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Ὁ ἄνθρωπος ἔχει πλῆθος ἐπιθυμιῶν. Ὑπάρχουν καλές ἐπιθυμίες, ἀλλά ὑπάρχουν καί κακές.
Ὅταν ἡ ἐπιθυμία γίνεται ἐπίμονη, τότε μεταβάλλεται σέ πάθος, πού ριζώνει στή ψυχή καί ἐπηρεάζει
ὅλο τόν ἐσωτερικό μας κόσμο. Γινόμαστε δοῦλοι του καί αἰχμάλωτοί του.
Πάθος εἶναι ὁ φθόνος, ἡ κακία, τό ψέμμα, ἡ ἐκδικητικότητα, τό μῖσος, ἡ κατάκρισις, ..., ..., ...,
καί χρειάζεται πολύ δουλειά γιά νά ἀπαλλαγῇς ἀπό τό καθένα ἀπό αὐτά.
Ὅμως ὑπάρχουν καί πάθη, πού δύσκολα ξεριζώνονται.
Τέτοιο πάθος εἶναι:  ἡ φιλαργυρία. Ἔχουμε τόν πλούσιο νεανίσκο... (Λουκ. ιη΄ 18-27). Ὅταν
ὁ Κύριος τοῦ εἶπε, μοίρασε τά πλούτη σου στούς φτωχούς καί ἀκολούθησέ με, αὐτός «περίλυπος
ἐγένετο...». Τά πλούτη του εἶχαν κυριεύσει τό χῶρο τῆς καρδιᾶς του.

Ἐγκατέλειψε τό Χριστό,
γιά νά μή στερηθεῖ τό χρυσό.
Ἕνα ἄλλο εἶναι  ἡ πλεονεξία. Θυμηθεῖτε τόν ἄφρονα (Λουκ. ιβ΄ 20). Ψυχή μου ἔχεις πολλά
ἀγαθά, πού εἶναι ἀποθηκευμένα (τά κρύβει ὁ πλούσιος, τά θέλει μόνο γιά τόν ἑαυτόν του). Σέ φθάνουν
γιά πολλά χρόνια. Μή σκοτίζεσαι γιά τίποτε, ἀπόλαυσε ζωή ἀναπαυτική! Φάγε, πίε, εὐφραίνου! Ἦταν
πλούσιος! Καί τά κράτησε... ὅλα... γιά τόν ἑαυτόν του. Νά ἔχῃ...! Νά καλοπερνάῃ...! Ὅμως, ἀλλιῶς
σκεπτόμαστε ἐμεῖς κι ἀλλιῶς τά πράγματα ἔρχονται! Ἐκεῖνο τό ἴδιο βράδυ ἔφυγε ἀπ’ τή ζωή.
Τί πῆρε μαζί του; Τ ί π ο τ α... ! Κι ἐκεῖ πού πῆγε τί βρῆκε; Τ ί π ο τ α... ! Π ά μ π τ ω χ ο ς...
βρέθηκε. Δέν εἶχε κάνει καμμία κατάθεσι στήν τράπεζα τοῦ οὐρανοῦ.....!
Κι ἕνα ἄλλο εἶναι  ἡ ἐπίδειξις. Ἐδῶ τά ἀγαθά μας, ὑλικά καί πνευματικά, δέν τά κρύβουμε. Τά
ἐπιδεικνύουμε. Γιά νά ἐντυπωσιάσουμε τούς ἄλλους. Μά ἄς ἀκούσουμε πρῶτα δύο σχετικές ἱστορίες.
Αὐτές θά μᾶς τά ποῦν καλλίτερα.
ΔΙΗΓΗΣΙΣ:
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 Ἡ 1η εἶναι ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη (Δ΄Βασιλ. κ΄13).
Κάποτε ὁ υἱός τοῦ βασιλιά τῆς Βαβυλῶνας ἔστειλε πρέσβεις εἰς τά
Ἱεροσόλυμα γιά νά τιμήσουν τό βασιλιά τῶν Ἰσραηλιτῶν, Ἐζεκίαν, φέροντάς
του πολλά δῶρα. Ὁ βασιλιᾶς ἐχάρηκε πολύ. Τό γεγονός αὐτό τόν ἐκολάκευσε
καί γιά νά εὐχαριστήσῃ τούς πρέσβεις «ἔδειξεν αὐτοῖς ὅλον τόν οἶκον..., τό

ἀργύριον καί τό χρυσίον, τά ἀρώματα... καί ὅσα ηὑρέθη ἐν τοῖς
θησαυροῖς αὐτοῦ». Ἐκεντήθη ὁ βασιλιάς ἀπό τό πνεῦμα τῆς κ ε ν ο –
δ ο ξ ί α ς καί ἔκανε ἐ π ί δ ε ι ξ ι τῶν ἀγαθῶν του εἰς τούς πρέσβεις.
Αὐτό δυσαρέστησε τό Θεό. Γι’ αὐτό καί ἔστειλε ἀμέσως τόν προφήτη
Ἡσαΐα γιά νά ἀναγγείλῃ εἰς τόν βασιλιά τήν ἀπόφασίν Του. «Ἰδού ἡμέραι

ἔρχονται καί ληφθήσεται πάντα τά ἐν οἴκῳ σου καί ὅσα ἐθησαύρισαν
οἱ πατέρες σου ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης εἰς Βαβυλῶνα». Δηλαδή θά
ἔλθουν ἡμέρες, κατά τίς ὁποῖες ὅλα ὅσα ἐπέδειξες θά χαθοῦν καί θά
μεταφερθοῦν στήν Βαβυλῶνα.
Ὅλα ὅσα εἶχες τούς τά παρουσίασες. Δέν ἔμεινε τίποτε πού νά μή τούς
τό ἔδειξες! Γι’ αὐτό καί ἡ ἀπόφασις τοῦ Θεοῦ εἶναι:

Ὅ,τι ἔδειξες θά τό χ ά σ ῃ ς...!
 Καί ἡ 2α εἶναι ἀπό τήν Καινή Διαθήκη. (Λουκ. ιη΄ 10-14).
Αὐτή ἀναφέρεται εἰς τόν γνωστό Φαρισαῖο τῆς παραβολῆς.
Μιά ἡμέρα ὁ Φαρισαῖος πῆγε στό Ναό, στάθηκε στό κέντρο καί ἄρχισε νά
προσεύχεται .... Ἄρχισε μέ τό «εὐχαριστῶ». Ἔτσι ἀρχίζει ἡ προσευχή. Καλῶς
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ἄρχισε, ἀλλά λανθασμένα προχώρησε. Δέν συνέχισε μέ εὐχαριστίες. Ἀλλά δυνατά, προκλητικά καί μέ
κομπασμό λέγει: «Ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι, ὅτι οὐκ εἰμί ὥσπερ οἱ λοιποί τῶν ἀνθρώπων ἅρπαγες,
ἄδικοι, μοιχοί ἤ καί ὡς οὗτος ὁ τελώνης».
Ὁ Φαρισαῖος παρουσιάζεται σάν δίκαιος ἄνθρωπος. Δέν ἁπλώνει τά χέρια του νά ἁρπάξῃ, νά
ἀδικήσῃ. Δέν εἶναι σάν τόν τελώνη τόν ἁμαρτωλό. Τηρεῖ τόν νόμο τῆς νηστείας. Νηστεύει δύο φορές
τήν ἑβδομάδα. Καί ὄχι μόνο αὐτό! Κάνει καί ἐλεημοσύνες. Ἀπό τά δέκα πού εἰσπράττει τόν μῆνα, τό ἕνα
τό δίνει γιά ἐλεημοσύνη. Εἶναι λοιπόν καί φιλάνθρωπος καί νηστευτής καί τηρητής τοῦ νόμου! Πολλές οἱ
ἀρετές του! Θά περίμενε κανείς ὁ Θεός νά τόν παρασημοφορήσῃ καί οἱ ἄνθρωποι νά τόν
χειροκροτήσουν....
Ὅμως οὔτε ἡ προσευχή του εἰσακούσθηκε, οὔτε δικαιώθηκε. Γιατί; Τήν ἀπάντησι τήν δίνει ὁ
Μέγας Βασίλειος: «Ἔχασε τήν ἀρετήν διά τό τῆς ὑπερηφανίας ἔγκλημα». Ὁ Φαρισαῖος εἶχε βίον
δίκαιον, λόγια ὃμως προσευχῆς ὑπερήφανα. Τά λόγια του κατέστρεψαν τά δίκαια ἔργα του! Ἦρθε μετά
ἀπό τόν ἁμαρτωλό τελώνη! Ἔχασε τόν μισθόν του διότι ἐπέδειξε τίς ἀρετές του! Ὁ Φαρισαῖος ὄχι
μονάχα δέν δικαιώθηκε ἀπό τόν Θεό, ὄχι μονάχα ἡ προσευχή του δέν εἰσακούσθηκε, ἀλλά κατακρίθηκε
καί καταδικάστηκε.
Ἀκούσαμε δύο ἱστορίες. Καί οἱ δύο ἀναφέρονται σέ πλοῦτο, ἡ μία σέ ὑλικό καί ἡ ἄλλη σέ
πνευματικό. Καί οἱ δύο ὅμως ὁδηγοῦν στό ἴδιο συμπέρασμα. Ὁ θησαυρός ἐχάθη καί στίς δύο
περιπτώσεις. Ὁ λόγος; Ἡ μανία πού εἶχαν νά ἐπιδεικνύουν τόν θησαυρόν τους. Ὁ Θεός ἐτιμώρησε τήν
κενοδοξία τους μέ τήν ἀπώλεια τῶν ἀγαθῶν πού εἶχαν.
Λέγει σοφός Πατέρας: Ἡ κενοδοξία καταστρέφει τήν καλή διάθεσι καί τήν συνήθεια τῆς ἀρετῆς.
Ὅποιος δημοσιεύει τά καλά του ἔργα, μοιάζει μέ τόν γεωργό πού σπέρνει στήν ἐπιφάνεια τῆς γῆς.
Ὅμως τά πουλιά τοῦ τρῶνε τό σπόρο. Ἐκεῖνος ὅμως πού φροντίζει νά κρύβῃ τήν πνευματική του
ἐργασία ἀπό τά μάτια τῶν ἀνθρώπων, σπέρνει σέ βαθύ αὐλάκι. Κρύβει τό σπόρο του. Αὐτός θά θερίσῃ
πλούσιους καρπούς.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:

Ὑπάρχει τρόπος νά ἀποδεσμευτῇ ἡ ψυχή ἀπό τά πάθη;
Εἶναι πολύ δύσκολο.
 Εὔκολα κατηφορίζουμε, δύσκολα ἀνηφορίζουμε.
 Εὔκολα ἁλυσοδενόμαστε, δύσκολα σπᾶμε τά δεσμά τῆς τυραννίας.
 Εὔκολη ἡ ὑποταγή μας στά πάθη, δύσκολη, πολύ δύσκολη, ἡ ἀπαλλαγή ἀπό αὐτά.
Ὑπάρχει ὅμως τρόπος καί τά δεσμά νά θραυστοῦν καί ἡ ψυχή νά ἀποδεσμευθῆ! Ἡ ἀπαλλαγή
εἶναι δυνατή καί κατορθωτή, ἐάν τό θέλη ὁ ἄνθρωπος. Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ τίθεται σέ ἐνέργεια ὅταν
συναντᾶ τήν θέλησι τοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος τό θέλῃ, ἀγωνίζεται νά τό ἐπιτύχῃ καί τότε εἶναι
πού ἑλκύει τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ. Ἡ Χάρις ἐνισχύει καί δυναμώνει τήν θέλησι τοῦ ἀνθρώπου καί μέ τόν
ἀγῶνα πού κάνει ἐπιτυγχάνει τήν ἀπαλλαγή ἀπό τά πάθη του.

Τί ἀκριβῶς εἶναι κ ε ν ο δ ο ξ ί α ; (...)
Τό πάθος τῆς κενοδοξίας ἔχει στενή συγγένεια μέ τό πάθος τῆς ὑπερηφανείας. Ὁ κενόδοξος
ἐπιθυμεῖ, θέλει καί τό ἐπιδιώκει νά ἐπαινῆται, νά τιμᾶται καί νά δοξάζεται ἀπό τούς ἀνθρώπους. Τό
πάθος του αὐτό τόν κάνει πολλές φορές νά κάνῃ ἔργα καλά καί ὠφέλιμα μόνο καί μόνο γιά νά δοξασθῇ
ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ἐπιδιώκει τόν ἐντυπωσιασμό τῶν ἄλλων μέ τήν φανταχτερή παρουσίασι
πλεονεκτημάτων ἤ «ἱκανοτήτων του. Πάσχει, ὑποφέρει,... Πιστεύει ὅτι εἶναι ἐνάρετος ἅγιος, δίκαιος.
Παρουσιάζεται ἀκατάδεκτος, ὑπερόπτης, ἴσως πολλές φορές καί ἀλαζονικός.
«Ἐγώ δέν εἶμαι σάν τούς ἄλλους ἀνθρώπους... οὔτε καί σάν αὐτόν ἐδῶ τόν τελώνη... ». Ναί
τόν τελώνη, πού βρίσκεται στήν ἄκρη τοῦ ναοῦ, κρυμμένος πίσω ἀπό μιά κολόνα. Φοβᾶται, τρέμει...!
Πῶς νά κοιτάξῃ ψηλά, νά ἀτενίσῃ τόν παντογνώστη Θεό; Θυμᾶται τίς ἁμαρτίες του, κλαίει μέ λυγμούς,
κτυπᾶ τό στῆθος του καί ζητᾶ συγχώρησι ψιθυρίζοντας  «Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ».
Ὁ Τελώνης δέν βλέπει τήν ὥρα αὐτή καμμία ἀρετή του, ἀλλά οὔτε καί τίς κακίες
τῶν ἄλλων. Δέν ἀγανακτεῖ πού ἀκούει τά περιφρονητικά λόγια τοῦ Φαρισαίου.
Ταπεινώνεται περισσότερο!
Αὐτός εἶχε βίο ἁμαρτωλό καί λόγια προσευχῆς ταπεινόφρονα. Τά λόγια του
ἐξάλειψαν τά πονηρά ἔργα του. Ὁ Φαρισαῖος εἶχε βίον δίκαιον, λόγια ὅμως προσευχῆς
ὑπερήφανα. Τά λόγια του κατέστρεψαν τά δίκαια ἔργα του!
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Βγῆκε στητός ὁ Φαρισαῖος, μ΄ ἀνελέητος΄
δικαιωμένος ἔφυγε ὁ Τελώνης!
Τόν ζήλεψα ἀπ’ τήν καρδιά μου, Κύριε!
Κι’ ὅλο μέ καίει καί μέ κεντᾶ ὁ λογισμός μου,
πώς τούτη ἡ φτώχεια του
εἶναι τό βιός κι’ ὁ πλοῦτος ὁ ἀκριβός του.
«Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ». Μιά φράσι εἶπε ὁ τελώνης καί πλούτισε!

Ἐμεῖς μέ ποιόν τρόπον θά περιφρουρήσουμε τόν ἀληθῆ πλοῦτον τοῦ ἀνθρώπου, τήν ἀρετήν;
Ἄν ἀποκτήσουμε τό τελωνικό φρόνημα. Δηλαδή, μέ τήν ταπεινοφροσύνη!
Ἄς δοῦμε, ὅμως πρῶτα, τί εἶναι ταπεινοφροσύνη.
Σωστά! Ταπεινοφροσύνη εἶναι  νά φρονοῦμε ταπεινά γιά τόν ἑαυτόν μας καί  νά μήν ἔχουμε
μεγάλη ἰδέα γιά τά προσόντα μας, τίς ἱκανότητές μας.
Οἱ Πατέρες λένε: Ἡ ταπείνωσις σαρκώνεται στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί χαρακτηρίζει
ὁλόκληρη τήν ἐπίγεια ζωή καί ἀναστροφή Του.
Κι ὁ Μέγας Βασίλειος γράφει: Δέν μποροῦσε νά ταπεινωθῇ περισσότερο ἡ θεότητα!  Πρώτη
του κατοικία τό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ.  Μεγαλώνει δίπλα στό πτωχό ξυλουργό, μνήστορα Ἰωσήφ. 
Μαθαίνει τήν τέχνη του.  Φίλοι Του εἶναι οἱ φτωχοί ἀγράμματοι ψαράδες. Ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά
δώσῃ τή ζωή του καί νά σωθοῦμε ἐμεῖς, οἱ σκλάβοι τῆς ἁμαρτίας.  Ὁ ἅγιος τῶν ἁγίων ἀνάμεσα στούς
ληστές!  Ὁ ἠγαπημένος Υἱός τοῦ Θεοῦ μεταξύ ἐκείνων πού εἶναι ἄξιοι τῆς ὀργῆς καί τῆς τιμωρίας Του!
Δέν μᾶς ἐδίδαξε τήν ταπείνωσι μόνο μέ τό παράδειγμά Του, ἀλλά μᾶς ὡμίλησε καί γιά αὐτήν.
Εἰς τήν ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμιλία Του δίδει τήν ταπεινοφροσύνη σάν πρώτη ἀρετή. Σέ ἄλλη περίπτωσι
συνιστᾶ νά μάθουμε ἀπ’ Αὐτόν, πού εἶναι πρᾶος καί ταπεινός στό φρόνημα, νά τόν μιμηθοῦμε, γιά νά
βροῦμε ἀνάπαυσι στίς ψυχές μας. Και ὅταν μίλησε περί ἐλεημοσύνης, προσευχῆς καί νηστείας εἶπε
πῶς πρέπει νά γίνωνται ταπεινά κι ἀθόρυβα, χωρίς νά ἐπιδεικνυώμαστε. Νά κάνουμε τό καθῆκον μας
χωρίς τυμπανοκρουσίες.

Καί πῶς μᾶς βοηθεῖ;
Μάλιστα! Μᾶς βοηθεῖ νά κρύβουμε τόν ἐσωτερικόν μας πλοῦτο ἀπό τά βλέμματα τῶν ἀνθρώπων.
Ὁ θεῖος Παῦλος, ὁ Μέγας αὐτός Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ, ἄν καί γνώριζε τά κατορθώματά του γιά
τόν Χριστό, δέν καυχόταν γι αὐτά. Μέ ἐπιμέλεια τά ἀπέκρυπτε ἕνεκα τῆς ταπεινοφροσύνης του. Κι ἐάν
ποτέ ἀναγκαζόταν νά πῇ κάτι, ἔλεγε: «οὐκ ἐγώ δέ, ἀλλ’ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σύν ἐμοί» (Α΄ ’Κορ. ιε΄10).
Τό ἔργο αὐτό δέν τό ἐργάσθηκα ἐγώ, ἀλλά ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ πού εἶναι μαζί μου καί μέ ἐνισχύει.
Καλύπτει, κρύπτει τόν πλοῦτον του,
καί θεωρεῖ ἀφροσύνη τήν καύχησι. «Γέγονα ἄφρων
καυχώμενος! ὑμεῖς με ἠναγκάσατε» (Β΄Κορ. ιβ΄11).

Ἐμεῖς ἔχουμε ταπείνωσι; (...)
Ἐάν βλέπουμε τίς δικές μας ἀρετές καί τίς κακίες κι ἐλλείψεις τῶν ἄλλων, δέν ἔχουμε. Εἴμαστε
ἐγωϊστές, ὑπερήφανοι. Ἐκεῖνος, ὅμως, πού βλέπει τίς ἐλλείψεις του ἔχει ἐλπίδα προόδου.
Ὡς πρός τίς ἀρετές μας, ὅπως λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος, δέν πρέπει νά βλέπουμε ποῖες ἀρετές
κατωρθώσαμεν, ἀλλά ποῖες ὑπολείπεται νά πράξουμε. Καί ἄν ἒχουμε κάτι καλό, ἄς λέμε τό τοῦ Παύλου
«Χάριτι Θεοῦ εἰμι, ὃ εἰμι». Ὅταν ἕνα σκεῦος ἐκλογῆς λέγει αὐτό, ἐμεῖς μποροῦμε νά καυχηθοῦμε;
Ὁ ταπεινός δέν ἐπιδιώκει τούς ἐπαίνους καί δέχεται ὑποδείξεις. Δέν εἶναι ἰσχυρογνώμων καί
ἀναλαμβάνει τήν οἰανδήποτε ἐργασίαν εὐχαρίστως. Εἶναι ἐπιεικής στούς ἄλλους καί αὐστηρός στόν
ἑαυτόν του. Δέν περιαυτολογεῖ, ἀναγνωρίζει τήν ἀξία τῶν ἄλλων καί ὁμολογεῖ τά σφάλματά του.
 Ὁ ταπεινός ἄνθρωπος δέν διαπληκτίζεται μέ τούς ἄλλους. Λέγει ὁ Μ. Βασίλειος «ὁ ταπεινός εἶναι
τίμιος πρός τόν φίλο, ἀνεξίκακος πρός τούς θρασεῖς». Εἶναι καταδεκτικός πρός τούς ταπεινούς καί
καταφρονεμένους ἀνθρώπους καί  «φοβᾶται τόν Θεό».
Συναντᾶμε δυσκολία στήν πρόοδο τῆς ταπεινώσεως, διότι ἐρχόμαστε ἀντιμέτωποι μέ τό «ἐγώ»
μας. Ἡ καθημερινή ἐνδοσκόπησις καί ἡ πεῖρα τῆς ζωῆς μᾶς κάνει ὁλοένα καί πιό ταπεινόφρονες. Ἀλλά
αὐτό γίνεται σιγά-σιγά καί μεθοδικά, θέλει προσοχή καί θερμή προσευχή.

33

Πᾶσα κακία εἶναι νόσος καί πᾶσα ἀρετή ὑγεία. Ἡ μεγαλύτερα ὃμως νόσος εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια
καί ἡ καλλιτέρα ὑγεία εἶναι ἡ ταπείνωσις.
ΣΥΝΘΗΜΑ: «Δέν πρέπει νά εἴμαστε ὑπερήφανοι».
ΡΗΤΟΝ: «Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται» (Παροιμ. γ΄34)

Ὁ ἄνθρωπος μέ καλλιέργεια, μέ ἦθος εἶναι φρόνιμος, σεμνός καί ταπεινός. Δέν ἐπιτρέπει στόν
ἑαυτόν του οὔτε τίς ἐπιδείξεις, οὔτε τούς κενούς λόγους, οὔτε τούς εὐτελεῖς ἐπαίνους. Θεωρεῖ πώς
ὅ,τι κάνει τό κάνει διότι αὐτό εἶναι τό καθῆκον του. Νοιώθει εὐθύνη γιά τά μηνύματα πού δίνει γύρω
του καί τόν ἐνδιαφέρει ἡ φωνή τῆς συνειδήσεώς του. Καί φυσικά, δέν ἀναστέλλει τήν εὐεργετική του
πορεία, ὅταν κάποιοι μικρόψυχοι τόν ἀγνοοῦν. Τρέχει νά ξεδιψάσῃ, νά δροσίσῃ τόν συνάνθρωπο
μακρυά ἀπό τά βλέμματα τῶν πολλῶν.
Ξέρει καλά πώς ὅταν κάνῃ θόρυβο γιά ὅ,τι ὄμορφο, σωστό κάνει, ἐκεῖνο χάνει τήν χάρι του, τό
μεγαλεῖο του, τήν εὐωδιά του. Ὁ θόρυβος πού κάνει γιά νά γίνῃ γνωστό ὅ,τι κάνει, τόν γελοιοποιεῖ.
Δέν μᾶς τιμᾶ νά ἐπιδιώκουμε δυνατά τά φῶτα νά πέφτουν ἐπάνω μας. Ἁπλότητα καί
ταπεινοσύνη, σοβαρότητα καί σεμνότητα ἄς εἶναι τά στολίδια τῶν ἔργων μας. Οἱ θόρυβοι κουράζουν.
Καί τά ἔργα χάνονται!
Νά εἴμαστε λοιπόν ταπεινοί. Ἅμα ἔχουμε κάτι καλό, νά μή καυχώμαστε γι’ αὐτό. Ὁ Θεός μᾶς τό
ἔδωσε. Ἡ Χάρις Του μᾶς ἐνίσχυσε νά τό κάνουμε.
Ἄς παρακαλέσουμε τώρα τόν Κύριο νά μᾶς βοηθήσῃ στήν πορεία μας αὐτή.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Πανάγαθε Κύριε, Σ’ εὐχαριστοῦμε γιά ὅσα προτερήματα καί ἀγαθά μᾶς ἔδωσες ἕως τώρα.
Φώτισέ μας νά καταλάβουμε ὅτι κάθε καλό προέρχεται ἀπό Ἐσένα. Κύριε, δός μας ταπείνωσι,
ἀγαθή καρδιά καί ἀπάλλαξέ μας ἀπό τήν ἐπίδειξι, τήν ὑπερηφάνεια,... . Κύριε, μήν ἐπιτρέψῃς
νά γίνουμε δοῦλοι τῶν παθῶν μας. Σέ προσκυνοῦμε καί μέ βοή μεγάλη ζητοῦμε τό ἔλεός Σου.
Δός μας, Κύριε, δός μας ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί τό μέγα ἔλεός Σου. Ἀμήν».

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Ὁ Παράκλητος. ΠΕΡΙΟΔΙΚA: Πρός τήν ΝΙΚΗΝ, Λυδία, Ὁ Σωτήρ.
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