
 
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ  ΟΡΟΥΣ  &  ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ 

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

ΙΕΡΟΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ   

ΑΡΝΑΙΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
------------------------- 

Ο  ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ 
 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ 
 

ΕΤΟΣ  1ο  ,  ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ  35 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ  6  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2016 
--------------------------- 

 

"Συμβουλές Οσίου Παϊσίου." 
 

Α) Αν ζητούμε κάτι από τον Θεό, χωρίς να θυσιάζουμε και 

κάτι, δεν έχει αξία. Αν κάθομαι και λέω: «Θεέ μου, Σε παρακαλώ, 

κάνε καλά τον τάδε άρρωστο», χωρίς να κάνω κάποια θυσία, είναι 

σαν να λέω απλώς καλά λόγια. Ο Χριστός να δει την αγάπη μου, 

την θυσία μου, και τότε θα εκπληρώσει το αίτημά μου, αν βέβαια 

αυτό είναι για το πνευματικό καλό του άλλου. Γι’ αυτό, όταν οι 

άνθρωποι σας ζητούν να προσευχηθείτε για κάποιον άρρωστο, να 

τους λέτε να προσευχηθούν και αυτοί ή τουλάχιστον να 

αγωνισθούν να κόψουν τα κουσούρια τους. 

Μερικοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε: 

 «Κάνε με καλά· έμαθα ότι μπορείς να με βοηθήσεις». Θέλουν 

όμως να βοηθηθούν, χωρίς οι ίδιοι να καταβάλλουν καθόλου προ-

σπάθεια. Λες λ.χ. στον άλλον: «μην τρως γλυκά, κάνε αυτήν την 

θυσία, για να σε βοηθήσει ο Θεός», και σου λέει:  

«Γιατί; Δεν μπορεί να με κάνει καλά ο Θεός;».  

Δεν κάνουν μια θυσία για τον εαυτό τους, πόσο μάλλον να 

θυσιασθούν για τον άλλον. Άλλος δεν τρώει γλυκά, για να βοηθή-



σει ο Χριστός όσους πάσχουν από ζάχαρο, ή δεν κοιμάται, για να 

δώσει λίγο ύπνο ο Χριστός σ’ αυτούς που πάσχουν από αϋπνίες. 

Έτσι συγγενεύει ο άνθρωπος με τον Θεό. Τότε ο Θεός δίνει την 

Χάρη Του. 

Εγώ, όταν μου λέει κάποιος πως δεν μπορεί να προσευχηθεί 

για κάποιον δικό του που είναι άρρωστος, του λέω να κάνει και 

αυτός μια θυσία για τον άρρωστο. Συνήθως του λέω να κάνει κάτι 

που θα είναι καλό και για την δική του υγεία. 

Ήρθε κάποτε από την Γερμανία στο Καλύβι ένας πατέρας, 

που το κοριτσάκι του είχε αρχίσει να παραλύει. Οι γιατροί το είχαν 

ξεγράψει. Ήταν ο καημένος τελείως απελπισμένος. «Κάνε κι εσύ 

μια θυσία, του είπα, για την υγεία του παιδιού σου. Να κάνεις 

μετάνοιες, δεν μπορείς· να προσευχηθείς, δεν μπορείς, εντάξει. Πό-

σα τσιγάρα καπνίζεις την ημέρα;». «Τεσσεράμισι κουτιά», μου λέει. 

«Να καπνίζεις ένα κουτί, του λέω, και τα χρήματα που θα έδινες 

για τα υπόλοιπα να τα δίνεις σε κανέναν φτωχό». «Να γίνει, 

Πάτερ, καλά το παιδί, μου λέει, και εγώ θα το κόψω το τσιγάρο». 

«Ε, τότε δεν θα έχει αξία· τώρα πρέπει να το κόψεις· πέταξε το 

τσιγάρο, του λέω. Δεν αγαπάς το παιδί σου;».  

«Εγώ δε αγαπώ το παιδί μου; Από τον πέμπτο όροφο πετιέμαι 

κάτω για την αγάπη του παιδιού μου», μου λέει.  

«Εγώ δεν σου λέω να πεταχτείς από τον πέμπτο όροφο κάτω, θα 

αφήσεις το παιδί σου στον δρόμο κι εσύ θα χάσεις την ψυχή σου. 

Εγώ σου λέω να κάνεις κάτι εύκολο. Να, πέταξε τώρα τα 

τσιγάρα!». Με κανέναν τρόπο δεν ήθελε να τα πετάξει. Και τελικά 

έφυγε έτσι και έκλαιγε! Πως να βοηθηθεί αυτός ο άνθρωπος; Ενώ 

όσοι ακούν βοηθιούνται. 

Μια άλλη μέρα ήρθε ένας που αγκομαχούσε από την πεζο-

πορία. Κατάλαβα ότι κάπνιζε πολύ και του είπα: «Βρε ευλογημένε, 

γιατί καπνίζεις τόσο; Θα πάθεις κακό». Μόλις ξελαχάνιασε και 

μπόρεσε να μιλήσει, μου είπε: «Η γυναίκα μου είναι πολύ άρρωστη 

και κινδυνεύει να πεθάνει. Σε παρακαλώ, κάνε μια προσευχή να 

γίνει κανένα θαύμα. Οι γιατροί σήκωσαν τα χέρια». 

 «Την αγαπάς την γυναίκα σου;», τον ρωτάω. 

 «Την αγαπώ», μου λέει.  



«Τότε γιατί δεν κάνεις κι εσύ κάτι, για να την βοηθήσεις; Αυτή 

έκανε ότι μπορούσε, οι γιατροί έκαναν ότι μπορούσαν, και τώρα 

έρχεσαι εδώ, για να μου πεις να κάνω κάτι και εγώ, να προσευχη-

θώ, για να βοηθήσει ο Θεός. Εσύ όμως τι έκανες, για να βοηθηθεί η 

γυναίκα σου;». 

«Τι μπορώ να κάνω εγώ, Γέροντα;», με ρωτάει.  

«Αν σταματήσεις το κάπνισμα, του λέω, η γυναίκα σου θα γίνει 

καλά». 

 Σκέφθηκα ότι, αν ο Θεός δει ότι δεν συμφέρει πνευματικά στην 

γυναίκα του να γίνει καλά, τουλάχιστον θα γλιτώσει αυτός από το 

κακό που κάνει το τσιγάρο. Ύστερα από έναν μήνα ήρθε χαρούμε-

νος να με ευχαριστήσει.  

«Γέροντα, σταμάτησα το κάπνισμα, μου είπε, και η γυναίκα μου 

έγινε καλά».  

Μετά από ένα διάστημα ξαναήρθε αναστατωμένος να μου πει ότι 

ξανάρχισε κρυφά να καπνίζει και η γυναίκα του έπεσε πάλι βαριά 

άρρωστη. «Το φάρμακο τώρα το ξέρεις, του είπα. Κόψε το τσιγά-

ρο». 

 Β) "Η αγία ζωή των γονέων πληροφορεί τις ψυχές των παι-

διών, και υποτάσσονται φυσιολογικά και μεγαλώνουν με ευλάβεια 

και δίχως ψυχικά τραύματα (με διπλή υγεία) και χαίρονται τα παι-

διά τους γονείς τους, χαίρονται και οι γονείς τα παιδιά και σε ετού-

τη την ζωή και στην άλλη την αιώνια, όπου πάλι μαζί θα αγάλ-

λονται." 

"Οι γονείς πρέπει να δώσουν στα παιδιά τους να καταλά-

βουν ότι δεν γίνεται να ζήσουν μακριά από τον Χριστό. Ο Χριστός 

είναι ο μόνος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος. Άμα μεταδώσουν αυτό 

στα παιδιά τους, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο, αυτή είναι όλη η δια-

παιδαγώγηση." 

"Το πρώτο παιδί της ταπεινώσεως είναι η απλότητα. Και 

όταν υπάρχει στον άνθρωπο απλότητα, υπάρχει και αγάπη, θυσία, 

καλοσύνη, φιλότιμο, ευλάβεια. Ο απλός άνθρωπος έχει καθαρότη-

τα ψυχής και μια περίεργη εμπιστοσύνη στον Θεό. Η απλότητα 

ήταν η κατάσταση του Αδάμ προ της πτώσεως, που τα έβλεπε όλα 

αγνά και καθαρά, γιατί ήταν ντυμένος με τη Χάρη του Θεού." "Οι 



Άγιοι έκαναν μεγαλύτερο αγώνα, για να κρύψουν την αρετή τους, 

παρά για να την αποκτήσουν." 

"Να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για να κερδί-

σουμε τον παράδεισο. Είναι πολύ στενή η πύλη και μην ακούτε 

αυτούς που σας λένε ότι όλοι θα σωθούμε!" 

 
 

 

 
 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Κύριε Ιησού Χριστέ, δώσε μου δύναμη, να παλεύω τα πάθη μου. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Καθημερινά.    7.30 π.μ. Όρθρος  &  5 μ.μ. Εσπερινός. 

Δευτέρα 7/11.   5 μ.μ. Εσπερινός & Παράκληση Αγίου Στεφάνου. 

Τρίτη 8/11.        7.30 π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία.  

Τρίτη 8/11.        5 μ.μ. Εσπερινός & Παράκληση Αγίου Νεκταρίου. 

                                    (Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου). 

Τετάρτη 9/11.   7π.μ. Όρθρος & Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 

                                    (Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου). 

Παρασκευή 11/11.   7.30 π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία. 

Παρασκευή 11/11.   5 μ.μ. Εσπερινός, Απόδειπνο & Χαιρετισμοί. 

                                             (Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής). 

Σάββατο 12/11.        7.30 π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία. 
 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από τις 5.30μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Στεφάνου. 
 

ΙΕΡΟΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΑΡΝΑΙΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Τ.Κ. 63074 
 

 

Τηλ. Ιερού Ναού:  23720.23020 

Τηλ. Εφημερίων:  π.Παΐσιος    6944.214112 

                                   π.Γεώργιος  6978.617164 

 


