
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Αν φταίη ένας παπάς, δεν φταίει η Εκκλησία 

 

«Εμείς οι μοναχοί, αλλά και οι κληρικοί, σκορπούμε 

αθεΐα, όταν δεν ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Ο 

κόσμος έχει ανάγκη από τις αρετές μας όχι από τα 

χάλια μας.  Ιδίως το παράδειγμα των μοναχών στους 

κοσμικούς είναι πολύ μεγάλο πράγμα! Οι κοσμικοί 

αφορμή ζητούν, για να δικαιολογήσουν τις αμαρτίες 

τους. Γι’ αυτό θέλει πολλή προσοχή. Βλέπεις, εμείς 

δεν μπορούμε να πούμε αυτό που λέει ο Χριστός, 

«τίς ελέγχει με περί αμαρτίας;»αλλά «τίς ελέγχει με 

περί σκανδάλου», αυτό πρέπει να μπορούμε να το 

πούμε. Ο Χριστός το είπε εκείνο, γιατί ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Εμείς είμαστε 

άνθρωποι. Έχουμε ατέλειες, έχουμε πτώσεις, τέλος πάντων, αλλά δεν κάνει να γινώμαστε αιτία 

να σκανδαλίζεται ο άλλος. Άν όμως φταίη ένας δεσπότης, ένας παπάς, ένας καλόγερος, δεν 

φταίει ο Χριστός. Αλλά οι άνθρωποι δεν πάνε ως εκεί. «Αντιπρόσωπος του Χριστού δεν είναι;», 

λένε. Ναί, αλλά αναπαύεται ο Χριστός με αυτόν τον αντιπρόσωπο; Ή δεν σκέφτονται τι τον 

περιμένει αυτόν τον αντιπρόσωπο στην άλλη ζωή. 

        Γι’ αυτό μερικοί που σκανδαλίζονται από μερικά γεγονότα καταλήγουν να μην πιστεύουν, 

γιατί δεν καταλαβαίνουν οι καημένοι ότι όπως, αν φταίη ένας χωροφύλακας, δεν φταίει το 

έθνος, έτσι κι αν φταίη ένας παπάς, δεν φταίει η Εκκλησία. Όσοι όμως σκανδαλίζονται, αλλά 

έχουν καλή διάθεση, καταλαβαίνουν, όταν τους εξηγήσης. Αυτοί έχουν και ελαφρυντικά, γιατί 

μπορεί να μην είχαν βοηθηθή και να έχουν άγνοια από μερικά πράγματα.»                                                                          
 

Αγ. Παϊσίου Αγιορείτου 
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Ἀλήθεια, τί ἄλλο θέλουμε; 

 
    Τὸ ἀπόβραδο εὐωδιάζει πρώιμη ἄνοιξη καὶ θυμίαμα. 

Μισοφωτισμένος ναός, διακοσμημένος μὲ κρέπια ἀπὸ τὶς 

στερνὲς τίς ἡλιαχτίδες νὰ κρέμονται στοὺς τοίχους, στὸ 

τέμπλο στὶς θύρες καὶ στὰ παράθυρα.Ἔξω ἡ χαλαλοὴ τοῦ 

κόσμου καὶ τὸ ξεφάντωμα, ἀφοῦ σφραγίζει πιὰ τὶς θὐρες του 

τὸ λεγόμενο στὸν κόσμο Τριώδιο, μὲ τὴν Ἀποκριά, τοὺς 

μασκαράδες, τὰ κοσμικὰ δρὠμενα τῶν ἡμερῶν μὲ τοὺς 

χορούς, τὰ γλέντια, τὶς  ὅποιες γιορταστικὲς ἐκδηλώσεις. 

Πράγματα τοῦ κόσμου δηλαδή, ἐφήμερα μέν, ἀλλὰ καὶ ἀναγκαῖα, γιὰ νὰ καταλάβει 

ὅποιος  τὸ ἐπιθυμεῖ, τὸ πόση διάκριση ἀπαιτεῖται, ὥστε νὰ βιωθεῖ μὲ κάθε ἀκρίβεια 

«τὸ θεῖον  στάδιον, τῆς ἀμώμου Νηστείας», ποὺ ἤδη ἀχνοφάινεται. Διότι ναί μέν, «Τὸ 

στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται..», γιὰ νὰ εἰσέλθουν εἰς αὐτὸ «οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι» 

κι ὄχι ὁ κάθενας. Κι ὅπως καταλαβαίνει ὁ κάθε συνειδητὸς πιστός, Μάθημα 

μέγιστο εἶναι κι αὐτό,  ἐλευθερίας μάθημα  ἀπὸ τὴ Μητέρα Ἐκκλησία, πού, 

δυστυχῶς, λίγοι τὸ προσέχουν, ἀκόμα λίγότεροι τὸ καταννοοῦν καὶ ἐλάχιστοι τὸ 

μαθαίνουν. Μέγα Προκέιμενον. « Μὴ ἀποστρέψῃς, ψάλλουμε, τὸ πρόσωπόν Σου 

ἀπὸ τοῦ παιδός Σου,  ὅτι θλίβομαι». Κι ὕστερα ἀνοίγουμε σιωπηλὰ τὴ θύρα τῆς 

Σαρακοστῆς. 

«Μὴ ἀποστέψῃς τὸ πρόσωπόν Σου ἀπὸ τοῦ παιδός Σου...», Τὸν ἰκετεύουμε. 

Ἴσως καὶ μὲ κάποιο παράπονο ὅτι δὲν μᾶς προσέχει, δὲ μᾶς δίνει σημασία. Ὅμως 

εἶναι, ἄραγε, ἔτσι τὰ πράγματα; Μὲ λίγα λόγια, ὅποιος ἔχει ἀνάγκη τὸ Θεὸ καὶ 
κάπου νοιώθει ὅτι δὲν τὸν προσέχει-σὰν τὸ παιδὶ ποὺ δὲν τοῦ πολυδίνει σημασία ὁ 

γονιός- εἶναι φυσικὸ νὰ παραπονιεται μὲ τὸν τρόπο αὐτό. Ἴσως γιατὶ στὸ βάθος τῆς 

ψυχῆς του νὰ καταλαβαίνει, πὼς  ὁ Θεὸς Πατέρας δὲ συνερίζεται, τὸ ξέρουμε δά κι 

ἀπὸ τὴν Παραβολὴ τοῦ σπλαχνικοῦ πατερα (Λκ. 15,13-32) κανένα, μόνο περιμένει 

τὴν ἐπιστροφή, τὴ μετάνοια, τὴν εἰλικρινῆ φιλοτιμία μας. Γιατὶ ὅταν ἐμεῖς Τοῦ λέμε 

«μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν Σου ἀπὸ τοῦ παιδός Σου, ὅτι θλίβομαι, Ἐκεῖνος μᾶς 

ἀπαντᾶ τίμια καὶ δίχως καμμιὰ ἀμφισβήτηση: «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες 

καὶ πεφορτισμένοι, καγὼ ἀναπαυσω ὐμᾶς» ( Μτθ. 11, 28). Ἀλήθεια, τί ἄλλο 

θέλουμε; Καλὴ κι εὐλογημένη Σαρακοστή ῍                                  π. Κωνσταντίνου Καλλιανού 

 

 

Καθημερινά  καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής το πρωί 

στις 7.00 π.μ θα τελούνται οι Ακολουθίες Μεσονυκτικού, Όρθρου, Ωρών και 

Εσπερινού, τις Τετάρτες και τις Παρασκευές στις 7.00 π.μ θα τελείται η 

Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία, τις Παρασκευές ώρα 7.30 μ.μ οι Χαιρετισμοί, 

το Σάββατο και την Κυριακή η Θεία Λειτουργία,το απόγευμα της Κυριακής 

ώρα 6.00 μ.μ ο Κατανυκτικός Εσπερινός, ενώ κάθε απόγευμα στις 6:00 μ.μ  

θα ψάλλεται  το Μεγάλο Απόδειπνο. 

Ας προσπαθούμε να συμμετέχουμε συμπροσευχόμενοι….! 

Aπό το καλό έρχεται καλό, από το κακό ποτέ 

δεν έρχεται καλοσύνη. 

 
“Ο δρόμος του Χριστού είναι να αγαπάμε 

όλους τους ανθρώπους και αυτούς που μας 

αγαπούν και αυτούς που μας μισούν. Να 

έχετε πραότητα και αν σας προσβάλλει ο 

άλλος, να μην θέλετε να τον εκδικηθείτε, 

αλλά να τον συγχωρείτε και να του   

δείχνετε καλοσύνη.  

Και με την αγάπη, που θα του δείξετε, θα 

τον υποχρεώσετε να σας ζητήσει 

συγγνώμη, εάν βέβαια είναι άνθρωπος με 

συνείδηση.  Γιατί, παιδιά μου, από το καλό 

έρχεται καλό, από το κακό ποτέ δεν 

έρχεται καλοσύνη.  Γι' αυτό και εσείς, μην 

μαλώνετε με έναν άνθρωπο, που θα σας 

πειράξει, γιατί θα πληθύνει το κακό, αλλά 

δείξετέ του καλοσύνη, για να ηρεμήσει και 

να έχετε μισθό από τον Θεόν. «Αλλήλων τα 

βάρη βαστάζετε» μας λέγει ο Χριστός”.  

 

Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης. 

 

 

Παραπονιέσαι που ζεις μέσα στο σκοτάδι;… 

 
Τρώμε λες και δεν υπάρχει Θεός. 

Πίνουμε λες και δεν υπάρχει Θεός. 

Αδικούμε λες και δεν υπάρχει Θεός. 

Ξοδεύουμε λες και δεν υπάρχει Θεός. 

Γλεντάμε λες και δεν υπάρχει Θεός. 

Σκοτώνουμε λες και δεν υπάρχει Θεός. 

 Ζούμε, λες και δεν υπάρχει Θεός. 

Και μετά αναρωτιόμαστε ‘’που είναι ο Θεός’’; 

 Όταν σβήνεις όλα τα φώτα γύρω σου εκούσια, μην παραπονιέσαι που 

ζεις μέσα στο σκοτάδι… 

                              Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος , Ψυχολόγος M.Sc. 


