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F “Χριστός Ανέστη”
F Εισαγωγική ομιλία από την Πρόεδρο του Χ.Σ.Γ.
“Παναγίας Παλουριώτισσας”, κα Αντωνία Ιωάννου

F “Μέτρον άριστον από την ορθόδοξη Θεολογία”
Ομιλία από την κα Δέσποινα Ιωάννου, Θεολόγο.

F Σκέψεις.
Διαβάζουν:
- Άννα Παπαβασιλείου - Γιαννακού
- Ελένη Αντωνίου
- Πίτσα Τσουλλή

F Νησιώτικοι παραδοσιακοί χοροί
Παρουσίαση χορών από το συγκρότημα Ρύμβος

F Λίγα λόγια από τον υπεύθυνο ιερέα π. Μιχαήλ Μαλιάππη
F Κλήρωση δώρων

Η αγάπη του Θεού είναι αγάπη χωρίς πέρας, χωρίς όρια. Κι
η αγάπη του Χριστιανού, για να είναι πραγματική χριστιανική
αγάπη, πρέπει επίσης να καταστεί άπειρη και απεριόριστη. Δεν
μπορεί να είναι αληθινή αγάπη μια αγάπη που απευθύνεται μόνο
προς εκείνους που μας αγαπούν ή προς εκείνους, από τους οποίους
περιμένουμε ανταπόδοση. Δεν μπορεί να είναι αληθινή αγάπη μια
αγάπη που περιορίζεται στη δική μας οικογένεια, στους δικούς
μας φίλους και γνωστούς, στη δική μας κοινωνική ομάδα, στο δικό
μας έθνος. Η γνήσια χριστιανική αγάπη απευθύνεται προς όλους
χωρίς καμιά διάκριση, προς φίλους και εχθρούς, προς φτωχούς και
πλουσίους, προς ισχυρούς και αδυνάτους.
Για έναν άνθρωπο όμως, για τον οποίο η ζωή δεν τελειώνει με
τον βιολογικό θάνατο, για έναν άνθρωπο, ο οποίος “προσδοκεῖ
ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰώνος”, αυτή η αγάπη
είναι η μοναδική οδός, που οδηγεί με βεβαιότητα στην αιώνια ζωή.

Ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, αλλά μόνο όταν ο ίδιος θέλει,
αποκαλύπτεται! Ό,τι γνωρίζουμε για Εκείνον, είναι προϊόν της δική
Του συγκαταβάσεως και φιλανθρωπίας και γι’ αυτό είναι ο Θεός
των Πατέρων ημών.
Έχουμε λοιπόν ένα Θεό που βρίσκεται πάνω από τα όρια
μας ο οποίος ήρθε και σκήνωσε σε εμάς. Συγχρόνως, έχουμε μία
ανθρωπότητα η οποία συνεχώς διψά να υπερβαίνει τα δικά της
όρια, με στόχο να φτάσει στα «όρια» ακόμη και Του Θεού. Αυτές
οι κινήσεις οδηγούν σε μία σύγχρονη «Βαβέλ, όπου ο άνθρωπος
όσο προσπαθεί να προσεγγίσει με τα δικά του δεδομένα, τόσο πιο
πολύ απέχει και αγνοεί. Ο Θεός θέλει να Τον αναζητούμε, θέλει να
επικοινωνούμε μαζί Του, αλλά δεν μπορούμε να Τον κατακτήσουμε.
Αυτό που μπορούμε είναι μόνο δια της ταπεινώσεως να αφεθούμε
να μας «κατακτήσει» Εκείνος…!

Η ελευθερία είναι του Θεού όπως είναι τα πάντα
στη Δημιουργία.
Ο Ιησούς αποκάλυψε στους ανθρώπους ότι
ο Θεός είναι ο πατέρας μας και ως πατέρας των
ανθρώπων σέβεται την ελευθερία τους. Αυτό είναι
το νόημα της μεγάλης παραβολής του Ασώτου.
Ο σεβασμός του Θεού για την ελευθερία του
ανθρώπου σημαίνει ότι η ελευθερία είναι το μόνο
που ανήκει στον άνθρωπο.
Τίποτε δεν μπορεί να εμποδίσει τον άνθρωπο
από το να ακολουθήσει το Θεό ή τον εχθρό του
Θεού. Ο σεβασμός της ελευθερίας του ανθρώπου
σημαίνει ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι άβατο,
ακόμα και για το Θεό.

