
 

Ποιος είναι ο πετυχηµένος Ιερέας; 
 

Η επιτυχία του Ιερέως είναι να συνάζει τον λαό 

του Θεού στην Θεία Λειτουργία και να τον καλεί 

στο Τραπέζι του Θεού, την Αγία Τράπεζα, για να 

λάβει την Θεία Τροφή, την Θεία Κοινωνία του 

Σώµατος και Αίµατος του Χριστού. 
Ο Γόρτυνος Ιερεµίας 

 

««««Άντε να λείψετε, χαµένοι άνθρωποι!» 
 

Τέτοια κληρονοµιά που µας έχει αφήσει ο Χριστός δεν έχουµε δικαίωµα να την 

εξαφανίσουµε στις µέρες µας. Θα δώσουµε λόγο στον Θεό. Εµείς, το µικρό αυτό έθνος, 

πιστέψαµε στον Μεσσία, µας δόθηκε η ευλογία να διαφωτίσουµε όλον τον κόσµο. Η Παλαιά 

Διαθήκη µεταφράσθηκε στην ελληνική γλώσσα εκατό χρόνια πριν από την έλευση του Χριστού. 

Οι πρώτοι Χριστιανοί τι τράβηξαν! κινδύνευε συνέχεια η ζωή τους. Τώρα τι αδιαφορία 

υπάρχει!… Ενώ ανώδυνα σήµερα, χωρίς να κινδυνεύη η ζωή µας, µπορούµε να διαφωτίσουµε τα 

έθνη, να γινώµαστε πιο αδιάφοροι; Άν σήµερα έχουµε λιγάκι ειρήνη, 

ξέρεις τι έχουν τραβήξει οι παλιοί; Ξέρεις πόσοι θυσιάσθηκαν; Τώρα 

τίποτε δεν θα είχαµε, αν δεν θυσιάζονταν εκείνοι. Και κάνω µια σύγκριση· 

πώς τότε, ενώ κινδύνευε η ζωή τους, κρατούσαν την πίστη τους, και πώς 

τώρα, χωρίς καµµιά πίεση, όλα τα ισοπεδώνουν! Όσοι δεν έχουν χάσει 

την εθνική τους ελευθερία, δεν καταλαβαίνουν. Τους λέω: «Ο Θεός να 

φυλάξη να µην έρθουν οι βάρβαροι και µας ατιµάσουν!» και µου λένε: 

«Και τι θα πάθουµε;» Ακούς κουβέντα; Άντε να λείψετε, χαµένοι 

άνθρωποι! Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι σήµερα. Δωσ’ τους χρήµατα, 

αυτοκίνητα, και δεν νοιάζονται ούτε για την πίστη ούτε για την τιµή 

ούτε για την ελευθερία. 

Την Ορθοδοξία µας σαν Έλληνες την οφείλουµε στον Χριστό και τους αγίους 

Μάρτυρες και Πατέρες της Εκκλησίας µας· και την ελευθερία µας την οφείλουµε στους ήρωες 

της Πατρίδας µας, που έχυσαν το αίµα τους για µας. Αυτήν την αγία κληρονοµιά οφείλουµε να 

την τιµήσουµε και να την διατηρήσουµε και όχι να την εξαφανίσουµε στις µέρες µας.  

Είναι κρίµα να χαθή ένα τέτοιο έθνος! Και βλέπουµε τώρα, όπως πριν αρχίση ένας 

πόλεµος στέλνουν ατοµικές προσκλήσεις, έτσι και ο Θεός µε ατοµικές προσκλήσεις µαζεύει 

ανθρώπους, για να κρατηθή κάτι και να σωθή το πλάσµα Του. Δεν θα αφήση ο Θεός, αλλά 

πρέπει και εµείς να κάνουµε ό,τι µπορούµε ανθρωπίνως και για ό,τι δεν µπορούµε να κάνουµε 

ανθρωπίνως, να κάνουµε προσευχή να βοηθήση ο Θεός.                                   

Γέροντας Παίσιος 
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Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ 
 

      Οἱ χριστιανοὶ ἔχουν χρέος, σύµφωνα µὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ 
Κυρίου, νὰ γίνουν ἅγιοι καὶ τέλειοι. Ἡ τελειότητα καὶ ἡ ἁγιότητα 
χαράσσονται πρῶτα βαθιὰ στὴν ψυχὴ τοῦ χριστιανοῦ, καὶ ἀπὸ 
ἐκεῖ τυπώνονται καὶ στὶς σκέψεις του, στὶς ἐπιθυµίες του, στὰ 
λόγια του, στὶς πράξεις του. Ἔτσι, ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, ποὺ 
ὑπάρχει στὴν ψυχή, ξεχύνεται καὶ σ’ ὅλο τὸν ἐξωτερικὸ 
χαρακτήρα. 

Ὁ χριστιανὸς ὀφείλει νὰ εἶναι εὐγενικὸς µὲ ὅλους. Τὰ λόγια καὶ 
τὰ ἔργα του νὰ ἀποπνέουν τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος ποὺ 
κατοικεῖ στὴν ψυχή του, ὥστε νὰ µαρτυρεῖται ἡ χριστιανική του 

πολιτεία καὶ νὰ δοξάζεται τὸ ὄνοµα τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος εἶναι µετρηµένος στὰ λόγια, 
εἶναι µετρηµένος καὶ στὰ ἔργα. Ὅποιος ἐξετάζει τὰ λόγια ποὺ πρόκειται νὰ πεῖ, 
ἐξετάζει καὶ τὶς πράξεις ποὺ πρόκειται νὰ ἐκτελέσει, καὶ ποτέ του δὲν θὰ ὑπερβεῖ τὰ 
ὅρια τῆς καλῆς καὶ ἐνάρετης συµπεριφορᾶς. 

Τὰ χαριτωµένα λόγια τοῦ χριστιανοῦ χαρακτηρίζονται ἀπὸ 
λεπτότητα καὶ εὐγένεια. Αὐτὰ εἶναι ποὺ γεννοῦν τὴν ἀγάπη, 
φέρνουν τὴν εἰρήνη καὶ τὴ χαρά. Ἀντίθετα, ἡ ἀργολογία 
γεννάει µίση, ἔχθρες, θλίψεις, φιλονικίες, ταραχὲς καὶ 
πολέµους. 

Aς εἴµαστε λοιπὸν πάντοτε εὐγενικοί. Ποτὲ ἀπὸ τὰ χείλη 
µας νὰ µὴ βγεῖ λόγος κακός, λόγος ποὺ δὲν εἶναι ἁλατισµένος µὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, 
ἀλλὰ πάντοτε λόγοι χαριτωµένοι, λόγοι ἀγαθοί, λόγοι ποὺ µαρτυροῦν τὴν κατὰ 
Χριστὸν εὐγένεια καὶ τὴν ψυχική µας καλλιέργει                             Αγ.Νεκτάριος  
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Aπο την Πέµπτη 15 Νοεµβρίου άρχεται η νηστεία των 
Χριστουγέννων καθώς και το Ιερο Σαρανταλείτουργο µε σκοπό την 
πνευµατική µας προετοιµασία για την Μεγάλη ∆εσποτική Εορτή. 

Κατά την Περίοδο αυτή καταλύουµε ψάρι µέχρι τις 17 

∆εκεµβρίου αλλά όχι γαλακτοκοµικά. 

 

Παλαιά Αγιορείτικη παράδοση αναφέρει ότι η 

κατάλυση ψαριού ξεκινά από τις 21 του µηνός ανήµερα των 
Εισοδίων προς τιµήν Της Κυρίας Θεοτόκου.  

 

Να υπογραµµίσουµε εδώ την επιστράτευση της καλής 
µας διάθεσης έναντι του πνευµατικού κόπου για την νηστεία αλλά 

και της ανάγκης για τον τακτικό εκκλησιασµό µας κατά την τέλεση του 

Σαρανταλείτουργου.  

Καλή Σαρακοστή. 

 

Τα Εισόδια της Παναγίας µας  ας γίνουν αφορµή να 

προετοιµάζουµε κ εµείς τα δικά µας «εισόδια» στον Ναό, όταν 

ερχόµαστε για να εκκλησιασθούµε και να κάνουµε εισπνοές 

αιωνιότητος από τη Βασιλεία του Θεού. Στοιχείο σηµαντικότατο 

της πνευµατικής µας ζωής είναι η παρουσία µας εδώ στην ζεστή 

αγκαλιά του Ι. Ναού. Όταν περνάµε το κατώφλι της Εκκλησίας 

νοιώθουµε ότι µπαίνουµε σε έναν άλλον κόσµο· και πραγµατικά 

Τύπος και σύµβολο του Ουρανού είναι ο Ναός ο οποίος είναι και 

καράβι που µας οδηγεί σε ασφαλές λιµάνι. 
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Το µεγαλείο της Ελληνικής ψυχής 
 

Είναι γεγονός. Συνέβη τόν Μάιο ιοϋ 1941 σιήν 

οδό Πανεπιστηµίου, µπροστά σε εκατοντάδες µάτια 

θλιµµένων Αθηναίων καί τό άγριο βλέµµα δεκάδων 

οπλισµένων Γερµανών. Τό έκανε γνωστόν, πρίν άπό λίγα 

χρόνια, χριστιανικό έντυπο.'Ένα καµιόνι γεµάτο άπό 

εξαντληµένους, πεινασµένους Νεο ζηλανδούς αιχµαλώτους 

στρατιώτες, έχει σταµατήσει στήν άκρη τού δρόµου. Έκεΐ 

κοντά ένα ελληνόπουλο, ηλικίας 17-19 χρόνων, µέ 

φθαρµένα ροϋχα, κρατάει ένα µεγάλο ξύλινο δίσκο, τόν «νταβλά», δπως τό λέγανε, γεµάτο 

κουλούρια πρός πώληση. Δέν είχε ένσκήψει άκόµη τό µεγάλο µαρτύριο της γνωστής πείνας της 

Κατοχής. Στέκεται ακίνητο. Κοιτάζει µέ συµπάθεια τούς αιχµαλώτους, µέ προβληµατισµό τούς 

Γερµανούς. Παίρνει τήν µεγάλη άπόφαση. Χωρίς νά δειλιάσει προχωρεί καί αδειάζει δλη τήν 

πραµάτεια του στό αυτοκίνητο µέ τούς αιχµαλώτους. Οί Γερµανοί άγριεύουν, άλλά σαστίζουν, 

δέν έπεµβαίνουν καί ό µικρός ίίρωας της αρετής άποµακρύνεται ήρεµα καί διακριτικά. 
Τότε τόν πλησιάζει ένας καλοντυµένος µεσήλικας κύριος, βγάζει τό πορτοφόλι του καί 

ρωτάει πόσο στοιχίζουν τά κουλούρια. Ό νεαρός άπαντά: «Μά εγώ κύριε δέν τά πούλησα, τά 

φίλεψα». Τά «φίλεψα», µία όµορφη λέξη πού συνήθιζαν παλαιότερα, άντί τής λέξεως έδώρησα. 

Ένώ ό µικρός κουλουροπώλης χανόταν σέ µία πάροδο, ό χρονογράφος µάς διέσωσε ένα άκόµη 

στοιχείο τής ταυτότητάς του, τό µικρό του όνοµα «Σωτήρης», δταν ένας άλλος νεαρός τοΰ 

φώναξε, «γειά σου, Σωτήρη παλληκάρι».Ήρωϊκές πράξεις τής εποχής εκείνης, πού ξεπηδοϋσαν 

άπό ευγενικές ψυχές, χαριτωµένες άπό τόν Θεό. 


