
 

 

 

Ένας νέος πήγε σ ‘ έναν σοφό γέροντα και τον παρακάλεσε θερµά: 

-Πώς είναι ο Θεός;Υπάρχει Θεός; Ειπέ µου, σε παρακαλώ! Εσύ το πιστεύεις ότι 

υπάρχει Θεός;  

-Και βέβαια το πιστεύω, του απάντησε ο γέροντας. 

-Και ότι ο Θεός δηµιούργησε τον κόσµο, το 

πιστεύεις κι αυτό; 

-Και βέβαια, το πιστεύω.  
-Εσύ, του απάντησε σοβαρά και ξερά ο 

γέροντας. 

Ο νεαρός σοκαρίστηκε µε την απάντηση του 

γέροντα. Τον ρώτησε και πάλι λοιπόν: 

-Γέροντα, εγώ σε ρωτάω σοβαρά, του είπε. 

Κι εσύ µου λες πως εγώ έφτιαξα το Θεό. 

-Μα κι εγώ σοβαρά σου µιλάω, του απάντησε ο γέροντας. Πολύ σοβαρά. Και πρόσεξε 

γιατί. Εσύ µ’ όλ’ αυτά που µε ρωτάς, δείχνεις πως δεν ψάχνεις να βρεις το Θεό όπως 

είναι. Εσύ ψάχνεις να βρεις έναν Θεό όπως τον θέλεις εσύ, όπως τον φαντάζεσαι εσύ, 

κοµµένον στα µέτρα σου. Αυτόν τον Θεό λοιπόν θα τον έχεις φτιάξει εσύ. Δεν θα είναι ο 

αληθινός Θεός. Και πρόσθεσε ο άγιος αυτός γέροντας: 

-Ψάξε να βρεις τον αληθινό Θεό, παιδί µου. Να Τον δεχτείς όπως είναι. Μην Τον 

θέλεις όπως εσύ τον φαντάζεσαι. Προσπάθησε να γίνεις εσύ όπως σε θέλει ο Θεός. 

Προσπάθησε να Τον καταλάβεις όπως είναι. Και ν’ αγαπήσεις το θέληµά Του, όπως είναι. 

 

 
    «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν 
παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα 
ποῦ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, 
ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά.  
    Καταπάνω σ' αὐτοὺς πού θέλουνε τὴν 
Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα 
λουλούδι χωρὶς μυρουδιά».  
                

Φώτης ὁ Κόντογλου 

          
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 /4/13 
ώρα 7.30 µ.µ-12.30 ν. 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ  

για τον 
ΑΚΑΘΙΣΤΟ 

ΥΜΝΟ 

ΤΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΜΑΣ 

 

    

                                             24 και 25 Μαρτίου 

                              Όλοι την σημαία 

στα μπαλκόνια μας 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι.ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ (πρωί)Θ.Λειτουργία,  
5.00 µ.µ Κατανυκτικός 
Εσπερινός. 
•∆ΕΥΤΕΡΑ,ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ  

5.00 µ.µ Το Μεγάλο   
Απόδειπνο. 
•ΤΕΤΑΡΤΗ 5.00 µ.µ  
και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  7.00 π.µ  
Η Προηγιασµένη Θ.Λειτουργία,  
7.30 µ.µ Οι Χαιρετισµοί της 
Παναγίας µας.  

•ΣΑΒΒΑΤΟ (πρωί) Θ.Λειτουργία 
µε κόλλυβα,  
5.00 µ.µ ο Εσπερινός. 

««««Προσέλθετε…» 



Φταίμε όλοι… 
 

     «... Καί ξαφνικά ένα πρωί, βρεθήκαµε νά 

επιλέγουν άλλοι γιά µας... Ξαφνικά διαπιστώσαµε δη 

είµαστε ύπό κατοχή- κοιτάς καί λες που είναι ή 

Ελλάδα; Που είναι οι Έλληνες; Ποιοί µάς πούλησαν; 

Ποιοί µάς αγόρασαν; Βιώνοντας ένα σκληρό παιχνίδι 

πίσω από τήν πλάτη µας καί πάντα εις βάρος µας... 

Βλέπουµε πώς δέν είµαστε άµοιροι της τύχης µας... 

Φταίµε όλοι... (διότι) καταργήσαµε τόν Θεό... Στήν θέση τής ’Εκκλησίας βάλαµε τίς 

στοές, αντικαταστήσαµε τό Γάµο µέ συµβολαιογραφική πράξι... Τήν Μάνα µέ τήν 

τηλεόραση... τά παιδιά µέ τά σκυλιά... τόν πνευµατικό µέ τά µέντιουµ (καί τόν 
ψυχολόγο), τήν Λειτουργία µέ κολυµβητήρια, φροντιστήρια, τήν προσευχή µέ 

γιόγκα, τήν Νηστεία µέ δίαιτες καί τον Χριστόν µέ τον χρυσό... (Ετσι) άδειασε ή 

ψυχή µας...  

      Αδελφοί µου οµοιοπαθείς καί σνµπένητες ή κρίση ή µεγάλη δέν είναι πού δέν 

ευηµερούµε, είναι πού δέν µετανοούµε... ∆έν είναι ή οφειλή των δανείων, είναι 

ή οφειλή των δακρύων... Πάµε ολοταχώς πρός τά πίσω...πού µυρίζει λιβάνι, 
πρόσφορο... καντήλι... σαραντα-λείτουργα...Προσκοµιδή… νερά 

άγιασµένα... πόρτες ασφαλισµένες µέ τό σηµείο τον Σταυρού άπό τήν 

λαµπάδα τής Ανάστασης. ’Εσύ άπελπισµένε αδελφέ... πίστεψε µε... δέν υπάρχει 

άβυσσος, γιατί υπάρχει Παναγία... Καµιά άβυσσος δέν θά ρυθµίζει τή ζωή 

µας... Σήκω έχεις µάνα... Η Παναγιά θά ’ρθεί καί τήν άβυσσο Παράδεισο θά κάνει 

καί σέ έξοδο τό αδιέξοδο θά αναδείξει... Πίστεψέ µε έχει χιλιάδες φορές 

ξαναγίνει...» 
«Έν µέσω κρίσης» της Μαρίας Μονρζά 

 

 

ΜΕΓΑΛΗ  ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ  
 

ερίοδος αγώνα είναι η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. 
Περίοδος αγώνα πνευµατικού. Μας καλεί η Αγία µας 
Εκκλησία σε προσευχή, σε νηστεία, σε εγρήγορση. Μας 
δείχνει το δρόµο που οδηγεί από το Γολγοθά στην 

Ανάσταση, από την πτώση στην ανύψωση, από την αµαρτία στην 
σωτηρία. Όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, τον έπλασε για να 
είναι παντοτινά ενωµένος µαζί Του, για να κοινωνεί την αγάπη του 
Θεού και να λαµβάνει διαρκώς από τον ∆ηµιουργό την ζωή και 
την τελειότητα. ∆υστυχώς όµως, ο πρώτος εκείνος άνθρωπος, ο 
Αδάµ, παρήκουσε την µία και µοναδική εντολή του Θεού, 
προτίµησε να γευτεί τον απαγορευµένο καρπό και στη συνέχεια, 
δηλητηριασµένος από το µικρόβιο της αµαρτίας, εκδιώχθηκε από 
τον Παράδεισο 
     Κι έπειτα, όπως µας περιγράφει ένα θαυµάσιο τροπάριο των ηµερών, έκατσε ο Αδάµ 
απέναντι από τον κλειστό και σφραγισµένο πλέον Παράδεισο, και ατενίζοντας αυτό που µε 
την παρακοή του είχε χάσει, έκλαψε πικρά, γιατί τότε πλέον είχε αντιληφθεί το µέγεθος της 

αµαρτίας που είχε διαπράξει.Όλοι µας είµαστε εξόριστοι από τον 
Παράδεισο, εξαιτίας αυτής της πρώτης αµαρτίας. Όλοι µας λοιπόν 
έχουµε ένα κοινό σκοπό: να κατοικήσουµε και πάλι στον 
Παράδεισο. Ο αγώνας εποµένως του Χριστιανού είναι αγώνας µε 
στόχο τον Παράδεισο. Και τα σηµεία του αγώνα µας είναι η 
καθαρότητα του βίου, η απόκτηση των αρετών, η προσέγγιση του 
Θεού µέσα από την Μυστηριακή ζωή. Ειδικά όµως αυτή την 
περίοδο, την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, η Εκκλησία µας 
µάς ωθεί να αγωνιστούµε εντονότερα, να προσπαθήσουµε 
περισσότερο, να αναθερµάνουµε το ζήλο µας, να ζήσουµε όλο το 
Μυστήριο της Θείας Οικονοµίας, ώστε κι εµείς, µαζί µε τον 
Αναστηµένο Ιησού Χριστό, να πορευθούµε προς τον Πατέρα!  

     Γι αυτό λοιπόν, την περίοδο αυτή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ασκούµαστε 
µε την νηστεία, ώστε να περιορίσουµε και να πειθαρχήσουµε τον εαυτό µας. Με τον τρόπο 
αυτό της νηστείας ισχυροποιούµε τη θέλησή µας και µαθαίνουµε να αντιστεκόµαστε στις 
προκλήσεις και τις επιθυµίες των πειρασµών, µαθαίνουµε να κυριαρχούµε πάνω στα πάθη 
µας, να τα περιορίζουµε και σιγά - σιγά να τα εξορίζουµε από µέσα µας. 
    Άλλο όπλο της Σαρακοστής είναι και η εντονότερη προσευχή, η ατοµική και η 
Μυστηριακή στην εκκλησία. Η προσευχή είναι επικοινωνία µε τον Θεό, συνοµιλία µαζί 
Του. Τη στιγµή της προσευχής η καρδιά µας και ο νους µας φεύγει από τα γήινα και 
ταξιδεύει στο χώρο του πνεύµατος. Ο άνθρωπος που προσεύχεται αντλεί δύναµη και 
κουράγιο από την προσευχή, για να µπορέσει να αντισταθεί στο ρεύµα του κόσµου που µας 
περιτριγυρίζει, και να συνεχίσει τον πνευµατικό του αγώνα. Προσευχή λοιπόν εντονότερη 
αυτή την περίοδο, τόσο µόνοι µας, όσο και στην εκκλησία, µε τους Χαιρετισµούς, τα 
Απόδειπνα, τις Προηγιασµένες Θείες Λειτουργίες. 
     Την νηστεία και την προσευχή συνοδεύει η καλλιέργεια των αρετών. Αυτή η περίοδος 
είναι η καταλληλότερη για να προσπαθήσουµε πιο εντατικά για την απόκτηση των αρετών. 
Η ελεηµοσύνη προς τον πλησίον που έχει την ανάγκη µας, η φιλανθρωπία που δεν γίνεται 
για επίδειξη και αυτοέπαινο, η ταπείνωση που υψώνει τον άνθρωπο, η αληθινή, γνήσια 
αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους, η πραότητα, η 
εγκράτεια, η σωφροσύνη, είναι άνθη πνευµατικά που οφείλουµε 
να φυτέψουµε και να καλλιεργήσουµε µέσα µας. Μόνο τότε θα 
µπορέσουµε να δεχθούµε µέσα µας τον Θεό και να ζήσουµε την 
χαρά της Αναστάσεως, αυτού του µεγάλου γεγονότος που 
εορτάζουµε µε το πέρας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. 
    Ας αγωνιστούµε, λοιπόν. Ας αγωνιστούµε µε µεγαλύτερη 
προθυµία και ένταση, µε την νηστεία, την προσευχή, την 
Μυστηριακή ζωή, την µελέτη του Ευαγγελίου, µε την 
αγαθοσύνη και την καλλιέργεια των αρετών. Ας αγωνιστούµε 
για να τελειοποιήσουµε τους εαυτούς µας και να καθαριστούµε 
από κάθε ρύπο πνευµατικό που λεκιάζει το ένδυµα της ψυχής 
µας. Ας αγωνιστούµε κι ας τρέξουµε για να συναντήσουµε τον 
Κύριό µας Ιησού Χριστό. Γιατί η Μεγάλη Τεσσαρακοστή δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η 
µεγάλη συνάντηση του Θεού και του ανθρώπου. Είναι το σηµείο στο οποίο ο Θεός, 
ταπεινούµενος θυσιάζεται για µας, προσφέρει θυσία τον Υιό Του, λύτρο για τις αµαρτίες µας, 
και συναντά τον άνθρωπο, εµάς, όλους µαζί και τον καθένα µας ξεχωριστά, που 
ανυψώνουµε το πνεύµα και την διάνοιά µας για να Τον συναντήσουµε και να οδηγηθούµε 
από Αυτόν στην Ουράνια Πατρίδα, τον χαµένο Παράδεισο.                                π.Χ.Β 
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