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ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ 
 

Ανάζηαζε Υπιζηοῦ 
(Μάρκ. 15,43-16,8) 

Ήταν θμζρα Παραςκευι, παραμονι 
του αββάτου. Κατά το δειλινό, ο Ιω-
ςιφ, ζνα αξιοςζβαςτο μζλοσ του υ-
νεδρίου, που καταγόταν από τθν Αρι-
μακαία, και περίμενε κι αυτόσ τθ βαςιλεία του Θεοφ, τόλμθςε να πάει 
ςτον Πιλάτο και να ηθτιςει το ςϊμα του Ιθςοφ.  

Ο Πιλάτοσ απόρθςε που ο Ιθςοφσ είχε κιόλασ πεκάνει. Κάλεςε τον εκα-
τόνταρχο και τον ρϊτθςε αν είχε πεκάνει από ϊρα. Όταν πιρε τθν απά-
ντθςθ από τον εκατόνταρχο, χάριςε το ςϊμα ςτον Ιωςιφ.  

Εκείνοσ αγόραςε ζνα ςεντόνι, κατζβαςε τον Ιθςοφ από τον ταυρό, τον 
τφλιξε μ’ αυτό και τον τοποκζτθςε ς’ ζνα μνιμα που ιταν λαξεμζνο ςε 
βράχο. Μετά κφλιςε ζνα λικάρι κι ζκλειςε τθν είςοδο του μνιματοσ. Η 
Μαρία θ Μαγδαλθνι και θ Μαρία θ μθτζρα του Ιωςιφ παρακολουκοφ-
ςαν ποφ τον ζβαλαν. Όταν πζραςε το άββατο, θ Μαρία θ Μαγδαλθνι 
και θ Μαρία θ μθτζρα του Ιακϊβου, και θ αλϊμθ, αγόραςαν αρϊματα, 
για να πάνε ν’ αλείψουν το ςϊμα του Ιθςοφ. Ήρκαν ςτο μνιμα πολφ πρωί 
τθν επομζνθ του αββάτου, μόλισ ανζτειλε ο ιλιοσ.  

Κι ζλεγαν μεταξφ τουσ:  
- “Ποιοσ κα μασ κυλίςει τθν πζτρα από τθν είςοδο του μνιματοσ;” Γιατί 

ιταν πάρα πολφ μεγάλθ. Μόλισ όμωσ κοίταξαν προσ τα εκεί, παρατιρθ-
ςαν ότι θ πζτρα είχε κυλιςει από τον τόπο τθσ. Μπικαν ςτο μνιμα και 
είδαν ζνα νεαρό με λευκι ςτολι να κάκεται ςτα δεξιά, και τρόμαξαν.  

Αυτόσ όμωσ τοφσ είπε: - “Μθν τρομάηετε. Ψάχνετε για τον Ιθςοφ από 
τθ Ναηαρζτ, τον Εςταυρωμζνο; Αναςτικθκε. Δεν είναι εδϊ. Νά το μζροσ 
όπου τον είχαν βάλει. Πθγαίνετε τϊρα και πείτε ςτουσ μακθτζσ του και 
ςτον Πζτρο: «πθγαίνει πριν από ςασ ςτθν Γαλιλαία και ςασ περιμζνει. Ε-
κεί κα τον δείτε, όπωσ ςασ το είπε». 

Οι γυναίκεσ βγικαν κι ζφυγαν από το μνιμα γεμάτεσ τρόμο και δζοσ. 
Δεν είπαν όμωσ τίποτα ςε κανζναν, γιατί ιταν φοβιςμζνεσ.  

ΑΡΓΤΡ ΟΚΑ ΣΡ Ο        MA Ϊ O  2 019        Αρ ικ .  Φφ λ.  96  (135 )  

Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ 
« Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν » 
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ΑΓΘΟ ΝΕΟΜΑΡΣΤ ΝΘΚΟΛΑΟ 
ὁ ἐκ Μεηζόβος 

Ὁ Ἅγιοσ Νεομάρτυσ Νικόλαοσ γεννήκθκε ςτό Μέτςοβο 

ἀπό εὐςεβεῖσ γονεῖσ. Ἔηθςε ςζ μιά περίοδο δφςκολθ καί 
ταραγμζνθ, ἀφοῦ οἱ διϊξεισ καί οἱ πιζςεισ τῶν Μουςουλ-
μάνων κατά τῶν χριςτιανῶν, εἶχαν φτάςει ςτό ἀποκο-
ρφφωμά τουσ. 

Νέοσ ςτήν ἡλικία ἀναχώρθςε γιά τά Τρίκαλα, ὅπου ἐργαηόταν ὡσ 
ὑπάλλθλοσ ςέ τοφρκικο ἀρτοπωλεῖο. Ὕςτερα ἀπό λίγο χρονικό διάςτθμα, οἱ 
Τοῦρκοι, χρθςιμοποιϊντασ τρομοκρατικζσ μεκόδουσ, τόν ἀνάγκαςαν νά 
ἐξιςλαμιςτεῖ. Γρήγορα, ὅμωσ, ςυναιςκάνκθκε τό ἁμάρτθμα τῆσ ἀποςταςίασ 
καί ἐπέςτρεψε ςτό Μέτςοβο, ὅπου ηοῦςε αὐςτθρή χριςτιανική ηωή. 

Ἡ φτϊχεια, ὅμωσ, καί οἱ δφςκολεσ ςυνκῆκεσ διαβιϊςεωσ, ποφ ἐπικρα-
τοῦν αὐτι τιν περίοδο ςτό Μζτςοβο, ἀναγκάηουν τόν Νικόλαο νά ξαναπάει 
ςτά Τρίκαλα, γιά νά πουλιςει δαδί. Ἐκεῖ, ἔγινε ἀντιλθπτόσ ἀπό κάποιον 
Τοῦρκο κουρζα, ποφ γειτόνευε μζ τόν ἀρτοποιό, ςτόν ὁποῖο ἐργαηόταν ὁ 
Ἅγιοσ. Ο Τοῦρκοσ κουρζασ ςυλλαμβάνει τόν Νικόλαο, τόν ςζρνει βίαια ςτόν 
δρόμο, καί τόν βρίηει δθμόςια, γιατὶ πρόδωςε τό Ἰςλάμ, καί ἔγινε πάλι χρι-
ςτιανόσ. Ο Νικόλαοσ, ἐπειδὴ φοβικθκε τίσ ςυνζπειεσ, ἔδωςε ςτόν Τοῦρκο 
κουρζα τό φόρτωμα τοῦ δαδιοῦ καί δεςμεφτθκε μαηί του νά τοῦ φζρνει κά-
κε χρόνο ἀπό ἕνα φόρτωμα δαδί. Μετά τι ςυμφωνία αὐτι, ὁ Τοῦρκοσ 
ἄφθςε ἐλεφκερο τόν Νικόλαο. 

Ἐπιςτρζφοντασ, ὅμωσ, ςτό Μζτςοβο ὁ Νικόλαοσ, ἔκανε αὐςτθρι αὐτο-
κριτικι καί μετανόθςε γι᾿ αὐτή του τή ςυμπεριφορά. Μζ αὐτοπεποίκθςθ ὁ 
Νικόλαοσ ἐξομολογήκθκε ςέ κάποιον πνευματικό καί ἄρχιςε νά ἐπιηθτεῖ τό 
μαρτύριο. Ὁ πνευματικόσ, βλζποντασ τό ςτακερό καί ἀμετακίνθτο φρόνθμα 
τοῦ Νικολάου, τόν εὐλόγθςε καί τόν ἄφθςε νά πορευτεῖ ςτό μαρτφριο. 

Γι᾿ αὐτό, τήν ἑπόμενθ χρονιά πού ἦλκε ςτά Τρίκαλα, δέν ἔφερε ςτόν 
Τοῦρκο τό φορτίο πού εἶχε ὑποςχεκεῖ. Ὀργιςμένοσ ὁ Τοῦρκοσ τόν 
κατήγγειλε καί ὁ Νικόλαοσ ὁδθγήκθκε ςτόν κριτή, ὅπου μέ κάρροσ καί 
ςκένοσ ὁμολόγθςε τήν πίςτθ του ςτόν Χριςτό. 

Ὅταν ὁ κριτήσ κατάλαβε ὅτι οὔτε μέ κολακεῖεσ, οὔτε μέ ἀπειλέσ 
μποροῦςε νά τόν μεταπείςει, διέταξε νά βαςανιςκεῖ ςκλθρά καί νά τόν 
ρίξουν ςτή φυλακή, ὅπου καρτερικά ὑπέμεινε τό μαρτύριο τῆσ πείνασ καί 
τῆσ δίψασ. Ὅταν γιά δεύτερθ φορά ὁδθγήκθκε ςτήν ἀνάκριςθ, ἀποδείχκθκε 
ἀςάλευτοσ ςτήν πίςτθ. Τότε οἱ Τοῦρκοι ὀργιςμένοι παίρνουν τιν ἀπόφαςθ 
νά τόν ρίξουν ςτι φωτιά. 

http://www.imioanninon.gr/main/wp-content/uploads/2015/09/ag_nikolaos_ek_metsovou.jpg
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Μζ ἐντολι τουσ ἀνάβεται μεγάλθ φωτιά ςτιν κεντρικι ἀγορά τῶν Τρι-
κάλων, πάνω ςτιν ὁποία μζ μανία καί πάκοσ ρίχνουν τόν Νικόλαο. Ο Ἅγιοσ 
μζ καυμαςτι γαλινθ καί ἡρεμία ἀντιμετϊπιςε τό μαρτφριο, δοξολογϊντασ 
μάλιςτα τόν Χριςτό, γιατί ἀξιϊκθκε νά ἀτιμαςτεῖ καί νά κανατωκεῖ γιά χά-
ρθ Του. Ἔτςι, τιν 17θ Μαΐου 1617 ὁ Νεομάρτυσ Νικόλαοσ παρζδωςε τιν 
ἁγιαςμζνθ του ψυχι ςτόν Ἀρχθγό τῆσ ηωῆσ καί τοῦ κανάτου. 

Τό βράδυ τῆσ μαρτυρικῆσ αὐτῆσ ἡμζρασ, κάποιοσ πιςτόσ κεραμοποιόσ, 
ἀπό εὐλάβεια κινοφμενοσ, ἀφοῦ ἔδωςε ἀρκετά χριματα ςτοφσ Τοφρκουσ 
φφλακεσ ποφ ἀγρυπνοῦςαν ςτόν τόπο τοῦ μαρτυρίου, ἀγόραςε τιν κάρα 
τοῦ Νεομάρτυροσ, ποφ εἶχε μερικζσ βλάβεσ ςτό ςθμεῖο τῶν κροτάφων ἀπό 
τι φωτιά. Ἐπειδι, ὅμωσ, φοβόταν τοφσ Τοφρκουσ, ἔκρυψε τιν κάρα ςζ 
τοῖχο τοῦ ςπιτιοῦ του, χωρίσ κανζνασ νά γνωρίηει αὐτι του τιν ἐνζργεια. 

Μετά τόν κάνατο τοῦ κεραμοποιοῦ, τό ςπίτι ἀγοράςτθκε ἀπό κάποιον 
ποφ ὀνομαηόταν Μζλανδροσ. Ἅὐτόσ, δζν γνϊριηε ἀπολφτωσ τίποτε γιά τόν 
μεγάλο κθςαυρό ποφ κρυβόταν ςτόν τοῖχο τοῦ ςπιτιοῦ του. Τίσ βραδυνὲσ 
ὥρεσ τῆσ 17θσ Μαΐου 1618 εἶδε νά λάμπει φῶσ ςτό ςθμεῖο ἐκεῖνο τοῦ τοί-
χου καί κατά τι διάρκεια τοῦ ὕπνου, δζχτθκε τιν πλθροφορία ὅτι ςτό 
ςθμεῖο αὐτό, βρίςκεται κρυμμζνθ ἡ Κάρα τοῦ Νεομάρτυροσ Νικολάου. Τό 
πρωΐ, ἄνοιξε τό μζροσ ἐκεῖνο τοῦ τοίχου καί βρῆκε τιν Ἁγία Κάρα. Ὅμωσ, 
ἐπειδι ἔκρινε τόν ἑαυτό του ἀνάξιο νά κρατάει ἕναν τόςο μεγάλο κθςαυ-
ρό, τι δϊρθςε ςτιν Ἱερά Μονι Βαρλαάμ τῶν Μετεϊρων, ὅπου εἶχε 
ἀδελφό μοναχό, γιά μνθμόςυνο αἰϊνιο δικό του καί τῶν γονζων του. 

Ἐκεῖ φυλάςςεται ἡ κάρα τοῦ Ἁγίου μζχρι ςιμερα μζ ἐξαίρετθ εὐλά-
βεια καί γεμίηει τόν τόπο μζ ξεχωριςτι εὐωδία διαρκείασ, ποφ τιν 
αἰςκάνεται ἔντονα ὁ κάκε προςκυνθτισ. Ἡ Κάρα τοῦ Νεομάρτυροσ, τόςο 
παλιότερα ὅςο καί ςιμερα καυματουργεῖ. Δζκτεσ τῆσ καυματουργικῆσ δυ-
νάμεωσ εἶναι ὅλοι οἱ χριςτιανοί, ποφ προςζρχονται μζ πίςτθ. 

Ἱερά λείψανα τοῦ Ἁγίου ὑπάρχουν ςτιν Ἱ. Μονι Ἐλεοφςθσ Ἰωαννίνων, 
ςτόν Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σκαμνελίου Ἰωαννίνων, κακϊσ καί ςτιν Ἱερά 
Μονι Κοιμιςεωσ Θεοτόκου Μετςόβου. 

 

Ἀπολυτίκιον, Ἦχοσ α’. Τῆσ ἐριμου πολίτθσ. 
 

Τοῦ Μετςόβου τὸν γόνον καὶ Τρικκάλων τὸ καφχθμα, 
καὶ τῶν πάλαι Μαρτφρων, μιμθτὴν καὶ ὁμότροπον, 
Νικόλαον τιμιςωμεν πιςτοί, τὸν νζον τοῦ Σωτῆροσ Ἀκλθτιν, 
ὡσ λυτροφμενον κινδφνων πολυειδῶν, τοὺσ πίςτει ἀνακράηοντασ· 
δόξα τῷ δεδωκότι ςοι ἰςχφν, δόξα τῷ ςὲ ςτεφανϊςαντι, 
δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ ςοῦ, πᾶςιν ἰάματα. 
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Ο Απόζηολορ Θωμάρ ζηιρ Θνδίερ 
(καυμαςτι διιγθςθ) 

 

Ο Ἅπόςτολοσ Θωμάσ πουλικθκε — κατά παραχϊ-
ρθςθ Κυρίου - ςτον ζμπορο Ἅμβάνθ ωσ δοφλοσ και 
πολφ ικανόσ και ζμπειροσ οικοδόμοσ. Ο Ἅμβάνθσ 
ζφερε τον δοφλο ςτισ Ινδίεσ και τον παρουςίαςε 
ςτον Βαςιλζα ωσ μζγα αρχιτζκτονα και οικοδόμο. 
Εκείνοσ τον δζχκθκε και του πρόςφερε πολλά χρι-

ματα για να του οικοδομιςει καινοφργια παλάτια. 
Ο Ἅπόςτολοσ του Χριςτοφ μόλισ πιρε τα χριματα τα μοίραςε ςτουσ 

πτωχοφσ και ςτουσ ζχοντασ ανάγκθ. 
Μετά από λίγο χρόνο ζςτειλε ο Βαςιλιάσ τουσ αυλικοφσ του για να 

δουν πωσ πθγαίνουν οι νζεσ οικοδομζσ. Πταν είδαν κατάπλθκτοι ότι οφτε 
τα κεμζλια δεν ζχει τοποκετιςει ο οικοδόμοσ και μακαίνοντασ ότι τα χρι-
ματα τα μοίραςε ςτουσ πτωχοφσ, ζτρεξαν ςτον Βαςιλζα και του ανιγγειλαν 
το γεγονόσ. Εκείνοσ διζταξε να δζςουν τον Ἅπόςτολο οπιςκάγκωνα και να 
τον φζρουν μπροςτά του. Ἅφοφ ιλκε, του είπε με οργι: 

-  Μου ζκτιςεσ το παλάτι; 
-Ναι, απάντηςε με ηρεμία ο Απόςτολοσ και μάλιςτα είναι πολφ ωραίο. 
-Εμπρόσ λοιπόν, είπε ο βαςιλιάσ, πάμε να το δω και εγώ. 
-Δεν είναι δυνατόν, βαςιλιά να δεισ αυτό το ανάκτορο ς' αυτή την 

ηωι. Μετά τθν αναχϊρθςθ ςου από τον κόςμο αυτό κα το απολαφςεισ και 
κα αγαλλιαςκεί θ ψυχι ςου. 

Τα λόγια αυτά του αλθκινοφ δοφλου του Θεοφ, κεϊρθςε ο βαςιλιάσ 
Γουνδαφόροσ, διότι αυτό ιταν το όνομά του, ωσ εμπαιγμό και χλεφθ. Και 
επειδι ζμακε ότι αυτόσ ο άνκρωποσ είναι πτωχόσ και δεν ζχει τισ οικονομι-
κζσ δυνατότθτεσ να του επιςτρζψει τα ςπαταλθκζντα χριματα, ςκζφκθκε 
ότι μόνο ο κάνατόσ του κα ικανοποιιςει κάπωσ τον κυμό του. Γι' αυτό διζ-
ταξε να τον γδάρουν ηωντανό και φςτερα να τον ρίξουν ςτθν φωτιά να 
καεί. 

Τι κάνει όμωσ ο Ραντοδφναμοσ Θεόσ; Ο αδελφόσ του βαςιλιά οργίςτθ-
κε περιςςότερο κατά του Ἅποςτόλου και βίαηε τον βαςιλιά να τον τιμωρι-
ςει. Ξαφνικά όμωσ πζκανε και ο κάνατοσ του αγίου Θωμά ματαιϊκθκε. 
Ζτςι όλοι πλζον αςχολοφνταν με τθν εκφορά του νεκροφ. 

Ο Θεόσ όμωσ που δεν επικυμεί τον κάνατο του αμαρτωλοφ, επιτζλεςε 
εδϊ καταπλθκτικό καφμα. Μόλισ πζκανε ο Γάδ, αυτό ιταν το όνομά του, 
παρζλαβαν τθν ψυχι του άγγελοι και τθσ ζδειχναν τισ αιϊνιεσ κατοικίεσ 
των ανκρϊπων που ςϊκθκαν από τθν αμαρτία ι μετανόθςαν. 
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Ἡ ψυχι του Γάδ κυριεφκθκε από καυμαςμό για το ζξοχο κάλλοσ εκεί-
νθσ τθσ ουράνιασ ζπαυλθσ που ξεχϊριηε από τισ άλλεσ και παρακαλοφςε 
τουσ ςυνοδοφσ αγγζλουσ τθσ να τον αφιςουν να κατοικιςει ς' ζνα απ' αυ-
τά τα μικρά δωμάτια που ζβλεπε. Οι άγγελοι όμωσ δεν δζχονταν τθν παρά-
κλθςι του λζγοντασ ότι αυτό το παλάτι ανικει ςτον αδελφό του Γουνδαφό-
ρο και το ζκτιςε ζνασ ξενόφερτοσ άνκρωποσ ονόματι Θωμάσ. 

Μόλισ πλθροφορικθκε αυτό ο Γάδ παρακαλοφςε επίμονα τουσ αγγζ-
λουσ να του επιτρζψουν να γυρίςει ςτον κόςμο για ν' αγοράςει αυτό το λα-
μπρό παλάτι από τον αδελφό του. 

Με το κζλθμα λοιπόν του Θεοφ επανιλκε θ ψυχι του Γάδ ςτο ςϊμα 
τθσ για να λυτρωκεί ζτςι ο Ἅπόςτολοσ από τον κάνατο και πολλοί 
άνκρωποι να ςωκοφν από το καφμα τθσ αναςτάςεωσ του Γάδ. 

Ενϊ οι ςυγγενείσ του, ετοίμαηαν το νεκρό ςϊμα του Γάδ για τον εντα-
φιαςμό, ξαφνικά άρχιςε να αναπνζει. Πλοι εξεπλάγθςαν και φϊναξαν τον 
βαςιλιά ςτον οποίο είπε ο αναςτθμζνοσ αδελφόσ του: 

- Αν με αγαπάσ, αδελφζ μου, ζχω την αξίωςη να μου πουλήςεισ αυτό 
το ωραίο παλάτι που ςου ζκτιςε ςτον ουρανό ο χριςτιανόσ Θωμάσ. 

Ἅκοφγοντασ τα λόγια αυτά ο βαςιλιάσ φωτίςτθκε εκ Ρνεφματοσ Ἅγίου 
ότι ο Θωμάσ είναι αλθκινόσ Ἅπόςτολοσ του Θεοφ και φωτιςμζνοσ ςτθν ψυ-
χι είπε ςτον αδελφό του: 

- Αδελφζ μου, δεν μπορώ να ςου πουλήςω αυτό το παλάτι γιατί η α-
πόκτθςι του δεν επιτυγχάνεται εφκολα. Θεωρϊ προτιμότερο να ςυςτιςω 
ςε εςζνα τον τεχνίτθ του, ο οποίοσ ηει ακόμθ, και εκείνοσ προσ χάριν ςου 
κα οικοδομιςει παρόμοιο ανάκτορο. 

Ἅμζςωσ διζταξε ν' αποφυλακίςουν και φζρουν μπροςτά του τον Θω-
μά. Πταν παρουςιάςτθκε εκείνοι ζπεςαν και οι δφο γονατιςτοί ςτα πόδια 
του ηθτϊντασ ςυγχϊρεςθ διότι από άγνοια, διζπραξαν το κακό ςε βάροσ 
του και τον παρακάλεςαν να κθρφξει ςτθν χϊρα τουσ τον αλθκινό Θεό που 
λατρεφει και τθν διδαςκαλία του, ϊςτε όλοι οι άνκρωποι να απολαφςουν 
τα αιϊνια και άφκαρτα αγακά, τα οποία αξιϊκθκε να γνωρίςει ο Γάδ. 

Με κατάπλθξθ άκουςε όλα αυτά ο Ἅπόςτολοσ Θωμάσ και ευχαρίςτθςε 
με τθν καρδιά του τον Θεό για τα καυμάςια και τθν Θεία Ρρόνοιά Του. Ἅ-
μζςωσ τουσ κατιχθςε και τουσ βάπτιςε όλουσ και άλλα αναρίκμθτα πλικθ 
Ινδϊν, ςτο Πνομα του Ρατρόσ και του Υιοφ και του Ἅγίου Ρνεφματοσ. 

 

(Απο το βιβλίο "Ψυχωφελείσ Οπταςίεσ και Διθγιςεισ", Εκδόςεισ "Ορκόδοξοσ Κυψζλθ") 
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      Ὁ ζεβαζμόρ 
μεηαξύ ηῶν ζςδύγων  

Σοῦ ἁγίου Παϊςίου 
 

Ὁ Θεόσ τά ρφκμιςε ὅλα μζ ςοφία. Μζ ἄλλα χαρίςματα 

προίκιςε τόν ἄνδρα, μζ ἄλλα τιν γυναίκα. Ἔδωςε ςτόν ἄνδρα 

ἀνδριςμό, γιά νά τά βγάηει πζρα ςτίσ δφςκολεσ ὑποκζςεισ καί γιά νά 

ὑποτάςςεται ς’ αὐτόν ἡ γυναίκα. Γιατί, ἄν ἔδινε καί ςτιν γυναίκα τόν 

ἴδιο ἀνδριςμό, δζν κά μποροῦςε νά ςτακεῖ οἰκογζνεια. 

 «Ὁ ἀνιρ, λζει ἡ Γραφι, ἐςτί κεφαλι τῆσ γυναικόσ». Δθλαδι ὁ Θεόσ 
κανόνιςε, ὥςτε νά ἀφεντεφει ςτιν γυναίκα. Να ἀφεντεφει ἡ γυναίκα 
ςτόν ἄνδρα εἶναι ὕβρισ ςτόν Θεό. Ο Θεόσ ἔπλαςε πρῶτα τόν Ἀδάμ καί 

ὁ Ἀδάμ εἶπε γιά τιν γυναίκα: «Σοῦτο νῦν ὀςτοῦν ἐκ τῶν ὀςτζων μου 

καί ςάρξ ἐκ τῆσ ςαρκόσ μου».  

 Ἡ γυναίκα, λζει το Εὐαγγζλιο, πρζπει νά φοβᾶται τόν ἄνδρα, δθλα-
δι να τον ςζβεται, και ὁ ἄνδρασ να ἀγαπάει τθν γυναίκα. Μζςα ςτόν 
ςεβαςμό εἶναι ἠ ἀγάπθ. Αὐτό το ὁποῖο ἀγαπῶ, το ςζβομαι κιόλασ. 

Και αὐτό το ὁποῖο ςζβομαι, το ἀγαπῶ. Δθλαδι δεν εἶναι ἄλλο το ἕνα 
και ἄλλο το ἄλλο—ἕνα πράγμα εἶναι και τα δφο. 
 Οἱ ἄνκρωποι ὅμωσ φεφγουν ἀπό αὐτι τιν ἁρμονία τοῦ Θεοῦ καί 
δζν καταλαβαίνουν αὐτά ποφ λζει τό Εὐαγγζλιο. Ἔτςι ὁ ἄνδρασ παίρ-

νει ςτραβά αὐτό ποφ γράφει τό Εὐαγγζλιο καί λζει ςτιν γυναίκα: 
«Πρζπει να με φοβᾶςαι». Μά, ἄν ςε φοβόταν, δεν κα ςε παντρευό-
ταν! Εἶναι και μερικζσ γυναῖκεσ ποφ λζνε: «Γιατί ἡ γυναίκα να φοβᾶ-
ται τον ἄνδρα; Αὐτό δζν τό παραδζχομαι. Σι κρθςκεία εἶναι αὐτι; Δεν 

ὑπάρχει ἰςότθτα». Ἀλλά βλζπεισ τί λζει ἡ Ἁγία Γραφι; «ἁρχι ςοφίασ, 
φόβοσ Κυρίου». Φόβοσ Θεοῦ εἶναι ὁ ςεβαςμόσ πρόσ τόν Θεό, ἡ 
εὐλάβεια, ἡ πνευματικι ςυςτολι. Αὐτόσ ὁ φόβοσ ςζ κάνει νά αίςκά-

νεςαι δζοσ. Εἶναι κάτι τό ἱερό. 
 Ἡ ἰςότθτα ποφ ηθτοῦν οἱ γυναῖκεσ μζ τοφσ ἄνδρεσ μόνον ὡσ ἕνα 

ςθμεῖο μπορεῖ νά ἰςχφςει. ιμερα ςτίσ γυναῖκεσ, ἐπειδι ἐργάηονται 
καί ψθφίηουν, μπῆκε ἕνα ἀρρωςτθμζνο πνεῦμα και νομίηουν ὅτι εἶναι 
ἴςεσ μζ τοφσ ἄνδρεσ. Φυςικά οἱ ψυχζσ εἶναι ἴδιεσ. Ἀλλά, ὅταν ὁ 

ἄνδρασ δζν ἀγαπᾶ τιν γυναίκα καί ἡ γυναίκα δζν ςζβεται τόν ἄνδρα, 

δθμιουργοῦνται ςκθνζσ ςτιν οἰκογζνεια!....  

ΓΘΑ ΜΘΑ ΑΡΜΟΝΘΚΗ 

ΟΘΚΟΓΕΝΕΘΑ 
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ΠΩ ΜΠΑΊΝΟΤΜΕ ΣΟΝ ΘΕΡΟ ΝΑΟ 
 

Ἡ πποζωπική πεπιποίεζε 
 

Ὅταν κανείσ πρόκειται νά πάει ςτιν ‘Εκκλθςία, προετοι-
μάηεται ψυχικά ἀλλά καί ςωματικά ἀπό πλευρᾶσ ἐμφανίςεωσ. 

Ἡ ςπουδαιότερθ προετοιμαςία φυςικά εἶναι ἡ πρϊτθ, ἡ ψυχικι. 
Ἀκριβῶσ ὅμωσ γι’ αὐτό τό λόγο πρζπει κανείσ πολφ νά προςζξει 
τι δεφτερθ. Ἐπειδι ὁ Χριςτόσ κζλει νά Σόν ἀγαποῦμε μζ ὅλθ μασ 
τιν καρδιά καί τιν ψυχι καί τό νοῦ, πρζπει αὐτό νά τό 
ἐπιδιϊκουμε καί νά τό ηοῦμε.  

Ἐάν μία νζα ἤ μία κυρία τό 
πρωΐ τῆσ Κυριακῆσ κάκεται ςτόν 
κακρζφτθ «ὧρεσ ὁλόκλθρεσ» περι-
ποιοφμενθ τό πρόςωπο καί τά μαλ-
λιά τθσ καί ςτι ςυνζχεια ἀλλάηει 
καί ψάχνει νά βρεῖ τιν κατάλλθλθ 
φορεςιά τθσ, αὐτό δείχνει ὅτι 
ἐνδιαφζρεται περιςςότερο γιά τό 
πῶσ κά ἐμφανιςτεῖ ςτόν κόςμο καί 
γιά τό τί κά πεῖ ὁ κόςμοσ γι’ αὐτι, 
παρά γιά τό Χριςτό! 

Αὐτι ἡ περιποίθςθ ἀποδεικνφει 

ἀκόμθ χειρότερθ ἐςωτερικι κατά-

ςταςθ, ἐάν ἡ χριςτιανι αὐτι πρόκειται καί νά κοινωνιςει. 

        Ἐάν πάλι μία γυναίκα, πθγαίνοντασ ςτιν Ἐκκλθςία τιν 

Κυριακι τό πρωΐ, βάφεται (ςτά μάτια, χείλθ, νφχια, πρόςωπο  

     κ.λπ.), πρζπει νά καταλάβει ὅτι  ὅλα αὐτά δζν ἔχουν ςχζςθ  

     μζ ὅ,τι ηθτᾶ ὁ Κφριοσ. Δζν πάει κανείσ νά προςκυνιςει ἤ να 

     κοινωνιςει μζ βαμμζνα χείλθ.  

    Πρζπει νά ςκεφτεῖ ὅτι μζ τιν πράξθ τθσ αὐτι δζν γνωρίηει 

  τί ηθτᾶ καί τί κάνει, ἐνῶ ςυγχρόνωσ λερϊνει μζ τά βαψίματά  

   τθσ τίσ εἰκόνεσ, τιν ἁγία λαβίδα καί τό μάκτρο.  

 Ἡ όμορφιά τῆσ γυναί-

κασ δζν βρίςκεται ςτιν 

ἐξωτερικι τθσ ἐμφάνιςθ, 

ἀλλά ςτιν ψυχι τθσ. 

 Ἡ γυναίκα ποφ χαμογε-

λάει μζ τιν ψυχι τθσ καί 

ἔχει χαροφμενθ ἔκφραςθ 

εἶναι ὄμορφθ ἀνεξαρτι-

τωσ τί κά φορζςει!  

 

ΛΑΣΡΕΤΣΘΚΗ ΖΩΗ  
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Η ξεχειλιςμζνθ κοφπα 

Ένασ πολυάςχολοσ άνκρωποσ του καιροφ μασ, απο-
φάςιςε κάποτε να επιςκεφκεί ζναν άγιο ερθμίτθ. 

Ήκελε να θρεμιςει λίγο από το άγχοσ που τον βαςά-
νιηε. Και να ηθτιςει τισ ςυμβουλζσ του γζροντα. Τον ςυνά-
ντθςε ςε μια φτωχικι καλφβα. 

– Ευλογείτε, είπε χαιρετϊντασ τον ερθμίτθ. Ξζρετε, ζκανα πολφ 
δρόμο για να ζλκω εδϊ . . . 

– Κάκιςε, τον διζκοψε ο 
γζροντασ. Άςε με να ςου βά-
λω λίγο τςάι. 

– Ζχω περάςει πολλά 
χρόνια ςπουδάηοντασ ςε Ρα-
νεπιςτιμια του εξωτερικοφ 
… , άρχιςε να αυτοςυςτινεται 
ο επιςκζπτθσ. 

– Ἅσ πιοφμε πρϊτα λίγο 
τςάι, επζμεινε ο γζροντασ. 

– Τϊρα διευκφνω μια με-
γάλθ επιχείρθςθ…, ςυνζχιςε 
να περιαυτολογεί ο ξζνοσ. 

– Ριςτεφω ότι το τςάι κα 
ςασ αρζςει πολφ, είπε ο ερθ-
μίτθσ ςυνεχίηοντασ να γεμίηει 
τθν κοφπα του επιςκζπτθ του. 

– Μα εςείσ τθν ξεχειλίςα-
τε, πάτερ· το τςάι χφνεται απ’ 
ζξω! παρατιρθςε ενοχλθμζ-
νοσ ο ξζνοσ. 
 – Κι εςφ μοιάηεισ μ’ αυτιν 
τθν ξεχειλιςμζνθ κοφπα! απά-
ντθςε τότε ο ςοφόσ γζροντασ. Ἅν δεν α-
δειάςεισ, ευλογθμζνε, ζςτω λίγα από αυ-
τά που κουβαλάσ, πϊσ κα αφιςεισ να ςτά-
ξει μζςα ςου κάτι από τα λίγα πράγματα 
ποφ ξζρω. 

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

Ι. ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ 

Lagja “ 11 Janari ” 

Ανάζηαζε 
Ανάςταςθ. Και γζμιςε χαρά, 

λουλοφδιςε θ ψυχι μου  
ςαν το κρίνο. 

Κι ανοίγω τθσ λαχτάρασ τα φτερά, 
ψθλά μεσ ςτθσ αυγισ τα φωτερά 

γαλάηιο ζνα αςτροφϊσ  
κι εγϊ να γίνω. 

 

       Ανάςταςθ.  
Σα ςιμαντρα χτυποφν. 

Κι όλα τα δζνδρα ανκίηουν  
πζρα ωσ πζρα. 

τον κόςμο αυτό  
ασ μάκουν ν᾿ αγαποφν 

όςοι το μίςοσ ζςπειραν κι ασ πουν 

«Χριςτόσ Ανζςτθ 
ετοφτθ τθν θμζρα». 

                               Στέλιοσ Σπεράντςασ  

https://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/%ce%b5%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82
https://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/%ce%b5%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82
https://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/%ce%b3%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82
https://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/%ce%b3%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82

