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Ποιοι ήταν οι σοφοί αυτοί άνθρωποι που
ήρθαν από ανατολών;
Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός γεννήθηκε στη
Βηθλεέμ, Τον προσκύνησαν πρώτοι οι ποιμένες
και οι σοφοί (οι αστρονόμοι) από ανατολών,
δηλαδή οι πιο απλοί και οι πιο σοφοί άνθρωποι
του κόσμου τούτου!
Ποιοί ήταν οι σοφοί αυτοί άνθρωποι που ήρθαν από ανατολών; Το ερώτημα
μελέτησε επισταμένως ο άγιος Δημήτριος του Ροστώφ. Λέει, λοιπόν, ότι την
εποχή εκείνη υπήρχαν κάποιοι βασιλείς ορισμένων μικρότερων περιοχών ή και
μεμονωμένων πόλεων στην Περσία, την Αραβία και την Αίγυπτο. Αυτοί ήταν
επίσης και ειδήμονες αστρονόμοι. Το λαμπρό άστρο, που είδαν, τους
φανερώθηκε για να αναγγείλει τη γέννηση του Νέου Βασιλέως.
Κατά τον άγιο Δημήτριο του Ροστώφ το αστέρι αυτό εμφανίστηκε σ’ αυτούς
εννέα μήνες πριν από τη γέννηση του Ιησού Χριστού, ήτοι κατά τον χρόνο της
υπερφυούς συλλήψεως Αυτού στην παρθενική μήτρα της Ύπεραγίας Θεοτόκου.
Οι σοφοί αστρονόμοι πέρασαν εννέα μήνες μελετώντας αυτό το αστέρι και
προετοιμαζόμενοι για το ταξίδι το οποίο τελικώς πραγματοποίησαν. Έφτασαν
στη Βηθλεέμ λίγο αφότου γεννήθηκε ο Σωτήρας του κόσμου.
Ο ένας εξ’ αυτών ονομαζόταν Μελχιώρ. Ήταν γέροντας με κατάλευκα μαλλιά
και γένια. Αυτός πρόσφερε το χρυσάφι ως δώρο στον Κύριο. Ο δεύτερος
ονομαζόταν Γάσπαρ· ήταν νέος με ροδαλό πρόσωπο και αγένειος. Αυτός
πρόσφερε το λιβάνι ως δώρο στον Κύριο. Ο τρίτος ονομαζόταν Βαλτάσαρ· είχε
μελαχρινή επιδερμίδα και δασύτριχη γενειάδα. Αυτός πρόσφερε ως δώρο στον
Κύριο το μύρο. Αυτοί ήταν οι «μάγοι με τα δώρα».
Μπορούμε επίσης να πούμε ότι οι τρεις αυτοί σοφοί άνδρες εκπροσωπούσαν τις
τρεις κύριες φυλές των ανθρώπων, που κατάγονταν από τους τρεις γιους του
Νώε: Σημ, Χαμ και Ιάφεθ. Ο Πέρσης σοφός εκπροσωπούσε τους Ιαφεθίτες, ο
Άραβας τους Σημίτες και ο Αιγύπτιος τους Χαμίτες. Έτσι μπορούμε να πούμε
ότι διά μέσου των τριών αυτών, τρόπον τινά, ολόκληρο το ανθρώπινο γένος
προσκύνησε τον Ενανθρωπήσαντα Θεό και Κύριο!
Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς - «Ο Πρόλογος της Αχρίδος» – Δεκέμβριος εκδ. Άθως
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Η Υπέρβαση του ανθρωπίνως αδυνάτου
Ο πιστός χριστιανός, δέχεται ταπεινά την αδυναμία της ανθρωπίνης φύσεως
και ζητεί από Εκείνον, ο Οποίος είναι άπειρος και παντοδύναμος, να του χαρίσει
την υπερλογική δυνατότητα και τον φωτισμό να αποδεχθεί και να βιώσει το
θαύμα. Τον τελευταίο καιρό, οι σκληρές συνθήκες που έχει προκαλέσει η
γενικότερη ηθική και οικονομική κρίση έχουν δημιουργήσει πληθώρα
αδιεξόδων.
Σ᾽ αυτή την ομιχλώδη και πνιγηρή ατμόσφαιρα, η εορτή
των Χριστουγέννων έρχεται να προσφέρει παρήγορο
φως. Να βεβαιώσει ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος
για να μείνει εσαεί “μεθ᾽ ἡμῶν”. Ο Θεός δεν μας
εγκαταλείπει, έστω και αν συχνά Τον λησμονούμε και
συμπεριφερόμαστε σαν να μην υπάρχει. Ο Χριστός
καταργεί, με τρόπους θαυμαστούς, τα ανθρωπίνως
αδύνατα. “Ὅτι οὐκ ἀδυνατίσει παρά τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα”
(Λουκ. 1:37). Δεν είναι όμως “ο από μηχανής θεός” της
αρχαίας τραγωδίας. Σέβεται την ελευθερία μας και
αναμένει και από εμάς να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχει χαρίσει
στην ανθρώπινη φύση μας. Υπάρχουν πολλά που συνήθως ονομάζουμε
“αδύνατα”, τα οποία καλούμεθα με τη χάρη Του να υπερβούμε. Αρχίζοντας από
τα άμεσα και προσωπικά. Εκ πρώτης όψεως, μοιάζει σχεδόν αδύνατο να
απαλλαγούμε από τα πάθη μας, τη φιλαυτία, την πλεονεξία, τη φιληδονία· την
τάση να λέμε ψέματα, να αδιαφορούμε για τη δικαιοσύνη, τη νομιμότητα, την
αλληλεγγύη. Ακόμη, παράλληλα, δηλώνουμε ότι μας είναι “αδύνατο” να
αναλάβουμε, για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, πρωτοβουλίες που απαιτούν
θυσίες.
Αντίθετα, η πίστη και η προσωπική σχέση με τον Χριστό, αποδεσμεύουν και
ενεργοποιούν κρυμμένες μέσα μας δυνάμεις για την υπέρβαση των
ανθρωπίνως αδυνάτων. Μεταγγίζουν συγχρόνως εκπληκτική ζωτικότητα στην
ανθρώπινη ψυχή, για να αντέχει και στις πιο αντίξοες συνθήκες στερήσεως,
κατατρεγμού, πιέσεων· και να συνεχίζει να δρα με αισιοδοξία δημιουργική. Την
εμπειρία αυτή συμπυκνώνει η μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου: “Πάντα ἰσχύω
ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ” (Φιλιπ. 4:13).
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Οι εορτές της Εκκλησίας μας καλούν να αναθεωρήσουμε τη ζωή μας. Να
συνέλθουμε από την ταραχή και την κατάθλιψη. Να ανανεώσουμε την πίστη
και τη βεβαιότητά μας ότι ο Χριστός, του Οποίου την έλευση στον κόσμο
εορτάζουμε, παραμένει “μεθ᾽ ἡμῶν”· ότι ῍τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις δυνατά
παρά τῷ Θεῷ ἐστιν” (Λουκ. 18:27). Να αλλάξουμε τρόπο σκέψεως και
συμπεριφοράς.
Να συντονίσουμε τη ζωή μας με το θέλημα το
δικό Του. Και η προσωπική αυτή αλλαγή
αντανακλά πάντοτε ευεργετικά στο ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο· τονώνει την αντοχή, την
αλληλεγγύη, την ειρήνη, τη δημιουργικότητα,
με τρόπους που συχνά παραμένουν αθέατοι
αλλά που είναι ουσιαστικοί. “Θεός ἐφανερώθη
ἐν σαρκί”. Ἡ υπέρβαση του ανθρωπίνως
αδυνάτου παραμένει κεντρικό μήνυμα των
Χριστουγέννων

και

προσωπική

εμπειρία

εκείνων που ζουν εν Χριστῷ. Εύχομαι εκ
καρδίας, η πεποίθηση αυτή να δυναμώσει μέσα
μας κατά την εορταστική αυτή περίοδο, να μας παρηγορεί και να μας στηρίζει
στο έτος που έρχεται. Ευλογημένα Χριστούγεννα. Με γαλήνια καρτερία ο νέος
χρόνος.
+ Ἀναστάσιος Ἀρχιεπίσκοπος Tιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας»
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Άγιος ο Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης
Είκοσι

δύο

χρόνια

από

την

κοίμηση

του

Γέροντος

Πορφυρίου

του

Καυσοκαλυβίτη η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπό τον
Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο, αποφάσισε την αναγραφή του στο
Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η Συνοδική απόφαση ορίζει ότι η μνήμη
του Οσίου Γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη θα τιμάται από την
Εκκλησία στις 2 Δεκεμβρίου, ημέρα
της κοιμήσεως του.
Η

Σύνοδος

του

Οικουμενικού

Πατριαρχείου αγιοκατάταξε χθες και
τον όσιο Μελέτιο τον Ρόδιο, ο οποίος
έζησε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.
Ο

Μητροπολίτης

Μελίτων,

μέλος

Επιτροπής

Φιλαδελφείας
της

του

Κανονικής

Οικουμενικού

Πατριαρχείου, η οποία έκανε στην
Ιερά Σύνοδο τις εισηγήσεις για τις
αγιοκατατάξεις, δήλωσε στον «Φ» ότι
το

βασικό

κριτήριο

αξιοκατάταξη

του

για

την

Γέροντος

Πορφυρίου ήταν η συνείδηση του
πληρώματος της Εκκλησίας σε όλο
τον ορθόδοξο κόσμο. Πρόκειται, τόνισε, περί αληθώς μεγάλου Αγίου. «Όπως
γνωρίζω προσωπικά και εμπειρικά είχε επικοινωνία με τους Αγίους, με τον Θεό,
με την Κτίση ολόκληρη και βοηθούσε πολλές ψυχές. Ενήργησε θαυματουργικά
με το προορατικό και διορατικό του χάρισμα, που είχε κληρονομήσει με τη Χάρη
του Θεού», επεσήμανε ο κ. Μελίτων. Επίσης, ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας,
μιλώντας στον «Φ», σημείωσε ότι έχουν γραφεί πάνω από 50 βιβλία για τον
γέροντα Πορφύριο από πολλούς ανθρώπους και μάλιστα από ανθρώπους, οι
οποίοι τον είχα περιφρονήσει, επειδή κατά κόσμο ήταν αγράμματος. Έγραψαν
συγγράμματα για τη ζωή και την προσφορά του.
Τον Γέροντα Πορφύριο γνώρισε το 1981, όταν ήταν φοιτητής στην Αθήνα, ο
Μητροπολίτης Μόρφου, Νεόφυτος. Ο Γέρων Πορφύριος τον καθοδήγησε σε
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έναν άλλο Γέροντα, τον μακαριστό Ιάκωβο Τσαλίκη, ηγούμενο τότε της μονής
του Οσίου Δαυίδ στην Εύβοια. Ο Μόρφου Νεόφυτος διατήρησε, όπως μας είπε,
ζωντανή σχέση με τον Γέροντα Πορφύριο μέχρι την κοίμηση του, η οποία
συνεχίζεται μέχρι σήμερα «εν ετέρα μορφή».
Για την σημασία της αγιοκατάταξης ο Μόρφου δήλωσε στον «Φ»:
«Μέσα σε συνθήκες πνευματικής κρίσης με όλα τα επιγενόμενα αυτής σε όλο
τον ελληνισμό και σε όλο τον κόσμο το σοφό Οικουμενικό Πατριαρχείο μας
ανήγγειλε δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και η λαμπάδα είναι η αεί
καιομένη του Οσίου Πατρός ημών Πορφυρίου του διορατικού και συμπαντικού
επιστήμονος».
Σύμφωνα με τον κ. Νεόφυτο ο
Γέροντας Πορφύριος και οι άλλοι
σύγχρονοι
Παίσιος,

Γέροντες,
Ευμένιος

Ιάκωβος,
«ποτέ

δεν

καλλιέργησαν τον γεροντισμό. Αυτό
είναι φαινόμενο, που ακολούθησε
την εκδημία τους από ανθρώπους, οι
οποίοι ήθελαν να τους μιμηθούν
χωρίς να έχουν τις πνευματικές
προϋποθέσεις». Επίσης, ο Μόρφου
Νεόφυτος σημείωσε ότι ο Γέροντας
Πορφύριος είχε γνώση όλου του
κόσμου και αποδεχόταν όλες τις
τεχνολογίες της σύγχρονης επιστήμης. Δεν ήταν, μας είπε, «ο Γέροντας του
άσπρου και του μαύρου» και το κυριότερο τον προσέγγιζαν όλων των ειδών
άνθρωποι, ιδιαιτέρως οι άνθρωποι της αμαρτίας και των ακροτήτων, τους
οποίους παρηγορούσε και τους οδηγούσε σε μετάνοια και εκκλησιαστική ζωή.
Είναι πολύ σημαντικό, επεσήμανε, ότι ο Γέροντας Πορφύριος 30 χρόνια της
ζωής του τα έζησε στην πιο αμαρτωλή περιοχή των Αθηνών, την Ομόνοια. «Είχε
πολλές ασθένειες και δεν ζήτησε ποτέ να θεραπευτεί. Αισθανόταν ότι οι
ασθένειες γι’ αυτόν ήταν η ασφάλεια, που είχε απέναντι στα πολλά χαρίσματα,
που του δώρισε ο Θεός», κατέληξε ο Μητροπολίτης Μόρφου.
*Δημοσιεύτηκε στις 28.11.13 από την εφημερίδα «Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»
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Ο γέρων Πορφύριος με μια παρέα χίπηδες
Ο Γέροντας Πορφύριος διηγήθηκε κάποτε:
Μιά φορά με επισκέφθηκε ένας χίπης. Ήταν ντυμένος με κάτι πολύχρωμα,
παράξενα ρούχα, φορούσε χαϊμαλιά και κοσμήματα και ζητούσε να με δει.
Οι μοναχές ανησύχησαν, ήρθαν και με ρώτησαν
και είπα, ας περάσει. Μόλις κάθισε απέναντι
μου, είδα την ψυχή του. Είχε καλή ψυχή, αλλά
πληγωμένη και γι’ αυτό επαναστατημένη.
Του μίλησα με αγάπη κι εκείνος συγκινήθηκε.
Γέροντα, μου λέει, κανείς μέχρι σήμερα δεν μου
μίλησε έτσι. Είπα το όνομά του κι εκείνος
παραξενεύθηκε, πώς το γνώριζα. Έ, του λέω, ο
Θεός φανέρωσε και τ’ όνομα σου και ότι
ταξίδεψες μέχρι την Ινδία και γνώρισες εκεί τους
γκουρού και τους ακολούθησες. Απόρησε πιο πολύ. Του είπα κι άλλα πράγματα
για τον εαυτό του, κι έφυγε ευχαριστημένος. Την άλλη εβδομάδα, νά σου και
καταφθάνει ο ίδιος με μια παρέα χίπηδες.
Μπήκαν όλοι μαζί στο κελί μου και κάθισαν γύρω μου. Ήταν μαζί τους και μια
κοπέλα. Τους συμπάθησα πολύ. Ήταν καλές ψυχές, αλλά πληγωμένες. Δεν
τους μίλησα για το Χριστό, γιατί είδα ότι δεν ήταν έτοιμοι ν’ ακούσουν. Τους
μίλησα στη γλώσσα τους, για πράγματα που τους ενδιέφεραν. Όταν
τελειώσαμε και σηκώθηκαν να φύγουν, μου είπαν: Γέροντα, θέλουμε μιά χάρη:
να μας επιτρέψεις να σου φιλήσουμε τα πόδια. Εγώ ντράπηκα, αλλά τι να κάνω,
τους άφησα. Μετά μου έδωσαν δώρο μια κουβέρτα. Είναι πολύ ωραία.
Έπειτα από καιρό με επισκέφθηκε η κοπέλα, η χίπισσα, μόνη της. Την έλεγαν
Μαρία. Είδα ότι η Μαρία ήταν πιό προχωρημένη στην ψυχή από τους φίλους της
και της πρωτομίλησα για το Χριστό. Δέχτηκε τα λόγια μου. Ήρθε κι άλλες
φορές, έχει πάρει καλό δρόμο. Είπε μάλιστα η Μαρία στους φίλους της: «Βρέ
παλιόπαιδα, δεν φαντάσθηκα ποτέ, οτι θά γνώριζα το Χριστό, μέσα από μιά
χίπικη παρέα».
http://www.diakonima.gr/
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Ιστορίες από το Γεροντικό
Τοῦ ζητοῦσα κι ἐγὼ νὰ μοῦ ἀναφέρει διάφορα παραδείγματα γιὰ καθετί, πού
μου ἔλεγε. Στὴ συγκεκριμένη περίπτωση μοῦ ὑπέδειξε τὴν περίπτωση ἑνὸς
ἀνδρογύνου, ποὺ ἡ κόρη τους εἶχε ξεφύγει ἀπὸ τὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ. Ἡ
συμπεριφορὰ κι ὁ τρόπος ζωῆς τῆς κοπέλας αὐτῆς εἶχε δημιουργήσει τέτοια
κατάσταση μέσα στὸ σπίτι, ποὺ ὁ πατέρας εἶχε βγεῖ ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, ἦταν
πῦρ καὶ μανία ἐναντίον τῆς κόρης του, ἤθελε νὰ τὴ σκοτώσει καὶ ἄλλες τέτοιες
ὑπερβολές. Τελικὰ δέχθηκε καὶ πῆγε μαζὶ μὲ τὴ γυναίκα του στὸ Γέροντα
Πορφύριο.
Ὁ Γέροντας εἶπε τότε στὸν πατέρα:
— Δὲν καταλαβαίνεις ἐδῶ τί γίνεται; Ἐδῶ τὸ παιδί σου, τὸ ἔχει καβαλικέψει ὁ
διάβολος καὶ τὸ κάμνει ὅ,τι θέλει καὶ τὸ πάει ὅπου θέλει. Δὲν βγαίνει τίποτε
ἔτσι, ποὺ συμπεριφέρεσαι. Τὸ πρόβλημα αὐτὸ χρειάζεται προσευχή. Ἐσὺ κι ἡ
γυναίκα σου, κι οἱ δυό σας μαζί, θ’ ἀρχίσετε νὰ προσεύχεστε συνεχῶς γιὰ τὴν
κόρη σας καὶ δὲν θὰ τῆς μιλᾶτε καθόλου γιὰ τὸ θέμα αὐτό.
Κι ὅταν ἔρχεται ἀργὰ τὸ βράδυ στὸ σπίτι, ὅπως συνηθίζει νὰ ἔρχεται, θὰ τῆς
πεῖτε: «Παιδί μου τὸ φαγητό σου εἶναι μέσα στὸ ψυγεῖο καὶ κάθησε νὰ φᾶς». Ἡ
κόρη σας τότε θὰ πέσει ἀπὸ τὰ σύννεφα. «Ποῦ βρῆκαν», θὰ σκεφτεῖ, «οἱ γονεῖς
μου οἱ βάρβαροι ὅλη αὐτὴ τὴν εὐγένεια»; Ἐσεῖς δὲν θὰ σταματήσετε στὸ μεταξὺ
νὰ προσεύχεστε. Καὶ νὰ ξέρετε ὅτι ἡ κόρη σας θὰ τσακωθεῖ μὲ τὸ ἄλλο
πρόσωπο, ποὺ κάνουν τὴν κακὴ παρέα. Κι ὅταν θὰ ’ρθει νὰ σᾶς πεῖ ὅτι τὰ
χάλασε μ’ ἐκείνη τὴν παρέα, νὰ μὴ τῆς πεῖτε «μπράβο, μπράβο, καλὰ ἔκανες»,
ἀλλὰ νὰ προσποιηθεῖτε τοὺς ἀδιάφορους καὶ νὰ τῆς πεῖτε «ἐμεῖς, παιδί μου, δὲν
ξέρουμε, ἐσὺ ξέρεις».
Καὶ πράγματι, ἔτσι ἐκτυλίχθηκαν τὰ γεγονότα. Μιὰ μέρα ἡ κοπέλα ἀνακοίνωσε
στοὺς γονεῖς της ὅτι τὰ χάλασε μ’ ἐκείνη τὴν παρέα. Μπῆκε ἀπὸ τότε στὸ σωστὸ
δρόμο καὶ σώθηκε.
Ἰδοὺ πῶς ὁ Γέρων Πορφύριος, μὲ τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, βοηθοῦσε
κι ἔσωζε τοὺς ἀνθρώπους.
Γεροντικὸ τοῦ 20οῦ αἰῶνος
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Εκτροχιασμός της οικογένειας
Μητροπολίτη Λεμεσού π. Αθανασίου
Ο γάμος είναι σαν ένα λουλούδι. Χρειάζεται το κατάλληλο έδαφος, χρειάζεται
το νερό του, το λίπασμά του, να το περιποιείσαι. Αν δεν το περιποιηθείς, μπορεί
στην αρχή να είναι ωραίο και να μυρίζει, μετά θα ξεραθεί και θα χαλάσει. Έτσι
λοιπόν κι ο γάμος θέλει τέχνη, χρειάζεται να ανανεώνεις αυτή την αγάπη, αφού
προηγουμένως την στηρίξεις πάνω σε στερεά θεμέλια, για να μπορέσει να
σταθεί. Διότι κάποια στιγμή είναι φυσικό να υπερβείς τα
σαρκικά, την εξωτερική ομορφιά και θα μείνει αυτή η
ουσιώδης σχέση σου με τον άλλο άνθρωπο. Πλέον αυτή
θα είναι η σύζυγός σου, αυτός θα είναι ο σύζυγός σου,
θα είναι ο άνθρωπος με τον οποίο εσύ πορεύεσαι το
δρόμο της ζωής σου, για να πορευθείς και αιώνια το
δρόμο της αιώνιας Βασιλείας του Θεού. Άρα, ο γάμος
είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Επίσης, σκοπός του
γάμου δεν είναι η τεκνοποιία. Είναι ένας από τους
σκοπούς του γάμου αυτός. Ο βασικός σκοπός είναι οι
άνθρωποι αυτοί δια του γάμου να τελειωθούν και να
συνάψουν το μέγα γάμο με το Δεσπότη Χριστό. Να συναφθούν αιωνίως μέσα
στην αγαπητική σχέση με το Θεό υπερβαίνοντας τα παρόντα, μέσα στο γάμο.
Τι συμβαίνει όμως στις περιπτώσεις που τα πράγματα μέσα στο γάμο
ξεφεύγουν από αυτό το πλαίσιο της αγάπης και παρεκτρέπονται; Από την
πείρα μας και από όσα βλέπουμε γύρω μας καθημερινά, φαίνεται ότι αρκετοί
γάμοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και κλονίζονται. Μέσα στην
οικογένεια, στα ανδρόγυνα, χρειάζεται να καθίσει κανείς και να σκεφτεί ότι για
τα προβλήματα που έχει με τον ή την σύζυγό του τι πρέπει να κάνει ο ίδιος, αν
είναι και αν συμπεριφέρεται όπως πρέπει (αυτό που αναπαύει τον άλλο
άνθρωπο και όχι αυτό που νομίζεις εσύ σωστό). Όταν ο άνθρωπος έχει διάθεση
να αρχίζει από τον εαυτό του να διορθώνει τα πράγματα, τότε βοηθάει κι ο
Θεός και τακτοποιούνται σιγά – σιγά οι υποθέσεις κι αποκτά ο άνθρωπος μιαν
επιείκεια μέσα του, δεν γίνεται αυστηρός κριτής του άλλου, κάνει υπομονή,
ανέχεται τον άλλο σκεπτόμενος ότι ο Θεός ανέχεται όλους εμάς, σκέφτεται
διαφορετικά δηλαδή, αρχίζοντας από τον εαυτό του και τότε φεύγουν όλες
αυτές οι αφορμές που οδηγούν στους καβγάδες.
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«Βοήθησε μας, ελέησε μας, και φύλαξε μας»
Την Παρασκευή είχαμε ένα Χριστουγεννιάτικο πάρτι στο Σεμινάριο. Δύο
φοιτητές έπαιξαν ένα μεγάλο απόσπασμα από το Κονσέρτο για κλαρινέτο του
Μότσαρτ. Πάντα με εντυπωσιάζει. Έκλαψα σχεδόν βλέποντας τα
μεταμορφωμένα πρόσωπα των μουσικών. Πόσο ψεύτικα είναι τα συνηθισμένα
επιφανειακά σχόλια του τύπου: «αυτός ή αυτή είναι όμορφοι», ενώ σ’ ένα
ορισμένο επίπεδο της ζωής, σ’ αυτές τις σπάνιες στιγμές, όταν η ζωή είναι
«ζωντανή», ένας όμορφος άνθρωπος μπορεί να είναι ενοχλητικά άσχημος, κι
ένα άσχημο πρόσωπο – όμορφο. Αυτό συμβαίνει όταν κοιτάζουν προς τα μέσα
και προς τα πάνω, και δίνονται σ’ αυτό που βλέπουν και ακούν.
Οι διακοπές πλησιάζουν – τις ονειρεύονται σαν μια απελευθέρωση απ’ όλα όσα
γεμίζουν τη ζωή μου.
Ίσως ποτέ δεν πρέπει κανείς να ξαναδιαβάζει αυτά που έχει γράψει και
δημοσιεύσει. Μια μέρα ξέχωσα κάποια παλιά γραπτά μου και αυτό ήταν αρκετό
για να με απογοητεύσει. Άξιζε;
Η ζωτικότερη απ’ όλες τις προσευχές: «Βοήθησε μας, ελέησε μας, και φύλαξε
μας, ο Θεός ημών, τη θεία Σου χάριτη ». Είναι η προσευχή που μας προφυλάσσει
από τον παλαιό Αδάμ μέσα μας, ο οποίος, σαν μια μόλυνση, διαχέεται σ’ όλη
μας την ύπαρξη και τη δηλητηριάζει.
«Ημερολόγιο»
π. Αλέξανδρος Σμέμαν
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
-

11 Δεκεμβρίου, 9:30μ.μ μέχρι η ώρα 1 πρωινή της 12ης

Δεκεμβρίου, θα

τελέσουμε αγρυπνία εις μνήμη του Αγίου Σπυριδώνος.
-

21 Δεκεμβρίου, μετά τον Εσπερινό θα τελεστεί η Ακολουθία του Αγ. Ευχελαίου.

-

24 Δεκεμβρίου, 6 π.μ Ώρες – M. Εσπερινός (Χριστουγέννων) και Θεία Λειτουργία

Μ. Βασιλείου

-

25 Δεκεμβρίου, ημέρα της γεννήσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών

Ιησού Χριστού, η Θεία Λειτουργία θα ξεκινήσει η ώρα 5:00 το πρωί.
Παρακαλώ όποιος επιθυμεί αγιασμός στο σπίτι του ή τρισάγιο στο
κοιμητήριο του χωριού να επικοινωνεί έγκαιρα με τον ιερέα της κοινότητας
μας στο τηλέφωνο 97668822. Οι Εσπερινοί κατά το μήνα Δεκέμβριο θα
ξεκινούν η ώρα 5μ.μ και η Θεία Λειτουργία η ώρα 6:30π.μ.
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