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Προσπάθησε να ζωγραφίσεις την εικόνα που βλέπεις.
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Γιορτάζει η ΠαναγιάΓιορτάζει η ΠαναγιάΓιορτάζει η ΠαναγιάΓιορτάζει η Παναγιά

γιορτάζει κι’ η Πατρίδα!
 

Η 25 Μαρτίου είναι ημέρα χαράς και γιορτής με διπλή σημασία γι

τους Έλληνες. Είναι θρησκευτική και Εθνική γιορτή μαζί.

Είναι ΕΘΝΙΚΗ

και τον αγώνα των σκλαβωμένων Ελλήνων για να 

ελευθερώσουν την Πατρίδα μας από τον ζυγό της 

 

 

 

 

Είναι ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ γιατί όλοι εμείς οι Χριστιανοί 

γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας.
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γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας. 



 

 

 Η  Ζήλεια. 
 

Εἶναι μεγάλο κακό ἡ ζήλεια, παιδιά! Μ

κλέβει τή χαρά μας, μᾶς κάνει ἄνω κάτω, μ

νευρικούς, κακούς καί δύστροπους. Σκεφθ

Ἑβραῖοι ἀπό τή ζήλεια τους ἔφθασαν στό σημε

σταυρώσουν τόν Χριστό!  

& Τί εἶναι, λοιπόν, ἡ 

Ζήλεια εἶναι τό δυσάρεστο συναίσθημα πού 

νιώθει κανείς ἀπέναντι σέ κάποιον πού πλεονεκτε

πού ἐπιτυγχάνει κάτι ἀξιόλογο ἤ κατέχει κάτι πού δέν ἔχει ὁ ἴδιος. 

κατέχεται ἀπό ζήλεια ἐπιθυμεῖ κάτι πού ἀνήκει σέ ἄλλον καί α

λυπᾶται, νά φθονεῖ καί νά θέλει τό κακό τοῦ ἄλλου.  

& Πῶς συμπεριφέρεται ὁ ζηλιάρης σ’ αὐτόν πού ζηλεύει;

Κοροϊδεύει, κατηγορεῖ, συκοφαντεῖ, ψάχνει εὐκαιρία νά τόν ταπεινώσει. 

Καί ὁ ἴδιος ὁ ζηλιάρης γίνεται ἀντιπαθητικός, βλάπτει τόν ἑαυτό του. 

& Ποιό εἶναι τό φάρμακο τῆς ζήλειας; 

Ἡ λύση εἶναι νά ἐξετάσουμε τήν καρδιά μας, τόν χαρακτήρα μας. Πάντα 

ὑπάρχει κάποιος λόγος πού ἡ ζήλεια μᾶς βασανίζει. Πολύ πιθανό νά ε

ἄλλο πού κρύβεται πίσω ἀπό τήν ζήλεια. Μπορεῖ νά εἶναι ὁ φόβος, 

ἤ κάποιο αἴσθημα κατωτερότητας. Ἄς ζητᾶμε ἀπό τό Θεό μέ προσευχή νά 

καθαρίζει τό μυαλό καί τήν καρδιά μας ἀπό σκέψεις ζήλειας καί φθόνου καί νά 

μᾶς γεμίζει μέ σκέψεις χαρᾶς καί ἀγάπης. Ἐπίσης ἄς σκεφτόμαστε πόσο μικροί 

καί ἁμαρτωλοί εἴμαστε μπροστά στό Θεό καί πώς ὅτι ἔχουμε τό 

Ἐκεῖνον.  

Ποτέ νά μή μᾶς περάσει ἡ σκέψη ὅτι ὁ 

Θεός μᾶς ἀδικεῖ, διότι προίκισε τόν καθένα 

μας μέ τόσα χαρίσματα καί ἱκανότητες ὅσες 

μᾶς χρειαζόντουσαν, σύμφωνα μέ τό μέτρο 

τῆς σοφίας καί τῆς δικαίας κρίσης Του! Αὐτό 

πού πρέπει νά κάνουμε ἐμεῖς εἶναι νά 

καλλιεργοῦμε τά χαρίσματά μας γιά τή δόξα 

τοῦ Θεοῦ καί τελικά γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς 

μας καί νά ποθοῦμε μόνο τά πνευματικά 

χαρίσματα, ὅπως εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ πίστη, ἡ ἁγιότητα. (Ι.Μ.Μ) 
 

∆ιώχνω τή ζήλεια ἀπ’ τήν καρδιά καί ἀγαπῶ ὅλα τά παιδιά
 
 

ζήλεια, παιδιά! Μᾶς 

νω κάτω, μᾶς κάνει 

νευρικούς, κακούς καί δύστροπους. Σκεφθῆτε ὅτι οἱ 

φθασαν στό σημεῖο νά 

ἡ ζήλεια; 

ναι τό δυσάρεστο συναίσθημα πού 

πέναντι σέ κάποιον πού πλεονεκτεῖ ἤ 

διος. Ἐκεῖνος πού 

λλον καί αὐτό τόν κάνει νά 

τόν πού ζηλεύει; 

καιρία νά τόν ταπεινώσει. 

αυτό του.  

ξετάσουμε τήν καρδιά μας, τόν χαρακτήρα μας. Πάντα 

ς βασανίζει. Πολύ πιθανό νά εἶναι κάτι 

φόβος, ἡ ὑπερηφάνεια 

πό τό Θεό μέ προσευχή νά 

πό σκέψεις ζήλειας καί φθόνου καί νά 

ς σκεφτόμαστε πόσο μικροί 

χουμε τό ὀφείλουμε μόνο σ’ 

λα τά παιδιά!  

 
 

Με την ευκαιρία της Εθνικής 

μας Εορτής.
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