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-Χριστός
-Χριστός Ανέστη
Ανέστη
χαρά
χαρά μου...
μου...
(Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ)

Πασχαλινά & Αναστάσιμα Θέματα
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Προσεγγίζοντας την ουσία
της Ανάστασης
(σκέψεις Ορθόδοξης αυτογνωσίας)

Πόση απόσταση έχουμε από τους πρώτους
Χριστιανούς ή από τις ενορίες στην Αφρική;

Μεγάλη εβδομάδα! Στο ίδιο έργο θεατές…

Σένα αλλά για τις δικές μου αμαρτίες. Θέλω να
γίνω καλύτερος αλλά δεν μπορώ χωρίς Εσένα.
Δεν με νοιάζει η μαγειρίτσα το Σάββατο το

βράδυ , με νοιάζει να λέω Χριστός Ανέστη! Να
το λέω χιλιάδες φορές και να μην χορταίνω.

Κουστουμάκι, ταγεράκι, βιβλιαράκι για να Είσαι τα πάντα για μένα...βοηθησέ με να Σε
χτυπήσουμε την θρησκευτική μας κάρτα. Για αγαπήσω….
να έχουμε και ένα επιχείρημα στην προσευχή
μας.
- Ε! Χριστέ μου σου ήρθα !
- Οπότε θα μου κάνεις αυτό που θέλω εγώ!

Μεγάλη

Παρασκευή η Εκκλησία γεμάτη,

Δευτέρα του Πάσχα η Εκκλησία άδεια. Ωραία!

Οι ψυχούλες που θα το εκφράσουν αυτό , δεν
θα τις βρείτε στην Εκκλησία μόνο την Μεγάλη

Εβδομάδα, θα τις βρείτε κάθε Κυριακή του
έτους με την καρδιά τους στο πάτωμα…

Καλή μετάνοια να έχουμε…

Σταυρώθηκες ! Αναστήθηκες! Φτάνει!

Πόσες ψυχούλες θα πουν: Σαράντα μέρες σε
ακολούθησα με νηστεία και προσευχή όχι από
χρέος αλλά από αγάπη, όχι από θρησκευτικό
τυπικό αλλά από εκτίμηση για αυτά που
έκανες για μένα. Ήρθα και εξομολογήθηκα όχι
για να κοινωνήσω αλλά για να με συγχωρέσεις.

Θα κάτσω στο τραπέζι μαζί σου Χριστέ μου
για να σε δεχτώ... και πάλι όμως δεν νιώθω
καλά μπροστά στα ματωμένα πόδια σου.

Σε βλέπω στο σταυρό και κλαίω... όχι για

megalipanagiathivon.gr
Μια επιλογή του Στέφανου
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Νεανικοί Προβληματισμοί
το Πάσχα
Ο Πέτρος και ο Ιούδας αρνήθηκαν τον Χρι- Ο Χριστός έπρεπε να πάθει και να αναστηστό. Και οι δυο τους ένιωσαν τύψεις. Γιατί ο θεί. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει αν κάΙούδας δεν σώθηκε;

ποιος δεν Τον πρόδιδε. Μήπως ο Ιούδας ήταν
μέρος του σχεδίου του Θεού για την σωτηρία

των ανθρώπων;

Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην συμπεριφορά του Ιούδα και στη συμπεριφορά του

Οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης έλεγαν

Πέτρου μετά την άρνηση τους. Ο Ιούδας ζήτη- ότι ένας από τους μαθητές θα προδώσει τον
σε καταφύγιο

στους εχθρούς του Χριστού. Διδάσκαλο. Ο Χριστός επέλεξε τους μαθητές

Επέστρεψε τα χρήματα της προδοσίας προσπα- Του γνωρίζοντας ποιος θα αναδειχτεί προδότης.

θώντας να ρίξει σε αυτούς το βάρος της ευθύ- Αυτό κάνει μερικούς να αναλογιστούν :
νης του και να ανακουφίσει τις τύψεις της συ- «Μήπως ο Ιούδας ήταν από τη μοίρα του προονείδησης του. Δεν τα κατάφερε, καθώς εκείνοι ρισμένος να προδώσει τον Χριστό»; Σε μια
τον έδιωξαν αδιάφοροι. Μη μπορώντας να βρει τέτοια περίπτωση δεν θα είχε καμιά ευθύνη για
αλλού ανακούφιση από τις τύψεις αυτές, έδωσε την πράξη του. Τα πράγματα όμως δεν είναι
τέλος στη ζωή του. Ο Πέτρος, αντίθετα, αμέσως έτσι. Οι μαθητές αποδέχτηκαν με την ελεύθερη
μόλις κατάλαβε το λάθος του, έκλαψε πικρά. βούληση τους την κλήση του Χριστού. Έζησαν
Αυτή ήταν μόνο η πρώτη πράξη της μετάνοιας μαζί Του και άκουσαν την διδασκαλία Του. Αν
του. Στη συνέχεια παρέμεινε στην ομάδα των δεν συμφωνούσαν, μπορούσαν να φύγουν από
έντεκα μαθητών βρίσκοντας έτσι στήριγμα και κοντά Του. Ο Ιούδας όμως δεν έφυγε. Όταν
παρηγοριά, ενώ αναζητούσε την ευκαιρία να δόθηκε ευκαιρία για κέρδος, πούλησε τον Χριεκφράσει την αγάπη του προς τον Χριστό. Η στό. Δεν αναγκάστηκε, αλλά ήταν απολύτως
ευκαιρία του δόθηκε στην συνομιλία που είχε υπεύθυνος των πράξεων του. Πάλι όμως είχε

με τον Χριστό στην ακρογιαλιά της Τιβεριάδας την δυνατότητα να μετανιώσει. Ο Χριστός του
και από εκεί κι έπειτα ο Πέτρος ομολόγησε τον έδωσε πολλές ευκαιρίες ομως εκείνος προτίμηΧριστό μέχρι τον θάνατο του.

σε το δρόμο της απελπισίας και τελικά έχασε τα
πάντα.

www.e-minima.gr
Μια επιλογή του Ηλία
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Είναι κάτι ψυχές…
Eίναι κάτι ψυχές που δεν κατέβηκαν από τον Σταυρό τους αργά
το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.
Που δεν μπορούν να συμμερι-

στούν την χαρά της Αναστάσεως.
Θέλουν μα δεν σκάει το γέλιο στα
χείλη τους. Σ' αυτούς λοιπόν θέλω
να πω, ότι όλοι μας έχουμε περάσει παρόμοιες αν όχι και ίδιες
καταστάσεις. Τότε που όλα μύριζαν κόλαση και δυσκολευόμασταν να βρούμε το άρωμα του Παραδείσου, να αναπνεύσουν άνοιξη τα μέσα μας,
τότε που ο πόνος σαν βαθύ πέπλο κύκλωνε την ψυχή και η χαρά των πολλών μας
κούραζε.

Είναι οι στιγμές αυτές που λες, μακάρι

Η Ανάσταση του Χριστού είναι η νίκη
της ζωής απέναντι στον θάνατο. Ο θάνατος και το κακό δέχονται τέτοιο πλήγμα
αφού η παντοδυναμία τους και η απειλή
τους, τερματίζει. Πλέον και στα πιο βαθιά

σκοτάδια εισήλθε το Φως. Και στις πιο
να ερχόταν ένας να μου πει ότι κι αυτός δύσκολες στιγμές φάνηκε η ελπίδα. Εκεί
πονάει, να μοιάσουμε, να μιλήσουμε, να που όλα μοιάζουν νεκρά, χωρά ξανά η
συνεννοηθούμε, να μην νιώθω μόνος σε ζωή, το νόημα, η Ανάσταση. Μετά Χριαυτό
το
σκοτάδι. στόν τίποτε πλέον, δεν μπορεί να νικήσει
Όμως ένα πράγμα δεν πρέπει να ξεχνάμε την ζωή. Όσο, μα όσο κι αν αργεί, θα ξηκαι να είμαστε βέβαιοι γι’ αυτό, ότι ο μερώσει.....
Σταυρός θα γίνει Ανάσταση. Θα έρθει η

plibyos.blogspot.com

μέρα που θα γελάσουμε πάλι και θα χαρούμε. Τώρα μοιάζει μακρινό, αλλά θα

Μια επιλογή της Ιωάννας

γίνει, να το θυμάστε.
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Ο Τυφλός προ του Σταυρού
-Τι είναι η βοή στο Γολγοθά που ο κόσμος
τρέχει απάνω; -Πηγαίνουν να σταυρώσουν δυο
μαζί με κάποιον πλάνο.
-Ποιοι να’ ναι οι δυο που εκδικητής ο Χάρος
τους προσμένει; -Κλέφτες, φονιάδες, άρπαγες,
κακούργοι ξακουσμένοι.
-Και ποιος ο πλάνος που κι αυτός θα σταυρωθεί
μαζί τους; -Τους φαρισαίους, ρώτησε, είναι
δουλειά δική τους!
Θα πάω να δω…«είπα να δω κι ήρθαν στο νου
μου πάλι τα χρόνια που ήμουνα τυφλός! Τυ-

φλός! Εσείς οι άλλοι δεν ξέρετε πόσο η ψυχή
μέσα στα στήθια είναι άδεια όταν με μάτια ορθάνοιχτα βαδίζει στα σκοτάδια.
Πως τη θυμούμαι τη στιγμή που εστάθη Αυτός
μπροστά μου κι έσκυψε, πήρε πηλό από χάμου
κι αλείφοντας τα μάτια μου, μου είπε, να πάω
στου Σιλωάμ τη στέρνα να τα πλύνω!...

περιγελάσματα, κι οχλοβοή κι αντάρα, χίλιες
φωνές σαν μια φωνή κι όλες σαν μια κατάρα…
Που πάει; Σπρώχνει και σπρώχνεται και πνίγεται και πνίγει και σταματά προσμένοντας. Παράμερα ξανοίγει, τρεις μαυροφόρες που κρα-

τούν μια λιγοθυμισμένη. Θα’ ναι η μάνα η δύστυχη! Ξάφνου με μιας σωπαίνει το πλήθος που
ανταριάζονταν. Γκαπ! Γκουπ! Καρφώνουν.
Κρότοι πνιγμένοι μες στα βογκητά! Υψώνονται δυο πρώτοι σταυροί, κανείς δεν στρέφεται . Γκαπ! Γκουπ! Ξανακαρφώνουν μα βόγκος
δεν ακούγεται. Να! Και τον τρίτο υψώνουν.
«Πως; Συ που μου’ δωσες το φως; Εσένα πλάνο
λένε; Κι ήταν γραφτό τα μάτια μου να βλέπουν
για να κλαίνε;
Τι να τα κάνω και της γης και του ουρανού τα
κάλλη; Πάρε το φως που μου’ δωσες και τύφλωσε με πάλι…

Όταν Τον πρωτοαντίκρυσα τον Φωτοδότη εμπρός μου, στην όψη Του είδα όλες μαζί τις
ομορφιές του κόσμου. Μοσχοβολούσε κι
έλαμπε το κάθε κίνημα Του. Φως και τα χείλη
κι η φωνή, τα μάτια κι η ματιά Του.. Στα χείλη
Του η παρηγοριά, στα μάτια Του η ελπίδα…

Έστρεψα τότε ολόγυρα τα δυο μου μάτια κι
είδα, κάθε που ζει και που δε ζει και είδα παντού γραμμένη την όψη Του, λες κι ήτανε καθρέφτης Του η οικουμένη..
Ας πάω να δω τον πλάνο που θα κρεμάσουν
στον Σταυρό. Κατά τον λόφο απάνω, κόσμος,
Περιοδικό «Μήνυμα» τ. 44

Μια επιλογή της Κατερίνας
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25η Μαρτίου - Τα Παιδιά του Λυρείου
Τιμούν τους Ήρωες του 1821
Παρέλαση 25η Μαρτίου 2018, Νέα Μάκρη
Με τιμή και περηφάνια τα παιδιά του Λυρείου, ντυμένα όλα με παραδοσιακές στολές, παρέλασαν επί της Λεωφόρου Μαραθώνος μαζί
με όλα τα σχολεία της Νέας Μάκρης.
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Γιορτή - αφιέρωμα στην 25η Μαρτίου
στον χώρο του Λυρείου Παιδικού Χωριού

Για ακόμη μια χρονιά το Λύρειο Παιδικό Χωριό γιόρτασε και τίμησε τους ήρωες του 1821 και τον αγώνα τους για την Ελευθερία. Τα
παιδιά απήγγειλαν ποιήματα, τραγούδησαν Πατριωτικά τραγούδια
υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή μουσικής, κου Παναγιώτη
Τσουκνίδα και όσοι παρευρέθησαν είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν video με θέμα τόσο την Άλωση της Πόλης (ως απαρχή του
Τουρκικού ζυγού ) καθώς και video με θέμα τον αγώνα του ’21. Τέλος, τα παιδιά παρουσίασαν θεατρικό το οποίο ενθουσίασε τον κόσμο.

Από την Ασημίνα
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Τρεις εμείς, Τρεις κι Εσείς...

Πριν από πολλά χρόνια, σε ένα ξεχασμένο από τον κόσμο και από τον χρόνο, νησί, ζούσαν τρεις
αγράμματοι μοναχοί. Είχαν αφήσει στα χέρια του Θεού κάθε γήινη μέριμνα αφιερώνοντας κάθε
αναπνοή τους στον Πλάστη τους, λατρεύοντας Τον με τον δικό τους απλοϊκό τρόπο. Η φήμη της
αγιότητας τους είχε εξαπλωθεί τόσο που ένας Επίσκοπος αποφάσισε να τους γνωρίσει από κοντά.
Το θέαμα που αντίκρυσε δεν παρέπεμπε στους αγίους των αγιογραφιών αλλά σε τρία ρακένδυτα
γεροντάκια τα οποία υποδέχθηκαν με τεράστια χαρά τον Επίσκοπο. Ο Επίσκοπος ρώτησε τους
γέροντες πως προσεύχονται και εκείνοι αποκρίθηκαν: « Δεν γνωρίζουμε κάποια προσευχή άγιε
Επίσκοπε, το μόνο που λέμε είναι «τρεις εμείς, τρεις κι Εσείς (υπό τη μορφή της Αγίας Τριάδος),
ελέησε μας». Ο Επίσκοπος αποκρίθηκε ότι η σωστή προσευχή που πρέπει να λένε είναι το
«Πάτερ Ημών» και άρχισε να τους το μαθαίνει. Όταν σουρούπωσε, ο Επίσκοπος αποφάσισε να
φύγει και αφού χαιρέτησε τους γέροντες, μπήκε στο μικρό πλοιάριο με τους συνοδούς του.

Η βάρκα άρχισε σιγά σιγά να απομακρύνεται από την παραλία του νησιού ενώ παράλληλα οι
γέροντες άρχισαν να λένε το Πάτερ Ημών. «Πάτερ Ημών, o εν τοις Ουρανοίς, Αγιασθήτω
το….Αγιασθήτω το….». Όταν συνειδητοποίησαν ότι ξέχασαν την συνέχεια, άρχισαν να τρέχουν
Charles Dickens, a Christmas Carol
για να προφτάσουν τον Επίσκοπο, για να τον ρωτήσουν. Το μεγάλο θαύμα λάμβανε χώρα μπροστά στα μάτια όλων!! Οι τρεις γέροντες άρχισαν να τρέχουν επάνω στο νερό, -σαν να ήταν τελείως φυσιολογικό- μέχρι που τον έφτασαν. –«Δέσποτα... Δέσποτααα...» φώναζαν οι γέροντες,
«περίμενε μας να σε ρωτήσουμε»! Ο Επίσκοπος είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό κοιτάζοντας
τους να περπατούν πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας όπως ο Πέτρος στα κύματα. –«Δέσποτα,
ξαναπές μας την προσευχή, την ξεχάσαμε…». – «Πηγαίνετε στην ευχή του Θεού Γέροντες και
συνεχίστε να λέτε την προσευχή όπως εσείς ξέρετε και νομίζετε», τους λέει ο Επίσκοπος. «Ο
Θεός δεν δίνει σημασία στην λεπτομέρεια των λέξεων αλλά στην απλότητα και την καθαρότητα
της καρδιάς. Να προσεύχεστε για μένα» τους είπε και δακρυσμένος τους χαιρέτησε.

Οι Εξορμήσεις μας...

Στις 20 Ιανουαρίου πήγαμε στο Λούνα Παρκ
Αηδονάκια στο Μαρούσι, με την ευγενική
χορηγία του κου Ζερβού, διασκεδάζοντας με
την ψυχή μας
Στις 18 Φεβρουαρίου μας επισκέφθηκε ο π.
Νικόλαος από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αμαρουσίου , συνοδευόμενος από πολλούς
φίλους μας, παίζοντας μαζί πολλά παιχνίδια

Μια επιλογή της Μαριάννας

Στις 28 Φεβρουαρίου, μέσα στα πλαίσια σχολικών εκδρομών, τα παιδιά του Δημοτικού μας
παρακολούθησαν το θεατρικό έργο «Δον Κιχώτης» στο μικρό Παλλάς
Στις 8 Μαρτίου μας επισκέφθηκαν τα παιδιά
του 72ου Γυμνασίου Αθηνών με υπεύθυνη την
Κα Πολυξένη Νικολαΐδου όπου παίξαμε όλοι
μαζί παραδοσιακά παιχνίδια
Στις 18 Μαρτίου, μια δική μας κοπέλα, που
Την ίδια μέρα μας
μεγάλωσε στο Λύρειο, βάπτισε το αγοράκι της
επισκέφθηκε το
στον Ναό του Λυρείου. Να μας ζήσει!!!
Κατηχητικό του
Την Κυριακή 1η ΑΑγίου Μελετίου
πριλίου πραγματοποιήΚολωνού. Πιστός
θηκαν στο παιδικό μας
στο ραντεβού του ο
χωριό μαθήματα δενΚατηχητής κος Ιάκωβος, έφερε χαρταετούς,
δροφύτευσης από φίτηρώντας όλοι μαζί το έθιμο, γεμίζοντας χρώ- λους- εθελοντές
ματα τον ουρανό του Νέου Βουτζά. Μετά,
Από την Χριστίνα
όλοι μαζί πήγαμε στον Εσπερινό και μετά
ακολούθησαν παιχνίδια και τραγούδια.
Επισκεφθείτε το lyreio.blogspot.com 8

