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Πῶς ἐκδηλώνεται ἡ ἀγάπη μας πρὸς τοὺς ἄλλους;
Ἕνας ἀοίδιμος Ἐπίσκοπος, ὁ Κοζάνης Διονύσιος, γράφει πὼς ἁπλὰ περιστατικὰ
τῆς καθημερινῆς ζωῆς μας θὰ μᾶς κρίνουν. Ὄχι σοφία, ὄχι πολιτικὴ ἐξουσία καὶ
δύναμη, ὄχι ὑλικὸς πλοῦτος καὶ χρήματα, ὄχι σωματικὴ ρώμη καὶ ὡραιότητα.
Δὲν εἶναι αὐτὰ ποὺ ἔχουν ἀξία
ἐκείνη τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως ἀλλὰ
γεγονότα ἁπλά, ὅπως τὰ βλέπουμε
στὴν καθημερινὴ ζωή. Ἕνα πιάτο
φαγητοῦ, μιὰ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση
στὸν ἄλλο, μία συμπαράσταση σὲ
κεῖνον ποὺ περνάει δύσκολες ὧρες,
μία ἁπλὴ ἐπίσκεψη στὸν πονεμένο.
Ὅλα αὐτὰ γίνονται μὲ ἀθόρυβο
τρόπο, χωρὶς τυμπανοκρουσίες καὶ
δημοσιεύσεις. Ὁ χριστιανὸς ποὺ
πιστεύει καὶ ἐνεργεῖ τὴν πίστη του, ἀποφεύγει τὶς θεαματικὲς ἐκδηλώσεις κι
ἐκείνους τοὺς πομπώδεις τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους μᾶς ἔχει συνηθίσει ἡ ἐποχή
μας. Τὸ μοναδικὸ πράγμα ποὺ θὰ πάρουμε στὴν ἄλλη ζωὴ εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη,
ἡ ὁποία γίνεται συνήγορος γιὰ μᾶς στὸ Θεό.
Τὸ Εὐαγγέλιο ἀπευθύνεται σ’ ὅλους ἐμᾶς ποὺ τιμᾶμε τὴν εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ἀλλὰ λησμονοῦμε νὰ τιμήσουμε τὴν ἔμψυχη εἰκόνα Του ποὺ εἶναι ὁ
ἄνθρωπος. Ἂς ἀκούσουμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸ Θεολόγο ποὺ μᾶς προτρέπει:
‹‹Πλούτισον μὴ περιουσίαν μόνον, ἀλλὰ καὶ εὐσέβειαν...››, δηλ. ἄς πλουτίσουμε
ὄχι μόνον σὲ ὑλικὰ ἀγαθά, ἀλλὰ καὶ σὲ εὐσέβεια. Ἄς γίνουμε ἐμεῖς στὸν κάθε
πτωχὸ ποὺ θὰ συναντήσουμε ὅ,τι εἶναι ὁ Θεὸς γιὰ ὅλους μας, γιὰ νὰ βροῦμε κι
ἐμεῖς ἔλεος.
Ἰωὴλ Φραγκάκος (Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας)
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αγία και μεγάλη εβδομάδα
Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η εβδομάδα πριν το Πάσχα (από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι το
Μ. Σάββατο) και ονομάζεται «Μεγάλη», όχι γιατί έχει περισσότερες μέρες η ώρες από τις
άλλες εβδομάδες, αλλά γιατί τα γεγονότα όπου τελούνται και βιώνονται στους Ιερούς Ναούς
είναι μοναδικά και κοσμοσωτήρια για τον άνθρωπο.

Kυριακη των βαϊων
Είναι η τελευταία ημέρα της Μ. Σαρακοστής και η πρώτη της
Μ.Εβδομάδας. Εορτάζομε σήμερα τη θριαμβευτική είσοδο του
Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Επειδή οι νεαροί Ιουδαίοι αυτή τη
μέρα υποδέχθησαν το Χριστό με κλαδιά φοινικιάς (βάγια),
ονομάστηκε Κυριακή των Βαΐων. Γι΄αυτό το λόγο στολίζουμε κι
εμείς την Εκκλησία μας με κλαδιά δένδρων και λουλούδια.
Μεταφέρουμε σήμερα στην Εκκλησία ελιόφυλλα, να
ευλογηθούν για να τα χρησιμοποιούμε στο θυμιάτισμα.
Πανηγυρική η σημερινή ημέρα, γι’ αυτό και στο τραπέζι
καταλύουμε ψάρι.

μεγαλη δευτερα
«Τον νυμφώνα σου βλέπω…»
Tον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον και
ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ˙ λάμπρυνόν μου την
στολήν της ψυχής, φωτοδότα, και σώσον με.
Μνημονεύομε σήμερα το Πάγκαλο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν γιός
του Πατριάρχη Ιακώβ, και προεικονίζει το Χριστό. Όπως ο
Χριστός πουλήθηκε από τον μαθητή του για τριάκοντα
αργύρια, έτσι και ο Ιωσήφ είχε πωληθεί από τα αδέλφια του
για τριάντα νομίσματα. Τον συκοφάντησε η γυναίκα του
αφεντικού του και τον έκλεισαν στη φυλακή. Για τις αρετές
του τον φύλαξε ο Θεός, τον έβγαλε από τη φυλακή, τον
δόξασε και τον ανέδειξε βασιλέα της Αιγύπτου.
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μεγαλη τριτη
«Ότε η αμαρτωλός προσέφερε το μύρον…»
Σήμερα η παραβολή των Δέκα Παρθένων.
Από αυτές οι 5 ήταν φρόνιμες, γι΄αυτό και
αξιώθηκαν να συμμετάσχουν στη χαρά του
γάμου που ήταν καλεσμένες. Πέραν από την
παρθενία που φύλαξαν εξάσκησαν στον
κόσμο και τη φιλανθρωπία. Αντίθετα, οι
άλλες 5, ενώ πέτυχαν το δύσκολο, την
παρθενία, σκόνταψαν στο πιο εύκολο, την άσκηση της ελεημοσύνης. Το μήνυμα είναι
σαφές: Πάντοτε να βρισκόμαστε σε εγρήγορση για τη συνάντηση μας με το Νυμφίο Χριστό,
τηρώντας όλες τις ευαγγελικές εντολές, προκειμένου να συμμετάσχουμε στη χαρά της
Βασιλείας του Θεού.

μεγαλη τεταρτη
«Συντρέχει λοιπόν…»
Μνημονεύουμε σήμερα την πράξη της
αμαρτωλής εκείνη γυναίκας η οποία, λίγο
πριν από το Πάθος, άλειψε με μύρο τον
Κύριο, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την
ευγνωμοσύνη της για την άφεση των
αμαρτιών που έλαβε από τον Κύριο. Την
ίδια ημέρα ο δόλιος μαθητής Ιούδας
συμφώνησε το ποσό της προδοσίας. Γι’
αυτό και η Τετάρτη καθιερώθηκε από την
Εκκλησία ημέρα νηστείας.

μεγαλη πεμπτη
Την Μ. Πέμπτη μνημονεύουμε τέσσερα σημαντικά
γεγονότα: Τον ιερό Νιπτήρα όπου έμπρακτα διδάσκει
ο Κύριος την ταπείνωση, με το να πλύνει τα πόδια
των μαθητών του. Τον Μυστικό Δείπνο, στη διάρκεια
του οποίου θεσμοθετήθηκε το Μυστήριο της Θείας
Ευχαριστίας. Την Αρχιερατική Προσευχή του Κυρίου
όπου προσεύχεται για την ενότητα των πιστών. Τέλος
στην Προδοσία του Ιούδα, όπου η θεία αγάπη
αντιπαραβάλλεται με την ανθρώπινη αδυναμία.
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μεγαλη παρασκευη εσπερα
«Σε τον αναβαλλόμενον…»
Την Μ. Παρασκευή επιτελούμε τα άγια και φρικτά
Πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού
Χριστού. Ημέρα τόσο πένθιμη και κατανυκτική,
που δεν τελείται θεία Λειτουργία. Σε ανάμνηση
όσων υπέμεινε την ημέρα αυτή ο Κύριος μας,
καθιερώθηκε η Παρασκευή να είναι ημέρα
ολόχρονης νηστείας.
Έτσι Μεγάλη Παρασκευή το πρωϊ (ημερολογιακά),
τελούνται οι εξής ακολουθίες: Ακολουθία των
Μεγάλες Ωρών και την Αποκαθηλώσεως, δηλαδή
την Ταφή Του Κυρίου από τον Ιωσήφ τον
Αριμαθαίας και το Νικόδημο τον Φαρισαίο, μέλος του Μ. Συμβουλίου και κρυφό μαθητή του
Κυρίου.
Την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ (ημερολογιακά) ψάλλονται τα Εγκώμια και έχουμε την
περιφορά του Επιταφίου!

μεγα σαββατο
«Αναστάσεως ημέρα….»
Το Μεγάλο Σάββατο (ημερολογιακά) το πρωϊ,
έχουμε την λεγόμενη «1η Ανάσταση», δηλαδή το
προανάκρουσμα της Αναστάσεως που μεταδίδουν
οι ύμνοι και της προσμονής της λυτρώσεως όλης της
κτίσεως από την φθορά και τον θάνατο!
Το Μεγάλο Σάββατο στις 12.00 (δηλαδή ουσιαστικά
την Κυριακή), έχουμε την ζωηφόρο Ανάσταση του
Κυρίου μας, την ήττα του θανάτου και της φθοράς
και την αφή του Αγίου Φωτός στον κόσμο από το
Πανάγιο Τάφο
Την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου εορτάζουμε την
Θεόσωμη Ταφή και την Κάθοδο του Κυρίου στον
Άδη. Είναι το μοναδικό Σάββατο που τηρούμε
αυστηρή άλαδη νηστεία.

Πηγή: Περιοδικό «ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗΝ» - Μάρτιος 2010
Μηνιαία Έκδοση Εκκλησίας Αγίου Δημητρίου Παραλιμνίου
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Πώς να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας ;
Πώς να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας ; Πρέπει , μας λέει ο Σιλουανός , να μην
ξεχνάμε πώς ο Κύριος τους αγαπά, ότι κι αν συμβαίνει. Πρέπει να μην ξεχνάμε
πώς ο Κύριος πέθανε υποφέροντας για τη σωτηρία τους. Από αυτό απορρέουν
τέσσερις αρχές που θα έπρεπε να μας καθοδηγούν στις σχέσεις μας με τους
εχθρούς μας. Πρώτον , είναι απαραίτητο να αντιστεκόμαστε σε κάθε επικριτική
σκέψη , σε κάθε μνησικακία ή μίσος για αυτούς · διότι το να γκρινιάζουμε
εναντίον κάποιου και να τον επικρίνουμε , έχει ως αποτέλεσμα να γινόμαστε ,
από πνευματική σκοπιά , ίδιοι μ` αυτόν. Δεύτερον , πρέπει να τους συμπονάμε ,
όπως

συμπονάμε

τα

παιδιά

μας,

συναισθανόμενοι τις δυστυχίες που υποφέρουν
εξαιτίας

των

παθών

τους

και

των

λανθασμένων σκέψεών τους. Ένας άνθρωπος
κακότροπος , θυμώδης ή διψασμένος για
εξουσία είναι πνευματικός άρρωστος. Τρίτον ,
πρέπει να δείχνουμε έλεος κατέναντι των
βασάνων

και

των

πληγών

που

μας

προξένησαν · ο Κύριος έδωσε εντολή μαθητές
Του να συγχωρούν έως εβδομήντα επτά φορές
(Ματθ. 18,22 ), υπογραμμίζοντας ότι δεν θα
δεχτεί την προσφορά μας παρά μόνο αν
έχουμε προηγουμένως συμφιλιωθεί με τους
αδελφούς και τις αδελφές μας.
Ο Σιλουανός διευκρινίζει ότι στο μέτρο πού θα συγχωρούμε στους άλλους τα
σφάλματά τους εναντίον μας , ο Κύριος θα λησμονεί τα δικά μας. Τέταρτον ,
πρέπει να αγαπήσουμε τους εχθρούς , δηλαδή να αποκτήσουμε τη συνήθεια να
προσευχόμαστε για αυτούς , όπως προσευχόμαστε για εμάς του ίδιους, με όλη
μας την καρδιά , ώστε ο Θεός να τους ελεήσει , να τους απελευθερώσει από το
κακό , στρέφοντάς τους προς τη μετάνοια.
Ο δρόμος αυτός οπωσδήποτε είναι δύσβατος.
π. Μάξιμος Εγκέρ
Κράτα τον νου σου στον Άδη . . .
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
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Σχέσεις αντρογύνου μέσα στο γάμο
Ερώτηση: Πώς και με ποιο τρόπο θα αποφεύγεται ή τεκνοποιία, εάν δεν είναι
επιθυμητή; Πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται από τούς πνευματικούς πατέρες το
θέμα της αποφυγής της περαιτέρω παιδοποιίας με αντισυλληπτικές μεθόδους;
Ποιά θέση παίρνει ή Εκκλησία για την αντισύλληψη;
Απάντηση: Με τούς υπάρχοντες τρόπους.
Ερώτηση: Μέσα στον τίμιο και
ευλογημένο γάμο χάνεται ή
παρθενία;
Απάντηση: Οι Πατέρες μιλούν
για παρθενία των εγγάμων και
για

πορνεία

μοναχών.

Ή

παρθενία έχει μία γενικότερη
έννοια. Όταν κανείς είναι π.χ.
θυμώδης, δεν έχει παρθενία
(έστω και αν είναι σωματικά
παρθένος).
Στον γάμο, δεν χάνεται ή παρθενία. Ό απ. Παύλος λέει: «Τίμιος ό γάμος και ή
κοίτη αμίαντος».
Ερώτηση: Γιατί να θεωρείται αμάρτημα μία συζυγική ένωση, όταν δεν έχει
σκοπό την παιδοποιία;
Απάντηση: Ό σκοπός του γάμου είναι ή Αγάπη. Ό ένας να απολαμβάνει τον
άλλον, να γεύονται την σαρκική ένωση, μαζί με την ψυχική κοινωνία. Ή
τεκνογονία είναι μετέπειτα. Είναι δικό των θέμα. Δεν θεωρείται αμάρτημα ή
ένωσή των άνευ τεκνογονίας.
Ερώτηση: "Όταν ό πνευματικός μας μας συμβουλεύει αντίθετα από όσα μας
είπατε εσείς, εμείς τί πρέπει να ακολουθήσουμε;
Απάντηση: Αυτό αντιστοιχεί στο ερώτημα: «Τί να κάνω, αν ό πνευματικός μου
λέει να μη φάγω και να μη πιω νερό;». Αυτό λέει ό πνευματικός: «Μη φας και μη
πιεις αίμα Χρίστου». Θα του πείτε: «Πάτερ, με συγχωρείτε, δεν μπορώ, ή ψυχή
Μηνιαία Έκδοση « Ο ΤΗΡΩΝ » - Το παρόν διανέμεται δωρεάν
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μου ζητάει κάτι άλλο. Με την ευχή σας, επιτρέψτε μου να καταφύγω σε άλλον
πνευματικό. Δεν θα μπορέσω να το αντέξω αυτό». Δηλ., θα φύγετε από αυτόν
τον πνευματικό. Δεν θα αποβλέπουμε στην σχέση με τον πνευματικό, αλλά
στην πνευματική μας ωφέλεια.
Ερώτηση: Η πολυτεκνία είναι χάρισμα; Γιατί οι
Αγιορείτες πνευματικοί να την επιβάλλουν;
Απάντηση: "Όχι να την επιβάλλουν. Κακώς. Είναι
χάρισμα. Είναι δικό τους, όμως, θέμα. Ας το γεύονται
εκείνοι ως χάρισμα. Το να το επιβάλλουν οι
πνευματικοί, δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν υπάρχει
στην 'Ορθοδοξία αυτό.
Ερώτηση: Ποιες πράξεις θεωρούνται αμαρτία στην
συνεύρεση;
Απάντηση: Είναι ποικίλο αυτό. 'Όταν αγαπάς τον
άλλον άνθρωπο, εκφράζεσαι όπως το λέει ή καρδιά σου. Δεν είναι καλό, οι
πνευματικοί, να εισερχόμεθα στην ιδιωτική ζωή των πιστών, και να λέμε «μη
εκείνο ή εκείνο». "Άσε τον άνθρωπο να εκφραστή όπως το λέει ή καρδούλα του.
Απαντήσεις του π. Ιερεμία Φούντα σε θεολογικό σεμινάριο
Σχέσεις ανδρογύνου πριν και μετά τον γάμο - Μία ορθόδοξη προσέγγισις
Δαμασκηνού Μοναχού Αγιορείτου, - Μυριόβιβλος, 2007
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Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας
Μητροπολίτη Λεμεσοῦ Ἀθανασίου
Ὀφείλουμε νὰ ὁδηγηθοῦμε μπροστὰ στὰ διάφορα γεγονότα τῆς ἱστορίας μας καὶ νὰ
κρίνουμε τὸν ἑαυτό μας, σιωπώντας καὶ περιορίζοντας τὰ λόγιά μας καὶ τὴν
ἐξωστρέφειά μας καὶ νὰ ἀφήσουμε νὰ μᾶς δείξουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ μάρτυρες τῆς
πατρίδας τὸ δικό τους φρόνημα καὶ νὰ μᾶς μιλήσουν γιὰ τὴν ἱστορία μας, νὰ μᾶς
μιλήσουν γιὰ τὴν πατρίδα μας, νὰ μᾶς μιλήσουν γιὰ τὴν παράδοσή μας, νὰ μᾶς
δείξουν ἀπὸ ποιὸ δέντρο καταγόμαστε κι ἀκόμα, νὰ ἔχουμε τὸ θάρρος νὰ δοῦμε ποὺ
εἴμαστε ἐμεῖς σήμερα.
Πρέπει νὰ ἔχουμε τὸ θάρρος νὰ ἀνακαλύψουμε
τὸν ἑαυτό μας καὶ νὰ ποῦμε τὴ μεγάλη ἀλήθεια,
ὅτι αὐτὸς ὁ τόπος, ἐὰν θέλει νὰ ζήσει πρέπει νὰ
γίνει ἑλληνικὸς τόπος κατὰ κυριολεξία. Ὁ
ἄνθρωπος πρέπει νὰ τύχει παιδείας, παιδείας
φιλοσοφικῆς, παιδείας πνευματικῆς, παιδείας
ρωμαίικης, μὲ ρωμιοσύνη ποὺ σημαίνει ὅτι θὰ
ἀπολαύσει

ὅλη

αὐτὴ

τὴν

ἱστορία

τῆς

παραδόσεώς μας. Οὔτε ἀρχαιολάτρες εἴμαστε
ἀλλὰ οὔτε καὶ βυζαντινόπληκτοι εἴμαστε. Ξέρουμε ὅτι ὁ τόπος ζύμωσε τὴν ἀρχαία
φιλοσοφία καὶ παράδοση μὲ τὴν ὀρθοδοξία. Καὶ ὀρθόδοξος σημαίνει ἐλεύθερος.
Ὀρθόδοξος καὶ Ρωμιὸς σημαίνει ἄνθρωπος χωρὶς παρωπίδες, σημαίνει ἄνθρωπος ὁ
ὁποῖος ἀγαπᾶ τὸν ἄλλο καὶ δὲν φοβᾶται τὸν ἄλλο ἄνθρωπο, γιατί ἔχει ἀρχοντιά, γιατί
δὲν εἶναι κομπλεξικός, γιατί δὲν αἰσθάνεται μειονεκτικὰ μπροστὰ σὲ κανένα, γιατί
εἶναι περήφανος γι’ αὐτὸ ποὺ εἶναι καὶ αὐτὴ ἡ περηφάνια δὲν εἶναι ἀλαζονεία ἀλλὰ
εἶναι τὸ «γνώθι σ’ αὐτὸν» τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων εἶναι αὐτὴ ἡ γνώση τῆς βαρύτατης
κληρονομιᾶς τὴν ὁποία κουβαλοῦμε πάνω μας. Αὐτὴ ἡ ρωμαίικη ὑπερηφάνεια μπορεῖ
νὰ ὑπηρετήσει καὶ ὄχι νὰ ὑπηρετεῖται, μπορεῖ νὰ σταθεῖ καὶ νὰ ἀγκαλιάσει τὸν κόσμο
ὅλο καὶ νὰ γίνει διάκονος τῆς ἀνθρωπότητας.
Ἐμεῖς σὰν Ρωμιοὶ πάντοτε εἴχαμε τὴ μεγάλη ὑπομονὴ ἡ ὁποία ἦταν γέννημα τῆς
πίστεως, Καὶ ὁ πιστὸς ἄνθρωπος βλέπει πίσω ἀπὸ τὰ φαινόμενα, πέραν τῶν
φαινομενικῶν πραγμάτων. Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἐμᾶς ἂν μᾶς μισοῦν ἢ ὄχι οἱ Τοῦρκοι.
Ὁ Θεὸς τί θὰ πεῖ στὸ τέλος. Δὲν θὰ γίνει τίποτα περισσότερο καὶ τίποτα λιγότερο ἀπὸ
ὅσα ὁ Θεὸς θὰ ἐπιτρέψει. Πρέπει νὰ μάθουμε νὰ ἔχουμε τελεία ἐμπιστοσύνη στὸ Θεό.
Ἐὰν ἐλπίζεις στὸ Θεὸ καὶ πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι Πατέρας σου, τότε λοιπὸν γιατί
φοβᾶσαι;
«Ἑλληνορθόξη Πορεία», Ἀνθολόγιο κειμένων, Ἀθήνα 2008.
http://isagiastriados.com/
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Εργασία και προσευχή
Από το Γεροντικό
Ανέβηκε κάποτε στο Σινά ένας μοναχός από μακρινή σκήτη και φιλοξενήθηκε στο
ησυχαστήριο του Αββά Σιλουανού. Βλέποντας τους υποτακτικούς του να εργάζονται
εντατικά, είπε στον Γέροντα κάπως υπεροπτικά:
- Μη εργάζεσθε την απολλυμένην βρώσιν. «Μαρία γαρ την αγαθήν μερίδα
εξελέξατο».
- Ο Αββάς Σιλουανός δεν του έδωσε απόκριση. Πρόσταξε τον μαθητή του Ζαχαρία να
οδηγήσει τον ξένο σ’ ένα αδειανό κελί και να του δώσει ένα βιβλίο να διαβάσει.
Διάβασε αρκετά, κλεισμένος στο κελί ο μοναχός, ώσπου κουράστηκε. Άρχισε να
βαριέται και να πεινά. Όταν έφτασε η ενάτη, έβλεπε με λαχτάρα την πόρτα, μήπως
φανεί κανένας να τον προσκαλέσει για φαγητό. Μα, σαν είδε πως δεν ερχόταν,
αποφάσισε να πάει μόνος να εξετάσει. Βρήκε τον Γέροντα στον κήπο να ποτίζει.
- Δεν έφαγαν σήμερα οι
αδελφοί,

Αββά;

ρώτησε,

τον

αφήνοντας

κατά μέρος την ντροπή,
αφού τον βασάνιζε η
πείνα.
-

Βεβαίως

έφαγαν,

αποκρίθηκε ο Γέροντας.
- Και πως έγινε να
λησμονήσετε

να

φωνάξετε κι εμένα;
- Μα εσύ, τέκνον μου,
είπε με απλότητα ο
Αββάς Σιλουανός, είσαι
άνθρωπος πνευματικός
και δεν έχεις ανάγκη από υλική τροφή. Εμείς που έχουμε σάρκα, χρειαζόμαστε τροφή
και γι’ αυτό το λόγο, αναγκαζόμαστε ν’ ασχολούμεθα και με υλική εργασία. Εσύ που
έχεις διαλέξει την «αγαθή μερίδα», διάβαζες όλη μέρα και, χωρίς άλλο, είσαι τώρα
χορτασμένος.
Ο μοναχός κατάλαβε το σφάλμα του και ζήτησε συγχώρηση από το Γέροντα.
- Μάθε τέκνον μου, του είπε ο σοφός Αββάς, πως κι η Μαρία είχε ανάγκη από τη
Μάρθα και δια μέσου εκείνης εγκωμιάστηκε αυτή.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
- Η

ακολουθία

της

Προηγιασμένης

Θείας Λειτουργίας θα αρχίσει η ώρα
6:30 π.μ
- Η ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου θα
αρχίσει η ώρα 6:30 μ.μ
- Την

Τρίτη

της

Διακαινησίμου

η

ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι
των Αγίων Αναργύρων.
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 Απρίλιο θα ξεκινούν η
ώρα 6μ.μ, η Θεία Λειτουργία η ώρα 6:30π.μ
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