ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙ
ΣΤΟΝ ΘΕΟ
όσο ωραία, πόσο ευχάριστη,
πόσο χαριτωμένη είναι η εικόνα εκείνου που ελπίζει στον Θεό
που σώζει, στον Θεό των οικτιρμών,
τον Θεό του ελέους, τον αγαθό και
φιλάνθρωπο Θεό.
Αληθινά μακάριος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει
στον Θεό! Ο Θεός είναι
πάντα βοηθός του και
δεν φοβάται ό,τι κακό
κι αν του προξενήσει
άνθρωπος. Ελπίζει στον
Κύριο και πράττει τα
αγαθά! Κάθε του ελπίδα την έχει εναποθέσει
σ’ Αυτόν, και σ’ Αυτόν
εξομολογείται με όλη
του την καρδιά. Είναι
το καύχημά του, είναι ο
Θεός του και Τον επικαλείται μέρα και νύχτα.
Το στόμα του ωραίο, αναπέμπει
αίνους στον Θεό, τα χείλη του, πιο
γλυκά από μέλι και κερί σαν ανοίγουν για να ψάλλουν στον Θεό· η
δε γλώσσα του γεμάτη χάρη, κινείται προς δοξολογία Θεού.

Η καρδιά του είναι έτοιμη να Τον
επικαλεσθεί, η διάνοια του έτοιμη
να ανυψωθεί προς Αυτόν, η ψυχή
του είναι προ σηλωμένη στον Θεό
και «η δεξιά του Κυρίου αντελάβετο αυτού». «Εν τω Κυρίω επαινεθήσεται η ψυχή αυτού». Ζητά και
λαμβάνει από τον
Θεό αυτό που ζητά
η καρδιά του. Ζητά
και βρίσκει όσα ποθεί. Κρούει και του
ανοίγονται οι θύρες
του ελέους.
Αυτός που ελπίζει
στον Κύριο επαναπαύεται σε ήσυχα
νερά. Ο δε Κύριος
του δίνει πλούσια
τα ελέη του. Η δεξιά
του Κυρίου κατευθύνει την πορεία του
και δάκτυλος Κυρίου
τον καθοδηγεί στους δρόμους του.
Αυτός που ελπίζει στον Κύριο δεν
αστοχεί. Η ελπίδα του δεν πεθαίνει
ποτέ. Ο Θεός είναι η προσδοκία του,
η ακρότατη επιθυμία της καρδιάς
του. Προς Αυτόν στενάζει η καρδιά

του όλη την ημέρα: «Κύριε μην αργήσεις, σήκω, κάνε γρήγορα, έλα
και απομάκρυνε από την ψυχή μου
κάθε ανάγκη, εξάγαγε εκ φυλακής
την ψυχή μου! Θα σε δοξολογήσω
με όλη μου την καρδιά Κύριε. Σε
Σένα θα απευθύνεται κάθε λόγος
που θα βγαίνει απ’ το στόμα μου».
Αυτός που ελπίζει στον Κύριο,
ευλογεί τον Ύψιστο, τον λυτρωτή του και αγιάζει «το όνομα το
άγιον αυτού». Ελπίζει και από τα
βάθη της καρδιάς του κραυγάζει
προς τον Θεό: «Κύριε πότε ήξω και
οφθήσομαι τω προσώπω σου;».
Αυτός που ελπίζει στον Κύριο,
θα επικαλεσθεί τον Ύψιστο για να
εισέλθει στο αγιαστήριό Του, για να
δει και να χαρεί τα θαυμάσια Του·
και ο Κύριος θα ακούσει τη φωνή
της δέησής του.
Αυτός που ελπίζει στον Κύριο,
απολαμβάνει άκρα ειρήνη· γαλήνη επικρατεί στην καρδιά του και
στην ψυχή του βασιλεύει πλήρης
αταραξία. Όταν έχει βοηθό του
τον Θεό, από τί να φοβηθεί; Από
τί να δειλιάσει; Αν ξεσηκωθεί εναντίον του πόλεμος, δεν πτοείται,
γιατί ελπίζει στον Κύριο. Αν τον καταδιώξουν πονηροί δεν φοβάται,
γιατί ξέρει ότι όλα είναι υπό τον
έλεγχο του Κυρίου. Δεν ελπίζει
στο τόξο του ούτε στη φαρέτρα
του· ούτε εξαρτά τη σωτηρία του
από τη ρομφαία, αλλά από τον Κύριο και Θεό του, που μπορεί να τον
γλιτώσει από τα χέρια αυτών που
τον πολεμούν, από την παγίδα του
αμαρτωλού και από την καταιγίδα.
Είναι πεπεισμένος για τη δύναμη
του Κυρίου και «επί τον βραχίονα
τον υψηλόν αυτού και ο Κύριος

σώσει αυτόν».
Αυτός που ελπίζει στον Κύριο,
βαδίζει ήρεμος στον αγώνα της
ζωής του και διανύει τον δρόμο
αυτό δίχως το άγχος των μερίμνων.
Εργάζεται ακατάπαυστα το αγαθό,
το ευάρεστο και τέλειο, τα δε έργα
του τα ευλογεί ο Θεός. Σπέρνει ευλογημένα και λαμβάνει πλούσιους
τους καρπούς των κόπων του. Έχει
θάρρος στον Κύριο και δεν παρεκτρέπεται από τους πειρασμούς που
τον κυκλώνουν. Στις δοκιμασίες της
ζωής δεν παραιτείται, αλλά ελπίζει,
δι ότι εκεί που τα πράγματα φαίνονται αδύνατα, ο Θεός φα νερώνει τη
διέξοδο. Μέσω της πίστης προσδοκά και την ελπίδα της δικαιοσύνης.
Αυτός που ελπίζει στον Κύριο
δεν ελπίζει σε χρήματα, ούτε στο
μέγεθος της δύναμής του, αλλά
επαναπαύεται στη βοήθεια που θα
του παράσχει ο Θεός.
Αυτός που ελπίζει στον Κύριο,
είναι γεμάτος πίστη και αγάπη προς
τον Θεό, ζει έχοντας θάρρος στην
αγαθή του συνείδηση, εμφανίζεται με την παρρησία γιου απέναντι
στον ουράνιο Πατέρα του και Τον
επικαλείται για να έλθει η βασιλεία Του στη γη και το θέλημά Του
να πραγματώνεται στη γη όπως και
στον ουρανό.
Αυτός που ελπίζει στον Κύριο, είναι αφοσιωμένος ολοκληρωτικά σ’
Εκείνον και υψώνει την καρδιά του
στον αγαθό και αθάνατο Θεό. Ζητά
απ’ Αυτόν το ύψιστο αγαθό και την
αθανασία στη βασιλεία των Ουρανών, και ο Θεός τον εισακούει.
Μακάριος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο!

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ
ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
λεγε ο γέρων Παίσιος:
Η γυναίκα όταν είναι έγκυος
πρέπει να είναι ήρεμη, να διαβάζει
το Ευαγγέλιο, να προσεύχεται, να
λέει την ευχή. Έτσι αγιάζεται και το
παιδί. Από τώρα αρχίζει η ανατροφή
του παιδιού. Να προσέχεις να μην
στενοχωρείς την έγκυο για κανένα
λόγο.

***

Είπε πάλι. Καλό είναι η οικογένεια να έχει τον ίδιο πνευματικό. Ο
άντρας, η γυναίκα, τα παιδιά, αυτό
βοηθά πολύ.

***
Ένας πιστός τον ρώτησε. Γέροντα, σήμερα πήραν βαθμούς τα
παιδιά και είναι στενοχωρημένα.
Κοίτα να δεις, σήμερα οι μεγάλοι
θέλουν να παίρνουν πολλά λεφτά
με λίγη δουλειά, και οι μικροί να
παίρνουν μεγάλους βαθμούς, χωρίς διάβασμα. Και αν είναι δυνατόν
να μην φεύγουν από την καφετέρια
ή την ξυλοτέξ – πως το λένε – να
παίρνουν ένα τηλέφωνο να ρωτούν
τι βαθμούς τους έβαλαν. (γέλια).

***
Ρώτησε κάποιος τον γέροντα
Παϊσιο. Γέροντα σήμερα πολλοί
νέοι άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν παιδιά γιατί σκέφτονται σε τι
είδος κόσμο θα φέρουν το παιδί
τους. Μόλυνση από τα χημικά, από
τα πυρηνικά, ζωή γεμάτη άγχος,
άγρια κοινωνία, πόλεμοι, πεινά,
σκοτωμοί, βιασμοί, αρπαγές, απαγωγές…

Αν είμαστε κιόλας στον καιρό
του Αντίχριστου σκέφτομαι και
εγώ μήπως δεν αξίζει κανείς να
παντρεύεται και να κάνει παιδιά.
Όχι, Θανάση δεν είναι έτσι!…….. Οι
χριστιανοί στο καιρό των διωγμών
δεν παντρεύονταν; Και παντρεύονταν και παιδιά έκαναν!! Είχαν την
ελπίδα τους στηριγμένη στο Χριστό
…όχι στους ανθρώπους.
Είναι ολιγοπιστία αυτός ο λογισμός. Ο Θεός σε μια στιγμή μπορεί
να τα διορθώσει όλα. Να σβήσει
όλα τα στραβά. Κάνουν οι άνθρωποι σχέδια …έχει και Θεός τα δικά
Του. Να ήξερες πόσες φορές τύλιξε
ο διάβολος τη γη με την ουρά του
για να την καταστρέψει … Δεν τον
άφησε ο Θεός …του χαλάει τα σχέδια. Και το κακό που πάει να κάνει
ο διάβολος, ο Θεός το αξιοποιεί και
βγάζει μεγάλο καλό. Μην ανησυχείς!

***
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ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων
Αγίου Γρηγορίου Νεοκαισαρείας
Αγίου Γενναδίου Αρχ. Κωνσταντινουπόλεως
Οσίου Δαυΐδ του εν Ευβοία
Αγιασμός στο τέλος της Θείας Λειτουργίας

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ανακομιδή λειψάνων
Αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
του τροπαιοφόρου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίων μαρτύρων Πλάτωνος και Ρωμανού

ΤΡΙΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Προφήτου Αβδιού

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Προεόρτια των Εισοδίων της Θεοτόκου
Η σύναξις των Αρχιστρατήγων
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών ΑσωΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
μάτων Δυνάμεων
Κατάλυσις Ιχθύος

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως
του θαυματουργού

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Αρσενίου Καππαδόκου

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Αποστόλου Φιλήμονος
Οσίου Σωζομένου του Κυπρίου
Αγίου Ιακώβου του νέου του εν Ευβοία

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Αμφιλοχίου Επισκόπου Ικονίου

Αγίου μεγαλομάρτυρος Μηνά
Αγίων μαρτύρων Βίκτωρος και
Βικεντίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Απόδοσις των Εισοδίων της Θεοτόκου
Αγίας μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης
Αγίου μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου

Αγίου Αποστόλου Φιλίππου
Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίων ομολογητών
Γουρία Αβίβου και Σαμωνά
Από σήμερα αρχίζει η νηστεία των
Χριστουγέννων και το Σαρανταλείτουργο
(Όσοι θέλουν να γραφτούν στο Σαρανταλείτουργο να δώσουν ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων στους νεωκόρους του ναού)

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Αποστόλου και
Ευαγγελιστού Ματθαίου

Αγίου Κλήμεντος Επισκόπου Ρώμης

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Στυλιανού του Παφλαγόνος

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Ιακώβου του Πέρσου

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αγίου Στεφάνου του Ομολογητού
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου
του Κυπρίου
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Αποστόλου Ανδρέου
του Πρωτοκλήτου

