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 Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας μαρτύρων (285).  
 Κλεόπα καὶ Ἀρτεμᾶ ἐκ τῶν 70 ἀποστόλων.  
 
 

Αγίου Δημητρίου του Ροστώφ 
 

ητάς με πάθος και μανία τον έπαινο, την αναγνώριση και τη 
δόξα των ανθρώπων. Εκτός από τον Θεό, τον δημιουργό του 
σύμπαντος, κανείς άλλος δεν αξίζει τον έπαινο και τη δόξα. 
«Ας μην καυχιέται ο σοφός για τη σοφία του, ας μην καυχιέ-
ται ο δυνατός για τη δύναμή του, ας μην καυχιέται ο πλού-
σιος για τον πλούτο του. Όποιος καυχιέται, για τούτο μόνο 
ας καυχιέται, για το ότι γνωρίζει και σκέφτεται τον Κύριο και 
για το ότι κρίνει με δικαιοσύνη, ζώντας ανάμεσα στους άλ-
λους ανθρώπους» (Α΄ Βασ. 2:10).  
 

ε καμιά περίπτωση να μην αυτοεπαινείσαι, αλλά και 
να μη ζητάς τον έπαινο των άλλων. Ούτε να ζηλεύεις εκεί-
νους που επαινούνται από τους ανθρώπους. Αληθινά συνετός 
είναι εκείνος που επαινείται από τον Θεό και δοξάζεται από 
τον Θεό. «Όποιος καυχιέται, ας καυχιέται μόνο για τον Κύ-
ριο» (Α΄ Κορ. 1:31). Μην αναπαύεσαι στους επαίνους των 
ανθρώπων. Στον Θεό αναζήτησε την αληθινή ανάπαυση. Ό-
λα τα ανθρώπινα είναι πρόσκαιρα και μεταβλητά. Όλα τα 
θεία είναι αιώνια και αμετάβλητα. Φρόντιζε για τη δόξα του 
Θεού, και ο Θεός θα σε δοξάσει. Αν φροντίζεις για τη δική 
σου δόξα, η χάρη του Θεού θα σε εγκαταλείψει. «Όχι εμάς, 
Κύριε, όχι εμάς, αλλά το όνομά σου δόξασε!» (Ψαλμ. 113:9). 

 

« κείνοι που σας επαινούν, σας παραπλανούν και σας 
βγάζουν   από   τον   δρόμο   σας»   (Ησ.   3:12).   Γιατί  από  τους  επαί- 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Κορ. ια΄ 31-ιβ΄ 9) 
 

    ᾿Αδελφοί, ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ οἶδεν, ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. 
Ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης Ἀρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν 
Δαμασκηνῶν πόλιν, πιάσαι με θέλων, καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαρ-
γάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας 
αὐτοῦ. Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι· ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀ-
πτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου. Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ 
πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων, εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς 
τοῦ σώματος οὐκ οἶδα· ὁ Θεὸς οἶδεν· ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον 
ἕως τρίτου οὐρανοῦ. Καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον, εἴτε ἐν 
σώματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν, ὅτι ἡρ-
πάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ 
ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. Ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι, ὑ-
πὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου. 
Ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων, ἀλήθειαν 
γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δὲ μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με 
ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ. Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα 
μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος Σατᾶν 
ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. Ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν 
Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾿ ἐμοῦ· καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρ-
κεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. 
Ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα 
ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾿ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.  
 

 

νους γεννιέται η φιλαυτία, από τη φιλαυτία η έπαρση και από 
την έπαρση η αποξένωση από τον Θεό. Καυχήθηκε ο Δαβίδ 
για το πλήθος του λαού του και τον είδε ν’ αφανίζεται από το 
φοβερό θανατικό (βλ. Β΄ Βασ. 24:1-25). Καυχήθηκε ο Εζε-
κίας για τα πλούτη του κι έχασε όλους τους θησαυρούς του 
(βλ.    Ησ.     39:1-8).    Καυχήθηκε    ο    Ναβουχοδονόσορ    για   τη   με- 
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γάλη Βαβυλώνα του κι έχασε τα λογικά του (βλ. Δαν. 4:25-
30). Καλύτερα να μην κάνεις τίποτα το αξιόλογο και να είσαι 
γι’ αυτό ταπεινός, παρά να καυχιέσαι για τις όποιες επιτυχίες 
σου. Ο Φαρισαίος έκανε καλά έργα, αλλά, όταν καυχήθηκε 
γι’ αυτά, καταστράφηκε. Ο τελώνης δεν έκανε κανένα καλό, 
αλλά σώθηκε με την ταπείνωσή του (βλ. Λουκ. 18:10-14).  
 

η φανερώνεις τα καλά έργα σου, για να μην πάρεις 
εδώ, στη γη, τον μισθό σου από τους ανθρώπους που θα σε ε-
παινέσουν. Απόκρυψέ τα με τη σιωπή και άφησε να τα γνω-
ρίζει μόνο ο Θεός, που θα σε αμείψει στον ουρανό. Αν εσύ 
σωπαίνεις για τον εαυτό σου, ο Θεός θα φωνάξει για σένα. 
Από τον Θεό θα γνωρίσουν και οι άνθρωποι τα καλά σου έρ-
γα και θα σε επαινέσουν. «Άσε να σε εγκωμιάζει άλλος και 
όχι το στόμα σου» (Παροιμ. 27:2). 

[…] 
 « αυχιέσαι πως είσαι πλούσιος, πως έχεις αποκτήσει 

μεγάλη περιουσία, πως δεν έχεις ανάγκη από τίποτα. Ξεχνάς, 
φαίνεται, ότι στην πραγματικότητα είσαι ταλαίπωρος και α-
ξιοθρήνητος, φτωχός, τυφλός και γυμνός» (Απ. 3:17). Γιατί 
δεν έχεις τίποτα δικό σου· δώρα του Θεού είναι όλα, και ο υ-
λικός πλούτος και τα πνευματικά χαρίσματα. «Όλοι μας γί-
ναμε ακάθαρτοι (μπροστά στον Θεό), σαν ρυπαρό κουρέλι 
είναι όλη η αρετή μας» (Ησ. 64:6). Γι’ αυτό και ο Κύριος μάς 
παραγγέλλει: «Όταν κάνετε όλα όσα σας προστάζει ο Θεός,  
να λέτε: “Είμαστε ανάξιοι δούλοι· κάναμε αυτό που οφείλα-
με να κάνουμε”» (Λουκ. 17:10). 

[…] 
ν είσαι ευτυχισμένος και τιμημένος από τους ανθρώ-

πους, μην ενθουσιάζεσαι. Αν είσαι δυστυχισμένος και περι-
φρονημένος, μην απελπίζεσαι. Και στην πρώτη και στη δεύ-
τερη     περίπτωση     δείξε     μετριοπάθεια     και     σύνεση.     Γιατί     στην 
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παρούσα ζωή όλα είναι μεταβλητά. Για όλα, λοιπόν, να δο-
ξάζεις τον Θεό και όλα να τα αποδέχεσαι ως προερχόμενα α-
πό το άγιο θέλημά Του. 
(Πηγή: Αγίου Δημητρίου του Ροστώφ, «Πνευματικό Αλφάβητο», 
σελ. 25-28, έκδ. 27η αναθεωρημένη: 2020, εκδ. Ι. Μ. Παρακλήτου) 
 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)    ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΟΣΙΟΥ  ΔΑΥΙΔ  
                ΤΟΥ  ΕΝ  ΕΥΒΟΙΑ  (εντός  του  Ιερού  Ναού  μας) 
Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, 6:00 μ.μ. Αγιασμός και Μέγας  
                                                           Πανηγυρικός Εσπερινός                                                             
Τρίτη 1η Νοεμβρίου, 7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική  
        Θεία Λειτουργία & 5:00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός και  
                                           Ιερά Παράκληση στον Όσιο Δαυίδ 
2)  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Θ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Τρίτη 1η Νοεμβρίου, Παρεκκλήσι Οσίου Δαυίδ 7:00 π.μ. 
Σάββατο 5 Νοεμβρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.    
3)      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ   
        ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ  ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας και το συμ-
βούλιο της Φιλοδασικής, σας προσκαλούν σε ετήσιο μνημό-
συνο στη μνήμη του Νικολάου Σωτηρίου, εμπνευστού και ι-
δρυτού της Φιλοδασικής, που θα λάβει χώρα στον Ιερό Ναό 
μας την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9:30 π.μ.  
4)       Ι Ε Ρ Ο   Σ Α Ρ Α Ν Τ Α Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο   
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιερού Σαρανταλείτουργου, 15 Νο-
εμβρίου - 24 Δεκεμβρίου θα τελείται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ στον 
Ιερό μας Ναό Όρθρος και Θεία Λειτουργία 7:00 - 9:00 π.μ. 
Μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε φέρνοντας τα ονόματα υπέρ 
υγείας και υπέρ αναπαύσεως, κεριά, πρόσφορα, λάδι και νάμα. 
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