
     Καθημερινά

     Μια εικόνα

Δισέλιδο
Υπάρχει;

Κάθε τέτοια μέρα, χρόνο με το χρόνο, δεν κάνουμε τίποτε άλλο. 
Ευχές ανταλλάσσουμε. Και μηνύματα. Κι επιστολές.

Κι είναι  έντονη η επιθυμία τούτη του ανθρώπου. Ίσως τελευταία 
να κατάντησε τυπική. Να, για το καλό του χρόνου.

Και τα χρόνια έρχονται. Περνούν. Φεύγουν. Και χάνονται. Και τί 
αφήνουν πίσω τους; Εμπειρίες; Νοσταλγίες; Αναμνήσεις;

Κι η ρουτίνα μας πλακώνει. Γυρίζουμε στα παλιά.
Νέο χρόνο δείχνουν του ημερολογίου τα φύλλα. Και λοιπόν; 

Γίναμε καλύτεροι;
Ο χρόνος που έφυγε, άφησε τελικά κάτι στη ζωή μας; 
Αντικρύζουμε την καινούργια μέρα, πώς;
Προσπαθούμε στη ζωή μας ν’ αφήσουμε το στίγμα μας το 

πνευματικό; Ή αφηνόμαστε, έρμαια στης ζωής μας το δίχτυ, να μας 
χτυπά στις ξέρες της; Τους σκοπέλους; Μα και τους υφάλους της;

Κι αν τελικά τούτο συμβαίνει, πώς το αντιμετωπίζουμε; 
Ευτυχισμένοι; Αποκλείεται. Γιατί άλλωστε; Επειδή καταντήσαμε 
ξύλα της ζωής; Και φύκια. Ή ακόμη... φελλοί;

Επιφάνεια λοιπόν; Στα ρηχά; Χωρίς νόημα; Ούτε βάθος; Και 
νιώθουμε ευχαριστημένοι έτσι;

Κι οι μυλόπετρες των δευτερόλεπτων σε συμπληγάδες 
μετατρέπονται. Ως πότε άραγε;

Ραστώνη. Υπνηλία. Αβελτηρία: τα χαρακτηριστικά μας.
Κι ο χρόνος; Αναξιοποίητος; (Α΄ Κορ. στ΄2)
Υπάρχει δικαιολογία;

+ο π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ.18 (1209), 1 Iανουαρίου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), 
Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

1/1/2017 Περνάμε την πρώτη 
μέρα του χρόνου εξετάζοντας 
τις ζωές μας, βήμα βήμα, 
φτιάχνοντας λίστες του 
τι χαλασμένο πρέπει να 
διορθώσουμε. Φέτος ας κάνουμε 
κάτι διαφορετικό.  Ας εξετάσουμε 
τις ζωές, μας όχι ψάχνοντας λάθη 
και παραλείψεις, αλλά ευκαιρίες 
και δυνατότητες για κάτι νέο.

(Ellen Goodman)

2/1/2017 Φτωχός δεν είναι 
εκείνος που έχει λίγα. Μα εκείνος 
που θέλει περισσότερα απ’ όσα 
έχει.
3/1/2017 Ο πιο μοναχικός 
άνθρωπος στον κόσμο είναι  
εκείνος, που οι μόνοι φίλοι του  
είναι το χρήμα.
4/1/2017 Πάντα, μα πάντα 
συνεργούν στο αγαθό, για όσους 
αγαπούν το Θεό.
5/1/2017 Η (μοίρα) μας είναι 
αποτέλεσμα της ελεύθερης 
εκλογής μας και της θέσης μας 
απέναντι του ευαγγελίου.
6/1/2017 Ο μεγαλύτερος εχθρός 
μας είναι ο εαυτός μας.

(Κικέρων)

7/1/2017 Θεωρώ περισσότερο 
ανδρείον εκείνον που νικά τις 
επιθυμίες του, παρά εκείνον που 
νικά τους εχθρούς του.

(Αριστοτέλης)

Για να καρποφορεί

«Αντιμετωπίζοντας την ανθρω-
πιστική κρίση συνεισφέρουμε 
στη σταθερότητα της χώρας και 
στη συμφιλίωση. Δύσκολη, αλλά 
αναγκαία διαδικασία.

 Η επιτυχία της διεθνούς 
κοινότητας δεν θα κριθεί μόνο 
νικώντας στρατιωτικά το ισλαμικό 
κράτος. Αλλά και εάν ηττηθεί και 
στο ιδεολογικό πεδίο. Να νικηθεί 
η ιδεολογία του μίσους, της 
πολιτισμικής καταστροφής και 
του διαχωρισμού».

Σημειώνει ο επίτροπος της ΕΕ 
γι’ αντιμετώπιση των κρίσεων. Και 
συνεχίζει:

«Θυμάμαι σε μια από τις 
επισκέψεις σε προσφυγικό 
συνοικισμό στην Ιορδανία, 
φεύγοντας ήρθε κοντά μου μια 
μητέρα και μου λέει: “Κύριε 
επίτροπε μας έχετε δώσει 
φαγητό, νερό, στέγη. Και σας 
ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτά. Αλλά 
τα παιδιά μου χρειάζονται γνώση. 
Εκπαίδευση. Μέλλον”. 

Ήταν μια συγκλονιστική 
έκκληση». 

Η εκπαίδευση είναι πια πρώτη 
ανάγκη. ̈ Οπως το νερό και το φαΐ.

Και από την εκπαίδευση 
εννοείται ότι θα βελτιωθεί η 
καλλιέργεια του ανθρώπου. Για να 
καρποφορεί και στην καινούργια 
χρονιά αγάπη. Χαρά. Ειρήνη.

Δ.Δ.
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     Καθημερινά
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Δισέλιδο 8/1/2017 Κάθε μεγάλο έργο έχει 
πατέρα τον ενθουσιασμό.
9/1/2017 Ο Θεός κάτι περιμένει 
από εμάς. Και αυτός ο χρόνος 
που κυλά μπροστά μας είναι 
ένα κεφάλαιο που πρέπει να 
αξιοποιηθεί. Όχι για μας, μα για 
τη σωτηρία ψυχών αθανάτων για 
τις οποίες ο Χριστός απέθανε.
10/1/2017 Η αγάπη μας για το 
Χριστό μόνο με την έμπρακτη 
θυσία μας προς αυτόν μπορεί 
να μετρηθεί. Φυσικά όχι  με τα 
λόγια.
11/1/2017 Πολλές φορές η ζωή 
αντιστρατεύεται την πίστη μας 
στο Θεό. Μα ο Θεός είναι ο 
κύριος των πάντων. Και αυτής 
της ζωής, που την πλάθει με τα 
χέρια του.
12/1/2017 Η αγάπη είναι το όπλο 
με τα καλύτερα αποτελέσματα. 
Δώρο που το καλοδέχονται 
ακόμη και οι χειρότεροι εχθροί 
μας.
13/1/2017 Όταν κάνουμε εμείς 
εκείνο που μπορούμε, ο Θεός θα 
κάνει εκείνο που δεν μπορούμε.
14/1/2017 Το πλοίο είναι 
ασφαλές στο λιμάνι, αλλά δεν 
φτιάχτηκε για το λιμάνι. Ο 
χριστιανός φανερώνει τη δύναμη 
και τη δόξα της πίστης του στο 
Θεό πότε; Στην τρικυμία της 
ζωής γύρω του.

Θα έλθει

Ήλθε ο Σωτήρας λοιπόν. Γιορτάσαμε κι εφέτος τη Γέννησή Του. 
Δεν ήλθε όμως και... τέλειωσε. Έρχεται συνεχώς.

Το ότι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα είναι απελπιστική, αποδεικνύει 
ακόμη περισσότερο την ανάγκη Του.

Ήλθε. Και τον θέλουμε να μείνει. Για πάντα. Ως το τέλος.
Πιο έντονη είναι σήμερα η ανάγκη να μας ποδηγετήσει. Από το 

σκοτάδι και τη σκλαβιά, να μας φέρει στης νέας  ζωής το φως. Της  
νέας δημιουργίας.

Από της καταστρφής και του ολέθρου το δρόμο, να μας οδηγήσει 
σ’ αυτόν της επιστροφής.

Η αβεβαιότητα κι ο φόβος για το αύριο θα εξαφανιστούν 
ανεπιστρεπτί.

Ο Λόγος του Θεού άλλωστε το δήλωσε κατηγορηματικά. Η 
αγάπη διώχνει το φόβο.

Η αγάπη του Χριστού αν βασιλέψει, όλα μας τα προβλήματα θα 
λυθούν.

Η ζωή μας θα είναι στο φως το δικό Του λουσμένη. (Ιω. στ΄4). 
Και το φως Του θα είναι η ζωή μας.

Φως παντού λοιπόν. Κι εμείς θα γίνουμε φωτεινοί τότε. Το δικό 
Του θ’ αντιφεγγίζουμε φως πλέον.

Όλα λαμπρά τριγύρω. Χωρίς σκοτάδια. Κρυφές σκέψεις. Κακίες.
Δεν ζηλεύουμε, αλήθεια, τούτη την ευτυχία;
Ας την αναζητήσουμε λοιπόν. Και ... ναι. Θα έλθει.

+ο π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ.19 (1210), 8 Iανουαρίου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), 
Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

Στη χάρη Του
«Με αγάπη “φυτρώνουν” γερά 

παιδιά. Ξέρω τις δυσκολίες που 
έχει η ανατροφή ενός παιδιού, 
αλλά είμαι απολύτως πεπεισμένη 
ότι μόνο η αγάπη μπορεί να 
δημιουργήσει το δίχτυ ασφαλείας 
που έχει ανάγκη ένα παιδί, για να 
ανθίσει και να πετάξει». 

Κι ακόμα ο διάλογος και η 
επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς 
είναι απαραίτητα συστατικά για 
την ανατροφή ισορροπημένων 
παιδιών. Που να μπορούν να 
πετάξουν προς τη ζωή. 

Όμως το να μπορεί ένα παιδί να 
πετάξει, παρατηρεί η ψυχολόγος 
Α. Δ., πρέπει να αποκτήσει ρίζες. 
Να αισθανθεί ότι κάπου ανήκει. 
Να συνδεθεί με τις παραδόσεις 
και την κοινότητα. Την ενορία και 
την Εκκλησία.

Μόνο τότε θα νιώθει 
ασφαλισμένο. Και δυνατό. Ώστε 
τη δεδομένη στιγμή να πετάξει με 
τα δικά του φτερά. Σε ορίζοντες 
μακρινούς. Και ύψη αρετής 
δυσθεώρητα. Χωρίς το ύψος 
να το ζαλίζει κι οι δυσκολίες να 
αποθαρρύνουν.

Ν’ απλώσουμε λοιπόν το δίχτυ 
της αγάπης μας γύρω από τις 
τρυφερές παιδικές ψυχές. Και να 
τις αφήσουμε να λειτουργήσουν. 
Μέσα στη χάρη του Θεού.

Δ.Δ.
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ότι μόνο η αγάπη μπορεί να 
δημιουργήσει το δίχτυ ασφαλείας 
που έχει ανάγκη ένα παιδί, για να 
ανθίσει και να πετάξει». 

Κι ακόμα ο διάλογος και η 
επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς 
είναι απαραίτητα συστατικά για 
την ανατροφή ισορροπημένων 
παιδιών. Που να μπορούν να 
πετάξουν προς τη ζωή. 

Όμως το να μπορεί ένα παιδί να 
πετάξει, παρατηρεί η ψυχολόγος 
Α. Δ., πρέπει να αποκτήσει ρίζες. 
Να αισθανθεί ότι κάπου ανήκει. 
Να συνδεθεί με τις παραδόσεις 
και την κοινότητα. Την ενορία και 
την Εκκλησία.

Μόνο τότε θα νιώθει 
ασφαλισμένο. Και δυνατό. Ώστε 
τη δεδομένη στιγμή να πετάξει με 
τα δικά του φτερά. Σε ορίζοντες 
μακρινούς. Και ύψη αρετής 
δυσθεώρητα. Χωρίς το ύψος 
να το ζαλίζει κι οι δυσκολίες να 
αποθαρρύνουν.

Ν’ απλώσουμε λοιπόν το δίχτυ 
της αγάπης μας γύρω από τις 
τρυφερές παιδικές ψυχές. Και να 
τις αφήσουμε να λειτουργήσουν. 
Μέσα στη χάρη του Θεού.

Δ.Δ.



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

Δισέλιδο 15/1/2017 Συχνά δεν βλέπουμε 
το πρόσωπο του Κυρίου, γιατί 
είναι γεμάτο το οπτικό μας πεδίο 
με τον εαυτό μας.
16/1/2017 Το να κάνεις λάθη, 
είναι ανθρώπινο. Το να τα 
επαναλαμβάνεις, είναι κακό και 
ανώριμο.
17/1/2017 Όταν κρατάμε το χέρι 
του Θεού, κανείς δεν μπορεί να 
μας απειλήσει.
18/1/2017 Όλες οι πολύτιμες 
πέτρες αναδεικνύονται μετά από 
τρίψιμο και κατεργασία σκληρή 
και επίμονη...
19/1/2017 Ας προσέξουμε μήπως 
χρησιμοποιούμε το Θεό, για 
να πετύχουμε τους δικούς μας 
ιδιοτελείς σκοπούς. Η αναζήτηση 
του θελήματος του Θεού δεν 
είναι μέσο, για να πετύχουμε 
σ’αυτή τη ζωή τους στόχους μας.
20/1/2017 Μυστικό ευλογημένης 
ζωής: Δεν κάνουμε αυτό που μας 
αρέσει, αλλά αυτό που ξέρουμε 
ότι αρέσει στον Κύριο.
21/1/2017 Υπάρχουν γονείς, 
που θέλουν τα παιδιά τους να 
πιστεύουν στο Θεό, για να τα 
εξασφαλίσουν από τις κακές 
επιδράσεις του κόσμου. Μα οι 
ίδιοι είναι τόσο μακριά  από την 
αγάπη Του.

Όπως τότε

Ο ήχος φθάνει από μακριά. Υπόκωφος ίσως. Και σβήνει στο 
βάθος.

Κι η φωνή είναι δυνατή. Βροντερή. Βοά. Και μεταφέρει το  
μήνυμα. Κι είναι ιδιότυπο τούτο.

Κι η φωνή όλο και διασχίζει την έρημο. Της Παλαιστίνης τότε. 
Μα κι όποιαν έρημο. Όποιας εποχής. Και τελικά προσγειώνεται στη 
δική μας. Την καθημερινή (Ματθ. γ΄3).

Μα η ζωή μας σήμερα, η κοινωνία μας, είναι έρημος; Είναι 
δυνατό;

Έτσι αντιδρά κάποιος ακούοντας τούτους τους χαρακτηρισμούς.
Είναι αλήθεια, ότι, όποια στιγμή, μπορεί ο άνθρωπος να 

επικοινωνήσει με το άλλο της γης άκρο. ναι, ακούοντας του άλλου 
τη φωνή, αισθάνεται πως ο άλλος δεν είναι, μακριά. Δίπλα είναι.

Εδώ όμως τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ξέρει άραγε του γείτονά 
του το όνομα; Ακούει τον ανασασμό του; Της καρδιάς του το χτύπο;

Αν αυτά δεν στοιχειοθετούν την έρημο, τότε;
Η κραυγή συνεχίζει έντονη. Να ετοιμάσουμε, λέει, την οδό του 

Κυρίου.
Ποιοί; Εμείς φυσικά. Πώς; Με ποιές δυνάμεις; Με ποιά διάθεση;
Είμαστε κατά πάντα αρνητικοί. Θα περιμένουμε το θαύμα λοιπόν;
Κι αυτό θα γίνει. Από εμάς εξαρτάται.
Όλα θ’ αλλάξουν τότε. Θα γίνουν καινούργια. Όπως ήταν πριν 

την πτώση.
Πάμε λοιπόν;
                                                                    +ο π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ.20 (1211), 15 Iανουαρίου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), 
Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

Μαζύ Του
Όσοι γίνονται για πρώτη φορά 

γονείς, εμφανίζουν αξιοσημείωτες 
εγκεφαλικές μεταβολές, που σχε-
τίζονται  με τη νέα τους ιδιότητα. 
Ταυτόχρονα η μελέτη δείχνει, 
ότι γενικότερα στον ανθρώπινο 
εγκέφαλο υπάρχουν νευρωνικά 
δίχτυα, που ενεργοποιούνται, όταν 
κανείς αναλαμβάνει τις ευθύνες 
της ανατροφής. 

Οι αλλαγές ήταν σαφείς τόσο 
στον εγκέφαλο των μητέρων, που 
είχαν αναλάβει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην ανατροφή, όσο και των 
πατέρων, που είχαν υποστηρικτικό 
ρόλο. 

Το γεγονός φανερώνει ακόμα 
ένα  έντονο  και θαυμαστό χαρα-
κτηριστικό στον τρόπο λειτουρ-
γίας του ανθρώπινου οργανισμού. 
Στην κατάλληλη στιγμή, την 
ώρα που τη χρειαζόμαστε, 
ξεπροβάλλει. Ξυπνά η ιδιότητα 
του γονιού. Κρυμμένη για χρόνια 
περιμένει σιωπηλά την ευκαιρία.

Και γίνεται σύντροφος και 
βοηθός απαραίτητος στην πορεία 
προσφοράς και αγάπης του προς 
τα παιδιά του. Στην καθημερινή  
μάχη με τη ζωή.

Ο Δημιουργός προίκισε τους 
συνδημιουργούς Του με δυνάμεις 
και ικανότητες απίστευτες. Με 
αντοχές πρωτόγνωρες. Γιατί 
γνωρίζει τις δυσκολίες και το 
ανηφορικό του δρόμου μέχρι το 
τέρμα. 

        Που είναι η ένωση μαζί 
Του.         Δ.Δ.



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

Δισέλιδο 15/1/2017 Συχνά δεν βλέπουμε 
το πρόσωπο του Κυρίου, γιατί 
είναι γεμάτο το οπτικό μας πεδίο 
με τον εαυτό μας.
16/1/2017 Το να κάνεις λάθη, 
είναι ανθρώπινο. Το να τα 
επαναλαμβάνεις, είναι κακό και 
ανώριμο.
17/1/2017 Όταν κρατάμε το χέρι 
του Θεού, κανείς δεν μπορεί να 
μας απειλήσει.
18/1/2017 Όλες οι πολύτιμες 
πέτρες αναδεικνύονται μετά από 
τρίψιμο και κατεργασία σκληρή 
και επίμονη...
19/1/2017 Ας προσέξουμε μήπως 
χρησιμοποιούμε το Θεό, για 
να πετύχουμε τους δικούς μας 
ιδιοτελείς σκοπούς. Η αναζήτηση 
του θελήματος του Θεού δεν 
είναι μέσο, για να πετύχουμε 
σ’αυτή τη ζωή τους στόχους μας.
20/1/2017 Μυστικό ευλογημένης 
ζωής: Δεν κάνουμε αυτό που μας 
αρέσει, αλλά αυτό που ξέρουμε 
ότι αρέσει στον Κύριο.
21/1/2017 Υπάρχουν γονείς, 
που θέλουν τα παιδιά τους να 
πιστεύουν στο Θεό, για να τα 
εξασφαλίσουν από τις κακές 
επιδράσεις του κόσμου. Μα οι 
ίδιοι είναι τόσο μακριά  από την 
αγάπη Του.

Όπως τότε

Ο ήχος φθάνει από μακριά. Υπόκωφος ίσως. Και σβήνει στο 
βάθος.

Κι η φωνή είναι δυνατή. Βροντερή. Βοά. Και μεταφέρει το  
μήνυμα. Κι είναι ιδιότυπο τούτο.

Κι η φωνή όλο και διασχίζει την έρημο. Της Παλαιστίνης τότε. 
Μα κι όποιαν έρημο. Όποιας εποχής. Και τελικά προσγειώνεται στη 
δική μας. Την καθημερινή (Ματθ. γ΄3).

Μα η ζωή μας σήμερα, η κοινωνία μας, είναι έρημος; Είναι 
δυνατό;

Έτσι αντιδρά κάποιος ακούοντας τούτους τους χαρακτηρισμούς.
Είναι αλήθεια, ότι, όποια στιγμή, μπορεί ο άνθρωπος να 

επικοινωνήσει με το άλλο της γης άκρο. ναι, ακούοντας του άλλου 
τη φωνή, αισθάνεται πως ο άλλος δεν είναι, μακριά. Δίπλα είναι.

Εδώ όμως τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ξέρει άραγε του γείτονά 
του το όνομα; Ακούει τον ανασασμό του; Της καρδιάς του το χτύπο;

Αν αυτά δεν στοιχειοθετούν την έρημο, τότε;
Η κραυγή συνεχίζει έντονη. Να ετοιμάσουμε, λέει, την οδό του 

Κυρίου.
Ποιοί; Εμείς φυσικά. Πώς; Με ποιές δυνάμεις; Με ποιά διάθεση;
Είμαστε κατά πάντα αρνητικοί. Θα περιμένουμε το θαύμα λοιπόν;
Κι αυτό θα γίνει. Από εμάς εξαρτάται.
Όλα θ’ αλλάξουν τότε. Θα γίνουν καινούργια. Όπως ήταν πριν 

την πτώση.
Πάμε λοιπόν;
                                                                    +ο π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ.20 (1211), 15 Iανουαρίου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), 
Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

Μαζύ Του
Όσοι γίνονται για πρώτη φορά 

γονείς, εμφανίζουν αξιοσημείωτες 
εγκεφαλικές μεταβολές, που σχε-
τίζονται  με τη νέα τους ιδιότητα. 
Ταυτόχρονα η μελέτη δείχνει, 
ότι γενικότερα στον ανθρώπινο 
εγκέφαλο υπάρχουν νευρωνικά 
δίχτυα, που ενεργοποιούνται, όταν 
κανείς αναλαμβάνει τις ευθύνες 
της ανατροφής. 

Οι αλλαγές ήταν σαφείς τόσο 
στον εγκέφαλο των μητέρων, που 
είχαν αναλάβει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην ανατροφή, όσο και των 
πατέρων, που είχαν υποστηρικτικό 
ρόλο. 

Το γεγονός φανερώνει ακόμα 
ένα  έντονο  και θαυμαστό χαρα-
κτηριστικό στον τρόπο λειτουρ-
γίας του ανθρώπινου οργανισμού. 
Στην κατάλληλη στιγμή, την 
ώρα που τη χρειαζόμαστε, 
ξεπροβάλλει. Ξυπνά η ιδιότητα 
του γονιού. Κρυμμένη για χρόνια 
περιμένει σιωπηλά την ευκαιρία.

Και γίνεται σύντροφος και 
βοηθός απαραίτητος στην πορεία 
προσφοράς και αγάπης του προς 
τα παιδιά του. Στην καθημερινή  
μάχη με τη ζωή.

Ο Δημιουργός προίκισε τους 
συνδημιουργούς Του με δυνάμεις 
και ικανότητες απίστευτες. Με 
αντοχές πρωτόγνωρες. Γιατί 
γνωρίζει τις δυσκολίες και το 
ανηφορικό του δρόμου μέχρι το 
τέρμα. 

        Που είναι η ένωση μαζί 
Του.         Δ.Δ.



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

Δισέλιδο 22/1/2017 Θέλεις να καταλάβεις 
το Θεό; Πλησίασε τις ενέργειές 
του με πίστη. 
Θέλεις να δεις τον Θεό;  Όπλισε 
τα μάτια της ψυχής σου με πίστη. 
23/1/2017 Πολλά δυσάρεστα 
περιστατικά κρύβουν τις μεγαλύ-
τερες δόσεις της αγάπης του 
Θεού.
24/1/2017 Ο Θεός δεν έχει 
ανάγκη από μεγάλους, δυνατούς 
και ταλαντούχους, για να 
φανερώσει την αγάπη Του και το 
μεγαλείο Του.
25/1/2017 Πολλές φορές 
προσευχόμαστε σα να δίνουμε 
εμείς οδηγίες στο Θεό. Ενώ 
θα έπρεπε να περιμένουμε να 
πάρουμε εμείς δικές Του οδηγίες. 
Και να τις ακολουθήσουμε.
26/1/2017 Θέλεις πλούτο, 
που δεν τον επηρεάζει το 
σκουλήκι, η σκουριά, ο κλέφτης, 
ο πληθωρισμός;  Άνοιξε το 
Ευαγγέλιο.
27/1/2017 Ο λόγος του Θεού δεν 
είναι για μας καταναγκαστικά 
έργα. Αλλά χαρά και αγαλλίαση 
στην ψυχή μας.
28/1/2017 Η απόδειξη του 
χριστιανισμού σου δεν είναι η 
γνώση του ευαγγελίου, αλλά η 
εφαρμογή του στη ζωή σου.

Να δεχθούμε
Μια αποκάλυψη προβάλλει μπροστά μας.
Συντελείται από το Χριστό.
Ξεσκεπάζει το ψέμα και ότι ψεύτικο ζει ο άνθρωπος.
Έτσι, συχνά ποδοπατούνται “αξιοπρέπειες”.
Γκρεμίζονται είδωλα που φτιάξαμε.
Λάθη γκρεμίζουν βάθρα.
Η Αλήθεια, τελικά, ελευθερώνει.
Ξεπερνά τα ποδοπατήματα.
Φέρνει την ταπείνωση. Την αυτογνωσία. Τη σωστή στάση.
Πραγματοποιεί αποκαλύψεις καρδιών.
Αποφεύγει την κρίση. Τη χλεύη. Την πίκρα.
Φανερώνει και τα δικά μας λάθη. Σχέδια. Έργα.
Προκαλεί την ευσπλαγχνία. Τη σωστή κινητοποίηση. Την αγάπη.
Αποκαλύπτει το περιεχόμενο της καρδιάς. Τις συμπάθειες. Τις 

αντιπάθειές της. Τα κρύφιά της. Τις ατέλειές της. Τις προκαταλήψεις 
της.

Είναι καιρός να παραδεχθούμε, πως δεν υπάρχουν τέλειοι 
άνθρωποι. Τέλειες οικογένειες. Τέλεια παιδιά.

Είμαστε ατελείς.
Έχουμε τόσες ανάγκες.
Χρειάζεται να μάθουμε να μετανοούμε για τα λάθη μας.
Ν’ αγαπούμε τους άλλους.
Ν’ ανακαλύπτουμε τις ατέλειές μας.
Να καλλιεργούμε την ταπείνωση. Τον αγώνα τον καθημερινό. 

Την ελπίδα για το αύριο.
Να συνειδητοποιούμε την αμαρτωλότητά μας. Τις πτώσεις και τις 

αδυναμίες μας. Τη μεγάλη μας ανάγκη να εγκαταλειφθούμε στου 
Θεού τα χέρια. Για να μας καθοδηγήσει. Να μας τελειοποιήσει. Να 
μας δώσει ταπείνωση. Να μας μεταμορφώσει. Να μας σώσει. Να μας 
οδηγήσει στον Παράδεισο.

Τί μένει σ’ εμάς;
Μα να δεχθούμε τις αποκαλύψεις.
                                                                   +ο π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ.21 (1212), 22 Iανουαρίου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), 
Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

To “μήνυμα” της 
θάλασσας

Ασφαλώς θα το προσέξατε. 
Μια μόνο βόλτα σε οποιαδήποτε 
παραλία, όποια εποχή του χρόνου, 
είναι δυστυχώς αρκετή, για να μας 
πείσει: Τα σκουπίδια και κυρίως 
τα πλαστικά, αποτελούν μόνιμο 
«στολίδι» (;) των ακτών. 

Μέχρι πρόσφατα αυτό το 
θέαμα έμοιαζε «αντιαισθητικό». 
Όμως τα τελευταία χρόνια, με τις 
ανακαλύψεις τους, οι επιστήμονες 
τονίζουν τον κίνδυνο καταστρο-
φής του θαλασσίου περιβάλλοντος 
και ζωής από τα πλαστικά. 

Κάθε χρόνο ρίχνονται στους 
ωκεανούς 8 εκατομμύρια τόνοι 
πλαστικών σκουπιδιών. Αυτό 
αντιστοιχεί σε 50 γεμάτες 
σακούλες ανά τετραγωνικό μέτρο 
ακτής, σε όλο τον κόσμο.

Έντονα λοιπόν προβάλλει η 
ανάγκη ν’ ακούσουμε το «μήνυμα» 
της θάλασσας. Η ευαισθητοποίηση 
σε θέματα οικολογικά είναι το 
πρώτο βήμα, για να σωθεί το 
περιβάλλον από την αλόγιστη 
χρήση. 

Ο Θεός μοίρασε απλόχερα 
τα δώρα Του στον άνθρωπο. Η 
περιφρόνηση και η κατάχρηση 
οδηγούν στην καταστροφή.  
Αντίθετα, η αγάπη και η φρο-
ντίδα διατηρούν και ομορφαί-
νουν το «σπίτι», όπου ο Θεός μας 
έταξε οικονόμους.

Δ.Δ.



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

Δισέλιδο 22/1/2017 Θέλεις να καταλάβεις 
το Θεό; Πλησίασε τις ενέργειές 
του με πίστη. 
Θέλεις να δεις τον Θεό;  Όπλισε 
τα μάτια της ψυχής σου με πίστη. 
23/1/2017 Πολλά δυσάρεστα 
περιστατικά κρύβουν τις μεγαλύ-
τερες δόσεις της αγάπης του 
Θεού.
24/1/2017 Ο Θεός δεν έχει 
ανάγκη από μεγάλους, δυνατούς 
και ταλαντούχους, για να 
φανερώσει την αγάπη Του και το 
μεγαλείο Του.
25/1/2017 Πολλές φορές 
προσευχόμαστε σα να δίνουμε 
εμείς οδηγίες στο Θεό. Ενώ 
θα έπρεπε να περιμένουμε να 
πάρουμε εμείς δικές Του οδηγίες. 
Και να τις ακολουθήσουμε.
26/1/2017 Θέλεις πλούτο, 
που δεν τον επηρεάζει το 
σκουλήκι, η σκουριά, ο κλέφτης, 
ο πληθωρισμός;  Άνοιξε το 
Ευαγγέλιο.
27/1/2017 Ο λόγος του Θεού δεν 
είναι για μας καταναγκαστικά 
έργα. Αλλά χαρά και αγαλλίαση 
στην ψυχή μας.
28/1/2017 Η απόδειξη του 
χριστιανισμού σου δεν είναι η 
γνώση του ευαγγελίου, αλλά η 
εφαρμογή του στη ζωή σου.

Να δεχθούμε
Μια αποκάλυψη προβάλλει μπροστά μας.
Συντελείται από το Χριστό.
Ξεσκεπάζει το ψέμα και ότι ψεύτικο ζει ο άνθρωπος.
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                                                                   +ο π. Γ.
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Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

To “μήνυμα” της 
θάλασσας
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παραλία, όποια εποχή του χρόνου, 
είναι δυστυχώς αρκετή, για να μας 
πείσει: Τα σκουπίδια και κυρίως 
τα πλαστικά, αποτελούν μόνιμο 
«στολίδι» (;) των ακτών. 

Μέχρι πρόσφατα αυτό το 
θέαμα έμοιαζε «αντιαισθητικό». 
Όμως τα τελευταία χρόνια, με τις 
ανακαλύψεις τους, οι επιστήμονες 
τονίζουν τον κίνδυνο καταστρο-
φής του θαλασσίου περιβάλλοντος 
και ζωής από τα πλαστικά. 

Κάθε χρόνο ρίχνονται στους 
ωκεανούς 8 εκατομμύρια τόνοι 
πλαστικών σκουπιδιών. Αυτό 
αντιστοιχεί σε 50 γεμάτες 
σακούλες ανά τετραγωνικό μέτρο 
ακτής, σε όλο τον κόσμο.

Έντονα λοιπόν προβάλλει η 
ανάγκη ν’ ακούσουμε το «μήνυμα» 
της θάλασσας. Η ευαισθητοποίηση 
σε θέματα οικολογικά είναι το 
πρώτο βήμα, για να σωθεί το 
περιβάλλον από την αλόγιστη 
χρήση. 

Ο Θεός μοίρασε απλόχερα 
τα δώρα Του στον άνθρωπο. Η 
περιφρόνηση και η κατάχρηση 
οδηγούν στην καταστροφή.  
Αντίθετα, η αγάπη και η φρο-
ντίδα διατηρούν και ομορφαί-
νουν το «σπίτι», όπου ο Θεός μας 
έταξε οικονόμους.

Δ.Δ.



     Καθημερινά

     Μια εικόνα

Δισέλιδο 29/1/2017 Η μέριμνα είναι σαν 
την κουνιστή καρέκλα. Σου δίνει 
κάτι να κάνεις, αλλά δεν σε 
βοηθά να φτάσεις πουθενά.
30/1/2017 Επόθησα και προτίμη-
σα το δρόμο της αρετής, τον 
οποίο μας δείχνει η αλήθεια του 
νόμου σου, Κύριε, και δεν έφυγαν 
από τη μνήμη μου οι εντολές σου. 
(ψαλμός 118,30)
31/1/2017 Κακία που την μελετά 
κανείς στους λογισμούς του, 
αποθρασύνει την καρδιάν. Αλλά 
πολεμούμενη με εγκράτεια, την 
συντρίβει.
1/2/2017 Μη ζητάς την 
τελειότητα σε ανθρώπινες 
αρετές. Τέλειος σε αυτές δεν 
βρίσκεται. Η τελειότητα είναι 
κρυμμένη στον Σταυρό του 
Χριστού.
2/2/2017 Αν θέλεις με σύντομο 
λόγο να ωφελήσεις εκείνον, ο 
οποίος σε ρωτά, για να μάθει 
λόγον Θεού, δείξε του την 
προσευχήν. Την ορθήν  πίστη. 
Την υπομονή στις δεινές 
περιστάσεις. ¨Ολα τα καλά με 
αυτά βρίσκονται.
3/2/2017 Μάθε με, Κύριε, να 
περιμένω.
4/2/2017 Να έχεις μάτια μόνογια 
τα θαυμάσια του Κυρίου.

Θέλουμε;
Η εποχή  μας είναι μεταβατική.
Οι καιροί κρίσιμοι.
Εμείς; Συνεχίζουμε να συμπεριφερόμαστε ανέμελα.
Πήραμε λάθος τη ζωή μας από την αρχή.
Επιτακτική είναι η ανάγκη ν’ αλλάξουμε.
Αδυνατούμε να μιλήσουμε σοβαρά για την κατάστασή μας.
Δεν θέλουμε να κατανοήσουμε την πραγματικότητα. Τη γλώσσα 

της αλήθειας. Ούτε να λάβουμε τ’ αναγκαία μέτρα.
Είμαστε απογοητευμένοι από τη μη εκπλήρωση πρόσκαιρων 

επιθυμιών και αιτημάτων ανόητων. Αντιδρούμε παιδιάστικα.
Επιδιδόμαστε σε απερίσκεπτους συμβιβασμούς.
Συμπεριφερόμαστε τελείως α(συ)ναίσθητα και υποκριτικά.
Θέλουμε, λέμε, να γίνουμε σοβαροί.
Υιοθετούμε σχήματα και εκφράσεις πομπώδεις.
Αυτοσχεδιάζουμε.
Πορευόμαστε με μοναδικό κριτήριο τον ατομισμό μας. 
Αισθανόμαστε ανένοχοι, που η ζωή  δεν ταιριάζει με το Νόμο 

του Θεού.
Δεν αντιλαμβανόμαστε, πως αποτελεί την πιο καλοστημένη 

παγίδα αυτοκαταστροφής.
Η αλήθεια είναι μια. Σταθερή. Αναμφισβήτητη.
Ο Χριστιανός είναι  πόλη επάνω στο όρος. (Ματθ. ε΄14)
Χρειάζεται λοιπόν να προβληματιστούμε. Να επαναστατήσουμε. 

Να βγούμε στην παλαίστρα του ο καθένας επιτέλους.
Να φύγουμε από τα χαρακώματα.
Να κόψουμε τα δεσμά μας με τη γη.
Να θεμελιώσουμε έναν νέο τρόπο ζωής.
Ο Θεός μας αγαπά. Θέλει να μας σώσει. Να συνεργαστούμε 

μαζί Του. Εμείς θέλουμε;                                            
                                                                     +ο π. Γ.

Έτος ΜΓ΄ Αρ.22 (1213), 29 Iανουαρίου, 2017, 
Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας

Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), 
Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

Χρειάζεται...

Το άγχος έγινε στις μέρες 
μας ένα με τη ζωή. Έχει πάρει 
τέτοιους τρελούς ρυθμούς η 
καθημερινότητά μας, που δεν 
προλαβαίνουμε να ηρεμήσουμε. 
Ιδιαίτερα το εργασιακό άγχος σε 
ορισμένα επαγγέλματα… ξεχει-
λίζει.

Σε ένα τέτοιο εργασιακό 
περιβάλλον, τη Μονάδα Εντα-
τικής Θεραπείας, μεγάλου ιατρι-
κού κέντρου, δοκίμασαν την 
παρέμβασή τους αμερικανοί ψυχο-
λόγοι. Χώρισαν το νοσηλευτικό 
προσωπικό σε δυο ομάδες. Αφού 
μέτρησαν τα επίπεδα των ορμονών 
του στρες σε όλους, βοήθησαν τη 
μια ομάδα να το διαχειριστεί. Σε 
οκτώ βδομάδες μείωσαν κατά 
40% τα επίπεδά του σε σχέση με 
τους υπόλοιπους.

Κάτι που δείχνει, πως δεν είναι 
εύκολο ν’ αλλάξουμε τα δεδομένα 
της εργασίας. Μπορούμε όμως ν’ 
αλλάξουμε την αντίδρασή μας σ’ 
αυτά. 

Εκατομμύρια ανθρώπων υπο-
φέρουν από στρες. Πονοκεφά- 
λους. Ημικρανίες.

Από εμάς εξαρτάται αν αυτό 
μπορεί να βελτιωθεί. 

Χρειάζεται θέληση, για να 
δώσουμε στους εαυτούς μας 
την … άδεια να νιώσουν μια 
διαφορετική ματιά της ζωής. 

Δ.Δ.
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