βρισκόταν ο Ιησούς ήταν γεμάτος κόσμο
και δεν μπορούσαν να πλησιάσουν,
αφαίρεσαν τμήμα της οροφής, και
κατέβασαν μ’ ένα κρεβάτι τον παράλυτο
στα πόδια του Ιησού.

Έτσι και εμείς, αφού έρθουμε στο Χριστό
θα πρέπει να φέρουμε και άλλους. Το
μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να
κάνουμε σε κάποιον άνθρωπο είναι να
του προσφέρουμε το Χριστό, και οι
διακονίες της Εκκλησίας μας παρέχουν
αυτή την ευκαιρία για να το κάνουμε. Oι
διακονίες όμως αυτές απαιτούν τη δική
μας υποστήριξη.
Έχουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε
στην εκπλήρωση της αποστολής που έχει
αναθέσει ο Θεός προς την Εκκλησία, με τις
πνευματικές, σωματικές και οικονομικές
μας δυνάμεις.
Στην Αγία Γραφή υπάρχουν περίπου 500
αναφορές για την προσευχή. Υπάρχουν
όμως άλλες 2300 περίπου, για οικονομική
ενίσχυση του έργου της Εκκλησίας, για τη
μεταμόρφωση της ζωής των ανθρώπων.

Έρχου και Ίδε
Αυτή η φράση είναι μεν απλή αλλά
ισχυρή. Μας προσκαλεί να αλλάξουμε
σωματική και πνευματική στάση. Εάν
θέλουμε να βρούμε το Χριστό, πρέπει να
πορευθούμε προς Αυτόν. Χρειάζεται να
αυξήσουμε την πίστη μας και να
ωριμάσουμε πνευματικά.
Η προσφορά προς την Εκκλησία είναι μια
ευκαιρία
–
μια
ευκαιρία
να
συλλογισθούμε τις προτεραιότητες και τις
αξίες της ζωής μας. Είναι μια ευκαιρία να

εκφράσουμε την ευχαριστία μας προς τον
Κύριο, να προσφέρουμε από τον εαυτό
μας και να αυξηθεί η Χάρη του Θεού μέσα
μας.
Μια επιταγή, η οποία ταχυδρομείται προς
την Εκκλησία είναι χωρίς νόημα εάν δεν
συνοδεύεται με την προσωπική μας
παρουσία, με την προθυμία μας να
υπηρετήσουμε, με τις προσευχές μας και με
τη δέσμευσή μας για προσωπική προσφορά.
Το να προσφέρουμε υλικά δεν αντικαθιστά
τη δέσμευσή μας για προσφορά– είναι μια
έκφραση αυτής της δέσμευσης. «Έρχεσθε
και ίδετε» πως μπορείτε να αυξήσετε την
πίστη σας μέσα από την υπηρεσία της
Εκκλησίας.

EΡΧΟΥ ΚΑΙ IΔΕ

∆ΕΙΤΕ…
…τον Κόσµο σαν Θείο ∆ώρο,
…τι ∆υνατότητες έχει η
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…Πώς Μορεί ο Θεός να
Ενεργεί διά Μέσου σας.

Έρχου και Ίδε

αγαθά κατ’ αναλογία με αυτά που έχουμε
λάβει.
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει:
«Δεν
θα
ξεπεράσετε
ποτέ
τη
γενναιοδωρία του Θεού, ακόμη κι αν
δώσετε ό,τι έχετε… Και όσα κι αν Του
φέρετε, μένουν ακόμη κι άλλα. Ούτε ποτέ
θα Του δώσετε κάτι το οποίο σας ανήκει ,
γιατί όλα ρέουν από τον Θεό». (PG
35,885B-888C)

Στο
κατά
Ιωάννην
Ευαγγέλιο
διαβάζουμε για το κάλεσμα των
μαθητών… «εὑρίσκει Φίλιππος τόν Ναθαναήλ
καί λέγει αὐτῷ, ὃν ἒγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ
καί οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν Ἰησοῦν τόν υἱόν τοῦ
Ἰωσήφ τόν ἀπό Ναζαρέτ. Καί εἶπεν αὐτῷ
Ναθαναήλ, ἐκ Ναζαρέτ δύναταί τι ἀγαθόν εἶναι;
Λέγει αὐτῷ Φίλιππος, ἒρχου καί ἲδε»

(Ιωάν.

1:46-47).
Ο καθένας από εμάς καλείται να έρθει
και να δει Αυτόν που μας φέρνει ειρήνη
και μας κατανοεί. Αυτόν που ήρθε να
γίνει το παράδειγμά μας στη ζωή.
Δείτε…
τον Κόσμο σαν Θείο Δώρο
Ελάτε να δείτε όλες τις ευλογίες του Θεού
στη ζωή σας. Πώς ανταποκρινόμαστε στις
δωρεές Του; Με ευγνωμοσύνη και
ευχαριστία, προσφέρουμε από το χρόνο
μας, τα ταλέντα μας και τα υλικά μας

Δείτε…
τι Δυνατότητες Έχει η Εκκλησία
Ελάτε να δείτε τι δυνατότητες έχει η
Εκκλησία – όχι μόνο να διατηρεί τρέχοντα
προγράμματα, αλλά να φέρνει εις πέρας
νέες διακονίες και έργα προς οικοδομή
των πιστών, τα οποία μπορούν να γίνουν
εφικτά με τη δική σας υποστήριξη.
Στην Αρχαία Εκκλησία, κάθε άνθρωπος
που συμμετείχε στις συγκεντρώσεις
προσέφερε ό,τι αγαθά μπορούσε να
διαθέσει για τις ανάγκες Της. Οι πιστοί
παρείχαν τα μέσα για τη συντήρηση των
κληρικών, για τις χήρες και τα ορφανά,
για τη βοήθεια των φτωχών, και για όλα
τα καλά έργα της Εκκλησίας. Αυτή είναι η
Εκκλησία στην οποία εμείς οι Ορθόδοξοι
Χριστιανοί ανήκουμε και υποστηρίζουμε.
Τι δυνατότητες έχει η εισφορά μας προς το
Χριστό; Όσες δυνατότητες της δώσουμε.
Αυτό εξαρτάται από την αγάπη μας, γιατί
δίνουμε στον Χριστό και την Εκκλησία Του
όχι βάσει των αγαθών που διαθέτουμε,
αλλά βάσει της αγάπης μας προς Αυτόν.
Καλούμαστε να αγαπήσουμε το Θεό με

όλο μας το είναι – να Του προσφέρουμε
όλο μας το χρόνο, τα χαρίσματά μας και
τα υλικά μας αγαθά.

Δείτε…
Πώς Μπορεί ο Θεός
να Ενεργεί διά Μέσου σας
Δείτε πώς μπορεί ο Θεός να ενεργεί διά
μέσου σας, καθώς υπηρετείτε την
Εκκλησία Του και όλους αυτούς που
αναζητούν την αλήθειά Του.
Ας θυμηθούμε τη Σαμαρείτισσα στο
πηγάδι. Αφού συνάντησε τον Ιησού…
«ἀφῆκεν οὖν τήν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνή καί
ἀπῆλθεν εἰς τήν πόλιν, καί λέγει τοῖς
ἀνθρώποις, δεῦτε ἲδετε
ἂνθρωπον ὃς εἶπέ μοι
πάντα ὃσα ἐποίησα, μήτι
οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός;
ἐξῆλθον οὖν ἐκ τῆς
πόλεως καί ἢρχοντο πρός
αὐτόν» (Ιωάν. 4:28-30)
Ο Θεός μας δίνει ευκαιρίες για να
μοιραστούμε την πίστη μας με τους
άλλους. Όπως ο Χριστός κάλεσε τους
μαθητές του την ημέρα της Αναλήψεως,
έτσι καλεί και εμάς να δώσουμε μαρτυρία
γι΄ Αυτόν «…στην Ιερουσαλήμ, και σε όλη
την Ιουδαία και Σαμάρεια και έως το
τελευταίο μέρος της γης». (Πράξ. 1:8)

Το Ευαγγέλιο αναφέρεται συχνά σε
ανθρώπους που έρχονται να δουν τον
Ιησού. Σε μια από αυτές τις περιπτώσεις,
τέσσερα άτομα έφεραν προς τον Ιησού
έναν παράλυτο άνδρα, για να τον
θεραπεύσει. Όταν είδαν ότι ο χώρος που

