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"ΨΥΧΗΣ ΙΣΟΝ ΟΥΔΕΝ." 

"Τίποτε δεν είναι ισάξιο με την ψυχή." Αυτός ο λόγος του 
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στάθηκε αφορμή για την απόφα-
ση έκδοσης και κυκλοφορίας του φυλλαδίου που κρατάμε σήμερα 
στα χέρια μας. Βλέποντας ότι όλοι μας, στις μέρες μας, κάνουμε τα 
πάντα να κρατάμε υγιές το σώμα μας, κάνουμε τα πάντα να 
κρατάμε σε εγρήγορση και γυμνασμένο το νου μας, αλλά με πει-
ρασμική προτροπή, αφήνουμε την ψυχή μας να πεινά και να διψά, 
να μένει αγύμναστη και νωθρή, λάβαμε το θάρρος για την έκδοση 
ενός μικρού εβδομαδιαίου φυλλαδίου πνευματικής τροφής και κα-
τηχήσεως. 

Το έντυπο αυτό θα φέρνει κοντά μας, μέσα στα σπίτια και τις 
οικογένειές μας, λόγο οικοδομής και αφυπνίσεως. Λόγο από τις 
αστείρευτες πηγές της Αγίας Γραφής και τα γάργαρα νερά των 
Αγίων Πατέρων. Το  φυλλάδιο θα κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και θα 
περιέχει είτε ερμηνεία του Αποστολικού ή Ευαγγελικού ανα-
γνώσματος, είτε κάποιο πατερικό απόσπασμα για την πνευματική 
ζωή και τον πνευματικό μας αγώνα. Το κείμενο που θα δίδεται θα 
μας βοηθά έτσι ώστε να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας, να δούμε 



τα μεγαλεία και την αγάπη του Θεού, να γνωρίσουμε την Πίστη και 
τους Αγίους μας, μα πάνω από όλα να βάλουμε στη ζωή μας τον 
Χριστό. 

Σκοπός, επίσης, του ενοριακού αυτού εντύπου, είναι και η 
προτροπή για κοινή προσευχή εβδομαδιαίως. Π.χ. Τη μία εβδομάδα 
θα αφιερώνουμε λίγο από το χρόνο της κατ' οίκον προσευχής μας 
στους ασθενείς, την επόμενη εβδομάδα στους νέους, την άλλη στους 
πονεμένους κ.τ.λ. Με τον τρόπο αυτό, η ευλογημένη ενοριακή μας 
κοινότητα, θα αναπέμπει κοινή προσευχή προς τον Κύριο, κατά τις 
δυνάμεις του καθενός μας. 

Σήμερα, με την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, 
εισερχόμαστε σε μία ευλογημένη περίοδο του εκκλησιαστικού μας 
έτους, την περίοδο του Τριωδίου. Οι τρείς αυτές εβδομάδες, έως και 
την Κυριακή της Τυρινής, είναι εβδομάδες πνευματικής προετοιμα-
σίας για την είσοδό μας στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Το 
έντυπο αυτό που σήμερα γεννάται, θα προσπαθεί την πνευματική 
αυτή προετοιμασία και εγρήγορση, να την κάνει καθημερινή μας 
ενασχόληση και ζωή.   

Ο Θεϊκός σπορέας σκόρπισε απλόχερα το σπόρο του θεϊκού 
λόγου και της θεϊκής αγάπης στο χωράφι των καρδιών μας. Η 
καλλιέργεια όμως του χωραφιού, είναι καθαρά δική μας υπόθεση. Η 
καρποφορία δε γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται 
καρτερία, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται σιωπή, μα κυρίως 
χρειάζεται υπομονή και ασταμάτητο αγώνα. Το ενοριακό, λοιπόν, 
αυτό έντυπο, προς αυτή την κατεύθυνση θα κινείται, της πνευμα-
τικής καλλιέργειας των ψυχών μας. 

Η προσπάθειά μας αυτή δεν έχει μεγάλες αξιώσεις. Ως προϊ-
στάμενος του ευλογημένου και αρχαιοπρεπούς, πολύπαθου και 
πολύκλαυστου, ιστορικού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού μας, της 
όμορφης Αρναίας, θα είμαι χαρούμενος και αναπαυμένος βλέ-
ποντας όλους μας να βαδίζουμε στα μονοπάτια των Αγίων Πατέ-
ρων, που περνούν μέσα από την προσευχή και τη μελέτη. 

Ο Άγιός μας, ο προστάτης, έφορος και άγρυπνος φρουρός της 
πόλεως μας, ο Πρωτομάρτυς και Πρωτοδιάκονος Στέφανος, καθώς 



και οι υπόλοιποι Άγιοι που συνδέονται με τον ευλογημένο τόπο μας, 
θα είναι πρεσβευτές, οδηγοί και βοηθοί σ' αυτή μας την προσπάθεια. 

Οι ευχές, οι ευλογίες και η αγάπη του Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ.κ. Θεοκλήτου, μας συνοδεύουν σε τούτο τον 
αγώνα, δίνοντάς μας θάρρος και δύναμη στο ξεκίνημα αυτό. 

Από τα βάθη της καρδιάς μου εύχομαι, ο λόγος του Ευαγγε-
λίου και η φωνή των Αγίων Πατέρων, να γίνουν καθημερινή μας 
τροφή, οδηγώντας μας στη γνώση και το βίωμα της Μίας, Αγίας, Α-
ληθινής και Ζωντανής Πίστεως της Μάνας μας, Αγίας Εκκλησίας. 
 

Με ευχές και αγάπη Χριστού 
Ο Προϊστάμενος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Στεφάνου 

+Αρχιμ. Παΐσιος Σουλτανικάς 
 
 

------------------------------ 
 

«Ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ». 
 
 

Α)  Μητροπολίτου Ιερισσού, Αγ. Όρους & Αρδαμερίου κ.κ.Θεοκλήτου 
 

Και κτυπούσε το στήθος του ο άμοιρος τελώνης, κρυμμένος σε 
μια γωνιά μακριά απ ̉το θυσιαστήριο, μη βρίσκοντας τη δύναμη όχι 
μόνο τα χέρια του, μα ούτε τη ματιά να σηκώσει προς τον ουρανό… 
Του είχαν πεί πώς οι βρώμικες καρδιές δεν έχουν δικαίωμα να 
πιάνουν στο στόμα τους τον Θεό! Μόνο περισσώς ανέκραζε, 
αφήνοντας τα δάκρυα ελεύθερα να οργώνουν το πρόσωπο: «Σπλα-
χνίσου με Θεέ μου, σπλαχνίσου με»!  Μα φαίνεται πώς τα δάκρυα, 
τα μιγμένα με τα μύρα της καρδιάς, τα δέχεται ο φιλεύσπλαχνος 
Δεσπότης. Άλλωστε τα χείλη Του ψελλίζοντας εκείνη τη μεγάλη 
κουβέντα προς όλους μας: «Σας βεβαιώ ότι αυτός ο περιφρονημένος 
τελώνης κατέβηκε από το ιερό αθωωμένος και δίκαιος μπροστά 
στον Θεό» (Λουκ. ιη′ 14), δεν μας αφήνουν περιθώρια παρανοήσεως. 
Της καθαρής προσευχής μεγάλα, λοιπόν, τα κατορθώματα· τόσα, 
όσο και το άμετρο έλεος του θείου Ευεργέτη…  

 
 

Β)  Οσίου Ισαάκ του Σύρου 
 

Υπάρχουν δύο δόξες. Η μία προέρχεται από τον Θεό, η άλλη 
από τους ανθρώπους. Μία από τις δύο μπορούμε να επιλέξουμε. 



Μίκρυνε τον εαυτό σου σε όλα ενώπιον των ανθρώπων και θα 
υψωθείς επάνω από τους άρχοντες του κόσμου τούτου. Ταπείνωσε 
τον εαυτό σου και θα δεις εντός σου την δόξα του Θεού. Εάν 
αγωνίζεσαι φανερά να ταπεινωθείς, ο Θεός σε κάνει να δοξασθείς 
από όλους τους ανθρώπους. Αν έχεις την ταπείνωση στην καρδιά 
σου, εκεί, στην καρδιά σου φανερώνει ο Θεός την δόξα Του. Όταν 
εργάζεσαι για την αρετή, να φροντίζεις να σε καταφρονούν οι 
άνθρωποι και τότε θα τιμηθείς από τον Θεό. Μίσησε την τιμή για να 
τιμηθείς. Εκείνος που τρέχει πίσω από τις τιμές, φεύγει η τιμή από 
εμπρός του. Και εκείνος που αποφεύγει τις τιμές, τον καταδιώκει η 
τιμή και αυτή γίνεται κήρυκας της ταπεινώσεώς του». 

 
 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Άγιε Πρωτομάρτυς Στέφανε πρέσβευε υπέρ ημών. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

( 22 Φεβρουαρίου – 27 Φεβρουαρίου ) 
Καθημερινά. 7.30π.μ.Όρθρος  &  5μ.μ. Εσπερινός. 
Τρίτη 23/2. 7.30-9.30π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 
Τετάρτη 24/2. 7.30-9.30π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 
Πέμπτη 25/2. 5.30μ.μ. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός για τα Ονο-
μαστήρια του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.κ. Θεοκλήτου. 
Παρασκευή 26/2. 7π.μ. Όρθρος & Αρχιερατική Θ. Λειτουργία για τα 
Ονομαστήρια του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.κ. Θεοκλήτου. 
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