
    Aληθινή ταπείνωση….
 

      «…Σηµάδια και γνωρίσµατα εκείνου που έχει την
ταπείνωση
θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι 
αµαρτωλότερος απ’ όλους 
τους αµαρτωλούς
έκανε 
µπροστά στο Θεό.
µέµφεται τον εαυτό του
κάθε ευκαιρία και σε κάθε 
τόπο και σε κάθε πράξη... 
Το να µην κατηγορήσει 
κάποιον
υπάρχει πάνω στη γη κάποιος 
αισχρότερος
…αµελέστε
επαινεί
όλους πάντοτε.

κατακρίνει ή να εξευτελίσει ή να κακολογήσει ποτέ κάποιον. 
Το να σιωπά πάντοτε και να µη λέει κάτι χωρίς εντολή ή 
επιτακτική ανάγκη ….να µιλά ή να απαντά ατάραχα 
και σπάνια σαν να εξαναγκάζεται και 
µιλήσει. Το να µη µετρά τον εαυτό του
Το να µη φιλονικήσει µε κάποιον …αλλά αν λέει σωστά να 
λέει και ο ίδιος, ναι. Αν όµως λέει λαθεµένα, να λέει εσύ 
ξέρεις! Το να έχει υπακοή και να απεχθάνεται το θέληµά 
τουσαν καταστρεπτικό πράγµα. Το να έχει πάντοτ
του στραµµένο κάτω. Το να έχει µπροστά
θάνατο. Το να µη λέει λόγια ανώφελα
να λέει ψέµατα. Το να µην αντιµιλά 
υποµένει µε χαρά τις προσβολές, 
τιµωρίες. 
     Το να µισήσει την ανάπαυση και να αγαπήσει τον 
κόπο. Και το να µην παροργίσει κάποιον ή να πληγώσει τη 
συνείδηση κάποιου.… είναι µακάριος εκείνος που τα 
έχει, διότι από εδώ έγινε σπίτι και ναό
ο Θεός κατοίκησε µέσα του και έγινε κληρονόµος της 
βασιλείας των ουρανών!» 
                              Άγιος Εφραίµ ο Σύρος

 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ  

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ  

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016   ΩΡΑ 3.00 µ.µ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

§ 5.00 µ.µ: «Εικονική ξενάγηση στην Αγιά Σοφιά –

1500 χρόνια ιστορίας»  

§ 7.00 µ.µ Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ιλίου.

 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ 

ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 

   ※Προηγιασµένη 
Θεία Λειτουργία 
(Τετάρτη 5.00 µ.µ και 
Παρασκευή 7.00 ̟.µ),   

※ Όρθρος, Ώρες  
Εσ̟ερινός (Κάθε ̟ρωί)  

※Κατανυκτικός 
Εσ̟ερινός (Κυριακή 

5.00 µ.µ)  

※Μεγάλο Α̟όδει̟νο 
(∆ευτέρα,Τρίτη, Πέµ̟τη 
5.00 µ.µ) 

※Χαιρετισµοί της 
Θεοτόκου (Παρασκευή 
7.30 µ.µ)  

※Κυριακάτικη Θεία 
Λειτουργία (6.45̟.µ - 
10.00 ̟.µ) 

 

ληθινή ταπείνωση….  

«…Σηµάδια και γνωρίσµατα εκείνου που έχει την αληθινή 
ταπείνωση είναι αυτά: Το να 
θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι 
αµαρτωλότερος απ’ όλους 
τους αµαρτωλούς και δεν 

 κανένα καλό 
µπροστά στο Θεό. Το να 
µέµφεται τον εαυτό του σε 
κάθε ευκαιρία και σε κάθε 
τόπο και σε κάθε πράξη... 

να µην κατηγορήσει 
κάποιον ούτε να νοµίζει ότι 
υπάρχει πάνω στη γη κάποιος 
αισχρότερος απ’ αυτόν ή 
…αµελέστερος, αλλά να τους 
επαινεί και να τους δοξάζει 
όλους πάντοτε. Το να µην 

κατακρίνει ή να εξευτελίσει ή να κακολογήσει ποτέ κάποιον. 
και να µη λέει κάτι χωρίς εντολή ή 

επιτακτική ανάγκη ….να µιλά ή να απαντά ατάραχα και ήσυχα 
 να ντρέπεται να 

να µη µετρά τον εαυτό του σε κάτι.  
µε κάποιον …αλλά αν λέει σωστά να 

λέει και ο ίδιος, ναι. Αν όµως λέει λαθεµένα, να λέει εσύ 
απεχθάνεται το θέληµά 

σαν καταστρεπτικό πράγµα. Το να έχει πάντοτε το βλέµµα 
Το να έχει µπροστά στα µάτια του το 

να µη λέει λόγια ανώφελα ή να µιλά ανόητα ή 
 στον µεγαλύτερο. Το να 
 τους εξευτελισµούς, τις 

να µισήσει την ανάπαυση και να αγαπήσει τον 
Και το να µην παροργίσει κάποιον ή να πληγώσει τη 

… είναι µακάριος εκείνος που τα 
διότι από εδώ έγινε σπίτι και ναός του Θεού! Και 

και έγινε κληρονόµος της 

Άγιος Εφραίµ ο Σύρος 

στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ιλίου. 
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       Η ανάγνωση στην Εκκλησία της ευαγγελικής 

περικοπής µε θέµα την παραβολή του Τελώνη και του 

Φαρισαίου σηµατοδοτεί την έναρξη της κατανυκτικής 

περιόδου του Τριωδίου. Το όνοµα της οφείλεται στο 

αντίστοιχο λειτουργικό βιβλίο που µπαίνει σε χρήση στα 

αναλόγια µέχρι και το Μ. Σάββατο. Αυτή την λειτουργική περίοδο οι χριστιανοί καλούνται να 

προετοιµαστούν για την πιο σηµαντική εορτή του ορθόδοξου εορτολογίου το Πάσχα. Μια 

προσεκτική µατιά στους ψαλλόµενους ύµνους αυτής της περιόδου και η εµβάθυνση στα νοήµατα 

τους αποτελεί φωτεινό µονοπάτι για να επανακαθορίσουµε την σχέση µας µε τον Θεό. Είναι ένα 

νέο ξεκίνηµα για την πνευµατική µας ζωή µέσα στον λειτουργικό χρόνο και µια θαυµάσια ευκαιρία 

για να χαρούµε την εν Χριστώ ζωή δίνοντας ελπίδα και νόηµα στην ζωή µας.

       «Μὴ προσευξώµεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί· ὁ γὰρ ὑψῶν ἑαυτ

ταπεινωθῶµεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, τελωνικῶς διὰ νηστείας κράζοντες· 

Θεός, τοῖς ἁµαρτωλοῖς». Η ερµηνεία αυτού του ύµνου είναι ότι καλούµαστε να βάλουµε ένα γερό 

θεµέλιο για να οικοδοµήσουµε σε στέρεη βάση την πνευµατική µας ζωή. Αυτή είναι η ταπείνωση. 

Τι σηµαίνει αυτό; Να πάρουµε παράδειγµα τον Τελώνη όταν προσευχόµαστε. Να έχουµε δηλαδή 

συναίσθηση της αµαρτίας µας. Μην ξεγελάµε τον εαυτό µας αν έχουµε κάποιες κοινωνικές 

αρετές για τις οποίες µας εγκωµιάζουν οι άνθρωποι. Στην Βασιλεία του Θεού η αλαζονεία και η 

έπαρση όπως την εκφράζει ο Φαρισαίος δεν έχουν καµία θέση. Η αγάπη του Θεού εκδηλώνεται

όταν έχουµε ταπεινό φρόνηµα, επίγνωση του κακού µας εαυτού και διάθεση µετανοίας.

       «Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι, Φαρισαῖον δικαιοῦντα ἑαυτὸν κατέκρινας Κύριε, κα

µετριοπαθήσαντα, καὶ στεναγµοῖς ἱλασµὸν αἰτούµενον, ἐδικαίωσας· ο

µεγαλόφρονας λογισµούς, καὶ τὰς συντετριµµένας καρδίας, οὐκ ἐξουθενε

σοὶ προσπίπτοµεν, ἐν ταπεινώσει, τῷ παθόντι δι᾽ ἡµᾶς· Παράσχου τ

ἔλεος». Η ερµηνεία αυτού του ύµνου είναι τονίζει µε έµφαση να µην έχουµε λογισµούς 

υπερηφάνειας ούτε για εµάς ούτε για κάποιον άνθρωπο. Αν προσευχόµαστε, αν νηστεύουµε, αν 

εκκλησιαζόµαστε, αν κάνουµε ελεηµοσύνη, αν έχουµε µια κοινωνική θέση και χαίρουµε εκτίµηση 

από όλους όπως ο Φαρισαίος αλλά έχουµε µέσα στην καρδιά µας έπαρση για όλα αυτά τότε δεν 

µετέχουµε της αγάπης του Θεού. Δυστυχώς ο εγωισµός δεν µας επιτρέπει να συνοµιλούµε µε 

ειλικρίνεια µε τον Θεό, ποτέ δεν θα προκόψουµε πνευµατικά όσο µας διακατέχει η εγ

Πρέπει να παραδειγµατιστούµε από τον Τελώνη και στην αρχή του πνευµατικού µας αγώνα να 

έχουµε διάθεση µετάνοιας, ειλικρίνεια και ταπείνωση µπροστά στο Θεό.Το Τριώδιο µας 

προετοιµάζει για το κορυφαίο γεγονός της εν Χριστώ ζωής, την ανάσταση που νοηµ

ζωή µας. Βήµα βήµα µπαίνουµε στο στάδιο της πνευµατικής ζωής. Με αυτή την ενδεικτική 

αναφορά από την υµνολογία της πρώτης Κυριακής του Τριωδίου ας παραδειγµατιστούµε και να 

κάνουµε µια καλή αρχή βάζοντας θεµέλιο λίθο την αρετή της ταπείνωσης.

Δηµήτριος Τζαφέρης-Θεολόγος 

     «Υπάρχουν τρεις 
τρόποι για να 
κερδίσουμε τη σωτη-
ρία μας. 

      Ο πρώτος, να μην 
αμαρτάνουμε. 

    Ο δεύτερος, να  
δείχνουμε ειλικρινή 
μετάνοια. 

   Ο τρίτος, αν δεν 
μετανοήσουμε πρα-
γματικά, να υπομεί-
νουμε τις συμφορές 
που θα μας βρουν» 

 

Άγιος Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος 

 

ανάγνωση στην Εκκλησία της ευαγγελικής 

περικοπής µε θέµα την παραβολή του Τελώνη και του 

Φαρισαίου σηµατοδοτεί την έναρξη της κατανυκτικής 

περιόδου του Τριωδίου. Το όνοµα της οφείλεται στο 

αντίστοιχο λειτουργικό βιβλίο που µπαίνει σε χρήση στα 

χρι και το Μ. Σάββατο. Αυτή την λειτουργική περίοδο οι χριστιανοί καλούνται να 

προετοιµαστούν για την πιο σηµαντική εορτή του ορθόδοξου εορτολογίου το Πάσχα. Μια 

προσεκτική µατιά στους ψαλλόµενους ύµνους αυτής της περιόδου και η εµβάθυνση στα νοήµατα 

αποτελεί φωτεινό µονοπάτι για να επανακαθορίσουµε την σχέση µας µε τον Θεό. Είναι ένα 

νέο ξεκίνηµα για την πνευµατική µας ζωή µέσα στον λειτουργικό χρόνο και µια θαυµάσια ευκαιρία 

για να χαρούµε την εν Χριστώ ζωή δίνοντας ελπίδα και νόηµα στην ζωή µας. 

αυτὸν ταπεινωθήσεται· 

νηστείας κράζοντες· Ἱλάσθητι ἡµῖν ὁ 

Η ερµηνεία αυτού του ύµνου είναι ότι καλούµαστε να βάλουµε ένα γερό 

θεµέλιο για να οικοδοµήσουµε σε στέρεη βάση την πνευµατική µας ζωή. Αυτή είναι η ταπείνωση. 

Τι σηµαίνει αυτό; Να πάρουµε παράδειγµα τον Τελώνη όταν προσευχόµαστε. Να έχουµε δηλαδή 

ση της αµαρτίας µας. Μην ξεγελάµε τον εαυτό µας αν έχουµε κάποιες κοινωνικές 

αρετές για τις οποίες µας εγκωµιάζουν οι άνθρωποι. Στην Βασιλεία του Θεού η αλαζονεία και η 

έπαρση όπως την εκφράζει ο Φαρισαίος δεν έχουν καµία θέση. Η αγάπη του Θεού εκδηλώνεται 

όταν έχουµε ταπεινό φρόνηµα, επίγνωση του κακού µας εαυτού και διάθεση µετανοίας. 

ν κατέκρινας Κύριε, καὶ Τελώνην 

δικαίωσας· οὐ γὰρ προσίεσαι, τοὺς 

ξουθενεῖς· διὸ καὶ ἡµεῖς 

ς· Παράσχου τὴν ἄφεσιν καὶ τὸ µέγα 

Η ερµηνεία αυτού του ύµνου είναι τονίζει µε έµφαση να µην έχουµε λογισµούς 

υπερηφάνειας ούτε για εµάς ούτε για κάποιον άνθρωπο. Αν προσευχόµαστε, αν νηστεύουµε, αν 

εκκλησιαζόµαστε, αν κάνουµε ελεηµοσύνη, αν έχουµε µια κοινωνική θέση και χαίρουµε εκτίµηση 

πό όλους όπως ο Φαρισαίος αλλά έχουµε µέσα στην καρδιά µας έπαρση για όλα αυτά τότε δεν 

µετέχουµε της αγάπης του Θεού. Δυστυχώς ο εγωισµός δεν µας επιτρέπει να συνοµιλούµε µε 

ειλικρίνεια µε τον Θεό, ποτέ δεν θα προκόψουµε πνευµατικά όσο µας διακατέχει η εγωισµός. 

Πρέπει να παραδειγµατιστούµε από τον Τελώνη και στην αρχή του πνευµατικού µας αγώνα να 

έχουµε διάθεση µετάνοιας, ειλικρίνεια και ταπείνωση µπροστά στο Θεό.Το Τριώδιο µας 

προετοιµάζει για το κορυφαίο γεγονός της εν Χριστώ ζωής, την ανάσταση που νοηµατοδοτεί την 

ζωή µας. Βήµα βήµα µπαίνουµε στο στάδιο της πνευµατικής ζωής. Με αυτή την ενδεικτική 

αναφορά από την υµνολογία της πρώτης Κυριακής του Τριωδίου ας παραδειγµατιστούµε και να 

κάνουµε µια καλή αρχή βάζοντας θεµέλιο λίθο την αρετή της ταπείνωσης.                           

 

     

       Μερικές φορές 

κούρασης, ή νεύρων, 

 που νιώθεις 

αδικαιολόγητα. 

Μα κάνε λίγο υποµονή. 

λίγο, όταν ηρεµίσει, 

και συγγνώµη,  και θα νιώθει µεγάλη ευγνωµοσύνη 

 καρδιά. Και σίγουρα,  θα 'ρθετε 

πάνω της και τα κάτω της.                      

                  

 

Ε̟ισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του Ναού µας

Η ̟αρουσία της Ενορίας
µας στο διαδίκτυο

 

 

ερικές φορές  ο άνθρωπός σου,  λόγω 

κούρασης, ή νεύρων,  ξεσπά πάνω σου. Είναι οι στιγµές 

που νιώθεις  ότι αδικείσαι κατάφωρα, κι 

λόγητα.  Και σε πνίγει το δίκιο. Οκ.  Έχεις δίκιο. 

Μα κάνε λίγο υποµονή.  Και θα δεις ότι µετά από 

όταν ηρεµίσει,  θα σ' αγαπάει πιο πολύ,  ίσως πει 

και θα νιώθει µεγάλη ευγνωµοσύνη  για τη µεγάλη σου 

θα 'ρθετε  πιο κοντά. Και η ζωή κυλάει  µε τα 

                            

                  π. Ανδρέας Κονάνος 

 
Ε̟ισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα του Ναού µας. 
 

Η ̟αρουσία της Ενορίας 
µας στο διαδίκτυο. 

 
 

www.inagiounikolaoutouneou.gr 
 

 

    Τρίτη 1η Μαρτίου 2016 

8.00 µ.µ-12.30 ν. 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ  
Για τον  Άγιο  Νικόλαο  

                τον Πλανά 


