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ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ

 
 

Ο ζεβαζμός  
προς ηην Παναγίa 

 

Από τουσ αποςτολικοφσ χρόνουσ και μζχρι τισ 

μζρεσ μασ όλοι όςοι πραγματικά αγαποφν το 
Χριςτό αποδίδουν τιμι ςε Αυτιν που Τον γζννθ-
ςε, Τον μεγάλωςε και Τον προςτάτεψε κατά τθ 
διάρκεια των παιδικϊν του χρόνων. Εάν ο Θεόσ 
- Πατζρας διάλεξε Αυτήν, ο Θεός - Άγιο Πνεφμα κατήλθε σε Αυτή και 
ο Θεόσ - Υιόσ ενοίκθςε ς’ Αυτι. Εάν υποτάχκθκε ςε Αυτι κατά τθ 
διάρκεια των παιδικϊν του χρόνων, εάν ανθςφχθςε γι’ Αυτιν όταν 
ιταν κρεμάμενοσ ςτο Σταυρό, τότε δε κα ζπρεπε όλοι όςοι ομολο-
γοφν τθν Αγία Τριάδα, να τθν τιμοφν; 

Ακόμα και ςτισ ιμερεσ τθσ επίγειασ ηωισ τθσ οι φίλοι του Χρι-

ςτοφ, οι Απόςτολοι, ζδειξαν μεγάλο ενδιαφζρον και αφοςίωςθ προσ 
τθ Μθτζρα του Κυρίου, ιδιαίτερα, ο Ευαγγελιςτισ Ιωάννθσ ο Θεολό-
γοσ, ο οποίοσ, εκπλθρϊνοντασ το κζλθμα του Θεοφ και Υιοφ τθσ, τθν 
πιρε ςτο κατάλυμά του, φρόντιηε γι’ Αυτι ςαν να ιταν μθτζρα του, 
από τθ ςτιγμι που ο Κφριοσ του απθφκυνε από το Σταυρό τισ λζξεισ 
«Ἰδοφ ἡ μιτθρ ςου».  

Ο ευαγγελιςτισ Λουκάσ ηωγράφιςε ζναν αρκετά μεγάλο αρικμό 
εικόνων τθσ, οριςμζνεσ μαηί με το προαιϊνιο Βρζφοσ, άλλεσ δίχωσ 
Αυτό. Όταν τισ πιγε και τισ ζδειξε ςτθν Υπεραγία Παρκζνο. Αυτι τισ 
ενζκρινε και είπε: «Εἴκε ἡ Χάρισ τοῦ Υἱοῦ μου νά εἶναι μαηί τουσ» 
και επανζλαβε τον φμνο που είχε ψάλλει ςτθν οικία τθσ Ελιςάβετ· 
«Μεγαλφνει ἡ ψυχι μου τόν Κφριον καί ἠγαλλίαςε τό πνεῦμα μου 
ἐπί τῶ Θεῶ τῶ ςωτῆρι μου.» 

 

Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ 
« Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν » 
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Παρ’ όλα αυτά, κατά τθ διάρκεια τθσ επίγειασ ηωισ τθσ θ Παρκζ-
νοσ Μαρία απζφευγε τθ δόξα που τθσ ανικε ωσ Μθτζρασ του Κυρίου. 
Προτιμοφςε να ηει ςτθν θςυχία και προετοίμαηε τον εαυτό τθσ για 
τθν αναχϊρθςθ προσ τθν αιϊνια ηωι. Μζχρι τθν τελευταία θμζρα τθσ 
επίγειασ ηωισ τθσ φρόντιηε να φανεί άξια τθσ Βαςιλείασ του Υιοφ τθσ. 
Πριν το κάνατο προςευχικθκε ϊςτε, αν Αυτόσ ικελε, να γλυτϊςει τθ 
ψυχι τθσ από τα μοχκθρά πνεφματα που ςυναντοφν τισ ανκρϊπινεσ 
ψυχζσ ςτο δρόμο προσ τον ουρανό και προςπακοφν να τισ πάρουν 
μαηί τουσ ςτον Αδθ. Ο Κφριοσ ειςάκουςε τθν προςευχι τθσ Μθτζρασ 
του και τθν ϊρα του κανάτου τθσ κατιλκε 
ο ίδιοσ από τον Ουρανό με πλικοσ αγγζ-
λων να παραλάβει τθ ψυχι τθσ. 

Από τθ ςτιγμι που θ Θεοτόκοσ είχε 
επίςθσ προςευχθκεί να μπορζςει να απο-
χαιρετίςει τουσ Αποςτόλουσ, ο Κφριοσ ςφ-
ναξε ςτθν Κοίμθςι τθσ όλουσ τουσ Απο-
ςτόλουσ, εκτόσ από το Θωμά. Ήρκαν με 
μία αόρατθ δφναμθ εκείνθ τθν ιμερα ςτθν Ιερουςαλιμ, από τα πζ-
ρατα του κατοικθμζνου κόςμου όπου κιρυτταν και ιταν παρόντεσ 
ςτθν ευλογθμζνθ τθσ μετάςταςθ ςτθν αιϊνια ηωι. 

Οι Απόςτολοι επιδόκθκαν ςτθν ταφι του πάναγνου ςϊματόσ τθσ 
με ιεροφσ φμνουσ. Τθν τρίτθ θμζρα άνοιξαν τον τάφο για να αποδϊ-
ςουν τιμζσ ςτα λείψανα τθσ Μθτζρασ του Θεοφ μαηί με τον Απόςτολο 
Θωμά ο οποίοσ είχε πια καταφκάςει ςτθν Ιερουςαλιμ. Όμωσ δε βρι-
καν το ςϊμα ςτο τάφο και με απορία επζςτρεψαν ςτο κατάλυμά 
τουσ. Τότε, κατά τθ διάρκεια του γεφματοσ θ Μθτζρα του Θεοφ εμ-
φανίςκθκε μπροςτά τουσ, χωρίσ να πατά το ζδαφοσ, αςτράπτοντασ 
με ουράνιο φωσ. Τουσ είπε ότι ο Υιόσ τθσ είχε δοξάςει και το ςϊμα 
τθσ. Αφοφ μετζςτθ, ςτεκόταν ενϊπιον του κρόνου Του. Τθν ίδια ςτιγ-
μι, τουσ υποςχζκθκε να είναι πάντα μαηί τουσ. 

Οι Απόςτολοι χαιρζτθςαν τθ Μθτζρα του Θεοφ με μεγάλθ χαρά και 
άρχιςαν να τθν τιμοφν όχι μόνο ωσ Μθτζρα του αγαπθμζνου τουσ Διδα-
ςκάλου και Κυρίου, αλλά και ωσ τθν ουράνια βοθκό, ωσ προςταςία των 
Χριςτιανϊν και μεςιτεία όλου του ανκρϊπινου γζνουσ ενϊπιον του Δί-
καιου Κριτι. Παντοφ όπου το Ευαγγζλιο του Χριςτοφ κθρφχκθκε, θ Υπε-
ραγία Μθτζρα Του άρχιςε και Αυτι να δοξολογείται. 
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Ἡ δφναμθ τῆσ προςευχῆσ 
Ο Αγακόνικοσ, ζνασ αφοςιωμζνοσ άνκρωποσ ςτον Θεό, από τθν παιδικι 

του θλικία είχε διδαχκεί από τουσ ευςεβείσ γονείσ του να λζγει κάκε μζρα 
μπροςτά ςτθν εικόνα τθσ Μθτζρασ του Θεοφ τθν προςευχι ποφ αρχίηει με 
τα λόγια: «Θεοτόκε Παρκζνε, χαίρε, κεχαριτωμζνθ Μαρία...»  
    Καμιά θμζρα δεν παρζλειψε να λζει τθν προςευχι αυτι.  

Αργότερα, όμωσ, όταν ενθλικιϊκθκε και ζφτιαξε τθν δικι του ηωι, 
απορροφικθκε από τισ φροντίδεσ τθσ ηωισ ϊςτε να αραιϊςει ςιγά - ςιγά 
τθν προςευχι αυτι, μζχρισ ότου, τθν ςταμάτθςε εντελϊσ.  

Μία θμζρα όμωσ, ςυνζβθ να φιλοξενιςει για μια νφκτα ζνα προςκυ-
νθτι, ο οποίοσ του είπε ότι ιταν μοναχόσ από τθν Θθβαΐδα τθσ Αιγφπτου 
και ότι είχε δει ζνα όραμα ςτο οποίο διατάχκθκε να πάει να βρει τον Αγα-
κόνικο και να τον επιπλιξει για το γεγονόσ ότι είχε ςταματιςει τθν ςυνθκι-
ςμζνθ προςευχι του προσ τθν Μθτζρα του Θεοφ.  

Ο Αγακόνικοσ απάντθςε ότι επί τόςα χρόνια ποφ ζλεγε τθν προςευχι 
αφτθ δεν είδε κανζνα όφελοσ οφτε αποτζλεςμα.  

Ο ερθμίτθσ απάντθςε, λζγοντασ:  
  «Θυμιςου, τυφλζ και αγνϊμων άνκρωπε, πόςεσ φορζσ αυτι ι 
απλι προςευχι ςε βοικθςε και ςε ζςωςε από καταςτροφζσ.  
  Θυμιςου, πϊσ μια φορά, όταν ιςουν πολφ νζοσ, ςϊκθκεσ κατά 
τρόπο καυμαςτό από βζβαιο πνιγμό.  
  Δεν κυμάςαι, ακόμθ, ότι μια επιδθμία κάποτε, ποφ ζςτειλε ςτον 
τάφο ζνα ςωρό φίλουσ ςου, εςζνα δεν ςε ζκιξε κακόλου.  
  Ξζχαςεσ, όταν κάποτε ποφ οδθγοφςατε μία άμαξα μ' ζνα φίλο 
ςου, πζςατε κι οι δυο και ενϊ αυτόσ ζςπαςε το πόδι του εςφ ζμεινεσ ςϊ-
οσ και άβλαβισ;  
 Λθςμονείσ, ότι ζνασ ςυνθλικιϊτθσ φίλοσ ςου, ποφ ιταν υγιισ ςαν 

ςίδερο, τϊρα κάμποςο καιρό, είναι κατάκοιτοσ, άρρωςτοσ και δυςτυχι-
ςμζνοσ, ενϊ εςφ είςαι υγιισ και δεν ξζρεισ τι κα πει αρρϊςτια; 

Γενικά, υπενκφμιςε ςτον Αγακόνικο, ζνα ςωρό ευεργεςίεσ του Θεοφ 
και τζλοσ ςυμπλιρωςε λζγοντασ: 

- «Γνϊριηε ότι όλα αυτά τα κακά αποςοβικθκαν από ςζνα, χάρισ 
ςτθν προςταςία τθσ Παναγίασ Μθτζρασ του Θεοφ, εξ αιτίασ αυτισ τθσ 
μικρισ προςευχισ δια μζςου τθσ οποίασ φψωνεσ κάκε μζρα τθν ψυχι 
ςου ςε ζνωςθ με τον Θεό. Από εδϊ και ςτο εξισ πρόςεχε, μθ παραλείπεισ 
τθν προςευχι και τθν ανάμνθςθ τθσ Βαςίλιςςασ των Ουρανϊν κι αυτι 
ποτζ δεν κα ςε εγκαταλείψει». 
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Ὁ ὅζιος Παΐζιος  

Υπιρξε μια από τισ πιο φωτιςμζνεσ άγιεσ μορφζσ τθσ Εκκλθςίασ 
μασ, των τελευταίων δεκαετιϊν. Γεννικθκε ςτα Φάραςα τθσ Καππα-
δοκίασ, που βρίςκονται ςτθ Μικρά Αςία, ςτισ 25 Ιουλίου του 1924 
και προτοφ γίνει μοναχόσ ονομαηόταν Αρςζνιοσ. Οι γονείσ του, Πρό-
δρομοσ και Ευλαμπία Ενηεπίδθ, ιταν πολφ ευςεβείσ, ενϊ ο Αρςζνι-
οσ είχε άλλα 9 αδζλφια. 

Ο Αρςζνιοσ από τθ βρεφικι κιόλασ θλικία, δζχτθκε τθν ευλογία 
από το Θεό να βαπτιςκεί από τον Αγιο Αρςζνιο 
τον Καππαδόκθ. Ο Αγιοσ Αρςζνιοσ προβλζποντασ 
τον μελλοντικό αγιαςμζνο βίο του παιδιοφ, ηιτθ-
ςε από τθν νονά του να το βαφτίςει Αρςζνιο λζ-
γοντασ χαρακτθριςτικά ότι ικελε να αφιςει και 
αυτόσ καλόγερο ςτο πόδι του, δθλαδι που να 
ζχει το όνομά του. Ζναν μινα ςχεδόν μετά τθ βά-
πτιςθ του Αρςενίου θ οικογζνεια του ακολοφκθ-
ςε το δρόμο τθσ προςφυγιάσ για τθν Ελλάδα, 
όπου και τελικά εγκαταςτάκθκε ςτθ Κόνιτςα.  
  Ο μικρόσ Αρςζνιοσ ηοφςε ζχοντασ μεγάλθ 

αγάπθ ςτο Χριςτό και τθν Παναγία μασ και είχε 

πολφ μεγάλο πόκο να γίνει μοναχόσ. Πολφ του 

άρεςε να πθγαίνει ςτο δάςοσ όπου, κρατϊντασ 

ζναν ξφλινο ςταυρό, που είχε φτιάξει μόνοσ του, 

προςευχόταν. Σε θλικία 21 ετϊν κατατάςςεται ςτο ςτρατό, όπου δι-

ακρίνεται για το ικοσ και τθ γενναιότθτα του. Πάντα ηθτοφςε να πθ-

γαίνει ςτθν πρϊτθ γραμμι και ςτισ πιο επικίνδυνεσ κζςεισ, προτιμϊ-

ντασ ζτςι να βρίςκεται εκείνοσ ςε κίνδυνο και όχι κάποιοσ άλλοσ.  

Πάρα πολλζσ φορζσ κινδφνευςε να ςκοτωκεί ο ίδιοσ, να γλυτϊ-
ςει κάποιοσ άλλοσ ςυςτρατιϊτθσ του. Αφοφ τελείωςε το ςτρατό πι-
γε ςτο Άγιο Όροσ γιατί είχε αποφαςίςει να μονάςει εκεί. 

Το 1954 γίνεται μοναχόσ με το όνομα Αβζρκιοσ και ζπειτα Παΐ-
ςιοσ, όπου και μόναςε ςτθν Ιερά Μονι Εςφιγμζνου και κατόπιν 
ςτθν Ιερά Μονι Φιλοκζου.  



5 

 

Ωσ μοναχόσ είχε υποδειγματικι υπακοι ενϊ προςπακοφςε να 
βοθκιςει τουσ αδελφοφσ του μοναχοφσ όποτε και όπωσ μποροφςε.  

Από το ζτοσ 1958 ζωσ το 1964 ο Παΐςιοσ βρίςκεται εκτόσ του 
Αγίου Όρουσ, ςτθν περιοχι τθσ Κόνιτςασ αρχικά για να ςτθρίξει χι-
λιάδεσ ψυχζσ, και να τισ βοθκιςει να ξεφφγουν από τθν πλάνθ των 
αιρετικϊν, ενϊ αργότερα πθγαίνει ςτο ερθμικό και δφςβατο Σινά 
ςτο κελί των Αγίων Γαλακτίωνοσ και Επιςτιμθσ.  

Το 1964 επιςτρζφει ςτο Άγιον Όροσ. Εκεί μόναςε δίπλα ςε χαρι-
ςματοφχουσ γζροντεσ όπωσ ο παπά-Τφχωνασ ο οποίοσ πολλζσ φορζσ 
ζβλεπε τθν ϊρα τθσ Θείασ Λειτουργίασ, όπωσ ο ίδιοσ ομολογοφςε, 
τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ να δοξολογοφν το Θεό.  

Ο γζροντασ πια Παΐςιοσ το 1979 μόναςε ςε ζνα κελάκι μόνοσ 
του ςτθν περιοχι «Παναγοφδα». Σιγά ςιγά αρχίηει να γίνεται γνωςτι 
θ αγία μορφι του ςε όλο και περιςςότερουσ προςκυνθτζσ. Όλθ τθν 
θμζρα, από τθν ανατολι μζχρι τθν δφςθ, ςυμβουλεφει, παρθγορεί, 
διϊχνει κάκε ςτενοχϊρια, γεμίηει τισ ψυχζσ με πίςτθ, ελπίδα και α-
γάπθ για τον Θεό, ενϊ τισ νφχτεσ διαβάηει επιςτολζσ που κατά δεκά-
δεσ του ζςτελναν κακθμερινά και προςεφχεται ςτον Θεό επί ϊρεσ 
για τουσ ανκρϊπουσ που του ηθτοφν βοικεια. 

Σε όλθ αυτι τθν κακθμερινι κοφραςθ του γζροντοσ Παϊςίου 
ζρχονται να προςτεκοφν και τα προβλιματα υγείασ που τον ταλαι-
πωροφςαν από το 1966. Τα τελευταία χρόνια τθσ ηωισ του οι πόνοι 
από τισ διάφορεσ αρρϊςτιεσ και κυρίωσ από τον καρκίνο που του 
είχε διαγνωςκεί λίγα χρόνια πριν, γίνονταν όλο και περιςςότεροι. 
Παρ' όλ' αυτά αυτόσ ιταν ιρεμοσ και υπζμενε χωρίσ να διαμαρτφρε-
ται κακόλου. Αντικζτωσ ςυνζχιηε να προςεφχεται για όλουσ. Οι τε-
λευταίεσ του θμζρεσ ιταν οδυνθρζσ, γεμάτεσ αφόρθτουσ πόνουσ, 
που ξεπερνοφςε χάρθ ςτθν βακιά πίςτθ και αγάπθ του ςτο Θεό.  

Στισ 12 Ιουλίου 1994 ο γζροντασ Παΐςιοσ παρζδωςε τθν όςια 
ψυχι του ιρεμα και ταπεινά ςτον Κφριο, τον Οποίο τόςο αγάπθςε 
και υπθρζτθςε από τθ νεαρι του θλικία. 
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Οι πρεζβεσηές ηοσ οσρανού 
Η εποχι μασ διαφζρει πολφ από παλαιότερεσ εποχζσ. Τα ςφγχρονα 

τεχνολογικά μζςα ζγιναν μαγευτικά και εμποδίηουν - μικροφσ και 
μεγάλουσ - να πλθςιάηουμε τον άγιο Θεό και να ηοφμε με τθν πα-
ρουςία Του. 

Η άπειρθ όμωσ αγάπθ του Θεοφ ζχει επιτρζψει μζςα ς’ αυτι 
τθν ανκρϊπινθ αδιαφορία και αγωνία να αναδειχκοφν άγιεσ ψυχζσ, 
που να μασ ενιςχφουν ςτον αγϊνα μασ. Από τισ αρχζσ του 20ου αιϊ-
να - με επιμζλεια – ο Θεόσ φρόντιςε να ζχουμε τουσ ουράνιουσ τα-
χυδρόμουσ που ενϊνουν τθν γθ με τον ουρανό. Ιςχυροί πρεςβευτζσ 
ςτο κρόνο Του για όλουσ μασ. 

9 Νοεμβρίου 1920: Εκοιμικθ ο άγιοσ του 20ου αιϊνα – όπωσ 
ονομάςκθκε – ο άγιοσ Νεκτάριοσ.  

2 Δεκεμβρίου 1991: Ο άγιοσ Πορφφριοσ ο καυςοκαλυβίτθσ 
αναχωρεί για τθν ουράνια πολιτεία ακόρυβα μζςα ςτθν θςυχία του 
Αγίου Όρουσ. 

12 Ιουλίου 1994: Η αγγελικι ψυχι του αγιορείτου αγίου Παϊςί-
ου πζταξε για τουσ ουρανοφσ. 

Και άλλουσ πολλοφσ αγίουσ – γνωςτοφσ και αγνϊςτουσ - ζχει ο 
20όσ αιϊνασ. Όλοι τουσ επεκαλοφντο τθν Κυρία των Αγγζλων, τθν 
Παναγία μασ. 
    Ο άγιοσ Νεκτάριοσ είναι ο ευγενικόσ άγιοσ. Πάντοτε απευκυνό-
ταν ςτθν Κυρία Θεοτόκο μιλϊντάσ τθσ ςτον πλθκυντικό αποκαλϊ-
ντασ τθν πάντοτε Κυρία. 

Και ο άγιοσ Παΐςιοσ, όταν ικελε να πάει 
να προςευχθκεί ςτθν Παναγία, ζκοβε λίγα αγρι-
ολοφλουδα ζξω από τθν καλφβθ του και τα πι-
γαινε ςτθν Εικόνα Τθσ.  

- «Πϊσ να πάω με άδεια χζρια να Σθν πα-
ρακαλζςω;», ζλεγε.  

Παρότρυνε δε να «ςυγγενεφουμε» με τθν 
Παναγία. Και ςυγγενεφουμε με τθν Παναγία – 
ζλεγε – με τθν ταπείνωςθ, γιατί θ Παναγία ιταν 
ταπεινι. 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 

Εσηστία ή δσζηστία; 
 

υνζβθ κάτι ενδιαφζρον πριν από κάποια χρόνια. Ήρκε ζνα 

παντρεμζνο ηευγάρι. Ήταν προφανζσ ότι ο Θεόσ τουσ είχε προικί-
ςει με μεγάλθ ομορφιά  δεν είχα δει ποτζ μου πιο όμορφο ηευγάρι. 
Ο καιρόσ ιταν κρφοσ και κάναμε τθν Λειτουργία μασ ςτο παρεκ-
κλιςιο. Όταν τελείωςε θ ακολουκία, κζλθςαν να μου μιλιςουν. 

Ζχουμε κάποια προβλιματα, μου είπαν. 
Τουσ άκουςα. Είχαν παντρευτεί από ζρωτα και είχαν ηιςει με 

ειρινθ και αρμονία για κάποια χρόνια. Η ατμόςφαιρα ςτο ςπίτι 
τουσ ιταν παραδείςια.  

Κατόπιν, πρόςφατα, άρχιςαν να τςακϊνονται για το παραμι-
κρό  δεν υπιρχε πια ειρινθ ςτο ςπίτι τουσ. Το χειρότερο ιταν ότι 
είχαν ζνα μικρό γιο, ζξι ετϊν. Το παιδί ιταν ο λόγοσ που είχαν 
ζρκει ςε μζνα αρχικά. Μου είπαν ότι το παιδί είχε ολότελα αποξε-
νωκεί απ’ αυτοφσ και δεν ικελε καν να τουσ μιλιςει. Ήκελε να εί-
ναι μόνο με τον παπποφ και τθν γιαγιά του. 

Του αγοράηουμε ό,τι μασ ηθτιςει, αλλά είναι πάντοτε ςιωπθ-
λό. Του αγοράηουμε παιχνίδια, ροφχα και γλυκίςματα κι εκείνοσ τα 
γραπϊνει απλϊσ από τα χζρια μασ, τα ξεςχίηει ι τα κλωτςάει. Κι 
ζπειτα πθγαίνει ςτον παπποφ και ςτθ γιαγιά του και μασ αφινει 
μόνουσ. Δεν ξζρουμε τι να κάνουμε. Κατά τα άλλα είναι ζνα υγιζσ 
και φυςιολογικό παιδί. Αποςτρζφεται οτιδιποτε ζχει να κάνει με 
εμάσ, τον πατζρα και τθν μθτζρα του. Γιατί ςυμβαίνουν όλα αυτά; 

Τουσ είπα ότι προφανϊσ το παιδί δεν ικελε τζτοιουσ γονείσ. 
Αναηθτοφςε διαρκϊσ τθ μαμάκα και τον μπαμπάκα του αλλά αυτοί 
δεν ιταν ποτζ εκεί. Παλιά ιςαςταν ευτυχιςμζνοι γιατί είχατε τθν 
ευλογία των γονιϊν ςασ.  Οι γονείσ ςασ δεν ιταν αντίκετοι ςτθν 
ζνωςι ςασ. Αντικζτωσ είχαν κανονίςει τον γάμο ςασ πριν εςείσ δεί-
τε ο ζνασ τον άλλον. Είχατε λοιπόν τθν ευλογία των γονιϊν ςασ.  

Παντρευτικατε και υπιρχε ειρινθ ςτθν ζνωςι ςασ. Το ςπιτικό 
ςασ ιταν ςαν τον Παράδειςο. Τϊρα όλα ςτράβωςαν εξ αιτίασ των 
λογιςμϊν ςασ. Μζχρι πρόςφατα ιςαςταν ευχαριςτθμζνοι με ότι εί-
χατε.  
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Τϊρα όμωσ εςφ κοιτάηεισ άλλεσ γυναίκεσ και δίνεισ τθν καρδιά ςου 
ς’ αυτζσ  και θ γυναίκα ςου κοιτάηει άλλουσ άνδρεσ και τουσ δίνει τθν 
καρδιά τθσ. Συνευρίςκεςτε ςαρκικά αλλά όχι πνευματικά. Ο νουσ ςασ πε-
ριπλανιζται ςε διαφορετικζσ κατευκφνςεισ. Ευτυχϊσ – δόξα τω Θεω - δεν 
ζχετε ξεπεράςει τα όρια των ςυηυγικϊν ςασ όρκων.  

Το παιδί ςασ τα αιςκάνεται όλα αυτά και δεν κζλει τζτοιουσ γο-
νείσ, διότι όχι μόνον ξεςτρατίςατε ο ζνασ από τον άλλο, αλλά αποξε-
νϊςατε τον εαυτό ςασ και από το ίδιο ςασ το παιδί. 

Εςείσ δθμιουργιςατε τθν κόλαςθ μζςα ςτο ςπιτικό ςασ με τουσ 
λογιςμοφσ ςασ.  

Είναι πολφ οδυνθρό να ζχει κανείσ μθτζρα και πατζρα και εν τοφ-
τοισ να μθν τουσ ζχει. Επιςτρζψτε ο ζνασ ςτον άλλον και γίνετε όπωσ 
ιςαςταν, τουσ είπα. Και όλα κα φτιάξουν και πάλι… 

 

 

Η υπομονι χαριτϊνει τον άνκρωπο 
 

Ρϊτθςαν κάποτε τον άγιο Παΐςιο: 
- Γζροντα, πώσ μπορείσ να αντιμετωπίςεισ τον άλλον, όταν είναι 

νευριαςμζνοσ;  
- Με τθν υπομονι! 
- Και αν δεν ζχεισ;  

   - Να πασ να αγοράςεισ. Πουλάνε ςτα ςοφπερ-μάρκετ!... Κοίταξε, 
όταν ο άλλοσ είναι μπουρινιαςμζνοσ, ό,τι και να του πεισ, δεν γίνεται 
τίποτε. Καλφτερα εκείνθ τθ ςτιγμι να ςιωπιςεισ και να λεσ τθν ευχι. 
Με τθν ευχι κα καλμάρει ο άλλοσ, κα θρεμιςει και κα μπορζςεισ μετά 
να ςυνεννοθκείσ μαηί του. Βλζπεισ, και οι ψαράδεσ δεν πάνε να ψαρζ-
ψουν, αν δεν ζχει μπουνάτςα κάνουν υπομονι μζχρι να καλωςυνζψει 
ο καιρόσ. 

- Ποφ οφείλεται, Γζροντα, θ ανυπομονθςία των ανκρώπων;   
- Στθν πολλι… εςωτερικι τουσ ειρινθ! Ο Θεόσ τθν ςωτθρία των αν-

κρϊπων τθν κρζμαςε ςτθν υπομονι. « Ὁ ὑπομείνασ εἰσ τζλοσ ςωκιςε-
ται», λζει το Ευαγγζλιο. Γι’ αυτό δίνει δυςκολίεσ, διάφορεσ δοκιμαςίεσ, 
για να αςκθκοφν ςτθν υπομονι οι άνκρωποι. 

- Η υπομονι αρχίηει από τθν αγάπθ. 
Για να υπομείνεισ τον άλλον, πρζπει να 
τον πονζςεισ. Και βλζπω πωσ με τθν υπο-
μονι ςϊηεται θ οικογζνεια.  

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

Ι. ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ 

Lagja “ 11 Janari ” 


