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ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ

 
 

Ὑπαπαντή τοῦ Κσρίοσ 
(2 Fεβρουαρίου) 

 

Ὑπαπαντι ςθμαίνει ὑπάντθςθ, ςυνάντθςθ, 
ὑποδοχι, ἐναγκαλιςμό μζ κάποιο ἀγαπθμζ-
νο πρόςωπο. υγκινθτκι ἡ μοναδικι ἐκείνθ 
ςυνάντθςθ τοῦ Χριςτοῦ μζ τόν γζροντα υ-

μεϊν. Ο Χριςτόσ χτυποῦςε τίσ καρδιζσ τῶν ἀνκρϊπων χρόνια καί 
χρόνια. Καί ὁ υμεϊν ηοῦςε μζ τιν «προςδοκία τῶν ἐκνῶν», περι-
μζνοντασ τιν ὑπόςχεςθ τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό δικαιϊκθκε. Ἀναγνϊρι-
ςε τόν «Χριςτόν Κφριον». Σόν ὑποδζχκθκε. Ἄνοιξε διάπλατα τιν 
καρδιά του. Σά μάτια του ἀτζνιςαν τόν ἄγγελο τῆσ ςωτθρίασ. 

Ο Χριςτόσ ἔγινε ἄνκρωποσ ἀπό φιλανκρωπία. Ἤρκε νά ςυνα-
ντιςει τόν ἄνκρωπο. Νά ἀνταλλάξει τιν ἀπανκρωπιά μζ τιν φιλαν-
κρωπία.  

Ἀπό τότε, ςυνάντθςθ μζ τό Χριςτό δζν πραγματοποιεῖται, ἄν 
δεν γίνει ἡ ςυνάντθςθ μζ τόν πονεμζνο ςυνάνκρωπό μασ, γιατί 
αὐτόσ εἶναι ὁ «τόποσ», ὅπου ςυναντιζται κανείσ μζ τόν Χριςτό. Μζ 
χιλιάδεσ χζρια πλθγωμζνων ἀνκρϊπων, μζ τά ςτεγνά ςτόματα τῶν 
πειναςμζνων ἀδελφῶν μασ, μζ τίσ ἔρθμεσ καί μοναχικζσ καρδιζσ 
τῶν ὀρφανῶν καί τῶν ἐγκαταλελειμμζνων γερόντων χτυπᾶ ὁ Χρι-
ςτόσ τιν πόρτα τῆσ καρδιᾶσ μασ. Και περιμζνει ὑπομονετικά να Σον 
ςυναντιςουμε.  

Σό νόθμα τῆσ προςωπικῆσ μασ Ὑπαπαντῆσ αὐτό εἶναι: νά 
ἀναγνωρίηουμε πάντοτε τό Χριςτό μζ ὅποια μορφι κι ἄν ἔρχεται 
κοντά μασ.  

Κι εἶναι παράξενοσ ὁ τρόποσ ποφ μᾶσ ἔρχεται. Ποφ μᾶσ χτυπᾶ. 
Ποφ μᾶσ ηθτά. Ποφ μᾶσ κζλει. Ὅμωσ ὅταν Σόν ςυναντιςεισ και Σόν 
γνωρίςεισ πραγματικά, δζν ἔχεισ τί νά κάνεισ τίσ εὐλογίεσ Σου!... 

ΑΡΓΤΡ ΟΚΑ ΣΡ Ο        ΦΕΒΡ ΟΤΑΡΙ Ο  2 019        Αρ ικ.  Φφλ .  9 4 (133 )  

Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ 
« Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν » 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ   

H ΤΠΑΠΑΝΣΗ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ 
(Λουκᾶ β΄22-40) 

Σόν καιρό ἐκεῖνο, ὅταν ςυμπλθρϊκθκαν και οἱ μζρεσ γιά τόν 
κακαριςμό τουσ, ἔφεραν τὸ παιδί ςτὰ Ἱεροςόλυμα, διὰ νὰ τὸ 
ἀφιερϊςουν ςτο Θεό. φμφωνα μζ τὸ νόμο τοῦ Κυρίου, ὅτι ἄν τό πρῶτο 
παιδί ποφ φζρνει μία γυναῖκα ςτόν κόςμο εἶναι ἀγόρι, πρζπει νὰ κεω-
ρεῖται ἀφιερωμζνο ςτὸν Κφριο. Ἐπίςθσ κὰ πρόςφεραν κυςία, ἕνα ηευγά-
ρι τρυγόνια ἢ δφο μικρὰ περιςτζρια. ὅπωσ λζει ὁ νόμοσ τοῦ Κυρίου. 

τὰ Ἱεροςόλυμα βριςκόταν ἕνασ ἄνκρωποσ, ποὺ τόν ἔλεγαν υμεϊν. 
Ἦταν πιςτόσ καί εὐλαβισ, περίμενε τι ςωτθρία τοῦ Ἰςραὴλ καὶ τόν 
κακοδθγοῦςε τό Πνεῦμα τό Ἅγιο. Σοῦ εἶχε φανερϊςει, λοιπόν, τὸ Ἅγιο 
Πνεῦμα ὅτι δὲν κὰ πεκάνει προτοῦ νά δεῖ τὸν Μεςςία. Σότε το Ἅγιο 
Πνεῦμα τοῦ ὑπζδειξε νά πάει ςτὸ ναό. Μόλισ οἱ γονεῖσ ἔφεραν ἐκεῖ τὸ 
παιδὶ, τόν Ἰθςοῦ, γιὰ νὰ κάνουν γι’ αὐτὸ τὰ ἔκιμα τοῦ νόμου, τὸν πῆρε 
ςτὴν ἀγκαλιά του, δόξαςε τὸ Θεὸ καὶ εἶπε:  

«Σϊρα, Κφριε, μπορεῖσ ν’ ἀφιςεισ τὸ δοῦλο ςου  
να πεκάνει εἰρθνικά, ὅπωσ τοῦ ὑποςχζκθκεσ, 
Γιατί τα μάτια μου εἶδαν τό ςωτῆρα  
ποὺ ἑτοίμαςεσ γιά ὅλουσ τοὺσ λαοφσ, 
φῶσ ποὺ κὰ φωτίςει ὅλα τά ἔκνθ 
καὶ κα δοξάςει τὸ λαό ςου τὸν Ἰςραιλ». 

Ὅ Ἰωςὴφ καὶ ἡ μθτζρα του καφμαηαν γιὰ ὅςα λζγονταν γι’ αὐτό. Ὁ  
υμεὼν τοὺσ εὐλόγθςε καὶ εἶπε ςτὴν Μαριάμ, τὴν μθτζρα τοῦ Ἰθςοῦ: 
«Αὐτὸσ κά γίνει αἰτία νά καταςτραφοῦν ἤ νά ςωκοῦν πολλοί Ἰςραθ-
λίτεσ. Θά εἶναι ςθμεῖο ἀντιλεγόμενο, γιὰ νὰ φανερωκοῦν οἱ πραγματι-
κζσ διακζςεισ πολλῶν. Ὅςο γιά ςζνα, ὁ πόνοσ γιά τό παιδί ςου κὰ δια-
περάςει τιν καρδιά ςου ςάν δίκοπο μαχαίρι». 

τά Ἱεροςόλυμα ηοῦςε μία γυναῖκα ποφ προφιτευε καί τιν ἔλεγαν  
Ἄννα, κυγατζρα τοῦ Φανουιλ ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Ἀςιρ. Αὐτι ἦταν πολὺ 
ἡλικιωμζνθ. Ἔηθςε ἑπτὰ χρόνια μὲ τὸν ἄνδρα τθσ μετὰ τὸν γάμο καὶ τϊ-
ρα χιρα, ἠλικίασ ὀγδόντα τεςςάρων χρονῶν, δὲν ἔφευγε ἀπὸ τὸ ναὸ, 
ἀλλὰ λάτρευε τὸ Θεὸ νφχτα και μζρα μὲ νθςτείεσ καὶ προςευχζσ. Αὐτι 
παρουςιάςτθκε ἐκείνθ τιν ὥρα καὶ δοξολογοῦςε τὸ Θεὸ καὶ μιλοῦςε γιὰ 
τὸ παιδὶ ςζ ὅλουσ, ὅςοι  ςτιν Ἱερουςαλιμ περίμεναν τι λφτρωςθ. 

Ὅταν ἔκαναν ὅλα, ὅςα πρόςταηε ὁ νόμοσ τοῦ Κυρίου, γφριςαν ςτὴν 
Γαλιλαία, ςτὴν πόλθ τουσ τθ Ναηαρζτ. τὸ μεταξφ τό παιδὶ μεγάλωνε καὶ 
τὸ πνεῦμα του δυνάμωνε ἦταν γεμάτοσ ςοφία καὶ ἡ χάρθ τοῦ Θεοῦ 
ἦταν μαηί του.  



3 

 

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυςοςτόμου 
 

Ἡ τριστιανική ἀγάπε β΄ 

Πῶσ γεννιζται  ςτθν ψυχι τοῦ ἀνκρϊπου ἡ ἀγάπθ; Ἡ ἀγάπθ εἶναι 

καρπόσ τῆσ ἀρετῆσ. Ἀλλά και ἡ ἀγάπθ, με τθ ςειρά τθσ, γεννάει τθν 
ἀρετι. Και να πῶσ γίνεται αὐτό: 
 Ὁ ἐνάρετοσ δεν προτιμάει τά χριματα ἀπό τιν ἀγάπθ ςτό ςυνάν-
κρωπό του. 
 Δζν εἶναι μνθςίκακοσ. 
 Δζν εἶναι ἄδικοσ. 
 Δζν εἶναι κακολόγοσ. 
 Ὅλα τά ὑπομζνει μζ ψυχικι γενναιότθτα. 
 Ἀπ’ αὐτά προζρχεται ἡ ἀγάπθ. Σό ὅτι ἀπό τιν ἀρετι γεννιζται ἡ 
ἀγάπθ, τό φανερϊνουν τά λόγια τοῦ Κυρίου: «Ὅταν κά πλθκφνει ἡ 
κακία, κά ψυχρανκεῖ ἡ ἀγάπθ» (Ματκ. 24:12). Καί τό ὅτι ἀπό τιν 
ἀγάπθ πάλι γεννιζται ἡ ἀρετι, τό φανερϊνουν τά λόγια τοῦ 
Ἀποςτόλου Παφλου: «Ὅποιοσ ἀγαπάει τόν ἄλλο, ἔχει τθριςει τό ςφ-
νολο τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ. 13:8). 
 Ἕνα ἀπό τά δφο, λοιπόν, ἀπαιτεῖται, ἤ ἀγάπθ ἤ ἀρετι. 
   Ὅποιοσ ἔχει τό ἕνα, ὁπωςδιποτε κά ἔχει καί τό ἄλλο. Και ἀντί-
κετα: Ὅποιοσ δζν ἀγαπάει, κά κάνει καί τό κακό καί ὅοιοσ κάνει το 
κακό, δεν ἀγαπάει. Σθν ἀγάπθ ἑπομζνωσ, ἄ;σ προςπακιςουμε ν’ 
ἀποκτιςουμε, γιατί εἶναι ἕνα φροφριο, ποφ μᾶσ προφυλάςςει ἀπό 
κάκε κακό. 
 Ὁ ἀπόςτολοσ Παῦλοσ δεν εἶπε ἁπλά «ἀγαπᾶτε», ἀλλά  «ἐπιδιϊ-
κετε τιν ἀγάπθ» (Αϋ Κορ. 14:1), κακϊσ ἀπαιτεῖται μεγάλοσ ἀγϊνασ 
γιά νά τιν ἀποκτιςουμε. Ἡ ἀγάπθ τρζχει γοργά κι ἐξαφανίηεται, γιατί 
πολλά πράγματα τοῦ κόςμου τοφτου τιν καταςτρζφουν. Ἄσ τιν 
ἐπιδιϊκουμε, ἄσ τρζχουμε ςυνεχῶσ ἀπό πίςω τθσ, γιά νά τι ςυλλά-
βουμε, πριν προφτάςει να μᾶσ φφγει. 
 Ὅποιοσ ἔχει ἀγάπθ, δεν κάνει κακό ςτον πλθςίον. Ἀφοῦ ἡ ἀγάπθ 
εἶναι ἡ ἐκπλιρωςθ ὅλων τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἔχει δφο πλεονεκτι-
ματα, τθν ἀποφυγι τοῦ κακοῦ ἀπό τθ μια και τθν ἐπιτζλεςθ τοῦ 
καλοῦ ἀπό τθν ἄλλθ.  
 Ἡ ἀγάπθ ἀποτελεῖ χρζοσ, ποφ μζνει πάντα ἀνεξόφλθτο.  
 Ἀπό το βιβλίο " Θζματα ηωῆσ Αϋ, Ἱ. Μ. Παρακλιτου, ςελ. 156-7. 
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Η αγία Agάuh 
5 Φεβρουαρίου 

 

H αγία Αγάκθ, καταγόταν από το Παλζρμο ι 
τθν Κατάνθ τθσ ικελίασ. Έηθςε και μεγαλοφρ-
γθςε ςτο χρόνια του αυτοκράτορα Δζκιου (249 
- 251 μ.Χ.). Η οικογζνειά της διζθετε τεράστια 
περιουςία, θ δε Αγία διακρινόταν για τθ φυςι-
κι τθσ ομορφιά αλλά και για το ικοσ, τισ αρε-
τζσ και τθ μεγάλθ τθσ πίςτθ. 
 ε θλικία δεκαπζντε ετϊν, μζνει ορφανι 
και μοναδικι κλθρονόμοσ τθσ μεγάλθσ περιου-

ςίασ των γονζων τθσ και τότε αναδείχκθκε θ υπζροχθ προςωπικότθ-
τα τθσ Αγάκθσ. Αγνοϊντασ τισ προςκλιςεισ και τισ κολακείεσ του κό-
ςμου, διζκεςε όλθ τθσ τθν περιουςία ςε φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ 
βοθκϊντασ όλουσ όςουσ είχαν ανάγκθ. 

O Θεόσ όμωσ ζκρινε ότι θ Αγία ζπρεπε να δοκιμαςτεί περιςςότε-
ρο. O ζπαρχοσ Κιντιανόσ προςπάκθςε χρθςιμοποιϊντασ διάφορα 
μζςα, να τθν πείςει να τον παντρευτεί. Η Αγία όμωσ όχι μόνο δεν 
αρνικθκε τθν πίςτθ τθσ, αλλά κζλθςε να μαρτυριςει γι' αυτιν. Τπζ-
μεινε με καυμαςτι καρτερικότθτα όλα τα βαςανιςτιρια και μάλιςτα 
δοξολογϊντασ τον Θεό που τθν αξίωςε τθσ τιμισ του μαρτυρίου. 

Παρζδωςε το πνεφμα τθσ το 251 μ.Χ. μετά από φρικτά βαςανι-
ςτιρια και ενϊ βριςκόταν ςτθ φυλακι, ζλαβε ζτςι το ςτεφάνι του 
μαρτυρίου. 

Η φναξθ τθσ Αγίασ Μάρτυροσ Αγάκθσ ετελείτο ςτο Μαρτφριό 
τθσ, το οποίο βριςκόταν ςτο ζβδομο του Βυηαντίου (ικελία). Σα ιε-
ρά λείψανά τθσ μεταφζρκθκαν ςτθν Κωνςταντινοφπολθ κατά τθν 
περίοδο των αυτοκρατόρων Βαςιλείου Β' (976 - 1025 μ.Χ.) και Κων-
ςταντίνου Η' (1025 - 1028 μ.Χ.). 

 

Ἀπολυτίκιον  
Ἦχοσ γ’. Θείασ πίςτεωσ. 

Ῥόδον εὔοςμον τῆσ παρκενίασ, νφμφθ ἄφκοροσ τοῦ Ζωοδότου,  
ἀνεδζδειξαι Ἀγακὴ πανεφφθμε· τῶν ἀγακῶν τὴν πθγὴν γὰρ ποκιςαςα, 

μαρτυρικῶσ ἐν τῷ κόςμῳ διζπρεψασ· μάρτυσ ἔνδοξε,  
λιταῖσ ςου κείαισ ἀγάκυνον τοὺσ πόκῳ μεγαλφνοντασ τοὺσ ἄκλουσ ςου. 
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ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 

Σοῦ ἁγίοσ Παϊσίοσ 
 

 - Γζροντα, κάποιοσ νζοσ ποφ ἔχει 
ἀποφαςίςει τιν ἔγγαμθ ηωι μζ ρϊ-
τθςε πῶσ κά ξεκινιςει ςωςτά γι’ 

αὐτιν. 
 - Κατ’ ἀρχάσ νά κοιτάξει νά βρῆ μιά καλι κοπζλα ποφ νά τόν ἀνα-
παφει, γιατί κακζνασ ἀναπαφεται διαφορετικά καί μζ ἄλλον ἄνκρωπο. 
Νά μιν κοιτάξει νά εἶναι πλοφςια καί ὄμορφθ, ἀλλά προπάντων ἁπλῆ 
καί ταπεινι. Πρζπει νά δϊςει δθλαδι περιςςότερθ προςοχι ςτιν ἐςωτε-
ρικι ὀμορφιά καί ὄχι ςτιν ἐξωτερικι. Ὅταν ἡ κοπζλα εἶναι κετικόσ ἄν-
κρωποσ καί προικιςμζνθ μζ ἀνδριςμό, χωρίσ νά ἔχει περιςςότερο ἀπό 
ὅ,τι χρειάηεται γυναικεῖο χαρακτιρα, αὐτό πολφ βοθκάει ςτό νά βρίςκει 
ὁ ἄνδρασ ἀμζςωσ κατανόθςθ καί νά μιν πονοκεφαλιάηει. Ἄν ἔχει καί φό-
βο Θεοῦ, ἔχει ταπείνωςθ, τότε μποροῦν νά πιαςτοῦν χζρι-χζρι καί νά πε-
ράςουν τό κακό ρεῦμα τοῦ κόςμου.  
 Ἄν ὁ νζοσ ςκζφτεται κάποια κοπζλα ςοβαρά γιά ςφηυγο, νομίηω, κα-
λφτερα εἶναι πρῶτα νά τό κάνει γνωςτό μζ κάποιο ςυγγενικό του πρόςω-
πο ςτοφσ γονεῖσ τθσ καί κατόπιν νά τό ςυηθτιςει καί ο ἴδιοσ μαηί τουσ καί 
μζ τιν κοπζλα. τι ςυνζχεια, ἄν δϊςουν λόγο καί κάνουν ἀρραβῶνεσ—
καλό εἶναι ὁ ἀρραβϊνασ νά μι διαρκεῖ πολφ -, νά προςπακιςει, ςτό διά-
ςτθμα ποφ κά μεςολαβιςει μζχρι τό γάμο, νά βλζπει τιν κοπζλα ςάν 
ἀδελφι του καί νά τιν ςζβεται. Ἄν ἀγωνιςκοῦν καί οἱ δφο φιλότιμα νά 
διατθριςουν τιν παρκενία τουσ, τότε ςτό Μυςτιριο τοῦ γάμου, ὅταν 
τοφσ ςτεφανϊςει ὁ ἱερζασ, κά λάβουν πλοφςια τιν Χάρθ τοῦ Θεοῦ. Γιατί, 
ὅπωσ λζει ὁ ἅγιοσ Ἰωάννθσ ὁ Χρυςόςτομοσ, τά ςτζφανα εἶναι ςφμβολα 
τῆσ νίκθσ κατά τῆσ ἡδονῆσ. 
 τιν ςυνζχεια, ὅςο μποροῦν νά καλλιεργιςουν τιν ἀρετι τῆσ ἀγάπθσ, 
γιά νά μζνουν ἑνωμζνοι πάντοτε οἱ δφο καί νά μζνει μαηί τουσ καί ὁ Σρί-
τοσ, ὁ Γλυκφτατοσ Χριςτόσ μασ. 
 Φυςικά ςτιν ἀρχι, ὥςπου νά τακτοποιθκοῦν καί νά γνωριςκοῦν κα-
λά, μπορεῖ νά ἔχουν κάποιεσ δυςκολίεσ. Ἔτςι ςυμβαίνει ςζ κάκε ἀρχι. 
Νά, προχκζσ εἶδα ἕνα πουλάκι. Μόλισ εἶχε βγεῖ νά βρῆ τιν τροφι του καί 
πετοῦςε ἴςα μζ μιά ςπικαμι πάνω ἀπό τό ἔδαφοσ. Δζν ἤξερε τό καθμζνο 
νά πιάνει εὔκολα τά ηωὑγια καί ἔκανε μιά ὥρα γιά νά πιάςει κανζνα ἔντο
-μο νά φάει. Καθώσ τό κοίταηα, ςυλλογιηόμουν πώσ κάθε ἀρχή εἶναι δφ-
ςκολθ. Ὁ φοιτθτισ, ὅταν πάρει τό πτυχίο του καί ἀρχίςει νά ἐργάηεται, 
ςτιν ἀρχι δυςκολεφεται.  Ὁ δόκιμοσ ςτό μοναςτιρι ςτιν ἀρχι ἔχει καί 
αὐτόσ δυςκολίεσ. Καί ὁ νζοσ, ὅταν παντρευτῆ, ςτιν ἀρχι ςυναντᾶ δυςκο-
λίεσ.  

Ἡ καλή ἀρτή  
τῆς οἰκογενειακῆς δωῆς 
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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΤΑΞΗ  Β΄ 
 

Ἀπό τό προθγοφμενο τεῦχοσ τῆσ  
«ΕΝΟΡΙΑ» ἀρχίςαμε νά περιγρά-

φουμε τιν ςυμπεριφορά τοῦ πιςτοῦ 
ςτιν πνευματικι καί λατρευτικι του 
ηωι.  Εἶναι ἀπαραίτθτο νά γνωρίηου-
με βαςικά πράγματα, διότι αὐτά μᾶσ 

βοθκοῦν  νά ςεβόμαςτε τόν Θεόν,  
νά ςεβόμαςτε τόν ἑαυτό μασ καί ἔτςι 
νά γινόμαςτε μαγνῆτεσ γιά τιν χάρθ 

τοῦ Θεοῦ. υνεχίηουμε ςιμερα μζ 
τιν ἐμφάνιςθ—τιν ἀμφίεςθ— τιν ὁποία χρθςιμοποιοῦμε γιά νά 

μποῦμε ςτό Ναό τοῦ Θεοῦ  
(ἀντιγράφοντασ ἀπό το βιβλίο «Λατρευτικό ἐγχειρίδιο»  

τοῦ πρεςβ. Γεωργίου Κουγιουμτηόγλου, ς.ς. 253-4). 
 

Ἡ ἀμυίεσε (τό ντύσιμο) 
 

Δζν μπαίνουμε ςτοφσ Ναοφσ μζ ὁποιοδιποτε ντφςιμο ἤ μζ τό ντφςιμο 
τῆσ ὥρασ ἐκείνθσ ποφ βρεκικαμε μπροςτά ςτό Ναό. Ἡ ἀκατάλλθλθ 
ἐνδυμαςία δζν δείχνει ςεβαςμό οὔτε ἐκτίμθςθ, ἀλλά μᾶλλον περιφρό-
νθςθ. Ἐάν κανείσ δζν τό νοιϊκει αὐτό καί ἔχει ἀντίκετθ ἄποψθ, πρζπει 
νά γνωρίηει ὅτι τιν ἐνδυμαςία δζν τιν κακορίηουν οἱ επιςκζπτεσ, ἀλλά 
ὁ Ὅἰκοδεςπότθσ. Αὐτό ςυμβαίνει ὄχι μόνο ςτιν Ἐκκλθςία, ἀλλά καί 
ςτιν κακθμερινι ηωι καί πράξθ. Ἐάν λοιπόν ἔτςι ἔχουν τά πράγματα, τί 
ὄφελοσ κά ἀποκομίςουμε ἀπό τίσ προςευχζσ μασ, ἐάν μζ ἀκατάλλθλο 
ντφςιμο μποῦμε  ςτό Ναό; 
 Ὅ Θεόσ βζβαια δζν ἔχει ἀνάγκθ ἀπό τόν τρόπο τῆσ ἀμφίεςισ μασ, 
διότι ἐνδιαφζρεται γιά τιν ἐςωτερικι κατάςταςθ τῆσ ψυχῆσ μασ, ἀλλά 
ἐμεῖσ ἔχουμε ἀνάγκθ καί πρζπει νά παρουςιαςτοῦμε μζ τρόπο ποφ δεί-
χνει τό ςεβαςμό ποφ κατά βάκοσ ἔχουμε:καί πρόσ τόν Ἱερό χῶρο καί 
πρόσ τό Θεό. 
 Μπαίνουμε μζ ὁποιοδιποτε ντφςιμο, (π.χ. μζ κοντό παντελόνι), ςτό 
γραφεῖο τοῦ Ὑπουργοῦ ἤ τοῦ τρατθγοῦ, γιά νά ηθτιςουμε κάποια 
προςωπικι ἐξυπθρζτθςθ; 
 Μερικζσ μάλιςτα γυναῖκεσ μπαίνουν ςτοφσ Ἱεροφσ Ναοφσ μζ παντε-
λόνια, μζ ἐξϊπλατα, ἀμάνικα φορζματα ἤ ςοῦπερ μίνι φοῦςτεσ καί 
ἔχουν ςκοπό νά κοινωνιςουν ἤ νά ἐξομολογθκοῦν. Ἐφ’ ὅςον ἡ Ἐκκλθ-
ςία, βάςει τῆσ Ἁγίασ Γραφῆσ, δζν δζχεται αὐτι τιν ἀμφίεςθ, γιατί ἐςφ 
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 Γιατί κζλεισ νά ςκανδαλίηεισ μζ τιν ἀμφίεςι ςου τόν κόςμο; Δζν 
ἔχεισ τόςεσ καί τόςεσ ἐνδυμαςίεσ γιά τίσ διάφορεσ ὧρεσ καί ἐποχζσ 
τοῦ ἔτουσ; Κάνε καί μία ἤ δφο φορεςιζσ γιά τόν Χριςτό καί τιν Πα-
ναγία! Ἀξίηει τόν κόπο καί κά ἔχεισ καί εὐλογίεσ!  
 Ἐάν πάντωσ κελιςεισ ἀπό ἐςωτερικι ἀνάγκθ νά μπεῖσ ςτό Ναό νά 
προςευχθκεῖσ μζ ἀκατάλλθλο ντὐςιμο, μιν μπαίνεισ μζςα ςτόν κυρί-
ωσ Ναό. ταμάτα ςτόν πρόναο ἤ Νάρκθκα. Ἄναψε τό κερί ςου κάνε 
ἐκεῖ τιν προςευχι ςου καί ὁ Θεόσ, ποφ βλζπει τιν ἐςωτερικι ςου 
διάκεςθ, τό ςεβαςμό ςου αὐτό, ἀλλά καί τιν ἀνάγκθ ςου, κά ςζ 
ἀκοφςει και κ’ ἀνταποκρικεῖ περιςςότερο ςτά αἰτιματά ςου. 
 Ὅταν πρόκειται νά κάνουμε κάποιο ταξίδι, ςκεπτόμαςτε τί κά ςυ-
ναντιςουμε κατά τι διάρκειά του καί ἀνάλογα προετοιμαηόμαςτε. 
Ὅταν πρόκειται νά πᾶμε ςτά βουνά, λζμε: Μπορεῖ νά βροῦμε χιόνια, 
ἄσ πάρουμε ἁλυςίδεσ γιά τό αὐτοκίνθτο καί τά ςκί μασ. Γιά τι κάλας-
ςα παίρνουμε μαγιό γιά μπάνιο, ὀμπρζλα γιά πικανι βροχι κλπ.   
 Ἔτςι ἀκριβῶσ ἄσ λζμε:  
 Μπορεῖ νά πᾶμε ςζ κάποια Ἐκκλθςία ἤ Μοναςτιρι, ἄσ πάρουμε 
μαηί μασ καί ἀνάλογο ντφςιμο! Ὁπότε δζν βριςκόμαςτε ςζ δφςκολθ 
κζςθ ὅταν κατζβουμε γιά προςκφνθμα! Συγχρόνωσ, ἡ πρόνοιά μασ 
αὐτι γιά ςεβαςμό τῶν ἱερῶν αὐτῶν χώρων μᾶσ προςκζτει εὐλογία 
καί ὁπωςδιποτε προςταςία ἀπό άτυχιματα ἤ ἄλλεσ ποικίλεσ κακοτο-
πιζσ. 
 

 

«Μιν ἀπομακρφνεςαι ἀπό τιν Ἐκκλθςία  

διότι τίποτε δζν εἶναι ἰςχυρότερό τθσ. 

Ἡ ἐλπίδα ςου νά εἶναι ἡ Ἐκκλθςία, 

ἡ ςωτθρία ςου ἡ ‘Εκκλθςία,  

ἡ καταφυγι ςου ἡ ‘Εκκλθςία. 

Εἶναι πιό ὑψθλι ἀπό τοφσ οὐρανοφσ  

καί πιό μεγαλφτερθ ἀπό τιν γῆ. 

 Ποτζ δζν γθράηει. 

   Πάντοτε ἀκμάηει ! ». 
                                                           (ἅγ. Ἰωάννθσ Χρυςόςτομοσ) 
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«Ἄν ὁ Υριστός...» 
 

Ἄν ὁ Χριςτόσ  χτυπιςει τιν πόρτα ςασ, κά τόν ἀνα
-γνωρίσετε; 

Θά ἔρκει ἴςωσ ςάν ἄλλοτε φτωχόσ κι ἀποδιωγμζνοσ. 
άν ἕνασ ἐργάτθσ, ςάν ἕνασ ἄεργοσ ἤ ἕνασ ἀπεργόσ… 

Μπορεῖ ἀκόμθ νά εἶναι πρόςφυγασ,  
ἕνασ ἀπό τά δεκαπζντε ἑκατομμφρια προςφφγων 
μζ κάποιο διαβατιριο τοῦ Ο.Η.Ε. ςτό χζρι 
….Ἄν ὁ Χριςτόσ χτυπιςει αὔριο τιν πόρτα ςασ κά Σόν ἀναγνωρίςετε;» 
Αὐτό τό ἐρϊτθμα κζτει ςζ ἕνα ἀπό τά βιβλία του ὁ μεγάλοσ ἀνκρωπι-

ςτισ τοῦ περαςμζνου αἰϊνα καί φίλοσ τῶν λεπρῶν ὅλου τοῦ κόςμου 
Ραοφλ Φολλερϊ. Ἕνα ἐρϊτθμα οὐςίασ, ςφγχρονο, καυτό, μζ ἔντονο προ-
βλθματιςμό, ποφ ἀπευκφνεται ςζ ὅλουσ τοφσ ἀνκρϊπουσ τοῦ πλανιτθ 
μασ και, φυςικά, ἰδιαίτερα ς’ ἐμᾶσ τοφσ Χριςτιανοφσ. 

Ὅ Ακαδθμαϊκόσ καί ἱεραπόςτολοσ Ραοφλ Φολερϊ γεννικθκε ςτι Νεβζρ 
τῆσ Γαλλίασ τό 1903. ποφδαςε νομικά. Ἀςχολικθκε μζ τό Γαλλικό Θζατρο, τι 
ςυγγραφι κεατρικῶν ἔργων καί τιν ποίθςθ. τιν ἡλικία τῶν 25 ἐτῶν ςζ κά-
ποιο ταξίδι του ςτιν Ἀφρικι, γνϊριςε τοφσ χανςενικοφσ (λεπροφσ). Ἀπό τότε 
διαπιςτϊνοντασ πϊσ οἱ λεπροί ἀποτελοῦν τιν πιό “κλιβερι μειονότθτα”, 
ἀποφάςιςε νά ἀφιερϊςει ὅλθ τιν ὑπόλοιπθ ηωι του γιά τιν κοινωνικι ἀπο-
κατάςταςθ τῶν 15.000.000 ἀνκρϊπων, ποφ ἡ ἄγνοια, ὁ ἐγωϊςμόσ καί ἡ δει-
λία μασ τοφσ ἔκαναν λεπροφσ. Ἔκανε πενιντα φορζσ τό γφρο τῆσ γῆσ, ξε-
ςθκϊνοντασ λαοφσ καί ἔκνθ γιά μιά καινοφρια ἀντιμετϊπιςθ τῆσ ἀςκζ-
νειασ, ποφ ὀνομαηόταν λζπρα καί γιά τιν ὁποία ὑπῆρχε γιατρειά!   

Ἀπό τά χριματα ποφ μάηευε ἀγόραηε, ἐκτόσ ἀπό τρόφιμα, φάρμακα 
ποφ τά πιγαινε ὁ ἴδιοσ ςτοφσ ἀγαπθμζνουσ του λεπροφσ ςζ ὅλο τόν κό-
ςμο. Σαξίδεψε καί ςτίσ πζντε Ἠπείρουσ. Ἐπιςκζφκθκε, μζ τιν ἀφιερωμζνθ 
ςφηυγό του, Λεπροκομεῖα, εὐεργζτθςε ἤ παρθγόρθςε πονεμζνουσ ἀνκρϊ-
πουσ καί ἔςφιξε πλθγωμζνα χζρια λεπρῶν… Κάκιςε πολλζσ φορζσ ςτό ἴδιο 
τραπζηι καί ζφαγε μαηί τουσ—τρϊγοντασ καί μζ τό ἴδιο κουτάλι, γιά νά 
νιϊςουν οἱ ἄνκρωποι αὐτοί τιν ἀποδοχι του. 

Ὅ Ραοφλ Φολερϊ πζκανε ςτίσ 6 Δεκεμβρίου τοῦ 1977. Ἀναρωτιόταν 
πάντα: πότε κά ἀρχίςουμε νά εἴμαςτε πραγ-
ματικοί χριςτιανοί.  

Ἴςωσ γιατί ἔβλεπε ἀνκρϊπουσ νά ςκζ-
πτονται πιό πολφ τόν ἑαυτό τουσ καί ὄχι 
τοφσ  ἄλλουσ!... 

«Η  Ε Ν Ο Ρ Ι Α  Μ Α  »  
ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 

Ι. ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ 

Lagja “ 11 Janari ” 


