H AΛΗΘΙΝΗ ΑΝΑΠΑΥΣΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Μοναχοῦ Μαρκέλλου Καρακαλληνοῦ

όσο ἀναπαύεται ἡ
Ἡ ἐλπίδα μου, ὁ Ἰησοῦς.
ψυχή, ὅταν εὑρίσκεἩ καταφυγή μου, ὁ Ἰησοῦς.
ται μέσα εἰς τό φῶς
σου, Κύριε! Εἰκόνα σου εἶναι ή
Ἡ ἀπέκδυσις παντός νοήμαψυχή μου, Κύριε, καί ή ζωή της τος κατἀ τήν ὥραν τῆς προεἶναι ή ἰδική σου καταφυγή.
σευχῆς δίδει μεγάλη δύναμι
καί χαρά ἀνέκφραστη εἰς τήν
Ἡ χαρά μου εἶναι ὁ Ἰησοῦς.
ψυχῇν.
Ἡ ἀναπνοή μου, ὁ Ἰησοῦς.
Αὐτός εἶναι ὁ σαββατισμός
Ἡ προσευχή μου, ὁ Ἰησοῦς.
τής ψυχῆς. Ἡ κατάπαυσις
ἐκ παντός νοήματος.
Αὐτή εἶναι ή ἀληθινή
ἀνάπαυσις τῆς ψυχῆς.
Ὅταν ἀργῇ καί καθαρίζεται ἀπό τῶν
αἰσχρῶν καί ρυπαρῶν
λογισμῶν τοῦ σατανά
καί ἀναπαύεται εἰς τήν
αἰωνίαν ἀνάπαυσιν καί
χαράν τοῦ Κυρίου. Εἰς
αὐτήν τήν ἀνάπαυσιν
μάς προσκαλεῖ ὁ Ἰησοῦς Χριστός λέγων:
«Δεῦτε πρός με πάντες

οἰ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς»
(Ματθ. ια΄ 28).
Καί ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ
Καρπάθιος μάς συμβουλεύει: «Ἐάν θέλωμεν πραγματικά νά εὐαρεστήσωμεν εἰς τόν
Θεόν καί νά ἐπιτύχωμεν τήν
μακαριωτάτην φιλίαν μαζί
του, ἄς παρουσιάσωμεν τόν
νοῦν μας γυμνόν είς Αὐτόν,
χωρίς νά μεταφέρωμεν μαζί
μας κανένα πράγμα τοῦ παρόντος αἰῶνος, οὔτε τέχνην,
οὔτε νόημα, οὔτε τέχνασμα,
οὔτε δικαιολογία, ἀκόμη καί
ἐάν γνωρίζωμεν ὅλην τήν σοφίαν τοῦ κόσμου».
Ἀπεκδυομένη ή ψυχή τά
νοήματα τοῦ κόσμου τούτου, δέχεται τόν φωτισμόν
τοῦ Θεοῦ. Φωτιζομένη, γίνεται ἁπλῆ καί ὁ νοῦς ἐλέγχει
τἁ πάντα. Είς τήν ἁπλότητα
αὐτήν τῆς ψυχῆς δέν ὑπάρχει
λογισμός· δέν λειτουργοῦν τά
πάθη· καταπαύει ὁ ψυχόλεθρος μετεωρισμός. Ἡ ψυχή
ζῇ ἐν Θεῷ καί ή εὐχή λειτουργεῖ ἔντονα. Ἡ καθαρότης τῆς
ψυχῆς πού ὑπάρχει τότε, δίδει
μεγάλην ἄνεσιν είς τήν ψυχήν
καί αἰσθάνεται τό μέγα δῶρο
τῆς Παρθενίας.

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος
ἦταν πάντοτε ἐνδεδυμένη τό
Θεῖον Φῶς καί διά τοῦτο δέν
μποροῦσε νά προσβληθῇ ἀπό
κανένα λογισμό. Διἀ τοῦτο
ή Παναγία μας ἔγινε δοχεῖον
τῆς χάριτος καί ἐσκήνωσεν
καί ἐσαρκώθη εἰς αὐτήν ὁ
Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, ὁ
Ἰησοῦς Χριστός, ἐπειδή ἦτο
περιβεβλημένη ὡς ἱμάτιον τό
Θεῖον Φῶς.
Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς εὑρίσκεται μέσα εἰς αὐτό τό βίωμα.
Νά ἔχη ή ψυχή μέσα της αὐτό
τό ἅγιο φῶς καί νά τό αἰσθάνεται. Ἔτσι ἔπλασε ὁ Θεός
τόν ἄνθρωπο. Μέ αὐτόν τόν
στολισμόν ἐπροίκισε τήν ψυχήν. Καί ή ψυχή, τότε εἶναι
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ὅταν διατηρῇ αὐτό τό φῶς.
Ὅταν λειτουργοῦν τά πάθη,
παραχαράσσεται ή εἰκόνα
τῆς ψυχῆς καί παραμορφώνεται, διότι τό σκότος καί ή δυσωδία τῶν παθῶν ἐμποδίζουν
τήν ψυχή νά δέχεται τόν φωτισμόν τοῦ Θεοῦ. Εὑρισκομένη δέ ή ψυχή κάτω ἀπό μιά
συνεχῆ συννεφιά μαραζώνει
καί δέν ἀνθοφορεῖ καί δέν
καρποφορεῖ. Καί ἔπειτα, μαραμένη ὅπου εἶναι, λυπεῖται

καί παραπονεῖται καί καθοδη- στικάς του ἀκτῖνας τἀ σκότη
γεῖται ἀπό τά πονηρά πνεύμα- τῆς ψυχῆς μου· διά νά κατακαύση τά ξύλα, τόν χόρτον, τά
τα.
φρύγανα καί ὅ,τι ἄλλο περιτἩ ψυχή ὅμως πού δέχεται τόν ἐσύναξε ἐν τῇ άμελείᾳ καί
τό φῶς τοῦ Θεοῦ ἔχει δύναμη, ἀγνοίᾳ καί ραθυμίᾳ της ή ψυχή
ἔχει χαρά, ἔχει ἀγάπη καθαρή μου. «Εί δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπί
καί συνέχεια δέχεται τούς καρ- τόν θεμέλιον τούτον χρυσόν,
πούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα,
«ὁ δέ καρπός τοῦ Πνεύματός χόρτον, καλάμην, ἑκάστου τό
ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μα- ἔργον φανερόν γενήσεται· ή
κροθυμία, χρηστότης, ἀγαθω- γάρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρί
σύνη, πίστις, πραότης, ἐγκρά- ἀποκαλύπτεται· καί ἑκάστου τό
τεια» (Γαλ. ε΄ 22-23).
ἔργον ὁποῖόν ἐστι τό πῦρ δοκιΕἴσελθε, ψυχή μου, εἰς αὐτήν μάσει» (Ἀ΄ Κορ. γ΄ 12-13).
τήν χαράν καί εἰς αὐτό τό φῶς. Ὦ θαῦμα παράδοξον· πῶς ή
Εἴσελθε εἰς τήν ἀληθινήν ζωήν. πηλίνη φύσις, τό σῶμα τό χοὉμοίαζε πρός τήνὙπεραγίαν ϊκόν, δέχεται τήν νοεράν καί
Θεοτόκον, ὅπου εἰσῆλθε εἰς τά ἄϋλον χάριν τοὔ Ἁγίου ΠνεύἍγια τῶν Ἁγίων καί ἐτρέφετο ματος!
ὑπό τοῦ Ἀγγέλου.
Ὦ πόσον μεγάλην ἀξίαν ἔχει
Σύναζε, ψυχή μου, τάς δυνά- «ὁ κρυπτός τῆς καρδίας ἄνθρωμεις σου ἐντός σου καί ἑόρταζε πος», ὅταν ἔχη ὡς κόσμημα τόν
ἑορτήν μυστικήν καί εὐφρόσυ- ἄφθαρτον στολισμόν τῆς χάρινον· ἑορτήν χαράς καί ἀγαλ- τος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Ἁ΄
λιάσεως ἀνεκλαλήτου. Τοῦτο Πέτρ. γ΄ 4).
εἶναι τό ἀληθινόν φῶς καί ή
ἀληθινή ἀνάπαυσις τῆς ψυχῆς Ἀνάβαινε, ψυχή μου, είς σκηκαί θυσία εὐάρεστος είς τόν νώματα ἅγια διά νά δέχεσαι τόν
Θεόν: ή λατρεία τοῦ Θεοῦ ἐκ θεῖον φωτισμόν καί ἱματισμένη
καί σωφρονοῦσα νά δοξάζης
καθαράς καρδίας.
τόν Πατέρα καί τόν Υἱόν καί τό
Δώρησαί μοι, Κύριε, τό πῦρ Ἅγιον Πνεῦμα, τήν μίαν ἀδιαίτό νοερόν, τό φωτίζον τάς δια- ρετον Τριάδα είς αἰῶνας αἰώνοίας καί φλογίζον τάς ἁμαρ- νων. Ἀμήν.
τίας, διά νἁ φωτίση μέ τάς μυ-

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
Εσπερινός 4:30 μ.μ. 		

Όρθρος 6:30 π.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Προεόρτια της Υπαπαντής του Κυρίου
Αγίου Τρύφωνος
Αγιασμός στο τέλος της Θείας Λειτουργίας
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ
Κατάλυσις εις Πάντα
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Συμεών του Θεοδόχου και Άννης
της προφήτιδος
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Παρθενίου
Επισκόπου Λαμψάκου
Πνευματική Ομιλία 4.00μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου
του Στρατηλάτου
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Πνευματική Ομιλία 4.00μ.μ.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΑΖΑΡΟ
4:30μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΑΡΧΗ ΤΡΙΩΔΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου
του Τήρωνος
ΤΡΙΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Πνευματική Ομιλία 4.00μ.μ.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΑΖΑΡΟ
4:30μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
Η Α και Β εύρεσις της Τιμίας κεφαλής
του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Μηνιαίον περιοδικόν
Εκδότης:
Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού
Αγίου Λαζάρου
Τηλ: 24652498
http: www.agioslazaros.org.cy
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