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Ένας ΑΡΣΟ διδάζκει!
Μάκε άνκρωπε του Θεοφ να ψάχνεισ τθ
ςωτθρία ςου, αντλϊντασ αφορμζσ και από άψυχα
ςτοιχεία που χρθςιμοποιείσ κακθμερινά ςτθ ηωι
ςου.
Αν και ςτα μάτια ςου φαίνομαι κάτι
ςυνθκιςμζνο, όταν παρατθριςεισ τθν ιδιότθτά μου,
κα ςε διδάξω να μιμθκείσ τθν αξία μου, εςφ ο
αιϊνιοσ άνκρωποσ, θ εικόνα του Θεοφ.
Σο ψωμί αποτελείται από πολυάρικμουσ
κόκκουσ αλεφρι, για τουσ οποίουσ ο Χριςτόσ είπε:

η. θ. 34008

1.
Εάν ζχετε πίςτθ ςαν ζναν μικρό κόκκο
(ςινάπεωσ) κα μπορείτε να μετακινιςετε βουνά και
κα ζχετε εξουςία να τα ρίξετε ςτθν κάλαςςα!
2.
Οι πολλοί κόκκοι αλεφρι ηυμϊνονται και
δθμιουργοφν το ψωμί, ασ φανταςτοφμε πωσ ο κάκε
πιςτόσ τθσ Εκκλθςίασ, μοιάηει με κόκκο. Η ενότθτα
μασ ςυνεπάγεται με τθν Εκκλθςία: «όταν κα ςασ
βλζπει ο κόςμοσ ενωμζνουσ, κα πιςτεφει ςε Εμζνα»,
είπε ο Χριςτόσ.
3.
Σο ψωμί ηυμϊνεται με ευλογθμζνο προηφμι,
το οποίο ζχει τθν ιδιότθτα να φουςκϊνει το ηυμάρι
και να αυξάνει τον άρτο. Και πάλι από το ίδιο
προηφμι, που δεν μειϊνεται, καταςκευάηεται και

άλλοσ άρτοσ. Αυτό το προηφμι και ο άρτοσ είναι ο
Λόγοσ του Θεοφ, που ειςχωρεί ςτισ καρδιζσ των
ανκρϊπων και αυξάνει τθν πίςτθ και τισ αρετζσ τουσ.
4.
Όμωσ προςοχι, επειδι όπωσ γνωρίηουμε εάν
δεν προςζξει κανείσ τθν ςυντιρθςθ του προηυμιοφ,
ζρχεται θ ςτιγμι που ξινίηει. Ομοίωσ και άνκρωποι
που αγάπθςαν το Λόγο του Θεοφ, άνκρωποι τθσ
Εκκλθςίασ, επειδι δεν πρόςεξαν, από αμζλεια, από
«ηθλωτιςμό», απορρζουν μια ξινίλα ςτθν
ςυμπεριφορά τουσ, κρίνουν ςυνεχϊσ τουσ
αδυνάτουσ αδελφοφσ και μυρίηουν άςχθμα ςαν το
χαλαςμζνο και μουχλιαςμζνο ψωμί.
5.
Ο Χριςτόσ μασ, παρομοίωςε τον εαυτό του
«ΑΡΣΟ ΖΩΗ», εννοϊντασ το Ιερό Μυςτιριο τθσ
Θείασ Κοινωνίασ του ϊματόσ του και του Αίματοσ
Σου, το οποίο παρζδωςε ςτουσ πιςτοφσ με ςκοπό τθν
κάκαρςθ αμαρτιϊν και τθν απόκτθςθ τθσ
Αιωνιότθτασ.
6.
Οι χριςτιανοί παραςκευάηουν πρόςφορο
ςτρογγυλό (άρτο με ςφραγίδα ςτθ μζςθ τετράγωνθ).

ΑΚΓΗΔΜΠΜ
Κάπμηε ζε έκα αενμπιάκμ βνίζθμκηακ 4
άκζνςπμη.1 πηιόημξ, 1 Πόκηημξ, 1 παπάξ
θαη 1 κανθμμακήξ.
Ξαθκηθά δηαπίζηςζακ όηη ημ αενμπιάκμ
έπαζε βιάβε θαη έπεθηε.
Ο πηιόημξ ημοξ εκεμένςζε πςξ οπήνπακ
μόκμ 3 αιελίπηςηα, θαη ημοξ ιέεη:
- Γπεηδή έπς μηθμγέκεηα, παίνκς ημ
πνώημ αιελίπηςημ θαη πέθης!

υμβολίηει τθν κοιλιά τθσ Θεοτόκου, τθσ ΠΑΝΑΓΙΑ.
το κζντρο είναι ςχθματιςμζνοσ ο ΑΜΝΟ-ΧΡΙΣΟ,
με τα αρχικά Ι-ΧΡ-ΝΙ-ΚΑ.
7.
Όποιοσ κζλει να ςωκεί, οφείλει με μετάνοια
και εξομολόγθςθ, να μεταλαμβάνει ςυχνά το ϊμα
και Αίμα Χριςτοφ. Με τθν κάκοδο του Αγίου
Πνεφματοσ, ο άρτοσ που βλζπουν οι πιςτοί με τα
αιςκθτά μάτια, μετουςιϊνεται ςε άρκα και Αίμα
Χριςτοφ.
8.
τθν ηωι ςου είναι κακθμερινι θ ςυνάντθςθ
με το ψωμί. Φρόντιςε απζναντι ςτον Θεό να
προςφζρεισ τον εαυτό ςου όςο ζχεισ ψίχα (είςαι
νζοσ), και όχι τθν κόρα (τα τελευταία λεπτά τθσ ηωισ
ςου).

9.

Αν ςου περιςςεφει ψωμί, ι και από το
υςτζρθμα ςου, φρόντιςε να προςφζρεισ με
ιλαρότθτα και κανζνα κομμάτι ψωμί ςτουσ φτωχοφσ
αδελφοφσ ςου. Αυτοί κα γίνουν οι ςυνιγοροί ςου
ϊςτε να ειςζλκεισ ςτθν χαρά του Κυρίου ςου!

- Δεκ γίκεηαη κα πεζαίκεη μ Πόκηημξ
ζε θάζε ακέθδμημ! (ιέεη μ Πόκηημξ,
ανπάδμκηαξ ημ δεύηενμ
αιελίπηςημ).
- Τπμζπέζμο πςξ ζα αιιάλεηξ ηνόπμ
δςήξ, εθόζμκ ζμο πανίδς ηεκ ζέζε
μμο. Πάνε ημ ηειεοηαίμ αιελίπηςημ
θαη πέζε εζύ! (είπε μ παπάξ με
αγάπε ζημ κανθμμακή).
Άναλε παπά, ηεκ πάηεζε μ Πόκηημξ πάιη,
ακηί γηα αιελίπηςημ, ζηε βηαζύκε ημο
πήνε sleeping bag= οπκόζαθμ…

ΑΚΑΗΜΖΚΩΟΕ - ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ

Οηις 24 Οεπηεμβρίοσ ΗΡΞΖΑΗΕ

Οηις 30 Οεπηεμβρίοσ 2017 ΟΑΒΒΑΠΜ,

10:30, ΓΓΓΞΑΦΓΟ: ζηο παράρηημα ηης

ώρα 11:00 π.μ. ΑΓΖΑΟΙΜΟ διά ηημ

ΟΜΘΕΟ ΒΡΔΑΚΠΖΚΕΟ ΙΜΡΟΖΗΕΟ

ΓΚΑΞΛΕ ΗΑΠΕΕΠΖΗΜΡ ΟΜΘΓΖΜΡ

«Ζερεύς Ναύλος ο Οκοπελίηης», ημ

ΝΑΚΑΓΖΑΟ ΝΑΞΑΒΜΡΚΖΩΠΖΟΟΑΟ.

μπμίμ ιεηημονγεί ζηεκ Γκμνία μαξ.

Θα ιεηημονγήζμοκ 3 ημήμαηα γηα όιεξ ηηξ
ειηθίεξ(Νήπημ,Δεμμηηθό,Γομκάζημ,Λύθεημ)

Παναθαιμύμε ηεκ πνμζεοπή ζαξ γηα ηεκ
πνόμδμ αοηήξ ηεξ ηαπεηκήξ πνμζπάζεηαξ,
με ζθμπό ηεκ δηαηήνεζε ηεξ Μμοζηθήξ

αξ πενημέκμομε κα παίλμομε, κα

Πανάδμζεξ ηεξ Γθθιεζίαξ μαξ.

ηναγμοδήζμομε, κα ζοκμμηιήζμομε γηα ηηξ

Σα μαζήμαηα πανέπμκηαη εκηειώξ

αηώκηεξ αιήζεηεξ ηεξ Γθθιεζίαξ μαξ!

δςνεάκ. Πιενμθμνίεξ, ηει: 6939187930

Με εκ Υνηζηώ αγάπε θαη ζεβαζμό
μ εθεμένημξ π. Υανάιαμπμξ. Καηεπήηνηεξ:
πνεζβοηένα Μανία, Βαζηιηθή, Υνηζηίκα,
Μαιαμαηέκηα, Βαζηιηθή.

ΓΝΑΡΞΗ ηςκ Ιενώκ Παναθιήζεςκ
Πακαγίαξ Παναβμοκηώηηζζαξ θαη
Γζπενηκώκ Κενογμάηςκ, ηεκ
ΣΓΣΑΡΣΗ 27ε επηεμβνίμο θαη
θάζε ΣΓΣΑΡΣΗ, 16:30-18:30.

ε όλεσ αυτζσ τισ
ςοφζσ ςυμβουλζσ
να προςκζτεισ:
ΧΡΙΣΟ!

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ
ΑΚΟΛΟΤΘΙΩΝ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2017
1/9 Παναζθεοή Αγηαζμόξ Ανπή Ικδίθημο.
3/9
Κονηαθή
ΙΓ΄ Μαηζαίμο
8/9 Παναζθεοή Γεκέζιημ Θεμηόθμο
(Γκμνία ΑΓ.ΓΛΓΟΤΗ ΜΑΛΑΚΩΝΣΑ)
10/9 Κονηαθή
Πνμ ηεξ Τρώζεςξ
14/9 Πέμπηε ΤΦΩΙ Σ. ΣΑΤΡΟΤ
17/9 Κονηαθή Αγ. μθίαξ, Πίζηεςξ,
Γιπίδμξ, Αγάπεξ
23/9 άββαημ – ύιιερε Σ.Πνμδνόμμο
24/9 Κύνηαθε
Αγ. Θέθιαξ
25/9 Δεοηένα – Αγίαξ Γοθνμζύκεξ
(ελςθθιήζη Αγίμο Γεςνγίμο)
26/9 Σνίηε Μεηάζηαζε Γοαγγειηζημύ
Ιςάκκμο (ελςθθιήζη Αγ. Ις. Κμηνώκη)
1/10 Κονηαθή
Β΄ ΛΟΤΚΑ
Αιιαγέξ ζημ πνόγναμμα πμο ζα
πνμθύπημοκ, ακαθμηκώκμκηαη Κονηαθέξ.

