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Η Θεραπεία τ ου Άγχ ους

BOHΘ EIA
ΣTOYΣ ΛAOYΣ
H OPΘOΔOΞH IEPAΠOΣTOΛH

Επισκοπή Μπραζαβίλ
& Γκαμπόν
Στα τροπικά δάση της βροχής, στα χείλη του
θρυλικού ποταμού Κονγκό και των παραποτάμων
του, ζουν οι βραχύσωμοι Πυγμαίοι. Τους βλέπεις
στεφανωμένους με «φύλλα αλήθειας» στο μέτωπο, γιατί αγνοούν την έννοια του ψεύδους. Οι
Πυγμαίοι ακολουθούν το παρελθόν τους, ζώντας
κατά κυριολεξία στην ελευθερία της ζούγκλας.
Η Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής, ευαισθητοποιημένη από τη ζωή των
Πυγμαίων έχει αγκαλιάσει με στοργή ένα χωριό
τους κοντά στη μικρή πόλη Impfondo, στο βορειοανατολικό τμήμα του Κονγκό-Μπραζαβίλ.
Ο Επίσκοπος Μπραζαβίλ και Γκαμπόν π.
Παντελεήμων δεν είναι ένας συνηθισμένος ιεράρχης. Είναι ένας ιεραπόστολος, ο οποίος
κυριολεκτικά δρα μέσα στη ζούγκλα. Πρόσφατα μετέβη στο τροπικό δάσος όπου κατοικεί η φυλή των Πυγμαίων, η οποία έχει μεταστραφεί στην
ορθόδοξη πίστη, μίλησε για την Ανάσταση του Χριστού και προσέφερε ποσότητα αλατιού και σαπουνιού, υλικών απαραίτητων για τον τρόπο ζωής τους.
Όταν ρωτήθηκε πώς τα βγάζει πέρα οικονομικά απάντησε: «Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες.
Η σύγχρονη οικονομική κρίση που ταλανίζει την
Ελλάδα, ταλανίζει και την Ιεραποστολή. Σας φέρνω το παράδειγμα του φαρμάκου κατά την ελονοσίας που μαστίζει την Αφρική και σκοτώνει
εκατομμύρια ανθρώπους, κυρίως παιδιά. Το κόστος του δεν υπερβαίνει τα 10 ευρώ, όμως οι γηγενείς δεν διαθέτουν αυτό το ποσό και πεθαίνουν».
Η Επισκοπή Μπραζαβίλ και Γκαμπόν είναι νεόφυτη. Ιδρύθηκε από το παλαίφατο (φημισμένο
από παλιά) Πατριαρχείο Αλεξανδρείας το
2012 και ο Θεοφ. Επίσκοπος
κ. Παντελεήμων είναι από
το 2013 ο πρώτος ΠοιμενάρΟ Επίσκοπος Παντελεήμων και
χης της που
Πυγμαίοι
φέρει την τεράστια ευθύνη
ενώπιον του
Χριστού και
της ιστορίας
της να θέσει,
με την χάρη
του Θεού, σωΟ Επ. Παντελεήμων μεταλαμβάνει
στά
και γερά
Πυγμαίους
θεμέλια για το
μέλλον. Προς
το παρόν υπάρχουν οκτώ Ενορίες με επτά
ιερείς, καθώς
και τρεις υποψήφιοι προς
Διανομή ρούχων σε παιδιά στο
χειροτονία.
Impfondo

ο άγχος είναι μια σχετικά καινούργια ψυχική
ασθένεια. Πριν από μερικές δεκαετίες, το άγχος
ήταν άγνωστο όπως το ζούμε και το βιώνουμε
σήμερα. Το άγχος εκφράζει με αντικειμενικό τρόπο την
εποχή μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος πληρώνει με το άγχος το τίμημα της ραγδαίας τεχνικής και επιστημονικής προόδου και της ακόρεστης επιθυμίας του για περισσότερα υλικά αγαθά και μέσα. Τα άψυχα πράγματα απόκτησαν προτεραιότητα και έκαναν τον
άνθρωπο να πιστέψει
ότι όσα περισσότερα
υλικά αγαθά αποκτήσει,
τόσο πιο ευτυχισμένος
και ικανοποιημένος θα
γίνει. Βρήκε και βρίσκει
τον εαυτό του φορτωμένο με άγχη και ψυχικά
βάρη, που κάνουν τη
ζωή του αφόρητη και
τυραννική.
Στο «άγχος» το άτομο ζει το δράμα της
εσωτερικής ενοχής, της
«αμαρτίας», του «κακού», της «αδυναμίας» του. Συνειδητά ή ασυνείδητα, το βάρος της ενοχής του ανθρώπου, που οφείλεται στην απομάκρυνσή του από τον
Θεό, υπάρχει βαθιά μέσα του και καθώς καθημερινά μεγαλώνει όλο και πιο πολύ, ο άνθρωπος ζει μια ανυπόφορη και δυστυχισμένη ζωή.
Ας λογικευτούμε όμως.
Ξέρουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Ο
άνθρωπος δημιούργησε το άγχος. Τότε έργο του Θεού είναι να θεραπεύσει το άγχος. Δεν υπάρχει κανένας άλλος να γνωρίζει καλά τον άνθρωπο όσο ο Θεός. Ο Θεός και μπορεί και θέλει να ελευθερώσει τον
άνθρωπο από το άγχος. Ο Θεός ξέρει από τι πάσχει κάθε άνθρωπος που βρίσκεται μακριά Του και Αυτός μπορεί να τον θεραπεύει.
Όσο απλή κι αν φαίνεται η λύση αυτή, στην πραγματικότητα είναι η πιο αληθινή και η πιο λογική. Γιατί, αν οι εξωτερικές κακές επιδράσεις και οι εσωτερικές κακές τάσεις και επιθυμίες δημιουργούν το άγχος,

τότε είναι ανάγκη, άλλες δυνάμεις έξω από τον άνθρωπο να ενεργήσουν για να ελευθερωθεί. Πρέπει ο
σύγχρονος άνθρωπος να ξαλαφρώσει, να πετάξει από
πάνω του το βάρος και όχι να αυξήσει το βάρος. Η αύξηση των υλικών αγαθών και μέσων, η ικανοποίηση της
σάρκας, η αλαζονική, επιδεικτική ζωή, αντί να κάνουν
τον άνθρωπο ευτυχισμένο - όπως ο ίδιος πιστεύει - τον
βυθίζουν πιο πολύ στην απόγνωση και στο άγχος. Χρειάζεται, λοιπόν, ο άνθρωπος σήμερα υπεράνθρωπη, έξω από
τον εαυτό του δύναμη
για να νικήσει το άγχος. Τη δύναμη αυτή
την προσφέρει μόνον ο
Θεός.
Ο άνθρωπος μπορεί
να ζήσει χωρίς άγχος.
Μπορεί να ζήσει, αν πιστέψει ότι ο Θεός μπορεί
να τον θεραπεύσει και
αν εφαρμόσει τη λύση
που του δίνει ο Θεός.
Η λύση του Θεού είναι: «Μετανόησε και επέστρεψε σ’ Εμένα και θα εξαλειφτούν οι αμαρτίες σου και θα έρθουν (στη ζωή σου)
καιροί αναψυχής» (Πράξεις 3:19). Είναι απαραίτητο ν’
αλλάξει μυαλό ο άνθρωπος – μετα-νοώ. Να αλλάξει
νου, να μετανοήσει, να λυπηθεί για την απομάκρυνσή
του από τον Θεό. Το ψυχικό και πνευματικό φορτίο που
κουβαλάει ο άνθρωπος μπορεί να φύγει από πάνω του.
Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να ζητήσει τη βοήθεια του
Θεού που είναι Παντοδύναμος και Πανάγαθος και θέλει και μπορεί να κάνει τα πάντα.
Δεν υπάρχει πιο ευτυχισμένος άνθρωπος από αυτόν που εφαρμόζει τη λύση του Θεού. Ο άνθρωπος που
λυπάται για την αμαρτωλή του ζωή, ο άνθρωπος που
ειλικρινά μετανοεί και ζητά τη σωτηρία του, ο άνθρωπος
αυτός θεραπεύεται και ελευθερώνεται από το άγχος.
Ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, έρχεται στη ζωή του, τον καθαρίζει από κάθε αμαρτία, τον ξεφορτώνει, νικά το άγχος, τον κάνει έναν καινούργιο άνθρωπο και του χαρίζει μια καινούργια ζωή.

Δεκαπενταύγουστος

Μη φοβάσαι

Όπως είναι γνωστό,
επάνω από το Σταυρό ο
Κύριος μας Ιησούς Χριστός,
έδωσε εντολή και την Παναγία μητέρα του παρέλαβε
ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής
στο σπίτι του, όπου διέμενε
μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τη μητέρα του Σαλώμη, συγγενή της Θεοτόκου. Όταν
δε ήλθε η στιγμή να τελειώσει την επίγεια ζωή της, άγγελος
Κυρίου (η παράδοση λέει ότι ήταν ο αρχάγγελος Γαβριήλ) της
το έκανε γνωστό τρεις μέρες πριν.
Η χαρά της Θεοτόκου υπήρξε μεγάλη, διότι θα συναντούσε
το μονογενή της Υιό και Θεό όλων των ανθρώπων. Πήγε, λοι-

Ζωή Αγάπης
και Λιτότητας

T

Συνέχεια στη σελ. 4

«Δεν πρέπει κανείς να
επιδιώκει ό,τι βολεύει τον
ίδιο, αλλά ό,τι βοηθάει
τον άλλον» (Α’ Κορινθ.
10:24).
Ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι απελπιστική. Οι περισσότεροι από εμάς
έχουν χτυπηθεί από νέα βάναυσα μέτρα. Βρισκόμαστε σε τραγική οικονομική και κοινωνική κατάσταση.
Η σύγχρονη αχαραχτήριστη επιδίωξη του ατομικού
Συνέχεια στη σελ. 2

Αυτό το Καλοκαίρι σας ευχόμαστε μαζί με τις διακοπές
να μην ξεχνάτε τον Χριστό και την Εκκλησία!

σελ. 2
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O KYPIOΣ AΠANTA
ΣTIΣ ΠPOΣEYXEΣ
Ο Χριστός Γεννήθηκε για Εμάς

Π

ολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Θεός φροντίζει
για τη μετά θάνατον ζωή
του ανθρώπου και ότι η επίγεια
ζωή μας θα είναι γεμάτη θλίψεις,
πόνους εμπόδια και στενοχώριες.
Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική.
Ο Χριστός γεννήθηκε για
εμάς τους ανθρώπους και είναι
και γίνεται Σωτήρας μας. Ο καθημερινός μας Σωτήρας. Αυτός
που μας σώζει από κάθε κακό,
από ατυχήματα, αρρώστιες και
δύσκολα προβλήματα πάσης φύσεως. Ο Χριστός αποδεικνύει κάθε μέρα την αγάπη Του στους πιστούς Του, φροντίζοντας για κάθε τους ανάγκη που Του ζητούν.
Η ζωή, λοιπόν, των ανθρώπων που εμπιστεύονται τον Χρι-

στό, που αγαπούν τον Θεό, που
υπακούουν στο Άγιο Πνεύμα,
δεν είναι μίζερη και στενάχωρη.
Αντίθετα είναι ζωή χαράς και
δύναμης. «Ευαγγελίζομαι σε σας
χαρά μεγάλη….. γιατί σήμερα
γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας
- ο Χριστός», ήταν το μήνυμα των
αγγέλων στους βοσκούς την ημέρα της γέννησης του Θεανθρώπου.
Αυτό το μήνυμα, αυτή η αλήθεια πραγματοποιείται και σήμερα, όπως παρακάτω αναφέρεται με ζωντανές μαρτυρίες ευχαριστίες των ανθρώπων και
στις συναθροίσεις της Αδελφότητάς μας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός σήμερα και θέλει
να μας βοηθήσει ακούγοντας
τις προσευχές μας και τις παρακλήσεις μας:

• Ευχαριστώ τον Κύριο που είναι πάντοτε μαζί μου στις δύσκολες
στιγμές της ζωής μου.
• Ο Κύριος με βοήθησε και πήγα και προσκύνησα στον Άγιο Ραφαήλ.
• Ευχαριστώ τον Θεό για τη χαρά που μας δίνει, ενώ πονάμε.
• Είναι ευλογία μεγάλη που ερχόμαστε στο Ανέσπερο Φως και αγιάζεται η ζωή μας.
• Ο Δ. γύρισε στο σπίτι του από το νοσοκομείο. Δόξα στον Θεό.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που μας συγχωρεί και μας ελεεί. Είναι η χαρά μας και η ελπίδα μας.
• Ο πατέρας μου έπεσε και με τις προσευχές μας δεν έπαθε τίποτα κακό. Δόξα στον Θεό.
• Ευχαριστώ τον Κύριο για τους ωραίους ύμνους που ανυψώνουν
την καρδιά μας κάθε μέρα που ψέλνουμε για Εκείνον.
• Χαίρομαι που βλέπω κάποια πρόοδο στην υγεία του συζύγου μου.
Ευχαριστώ τον Θεό.
• Είμαι ευγνώμων στον Κύριο που ήρθε στη ζωή και μου χαρίζει χαρά και ελπίδα.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που με θεράπευσε με θαυμαστό τρόπο μετά από σοβαρή ασθένεια.
• Μετά από 50 χρόνια ο σύζυγος έκοψε το τσιγάρο. Δόξα στον Θεό.
• Ο Κύριος ακούει προσευχές και λύνει τα προβλήματά μας. Τον ευχαριστώ.

TO A N E Σ Π E P O N Φ Ω Σ
•
Ορθόδοξη χριστιανική οικογενειακή
μορφωτική και κοινωνική εφημερίδα
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•
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άποψη του συντάκτη του
•
Ιδιοκτησία
Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα
«ΤΟ AΝΕΣΠΕΡΟΝ ΦΩΣ»
Εκδότης
Κυριάκος Γεννάδης
Γραφεία
Σατωβριάνδου 31, 104 31 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 52 27 726, Φαξ: 210 52 27 292
e-mail: anesperofos@yahoo.gr
www.anespero.gr
•
Eπιστολές, επιταγές και εμβάσματα παρακαλούμε να αποστέλλονται στη διεύθυνση:
OPΘOΔOΞH XPIΣT. AΔEΛΦOTHTA
«TO ANEΣΠEPON ΦΩΣ»
T.Θ. 34018, 100 29 AΘHNA
•
Δωρεές: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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•
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• Ευχαριστώ τον Κύριο που είναι ζωντανός και μας βοηθά
στα προβλήματα.
• Η αδελφή μας Δ. υποφέρει 20
χρόνια από καρκίνο. Προσευχόμαστε γι’ αυτήν.
• Ο Κύριος με φώτισε και παρέδωσα τη ζωή μου σ’ Αυτόν.
Τον ευχαριστώ.

Συνέχεια από τη σελ. 1

έχουμε, λοιπόν, τροφές και ενδύματα, θα αρκεστούμε σ’ αυτά»
(Α’ Τιμ. 6:8).
Δεν χρειάζονται πολλά αγαθά
για να ζήσουμε. Η Πατρίδα μας
έχει πολλές καλές νόστιμες και προσιτές σε τιμές τροφές. Ας αγαπούμε να τρώμε, να ντυνόμαστε, να διασκεδάζουμε με εξυπνάδα και λιτότητα. Για κάποιο χρονικό διάστημα,
ας εγκαταλείψουμε τις επιδεικτικές
εκδηλώσεις, το ακριβό ντύσιμο, το
παράλογο σπάταλο γλέντι.
Η αγάπη στην Πατρίδα μας και στο συμπατριώτη
μας, μας καλεί σε μια συνετή και λιτή ζωή. Η αγάπη και η θυσία για το καλό του άλλου γεμίζει πρώτα εμάς και μας κάνει ευτυχισμένους και ύστερα
τους άλλους. Η ιστορία μάς διδάσκει ότι πολλά έθνη
καταστράφηκαν, όχι από εξωτερικούς εχθρούς, αλλά από τη διαφθορά που υπήρχε στα έθνη αυτά.
Ιδιαίτερα από τη διαφθορά που προκαλεί η φιλαυτία, η επίδειξη, η αδικία και η άστατη οικονομική και κοινωνική ζωής μας. Όσοι αγαπούμε την
Πατρίδα μας, πρέπει να δείξουμε την αγάπη μας με
ηρωικές πράξεις λιτότητας, οικονομίας και υποταγής στις θυσίες που απαιτούνται για μια οικονομική
και κοινωνική ανόρθωση. Όταν τα κάνουμε αυτά,
ο Θεός θα φροντίσει για τα υπόλοιπα. Ας μη φοβόμαστε.
Μιχάλης Κανταρτζής

Μη φοβάσαι

συμφέροντος σε βάρος του κοινωνικού, οδηγεί την αγαπημένη
μας Πατρίδα στην καταστροφή.
Τα πολλά ηθικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα λύνονται
με ένα πνεύμα θυσίας και αγάπης
για τον τόπο αυτό. Ιδιαίτερα, όσοι
από είμαστε συνειδητοί Χριστιανοί,
πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι
να πληρώσουμε οποιοδήποτε κόστος για να βγει η χώρα μας από το
αδιέξοδο. Ας μη φοβόμαστε. Ο Θεός γνωρίζει και
θα μας βοηθήσει.
Η Ορθόδοξη Παράδοση μιλά για συνετή χρησιμοποίηση των υλικών μέσων και αγαθών και για
πρακτική αγάπη και υπηρεσία προς τον συνάνθρωπό μας. Η σύγχρονη κρίση, σχεδόν σε όλους
τους τομείς της ζωής, απαιτεί μια συγκεκριμένη και
μετρημένη οικονομική ζωή. Το πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η Πατρίδα μας είναι εθνικό και
αφορά όλους μας.
Η στοιχειώδης, λοιπόν, σύνεση και ανθρωπιά
απαιτεί να σταματήσουμε να ζητάμε να ικανοποιήσουμε πρώτα απ’ όλα τον εαυτό μας με παράλογες δραστηριότητες και διασκεδάσεις. Η χριστιανική ζωή είναι ζωή λιτότητας και σοφής διαχείρισης των οικονομικών μας. Όλοι οι άνθρωποι
του Θεού ήταν ευτυχισμένοι και χαρούμενοι μόνο με τα απαραίτητα. Ο Απ. Παύλος λέει: «Όταν

AΛ HΘINEΣ IΣTOPIEΣ

…Καταφθάνει με μια παρέα χίπηδες
Ο γέροντας μου διηγήθηκε: «Μια φορά με
επισκέφθηκε ένας χίπης. Ήταν ντυμένος με κάτι πολύχρωμα, παράξενα ρούχα, φορούσε χαϊμαλιά και κοσμήματα και ζητούσε να με δει. Οι
μοναχές ανησύχησαν, ήρθαν και με ρώτησαν και
είπα, ας περάσει.
Μόλις κάθισε απέναντί μου είδα την ψυχή του.
Είχε καλή ψυχή, αλλά πληγωμένη και γι’ αυτό επαναστατημένη. Μίλησα με αγάπη κι εκείνος συγκινήθηκε. Γέροντα, μου λέει, κανείς μέχρι σήμερα δεν μου μίλησε έτσι. Είπα τ’ όνομά του κι εκείνος παραξενεύτηκε πώς το γνώριζα. Ε, του λέω, ο Θεός φανέρωσε
και τ’ όνομά σου και ότι ταξίδεψες μέχρι την Ινδία και
γνώρισες εκεί τους γκουρού και τους ακολούθησες.
Απόρησε πιο πολύ. Του είπα κι άλλα πράγματα για
τον εαυτό του, κι έφυγε ευχαριστημένος.
Την άλλη εβδομάδα, νάσου και καταφθάνει ο ίδιος
με μια παρέα χίπηδες. Μπήκαν όλοι μαζί στο κελί μου
και κάθισαν γύρω μου. Ήταν μαζί τους και μια κοπέλα. Τους συμπάθησα πολύ. Ήταν καλές ψυχές, αλλά
πληγωμένες. Δεν τους μίλησα για τον Χριστό, γιατί
είδα ότι δεν ήταν έτοιμοι ν’ ακούσουν. Τους μίλησα στη
γλώσσα τους, για πράγματα που τους ενδιέφεραν.
Όταν τελειώσαμε και σηκώθηκαν να φύγουν, μου είπαν: «Γέροντα, θέλουμε μια χάρη. Να μας επιτρέψεις
να σου φιλήσουμε τα πόδια». Εγώ ντράπηκα, αλλά

EΓΓPAΦH ΣYNΔPOMHTH

τι να κάνω, τους άφησα. Μετά μου έδωσαν δώρο μια κουβέρτα. Θα φωνάξω να
τη φέρουν, να τη δεις. Είναι πολύ ωραία.
Έπειτα από καιρό με επισκέφθηκε η κοπέλα, η χίπισσα, μόνη της. Την έλεγαν Μαρία. Είδα ότι η Μαρία ήταν πιο προχωρημένη στην ψυχή από τους φίλους της και της πρωτομίλησα για τον Χριστό. Δέχτηκε τα λόγια μου.
Ήρθε κι άλλες φορές, έχει πάρει καλό δρόμο. Είπε μάλιστα η Μαρία στους φίλους της: «Βρε παλιόπαιδα, δεν φαντάσθηκα ποτέ, ότι θα γνώριζα τον
Χριστό, μέσα από μια χίπικη παρέα».
«Γέροντας Παίσιος», σελ. 89

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 Υπέροχη Οικογενειακή Ζωή

Β

ασική προϋπόθεση για μια οικογενειακή ζωή είναι η προσπάθεια κάθε
μέλους της οικογένειας να κάνει τα αγαπητά του πρόσωπα ευτυχισμένα και χαρούμενα.
Ο συναγωνισμός στο σπίτι πρέπει να
είναι ποιος θα κάνει περισσότερο ευτυχισμένο τον άλλο. Διαβάζουμε στο
Ευαγγέλιο: «Τόσο ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωσε το Γιο Του τον μονογενή, για να μη χαθεί καθένας που πιστεύει σ’ Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια» (Ιωάν,
3:16). Ο Θεός αγάπησε και έδωσε, δεν αγάπησε για να πάρει.
Η αγάπη πάντοτε δίνει. Πάντοτε ψάχνει να βρει τρόπους να δείξει με έργα και σωστή συμπεριφορά την αγάπη. Έτσι, ο άνθρωπος που μαθαίνει να δίνει, όχι μόνο κάνει τους άλλους χαρούμενους, αλλά και ο ίδιος γεμίζει με χαρά. Όπως το μίσος κάνει κακό σ’ αυτόν που το έχει, έτσι και η αγάπη κάνει καλό σ’
αυτόν που την έχει και τη δέχεται.

Άλλη βασική προσπάθεια για μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή είναι η αποδοχή
όλων των μελών της οικογένειας από όλους.
Ευτυχισμένος αισθάνεται ο άνθρωπος, όταν
ξέρει ότι οι άλλοι τον αγαπούν και τον δέχονται όπως είναι. Ο Χριστιανός είναι ο ώριμος
εκείνος άνθρωπος που δέχεται τον εαυτό του,
τον κόσμο γύρω του και τον Θεό όπως είναι.
Όταν ο καθένας στην οικογένεια έχει σαν βασική αρχή να αγαπά τον άλλο όπως είναι και να συμπεριφέρεται
με χριστιανικό τρόπο, τότε κι αυτός ο ίδιος, αλλά και η οικογένεια, ζουν την υπέροχη χριστιανική ζωή, που είναι η φυσιολογική, η ανθρώπινη, αλλά και η θεία ζωή.
Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι κι εμείς έχουμε τα δικά μας
μειονεκτήματα. Όπως, λοιπόν, θέλουμε οι άλλοι να μας δέχονται και να μας παραδέχονται όπως είμαστε, το ίδιο οφείλουμε να κάνουμε και εμείς σ’ αυτούς.
Μιχάλης Κανταρτζής

Επίσκεψη στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης
Νέων Αυλώνα - ΕΚΚΝΑ

Τ

έλη Μαΐου 2017. Ημέρα Δευτέρα,
θελήσαμε για ακόμα μια χρονιά, να
επισκεφθούμε τα παιδιά του
ΕΚΚΝΑ, στον Αυλώνα.
Παιδιά! Όσο κι αν φαίνεται παράδοξο για το χώρο, πρόκειται για παιδιά. Από
15 έως 18 ή, το πολύ, 21 χρόνων. Ο Παναγιώτης από την Αθήνα, ο Δημήτρης από
την Καλαμάτα, ο Σταύρος από τη Γαστούνη, ο Ιμπραήμ από τη Ρόδο, ο Νίκος
από την Ανδραβίδα…… Παραβάσεις διάφορες τους έστειλαν στο ΕΚΚΝΑ.
Συναντήσαμε τους Διευθυντές των
Σχολείων που λειτουργούν εντός των
φυλακών: Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο.
Μεγάλη η ψυχική δύναμη των Διευθυντών, αλλά και των Δασκάλων και των Καθηγητών. Μεγάλη η προσπάθεια από τη
μεριά τους, μεγάλη η πρόθεση της καρδιάς, ελάχιστη η ανταπόκριση από το Κράτος. Στους τοίχους του Σχολείου έργα ζωγραφικής και επιγραφές, φιλοτεχνημένα
από τα ίδια τα παιδιά. Σε μια γωνιά σ’ ένα
μεγάλο ροζ χαρτόνι διαβάζω: «Ακούσατε το έργο του Τσαϊκόφσκυ “Η Λίμνη των
Κύκνων”. Περιγράψτε τα συναισθήματα
που σας δημιουργήθηκαν». Οι απαντήσεις των παιδιών συγκλονίζουν: «Ένιωσα
πως είμαι ελεύθερος έξω από τη φυλακή», «σαν να ήμουν στο σπίτι με τους γονείς και τα αδέλφια μου», «βρέθηκα σ’
ένα λιβάδι με πολύχρωμα λουλούδια»,

«ήμουν ελεύθερος»...
Στον ειδικό χώρο που συναντήσαμε τα
παιδιά, ένας από εμάς τους μίλησε για την
αγάπη του Χριστού, με κεντρικό μήνυμα
ότι ο Χριστός αλλάζει ζωές. Οτιδήποτε κι
αν έχει κάνει ο άνθρωπος, όποιο χαρακτήρα κι αν έχει, είναι βίαιος, νευρικός,
εύθικτος, άσχετα με το τι έχει περάσει στη
μέχρι τώρα ζωή του, που ίσως τον οδήγησε σε κάποια παραβατική συμπεριφορά, ο Χριστός μπορεί να τον αλλάξει
ΡΙΖΙΚΑ. Φτάνει να δεχτεί τη σωτηρία
που προσφέρει σε όλους και να Τον θέ-

σει στη ζωή του Κύριο και Λυτρωτή του.
Τους είπαμε πως κι εμείς κάποτε αντιμετωπίσαμε προβλήματα, κι εμείς είχαμε συμπεριφορά που δεν άρεσε στον Κύριό μας και ίσως θα μπορούσαμε κι
εμείς να είμαστε στη θέση τους. Όμως ο
Χριστός μάς άλλαξε. Και συνεχίζει να
μας αλλάζει. Εξ άλλου η Εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο από «Θεραπευτήριο ψυχών».
Τα παιδιά άκουγαν με πολύ προσοχή,
ρουφούσαν σαν σφουγγάρια τα λόγια,
έκαναν πολλές ερωτήσεις, έλεγαν την
άποψή τους δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον. Μοιράστηκαν χριστιανικά φυλλάδια και τηλεκάρτες, σε όλα τα παιδιά,
μαζί με τα διάφορα πρακτικά πράγματα
που είχαμε φέρει μαζί μας, σεντόνια, μαξιλαροθήκες, ρούχα, είδη προσωπικής
υγιεινής, αφρούς ξυρίσματος, ένα χρηματικό ποσό που δόθηκε στη Διεύθυνση
για τις ανάγκες του Ιδρύματος του Φιλοπτώχου Ταμείου, κ.λπ.
Ήταν για όλους μας μια πολύ δυνατή
εμπειρία και υποσχεθήκαμε, μέχρι την
επόμενη επίσκεψή μας, να προσευχόμαστε γι’ αυτά τα παιδιά, για έναν-έναν
ξεχωριστά, με το όνομά του, να εργαστεί
ο Θεός μέσα στην καρδιά τους και να φέρει την αλλαγή που κανένα σωφρονιστικό
σύστημα δεν μπορεί να φέρει.

Δεκαπενταύγουστος
Συνέχεια από τη σελ. 1

πόν, και προσευχήθηκε στο όρος των
Ελαιών, όπου συνήθιζε να προσεύχεται
και ο Κύριος Ιησούς. Έπειτα, γύρισε στο
σπίτι του Ιωάννη, όπου έκανε γνωστή την
επικείμενη κοίμηση της.
Η Παράδοση αναφέρει ότι την τρίτη
ήμερα από την εμφάνιση του αγγέλου, λίγο πριν κοιμηθεί η Θεοτόκος, οι Απόστολοι δεν ήταν όλοι στα Ιεροσόλυμα, αλλά σε μακρινούς τόπους όπου κήρυτταν
το Ευαγγέλιο. Τότε, ξαφνικά νεφέλη
τους άρπαξε και τους έφερε όλους μπροστά στο κρεβάτι, όπου ήταν ξαπλωμένη
η Θεοτόκος και περίμενε την κοίμηση
της. Mαζί δε με τους Aποστόλους ήλθε
και ο Aρεοπαγίτης Διονύσιος, ο Άγιος Iερόθεος ο διδάσκαλος του Διονυσίου, ο

Aπόστολος Tιμόθεος, και οι λοιποί θεόσοφοι Iεράρχες.
Όταν εκοιμήθη, με ψαλμούς και
ύμνους την τοποθέτησαν στο μνήμα της
Γεσθημανή. Eπειδή, κατά θείαν οικονομίαν, ένας από τους Aποστόλους (ο Θωμάς όπως λέει η παράδοση) δεν ήταν παρών στην κηδεία της Θεομήτορος, ζήτησε
να ανοιχτεί ο τάφος ώστε να προσκυνήσει και αυτός το Σώμα της Θεοτόκου.
Έτσι, μετά από τρεις ήμερες, άνοιξαν
τον τάφο και έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι
η Παναγία αναστήθηκε σωματικά και
ανελήφθη στους ουρανούς. Και βέβαια,
όλη η ανθρωπότητα, με ευγνωμοσύνη για
τις πρεσβείες της στο Σωτήρα Χριστό,
αναφωνεί: «Χαίρε, ώ Μήτερ της ζωής».

Η κοίμηση της Θεοτόκου μας θυμίζει
την προοπτική του κάθε ανθρώπου. Ο
Χριστός ενανθρώπησε από την Παρθένο Μαρία ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει
να θεωθεί κατά χάριν. Τόσο μεγάλη είναι
η αγάπη του Πατέρα Θεού που επιθυμεί
όλοι οι άνθρωποι να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό με την θέλησή τους βέβαια
και να γίνουν μέλη της Εκκλησίας, του
πνευματικού σώματος του Χριστού. Και
όταν έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα της
αναχώρησής μας από την επίγεια ζωή, με
όλη μας την καρδιά να επιθυμήσουμε κι
εμείς να ενωθούμε με τον Σωτήρα Χριστό,
όπως ακριβώς χάρηκε και η Παναγία.
(Από τον Ορθόδοξο Συναξαριστή)

Παιδική Γωνιά
Η Αδυναμία της Βίκυς
Η Βίκυ το
έβρισκε δύσκολο ν’ αναγνωρίσει και να
ομολογήσει τα
σφάλματά της.
Κάθε φορά που έκανε κάτι κακό, αντί
να το ομολογήσει, προσπαθούσε να
σκαρφιστεί μια ψεύτικη δικαιολογία
για να καλύψει το σφάλμα της. Φυσικά, το ψέμα της στο τέλος αποκαλυπτόταν και η μητέρα της την τιμωρούσε.
Το καλοκαίρι οι γονείς της Βίκυς της
χάρισαν ένα ρολόι. Ήταν πολύ όμορφο και όλα τα παιδιά θα το ζήλευαν.
Οι γονείς της της είπαν ότι αν το
πρόσεχε, θα το είχε για πολλά χρόνια.
Ακόμη της θύμισαν ότι θα πρέπει να το
βγάζει κάθε φορά που κάνει μπάνιο στη
θάλασσα.
Μια μέρα, ενώ έκανε μπάνιο στη θάλασσα, με τρόμο πρόσεξε ότι το
ωραίο της ρολόι το είχε ακόμη στο χέρι της. Πετάχτηκε αμέσως έξω, το έβγαλε γρήγορα, το σκούπισε με την πετσέτα και το έφερε στο αφτί της. Το ρολόι όμως δεν δούλευε!
Ωχ, το αγαπημένο μου ρολόι, κλαψούρισε. Το κατέστρεψα και τώρα τι θα
πω στους γονείς μου; Η Βίκυ δεν είχε
το θάρρος να τους πει την αλήθεια.
Η Βίκυ φύλαγε το μυστικό της για
τρεις, τέσσερεις μέρες, ώσπου ένα
πρωινό ο πατέρας της τη ρώτησε :
– Βίκυ τι ώρα είναι;
Η Βίκυ τότε άλλαξε χρώμα.
– Δεν ξέρω. Το ρολόι μου σταμάτησε.
– Γιατί; είπε ο πατέρας της και το πήρε στα χέρια του. Παράξενο! Πώς δημιουργήθηκε αυτή η υγρασία κάτω από
το γυαλί; αναρωτήθηκε ο πατέρας
της.
– Δεν ξέρω ….Ίσως από τη χθεσινή
βροχή, είπε η Βίκυ μπερδεύοντας τα λόγια της.
– Όχι Βίκυ. Χθες δεν έβρεξε καθόλου,
είπε η μητέρα της που άκουγε παραδίπλα.
– Πες μου την αλήθεια, Βίκυ. Μήπως
έκανες μπάνιο φορώντας το ρολόι
σου;
Η Βίκυ που πιέστηκε για να πει την
αλήθεια, τελικά ομολόγησε :
– Ναι, το ξέχασα στο χέρι μου.
– Γιατί δεν μου το είπες από την αρχή και προτίμησες να μου πεις ψέματα;
– Αν μας το έλεγες αμέσως, θα πηγαίναμε στο ρολογά. Φοβάμαι πως
αχρηστεύθηκε.
– Αχρηστεύθηκε; Είπε η Βίκυ κλαίγοντας.
– Ποτέ, ποτέ πια ψέματα, μανούλα.
Τα ψέματα παιδιά μου είναι μια πολύ κακιά συνήθεια, που θα πρέπει να
την εξομολογηθούμε στον Θεό, για να
ζητήσουμε τη βοήθειά Του, ώστε να την
αποβάλλουμε και να μη μας γίνει πάθος.
Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε: «Η
αλήθεια μένει ζωντανή για πάντα, ενώ
το ψέμα διαρκεί μονάχα μια στιγμή».
«Ο Κύριος απεχθάνεται τους ψεύτες,
μα Του είναι ευχάριστοι αυτοί που ζουν
με την αλήθεια» (Παροιμίες 12: 19,22).

σελ. 4
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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Ο Θεός Βοηθά στον Πόνο
Η υπομονή, λοιπόν, στον πόνο και η προσευχητική καρτερία φέρει την επίσκεψη της
θείας χάριτος. Ο έτσι καλοδεχούμενος πόνος
καθαρίζει την ψυχή. Αποδεικνύουμε την αγάπη μας στον Χριστό, με την αγόγγυστη υπομονή στον πόνο. Ο πόνος είναι ένας σταυρός,
πάνω στον οποίο σταυρώνουμε τα πάθη μας.
Μέσα από αυτή την εκούσια σταύρωση, θ’
αναστηθεί ο αναγεννημένος εαυτός μας.
Ο άγιος Μάρκος ο Ασκητής τονίζει πως η υπομονή στους πόνους των θλίψεων δίνει αληθινή γνώση και μεγάλη ωφέλεια. Ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος συνεχίζοντας λέγει πως
αυτή η υπομονή στους πειρασμούς θα στεφθεί από χαρά, στην οποία προκαταβολικά πρέπει να ελπίζουμε κατά την αδιάψευστη εντολή του Κυρίου.
Ο πόνος, αδελφοί μου, ταπεινώνει τον άνθρωπο. Μέσα από την αδυναμία του μπορεί ν’ αναζητήσει τη δύναμη στον Θεό και να την έχει. Αν θελήσει να τα βγάλει πέρα
μόνος του θα ταλαιπωρηθεί αρκετά και θα πονέσει σίγουρα πιο πολύ. Είναι μια ευκαιρία, να υποχωρήσει ο ατομισμός, η αυταρέσκεια, η επικίνδυνη τάση για αυτοθέωση, που αποτελεί πονηρή ψευδαίσθηση αυτοδυναμίας και αυτοδικαιώσεως, κι έτσι
να οδηγηθεί στη σωτήρια μετάνοια, αποφασιστικά και αμετάκλητα, γενναία και σταθερά, δίχως διλήμματα, οπισθοχωρήσεις και δαιμονοκίνητες αναβολές.
Ο πιστός παραδίδεται ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού. Λέγει κι εννοεί το «γενηθήτω το θέλημά Σου», της Κυριακής προσευχής. Η πίστη στον Θεό αποτελεί ένα διάφορο πόνο. Καλείται ο πιστός ν’ απαγκιστρωθεί από το «ίδιον θέλημα», το κοσμικό περιβάλλον, πρόσωπα και πράγματα αντίθετα, ιδέες και μέριμνες παγιδευτικές. Ο πιστός
προσκαλείται να μεταποιήσει τα πάθη σε αρετές και να μεταμορφώσει τη ζωή του.
Ένας ζωντανός και δυνατός οργανισμός, όταν νοσεί κάνει υψηλό πυρετό. Κάτι δηλώνει. Ας αναζητήσουμε ως καλοί ιατροί την αιτία, την αφορμή, την προέλευση του
ενοχλητικού πυρετού. Η πλούσια παράδοσή μας μας διδάσκει πως η κρίση του πόνου
μπορεί να φέρει στην επιφάνεια τα αντισώματα εκείνα που τελικά θα μας σώσουν. Η
αντιμετώπιση του πόνου θέλει μεγάλη προσοχή και υπομονή.
«Το αληθινό νόημα του πόνου στη ζωή μας»
Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, Σελ. 20

OΛA ΔYNATA ME THN ΠPOΣEYXH

Συνέχεια
Προσεύχεσθε
Η προσευχή δεν παύει με την πρωινή
άσκηση. Εκείνο που έχει σημασία είναι να
μπει σταθερά η προσευχή στη ζωή σου
ολόκληρη την ημέρα και να διαποτίζει όλα
τα γεγονότα. Ο επίσκοπος του Βλαντιμίρ
Θεοφάνης δίνει στον αρχάριο τη συμβουλή να διαλέγει από το Ψαλτήριο μια
κατάλληλη μικρή φράση, π.χ. «Κύριε εις
το βοηθήσαι μοι σπ εύσον» ή «καρδίαν
καθαράν κτίσον εν εμοί, ο Θεός» ή «ευλογητός ει Κύριε» ή οποιαδήποτε άλλη.
Στο ψαλτήριο υπάρχει πλήθος από τέτοιες
μικρότερες προσευχές ή μεγαλύτερες
επικλήσεις και ικεσίες.
Έπειτα πρέπει να κρατάει κατά τη
διάρκεια της ημέρας την προσευχή αυτή
στο νου και να την επαναλαμβάνει όσο
μπορεί πιο συχνά στη σκέψη του ή ψιθυριστά ή και με δυνατή φωνή, όταν είναι μόνος του και δεν τον ακούνε άλλοι.
Στο λεωφορείο, στο δρόμο, στη δουλειά, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, όταν
υπάρχει ευκαιρία, ας προσηλώνουμε την
προσοχή μας ολόκληρη στην προσευχή
και πάλι και πάλι με σταθερότητα. Έτσι γεμίζει η ημέρα μας ως το βράδυ που θα ξαναδιαβάσουμε την εσπερινή μας προσεχή στη σιγή της βραδιάς προτού να πέσουμε στο κρεβάτι για ύπνο.
Αυτή η άσκηση είναι καλή και γι’ αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα της μόνωσης, η οποία είναι αναγκαία για μια κανονική πρωινή ή βραδινή πνευματική περισυλλογή και προσευχή γιατί η προσευχή αυτή μπορεί να γίνει οπουδήποτε και
οποτεδήποτε. Η εσωτερική μόνωση εδώ

«Λόγια αγάπης να της λες…»
«Λόγια αγάπης να της λες…»,
συμβουλεύει το σύζυγο για το πώς
να συμπεριφέρεται καί με τί λόγια
να λέει στη σύζυγο του όχι ένας
απλός άγιος, αλλά o μέγιστος οικουμενικός Πατέρας και Διδάσκαλος της Εκκλησίας Ιωάννης
Χρυσόστομος.
«Εγώ (να της λες) από όλα, τη
δική σου αγάπη προτιμώ και τίποτε δεν μου είναι τόσο βασανιστικό ή δυσάρεστο, όσο το να βρεθώ κάποτε σε διάσταση μαζί σου.
Κι αν όλα χρειασθεί να τα χάσω, κι
αν γίνω φτωχότερος από τον Ίρο,
κι αν στους έσχατους βρεθώ κινδύνους, οτιδήποτε κι αν πάθω, όλα
μου είναι ανεκτά και υποφερτά,
όσο εσύ μου είσαι καλά. Και τα
παιδιά τότε μου είναι περιπόθητα,
εφόσον εσύ μας συμπαθείς…
Ίσως κάποτε σου πει: Ποτέ ως
τώρα δεν ξόδεψα από τα δικά
σου, έχω ακόμη τα δικά μου, πού
μου έδωσαν οι γονείς μου. Τότε πες
της: Τί λες, καλή μου; Έχεις ακόμη τα δικά σου; Ποια λέξη μπορεί
να ᾽ναι χειρότερη από αυτή; Σώμα
δεν έχεις πια δικό σου κι έχεις χρήματα; Δεν είμαστε δύο σώματα
μετά το γάμο, αλλά γίναμε ένα. Δεν
έχουμε δύο περιουσίες, αλλά μία…
Όλα δικά σου είναι, κι εγώ δικός
σου είμαι, κορίτσι μου. Αυτό με
συμβουλεύει ο Παύλος λέγοντας
ότι ο άνδρας δεν εξουσιάζει το σώμα του, αλλά η γυναίκα. Κι αν δεν
έχω εγώ εξουσία στο σώμα μου αλλά εσύ, πόσο μάλλον δικά σου είναι τα χρήματα…

Ποτέ να μην της μιλάς με πεζό
τρόπο, αλλά με φιλοφροσύνη, με
τιμή, με αγάπη πολλή. Να την τιμάς και δεν θα βρεθεί στην ανάγκη να ζητήσει επαίνους άλλου,
αν έχει τους δικούς σου. Να την
προτιμάς από όλους για όλα, για
την ομορφιά, για τη σωφροσύνη
της και να την εγκωμιάζεις. Να κάνεις φανερό ότι σ’ αρέσει ή συντροφιά της κι ότι προτιμάς να
μένεις στο σπίτι για να είσαι μαζί της, από το να βγαίνεις στην
αγορά. Από όλους τους φίλους να
την προτιμάς και από τα παιδιά
πού σου χάρισε, κι αυτά εξαιτίας
της να τα αγαπάς»
Εις την προς Εφεσίους 20, ΡG 6,
146, κατά μετάφραση Παν. Νέλλα

«Ουκούν Εισέλθετε Πάντες Εις την Χαράν
του Κυρίου Ημών»

αντικαθιστά την εξωτερική μόνωση που
δεν είναι πραγματοποιήσιμη.
Η συχνή επανάληψη είναι απαραίτητη. Χτυπώντας συνεχώς τα φτερά του το
πουλί μπορεί να πετάξει πάνω από τα σύννεφα. Ο κολυμβητής πρέπει να κουνήσει
τα χέρια του αναρίθμητες φορές για να
φτάσει από τ’ ανοιχτά στην ακτή. Αν πάψει το πουλί να πετάει, θα πέσει αναγκαστικά στη γη. Κι ο κολυμβητής που θα
πάψει να χρησιμοποιεί τα χέρια του,
υπάρχει κίνδυνος να βυθιστεί στα σκοτεινά βάθη της θάλασσας.
Κάνε την προσευχή σου μ’ αυτόν τον
τρόπο ώρα την ώρα, μέρα τη μέρα, χωρίς
να αποκάμνεις. Κάνε την προσευχή σου με
απλότητα, χωρίς βιασύνη, ακόμα και
χωρίς πνευματική περισυλλογή, αν δεν
έχεις διαθέσιμο χρόνο γι’ αυτή, χωρίς
οποιαδήποτε άλλη φροντίδα. «Μη μεριμνήσετε εις την αύριον» (Ματθ. 5:34).
Θα πάρεις την απάντηση στον καιρό της.
(Τίτο Κολλιάντερ,
«Ο δρόμος των Ασκητών»,
σελ. 99,100)

Γι’ αυτό μπορεί να σώζει για πάντα όσους μέσω αυτού
πλησιάζουν το Θεό. Ζει αιώνια, για να μεσιτεύει γι’ αυτούς
(Προς Εβραίους 7:25)

Στην εποχή μας έχουμε γίνει παράξενα θλιμμένοι, σαν κάτι να έχει σπάσει
μέσα μας. Δύσκολους καιρούς περνάμε,
αυτό είναι γεγονός. Δυσάρεστες ειδήσεις
ακούμε, που πολλές φορές μας αφαιρούν
το κουράγιο, την εμπιστοσύνη μας και την
ελπίδα στον Δημιουργό μας.
Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα με πλήρη σοφία, με αγάπη που δεν συλλαμβάνει πολλές φορές ο πεπερασμένος νους
μας. Η χαρά είναι, γενικά, η επιδίωξη κάθε ανθρώπου. Όλοι μας επιζητούμε τη χαρά. Σημασία όμως έχει πώς και πού την
επιζητούμε.
Χαρά σημαίνει πληρότητα. Μία ήρεμη, ειρηνική, χριστιανική χαρά, που έχει
τη δύναμη να διώξει από το νου και την
ψυχή κάθε ίχνος μελαγχολίας, αβεβαιότητας, θλίψης.
Όλη η Γραφή διαχέεται από τη χαρά,
τη χαρά που χαρίζει ο Θεός στους πιστούς
Του. Αυτό συμβαίνει μόνον όταν έχουμε
τον Θεό στη ζωή μας, που είναι η πηγή της
ειρήνης, της χαράς και της πληρότητας.
Τότε η χαρά φωλιάζει μέσα στην ψυχή μας
και οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεται με ειρήνη ψυχής.
Γεμάτη χαρά είναι η ευχή του Ιωάννου
Χρυσοστόμου που διαβάζεται μετά την
Ανάσταση: «Ει τις δούλος ευγνώμων, εισελθέτω χαίρων εις την χαράν του Κυρίου αυτού.» «Ουκούν εισέλθετε πάντες
εις την χαράν του Κυρίου. Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν οι άγγελοι».

Στην παραβολή του Ασώτου, λέει ο πατέρας: «Έπρεπε να ευφρανθούμε και να
χαρούμε, γιατί ο αδερφός νεκρός ήταν
και ανέζησε». Άρα η χαρά ανήκει στον ουρανό, επομένως είναι δώρο ουράνιο,
θείο. Ο Κύριός μας πολλές φορές μίλησε για τη χαρά Του, όταν ζούσε πάνω στη
γη. «Συ δούλε αγαθέ και πιστέ, είσελθε
εις την χαράν του Κυρίου σου» είπε ο Κύριος σ’ αυτόν που πήγε τα τάλαντα και τα
καρποφόρησε. Αλλού λέει ο Κύριος: «Τη
χαρά που νιώθετε όταν είστε κοντά μου,
κανείς δεν μπορεί να σας την αφαιρέσει».
Όταν ζούμε κοντά στον Θεό, Τον
επικαλούμεθα, μιλάμε μαζί Του. Πώς ο
Κύριός μας να μην μας ακούσει; Επομένως, αυτή η χαρά, η δυσεύρετη στην
εποχή μας, η πραγματική, η βαθιά, η ειρηνική, μόνο κοντά στον Θεό υπάρχει.
Ας παρακαλούμε καθημερινά να μας
αυξάνει ο Θεός σε αγάπη και πίστη και
τότε να είμαστε σίγουροι ότι από τη ζωή
μας θα απομακρύνεται το άγχος, η θλίψη
και η απαισιοδοξία. Θα είμαστε οι χαρούμενοι άνθρωποι, έτσι όπως το θέλει ο
Δημιουργός μας!
Ευλογημένο καλοκαίρι!
Φωτεινή Ηλιοπούλου,
Εκπαιδευτικός

