ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΟΥΤΚΟ

ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ι μαθnταί συγκεντρωμένοι έxουν κλείσει τις πόρτες. Καί κάθονται τρομαγμένοι. Καί να, άπό την κλειδωμένn πόρτα μπαίνει ό Χριστός.
Καί λέγει: «Ειρήνn ύμίν».
Καί αμέσως μετά
τούς έδειξε τά χέρια Του καί τα πόδια
Του καί την πλευρά
Toυ. Οι μαθnτές,
μάς λέγει η Γραφή,
«έχάρnσαν ιδόντες
τόν Κύριον».
**
«Εxάρnσαν ούν 0ι
μαθnταί... »
Ναί. Είναι μεγάλn
Χαρά νά ιδή κανείς
τόν Κύριον.
Ίσως ούτε καν πίστευαν, πώς
ήταν δυνατόν νά Τόν έβλεπαν. Τό
μόνο πού περίμεναν ήταν, πώς
μπορούσε νά έλθουν εκείνοι, για
τους οποίους είχαν από φόβο

κλειδώσει τις θύρες! Μά ήλθε ό
Χριστός. Καί αύτοί έχάρnκαν.
Έτσι καί εμείς άν τώρα έρχόταν
ο Κύριος, όπωσδήποτε θα χαιρόμαστε. Όμως έμείς πρέπει νά τό
όμολογήσωμε: Ο
Κύριος είναι έδώ
κοντά μας. Καί
έμείς πρέπει νά
είμαστε πάντοτε
χαρούμενοι. Καί
ιδιαίτερα τότε πού
περιμένομε, ότι
θά έλθn κάποιος
άνεπιθύμnτος.
Ο Κύριος είναι
πάντοτε μαζί μας.
Τό είπε ό ίδιος:
«Ιδού έγώ μεθ’
ημών ειμί έως της
συντελείας τού αιώνος». Ο Κύριος είναι μαζί μας. Καί πρέπει νά
χαίρωμε.
Όποιος δέν χαίρει στις όποιεσδήποτε δυσκολίες, δέν τό σκέ-

πτεται, όπως καί όσο πρέπει, ότι
ό Κύριος είναι μαζί μας. Έχομε
χρέος, νά τό αισθανώμαστε, καί
νά τό πιστεύωμε, ότι ό Κύριος είναι μαζί μας. καί ότι Τού έδόθn
πάσα έξουσία έν ούρανω καί έπί
γης. καί γι’ αύτό δέν πρέπει νά
φοβούμεθα τίποτε.
Αύτό άποτελεί μιά βασική άρxή
γιά τότε πού συγκεντρωνόμαστε
μέ ένα πόθο, ένα στόχο, μιά έλπίδα, μιά προσδοκία.
**
Μά ύπάρχει καί κάποιος, πού
δέν είναι μαζί μας. Ύπάρxει κάποιος, πού σάν τόν άμφισβnτία
Θωμά, όταν έμείς θά τού
διnγnθούμε ότι είδαμε τόν Κύριο,
θά μάς άπανήσn: Εάν δέν Ιδώ έγώ
ό ίδιος, δέν τό πιστεύω! Θά τόν
κατακρίνωμε γιά αύτή του τήν ειλικρίνεια; Όχι. Ο Κύριος δέν κατεδίκασε κανένα. Ετσι καί έμείς δέν
πρέπει νά κρίνωμε. Γιατί η πίστn
είναι γιά μάς σέ κάποια συγκεκριμένn έποχή κάτι τό άκατανόnτο,
κάτι τό γιά μάς πολύ μπερδεμένο.
Σέ όποιον δέν πιστεύει, έπειδή
δέν είδε άκόμn τόν Κύριο. έπειδή
δέν έχει άκόμn άποκτήσει βεβαιότnτα. καί αύτό τό λέει μέ ειλικρίνεια· - πρέπει νά τού ειπούμε:
«Περίμενε. Θά φανερωθεί καί σέ
σένα ό Χριστός».
Ο Κύριος κανένα δέν άφnσε
στήν άγνοια. Καί νά· ό άναστάς
Κύριος έμφανίσθnκε καί πάλι.

Ήλθε, ένώ 0ι θύρες ήταν κλειστές. Καί άπευθύνθnκε αύτή τήν
φορα στόν Θωμά. Καί τού είπε:
«Φέρε τήν χείρα καί βάλε την στις
πλnγές μου· καί ψnλάφnσέ τες».
Νά ψnλαφήσωμε τις πλnγές του
Χριστού... Είναι τό πιό πειστικό.
Άφού καί μόνο νά τις συλλογισθής, άρxίzεις νά πιστεύnς. Αν τό
συλλογισθούμε καλά, πόσα πάθn
ύπέμεινε γιά μάς ό Κύριος, δέν είναι άραγε άρκετό νά μάς κάνn νά
πιστεύσωμε; ‘Οποιον δέν πείθει
μιά τέτοια αύταπάρνnσn, αύτόν
τίποτε δέν θά τόν πείσn.
Όμως, πόσους άνθρώπους δέν
έπεισε! Καί τούς έκαμε νά θυσιάσουν καί την ζωή τους άκόμn
γιά τόν άναστάντα Κύριο. Έxασαν
τηv zωή τους, γιά νά την βρούν.
Βασανίστnκαν. Ύπέφεραν. Πόσα
βασανιστήρια δέν ύπέμειναν! Ή
ηταν όλοι άρρωστοι, ή αύτό είναι κάτι πού πρέπει νά μάς πείσn.
‘Εκείνος πού λέει, πώς ήσαν άρρωστοι, είναι στά σίγουρα ό ίδιος
άρρωστος.
Νά. αύτές είναι οι πλnγές τού
Χριστού. Δέν πρέπει νά τίς βλέπωμε άνατομικά. πρέπει νά ύποκλινώμεθα σ’ αύτές μέ εύλάβεια.
‘Ο άπόστολος Θωμάς έβαλε τό
χέρι του στην πλευρά τού Χριστού και είπε: «Ο Κύριός μου. Καί
ό Θεός μου». Δάσκαλός του ήταν
ό Θεός. Καί ό Χριστός τού είπε:
«Σύ έπίστευσες, έπειδή μέ είδες.
Μακάριοι είναι έκείνοι πού θά πι-

στεύσουν, χωρίς νά μέ ίδούν».
**
Όλοι μας, ή μέ τόν ένα ή μέ τόν
άλλο τρόπο, Τόν βλέπομε τόν
άναστάντα Κύριο. Στήν έποχή
μας όμως ύπάρχουν καί άνθρωποι, πού δέν βλέπουν τόν Χριστό
μέ τά μάτια της πίστnς, όπως θά
έπρεπε. Καί παρά ταύτα πιστεύουν! Επειδή, - όπως λένε- άν δέν
άναστήθnκε ό Χριστός, δέν ύπάρχει τίποτε τό άπόλυτο. Καί πρέπει
νά ύπάρχn κάτι τό άπόλυτο. Καί
νά, αύτή τους τηv συνείδnσn, αύτήν την άπαίτnσn της ψυχής τους,
αύτή τήν άπαίτησn τού λογικού
τους, αύτή τους την πίστn, θά έλεγε κανείς, τήν έπαινεί ό Κύριος.
«Μακάριοι - λέγει- oi μή ιδόντες
καί πιστεύσαντες». Δnλαδή, μακάριοι έκείνοι, πού διαβάzοντας
τό άγιο Εύαγγέλιο πιστεύουν. Γιατί
όπως γράφει ό άγιος άπόστολος
Ίωάννης ό Θεολόγος «Ταύτα δέ
γέγραπται, ίνα πιστεύσnτε». Καί 0ι
περιπτώσεις αύτές δέν είναι λίγες
καί μάλιστα μεταξύ τών προπαγανδιστών της άθεϊας. Καί αύτοί,
όταν γνωρίσουν τό Εύαγγέλιο,
τά γνήσια κείμενά του, άρχίζουν
καί πιστεύουν. Καί είναι γι’ αύτό
μακάριοι. Γιατί η πίστn τους αύτή
βγαίνει άπό τά βάθn της ψυχής
τους. Τά άγια λόγια τού Εύαγγελίου βρίσκουν θέσn στήν ψυxή τους
καί ξυπνούν τηv πίστn.
Ο άναστάς Χριστός είναι ό Κύ-

ριος μας καί ό Θεός μας. Αύτόν
μόνο πρέπει νά προσκυνούμε.
Αύτόν μόνο πρέπει νά ύπnρετούμε. Τόν μόνο άναστάντα. Αύτόν
πού, εύρισκόμενος τώρα άόρατος άνάμεσά μας, μάς λέγει:
«Ειρήνn ύμίν. Καθώς άπέσταλκέ
με ό Πατήρ, κάγώ πέμπω ημάς».
**
Η σύγxρονn κατάστασn μάς
λέγει, ότι τά λόγια αύτά έχουν
άμεσn σχέσn μέ μάς. Γιατί ό κόσμος χάνεται στήν άμαρτία καί
έμείς, πού έγνωρίσαμε τόν Κύριο,
πρέπει αύτόν τόν κόσμο πού κοιμάται, νά τόν ξυπνήσωμε.
Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Τό Αγιον
Πνεύμα θά μάς τά διδάξn όλα.
Καί θά μάς δείξn τί πρέπει νά κάνωμε.
Καί πώς νά τό κάνωμε.
Αμήν.
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Εκδότης:
Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού
Αγίου Λαζάρου
Τηλ: 24652498
http: www.agioslazaros.org.cy
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ΜΑΪΟΣ 2022
ΕΣΠΕΡΙΝΌΣ 6:30 μ.μ.
ΌΡΘΡΟΣ 6:15 π.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ 1 ΜΑΪΟΥ
Η ΨΗΛΑΦΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ
Aγίου Παναρέτου Επισκόπου Πάφου
Αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
του Τροπαιοφόρου (εκ μεταθέσεως)
Πανήγυρις προσφύγων κατοίκων
της κοινότητας Φλαμουδίου
Θεία Λειτουργία
υπό του Θεοφιλεστάτου
Επισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ
Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος
Αγίου μάρτυρος Ισιδώρου

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΪΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
Αγίου Αχιλλίου Επισκόπου Λαρίσσης

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ
ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΉΣ
Κατάλυσις Ιχθύος

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ
Αγίων μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ
ΑΓΙΑΣΜΟΣ στο τέλος της θείας Λειτουργίας ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ
Αγίας μεγαλομάρτυρος Ειρήνης
Αγίου Εφραίμ του μεγαλομάρτυρος
του νεοφανούς
Απόγευμα: Πνευματική Ομιλία πάνω σε
επίκαιρο πνευματικό θέμα 6:00μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
8 ΜΑΪΟΥ
Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου
και Ευαγγελιστού
Αγίου Αρσενίου του Μεγάλου
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΪΟΥ
Αγίου Προφήτου Ησαΐου
Αγίου μάρτυρος Χριστοφόρου

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ
Αγίου Επιφανίου Αρχιεπισκόπου
Κύπρου

ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ
Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ
ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ
Μνημόσυνο του ευσεβεστάτου
Βασιλέως ημών Κωνσταντίνου του
Παλαιολόγου και των συν αυτώ
αγωνισθέντων και πεσόντων και
των υπό των Τούρκων αναιρεθέντων
πατέρων και αδελφών ημών κατά την
άλωσιν της Κωνσταντινλουπόλεως
την 29ην Μαΐου 1453

