ΕΠ IKHDEI OΣ Λ ΟΓΟΣ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΤΑΥΡΗ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
ανιερότατε άγιε Κιτίου
Πανιερότατε άγιε Τριμυθούντος
Σεβαστοί Πατέρες
Αγαπητοί αδελφοί,
Αγαπητέ αδελφέ μας Ιωάννη,
ευλαβέστατε διάκονε του Αγίου
Λαζάρου.
Βιάστηκες ρε αδερφέ, πολύ βιάστηκες να φύγεις. Όταν σου λέγαμε να καθίσεις μαζί
μας, μας έλεγες «όχι
πάτερ δεν βιάζομαι
να φύγω. Μου αρέσει εδώ. Θα φύγω
όταν μου πει ο Δεσπότης. Αγαπώ τον
άγιο Λάζαρο, αλλά
αγαπώ και τον Τίμιο
Πρόδρομο.»
Τελικά
έμεινες
μαζί μας ένα χρόνο
και τέσσερις μή-

νες. Λίγος χρόνος αλλά αρκετός
να σε γνωρίσουμε και να εκτιμήσουμε τα χαρίσματα σου. Απλός,
ταπεινός, καταδεκτικός, με αγάπη
για το Θεό και τους ανθρώπους,
προικισμένος με σπάνια φωνητικά
χαρίσματα άριστος γνώστης της
Βυζαντινής μουσικής, ήσουν ένα
πανέμορφο στολίδι για τον άγιο
Λάζαρο. Ήσουν μια γλυκιά μελωδία για τον καθεδρικό ναό του αγ.
Λαζάρου. Ποιος σε
ζήλεψε ρε αδερφέ? Ποιος σε μάτιασε και χάθηκαν
όλα σε μια στιγμή;
Ας με συγχωρήσει
ο Θεός που μιλώ
κοσμικά μέσα στο
ναό του Κυρίου.
Εμείς είμαστε ιερείς και πρέπει να
λέμε τα λόγια του
Κυρίου και όχι του

κόσμου Είμαστε όμως και άνθρωποι και μας πνίγει το παράπονο. Η
καρδιά μας ραγίζει βλέποντας τον
πόνο της γυναίκας σου, των γονιών σου, των αδελφών σου, των
συγχωριανών σου, των φίλων σου.
Είναι αβάσταχτος ο καημός και
η θλίψη ραγίζει την καρδιά. Πλήθος τα αναπάντητα ερωτήματα
τα οποία μερικοί προσπαθούν να
απαντήσουν με τη ψυχρή λογική της πανδημίας, γεμίζοντας τη
ψυχή με περισσότερο πόνο αλλά
και με τον αδιόρατο φόβο του θανάτου να πλανιέται γύρω από τον
κάθε άνθρωπο δικό μας και ξένο,
κοντινό και μακρινό. Είσαι μορφωμένο παιδί, είσαι θεολόγος και
γνώρισες τα μυστήρια του Θεού
εδώ στη γη. Εκεί όμως που πήγες
τα κατανόησες. Είμαστε σίγουροι ότι εκεί που πήγες κοντά στο
Θεό να διακονήσεις, κατανόησες
το πρόβλημα της πανδημίας, κατανόησες το ανεξέλεγκτο μάζεμα

των ανθρωπίνων ψυχών από το
θάνατο όπως ο θεριστής μαζεύει
τα στάχυα με το δρεπάνι. Τώρα τα
κατάλαβες όλα. Δεν έχεις για τίποτα απορίες ούτε ερωτηματικά
για τις βουλές του Θεού. Μόνο
εσύ μπορείς να δώσεις απαντήσεις, χάριτι Θεού, στα αγαπημένα σου πρόσωπα. Ο Θεός που σε
πήρε κοντά Του να τον διακονείς
μαζί με τους αγγέλους, είμαστε
βέβαιοι πως θα σταλάξει μέσα
στις ψυχές των δικών σου με τη
λαβίδα του Σώματος και του Αίματος του Κυρίου την παρηγοριά και
την ελπίδα της αιωνίου ζωής.
Εκ μέρους των ιερέων, της εκκλησιαστικής επιτροπής, των ιεροψαλτών, των νεωκόρων και
όλων των ενοριτών του Αγ. Λαζάρου σου ευχόμαστε καλό ταξίδι
αδελφέ και εκεί στο ουράνιο θυσιαστήριο που θα παρίστασαι να
εύχεσαι για όλους εμάς.
Καλή αντάμωση.

ΣΕ ΜΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

γιός σας έπεσε μέ τό αεροπλάνο και σκοτώθηκε.
Γράφετε, πώς τώρα σκέπτεστε ένα μόνο πράγμα: «Ο
γιός μου ζει;». Υπάρχει ζωή μετά
τόν θάνατο, και ποιός μπορεί νά
μάς βεβαιώσει γι’ αυτό;

Μεταφέρομαι στην ψυχή σας και
συμπάσχω εντελώς μέ τόν πόνο
σας. Αλλά και πάλι μέ ξαφνιάζει η
ερώτηση σας, πόσο δέ μάλλον περισσότερο επειδή όλα τά λόγια σας
αποπνέουν πίστη και ευλάβεια.
Έάν κάποιος αμφιβάλλει για την αιώνια ζωή, έγώ δεν ξέρω πώς αυτός

μπορεί νά θεωρηθεί ακόλουθος
τού Χριστού. Ή κύρια αποκάλυψη
τού Χριστού είναι ή αποκάλυψη
μιάς νέας ζωής, ένός νέου κόσμου,
ένός νέου βασιλείου, εντελώς νέου
για τούς ανθρώπους. Τούτη είναι ή
μέγιστη αποκάλυψη στούς ανθρώπους από τότε πού υπάρχουν, καί ή
πλέον χαρούμενη άπ’ όλες τίς αποκαλύψεις. Τό νά αρνηθείς τούτη
την αποκάλυψη σημαίνει νά αρνηθείς και τόν Χριστό και τό όλο νόημα τής ζωής μας στη γή. Αλλά τό
νά δεχθείς τούτη την αποκάλυψη
τού Χριστού σημαίνει νά δεχθείς
την αλήθεια περί Θεού ώς Γονέα,
περί των αγγέλων ώς πνευμάτων,
περί τής προορατικής πρόνοιας
τού Θεού στον κόσμο, περί τής Δίκης τού Θεού, περί τής αθανασίας
τής ψυχής μέ τόν θάνατο τού σώματος, περί τού χαρούμενου νοήματος τού νά ζούμε ένσαρκοι στη
γή. Όλες αυτές τις αλήθειες αποκάλυψε ό Κύριος μέ όλα τά λόγια
και τά έργα Του και τίς μαρτύρησε
αυτοπροσώπως, μέ τόν έκούσιο
θάνατό Του μέ την ανάσταση καί
τήν άνάληψη. «Πορεύομαι έτοιμάσαι τόπον ύμίν», είπε ενόψει τού
θανάτου Του στούς μαθητές. «Και
εάν πορευθώ και ετοιμάσω ύμίν
τόπον, πάλιν έρχομαι και παραλείψομε ύμάς πρός έμαυτόν, ίνα όπου
ειμί έγώ, και ύμείς ήτε» (Ιωάν.
14,2-3). Δεν πηγαίνει βέβαια στον
τάφο, γιά νά τούς προετοιμάσει
τή θέση! Όντως, αυτό δεν θά ήταν

καμιά παρηγοριά νά προετοιμάζεις
σέ κάποιον τή θέση στον αιώνιο
θάνατο! Όχι, άλλά Αυτός πηγαίνει σ’ εκείνον τόν άλλο κόσμο και
στην πραγματική ζωή. Την ύπαρξη
εκείνου τού άλλου κόσμου και τής
αιώνιας ζωής μαρτύρησαν και οι
πολυάριθμοι άγιοι, άνδρες και γυναίκες.
«Ποιός παρουσιάστηκε άπό κει,
για νά μάς μαρτυρήσει;», ρωτάτε
εσείς, επαναλαμβάνοντας έτσι την
ερώτηση εκείνων πού είναι χωρίς
πίστη. Έάν δεν ήσασταν στη λύπη,
θά αξίζατε ελαφρά μομφή για τέτοια ερώτηση. Πείτε μου, ποιός
άπό τούς Αγίους δεν το ανήγγειλε;
Ή μήπως δεν γνωρίζετε ότι ή ‘Εκκλησία δεν καταγράφει κάποιον
στο αγιολόγιο της, άν δεν έχει μέ
τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο παρουσιαστεί άπ’ εκείνον τόν κόσμο;
Πρόσφατα διάβαζα, πώς μια νεαρή Γαλλίδα πέρασε στην Ορθοδοξία μόνο γι’ αυτό τόν λόγο -όπως
εκείνη ή ίδια δημοσίευσε- επειδή
ξεκάθαρα τής παρουσιάστηκε ό
άγιος Σεραφείμ τού Σαρώφ, ένας
μεγάλος Ρώσος άγιος.
Έτσι λοιπόν, δεν έχετε κανένα
λόγο νά αμφιβάλετε, ένώ έχετε
όλους τούς λόγους για πίστη στην
ουράνια ζωή, στην οποία πέρασε
ό γιός σας, λίγο νωρίτερα άπό σάς.
Ειρήνη σέ σάς και παρηγοριά
άπό τόν Χριστό

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
Εσπερινός 6:30 μ.μ.

Όρθρος 6:15 π.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ
Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων
6:15 π.μ. όρθρος
ΑΓΙΑΣΜΟΣ στο τέλος
της Θείας Λειτουργίας
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ
Αγίου Αντρέου Επισκόπου Κρήτης
Ποιητού του μεγάλου Κανόνος
Μνημόσυνο πεσόντων εθνομαρτύρων
9ης Ιουλίου 1821, Αρχιεπισκόπου Κύπρου
Κυπριανού των Μητροπολιτών Πάφου
Χρυσάνθου, Κιτίου, Μελετίου και Κυρηνείας
Λαυρεντίου και των λοιπών Κληρικών και
λαϊκών φονευθέντων υπό των Τούρκων από
της 9ης Ιουλίου - 14ης Ιουλίου 1821.
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ
Αγίας μεγαλομάρτυρος Κυριακής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ
Αγίου Ιερομάρτυρος Παγκρατίου

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
Αγίας Μυροφόρου και Ισαποστόλου
Μαρίας της Μαγδαληνής
Αγίας Οσιομάρτυρος Μαρκέλλης
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
Αγίας μεγαλομάρτυρος Χριστίνης
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ
Η κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της
Υπεραγίας Θεοτόκου
Οσίας Ολυμπιάδος της διακόνου
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής
Αγίων Ιερομαρτύρων Ερμολάου
Ερμίππου και Ερμοκράτους
ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
Αγίου μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού
Παντελεήμονος
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
Οσίας Ειρήνης της Μονής του
Χρυσοβαλάντου

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
Αγίας μεγαλομάρτυρος Ευφημίας
Μνημόσυνον πεσόντων κατά το προδοτικό
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974
Αγίων μαρτύρων Καλλινίκου και
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
Θεοδότης
Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
Αγίας μεγαλομάρτυρος Μαρίνης
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ
Των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων
της εν Χαλκηδόνι Δ. Οικουμενικής
Συνόδου (451 μ.Χ.)
Μνημόσυνο πεσόντων κατά την
Τουρκικήν εισβολή 20 Ιουλίου 1974
ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ
Αγίου προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Μηνιαίον περιοδικόν
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Αγίου Λαζάρου
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