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ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ

 
 

Tῆς λύπης ἀνηίδοηον 
«Χαῖπε, Κεσαπιτωμένη  ὁ Κύπιορ μετά σοῦ. 

Εὐλογημένη σύ ἐν γςναιξί»! 

Σό ἀντίδοτον τῆσ λφπθσ εἶναι ἀςφαλῶσ ἡ χα-

ρά. Αὐτι τι χαρά εὐαγγελίηεται ὁ ἀρχάγγελοσ 
πρόσ τιν «Κ ε χ α ρ ι τ ω μ ζ ν θ ν», Παρκζνον 
τῆσ Ναηαρζτ. Ἡ πρϊτθ του λζξθ— τό «χαῖρε» - 
αὐτό ἀκριβῶσ τό μινυμα κομίηει πρόσ αὐτιν.   
 Σό «Χαῖρε» κομίηει, τῆσ λφπθσ ἀντίκετον», 
ψάλλει ὁ ἱερόσ ὑμνογράφοσ. Καί ςυνεχίηει μζ 

τιν φράςθ: «νῦν εὐαγγελίηομαί ςοι τιν χαράν». 
Ὁ οὐρανόσ εὐαγγελίηεται πρόσ τιν γῆν τόν ἀναμενόμενο ἐρχο-

μό τοῦ κείου Λυτρωτοῦ.  «Εὐαγγελίηου, γῆ χαράν μεγάλθν». 
Σό χαρμόςυνο αὐτό μινυμα τῆσ χαρᾶσ δζν εἶναι ἄςχετο πρόσ 

ἐκείνθ τιν ἀρχαία καταδίκθ καί κατάρα, ποφ ἄκουςε ἡ Εὔα πρίν  
ἐκδιωχκῆ ἀπό τόν Παράδειςο. 

Σότε ὁ Θεόσ μίλθςε πρόσ τιν Εὔα γιά τι λφπθ. Σϊρα ὁ ἀρχάγ-
γελοσ εὐαγγελίηεται πρόσ τιν Παρκζνο τι χαρά!!! 

Σιν χαρά καί τιν εὐλογία εὐαγγελίηονται τά λόγια τοῦ ἀρχαγ-
γζλου: «Χ α ῖ ρ ε,  Κεχαριτωμζνθ». Νά, τό μινυμα τῆσ χαρᾶσ! 

«Ε ὐ λ ο γ θ μ ζ ν θ  ςφ ἐν γυναιξί». Νά, τό μινυμα τῆσ εὐλογίασ. 
Ο Εὐαγγελιςμόσ τῆσ Παρκζνου ἐςιμανε ὅτι ἦλκε ὁ καιρόσ τῆσ 

χαρᾶσ. Ο Θεόσ λυπικθκε τό πλάςμα Σου. Πατζρασ εἶναι. Καί μολο-
νότι τόν ἐπίκρανε τό τζκνο του καί ἀςζβθςε πρόσ τιν ἐντολι Σου — 
καί ἡ δικαιοςφνθ τοῦ Θεοῦ, ηθτοῦςε τόν κάνατο τοῦ παραβάτθ—ἐν 
τοφτοισ ἡ ἀγάπθ Σου οἰκονομεῖ τά πράγματα, ὥςτε νά ἔλκει ςτόν 
κόςμο «ὁ ςωτιρασ τοῦ κόςμου, ὁ Χριςτόσ» (Ἰωάννου, 4, 42) καί ἡ 
εὐλογία καί ἡ χαρά νά προςφερκῆ πάλι ςτό ἀνκρϊπινο γζνοσ.  

ΑΡΓΤΡ ΟΚΑ ΣΡ Ο        ΜΑΡ ΣΙ Ο  2 019        Αρ ικ.  Φφλ .  95  (13 4)  

Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ 
« Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν » 
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ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 25hw MARTIOY   
 

Ὁ Εὐαγγελιζμός ηῆς Θεοηόκοσ 
(Λουκᾶ αϋ24-38) 

Σὸν καιρό ἐκεῖνο, ἡ Ἐλιςάβετ, ἡ γυναῖκα τοῦ Ζαχαρίου, ἔμεινε 

ἔγκυοσ καὶ ἔκρυβε τὸν ἑαυτόν τθσ ἐπὶ πζντε μῆνασ καὶ ἔλεγε: 
- Ο Θεόσ εἶδε τθ ςτενοχϊρια μου και φρόντιςε να με ἀπαλλάξει ἀπό 

τθν ντροπι που ἔνιωκα μπροςτά ςτουσ ἀνκρϊπουσ για τθν ἀτεκνία 
μου. 

Σὸν ἕκτο μῆνα τῆσ ἐγκυμοςφνθσ τῆσ Ἐλιςάβετ, ὁ Θεόσ ἔςτειλε τόν 
ἄγγελο Γαβριὴλ ςτιν πόλθ τῆσ Γαλιλαίασ Ναηαρζτ, ςζ μία παρκζνο, ἡ 
ὁποία ἦτο μνθςτευμζνθ μὲ κάποιον ποφ ὀνομαηόταν Ἰωςὴφ καί προ-
ερχόταν ἀπὸ τι γενιά τοῦ Δαυΐδ. Ἡ παρκζνοσ λεγόταν Μαριάμ.  

Παρουςιάςκθκε, λοιπόν, ς’ αὐτὴν ὁ ἄγγελοσ καί τῆσ εἶπε:  
«Χαῖρε, κεχαριτωμζνθ (ἐςφ, ἡ προικιςμζνθ μζ τι χάρθ τοῦ Θεοῦ)!  

Ο Κφριοσ εἶναι μαηί ςου. Εὐλογθμζνθ ἀπ’ τό Θεό εἶςαι ἐςὺ, περιςςότε-
ρο ἀπ’ ὅλεσ τίσ γυναῖκεσ». 

Ἐκείνθ μόλισ τὸν εἶδε ταράχκθκε μὲ τὰ λόγια του καὶ προςπακοῦςε 
νά ἐξθγιςει τί ςιμαινε ὁ χαιρετιςμὸσ αὐτόσ. 

Ὁ ἄγγελοσ τῆσ εἶπε: «Μὴ φοβᾶςαι, Μαριάμ, διότι βρῆκεσ χάριν ἐκ 
μζρουσ τοῦ Θεοῦ. Θὰ μείνεισ ἔγκυοσ καὶ κὰ γεννιςεισ υἱὸ καὶ κὰ τὸν 
ὀνομάςεισ Ἰθςοῦ. Αὐτὸσ κὰ γίνει μζγασ καὶ κὰ ὀνομαςκῇ Τἱὸσ τοῦ Ὑψί-
ςτου. ’ αὐτόν κά δϊςει ὁ Κφριοσ ὁ Θεὸσ τὸν κρόνο τοῦ Δαυΐδ τοῦ 
προπάτορά του. Θὰ βαςιλζψει γιά πάντα ςτοφσ ἀπογόνουσ τοῦ Ἰακὼβ 
καὶ ἡ βαςιλεία του δὲν κὰ ἔχει τζλοσ». 

Εἶπε δὲ ἡ Μαριὰμ πρὸσ τὸν ἄγγελον  «Πῶσ κὰ μοῦ ςυμβεῖ αὐτὸ, 
ἀφοῦ ἐγϊ δὲν ἔχω ἄνδρα;». 

Ὁ ἄγγελοσ ἀπεκρίκθ, «Πνεῦμα Ἅγιον κὰ ἔλκει ς’ ἐςὲνα καὶ ἡ δφνα-
μισ τοῦ Ὑψίςτου κὰ ςὲ ἐπιςκιάςει· γι’ αὐτό καὶ τὸ ἅγιο παιδί ποὺ κὰ 
γεννθκεῖ κὰ ὀνομαςκεῖ Τἱὸσ τοῦ Θεοῦ. Καὶ νά ἡ Ἐλιςάβετ ἡ ςυγγενισ 
ςου, ςυνζλαβε καὶ αὐτὴ υἱὸ ςτὰ γεράματά τθσ καὶ αὐτὴ ποὺ ἀποκα-
λοῦςαν ςτεῖρα, τϊρα βρίςκεται ςτὸν ἕκτο μῆνα τῆσ ἐγκυμοςφνθσ.  

Διότι κανζνα πρᾶγμα δὲν εἶναι ἀδφνατον ςτὸν Θεό». 
Εἶπε τότε ἡ Μαριάμ,  
«Ἰδοφ ἡ δοφλθ τοῦ Κυρίου· ἂσ γίνει τό κζλθμά Σου ςζ μζνα ὅπωσ 

μοῦ τό εἶπεσ».  Καὶ ἔφυγε ἀπ’ αὐτὴν ὁ ἄγγελοσ.   
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Ἁγνὴ Παρθένε Δέζποινα 
 

 Ὁ ὕμνοσ «Ἁγνὴ Παρκζνε Δζςποινα»  
εἶναι ἕνασ μι λειτουργικόσ ὕμνοσ,  

ποφ ςυνζκεςε ὁ Ἅγιοσ Νεκτάριοσ Αἰγίνθσ τόν 19ο αἰϊνα μ.Χ., 
κατά τι διάρκεια τῆσ κθτείασ του ὡσ διευκυντισ  

τῆσ Ριηαρείου Θεολογικῆσ χολῆσ ςτιν Ἀκινα. 
Ἡ παράδοςθ κζλει τιν Παρκζνο νά ἐμφανίηεται ἐνϊπιον  

τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ςτό μοναςτιρι τῆσ Αἴγινασ,  
καί νά τοῦ ηθτάει νά καταγράψει ςζ χαρτί  

ἕναν ἰδιαίτερο ὕμνο, ὅπου οἱ ἀγγελικζσ χορωδίεσ ἦταν ἕτοιμεσ νά τό ψάλλουν. 
Αὐτόσ ὁ  Ὕμνοσ ἦταν τό «Ἁγνὴ Παρκζνε Δζςποινα». 

 

Ἦχοσ πλ.αϋ 

Ἁγνὴ Παρκζνε Δζςποινα, Ἄχραντε Θεοτόκε, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 

Παρκζνε Μιτθρ Ἄναςςα, Πανζνδροςζ τε πόκε, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 
Ὑψθλοτζρα οὐρανῶν, ἀκτίνων λαμπροτζρα, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 
Χαρὰ Παρκενικῶν Χορῶν, Ἀγγζλων ὑπερτζρα, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 
Ἐκλαμπροτζρα οὐρανῶν, φωτὸσ κακαρωτζρα, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 
Σῶν οὐρανίων ςτρατιῶν, παςῶν ἁγιωτζρα, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 

Μαρία Ἀειπάρκενε, Κόςμου παντὸσ Κυρία, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 

Ἄχραντε Νφμφθ πάναγνε, Δζςποινα Παναγία, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 
Μαρία Νφμφθ Ἄναςςα, χαρᾶσ ἡμῶν αἰτία, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 
Κόρθ ςεμνὴ Βαςίλιςςα, Μιτθρ ὑπεραγία, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 
Σιμιωτζρα Χερουβείμ, ὑπερενδοξοτζρα, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 
Σῶν ἀςωμάτων εραφείμ, τῶν Θρόνων ὑπερτζρα, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 

Χαῖρε τὸ ᾆςμα Χερουβείμ, χαῖρε ὕμνοσ Ἀγγζλων, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 

Χαῖρε ᾠδὴ τῶν εραφείμ, χαρὰ τῶν Ἀρχαγγζλων, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 

Χαῖρε εἰρινθ καὶ χαρά, λιμὴν τῆσ ςωτθρίασ, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 
Παςτὰσ τοῦ Λόγου ἱερά, ἄνκοσ τῆσ ἀφκαςίασ, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 
Χαῖρε Παράδειςε τρυφῆσ, ηωῆσ τε αἰωνίασ, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 
Χαῖρε τὸ ξφλον τῆσ ηωῆσ, Πθγὴ ἀκαναςίασ, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 

ὲ ἱκετεφω Δζςποινα, ὲ νῦν ἐπικαλοῦμαι, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 

ὲ δυςωπῶ Παντάναςςα, ὴν χάριν ἑξαιτοῦμαι, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 

Κορὴ ςεμνὴ καὶ ἄςπιλε, Δζςποινα Παναγία, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 
ἐπάκουςόν μου ἄχραντε, κόςμου παντὸσ Κυρία, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 
Ἀντιλαβοῦ μου ρφςαι με, ἀπὸ τοῦ πολεμίου, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 
Καὶ κλθρονόμον δεῖξον με, ηωῆσ τῆσ αἰωνίου, Χαῖρε Νφμφθ Ἀνφμφευτε. 

Ὑπεραγία Θεοτόκε ςῶςον ἡμᾶσ. 
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Ἀπό τι Δευτζρα μετά τιν Κυριακι τῆσ Συρινῆσ ἀρ-

χίηει ἡ Μεγάλθ Σεςςαρακοςτι. Λζγεται «Μεγάλθ» 
γιατί:  
 α. Εἶναι μεγάλα τά γεγονότα ςτά ὁποῖα ὁδθγοφμαςτε (Πάκθ-Ἀνάςταςθ). 
 β. Ἡ νθςτεία τιν περίοδο αὐτι εἶναι αὐςτθρι καί διαφζρει ἀπό τι νθ-
ςτεία τῶν Χριςτουγζννων. 
 Ἡ νθςτεία εἶναι πακοκτόνοσκαί ὄχι ςωματοκτόνοσ. 
 Ἡ πρϊτθ ἡμζρα τῆσ Μεγ. Σεςςαρακοςτῆσ λζγεται «Κακαρά Δευτζρα», 
κακϊσ καί ὅλθ ἡ πρϊτθ ἑβδομάδα λζγεται «Κακαρά Ἑβδομάδα», ἐπειδι 
οἱ πιςτοί ἀγωνίηονται και με τθν νθςτεία να κακαρίςουν ςῶμα και ψυχι. 
 «Σο ςτάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνζωκται, οἱ βουλόμενοι ἀκλῆςαι...» μπο-
ροῦν να μποῦν ςτον πνευματικό ἀγϊνα για να λάβουν το ςτεφάνι ἀπό 
τον Παμβαςιλζα Χριςτόν.        

                                                         *    *    * 

Μζ τιν εἴςοδο τῆσ Μεγάλθσ Σεςςαρακοςτῆσ ὁ 

πιςτόσ ποφ κζλει νά ἀγωνιςτεῖ περιςςότερο, 
προςπακεῖ νά αὐξιςει: 

 1. Σιν προςευχι του, πρωΐ καί βράδυ. 
 2. Σθ ςυμμετοχι του ςτισ ἰδιαίτερεσ ἀκολουκίεσ τῆσ περιόδου, ποφ 
εἶναι πολλζσ και ὡραῖεσ. 
   Κάκε Δευτζρα, Σρίτθ, Σετάρτθ και Πζμπτθ: Σό Μζγα ’Απόδειπνο. 
   Σετάρτθ και Παραςκευι: Θεία Λειτουργία Προθγιαςμζνων Δϊρων. 
   Παραςκευι βράδυ: Χαιρετιςμοί τῆσ Παναγίασ. 
   Κυριακι: Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βαςιλείου. 
   Κυριακι ἀπόγευμα: ὁ Κατανυκτικόσ Ἑςπερινόσ. 
 3. Σθ νθςτεία. Ὅςο πιό αφςτθρι νθςτεία κάνει κανείσ - ἰδιαίτερα τθ 
νθςτεία τῶν πακῶν -  τόςο περιςςότερο προοδεφει πνευματικά και τόςο 
μεγαλφτερθ εὐλογία λαμβάνει ἀπό τον Θεό. Ὅςοι ἔχουν προβλιματα 
ὑγείασ δεν πρζπει να ἀποφαςίηουν μόνοι τουσ, ἀλλά να ςυμβουλεφονται 
τον Πνευματικό τουσ. 
 4. Σι μελζτθ τῆσ Ἁγίασ Γραφῆσ κακθμερινά, τθ μελζτθ πνευματικῶν 
βιβλίων ςχετικῶν με τθν Μεγ. Σεςςαρακοςτι  και βίουσ Ἁγίων. 
 5. Σιν ςυμμετοχι του ςτά ἱερά Μυςτιρια τῆσ Ἐκκλθςίασ μασ.  
  Με μετάνοια και ςυμμετοχι ςτό ἱ. Μυςτιριο τῆσ Ἐξομολογιςεωσ. 
  Με τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία και τθν εὐλογία τοῦ Πνευματικοῦ 
να ςυμμετζχει τακτικά ςτο ἱερό μυςτιριο τῆσ Θείασ Εὐχαριςτίασ. 
 6. Σιν ἐλεθμοςφνθ. Και  
 7. Σθν ςυγχωρθτικότθτα. Ὁ πιςτόσ Χριςτιανόσ δζν ἔχει διαφορζσ μζ 
κανζνα. Ὅλα τά ςυγχωρεῖ ἔςτω καί ἄν οἱ ἄλλοι τόν ἔχουν ἀδικιςει. 

Μ Ε Γ Α Λ Η   Σ Ε   Α Ρ Α Κ Ο  Σ Η 

Πρακτικά κζμα-
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Η ΝΗΣΕΙΑ είναι κεςμόσ πανάρχαιοσ και κεόςδοτοσ. Σθ νομοκζτθςε 

ιδθ ςτον παράδειςο ο Θεόσ, όταν απαγόρευςε ςτουσ πρωτοπλάςτουσ να 
φάνε «από το δζντρο τθσ γνϊςεωσ του καλοφ και του κακοφ» (Γεν. 2:17).  
 Σθν όριςε ςτθ ςυνζχεια ο Μωςαϊκόσ Νόμοσ.  
 Σθν επικφρωςε ο Θεάνκρωποσ Ιθςοφσ τόςο με το λόγο Σου όςο και με 
το παράδειγμά Σου, όταν νιςτεψε «ςαράντα μζρεσ και ςαράντα νφ-
χτεσ» (Ματκ. 4:2).  
 Σθν τιρθςαν οι απόςτολοι και οι πρϊτοι χριςτιανοί.  
 Σθ κεςμοκζτθςε θ Εκκλθςία. 
 Κάκε χριςτιανόσ λοιπόν οφείλει να τθρεί τισ «διατεταγμζνεσ» νθςτείεσ 
υπακοφοντασ με ταπείνωςθ ςτο Χριςτό και τθν Εκκλθςία Σου. 

Πολλοί, ωςτόςο, είναι εκείνοι που δεν τισ τθροφν, προβάλλοντασ 
διάφορεσ δικαιολογίεσ. 

Ο άγιοσ Βαςίλειοσ ο Μζγασ, ςτουσ δφο λόγουσ του «Περί νθςτείασ», 
ορίηει ωσ αλθκινι νθςτεία τόςο τθν αποχι από οριςμζνεσ τροφζσ όςο και 
τθν αποξζνωςθ από τθν κακία.  

Η νθςτεία ςαν πολφτιμο δϊρο του Θεοφ ενιςχφει τθν προςευχι. Γίνε-
ται φτερό ςτθν πορεία τθσ προσ τον ουρανό.  

Είναι μθτζρα τθσ υγείασ, παιδαγωγόσ τθσ νιότθσ, ςτολίδι των γθρα-
τειϊν.  

Να κυμθκοφμε το παράδειγμα του πλουςίου τθσ παραβολισ (Λουκ. 
16:19-31). Οι ςυνεχείσ απολαφςεισ τον οδιγθςαν ςτθν αιϊνια κόλαςθ. Ο 
πλοφςιοσ αυτόσ δεν κατθγορικθκε για καμιά αδικία. Εξαιτίασ όμωσ των 
ανζςεων και τθσ τροφισ που απολάμβανε, κακϊσ και τθσ αδιαφορίασ 
του για τθ φτϊχεια του Λαηάρου, τιμωρικθκε τόςο ςκλθρά.  

Η νθςτεία είναι ιςχυρό όπλο εναντίον των δαιμόνων. «Αυτό το δαι-
μονικό γζνοσ δεν μπορεί να διωχκεί με κανζνα άλλο μζςο, παρά μόνο με 
τθν προςευχι και τθ νθςτεία», είπε ο Κφριοσ ςτθν περίπτωςθ του δαιμο-
νιςμζνου νζου (Μάρκ. 9:29). 

Ασ μθν περιορίηομε όμωσ τθν αρετι τθσ νθςτείασ μόνο ςτθ δίαιτα. Α-
λθκινι νθςτεία δεν είναι μόνο θ αποχι από οριςμζνα φαγθτά, αλλά και 
θ αποξζνωςθ από τα πάκθ και τισ αμαρτίεσ: Να μθν αδικιςομε κανζνα. 
Να ςυγχωροφμε τον πλθςίον ςου για τθ λφπθ που μασ προξζνθςε, για το 
κακό που μασ ζκανε, για τα λεφτά που μασ χρωςτάει.  

Αφοφ λοιπόν τζτοια αγακά μασ προςφζρει θ βαςίλιςςα αυτι των α-
ρετϊν, ασ τθ δεχτοφμε χωρίσ καμιά κατιφεια, χωρίσ κανζνα γογγυςμό.  

Ασ τθ δεχκοφμε με χαρά!!!  

Περί νθςτείασ 
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   ηή διαθορά ηῶν ταρακηήρων  
κρύβεηαι  

ἡ ἁρμονία ηοῦ Θεοῦ  
Σοῦ ἁγίου Παϊςίου 

 

Μία μζρα ἦρκε ςτό Καλφβι κάποιοσ καί μοῦ εἶπε ὅτι εἶναι πολφ 

ςτενοχωρθμζνοσ, γιατί δεν ςυμφωνεῖ με τθν γυναίκα του. Εἶδα 
ὅμωσ ὅτι δζν ὑπάρχει κάτι ςοβαρό ἀνάμεςά τουσ.  
 Ἔχει ἕνα ἐξόγκωμα αὐτόσ, κάποιο ἄλλο ἡ γυναίκα του, καί δζν 
μποροῦν νά πλθςιάςουν ὁ ἕνασ τόν ἄλλον. Χρειάηονται λίγο πλάνι-
ςμα. Πάρε δφο ςανίδεσ ἀπλάνιςτεσ. Ἡ μία ἔχει ς’ αὐτό τό ςθμεῖο 
ἕναν ρόηο, ἡ ἄλλθ ς’ ἐκεῖνο τό ςθμεῖο καί, ἄν πᾶσ νά τίσ ἑνϊςθσ, 
μζνει ἕνα κενό ἀνάμεςά τουσ. Ἅμα ὅμωσ πλανίςθσ λίγο τιν μία 
ἀπό ἐδῶ, λίγο τιν ἄλλθ ἀπό ἐκεῖ, ἀλλά μζ τιν ἴδια πλάνθ, ἀμζςωσ 
ἐφάπτονται. 
 Μοῦ λζνε μερικοί ἄνδρεσ: «Δζν ςυμφωνῶ μζ τιν γυναίκα μου 
εἴμαςτε ἀντίκετοι χαρακτῆρεσ.  Ἄλλοσ χαρακτιρασ ἐκείνθ, ἄλλοσ 
ἐγϊ! Πῶσ κάνει τζτοια παράξενα πράγματα ὁ Θεόσ; Δζν κά 
μποροῦςε νά οἰκονομιςθ μερικζσ καταςτάςεισ ἔτςι, ὥςτε νά ται-
ριάηουν τά ἀνδρόγυνα, γιά νά μποροῦν νά ηοῦν πνευματικά;».  
 “Δζν καταλαβαίνετε, τοφσ λζω, ὅτι μζςα ςτιν διαφορά τῶν χα-
ρακτιρων κρφβεται ἡ ἁρμονία τοῦ Θεοῦ; Οἱ διαφορετικοί 
χαρακτῆρεσ δθμιουργοῦν ἁρμονία. ’Αλλοίμονο, ἄν ἤςαςταν ἴδιοι 
χαρακτῆρεσ! κεφκῆτε, τί κά γινόταν, ἄν λ.χ. και οἱ δφο κυμϊνατε 
εὔκολα κά γκρεμίηατε τό ςπίτι. Ἤ, ἄν καί οἱ δφο ἤςαςταν ἤπιοι 
χαρακτῆρεσ, κά κοιμόςαςταν ὄρκιοι! Ἄν ἤςαςταν τςιγκοφνθδεσ, 
κά ταιριάηατε μζν, ἀλλά κά πθγαίνατε καί οἱ δφο ςτιν κόλαςθ. Ἄν 
πάλι ἤςαςταν ἁπλοχζρθδεσ, κά μποροφςατε νά κρατιςετε ςπίτι; 
Θά τό διαλφατε καί τά παιδιά ςασ κά γφριηαν ςτοφσ δρόμουσ.  Ἕνα 
ςτραβόξυλο, ἄν πάρει ἕνα ςτραβόξυλο, ταιριάηουν μεταξφ τουσ— 
ἔτςι δεν εἶναι; - κα ςκοτωκοῦν ὅμωσ ςε μια μζρα!   
 Γι’ αὐτό τί γίνεται; Οἰκονομάει ὁ Θεόσ ἔνασ καλόσ νά πάρει ἕνα 
ςτραβόξυλο, γιά νά βοθκθκῆ, γιατί μπορεῖ νά εἶχε καλι διάκεςθ, 
ἀλλά νά μιν εἶχε βοθκθκῆ ἀπό μικρόσ».  
 Οἱ μικροδιαφορζσ τῶν χαρακτιρων τῶν ςυηφγων βοθκοῦν νά 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
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  ε ἕνα ἀνδρόγυνο ξζρετε τι εἶπα; «Ἐπειδι ταιριάηετε, γι’ αὐτό 
δεν ταιριάηετε!». Εἶναι και οἱ δφο εὐαίςκθτοι. Ἄν ςυμβῆ κάτι ςτο 
ςπίτι, και οἱ δφο τά χάνουν και ἀρχίηουν: «Ὤχ, τι πάκαμε!» ὁ ἕνασ  
«ὤχ, τι πάκαμε!» ὁ ἄλλοσ. Ὁ ἕνασ δθλαδι βοθκάει τον ἄλλον να 
ἀπελπιςκῆ πιο πολφ. Δεν μπορεῖ να τον τονϊςθ λίγο  «γιά ςτά-
ςου, νά τοῦ πῆ, δζν εἶναι καί τόςο ςοβαρό αὐτό ποφ μᾶσ ςυμβαί-
νει». Σό ἔχω δεῖ αὐτό ςζ πολλά ἀνδρόγυνα. 
 Καί ςτιν ἀγωγι τῶν παιδιῶν, ὅταν οἱ ςφηυγοι εἶναι διαφορετι-
κοί χαρακτῆρεσ, μποροῦν περιςςότερο νά βοθκιςουν. Ὁ ἕνασ 
κρατάει λίγο φρζνο, ὁ ἄλλοσ λζει: «Ἅφθςε τά παιδιά λίγο 
ἐλεφκερα». Ἄν τά ςτριμϊξουν καί οἱ δφο, κά χάςουν τά παιδιά 
τουσ. Καί ἄν τά ἀφιςουν καί οἱ δφο ἐλεφκερα, πάλι κά τά χά-
ςουν. Ἐνῶ ἔτςι βρίςκουν καί τά παιδιά μία ἰςορροπία. 

Θζλω νά πῶ ὅτι ὅλα χρειάηονται. Φυςικά δζν πρζπει νά 
ξεπερνοῦν τά ὅρια, ἀλλά ὁ κακζνασ νά βοθκάει τόν ἄλλον μζ τόν 
τρόπο του. Ἄν φᾶσ λ.χ. κάτι πολφ γλυκό, κζλεισ νά φᾶσ καί κάτι 
ποφ εἶναι πολφ ἁλμυ-ρό. Σρῶσ, ἄσ ὑποκζςουμε, πολλά ςταφφλια, 
κζλεισ καί λίγο τυρί, γιά νά κόψει τι γλφκα. Ἤ τά λάχανα, ἅμα 
εἶναι πολφ πικρά, δζν τρϊγονται. Σό λίγο πικρό ὅμωσ βοθκάει, 
ὅπωσ καί τό λίγο ξυνό. Ἀλλά, ἄν ὅποιοσ εἶναι ξυνόσ λζει: «νά γίνε-
τε ὅλοι πικροί», καί ὁ ἄλλοσ  ποφ εἶναι ἁλμυρόσ λζει: «ὅλοι νά 
γίνετε ἁλμυροί», τότε δζν γίνεται χωριό.  

                                                                         
 
 

 

Σρία πράγματα πρζπει νά προςζχουμε  
μιλϊντασ μζ τοφσ ἄλλουσ ἀνκρϊπουσ: 

Πρῶτα, νά τοφσ λζμε ὅλα ὅςα πρζπει νά τοφσ ποῦμε. 
Ἔπειτα, νά τοφσ λζμε μονάχα ὅςα πρζπει νά τοφσ 

ποῦμε. 
Κι ὕςτερα, νά τοφσ λζμε μζ ςωςτό τρόπο ὅςα πρζπει 

νά τοφσ ποῦμε». 
Ἀριςτοτζλθσ 
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Περί ἐλεημοζύνης 
 

 

Ἕνα περιςτατικό από τον βίο του ἁγίου 
Ιωάννου τοῦ Ἐλειμονοσ μᾶσ διδάςκει τιν 
τζλεια μορφι τθσ ελεθμοςφνθσ. 

 Κάποιοσ ξζνοσ, που είχε αντιλθφκεί 
τθν πολλι καλοςφνθ του αγίου Ιωάν-
νου, ςκζφτθκε να τον δοκιμάςει. 
 Ντφκθκε λοιπόν με κουρζλια 
και πλθςίαςε τον άγιο τθν ϊρα 
που πιγαινε ςτο νοςοκομείο, για-
τί ςυνικιηε να επιςκζπτεται τουσ 
αρρϊςτουσ δφο και τρείσ φορζσ 
τθν εβδομάδα. 
 – Ελζθςζ με, δζςποτα, τον αιχ-
μάλωτο! του είπε κρθνθτικά. 
 Ο άγιοσ πρόςταξε τον ταμία 
του να του δϊςει ζξι νομίςματα. 
 Μόλισ τα πιρε ο ξζνοσ, ζτρεξε, 
άλλαξε ροφχα και παρουςιάςτθ-
κε ςε άλλο ςθμείο του δρόμου, 
ξαναηθτϊντασ ελεθμοςφνθ. Ο 
άγιοσ είπε πάλι να του δϊςουν. Ο 
ταμίασ όμωσ, που τον αναγνϊρι-
ςε, ζςκυψε ςτο αυτί του μεγάλου 
Ιωάννου και του ζκανε γνωςτό, 
πωσ ο ηθτιάνοσ εκείνοσ ιταν ο ίδιοσ, που λίγο πριν είχε πάρει τα ζξι 
νομίςματα. Μα ο άγιοσ δεν επθρεάςτθκε απ’ αυτό, και είπε να τον 
ελειςει για δεφτερθ φορά. 
 Όταν ο ξζνοσ παρουςιάςτθκε υποκριτικά και για τρίτθ φορά για 
να πάρει ελεθμοςφνθ, ο ταμίασ ςκοφντθςε τον πατριάρχθ, για να του 
δείξει πωσ είναι ο ίδιοσ. Σότε εκείνοσ είπε κι ζκανε κάτι, που ζμεινε 
ιςτορικό. 
 – Δϊς’ του δϊδεκα νομίςματα, πρό-
ςταξε, μθν τυχόν είναι ο ίδιοσ ο Κφριοσ 
μου και με δοκιμάηει.  

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

Ι. ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ 

Lagja “ 11 Janari ” 

Εὐχι τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ 
τοῦ φρου 

 

Κφριε καὶ Δζςποτα τῆσ ηωῆσ 

μου, πνεῦμα ἀργίασ, περιερ-
γείασ, φιλαρχίασ καὶ ἀργολο-
γίασ μι μοι δῷσ. 

Πνεῦμα δὲ ςωφροςφνθσ, τα-

πεινοφροςφνθσ, ὑπομονῆσ καὶ 
ἀγάπθσ, χάριςαί μοι τῷ ςῷ 
δοφλῳ. 

Ναί, Κφριε Βαςιλεῦ, δϊρθςαί 

μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίςμα-
τα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν 
ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογθτὸσ 
εἶ, εἰσ τοὺσ αἰῶνασ τῶν 
αἰϊνων.  Ἀμιν. 


