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ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Γιορτάζουμε τα 39 χρόνια της εφημερίδας μας
«ΤΟ ΑΝΕΣΠΕΡΟΝ ΦΩΣ»
Την Κυριακή 18 Ιουνίου, στις 7μ.μ.
Στην αίθουσά μας Σατωβριάνδου 31,
πίσω από το Εθνικό Θέατρο.
Θα χαρούμε πολύ να γιορτάσουμε μαζί σας
και με τα αγαπημένα σας πρόσωπα
Στο τέλος θα προσφερθούν
γλυκά και αναψυκτικά
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο

BOHΘ EIA
ΣTOYΣ ΛAOYΣ
H OPΘOΔOΞH IEPAΠOΣTOΛH

ΚΟΡΕΑ
Ορθόδοξη ιεραποστολή στην Κορέα αναH
πτύσσει μεγάλη δραστηριότητα. Σε πολλούς
τομείς του ευαγγελιστικού και διδακτικού της έργου παρουσιάζει μια καταπληκτική πρόοδο.
Δέκα βασικές υπηρεσίες προσφέρει στην Κορέα η Ορθόδοξη ιεραποστολή:

Συνέχεια στη σελ. 3

Από την επίσκεψη φοιτητών στον Ιερό Ναό Αγίου
Νικολάου στη Σεούλ μετά την παρακολούθηση
διάλεξης περί Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ο Μοναδικός Σωτήρας του Ανθρώπου
Κύριος, ο Θεός μας, ζωοποιεί τους νεκρούς και «καλεί τα μη όντα ως όντα» (Ρωμ. 4:17). Έχει τη δύναμη να ζωντανέψει τον άνθρωπο του 2017.
Όταν ο σύγχρονος, τρομερά κουρασμένος άνθρωπος, πιστέψει ότι μπορεί ριζικά ν’ αλλάξει η ζωή του,
τότε και μόνον τότε θα γίνει ένα καινούργιο δημιούργημα. Όταν ο Θεάνθρωπος, ο Κύριος της ζωής και του
θανάτου, ο Ιησούς Χριστός, έρθει στη ζωή του ανθρώπου, τότε εκείνος αλλάζει ολοκληρωτικά. Η αναγέννηση που φέρνει ο
Σωτήρας Χριστός στη ζωή του
ανθρώπου είναι τέλεια και ολοκληρωμένη. Η αναδημιουργία
της ζωής είναι το θαύμα των
θαυμάτων.
«Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω»
είπε ο Ιησούς Χριστός, «εγώ ήρθα για να έχουν ζωή (όσοι πιστεύουν σε μένα) και να την
έχουν άφθονη» (Ιωάν. 10:10). Η
ζωή που κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο και χαρούμενο, είναι
η ζωή που προσφέρει ο Ιησούς
Χριστός. Μακριά από τον Χριστό,
ο σύγχρονος άνθρωπος ζει και
θα συνεχίζει να ζει μια ζωή άγχους και κατάθλιψης. Με τον
Χριστό στη ζωή του, θα ζει κάθε
μέρα όλο και περισσότερο μια ζωή ειρήνης.
Ο Θεάνθρωπος, με τη δύναμη και την αγάπη Του, είναι το μοναδικό Πρόσωπο που μπορεί να ικανοποιήσει
απόλυτα τον άνθρωπο. Σε κάποια στιγμή της θαυματουργικής Του διακονίας, ξέσπασε σε μια κραυγή πρόσκλησης στους κουρασμένους ανθρώπους της εποχής
Του και είπε: «Όποιος διψάει, να έρθει σ’ εμένα και να
πιει. Μέσα σ’ εκείνον που πιστεύει σ’ εμένα, καθώς λέει
η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν. Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το Πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι
πίστευαν σ’ Αυτόν» (Ιωάν. 7:37-39). Η πρόσκληση αυ-

τή του μεγάλου Σωτήρα Χριστού ισχύει και για σήμερα. Ο σύγχρονος άνθρωπος, που μάταια προσπαθεί
να ξεδιψάσει με γήινα αγαθά και εφήμερες απολαύσεις,
θα ικανοποιήσει την εσωτερική του δίψα μόνον όταν
παραδώσει τον εαυτό του στον Χριστό.
Ο Απ. Πέτρος, στο δεύτερό του κήρυγμα μετά την Πεντηκοστή, κάλεσε και καλεί κάθε άνθρωπο ν’ αρχίσει
μια νέα ζωή. Με απλά λόγια, ξεκαθάρισε μια για πάντα τον τρόπο της ριζικής αλλαγής του ανθρώπου λέγοντας: «Μετανοήστε
για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες
σας, για να έλθουν καιροί αναψυχής από μέρος του Κυρίου»
(Πράξεις 3:19). Με τα λόγια αυτά, σφράγισε με απόλυτη βεβαιότητα τον τρόπο της σωτηρίας
του ανθρώπου.
Όποιος πραγματικά ζητά μια
καινούργια ζωή, θα τη βρει στην
ειλικρινή συντριβή και μετάνοια
μπροστά στον Κύριο.
Για να γίνεις, αγαπητέ μου,
ένας καινούργιος άνθρωπος,
πρέπει να πεθάνει μέσα σου ο
παλιός άνθρωπος της καταστροφής. Πρέπει απαραίτητα να
παραδεχτείς την πνευματική σου
αποτυχία, για να έρθουν καιροί
αναψυχής στη ζωή σου. Ο μεγάλος Σωτήρας μας κάνει τα πάντα καινούρια, μόνον όταν ο άνθρωπος αναγνωρίσει και ομολογήσει την αδυναμία του να γίνει
ελεύθερος και χαρούμενος. Η μετάνοια και η πίστη στον
Κύριο είναι δύο απαραίτητες πράξεις, που χαρίζουν τη
σωτηρία στον άνθρωπο. Αυτές τον ελευθερώνουν
από το εσωτερικό αποτυχημένο του παρελθόν και του
χαρίζουν μια υπέροχη ζωή εδώ κάτω στη γη και μια ακόμα πιο υπέροχη ζωή στην αιωνιότητα. Ο Ιησούς Χριστός
είπε: «Σας βεβαιώνω, όποιος πιστεύει σ’ Εμένα, αυτός έχει
την αιώνια ζωή».

Τι Εορτάζουμε την Πεντηκοστή;

Μη φοβάσαι

Πεντηκοστή έλαβε χώρα την πεντηκοστή ημέρα
από την Ανάσταση του Ιησού Χριστού (Πράξεις
β’ 1-41).
Σε ανάμνηση του γεγονότος αυτού, κάθε χρόνο, εορτάζουμε με ιδιαίτερη λαμπρότητα την εορτή της Πεντηκοστής, μια ημέρα πριν την εορτή του Αγίου Πνεύματος, και αυτό διότι θεολογικά η ημέρα αυτή θεωρείται η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας.
Η εορτή αυτή αντιστοιχεί με την επίσης μεγάλη ετήσια εορτή των Ιουδαίων η οποία στις Εβραϊκές Γραφές
(Παλαιά Διαθήκη) αποκαλείται Γιορτή του Θερισμού ή
Γιορτή των Εβδομάδων (Έξοδος 23:16· 34:22), η οποία
ήταν καθαρά γεωργική εορτή με τελείως διαφορετικό περιεχόμενο. Η τήρησή της λάβαινε χώρα την πεντηκοστή

Ο Θεός Μπορεί και Θέλει
να Σώσει την Ελλάδα
Πατρίδα μας χρειάζεται απαραίτητα
ένα μεγάλο πνευματικό ξύπνημα. Μια θεία
αφύπνιση από τον Κύριο. Οι εκατονταετίες
της σκλαβιάς και των
πολέμων δεν έδωσαν ευκαιρία στους πατέρες μας και
σε μας να δούμε άσπρες μέρες, ούτε και οδήγησαν ποτέ σε ειλικρινή αυτογνωσία και επιστροφή στον Κύριο.

Συνέχεια στη σελ. 4

Συνέχεια στη σελ. 2

Ο

Η

Πιστοί και μέλη της χορωδίας με τον πατέρα Δανιήλ,
μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγ.
Παύλου Ίντσεον.

Η χορωδία του Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου στο Μαθουσάν.

Η

Δεν με άφησε μόνο μου ο Πατέρας, γιατί εγώ κάνω πάντοτε αυτά
που του είναι ευάρεστα» (Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννη 8:29)

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,
Ο
αυτοί που γνωρίζουν προσωπικά τον Ιησού Χριστό και
ζουν τη χριστιανική ζωή κάθε
μέρα στο σπίτι τους, στη εργασία τους, στις κοινωνικές τους
σχέσεις και ιδιαίτερα στην
πνευματική και μυστηριακή ζωή
της Εκκλησίας, είναι συνηθισμένοι άνθρωποι, που μιλούν για
ασυνήθιστα πνευματικά πράγματα ως προς το σύγχρονο άνθρωπο, αλλά με συνηθισμένο
τρόπο, όπως η προσευχή.
Στο «Ανέσπερον Φως» πιστεύουμε πάρα πολύ στη δύναμη της προσευχής. Προσευχόμαστε στα σπίτια μας,
στην Εκκλησία και στην Αδελφότητά μας, τόσο για μας όσο
και για οποιονδήποτε μας το

ζητήσει. Πιστεύουμε ότι ο Παντοδύναμος και Πανάγαθος
Θεός θέλει να βοηθήσει κάθε
άνθρωπο, είτε η ανάγκη του, το
πρόβλημά του, η αρρώστια του
είναι μεγάλη είτε είναι μικρή.
Ο Θεός μπορεί και θέλει
να κάνει τα αδύνατα δυνατά.
Αυτό που δεν μπορεί να κάνει
ο άνθρωπος, το κάνει ο Θεός.
Σε όποιον αγαπά τον Θεό και
θέλει να ζει ως συνειδητός
Χριστιανός, ο Θεός κάνει στη
ζωή του αυτό που «μάτι δεν είδε και αυτί δεν άκουσε κι ούτε που τα ’βαλε ο λογισμός του
ανθρώπου» (Α’ Κορινθ. 2:9).
Δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί συνεχίζει να απαντά στις προσευχές μας.

• Ευχαριστώ τον Κύριο που, ενώ έπεσα, δεν έπαθα τίποτα.
• Ο Κύριος με φροντίζει και με βοηθά να ζω με τα απαραίτητα. Τον ευχαριστώ.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματά
μας.
• Ευχαριστώ τον Κύριο για τη χαρά που μας δίνει μέσα στη θλίψη.
• Ευχαριστώ για τη δύναμη που μου δίνει ο Θεός να ξεπερνώ
τις δυσκολίες.
• Ευχαριστώ τον Θεό που οι ιατρικές εξετάσεις του συζύγου
μου βγήκαν καλές.
• Έχω μεγάλο πρόβλημα στο πόδι μου. Ο Κύριος με βοηθά και
είμαι καλύτερα.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που στις δοκιμασίες είναι μαζί μου και
με φροντίζει.
• Ευχαριστώ τον Θεό που οι εγχειρήσεις που έκαναν οι
αδελφές μου ήταν επιτυχημένες.
• Έχω δύο ευλογημένα χρόνια στο Ανέσπερο Φως. Ευχαριστώ
τον Κύριο.
• Ευχαριστώ τον Ιησού Χριστό για την προστασία Του από κινδύνους, ορατούς και αόρατους.
• Ο Κύριος με προστάτεψε από φοβερό ατύχημα. Τον ευχαριστώ.
• Ευχαριστώ τον Χριστό που με ανέχεται και με φωτίζει να Τον
ακολουθώ.
• Ευχαριστώ για την ψυχική ειρήνη που δίνει ο Κύριος στη μητέρα μου στα γηρατειά της.
• Ο Θεός χάρισε εργασία στο
TO A N E Σ Π E P O N Φ Ω Σ
γιο μου. Τον ευχαριστώ.
•
• Δεν έχω λόγια να εκφράσω
Ορθόδοξη χριστιανική οικογενειακή
μορφωτική και κοινωνική εφημερίδα
την ευχαριστία μου στον
Εκδίδεται κάθε ΔIMHNO
Θεό
που μ’ αγαπά τόσο πο•
λύ.
Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκφράζει την
άποψη του συντάκτη του
• Η δοκιμασία που πέρασα
•
την εβδομάδα αυτή ήταν
Ιδιοκτησία
μεγάλη. Ευχαριστώ τον ΚύΟρθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα
«ΤΟ AΝΕΣΠΕΡΟΝ ΦΩΣ»
ριο που μ’ ελευθέρωσε.
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

ριος να μην τους δεχτεί
και να μην τους συγχωρήσει.
Η πρώτη μεγάλη ανάγκη του λαού μας είναι η επιστροφή στον Θεό. Όταν μιλάμε
για επιστροφή στον Θεό, δεν
εννοούμε κάτι το εξωτερικό και
το τυπικό. Εννοούμε πρώτα απ’
όλα μια ειλικρινή και τίμια διάθεση για τέλεια απαλλαγή από
την αμαρτωλή ζωή, την ανεξάρτητη ζωή μακριά
από τον Θεό. Και δεύτερον, μια ειλικρινή συγνώμη στον Θεό, αναδημιουργία και ριζική
αλλαγή της ζωής.
Μια καινούργια από τον Θεό γέννηση της θέλησής μας, της καρδιάς μας, του νου μας, ολόκληρης της προσωπικότητάς μας. Τίποτα το μερικό και περιορισμένο, τίποτα το εγωιστικό δεν
θα μας κάνει δεκτούς από τον Θεό. Η ολοκληρωτική, απόλυτη, άνευ όρων παράδοση του εαυτού μας θα φέρει την «άνωθεν γέννησή μας» και
τη δημιουργία μιας καινούργιας κοινωνίας.
Επειδή υπόσχεται και προ(σ)καλεί τον κάθε άνθρωπο, μα και τον κάθε λαό: «Εάν με ακούσετε, θα φάτε τα αγαθά της γης».

Μη φοβάσαι

Η άγνοια μαστίζει και θα
μαστίζει το λαό μας, η
άγνοια στις απαιτήσεις του
Θεού, στη στάση και στη θέση
που πρέπει να πάρουμε μπροστά Του για να μπει ο Παντοδύναμος και Πανάγαθος Θεός
δυναμικά στη ζωή της βασανισμένης μας Πατρίδας.
Στην ιστορία της ανθρωπότητας, αρχίζοντας από την Π. Διαθήκη και το
λαό Ισραήλ, βλέπουμε καθαρά ότι ο μόνος τρόπος για να φανεί ο Θεός δυνατός στη ζωή των
ανθρώπων, ήταν και είναι η ειλικρινής ταπεινή στροφή στον Θεό. Όσες φορές ο λαός γύριζε στον Θεό μετανιωμένος, ο Κύριος τους δεχόταν, τους συγχωρούσε και τους χάριζε ειρήνη και υλικά αγαθά. Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε τα παρακάτω: «Από την πείνα και τη
δίψα υπέφεραν και κάθε ελπίδα για ζωή τούς
είχε εγκαταλείψει. Τότε μέσα στη θλίψη τους
στον Κύριο κραυγάσαν κι Αυτός τους λύτρωσε
απ’ όλες τους τις αγωνίες….. Τους έβγαλε από
το ζοφερό σκοτάδι και τα δεσμά τους τα ’σπασε» (Ψαλμ. 107:5,6,13,14). Είναι αδύνατον, τόσο οι πιστοί όσο και οι αδιάφοροι στα πράγματα
του Θεού, να μετανοήσουν ειλικρινά και ο Κύ-

Μιχάλης Κανταρτζής

AΛ HΘINEΣ IΣTOPIEΣ

Πτώση και Ανάσταση

Ή

ταν κοπέλα που προερχόταν από θεοσεβή οικογένεια. Μεγάλωσε στο Κατηχητικό
Σχολείο και είχε ευλάβεια πρωτόγνωρη. Μα
σαν κατέβηκε στην πρωτεύουσα για σπουδές, τα ξέχασε όλα. Μια φορά, καθώς άνοιξε το ραδιόφωνο, άκουσε κάποιον να λέει πως ο Χριστός αλλάζει τον άνθρωπο. Το έκλεισε με λύσσα. Άρχισε να
κατρακυλά στην αμαρτία χωρίς σταματημό. Έπαιρνε ναρκωτικά για να ξεχνάει. Νόμιζε πως είναι
ελεύθερη, γιατί έκανε ό,τι ήθελε. Στους γονείς
της έλεγε το ένα ψέμα μετά το άλλο. Η καρδιά της
είχε σκληρύνει. Τους ζητούσε συνεχώς χρήματα στο
τηλέφωνο, με τρόπο που τους πλήγωνε: «Με γεννήσατε. Με ρωτήσατε; Πληρώνετέ με τώρα!»
Μια μέρα το L.S.D. τής δημιούργησε μια παράξενη
παραίσθηση, πως η ψυχή της έφυγε από το σώμα της. Συγκλονίστηκε. «Άρα υπάρχει ψυχή, υπάρχει κόλαση και ουρανός. Δεν θέλω να πάω στην κόλαση», άρχισε να μονολογεί.
Ήταν η απαρχή της επιστροφής. Ήρθε στον εαυτό της, αναγνώρισε την κατάντια της. Θυμήθηκε
τον Θεό, την Αγία Γραφή που διάβαζε μικρή. Ξεκίνησε να προσεύχεται ο Χριστός να την αλλάζει. Ο
διάβολος την πολέμησε, μα η αγάπη του Θεού την
κέρδισε. Το Πνεύμα Του την αναγέννησε. Η ανοιχτή

EΓΓPAΦH ΣYNΔPOMHTH

αγκαλιά του Χριστού τη δέχτηκε, την ελευθέρωσε,
τη γέμισε.
Ο Χριστός σώζει και σήμερα. Ας μην πάψουμε να προσευχόμαστε για τα άσωτα παιδιά μας,
με πίστη στον Μεγαλοδύναμο. Έχει τρόπους να φέρνει το ξύπνημα, να βρίσκει το χαμένο, να επαναφέρει το απολωλός. Χρειάζεται όμως την πίστη μας.
Για τον άσωτο γιο λέει η Αγία Γραφή: «Επειδή
αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και ξανάζησε και ήταν
χαμένος και βρέθηκε». Και άρχισαν να ευφραίνονται!!
Ας μην ξεχνάμε πως ο Θεός μάς αγαπά και δεν θέλει κανένας άνθρωπος, και μάλιστα νέος, να χαθεί.

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
Η Συμπεριφορά μας Μπροστά στα Παιδιά μας

Π

ριν μερικά χρόνια, παρακολούθησα ένα σεμινάριο για την
οικογένεια. Ο ομιλητής ήταν
ένας γαλήνιος άνθρωπος, πολύ μορφωμένος, μεγάλος σε ηλικία και με
κάτασπρα μαλλιά. Έλεγε εξαιρετικά
πράγματα. Όταν ήρθε στο θέμα του
διαζυγίου, μεταξύ άλλων είπε: «Όταν
ήμουν μικρό παιδί, οι γονείς μου μάλωσαν πάρα πολύ μπροστά μου. Τα τραύματα που γέμισαν την ευαίσθητη παιδική μου ψυχή, είναι ζωντανά ακόμα και σήμερα».
Αν θέλεις να είσαι αγαπητέ μου ένας σωστός γονιός,
πάρε τη δυναμική απόφαση να μη μαλώνεις ποτέ
μπροστά στα παιδιά σου. Μην υβρίζεις η υποτιμάς και
συκοφαντείς τον/την σύζυγό σου μπροστά στα παιδιά σου.
Κάνε υπομονή όταν τα παιδιά σου είναι μπροστά και μίλησε αργότερα, όταν θα είστε μόνοι και πιο ψύχραιμοι. Τα
παιδιά μας είναι τρυφερές προσωπικότητες, που πληγώ-

νονται ανεπανόρθωτα. Όταν μεγαλώσουν, δεν θα μπορούν να φερθούν σωστά, ούτε σε σένα που θα έχεις γεράσει ούτε στο σύζυγό τους. Όσο δίκιο κι
αν έχουμε, χρειάζεται, για το καλό των
παιδιών μας, να συγκρατιόμαστε.
Ο Απ. Παύλος στο θέμα αυτό μας
φωτίζει με τα παρακάτω λόγια: «Όλα
μου επιτρέπονται, αλλά όλα δεν συμφέρουν. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά εγώ δεν θα αφήσω τον εαυτόν μου να εξουσιαστεί από τίποτα» (Α’ Κορινθ. 6:12). Ενώ, λοιπόν, μπορούμε να αμυνθούμε ή να επιτεθούμε στο σύζυγό μας με δυναμικό τρόπο, δεν το κάνουμε, για το καλό των παιδιών μας. Και ο Θεός που βλέπει ότι δεν ζητάμε το δίκιο μας ούτε αντιδρούμε με απρεπή τρόπο, θα μας χαρίσει οπωσδήποτε τη δική Του ειρήνη, αλλά και την ικανοποίηση ότι κάναμε το σωστό, παραμερίζοντας τον εγωισμό και την υπερηφάνεια μας.
Μιχάλης Κανταρτζής

Ιστορική Μνήμη της Άλωσης της Πόλης

Η

άλωση της Βασιλεύουσας δεν έγινε απροσδόκητα,
το Μάρτιο του 1453. Υπήρξαν σοβαρές αιτίες, εσωτερικές και εξωτερικές, που έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Εσωτερικά, κατέτρωγαν τα σπλάχνα της οι εμφύλιες διαμάχες, οι κοινωνικές αντιθέσεις, η οικονομική
καταβαράθρωση και η εκμηδένιση της στρατιωτικής και ναυτικής δύναμης. Εξωτερικά, οι επιδρομές των Βουλγάρων,
Σέρβων και άλλων βαρβαρικών φύλων.
Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους σταυροφόρους, το 1204, η βυζαντινή αυτοκρατορία
δεν επανήλθε ποτέ στην πρώτη της αίγλη και δεν κατόρθωσε
να ανασυνταχθεί. Τα κρατίδια που δημιουργήθηκαν από τους
Φράγκους εξασθένισαν την πρώτη της δύναμη και ενότητα.
Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι πάντοτε η Δύση επιθυμούσε την Ανατολή. Το βυζαντινό κράτος περιορίστηκε
στη Βασιλεύουσα και σε ελάχιστες κτίσεις. Μετά το θάνατο
του Ιωάννη Η’ Παλαιολόγου, ο θρόνος του Βυζαντίου περιήλθε στον αδερφό του, Κων/νο ΙΑ’ Παλαιολόγο. Ο γενναίος
αυτός αυτοκράτορας, με το σεμνό του βίο και το μαρτυρικό του τέλος, έγινε ιερό σύμβολο του Ελληνισμού και τον
ενέπνευσε για την ανάσταση του γένους. Ο Μωάμεθ είχε
διατάξει πολλές επιθέσεις εναντίον της Πόλης. Αλλά όλες
απέτυχαν. Ο στρατός του Σουλτάνου ήταν πολυάριθμος. Ο
Αυτοκράτορας δεν είχε επάρκεια για να καλύψει τις ανάγκες. Μετά από την ηρωική απάντηση του Κων/νου Παλαιολόγου στον Μωάμεθ, για άρνηση της παράδοσης της
Πόλης, ο Σουλτάνος έγινε έξω φρενών.
Οι Τούρκοι ετοιμάζονται για την επίθεση. Στο ναό της
Αγίας Σοφίας τελείται η τελευταία Θεία Λειτουργία. Βασιλιάς, άρχοντες, αξιωματούχοι και όλος ο λαός προσευχήθηκαν και μετέλαβαν των Αχράντων Μυστηρίων. Ο
Κωνσταντίνος μάχεται σκληρά στο πιο ευαίσθητο σημείο
των τειχών. Εκεί, στην Πύλη του Ρωμανού, χτυπά και χτυπιέται. Πληγώνεται όμως θανάσιμα και πέφτει. Με την πτώ-

BOHΘ EIA
ΣTOYΣ ΛAOYΣ
H OPΘOΔOΞH IEPAΠOΣTOΛH

ΚΟΡΕΑ
Συνέχεια από τη σελ. 1

1. Νέοι κληρικοί. Χειροτονεί νέους Κορεάτες κληρικούς.
Ιερείς και διακόνους.
2. Εισδοχή νέων μελών. Αυτό γίνεται μετά από μακροχρόνια
κατήχηση.
3. Κατασκηνωτικό έργο. Τόσο στις θερινές όσο και στις χειμερινές κατασκηνωτικές περιόδους στις πόλεις Τζοντσoύν και Πουσάν δίδεται η ευκαιρία σε πολλά παιδιά
να πάρουν μέρος.
4. Εκδοτικοί οίκοι της Ι. Μητροπόλεως Κορέας. Για τη διά-

ση του Κωνσταντίνου “εάλω η Πόλις”. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος με την αγέρωχη απάντησή του κατατάσσεται στη
χορεία των μαρτύρων της πίστεως και της Πατρίδας. Οι
ιστορικοί της Αλώσεως περιγράφουν με έντονη δραματικότητα σπαραχτικές σκηνές του ολέθρου. Έσερναν για τα
σκλαβοπάζαρα άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ιερείς, μοναχούς.
Βεβήλωναν ιερά σκεύη, σκόρπιζαν άγια λείψανα και
έκαιγαν εικόνες.
Η Άλωση της Πόλης υπήρξε ένα από τα πιο μεγάλα γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας. Το Βυζάντιο, εκτός από
τη συμβολή του στον παγκόσμιο πολιτισμό, είχε συγκρατήσει
ως κυματοθραύστης αναρίθμητες επιδρομές βαρβάρων και
είχε σώσει τη Δύση. Σ’ αυτό οφείλεται ο κοινωνικός, πολιτικός και πολιτιστικός χάρτης της Ευρώπης. Γιατί το
Βυζάντιο διαφύλαξε τον ελληνικό πολιτισμό. Η αρχαία ελληνική σκέψη και το πνεύμα μεταλαμπαδεύτηκαν στον Λατινικό κόσμο μέσω του Βυζαντίου μεταξύ 10ου και 15ου αιώνα.
Ο υπόδουλος Ελληνισμός συντήρησε την πίστη του μέσω των θρύλων και των δημοτικών τραγουδιών για την ανάσταση του γένους. Ο θεοσεβής λαός κρατάει τις ελπίδες
του, παρηγορεί και τραγουδά απολυτρωτικά: “Πάλι με
χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα ’ναι”.
Ηλιοπούλου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός
δοση του Ορθόδοξου λόγου στην Κορεατική κοινωνία εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν οκτώ νέα βιβλία.
5. Η Νέα ιστοσελίδα της Ι. Μητροπόλεως. Πολλοί μέσω της
ιστοσελίδας μαθαίνουν για την ύπαρξη της Ορθόδοξης
Εκκλησίας στην Κορέα.
6. Καθεδρικός ιερός Ναός του Αγ. Νικολάου στη Σεούλ,
πολιτιστικό μνημείο της Κορέας. Ο Ναός κτίστηκε όταν
κατεδαφίστηκε ο Ναός που έκτισαν οι πρώτοι Ρώσοι Ιεραπόστολοι το 1903.
7. Ιερός Ναός Της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Τζοντσούν. Ο καθεδρικός Ναός του Αγ. Νικολάου χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο μνημείο.
8. Διαλέξεις περί Ορθοδόξου Πίστεως. Διάφορα Πανεπιστήμια και Θεολογικές Σχολές ετερόδοξων προσκαλούν
Ορθόδοξους ομιλητές.
9. Σχέσεις με τα των ετεροδόξων. Έχουμε ένα ειλικρινή
διάλογο με τους ετεροδόξους.
10. Μαθήματα Αγιογραφίας. Η τέχνη της βυζαντινής αγιογραφίας διδάσκεται στην Κορέα. Ο ζήλος είναι μεγάλος.

Παιδική Γωνιά
Ο Νίκος και ο Λούης
Όταν γεννήθηκε ο Νίκος ήταν ένα τέλειο και
όμορφο αγοράκι. Αργότερα όμως, συνέβη ένα
ατύχημα που τον άφησε ανάπηρο για όλη
του τη ζωή!
Όταν ο Νίκος ήταν στην πέμπτη τάξη του
Δημοτικού, γνωρίστηκε με τον Λούη. Ο
Λούης ήταν ένα πολύ ζωηρό παιδί. Ξεστόμιζε βρώμικες λέξεις και χαλούσε το παιχνίδι της παρέας με τη συμπεριφορά του. Στα
διαγωνίσματα αντέγραφε και δεν άκουγε ούτε τους γονείς του ούτε τους δασκάλους του.
Ο Νίκος προσπαθούσε να τον βοηθήσει.
Του έλεγε ότι ο Θεός λυπάται μ’ αυτά που
κάνει και τον παρακαλούσε να πάει μαζί του
στην Εκκλησία. Ο Λούης όμως αντιδρούσε
και τον ειρωνευόταν λέγοντας:
– Εσύ πήγαινε κυρ-κατηχητούρη, εμένα
άσε με ήσυχο!
Οι γονείς του Νίκου ανησυχούσαν και
του έλεγαν να προσέχει από την κακή
επιρροή του Λούη. Μια μέρα ο Λούης είπε:
– Έχω ανακαλύψει μια λίμνη που απέχει
έξι χιλιόμετρα από ’δω. Έχει καθαρό νερό και
είναι ό,τι πρέπει για κολύμπι. Έλα μαζί μου.
Τι λες;
– Και πώς θα πάμε; ρώτησε ο Νίκος.
– Με τον ίδιο τρόπο που πηγαίνω εγώ, είπε με πονηριά ο Λούης. Κατόπιν, δείχνοντας
το ρολόι του πρόσθεσε. Με το φορτηγό τρένο των δώδεκα!
– Τι εννοείς; ρώτησε με έκπληξη ο Νίκος.
– Σίγουρα είσαι καθυστερημένο! Δεν
άκουσες ποτέ σου για λαθρεπιβάτες που
«τρυπώνουν» στα τρένα;
– Α... αυτά δεν είναι για μένα, φίλε μου, είπε ο Νίκος κάνοντας μερικά βήματα πίσω.
– Δηλαδή, εγώ είμαι ο μόνος θαρραλέος που τολμά να πηδήξει κρυφά πάνω στα
τρένα; είπε με κομπασμό ο Λούης.
– Κι εγώ θα τολμούσα, όμως….
– Μήπως φοβάσαι τους γονείς σου; τον
διέκοψε ο Λούης.
– Όχι δεν τους φοβάμαι, αλλά τους αγαπώ και υπολογίζω τη γνώμη τους, είπε ο Νίκος με σταθερότητα.
– Είσαι δειλός και φοβητσιάρης, τον ειρωνεύτηκε ο Λούης.
– Ε, λοιπόν θα σου αποδείξω ότι δεν είμαι, είπε με πείσμα ο Νίκος και συμφώνησε
να πάει μαζί του.
Με την κουβέντα πέρασε η ώρα και τα
δύο αγόρια τρέξανε να προλάβουν το τρένο. Το τρένο όμως είχε ξεκινήσει και με ταχύτητα άφηνε το σταθμό. Ο Νίκος πρώτος
κρεμάστηκε στο βαγόνι και προσπάθησε να
συρθεί μέσα. Επειδή όμως το τρένο έτρεχε,
γλίστρησε και ξαφνικά βρέθηκε κάτω από το
βαγόνι. Τρομαγμένος τραβήχτηκε για να γλιτώσει, μα … τον πρόλαβαν οι πίσω ρόδες του
βαγονιού και του έκοψαν το χέρι! Ο Λούης
όταν τον είδε σωριασμένο μέσα στα αίματα, νόμισε ότι ήταν νεκρός. Τον εγκατέλειψε
κι άρχισε να τρέχει πανικόβλητος. Αφού το
τρένο απομακρύνθηκε, ο σταθμάρχης είδε
το Νίκο και ειδοποίησε ασθενοφόρο για να
τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.
Έτσι τραγικά τερματίστηκε η φιλία του Νίκου με το Λούη. Ο Νίκος όμως, επειδή ξέχασε τα λόγια των γονιών του, πλήρωσε πολύ ακριβά την κακή επιρροή του φίλου του.
Τα λόγια του Θεού, παιδιά μου, μας βοηθούν και μας προστατεύσουν. «Μην αφήνετε κανένα να σας παρασύρει. Καθένας
μπαίνει σε πειρασμό από τη δική του επιθυμία. Αυτή τον παρασύρει και τελικά τον
εξαπατάει. Έπειτα, η επιθυμία αυτή συλλαμβάνει το κακό και γεννάει την αμαρτία. Και
η αμαρτία όταν ολοκληρωθεί, φέρνει το θάνατο» (Ιάκωβος 1:14-15).

σελ. 4
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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Η Νίκη Εναντίον της Θλίψης
Άγιος Μάρκος ο Ασκητής γράφει στο
Ο
έργο του «Περί πνευματικού νόμου»:
«Κάθε αθέλητη θλίψη να σου γίνεται αφορμή να θυμάσαι τον Θεό και ποτέ δεν θα σου
λείψει αφορμή προς μετάνοια». Και ο δρόμος της μετάνοιας, της καθημερινής και
αδιάκοπης μετάνοιας, είναι εκείνος που
οδηγεί στη σωτηρία μας. Γιατί μέσα στη μετάνοια βρίσκουμε την Αγία Τριάδα των
αρετών: Την ταπείνωση, την αγάπη και την υποταγή στο θέλημα του Θεού.
Και λέει ακόμα ο Άγιος Μάρκος: «Τις θλίψεις του παρόντος να τις ανταλλάξεις
προκαταβολικά με τα μελλοντικά αγαθά και ποτέ δεν θα ατονήσει ο αγώνας σου
από αμέλεια».
Καθημερινές και διάφορες είναι οι θλίψεις όλων μας. Ας τις καταθέτουμε όλες
με ταπείνωση στην Τράπεζα του Θεού, που τις δέχεται και τις μετατρέπει σε ουράνια δωρήματα και αγαθά. Γιατί η κατά Θεόν θλίψη καθαρίζει την καρδιά
και το νου μας και προσελκύει το θείον έλεος. Ο ίδιος Άγιος εξηγεί: «Κάθε
λυπηρό περιστατικό φέρνει στον φρόνιμο άνθρωπο τη μνήμη του Θεού και προκαλεί ανάλογη θλίψη σ’ εκείνον που λησμονεί τον Θεό».
Όλοι οι Άγιοι, και πρώτος ο Υπεράγιος Χριστός, μας δίδαξαν με τη ζωή τους
ότι είναι σκληρός ο αγώνας, ο πνευματικός, και χρειάζεται να πιέζουμε συνεχώς τον εαυτόν μας και να τον οδηγούμε στη στενή πύλη της υπακοής. Ο Άγιος
Μακάριος ο Αιγύπτιος γράφει: «Πρέπει να γνωρίζεις ότι μέσα στις θλίψεις και
στα παθήματα, στην υπομονή και στην πίστη είναι κρυμμένες οι υποσχέσεις
του Θεού, όπως επίσης και η δόξα και η απόκτηση των ουρανίων αγαθών. Γιατί το σιτάρι που σπέρνεται στη γη ή και το δέντρο που μπολιάζεται, είναι ανάγκη
να δοθεί πρώτα στη σήψη και στην ατιμία φαινομενικά, κι έτσι να απολαύσουμε
ύστερα την ομορφιά και τον πολλαπλάσιο καρπό τους!» Το ίδιο νόημα εκφράζει
και ο Απόστολος: «Πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού». Και ο Κύριος λέγει: «Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας» και «στον κόσμο θα έχετε θλίψεις».
Μιχάλης Κανταρτζής

Τι Εορτάζουμε την Πεντηκοστή;
Συνέχεια από τη σελ. 1

ημέρα μετά τις 16 Νισάν του ιουδαϊκού ημερολογίου, την ημέρα κατά
την οποία η κεφαλή κάθε οικογένειας
προσέφερε στον Θεό ένα δεμάτι κριθάρι, που υποδήλωνε την επιθυμία για
ειρηνική σχέση μαζί Του (Λευιτικό
23:15, 16). Οι προσφορές για αυτή τη
γεωργική γιορτή γίνονταν μέσω του ιερατείου αρχικά στην Σκηνή του Μαρτυρίου, ενώ αργότερα στον Ναό στην
Ιερουσαλήμ.
Την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβε χώρα η επιφοίτηση του Αγίου
Πνεύματος στους 12 μαθητές (περιλαμβανομένων και των αποστόλων
του Ιησού) οπότε, σύμφωνα με τις
Πράξεις των Αποστόλων, έλαβαν το
Άγιο Πνεύμα μιλώντας σε ξένες γλώσσες (γλωσσολαλιά) «για τα θαυμαστά
έργα του Θεού», γεγονός που έγινε
αντιληπτό από Ιουδαίους και προσήλυτους που ήταν στην Ιερουσαλήμ για
τη γιορτή των Εβδομάδων. Ως αποτέλεσμα, έπειτα και από το κήρυγμα του
Πέτρου, βαφτίστηκαν εκείνη την ημέρα 3.000 νέα μέλη της χριστιανικής εκκλησίας (Πράξεις 1:13-15, 2:1-41).
Εκείνη η ημέρα ήταν 50 ημέρες μετά
την ανάσταση του Ιησού Χριστού
που συνέπεσε στις 16 Νισάν.
Η «Πεντηκοστή» άρχισε να γιορ-

Ο ιερός Χρυσόστομος μάς
καλεί σε Ιεραποστολή
«Μην υποτιμάς το έργο της
μεταστροφής λίγων ανθρώπων, επειδή δεν είσαι σε θέση
να σώσεις όλη την οικουμένη·
και μην αφεθείς να αποξενωθείς από την επιδίωξη των
μικρών κατορθωμάτων, επειδή συνεπαίρνεσαι από τα μεγάλα.
Κι αν δεν καταφέρνεις να
μεταστρέψεις εκατό, φρόντισε για τους δέκα που μπορείς·
κι αν πάλι οι δέκα υπερβαίνουν τις δυνάμεις σου, μην
περιφρονήσεις τους πέντε· κι
αν ακόμα δεν μπορέσεις πέντε, ας είναι κι ένας· και στο
τέλος – τέλος κι ένα να μην πετύχεις να μεταστρέψεις, μη
σε πιάσει απελπισία και μη
σταματήσεις να προσφέρεις.
Δεν βλέπεις που και οι
εμπορικές συναλλαγές γίνονται και με ασήμι, όταν σπανίζει το χρυσάφι; Αν δεν δείχνουμε περιφρόνηση στα μικρά, θα ‘ρθει κι η ώρα ν’ αναλάβουμε και τα μεγάλα· αν
όμως δεν καταδεχόμαστε να
καταπιαστούμε με τα μικρά,
ούτε και με τα μεγάλα θα
ασχοληθούμε εύκολα» ( PG
61, 30). Και λέει η Γραφή πως
«πολλάς κώμας των Σαμαρειτών ευηγγελίσαντο» (Πραξ. η΄
25). Πρόσεξε πώς κατόρθωναν

να διαβαίνουν τους δρόμους·
και με τι αποτελέσματα! Τέτοιες περιοδείες θα ’πρεπε κι
εμείς να ενεργούμε. Αλλά γιατί μιλώ για περιοδείες; Πολλοί
έχουν στην ιδιοκτησία τους
χωριά και συνοικισμούς όπου
χρειάζεται να γίνει ιεραποστολή και δείχνουν αδιαφορία
και δε λένε μια κουβέντα. Για
να γίνει όμως λουτρό στο χωριό τους και ν’ αυξηθούν οι πιστώσεις και να διαμορφωθούν
πλατείες και ν’ ανεγερθούν
οικοδομές φροντίζουν με το
παραπάνω· για να καλλιεργηθούν ψυχές, τίποτε (PG 60,
146).

OΛA ΔYNATA ME THN ΠPOΣEYXH
τάζεται από τους αποστολικούς χρόνους είτε στο ναό των Ιεροσολύμων
μαζί με τους Ιουδαίους (Πράξεις κ’16),
είτε χωριστά. Σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς Πατέρες και συγγραφείς του β’ μισού του 4ου αιώνα γίνεται λόγος περί του εορτασμού από
τους αποστολικούς χρόνους όπου κατά την εορτή αυτή γινόταν και η βάπτιση των κατηχουμένων, όπου και
για το λόγο αυτό συνεχίζεται και ψάλλεται ο τρισάγιος ύμνος: «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε…».
Η Πεντηκοστή είναι εβδομαδιαία
εορτή δηλαδή εορτάζεται όλες τις
ημέρες της εβδομάδας με ιδιαίτερη
έξαρση το Σάββατο. Από τις μεθεόρτιες
ημέρες ξεχωρίζει η Δευτέρα που είναι
αφιερωμένη στο Άγιο Πνεύμα όπου
και επαναλαμβάνεται ομοίως όλη η
ακολουθία της Κυριακής.
πηγή: www.dogma.gr

Η επίκληση του ονόματος του Κυρίου
«Όπως όσο πιο πολλή βροχή πέφτει στη γη, τόσο πιο πολύ την
απαλαίνει, έτσι και τη γη της καρδιάς μας τη χαροποιεί και την
ευφραίνει το άγιο όνομα του Χριστού, όταν φωνάζουμε και το
επικαλούμαστε».
(Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος)

Ν

α παρακαλούμε κατ’ αρχάς η
προσευχή μας να έχει ως αποτέλεσμα να έρθουν σε θεοσέβεια
όσοι ζουν και όσοι θα ζήσουν. Εγώ
στην προσευχή μου λέω: «Παράτεινον το έλεος Σου τοις γινώσκουσί Σε» και προσθέτω «και τοις
μη γινώσκουσί Σε». Ακόμα λέω:
«Κύριε, σώσον τους ασεβείς». (Βέβαια η Εκκλησία καλά κανόνισε να
λέει «Κύριε, σώσον τους ευσεβείς...», γιατί μπορεί να βρίζουν οι
ασεβείς, επειδή προσεύχονται γι’
αυτούς).
Όταν πάλι ο ιερέας λέει «Υπέρ
των εντειλαμένων ημίν τοις αναξίοις εύχεσθε υπέρ αυτών», προσθέτω και «υπέρ των μη εντειλαμένων». Γιατί πρέπει να προσευχόμαστε και γι’ αυτούς που μας ζήτησαν
να προσευχηθούμε, αλλά και γι’
αυτούς που δεν μας ζήτησαν, και
για τους γνωστούς και για τους
αγνώστους.
Τόσες χιλιάδες άνθρωποι υπάρχουν που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη
και σοβαρότερα προβλήματα από
αυτούς που μας ζήτησαν να προσευχηθούμε. Να κάνουμε προσευ-

χή και για όσους έχουν αδικηθεί, να
φανεί το δίκαιο· να δοθεί χάρη
στους φυλακισμένους, να πιάσει
τόπο η ταλαιπωρία που πέρασαν
και να βοηθηθούν. Όταν βάζω ξύλα
στη φωτιά, δοξολογώ τον Θεό και
λέω: «Ζέστανε, Θεέ μου, όσους δεν
έχουν ζεστασιά». Όταν πάλι καίω τα
γράμματα που μου στέλνουν, τα
διαβάζω και μετά τα καίω, γιατί
έχουν και θέματα και απόρρητα και
εξομολογήσεις, λέω: «Να τους κάψει ο Θεός όλα τα κουσούρια. Να
τους βοηθάει ο Θεός να ζουν πνευματικά και να τους αγιάζει».
Όσιος Παΐσιος

