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Η Ειρήνη Της Ψυχής

BOHΘ EIA
ΣTOYΣ ΛAOYΣ
H OPΘOΔOΞH IEPAΠOΣTOΛH

Ιερά Μητρόπολις Άκρας

Σ

ημαντική μας προτεραιότητα, γράφει ο
Σεβ. Μητροπολίτης Άκρας Νάρκισσος,
ήταν και η προετοιμασία και ενημέρωση για την
ετήσια συνάντηση των ορθοδόξων κοινοτήτων
στο τέλος του μηνός Ιανουαρίου. Πρόκειται για
ένα τετραήμερο πρόγραμμα κατά το οποίο οι
Ορθόδοξοι από όλη την Γκάνα ταξιδεύουν στο
χωριό Fomena, όπου έχουμε ένα μεγάλο οικόπεδο της Εκκλησίας με το ναό του Ευαγγελισμού
και ο χώρος είναι διαμορφωμένος σαν μια κατασκήνωση με τα δεδομένα της Ελλάδος. Εκεί
μαζεύονται οι Ορθόδοξοι όλων των ηλικιών με
ένα πρόγραμμα λατρευτικό, ομιλίες, βραδινές
προσευχές. Κάθε ομάδα παρουσιάζει κάποιο
πρόγραμμα, μουσικό ή χορευτικό. Η νεολαία και
τα μικρά παιδιά, όλοι, έχουν κάποια συμμετοχή.
Βεβαίως παρίστανται όλοι οι κληρικοί της Μητροπόλεως. Εν γένει αυτό βοηθάει στη σύσφιξη των σχέσεων των Ορθοδόξων κοινοτήτων και
δη γύρω από τη λατρευτική ζωή και την πνευματική τροφή που προσφέρει η Εκκλησία και που
εκείνοι την έχουν τόση ανάγκη.

Θεία Λειτουργία

ειρήνη της ψυχής είναι το μοναδικό απαραίτητο αγαθό για τον σύγχρονο άνθρωπο. Όποιος έχει την ειρήνη της ψυχής είναι μακάριος, ευτυχισμένος και ήρεμος.
Η σύγχρονη διαμόρφωση της ζωής τόσο στην εργασία, στην κοινωνία και στην καθημερινή μας ζωή, αλλά ακόμα και πολλές φορές στην οικογένεια, κουράζουν αφάνταστα τον άνθρωπο ψυχικά. Ο άνθρωπος χάνει την ειρήνη της ψυχής του. Συνειδητά και ασυνείδητα,
όλες οι παραπάνω επιδράσεις προσπαθούν να κάνουν
τη ζωή πολύ αγχώδη. Έτσι ο
κουρασμένος άνθρωπος προσπαθεί να ηρεμήσει και να διασκεδάσει την εσωτερική του
αγωνία και ταραχή, άλλοτε
δουλεύοντας πιο πολύ, άλλοτε
ρίχνοντάς το έξω και άλλοτε
έχοντας κάποιο μόνιμο χόμπι.
Το θλιβερό είναι, ότι όσο πιο
πολύ ο άνθρωπος παραδίδεται σε τέτοιες ασχολίες, τόσο
πιο πολύ νιώθει το κενό, το άγχος και την κατάθλιψη
να μεγαλώνουν μέσα του.
Η πρώτη, λοιπόν, μεγάλη ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου είναι να αποκτήσει την ειρήνη της ψυχής. Να
ηρεμήσει διανοητικά και ψυχικά, να γαληνεύσει για να
αντιμετωπίσει τις δύσκολες καταστάσεις της σύγχρονης ζωής με τη δύναμη της ηρεμίας, της ψυχραιμίας και
της εσωτερικής γαλήνης. Τα μεγαλύτερα δράματα της
ζωής, οι μεγαλύτερες αποτυχίες, τα «χοντρότερα» λάθη γίνονται όταν ο άνθρωπος είναι ταραγμένος.
Ο άνθρωπος σήμερα, χρειάζεται πρώτα απ’ όλα, την
υπεράνθρωπη καλή δύναμη που θα τον βοηθήσει να
ηρεμήσει μια για πάντα. Η λύση της σύγχρονης κενότητας και αγωνίας του ανθρώπου δεν βρίσκεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Δεν βρίσκεται ούτε στον ίδιο,
ούτε στο περιβάλλον του. Βρίσκεται έξω απ’ αυτόν και
πάνω απ’ αυτόν στον Θεό. Ο Θεός κατέχει τη μοναδική καλή και δοκιμασμένη δύναμη που έχει βοηθήσει και
συνεχίζει να βοηθάει ουσιαστικά και απόλυτα κάθε άνθρωπο που θα ζητήσει τη δύναμη αυτή.

Η

Μη φοβάσαι
Τα Προβλήματα Λύνονται
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άκρας με παιδάκια
της Αφρικής

Υπαίθρια Θεία Λειτουργία

Ο Θεός έδειξε την αγάπη Του και την παντοδυναμία Του στον άνθρωπο με έργα, όχι με λόγια. Την
έδειξε με το να θυσιάσει τον Μονογενή Του Γιο πάνω
στο Σταυρό για τον άνθρωπο. Την έδειξε με την ανάστασή Του από τον θάνατο, πάλι για τον άνθρωπο. Όλα
τα έκανε και τα κάνει ο Θεός για τον άνθρωπο. Ιδιαίτερα για τον αγχώδη και δυστυχισμένο σύγχρονο άνθρωπο. Για να μπορεί κάθε ένας να ζήσει μια μόνιμα,
χαρούμενη και ευτυχισμένη ζωή.
Η πρώτη, λοιπόν, ανάγκη
του σύγχρονου ανθρώπου για
ειρήνη ψυχής μπορεί να ικανοποιηθεί. Και μπορεί να ικανοποιηθεί με την υπεράνθρωπη
δύναμη του Θεού, που βγαίνει
από την νίκη του θανάτου, την
ανάσταση του Κυρίου Ιησού
Χριστού.
Ο Ιησούς Χριστός πάρα πολύ απλά και ξεκάθαρα διακήρυξε την αλήθεια αυτή λέγοντας: «Ελάτε σε μένα όλοι
οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω» (Ματθ. 11:28). Όποιος πιστεύει στην ειλικρίνεια της διακήρυξης αυτής και στη δύναμη και την
αγάπη του Θεού να αλλάζει τον άνθρωπο ριζικά, πλησιάζει έτσι το Θεό και γίνεται σε μια στιγμή ένας καινούργιος άνθρωπος. Αυτή ήταν η εμπειρία της Μαρίας
Μαγδαληνής, του Ληστή στο σταυρό και όλων των
αγίων Αποστόλων και Πατέρων της Εκκλησίας.
Το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι: «Μετάνιωσε για
την αμαρτωλή σου ζωή, πίστεψε στον Ιησού Χριστό και
θα σωθείς» (Πράξεις 2:38, 3:19, 4:12). Και το πρώτο
αποτέλεσμα της σωτηρίας είναι η εσωτερική γαλήνη και
ηρεμία, η ειρήνη της ψυχής που φέρνει ο Θεός στον άνθρωπο, όταν αυτός ελευθερώνεται από το αμαρτωλό του
παρελθόν και καθαρίζεται με το Άγιο Πνεύμα.
Κάθε, λοιπόν, ταλαιπωρημένος ψυχικά άνθρωπος
μπορεί να ηρεμήσει. Μπορεί, αποκτώντας την ειρήνη της
ψυχής και δοκιμάζοντας τον μοναδικό αυτό τρόπο του
Θεού. Κανένας που δοκίμασε δεν μετάνιωσε.

Η Παναγιά στη ζωή μας
ε την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εορΜ τάζεται
το ότι όλοι οι άνθρωποι «υπερυψούνται»

εν υπάρχει άνθρωπος
που να μην έχει προβλήματα. Στην πραγματικότητα, όσο πιο ζωντανός και
δραστήριος είναι ο άνθρωπος,
τόσο πιο πολλά προβλήματα
έχει. Το να έχεις, λοιπόν, προβλήματα δεν είναι κακό, είναι φυσιολογικό. Τα προβλήματα είναι
και αυτά ένα μέρος της ζωής μας. Μάλιστα είναι το μέρος εκείνο, που μπορεί να γίνει η αιτία μεγάλης προόδου στη ζωή μας και
στη εργασία μας. Τα προβλήματα δεν είναι πάντοτε αληθινά προβλήματα. Είναι πολλές φορές μία πρόκληση για να δραστηριοποιήσουμε τις πνευματικές και σωματικές μας δυνάμεις
για μια καλύτερη και πιο ευτυχισμένη ζωή.

στη μακαριότητα του νικητή Χριστού και ότι αυτή η υπερύψωση έχει ήδη επιτευχθεί με την Υπεραγία Θεοτόκο.
Η Κοίμηση είναι το σημείο, η εγγύηση και ο εορτασμός,
ότι η πορεία της Παναγίας είναι ο προορισμός όλων
εκείνων των ταπεινών, που η ψυχή τους μεγαλύνει
τον Κύριο, που το πνεύμα τους βρίσκει αγαλλίαση στον
Θεό και Σωτήρα, που οι ζωές τους είναι απολύτως
αφιερωμένες στο να ακούν και να τηρούν τον Λόγο του
Θεού, που έχει δοθεί στους ανθρώπους από τον Υιό
της Παρθένου, τον Σωτήρα και Λυτρωτή του κόσμου.
Πρέπει να τονισθεί ότι σε όλες τις Θεομητορικές
Εορτές της Εκκλησίας, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί εορτάζουν γεγονότα της δικής τους εν Χριστώ και εν
Αγίω Πνεύματι ζωής. Ό,τι συμβαίνει στην Παναγία

Συνέχεια στη σελ. 2

Συνέχεια στη σελ. 3

Δ

Η Αδελφότητά μας εύχεται Καλές Διακοπές, διακόπτοντας ό,τι μας χωρίζει από τον Χριστό!

σελ. 2
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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).

Μπορεί Να Αργεί Αλλά Δεν Ξεχνά
Όλα είναι δυνατά, όχι απλώς
γιατί τα ζητούμε στην προσευχή
μας, αλλά γιατί ο Θεός θέλει να
μας διδάξει τον τρόπο της πίστης, να μας καταρτίσει στη
ζωή της πίστης, της υπακοής,
της υπομονής και της εμπιστοσύνης στον Κύριο.
Το γνήσιο ηθικό αισθητήριο
αναπτύσσεται με την πειθαρχία
της πίστης. Έφερες το αίτημά
σου στο Θεό, αλλά απάντηση
δεν ήλθε. Τι πρέπει να κάνεις;
Συνέχισε να πιστεύεις στον
Κύριο και στο Λόγο Του. Ποτέ
μην απομακρύνεσαι απ’ Αυτόν εξ
αιτίας εκείνων που βλέπεις ή αισθάνεσαι. Έτσι, καθώς μένεις
σταθερός, αναπτύσσονται μέσα

σου θείες δυνάμεις και ζεις πολύτιμες εμπειρίες. Το ότι ο Κύριος αργεί να απαντήσει δεν
σημαίνει ότι σε ξέχασε. Σαν
Πάνσοφος και Πανάγαθος που
είναι, θα σου απαντήσει όταν θα
είναι καλό για σένα. Ο Κύριος ξέρει πότε και τι πρέπει να πάρεις.
Σε σένα μένει να περιμένεις με
υπομονή. Σε σένα μένει να συνεχίσεις να προσεύχεσαι, να
μην αποκάμνεις (Λουκ. 18:1), να
περιμένεις με υπομονή. Ο Κύριος αργεί, αλλά δεν ξεχνά.
Στο «Ανέσπερο Φως» προσευχόμαστε για όλους όσοι μας
το ζητούν. Πιο κάτω γράφουμε
μερικές από τις απαντήσεις
στις προσευχές μας:

• Ευχαριστώ τον Κύριο που μας οδήγησε στο «Ανέσπερο Φως»
και γνωρίσαμε καλύτερα τον Θεό.
• Ο Κύριος έδωσε λύση και απάντησε με θαυμαστό τρόπο σε ένα
δύσκολο πρόβλημα. Τον ευχαριστώ.
• Ευχαριστώ τον Θεό για την καλή έκβαση στην εγχείρηση που
έκανε ο αδελφός μου.
• Βρέθηκε μια εργασία για το καλοκαίρι. Ευχαριστώ τον Κύριο.
• Ευχαριστώ τον Θεό για τις διδαχές και τα μαθήματα από τον Λόγο του Θεού.
• Ευχαριστώ για την ελπίδα και την αισιοδοξία που μας δίνει ο Κύριος κάθε μέρα.
• Ο Θεός τακτοποίησε επαγγελματικό μου πρόβλημα. Τον ευχαριστώ.
• Οι δοκιμασίες μας, μας κάνουν πιο δυνατούς. Ευχαριστώ τον
Κύριο.
• Ευχαριστώ τον Κύριο για τον κύκλο μελέτης της Αγίας Γραφής
που έχουμε κάθε εβδομάδα.
• Ευχαριστώ τον Θεό για την ειρήνη που μας δίνει στις δύσκολες μέρες που περνάμε.
• Είναι πολύ λίγο το ευχαριστώ για τον ευλογημένο τόπο που ερχόμαστε κάθε εβδομάδα.
• Ευχαριστώ τον Θεό που με βοηθάει να πηγαίνω κάθε Κυριακή
στην Εκκλησία και να Τον λατρεύω.
• Μια πολύ δύσκολη υπόθεση της αδελφής μας είχε καλή έκβαση. Ευχαριστώ τον Κύριο.
• Σ’ ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα στην εργασία μου, ο Κύριος έφερε σύντομα τη λύση.
• Ευχαριστώ τον Θεό που μας αντέχει και μας συγχωρεί.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που βοήθησε οι Καινές Διαθήκες που στείλαμε στην Αφρική να τις παραλάβουν οι αδελφοί μας
TO A N E Σ Π E P O N Φ Ω Σ
Αφρικανοί.
•
• Ευχαριστώ τον Κύριο γιατί
Ορθόδοξη χριστιανική οικογενειακή
στις δύσκολες μέρες που
μορφωτική και κοινωνική εφημερίδα
ζούμε
μας παρέχει τα προς το
Εκδίδεται κάθε ΔIMHNO
ζην και φροντίζει τις ανά•
Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκφράζει την
γκες μας.
άποψη του συντάκτη του
•
Ο Κύριος έδωσε υγεία στην
•
μητέρα
μου. Τον ευχαριστώ
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Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα
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Συνέχεια από τη σελ. 1

κρίνεια και εμπιστοσύνη και
Του ζητήσαμε να αναλάβει
όχι μόνον τα προβλήματα αυτά, αλλά ολόκληρη τη ζωή
μας. Αυτός μας καλοδέχτηκε, μας
έκανε καινούργιους ανθρώπους,
μας έλυσε πάρα πολλά προβλήματα
και μας έδωσε και μας δίνει δύναμη
να αντιμετωπίζουμε αυτά που μας
ταλαιπωρούν.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, λόγος για
κανέναν άνθρωπο να ζει με άλυτα τα προβλήματά
του. Τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου,
όσο μεγάλα, δύσκολα και άλυτα κι αν φαίνονται,
μπορούν να λυθούν από το Θεό. Και μπορούν
να λυθούν, γιατί ο Θεός είναι Παντοδύναμος,
Παντογνώστης, Πάνσοφος και ιδιαίτερα Πανάγαθος. Οι ιδιότητες αυτές του Θεού είναι μοναδικές στο σύμπαν, και είναι παραπάνω από ό,τι
πρέπει ικανές και δυνατές να ελευθερώσουν τον
άνθρωπο από τα προβλήματά του.
Αν ο σύγχρονος άνθρωπος δεν παραδεχτεί
την ανικανότητά του να λύσει, ιδιαίτερα τα εσωτερικά του προβλήματα και δεν παραδώσει με συντριβή ολόκληρη τη ζωή του στον Χριστό, θα ζει
και θα συνεχίζει να ζει με το άγχος των προβλημάτων. Όταν όμως ο Θεός έρθει στη ζωή του
ανθρώπου και γίνει Σωτήρας και Ελευθερωτής του,
τότε Αυτός αναλαμβάνει να λύσει τα προβλήματα. Ο Θεός και μόνον ο Θεός είναι η λύση στα
τόσα σύνθετα και δυναμικά σύγχρονα προβλήματα. Δοκίμασε και θα δεις!
Μιχάλης Κανταρτζής

Μη φοβάσαι

Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι
δεν είμαστε μόνον εμείς που
έχουμε προβλήματα. Πίσω από
τα χαμόγελα, τις επιδείξεις, τη φαινομενική σιγουριά στη ζωή, κρύβονται άνθρωποι με πολλά βάρη,
με ατομικά και οικογενειακά προβλήματα, με χρόνιες αρρώστιες ή
με μόνιμες ανυπόφορες καταστάσεις. Είτε, λοιπόν, το θέλουμε,
είτε όχι, θα ζούμε πάντοτε μέσα στα προβλήματα.
Και μαζί με τα δικά μας ατομικά και οικογενειακά προβλήματα, θα έχουμε και τα προβλήματα της
σύγχρονης ζωής, που είναι τα καυσαέρια, οι θόρυβοι, η εξάπλωση της ανηθικότητας, της ανεργίας, η αύξηση των τιμών, όπως επίσης και οι σύγχρονες ασθένειες του άγχους, της κατάθλιψης, της
μελαγχολίας και της στενοχώριας.
Το πάρα πολύ όμως ευχάριστο γεγονός είναι,
ότι όλα τα προβλήματα λύνονται. Μερικά από
αυτά λύνονται με τις ανθρώπινες δυνάμεις και με
ανθρώπινα μέσα. Όλα, όμως, λύνονται με την υπερφυσική δύναμη του Θεού. Όταν, λοιπόν, ο σύγχρονος άνθρωπος καταλάβει ότι δεν μπορεί να λύσει μόνος του όλα τα προβλήματά του και ότι ο
Θεός με μεγάλη χαρά θα του τα λύσει, τότε η ζωή
αρχίζει για τον άνθρωπο αυτό να χαμογελάει. Τα
άλυτα προβλήματα και ιδιαίτερα τα εσωτερικά και
ψυχολογικά προβλήματα μπορούν να λυθούν
από το Θεό. Όσοι κάποτε στη ζωή μας διαπιστώσαμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας, πήγαμε στο Θεό με ειλι-

AΛ HΘINEΣ IΣTOPIEΣ

Ανυπακοή Σε Βλάσφημο
Διηγήθηκε ο Γέροντας Παϊσιος ένα περιστατικό
που συνέβη λίγο καιρό πριν απολυθεί: «Γυρίζαμε από την
Φλώρινα, αφού είχε τελειώσει ο πόλεμος. Στον δρόμο της
επιστροφής άκουσα τον Λοχαγό να βρίζει τα θεία. Τον πλησίασα και του είπα: «Από αυτή την στιγμή αρνούμαι να εκτελέσω οποιαδήποτε διαταγή σας, διότι βρίζοντας τα θεία
προσβάλατε και την πίστη μου και τον όρκο μου (Πατρίδα- Θρησκεία- Οικογένεια). Ακούγοντας αυτά προσβλήθηκε
και με απεκάλεσε αυθάδη. Όταν αργότερα μου είπε: «Σε
διατάσσω», απάντησα: «Σας το δήλωσα πριν από λίγο ότι
στο εξής δεν θα εκτελώ διαταγές σας». Ο Αξιωματικός
τότε μου είπε: «Ας θεωρήσουμε το θέμα λήξαν».
» Όταν φθάσαμε στο στρατόπεδο, πήγα χωρίς καθυστέρηση και ανέφερα όσα συνέβησαν στον Διοικητή. Εκείνος μου είπε ότι η άρνηση να εκτελώ διαταγή ανωτέρου συνεπάγεται στρατοδικείο. Ξαναδήλωσα ότι δεν πρόκειται να
εκτελέσω διαταγές του Λοχαγού, διότι είναι επίορκος, επειδή βρίζει τον Θεό, στον οποίο και οι δυό ορκιστήκαμε. Και
είπα με αγανάκτηση: «Πειθαρχείν δει τω Θεώ μάλλον
ή ανθρώποις» (Πράξεις 5:29)
Ο Αρσένιος (άγιος Παΐσιος), αφού υπηρέτησε την Πατρίδα, στις 21 Μαρτίου του 1950 πήρε το απολυτήριο του
Στρατού από την Μακρακώμη Λαμίας.

EΓΓPAΦH ΣYNΔPOMHTH

Όταν αποχαιρετούσε τον φίλο του τον κ. Παντελή εκείνος τον προσκάλεσε να εγκατασταθούν στην Κέρκυρα μαζί, να φτιάξουν από ένα σπίτι και να κάνουν οικογένεια. Ο
Αρσένιος αρνήθηκε λέγοντας ότι θα γίνει καλόγηρος.
Τελείωσε την στρατιωτική του θητεία και τώρα επιθυμούσε μια άλλη στρατεία, την κατάταξή του στο μοναχικό τάγμα, για να υπηρετεί τον επουράνιο Βασιλέα.

(Ο Γέροντας Παϊσιος σελ. 54,55)

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 6:30 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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σελ. 3

Χριστιανική Οικογένεια
Οι Συμβουλές Των Γονιών

Π

όσο μεγάλη ζημιά μπορεί να γίνει
στον γάμο αν οι νυμφευόμενοι ή οι
οικογένειές τους δεν αντιμετωπίσουν κατά Χριστόν το μεγάλο μυστήριο,
το γνωρίζουν στις μέρες μας πολλοί από
την πείρα τους. Από άκαιρες επεμβάσεις
τρίτων, που συνήθως γίνονται με καλή διάθεση, διαλύονται οικογένειες και μετατρέπονται τα βλαστάρια τους σε τραγικά θύματα.
Είναι αλήθεια ότι πρωταρχικό ρόλο στο σημείο αυτό
έχουν οι ίδιοι οι νεόνυμφοι. Αν αυτοί οι ίδιοι έχουν κατανοήσει το νόημα του μυστηρίου του γάμου, τότε είναι
πολύ δύσκολο σε τρίτους να παίξουν ρόλο διαλυτικό της
αγάπης τους. Όταν δηλαδή εξ αρχής, με αγάπη και σεβασμό προς τους γονείς και τους άλλους συγγενείς, δεν
τους επιτρέψουν να αναμιγνύονται στην πορεία της οικογενείας τους. Η μεγάλη τραγωδία συμβαίνει όταν ο
ένας ή και οι δύο από το ζευγάρι, δεν κατάλαβε τη σημασία του λόγου του Θεού που είναι η βάση της έγγαμης
ζωής: «Αντί τούτου κ α τ α λ ε ί ψ ε ι άνθρωπος τον
πατέρα αυτού και την μητέρα και π ρ ο σ κ ο λ λ η θ ή σ ε τ α ι προς την γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο
εις σάρκα μίαν».
Είναι βέβαια περιπτώσεις όπου πραγματικά οι γονείς

βλέπουν να γίνεται κάποιο σημαντικό
ίσως λάθος από τους νεόνυμφους και θέλουν με όλη την καλή τους διάθεση να
βοηθήσουν για τη διόρθωσή του. Και πάλι όμως χρειάζεται ο κατάλληλος τρόπος
για να επέμβει κανείς. Για παράδειγμα,
βλέπει η πεθερά τον γαμπρό της να έχει
κυριευθεί από ένα καταστρεπτικό πάθος
(π.χ. τη χαρτοπαιξία ή το αλκοόλ). Πρέπει κατ’ αρχήν να
προηγηθεί πολλή προσευχή για τον ασθενούντα και τη θεραπεία του πάθους του. Στη συνέχεια, αντί να ξεσηκώνει την κόρη της ενάντια στον γαμπρό της, να την συμβουλέψει πώς να ξαναφέρει τον άνδρα της στον δρόμο
του Θεού με την αγάπη της. Μόνον έτσι βοηθιέται ο παραστρατημένος σύζυγος και ολόκληρη η οικογένειά
του.
Το μεγάλο κακό γίνεται όταν ο γονιός δεν συνειδητοποιεί ότι το παιδί του είναι υπεύθυνο το ίδιο για την οικογένειά του και θέλει να το καθοδηγεί σε κάθε λεπτομέρεια της οικογενειακής του ζωής. Αυτό φυσικά δημιουργεί αντίδραση από τον σύντροφο του παιδιού του, με
όλες τις τραγικές συνέπειες που ακολουθούν.
(Το Μυστήριον του γάμου,
Ιερομ. Γρηγορίου, σελ. 29,30)

Η Σάρκα
Θ Ε ΙΑΤου
Κ ΟΙΝΩΝΙΑ
Σας λέγω την αλήθεια. Αν δεν φάτε τη Σάρκα του Υιού και δεν πιείτε το Αίμα του,
δε θα αποκτήσετε ζωή. Όποιος τρώει το Σώμα μου και πίνει το Αίμα μου παίρνει ζωή
αιώνια. Και εγώ θα τον αναστήσω την εσχάτη ημέρα. Πραγματική τροφή είναι μόνο το
Σώμα μου και πραγματικό ξεδίψασμα είναι μόνο το Αίμα μου. Όποιος τρώει τη Σάρκα μου
και πίνει το Αίμα μου, γίνεται ένα με εμένα και εγώ ένα με αυτόν. Ζωή είναι ο Πατέρας μου. Αυτός με
έστειλε. Εγώ επήρα ζωή από τον Πατέρα μου. Και εκείνος που τρώει Εμένα, το Σώμα μου, παίρνει ζωή από
Εμένα (Ιωάννης 6:53-57).

Για τους
Νέους

Η τιμή της Παναγιάς
Την ώρα που ακούμε στις ακολουθίες μας το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου, οι Ορθόδοξοι κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Τούτο σημαίνει
πως συμφωνούμε όλοι με τον όρο της
Γ’ Οικουμενικής Συνόδου και «ομολογούμεν την αγίαν Παρθένον Θεοτόκον». Ακόμη πως την παρακαλούμε
και την ικετεύουμε σαν Μητέρα του
Θεού να μεσιτεύει και να πρεσβεύει
για μας στον Κύριο και Σωτήρα του κόσμου. Η Ορθοδοξία την τιμά και την
ανεβάζει στο πιο ψηλό σκαλί του σεβασμού της, ως «αγία αγίων μείζων»

Πρόσφερε με προθυμία στον
Χριστό τους κόπους της νεότητός σου και θα απολαύσεις στο
γήρας σου πλούτον απαθείας.
Αυτά που συναθροίζονται στην
νεανική ηλικία τρέφουν και παρηγορούν κατά το γήρας όσους
έχουν εξασθενήσει. Ας κοπιάσωμε με ζήλο, όσο είμαστε νέοι,
ας τρέξωμε γρήγορα, διότι η
ώρα του θανάτου είναι άγνωστη.
(Ιωάννου Σιναΐτου).

Και Πνευματική Νηστεία
«Δεν τρως κρέας; Να μη φας και την ακολασία δια μέσου των ματιών. Ας νηστεύει και η ακοή…Ας νηστεύει και
το στόμα από αισχρά λόγια και λοιδορίες. Διότι τι όφελος έχουμε, όταν απέχουμε από πουλερικά και ψάρια, δαγκώνουμε όμως και κατατρώμεν τους αδελφούς μας;» (Ιωάννης ο Χρυσόστομος).

Η Παναγιά στη ζωή μας
Συνέχεια από τη σελ. 1

συμβαίνει σε όλους όσοι μιμούνται την αγία ζωή της,
την ταπείνωση, την υπακοή και την αγάπη της.

Όπως κι εκείνη, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν
ευλογημένοι και «τιμιότεροι των Χερουβείμ και ενδοξότεροι ασυγκρίτως των Σεραφείμ», αν ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Ο Χριστός θα γεννηθεί
εν Αγίω Πνεύματι μέσα στην ψυχή του καθενός κι
όλοι θα μπορούν να είναι ναοί του ζώντος Θεού. Όλοι
όσοι ζουν τη ζωή που έζησε η Παναγία, θα μοιραστούν την αιώνια ζωή της Βασιλείας του Θεού.
(Από το βιβλίο του π. Θωμά Χίπκο,
Δόγμα και λατρεία, τόμος Α, Αποστ. Διακονίας)

Παιδική Γωνιά
Ο Βάτραχος Που Θέλησε
Να Γίνει Σαν Το Βόδι

Τέσσερα βατραχάκια παίζανε γύρω
από τη λίμνη. Σε λίγο ήρθε ένα βόδι να πιεί νερό. Το βόδι δίχως να το θέλει, πάτησε ένα από τα βατραχάκια και όπως ήταν
βαρύ και μεγάλο το σκότωσε αμέσως. Τ’
άλλα τρία έφυγαν φοβισμένα και είπαν
στον πατέρα τους:
– Την ώρα που παίζαμε, μπαμπά, ήρθε ένα μεγάλο ζώο και σκότωσε το αδελφάκι μας.
– Μεγάλο είπατε; Ήταν τόσο μεγάλο
όσο είμαι εγώ; είπε ο γέρο-βάτραχος. Πήδηξε πάνω σε μια πέτρα και άρχισε να τεντώνεται και να φουσκώνει.
– Ω μπαμπά! Ήταν πολύ πιο μεγάλο από
σένα, είπαν τα βατραχάκια με μια φωνή.
Όμως ο γέρο-βάτραχος ήθελε να δείξει στα μικρά του ότι κι αυτός μπορεί να
γίνει μεγάλος. Άρχισε να γεμίζει το στήθος
του με αέρα και να φουσκώνει ολοένα και
πιο πολύ.
– Εγώ μπορώ να μεγαλώσω όσο θέλω.
Κοιτάξτε με! Ήταν το ζώο που είδατε τόσο μεγάλο όσο είμαι εγώ τώρα; είπε επιδεικτικά γέρο-βάτραχος.
– Όχι μπαμπά. Το ζώο που σκότωσε το
αδελφάκι μας ήταν πολύ πιο μεγάλο απ’
όσο φαίνεσαι εσύ τώρα. Ήταν ένα τόσο
μεγάλο θηρίο, είπαν τα βατραχάκια και τέντωσαν τα χεράκια τους όσο πιο πολύ
μπορούσαν.
Ο γέρο-βάτραχος τότε έβαλε όλη του
τη δύναμη κι άρχισε να φουσκώνει και να
φουσκώνει, ώσπου έσκασε σαν μπαλόνι!
Ένα ποιηματάκι λέει:
Ο καθένας που θελήσει –έτσι για να
καυχηθεί- να τα βάλει με τη φύση, πάντοτε
θα νικηθεί.
Παιδιά μου να θυμάστε ότι ο καθένας
έχει τις δικές του ξεχωριστές ικανότητες.
Αυτές που εσύ έχεις, προσπάθησε να τις
ανακαλύψεις στη ζωή σου. Να είσαι ο εαυτός σου, για να μη γελοιοποιηθείς στην
προσπάθειά σου να μιμηθείς κάποιον άλλο.
Ο απόστολος Παύλος μάς λέει: «Μη
φρονείτε για τον εαυτό σας παραπάνω απ’
ό,τι πρέπει να φρονείτε, αλλά να σας διακρίνει η μετριοφροσύνη και η σύνεση»
(Ρωμαίους 12,3).
«Μην κάνετε τίποτα από ανταγωνισμό
ή από ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη ας θεωρεί ο καθένας ανώτερό
του τον άλλο» (Φιλιππησίους 2,3).

σελ. 4
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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Ο Πόνος Γύρω Μας
Μπορεί Να Μας Βελτιώσει

Π

όνος μέγας και η χρήση της
ελευθερίας. Ελευθερία δίχως χαρά, ειρήνη, ανάπαυση,
χάρη, δημιουργικότητα και θέρμη είναι δεσμά άθλια, είναι χειρότερη
μιας σκοτεινής φυλακής. Η πλήξη
στον γάμο, η νωθρότητα στην εργασία, η προπέτεια των παιδιών, η
αποτυχία των φίλων, η καχυποψία
των συνεργατών, κάνουν και την
ημέρα νύχτα και τη γιορτή πένθιμη
και οδυνηρή. Αυτός ο πολύς πόνος
των ανελεύθερων ανθρώπων πώς θα διωχθεί; Θα διωχθεί; Ο πόνος των γύρω
καταστάσεων και σχέσεων υπάρχει για να διώχνει και να παρηγορεί τον μέσα πόνο μας. Ας γνωρίσουμε τα όριά μας και την αντοχή μας. Δεν είμαστε εμείς
οι ιατροί του κόσμου. Ο πόνος είναι ο ιατρός, αν τον εκμεταλλευτεί κανείς,
για να λυγίσει τα ισχυρά πάθη του και να οδηγηθεί στην ελευθερία. Ο ελεύθερος αληθινά είναι ο υγιής, είναι ο νικημένος από τον πόνο, ο νικητής του
πόνου, ο υιός του Θεού. Ο πόνος επαναλαμβάνω θα παραμένει πάντα στην ανθρώπινη ιστορία ως ιατρός, διδάσκαλος κι ελευθερωτής. Μακάριοι οι πρόθυμοι μαθητές και φίλοι του.
Σταματώ όμως εδώ, αγαπητοί μου την αδρή περιγραφή λίγων μορφών του
πολύμορφου πόνου. Ο καθένας αν ερωτηθεί θα έχει να καταθέσει τα στίγματα του προσωπικού του μαρτυρίου. Το κύριο θέμα είναι αν αυτός ο πόνος
ελάττωσε τη σκληρότητα των λίθινων καρδιών μας, αν είδαμε τον πλησίον
διαφορετικά. Ο ανελέητος πόνος πρέπει να μας κάνει τολμηρούς. Ο άγνωστος πλησίον, ο ξένος, ο εχθρός, να γίνει φίλος και αδελφός. Να γίνουμε συμπονετικοί, συμπαθείς και συμπάσχοντες. Ο πόνος να διαλύσει τους φραγμούς,
τους φόβους, τις φατρίες και τα φρούρια. Ο φίλος του πόνου δεν γνωρίζει την
πλήξη. Ο φίλος του πόνου είναι φίλος όλων των πονεμένων.
(Μοναχού Μωυσέως σελ. 17,18)

Πώς χάνουμε το δικαίωμα
να μιλάμε στον Θεό!

Ξ

έχασε, λοιπόν, τις ξένες αμαρτίες, για να ξεχάσει και ο Κύριος
τις δικές σου. Γιατί αν πεις, “Τιμώρησε τον εχθρό μου”, έκλεισες το
στόμα σου. Έχασε πια η γλώσσα σου το
δικαίωμα να μιλάει στο Θεό. Πρώταπρώτα επειδή εξαρχής Τον παρόργισες, κι υστέρα επειδή ζητάς πράγματα
που είναι αντίθετα στον ίδιο το χαρακτήρα της προσευχής.
Αφού, δηλαδή, προσέρχεσαι για να
ζητήσεις συγχώρηση αμαρτημάτων,
πώς μιλάς για τιμωρία; Το αντίθετο
έπρεπε να κάνεις, να παρακαλάς για
τους άλλους, ώστε στη συνέχεια να παρακαλέσεις με παρρησία και για τον
εαυτό σου. Αν προσευχηθείς για τους
συνανθρώπους σου, τα πέτυχες όλα,
έστω κι αν δεν πεις το παραμικρό για
τις δικές σου αμαρτίες. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ζοφερό από μια ψυχή που μνησικακεί και μισεί.
Δεν υπάρχει τίποτα πιο ακάθαρτο από
μια γλώσσα που κακολογεί και καταριέται. Άνθρωπος είσαι, μη γίνεσαι θηρίο. Το
στόμα σου δόθηκε όχι για να δαγκώνεις, αλλά για να παρηγορείς με τα
λόγια σου. Ο Θεός σε πρόσταξε να συγχωρείς, κι εσύ Τον παρακαλάς να καταργήσει τη δική Του εντολή; Δεν σκέ-

20 Πρακτικές Συμβουλές
για Ταπείνωση !!!

OΛA ΔYNATA ME THN ΠPOΣEYXH
Μόλις ξυπνήσεις το πρωί και προτού αρχίσεις οποιαδήποτε
άλλη δουλειά, στάσου όρθιος με διάθεση ευλαβική, σκέψου ότι
στέκεσαι μπροστά στον Θεό που τα βλέπει όλα, και κάνοντας
το σημείο του σταυρού πες: «Εις το όνομα του Πατρός και
του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Μείνε έτσι σ’
αυτή τη στάση μερικές στιγμές και περίμενε, ώσπου να ηρεμήσουν οι αισθήσεις και μέχρι οι σκέψεις σου αφήσουν κάθε
τι το γήινο. Πες έπειτα χωρίς βιασύνη και με συγκεντρωμένη
τη σκέψη σου και την καρδιά σου αυτή την προσευχή: «Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ».
Έπειτα συνέχισε τις άλλες προσευχές. Πρώτα το «Βασιλεύ Ουράνιε», κατόπιν το «Παναγία Τριάς» και το «Πάτερ ημών», τα οποία προηγούνται από
ολόκληρη σειρά πρωινών προσευχών. Διάβασε καλύτερα μερικές με άνεση,
παρά όλες με ανυπομονησία. Οι προσευχές αυτές περικλείουν την πείρα της
Εκκλησίας. Με τις προσευχές αυτές μπαίνεις σε μια κοινωνία προσευχομένων
ανθρώπων. Δεν είσαι μόνος. Είσαι το κύτταρο της Εκκλησίας, δηλαδή του Σώματος του Χριστού. Με τις προσευχές αυτές της Εκκλησίας μας μαθαίνεις
την υπακοή, που είναι απαραίτητη όχι μόνο για το σώμα, αλλά και για την καρδιά και το νου, για την οικοδομή και το στηριγμό της πίστης σου.
Η πλήρης και σωστή προσευχή είναι εκείνη όπου οι λέξεις παρακολουθούνται από το νου και το συναίσθημα. Αυτή είναι η απαραίτητη προσευχή.
Μην αφήνεις τις σκέψεις σου να περιπλανιούνται και σ’ αυτήν ακόμα τη σελίδα του προσευχηταριού σου. Να τις συλλαμβάνεις ξανά και ξανά και να ξαναρχίζεις πάντα από το σημείο που άφησες την προσευχή. Με τον ίδιο τρόπο μπορείς να διαβάζεις και τους Ψαλμούς, προπάντων όταν δεν έχεις βιβλία με τις καθημερινές ακολουθίες. Έτσι μαθαίνεις να είσαι υπομονετικός
και προσεκτικός.
(Ο δρόμος των Ασκητών», Τίτο Κολλιάντερ Σελ.95,96)

Οι Καρποί της Μετάνοιας
Η σωφροσύνη και η δικαιοσύνη είναι καρποί της μετάνοιας. Η σωφροσύνη φανερώνει ότι το σώμα μας είναι ο ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος και ότι δεν
υπάρχουμε αυτόνομα, αλλά ως «μέλη Χριστού». Η δικαιοσύνη φανερώνει ότι
δεν βλέπουμε τον άλλο σαν ξένο ή σαν αντίπαλο ή σαν απειλή, αλλά σαν τον εαυτό μας και είναι γεγονός ότι «ουδείς ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσησε».

φτεσαι ότι ευχαριστιέται και
γελάει ο διάβολος, όταν ακούει μια τέτοια
προσευχή; Δεν
συλλογίζεσαι
ότι, από το άλλο
μέρος, λυπάται
ο Θεός, ο Πλάστης σου, ο
Ευεργέτης σου, ο Σωτήρας σου; “Μα
αδικήθηκα”, λες, “και είμαι πικραμένος”. Τότε, λοιπόν, προσευχήσου εναντίον του διαβόλου, που μας αδικεί περισσότερο από κάθε άλλον. Γιατί αυτός
δημιουργεί και τους εχθρούς και τις
έχθρες, αυτός είναι ο μεγάλος και μοναδικός εχθρός σου, με τον οποίο δεν είναι δυνατό να συμφιλιωθείς ποτέ.
Ο συνάνθρωπος, απεναντίας, όσα κι
αν σου κάνει, είναι αδελφός σου. Γι’ αυτό οφείλεις να προσεύχεσαι για το
καλό του, για την ευτυχία του, για τη μετάνοια και τη σωτηρία του. Ας φροντίσουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, να ζούμε
και να ενεργούμε σύμφωνα με τις
εντολές του Κυρίου, για να είναι καρποφόρα η προσευχή μας και να πετύχουμε τη βασιλεία των ουρανών.

Πρωτ. Στεφ. Κ. Αναγνωστοπούλου
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1. Σε ξέχασαν; Δεν σε πήραν ούτε
ένα τηλέφωνο; Δεν πειράζει. Και
προπαντός μην παραπονείσαι.
2. Σε αδίκησαν; Ξέχασέ το.
3. Σε περιφρόνησαν; Να χαίρεσαι.
4. Σε κατηγορούν; Μην αντιλέγεις.
5. Σε κοροϊδεύουν; Μην απαντάς.
6. Σε βρίζουν; Σιωπή και προσευχή.
7. Σου αφαιρούν το λόγο; Σε διακόπτουν; Μη λυπάσαι.
Σε κακολογούν; Μην αντιμάχεσαι.
Σου μεταδίδουν ευθύνες τα παιδιά σου; Οι συγγενείς σου, οι δικοί
σου οι άνθρωποι; Μη διαμαρτύρεσαι.
Θυμώνουν μαζί σου; Να παραμένεις ήρεμος.
Σου κλέβουν φανερά; Κάνε τον τυφλό.
Σε ειρωνεύονται; Να μακροθυμείς.
Δεν ακούνε τις συμβουλές σου; Ιδίως δεν ακούνε τις συμβουλές σου
τα παιδιά σου; Πέσε στα γόνατα και κάνε προσευχή.
Εκνευρισμός στο αντρόγυνο; Εσύ φταις. Όχι ο άλλος.
Έφταιξες; Ζήτησε συγνώμη.
Δεν έφταιξες; Πάλι ζήτησε συγνώμη.
Έχεις υγεία; Δόξαζε τον Θεό.
Έχεις αρρώστια; Έχεις καρκίνο, ταλαιπωρείσαι, υποφέρεις, βασανίζεσαι, πονάς; Δόξαζε τον Θεόν.
Γκρίνια, ανεργία, φτώχεια μέσα στο σπίτι; Νήστευσε. Αγρύπνισε. Κάνε προσευχή.
Για όλους και για όλα προσευχή. Πολλή προσευχή. Πολλή προσευχή. Νηστεία και προσευχή, διότι «τούτο το γένος των παθών και των
δαιμόνων ουκ εκπορεύεται παρά μόνο με νηστεία και προσευχή»
(Μάρκος 9:29).

