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BOHΘ EIA
ΣTOYΣ ΛAOYΣ
H OPΘOΔOΞH IEPAΠOΣTOΛH

Σιέρρα Λεόνε
ρόσφατα, ο πρόεδρος της Σιέρρα Λεόνε,
Έρνεστ Καρόμα, ανακήρυξε ότι το δυτικοαΠ
φρικανικό αυτό κράτος έχει ξεπεράσει την επι-

δημία του έμπολα, που το 2014 - 2015 κόστισε χιλιάδες ζωές. Αυτό είναι ένα θαυμάσιο και πολύ
ανακουφιστικό νέο.
Ωστόσο οι τραγικές συνέπειες της επιδημίας
του έμπολα παραμένουν ακόμη και είναι παντού
γύρω μας, εδώ στη Σιέρρα Λεόνε.
1. Η θανατηφόρα επιδημία άφησε χιλιάδες παιδιά ορφανά και σε πολλές περιπτώσεις άστεγα.
2. Η επιδημία έχει καταστρέψει την οικονομία της
Σιέρρα Λεόνε, καθιστώντας την τη δεύτερη
φτωχότερη χώρα του κόσμου, με 80% ποσοστό
ανεργίας.
3. Πολλοί γιατροί και νοσοκόμες πέθαναν. Πολλοί έφυγαν. Οι ιατρικές υποδομές και υπηρεσίες είναι σήμερα σε μια κατάσταση εξαθλίωσης.
4. Οι μαθητές άρχισαν να επιστρέφουν στα σχολεία, έπειτα από μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Τώρα είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την
ανέγερση δύο σύγχρονων ορφανοτροφείων, τα
οποία θα φροντίζουν 100 παιδιά.
Η ανεργία μαστίζει τη χώρα. Η ιεραποστολή μας
παρέχει θέσεις εργασίας με καλούς μισθούς σε
60 κατοίκους της Σιέρρα Λεόνε.
Δόξα στον Θεό για όλα.
(Εξωτερική Ιεραποστολή, Δεκέμβριος 2016)

Η Ανάσταση είναι η Δ ύναμη του Θεού
ανάσταση είναι το κέντρο, η πεμπτουσία, η βάση
και η δύναμη της χριστιανικής πίστης. Χωρίς την
ανάσταση, ο Χριστιανισμός όχι μόνο δεν είναι θρησκεία, αλλά είναι η μεγαλύτερη απάτη των αιώνων. Η ζωή,
η διδασκαλία, το κήρυγμα και τα θαύματα του Ιησού Χριστού αποδεικνύονται αληθινά, μόνο και μόνο επειδή ο
Ιησούς Χριστός αναστήθηκε.
Η ανάσταση, λοιπόν, του Ιησού Χριστού είναι το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι
το μοναδικό γεγονός που είναι απόλυτα ταυτισμένο με τη
ζωή του ανθρώπου. Γιατί η
ανάσταση δεν αφορά μόνον
τον Ιησού Χριστό, αλλά κάθε
άνθρωπο. Όπως ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε, έτσι και ο κάθε άνθρωπος που πιστεύει στο
σωτήριο έργο του Ιησού Χριστού
επάνω στο σταυρό και στην
ανάστασή Του, ανασταίνεται σε
μια υπέροχη ζωή εδώ κάτω στη
γη και σε μια ακόμη πιο υπέροχη ζωή, μετά την αναχώρησή του
από τη γη, στον ουρανό.
Ο Απ. Παύλος, απευθυνόμενος στους Χριστιανούς της
Κορίνθου, τονίζει τη σπουδαιότητα της ανάστασης με τα
παρακάτω λόγια. «Αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, η πίστη σας είναι χωρίς περιεχόμενο. Ζείτε ακόμα μέσα στις
αμαρτίες σας. Άρα κι εκείνοι που πέθαναν με πίστη στον Χριστό, έχουν χαθεί. Αν η χριστιανική ελπίδα μας περιορίζεται
μόνο σ’ αυτή τη ζωή, τότε είμαστε οι πιο αξιοθρήνητοι απ’
όλους τους ανθρώπους. Η αλήθεια όμως είναι πως ο Χριστός έχει αναστηθεί, κάνοντας την αρχή για την ανάσταση
όλων των νεκρών. Γιατί, όπως ο θάνατος ήρθε στον κόσμο
από έναν άνθρωπο, έτσι από έναν άνθρωπο ήρθε και η ανάσταση των νεκρών. Όπως πεθαίνουν όλοι εξ αιτίας της συγγενείας με τον Αδάμ, έτσι χάρη στη συγγένεια με τον Χριστό, όλοι θα ξαναπάρουν ζωή» (Α΄ Κορινθ. 15:17-22).
Η αιώνια ζωή του ανθρώπου βασίζεται στην ανάσταση του Χριστού. Ο άνθρωπος που μετανοεί για τη ζωή που
έζησε μακριά από τον Ιησού Χριστό, που πιστεύει στο έργο της σωτηρίας του Χριστού επάνω στο σταυρό και ζητά με πίστη τη συγχώρηση όλων των αμαρτημάτων του,
όχι μόνο συγχωρείται για όλες τις αμαρτίες του και γίνε-

ται ένας καινούργιος πέρα για πέρα άνθρωπος, αλλά εκείνη τη στιγμή αποκτά την αιώνια ζωή, το σπουδαιότερο και
μεγαλύτερο αγαθό του κόσμου. Αυτή ήταν η εμπειρία του
ληστή στο σταυρό, όταν στην προσευχή του στον Κύριο
είπε: «Θυμήσου με Κύριε όταν έλθεις στη βασιλεία σου». Και
ο Κύριος του απάντησε: «Αλήθεια σου λέω, σήμερα κιόλας
θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο» (Λουκάς 23:42,43).
Η ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι η μεγαλύτερη δύναμη που φανερώθηκε στην ανθρωπότητα. Με την ανάσταση, ιδιαίτερα ο σύγχρονος κουρασμένος άνθρωπος,
μπορεί να λύσει κάθε πρόβλημά
του. Γιατί αν ο Ιησούς Χριστός νίκησε το θάνατο που είναι ο μεγαλύτερος και ανίκητος εχθρός
του ανθρώπου, μπορεί να νικήσει και κάθε άλλο κακό και να
λύσει κάθε πρόβλημα.
Το γεγονός ότι μόνον η χριστιανική θρησκεία έχει άδειο
τάφο, ενώ τα κόκαλα των αρχηγών των άλλων θρησκειών
βρίσκονται κλεισμένα σε κάποιο
μνήμα, είναι η πιο τρανταχτή μαρτυρία και απόδειξη ότι
ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι σήμερα ζωντανός και,
σύμφωνα πάντα με την Αγία Γραφή και την εμπειρία της
χορείας των Αγίων της Εκκλησίας μας, βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα Θεού και μεσιτεύει για μας. Έτσι, κάθε άνθρωπος που έχει πιστέψει ειλικρινα στον Ιησού Χριστό ως
δικό του Σωτήρα, μπορεί να ζητά ότι χρειάζεται από τον
Θεό στο όνομα του Ιησού Χριστού (Ματθ. 7:7-11, Μάρκος 11:24, Λουκάς:11:9, Ιωάννης 15:7).
Το γεγονός, λοιπόν, της ανάστασης προσφέρει τεράστια πρακτικά ευεργετήματα στον άνθρωπο. Όποιος πιστέψει στην ανάσταση του Χριστού και με συντριβή και
μετάνοια ζητήσει τη δική του ανάσταση, σε μια στιγμή γίνεται καινούργιος άνθρωπος και αποκτά αιώνια ζωή. Από
τη στιγμή εκείνη επίσης, γίνεται ένας συνειδητός Χριστιανός
που έχει στενή σχέση με τον Θεό, τόσο μέσα στην Εκκλησία με τα μυστήρια, όσο και στην προσωπική του ζωή. Η
πόρτα τ’ ουρανού ανοίγει γι’ αυτόν και μπορεί να προσεύχεται οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του, απολαμβάνοντας το έλεος του Θεού, την προστασία Του, τη φώτισή Του, αλλά και οτιδήποτε άλλο έχει ανάγκη.

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Μη φοβάσαι

Η

Βοήθεια σε ανάπηρους

Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτη

Παιδάκια τρώνε

Μαθητές σχολείων της Ιεραποστολής

Ελπίδα στην Απελπισία

Παρατηρήστε
εκείνον που αγαπάει το θέλημά
του: Δεν έχει ποτέ ειρήνη στην
ψυχή του και δεν
ευχαριστιέται με
τίποτα. Γι’ αυτόν
όλα γίνονται ό πως δεν θα έπρεπε. Όποιος όμως δόθηκε ολοκληρωτικά στο
θέλημα του Θεού, έχει την καθαρή προσευχή και η ψυχή του
αγαπάει τον Κύριο.

«Αποτυχία! Αποτυχία!»
φώναξε απελπισμένα η
δεκαοκτάχρονη κοπέλα
και τσαλάκωσε με νευρικότητα το φύλλο εφημερίδας που κρατούσε. Όσο
κι αν διάβασε προσεκτικά
τα ονόματα, το δικό της δεν υπήρχε στη στήλη των επιτυχόντων. Μάταιο, λοιπόν, το διάβασμα, τόσα ξενύχτια, τόσες στερήσεις για τα έξοδα του φροντιστηρίου. Ένας ανείπωτος πόνος πέρασε σαν βέλος τη νεανική καρδιά.

Συνέχεια στη σελ. 3

Συνέχεια στη σελ. 2

Ευχόμαστε η ανάσταση του Χριστού να αναστήσει
την νέα ζωή του Χριστού μέσα σε όλους

σελ. 2
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O KYPIOΣ AΠANTA
ΣTIΣ ΠPOΣEYXEΣ
«Κάλεσέ με και θα σου απαντήσω.
Θα σου αναγγείλω μεγάλα πράγματα,
που δεν τα γνωρίζεις» (Ιερεμίας 33:3)
ι συνειδητοί Χριστιανοί, αυΟ
τοί που πιστεύουν ειλικρινά στον Ιησού Χριστό και ζουν

τη χριστιανική ζωή κάθε μέρα
στο σπίτι τους, στη δουλειά
τους, στις οποιεσδήποτε κοινωνικές τους σχέσεις και ιδιαίτερα στην πνευματική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, είναι συνηθισμένοι άνθρωποι που
μιλούν για ασυνήθιστα πράγματα για το σύγχρονο άνθρωπο. Είναι συνηθισμένοι άνθρωποι και
κάνουν ασυνήθιστα πράγματα,
αλλά με συνηθισμένο τρόπο,
όπως η προσευχή.
Στο «Ανέσπερο Φως» πιστεύουμε πάρα πολύ στη δύναμη της προσευχής. Προσευχόμαστε στην Εκκλησία, στα σπίτια
μας και στην Αδελφότητά μας,

τόσο για μας, όσο και για οποιονδήποτε μας το ζητήσει. Πιστεύουμε πως ο Παντοδύναμος και Πανάγαθος Θεός θέλει
να βοηθήσει κάθε άνθρωπο, είτε η ανάγκη του, το πρόβλημά
του, η αρρώστια του είναι μικρή
είτε είναι μεγάλη.
Ο Θεός μπορεί και θέλει
να κάνει τα αδύνατα δυνατά.
Αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο
άνθρωπος, τα κάνει ο Θεός.
Όποιος αγαπά τον Θεό και θέλει
να ζει ως συνειδητός Χριστιανός,
ο Θεός δίνει στη ζωή του «αυτό
που μάτι δεν είδε και αυτί δεν
άκουσε και καρδιά δεν έχει επιθυμήσει» (Α’ Κορινθ. 2:9).
Δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί συνεχίζει να
απαντά στις προσευχές μας.

• Ευχαριστώ τον Κύριο, γιατί πριν από 30 χρόνια με οδήγησε εδώ
στην Αδελφότητα και Τον γνώρισα. Πιστεύω ότι είναι ο Σωτήρας μου και τώρα βαδίζω μαζί Του.
• Ο Κύριος είναι ζωντανός. Μου χάρισε τη δική Του ειρήνη και
έδωσε την καλύτερη λύση στην υπόθεσή μου.
• Ευχαριστώ γιατί η εγχείρηση της κόρης μου, μετά από προσευχές, ήταν επιτυχής. Η εφημερίδα μας ήταν η συντροφιά της.
Της έδωσε μεγάλη γαλήνη.
• Ευχαριστώ τον Κύριο για τον επιούσιο που μου χορηγεί κάθε μέρα. Ο Κύριος μού δίνει τα απαραίτητα. Δόξα στο όνομά Του.
• Όταν επικαλούμαστε τον Θεό, Εκείνος λύνει τα προβλήματά
μας. Τον ευχαριστώ.
• Πήγα με βροχή στο χωριό μου. Προσευχήθηκα στον Κύριο για
τη βροχή. Σε μισή ώρα σταμάτησε. Δόξα στο όνομά Του.
• Είναι δέκα χρόνια που έχασα την γυναίκα μου. Ο Θεός με παρηγορεί και με φροντίζει. Τον ευχαριστώ.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που με αγαπά, με ανέχεται και με προστατεύει.
• Ο Κύριος με βοηθά να αντιμετωπίζω τις αντιξοότητες της ζωής.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που με παρηγορεί για το θάνατο του συζύγου μου.
• Ο Κύριος με βοήθησε και ήρθα στη Αδελφότητα, αν και ένιωθα άσχημα.
• Ευχαριστώ τον Θεό που μου δίνει κουράγιο και αισιοδοξία. Με
βοηθά να μην απογοητεύομαι.
• Ο Κύριος είναι κοντά μας, πολύ κοντά μας, κι ας μη το καταλαβαίνουμε.
• Ο Κύριος στηρίζει την Ευανθία στο πένθος της. Έχασε το γιό
της που ήταν έξι ετών.
• Βρέθηκα πάλι στην αίθουσά
μας. Εδώ ο Κύριος μου δίνει
TO A N E Σ Π E P O N Φ Ω Σ
μεγάλη χαρά. Τον ευχαρι•
Ορθόδοξη χριστιανική οικογενειακή
στώ.
μορφωτική και κοινωνική εφημερίδα
• Πέρασα μεγάλη αρρώστια. Ο
Εκδίδεται κάθε ΔIMHNO
Κύριος με θεράπευσε και βρί•
σκομαι
μαζί σας. Δοξάζω τον
Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκφράζει την
άποψη του συντάκτη του
Κύριο.
•
• Ευχαριστώ τον Θεό για το
Ιδιοκτησία
έλεός Του και την άγια συΟρθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα
«ΤΟ AΝΕΣΠΕΡΟΝ ΦΩΣ»
ντροφιά Του στη ζωή μου.
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:
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•
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•
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Η εξέλιξη της σύγχρονης
ζωής δεν προσφέρει καμιά
ελπίδα για την αντιμετώπιση
της απελπισίας. Οι άνθρωποι
γίνονται όλο και περισσότερο υλιστές, ιδιοτελείς, φίλαυτοι, άγριοι και
εγωκεντρικοί. Η μόνη φωτεινή
αχτίδα βοήθειας είναι ο Χριστός. Ο Χριστός που δίνει, χωρίς να
περιμένει να πάρει. Άνθρωποι απελπισμένοι από τη ζωή, όπως ο Ζακχαίος, ο Τελώνης, η Μαρία η Μαγδαληνή και ο ληστής πάνω στο σταυρό, βρήκαν παρηγοριά κι ελπίδα και μαζί με αυτούς αμέτρητοι άλλοι. Η απελπισία που τους κατείχε για την αμαρτωλή ζωή που ζούσαν εξαφανίστηκε και αναστήθηκε η ελπίδα μιας νέας ζωής εδώ κάτω στη γη, αλλά και μιας πιο υπέροχης ζωής μετά τον θάνατο.
Όποιος, λοιπόν, θέλει να ελευθερωθεί από την
απελπισία που κάνει τη ζωή αφόρητη, δεν έχει παρά να στραφεί στον Χριστό και να ζητήσει την
ελευθερία του απ’ όλα τα δεινά. Ο Θεάνθρωπος
έχει τη δύναμη και τη θέληση να ελευθερώσει τον
άνθρωπο από την απελπισία και να δώσει ελπίδα και δύναμη να συνεχίσει τη ζωή του με το κεφάλι ψηλά.

Μη φοβάσαι

«Αποτυχία στην επιλογή
μου», λέει με σπαραγμό ο νέος
που είχε δώσει όλη την αγάπη και
την εμπιστοσύνη του στην όμορφη
και γελαστή κοπέλα, η οποία τώρα
αλλού χαρίζει την αγάπη της και τα
νιάτα της.
Πόσες φορές η αποτυχία δεν
οδηγεί στην απελπισία και σε απεγνωσμένα διαβήματα…. Γιατί η
απελπισία είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο που
χρησιμοποιεί ο διάβολος για να καταστρέψει τον άνθρωπο.
Ο πόνος της απελπισίας αντιμετωπίζεται με το μοναδικό και αποτελεσματικό φάρμακο, που είναι η ελπίδα. Η ελπίδα, ενωμένη με την πίστη και την αγάπη, δίνει τη χαρά στη ζωή και τη νίκη πάνω στην
απελπισία. Ο Ψαλμωδός μάς φωτίζει λέγοντας: «Γιατί είσαι περίλυπη ψυχή μου; Γιατί ταράττεσαι μέσα
μου; Έλπισε στον Θεό». Σήκωσε τα μάτια σου ψηλά, δες τον λαμπρό ήλιο που κάποτε φτάνει στη δύση του, όμως υπάρχει η ελπίδα της ανατολής του πάλι το πρωί. Μη μένεις όμως στην ελπίδα. Προχώρησε
στην πίστη στον Χριστό, τον Παντοδύναμο, τον Πανάγαθο, που αιώνες τώρα ελευθερώνει τον άνθρωπο από την απελπισία. Ζήτησε τη βοήθεια Του. Δεν
θα σου την αρνηθεί.

Μιχάλης Κανταρτζής

AΛ HΘINEΣ IΣTOPIEΣ

Δεν Έβλαψε Ποτέ Κανέναν

Έ

νας άρρωστος, ετοιμοθάνατος, είχε καλέσει έναν
άνθρωπο του Θεού να τον επισκεφτεί στο νοσοκομείο. Τον βρήκε στο κρεβάτι ανασηκωμένο εξαιτίας της δύσπνοιας, με βλέμμα μελαγχολικό. Τον
ρώτησε: «Ξέρετε πού πηγαίνετε»; Αμέσως του απάντησε:
«Ελπίζω στον ουρανό»! «Αυτή την ελπίδα σας πού την
στηρίζετε»; «Ποτέ δεν έβλαψα κανέναν. Πάντα προσπαθούσα να κάνω το καλό και να είμαι δίκαιος. Στη δουλειά μου, υπόδειγμα. Ξένη γυναίκα δεν κοίταξα. Δεν έκλεψα. Δεν είπα ψέματα. Γιατί να μη με δεχτεί ο Θεός»;
Το ύφος του έδειχνε πεποίθηση, με κάποια αναίδεια.
Ο πιστός άνθρωπος του Χριστού σηκώθηκε λυπημένος
να φύγει. «Δυστυχώς, αγαπητέ μου, η παρηγοριά του
Ευαγγελίου και η χαρά της σωτηρίας του Χριστού δεν
έχουν καμία αξία για σας». Ο άλλος θύμωσε. «Γιατί; Τι
εννοείτε;» «Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να
σώσει αμαρτωλούς. Εσείς δεν θεωρείτε τον εαυτόν σας
αμαρτωλό. Άρα ο Χριστός δεν ήρθε για σας, ή μάλλον
εσείς δεν είστε από τους ανθρώπους τους οποίους ήρθε να σώσει. Αν ήσασταν ειλικρινής, θα ομολογούσατε
ότι σας ελέγχει η συνείδησή σας και προσπαθείτε να την
καταπνίξετε επικαλούμενος τις καλοσύνες σας και το καλό σας όνομα στην κοινωνία. Αυτά όμως είναι άχρηστα για τον Θεό. Αν τα χρησιμοποιείτε ως επιχείρημα για να κερδίσετε τη βασιλεία Του, σας αποκλείουν από
το έλεος και τη συγχώρηση του Θεού. Αφού δεν ανα-

EΓΓPAΦH ΣYNΔPOMHTH

γνωρίζετε την αμαρτωλότητά σας, δεν είναι για σας Σωτήρας».
Ο άρρωστος συγκλονίστηκε: «Ο Θεός σάς έστειλε για να μου ανοίξετε τα μάτια». Το άλλο πρωί τον επισκέφτηκε ξανά. «Τώρα ξέρω ότι ο Χριστός πέθανε για
μένα, τον αμαρτωλό» είπε. Σε λίγες μέρες έφυγε για τον
ουρανό, λυτρωμένος, χαρούμενος.
Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο κεφ. 9 και
στίχους 12,13 τα εξής: «Και ο Ιησούς τους είπε: Δεν έχουν
ανάγκη από γιατρό αυτοί που υγιαίνουν, αλλά αυτοί που
πάσχουν… Επειδή δεν ήρθα για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια».

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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σελ. 3

Χριστιανική Οικογένεια
Γονείς και Παιδιά

Δ

ιαστρέβλωση του ενστίκτου της
ζωής παθαίνουν οι νέοι σήμερα
και θέλουν ν’ αυτοκτονήσουν,
είπε ο γέροντας Παΐσιος. Οι αδυναμίες
των παιδιών προέρχονται από τους γονείς. Γιατί αυτοί είναι σκέτοι άνθρωποι
και τα καταπιέζουν με τη σκέτη ανθρώπινη αγάπη τους. Τον ξέρεις τον κ.
Β; Έχει γράψει ωραία παιδαγωγικά
βιβλία. Έχει πέντε παιδιά κι είναι όλα
χούλιγκανς και χίπις. Ένα αυτοκτόνησε και στην κηδεία του
μαζεύτηκαν τ’ αδέλφια του κι έλεγαν: «Έννοια σου, εμείς
θα εκδικηθούμε για σένα».

Να μην Κακομαθαίνετε τα Παιδιά σας
Μας έλεγε ο Γέροντας ότι θα πρέπει οι γονείς σιγά σιγά να αφαιρέσουν από τα παιδιά τους την κακή συνήθεια
ότι πρέπει όλο το ενδιαφέρον τους να στρέφεται γύρω από
αυτά κι ότι θα πρέπει να τα διδάξουν και να τα συνηθίσουν
να κάμπτονται και να προσαρμόζονται με όλους και σε όλες
τις καταστάσεις. Κι αυτό, για να μη δυσκολεύονται τελικά,
όταν θα εισέλθουν στη ζωή με χίλιους δύο διαφορετικούς
χαρακτήρες ανθρώπων, έτσι να μη τα χαλάνε και να μη δημιουργούν εχθρούς για μικροεγωϊσμούς και υπερβολική αυταρέσκεια. Αυτή είναι η σωστή παιδαγωγική, έλεγε.

Οι Γονείς να μην τα βάζουν με τα Παιδιά τους
Είπε ο Γέροντας: «Οι γονείς που έχουν ψυχικά δύσκολα και κακότροπα παιδιά, να μην τα βάζουν με τα παιδιά
τους, αλλά μ’ αυτόν που βρίσκεται πίσω από τα παιδιά τους,
τον διάβολο. Τον διάβολο δεν μπορούμε να τον πολεμήσουμε, παρά μόνο όταν γινόμαστε άγιοι».

Η λακωνική αυτή συμβουλή θα μπορούσε να βοηθήσει αποτελεσματικά γονείς, παιδαγωγούς, γιατρούς κι όσους
ασχολούνται ειδικά με τα παιδιά και γενικότερα με τον άνθρωπο.

Ποτέ με το Κακό τα Παιδιά σας
Έλεγε ο π. Πορφύριος ότι οι γονείς
πρέπει να προσέχουν πολύ τη γλώσσα
τους. Πρέπει να ευλογούν κι όχι να καταριούνται τα παιδιά τους, γιατί, έλεγε - και ενώ μιλούσε,
σήκωνε ελαφρά τα χέρια κι άνοιγε τα δάκτυλα – η καρδιά
μας είναι ένας πομπός που εκπέμπει και τα δάκτυλά είναι
οι κεραίες. Από κάθε άνθρωπο εκπέμπονται ευλογίες ή
κατάρες, ευλογία ή δυστυχία, καλό ή κακό. Και διηγιόταν ένα περιστατικό που γνώριζε ο ίδιος. Το παιδί, μας έλεγε, έφυγε από το σπίτι του και πήγε στο παιχνίδι, ενώ η μητέρα του ήθελε να πάει με το γαϊδούρι στο χωράφι. Τελικά το παιδί ήλθε στο σπίτι και η μητέρα του, γεμάτη θυμό,
το καταράστηκε με απαίσια κατάρα, με ξυλοκρέβατα, που
ξεστομίζουν αμόρφωτες, κακόγνωμες κι άξεστες γυναίκες,
που ζουν μακριά από την Εκκλησία. Το παιδί πήρε το γαϊδούρι κι έφυγε και στο δρόμο έπεσε από το γαϊδούρι, κτύπησε σε μια πέτρα και το βρήκαν περαστικοί και το έφεραν
σε ξυλοκρέβατο νεκρό, όπως το καταράστηκε. Τραβούσε
τα μαλλιά της, αλλά το κακό είχε γίνει. Γι’ αυτό και το Ευαγγέλιο συμβουλεύει να ευλογούμε και να μη καταριόμαστε,
γιατί η ευλογία φέρνει το καλό, ενώ η κατάρα φέρνει το κακό, τη συμφορά, τη δυστυχία.
(Η ευθύνη των γονέων για την ανατροφή των παιδιών»,
Γέροντας Πορφύριος)

Ο Χριστός το Φως το Αληθινό

Η

ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Πάσχα είναι από το
κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο
κεφ. Α και χωρία 1-17.
Ιδιαίτερα στα παρακάτω χωρία αναφέρεται. Εις τους δικούς του ήλθε αλλ’
οι δικοί του δεν τον εδέχθησαν. Εις
όσους όμως τον εδέχθησαν, έδωκε
εξουσίαν να γίνουν παιδιά του Θεού,
εις εκείνους δηλαδή που πιστεύουν εις
το όνομά του, οι οποίοι ούτε από αίματα
ούτε από το θέλημα σαρκός ούτε από
το θέλημα ανδρός, αλλ’ από τον Θεόν
εγεννήθηκαν.
Και πώς γίνεται κανείς τέκνο Θεού;
Τέκνα Θεού έγιναν και γίνονται διαχρονικά, καθώς η Εκκλησία συνεχίζει
την ιστορική της πορεία, όσοι « έλαβον
αυτόν», δηλαδή όσοι τον εγκολπώθηκαν
και τον αποδέχθηκαν ως Σωτήρα τους
και Λυτρωτή τους! Πολλοί, σε όλες τις
περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας, είχαν καλή γνώμη για τον Χριστό κι
έσπευσαν να τον προσδιορίσουν ως
«μεγάλο μύστη», «κοινωνικό επαναστάτη», κοινωνικό αναμορφωτή», «θεωρητικό της αγάπης», καθώς και με άλλες καλολογίες που κατ’ άνθρωπο

φαινομενικά τον τιμούν, ουσιαστικά
όμως τον μειώνουν και τον προσβάλλουν. Και τούτο διότι τον αποψιλώνουν
και του αποστερούν τη μοναδική ιδιότητα που ήλθε να προβάλει στον κόσμο
και με την οποία κήρυξε αυθεντικά. Αυτή του Μονογενούς Υιού και Λόγου του
Θεού!

Η Εκκλησία απόψε μας καλεί
να ξεκαθαρίσουμε την πίστη μας
προς τον Χριστό ως τον Μονογενή Υιό
και Λόγο του Θεού, τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο, ως τέτοιον να τον δεχθούμε και να τον ομολογήσουμε. Δεν
ακολουθούμε έναν οποιονδήποτε άνθρωπο, έστω και σπουδαίο ηγέτη. Ακολουθούμε τον Υιό του Θεού που για χάρη μας έγινε και Υιός του ανθρώπου.
Κι αυτό καλούμαστε να το συνειδητοποιήσουμε τη βραδιά της Αναστάσεώς
Του! Γιατί αυτή η βραδιά είναι η εγγύηση και της δικής μας αναστάσεως.
Όσοι είμαστε τέκνα Θεού, ή τουλάχιστον αγωνιζόμαστε να γίνουμε, κατανοούμε απόψε ότι εφόσον ο μεγαλύτερος αδελφός μας ανέστη, μας προετοίμασε την ίδια οδό, της ανάστασης
ψυχής και σώματος, της κατάλυσης της
όποιας εξουσίας του θανάτου, της
φθοράς, της λύπης επί του ανθρώπινου
γένους, της κυριαρχίας της όντως ζωής μέσα στο ανέσπερο φως της Βασιλείας του.
Χριστός ανέστη! Αληθώς ανέστη!
(Φωνή Κυρίου αρ. 3283, Αρχιμ. Ι.Ν.)

Ο Eυαγγελισμός της Θεοτόκου
Συνέχεια από τη σελ. 1

Έτσι δόθηκε στο Θεό η Υπεραγία
Παρθένος: “Ιδού η δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου” (Λουκ. 1,
38).
Αν λέγαμε κι εμείς, “Ιδού ο δούλος
Κυρίου· γένοιτό μοι κατά το ρήμα

σου”, τότε τα ευαγγελικά λόγια του Κυρίου θα ζούσαν στις ψυχές μας, η αγάπη του Θεού θα βασίλευε σ’ όλο τον κόσμο και η ζωή στη γη θα ήταν απερίγραπτα ωραία.
Αλλά μολονότι τα λόγια του Κυρίου

ακούγονται τόσους αιώνες σ’ όλη την
οικουμένη, οι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουν και δεν θέλουν να τα παραδεχθούν. Όποιος όμως ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αυτός θα
δοξαστεί και στον ουρανό και στη γη.

Παιδική Γωνιά
Το Πάθημα
της Νυχτερίδας
Ήρθε η Άνοιξη! Η
φύση ντύθηκε με τα
ωραιότερα χρώματα.
Ο κάμπος ζωντάνεψε με
τα τιτιβίσματα των πουλιών
και τις κραυγές των ζώων.
Ήταν ηλιοβασίλεμα, όταν ένα παράξενο
πλασματάκι έκανε την εμφάνισή του. Για κατοικία του είχε τη σκοτεινή ρωγμή ενός βράχου. Ήταν τετράποδο και είχε χρώμα και μέγεθος ποντικού. Όμως ποντίκι δεν ήταν. Είχε
φτερά και μπορούσε να πετάξει, όμως πουλί δεν ήταν. Στις άκρες των φτερών είχε κάτι
σαν γαντζάκια, μ’ αυτά πιάστηκε από ένα κλωνί και κρεμάστηκε ανάποδα. Από τη θέση αυτή παρατηρούσε όλη την κίνηση στον κάμπο.
Μπράβο, καλά το μαντέψατε. Ήταν μια νυχτερίδα. Καθώς, λοιπόν, η νυχτερίδα κουνιόταν πέρα – δώθε, παρατήρησε δυο ξεχωριστές παρατάξεις κάτω στον κάμπο. Δεν ήταν
σίγουρη αν οργανώθηκαν έτσι σε δυο ομάδες για να παίξουν κάποιο παιχνίδι, ή μήπως
αντιπαρατάχθηκαν για μάχη. Από τη συμπεριφορά τους κατάλαβε ότι μάλλον για μάχη
συγκεντρώθηκαν.
Στη μια μεριά μαζεύτηκαν όλων των ειδών
τα πτηνά, μικρά και μεγάλα, και σχημάτισαν
ένα τάγμα. Φτερούγιζαν και τιτίβιζαν ανήσυχα, έτοιμα να επιτεθούν στην αντίθετη παράταξη. Από την άλλη μεριά του καταπράσινου κάμπου ήταν μαζεμένα όλων των ειδών
τα ζώα, μικρά και μεγάλα. Βημάτιζαν ανυπόμονα, έτοιμα να ορμήξουν και να κατασπαράξουν τα πουλιά. Τα πουλιά πρώτα πρόσεξαν τη νυχτερίδα. Την πλησίασαν, της πρότειναν να ενωθεί μαζί τους για να βοηθήσει
στη μάχη. Αλλά η νυχτερίδα απέφυγε με τη δικαιολογία:
– Εγώ ξέρετε, ανήκω στο βασίλειο των ζώων και δεν μπορώ να παραταχθώ μαζί σας.
Λίγο αργότερα, καθώς μερικά ζώα πηγαινόφερναν κάτω από το δέντρο, είδαν τη νυχτερίδα και φώναξαν:
– Ε, εσύ κατέβα κάτω και έλα να ενωθείς μαζί μας. Η νυχτερίδα και πάλι δικαιολογήθηκε:
– Εγώ, όπως βλέπετε, έχω φτερά, δεν μπορώ να έρθω μαζί σας.
Τη στιγμή που οι δυο παρατάξεις ήταν
έτοιμες να ριχτούν στη μάχη και να αφανίσει η μια την άλλη, μια σοφή κουκουβάγια
μπήκε στη μέση και τους συμβούλεψε:
– Ο κάμπος είναι μεγάλος και μας χωράει όλους. Ο πόλεμος δεν φέρνει καλά αποτελέσματα. Ας αφήσουμε τις κακίες και ας ζήσουμε όλοι αγαπημένοι.
Όλοι συμφώνησαν και η κάθε παράταξη
αποφάσισε να γιορτάσει τη συνθήκη ειρήνης
με γλέντι. Τότε η νυχτερίδα σκέφτηκε πως θα
έκανε καλά να ενωθεί με μια από τις παρατάξεις και να πάρει μέρος στη γιορτή. Πρώτα πλησίασε τα πουλιά και ζήτησε να τη δεχτούν στη συντροφιά τους. Αλλά τα πουλιά
δεν δέχτηκαν τη νυχτερίδα, που λίγο πριν
απέκρουσε την πρότασή τους δηλώνοντας
πως αυτή δεν ήταν πουλί. Κατόπιν πλησίασε
τα ζώα και ζήτησε να ενωθεί μαζί τους. Τα ζώα
μόνο που δεν ξέσκισαν τη νυχτερίδα, που
όταν τη χρειάζονταν, αυτή δεν παρατάχθηκε μαζί τους.
Η νυχτερίδα μόνη και περιφρονημένη πέταξε πίσω στη σκοτεινή της κατοικία λέγοντας:
– Τώρα καταλαβαίνω ότι αυτός που δεν ξέρει πού ανήκει, δεν ανήκει πουθενά. Γι’ αυτό
και δεν μπορεί να έχει φίλους.
Παιδί μου, στον κόσμο που ζούμε υπάρχουν μονάχα δυο παρατάξεις ανθρώπων: του
Θεού και του διαβόλου. Ο καθένας μας αποφασίζει σε ποια από τις δύο ανήκει. Αν δεν ξέρεις πού ανήκεις, σε ενθαρρύνω με αγάπη να
κάνεις τον Ιησού Χριστό αρχηγό της ζωής
σου και με θάρρος να Τον ομολογείς. Στο τέλος μονάχα αυτοί που ανήκουν στον Χριστό
θριαμβεύουν μαζί Του. Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε τα λόγια του Θεού: «Διαλέξτε ποιον
θέλετε να λατρεύετε» (Ιησούς του Ναυή 24:15
και Α΄ Βασιλέων 18:21).

σελ. 4
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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Γιατί σ’ Εμένα Θεέ μου;

Ε

ίναι ακόμη αλήθεια πως στα χείλη του κάθε πονεμένου
συχνά ανεβαίνει εκείνο το γνωστό και βαθύ «γιατί σ’
εμένα Θεέ μου»; Στο ανθρώπινο αυτό «γιατί» δεν νομίζουμε ότι υπάρχει μια εύκολη και γρήγορη απάντηση. Η
απάντηση θα ’ρθει πιο αργά, από τον ίδιο τον Εσταυρωμένο Θεάνθρωπο. Ο άνθρωπος αξιώνεται να συμμετέχει
στον σταυρό του Κυρίου. Μη νομίζετε ότι είναι κάτι μικρό αυτό. Μέσα από τον πόνο, οι προσευχές είναι σίγουρα πιο κατανυκτικές, πιο θερμές, πιο ευπρόσδεκτες. Δίνουν κατ’ αρχάς τη γαλήνη της υπομονής στη δοκιμασία, λιγοστεύουν την απαιτητικότητα, ταπεινώνουν αληθινά, χαρίζουν τη χαρά της ελπίδος και την υγεία της ψυχής. Μέσα μας θα βρούμε τον Θεό. Όσο πιο γρήγορα Τον συναντήσουμε, τόσο πιο
γρήγορα θ’ απελευθερωθούμε και θα χαρούμε αληθινά.
Είπαν ωραία πως πριν μας στείλει ο Θεός τον σταυρό που σηκώνουμε, τον ζύγισε, τον είδε καλά, τον εξέτασε προσεκτικά με την πανσοφία, την αγάπη και την δικαιοσύνη Του. Το αγαθό βλέμμα Του τον παρακολούθησε και η μεγάλη Του καρδιά
τον θέρμανε, αφού τον ξαναζύγισε με την άπειρη στοργή Του. Νομίζεις πως είναι
πιο βαρύς απ’ ό,τι μπορείς να σηκώσεις, ενώ έχεις άγνωστες δυνάμεις μέσα σου.
Μη χάνεις το θάρρος σου, μη τα βάζεις με τον Θεό, γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει. Τον
ευλόγησε πριν τον θέσει τον σταυρό στους ώμους σου. Σίγουρα μπορείς να τον
σηκώσεις. Μη λησμονάς πως πάντα πριν το Κενό Μνημείο είναι ο Γολγοθάς. Η Ανάσταση έπεται της Σταύρωσης.
(Το αληθινό νόημα του πόνου στη ζωή μας, μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, σελ. 7,8)

Η Διπλή Διάσταση της 25ης Μαρτίου 1821
στρατηγός Μακρυγιάννης μιλά για το ξεσήκωμα
εκείνο του έθνους το 1821 και δίνει ένα γενικό μήνυμα
για την επανάσταση. «Μια χούφτα απόγονοι εκείνων
των παλαιών Ελλήνων, χωρίς τουφέκια και πολεμοφόδια και
τ' άλλα αναγκαία του πολέμου ξεσηκωθήκαμε με ένα μόνο σύνθημα. Για του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδας
την ελευθερία».
Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από την ελευθερία για να ζήσει και να αναπτυχθεί. Ζώντας ελεύθερος, καταξιώνει την
ύπαρξή του και υλοποιεί τους στόχους της. Η ελληνική επανάσταση του 1821 δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. «Τη λευτεριά μας δεν την βρήκαμε στο δρόμο», μας λέει ο μεγάλος στρατηγός Μακρυγιάννης. Χρειάστηκαν κόποι, θυσίες, ηρωισμοί, κατορθώματα θαυμαστά. Γενιές ολόκληρες υπέφεραν, πόνεσαν, υπέμειναν πολλές δοκιμασίες, θυσιάστηκαν για την πολύτιμη ελευθερία.
Η επανάσταση του 1821 προήλθε από άλλες μικρότερες επαναστάσεις, τοπικές εξεγέρσεις,
αδιάκοπη ανταρσία επάνω στα βουνά και ύστερα από μακρά ιδεολογική και ψυχική προετοιμασία. Χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι, προκειμένου να επιτύχουν τον αφελληνισμό των ραγιάδων, διάφορα μέσα, θεμιτά και αθέμιτα. Δεν πέτυχαν το σκοπό τους, αλλά αντίθετα άναψε περισσότερο η πίστη τους στον Χριστό και η αγάπη για την ελευθερία. Το έθνος έζησε
υπόδουλο, αλλά ελεύθερο στην ψυχή και αδούλωτο. Ο παπάς στο Κρυφό Σχολειό πλάθει
τις καρδιές των νέων, καλλιεργεί την εθνική συνείδηση και προφητεύει το μέλλον: «Μη σκιάζεστε στα σκότη. Η λευτεριά σας της αυγής το φεγγοβόλο αστέρι, της νύχτας το ξημέρωμα θα
φέρει». Με σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος» ξεσηκώθηκαν οι πρόγονοί μας για την πολυπόθητη ελευθερία. Εδώ σταματούν τα λόγια μπροστά στο αντίκρισμα του θανάτου για την
πατρίδα, ο Έλληνας αγωνιστής βλέπει πέρα από το θάνατο. Ο Φώτης Κόντογλου μιλά χαρακτηριστικά: «Η Ελληνική επανάσταση είναι η πιο πνευματική επανάσταση που έγινε στον
κόσμο. Είναι αγιασμένη». Είναι πραγματικά η μόνη επανάσταση που έδωσε αγίους.
Για τους Έλληνες, το 1821 είναι σταθμός ιστορικός και συνάμα πνευματικός. Το 1821
έδωσε τα πρότυπα των αγωνιστών, την ανιδιοτέλεια των προσπαθειών, μέχρι θυσίας της
ίδιας της ζωής. Στην Πόλη κρεμάστηκε ο Πατριάρχης Γρηγόριος, ανοίγοντας πρώτος το
μαρτυρολόγιο της επανάστασης. Ο Αθανάσιος Διάκος πολέμησε σαν νέος Λεωνίδας και σουβλίστηκε για την πίστη του. Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Ησαΐας Σαλώνων, ο Παπαφλέσσας, ο Θέμης Βλαχάβας και άλλοι πολλοί πολέμησαν για την αγαπημένη τους πατρίδα.
«Πίστη και πατρίδα είναι για μας ένα πράγμα», λέει ο Φώτης Κόντογλου. «Κι όποιος
πολεμά το ένα, πολεμάει και το άλλο».
Από τη στιγμή εκείνη που κηρύχθηκε η επανάσταση του ’21, έχουμε άπειρα σύμβολα
ηρωισμού και αυτοθυσίας. Τόσα, που το μυαλό φοβάται μήπως παραλείψει κάποια από
αυτά τα αιώνια και αναλλοίωτα σύμβολα στη ροή του χρόνου.
Και οι γυναίκες, όταν τις καλούσε η ανάγκη, έμπαιναν στη μάχη και πολεμούσαν σαν
τους άντρες. Οι Σουλιώτισσες, οι Μεσολογγίτισσες, οι γυναίκες της Μάνης και τόσες άλλες είναι οι ατρόμητες εκείνες γυναίκες, που κουβαλούν πυρομαχικά, πολεμοφόδια και περιποιούνται τους τραυματίες και εμψυχώνουν τους πολεμιστές. Στο Ζάλογγο και στην Αραπίτσα, στη Νάουσα αλλά και σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας, μια ατελείωτη σειρά από
γυναίκες, γνωστές ή ανώνυμες, στήνουν χορεύοντας εκεί, στην άβυσσο των γκρεμνών, τα
δικά τους άυλα αλλά αξεπέραστα και μοναδικά στον κόσμο μνημεία θυσίας.
Δεν πρέπει η ημέρα αυτή να περνά σαν μια τυπική επέτειος. Χωρίς το αίμα εκείνων των
αγωνιστών, χωρίς τη θυσία τους, η χώρα μας δεν θα ελευθερωνόταν. Γι’ αυτό αξίζει να τους
ευγνωμονούμε. Να προσευχόμαστε για τις ψυχές τους. Μακάρι να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε σωστά την επανάσταση του 1821 και το ηθικό της ύψος και περιεχόμενο για
τις καθημερινές, σημερινές πραγματικότητες.
Ηλιοπούλου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός

Ο

Από τον Κατηχητικό Λόγο
για την Ανάσταση
... Όλοι απολαύστε τα θεία δώρα που προσφέρει η Θεία αγαθοσύνη. Κανένας πια να μη θρηνεί
τη φτώχεια του, γιατί τώρα έγινε
φανερή η Βασιλεία του Θεού, εκείνη που προσφέρεται σ’ όλους
εξίσου. Κανένας να μην κλαίει πια
τα πταίσματά του, γιατί συγχώρεσή μας είναι ο Αναστημένος. Κανένας ας μη φοβάται πια το θάνατο, γιατί ο θάνατος του Σωτήρα
μας μας ελευθέρωσε από το θάνατο και τη φθορά.
Γιατί αν κι ο Σωτήρας μας κρατήθηκε από το θάνατο, τελικά τον
εξαφάνισε. Ο Κύριός μας που κατέβηκε στον άδη άρπαξε κι ανέσυρε μαζί Του όσους κρατούσε ο
άδης. Ο Κύριος πίκρανε τον άδη,
όταν εκείνος ο παμφάγος Τον κατάπιε. Κι αυτό ήταν που προβλέποντάς το παλιά ο προφήτης
Ησαΐας είχε βροντοφωνήσει: Χριστέ μου, όταν ο άδης εκεί κάτω
στο σκοτάδι Σε συνάντησε, πικράνθηκε. Και πολύ σωστά πικράνθηκε, γιατί από τότε καταργήθηκε. Πικράνθηκε γιατί έχασε
πια την εξουσία του. Πικράνθηκε
γιατί ο ίδιος τώρα υποδουλώθηκε.
Εκείνος, καθώς νόμιζε, είχε λάβει

σώμα θνητό
και βρέθηκε
απρόσμενα
μπροστά σε
Θεό. Εκείνος
είχε πάρει
χώμα από τη
γη και συνάντησε Θεό,
που είχε κατεβεί
από
τον ουρανό. Εκείνος είχε πάρει ένα σώμα ορατό και καταισχύνθηκε από τον Αόρατο. Που είναι λοιπόν άδη η νίκη σου;
Αναστήθηκε ο Χριστός και έχεις πια, άδη, οριστικά κατανικηθεί. Αναστήθηκε ο Χριστός και
οι δαίμονες έχουν στα βάραθρα
της απώλειας γκρεμιστεί. Αναστήθηκε ο Χριστός και χαίρουν
οι Άγγελοι. Αναστήθηκε ο Χριστός και η ζωή παντού βασιλεύει. Αναστήθηκε ο Χριστός και δεν
θα μείνει πια κανένας νεκρός στο
μνήμα. Γιατί με την Ανάστασή
Του ο Χριστός έγινε η αρχή της αναστάσεως όλων όσων έχουν κοιμηθεί. Σ’ Αυτόν ανήκει η δόξα και
η εξουσία στους απέραντους αιώνες. Αμήν.

OΛA ΔYNATA ME THN ΠPOΣEYXH

Αγάπησε τον Θεό
«Εγγίσατε τω Θεώ και εγγιεί υμίν» (Ιακ. 4:8). Εμείς έχουμε χρέος να αρχίσουμε. Αν κάνουμε ένα βήμα προς τον Θεό, Εκείνος κάνει δέκα προς εμάς. Κάνει το ίδιο που έκανε για τον άσωτο, «έτι
αυτού μακράν απέχοντος… εσπλαγχνίσθη και δραμών επέπεσεν
επί τον τράχηλον αυτού και κατεφίλησεν αυτόν» (Λουκάς 15:20).
Πρέπει λοιπόν να κάνει κανείς τα πρώτα ασταθή βήματα προς τον
Θεό, αν θέλει να πλησιάσει τον Θεό. Μην ανησυχείς γιατί είναι τόσο αδέξια η αρχή που κάνεις. Μην ακούς τις φωνές της δειλίας σου
και της αβεβαιότητάς σου. Μη λογαριάζεις τις υποβολές του εχθρού, που προσπαθεί να σε πείσει ότι προσεύχεσαι με γελοίο τρόπο και ότι όλα αυτά είναι φαντασιοπληξίες ή πράγματα που δεν έχουν κανένα νόημα. Τίποτε άλλο δεν φοβάται ο εχθρός
τόσο πολύ, όσο την προσευχή.
Το παιδί ευχαριστιέται διαρκώς και πιο πολύ στο διάβασμα, όσο πιο καλά μαθαίνει
να διαβάζει. Όσο περισσότερο μαθαίνει κανείς μια ξένη γλώσσα, τόσο πιο πολύ τη
μιλάει και την αγαπάει. Η ευχαρίστηση μεγαλώνει με την επιδεξιότητα. Την επιδεξιότητα την αποκτά κανείς με την άσκηση. Και η άσκηση γίνεται ολοένα και πιο ευχάριστη καθώς η επιδεξιότητα μεγαλώνει.
Το ίδιο συμβαίνει και με την προσευχή. Μην περιμένεις κάποιαν ασυνήθιστη θεία
έμπνευση για να προσευχηθείς. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να προσεύχεται, όπως
δημιουργήθηκε να σκέπτεται και να μιλάει. Πριν απ’ όλα όμως για να προσεύχεται.
Γιατί ο Κύριος έβαλε τον άνθρωπο «εν τω παραδείσω της τρυφής εργάζεσθαι αυτόν
και φυλάσσειν» (Γεν. 2:15). Πού αλλού βρίσκεται ο παράδεισος της τρυφής παρά στην
καρδιά μας;
Σαν τον Αδάμ πρέπει και συ να κλαις γιατί χάθηκε και για σένα η Εδέμ, ο παράδεισος της τρυφής, εξαιτίας της ακράτειάς σου. Σκεπάστηκες και συ με φύλλα συκής και ντύθηκες με δερμάτινο χιτώνα (Γεν. 3:21). Και αυτά είναι η φθαρτή υλική σου
υπόσταση με τα πάθη της. Ανάμεσα σε σένα και στο δέντρο της ζωής είναι σκοτεινές φλόγες των γήινων επιθυμιών. Και μόνο όποιος νικήσει αυτές τις επιθυμίες θα
λάβει ως δώρο «φαγείν εκ του ξύλου της ζωής, ό εστίν εν μέσω του παραδείσου του
Θεού» (Αποκ. 2:7).
(«Ο Δρόμος των Ασκητών», Τίτο Κολλιάντερ, σελ. 92,93)

Θείο Εργαστήριο
Θείο εργαστήριο είναι η αγία Εκκλησία, όπου όχι πια με ανθρώπινα μέσα,
μα με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού παίρνει τους ανθρώπους και τους
ξαναγεννάει, τους βάζει στο καμίνι του Αγίου Πνεύματος και τους βγάζει καινούριους, τους παίρνει αμαρτωλούς και τους δίνει αγίους. Χαρά σ’ εκείνους
που από μικροί αγάπησαν την Εκκλησία.

