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Πρόσκληση σε μια φιλική βραδιά
με τσάι και βουτήματα
Σε προσκαλούμε στη Φθινοπωρινή μας Συνάντηση
στο Πνευματικό μας Κέντρο, Σατωβριάνδου 31,
πίσω από το Εθνικό Θέατρο, κοντά στην Ομόνοια
την Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 6:30 μ.μ.
Στη συνάντησή μας θα σερβίρουμε τσάι με βουτήματα.
Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ανανεώσουμε
τη φιλία και την αδελφική μας αγάπη.
Σε περιμένουμε μαζί με τα αγαπητά σου πρόσωπα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

BOHΘ EIA
ΣTOYΣ ΛAOYΣ
H OPΘOΔOΞH IEPAΠOΣTOΛH

Ιερά Μητρόπολη Κινσάσα
Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού
Μάρκου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Κινσάσα κ. Νικηφόρος
προέστη της λατρευτικής συναγωγής. Συλλειτούργησαν
οι Πρωτοσύγκελοι των Μητροπόλεων Ιερισσού και Κινσάσας, καθώς και πέντε ντόπιοι ιερείς με τους δύο διακόνους.
Στο τέλος της Θείας Ευχαριστίας, ο Σεβ. κ. Νικηφόρος
απηύθυνε πατρικούς πνευματικούς λόγους στους ενήλικες
πιστούς, αλλά και στα εκατοντάδες μικρά παιδιά του σχολικού συγκροτήματος της τοπικής Εκκλησίας, τα οποία
είχαν κατακλύσει το ναό από νωρίς και με υποδειγματική
τάξη και ησυχία συμμετείχαν στη θεία λατρεία.
Ακολούθως, έγιναν τα εγκαίνια της
Σχολής Ραπτικής της
Ιεράς Μητροπόλεως,
οι εγκαταστάσεις της
οποίας βρίσκονται
πλησίον του Ιερού
Ναού του Αγίου Μάρκου. Ο Μητροπολίτης, αφού τέλεσε τον
αγιασμό των εγκαιΛατρευτική σύναξη
νίων, απευθυνόμενος
στο πλήθος τόνισε
την αξία αυτού του
συγκεκριμένου έργου και ευχήθηκε να
ανοίξουν νέοι ορίζοντες για τις ανειδίκευτες γυναίκες του
Κονγκό. Απηύθυνε
επίσης κάλεσμα σε
όσες γυναίκες επιθυμούν να εγγραφούν
Λαός που παρακολούθησε τη λατρευτική
στη Σχολή. Ο Μακασύναξη
ριότατος χαίρει ιδιαιτέρως με την πρόοδο
των πνευματικών του
παιδιών και συμπαραστέκεται στην επίτευξη έργων αγαθών και
ωφέλιμων.

Τα παιδιά με υποδειγματική τάξη
παρακολουθούν τη λατρευτική σύναξη

Περιοδικό
Εξωτερική
Ιεραποστολή, Σεπτ.
2017, σ. 15-16

Γί νε Καινούρ γ ιο ς Ά νθ ρ ωπ ο ς
το Φ θιν ό πω ρο

Μ

ε τη βοήθεια του Θεού, το καλοκαίρι με τις
ζέστες και τις διακοπές πέρασε και μπήκαμε
στο γλυκό Φθινόπωρο. Ο πρώτος μήνας του
Φθινοπώρου, ο Σεπτέμβρης, μας καλεί όλους «στα θρανία της ζωής», στον κανονικό ρυθμό της.
Μπήκαμε στο Φθινόπωρο με την ευχή η χρονιά αυτή
να είναι καλύτερη από την περσινή. Ο Σεπτέμβριος, επίσης, είναι ο πρωτοχρονιάτικος εκκλησιαστικός μήνας της Ορθοδοξίας. «Αρχή Ινδίκτου». Η αρχή που έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν μπήκε στη
συναγωγή και διάβασε
από το 61ο κεφάλαιο
του προφήτη Ησαΐα, τη
ζωή Του και το έργο
Του.
Στα λόγια, λοιπόν,
αυτά - που αναφέρονται στο έργο του Χριστού για μας τότε και
τώρα - θα εμπιστευτούμε τη ζωή μας για το
μήνα και το χρόνο αυτό. Ας τα διαβάσουμε και ας τα μελετήσουμε με προσοχή.
«Το Πνεύμα του Κυρίου είναι επάνω μου, γιατί ο Κύριος
με έχρισε. Με έστειλε ν’ αναγγείλω στους πτωχούς το
χαρμόσυνο άγγελμα, να θεραπεύσω εκείνους που έχουν
συντετριμμένη καρδιά, να κηρύξω στους αιχμάλωτους
απελευθέρωση και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως
τους, να φέρω λευτεριά στους τσακισμένους, να κηρύξω
το έτος της εύνοιας του Κυρίου».
Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι ψυχικά και εσωτερικά
φορτωμένος περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο οποιασδήποτε άλλης εποχής. Η επιστήμη και η
τεχνολογία, ενώ πήγαν τόσο μπροστά και του προσφέρουν ανέσεις και εύκολη ζωή που δεν είχε ποτέ του,
αυτός έμεινε και μένει πίσω, μόνος, αβοήθητος, κενός,
γεμάτος με άγχη και πρωτοφανή συμπλέγματα που κάνουν τη ζωή του αφόρητη.

Στην κατάσταση αυτή, έρχεται ο Θεάνθρωπος και
προσφέρει τη μοναδική σωτηρία – βοήθεια για όλα
τα εσωτερικά προβλήματα του ανθρώπου. Ο Κύριος
της αγάπης, ο μόνος που έζησε μια καθαρή, φιλάνθρωπη, δυναμική και υπέροχη ζωή προσκαλεί κάθε άνθρωπο
να έρθει σ’ Αυτόν, για να θεραπευτεί ψυχικά και σωματικά. Προσκαλεί το σύγχρονο άνθρωπο στην αρχή
του ορθόδοξου εκκλησιαστικού έτους να Τον πλησιάσει με «συντριμμένη
καρδιά», για να βρει το μεγαλύτερο και πιο σπάνιο
σύγχρονο αγαθό, την ειρήνη της ψυχής. Προσκαλεί το μήνα αυτό κάθε άνθρωπο να έρθει σ’ Αυτόν
με συντριβή και πίστη και
να Του ζητήσει να ελευθερωθεί μια για πάντα από
κάθε αιχμαλωσία. Από την
αιχμαλωσία του εγωισμού,
της υπερηφάνειας, της
ιδιοτέλειας, της κακίας,
της αδικίας, της ανηθικόπηγή:
Οι Άγγελοι του Φωτός
τητας, της κάθε ηθικής
διαστροφής. Το κάλεσμά
Του είναι: «Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι
φορτωμένοι και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας»
(Ματθ. 11:28). Ελάτε να ανοίξουν τα τυφλά σας μάτια.
Ελάτε να ελευθερωθείτε από τις τρομερές πολυδιάστατες και πολυποίκιλες πιέσεις. Ελάτε να γίνετε καινούργιοι άνθρωποι, με μια καινούργια ζωή, σ’ ένα πραγματικά καινούργιο έτος της εύνοιας του Κυρίου.
Το χαρμόσυνο, λοιπόν, άγγελμα που μπορεί να γίνει
πραγματικότητα στον καθένα κουρασμένο σύγχρονο
άνθρωπο είναι: «Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Εκκλησιαστικός Χρόνος». Ευτυχισμένος όμως με τον Χριστό
στην καρδιά σου. Με τον Χριστό που θα ζητήσεις με
συντριμμένη καρδιά να σε σώσει από το χαμένο σου
παρελθόν και να σε κάνει έναν καινούργιο άνθρωπο,
ένα ζωντανό μέλος της Εκκλησίας, έναν συνειδητό Χριστιανό.

Η Εκκλησία στην Κατοχή
και στην Αντίσταση

Μη φοβάσαι

Του Αρχιμ. Επιφανίου Οικονόμου,
Δ/ντού Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος

Ο Κύριος θα Σώσει την Ελλάδα

Π

Απόσπασμα από άρθρο που δημοσιεύθηκε στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ,
έκδοση της Ι. Μ. Δημητριάδος (ΝοεΔεκ 2016)
Συνέβαλε η Εκκλησία στην εθνική αυτή υπόθεση; Ήταν παρούσα,
βοήθησε, συμπαραστάθηκε στον
πόνο και την αγωνία του λαού μας
ή βρισκόταν κρυμμένη πίσω από
την αυτάρκεια και την ασφάλεια του
ιερού της ασύλου;
Στις 10 Δεκεμβρίου του 1985 ο
άνθρωπος που, μαζί με τον Απόστολο Σάντα, κατέβασε τη γερμανική
σημαία από την Ακρόπολη, ο Μανόλης Γλέζος, μιλώντας
σε εκδήλωση της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου
των Αθηνών, έδωσε την απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα,
κλείνοντας τα στόματα των κακόβουλων προπαγανδιστών.

οιος πονάει τον τόπο μας; Ποιος είναι
πραγματικός πατριώτης;
Πλήθος Ελλήνων, είτε σαν
άτομα είτε σαν οργανωμένες ομάδες, επιζητούν
το συμφέρον τους και μόνον αυτό. Άλλοι το ζητούν ειρηνικά με απεργίες, άλλοι δυναμικά με καταλήψεις, με εμπρησμούς και καταστροφές. Το
σύνθημα της εποχής είναι: «Θέλω να ικανοποιηθώ τώρα,
πολύ και χωρίς κόπο». Μία μανία γενικής και ολοκληρωτικής
καταστροφής απλώνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Ένας σοφός
της κοινωνιολογίας βροντοφωνάζει: «Όταν σε μια κοινωνία
το ατομικό συμφέρον είναι πάνω από το ομαδικό, τότε η κοινωνία αυτή γρήγορα θα καταστραφεί».
Δεν υπάρχει τομέας της σύγχρονης ζωής μας που να μην
πάσχει. Η Πατρίδα μας, η καλή μας Ελλάδα, βρίσκεται σήμερα

Συνέχεια στη σελ. 3

Συνέχεια στη σελ. 2

«Κύριε, δος μου καρδιά να διαλογίζεται τα δικά Σου, διάνοια να Σε αγαπάει,
μνήμη να Σε αναπολεί, νου να Σε εννοεί, λόγο να Σε ακολουθεί και να Σε αγαπάει».
Ιερός Αυγουστίνος

σελ. 2
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O KYPIOΣ AΠANTA
ΣTIΣ ΠPOΣEYXEΣ
Ευχαρίστησε τον Θεό
και θα Δεις Θαύματα

Ό

ποιος διαβάσει προσεκτικά τα Ευαγγέλια,
όπου περιγράφεται η
ζωή του Χριστού, θα διαπιστώσει
ότι ο Χριστός είχε ένα διαφορετικό τρόπο να λύνει τα προβλήματα που Του παρουσιάζονταν
και να ικανοποιεί τις ανάγκες Του
και των μαθητών Του. Ευχαριστούσε πάντοτε τον Πατέρα Θεό
για το κάθε τι. Για παράδειγμα:
Όταν είχαν μαζευτεί 5.000 άνδρες συν τα γυναικόπαιδα για
να Τον ακούσουν και σε κάποια
στιγμή πείνασαν, δεν υπήρχαν
παρά μόνον δύο ψάρια και πέντε

καρβέλια ψωμί. Εκείνος τα πήρε,
ευχαρίστησε γι’ αυτά τον Θεό
και ο Πατέρας τα πολλαπλασίασε.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, πιο ευχάριστο νέο, πιο όμορφη αλήθεια. Ο Θεός θέλει ν’ ακούει και
ν’ απαντάει στις προσευχές μας.
Και αυτό γίνεται όταν Τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων και
όχι όταν γκρινιάζουμε και παραπονιόμαστε στην προσευχή μας.
Την μεγάλη αυτή αλήθεια έρχονται να επισφραγίσουν και οι ακόλουθες ευχαριστίες που ακούγονται στην Αδελφότητά μας:

• Ευχαριστώ τον Κύριο που ακούει τις προσευχές μας. Είναι Πολυεύσπλαχνος.
• Ο Κύριος με έχει βοηθήσει πολύ, καθώς έρχομαι και ακούω τα
κηρύγματα στην αίθουσα.
• Στην Αδελφότητα γνώρισα για τον Χριστό. Ο Κύριος με βοηθά να
μένω κοντά Του.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που βρήκα το κλειδί του αυτοκινήτου. Κάποιος
καλός άνθρωπος μου το έφερε στο σπίτι μου.
• Ευχαριστώ τον Θεό για την αγάπη Του, την προστασία Του, και
την καθοδήγηση που μου δίνει.
• Τα προβλήματα που συνάντησα στην Κρήτη, λύνονται. Ευχαριστώ
τον Κύριο.
• Ευχαριστώ τον Ουράνιο Πατέρα μας που μας φυλάττει και μας
προστατεύει κάθε μέρα από κάθε κίνδυνο. Επίσης για την υγεία
που μας δίνει και μας παρέχει τα προς το ζην.
• Ο Χριστός μας συγχωρεί και μας δίνει δύναμη να περπατάμε στο
δρόμο Του. Τον ευχαριστώ.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που βοήθησε τον αδελφό μου στις συναλλαγές
του.
• Ευχαριστώ τον Θεό της αγάπης, που επιτρέπει τόσα καλά στη ζωή
μου, που δεν το αξίζω.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που με βοήθησε στην υγεία μου και είμαι
καλύτερα.
• Ο Κύριος μας δίνει περισσότερα από ό,τι αξίζουμε Τον ευχαριστώ.
• Ευχαριστώ τον Θεό που με βοηθάει στην υγεία μου και μπορώ
να έρχομαι στην Αδελφότητα.
• Ο Κύριος μου δίνει δύναμη να προχωράω στην δύσκολη πορεία
της ζωής μου.
• Ο Κύριος με προστάτευε όλα μου τα χρόνια. Τελευταία με γλίτωσε
από μεγάλο κίνδυνο. Τον ευχαριστώ.
• Ο Κύριος βοήθησε και κατέβηκε η πίεσή μου. Τον ευχαριστώ.
• Ευχαριστώ τον Ιησού Χριστό που μου δίνει φώτιση και δύναμη
να μην έχω κανένα παράπονο.

TO A N E Σ Π E P O N Φ Ω Σ
•
Ορθόδοξη χριστιανική οικογενειακή
μορφωτική και κοινωνική εφημερίδα
Εκδίδεται κάθε ΔIMHNO
•
Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκφράζει την 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
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

«Εκείνο το κέρδος που γίνεται
την Κυριακή είναι αφορισμένο
και βάνετε φωτιά και κατάρα
στο σπίτι σας, όχι ευλογία».
Αγ. Κοσμάς ο Αιτωλός

Συνέχεια από τη σελ. 1

ους μας. Καιρός είναι η Κυβέρνηση
να απαλλαγεί από την αυταρέσκειά της και να σκύψει με ειλικρινές ενδιαφέρον για να αφουγκραστεί τους μυστικούς θρήνους
των αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας, πριν «οι ομαδικές βοές των
αδικημένων εργατών φτάσουν σαν
επίκληση δικαιοσύνης στα αυτιά του
Κυρίου των Δυνάμεων» (Ιακώβου
5:4). Και είναι «φοβερόν το εμπεσείν
εις χείρας Θεού ζώντος» (Εβρ. 1:31)».
Στην κατάσταση που βρίσκεται το Έθνος, ο Θεός
και μόνον ο Θεός μπορεί να το σώσει. Καμιά δύναμη,
εσωτερική ή εξωτερική, καμιά νομοθεσία, καμιά
κυβέρνηση, δεν μπορεί να σταματήσει τον κατήφορο. Ο Θεός μάς προκαλεί και μάς προσκαλεί να
στραφούμε σ’ Αυτόν, για να γιατρέψει, να σώσει
τον τόπο μας απόλυτα, ολοκληρωτικά, μια για πάντα.
Το υποσχέθηκε στο Λόγο Του: «Και αν ο λαός αυτός
που φέρει το όνομά μου, προσευχηθούν με ταπείνωση και με αναζητήσουν και επιστρέψουν από τον
κακό τους δρόμο, τότε εγώ θα τους ακούσω από
τους ουρανούς και θα συγχωρήσω την αμαρτία τους
και θα κάνω ευτυχισμένη τη χώρα τους» (Β’ Χρον.
7:14).
Μιχάλης Κανταρτζής

Μη φοβάσαι

σε απελπιστική κατάσταση οικονομικά, κοινωνικά και πνευματικά. Το
περιοδικό «ΖΩΗ» στις 6 Οκτωβρίου
γράφει πολύ σωστά τα παρακάτω:
Πού είναι το Κοινωνικό Κράτος;
«Η καλπάζουσα ανεργία στον
ιδιωτικό τομέα και κυρίως στη νέα
γενιά, η επέκταση της εργασιακής
εφεδρείας και στον στενό δημόσιο
τομέα, οι απώλειες στις αποδοχές των δημοσίων
υπαλλήλων, οι περικοπές των συντάξεων ακόμη και
στους χαμηλοσυνταξιούχους, η εξοντωτική επιβάρυνση όλων των ακινήτων, με κορύφωμα το ειδικό
τέλος και τόσα άλλα, συγκλονίζουν τον ελληνικό
λαό και προκαλούν καθημερινά οικογενειακά και
κοινωνικά δράματα. Η ανασφάλεια, το άγνωστο
μέλλον, οδηγούν σε απόγνωση και απειλούν την
ψυχοσωματική υγεία και ισορροπία, με απρόβλεπτες
συνέπειες. Το «κοινωνικό κράτος» πρέπει επιτέλους
να αφυπνισθεί και να σκύψει με ειλικρινές ενδιαφέρον - πριν είναι αργά - στους αναξιοπαθούντες
πολίτες, που είναι πολλοί, πάρα πολλοί. Οι κοινωνικοί
δείκτες απεικονίζουν την τραγική πραγματικότητα.
Όλα αυτά συνθέτουν το καθημερινό μαρτύριο ενός
προδομένου λαού, με σοβαρές κοινωνικές και ηθικές
επιπτώσεις στις οικογένειες και ιδιαίτερα στους νέ-

AΛ HΘINEΣ IΣTOPIEΣ

Η Μετάνοια ως Καινούργια Ζωή
Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, μία Ρωσίδα, μάνα
δυο μικρών παιδιών, βρισκόταν
σε μία πόλη, η οποία στην αρχή
καταλήφθηκε από το στρατό των
Λευκών και στη συνέχεια έπεσε
στα χέρια των Κόκκινων. Η γυναίκα εκείνη ήταν σύζυγος ενός
λευκού αξιωματικού και γνώριζε
ότι, κατά πάσα πιθανότητα, αν
την ανακάλυπταν θα την εκτελούσαν. Κρύφτηκε σ’ ένα εγκαταλειμμένο σπίτι στην άκρη της πόλης.
Όταν έπεσε η νύχτα, κάποιος χτύπησε ξαφνικά την
πόρτα. Χωρίς αποθέματα θάρρους, πήγε ν’ ανοίξει. Μπροστά
της στεκόταν μία νεαρή γυναίκα, της ίδιας ηλικίας μ’ εκείνη,
εικοσιπέντε ετών πάνω κάτω. «Είσαστε η τάδε»; τη ρώτησε.
«Ναι». «Πρέπει να φύγετε αμέσως, σας έχουν καταδώσει.
Θα έλθουν να σας συλλάβουν στις αμέσως επόμενες
ώρες». Η μητέρα έστρεψε το βλέμμα στα παιδιά της και
είπε: «Πού να πάω; Τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε μακριά,
αν πάλι μείνω μαζί τους, θα με αναγνωρίσουν αμέσως».
Και τότε ήταν που εκείνη η γυναίκα, η γυναίκα που ήρθε
από το πουθενά, εκείνη η Ναταλία, έγινε ξαφνικά αυτό
που το Ευαγγέλιο ονομάζει πλησίον, η πιο κοντινή ύπαρξη
της νεαρής μητέρας, τόσο στη ζωή όσο και στο θάνατο.
Της λέει λοιπόν: «Όχι, δεν θα σας αναζητήσουν αν φύγετε.
Θα μείνω εγώ εδώ και θα πάρω τη θέση σας». «Μα θα
σας εκτελέσουν»! «Ναι», απαντάει η Ναταλία, «αλλά εγώ
δεν έχω παιδιά». Και η μητέρα με τα δύο παιδιά της έφυγε.
Η Ναταλία έμεινε. Και νωρίς το πρωί, το χάραμα, την εκτέλεσαν.

EΓΓPAΦH ΣYNΔPOMHTH

Αυτός ο πρόωρος θάνατος,
πραγματική δωρεά ζωής, αυτό
το δώρο που πρόσφερε με τη
θυσία της ζωής της κάποια Ναταλία, άγνωστη σ’ αυτούς, τους
συγκλόνισε βαθιά και σ’ όλη τη
ζωή τους έζησαν με μία και μόνη
σκέψη: Τι να κάνουν, ώστε ο κόσμος να μη μείνει στην άγνοια για
το θάνατο της Ναταλίας, για το
μεγαλείο, την αλήθεια, την ανείπωτη πνευματική ομορφιά που
πλημμύριζε την ψυχή εκείνης της νεαρής γυναίκας. Όλα
αυτά τους είχαν συνταράξει σε τέτοιο βαθμό που μια καινούργια ζωή ανοίχτηκε μπροστά τους.

(«Συνάντηση με τον Ζωντανό Θεό»,
Anthony Bloom, σελ. 61-63)

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

Σ

Η Πνευματική Ζωή του Ζευγαριού

το θέμα της κοινής πνευματικής ζωής, που
θεμέλιο έχει την καθημερινή κοινή προσευχή
του ζεύγους και αγκαλιάζει όλες τις εκδηλώσεις της ζωής τους, είναι αλήθεια πως γίνονται
πολλά και μεγάλα λάθη. Εκείνοι που είναι πιο
θερμοί στα πνευματικά, είναι δύσκολο πολλές
φορές να καταλάβουν ότι αρετή δεν είναι ό,τι
νομίζουν ως αρετή, αλλά το να γίνουν τοις πάσι
τα πάντα, για να σώσουν τον συνοδοιπόρο της
ζωής τους.
Αρετή είναι να βιώνουμε σύμφωνα με τον
αποστολικό λόγο: «Εγενόμην τοις ασθενέσιν ως
ασθενής, ίνα τους ασθενείς κερδίσω». Και αν κάποια στιγμή χρειασθή
να μιλήσουμε για κάτι στον σύντροφό μας, ας ακολουθήσουμε τον
τρόπο που μας υποδεικνύει ο αββάς Ισαάκ: «Πίστευε ότι για κάθε
πράγμα χρειάζεσαι διδαχή, και θα βρεθής σε όλη σου τη ζωή σοφός…
Αν ειπής κάτι από τα χρειαζούμενα, να μιλήσης σαν μαθητής και όχι
σαν αυθέντης με αναίδεια. Να κατακρίνης τον εαυτό σου από πριν
και να δηλώσης σ’ αυτόν που σε ακούει ότι είσαι κατώτερός του,… κι

Μ

έτσι να τον παρακινήσης, να ακούση τα λόγια σου
και να σπεύση να τα εφαρμόση… ό,τι μπορείς να
πης, πες το με δάκρυα, για να ωφελήσης και τον
εαυτό σου και τους ακροατές σου, και η χάρις
του Θεού να είναι μαζί σου».
Ο λόγος του αββά Ισαάκ είναι οδηγός στην
κοινή πορεία της αγάπης του ζεύγους. Γράφει ο
μεγάλος διδάσκαλος της πνευματικής ζωής:
«Σταυρώσου και μη σταυρώσης… Αδικήσου και
μην αδικήσης. Συκοφαντήσου και μη συκοφαντήσης…Να ευφραίνεσαι με εκείνους που ευφραίνονται και να κλαίς με εκείνους που κλαίνε,
διότι τούτο είναι γνώρισμα της καθαρότητας. Με τους αρρώστους
αρρώστησε, με τους αμαρτωλούς πένθησε… Να μην ελέγχης ούτε να
ονειδίζης κανένα, ούτε τους πολύ κακούς στη διαγωγή. Άπλωσε το
πανωφόρι σου στον αμαρτωλό και σκέπασέ τον. Και αν δεν μπορής
να πάρης επάνω σου τα πταίσματά του… τουλάχιστον δείξε υπομονή
και μην τον ντροπάσεις».
(«Το Μυστήριο του Γάμου», Ιερομ. Γρηγορίου, σελ. 51,52)

Ύψωσις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

ε την ευκαιρία της εορτής της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου
παραθέτουμε απόσπασμα του μακαριστού Αρχιμ.
Γεωργίου, Καθηγουμένου Ι. Μ. Γρηγορίου Αγίου
Όρους.
Η Ορθόδοξος αγιογραφία της Σταυρώσεως
δεν Τον παριστά ως ένα ταλαίπωρο διά σταυρού
κατάδικο σε επώδυνο και ατιμωτικό θάνατο, αλλά
ως τον Θεάνθρωπο Κύριο, που πονά και πάσχει
ως τέλειος άνθρωπος, αλλά και που ως Κύριος
της δόξης δεσπόζει του πόνου και του θανάτου.
Γι’ αυτό και προτιμά αντί του «Ιησούς Ναζωραίος
Βασιλεύς Ιουδαίων», την γραφή «Ο Βασιλεύς της
Δόξης».
Και πράγματι, ο Κύριός μας ανέβηκε εκουσίως
επάνω στον Σταυρό ως Βασιλεύς που θυσιάζεται
για τους υπηκόους του. Συγχρόνως ως ο Μέγας
Αρχιερεύς που τελεί την μόνη αληθινή και σώζουσα θυσία, που αγιάζει τον σύμπαντα κόσμον.
Ο Σταυρός είναι το θυσιαστήριο, επί του οποίου
τελεί την λυτρωτική για τον κόσμο θυσία Αυτός
που είναι συγχρόνως και θύμα και θύτης. Θυσιάζει τον εαυτό Του από άπειρη αγάπη για το
πλάσμα Του. Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης
μάς λέγει ότι, αν και θα μπορούσε με απλούστερο
τρόπο να μας σώση, προτίμησε αυτόν τον επώδυνο
και ατιμωτικό θάνατο, για να δείξη την απροσμέτρητη αγάπη Του προς το λογικό πλάσμα Του και
για να μας παρακινήση να μή προτιμούμε τίποτε
περισσότερο από Αυτόν.
Στην προ του Πάθους Αρχιερατική προσευχή
Του ο Κύριος αναφέρει: «υπέρ αυτών εγώ αγιάζω
εμαυτόν» (Ιω. ιζ’ 19), που σημαίνει, κατά τον άγιο
Κύριλλο Αλεξανδρείας, ότι προσφέρω τον εαυτό
μου θυσία, ως θύμα άμωμο, αφιερωμένο στον
Θεό, στο επί του Σταυρού θυσιαστήριο, ώστε διά
του αίματος της θυσίας μου να γίνουν όλοι οι μαθητές μου μέτοχοι του αγιασμού και της σωτηρίας
που πηγάζει από αυτήν την θυσία (PG 74, 544).
Στην συνέχεια οι αγιαζόμενοι πιστοί γίνονται
και αυτοί θύματα άγια, αφιερωμένα στον Θεό

(Ιω. Χρυσ., ΕΠΕ 14, 592), όπως λέγει ο Απόστολος
«παραστήσαι τα σώματα υμών θυσίαν ζώσαν,
αγίαν, ευάρεστον τώ Θεώ» (Ρωμ. ιβ’ 1).
... Και πράγματι, η ζωηφόρος θυσία του Κυρίου
μας επί του Σταυρού μένει ανενεργός, αν και
εμείς δεν συνεργήσουμε θυσιάζοντας καθ’
ημέραν το εγωϊστικό μας θέλημα, τις εμπαθείς
επιθυμίες μας και τις αντίθεες κινήσεις της ψυχής
μας, και καθιστώντας διά του τρόπου αυτού τους
εαυτούς μας θυσία ευάρεστη στον Θεό.
Κατά τον άγιο Αυγουστίνο, τρεις σταυροί υπήρχαν στον Γολγοθά: Ο Σταυρός του Αναμαρτήτου,
που είναι ακατανόητος και ασύλληπτος στην πεπερασμένη διάνοιά μας. Ο σταυρός του μετανοούντος ληστού, που προσιδιάζει σε όλους τους
αγωνιζομένους Χριστιανούς, που καθιστούν τον
εαυτό τους με την μετάνοιά τους αγία θυσία για
τον Θεό. Και ο σταυρός του αμετανοήτου ληστού, που εγωιστικά αιρόμενος αποκλείει τον άνθρωπο από την χαρά της υποφωσκούσης ενδόξου
και λαμπροφόρου Αναστάσεως.
Ο Κύριός μας δεν έπαυσε μέχρι σήμερα
να αγωνιά, να πονά και να φροντίζη για την
σωτηρία μας. Το λέγει πολύ όμορφα ο Ίδιος: «Ο
Πατήρ μου έως άρτι εργάζεται, καγώ εργάζομαι»
(Ιω. ε’ 17). Κατά τους αγίους Πατέρας, ο Κύριος
δεν έπαυσε να προνοή για τα δημιουργήματά
Του, να τα συντηρή και να τα διακυβερνά, κυρίως
όμως να φροντίζη για τον αγιασμό του κατ’ εικόνα

Του πλασθέντος δημιουργήματός Του.
Στην αγωνία αυτή και τον πόνο του Κυρίου
μας συμμετέχουν και όλοι οι πιστοί δούλοί του.
Ο άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης δεν έπαυε καθ’
όλη την ζωή του να πονά και να κλαίη υπέρ όλου
του Αδάμ, δηλαδή του ανθρωπίνου γένους. Και
μάλιστα όσο περισσότερο αγιάζεται κάποιος,
τόσο περισσότερο αυξάνουν και οι οδύνες του
για την σωτηρία των ανθρώπων.
Πώς λοιπόν και σήμερα οι πιστοί Χριστιανοί
μπορούν να ησυχάζουν, βλέποντας την αμαρτία
και το σκότος να κυριαρχούν; «Αθυμία κατέσχε
με από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανόντων τον
νόμον σου», ανακράζουν θρηνητικά μαζί με τον
προφητάνακτα Δαυίδ (Ψαλμ. 118). ... Διότι η τελική
πράξις της ιστορίας δεν είναι ο σταυρός, το πάθος,
η αγωνία και ο πόνος. Είναι η ανάστασις.
... Το αδιαμφισβήτητο ιστορικό γεγονός της
Αναστάσεως του Κυρίου διαλύει όλα τα σκότη
της αμαρτίας, του πόνου και του θανάτου. «Χριστός εγερθείς εκ νεκρών ουκέτι αποθνήσκει, θάνατος Αυτού ουκέτι κυριεύει» (Ρωμ. στ’ 9).
Ας αφήσουμε και εμείς, αδελφοί, τα νεκρά
έργα της αμαρτίας, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς
μας με τα δάκρυα της μετανοίας, ας προσφέρουμε
το σώμα και την ψυχή μας καθαρά από κάθε μολυσμό, ας τρέξουμε να ενωθούμε με τον μόνο Νικητή του θανάτου και της αμαρτίας, για να γευθούμε και εμείς την ατελεύτητη χαρά της Αναστάσεώς Του. Ιδίως σήμερα που όλα μας φαίνονται
χωρίς φώς, χωρίς ελπίδα, χωρίς προοπτική.
Συγχρόνως, ας μή παύσουμε να αγωνιούμε
και να πενθούμε για τους «εν χώρα και σκιά θανάτου καθημένους» αδελφούς μας, παρακαλώντας τον Κύριο της Δόξης να ανοίξη τα μάτια της
ψυχής τους, ώστε να καταλαμφθούν και αυτοί
από το άκτιστο Φως της Αναστάσεώς Του και
όλοι μαζί να δοξάζουμε εις αιώνας αιώνων τον
Αναστάντα Κύριο και Θεό μας, γευόμενοι την
ανέκφραστο γλυκύτητα, την «πάντα νούν υπερέχουσαν», της ενώσεως μαζί Του.
Πηγή: Πεμπτουσία

Η Εκκλησία στην Κατοχή και στην Αντίσταση
Συνέχεια από τη σελ. 1

Αφού τόνισε ότι μια μερίδα ανθρώπων αποφάσισε τη συνεργασία με τους κατακτητές και μια
άλλη υιοθέτησε την ουδετερότητα, είπε ότι «ο
τρίτος δρόμος ήταν η αντίσταση. Αυτόν επέλεξαν
αφενός τμήμα της αστικής τάξης και του αστικού πολιτικού κόσμου καθώς και η μεγάλη
πλειοψηφία του Ελληνικού λαού… Ο Κλήρος,
κομμάτι κι αυτός του Ελληνικού λαού, συμμερίστηκε την τελευταία επιλογή».
Ο Μανόλης Γλέζος προσκόμισε πλήθος
στοιχεία για τη δράση του Κλήρου στην Αντίσταση, μίλησε για τους 10 Μητροπολίτες και
εκατοντάδες Ιερείς που πλαισίωσαν το ΕΑΜ,
για τους εκτελεσμένους Κληρικούς, τα κατεστραμμένα Μοναστήρια, τις ομηρίες, τις φυλακίσεις και εκτοπίσεις κληρικών. Ανέφερε,
μάλιστα, ότι πάνω απ’ το 50% των κληρικών
ήταν επίσημα μέλη της μαζικότερης αντιστασιακής οργάνωσης, της «Εθνικής Αλληλεγγύης».
Ο ομιλητής ανέφερε τρεις λόγους για τους
οποίους ο Κλήρος συμμετείχε στην Αντίσταση.

Ο πρώτος είναι η παράδοση που θέλει τον
Κλήρο παρόντα σ’ όλους τους εθνικούς αγώνες.
Δεύτερος είναι το γεγονός ότι ο Ορθόδοξος
Κλήρος, από κοινωνιολογική άποψη, είναι πολύ
κοντά στο λαό, είναι κι αυτός ένα λαϊκό στρώμα
κι όχι μια ειδική κάστα, έτσι ώστε ο Κλήρος να
συμμερίζεται πάντα τα προβλήματα του λαού.
Τρίτος λόγος είναι η ιδεολογική, όπως είπε,
αντίθεση του Χριστιανισμού προς το φασισμό.
Χριστιανισμός και φασισμός είναι εχθροί, γι’
αυτό και η προκήρυξη της Παγκληρικής Ένωσης
Ελλάδας που ιδρύθηκε τότε, καλεί το λαό να

πολεμήσει εναντίον του «αντίχριστου φασισμού».
Άλλωστε, τα όπλα της Αντίστασης τα ευλογούσε ο παπάς, δίνοντας έτσι στον αγώνα ένα
χαρακτήρα ιερού πολέμου… («Χριστιανική»,
19/12/1985).
Παρόλα αυτά, η προπαγάνδα όλα τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και σήμερα, είναι απίστευτη. Ήταν συστηματική η προσπάθεια να
καταδειχθεί ότι η Εκκλησία έμεινε στο περιθώριο, ανεχόμενη την τραγωδία.
... Σε καμία χώρα της τότε κατεχόμενης Ευρώπης οι Χριστιανικές Εκκλησίες της Δύσεως
δεν συνέβαλαν στην αποτίναξη του ξένου ζυγού,
στο βαθμό που αυτό συνέβη στην Ελλάδα, με
την Ελληνική Εκκλησία.
... Η Εκκλησία της Ελλάδος καυχάται για
εκείνη την εποχή και αποκαλύπτει τα τελευταία
χρόνια την αλήθεια, πιστεύοντας ακράδαντα
ότι από τη σεμνότητα, που μπορεί να επιφέρει
την παρεξήγηση, είναι προτιμότερη η διαλάληση της αλήθειας για την αποκατάσταση της
ιστορίας.

Παιδική Γωνιά
Η Κατάλληλη Στολή
«Μπράβο, τέλεια πάσα», φώναξαν τα παιδιά
απ’ τις κερκίδες. Ο Νίκος
φούσκωσε από υπερηφάνεια. Όμως, καθώς
έκανε να κλωτσήσει τη
μπάλα πρόσεξε τα πόδια του, είδε ότι ήταν
ξυπόλυτος και φορούσε
τις πιτζάμες του. Μάταια τότε προσπάθησε να φύγει τρέχοντας από το γήπεδο, γιατί γύρω του στέκονταν τα παιδιά της αντίπαλης ομάδας, που τον
έδειχναν με το δάχτυλο και τον περιγελούσαν. Κρύος ιδρώτας τον περίλουσε. Φόβος και τρόμος τον κυρίεψαν
και ανάπνεε με δυσκολία.
Τη στιγμή εκείνη όμως κάτι έγινε και
ο Νίκος ξύπνησε και διηγήθηκε στην
μητέρα του το φοβερό όνειρο μουρμουρίζοντας: «Ευτυχώς που ήταν όνειρο, γιατί το πραγματικό μας παιχνίδι
θα γίνει το Σάββατο. Πρέπει να προπονηθώ και να φοράω και τη στολή μου».
Η μητέρα του, που καθόταν δίπλα
του και διάβαζε την Καινή Διαθήκη, του
διάβασε κάτι για να τον βοηθήσει. «Ντυθείτε με την πανοπλία που ο Θεός μας
τη δίνει, για να μπορέσετε ν’ αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου»
και μετά του εξήγησε: «Πόσο γελοίος
και ανόητος φαίνεται ένας παίχτης μέσα στο γήπεδο όταν μπει ξυπόλυτος
με τις πιτζάμες του. Πριν αρχίσει το παιχνίδι φοράει πάντοτε την κατάλληλη
στολή. Έτσι ακριβώς και ο κάθε πιστός
Χριστιανός, πριν μπει στο στάδιο του
αγώνα της ζωής, θα πρέπει να ντυθεί
την κατάλληλη στολή, ώστε να μπορέσει
να αντισταθεί όταν έρθει η ώρα της
σατανικής επίθεσης».
Η Αγία Γραφή μάς δίνει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να ζούμε νικητές.
Αν δεν τα χρησιμοποιούμε, το λάθος
είναι δικό μας. Στην επιστολή προς Εφεσίους 6: 10-20, αναφέρεται η πανοπλία
του Χριστιανού.
Παιδιά μου, κάθε πρωί πριν ξεκινήσουμε για το σχολείο, να φοράμε την
πνευματική πανοπλία. Μπορούμε να είμαστε νικητές στην κάθε μας μάχη με
το διάβολο. Αξίζει λοιπόν πολύ προσεχτικά να διαβάσουμε για να μάθουμε
πώς περιγράφεται μέσα στην Αγία Γραφή αυτή η πανοπλία:
† Ζωστείτε την αλήθεια σαν ζώνη στη
μέση σας. (Να λέμε πάντοτε την αλήθεια).
† Φορέστε σαν θώρακα τη δικαιοσύνη.
(Η δικαιοσύνη του Θεού να γεμίζει
την καρδιά μας).
† Για υποδήματα στα πόδια σας βάλτε
την ετοιμότητα να διακηρύξετε στους
άλλους το χαρούμενο μήνυμα της
ειρήνης. (Να λέμε στους άλλους ότι
ο Θεός μάς αγαπάει και με τη ζωή
μας να τους βοηθάμε να το καταλάβουν).
† Κρατάτε πάντα την πίστη σαν ασπίδα. (Η πίστη μας στον Θεό πάντοτε
μας προστατεύει από τα βέλη του
διαβόλου).
† Η σωτηρία ας είναι η περικεφαλαία
σας. (Το μυαλό μας να είναι πάντα
καθαρό από κάθε κακή σκέψη).
† Ο Λόγος του Θεού είναι το ξίφος
που σας δίνει το Άγιο Πνεύμα. (Να
αποστηθίζουμε από το Λόγο του
Θεού τις υποσχέσεις Του και όλα
τα χωρία που θα μπορούμε να τα
χρησιμοποιούμε την ώρα της επίθεσης του διαβόλου).
† Και κλείνοντας, μας παραγγέλνει να
μην ξεχνάμε να προσευχόμαστε, για
να μένουμε άγρυπνοι.

σελ. 4
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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Ο Πόνος ... Τελειοποιεί τον Άνθρωπο
Η νοσταλγία του απωλεσθέντος παραδείσου
δημιουργεί δάκρυα πικρά, πόνο δυνατό, πόνο που
μπορεί όμως να θεραπεύσει τον αμαρτωλό. Και τότε
έχουμε το παράδοξο, αντιφατικό και οξύμωρο: Υγεία
στην ασθένεια! Με την κατάφαση του πόνου, όχι
μαζοχιστικά, όχι παθητικά, όχι μοιρολατρικά, αλλά
με βεβαία πίστη, μ’ επίγνωση, με υπομονή, ως θεϊκή
δοκιμασία και παιδαγωγία και όχι ως τιμωρία, που
επεξεργάζεται λύτρωση και σωτηρία. Γεννιέται
έτσι ένας άλλος πόνος. Αγαπάς και πονάς, ταπεινώνεσαι και πονάς, υποχωρείς και πονάς. Πονάς όμως διαφορετικά, γλυκά, κερδοφόρα.
Το ν’ αγαπάς αληθινά σημαίνει να θυσιάζεσαι. Αποτελεί μία ιδιαίτερα φιλόπονη εργασία,
όπως και να ταπεινώνεσαι. Αγαπώντας, ενδυναμώνεσαι και χαίρεσαι. Έχεις μια βαθιά ικανοποίηση. Μιλώντας για «χαρμολύπη» και «χαροποιόν πένθος», κατά τις ωραίες εκφράσεις
των νηπτικών κειμένων της Εκκλησίας μας, δεν παραδοξολογούμε. Ο πόνος και η συνειδητή
κατάφαση σ’ αυτόν προσφέρει πολύτιμη γνώση, μεγάλη εμπειρία. Η εγνωσμένη παραδοχή
της παθολογίας μας θα μας δώσει την υπέροχη και απαραίτητη για την πνευματική ανάβαση
αυτογνωσία. Η γνήσια πνευματική ζωή είναι μία ηθελημένη απόσπαση από τον ψεύτικο
εφησυχασμό της καλοπέρασης και η είσοδος σε μία καλή αγωνία και ήρεμη ανησυχία,
όπως έλεγε ο μακαριστός Γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης, από την επανάπαυση και τη
νωχέλεια σε μία ζωή όλο ωραίες αλλαγές. Μία πορεία προς συνάντηση του πλησίον, που
κι εκείνος αγωνιά, άγχεται, δυσκολεύεται, προβληματίζεται, βασανίζεται και πονά.
Ο πόνος λιχνίζει και τελειοποιεί τον άνθρωπο. Ο πόνος από τους άλλους δια πικρών
λόγων και σκοτεινών έργων, συχνά είναι πιο σκληρός και από την ασθένεια και το πένθος.
Πονά πολύ ο αταπείνωτος άνθρωπος όταν τον υποτιμούν, τον παρεξηγούν, τον μειώνουν,
τον ειρωνεύονται, τον κουτσομπολεύουν, τον κατακρίνουν και τον συκοφαντούν. Οι συνεχώς
κρίνοντες και κατακρίνοντες ασύστολα τους πάντες και τα πάντα δίχως καμιά περίσκεψη
κι αιδώ, καταδικάζοντάς τους αναπολόγητα, αμαρτάνουν φοβερά και θέτουν μεγάλο βάρος
πάνω τους. Πονούμε τους άλλους, αλλά πονάμε κι εμείς.
(Μον. Μωυσέως Αγιορ. «Το Αληθινό νόημα του πόνου στη ζωή μας» σελ. 15,16)

OΛA ΔYNATA ME THN ΠPOΣEYXH
1. Δύσκολος ο δρόμος της προσευχής
Ο άγιος Μάρκος ο ασκητής έλεγε: «Εκείνος
που καταφρονεί την εντολή περί προσευχής,
πέφτει στα πιο βαριά αμαρτήματα, που
σαν δέσμιο - αιχμάλωτο τον παραδίνουν
από το ένα κακό στο άλλο». Και πολύ σωστά
λέγει ο Ηλίας ο Έκδικος: «Κλειδί της Βασιλείας του Θεού είναι η προσευχή».
Συνεπώς, αν θέλουμε να μη σπαταλήσουμε την ζωή μας στην αμαρτία, έχουμε υποχρέωση να πάρουμε το δρόμο της προσευχής.
2. Χωρίς κόπο και θλίψεις δεν φυτρώνουν
στην ψυχή αρετές.
Και όπως το τονίζει πάλι ο άγιος Μάρκος
ο ασκητής: «Πρόσεξε, μην κάμεις ποτέ το
λάθος ν’ αφήσεις να σου περάσει από το
νου η σκέψη ότι μπορεί να αποκτήσεις
αρετές χωρίς θλίψεις! Γιατί τότε θα έχεις
μια «ανάπαυση», που δεν λέει τίποτε»!
Δεν πρέπει, λοιπόν, να φοβούμεθα τις δυσκολίες και τις πίκρες. Αν υπάρχει σωστή
εσωτερική διάθεση δική μας, ο Θεός θα
μας βοηθεί. Και εκείνα, που τώρα προσπαθούμε να τα φθάσουμε με τις δικές
μας δυνάμεις και τώρα μας φαίνονται
αδύνατα, θα τα φθάσουμε με τη δύναμη
του Θεού.
3. Όμως, κατά παραχώρηση Θεού, στο έργο
της σωτηρίας μας παρεμβαίνει ο εχθρός.
Και γι’ αυτό πρέπει να φροντίζουμε να ξέ-

έχασε, λοιπόν, τις ξένες αμαρτίες, για να ξεχάσει και ο Κύριος τις δικές σου. Γιατί αν πεις,
«Τιμώρησε τον εχθρό μου», έκλεισες
το στόμα σου. Έχασε πια η γλώσσα
σου το δικαίωμα να μιλάει στο Θεό.
Πρώτα-πρώτα επειδή εξαρχής Τον
παρόργισες, κι ύστερα επειδή ζητάς
πράγματα που είναι αντίθετα στον
ίδιο το χαρακτήρα της προσευχής.
Αφού, δηλαδή, προσέρχεσαι για
να ζητήσεις συγχώρηση αμαρτημάτων, πώς μιλάς για τιμωρία; Το αντίθετο έπρεπε να κάνεις, να παρακαλάς για τους άλλους, ώστε στη
συνέχεια να παρακαλέσεις με παρρησία και για τον εαυτό σου. Αν
προσευχηθείς για τους συνανθρώπους σου, τα πέτυχες όλα, έστω κι αν
δεν πεις το παραμικρό για τις δικές
σου αμαρτίες. Δεν υπάρχει τίποτα
πιο ζοφερό από μια ψυχή που μνησικακεί και μισεί.
Δεν υπάρχει τίποτα πιο ακάθαρτο
από μια γλώσσα που κακολογεί και
καταριέται. Άνθρωπος είσαι, μη γίνεσαι θηρίο. Το στόμα σου δόθηκε
όχι για να δαγκώνεις, αλλά για να παρηγορείς με τα λόγια σου. Ο Θεός σε
πρόσταξε να συγχωρείς, κι εσύ Τον
παρακαλάς να καταργήσει τη δική
Του εντολή; Δεν σκέφτεσαι ότι ευχαριστιέται και γελάει ο διάβολος,
όταν ακούει μια τέτοια προσευχή;
Δεν συλλογίζεσαι ότι, από το άλλο
μέρος, λυπάται ο Θεός, ο Πλάστης
σου, ο Ευεργέτης σου, ο Σωτήρας σου;
«Μα αδικήθηκα», λες, «και είμαι πικραμένος». Τότε, λοιπόν, προσευχή-

Ξ

σου εναντίον του διαβόλου, που μας
αδικεί περισσότερο από κάθε άλλον.
Γιατί αυτός δημιουργεί και τους
εχθρούς και τις έχθρες, αυτός είναι ο
μεγάλος και μοναδικός εχθρός σου,
με τον οποίο δεν είναι δυνατό να συμφιλιωθείς ποτέ.
Ο συνάνθρωπος, απεναντίας, όσα
κι αν σου κάνει, είναι αδελφός σου.
Γι’ αυτό οφείλεις να προσεύχεσαι για
το καλό του, για την ευτυχία του, για
τη μετάνοια και τη σωτηρία του. Ας
φροντίσουμε λοιπόν, αγαπητοί μου,
να ζούμε και να ενεργούμε σύμφωνα
με τις εντολές του Κυρίου, για να είναι καρποφόρα η προσευχή μας και
να πετύχουμε τη βασιλεία των ουρανών.

Η Επίδραση της Γυναίκας
ρουμε, τι δυσκολίες πρόκειται να συναντήσουμε. Όχι βέβαια για να φοβηθούμε
πιο πολύ, αλλά για να μπορούμε να τις
αποφεύγουμε πιο καλά και πιο σωστά.
4. Εκτός όμως από τις δυσκολίες αυτές, που
περιμένουν τον κάθε άνθρωπο που οπλίζεται με τη μυστική αυτή διδαχή, πρέπει
να περιμένουμε και άλλες δυσκολίες, εκείνες που είναι εντελώς φυσικό να συναντάει ο άνθρωπος στο δρόμο της πνευματικής του ζωής.
5. Οι δυσκολίες αυτές προέρχονται:
• Από τη φαντασία (δηλ. από στραβές μας
αντιλήψεις)
• Από τα πάθη μας.
(Πρωθιερέως Βαλεντίνου Σβεβτσίσκι)

Οι Εκπαιδευτικοί να περνάνε μηνύματα
στα παιδιά για τον Θεό και για την Πατρίδα

Ε

ίναι μεγάλη υπόθεση ο σωστός δάσκαλος, ιδίως στις μέρες μας! Τα παιδιά είναι άγραφες κασέτες ή θα γεμίσουν βρώμικα τραγούδια ή βυζαντινή μουσική. Το έργο του δασκάλου είναι ιερό. Έχει
μεγάλη ευθύνη και, αν προσέξη, μπορεί να
πάρη μεγάλο μισθό από τον Θεό. Να φροντίζη να διδάσκη στα παιδιά τον φόβο του
Θεού. Πρέπει να βρούν τρόπο οι εκπαιδευτικοί να περνάνε κάποια μηνύματα στα παιδιά
για τον Θεό και για την Πατρίδα. Ας σπείρουν
αυτοί τον σπόρο, και ας μην τον δούν να βλαστάνη. Τίποτε δεν πάει χαμένο, κάποια στιγμή
θα πιάση τόπο.
Και πάντα με το καλό, με επιείκεια, με
αγάπη να φέρωνται στα παιδιά. Να προσπαθούν να ξυπνάνε το φιλότιμό τους. Το παιδί
θέλει αγάπη, ζεστασιά. Πολλά παιδιά την
στερούνται τελείως στο σπίτι. Αν οι δάσκαλοι
αγαπήσουν τα παιδιά, θα τους αγαπήσουν
και εκείνα, και τότε θα κάνουν πιο εύκολα
το έργο τους. Εμάς ο δάσκαλος με την βέργα
μας χτυπούσε, όταν έβλεπε αταξία, αλλά

Πώς Χάνουμε Το Δικαίωμα
Να Μιλάμε Στον Θεό!

αγαπούσε τα παιδιά και τα παιδιά τον αγαπούσαν. Δεν είχε δικά του παιδιά και τα αγαπούσε τα παιδιά πολύ. Γι’ αυτό λέω ότι καλοί
είναι οι γονείς που γεννούν πολλά παιδιά
και γίνονται πολύτεκνοι, αλλά καλύτεροι
είναι οι σωστοί εκπαιδευτικοί που αναγεννούν του κόσμου τα παιδιά και γίνονται
υπέρ-υπέρ-πολύτεκνοι! Δίνουν αναγεννημένους ανθρώπους στην κοινωνία, και έτσι
γίνεται καλύτερη.
Όσιος Παΐσιος

Δεν υπάρχει τίποτε άλλο ισχυρότερο από την ευλαβή και συνετή γυναίκα,
στο να ρυθμίζει και να διαπλάσσει, σε όσα αυτή θέλει, την ψυχή του άντρα.
Γιατί τότε ούτε τους φίλους, ούτε τους δασκάλους, ούτε τους άρχοντες θα
ανεχτεί, όπως θ’ ανέχεται τον σύζυγο που θα τον παραινεί και θα τον συμβουλεύει (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος).

Η

Τα Ώριμα Χρόνια της Ζωής μας

ωριμότητα είναι ένα κομμάτι της ζωής
μας. Είναι τα χρόνια που έρχονται με
την πάροδο της ηλικίας. Άραγε έχουν
αξία μόνο τα νιάτα; Οι μεγάλοι είναι άχρηστοι
και περιττοί στην κοινωνία;
Η απάντηση εξαρτάται από τη θέση που
παίρνει κανείς απέναντι στη ζωή. Πολλές φορές οι μεγάλοι έχουν μία περίεργη στάση και
συμπεριφορά απέναντι στο καινούργιο που
συναντούν. Καινούργιες γνώσεις παρουσιάζονται στην επιστήμη, στον τρόπο ζωής και
σε άλλους τομείς. Ίσως να μην μπορούν οι
μεγάλοι άνθρωποι να το καταλάβουν και οι
αντιδράσεις τους να είναι αρνητικές και ασυνήθιστες. Συνηθίζουν να κάνουν κριτική σε
όλα και πολλές φορές αρνητική.
Εκείνος όμως που παραδέχεται ότι τα χρόνια
περνάνε και τα νιάτα φεύγουν, η στάση του
απέναντι στη νέα περίοδο της ζωής του, είναι
εντελώς διαφορετική. Όσο πιο λογικά αποδεχόμαστε την αλήθεια, τόσο πιο καθαρά θα δούμε το νόημα των ώριμων χρόνων της ζωής μας.
Τα ώριμα χρόνια είναι και αυτά ζωή. Όσο κάποιος αποδεχτεί την ηλικία του, τόσο θα αλλάξει
και τη σχέση προς τους νεότερους. Πιστεύει
στις καινούργιες δυνάμεις, δεν κάνει κριτική
για όλους και για όλα. Γίνεται διαλλακτικότερος,
ακούει με προθυμία, με αγάπη και σταματά

να κάνει τον «παντοδύναμο και παντογνώστη».
Γεμάτος με εμπειρία από τη ζωή, ακούει τους
συνανθρώπους του και όταν χρειάζεται, τους
συμβουλεύει, μέσα από την πείρα που απέκτησε. Μαθαίνει να τους αγαπά και να ακούει
με ενδιαφέρον τους νέους. Μεταφέρει στους
νέους έναν πλούτο ζωής που δοκιμάστηκε στο
καμίνι της πραγματικότητας, εμπειρία που εκ
των πραγμάτων δεν έχουν ακόμα οι νέοι.
Πόσοι νέοι δεν ευγνωμονούν για την πείρα
και τις γνώσεις που απέκτησαν κοντά στους
ηλικιωμένους γονείς τους, που κανείς άλλος
δεν θα μπορούσε να δώσει. Πόσες μανάδες
δεν έδωσαν μια ζωή ολόκληρη, για να ολοκληρώσουν την αγωγή και την προκοπή των
παιδιών τους και των εγγονών τους, χωρίς
πολλές φορές να τους αναγνωρίζεται τίποτε.
Εκείνος που φτάνει στα ώριμα χρόνια δεν
πρέπει να σκέπτεται πως δεν έχει πλέον μέλλον. Γιατί πώς θα μπορέσει αλλιώς να αντικρίσει την έκπληξη που λέγεται αιωνιότητα;
Ο άνθρωπος που ζει μέσα στην έννοια της αιωνιότητας, είναι ζωντανός και στο χθες και
στο σήμερα και ελπίζει και ζει την αιωνιότητα
απ’ αυτή τη ζωή. Τα ώριμα χρόνια μπορούν
με ελπίδα και πίστη στο Θεό να είναι χρήσιμα
και γεμάτα δημιουργία.
Φωτεινή Ηλιοπούλου, Εκπαιδευτικός

Να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον με αγάπη. Γιατί όλος ο νόμος
εκπληρώνεται με έναν λόγο, με το «να αγαπάς τον πλησίον
σαν τον εαυτό σου»
Γαλάτ. 5:14

