
 

    

  

Πριν γίνεις άγιος, γίνε άνθρωπος… Πες µια ζεστή 

καληµέρα στο διπλανό σου.Μάθε να πίνεις ένα καφέ µε τον 

άνθρωπό σου.Χαµογέλα στο γείτονα. Δες την καινούργια 

µπάλα του    παιδιού σου. Πες έναν έπαινο στην κορούλα 

σου που γύρισε απ’ το σχολείο.  

Δώσε ένα φιλί στη γυναίκα σου για το µουσακά και το 

σπυρωτό πιλάφι. Χάιδεψε τον άντρα σου που έχει 

πονοκέφαλο απ’ τις σκοτούρες. 

        Δώσε κανα ψιλό στο φτωχό. Βάλε φαΐ στο πήλινο πιατάκι, για τα γατάκια της 

γειτονιάς που τρέµουν.Άλλαξε κανάλι για χατήρι της. Κάνε πως δεν άκουσες τη γκρίνια 

του. Κι όταν ξεχάσεις το σφίξιµο και το ΄΄στόχο'' της αγιότητας, ίσως 

έχεις αγγίξει ήδη!..  

Απ’ αυτά τα απλά, τα ''χαζά'', τα καθηµερινά. Που δεν µυρίζουν και πολύ λιβάνι. Μα σε 

πάνε στου Χριστού το λιµάνι. Καρφί. Άνευ διοδίων, τριωδίων.  

 

π.Ανδρέας Κονάνος 

 

Ἐὰν λόγῳ προχωρηµένης ἡλικίας σταµατήσεις νὰ 
 
          Ὅταν ἔχεις ἀκµαῖες τὶς δυνάµεις σου γιὰ δουλειά, τὰ 

νιάτα σου τὰ ξοδεύεις στὶς ἁµαρτίες. Ὅταν τὰ µέλη τοῦ 

σώµατός σου κουρασθοῦν, τότε τὰ προσφέρεις στὸ Θεό, τότε 

ποὺ δὲν µποροῦν σὲ τίποτε νὰ χρησιµοποιηθοῦν, ἀλλὰ ἀπὸ 

ἀνάγκη ἀτονοῦν, διότι παρέλυσαν οἱ δυνάµεις τους λόγῳ 

µαρασµοῦ τῆς ἡλικίας. Ἡ σωφροσύνη τῶν γηρατειῶν δὲν 

λογίζεται σωφροσύνη, ἀλλ' ἀδυναµία τοῦ ἀνθρώπου νὰ 

ἁµαρτάνει. 

       Ὁ νεκρὸς δὲν στεφανώνεται. Κανένας δὲν θεωρεῖται δίκαιος, 

πράττει τὸ κακό. Ὅσο οἱ δυνάµεις σου διατηροῦνται ἀκµαῖες, νὰ 

τὴν αὐτοκυριαρχία στὸν ἑαυτό σου. Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἀρετή: τ

ἀπὸ τὸ κακὸ καὶ νὰ πράττεις τὸ καλό. 

       Ἡ ἀδυναµία διαπράξεως τῆς ἁµαρτίας αὐτὴ καθαυτὴ δὲν ε

ἐπαίνους οὔτε γιὰ τιµωρίες. Ἐὰν λόγῳ προχωρηµένης ἡλικίας σταµατήσεις ν

ἁµαρτάνεις, τὰ εὔσηµα ἀνήκουν στὴν ἀδυναµία τῆς φύσεώς σου λόγ

ἐπαινοῦµε αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἀγαθοὶ ἀπὸ τὴν προαίρεσή τους κα

ἀνάγκης ἐµποδίζονται νὰ ἁµαρτήσουν. 
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Για ποιόν χτυπά η καµπάνα…
         Κάθε Κυριακή το ίδιο πράγµα… επτά η ώρα το πρωί, εκεί που ο 

ύπνος είναι πιο γλυκός από όλες τις άλλες ώρες, ένας ήχος ενοχλητικός 

έρχεται να σου χαλάσει την απόλαυση. «Νταν ντιν νταν». 

Βαριαναστενάζεις, αλλάζεις πλευρό και παρακαλάς να πάψει επιτέλους 

για να καταφέρεις ξανά να παραδοθείς στην    αγκαλιά του Μορφέα.

ενώ τα καταφέρνεις γύρω στις οκτώ ξανά αυτός ο ήχος « νταν, ντιν, 

νταν », «α δε θα τα πάµε καλά» σκέφτεσαι. Μια Κυριακή λες σου µένει κι 

εσένα και θες να κοιµηθείς. Κι εκεί που τα βλέφαρά σου

είναι έτοιµα να κλείσουν για άλλη µια φορά, σαν κάποιος να το κάνει 

επίτηδες βρε αδελφέ,  ξανά αυτός ο ήχος «νταν». 

      Εκεί είναι που φουντώνεις και ανοίγεις το στόµα σου και δεν ξέρεις τι 

λες: «και τι πράγµατα είναι αυτά; Να µην µπορεί έ

κοιµηθεί; όλη τη βδοµάδα δουλεύω, κανείς δε µε σκέφτεται;» και άλλα 

τέτοια. Μα δε σoυ πέρασε ο λογισµός αδελφέ µου, πως ακριβώς επειδή 

Κάποιος σε σκέφτεται, για αυτό χτυπά η καµπάνα, επειδή Κάποιος δε 

θέλει να έρθει και να σε βρει να κοιµάσαι… «ανάξιος ο δούλος, ον ευρήσει 

ραθυµούντα» 

         Τρείς φορές σου φώναξε ο Κύριος και τις τρείς τον αρνήθηκες και σε 

αντίθεση µε τον Πέτρο, εσύ δεν το µετάνιωσες. Ο ήχος της καµπάνας 

είναι το κάλεσµα του Θεού προς εσένα… Άκουσες την καµπάνα; Σηµαίνει 

πως ο Θεός σε φωνάζει και θέλει να πας στον Οίκο Του.Μια Κυριακή λες σου µένει να 

ξεκουραστείς. Μα υπάρχει µεγαλύτερη ανάπαυση από αυτή που προσφέρει ο Χριστός; «∆εύτε 

πάντες οι κοπιώντες και πεφωρτισµένοι, καγώ αναπαύσω υµάς». Μα είναι πολύ νωρίς, 

σκέφτεσαι, να ξυπνάς στις επτά το πρωί… Γιατί δε σκέφτεσαι όµως µήπως είναι πολύ αργά να 

κοιµάσαι στις έξι το χάραµα µετά από το λεγόµενο «κλάµπινγκ»; ∆εν µπορείς να πας στην 

πρώτη καµπάνα; Πήγαινε στη δεύτερη. Ούτε στη δεύτερη µπορείς; Πήγαινε στην τρίτη. Ούτε 

στην Τρίτη; Πήγαινε τουλάχιστον πριν το Ευαγγέλιο. Υπάρχει λύση αρκεί να θέλεις. Θέλεις;

Αύριο, λοιπόν, που είναι  Κυριακή µην αναρωτηθείς για ποιόν χτυπά η καµπάνα… για εσένα 

χτυπάει.  

      Σε καλεί ο Θεός… Όπως ο Νώε χτύπαγε το ξύλο στην κιβωτό για να 

ζώα και να γλυτώσουν από τον φυσικό κατακλυσµό, έτσι και η καµπάνα σε καλεί στην κιβωτό 

της Εκκλησίας προκειµένου να σωθείς από τον κατακλυσµό των πειρασµών και των της 

αµαρτίας. Ας µην αφήνουµε έναν ύπνο να µας κοστίσει την πνευµατική αφύπνιση…

                                                                     Π του Α. 
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Π ε ν τ η κ ο σ τ ή:
H εκπλήρωση ό

Πεντηκοστὴν ἑορτάζοµεν
διηγεῖται ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστ
πρωὶ τᾹς πεντηκοστᾹς ἡ
ποὺ γέµισε τὸ ὑπερῶο στ
νὰ διαµοιράζονται σ᾿ α
τὸ Ἅγιον καὶ ἱδρύθηκε 
χαρά, πανηγυρίζουµε µ
Ἁγίου Πνεύµατος στὶς καρδιές µας. Τ
τοῦ οὐρανοῦ, καὶ χαρίζεται στο
Ἁγίου Πνεύµατος, ἡ ἀναγεννητική, 
παρακλητική.Βέβαια τὸ

τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱό, ἡ ἀδιαίρετη Ἁγία Τριάς, καὶ
          Ἀλλὰ τώρα ἐκχύνεται πλουσιοπάροχα, δαψιλέστατα
Ἐκκλησία καὶ χαρίζει ὄχι ἁπλῶς κάποιες παροδικὲς
ἀλλοιώσεις, µεταµορφώνει τὸν ἄνθρωπο, ὥστε νὰ καθίσταται
χάριν. «Τὰ ἀρχαῖα παρᾹλθεν, ἰδοὺ καινὰ γέγονε τὰ πάντα» (Β
τοῦ ἀνθρώπου, κατὰ τὴν ὁποία ἦταν ὑποχείριος τῶν παθ
ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἡ βασιλεία τᾹς ἀρετᾹς καὶ τᾹς δικαιοσύνης, 
Γιορτάζουµε Πεντηκοστή, διότι πλέον ἡ «ἁµαρτία ἡµ
̣´ 14). ∆ὲν ἔχει πιὰ καµία δύναµη ἐπάνω µας ἡ ἁµαρτία. ∆ιότι βρισκόµαστε 
τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον.  
           ∆ὲν ὑπάρχει πάθος ἀνίατο οὔτε πειρασµὸς ἀνίκητος. Μπορο
νικήσουµε τὸν κακὸ ἑαυτό µας, νὰ τὸν νεκρώσουµε τελείως
Πνεύµατος, ποὺ εἶναι µαζί µας (πρβλ. Α´ Κορ. ιε´ 10). 
καλλιεργήσουµε τὴν ἀρετή, νὰ ἑνωθοῦµε µὲ τὸν Θεό.Σκιρτο
τοῦ Κυρίου ὅτι δὲν θὰ µς ἀφήσει ὀρφανούς (βλ. Ἰω. ιδ
καρδίας ἡµῶν, κρζον· ἀββ ὁ πατήρ» (Γαλ. δ´ 6).Μ
ἡµῶν» (Ρωµ. η´ 26), Αὐτὸς ποὺ µς βοηθ, µς συµπαρίσταται στ
ἀναπληρώνει, µς δίνει τὴ δύναµη νὰ τὶς ὑπερβοῦµε. Στ
τᾹς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν δὲν πλέουµε πλέον µόνοι. Ε
καὶ µεγαλειώδης ἀρωγὸς ὄχι ἐκλεκτὸς ἀξιωµατοῦχος το
οὔτε ἄνθρωπος, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Θεός, τὸ τρίτο πρόσωπο τ
           Μετὰ τὴν Πεντηκοστὴ τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον βασιλεύει στ
ἀποδιώκουµε. Ἐµπνέει µετάνοια, σκύβει πάνω ἀπὸ τ
ἀπεργάζεται τὴ θεραπεία τους. Μς ἀνορθώνει ὅταν πέφτουµε, µ
κραταιῶς στὴν ἀγωνιώδη πάλη µας σῶµα µὲ σῶµα ἐ
πίστη. Πτερώνει τὸ νοῦ σὲ οὐράνιες ἀναβάσεις, γενν
αἰσθητήρια, γιὰ νὰ ἀντιλαµβάνονται τὶς θεῖες ἀλήθειες κα
Λατρεία· φωτίζει στὴν πνευµατικὴ µελέτη. Στὴν προσευχ
φωνή Του µὲ τὴ δική µας καὶ κράζει µαζί µας πρὸς τ
Πνεύµατος ἐπιδηµίανί». Τὸ Ἅγιο Πνεῦµα στὴ γᾹ µας, 
κτίση, «καινή». Ἄλλη ζωή, οὐράνια. Ἄλλες δυνατότητες, 
Πεντηκοστή: ἡ ἐκπλήρωση ὅλων τῶν πόθων µας! 
 

Π ε ν τ η κ ο σ τ ή:  
όλων των πόθων µας! 

ορτάζοµενί». Γιορτάζουµε Πεντηκοστή. ∆ηλαδὴ ποιὸ γεγονός; Ὅπως 
αγγελιστὴς Λουκς στὶς «Πράξεις» (βλ. Πράξ. β´ 1-13), στὶς ἐννιὰ τὸ 

ἡµέρας ἀπὸ τὸ Πάσχα ἀκούστηκε ἦχος σὰν βοὴ σφοδροῦ ἀνέµου, 
ο στὸ ὁποῖο ἦταν συναθροισµένοι οἱ Μαθητὲς τοῦ Κυρίου. Καὶ εἶδαν 

αὐτοὺς γλῶσσες παρόµοιες µὲ γλῶσσες φωτις.ΚατᾹλθε τὸ Πνεῦµα 
θηκε ἡ Ἐκκλησία ἐπὶ τᾹς γᾹς, ἡ ταµιοῦχος τᾹς Χάριτος. Σκιρτοῦµε ἀπὸ 

χαρά, πανηγυρίζουµε µὲ λαµπρότητα οἱ πιστοὶ σήµερα τὴν ἔλευση καὶ ἐνοίκηση τοῦ 
ς καρδιές µας. Τὸ αἷµα τοῦ Θεανθρώπου ἄνοιξε τοὺς καταρράκτες 

χαρίζεται στοὺς ἀνθρώπους «τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν» (Ἰω. δ´ 10), ἡ Χάρις τοῦ 
ναγεννητική, ἡ ἁγιαστική, ἡ φωτιστική, ἡ εἰρηνοποιὸς καὶ 
ὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον πάντοτε ἐνεργοῦσε, καὶ πρὸ Χριστοῦ, µαζὶ µὲ 
ὶ εὐεργετοῦσε τοὺς ἀνθρώπους. 

δαψιλέστατα «ἐπὶ πσαν σάρκα» (Πράξ. β´ 17· Ἰωὴλ γ´ 1) µέσα στὴν 
 ἐλλάµψεις ἢ ἐνισχύσεις, ἀλλὰ προκαλεῖ µόνιµες καὶ ριζικὲς 

καθίσταται αὐτὸς «καινὴ κτίσις», νέα δηµιουργία, υἱὸς Θεοῦ κατὰ 
πάντα» (Β´ Κορ. ε´ 17). Πέρασαν τὰ παλαιά, ἡ παλαιὰ κατάσταση 

ν παθῶν του καὶ παίγνιο τῶν δαιµόνων. Ἰσχύει νέα πραγµατικότητα, 
ς δικαιοσύνης, ἡ βασιλεία τῶν φωτόµορφων τέκνων τοῦ Θεοῦ. 
µῶν οὐ κυριεύσει· οὐ γάρ ἐσµεν ὑπὸ νόµον, ἀλλ᾿ ὑπὸ χάριν» (Ρωµ. 

µαρτία. ∆ιότι βρισκόµαστε ὑπὸ τὸ κράτος τᾹς Χάριτος. Ζεῖ µέσα µας 

νίκητος. Μποροῦµε νὰ καταισχύνουµε τὸν διάβολο, µποροῦµε νὰ 
ν νεκρώσουµε τελείως· ὄχι µὲ τὶς δικές µας δυνάµεις ἀλλὰ µὲ τὴ Χάρη τοῦ Ἁγίου 

´ 10). Μποροῦµε νὰ συγχωρήσουµε, νὰ ἀγαπήσουµε, νὰ -
.Σκιρτοῦµε ἀπὸ ἀγαλλίαση, διότι σήµερα ἐκπληρώθηκε ἡ ὑπόσχεση 

ω. ιδ´ 18). «Ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦµα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς 
ς χαρίστηκε Αὐτὸς ποὺ «συναντιλαµβάνεται ταῖς ἀσθενείαις 

ς συµπαρίσταται στὶς φυσικὲς καὶ ἠθικὲς ἀδυναµίες µας, τὶς 
µε. Στὸ πολυκύµαντο ταξίδι τᾹς ζωᾹς µας µέχρι τὸ γαλήνιο λιµάνι 

ν πλέουµε πλέον µόνοι. Εἶναι µαζί µας ὡς πολύτιµος συνοδοιπόρος, στοργικὸς φίλος 
χος τοῦ οὐράνιου Βασιλι, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Βασιλιάς! Ὄχι ἄγγελος 

τρίτο πρόσωπο τᾹς Ἁγίας Τριάδος. 
γιον βασιλεύει στὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν, στὶς καρδιές µας, ἐφόσον δὲν Τὸ 

τὶς πυορροοῦσες πληγὲς τᾹς ψυχᾹς καὶ µὲ διακριτικὴ ἀγάπη -
ταν πέφτουµε, µς παρηγορεῖ ὅταν θλιβόµαστε, συµπολεµεῖ µαζί µας 

ἐναντίον τῶν δαιµόνων. ∆υναµώνει τὴν ἐλπίδα, κραταιώνει τὴν 
ναβάσεις, γενν πόθους ἱερούς, ἐνισχύει τὴ θέληση. ∆ιανοίγει τὰ πνευµατικὰ -

λήθειες καὶ τὰ οὐράνια µυστήρια. Χαρίζει ἀνεκλάλητα βιώµατα στὴ 
ν προσευχὴ «ὑπερεντυγχάνει ὑπὲρ ἡµῶν», µεσιτεύει γιὰ µς, ἑνώνει τὴ 

ς τὸν Πατέρα (βλ. Ρωµ. η´ 26, 15-16). «Πεντηκοστὴν ἑορτάζοµεν καὶ 
µας, ἡ ἀνθρώπινη καρδιὰ οὐρανός, ὁ ἄνθρωπος θεοφόρος! Ἄλλη 

λλες δυνατότητες, ἀσύλληπτες. Ἄλλες ἐµπειρίες, µυστικές, µακάριες, ὑψοποιές. 


