Αγίου ίσΑΑκ του συρου

Για την καλλιέρΓέια της ψυχης μας
ια να προκόψεις στην
αρετή χρειάζεται να
γνωρίσεις τον Θεό και
να Τον αγαπήσεις. Και θα Τον
γνωρίζεις καλύτερα όσο περισσότερο τον αγαπάς. Πρέπει να σταυρώσεις τα πάθη σου και τις κακές
σου επιθυμίες, για να έρθει μέσα
στη ψυχή σου η χάρη Του.

Οι Πατέρες διδάσκουν ότι ποτέ
στη ζωή μας δεν θα δούμε τον
Θεό αν δεν κόψουμε τα πάθη μας.
Αυτός είναι ο σωστός και μοναδικός τρόπος για να πλησιάσουμε
τον Θεό. Τα αγαθά της Ουράνιας Βασιλείας δεν δίνονται στους
ράθυμους και σ’ αυτούς που δεν
έχουν καρπό αρετής.

Η βάση των αρετών είναι η ταπείνωση. Και για να αποκτήσουμε
αρετές πρέπει πρώτα να βάλουμε
το θεμέλιο των αρετών που είναι
η ταπείνωση.

Οι θλίψεις και οι στενοχώριες,
οι αρρώστιες, το βάρος της σάρκας, οι ανάγκες του σώματος, οι
συμφορές και αυτός ο θάνατος
αντιμετωπίζονται με τη βοήθεια
Πρέπει ν’ απαλλαγείς από τα του Θεού. Αυτή όμως η βοήθεια
σαρκικά πάθη, για να μπορέσεις θα έλθει, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται ν’ αποκτήσει τις αρετές.
να προκόψεις στην αρετή.
Η πρόοδος στην αρετή δεν είναι εύκολο πράγμα. Χρειάζεται
αγώνας σκληρός για πολλά χρόνια. Πρώτα θα γνωρίσουμε την
αρρώστια μας, θα πιστέψουμε ότι
είμαστε άρρωστοι πνευματικά,
και μετά θα προχωρήσουμε στη
θεραπεία.

Η άσκηση της αρετής έχει μεγάλη σημασία στην καλλιέργεια
της ψυχής, και η αρετή δεν αποκτιέται με ωραία λόγια, αλλά με
κόπο, με μόχθο και ιδρώτα. Είναι
μακάριος ο άνθρωπος που συνεχώς ανεβαίνει.

πρωτοπρεσβυτερου Θεμίστοκλή μουρτζΑνοY

ΦτΩχΟι και ΠλΟυςιΟι
οιος είναι ο αληθινά φτωχός; Αυτό το ερώτημα ο
πολιτισμός μας, μέσω του
καταναλωτικού προτύπου το έχει απαντήσει ξεκάθαρα. Φτωχός είναι εκείνος ο οποίος δεν μπορεί να μετέχει
στον πλούτο των υλικών αγαθών. Είναι
αυτός που δεν μπορεί να μετέχει στην
δύναμη της τεχνολογίας. Που δεν έχει
ούτε κατέχει. Είναι αυτός που δεν απολαμβάνει της αποδοχής των άλλων,
έστω κι αν αυτή δεν έρχεται για τα ηθικά, κοινωνικά και παιδευτικά του επιτεύγματα, αλλά για την ικανότητά του
να εμπνέει απόλαυση, δύναμη, λάμψη
στους άλλους. Φτωχός είναι εκείνος
που δεν είναι ενημερωμένος για το τι
γίνεται στον κόσμο. Είναι αυτός που
δεν μπορεί να εκπληρώσει τις ποικίλες
υποχρεώσεις του. Είναι αυτός που έχει
την ανάγκη των άλλων ή την ελεημοσύνη των άλλων για να τα βγάλει πέρα στη
ζωή του. Είναι όμως αυτός ο αληθινά
φτωχός;
Για την Εκκλησία φτωχός είναι αυτός που αισθάνεται ότι δεν έχει ανάγκη
του ελέους του Θεού. Είναι αυτός που
πιστεύει τόσο πολύ στον εαυτό του και
στις δυνάμεις του και δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ούτε το παροντικό και
πρόσκαιρο της ζωής, ούτε και την αδυναμία του ανθρώπου να νικήσει δυνάμεις όπως η ασθένεια, η δοκιμασία και
ο θάνατος. Και την ίδια στιγμή φτωχός
είναι ο άνθρωπος που πιστεύει ότι τα
λάθη του, οι αμαρτίες του είναι δικαιώματά του και ότι μπορεί να ζει με αυτά
χωρίς να χρειάζεται να τα εξαλείψει.

Η φτώχεια για την Εκκλησία είναι πρωτίστως πνευματική κατάσταση. Είναι η
πρόταξη του εγωκεντρισμού εις βάρος
των ανθρώπινων συναισθημάτων. Είναι
ο στυφός ορθολογισμός που υποβαθμίζει την ανθρωπιά και το μοίρασμα. Είναι η επιδίωξη του ιδίου οφέλους χωρίς
έγνοια για τον άλλο. Είναι η απουσία
της ανάπαυσης στα λίγα και ουσιαστικά
και η στόχευση στα πολλά που έχουν να
κάνουν με το έχειν. Φτωχός είναι αυτός
που του λείπει τελικά η χαρά από τα
έργα τα οποία πράττει. Η διάρκεια.
Γι’ αυτό και για την Εκκλησία πλούσιος είναι αυτός που μπορεί να μοιάσει
τον Θεό στο σκόρπισμα με ιλαρότητα
των όσων έχει. Είναι αυτός που δεν νιώθει ότι του ανήκουν όσα του έχουν δοθεί, αλλά καλείται να τα μοιραστεί με
τους άλλους, είτε αυτά είναι χρήματα,
είτε γνώσεις, είτε ιδέες, είτε συναισθήματα, με σεβασμό προς εκείνους. Είναι
αυτός που γνωρίζει να δοξάζει τον Θεό,
ακόμη και για τα φαινομενικά ελάχιστα.
Για την ίδια τη ζωή, το μέγιστο δώρο.
Για τη δυνατότητα της αγάπης. Για το
χάρισμα της μετάνοιας και της άφεσης
των αμαρτιών. Για την Εκκλησία ως συνάντηση με το Αιώνιο. Για την ελπίδα
της ανάστασης. Και αυτά γνωρίζει να
τα μοιράζεται, να τα δίνει στους κάθε
είδους φτωχούς. Να αισιοδοξεί και να
χαμογελά ενώπιον της δυσκολίας και
να στερεώνει με την προσευχή και τον
λόγο του. Να λυπάται με μέτρο και να
μην νικιέται από την απόγνωση. Και
μαζί με τον πλούτο του να μοιάζει στον
Θεό ως προς την δικαιοσύνη.

σπυρου συμεων
«η ΠέταλΟυδα, Ο δαςκαλΟς και Ο μαθητης»
αι ήταν κάποτε που έφτασε μια
μικρή ιστορία στα αυτιά μου.
Ιστορία μικρή, εύκολη, κατανοητή αλλά με νόημα που σε βάζει σε
σκέψεις, σε ερωτήματα, σε προβληματισμούς…
Και έλεγε αυτή η ιστορία πως: Μια
μέρα ένας μαθητής αποφάσισε να προκαλέσει τον δάσκαλό του.
Έτσι σκέφτηκε να του στήσει μια παγίδα. Έπιασε μια πεταλούδα και την
κράτησε στη χούφτα του. Όταν θα πήγαινε στο δάσκαλο θα τον ρώταγε τι
είχε στο χέρι του. Κι αν ο δάσκαλος το
έβρισκε, τότε θα τον ρωτούσε εάν η
πεταλούδα ήταν ζωντανή ή νεκρή. Στην
περίπτωση που απαντούσε ότι η πεταλούδα ήταν ζωντανή, τότε θα έσφιγγε
το χέρι του και θα τη σκότωνε και το
αντίστροφο.
Όταν είχαν μάθημα λοιπόν, πλησίασε
τον δάσκαλο, μπροστά σε όλους τους
υπόλοιπους μαθητές, έτεινε το χέρι
προς το μέρος του και τον ρώτησε:
– «Δάσκαλε, τι έχω στο χέρι μου;»
– «Την ψυχή σου έχεις παιδί μου»,
απάντησε ατάραχος ο δάσκαλος.
Ο μαθητής προβληματίστηκε για λίγο
σκεπτόμενος την απάντηση. Κατέληξε
ότι ο δάσκαλος είχε δίκιο. Η πεταλούδα
ήταν μια ψυχή που θα μπορούσε να είναι και δική του. Ωστόσο, συνέχισε:
-«Και είναι ζωντανή η ψυχή μου δάσκαλε ή όχι;»
Ο δάσκαλος τον κοίταξε με καλοσύνη στα μάτια και του είπε χαμογελαστά:
– «από το χέρι σου εξαρτάται».
Τώρα αυτήν την μικρή ιστορία την
λέω και σε εσάς και σας λέω ακόμη
πως τίποτα δεν μπορεί να επηρεάσει

την ψυχή μας παρά μόνο εάν το επιτρέψουμε εμείς οι ίδιοι!!!!!
O Δάσκαλος της ιστοριούλας είναι ο
ίδιος ο Θεός, το παιδί ένας από εμάς και
η πεταλούδα η ψυχή μας. Πραγματικά
ωφέλιμη ιστορία με πολύ βαθύ νόημα.
Σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό σε βάζει
σε σκέψεις, έστω και για λίγο. Αυτό το
λίγο μπορεί να είναι αρκετό να πάρεις
καινούριες αποφάσεις βασισμένες σε
κάτι όχι επιφανειακό αλλά βασισμένες
στο συμφέρον της ψυχής σου της ίδιας.
Δύσκολο ε; Στα λόγια όλοι είμαστε
άνετοι και θαρραλέοι στις πράξεις είναι
εκεί που τα βρίσκουμε σκούρα. Λίγο
όμως αν προσπαθήσουμε θα δούμε μια
εσωτερική αναγέννηση η οποία θα μας
εκπλήξει θα μας κάνει άλλον άνθρωπο. Στο χέρι μας είναι που θέλουμε να
φτάσουμε. Η κορυφή του βουνού είναι
ψηλά και μακριά από εδώ. Ο δρόμος
δύσβατος, απόκρημνος στενός χωράει
μόνον δύο, εσένανε και τον Δάσκαλο
που θα είναι εκεί έστω κι αν δεν τον
βλέπεις για να σε στηρίζει όχι με τον
τρόπο που εσύ περιμένεις αλλά με τον
τρόπο που Αυτός γνωρίζει πως θα μπορέσεις να οδηγηθείς στην κορυφή.
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
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ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
κυριακη 1 νΟέμΒριΟυ

τριτη 17 νΟέμΒριΟυ

τριτη 3 νΟέμΒριΟυ

τέταρτη 18 νΟέμΒριΟυ

Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων
Οσίου Δαυΐδ του εν Ευβοία
Ανακομιδή λειψάνων
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
του τροπαιοφόρου

κυριακη 8 νΟέμΒριΟυ

Η σύναξις των Αρχιστρατήγων
Μιχαήλ και Γαβριήλ

δέυτέρα 9 νΟέμΒριΟυ

Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

τριτη 10 νΟέμΒριΟυ

Αγίου Αρσενίου Καππαδόκου
ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Δευτέρα 8:30 μ.μ. - Τρίτη 1:00 π.μ.

τέταρτη 11 νΟέμΒριΟυ

Αγίου Γρηγορίου Νεοκαισαρείας
Αγίου Γενναδίου Αρχ. Κωνσταντινουπόλεως
Αγίων μαρτύρων Πλάτωνος και Ρωμανού

ΠέμΠτη 19 νΟέμΒριΟυ
Αγίου Προφήτου Αβδιού

Παραςκέυη 20 νΟέμΒριΟυ

Προεόρτια των Εισοδίων της Θεοτόκου

ςαΒΒατΟν 21 νΟέμΒριΟυ
ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Κατάλυσις Ιχθύος

κυριακη 22 νΟέμΒριΟυ
Αγίου Αποστόλου Φιλήμονος

δέυτέρα 23 νΟέμΒριΟυ

Αγίου Αμφιλοχίου Επισκόπου Ικονίου

Αγίου μεγαλομάρτυρος Μηνά
Αγίων μαρτύρων Βίκτωρος και Βικεντίου
Οσίου Θεοδώρου του Στουδίτου

τριτη 24 νΟέμΒριΟυ

Παραςκέυη 13 νΟέμΒριΟυ

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Απόδοσις των εισοδίων της Θεοτόκου
Αγίας μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης

ςαΒΒατΟν 14 νΟέμΒριΟυ

ΠέμΠτη 26 νΟέμΒριΟυ

Αγίου Αποστόλου Φιλίππου
Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

κυριακη 15 νΟέμΒριΟυ

Αγίων ομολογητών
Γουρία Αβίβου και Σαμωνά
Από σήμερα αρχίζει η νηστεία των
Χριστουγέννων και το Σαρανταλείτουργο

δέυτέρα 16 νΟέμΒριΟυ
Αγίου Αποστόλου και
Ευαγγελιστού Ματθαίου

Αγίου Κλήμεντος Επισκόπου Ρώμης

τέταρτη 25 νΟέμΒριΟυ

Αγίου Στυλιανού του Παφλαγόνος

Παραςκέυη 27 νΟέμΒριΟυ
Αγίου Ιακώβου του Πέρσου

ςαΒΒατΟν 28 νΟέμΒριΟυ

Αγίου Στεφάνου του Ομολογητού
κυριακη 29 νΟέμΒριΟυ
Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου
του Κυπρίου
δέυτέρα 30 νΟέμΒριΟυ
Αγίου Αποστόλου Ανδρέου
του Πρωτοκλήτου

