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Την 4η του τρέχοντος μηνός Νοεμβρίου ε.έ., ημέρα κατά την οποία τιμάται και
εορτάζεται από την Αγία μας Εκκλησία, η μνήμη του Αγίου Ιωαννικίου του
Μεγάλου και του εκ Δράμας Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη του Ομολογητή, ο
Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης

Λαγκαδά,

Λητής

και

Ρεντίνης

κ.

Ιωάννης,

προεξήρχε της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, εις την Ιερά Μόνη Αναστάσεως
του

Κυρίου-Εμμαούς

στο

τέλος

της

οποίας

τελέσθηκε

και

το

Εννεάμηνο

Μνημόσυνο του μακαριστού Γέροντος και Κτίτωρος αυτής, Αρχιμ. π. Μαξίμου
Ψιλόπουλου.
Στην ομιλία του προ της Απολύσεως ο Σεβασμιώτατος αναλύοντας τα νοήματα
της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής, σημείωσε μεταξύ των άλλων ότι «θα
πρέπει να αγαπήσουμε τον Θεό και να ζούμε το θέλημα Του, που όλοι το
γνωρίζουμε ως θέλημα της δικής μας Σωτηρίας, αρκεί να έχουμε την αληθινή
διάθεση να ταπεινωθούμε ειλικρινά και να υποταχθούμε σε Αυτό».
»Η ζωή μας σαν γεγονός είναι από μόνη της ένα θαύμα και ο Κύριος μας δείχνει
καθημερινά

πολλά

σημεία

της

θαυμαστής

Του

παρουσίας,

καλώντας

μας

παράλληλα να ακολουθήσουμε την ζωντανή πορεία της Πίστεως μας, χωρίς να
συσχιματιζόμαστε και να συμβιβαζόμαστε με τα του κόσμου τούτου και τις
εφήμερες επιδιώξεις».

»Το πανηγύρι της ματαιότητας που ζούμε κάποια στιγμή τελειώνει, όταν όμως
εμείς ζούμε με την προσδοκία του μέλλοντος αιώνος, βιώνοντας τον κατά Θεό
πλουτισμό μέσα στην ψυχή μας, έχοντας αγάπη και προς τον Θεό και προς τον
συνάνθρωπό μας, τότε μπορούμε και πορευόμαστε εκ του ασφαλούς προς τον
Παράδεισο

και

την

Αιώνιο

Ζωή»

υπογράμμισε

ο

Σεβασμιώτατος

για

να

συμπληρώσει λέγοντας ότι «ο εντυπωσιασμός από τα ψεύτικα πράγματα που
δυστυχώς μας ελκύουν την προσοχή, δεν μας αφήνουν να δούμε το αληθινό και
αυτό που αποτελεί το μέλλον στην υπαρξιακή μας πορεία».
Εν συνεχεία του λόγου του και παίρνοντας αφορμή από την επέτειο των Εγκαινίων
του Καθολικού της Ιεράς Μονής υπογράμμισε ότι «το γεγονός αυτό μας δίνει
ακόμα μία αφορμή να πάρουμε την σωστή απόφαση και να αφήσουμε τα ψεύτικα
λόγια και να ακούσουμε Λόγο Κυρίου που Λόγος Ζωής, Αλήθειας, Ειρήνης και
Αιωνίου Ζωής. Ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία να εορτάσει ο καθένας μας ένα
καινούργιο εγκαινιασμό των προσωπικών ναών μας δηλαδή της ψυχής μας,
ανανεώνοντας αυτό που είμαστε, μέσα από την Χάρη της Μετανοίας και την
σωστή επιλογή στο να μένουμε κοντά στον Χριστό, αγαπώντας τον Χριστό και
έχοντας αληθινή επικοινωνία μαζί Του, αφήνοντας όλα τα μάταια που τραβούνε
την προσοχή της καθημερινότητας μας».
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ακολούθησε Ιερά Λιτάνευσις εις ανάμνηση
του γεγονότος των Εγκαινίων της Μονής και Αρχιερατικό Τρισάγιο επί του τάφου
του π. Μαξίμου, ο οποίος και ευρίσκεται όπισθεν του Ιερού Βήματος του Καθολικού
της

Μονής,

ενώ

εν

συνεχεία

στο

Αρχονταρίκι

της

Μονής

προβλήθηκε

οπτικοακουστικό υλικό τόσο από την Θεμελίωση (22-05-1997) όσο και από
Εγκαίνια του Καθολικού (6-11-2010).
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