P

SS PO

ST

RE

X+7

P

RE

SS POS

T

ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

KΩΔIKOΣ: 01-2893

Σατωβριάνδου 31
AΘHNA 104 31
THΛ.: 210 52 27 726
ΦΑΞ: 210 52 27 292

OPΘOΔOΞH XPIΣTIANIKH EΦHMEPIΔA
ΓIA OΛH THN OIKOΓENEIA

ETOΣ 38Ο • AP. ΦYΛΛOY 326 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 • KYKΛOΦOPEI KAΘE ΔIMHNO • e-mail: anesperofos@yahoo.gr • www.anespero.gr • TIMH ΦYΛΛOY: 0.01Ê

Υπέροχο Φθινόπωρο

BOHΘ EIA
ΣTOYΣ ΛAOYΣ
H OPΘOΔOΞH IEPAΠOΣTOΛH

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ
ρθοδοξία! Ένα όνομα που τώρα πια γίνεται
O
γνωστό σε κάθε γωνιά της γης, εδώ στη Μαδαγασκάρη.

Τα μάτια δακρύζουν καθώς ακούς μέσα στη σιγή της νύχτας τα τελευταία λόγια των φτωχών χωρικών: «Ναι θέλουμε κι εμείς να έλθετε εδώ και
να ιδρύσετε Ορθόδοξη Εκκλησία».
Άνθρωποι μέχρι χθες ξεχασμένοι μέσα στην
άγνοια και το σκοτάδι της αμαρτίας. Πολλές φορές χωρίς καμία χριστιανική προπαιδεία. Ακούν και
σαν τα παιδιά έρχονται κοντά. Κοντά στη φωνή, που
δεν βγαίνει απλώς από το στόμα μας, αλλά που χάριτι Θεού δωροφορείται μέσα στις καρδιές, στις
φτωχογειτονιές, στις λασποκαλύβες, στα νοσοκομεία, στα ορφανοτροφεία, στις ενορίες, στον πόνο, στη χαρά. Φωνή που κατευθύνεται εκεί που
πρέπει μόνο δια του Αγίου Πνεύματος, μέσα από
τα ταπεινά χείλη μας.
Η σκέψη γυρίζει στο κλάμα της μητέρας και στο
πονεμένο παιδί της. Στον πυρετό που έμεινε στο
νεαρό παιδί χθες. Στο νεκρό μας παιδί που χθες
κηδεύσαμε και ευχόμασταν κάτω από τον ουρανό το «καλό ταξίδι παιδί μου».
«Εξωτερική Ιεραποστολή»,
Ιούνιος 2016, σελ. 28-31

Θεία λειτουργία σε αχυροκάλυβη εκκλησία

ο φθινόπωρο είναι η υπέροχη εποχή του χρόνου,
γιατί μετά την ανάπαυση του καλοκαιριού, μας
αγκαλιάζει με καινούργιες φιλοδοξίες, επιθυμίες
και σχέδια για μια καινούργια και επιτυχημένη περίοδο για όλους μας. Ενώ πολύ γρήγορα από το χειμώνα
περνάμε στο καλοκαίρι αγγίζοντας λίγο την άνοιξη, το
φθινόπωρο είναι μεγάλο, ευχάριστο και δροσιστικό και
δεν βιάζεται να μας βάλει στο χειμώνα.
Το φθινόπωρο μας ανοίγει μεγάλους ορίζοντες για
μια υπέροχη ζωή. Αντίθετα με
οποιεσδήποτε αρνητικές προβλέψεις, πρέπει να πιστεύουμε ότι αρχίζει μια νέα περίοδος επιτυχίας
και προόδου. Η βεβαιότητα αυτή
βρίσκεται στον Θεό, που με την
Παντοδυναμία Του και τη μεγάλη
Του αγάπη θα νικήσει και θα χρησιμοποιήσει πρώτα εμάς σωστά,
με τις περιστάσεις και με οτιδήποτε άλλο χρειαζόμαστε για να
αποκτήσουμε και να πετύχουμε
μια καλύτερη ζωή.
Ο Ιησούς Χριστός στο δυστυχισμένο πατέρα του δαιμονισμένου παιδιού είπε: «Αν μπορείς να
πιστέψεις, όλα είναι δυνατά σ’
εκείνον που πιστεύει» (Μάρκος
9:23). Όταν συγκεντρώσεις την
προσοχή σου στον Θεό και με όση
δύναμη έχεις, Του ζητήσεις να
σε κάνει έναν καινούργιο άνθρωπο, τότε ο Κύριος έρχεται στη ζωή σου, σε ελευθερώνει από κάθε κακό. Tο
Άγιο Πνεύμα σου δίνει τεράστιες υπεράνθρωπες δυνάμεις να αντιμετωπίσεις δυσκολίες και προβλήματα που
με ανθρώπινες προσπάθειες ήταν αδύνατο να τις
αποκτήσεις. Ο απ. Παύλος είπε: «Όταν κάποιος ανήκει
στον Χριστό είναι μια καινούρια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν, όλα έχουν γίνει καινούρια» (Β΄ Κορινθ. 5:17).
Η πίστη και η εμπιστοσύνη στον Θεό κινεί τις τεράστιες δυνάμεις Του για τη λύση των προβλημάτων σου
και την πρόοδό σου σ’ όλους τους σωστούς τομείς της
ζωής σου. Εμπιστεύεσαι με ειλικρίνεια στον Θεό για κάτι καλό, αλλά αδύνατο για σένα, και ο Παντοδύναμος

και Πανάγαθος Θεός το κάνει δυνατό. Η πίστη στον Θεό
είναι η μεγάλη δύναμη που έδωσε ο Παντοδύναμος
και που κινεί τη δική Του υπεράνθρωπη δύναμη. Δεν
υπάρχει πρόβλημα ή δυσκολία μεγαλύτερη από τον Θεό.
Εκείνο που υπάρχει είναι η αμφιβολία, η ολιγοπιστία,
η απιστία, η άγνοια του Θεού και το χειρότερο από όλα
η υπερηφάνεια που κατέχει τον άνθρωπο. Έτσι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπεράνθρωπη δύναμη του
Θεού για να ελευθερωθεί.
Όταν πιστεύεις στον Θεό και
εμπιστεύεσαι σ’ Αυτόν τις υποθέσεις σου, δεν μπορεί παρά να νικήσεις. Ο προφήτης Δαβίδ λέει:
«Με τον Θεό μαζί μας θα κάνουμε
σπουδαία κατορθώματα» (Ψαλμ.
60:14). Δείχνοντας πίστη στον
Θεό θα διαπιστώσεις ότι: «Όλα είναι δυνατά γι’ αυτόν που πιστεύει»
(Μάρκος 9:23). Η πίστη στον Θεό,
εκτός του ότι εξασφαλίζει τη νίκη
και τη λύση των προβλημάτων
σου, δημιουργεί μέσα σου έναν
καινούργιο άνθρωπο που παραδέχεται και πιστεύει στο αδύνατο.
Έναν άνθρωπο που πιστεύει ότι
«αυτά που είναι αδύνατα για τους
ανθρώπους είναι δυνατά για τον
Θεό» (Λουκάς 18:27). Έτσι μαθαίνεις ότι όσο πιστεύεις ότι τα
πράγματα για σένα θα πάνε καλά,
τότε σου έρχονται και καλά. Πιστεύεις ότι με τη δύναμη του Θεού θα καλυτερεύουν τα πράγματα, ευχαριστείς
τον Θεό και Τον δοξάζεις χωρίς να βλέπεις ακόμα καμιά βελτίωση και τα πράγματα αρχίζουν να καλυτερεύουν. Η εμπιστοσύνη σου στον Θεό ενεργοποιεί τον
Παντοδύναμο και Αυτός μετατρέπει τα αρνητικά και τα
αδύνατα της ζωής σου σε πραγματικά και δυνατά.
Δοκίμασε, λοιπόν, αγαπητέ μου τον Θεό, τον Παντοδύναμο και Πανάγαθο. Πίστευσε απόλυτα στον Χριστό. Εμπιστεύσου Τον. Τότε θα δεις ότι ο Καλός Θεός
δεν θα είναι Παντοδύναμος και Πανάγαθος μόνο για
τους άλλους, αλλά θα γίνει Παντοδύναμος και Πανάγαθος και για σένα.

Μη φοβάσαι

28η Οκτωβρίου 1940
και Εκκλησία

Τ

Ο Φόβος Μπορεί να Νικηθεί
Παιδιά τρώνε το φαγητό τους

Ώρα για φαγητό

Η

πειδή πολλά λέγονται εναΕ
ντίον της Εκκλησίας για την
στάση της την περίοδο της κα-

μεγαλύτερη δύναμη
του σύμπαντος είναι
το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο
Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο άνθρωπος που ειλικρινά μετανοεί και ζητά
συγχώρηση από τον Θεό,
το Άγιο Πνεύμα τον καθαρίζει από κάθε αμαρτία και παραμένει μέσα του και μαζί του. Η καθημερινή προσωπική του σχέση με τον Θεό και η ειλικρινής συμμετοχή του στην μυστηριακή
ζωή της Εκκλησίας, τον βοηθούν να νικάει κάθε κακό μέσα
του. Οι δυνάμεις του κακού εργάζονται και προσπαθούν να
τον αποσπάσουν από την αγκαλιά του Πατέρα Θεού, να τον
τρομοκρατήσουν και να τον κάνουν να επιστρέψει πίσω στην

τοχής, παραθέτουμε ιστορικά
στοιχεία με τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρύσανθο, όπως
εύκολα βρίσκονται και στο διαδίκτυο.
Σκοπός μας δεν είναι ούτε η
υπεράσπιση της Εκκλησίας μας
(δεν την χρειάζεται), ούτε η στηλίτευση εκείνων που την κατηγορούν (άλλωστε στην Εκκλησία μας προσευχόμαστε καθημερινά για όλους και αγαπά όλους), αλλά για να είναι γνωστά σε όσους το επιθυμούν να γνωρίζουν την αλήθεια. Και
η αλήθεια ελευθερώνει!

Συνέχεια στη σελ. 2

Συνέχεια στη σελ. 4

«Θες να δεις το Θεό; Θες να ηρεμήσει η ψυχή σου; Προσπάθησε να συγχωρέσεις αυτούς
που σε πονέσανε. Για να κοιμηθείς πιο καλά το βράδυ και να είναι ο ύπνος σου χορταστικός»

σελ. 2
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O KYPIOΣ AΠANTA
ΣTIΣ ΠPOΣEYXEΣ
«Όλα Είναι Δυνατά γι’ Αυτόν
που Πιστεύει» (Μάρκος 9:23)
Ο Πατέρας της Εκκλησίας ο
Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος διακηρύττει με ενθουσιασμό
ότι ο Κύριος κατοικεί μέσα
στην καρδιά του συνειδητού
Χριστιανού. Έτσι, μας δείχνει
ότι η πρώτη μεγάλη ανάγκη του
ανθρώπου είναι να γνωρίζει ότι
ο Κύριος είναι προσωπικός του
σωτήρας. Όταν ο Κύριος είναι
μέσα στον πιστό, ο πιστός κάθε
μέρα ζητά τη συντροφιά του
Κυρίου στην προσευχή. Όσο
περισσότερο χρόνο ξοδεύει
στην προσευχή, τόσο πιο πολύ ο
Κύριος τον αγαπά, ακούει τις
προσευχές του και κάνει θαύματα στη ζωή του.
Η προσευχή είναι η μεγαλύ-

τερη δύναμη που έδωσε ο Θεός στον συνειδητό Χριστιανό.
Όταν ο συνειδητός Χριστιανός
προσεύχεται πολύ, τότε ο Κύριος ενεργεί στη ζωή του, στις
υποθέσεις του, στα αγαπητά
του πρόσωπα και κάνει αυτά που
ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει.
Στο «Ανέσπερον Φως» πιστεύουμε πάρα πολύ στην προσευχή και προσευχόμαστε στην
Εκκλησία, αλλά και στα σπίτια
μας και στην Αδελφότητά μας.
Δοξάζουμε και ευχαριστούμε
τον Κύριο γιατί ακούει και απαντάει προσευχές. Παραθέτουμε
μερικά παραδείγματα «προς δόξαν Θεού».

• Τραυματίστηκα στο πόδι μου και τώρα είμαι καλά. Χίλιες φορές
ευχαριστώ τον Κύριο. Με κράτησε στα χέρια Του.
• Ευχαριστώ τον Κύριο για την υπομονή, τη δύναμη και την ειρήνη
που μου έδωσε όλο το χρονικό διάστημα που ήμουν μόνη.
• Ο Κύριος να κάνει έλεος στον Δημήτρη να πάει καλά στις εξετάσεις.
• Ευχαριστώ για το πολύτιμο δώρο της ζωής που μας έχει χαρίσει και τον πνευματικό και υλικό πλούτο που μας χορηγεί κάθε μέρα.
• Ευχαριστώ τον Θεό γιατί μας δίνει δύναμη να βαδίζουμε στο
δρόμο Του.
• Ευχαριστώ τον Κύριο για την υπομονή Του και τη συγχώρησή Του.
• Ευχαριστώ για την ύψωση του Σταυρού Του. Ο Σταυρός με τον
Σωτήρα Χριστό έχει πολύ μεγάλη δύναμη.
• Ο Θεός με φρόντισε και με θεράπευσε. Είμαι καλύτερα και βγήκα από το Νοσοκομείο.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που επέτρεψε να Τον λατρεύσω στη Μονή των Αγίων Αναργύρων στην Αταλάντη.
• Ο Κύριος είναι πολύ ζωντανός στη ζωή μας. Δεν έχουμε λόγια
να τον ευχαριστήσουμε.
• Ευχαριστώ τον Θεό που μου δίνει τη δύναμή Του να κουβαλώ
τα βάρη μου.
• Ευχαριστώ τον Κύριο για τις ευλογίες που μας χάρισε στον πρωινό εκκλησιασμό.
• Ευλογήθηκα από την επίσκεψη μου στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, στην Πεντέλη.
• Ο Κύριος μας παρηγορεί στις δύσκολες καταστάσεις και μας
βγάζει νικητές. Τον ευχαριστώ.
• Ευλογήθηκα ιδιαιτέρως από το μήνυμα του Ευαγγελίου από τον
σεβαστό πατέρα.
• Ευχαριστώ τον Θεό για την ευλογημένη ολονυκτία που βρέTO A N E Σ Π E P O N Φ Ω Σ
θηκα στην Παναγία την Πρου•
σιώτισσα στην Ευρυτανία.
Ορθόδοξη χριστιανική οικογενειακή
•
Ο Κύριος ακούει τις προσευμορφωτική και κοινωνική εφημερίδα
Εκδίδεται κάθε ΔIMHNO
χές μας και μας βοηθάει στις
•
δύσκολες στιγμές. Τον ευΚάθε ενυπόγραφο άρθρο εκφράζει την
χαριστώ.
άποψη του συντάκτη του
•
• Ευχαριστώ τον Κύριο που μας
Ιδιοκτησία
ανέχεται, μας συγχωρεί και
Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα
μας ευλογεί.
«ΤΟ AΝΕΣΠΕΡΟΝ ΦΩΣ»
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
•
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T.Θ. 34018, 100 29 AΘHNA
•
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Συνέχεια από τη σελ. 1

όλους μου τους φόβους μου»
(Ψαλμ. 34:5). Ο Θεός ακούει τις προσευχές μας και
έρχεται ελευθερωτής στους
φόβους μας.
2. Η χριστιανική ζωή περιέχει
και τις αναγκαίες πηγές και δυνάμεις για να αντιμετωπίζουμε τα
προβλήματα και τους φόβους μας.
Ο προφήτης Ησαΐας, γνωρίζοντας
καλά τον Θεό, μας μεταφέρει τις
σκέψεις Του και τις διαθέσεις
Του με τα παρακάτω λόγια: «Εγώ είμαι μαζί σου,
μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο Θεός σου, μην τρομάζεις.
Θα σ’ ενισχύσω, θα σε βοηθήσω, θα σε στηρίξω με
το δίκαιο χέρι μου, το δυνατό» (Ησαΐας 41:10). Ας
μη φοβόμαστε, λοιπόν, από τίποτα κι από κανέναν,
διότι μεγαλύτερη δύναμη από τον Θεό δεν υπάρχει (Ησαΐας 35:3,4, Εβρ. 13:6).
3. Μια ζωή χωρίς φόβο απαιτεί σωστή πνευματική λογική – σωφροσύνη. Ο φόβος εμποδίζει τον άνθρωπο να σκεφτεί σωστά, μπλοκάρει το μυαλό, ενώ
η δύναμη του Θεού διώχνει το φόβο. Ο Απ. Ιωάννης
γράφει: «Όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο. Γιατί ο φόβος σχετίζεται με την
τιμωρία και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει ότι
δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη» (Α’ Ιωάν. 4:18).
Ο Θεός, λοιπόν, έχει τη δύναμη και τη θέληση
να διώξει κάθε φόβο απ’ τη ζωή μας. Ο Απ. Παύλος βροντοφωνάζει: «Όταν ο Θεός είναι με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας; Εμείς,
όμως βγαίνουμε νικητές απ’ όλες αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού, ο οποίος μας
αγάπησε» (Ρωμ. 8:31,37).

Μη φοβάσαι

αμαρτία. Ο Θεός όμως των
αγίων Προφητών, Αποστόλων
και Πατέρων της Εκκλησίας,
με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τον κρατάει κοντά Του.
Ο φόβος είναι αποτέλεσμα χαλαρότητας και ατονίας της πνευματικής ζωής. Δημιουργείται όταν
η υπόληψη ενός προσώπου βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο άνθρωπος
όμως, με τη βοήθεια του Θεού,
μπορεί να σταθεί θαρραλέα απέναντι στο φόβο και
να τον νικήσει.
Το να φοβάται κάποιος δεν είναι κακό. Υπάρχουν φυσικοί φόβοι που τους αντιμετωπίζουμε σχεδόν κάθε μέρα. Κάποιος φοβάται τα ζώα, το νερό,
τους κλειστούς χώρους. Εκείνο όμως που πρέπει
να προσέξουμε είναι να μη μεγαλοποιούμε τον κίνδυνο, γιατί τότε αντιδρούμε αφύσικα, πανικοβαλλόμαστε και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας.
Ας θυμόμαστε πάντοτε ότι ο Θεός είναι πιο δυνατός από κάθε φόβο και έxει τη δύναμη και τη θέληση να μας ελευθερώσει. Διαβάζουμε στην Αγία
Γραφή: «Γιατί το Πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός, δεν είναι πνεύμα δειλίας αλλά πνεύμα δύναμης κι αγάπης και σωφροσύνης» (Β’ Τιμ. 1:7).
Το χωρίο αυτό μας δίνει τρεις αρχές.
1. Δεν μας λέει ότι οι φόβοι μας θα εξαφανιστούν. Αντιθέτως, μας λέει ότι ο Κύριος μάς δίνει
τη δύναμη να τους νικήσουμε. Ο Ψαλμωδός βροντοφωνάζει με χαρά και ανακούφιση: «Τον Κύριο
αποζήτησα και μ’ αποκρίθηκε, με λύτρωσε απ’

AΛ HΘINEΣ IΣTOPIEΣ

Είπε ο Γέροντας Πορφύριος
Θα σας πω, παιδιά, μια ιστορία: Ήταν κάποτε μια βοσκοπούλα, που ζούσε στο βουνό και έβοσκε πρόβατα. Όλη την ημέρα κοπίαζε να βοσκήσει καλά τα πρόβατα, να τα ποτίσει, να τα
φυλάξει από τ’ αγρίμια και το βράδυ να τα φέρει πίσω στο μαντρί, να τ’ αρμέξει και να τα τακτοποιήσει. Κι όταν προχωρούσε η νύχτα και οι γονείς της κοιμόνταν, αυτή, αν και κατάκοπη,
πηδούσε κρυφά το φράχτη του μαντριού κι έτρεχε μέσα στο
σκοτάδι, ανάμεσα από βράχια, από αγκάθια κι έφθανε στην αντικρινή ράχη, για να συναντήσει ένα βοσκόπουλο που αγαπούσε.
Κι όταν το συναντούσε, ήταν πολύ χαρούμενη, παρά τους κόπους και τις θυσίες της και μάλιστα, επειδή η συνάντηση με τον
αγαπητικό της, της κόστιζε κόπους και θυσίες, ήταν πιο χαρούμενη.
Να με συμπαθάτε, που καλόγερος εγώ, σας μιλώ για αγαπητικούς, αλλά το κάνω για να καταλάβετε καλύτερα τι θέλω
να πω. Έτσι και η ψυχή πρέπει να έχει τον αγαπητικό της,
τον Χριστό, για να είναι ευχαριστημένη, όπως και η βοσκοπούλα που ερωτεύθηκε το βοσκόπουλο. Και τι είναι οι ανθρώπινοι έρωτες μπροστά στο θείο έρωτα; Περαστικοί και απατηλοί, ενώ ο θείος έρωτας είναι αιώνιος και αληθινός. Η ψυχή
που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό είναι πάντα χαρούμενη και
ευτυχισμένη, οτιδήποτε κι αν της συμβεί, όσους κόπους και θυσίες κι αν της κοστίσει ο θείος έρωτάς της. Και μάλιστα, όσο
πιο πολύ κοπιάζει και θυσιάζεται χάριν του αγαπημένου της Χριστού, τόσο πιο πολύ ευτυχισμένη αισθάνεται.
Η ψυχή ερωτεύεται τον Χριστό, όταν γνωρίζει και εφαρμόζει τις εντολές Του. Όταν η ψυχή ερωτευθεί τον Χριστό, αγα-

EΓΓPAΦH ΣYNΔPOMHTH

πά και τους ανθρώπους, δεν μπορεί να τους μισήσει. Στην ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό δεν μπορεί να μπει ο
διάβολος. Όπως τώρα σ’ αυτή την αίθουσα που βρισκόμαστε:
Ας πούμε ότι είμαστε όλοι καλοί. Αν, κάποια στιγμή, εμφανισθούν στην πόρτα μερικοί κακοί άνθρωποι και θελήσουν να μπουν
μέσα, δεν θα μπορέσουν, γιατί η αίθουσα είναι γεμάτη από μας.
Έτσι και στην ψυχή, που όλος ο χώρος της είναι κατειλημμένος από τον Χριστό, δεν μπορεί να μπει και να κατοικήσει ο διάβολος, όσο κι αν προσπαθήσει, διότι δεν χωράει, δεν υπάρχει
κενή θέση γι’ αυτόν. Μ’ αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να ζήσουμε την αληθινή χριστιανική ζωή»
(Ανθολόγιο Συμβουλών, Γέροντος Πορφυρίου σελ. 48,49)

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
Η Ευθύνη του Πατέρα στη Χριστιανική Οικογένεια
επίδραση του καλού πατέρα είναι το
Η
μεγαλύτερο κεφάλαιο κάθε οικογένειας. Τα σοφά του λόγια, η σωστή ζωή και

συμπεριφορά του εμπνέουν, περιφρουρούν και εμψυχώνουν την οικογένεια.
Πριν μερικά χρόνια, ένας νέος κατέβηκε από την επαρχία για να σπουδάσει
στο Πανεπιστήμιο. Κάποιο βράδυ, ένας
από τους φίλους του τον προσκάλεσε να
πάνε σε καμπαρέ. Ο νέος αρνήθηκε με αποφασιστικότητα. Ο φίλος του παρεξηγήθηκε και του ζήτησε να μάθει το λόγο. Ο νέος του απάντησε: «Μου ζητάς να πάμε κάπου που ξέρω ότι ο πατέρας μου δεν θα ευχαριστηθεί αν το μάθει. Δεν θέλω να κάνω κάτι που θα
τον στενοχωρήσει, γιατί εκείνος πάντα μου φέρεται
με την καλύτερο τρόπο».
Η σοφή μητέρα εξυψώνει τον πατέρα στα μάτια των
παιδιών της και τους εμπνέει σεβασμό σ’ αυτόν. Η πατρική αγάπη και εξουσία κρατάει το σπίτι. Η εξουσία που
εφαρμόζεται με αγάπη, πάντοτε έχει άριστα αποτελέσματα. Χωρίς τη βοήθεια της πατρικής εξουσίας ούτε ο
νόμος ούτε άλλη εξουσία ούτε το Ευαγγέλιο μπορούν να
κρατήσουν την οικογένεια. Ο πατέρας που δεν μπορεί
να κυβερνήσει το σπίτι του, δεν μπορεί να λέγεται πατέρας.
Μια φορά σε κάποιο σπίτι ο πατέρας ζήτησε από την
εξάχρονη κόρη του να κλείσει την πόρτα. Η μικρή απά-

ντησε: «Δεν την κλείνω». Τότε σηκώθηκε
ο ανίκανος, άβουλος και άσοφος πατέρας
και την έκλεισε. Θυμάμαι μια φορά στο
σπίτι κάποιου γνωστού μου, ο πεντάχρονος μοναχογιός, παρά τις συνεχείς παρατηρήσεις του πατέρα του να σταματήσει να χτυπάει τα πόδια στο πάτωμα, συνέχιζε να το κάνει κοιτάζοντάς μας με
ύφος θριάμβου. Ο ανίκανος, άβουλος
και άσοφος πατέρας μάς είπε με παράπονο: «Είδες τι μας
κάνει»;
Η αναρχία δεν γεννήθηκε στις διαδηλώσεις του
όχλου, ούτε φύτρωσε στις κακές παρέες. Το πρόβλημα
της υπακοής στους νόμους της κοινωνίας, της πολιτείας και της ηθικής βρίσκεται στα χρόνια της παιδικής ηλικίας. Το παιδί που δεν υπακούει στον πατέρα και στη
μητέρα του, δεν πρόκειται να υπακούσει αργότερα
στους νόμους του κράτους, της κοινωνίας και του Θεού. Ο Κύριος είπε: «Παιδιά να υπακούετε στους γονείς
σας» (Εφεσ. 6:1). Έδινε σε όλους την πηγή και την ευλογία της υπακοής.
Χρειαζόμαστε απαραίτητα πατέρες που δεν θα είναι
βάρβαροι και απάνθρωποι, αλλά άντρες πραγματικοί στα
παιδιά τους και τρυφεροί στις γυναίκες τους. Δεν χρειαζόμαστε πατέρες, άντρες σκληρούς στις γυναίκες
τους και τρυφερούς και αδύνατους στα παιδιά τους.
Μιχάλης Κανταρτζής

Φθινοπωρινές Σκέψεις

ια ακόμη εποχή του χρόνου έφθασε, που έχει τις
Μ
δικές της ομορφιές και χάρες. Τα δένδρα σιγά-σιγά άρχισαν να ρίχνουν τα φύλλα τους, αφήνοντας γυμνά

τα κλαδιά. Τα δειλινά έρχονται πιο νωρίς, η ημέρα μικραίνει. Όλοι πια μετά τις καλοκαιρινές διακοπές έχουν
γυρίσει στις εργασίες τους, ανανεωμένοι από την χαλάρωση και την ξεκούραση της εξοχής.
Γεγονότα άσχημα, παγκόσμια σημάδεψαν και αυτό το
καλοκαίρι. Είναι ευθύνη όλων μας να αλλάξουμε πολλά
πράγματα και για μας και για τους συνανθρώπους μας.
Η ροή της καθημερινής μας ζωής είναι σχεδόν η ίδια, με
τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις λίγες χαρές της.
Πρωταγωνιστές είμαστε εμείς οι άνθρωποι, ενώ η παρουσία και η χάρη του Θεού είναι χθες και σήμερα η
ίδια, είναι αναλλοίωτη μέσα στους αιώνες. Εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε με δυνατή θέληση καθημερινά
τη ζωή μας, ευθυγραμμίζοντας τις πράξεις μας με το θέλημα του Θεού.
Σήμερα ο άνθρωπος βρίσκεται σε σύγχυση και προσπαθεί να δικαιολογήσει τις πράξεις του με τη δική του
φιλοσοφία. Η ζωή από τη φύση της είναι δύσκολη.

Όμως ο “οδοδείκτης” είναι σαφής: «Εγώ ειμί η Οδός,
η Αλήθεια και η Ζωή» θα μας υπενθυμίζει πάντα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο αρχηγός της πίστεώς μας.
Οι αρχές που μας παρέδωσε είναι σαφείς, ολοκληρωμένες και αναλλοίωτες. Να συντονιζόμαστε πάνω σε
αυτές είναι βέβαια δύσκολο. Χρειάζεται θέληση εκ μέρους μας μεγάλη, αλλά και η χάρη του Θεού να μας σκεπάζει. Ας θυμηθούμε τα λόγια του Χριστού: «Τα αδύνατα παρ’ ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ εστί».
Μέσα στην πολύβουη σύγχρονη μεγαλούπολη, η
σκληρότητα της ζωής μάς κάνει κάποιες φορές να
κλείνουμε τα μάτια μπροστά στα προβλήματα των συνανθρώπων μας. Και δεν είναι μόνον οι υλικές ανάγκες
που μπορούμε να υπηρετήσουμε. Πολλοί μοναχικοί άνθρωποι έχουν εξίσου ανάγκη επικοινωνίας και λόγων παρηγορητικών.
Αν ζει ο Χριστός μέσα μας, οι θλίψεις και τα προβλήματα δεν μας γονατίζουν. Η ειρήνη βασιλεύει μέσα
μας, δεν κλεινόμαστε στον εαυτό μας, αδιαφορώντας για
όσα γίνονται γύρω μας. Με συνεχή προσευχή πίστης και
αγάπη Θεού μπορούμε να ζήσουμε νικηφόρα και άφθονη πνευματική ζωή.
Ας κάνουμε τα σχέδιά μας τη νέα εκκλησιαστική χρονιά, που αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου. Ας δυναμώσουμε
τη θέλησή μας και μάλιστα σε μία τόσο κρίσιμη εποχή,
πνευματικά και οικονομικά, για να πραγματώσουμε την
αποστολή μας σ’ αυτόν τον κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι η ζωή
μας είναι ένα «πέρασμα», μία «γέφυρα» για τον τελικό
προορισμό μας. Ας την αξιοποιήσουμε χρησιμοποιώντας
με σοφία και σύνεση το χρόνο μας.
Ευλογημένη εκκλησιαστική χρονιά!
Ηλιοπούλου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός

Η Άμπελος και τα Κλήματα
«Εγώ είμαι το αληθινό κλήμα, κι ο Πατέρας μου είναι ο αμπελουργός. Κάθε κληματόβεργα πάνω μου που δεν κάνει καρπό την κόβει και κάθε κληματόβεργα που κάνει καρπό την κλαδεύει, για να καρποφορήσει περισσότερο. Εσείς είστε κιόλας κλαδεμένοι και καθαροί εξαιτίας των όσων σας έχω διδάξει. Μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Τότε θα ’μαι κι εγώ ενωμένος μαζί σας.
Όπως η κληματόβεργα δεν μπορεί να καρποφορήσει από μόνη της, αν δεν είναι ενωμένη με το κλήμα, το ίδιο
κι εσείς αν δε μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Εγώ είμαι το κλήμα, εσείς οι κληματόβεργες. Εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου κι εγώ μαζί του, αυτός δίνει άφθονο καρπό, γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε.
Αν κάποιος δεν μένει ενωμένος μαζί μου, θα τον πετάξουν έξω σαν την κληματόβεργα, και θα ξεραθεί. Τις βέργες αυτές τις μαζεύουν, τις ρίχνουν στη φωτιά, και καίγονται. Αν μείνετε ενωμένοι μαζί μου και τα λόγια μου
μείνουν ζωντανά μέσα σας, ό,τι θελήσετε ζητήστε το και θα σας δοθεί. Μ’ αυτόν τον τρόπο φανερώνεται η δόξα του Πατέρα μου: Όταν εσείς δώσετε άφθονο καρπό κι αποδειχθείτε έτσι μαθητές μου».
(Κατά Ιωάννην 15:1-8 )

Παιδική Γωνιά
Απίστευτο κι όμως Αληθινό

Τη φορά αυτή η ιστορία μας είναι αληθινή,
γιατί την έζησε ένας ιεραπόστολος στην Ρωσία,
στη δεκαετία του 1930.
Τον καιρό εκείνο, στην πρώην Σοβιετική
Ένωση επικρατούσε το αθεϊστικό καθεστώς.
Αρχηγός ήταν ο Στάλιν, ο οποίος κατηγορούσε τους Χριστιανούς ως εχθρούς του κομμουνισμού. Πολλούς από αυτούς τους συνέλαβαν και τους εξόρισαν στη Σιβηρία. Έκλεισαν
τις εκκλησίες και κατάσχεσαν τις Άγιες Γραφές
τους και τα Ιερά Ευαγγέλια. Πολλοί μαρτύρησαν
με θάνατο για την πίστη τους. Ανάμεσά τους
όμως ήταν και μια γιαγιά που κάθε μέρα προσευχόταν θερμά για την οικογένειά της, για τον
εγγονό της και για τη χώρα της.
Τα χρόνια πέρασαν και το αθεϊστικό καθεστώς έπεσε. Τα σύνορα άνοιξαν και πολλοί ιεραπόστολοι έτρεξαν για να ξαναφέρουν το Χριστιανισμό. Με τη βοήθεια του Θεού και με τη δύναμή Του, παραμέρισαν τις στάχτες της αθεΐας
και ξανάφεραν τις φλόγες της πίστης στις καρδιές αυτών που δέχτηκαν το Λόγο Του.
Οι ιεραπόστολοι όμως πληροφορήθηκαν ότι
πολλές Άγιες Γραφές, που είχαν κατασχεθεί παλαιότερα, βρίσκονταν ακόμα κρυμμένες σε κάποια αποθήκη.
Ύστερα από πολλή προσευχή, οι ιεραπόστολοι τόλμησαν να πάνε στους υπεύθυνους
για να τις ζητήσουν και για να τις διανείμουν
στο λαό. Αφού πήραν την άδεια, μίσθωσαν κάποιους εργάτες και πήγαν για να τις παραλάβουν. Ανάμεσα στους Ρώσους εργάτες ήταν και
ένας φτωχός νέος που η ψυχή του είχε δηλητηριαστεί με τις αθεϊστικές διδασκαλίες. Βρισκόταν εκεί για να βγάλει ένα μεροκάματο. Κάποια στιγμή, οι ιεραπόστολοι πρόσεξαν ότι ο νέος εκείνος έλειπε. Ύστερα από ώρα τον βρήκαν
πίσω από την αποθήκη να κλαίει. Τον πλησίασαν και ανακάλυψαν ότι είχε πάρει κρυφά μια
Αγία Γραφή και απομακρύνθηκε αθόρυβα για
να την περιεργαστεί. Αυτό όμως που ανακάλυψε τον συγκλόνισε!
Στο εσωτερικό του εξωφύλλου ήταν το όνομα της γιαγιάς του, γραμμένο με τα ίδια της χέρια! Αυτή ήταν η προσωπική της Αγία Γραφή, την
οποία είχαν κατάσχει, όταν την ίδια την είχαν
εξορίσει. Τώρα ο νέος εκείνος έκλαιγε συντετριμμένος, γιατί εκείνη η Αγία Γραφή της γιαγιάς
του, του έφερε στο νου όλες εκείνες τις αναμνήσεις που είχε από τα παιδικά του χρόνια. Θυμήθηκε όλα τα λόγια που είχε ακούσει, αλλά και
όλη την άγια ζωή εκείνης της γυναίκας, που ήταν
και η γιαγιά του.
Ο Θεός, παιδιά μου, εργάζεται με θαυμαστούς τρόπους και απαντάει στις προσευχές.
Ανάμεσα στις χιλιάδες Γραφές που ήταν φυλαγμένες για τόσα πολλά χρόνια σ’ εκείνη την
αποθήκη, ο Θεός οδήγησε εκείνο το νέο να πάρει στα χέρια του εκείνη τη συγκεκριμένη Αγία
Γραφή, που είχε γραμμένο το όνομα της γιαγιάς του. Ο Θεός είναι αληθινός και ύστερα από
τόσα χρόνια απάντησε στις προσευχές της γιαγιάς για τον εγγονό της.
Ο Χριστός μάς βεβαιώνει με τα δικά Του λόγια: «Σας λέω λοιπόν, ζητάτε και θα σας δοθεί,
ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την πόρτα και θα
σας ανοιχτεί. Όποιος ζητάει παίρνει, όποιος ψάχνει βρίσκει κι όποιος χτυπάει του ανοίγεται» (Λουκάς 11:9-10). «Ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός
και δραστικός, πιο κοφτερός από κάθε δίκοπο
σπαθί. Εισχωρεί βαθιά……» (Εβραίους 4:12).
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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Πολυλογία - Αργολογία

Τ

α πολλά λόγια, η πολυλογία, τα
απερίσκεπτα λόγια, τα άστοχα
και απρόσεκτα λόγια, μόνο προβλήματα και ακαταστασίες δημιουργούν.
Και τούτο διότι «εκ πολυλογίας ουκ
εκφεύξη αμαρτία» (Παροιμ. 1:19).
Είναι αδύνατον να ομιλεί κανείς συνέχεια, να λέει ό,τι του έρχεται στα
χείλη και να μην πέφτει στα λάθη του
λόγου. Ο Μ. Βασίλειος τονίζει ότι κάθε λόγος που δεν βοηθά στην πνευματική ωφέλεια και οικοδομή της πίστεως, είναι αργολογία, ακόμη και όταν εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι ο λόγος αυτός είναι καλός.
Τέτοιοι είναι οι λόγοι που πικραίνουν, που εκθέτουν, που αποκαλύπτουν
μυστικά, που πληγώνουν και τραυματίζουν ψυχικά τον άλλον. Λόγια που λέγονται άκαιρα, άνευ λόγου, χωρίς νόημα, χωρίς ηθικό κριτήριο, χωρίς ντροπή. Συζητήσεις ατελείωτες, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και
στόχο, χωρίς αιτία και προηγούμενη σκέψη.
Ο λόγος του Θεού μάς προειδοποιεί για το μέγιστο κίνδυνο που διατρέχει όποιος λέει πολλά και απερίσκεπτα λόγια. «Ο πλεονάζων λόγω βδελυχθήσεται», δηλ.
όποιος ομιλεί πολύ και δεν βάζει χαλινό στη γλώσσα του, αυτόν θα τον βαρεθούν
και θα τον αποστραφούν οι άνθρωποι. Είναι χαρακτηριστικό του άμυαλου και ανόητου ανθρώπου, γράφει ο Εκκλησιαστής, το να λέει πολλά λόγια: «άφρων πληθυνεί λόγους» (Εκκλησ. 1:14). Ο ασύνετος άνθρωπος, επειδή δεν έχει τίποτε ωραίο
και υψηλό μέσα του, συνέχεια πολυλογεί και γεμίζει τους άλλους με ατέλειωτες ανοησίες.
Όποιος αγαπά την ζωή του και θέλει την ψυχική του ηρεμία, πρέπει να κάνει οικονομία στα λόγια του και να μη λέγει πολλά άκαιρα και επικίνδυνα, που
πιθανόν να προκαλέσουν ζητήματα. «Ο αγαπών ζωής φείδεται στόματος αυτού»
(Παροιμ. 16:17).
«ΛΟΓΟΣ», Γεωρ. Σπ. Κωτσάκη, σελ. 108,109

OΛA ΔYNATA ME THN ΠPOΣEYXH

28η Οκτωβρίου 1940 και Εκκλησία
Συνέχεια από τη σελ. 1

Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος
Με την εμπλοκή της Ελλάδας στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, ο «από Τραπεζούντος» Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος ανέπτυξε έντονη εθνική δράση, εμψυχώνοντας τον λαό και τον Στρατό της
χώρας. Όταν η Ελλάδα έπεσε στα χέρια
του Άξονα το 1941, ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος αρνήθηκε να ορκίσει την δωσίλογη κυβέρνηση του Γεωργίου Τσολάκογλου λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν
μπορώ να ορκίσω Κυβέρνηση προβληθείσα από τον εχθρό, εμείς γνωρίζουμε ότι τις Κυβερνήσεις τις ορίζει ο λαός ή ο Βασιλεύς.» Η τοποθέτηση του Χρύσανθου έναντι της πρώτης κατοχικής κυβέρνησης ήταν σαφής: αρνείτο να προχωρήσει στην πολιτική νομιμοποίησή της.
Ο Χρύσανθος είχε προκαλέσει την οργή των Γερμανών για το διάγγελμα που είχε εκφωνήσει με αφορμή την κήρυξη του
πολέμου της Γερμανίας εναντίον της
Ελλάδας. Ο γερμανός καθηγητής τουπανεπιστήμιου του Μονάχου Franz
Dölger, εξοργισμένος, ζήτησε εξηγήσεις για το διάγγελμα του Χρύσανθου από
τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών Γεώργιου Σωτηρίου. Για την στάση του αυτή, στις 2 Ιουνίου του 1941, με Συντακτική Πράξη της κατοχικής κυβέρνησης, καθαιρέθηκε από το αξίωμά του.
Επίσης η τότε κυβέρνηση τονίζοντας
τον απολυταρχικό χαρακτήρα του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, ήθελε να ταυ-

Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη
ια θέση μεταξύ των πενήΜ
ντα πρώτων βραβευθέντων
Ευρωπαίων για την προσφορά

Τι Είναι η Προσευχή
Ας ακολουθήσουμε τον ιερό Χρυσόστομο στις σκέψεις του.
Η προσευχή είναι λιμάνι στις τρικυμίες της ζωής, άγκυρα στους
κλυδωνισμούς της, στήριγμα των κλονιζόμενων, θησαυρός των
πτωχών, θεραπεία των ασθενών και πηγή διατηρήσεως της πνευματικής και σωματικής υγείας. Μας απελευθερώνει ταχύτατα από
τα κακά και μας μονιμοποιεί στην εκτέλεση του καλού. Αν μας βρει
κάποια δοκιμασία, η προσευχή την απομακρύνει εύκολα, αποδιώκει
δε κάθε θλιβερό περιστατικό.
Με την προσευχή εξαφανίζεται κάθε λύπη. Είναι αιτία χαράς και μας χαρίζει την ψυχική ηρεμία που μας είναι τόσο απαραίτητη για το κτίσιμο του παρόντος και το σχεδιασμό του μέλλοντος, στις σπουδές και στη ζωή μας. Με την προσευχή και ο πτωχότερος των ανθρώπων γίνεται ο πλουσιότερος από όλους.
Η προσευχή που πηγάζει από τα βάθη της ψυχής, έχει τόσο μεγάλη δύναμη,
που κατανίκησε τη δύναμη του πυρός, δάμασε το κτηνώδες των λεόντων, έδωσε τέλος στους πολέμους, έπαυσε μάχες, κατασίγασε τρικυμίες, εξεδίωξε δαίμονες, άνοιξε τις πύλες του ουρανού, έσπασε τα δεσμά του θανάτου, απομάκρυνε
ασθένειες, σταμάτησε σεισμούς και εμπόδισε τις επιβουλές των ανθρώπων εναντίον μας.
Εκείνος που προσεύχεται από τα βάθη της ψυχής του και με θερμότητα, καταστέλλει τα πάθη, καταπραΰνει την εξέγερση του θυμού, αποβάλλει το φθόνο,
διαλύει την κακή επιθυμία, μαραίνει την αγάπη προς τα εγκόσμια, αποκτά ηρεμία ψυχής και κατά τη διάρκεια της ενθέρμου προσευχής είναι σαν να ζει στον
ουρανό.
«Η Δύναμη της Προσευχής» Αθαν. Ι. Δεληκωστοπούλου σελ. 6,7

τίσει τον Χρύσανθο με τη μεταξική διακυβέρνηση. Ο Χρύσανθος θα αντιδράσει
χαρακτηρίζοντας την Κυβέρνηση Τσολάκογλου εξίσου δικτατορική με την
προκάτοχό της.
Ο Χρύσανθος σε όλη τη διάρκεια
της Γερμανικής Κατοχής τήρησε την ίδια
εχθρική στάση απέναντι σε όλες τις δοσιλογικές κυβερνήσεις, ακόμα και όταν
του δόθηκε από την Κυβέρνηση του Ιωάννη
Ράλλη η δυνατότητα να επανέλθει στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, κάτι που απέρριψε.

τους στους συνανθρώπους τους
κατά το 2016 κατέλαβε επάξια
ένας αρτοποιός! Πρόκειται για
τον 76χρονο αρτοποιό της Κω κ.
Διονύσιο Αρβανιτάκη, ο οποίος
από τα χαράματα κάθε μέρα ζύμωνε και έψηνε ψωμιά και τα
μοίραζε σε οικογένειες προσφύγων.
Απονέμοντάς του μάλιστα
σε ειδική τελετή το βραβείο ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν Κλόντ Γιουνκέρ χαρακτήρισε τον κ. Αρβανιτάκη «σύμβολο της Ευρώπης» (Δημοκρατία 4-6-2016).
Τι να πρωτοθαυμάσει, αλήθεια, κανείς στο γεγονός; Τον καθημερινό κόπο και τα
έξοδα του κ. Αρβανιτάκη χάριν των προσφύγων, στα πρόσωπα των οποίων θυμόταν
τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού «επείνασα, και εδώκατέ μοι φαγείν» (Ματθ. 25:35).
Ή τον χαρακτηρισμό του από τον κ. Γιουνγκέρ ως «συμβόλου της Ευρώπης»;
Από τέτοια ανθρωπιστικά ιδεώδη και χριστιανικά ιδανικά εμπνέονται εκείνοι που
υπήρξαν οι οραματιστές και ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Με την πάροδο όμως
των χρόνων επικράτησαν ψυχρά οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Ιδανικό των ευρωπαίων έγινε το μάρκο, η στερλίνα, το φράγκο, το ευρώ. Έτσι φθάσαμε στο σημερινό επίπεδο της έσχατης ηθικής εξαχρειώσεως και του αμοραλισμού. Η χαλαρότητα
των ηθών και κάθε διαφθορά πηγάζει πλέον και ευλογείται από την Ευρώπη.
Το παράδειγμα του αξιέπαινου Έλληνα αρτοποιού της Κω κ. Αρβανιτάκη, ας μας
γίνει παράδειγμα προς μίμηση.

Περί της Θείας Πρόνοιας (Οσίου Πορφυρίου)
Ο Θεός φροντίζει ακόμη και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Δεν
αδιαφορεί για μας, δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο.
Ο Θεός μας αγαπάει πολύ, μας έχει στο νου Του κάθε στιγμή και μας προστατεύει.
Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να μή φοβούμαστε τίποτε.
Να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού. αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα.
Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στον Χριστό.
Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με
άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτάει ασθένειες σωματικές και ψυχικές.

Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Δαιμόνιο
είναι επίσης και η ταπεινολογία. Το λένε αίσθημα κατωτερότητας.
Η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση, η θεία ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στον Θεό. Η εξάρτηση από Εκείνον.
Όλες σχεδόν οι αρρώστιες προέρχονται από έλλειψη εμπιστοσύνης στον Θεό και
αυτό δημιουργεί άγχος. Το άγχος το δημιουργεί η κατάργηση του θρησκευτικού αισθήματος. Αν δεν έχετε έρωτα για τον Χριστό, αν δεν ασχολείσθε με άγια πράγματα, σίγουρα θα γεμίσετε με μελαγχολία και κακό.
Πίστις δεν σημαίνει, πάντοτε, βεβαιότητα για τη θεραπεία, αλλά σημαίνει πρωτίστως εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού.

