Ο Δεκάλογος της Ωριμότητας
Ώριμος είναι:
1. Εκείνος που εγκαταλείπει μία λανθασμένη παλιά πεποίθηση
2. Εκείνος που κάνει εκείνο που είχε πάντοτε φοβηθεί
3. Εκείνος που ευχαρίστως ακούει μία παρατήρηση
4. Εκείνος που παραδέχεται τις ελλείψεις του
5. Εκείνος που αναγνωρίζει τα ελαττώματά του
6. Εκείνος που συνέρχεται μετά από ένα τρομερό χτύπημα
7. Εκείνος που αντιλαμβάνεται ότι είναι πάντα μόνος
8. Εκείνος που δέχεται μία κριτική
9. Εκείνος που αναγνωρίζει για ποιο πράγμα είναι ικανός
10. Εκείνος που τα παθήματά του γίνονται μαθήματα

Από το περιοδικό:
«Τα Κρίνα»

ΑΠΟ ΤΟ Δελτίο Τύπου Πανελλήνιας Ένωσης Ελλήνων ΘΕΟΛΟΓΩΝ

Κι αν έρθει η μπόρα…είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε;
λοι αντιλαμβανόμαστε,
ότι τα πράγματα στον
κόσμο δεν πάνε καθόλου καλά και απ’ ότι
φαίνεται έρχονται ακόμα πιο δύσκολες ημέρες.

αν έρθει η μπόρα («η δαιμονική»,
όπως έλεγε ο Όσιος Παΐσιος), είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε; Γιατί μόνο όποιος είναι πνευματικά οχυρωμένος, θα μπορέσει να
βοηθήσει τόσο τον εαυτό του, όσο
και όσους είναι γύρω του.

Οι Άγιοι και οι Πατέρες της Ορ«Πρέπει να γίνουμε παλικάρια
θοδοξίας εδώ και χρόνια χτυπούσαν τα καμπανάκια και μας προει- και να μην είμαστε νερόβραστοι»,
δοποιούσαν γι’ αυτό που έβλεπαν έλεγε ο Όσιος Γέροντας. «Γιατί αν
γίνει ένας πόλεμος, όπως έλεγε,
να έρχεται.
άλλοι από φόβο θα πεθάνουν και
Ωστόσο η πνευματική κατάσταάλλοι θα μείνουν στον δρόμο από
ση του κόσμου χρόνο με το χρόνο
μια μικρή ταλαιπωρία, γιατί συνήθιαντί να βελτιώνεται χειροτερεύει
σαν στην καλοπέραση».
και έχουμε φτάσει στο σημερινό
Καμία υλική προετοιμασία δεν
οριακό σημείο.
θα μας σώσει, αν δεν είμαστε οχυΠρέπει να καταλάβουμε ότι για
ρωμένοι πνευματικά. Να μην ξεχνάνα μπορείς να αντιμετωπίσεις και
με ότι όλα είναι στην Πρόνοια του
να χειριστείς μια δύσκολη κατάσταΘεού. Και αυτός που είναι κοντά
ση, που ολοένα και χειροτερεύει,
στον Θεό, έχει οδηγό και πυξίδα
πρέπει να έχεις μέσα στην καρδιά
του, την Παναγία και τους Αγίους,
σου Χριστό και να αγωνίζεσαι καοι οποίοι μεσιτεύουν ακατάπαυστα,
θημερινά για να έχεις πνευματική
για την σωτηρία μας και για να έρπροκοπή. Τα όπλα του Χριστιανού
θει το έλεος του Θεού προς εμάς
είναι τα Άγια Μυστήρια της Εκκληκαι προς όλο τον κόσμο.
σίας μας, η Προσευχή και τα βιβλία
των Αγίων μας. Οι Άγιοι και Πατέρες
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
σε αυτά που προείδαν και προφήΟ ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
τευσαν, μιλούσαν διαρκώς για την
Μηνιαίον περιοδικόν
μετάνοια που θα σώσει τον κόσμο
Εκδότης:
από αυτές τις δύσκολες καταστάΕκκλησιαστική
Επιτροπή Ιερού Ναού
σεις που έβλεπαν να έρχονται.
Ο Όσιος Παΐσιος έλεγε χαρακτηριστικά: «Κοιτάξτε να ανδρωθείτε.
Σφιχτείτε λιγάκι. Βλέπω τι μας περιμένει, γι’ αυτό πονάω. Μην αφήνετε τον εαυτό σας χαλαρό». Κοιτάξτε να ανδρωθείτε πνευματικά, γιατί

Αγίου Λαζάρου
Τηλ: 24652498
http: www.agioslazaros.org.cy
Ηλεκτ. Διεύθ.: info@agioslazaros.οrg.cy
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
Διανέμεται δωρεάν

π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός

ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ;
Οι μεγαλύτεροι έναντι των νέων δείχνουμε συνήθως επιείκεια. Δεν θέλουμε να τους στενοχωρούμε για πράξεις
ή για παραλείψεις τους και είμαστε
πρόθυμοι να αναγνωρίσουμε ελαφρυντικά στην συμπεριφορά τους. Ακόμη
και στις αποτυχίες τους στο σχολείο ή
στη ζωή πάντοτε θέλουμε να μην πληγωθούν. Φοβόμαστε να τους πούμε την
αλήθεια, διότι νιώθουμε ότι θα τραυματιστούν ακούγοντάς την. Στην ουσία
εκφράζουμε τις δικές μας φοβίες, τα
δικά μας τραύματα έναντί τους ή, κάποτε, την επιθυμία μας να μπορούσαμε
να τους μοιάσουμε. Έχουμε μέσα μας
και την αίσθηση που γίνεται ενοχή ότι ο
κόσμος στον οποίο τους έχουμε φέρει
να ζήσουν απέχει πολύ από αυτόν που
θα θέλαμε γι’ αυτούς. Κι έτσι, επιδεικνύουμε μία επιείκεια, την οποία βαφτίζουμε «ανοχή».
Όμως δεν είναι αυτή η σημασία των
λέξεων. Ανοχή σημαίνει όντως ανεκτικότητα. Σημαίνει σεβασμός στα δικαιώματα και την προσωπικότητα του άλλου, στην ελευθερία του, στις επιλογές
του, ακόμη κι αν δεν είναι σύμφωνες με
τις δικές μας προτιμήσεις, πεποιθήσεις
και επιλογές. Η ανοχή είναι η πεμπτουσία της χριστιανικής καθημερινής ηθικής. Μας ανέχεται άλλωστε ο Θεός, διότι εστιάζει στο πρόσωπό μας, το οποίο
είναι κατ’ εικόνα Του. Mας έχει αφήσει
όμως ως κάτοπτρο των επιλογών, των
λογισμών και των έργων μας το Ευαγγέλιο και τον τρόπο της Εκκλησίας. Εκεί
μπορούμε να προβληματιστούμε για
την αλήθεια της ζωής μας και να δούμε
Εκείνος τι θέλει και τι ζητά από εμάς.
Και η αλήθεια γεννά ευθύνη έναντι των
επιλογών, τόσο των προσωπικών, όσο
και εκείνων που κάνουν οι άλλοι. Καλούμαστε λοιπόν να έχουμε αποφασίσει με βάση ποια κριτήρια θα βλέπουμε

τη ζωή μας και να προσπαθούμε διά
της σχέσης μας με τους νεότερους, της
παιδείας, της αγωγής, του όλου ήθους,
να προτείνουμε αυτά τα κριτήρια που
ονομάζουμε αξίες και για τη δική τους
πορεία.
Η ανοχή δεν μπορεί να διαγράφει
την αλήθεια της κριτικής που δεν έχει
σκοπό ούτε την εξουθένωση των νέων
ούτε την αυτοδικαίωσή μας. Ούτε οι
όποιες ενοχές για τα λάθη μας ή τον
κόσμο μας μπορούν να διαγράψουν την
σημασία των αξιών με βάση τις οποίες
καλούμαστε να προχωρήσουμε. Αλλιώς
η ανοχή γίνεται αποθέωση του ατομοκεντρισμού, της πεποίθησης ότι το εγώ
μας από μόνο του αρκεί για τη ζωή και
χάνεται η δυνατότητα αμοιβαίου προβληματισμού και προώθησης του οράματος για μία κοινωνία στην οποία το
εγώ δεν θα αγνοεί το Εμείς.
Από την άλλη, η επιείκεια είναι στάση την οποία καλούμαστε να επιδεικνύουμε στις αποτυχίες ή τα λάθη όλων και
ιδιαιτέρως των νεότερων. Επιείκεια σ’
αυτούς που τα συνειδητοποιούν. Συγχωρητικότητα και δεύτερες ευκαιρίες.
Ο Θεός μάς προσφέρει την μετάνοια.
Δεν μας επιτρέπεται να μην δίδουμε
τέτοια δυνατότητα σε όσους λαθεύουν.
Και με επιείκεια, αγάπη και κατανόηση
να δείχνουμε τα όρια. Πρωτίστως με τη
διάκριση που γιατρεύει, χωρίς να τραυματίζει.
Η ανοχή είναι απαραίτητη για τη συνύπαρξη. Αν δεν συνδυαστεί όμως με
το κριτήριο των αξιών και την αλήθεια
δεν οδηγεί στην θεραπεία των παθών
και των λαθών μας. Σ’ αυτή την πορεία
η προσθήκη της επιείκειας, την οποία
χρειαζόμαστε όσοι λαθεύουμε, δηλαδή
όλοι μας, θα δώσει περαιτέρω δύναμη
για μετάνοια, η οποία σώζει!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
Εσπερινός
Όρθρος

4:30 μ.μ.
6:30 π.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Περιτομή Ιησού Χριστού
ΜΕΓΑΛΟΥ Βασιλείου
Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ
(εκ μεταθέσεως)
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Προ των Φώτων
Αγίου Εφραίμ του Νεοφανούς
ΤΡΙΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Προεόρτια των Φώτων (Νηστεία)
ΜΕΓΑΛΑΙ ΩΡΑΙ των Θεοφανείων
6:30 π.μ.
Εσπερινός των Θεοφανείων
Θεία λειτουργία του
Μεγάλου Βασιλείου
Αγιασμός
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
(Κατάλυσις εις πάντα)
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΑΡΣΙΝΟΗΣ κ.κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Η Σύναξις του αγίου Ιωάννου
του Προδρόμου
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Μετά τα Φώτα
Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Νύσσης

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου
Αγίου νεομάρτυρος Γεωργίου
του εξ Ιωαννίνων
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου
Πατριαρχών Αλεξανδρείας
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου
Αγίου Μάρκου Επισκόπου Εφέσου
του Ευγενικού
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Οσίου Νεοφύτου του εγκλείστου
Οσίας Ξένης
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Οσίου Ξενοφώντος και της
συνοδείας αυτού
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

