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ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ

 
 

Σριώδιον 
 

Τῆσ μετανοίασ ἄνοιξόν μοι πφλασ Ζωοδότα,  

ὀρκρίηει γὰρ τὸ πνεῦμά μου,  
πρὸσ ναὸν τὸν ἅγιόν ςου,  
ναὸν φζρον τοῦ ςϊματοσ,  
ὅλον ἐςπιλωμζνον,  
ἀλλ’ ὡσ οἰκτίρμων κάκαρον,  

     εὐςπλάγχνῳ ςου ἐλζει. 
 

 Ἡ περίοδοσ τοῦ Σριωδίου ἀποτελεῖ τὸ τμῆμα τοῦ ἐκκλθςια-

ςτικοῦ ἔτουσ ποφ προπαραςκευάηει τὸν πιςτὸ γιά τὸν ἄξιο 
ἑορταςμὸ τῶν Πακῶν καὶ τῆσ Ἀναςτάςεωσ τοῦ Χριςτοῦ μὲ 
πνευματικὴ καλλιζργεια καὶ ςυμμετοχι, μὲ ἀγῶνα μετανοίασ, 
προςευχῆσ καὶ νθςτείασ. 
 Σο Σριϊδιον εἶναι ἕνα ςτάδιο «προετοιμαςίασ» γιά τὴν νθςτεία 
τῆσ Μεγάλθσ Σεςςαρακοςτῆσ καὶ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τοῦ «Σε-
λϊνου καὶ Φαριςαίου» καὶ τελειϊνει τιν Εϋ Κυριακὴ τῶν Νθςτειῶν. 
 Σριϊδιο ἐπιγράφεται καί ἕνα ἀπὸ τὰ λειτουργικὰ βιβλία τῆσ 
Ἐκκλθςίασ. τό βιβλίο αὐτὸ περιζχονται ςχεδὸν κάκε μζρα ὕμνοι, 
ποὺ λζγονται κανόνεσ μὲ τρεῖσ ὠδζσ. 
 Οἱ Κανόνεσ, ςτιν ἄρτια μορφὴ τουσ ἀποτελοῦνται ἀπὸ 9 ὠδζσ. 
Σριϊδιο λζγεται καὶ ἡ ἐκκλθςιαςτικὴ περίοδοσ ἀπὸ τιν Κυριακι τοῦ 
Σελϊνου καί Φαριςαίου ὡσ τὸ Πάςχα, ἐπειδὴ ὅλο αὐτὸ τὸ χρονικὸ 
διάςτθμα, εἶναι ςὲ χριςῃ τὸ λειτουργικὸ βιβλίο τοῦ Σριωδίου. 

Περιλαμβάνει, τίσ τζςςερισ ἑβδομάδεσ πρὶν ἀπὸ τι Μεγάλθ 
Σεςςαρακοςτι, τίσ πζντε ἑβδομάδεσ τῆσ Μεγάλθσ Σεςςαρακοςτῆσ 
ὡσ τὸ άββατο τοῦ Λαηάρου, καὶ τι Μεγάλθ Ἑβδομάδα. 

ΑΡΓΤΡ ΟΚΑ ΣΡ Ο       ΦΕΒΡ ΟΤΑΡΙ Ο  2 020        Αρ ικ.  Φφλ .  1 03 (14 2)  

Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ 
« Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν » 
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Κσριακὴ ηοῦ Σελώνοσ καὶ ηοῦ Φαριζαίοσ: 

      Ἡ ἐκκλθςία κζλει νά μᾶσ ἐμπνεφςει τὴν ταπείνωςθ τοῦ Σελϊνθ 

καὶ νά μᾶσ προφυλάξει ἀπὸ τὴν ὑπερθφάνεια τοῦ Φαριςαίου. Ο 

Κφριοσ διδάςκει: «πᾶσ ὁ ὑψῶν ἑαυτόν ταπεινωκιςεται, ὁ δζ 

ταπεινῶν ἑαυτόν ὑψωκιςεται». 

Κσριακὴ ηοῦ Ἀζώηοσ: Σρία πράγματα διδάςκει ἡ παραβολι: 

α) τὴν ἄκλια κατάςταςῃ τοῦ ἁμαρτωλοῦ 

β) τὴν ἀξία τῆσ μετανοίασ καὶ 

γ) τὸ μεγαλεῖο τῆσ ςυγχωριςεωσ. 

Σὸ άββατο πρὶν τὴν τρίτθ Κυριακὴ ὀνομάηεται Ψυχοςάββατο 

ἢ άββατο τῶν Ψυχῶν. Κακιερϊκθκε ἀπὸ τὴν ἐκκλθςία ὡσ ἡμζρα 

ποφ προςφζρουμε κόλλυβα καὶ προςευχόμαςτε γιά ὅλουσ αὐτοφσ 

ποφ γιά διαφόρουσ λόγουσ δζν μνθμονεφονται ςὲ μνθμόςυνα: γιά 

παράδειγμα ἄνκρωποι ποφ δζν ἔχουν ἐν ηωῇ κανζνα ςυγγενῆ. 

Κσριακὴ ηῆς Ἀπόκρεω: Λζγεται ἔτςι διότι μετὰ τὴν Κυριακὴ 

αὐτὴ ἀπζχουμε ἀπὸ τὸ κρζασ. Σι μζρα αὐτι ἡ Ἐκκλθςία μασ, φζρνει 

ςτι μνιμθ μασ τιν φοβερὴ Δευτζρᾳ Παρουςία τοῦ Κυρίου. 

Κσριακὴ ηῆς Σσρινῆς: Σὸ Εὐαγγζλιο αὐτῆσ τῆσ Κυριακῆσ παρο-
τρφνει τοὺσ πιςτοὺσ νά ςυγχωριςουν ὅςουσ τοὺσ ἔφταιξαν για νά 
τοὺσ ςυγχωριςει καὶ ὁ Θεόσ. Σθν Κυριακι αὐτι μζρα κακϊσ καὶ τιν 
ἑβδομάδα ποφ προθγεῖται καταλφουμε ὅλα τά γαλακτϊδθ και ψά-
ρι. Ἡ νθςτεία δζν πρζπει νά γίνεται μζ ἐπίδειξῃ ἀλλά ἡ ηωι μασ νά 
εἶναι προςεκτικι με ἀγϊνα για ἀπόκτθςθ ἀρετῶν, ποφ να ςυνοδεφ-
εται μζ ἐλεθμοςφνθ καὶ ἐλειμων. 

Ἡ ἱερὴ ὑμνολογία, ἡ βυηαντινὴ ψαλμωδία, καὶ ἡ κεία λατρεία 
γενικὰ τῆσ Ἐκκλθςίασ, μαηὶ μὲ τὴν μελζτθ τῶν Γραφῶν καὶ τὸ κεῖο 
κιρυγμα βοθκοῦν τοφσ πιςτοφσ ςτόν πνευματικό τουσ ἀγϊνα.  

Ὅλθ ἡ περίοδοσ τοῦ Σριωδίου γιά τοὺσ ὀρκοδόξουσ χριςτια-
νοὺσ εἶναι καιρὸσ μετανοίασ, προςευχῆσ καὶ νθςτείασ. Γι’ αὐτὸ κι 
ἀπὸ τι μζρα ποὺ ἀνοίγει τὸ Σριϊδιο, κάκε πιςτὸσ προςεφχεται 
κατανυκτικὰ καὶ καταφεφγει ςτοφσ ὄμορφουσ καί κατανυκτικοφσ 
ὕμνουσ, ὅπωσ:  
«Κφριε τῶν δυνάμεων μεκ’ἡμῶν γενοῦ, ἄλλον γάρ ἐκτόσ ςοῦ βοθ-
κόν ἐν κλίψεςιν οὐκ ἔχομεν, Κφριε τῶν δυνάμεων ἐλζθςον ἡμᾶσ». 
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 Ψστοζάββαηον  
 

Σό άββατο πρίν ἀπό τιν Κυριακι 

τῆσ Ἀπόκρεω, λζγεται «άββατο 

τῶν Ψυχῶν» ἤ Ψυχοςάββατο. Εἶ-

ναι τό πρῶτο ἀπό τά δφο Ψυχο-

ςάββατα τοῦ ἔτουσ. Σό δεφτερο 

τελεῖται τό άββατο πρίν ἀπό τιν 

Κυριακι τῆσ Πεντθκοςτῆσ. 

Ὁ λόγοσ ποφ τό κακιζρωςε ἡ 

Ἐκκλθςία μασ, παρϋ ὅτι κάκε άββατο εἶναι ἀφιερωμζνο ςτοφσ κε-

κοιμθμζνουσ, εἶναι ὁ ἑξῆσ:  

Ἐπειδι πολλοί κατά καιροφσ ἀπζκαναν μικροί ἤ ςτιν ξενιτιά ἤ 

ςτι κάλαςςα ἤ ςτά βουνά καί ςτοφσ γκρεμοφσ ἤ καί μερικοί, λόγω 

φτϊχιασ, δζν ἀξιϊκθκαν τῶν διατεταγμζνων μνθμοςφνων, «οἱ 

κεῖοι Πατζρεσ φιλανκρϊπωσ κινοφμενοι ἐκζςπιςαν τό μνθμόςυ-

νον αὐτό ὑπζρ πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνοσ εὐςεβῶσ τελευτθςάντων 

Χριςτιανῶν». 

Ἐπειδι τιν Κυριακι τῆσ Ἀπόκρεω ἑορτάηομε τιν ἀνάμνθςθ 

τῆσ Δευτζρασ Παρουςίασ τοῦ Χριςτοῦ καί οἱ κεκοιμθμζνοι μασ 

ἀκόμθ δζν κρίκθκαν, τοφσ μνθμονεφουμε ςιμερα καί, ἐπικαλοφ-

μενοι τό ἄπειρο ἔλεόσ Σου, παρακαλοῦμε τόν Θεό μζ τό μνθμόςυ-

νο ποφ κάνουμε, νά τοφσ ἀναπαφςει. 

Οἱ ὕμνοι και τά τροπάρια αὐτῆσ τῆσ ἡμζρασ εἶναι προτρεπτικά 

γιά κάκε χριςτιανό καί μᾶσ ὑπενκυμίηουν τόν ςίγουρα ἐπερχόμενο 

κάνατο. Μᾶσ προτρζπουν γιά ςυνεχῆ μετάνοια, ὥςτε νά εἴμαςτε 

ἕτοιμοι ὅταν μᾶσ καλζςει ὁ Κφριόσ μασ ἤ ςζ περίπτωςθ αἰφνιδίου 

κανάτου νά ἀξιωκοῦμε νά γίνουμε αἰωνίωσ κάτοικοι τοῦ Παραδεί-

ςου μζ τιν Χάρθ τοῦ Θεοῦ.  

Κοντάκιον 
Μετά τῶν Ἁγίων ἀνάπαυςον, Χριςτζ, 

τάσ ψυχάσ τῶν δοφλων ςου.  

ἔνκα οὐκ ἔςτι πόνοσ, οὐ λφπθ, οὐ ςτεναγμόσ,  

ἀλλά ηωι ἀτελεφτθτοσ. 
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Ἁγία Φιλοθέη ἡ ἀθηναία 
19 Φεβρουαρίου 

 

Η Αγία Φιλοκζθ, γεννικθκε το 1522, και κατα-
γόταν από τθν ακθναϊκι αρχοντικι οικογζνεια 
των Μπενιηζλων. Σο κοςμικό τθσ όνομα ιταν 
Ρθγοφλα ι Ρεβοφλα (Παραςκευοφλα) Μπενιηζ-
λου. Ήταν κόρθ του Αγγζλου Μπενιηζλου και 
τθσ θρίγθσ Παλαιολογίνασ.  
Κακϊσ θ Ρθγοφλα μεγάλωνε, διακρινόταν για 

το ικοσ και τθν ευφυΐα τθσ. Ζλαβε μόρφωςθ εξαιρετικι, κάτι ςπάνιο 
για κορίτςι τθσ εποχισ τθσ.  

Σο πατρικό ςπίτι τθσ Ρεβοφλασ βριςκόταν εκεί που ςιμερα υψϊ-
νεται το μζγαρο αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν, γι' αυτό άλλωςτε, θ οδόσ 
αυτι ονομάηεται οδόσ Αγίασ Φιλοκζθσ.  

 ε θλικία 14 ετϊν οι γονείσ τθσ αποφάςιςαν να τθν παντρζψουν 
με τον κατά πολφ μεγαλφτερό τθσ Ανδρζα Χειλά, ο οποίοσ ανικε ςε 
αρχοντικι οικογζνεια τθσ Ακινασ. Ο γάμοσ τθσ διιρκεςε τρία χρόνια, 
κακϊσ ζμεινε χιρα.  

τα 17 τθσ χρόνια ιταν όμορφθ, πολφ πλοφςια, καταγόμενθ από 
δφο αρχοντικζσ και ςθμαντικζσ οικογζνειεσ, μορφωμζνθ και ελεφκε-
ρθ. Αυτό τθν ζκανε περιηιτθτθ νφφθ, όμωσ εκείνθ διλωνε ότι επικυ-
μεί να ακολουκιςει αςκθτικι ηωι. Επιδόκθκε ςε φιλανκρωπικό και 
κοινωνικό ζργο κατά τθ διάρκεια τθσ Σουρκοκρατίασ του 16ου αιϊνα 
και δζκα χρόνια μετά το κάνατο των γονιϊν τθσ ζγινε μοναχι με το 
όνομα Φιλοκζθ. 

Η μοναχι Φιλοκζθ ανακαίνιςε τον ναό του Αγίου Ανδρζα, ο οποίοσ 
βριςκόταν ςτον περίβολο του πατρικοφ τθσ αρχοντικοφ, μετατρζποντάσ 
τον ςε κοινόβιο. το κοινόβιο αυτό πρϊτθ Ηγουμζνθ θ ίδια μαηί με 
άλλεσ μοναχζσ, κόρεσ επιφανϊν οικογενειϊν τθσ Ακινασ. Σο πθγάδι τθσ 
μονισ ςϊηεται μζχρι ςιμερα ςτο χϊρο τθσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν. Κά-
τω από το κτίριο τθσ Αρχιεπιςκοπισ βρίςκονται κρφπτεσ από τθν εποχι 
που ζηθςε θ Αγία. 

 τθ φιλανκρωπικι και κοινωνικι δράςθ τθσ αφιερϊνει ὅλθ τθν 
πατρικι και προςωπικι τθσ περιουςία. Ιδρφει ςχολεία, βιοτεχνικά και 
χειροτεχνικά εργαςτιρια, νοςοκομεία, ξενοδοχεία, ορφανοτροφεία. 
Σο ςυγκρότθμα αυτό ονομάςκθκε «Παρκενϊνασ» και εκεί ἐβριςκαν 
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καταφφγιο και περίκαλψθ αδιακρίτωσ Ζλλθνεσ και Σοφρκοι. Προςφζ-
ρει μεγάλα ποςά για τθν απελευκζρωςθ των αιχμαλϊτων, ενϊ ιδιαι-
τζρωσ φροντίηει για τθ φυγάδευςθ των γυναικϊν ςτα νθςιά, προκα-
λϊντασ όλεκρο ςτα χαρζμια των Σοφρκων. Παράλλθλα, ιδρφει παραρ-
τιματα ςτο Χαλάνδρι, τα Πατιςια, το Ψυχικό, τθν Καλογρζηα. τθν 
περιοχι του Ψυχικοφ άνοιξε ζνα πθγάδι για να ξεκουράηονται οι κα-
τάκοποι αγρότεσ που δοφλευαν ϊρεσ κάτω από το ηεςτό ιλιο, διότι το 
νερό ιταν λιγοςτό ςτθν αττικι γθ. Λζγεται ότι από το ψυχικό αυτό τθσ 
μοναχισ Φιλοκζθσ πιρε θ περιοχι το όνομά τθσ. Η δραςτθριότθτά τθσ 
ζφταςε μζχρι τθν Αςία, τθν Κριτθ, τθν Άνδρο και τθν Αίγινα. 

Η δραςτθριότθτα αυτι τθσ Αγίασ προκάλεςε τθν οργι των Σοφρ-
κων, οι οποίοι με τθ ςυνεργαςία Ακθναίων μεγαλογαιοκτθμόνων, οι 
οποίοι ζβλεπαν να διαταράςςονται οι ςχζςεισ τουσ με τουσ Σοφρκουσ, 
εξαιτίασ τθσ δράςθσ τθσ Μοναχισ Φιλοκζθσ και ωσ εκ τοφτου κίγονταν 
τα ςυμφζροντά τουσ, ςυνζλαβαν τθν 
Αγία, τθν φυλάκιςαν, λεθλάτθςαν τα 
μοναςτιρια και ιδρφματά τθσ και βα-
ςάνιςαν τθν ίδια. Αφζκθκε ελεφκερθ 
μετά τθν επζμβαςθ των τοπικϊν δθμο-
γερόντων. 

 Η Μοναχι Φιλοκζθ μετζφερε τθ 
Μονι τθσ ςτο μζχρι τότε μετόχι του Αγίου Ανδρζα και ςυνεχίηει ακοφ-
ραςτθ το ζργο τθσ. Όμωσ τθ νφχτα τθσ 2ασ προσ 3θσ Οκτωβρίου 1588, 
κατά τθ διάρκεια ολονυχτίασ που επιτελοφςαν οι μοναχζσ ςτο εκκλθ-
ςάκι του Αγίου Ανδρζα, οι Σοφρκοι όρμθςαν και αφοφ τθν βαςάνιςαν, 
τθν εγκατζλειψαν μιςοπεκαμζνθ. Η κολϊνα όπου δζκθκε και μαςτι-
γϊκθκε θ αγία ςϊηεται ακόμα μπροςτά ςτο τζμπλο του ναοφ. Οι μο-
ναχζσ τθν φρόντιςαν και τθν μετζφεραν ςτθν κρφπτθ τθσ μονισ Καλο-
γρζηασ. Η ίδια ευχαριςτοφςε το Θεό που τθν αξίωςε να ταλαιπωρθκεί 
για τθν αγάπθ Σου. Σο ςθμαντικό είναι πωσ ακόμα και εκείνθ τθ ςτιγ-
μι δεν ξζχαςε τθσ αδελφζσ τθσ και με παριγορα λόγια τισ νουκετοφ-
ςε. Υςτερα από λίγεσ θμζρεσ, ςτισ 19 Φεβρουαρίου του 1589 υπζκυψε 
ςτα βαριά τραφματά τθσ. Ενταφιάςτθκε ςτο δεξιό μζροσ του ιεροφ 
βιματοσ του Αγίου Ανδρζα, ενϊ είκοςι θμζρεσ μετά τθν κοίμθςι τθσ 
άρχιςε να ευωδιάηει ο τάφοσ τθσ. Αιϊνεσ αργότερα το ςκινωμα τθσ 
ακζραιο μεταφζρκθκε ςτο Μθτροπολιτικό ναό Ακθνϊν, όπου φυλάς-
ςεται ςε χρυςι λάρνακα.  

https://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2016/02/fila82.jpg
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Περί σπερηθανείας και ηαπεινώζεως 

Η υπερθφάνεια είναι θ μεγαλφτερθ πνευματικι αρρϊςτια. αν 
τθν βδζλλα που, αν κολλιςει επάνω ςου, ςου ρουφάει το αίμα. 
Ζτςι και θ υπερθφάνεια ρουφάει όλο το εςωτερικό του ανκρϊπου. 
Φζρνει και πνευματικι αςφυξία, γιατί καταναλϊνει όλο το πνευ-
ματικό οξυγόνο τθσ ψυχισ.  

Αν γνωρίςεισ τον εαυτό ςου, κα δεισ ότι δεν ζχεισ τίποτα δικό 
ςου και τίποτε δεν μπορείσ να κάνεισ χωρίσ τθ βοικεια του Θεοφ. 
Αν λοιπόν καταλάβεισ πωσ ότι καλό κάνεισ είναι από τον Θεό και 
όςεσ χαηομάρεσ κάνεισ είναι δικζσ ςου, τότε κα πάψεισ να ζχεισ 
τόςθ εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό ςου. 

Λίγο αν μασ εγκαταλείψει θ Χάρισ του Θεοφ, τίποτε δεν κα 
μποροφςαμε να κάνουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Ζχει, ασ υποκζ-
ςουμε, κάποιοσ μερικζσ ικανότθτεσ και υπερθφανεφεται γι’ αυτζσ. 
Πρζπει να ςκεφκεί:  

Που τισ βρικε; Σου τισ ζδωςε ο Θεόσ.  
Αυτόσ τι ζκανε; Σίποτε.  
Δίνει λ.χ. ο Θεόσ ςε κάποιον λίγο παραπάνω μυαλό και μπορεί 

να ζχει μια μεγάλθ επιχείρθςθ και να ηει άνετα. Να υπερθφανευτεί 
ότι τα καταφζρνει; Λίγο να τον εγκαταλείψει ο Θεόσ, μπορεί να 
χρεοκοπιςει και να πάει φυλακι. 

Όταν κάποιοσ κάνει κάτι ταπεινά και με αγάπθ και δεν βρει 
αναγνϊριςθ, μπορεί να του ζρκει και ζνα παράπονο.  

Όταν όμωσ απαιτεί τθν αναγνϊριςθ, αυτό είναι βαρφ∙ ζχει μζ-
ςα του εγωιςμό και ανκρωπαρζςκεια. Όςο μπορείσ, να κινείςαι 
ταπεινά. Ότι κάνεισ να το κάνεισ με φιλότιμο, για τον Χριςτό και 
όχι από κενοδοξία για να ακοφςεισ το «μπράβο» από τουσ ανκρϊ-
πουσ. Όταν ο άνκρωποσ δε δζχεται τα «μπράβο» από τουσ ανκρϊ-
πουσ και εργάηεται μόνο για τον Θεό, τότε ανταμείβεται από τον 
Θεό και ς’ αυτιν τθ ηωι με τθν άφκονθ Χάρθ Σου και ςτθν άλλθ με 
τα αγακά του Παραδείςου. 

ε κάκε ςου ενζργεια, ακόμθ και ςτθν παραμικρι ςου κίνθςθ, 
κζντρο να είναι ο Θεόσ. τρζψε όλο τον εαυτό ςου προσ τον 
Θεό για να κάνεισ εὐςπλαχνικό τον Κφριο». 
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Αν αγαπιςεισ τον Θεό, ο νουσ ςου κα είναι ςυνζχεια ςτο πωσ 
να ευχαριςτιςεισ τον Θεό, και όχι ςτο πωσ να αρζςεισ ςτουσ αν-
κρϊπουσ. Αυτό μασ βοθκά να κατακτιςομε τθν αρετι τθσ ταπεινϊ-
ςεωσ 

Γράφουν οἱ Πατζρεσ για τθν ἀρετι τῆσ ταπεινϊςεωσ 

 «Τπάρχουν δφο ειδϊν ταπεινϊςεισ. Η πρϊτθ ταπείνωςθ εί-

ναι το να κεωρεί κανείσ τον αδερφό του πιο ςυνετό και ςε όλα κα-
λφτερο από αυτόν και τον εαυτό του χειρότερο απ’ όλουσ.  

Η δεφτερθ είναι να αποδίδει κανείσ κάκε επιτυχία του και κάκε 
κατόρκωμά του ςτθ χάρθ του Θεοφ. 

Αυτι είναι θ τζλεια ταπείνωςθ που είχαν οι άγιοι». 
Αββάσ Δωρόκεοσ 

 

 «Ο Χριςτόσ μόνο τθν ταπείνωςθ κζλει κι όλα τα άλλα κα τα 

κάνει θ Χάρθ Σου».? 
Άγιοσ Πορφφριοσ ο Καυςοκαλυβίτθσ 

 

  «Όταν λζω ταπεινοφροςφνθ δεν εννοϊ αυτιν ςτα λόγια 

που τθν προςφζρει θ γλϊςςα, αλλά αυτιν που βρίςκεται 
ςτθ ςκζψθ, ςτθν ψυχι, ςτθν ςυνείδθςθ που μόνο ο Θεόσ μπορεί να 
τθν δει. Αρκεί αυτι και μόνο θ αρετι, ζςτω κι αν καμμία άλλθ δεν 
υπάρχει . 
 «τουσ ταπεινοφσ αποκαλφπτονται τα μυςτιρια του Θεοφ». 

¨Αγιοσ Ιςαάκ ο Σφροσ 
 

 «Όςα και ό,τι και αν χτίςεισ ι ελεθμοςφνθ ι προςευχζσ ι 

νθςτεία ι οποιαδιποτε άλλθ αρετι, αν δεν φροντίςεισ να βάλεισ 
πρϊτα κεμζλιο τθν ταπείνωςθ, μάταια κοπιάηεισ, γιατί όλα κα πζ-
ςουν, όπωσ ςυνζβθ με τθν οικοδομι εκείνθ που είχε ςτθριχκεί 
ςτθν άμμο. Διότι κανζνα απολφτωσ από τα κατορκϊματά μασ δεν 
μπορεί να ςτακεί  χωρίσ τθν ταπείνωςθ.  

Όποιο και να πεισ, είτε τθν ςωφροςφνθ είτε τθν παρκενία εί-
τε τθν περιφρόνθςθ των χρθμάτων και όποιο άλλο, όλα γίνονται 
ακάκαρτα και κεομίςθτα και βδελυρά χωρίσ τθν ταπεινοφροςφ-
νθ». 

Άγιοσ Ιωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ 
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ΠΩ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟ; 
Ζνασ νζοσ πιγε ς' ζναν ςοφό γζροντα 
και τον παρακάλεςε κερμά: 
- Με απαςχολεί το ερώτημα: Υπάρχει 
Θεόσ; Ειπζ μου, ςε παρακαλϊ! Εςφ το 
πιςτεφεισ ότι υπάρχει Θεόσ; 
 -Και βζβαια το πιςτεφω, του απάντη-
ςε ο γζροντασ.  
 -Και ότι ο Θεόσ δθμιοφργθςε τον κό-
ςμο, το πιςτεφεισ κι αυτό; 
 - Και βζβαια, το  πιςτεφω. 
 - Και τον Θεό ποιοσ τον ζφτιαξε; 
 - Εςφ, του απάντηςε ςοβαρά και ξερά 
ο γζροντασ. 
 Ο νεαρόσ ςοκαρίςτθκε με τθν απά-
ντθςθ του γζροντα. Τον ρϊτθςε και πάλι 
λοιπόν: 
 - Γζροντα, εγώ ςε ρωτάω ςοβαρά, 
του είπε. Κι εςφ μου λεσ πωσ εγϊ 
ζφτιαξα το Θεό. 
 - Μα κι εγώ ςοβαρά ςου μιλάω, του 
απάντθςε ο γζροντασ. Πολφ ςοβαρά. 
Και πρόςεξε γιατί. Εςφ μ’ όλ’ αυτά που 
με ρωτάσ, δείχνεισ πωσ δεν ψάχνεισ να 
βρεισ το Θεό όπωσ είναι. Εςφ ψάχνεισ να βρεισ ζναν Θεό όπωσ τον 
κζλεισ εςφ, όπωσ τον φαντάηεςαι εςφ, κομμζνον ςτα μζτρα ςου. Αυ-
τόν τον Θεό λοιπόν κα τον ζχεισ φτιάξει εςφ. Δεν κα είναι ο αλθκι-
νόσ Θεόσ. Και πρόςκεςε ο άγιοσ αυτόσ γζροντασ: 
 - Ψάξε να βρεισ τον αληθινό Θεό, παιδί μου. Να Τον δεχτείσ όπωσ 
είναι. Μθν Σον κζλεισ όπωσ εςφ τον φαντάηεςαι. Προςπάκθςε να 
γίνεισ εςφ όπωσ ςε κζλει ο Θεόσ. Προ-
ςπάκθςε να Σον καταλάβεισ όπωσ εί-
ναι. Και ν’ αγαπιςεισ το κζλθμά Σου, 
όπωσ είναι. 
 

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

Ι. ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ 

Lagja “ 11 Janari ” 

Προζεστή 
(ἀπό τον  1ο Ψαλμό)  

Κφριε, βοικθςζ με νά γίνω 
ἕνασ εὐλογθμζνοσ ἄνκρω-
ποσ.  
 Βοικθςζ με μζρα καί νφ-
κτα νά μελετῶ τό νόμο Σου 
γιά νά μακαίνω ποιό εἶναι τό 
κζλθμά Σου, ὥςτε ςφμφωνα 
μζ αὐτό νά ςκζφτομαι καί νά 
ηῶ. 
     Τό κζλθμά Σου, Κφριε, ἄσ 
γίνει γιά μζνα τό γάργαρο 
καί κακαρό νερό, τό ὁποῖο 
ὄχι μόνο κά μζ δροςίηει ἀλλά 
καί κά μζ πλουτίηει μζ τι 
γνϊςθ τοῦ κείου κελιματόσ 
Σου.  
    Κφριε, μι μζ ἀφινεισ νά 
πάρω τόν δρόμο τῶν ἁμαρ-
τωλῶν ἀνκρϊπων, ποφ ὁδθ-
γεῖ ςτιν καταςτροφι, ἀλλά 
ςτιριξζ με καί δόσ μου δφνα-
μθ νά φκάςω καί ἐγϊ ςτι 
ςυντροφιά τῶν ἁγίων, τῶν 
δικαίων και τῶν ἀγγζλων.  

Ἀμιν. 


