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Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Η αξία της νηστείας

«Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν
ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι
ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε,
ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς
νηστείας ἀγῶνα...»

Πόσο μεγάλο καλό είναι η νηστεία
και μέγιστο όπλο κατά του διαβόλου
και μετά το λουτρό του Βαπτίσματος
δεν πρέπει να προσέχουμε στην
καλοπέραση και στη μέθη και στο
πλούσιο τραπέζι, αλλά στη νηστεία.
Γι΄ αυτό ακριβώς και ο Κύριος
νήστεψε. Όχι επειδή ο Ίδιος είχε
ανάγκη, αλλά για να διδάξει εμάς...
Θαύμασε τη νηστεία και να την
υποδεχτείς με ανοιχτή αγκαλιά. Γιατί,
όταν και στο καμίνι βοηθεί και στο
λάκκο των λιονταριών προφυλάσσει
και δαίμονες διώχνει και ανακαλεί την
απόφαση του Θεού και συγκρατεί τη
μανία των παθών και μας επαναφέρει
στην ελευθερία και φέρνει μεγάλη
γαλήνη στους λογισμούς μας, δεν είναι
δείγμα του πιο μεγάλου παραλογισμού
να την αποφεύγουμε και να την
φοβόμαστε, ενώ είναι πηγή τόσων
πολλών αγαθών; Αν θελήσεις με
προσοχή να εξετάσεις το πράγμα, θα
διαπιστώσεις ότι η νηστεία είναι
μητέρα και της εξαιρετικής υγείας.
...Απομακρύνει από τη σκέψη μας
την τρικυμία των παθών...
Αγαπώ τη νηστεία, γιατί είναι
μητέρα σωφροσύνης και πηγή κάθε
φιλοσοφημένης πράξεως.

Σημείωμα της έκδοσης
Αρχίζει η Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή! Μοιάζει με αγώνα στο στάδιο, όπως κάνουν οι αθλητές.
Δεν αγωνιζόμαστε χωρίς σκοπό. Το βραβείο το απονέμει ο Χριστός στον αθλητή – Χριστιανό! Η
χαρά που σκορπίζει η παρουσία Του στη ζωή μας, η ζωή μαζί Του!
Ας σκεφτούμε: αξίζει ν’ αγωνιστούμε;
Καλή δύναμη! Καλόν αγώνα! Καλή Ανάσταση!
Προτίμα την αγάπη... από το μίσος.
Προτίμα το χαμόγελο... από το κατσούφιασμα.
Προτίμα να χτίζεις... παρά να γκρεμίζεις.
Προτίμα να επαινείς... παρά να κατακρίνεις.
Προτίμα να ανακουφίζεις... παρά να πληγώνεις.
Προτίμα να δίνεις... παρά να αρπάζεις.
Προτίμα να συγχωρείς... παρά να καταριέσαι.
Προτίμα να προσεύχεσαι... παρά να απελπίζεσαι.
Σίγουρα θα αισθανθείς καλύτερα !
Σίγουρα θα γίνεις σίγουρα καλύτερος !
Σίγουρα κάποιους θα κάνεις να νοιώσουν καλύτερα !

Πάντα αγκαλοφορούμενος να είναι ο Χριστός μας μες στην καρδιά μας!

Ο Γ. Σεφέρης για την Ελλάδα:

Ανήκω σε μια χώρα μικρή!
“Ἀνήκω σὲ μία χώρα μικρή. Ἕνα πέτρινο ἀκρωτήρι στὴ Μεσόγειο, ποὺ δὲν ἔχει
ἄλλο ἀγαθὸ παρὰ τὸν ἀγώνα τοῦ λαοῦ, τὴ θάλασσα, καὶ τὸ φῶς τοῦ ἥλιου. Εἶναι
μικρὸς ὁ τόπος μας, ἀλλὰ ἡ παράδοσή του εἶναι τεράστια καὶ τὸ πράγμα ποὺ τὴ
χαρακτηρίζει εἶναι ὅτι μᾶς παραδόθηκε χωρὶς διακοπή.
Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα δὲν ἔπαψε ποτὲ της νὰ μιλιέται. Δέχτηκε τὶς ἀλλοιώσεις ποὺ
δέχεται καθετὶ ζωντανό, ἀλλὰ δὲν παρουσιάζει κανένα χάσμα. Ἄλλο χαρακτηριστικὸ
αὐτῆς τῆς παράδοσης εἶναι ἡ ἀγάπη της γιὰ τὴν ἀνθρωπιά, κανόνας της εἶναι ἡ
δικαιοσύνη. Στὴν ἀρχαία τραγωδία, τὴν ὀργανωμένη μὲ τόση ἀκρίβεια, ὁ ἄνθρωπος
ποὺ ξεπερνᾶ τὸ μέτρο, πρέπει νὰ τιμωρηθεῖ ἀπὸ τὶς Ἐρινύες. Ὅσο γιὰ μένα
συγκινοῦμαι παρατηρώντας πὼς ἡ συνείδηση τῆς δικαιοσύνης εἶχε τόσο πολὺ
διαποτίσει τὴν ἑλληνικὴ ψυχή, ὥστε νὰ γίνει κανόνας τοῦ φυσικοῦκόσμου.
Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς διδασκάλους μου, τῶν ἀρχῶν τοῦ περασμένου αἰώνα, γράφει:
«… θὰ χαθοῦμε γιατί ἀδικήσαμε …» Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἦταν ἀγράμματος. Εἶχε μάθει
νὰ γράφει στὰ τριάντα πέντε χρόνια τῆς ἡλικίας του. Ἀλλὰ στὴν Ἑλλάδα τῶν ἡμερῶν
μας, ἡ προφορικὴ παράδοση πηγαίνει μακριὰ στὰ περασμένα ὅσο καὶ ἡ γραπτή. Τὸ
ἴδιο καὶ ἡ ποίηση. (...)
Ὅταν στὸ δρόμο τῆς Θήβας, ὁ Οἰδίπους συνάντησε τὴ Σφίγγα, κι αὐτὴ τοῦ ἔθεσε
τὸ αἴνιγμά της, ἡ ἀπόκρισή του ἦταν: ὁ ἄνθρωπος. Τούτη ἡ ἁπλὴ λέξη χάλασε τὸ
τέρας. Ἔχουμε πολλὰ τέρατα νὰ καταστρέψουμε. Ἂς συλλογιστοῦμε τὴν ἀπόκριση τοῦ
Οἰδίποδα».
(Ομιλία του Γιώργου Σεφέρη κατά την τελετή παραλαβής του Βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας,
11 Δεκεμβρίου 1963.-Σαν να το είπε χθές!)

Το σώμα μιλάει όταν...
Πολλές φορές ... Tο σώμα φωνάζει αυτό που σωπαίνει το στόμα. Το
κρυολόγημα "στάζει" όταν ο οργανισμός δεν κλαίει. Ο πονόλαιμος «φράζει»,
όταν δεν μπορεί να επικοινωνήσει τις αγωνίες. Το στομάχι καίει όταν ο θυμός
δεν μπορεί να βγει. Ο διαβήτης εισβάλει όταν η μοναξιά πονάει. Το σώμα
παχαίνει όταν η δυσαρέσκεια πιέζει. Ο πονοκέφαλος καταθλίβει όταν αυξάνουν
οι αμφιβολίες. Η καρδιά χαλαρώνει όταν το νόημα της ζωής φαίνεται να
τελειώνει. Οι αλλεργίες συμβαίνουν όταν η τελειομανία είναι ανυπόφορη. Τα
νύχια σπάνε όταν απειλούνται οι άμυνες.
Το στήθος σφίγγει όταν η υπερηφάνεια εγκλωβίζεται. Η πίεση αυξάνεται όταν ο φόβος
φυλακίζει. Οι νευρώσεις παραλύουν όταν το εσωτερικό παιδί τυραννιέται. Ο πυρετός θερμαίνει
όταν οι άμυνες εκρήγνυνται. Ο καρκίνος σκοτώνει εάν δεν συγχωρείς ή / και έχεις κουραστεί να
«ζεις». Και οι σιωπηλοί σου πόνοι; Πώς μιλάνε στο σώμα σου; Η ασθένεια δεν είναι κακό, θα σου
πει ότι έχεις πάρει λάθος δρόμο.
Φαίνεται ωραίο να μοιραστούμε αυτό το μήνυμα:
Ο δρόμος προς την ευτυχία δεν είναι ευθύς.
Υπάρχουν καμπύλες που ονομάζονται ΛΑΘΗ,
φανάρια που λέγονται ΦΙΛΟΙ,
φώτα που ονομάζονται ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,
και όλα γίνονται, αν έχεις: ένα ανταλλακτικό που ονομάζεται ΑΠΟΦΑΣΗ,
μια ισχυρή μηχανή που ονομάζεται ΑΓΑΠΗ,
άφθονο καύσιμο που ονομάζεται ΥΠΟΜΟΝΗ,
αλλά πάνω απ 'όλα έναν έμπειρο οδηγό που ονομάζεται ΠΙΣΤΗ!
Nelson Torres,
Doctor στη Ψυχιατρική (UCV) και ειδικός σε ψυχο-νευρό-ανοσογλωσσική PNIL στη Βενεζουέλα

Υπάλληλος εταιρείας (που θέλει αύξηση) στέλνει στον Διευθυντή του το εξής μήνυμα:
Αγαπητέ κύρι

€ Δι€υθυντά,

€ αυτή τη ζωή τα θέλω μας €ίναι λίγο ως πολύ γνωστά. Πιστ€ύω ότι
μπορ€ίτ€ να €κτιμήσ€τ€ την προσπάθ€ια που καταβάλω€ντός της €ταιρ€ίας και την καλή πίστη
που διατηρώ στα ´€νστικτά σας. Πιστ€ύω ότι αντιληφθήκατ€ τον τόνο της €πιστολής μου
και €υ€λπιστώ στην έγκαιρη απάντησή σας.
Μ€ €κτίμηση - €λ€υθέριος
Σ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ:
Αγαπητέ κ. Ελευθέριε,

ΟΧΙά χαρακτηριστική των καιρών. Εξωγενείς παράγοντες, ως
επικίνδυνες ΟΧΙές καραδοκούν, οι επΟΧΙκές διακυμάνσεις δυσκολεύουν την κατάσταση και η
προσπάθεια οφείλει να είναι πολυμετΟΧΙκή. Πιστεύω ότι γίνομαι κατανοητός χωρίς τη δημιουργία
ενΟΧΙκών σκέψεων.
Η εταιρία βρίσκεται σε μια τρ

Με εκτίμηση - Διευθυντής …
ΥΓ: Το Σαββατοκύριακο θα είμαι στο εξ

ΟΧΙκό μου, αν χρειαστείτε κάτι...

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον
Σεβασμιώτατο από τα παιδιά στη
Φάτνη της «Δωροέκθεσης».

Από την παιδική συντροφιά προσχολικής
ηλικίας της ενορίας Ευαγγελιστρίας
Λευκάδος στη σοφίτα που
διαμορφώθηκε ειδικά για τα παιδιά.
Από την εκδρομή της Κατασκήνωσης
στο χιονισμένο Μέτσοβο και το 11ο
Διήμερο Επικοινωνίας και
Επιμόρφωσης των στελεχών της
(3-4 Ιανουαρίου 2012).

Για γέλια και για κλάματα...
Έκδοση:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
οδ. Αναπαύσεως 4 – 311 00 Λευκάδα
Τηλέφωνα: 26450 22415 (εσωτ.: 22, 23)
E-mail: neotita_lefkas@yahoo.gr

