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Χ ρισ το ύ γε νν α Σ η μ αίν ει
Καιν ο ύργ ια Ζω ή

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
Με πολύ χαρά σας προσκαλούμε
Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου και ώρα 6:30 μμ
Στην Αδελφότητά μας, Σατωβριάνδου 31,
κοντά στην Ομόνοια
Να γιορτάσουμε μαζί
την Γέννηση του Σωτήρα Χριστού
Σε ένα κλίμα αγάπης και χαράς
Σας περιμένουμε μαζί με τους αγαπημένους σας
Το Διοικητικό Συμβούλιο

BOHΘ EIA
ΣTOYΣ ΛAOYΣ
H OPΘOΔOΞH IEPAΠOΣTOΛH

Ο Ναός του Αγίου Νικολάου
στην Ιερά Μητρόπολη Μουάνζας
Ένας νέος οίκος του Θεού, μια χειροποίητος «σκηνή»,
όπου η δόξα του προσώπου Του θα κατοικεί και θα αποκαλύπτεται στο εξής στους πιστούς, εγκαινιάστηκε πρόσφατα και παραδόθηκε στη λογική ποίμνη της αφρικανικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Πρόκειται για τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου, στην Ιερά Μητρόπολη Μουάνζας, που έλαβε αοράτως τη Θεία Χάρη του Πνεύματος, δια των χειρών του
Μακαριότατου Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης
Αφρικής κ. Θεόδωρου. Ο Ναός αναγέρθηκε εξ ολοκλήρου
με δαπάνες της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδος.
Στη Μουάνζα, στην πόλη των βράχων και των αντιθέσεων, στην πρωτεύουσα της μαγείας, εκεί που ποτέ πριν
δεν ακούστηκε το μήνυμα του Ευαγγελίου με ορθόδοξο
τρόπο, εγκαταστάθηκε πλέον μόνιμο και ηγιασμένο σκήνωμα του Κυρίου,
ιδρύθηκε και τελειώθηκε θυσιαστήριο
επίγειο, όπου θα προσφέρονται μυστικές,
ιερές θυσίες και τελετές, ευπρόσδεκτες
στο επουράνιο και
νοερό θυσιαστήριο
Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίου Νικολάου,
Ι. Μητρόπολη Μουάνζας
του αληθινού Θεού.
Είθε ο τόπος αυτός να αποτελέσει
πόλο έλξης και συνάθροισης των διασκορπισμένων τέκνων του
Θεού, κολυμβήθρα
αναγέννησης ψυχών
και σωμάτων.
Η χάρη της ΠεντηΕγκαίνια του Ναού με τον Μακαριότατο
κοστής να εξαπλώνεΠατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης
ται και να κατακτά
Αφρικής κ. Θεόδωρο
έδαφος, να λάμπει το
φως της σωτηρίας,
εκεί που μέχρι τώρα
το σκοτάδι, η απελπισία και η πλάνη βασίλευαν. Αμήν.

Λειτουργία εντός του Ι. Ναού Αγίου
Νικολάου

(«Πάντα τα Έθνη»,
Ιανουάριος –
Φεβρουάριος 2017)

Γ

ια πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας η ψυχή μας και ολόκληρη η προσωπικότητά μας αναήρθε ο ίδιος ο Θεός με τη δική μας φύση, να
σταίνεται και οδηγείται από τους αγγέλους στην πατρίδα
εξαλείψει τη θλίψη και το δάκρυ από κάθε άνμας, στον ουρανό (Λουκάς 16:22).
θρωπο. Για πρώτη φορά ήρθε στην ανθρωπότητα το
Για όσους, λοιπόν, ειλικρινά αναγνωρίζουν την πνευγνήσιο γέλιο και η χαρά. Για πρώτη φορά ο άνθρωπος
ματική τους αποτυχία και ζητούν μια νέα ζωή από τον
γίνεται αιώνιος, μεταφέρεται σε μια κατάσταση απέΑρχηγό της ζωής, τον Ιησού Χριστό, γι’ αυτούς και μόνο
ραντης και μόνιμης ευδαιμονίας, σε μια στενή κοινωνία
γι’ αυτούς η γέννηση του Ιησού Χριστού έχει ουσιαστική
με τον Θεό, με τους αγγέλους
σημασία και σπουδαιότητα.
και με όλους τους Αγίους. Τέλος,
Ο Θεάνθρωπος ήρθε στη γη
για πρώτη φορά ο νέος άνθρωμε μοναδικό σκοπό να βγάλει τον
πος, ο συνειδητός Χριστιανός,
άνθρωπο από τον ηθικό και
ζει με την προσδοκία και τη χαρά
πνευματικό βούρκο. Ήρθε να τον
του θανάτου του. Η πραγματιελευθερώσει από τα καθημερινά
κότητα της αιώνιας ζωής με τον
δεσμά μιας ανιαρής και καταθλιΘεό αποτελεί αστείρευτη δύναμη
πτικής ζωής. Ήρθε για να του πάκαι νίκη για όλα τα βάσανα.
ρει τα ξυλοκέρατα από το στόμα
Ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε
και να του δώσει το νέκταρ του
για να αλλάξει η ζωή μας. Ήρθε
ουρανού, την καθαρή, άφθονη
με θεία, υπερφυσική και υπεράνκαι πολυδιάστατη, σε νόημα και
θρωπη δύναμη, ν’ αναστήσει τον
βιώματα, ζωή. Ήρθε να δημιτραγικά πεσμένο άνθρωπο και
ουργήσει μια νέα κοινωνία, την
την κοινωνία. Η δύναμη του ΑγίΕκκλησία. Όποιος, λοιπόν, θέλει,
ου Πνεύματος, η μεγαλύτερη δύόποιος καταλαβαίνει, όποιος πιναμη του σύμπαντος, είναι η μοστεύει στην ειλικρίνεια του Χριναδική δύναμη που «σκηνώνει»
στού, αυτός θα ζητήσει τη σωμέσα στον άνθρωπο και τον κάτηρία Του και αυτός θα αναστηνει έναν ευτυχισμένο νικητή της
θεί σε μια υπέροχη εδώ κάτω στη
ζωής. Ο ερχομός του Ιησού Χριγη ζωή και σε μία απείρως πιο
στού στη γη μάς έφερε τη δύναυπέροχη ζωή στην αιωνιότητα.
Εικόνα της Γέννησης από ναό της Κορυτσάς.
μη της τελειότητας του Θεού και
Ο κύριος σκοπός της γέννηΒορείου Ηπείρου, έτ. 1770
την αγνότητα των αγγέλων. Η
σης του Χριστού, το επαναλαμηθική, η ομορφιά και το σπάνιο
βάνουμε, ήταν να φέρει στη γη
σύγχρονο αγαθό της ειρήνης, υπέροχη και αιώνια πετη ζωή του ουρανού. Η ζωή αυτή ήταν, είναι και θα
ριουσία του Θεού, ήρθαν στη γη από τον Ιησού Χριείναι άγνωστη και απλησίαστη στον άνθρωπο που δεν
στό.
δέχεται ολόψυχα τον Χριστό ως Σωτήρα και Κύριο
Ήρθε ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, για να
της ζωής του. Η ζωή αυτή, για κάθε συνειδητό Χριπλύνει και να εξαγνίσει τον αμαρτωλό άνθρωπο με το
στιανό, είναι «αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηαίμα Του που έχυσε επάνω στο Σταυρό. Ήρθε να ελευστοήθεια, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και εγκράτεια»
θερώσει τον άνθρωπο από το άγχος, τις τύψεις, που
(Γαλ. 5:22). Είναι μια ζωή υπέροχη και άφθονη (Ιωάν.
κάνουν τη ζωή του τυραννική και αφόρητη.
10:10), γεμάτη με θείες και φιλάνθρωπες δραστηριόΗ θεία καταγωγή του Ιησού Χριστού και η θεϊκή
τητες, που ικανοποιούν τις ανθρώπινες ανάγκες, επουΤου φύση και δύναμη μετατρέπουν το φθαρτό σε
λώνουν πληγές, ενώνουν οικογένειες, χαρίζουν μόνιμη
αιώνιο. Έτσι, ενώ τα σώματά μας λιώνουν στον τάφο,
γαλήνη και χαρά.

Το Μέγα Μυστήριο
Η Γέννηση του Χριστού
σημαίνει ότι για πρώτη φορά
στην ιστορία ενώθηκε ο Θεός
και ο άνθρωπος. Ο Υιός του
Θεού ενανθρώπησε, προσέλαβε
την ανθρώπινη φύση (πήρε
πραγματικό ανθρώπινο σώμα
και ψυχή). Το σώμα του
Χριστού είναι το πρώτο
ανθρώπινο σώμα που έφτασε
τελικά στην Ανάσταση, νίκησε
τη φθορά και το θάνατο.

Μη φοβάσαι
Η Θλίψη Μπορεί να Νικηθεί
«Στον κόσμο θα έχετε
θλίψη, αλλά έχετε θάρρος, εγώ έχω νικήσει τον
κόσμο» (Ιησούς Χριστός,
Ιωάν. 16:33).
Ο Κύριός μας Ιησούς
Χριστός υπέφερε τη ντροπή, τον εμπαιγμό και τον πόνο, χωρίς να έχει πειράξει κανέναν.
Σε όλη Του τη ζωή έκανε το καλό σε εχθρούς και φίλους, ακολουθώντας το θέλημα του Πατέρα. Υπέφερε και υπέμεινε τα
πάντα, για να μας αφήσει ένα ευλογημένο παράδειγμα. Μας
έδωσε το θάρρος να αντιμετωπίσουμε τις δοκιμασίες, τις πιέσεις και τις θλίψεις, με ακλόνητη πίστη σ’ Αυτόν.
Συνέχεια στη σελ. 2

Στους αγαπητούς φίλους και αναγνώστες της εφημερίδας μας
Ευχόμαστε οι εορτές των Χριστουγέννων
να γίνουν αφορμή για μεγαλύτερη αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους!

σελ. 2

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

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

Υ

πάρχουν προβλήματα που
λύνονται με τις ανθρώπινες
δυνάμεις και τα σύγχρονα
επιστημονικά και τεχνικά μέσα.
Υπάρχουν όμως και προβλήματα
που δεν λύνονται με καμιά ανθρώπινη προσπάθεια. Τα προβλήματα αυτά τα λύνει ο Θεός
με τη δύναμή Του και με την αγάπη Του.
Ο Κύριος συνεχίζει να δείχνει
την ευσπλαχνία Του σε μας, θεραπεύοντας ασθενείς, λύνοντας
οικογενειακά, ατομικά και οικονομικά προβλήματα. Άνθρωποι
λυπημένοι παρηγορήθηκαν, δυστυχισμένοι βρήκαν την ειρήνη
και τη χαρά στον Χριστό, άλλοι
δυναμώθηκαν και αντιμετώπισαν
δύσκολες καταστάσεις.
Στο «Ανέσπερο Φως» πιστεύουμε ότι ο Θεάνθρωπος Κύριος
Ιησούς Χριστός μπορεί να ικανο-

ποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη, να
θεραπεύσει οποιαδήποτε ασθένεια και να λύσει οποιοδήποτε
πρόβλημα, όπως και όποτε Αυτός
θέλει.
Πιστεύουμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός θέλει και σήμερα
να βοηθήσει και να συμπαρασταθεί σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Ο Κύριος δεν έχει «απωθημένα» εναντίον κανενός ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και ζητήσει από τον Χριστό
να τον συγχωρήσει και να γίνει
ο Κύριος της ζωής του, ο Χριστός
έρχεται και τον κάνει έναν καινούργιο άνθρωπο. Έτσι αρχίζει
μια καινούργια σχέση πλέον με
τον Χριστό. Βλέπει την θεία χάρη
στην ζωή του. Κι έτσι Τον ευχαριστεί για τις ευεργεσίες του. Μικρά παραδείγματα βλέπουμε παρακάτω:

• Ευχαριστούμε τον Κύριο που ακούει και απαντάει στις προσευχές
μας.
• Πήγα στην Εκκλησία. Ήταν πολύ συγκινητικό. Ευχαριστώ τον Θεό
για την Ορθόδοξη Εκκλησία.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που δεν με εγκαταλείπει στις δυσκολίες που
περνάω.
• Ο Κύριος είναι καλός. Μας δίνει δύναμη να αντιμετωπίζουμε τα
προβλήματα. Τον ευχαριστώ.
• Ευχαριστώ τον Θεό για το μεγάλο Του έλεος στην υγεία μου. Είμαι
πολύ καλά.
• Ο Κύριος έβαλε το χέρι Του και η εγχείρηση στον Σ., ήταν επιτυχής.
Τον ευχαριστώ.
• Ευχαριστώ τον Θεό που μου δίνει δύναμη να προχωρήσω στη δύσκολη πορεία της ζωής μου.
• Ο Κύριος μας δίνει δύναμη να μη μισούμε κανέναν. Τον ευχαριστώ.
• Τα μηνύματα της Αδελφότητας «Το Ανέσπερον Φως» μου δίνουν
ηρεμία και γαλήνη.
• Ο Ιησούς Χριστός με προστάτευσε από μεγάλο κίνδυνο. Τον ευχαριστώ που με συντροφεύει στη ζωή.
• Ευχαριστώ τον Κύριο για την υπομονή και την καθοδήγηση που
μου δίνει σε σοβαρά θέματα.
• Παρά τις άσχημες προβλέψεις των γιατρών, ο Γ. είναι καλά. Ευχαριστώ τον Θεό.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που μας δέχεται, μας ανέχεται και μας προστατεύει.
• Ο Κύριος μάς δίνει περισσότερα απ’ ό,τι αξίζουμε. Τον ευχαριστώ.
• Ευχαριστώ τον Θεό που ακούει
τις προσευχές μας, δέχεται τη
TO A N E Σ Π E P O N Φ Ω Σ
συγνώμη μας και μας συγχωρεί.
•
Ορθόδοξη χριστιανική οικογενειακή
• Ευχαριστώ τον Κύριο για το
μορφωτική και κοινωνική εφημερίδα
έργο που έγινε στην καρδιά
Εκδίδεται κάθε ΔIMHNO
•
της Ελένης.
Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκφράζει την άποψη
• Ο Κύριος μάς δίνει δύναμη να
του συντάκτη του
•
νικάμε τον παλαιό άνθρωπο.
Ιδιοκτησία
Τον ευχαριστώ.
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

Συνέχεια από τη σελ. 1

έγινε τόσο επικίνδυνη, ώστε αποφάσισαν να σταματήσουν τις συνάξεις που έκαναν στην ύπαιθρο.
Αργότερα, όταν τα πράγματα ηρέμησαν και σταμάτησαν οι διωγμοί,
πολλοί από την κοινότητα εκείνη πίστεψαν στον Χριστό και ενώθηκαν
μαζί τους.
Μερικοί από τους Χριστιανούς
αυτούς γύρισαν στο μέρος όπου παλιά τους πετροβολούσαν και άρχισαν να μαζεύουν τις πέτρες. Χρησιμοποιώντας τις
σαν υλικό οικοδομής, έκτισαν μια μικρή Εκκλησία
κι εκεί μέσα λάτρευαν με χαρά τον Κύριο. Τον δόξαζαν και Τον ευχαριστούσαν. Το κακό που αντιμετώπισαν στο παρελθόν έγινε αιτία μεγάλης και μόνιμης ευλογίας.
Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, όταν είπε στους
μαθητές Του ότι θα περάσουν θλίψεις και στενοχώριες, τους συμβούλεψε να μη χάσουν το θάρρος
τους. Οι λύπες που αντιμετωπίζουμε στη «στενή
οδό» (Ματθ. 7:13,14), είναι οι λίθοι που θα σημαδέψουν την πορεία της αφιέρωσής μας. Άλλωστε ας
μην ξεχνάμε ότι «δια πολλών θλίψεων θα μπούμε
στη βασιλεία του Θεού» (Πράξεις 14:22).
Εάν δοξάζουμε τον Κύριο μέσα στις θλίψεις και
τη δυστυχία, τότε τα προβλήματά μας θα μετατραπούν σε πνευματικές νίκες.

Μη φοβάσαι

Όταν έρχονται τα προβλήματα
και οι δυσκολίες, δεν πρέπει να μας
φαίνονται σαν κάτι που ο Θεός επέτρεψε για να μας πληγώσει. Αντίθετα,
είναι μια πρόσκληση στις ανώτατες
πνευματικές Του πηγές, προκειμένου
να πάρουμε την απαραίτητη δύναμη
που χρειάζεται για να τις αντιμετωπίσουμε. Με τέτοιες εμπειρίες, η ζωή
μας θα πλουτιστεί με νέες και μεγαλύτερες ευλογίες.
Ο απ. Παύλος αναγνώρισε ότι οι πιο χρήσιμες
εμπειρίες της ζωής αποκτώνται με δάκρυα. Παρόλο
που ο ίδιος υπέφερε πολλά, βασανίστηκε, λιθοβολήθηκε, μπήκε στη φυλακή και υπέστη πολλά άλλα,
ακολούθησε σταθερά τον Κύριο και συνέχισε μέσα
στις θλίψεις και τις κακουχίες να είναι χαρούμενος.
Όπως ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, έτσι και ο Απόστολος Παύλος έλεγε στους πιστούς να είναι χαρούμενοι, να δοξάζουν και να ευχαριστούν τον Θεό, ακόμα και μέσα στις δοκιμασίες (Α΄ Θεσ. 5:16-18).
Μια μικρή ομάδα Ιαπώνων Χριστιανών, κάθε φορά που συγκεντρώνονταν για να λατρέψουν τον Θεό,
δέχονταν τις ενοχλήσεις και την κακομεταχείριση
κάποιων γειτόνων τους. Η πίστη όμως των Χριστιανών
αυτών, που οι πιο πολλοί ήταν νέοι στην πίστη, δεν
κλονίστηκε. Κάθε φορά που συγκεντρώνονταν, ο
όχλος τους πετροβολούσε. Σιγά-σιγά η κατάσταση

Μιχάλης Κανταρτζής

AΛ HΘINEΣ IΣTOPIEΣ

Έχε Πίστη Κι Όλα Θα Πάνε Καλά!
Κάποτε ένας ναυτικός βρέθηκε ναυαγός
σ’ ένα ακατοίκητο τροπικό νησί μόνος κι
έρημος. Με πολλούς κόπους, χωρίς εργαλεία, εργαζόμενος μόνο με τα χέρια του,
κατάφερε να φτιάξει μια ξύλινη καλύβα για
να μπορέσει να προστατευτεί κατά την περίοδο των βροχών. Πράγματι είχε μόλις τελειώσει την καλύβα όταν άρχισε να βρέχει
ασταμάτητα. Όμως την δεύτερη κιόλας
μέρα ένας κεραυνός έκαψε την καλύβα του και την έκανε
στάχτη. Ο ναυαγός, που πρώτα δόξαζε το Θεό για τη
σωτηρία του, τώρα αναλύθηκε σε δάκρυα. «Γιατί Θεέ μου»,
άρχισε να λέει και να παραπονιέται για την καταστροφή.
Κι ενώ η απελπισία πλημμύριζε την καρδιά του άκουσε

από το πέλαγος το σφύριγμα ενός μεγάλου
πλοίου. Σε λίγο μια βάρκα ήταν στην παραλία. «Πώς με βρήκατε σε τούτη την ερημιά;» τους ρώτησε. «Είδαμε, του είπαν, το
σινιάλο του καπνού απ’ την φωτιά που άναψες»!
Όταν βλέπεις τα όνειρα, τις επιδιώξεις
και τα έργα σου κάποιες φορές να γίνονται
στάχτη κι αποκαΐδια, μην απελπίζεσαι.
Περίμενε και θα προβάλει ανέλπιστα το υπερωκεάνιο του
Θεού. Γιατί στ’ αλήθεια: «Τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα
συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν» (Ρωμ. 8, 28).
Και μην πεις στο τέλος ότι ήταν τυχαίο!
Πηγή: http://istologio.org

Πώς να Γιορτάσουμε
«Τις γιορτές για να τις ζήσουμε, πρέπει να έχουμε το νου μας στις άγιες ημέρες και όχι στις δουλειές που
έχουμε να κάνουμε τις άγιες ημέρες».
(Αγ. Παϊσίου, Λόγοι Α΄, σελ. 335)

Τα οφέλη
της Νηστείας

ΠPOΓPAMMA
ΣYΓKENTPΩΣEΩN

Η νηστεία έχει τη δύναμη σε άλλον να καταστέλλει τις πυρώσεις και τις κινήσεις της σάρκας,
σε άλλον να καταπραΰνει το θυμό, από άλλον να
διώχνει τον ύπνο, σε άλλον να διεγείρει την προθυμίαν για το καλό, άλλου να καθαρίζει το νου και
να τον ελευθερώνει από τους πονηρούς λογισμούς,
άλλου να δαμάζει τη γλώσσα, να τη συγκρατεί και
να μην την αφήνει καθόλου να λέει λόγια ανωφελή
και άσχημα.
(Συμεών ο Νέος Θεολόγος)

EΓΓPAΦH ΣYNΔPOMHTH

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

Τα Χριστούγεννα του Τσαγκάρη

Γκρίνια
Του είπα κάποτε:
– Γέροντα, δεν μπορώ να συνεργασθώ μ’ αυτόν
τον αδελφό… είναι γκρινιάρης.
– Μωρέ εσύ έχεις εγωισμό. Το ξέρεις; Απ’ αυτόν
τα παθαίνεις όλα.
– Το ξέρω, Γέροντα, τον έχω από μικρός. Εύχεσθε
να μου δώσει ο Θεός ταπείνωση στην καρδιά μου.
– Όταν η καρδιά έχει την αγία ταπείνωση, όλα τα
βλέπει καλά και ζει στην επίγεια Άκτιστη Εκκλησία
του Θεού από τώρα.
– Ταπείνωση όχι αυτή που τη λέμε με λόγια, ούτε
αυτή που νομίζουμε ότι αποκτήσαμε. Η ταπείνωση,
η αγία, είναι δώρο Θεού στην ψυχή. Τη δίνει ο Θεός
όταν εύρει καθαρή προετοιμασία. Τότε επιβλέπει με
ευχαρίστηση και έλκει την ψυχή αυτή προς Εαυτόν.
– Λοιπόν κι εσύ μη λες «αυτός είναι γκρινιάρης,
αυτός ζηλιάρης, αυτός θυμώνει» κ.λ.π. Μη λες «δεν
μπορώ να κάνω μαζί του, δεν κάνω ποτέ».
Αυτός δεν είναι τρόπος. Αυτό δεν είναι ορθόδοξο,
δεν είναι χριστιανικό. Έτσι δεν είσαι καθόλου στην
αγάπη του Θεού. Έτσι ξεχωρίζεις τον εαυτό σου από
τη χάρη του Θεού, διότι τον ξεχώρισες από τους
αδελφούς σου.

Αντίθετα, θα παραβλέπεις τις αδυναμίες τους και
χωρίς να τις μιμείσαι, θα γίνεσαι ένα με αυτούς στη
συνεργασία. Ό,τι θέλουν και όπως το θέλουν. Έτσι το
θέλουν; Έτσι. Αλλιώς; Αλλιώς.
Με αυτό τον τρόπο καταστρέφονται τα τείχη που
μας χωρίζουν από τους αδελφούς μας. Έτσι συνδεόμεθα με τον Χριστό.
Όσο πιο πολύ συνδέεσαι καθημερινά με τους αδελφούς σου, τόσο περισσότερο εισέρχεσαι μυστικά
μέσα στην αγάπη του Χριστού.
(«Ανθολόγιο Συμβουλών», Γερ. Πορφυρίου)

Πλησιάζουν Χριστούγεννα

Α

πό το Νοέμβριο μπήκαμε οριστικά και ουσιαστικά στην προ των Χριστουγέννων περίοδο. Μας τη θυμίζει το ημερολόγιο και η
νηστεία βέβαια που προηγείται. Στεκόμαστε εκστατικά μπροστά στο μυστήριο και τα θαύματα του Θεού.
Μένουμε άφωνοι, χωρίς να μπορούμε με τα γήινα
μάτια μας να ερμηνεύσουμε το μεγαλείο του Θεού
για όσα πρόσφερε και δεν παύει να προσφέρει στο
ανθρώπινο γένος. Η ανθρώπινη φύση είναι το ταπεινό
και φτωχικό ένδυμα που φόρεσε ο Χριστός για να
κατεβεί στη γη μας. Από άπειρη αγάπη και συγκατάβαση, ο Θεός θέλησε ελεύθερα να γίνει άνθρωπος
για τη δική μας σωτηρία. Πολλοί αρχαίοι συγγραφείς
μίλησαν προφητικά
και έγραψαν για
τον ερχομό του
Χριστού. Ο Σωκράτης κάποτε συνάντησε στο δρόμο
έναν απ’ τους μαθητές του, τον Αλκιβιάδη, που πήγαινε στο ναό να προσφέρει
θυσία
στους θεούς. Τότε
τον προέτρεψε να
αναβάλει τη θυσία
«έως αν εξ ουρανού τίς απεσταλμένος έλθει και διδάξει ημάς ως δει προς θεούς και ανθρώπους διάκεισθαι», δηλαδή, να αναβάλει τη θυσία «έως ότου
από τον ουρανό έλθει κάποιος απεσταλμένος για
να μας διδάξει πώς να συμπεριφερόμαστε στους
θεούς και τους ανθρώπους».
Ήρθε ο Χριστός στον κόσμο για να κάνει τον
άνθρωπο θεό, όπως γράφει ο Μέγας Αθανάσιος.
Έτσι ο άνθρωπος που έχει τον Χριστό μέσα του είναι
πιο δυνατός και σταθερός απ’ όσο ήταν ο Αδάμ, πριν
την πτώση.
Κι αυτό είναι ένα από τα πιο μεγάλα μηνύματα
των Χριστουγέννων. Το θείο βρέφος έρχεται και φέτος ταπεινά, χωρίς πανηγυρισμούς. Έρχεται όμως
φορτωμένο με δώρα πολύτιμα, αμύθητης αξίας,

Παιδική Γωνιά

υπερχρονικά. Μας φέρνει την αγάπη, τη χαρά, την
ειρήνη, τη συμφιλίωση με τον ουρανό, την ελευθερία
και τη λύτρωση. Μας κάνει ο Χριστός συγκληρονόμους Του (Ρωμ. 8:17).
Για να σωθεί όμως ο άνθρωπος από το ψέμα, το
σκοτάδι, τη φθορά και το θάνατο, πρέπει συνεχώς
ο ίδιος να θέλει να προσφέρει την καρδιά του
στην αγάπη. Και αν συμβεί αυτό, τότε η αγάπη που
θα τον πλημμυρίσει, θα απλωθεί και στον πλησίον
του. Με την έμπρακτη αγάπη η καρδιά μας θα γίνει
δοχείο της χάριτος του Θεού, φάτνη όπου θα γεννηθεί ο μικρός Ιησούς. Η θεία αγάπη που σαρκώθηκε,
θα βρει κι εφέτος
έναν κόσμο αρνητικό, ανυπότακτο,
που ζει μέσα στην
αμαρτία και την
αδιαφορία για το
συνάνθρωπό του.
Γεννιέται ο Θεός της αγάπης και
προσφέρει τον
εαυτό Του για την
αναγέννηση του
κόσμου. Έχουμε κι
εμείς καθήκον να
δείξουμε αγάπη
και φροντίδα προς
το συνάνθρωπό μας.
Εάν κλειστούμε στο στενό οικογενειακό περιβάλλον,
ό,τι υλικό κι αν κάνουμε, δέντρα χριστουγεννιάτικα,
πολύχρωμα κεράκια, δώρα και πολλά άλλα «γήινα
αγαθά», στην καρδιά μας δεν θα δώσουμε χαρά,
γιατί ο Χριστός δεν θα γεννηθεί μέσα μας. Η αληθινή αγάπη είναι έμπρακτη. Να επισκεφτούμε τον
άρρωστο, τον φυλακισμένο, τον πονεμένο, τον φτωχό
συνάνθρωπό μας. Η χαρά που θα πάρουμε, θα μας
γεμίσει ειρήνη, γαλήνη και θα μας φέρει πιο κοντά
στο αληθινό νόημα των Χριστουγέννων.
Ας προσευχηθούμε με θέρμη ψυχής να έρθει ο
Κύριος σε όλες τις ψυχές των ανθρώπων και να κατοικήσει σ’ αυτές. Κανείς αδελφός μας να μη μείνει
χωρίς αληθινά Χριστούγεννα.
Φωτεινή Ηλιοπούλου, Εκπαιδευτικός

Μην έχετε ψευδαισθήσεις, ο Θεός δεν εμπαίζεται. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό θα
θερίσει. Έτσι, όποιος σπέρνει στον αγρό των αμαρτωλών επιθυμιών του, θα θερίσει από
εκεί ως καρπό την καταστροφή. Όποιος όμως σπέρνει στον αγρό του Πνεύματος, αυτός θα
θερίσει ως καρπό του Πνεύματος την αιώνια ζωή. (Προς Γαλάτας 6:7-8)

Παραμονή Χριστουγέννων! Έξω έκανε κρύο.
Στην πόλη ζούσε ένας
τσαγκάρης που από
χρόνια φύλαγε ένα ζευγάρι παιδικά παπούτσια,
που τα είχε φτιάξει και τα
καμάρωνε για την τέχνη
του.
Μόλις τελείωσε τις τελευταίες παραγγελίες, κάθισε να διαβάσει την Αγία
Γραφή. Τα μάτια του σταμάτησαν στα λόγια: «…Η Μαριάμ γέννησε τον πρωτότοκο γιο της. Τον σπαργάνωσε και τον ξάπλωσε
σ’ ένα παχνί, γιατί δε βρήκαν μέρος στο πανδοχείο». Έβγαλε
τα γυαλιά του, κοίταξε γύρω στο φτωχικό του και επανέλαβε:
- Δεν βρήκαν μέρος στο πανδοχείο! Αν ζούσα τότε που
γεννήθηκε ο Ιησούς, εγώ θα τους παραχωρούσα το δικό μου
δωμάτιο και το δικό κρεβάτι. Μακάρι να ερχόταν απόψε!
Πήρε τα παπουτσάκια στο χέρι του και ψιθύρισε:
- Οι Μάγοι Του πρόσφεραν χρυσό, λιβάνι και σμύρνα. Εγώ
δεν είμαι πλούσιος, αλλά έχω αυτά τα παπουτσάκια. Αυτά θα
Του δώσω. Κι έτσι όπως σκεφτόταν, αποκοιμήθηκε. Τότε άκουσε
κάποιον να του λέει:
- Είπες ότι θέλεις να με φιλοξενήσεις! Να με περιμένεις αύριο.
Πριν ακόμη χαράξει, σηκώθηκε γρήγορα και έτρεξε στην Εκκλησία. Τι υπέροχοι ύμνοι ήταν αυτοί.
Στο γυρισμό προς το σπίτι είχε συνεχώς στο μυαλό του την
σκέψη ότι σήμερα θα τον επισκεφθεί ο Χριστός.
Φθάνοντας στο σπίτι, άρχισε γρήγορα να συγυρίζει το δωμάτιο, έριξε μπόλικα ξύλα στη φωτιά και ετοίμασε το πρωινό
του.
- Χριστούγεννα! Σήμερα θα μ’ επισκεφτεί ο Ιησούς, είπε
και χαμογέλασε χαρούμενος. Πήρε τη θέση του στο παράθυρο
και περίμενε.
Σε λίγο είδε τον οδοκαθαριστή. Ο καημένος, σήμερα είναι
αναγκασμένος να δουλεύει έξω στο κρύο.
- Έλα, κάτσε δίπλα στη σόμπα να ζεσταθείς, του είπε. Βιάστηκε
να του προσφέρει ένα τσάι και ξαναπήρε τη θέση του στο παράθυρο.
- Ποιον περιμένεις; τον ρώτησε ο οδοκαθαριστής.
- Περιμένω τον Αφέντη μου, τον Ιησού Χριστό. Μου υποσχέθηκε πως σήμερα θα μ’ επισκεφτεί.
Ο οδοκαθαριστής τον ευχαρίστησε για όλα και φεύγοντας
του είπε:
- Ίσως να μην τον δεις, όπως ακριβώς τον περιμένεις.
Ο τσαγκάρης επέστρεψε στο παράθυρο και συνέχισε να
ψάχνει το Χριστό ανάμεσα στους περαστικούς. Σε λίγο πρόσεξε
ένα κοριτσάκι που έκλαιγε. Έτρεξε, άνοιξε την πόρτα και το φώναξε μέσα.
- Έχασα τη μαμά μου, του λέει.
- Μη φοβάσαι, εγώ θα σε βοηθήσω να πας σπίτι σου, έλα
πρώτα να ζεσταθείς.
Πέρασαν αρκετές ώρες και ο τσαγκάρης, καθισμένος στο
παράθυρο, συνέχισε να περιμένει το Χριστό. Ξαφνικά στην
άκρη του δρόμου διέκρινε μια αδύνατη και χλωμή γυναίκα.
Δεν φορούσε ζεστά ρούχα και στην αγκαλιά της κρατούσε ένα
μωρό.
- Που πηγαίνεις μ’ αυτό το κρύο, καλή μου κυρία. Έλα μέσα.
- Πηγαίνω στο Νοσοκομείο. Είμαι πολύ άρρωστη και δεν
έχω κανένα να μας φροντίσει.
- Δώσε μου το παιδί και κάτσε δίπλα στη φωτιά για να ζεσταθείς. Έχω έτοιμο γάλα και για τους δυο σας. Μα το παιδί
το έχεις ξυπόλητο μ’ αυτό το κρύο. Τότε θυμήθηκε τα παπούτσια
που είχε τάξει να δώσει στον Ιησού. Πήρε τα παπουτσάκια και
τα ’βαλε στα πόδια του μωρού. Του ταίριαζαν τέλεια. Η γυναίκα
τον ευχαρίστησε και έφυγε.
Πλέον νύχτωσε και ο τσαγκάρης είπε λυπημένος:
- Τελικά ο Αφέντης μου δεν ήρθε να με επισκεφθεί!
Ξαφνικά όμως το δωμάτιό του φωτίστηκε μ’ ένα υπερκόσμιο
φως και γέμισε με ανθρώπους. Ανάμεσά τους διέκρινε τον οδοκαθαριστή, το κοριτσάκι που χάθηκε, τη γυναίκα με το μωρό
στην αγκαλιά της και πολλούς άλλους που είχε βοηθήσει. Ο
καθένας τους τον πλησίαζε και του έλεγε:
- Δεν με είδες σήμερα;
Ο τσαγκάρης ξαφνιάστηκε.
- Μα ποιοι είστε όλοι εσείς, που ήρθατε να μ’ επισκεφτείτε;
τους ρώτησε.
Τότε το κοριτσάκι προχώρησε προς το τραπέζι και του έδειξε
με το δάχτυλό του την ανοιχτή Αγία Γραφή. Ο τσαγκάρης διάβασε: «Πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε
να πιώ, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, γυμνός και με ντύσατε,
άρρωστος και με επισκεφτήκατε… Σας διαβεβαιώνω πως αφού
τα κάνατε αυτά για έναν από πιο άσημους αδελφούς μου, τα
κάνατε για μένα» (Ματθαίος 25:35-40).
Τότε κατάλαβε πως υπηρετώντας τους άλλους, υπηρετούσε
τον Ίδιο τον Ιησού Χριστό.
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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Η Λύση στην Απελπισία
Μην απελπίζεσαι, ο Θεός ποτέ δεν θα σε αφήσει
και δεν θα παύσει για την πίστη και το ζήλο σου
να σε παρηγορεί στην προσευχή και να σε δυναμώνει.
Ο αόρατος και άυλος εχθρός μας, όταν
κατορθώνει να παρασύρει τον άνθρωπο
στην αμαρτία, κατά παραχώρηση του Θεού, αποκτά πρόσβαση στην καρδιά του.
Εισέρχεται στην καρδιά σαν νικητής και κατοικεί εκεί μέχρι να τον διώξει ο άνθρωπος
με δάκρυα και βαθιά μετάνοια. Και αφού κατοικήσει ο διάβολος στην καρδιά του ανθρώπου,
του προκαλεί πολλή θλίψη, δεν τον αφήνει να υψωθεί στον Θεό, δεν αφήνει να ζεσταθεί η καρδιά του με
πίστη, ελπίδα και αγάπη, αλλά τον ρίχνει στην απελπισία και τον κάνει να μισεί όλο τον
κόσμο.
Μην απελπίζεσαι όταν σε μισούν, σε κακολογούν και σε βρίζουν. Σκέψου πόσο
μισούσαν και κακολογούσαν τον Κύριο. Δείξε υπομονή και να μη χάνεις την ηρεμία σου.
Με ποιον τρόπο ο Κύριος θεραπεύει την ολιγοπιστία και την απελπισία; Αφήνει την
καρδιά να δοκιμάσει τον πνευματικό θάνατο, που επέρχεται όταν δεν υπάρχει ελπίδα
και πίστη. Με άλλα λόγια: επιτρέπει στο διάβολο να πληγώσει την καρδιά μας με
ανυπόφορη θλίψη και στεναχώρια, τα οποία παραλύουν όλο τον άνθρωπο – και την
ψυχή και το σώμα του. Και ξαφνικά, μετά την κοινωνία των Αχράντων Μυστηρίων ή
μετά από θερμή προσευχή με δάκρυα, γεμίζει την καρδιά του ανθρώπου και του δίνει
τη δική Του ζωή, το φως της πίστης και της ελπίδας, ειρήνη, ανακούφιση και ελευθερία.
Είναι πολύ καλό να μην πέφτουμε σε απόγνωση και να μην παύουμε να πιστεύουμε
στο έλεος του Θεού μετά από την αμαρτία. Ο Θεός ελεεί τον αμαρτωλό που προσπαθεί
να αποφύγει την αμαρτία, αλλά παρά ταύτα πέφτει συχνά στα δίχτυα του διαβόλου, και
όμως δεν απελπίζεται και πιστεύει στο έλεός Του. Ο διάβολος με οποιονδήποτε τρόπο
προσπαθεί να ρίξει τον άνθρωπο στην απόγνωση.
Δόξα Σοι, Κύριε, που με ελεείς…

Για τα Χριστούγεννα
Μυστήριο παράξενο και παράδοξο αντικρύζω. Βοσκών φωνές φτάνουν
στ’ αυτιά μου. Δεν παίζουν σήμερα
με τις φλογέρες τους κάποιον τυχαίο
σκοπό. Τα χείλη τους ψάλλουν ύμνο
ουράνιο. Οι άγγελοι υμνολογούν, οι
αρχάγγελοι ανυμνούν, ψάλλουν τα
Χερουβείμ και δοξολογούν τα Σεραφείμ. Πανηγυρίζουν όλοι, βλέποντας
το Θεό στη γη και τον άνθρωπο στους
ουρανούς.
Σήμερα η Βηθλεέμ μιμήθηκε τον
ουρανό: Αντί γι’ αστέρια, δέχτηκε
τους αγγέλους· αντί για ήλιο, δέχτηκε
τον Ήλιο της δικαιοσύνης. Και μη ζητάς να μάθεις το πώς. Γιατί όπου θέλει ο Θεός, ανατρέπονται οι φυσικοί
νόμοι.
Εκείνος λοιπόν το θέλησε. Και το
έκανε. Κατέβηκε στη γη κι έσωσε
τον άνθρωπο. Όλα συνεργάστηκαν
μαζί Του γι’ αυτόν το σκοπό.
Σήμερα γεννιέται Αυτός που
υπάρχει αιώνια, και γίνεται αυτό που
ποτέ δεν υπήρξε. Είναι Θεός και γίνεται άνθρωπος! Γίνεται άνθρωπος
και πάλι Θεός μένει!
Όταν γεννήθηκε, οι Ιουδαίοι δεν
δέχονταν την παράδοξη γέννησή Του:
Από τη μια οι Φαρισαίοι παρερμή-

(Πνευματικές Εμπειρίες και Συμβουλές, Αγ. Ιωαν. της Κροστάνδης, σελ. 54,55)

OΛA ΔYNATA ME THN ΠPOΣEYXH

Ε

ίπε ο Κύριος: «Ζητάτε και θα σας δοθεί,
ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την
πόρτα και θα σας ανοιχτεί» (Λουκ. 11:9).
Εδώ καλούμαστε σε μια ενέργεια που δεν
θα γίνει μόνο μια φορά, αλλά θα επαναλαμβάνεται. Η εντολή αφορά ολόκληρη
την επίγεια ζωή του ανθρώπου.
«Γιατί όποιος ζητά μ’ αυτόν τον τρόπο
παίρνει και όποιος ψάχνει, βρίσκει και
όποιος χτυπά την πόρτα ακατάπαυστα, θα
του ανοιχθεί. Ο Ουράνιος Πατέρας θα δώσει το Άγιο Πνεύμα σε όσους Του το ζητούν».
Είπε πάλι ο Κύριος: «Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, γιατί δεν ξέρετε
πότε θα έρθει ο καιρός». Απαραίτητη είναι,
λοιπόν, η επιμελής και άγρυπνη πνευματική εργασία, η αδιάλειπτη προσευχή.
«Γιατί δεν ξέρετε πότε θα επιστρέψει ο
Κύριος του σπιτιού, το βράδυ ή τα μεσάνυχτα ή στο λάλημα του πετεινού ή το
πρωί. Μήπως έρθει ξαφνικά και σας βρει
να κοιμάστε» (Μάρκ. 13:35-36).
«Ελάτε σ ’ εμένα», μας καλεί η αγία
μητέρα όλων των αρετών, η προσευχή,
«ελάτε σ’ εμένα όλοι όσοι κοπιάζετε» κάτω
από το ζυγό των παθών, μέσα στην αιχμαλωσία των πονηρών πνευμάτων, «και
είστε φορτωμένοι» με διάφορα αμαρτήματα «κι εγώ θα σας ξεκουράσω. Σηκώστε
πάνω σας τον ζυγό μου, και οι ψυχές σας
θα βρουν ανάπαυση, οι πληγές σας θα

κλείσουν. Γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός
και μπορεί να θεραπεύσει ακόμα και τις
πιο μεγάλες αμαρτίες».
Δεν είναι δυνατόν, σημειώνει ο όσιος
Ιωάννης ο Σιναΐτης, να διδαχθεί κανείς την
προσευχή μόνο με τα λόγια. Θα τη διδαχθεί από την πείρα και το πένθος. Με συντριμμένο και ταπεινωμένο πνεύμα, λοιπόν, ας αρχίσουμε την άσκηση της προσευχής, ας μπούμε κάτω από τη χειραγώγηση του πένθους. Ο ίδιος ο Θεός «που
διδάσκει στον άνθρωπο τη γνώση» και
που «δίνει προσευχή στον προσευχόμενο»
θα γίνει ο διδάσκαλος της προσευχής μας.
(Αγ. Ιγνατίου Μπριαντσανίνωφ,
Ασκητικές Εμπειρίες, σελ 204, 205)

Αληθινά Χριστούγεννα
Ας γίνουμε όπως ο Χριστός, επειδή και ο Χριστός έγινε όμοιος με εμάς.
Ας γίνουμε θεοί για χάρη Του, επειδή και εκείνος έγινε άνθρωπος για
χάρη μας. Έλαβε το χειρότερο, για να μας δώσει το καλλίτερο. Έγινε
φτωχός, για να πλουτίσουμε εμείς από την πτωχεία Του. Έλαβε δούλου
μορφή, για να απολαύσουμε εμείς την ελευθερία. Κατέβηκε για να υψωθούμε. Υπέμεινε τους πειρασμούς, για να νικήσουμε. Υπέμεινε την ατίμωση, για να μας δοξάσει. Πέθανε, για να μας σώσει και ανέβηκε, για
να μας σύρει κοντά Του από κάτω όπου βρισκόμασταν πεσμένοι και νεκρωμένοι από την αμαρτία.
Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

νευαν τα ιερά βιβλία· κι από την άλλη
οι γραμματείς δίδασκαν αλλά αντί
άλλων. O Ηρώδης πάλι, ζητούσε να
βρει το νεογέννητο Βρέφος όχι για να
το τιμήσει, μα για να το θανατώσει.
Ε λοιπόν, όλοι αυτοί σήμερα τρίβουν τα μάτια τους, βλέποντας το Βασιλιά τ’ ουρανού να βρίσκεται στη γη
μ’ ανθρώπινη σάρκα, γεννημένος από
παρθενική μήτρα.

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:
Πρόσεχε τον Εαυτό σου!

Τ

ην ακριβή ερμηνεία της θείας
αυτής προσταγής μας αναπτύσσει σε
μια υπέροχη ποιμαντική του ομιλία ο άγιος
Βασίλειος ο Μέγας.
Σύμφωνα με τους μελετητές του έργου του,
ο λόγος εις το Πρόσεχε
σεαυτώ – ως «λόγο
αξιοθαύμαστο και γεμάτο από κάθε σοφία»
τον αξιολογεί ο όσιος
Πέτρος ο Δαμασκηνός–
είναι ο σπουδαιότερος
ηθικός λόγος του και
αποτελεί επιτομή της
ορθόδοξης ανθρωπολογίας.
Ο άγιος ιεράρχης μας καλεί να μαζέψουμε τον νου μας από τη μάταιη περιπλάνηση στην
κενότητα της κοσμικής ζωής και να τον στρέψουμε προσεκτικά στον εσωτερικό μας άνθρωπο,
για να γνωρίσουμε τον πραγματικό μας εαυτό.
Τι είμαστε; Ποιοι είμαστε; Από πού ήρθαμε και πού πηγαίνουμε; Ποιος είναι ο αληθινός
σκοπός της ζωής μας; Ποια τα κύρια και ποια τα δευτερεύοντα στοιχεία της υπάρξεώς μας;
Τι επιθυμεί η ψυχή μας, με ποια αισθήματα ζει, σε ποια κατάσταση βρίσκεται;
Η ειλικρινής αυτοεξέταση μας οδηγεί στην αυτογνωσία. Κι αυτή, αφού συνταιριαστεί με
τη μετάνοια, τον πνευματικό ζήλο και την άγρυπνη φροντίδα μας για την τήρηση των ευαγγελικών εντολών, μας ανεβάζει σταδιακά στη θεογνωσία. Έτσι, η προσοχή του εαυτού μας
γίνεται τελικά μια ενατένιση του Θεού, μια αίσθηση της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας.
«Πρόσεχε σεαυτώ, ίνα προσέχης Θεώ», τονίζει ο θεοφόρος άγιος στο τέλος του λόγου του.
Η αποκλειστική προσκόλληση του σύγχρονου ανθρώπου στην άμετρη ικανοποίηση των
ατομικών του βιοτικών αναγκών τον έχει στερήσει από την κοινωνία με τον αληθινό Θεό και
τον συνάνθρωπό του και τον έχει οδηγήσει σε τραγικά υπαρξιακά αδιέξοδα.

Η Σωτηρία της Ψυχής
Ποτέ μη σκέφτεσαι ότι θα ζήσεις πολλά χρόνια, γιατί αυτό δεν εξαρτάται από
σένα, αλλά από την πρόνοια του Θεού. Μόνον Εκείνος, που ορίζει χρόνους και καιρούς,
γνωρίζει πότε συμφέρει την ψυχή μας να φύγουμε από τη ζωή αυτή. Μην επιζητείς
πρόσκαιρο αγαθό, γιατί αυτά φεύγουν και διαλύονται σαν καπνός. Σκοπός σου να
είναι μόνο η σωτηρία της ψυχής σου και τίποτε άλλο.
(Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)

Θες να δεις τον Θεό στην ζωή σου;
Κάνε Του το χατίρι φέτος τα Χριστούγεννα και
κόψε ένα πάθος σου.

