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‘

Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην
αινείτε ουρανοί Θεού την δόξα
Σήμερα δυστυχῶς ἄρχισαν αὐτὰ νὰ μὴν τὰ
προσέχουν. ᾿Αμελοῦν. Θυμηθῆτε ὅμως τὰ λόγια μου·
παιδί, ποὺ ἡ μάνα δὲν τὸ σαραντίζει, θὰ γίνῃ τέρας. Θὰ
γεμίσῃ ὁ κόσμος ἀπὸ κακούργους.Συνήθιζαν, λοιπόν, οἱ
Ἑβραῖοι στὶς σαράντα ἡμέρες νὰ φέρνουν τὸ παιδὶ στὸ
ναό, καὶ συγχρόνως νὰ προσφέρουν δῶρα. Ἂν ἦταν
πλούσιοι, πήγαιναν ἕνα βόδι, ἕνα δαμαλάκι·ἂν ἦταν
φτωχοί, πήγαιναν ἕνα ζευγάρι τρυγόνια ἢ δυὸ μικρὰ
περιστέρια. Γιατί; Γιὰ νὰ εὐχαριστήσουν τὸ Θεό, ποὺ
ἔδωσε τὸ παιδί. Διότι τὸ παιδὶ εἶνε ὁ μπουναμᾶς τοῦ
οὐρανοῦ, τὸ πιὸ μεγάλο δῶρο. Δὲν πά᾿ νά ᾿χῃ τὸ σπίτι
ῥαδιόφωνα τηλεοράσεις κι ὅ,τι ἄλλο θέ᾿ς· ἂν μέσα σ᾿ αὐτὸ
δὲν ἀκούγεται κλάμα παιδιοῦ,κάτι λείπει. Γι᾿ αὐτὸ οἱ
γονεῖς νὰ εὐχαριστοῦν τὸ Θεό.
Διότι τὸ παιδὶ δὲν τὸ ἔκανες ἐσύ – λάθος ἔχεις. Ἅμα ὁ
Θεὸς δὲν εὐλογήση τὰ δέντρα, καρπὸ δὲν πιάνουν· κι ἅμα
ὁ Θεὸς δὲν εὐλογήσῃ τὴ γῆ, σπαρτὰ δὲν θερίζεις. Κι ἅμα ὁ
Θεὸς δὲν εὐλογήσῃ τὴν κοιλιὰ τῆς γυναίκας, ἂς πάῃ σ᾿
ὅλους τοὺς γιατρούς, παιδὶ δὲν κάνει.
Τὰ παιδιὰ τὰ δίνει ὁ Θεός. Γι᾿ αὐτὸ οἱ μανάδες πρέπει
νὰ φέρνουν τὰ παιδιά τους στὴν ἐκκλησιὰ ὅταν γίνωνται
σαράντα ἡμερῶν, νὰ τὰ σαραντίζουν καὶ νὰ εὐλογοῦνται.
Αὐτὸ ἔκανε ἡ Παναγία, αὐτὸ νὰ κάνουμε κ᾿ ἐμεῖς.
Ἡ Παναγία πῆρε στὴν ἀγκαλιά της τὸ Χριστὸ καὶ μαζὶ
μὲ τὸν δίκαιο Ἰωσὴφ τὸν προστάτη πῆγαν στὸ ναὸ τοῦ
Σολομῶντος. Μαζί της πῆγαν κι ἄλλες γυναῖκες πλούσιες.
Τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων εἶνε στοὺς πλουσίους. Ἐκείνη
ἦταν φτωχιὰ καὶ κανείς δὲν τὴν πρόσεχε. Ἀλλὰ τί λέω;
Κάποιος τὴν πρόσεξε. Ποιός; Ἕνας γέροντας ποὺ τὸν
ἔλεγαν Συμεών . Τί ἦταν αὐτός;Αὐτὸς διάβαζε τὴν ἁγία
Γραφή, διάβαζε τοὺς προφήτας, καὶ ἀπὸ ᾿κεῖ ἔμαθε, ὅτι
μιὰ μέρα «θὰ ἀνατείλῃ ἕνα ἄστρο» στὸν κόσμο· ἔμαθε, ὅτι
θὰ ἔρθῃ «ἕνας ἄνθρωπος», ὁ Μεσσίας, ὁ Λυτρωτὴς τοῦ
κόσμου, ὁ Χριστός (βλ. Ἀριθμ. 24,17) .
Ο Νέος Ιμβριακός Παλμός εύχεται στους αναγνώστες
του, καλό και θεάρεστο Τριώδιο και αγωνιστική
Μεγάλη Σαρακοστή.

ὙΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.
Θέλεις να δεις το Χριστό;
Τὴν πρώτη (1η) Ἰανουαρίου ἦταν τοῦ ἁγίου
Βασιλείου. Χθὲς πρώτη (1η) Φεβρουαρίου ἦταν τοῦ ἁγίου
Τρύφωνος. Καὶ σήμερα; Σήμερα δὲν ἑορτάζει ἅγιος.
Ἑορτάζει ὁ βασιλεὺς τῶν ἁγίων, ὁ ἀρχηγὸς τῆς πίστεώς
μας, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Εἶνε δεσποτικὴ ἑορτή,
ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς. Τί εἶνε ἡ Ὑπαπαντή; Μὲ ἁπλᾶ
λόγια θὰ τὸ ἐξηγήσουμε.
Ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου, δὲν ἦταν μόνο ἄνθρωπος,
ἦταν καὶ Θεός. Καὶ ὡς Θεὸς δὲν ὑπάρχει στιγμὴ τοῦ
χρόνου ποὺ νὰ μὴν ὑπάρχῃ. Ὑπάρχει πάντοτε. Εἶνε αὐτὸ
ποὺ λέμε «νῦν καὶ ἀεί». Ἐμεῖς εἴμεθα στὸ «νῦν», τώρα,ἐνῷ
ὁ Χριστὸς εἶνε καὶ στὸ «ἀεί», πάντοτε· «…νῦν καὶ ἀεὶ καὶ
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων». Ὡς Θεὸς λοιπὸν εἶνε
αἰώνιος, ὡς ἄνθρωπος ὅμως, ποὺ ἐφόρεσε σάρκα, μπῆκε
στὴν ἱστορία, στὸ χρόνο. Γεννήθηκε σὲ ὡρισμένο χρόνο
καὶ τόπο, σὲ ἕνα μικρὸ χωριό.Γεννήθηκε σὰν ἕνα φτωχὸ
νήπιο. Ἡ Mάνα του δὲν εἶχε ποῦ νὰ τὸν βάλῃ, καὶ τὸν
ἔβαλε στὸ παχνὶ τῶν ζῴων. Γεννήθηκε σὲ μιὰ σπηλιά, σ᾿
ἕνα σταῦλο. Ποιός θὰ φανταζόταν, ὅτιτὸ νήπιο ἐκεῖνο εἶνε
ὁ βασιλεὺς τοῦ κόσμου; Πέρασαν ἀπὸ τὴ Γέννησι σαράντα
ἡμέρες. Τὴν τεσσαρακοστὴ ἡμέρα εἶχαν τότε συνήθεια,
ὅπως καὶ τώρα, νὰ πηγαίνουν τὸ βρέφος στὸ ναό. Τὸ
πήγαιναν γιὰ νὰ τὸ ἁγιάσουν, νὰ τὸ καθαρίσουν, νὰ
σαραντίσῃ ἡ μάνα.
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Ὁ Συμεὼν ὅμως λυπόταν ὅτι δὲν θὰ ζήσῃ νὰ δῇ τὸ Χριστό
. Τέτοια λαχτάρα εἶχε. Καὶ ἔλεγε· Θεέ μου,ἄφησέ με νὰ
ζήσω ἂς δῶ τὸ Χριστὸ κι ἂς πεθάνω!… Καὶ ὁ Θεὸς ἄκουσε
τὴν προσευχή του.Τὴν ὥρα ποὺ ἡ Παναγία ἔφθανε στὸ
ναό, ὁ Συμεὼν ἄκουσε φωνή· Πήγαινε τώρα στὸ ναό, κ᾿
ἐκεῖ θὰ δῇς τὸ Χριστό!… Ἔκανε φτερὰ στὰ πόδια ὁ
γέροντας καὶ νάτον στὸ ναό.Ἀλλὰ ἐκεῖ ἦταν πολλὲς
γυναῖκες· ποιά ἀπ᾿ ὅλες ἦταν ἡ Παναγία; Ὅπως ὁ Θεὸς
φώτισε τὸν ᾿Iωάννη τὸν Πρόδρομο καὶ ἀνάμεσα στὶς
χιλιάδες ποὺ βαπτίζονταν ἐκεῖ στὸ ποτάμι διέκρινε τὸ
Χριστό, ἔτσι ἐδῶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο φώτισε τὸν Συμεὼν νὰ
διακρίνῃ τὸ Χριστὸ καὶ νὰ καταλάβῃ ποιά εἶνε ἡ Παναγία.
Καὶ
τότε πλησίασε κοντά.
Τὰ
μάτια
του
βούρκωσαν.Ὕψωσε τὸ βλέμμα στὸν οὐρανό, πῆρε στὴν
ἀγκαλιά του τὸ Χριστό, ἔκανε τὴν προσευχή του καὶ εἶπε·
«Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, Δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά
σου ἐν εἰρήνῃ…» · τώρα, λέει, ἂς πεθάνω· εἶδα τὸ Χριστό
(Λουκ. 2,29).
Μετὰ ὁ Συμεὼν εἶπε· Αὐτὸ τὸ παιδὶ θὰ συγκλονίσῃ
τὸν κόσμο. Κανένας ἄλλος δὲν θ᾽ ἀλλάξῃ τὸν κόσμο ὅπως
αὐτό. Αὐτὸ τὸ παιδὶ ἄλλοι θὰ τὸ ἀγαπήσουν καὶ γιὰ τὴν
ἀγάπη του θὰ θυσιάσουν τὰ πάντα, κι ἄλλοι θὰ τὸ
μισήσουν… Καὶ ἔτσι εἶνε. Τὸ Χριστὸ ἢ θὰ τὸν ἀγαπήσῃς ἢ
θὰ τὸν μισήσῃς. Καὶ θὰ γίνῃ πόλεμος μεγάλος· οἱ
ἀντίχριστοι θὰ τὸν πολεμοῦν, οἱ ἄλλοι θὰ τὸν λατρεύουν,
καὶ τέλος θὰ νικήσῃ ὁ Χριστός. Φαντάσου τώρα τὸ Συμεὼν
νὰ βλέπῃ ἕνα μικρὸ παιδάκι καὶ νὰ λέῃ αὐτὰ τὰ πράγματα!
Καὶ τὰ βλέπουμε σήμερα πραγματοποιούμενα.
Κατόπιν συνέχισε πρὸς τὴν Παναγία · Μάνα εὐλογημένη,
μάνα εὐτυχισμένη, ἀλλὰ καὶ μάνα πικραμένη!
Εὐλογημένη, γιατὶ γέννησες τὸ Χριστό. Πικραμένη, γιατὶ
θὰ τὸν δεις τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ νὰ τὸν καρφώνουν οἱ
ἀντίχριστοι, κ᾿ ἐσένα μαχαίρι δίκοπο θὰ περάσῃ τὴν
καρδιά σου… Αὐτὰ εἶπε ὁ Συμεών.Στὸ ναὸ ἦταν τότε καὶ
μιὰ γριὰ χήρα 84χρονῶν, ἡ Ἄννα . Αὐτὴ παντρεύτηκε,
ἔζησε 7χρόνια μὲ τὸν ἄντρα της, μετὰ χήρευσε καὶ δὲν
ἦλθε σὲ δεύτερο γάμο, δὲν ξαναπαντρεύτηκε. Γιατὶ μιά
φορὰ παντρεύονται οἱ ἄνθρωποι. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια
ἔτσι ἦταν. Γιὰ ἰδέστε καὶ τὰ τρυγόνια. Ἔχουν ἀγάπη.
Σκότωσε ὁκυνηγὸς τὸ ἀρσενικό; τὸ θηλυκὸ δὲν
ζευγαρώνει πλέον μὲ ἄλλο ἀρσενικό. Γι᾿ αὐτὸ λένε
«ἀγαπιοῦνται σὰν τὰ τρυγόνια». Τώρα ὅμως βλέπεις τὸν
ἄλλο, ἀκόμα δὲν ἔθαψε τὴ γυναῖκα του καὶ ζητάει νέα
γυναῖκα· καὶ βλέπεις τὴν ἄλλη, ἀκόμα δὲν ἔθαψε τὸν
ἄντρα της καὶ ζητάει δεύτερο ἄντρα. Ὄχι, δὲν εἶνε ἔτσι τὰ
πράγματα. Ἕνας ἄντρας καὶ μιά γυναίκα εἶνε ὁ ἰδεώδης
γάμος ποὺ εὐλογεῖ ὁ Χριστός.Ἔτσι ἔζησε ἡ Ἅννα. Καὶ τώρα
δὲν πήγαινε ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι νὰ κουτσομπολεύῃ καὶ νὰ
κατακρίνῃ. Ἦταν διαρκῶς στὸ ναό, νήστευε,προσευχόταν,
ὑπηρετοῦσε τὸ Θεὸ καὶ διάβαζε τὴ Γραφή. Κι ὅταν εἶδε τὸ
Χριστὸ στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Συμεών, ἔτρεξε κι αὐτὴ κοντά,

δοξολογοῦσε τὸ Θεὸ καὶ κήρυττε τὸ Χριστὸ στοὺς
προσκυνητάς.
Αὐτὴ εἶνε, ἀγαπητοί μου, ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς.
Μπορεῖ τώρα κάποιος νὰ πῇ· Ἄχ πόσο ἤθελα κ᾿ ἐγὼ νὰ
ζοῦσα τότε καὶ νὰ δῶ τὸ Χριστό!… Ὑπάρχει σήμερα τέτοια
λαχτάρα; Ἐπιθυμοῦμε νὰ δοῦμε τὸ Χριστό , ὅπως ὁ
Συμεὼν καὶ ἡ Ἄννα; Ἀλλ᾿ ἂν ζητοῦμε αὐτό, τὸ ἔχουμε.
Ὑπάρχει τρόπος νὰ δῇς τὸ Χριστό. Ποῦ νὰ τὸν δῇς; ᾿Eδῶ.
Δὲν εἶνε ἀνάγκη οὔτε στὰ Ἰεροσόλυμα νὰ πᾷς, οὔτε στὰ
οὐράνια ν᾿ ἀνεβῇς, οὔτε ὁράματα νὰ δῇς. Μπορεῖς νὰ δῇς
τὸ Χριστὸ στὴν Ἐκκλησία!
Ἀπίστευτο, ἀλλὰ ἀληθινό.Τὰ παλιὰ τὰ χρόνια, ποὺ οἱ
ἄνθρωποι ἦταν ἅγιοι, ἂς μὴν εἶχαν σχολεῖα, εἶχαν ὅμως
Θεό.Ἔρχονταν στὴν ἐκκλησία, κι ὅταν ἔβγαινε τὸ
δισκοπότηρο, –δὲν εἶνε ψέμα–ἔβλεπαν τὸ Χριστό, τὴν
Παναγιά, ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους· γιατὶ εἶχαν μάτια
ἀγγελικά. Ἐμεῖς τώρα ἔχουμε μάτια κτηνώδη (μάτια
σκύλου, μάτια χοίρου, μάτια τίγρεως, μάτια λιονταριοῦ).
Καὶ τέτοια μάτια δὲν εἶνε ἄξια νὰ βλέπουν τέτοια
ὁράματα. Ὅταν τὰ χέρια καὶ τὰ κορμιὰ εἶνε ἀκάθαρτα,
τότε καὶ τὰ μάτια εἶνε ἁμαρτωλὰ καὶ ἀνάξια. Γιὰ νὰ δῇς τὸ
Χριστό, πρέπει νὰ ᾿χῃς καθαρὴ τὴν καρδιά (βλ. Ματθ. 5,8)
.
Ἐδῶ εἶνε ὁ Χριστός . Ὅσα λέει ὁ παπᾶς κι ὁ ψάλτης, ὅλα
εἶνε λόγια τοῦ Χριστοῦ. Μὰ δὲν τὰ καταλαβαίνουμε. Γιατὶ
ἂν πάρῃς μιὰ κιθάρα ἢ ἕνα βιολὶ καὶ πᾷς καὶ παίξῃς σ᾿ ἕνα
στάβλο, τὰ γαϊδούρια δὲν καταλαβαίνουν τὴ μουσική σου·
αὐτὰ θέλουν σανό. Καὶ ἂν μπροστὰ στὰ γουρούνια
πετάξῃς διαμάντια, δὲν συγκινοῦνται· αὐτὰ θέλουν λάσπη
καὶ ἀκαθαρσία. Καὶ οἱ ἄνθρωποι σήμερα δὲν θέλουν
διαμάντια καὶ πολύτιμα πράγματα· θέλουν ψευτιές, ποὺ
ἔχει τὸ ῥάδιο καὶ ἡ τηλεόρασι. Ἐκεῖ τὸ αὐτάκι μας καὶ
ἐκεῖ τὰ μάτια μας, ὧρες ὁλόκληρες, νὰ δοῦμε κορμιὰ
γυμνά, ν᾿ ἀκούσουμε τραγούδια αἰσχρά…
Ἀδέρφια μου, δὲν λέω ψέματα. Σᾶς λέω τὴν ἀλήθεια,
ποὺ κι ἂν ἐμεῖς τὴν ἀρνηθοῦμε, κι αὐτὲς οἱ πέτρες θὰ τὴ
φωνάξουν· ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ ἀληθινὸς Θεός! Ὅπου εἶνε ὁ
Χριστός,εἶνε ἡ ἀλήθεια· ὅπου λείπει ὁ Χριστός, εἶνε τὸ
ψέμα. Ὅπου εἶνε ὁ Χριστός, εἶνε ἡ δικαιοσύνη, ἡ λευτεριά,
ἡ ἀγάπη, ἡ εἰρήνη, ὁ παράδεισος· ὅπου λείπει ὁ Χριστός,
εἶνε ἡ ἀδικία, ἡ σκλαβιά, τὸ μῖσος, ὁ πόλεμος, ἡ κόλασι.
Διαλέξτε καὶ πάρτε. Κλεῖστε τὰ ῥαδιόφωνα, κλεῖστε τὶς
τηλεοράσεις, κι ἀνοῖξτε τὴν καρδιά σας νὰ μπῇ ὁ Χριστός,
νὰ δῆτε τὸ Χριστό· ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
† ἐπίσκοπος ΑὐγουστῖνοςἈπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ
[Ἁγίου Βασιλείου] Φιλώτα - Ἀμυνταίου τὴν
2-2-1975.
https://www.zoiforos.gr/index.php/
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μπορούμε να τις κρίνουμε εμείς αλλά ο πνευματικός
πατήρ που μας παρακολουθεί και στου οποίου το
πετραχήλι έχουμε εναποθέσει τη ζωή μας.
Αντιμετωπίζουμε το Άγιο Ποτήριο όχι σαν να είναι μέσα
ο Χριστός, αλλά σαν να είναι ψωμί και κρασί το οποίο
πρέπει να λάβουμε για να μας πάει καλά η χρονιά και να
μας έχει ο Θεός καλά, μην πάθουμε κάτι και
αρρωστήσουμε. Νομίζουμε ότι η Θεία Μετάληψη θα μας
προσφέρει κάποια επίγεια υλική ευλογία σε εμάς ή στα
παιδιά μας. Πόση πλάνη Θεέ μου….
https://euxh.gr/theologia/katixitika/so

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ Η ΨΩΜΑΚΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΑΚΙ ΓΙΑ
ΕΘΙΜΟ;
Θεία Κοινωνία Σώμα και Αίμα Χριστού Θεία Μετάληψη
Εξομολόγηση Νηστεία

Συνέχεια στην επόμενη σελ
--------------------------------------------------------------------------

Να βγαίνει το Άγιο Ποτήριο λέγοντας ο Ιερέας «Μετά
φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε» και να
μην πιστεύουμε ότι είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο το Σώμα
και το Αίμα του Χριστού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 26/11/2020 ο Γεώργιος Δοροβίτσας του
Ιωάνου και της Μαρίσς ( το γένος Κουτσούκου
από Σχοινούδι της Ίμβρου) και η Παρασκευή
Μπουτάλα του Εμμανουήλ και Ζωής ( από το
Σχοινούδι & τα Αγρίδια της Ίμβρου) απέκτησαν τα
πρώτα τους παιδάκια δίδυμα αγόρι & κορίτσι.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν καλά βαφτίσια και καλή
δύναμη για να τα μεγαλώσουν.
ΓΑΜΟΙ
Στις 3 Οκτωβρίου 2020 ο Σπύρος
Πετρόπουλος και η Καλλιόπη Λεβησιάνου
(εγγονή του Γεωργίου και της Καλλιόπης Πινύρου
το Σχοινούδι της Ίμβρου) τέλεσαν τους γάμους
των στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής Ν. Σμύρνης
Ευχόμαστε να είναι πολύχρονοι και ευτυχισμένοι,
με καλούς και πολλούς απογόνους.
ΘΑΝΑΤΟΙ
Στις 10/12/2020
απεβίωσε στην Αθήνα η
Κωσταντινιά Χρηστάκη το γένος Κακλιώτη ( από τα
Σχοινούδι της Ίμβρου σε ηλικία 99 ετών.

αλλά «κάτι» για να πάει καλά η χρονιά καλά και να
κοινωνήσουμε για το καλό.
Τις τελευταίες μέρες καθημερινά με συναντάει κόσμος
στα μαγαζιά και στον δρόμο λέγοντας : «Τι ώρα θα
βγάλεις τη Θεία Κοινωνία ανήμερα της Παναγίας;»,
«Πάτερ μου τρεις μέρες τρώω άλαδο γι’ αυτό θα
Κοινωνήσω». «Πάτερ δεν έχω φάει κρέας δέκα μέρες και
θα έρθω να μεταλάβω , έχω προετοιμαστεί», «Πάτερ,
λέω να έρθω να Κοινωνήσω αύριο, έτσι μου ’ρθε, τι λες;
». Για εξομολόγηση, μετάνοια και πνευματική συστολή
ούτε λόγος. Το ότι έφαγες χόρτα άλαδα μια βδομάδα
αλλά έχεις φάει δέκα ανθρώπους με τη γλώσσα και τους
λογισμούς σου δεν το εξετάζουμε... Έτσι βλέπουμε
ανθρώπους να κοινωνούν και να είναι και «της
Εκκλησίας άνθρωποι» αλλά για κάποιο λόγο κάθε χρόνο
γίνονται χειρότεροι , γιατί άραγε;… Γιατί νιώθουν
αξιότητα και αυτοδικαίωση όταν πάνε στο Άγιο Ποτήριο
αλλά όχι μετάνοια και αυτό μπορεί να γίνει αίτιο
δαιμονισμού του ανθρώπου «ἄνθραξ γάρ ἐστι τούς
ἀναξίους φλέγων».

Στις
23/12/2020
απεβίωσε
στην
Κωνσταντινούπολη ο Σπύρος Βιρτσιώνης ( από
την Παναγία της Ίμβρου)σε ηλικία 87 ετών.
Στις 21/12/ 2020 απεβίωσε στην Ν,Αφρική ο
Δημήτριος Ντόπας (από την Παναγία της Ίμβρου)
σε ηλικία 79 ετών

Το ότι απλά νηστέψαμε δεν σημαίνει ότι μπορούμε να
μεταλάβουμε. Η νηστεία είναι ένα μέσο πνευματικού
αγώνα και όχι ο σκοπός. Ο πνευματικός-εξομολόγος θα
κρίνει αν θα μπορούμε αν ενωθούμε με τον Χριστό, με
την προϋπόθεση ότι έχουμε μετάνοια και κοινωνεί η ίδια
μας η ζωή καθημερινά με τον Χριστό και τους
ανθρώπους.

Στις
28/01/2021
απεβίωσε
στην
Κωνσταντινούπολη η Ανδριάνα Μπρί το γένος
Καλνή – Πατατζή (από το Σχοινούδι της Ίμβρου)
σε ηλικία 72 ετών.
Απεβίωσε στην Αθήνα ο Κώστας Τσουκάρης
(από τα Αγρίδια της Ίμβρου) σε ηλικία 54 ετών.
Ευχόμαστε να έχουν όλοι τους καλό
Παράδεισο.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους των.

Η Θεία Κοινωνία δεν είναι έθιμο, όπως η γιορτή του
μελιού , του κρασιού και του αγρότη. Η Θεία Κοινωνία
είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου. Για να ενωθούμε
μαζί Του χρειάζονται πνευματικές προϋποθέσεις που δεν
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Αν νομίζουμε ότι Κοινωνώντας τρεις φορές τον χρόνο με
λίγη νηστεία θα πάμε στον παράδεισο ή θα έχουμε
ευλογίες του Θεού για να κερδίσουμε κανένα λαχείο , τότε
ζούμε σε πλάνη. Αν ήταν τόσο απλά και ωραία τα
πράγματα δεν θα είχαμε ασκητές , στυλίτες ανθρώπους
που έδωσαν αίμα για να λάβουν Άγιο Πνεύμα με άσκηση
και κόπους. Εμείς νομίζουμε ότι επειδή θα πάμε με την
κολόνια, το κουστουμάκι και το ταγεράκι στον Ναό
έχοντας φάει ραδίκια άλαδα το βράδυ, θα δούμε το
Άκτιστο Φως. Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε με
περισσότερη σοβαρότητα κοινωνικά γεγονότα από το
Άγιο Ποτήριο. Για αυτό και σύμφωνα με τη λατρευτική
τάξη της Εκκλησίας, όταν ο Ιερέας κοινωνεί τον κόσμο,
πρέπει να είμαστε όρθιοι και σιωπηλοί , σε αντίθεση με
αυτό που συμβαίνει συνήθως, δηλαδή ότι εκείνη την ώρα
πολλοί βρίσκουν ευκαιρία για λίγο κουτσομπολιό.
Τι είναι η Θεία Κοινωνία ;… Χαρακτηριστική η ευχή του
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην ακολουθία της
Θείας Μεταλήψεως:
Πιστεύω, Κύριε, καὶ ὁμολογῶ ὅτι σὺ εἶ ἀληθῶς ὁ Χριστός,
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ ἐλθὼν εἰς τὸν κόσμον
ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὦν πρῶτὸς εἰμι ἐγώ. Ἔτι πιστεύω ὅτι
τοῦτο αὐτό ἐστι τὸ ἄχραντον Σῶμά σου καὶ τοῦτο αὐτό
ἐστι τὸ τίμιον Αἷμά σου. Δέομαι οὖν σου· Ἐλέησόν με καὶ
συγχώρησὸν μοι τὰ παραπτώματά μου, τὰ ἑκούσια καὶ τὰ
ἀκούσια, τὰ ἐν λόγῳ, τὰ ἐν ἔργῳ, τὰ ἐν γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ·
καὶ ἀξίωσόν με ἀκατακρίτως μετασχεῖν τῶν ἀχράντων σου
μυστηρίων, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.
Ἀμήν.
Αυτό είναι το θεμελίωμα των πάντων , αυτή είναι η πίστη
μας. Αυτή είναι η αλήθεια.https://euxh.gr/theologia/katixitika/so

Ευχαριστούμε
εκ βαθέων τους παρακάτω δωρητές.
Ξεινού Αφροδίτη (εφημ.)
20,00€
Χαλβατζή-Κουλουτμπάνη Ελένη (εφημ.)20,00€
Ανώνυμη (Ι.Ναός )
50,00€
Κούκουνας Δημήτριος ( Ι. Ναός)
50,00€
Φαναριώτης Γεώργιος (εφημ.)
35,00€
Γιαπτσέ Αικατερίνη (Ν.Αφρική από
διάθεση Ημερολογίων καθώς και
για Ι.Ναό και εφημερ.)
500,00€
Ευχαριστούμε ακόμη και τους εξής
συνεργάτες μας, που ανέλαβαν την διάθεση
των ημερολογίων μας, παρ΄όλες τις δυσκολίες
των μέτρων της πανδημίας .
Την Αικατερίνα Μπουτάλα , την Ειρήνη
Γραφιαδέλλη , την Παρασκευή Τσιγκρίτη, την
Άννα Κουλουτμάνη, τον Αντώνιο Μπακανιόζο,
την Μαρία Συναρέλη και λοιπούς.
ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ .Η …………………….
Συνέχεια από την προηγούμενη σελ.
Το ότι απλά νηστέψαμε δεν σημαίνει ότι μπορούμε να
μεταλάβουμε. Η νηστεία είναι ένα μέσο πνευματικού
αγώνα και όχι ο σκοπός. Ο πνευματικός-εξομολόγος θα
κρίνει αν θα μπορούμε αν ενωθούμε με τον Χριστό, με την
προϋπόθεση ότι έχουμε μετάνοια και κοινωνεί η ίδια μας
η ζωή καθημερινά με τον Χριστό και τους ανθρώπους.
Η Θεία Κοινωνία δεν είναι έθιμο, όπως η γιορτή του
μελιού , του κρασιού και του αγρότη. Η Θεία Κοινωνία
είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου. Για να ενωθούμε
μαζί Του χρειάζονται πνευματικές προϋποθέσεις που δεν
μπορούμε να τις κρίνουμε εμείς αλλά ο πνευματικός
πατήρ που μας παρακολουθεί και στου οποίου το
πετραχήλι έχουμε εναποθέσει τη ζωή μας.
Αντιμετωπίζουμε το Άγιο Ποτήριο όχι σαν να είναι μέσα ο
Χριστός, αλλά σαν να είναι ψωμί και κρασί το οποίο
πρέπει να λάβουμε για να μας πάει καλά η χρονιά και να
μας έχει ο Θεός καλά, μην πάθουμε κάτι και
αρρωστήσουμε. Νομίζουμε ότι η Θεία Μετάληψη θα μας
προσφέρει κάποια επίγεια υλική ευλογία σε εμάς ή στα
παιδιά μας. Πόση πλάνη Θεέ μου….
Βλέπουμε συχνά γονείς να έχουν απαίτηση να
κοινωνήσουν πρώτα τα παιδιά τους γιατί σιχαίνονται !!!
αν πάει άλλος πρώτος. Άλλες φορές βλέπουμε να
απομακρύνουν τα παιδιά από τη Θεία Κοινωνία αν δούνε
ότι κοινώνησε προηγουμένως κάποια ηλικιωμένη κυρία.
Μιλάμε για βλασφημία απίστευτου μεγέθους….

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε τους φίλους και αναγνώστες, του Ν. Ι.
Παλμού ότι, το ενημερωτικό μας έντυπο, (για λόγους
περιστολής δαπανών) θα κυκλοφορεί στο εξής, ανά τρίμηνο
και σε ολιγότερα αντίτυπα. Ωστόσο οι δυνάμενοι μπορείτε
να ενημερώνεστε μέσω
της ιστοσελίδας μας.
www.panagia-imvriotissa.gr
Νέος Ιμβριακός Παλμός
Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση
Ι.Ν. Παναγίας Ιμβριώτισσας
Οδός Ρόδου, Ντοροντό Σαλαμίνας, Τ.Κ. 18902
E-mail : info@panagia-imvriotissa.gr
URL: www.panagia-imvriotissa.gr
Υπεύθ. Έκδοσης: Χρήστος Ροδιάς 6972839949
Kατ’οίκον αποστολή : Προαιρετική εισφορά
Αρ. Λογαριασμ. ΕΤΕ : 18529605596
IBAN : GR 4901101850000018529605596
Κωδικός SWIFT Τραπέζης : ETHNGRAA
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