πλημμύρα άχαρης, περίπλοκης και επίφοβης «πνευματικότητας». Είναι
μια συνεχής αυτοκαταστροφή.
Προσπαθούμε να προστατεύσουμε την «Αλήθεια», παλεύουμε
με κάτι και για κάτι δίχως να καταλαβαίνουμε πως η Αλήθεια εμφανίζεται και νικά μόνον όπου είναι ζωντανή: «…ταπεινώσου, γίνε σαν δούλος», και θα έχεις μια χαρά και μία απλότητα που απελευθερώνουν, εκεί
όπου η ταπείνωση ακτινοβολεί τη θεική της ομορφιά, όπου ο Θεός αποκαλύπτεται στη δημιουργία και στη σωτηρία. Πως
θα μπορέσω εγώ ο ίδιος
να ζήσω μαζί της; Πως θα
μπορέσω να πείσω τους
άλλους;………..
………….Συνεχίζω
τις χθεσινές σημειώσεις
μου για την υπερηφάνεια, τον εγωκεντρισμό, ως πηγή αμαρτίας, ως το περιεχόμενο της αμαρτίας
και ως η καταστροφική, ολέθρια δύναμή της.
Σκεφτόμουν σήμερα τη σχέση ανάμεσα στην αμαρτία, στη σάρκα και στη λαγνεία. Λαγνεία είναι ουσιαστικά η ίδια εγωκεντρικότητα, η
ίδια υπερηφάνεια, που στρέφει το σώμα στον εαυτό του, στην αυτοδικαίωση και στην αυτοικανοποίησή του. Έτσι, είναι αδύνατη η γνήσια ταπείνωση δίχως τη νίκη ενάντια στη σάρκα, η οποία τελικά συνίσταται
στην πνευματοποίηση του σώματος.
Αλλά η μάχη με τη σάρκα μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε υπερηφάνεια και σε πηγή υπερηφάνειας αν δεν ριζώνει στην αναζήτηση και
επιδίωξη της ταπείνωσης. Ο ασκητισμός μπορεί να εντρυφά στον εαυτό
του κι όχι στον Θεό. Τα σημάδια είναι σαφή. Ο φωτεινός ασκητισμός είναι χαρούμενος, απλός, ελπιδοφόρος.
Ο ψευδής ασκητισμός, χωρίς εξαίρεση, ζει απεχθανόμενος τη
σάρκα, τον κόσμο, τη ζωή. Τρέφεται με την περιφρόνηση, συμμετέχει
στη βλασφημία του Διαβόλου απέναντι στην κτίση. Για έναν τέτοιο ασκητή, η αμαρτία – όπως και ο πειρασμός και ο κίνδυνος – φαίνεται να βρίσκεται παντού. Ενώ η νίκη πάνω στη σάρκα δεν γίνεται ποτέ απέχθεια
και πάντα οδηγεί στον «καθαρό οφθαλμό». «Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός η, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έσται» (Ματθ. 6,23).
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020 προγραμματίστηκαν:

Ἀμμούν διακόνου & 40 ματρύρων Γυναικῶν
Τό έν Χώναις θαύμα τοῦ Αρχαγγ.Μιχαήλ
Τό ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ τῆς ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Κορνηλίου ἐκατοντάρχου Ἀριστείδου μάρτ.
Η ΥΨΩΣΙΣ τοῦ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Εὐσταθίου μεγαλομ. & τῆς συνοδίας αὐτοῦ
Ἡ σύλληψις τοῦ τιμ. Προδρόμου
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Ἀκυλίνης νεομάρτυρος

«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
.

.

π. Ανδρέας Αγαθοκλέους
Είναι κάποιοι που διατείνονται ότι δεν πιστεύουν στο Θεό και, βέβαια, δεν
προσεύχονται, δεν εκκλησιάζονται, δε νηστεύουν. Όχι για να το «παίξουν άθεοι», προβάλλοντας στους άλλους την αθεΐα τους. Με σοβαρότητα χωρίς ειρωνεία για τους πιστούς, κατάληξαν σε αυτή την τοποθέτηση για κάποιους προσωπικούς τους λόγους.

Κι όμως, στη ζωή τους έχουν μια τέτοια συμμετοχή στον πόνο του
συνανθρώπου τους, που παραπέμπει στη χριστιανική αλληλεγγύη. Στην
καθημερινότητά τους είναι τόσο κοινωνικοί, όχι με τις επιφανειακές κοινωνικές εκδηλώσεις αλλά με την ενότητα και τη συμμετοχή στη δυσκολία
αλλά και στην ευημερία του διπλανού τους, που θυμίζει την εν Χριστώ κοινωνία των προσώπων.

Δεν ξέρουν την υποκρισία, δεν αγαπούν το ψέμα, δεν κρύβονται
για να δείξουν άλλον εαυτόν. Γίνονται θυσία για τους εμπερίστατους,
αγκαλιάζουν τους μοναξιασμένους και απορριμένους της κοινωνίας. Κατανοούν πλήρως το λόγο του Χριστού, κι ας μη γνωρίζουν ποιος το είπε,
ότι «οι τελώνες και οι πόρνες θα είναι πιο μπροστά από τους
θρήσκους». Συνεννοούνται με τα «καθάρματα του κόσμου», γιατί, φαίνεται, έχουν την απλότητα και την ειλικρίνεια που ενώνει καρδιακά τους
ανθρώπους ό,τι και να ’ναι.
Κι είναι κάποιοι χριστιανοί που λένε ότι πιστεύουν στο Θεό,
προσεύχονται, εκκλησιάζονται, νηστεύουν. Ό,τι κάνουν το κάνουν «προς
το θεαθήναι τοις ανθρώποις». Είναι επιθετικοί στους μη πιστούς, λες και
επιδιώκουν να γίνουν σωτήρες τους ή σωτήρες της εκκλησίας.
Στη ζωή τους έχουν τέτοια σκληρότητα στον ανθρώπινο πόνο,
λες και δεν ένιωσαν ποτέ την αγάπη του Θεού που «κάνει το έλεός Του
να γινόμαστε ελεήμονες» (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος). Στην καθημερινότητά
τους έχουν τέτοια φιλαυτία που τους κάνει αντικοινωνικούς, ά-φιλους
και εγωκεντρικούς ώστε να απωθούν τους γύρω τους.
Φαίνονται ατσαλάκωτοι, χωρίς πτώσεις και αμαρτίες, όλα καλά
και τέλεια. Διαχωρίζουν τους εαυτούς τους από τους άλλους, που δεν
έχουν την ίδια με αυτούς εξωτερική εικόνα. Δεν κλαίνε και δεν αποκαλύπτουν την αποτυχία τους. Κοντά τους νιώθεις στεναχώρια, κάτι να σε
απωθεί, καθόλου οικεία.
Από τη μια η θεωρητική αθεΐα αντιμάχεται την πρακτική πίστη. Είναι χριστιανοί «κι ας έχουν θεωρηθεί άθεοι», κατά την αρχαία
αντίληψη του σπερματικού λόγου. Από την άλλη η θεωρητική πίστη αντιμάχεται την πρακτική αθεΐα.
Ο Χριστός αγκάλιασε τους πρώτους και μίλησε
αυστηρά για τους δεύτερους. Τότε και τώρα σημασία δεν έχει τι λέμε αλλά τι
ζούμε. «Στη βασιλεία του
Θεού δε θα μπει όποιος μου
λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά
όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου Πατέρα μου» (Ματθ. 7,21).

Ωστόσο, την αλλαγή την ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο που μιλά κατευθείαν στην καρδιά που ταπεινώνεται, ποθεί κι αναζητά, ακόμα κι αν τα
λόγια λένε διαφορετικά.

Πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος Σμέμαν (†)
Σε σχέση με την κρίση που υπάρχει στην προσέλευση φοιτητών, σκεφτόμουν:
γιατί οι άνθρωποι τόσο συχνά απλώς καταστρέφουν τη ζωή τους, βλάπτουν τον εαυτό
τους, σαν να διακατέχονται από κάποια amor fati.

Θα υπέθετε κανείς πως ένας απλός εγωισμός και το ένστικτό της
αυτοσυντήρησης θα τους προφύλασσαν , αλλά όχι, ούτε αυτό το ένστικτο
δεν τους σταματά. Μπορείς να διακρίνεις καθαρά ένα είδος τρέλας, ένα
πραγματικό πάθος για καταστροφή. Αυτό το πάθος είναι το «Εγώ», δηλ. η
υπερηφάνεια.
Η υπερηφάνεια μεταμόρφωσε τον «άγγελο φωτός» σε Διάβολο,
και τώρα μόνον η υπερηφάνεια έχει τη δύναμη να καταστρέφει τους ανθρώπους. Συνεπώς, το καθετί που συνδέεται, κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με την υπερηφάνεια, ακόμη και σε μικροσκοπικές δόσεις, συνδέεται με
τον Διάβολο και με το διαβολικό.
Η θρησκεία επίσης αποτελεί ένα έτοιμο πεδίο δράσης για τις δυνάμεις του διαβόλου. Τα πάντα, απολύτως τα πάντα στη θρησκεία, είναι
αμφιλεγόμενα, κι αυτή η ασάφεια μπορεί ν’ αρθεί μόνο με την ταπείνωση,
έτσι ώστε ολόκληρη η πνευματική ζωή να είναι, ή να πρέπει να κατευθύνεται, στην αναζήτηση της ταπείνωσης.
Το σημάδι της ταπείνωσης: χαρά! Η υπερηφάνεια αποκλείει τη
χαρά. Έπειτα: απλότητα, δηλαδή απουσία κάθε στροφής προς τον εαυτό
μας. Τελικά, εμπιστοσύνη, ως η κύρια κατευθυντήρια γραμμή της ζωής,
που εφαρμόζεται στο καθετί (καθαρότητα καρδιάς, όταν ο άνθρωπος μπορεί να δεί τον Θεό). Σημάδια της υπερηφάνειας είναι: η απουσία χαράς,
περιπλοκότητα και φόβος. Όλα αυτά μπορούν να επαληθευθούν κάθε μέρα, κάθε ώρα, παρατηρώντας τον εαυτό μας και μελετώντας τη ζωή γύρω
μας.
Είναι τρομερό να σκέφτεσαι πως, κατά μία έννοια, και η Εκκλησία
ζει με υπερηφάνεια – «τα δίκαια των εκκλησιών», «τα δίκαια του Οικουμενικού Θρόνου», «η αξιοπρέπεια της Ρωσικής Εκκλησίας», κ.λπ. και με μια

