
 

Μακάρι νὰ µᾶς πάρη ὁ Θεὸς σὲ τέτοιες
 

Στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπου τὰ σώµατα 

σκληραίνονται οὔτε παγώνουν, ἀλλ

χρῶµα, ποὺ εἶχαν ἐν τῇ ζωῇ, εἶναι

θέαµα νὰ φύγης στὴν ἐκκλησία, ἢ

προσευχόµενος, ἢ στὸ πατάκι γονατιστός

Ἅγιο Σεραφεὶµ τοῦ Σάρωφ καὶ ὅλους

Ἁγίους,  ποὺ ἔφυγαν σὲ παρόµοιες στιγµές.  Ἐπίσης, εἶναι πολ

φύγωµε γιὰ τὴν ἄλλη ζωή, τὴν ὥρα ποὺ δουλεύοµε  καὶ εἴµαστε

καὶ ἱδρωµένοι ἀπὸ τὸ διακόνηµά µας, ἢ τὴν ὥρα ποὺ γυρίζοµε

συζήτησι, στὴν ὁποία εἴπαµε τὸ «ναὶ» στὸν ἀδελφό µας καὶ

σεβασµό µας στὴν θεοπλάστη εἰκόνα  τοῦ µεγάλου Θεοῦ. Μακάρι ν

ὁ Θεὸς σὲ τέτοιες στιγµές.                   Ἀρχιµ.Αἰµιλιανοῦ το

 

 

Ανοίξαμε τίς πύλες τῆς ψυχῆς καί καρδι
 

          Ὁ Θεός ἐπέτρεψε, νά μᾶς ἀπογοητεύσει ἡ Εὐρώπη 

ἐκεῖ πού στηρίξαμε «τήν πᾶσαν ἐλπίδα» μας, στά 

οἰκονομικά, γιά νά εἶναι εὐκολότερη ἡ ἀφύπνισή μας. 

Ξεχάσαμε τόν Θεόν τῶν Πατέρων ἡμῶν καί πιστεύουμε 

στήν ἀπολυτοποιημένη «ἀξία» τοῦ οἰκονομισμοῦ....  

        Δέν ἀνοίξαμε καμμιά κερκόπορτα, ἀλλά τίς πύλες 

τῆς ψυχῆς καί καρδιᾶς μας, γιά νά μᾶς ἀλλοτριώσει καί 

νά μᾶς συντρίψει ἡ σημερινή Δύση. Εὐτυχῶς ὃμως ὑπάρχει -εἶναι βέβαιο

τοῦ Μακρυγιάννη... 

         Σ’ αὐτήν ἀνήκουν ὃσοι σημερινοί 

μένουμε πιστοί στήν Ὀρθοδοξία τ

τόν Σωτήρα μας Κύριον ‘Ιησοῦ

          Οἱ ἀληθινοί πατερικοί καί 

μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μας, θά 

Ἒθνος, σέ κάποιο νέο ’21, ὃταν 

                            π.Γεώργιος Μεταλληνός

 

 
τέτοιες στιγµές 

 τῶν µοναχῶν δὲν 

λλὰ διατηροῦν τὸ 

ναι χαρµονῆς 

ἢ στὸ σκαµνάκι 

γονατιστός, σὰν τὸν 

λους τοὺς ἄλλους 

πολὺ ὡραῖα νὰ 

µαστε κουρασµένοι 

γυρίζοµε ἀπὸ µιὰ 

ὶ δείξαµε ἔτσι τὸν 

Μακάρι νὰ µᾶς πάρη 

τοῦ Σιµωνοπετρίτου 

ς καί καρδιᾶς μας! 

ναι βέβαιο- καί ἡ «μαγιά» 

σοι σημερινοί Ἑλληνες 

ρθοδοξία τῶν Ἁγίων μας, καί 

ῦν Χριστόν.  

ληθινοί πατερικοί καί Ὀρθόδοξοι. Αὐτοί 

μας, θά ἀναστήσουν τό 

ταν ὁ Θεός τό ἐπιτρέψει...                                                                      

π.Γεώργιος Μεταλληνός 
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∆εν είναι σηµαντικό να έχουµε το Χριστό µέσα µας;

 
ο γνώρισµα της Μεγάλης Σαρακοστής δεν είναι 
µόνο η νηστεία αλλά και η προσευχή και η 
συχνότερη συµµετοχή στη Θεία Κοινωνία. Πώς 

αλλιώς θα γινόταν άλλωστε, αφού είναι το «στάδιο των 
αρετών»; Όταν κανείς αγωνίζεται για να πετύχει κάτι 
µεγάλο, χρειάζεται εφόδια, δυνάµεις. Κι όσο πιο 
σπουδαίος και σηµαντικός είναι ο στόχος, τόσο και οι 
ενισχύσεις θα πρέπει να είναι σηµαντικές. Την περίοδο 
της Μ. Σαρακοστής καλούµαστε να πορευτούµε πιο δυναµικά από το θάνατο τής 
αµαρτίας στη ζωή του Θεού. Αυτή η αλλαγή, η µετάβαση, ονοµάζεται, στη γλώσσα της 
Εκκλησίας, µετάνοια. Άλλο η µεταµέλεια κι άλλο η µετάνοια. Το πρώτο σηµαίνει 
συνειδητοποίηση του λάθους, το δεύτερο αλλαγή νοοτροπίας. Το πρώτο αναγκαίο για 
το δεύτερο αλλά δεν σηµαίνει ότι πάντα οδηγεί στη µετάνοια, που είνα
πορεία προς την ατέλευτη τελειότητα, που είναι το γνώρισµα κάθε χριστιανού για όλη 
τη ζωή του και κυρίως για την Εκκλησιαστική περίοδο που διανύουµε.
          Επειδή στην πορεία της Μ. Σαρακοστής είναι απαραίτητη η συµπόρευση του 
Θεού µας, η συµµετοχή µας στη Θεία Κοινωνία γίνεται πηγή Ζωής. Γιατί η Θεία 
Κοινωνία δεν είναι βραβείο για την όποια πιθανή αρετή µας, δεν είναι επιβράβευση 
του αγώνα µας, αλλά είναι «εις άφεσιν αµαρτιών και ζωήν αιώνιον». Γι’ αυτό, όσο πιο 
συχνά συµµετέχει κανείς τόσο πιο πολλή αίσθηση έχει της αφέσεως των αµαρτιών του 
και της αιωνίου ζωής, εφόσον η «αιώνια ζωή» είναι, κατά το λόγο του Κυρίου, η 
εµπειρική γνώση του Θεού (Ιω. 17,3).Την περίοδο της Μ. Σαρακοστής τελούνται τρεις 
λειτουργίες: Του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόµου, του Μεγάλου Βασιλείου και των 
Προηγιασµένων ∆ώρων. Η πρώτη, που είναι η πιο γνωστή, τελείται κάθε Σάββατο και 
την Κυριακή των Βαΐων. Η δεύτερη, τις πέντε Κυριακές της Μ. Σαρακοστής, τη Μ. 
Πέµπτη και το Μ. Σάββατο. Των Προηγιασµένων ∆ώρων, τελείται συ
και Παρασκευή αλλά µπορεί και να τελεστεί από ∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή µόνο τη 
Μ. Σαρακοστή. 
         Ο λόγος που τελείται η λειτουργία των Προηγιασµένων, είναι γιατί η περίοδος 
αυτή έχει πένθιµο χαρακτήρα – γι’ αυτό και η νηστεία. Η κανονική 
του Χρυσοστόµου και του Βασιλείου, έχει χαρούµενο χαρακτήρα, εφόσον 
επαναλαµβάνεται η ζωή του Χριστού. Ενώ στην Προηγιασµένη, είναι αγιασµένος ο 
άρτος και ο οίνος από την προηγούµενη κανονική Λειτουργία, γι’ αυτό και λέγεται των 
Προηγιασµένων ∆ώρων.Έτσι τη Μ. Σαρακοστή, που ’ναι κατεξοχήν περίοδος µετάνοιας, 

ο Χριστός, µε τη συχνή Θεία Κοινωνία, γίνεται 
συνοδοιπόρος, «βοηθός και σκεπαστής», οικείος και Κύριός 
µας, ανάλογα µε τη δεκτικότητα και τη µετάνοια του 
καθενός. Αλήθεια, µέσα στον κυκεώνα που ζούµε, µε τις 
αντιπαλότητες, τα συµφέροντα, τα πάθη και τα µίση του 
κόσµου, δεν είναι σηµαντικό να έχουµε το Χριστό µέσα 
µας; ∆εν είναι ωραίο το Φως Του να γεµίσει την ύπαρξή 
µας και να γινόµαστε και ’µεις για τους γύρω µας ένα κερί 
που θα δείχνει την εικόνα Του; Το εύχοµαι!

 

π. Ανδρέας Αγαθοκλέους 

Τ

∆εν είναι σηµαντικό να έχουµε το Χριστό µέσα µας; 

της Μ. Σαρακοστής καλούµαστε να πορευτούµε πιο δυναµικά από το θάνατο τής 
ση, ονοµάζεται, στη γλώσσα της 

Εκκλησίας, µετάνοια. Άλλο η µεταµέλεια κι άλλο η µετάνοια. Το πρώτο σηµαίνει 
συνειδητοποίηση του λάθους, το δεύτερο αλλαγή νοοτροπίας. Το πρώτο αναγκαίο για 
το δεύτερο αλλά δεν σηµαίνει ότι πάντα οδηγεί στη µετάνοια, που είναι µια συνεχής 
πορεία προς την ατέλευτη τελειότητα, που είναι το γνώρισµα κάθε χριστιανού για όλη 
τη ζωή του και κυρίως για την Εκκλησιαστική περίοδο που διανύουµε. 

πειδή στην πορεία της Μ. Σαρακοστής είναι απαραίτητη η συµπόρευση του 
συµµετοχή µας στη Θεία Κοινωνία γίνεται πηγή Ζωής. Γιατί η Θεία 

Κοινωνία δεν είναι βραβείο για την όποια πιθανή αρετή µας, δεν είναι επιβράβευση 
του αγώνα µας, αλλά είναι «εις άφεσιν αµαρτιών και ζωήν αιώνιον». Γι’ αυτό, όσο πιο 

σο πιο πολλή αίσθηση έχει της αφέσεως των αµαρτιών του 
και της αιωνίου ζωής, εφόσον η «αιώνια ζωή» είναι, κατά το λόγο του Κυρίου, η 
εµπειρική γνώση του Θεού (Ιω. 17,3).Την περίοδο της Μ. Σαρακοστής τελούνται τρεις 

όµου, του Μεγάλου Βασιλείου και των 
Προηγιασµένων ∆ώρων. Η πρώτη, που είναι η πιο γνωστή, τελείται κάθε Σάββατο και 
την Κυριακή των Βαΐων. Η δεύτερη, τις πέντε Κυριακές της Μ. Σαρακοστής, τη Μ. 
Πέµπτη και το Μ. Σάββατο. Των Προηγιασµένων ∆ώρων, τελείται συνήθως Τετάρτη 
και Παρασκευή αλλά µπορεί και να τελεστεί από ∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή µόνο τη 

λόγος που τελείται η λειτουργία των Προηγιασµένων, είναι γιατί η περίοδος 
γι’ αυτό και η νηστεία. Η κανονική Λειτουργία, όπως 

του Χρυσοστόµου και του Βασιλείου, έχει χαρούµενο χαρακτήρα, εφόσον 
επαναλαµβάνεται η ζωή του Χριστού. Ενώ στην Προηγιασµένη, είναι αγιασµένος ο 
άρτος και ο οίνος από την προηγούµενη κανονική Λειτουργία, γι’ αυτό και λέγεται των 

νων ∆ώρων.Έτσι τη Μ. Σαρακοστή, που ’ναι κατεξοχήν περίοδος µετάνοιας, 
ο Χριστός, µε τη συχνή Θεία Κοινωνία, γίνεται 
συνοδοιπόρος, «βοηθός και σκεπαστής», οικείος και Κύριός 
µας, ανάλογα µε τη δεκτικότητα και τη µετάνοια του 

εώνα που ζούµε, µε τις 
αντιπαλότητες, τα συµφέροντα, τα πάθη και τα µίση του 
κόσµου, δεν είναι σηµαντικό να έχουµε το Χριστό µέσα 
µας; ∆εν είναι ωραίο το Φως Του να γεµίσει την ύπαρξή 
µας και να γινόµαστε και ’µεις για τους γύρω µας ένα κερί 

την εικόνα Του; Το εύχοµαι! 

H κάθε βραδυὰ τῶν Χαιρετισµ
        Ἀνοιξιάτικο ἀπόβραδο µὲ τὴ εὐωδιαστ

σιµώνει, νὰ µυρώνει τὸν τόπο καὶ τὶς ψυχές

ἀπὸ τὸ µοσχοθυµίαµα, ποὺ συνοδεύει α

ὁποῖα καὶ Τῆς προσφέρουµε. Τὰ προσφέρουµε, στ

ἀπόβραδα τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆ

Σαββατοκύριακο. Λίγο µετὰ ἀπὸ τὴν ντυµένη στ

δηλαδή, στὸ σύνορο ἐκείνων τῶν ἱεροκατάνυκτων στιγµ

λίγο τὶς ψυχές ἀπὸ τὸ πένθος τῆς κάθε Σαρακοστιαν

Της ν᾿ ἀνοίξουµε λίγο τὴ θύρα τοῦ ἐλέους Του γι

τὴν προσφέρουν οἱ Θεῖες Λειτουργίες το

         Γι᾿ αὐτὸ κι ἡ κάθε βραδυὰ 

εὐκαιρία γιὰ ἀνανέωση τῆς εὐεργεσίας πο

τῆς Νηστείας, µεριµνᾶ γιὰ τὸν κόσµο. Ὅ

«σκέπη [γίνεται] καὶ προστασία κι ἀ

προσφέρουµε, µαζὶ µὲ τὰ δάκρυα τῆς εὐγνωµοσύνης µας, τ

πολὺ καλὰ πὼς αὐτὴ ἡ χαρὰ ἐπιστρέφεται κα

τούτου, ἀλλὰ τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας, 

στοὺς πιστούς Της: «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε

         Τῆς καταθέτουµε, λοιπόν, τὸν ταπεινό µας χαιρετισµό,

εἶναι ἡ θύρα ποὺ µᾶς εἰσάγει στὸ magnum mysterium. Τ

τὸ µέγα καὶ ἱερὸ Μυστήριο, ποὺ εἶναι τῆς σωτηρίας µας τ

Ἐκείνη τὴν ἄχραντη ἡµέρα τοῦ Θείου Της Ε

σχέδιο τῆς Οἰκονοµίας Του µὲ τὴ φωτειν

γένοιτό µοι κατὰ τὸ ρῆµα σου»(Λουκ.1, 38) Λόγος, πο

ἀνθρώπου, ποὺ ἐκφράζεται ὡς ὑπόσχεση 

Ἔξοδο το

Αἴγυπτο τ

Παράδεισο,

εἶναι

Βασιλείας»

Πῶ

εὐεργεσίες Της, 

θυµίαµα κα

αὐτ

θεοφιλέστατες βραδυ

Σαρακοστ

ἀπύθµενη χαρά, 

ξεκιν

νὰ 

χαρ
                    

ν Χαιρετισµῶν 
ωδιαστὴ ἀνάσα τῆς νύχτας ποὺ 

ψυχές µας. Εὐωδιὰζει κι ὁ ναὸς 

συνοδεύει αὐτὰ τὰ ἀτέλειωτα «Χαῖρε», τὰ 

προσφέρουµε, στὰ πάντερπνα αὐτὰ τ᾿ 

ῆς, λίγο πρὶν ἀνατείλει τὸ 

ν ντυµένη στὰ µώβ Προηγιασµένη. Τὰ προσφέρουµε 

εροκατάνυκτων στιγµῶν, ὅπου καλούµεθα νὰ ξεδιπλώσουµε 

ε Σαρακοστιανῆς Ἑβδοµάδος, καὶ µὲ κλειδὶ τὴν Χάρη 

λέους Του γιὰ ν’ ἀνασάνουµε Ἀναστάσιµη αὔρα, ποὺ µᾶς 

ες Λειτουργίες τοῦ Σαββατοκύριακου. 

 τῶν Χαιρετισµῶν µέσα στὴν Σαρακοστὴ εἶναι µιὰ 

εργεσίας ποὺ νοιώθουµε γιὰ Ἐκείνη. Γιατὶ κι ἐδῶ, στὸν καιρὸ 

Ὅπως πάντα δηλαδή. Μεριµνᾶ καὶ τοῦ συµπαρίσταται 

ἀντίληψις καὶ καύχηµα». Ἔτσι, µὲ συγκίνηση τῆς 

γνωµοσύνης µας, τὰ ἀτέλειωτα «Χαῖρε», γνωρίζοντας 

πιστρέφεται καὶ σὲ µᾶς. Κι εἶναι αὐτὴ ἡ χαρά, ὄχι τοῦ κόσµου 

κκλησίας, ἡ Ὁποία διὰ στόµατος τοῦ Ἀποστόλου Της εὔχεται 

πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε» (Φιλιπ. 4,4 ). 

ν ταπεινό µας χαιρετισµό, γιατὶ γνωρίζουµε ὅτι ὄντως 

magnum mysterium. Τῆς Θείας Ἐναθρωπήσεως τοῦ Λόγου 

ς σωτηρίας µας τὸ κεφάλαιο. Μυστήριο ποὺ ξεκίνησε 

Θείου Της Εὐαγγελισµοῦ µὲ τὴν ἀφιέρωσή Της στὸ Θεῖο 

φωτεινὴ κι ἁγνὴ τὴν ἔκφραση: «Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· 

(Λουκ.1, 38) Λόγος, ποὺ γίνεται θεµέλιο τῆς σωτηρίας τοῦ 

πόσχεση ἀπὸ ἄνθρωπο πρὸς τὸ Θεό. Ὑπόσχεση γιὰ µιὰν νέα 

ξοδο τοῦ περιούσιου λαοῦ Του ἀπὸ τὴ νοητὴ τὴν 

γυπτο τῆς αἰχµαλωσίας καὶ τῆς ἁµαρτίας, στὸν 

Παράδεισο, «δι’ ἧς ἠνοίχθη», ἀφοῦ Ἐκείνη 

ναι «ἡ κλείς τῆς Χριστοῦ 
Βασιλείας» καὶ «Παραδείσου θυρῶν  ἀνοικτήριον». 

ῶς, λοιπόν, νὰ µὴν ἀφήσουµε τὴ χαρά µας γιὰ τὶς 

εργεσίες Της, ὥστε νὰ γίνει ἑσπερινὸ πανευῶδες 

θυµίαµα καὶ νὰ ἀνεβεῖ σιµά Της; Τῆς τὴ χρωστοῦµε 

τὴ τὴ χαρὰ, ποὺ ἀπολαµβάνουµε αὐτὲς τὶς 

θεοφιλέστατες βραδυὲς τῆς κάθε Παρασκευῆς τῆς Μ. 

Σαρακοστῆς. Γιατὶ µᾶς προετοιµάζει γιὰ τὴν ἄλλη, τὴν 

πύθµενη χαρά, ἐκείνη τῆς Ἀναστάσεως. Τὴ χαρὰ ποὺ 

ξεκινᾶ ἀπὸ ἕνα µαρτύριο κι ἕνα θάνατο: Ποὺ δὲν πρέπει 

 λησµονοῦµε ὅτι, «ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ  τοῦ Σταυροῦ, 

χαρὰ  ἐν ὅλῳ τῷ κόσµῳ». Κι ἔτσι δὲν εἶναι;                                                                             
                    π. Κων/νος Ν. Καλλιανός 


