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Την περασμένη Κυριακή ο λόγος του Θεού μας είχε πει πως η ζωή μας είναι
ένα δώρο του Θεού για μας που εμείς όμως πρέπει να την διαθέσουμε στην
υπηρεσία των άλλων. Ένα δώρο το οποίο οφείλουμε να χαρίσουμε στους άλλους και
να ξέρουμε και εμείς να δεχόμαστε όσα οι άλλοι μας προσφέρουν.
Ο κάθε ένας από μας έχει κάποιο δώρο που ο άλλος δεν έχει. Η Εκκλησία
χρειάζεται τα δώρα όλων γιατί ο κάθε ένας την εμπλουτίζει τα προσωπικά του
δώρα. Πρόκειται για ένα εμπλουτισμό από τον οποίο ωφελούνται όλοι όσοι
αποτελούν την Εκκλησία και κατ’ επέκταση των ανθρώπινη κοινωνία. Ο κάθε ένας
μας μπορεί να μείνει αυτός που είναι αλλά μαζί με τους άλλους
και για τους άλλους πρέπει να εργαστούμε για να
καταστήσουμε πιο ζωντανή και πιο όμορφη τη μεγάλη
οικογένειά μας που λέγεται Εκκλησία.
Δεν πρέπει να ζηλεύουμε όταν βλέπουμε ότι κάποιος τα
καταφέρνει καλύτερα από μας. Πρέπει να ξεπεράσουμε τον
εγωισμό μας και να ξέρουμε να δεχόμαστε την προσφορά των
άλλων. Μάλιστα πρέπει να κάνουμε κάτι ακόμα παραπάνω να
το θεωρούμε αυτό ως αιτία για να γίνουμε ακόμη καλύτεροι.
Ας θυμηθούμε τη φράση του Ευαγγελίου: «Το πνεύμα όπου θέλει πνέει».
Υπάρχει ένας κίνδυνος για εκείνους που θεωρούν ή που σκέπτονται σαν τον
Ιησού το γιό του Ναυή ή τους Αποστόλους την περασμένη Κυριακή: το να νομίζουν
ότι κατέχουν το μονοπώλιο της αλήθειας.
Ο Χριστός αντίθετα μας καλεί να δούμε σ’ αυτούς «που δεν είναι δικοί μας»
όχι κάποιους εχθρούς αλλά πρόσωπα που αναζητούν την αλήθεια και που ίσως
έχουν φθάσει πριν από μας στην ανακάλυψή της.
Ο Θεός είναι ελεύθερος να δώσει τα δώρα του όπου θέλει και όσα θέλει.
Πρέπει να μάθουμε να δεχτούμε τον εαυτό μας όπως είμαστε προσπαθώντας κάθε
μέρα να γινόμαστε καλύτεροι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε σύγκριση του εαυτού μας
με τους άλλους. Αν το κάνουμε αυτό υπάρχει κίνδυνος να αποκτήσουμε το αίσθημα
της κατωτερότητας ή το αντίθετο να γίνουμε εγωιστές .
Πρέπει να μάθουμε να ανεχόμαστε και να κατανοούμε. Να συμπάσχουμε και
να εκτιμούμε.
(πίσω η συνέχεια)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 30 Σεπτεμβρίου
26η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Αγ. Ιερωνύμου, πρεσβυτέρου
10.00 Θεία Λειτουργία
---------------------------------------------------ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Οκτωβρίου
Αγ. Θηρεσίας του βρέφους Ιησού, παρθένου
18.45 Απαγγελία του Αγίου Ροδαρίου
19.00 Θεία Λειτουργία
---------------------------------------------------ΤΡΙΤΗ, 2 Οκτωβρίου
Αγ. Αγγέλων Φυλάκων
---------------------------------------------------ΤΕΤΑΡΤΗ, 3 Οκτωβρίου
Αγ. Διονυσίου Αρεοπαγείτου,
πρώτου επισκόπου Αθηνών
18.45 Απαγγελία του Αγίου Ροδαρίου
19.00 Θεία Λειτουργία
---------------------------------------------------ΠΕΜΠΤΗ, 4 Οκτωβρίου
Αγ. Φραγκίσκου της Ασσίζης
15.00 Τέλεση Γάμου (Μητρόπολη)
18.30 Θεία Λειτουργία
(Αγ. Αντώνιος, Κάστρο)
---------------------------------------------------ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 5 Οκτωβρίου
1η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Αγ. Χαριτίνης
19.00 Θεία Λειτουργία
---------------------------------------------------ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 Οκτωβρίου
Αγ. Βρουνώνος, πρεσβυτέρου
---------------------------------------------------ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 Οκτωβρίου
27η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟΔΑΡΙΟΥ
10.00 Θεία Λειτουργία

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Ας μη ζηλεύουμε λοιπόν στους
άλλους τα χαρίσματα που εμείς δεν
έχουμε. Όταν δεν συμμεριζόμαστε μία
ιδέα του άλλου, αρχίζει το καθήκον του
σεβασμού, γιατί είναι δυνατό αυτή η ιδέα
να είναι καλύτερη από τη δική μας.
Ας μάθουμε να βλέπουμε παντού το
καλό που υπάρχει ακόμα σε εκείνους που
δεν σκέπτονται όπως εμάς. Ας μη
θεωρούμε τους εαυτούς μας μονοπώλιο
της αλήθειας. Ας αναγνωρίζουμε την
αλήθεια ακόμη και στους αντιπάλους μας,
ακόμη και όταν αυτή είναι ατελής.
Ας
δεχόμαστε
πάντοτε
την
διαφορετικότητα γιατί είναι θέλημα του
Θεού, είναι εμπλουτισμός, ας βλέπουμε το
καλό που υπάρχει στους άλλους, γιατί αν
ασχολούμαστε πολύ με τα λάθη των
άλλων υπάρχει κίνδυνος να μη βρούμε
καιρό να διορθώσουμε τα δικά μας λάθη.
(από τα κηρύγματα
του Αρχιεπισκόπου Νικολάου)

Το μονόγραμμα του ιχθύος αποτελεί
ένα από αρχαιότερα σύμβολα του
Χριστιανισμού. Σημαίνει:

Ιησούς
Χριστός
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ (Τήνος) Θεού
Υιός
Τηλ.: (+30) 22830 22382
Σωτήρας.
---------------------------ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΟΡΙΑΣ
Κατά την περίοδο των διωγμών ήταν
Τηλ.: (+30) 22850 22470
σημάδι αναγνώρισης που χρησιμοποιΚιν.: (+30) 6973676586
ούσαν οι χριστιανοί αναμεταξύ τους.
e-mail: dongeopal@gmail.com
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

