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Η Ε λ π ί δ α μ α ς
σ τ α ν α υ ά γ ι α

«Ἐπίρριψον ἐπί Κύριον
τὴν μέριμνάν σου
καὶ Αὐτὸς σὲ διαθρέψει…»
(Ψλμ. 54, 23)

«Πίστις ἐστίν
ἐλπιζομένων ὑπόστασις,
πραγμάτων ἔλεγχος
οὐ βλεπομένων…»
(Εβρ. 11,1)

Κάποτε ένας ναυτικός βρέθηκε ναυαγός σ’
ένα ακατοίκητο τροπικό νησί μόνος κι
έρημος. Με πολλούς κόπους, χωρίς εργαλεία,
εργαζόμενος μόνο με τα χέρια του, κατάφερε
να φτιάξει μια ξύλινη καλύβα για να
μπορέσει να προστατευτεί κατά την περίοδο
των βροχών.
Πράγματι, είχε μόλις τελειώσει την
καλύβα όταν άρχισε να αστράφτει και να
βροντάει ασταμάτητα. Προς μεγάλη του
ατυχία, ένας κεραυνός έκαψε την καλύβα
του και την έκανε στάχτη. Ευτυχώς ο ναυαγός
δεν βρισκόταν μέσα. Ο ναυαγός αρχικά
δόξαζε το Θεό για τη σωτηρία του.
Τώρα όμως αναλύθηκε σε δάκρυα
βλέποντας τα αποκαΐδια που είχαν απομείνει
από την πρώην καλύβα του. «Γιατί Θεέ μου»,
άρχισε να λέει και να παραπονιέται για την
καταστροφή.
Κι ενώ η απελπισία πλημμύριζε την
καρδιά του άκουσε από το πέλαγος το
σφύριγμα ενός μεγάλου πλοίου. Σε λίγο μια
βάρκα ήταν στην παραλία.
Τους ρώτησε:
-Πώς με βρήκατε σε τούτη την ερημιά;
Του είπαν:
-Είδαμε το σινιάλο του καπνού απ’ την
φωτιά που άναψες!
Βλέπεις συχνά τα όνειρα, τις επιδιώξεις
και τα έργα σου κάποιες φορές να γίνονται
στάχτη κι αποκαΐδια.
Μην απελπίζεσαι!
Περίμενε με υπομονή και δεν θ’ αργήσει
να προβάλει το υπερωκεάνιο του Θεού.
Γιατί, στ’ αλήθεια, «τοῖς ἀγαπῶσι τὸν
Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν» (Ρωμ. 8,
28).

Σημείωμα της έκδοσης
Αφήνουμε χώρο, για να μπει ο Χριστός στη ζωή μας;
Ανταποκρινόμαστε στις προσκλήσεις της Αγάπης Του, που φτάνουν στα χέρια μας με τρόπο παράδοξο;
Αφήνουμε το Φως της παρουσίας Του να λάμψει στην ύπαρξή μας;
Στις φουρτούνες που μπορεί να μας βρουν κάθε ώρα, κάθε μέρα της εβδομάδας, υποκλινόμαστε
μπροστά στο θέλημά Του; Προσευχόμαστε να μας το φανερώσει;
Ερωτήματα που ζητούν απάντηση προσωπική, με αφορμή τις ιστορίες αυτού του τεύχους....

Του Αγ. Νικολάου (Βελιμίροβιτς) , αρχιεπισκόπου Αχρίδος

Γιατί ανάβουμε το καντήλι
1. Γιατί η πίστη μας είναι φως. Ο Χριστός είπε: «Εγώ ειμί το φως του κόσμου». Το φως της κανδήλας μας
θυμίζει το φως, με το οποίο ο Χριστός καταυγάζει τις ψυχές μας.
2. Για να μας θυμίζει, ότι και η ζωή μας πρέπει να είναι φωτεινή σαν των αγίων, δηλαδή των ανθρώπων, που ο
Απόστολος Παύλος τους ονομάζει «τέκνα φωτός».
3. Για να είναι έλεγχος στα σκοτεινά μας έργα και στις κακές μας ενθυμήσεις και επιθυμίες. Και έτσι να τα
επαναφέρει όλα στο δρόμο του φωτός του αγίου Ευαγγελίου.
4. Είναι μια μικρή δική μας θυσία, σημείο και δείγμα της ευγνωμοσύνης και της αγάπης, που οφείλουμε στο
Θεό για τη μεγάλη θυσία που έκανε για μας, για τη ζωή, τη σωτηρία και όλα όσα μας χαρίζει!
5. Για να είναι φόβητρο στις δυνάμεις του σκότους, που μας επιτίθενται για να μας απομακρύνουν από το Θεό.
6. Για να μας παρακινεί σε αυτοθυσία, όπως το λάδι καίγεται στο καντήλι το φυτίλι, έτσι και το δικό μας
θέλημα να καίγεται με τη φλόγα της αγάπης για τον Χριστό.
7. Για να μάθουμε ότι, όπως δεν ανάβει το καντήλι χωρίς τα δικά μας χέρια, έτσι και η καρδιά μας δεν ανάβει
χωρίς τα χέρια του Θεού. Οι κόποι μας είναι η καύσιμη ύλη (το φυτίλι και το λάδι}, που για ν’ ανάψουν και
να φωτίσουν χρειάζονται τη «φωτιά» του Αγίου Πνεύματος.

Έκαναν μόνοι τους προσευχή στο σχολείο!
- Προσευχή; Κοιτάξτε, δεν μου αρέσουν τα αστεία πρωί-πρωί.
- Γιατί αστείο, κύριε; Κάθε πρωί δεν κάνουμε προσευχή πριν να μπούμε
στις τάξεις; Αφού σήμερα έβρεχε και δεν κάναμε έξω, γιατί να μην κάνουμε στην τάξη;
- Άλλο έξω και άλλο στην τάξη. Δεν επιτρέπεται από το νόμο.
- Δεν επιτρέπεται η προσευχή; Έξω επιτρέπεται και μέσα απαγορεύεται; Τι νόμος είναι αυτός;
- Εμείς θα κάνουμε προσευχή. Αν δεν θέλετε, εσείς μπορείτε να μη συμμετέχετε.
Σύσσωμη η τάξη σηκώθηκε όρθια. Άρχισε ένας στην αρχή και μία-μία ενώνονταν οι φωνές ώσπου
κατέληξαν σε μία ομοβροντία: «Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός…». Δεν έλειψε κανείς.
Δεν προβληματίστηκε ούτε ένας για τα σχόλια του καθηγητή ή για τη βαθμολογία.
Το περιστατικό συνέβη σε Λύκειο της περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Εύγε σε όλο το τμήμα! Έμειναν
αδέσμευτα και ανυπότακτα τα παιδιά, σταθερά προσανατολισμένα στα μεγάλα και τα ωραία!
Μία σπίθα χρειάζεται για να ανάψει η πυρκαγιά. Κι απ’ ότι φαίνεται αυτή η σπίθα κρατιέται
ακόμη αναμμένη στις καρδιές κάποιων νέων, κάποιων 16χρονων - 17χρονων παιδιών. Δεν
διαδηλώνουν στους δρόμους, δεν πετροβολούν, δεν σπάζουν αλλά εντούτοις επαναστατούν.
Απαιτούν με τη στάση τους να παραμείνει ο Χριστός στο σχολείο τους. Μα, πάνω απ’ όλα, στη ζωή
τους!
Πηγή:
www.synodoiporia.blogspot.com

Ένας μύθος του Αισώπου

Το άλογο, το βόδι το σκυλί και ο άνθρωπος
Όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, τον έκανε ολιγοχρόνιο, ολιγόζωο. Κι ο άνθρωπος
χρησιμοποιώντας την εξυπνάδα του, έφτιαξε σπίτι, όταν έφτασε ο χειμώνας και ζούσε μέσα σ' αυτό.
Κάποτε που το κρύο δυνάμωσε και έπεφτε βροχή πολλή και σφοδρή, το άλογο μη αντέχοντας το
κακό, πρόστρεξε στον άνθρωπο και τον παρακάλεσε να του δώσει καταφύγιο. Δέχτηκε ο άνθρωπος με
τον όρο να του παραχωρήσει ο ίππος ένα μέρος από τα χρόνια του. Το άλογο συμφώνησε μετά χαράς.
Ύστερα από λίγο εμφανίστηκε το βόδι, που δεν μπορούσε κι αυτό ν’ αντέξει το βαρύ χειμώνα. Ο
άνθρωπος το δέχτηκε, όπως και πριν το άλογο, λέγοντάς του να του δώσει κι αυτό ένα μέρος από τα
χρόνια του. Το βόδι δέχτηκε ασμένως.
Τέλος, έφτασε το σκυλί, ταλαιπωρημένο από το κρύο. Αφού έδωσε ένα μέρος από τα χρόνια του,
βρήκε και αυτό στέγη να μείνει.
Έτσι, λοιπόν, οι άνθρωποι, όταν φτάσουν στα χρόνια που τους έδωσε ο Δίας, είναι ακέραιοι και
αγαθοί.
Όταν φτάσουν στα χρόνια που τους έδωσε το άλογο είναι αλαζόνες και «υψαύχενοι», εγωιστές
δηλαδή.
Όταν φτάσουν στα χρόνια που τους έδωσε το βόδι «διαπλέκονται» με την εξουσία, γίνονται
εξουσιομανείς.
Όταν, τέλος, φτάσουν στα χρόνια του σκυλιού είναι οργίλοι και γκρινιάρηδες.

Του
κόσμου
τα
περίεργα
!

1 στους 4 αμερικανούς έχουν εμφανιστεί στην τηλεόραση!
Aν και ο πληθυσμός της Kίνας ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο, τα επίθετα
είναι κάτι περισσότερο από διακόσια.
Αν χαθεί η πίεση της καμπίνας ενός αεροπλάνου, ο επιβάτης μπορεί να
διατηρήσει τις αισθήσεις του μόλις για 18 δευτερόλεπτα.
Απ' όλες τις φυλές του πλανήτη, οι μόνοι που δεν χρησιμοποιούν τη φωτιά
είναι οι Adaman και οι Πυγμαίοι.
Η Βίβλος είναι το βιβλίο που κλέβουν πιο συχνά στην Αμερική!
Η Γη αυξάνει το βάρος της (καθημερινά) κατά 100 τόνους λόγω της πτώσης
αστρικής σκόνης στην επιφάνειά της.
Η γιαπωνέζικη πολεμική επιχείρηση "Fu-Go" είχε ως στόχο να πλήξει το
εσωτερικό των Η.Π.Α. με 9.000 μπαλόνια από ριζόχαρτο, γεμάτα
υδρογόνο. Τελικά, μόνο ένα πέτυχε την αποστολή του, σκοτώνοντας
μια γυναίκα και πέντε παιδιά στο Όρεγκον!
Η Παρασκευή και 13 θεωρείται άτυχη μέρα, γιατί την Παρασκευή 13
Οκτωβρίου του 1307 ο Πάπας, σε συνεννόηση με τον βασιλιά της
Γαλλίας, εξέδωσε μυστική διαταγή θανάτωσης των Ναϊτών Ιπποτών.
Η πρώτη βόμβα υδρογόνου ζύγιζε 65 τόνους και είχε το κωδικό όνομα "Ivy
Make". Η ρίψη της έγινε το 1952 και η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή, που
εξαφανίστηκε κυριολεκτικά ένα από τα νησιά Μάρσαλ!

«Ν α υ α γ ί ω ν

ν α υ ά γ ι α!»

ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ!

Έκδοση:
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