
Σε όποιο αφεντικό δουλεύεις, από αυτό θα πληρωθείς! 
(Γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης) 
 
 
Οι απομακρυσμένοι άνθρωποι από το Θεό πάντα απαρηγόρητοι βρίσκονται 
και διπλά βασανίζονται. 
Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό και στη μέλλουσα ζωή, εκτός που μένει 
απαρηγόρητος, καταδικάζει και τη ψυχή του αιώνια. Σε όποιο αφεντικό 
δουλεύεις, από αυτό θα πληρωθείς. Αν δουλεύεις στο μαύρο αφεντικό, σου 
κάνει τη ζωή μαύρη από εδώ. 
Αν δουλεύεις στην αμαρτία, θα πληρωθείς από το διάβολο. Αν εργάζεσαι 
την αρετή, θα πληρωθείς από το Χριστό. 
Και όσο εργάζεσαι στο Χριστό, τόσο θα λαμπικάρεσαι, θα αγάλλεσαι. 
Αλλά εμείς λέμε: Χαμένο τόχουμε να εργασθούμε στον Χριστό; 
Μα είναι φοβερό! Να μην αναγνωρίζουμε τη θυσία του Χριστού για τον 
άνθρωπο! 
Σταυρώθηκε ο Χριστός, για να μας λυτρώσει από την αμαρτία, για να 
εξαγνισθεί όλο το ανθρώπινο γένος. 
Τί έκανε ο Χριστός για μας; Τί κάνουμε εμείς για το Χριστό; 
Ο κόσμος θέλει να αμαρτάνει και θέλει το Θεό καλό. Αυτός να μας 
συγχωράει και εμείς να αμαρτάνουμε. 
Εμείς δηλαδή να κάνουμε ό,τι θέλουμε και Εκείνος να μας συγχωράει. Να 
μας συγχωράει συνέχεια και εμείς το βιολί μας. 
Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν, γι’ αυτό ορμούν στην αμαρτία. Όλο το κακό 
από κει ξεκινάει, από την απιστία. 
Δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή, οπότε δεν υπολογίζουν τίποτε. 
Αδικούν, εγκαταλείπουν τα παιδιά τους … Γίνονται πράγματα …, σοβαρές 
αμαρτίες. 
Ούτε οι Άγιοι Πατέρες έχουν προβλέψει τέτοιες αμαρτίες στους Ιερούς 
Κανόνες· όπως για τα Σόδομα και Γόμορρα είχε πει ο Θεός: 
“Δεν πιστεύω να γίνονται τέτοιες αμαρτίες, να πάω να δω!” 
Αν δεν μετανοήσουν οι άνθρωποι, αν δεν επιστρέψουν στο Θεό, χάνουν την 
αιώνια ζωή. 
Πρέπει να βοηθηθεί ο άνθρωπος, να νιώσει το βαθύτερο νόημα της ζωής, 
να συνέλθει, για να νιώσει τη θεία παρηγοριά. 
Σκοπός είναι να ανεβεί πνευματικά ο άνθρωπος, όχι απλώς να μην 
αμαρτάνει! 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 

Tρίτη 1η Ιουλίου: Τών Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού,, 
Όρθρος και Θεία Λειτουργία και ΑΓΙΑΣΜΟ, 7.30-
10.00π.μ. 

Κυριακή, 6η Ιουλίου: Δ’ Ματθαίου, ‘Ορθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-
11.00πμ.  

Δευτέρα, 7η Ιουλίου: Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρος, Όρθρος και 
Θεία Λειτουργία, 7.30-9.30πμ. 

Παρασκευή, 11η Ιουλίου: Αγίας Ευφημίας Μ/μάτρτυρος, Όλγας 
Ισαποστόλου Όρθρος και Θεία Λειτουργία,7.30-
9.30πμ 

Κυριακή,13η Ιουλίου: (Αγ. Πατέρων της Δ΄Οικουμενικής Συνόδου)  
Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-11.00πμ  

Πεμπτη, 17η Ιουλίου: Αγίας Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος, Όρθρος και Θεία 
Λειτουργία, 7.30-9.30πμ 

Κυριακή,20η Ιουλίου: Προφήτου Ηλίου του Θεσβίου Όρθρος και Θεία    
Λειτουργία, 7.30-11.00πμ 

Τρίτη, 22α Ιουλίου: Αγίας Μαρίας της Μαγδαλινης και Ισαποστόλου, 
Αγίας Μαρκέλλας, Ορθρος και Θεία Λειτουργία, 
7.30-9.30π.μ 

Πέμπτη, 24η Ιουλίου: Αγίας Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος, Ορθρος και 
Θεία Λειτουργία και 7.30-9.30π.μ. 

Παρασκευή, 25η Ιουλίου:Κοίμησις της Αγίας Αννης, Όρθρος, Θεία 
Λειτουργία, 7.30-9.30πμ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΟΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ 

Παρασκευή, 25η Ιουλίου: Μεγάς Εσπερινός Της Αγίας Παρασκευής της 
Οσιοπαρθενομάρτυρος, Χοροστατούντος του 
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Δέρβης, κ. Ιεζεκιήλ 
μετά του Ιερού κλήρου της Μελβούρνης. 7.00μ.μ. 

Θα ακολουθήση η Παράκλησις της Αγίας Παρασκευής  

Παρασκευή, 26η Ιουλίου:Ορθρος, Θεία Λειτουργία και Ιερά Λητάνευσης 
των Αγίων Λειψάνων και της Θαυματουρής Εικόνος 

της Αγίας Παρασκευής. Ιερουργούντος του 
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μηλητουπόλεως κ. 

Ιακώβου.7.30-11.00π.μ 

  

Κυριακή, 27η Ιουλίου:Αγίου Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος και 
Ιαματικού. Ορθρος και Θεία Λειτουργία 
Ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου επισκόπου 
Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ, 7.30-11.00πμ. 

Μετά την Θ.Λειτουργία, θα ακολουθίση το καθιερωμένο πανυγήρη της 
ενορίας μας, με διάφορα χορευτικά 

συγκροτήματα, σουβλάκια, και παραδοσιακό 
γλέντη!   

 

Δευτέρα, 28η  Ιουλίου: Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Ορθρος και Θεία 
Λειτουργία, Ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου 
Επισκόπου Μηλητουπόλεως κ. Ιακώβου.7.30-
9.30.πμ 

 



Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Η αγάπη είναι ο δρόμος 
προς την Σωτηρία.  

 

 
Τό νά προσφέρεις στούς ἄλλους φαίνεται βαρύ, ἡ ἀγάπη ὅμως τό κάνει 
ἐλαφρύ. 
Τό νά παίρνεις ἀπό τούς ἄλλους φαίνεται εὐχάριστο, ἡ ἀγάπη ὅμως τό 
κάνει δυσάρεστο. 
Τό νά κακολογεῖς τούς ἄλλους φαίνεται ἀπολαυστικό, ἡ ἀγάπη ὅμως τό 
κάνει πικρό. 
Γιά τήν ἀγάπη ἡ μεγαλύτερη ἀπόλαυση εἶναι ὁ καλός λόγος καί ὁ ἔπαινος 
ὅλων.  
Ὁ θυμός, πάλι, δίνει κάποιαν ἄγρια εὐχαρίστηση, ὄχι ὅμως στόν ἄνθρωπο 
τῆς ἀγάπης, γιατί αὐτός δέν γνωρίζει τόν θυμό.  
Ἄν τόν λυπήσει ὁ συνάνθρωπός του, δέν θυμώνει, ἀλλά ξεσπάει σέ 
δάκρυα, παρακάλια καί ἱκεσίες.  
Ἄν δεῖ τόν συνάνθρωπό του νά ἁμαρτάνει, θρηνεῖ καί πονάει ψυχικά∙ μά 
ὁ πόνος τοῦτος εἶναι γλυκός, γιατί τά δάκρυα καί ἡ λύπη τῆς ἀγάπης εἶναι 
ἀνώτερα ἀπό κάθε γέλιο καί κάθε χαρά. 
Τήν εἰρήνη καί τήν ἀνάπαυση, πού αἰσθάνονται ὅσοι κλαῖνε γιά τ’ 
ἀγαπημένα τους πρόσωπα, δέν τήν αἰσθάνονται ὅσοι γελοῦν. 
Ἵσως θά μέ ρωτήσετε: Δέν φέρνει εὐχαρίστηση, ἔστω καί ἄτοπη, 
ὁποιαδήποτε ἀγάπη; Ὄχι. Μόνο ἡ γνήσια ἀγάπη φέρνει καθαρή καί 
ἀνόθευτη χαρά. Καί γνήσια ἀγάπη δέν εἶναι ἡ κοσμική, ἡ ἀγοραία, πού 
ἀποτελεῖ μᾶλλον κακία καί ἐλάττωμα, ἀλλά ἡ χριστιανική, ἡ πνευματική, 
ἐκείνη πού μᾶς ζητάει ὁ Παῦλος, ἐκείνη πού ἀποβλέπει στό συμφέρον τοῦ 
πλησίον. Αὐτήν τήν ἀγάπη εἶχε ὁ ἀπόστολος, πού ἔλεγε: «Ποιός ἀσθενεῖ 
καί δέν ἀσθενῶ κι ἐγώ; Ποιός ὑποκύπτει στόν πειρασμό καί δέν ὑποφέρω 
κι ἐγώ;» (Β΄ Κορ. 11, 29). 
Τίποτα δέν παροργίζει τόσο τόν Θεό, ὅσο ἡ ἀδιαφορία μας γιά τόν 
πλησίον. Γι’ αὐτό πρόσταξε νά τιμωρηθεῖ αὐστηρά ὁ δοῦλος πού ἔδειξε 
σκληρότητα στούς συνδούλους του. Γι’ αὐτό εἶπε πώς οἱ μαθητές Του 
πρέπει νά ἔχουν γνώρισμά τους τήν ἀγάπη. Γιατί ἡ ἀγάπη φυσιολογικά 
ὁδηγεῖ στό ἐνδιαφέρον γιά τόν πλησίον. 

Καί πάλι θά μέ ρωτήσετε:Φροντίζοντας γιά τόν πλησίον, δέν θά 
παραμελήσουμε τήν δική μας σωτηρία; Δέν ὑπάρχει τέτοιος κίνδυνος. 
Ἀπεναντίας, μάλιστα. Γιατί ἐκεῖνος πού ἐνδιαφέρεται γιά τούς ἄλλους, σέ 
κανέναν δέν προξενεῖ λύπη. Ὅλους τους συμπαθεῖ καί ὅλους τους 
βοηθάει, ὅσο μπορεῖ. Δέν ἁρπάζει τίποτε ἀπό κανένα. Οὔτε πλεονέκτης 
εἶναι, οὔτε κλέφτης, οὔτε ψεύτης. Κάθε κακό τό ἀποφεύγει καί τό καλό 
πάντα ἐπιδιώκει. Προσεύχεται γιά τούς ἐχθρούς του. Εὐεργετεῖ ὅσους τόν 
ἀδικοῦν. Δέν βρίζει καί δέν κακολογεῖ, ὅ,τι κι ἄν τοῦ κάνουν. Μέ ὅλα 
τοῦτα δέν συμβάλλουμε στή σωτηρία μας; 
Ἡ ἀγάπη, λοιπόν, εἶναι ὁ δρόμος τῆς σωτηρίας. Αὐτόν τόν δρόμο ἄς 
ἀκολουθήσουμε, γιά νά κληρονομήσουμε τήν αἰώνια ζωή. 
 
από το βιβλίο: Θέματα Ζωής Α΄ 
Ιερά Μονή Παρακλήτου 
 

 
 



 

Ευχές γέννησης παιδιού και 
σαραντισμού  

 
Φωτο:imverias.blogspot.com 

Πότε διαβάζονται; Υπάρχει μισή ευχή; 
Πως και γιατί γίνεται ο Σαραντισμός; 

 

Πότε διαβάζονται οι ευχές. Υπάρχει μισή ευχή; 

 Με τη γέννηση του παιδιού πρέπει να κληθεί ο ιερέας (επειδή είναι 
δύσκολο στο Μαιευτήριο), όταν η μητέρα επιστρέψει στο σπίτι, ώστε με τις 
ευχές γέννησης που θα διαβάσει, να αγιασθεί και η μητέρα και το παιδί. 

Διαβάζονται αι «ευχαί εις γυναίκα λεχώ τη πρώτη ημέρα της γεννήσεως του 
παιδιού αυτής». Εύχεται ο ιερέας να βάλει ο Κύριος και Θεός μας την χείρα 
Του την κραταιά στη μητέρα και να της χαρίσει γρήγορη ανάρρωση από 

τον τοκετό, να της καθαρίσει κάθε ρύπο που άφησε η γέννα και να της 
ανακουφίσει τους πόνους που προκάλεσε ο επώδυνος τοκετός. Ζητάει 
επίσης την ευρωστία της ψυχής και του σώματος αυτής, όπως και την 
περιφρούρησή της από ζήλεια, φθόνο και βασκανία. 

Δυστυχώς, από άγνοια, από κακή πληροφόρηση ή για να εξέλθουν πιο 
γρήγορα από το σπίτι, ζητούν από τον ιερέα να τους διαβάσει τη «μισή» 
ευχή στις είκοσι ημέρες, δηλαδή να γίνει μισοσαραντισμός. Μισή ευχή και 
μισοσαραντισμός δεν υπάρχει. Στο ευχολόγιο υπάρχει μόνο η ευχή της 
πρώτης ημέρας και του σαραντισμού, την 40η η μέρα από την γέννηση του 
παιδιού στον ιερό Ναό. 

 

Πως και γιατί γίνεται ο Σαραντισμός: 

 Όταν το νήπιο συμπληρώσει σαράντα ημέρες από τη γέννησή του, (όχι 39 
ή 38), τότε οδηγείται από την μητέρα του να εκκλησιασθεί στο ναό του 
Κυρίου μας, δηλαδή να  σαραντήσει όπως έγινε και με τον Κύριό μας υπό 
της μητρός Του. 

Αποτελεί μια εκδήλωση ευγνωμοσύνης του ανθρώπου προς τον Θεό 
Δημιουργό του, που τον αξίωσε να γίνει συνδημιουργός Του. 

Ο ιερέας λαμβάνει μετά τις ευχές το βρέφος στην αγκαλιά του, το οδηγεί 
έμπροσθεν του Ιερού Βήματος λέγοντας μερικές ευχές. Τα βρέφη ως 
«άγια» δύνανται να εισαχθούν στα «Άγια των Αγίων». Όμως η Εκκλησία 
μας εισάγει μόνο τα άρρενα τέκνα επειδή μόνο αυτά μπορούν να γίνουν 
κληρικοί. 

 
 Απόσπασμα από το βιβλίο του π. Γεωργίου Καλπούζου 
«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ- Αυτονόητα αλλά τόσο άγνωστα θέματα», Εκδόσεις ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ 
σελ. 102-103 


