Να
α τα κοιτάς και ρρίχνοντας τους ματιές
μ
να προσεύύχεσαι γι’ αυτά.
Εσ
σύ με την σκέψη
η ότι θα φύγεις για
γ μοναχή, δεν σου κάνει καρδιά
να δουλέψ
ψεις στο σχολείίο. Έτσι χάνεις πολπ
λές χαρές από τα παιδιά.
Εκκείνα σε αγαπούύν, σε θεωρούν σαν
μητέρα τοους. Να μην τουυς δείχνεις ψεύύτικη
αγάπη.
Ακκόμη, εκεί μέσα
α μπορείς να κά
άνεις
πολλή ιεραποστολή.
Υπ
πάρχουν άνθρωπ
ποι δίπλα σου που
θέλουν να
α πλησιάσουν τον Χριστό και πρρέπει
να τους βοοηθήσεις.
Απ
πό σήμερα άλλαξξε τακτική.
Κά
άθε έναν που βλέέπεις να τον βοη
ηθάς με την ευχή
ή.
Ότταν προσεύχεσαιι γι’ αυτόν, του στέλνει
σ
ο Θεός Χ
Χάρη.
Τοον κάνεις πιο αγα
αθό, τον ενώνειςς με τον Χριστό.
Εννώ όταν αγανακττείς μέσα σου, το
ου στέλνεις άλλα
α πράγματα.
Για
α κανέναν να μ
μην αγανακτείς και
κ για κανένανν να μην δείχνεεις
κακία.
ησία και να δείχχνεις αγάπη σε όόΠρρέπει να ενωθείςς με την Εκκλη
λους.
Αυυτό σε βοηθάει ννα προετοιμάζεσ
σαι.
Λέέμε «καλόν Παρράδεισο». Από δω
δ μπορείς να ζζήσεις τον Παρά
άδεισο.
α χαίρεσαι. Πώς θα γίνεις ασκήττρια, αν δεν ενω
ωΠρροσφέροντας θα
θείς με τηνν Εκκλησία;
Πρριν μπεις στο σχχολείο, να πεις ένα
έ δυνατό «Κύύριε Ιησού Χρισττέ
ελέησόν μ
με».
Όλλους να τους χαιιρετήσεις με γνήσιο χαμόγελο.
Θα
α χαμογελάσεις σ
στα παιδιά, θα τ’
τ αγκαλιάσεις μ
με το μάτι σου κκαι
όπως τα βλέπεις καθισμέννα στα θρανία να
α ευχηθείς εσωτεερικά γι’ αυτά.
[…
…] Εσύ άφησες ττον εαυτό σου ελεύθερο
ε
για να δείχνεις την αγά
άπη σου σττα παιδάκια;
Μη
ην φοβάσαι που τα παιδάκια είνναι εκδηλωτικά.
Άφ
φησε τα να εκδηλώνονται.
Να
α είσαι χαμογελλαστή και συγκ
καταβατική στηνν αγάπη που σοου
δείχνουν.
Απόό το βιβλίο της Μοναχήςς Πορφυρίας (Σπυριδούλας Μόσχου), «Μαθητεία
α στον Γέροντα Πορφύριοο»,
ε
εκδόσεις
η “Μεταμόρφωσσις του Σωτήρος”, Μήλεεσι.
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Κατά
Κ
τό πρώτο δε
εκαπενθήμερο τοῦ
ῦ Αὐγουστου θά τελοῦνται
τ
καθημε
ερινά στις 7μμ
οι Παρακλ
λησεις της Παναγίας μας

«Ενημέρωση»
Συχνά στο παρεκκλήσιι μας τελούνται αγρυπνίίες, Θεία Λειτουργία, ακκολουθίες, & άλλες εκδη
ηλώσεις οι οποίες
δεν περιλαμβάνοντται στο μηνιαίο προγραμ
μματισμό μας.
Όσοι επιθυμείτε να ενημερώννεστε γι αυτές με SMS, παρακαλούμε
π
ζητήστε το
ο.
.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗ
Ε
ΣΗ

Ἐξομολόγηση γίνεται: Μόνο ὃτα
αν μετά ἀπό τηλεφω
ωνική συνεννόηση μέ
μ τόν ἐφημέριο
καθοριστεῖ
κ
συγκεκριμ
μένη μέρα καί ὣρα.. τηλ. 69346033
304
.

.

Ειρήνη δεν
δ είναι η απουσίία του πο
ολέμου
είίναι η παρ
ρουσία το
ου Θεού.
Σκέψεις ενός
ε
Αγιορείτου μοναχού
μ
για την
ν Ειρήνη στην Ευ
υρώπη
7 Μαρτίου 2022

Γέρων Πατά
άπιος Καυσοκαλυβίτης, Δικαίος της Ιεράς Σκήτης Αγίας Τριάδος

Η υπόθεεση της Ειρήνη
ης είναι πέρα απ
πό κάθε αμφιβ
βολία, καθώς
φρονούμε,
φ
από τα πιο καυτά προβλήματα
π
τη
ης ανθρωπότητα
ας. Όλοι κατανοούμε
τ
πως τυχόν
τ
υποβάθμισή του σημαίννει αμέσως αύξξηση της πιθανότητας
θ
για ένα
έ πλανητικό ολοκαύτωμα.
ο
Τα θλιβεερά γεγονότα πο
ου συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στην
Ευρώπη
Ε
του έτο
ους 2022 με τονν πόλεμο στην Ουκρανία, με τις
τ εκατόμβες
των
τ θυμάτων, ανάμεσά
α
τους κα
αι ανυπεράσπισττων μικρών παιιδιών, με την
καταστροφή
κ
μιά
άς ολόκληρης χώ
ώρας, με τις προσ
σφυγικές ροές εκ
κατομμυρίων
προσφύγων,
π
την καταπάτηση βα
ασικών πτυχών του
τ Διεθνούς Διικαίου και τις
απρόβλεπτες
α
συννέπειες στη ροή της ιστορίας, υπ
πογραμμίζουν τα
α παραπάνω.

Οιι Χριστιανοί όμως, ακόμη κι αν αποκλείοντανν όλοι οι πόλεμοοι,
πάλι δεν θ
θα μπορούσαμεε να ζήσουμε χω
ωρίς Ειρήνη: «Ο ζητών ειρήνη
ην,
Χριστόν εεκζητεί, ότι Αυτόός εστίν η ειρήννη, ο ειρηνοποιήσας διά του αίμα
ατος του Στταυρού Αυτού, εείτε τα εν ουραννοίς είτε τα επί ττης γης», γράφειι ο
Μέγας Βα
ασίλειος.
Ανν οι άνθρωποι που φλέγονται γιια την ιερή υπόθθεση της Ειρήνη
ης
ήταν συνά
άμα συνειδητά μ
μέλη της Εκκλησ
σίας, τότε θα πρα
αγμάτωναν το μοοναδικό ενδεχόμενο να επ
πανέλθει η Εκκλλησία σε μία απ
πό τις πτυχές τοου
αληθινού μεγαλείου της, ννα βιωθεί δηλαδδή ως το τέλειοο και επιτυχέσττερο ειρηνιικό κίνημα όλω
ων των εποχώνν. Έτσι θα μετα
αμορφώνονταν σ
σε
μάρτυρες της Ειρήνης. Μ
Μιάς Ειρήνης πουυ δεν εδραιώνετται μόνο με μεγα
αλειώδεις π
πορείες υπέρ τηςς Ειρήνης και μεγαλόστομες
μ
δια
ακηρύξεις ενανττίον του Ποολέμου, ούτε είνναι αποκλειστικά ένας τρόπος σ
συνύπαρξης λαώ
ών
χωρίς πόλλεμο, αλλά προπ
πάντων ανάβρυσ
σμα πίστης και ελπίδας μιάς αν
ανθρωπότητας που έχει συνα
αρμοστεί εκούσιια σε σώμα Χρισ
στού.
αι η «ειρήνη ημών», που δεν θα
α πραγματωθεί, α
ας
Αυυτό το Σώμα είνα
το κατανοοήσουμε όλοι αυυτό, μέχρις ότου βρεθούμε όλοι παρόντες μέσα σ
σ’
αυτό, συνντηρητικοί και φ
φιλελεύθεροι, πιιστοί και λιγότεερο πιστοί, δεξιιοί
και αριστεεροί, φιλορώσοιι και φιλοδυτικοί. Οι διαιρέσεις ισχύουν στο βαθμό που μέένουμε έξω από το Σώμα και ακ
κυρώνονται, μόλλις γίνουμε σημα
αιοφόροι τη
ης Ειρήνης Του.. Τότε, στην ψυυχή μας δεν θα υπάρχει θέση γγια
τον πόλεμ
μο, τον ανταγωννισμό, το μίσος, την ιδεολογική
ή στράτευση, γγια
ολ’ αυτά π
που μας αλληλοοσπαράζουν σήμ
μερα. Τότε θα γίίνουμε ειρηνιστές
και ειρηνοοποιοί.

Ειρήνη
η δεν είναι η α
απουσία του πολέμου⋅
π
είνα
αι η παρουσία
α
του Θεού
ύ.
Ειρρήνη σημαίνει π
πριν απ’ όλα ένω
ωση. Και ο Χρισ
στός είναι Ειρήννη,
ακριβώς εεπειδή είναι ένω
ωση θεότητας κα
αι ανθρωπότηταςς. Και μας ενώννει
με τον Πα
ατέρα σαν ομοούύσιός Του κατά τη θεότητα, αλλλά και με την Μη
ητέρα Του και τους άλλουυς ανθρώπους, σαν
σ ομοούσιός ττους κατά την αν
ανθρωπότητα.
Απ
πό την άλλη πλεευρά, ο έσχατοςς προορισμός τοου ανθρώπου, κττισμένου κα
ατ’ εικόνα του Λ
Λόγου, δεν είνα
αι άλλος παρά τοο ν’ αποτελεί τοον
«σύνδεσμο» ενότητας ολόόκληρης της Δη
ημιουργίας, συνττελώντας στην ττεση της κτιστής α
ανθρωπότητας με
μ την άκτιστη θεότητα του Λόλική ένωσ
γου. Αυτή
ή είναι η αιώνια
α και ακατάλυτη
η Ειρήνη, που επ
πιτρέπει στον άν
άνθρωπο να γίνει ο,τι ακριβώς είναι ο Θεός, χωρίς να ταυτιιστεί με την ουσία
Του.

Τα όρια της Ειρήνης και
κ της Αγάπης συμπίπτουν. Είναι οι δύο
απλωμένες
α
και καρφωμένες
κ
παλλάμες, που ενώννουν και συγκρα
ατούν τη διασπαμένη
σ
ανθρωπ
πότητα πάνω στο
ον Σταυρό, διδά
άσκοντάς την να θεολογεί τον
κενωθέντα
κ
Λόγο
ο, μέχρι την τελλική Ανάσταση. Αυτές τις παλά
άμες καλείται
να
ν ενσαρκώνει η Εκκλησία στιςς μέρες μας, δια
ασαλπίζοντας το
ο μήνυμα της
ενότητας
ε
στα τέσ
σσερα πέρατα το
ου κόσμου. Το σκάνδαλο
σ
των διιασπασμένων
Χριστια
ανών, -και, ιδια
αίτερα στις μέρρες μας, των
διασπα
ασμένων Ορθοδδόξων, μια πουυ ο πόλεμος
στην Ουκρανία
Ο
διεξάγεεται μεταξύ Ορθθοδόξων- που
δεν βλέπουν το ίδιο καθαρά
κ
«τους τύύπους των ήκ αδυνατούν να φωνάξουν ομόφωνα «ο
λων» και
Κύριόςς μου και ο Θεό
ός μου», κατασττρέφει την υπόθεση
η της Ειρήνης.
Γι’ αυτό οι ειλιικρινείς ειρηνισττές όπου γης,
είναι
ε
ανάγκη σήμ
μερα όσο ποτέ να
ν ταυτίσουμε το
ο όραμα της Ειρή
ήνης που μας
εμπνέει,
ε
με το Πρόσωπο του ανα
αστημένου Χρισ
στού.
Η Ειρήνη
η εμβαθύνεται στην
σ
ανθρώπινη φύση τόσο περιισσότερο όσο
αυτή
α
η φύση προσανατολίζεται προς ένωσή τηςς με τη θεία φύσ
ση του Δημιουργού
ο
της. Όσο
οι εργάζονται γι’ αυτήν την ένω
ωση, είναι οι μόννοι πραγματικοί
κ ειρηνοποιοί και γι’ αυτό ακρριβώς «υιοί Θεού
ύ κληθήσονται»
».
Μοναχός Πα
ατάπιος Καυσοκ
καλυβίτης
Δικαίος της Ιεεράς Σκήτης Αγία
ας Τριάδος

Άγιος Πο
ορφύριος Συμβουλ
λές σε εκπ
παιδευτικό
ό για την νέα
ν σχολιική χρονιά!
11 Σεπτεμβρρίου 2021

Άγιος Πορφύρ
ριος (1906-1991).
(Επιμέλεεια Στέλιος Κούκος)

Να φέρειις στο μυαλό σο
ου τα παιδιά, όπ
πως κάθονται σττα θρανία και
να
ν κάνεις μια προσευχή γι’ αυτά
ά.
κ να τους μιλή
ήσεις λίγο για
Όταν μπεεις μέσα, να τουςς χαμογελάσεις και
την
τ καινούργια χρονιά.
χ
Αν ατακττήσουν μερικοί,, χωρίς να κοιττάς αυτούς, με καλοσύνη
κ
να
πεις:
π
Ε, παιδιά, εδώ
ε ήρθαμε να μάθουμε
μ
γράμμα
ατα, όχι να μιλάμ
με.
Μην τα μαλώνεις
μ
φανερά
ά. Συμφωνείς; Εσύ τι κάνεις;
Να μην κουμπώνεσαι,
κ
να ανταποκρίνεσ
σαι στην αγάπη που σου δείχνουν
χ
τα παιδάκιια.
Έτσι, άμα
α αγαπούν εσένα
α, θα μπορέσεις να τα οδηγήσειις κοντά στον
Χριστό.
Χ
Όταν μεγγαλώσουν θα σεε θυμούνται και θα γίνεις το μέσ
σον για να οδηγηθούν
δ
στον Χριστό.
Χ

Να τα κοιτάς και ρίχνοντας τους ματιές να προσεύχεσαι γι’ αυτά.
Εσύ με την σκέψη ότι θα φύγεις για μοναχή, δεν σου κάνει καρδιά
να δουλέψεις στο σχολείο. Έτσι χάνεις πολλές χαρές από τα παιδιά.
Εκείνα σε αγαπούν, σε θεωρούν σαν μητέρα τους. Να μην τους
δείχνεις ψεύτικη αγάπη.
Ακόμη, εκεί μέσα μπορείς να κάνεις πολλή ιεραποστολή.
Υπάρχουν άνθρωποι δίπλα σου που θέλουν να πλησιάσουν τον
Χριστό και πρέπει να τους βοηθήσεις.
Από σήμερα άλλαξε τακτική.
Κάθε έναν που βλέπεις να τον βοηθάς με την ευχή.
Όταν προσεύχεσαι γι’ αυτόν, του στέλνει ο Θεός Χάρη.
Τον κάνεις πιο αγαθό, τον ενώνεις με τον Χριστό.
Ενώ όταν αγανακτείς μέσα σου, του στέλνεις άλλα πράγματα.
Για κανέναν να μην αγανακτείς και για κανέναν να μην δείχνεις
κακία.
Πρέπει να ενωθείς με την Εκκλησία και να δείχνεις αγάπη σε όλους.
Αυτό σε βοηθάει να προετοιμάζεσαι.
Λέμε «καλόν Παράδεισο». Από δω μπορείς να ζήσεις τον Παράδεισο.
Προσφέροντας θα χαίρεσαι. Πώς θα γίνεις ασκήτρια, αν δεν ενωθείς με την Εκκλησία;
Πριν μπεις στο σχολείο, να πεις ένα δυνατό «Κύριε Ιησού Χριστέ
ελέησόν με».
Όλους να τους χαιρετήσεις με γνήσιο χαμόγελο.
Θα χαμογελάσεις στα παιδιά, θα τ’ αγκαλιάσεις με το μάτι σου και
όπως τα βλέπεις καθισμένα στα θρανία να ευχηθείς εσωτερικά γι’ αυτά.
[…] Εσύ άφησες τον εαυτό σου ελεύθερο για να δείχνεις την αγάπη σου στα παιδάκια;
Μην φοβάσαι που τα παιδάκια είναι εκδηλωτικά.
Άφησε τα να εκδηλώνονται.
Να είσαι χαμογελαστή και συγκαταβατική στην αγάπη που σου
δείχνουν.
Από το βιβλίο της Μοναχής Πορφυρίας (Σπυριδούλας Μόσχου), «Μαθητεία στον Γέροντα Πορφύριο»,
εκδόσεις η “Μεταμόρφωσις του Σωτήρος”, Μήλεσι.

