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ἀπόδειξι τῆσ πίςτεϊσ τθσ ἡ ἀφιζρωςί τθσ. Δὲν ἀναφζρω
ἄλλεσ ἀποδείξεισ. Σζκνον αὐτὴ εὐςεβῶν γονζων, τῆσ Ἄννθσ
καὶ τοῦ Ἰωακείμ, εὐκλεὴσ καρπὸσ τοῦ εὐλογθμζνου ἐκείνου
ἀνδρογφνου, ςὲ ἡλικία τριῶν ἐτῶν ἀφιερϊκθκε ἐξ
ὁλοκλιρου ςτὸ Θεό. Ἐτάχκθ ςτὴν ὑπθρεςία τοῦ περιφιμου
ναοῦ τοῦ ολομῶντοσ, καὶ ἐκεῖ μζρα καὶ νφχτα λάτρευε τὸ
Θεό. Προςευχόταν, μελετοῦςε τὰσ Γραφάσ, ἦταν τελείωσ
ἀφωςιωμζνθ ςτὸ Θεό Μία ἀρετι τθσ ἡ ἁγνότθσ, ἄλλθ
ἀρετι τθσ ἡ πίςτισ. Σρίτθ ἀρετι τθσ ἦταν ἡ ὑπακοι. Ὑπικουε
ἡ Παναγία. Ὑπικουε ςτὴ μθτζρα τθσ τὴν Ἄννα. Ὑπικουε
ςτὸν πατζρα τθσ τὸν Ἰωακείμ. Ὑπικουε ςτὸν οὐράνιο
Πατζρα. Ἔκλινε τὴν κεφαλὴ ἐμπρὸσ ςτὶσ μεγαλειϊδεισ
βουλὲσ τοῦ Θεοῦ καὶ εἶπε· «Ἰδοὺ ἡ δοφλθ Κυρίου· γζνοιτό
μοι κατὰ τὸ ῥῆμά ςου» (Λουκ. 1,38). Ἦταν ςτὰ χζρια τοῦ
Θεοῦ. Ὅπωσ ἡ ὑπθρζτρια ἐκτελεῖ πιςτὰ τὸ κζλθμα τοῦ
κυρίου τθσ, ἔτςι καὶ ἡ Παναγία. Ἄλλθ ἀρετὴ ποὺ κοςμοῦςε
τὴν Τπεραγία Θεοτόκο ἦταν ἡ ἐργατικότθσ. Ἐργαηόταν ἡ
Παναγία. Πτωχὴ κόρθ, χωρὶσ πλοφτθ καὶ κθςαυροφσ,
ἐργαηόταν. Ἡ παράδοςι τῆσ Ἐκκλθςίασ παρουςιάηει τὴν
Τπεραγία Θεοτόκο νὰ ἐργάηεται. Πιγαινε ςτὴ βρφςθ, γζμιηε
τὴ ςτάμνα, καὶ τὴ μετζφερε ςτὸν ὦμο. Πιγαινε ςτὸ ποτάμι
καὶ ἔπλενε τὰ ροῦχα. Ὕφαινε ςτὸν ἀργαλειὸ μὲ τὰ δάκτυλά
τθσ. Σὰ ροῦχα,ποὺ φοροῦςε ὁ Χριςτόσ, ὅπωσ ὁ ἄρραφοσ
ἐκεῖνοσ χιτϊνασ, ἤτανε φτειαγμζνα ςτὸ ἀργαλειὸ τῆσ
Τπεραγίασ Θεοτόκου. Ἐργαςτιρι εἶχε ἡ Παναγία. Ἀκόμθ
ἄλλθ ἀρετι, ποὺ κοςμοῦςε τὴν Τπεραγία Θεοτόκο, ἦταν ἡ
ὑπομονι τθσ. Διότι δὲν ἦταν κόρθ πλουςίασ οἰκογενείασ,
ὅπωσ εἴπαμε· ἦταν κόρθ πτωχοτάτων λαϊκῶν ςτρωμάτων.
Γεννικθκε ςὲ φτωχὸ ςπίτι. Κι ὅταν ἡ ἴδια ἐπρόκειτο νὰ
γεννιςῃ τὸ παιδί τθσ, δὲν τὸ γζννθςε ὡσ πορφυρογζννθτο
ἀλλὰ μζςα ς᾿ ἕνα ςταῦλο· ςφντροφοι τοῦ παιδιοῦ τθσ ἦταν
τὰ ἄλογα ηῷα. Ποιόσ μπορεῖ νὰ φανταςτῇ τὶσ κακουχίεσ τθσ;
Ἔπειτα, ὅταν ὁ Ἡρῴδθσ ἔςφαξε τὰ νιπια, ἡ Παναγία πῆρε τὸ
μικρότθσ βρζφοσ καὶ ἔφυγε, γιὰ νὰ ἀςφαλίςῃ τὸν Τἱόν τθσ
πζρα μακριὰ ςτὴν Αἴγυπτο. Καὶ τζλοσ ςτὸ ςταυρό; Ποιόσ
μπορεῖ νὰ περιγράψῃ τὸν πόνο, τὴ κλῖψι καὶ τὰ δάκρυα τῆσ
Τπεραγίασ Θεοτόκου; Ἔτςι ἐκπλθρϊκθκε ἡ προφθτεία, ὅτι
μάχαιρα δίςτομοσ κὰ διαπεράςῃ τὴν καρδία τθσ (βλ. Λουκ.
2,35).

OΙ ΑΡΕΣΕ ΣΗ ΤΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΣΟΚΟΤ
(†) Αὐγουςτῖνου Καντιϊτθ
Καὶ πάλι, ἀγαπθτοί μου, ὁ Θεὸσ μᾶσ ἀξίωςε νὰ
διζλκουμε τθν περίοδο του Δεκαπενταυγοφςτου που είναι
αφιερωμζνοσ ςτὴν Κοιμιςεωσ τῆσ Θεοτόκου.Νὰ μιλιςουμε
γιὰ τὴν Τπεραγία Θεοτόκο;Δὲν κεωρῶ τὸν ἑαυτό μου ἄξιο.
Θὰ ἔπρεπε ἕνα Χερουβὶμ ἢ ἕνα εραφὶμ νὰ πετάξῃ ἀπὸ τὶσ
ἁψῖδεσ τοῦ οὐρανοῦ, γιὰ νὰ ψάλῃ ὕμνο ἀντάξιό τθσ. Ἡ
Τπεραγία Θεοτόκοσ, ἡ Παναγία, εἶνε μοναδικὴ καὶ
ἀνεπανάλθπτθ. Εἶναι ἡ ἔκφραςισ τῶν εὐγενεςτζρων
αἰςκθμάτων τοῦ γυναικείου κόςμου. Εἶναι ἡ πλιρθσ
χαρίτων. Εἶναι ὁ κρυςτάλλινοσ κακρζπτθσ. Δὲν ὑπάρχει
γυναίκα χωρὶσ κακρζπτθ· καὶ ὁ καλφτεροσ κακρζπτθσ γιὰ
κάκε κόρθ, γιὰ κάκε ἔγγαμο, γιὰ κάκε γυναῖκα ποὺ πιςτεφει
ςτὸ Χριςτό, εἶναι ἡ Τπεραγία Θεοτόκοσ.
Ἂσ δοῦμε ςυντόμωσ τὶσ ἀρετζσ τθσ πρϊτθ ἀρετὴ τῆσ
Τπεραγίασ Θεοτόκου εἶναι ἡ ἁγνότθσ. Ἦταν ἁγνὴ ἡ Παναγία
μασ. Ἦταν κακαρὴ ἀπὸ τὰ ἁμαρτιματα ἐκεῖνα ποὺ
μολφνουν τὸ ςῶμα καὶ ποὺ ἡ γλῶςςα ἀποφεφγει νὰ
ὀνομάςῃ, τὰ ἁμαρτιματα ποὺ καταδίκαςε ὁ νόμοσ τοῦ
Θεοῦ μὲ ἐντολὴ τοῦ Δεκαλόγου· τὰ ἁμαρτιματα ἐκεῖνα, ἐξ
αἰτίασ τῶν ὁποίων ἄνοιξε ὁ οὐρανὸσ καὶ ἔγινε
ὁ κατακλυςμὸσ καὶ φλόγεσ πυρὸσ κατζκαυςαν τὴν
Πεντάπολι, τὰ όδομα καὶ τὰ Γόμορρα.Κακαρὴ λοιπὸν ἡ
Παναγία μασ. Ἁγνὴ ςτὴ ςκζψι, ἁγνὴ ςτὴν καρδιά, ςὰν τὸ
ὁλόλευκο χιόνι. Δὲν μολφνκθκε τὸ ἐςωτερικὸ τῆσ ψυχῆσ τθσ
ἀπὸ τοὺσ αἰςχροὺσ λογιςμοφσ. Ἦταν «Ρόδον τὸ
Αμάραντον», ὅπωσ ψάλλει ἡ Αγία μασ Ἐκκλθςία. Δὲν ἦταν
δὲ μόνο ἁγνὴ καὶ ἀμόλυντθ, ἀλλὰ ἦταν ἀκόμθ καὶ εὐλαβισ,
πιςτὴ ςτὸ Θεό. Εἶχε πίςτι . Πίςτευε ἡ Παναγία μασ· ὄχι
ἐνενθνταεννιὰ τοῖσ ἑκατὸ ἀλλὰ ἑκατὸ τοῖσ ἑκατό. Καὶ
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Σελείωςα; Δὲν τελείωςα· τὰ διαμάντια ποὺ κοςμοῦν
τὴν Τπεραγία Θεοτόκο δὲν τελειϊνουν. Καὶ διαμάντια εἶναι
οἱ ἀρετζσ τθσ. Ποιζσ ἀρετζσ; Εἴπαμε· ἡ ἁγνότθσ, ἡ πίςτισ, ἡ
ὑπακοι, ἡ ἐργατικότθσ, ἡ ὑπομονι, ὅλα αὐτά. Ποιά ὅμωσ
ἀπὸ τὶσ ἀρετζσ τθσ εἶναι ἡ μεγαλφτερθ; Ἔχει καὶ μία ἄλλθ
ἀρετι, ποὺ εἶναι κεμελιϊδθσ καὶ γι᾿ αὐτὴν ἀξιϊκθκε νὰ γίνῃ
Μθτζρα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι τὸ ςπανιϊτερο εἶδοσ ἀρετῆσ.
Μπορεῖσ νὰ βρῇσ γυναῖκεσ ἁγνζσ, ἐργατικζσ, κ.λπ., ἀλλὰ ενϊ
ςπάνιο ςιμερα νὰ βρῇσ γυναῖκα ςὰν τὴν Τπεραγία Θεοτόκο
ςτὸ ςθμεῖο αὐτό. Ἡ ἀρετι, ποὺ κατ᾿ ἐξοχὴν κοςμοῦςε τὴν
Τπεραγία Θεοτόκο, ἦταν ἡ ταπείνωςισ ! Καὶ ἀκριβῶσ λόγῳ
τῆσ ταπεινϊςεωσ τθσ ἀξιϊκθκε νὰ δεχκῇ καὶ νὰ γεννιςῃ
ἀπὸ τὰ ἁγιϊτατα αἵματά τθσ τὸν Κφριον ἡμῶν Ἰθςοῦν
Χριςτόν.Αὐτὰ τὰ λίγα, ἀγαπθτοί μου, γιὰ τὶσ ἀρετὲσ τῆσ
Τπεραγίασ Θεοτόκου, οἱ ὁποῖεσ δικαιολογοῦν πλιρωσ τὸν
χαραςτθριςμὸ «Κεχαριτωμζνθ» ποὺ εἶπε ὁ ἄγγελοσ (Λουκ.
1,28)
Ποιά βαςίλιςςα καὶ ποιά πριγκίπιςςα ἔχει τὴ δόξα ποὺ
ἔχει ἡ Τπεραγία Θεοτόκοσ; Καὶ ὄχι μόνο ἐδῶ ςτὴ γῆ, ἀλλὰ
καὶ πάνω ςτὸν οὐρανό, ἐν μζςῳ τῶν ἀφλων πνευμάτων,
Λάμπει ἡ Παναγία. Ἕνασ ἀπὸ τοὺσ ἱεροκιρυκεσ τοῦ
ςκλαβωμζνου γζνουσ μασ, ὁ Ἠλίασ Μθνιάτθσ, ὁ καλφτεροσ
ἀπὸ τοὺσ ἱεροκιρυκεσ παλαιοτζρων χρόνων, ἀναφζρει πρὸσ
τιμὴν τῆσ Τπεραγίασ Θεοτόκου ἕνα μικρὸ ἀνζκδοτο, τὸ
ὁποῖο κὰ ἀναφζρω ἐδῶ καὶ τελειϊνω τὸ λόγο.Ἕνασ
ἁπλοϊκὸσ ἄνκρωποσ, ποὺ ηοῦςε ςτὶσ ῥεματιζσ,
παρακαλοῦςε τὴν Παναγία καὶ τὸν Χριςτὸ καὶ ἔλεγε· «Θζλω
νὰ δῶ τὴν Παναγία πῶσ εἶνε ςτὸν Παράδειςο. Ἂσ δῶ τὴν
Παναγία μιὰ φορά, καὶ ἂσ χάςω τὸ ἕνα μου
μάτι».Παρακαλοῦςε μιά, παρακαλοῦςε δυό, παρακαλοῦςε
τρίσ… Ἐπὶ τζλουσ ἄκουςε ὁ οὐρανὸσ τὴν προςευχὴ τοῦ
ἁπλοϊκοῦ αὐτοῦ ἀνκρϊπου, καὶ μιὰ νφχτα, τὰ μεςάνυχτα,
λάμπει ἡ καλφβα του ἀπὸ φῶσ. Θεζ μου Θεζ μου! Καὶ ἐν
μζςῳ ἀγγζλων καὶ ἀρχαγγζλων βλζπει νὰ κατζρχεται ἡ
Βαςίλιςςα τῶν οὐρανῶν. Σί ἥλιοσ, τί ἀςτζρεσ, τί ςελινθ!…
Λάμπει. Ἕνα λεπτὸ διιρκεςε ἡ κζα αὐτι. Ἕνα λεπτὸ τὰ
μάτια τοῦ χωρικοῦ εἶδαν τὴν Παναγία ὡσ Βαςίλιςςα τῶν
Οὐρανῶν νὰ τὴν περιςτοιχίηῃ πλῆκοσ Αγγζλων.
Κατάπλθκτοσ εἶπε «Δόξα ςοι, ὁ Θεόσ», κι ἂσ ἔχαςε τὸ ἕνα
του μάτι. Σὸ πρωὶ ξυπνάει, τὸ ἕνα μάτι ἔβλεπε, τὸ ἄλλο δὲν
ἔβλεπε. Ἐν τοφτοισ τόςθ ἦταν ἡ χαρά του, τόςθ ἡ
ἀγαλλίαςισ, τόςθ ἡ εὐφροςφνθ ποὺ ἐδοκίμαςε, ὥςτε
παρακαλοῦςε καὶ γιὰ δευτζρα φορὰ νὰ δῇ τὴν Τπεραγία
Θεοτόκο καὶ ἂσ ἔχανε καὶ τὸ δεφτερο μάτι του. Καὶ ἄκουςε ὁ
Θεὸσ τὴν προςευχι του, καὶ νά πάλι,ἐν μζςῳ Αγγζλων καὶ
Αρχαγγζλων, νά κατζρχεται ἀπὸ τὶσ Οὐράνιεσ ἁψῖδεσ ἡ
Τπεραγία Θεοτόκοσ. Ἂσ μὴν πιςτεφουν οἱ ἄπιςτοι, δικαίωμά
τουσ· δικαίωμά μασ ὅμωσ κ᾿ ἐμᾶσ νὰ πιςτεφουμε. Ὑπάρχουν
ψυχὲσ ποὺ εἶδαν τὴν Παναγία. Ὑπάρχουν καλόγεροι ςτὰ
Κατουνάκια, μζςα ςτὰ ὑψθλὰ ὄρθ, ποὺ εἶδαν ὁράματα καὶ
ὀπταςίεσ Αγγζλων. Δὲν εἶναι μόνο αὐτὸσ ὁ ὑλικὸσ κόςμοσ,
τὸν ὁποῖο βλζπουμε· δὲν εἶναι μόνο τὰ φεγγάρια, ςτὰ ὁποῖα
ἀνζβθκαν οἱ ἀςτροναῦται. Πζρα ἀπὸ τὸν ὑλικὸ κόςμο
ὑπάρχει ὁ ἀόρατοσ κόςμοσ, καὶ πζρα ἀπὸ τὸν κόςμο τῶν
ἀνκρϊπων καὶ τῶν βαςιλζων καὶ τῶν μεγιςτάνων ὑπάρχει ὁ

κόςμοσ τῶν πνευμάτων, τῶν ἀφλων πνευμάτων. Λοιπὸν εἶδε
τὴν Παναγία γιὰ δευτζρα φορά, καὶ ἔχαςε καὶ τὰ δφο του
μάτια. Συφλϊκθκε, ἦταν ὅμωσ εὐχαριςτθμζνοσ. Ἀλλὰ ἦταν
ποτὲ δυνατὸν ἡ Παναγία, ἡ γλυκειὰ μάνα τοῦ κόςμου, ν᾿
ἀφιςῃ αὐτὸ τὸν ἄνκρωπο τυφλό, ἐπειδὴ παρεκάλεςε νὰ τὴ
δῇ ςτὴ δόξα τθσ; Ἔτςι μιὰ νφχτα, ἀζρινα δάκτυλα, αἰκζρια
δάκτυλα, ἄγγιξαν τὰ μάτια του καὶ εἶδε πάλι τὸ φῶσ του, καὶ
δόξαςε τὸ Θεό.Ναί, ἀδελφοί μου, αὐτι εἶνε ἡ Παναγία· τὴν
ὁποία ἐμεῖσ οἱ Ἕλλθνεσ ἔχουμε ἰδιαίτερο λόγο νὰ τὴν
ἀγαποῦμε καὶ νὰ τὴν τιμοῦμε, διότι ἀνζκακεν ςτὴν μακρὰ
ἱςτορία τοῦ γζνουσ μασ ςτάκθκε ἡ Τπζρμαχοσ τρατθγὸσ τῆσ
πατρίδοσ μασ. «Σῇ Ὑπερμάχῳ τρατθγῷ τὰ νικθτιρια…»
Αὐτι, ἀγαπθτοί μου, εἶναι ἡ Παναγία μασ. Μεγάλθ ἡ
χάρισ καὶ μεγάλθ ἡ δόξα τθσ.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΣΑ ΟΙΟΤ ΠΟΡΦΤΡΙΟΤ ΚΑΤΟΚΑΛΤΒΙΣΟΤ
Όταν θ ψυχι είναι ταραγμζνθ, κολϊνει το λογικό και δε
βλζπει κακαρά. Μόνο, όταν θ ψυχι είναι ιρεμθ, φωτίηει το
λογικό, για να βλζπει κακαρά τθν αιτία κάκε πράγματοσ.
Η ψυχι είναι πολφ βακιά και μόνο ο Θεόσ τθ γνωρίηει.
Γιατί να κυνθγάμε τα ςκοτάδια; Να, κα ανάψουμε το φωσ
και τα ςκοτάδια κα φφγουν μόνα τουσ. Θα αφιςουμε να
κατοικιςει ς” όλθ τθν ψυχι μασ ο Χριςτόσ και τα δαιμόνια
κα φφγουν μόνα τουσ.
Όταν ζρκει μζςα μασ ο Χριςτόσ, τότε ηοφμε μόνο το καλό,
τθν αγάπθ για όλο τον κόςμο. Σο κακό, θ αμαρτία, το μίςοσ
εξαφανίηονται μόνα τουσ, δεν μποροφν, δεν ζχουν κζςθ, να
μείνουν.
Να μθν ενδιαφζρεςαι αν ςε αγαποφν, αλλά αν εςφ αγαπάσ
το Χριςτό και τουσ ανκρϊπουσ. Μόνο ζτςι γεμίηει θ ψυχι.
τθν ψυχι, που όλοσ ο χϊροσ τθσ είναι κατειλθμμζνοσ από
το Χριςτό, δεν μπορεί να μπει και να κατοικιςει ο διάβολοσ,
όςο κι αν προςπακιςει, διότι δεν χωράει, δεν υπάρχει κενι
κζςθ γι” αυτόν.
Ο ςκοπόσ μασ δεν είναι να καταδικάηουμε το κακό, αλλά να
το διορκϊνουμε. Με τθν καταδίκθ ο άνκρωποσ μπορεί να
χακεί, με τθν κατανόθςθ και βοικεια κα ςωκεί.
Σο κακό αρχίηει από τισ κακζσ ςκζψεισ. Όταν πικραίνεςαι και
αγανακτείσ, ζςτω μόνο με τθ ςκζψθ, χαλάσ τθν πνευματικι
ατμόςφαιρα. Εμποδίηεισ το “γιο Πνεφμα να ενεργιςει και
επιτρζπεισ ςτο διάβολο να μεγαλϊςει το κακό. Εςφ πάντοτε
να προςεφχεςαι, να αγαπάσ και να ςυγχωρείσ, διϊχνοντασ
από μζςα ςου κάκε κακό λογιςμό.
Ο άνκρωποσ του Χριςτοφ πρζπει ν” αγαπιςει το Χριςτό, κι
όταν αγαπιςει το Χριςτό, απαλλάςςεται απ” τό διάβολο,
από τθν κόλαςθ και από το κάνατο.
Να προςεφχεςαι χωρίσ αγωνία, ιρεμα, με εμπιςτοςφνθ
ςτθν αγάπθ και τθν πρόνοια του Θεοφ.
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Δεν πρζπει να πολεμάτε τα παιδιά ςασ, αλλά τον ςατανά
που πολεμά τα παιδιά ςασ. Να τουσ λζτε λίγα λόγια και να
κάνετε πολλι προςευχι.
Η προςευχι κάνει καφματα. Δεν πρζπει θ μθτζρα να
αρκείται ςτο αιςκθτό χάδι ςτο παιδί τθσ, αλλά να αςκείται
ςτο πνευματικό χάδι τθσ προςευχισ.
Η ςωτθρία του παιδιοφ ςασ περνάει μζςα από τον
εξαγιαςμό το δικό ςασ.
Ο αγιαςμόσ δεν είναι ακατόρκωτο πράγμα, είναι μάλιςτα
εφκολοσ, φκάνει εςείσ να αποκτιςετε ταπείνωςθ και
αγάπθ. Αν κζλεισ μπορείσ να αγιάςεισ και μζςα ςτθν
Ομόνοια.
Να παρακαλάσ το Θεό να ςυγχωριςει τισ αμαρτίεσ ςου. Κι
ο Θεόσ, επειδι κα τον παρακαλάσ πονεμζνοσ και
ταπεινωμζνοσ, κα ςου ςυγχωριςει τισ αμαρτίεσ ςου και κα
ςε κάνει καλά και ςτο ςϊμα.
Όταν προςεφχεςαι, να ξεχνάσ τθν ςωματικι ςου αρρϊςτια,
να τθν αποδζχεςαι ςαν κανόνα, ςαν επιτίμιο, για τθν άφεςθ
των αμαρτιϊν ςου. Για τα παραπζρα μθν ανθςυχείσ, άφθςζ
τα ςτο Θεό κι ο Θεόσ ξζρει τθ δουλειά Σου.
Οι αςκζνειεσ μασ βγάηουν ςε καλό, όταν τισ υπομζνουμε
αγόγγυςτα, παρακαλϊντασ το Θεό να μασ ςυγχωριςει τισ
αμαρτίεσ και δοξάηοντασ το όνομά Σου.
Η μεγάλθ λφπθ και θ ςτενοχϊρια δεν είναι από το Θεό,
είναι παγίδα του διαβόλου.
Να γεμίςεισ τθν ψυχι ςου με Χριςτό, με κείο ζρωτα, με
χαρά. Η χαρά του Χριςτοφ κα ςε γιατρζψει.
Ο Θεόσ φροντίηει ακόμθ και για τισ πιο μικρζσ λεπτομζρειεσ
τθσ ηωισ μασ. Δεν αδιαφορεί για μασ, δεν είμαςτε μόνοι
ςτον κόςμο.
Ο Θεόσ μασ αγαπάει πολφ, μασ ζχει ςτο νου Σου κάκε
ςτιγμι και μασ προςτατεφει. Πρζπει να το καταλάβουμε
αυτό και να μι φοβοφμαςτε τίποτε.
Μόνο θ χάρθ του Θεοφ, μόνο θ αλθκινι αγάπθ μασ, που
κυςιάηεται μυςτικά για τουσ άλλουσ, μπορεί να ςϊςει και
τουσ άλλουσ και μασ.
Η αγάπθ χρειάηεται κυςίεσ. Να κυςιάηουμε ταπεινά κάτι
δικό μασ, που ςτθν πραγματικότθτα είναι του Θεοφ.
Ευτυχία μζςα ςτο γάμο υπάρχει, αλλά απαιτεί μια
προχπόκεςθ: να ζχουν αποκτιςει οι ςφηυγοι πνευματικι
περιουςία, αγαπϊντασ το Χριςτό και τθρϊντασ τισ εντολζσ
Σου. Ζτςι κα φτάςουν να αγαπιοφνται αλθκινά μεταξφ τουσ
και να είναι ευτυχιςμζνοι. Είναι προτιμότερο να αποτφχεισ
ςαν λαϊκόσ, παρά ςαν μοναχόσ.
Ο ορκόδοξοσ αςκθτιςμόσ δεν είναι μόνο για τα
μοναςτιρια, αλλά και για τον κόςμο.
Πολλοί λζνε ότι θ χριςτιανικι ηωι είναι δυςάρεςτθ και
δφςκολθ, εγϊ λζω ότι είναι ευχάριςτθ και εφκολθ, αλλά
απαιτεί δυο προχποκζςεισ: ταπείνωςθ και αγάπθ.
Αν ζρκει θ χάρθ του Θεοφ, όλοι και όλα αλλάηουν, ζλα όμωσ
που για να ζρκει, χρειάηεται πρϊτα να ταπεινωκοφμε!
Μπορεί κάποιοσ να μιλάει για τισ αμαρτίεσ του και να είναι
υπεριφανοσ κι άλλοσ να μιλάει για τισ αρετζσ του και να
είναι ταπεινόσ.

Να είμαςτε ταπεινοί, αλλά να μθν ταπεινολογοφμε. Η
ταπεινολογία είναι παγίδα του διαβόλου, ποφ φζρνει τθν
απελπιςία και τθν αδράνεια, ενϊ θ αλθκινι ταπείνωςθ
φζρνει τθν ελπίδα και τθν εργαςία των εντολϊν του
Χριςτοφ.
Δε γίνεται κανείσ χριςτιανόσ με τθν τεμπελιά, χρειάηεται
δουλειά, πολλι δουλειά.
Σο παν είναι να αγαπιςει ο άνκρωποσ το Χριςτό και όλα τα
προβλιματα τακτοποιοφνται.
Όςιοσ Πορφφριοσ ο Καυςοκαλυβίτθσ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γελλήζεηο
Σηηο 29 Μαΐνπ 2020 ν Αιέμεο Μπνπγάηζνο (πηόο ηεο
Διέλεο Κνπηζνύθνπ από Σρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ & ε
Χξηζηίλα Ληάπε απέθηεζαλ θνξηηζάθη. Δπρόκαζηε λα
ηνπο δήζεη.
ΘΑΝΑΣΟΙ
Σηηο 31 Μαΐνπ 2020 απεβίωζε ζηελ Ν.Αθξηθή ε Άλλα
Τδνβειέθε ην γέλνο Πνύπνπια ( από ην Σρνηλνύδη
ηεο Ίκβξνπ ζε ειηθία 75 εηώλ.
Σηηο 3 Ινπλίνπ 2020 απεβίωζε ζηελ Αζήλα ε Βαζηιηθή
Νηακπάλε ζπδ. Γεκεηξίνπ από ην Δπιάκπην ηεο Ίκβξνπ
ζε ειηθία 67 εηώλ.
Σηηο 2 Ινπιίνπ 2020 απεβίωζε ζηελ Αζήλα ε Άλλα
Βαζηιηθάθε ην γέλνο Κνκπνιίθνπ (από ην Σρνηλνύδη
ηεο Ικβξνπ) ζε ειηθία 90 εηώλ.
Σηηο 16 Απγνύζηνπ 2020 απεβίωζε ζηελ Αζήλα ν
Λάδαξνο Κνκλελόο (από ην Σρνηλνύδη ηεο Ικβξνπ) ζε
ειηθία 83 εηώλ
Σηηο 19 Απγνύζηνπ 2020 απεβίωζε ζηελ Αζήλα ε
Χξηζηίλα Λαθηαηή (θόξε ηνπ καθαξηζηνύ π.
Θενδώξνπ Μνύηζνπ από ην Σρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) ζε
ειηθία 88 εηώλ.
Δπρόκαζηε λα έρνπλ όινη ηνπο θαιό Παξάδεηζν.
Θεξκά ζπιιππεηήξηα ζηνπο νηθείνπο ηωλ.

Ο ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΠΑΣΕΡΑ
Για το ιερό και κομβικό για τθν πνευματικι μασ ηωι
πρόςωπο του Πνευματικοφ Πατζρα κα μιλιςουμε ςιμερα,
αφοφ παρουςιάςουμε τα ςτοιχεία εκείνα και τα
χαρακτθριςτικά που κακιςτοφν γνιςιο και αυκεντικό
εκείνον που αναλαμβάνει το τόςο ςθμαντικό ζργο τθσ
πνευματικισ πατρότθτασ μζςα ςτθν Εκκλθςία. Ο Μζγασ
Βαςίλειοσ διδάςκει ότι ο Πνευματικόσ Πατζρασ πρζπει να
είναι «δόκιμοσ ςτο να κακοδθγεί αυτοφσ που πορεφονται
προσ τον Θεό, πλιρθσ αρετϊν, θ αγάπθ του προσ τον Θεό να
μαρτυρείται από τα ίδια του τα ζργα, να γνωρίηει τισ Θείεσ
Γραφζσ. Να είναι απερίςπαςτοσ ςτο πνευματικό του ζργο,
αφιλάργυροσ, χωρίσ περιττζσ φροντίδεσ, ιςυχοσ, αγαπθτόσ
ςτον Θεό, φιλόπτωχοσ, να μθν οργίηεται, να μθ μνθςικακεί,
υνζχεια ςτθν επόμενθ ςελ.
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μαηί του ςχζςεισ υγιοφσ επαφισ και επικοινωνίασ,
αποφεφγοντασ τθν ηθμιογόνο και καταςτροφικι
προςωπολατρία. Ο ρόλοσ του Πνευματικοφ Πατρόσ δεν
είναι να μάσ κρατά ςυνδεδεμζνουσ μαηί του, αλλά με τον
Χριςτό, ο οποίοσ είναι ο βαςικόσ και ακρογωνιαίοσ
παράγοντασ ςτθν πνευματικι μασ ςχζςθ. «τθν
πραγματικότθτα θ (πνευματικι) ςχζςθ δεν είναι δίπλευρθ,
αλλά τριγωνικι, επειδι, πζρα από τον Γζροντα και τον
μακθτι του υπάρχει και ζνα τρίτο μζλοσ, ο Θεόσ. Ο Κφριοσ
μάσ λζει πωσ δεν πρζπει να καλοφμε κάποιον «πατζρα»,
επειδι ζχουμε μόνο ζναν πατζρα, τον εν ουρανοίσ. Ο
Γζροντασ δεν είναι κάποιοσ αλάκθτοσ κριτισ ι ζνα εφετείο,
αλλά ζνασ ςυνυπθρζτθσ του ηϊντοσ Θεοφ. Δεν είναι
δικτάτορασ, αλλά οδθγόσ και ςφντροφοσ ςτο ταξίδι. Ο μόνοσ
αλθκισ «πνευματικόσ οδθγόσ», με όλθ τθ ςθμαςία τθσ
λζξθσ, είναι το Άγιο Πνεφμα»
Εκκλθςιαςτικόσ βίοσ και αςφαλισ πορεία ςτο δρόμο τθσ
ςωτθρίασ δε μπορεί να υπάρξει, αγαπθτοί μου αδελφοί,
χωρίσ τθν παρουςία του Πνευματικοφ Πατρόσ ςτθν ηωι μασ.
Ασ τον αναηθτιςουμε και ασ τον εμπιςτευκοφμε. Είναι ο
μόνοσ που μπορεί να κρατιςει ηωντανι τθ ςχζςθ και τθν
κοινωνία μασ κε ηνλ Θεό. ΑΜΗΝ!
Αξρηκ. Δπηθάληνο Οηθνλόκνπ.

Επραξηζηνύκε
εθ βαζέωλ ηνπο παξαθάηω δωξεηέο.
Αλώλπκε (Ι.Ναόο)
50,00€
Σηδέξεο Παλαγηώηεο(εηο κλήκε πεζεξνύ ηνπ
θαη θνπληάδνπ ηνπ Κωλ/ηηλνπ & Γεκεηξίνπ)
100,00€
Αλώλπκνο (Ι.Ναόο)
50,00€
Αλώλπκε (Ι.Ναόο)
50,00€
Κπξηάθνο Γνπθάθεο (Ι.Ναόο) εηο κλήκε
ζπδύγνπ ηνπ
100,00€
Άλλα Βηξηζηώλε (εθεκ.)
20,00€
Αλώλπκνο (Ι.Ναόο)
50,00€
Αλώλπκε (Ι.Ναόο)
50,00€
Αλώλπκνο (Ι.Ναόο)
20,00€
Αλώλπκε (Ι.Ναόο)
20,00€
Παλαγηώηεο Φιηάθνο (Απζηξαιία) εηο κλήκε
γνλέωλ & αδειθώλ (εθεκ.) Γνι. Απζηξ.
150,00
(γηα εθθιεζία )
Γνι. Απζηξ.
250,00
(γηα γεξνθνκ.)
Γνι. Απζηξ.
250,00
Μαξία Χαηδεπαξαζθεπά (εηο κλήκε
ζπδ. Κωο/λνπ) (Ι.Ναόο)
50,00€
Αλώλπκε (Ι.Ναόο)
50,00€
Καπάδαεο Γηώξγνο ( εηο κλήκε κεηξόο &
αδειθνύ ηνπ)
50,00€
υνζχεια από τθν προθγοφμενθ ςελ.
Ο ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΠΑΣΕΡΑ
να είναι ικανόσ να οικοδομεί τα πνευματικά του τζκνα, να
μθν είναι κενόδοξοσ, υπεριφανοσ και ευμετάβλθτοσ. Να
μθν αρζςκεται ςτισ κολακείεσ και να μθ προτιμά τίποτα
εκτόσ από τον Θεό» Σο ζργο του Πνευματικοφ Πατρόσ είναι
ζργο αςφαλοφσ και εμπείρου οδθγοφ ςτθν πνευματικι ηωι,
κακϊσ οι δίαυλοι τθσ ηωισ αυτισ είναι πολλζσ και
περίπλοκεσ.
Δε μποροφμε μόνοι μασ να πορευόμαςτε ςτθν πνευματικι
ηωι, κακϊσ οφτε τθν εμπειρία διακζτουμε, οφτε τθ γνϊςθ
τθσ κατά Χριςτόσ ηωισ κατζχουμε, με αποτζλεςμα ο
κίνδυνοσ τθσ πτϊςθσ και τθσ απϊλειασ να είναι ορατόσ. Ο
πνευματικόσ Πατζρασ είναι θ ηωντανι παρουςία του
Χριςτοφ, ο απλανισ πνευματικόσ οδθγόσ που εργάηεται για
τθν αναγζννθςι μασ, ο ζμπειροσ ενδοςκόποσ που μπορεί να
δει μζςα μασ και να ςυμβάλει ςτθν κακαρότθτα και ςτον
λευκαςμό τθσ ψυχισ μασ. Γι’ αυτό, αγαπθτοί μου, είναι
πολφ ςθμαντικό να διακζτουμε Πνευματικό Πατζρα και
κακοδθγθτι, για να μποροφμε με αςφάλεια να βιϊνουμε τθ
ηωι του Χριςτοφ μζςα ςτθν Εκκλθςία. Να διαμορφϊνουμε

Αλαθνίλωζε

Δλεκεξώλνπκε ηνπο θίινπο θαη αλαγλώζηεο,
ηνπ Ν. Ι. Παικνύ όηη, ην ελεκεξωηηθό καο
έληππν, (γηα ιόγνπο πεξηζηνιήο δαπαλώλ) ζα
θπθινθνξεί ζην εμήο, αλά ηξίκελν θαη ζε
νιηγόηεξα αληίηππα. Ωζηόζν νη δπλάκελνη
κπνξείηε λα ελεκεξώλεζηε κέζνλ
ηελ ηζηνζειίδα καο.
www.panagia-imvriotissa.gr

Σριμηνιαία Ενημερωηική Έκδοζη
Ι.Ν. Παναγίας Ιμβριώηιζζας
Οδός Ρόδοσ, Νηορονηό αλαμίνας, Σ.Κ. 18902
E-mail : info@panagia-imvriotissa.gr
URL: www.panagia-imvriotissa.gr
Υπεύθ. Έκδοζης: Χρήζηος Ροδιάς 6972839949
Kαη’οίκον αποζηολή : Προαιρεηική ειζθορά
Αρ. Λογαριαζμ. ΕΤΕ : 18529605596
IBAN : GR 4901101850000018529605596
Κωδικός SWIFT Τραπέζης : ETHNGRAA
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