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Έλεγε ένας παντρεμένος, μεταξύ αστείου και 
σοβαρού: ''Μετά από δέκα χρόνια καυγάδων με 

τη γυναίκα μου,  αποφάσισα ότι είναι 
προτιμότερο να έχω ηρεμία, παρά δίκιο.

   Γι’ αυτό, της το χαρίζω όλο!  Κι έτσι, 
στο σπίτι.  Αλλιώς, γίνεται συνήθως χαμός! ''....                      

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

    Την ̟ερίοδο της Μ. Τεσσαρακοστής οι ακολουθίες στην Εκκλησία µας είναι 
συνεχείς .  

     Θεία Λειτουργία των Προηγιασµένων (Τετάρτη 
5.00 µ.µ και Παρασκευή 7.00 ̟.µ), τον Όρθρο και τις 
Ώρες (Κάθε ̟ρωί) τους Κατανυκτικούς Εσ̟ερινούς 
(Κυριακή 5.00 µ.µ) το Μέγα Α̟όδει̟νο (∆ευτέρα, 
Τρίτη, Πέµ̟τη 5.00 µ.µ) και τους Χαιρετισµούς της 
Θεοτόκου (Παρασκευή 7.30 µ.µ) µε ̟ροεξάρχουσα την 
Κυριακάτικη Θ.Λειτουργία. 

    Ολόκληρη η εβδοµάδα είναι γεµάτη α̟ό ευκαιρίες. Αρ̟άξτε τις και 
βρεθείτε στον Ναό. 

 

 

 

 
 
 
 

Προτιμώ την ηρεμία, παρά το δίκιο μου!
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λεγε ένας παντρεμένος, μεταξύ αστείου και 
''Μετά από δέκα χρόνια καυγάδων με 

αποφάσισα ότι είναι 
προτιμότερο να έχω ηρεμία, παρά δίκιο.   

Κι έτσι, ησυχάζουμε 
                        π. Ανδρέας Κονάνος 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 

Την ̟ερίοδο της Μ. Τεσσαρακοστής οι ακολουθίες στην Εκκλησία µας είναι 

Ολόκληρη η εβδοµάδα είναι γεµάτη α̟ό ευκαιρίες. Αρ̟άξτε τις και 
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δίκιο μου! 

Μηνιαία Έκδοση του Ιερού Ενοριακού Ναού 

Αγίου Νικολάου του Νέου 
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Ιδιαιτέρως δε όταν δε σε 
καταλαβαίνουν αλλά σε κρίνουν. 
Λες και ξέρουν την ζωή σου ή σε 
ρώτησαν τι εννοείς και τι 
πιστεύεις; Στην Ελλάδα δεν θα 
αλλάξει τίποτε γιατί απλά 
έχουμε μια βαθιά κουλτούρα 
ημιμάθειας και ξερολισμού.
     Κανείς δεν ρωτάει γιατί τα 
ξέρει όλα. Κανείς δεν θέτει 
ερωτήσεις γιατί αισθάνεται ότι 
έχει απαντήσεις. Όλοι είναι για 
όλα. Καμία θεολογία 
χαρισμάτων και διακρίσεως. Δεν 
παν να λέει το Ευαγγέλιο, "μ
πάντες ἀπόστολοι; μ
προφῆται; μὴ πάντες 
διδάσκαλοι; ....."  
    Και έτσι τον Θεό δεν το 
γνωρίζεις, γιατί για να βρεις τον 
Θεό πρέπει να χάσεις όλα εκείνα 
που πίστεψες γι αυτόν... 
«ἀκατάληπτόν ἐστι καί το

μόνον καταληπτόν, ἡ ἀκαταληψία αὐτοῦ».                                
                                                                            π. Χ.Π 

Χαῖρε Νύµφη ἀνύµφευτε... 

Νά λέµε κάθε µέρα τούς 

Χαιρετισµούς.   Νά λέµε 

κάθε µέρα τούς Χαιρετισµούς 

στήν Παναγία µας. Χαῖρε! 

Χαῖρε! Χαῖρε!  

 

Παναγία µου νά 'χεις χαρά. 

Σέ χαιρετᾶµε. Δέν εἴµαστε 

ἀχάριστοι. Μᾶς ἔκανες τόσο 

µεγάλο καλό. Ἔφερες τόν 

Θεό στόν κόσµο! Δέ θά σοῦ 

ποῦµε ἕνα "εὐχαριστῶ"; Ἕνα 

"χαῖρε"; Ποῦ κρατάει 7-8 

λεπτά; 7-8 λεπτά κρατᾶνε νά 

τούς πεῖς τούς 

Χαιρετισµούς. Νά λέµε τούς 

Χαιρετισµούς.  Αὐτή εἶναι 

πολύ ὡραία προσευχή. 

Ἀρχοντική προσευχή. Χωρίς 

καθόλου ζητιανιά. Χωρίς 

καθόλου παρακλήσεις καί 

ἱκεσίες καί "θέλω κεῖνο, κᾶνε 

τ' ἄλλο". 

 

Δέν θέλω τίποτα! Παναγία 

µου σέ χαιρετῶ µόνο. Χαῖρε 

Νύµφη ἀνύµφευτε. Χαῖρε 

Νύµφη ἀνύµφευτε...  

 

 
    

Πάντως η 
μεγαλύτερη 
μοναξιά είναι 
με τους 
πολλούς. 

Ιδιαιτέρως δε όταν δε σε 
καταλαβαίνουν αλλά σε κρίνουν. 
Λες και ξέρουν την ζωή σου ή σε 
ρώτησαν τι εννοείς και τι 
πιστεύεις; Στην Ελλάδα δεν θα 
αλλάξει τίποτε γιατί απλά 
έχουμε μια βαθιά κουλτούρα 

ς και ξερολισμού. 
ανείς δεν ρωτάει γιατί τα 

ξέρει όλα. Κανείς δεν θέτει 
ερωτήσεις γιατί αισθάνεται ότι 
έχει απαντήσεις. Όλοι είναι για 
όλα. Καμία θεολογία 
χαρισμάτων και διακρίσεως. Δεν 
παν να λέει το Ευαγγέλιο, "μὴ 

πόστολοι; μὴ πάντες 
πάντες 

 
αι έτσι τον Θεό δεν το 

γνωρίζεις, γιατί για να βρεις τον 
Θεό πρέπει να χάσεις όλα εκείνα 
που πίστεψες γι αυτόν... 

στι καί τοῦτο 
                                                                     

 

ν σου ̟ω, νήστεψε 
̟ολλές φορές µου 

̟ροβάλλεις ως 
δικαιολογία την ασθένεια 

του σώµατος. Αν σου ̟ω, δώσε στους φτωχούς µου λες ότι είσαι φτωχός και έχεις
να αναθρέψεις ̟αιδιά. Αν σου ̟ω να έρχεσαι τακτικά στις Συνάξεις της
Εκκλησίας, µου λες, έχω διάφορες µέρ
λέγονται στην Εκκλησία και κατανόησε το βάθος των λόγων του Θεού µου
̟ροβάλλεις ως δικαιολογία την έλλειψη µορφώσεως

Αν σου ̟ω, φρόντισε να βοηθήσεις ψυχικά τον αδελφό σου
µου λες ότι δεν υ̟ακούει όταν τον συµβουλεύω
φορές του µίλησα και ̟εριφρόνησε τα λόγια µου
ευσταθούν οι ̟ροφάσεις αυτές και όλα αυτά είναι χλιαρά
λόγια, αλλά, ̟αρά ταύτα µ̟ορείς να ̟ροφασίζεσαι Αν όµως
σου ̟ω, άφησε την οργή και συγχώρεσε τον αδελφό σου ̟οια
α̟ό τις ̟ροφάσεις αυτές µ̟ορείς να χρησιµο̟οιήσεις

∆ιότι νοµίζω, δεν µ̟ορείς να φέρεις ως ̟ρόφαση ούτε ασθένεια σώµατος ούτε
φτώχεια, ούτε αµάθεια, ούτε α̟ασχόληση και µέριµνα ούτε τί̟οτε άλλο Γι αυτό
α̟' όλες σου τις αµαρτίες, αυτή η αµαρτία θα σου είναι ασυγχ
̟ως θα µ̟ορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον Ουρανό Πως θα κινήσεις τη
γλώσσα σου να ̟ροσευχηθείς; 

Πως θα ζητήσεις συγνώµη; Ακόµη κι αν θέλει ο
Θεός να σου συγχωρήσει τις αµαρτίες δεν Του το
ε̟ιτρέ̟εις εσύ, ε̟ειδή δεν συγχωρείς τις αµαρ
του αδελφού σου. 

∆ιότι, αν εσύ ο ίδιος εκδικηθείς και ε̟ιτεθείς
εναντίον του, είτε µε λόγια, είτε µε ανάλογες συµ̟εριφορές είτε µε κατάρες ο
Θεός δεν θα ε̟έµβει ̟λέον, αφού εσύ ανέλαβες την τιµωρία Του Και όχι µόνο
δεν θα ε̟έµβει, αλλά και α̟ό σένα θα ζητήσει λόγο διότι φέρθηκες υβριστικά
̟ρος Αυτόν.                                                           

Θρησκεία χωρὶ

παιδεία χωρὶς θρησκεία

 

Α
Άφησε την οργή και 

συγχώρεσε τον αδελφό σου! 

Αν σου ̟ω δώσε στους φτωχούς µου λες ότι είσαι φτωχός και έχεις 
Αν σου ̟ω να έρχεσαι τακτικά στις Συνάξεις της 

Εκκλησίας µου λες έχω διάφορες µέριµνες. Αν σου ̟ω, ̟ρόσεχε αυτά ̟ου 

λέγονται στην Εκκλησία και κατανόησε το βάθος των λόγων του Θεού, µου 

̟ροβάλλεις ως δικαιολογία την έλλειψη µορφώσεως. 

Αν σου ̟ω φρόντισε να βοηθήσεις ψυχικά τον αδελφό σου, 

µου λες ότι δεν υ̟ακούει όταν τον συµβουλεύω, αφού ̟ολλές 
φορές του µίλησα και ̟εριφρόνησε τα λόγια µου ... Βέβαια, δεν 

ευσταθούν οι ̟ροφάσεις αυτές και όλα αυτά είναι χλιαρά 

λόγια αλλά ̟αρά ταύτα, µ̟ορείς να ̟ροφασίζεσαι. Αν όµως 
σου ̟ω άφησε την οργή και συγχώρεσε τον αδελφό σου, ̟οια 

οφάσεις αυτές µ̟ορείς να χρησιµο̟οιήσεις; 

∆ιότι νοµίζω δεν µ̟ορείς να φέρεις ως ̟ρόφαση ούτε ασθένεια σώµατος, ούτε 
φτώχεια ούτε αµάθεια ούτε α̟ασχόληση και µέριµνα, ούτε τί̟οτε άλλο.Γι' αυτό 

α̟ όλες σου τις αµαρτίες αυτή η αµαρτία θα σου είναι ασυγχώρητη. Αλήθεια, 

̟ως θα µ̟ορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον Ουρανό; Πως θα κινήσεις τη 

Πως θα ζητήσεις συγνώµη Ακόµη κι' αν θέλει ο 

Θεός να σου συγχωρήσει τις αµαρτίες, δεν Του το 

ε̟ιτρέ̟εις εσύ ε̟ειδή δεν συγχωρείς τις αµαρτίες 

∆ιότι αν εσύ ο ίδιος εκδικηθείς και ε̟ιτεθείς 
εναντίον του είτε µε λόγια είτε µε ανάλογες συµ̟εριφορές, είτε µε κατάρες, ο 

Θεός δεν θα ε̟έµβει ̟λέον αφού εσύ ανέλαβες την τιµωρία Του. Και όχι µόνο 

α θα ζητήσει λόγο, διότι φέρθηκες υβριστικά 

                                                                                  I.Χρυσόστοµος 

ὶς παιδεία ὁδηγεῖ στὴ δεισιδαιμονία, ἐνῶ 

θρησκεία ὁδηγεῖ στὴν ἀσέβεια καὶ τὴν ἀθεΐα.          
Ἅγιος Νεκτάριος 


