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Μαρτυρίες
Τῌ Γ’ (3ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν
Ἰωσὴφ τοῦ Ὑμνογράφου.
Η Εκκλησία μας, από τα πρώτα χρόνια, για να
παρακινήσει τους χριστιανούς σε προσευχή και να τους
διδάξει με ευχάριστο τρόπο τις θείες αλήθειες, χρησιμοποιεί
ως άριστο παιδαγωγικό μέσο στη θεία Λατρεία την ποίηση
και τη μουσική.
Η ιερή υμνογραφία αποτελεί μεγάλο και σπουδαίο κεφάλαιο
στην ιστορία της ελληνικής φιλολογίας. Ιεροί άνδρες, όπως ο
άγιος Ιωσήφ, συνέθεσαν ύμνους στο Χριστό, στη Θεοτόκο και
στους Αγίους, ώστε το Υμνολόγιο να αποτελεί ένα μεγάλο
και πολύτιμο θησαυρό.
Η συμβολή του οσίου Ιωσήφ στην υμνογραφική ολοκλήρωση
της Οκτωήχου είναι καθοριστική.
Κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδος, πλην των
Κανόνων της Κυριακής, τους οποίους είχαν ήδη συντάξει ο
Κοσμάς ο Μελωδός και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός.
Στα Μηναία ο όσιος Ιωσήφ είναι ο πλουσιώ τ ε ρ α
εκπροσωπούμενος υμνογράφος.
Διατηρούνται σε αυτά 165 Κανόνες του με ομοιόμορφη
δομή, που εξυμνούν Αγίους δευτέρας συνήθως εορταστικής
τάξεως.
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Ψηλαφήσεις

“ Ω ΛΕΣΕΝ”
Είναι η Ανάσταση κατεστημένο; Μια τυπική γιορτή, όπως τόσες
άλλες του ημερολογίου;
Για ν’ απαντήσουμε στο ερώτημα, θα πρέπει να δούμε, αν η
Εκκλησία είναι κατεστημένο.
Τα σωτήρια τούτα γεγονότα συνιστούν οπωσδήποτε αλλαγή και
ανακαίνιση του κόσμου.
Η προσωπικότητα του ανθρώπου παίρνει τη θέση της με τον
Χριστιανισμό.
Η πίστη και η ιδέα δεν αφήνει τον άνθρωπο να σταματήσει και
να ησυχάσει σε κανένα τέρμα. Μα και σε κανένα τέλμα. Τον σπρώχνει
από το κακό στο καλό. Από το καλό στο καλύτερο. Από το καλύτερο
στο κάλλιστο. Από το το ανθρώπινο στο θεϊκό.
Πώς μπορεί όμως να θεωρείται κατεστημένο μια ιδέα ή μια
πίστη, που έχει αδιάκοπα τοποθετημένη μέσα στον άνθρωπο μια
εκρηκτική βόμβα; Τη συνείδησή του; Μια βόμβα που πετά στον αέρα
συστήματα και ιδεολογίες και μάλιστα στην εποχή του Λούθερ Κινγκ;
Του Σολζενίτσιν; Του Ζαχάρωφ;
Μερικοί νομίζουν, πως ο Χριστιανισμός κηρύσσει ουτοπίες. Πως
θέτει μακρινούς στόχους για την πορεία και το μέλλον του ανθρώπου.
Μα ένας Χριστιανισμός που θα εξοφλούσε σε μια δυο γενιές, πώς θα
μπορούσε να είναι η θρησκεία της ανθρωπότητας;
Μήπως τάχα δεν δοκιμάζεται σήμερα και σε πολλές περιοχές του
κόσμου; Πώς είναι κατεστημένο λοιπόν;
Ειδικότερα, όταν η ζωή μας λουστεί στο φως της Ανάστασης,
έμπρακτα αποδεικνύει την άποψη περί κατεστημένου τελείως
ανεδαφική. Πάμπολλα τα σημεία τα προτρεπτικά σ’ αλλαγή.
Πάμπολλα τα εναύσματα για σκέψεις και ενέργειες δημιουργικές.
Γι’ αναθεώρηση και αναπροσαρμογή. Γι’ ανακαίνιση κι αναμόρφωση.
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Γιατί πραγματικά η Ανάσταση είναι ο πόλος. Ο πυρήνας, γύρω
από τον οποίο κινείται όλη η ζωή του Χριστιανού.
Είναι το φως που φωτίζει όλων των ανθρώπων τις στιγμές. Κοινές
και ιδιαίτερες.
Η Ανάσταση είναι η νίκη κατά του θανάτου. Σαν έννοιας. Σαν
“θεσμού”. Μα και σαν φόβητρου.
Το θαύμα της Ανάστασης είναι ανεπανάληπτο. Πρωτότυπο.
Σπάνιο. Θαυμαστό. Μα και θαυματουργικό.
Να προσπαθήσουμε λοιπόν ν’ αναγεννηθούμε στο φως της
Ανάστασης.
Στόχος μας ας είναι: Νικητές μαζί Του. Και τούτο γιατί «Χριστός
(υπομείνας δι’ ημάς) θανάτω θάνατον ώλεσεν». Κι αυτό για μας. Για
να μας αναστήσει. «Ίνα την υιοθεσίαν απολαύωμεν».
Χριστός ανέστη λοιπόν. Για όλους. Σε όλους.
Και η ηχώ θ’ απαντήσει:
Αληθώς ανέστη.
Το κενό μνημείο προκαλεί. Μα και προσκαλεί.
“Δεύτε”. Ελάτε. Μη φοβάστε, χριστιανοί. Πλησιάστε.
Νίκησε η Ζωή. Ο θάνατος δεν είναι πλέον τρομερός. Όχι.
Απομένει σ’ εμάς να το συνειδητοποιήσουμε. Ν’ απαλλαγούμε από
το βρόχο του.
Ο Χριστός, ναι, μας ελευθέρωσε. Ελεύθερα πουλιά τώρα όλοι μας,
πετάμε στα σύννεφα.
Και η αλήθεια εξακολουθεί ν’ ακούγεται: Χριστός ανέστη.
Προχωρούμε στην πανήγυρη λοιπόν. Όλοι μαζί.
+ο π. Γ.

Ιριδισμοί
- Εσύ θα κοιμηθείς εδώ.
Με πήγε στο υπνοδωμάτιό του.
-Εσείς;
-Στον καναπέ.
Σ’ αυτή την αγάπη τολμάς να αρνηθείς;
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γ.

Απαρχές
Η νέα κτίση, που φέρνει ο Χριστός, με την ανάστασή του
ανανεώνεται.
Με τη νέα ομορφιά του Χριστού ας στολιστούμε.
Η Εκκλησία του Χριστού, ο καινούργιος ουρανός γίνεται
σήμερα, πιο λαμπρός
Έχει τον ήλιο, που γι’ αυτόν είπε ο προφήτης: Θ’ ανατείλει
για τους φοβισμένους τον Ήλιο της Δικαιοσύνης, [...] που την
Εκκλησία καταυγάζει φωτεινός και αιώνιος...
Συ Αναστημένε Χριστέ, που έδωσες παράκληση στη μητέρα
σου από το θρήνο και το κλάμα του σταυρού, συ που τότε
κραύγασες στις Μυροφόρες το “Χαίρετε”, συ φώναξε και τώρα
“Χαίρετε” στις Εκκλησίες σου.
Συ που καρφώθηκες με τα τίμια καρφιά στα πόδια και τα
χέρια, ελευθέρωσε χέρια και πόδια λαών σιδηροδεμένων. Ναι,
Κύριε, φιλάνθρωπε, που είπες “περίλυπη είναι η ψυχή μου ως τον
θάνατον”, λύτρωσε το λαό σου από τη λύπη και το θάνατο. Συ
που η λόγχη τρύπησε την πλευρά σου, σπάσε τη λόγχη των
εχθρών σου [...]. Και θυμήσου, Κύριε, όπως τον πιστό ληστή
και το λαό σου. Συ που έχυσες το άχραντο αίμα σου για μας,
σταμάτησε το άφθονο χύσιμο του αίματός μας.
Είμαστε τιποτένιοι, αλλά οπαδοί της δικής σου πίστεως. Δεν
αξίζουμε τη φιλανθρωπία σου, αλλά είμαστε πρόβατα της Εκκλησίας
σου, στην ίδια μάντρα μαζεμένοι. Αυτή την ικεσία σε σένα οι
φτωχοί προσφέρουμε στην τριήμερη ανάστασή σου, κλήρος και
λαός, νέοι και νέες, γέροντες με νεότερους, τα παιδιά με τις μητέρες
τους, κάθε ψυχή όσων πιστεύουν σε σένα. Αυτούς όλους λύτρωσέ
τους και κάνε τους, άξιους της βασιλείας σου με τη χάρη και τη
φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού και κυριάρχου Θεού και
Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, μαζί με το Πανάγιο και ζωοποιό σου
Πνεύμα.
Άγιος Επιφάνιος Κύπρου
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Ηλιακτίδες
Ηλιακτίδες
E ZOMONOFEITAI
...ο ίδιος: «Αποφάσισα να δώσω στον εαυτό μου μια προθεσμία
ενός έτους, για να ανακαλύψω, αν η ζωή είχε κάποιο νόημα. Αν
δεν έβρισκα τίποτε, τότε θα αυτοκτονούσα. Μια μέρα λοιπόν, ενώ
πλησίαζε το τέλος της προθεσμίας που είχα θέσει, κάποιοι φίλοι από
την οργάνωση της ρωσικής νεολαίας στο Παρίσι με πήγαν με το
ζόρι σε μια ομιλία ενός ιερέα. Ο κατά τα άλλα συμπαθής κληρικός
με απογοήτευσε. Ο Χριστός και ο Χριστιανισμός παρουσιάστηκαν
με τέτοιο τρόπο, που μου ήταν βαθύτατα αποκρουστικοί. Όταν
γύρισα σπίτι, θέλησα να ελέγξω, αν ήταν αλήθεια αυτά που είπε ο
ομιλητής. Ήθελα να διαπιστώσω, αν το Ευαγγέλιο υποστήριζε την
τερατώδη εντύπωση που αποκόμισα από την ομιλία. Δεν είχα όρεξη
να χάσω τον χρόνο μου κι έτσι διάλεξα να διαβάσω το μικρότερο
Ευαγγέλιο, το κατά Μάρκον. Τότε, πριν φτάσω στο τρίτο κεφάλαιο,
ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι από την άλλη πλευρά του γραφείου
μου υπήρχε κάποιος. Και η βεβαιότητα ότι ήταν ο Χριστός, ήταν
τόσο έντονη, ώστε ποτέ έως τώρα δεν με έχει εγκαταλείψει. Αφού
ο Χριστός ήταν ζωντανός κι εγώ είχα ζήσει την παρουσία του,
μπορούσα να πω με βεβαιότητα, ότι αυτά που το Ευαγγέλιο έλεγε
για τη Σταύρωση και την Ανάσταση ήταν αλήθεια. Την Ανάσταση
τη γνώριζα πια σαν γεγονός».
Ο Αντώνιος Μπλουμ έγινε χριστιανός, όχι επειδή βρήκε μια
«χρήσιμη θρησκεία», μια θρησκεία «παυσίπονο», «γιατροσόφι»,
που βοηθάει τους ανθρώπους να ξεπερνάνε τα βάσανά τους ή – στην
καλύτερη περίπτωση – τους βοηθάει να γίνουν «καλοί» άνθρωποι
και «χρήσιμοι» στην κοινωνία. Μέσα από την προσωπική του
συνάντηση με τον Χριστό, ο Αντώνιος βρήκε μια ζωντανή κοινότητα
πιστών, που μοιράζονται τη συγκλονιστική εμπειρία του γεγονότος
της Αναστάσεως του Χριστού.
Γ. Δ. Κούβελας
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Φύλλα ημερολογίου
Σάββατο, 03.03.2018
Το περίπτερο-αυτοκίνητό του βρισκόταν σταθμευμένο σε
κεντρικό δρόμο: «Αναλαμβάνω μπογιατίσματα ΣΗΜΕΡΑ.»
Πόσο μεγαλοπρεπές και αρχοντικό μου φάνηκε αυτό το
«ΣΗΜΕΡΑ». Άμεση δράση! Χωρίς αργοπορία. Χρονοτριβή.
Αναβολή...
«Θα το κάνω κάποια στιγμή μετά», μουρμουρίζει κάθε τόσο
ο «βολεμένος στην αναπαυτική του καρέκλα» εαυτός μας. Και
αυτή η στιγμή δεν έρχεται ποτέ. Γιατί έχει ήδη χαθεί μέσα στα
τόσα «θα». Ή αν δεν έχει χαθεί ακόμη, έχει σίγουρα κουραστεί
να περιμένει.
Έρχεται, όμως, η ώρα, που η πολυθρόνα καθόλου αναπαυτική
δεν είναι. Πνίγεσαι. Δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις. Ποια από
όλες τις εκκρεμότητες να τακτοποιήσεις πρώτη; Από τις πιο μικρές,
τις καθημερινές μέχρι τις πιο μεγάλες και σημαντικές για την ψυχή
σου...
Λοιπόν, δεν είναι αργά! Να που ο Θεός, με κάθε τρόπο, τον πιο
απίθανο, σου θυμίζει αυτό το «ΣΗΜΕΡΑ».
Θα χρειαστεί να αναθεωρήσεις τις προτεραιότητές σου.
Να αρχίσεις συνειδητά και υπεύθυνα να λες «όχι» σε πράγματα,
που δεν μπορείς να αναλάβεις.
Να μετρήσεις τον χρόνο αλλιώς.
Να οργανώσεις τον χρόνο σου διαφορετικά.
Να πάψεις να κυνηγάς το τέλειο, Αυτή η μανία σε παγιδεύει.
Και τελικά τα βήματά σου περιορίζονται μονάχα γύρω από σένα.
Με απλότητα τόλμα. Άνοιξε τα βήματά σου λοιπόν ...
Σήμερα...
Κ. Χ.
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Δονήσεις
Δονήσεις

Το πάγκαλλο πρόσωπο του Χριστού είναι το μόνο,
το οποίο ο Ντοστογιέφσκι λατρεύει χωρίς δισταγμό. Γι’
αυτόν είναι η προσωποποίηση του κάθε υψηλότερου,
του κάθε τελειότερου, του κάθε ανθρωπινότερου...
Για τον Ντοστογιέφσκι, ο Χριστός προσελκύει
προς τον Εαυτό του ό, τι καλύτερο υπάρχει στην
ανθρώπινη ψυχή, με τον ακαταμάχητο μαγνητισμό
της Αγάπης Του...
Στον κόσμο τον επί των παραλόγων εδραιωμένο,
ο Ντοστογιέφσκι αδυνατεί να ζήσει χωρίς Χριστό...
Το πικρό μυστήριο του κόσμου καθίσταται γλυκύ
μόνο εν Χριστώ. Το τραχύ μυστήριο του να πάσχει,
μετατρέπεται βαθμηδόν σε γαλήνια χαρά...
Ο Ντοστογιέφσκι είναι αφοσιωμένος και
μαρτυρικώς πιστός στον Χριστό.
Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Πυρσός

08 b

Η Ανάσταση του Χριστού ... δίνει το ισχυρότερο μήνυμα
ελπίδας. “Χριστός Ανέστη” και ο χείμαρρος του θεϊκού
φωτός πλημμυρίζει τον ουρανό, τη γη και τα καταχθόνια. Ο
ανθρώπινος πόνος και φόβος κονιορτοποιούνται μπροστά
στο μυστήριο του θανάτου. Η χαμερπής ταπεινότητα της
καθημερινής κουτοπονηριάς μεταβάλλεται σε πλησμονή
αγάπης και προσφοράς. Η σκληροκαρδία μεταβάλλεται
σε γλυκό χαμόγελο. Τα καρφώματα σε φιλία. Το μίσος
σε αγάπη. Και η ασυγκράτητη χαρά της Αναστάσεως
βασιλεύει σ’ όλη την πλάση και σ’ όλα τα ανθρώπινα όντα.
Χριστός Ανέστη.
Παν. Καπαρής «Κ»

Τι θα λέγαμε αν ο Λάζαρος, η κόρη του Ιαείρου
και το παιδί της χήρας της Ναΐν που τους ανέστησε
ο Χριστός, αν, αμέσως μετά την ανάστασή τους δεν
ήθελαν να ζήσουν, αλλά να είναι νεκροί και στη σήψη,
ο δε Λάζαρος να τρέχει να ξαναμπεί στο μνήμα του;
Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με μας, όταν έχουμε αυτή τη
νοοτροπία! Γιατί...
Κάθε επιμονή μας στα πάθη, είναι και ένα πισωγύρισμα
στο θάνατο!
Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
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Ανιχνεύοντας
Στο μοναστήρι του Ζιρόβιτσι
τιμάται ιδιαίτερα η Παναγία
μας.
Υπάρχει μια πολύ μικρή, σε
πέτρα ζωγραφισμένη, εικόνα
της.
Την είδαν δυο αδέλφια
πάνω σ’ ένα δέντρο. Ζήτησαν
κάποιοι να την μετακινήσουν.
Εξαφανίστηκε.
Τη βρήκαν τα παιδιά πάλι
στο ίδιο σημείο. Έκτισαν λοιπόν
το Μοναστήρι.
Έχει κάποιους μοναχούς.
Η κάθε νέα στιγμή για μένα
ήταν πιο εκπληκτική από την
προηγούμενη.
Προβληματίστηκα.
Τα ερωτήματα, που είχα
μπροστά μου, ήταν τρία:
- Γιατί εγώ;
- Γιατί εδώ;
- Γιατί τώρα;
Η διαρκής εναλλαγή των
συναισθημάτων δεν επέτρεπε
όποιο ρεμβασμό.
Παρών και ο πολύ σεβάσμιος
γέροντας μοναχός. Ο π.
Μητροφάνης.
Είπαμε την προέλευσή μας.
Ενθουσιάστηκε.
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- Χωριανοί του Αποστόλου
Βαρνάβα, ε;
Τα
κτίρια
ερειπωμένα
σχεδόν.
Μηδενικές οι οικονομικές
δυνατότητες.
Πώς να φιλοξενηθούν λοιπόν
άνθρωποι από την Ευρώπη;
Τόσο διαφορετικά συνηθισμένοι;
Το φαΐ σε κάτι τσίγκινα
πιατάκια.
Λιγοστό.
Νερό
βραστό μάλλον. Ανούσιο.
Λίγο μακαρονάκι. Κάποια
φύλλα παντζαριών.
Ό, τι πρέπει, για να... χάσει
κανείς κιλά. Έχασα αρκετά!
Περιμέναμε στα διαλείμματα,
μαζί με τον καφέ, να φάμε
κανένα μπισκότο.
Πρώτα οι δύο φοιτητές. Ο
Αλέξης και ο Αλέξανδρος.
Οι σύνεδροι το μεσημέρι
ξάπλωναν.
Εγώ με τους δυο τους να
συζητώ. Θέματα ποικίλα.
Ένιωθα ευτυχής! Σε μια
ευλογία ιδιαίτερη τυλιγμένος.
(από το “ημερολόγιο ενός
πνευματικού”)
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Κ ύ μ ατα Ε λ π ίδ α ς. . .
«εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ» (Μαρκ. ιστ΄ 7)
Οι Μυροφόρες: Απόστολοι στους Αποστόλους.
Δεν ήταν πρωτοβουλία του αγγέλου η υπόδειξη. Ήταν πρόνοια του
φιλάνθρωπου Κυρίου.
Ο Πέτρος είχε απόλυτη ανάγκη της διαβεβαίωσης. Αφού στην ώρα του
πειρασμού και της δοκιμασίας Τον αρνήθηκε. Χωρίς να θυμάται ότι τον είχε
ομολογήσει: «ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (Ματθ. ιστ΄ 16).
Το βλέμμα του Χριστού μ’όλην του την στοργή και τη λύπη, μπήκε
βαθειά στην καρδιά του Πέτρου. Αποτέλεσμα: «και ἒκλαυσε πικρῶς».
Κλαίει. Θυμάται πως είχε συμμετάσχει στο μυστήριο της Θείας
Ευχαριστίας και μετά Τον αρνείται. Θυμάται την προειδοποίηση του
Δασκάλου. Η εμπιστοσύνη στον εαυτό του τον οδήγησε στην πτώση.
Η παραγγελία του αγγέλου δίνει απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο
συγχωρήθηκε ο Πέτρος.
Θέλει λοιπόν ο Χριστός να χαρεί και ο Πέτρος την Ανάσταση. Ν ’απαλλαγεί
επιτέλους από την κάμινον της οδύνης.
Να βεβαιωθεί, πως η αμαρτία του συγχωρήθηκε.
Είναι καιρός τα δάκρυα μετανοίας να γίνουν δάκρυα χαράς.
Υπάρχουν τόσοι άλλοι που έχουν την ίδια μ’ εκείνον ανάγκη. Πολλοί
Τον πίκραναν. Τον αρνήθηκαν.
Τον αντέγραψαν όμως και στα δάκρυα της επιστροφής. Μετανοούν
για ό, τι κακό έχουν κάμει ως τώρα. Θα συγχωρηθούν; Υπάρχει και γι’
αυτούς έλεος;
Γιατί ν’ αμφιβάλλουμε; Η οδηγία του αγγέλου είναι σαφής. Αναφέρεται
στον κάθε Πέτρο. Στον καθένα, που μετανόησε και εξομολογήθηκε.
Η ζωή μας, θα είναι διαρκώς λουσμένη στης Ανάστασής Του το φως
+ο π. Γ.
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Ο πόνος σε όλες τις μορφές του είναι
αναπόσπαστο στοιχείο της φθοράς που
διακρίνει την παρούσα ζωή μας. Ο εν Χριστώ
άνθρωπος δεν είναι απρόσβλητος από τον
πόνο. Δέχεται στη ζωή του τον πόνο και τον
νοηματοδοτεί με τρόπο που να συμβάλλει
στην πνευματική του τελείωση. Η στάση αυτή
δεν είναι ένας εύκολος δρόμος. Είναι η στενή
και τεθλιμμένη οδός στην οποία αναφέρθηκε
ο ἰδιος ο Κύριος, όχι μόνο με τη διδασκαλία
του, αλλά κυρίως με τα πάθη και την
ανάστασή του. Ο σταυρός ως σύμβολο νίκης
δεν καταργεί τον πόνο, αλλά τον μεταποιεί σε
μέσο σωτηρίας και εξαγιασμού. Η ανάσταση
έχει νόημα αν προϋποθέτει το σταυρό κι ο
σταυρός είναι ελπιδοφόρος μονάχα αν συντελεί
στην ανάσταση.			
		
Γιάννης Ιωάννου
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Πάλι στο σταυρό σε καθηλώνουν
Στο ξύλο του συκοφαντικού τους
«καθωσπρεπισμού»
Το ’να Σου χέρι καρφώνουν τα αργύρια
το άλλο τρυπιέται από τα πάθη,
τα πόδια Σου προσηλώνει η άρνηση
και την πλευρά τρυπά οδυνηρά
η έλλειψη πνευματικότητας...
Δεν φταίνε απόλυτα αυτοί,
«ουκ οίδασι τι ποιούσι» οι εχθροί Σου,
Αλλά εμείς, οι «μαθητές» Σου
που τ’ άνομα χέρια τους οπλίσαμε,
θολωμένοι απ’ τα δικά μας λάθη.
Δώσε μας Κύριε, δύναμη
Το «μνήσθητί μου» ταπεινά να Σου ζητήσουμε
ώστε να μη βρεθούμε στην αγχόνη
της απόγνωσης ή της οργής,
σαν τον Ιούδα.
Γιατί μόνος Εσύ μπορείς να δώσεις λύση,
τη συγγνώμη...
Κερκ. Αλ.
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Κόρη μου,

10

Απόψεις λοιπόν. Μα με δόσεις αμφιβολίας.
Συστολή ίσως. Αμηχανία.
Πώς γίνεται η σιγουριά να σε πληγώνει;
…πατρικά
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Αντισταθμίσματ
Στο πρόσωπο της Παναγίας
αρχίζει η εκπλήρωση του
σχεδίου του Θεού για τη
θέωση όλης της δημιουργίας.
Μια
πραγματικά
νέα
εποχή αρχίζει για τον κόσμο
όλο από τη στιγμή που η
Παρθένος Μαρία αποδέχεται τη
μετοχή της στο θεϊκό σχέδιο.
“Τιμούμε την Παναγία”, λέει ο
Κάλλιστος Ware “επειδή είναι η
μητέρα του Θεού. Δεν την τιμούμε
μεμονωμένα, αλλά λόγω της
σχέσης της με το Χριστό. Έτσι, η
τιμή που δείχνουμε στην Θεοτόκο,
όχι μόνο δε μειώνει τη λατρεία
μας προς το Θεό, αλλά ακριβώς
έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.Όσο
περισσότερο τιμούμε τη Θεοτόκο,
τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε τη μεγαλειότητα του Υιού
της, επειδή τιμούμε τη Μητέρα
ακριβώς
λόγω
του
Υιού”.
“Γεννώντας το Χριστό, ως
Παγκόσμια Εύα, τον γεννά για
όλους και επομένως τον γεννά και
για κάθε ψυχή” (Π. Ευδοκίμωφ).
Γεννά το Χριστό, που
είναι το φως της Αλήθειας, της
Δικαιοσύνης. Το φως “το φωτίζον
πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις
τον κόσμον”. “Πάντα άνθρωπον”.
Χωρίς διακρίσεις.
Η προσφορά της Παναγίας
δε σταματά εκεί. Ακολουθεί το
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Γιο Της παντού. Νωρίς νωρίς
παίρνει το δρόμο της εξορίας,
της προσφυγιάς, για να Τον
γλυτώσει από τον Ηρώδη.
Μετά από χρόνια θα δει τον
Σωτήρα του κόσμου Σταυρωμένο
και θα υποφέρει μαζί Του.
Οι Ευαγγελιστές τονίζουν ότι
η Παναγία σ’ ολόκληρη τη ζωή
Της, άκουγε με προσοχή όσα ο
Χριστός Της έλεγε. Κι όχι μόνο
τα άκουγε, αλλά και τα βίωνε.
Λέει ο Λουκάς: “Η Μήτηρ αυτού
διετήρει πάντα τα ρήματα
ταύτα εν τη καρδία αυτής”.
Η
Θεοτόκος
αποτελεί
πρότυπο για κάθε Χριστιανό
στον αγώνα του για τελείωσηθέωση. Αν ο Χριστιανός θέλει να
της μοιάσει, τότε ο μόνος δρόμος
είναι να τηρήσει στη ζωή του
αυτό που η Παρθένος απηύθυνε
στους υπηρέτες του γάμου
στην Κανά “ότι αν λέγη υμίν
ποιήσατε” (Ιω. β΄, 5). Να τηρεί
δηλαδή τις εντολές του Θεού,
για να φτάσει στην αγιότητα.
Τελικά, πρώτη η Παναγία απέδειξε, θα ‘λεγε κανείς, ότι η Αγιοσύνη δεν είναι ουτοπία, αλλά κερδίζεται με το “κάλλος”, την ομορφιά
της ανθρώπινης φύσης δηλαδή,
όταν διατηρηθεί και δεν αλλοιωθεί
απ’ την αμαρτία.
Αν. Αργυρόπουλος

Πυρσός

Καθ’

οδον

Πριν νυχτώσει

(κείμενα για το καθημερινό και το αιώνιο)
[Ελευθέριος Γ. Ελευθεριάδης, εκδ. Εν πλω]
Μην προσπαθείς, άνθρωπε, το σκοτάδι με σκοτάδι να το πολεμήσεις...
Κανένας, ποτέ και πουθενά, δεν κατάφερε με τον τρόπο αυτό την
άκρη να βρει.
Στις συμπεριφορές τις άσχημες, στα λόγια που πληγώνουν, σε
εγωισμούς και σε θυμούς, με τον ίδιο τρόπο δεν αξίζει να απαντάς.
Όχι γιατί είσαι υπεράνω.
Κανένας άνθρωπος δεν είναι υπεράνω κανενός. Ούτε γιατί τάχα
μόρφωση και τρόπους εσύ πρέπει να δείξεις ότι έχεις.
Απλή, υπερβατική λογική θέλει.
Ένα δωμάτιο ήδη σκοτεινό, σκέψου, ποτέ δεν προσπαθείς περισσότερο
να το κουκουλώσεις.
Αυθόρμητα για φωτιά ή για φως θα ψάξεις, και το σκοτάδι χωρίς
πολλά πολλά θα εξαφανιστεί.
Έτσι και οι συμπεριφορές των ανθρώπων, οι σκοτεινές.
Αν με σκοτεινές και συ συμπεριφορές και λόγια απαντήσεις, και οι δύο
στο μαύρο θα μείνετε να παιδεύεστε.
Κάνε τη συμπεριφορά, τα λόγια, τις πράξεις σου, φως, άνθρωπε.
Και με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσεις και τον αδελφό σου να φωτίσεις.
Απάντησε με φως στο σκοτάδι, άνθρωπε...
Και το σκοτάδι, των όσων άσχημων, θα εξαφανιστεί.
Και θα γλυκάνει και ο άνθρωπος, άνθρωπε. Και θα μαλακώσει. Και
στο δικό σου φως θα ζητήσει να μετέχει.
-Κι αν δεν το κάνει;
-Δεν πειράζει...
Θα πάψει, αν με φως εσύ απαντήσεις, να σε πληγώνει... Θα φύγει
μακριά...
Όπως το σκοτάδι... Που, σε ενός σπίρτου το πιο απλό το άναμμα,
παύει να υπάρχει...
Κείμενα γεμάτα απλότητα και ελπίδα για τα θέματα που
αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Με μια οπτική μακριά
από την ατομοκεντρική ιδεολογία και τον εγωισμό μας.
Ένα
εγχειρίδιο, για το πώς να «χτίσουμε γέφυρες» στις
διαπροσωπικές μας σχέσεις. Να πλησιάσουμε ο ένας τον άλλο.
Ε. Κ.
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Σπαράγματα
[Η αληθινή νηστεία]
Είναι η πλήρης ή μερική εγκράτεια από το καλό και άφθονο
φαγητό και ιδιαίτερα από τροφές που προέρχονται από ζώα.
Η νηστεία είναι μια σωματική θυσία, η οποία ενδείκνυται
να είναι ενωμένη με την ελεημοσύνη και με τα δώρα που
προσκομίζονται στο Άγιο Βήμα. Η νηστεία μαζί με την ελεημοσύνη,
τα προσφερόμενα στην Εκκλησία δώρα (άρτος, οίνος κ.λ.π.) με
τις προσκυνήσεις και μετάνοιες των πιστών, όλα μαζί αποτελούν
την οφειλόμενη σωματική προσκύνηση, σαν μια θυσία στον Κύριο.
Η
νηστεία
καθιερώθηκε,
για
να
ταπεινώνει
την
ψυχή. Εγκράτεια από ποτά, απ’ όλες τις κακές ορέξεις.
Ονομάζεται από τους Πατέρες πτέρυγα της προσευχής, η
οποία μαζί με την ελεημοσύνη ανεβάζει τον άνθρωπο μέχρι το
θρόνο του Θεού.
Οποιαδήποτε νηστεία που γίνεται, δεν σημαίνει ότι είναι
θρησκευτική και ευάρεστη στο Θεό. Μόνο αυτή που γίνεται εν
ονόματι του Θεού είναι ευπρόσδεκτη και ευάρεστη σ’ Αυτόν και
σύμφωνα με τον θείο Νόμο Του. Όπως τον έδωσε ο Θεός στον Αδάμ.
Όπως τον δίδαξαν οι προφήτες και τον εφήρμοσαν όλοι οι Άγιοι.
Η μεγαλύτερη και ανώτερη νηστεία είναι αυτή που γίνεται κατά
τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, δηλαδή που συνοδεύεται από
την ταπείνωση. Την ελεημοσύνη. Την εγκράτεια των αισθήσεων
και λογισμών. Τα ίδια μας εδίδαξαν και οι Άγιοι Πατέρες μας.
«Η αληθινή νηστεία», λέει ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, «και
ευπρόσδεκτη στο Θεό είναι η χαλιναγώγηση των παθών...»
Γέροντας Κλεόπας Ήλιε

a 19

Πυρσός

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ
Ρυάκια
Α γα π η τέ μ ο υ Τ ά κ η ,

Το Συμπέρασμα

“εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε” (Κολ. γ’ 1)
Τι σημαίνει η Ανάσταση άραγε σήμερα; Σ’ έναν κόσμο αδικίας.
Τρομοκρατίας. Μεγάλων ανισοτήτων. Οικονομικής κρίσης. Πληγωμένο από
τη διαφθορά. Την έλλειψη προοπτικής. Την ανεργία. Τα ναρκωτικά. Ένα
κόσμο αλόγιστης χρήσης της τεχνολογίας. Της υπεροψίας. Που καταστρέφει
το περιβάλλον. Παίζει με τους πολέμους. Οδηγεί μυριάδες αθώες ψυχές
στην προσφυγιά. Την εξαθλίωση. Το θάνατο. Το λαβύρινθο της αδιαφορίας.
Η ζωή του κόσμου νοσεί από τη φθορά και τη σαπίλα του θανάτου.
Η Ανάσταση όμως είναι κλήση για μια νέα ζωή.
Μόνο ο Χριστός μπορεί να δώσει τη θεραπεία στον άνθρωπο που έχει
πέσει. Που δεν έχει διάθεση να ορθώσει το ανάστημά του και πάλι.
Το φως της Ανάστασης διαλύει τα σκοτάδια. Ξερριζώνει από τις καρδιές
τον εγωκεντρισμό και τη μνησικακία. Διδάσκει στον άνθρωπο τη ζωή της
μετάνοιας. Της κάθαρσης από τα πάθη.
Όσοι εμπιστεύονται το Χριστό, μπορούν να ζουν πραγματικά. Να
ελπίζουν. Να έχουν χαρά και ειρήνη στην ψυχή τους. Ν’ αγαπούν. Να
διακονούν. Να θυσιάζονται. Να ευεργετούν.
Αν ο κόσμος σήμερα απορρίπτει το Χριστό και την Ανάστασή του, οφείλεται
αποκλειστικά σ’ εμάς τους χριστιανούς. Κι αυτό διότι εκκοσμικεύσαμε τη
ζωή μας. Απομακρυνθήκαμε από τα Μυστήρια της Εκκλησίας. Αρνούμαστε
να ζήσουμε και να βαδίσουμε στο δρόμο της ταπείνωσης. Της μετάνοιας.
Της πνευματικής άσκησης. Ο τρόπος ζωής μας δεν φανερώνει το ήθος και
την πραγματικότητα της Ανάστασης. Ας το παραδεχθούμε λοιπόν.
Ο Κύριος μας ζήτησε να γίνουμε μάρτυρες της Ανάστασής Του. Να
είμαστε το αλάτι, που θα νοστιμίσει τον κόσμο. Να είμαστε το φως, που θ’
διώχνει το σκοτάδι του κακού και της αδικίας. Να γίνουμε άνθρωποι της
Ανάστασής Του. Ν’ ανορθώσουμε τον εσωτερικό μας άνθρωπο.
Εμείς αναμένουμε κι ευχόμαστε ανάσταση και ανάταση ψυχών, σαν να
είναι το λεωφορείο που θα έλθει να μας πάρει από τη στάση.
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Η νηστεία που κάποτε εξέφραζε το σεβασμό προς το Θείο Πάθος,
σήμερα ονομάζεται αποτοξίνωση και, αντί να κάνουμε το λόγο του Θεού
πράξη ζωής, βουτήξαμε στ’ αμαρτήματα.
Έτσι, άνθρωποι πεθαίνουν από πείνα. Από αρρώστιες. Από άλλους
ανθρώπους. Το περιβάλλον καταστρέφεται. Εμείς αποβλακωθήκαμε
στην τηλεόραση. Στον όμορφο, βολικό κόσμο, που κατασκευάσαμε, για
ν’ αγοράσουμε φτηνά την ευτυχία μας. Δημιουργήσαμε στον εαυτό
μας άλλοθι. Αφήσαμε τους άλλους επί ξύλου κρεμάμενους. Απομένουμε
φυλακισμένοι των συνηθειών μας. Των φόβων μας. Της αρνητικότητάς μας.
Της επιφυλακτικότητάς μας.
Δεν παύει όμως ο άνθρωπος να έχει την ευχέρεια να αποδράσει. Να
πάψει να φοβάται τους εσωτερικούς κι εξωτερικούς “εχθρούς” του.
Καλείται λοιπόν να κουβαλήσει τον προσωπικό του Σταυρό. Ν’ αντέξει
τον πόνο.
Ο Σταυρός έχει νόημα, μόνο όταν η προοπτική του είναι η Ανάσταση.
Αλλιώς ο πόνος, η δοκιμασία, το κάλεσμα γι’ αντοχή, η επιμονή στον αγώνα
μας είναι ακατανόητα. Μακρινά για τη ζωή μας.
Τραγικότατες υπάρξεις λοιπόν “οἰ μή ἔχοντες ἐλπίδα”.
Καλούμαστε σε συσταύρωση. Σε συνανάσταση με το Χριστό.
Έτσι βιώνει ο Έλληνας την Ανάστασή του στην ιστορική του πορεία.

						Με την αγάπη μου,
				

a. G.

Αναπαλμοί
Έφεραν στο Χριστό:
Ο Ανδρέας τον Πέτρο. Ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ. Οι διάδοχοι των
αποστόλων και οι ιεραπόστολοι εκατομμύρια ανθρώπους
Πολλοί άγνωστοι προσπάθησαν μόνοι τους να Τον πλησιάσουν.
Όπως οι τέσσερεις με τον παραλυτικό φίλο τους.
Ποιοι τρόποι λοιπόν για να πάμε κοντά Του;
Να κάνουμε ό,τι μπορούμε, για να βρεθούμε μπροστά Του. Όπως η
Μαρία η Μαγδαληνή στον κήπο.
Ν’ ακολουθήσουμε την κλήση και τις εντολές της Εκκλησίας μας.
Όπως τόσοι άγιοι και μάρτυρες.
Η κλήση θα έλθει. Οι αισθήσεις μας θα τη συλλάβουν άραγε;
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Xαραμάδα ελπίδας
Κότα κυκλοφορεί στην αυλή.
Αντιλαμβάνεται κάτι σκληρό στο πόδι της. Το κλώτσησε
πέρα. Ήταν ένα... διαμάντι. Ναι! Πού να ξέρει όμως εκέινη;
***
Τη ρώτησα:
-Χθές βράδυ ψάξατε, αν είμαστε καθαροί. Μας περιποιηθήκατε.
Για ποιό λόγο; Αφού σκοπεύατε να έλθετε ξανά το πρωΐ. Η
περιποίηση θα ερχόταν τότε. Ας μέναμε ως τότε σε... αναμονή.
Αμηχανία.
Μίλησε τελικά η μια.
- Βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του καθενός από εσάς.
Αποστομωτική η απάντηση.
Να μιλήσουμε για διαμάντια λοιπόν;
***
- Γεια σας. Τί κάνετε;
Απάντησα. Μιλήσαμε.
-Να ξέρετε, βρίσκεται στο νοσηλευτήριο η ... την ξέρω από
παιδί. Μόνη είναι. Ήλθα να μείνω λίγο μαζί της...
***
Με λένε Αννίτα. Είμαι εδώ, για να σας φρονίσω. Τί θέλετε
λοιπόν;
Απάντησα:
-Θα σου αλλάξω όνομα. Από τώρα θα λέγεσαι Άνια. Αγαπώ
πολύ αυτό το όνομα.
Ζήτησε περισσότερα.
Εξήγησα.
Ξεκίνησε να κυκλοφορεί στους διαδρόμους χορεύοντας και
τραγουδώντας.
Έγινε κοριτσάκι εννιά χρόνων.
Γιορτάζει το “νέο” της όνομα!
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Η θέση μας
Ο Θωμά βρέθηκε στο δίλημμα: Αποδοχή ή όχι του μηνύματος της
Ανάστασης;
Εκφράζει ελεύθερα την προσωπική του δυσχέρεια. Δεν εμμένει. Δεν
απολυτοποιεί την “απιστία” του. Επιμένει στην αναγκαιότητα της
προσωπικής επιβεβαίωσης.
Μέσα του αισθάνεται μια έντονη διαλεκτική λειτουργία μεταξύ πίστης
και απιστίας.
Η απιστία σ’ αυτή τη τη μορφή της αναζήτησης μιας προσωπικής
βεβαιότητας δεν είναι αρνητικό στοιχείο. Κάμνει μάλλον πιο βαθειά την
πίστη. Πιο ουσιαστική. Πιο προσωπική.
Το κρίσιμο σημείο βρίσκεται στο ότι η απιστία απολυτοποιείται. Δεν
διαλέγεται με την πίστη. Αυτονομείται από τις πνευματικές λειτουργίες
της ζωής.
Ο Θωμάς, παρά την προσωπική δυσχέρεια, την “απιστία” του, δεν
απομακρύνεται από την κοινότητα των μαθητών.
Εμμένει μ’ εμπιστοσύνη στις εμπειρίες και τις βεβαιότητες της κοινότητάς
του. Αναμένει τη δική του ώρα. Την αποκαλυπτική.
Έχει λεχθεί από κάποιους, ότι όλη αυτή η υπόθεση της ανάστασης,
των εμπειριών των μαθητών από τις εμφανίσεις του Αναστάντος υπήρξε
αποτέλεσμα ενθουσιαστικών εσχατολογικών καταστάσεων της εποχής
εκείνης.
Το σημερινό γεγονός ανατρέπει πλήρως αυτή την αντίληψη. Δεν έχουμε
ενθουσιαστικές τάσεις μεταξύ των μαθητών. Αμέσως μετά τη σταύρωση
κατέχονται από ένα έντονο αίσθημα φοβίας. Είναι απογοητευμένοι.
Τρομοκρατημένοι από τα γεγονότα. Έχουν αρκετοί εγκαταλείψει τα
Ιεροσόλυμα. Οι μαθητές έχουν κλειστεί σε κάποια οικία και αναμένουν
τους διώκτες.
Και ο Θωμάς αρνείται επίμονα τις αλλεπάλληλες επιβεβαιώσεις των
συμμαθητών του ότι πραγματικά είδαν τον Κύριο.
Έχουμε έναν άνθρωπο μπροστά μας, ο οποίος επιμένει να θέλει μια
ορατή. Ψηλαφητή εμπειρία.
Ο τρόπος του ρεαλιστικός. Πρακτικός.
Αυτό φανερώνει πως ο αναστημένος Κύριος δεν είναι μια φανταστική,
μυθολογική φιγούρα. Αλλά πρόσωπο ιστορικό. Υπαρκτό.
Ιστορική εμπειρία ζωής λοιπόν.
Εμείς; Τι θέση παίρνουμε;
+ο π. Γ.
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Aναζητήσεις
Μάζεψα τον ήλιο από τα μάτια Σου, Σωτήρα
Γλύκανε η ψυχή μου
από το μέλι του λόγου Σου, Λόγε,
χαρά της ζωής μου
κρυφή μου Ελπίδα,
ακαταμάχητη Δύναμη.
Είμαι μικρή, τιποτένια κι απαίσια…
Είσαι Μεγάλος, ο ΩΝ κι ο Γλυκύτατος
θα σκύψεις να μπεις στην καρδιά μου;
Το χωμάτινο χέρι μου αναζητά το δικό Σου
μεσ’ της Βαβυλώνας τη σύγχυση.
Είναι βαρύς ο σταυρός μου
κι ο Γολγοθάς ατέλειωτος
μ’ αγκάθια και πέτρες.
Βοήθα ν’ αντέξω, Σταυρωμένη μου ΑΓΑΠΗ,
σκίρτημά μου απόκρυφο,
γλυκέ Ιησού μου..
Φωτεινή Μακεδονοπούλου

Πάσχα - Ανάσταση
Πάσχα! Αντιλαλούν βουνά...
Της γης τα πέρατα σκιρτούν.
Δοξολογούν οι Ουρανοί
κι οι ρεματιές ανθοβολούν.
Στο Πάσχα, στην Ανάσταση.
Πάσχα!.. χαρά στη γη, τη γη,
τη μυριοπόρθητη, από
εσμόν ληστάδων.
Νικήθηκαν! Χαροκοπιά παντού.
Στο Πάσχα, στην Ανάσταση.
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Toυ Ιούδα
Ω, να μπορούσα μια μπαλάντα να ’γραφα
για τον καημένο τον Ισκαριώτη!
Συγχώρεσέ μου, Κύριε, την αλύτρωτη
να συμπονώ ψυχή του.
Τον βλέπω μες στη νύχτα
να τρέχει με τα πόδια που του ένιψες
στους Γραμματείς. Κρατούσε ακόμη
την άγια Σάρκα σου στο στόμα κι έτρεχε.
Τον ήπιε η μεγάλη νύχτα, δεν μπορούσε
ν’ ανοίξει πια τα μάτια. Ενώ λυπήθηκε
το μύρο της αμαρτωλής, του Αναμάρτητου
φίλου το Αίμα δεν εντράπη να σκορπίσει.
Τον είδες, Θε μου, που επέταξε τ’ αργύρια,
όταν θυμήθηκε το βλέμμα σου στο φίλημα.
Κι έτρεξ’ ευθύς μ’ ένα σκοινί να σε προλάβει.
Ω, ας ήταν κάποιος το σκοινί του να ’κοβε,
για να σε ιδεί ως Αγάπη σταυρωμένο.
Κι ίσως, αυτός που τόσο ταπεινά σε πρόδωσε,
να ψέλλιζε δειλά με το ληστή το «μνήσθητι».
Και σήμερα που ο κόσμος γέμισε προδότες σου,
δεν θα ’χαμε του μαθητού σου τ’ όνομα
να το βουτάμε στο αίμα και στη λάσπη.
Πιότερο, Κύριε, από μένα εσύ τον αγαπάς.
Κι αν μονάχα στίχους εγώ, εσύ τη λύτρωση
θα ’θελα να ’ταν βολετό να του χαρίσεις.
				

Παντελής Πάσχος

Ευχή
		

... η φύση να ξαναγεννηθεί,
θάναι μια νέα Ανάσταση.
ζ.
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Άκρωι δακτύλωι
Aυθεντικό
«Αν σκεφθεί κανείς τι είναι αυτό που οδηγεί την πρόοδο και τη βελτίωση
στον κόσμο, η εκπαίδευση είναι σαν ένας πελώριος διακόπτης. Αυτός που ανοίγει
όλες τις ευκαιρίες για τα άτομα και τις κοινωνίες. Και η έρευνα έχει αποδείξει
ότι η ύπαρξη ενός σπουδαίου δασκάλου μπορεί να είναι ο σημαντικώτερος
παράγοντας που καθορίζει, αν οι μαθητές θα λάβουν σπουδαία εκπαίδευση»
(Μπ. Γκέιτς).
Αυτό το ρόλο έχει επιφορτιστεί να παίξει μια Κύπρια δασκάλα, σε ένα άσημο
σχολείο του Λονδίνου. Μάλιστα έχει επιλεγεί για το βραβείο του Παγκόσμιου
Δασκάλου.
Σε μια προσπάθεια να οικοδομήσει γέφυρες μέσα στη σχολική κοινότητα,
έμαθε να χαιρετά και στις 35 γλώσσες που μιλάνε οι μαθητές της, ώστε να
μπορεί να μιλά μαζί τους αλλά και με τους γονείς τους.
Δήλωσε σχετικά: «Αν έχετε κάποιον, με τον οποίο μπορείτε να συνδεθείτε
και να εκτιμήσει το υπόβαθρό σας, τότε αυτό είναι ξεχωριστό». Και πρόσθεσε,
πως το να χαιρετά κάποιον στην γλώσσα του «βοηθάει στην άρση των
φραγμών και επιτρέπει στις οικογένειες να εμπλακούν περισσότερο στη σχολική
κοινότητα».
Ένας εκπρόσωπος του βραβείου συμπλήρωσε: «Η Άντρια πηγαίνει ενάντια
στο κύμα, αξιοποιώντας το χρόνο της, για να καταλάβει τις ζωές των μαθητών
πέρα από το σχολείο.
Επισκέπτεται τα σπίτια τους. Ανεβαίνει μαζί τους στο λεωφορείο. Στέκεται
στην πύλη του σχολείου, για να καλωσορίσει τους μαθητές στην αρχή της
σχολικής ημέρας».
Ενάντια στο κύμα. Στα συνηθισμένα και τετριμμένα. Δεν έχει χρόνο δικό
της. Δεν της ανήκει, σκέφτεται. Τον προσφέρει, στους μαθητές της. Η ζωή της
δένεται με τη δική τους. Γίνεται γι’ αυτούς τα πάντα, για να τους μεταδώσει
γνώσεις. Να τους μεταλαμπαδεύσει ανθρωπιά. Να τους μπολιάσει αξιοπρέπεια.
Και αγάπη.
Εφευρίσκει τρόπους επαφής και επικοινωνίας. Δεν περιορίζεται στα τυπικά.
Επιθυμία και στόχος η προσωπική τους σχέση και η ομαδική λειτουργία της
τάξης. Τα υπόλοιπα έρχονται.
Είναι να μην θαυμάζεις τέτοιους ανθρώπους! Που τους αρέσει και αγαπούν
ό,τι κάνουν. Οι δυσκολίες και τα εμπόδια ξεπερνιούνται. Γιατί δίνουν τον εαυτό
τους. Αφαιρούν τ’ αγκάθια. Προσφέρουν το άρωμα των ρόδων. Αυτούσιο. Και
αυθεντικό!
Δ.Δ.
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Α ν α τ α ρ ά ξε ι ς
«Είπαμε. Εδώ ε μ ε ί ς κάνουμε ‘κουμάντο’. Όχι Εσύ. Γύρισε
λοιπόν στο θρόνο σου. Όταν θα έλθουμε εκεί, τα λέμε».
Διαφωνεί, αλήθεια, κανείς με τον ‘Μέγαν Ιεροεξεταστήν’; (βλ.
Ντοστογέφσκυ, Αδελφοί Καραμαζώφ, σ’ ελεύθερη απόδοση).
Γιατί, άλλωστε; Αλήθεια δεν είναι;

Ούτις

Εξομολογήσεις

Γίνονται μετά από συνεννόηση με τον π. Γεώργιο (22435772), τον
π. Μιχαήλ (99883799) και τον π. Κυριάκο (99441025).
Υπενθυμίσεις:

1. Καθημερινά οι πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο του μεγάλου Ναού
μεταξύ 4:00 - 6:00 μ.μ. για εξυπηρέτηση του κοινού. Τηλέφωνο:22432401 (π.
Μιχαήλ 99883799, π. Κυριάκος 99441025 και π. Λαυρέντιος 96457111).
2. Ο Ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7:00-11:00 π.μ. και 4:00 - 6:00
μ.μ. καθημερινά. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθήτε στα τηλέφωνα
της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, (22459760, 22459763), από τις 7:30
π.μ. - 5:30 μ.μ.
3. Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, στολίζονται οι Επιτάφιοι και στις δύο Εκκλησίες
μας. Όποιες θέλουν, μπορούν να βοηθήσουν στο στόλισμα.
Όσοι επιθυμούν να δώσουν εισφορά για τα άνθη των Επιταφίων, μπορούν να τη
δώσουν στην Εκκλησιαστικήν Επιτροπή.
4. Την Κυριακή των Βαΐων γίνεται κατάλυση ψαριού.
5. Από την Κυριακή του Πάσχα η Εκκλησία εισέρχεται στην περίοδο του
Πεντηκοσταρίου μέχρι και την Κυριακή των Αγίων Πάντων.
6. Μέχρι και το Σάββατο προ του Θωμά (Διακαινήσιμη Εβδομάδα) τηρείται
κατάλυση σ’ όλα.
“ΠΥΡΣΟΣ” Περιοδική Έκδοση Πνευματικής Μαρτυρίας l Εκδίδεται από την “Ομάδα
των 12” l Περίοδος Δ΄ l Αρ. τ.113, Απρίλιος, 2018 l Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος
Αντωνίου l Επιμέλεια έκδοσης: Κυριακή Χριστοδούλου l Οι συνεργάτες έχουν την
ευθύνη των απόψεών τους. l Διανέμεται δωρεάν l Συνδρομή προαιρετική. l Τηλέφωνο:
+357 22459760 l Φαξ: +357 22437746 l Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, (1621), Λευκωσία l
Email: inpanayiasev@cytanet.com.cy l Website: www.panagiapalouriotissa.com l
Εκτύπωση: Τυπογραφεία “Γαλαξίας” λτδ, Τηλ.: 22433520, Λευκωσία
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