συντρ
και µετάνοια. Ταυτόχρονα η
αποστολική περικοπή διδάσκει την ανάγκη να µείνουµε σταθεροί στις επιλογές µας, αφού η πίστη
µας βασίζεται όχι σε απλά δαφνοστολισµένα ανθρώπινα κατορθώµατα, αλλά και σε
αιµατοβαµµένα συναξάρια αγίων.
Παρ’ όλα αυτά η ζωή µας σαν χριστιανοί κάθε άλλο δείχνει την επίγνωση της
παρακαταθήκης, της ευθύνης και της υποχρέωσης που έχουµε λάβει µε το Βάπτισµά µας. Η
επιπολαιότητα έχει εισβάλει στην ζωή µας και η υποκρισία έχει κυριεύσει τις πράξεις µας. Τα
καρναβάλια υπάρχουν
υν στους δρόµους της κοινωνίας µας και δυστυχώς ταυτίζεται µ’ αυτά η
διασκέδασή µας, ο χρόνος µας, η συνήθειά µας.Ο κόσµος λέει να µασκαρευτούµε και η Εκκλησία
φωνάζει να σοβαρευτούµε. Μας χρειάζεται ως αφύπνιση στις ηµέρες που θα έρθουν και θα
προσκληθούµε
µε να συµµετάσχουµε. Να µείνουµε πιστοί, σταθεροί και εδραίοι σ’ αυτό που µάθαµε
ως χριστιανοί, αν πράγµατι θέλουµε έτσι να λογιζόµαστε και πρέπει αναλόγως να
συµπεριφερόµαστε.
Το Τριώδιο ανοίγει εντός και εκτός της Εκκλησίας.
Πρώτη είναι η Κυριακή
ακή (της παραβολής) του Τελώνου και του
Φαρισαίου. Κοινό σηµείο τόπου και σκοπού είναι η προσευχή
στο Ναό, διαφορετικός είναι ο λόγος : ο µεν για µετάνοια, ο δε
για κοµπασµό. Ο πρώτος κερδίζει µε την βαθιά του
αυτοσυνειδησία, ο δεύτερος χάνει µε τον θρησκευτικό
θρησκε
του
ναρκισσισµό.Τα κοσµικά καρναβάλια απαιτούν να ντυθούµε και
η Εκκλησία παρακαλεί να γδυθούµε. Όποιος συµµετέχει στις γιορτές στις λεωφόρους, τους
δρόµους και στις πλατείες βγάζει τα ρούχα της πραγµατικής καθηµερινότητας και φορά αυτό που
του επιβάλει
άλει το βαθύτερο θέλω του ή το ανεκπλήρωτο απωθηµένο του.Η Εκκλησία µε την
υµνολογική γραφίδα Της µάς προτρέπει να βγάλουµε τις µάσκες, αυτές που φέρουν οι χριστιανοί
µε πολύ ευκολία και περισσό κοµπασµό. Μάς λέει να µην ανάβουµε κεριά και ταυτόχρονα να καίµε
κα
προσωπικότητες. Να κάνουµε µετάνοιες για να µας βλέπουν οι Άγιοι για να ζητάµε χατίρια και οι
άνθρωποι ώστε να µας θαυµάζουν. Είναι φοβερή η ανακολουθία µας να πηγαίνουµε στην
λειτουργική σύναξη και στην ουσία να µη συµµετάσχουµε. Να νηστεύουµε τροφές όχι από λόγια,
να χαρακτηρίζουµε τα φαγητά αλλά και τους ανθρώπους. Να κάνουµε ότι µας απαιτεί η κοινωνία,
αλλά όχι ότι µάς διδάσκει η Εκκλησία.
Καταντήσαµε εκούσια µασκαράδες µε πολλά ενδύµατα και εµφανίσεις, µε αρκετές
υποκρισίες και ψευτιές. Ας
ς γδυθούµε επιτέλους από τα ρούχα που µας έραψαν και µας χάρισαν η
κοινωνική εγωπάθειά µας και ο θρησκευτικός καθωσπρεπισµός µας. Όσο δε θα «γδυνόµαστε»,
τόσο θα έχουµε καρναβάλι, ακόµα και µέσα στην Εκκλησία. Λοιπόν, καλό Τριώδιο!!!
Tου Αρχιµ.. Χρυσόστοµου Χρυσόπουλου

