
 

Κρατήστε την πίστη

‘' .....Όπως ανάβουν  τα καντήλια της Εκκλησίας και η ακοίµητη 

κανδήλα έτσι να παραµένει και η δική µου και η δική σας πίστη 

ακοίµητη στις δυσκολίες και στις ανάγκες και στις ανηφόρες της 

ζωής. 

Κρατήστε την πίστη αναµµένη σαν ακοίµητη

µεταδώστε τη µε έναν άγιο και διακριτικό τρόπο στα παιδιά σας, 

στους γύρω σας και κρατήστε την παρακαταθήκη της πίστεως σαν τον καλύτερο 

Μαργαρίτη και τον ωραιότερο Θησαυρό που µπορεί να έχει ο άνθρωπος µέσα του ''.

                                                        Καβάσων Εµµανουήλ 

-Εγώ αρνήθηκα τον Κύριο… 

ατά την εποχή της Τουρκοκρατίας ένας Επίσκοπος του Οικουµενικού 

Πατριαρχείου, συνεργεία του πονηρού, εξώµοσε και έγινε Μωαµεθανός. Κάποτε 

λοιπόν κατά την εορτή του Μπαϊραµιού, την ώρα που όλοι οι 

Τούρκοι έτρωγαν και γλεντούσαν, ζήτησαν από τον εξωµόσαντα να 

τους διακωµωδήσει τα µυστήρια των Χριστιανών για να γελάσουν. 

Αυτός στην αρχή αρνιόταν, αφού όµως είδε ότι επέµεναν, 

πήρε ένα ποτήρι το σήκωσε ψηλά και εκφώνησε µελωδικά το 

«Πάντων ηµών µνησθείη Κύριος ο Θεός», κάνοντας ταυτόχρονα και το γύρο του 

τραπεζιού, όπου οι Τούρκοι κάθονταν και έτρωγαν. Άφησε το ποτήρι στο τρ

γύρισε να δει αν διασκέδασαν µ’ αυτό οι συνδαιτυµόνες του. Όµως τότε διεπίστωσε 

έκλπηκτος πως οι Τούρκοι όχι µόνο δε γελούσαν, αλλά τον κοιτούσαν έντροµοι. «Ε, 

βρε», τους είπε, «εγώ σας το έκανα για να γελάσετε και σεις τι µε κοιτάτε σαν 

χαµένοι;».Μετά από λίγη ώρα ένας απ’ αυτούς απάντησε: «Παπά εφέντηµ, όση ώρα το 

έκανες αυτό ήσουνα δύο πήχεις πάνω από τη γη». Ακούγοντας αυτό ο Επίσκοπος 

εξεπλάγη και βγαίνοντας έξω έκλαψε µετανοιωµένος λέγοντας: «Εγώ αρνήθηκα τον 

Κύριο, αλλά αυτός δεν µε εγκατέλειψε. Η θεία Χάρις Του µε σκεπάζει ακόµα».

Την ίδια νύχτα ανεχώρησε κρυφά για το Άγιον Όρος, όπου έζησε την υπόλοιπη 

ζωή του µε µετάνοια και αυταπάρνηση, χωρίς να γνωρίζει κανείς ποιος ήταν εκτός από 

τον Πνευµατικό του.                                 «Θαύµατα και Αποκαλύψεις από τη Θεία Λειτουργία»
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τα καντήλια της Εκκλησίας και η ακοίµητη 

κανδήλα έτσι να παραµένει και η δική µου και η δική σας πίστη 

ακοίµητη στις δυσκολίες και στις ανάγκες και στις ανηφόρες της 

Κρατήστε την πίστη αναµµένη σαν ακοίµητη κανδήλα και αυτήν 

µεταδώστε τη µε έναν άγιο και διακριτικό τρόπο στα παιδιά σας, 

στους γύρω σας και κρατήστε την παρακαταθήκη της πίστεως σαν τον καλύτερο 

Μαργαρίτη και τον ωραιότερο Θησαυρό που µπορεί να έχει ο άνθρωπος µέσα του ''.                                                           
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και έγινε Μωαµεθανός. Κάποτε 

λοιπόν κατά την εορτή του Μπαϊραµιού, την ώρα που όλοι οι 

Τούρκοι έτρωγαν και γλεντούσαν, ζήτησαν από τον εξωµόσαντα να 

 

Αυτός στην αρχή αρνιόταν, αφού όµως είδε ότι επέµεναν, 

πήρε ένα ποτήρι το σήκωσε ψηλά και εκφώνησε µελωδικά το 

«Πάντων ηµών µνησθείη Κύριος ο Θεός», κάνοντας ταυτόχρονα και το γύρο του 

τραπεζιού, όπου οι Τούρκοι κάθονταν και έτρωγαν. Άφησε το ποτήρι στο τραπέζι και 

γύρισε να δει αν διασκέδασαν µ’ αυτό οι συνδαιτυµόνες του. Όµως τότε διεπίστωσε 

έκλπηκτος πως οι Τούρκοι όχι µόνο δε γελούσαν, αλλά τον κοιτούσαν έντροµοι. «Ε, 

βρε», τους είπε, «εγώ σας το έκανα για να γελάσετε και σεις τι µε κοιτάτε σαν 

».Μετά από λίγη ώρα ένας απ’ αυτούς απάντησε: «Παπά εφέντηµ, όση ώρα το 

έκανες αυτό ήσουνα δύο πήχεις πάνω από τη γη». Ακούγοντας αυτό ο Επίσκοπος 

εξεπλάγη και βγαίνοντας έξω έκλαψε µετανοιωµένος λέγοντας: «Εγώ αρνήθηκα τον 

ειψε. Η θεία Χάρις Του µε σκεπάζει ακόµα». 

Την ίδια νύχτα ανεχώρησε κρυφά για το Άγιον Όρος, όπου έζησε την υπόλοιπη 

ζωή του µε µετάνοια και αυταπάρνηση, χωρίς να γνωρίζει κανείς ποιος ήταν εκτός από 

µατα και Αποκαλύψεις από τη Θεία Λειτουργία» 
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Το γονάτισµα στην προσευχή 

         Η γονυκλισία τι είναι
του Θεού . Προσκυνάµε το Θεό , πράγµα 
που ο εχθρός µας διάβολος δεν το κάνει , 
δεν σκύβει το κεφάλι , δεν γονατίζει , δεν 
προσκυνά . Όσοι προσκυνούν τον Θεό 
είναι εχθροί του διαβόλου , άρα είναι 
άνθρωποι του Θεού.  

Γι`αυτό οι γονυκλισίες έχουν 
µεγάλη σηµασία.  Και µί
σότερη να κάνουµε , γί
ασκητικός κόπος πράγµα που θα έχει την 
ανταµοιβή του από τον Θεό. Οι λίγες 
µετάνοιες που  κάνουµε , συνάζονται σιγά 
- σιγά στην τράπεζα του Θεού επάνω στον 
Ουρανό και όταν απέλθουµε προς τα άνω , 

θα τις βρούµε σε µία µεγάλη ποσότητα.  

     Και αυτό θα µας βοηθήσει στην απολογία µας , κατά την φοβερή ώρα 
που θα κρινόµεθα.                                      

                 Γέρων Εφραίµ της Αριζόνας

 

Να μην υπερηφανεύεσθε, όταν σας 
επαινούν. Και να μη πικραίνεσθε, όταν 
σας κατηγορούν. 

Να σας ενδιαφέρει μόνο, τι γνώμη έχει για 
σας ο Θεός, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. 

Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την αλήθεια. 
 

Αρχιμανδρίτου Ιωήλ Γιαννακόπουλου 
 

 

είναι;  Προσκύνησις 
Προσκυνάµε το Θεό , πράγµα 

που ο εχθρός µας διάβολος δεν το κάνει , 
δεν σκύβει το κεφάλι , δεν γονατίζει , δεν 
προσκυνά . Όσοι προσκυνούν τον Θεό 
είναι εχθροί του διαβόλου , άρα είναι 

ι`αυτό οι γονυκλισίες έχουν 
Και µία ακόµη περισ-

σότερη να κάνουµε , γίνεται κάποιος 
πράγµα που θα έχει την 

ανταµοιβή του από τον Θεό. Οι λίγες 
κάνουµε , συνάζονται σιγά 

σιγά στην τράπεζα του Θεού επάνω στον 
Ουρανό και όταν απέλθουµε προς τα άνω , 

αι αυτό θα µας βοηθήσει στην απολογία µας , κατά την φοβερή ώρα 

Γέρων Εφραίµ της Αριζόνας 

O Δεσπότης και 

τον Ναό σου και άλλα πολλά τέτοια. Εκείνος παρέµενε θλιµµένος.

ο Δεσπότης για να τον αποφορτίσει του είπε :

-Έλα είµαστε και από το ίδιο µέρος. Κατάγονταν

Αρχιµανδρίτης: -Ναι. Αλλά εσύ πήρες το ΓΑΛΑ και εγώ το ΞΙΔΙ

 

ΕΝΟΡΙΑΚΑ

� Ανήμερα της Αγίας Τριάδος 
θα μεταβούμε στην Ι.Μονή 
Καμπιών Ορχομενού 
Αγίου Γεωργίου Λιβαδειάς.
 
� Την 1ευτέρα 23 Ιουνίου 2014
μονοήμερη Προσκυνηματική Εκδρομή στην 
Αργολίδα. 
και Αγιασμένους είναι και η επίσκεψή μας στον Σεβ.
Μητροπολίτη Αργολίδος 
 

� Το τεύχος αυτό της «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

και Κατηχητική χρονιά. Θα επανέλθουμε αν θέλει ο Θεός τον προσεχή Οκτώβριο. Καλό και 
ευλογημένο καλοκαίρι. 

 

 
 
 

Δεσπότης και o Αρχιµανδρίτης 

Ήταν δύο φίλοι Κληρικοί. Ένας 

Δεσπότης και ένας Αρχιµανδρίτης. 

Σε µια λιτανεία ο Αρχιµανδρίτης 

εξέφρασε την στενοχώρια του και 

το παράπονο του για το ότι δεν 

προήχθη στον βαθµό του 

Επισκόπου και ο Δεσπότης του 

έλεγε ότι µπορεί να µην έγινες 

Δεσπότης όµως έχεις προσφέρει 

ένα σπουδαίο ποιµαντικό και 

φιλανθρωπικό έργο, έχεις πολλά 

πνευµατικά παιδιά, φρόντισες για 

τον Ναό σου και άλλα πολλά τέτοια. Εκείνος παρέµενε θλιµµένος. Στην προσπάθεια του 

ο Δεσπότης για να τον αποφορτίσει του είπε : 

Έλα είµαστε και από το ίδιο µέρος. Κατάγονταν και οι δύο από το Γαλαξίδι. Απαντά ο 

Ναι. Αλλά εσύ πήρες το ΓΑΛΑ και εγώ το ΞΙΔΙ….! 

 

ΕΝΟΡΙΑΚΑ 
 

Ανήμερα της Αγίας Τριάδος 9 Ιουνίου 2014 στις 4.00 μ.μ 
θα μεταβούμε στην Ι.Μονή Αγίου Νικολάου του Νέου 
Καμπιών Ορχομενού και στον Ι.Ναό Οσίου Παταπίου χωρίου 
Αγίου Γεωργίου Λιβαδειάς. 

1ευτέρα 23 Ιουνίου 2014 θα πραγματοποιήσουμε 
μονοήμερη Προσκυνηματική Εκδρομή στην Κόρινθο και στην 

. Ανάμεσα στις επισκέψεις μας σε εκεί Τόπους Ιερούς 
και Αγιασμένους είναι και η επίσκεψή μας στον Σεβ. 
Μητροπολίτη Αργολίδος κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» είναι το τελευταίο για την λήγουσα ποιμαντική 

και Κατηχητική χρονιά. Θα επανέλθουμε αν θέλει ο Θεός τον προσεχή Οκτώβριο. Καλό και 

 


