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Κυριακή ΙΖ' Ματθαίου Χαναναία
Αγαπητοί μου Χριστιανοί,
Πολλά θεολογικά μηνύματα εξάγονται μέσα από τις εποικοδομητικές επιστολές του
Αποστόλου Παύλου. Η Εκκλησία τον ονομάζει "Απόστολο των εθνών" διότι κήρυξε και δίδαξε όχι
στους Ιουδαίους αλλά στους εθνικούς, ή ειδωλολάτρες, μεταξύ των οποίων ήσαν και οι
Έλληνες. Όπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν οι Κορίνθιοι ήταν δύσκολοι στο να δεχθούν τις
διδαχές του Απόστολου Παύλου γιατί στην αρχαιότητα η Κόρινθος ήταν μεγάλο εμπορικό κέντρο
και εύκολα ακολουθούσαν αμαρτωλό τρόπο ζωής, όπως συμβαίνει και σήμερα στις
μεγαλουπόλεις. Γνωρίζουμε τις δύο επιστολές του αποστόλου Παύλου αλλά πολλοί Θεολόγοι
υποστηρίζουν πως έγραψε κ' άλλες επιστολές που δεν βρέθηκαν.
Το κεντρικό μήνυμα σε αυτή την επιστολή είναι πως δεν μπορεί ένας Χριστιανός να ακολουθεί
την ίδια στιγμή τον Θεό και τον διάβολο. Γι' αυτό τονίζει στους Κορίνθιους και κατά προέκταση
σ'όλους εμάς, "μπορεί να υπάρχουν στον ίδιο τόπο ο ναός του Θεού και ο ναός των ειδώλων;
Εσείς είστε "ναός" του ζωντανού Θεού. Ο ίδιος έγραψε αλλού για το Χριστό: "Θα κατοικήσω
ανάμεσα τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι ο Θεός τους, και αυτοί θα είναι ο λαός μου"(Β'
Κορίνθιους 6:16). Κατανοούμε τι σημαίνει αυτό; πως ο Θεός έρχεται και κατοικεί μέσα μας και εμείς
γινόμαστε 'ναός του ζωντανού Θεού'. Αυτό όμως μας υποχρεώνει να ζούμε μια ζωή αντάξια αυτού
και να ακολουθούμε τον τρόπο ζωής που μας προστάζει ο Χριστός. Δεν είναι δυνατόν να
αποκαλούμεθα συνειδητοί Χριστιανοί και να πράττουμε σοβαρές αμαρτίες ή να ζούμε ανήθικη
ζωή. Καλείται ο κάθε Χριστιανός καθημερινώς να ζει προς δόξα Θεού και να αποβάλει κάθε
αμαρτία. Ο βίος του κάθε Χριστιανού πρέπει είναι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού.
Αναγνωρίζουμε πως τα λόγια του Κυρίου μας είναι διαχρονικά. Αυτά που ίσχυαν την εποχή
του Κυρίου ισχύουν και τώρα. Πολλοί πιθανόν να λένε πως τώρα ζούμε σε άλλη εποχή και η
Εκκλησία πρέπει να αλλάξει. Βλέπουμε όμως πως μπορεί να έχουν περάσει τόσοι αιώνες από την
εποχή του Κυρίου, όμως, τα πάθη και οι αδυναμίες των ανθρώπων παραμένουν ίδια. Στις ημέρες μας

δεν έχουν αλλάξει οι αμαρτίες των ανθρώπων, απλά οι προκλήσεις είναι μεγαλύτερες. Ο διάβολος
πολεμά των άνθρωπο με την ίδια μανία και με τα ίδια δόλια μέσα. Αυτό που διαφέρει στην εποχή
μας είναι πως αμαρτίες οι οποίες γίνονταν εν κρυπτώ" τώρα γίνονται φανερά και πολλοί
προσπαθούν να μας πείσουν πως τάχα εμείς είμαστε οπισθοδρομικοί ή συντηρητικοί. Η εποχή μας
δεν έχει φανερώσει κάτι το καινούργιο ως προς την αμαρτία. Η τεχνολογία και ο τρόπος ζωής, μέσα
από τα μέσα που μας προσφέρει η σύγχρονη εποχή, είναι καινούργια, αλλά όχι τα πάθη και οι
αμαρτίες.
Αδελφοί μου, ζούμε σε μία εποχή που οι προκλήσεις και οι επιρροές από την κοινωνία μας
επηρεάζουν πιο εύκολα. Πρέπει καθημερινά να αγωνιζόμαστε και να παραμένουμε εν εγρήγορση
στην ζωή μας για να προσέχουμε να μην πέσουμε στην πλάνη της αμαρτίας και να λέμε "δεν πειράζει
αφού όλοι το κάνουν ας το κάνουμε και εμείς". Θα κλείσω με τη σοφή ρήση του αποστόλου Παύλου,
"ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από καθετί που μολύνει το σώμα και την ψυχή. Ας ζήσουμε μια
άγια ζωή με φόβο Θεού"(Β' Κορ. 17:1).
ΑΜΗΝ

 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 11 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η/2η μέρα Κυριακή- Δευτέρα 08-09/05/16
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ- ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΡΩΜΗ
3η μέρα Τρίτη 10/05/16
ΡΩΜΗ
4η μέρα Τετάρτη 11/05/16
ΡΩΜΗ
5η μέρα Πέμπτη 12/05/16
ΡΩΜΗ-ΠΙΖΑ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
7η μέρα Σάββατο 14/05/16
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΠΑΝΤΟΒΑ
8η μέρα Κυριακή 15/05/16
ΠΑΝΤΟΒΑ- ΒΕΝΕΤΙΑ-ΠΑΝΤΟΒΑ
9η μέρα Δευτέρα 16/05/16
ΠΑΝΤΟΒΑ- ΒΕΡΟΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ-ΠΑΝΤΟΒΑ
10η μέρα Τρίτη 17/05/16
ΠΑΝΤΟΒΑ- ΛΙΜΝΗ ΚΟΜΟ- ΠΑΝΤΟΒΑ
11η μέρα Τετάρτη 18/05/16
ΠΑΝΤΟΒΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ –ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια με την KLM (JFK-AMS-ROM / VCE-AMS-JFK)
 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* αστέρων με πρωινό και γεύμα καθημερινά
 Μεταφορές με πολυτελή πούλμαν
 Ξεναγήσεις, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
 Ελληνόφωνος ξεναγός
 Φόροι αεροδρομίων
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 Αρχηγός – Συνοδός
Δεν Περιλαμβάνονται:
 Είσοδοι σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους
 Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό και προτεινόμενο
 ΤΙΜΗ $2,950 το άτομο.
................................................................................................................................................................

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Κατὰ Ματθαῖον 15:21-28
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς
ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος.
καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων
ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγαζεν αὐτῷ
λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυΐδ· ἡ
θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. ὁ δὲ οὐκ
ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ
μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες·
ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. ὁ
δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς
τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ᾿Ισραήλ. ἡ
δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα·
Κύριε, βοήθει μοι. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ
ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ
βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε·
καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψυχίων
τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν
κυρίων αὐτῶν. τότε ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς
εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις!
γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ
αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
Sunday of the Canaanite
The Gospel according to Matthew 15:21-28
At that time, Jesus went to the district of Tyre
and Sidon. And behold, a Canaanite woman
from that region came out and cried, "Have
mercy on me, O Lord, Son of David; my
daughter is severely possessed by a demon."
But he did not answer her a word. And his
disciples came and begged him, saying, "Send
her away, for she is crying after us." He
answered, "I was sent only to the lost sheep of
the house of Israel." But she came and knelt
before him, saying, "Lord, help me." And he
answered, "It is not fair to take the children's
bread and throw it to the dogs." She said, "Yes,
Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall
from their master's table." Then Jesus answered

her, "O woman, great is your faith! Be it done
for you as you desire." And her daughter was
healed instantly.
Από την Β' Επιστολή Αποστόλου Παύλου
Πρὸς Κορινθίους 6:16-18, 7:1
Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ
Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος,
καθὼς εἶπεν ὁ θεός ὅτι Ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς,
καὶ ἐμπεριπατήσω· καὶ ἔσομαι αὐτῶν θεός,
καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. Διὸ, Ἐξέλθετε ἐκ
μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει κύριος,
καὶ
ἀκαθάρτου
μὴ
ἅπτεσθε·
κἀγὼ
εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα,
καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ
θυγατέρας, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας,
ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ
παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος,
ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ θεοῦ.
St. Paul's Second Letter to the Corinthians
6:16-18; 7:1
Make your vows to the Lord our God and perform
them. Verse: God is known in Judah; his name is
great in Israel.
BRETHREN, you are the temple of the living
God; as God said, "I will live in them and move
among them, and I will be their God, and they
shall be my people. Therefore come out from
them, and be separate from them, says the
Lord, and touch nothing unclean; then I will
welcome you, and I will be a father to you, and
you shall be my sons and daughters, says the
Lord Almighty."
Since we have these promises, beloved, let us
cleanse ourselves from every defilement of
body and spirit, and make holiness perfect in
the fear of God.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου, 2016
Παμφίλιου Μάρτυρος
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παράκληση στα Αγγλικά
6:00-7:00 μ.μ.

Tuesday, February , 16, 2016
Pamphilios the Martyr

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου, 2016
Θεοδώρου Τήρωνος
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00 -10:00π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00 -10:00π.μ.
Μελέτη Αγίας Γραφής
6:00-7:00 μ.μ.
Παράκληση
7:00-8:00 μ.μ.

Wednesday, February 17, 2016
Theodore of Tyro
SAINT DEMETRIOS
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00a.m.
Bible study
6:00-7:00 p.m.
Paraklisis
7:00-8:00 p.m.

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου, 2016
Λέοντος Επισκόπου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00 -10:00π.μ.
Ἐσπερινός
6:00-7:00μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία
8:00 -10:00π.μ.

Saturday, February 20, 2016
Leo the Bishop
SAINT DEMETRIOS
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Vespers
6:00 – 7:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy
8:00-10:00a.m.

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου, 2016
ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Αρχή Τριωδίου)
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1.Όρθρος & Θ. Λειτουργία
2.Θεία Λειτουργία

7:30-10:30π.μ.
10:45-12:30μ.μ.

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία

8:00 -11:00π.μ.

Μνημόσυνα Σαββάτου, Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Μαρίας Ρούσσος
Ζωής Γκιτάκη
Γεωργίου Λεβέντη

SAINT DEMETRIOS

Paraklisis in English

6:00-7:00 p.m.

Sunday, February 21, 2016

Publican and Phasrisee(Triodion Begins)
SAINT DEMETRIOS
1.Οrthros & Divine Liturgy
2.Divine Liturgy
SAINT CATHERINE
Orthros & Divine Liturgy

7:30-10:30 a.m.
10:45-12:30p.m.
8:00-11:00 a.m.

Μνημόσυνα Σαββάτου Κυριακής
Αγία Αικατερίνη
Βασιλείου Κουμπιάδη
Ιωάννου Μπινιάρη
Μαρίας Καρεκλά
Μιχαήλ & Θεοχάρη Βορκά
Παρασκευής Ράλλη
Κυριάκος Χρυσάνθου
Πατήστα Φαρούπου
Ξένιας Γεωργίου
Διαμαντή κούβαρηΓεωργίου Ορφανίδη
Μαρίας Ξενάκη

Family Night
St. Catherine & St. George
Greek Orthodox Church of Astoria
Friday, February 26, 2015 @ 5:30 -7:30 PM

Learn How to Bake Prosforo
An Offering from Us to God for the Divine Liturgy
Small Compline in the Church, Family Activity, Dinner,
Breakout Sessions for adults and youth of all ages!
THIS IS A FREE EVENT
Contact Father Dionysios
to RSVP
frdionysiosk@gmail.com
or 718-726-6734

We are growing in the Faith together through
worship, service, witness and fellowship
one day at a time!
.........................................................................................................................

YOUTH AND COMMUNITY NEWS:

Our 16 teams in the Greek Orthodox
Basketball League are all doing well and proceeding towards the playoffs in March. Our
Parish will be participating in the Direct Archdiocesan District Dance Festival on February
26th (10 to 4 all day) being held at Queens College. Look for future announcements about
our Parish's Oratorical Festival. Last Saturday night our Greek Afternoon School PTA
hosted the best Dance we have had in years! Over 200 people attended with many
members of our youth dancing traditional Greek folklore dances. Bravo to the whole
committee chaired by our President Mrs. Maria Pefanis. Also special kudos to our
Afternoon School and to our beloved principal Mr. Kokkinos, for having the most students
among
ALL
the
afternoon
schools
to
receive
Regents
credit!

February 17 - † Μνήμη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ
Τήρωνος - ῾Ο ῞Αγιος Θεόδωρος ὁ Τήρων καταγόταν ἀπό τό χωριό ᾿Αμάσεια στή Μαύρη
Θάλασσα, πού ὀνομαζόταν Χουμιαλά, καί ἔζησε κατά τούς χρόνους τῶν αὐτοκρατόρων
Μαξιμιανοῦ (286-305 μ.Χ.), Γαλερίου (305-311 μ.Χ.) καί Μαξιμίνου (305-312 μ.Χ.). ᾿Ονομάζεται
Τήρων, διότι κατετάγη στό στράτευμα τῶν Τηρώνων, δηλαδή τῶν νεοσυλλέκτων, διοικούμενο
ὑπό τοῦ πραιπόσιτου Βρίγκα. Διαβλήθηκε στόν πραιπόσιτο ὡς Χριστιανός καί ἐκλήθηκε σέ
ἐξέταση. ᾿Εκεῖ ὁμολόγησε τήν πίστη του στόν Χριστό χωρίς διασταγμό. ῾Ο δοικητής Βρίγκας δέν
θέλησε νά προχωρήσει στή σύλληψη καί τιμωρία τοῦ ῾Αγίου Θεοδώρου, ἀλλά τόν ἄφησε νά
σκεφθεῖ καί νά τοῦ ἀπαντήσει λίγο ἀργότερα. ᾿Επίστευε ὅτι ὁ Θεόδωρος θά ἄλλαζε καί θά
ἐθυσίαζε στά εἴδωλα. ῾Ο Μεγαλομάρτυς ὄχι μόνο παρέμεινε ἀδιάσειστος στήν πίστη του, ἀλλά
ἔκαψε καί τό ναό τῆς μητέρας τῶν θεῶν Ρέας μετά τοῦ εἰδώλου αὐτῆς. ᾿Αμέσως τότε συνελήφθη
καί ρίχτηκε ἀπό τούς εἰδωλολάτρες σέ πυρακτωμένη κάμινο, ὅπου καί ἐτελειώθηκε μαρτυρικά.
῾Η Σύναξη τοῦ ῾Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος ἐτελεῖτο στό ἁγιότατο
Μαρτύριό του, τό ὁποῖο βρισκόταν στήν περιοχή τοῦ Φωρακίου ἤ Σφωρακίου, τό Σάββατο τῆς Αύ
ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, δηλαδή τήν μέρα πού ὁ ῞Αγιος ἔκανε τό θαῦμα τῶν κολλύβων
σώζοντας τόν ὀρθόδοξο λαό ἀπό τά μιασμένα εἰδωλόθυτα, τά ὁποῖα ἐπρόκειτο ἀπό ἄγνοια νά
φάει.

February 19 - † Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῆς ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς ᾿Αθηναίας ῾Η ῾Οσία Φιλοθέη ἐγεννήθηκε τό ἔτος 1522 μ.Χ. στήν τουρκοκρατούμενη τότε ᾿Αθήνα. Οἱ
εὐσεβεῖς γονεῖς της ὀνομάζονταν ῎Αγγελος καί Συρίγα Μπενιζέλου. ῾Η μητέρα της ἦταν στείρα
καί ἀπέκτησε τήν ῾Αγία μετά ἀπό θερμή καί συνεχή προσευχή. ῾Ο Κύριος, πού ἱκανοποιεῖ τό
θέλημα ἐκείνων πού Τόν σέβονται καί Τόν ἀγαποῦν, ἄκουσε τή δέησή της. Καί πράγματι, μιά
μέρα Συρίγα μπῆκε κατά τή συνήθειά της στό ναό τῆς Θεοτόκου γιά νά προσευχηθεῖ καί ἀπό
τόν κόπο τῆς ἔντονης καί ἐπίμονης προσευχῆς τήν ἐπῆρε γιά λίγο ὁ ὕπνος. Τότε ἀκριβῶς εἶδε
ἕνα θαυμαστό ὅραμα. ῞Ενα φῶς ἰσχυρό καί λαμπρό βγῆκε ἀπό τήν εἰκόνα τῆς Θεομήτορος καί
εἰσῆλθε στήν κοιλιά της. ῎Ετσι ἐξύπνησε ἀμέσως καί ἔκρινε ὅτι τό ὅραμα αὐτό σήμαινε τήν
ἱκανοποίηση τοῦ αἰτήματός της. ῎Ετσι καί ἔγινε. ῞Υστερα ἀπό λίγο καιρό Συρίγα ἔμεινε ἔγκυος
καί ἔφερε στόν κόσμο τή μονάκριβη θυγατέρα της. Μαζί μέ τή χριστιανική ἀνατροφή, ἔδωσαν
στή μοναχοκόρη τους καί κάθε δυνατή, γιά τήν ἐποχή ἐκείνη, μόρφωση. ῎Ετσι Ρηγούλα, αὐτό
ἦταν τό ὄνομά της προτοῦ γίνει μοναχή, ὅσο ηὔξανε κατά τή σωματική λικία, τόσο προέκοπτε
καί κατά τήν ψυχή, ὅπως λέει τό συναξάρι της. Σέ λικία 14 χρόνων, οἱ γονεῖς της τήν
ἐπάντρεψαν μέ ἕναν ἀπό τούς ἄρχοντες τῆς ᾿Αθήνας. ᾿Αργότερα, ἀφοῦ ἀπέθαναν οἱ γονεῖς καί
ὁ σύζυγός της, ἦρθε ὥρα νά πραγματοποιήσει ἕνα μεγάλο πόθο της. ᾿Αφιερώνεται ἐξ ὁλοκλήρου
στόν Χριστό, γίνεται μοναχή καί παίρνει τό ὄνομα Φιλοθέη.Κατ ἀρχήν, ὕστερα ἀπό ἐντολή τοῦ
῾Αγίου ᾿Ανδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου τόν ὁποῖο εἶδε σέ ὅραμα, οἰκοδόμησε ἕνα γυναικεῖο
μοναστήρι μέ ἀρκετά κελλιά, στό ὁποῖο καί ἔδωσε τό ὄνομα του ῾Αγίου γιά νά τόν τιμήσει. Στό
μοναστήρι προσέθεσε καί ἄλλα ἀναγκαῖα οἰκοδομήματα καί ἐκτάσεις καί τό ἐπροικοδότησε μέ
μετόχια καί ὑποστατικά, πού ὑπερεπαρκοῦσαν γιά τή διατροφή καί συντήρηση τῶν
μοναζουσῶν. Τό μοναστήρι αὐτό τοῦ ῾Αγίου ᾿Ανδρέου ἐσωζόταν στήν ᾿Αθήνα, μέ τή Χάρη τοῦ
Θεοῦ, ἐπί πολλά ἔτη μετά τήν κοίμηση τῆς ῾Αγίας καί ἦταν πλουτισμένο ὄχι μόνο μέ
ὑποστατικά καί διάφορα μετόχια, ἀλλά καί μέ πολυειδή χρυσοΰφαντα ἱερατικά ἄμφια καί
σκεύη, ἀπαραίτητα γιά τίς ἐτήσιες ἱερές τελετές καί ἀγρυπνίες. Προπαντός ὅμως τό μοναστήρι
σεμνυνόταν καί ἐγκαλλωπιζόταν μέ τό θησαυρό τοῦ τιμίου καί ἁγίου λειψάνου τῆς ῾Αγίας, τό

ὁποῖο ἦταν ἀποθησαυρισμένο καί ἀποτεθειμένο στό δεξιό μέρος τοῦ ῾Ιεροῦ Βήματος, ὅπου καί τό
ἀσπάζονταν μέ εὐλάβεια ὅλοι οἱ Χριστιανοί. Τό τίμιο λείψανο τῆς ῾Αγίας ἐ- σκορποῦσε εὐωδία,
γεγονός πού ἀποτελοῦσε ἐμφανή μαρτυρία καί ἀπόδειξη τῆς ἁγιότητος αὐτῆς. Τό παράδειγμά
της, λοιπόν, νά ἀφιερωθεῖ στόν Χριστό, τό ἀκολουθοῦν καί ἄλλες νέες. Σέ λίγο διάστημα, μονή
ἔφθασε νά ἔχει διακόσιες ἀδελφές. ῾Η μονή τῆς ῾Οσίας Φιλοθέης γίνεται πραγματικό λιμάνι.
᾿Εκεῖ βρίσκουν προστασία ὅλοι οἱ ταλαιπωρημένοι ἀπό τή σκλαβιά. ᾿Εκεῖ οἱ ἄρρωστοι βρίσκουν
θεραπεία, οἱ πεινασμένοι τροφή, οἱ γέροντες στήριγμα καί τά ὀρφανά στοργή. ῾Η ῾Οσία, παρά
τίς ἀντιδράσεις τῶν Τούρκων, οἰκοδομεῖ διάφορα φιλανθρωπικά ἱδρύματα, νοσηλευτήρια,
ὀρφανοτροφεῖα, «σχολεῖα διά τούς παῖδας τῶν ᾿Αθηναίων, διά ν ἀνοίξῃ τούς ὀφθαλμούς αὐτῶν
πρός τήν παράδοσιν καί τήν δόξαν τῶν προγόνων των». Πρωτοστατεῖ σέ ὅλα αὐτά τά ἔργα
γουμένη Φιλοθέη. Διδάσκει μέ τά λόγια καί μέ τή ζωή της. Στηρίζει τούς πονεμένους σκλάβους
μέ τήν προσευχή της. ᾿Ιδιαίτερες εἶναι οἱ φροντίδες της γιά νά σώσει ἀπό τόν ἐξισλαμισμό ἤ τήν
ἁρπαγή τῶν Τούρκων τίς νέες ῾Ελληνίδες. Εἴκοσι μέρες μετά ἀπό τήν κοίμηση τῆς ῾Αγίας, ὁ
τάφος της εὐωδίαζε. ᾿Ακόμη, ὅταν μετά ἀπό ἕνα ἔτος ἔγινε ἀνακομιδή, τό τίμιο λείψανό της
βρέθηκε σῶο καί ἀκέραιο. ᾿Επιπλέον ἦταν γεμάτο μέ εὐωδιαστό μύρο, τρανή καί λαμπρή
ἀπόδειξη τῆς θεάρεστης καί ἐνάρετης πολιτείας της, πρός δόξα καί αἶνο τοῦ Θεοῦ καί καύχημα
τῆς πίστεώς μας. Τό ἱερό λείψανό της βρίσκεται σήμερα στό Μητροπολιτικό Ναό τῶν ᾿ΑθηνVN
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