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Ιερά Επισκοπή Μπραζαβίλ
και Γκαμπόν
τις αρχές του Φεβρουαρίου, στα πλαίσια ολιΣ
γοήμερης ποιμαντικής περιοδείας, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπραζαβίλ και Γκαμπόν κ. Παντελεήμων με συνοδό του τον Πρωτοπρεσβύτερο π.
Μάξιμο Ούμβα, Γενικό Αρχιερατικό επίτροπο της Ιεράς Επισκοπής, επισκέφθηκε το Dolisie. Κατά την
παραμονή στην πόλη είχε την ευκαιρία της ευχάριστης επικοινωνίας με τα περιθαλπόμενα παιδιά του
εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου «Άγιος Ευστάθιος», καθώς και με το Προσωπικό του ιδρύματος.
Το Ορφανοτροφείο επισκέφθηκαν τα μέλη της
ανθρωπιστικής Οργάνωσης του Κονγκό. Τα μέλη της
συγκεκριμένης κίνησης, με τη συνοδεία τηλεοπτικού συνεργείου, προσήλθαν αυτοβούλως στο ίδρυμα της Επισκοπής, προκειμένου να μεταφέρουν ποσότητα τροφίμων και άλλων ειδών, ευχαριστώντας
την τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία για την πολύτιμη προσφορά της προς τα εμπερίστατα παιδιά του τόπου.
Ευρισκόμενος στο Dolisie ο Θεοφιλέστατος
ευλόγησε το γάμο δυο ευσεβέστατων ενοριτών του
παρακείμενου Ιερού Ναού της Αγίας Ειρήνης.
Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου,
προέστη της αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας και
κήρυξε τον θείο λόγο στον υπό ανέγερση ομώνυμο
Ιερό Ναό, μετά το πέρας της οποίας αναχώρησε οδικώς για την έδρα της Επισκοπής Rointe Noive.
«Πάντα τα Έθνη», αρ. τεύχους 133

Επίσκεψη της ανθρωπιστικής οργάνωσης στο
Ορφανοτροφείο

Χριστούγεννα
Καινούργια και Αιώνια Ζωή
ριστούγεννα είναι η γέννηση του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Θεανθρώπου, του μοναδικού Εκείνου που
δίνει μια απόλυτα καινούργια ζωή σε κάθε άνθρωπο
που ταπεινά θα ζητήσει τη σωτηρία του.
Ο Ιησούς Χριστός ήλθε για ένα μοναδικό σκοπό: Να
βγάλει τον άνθρωπο από το σκοτάδι της άγνοιας, της
αμαρτίας και τον πνευματικό θάνατο και να τον φέρει στο
φως, στη γνώση της αλήθειας
και στην ανάσταση, σε μια νέα
ζωή εδώ κάτω στη γη και σε μια
ακόμα πιο υπέροχη ζωή μετά το
θάνατό του στον ουρανό.
Τα Χριστούγεννα επίσης μας
θυμίζουν τη μεγάλη αγάπη του
Θεού για εμάς. «Τόσο αγάπησε ο
Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το
Γιο Του τον μονογενή, για να μη
χαθεί όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν,
αλλά να έχει ζωή αιώνια» (Ιωάν.
3:16). Η ειλικρινής και βαθιά
αγάπη του Θεού για τον καθένα
μας ξεχωριστά βρήκε τον πιο παράξενο και πρωτότυπο
τρόπο για να γίνει πράξη. Ο Θεός έστειλε το Γιο Του τον
Μονογενή να γεννηθεί ως άνθρωπος στη γη και να πεθάνει επάνω στο σταυρό για όλους μας. Η γέννηση του
Θεανθρώπου από την Αγία Παρθένο Μαρία ήταν κάτι το
ασύλληπτο για τον άνθρωπο.
Αυτό που δεν θα τολμούσε να ζητήσει ο άνθρωπος από
τον Θεό, ο Θεός το έδωσε - τον μοναδικό του Γιο - για
να ελευθερώσει κάθε άνθρωπο από τον ίδιο τον εαυτό του
και να τον κάνει έναν καινούργιο άνθρωπο. Ο ερχομός του
Κυρίου Ιησού Χριστού δεν ήταν μόνο ένα ορόσημο στην
ιστορία με το προ Χριστού και το μετά Χριστόν, αλλά μια
επαναστατική αλλαγή σε όλους τους ανθρώπους που θα
πίστευαν ότι είναι ο μοναδικός Σωτήρας.
Ο Ιησούς Χριστός, ως Αρχηγός της Χριστιανικής Πίστης,
δεν είναι ένας ακόμα μεγάλος μύστης και ιδρυτής κάποιας
θρησκείας. Είναι ο μόνος που ήλθε από τον ουρανό. Ο μόνος που γεννήθηκε από τον Πατέρα Θεό και ως άνθρωπος από την Αγία Παρθένο. Ο μόνος που έζησε χωρίς
αμαρτία. Ο μόνος που αναλήφθηκε ζωντανός, με πνευματικό σώμα, θεώνοντας την ανθρώπινη φύση. Ο μόνος

Χ

που θα ξανάρθει έτσι όπως αναλήφθηκε στους ουρανούς.
Όλοι οι άλλοι μεγάλοι της ανθρωπότητας ήταν άνθρωποι
με αδυναμίες, που άσχετα από τα πόσα μεγάλα και σπουδαία έκαναν, πέθαναν, θάφτηκαν και παρέμειναν έτσι στην
ιστορία της ανθρωπότητας, ως μεγάλοι, άντρες και γυναίκες.
Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που από τη γέννησή Του, μέχρι την ανάληψή
Του υπήρξε μοναδικός σε υπερφυσική δύναμη, σε άγια αναμάρτητη ζωή και με απόλυτη
εξουσία στον Εαυτό Του, στον
άνθρωπο και στη φύση.
Τα γενέθλια του Θεανθρώπου
στις δύσκολες αυτές μέρες της
παγκόσμιας σύγχυσης σε όλους
τους τομείς της ζωής, και ιδιαίτερα στην άσχημη κατάσταση
που βρίσκεται η πατρίδα μας, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να
υποδεχτούμε τον μοναδικό Λυτρωτή μέσα στην καρδιά μας σαν δικό μας προσωπικό Σωτήρα. Μόνον ο Ιησούς, ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, μπορεί να κάνει καινούργιο κάθε άνθρωπο, κάθε κοινωνία, κάθε έθνος.
Για όσους από εμάς ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας
και ο Κύριος της ζωής μας, τα Χριστούγεννα είναι γιορτή θείας χαράς. Ο Γιος του Θεού μάς χάρισε την ειρήνη,
που είναι το πιο σπάνιο και απαραίτητο σύγχρονο αγαθό.
Μας έκανε παιδιά Του, σύμφωνα με την Αγία Γραφή που
λέει: «Σ’ όσους Τον δέχτηκαν και πίστεψαν σ’ Αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού» (Ιωάν. 1:12).
Έφερε ριζική αλλαγή στη ζωή μας και μας έκανε συνειδητούς Χριστιανούς, ζωντανά μέλη της Εκκλησίας, ώστε
μέσα σ’ αυτή να απολαμβάνουμε την πνευματική και μυστηριακή της ζωή. Ζούμε κάθε μέρα μαζί Του, μιλάμε σ’
Αυτόν, μιλάμε στους άλλους γι’ Αυτόν, μας φροντίζει, μας
προστατεύει στο παρόν και στο μέλλον, συγχωρεί τις αμαρτίες μας, μας δίνει τη χαρά και την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Τον ευχαριστούμε. Τον ευγνωμονούμε. Τον λατρεύουμε. Τον δοξάζουμε. Τον αγαπούμε και θέλουμε να ζούμε γι’ Αυτόν και μόνο γι’ Αυτόν.

Μη φοβάσαι
Μπορείς να Νικήσεις τη Δυστυχία
ύο πουλάκια πάνω σ’ ένα σύρμα κουβεντιάζουν. Το ένα
Δ
λέει στο άλλο: «Γιατί οι άνθρωποι που περπατούν κάτω
από μας είναι ανήσυχοι και δυστυχισμένοι;» Το άλλο πουΣτιγμιότυπο από τη Θεία Λειτουργία στο Nkayi

Το μυστήριο του γάμου στο Dolisie

λάκι απαντά: «Φαίνεται, δεν θα έχουν Θεό όπως εμείς να
τους φροντίζει.»
Η σύγχρονη πολυσύνθετη και πολυδιάστατη ζωή δημιουργεί δυσάρεστες ψυχικές, καταστάσεις, που οδηγούν πολλές φορές σε άγχος και κατάθλιψη. Ο τρόπος που έχουμε
διαμορφώσει την ατομική, την κοινωνική, ακόμη και τη οικογενειακή μας ζωή δεν προσφέρει ικανοποιητική ευχαρίστηση και ωφέλεια. Έτσι, ο άνθρωπος της εποχής μας φορτώνεται κάθε μέρα με εικόνες και εμπειρίες, που τον κάνουν

δυστυχισμένο και ανήμπορο να αντιδράσει.
Η Αγία Γραφή, για το
σύγχρονο κουρασμένο
και δυστυχισμένο άνθρωπο που ξεκινάει κατσούφης και βαρύς μια καινούργια μέρα, αναφέρει τα παρακάτω: «Αυτή είναι η μέρα
η γιορτινή, είναι του Κυρίου το έργο. Ας νιώσουμε αγαλλίαση
και ευφροσύνη τη μέρα αυτή» (Ψαλμ. 118:24). Αυτές οι ενθαρρυντικές λέξεις είναι ένα δυνατό πνευματικό τονωτικό
Συνέχεια στη σελ. 2

«Χριστός γεννάται. Δοξάσατε»
Αυτά τα Χριστούγεννα,
Ας ανοίξουμε την καρδιά μας να δοξαστεί ο Χριστός μέσα μας

σελ. 2

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

O KYPIOΣ AΠANTA
ΣTIΣ ΠPOΣEYXEΣ
«Όλα Είναι Δυνατά γι’ Αυτόν
που Πιστεύει» (Μάρκος 9:23)
Ο Θεός και Σήμερα Κάνει Θαύματα

Ο

Θεάνθρωπος είπε στους
μαθητές Του και σε μας:
«Ζητείτε και θα σας δοθεί,
ερευνάτε και θα βρείτε, κτυπάτε και θα σας ανοιχθεί η
πόρτα, διότι καθένας που ζητά
λαμβάνει και καθένας που
ερευνά βρίσκει και σ’ εκείνον
που κτυπά θα του ανοιχθεί η
πόρτα. Ή ποιος από σας, όταν
το παιδί του ζητάει ψωμί, θα του
δώσει πέτρα; Ή αν του ζητήσει
ψάρι θα του δώσει φίδι; Εάν,
λοιπόν, εσείς που είστε κακοί,
ξέρετε να δίνετε ωφέλιμα
πράγματα στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο Πατέρας σας ο ουράνιος θα δώσει αγαθά πράγματα σ’ εκείνους που Τον παρακαλούν» (Ματθ. 7:7-11).
Πιστεύουμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέει πάντοτε την
αλήθεια και ό,τι υπόσχεται, το δίνει. Έτσι, και στο «Ανέσπερο

Φως» σε όλες τις συναθροίσεις, όπως και στα σπίτια μας,
προσευχόμαστε ονομαστικά για
όσους μας το ζητήσουν, είτε
στους αυτόματους τηλεφωνητές, είτε προφορικά, είτε με
επιστολή.
Έχουμε, λοιπόν, τις αιτήσεις αυτών που έχουν διάφορες
ανάγκες και προσευχόμαστε.
Πιστεύουμε ότι έχει μεγάλη
αξία και αποτέλεσμα να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, στην Εκκλησία, στο σπίτι,
στην Αδελφότητα, παντού. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον
καλό μας Ουράνιο Πατέρα που
ακούει προσευχές και άνθρωποι
σώζονται, ελευθερώνονται και
θεραπεύονται.
Περιληπτικά γράφουμε μερικές από τις απαντήσεις στις
προσευχές για την δόξα του
Θεού:

• Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ακούει τις προσευχές μας και σε
δύσκολες στιγμές μας δίνει δύναμη και παρηγοριά.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που βοήθησε το γιο μου και βρήκε εργασία.
• Ο Κύριος απάντησε στην προσευχή μου σε σοβαρό πρόβλημα.
• Πέρασα από μεγάλη περιπέτεια. Τώρα είμαι καλά. Ευχαριστώ
για τις προσευχές σας.
• Με τη βοήθεια του Θεού έγινε η εγχείρηση στο μάτι μου. Είμαι καλά. Ευχαριστώ τον Θεό.
• Ο Κύριος έκανε το θαύμα Του. Θεράπευσε τον γιο μου χωρίς
να πάει στο χειρουργείο. Τον ευχαριστώ.
• Ο Κύριος με σκεπάζει με την αγάπη Του και απαλύνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζω.
• Ο Κύριος ήταν μαζί μου στην καλοκαιρινή μου διακονία. Τον ευχαριστώ.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που πάντοτε βρίσκεται κοντά μας και δεν
μας αφήνει.
• Ο Κύριος είναι κοντά μας σε μεγάλα και μικρά προβλήματα.
• Ευχαριστώ τον Θεό που με παρηγορεί μετά την αναχώρηση του
συζύγου μου.
• Ο Κύριος φρόντισε το γιο μου στο νοσοκομείο. Τον ευχαριστώ.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που με προστάτευσε από ατύχημα.
• Ευχαριστώ τον Κύριο για τα
μαθήματα που παίρνω από τα
TO A N E Σ Π E P O N Φ Ω Σ
παθήματα.
•
Ορθόδοξη χριστιανική οικογενειακή
• Ευχαριστώ τον Κύριο για τη
μορφωτική και κοινωνική εφημερίδα
δύναμη που μου δίνει να σηΕκδίδεται κάθε ΔIMHNO
κώνω όλα τα βάρη και τα
•
Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκφράζει την
προβλήματα.
άποψη του συντάκτη του
• Ο Κύριος κάθε μέρα δείχνει
•
Ιδιοκτησία
ότι είναι κοντά μας και μας
Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα
βοηθάει.
«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
•
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

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν μίλησε στους μαθητές Του για την υπέροχη
και άφθονη ζωή που τους
προσέφερε, είπε τα παρακάτω:
«Σας τα είπα αυτά, ώστε η χαρά η
δική μου να είναι μέσα σας, κι η
χαρά σας να είναι ολοκληρωμένη»
(Ιωαν. 15:11). Οι συνειδητοί Χριστιανοί είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει
ότι δεν αντιμετωπίζουν καταστάσεις που τους δημιουργούν πόνο. Μέσα όμως στις δύσκολες αυτές καταστάσεις, έχουν τον Κύριο, ζωντανό και
μοναδικό βοηθό. Είναι γεμάτοι από αγαλλίαση και
χαρά, επειδή έχουν την ανεκτίμητη εμπειρία
της νίκης επάνω στη δυστυχία.
Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός είναι το μόνο
πρόσωπο που μπορεί να κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο. Είναι το μοναδικό πρόσωπο που με τη
δύναμή Του αλλάζει ριζικά τον άνθρωπο. Η πρόσκλησή Του που γίνεται πραγματικότητα είναι:
«Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε κι είστε φορτωμένοι, κι εγώ θα σας ξεκουράσω… και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση» (Ματθ. 11:28,29).
«Εγώ ήρθα για να έχετε ζωή και μάλιστα ζωή περίσσια». (Ιωάν. 10:10). Κάθε άλλη ευτυχία, εκτός
από την ευτυχία που δίνει δωρεάν ο Ιησούς Χριστός, είναι εφήμερη και οδηγεί στην απογοήτευση,
στο άγχος και στη δυστυχία. Ο Ιησούς Χριστός έχει
«ειδικευτεί» μέσα στους αιώνες να μετατρέπει τη
δυστυχία σε ευτυχία και να κάνει το δυστυχισμένο
άνθρωπο ευτυχισμένο.

Μη φοβάσαι

για ν’ αρχίσει κανείς την ημέρα του σωστά. Όταν αρχίσεις
με αισιοδοξία την ημέρα, τότε
έχεις πολλές πιθανότητες να τη
ζήσεις και να την τελειώσεις σωστά και θετικά.
Κάθε καινούργια μέρα είναι
και μια μεγάλη ευκαιρία να κτίσει
κάποιος μια καλύτερη κι ευτυχισμένη ζωή. Ας θυμόμαστε πως ό,τι
δημιουργούμε μέσα μας, αυτό είναι που κυριαρχεί στη ζωή μας. Η πιο αποτελεσματική μέθοδος
για μια καλή μέρα είναι να γεμίσει ο άνθρωπος το
νου του με δυνατές αισιόδοξες και θετικές σκέψεις.
Από τον ίδιο τον άνθρωπο εξαρτάται το αν
θα είναι ευτυχισμένος ή δυστυχισμένος. Είναι
πάρα πολύ μεγάλη ευλογία να συνηθίσει κάποιος να χαίρεται, να κάνει χαρούμενες σκέψεις και
να περιμένει να του συμβούν ευχάριστα γεγονότα.
Οι ψυχολόγοι μάς λένε πως ό,τι προσφέρουμε γύρω μας, αυτό και εισπράττουμε. Συμβαίνει όμως
κάτι παράξενο, αλλά αληθινό. Ελκύουμε στη ζωή
μας πράγματα όμοια μ’ αυτά που είμαστε, με αυτά που σκεπτόμαστε, με αυτά που θέλουμε. Αόρατα, αλλά πραγματικά, εκπέμπουμε γύρω μας κύματα της εσωτερικής μας ζωής, που βρίσκουν τα
όμοιά τους και επιστρέφουν πάλι σ’ εμάς. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να σκεπτόμαστε, να επιδιώκουμε και να επιθυμούμε την αγάπη, τη χαρά, την
ειρήνη, τη γαλήνη, την ηρεμία, την ευτυχία και όλα
τα όμορφα και ωφέλιμα πράγματα στη ζωή.

AΛ HΘINEΣ IΣTOPIEΣ

Κούρευε Μακρυμάλληδες
Μια φορά ήρθε ένας νέος με μαλλιά μεγάλα σαν αλογοουρά. Ο Γέροντας Παΐσιος, τον ρώτησε:
– Έ, παλικάρι, τι δουλειά κάνεις;
– Είμαι φοιτητής.
– Έχεις μαθήματα να περάσεις;
– Έχω οκτώ.
– Άμα θέλεις να τα περάσεις, έλα να σε κουρέψω, του είπε χαριτολογώντας.
Μπήκε στο κελί του, έφερε το ψαλίδι και τον κούρεψε. Ο νέος το
θεώρησε ευλογία, το είπε και σε άλλους και έρχονταν κι αυτοί να πάρουν παρόμοια ευλογία. «Έχω κάνει πολλές κουρές», έλεγε γελώντας. «Γέροντα, τι τα κάνετε τα μαλλιά τους»; «Τα κρατώ και τα φυτεύω στους φαλακρούς», απαντούσε αστειευόμενος.
ΠPOΓPAMMA
Και άλλοτε ανέφερε ταπεινά: «Αν υπάρχει μία περίπτωση να σωθώ, θα είναι από τις ευχές των μανάΣYΓKENTPΩΣEΩN
δων. Ξέρεις πόσα γράμματα παίρνω που συγκινημένες μ’ ευχαριστούν επειδή έπεισα τα παιδιά τους να στο Oρθόδοξο Πνευματικό μας Κέντρο
κόψουν τα μαλλιά και να βγάλουν τα σκουλαρίκια»; Δεν Στην Αθήνα: Σατωβριάνδου 31 (1ος όροφος)
Τηλ.: 210.52.27.726
ήθελε οι άνδρες να τρέφουν μακριά κόμη, γιατί το θεωρούσε θηλυπρέπεια και ανέφερε το χωρίο του απ.
H EIΣOΔOΣ EINAI ΔIΠΛA AΠO THN EIΣOΔO THΣ
ΠOΛYKATOIKIAΣ
Παύλου: «Είναι ντροπή για τον άντρα να έχει μακριά
Τετάρτη:
Στις
6:00
μ.μ. «Η δύναμη της πίστης και
μαλλιά» (Α’ Κορ. 11:14).
της ομολογίας»
Όταν έβλεπε νέους με μαλλιά μακριά τους ρωΣάββατο: Στις 7:00 μ.μ. «Η χαρούμενη ώρα
συντροφιάς»
τούσε: «Μαλλιά αφήνουν οι αφιερωμένοι και οι αφηΚυριακή: Στις 6:00 μ.μ. «H συνάθροιση της χαράς και
ρημένοι. Εσείς τι από τα δύο είστε»;
της δύναμης»
(Ο Γέροντας Παΐσιος, σελ. 75)

EΓΓPAΦH ΣYNΔPOMHTH

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 Παιδική Γωνιά
Η Επίδραση της Τηλεόρασης στα Παιδιά
αθηγητής των κοινωνικών σχέΚ
σεων του Πανεπιστημίου της
Νέας Υόρκης απεκάλυψε μερικά

ενδιαφέροντα και ενοχλητικά γεγονότα, σχετικά με την επιρροή
της τηλεόρασης πάνω στον τρόπο
που μαθαίνουν τα παιδιά.
Μερικές από τις αποκαλύψεις
αυτές είναι:
1. Η τηλεόραση μικραίνει την ευρύτητα της προσοχής των παιδιών.
2. Η τηλεόραση διαβρώνει τη γλωσσολογική δύναμη και την ικανότητά τους να κρατήσουν το μαθητικό συμβολισμό.
3. Η τηλεόραση εξαλείφει τη γραμμή μεταξύ
παιδικής ηλικίας και ενηλίκων.
4. Η τηλεόραση προκαλεί στα παιδιά αυξημένη ανησυχία για διαφορετικές ικανοποιήσεις.
5. Όσο περισσότερο τα παιδιά παρακολουθούν
τηλεόραση τόσο χειρότερα αποτελέσματα έχουν στα διαγωνίσματα.
Μεταξύ της ηλικίας των 6 και 8 ετών, ο μέσος όρος του παιδιού ξοδεύει από 1.000 έως
6.000 ώρες μπροστά στη τηλεόραση.
Ας κοιτάξουμε γιατί και πώς η τηλεόραση

πληγώνει τη γλωσσολογική ικανότητα ενός παιδιού.
Η τηλεόραση είναι ουσιαστικά ένα ορατό μέντιουμ (ΤΕΛΕΒΙΖΙΟΝ). Αν και χρησιμοποιείται
ο λόγος, η εικόνα είναι που μεταβιβάζεται στη σκέψη. Παρακολουθώντας εικόνες, δεν απαιτείται υψηλό επίπεδο εμπειρίας
φανταστικών εικόνων.
Όταν το παιδί κοιτάζει την τηλεόραση, η μια
σύνθετη ιδέα διαδέχεται την άλλη. Η τηλεόραση
δεν είναι μια παθητική εμπειρία. Οποιοσδήποτε
μπορεί να δει την ψυχική υπερένταση ενός παιδιού, όταν αυτό παρακολουθεί το κακό. Όταν
το παιδί βλέπει ένα δράμα, μαθαίνει ότι αυτό
που χρειάζεται μια μεγάλη περίοδο χρόνου και
σκληρή δουλειά για να γίνει κατανοητό, εκπληρώνεται μέσα σε μισή ώρα. Έτσι το παιδί
δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει αγώνας και προσπάθεια, γιατί βλέπει ότι όλα γίνονται στη στιγμή.
Το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε είναι
ότι η πραγματική ζωή και η μάθηση παίρνουν
χρόνο και προσπάθεια. Αυτό δεν το διδάσκει η
τηλεόραση.

Πλησιάζουν Χριστούγεννα

Ε

κστατικοί στεκόμαστε μπροστά
στο ασύλληπτο
μυστήριο της ενανθρώπισης του Ιησού
Χριστού, που έλαβε ανθρώπινη φύση για να
μας αγιάσει με την
αγιότητά Του, να μας
λυτρώσει με το αίμα
Του, να μας δώσει ζωή
με το θάνατό Του.
Αφού ο άνθρωπος
στην πεσμένη κατάσταση που βρισκόταν, δεν μπορούσε να πλησιάσει τον Θεό, έγινε Εκείνος Υιός του ανθρώπου, για να κάνει τον άνθρωπο “Υιό του Θεού”. “Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον
ώστε τον Υιόν Αυτού, τον μονογενή έδωκεν, ίνα
πας ο πιστεύων εις Αυτόν μη απόλλυται, αλλ’
έχει ζωήν αιώνιον” (Ιωαν. 3: 16).
Η αγία εκείνη νύχτα αποτελεί και ορόσημο
δύο κόσμων. Ο Κύριος έγινε ο ιδρυτής μιας καινούριας τάξης στον κόσμο, μιας καινούριας ζωής μεταξύ των ανθρώπων. Ο Χριστός έγινε όμοιος με εμάς, για να γίνουμε και εμείς όμοιοι με
Εκείνον. Εκεί στη φάτνη άρχισε το έργο της λυτρώσεως και της σωτηρίας μας. Το κοσμοσωτήριο
αυτό έργο γιορτάζεται από την Εκκλησία μας σαν
ένα σύγχρονο πάντα γεγονός. Ο Χριστός ξαναγεννιέται, πλέον μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που Τον θέλει, Τον αγαπά, Τον πιστεύει. Και
φέτος θα αντηχήσουν οι χαρμόσυνοι εκείνοι
ύμνοι της γεννήσεως του Θεανθρώπου. “Χριστός
γεννάται, δοξάσατε”. “Η Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει”.
Η θεία αγάπη που ενσαρκώθηκε βρίσκει και
φέτος έναν κόσμο αρνητικό, ανυπότακτο,
αδιάφορο, μακριά από τον Χριστό και την
Εκκλησία. Βλέπουμε τα κράτη να εγείρονται
εναντίον των άλλων κρατών. Αναστατωμένος
ο κόσμος από εξεγέρσεις, σεισμούς, καταιγίδες, ασθένειες. Ο σύγχρονος άνθρωπος πνίγεται από το άγχος και την αγωνία. Διερωτώμεθα αν η ειρήνη είναι ένα ακατόρθωτο αγαθό για την ανθρωπότητα. Από τα πεδία των μαχών και των πολεμικών συγκρούσεων, από τα
ποτάμια των αιμάτων, ακούγεται η κραυγή για
την ειρήνη.
Ο ιστορικός Θουκυδίδης παρατηρεί ότι ο πό-

λεμος είναι “βίαιος διδάσκαλος”, ένα αποτρόπαιο μέσον αποκτήνωσης του ανθρώπου.
Υπεύθυνος για όλα αυτά είναι μόνον ο άνθρωπος που απομακρύνθηκε από τον Δημιουργό
του, τον Πατέρα Θεό. Και μέσα του έχουν κυριαρχήσει συναισθήματα απάνθρωπα. Επιτακτική ανάγκη είναι να επανασυνδεθούμε με την
πηγή της ζωής, τον Ουράνιο Πατέρα μας.
Πρώτα από όλα, βέβαια, οφείλουμε να ειρηνεύσουμε με τον εαυτό μας και τους γύρω
μας, να γίνουμε ειρηνοποιοί στο περιβάλλον
μας. Και αυτό θα γίνει εάν έχουμε στην καρδιά
μας κυβερνήτη τον μεγάλο ειρηνοποιό, τον Κύριό μας. Η Εκκλησία μας προσεύχεται συνεχώς
για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου. Για εμάς
τα Χριστούγεννα είναι η ελπίδα μας. Έχουμε έναν Πατέρα που ξέρει να αγαπά και να συγχωρεί. Το θείο βρέφος γεννιέται και αναγεννά κάθε καρδιά, στην οποία θα βρει τρόπο να
μπει.
Και εμείς που θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα ας γίνουμε δέκτες και δότες της αγάπης
του Κυρίου. Δεν είναι γνήσιος ο εορτασμός των
Χριστουγέννων, όταν κλειστούμε στον εαυτό
μας ή στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Ας
σκεφτούμε τα φτωχικά σπίτια, εκείνους που
ζουν μόνοι, άλλους που δεν έχουν χαρά και γαλήνη, γιατί δεν ξέρουν πού να την βρουν.
Ας προσευχηθούμε με όλη τη θέρμη της ψυχής μας, ο Θεός της αγάπης, της ειρήνης να μας
επισκεφτεί όλους και ν’ ανάψει στην καρδιά μας
την αγάπη, που δεν φοβάται καμία θυσία. Και ας
το κάνουμε αυτό, όχι μόνον τα Χριστούγεννα, αλλά και όλες τις μέρες του χρόνου! Ευλογημένα Χριστούγεννα!
Φωτεινή Ηλιοπούλου, Εκπαιδευτικός

Ο Θεός Έγινε
Άνθρωπος
Όταν ο πατέρας τακτοποίησε
τα ξύλα στο τζάκι, κάθισε στην πολυθρόνα του και είπε στη γυναίκα
του:
– Που πήγαν τα παιδιά με τέτοιο κρύο; Ο δάσκαλος στο Κατηχητικό θέλει να δώσει στα παιδιά τους ρόλους τους για το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα. Δεν
μας αφήνει ήσυχους; Εμείς εδώ
στο χωριό έχουμε αρκετή δουλειά
και χρειάζομαι τη βοήθειά τους, είπε ο πατέρας άκεφος.
– Δεν χαίρεσαι που τα παιδιά με
το δικό τους τον τρόπο θα παρουσιάσουν την αγάπη του Θεού και το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων; απάντησε η μητέρα.
– Σταμάτα τα κηρύγματά σου. Τα Χριστούγεννα είναι απλά μια ακόμη επινόηση των εμπόρων, που προσπαθούν να πουλήσουν πράγματα που δεν χρειάζονται.
– Ηρέμησε. Να, τους ακούω κι έρχονται. Προσπάθησε, σε παρακαλώ
να είσαι πιο ευχάριστος, τον διέκοψε η γυναίκα του.
– Μαντέψτε τους ρόλους μας! είπαν ο Κώστας και η Κατερίνα με ενθουσιασμό.
– Δεν μπορούμε. Πείτε τους να τελειώνουμε, είπε ο πατέρας απότομα.
– Εγώ θα είμαι ο Ιωσήφ, είπε ο Κώστας. Εγώ θα είμαι ο άγγελος, είπε η Κατερίνα.
– Θα βάλετε όλη σας την τέχνη και πιστεύω ότι η παρουσίαση της
ιστορίας των Χριστουγέννων θα γίνει ευλογία σε πολλούς, τους ενθάρρυνε η μητέρα.
– Μπαμπά, να έρθεις και συ για να παρακολουθήσεις το πρόγραμμα, είπε ο Κώστας ικετευτικά.
– Η Εκκλησία δεν είναι τόπος για μένα. Αφήστε με ήσυχο, απάντησε
ο πατέρας.
– Μάλιστα μπαμπά, είπαν τα παιδιά και καθώς πήγαιναν στο δωμάτιό τους η Κατερίνα άρχισε να κλαίει.
Η μέρα για την παρουσίαση του προγράμματος έφτασε. Λίγο πριν
φύγουν τα παιδιά, παρακάλεσαν την μητέρα τους να ακούσει για τελευταία
φορά τους ρόλους τους.
Πρώτη άρχισε η Κατερίνα:
«Μην τρομάζετε! Να, σας φέρνω χαρμόσυνο άγγελμα, που θα γεμίσει με χαρά όλο τον κόσμο. Γιατί σήμερα στην πόλη του Δαυίδ γεννήθηκε για χάρη σας Σωτήρας κι αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος» (Λουκάς 2: 10-11).
– Όλα αυτά είναι παραμύθια! Γιατί να έρθει ο Χριστός στον κόσμο
μας και να γίνει άνθρωπος; Δεν ήταν ευχαριστημένος εκεί που ήταν; μουρμούρισε ειρωνικά ο πατέρας.
Η μητέρα ευγενικά μπήκε στη συζήτηση και εξήγησε.
– Η Αγία Γραφή λέει καθαρά ότι η αμαρτία είχε τυφλώσει το νου μας
και περπατούσαμε στο σκοτάδι. Ο Χριστός ήρθε για να φανερώσει το
φως στον κόσμο. Γι’ αυτό χαιρόμαστε τα Χριστούγεννα. Θυμόμαστε ότι
ο Χριστός γεννήθηκε, μεγάλωσε και θυσιάστηκε για τις δικές μας τις αμαρτίες. Έτσι τώρα, όποιος πιστέψει σ’ Αυτόν γίνεται παιδί του Θεού.
– Αρκετά άκουσα για σήμερα. Άντε, πηγαίνετε στο καλό, διέκοψε ο πατέρας.
Ο πατέρας σε λίγο έμεινε μόνος και μονολογώντας έλεγε: «Για πόσο αφελή με περνάνε. Να πιστέψω σε ένα Χριστό που, ενώ ήταν Θεός,
έγινε άνθρωπος και ήρθε στον κόσμο για να μου δείξει ποιος είναι ο
δρόμος για τον ουρανό; Εγώ δεν χρειάζομαι κανένα να μου δείξει ποιος είναι ο δρόμος για τον ουρανό. Αν θέλω, μπορώ το δρόμο να τον
βρω και μόνος μου».
Τη στιγμή όμως εκείνη άκουσε δυνατούς χτύπους στο παράθυρο. Ένα
σμήνος από πουλάκια είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους μέσα στη
χιονοθύελλα και καθώς είδαν το φως προσπαθούσαν να μπουν μέσα.
Άνοιξε το φως στην αυλή και προσπάθησε μάταια να τα οδηγήσει σε
κάποιο προσωρινό καταφύγιο. Τα πουλάκια φοβισμένα και παγωμένα πετούσαν απ’ εδώ και απ’ εκεί.
«Τι χαζά που είναι», σκέφθηκε. «Αν κι έχω ανοίξει την πόρτα και το
φως, αυτά δεν βλέπουν ότι προσπαθώ να τα βοηθήσω. Δεν με εμπιστεύονται. Δεν με καταλαβαίνουν. Ίσως αν μπορούσα να γίνω πουλί για
να μιλήσω στη δική τους τη γλώσσα».
Καθώς όμως έλεγε αυτά τα λόγια, το μυαλό του φωτίστηκε.
«Αυτό είναι! Ναι, αυτό είναι! Αυτό προσπαθούσαν να μου πουν τα
παιδιά μου. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, για να μπορέσει να μου δείξει το
δρόμο. Και εγώ τυφλωμένος είμαι, όπως τα πουλιά από τη χιονοθύελλα. Τώρα καταλαβαίνω γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος. Κατέβηκε στο δικό μου το επίπεδο για να μπορέσω εγώ να βρω το δρόμο για τον ουρανό».
Αγαπητά μου παιδιά, σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά κι εσείς να
μπορέσετε να βρείτε το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων.

σελ. 4
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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Το Μίσος

Μ

ίσος είναι μία παλιά και μακροχρόνια οργή. Όταν η οργή δεν υποχωρήσει γρήγορα, μεταβάλλεται σε μίσος. Γι’ αυτό ο Απόστολος μας συμβουλεύει και μας προτρέπει να διώχνουμε την οργή εγκαίρως, πολύ γρήγορα: «Ο
ήλιος μη επιδυέτω επί παροργισμώ υμών, μηδέ δίδοτε τόπον τω διαβόλω» (Εφεσ. 4:26-27). Απ’ αυτό βλέπουμε ότι, όποιος διατηρεί την οργή και
το μίσος κατά του πλησίον του, δίνει τόπο στον
διάβολο. Αυτόν ο διάβολος, σαν πνεύμα μίσους που είναι, τον κυριεύει και τον κάνει αιχμάλωτό του.
Το μίσος γεννάται ή από ζήλεια - ο Κάιν π.χ. είχε ζήλεια κατά του αδελφού του
Άβελ, του ζήλευε την επιτυχία και γι’ αυτό τον εμίσησε και «απέκτεινε αυτόν» (Γεν.
4:8) – ή από τις αδικίες που κάνουν οι άνθρωποι ο ένας εις βάρος του άλλου. Δηλαδή,
οι άνθρωποι οργίζονται και τρέφουν μίσος εναντίον εκείνου που τους αδίκησε και
θέλουν να εκδικηθούν την αδικία, ανταποδίδοντάς του κακό αντί κακού.
Είναι άθλιο και ανόητο το αμάρτημα του μίσους. Τα άλλα αμαρτήματα, επί τέλους,
δίνουν κάποια ευχαρίστηση στον αμαρτάνοντα: Ο κλέπτης κλέβει για ν’ αποκτήσει
ό,τι επιθυμεί η ψυχή του, ο άσωτος ασωτεύει για να ικανοποιήσει τη σάρκα του, αλλ’
αυτός που μισεί, δεν έχει τίποτε απ’ αυτά. Αμαρτάνει και αυτοβασανίζεται, παρανομεί και φθείρεται, εκδικείται και ο ίδιος υποφέρει από την εκδίκηση. Το μίσος του
είναι η τιμωρία και ο βασανισμός του.
Αν ήταν δυνατόν να κοίταζε κανείς την καρδιά του ανθρώπου που μισεί, δεν θα
έβλεπε τίποτε άλλο παρά τα ίδια τα βασανιστήρια του Άδη. Έτσι εξηγείται γιατί οι
άνθρωποι του μίσους σκοτεινιάζουν και μαραζώνουν. Το μίσος σαν δηλητήριο κατατρώγει την σάρκα τους.
Αχ, θηριώδες πάθος! Φοβερό και ολέθριο και γι’ αυτόν που το τρέφει στην καρδιά του και για εκείνον εναντίον του οποίου εκτοξεύεται. Αν δεν κοπεί μόλις φυτρώσει,
θα φέρει μεγάλη καταστροφή, όχι μικρότερη από τη φωτιά, που, όταν φουντώσει, κατακαίει σπίτια. Αν δεν εξαφανισθεί ενωρίς, απλώνεται συνεχώς σαν την φωτιά στα
ξερά ξύλα, καθώς σημειώνει ο ιερός Χρυσόστομος.
«Πορεία προς τον ουρανό», Τύχωνος του Ζαντόσκ, σελ 102, 103

OΛA ΔYNATA ME THN ΠPOΣEYXH

Προσευχή και Νηστεία
δύναμη της προσευχής γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν συΗ
νοδεύεται από τη νηστεία. Έτσι μεταδίδει στην ψυχή πολύ μεγάλη ενέργεια και δραστηριότητα προς την αρετή. Με την προσευχή,

η ψυχή και η διάνοια ευρίσκονται σε εγρήγορση, διαύγεια και ζωηρότητα. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε σε κάποιο φίλο μας, τον παίρνουμε ιδιαιτέρως και του λέμε αυτό που έχουμε να του πούμε. Το ίδιο
πρέπει να κάνουμε με τον Θεό. Να μπούμε δηλαδή στο δωμάτιό μας,
εκεί όπου υπάρχει ησυχία και με ηρεμία της ψυχής να προσευχηθούμε
και θα λάβουμε αυτό που ζητάμε, αν είναι προς το αληθινό μας συμφέρον.
Ας σημειωθεί ότι η προσευχή που προέρχεται από ψυχή η οποία έχει διαύγεια πνεύματος, νηφαλιότητα και αισθήματα ευχαριστίας προς τον Θεό, κατορθώνει μεγάλα
πράγματα.
Αν δεν λάβουμε αυτό που ζητάμε, τούτο σημαίνει ότι η Θεία Πρόνοια κρίνει ότι
δεν είναι προς το συμφέρον μας. Ο Θεός πάντοτε εκπληρώνει τα αιτήματά μας
που είναι προς το συμφέρον μας. Αν κάποτε αναβάλλει την ικανοποίηση των αιτημάτων μας, το κάνει όχι για να υποφέρουμε, αλλά για να μένουμε διαρκώς συνδεδεμένοι μαζί Του με τη θερμή και επίμονη προσευχή, διότι όταν αμέσως μας εισακούσει, ίσως να παύσουμε να προσευχόμεθα με θέρμη.
Δεν θα πρέπει να μας φαίνεται αυτό παράξενο, αφού συνέβη και στον Απόστολο Παύλο. Και εκείνος παρεκάλεσε τον Κύριο πολλές φορές και δεν εισακούσθηκε. Παρά ταύτα, όχι μόνον δεν ελυπήθη, αλλά και Τον ευχαρίστησε. «Υπέρ τούτου
τρις τον Κύριο παρακάλεσα» (Β’ Κορινθ. 12:8). Και ο Θεός του απάντησε, «αρκεί σοι
η χάρις μου», δηλαδή, σου είναι αρκετή η χάρις που σου δίνω».
«Η δύναμη της προσευχής», Αθαν.Ι. Δεληκοστοπούλου, σελ. 10, 11

Προσευχή για τον Καινούργιο Χρόνο
Κύριε,
Η νέα χρονιά - επισκέπτης άγνωστος, δρόμος απρόβλεπτος, βιβλίο άγραφο λευκό - εισέρχεται στη ζωή μας γεμάτη ερωτηματικά. Δεν ξέρουμε πώς
θα τελειώσει. Ούτε καν για τη σημερινή μέρα δεν το γνωρίζουμε αυτό.
Όμως, ό,τι κι αν φέρει μαζί της, ό,τι κι αν συμβεί στη διάρκειά της, για ένα
Σε παρακαλώ: Κάθε στιγμή του νέου χρόνου να μας βρίσκει στη θέση μας.
Στην όποια θέση μας! Εκεί που πρέπει να είμαστε. Πουθενά αλλού.
Στη σκοπιά ο στρατιώτης. Στο τιμόνι ο καπετάνιος. Στα βιβλία ο φοιτητής.
Στα γόνατα ο κάθε προηγούμενος εφόσον είναι πιστός Χριστιανός!
Όλοι στη θέση μας. Στο ύψος μας. Να δίνουμε το παρόν εκεί που επιβάλλεται. Και να απουσιάζουμε από εκεί που δεν αρμόζει να βρεθούμε.
Κύριε,
Ευλόγησε κάθε στιγμή και ώρα του νέου χρόνου, ώστε να είμαστε όλοι εκεί
που πρέπει. Ο ναύτης, ο αγρότης, ο δημόσιος λειτουργός, ο δάσκαλος, η μάνα, ο πατέρας, ο ηγέτης, ο ιερέας. Όλοι.
Μην επιτρέψεις να βρεθούμε ούτε στιγμή κάπου αλλού. Μόνο στη θέση
μας.

Για Τη Γέννηση Του Χριστού
Γι’ αυτό σας παρακαλώ όλους και σας
ικετεύω να έρθετε με όλη σας την προθυμία και
επιμέλεια, για να δούμε τον Δεσπότη μας
τυλιγμένο με σπάργανα. Διότι ποια απολογία
θα έχουμε και ποια συγνώμη, αν Αυτός μεν για
μας κατεβαίνει από τον ουρανό, εμείς δε ούτε
από το σπίτι μας δεν ερχόμαστε προς Αυτόν;
Όταν Μάγοι, άνθρωποι αλλόφυλοι, τρέχουν από
την Περσία για να Τον δουν, και συ ο Χριστιανός
δεν υπομένεις ούτε μια μικρή απόσταση;

Η αληθινή ευσέβεια

π. Δημητρίου Μπόκου

τη δραματική ιστορία του Ιώβ αξίζει να προσέξουμε ιδιαίτερα
τη νηφάλια τοποθέτησή του ενώ δοκιμάζεται σκληρά, τη στιγμή δηλαδή που έχει χάσει την αμύθητη περιουσία του, τα δέκα
παιδιά του, αλλά και την πολύτιμη υγεία του. Η στάση του αποτελεί
μοναδικό διαχρονικό παράδειγμα, ικανό να εμπνέει και τον άνθρωπο
της μετά Χριστόν εποχής.
Τα λόγια του, όταν πληροφορήθηκε τις μεγάλες του συμφορές, είναι χαρακτηριστικά: «Ο Κύριος τα έδωσε, ο Κύριος τα αφαίρεσε. Όπως
φάνηκε καλό στον Κύριο, έτσι και έγινε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου στους αιώνες».
Θεωρεί ότι όλα του τα αγαθά ανήκουν στον Κύριο. Δεν αποτελούν
δική του ιδιοκτησία. Αυτός είχε γεννηθεί από τη μητέρα του γυμνός.
Χωρίς να φέρει τίποτε δικό του στον κόσμο. Ό,τι είχε και δεν είχε ήταν
δώρο του Θεού. Ο Κύριος θέλησε και του τα έδωσε. Ο Ιώβ δεν τα οικειοποιείται. Αναγνωρίζει τον πραγματικό κύριό τους. Δεν σφετερίζεται την ιδιοκτησία του Κυρίου του. Γνωρίζει ότι «του Κυρίου είναι η
γη και το πλήρωμα αυτής». Επομένως αυτός είναι αποκλειστικός «Κύριος και Βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην» (Ψαλμ. 94, 3-5). Έχει την
απόλυτη κυριότητα. Ο κόσμος ολόκληρος με ο,τι τον γεμίζει ανήκουν
σ’ Αυτόν. Είναι «κληρονομία Κυρίου».
Ο Ιώβ γνωρίζει ότι ο Κύριος του εμπιστεύτηκε ένα μέρος από την
κληρονομιά του αυτή προσωρινά. Για να τη διαχειρισθεί σωστά. Για τις
ανάγκες τις δικές του και των συνανθρώπων του. Μόνον ως διαχειριστή του Θεού βλέπει τον εαυτό του. Ως οικονόμο μέχρι ορισμένη προθεσμία. Ποτέ ως ιδιοκτήτη. Αναγνωρίζει πρόθυμα ότι είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία του Κυρίου να κάνει ο,τι θέλει με την κληρονομιά του.
«Ως τω Κυρίω έδοξε, ούτω και εγένετο». Ό,τι δηλαδή αποφασίζει ο Κύριος σχετικά με την ιδιοκτησία Του, είναι καλά καμωμένο. Να είναι ευλογημένο λοιπόν το όνομά Του στους αιώνες.
Ο Ιώβ γνωρίζει καλά ότι δεν μπορεί να εγείρει δικαιώματα σε ξένη
περιουσία. Γι’ αυτό και δεν επαναστατεί καθόλου σε καμμιά απόφαση του Κυρίου. Η σχέση του με τον Θεό είναι βαθύτερη. Δεν εξαρτάται
από τα δώρα που λαμβάνει, γι’ αυτό και δεν χάνεται όταν τα δώρα αυτά ανακαλούνται πίσω. Ο Ιώβ βλέπει τον Θεό και όχι τα δώρα του.
Τον Κτίστη και όχι την κτίση.
Γνωρίζει ότι αυτό που αξίζει είναι ο Θεός και όχι τα δώρα Του. Αυτός είναι το όντως εφετόν. Ο μόνος που αξίζει να αγαπιέται. Ο Ιώβ δεν
θεωρεί συμφορά του την απώλεια των δώρων του Θεού, αλλά το να
χάσει τον ίδιο τον Θεό.
Γι’ αυτό και συνεχίζει να ευλογεί και να αγαπά ακλόνητα τον Θεό
και μετά τη στέρηση των δώρων Του. Η αγάπη του Ιώβ είναι γνήσια. Η
ευσέβειά του αληθινή.
(ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, αρ. φ. 383)

Σ

Το Νόημα των Χριστουγέννων
Με τη γέννηση του Χριστού εισέβαλε στην ιστορία η Αγάπη με σάρκα και οστά και έκτοτε πασχίζει να μπολιάσει τα πάντα. Η Αγάπη δεν είναι ένα
γλυκανάλατο αίσθημα, δεν είναι αποφυγή ευθύνης,
δεν είναι ανοχή και ουδετερότητα. Είναι ο μόνος αυθεντικός τρόπος ζωής για κάθε Χριστιανό. Είναι η
προσαγωγή της ζωής μας και της κτίσεως στην ανακαινιστική Χάρη της Αγάπης του Χριστού.

Το Μέγα Μυστήριο
Έκθαμβος στέκεται ο άνθρωπος μπροστά στο μέγα μυστήριο της σαρκώσεως του Υιού και Λόγου. Η αόρατη φύση του Θεού παίρνει ανθρώπινη μορφή. Η άπειρη ουσία τυλίσσεται μέσα στα σπάργανα. Η Βηθλεέμ δέχεται τον καθήμενον «δια παντός συν Πατρί».
Ο έχων θρόνον ουρανόν ανακλίνεται στη φάτνη. Ο αναμάρτητος περιβάλλεται την αμαρτωλή
ανθρώπινη φύση, για να την αγιάσει και να την επαναφέρει στην προπτωτική καθαρότητα.

