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Καινούργια και Αιώνια Ζωή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017, στις 6:30 μ.μ.
στην αίθουσά μας, Σατωβριάνδου 31
(πίσω από το Εθνικό Θέατρο)
η Αδελφότητά μας θα κόψει τη Βασιλόπιτα
Σε προσκαλούμε με τα αγαπητά σου πρόσωπα
να γιορτάσουμε μαζί την καινούργια χρονιά
και να μοιραστούμε τη χαρά που δίνει
ο Κύριος Ιησούς Χριστός
Το Διοικητικό Συμβούλιο

BOHΘ EIA
ΣTOYΣ ΛAOYΣ
H OPΘOΔOΞH IEPAΠOΣTOΛH

Κένυα
Ορθόδοξη Ιεραποστολή της Κένυας συνεχίΗ
ζει το μεγάλο έργο της, κτίζοντας και εγκαινιάζοντας Ναούς στο όνομα του αληθινού Θεού.

Ιδρύουν σχολεία για να μορφώνονται οι νέοι, να
μαθαίνουν γράμματα και να γίνονται χρήσιμοι
πολίτες.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κένυας αγωνίζεται
ακόμα, να λιγοστέψει τον πόνο και τις ασθένειες,
παρέχοντας ιατρική περίθαλψη δωρεάν σε όλους
τους ανθρώπους. Συνεργάζεται για πολλά χρόνια
με διάφορους φιλανθρωπικούς οργανισμούς, με
γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και θεραπεύουν τις
πληγές των ανθρώπων.
Τα νοσοκομεία, οι κλινικές, τα σχολεία, οι
Εκκλησίες αποτελούν μερικά από τα δείγματα της
αγάπης του Ι. Συνδέσμου (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός) και οι Αρχές το αναγνωρίζουν, το εκτιμούν και
είναι ευγνώμονες σε σας που μας βοηθάτε.
Σε λίγο χρονικό διάστημα οι συνθήκες ζωής καλυτερεύουν. Το φυσικό περιβάλλον, η ομορφιά της
δημιουργίας, η ζωή των ανθρώπων, παρ’ όλες τις
αντιξοότητες, προσφέρονται πλέον μέσα από την
κίνηση και
δράση της
Ορθοδοξίας.
Η Ορθοδοξία αγκαλιάζει όλους
τους ανθρώπους, δεχόΗ Ορθοδοξία σέβεται τις παραδόσεις. μενη τις παραδοσιακές
τους συνήθειες. Αυτή είναι, λοιπόν, η
υπερδύναμη
που μπορεί να
σώσει την ανθρωπότητα
και να σώσει
Η Ορθοδοξία διδάσκει.
την ανθρώπινη αναζήτηση.

Η Ορθοδοξία φροντίζει τις ανάγκες.

Πηγή:
Ιεραποστολικός
Σύνδεσμος
Άγιος Κοσμάς
ο Αιτωλός

Θεάνθρωπος είναι η ιδιοφυΐα της ριζικής αλλαγής
του ανθρώπου, γιατί έχει εκείνες τις θεϊκές υπεράνθρωπες δυνάμεις, που Τον κάνουν ικανό να ξαναδημιουργήσει τον άνθρωπο που θέλει και ζητάει τη σωτηρία του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός και «θέλει» και «μπορεί» να αναγεννήσει τον άνθρωπο σε μια καινούργια
ζωή, που θα τον οδηγήσει στην θέωση. Όταν έλεγε «ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε κι είστε φορτωμένοι κι εγώ θα
σας ξεκουράσω» (Ματθ. 11:28), το εννοούσε, το έκανε και
το κάνει πραγματικότητα στη ζωή κάθε ανθρώπου που ειλικρινά θέλει να γίνει ένας καινούργιος άνθρωπος. Το μόνο που ζητάει από τον άνθρωπο είναι
να καταλάβει αυτό που είναι αλήθεια,
δηλαδή ότι είναι αμαρτωλός και ότι
πρέπει γι’ αυτό να μετανοήσει και να ζητήσει τη σωτηρία του.
Ο Σολζενίτσιν γράφει: «Είναι μάταιο
να αναζητούμε διέξοδο από την κατάσταση του κόσμου, χωρίς να στρέψουμε μια μετανοημένη συνείδηση προς τον
Δημιουργό των πάντων». Η μετάνοια και
η αναγνώριση της αμαρτωλότητας
του ανθρώπου είναι το μοναδικό μέσο
σωτηρίας. Ο ιερός Χρυσόστομος μας
λέει ότι «η μετάνοια είναι πρόξενος βασιλείας ουρανού και είσοδος παραδείσου».
Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χρειάζεται τη σωτηρία
του Χριστού. Όσο και να φαίνεται παράξενο και υπερβολικό, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός είναι Αυτός που
ελευθερώνει τον άνθρωπο από κάθε βάρος, κάθε ενοχή και
κάθε δυστυχία. Ο Χριστός ήρθε στη γη «για να δώσει ζωή
και μάλιστα άφθονη ζωή» (Ιωάν. 10:10). Ήλθε να δώσει το
φως, τη χαρά και την ειρήνη, όπως δεν δίνει κανένας άλλος (Ιωάν. 12:46, 15:11, 14:27). Ο Θεάνθρωπος είναι «η οδός
και η αλήθεια και η ζωή!» Ο μόνος που οδηγεί τον άνθρωπο στον Θεό (Ιωάν. 14:6) και ο μόνος που δίνει αιώνια ζωή
(Ιωάν. 6:47).
Ο σύγχρονος Έλληνας πρέπει να αλλάξει ριζικά. Πρέπει να γίνει καινούργιος άνθρωπος. Αυτό, όμως, δεν γίνεται χωρίς να μετανοήσει και να πιστέψει στον Χριστό ως τον
μοναδικό του Σωτήρα. Άλλη λύση δεν υπάρχει.
Με τον Χριστό στη ζωή του έχει ειρήνη, γαλήνη, χαρά
και αγάπη για όλους. Με το Άγιο Πνεύμα μέσα του απολαμβάνει την όμορφη χριστιανική ζωή, συμμετέχοντας ολόψυχα στην πνευματική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας,
προγευόμενος την ουράνια βασιλεία του Πατέρα Θεού.
Είναι ένας συνειδητός Ορθόδοξος Χριστιανός.

Κάθε καινούργιος χρόνος γι’ αυτούς που πιστεύουν στον
Χριστό και έχουν εμπιστευτεί τη ζωή τους και το μέλλον τους
στον Πανάγαθο και Παντοδύναμο Θεό, είναι καλύτερος από
τον προηγούμενο. Με τον Θεό είναι αδύνατο να ζήσεις μια
άθλια και αγχώδη ζωή.
Μπαίνουμε, λοιπόν, στο 2017 με προσδοκίες, επιθυμίες
και σχέδια για μια καλύτερη ζωή. Χρειαζόμαστε απαραίτητα αυτές τις προϋποθέσεις για ένα θετικό ξεκίνημα και μια
επιτυχημένη πορεία στο χρόνο αυτό.
Αντίθετα όμως με τις προσδοκίες μας, σύγχρονες έρευνες, μελέτες, στατιστικές και επιστημονικές ανακοινώσεις μάς
παρουσιάζουν με μελανά χρώματα την
εξέλιξη της ζωής μας το χρόνο αυτό.
Με απαισιόδοξα συμπεράσματα
μάς λένε ότι ο άνθρωπος τον καινούργιο χρόνο θα είναι περισσότερο
αγχώδης, νευρικός και απομονωμένος.
Ο κύριος σκοπός του θα είναι το χρήμα και οι ανέσεις του. Η οικογενειακή
ζωή θα συνεχίζει να κλονίζεται όλο και
περισσότερο. Η προτεραιότητα των γονιών, και ιδιαίτερα της γυναίκας, θα είναι η καριέρα και η ατομική ευχαρίστηση. Τα παιδιά, αντιδρώντας στην
αδιαφορία των γονιών γι’ αυτά, θα
βρίσκουν διέξοδο στον αναρχισμό, στα ναρκωτικά και στην
αλητεία.
Η κοινωνική κατάσταση δεν θα είναι καλύτερη. Οι αποδεκτές αξίες και παραδόσεις που κράτησαν το έθνος μας
στους αιώνες, θα γίνονται όλο και πιο πολύ απαράδεκτες.
Τα Μ.Μ.Ε., ο τύπος, η τηλεόραση θα συνεχίσουν να συντελούν στην αποσύνθεση της κοινωνίας, τον εκφυλισμό και
την ωραιοποίηση της ανηθικότητας, της διαστροφής, της βίας
και του εγκλήματος. Η οικονομική κατάσταση για τον μέσο εργαζόμενο θα είναι ασταθής. Οι συμπατριώτες μας θα
χάνουν τις εργασίες τους, θα μειώνονται περισσότερο οι συντάξεις και η προτεινόμενη λύση για την οικονομία θα είναι οι αθρόες απολύσεις. Οδηγούμαστε σε μια διεθνή φτώχεια. Η ανεργία θα πάρει τρομακτικές διαστάσεις. Η Ευρώπη
θα παραμείνει αδύνατη να βοηθήσει. Τα «σημεία των καιρών» μαρτυρούν ότι το τέλος του κόσμου έρχεται.
Στην τρομερά δύσκολη αυτή κατάσταση που βρίσκεται
ο σύγχρονος άνθρωπος, η οικογένεια και η κοινωνία, ο μοναδικός δοκιμασμένος και εγγυημένος Σωτήρας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο μόνος που έδωσε τη ζωή Του για την αναγέννηση κάθε ανθρώπου. Εσύ όμως επιλέγεις με ποιον θέλεις να πας.

Είχε Ανάγκη να Βαπτισθεί ο Χριστός;

Μη φοβάσαι

Ο

† Του Μητροπολίτου Φλωρίνης, π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Σ

αν μαγνήτης ο Πρόδρομος είλκυε τα πλήθη, η έρημος έγινε πόλις. Μέσα στους χιλιάδες ανεπισήμους να και κάποιος άγνωστος, ένας
μαραγκός από τη Ναζαρέτ. Ήταν ο
Ιησούς ο Ναζωραίος, ο εξάδελφος
του Βαπτιστού. Δεν τον είχε δεί ποτέ· αυτός έμενε στην πόλη, ενώ ο Ιωάννης στην έρημο. Τον είδε εκεί και το Πνεύμα το Άγιο του
λέει· Αυτός είνε «ο βαπτίζων εν Πνεύματι αγίω» (Ιω. 1,33).
– Ήλθα, λέει, να βαπτιστώ. –Εσύ; εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα. –«Άφες άρτι» – άσε τώρα τις αντιρρήσεις,
του λέει ο Ιησούς· έτσι πρέπει να κάνω για να τηρήσω κάθε θεία εντολή (Ματθ. 3,14-15). Επέμενε, και βαπτίστηκε.

αρά τα βάρη, τα φορτία, τους απλήρωτους
λογαριασμούς μας και τις
οικονομικές πιέσεις που
θα αντιμετωπίσουμε, το
2017 θα είναι ένας καλός
χρόνος. Θα είναι χρόνος
ευλογημένος από τον Θεό. Ο Θεός μάς αγαπάει, μας σκέπτεται, ενδιαφέρεται για εμάς, μας πονάει και θέλει να μας βοηθάει πάντοτε. Ας μη φοβόμαστε, λοιπόν, τον καινούργιο χρόνο. Όπως ο Θεός μάς βοήθησε και ζήσαμε τα περασμένα χρόνια, θα μας βοηθήσει και το 2017.

Συνέχεια στη σελ. 3

Συνέχεια στη σελ. 2

Μη Φοβάσαι το 2017

Π

Ευχόμαστε η Νέα Χρονιά να δώσει την ευκαιρία σε όλους μας να γνωρίσουμε
τον Χριστό και να κατοικήσει πλούσια στις καρδιές μας (Εφεσ. 3:16-17)

σελ. 2

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

O KYPIOΣ AΠANTA
ΣTIΣ ΠPOΣEYXEΣ
«Ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου,
θα το κάνω» Ιησούς Χριστός
(Ιωάν. 14:13)
ον περασμένο χρόνο, είχαΤ
με αμέτρητες θείες επεμβάσεις στη ζωή μας. Ο Θεός
έδειξε την αγάπη Του με το να
μας συγχωρεί, να μας βοηθάει,
να δίνει λύσεις σε δύσκολες καταστάσεις και προβλήματα, να
μας προστατεύει και να μας
θεραπεύει. Όταν μένουμε πιστοί σ’ Αυτόν, ο καλός Πατέρας
θα μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο το χρόνο αυτό.
Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ξεκάθαρα μας τονίζει πως ό,τι ζη-

τήσουμε από τον Θεό Πατέρα
στο όνομά Του θα μας το δώσει. Πώς όμως μπορούμε να ζητήσουμε; Μέσα από την ταπεινή
και ειλικρινή προσευχή μας.
Προσευχόμαστε, λοιπόν, και
θα συνεχίσουμε να προσευχόμαστε το 2017 για όλους όσοι
μας το ζητήσουν με πίστη και
εμπιστοσύνη ότι ο Θεός θα απαντήσει στις δεήσεις μας.
Δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Κύριο για τις απαντήσεις
στις προσευχές μας.

• Ευχαριστώ τον Θεό που θεράπευσε το παιδί μου και δεν χρειάστηκε να κάνει εγχείρηση.
• Έπεσα άσχημα και δεν έπαθα τίποτα. Ευχαριστώ τον Κύριο.
• Όσο μικροί, αμαρτωλοί και ανεπαρκείς είμαστε, τόσο ο Κύριος
δείχνει τη δύναμή Του στη ζωή μας.
• Ευχαριστώ τον Κύριο για τους ιερείς που τόσο μας φροντίζουν.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που ποτέ δεν μας εγκαταλείπει. Πάντοτε είναι κοντά μας και μας προστατεύει.
• Στις δύσκολες στιγμές που περνάω, ο Κύριος με βοηθάει. Πάντοτε είναι κοντά μας και μας προστατεύει.
• Ευχαριστώ τον Κύριο γιατί ποτέ δεν με εγκαταλείπει. Σε κάθε
δύσκολη στιγμή είναι κοντά μας.
• Ευχαριστούμε τον Κύριο για τα 57 χρόνια γάμου, που ήταν και
είναι μαζί μας.
• Ο Κύριος με θεράπευσε από μακροχρόνια ασθένεια. Τον ευχαριστώ πολύ.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που μας έφερε κοντά Του. Μας αγαπάει και μας φροντίζει.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που η μητέρα μου έφυγε ειρηνικά από τον
κόσμο αυτό.
• Ευχαριστώ για τους αδελφούς που μας χάρισε ο Κύριος στην
Αδελφότητά μας.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που συνόδευσε την κόρη μου στο ταξίδι
της.
• Έκανα την εγχείρηση. Όλα πήγαν πολύ καλά. Ευχαριστώ τον
Κύριο που με έφερε υγιή πίσω στην Αδελφότητα.
• Ο Κύριος μας δίνει δύναμη να κάνουμε το θέλημά Του και να
βαδίζουμε στο δρόμο Του.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που με ανακούφισε από πολλές ασθένειες.
• Ο Θεός ποτέ δεν μας αφήνει. Είναι πάντοτε κοντά μας, συγχωρεί τις αμαρτίες μας και μας ελεεί.
• Ο Κύριος μας χαρίζει δύναμη να αντέχουμε τις δυσκολίες. Τον
ευχαριστώ πολύ.
• Ο Θεός είναι ζωντανός στη
ζωή μας και Τον ευχαριστώ.
•
Ευχαριστώ τον Κύριο για το
TO A N E Σ Π E P O N Φ Ω Σ
έλεός
Του και τη φώτιση που
•
Ορθόδοξη χριστιανική οικογενειακή
μου δίνει να Τον αναζητώ
μορφωτική και κοινωνική εφημερίδα
κάθε μέρα.
Εκδίδεται κάθε ΔIMHNO
• Ευχαριστώ τον Κύριο για μια
•
Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκφράζει την
θαυμαστή απάντηση στην προάποψη του συντάκτη του
σευχή μου.
•
• Ο Κύριος με θεράπευσε από
Ιδιοκτησία
Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα
μεγάλη αρρώστια. Τώρα είμαι
«ΤΟ AΝΕΣΠΕΡΟΝ ΦΩΣ»
καλά. Τον ευχαριστώ πολύ.
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•
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Συνέχεια από τη σελ. 1

ρου. Το βαρύ φορτίο είχε γίνει η γέφυρα της σωτηρίας
του.
Ο μύθος αυτός έχει ένα
πολύ χρήσιμο δίδαγμα. Το φορτίο
που σηκώνουμε, μπορούμε να το
παρομοιάσουμε με το δυνατό χέρι
της αγάπης του Θεού στον ώμο
μας. Μέσα από τις αναποδιές και τις
δοκιμασίες, ο καλός Θεός πολύ
συχνά μας δυναμώνει για να αντιμετωπίσουμε νικηφόρα κάθε δυσκολία. Αν το αναγνωρίσουμε αυτό και Τον εμπιστευτούμε, τότε θα
δούμε πως, εκείνο που αρχικά εμείς θεωρήσαμε σαν
ένα μεγάλο φορτίο, ο Κύριος το χρησιμοποίησε για
να μας διδάξει, να μας φωτίσει, να μας κάνει πιο
πνευματικούς και να μας βγάλει νικητές για μια ακόμα φορά.
Αυτό που στην αρχή σκεφτόμαστε ότι είναι
ασήκωτο φορτίο που δεν μπορούμε να κουβαλήσουμε, ο Κύριος θα το χρησιμοποιήσει ώστε να αυξήσει την πίστη μας και την εμπιστοσύνη μας σ’ Αυτόν και να δοξαστεί ο Παντοδύναμος και Πανάγαθος στη ζωή μας και με τη ζωή μας.
Ας μη φοβόμαστε, λοιπόν, το 2017. Κανένα
εμπόδιο και πρόβλημα δεν είναι πιο μεγάλο από
τον Θεό. Ας θυμόμαστε πάντοτε ότι ο Θεός δεν φοβάται να αντιμετωπίσει τα προβλήματά μας. Ποτέ δεν
νικήθηκε από τίποτα και από κανέναν. Πάντοτε νικούσε και νικάει. Ας μη φοβόμαστε! Ο Θεός θα είναι μαζί μας το 2017!
Μιχάλης Κανταρτζής

Μη φοβάσαι

Αν και πολλές φορές, οι διάφορες αυτές δοκιμασίες που
αντιμετωπίζουμε μας φαίνονται
αβάσταχτες, στο τέλος καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός έχει ένα υπέροχο σχέδιο για εμάς. Ο καλός μας
Πατέρας, ακόμα και σε δύσκολες
καταστάσεις για τις οποίες εμείς είμαστε υπεύθυνοι, δίνει λύσεις που
κυριολεκτικά μας καταπλήττουν.
Υπάρχει ένας όμορφος μύθος, που δείχνει πολύ καθαρά ότι τα φορτία μας μπορούν να γίνουν «γέφυρες ευλογίας». Ο μύθος αυτός έχει τίτλο: «Το παραφορτωμένο μυρμήγκι».
Ένα μυρμήγκι αισθανόταν πολύ άσχημα γιατί
έπρεπε να κουβαλήσει ένα κομμάτι άχυρο, που ήταν
μακρύ και βαρύ γι’ αυτό. Με δυσκολία σερνόταν στο
έδαφος και σε κάποια στιγμή σταμάτησε, γιατί δεν
μπορούσε να προχωρήσει άλλο μ’ αυτό το βαρύ
φορτίο που σήκωνε. Καθώς η κούρασή του όλο και
μεγάλωνε, άρχισε να χάνει τις δυνάμεις του και να
θέλει να εγκαταλείψει τον αγώνα. Και σαν να μην
έφτανε αυτό το μεγάλο βάσανο που είχε, ένας δυνατός κρότος το έριξε μέσα σε ένα άνοιγμα του πεζοδρομίου. Αβοήθητο κι απελπισμένο, στεκόταν
εκεί μέσα χωρίς να ξέρει τι να κάνει. Ξαφνικά, μια
σκέψη πέρασε απ’ το μυαλό του. Το φορτίο που
κουβαλούσε τόση ώρα, θα μπορούσε να αποδειχτεί μια ευλογία. Προσεκτικά, έβαλε το μακρύ άχυρο κατά μήκος της τρύπας που βρισκόταν, ανέβηκε πάνω σ’ αυτό κι έφτασε στο άλλο άκρο του άχυ-

AΛ HΘINEΣ IΣTOPIEΣ

Τη Σταύρωσα και Έγινε Καλά

Μ

ου ήρθε, λέει ο Γέροντας Πορφύριος, μια μοναχούλα και είχε βγάλει εδώ στο χέρι της ένα
πράγμα σαν καρύδι.
Όταν μου το έδειξε:
– Έλα να σε πάω επάνω στον καθηγητή, της είπα (ήμουν
τότε στην Πολυκλινική).
– Εγώ δεν ήλθα για τον καθηγητή, μου λέει, ήλθα σε
σας.
– Τη σταύρωσα στο μέτωπο, της σταύρωσα το χέρι
και την έστειλα στο μοναστήρι της. Έγινε καλά.
– Μια άλλη εξομολογούμενη, καθώς εξομολογείτο, διέκρινα με τα μάτια της ψυχής ότι έχει καρκίνο στο στήθος.
– Είσαι καλά; της λέω. Εσύ κάτι έχεις.
– Ναι πάτερ μου, αλλά ντρέπομαι να το ειπώ.
– Πήγαινε τώρα επάνω στον τάδε γιατρό εκ μέρους μου
να σε δει. Και μετά έλα να μου πεις εδώ.
– Όταν γύρισε, είχε όντως καρκίνο, την είχαν στείλει για
εξετάσεις και σε τρείς μέρες θα έμπαινε στο χειρουργείο.
– Όταν γύρισε λοιπόν, την έβαλα να γονατίσει μαζί μου.
– Λέγε εσύ μέσα σου την ευχή, της λέω. Κι έλεγα κι
εγώ μέσα μου προσευχή. Ύστερα την εσταύρωσα και την
έστειλα να κάνει ό,τι της είπαν οι γιατροί.
Όταν σε τρείς μέρες ήλθε για το χειρουργείο, ήταν καλά. Δεν υπήρχε ούτε όγκος ούτε τίποτα.
Ο γιατρός κατέβηκε, εκτός εαυτού, στο εκκλησάκι και
με βρήκε.

EΓΓPAΦH ΣYNΔPOMHTH

– Ρε παπά, τι της έκανες της γυναίκας και την έκανες καλά; Αν δεν είχα πιάσει τον όγκο με το χέρι μου και
δεν το είχα δει με τα μάτια μου πριν τρείς μέρες, δεν θα το
πίστευα.
Συνέχισε ο Γέροντας:
– Πολλά πράγματα βλέπουν τα μάτια μου. Πάρα πολλά θαύματα. Η Χάρις του Θεού επενεργεί δια την πίστιν των ανθρώπων.
Να πιστεύεις ότι γίνονται και σήμερα θαύματα. Διότι ο
Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας.
«Ανθολόγιον Συμβουλών»,
Γέρ. Πορφύριος, σελ. 97,98

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

Τετάρτη:

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

Σάββατο:

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

Κυριακή:

Στις 6:00 μ.μ. «H συνάθροιση της χαράς και
της δύναμης»

ΝΥΧΤΑ-ΜΕΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ!

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

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

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

• 210 52 27 594

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

• 210 52 27 533

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

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

• 210 52 27 432

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

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

Ο ΘεOΣ Σ’ ΑΓΑΠAεΙ ΚΑΙ ΘEλεΙ νΑ Σε βΟηΘHΣεΙ
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Χριστιανική Οικογένεια
Η Προσφορά της Γυναίκας

Ο

Θεός έβαλε τη γυναίκα σε υψηλή και υπέροχη θέση στην οικογένεια και στην κοινωνία. Η χριστιανική πίστη δεν θέλει την γυναίκα ένα
«πατάκι» στα πόδια του άντρα. Αντίθετα,
τη θέλει και την παραδέχεται ως προσωπικότητα που αναγνωρίζει και εκτιμά
τις προσπάθειες της αγάπης του άντρα
της, και αυτό την κάνει ευτυχισμένη.
Η γυναίκα δεν είναι η υπηρέτρια του σπιτιού. Είναι η κυρία του σπιτιού. Η εθελοντική της υποταγή είναι αποτέλεσμα της βαθιάς εκτίμησης και αναγνώρισης της αγάπης που
της δείχνει καθημερινά ο σύζυγός της. Η αυθόρμητη υποταγή
της είναι η βοήθεια και η συμπλήρωση που φέρνει στον άντρα
της, βοηθώντας τον να οδηγήσει την οικογενειακή ζωή.
Η σοφή γυναίκα δεν πάει κόντρα στον άντρα της, επειδή αυτό είναι της μόδας. Δεν «σαμποτάρει» ποτέ τον άντρα
της, καθώς αυτός προσπαθεί να ασκήσει τα καθήκοντα και
τις ευθύνες του ως υπεύθυνος καθοδηγητής της οικογένειας.
Η σοφή γυναίκα, ακόμα και στις άσοφες ενέργειες του άντρα
της, κρατά μια τέτοια στάση, ώστε να τον βοηθήσει να καταλάβει μόνος του το λάθος του. Η σοφή γυναίκα, ενώ δέχεται τον άντρα της σαν την κεφαλή του σπιτιού, με τη σύ-

νεση, τη γλυκύτητα και τον πλούτο των
συναισθημάτων της γίνεται «ο λαιμός»
που κινεί το κεφάλι.
Όταν εξετάσει κανείς ιστορικά τη θέση, το ρόλο και την προσφορά της γυναίκας σε σχέση με το σύζυγό της, διαπιστώνει ότι οι άνθρωποι μακριά από τον
Θεό έκαναν μέσα στους αιώνες τη γυναίκα δούλα στις επιθυμίες με τις κακές και απάνθρωπες
ενέργειες του άντρα. Έτσι η γυναίκα υπέφερε αιώνες και
από αυτήν η οικογένεια και ολόκληρη η κοινωνία. Δυστυχώς
στις μέρες μας πάλι, οι άνθρωποι μακριά από τον Θεό, θέλοντας να δώσουν τη σωστή θέση στη γυναίκα δίπλα στον
άντρα, έπιασαν το άλλο άκρο, δίνοντάς της εξουσίες, θέσεις
και ρόλους, που κι αυτήν την κάνουν δυστυχισμένη και την οικογένεια διαλύουν και τον άντρα αποξενώνουν από κοντά της.
Η χριστιανική τοποθέτηση της γυναίκας ως κυρίας του
σπιτιού και ως συμπαραστάτη και βοηθού του άντρα της στις
ευθύνες του σπιτιού, γεμίζει την ίδια με ικανοποίηση και αγάπη, που κάνει το αντρόγυνο ευτυχισμένο. Έτσι, και την οικογένεια κρατά δεμένη, και την κοινωνία στηρίζει και διατηρεί.
Μιχάλης Κανταρτζής

Μπροστά στον Καινούργιο Χρόνο
“Πάει ο παλιός ο χρόνος...” λέει ένα
τραγούδι που όλοι, μικροί όταν ήμασταν,
τραγουδήσαμε.
Είναι ο άνθρωπος δεμένος με το
χρόνο και αυτό όλοι το γνωρίζουμε. Το
παρόν γίνεται αμέσως παρελθόν και το
μέλλον παρόν. Ο χρόνος περνάει και
αφήνει σημαντικά και ασήμαντα έργα
στην ιστορία της ζωής του καθενός. Στα
μάτια μας ο χρόνος κινείται, φεύγει, κυλάει. Ο χρόνος δεν αποθηκεύεται. Δεν
μπορούμε να τον σταματήσουμε, να τον
κρατήσουμε. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο που μας δίνεται, διαφορετικά χάνεται χωρίς γυρισμό. “Χρόνου φείδου” έλεγαν οι πρόγονοί μας,
που θα πει να μην ξοδεύεις το χρόνο
σου άχρηστα, σπαταλώντας τον σε
βλαβερές και ανούσιες εκδηλώσεις.
Στην κάθε στιγμή δίνουμε ένα νόημα. Δεν είμαστε άλογα όντα. Έχουμε
νου, συνείδηση, ψυχή. Χρησιμοποιούμε άραγε όπως πρέπει το χρόνο; Μήπως στρέφουμε την προσοχή μας σε
πράγματα χωρίς αξία, ανούσια, που μας
απομακρύνουν από το πραγματικό νόημα της ζωής μας; Ο τρόπος που διαχειρίζεται κανείς το χρόνο του είναι

συνήθως αποτέλεσμα της πνευματικότητας που διαθέτει και του περιβάλλοντος που ζει.
Η δίψα για την απόκτηση υλικών
αγαθών, πολυτέλειας και άνεσης αποπροσανατολίζουν τον άνθρωπο. Το
νόημα της ζωής γίνεται σχετικό και περιορισμένο. Μην ξεχνάμε ότι ο Θεός
μάς έπλασε «κατ’ εικόνα και καθ’
ομοίωσιν» δική Του. Αυτό σημαίνει
πως είμαστε πλασμένοι για μια δυναμική πορεία προς τη θέωση του ανθρώπινου προσώπου μέσα στο γήινο
χρόνο. Τα υλικά αγαθά έρχονται και

φεύγουν. Δεν έχουν τη δύναμη να χαρίσουν στον άνθρωπο την αληθινή ευτυχία. Ζητούν σωματική και πνευματική δύναμη, αλλά καταστρέφουν την ψυχική ηρεμία χωρίς αντιστάθμισμα.
Ο άνθρωπος μέσα στο χρόνο που
φεύγει ασταμάτητα δεν είναι τίποτε το
σημαντικό. Μέσα όμως στην Εκκλησία του Χριστού είναι κάτι το μεγαλειώδες, το μοναδικό. Έχουμε μέσα
μας την πνοή του Θεού, την αθάνατη
ψυχή μας. Ας οπλιστούμε με υπομονή,
συγχωρητικότητα, αγάπη για το συνάνθρωπό μας και τότε η ζωή μας θα
πάρει άλλο νόημα, θα αποκτήσει ποιότητα. Άλλωστε, ξέρουμε πως η χαρά
της προσφοράς είναι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής.
Ευχόμαστε μια δημιουργική για το
χρόνο αυτό πορεία, γεμάτη από την ευλογία και τη χάρη του Θεού.
Ας μην ξεχνάμε πως από την κάθε
στιγμή καθορίζεται και η πορεία του ανθρώπου προς την αιωνιότητα. Ας υποδεχτούμε, λοιπόν, με ελπίδα και αισιοδοξία τον καινούργιο χρόνο.
Φωτεινή Ηλιοπούλου,
Εκπαιδευτικός

Είχε Ανάγκη να Βαπτισθεί ο Χριστός;
Συνέχεια από τη σελ. 1

Και γεννάται το ερώτημα· είχε ανάγκη από βάπτισμα
ο Χριστός; Εμείς βαπτιζόμαστε διότι είμαστε αμαρτωλοί,
αλλά εκείνος είναι ο μόνος αναμάρτητος. Το λέει αυτό σήμερα το Ευαγγέλιο· το προσέξατε; Έχει μία λέξη με μεγάλη
σημασία. Πώς γινόταν το βάπτισμα του Ιωάννου; Όσοι πήγαιναν αναγνώριζαν τα σφάλματά τους, μετανοούσαν,
έμπαιναν στο νερό, και τι έκαναν; Εξωμολογούντο, και έμεναν εκεί όσο διαρκούσε η εξομολόγηση, άλλος λίγο, άλλος
πολύ. Μόνο ο Χριστός, μόλις μπήκε αμέσως βγήκε. Βγήκε
«ευθύς» –να η σπουδαία λέξις– όπως λέει σήμερα το Ευαγγέλιο, βγήκε «ευθέως» από το νερό (Ματθ. 3,16. Μαρκ. 1,10).

Γιατί βγήκε αμέσως; Διότι ως αναμάρτητος δεν είχε να πη
τίποτα, δεν είχε καμμιά αμαρτία να εξομολογηθή.
Εμείς είμαστε αμαρτωλοί και πρέπει να έχουμε συναίσθηση της αμαρτωλότητός μας. Μόνο ένας είναι ο αναμάρτητος. «Εις άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός» (Φιλ. 2,11 και Θεία Λειτουργία). Το «ευθύς» εκείνο είναι καταπέλτης.
Τότε λοιπόν γιατί βαπτίστηκε; Για να φανερωθή το μέγα μυστήριο της Αγίας Τριάδος, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα – Αγία Τριάς, ελέησον τον κόσμον κ’ εμάς τους αμαρτωλούς.

Ελευθερία από τα πάθη
Ελευθερία είναι η υπέρβαση του θανάτου, η είσοδός μας στο χώρο της θείας αιωνιότητας, όπου
δεν υπάρχει θάνατος. Ελευθερία είναι ακόμη και
η αγάπη. Διότι αυτός που μισεί, είναι κλεισμένος
μέσα στη φυσική του ατομικότητα, μέσα στη φυ-

λακή του εγωισμού του. Όντας αγάπη, ο άνθρωπος εισέρχεται στην υπόσταση του άλλου, δεν περιορίζεται από δουλείες. Αυτός που ζει την εν Χριστώ ελευθερία είναι απαλλαγμένος από καθετί τυπικό, που σκλαβώνει τη ζωή του.

Παιδική Γωνιά
Η Βελανιδιά και
τα Καλάμια

Στις όχθες ενός ποταμού καμάρωνε πανύψηλη μια βελανιδιά. Μια χειμωνιάτικη μέρα,
ξέσπασε τρομερή καταιγίδα και ο δυνατός αέρας που φυσούσε ξερίζωνε τα πάντα.
Η βελανιδιά όμως προσπαθούσε να αντισταθεί στον άνεμο, νομίζοντας ότι θα μπορούσε να κρατηθεί όρθια. Κάποια στιγμή, φύσηξε τόσο δυνατά, που η βελανιδιά σείστηκε
ολόκληρη. Οι ρίζες της δεν την κράτησαν και
τελικά, μη μπορώντας να μείνει όρθια, σωριάστηκε στο ποτάμι. Μάταια προσπαθούσε να
αντισταθεί στην ορμή του ποταμιού κι έτσι άρχισε να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά.
Μετά από λίγο συνάντησε στην άκρη του
ποταμιού μερικές καλαμιές που στέκονταν αγέρωχες. Παράξενο! είπε μέσα της. Εγώ που
ήμουν τόσο δυνατή, σωριάστηκα κάτω, ενώ
αυτά τα καλάμια μπόρεσαν να μείνουν όρθια.
Όταν η βελανιδιά, ακολουθώντας το ρεύμα του
ποταμιού, πλησίασε τις καλαμιές, τις ρώτησε:
- Πώς μπορέσατε εσείς τα αδύνατα καλάμια να μείνετε όρθια μέσα σε αυτή την τρομερή καταιγίδα, ενώ εγώ η δυνατή βελανιδιά
ξεριζώθηκα από τον άνεμο;
Τα καλάμια τότε απάντησαν:

– Κάθε φορά που σε έδερνε ο δυνατός
άνεμος, εσύ πεισματικά σήκωνες το ανάστημά σου και πάλευες μαζί του, ενώ εμείς δεν
του αντιστεκόμασταν. Όταν φυσάει δυνατά
λυγίζουμε, σκύβουμε ελαφρά και τον αφήνουμε να περάσει πάνω από τα κεφάλια μας,
χωρίς να τραντάξει τις ρίζες μας. Ξέρουμε ότι
ο άνεμος είναι πολύ πιο δυνατός από εμάς
και θα ήταν μεγάλη ανοησία αν προσπαθούσαμε να παλέψουμε μαζί του.
Παιδιά μου! Μέσα σε αυτή την ιστορία
υπάρχει μια αλήθεια που θα πρέπει πάντοτε
να την έχετε στο νου σας, ιδιαίτερα στα καβγαδάκια σας με τα άλλα παιδιά. Μη νομίζετε ότι εσείς έχετε μεγάλες δυνάμεις και μην
υποτιμάτε τα άλλα παιδιά. «Όσο εξαρτάται
από εσάς να ζείτε ειρηνικά με όλους» (Ρωμαίους 12:18). Επίσης, να είστε σίγουροι ότι
εσείς που υποχωρείτε, στο τέλος θα βγείτε οι
κερδισμένοι και όχι οι πληγωμένοι. Ένα ποιηματάκι λέει:
Αν αντίσταση να φέρεις
κάποτε δεν μπορείς,
προτιμότερο να ξέρεις
είναι να υποχωρείς.

Αγάπη
«Δεν ωφελούν τίποτε όλες οι άλλες αρετές και όλα διαλύονται, όταν δεν γίνονται
με αγάπη».
Αγ. Ιωάν. Ο Χρυσόστομος

σελ. 4
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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Ο Ιησούς Χριστός Θεραπεύει το Άγχος

Η

διαμόρφωση της σύγχρονης ζωής έχει
προξενήσει τέτοιες καταστάσεις, που
δημιουργούν σε πολλούς ανθρώπους
το άγχος. Μερικές από τις αιτίες του άγχους
είναι: το αγχογόνο οικογενειακό περιβάλλον,
οι παιδικοί φόβοι, οι αγχώδεις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, οι μετακινήσεις, η οικονομική και πολιτική αστάθεια, ο φόβος του
θανάτου, οι τύψεις της συνείδησης, ο έλεγχος της αμαρτίας και πολλές άλλες.
Για τη θεραπεία του άγχους, η επιστήμη προτείνει τα ελαφρά ή ισχυρά αγχολυτικά, ηρεμιστικά ή θυμοληπτικά φάρμακα, την αποευαισθητοποίηση, την ψυχανάλυση, την απομάκρυνση από το αγχογόνο περιβάλλον και άλλα.
Η θεραπεία του άγχους ως ψυχο-πνευματική ασθένεια δεν μπορεί να θεραπευτεί από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος χρειάζεται υπερφυσική επέμβαση. Ως ψυχο-πνευματική οντότητα πλάστηκε «κατ’ εικόνα και ομοίωσιν Θεού». Ο Παντοδύναμος και
Πανάγαθος Θεός είναι ο μόνος που μπορεί να θεραπεύσει τον άνθρωπο ριζικά και
να τον ελευθερώσει από το άγχος. Αυτός που έπλασε τον άνθρωπο και γνωρίζει
πάρα πολύ καλά από τι πάσχει. Αυτός, ο Θεός της αγάπης, και θέλει και μπορεί
να τον θεραπεύσει.
Για την θεραπεία του άγχους και κάθε θεραπεία σωματικής, ψυχικής και πνευματικής ασθένειας, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος, έχυσε το αίμα Του επάνω στο
Σταυρό. Έτσι, καθένας που αισθάνεται την ανάγκη να θεραπευτεί και να σωθεί από
την αμαρτία, μπορεί με συναίσθηση της ανικανότητας και της αμαρτωλότητάς του
και με πίστη στο σωτήριο έργο του Ιησού Χριστού στο Σταυρό, να ζητήσει τη σωματική του θεραπεία και την πνευματική του σωτηρία.
Ο τελειότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος θεραπείας του άγχους και κάθε
ψυχικής αρρώστιας προσφέρεται δωρεάν από τον Θεό και τη δύναμή Του. Χιλιάδες
άνθρωποι που υπέφεραν από το άγχος για πολλά χρόνια, αφού δοκίμασαν πολλές και
διάφορες θεραπείες, όταν στράφηκαν στον Θεό και με συντριβή και μετάνοια ζήτησαν τη θεραπεία και τη σωτηρία της ψυχής τους, ελευθερώθηκαν από το άγχος και έγιναν υγιείς. Ο Ιησούς Χριστός, που γιάτρευε χειρότερες ψυχικές και πνευματικές ασθένειες, όπως οι δαιμονισμένοι, είναι ο ίδιος και σήμερα και θεραπεύει αυτούς που
με ειλικρίνεια και με ταπείνωση Τον πλησιάζουν και ζητούν τη βοήθειά Του.
Όποιος, λοιπόν, υποφέρει από άγχος, δεν έχει παρά να δοκιμάσει τη συνταγή του
Θεού. Η θεραπεία του άγχους εξαρτάται από το αν ο άνθρωπος θα θελήσει να ταπεινωθεί μπροστά στον Θεό, να παραδεχτεί ότι έφυγε από κοντά Του –και αυτός είναι ο λόγος που υποφέρει– και να ζητήσει με μετάνοια και πίστη, ο καλός Θεός να
τον θεραπεύσει. Δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση ο άνθρωπος να ταπεινωθεί, να ζητήσει τη βοήθεια του Κυρίου και ο Θεός να αρνηθεί. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, το
Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας είπε: «Αν κάτι ζητήσετε στο όνομά μου, εγώ
θα το πραγματοποιήσω» (Ιωάν. 14:14). Ο Θεάνθρωπος και θέλει και μπορεί να μας
ελευθερώσει από το άγχος, που τόσο κακό κάνει στον άνθρωπο.
Μιχάλης Κανταρτζής

OΛA ΔYNATA ME THN ΠPOΣEYXH

Η Αμέλεια και η Απελπισία
Σκοτώνουν τον Άνθρωπο
(Άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)
τη ζωή του Χριστιανού, η απελπισία
Σ
και η αμέλεια είναι εξίσου καταστροφικές. Εκείνον που έπεσε σε αμάρτημα, η απελπισία δεν τον αφήνει να σηκωθεί. Αλλά κι εκείνον που είναι όρθιος,
η αμέλεια τον κάνει να πέσει. Η απελπισία στερεί στον άνθρωπο τη χαρά για τα
αγαθά που έχει αποκτήσει. Η αμέλεια δεν
τον αφήνει ν’ απαλλαγεί από τα κακά που
τον βαραίνουν. Κοίτα να δεις τη δύναμη
που έχουν και οι δύο.
Ο διάβολος πρώτα ήταν αγαθός άγγελος. Επειδή όμως έδειξε αμέλεια και
κυριεύθηκε από την απόγνωση, έπεσε
σε τόση κακία, ώστε δεν μπορεί πια να σηκωθεί. Το ότι ήταν αγαθός πρώτα, το βεβαιώνει ο Κύριος, που λέει: «Είδα το σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν
αστραπή» (Λουκάς 10:18). Η παρομοίωσή του με την αστραπή φανερώνει τη λαμπρότητα της προηγούμενης καταστάσεώς του, αλλά και τη σφοδρότητα της
πτώσης του.
Ο Παύλος ήταν ένας πρώην βλάσφημος, διώκτης και υβριστής. Δεν κυριεύθηκε όμως από την απόγνωση, γι’ αυτό σηκώθηκε από την αμαρτία και έγινε ίσος
με τους αγγέλους. Αντίθετα, ο Ιούδας
ήταν απόστολος. Επειδή όμως έδειξε
αμέλεια, έγινε προδότης. Ο ληστής ύστερα από τόσα κακουργήματα που έκανε,
δεν απελπίστηκε, έτσι μπήκε πρώτος
απ’ όλους στον Παράδεισο.
Θέλεις να σου δείξω ακόμη και ολόκληρη πόλη που έκανε το ίδιο; Η πόλη των
Νινευιτών με αυτόν τον τρόπο σώθηκε. Η
απόφαση του Θεού τους οδηγούσε σε
απόγνωση, γιατί δεν είπε πως αν μετανοήσουν θα σωθούν, αλλά: «Σαράντα
μέρες ακόμη και η Νινευή θα καταστραφεί» (Ιωνάς 3:4). Όμως, αν και απει-

Η Αξία της Εξομολόγησης

Η Ανάγκη της Προσευχής
Η προσευχή είναι το πρώτιστο και το σπουδαιότερο μέσο αγώνα. Μάθε να προσεύχεσαι και τότε μπορείς να νικήσεις όλες, ακόμα και τις πιο καταστροφικές δυνάμεις που μπορείς να φανταστείς,
και που σου στήνουν παγίδες για να πέσεις.
Η προσευχή είναι το ένα φτερό, η πίστη είναι το άλλο. Και τα δυό
μαζί σε ανυψώνουν στον ουρανό. Μόνο με ένα φτερό κανείς δεν
μπορεί να πετάξει. Προσευχή χωρίς πίστη είναι τόσο αδιανόητη, όσο
και πίστη χωρίς προσευχή. Αλλά αν η πίστη σου είναι πολύ αδύνατη,
τότε μπορείς να λες και να ξαναλές χωρίς σταματημό: «Κύριε, πρόσθες μοι πίστιν».
Μια τέτοια προσευχή σπάνια δεν εισακούεται. Ο κόκκος του σιναπιού, λέει ο Κύριος,
μεγαλώνει και γίνεται μεγάλο δέντρο.
Όποιος θέλει να’ χει ήλιο και αέρα, ανοίγει το παράθυρο. Θα ήταν τρέλα να κάθεται κανένας πίσω από τα κατάκλειστα παράθυρα με στόρια κατεβασμένα και να
λέει: «Δεν υπάρχει καθόλου φως, δεν υπάρχει καθόλου αέρας για να αναπνεύσω».
Η εικόνα αυτή σου δείχνει πιο παραστατικά το έργο της προσευχής. Η δύναμη ή η
χάρη του Θεού είναι προσιτή σε όλους, αλλά δεν μπορείς να γίνεις μέτοχός της αν
δεν την ποθείς και δεν ενεργείς σύμφωνα μ’ αυτό σου τον πόθο.
Η προσευχή είναι ενέργεια. Προσεύχομαι, σημαίνει ενεργώ στον ύψιστο βαθμό. Για κάθε είδος δραστηριότητας χρειάζεται άσκηση. Μιλώντας κανείς μια ξένη
γλώσσα, τη μαθαίνει καλά. Και προσευχόμενος μαθαίνει κανείς να προσεύχεται. Χωρίς προσευχή αποκλείεται να βρεις ό,τι ζητάς. Η προσευχή είναι η αρχή και η βάση για κάθε προσπάθεια που κατατείνει προς τον Θεό.
«Ο Δρόμος των Ασκητών», Τίτο Κολλιάντερ, σελ. 87,88

Από
Αγάπη

– Αν σιωπάς, να σιωπάς από αγάπη.
– Αν μιλάς, να μιλάς από αγάπη.
– Αν διορθώνεις κάποιον, να τον διορθώνεις από αγάπη.
– Στο βάθος της καρδιάς σου να έχεις τη ρίζα της αγάπης.
Από μια τέτοια ρίζα μόνο καλό μπορεί να προέλθει.
– Αγάπα τον Θεό και κάνε ό,τι θέλεις.
Ιερός Αυγουστίνος

λούσε ο Θεός,
αν και φώναζε
ο προφήτης Ιωνάς, αν και η
απόφαση δεν
είχε αναβολή ή
περιορισμό, οι
Νινευίτες δεν
έχασαν
τον
θάρρος και την
ελπίδα τους.
Δεν έβαλε κανέναν όρο. Δεν είπε: «Αν μετανοήσουν,
θα σωθούν».
Ας παραδειγματιστούμε λοιπόν
και εμείς, όταν ακούμε την καταδικαστική απόφαση του Θεού χωρίς όρο και
περιορισμό. Ούτε και τότε να απελπιζόμαστε, αλλά να μετανοούμε.
Αυτά, λοιπόν, έχοντας υπόψη μας, ποτέ να μην απελπιζόμαστε. Κανένα όπλο
δεν είναι τόσο αποτελεσματικό στα χέρια του διαβόλου όσο η απόγνωση. Γι’
αυτό και δεν του προξενούμε τόση ευχαρίστηση όταν αμαρτάνουμε, όση
όταν απελπιζόμαστε.
Γνωρίζοντας, λοιπόν, ότι ο ουράνιος
Πατέρας μας, ο Καλός Ποιμένας, όχι μόνο δεν μας περιφρονεί όταν επιστρέφουμε σ’ Αυτόν, αλλά και με μεγαλύτερη προθυμία και στοργή μας δέχεται απ’
ό,τι εκείνους που κατόρθωσαν την αρετή. Γνωρίζοντας πως όχι μόνο δεν τιμωρεί τους πλανεμένους, αλλά και
βγαίνει σε αναζήτησή τους και χαίρεται
περισσότερο γι’ αυτούς όταν τους βρει,
παρά για όσους έχει κοντά Του, να μην
απελπιζόμαστε όταν βρισκόμαστε στην
αμαρτία.
Πηγή: ιστοσελίδα
Άγιος Χαράλαμπος Αϊδινίου

Τ

ους έλεγε ο Ιησούς: «Μήπως φέρνουν το λυχνάρι
για να το τοποθετήσουν κάτω από το δοχείο που μετρούν το στάρι ή κάτω απ’ το κρεβάτι; Το φέρνουν
για να το τοποθετήσουν στο λυχνοστάτη. Έτσι, δεν
υπάρχει τίποτε κρυφό που δε θα γίνει φανερό, ούτε
μυστικό που δε θα φανερωθεί. Ας τ’ ακούει αυτά όποιος
έχει αυτιά για ν’ ακούει» (Μάρκος 4:21-23)
Αν αναλογισθούμε τα παραπάνω λόγια του Ιησού Χριστού που τα ανέφερε στην επί του όρους ομιλία Του, τότε θα καταλάβουμε ότι όσο και αν προσπαθεί ο άνθρωπος
να «καλύψει», να κρύψει αυτά που κάνει, όλα αυτά θα γίνουν φανερά. Δεν κρύβονται!
Γιατί, λοιπόν, να μην τα εξομολογηθεί ο άνθρωπος, ώστε να σβηστούν, να εξαφανισθούν τώρα, όσο ζει επί γης;
Διότι με την εξομολόγηση ό,τι ομολογεί ο άνθρωπος αυτό και σβήνει, εξαφανίζεται.
Σαν να μην είχε γίνει ποτέ η αμαρτία που την εξομολογήθηκε ο άνθρωπος.
Βέβαια, εξομολόγηση δεν γίνεται χωρίς μετάνοια. Δεν είναι κάτι το μαγικό. Είναι η
επιθυμία του ειλικρινούς πιστού Χριστιανού, που κατάλαβε πως έκανε κάτι λάθος και αποφασίζει να το διακόψει. Και έτσι το ομολογεί ενώπιον Θεού και ανθρώπου, του πνευματικού
ιερέως.
Με τον τρόπο αυτό, ο άνθρωπος αρχίζει να καλλιεργεί μια διαφορετικού τύπου ζωή.
Την νέα ζωή που προσφέρει ο Χριστός σε όσους Τον πιστεύουν και Τον ακολουθούν. Την
ζωή που επιθυμεί τον Σωτήρα του Χριστό. Που θέλει να Του μοιάσει.
Και όταν έρθει η ώρα της αναχώρησης από τον κόσμο αυτό, όπως το έμβρυο βγαίνει
από την κοιλιά της μητέρας του, έτσι και με τον θάνατο, σαν να βγαίνει από την «κοιλιά
του σύμπαντος» σε έναν άλλο κόσμο-σύμπαν, στην παρουσία του Τριαδικού μας Θεού.
Και όταν αντικρίσουμε τον Ιησού Χριστό, τότε πλέον η καρδιά μας θα «σπάσει» από
την χαρά, θα τρέξει η ψυχή μας να αγκαλιάσει τον Θεό και Σωτήρα της Χριστό.
Και ας θυμόμαστε ότι στην τελική κρίση δεν θα τιμωρηθούμε επειδή αμαρτήσαμε, ούτε θα κατακριθούμε γι’ αυτό. Θα τιμωρηθούμε επειδή, ενώ αμαρτήσαμε, δεν μετανοήσαμε,
ούτε στραφήκαμε από την πονηρά οδό της αμαρτίας προς τον Κύριο, παρόλο που μας
δόθηκε εξουσία και καιρός για μετάνοια, για να φανερώσουμε μ’ αυτόν τον τρόπο ότι ο
Θεός είναι αγαθός, όπως και είναι από τη φύση Του, και όχι αντίθετα εμπαθής, με το να
φαίνεται ότι μας τιμωρεί κατά κάποιο τρόπο και οργίζεται εναντίον μας.
Κυριάκος Γεννάδης

