
 
� Τί εἶναι Τεσσαρακοστή; 

Εἶναι µία πένθιµη ἐκκλησιαστική περίοδος πού διαρκεῖ ἑπτά 
κατά τήν ὁποία κοιτµε περισσότερο τόν ἐσωτερικό µας κόσµο. Μία πνευ
µατική περίοδος περισσότερης προσευχᾹς, µελέτης καί αὐτοκριτικ

� Γιατί νηστεύουµε; 
Νηστεύουµε γιά νά ἔχουµε περισσότερη δύναµη γιά πνευµατικό 
Νηστεύουµε διότι εἴµαστε λυπηµένοι γιά τά λάθη κάι τίς ἀδυναµίες µας.

� Τί ἄλλο µποροῦµε νά κάνουµε τήν Τεσσαρακοστή;
Νά πηγαίνουµε στήν Ἐκκλησία καί τίς καθηµερινές. Στό Μεγάλο 
κάθε ἀπόγευµα ἀπό ∆ευτέρα µέχρι Πέµπτη. Στήν Προηγιασµένη Θεία Λει
τουργία κάθε Τετάρτη (ἀπόγευµα) καί Παρασκευή (πρωΐ). Στούς Χαιρετισµούς
τᾹς Παναγίας µας κάθε Παρασκευή. Στήν Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία.
Νά ἐξοµολογηθοῦµε. Νά µετέχουµε συχνότερα στήν Θεία Κοινωνία.

�Τί προσδοκοῦµε ἀπό τήν Τεσσαρακοστή;
Κάνοντας αὐτοέλεγχο καί πλησιάζοντας τόν Θεό περισσότερο νά γίνουµε
καλύτεροι ἀπό πρίν. Μετά τήν πένθιµη περίοδο τᾹς Σαρακοστ
χαρούµενη ἡµέρα τᾹς Ἀναστάσεως γιατί µετά τόν Γολγοθ ὅ
Ἀνάσταση. 

� Ὠφελεῖ ἤ βλάπτει ἡ νηστεία; 
Ποτέ καί πουθενά δέν ἀκούστηκε πώς ἀρρώστησε κάποιος ἐπειδή νήστεψε.
Εἶναι µία «συνταγή» ἡ νηστεία πού λειτουργεῖ µέ ἐπιτυχία α
∆έν εἶναι δυνατόν νά προτρέπει ἡ Ἐκκλησία µας σέ κάτι πού µπορε
βλαβερό γιά τήν ὑγεία µας. 
Ἡ νηστεία βοηθ ἀφάνταστα στήν πνευµατική ζωή φτάνει νά ε
ὁλόκληρου τοῦ σώµατος καί ὄχι µόνο τοῦ στοµαχιοῦ µας... 

�Τί µποροῦµε νά τρῶµε καί τί ὄχι; 
Μποροῦµε νά τρῶµε χταπόδι, σουπιές, γαρίδες, καλαµάρια, ταραµά κ.λπ.,
ὄσπρια, δηµητριακά, ζυµαρικά (πού δέν περιέχουν βούτυρο ἤ
φροῦτα, ξηρούς καρπούς, γλυκίσµατα κ.ἄ.∆έν µποροῦµε νά τρ
(παρά µόνο τοῦ Εὐαγγελισµοῦ καί τῶν Βαΐων), γαλακτοκοµικά, α
τά εἴδη πού περιέχουν τά παραπάνω (τυρόπιττες, 
σοκολάτες, χυλοπίττες κ.ἄ. 
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7.30 �.� – 12.30 �. 

πτά ἑβδοµάδες καί 
σωτερικό µας κόσµο. Μία πνευ- 

τοκριτικᾹς. 

χουµε περισσότερη δύναµη γιά πνευµατικό ἀγώνα. 
δυναµίες µας. 

µε νά κάνουµε τήν Τεσσαρακοστή; 
κκλησία καί τίς καθηµερινές. Στό Μεγάλο Ἀπόδειπνο 

πό ∆ευτέρα µέχρι Πέµπτη. Στήν Προηγιασµένη Θεία Λει- 
πόγευµα) καί Παρασκευή (πρωΐ). Στούς Χαιρετισµούς 

ς Παναγίας µας κάθε Παρασκευή. Στήν Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. 
α Κοινωνία. 

πό τήν Τεσσαρακοστή; 
τοέλεγχο καί πλησιάζοντας τόν Θεό περισσότερο νά γίνουµε 

ς ΣαρακοστᾹς περιµένουµε τήν 
ὅλων µας ἔρχεται ἡ 

πειδή νήστεψε. 
πιτυχία αἰῶνες τώρα. 

κκλησία µας σέ κάτι πού µπορεῖ νά εἶναι 

φάνταστα στήν πνευµατική ζωή φτάνει νά εἶναι νηστεία 
 

χταπόδι, σουπιές, γαρίδες, καλαµάρια, ταραµά κ.λπ., 
ἤ αὐγό), 

µε νά τρῶµε κρέας, ψάρι 
ν Βαΐων), γαλακτοκοµικά, αὐγά καί ὅλα 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Μηνια�α �κδοση του Ιερο� ενοριακο� Ναο�

 Α γ � ο υ  Ν ι κ ο λ � ο υ  τ ο υ  Ν  ο υ  Θ η β � ν
  Τηλ.& 

WWW.INAgiouNikolaouTouNeou

ΕΤΟΣ  ΙΒ΄ • ΜΑΡΤΙΟΣ    2014  
 

 
 
 
 
 
 

Μηνια�α �κδοση του Ιερο� ενοριακο� Ναο� 

Ν ι κ ο λ � ο υ  τ ο υ  Ν  ο υ  Θ η β � ν 
Τηλ.& fax 2262024282 

INAgiouNikolaouTouNeou.gr • Ε-mail: osiomnikolaos@gmail.com 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ    2014  • ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 116 



Η ευκαιρία  της Σαρακοστής….. 

       Τα στοιχεία τα κύρια της Σαρακοστής είναι η προσευχή 

και η νηστεία. Η προσευχή προϋποθέτει την πίστη. Ένας µη 

προσευχόµενος είναι αβοήθητος, ανασφαλής, τυφλός και 

µόνος.Δένεται µε τη γη, την ύλη, δεν γνωρίζει να πετά ψηλά, 

να σελαγίζει στους ουρανούς, να έχει απαραίτητη ουράνια 

συνδροµή. Είναι µαγνητισµένος, δεµένος, προσκολληµένος στα 

φθαρτά γήινα. Δεν ξαγγιστρώνεται εύκολα. Προσπαθεί να 

θησαυρίζει στη γη. Αναζητά συνεχώς ηδονές, για να τον χαροποιήσουν, αλλά µάλλον 

οδύνη του δίνουν. Λυπηρό και αξιοθρήνητο να ψάχνει τη χαρά στη λάσπη.Η ανάβαση 

στον ουρανό ξεκινά µε τη µεταµέλεια, την ειλικρινή µετάνοια, την κατανυκτική συντριβή. 

Αξίζει να νιώσει ότι δεν πλάστηκε για το χώµα. Η εµπάθεια δεν χαροποιεί αληθινά. Η 

προσκόλληση στο ενθάδε είναι σοβαρό λάθος και έχει κόστος µε πικρές συνέπειες. Να 

ανέβεις πιο ψηλά από τα ορώµενα δεν είναι ακατόρθωτο. Είναι εφικτό για όλους. Αρκεί 

να το θελήσουν, να το αγαπήσουν. Στην αρχή είµαστε διστακτικοί, δειλοί, φοβισµένοι, 

δεν θέλουµε να το ρισκάρουµε. 

      Μάλιστα το θεωρούµε άπιαστο, παράξενο, αφύσικο, ακατόρθωτο, πάντως όχι για 

µας. Νοµίζουµε πως είναι ανεπίτρεπτο και ανόσιο παιχνίδι, ότι είµαστε πολύ αµαρτωλοί 

για κάτι τέτοιο. Η προσευχή δεν είναι µόνο για τους αγίους. Αν όµως 

προσεύχεται σεµνά και ταπεινά, αρχίζει να γλυκαίνεται η καρδιά του, να φωτίζεται, να 

ενισχύεται και να αναπαύεται. Αισθάνεται ότι αξίζει να προσεύχεται. Νιώθει ευφροσύνη, 

αγαλλίαση, ασφάλεια, ενδυνάµωση και παρηγοριά. Κατανοεί ότι είναι µεγάλη ανάγ

ψυχής του, φυσική κίνηση, λειτουργία ένθεη. Γίνεται αγαθή συνήθεια και όχι τυπική 

πράξη. Καθηµερινό εντρύφηµα και δώρο. Όπως το σώµα θέλει καθηµερινή τροφή, για να 

συντηρηθεί, έτσι και η αθάνατη ψυχή µας. 

      Δεν µπορεί κάποιος να αγαπά το Θεό και να µη συνδέεται µαζί του, να µη 

συνοµιλεί και προσεύχεται. Πάντοτε τον συλλογίζεται και τον επικαλείται. Η µνήµη του 

Θεού είναι µία προσευχή. Μνηµονεύεις τον αγαπώµενο και χαίρεσαι. Η θεία επίκληση 

είναι αφορµή µεγάλης χαράς, ειρήνης και ευλογίας.Δίχως την προσευχή η ψυχή µένει 

άπνοη, αδύναµη, νοσηρή. Η προσευχή δίνει πνευµατική υγεία, ισορροπία, διάκριση, 

φώτιση, αγιασµό. Η προσευχή τον θωρακίζει κατά της αµαρτίας. Ο προσευχόµενος έχει 

πιάσει κουβέντα µε το Θεό και δεν ασχολείται µε µάταια πράγµατα. Μαθαί

ταπείνωση, την πραότητα, την απλότητα και την αγάπη. Ο προσευχόµενος είναι αγαπητό 

τέκνο του Θεού. Ένα µεγάλο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Είναι η προσευχή. Η 

παρούσα περίοδος της Σαρακοστής είναι µία έκτακτη ευκαιρία να µάθουµε να 

προσευχόµαστε αληθινά.                                                       Του Γέροντος π.Μωυσέως του Αγιορείτου

θησαυρίζει στη γη. Αναζητά συνεχώς ηδονές, για να τον χαροποιήσουν, αλλά µάλλον 

οδύνη του δίνουν. Λυπηρό και αξιοθρήνητο να ψάχνει τη χαρά στη λάσπη.Η ανάβαση 

στον ουρανό ξεκινά µε τη µεταµέλεια, την ειλικρινή µετάνοια, την κατανυκτική συντριβή. 

Αξίζει να νιώσει ότι δεν πλάστηκε για το χώµα. Η εµπάθεια δεν χαροποιεί αληθινά. Η 

ληση στο ενθάδε είναι σοβαρό λάθος και έχει κόστος µε πικρές συνέπειες. Να 

ανέβεις πιο ψηλά από τα ορώµενα δεν είναι ακατόρθωτο. Είναι εφικτό για όλους. Αρκεί 

να το θελήσουν, να το αγαπήσουν. Στην αρχή είµαστε διστακτικοί, δειλοί, φοβισµένοι, 

, παράξενο, αφύσικο, ακατόρθωτο, πάντως όχι για 

µας. Νοµίζουµε πως είναι ανεπίτρεπτο και ανόσιο παιχνίδι, ότι είµαστε πολύ αµαρτωλοί 

για κάτι τέτοιο. Η προσευχή δεν είναι µόνο για τους αγίους. Αν όµως κάποιος 

προσεύχεται σεµνά και ταπεινά, αρχίζει να γλυκαίνεται η καρδιά του, να φωτίζεται, να 

ενισχύεται και να αναπαύεται. Αισθάνεται ότι αξίζει να προσεύχεται. Νιώθει ευφροσύνη, 

αγαλλίαση, ασφάλεια, ενδυνάµωση και παρηγοριά. Κατανοεί ότι είναι µεγάλη ανάγκη της 

ψυχής του, φυσική κίνηση, λειτουργία ένθεη. Γίνεται αγαθή συνήθεια και όχι τυπική 

πράξη. Καθηµερινό εντρύφηµα και δώρο. Όπως το σώµα θέλει καθηµερινή τροφή, για να 

να µη συνδέεται µαζί του, να µη 

συνοµιλεί και προσεύχεται. Πάντοτε τον συλλογίζεται και τον επικαλείται. Η µνήµη του 

Θεού είναι µία προσευχή. Μνηµονεύεις τον αγαπώµενο και χαίρεσαι. Η θεία επίκληση 

ν προσευχή η ψυχή µένει 

άπνοη, αδύναµη, νοσηρή. Η προσευχή δίνει πνευµατική υγεία, ισορροπία, διάκριση, 

φώτιση, αγιασµό. Η προσευχή τον θωρακίζει κατά της αµαρτίας. Ο προσευχόµενος έχει 

πιάσει κουβέντα µε το Θεό και δεν ασχολείται µε µάταια πράγµατα. Μαθαίνει την 

ταπείνωση, την πραότητα, την απλότητα και την αγάπη. Ο προσευχόµενος είναι αγαπητό 

τέκνο του Θεού. Ένα µεγάλο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Είναι η προσευχή. Η 

παρούσα περίοδος της Σαρακοστής είναι µία έκτακτη ευκαιρία να µάθουµε να 

Του Γέροντος π.Μωυσέως του Αγιορείτου 

                                   

Σας ελέγχει η συνείδηση, ε̟ειδή κάνετε ̟ολύ βιαστικά την ̟ροσευχή σας
και είναι εύλογο. Γιατί υ̟ακούτε στον εχθρό Εκείνος είναι ̟ου σας
̟αρακινεί: «Γρήγορα… ̟ιο γρήγορα…». Η βιαστική ̟ροσευχή δεν έχει
̟νευµατικό καρ̟ό. Βάλτε, λοι̟όν, κανόνα στον εαυτό σας να µη βιάζεστε
Να ̟ροσεύχεστε έτσι, ώστε ούτε µια λέξη να µην ̟ροφέρουν τα χείλη σας
̟ου να µην την κατανοεί ο νους σας και να µην τη βιώνει η καρδιά σας

    Πρέ̟ει να ριχθείτε σ’ αυτόν τον αγώνα µε α̟οφασιστικότητα στρατιωτική Και όταν ο εχθρός
σας ψιθυρίζει, «Κάνε τούτο ή εκείνο», εσείς να του α̟οκρίνεστε
χρειάζοµαι. Φύγε α̟ό δω!». Την ψυχή την τρέφει µόνο η ̟ροσευχή Η δική σας ̟ροσευχή όµως
είναι ε̟ιφανειακή, όχι ουσιαστική. Γι’ αυτό η ψυχή σας µένει ανικανο̟οίητη ̟εινασµένη

Έτσι πρέπει νὰ ἀσπαζόµαστε τ

       Ρώτησαν τον Μακαριστό π.Παίσιο: 

στενοχωρηµένη, πῶς θ

Καὶ µόνον τὸ κεφάλι σου ν

Κᾶνε τὸ κελλί σου σὰν 

θὰ βρίσκεις µέσα σ

        - Μερικὲς φορές, Γέροντα, κατ

εἰκόνες. Εἶναι σωστό; 

τὶς εἰκόνες: Νὰ ξεχειλίζει 

Παναγία καὶ τοὺς Ἁγίους, καὶ νὰ πέφτουµε , ν

Η πίστη χρειάζεται για τα απίστευτα.

«Η πίστη του Χριστιανού δοκιµάζεται µε την Ανάσταση του Χριστού 

σαν το χρυσάφι στο χωνευτήρι.  Απ’ όλο το Ευαγγέλιο, η Ανάσταση 

του Χριστού είναι το πλέον απίστευτο πράγµα, ολότελα απαράδεχτο 

από το λογικό µας, αληθινό µαρτύριο για δαύτο. Μα ίσα ίσα, επειδ

είναι ένα πράγµα ολότελα απίστευτο, για τούτο χρειάζεται ολόκληρη 

η πίστη µας για να το πιστέψουµε.  

Εµείς οι άνθρωποι λέµε συχνά πως έχουµε πίστη, αλλά την έχουµε 

µοναχά για όσα είναι πιστευτά απ’ το µυαλό µας. Αλλά τότε, δεν χρειάζεται η πίστη, αφού φτ

λογική. Η πίστη χρειάζεται για τα απίστευτα. Ευκολόπιστος είναι µονάχα ο ταπεινός ο Χριστιανός 

που καταφρονά τον εαυτό του και τη γνώση του, η οποία κάνει τον άνθρωπο περήφανο. Η πίστη 

δεν αποχτιέται χωρίς ταπείνωση, κι όσο πιο πολλή ταπείνωση υπάρχ

πιο µεγάλη είναι η πίστη του». 

Φώτης Κόντογλου

                                    Η βιαστική προσευχή 

ε̟ειδή κάνετε ̟ολύ βιαστικά την ̟ροσευχή σας 
και είναι εύλογο Γιατί υ̟ακούτε στον εχθρό; Εκείνος είναι ̟ου σας 
̟αρακινεί Γρήγορα ̟ιο γρήγορα Η βιαστική ̟ροσευχή δεν έχει 
̟νευµατικό καρ̟ό Βάλτε λοι̟όν κανόνα στον εαυτό σας να µη βιάζεστε. 

εύχεστε έτσι ώστε ούτε µια λέξη να µην ̟ροφέρουν τα χείλη σας, 
̟ου να µην την κατανοεί ο νους σας και να µην τη βιώνει η καρδιά σας.        

σ αυτόν τον αγώνα µε α̟οφασιστικότητα στρατιωτική. Και όταν ο εχθρός 
ή εκείνο εσείς να του α̟οκρίνεστε:  «Ξέρω τί θα κάνω. ∆εν σε 

χρειάζοµαι Φύγε α̟ό δω Την ψυχή την τρέφει µόνο η ̟ροσευχή. Η δική σας ̟ροσευχή, όµως, 
είναι ε̟ιφανειακή όχι ουσιαστική Γι αυτό η ψυχή σας µένει ανικανο̟οίητη, ̟εινασµένη…        

Οσίου Θεοφάνους 

σπαζόµαστε τὶς εἰκόνες! 

ώτησαν τον Μακαριστό π.Παίσιο: -Γέροντα, ὅταν εἶµαι 

ς θὰ βρῶ παρηγοριά; - Νὰ καταφύγεις στὴν προσευχή. 

κεφάλι σου νὰ ἀκουµπήσεις σὲ µία εἰκόνα, θὰ βρεῖς  παρηγοριά. 

ν ἐκκλησάκι µὲ εἰκόνες ποὺ σὲ ἀναπαύουν , καὶ θὰ δής, 

βρίσκεις µέσα σὲ αὐτὸ πολλὴ παρηγοριά.  

ς φορές, Γέροντα, κατὰ τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς ἀσπάζοµαι τὶς 

ναι σωστό; - Σωστὸ εἶναι . Κανονικὰ ἔτσι πρέπει νὰ ἀσπαζόµαστε 

ξεχειλίζει ἡ καρδιά µας ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστό, τὴν 

πέφτουµε , νὰ προσκυνοῦµε τὶς ἅγιες εἰκόνες τους. 

Η πίστη χρειάζεται για τα απίστευτα. 

«Η πίστη του Χριστιανού δοκιµάζεται µε την Ανάσταση του Χριστού 

Απ’ όλο το Ευαγγέλιο, η Ανάσταση 

του Χριστού είναι το πλέον απίστευτο πράγµα, ολότελα απαράδεχτο 

από το λογικό µας, αληθινό µαρτύριο για δαύτο. Μα ίσα ίσα, επειδή 

είναι ένα πράγµα ολότελα απίστευτο, για τούτο χρειάζεται ολόκληρη 

Εµείς οι άνθρωποι λέµε συχνά πως έχουµε πίστη, αλλά την έχουµε 

µοναχά για όσα είναι πιστευτά απ’ το µυαλό µας. Αλλά τότε, δεν χρειάζεται η πίστη, αφού φτάνει η 

λογική. Η πίστη χρειάζεται για τα απίστευτα. Ευκολόπιστος είναι µονάχα ο ταπεινός ο Χριστιανός 

που καταφρονά τον εαυτό του και τη γνώση του, η οποία κάνει τον άνθρωπο περήφανο. Η πίστη 

δεν αποχτιέται χωρίς ταπείνωση, κι όσο πιο πολλή ταπείνωση υπάρχει µέσα στον άνθρωπο τόσο 

Φώτης Κόντογλου 


