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ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Γιορτάζουμε τα 38 χρόνια της εφημερίδας μας
«ΤΟ ΑΝΕΣΠΕΡΟΝ ΦΩΣ»
Την Κυριακή 26 Ιουνίου, στις 7 μ.μ.
Στην αίθουσά μας Σατωβριάνδου 31,
πίσω από το Εθνικό Θέατρο
Θα χαρούμε πολύ να γιορτάσουμε μαζί σου
Και με τα αγαπημένα σου πρόσωπα
Στο τέλος της γιορτής θα προσφερθούν γλυκά
και αναψυκτικά
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
BOHΘ EIA
ΣTOYΣ ΛAOYΣ
H OPΘOΔOΞH IEPAΠOΣTOΛH

ΤΑΪΒΑΝ
Στην Ταϊβάν, τη χώρα της τεχνολογίας, δεν είναι τόσο εύκολο να προχωρήσει ο Χριστιανισμός, ίσως και καμία άλλη θρησκεία γενικότερα.
Συγκριτικά, και παρά τις όποιες δυσκολίες που
υπάρχουν, είμαστε από τις πιο δημοφιλείς εκκλησίες
στην Ταϊβάν, γράφει ο πρωτεργάτης ευλογημένος ιερέας πατέρας Ιωνάς. Τα καταφέρνουμε πολύ καλά στον
διαδικτυακό τομέα.
Η ομάδα που έχουμε
δημιουργήσει στην Ταϊβάν,
έχει μέχρι σήμερα περίπου 70.000 φίλους και κάτι τέτοιο δεν είναι μικρό
πράγμα. Το μήνυμά μας
φτάνει με τον τρόπο αυτό
σε 1.000.000 ανθρώπους
κάθε εβδομάδα.
Ο συνεργάτης Ιωάννης
Στο Ιεραποστολικό κλιμάκιό μας έχουμε έναν νέο
συνεργάτη, τον Ιωάννη, που
έχει βαπτισθεί εδώ στην
Εκκλησία μας πριν χρόνια.
Μόλις τελείωσε το μεταπτυχιακό του στο Εθνικό
Πανεπιστήμιο της Ταϊβάν,
το καλύτερο πανεπιστήμιο
Η νεοφώτιστη αδελφή μας
Λυδία
της χώρας, αντί να πάει να
εργαστεί σε μια εταιρία,
ήλθε κοντά μας να «εργασθεί» για τον Χριστό. Με τη
βοήθεια του Ιωάννη μπορούμε πλέον να ανοίξουμε
το διαδικτυακό σχολείο που
πάντα ονειρευόμασταν, για
Θεία Λειτουργία στον Ιερό
να διδάσκουμε την ΟρθόΝαό Αγίας Τριάδος
δοξη Θεολογία.
Όπως πάντα, αρχίζουμε τη Λειτουργία την Κυριακή στις 7.30 π.μ. και τελειώνουμε στις 11.30 π.μ., γιατί
διαβάζουμε όλα αργά και καθαρά στα αγγλικά και στα
κινέζικα.
Αγαπητοί μας αδελφοί, να προσεύχεσθε για μας, γιατί οι πειρασμοί είναι πολλοί και ο διάβολος θέλει να ανακάμψει την πορεία μας.
Πατέρας Ιωνάς

Θέλεις να Γίνεις «Πανευτυχής»;
ταν ο Απ. Παύλος και ο Σίλας κήρυξαν στους Φιλίππους, οι άρχοντες τους έπιασαν και τους έβαλαν στη φυλακή, με εντολή στο δεσμοφύλακα να τους
φυλάει ασφαλισμένους καλά. Αυτός εφ’ όσον πήρε μια
τέτοια εντολή, τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και
για λόγους ασφαλείας έσφιξε τα πόδια τους στην ξυλοπέδη.
Γύρω στα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και έψελναν ύμνους στον Θεό και τους
άκουγαν οι φυλακισμένοι. Ξαφνικά, έγινε σεισμός τόσο δυνατός, που σαλεύτηκαν τα
θεμέλια της φυλακής. Αμέσως
άνοιξαν όλες οι πόρτες και τα δεσμά των φυλακισμένων λύθηκαν.
Ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και
όταν είδε τις πόρτες της φυλακής
ανοιχτές, έβγαλε το σπαθί του κι
ήθελε να σκοτωθεί, νομίζοντας ότι
οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Τότε ο Παύλος του φώναξε:
«Μην κάνεις κανένα κακό στον
εαυτόν σου! Είμαστε όλοι εδώ»! Ο
δεσμοφύλακας ζήτησε να του φέρουν φώτα, πήδηξε
μέσα στο κελί, και τρομαγμένος έπεσε στα πόδια του
Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους έβγαλε έξω και τους
ρώτησε: «Κύριοι τι πρέπει να κάνω για να σωθώ»; Αυτοί είπαν: «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό, και θα
σωθείς κι εσύ και το σπίτι σου». Και κήρυξαν σ’ αυτόν και σ’ όσους ήταν στο σπίτι του το Λόγο του Κυρίου. Ο δεσμοφύλακας τους πήρε την ίδια εκείνη ώρα
μέσα στη νύχτα κι έπλυνε τις πληγές τους, ύστερα βαπτίστηκαν αμέσως ο ίδιος και όλη του η οικογένεια. Κατόπιν τους ανέβασε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι. Ήταν πανευτυχής κι αυτός και όλη η οικογένεια
που είχαν βρει την πίστη στον Θεό (Πράξεις των Αποστόλων, 16:25-34).
Το πρώτο γεγονός της πίστης στον Χριστό ήταν ότι
έγιναν «πανευτυχείς». Η δύναμη του Θεού μπήκε μέσα τους και τους έκανε πανευτυχείς. Ο Κύριος διώχνει
τη λύπη, το άγχος, την κατάθλιψη και δίνει τη μεγάλη χαρά της άνωθεν γέννησης (Ιωάν.3:3). Το ερώτημα, λοιπόν, για κάθε άνθρωπο είναι: Θέλεις να γίνεις
ένας πανευτυχής καινούργιος άνθρωπος; Θέλεις η δύναμη του Θεού να έρθει στη ζωή σου, να αλλάξει την
αδύνατη και κακή φύση σου και να την κάνει δυνατή
και καλή; Αν θέλεις, δεν έχεις παρά να ζητήσεις απ’ τον
Χριστό να σε αλλάξει. Να κάνει το θαύμα της αλλαγής
της φύσης μέσα σου. Στη θεραπεία του τυφλού, η τυφλή φύση έγινε φύση όρασης. Ο τυφλός είδε. Στον παράλυτο, η παράλυτη φύση έγινε φύση υγείας. Στο δαιμονισμένο, η δαιμονισμένη φύση έγινε φύση γαλήνης,

Ό

ηρεμίας και ειρήνης. Σε κάθε άνθρωπο που ζητάει τη
σωτηρία του, η αμαρτωλή του φύση γίνεται θεία, γιατί την αλλαγή αυτή την κάνει το Τρίτο Πρόσωπο της
Αγίας Τριάδος.
Αυτό το θαύμα, είναι το θαύμα που θέλει να κάνει ο Θεός στη ζωή κάθε ανθρώπου. Μια γυναίκα του
υποκόσμου μιλούσε με έναν κληρικό. Του είπε ότι τα
έχασε όλα στη ζωή, την ηθική, το όνομά της, την αξιοπρέπεια, βουτήχτηκε στη λάσπη της αμαρτίας. Υπήρχε σωτηρία γι’ αυτήν; Ο κληρικός της εξήγησε ότι ο Χριστός την αγαπάει και την δέχεται.
Ο Χριστός είπε: «Αυτόν που έρχεται σ’ εμένα δεν θα τον βγάλω έξω».
Η γυναίκα κατάλαβε, μετανόησε,
ζήτησε τον Χριστό στη ζωή της κι
έγινε μια «πανευτυχισμένη» γυναίκα, όπως ο δεσμοφύλακας των
Φιλίππων.
Ο Χριστός θέλει η δύναμή Του
να ευεργετήσει κάθε άνθρωπο.
Όταν η αιμορροούσα άγγιξε τον
Χριστό με πίστη, ο Ιησούς Χριστός
το ένιωσε και είπε: «Ποιος άγγιξε τα ρούχα μου»; Διότι ένιωσε ότι βγήκε δύναμη από μέσα Του. Στη γυναίκα αυτή ο Κύριος είπε: «Κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό, είσαι θεραπευμένη από την αρρώστια σου».
Τη στιγμή, λοιπόν, αυτή αγαπητέ μου, μπορείς να
πεις:
«Θέλω η δύναμη του Χριστού να έρθει στη ζωή μου
και να την αλλάξει».
»Θέλω ο Κύριος να με κάνει έναν καινούργιο άνθρωπο.
»Θέλω καινούργιο μυαλό, που να γεννάει καινούργιες σκέψεις. Σκέψεις προόδου και υγείας.
»Θέλω ο Κύριος να μου δώσει μια καινούργια καρδιά, που θα γεννάει καινούργια συναισθήματα αγάπης,
καλοσύνης, ειρήνης και γαλήνης.
»Θέλω ο Κύριος να μου δώσει μια καινούργια ζωή,
να με κάνει πανευτυχή, που θα ζω σε μια μόνιμη πνευματική κατάσταση αγάπης.
»Θέλω ο Κύριος να με τοποθετήσει σε ένα καινούργιο μέλλον, όπου η αισιοδοξία και η θετική σκέψη θα επικρατεί».
Φίλε μου αγαπητέ, άσχετα πόσο πολύ ή λίγο
αμαρτωλός νοιώθεις ότι είσαι, έχεις απόλυτη ανάγκη
της επέμβασης του Θεού στη ζωή σου. Πίστεψε ότι ο
Χριστός σ’ αγαπάει. Σ’ αγαπάει τόσο πολύ, ώστε πλήρωσε στο σταυρό για τις αμαρτίες σου. Μετανόησε και
ζήτησε με πίστη τη σωτηρία σου. Ο Κύριος θα σου τη
δώσει αμέσως.

Είναι απαραίτητη μια
καινούργια Πεντηκοστή
Όταν οι Άλλοι σε Απορρίπτουν
εν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι βρισκόμαστε πολύ
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ο να έχεις καλές
Τ
σχέσεις με τους
ανθρώπους και να τα

πηγαίνεις καλά μαζί
τους, είναι πολύ σημαντικό για μια ευτυχισμένη ζωή. Πολλοί
νιώθουν απομονωμένοι και υποφέρουν, επειδή δεν καταφέρνουν να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο και αισθάνονται πως ούτε καν ανήκουν σ’ αυτό. Οι άνθρωποι
αυτοί υποφέρουν από ψυχικό πόνο και νιώθουν ότι οι άλλοι τους έχουν απορρίψει.
Υπάρχουν όμως άλλοι άνθρωποι, που καταφέρνουν να
είναι αποδεκτοί από το περιβάλλον τους και να έχουν ευτυχισμένες σχέσεις με τους συνανθρώπους τους. Το μυ-

κοντά στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού
Χριστού. Τα «σημεία των καιρών», τα σύγχρονα γεγονότα μαρτυρούν ότι ο Κύριος έρχεται. Τα περισσότερα από
τα σημεία αυτά έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους και
κυριαρχούν στην κοινωνία μας.
Ο Προφήτης Ιωήλ μιλώντας για την Δευτέρα Παρουσία, αναφέρει τα παρακάτω για τον ερχομό του Αγίου
Πνεύματος, σαν ένα από τα ευλογημένα σημεία της Δευτέρας Παρουσίας. «Μετά απ’ αυτά τα γεγονότα, το
Πνεύμα μου πλουσιοπάροχα θα το χαρίσω σε κάθε άνθρωπο. Έτσι, οι γιοι κι οι θυγατέρες σας θα κηρύξουν το
μήνυμά μου, οι γέροντές σας θεϊκά όνειρα θα δουν, κι οι
νέοι σας οράματα. Εκείνο τον καιρό θα χαρίσω πλουσιοπάροχα το Πνεύμα μου ακόμη και στους δούλους και

Συνέχεια στη σελ. 2

Συνέχεια στη σελ. 3

σελ. 2

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

O KYPIOΣ AΠANTA
ΣTIΣ ΠPOΣEYXEΣ
«Για τίποτε να μη σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε
περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στον
Θεό με προσευχή και δέηση, που θα συνοδεύονται
από ευχαριστία» (Φιλιπ. 4:6).

Ο Θεός των αγίων Προφητών, Αποστόλων και Πατέρων
της Εκκλησίας είναι ένας ζωντανός Θεός και πάντοτε έτοιμος να βοηθήσει, να συμπαρασταθεί και να κάνει θαύματα, μικρά και μεγάλα, σ’ αυτούς που
Τον αγαπούν, Τον λατρεύουν
και Τον εμπιστεύονται.
Ο Θεός είναι «νεκρός» γι’
αυτούς που διάλεξαν να βρίσκονται παθητικά η δυναμικά
μακριά Του ή να Τον «λατρεύουν» τυπικά και συμφεροντολογικά.
Αυτός που αγαπά τον Κύριο
και θέλει κάθε μέρα να Τον
αγαπά ακόμα περισσότερο μ’
όλη την καρδιά του, το νου, την

ψυχή, τη δύναμη και τη θέλησή
του, ο τρόπος για να βοηθηθεί ο
σύγχρονος άνθρωπος αποτελεσματικά, είναι να ζητήσει τον
Χριστό, ως Κύριο και Σωτήρα
στη ζωή του, να εμπιστευτεί τη
ζωή του σ’ Αυτόν και να ζει σε
μια θερμή και ζωντανή επικοινωνία μαζί Του. Ο βασιλιάς των
προφητών Δαβίδ λέει: «Ζήτα
την ευτυχία σου στον Κύριο και
θα σου δώσει ό,τι η καρδιά σου
λαχταρά» (Ψαλμός 37:4).
Στην Αδελφότητά μας προσευχόμαστε για όσους μας το
ζητούν, τόσο στην αίθουσά μας,
όσο και στα σπίτια μας. Ο Κύριος απαντά κατά θαυμαστό
τρόπο:

• Μετά από προσευχή, πέρασαν οι πονοκέφαλοι. Ευχαριστώ τον
Κύριο.
• Ο Κύριος με βοηθά και πηγαίνω κάθε Κυριακή στην Εκκλησία.
Τον ευχαριστώ.
• Ο Κύριος από τη βρεφική μου ηλικία είναι μαζί μου και μου συμπαραστέκεται. Τον ευχαριστώ.
• Ο Κύριος, εδώ και σαράντα χρόνια που είμαστε παντρεμένοι,
μας αξίωσε να σηκώνουμε τα βάρη της ζωής με αγάπη και υπομονή. Τον ευχαριστούμε.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που πάντα είναι μαζί μας και μας βοηθά,
μας σκεπάζει και μας καθοδηγεί.
• Δοξάζω και ευχαριστώ τον Κύριο που, ενώ έπεσα, δεν έπαθα
τίποτα σοβαρό.
• Ευχαριστώ τον Κύριο, που οι ιατρικές εξετάσεις του άντρα μου
ήταν καλές.
• Ευχαριστώ τον Κύριο για τα δυσάρεστα που επιτρέπει στη ζωή
μας. Ο Κύριος έδωσε λύση σε προβλήματα υγείας. Τον ευχαριστώ.
• Ευχαριστώ τον Κύριο, γιατί συγχωρεί τις αμαρτίες μας.
• Δόξα στον Κύριο, το αγαπητό μου πρόσωπο δεν χρειάστηκε να
κάνει εγχείρηση.
• Ευχαριστώ τον Κύριο για τις ευλογίες Του στην οικογένειά μου
και για τη φώτιση που μας δίνει μελετώντας το Λόγο Του.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που ήταν μαζί μου στο νοσοκομείο.
• Ο Κύριος είναι θαυμαστός που μας αντέχει, μας συγχωρεί και
μας αγαπά. Τον ευχαριστώ.
• Ο Κύριος ακούει τις προσευχές μας σε δύσκολους καιTO A N E Σ Π E P O N Φ Ω Σ
ρούς. Τον ευχαριστώ.
•
• Ο Θεός απάντησε σε ένα ποΟρθόδοξη χριστιανική οικογενειακή
λύ δύσκολο πρόβλημά μας.
μορφωτική και κοινωνική εφημερίδα
Τον ευχαριστώ.
Εκδίδεται κάθε ΔIMHNO
•
• Ευχαριστώ τον Κύριο που μας
Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκφράζει την
αξίωσε να επισκεφθούμε
άποψη του συντάκτη του
•
τους Αγίους Τόπους.
Ιδιοκτησία
•
Ευχαριστώ για τις συνεχείς
Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα
«ΤΟ AΝΕΣΠΕΡΟΝ ΦΩΣ»
δοκιμασίες που μας δίνει.
Εκδότης
Κυριάκος Γεννάδης
Γραφεία
Σατωβριάνδου 31, 104 31 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 52 27 726, Φαξ: 210 52 27 292
e-mail: anesperofos@yahoo.gr
www.anespero.gr
•
Eπιστολές, επιταγές και εμβάσματα παρακαλούμε να αποστέλλονται στη διεύθυνση:
OPΘOΔOΞH XPIΣT. AΔEΛΦOTHTA
«TO ANEΣΠEPON ΦΩΣ»
T.Θ. 34018, 100 29 AΘHNA
•
Δωρεές: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΒΑΝ: GR07 0172 0110 0050 1105 6731 083
•
Μηνύματα από τους τηλεφωνητές
210 52 27 594, 210 52 27 533, 210 52 27 432
•
Παραγωγή:
NONSTOP Printing E.Π.Ε.
Αίμωνος 71 & Κρέοντος-Ακαδημία Πλάτωνος
τηλ.: 210 5144160
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ποι που συχνά κάνουν τους
άλλους να πιστέψουν ότι
είναι αλαζόνες και συμπεριφέρονται με υπερηφάνεια, αλλά στην πραγματικότητα
δεν είναι αυτό που δείχνουν. Το
αποτέλεσμα είναι οι άλλοι γύρω
τους να μην τους συμπονούν. Γι’
αυτό το λόγο, φρόντισε να μη μιλάς και να μη συμπεριφέρεσαι με
υπερηφάνεια. Καλλιέργησε την
πνευματική αξία της ειλικρίνειας.
Είναι μεγάλη αρετή να επιδιώκεις να δείχνεις αγάπη και να τιμάς τους άλλους. Ο Απ.
Παύλος συμβουλεύει τους Χριστιανούς της Ρώμης με τα εξής λόγια: «Να δείχνετε με στοργή την
αγάπη σας για τους άλλους πιστούς. Να συναγωνίζεστε ποιος θα δείξει περισσότερη εκτίμηση στον άλλον» (Ρωμ. 12:10). Σύμφωνα με τα λόγια αυτά του Θεού, είναι απαραίτητο να δείχνεις
με ιδιαίτερη προσοχή και στοργή την αγάπη σου
στους άλλους. Για να μην αισθάνεσαι μόνος και
απορριμμένος, θα πρέπει να συμπαθείς τους
ανθρώπους τόσο, ώστε να βάζεις τους άλλους πάνω από εσένα. Αν παρατηρήσεις τους ανθρώπους
που έχουν σωστές σχέσεις με τους γύρω τους, θα
δεις ότι πραγματικά σέβονται τους άλλους, τους
εκτιμούν και τους θεωρούν πρώτους.
Η Αγία Γραφή είναι ο θεόπνευστος Λόγος του
Θεού. Η εφαρμογή των τριών αυτών βιβλικών αρχών, θα σε βοηθήσει να ελευθερωθείς από τον
εγωκεντρισμό σου και να αποκτήσεις και να διατηρείς φίλους. Έτσι, θα αισθανθείς ότι είσαι κι εσύ
ένα μέλος της κοινωνίας, με κάποιο προορισμό.

Μη φοβάσαι

στικό είναι ότι αγαπούν τους
ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι
θα δεχτούν αυτόν που απορρίπτουν οι άλλοι.
Για να έχεις, λοιπόν, φίλους,
θα πρέπει κι εσύ να αγαπήσεις
τους ανθρώπους και να φέρεσαι
φιλικά.
Η Αγία Γραφή, που είναι η Σοφία και ο Λόγος του Θεού, μας δίνει τη λύση: «Πάνω απ’ όλα να έχετε αγάπη, που είναι ο σύνδεσμος όλων και οδηγεί στην τελειότητα» (Κολ. 3:14).
Για να έχεις σωστές σχέσεις με τους άλλους,
η λέξη «κλειδί» είναι η Αγάπη. Όταν έχεις μια σωστή στάση πραγματικής καλής θέλησης, τότε το
αποτέλεσμα είναι να δένεσαι με τους ανθρώπους
και να δημιουργείται μια αρμονική σχέση ανάμεσα
σ’ αυτούς και σε σένα. Όταν δείχνεις ασυνείδητα μια αρνητική στάση, αυτό σε ξεχωρίζει από το
σύνολο. Οι γύρω σου καταλαβαίνουν αν τους συμπαθείς ή όχι. Έτσι, το πρώτο βήμα είναι να δείχνεις πραγματική αγάπη, μέχρι αυτή να γίνει η
«δεύτερη φύση σου». Τότε μόνο θα προσελκύεις
τους ανθρώπους και δεν θα τους απομακρύνεις.
Μια άλλη βασική αρχή για να είσαι αποδεκτός
στους άλλους, είναι να μη δείχνεις ότι είσαι ανώτερός τους. Η Αγία Γραφή μας συμβουλεύει: «Μην
υπερηφανεύεστε και τους σπουδαίους μην κάνετε! Για τα αμαρτωλά σας σχέδια μην καυχιέστε»
(Α’ Σαμουήλ 2:3).
Οι άνθρωποι απομακρύνονται από τους υπερήφανους και τους αλαζόνες. Υπάρχουν άνθρω-

Μιχάλης Κανταρτζής

AΛ HΘINEΣ IΣTOPIEΣ

Ο Αββάς Μακάριος και οι Κλέφτες
Ο Αββάς Μακάριος, γυρίζοντας μια μέρα στη σκήτη του,
βρήκε κάποιον που έκλεβε τα πράγματά του και που τα φόρτωνε σ’ ένα μουλάρι που βαστούσε μαζί του. Και τότες, έτρεξε να του συμπαρασταθεί σαν να μην ήτανε δικά του. Και
σαν να ’τανε ξένος κι αδιάφορος, τον εβοηθούσε να φορτώσει στο ζώο και τα υπόλοιπα. Και ύστερα, ήσυχα-ήσυχα, τον συνόβγαλεν ως την εξώπορτα και του είπε:
«Τίποτα, παιδί μου, δεν είχαμε μαζί μας όταν ήλθαμε στον
κόσμο και τίποτα δεν θα πάρουμε μαζί μας, όταν θα φύγουμε. Ο Κύριος μου τα ’δωκεν αυτά και με το θέλημά Του
έγινε αυτό που έγινε. Ας είναι τρισευλογημένο το όνομά Του
για όλα».
Άλλη μια φορά πάλι, την ώρα που έλειπεν από τη σκήτη του, μπήκε σ’ αυτή κάποιος κλέφτης. Και γυρίζοντας
ο Γέροντας ξαφνικά, τον έπιασε που έπαιρνε τη φτωχική
του οικοσκευή και την εφόρτωνε στην καμήλα του.
Έτρεξε λοιπόν κι αυτός στο κελί του, και παίρνοντας
τα υπόλοιπα από τα πράγματά του, τα παράδινε στον κλέφτη, για να τα φορτώσει κι αυτά στην καμήλα του. Αφού
λοιπόν ο κλέφτης τα εγομάριασεν όλα, άρχισε να κτυπά
την καμήλα του, για να σηκωθεί και να φύγουνε, αυτή όμως
δεν εσηκωνότανε, με κανένα τρόπο.
Όταν λοιπόν το είδεν αυτό ο αββάς Μακάριος, μπήκε
γρήγορα στο κελλί του και παίρνοντας ένα μικρό σκαλίδι

EΓΓPAΦH ΣYNΔPOMHTH

που είχε υπομείνει, το φόρτωσε κι αυτό επάνω στην καμήλα λέγοντας: Αυτό, αδελφέ μου, θέλει η καμήλα και γι’
αυτό δεν σηκώνεται. Και κτυπώντας την λίγο με το πόδι
του, της είπε: «Σήκω επάνω».
Κι αυτή αμέσως εσηκώθηκε. Κι αφού προχώρησε λιγάκι, πάλι ξανακάθησε. Και με κανένα τρόπο δεν ξανασηκώθηκε, παρά αφού πρώτα την εξεφόρτωσε από τα πράγματα, που την είχαν φορτώσει. Κι ο κλέφτης καταντροπιάσθηκε, κι έφυγε, χωρίς να πάρει τίποτα μαζί του.

ΠPOΓPAMMA
ΣYΓKENTPΩΣEΩN
στο Oρθόδοξο Πνευματικό μας Κέντρο
Στην Αθήνα: Σατωβριάνδου 31 (1ος όροφος)
Τηλ.: 210.52.27.726
H EIΣOΔOΣ EINAI ΔIΠΛA AΠO THN EIΣOΔO THΣ
ΠOΛYKATOIKIAΣ

Τετάρτη:

Στις 6:00 μ.μ. «Η δύναμη της πίστης και
της ομολογίας»

Σάββατο:

Στις 7:00 μ.μ. «Η χαρούμενη ώρα
συντροφιάς»

Κυριακή:

Στις 6:30 μ.μ. «H συνάθροιση της χαράς και
της δύναμης»

ΝΥΧΤΑ-ΜΕΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ!

Eάν θέλετε να γίνετε δωρεάν συνδρομητής της ορθόδοξης χριστιανικής εφημερίδας μας συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα το ονομ/μο και την διεύθυνσή σας.

• Tηλεφώνησε και άκουσε ενθαρρυντικά μηνύματα από τους αυτόματους
τηλεφωνητές μας. Λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο. Aφού ακούσεις το
μήνυμα, μπορείς να μας μιλήσεις για την ανάγκη σου και θα προσευχόμαστε μαζί σου. O Θεός που ακούει προσευχές θα σε βοηθήσει.

ONOMA .................................................................................................

• 210 52 27 594

EΠΩNYMO.............................................................................................
ΔIEYΘYNΣH ..........................................................................................

• 210 52 27 533

T.K. ............................ ΠOΛH..............................................................
Tαχυδρομείστε το κουπόνι προς:
«TO ANEΣΠEPON ΦΩΣ», Oρθόδοξη Xριστιανική Eφημερίδα,
T.Θ. 34018, 100 29 AΘHNA

Μπορείτε τα παραπάνω στοιχεία να τα αποστείλετε και με email στο
anesperofos@yahoo.gr ή με fax στο 210 52 27 292

• 210 52 27 432

«Mηνύματα χαράς και αισιοδοξίας. Λύσεις σε σύγχρονα προβλήματα».
Kάθε Tετάρτη: «Bοήθεια στην οικογένεια».
Kάθε Σάββατο: «O Θεός σώζει, ελευθερώνει,
θεραπεύει».
Το ευαγγελικό ή το αποστολικό ανάγνωσμα.

• Tα μηνύματα αλλάζουν συχνά.
• Tηλεφώνησε ν’ ακούσεις τα λόγια του Θεού και θα σε ανακουφίσουν.

Ο ΘεOΣ Σ’ ΑΓΑΠAει ΚΑι ΘEλει νΑ Σε βΟηΘHΣει
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Χριστιανική Οικογένεια
Πολυλογία και Γκρίνια

Ό

σοι από μας έχουμε πολλά χρόνια παντρεμένοι και ο Κύριος μας χάρισε σύντροφο που δεν γκρινιάζει, έχουμε οπωσδήποτε ζήσει μια ευτυχισμένη ζωή. Η γκρίνια είναι τρομερή και αθεράπευτη για τον
άνθρωπο - όχι όμως και για τον Θεό - αρρώστια. Ο Ψαλμωδός λέει: «Φλύαρος γυνή,
ακατάπαυστο στάξιμο ύδατος». Και έτσι είναι. Η γκρίνια είναι κάτι που δεν τελειώνει. Είναι ένα πριόνι που κάθε μέρα κόβει λίγο-λίγο το δέντρο της συζυγικής
ζωής. Είναι από τα πιο σίγουρα κακά για τη διάλυση της
οικογένειας. Όσο πιστός Χριστιανός κι άγιος κι αν είσαι,
είναι πάρα πολύ δύσκολο να μένεις ανεπηρέαστος από τη
γκρίνια του συντρόφου σου, άντρα ή γυναίκας.
Ο σοφός Παροιμιαστής γράφει για τη γκρίνια: «Μες
στην πολυλογία δεν λείπει η αμαρτία, μα όποιος τη γλώσσα του δαμάζει είναι σοφός» (Παροιμ. 10:19).
Ο γκρινιάρης, άντρας ή γυναίκα, το έχει κάνει συνήθεια να μιλάει και να μη σταματάει. Οποιαδήποτε ώρα
της ημέρας «τρώει» κυριολεκτικά το σύντροφο του, με
το να του λέει πράγματα ανούσια. Και όχι μόνον ανούσια,
αλλά και απρεπή. Ο πολυλογάς, επειδή θέλει να μιλάει
«χάριν ομιλίας», όταν τελειώσει τα καλά και τα ανούσια,
τότε αρχίζει να περνάει «γενεές δεκατέσσερις» εχθρούς
και φίλους! Γι αυτό ο σοφός Σολομώντας συστήνει: «Κράτα το στόμα κλειστό». Αλλού λέει, «και ο μωρός όταν δεν
ομιλεί λογίζεται ως σοφός».
Σε κάποιο άλλο μέρος, ο Παροιμιαστής λέει: «Όποι-

ΘΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η Σάρκα
Του
Ο Χριστός επήρε σάρκα
από τη σάρκα της αγίας
Παρθένου. Και έγινε άνθρωπος για μας. Με
αυτήν τη σάρκα περπάτησε στη γη και με
αυτήν έκαμε όλα όσα
έκαμε για τη σωτηρία
μας. Και αυτήν τη σάρκα
Του μας την δίνει: τροφή της ψυχής μας, για τη σωτηρία μας (Αγ. Αυγουστίνος,
εις Ψαλμόν 98,5).

ος φιλία αποζητά, τα λάθη τα σκεπάζει.
Όταν τα ξαναφέρνει στην κουβέντα, η φιλία σπάει» (Παροιμ. 17:9). Ο σοφός, λοιπόν, άνθρωπος δεν βγάζει στη φόρα τα
κακά των αγαπητών του προσώπων. Τα
κρύπτει, λυπάται και συμπάσχει με το
αγαπητό του πρόσωπο. Ο φλύαρος όμως
και ο κουτσομπόλης, λέγοντας ξανά και
ξανά τα ίδια, χωρίζει και τους στενούς φίλους.
Θυμάμαι κάποιον, που αν και δεν ήταν ιδεώδης σύζυγος, εντούτοις αισθανόμουν γι’ αυτόν μεγάλη συμπάθεια. Και τον συμπαθούσα, γιατί είχε μια γυναίκα που η
γλώσσα της «σ’ έτρωγε» κυριολεκτικά με το να μιλάει
ασταμάτητα για το τι ψώνισε, τι μαγείρεψε, ποιους συνάντησε, τι είπε, τι άκουσε, τι νόμιζε ότι ανακάλυψε. Και
όλα αυτά τα έλεγε στον ταλαίπωρο σύζυγο, την ώρα που
έτρωγε κουρασμένος από τη δουλειά του. Και θυμάμαι
επίσης κάποιον άλλο σύζυγο, που σε κάθε παρέα ήθελε
μόνον αυτός να μιλάει. Όταν κάποιος έπαιρνε το λόγο
αυτός έφευγε.
Ένας ευτυχισμένος γάμος απαιτεί κατανόηση του συντρόφου. Χρειάζεται σοφία και σύνεση όταν θα μιλήσεις
και πόσα θα πεις. Δεν μιλάμε «χάριν ομιλίας». Μιλάμε
για να κάνουμε το σύντροφό μας να χαρεί, να ξεκουραστεί. Όσο περισσότερο ακούμε και λιγότερο μιλάμε, τόσο πιο αγαπητοί γινόμαστε και τόσο πιο πολύ βοηθούμε το σύντροφό μας.
Μιχάλης Κανταρτζής

Λίγα λόγια για τον
Ιησού Χριστό
Αφού ο Θεός τα παλιά χρόνια μίλησε στους προπάτορες πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους δια των προφητών, σ’ αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σ’
εμάς μέσω του Υιού του. Δι’ αυτού ο Θεός δημιούργησε το
σύμπαν και τον όρισε κληρονόμο των πάντων. Αυτός είναι
η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου και η τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης, κι αυτός συγκρατεί το σύμπαν
με τη δύναμη του λόγου του. Αφού με το σταυρικό Του θάνατο μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας, κάθισε ψηλά, στα
δεξιά του παντοδύναμου Θεού (Προς Εβρ. 1:1-3).

Είναι απαραίτητη μια καινούργια Πεντηκοστή
Συνέχεια από τη σελ. 1

στις δούλες» (Ιωήλ 3:1-3). Μιλάει, λοιπόν, πολύ καθαρά
ο Ιωήλ για μια έκχυση του Αγίου Πνεύματος, που θα συμβεί πριν από τη Δευτέρα Παρουσία.
Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, χρειαζόμαστε το Άγιο Πνεύμα. Τρομεροί εξωτερικοί και
εσωτερικοί εχθροί προσπαθούν να καταστρέψουν την
αγαπημένη μας Ελλάδα. Απαιτείται μια δυναμική
επέμβαση του Αγίου Πνεύματος. Καθώς βρισκόμαστε
τόσο κοντά στον ερχομό του Κυρίου, ο μόνος τρόπος για
να επιζήσουμε ως έθνος και ως θρησκεία είναι κάθε
Έλληνας να ζητήσει και να γεμίσει με το Άγιο Πνεύμα.
Η Εκκλησία, αλλά και κάθε πιστός, μπορούν να βρουν τη
δύναμή τους, που είναι το Άγιο Πνεύμα.
Η σύγχρονη τρομερή κατάπτωση της κοινωνίας μας
απαιτεί μια άμεση και δυναμική επέμβαση του Κυρίου.
Η κραυγή όλων μας που αγαπούμε τον Κύριο πρέπει να

είναι: «Κύριε, ο Θεός μας, το Πνεύμα το Άγιο, έλα γρήγορα! Έλα και καθάρισέ μας! Έλα και σώσε μας! Έλα και
ζωοποίησέ μας! Έλα και μη βραδύνεις!» Το Άγιο Πνεύμα, το Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι αυτό που
χρειαζόμαστε πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα.
Η πρώτη μας μεγάλη ανάγκη είναι μια καινούργια Πεντηκοστή. Το Άγιο Πνεύμα να έρθει με τη δύναμή Του και
την αγάπη Του και να σώσει το λαό μας.
Είναι, λοιπόν, απαραίτητος ο ερχομός, κατά δυναμικό τρόπο, του Αγίου Πνεύματος. Χρειαζόμαστε το Άγιο
Πνεύμα για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον: Για να μας
γεμίσει με την Θεία Χάρη και να μας φέρει κοντά στον
Θεό. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μας δώσει μια βαθιά πνευματική ζωή, μια σωστή, αγία, ασυμβίβαστη με την
αμαρτία πατερική ζωή. Δεύτερον: Για να αποκαταστήσει τη θαυματουργική Του ζωή στη ζωή της Εκκλησίας,
αλλά και στην ατομική μας ζωή. Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος δεν είναι μόνο στη Θεία Λειτουργία ή σε μια ριζική αλλαγή της ζωής του ανθρώπου, αλλά είναι επίσης
και η δύναμη που ελευθερώνει τους ανθρώπους από τα
πάθη τους και από κάθε αρρώστια.
Χρειαζόμαστε, λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα για μια καινούργια ζωή για όλους. Ο Κύριος πάρα πολύ πρόθυμα θα
μας στείλει σήμερα το Άγιο Πνεύμα, όταν με σοβαρότητα
και ειλικρίνεια το ζητήσουμε. Ο Ιησούς Χριστός είπε: «Αν
λοιπόν εσείς, παρ’ όλο που είστε αμαρτωλοί ξέρετε να
δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πολύ περισσότερο ο ουράνιος Πατέρας θα δώσει το Άγιο Πνεύμα
σε όσους Του το ζητούν» (Λουκάς 11:13).

Παιδική Γωνιά
Καβγάδες και καβγάδες
Όλα άρχισαν από ένα πείσμα. Ο Θωμάς και ο
Χάρης χτυπούσαν με γροθιές ο ένας τον άλλον στη
μύτη, στο στομάχι και όπου τύχαινε. Αν και πληγωμένοι δεν λέγανε να σταματήσουν.
Ξάφνου άκουσαν κάποιον να φωνάζει. «Ε! Εσείς
οι δυο, σταματήστε επιτέλους!»
Έκπληκτα τότε τα δυο αγόρια είδαν το γνωστό σε
όλους γέροντα της γειτονιάς. Τον κυρ-Νικόλα, που
ήταν ένας καλόκαρδος παλιός καπετάνιος, με κουλό το ένα του χέρι.
Ο κυρ-Νικόλας, χαμογελαστός, τους ένευσε να
καθίσουν σε μια αναποδογυρισμένη βάρκα. Τα αγόρια χαλάρωσαν και κάθισαν, βάζοντας τον κυρ-Νικόλα στη μέση.
«Θέλω να ακούσετε προσεχτικά αυτά που θα σας
πω», είπε με την τραχιά φωνή του, καθώς κοίταζε μια
τον ένα και μια τον άλλον κατάματα. Τότε ο Θωμάς
και ο Χάρης έδειξαν ενδιαφέρον και τραβήχτηκαν πιο
κοντά του. Ο κυρ-Νικόλας άρχισε:
«Πριν πολλά
χρόνια όταν ήμουν κι εγώ στη
δικιά σας ηλικία
καβγάδισα με το
μεγαλύτερο
αδερφό μου και
ιδού τα αποτελέσματα», είπε, κι έδειξε το κουλό του χέρι. Τα δυο αγόρια τον κοίταξαν με συμπάθεια και απορία. Ο κυρΝικόλας εξήγησε:
«Τον καιρό εκείνο, εμείς τα αγόρια συνηθίζαμε να
παίζουμε με τα σιδερένια στεφάνια των βαρελιών. Κάναμε συρμάτινους ή ξύλινους μοχλούς, που στην
άκρη τους είχαν κάτι σαν άγκιστρο και μ’ αυτό σπρώχναμε και τσουλάγαμε το στεφάνι».
«Ωραία ιδέα», είπαν τα αγόρια ταυτόχρονα.
Ο κυρ-Νικόλας συνέχισε: «Μια μέρα, λοιπόν, ο μεγαλύτερος αδελφός μου έπαιζε με το στεφάνι του και
εγώ του το ζήτησα να παίξω. Αυτός όμως μου το αρνήθηκε λέγοντας: “Είσαι μικρός και δεν ξέρεις να το
κουμαντάρεις”. “Δεν είμαι μικρός, κι αν μου το δώσεις θα σου το αποδείξω”, του απάντησα πεισματωμένος. Αυτός όμως επέμεινε να μη μου δίνει το στεφάνι και τότε θυμωμένος του’ δωσα μια δυνατή γροθιά στο στομάχι. Αυτός άφησε το στεφάνι καταγής
και μου ανταπέδωσε τη γροθιά. Εγώ όμως, μόλις είδα το στεφάνι καταγής έτρεξα να το αρπάξω. Ο
αδερφός τότε μου έδωσε μια γερή σπρωξιά κι έπεσα με δύναμη πάνω στο κράσπεδο του πεζοδρομίου και χτύπησα στον ώμο.
»Πόνεσα πολύ κι άρχισα να φωνάζω και να κλαίω.
Κάποιος περαστικός με σήκωσε στην αγκαλιά του, ενώ
ούρλιαζα από τον πόνο. Προσπάθησα να κουνήσω
το χέρι μου, αλλά η κίνηση αυτή με έκανε να πονέσω περισσότερο. Ο αδερφός μου φοβήθηκε και προσπάθησε να με παρηγορήσει.
»Στο μεταξύ μαζεύτηκαν κι άλλοι πολλοί για να
βοηθήσουν. Ένας απ’ αυτούς είδε το χέρι μου και φώναξε: «Αυτό είναι σπασμένο. Τρέξτε το παιδί αμέσως
στο νοσοκομείο». Ο γιατρός εκεί ξέσχισε το πουκάμισό μου, με εξέτασε καλά και μ’ έστειλε για ακτίνες.
Έτσι διαγνώστηκε ότι έπαθα εξάρθρωση του ώμου
και πολλαπλά κατάγματα. Αφού ο γιατρός τακτοποίησε το τραύμα μου, μου βάλανε γύψο. Αργότερα χρειάστηκε να κάνω κι άλλες δυο διορθωτικές εγχειρήσεις. Από τότε όμως το ένα χέρι μου έμεινε κοντύτερο από το άλλο», κατέληξε ο κυρ-Νικόλας.
«Για αυτό σου έμεινε η αναπηρία», είπε ο Θωμάς
στενοχωρημένος.
«Γι’ αυτό μπήκα ανάμεσά σας και σας χώρισα»,
απάντησε ο κυρ-Νικόλας. Όταν βλέπω παιδιά να καβγαδίζουν, φοβάμαι πολύ μην πάθουν κάποιο κακό. Δεν αξίζει παιδιά μου να μαλώνετε μεταξύ σας,
γιατί ο καυγάς ποτέ δεν βγαίνει σε καλό. Ακούστε κι
εμένα που έπαθα ζημιά».
Παιδιά μου, τα αποτελέσματα του καυγά είναι πάντοτε καταστρεπτικά. Καλύτερα είναι να υποχωρείς,
γιατί η πραγματική νίκη είναι να γίνεις τελικά φίλος
με τον άλλον, που δεν συμφωνείς μαζί του.
Ο σοφός Παροιμιαστής μας συμβουλεύει: «Όταν
αρχίζεις μια φιλονικία είναι σαν να σπάζεις ένα φράγμα και τότε χυμάνε τα ορμητικά νερά. Γι’ αυτό, προτού ανάψει ο καυγάς, παραιτήσου».
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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Ο Πόνος Φέρνει την Ανάσταση

Π

όνος δυνατός, όταν βλέπεις την
Εκκλησία σου με λαθεμένους εκφραστές, συναγωνιζόμενη στη φρασεολογία και την ιδεολογία των πολιτικών, όταν
αναγκάζεται να κάμνει επίδειξη ισχύος,
όταν θέλει να ζήσει δίχως σταυρό, δίχως
ακάνθινο στέφανο, δίχως μαστίγωση, δίχως
κολαφισμούς και εμπρησμούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν, είναι και θα είναι μαρτυρική. Μία οδό γνωρίζει, του Μαρτυρίου,
απ’ όπου θα έλθει η κάθε Ανάσταση. Μέσα στην Εκκλησία πονάμε και κλαίμε μαζί, αλλά κι ευφραινόμαστε μαζί. Εξαφανίζεται κάθε ατομικότητα. Ο πόνος του
ενός είναι πόνος όλων, αφού είμαστε
ένα σώμα. Χάθηκε ο αυθορμητισμός και η
αγάπη. Η σημερινή Εκκλησία έχασε την

παιδικότητά της. Την εντάξαμε στην αστικοποιημένη σκέψη μας και την κάναμε δημόσια αρχή, υποχρέωση, αξιοσέβαστη
κ.λπ., δίχως ν’ αναφερόμαστε στη σημαντική ουσία της, που είναι η λύτρωσή μας
από τον πόνο και η αγιότητα.
Η Ελλάδα είναι πολύ κουρασμένη από
τον πόνο. Η ιστορία της είναι όλο δάκρυα,
αίμα, θυσίες. Ο πόνος έκαμε τους Έλληνες «να μη το βάζουν κάτω», τους έκανε
ήρωες, μα όχι αγίους. Ευκολότερα αυτοθυσιάζεται, παρά υπομένει. Το δώρο του
πόνου, που είναι η υπομονή, δεν το κέρδισε ακόμη ο Έλληνας. Δυστυχώς, η επιπολαιότητα και η βιασύνη χαρακτηρίζουν
αρκετές από τις πράξεις του. Σε αρκετούς
ηλικιωμένους της επαρχίας, συναντάς
μια πονεμένη έκφραση ωραίας υπομονής,
που συχνά τη συναντάς και στα πρόσωπα
νεωτέρων Αγιορειτών πατέρων. Από τη
σημερινή Ελλάδα λείπουν οι αξίες κι
αυτό είναι μία μεγάλη ένδεια κι ένας
μεγάλος πόνος. Ο Χριστός συνεχίζει ν’
αγαπά κι ας μας οδηγήσει στη μετάνοια,
στην κατάσταση αυτή του πόνου, που μας
ελευθερώνει πραγματικά από κάθε πόνο.
Μοναχού Μωυσέως,
Η Ευλογία Του Πόνου Και Ο Πόνος Της
Αγάπης, σελ. 16, 17.

«Θρήνος, κλαυθμός και οδυρμός και
στεναγμός και λύπη, θλίψη απαραμύθητος
έπεσεν τοις Ρωμαίοις. Εχάσασιν το σπίτι
τους, την Πόλιν την αγία, το θάρρος και το
καύχημα και την απαντοχή τους.»
Έτσι θρήνησαν οι Έλληνες για την
Άλωση της Πόλης από τους Οθωμανούς
το 1453.
Η άλωση της Βασιλεύουσας δεν έγινε
έτσι απροσδόκητα το Μάιο του 1453. Υπήρξε μία σειρά σοβαρών αιτιών που οδήγησαν
στο θλιβερό αυτό αποτέλεσμα. Μετά την
άλωση της Κων/πολης από τους Φράγκους σταυροφόρους (1204), η Βυζαντινή
Αυτοκρατορία δεν επανήλθε στην αρχική
της δόξα και με δυσκολία κατόρθωσε να ανασυνταχθεί.
Σταδιακά την αποδυνάμωναν οι εμφύλιες διαμάχες, οι κοινωνικές αντιθέσεις, η οικονομική κρίση, η μείωση της στρατιωτικής και ναυτικής δύναμης. Οι επιδρομές των Βουλγάρων,
Σέρβων, Τούρκων είχαν περιορίσει σημαντικά την έκταση του
Βυζαντίου. Η Δ’ Σταυροφορία αντί να απομακρύνει τους Μουσουλμάνους από τους Αγίους Τόπους, κατέληξε στην
Κων/πολη, την οποία και κατέλαβαν οι όχλοι των τότε δυτικοευρωπαίων ηγεμόνων. Τα σχέδια του Πάπα και του Δόγη
της Βενετίας πέτυχαν, γιατί βοηθήθηκαν από τις εσωτερικές
διαμάχες των Βυζαντινών. Οι δήθεν Χριστιανοί έδειξαν τις
πραγματικές διαθέσεις τους έναντι του κράτους, του λαού
και του πολιτισμού και κυρίως έναντι της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας.
Όταν ανέβηκε στο θρόνο της Κων/πολης ο Κων/νος ΙΑ’ ο
Παλαιολόγος, βρέθηκε σε δεινή κατάσταση. Η Δύση από τη
μία μεριά κατείχε πολλές επαρχίες του Βυζαντινού Κράτους
με συμφωνία προηγουμένων αυτοκρατόρων, κάτι σαν το σημερινό «Μνημόνιο», που το αδυνάτιζε οικονομικά οδηγώντας
το σε αδιέξοδο.
Οι Τούρκοι πάλι επεκτείνονταν συνεχώς δυτικά, κατέχοντας όλες σχεδόν τις επαρχίες της Ανατολής, με στόχο την
κατάληψη της Κων/πολης.
Ο χειμώνας του 1453 υπήρξε δύσκολος και αγωνιώδης.
Η άνοιξη ακόμη χειρότερη, καθώς ο Μωάμεθ ετοίμαζε
το τελειωτικό χτύπημα για την Άλωση της Πόλης. Έχτισε ένα
πελώριο φρούριο στην ευρωπαϊκή ακτή και σταμάτησε τον επισιτισμό της Κων/πολης από τον Εύξεινο Πόντο.
Η Δύση αδιαφόρησε στις επικλήσεις για βοήθεια. Τα φρούρια που είχαν απομείνει όρθια πέφτουν το ένα μετά το άλλο. Έτσι, στις 6 Απριλίου 1453, οι πολιορκητές, μέσα σε ένα
πανδαιμόνιο αλαλαγμών, φτάνουν μπροστά στα χερσαία τείχη. Οι ιστορικοί τους υπολογίζουν σε 250.000 πεζούς και καβαλάρηδες. Διέθεταν πολιορκητικές μηχανές, πυροβολικό

Η Αληθινή Συγχώρησις
Από την ομιλία κ’ «Εις τους Ανδριάντας»

Α

ν έβλεπες ένα μέλος του σώματός
σου αποκομμένο, δεν θα έκανες τα
πάντα για να το ενώσεις μα το σώμα σου;
Αυτό κάνε και για τους αδελφούς σου.
Όταν τους δείς να έχουν αποκοπεί από
την αγάπη σου, τρέξε γρήγορα και περιμάζεψέ τους· μην περιμένεις εκείνους να
έλθουν, σπεύσε εσύ πρώτος, για να λάβεις
τα βραβεία! Ένα μόνο εχθρό διαταχθήκαμε να έχουμε, τον διάβολο. Με αυτόν
να μην συμφιλιωθείς ποτέ· προς τον
αδελφό σου όμως ποτέ να μην έχεις βαριά καρδιά. Κι αν ακόμη συμβεί κάποια
μικροψυχία, ας είναι παροδική, ας μην
υπερβαίνει το διάστημα της ημέρας. «Η
δύση του ηλίου να μη σας προφθάνει οργισμένους», λέει ο Απόστολος (Εφεσ. δ’
26). «…Άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως
και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών…»
(Ματθ. στ’ 12).
Βλέπεις; Ο Θεός εσένα τον ίδιο έκανε κριτή της συγχωρήσεως των αμαρτημάτων σου. Αν συγχωρήσεις λίγα, λίγα θα
σού συγχωρεθούν. Αν συγχωρήσεις πολλά, θα σού συγχωρηθούν πολλά. Αν τα

και άλλα πολεμικά μέσα της εποχής.
Ο πληθυσμός της Πόλης υπολογίζεται
σε 80.000, οι μαχητές όμως μόλις γύρω στις
5.000, συν 4.000 ξένοι ναύτες και πληρώματα.
Ο Κων/νος Παλαιολόγος με ψυχραιμία
και άκαμπτο φρόνημα απορρίπτει τα αλλεπάλληλα μηνύματα των Τούρκων για παράδοση της Πόλης.
Η απάντηση του αυτοκράτορα θυμίζει
το πολυθρύλητο «Μολών λαβέ» του Λεωνίδα. Τονίζει ότι όλοι με τη θέλησή τους
έχουν αποφασίσει να πεθάνουν για την πατρίδα τους και δεν θα λυπηθούν τη ζωή
τους. Σε πολεμικό συμβούλιο ο Κων/νος
Παλαιολόγος τονίζει, ανάμεσα σε άλλα, τα ιδανικά για τα
οποία κανείς ταιριάζει να μάχεται και να πεθαίνει. Τους μιλά για τιμή, φιλοπατρία, ελευθερία και πρώτα- πρώτα για την
πίστη τους.
Η αναμέτρηση δεν άργησε να αρχίσει. Η πόλη περιζώθηκε
απ’ άκρη σ’ άκρη με φωνές και αλαλαγμούς! Ο Κων/νος πολεμάει σαν απλός στρατιώτης, εκεί στην πύλη του Ρωμανού,
που η πίεση ήταν ισχυρότερη. Το τέλος το έδωσε μία μικρή
πύλη υπόγεια, που ήταν ξεχασμένη μισάνοιχτη. Η κερκόπορτα, όπως λεγόταν. Ακολουθεί σύγχυση, πανικός στις τάξεις των αμυνομένων, καθώς τους χτύπησαν από το πίσω μέρος. Μέσα στο αίμα, τη σκόνη βλέπει καθαρά ο Αυτοκράτορας ότι δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας.
«Δεν βρίσκεται κάποιος Χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι;» φωνάζει απεγνωσμένα ο Κων/νος Παλαιολόγος. Την
ίδια ώρα τον χτυπάει πισώπλατα κάποιος Τούρκος. Πέφτει
στη γη ανάμεσα σε πτώματα εχθρών και φίλων. Επί τρεις ημέρες εξακολούθησαν οι φρικιαστικές σκηνές της λεηλασίας
και της αιματοχυσίας. Στην ίδια την Αγία Σοφία έβλεπε κανείς μεθυσμένους στρατιώτες να σχίζουν κουρτίνες, να γκρεμίζουν, να κομματιάζουν το μεγάλο ασημένιο εικονοστάσιο,
ποδοπατώντας άγιες εικόνες και ιερά βιβλία, γράφει ο Άγγλος
Βυζαντινολόγος Σερ Στίβεν Ράνσιμαν.
Η ένδοξη Πόλη, η βασιλίδα των πόλεων, που επί αιώνες
στάθηκε προπύργιο του Χριστιανισμού, το πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο του κόσμου, ήταν τώρα νεκρή. Το θλιβερό αυτό γεγονός ποτέ δεν έγινε αποδεκτό από τους Έλληνες, σαν
αμετάκλητο γεγονός. Η προσδοκία αυτή φαίνεται μέσα από
τα λόγια του λαού μας: «Σώπασε Κυρά Δέσποινα και μην πολυδακρύζεις. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας είναι.»
Η αναπόληση αυτών των γεγονότων μας βοηθάει να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τη μελλοντική μας πορεία,
να διδαχθούμε από τις παραλείψεις και τα λάθη μας.

Η άλωση της
Πόλης

Φωτεινή Ηλιοπούλου, Εκπαιδευτικός

συγχωρήσεις με
ειλικρίνεια και
με όλη σου την
καρδιά, με τον
ίδιο τρόπο θα
συγχωρήσει και
τα δικά σου ο
Θεός. Αν μετά
την συγχώρηση,
κάνεις φίλο σου
τον εχθρό σου,
έτσι θα διάκειται και ο Θεός απέναντί
σου.
Ποιάς, λοιπόν, τιμωρίας δεν είναι
άξιος εκείνος, που ενώ πρόκειται να
κερδίσει δέκα χιλιάδες τάλαντα, εάν χάσει εκατό μόνο δηνάρια, ούτε και τα λίγα
δεν συγχωρεί, αλλά στρέφει εναντίον
του τα ίδια τα λόγια της προσευχής; Γιατί όταν λες στον Θεό «συγχώρεσέ μας,
όπως και εμείς συγχωρούμε τους εχθρούς
μας» και κατόπιν εσύ δεν συγχωρείς, για
τίποτε άλλο δεν παρακαλείς τον Θεό, παρά να σε στερήσει από κάθε απολογία και
συγγνώμη…

OΛA ΔYNATA
ME THN ΠPOΣEYXH

Η Yποκριτική
Προσευχή
Ήξεραν οι Φαρισαίοι ότι έκαναν την
προσευχή τους υποκριτικά;
Δεν το ήξεραν, νόμιζαν ότι ήσαν
εντάξει, μολονότι ζούσαν μέσα στην
υποκρισία. Είχε γίνει συνήθειά τους, είχε
γίνει φύση τους και νόμιζαν πως με την προσευχή τους
εξυπηρετούν τον Θεό. Άραγε οι σημερινοί υποκριτές Χριστιανοί εννοούν ότι προσεύχονται και ζουν υποκριτικά;
Δεν το εννοούν. Ίσως κάνουν καθημερινά μεγάλες
προσευχές, προσεύχονται όμως από απλή συνήθεια,
μόνο με τα χείλη, και όχι με την καρδιά, όχι με συντριβή, όχι με την απόφαση και την επιθυμία να διορθωθούν,
αλλά μόνο για να εκπληρώσουν ορισμένο καθήκον και νομίζουν ότι εξυπηρετούν τον Θεό, ενώ με την προσευχή
τους μόνο γίνονται άξιοι της οργής του Θεού. Όλοι μας
σχεδόν αμαρτάνουμε με το να προσευχόμαστε υποκριτικά και θα κατακριθούμε πολύ γι’ αυτό. Ταπείνωσε τον
εαυτό σου, νόμισε ότι ο εαυτός σου είναι χορτάρι που
δεν είναι τίποτα μπροστά στην παλαιά βελανιδιά ή νόμισε
πως ο εαυτός σου είναι αγκάθι που δεν είναι τίποτα μπροστά στο λεπτό και αρωματικό άνθος, γιατί πράγματι είσαι χορτάρι και αγκάθι αν λάβεις υπόψη σου τα πάθη σου.
Είναι κάποτε ανάγκη να κάνουμε στο πρόσωπο που
προσεύχεται για τον εαυτό του ή για τους άλλους την εξής
ερώτηση για να ξυπνήσουμε την καρδιά και τη συνείδησή του: «Έχεις ανάγκη το πράγμα που ζητάς και πραγματικά επιθυμείς να το αποκτήσεις; Επιθυμείς με ειλικρίνεια π.χ. τη διόρθωση και την αγιότητα της ζωής για
τον εαυτό σου και τους άλλους;»
Πολύ συχνά στη ζωή συμβαίνει ώστε ο άνθρωπος, άλλα να έχει στη καρδιά του και άλλα στα χείλη και να έχει
ταυτόχρονα δύο πρόσωπα. Το ίδιο συμβαίνει και την ώρα
της προσευχής, όταν βρισκόμαστε μπροστά στον Θεό που
γνωρίζει τα μυστικά της καρδιάς μας.
Ιωάννου της Κροστάνδης,
«Με ποιον μιλάς ψυχή μου»; σελ. 59-61

«Η πραγματική αρετή είναι να κάνει κανείς χωρίς να τον βλέπουν, αυτό που θα ήταν ικανός
να κάνει μπροστά σε όλον τον κόσμο» Μέγας Βασίλειος (330–379 μ.Χ.)

