
με το «Χριστός ανέστη εκ νεκρών’, το πνεύμα μας κατευθύνεται, όπως είπα πριν 
από λίγο, προς το κεντρικό αυτό γεγονός, το μεγαλύτερο από όλα τα γεγονότα 
του κτιστού κόσμου: την Ανάστασι του Χριστού. 

Εν τούτοις δεν θέλω να σταματήσω μόνο σ’ αυτό το γεγονός. Την καθημε-
ρινή μας ζωή εμφορά, -εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να εμφορά- η έμπνευσις 
του Αγίου Πνεύματος. Στο Σύμβολο της Πίστεως λέγεται περί του Αγίου Πνεύ-
ματος ότι στην Παλαιά Διαθήκη ελάλησε διά των Προφητών. 

Στην προσευχή προς τον φύλακα Άγγελο, για την οποία έχουμε μιλήσει, 
λέγομε: «Άγγελε του Θεού, άγιε φύλακά μου, κατεύθυνε την ζωή μου προς τον 
φόβο του Χριστού και Θεού· στερέωσε το πνεύμα μου στην αληθινή οδό και 
τρώσε την ψυχή μου να ποθεί τα ουράνια». 

Ενώπιόν μου ευρίσκεται εκτεθειμένη, ιδιαίτερα τώρα, όλη η προηγούμενη 
ζωή μου. Βασιζόμενος στην εμπειρία αυτής της ζωής κρίνω ότι είναι απαραίτητο 
σ’ όλους μας να ασκούμε το πνεύμα μας να μη γνωρίζη, ούτως ειπείν, με την ίδια 
του την φύσι, παρά μόνο μία ενέργεια: να διαμένη στην ατμόσφαιρα της Βασι-
λείας του Χριστού. 

Εάν κάποιος προσεγγίση τα γεγονότα από μία θεολογική άποψι, πρέπει να 
πει ότι η πιο σπουδαία στιγμή της Αποκαλύψεως έλαβε χώραν, όταν ο Θεός φα-
νερώθηκε στον Μωϋσή μ’ αυτές τις λέξεις: «Εγώ είμι ο Ων» (Έξοδος γ’, 14). Στη 
συνέχεια το Άγιον Πνεύμα ενέπνευσε λόγους, oι οποίοι μας είναι αναγκαίοι για 
να γνωρίσουμε την ίδια μας την φύσι. Αλλά οι άνθρωποι στηριζόμενοι σε μια 
εσφαλμένη αντίληψι αυτής της φύσεως, ή δεν αποδέχονται με κανένα τρόπο την 
πίστι μας στην εν Θεώ ανάσταση ή μορφώνουν μία γνώμη πολύ υψηλή περί του 
ανθρώπου, ωσάν να μη έχει ανάγκη του Θεού. 

Εάν αγωνιζώμεθα να διαμένουμε εντός της Αποκαλύψεως, της θεμελιώ-
δους Αποκαλύψεως, όπως αυτή εκφράζεται στην Παλαιά Διαθήκη, αυτό το 
Πνεύμα εγγίζει την καρδιά του ανθρώπου και την διανοίγει μέχρι το άπειρο. Και 
το Άγιον Πνεύμα αποκαλύπτει στον άνθρωπο εκείνο που είναι σ’ αυτόν αδύνατο 
να σκεφθή, όταν ζη κατά σάρκα. Ο Κύριος είπε ότι νικούμε την δύναμι της α-
μαρτίας, που ασκείται επάνω μας, με την νηστεία και την προσευχή (Βλ. Ματθ. 
ιζ’, 21). 

Δεν θέλω να απομακρυνθώ από τα θεμελιώδη θέματα και να αναφέρω τα 
δευτερεύοντα. Αλλά τώρα μου είναι δύσκολο να διαλέξω τους λόγους, οι οποίοι 
συνωθούνται στα χείλη μου. 

Η νηστεία πολύ συχνά εννοείται τόσο διαστρεβλωμένα, ώστε όχι μόνο δεν 
μας βοηθεί να εισδύσουμε στα βάθη της θείας ζωής, αλλά ακόμη φονεύει και την 
σάρκα. Ο Μάξιμος ο Ομολογητής, ο μέγας αυτός Άγιος και θεολόγος της Εκ-
κλησίας μας, μας δίδει μία πολύ σπουδαία διδαχή: «Να επιβάλης στο σώμα σου 
μία άσκησι προσαρμοσμένη στις δυνάμεις σου και για τα λοιπά προσήλωσε την 
προσοχή σου στον νού». 

Μέσα στον πνευματικό κόσμο του Χριστιανού υπάρχουν πράγματα που 
δεν μπορούμε να καταλάβουμε με την βοήθεια της απλής ανθρωπίνης λογικής. 
Αυτά γίνονται σαφέστερα με την εμπειρία της Χάριτος, όταν μας δίδεται να δια-
μένουμε στην κατάστασι της αληθινής θεωρίας. Τότε το περιεχόμενο της Αποκα-
λύψεως γίνεται σε μας ολοφάνερο. 

  

 
 

Γιά τό μῆνα  ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017  προγραμματίστηκαν: 
  1/11/2017 ΤΕΤ.    Άγ. Αναργύρων                               Ἁγιασμός 6:30 π.μ.  

  5/11/2017  ΚΥΡ. Γαλακτίωνος καί Ἐπιστήμης τῶν μαρτ. Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 
  8/11/2017  ΤΕΤ.   Σύναξη Ἅγ. Ἀσωμάτων Δυνάμεων     Θεία Λειτουργία  6 π.μ.  
12/11/2017   ΚΥΡ.  Ἱωάννου τοῦ Ἐλεήμονος Νείλου ὁσίου   Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
19/11/2017   ΚΥΡ.  Ἀβδίου Προφήτου Βαρλαάμ, Ἡλιοδώρου μαρτ. Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 

 

 
13/11  14/11/2017        Τρ.  Τετ.            Άποστόλου Φιλίππου            ’’ΑΓΡΥΠΝΙΑ’’       8  μ.μ.  


21/11/2017   ΤΡ      Εἰισόδεια τῆς Θεοτόκου   Θεία Λειτουργία  6 π.μ. 
26/11/2017  ΚΥΡ.   Ὁσίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος  Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 
      

«Σημείωση» 
Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία, ακολουθίες, & άλλες 

εκδηλώσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας. 
Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε γι αυτές με SMS, παρακαλούμε ζητήστε το. 

                            . 
 

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Ἐξομολόγηση γίνεται:  Μόνο ὃταν μετά ἀπό τηλεφωνική συνεννόηση μέ  τόν 

ἐφημέριο καθοριστεῖ συγκεκριμένη μέρα καί ὣρα.   τηλ.  6934603304 
.                            . 
 

Με τι καρδιά και τι πνοή.. 
Γέροντας Χριστόδουλος, Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου 11 Οκτωβρίου 2017  

Σκέψεις για την κρίση των καιρών μας   . 

Ο τρόπος των αγίων και η κρίση 
Οι άγιοι είναι οι φίλοι μας, και οι φίλοι του Θεού, τα πρόσωπα στα οποία πά-

ντοτε καταφεύγουμε. Αφ΄ ενός, για να λάβουμε παράκληση και δύναμη. Αφετέρου, 
για να λάβουμε δοκιμασμένα κατά Θεόν πρότυπα, για την καθημερινή μας ζωή, την 
καθημερινή δοκιμασία μας, από εκείνους που δοκιμάσθηκαν και αναδείχθηκαν «ως 
χρυσός εν χωνευτηρίω.» Ο βίος τους δεν είναι απλώς μια συγκινητική αφήγηση, 
αλλά μια πρόταση ζωής. Θα μεταφέρουμε λοιπόν σήμερα το δικό τους μήνυμα στη 
σημερινή ανέλπιδη ατμόσφαιρα. 

Βιώνουμε σήμερα το συγκλονισμό μιας παγκόσμιας κρίσης, που είναι ιδιαί-
τερα αισθητή και επώδυνη στο οικονομικό επίπεδο, και συνεχώς επιτείνει την ανα-
σφάλεια, την απόγνωση και την ανομία. 

 

 

Ἔτος 26ον      Φύλλον 256ον 

 

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ     2 0 1 7 
 

 

 
 

 
 

 

www.agloukasippokr.gr    2132088417  (Email): pbklukas@yahoo.gr 

 

 

http://www.pemptousia.gr/author/archim-christodoulos-kathigoumeos-ieras-monis-koutloumousiou/
http://www.agloukasippokr.gr/


Ας δούμε όμως τι σημαίνει κρίση. Κρίση είναι μια λέξη που έχει αρκετές 
σημασίες. Κρίση σημαίνει καταρχήν μια δυσλειτουργία, τη διατάραξη της ομα-
λής πορείας μιας διαδικασίας. Αν αυτή η διαδικασία έχει να κάνει με βασικές 
λειτουργίες της ζωής μας, όπως είναι η οικονομία, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχει 
αντίκτυπο σε όλο το φάσμα της ζωής -στις κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέ-

σεις, στο προσωπικό και το πολιτι-
κό ήθος, στην παιδεία και τον πολι-
τισμό. Με δυο λόγια, μας αναστα-
τώνει και μας αποσυντονίζει, δημι-
ουργώντας φόβο και πανικό. 

Η κρίση έχει και μια άλλη έν-
νοια. Είναι η έμπρακτη αμφισβήτη-
ση καθιερωμένων θεσμών και α-
ξιών. Για παράδειγμα, βλέπει κανείς 
εδώ και πολλά χρόνια να ψηφίζο-
νται από την Πολιτεία νόμοι αντίθε-
τοι ή και εχθρικοί προς την εκκλη-
σιαστική παράδοση του τόπου μας. 
Η ακόμα βλέπει ένα μεγάλο μέρος 
του λαού να απορρίπτει το περιεχό-
μενο και την άξια διαχρονικών θε-
σμών. 

Τρίτον, κρίση σημαίνει επί-
σης δικαίωση ή τιμωρία, που ανα-
μένουμε στο τέλος της ιστορίας. 
Αυτή η κρίση μας ακολουθεί και 
τώρα, σε κάθε ενέργειά μας, σε κά-
θε συμπεριφορά και επιλογή μας. 

Κάθε κίνησή μας δικαιώνεται ή καταδικάζεται από την εξέλιξη των πραγμάτων 
και πριν απ’ όλα από την ίδια τη συνείδησή μας, που έχει το ρόλο αδέκαστου 
κριτή. 

Τέλος, στην ιατρική ορολογία, κρίση σημαίνει την έντονη εκδήλωση μιας 
παθολογικής καταστάσεως. Η ιατρική αυτή έννοια νομίζω ότι καλύπτει τη σημε-
ρινή πραγματικότητα. Η κρίση που βιώνουμε είναι η εκδήλωση μιας παθολογι-
κής καταστάσεως στο σώμα της κοινωνίας, στο σώμα του καθενός μας, μιας κα-
ταστάσεως που έχει πνευματικές ρίζες. 

Βεβαίως, υφιστάμεθα μια κρίση οικονομική. 
Και δικαίως μπορεί να πει κάποιος ότι σε ένα μεγάλο μέρος οφείλεται σε 

πολιτικές επιλογές, για τις όποιες δεν φέρουμε ευθύνη. Σήμερα μάλιστα είναι 
πλέον φανερό ότι δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με λανθασμένους χειρισμούς 
των κυβερνώντων, αλλ’ ότι εφαρμόζεται ένα μεθοδευμένο σχέδιο αποσάθρωσης 
της κοινωνίας. Με πολλά λόγια και χωρίς αιδώ. Είναι αλήθεια. Ζούμε σε ένα φε-
ουδαρχικό σύστημα οικονομικής ολιγαρχίας, που επιδιώκει τον απόλυτο έλεγχό 
μας και εγκληματεί εις βάρος των αδυνάτων, δηλαδή ολόκληρου του λαού. Κα-
νείς πια δεν ερωτάται, κανείς δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις, κανείς 

δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τα τεκταινόμενα. Όσο για την πατρίδα μας, έχει μι-
λήσει πικρά, και με το δικό του τρόπο, πριν από πολλά χρόνια ο Γεώργιος Σουρρής: 

Ποιος είδε κράτος… / νάχη κλητήρες για φρουρά / και να σε κλέβουν φανε-
ρά, / κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε / τον κλέφτη να γυρεύουνε; 

Ωστόσο, μια οικονομική κρίση μπορεί να βγει σε καλό. Αν πάρουμε μάλιστα 
στα σοβαρά τον μακαρισμό του Κυρίου, «Μακάριοι οι πτωχοί» (Λουκ. 6, 20), τότε 
θα πούμε ότι η οικονομική κρίση μπορεί να αποβεί ευεργετική: μέσα από τις δυ-
σκολίες και τον πόνο μας διδάσκει να πάψουμε να είμεθα αδιάφοροι, αφιλόξενοι, 
ανυπόμονοι, καταναλωτικοί. Υπάρχει όμως κάτι, για το οποίο πρέπει να αναλάβου-
με την προσωπική μας ευθύνη. Κι αυτό είναι η πνευματική κρίση που βιώνουμε, 
πιο σοβαρή, πιο επικίνδυνη από την οικονομική κρίση. Η πνευματική κρίση εκδη-
λώνεται με το ότι όντως έχουμε γίνει αδιάφοροι, αφιλόξενοι, ανυπόμονοι, κατανα-
λωτικοί. Μας συνοδεύει μια βαθιά σύγχυση και απώλεια ταυτότητας, η στέρηση 
της εσωτερικής πληροφορίας του ποιοι πραγματικά είμεθα, και βέβαια η απουσία 
της εσωτερικής πληροφορίας ότι κάπου υπάρχει ο Θεός στη ζωή μας. 

.                          . 

Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω, γη ενωτίζου 
φωνής μετανοούσης Θεώ 

19 Οκτωβρίου 2017  
Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας των αιώνων». Έχω και 

πάλιν την άνωθεν ευλογία να ευρίσκωμαι μαζί σας και να ομιλώ περί εκείνου, το 
οποίον είναι η εσχάτη μας επιθυμία, ο έσχατος σκοπός μας. 

Η καθημερινή ζωή διά του υλικού της βάρους συνθλίβει σε τέτοιο βαθμό μέ-
σα μας την πνευματική σκέψι, ώστε να μας είναι απαραίτητο να ελευθερωθούμε, 
ως ένα ωρισμένο σημείο, από την επιρροή που ασκεί επάνω μας ο ορατός αυτός 
κόσμος· να ελευθερώσουμε το πνεύμα μας, για να εισδύσουμε στην Αποκάλυψι, η 

οποία μας δόθηκε από τον 
σαρκωθέντα Λόγο του Πα-
τρός. 

Τα λειτουργικά κείμε-
να των Ακολουθιών της πα-
σχαλινής περιόδου χρησιμο-
ποιούν λιγώτερο την Παλαιά 
Διαθήκη, ομιλούν λιγώτερο 
περί του Αγίου Πνεύματος 
και συγκεντρώνουν την 
προσοχή μας περισσότερο 
στο γεγονός της Αναστάσε-
ως του Χριστού, διότι σ’ 
αυτήν είναι θεμελιωμένη η 
πίστις μας. Και μολονότι οι 

Ακολουθίες τροποποιούν την προσευχή, με την οποία αρχίζουμε συνήθως τις συνά-
ξεις μας, απευθυνόμεθα όμως πάντοτε στο Άγιον Πνεύμα, στον ουράνιο Βασιλέα, 
στο «Πνεύμα το Άγιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον». Ενώ τώρα που ψάλλου- 


