Οι πληγές τΟυ ΧριςτΟυ
ΆγιοΥ ΝικολΆοΥ ΒελιμιροΒιτς
ου γράφεις ότι άκουσες από
την γιαγιά σου κάτι (σαν παραμύθι!), για τις πέντε πληγές του Χριστού. Και ρωτάς: Ποία είναι
η πραγματικότητα; Διάβασε την Καινή
Διαθήκη. Είναι ντροπή να μην ξέρωμε
την Πιστη μας. Άφησε στην άκρη κάθε
άλλο διάβασμα! Άρχισε την μελέτη σου
από τα ιερά Ευαγγέλια. Αυτή είναι η πιο
σπουδαία και η πιο λυτρωτική μελέτη.
Πρώτη στην σειρά, έρχεται η
γνώση της Πιστεως. Και μετά
η κάθε άλλη γνώση.
Να τον μελετάς τον λόγο
του Θεού. Ο λόγος του Θεού
δίνει αξία στον δικό μας λόγο.
Όπως τα διαμάντινα στα γυναικεία κοσμήματα.
Η αγία Γραφή δεν μας το
λέει καθαρά ότι οι πληγές του
Χριστού είναι πέντε.
Μα είναι η φοβερή πραγματικότητα: δύο στα χέρια˙
δύο στα πόδια˙ και μία στα
πλευρά. Από τα καρφιά. Και από τις
αμαρτίες μας. Τρυπημένα τα χέρια που
ευλογούσαν! Τρυπημένα τα πόδια που
βάδιζαν τον δρόμο της αλήθειας! Τρυπημένη η πλευρά, που άναψε την θεία
και ιερή φλόγα της αγάπης! Έτσι το θέλησε ο Υιός του Θεού.

– Να Του τρυπηθούν τα χέρια, για
τις αμαρτίες που εκάμαμε με τα χέρια
μας- (φόνους, κλεψιές, βιαιότητες).
– Να Του τρυπήσουν τα πόδια, για τις
αμαρτίες που έκαμαν τα πόδια, (ένα
δάσος πόδια!), που έτρεξαν να κάνουν
το κακό, το κάθε κακό!
– Του τρύπησαν την πλευρά κοντα
στην καρδιά, γιατί η δική μας καρδιά,
ήταν γεμάτη με κάθε κακό˙ ασέβεια,
βλάσφημες σκέψεις,
κτηνώδεις επιθυμίες,
μίσος και φθόνο, και
σχέδια δαιμονικά εναντίον αδελφών, εναντίων φίλων, εναντίον
του Θεού!
– Τρυπήθηκαν τα χέρια του Χριστού, για
να θεραπευθούν οι
αμαρτίες που έκαμαν
τα δικά σου χέρια!
– Τρυπήθηκαν τα
πόδια Του, για να επιστρέψουν τα πόδια τα δικά σου από
τον δρόμο της απωλείας!
– Τρυπήθηκε η πλευρά Του, για να
καθαρίσει η δική σου καρδιά από τις
αμαρτωλές σκέψεις και επιθυμίες!
Όταν ο Κρόμβελ, ο φοβερός αυτός δικτάτορας της Αγγλίας, άρχισε να αρπά-

ζει τις περιουσίες των Μοναστηριών και
των Εκκλησιών, έγινε μια μεγαλειώδεις
πορεία διαμαρτυρίας. Μια διαδήλωση.
Χιλιάδες λάβαρα και πανώ, που έγραφαν «Οι πέντε πληγές του Χριστού».
Και ο δικτάτορας υποχώρησε. Μετάνοιωσε. Όχι για άλλο λόγο. Σεβάστηκε τα
λόγια, που ήταν γραμμένα στο πλακάτ:
Πεντε είναι οι πληγές του Χριστού!
Μαθε να τις σέβεσαι και συ! Πεντε
είναι οι πληγές του Χριστού! Πεντε οι
κρουνοί του Αίματός Του. Από αυτές
έρρευσε το Αίμα Του, που αγίασε την
γη και εξηγόρασε το ανθρώπινο γένος.
Με το Αίμα Του, που έρρευσε από τις
πέντε πληγές Του πλένει τον κάθε πιστό Του.

***
Σαν θαυματουργός και παντοδύναμος ο Κυριος επήρε πέντε ψωμιά, και
έθρεψε με αυτά πέντε χιλιάδες ψυχές!
Έτσι και με το Αίμα Του. Μπορεί να
θρέψει ψυχικά εκατομμύρια πιστών!
Αυτό είναι η Θεία Μετάληψη! Φρόντισε λοιπόν την Μεγάλη Παρασκευή να
σταθής κάτω από τον Σταυρό Του. Και
παρακάλεσέ Τον. Να σε καθαρίσει και
σένα με το Αίμα Του. Και να ζωοποιήσει
την ψυχή σου. Ώστε, την Ανάσταση, να
φωνάζεις και συ μαζί με τις άγιες μυροφόρες ότι Ανέστη ο Κυριος όντως.

η ΑιςιΟδΟξιΑ έινΑι
τΟ ΟξυγΟνΟ τ’ ΟυρΑνΟυ
ΆΠο το Δελτιο τΥΠοΥ ΠΆΝελλήΝιΆς εΝωςής ελλήΝωΝ ΘεολογωΝ
Αισιοδοξία είναι καρπός
της Πίστεως στην Αγάπη και
στην Προστασία του Θεού.
Ένας φωτισμένος Μοναχός έλεγε:
-Προσέξτε μη σας φορέσει ο Σατανάς
τα μαύρα γυαλιά της απαισιοδοξίας και
μετά τα βλέπετε όλα μαύρα.
Προσέξτε μη γκρινιάζετε. Η γκρίνια
κουράζει αυτούς που ζουν κοντά σας
και δυσαρεστεί τον Θεό, γιατί είναι
ολιγοπιστία και μαζί αχαριστία. Και
πρόσθετε:
-Αρχίζετε την ημέρα σας με προσευχή και με χαμόγελο! Θυμηθείτε ότι
αυτό έκαναν οι παλαιότεροι. Στους καθρέπτες και στα προσόψιά τους γράφανε το «Καλήμερα» και το «Δόξα Σοι

ο Θεός»! Ξέρανε να ζήσουνε!
Μήπως δεν είχανε και τότε βάσανα,
αρρώστιες και φτώχεια; Κι όμως τα
περνούσαν όλα με ψυχική λεβεντιά!
Ήταν φτωχοί, αλλά αξιοπρεπείς, άρχοντες, έλεγε άλλος μεγάλος σύγχρονος Γέροντας. Είχαν συνεχώς στο στόμα τους και στην καρδιά τους το «Έχει
ο Θεός»…!
Γνώριζαν να προσεύχονται,
να καρτερούν
και να νικούν!
«Και να θέλω δεν μπορώ να στενοχωρηθώ. Όταν στενοχωριόμαστε είναι
σαν να λέμε στον Θεό:
«Δεν συμφωνώ. Δεν τα κάνεις καλά».
…..Ύστερα είναι κι αχαριστία…….

Μη φΟβΑςΑι νΑ πΑρΑδέΧθέις Οτι έιςΑι
ΆρΧιμ. ςΥμεωΝ κρΆγιοΠοΥλοΥ (†)
καθένας να γνωρίσει τον
εαυτό του. Μην ντρέπεσαι,
μη φοβάσαι να παραδεχθείς
ό,τι είσαι. Όχι τι θέλεις να είσαι, αλλά
ό,τι είσαι. Να το παραδεχθείς μάλιστα
με ευγνωμοσύνη, χωρίς να τα βάλεις
με κανέναν. Ούτε με τον Θεό ούτε με
κανέναν άλλο να τα βάλεις, ούτε να παραπονιέσαι: «Γιατί να είμαι έτσι; Γιατί
να μου συμβαίνουν αυτά; Γιατί να έχω
εγώ αυτές τις δυσκολίες;» Αυτά τα ξέρει ο Θεός. Εμείς οφείλουμε με ευγνωμοσύνη να δεχόμαστε ό,τι κι αν μας
συμβαίνει, και υπομονετικά να γνωρίσουμε τον εαυτό
μας. Έτσι υπάρχει
ελπίδα, αδελφοί
μου, να γίνει κάτι
στην ψυχή μας.
Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά κατά κανόνα εκείνος που
είναι έξω από την
πραγματικότητα,
έξω από τον εαυτό
του, που δεν τα ξέρει έτσι τα πράγματα, που δεν τα είδε
έτσι, που δεν έχει διάθεση να σκύψει
μέσα του, εκείνος νομίζει πως τάχα
έχει να κάνει κάποιο άλλο έργο. Όμως,
όπως λέει και ο άγιος Συμεών ο Νέος
Θεολόγος, αν πέσεις μέσα στη λάσπη,
και βουλώσει η μύτη σου, τα μάτια
σου, το στόμα σου, τα αυτιά σου, τι θα
σε ωφελήσει, εάν πεις στον υπηρέτη
σου να πάει να αρχίσει να δίνει λεφτά
εδώ κι εκεί για ελεημοσύνη;
***
Εμείς κάνουμε σπασμωδικές κινήσεις, επειδή δεν θέλουμε να κάνουμε
αυτό το ένα, δηλαδή να παραδοθούμε
στον Χριστό. Όχι με λόγια, αλλά στην
πράξη να παραδοθούμε. Όχι μόνο να

το έχουμε πόθο και επιθυμία να παραδοθούμε, αλλά στην πράξη να το
κάνουμε. Το έκανες αυτή την ώρα, δηλαδή παρέδωσες τώρα τον εαυτό σου
στον Θεό, και μετά από λίγο, πάλι· και
μετά από λίγο, πάλι. Όχι με την έννοια
ότι κοροϊδεύεις, αλλά με την έννοια
ότι συνέχεια βγαίνει από μέσα σου
ακατέργαστο υλικό, το οποίο δεν το
έβλεπες πρώτα, και γι’ αυτό παραδίδεις εκ νέου τον εαυτό σου στον Θεό.
Επειδή όμως δεν θέλουμε να κάνουμε
αυτό, και από το άλλο μέρος θέλουμε
να είμαστε χριστιανοί, να φαινόμαστε
ως χριστιανοί, κάνουμε υποκρισίες,
έχουμε πλαστή
και φτιαχτή συμπεριφορά, που
δεν έχει σχέση
με τη χριστιανική
αρετή.
Πιθανόν
κάποιος,
ακούγοντας όλα αυτά, να
απελπίζεται, να
απογοητεύεται.
Δεν είναι έτσι. Είναι λάθος αυτό, αφού
όλα τα κάνει ο Θεός· δεν τα κάνουμε
εμείς. Εμείς, σιγά-σιγά, κάθε μέρα, να
παραδίδουμε τον εαυτό μας με εμπιστοσύνη στον Θεό· αυτό είναι το κόψιμο. Δηλαδή, αν σήμερα, όσο μπορούμε να νιώσουμε, να καταλάβουμε τον
εαυτό μας, απόλυτα, τέλεια τον παραδώσουμε στον Θεό, αύριο θα αισθανόμαστε την ανάγκη να κάνουμε το ίδιο.
Όχι με την έννοια, όπως λέγαμε, ότι κοροϊδεύαμε πρώτα, αλλά με την έννοια
ότι σήμερα βγήκε από μέσα μας, από
το υποσυνείδητο, άλλος άνθρωπος που
δεν τον είχαμε υπ’ όψιν. Και την άλλη
μέρα θα κάνουμε το ίδιο, και την πιο
άλλη και την πιο άλλη.

ΑπριλιΟς 2016
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 5:30 μ.μ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 5:30 μ.μ.
ΟΡΘΡΟΣ 6:30 π.μ.

θέιές λέιτΟυργιές - έΟρτές
ΠΆρΆςκεΥή 1 ΆΠριλιοΥ
Δεν θα γίνει προηγιασμένη λειτουργία
ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 10:00 π.μ.
Γ. ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
α. Χαιρετισμοί 5:30 μ.μ.
β. Χαιρετισμοί 7:30 μ.μ.
ςΆΒΒΆτοΝ 2 ΆΠριλιοΥ
Οσίου Τίτου του Θαυματουργού
κΥριΆκή 3 ΆΠριλιοΥ
γ. τωΝ ΝήςτειωΝ
ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
τετΆρτή 6 ΆΠριλιοΥ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΡΓΙΑ 6:00 π.μ.
ΠΆρΆςκεΥή 8 ΆΠριλιοΥ
Προηγιασμένη λειτουργία
Δ. ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
α. Χαιρετισμοί 5:30 μ.μ.
β. Χαιρετισμοί 7:30 μ.μ.

κΥριΆκή 17 ΆΠριλιοΥ
ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ
Για την εβδομάδα του Αγίου Λαζάρου
θα κυκλοφορήσει ενημερωτικό φυλλάδιο
τετΆρτή 20 ΆΠριλιοΥ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6:30 π.μ.
ΠεμΠτή 21 ΆΠριλιοΥ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6:30 π.μ.
ΠΆρΆςκεΥή 22 ΆΠριλιοΥ
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ςΆΒΒΆτοΝ 23 ΆΠριλιοΥ
Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ κ.κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
κΥριΆκή τωΝ ΒΆΪωΝ 24 ΆΠριλιοΥ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Θα κυκλοφορήσει ενημερωτικό φυλλάδιο

ςΆΒΒΆτοΝ 9 ΆΠριλιοΥ
ΑΓΙΟΥ ΕΥΨΥΧΙΟΥ
κΥριΆκή 10 ΆΠριλιοΥ Δ. ΝήςτειωΝ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
τετΆρτή 13 ΆΠριλιοΥ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6:00 π.μ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 5:30 μ.μ.
ΠΆρΆςκεΥή 15 ΆΠριλιοΥ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6:00 π.μ.
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 6:00 μ.μ.
ςΆΒΒΆτοΝ τοΥ ΆκΆΘιςτοΥ ΥμΝοΥ
16 ΆΠριλιοΥ
Αγίων Αγάπης, Ειρήνης και Χιονίας
των μαρτύρων

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑγιΟς λΑΖΑρΟς
Μηνιαίον περιοδικόν
Εκδότης:
Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού
Αγίου Λαζάρου
Τηλ: 24652498
http: www.agioslazaros.org.cy
Ηλεκτ. Διεύθ.: info@agioslazaros.οrg.cy
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
Διανέμεται δωρεάν

