
«Να πιστεύεις ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο εξαίσιο, βαθύτερο, 

συµπαθητικότερο, πιο συνετό, πιο γενναίο και πιο τέλειο από το 

Χριστό, κι όχι µόνο δεν υπάρχει αλλά και µε θερµή αγάπη λέω 

στον εαυτό µου ότι δεν µπορεί και να υπάρξει. 

    Ακόµα περισσότερο, αν κάποιος µου αποδείκνυε ότι ο Χριστός 

είναι εκτός αλήθειας, κι αν πράγµατι η αλήθεια ήταν εκτός 

Χριστού, τότε θα προτιµούσα να παραµείνω µε τον Χριστό, παρά 

µε την αλήθεια».                     Ντοστογιέφσκι 

Ο Χριστός δεν προσφέρει χαζοχαρά.

       «Έλα στην Εκκλησία και δεν θα έχεις κανένα

πρόβληµα», µία από τις µεγαλύτερες πλάνες

µας λέει: «Έλα στην Εκκλησία και θα έχεις µεγαλύτερα

προβλήµατα».  Το θέµα δεν είναι να µην έχουµε προβλήµατα

∆εν είναι η Εκκλησία ο «χώρος» ο οποίος εξαφανίζει τα

προβλήµατά µας. Η Εκκλησία είναι ο «χώρος στον οποίο ο

άνθρωπος καλείται να ζήσει σηκώνοντας τον σταυρό του όχι

αφήνοντάς τον στην άκρη. Ο Χριστός δεν εξαλείφει µαγικά τα

προβλήµατά µας. Ο Χριστός µας λέγει: «Εν τω κόσµω θλίψιν έξετε

νενίκηκα τον κόσµον». Μας µιλά για νίκη. Όχι όµως µία νίκη µε επίγεια κριτήρια και

κοσµικά τρόπαια. Ο Χριστός νίκησε τον κόσµο πάνω στον σταυρό Του

αποποιήθηκε τον πόνο, αλλά τον αγκάλιασε. ∆εν απέφυγε τον θάνατο αλλά τον

γεύτηκε. 

      Η αλήθεια είναι ότι εάν θέλεις να είσαι του Χριστού, θα πρέπει να είσαι έτοιµος

να ζήσεις όπως Εκείνος, να πάθεις όπως Εκείνος.  Η Εκκλησία δεν προσφέρει λοιπόν

«απουσία προβληµάτων». Ο Χριστός δεν προσφέρει χαζοχαρά. Εάν πιστεύεις ότι στην

Εκκλησία θα σου πάνε όλα καλά...κάνεις λάθος. Εάν θέλεις να είσαι του

Χριστού...ετοιµάσου για πειρασµό. 

     Υ.Γ. ο χριστιανός δεν είναι µαζοχιστής (για να µην παρεξηγηθούµε). Ο χριστιανός δεν ποθεί

τον πόνο, αλλά ούτε τον φοβάται...                                                     Αρχιµ Παύλος Παπαδόπουλος
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µία από τις µεγαλύτερες πλάνες. Η ζωή των Αγίων 

µας λέει Έλα στην Εκκλησία και θα έχεις µεγαλύτερα 
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Ο χριστιανός δεν ποθεί 

Αρχιµ Παύλος Παπαδόπουλος 
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Εγώ Κύριε δεν σ αγαπώ… 

-Προσεύχοµαι Πάτερ στο Θεό µα Εκείνος απόκριση δεν δίνει... 
Νύχτες ολάκερες και µέρες µια λέξη Του δεν πήρα. 
-Κι όµως σου µιλάει συνέχεια! 
-Και τι µου λέει; 
-Σ αγαπώ παιδί µου! Σ αγαπώ παιδί µου! Προσπάθησε να τον 

ακούσεις. 
-Θα προσπαθήσω παππούλη µου. 
-Προσπάθησε και να του απαντήσεις. Αυτό περιµένει από εσένα. 
-Μα πως δεν σου είπα; Συνέχεια του µιλώ. Και είναι σαν να του 

απαντώ: Και εγώ σε αγαπώ! 
-Λάθος απάντηση παιδί µου. 

-Λάθος η αγάπη; 
-Άλλο περιµένει ν' ακούσει από εσένα παιδί 

µου. Άλλη απάντηση. 
-Άλλη από το ότι και εγώ τον αγαπώ; 
-Ναι. Από εσένα και από όλους µας περιµένει 

ν ακούσει: Εγώ Κύριε δεν σ αγαπώ. 
Δεν σε πιστεύω! Δεν σε πονάω! Δεν σε θέλω 

δίπλα µου συνέχεια! Θέλω να έρχεσαι όποτε 

σε καλώ Εγώ! Βοήθα µε Κύριε να σ αγαπήσω έστω και για µια στιγµή 

αληθινά, να σε πιστέψω όσο κρατά ένα ελέησον να σε πονέσω όσο 

βαστά  ένα δάκρυ... Αυτό  περιµένει παιδί µου ν ακούσει... Του τα 

χεις πει ποτέ όλα αυτά; 
-Ποτέ πάτερ...  Ποτέ µου ο άθλιος! 
-Μόλις το έκανες για πρώτη σου φορά... Γονάτισε  παιδί µου να σου 

διαβάσω την ευχή! Μακρόθυµος ο Κύριος και πολυέλαιος! Είναι οι 

στιγµές της αληθινής ειλικρινούς προσευχής ελάχιστες µέσα στην 

ζωή µας … Να µιλάς στο Θεό και να σ’  ακούει.. "Κύριε, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή µου, 

κλίνον το ους σου εις την δέησίν µου".. Αυτός πρέπει να είναι ο αγώνας κάθε αληθινά 

προσευχοµένου... Να υπάρξει έστω και για ελάχιστα µέσα στη ζωή του µια στιγµή αφτιασίδωτης 

κατάνυξης , ταπεινής δεήσεως. Εκείνη η στιγµή! Κρατά όσο το µισάνοιγµα µιας γνώριµης παλιάς 

πόρτας που τρίζει όπως καµιά άλλη... Αν θελήσεις να την διαβείς, µπροστά σε τέµπλο γλυκόφωτο 

θα σταθείς και θα κλάψεις και θα γαληνέψεις και θα θυµηθείς την αχνή, ξεχασµένη σου αγιότητα 

την αµαρτωλότητά σου που συννεφιάζει την ψυχή σου... 
    Εγώ Κύριε δεν σ αγαπώ.. Βοήθει µοι τη απιστία! Ο Θεός µας οικονοµεί όµως... 

και πολυέλαιος! Μας στέλνει στο πλάι µας πνευµατικούς ιχνηλάτες και οδηγούς, κατευθύνοντας 

τα διαβήµατά µας .. Δοξασµένο το όνοµα του Κυρίου µας. Θαυµαστός εν τοις Αγίοις Αυτού!

κάποιοι απ  αυτούς τους οδηγούς οι οποίοι δια Πνεύµατος Αγίου χτυπούν 

όπως γράφει κι ο ποιητής και Εκείνος αµέσως τους απαντά! Παρρησία και Αγιότητα... Καθαρές 

καρδιές θαρραλέες µπροστά στον Δεσπότη των πάντων.... Μεσιτεύουν ζητούν και λαµβάνουν 

άµεσα την απάντηση.. Όλα προς τo συµφέρον των ψυχών... Διαπρύσιες προσευχές και 

ερωτήσεις.. Πατρικές και φιλόστοργες  απαντήσεις! Ακατανόητες τις περισσότερες φορές.. 

Γεννηθήτω το θέληµά Σου!                                                                            

όν σου η προσευχή µου, 

κάθε αληθινά 

Να υπάρξει έστω και για ελάχιστα µέσα στη ζωή του µια στιγµή αφτιασίδωτης 

ο µισάνοιγµα µιας γνώριµης παλιάς 

πόρτας που τρίζει όπως καµιά άλλη... Αν θελήσεις να την διαβείς, µπροστά σε τέµπλο γλυκόφωτο 

θα σταθείς και θα κλάψεις και θα γαληνέψεις και θα θυµηθείς την αχνή, ξεχασµένη σου αγιότητα 

Ο Θεός µας οικονοµεί όµως...  ως µακρόθυµος 

και πολυέλαιος! Μας στέλνει στο πλάι µας πνευµατικούς ιχνηλάτες και οδηγούς, κατευθύνοντας 

. Θαυµαστός εν τοις Αγίοις Αυτού! Είναι 

αυτούς τους οδηγούς οι οποίοι δια Πνεύµατος Αγίου χτυπούν  την Πόρτα του Θεού 

όπως γράφει κι ο ποιητής και Εκείνος αµέσως τους απαντά! Παρρησία και Αγιότητα... Καθαρές 

τη των πάντων.... Μεσιτεύουν ζητούν και λαµβάνουν 

άµεσα την απάντηση.. Όλα προς τo συµφέρον των ψυχών... Διαπρύσιες προσευχές και 

απαντήσεις! Ακατανόητες τις περισσότερες φορές.. 

 Νόντας Σκοπετέας 

 

Το στολίδι της Ορθοδοξίας

 Παναγία είναι το πνευματικό στόλισμα της Ορθοδοξίας.
Έλληνες είναι η πονεμένη μητέρα, η 
παρηγορήτρια κ' η προστάτρια, που μας 
παραστέκεται σε κάθε περίσταση.

της Ελλάδας είναι χτισμένες αμέτρητες εκκλησιές και 
μοναστήρια, παλάτια αυτηνής της ταπεινής βασίλισσας, 
κι' ένα σωρό ρημοκλήσια,μέσα στα βουνά, στους 
κάμπους και στα νησιά, μοσκοβολημένα από την 
παρθενική και πνευματική ευωδία της.

έσα στο καθένα από αυτά βρίσκεται το παληό 
και σεβάσμιο εικόνισμά της με το μελαχροινό 
και χρυσοκέρινο πρόσωπό της, που το βρέχουνε 

ολοένα τα δάκρυα του βασανισμένου λαού μας, γιατί δεν έχουμε άλλη να μας 
βοηθήσει, παρεκτός από την Παναγία, «άλλην γαρ ουκ έχομεν αμαρτωλοί προς 
Θεόν εν κινδύνοις και θλίψεσιν αεί μεσιτείαν, οι κατακαμπτόμενοι υπό 
πταισμάτων πολλών». 

ο κάλλος της Παναγίας δεν είναι κάλλος σαρκικό, αλλά πνευματικό, γιατί 
εκεί που υπάρχει ο πόνος κ' η αγιότητα, υπάρχει μονάχα κάλλος 
πνευματικό. Το σαρκικό κάλλος φέρνει τη σαρκική έξαψη, ενώ το 

πνευματικό κάλλος φέρνει κατάνυξη,
έχει η Παναγία. Κι' αυτό το κάλλος είναι αποτυπωμένο στα ελληνικά εικονίσματά 
της που τα κάνανε άνθρωποι ευσεβείς οπού νηστεύανε και ψέλνανε και 
βρισκόντανε σε συντριβή καρδίας και σε πνευματική καθαρότητα.
Παναγίας έχει τυπωθεί αυτό το μυστικό κάλλος που τραβά σαν μαγνήτης τις 
ευσεβείς ψυχές και τις ησυχάζει και τις παρηγορά.
                                                             

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
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ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 8.00 µ.µ 

Με την παρουσία της Τιµίας Κάρας του Αγίου Χαραλάµπους.

Το «Πιστεύω» 

να μη περνάει 

ήμερα πού να 

μη το πεις. 

Όταν βρεθείς 

σε δύσκολες 

στιγμές, το 

«Πιστεύω» να 

λες. Αργά και 

να το 

αισθάνεσαι. 

Κάθε μία λέξη 

του να φθάνει 

βαθιά στην 

καρδιά σου, 

όχι τυπικά και 

ξηρά. Εγώ, το 

λέγω πολλές 

φορές την 

ήμερα, 5-6 και 

περισσότερες. 

Γέρων 

Ιερώνυμος 

της Αιγίνης 

Το στολίδι της Ορθοδοξίας 

Παναγία είναι το πνευματικό στόλισμα της Ορθοδοξίας. Για μας τους 
Έλληνες είναι η πονεμένη μητέρα, η 
παρηγορήτρια κ' η προστάτρια, που μας 
παραστέκεται σε κάθε περίσταση. Σε κάθε μέρος 

της Ελλάδας είναι χτισμένες αμέτρητες εκκλησιές και 
μοναστήρια, παλάτια αυτηνής της ταπεινής βασίλισσας, 

μέσα στα βουνά, στους 
κάμπους και στα νησιά, μοσκοβολημένα από την 

πνευματική ευωδία της. 

έσα στο καθένα από αυτά βρίσκεται το παληό 
και σεβάσμιο εικόνισμά της με το μελαχροινό 

πρόσωπό της, που το βρέχουνε 
ολοένα τα δάκρυα του βασανισμένου λαού μας, γιατί δεν έχουμε άλλη να μας 
βοηθήσει, παρεκτός από την Παναγία, «άλλην γαρ ουκ έχομεν αμαρτωλοί προς 
Θεόν εν κινδύνοις και θλίψεσιν αεί μεσιτείαν, οι κατακαμπτόμενοι υπό 

ο κάλλος της Παναγίας δεν είναι κάλλος σαρκικό, αλλά πνευματικό, γιατί 
εκεί που υπάρχει ο πόνος κ' η αγιότητα, υπάρχει μονάχα κάλλος 
πνευματικό. Το σαρκικό κάλλος φέρνει τη σαρκική έξαψη, ενώ το 

πνευματικό κάλλος φέρνει κατάνυξη, σεβασμό κι αγνή αγάπη. Αυτό το κάλλος 
έχει η Παναγία. Κι' αυτό το κάλλος είναι αποτυπωμένο στα ελληνικά εικονίσματά 
της που τα κάνανε άνθρωποι ευσεβείς οπού νηστεύανε και ψέλνανε και 
βρισκόντανε σε συντριβή καρδίας και σε πνευματική καθαρότητα. Στην όψη της 

τυπωθεί αυτό το μυστικό κάλλος που τραβά σαν μαγνήτης τις 
ευσεβείς ψυχές και τις ησυχάζει και τις παρηγορά.               Tου Φώτη Κόντογλου 
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Με την παρουσία της Τιµίας Κάρας του Αγίου Χαραλάµπους. 


