ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΠΙΣΤΗ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ
τις δύσκολες μέρες που
περνούμε, πού αλλού
να στραφούμε για να
λάβουμε δύναμη, πού αλλού να
στηρίξουμε τις ελπίδες μας;….

Η χαρά σβήνει, τα μαλλιά ασπρίζουν, το σώ μα «εξατμίζεται», ο
θυμός μαζεύεται, μέχρι που ο άνθρωπος καταλήγει σαν μία τσάντα
ξηρού δέρματος γεμάτη θυμό,
Όσο λιγότερη πίστη έχουμε, σκυμμένη πάνω από τον τάφο.
τόσο περισσό τερη είναι
Για ποιο λόγο έχετε
η στεναχώρια μας. Μία
τόσες στεναχώριες;
από τις σπου δαιότερες
ωφέλειες της πίστης
Αυτό είναι το ερώτηείναι η απελευθέρωση
μα που θέτει ο Σωτήρας
του ανθρώπου από τις
στην ανθρωπότητα που
πολλές στεναχώριες.
είναι ταραγμένη και διαμε λισμένη
Όσο το παιδί γνωρίζει πως υπάρ- σε κομμάτια από τις πολλές στεναχει ο πατέ ρας, που φροντίζει για χώριες.
το σπίτι και για όλες τις δουλειές
–Ποιος από σας μπορεί με τό
του σπιτιού, κάθε στεναχώρια του
τελειώνει γρήγορα με τραγούδι. άγχος του να προσθέσει έναν πήχη
Μόλις όμως χαθεί αυτή η αίσθη- στο ανάστημα του; (Ματθ. 6, 27).
ση, σωπαίνει το τραγούδι! Τότε
–Για ποιο λόγο έχετε τόσες στετο παιδί αισθάνεται ορφανό και ναχώριες; Ενδέχεται αύριο το πρωί
μόνο, περιτριγυρι σμένο από στεο ήλιος να μην α νατείλει;
ναχώριες, αισθάνεται περιτριγυρι
Εκείνος που φροντίζει να ανασμένο από ένα σμήνος σφίγγες.
Όσο περισσότερο ο άνθρωπος τείλει αύριο το πρωί ο ήλιος στη
προσπαθεί μό νος του, με τις δικές συγκεκριμένη ώρα και στο συγκετου δυνάμεις να «ξεφορτώ σει» τις κριμένο δευτερόλεπτο, θα φροντίστεναχώριες του, τόσο περισσότε- σει όλες τις δικές σας μικρές στερο μπερδεύεται στα δίχτυα τους.
ναχώριες.

ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΙ ΣΠΕΡΝΕΙΣ ΤΩΡΑ

ν σπείρεις εντιμότητα,
θα θερίσεις εμπιστοσύνη.
• Αν σπείρεις καλοσύνη, θα θερίσεις φίλους.

• Αν σπείρεις εγωισμό, θα θερίσεις μοναξιά.
• Αν σπείρεις περηφάνια, θα θερίσεις καταστροφή.

• Αν σπείρεις ταπεινοφροσύνη,
θα θερίσεις μεγαλείο.

• Αν σπείρεις ζήλια, θα θερίσεις
ταλαιπωρία.

• Αν σπείρεις επιμονή, θα θερίσεις νίκη.

• Αν σπείρεις οκνηρία, θα θερίσεις στασιμότητα.

• Αν σπείρεις στοχασμό, θα θερίσεις αρμονία.

• Αν σπείρεις πικρία, θα θερίσεις
απομόνωση.

• Αν σπείρεις σκληρή δουλειά, θα
θερίσεις επιτυχία.

• Αν σπείρεις πλεονεξία, θα θερίσεις απώλεια.

• Αν σπείρεις συγχώρηση, θα θερίσεις συμφιλίωση.

• Αν σπείρεις κακολογία, θα θερίσεις εχθρούς.

• Αν σπείρεις ειλικρίνεια, θα θερίσεις καλές σχέσεις.
• Αν σπείρεις υπομονή, θα θερίσεις βελτίωση.
• Αν σπείρεις πίστη, θα θερίσεις
θαύματα.
• Αν σπείρεις ανεντιμότητα, θα
θερίσεις δυσπιστία.

• Αν σπείρεις στενοχώριες, θα θερίσεις ρυτίδες.
• Αν σπείρεις αμαρτίες, θα θερίσεις ενοχές.
• Πρόσεχε, λοιπόν, τί σπέρνεις
τώρα. Αυτό θα καθορίσει τί θα
θερίσεις αύριο!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙΣ
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΟΧΟΥΣ,
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΠΑΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟ!
ρόσεξε, διότι μπορεί να
χαρακτηριστείς «υποκριτής» από τον Θεό. Έκανες
έλεγχο στον εαυτό σου αν
τηρείς εσύ τις προϋποθέσεις που επιθυμείς για τους άλλους.
Πρέπει αυτό που ζητάς από τους
άλλους να το τηρείς πρώτα εσύ! Χρειάζεται ταπεινοφροσύνη, πραότητα,
εγκράτεια και πολλές αρετές Θεού,
για να είσαι σε θέση να διορθώνεις
8) Έχεις την αγάπη που αρμόζει
τους άλλους. Μη σηκώνεις «εύκολα»
το δάχτυλο για να δείξεις τους άλλους σε άνθρωπο του Θεού! (1 Κορινθίους
ενόχους και ελλιπείς! Είναι καλό που 13:4-8, 16:14)
τους θέλεις αγίους, αλλά μην τους
9) Συμπεριφέρεσαι καθώς πρέπει
σκανδαλίζεις με την υποκρισία σου! σε αγίους! (Εφεσίους 5:3)
10) Είσαι έτοιμος να κλάψεις παρά
1) Κατέβασε το δάχτυλο, πάψε να
δείχνεις τους άλλους! (Ησαΐας 58:9) να κρίνεις! (2 Κορινθίους 2:4, Πράξεις
2) Δες τον Θεό που δείχνει εσένα! 20:31)
11) Είσαι έτοιμος να αγωνιστείς
στην προσευχή, με τον άνθρωπο που
3) Άκουσε τον Θεό που δείχνει το
θέλεις να δείξεις με το δάχτυλο! (Κο«δοκάρι» στα μάτια σου! (Ματθαίος 7:3)
λοσσαείς 4:12)
4) Ο Θεός θέλει πρώτα εσύ να κα12) Είσαι έτοιμος να συναγωνιθαριστείς! (Ματθαίος 7:5)
στείς με τον άνθρωπο που θέλεις να
5) Μη ψάχνεις σε ποιον θα δείξεις δείξεις με το δάχτυλο! (Φιλιππησίους
με το δάχτυλο, γιατί χαρακτηρίζεσαι 1:27, Ρωμαίους 15:30)
υποκριτής! (Λουκάς 6:42)
13) Είσαι έτοιμος να πέσεις στα γό6) Έχεις την πραότητα που αρμό- νατα με προσευχή, παρά να δείχνεις
ζεις σε άνθρωπο του Θεού! (2 Τιμο- με το δάχτυλο! (Πράξεις 20:36, 21:5)
θέου 2:25)
14) Μάθε το «αλλήλων τα βάρη
7) Έχεις την ταπεινοφροσύνη που βαστάζετε», παρά να δείχνεις με το
αρμόζει σε άνθρωπο του Θεού! (Πρά- δάχτυλο «ενόχους»! (Γαλάτας 6:2)
ξεις 20:19, Εφεσίους 4:2)
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(Ρωμαίους 3:23, Ιάκωβος 3;2)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015
Εσπερινός
Όρθρος

5:30 μ.μ.
6:30 π.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Αγίων Κυπριανού Ιερομάρτυρος
και Ιουστίνης της παρθένου

Εκ μεταθέσεως εορτή της
Ανακομιδής των Ιερών λειψάνων
του Αγίου Λαζάρου.
Αγίου Αποστόλου
και Ευαγγελιστού Λουκά

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Πάντων των εν τη νήσω Κύπρω διά
λαμψάντων αγίων
Αγίου Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών
Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού

ΤΡΙΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αγίου μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου
Αγίου Γερασίμου του εν Κεφαλληνία

ΤΡΙΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αποστόλου Θωμά
Οσίου Κενδέου

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Αγίων Μεγαλομαρτύρων
Σεργίου και Βάκχου
Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου

Αγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου
του μυροβλύτου

Αγίων Μαρκιανού και Μαρτυρίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ

Οσίων Ανδρονίκου και Αθανασίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Των Αγίων Πατέρων της εν Νικαία
Ζ Οικουμενικής, Συνόδου

ΤΡΙΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αγίας νεομάρτυρος Χρυσής
Αγίου μάρτυρος Φλωρεντίου

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΑΓΙΑΣΜΟΣ 4.30 μ.μ.
Έναρξη πνευματικών ομιλιών
ενορίας Αγίου Λαζάρου

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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Διανέμεται δωρεάν

