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ἩἈρχιερατικὴ προσευχὴ τοῦ Σωτῆρος 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔλαβε χώραν, ὡς 

γνωστόν, ὀλίγον πρὸ τοῦ Σταυρικοῦ Πάθους 
Του. Ἡ μεστὴ θεολογικῶν καὶ πνευματικῶν 
νοημάτων Ἀρχιερατικὴ αὐτὴ προσευχή τοῦ 
Κυρίου μας διακρίνεται σὲ τρία μέρη: α) Στὸ 
πρῶτο ὁ Ἰησοῦς δέεται γιὰ τὸν ἑαυτὸ Του 
(17, 1-5) β) στὸ δεύτερο προσεύχεται γιὰ τοὺς 
ἁγίους Μαθητάς καὶ Ἀποστόλους Του (17, 
6-19) καὶ γ) στὸ τρίτο καὶ τελευταῖο ὁ Ἰησοῦς 
Χριστὸς παρακαλεῖ γιὰ τοὺς μέλλοντες μα-
θητές Του, δηλαδή γιὰ ὅλους τούς πιστοὺς 
Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι διαχρονικὰ  θὰ πιστεύ-
σουν καὶ θὰ τὸν ἀκολουθήσουν (17, 20-26).

Ἐδῶ θὰ παρουσιάσουμε τὴν στενὴ 
πνευματικὴ σχέσι τοῦ Θείου Διδασκάλου μὲ 
τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους Του καὶ τὸ περιε-
χόμενο τῆς ἰδιαίτερης αὐτῆς προσευχῆς τοῦ 
Κυρίου μας γιὰ τοὺς στενοὺς συνεργούς Του, 
τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ Οὐράνιος 
Πατέρας Του.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σημει-
ώνει ὅτι «ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ λέγεται μεγάλης 
βουλῆς ἄγγελος καὶ γιὰ τὰ ἄλλα, ποὺ ἐδίδαξε 
καὶ προηγουμένως, ὅτι τόν (Οὐράνιο) Πατέρα 
ἐφανέρωσε στοὺς ἀνθρώπους... Ἐφανέρωσε 
δὲ τὸ Ὄνομα αὐτοῦ (τοῦ ἐπουράνιου Πατέρα) 
καὶ μὲ τὰ λόγια καὶ μὲ τὰ πράγματα». Ὁ Ἅγιος 
Κύριλλος Ἀλεξανδρείας παρατηρεῖ ὅτι «ὁ 
Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἔχει φανερώσει τὸ ὄνομα τοῦ 
(Οὐράνιου) Πατέρα», «καὶ σὲ τέλεια γνώσι μᾶς 
ἐπανέφερε», «σὲ ἔννοια... καὶ σὲ ἀκραιφνῆ-
καθαρὴ θεωρία μᾶς ἔφθασε, ὄχι ὅτι μόνον 
ὑπάρχει ὁ Θεός, γιατί καὶ αὐτὸ ἐκηρύσσετο 
καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν ἔνσαρκη παρουσία καὶ 
οἰκονομία μὲ τὴν θεόπνευστη Γραφή, ἀλλὰ 
ὅτι καὶ Πατέρας εἶναι ὄχι ψευδώνυμα... εἶναι 
δὲ πιὸ κύριο τὸ ὄνομα Πατέρας γιὰ τὸν Θεὸ 
παρὰ τὸ ὄνομα Θεός. Γιατί τὸ μὲν πρῶτο εἶναι 
σημαντικό τῆς ἀξίας, τὸ δὲ ἄλλο φανερώνει 
τὴν οὐσιώδη ἰδιότητα». Καὶ συνεχίζοντας ὁ 

ἴδιος ἱερὸς πατὴρ προσθέτει: « Ἔχει φανερωθῆ 
λοιπὸν ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ 
Θεοῦ, ὑπάρχων  κατὰ τὴν οὐσία Του σοφία 
καὶ ζωή, τεχνίτης τῶν ὅλων καὶ Δημιουρ-
γός, ἀνώτερος καὶ νικητὴς τοῦ θανάτου καὶ 
τῆς φθορᾶς, ὅσιος, ἄκακος, οἰκτίρμων, ἅγιος, 
ἀγαθός».

Ἄλλος ἐκκλησιαστικὸς ἑρμηνευτὴς λέ-
γει ὅτι (ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς) «θέλει νὰ εἰπῆ 
ὅτι σὲ ἔκανα φανερὸν στοὺς ἀνθρώπους.... 
δὲν σὲ ἐπίστευσαν ὅμως ὅλοι παρόμοια 
(οὐράνιε  Πατέρα). Ἀλλὰ ἡ μὲν φιλοτιμία 
ἦταν ἰδική μου, ὅλοι ἤθελα νὰ μάθουν. Ὅμως 
ἡ προαίρεσις διέκρινε μόνο τοὺς οἰκείους 
(τῆς πίστεως)».

Ὁ ἑρμηνευτὴς Εὐθύμιος Ζιγαβηνός, 
ἑρμηνεύοντας τὸν λόγο τοῦ Θεανθρώπου 
«οὕς δέδωκας μοι....» τονίζει ὅτι: «εἶπε πώς 
μοῦ ἔχεις δώσει, σύμφωνα μὲ τὸν λόγο 
ποὺ εἶχε εἰπῆ προηγουμένως ὅτι κανένας 
δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἔλθη πρὸς ἐμένα, ἂν προ-
ηγουμένως  ὁ Οὐράνιος Πατέρας, ποὺ μὲ 
ἀπέστειλε στὸν κόσμο δὲν τόν προσελκύση». 
Καὶ ὁ ἱερὸς Θεοφύλακτος ἐπεξηγεῖ: Μοῦ τοὺς 
ἔχεις δώσει. Διότι δὲν τοὺς ἅρπαξα, ἀλλὰ ἐσὺ 
εὐδόκησες νὰ μὲ προσεγγίσουν».

Ὁ δὲ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας προ-
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σθέτει τὰ ἀκόλουθα: «Ἔχουν δοθῆ στὸν Υἱὸν 
τοῦ Θεοῦ (οἱ μαθητές Του) πῶς ἤ μὲ ποιὸ 
τρόπο; Γιατί ὁ Θεὸς καί Πατέρας εὐδόκησε 
νὰ βασιλεύη ἐπάνω σ’ αὐτοὺς ὁ Ἐμμανουήλ, 
ὄχι γιατί τότε ἄρχιζε νὰ ἔχη τὴν Βασιλεία 
ἐπ’ αὐτῶν, διότι πάντοτε ἦταν ὁ Κύριος καὶ 
ὁ Βασιλεύς, ἀφοῦ εἶναι ὁ κατὰ φύσιν Θεός. 
Ἀλλὰ γιατί ἀφοῦ ἔγινε ἄνθρωπος καὶ θυσιά-
σθηκε γιὰ τὴν ἀληθινὴ ζωὴ ὅλων, ὅλους τούς 
ἐξαγόρασε γιὰ τὸν ἑαυτό του... Αὐτὸς λοιπὸν 
ποὺ βασιλεύει ὡς Θεὸς παλαιόθεν καὶ ἀπὸ 
τὴν ἀρχὴ τοῦ κόσμου μαζί μὲ τὸν Οὐράνιο 
Πατέρα Του, ἔχει χειροτονηθεῖ Βασιλεύς, ὡς 
ἄνθρωπος, στόν ὁποῖο μαζί μέ τά ἄλλα εἶναι 
δοτή καί ἡ βασιλεία». 

Ὁ καταξιωμένος ἀείμνηστος Πανεπιστη-
μιακὸς Διδάσκαλος τῆς Θεολογίας Πανα- 
γιώτης Τρεμπέλας παρατηρεῖ τὰ ἑξῆς 
ἀξιοπρόσεκτα: «Τὸ ἀποστολικὸ ἀξίωμα καὶ 
ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐν γένει διακονία, τὰ ὁποῖα 
εἶναι δόματα καὶ χαρίσματα τοῦ Χριστοῦ 
στὴν Ἐκκλησία, ἐδόθησαν ἀπὸ τὸν Πατέ-
ρα ὡς δόμα-δώρημα στὸν Ἰησοῦ Χριστό. 
Ὁ Χριστὸς «ἀναβὰς εἰς ὕψος, ᾐχμαλώτευσεν 
αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις» 
(Ἐφεσ. δ’, 8,11). Αὐτὸ προσδίδει μεγάλη τιμὴ 
στὴν διακονία τοῦ Εὐαγγελίου καὶ μεγαλύνει 
τὸ ἀξίωμα αὐτό, τὸ ὁποῖο τόσο περιφρονοῦν 
πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ κό-
σμου. Συγχρόνως ὅμως ἐπιβάλλει μεγάλη 
ὑποχρέωσι στοὺς διακόνους τοῦ Εὐαγγελίου, 
γιὰ νὰ ἀφοσιώνουν τοὺς ἑαυτοὺς των πλή-
ρως καὶ ἐξ ὁλοκλήρου στὴν ὑπηρεσία τοῦ 
Χριστοῦ, γιατί ἐδόθησαν καὶ ἀνήκουν εἰς 
αὐτόν. Ἀλλὰ τὸ «ἐμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας» περι-
λαμβάνει καὶ ὅλους τούς ἐκλεκτούς, ὅπως 
φαίνεται καὶ ἀπὸ τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου 
μας (στιχ. 37,39). Οἱ ἐκλεκτοὶ δὲ αὐτοί, ποὺ 
ἐδόθησαν ἀπὸ τὸν Οὐράνιο Πατέρα στὸν 
Χριστό, εἶναι ἰδικοί του ἀπὸ τρεῖς ἀπόψεις:

Πρῶτον ὑπῆρξαν δημιουργήματά του 
καὶ ὀφείλουν σ’ αὐτὸν τὴν ζωὴ καὶ τὴν 
ὕπαρξί τους. Δεύτερον ὑπῆρξαν ἔνοχοι 
καὶ ἐξαγοράσθηκαν ἀπὸ τὸν Χριστό. 
Ὑπῆρξε κάποιο κατάλειμμα-ὑπόλειμμα 

τῆς ἀνθρωπότητος, ποὺ ἐξέπεσε, ποὺ δό-
θηκε στὸν Χριστὸ γιὰ ἀπολύτρωσι. Τρίτον 
ὑπῆρξαν ἐκλεκτοὶ καὶ ἡ ζωή τους καὶ ἡ 
ὕπαρξις τους ἀφιερώθηκε στὸν Χριστὸ γιὰ 
νὰ καταναλώνεται στὸ ἔργο Του καὶ γιὰ τὴ 
δόξα τοῦ ὀνόματός Του. «Καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέ-
δωκας». Ἐδόθησαν στὸν Χριστὸ ὡς πρόβατα 
στὸν Ποιμένα γιὰ φρούρησι καὶ προστασία 
ὡς πάσχοντες στὸν ἰατρὸ γιὰ θεραπεία, σὰν 
παιδιὰ στὸν κηδεμόνα γιὰ παιδαγωγία.

Καὶ ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, ἐρωτώντας: 
«πῶς τὸν λόγον σου ἐτήρησαν; (ἀπαντᾶ) Μὲ 
τὸ νὰ πιστεύσουν σ’ ἐμένα καὶ νὰ μὴν προσέ-
χουν τοὺς Ἰουδαίους». Ὁ δὲ Ζιγαβηνός, σχολι-
άζοντας τὸ ἐδάφιο: «Νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα 
δέδωκας μοι παρά σοῦ ἐστίν», σημειώνει ὅτι: 
«Ἀπὸ ἐσένα εἶναι. Δικές σου εἶναι οἱ (θεῖες) 
ἐντολὲς καὶ δὲν ὑπάρχει κάτι τὸ ἰδιαίτερο σ’ 
ἐμένα ἢ ξένο ἀπὸ ἐσένα». Καὶ ὁ ἱερὸς Θεοφύ-
λακτος διευκρινίζει: «ὅσα μοῦ ἔχεις δώσει (λέ-
γει ὁ Χριστὸς) δὲν μοῦ τὰ ἔχεις δώσει, ἐπειδή 
μοῦ χαρίσθηκες ὡς δημιούργημα. Γιατί αὐτὰ 
δὲν μοῦ εἶναι ἐπίκτητα, ἀλλὰ προέρχονται ἀπὸ 
Ἐσένα. Δηλαδὴ εἶναι αὐτά, ποὺ διαφέρουν 
ἀπὸ ἐμένα ἐκ φύσεως καὶ ἁρμόζουν σ’ ἐμένα 
ὡς Υἱὸ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐξουσιαστὴ τῶν ὅσων 
μοῦ ἐχάρισε ὁ (Οὐράνιος) Πατέρας». Καὶ ὁ 
ἅγιος Κύριλλος λέγει τὰ ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτα 
γιὰ τὸν Θεῖο Μεσίτη, Χριστὸ: «Μεσιτεύει πάλι 
σάν ἄνθρωπος, ὁ συμφιλιωτὴς τοῦ Θεοῦ καὶ 
τῶν ἀνθρώπων καὶ μεσίτης καὶ ὁ μέγας ὄντως 
καὶ πανάγιος Ἀρχιερεύς μας καὶ μὲ τὶς δικές 
του λιτὲς καὶ δεήσεις τὴν γνώμη τοῦ Πατρὸς 
κάνει πιὸ φιλάνθρωπη, καθὼς ἱερουργεῖ τὸν 
ἑαυτό του γιά μᾶς...».

Ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας Ἰησοῦς Χρι-
στός, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, δέεται 
διηνεκῶς καί ὑπερεύχεται πλησίον τοῦ 
Θρόνου τῆς Μεγαλωσύνης γιά τήν Ἁγία 
Του Ἐκκλησία, τήν Μία, Ἁγία, Καθολική 
καί Ἀποστολική Ἐκκλησία καί ἰδιαίτερα γιά 
τούς διακόνους τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, τούς 
τιμίους ἐργάτας τοῦ Ἀμπελῶνος Του.

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
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Ὅπως σὲ κάθε τοπικὴ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία ἀνὰ τὸν κόσμο, ἔτσι 

καὶ στὴν ἐν Κορέᾳ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
δίνεται μεγάλη ἔμφαση στὴν ἔμπρακτη 
ἐφαρμογὴ τοῦ Εὐαγγελίου στὴν 
καθημερινὴ ζωὴ τῶν πιστῶν.

Μὲ ἄλλα λόγια οἱ ὀρθόδοξοι Κορε-
άτες διδάσκονται ὅτι ἡ ὀρθόδοξη πί-
στη δὲν εἶναι μιὰ θεωρητικὴ προσέγγιση 
τῆς δογματικῆς καὶ ἠθικῆς διδασκαλίας 
τῆς Ἐκκλησίας. Ἀντίθετα διδάσκονται 
μετ᾽ ἐμφάσεως ὅτι ἡ ὀρθόδοξη πί-
στη τους πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ 
ἐπηρεάζει τὴν καθημερινὴ ζωή τους, 
γιὰ νὰ εἶναι ἡ ὀρθόδοξη πίστη ζωὴ 
καὶ ὄχι μιὰ ξερὴ γνώση. Τονίζεται 
ἐπίσης, κατὰ τὴν περίοδο τῆς κατηχήσε-
ως τῶν προσερχομένων στὴν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία, ὅτι ἡ Ἁγία Γραφὴ δὲν εἶναι 
ἕνα σχολικὸ ἐγχειρίδιο ἀπὸ τὸ ὁποῖο 
μαθαίνει κανεὶς ἐγκεφαλικὲς γνώ-
σεις, ἀλλὰ τρόπος ζωῆς. Ἡ διδασκα-
λία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας βασίζεται 
στὴν ρήση τῶν μεγάλων διδασκάλων καὶ 
πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς πρώ-
τους κιόλας μεταχριστιανικοὺς αἰῶνες: 
«Πρᾶξις θεωρίας ἐπίβασις»

Γι᾽ αὐτὸ τὸν λόγο οἱ Κορεάτες ποὺ 
ἀσπάζονται τὴν ὀρθόδοξη πίστη δι-

δάσκονται νὰ μὴν ἀρκοῦνται σὲ μιὰ 
διανοητικὴ κατανόηση τῆς Ὀρθοδοξίας, 
ἀλλὰ σὲ μιὰ σάρκωσή της. Γιατὶ 
Ὀρθοδοξία χωρὶς Ὀρθοπραξία εἶναι 
μιὰ κενὴ διδασκαλία.

Παραδείγματος χάριν, ἡ δογματικὴ 
διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
περὶ θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου, ὅτι 
δηλαδὴ ὁ Χριστὸς «ἐνηνθρώπησε ἵνα 
ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν»· ὅτι ὁ Χριστὸς 

εἶναι ὁ Σωτήρας ὄχι μόνον τῆς ψυχῆς 
ἀλλὰ καὶ τοῦ σώματος, δὲν εἶναι μιὰ θε-
ωρία ἄσχετη μὲ τὴν καθημερινὴ ζωὴ 
τοῦ πιστοῦ. Τὸ δόγμα περὶ θεώσεως 
τοῦ ἀνθρώπου ἑρμηνεύεται στὴν 
πράξη ὡς σεβασμὸς στὴν ἱερότητα 
καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος.  Ἔτσι 
οἱ Ὀρθόδοξοι Κορεάτες διδάσκονται 
νὰ σέβονται τὸ σῶμα τὸ δικό τους 
καὶ τῶν ἄλλων, γιατὶ ὁ Χριστὸς μὲ τὴν 
ἐνσάρκωσή Του θέωσε τὸ ἀνθρώπινο 
σῶμα καὶ δοξασμένο τὸ ἀνέβασε κατὰ 
τὴν Ἀνάληψή Του στὸν θρόνο τοῦ 
Θεοῦ. Αὐτὸ ἐπίσης συνεπάγεται ὅτι ὁ 
ὀρθόδοξος πιστὸς δὲν συμφωνεῖ μὲ 
τὴν καύση τῶν νεκρῶν. Γι αὐτὸ στὴν 
Κορέα ἀκολουθοῦμε τὴν τακτικὴ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΊΑ ΣΤῊΝ ΟΡΘΟΠΡΑΞΊΑ

Ο Σεβασμιώτατος Κορέας κ.κ. Αμβρόσιος 
κοινωνεί τους πιστούς
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τῆς ταφῆς. Παραδίδουμε δηλαδὴ τὸ 
σῶμα τοῦ κεκοιμημένου ἀδελφοῦ μας 
στὴν μητέρα γῆ προσδοκώντας, ὅπως 
ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, 
«στὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καὶ στὴν 
ζωὴ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος».

Ἐπίσης μεγάλη ἔμφαση δίνεται, μετὰ 
τὴν βάπτιση τῶν κατηχουμένων, στὴν 
λειτουργικὴ καὶ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς 
Ἐκκλησίας. Ὁ μεγάλος λειτουργικὸς καὶ 
ὑμνογραφικὸς πλοῦτος τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας μὲ τὸν ἡμερήσιο, τὸν 
ἑβδομαδιαῖο καὶ τὸν ἐτήσιο κύκλο 

βοηθᾶ τοὺς πιστοὺς στὴν λατρεία καὶ 
στὴν δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Ἡ λειτουργικὴ 
ζωὴ τοῦ πιστοῦ δὲν εἶναι ἐπίσης 
ἀποκομμένη ἀπὸ τὴν καθημερινὴ 
πρακτική. Οἱ ὀρθόδοξοι πιστοὶ δι-
δάσκονται ὅτι μετὰ τὴν συμμετοχή 
τους στὸ Μυστήριο τῆς θείας Λει-
τουργίας, ποὺ εἶναι τὸ κέντρο τῆς 
λειτουργικῆς ζωῆς κάθε ὀρθόδοξου 
χριστιανοῦ, ἡ θεία Λειτουργία δὲν 
τελειώνει ἀλλὰ συνεχίζεται στὴν 
καθημερινή τους ζωή. Τὸ Φῶς τὸ 
ἀληθινὸ καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τὸ ὁποῖο 
ἔλαβε ὁ πιστὸς μεταλαμβάνοντας ὄχι 
συμβολικὰ ἀλλὰ ἀληθινὰ τὸ Σῶμα καὶ 
τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ πρέπει νὰ ἔχει 
θετικὸ ἀντίκτυπο στὴν ἐπικοινωνία του 

μὲ τοὺς συνανθρώπους του. Μὲ ἄλλα 
λόγια ὁ ὀρθόδοξος πιστὸς θὰ πρέπει νὰ 
γίνει φῶς Χριστοῦ καὶ ἄγγελος ἀγάπης 
καὶ εἰρήνης στὸν κοινωνικό του περίγυ-
ρο. Θὰ πρέπει νὰ βλέπει στὸ πρόσωπο 
τοῦ καθενὸς τὴν εἰκόνα τοῦ ἴδιου τοῦ 
Χριστοῦ «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ». Νὰ συμπε-
ριφέρεται μὲ θυσιαστικὴ ἀγάπη στὸν 
κάθε «ἐλάχιστο» ἀδελφὸ τοῦ Χριστοῦ, 
«γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Χριστὸς ἀπέθανε». Ὅσο 
ἑνώνεται κάποιος διὰ τῆς ἀγάπης μὲ τὸν 
πλησίον του τόσο ἑνώνεται μὲ τὸν Θεό. 
Ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη, κατὰ τὸ παράδειγμα 
τοῦ Θεοῦ τῆς Ἀγάπης, εἶναι ἡ οὐσία τῆς 
ὀρθόδοξης χριστιανικῆς βιοτῆς.

 Τέλος μεγάλη ἔμφαση δίνε-
ται στὸν ἀσκητικὸ τρόπο ζωῆς. 
Αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουμε «ὀρθόδοξη 
πνευματικότητα» δὲν εἶναι λόγια 
ἀλλὰ ἀγώνας καθημερινός. Ἀγώνας 
κατὰ τῶν ἀνθρωπίνων παθῶν γιὰ τὴν 
ἀπόκτηση, μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, τῆς 
Βασιλείας Του. Ἡ νηστεία, ἡ ἀγρυπνία, 
ἡ φιλανθρωπία καὶ τὰ ἄλλα μέσα τῆς 
πνευματικῆς ἀσκήσεως συμβάλλουν 
στὴν καλλιέργεια τῆς ὀρθόδοξης πνευ-
ματικότητας, ὥστε νὰ γίνουμε «κοινωνοὶ 
θείας φύσεως».

† Ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος

Ιεραποστολικοί προβληµατισµοί

Ο Σεβασμιώτατος Κορέας κ.κ. Αμβρόσιος 
ανάμεσα σε κορεάτες κληρικούς

Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Κορέα
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Οδοιπόροι και διαβάτες της ζωής, 
προχωρούμε στο μονόδρομο του 

χρόνου. Ερωτηματικά, ανησυχίες, φό-
βοι, προσδοκίες, αγωνίες και ελπίδες 
σημαδεύουν την πορεία μας αυτή.

Λίγες μέρες έχουν περάσει από την 
Πρωτοχρονιά και ακόμη στα αυτιά μας 
ή και στα χείλη μας βρίσκονται οι ευ-
χές μας καλή χρονιά, ευτυχισμένος ο 
καινούριος χρόνος, χρόνια πολλά, και 
του χρόνου. Ευχές που εκφράζουν και 
κρύβουν ταυτόχρονα την αγωνία μας. Τι 
μας επιφυλάσσει ο χρόνος που άρχισε; 
Τι σημαίνει για μας το πέρασμά του;

«Ω, ο χρόνος! Είπατέ μου το μυ-
στικό του χρόνου… ο χρόνος πικρόν 
φορτίον… Δεν υπάρχει τίποτε πιο 
τραγικόν, πιο θλιβερόν από το αν-
θρώπινο γένος… Σύρει τον χρόνον, 
χωρίς να γνωρίζει ούτε την φύσιν, 
ούτε το νόημα, ούτε τον σκοπόν του».

Όλες οι γενιές, όλοι οι φιλόσοφοι 
γνωρίζανε από πάντα αυτήν την αγω-
νία περί του χρόνου. Όλες οι φιλοσοφίες, 
όλες οι θρησκείες είναι γενικά μία από-
πειρα να λυθεί το πρόβλημα του χρόνου 
(π. Αλέξανδρος Σμέμαν, Για να ζήσει ο 
κόσμος, σελ. 74).

Τον είπαν πανδαμάτορα, βαρύ φορ-
τίο, κοινό τάφο που καταπίνει τα πάντα, 
δήμιο, αδέκαστο κριτή, κήρυκα της αλη-

θείας, σύμβουλο, γιατρό, παρηγορητή, 
λίκνο της ελπίδας.

Οι αρχαίοι Έλληνες κάποτε τον ταύτι-
σαν με το θεό Κρόνο (Χρόνος - Κρόνος) 
που τρώει τα παιδιά του. Ό,τι καλό μας 
φέρνει, ο ίδιος κάποτε μας το παίρνει. 
Ο,τι φαίνεται να γεννά, ο ίδιος το κατα-
τρώγει και το αφανίζει.

Μοναχός του ο χρόνος δεν είναι 
άλλο από μία σειρά τηλεγραφόξυλα 
αραδιασμένα στο διάστημα, που σε 
κάποιο σημείο της διαδρομής τους 
βρίσκεται ο θάνατός μας (π. Αλέξαν-
δρος Σμέμαν ενθ. ανωτ., σελ. 75).

«Ο κόσμος αυτός… Τι είναι ο κόσμος 
αυτός με όλα τα βάσανά του, τις θλίψεις, 
τις τραγωδίες και τους πόνους του. Τι 
άλλο, αν όχι ένας μελλοθάνατος χωρίς 
ελπίδα. Και αν εστάλης εις τον κόσμον 
με κάπως πιο ευαίσθητα αισθητήρια, 
γρήγορα θα αισθανθείς ότι μία τεράστια 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΊ ΚΑΊΡΟΣ

Ιεραποστολικοί προβληµατισµοί

O Όμιλός μας γιόρτασε ιεραποστολικά την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας 
στις 21 Ιανουαρίου 2018, με εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών 
με κύριο ομιλητή τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμ. π. Μεθόδιο Κρητικό, Ηγούμενο της 
Ιεράς Μονής Αναστάντος Χριστού Πειραιώς, με θέμα: «Χρόνος και καιρός».

Η αίθουσα εκδηλώσεων του Πολεμικού Μουσείου κατακλύστηκε από συνεργάτες, 
δωρητές και φίλους της Ιεραποστολής, ενώ η νεανική χορωδία του Ομίλου μας διάνθισε 
το πρόγραμμα με πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και ιεραποστολικά τραγούδια. Στη συνέχεια 
παραθέτουμε περίληψη από την τόσο αξιόλογη ομιλία του π. Μεθοδίου.

π. Μεθόδιος Κρητικός
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θλίψη πιέζει όλα τα όντα. Ότι κάποια 
άσπλαχνος εσωτερική αρρώστια κατα-
τρώγει όλα τα δημιουργήματα. Και η 
καρδία σου μεταβάλλεται εις μίαν πηγήν 
δακρύων!

Ο θάνατος είναι 
μία αστείρευτος πη-
γή όλων των βασά-
νων και των θλίψεων. 
Εξ αυτού προέρχεται 
όλη η τραγικότης της 
ζωής» (Άγ. Ι. Πόποβιτς 
ενθ. ανωτ., σ. 14).

«Ματαιότης μαται-
οτήτων, εἶπεν ὁ Ἐκκλη-
σιαστής, τὰ πάντα μα-
ταιότης. Τίς περισσεία 
τῷ ἀνθρώπῳ ἐν παντὶ 
μόχθῳ αὐτοῦ, ᾧ μοχθεῖ 
ὑπὸ τὸν ἥλιον; Γενεὰ 
πορεύεται καὶ γενεὰ 
ἔρχεται, καὶ ἡ γῆ εἰς 
τὸν αἰῶνα ἕστηκε. Οὐ 
πλησθήσεται ὀφθαλμὸς τοῦ ὁρᾶν, καὶ οὐ 
πληρωθήσεται οὖς ἀπὸ ἀκροάσεως. Καί 
οὐκ ἔστι πᾶν πρόσφατον ὑπὸ τὸν ἥλιον» 
(Εκκλ. α΄, 2. εξ).

Παρ’ όλα αυτά, εμείς οι άνθρωποι 
και μάλιστα οι χριστιανοί γιορτάζουμε 
στην αλλαγή του χρόνου. Γιορτάζουμε 
Πρωτοχρονιά. Γιατί άραγε;

Είπαν πως γιορτάζουμε για να 
καλύψουμε την οδύνη που μας δη-
μιουργεί το πέρασμα του χρόνου. 
Όμως δεν είναι έτσι. Γιορτάζουμε εν 

γνώσει και εν αληθεία και 
όχι εν ματαιότητι. Γιορτά-
ζουμε επειδή ξέρουμε. Μας 
δόθηκε από το Χριστό δια 
της Εκκλησίας η απάντη-
ση. Απάντηση που δεν εί-
ναι απλώς μία λύση ενός 
φιλοσοφικού προβλήματος, 
αλλά ένα δώρο. Και γίνεται 
πραγματική λύση, όταν 
ελεύθερα και χαρούμενα 
αποδεχόμαστε το δώρο.

Και πρώτα πρώτα θα 
πρέπει να έχουμε πάντοτε 
κατά νουν ότι ο χρόνος εί-

Ιεραποστολικοί προβληµατισµοί

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθείται η ομιλία
του π.Μεθοδίου από  συνεργάτες, δωρητές και φίλους 

της Ιεραποστολής που κατέκλυσαν την αίθουσα εκδηλώσεων 
του Πολεμικού Μουσείου

Ο πνευματικός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. Σεβασμιώτατος Κυθήρων & Αντικυθή-
ρων κ.κ. Σεραφείμ ευλόγησε και έκοψε την βασιλόπιτα του Ομίλου 

και κατόπιν απηύθυνε στο ακροατήριο πνευματικές νουθεσίες
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ναι δημιούργημα του παναγάθου Θεού. 
Γι’ αυτό είναι καλός λίαν.

Εφ’ όσον ο χρόνος είναι δημιούργημα 
του Θεού, δε μπορεί να είναι κάτι το πα-
ράλογο, αλλά το έλλογο. Έχει σκοπό και 
προορισμό. Ο Αγ. Γρηγόριος ο Νύσσης 
χρησιμοποιεί για να ορίσει το χρόνο τον 
όρο ακολουθία, διαδοχή σε καθορισμένη 
διάταξη, που ρυθμίζει την εξέλιξη κατά το 
πρότερο και το ύστερο και προσανατολί-
ζει τα σπέρματα, τα όντα, τα πράγματα, 
προς την εντελέχεια των(τελικό σκοπό).

Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει 
να τονίσουμε και να διευκρινίσουμε 
ότι και η ζωή στον Παράδεισο υπήρ-
χε με το δικό της χρόνο, εφ’ όσον ο 
χρόνος δημιουργήθηκε από το Θεό 
ως τρόπος τακτοποιήσεως της πο-
ρείας και εξέλιξης των δημιουργη-
μάτων, προς την πραγματοποίηση 
του προορισμού τους.

Όσον αφορά δε τον άνθρωπο, ο χρό-
νος του δόθηκε από το Δημιουργό, για 
να εργάζεται μέσα σε αυτόν την ανά-
πτυξη, τον αγιασμό, την τελείωση, τη 
θέωσή του.

Στον Παράδεισο λοιπόν υπήρχε 
χρόνος. Όμως δεν ήταν σαν το δικό 
μας, τον ανάπηρο, τον κουτσουρε-
μένο, τον κολοβωμένο από το τέλος 
του χρόνου, αλλά η θεόσδοτη μορ-
φή του χρόνου. Είναι ο χρόνος, μέ-
σα στον οποίο το παρελθόν διασώ-
ζεται ακέραιο(δε σβήνει, δεν περνά, 
δε χάνεται) στο παρόν και το παρόν 
είναι ανοικτό στο άπειρο των αιώ-
νων, χωρίς περιορισμούς φθοράς και 

θανάτου.
Αυτή είναι η βούληση, το θέλημα 

του Δημιουργού για το χρόνο. Έτσι 
τον χάρισε και στον άνθρωπο. Όμως 
ο άνθρωπος επέλεξε το δρόμο της 
αυτονομίας, της αντιθέσεως προς 
την βούληση του Θεού, το δρόμο της 
αμαρτίας. Και η αμαρτία δηλητηρία-
σε και το χρόνο: δι’ ενός ανθρώπου 
η αμαρτία εις τον κόσμον εισήλθε 
και δια της αμαρτίας ο θάνατος (Ρωμ. 
ε΄, 12). Ο χρόνος, από ακολουθία ζωής 
γίνεται ακολουθία θανάτου. Ο Αδάμ πλέ-
ον εγκαινιάζει τον άλλο χρόνο, το χρόνο 

της απωλείας!... Τον εφθαρμένο χρόνο 
της πτώσεως, την πικρία του οποίου 
γευόμαστε και εμείς.

Ο χρόνος διαλύει σταθερά τη ζωή σ’ 
ένα παρελθόν που δεν υπάρχει πια και 
σε ένα μέλλον που πάντα οδηγεί στο 
θάνατο (π. Α. Σμέμαν, ενθ. ανωτ., σ. 73).

Όμως η κατάσταση αυτή δεν ήταν 
στο σχέδιο του Θεού. Η φθορά, η αγω-
νία, το άγχος και ο θάνατος δεν είναι 
αποτέλεσμα της φυσικής πορείας του 

Ιεραποστολικοί προβληµατισµοί

Όσον αφορά δε τον άνθρωπο, ο χρόνος του δόθηκε 
από το Δημιουργό, για να εργάζεται μέσα σε αυτόν 
την ανάπτυξη, τον αγιασμό, την τελείωση, τη θέωσή του.

Ο Έξαρχος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας 
κ.κ. Γεώργιος απευθύνει σύντομο χαιρετισμό
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χρόνου(τι να κάνουμε, φυσικό είναι...), 
αλλά της πτώσεως και της αμαρτίας. 
Είναι συμβάν παρασιτικό, παροδικό. Ο 
Δημιουργός, με την ανυποχώρητη αγά-
πη και την παντοδύναμη φιλανθρωπία 
Του θα σώσει το χρόνο, θα τον εξαγο-
ράσει και θα τον επαναπροσανατολίσει. 
Θα τον κάνει σωτήριο χρόνο. Πως; Στην 
ακολουθία του χρόνου, ο Θεός αντέταξε 
τη δεύτερη ακολουθία της αιωνίας ζωής!

Εδώ εφαρμόζεται η διδασκαλία του 
Απ. Παύλου για τους δύο Αδάμ. Ο πρώ-
τος εγκαινιάζει το χρόνο της απωλείας 

και ο δεύτερος το χρόνο της παγκόσμιας 
ανακεφαλαιώσεως, τον καιρό της Σωτη-
ρίας (Α΄ Κορ. ιε΄, 45 εξ.) (Π. Ευδοκίμωφ, 
Ορθοδοξία, σελ. 279).

Να λοιπόν το μυστικό της σωτη-
ρίας: η είσοδος του Υιού του Θεού 
στον ιστορικό χρόνο. Ο Θεάνθρωπος 
Ιησούς Χριστός έσωσε την χρονι-
κή συνέχεια της Ιστορίας, αλλά δεν 
κατέλυσε το χρόνο. Τον άνοιξε, του 
έδωσε νέα αξία, τον εξαγόρασε.

Ο Λόγος σαρξ εγένετο. Ως σαρξ ήταν 
υποταγμένος στη χρονική συνέχεια. 
Το δε παιδίον ηύξανε και εκραταιούτο 
(Λουκ. β΄, 40). Ως Λόγος όμως ανοίγει 

τον ιστορικό χρόνο στον ιερό χρόνο, σε 
μια άλλη διαδοχή γεγονότων. Τη θαυ-
ματουργή Γέννηση, τη Μεταμόρφωση, 
την Ανάσταση, την Ανάληψη, την Πε-
ντηκοστή, τη Β΄ Παρουσία. Ο αιώνιος 
Θεός έγινε έγχρονος, για να γίνουμε 
εμείς οι έγχρονοι άνθρωποι αιώνιοι, 
γράφει ο Άγ. Ειρηναίος.

Ολόκληρη η αιωνιότητα, ενωμένη με 
το χρόνο στάθηκε για πρώτη φορά ενώ-
πιον της ανθρώπινης συνείδησης στο 
πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού. Ο 
χρόνος βρίσκει το πραγματικό του νόημα 

δια της ενώσεως με την 
αιωνιότητα μέσα στα 
γεγονότα της θεανθρώ-
πινης ζωής του Ιησού 
Χριστού (Άγ. Ι. Πόποβιτς, 
ενθ. ανωτ., σελ. 18).

Αυτός ο Χριστός, με 
την Ανάστασή Του και 
τη νίκη Του επάνω 
στο θάνατο μάς έδωσε 
διέξοδο στο αδιέξοδο 
της φθοράς και του 
θανάτου. Όπως ο θά-
νατος είναι η πηγή όλων 

των πικριών, η καθολική πικρία, έτσι και 
η ανάσταση του Σωτήρος Χριστού είναι 
η πηγή κάθε χαράς, η καθολική χαρά.

Όταν από το χρόνο αφαιρεθεί η αμαρ-
τία και ο θάνατος, τότε αυτός παύει να 
είναι παράλογος και τραγικός. Φωτιζό-
μενος από το Θεάνθρωπο δείχνει όλα τα 
λογικά ιδιώματά του, εφ’ όσον κι αυτός 
διά του Λόγου εγένετο (Ιω. α΄, 13). Ο 
άσκοπος και παράλογος χρόνος γίνεται 
έλλογος και γλυκύς διότι προσφέρεται 
πλέον σε μας ως καιρός.

Τι σημαίνει η λέξη Καιρός; Δεν 
είναι ταυτόσημη με τη λέξη Χρόνος. 
Καιρός είναι ο κατάλληλος χρόνος 

Ιεραποστολικοί προβληµατισµοί

Η  νεανική χορωδία  του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. διάνθισε το  πρόγραμμα
με πρωτοχρονιάτικα  κάλαντα και ιεραποστολικά τραγούδια
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που παρέχει τις δυνατότητες, προϋ-
ποθέσεις και ευκαιρίες για την πραγ-
μάτωση ή επίτευξη κάποιου σκοπού. 
Λέμε, καιρός να σπείρουμε, καιρός να 
θερίσουμε, καιρός να πάμε, καιρός να έλ-
θουμε. Και η Παλαιά Διαθήκη συμπληρώ-
νει, Καιρός παντί πράγματι (Εκκλ. γ΄, 1).

Ο χρόνος λοιπόν της ζωής μας μάς 
προσφέρεται ως καιρός (ευκαιρία), για 
να αναπτυχθούμε πνευματικά εις άνθρω-
πον τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πλη-
ρώματος του Χριστού (Εφεσ. δ΄, 13) (να 
γίνουμε ώριμοι και να φθάσουμε στην τε-
λειότητά που μέτρο της είναι ο Χριστός). 
Με άλλα λόγια, να μπούμε στη δική Του 
ζωή, να γίνει η ζωή Του, ζωή μας. Έτσι 
θα καταλάβουμε ότι ο Σαρκωθείς Θεός 
Λόγος απέδειξε μετά βεβαιότητος ότι 
ο χρόνος είναι προετοιμασία για την 
αιωνιότητα. Εκείνος που θα εισέλθει 
στο χρόνο, εισέρχεται ταυτόχρονα και 
στον προθάλαμο της αιωνιότητος, 
σύμφωνα με τον αψευδέστατο λόγο 
του Κυρίου μας, ο πιστεύων εις εμέ 
έχει ζωήν αιώνιον (Ιω. στ΄, 4).

Ιδού το μεγάλο δώρο του Θεού σε 
μας! Εκεί που οι άλλοι έχουν ζοφώδη 
άγνοια, εμείς έχουμε άπλετο φως.

Ο Χριστός γεννήθηκε, έζησε, σταυ-
ρώθηκε, αναστήθηκε, δίνοντας νόημα 
στο χρόνο. Μεταβάλλοντάς τον για χάρη 
μας σε καιρό. Ιδού λοιπόν καιρός ευ-
πρόσδεκτος.

Ο Χριστός έσωσε το χρόνο. Για να 
κατανοήσουμε όμως αυτό το δώρο θα 
πρέπει να προστρέξουμε στη λειτουρ-
γική ζωή της Εκκλησίας μας. Εκεί που 
γίνεται η ζωή Του ζωή μας και αγιάζεται 
ο χρόνος μας. Σήμερα ελάχιστοι ενδια-
φέρονται και ακόμα λιγότεροι γνωρίζουν 
αυτό που ήταν η κύρια απασχόληση των 
χριστιανών στο παρελθόν.

Τα αρχαιότερα κείμενα αναφέρουν 
ότι οι χριστιανοί συναντιούνται statu 
die – μια ορισμένη μέρα. Και δεν ήταν 
αυτή η ημέρα απλώς ημέρα ανάπαυσης.
Ήταν η ημέρα που έδινε νόημα σε όλες 
τις άλλες ημέρες τις εβδομάδος. Κάθε 
ημέρα γινόταν ένα βήμα προς την Κυ-
ριακή, την Ημέρα του Κυρίου. Δηλαδή 
τη συμμετοχή στην Ευχαριστία. Το τέ-
λος αυτού του κόσμου και την αρχή του 
ερχόμενου. Έτσι όλες οι ημέρες μετα-
μορφώθηκαν σε καιρό ανάμνησης και 
αναμονής, μέσα από τη μία αυτή ημέρα. 
Ανάμνηση της σωτηρίας που μας χάρι-
σε, διότι είδομεν το φως το αληθινόν· 
και αναμονής του ερχομού Του.

Ο Χριστιανισμός είναι η αποκά-
λυψη της χαράς και της γνήσιας 
εορτής. Κάθε Κυριακή, στον αναστά-
σιμο όρθρο διακηρύττουμε: ιδού γαρ 
ήλθε διά του Σταυρού χαρά εν όλῳ 
τῳ κόσμῳ. Είναι η άδολη χαρά, που 
δεν εξαρτάται από τίποτε σ’ αυτό το 
κόσμο. Είναι απόλυτα ένα δώρο, γι’ αυ-

Ιεραποστολικοί προβληµατισµοί

Ο Δημιουργός, με την ανυποχώρητη αγάπη και 
την παντοδύναμη φιλανθρωπία Του θα σώσει το χρόνο, 
θα τον εξαγοράσει και θα τον επαναπροσανατολίσει. 
Θα τον κάνει σωτήριο χρόνο. Πως; Στην ακολουθία 
του χρόνου, ο Θεός αντέταξε τη δεύτερη ακολουθία 
της αιωνίας ζωής!
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τό και είναι η μόνη δύναμή που στον 
κόσμο αυτό μεταμορφώνει πραγματικά. 
Είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος 
στη ζωή της Εκκλησίας.

Η χαρά δόθηκε στην Εκκλησία για 
χάρη του κόσμου, ώστε η Εκκλησία να 
γίνει μάρτυρας της χαράς αυτής και να 
μεταμορφώσει τον κόσμο. Θυμηθείτε τι 
ψάλλουμε τη νύχτα του Πάσχα:

–  Νυν πάντα πληρούνται φωτός... 
Ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια 
Εορταζέτω γουν πάσα κτίσις 
Την έγερσιν Χριστού εν ῃ εστερέωται

Αλήθεια, μη μου πείτε ότι η χαρά που 
δίνεται αυτή τη νύχτα δεν τη μεταβάλ-
λει σε μία νύχτα λαμπροτέρα ημέρας! 

Η χαρά και το φως αυτής της νύχτας 
θα γίνουνε η κρυφή χαρά και το νόημα 
όλου του καιρού. Και ουκ έστι παν πρό-
σφατον υπό τον ήλιον.

Ωστόσο κάθε μέρα, κάθε στιγμή αντη-
χεί τώρα τη νικηφόρα βεβαίωση: ιδού 
καινά ποιώ πάντα. Εγώ είμι το Α και το 
Ω, η αρχή και το τέλος (Αποκ. κα΄, 56).

Με αυτή τη βεβαίωση πάντοτε στη 
καρδιά ξεχυνόμαστε να εξαγοράσουμε 
τον καιρό ως σοφοί, χωρίς να φοβόμα-
στε πλέον την πάροδο του χρόνου. Από 
εκεί θα τροφοδοτείται το βίωμα της 
μετανοίας, ο αγώνας για την κάθαρση 
από τα πάθη, η με θείο ζήλο μελέτη και 
επιτέλεση των θείων εντολών, η αγάπη 
ως μοίρασμα της ευαγγελικής ζωής και 
χαράς με τους άλλους, η υπομονή στις 
θλίψεις, η υπέρβαση της μοναξιάς, η 

ακαταίσχυντη ελπίδα μπροστά σε κάθε 
αρνητική κατάσταση, ακόμη και στο θά-
νατο. Τα πάντα είναι ευκαιρία, πάντοτε 
είναι καιρός μετανοίας, σωτηρίας και 
αγιασμού.

Τι κι αν περνούν τα χρόνια κι ασπρί-
ζουν τα μαλλιά και εξασθενίζουν οι δυ-
νάμεις; Κάθε φάση της ζωής είναι ωραι-
ότερη από την προηγουμένη, διότι μας 
βρίσκει ωριμότερους, μεγαλύτερους, πιο 
κοντά, όχι στο θάνατο –αυτός είναι πά-
ντοτε κοντά– αλλά στην πραγμάτωση 
του προορισμού μας.

Γιατί να μελαγχολούμε, όταν θυμόμα-
στε το παρελθόν; Όλες οι ωραίες στιγμές, 
όλα τα αληθινά γεγονότα, όλα τα αγαπη-
μένα πρόσωπα μένουν σαν παρακατα-

θήκη στη μνήμη του Θεού και θα μας 
δοθούν. Θα τα απολαύσουμε στο ακέραιο 
σύμφωνα με την υπόσχεσή Του. Και θριξ 
εκ της κεφαλής υμών ου μη απόλυται.

Χρόνος και Καιρός λοιπόν.
Ο Χρόνος προσφέρεται πλέον σε μας 

ως Καιρός. Σαν ένα πανί που πρέπει να 
το κεντήσουμε. Ας προχωρούμε το έργο 
μας με ζήλο και μεράκι.

2018 λοιπόν. Ας ανοίξουμε την καρ-
διά μας και ας πούμε με πίστη, ελπίδα 
και χαρά, Καιρός του Ποιήσαι τῳ Κυρίῳ. 
Κι ας αξιοποιήσουμε την κάθε ημέρα, 
την κάθε ώρα, την κάθε στιγμή, σαν να 
είναι η μοναδική ευκαιρία, να γίνει η 
ζωή Του, ζωή μας.

Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός

Ιεραποστολικοί προβληµατισµοί

Ο Χριστός έσωσε το χρόνο. Για να κατανοήσουμε 
όμως αυτό το δώρο θα πρέπει να προστρέξουμε στη 
λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Εκεί που γίνεται 
η ζωή Του ζωή μας και αγιάζεται ο χρόνος μας. 
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Με ένα συγκινητικό μήνυμά του 
από τη χώρα του Ανατέλλοντος 

Ηλίου, ο ορθόδοξος Ιερέας Δημήτριος 
Τανάκα, ο οποίος έζησε στην Ελλάδα και 
σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστρια-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναφέρεται 
στη χώρα μας λέγοντας τα εξής:

«Ἀγαπητοί μου  Ἕλληνες καὶ Ἑλλη-
νίδες, ἀγωνιζόμενοι ἐν Χριστῶ μετά παρ-
ρησίας καὶ ὑπομονῆς. Ἡ γενναιοδωρία 
σας εἶναι τόσο μεγάλη καὶ ἀνεκτίμητη. 
Αὐτό γνωρίζω πολύ καλά ἀπὸ τὴ δική 
μου ἐμπειρία. Μετά μεγάλης ἀγάπης καὶ 
ἐλεημοσύνης, ἀποδεχθήκατε όχι μόνο 
ἑμένα, ἀλλά καὶ ὅλους ὅσους ἔρχονται 
σὲ σᾶς, καλούς ή κακούς.

Ποτέ δὲν παραπονεθήκατε ἀκόμη 
καὶ ὅταν κάποιοι ξένοι ἔκαναν κάτι δυ-
σάρεστο γιὰ ἑσάς. Αὐτό ὁφείλεται στὸ 
γεγονός ὅτι ξέρετε τὶ εἶναι ἡ δικαιοσύνη. 
Ἁπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα, μας 
ἔχετε δώσει τὸ φῶς.

Ἡ Ἑλλάδα εἶναι τὸ φῶς τοῦ κό-

σμου ποὺ ἀποκαλύπτεται ἀπό τόν 
Θεό, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀπόρθητο ἀπό 
κανέναν. Εἶναι τὸ φῶς νὰ φωτίσει 
τόν κόσμο καὶ νὰ λάμψει στὶς ψυχές 
τῶν ἀνθρώπων. Αὐτό γιατί ἡ Ἑλλάδα 
ἀναφέρεται καὶ γράφεται ὠς 希臘 
στὰ Ἰαπωνικά: τὸ αἰώνιο φῶς τῆς 
ἐλπίδος. Τὸ φῶς αὐτό εἶναι τόσο λα-
μπρό καὶ φωτεινό, ποὺ κανείς δὲν 
μπορεῖ νὰ ξεφύγει ἀπό αὐτό, όπως 
αναφέρεται.

Ἄν κάποιος εἶναι πρόθυμος νὰ τὸ 
ἀποδεχθεῖ καὶ νὰ φωτιστεῖ ἀπό αὐτό, τὸ 
μυαλό καὶ ὁ νοῦς του θὰ ἀνοίξει καὶ θὰ 
δεῖ τόν κόσμο, πραγματικό καὶ ἀληθινό 
κόσμο μπροστά του. Αντίθετα, ἄν κάποι-
ος εἶναι ἀπρόθυμος νὰ τὸ ἀποδεχθεῖ, θὰ 
ἐπιστρέψει στὸ σκοτάδι, ἀκόμα καὶ μὲ 
τὰ μάτια του ανοιχτά, ἀκριβῶς ὅπως ὁ 
Πλάτων περιγράφει στήν παραβολή τοῦ 
σπηλαίου. Ἐγώ ταπεινῶς πιστεύω καὶ 
θέλω νὰ εἶμαι ἕνας ἀπὸ τοὺς φω-
τισμένους καὶ ἀφυπνισμένους ἀπὸ 
τήν Ἑλλάδα καὶ τήν Ὀρθοδοξία.

Ἡ Ἰαπωνία εἶναι μακριά καὶ ἡ 
προσευχή μου εἶναι ταπεινή. Εἶμαι 
ἁμαρτωλός καὶ ἀνάξιος Θεοῦ δοῦλος, 
ἀλλά ὅμως δὲν ἔχω καμία ἀμφιβολία. Ἡ 
Ἑλλάδα ζεῖ διότι ὁ Χριστός, ἡ Πανα-
γία καὶ οἱ Ἅγιοι πάντες εἶναι πάντα 
μαζί σας.

Κύριε καὶ Θέε μου Χριστέ, παρακαλῶ 
νὰ ἀξιώσετε ἑμένα τόν ἁμαρτωλό καὶ 
ἀνάξιο νὰ Σᾶς ἐπικαλοῦμαι καὶ νὰ πῶ:

Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθή-
τωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν 
ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες 
αὐτόν. Ἀμήν».

Πηγή: www.pronews.gr

Ιεραποστολικοί προβληµατισµοί

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΊΑΠΩΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΊΕΡΕΑ  
π. ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ ΤΑΝΑΚΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ: «ΑΠΟ ΤΗΝ  

ΑΡΧΑΊΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΊ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΔΩΣΕΊ ΤῸ ΦΩΣ»

Ο ορθόδοξος Ιερέας π. Δημήτριος Τανάκα,  
ο οποίος έζησε στην Ελλάδα και σπούδασε  

στο Ε.Κ.Π.Α
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Με μεγάλη ευλογία ξεκίνησε το 2018 
για την ενορία της Παναγίας Μυρ-

τιδιώτισσας, Αγίου Παΐσίου και Πορφυ-
ρίου στο Ρουμπάλλε – Ουγκάντας. Ο π. 
Αριστοτέλης και η πρεσβυτέρα Μαγδαλη-
νή ομολογούν ότι ζουν καθημερινά ένα 
θαύμα. Δοξάζουν και ευχαριστούν τον 
Θεό για τις ευλογίες που τους στέλνει. 
Η ενορία όλο και μεγαλώνει με τη χάρη 
του Θεού και ο αριθμός των πιστών αυ-
ξάνεται συνεχώς. Στις 6/01/2018 ημέρα 
των Θεοφανείων, μεγάλη ημέρα στην ορ-
θοδοξία, έγινε το δεύτερο μυστήριο του 
βαπτίσματος. Το μυστήριο τελέστηκε από 
τον Γέροντα, σεβασμιώτατο Ουγκάντας 
κ.κ. Ιωνά (Ionna) Λουάγκα (Lwanga) με 
τον π. Αριστοτέλη Ασήμουε τον εφημέριο 

της ενορίας, μαζί με άλλους 5 ιερείς και 
ένα διάκονο. Βαφτίστηκαν 200 άτομα τα 
οποία έλαμπαν από τη φώτιση του Αγίου 
πνεύματος και από τη χαρά που βαφτί-
στηκαν στο Όνομα του Ιησού Χριστού. 
Ήταν μια μέρα συγκίνησης, χαράς και 
ευχαριστίας στο Θεό. Ευχόμαστε στους 
νεοφώτιστους καλό φωτισμό και το Άγιο 
πνεύμα που πήραν να τους καθοδηγεί 
πάντοτε στη ζωή και να είναι παράδειγ-
μα στους άλλους ιθαγενείς της περιοχής 
Ρουμπάλλε.

ΘΕΟΦΑΝΕΊΑ ΣΤΟ ΧΩΡΊΟ ΡΟΥΜΠΑΛΛΕ ΤΗΣ ΟΥΓΚΑΝΤΑΣ
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Με τη χάρη του Θεού εορτάσθηκε φέ-
τος για πρώτη φορά το Πάσχα στο 

χωριό Ρουμπάλλε της Ουγκάντας. Χρώ-
ματα, εικόνες, αναστάσιμες λαμπάδες και 
ψαλμοί. Οι πιστοί έζησαν την πρώτη 
τους Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία 
στον πρόχειρο Ναό της Παναγίας της 
Μυρτιδιώτισσας που κατασκευάστηκε 
από Δωρεές του Ομίλου μας τον περα-
σμένο Νοέμβριο. Ο π. Αριστοτέλης Ασή-
μουε εξηγούσε με υπομονή τα τελούμενα 
που τα έβλεπαν οι πιστοί για 
πρώτη φορά. Ο π. Εμμανου-
ήλ Τσιανούκα βοήθησε τον π. 
Αριστοτέλη σ᾽ αυτό το πρώτο 
Αναστάσιμο πανηγύρι στην 
ενορία στο Ρουμπάλλε.

Μετά την θαυμαστή 
και αθρόα προσέλευση 
πολλών Ουγκαντέζων 
στην Ορθοδοξία στην νε-

οσύστατη ενορία του Ρουμπάλλε όπου 
η Ορθοδοξία ήταν άγνωστη, καθίστα-
ται επιτακτική ανάγκη ανεγέρσεως 
μόνιμου ναού γιατί ο πρόχειρος είναι 
ευάλωτος στις καιρικές συνθήκες. Εί-
θε η αγάπη των ορθοδόξων προς την 
Παναγία Μυρτιδιώτισσα και στους 
νεοφανείς αγίους Παῒσιο και Πορφύ-
ριο να συντελέσει ώστε να βρεθούν 
οι πόροι για την ανοικοδόμηση του 
αναγκαιοτάτου μόνιμου ναού.

Μία ακόμη ευλογία του Θεού ζούμε 
από τις φωτογραφίες που στέλνει 

ο π. Αριστοτέλης Ασήμουε από το Ρου-
μπάλλε της Ουγκάντας. Ο π. Αριστοτέλης 
όσο ήταν στην Ελλάδα έμαθε να ράβει 
ιερατικές στολές κοντά στην κ. Άννα 
Νίκα. Κατεβαίνοντας στην Ουγκάντα και 
βλέποντας τις μεγάλες ανάγκες του τόπου 
ξεκίνησε να ράβει αρχικά στολές για τα 
παπαδάκια της ενορίας του. Κοντά του η 
αδελφή του Κωνσταντίνα και η πρεσβυτέ-
ρα Μαγδαληνή που ξεκίνησαν να ράβουν 
και να μαθαίνουν κοντά του. Το αποτέλε-
σμα μοναδικό παρ᾽ όλη την αντικειμενική 
δυσκολία του τόπου.

Χίλιες ευχές και ευλογίες από Θεού 
στην υπέροχη διακονία αυτών των αν-
θρώπων. Ο Θεός να τους ευλογεί και να 
τους αγιάζει.

2018 ΠΡΩΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΊΟ ΡΟΥΜΠΑΛΛΕ ΤΗΣ ΟΥΓΚΑΝΤΑΣ
ΚΡΊΣΤΟ ΑΖΟΥΚΊΤΕ !!

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΊΕΡΟΡΑΦΕΊΟ ΣΤΟ ΡΟΥΜΠΑΛΛΕ ΤΗΣ ΟΥΓΚΑΝΤΑΣ
ΕΊΝΑΊ ΓΕΓΟΝΟΣ!!
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Tο Χριστός Ανέστη, ακούστηκε και στη 
Σίδη, εφέτος, για πρώτη φορά μετά 

από 96 χρόνια. Οι εκεί εγκατεστημένοι 
Ορθόδοξοι χριστιανοί, με την άδεια 
των τοπικών Αρχών, χρησιμοποίησαν 
ευρύχωρη αίθουσα του Δήμου, για 
την πρώτη τους λατρευτική Σύναξη 
την ημέρα του Πάσχα. Είχε προηγηθεί 
συνεργασία με την Ι. Μητρόπολη 
Πισιδίας, στην οποία υπάγεται η περιοχή 
και ο Οικονόμος του Οικουμενικού 
Θρόνου π. Κωνσταντίνος, αφού τέλεσε 
όλες τις Αναστάσιμες Ιερές Ακολουθίες 
στον Ι.Ναό Παναγίας Πισιδιώτισσας 
Αλάνιας, το απόγευμα της Κυριακής 
του Πάσχα, μετέβη στην γειτονική Σίδη. 
Εκεί με μεγάλη χαρά τον υποδέχτηκαν 
οι Χριστιανοί με τα πασχαλινά αυγά 
και τα παραδοσιακά ρωσσικά κέικ 
(κουλίτς) για να τα ευλογήσει. Η 
Αίθουσα διαμορφώθηκε σε προσωρινό 
Παρεκκλήσιο και τελέστηκε ο Εσπερινός 
της Αγάπης. Η ιερή συγκίνηση και η 
χαρά έκδηλη στα πρόσωπα όλων. 
Ο Αναστάς Κύριος ας ευοδώσει τις 
προσπάθειες για την καθιέρωση 
τακτικών θείων Λειτουργιών και στην 
πόλη αυτή της Παμφυλίας, η οποία ἐπί 
αιώνες ήταν Έδρα Μητροπόλεως.

Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα

ΠΑΣΧΑ ΚΑΊ ΣΤΗ ΣΊΔΗ

Εφέτος με ιδιαίτερη χαρά εόρτασαν 
το Άγιο Πάσχα οι Ορθόδοξοι στην 

Αττάλεια. Από ημέρες πριν τα παιδιά 
του νεοσύστατου Κατηχητικού στόλισαν 
με πολύ ενθουσιασμό τους χώρους 
του Ενοριακού Κέντρου. Πριν δε την 
Ανάσταση από το χέρι του Ιερέα τους, 
π. Μιχαήλ είχαν λάβει όλα τα παιδιά 
τις κόκκινες πασχαλινές λαμπάδες, 
δώρο από Ενορία της Ελλάδος, με 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΊΑ
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Για τρίτη χρονιά οι Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί της Αλάγιας (σημ.Alanya). 

εόρτασαν το Άγιο Πάσχα στον Ι.Ν. 
Παναγίας Πισιδιώτισσας. Τα αισθήματα 
συγκινήσεως, χαράς και ευγνωμοσύνης 
προς τον Αναστάντα Χριστόν, δεν 
περιγράφονται! Παραθέτουμε επιλεκτικά 
φωτογραφίες από την Ιερή Τελετή της 
Αναστάσεως και την Αναστάσιμη Θεία 
Λειτουργία.

Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΑΓΊΑ

την οποία από ετών έχουν συνάψει 
πνευματικούς δεσμούς αγάπης. Τη 
νύχτα της Αναστάσεως, με πόση χαρά, 
πρώτα τα παιδιά , έσπευσαν όλοι οι 
πιστοί να λάβουν το άγιο Φως του 
Αναστάντος Χριστού, από τη λαμπάδα 
του Ιερέα τους.

Πηγή: http://alanya-orthodox.com



18 Δραστηριότητες του Οµίλου µας

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΊΑΣ ΦΊΛΟΘΕΗΣ ΑΘΗΝΑΊΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΊΔΑΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος στις 18 Φεβρουαρίου 

γιορτάσθηκε πανηγυρικά η μνή-
μη της Αγίας Φιλοθέης, στο ομώ-
νυμο παρεκκλήσι του Συλλόγου 
μας, Τρυγόνος 3 στην Κυψέλη, με 
μεγάλη προσέλευση δωρητών και 
μελών του Π.Χ.Ο.Ο.Ι., τόσο στον 
Εσπερινό όσο και στη Θεία Λει-
τουργία μετ᾽ αρτοκλασίας. Μέ-
λη της χορωδίας της Ορφανικής 
Στέγης «Αγία Ταβιθά» έψαλλαν 
βυζαντινούς ύμνους. Τελέστηκε 
μνημόσυνο του ιδρυτή της Ιερα-
ποστολής του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. κυρού 
Κωνσταντίνου και όλων των 
κεκοιμημένων συνεργατών του 
Ομίλου. Μετά το πέρας της Θείας 
Λειτουργίας παρετέθη δεξίωση 
στο χώρο εκδηλώσεων του Ομί-
λου μας. Η Αγία Φιλοθέη με τις 
πρεσβείες της να σκεπάζει τον 
Όμιλό μας ώστε να συνεχίζονται 
άοκνα και καρποφόρα οι ποικίλες 
ιεραποστολικές δράσεις του προς 
δόξαν Θεού. 

Με κατάνυξη παρακολουθούν την Θ. Λειτουργία
οι συνεργάτες του Ομίλου

Στιγμιότυπο από την Θεία Λειτουργία μετ᾽ αρτοκλασίας

Μνημόσυνο κεκοιμημένων συνεργατών 
του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Δεξίωση των συμμετεχόντων στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 25ης ΜΑΡΤΊΟΥ 

Στις 25 Μαρτίου 2018 στην αίθουσα 
του Συλλόγου μας, οδός Τρυγόνος 

3 στην Κυψέλη, πραγματοποιήθηκε εκ-
δήλωση για τον Ευαγγελισμό της Θε-
οτόκου και την Εθνική μας επέτειο. Η 
συγγραφέας κα Ελίνα Μαστέλλου-

Γιαννάκενα μίλησε με θέμα: «Ο 
Μεγάλος Ξεσηκωμός του Γένους 
1821, αναφορά στην συμμετοχή 
των γυναικών». Επίσης η νεανική 
χορωδία του Ομίλου μας διάνθισε τη 
γιορτή με πατριωτικά τραγούδια.

Απαγγελία στην εκδήλωση από την δ. Μόνικα Παππά  «Το κρυφό Σχολειό»Η συγγραφέας κα Ελίνα Μαστέλλου - Γιαννάκενα

στο βήμα του Ομίλου μας αναπτύσσει 

με γλαφυρότητα το θέμα της

Η νεανική χορωδία του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. έδωσε για άλλη μια φορά το παρόν 
στην εκδήλωση με πατριωτικά τραγούδια



2020 Δραστηριότητες του Οµίλου.Ορθόδοξη Ιεραποστολή στη Σουµάτρα

ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ 
ΠΑΘΗ, ΧΡΊΣΤΕ

ΑΝΟΊΧΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΊΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΣΟΥΜΑΤΡΑ
 Στιγμιότυπα από την  Μεγάλη Εβδομάδα
και τον εορτασμό της   Ανάστασης του Κυρίου    
   μας στην Ορθόδοξη  ενορία του Αγίου 
 Δημητρίου στη πόλη  Μεντάν στη Σουμάτρα. 
     Ο π. Χρυσόστομος  Μανάλου με ιθαγενείς
       ιερείς εργάζονται  άοκνα για να διαδοθεί 
  το Σωστικό Μήνυμα  του Αναστάντος Χριστού 
             στην μακρινή  Ινδονησία.
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ΑΝΟΊΧΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΊΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΣΟΥΜΑΤΡΑ
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ΧΡΊΣΤΟΣ
ΑΝΕΣΤΗ

 Στιγμιότυπα από την  Μεγάλη Εβδομάδα
και τον εορτασμό της   Ανάστασης του Κυρίου    
   μας στην Ορθόδοξη  ενορία του Αγίου 
 Δημητρίου στη πόλη  Μεντάν στη Σουμάτρα. 
     Ο π. Χρυσόστομος  Μανάλου με ιθαγενείς
       ιερείς εργάζονται  άοκνα για να διαδοθεί 
  το Σωστικό Μήνυμα  του Αναστάντος Χριστού 
             στην μακρινή  Ινδονησία.
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Προγνωρίζοντας ο Θεός την πτώση 
των πρωτοπλάστων, επινοεί τον 

γάμο και την ανάγκη της αμοιβαίας πα-
ρηγοριάς τους. Πριν την έξοδο από την 
παραδείσια ζωή οι πρωτόπλαστοι ζούσαν 
παρθενική ζωή. Από τη στιγμή της παρά-
βασής τους χάνουν το ένδυμα της θεϊκής 
δόξας κι αποκτούν την ασθένεια της έλ-
λειψης της αυτάρκειας. Ούτε ο άνδρας 
ούτε η γυναίκα είναι αυτάρκης. Και 
των δύο η φύσις είναι ανεπαρκής. 
Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Γι 
αυτό δημιουργήθηκε ο γάμος ώστε 
εκείνο που λείπει από τον ένα να 
συμπληρώνεται από τον άλλον. Η 
γέννηση των παιδιών, η τεκνογονία 
είναι πολύ μεγάλη παρηγοριά λόγω 
της θνητότητας των ανθρώπων. Όλοι 

έβλεπαν και βλέπουν μέσω της γέννησης 
την διαδοχή της ζωής και αυτό λειτουργεί 
ως ελπίδα μέσα σε ένα κόσμο που φθίνει.

Κατά πόσο όμως το ζευγάρι προ-
χωράει συνειδητοποιημένο σε γάμου 
κοινωνία και ποια προετοιμασία γίνε-
ται ως αναφορά στην απόφασή τους 
για την απόκτηση παιδιών; Συνήθως 
λειτουργεί μόνο το συναίσθημα και η 

επιθυμία. Βασική προϋπόθεση αυτών 
είναι να υπάρχει η αυτογνωσία. Ποιός 
είμαι, που βαδίζω, μπορώ να σηκώσω 
την ευθύνη των καταστάσεων; Μπορώ 
να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες που θα 
προκύψουν και δεν υπολόγιζα; Μπορώ 
να αντιμετωπίσω την προσωπικότητα 
του άλλου με σεβασμό και να αποδεκτώ 
το διαφορετικό; Επίσης, προϋπόθεση 
βασική ενός γάμου είναι, όταν τίθεται 
σε αυτόν σαν κανόνας επιτυχίας όχι ο 
πλούτος, αλλά η αρετή. Όχι η εξωτερική 
ομορφιά, αλλά η εσωτερική. Ευλάβεια 
ψυχής, καλοσύνη, σύνεση, φόβος Θεού, 
θυσιαστικό φρόνημα, συγχωρητικότητα. 
Ακόμη, μια βασική προϋπόθεση του γά-
μου και της τεκνογονίας είναι η διάθεση 
του ατόμου για διαρκή ψυχοπνευματική 

ωρίμανση. Να μπορέσει να ξεφύγει από 
το γνωστό εγωιστικό πλαίσιο «εγώ έτσι 
είμαι κι αν αρέσω». 

Η γέννηση σαν γεγονός είναι φυσιο-
λογικό. Στην ανατροφή των παιδιών μας 
κρινόμαστε όλοι, γονείς και παππούδες. 
Οι πρώτες κιόλας βάσεις στην ανατροφή 
του παιδιού μπαίνουν από την περίοδο 
του θηλασμού. Όταν το παιδί θηλάζει 

Δραστηριότητες του Οµίλου µας

ΤΑ ΠΑΊΔΊΑ, ΟΊ ΓΕΡΟΝΤΑΔΕΣ ΜΑΣ...
Στα πλαίσια των συναντήσεων των νέων ζευγαριών που διοργανώνει ο Όμιλός μας, 

οργανώθηκε εκδήλωση την Κυριακή 11 Μαρτίου, όπου η Θεολόγος κα Αφροδίτη 
Κορναράκη, ανέπτυξε το θέμα: «Τα παιδιά, οι γεροντάδες μας…», παραθέτουμε περίληψη.

Προϋπόθεση βασική ενός γάμου είναι, όταν τίθεται 
σε αυτόν σαν κανόνας επιτυχίας όχι ο πλούτος, αλλά η 
αρετή. Όχι η εξωτερική ομορφιά, αλλά η εσωτερική. Ευ-
λάβεια ψυχής, καλοσύνη, σύνεση, φόβος Θεού, θυσιαστι-
κό φρόνημα, συγχωρητικότητα. Ακόμη, μια βασική προ-
ϋπόθεση του γάμου και της τεκνογονίας είναι η διάθεση 
του ατόμου για διαρκή ψυχοπνευματική ωρίμανση.



23
μητρικό γάλα, θηλάζει αγάπη και 
σιγουριά. Ο θηλασμός ευνοεί την 
άνθηση πολλών αρετών και πνευ-
ματικών δυνάμεων, σύμφωνα με τον 
Άγιο Παΐσιο. Το αντίθετο, δημιουργεί 
κακόκεφα, ανασφαλή και φοβισμένα παι-
διά. Για χάρη λοιπόν αυτών των μικρών 
υπάρξεων ξεκινά με τη γέννησή τους η 
υπομονή, ο αγώνας, η θυσία. Όταν βα-
πτιστεί το παιδί ο Θεός διαθέτει έναν 
άγγελο για να το προστατεύει, εκτός από 
τους γονείς του. Όταν υπάρχει πίστη 
στον Θεό, οι γονείς για χάρη των 
παιδιών τους ασκούνται στην πνευ-
ματική ζωή και με αυτό τον τρόπο 
μπορούν να τα βοηθήσουν πνευμα-
τικά όταν τα ελαττώματα τους είναι 
ακόμα μικρά. Εάν από μικρά γεμίσουν 
με Χριστό και να ξεφύγουν λίγο, λόγω 
ηλικίας ή κακών συναναστροφών, πάλι 
θα συνέλθουν. Εάν τα εμπιστευτούν στον 
Θεό, τότε ο Θεός είναι υποχρεωμένος 
Εκείνος να τα φροντίσει για πράγματα 
που ανθρωπίνως αδυνατούν οι γονείς. 
Εκεί βλέπουμε μεγάλα θαύματα. Όταν 
όμως πιστοί γονείς ενώ υπάρχει Θεός 
φέρονται σα να μην υπάρχει, σαν να μην 
υπάρχει φύλακας άγγελος, τότε εμποδί-
ζουν την θεία επέμβαση. Πολλές φορές 
έχουμε τη ψευδαίσθηση ότι εμπιστευό-
μαστε τον Θεό και περιμένουμε τα δεδο-
μένα. Αγχωνόμαστε, και αγωνιούμε ενώ 
λείπει η ταπείνωση και η προσευχή. Τότε 
δε λειτουργεί ο Θεός.

Για χάρη των παιδιών πέφτουμε 
στα γόνατα και μιλάει η ψυχή, γι-
νόμαστε καλύτεροι εμείς, και αναθέ-
τουμε στην Παναγία μας εκείνη να 
τα βαστά από το χέρι. Όπως τονίζει 
και ο Άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος 
ο σκοπός της χριστιανικής αγωγής 
είναι η διαμόρφωση του παιδιού σε 
εικόνα Θεού σε πορεία αγιαστική. 
Αλλά πώς μπορεί κάποιος να διδάξει για 
κάτι για το οποίο δεν αγωνίζεται ο ίδιος; 

Η πνευματική πορεία είναι ένας αγώνας 
του ανθρώπου που διεξάγεται δια βίου, 
στην αρχή «ετεροαγωγή», καθοδήγηση 
δηλαδή από τους γονείς και στη συνέ-
χεια ως «αυτοαγωγή» όπου ταυτίζεται 
ο παιδαγωγός με τον παιδαγωγούμενο. 
Δηλαδή ο γονιός με το παιδί. Συνήθως 
οι γονείς μπορεί να εφαρμόζουν και 
λανθασμένη παιδαγωγική αλλά και να 
λειτουργούν και ως αρνητικά πρότυπα. 
Κατά τον μεγάλο πατέρα της Εκκλησί-
ας μας, ο Θεός οργάνωσε κατά τέτοιο 
τρόπο την παιδευτική λειτουργία των 
γονέων ώστε να κατευθύνεται από την 
φύση και την στοργή των γονέων. Όταν 
σφάλουν τα παιδιά οι γονείς πρέπει 
να αντιδρούν ήπια και να τα συγχω-
ρούν. Την ώρα της τρικυμίας και της 
φουρτούνας θα πρέπει ο γονιός να 
ασκεί την αρετή της σιωπής και της 
προσευχής. Ο Όσιος Νείλος το επιβε-
βαιώνει λέγοντας «όπως η όραση είναι 
ανώτερη από όλες τις αισθήσεις έτσι και 
η προσευχή είναι η πιο θεία από όλες 
τις αρετές». Μερικές φορές οι γονείς νο-
μίζουν ότι με το ζόρι θα κάνουν καλά 
παιδιά. Μπαίνει ο εγωισμός και μιλούν 
με αγανάκτηση ενώ θέλει ψυχραιμία 
και με το καλό. Να τους καλλιεργούν το 
φιλότιμο και οι μητέρες να ζορίζονται 
στη προσευχή και όχι να ζορίζουν τα 
παιδιά. Με διάκριση οι γονείς να μα-
θαίνουν τα παιδιά να προσεύχονται 
από μικρά, διότι με τις προσευχές 
των παιδιών γίνονται θαύματα. Δεν 
υπάρχει ηλικία που να μην έχει αγώνα, 
ιδρώτες και πόνο. Η ένταση του αγώνα 
όμως είναι διαφορετική σε κάθε ηλικία.

Η αγωγή των εφήβων είναι δύσκολη, 
γιατί η ηλικία είναι επαναστατημένη και 
το μυαλό τους θολό, λείπει και η εμπειρία 
των μεγάλων και το περιβάλλον δε βοηθά. 
Δεν υπάρχει πραγματικά τραγικότερο 
πλάσμα από το ακυβέρνητο, απρο-
στάτευτο, ακαθοδήγητο παιδί. Αγωνι-

Δραστηριότητες του Οµίλου µας
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ούν οι γονείς πολλές φορές να βρουν ένα 
ψυχολόγο για τα παιδιά, ενώ τα παιδιά 
δεν θέλουν ψυχολόγο… Γονείς θέλουν! 
Ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης έλεγε στους 
γονείς: «λίγο αν ποτιστούν τα παιδιά με 
ευλάβεια, δεν έχουν ανάγκη μετά».

Πρόβλημα είναι όταν άλλο πράττουμε 
εμείς και άλλο ζητάμε από τα παιδιά. Ο 
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συμβου-
λεύει τον διδάσκαλο γονέα να στραφεί 
στον εσώτερο πνευματικό και ψυχικό 
του κόσμο και να εργαστεί σε επίπεδο 
αυτοσυνειδησίας και αυτογνωσίας αλ-
λά και ασκητικούς τρόπους «αυτοαγω-
γής». Ο διδάσκαλος πρώτα στον εαυτό 
του πρέπει να είναι διδάσκαλος… Έναν 
άντρα δεν τον κάνει πατέρα μόνο το ότι 
συνετέλεσε στην γέννηση ενός παιδιού 
ούτε και η βιολογική κυοφορία κάνει μια 
γυναίκα μητέρα. Το σπίτι πρέπει να είναι 
εκκλησία, να λειτουργεί με ηρεμία και 

γαλήνη, αλλά και δοξολογία και εμπι-
στοσύνη στο Θεό.

Οι δυσκολίες που υπάρχουν στην 
οικογένεια, αναγκάζουν με την καλή 
έννοια όσους θέλουν να ζήσουν πνευμα-
τικά να βρίσκονται σε εγρήγορση. Η ζωή 
των Χριστιανών είναι σταυρική. Χωρίς 
την Σταύρωση δεν υπάρχει Ανάσταση. 
Θέλουμε το παιδί μας να γίνει καλό; 
Ας ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. 
Δεν το πιέζουμε, δεν το εξαναγκά-
ζουμε, του το δείχνουμε. Το παιδί νι-
ώθει την ευτυχία μας και ακολουθεί, 
να δίνουμε χρόνο στο παιδί μας και 
να του αφιερώνουμε στιγμές όσο και 
αν αυτό απαιτεί θυσία, για να μην 

βρεθεί κάποιος άλλος να το κάνει 
αυτό. Ρωτάω συχνά τα παιδιά αν τους 
αρέσει να τους βάζουν οι γονείς τους 
όρια. Την πρώτη φορά που ρώτησα η 
έκπληξή μου ήταν μεγάλη καθώς μου 
είπαν ότι το ήθελαν. Στην ερώτηση γιατί 
το θέλουν, απάντησαν ότι έτσι αισθάνο-
νται ότι οι γονείς τους νοιάζονται για 
αυτά. Άρα να μην φοβόμαστε να τους 
βάζουμε γραμμές, αλλά να είμαστε αλη-
θινοί και να λέμε συχνά ότι τα αγαπάμε.

Ο Χριστιανός γονιός κυριαρχεί-
ται συχνά από την συμπεριφορά της 
διψυχίας. Με το ένα πόδι στο χώρο 
της εκκλησίας και με το άλλο στη 
κοσμική πραγματικότητα. Δημιουργεί 
μια ιδεατή εικόνα η οποία καμία σχέ-
ση δεν έχει με την αλήθεια. Πρέπει να 
εργαστεί ο γονιός με τον εαυτό του, να 
ξεφύγει από την πλασματική εικόνα του 
πως πιστεύει πως είναι ή αισθάνεται ότι 

θα μπορούσε να είναι. Εάν όμως έχου-
με το θάρρος να κοιταχτούμε μπροστά 
στο καθρέπτη άραγε θα δούμε αυτό που 
επιθυμούμε;

 Ο γάμος και η γέννηση των παιδιών 
μας πρέπει να αποτελέσουν καθρέπτες 
του εαυτού μας διότι η ευθύνη μας δεν 
σταματά στο εγώ αλλά συνεχίζεται στο 
εμείς. Τα παιδιά δεν είναι κτήμα μας, 
είναι εικόνες του Θεού που μας τις 
εμπιστεύτηκε για να τις οδηγήσουμε 
στην ομοίωση. Ο διαρκής προσωπικός 
πνευματικός αγώνας μας είναι μονό-
δρομος!

Αφροδίτη Κορναράκη
Θεολόγος

Δραστηριότητες του Οµίλου µας

Έναν άντρα δεν τον κάνει πατέρα μόνο το ότι συνετέ-
λεσε στην γέννηση ενός παιδιού ούτε και η βιολογική 
κυοφορία κάνει μια γυναίκα μητέρα. Το σπίτι πρέπει 
να είναι εκκλησία, να λειτουργεί με ηρεμία και γαλήνη, 
αλλά και δοξολογία και εμπιστοσύνη στο Θεό.
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1. Πάτερ Ιωνά, ποιοι λόγοι σας 
οδήγησαν να μεταβείτε στην Ταϊβάν 
για Ιεραποστολή; 

Νομίζω ότι ο ιεραπόστολος υπα-
κούει στην Eκκλησία. Η Eκκλησία 
λοιπόν δηλαδή ο αείμνηστος ηγού-
μενος της μονής Γρηγορίου, ο μα-
καριστός π. Γεώργιος με έστειλε 
στην Ταϊβάν, επειδή με ζήτησε και ο 
επίσκοπος της περιοχής, αλλά και άλλοι 
επίσκοποι του ζήτησαν να πάω εκεί. Φυ-
σικά το ήθελα κι εγώ πάρα πολύ. Στην 
Ταϊβάν και όχι στην Κίνα διότι η Ταϊβάν 
είναι ελεύθερη και δημοκρατική χώρα 
και δεν έχει κανένα πρόβλημα με την 
θρησκευτική ελευθερία, ενώ στην Κίνα 
απαγορεύεται αυστηρά η ιεραποστολή. 
Είναι απίστευτα λυπηρό το ότι δεν εί-
χαμε αναπτύξει ιεραποστολή, στην με-
γαλύτερη χώρα του κόσμου. 

2. Συνδέουμε συνήθως την Ιερα-
ποστολή με τη φτώχεια της Αφρι-
κής. Η Ταϊβάν είναι κέντρο τεχνο-
λογίας και ανεπτυγμένη οικονομικά 
και πολιτιστικά, χώρα. Ποιες οι ιδι-
αιτερότητες; 

Ναι, η Ταϊβάν είναι τελείως διαφο-
ρετική. Θα σας πω μερικά χαρακτη-

ριστικά εν συντομία, διότι είναι αδύ-
νατον να περιγραφθεί ένας τεράστιος 
πολιτισμός, σε λίγες γραμμές. Εδώ δεν 
υπάρχουν φτωχοί, εγώ είμαι φτω-
χός. Εδώ όλοι δουλεύουν και μάλιστα 
πολλές φορές και δεύτερη δουλειά. Από 
την μια πλευρά μια απίστευτη τεχνο-
λογική εξέλιξη. Θα γνωρίζετε φυσικά 
ότι τα περισσότερα κομπιούτερ που 
κυκλοφορούν στην Ελλάδα κατασκευ-
άζονται στην Ταϊβάν. Από αυτό μπο-
ρείτε να καταλάβετε. Επιπλέον υπάρχει 
μια έκρηξη στην βιοτεχνολογία, και 
γενικά σε κάθε μορφή τεχνολογίας. Οι 
άνθρωποι εδώ βρίσκονται σε ένα παρά-
ξενο σταυροδρόμι. Από την μια πλευρά 
έχουν σπουδάσει κατά συντριπτική 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΊΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟ 
ΣΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ π. ΊΩΝΑ ΜΟΥΡΤΟ

Ο πατήρ Ιωνάς Μούρτος, έλληνας ιεραπόστολος, βρίσκεται στην Ταϊβάν περίπου 
δύο δεκαετίες. Από την πρώτη λειτουργία στο μικρό δωμάτιο ενός λαϊκού ξενοδοχεί-
ου, στην ισόγεια αίθουσα νηπιαγωγείου που έγινε εκκλησία, στο διαμέρισμα του 4ου 
ορόφου σε προάστιο της Ταϊπέι που ξεχειλίζει από πιστούς, κατάφερε να κάνει γνωστή 
την Ορθοδοξία στην πύλη της Κίνας. Μετάφρασε στα κινεζικά σημαντικότατα κείμενα 
της ορθόδοξης πνευματικότητας, δηλώνει «παρών» μέσω του διαδικτύου σε όλο τον 
κινεζόφωνο κόσμο, ενώ μεταδίδει κάθε Κυριακή ζωντανά την Θεία Λειτουργία και το 
κήρυγμά του στα κινεζικά σε χιλιάδες Κινέζους όπου γης.

Ο πατήρ Ιωνάς σε ακολουθία Αναστάσεως
στον «ναό» νηπιαγωγείο της Ταϊβάν
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πλειοψηφία σε κάποιο πανεπιστή-
μιο και αναπτύσσουν τεχνολογία και 
από την άλλη πλευρά έχουν τις πα-
λιές κινεζικές παραδόσεις. Οι κινέζοι 
βασικά δεν πιστεύουν στην έννοια του 
θεού όπως εμείς.

Αντίθετα εκείνο που πιστεύουν, εί-
ναι μόνο η φύση και μάλιστα ως 
δυνάστης. Από την αρχαιότητα, πα-
ρατηρούν την αλλαγή, πχ. του καιρού, 
της υγείας και φυσικά της ανθρώπινης 
ζωής. Εάν μπορούσα να χρησιμοποι-
ήσω μια παρομοίωση από την θεωρία 
συστημάτων, οι κινέζοι θεωρούν τη ζωή 
τους και το σύμπαν, θα λέγαμε, σαν ένα 
μαύρο κουτί, μέσα στο οποίο υπάρχουν 
πολλοί οι μηχανισμοί της ζωής, τους 
οποίους βέβαια δε γνωρίζουμε. Εκείνο 
όμως που γνωρίζουμε είναι η έξοδος 
από το κουτί, δηλαδή αν είμαι υγιής, αν 
έχω χρήματα, πως πάει η ζωή μου και 

τα λοιπά. Γνωρίζουμε επίσης και μερικές 
εισόδους, δηλαδή πως είναι ο καιρός 
τώρα ποια είναι η κατάσταση μου τώρα. 
Εκείνο λοιπόν που πιστεύουν, είναι ότι, 
ενώ δεν γνωρίζουμε τους μηχανισμούς 
της ζωής, εντούτοις εάν αλλάξουμε λίγο 
την είσοδο, μπορούμε να επηρεάσου-
με την έξοδο. Πως γίνεται αυτό; Μέσω 
της μαντείας, του fortune telling. 

Συνεπώς ο χρόνος που γεννηθήκα-
τε, οι συνθήκες που αντιμετωπίζετε 
τώρα ακόμα και ο καιρός είναι όλα 
συνδεδεμένα και ο ειδικός θα σας 
πει τι πρέπει να αλλάξετε λίγο, για 
να αλλάξει η ζωή σας, να γίνει κα-
λύτερη δηλαδή πιο προσοδοφόρα, 
ή τουλάχιστον να αποφύγετε μια 
καταστροφή.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοι-
χείο είναι η έλλειψη της έννοιας του 
προσώπου όπως το εννοούμε εμείς μέ-
σα την ορθόδοξη πίστη, αλλά και από 
την ελληνική παράδοση. Εάν όμως δεν 
γνωρίζουν την έννοια του προσώπου, 
πώς να διδάξεις τον θεό ο οποίος είναι 
τρία πρόσωπα;

Γι’ αυτό πολύ χαρακτηριστική εί-
ναι εδώ η έννοια της υπακοής δη-
λαδή όλοι υπακούουν στον ανώτερο. Η 
κοινωνία είναι σε μια πυραμίδα με τον 

αυτοκράτορα και όλους τους 
από κάτω. Γι᾽ αυτό η κοινω-
νία είναι κατά κάποιο τρόπο  
–επιτρέψτε μου–, σαν τη θά-
λασσα, δηλαδή, απέξω βλέπου-
με την επιφάνεια, τις σύγχρο-
νες έννοιες κριτικής σκέψης, 
φιλοσοφίας κτλ., αλλά στο βυ-
θό είναι οι παλιές κινέζικες έν-
νοιες, το κράτος δουλεύει σαν 
ρολόι, παρά το ότι στο βάθος 
οι άνθρωποι σε πολλά θέματα 

σκέπτονται όπως στο παρελθόν. 
Εν συντομία αναφέρω ένα χαρα-

κτηριστικό, την έλλειψη ερωτήσεων 
δηλαδή από το νηπιαγωγείο μέχρι να 
τελειώσει το πανεπιστήμιο θεωρείται 
αγένεια να ρωτάτε δε ρωτάει κανείς. Αυ-
τό βέβαια έχει τεράστια σημασία για την 
ανάπτυξη κριτικού πνεύματος. Οι κινέ-
ζοι περισσότερο απομνημονεύουν 

Συνέντευξη στο περιοδικό µας

Μεγάλη Παρασκευή στην Ταϊβάν



27
πάρα σκέφτονται κριτικά, λόγω και 
του ότι οι κινεζικοί χαρακτήρες είναι 
ζωγραφικοί. Αυτό βέβαια έχει τεράστιες 
επιπτώσεις, διότι δεν έχει σημασία για 
αυτούς η απόλυτη ακρίβεια σε ορισμούς. 
Δηλαδή ένα πράγμα μπορεί να είναι Α 
και να μην είναι Α ταυτόχρονα, σωστό 
και λάθος ΔΕΝ είναι αντίθετα…. που βέ-
βαια είναι τελείως διαφορετικό από τον 
τρόπο που σκεφτόμαστε εμείς, και έχει 
και συνέπεια το ότι λίγο πολύ όλες οι 
θρησκείες είναι ίδιες. 

3. Κατά πόσο ικανοποιεί τις καρ-
διές τους αυτή η διαφορετική μορφή 
θρησκευτικότητας εφόσον η θρη-
σκεία του Βουδισμού και Ταοϊσμού 
και η λατρεία των προγόνων τους 
είναι βαθιά ριζωμένες στη χώρα αυ-
τή; Υπάρχουν στοιχεία προσέγγισης 
με την πίστη μας;

Είναι δύσκολο να εκφράσω πολύ 
σύντομα τόσο βασικές έννοιες όπως 
ρωτάτε αλλά θα προσπαθήσω. Ο κινέ-
ζικος βουδισμός δεν είναι όπως ο 
κλασσικός βουδισμός όπως ανέφερα 
και προηγουμένως αλλά είναι κάτι 
λίγο απ’ όλα. Δηλαδή για τον Κινέζο, 
μπορείτε να είστε λίγο βουδιστής και 
λίγο ταοϊστής ακόμα και χριστιανός. Η 
βασική θρησκεία των είναι ο σεβα-
σμός και ο φόβος των νεκρών.

Δηλαδή εάν πεθάνει ο πατέρας σας, 
η μία ψυχή του πηγαίνει κάπου και ένα 
κομμάτι της άλλης παραμένει στο σπίτι 
εκεί που είναι σε χαραγμένο το όνομά 
του σε ένα ξύλινο πίνακα. Εκεί προσφέ-
ρεται θυσίες εις ένδειξη σεβασμού στην 
ψυχή του. Αλλά αυτές οι θυσίες και ιδι-
αίτερα το να κάψετε κάποια χαρτιά που 
είναι φωτοτυπίες από χρήματα, είναι 
απαραίτητα για την ζωή μετά θάνατον. 
Διότι χρειάζεται χρήματα όπως άλλωστε 

και εδώ χρειαζόμαστε χρήματα. Εάν δεν 
φροντίζετε για την ψυχή και για τις 
απαραίτητες θυσίες, η ψυχή είναι σα 
να μην έχει χρήματα, πεινάει, και 
έτσι θα γίνει πεινασμένο φάντασμα 
και θα κυκλοφορεί στο σπίτι σας και 
θα προκαλεί πολλά προβλήματα. Δη-
λαδή το βασικό στοιχείο είναι ο φόβος 
και όχι αγάπη, και για τους πεθαμένους. 

Βέβαια μετά από κάποιο χρόνο η ψυ-
χή μπορεί να μετενσαρκωθεί σε κάποιο 
άλλο πρόσωπο σ’ αυτή τη ζωή. Τότε, θα 
μου πείτε, σε ποιον προσφέρουν τις 
θυσίες; Αφού ο άνθρωπος τους μετεν-
σαρκώθηκε. Εδώ έρχεται η κινεζική λο-
γική που δεν είναι, ναι ή όχι, αληθές η 
ψευδές. Θα συνεχίσουν να προσφέρουν 
θυσίες ανεξάρτητα αν αυτό είναι παρά-
λογο. Δηλαδή η λογική και πάλι είναι 
fuzzy, δηλαδή με πολλές τιμές.

Η ορθοδοξία όμως μπορεί να τους 
ικανοποιήσει πολύ περισσότερο και 
αυτό κηρύσσω εδώ. Εμείς αγαπάμε 
τους νεκρούς πολύ περισσότερο και 
με πολύ καλύτερο τρόπο από τους 
κινέζους και εκπλήττονται, όταν το 
ακούνε ή το διαβάζουν στο internet. 
Διότι εμείς, ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουρ-
γία, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει θάνατος, 
ότι οι κεκοιμημένοι (όχι νεκροί) είναι 
μέλη της εκκλησίας, ακόμα και ότι ού-
τε ο θάνατος μπορεί να μας χωρίσει 
από αυτούς, διότι μας ενώνει η αγάπη 
του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός που τον 
κοινωνούμε. Έπειτα έχουμε τα μνη-
μόσυνα. Κάθε Σάββατο είναι αφι-
ερωμένο στους μεταστάντες. Αυτά 
είναι καινούργια για τους κινέζους 
και τους αρέσουν πάρα πολύ, διότι 
οι προτεστάντες εδώ δεν τους επι-
τρέπουν καν να προσεύχονται για 
τους πεθαμένους.

Συνέντευξη στο περιοδικό µας
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Ένα άλλο χαρακτηριστικό κοινό 

εκ πρώτης όψεως με το βουδισμό εί-
ναι το πρόβλημα του πόνου. Κι εμείς 
συμφωνούμε με τον Βούδα ότι στη 
ζωή όλα είναι πόνος μόνο που εμείς 
δίνουμε διαφορετικό τρόπο πώς να 
ξεπεράσουμε τον πόνο. Για τον Βούδα 
ο τρόπος είναι σιγά-σιγά να κόψεις κάθε 
δεσμό, Κάθε επιθυμία ώστε να μην έχεις 
προσκόλληση, και τελικά θα χαθείς θα 
σβήσεις και έτσι θα σβήσει και ο πόνος. 
Ενώ εμείς λέμε ότι όχι μόνο δεν πρέπει 
να κάνεις αυτά που λένε, αλλά αντίθετα 
να αγαπάς με όλη τη δύναμη της ψυχής 
σου με την αγάπη του θεού να ενώνεσαι 
με τα πάντα και όταν ενώνεσαι με τα 
πάντα κυρίως μέσω της θείας ευχαριστί-
ας, και της προσευχής τότε βρίσκεις την 
χαρά της αναστάσεως, και την ευλογία 
της Αγίας Τριάδος. Ο Χριστός όχι μόνο 
δεν απέφυγε τον πόνο, αλλά αντίθετα, 
πήρε επάνω του όλο τον πόνο από την 
αρχή μέχρι το τέλος του κόσμου. Αυτό 
είναι κάτι καινούργιο για τους κινέζους. 

Με τον ταοϊσμό επίσης, επειδή 
είναι βασικά λατρεία της φύσεως και 
προσπάθεια για την αθανασία και για 
την υπέρβαση του θανάτου με διάφορες 
μαγικές κυρίως τελετές. Θα λέγαμε ότι 
έχουμε κάποιο φαινομενικά κοινό στόχο 
όμως η αθανασία για εμάς είναι ένωση 
με το Χριστό και με την εκκλησία και 
φυσικά η ανάσταση. Και βέβαια χωρίς 
να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία της φύ-
σης βιάζοντάς την, διότι η φύση δεν μας 
οδηγεί στο θεό κατευθείαν αλλά ο θεός 
διασώζει την φύση. Εμείς αγιάζουμε την 
φύση, ίσως να βλέπατε τις ομιλίες μας 
στο ιντερνέτ για τα Θεοφάνεια.

Επιπλέον η διδασκαλία της ανα-
στάσεως που είναι κεντρική στην 
ορθόδοξη εκκλησία, λείπει από τους 

κινέζους και τώρα σιγά-σιγά αρχί-
ζει να γίνεται γνωστή. Για τον κινέζο 
δεν έχει κανένα νόημα η ανάσταση. Για 
τον βουδιστή υπάρχει η μετεμψύχωση. 
Όμως όπως είπαμε δεν υπάρχει έννοια 
του προσώπου, συνεπώς εγείρεται, το θε-
μελιώδες ερώτημα (θεωρούμενο αγενές) 
στο βουδισμό. Τελικά ποιος μετεμψυχώ-
νεται; Εδώ για το βουδισμό δεν υπάρχει 
απάντηση. Θα σας έλεγα την κλασσική 
θεωρία του Ναγκαρτζούνα, που λέει ότι 
«υπάρχει σωτηρία αλλά δε βρίσκεις τον 
σωζόμενο» δεν υπάρχει σωζόμενος.

Συνεπώς η ορθόδοξη εκκλησία απα-
ντά πλήρως και ολοκληρώνει τις βαθιές 
επιθυμίες της κινεζικής ψυχής. Η εκκλη-
σία δεν ξεριζώνει τις πολιτιστικές ρίζες 
των ανθρώπων αλλά τις ολοκληρώνει 

4. Τι οδηγεί τους Ταϊβανέζους 
στην αναζήτηση της Ορθοδοξίας; 
Γιατί την ασπάζονται;

Όπως σας έγραψα προηγουμένως, 
το ότι η ορθοδοξία δεν ξεριζώνει τις 
πολιτιστικές ρίζες, αλλά τις αναμορ-
φώνει και τις ολοκληρώνει είναι που 
αγαπούν πολύ στην ορθόδοξη εκκλη-
σία και που βέβαια τώρα μαθαίνουν. 
Δεν ασπάζονται όμως τόσο εύκολα όσο 
νομίζετε διότι ο κινέζος πολύ δύσκολα 
θα ανοιχτεί. Για να δεχτεί κάτι πρέπει να 
περάσουν χρόνια μέχρι αυτές οι ιδέες 
να γίνουν πολύ γνωστές γενικά. Βέβαια 
υπάρχει τεράστια απογοήτευση από την 
παλαιά θρησκεία. Συγχώρηση των αμαρ-
τιών είναι σημαντικό, διότι για αυτούς 
δεν υπάρχει Συγχώρηση, αλλά τιμωρία, 
για πράγματα που έκανες σε προηγού-
μενες ζωές. Κάθε κακό που συμβαίνει 
το θεωρούν ως τιμωρία-πληρωμή. Και 
φυσικά είναι ο θεός ως αγάπη που τους 
ελκύει, και το θαύμα και η ενέργεια του 
θεού. Θα έπρεπε να τονίσω ότι είναι 
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η Χάρη του θεού, η Χάρη της Θείας 
Λειτουργίας που τελούμε σχεδόν κα-
θημερινά, αυτό που ελκύει κυρίως.

5. Ποια στοιχεία της παραδόσεώς 
τους είναι δύσκολο να τα αποβάλ-
λουν οι Ταϊβανέζοι;

Είναι δύσκολο να αποβάλουν την έν-
νοια της τύχης, δηλαδή ότι όλα είναι 
όπως σας είπα σαν ένα μαύρο κουτί. Στα 
περισσότερα πράγματα θα το καλούσε 
κακούς οιωνούς. Είναι δύσκολο επίσης 
να αποβάλουν την έννοια των νεκρών 
που ερχόντουσαν φαντάσματα.

Επίσης την έννοια της «ντροπής» 
δηλαδή δεν ανέχονται εύκολα να τους 
πεις ότι κάνουν λάθος, προσβάλλονται 
εύκολα. Είναι δύσκολο το να αποκτή-
σουν κριτικό πνεύμα. Θα μπορούσα να 
πω πολλά αλλά ίσως άλλη φορά. 

6. Ποια η σχέση των ορθοδόξων 
Ιεραποστόλων με των ανηκόντων σε 
άλλες Ομολογίες; Προβάλουν δυσκο-
λίες στο έργο σας;

 Όχι δεν προβάλουν καμία 
δυσκολία, το αντίθετο μάλιστα 
πολλές φορές μας καλούν να δώ-
σουμε διαλέξεις και να μιλήσου-
με για την Εκκλησία, την οποία 
θεωρούν ως την πιο αρχαία. Δε 
μας πολέμησε κανείς από τους 
χριστιανούς, αντίθετα είναι πε-
ρίεργοι να ακούσουν. 

Αυτοί που μας έφεραν δυ-
σκολίες δυστυχώς, είναι με-
ρικοί ρώσοι, οι οποίοι τελικά 
διέσπασαν την εκκλησία με ένα τρό-
πο ντροπιαστικό, ανήθικο και υπό-
γειο, εγκαθιστώντας εδώ εκκλησία 
των ρώσων της διασποράς από τον 
Καναδά, με ανθρώπους που ήταν 
στην εκκλησία μας, που σπούδα-
ζαν εδώ και εξομολογούντο σε μένα. 

Ιστορία ντροπιαστική. Σκάνδαλο και για 
τους κινέζους και για τους χριστιανούς, 
για το οποίο θα σας μιλήσω άλλη φορά 
αλλά μπορείτε να δείτε στο site της μη-
τροπόλεως μας και το δικό μου.

7. Πόσες ενορίες και ενορίτες 
έχετε;

Δεν είναι τόσο εύκολο να σας πω για 
ενορίες, διότι έχουμε την εκκλησία εδώ 
στην Ταϊπέι, όμως πηγαίνω και σε άλλες 
πόλεις όπου λειτουργώ είτε σε πανεπιστή-
μιο είτε σε σπίτια ή μεταφέρω την θεία 
κοινωνία στους τεράστιους σταθμούς 
του γρήγορου τρένου και εκεί έρχονται 
κάποιοι χριστιανοί μας να κοινωνήσουν. 
Θα λέγαμε όλη η Ταϊβάν είναι η ενο-
ρία μου προς το παρόν και εύχομαι 
σύντομα να έχουμε κινέζους ιερείς 
ώστε να μπορούν σιγά-σιγά να δη-
μιουργούν ενορίες με την έννοια που 
ξέρετε. Δεν είναι εύκολο να μετρήσουμε 
αυτούς που έρχονται στην εκκλησία ούτε 
τους μετράμε, όμως θα δείτε τις Κυρια-

κές συνήθως έχουμε 30 έως 50 άτομα, 
τουλάχιστον οι μισοί είναι ορθόδοξοι. Το 
Πάσχα δεν φτάνει ο χώρος μας, περίπου 
100 άτομα ίσως και παραπάνω. Δεν είναι 
εύκολο, όπως γίνεται στην Αφρική ομα-
δικές βαφτίσεις. Οι κινέζοι είναι οι πιο 
άθεοι άνθρωποι του κόσμου.

Συνέντευξη στο περιοδικό µας
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8. Οι Ταϊβανέζοι συσχετίζουν την 

Ορθοδοξία με την Ελλάδα; Πως αντι-
μετωπίζεσθε εσείς, ως Ιεραπόστολος, 
στο θέμα αυτό;

Κατά κάποιο τρόπο ναι, διότι στο 
σχολείο μαθαίνουν ότι λεγόμαστε Greek 
Orthodox. Όμως είναι χαρακτηριστικό 
στην κινεζική σκέψη η λεπτομέρεια και 
όχι γενική σκέψη. Παραδείγματος χάριν 
για αυτούς «χριστιανός» σημαίνει μόνο 
προτεστάντες λόγω της γλώσσας. Συνε-
πώς θεωρούν τελείως διαφορετική 
θρησκεία τους καθολικούς, από τους 
προτεστάντες και φυσικά από εμάς. 
Επίσης θεωρούν ότι άλλη θρησκεία 
είναι η ορθόδοξη Ρωσία από εμάς.

Εμείς φυσικά ποτέ δεν είπαμε ότι 
είμαστε Greek Orthodox. Αντιθέτως 
παντού κηρύσσουμε ότι η ορθοδο-
ξία είναι μία, και το greek είναι χα-
ρακτηριστικό μιας κουλτούρας που 
χρησιμοποίησε η εκκλησία για την 
γλώσσα της Αγίας Γραφής κτλ., όπως 
λέμε ελληνική φιλοσοφία κτλ. και δεν 
είναι εθνικιστικό χαρακτηριστικό. Και 
εξηγούμε τους ιστορικούς λόγους που 
έγιναν οι κακοί αυτοί διαχωρισμοί, που 
είναι και η αίρεση του εθνοφυλετισμού. 
Όμως είναι πολύ δύσκολο οι κινέζοι που 
ξεχωρίζουν τα πάντα σε λεπτομέρειες να 
τα καταλάβουν εύκολα. Ιδιαίτερα μετά 
την επαίσχυντη και με τον τρόπο του Ιού-
δα διάσπαση της εκκλησίας και αρπαγή 
πολλών πιστών μας από τους ρώσους της 
διασποράς, υποκινούμενη από κάποιον 
ρώσο ιερέα δυστυχώς. Εύχομαι ο θεός να 
τους φωτίσει για το τεράστιο κακό που 
προξένησαν στην εκκλησία ώστε να με-
τανοήσουν.

9. Π. Ιωνά, η Εκκλησία της Τα-
ϊβάν είναι νόμιμη; (είναι δηλαδή 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου);

Ναι βεβαίως είναι νόμιμη, είναι 
χαρακτηρισμένη ως μη κυβερνητι-
κή θρησκευτική οργάνωση. Έχουμε 
πάει στο δικαστήριο έχουμε πάρει την 
κανονική άδεια. Δεν μπορέσαμε να την 
αναγνωρίσουμε ως θρησκεία διότι απαι-
τείται να υπάρχουν 10 πιστοί Ταϊβανέζοι 
σε κάθε πόλη της Ταϊβάν. Όμως με τον 
τρόπο αυτό που είμαστε τώρα είμαστε 
απόλυτα νόμιμοι και έτσι έχω και εγώ 
νόμιμη μόνιμη βίζα. Βέβαια δε ρωτήσατε 
το πως έγινε αυτό διότι δεν μας βοήθη-
σε επισήμως κανείς αλλά με θαυμαστό 
τρόπο ο θεός να κατάφερε να πάρουμε 
αυτή την άδεια.

10. Έχετε Κατηχητικά βοηθήματα 
στην τοπική γλώσσα; Τα Λειτουργι-
κά βιβλία έχουν μεταφραστεί;

Εμείς ξεκινήσαμε όταν ήρθα εδώ να 
μεταφράσουμε βιβλία για την ορθόδοξη 
εκκλησία, κατήχηση, και μετά σιγά-σιγά 
πολλά άλλα βιβλία τα οποία και έχουμε 
δωρεάν στο internet και μερικά τυπώσα-
με αλλά δεν τυπώνουμε, προς το παρόν 
διότι είναι πολύ πολύπλοκη η διαδικα-
σία να πουληθούν. Προσπαθώ να έχω 
βιβλία που να απαντούν στην γενική 
θεώρηση ενός ανθρώπου μορφωμέ-
νου, γιατί να είμαι χριστιανός. Βιβλία 
που είναι κάτι σαν βίοι Αγίων προς το 

Συνέντευξη στο περιοδικό µας

Τέλεση Μυστηρίου του Γάμου



31
παρόν δεν είναι τόσο χρήσιμα για τους 
κινέζους παρόλο που δίνουν κάποια πα-
ραδείγματα διότι κι αυτοί έχουν δικούς 
τους Αγίους οπότε δεν τους κάνει και 
εντύπωση.

Κάναμε τεράστια δουλειά για να 
διορθώσουμε τα λάθη, μερικά από τα 
οποία και πολύ αστεία και αλλά πολύ 
σοβαρά βέβαια από τις μεταφράσεις 
της Αγίας γραφής, οι οποίες δεν 
έχουν γίνει από το πρωτότυπο 
ελληνικό αλλά από τα αγγλικά. 
Δημιουργήσαμε πάνω από 
1.500 βίντεο στο YouTube 
με διδασκαλίες υπό μορφή συ-
ζητήσεων ώστε οι άνθρωποι να 
τα βλέπουν (και όπως βλέπετε 
έχει πάνω από 1 εκατομμύριο 
views). Στο facebook η σελί-
δα μας έχει γύρω στα 90.000 
άτομα φίλους. 

Φτιάξαμε εφαρμογή κατήχησης 
για Android, και IOS iphone κτλ., που 
έχουν κατεβάσει χιλιάδες.

Όπως καταλαβαίνετε δουλεύουμε πο-
λύ με το internet διότι εδώ όλοι όπου 
και να είναι θα είναι με τα χέρια με ένα 
κινητό ή κάποιο τάμπλετ.

11. Ποιες πρακτικές δυσκολίες 
αντιμετωπίζετε στο έργο σας (οι-
κονομικό, γραφειοκρατία, τοπικές 
αρχές κ.λπ.);

Είναι παράξενο να ρωτάτε τις 
δυσκολίες που αντιμετώπισα μετά 
από 17 χρόνια και τόσο δύσκολο να 
απαντήσω. Φανταστείτε να έρθετε εσείς 
εδώ, τελείως μόνος, χωρίς καμία επίση-
μη βοήθεια, χωρίς γλώσσα, με ελάχιστα 
χρήματα. 

Οι αρχές εδώ δεν έχουν γραφειοκρα-
τία αντίθετα ότι χαρτί ζητήσετε θα το 
πάρετε και υπάρχουν γραμμένες οι προ-

θεσμίες πότε θα το πάρετε. Εδώ ήταν η 
απόλυτη εγκατάλειψη για μένα. Έπρεπε 
να βρω μόνος μου και κάποιο σχολείο 
για να πάρω μια βίζα για δύο χρόνια για 
να σπουδάσω κινέζικα και δεν μπορού-
σα να την ανανεώσω σύμφωνα εδώ με 
το νόμο εάν δεν έκανα αναγνώριση, το 
οποίο έγινε θαύμα του θεού. Στο Άγιον 
Όρος στην έρημο στα Καυσοκαλύβια 

ήμουν μόνος όμως εδώ ένοιωσα τι 
σημαίνει μοναξιά. Να μαγειρέψεις, να 
μιλάς μια γλώσσα που δεν την ξέρεις, 
να αρρωσταίνεις και να μην μπορείς να 
μιλήσεις τι έχεις στο νοσοκομείο, να μην 
έχεις πολλές φορές λεφτά. Και πολλά άλ-
λα που δεν έχει νόημα να πω τώρα. Εάν 
δεν υπήρχε ο σύλλογος ο Άγιος Κοσμάς ο 
Αιτωλός και μερικοί φίλοι οι οποίοι μου 
απαγορεύουν να πω τα ονόματα τους 
ίσως δεν θα υπήρχε η εκκλησία. Και με 
τις προσευχές πολλών άλλων που σιγά-
σιγά συνειδητοποίησαν την ανάγκη να 
υπάρχει εκκλησία και στην Ταϊβάν που 
έχει 23 εκατομμύρια κατοίκους και μέ-
σω του internet η αλήθεια του Χριστού 
σιγά-σιγά να αρχίσει να λάμπει για τον 
κοινωνικό κόσμο των εκατομμυρίων.

Επιμέλεια: Μαρία Σταυριανού
Ταμίας Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
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Ἐπιστολὴ Μητροπολίτου Κινσάσας κ.κ. Νικηφόρου

25-2-2018

Πρὸς τὸν

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΟΜΙΛΟΝ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Εἰς Ἀθήνας

Ἀγαπητὴ ἐν Χριστῷ ἀδελφὴ καὶ Ἀντιπρόεδρε τοῦ Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Συλλόγου 
κ. Θεοδώρα Σκορδά, ὁ Θεὸς μαζί σας καὶ μὲ ὅλους τοὺς εὐλογημένους ἀνθρώπους τοῦ 
Συλλόγου σας μὲ πρωτοστάτιδα τὴν σεβαστὴν Πρόεδρον κ. Μαρίαν Γεωργούλα.

Ἐκ μέρους τοῦ Μητροπολίτου Κινσάσας ἔρχομαι νὰ σᾶς εὐχαριστήσω διὰ τὴν μεγάλην 
προσφοράν σας, τὸν ἰατρικὸν ἐξοπλισμὸν ὁ ὁποῖος ἐδωρήθη ἀπὸ τὴν κ. Εὐσταθίαν Δρυ-
μούση, διὰ μέσου τοῦ Συλλόγου σας, εἰς τὴν ἱεραποστολικὴν Μητρόπολιν Κινσάσας διὰ τὸ 
Κέντρον Ὑγείας τὸ ὁποῖον κτίζουν εἰς τὴν Μητρόπολιν, διὰ τὴν ἀνακούφισιν τῶν ἰθαγενῶν 
ἀδελφῶν μας, τῶν στερούμενων καὶ τὰ πλέον ἀπαραίτητα εἰς ὅλους τοὺς τομεῖς, ἰδιαιτέρως 
εἰς τὴν ἰατροφαρμακευτικὴν περίθαλψιν.

Ὁ ἰατρικὸς αὐτὸς ἐξοπλισμὸς ἐδωρήθη εἰς μνήμην τῶν ἀειμνήστων, Δημητρίου Δρυμού-
ση ἰατροῦ χειρουργοῦ συζύγου τῆς κ. Εὐσταθίας Δρυμούση, καὶ τοῦ υἱοῦ τῆς Δημοσθένη 
Δρυμούση ἰατροῦ καὶ ἀποτελοῦσε μερικὸν ἐξοπλισμὸν τῆς κλινικῆς «Εὐαγγελισμός», ποὺ 
ἀνήκε εἰς τὸν μακαριστὸν σύζυγόν της εἰς τὴν Λειβαδιὰν Βοιωτίας.

Ὁ ἀποτελούμενος ἰατρικὸς ἐξοπλισμὸς ἐκ τῶν κάτωθι:

1. Χειρουργικὴ τράπεζα τεμ. 1
2. Προβολέας ὀροφῆς τεμ. 1
3. Ἀναροφητήρας τεμ. 1
4. Φορεῖο ἁπλὸ τεμ. 1
5. Μεταλλικὸ τραπέζι τεμ. 1

παρελήφθησαν διὰ μέσου τοῦ ἀγαπητοῦ μας ἀδελφοῦ κ. Εὐσταθίου Τσεντεμεΐδη, ὁ όποῖος 
ἐπιστάτησε καὶ βοήθησε εἰς τὴν παραλαβήν των, εἶναι δὲ ἀναγκαῖος καὶ πλέον ἀπαραίτητος 
εἰς τὸ Κέντρον Ὑγείας διὰ τὴν ἀνακούφισιν ἀναλόγων ἰατρικῶν περιστατικῶν.

Ὁ Θεὸς νὰ εὐλογῇ τὸν Σύλλογόν σας καὶ νὰ ἀναπαύῃ μετὰ τῶν Ἁγίων τοὺς μακαριστοὺς 
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Ἐπιστολή Μητροπολίτου Κορέας
καί Ἐξάρχου Ἰαπωνίας κ.κ. Ἀμβροσίου

Ἀγαπητοί μας ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Κυρίῳ,

Τὸ μυστικό, θεῖο καὶ σωτήριο Πάσχα. τὸ Πάσχα ποὺ διαλύει τὴν 
κατήφεια καί χαρίζει τὴν εὐφροσύνη, γιατὶ ὁ Χριστός νίκησε τὸν θά-
νατο, ἂς εἶναι γιὰ τὸ καθένα μας τὸ κέντρο τῆς ἐπὶ γῆς πορείας μας, 
ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν ἀτελεύτητη μακαριότητα καὶ ἀθανασία.

Μ’ αὐτὴ τὴν ἐγκάρδια εὐχὴ σᾶς χαιρετοῦμε ἀναστάσιμα ἀπὸ 
τὴν μακρινὴ Κορέα μαζὶ μὲ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Πισιδίας π. Σω-
τήριο, τοὺς ἀδελφοὺς Κληρικούς, Πιστούς, Νεοφώτιστους καὶ Συ-
νεργούς μας ἐν Κυρίῳ, εὐχόμενοι σὲ σᾶς καὶ τοὺς περὶ ὑμᾶς χαρά, 
ὑγεία καὶ κάθε εὐλογία παρὰ τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας, καὶ σᾶς 
παρακαλοῦμε νὰ εὔχεσθε γιὰ τὴν περαιτέρω ἐπέκταση τῆς ὀρθόδοξης 
μαρτυρίας στὴν κορεατικὴ κοινωνία.

Χριστός Ἀνέστη!
Μετὰ πολλῆς ἀγάπης καὶ τιμῆς ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι

Δημήτριον Δρυμούση ἰατρὸν χειρουργὸν καὶ ούζυγον τῆς κ. Εὐσταθίας Δρυμούση καὶ 
Δημοσθένη Δρυμούση ἰατρὸν καὶ υἱόν της, διὰ τὴν δωρεάν αὐτὴν εἰς δὲ τὴν κ. Εὐσταθίαν 
νὰ παρέχῃ ὑγείαν, δύναμιν καὶ θεῖον ἔλεος.

Παρακαλοῦμε πολὺ νὰ διαβιβάσετε εἰς τὴν κ. Εὐσταθίαν Δρυμούση τὶς πολλὲς εὐχαριστίες 
καὶ τὶς πολλὲς εὐχὲς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κινσάσας κ. Νικηφόρου διὰ τὴν 
τόσον χρήσιμον καὶ ἀναγκαίαν ἰατρικὴν δωρεᾶν.

Τὰ ὀνόματά των ὅπως καὶ τὰ δικά σας μνημονεύονται καὶ θὰ μνημονεύονται εἰς τὴν 
Ἱεραποστολὴν ὡς εὐεργετῶν.

Σᾶς εὔχομαι καλὴν δύναμιν εἰς τὸ ὑπόλοιπον τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Ἐκ μέρους τοῦ Μητροπολίτου Κινσάσας Νικηφόρου

Ἱερομόναχος Νεκτάριος Μικραγιαννανίτης
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Ἐπιστολή Μητροπολίτου Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας  
κ.κ. Πολυκάρπου

Calle Nicaragua 12, E-28016 Madrid. Tel.: 0034-91-3454085/3503705 - Fax: 91-3509374. E-mail: metropoliespo@yahoo.es

Εὐγενεστάτην
κ. Αἰκατερίνην Παπακωνσταντίνου
Γραμματέα Πανελληνίου Χριστιανικοῦ
Ὁμίλου Ὀρθοδόξου ἱεραποστολῆς
Τρύγονος, 3 - Άνω Κυψέλη
GR - 113 64 Αθήναι

Εὐγενεστάτη κ. Παπακωνσταντίνου, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!

Ἐλήφθη ἡ πολύτιμος καί χρήσιμος προσφορά τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Ὁμίλου Σας, 
ἀποτελουμένη ἀπό πλήρη σύνολον σκευῶν Θείας Κοινωνίας μετά τῶν καλυμμάτων αὐτῶν 
καί διάφορα ἕτερα ἱερά καλύμματα καί εὐχαριστοῦμεν, διά τῆς Εὐγενεστάτης Ἀγάπης Σας, 
τήν Πρόεδρον καί τά Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ.

Μπορεῖ ἡ Ἱσπανία καί ἡ Πορτογαλία νά εἶναι χώραι τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης πολύ 
ἀνεπτυγμέναι, ἀλλά τοῦτο δέν σημαίνει ὅτι ἡ ἐν αὐταῖς Ἐπαρχία τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ 
Θρόνου δέν εἶναι ἱεραποστολική. Ἀντιθέτως, εἶναι ἀποκλειστικά ἱεραποστολική καί μάλι-
στα ἡ ἱεραποστολή εἰς χῶρας προηγμένας, ὡς αἱ τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας μας, 
τυγχάνει περισσότερον δύσκολος καί ἀντίξοος ἀπό τήν διεξαγομένην εἰς τάς λεγομένας 
τριτοκοσμικάς χῶρας τοῦ πλανήτου μας. Διά τοῦτο καί κάθε βοήθεια εἶναι εὐπρόσδεκτος, ὡς 
συνιστῶσα ὑλικήν καί ἠθικήν ἐνίσχυσιν καί συμπαράστασιν εἰς τό ἄκρως δυσχερές ἔργον 
μας εἰς τήν Ἰβηρικήν Χερσόνησον, ἐν μέσῳ ἑνός ψυχροῦ πρός τήν Ὀρθοδοξίαν ἑτεροδόξου 
περιβάλλοντος. Σημειωτέον ὅτι τό 97% τοῦ ποιμνίου, τῶν ἐνοριῶν καί τῶν κληρικῶν τῆς 
Μητροπόλεώς μας τυγχάνουν Ὀρθόδοξοι πτωχοί οἰκονομικοί μετανάσται ἐξ Ἀνατολικῆς 
Εὐρώπης.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐελπιστῶν ὅπως συναντηθῶμεν καί γνωρισθῶμεν ἐκ τοῦ πλησίον εἰς 
μίαν προσεχή ἐπίσκεψίν μου εἰς Ἀθήνας, χαιρετῶ ἐγκαρδίως τήν Εὐγένειάν Σας καί δι᾽ 
αὐτῆς τήν Πρόεδρον καί τά Μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ὁμίλου Σας καί διατελῶ μετά τῆς ἐν Κυρίῳ 
ἀγάπης, τιμῆς ἐξιδιασμένης καί ἐνθέρμων προσρήσεων διά Καλήν Ἀνάστασιν.

Ἐν Μαδρίτῃ τῇ 12ῃ Μαρτίου 2018

Ὁ Μητροπολίτης

† ὁ Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας Πολύκαρπος

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
I. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

PATRIARCADO ECUMENICO
ARZOBISPADO ORTODOXO DE ESPANAY PORTUGAL 

Υ EXARCADO DEL MAR MEDITERRANEO
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Πάσχα, 2018
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3-7 ΚΥΨΕΛΗ
Τ.Κ. 113 64 ΑΘΗΝΑ, GREECE.

Χριστός Ανέστη!

Οι καμπάνες του θανάτου τις οποίες ακούμε να χτυπάνε συνεχώς στην ζωή μας, δεν 
είναι απλώς και μόνο για να μας υπενθυμίζουν, ότι η ζωή αυτή είναι... «ματαιότης μαται-
οτήτων, τα πάντα ματαιότης» (Εκκλ. 1:2), αλλά για να την εκτιμήσουμε σαν το ταξίδι προς 
την γη της επαγγελίας.

Μόνο ο Θάνατος και η Ανάσταση του Κυρίου, μας δίνει την δυνατότητα να φτάσουμε 
στον προορισμό μας.

Ας συνεχίζουμε την δική μας πορεία μην υποχωρώντας απέναντι στα βάσανα, στους 
κόπους και ατέλειωτες θυσίες, αλλά προτιμώντας καλύτερα να «πεθάνουμε στην έρημο, 
παρά να γυρίσουμε πίσω στην Αιγυπτιακή αιχμαλωσία».

Ας συνεχίζουμε λοιπόν την πορεία μας, γεμάτοι με την απέραντη χαρά και ελπίδα της 
Αναστάσεως.

Εν Χριστώ αγάπη!

Ο Απολλωνίας και Φίερι

† Νικόλαος

Ἐπιστολή Ἐπισκόπου Ἀπολλωνίας καί Φίερι
κ.κ. Νικολάου

Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqiperise
Akademia Teologjike “Ngjallja e Krishtit”

Shen Vlash, Durres
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Επιστολή Μητροπολίτου Καμερούν κ.κ. Γρηγορίου

Ἅγιον Πάσχα 2018

Ἀγαπητοί μου,  
κυρία Πρόεδρος καί Μέλη τοῦ Δ.Σ.

«.. Ὁ δέ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ 
ἔγραφεν εἰς τήν γῆν...» (Ἰω. 8,6)

...Ἦταν ἕνα ζεστό ἀπόγευμα ...παρακολουθοῦσα 
τά παιδιά πού ἔπαιζαν ἔξω ἀπό τήν ἐκκλησία 
τῶν Ἅγιων Ἀποστόλων στό Βόρειο Καμεροῦν...
'Ἔπαιζαν σχεδιάζοντας ἐπάνω στήν ἄμμο...
Τήν προσοχή μου τράβηξε ἕνα μικρό κορίτσι
πού σχεδίασε ἕνα σταυρό σ’ ἕνα κύκλο καί ἄρχισε 
νά τόν διακοσμεῖ μέ τ’ Ἀποτυπώματα πού ἄφηναν 
τά δάκτυλά του...
...μοῦ θύμισε μιά σκηνή ἀπό ἕνα παλαιό διήγημα
πού ἀναφερόταν στήν ζωή τῶν πρώτων χριστιανῶν
τότε πού τό σημάδι τοῦ σταυροῦ, τό ψάρι 
ἤ τό χριστόγραμμα, ... ἀποτελοῦσαν κώδικες 
ἐπικοινωνίας καί ἀναγνωριστικά σημεῖα 
τῶν «παντί τρόπῳ» διωκόμενων
«μαθητῶν τοῦ Ναζωραίου»...
Αὐτό τό σημάδι καί «σημεῖον» τοῦ Σταυροῦ...
σύμβολο τοῦ πάθους, τῆς θυσίας καί τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι πού προσπαθοῦμε
μιά «δράκα» ἄνθρωποι νά χαράξουμε στίς καρδιές
τῶν νεοφώτιστων ἀδελφῶν μας... σάν ὅπλο
ἠίστεως καί δυνάμεωςτης προσδοκίας τῆς κοινῆς
Ἀναστάσεως... ἐλπίζοντες σέ «οὔριους ἀνέμους»
οἱ ὁποῖοι δέν θά τό σβήσουν στό πρῶτο φύσημα...
Αὐτό τό «σύσσημον» τῆς ἀγάπης, ... χαραγμένο ἐπάνω
στήν πυρακτωμένη ἄμμο τοῦ Βορείου Καμερούν 
σᾶς ἀποστέλλουμε καί τοῦτο τό Πάσχα διαδηλώντας 
τήν κοινή πίστη μετά τῶν «πρεσβυτέρων ἀδελφῶν 
μας»... αἰτοῦντες τήν ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι, 
φιλάδελφο καί προσευχητική τους μνήμη...
«ἵνα μή ἡ λήθη ἀποκάμει τάς καρδίας ἡμῶν...»

Μετά τῆς τοῦ Ἀναστάντος ἀγάπης καί εὐχῶν καί εὐχαριστιῶν

ὁ Καμερούν Γρηγόριος
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ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/10/2017 ΕΩΣ 31/12/2017 
Υπέρ σκοπών Ιεραποστολής 

ΑΠΟ 01/10/2017 ΕΩΣ 31/12/2017 Ποσό

Αγγελίδου Ελένη 30,00 €
Αθανασοπούλου Γεωργία 50,00 €
Αλεξάνδρου Αλέξανδρος 20,00 €
Αναστασοπούλου Ιωάννα 50,00 €
Ανώνυμος 10,00 €
Ανώνυμος 10,00 €
Ανώνυμος 10,00 €
Ανώνυμος 10,19 €
Ανώνυμος 130,51 €
Ανώνυμος 5,00 €
Ανώνυμος 91,33 €
Ανώνυμος 750,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 25,00 €
Ανώνυμος 500,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 150,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 300,00 €
Ανώνυμος 60,00 €
Ανώνυμος 10,81 €
Ανώνυμος 111,89 €
Ανώνυμος 10,00 €
Ανώνυμος 5,00 €
Ανώνυμος 26,54 €
Ανώνυμος (Για πηγάδι στην Σιέρα Λεόνε) 750,00 €
Αρβύθας Ηλίας 100,00 €
Βιτζηλαίου Ελεονώρα 20,00 €
Βλατάκης Συμεών 50,00 €
Βλατάκης Συμεών 50,00 €
Βλάχος Δημητριος 10,00 €
Βογγέλη Ευαγγελία 20,00 €
Βουλγαρίδης Κωνσταντίνος 50,00 €
Γαϊτανάρη Μαίρη 30,00 €
Γαλανοπούλου Χριστίνα 20,00 €
Γερασάκη Αικατερίνα 50,00 €
Γεροχρήστου Παρασκευή 15,00 €
Γιαννακοπούλου Μαρία 30,00 €
Γιαννοπούλου Χαρίκλεια 40,00 €
Γκίνη Μαρίνα 90,00 €
Γκλαβάς Μιχαήλ 100,00 €
Γκότση Ελένη 30,00 €
Γρηγορίου Μαρία 20,00 €
Δαλέτου Γεωργία 30,00 €
Δασκαλάκη Ελένη 50,00 €
Δασκαλάκη Μαρία 150,00 €
Δάφνη Λένα 100,00 €
Δήμα Δήμητρα 64,36 €
Δημητρακάκη Δήμητρα 20,00 €
Διαμάντη Ιωάννα 44,50 €
Δούβας Γεώργιος 10,00 €
Δούκης Γεώργιος 20,00 €
Εφραίμογλου Φωτεινή 10,00 €
Ζάχου Σωτηρία - Ευαγγέλου 10,00 €
Ζούγρου Δήμητρα 10,00 €
Ζούμπας Δημήτριος 50,00 €
Ζούμπου Παναγιώτα 100,00 €
Θεοδωρακοπούλου 15,00 €
Θεοδωρακοπούλου Σταυρούλα 50,00 €
Ι.Ν. Αγίου Παύλου Σεπολίων 72,50 €
Καβουλάκης Βασίλειος 60,00 €
Καζάκος Βασίλειος 359,50 €
Καλαθά Φωτεινή 20,00 €

Καλαθά Φωτεινή 30,00 €
Καραγκιόζης Θεόδωρος 10,00 €
Καραθανάση Μαρία 30,00 €
Καραφωτίας Νικόλαος 100,00 €
Καραχάλιου Αλεξάνδρα 100,00 €
Καρύδης Προκόπιος 40,00 €
Καρύδης Προκόπιος 40,00 €
Κατζιλιέρης Νικόλαος 74,20 €
Κατηφόρη Ελένη 50,00 €
Κατσανής Γ. Ηλίας 100,00 €
Κιουλαφά Αναστασία 20,00 €
Κολιόπουλος Αναστάσιος 10,00 €
Κονιδάρης Δημήτριος 50,00 €
Κονταυλιά Ευμορφία (Για Ορφ/φείο 
Ουγγάντας π. Ιωάννη Κιμπούκα) 50,00 €

Κοντοδήμου Κυράννα 55,00 €
Κοντοδήμου Φαίδρα 75,00 €
Κοντοδήμου Φαίδρα 35,00 €
Κοπιδάκη Νίκη 50,00 €
Κορακιανίτης Νικόλαος 100,00 €
Κορίκης Νικόλαος 60,00 €
Κοσκορέλος Αναστάσιος 50,00 €
Κουνελάκη Ειρήνη 150,00 €
Κουτομάνου Αικατερίνα 110,00 €
Κουφοπούλου Αικατερίνα 5,00 €
Κουφοπούλου Αικατερίνα 10,00 €
Κουφού Άννα 19,82 €
Κρυσταλλογιάννη Έλλη 150,00 €
Κωνσταντάτου Ειρήνη 20,00 €
Κωνσταντάτου Ειρήνη 20,00 €
Κωνσταντινίδου Ελένη 50,00 €
Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος 346,18 €
Λεβεσάνος Νικόλαος 100,00 €
Λεβεσάνου Αιμιλία 100,00 €
Λιανάκης Ιωάννης 20,00 €
Λιάπης Ιωάννης 50,00 €
Λουκάγκος Θωμάς 200,00 €
Λυρίτση Γεωργία 70,00 €
Λώλης Ιωάννης 50,00 €
Μαλταμπές Ιωάννης 5,00 €
Μανδηλαρά Μαρίνα 50,00 €
Μαραγκού Μαρία (Για Σιέρα Λεόνε) 40,00 €
Μαρδάκη Ευφροσύνη 20,00 €
Μαριάτου Γεωργία 30,00 €
Μαστραμπάς Λάμπρος 20,00 €
Ματσούκα Παναγιώτα 20,00 €
Ματσούρη Αικατερίνα 40,00 €
Μαυροπούλου Χριστίνα 50,00 €
Μαυρουδής Παναγιώτης 20,00 €
Μεϊντάνη Βασικλική 60,00 €
Μεσσηνιώτης Σπυρίδων 5.000,00 €
Μεταξάκη Ελένη 20,00 €
Μηλίτσης Γεώργιος 50,00 €
Μικολακάκου Ελένη 103,00 €
Μίχογλου Αναστάσιος 100,00 €
Μορφοπούλου Μαρία 20,00 €
Μπινίκος Νικόλαος 10,00 €
Μποσταζόγλου Μαρία 20,00 €
Μπούλουρας Χρήστος 300,00 €
Μπρακούλια Βασιλική 10,00 €
Μυλωνά Κυριακή 20,00 €
Μωραΐτη - Μουζακίτη Μαρία 50,00 €
Νεοπτόλεμος Βαρλάμης 100,00 €
Νικόπουλος Απόστολος 50,00 €
Νίττη Σωτηρία (Για ιεραπ. κλιμάκιο 
Ν.Δ. Ουγκάντας Ρουμπάλλε) 150,00 €



38 ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Νταλάκα Βασιλική 50,00 €
Ξενίτη Βασιλική 20,00 €
Οικονόμου Γεωργία 50,00 €
π. Ανδρέας Σκουλίκας 700,00 €
π. Νικόδημος Ηλιόπουλος - Ιερομόναχος 25,00 €
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης 100,00 €
Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 150,00 €
Παπαβασιλείου Χρήστος 10,00 €
Παπαγεωργίου Μαρία 20,00 €
Παπαγεωργιου Στυλιανός 50,00 €
Παπαδημητρίου Σοφία 30,00 €
Παπαϊωάννου Θεοδώρα 70,00 €
Παπακώστα Πολυξένη 50,00 €
Παπασπύρου Δέσποινα 20,00 €
Παππά Αναστασία 215,51 €
Παφίλη Κωνσταντίνα 20,00 €
Πούλιου Δήμητρα 20,00 €
Ρέμπη Κυριακούλα 200,00 €
Σαμαρτζής Παύλος 30,00 €
Σέμπου Αντωνία 50,00 €
Σίμου Κωνσταντίνος 20,00 €
Σιώζας Παντελής 155,00 €
Σιώρρα Μαρία 71,09 €
Σοβατζόγλου Βασιλική 20,00 €
Σοβατζόγλου Βασιλική 20,00 €
Σπύρου Χριστίνα 50,00 €
Σταλάκη Θηρεσία 7,00 €
Σταμοβλάση Μαριάνθη 10,00 €
Ταμπουρατζής Ιωάννης 40,00 €
Τετράδης Στέφανος 87,47 €
Τριάντη Χριστίνα 30,00 €
Τσιτίνης Κωνσταντίνος 50,00 €
Τσιτσιλιάνη Πολυξένη 50,00 €
Τσογγάρης Εμμανουήλ 50,00 €
Τσοπελογιάννη Κυριακή 10,00 €
Υφαντή Μαρία 100,00 €
Φιλανθρωπικό σωματείο «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» 400,00 €

Χαλοφτή Μαρία 91,50 €
Χατζημιχάλης Μιχαήλ 200,00 €
Χατζημιχάλης Μιχαήλ 20,00 €
Χατζοπούλου Πανωραία 20,00 €
Χουδουλάκη Ευαγγελία 20,00 €
Χούπα Αθανασία 20,00 €
Χριστοδούλου Βαρβάρα (Υπέρ ορφ/
φείου Ουγγάντας π. Ιωάννη Κιμπούκα) 250,00 €

Χρόνης Χρήστος 150,00 €
Ψιλάκη Ειρήνη 20,00 €
Ώττα Αικατερίνα 20,00 €

Υπέρ Ανεγέρσεως Ι. Ναών  
ΑΠΟ 01/10/2017 ΕΩΣ 31/12/2017 Ποσό

Αγγέλου Άννα 20,00 €
Ανέστης Λουκάς 50,00 €
Ανώνυμος 53,97 €
Ανώνυμος 10,00 €
Ανώνυμος 500,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 30,00 €
Ανώνυμος 200,00 €
Ανώνυμος 60,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 50,00 €
Βάγγου Γεωργία 20,00 €
Βασιληάς Γεώργιος 20,00 €
Γαλάνη Σταυρούλα 50,00 €

Δήμου Ουρανία 10,00 €
Καλλιαντάση Ευμορφία 20,00 €
Κοντού Άννα 40,00 €
Κωτσαδάμη Μαρία 10,00 €
Λαγού Νασούλα 10,00 €
Λουκάς Ναπολέων 40,00 €
Μουτζουρούση Ασημίνα 10,00 €
Νερουλίδης Κωνσταντίνος 10,00 €
Παπαδήμα Γεωργία 10,00 €
Παπακωνσταντίνου Μαρία 10,00 €
Παπανικολάου Παναγιώτης 50,00 €
Παπαρίζος Παναγιώτης 20,00 €
Παπαχρήστου Αθανάσιος 20,00 €
Πασά Δέσποινα 10,00 €
Πειρουνάκη Σοφία 20,00 €
Πλιάκα Άννα 20,00 €
Πολυτάρχου Χριστίνα 10,00 €
Πολυτάρχου Χριστίνα 10,00 €
Ράπτη Μήνα 20,00 €
Σανιδάς Αθανάσιος 20,00 €
Σανιδάς Σωτήριος 50,00 €
Σιώρα Μαρία 29,90 €
Σπυρίδου Ευάγγελος 50,00 €
Σπυρίδου Ευάγγελος 50,00 €
Σταυριανού Μαρία 100,00 €
Σωτήρχου Αικατερίνα 20,00 €
Τρακανιάρη Ανθούλα 120,00 €
Τσεκούρας Ναπολέων 50,00 €
Τσοβανάκη Παναγιώτα 20,00 €
Υφαντής Χαράλαμπος 100,00 €

Εις Μνήμην 
ΑΠΟ 01/10/2017 ΕΩΣ 31/12/2017 Ποσό

Βουλγαρίδου Σταματία εις μνήμην 
Ελένης Καπιδάκη 100,00 €

Καπιδάκη Μαριλένα εις μνήμην 
Ελένης Καπιδάκη 1.000,00 €

Καραχάλιου Αλεξάνδρα εις μνήμην 
συζύγου της 150,00 €

Μανουσάκη Πιερρίνα  εις μνήμην 
συζύγου Ιωάννου 50,00 €

Μπέκου Βασιλική εις μνήμην 
συζύγου Δημητρίου 50,00 €

Οικ. Μπότη Χρήστου εις μνήμην 
Παναγιώτου Μπότη 50,00 €

Πιερράκου Αικατερίνα εις μνήμην 
Ελένης Καπιδάκη 100,00 €

Σταυριανός Ευστάθιος εις μνήμην 
Ασπασίας Κατσαντώνη 50,00 €

Σταυριανός Ευστάθιος εις μνήμην 
Δημητρίου Μπέκου 50,00 €

Σταυριανού Ασπασία εις μνήμην 
Ασπασίας Κατσαντώνη 50,00 €

Σταυριανού Ασπασία εις μνήμην 
Δημητρίου Μπέκου 50,00 €

Σταυριανού Μαρία εις μνήμην 
Ασπασίας Κατσαντώνη 30,00 €

Χαλκιοπούλου Αριστέα εις μνήμην 
των γονέων της 20,00 €

Ωραιοπούλου Φωτεινή εις μνήμην 
Ελένης Καπιδάκη 100,00 €

Συνδρομές Mελών Π.Χ.Ο.Ο.Ι.  
ΑΠΟ 01/10/2017 ΕΩΣ 31/12/2017 60,00 €



39

• Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
«Διάκονοι του Ιερού Ευαγγελίου» ................................................................................................... 3

• Ιεραποστολικοί προβληµατισµοί
Από την Ορθοδοξία στην Ορθοπραξία .........................................................................................5
Χρόνος και Καιρός .................................................................................................................................7
Το μήνυμα του Ιάπωνα Ορθοδόξου Ιερέα π. Δημητρίου Τανάκα στους Έλληνες:  
«Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα μας έχετε δώσει το φως» ...................................... 13 

• Νέα από τα Ιεραποστολικά µέτωπα 
Θεοφάνεια στο χωριό Ρουμπάλλε της Ουγκάντας ............................................................... 14 
2018 Πρώτο Πάσχα στο χωριό Ρουμπάλλε της Ουγκάντας ............................................ 15 
Το πρώτο ιεροραφείο στο Ρουμπάλλε της Ουγκάντας είναι γεγονός! ......................... 15 
Πάσχα και στη Σίδη ........................................................................................................................... 16 
Εορτασμός του Πάσχα στην Αττάλεια ....................................................................................... 16 
Ανάσταση στην Αλάγια ..................................................................................................................... 17 

• Δραστηριότητες του Οµίλου µας
Εορτασμός Αγίας Φιλοθέης Αθηναίας προστάτιδας του Συλλόγου μας ......................18
Eoρτασμός 25ης Μαρτίου ................................................................................................................19

• Ανοιχτό παράθυρο στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή στη Σουµάτρα ..................................20

• Δραστηριότητες του Οµίλου µας
Τα παιδιά, οι γεροντάδες μας... ..................................................................................................... 22 

• Συνέντευξη από τον ιεραπόστολο στην Ταϊβάν π. Ιωνά Μούρτο ............................25

• Επιστολές Ιεραποστόλων
Επιστολή Μητροπολίτου Κινσάσας κ.κ. Νικηφόρου ............................................................32
Επιστολή Μητροπολίτου Κορέας και Εξάρχου Ιαπωνίας κ.κ. Αμβροσίου .................33
Επιστολή Μητροπολίτου Ισπανίας και Πορτογαλίας κ.κ. Πολυκάρπου ......................34
Επιστολή Επισκόπου Απολλωνίας και Φίερι κ.κ. Νικολάου .............................................35
Επιστολή Μητροπολίτου Καμερούν κ.κ. Γρηγορίου .............................................................36

• Δωρεές φίλων και συνεργατών ..................................................................................................37

KAI TΩPA O OMIΛOΣ MAΣ  
ΣTO ΔIAΔIKTYO (INTERNET)

www.ierapostoli.gr
Το Ε-mail της Ιεραποστολής είναι:

mail.ierapostoli@gmail.com

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3 (ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ)

Εξόδιοι Λόγοι - ΚοιµηθέντεςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση αλλαγής διευθύνσεως παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε για τη νέα διεύθυνσή σας.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ: Ὁδός Τρυγόνος 3 (Ἄνω Κυψέλη) 113 64 Ἀθήνα

ΣΤΕΊΛΕ ΚΑΊ ΣΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΚΑΊ ΠΛΉΡΉ ΔΊΕΥΘΥΝΣΉ ΝΕΟΥ ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΥ
ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΊ ΤΟΝ «ΊΕΡΑΠΟΣΤΟΛΊΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ» ΔΏΡΕΑΝ.

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΏΝ ΔΏΡΉΤΏΝ ΑΝΑΡΤΏΝΤΑΊ ΣΤΉΝ ΊΣΤΟΣΕΛΊΔΑ
ΤΟΥ ΟΜΊΛΟΥ ΜΑΣ WWW.IERAPOSTOLI.GR

Kωδικός: 01-3914

PRESS POST

PR
ESS POST

X+7


