P

SS PO

ST

RE

X+7

P

RE

SS POS

T

ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

KΩΔIKOΣ: 01-2893

Σατωβριάνδου 31
AΘHNA 104 31
THΛ.: 210 52 27 726
ΦΑΞ: 210 52 27 292

OPΘOΔOΞH XPIΣTIANIKH EΦHMEPIΔA
ΓIA OΛH THN OIKOΓENEIA

ETOΣ 40Ο • AP. ΦYΛΛOY 334 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 • KYKΛOΦOPEI KAΘE ΔIMHNO • e-mail: anesperofos@yahoo.gr • www.anespero.gr • TIMH ΦYΛΛOY: 0.01Ê

Η Ά ν ω θ εν Γέν νησ η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018,
στις 6:00 μ.μ. στην αίθουσά μας,
Σατωβριάνδου 31, Αθήνα,
(πίσω από το Εθνικό Θέατρο)
η Αδελφότητά μας θα κόψει
την Βασιλόπιτα.
Σας προσκαλούμε με τα αγαπητά σας
πρόσωπα να γιορτάσουμε μαζί
την Καινούργια Χρονιά και
να μοιραστούμε τη χαρά
που δίνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

BOHΘ EIA
ΣTOYΣ ΛAOYΣ
H OPΘOΔOΞH IEPAΠOΣTOΛH

Οι Καταστροφικές Πλημμύρες
στη Σιέρα Λεόνε
Η πολυβασανισμένη Σιέρα Λεόνε θρήνησε το μαρτυρικό
θάνατο εκατοντάδων αθώων θυμάτων. Η χώρα, για μια ακόμη
φορά στην ιστορία της, έζησε μια μεγάλη δοκιμασία. Μετά
τη λαίλαπα του πολυετούς εμφυλίου πολέμου, την ανυπολόγιστη καταστροφή που έσπειρε ο θανατηφόρος ιός έμπολα,
ήρθαν οι πλημμύρες του φετινού Αυγούστου. Εκατοντάδες
φτωχικές κατοικίες, σε μια περιοχή της πρωτεύουσας στην
οποία συναντάς μόνον αυτοσχέδιες παράγκες, καταστράφηκαν ολοσχερώς. Τα ορμητικά λασπόνερα παρέσυραν
μαζί με τα συντρίμμια των παραπηγμάτων και αθώες ψυχές στην απώλεια.
Τώρα είναι η ώρα της έμπρακτης συμπαράστασης και
της συμμετοχής μας στην ανακούφιση των δυσκολιών που
άφησαν πίσω τους οι πλημμύρες.
Ο Μακαριότατος Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης
Αφρικής κ. Θεόδωρος Β’, από την πρώτη στιγμή της καταστροφής βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία, τόσο με τον Επίσκοπο Γουϊνέας κ. Γεώργιο, όσο και με τον π. Θεμιστοκλή
Αδαμόπουλο, που νυχθημερόν εργάζεται για την ιεραποστολή
στη Σιέρα Λεόνε. Η
συμβολή του Πατριαρχείου μας και σ’
αυτή την περίσταση
έχει αναγνωρισθεί
από τον Πρόεδρο της
χώρας και από τους
συνεργάτες του. Στα
πλαίσια αυτής της αναΨάχνοντας στα ερείπια
γνώρισης και χάριν του
προσωπικού αγώνα
του π. Θεμιστοκλή,
εντάσσεται και το πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα που αναγνωρίζει ως ισότιμα με τα
κρατικά σχολεία και
εκείνα της Ορθόδοξης
Ιεραποστολής.
Εικόνες βιβλικής καταστροφής
Ευχόμαστε όλοι
και προσευχόμαστε ο
Κύριος να μην επιτρέψει ποτέ άλλοτε να
δοκιμαστούν αυτοί οι
φτωχοί και βασανισμένοι άνθρωποι.
«Πάντα τα Έθνη»,
Τριμηνιαίο Ιεραποστολικό Περιοδικό,
Εκατοντάδες φτωχικές κατοικίες
τεύχος 143
καταστράφηκαν

Η

μεγάλη αλήθεια για τη σωτηρία του ανθρώπου
βρίσκεται στα λόγια του Ιησού Χριστού στον Νικόδημο, τον φαρισαίο διδάσκαλο: «Αμήν, αμήν
λέγω σοι, εάν μη τις γεννηθεί άνωθεν, ου δύναται ιδείν την
βασιλείαν του Θεού» (Ιωάν. 3:3), δηλαδή εάν κάποιος δεν
γεννηθεί από πάνω, από τον ουρανό, από τον Θεό, δεν
μπορεί να ανήκει στη βασιλεία του Θεού.
Η αναγέννηση του ανθρώπου είναι η καινούργια ζωή
που βάζει ο Θεός στον άνθρωπο με το Άγιο Πνεύμα, όταν
αυτός ειλικρινά μετανοήσει και πιστέψει στον Ιησού Χριστό
και στο απολυτρωτικό
Του έργο πάνω στο
σταυρό.
Ο Απ. Πέτρος μάς
λέει: «Ευλογημένος να’
ναι ο Θεός, ο Πατέρας του
Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που από μεγάλη ευσπλαχνία μας ξαναγέννησε σε μια καινούρια
ζωή με την ανάσταση του
Ιησού Χριστού» (Α΄ Πέτρου 1:3).
Ο Απ. Πέτρος επίσης,
στο πρώτο του κήρυγμα είπε: «Να μετανοήσετε και να βαπτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού, για να
συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας, κι έτσι θα λάβετε τη δωρεά
του Αγίου Πνεύματος». Το Άγιο Πνεύμα έρχεται και σκηνώνει στον άνθρωπο με την άνωθεν γέννηση, την αναγέννηση.
Ας προσέξουμε τα λόγια του Αγίου Κυπριανού: «Όταν
βασανιζόμουν μέσα στα πυκνά σκοτάδια μιας ασέληνης νύχτας,
δεν είχα κανένα αληθινό φως να με οδηγήσει. Δεν μπορούσα
να φανταστώ πως ήταν ποτέ δυνατόν να πετάξει κανείς από
πάνω του την παλαιά ζωή της αμαρτίας. Και όμως με την παντοδύναμη χάρη του Θεού, με την μετάνοια, η νέα ζωή έγινε
πραγματικότητα. Καθάρισε τον ρύπο της ψυχής μου, θανάτωσε
την αμαρτία, ζωογόνησε την αρετή και άρχισα μια καινούργια
ζωή σύμφωνα με το άγιο θέλημα του Θεού».
Ο Άγιος Κυπριανός συνεχίζει και λέει: «Δια της αναγεννήσεως μετεπλάσθην τότε εις άλλον άνθρωπο. Διελύθη το
σκοτάδι που με κρατούσε» (ΖΩΗ 16/12/01).
Ας προσέξουμε πάρα πολύ τι λένε οι Πατέρες της Εκκλησίας: ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Κλήμης Ρώμης,

ο Γεννάδιος Κωνσταντινουπόλεως, ο Οικουμένιος, Ο Θεοφύλακτος, ο Ειρηναίος, ο Φώτιος και άλλοι Πατέρες
της Εκκλησίας, ορθοτομώντας την αλήθεια πάνω στη
σωτηρία, τονίζουν ότι ο άνθρωπος σώζεται όχι με καλά
έργα ή ευσεβείς πράξεις, αλλά δωρεάν δια πίστεως και
μετανοίας.
Η σωτηρία δεν επιτυγχάνεται με τα έργα του νόμου
για να μη μπορεί κανείς να καυχηθεί: «Δεν σωθήκατε με
τα δικά σας έργα κι έτσι κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί γι’
αυτό». (Εφεσ. 2:9-10), λέει ο Απ. Παύλος.
Το ίδιο επαναλαμβάνει στους Γαλάτες (Γαλάτας 2:16): «Ξέρουμε
όμως πως ο άνθρωπος
δεν μπορεί να σωθεί με
την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Αυτό γίνεται μόνο με την πίστη
στον Ιησού Χριστό. Γι’
αυτό κι εμείς πιστέψαμε
στον Ιησού Χριστό για να
δικαιωθούμε με την πίστη
στο Χριστό κι όχι με την
τήρηση του νόμου, γιατί
με τα έργα του νόμου δεν θα σωθεί κανείς άνθρωπος».
«Δεν πρέπει να στηρίζουμε ακόμα και την παραμικρή ελπίδα
για τη σωτηρία μας πάνω στα έργα και εννοώ ούτε στις νηστείες,
στις αγρυπνίες ή στις κατακλίσεις πάνω στο χώμα, ούτε πάνω
στην πείνα, στη δίψα» (Ηθικός Λόγος Η΄, Συμεών ο Νέος Θεολόγος).
Ο Θεός σώζει τον άνθρωπο με μετάνοια και πίστη στον
Χριστό, δωρεάν. Ο αείμνηστος Αρχιμ. Προκόπιος Παπαθεοδώρου στο βιβλίο «Μηνύματα Σωτηρίας» σελ. 65, 66,
λέει τα εξής: «Δεν μπορεί να μας σώσει ο νόμος (δηλαδή τα
καλά μας έργα). Μας σώζει η πίστη στον αποθανόντα για μας
Ιησού. Χάρη στο σταυρικό θάνατο του Χριστού, ο Απ. Παύλος
έγινε νέα κτίσις. Όχι καλύτερος, όχι θρήσκος, αλλά καινούργιος
άνθρωπος. Ξαναγεννήθηκε με τη χάρη του Θεού (Ιωάν.
3:3). Αυτός είναι και ο κύριος προορισμός του κάθε ανθρώπου.
Η πίστη στον Χριστό μας σώζει. Η ειλικρινής μετάνοια
μας σώζει».
Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει ότι η άνωθεν γέννηση,
η σωτηρία μας, είναι δωρεάν, κατά χάρη Θεού. Εκείνο
που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος είναι να πιστέψει στη
σωτηρία και με μετάνοια να τη ζητήσει.

Θεοφάνεια

Μη φοβάσαι

Το βάπτισμα του Ιωάννη του Βαπτιστή είναι
η αφετηρία της επανασύνδεσής μας με το δημιουργό μας, τον Ιησού
Χριστό, που είναι και ο
αρχηγός και τελειωτής
της σωτηρίας μας.
Το βάπτισμα του Προδρόμου ήταν βάπτισμα μετανοίας,
που υποδήλωνε την επιστροφή του ανθρώπου στον Θεό
και την υπακοή του στο θείο θέλημα. Ήταν ένα είδος προπαρασκευής και προετοιμασίας, που απέβλεπε στη μεσολάβηση του Θεού μέσω του Μεσσία, δηλαδή στη δικαίωση των ανθρώπων και στη δωρεά του Αγίου Πνεύματος.
Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στα λόγια του Χριστού προς τον
Βαπτιστή Ιωάννη (Ματθ. 3: 14-17).
Όταν ο Χριστός προσήλθε στο βάπτισμα του Ιωάννη,

Ο Φόβος Μπορεί να Νικηθεί
Τον άνθρωπο που ειλικρινά μετανοεί και ζητά
συγχώρηση από τον Θεό,
το Άγιο Πνεύμα τον καθαρίζει από κάθε αμαρτία και
παραμένει μέσα του και
μαζί του. Η καθημερινή
προσωπική του σχέση με τον Θεό και η ειλικρινής συμμετοχή
του στην πνευματική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, τον
βοηθούν να νικά κάθε κακό μέσα του. Οι δυνάμεις του κακού
εργάζονται και προσπαθούν να τον αποσπάσουν από την
αγκαλιά του Πατέρα Θεού, να τον τρομοκρατήσουν και να
τον κάνουν να επιστρέψει πίσω στην αμαρτία. Ο Θεός όμως
των Αγίων Προφητών, Αποστόλων και Πατέρων της Εκκλησίας,
με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τον κρατά κοντά Του.

Συνέχεια στη σελ. 3

Συνέχεια στη σελ. 2

Ευχόμαστε το 2018 να είναι η χρονιά που θα συμφιλιωθούμε με τον Θεό
και θα δούμε τα θαυμάσιά Του στην ζωή μας! (Β’ Κορινθ. 5:19)

σελ. 2
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O KYPIOΣ AΠANTA
ΣTIΣ ΠPOΣEYXEΣ
Ο Θεός και Σήμερα Απαντά
Προσευχές
«Δια τούτο σας λέγω ότι όλα όσα ζητάτε όταν προσεύχεσθε,
να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και θα σας γίνουν»
(Ευαγγέλιο Μάρκου 11:24)

O

Θεός είναι Πανάγαθος,
Παντοδύναμος, Πολυέλαιος, Παντογνώστης και Πολυεύσπλαχνος. Ο Θεός αγαπά να
ευεργετεί τα παιδιά Του άφθονα
και πλούσια. Ο Θεός δεν αλλάζει
με τίποτα και ποτέ. Ο Θεός θέλει
να έχει στενές σχέσεις με τον άνθρωπο που Τον έχει Σωτήρα και
Κύριό του, για να μιλά μαζί του, να
ακούει τις προσευχές του και να
τον βοηθάει.
Την μεγάλη Του αυτή αγάπη
στον άνθρωπο την έδειξε με το να
στείλει τον Μονογενή Του Υιό για

να πεθάνει για μας. Μετά τη μεγάλη
αυτή προσφορά και θυσία, οποιαδήποτε ανάγκη του ανθρώπου είναι
μια λεπτομέρεια για τον Θεό.
Ο Κύριος έδειξε την αγάπη Του
στη ζωή μας με πολλούς και διάφορους τρόπους θεραπεύοντας
ασθενείς, ελευθερώνοντας από
δύσκολες ψυχικές καταστάσεις.
Μέρα και νύχτα έχει την προσοχή
Του στραμμένη σε μας και τις ανάγκες μας. Έτσι έχει ακούσει πολλές
προσευχές μας και μας βοήθησε
με θαυμαστό τρόπο. Τον ευχαριστούμε και Τον δοξάζουμε:

Συνέχεια από τη σελ. 1

2. Η χριστιανική ζωή έχει τις
αναγκαίες πηγές για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τους
φόβους μας. Ο προφήτης Ησαΐας,
γνωρίζοντας καλά τον Θεό, μας μεταφέρει τις σκέψεις Του και τις διαθέσεις Του με τα παρακάτω λόγια:
«Εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι.
Εγώ είμαι ο Θεός σου, μην τρομάζεις.
Θα σ’ ενισχύσω, θα σε βοηθήσω,
θα σε στηρίζω με το δικό μου χέρι,
το δυνατό» (Ησαΐας 41:10).
Ας μη φοβόμαστε, λοιπόν, από τίποτα κι από
κανέναν, διότι μεγαλύτερη δύναμη από τον Θεό
δεν υπάρχει (Ησαΐας 35:3-4, Εβραίους 13:6).
3. Μια ζωή χωρίς φόβο απαιτεί σωστή πνευματική λογική. Ο φόβος εμποδίζει τον άνθρωπο να
σκεφτεί σωστά, μπλοκάρει το μυαλό, ενώ η δύναμη
του Θεού διώχνει το φόβο. Ο Απ. Ιωάννης γράφει:
«Όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο. Γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία
κι όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει ότι δεν έχει
φτάσει στην τέλεια αγάπη» (Α΄ Ιωάν. 4:18).
Ο Θεός, λοιπόν, έχει τη δύναμη και τη θέληση
να διώξει κάθε φόβο απ’ τη ζωή μας. Ο Απ. Παύλος
φωνάζει: «Όταν ο Θεός είναι με το μέρος μας, ποιος
μπορεί να μας βλάψει; Εμείς όμως, βγαίνουμε νικητές απ’ όλες τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού που μας αγάπησε» (Ρωμ. 8:31,37).
Ας μάθουμε λοιπόν να εξαρτιόμαστε από τον
Θεό, να ζούμε μαζί Του και κοντά Του και ο φόβος
θα νικηθεί.

Μη φοβάσαι

Ο φόβος είναι αποτέλεσμα χαλαρότητας και ατονίας της πνευματικής μας ζωής. Δημιουργείται
όταν η υπόληψη ενός προσώπου
βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο άνθρωπος
όμως, με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να σταθεί θαρραλέα απέναντι
στο φόβο και να τον νικήσει.
Το να φοβάται κάποιος δεν είναι
κακό. Υπάρχουν φυσικοί φόβοι που τους αντιμετωπίζουμε σχεδόν κάθε μέρα. Κάποιος φοβάται τα
ζώα, το νερό, τους κλειστούς χώρους. Εκείνο όμως
που πρέπει να προσέξουμε είναι να μη μεγαλοποιούμε τον κίνδυνο, γιατί τότε αντιδρούμε αφύσικα,
πανικοβαλλόμαστε και δεν μπορούμε να ελέγξουμε
τα συναισθήματά μας.
Ας θυμόμαστε πάντοτε ότι ο Θεός είναι πιο δυνατός από κάθε φόβο και έχει τη δύναμη και τη
θέληση να μας ελευθερώσει. Διαβάζουμε στην
Αγία Γραφή: «Ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δύναμης κι αγάπης και σωφροσύνης» (Β΄ Τιμ. 1:7). Το χωρίο αυτό μας δίνει τρείς
αρχές:
1. Δεν μας λέει ότι οι φόβοι μας θα εξαφανιστούν. Μας λέει ότι ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη
να τους νικήσουμε. Ο Ψαλμωδός βροντοφωνάζει
με χαρά και ανακούφιση: «Τον Κύριο αποζήτησα
και μ’ αποκρίθηκε, με λύτρωσε απ’ όλους τους φόβους μου» (Ψαλμ. 34:5). Ο Θεός ακούει τις προσευχές μας και έρχεται ελευθερωτής στους φόβους
μας.

• Ευχαριστώ τον Κύριο που μας δίνει σιγουριά στη ζωή. Είναι παντοτινός
μας φίλος και προστάτης μας. Δόξα στο όνομά Του.
• Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί νιώθω τον Θεό μέσα μου. Τον ευχαριστώ.
• Ο Κύριος μας οδηγεί πάντοτε. Ιδιαίτερα Τον ευχαριστώ που οδηγεί
τα βήματά μας στην Αδελφότητά μας.
• Η αρθρίτιδα που με απασχολεί έχει βελτιωθεί. Νιώθω καλύτερα.
• Ο Κύριος με απάλλαξε από κακό επαγγελματικό περιβάλλον. Τον ευχαριστώ.
AΛ HΘINEΣ IΣTOPIEΣ
• Για όλα ευχαριστώ τον Κύριο. Για τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα
που με βοηθά να τα περάσω.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που οι ιατρικές εξετάσεις ήταν καλές.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που φρόντισε την κόρη μας στο ατύχημα που
είχε.
Κάποτε ο Όσιος Πορ• Ο Κύριος έκανε έλεος και το παιδί μας γύρισε στο σπίτι. Ευχαριστώ
φύριος ξεκίνησε μαζί με
τον Θεό.
τρία πνευματικά του τέκνα
• Ο Θεός μάς αγαπάει και μάς φροντίζει ακόμα κι όταν αμαρτάνουμε.
να πάνε σ’ ένα μοναστήρι.
Τον ευχαριστώ.
Ξεκίνησαν με τα πόδια, αλ• Ευχαριστώ τον Κύριο. Η αδελφή μου βγήκε από το νοσοκομείο.
λά κουράστηκαν και τότε
• Πέρασα ένα ευλογημένο Σάββατο με τους αδελφούς. Η χαρά μου
φάνηκε ένα ταξί. Λέει ο γέείναι μεγάλη. Ευχαριστώ τον Κύριο.
ροντας: «Αυτό το ταξί θα
• Ευχαριστώ τον Κύριο για τη δύναμη που μου δίνει σε δύσκολες καταστάσεις.
σταματήσει μόνο του να
• Αν και πέρασα μια δύσκολη εβδομάδα, ο Κύριος δεν με άφησε. Τον
μας πάρει, δεν θα μιλήστε
ένιωθα κάθε μέρα στη ζωή μου. Τον ευχαριστώ.
στον ταξιτζή σ’ αυτά που θα λέει, μόνον εγώ θα μιλήσω».
• Ο Κύριος μ’ αγαπά και με δέχεται, χωρίς να με ελέγχει. Τον ευχαριΌταν μπήκαν στο ταξί άρχισε ο ταξιτζής να κατηγορεί
στώ.
τους παπάδες και ρωτούσε τους λαϊκούς: «Έτσι δεν είναι
• Ο Κύριος έδωσε απάντηση και λύση σε πρόβλημά μας. Τον ευχαριβρε παιδιά; Εσείς τι λέτε»; Εκείνοι δεν μιλούσαν οπότε λέει
στώ.
• Ευχαριστώ τον Κύριο που μέσα
στις δυσκολίες, μου δίνει γαλήνη
και χαρά.
Γι’ αυτό γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που δίνει ζωή
και ύπαρξη σ’ όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια. Παρακαλώ το Θεό να ενισχύει πλουσιοTO A N E Σ Π E P O N Φ Ω Σ
πάροχα και δυναμικά με το Πνεύμα Του τον εσωτερικό σας άνθρωπο, να κατοικήσει ο
•
Χριστός
στις καρδιές σας με την πίστη, και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην
Ορθόδοξη χριστιανική οικογενειακή
μορφωτική και κοινωνική εφημερίδα
αγάπη. Έτσι, θα μπορέσετε μαζί με ολόκληρο το λαό του Θεού να συλλάβετε ποιο είναι
Εκδίδεται κάθε ΔIMHNO
το πλάτος και το μήκος, το βάθος και το ύψος του μυστηρίου της σωτηρίας, και να γνωρίσετε
•
την αγάπη του Χριστού, που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση. Έτσι θα γεμίσει η ζωή σας
Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκφράζει την άποψη
του συντάκτη του
με την πλούσια χάρη του Θεού. Ο Θεός έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα
•
απ’ όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμή Του ενεργεί σ’ εμάς. Ας είναι δοξασμένος
Ιδιοκτησία
Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα
παντοτινά μέσα στην εκκλησία και δια του Ιησού Χριστού. Αμήν.

Ουδέν κρυπτόν
στον Όσιο Πορφύριο: «Έτσι δεν είναι παππούλη»; Εκείνος
απαντά: «Παιδί μου θα σου πω μια ιστορία, δεν θα χρειαστεί
να την πω δεύτερη φορά.
Ήταν ένας άνθρωπος που είχε έναν ηλικιωμένο γείτονα
ο οποίος είχε ένα μεγάλο κτήμα. Μια νύχτα τον σκότωσε
και τον έθαψε. Με διάφορα πλαστά χαρτιά πήρε το κτήμα
του γείτονά του και το πούλησε. Και ξέρεις τι αγόρασε με
τα χρήματα που πήρε από το κτήμα; Αγόρασε ένα ταξί».
Μόλις άκουσε αυτά ο ταξιτζής, συγκλονίστηκε και σταμάτησε το ταξί στην άκρη του δρόμου. «Μην πεις τίποτα
παππούλη, μόνο εγώ το ξέρω αυτό και εσύ». «Το ξέρει κι
ο Θεός», του απάντησε ο γέροντας. «Εκείνος μου το είπε
για να σου το πω. Και να φροντίσεις απ’ εδώ και μπρος
να αλλάξεις ζωή».

Υπόδειγμα προσευχής Αποστόλου Παύλου

«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
•
Διανομή:
VES Company

(Προς Εφεσίους 3:14-21)

EΓΓPAΦH ΣYNΔPOMHTH

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

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
Ο Άγιος Παΐσιος Μιλά για την Αντοχή της Μητέρας
μάνα πονάει, κουράζεται, αλλά δεν αισθάνεται ούτε τον
πόνο ούτε την κούραση. Ζορίζει τον εαυτό της, αλλά επειδή
αγαπά τα παιδιά της, αγαπά το σπίτι της, όλα τα κάνει με
χαρά. Θυμάμαι, η μάνα μου, όταν ήμασταν μικρά, έπρεπε να κουβαλάει το νερό από την βρύση που ήταν πολύ μακριά από το σπίτι
μας, έπρεπε να μαγειρεύει, να ζυμώνει, να πλένει τα ρούχα, να
πηγαίνει και στο χωράφι. Έκανε δηλαδή όλες τις δουλειές, είχε κι
εμάς τα παιδιά να τη ζαλίζουμε και να κάνει και το ...δικαστήριο,
όταν μαλώναμε. Έλεγε όμως: «Αυτό είναι το καθήκον μου, είμαι
υποχρεωμένη να τα κάνω όλα, χωρίς να γογγύζω». Το έλεγε με την
καλή έννοια. Αγαπούσε το σπίτι, αγαπούσε τα παιδιά της και δεν
κουραζόταν με τις δουλειές. Όλα τα έκανε με την καρδιά της, με
χαρά.
Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο πολύ η μητέρα αγαπά το
σπίτι. Παρόλο που περνά η ηλικία, θυσιάζεται πιο πολύ για να μεγαλώσει και τα εγγονάκια της. Και ενώ οι δυνάμεις της λιγοστεύουν,
επειδή όμως το κάνει με την καρδιά της, έχει περισσότερο κουράγιο
και από τον άνδρα, αλλά και από το κουράγιο που είχε στα νιάτα της.
-Και στην αρρώστια, Γέροντα Παΐσιε, η γυναίκα έχει μεγαλύτερη
ψυχραιμία από τον άνδρα.
-Ξέρεις τι γίνεται; Η μητέρα, με τις αρρώστιες του παιδιού, έχει

Η

αντιμετωπίσει πολλές φορές την αρρώστια και έχει πολλές εμπειρίες. Θυμάται πόσες φορές ανέβηκε ο πυρετός και ξανακατέβηκε.
Είδε διάφορες σκηνές, το παιδί να πνίγεται ή να λιποθυμάει και
με ένα – δυό χτυπήματα να συνέρχεται κ.λ.π.
Ο άνδρας δεν τα βλέπει αυτά και δεν έχει τέτοιες εμπειρίες.
Γι’ αυτό, αν δει το παιδί καμιά φορά με πυρετό ή λίγο χλωμό, πανικοβάλλεται και αρχίζει: «Το παιδί χάνεται! Τι θα κάνουμε τώρα;
Τρέξτε, φωνάξτε τον γιατρό»!
(Γέροντας Παΐσιος, 1924-1994, σελ. 18)

Διδαχές από τον Άγιο Ιάκωβο
Με την ευκαιρία της πρόσφατης αγιοκατατάξεως του Γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη παραθέτουμε μερικά από τα περιστατικά της ζωής του:
– Όταν ο Γέροντας κοινωνούσε τους πιστούς και έβλεπε τα πρόσωπά τους, άλλα πρόσωπα έβλεπε με μορφές ζώων και άλλα να
λάμπουν σαν τον ήλιο. Ενώ όταν προσκόμιζε,
έβλεπε τις ψυχές που περνούσαν από μπροστά του και τον παρακαλούσαν να τις μνημονεύσει.
– Στους γονείς που ρωτούσαν τι κάνουν
τα παιδιά τους όταν δεν ακούνε έλεγε: «Προσευχή θα κάνετε με πίστη θα τα νουθετήσετε
και όσο μπορείτε με την αγάπη και με τον καλό
τον τρόπο. Όχι με αυστηρότητα».

Έ

– Αναφερόμενος ο Γέροντας στο θέμα της
νηστείας έλεγε: « Η νηστεία είναι η πρώτη
εντολή του Θεού και ο Χριστός μας ακόμη νήστεψε. Εμένα δεν με έβλαψε η νηστεία μέχρι
σήμερα που είμαι 70 χρονών. Και τα δαιμόνια
και οι αρρώστιες και όλα τα πάθη με τη νηστεία
και με την προσευχή αποβάλλονται.»
– Ένας άνθρωπος ρώτησε: «Εφόσον ο πατήρ Ιάκωβος αγαπά Τον Θεό γιατί ο Θεός επέτρεψε και πήγε στο νοσοκομείο και του έκαναν
σοβαρές εγχειρήσεις;» Ο Γέροντας απάντησε:
«Επέτρεψε ο Θεός για να ταπεινωθώ».
Πηγή: ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Έκδοση Ιεράς
Μονής Παρακλήτου Αττικής

Σκέψεις μπροστά στον καινούργιο χρόνο

νας ακόμη χρόνος πέρασε στην άβυσσο
του παρελθόντος. Ανταλλάξαμε ευχές
για τον καινούργιο χρόνο, ευχηθήκαμε
κάθε καλό, υγεία, χαρά, πρόοδο. Άλλοι πάλι
ευχήθηκαν ευλογημένη χρονιά με πνευματική
και ηθική αλλαγή στη ζωή μας. Βέβαια αυτές
οι τόσο απαραίτητες ευχές που δίνουν νόημα,
σκοπό και ποιότητα στην καθημερινότητά μας
από λίγους συνανθρώπους μας ακούστηκαν.
Άραγε υπάρχει υγεία, όταν λείπει από τη ζωή
μας η πίστη στο Θεό, η αγάπη στο συνάνθρωπό μας, η ανθρώπινη
επικοινωνία κι όλα τα όμορφα συναισθήματα που δίνει η αγάπη;
Ας συγκεντρωθούμε και ας κάνουμε αυτό το ερώτημα στον
εαυτό μας. Τι σημαίνει για τον καθένα μας ένας καινούργιος
χρόνος; Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι 12 αυτοί μήνες είναι η μεγάλη πίστωση που μας προσφέρει ο Θεός για να αξιοποιήσουμε
το χρόνο μας όπως πρέπει και ίσως πολύ διαφορετικά από αυτόν
που έφυγε. Να γίνει ο καινούργιος χρόνος μια αληθινή δημιουργία
που θέλει αποφασιστικότητα και θέληση. Τούτος ο καινούργιος
χρόνος για όλους μας θα πρέπει να είναι αληθινό “δώρο” της
ζωής μας από το Θεό. Ένας χρόνος που μας προσφέρεται, έχει
ανάγκη από έναν εμπνευσμένο προγραμματισμό. Υπάρχει ο
υπέρτατος σκοπός στη ζωή μας που δεν μπορούμε ούτε πρέπει
να τον αγνοήσουμε.
Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο χρόνο θα ζήσουμε πάνω
στη γη. Πρέπει όμως να τονίσουμε πως η αγάπη προς το Θεό

Θεοφάνεια
Συνέχεια από τη σελ. 1

σαν άνθρωπος αποδέχτηκε το θείο θέλημα εκ μέρους ολόκληρης
της ανθρωπότητας. Και τότε η μαρτυρία του ουράνιου Πατέρα,
που Τον αναγνώρισε σαν τον Υιό Του τον αγαπητό και η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος σωματικά εν είδει περιστεράς σήμανε την αποδοχή του Χριστού από τον Πατέρα ως τον Μεσσία,
που θα φέρει τη βασιλεία του Θεού στους ανθρώπους.
Η γιορτή των Θεοφανείων είναι προσκλητήριο ανανέωσης

είναι απαραίτητο να είναι μέσα μας σε κάθε
στιγμή πολύ ζωντανή, η πίστη μας μεγάλη και
δυνατή και η ελπίδα μας βέβαιη και ακλόνητη.
Είμαστε όντα ξέχωρα από κάθε τι άλλο. Ο Θεός
μας έπλασε κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση. Αυτό
ακριβώς μας δημιουργεί μεγάλη ευθύνη, αλλά
αυτό ακριβώς δίνει νόημα και ομορφιά στη
ζωή μας.
«Αντί να αυξάνουμε τα υλικά αγαθά και να
βελτιώνουμε τις ανέσεις μας, είναι απαραίτητο
να καλυτερεύσουμε την ψυχική μας ποιότητα. Η υγεία της σκέψεως και του συναισθήματος, η ηθική πειθαρχία και η πνευματική
ανάπτυξη είναι το ίδιο αναγκαία όσο και η υγεία του οργανισμού».
Αυτά τονίζει στο βιβλίο του ο διανοητής και ιατρός Αλέξης Καρρέλ,
ο οποίος σημειώνει: «Για να σωθεί η ανθρωπότητα χρειάζεται
πλήρης μεταρρύθμιση της ηθικής ζωής και πνευματικής βασισμένη
στην αγάπη». Αναγνωρίζει την προσευχή σαν πηγή ιατρικής θεραπείας. Τονίζει την επίδραση που έχει η προσευχή στην ψυχική
ισορροπία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από το
Θεό, όπως έχει ανάγκη από το νερό και το οξυγόνο. Κάθε χρόνος
πρέπει να έχει σκοπό τον προβληματισμό, την αναζήτηση της
αλήθειας που είναι ο Χριστός.
Με όλη μου την καρδιά εύχομαι οι 12 μήνες που μας προσφέρει το 2018 να υφαίνονται επάνω στον αργαλειό της αιωνιότητας.
Ηλιοπούλου Φωτεινή- Εκπαιδευτικός
και επιστροφής στον Κύριο της δόξης, ο οποίος αν και ήταν
Θεός ταπείνωσε τον εαυτόν Του και έγινε άνθρωπος, αναμάρτητος, συγχωρητικός και ελεήμων, η οδός, η αλήθεια και η
ζωή. Το βαθύτερο νόημα της γιορτής των Θεοφανείων, όμως,
φανερώνεται σε εκείνους που θα καθαρίσουν με τον αγιασμό
τις αισθήσεις τους από το σκοτάδι της αμαρτωλής καθημερινότητας, για να ελευθερωθούν και να σωθούν.
Σ’ αυτό το προσκλητήριο καλούμεθα κι εμείς σήμερα για
την δική μας σωτηρία.

Πηγή: https://www.ekklisiaonline.gr/nea/theofania2018-esperinos-ton-theofanion-stin-mitropoli-verias/

Παιδική Γωνιά
Το Καθαρό Γουρουνάκι
με τη Βρώμικη Καρδιά
Ο Λεωνίδας ήταν
ένα παιδί με φόβο
Θεού. Πήγαινε
στο κατηχητικό
σχολείο και εκεί
άκουσε ότι θα
πρέπει να αλλάξει
τον τρόπο της ζωής
του. Ο καημένος ο Λεωνίδας προσπαθούσε να είναι καλός. Όμως,
όσο κι αν προσπαθούσε, δεν τα κατάφερνε.
Η κατάστασή του τον κούρασε και τον
απογοήτεψε. Έτσι πλησίασε το δάσκαλο
του Κατηχητικού Σχολείου και του ζήτησε
να τον βοηθήσει. Ο δάσκαλος του διηγήθηκε τότε την ιστορία με το «καθαρό» γουρουνάκι.
Η κυρά – Φωτεινή είχε ένα γουρουνάκι.
Το αγαπούσε και το καμάρωνε πολύ. Ήθελε
να το διδάξει να συμπεριφέρεται αλλιώτικα
από τ’ άλλα γουρουνάκια και να είναι πάντοτε καθαρό. Γέμισε λοιπόν μια λεκάνη με
χλιαρό νερό. Το περιέχυσε με σαμπουάν
και με μια βούρτσα άρχισε να τρίβει και να
τρίβει, ώσπου το έκανε να λάμπει. Στο τέλος
έδεσε στο λαιμό του μια γαλάζια κορδέλα.
Τώρα με το κάτασπρο δέρμα, τη γαλάζια
κορδέλα και τη ροζ μουσουδίτσα του, το
γουρουνάκι φαινόταν πιο ωραίο.
Η κυρά – Φωτεινή ήταν πολύ χαρούμενη
με το αποτέλεσμα της προσπάθειάς της.
Του έδεσε ένα λουράκι στο λαιμό του και
αποφάσισε να το βγάλει περίπατο για να
το δουν οι φίλοι της.
Όλα πήγαιναν καλά, ώσπου το γουρουνάκι είδε μια γούρνα γεμάτη λασπόνερα.
Τινάχτηκε απότομα, ξέφυγε από το χέρι της
κυρίας του και πήγε στα λασπόνερα. Δίχως
χρονοτριβή, χώθηκε στις λάσπες και με φανερή ευχαρίστηση κυλιόταν βαθύτερα και
βαθύτερα.
Αν και η κυρά – Φωτεινή είχε καθαρίσει
το γουρουνάκι απ’ έξω, από μέσα του συνέχισε να έχει καρδιά γουρουνιού. Η εξωτερική του εμφάνιση δεν άλλαξε την πραγματική του φύση. Σαν γουρουνάκι που
ήταν, ευχαριστιόταν να κυλιέται μέσα στο
βούρκο.
Ο δάσκαλος που διηγήθηκε την ιστορία
στον μικρό Λεωνίδα πρόσθεσε: «Λεωνίδα
εσύ προσπαθείς ν’ αλλάξεις τον τρόπο
της ζωής σου και να είσαι καλός. Όμως
το πρόβλημα βρίσκεται μέσα σου. Η καρδιά
σου χρειάζεται ν’ αλλάξει και να καθαριστεί.
Ο Χριστός γνωρίζει ότι αυτό είναι το πρόβλημα όλων μας και γι’ αυτό ήρθε να μας
βοηθήσει. Πέθανε πάνω στο σταυρό Εκείνος που ήταν αναμάρτητος, για να μας
σώσει από τις δικές μας αμαρτίες και αναστήθηκε για να μας δώσει τη δύναμη να
ζήσουμε μια καθαρή ζωή. Μονάχα με μια
καινούργια καθαρή καρδιά θα μπορέσεις
να ευχαριστήσεις τον Θεό. Μόνον ο Χριστός, που γνωρίζει την καρδιά σου, μπορεί
να την αλλάξει. Εκείνος έχει τον τρόπο, ενώ
εσύ, όσο και αν προσπαθείς, δεν θα τα
καταφέρεις».
Το παράδειγμα του γουρουνιού βοήθησε το Λεωνίδα να καταλάβει και πήρε
την απόφαση να βάλει στην καρδιά του
τον Χριστό, τον Σωτήρα του.
Προσεύχομαι και εσύ που διαβάζεις την
ιστορία αυτή, να ακολουθήσεις το παράδειγμα του Λεωνίδα και να προσευχηθείς
με τα λόγια του ψαλμωδού:
«Καθάρισέ με κι οι αμαρτίες μου θα
εξαλειφθούν. Πλύνε με κι απ’ το χιόνι λευκότερος θα γίνω. Κτίσε μέσα μου Κύριε μια
καθαρή καρδιά» (Ψαλμός 51 : 9,12).
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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ο

Οι Πειρασμοί

ι πειρασμοί παραχωρούνται για να φανερωθούν τα κρυμμένα πάθη, να καταπολεμηθούν
κι έτσι να θεραπευτεί η ψυχή. Είναι και αυτοί
δείγμα του θείου ελέους. Γι’ αυτό άφησε με εμπιστοσύνη τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού και ζήτησε
τη βοήθειά Του, ώστε να σε δυναμώσει στον αγώνα
σου. Η ελπίδα στον Θεό δεν οδηγεί ποτέ στην απελπισία. Οι πειρασμοί φέρνουν ταπεινοφροσύνη. Ο
Θεός ξέρει την αντοχή του καθενός μας και παραχωρεί
τους πειρασμούς κατά το μέτρο των δυνάμεών μας.
Να φροντίζουμε όμως κι εμείς να είμαστε άγρυπνοι
και προσεκτικοί, για να μη βάλουμε μόνοι μας τον εαυτό μας σε πειρασμό.
Εμπιστευθείτε στον Θεό –τον Αγαθό, τον Ισχυρό, τον Ζώντα– και Αυτός θα σας οδηγήσει
στην ανάπαυση. Μετά τις δοκιμασίες ακολουθεί η πνευματική χαρά. Ο Κύριος παρακολουθεί
όσους υπομένουν τις δοκιμασίες και τις θλίψεις για τη δική Του αγάπη. Μη λιποψυχείτε
λοιπόν και μη δειλιάζετε.
Δεν θέλω να θλίβεσθε και να συγχύζεστε για όσα συμβαίνουν αντίθετα στη θέλησή σας,
όσο δίκαιη κι αν είναι αυτή. Μια τέτοια θλίψη μαρτυρεί την ύπαρξη εγωισμού. Προσέχετε
τον εγωισμό που κρύβεται κάτω από τη μορφή του δικαιώματος. Προσέχετε και την άκαιρη
λύπη, που δημιουργείται ύστερα από έναν δίκαιο έλεγχο. Η υπερβολική θλίψη για όλα αυτά
είναι του πειρασμού. Μια είναι η αληθινή θλίψη. Αυτή που δημιουργείται, όταν γνωρίσουμε
καλά την άθλια κατάσταση της ψυχής μας. Όλες οι άλλες θλίψεις δεν έχουν καμιά σχέση με
τη χάρη του Θεού.
Φροντίζετε να μην περιφρονείτε στην καρδιά σας τη χαρά του Αγίου Πνεύματος και να
μην επιτρέπετε στον πονηρό να χύνει το φαρμάκι του. Προσέχετε! Προσέχετε, μήπως ο παράδεισος που υπάρχει μέσα σας μετατραπεί σε κόλαση.
Αγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως, «ΔΙΔΑΧΕΣ»

OΛA ΔYNATA ME THN ΠPOΣEYXH

Η

Προσευχή με Ταπείνωση

προσευχή χωρίς ταπείνωση είναι δώρο άδωρο. Η ταπείνωση είναι η στολή
της Θεότητας. Γι’ αυτό χρειάζονται
πολλοί κόποι και προσευχές για την απόκτησή
της. Σ’ έναν άνθρωπο εύκολα μπορείς να βρεις
μερικές αρετές, δύσκολα όμως θα μπορέσεις
να μυρίσεις σ’ αυτόν μυρωδιά από ταπείνωση.
Ο διάβολος παντού στις Αγ. Γραφές αποκαλείται ακάθαρτο πνεύμα, γιατί έβγαλε από
μέσα του την ταπείνωση και αγάπησε την
περηφάνια. Εξάλλου, ποια άλλη ακαθαρσία
μπορεί να βγάλει ο άϋλος και ασώματος διάβολος για να ονομασθεί απ’ αυτή ακάθαρτος;
Φανερό, λοιπόν, γίνεται ότι για την υπερηφάνειά του ονομάστηκε ακάθαρτο πνεύμα και
από καθαρός και φωτεινός άγγελος έγινε ακάθαρτος. «Από τον Θεό υπολογίζεται ακάθαρτος
όποιος υψηλοφρονεί», λέει η Αγ. Γραφή. Γιατί
πρώτη αμαρτία είναι η υπερηφάνια. Απ’ αυτή
ξέπεσαν οι πρωτόπλαστοι. Υπερήφανος ήταν
κι ο Φαραώ που έλεγε στο Μωυσή: «Τον Θεό
σου δεν Τον ξέρω και στους Ισραηλίτες δε θα
επιτρέψω να φύγουν από την Αίγυπτο». Την
ταπεινοφροσύνη μάς τη διδάσκει ο Χριστός,
την πραότητα ο Δαβίδ και ο Πέτρος μάς λέγει
να κλαίμε με δάκρυα ζητώντας συγχώρεση
για τ’ αμαρτήματα, που έχουμε κάνει.

Δ

Δεν υπάρχει πιο κρύο πράγμα
από τον χριστιανό που δεν σώζει
άλλους.
Δεν μπορείς εδώ να επικαλεσθείς
την φτώχια, διότι θα σε κατηγορήσει
η χήρα που κατέβαλε τα δύο λεπτά…
Δεν μπορείς να επικαλεστείς την
ταπεινή σου καταγωγή, διότι και οι
απόστολοι ήταν άσημοι και κατάγονταν από ασήμους. Δεν μπορείς να
προβάλεις την αγραμματοσύνη σου
κι εκείνοι ήταν αγράμματοι.
Ακόμη κι αν είσαι δούλος, κι αν
είσαι δραπέτης, θα μπορέσεις να εκπληρώσεις το καθήκον σου, διότι και
ο Ονήσιμος (βλ. επιστολή προς Φιλήμονα) τέτοιος ήταν. Κοίταξε όμως που
τον καλεί και σε τι υψηλό αξίωμα τον
ανεβάζει ο απόστολος «ίνα κοινωνή
μοι», λέγει, «εν τοις δεσμοίς μου». Δεν
μπορείς να προφασισθείς την ασθένεια, διότι και ο Τιμόθεος τέτοιος
ήταν, είχε «πυκνάς ασθενείας»…
Δεν βλέπετε τα δένδρα τα άκαρπα
πως είναι γερά, πως είναι ωραία, μεγάλα, λεία και ψηλά; Αλλά αν είχαμε
κήπο, θα προτιμούσαμε να έχουμε
ροδιές και ελιές καρποφόρες παρά
αυτά, διότι αυτά είναι για την τέρψη
και όχι για την ωφέλειά μας ελάχιστα
ωφελούν. Τέτοιοι είναι οι Χριστιανοί
που φροντίζουν μόνο για τα δικά
τους, ή μάλλον ούτε τέτοιοι, διότι αυτοί είναι για την φωτιά, ενώ τα καλ-

λωπιστικά δένδρα χρησιμοποιούνται
και για την οικοδόμηση και για την
ασφάλεια των ιδιοκτητών.
Τέτοιες ήταν και οι πέντε παρθένες, αγνές βέβαια και κόσμιες και σώφρονες, αλλά σε κανέναν χρήσιμες,
γι’ αυτό και κατακαίονται. Τέτοιοι είναι αυτοί που δεν έθρεψαν τον Χριστό. Πρόσεξε ότι κανείς απ’ αυτούς
δεν κατηγορείται για προσωπικά του
αμαρτήματα δεν κατηγορείται ότι
πόρνευσε ούτε ότι επιόρκησε, καθόλου, αλλά ότι δεν υπήρξε χρήσιμος
στον άλλο.

Στην Αρχή του Έτους

Όσοι θέλουν ν’ αρέσουν στον Θεό, οφείλουν να ταπεινώνουν τον εαυτό τους ολόψυχα. Να πιστεύουν ότι είναι κατώτεροι απ’
όλους τους άλλους ανθρώπους και να υποβάλλονται σε θλίψεις και στενοχώριες, γιατί
έτσι μόνο θ’ απολαύσουν τα μέλλοντα αγαθά
στην αιώνια ανάπαυση. Για την προφύλαξη
της ψυχής σου να κλείνεις στα ακάθαρτα
πνεύματα την εσωτερική θύρα της καρδιάς
σου και να σιωπάς μη σκεπτόμενος τίποτε
άλλο από τη γαληνοφόρα ευχή: «Κύριε Ιησού
Χριστέ, ελέησον με».
«Αδιαλείπτως Προσεύχεσθε», Σελ. 66,
Αγιορείτου Μοναχού

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:
Πρόσεχε τον Εαυτό σου!
ύσκολα γίνεται κτήμα μας ο λόγος της
αλήθειας που περιέχεται στην Αγία
Γραφή. Και, καθώς αυτός είναι σύντομος και περιεκτικός, εύκολα χάνει κανείς, αν
δεν προσέχει, το βαθύτερο νόημά του. Αυτό
ακριβώς ισχύει και για τον ακόλουθο αγιογραφικό λόγο: «Πρόσεχε τον εαυτό σου, μην τυχόν
κάποιος απόκρυφος λογισμός της ψυχής σου
γίνει αμαρτία» (Δευτ. 15:9).
Επειδή εμείς, οι άνθρωποι, εύκολα αμαρτάνουμε με τις σκέψεις, ο Πλάστης μας πρόσταξε να έχουμε ως πρωταρχική φροντίδα την
καθαρότητα του νου, που είναι ο ηγεμόνας του
ψυχικού μας κόσμου. Οι πράξεις του σώματος,
για να πραγματοποιηθούν, χρειάζονται και χρόνο και κόπους και συνεργάτες και τις κατάλληλες ευκαιρίες. Οι κινήσεις, όμως, του νου επιτελούνται ταχύτατα και σε κάθε καιρό, δίχως
κόπους και ιδιαίτερες φροντίδες. Όπου, λοιπόν,
η αμαρτία είναι εύκολη και γρήγορη, εκεί απαιτείται και αυξημένη επαγρύπνηση. «Φυλάξου»,
μας φωνάζει ο Θεός, «μην αμαρτήσεις με καμιά
κρυφή σκέψη της ψυχής σου».
Ας παραμείνουμε, όμως, στο πρώτο μέρος
του αγιογραφικού αυτού λόγου: «Πρόσεχε τον
εαυτό σου!». Τα ζώα έχουν έμφυτη από τον

Μην δικαιολογείς την αδράνειά σου!

Θεό τη δυνατότητα να αποστρέφονται ενστικτωδώς τις βλαβερές τροφές και να αποζητούν
τις ωφέλιμες. Σ’ εμάς, όμως, ο παιδαγωγός
Θεός έδωσε το παράγγελμα της προσοχής,
ώστε με τον νου μας να μπορούμε να επιλέγουμε ελεύθερα και να κάνουμε ενσυνείδητα
ό,τι τα ζώα κάνουν ασυνείδητα. Έτσι, με τη
συνεχή και προσεκτική επιστασία των λογισμών
μας, μπορούμε να γινόμαστε πιστοί τηρητές
των θείων εντολών, αποφεύγοντας την αμαρτία,
όπως τα ζώα αποφεύγουν τις δηλητηριώδεις
τροφές, και επιδιώκοντας την αρετή, όπως εκείνα τα θρεπτικά χόρτα.
«Πρόσεχε τον εαυτό σου!». Δηλαδή, από
κάθε μεριά να παρακολουθείς προσεκτικά τον
εαυτό σου. Ακοίμητα να ’χεις τα μάτια της ψυχής
σου. Περπατάς ανάμεσα σε παγίδες. Κρυφές
θηλιές έχει στήσει στον δρόμο σου ο πονηρός.
Να κοιτάς ακατάπαυστα με προσοχή ολόγυρά
σου, «για να σωθείς σαν το ζαρκάδι από τα
βρόχια, σαν το πουλί από του κυνηγού το χέρι»
(Παροιμ. 6:5).
Φυλάξου, μην πέσεις στην παγίδα της
αμαρτίας και γίνεις θήραμα του διαβόλου, αιχμάλωτος στα δικά του τα θελήματα.
Ιερά Μονή Παρακλήτου

Τώρα που βρισκόμαστε στην αρχή του
έτους, ας διαβάσουμε με προσοχή τα παρακάτω που είναι παρμένα από την Καινή
Διαθήκη και ας αναλογισθούμε τον τεράστιο
θησαυρό που μας έχει χαρίσει ο Πατέρας
Θεός δια του Ιησού Χριστού και εμείς, πολλές φορές, ζούμε στην μιζέρια:
• Ευλογημένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μέσω
του Χριστού μάς δώρισε πλούσιες τις
ευλογίες του, πνευματικές και ουράνιες.
• Μας διάλεξε πριν θεμελιώσει τον κόσμο,
να γίνουμε δικοί του δια του Χριστού,
αψεγάδιαστοι στην τελική του κρίση.
• Μας προόρισε με την αγάπη του να γίνουμε παιδιά του δια του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το καλόβουλο για
μας θέλημά του, ώστε να τον υμνούμε
για την πλούσια χάρη του, που μας δώρισε δια του αγαπημένου του Υιού.

• Μας λύτρωσε με το αίμα του Χριστού,
συγχώρησε τις αμαρτίες μας με την πλούσια χάρη που μας τη σκόρπισε περίσσια,
μαζί με κάθε λογής φρόνηση και γνώση.
• Μας έκανε γνωστό το μυστήριο του θελήματός του, που με αγαθότητα προσχεδίασε να πραγματοποιήσει με το έργο
του Χριστού στην καθορισμένη στιγμή,
δηλαδή να τα ενώσει όλα, ουράνια κι
επίγεια, στο πρόσωπο του Χριστού.
• Δια του Χριστού αποκτήσαμε μερίδιο
στην κληρονομία του Θεού, γιατί αυτό
ήταν απαρχής το σχέδιό του, σύμφωνα
με το οποίο πραγματοποίησε το θέλημά
του.
• Για να είμαστε εκείνοι που υμνούμε τη
δόξα του Θεού, εμείς που από πριν έχουμε στηρίξει την ελπίδα μας στο Χριστό.
Προς Εφεσίους 1:3-12

Η Δύναμη της Θείας Ευχαριστίας
Όταν ο Κύριος επήγαινε στη Ναΐν, έτυχε
σε μια κηδεία. Εκήδευαν ένα νεαρό παιδί.
Επήγε ο Χριστός κοντά στο φέρετρο. Ακούμπησε το χέρι Του στο πεθαμένο νεαρό παιδί.
Και του είπε: «Νεανίσκε, εγέρθητι». Παιδί
μου, σήκω! Και ο νεαρός σηκώθηκε. Ξαναπήρε ζωή. Μα πώς;
Με το λόγο του Χριστού. Και με το άγγιγμά
Του. Ναι, έτσι έγινε. Αυτό έγινε.
Αν όμως ένα απλό, για το νεαρό εκείνο
παιδί (που ήταν νεκρό), άγγιγμα στο Σώμα
του Χριστού, το έκαμε και επήρε ζωή, φαντασθείτε τι και πόση ζωή δεξιώνεται μέσα του
εκείνος που αυτοπροαίρετα παίρνει μέσα του με πίστη και με λαχτάρα το Σώμα του Χριστού
στην θεία κοινωνία!
(Αγ. Κύριλλος Αλεξανδρείας)

Εμείς, με την πίστη που μας δίνει το Πνεύμα, έχουμε
στραμμένη την ελπίδα μας στην ευσπλαχνία του Θεού,
που θα μας δικαιώσει την ημέρα της κρίσεως
(ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 5:5)

