ΠΕΡΙ ΑΜΕΛΕΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
Τί είναι άμέλεια;
ΑΓ. ΝΕΚΤ.: Λέει ό Έπίκτητος ότι είναι
ή ρίζα τών κακών.
Τί κακό μάς φέρνει;
ΑΓ. ΝΕΚΤ.: - Παραλύει τή δύναμη τής
ψυχής.
- Φέρνει βαρυεστημάρα.
- Σκοτίζει τό νου.
- Έξασθενίζει τή σκέψη.
- Μαυρίζει τήν ήθική όμορφιά.
- Σπέρνει ζιζάνια στήν καρδιά.
- Κατεβάζει τόν άνθρωπο άπό τό περίβλεπτο ύψος τής συνέσεως.
- Νικάει τις ηθικές του δυνάμεις.
- Διώχνει τις άρετές.
- Φέρνει τις κακίες.
- ‘Απομακρύνει τήν ειρήνη άπό τήν ψυχή
καί άντί αύτής φέρνει τήν Ταραχή.
- Έξουδετερώνει τήν εύτυχία.
- ‘Αφήνει νά έλθει ή δυστυχία.
- Άφαιρεί τήν τιμή.
- ‘Επισύρει τήν κατηγορία.
Όποιος είναι άμελής τί παθαίνει;
ΑΓ. ΝΕΚΤ.:- Είναι δυστυχισμένος.
- Η άμέλεια τόν κάνει τεμπέλη.
- Τόν δείχνει άνόητο.
- Τόν φανερώνει άπερίσκεπτο καί
σκληρόκαρδο.
- Τόν καταντάει άσωτο καί φιλήδονο.
- Τόν όδηγεί σέ αίχρά γηρατειά.

- Τόν φέρνει στήν καταστροφή.
Πώς παρασύρεται κανείς στήν άμέλεια;
ΑΓ. ΝΕΚΤ.: Από τήν άγνοια. δέ γνωρίζει ότι ζει γιά νά γίνει τέλειος.
Δέ γνωρίζει ότι ή κλήση του είναι
νά φθάσει σέ περίβλεπτη δόξα. Δέ
γνωρίζει ότι κυκλώνεται άπό πολλές
εύχαριστήσεις πού μπορούν νά του
δώσουν κάθε πνευματική άπόλαυση
καί άποφεύγει νά σηκώσει τά μάτια
του καί νά τις κοιτάξει.
Δέ χαίρονται τή ζωή τους μέ τόν εύκολο τρόπο τών διασκεδάσεων;
ΑΓ. ΝΕΚΤ.: Άγνοούν ότι ή βαθειά εύχαρίστηση βρίσκεται στόν ΚΟΠΟ.
- Άγνοούν ότι ή εύτυχία είναι στή μελέτη.
- Άγνοούν ότι ή χαρά είναι στή μόρφωση.
- Άγνοούν ότι ή δόξα είναι στήν έπιμέλεια καθώς έπίσης ή τιμή καί τά
στεφάνια.
- Άγνοούν ότι στόν κόσμο μπήκαν
σάν άγωνιστές καί ότι ή ζωή είναι
άγώνας γιά τήν άρετή.
- Άγνοούν ότι πολύ γρήγορα προχωρούν πρός τήν αίωνιότητα.
Πόσο εύθύνονται στό Θεό;
ΑΓ. ΝΕΚΤ.: Θά δώσουν λόγο μπροστά

στό θείο δημιουργό τους.
Θά ζητηθεί άπό αύτούς τό τάλαντο
πού έκρυψαν στή γη μέ τόν τόκο καί
τό έπιτόκιο.
Ξεχνούν ότι είναι δούλοι Κυρίου πού
πρόκειται νά έλθει σέ ώρα πού δέν
περιμένουν.
Ξεχνούν ότι τούς περιμένει μέλλουσα ζωή ή μέλλουσα καταδίκη.
Τί θά μάς παρακινήσει νά γίνουμε
εργατικοί;
ΑΓ. ΝΕΚΤ.: Ολα στήν κτίση άπό τά
μεγάλα έως τά έλάχιστα κινούνται,

έχουν δραστηριότητα, είναι ένεργητικά, βαδίζουν, έργάζονται, έκπληρώνουν τά καθήκοντά τους, έκτελούν τήν άποστολή τους.
Μόνο ό άμελής άποτελεί έξαίρεση
καί, ένώ ζει, στερετται τή ζωή. Μόνο
ό άμελής μένει άργός καί στάσιμος
καί άρνείται τις ύποχρεώσεις του
πρός τόν έαυτό του, πρός τό Θεό καί
τήν άνθρωπότητα.
Ο άμελής είναι βάρος της γής καί,
ένώ ζει, έχει πεθάνει.

ΠΕΡΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
Τί είναι έπιμέλεια;
ΑΓ. ΝΕΚΤ.: Ο Επίκτητος τήν ώνόμασε
μητέρα όλων τών άρετών. Ολα
άπό τήν έπιμέλεια καί τήν συνεχή
φροντίδα καί τήν χωρίς διακοπή
μελέτη μποροϋν νά γίνουν καλύτερα.
Μήπως είναι έκ φύσεως κάποιος
έπιμελής;
ΑΓ. ΝΕΚΤ.: Ο Κάτωνας τονίζει ότι 0ι
περισσότεροι άπό τή μελέτη είναι
άγαθοί παρά άπό τή φύση.
Μπορεί κάποιος μέ κακή κληρονομικότητα νά γίνει καλύτερος άπό
άλλον πού έκ φύσεως είναι καλός;
ΑΓ. ΝΕΚΤ.: Ή έπιμέλεια είναι
άποτελεσματική καί τελειοποιητική
λέει ό Πλάτωνας. Μπορεί κάποιος
νά γίνει καλύτερος μέ τούς κόπους
τής άσκήσεως, λέει ό Νεόφυτος
Δούκας. Αν δέ γίνεται καλύτερος
μέ τό χρόνο αύτός πού έχει σωστή
έπιμέλεια, τότε καμμία έπιστήμη
δέν θά ύπήρχε, άν δέν ποτιζόταν μέ
συνεχείς μελέτες.
Όλα άπό τήν έπιμέλεια, τή συνεχή

φροντίδα καί τήν όλοκληρωμένη
μελέτη μπορούν νά γίνουν καλύτερα
λέει ό Κάτωνας. Περισσότεροι είναι
0ι άγαθοί άπό τήν μελέτη παρά άπό
τή φύση λέει ό Πλάτωνας. Στούς
άμελείς καί αύτά πού είναι εύκολα
φεύγουν, στούς δέ έπιμελείς καί τά
δύσκολα κερδίζονται.
Ή έπιμέλεια είναι άποτελεσματική
καί τελειοποιητική καί κάνει
καλύτερους αύτούς πού έκ φύσεως
δέν είναι καλοί άπό έκείνους πού
έκ φύσεως είναι καλοί καί δέν τούς
διακρίνει ή έπιμέλεια.
Ο Ξενοφώντας λέει: Όσα έργα καλά
καί άγαθά γίνονται μέ ύπομονή
φθάνουν σέ τελειότητα.
Ο Μέγας Βασίλειος λέει τά έξής:
Όσοι παίρνουν μέ έπιμέλεια τό
ώφέλιμο άπό τό καθετί, μοιάζουν
μέ τούς μεγάλους ποταμούς πού
άναπτύσσονται άπό τούς γύρω
παραποτάμους.
Τόσα πολλά κατορθώνει ή έπιμέλεια;
ΑΓ. ΝΕΚΤ.:
Η έπιμέλεια νικάει
όλες τίς δυσκολίες καί όδηγεί τόν

άνθρωπο στό δρόμο τής εύτυχίας.
Έπιμελήσου, κοπίασε τώρα πού

είσαι νέος, μή μετανοιώσεις ύστερα
άδικα καί μάταια.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΣΘΑΙ

ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
Πώς πρέπει νά ζούμε γιά νά είμαστε
άνθρωποι του Θεού;
ΑΓ. ΝΕΚΤ.: Νά ζούμε κατά τις
διατάξεις του Αγίου Εύαγγελίου.
Ποιές είναι 0ι κυριώτερες πού θά μάς
χαρακτηρίζουν σάν χριστιανούς;
ΑΓ. ΝΕΚΤ.: Λέει ό Μ. Βασίλειος:
«Διδάξου Εύαγγελικό τρόπο ζωής».
- Νά βλέπουν μέ προσοχή τά μάτια.
- Νά έγκρατεύεσαι στή γλώσσα.
- Νά ύποτάσσεις τις όρμές του
σώματος.
- Νά είσαι ταπεινός.
- Νά έχεις καθαρές σκέψεις.
- Νά μή θυμώνεις καθόλου.
- Όταν σέ άγγαρεύουν νά είσαι
πρόθυμος.
- Όταν σέ άδικούν νά μή ζητάς τό
δίκαιό σου.
- Όταν σέ μισούν νά άγαπάς.
- Όταν σέ διώχνουν νά δείχνεις
άνεκτικότητα.
- Όταν σέ βλαστημούν νά εύχεσαι γι’
αύτούς.
- Νά είσαι νεκρός γιά τήν άμαρτία.
- Νά συσταυρωθείς μαζί μέ τό
Χριστό.
- Νά μεταφέρεις όλη σου τήν άγάπη
στόν Κύριο.
Ο Μ. Βασίλειος δέν ήταν πολύ
αύστηρός καί άπόλυτος;
ΑΓ. ΝΕΚΤ.: Οι πατέρες συμφωνούν
μεταξύ τους. Ο Άγιος Γρηγόριος
λέει ότι ή έφαρμογή τής ζωής του
Εύαγγελίου, δηλαδή τό νά ζούμε
μέ άρετή καί εύσέβεια, μοιάζει μέ

ρούχο πού πρέπει νά άποκτήσουμε
γιά νά μή βρεθούμε γυμνοί.
Ο δέ Ισίδωρος ό Πηλουσιώτης γράφει
ότι ή ζωή του Εύαγγελίου είναι ή
πνευματική ζωή. Ή δέ πνευματική
Πολιτεία προοδεύει περισσότερο μέ
τά έργα παρά μέ τά λόγια.
Ή Πίστη δέν είναι ή βασική
προϋπόθεση σωτηρίας;
ΑΓ. ΝΕΚΤ.: Ο Άγιος Χρυσόστομος
λέει ότι δέ φθάνει μόνο ή πίστη,
άλλά χρειάζεται μαζί καί Πνευματική
Πολιτεία, γιά νά κατέχουμε τό Πνεύμα
τό Άγιον Πού μάς δόθηκε. Μεγάλη καί
σωτήρια ή Πίστη καί χωρίς αύτή δέν
μπορεί κανείς νά σωθεί· δέν άρκεί
όμως χωρίς τή σωστή ζωή.
Πώς μπορεί κάποιος νά ζήσει
σύμφωνα μέ τό Εύαγγέλιο;
ΑΓ. ΝΕΚΤ.: Αξια πολιτεύεται σύμφωνα
μέ τό Εύαγγέλιο αύτός πού έπιδίδεται
στήν άρετή, Πού άπαρνείται τόν έαυτό
του, πού σηκώνει τό σταυρό του καί
άκολουθεί τό Χριστό.
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Μηνιαίον περιοδικόν
Εκδότης:
Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού
Αγίου Λαζάρου
Τηλ: 24652498
http: www.ayioslazaros.org
Ηλεκτ. Διεύθ.: info@ayioslazaros.οrg
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Εσπερινός 			
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4:30 μ.μ.
6:15 π.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων
Οσίου Δαυΐδ του εν Ευβοία

Αγίων ενδόξων μαρτύρων Πλάτωνος
και Ρωμανού

Ανακομιδή λειψάνων
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
του τροπαιοφόρου - Όρθρος 6:00 π.μ.
ΑΓΙΑΣΜΟΣ στο τέλος της Θ. Λειτουργίας

Αγίου ενδόξου Προφήτου Αβδιού

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Κατάλυσις Ιχθύος

Των Αγίων ενδόξων Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Ασωμάτων
Δυνάμεων ων την Σύναξην εορτάζομεν

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Του εν αγίοις Πατρός ημών Νεκταρίου
Επισκόπου Πενταπόλεως θαυματουργού

ΤΡΙΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Του οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του
Καππαδόκου
ΑΓΡΥΠΝΙΑ: Δευτέρα 8:00 μ.μ. - Τρίτη 12:30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Προεόρτια των Εισοδίων της Θεοτόκου

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Οσίου πατρος ημών Ιακώβου του νέου
του εν Ευβοία (Τσαλίκη)

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Του εν Αγίοις πατρός ημών Αμφιλοχίου
Επισκόπου Ικονίου

ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Του εν Αγίοις πατρός ημών Κλήμεντος
Επισκόπου Ρώμης

Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Μηνά
Αγίων ενδόξων μαρτύρων Βίκτωρος
και Βικεντίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου ενδόξου Αποστόλου Φιλίππου

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Απόδοσις των εισοδίων της Θεοτόκου
Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης
Οσίου πατρος ημών Στυλιανού του
Παφλαγόνος

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

(Όσοι θέλουν να γραφτούν στο Σαρανταλείτουργο να δώσουν ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων στους νεωκόρους του ναού)

Αγίου ενδόξου Στεφάνου του
Ομολογητού

Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος
Ιακώβου του Πέρσου

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου του Κυπρίου

ΤΡΙΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου
του Πρωτοκλήτου

Αγίου ενδόξου Αποστόλου και
Ευαγγελιστού Ματθαίου
Αγίου Γρηγορίου Νεοκαισαρείας

