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Κάθε ημέρα, στο 
διάστημα  

04.00—06.00 μ.μ.,  
Ό πατήρ Αθανάσιος        
και ο πατήρ Έφραίμ 
βρίσκονται στο ναό         

για εξομολόγηση             
και κάθε πνευματική 

ανάγκη. 

TΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
 
Την 21η Νοεμβρίου η Εκκλησία γιορτάζει τα Εισόδια της Θεοτόκου στον Ναό των 
Ιεροσολύμων. Όπως γνωρίζουμε από την Ιερά Παράδοση, οι γονείς της, ο Ιωακείμ και η 
Άννα, σε προχωρημένη ηλικία, μετά από πολλές προσευχές, αξιώθηκαν να αποκτήσουν 
τέκνο και την ονόμασαν Μαρία. 
Οι γονείς της, όταν η κόρη τους έγινε τριών χρονών, μεγάλοι πλέον στην ηλικία, από 
ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για την ευεργεσία αυτή, αλλά και από θεία έμπνευση, 
απεφάσισαν να αφιερώσουν την κόρη τους στον Θεό, και την εισήγαγαν στον Ναό των 
Ιεροσολύμων, όπου παλαιά ο βασιλιάς Σολoμών είχε κτίσει τον αρχικό ναό. 
Όταν έφθασαν στο Ναό παρέλαβε την μικρή Μαρία ο Ιερέας του Ναού Ζαχαρίας, ο οποίος 
μάλιστα ήταν συγγενής τους, και ανέλαβε εκείνος την φροντίδα της. 
Μέσα στην ιερή ατμόσφαιρα του Ναού η αγνή Κόρη Μαρία μεγάλωσε, ακούγοντας ύμνους, 
ψαλμούς, αναγνώσματα της Παλαιάς Διαθήκης, σε συνεχή κοινωνία με τον Θεό, διά της 
προσευχής. Ήταν τα χρόνια τής πνευματικής προετοιμασίας της για να εκπληρώσει 
αργότερα το σχέδιο του Θεού, για τον ερχομό στον κόσμο του Σωτήρα Ιησού Χριστού. 
Όταν ο Ιωακείμ και η Άννα έφερναν στον Ναό την κόρη τους, δεν φαίνεται να γνώριζαν ότι 
αυτή μεγαλώνοντας θα αξιωνόταν της ύψιστης τιμής να γίνει η Μητέρα του Υιού του Θεού! 
Είμαστε ευγνώμονες οι Χριστιανοί προς τους ευσεβείς αυτούς γονείς, για τη θυσία τους να 
στερηθούν τη χαρά της παρουσίας της μονάκριβης και τόσο χαριτωμένης κόρης τους, στο 
σπίτι τους. 
Δεν σκέφθηκαν να κρατήσουν κοντά τους την κόρη τους, ώστε μεγαλώνοντας να τους 
φροντίζει στα γεράματά τους. Με προθυμία και χαρά αφιέρωσαν την αγαπημένη τους κόρη 
στο Θεό, με εμπιστοσύνη απόλυτη ότι Εκείνος με την πατρική αγάπη Του θα προνοήσει και 
για εκείνους και για την Μαρία. 
Ωραίο παράδειγμα αποτελούν οι γονείς της Παρθένου Μαρίας για τους χριστιανούς γονείς. 
Να φροντίζουν και αυτοί να συνδέουν τα παιδιά τους, από τη νηπιακή ηλικία, με τον Θεό και 
την Εκκλησία Του. Να τα πηγαίνουν από μικρά στην Εκκλησία. Να τα καθοδηγούν 
κατάλληλα, ώστε να αγαπήσουν την Εκκλησία, τη θεία Λειτουργία και τη συμμετοχή στη θεία 
Κοινωνία. 
Έτσι θα τους εξασφαλίσουν μια ευλογημένη ζωή. Αυτή η συνεχής επικοινωνία με τον Θεό θα 
βοηθήσει τα παιδιά μεγαλώνοντας να αξιοποιήσουν τα προσόντα τους, τις σπουδές τους, τις 
δεξιοτεχνίες τους και να προκόψουν στη ζωή τους. Με τη δύναμη και την ευλογία του Θεού, 
θα γλυτώνουν από τις παγίδες του πονηρού και των οπαδών του. 
Αλλά ο Ιωακείμ και η Άννα είναι φωτεινό παράδειγμα και για γονείς, που κάποιο από τα 
παιδιά τους θα αισθανθεί την κλήση να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στον Θεό και την Εκκλησία 
Του, είτε ως Μοναχός είτε ως ιερέας. Δυστυχώς, συχνά συμβαίνει, όταν ένα παιδί εκφράσει 
την επιθυμία να αφιερωθεί στον Θεό, π.χ. να γίνει Μοναχός ή Μοναχή, συναντά την άρνηση 
των γονέων, ακόμη και Ορθοδόξων γονέων. 
– “Να σε χάσω;” Είναι η πρώτη συναισθηματική αντίδραση της μητέρας! Όμως η Άννα δεν 
σκέφθηκε έτσι για την μικρή Μαρία, παρόλο που ήταν μοναχοκόρη και την είχε αποκτήσει 

Πρέπει να είμαστε 

άνθρωποι της χάριτος 

και όποιος μας 

πλησιάζει να 

ξεκουράζεται. Να τους 

βλέπουμε όλους 

ανώτερους, όσες 

αδυναμίες και αν 

παρουσιάζουν. Να μη 

φερόμαστε με 

σκληρότητα, αλλά 

πάντοτε να έχουμε στη 

σκέψη μας ότι είναι και 

ο άλλος του αυτού 

προορισμού. 

 

Αγ. Αμφιλοχίος  της 

Πάτμου  



μετά από πολλών ετών προσευχές! Η ίδια μαζί με τον σύζυγό της, πήραν από το χέρι τη μικρή Μαρία και την αφιέρωσαν 
στον Ναό του Θεού! 
Και ποιος μπορεί να προγνωρίζει αυτό το παιδί, με την ολοκληρωτική αφιέρωσή του στο Θεό, σε τι ύψος αγιότητας μπορεί 
να φθάσει, και πόσους θα βοηθήσει με το παράδειγμά του και τον λόγο του να βρουν τη σωτηρία της ψυχής τους! 
«Τούς δοξάζοντάς με δοξάσω», είπε ο Κύριος (Α’ Βασ. 2:30). Την ύψιστη βέβαια δόξα δέχθηκε από τον Θεό η Παναγία 
Μητέρα, η οποία δόξασε τον Θεό με την υπακοή της και την ολοπρόθυμη αφιέρωσή της στον Χριστό! Τιμήθηκε και τιμάται 
όχι μόνον ως ενδοξότερη όλων των ανθρώπων, αλλά ακόμη και των Αγίων Αγγέλων: «Τιμιωτέρα των Χερουβίμ και 
ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφίμ»! Όμως ο Θεός, τιμά και δοξάζει και κάθε άλλον, ανάλογα με τον βαθμό αφοσιώσεώς 
του στον Θεό και στην Εκκλησία Του. 
Η Εκκλησία μας, με τους υπέροχους ύμνους της Εορτής των Εισοδίων, προβάλλει και το βαθύτερο θεολογικό νόημα της 
Εισόδου της Παρθένου Μαρίας στον Ναό: «Σήμερον τω ναώ προσάγεται η πανάμωμος Παρθένος, εις κατοικητήριον του 
παντάνακτος Θεού» (Δοξαστικό Αίνων Όρθρου Εορτής). 
«Ο καθαρώτατος ναός του Σωτήρος… σήμερον εισάγεται εν τω οίκω Κυρίου… Αύτη υπάρχει σκηνή επουράνιος» (Κοντάκιο 
Εορτής). Αυτή που την βλέπουμε τριών χρόνων νήπιο να εισέρχεται στον χειροποίητο Ναό των Ιεροσολύμων, προορίζεται 
να γίνει η ίδια Ναός και Σκηνή και Κατοικητήριον του Υιού του Θεού και να φέρει στον κόσμο τον Σωτήρα Χριστό. 
Γι’ αυτό η Εκκλησία μας όρισε το γεγονός αυτό να εορτάζεται στις αρχές τού προ των Χριστουγέννων Σαρανταημέρου, ως 
προανάκρουσμα του κοσμοχαρμόσυνου γεγονότος της έλευσης στη γη, του Λυτρωτή και Σωτήρα του κόσμου. 
 -Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος  
 

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος, πριν γίνει μαθητής του Κυρίου Ιησού Χριστού, ονομαζόταν Λευίς. Ο πατέρας του 
λεγόταν Αλφαίος και ήταν από τη Γαλιλαία. 

Ο Ματθαίος έκανε το επάγγελμα του τελώνη, και ο Ιησούς τον βρήκε να κάθεται στο τελωνείο έξω από την Καπερναούμ. Και 
είπε προς αυτόν: «Ἀκολούθει μοι». Ο Ματθαίος, χωρίς καμιά καθυστέρηση, αμέσως τον ακολούθησε. Και όχι μόνο 
εγκατέλειψε το αμαρτωλό - για την εποχή εκείνη - επάγγελμα του τελώνη, αλλά και με χαρά φιλοξένησε τον Κύριο στο σπίτι 
του. Εκεί, μάλιστα, ήλθαν και πολλοί τελώνες και άλλοι αμαρτωλοί άνθρωποι, με τους οποίους ο Ιησούς συνέφαγε και 
συζήτησε. Οι φαρισαίοι, όμως, που είχαν πωρωμένη συνείδηση, όταν είδαν αυτή την ενέργεια του Κυρίου, αμέσως τον 
κατηγόρησαν ότι συντρώγει με τελώνες και αμαρτωλούς. Ο Ιησούς το άκουσε και είπε εκείνα τα θαυμάσια λόγια: «Οὐ γὰρ 
ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν» (Ματθαίου, θ' 13). Δηλαδή, λέει ο Κύριος, δεν ήλθα για να καλέσω 
εκείνους που νομίζουν τους εαυτούς τους δίκαιους, αλλά ήλθα να καλέσω τους αμαρτωλούς, για να μετανοήσουν και να 
σωθούν. 
 
Στο Ματθαίο οφείλει η Εκκλησία μας το πρώτο κατά σειρά στην Καινή Διαθήκη Ευαγγέλιο, που γράφτηκε το 64 μ.Χ. 
Ο Ματθαίος κατά την παράδοση κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία, όπου και πέθανε μαρτυρικά. 

 

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ 

 
Προσπάθησε πάντα η ευχή του Ιησού Χριστού να επενδύει όλα τα έργα σου κάθε πνοή και κάθε νόημα. Ω τότε πόσο θα 
ευφραίνεται η καρδιά σου! Πόσο θα χαίρεσαι, διότι θα ανεβαίνει ο νούς εις τα ουράνια. Δια τούτο μην αμελής να 
λέγεις: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. 
 
Όταν ψάλλεις, θα κατανοείς τα ψαλλόμενα, θα έχεις όρεξιν και φωνήν ικανήν και ταπείνωσιν δια να αποδίδης  καθώς 
αρμόζει τα λόγια του Θεού. Δια τούτο μην αδικείς άλλο την ψυχήν σου, αλλά και ψάλλων λέγε ενδόμυχα την ευχήν: Κύριε 
Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. 
 
Όταν εργάζεσαι, ας μην απορροφάται όλη σου η δύναμις εις την εργασίαν, αλλά να λέγεις ψιθυριστά και την ευχήν. Τότε τα 
έργα σου θα είναι ορθά, χωρίς λάθη, καθαρά από λογισμούς και η απόδοσις της εργασίας σου θα είναι μεγαλυτέρα. Λέγε 
λοιπόν την ευχήν του Ιησού Χριστού, δια να ευλογούνται τα έργα σου: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. 
 
Το πνεύμα το Άγιον σκεπάζει την ψυχήν που εύχεται. Εισέρχεται μέχρι τα βάθη της ψυχής, ελέγχει όλον τον εσωτερικόν 
κόσμον της ψυχής και τον κατευθύνει προς το θέλημα του Θεού το Άγιον. Τότε μόνον η ψυχή έχει την δύναμιν να ειπεί μαζί 
με τον Προφήτην. «Ευλόγει η ψυχή τον Κύριον και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού ».(Ψαλ. 102,1). Λέγε 
λοιπόν την ευχήν, δια να έχεις την σκέπην του Αγίου Πνεύματος. 
 
Όταν το Πνεύμα το Άγιον καλύπτει την ψυχήν  σου, αισθάνεσαι μια πληρότητα και μια ταπείνωσιν. Δεν επηρεάζεσαι από την 
αδικία, την ειρωνεία ή τον έπαινον. Ζεις σε μια ατμόσφαιρα πνευματική που δεν εισέρχεται εύκολα ο ιός της αμαρτίας. Το 
Πνεύμα το Άγιον σου δίδει άλλα μάτια και άλλην κρίσιν. Λέγε συνεχώς την ευχήν, δια να ζεις άνετα μέσα σε κάθε 
περιβάλλον: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. 
 
Ως άνθος αμάραντον και δένδρον ευσκιόφυλλον,  πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων του Αγίου Πνεύματος, 
γίνεται η ψυχή σου όταν λέγεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. 
 
Λέγε την ευχήν και άφησε την χάριν του Αγίου Πνεύματος να εισέλθει εις τα βάθη της ψυχής σου. Γίνε τότε άγρυπνος 
θυρωρός του οίκου της ψυχής σου και θεατής των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος και λέγε μετ’ ευφροσύνης. Κύριε Ιησού 
Χριστέ, ελέησόν με. 
 
Το Πνεύμα το Άγιον είναι η ευλογία όλου του κόσμου. Το Πνεύμα το Άγιον είναι το φως και η ζωή της ψυχής, η οποία 
ανυμνεί και δοξολογεί από τα βάθη αυτής το Όνομα της Αγίας Τριάδος. Αμήν. 

http://www.agspyridonas.gr/%ce%b3%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b9%cf%89%cf%83%ce%ae%cf%86-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b7%cf%83%cf%85%cf%87%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d/

