
Nηστεία, Eξοµολόγηση,Προσευχή Eλεηµοσύνη.

    Τα τέσσερα εργαλεία ως µέσα πνευµατικής 

πορείας, τα οποία είναι πολύ σηµαντικά και πρέπει 

να αξιοποιήσουµε την περίοδο αυτή  είναι η νηστεία, 

η εξοµολόγηση,  η προσευχή και η ελεηµοσύνη.  

      Αυτά είναι εκείνα που γεννούν τις αρετές για τις 

οποίες προσευχόµαστε στην προσευχή του οσίου 

Εφραίµ: Τη σωφροσύνη, η νηστεία. Την ταπεινοφροσύνη, η εξοµολόγηση. Την 

υποµονή, η προσευχή. Και την αγάπη, η ελεηµοσύνη.                 

Τι σημαίνει Μετάνοια;

Μετανοώ,  σημαίνει ότι νιώθω στήν ψυχή μου τό 
ψέμα, την αφροσύνη, τήν ενοχή τών αμαρτιών μου. 
Σημαίνει πώς συναισθάνομαι τήν προσβολή πού 
έκανα στον Πλάστη μου, στον Πατέρα καί Ευεργέτη 
μου. Σημαίνει πώς ολόψυχα επιθυμώ τήν διόρθωση 
καί τήν κάθαρση. 

   Μετάνοια είναι ή άρνησις τής αμαρτίας, ό πόλεμος 
έναντίον του κακού πού εχθρεύεται τον Θεό καί τον 

εαυτό μας. . . 'Όπως ή αμαρτία είναι ό θάνατος τής ψυχής, έτσι ή μετάνοια 

 είναι ή ανάστασίς της».                         Άγιος Ιωάννης της 

      
       To διήμερο 24 και 25 Μαρτίου ας        
φροντίσουμε για τον σημαιστολισμό των 
σπιτιών μας. Η Παναγία μας και η Πατρίδα 
μας γιορτάζουν. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 

7.30 Μ.Μ  Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΜ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12.30 Μ.

λεηµοσύνη. 

Εφραίµ: Τη σωφροσύνη, η νηστεία. Την ταπεινοφροσύνη, η εξοµολόγηση. Την 

       Ο Μεσογαίας Νικόλαος 

Μετάνοια; 

θω στήν ψυχή μου τό 
ψέμα, την αφροσύνη, τήν ενοχή τών αμαρτιών μου. 
Σημαίνει πώς συναισθάνομαι τήν προσβολή πού 
έκανα στον Πλάστη μου, στον Πατέρα καί Ευεργέτη 
μου. Σημαίνει πώς ολόψυχα επιθυμώ τήν διόρθωση 

Μετάνοια είναι ή άρνησις τής αμαρτίας, ό πόλεμος 
έναντίον του κακού πού εχθρεύεται τον Θεό καί τον 

εαυτό μας. . . 'Όπως ή αμαρτία είναι ό θάνατος τής ψυχής, έτσι ή μετάνοια 

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μηνιαία  Έκδοση του Ιερού Ε

Αγίου Νικολάου του Νέου
Θηβών

  Τηλ.& 
WWW.INAgiouNikolaouTouNeou

ΕΤΟΣ  ΙΓ΄ • ΜΑΡΤΙΟΣ

ΚΑΙ ΑΠΟ 9.30 Μ.Μ 

Μ.  

Μηνιαία Έκδοση του Ιερού Ενοριακού Ναού 

Αγίου Νικολάου του Νέου 
Θηβών 

Τηλ.& fax 2262024282 
INAgiouNikolaouTouNeou.gr • Ε-mail: osiomnikolaos@gmail.com 
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  Η  ΜΗΤΡΙΚΗ

ΑΓΚΑΛΗ ΤΗΣ

      Οἱ σαράντα ἡµέρες τῆς Μεγάλης 
Σαρακοστῆς εἶναι µέρες ποὺ µᾶς ἔχουν 
δοθεῖ γιὰ νὰ καθαρίσουµε τὴν καρδιά µας 
καὶ νὰ τὴν προετοιµάσουµε νὰ δεχθεῖ τὸ 
µήνυµα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.  Τὸ 
µήνυµα τῆς ἀπελευθέρωσης τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὰ δεσµὰ τοῦ

       Μέσα σὲ αὐτὲς τὶς µέρες, οἱ εὐκαιρίες πο
γιὰ νὰ προσευχηθοῦµε καὶ νὰ πράξουµε ν
συγχωρήσουµε καὶ νὰ συγχωρεθοῦµε ε
Παρασκευὴ τῆς Σαρακοστῆς ἡ Ἐκκλησία µ
στὴν ἀγκαλιά της γιὰ νὰ ὑµνήσουµε ὅ
Θεοτόκο, τὴν Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, τὴ

     Ὁ λαµπρὸς ὕµνος τῶν Χαιρετισµῶν ποὺ ψάλλουµε πρὸς τιµήν Της
συντροφεύσει γενεὲς Χριστιανῶν πρὶν ἀπὸ ἐµᾶς, γιὰ αἰῶνες. 
Σύµβολο τῆς Προστασίας ποὺ ἡ Παναγία µᾶς προσφέρει, σὰ
Μητέρα ποὺ ποτὲ δὲν βγάζει τὸ παιδί της ἀπὸ τὴ σκέψη της. 

Πρόγραμμα  Ακολουθιών  Μεγάλης  Εβδομάδ
 

Κυριακή των Βαΐων 
7.30 µ.µ. Ακολουθία του Νυµφίου 

Μεγάλη  Παρασκευή
8.00 ̟.µ. Ακολουθία των Μεγ Ωρών

10.00 ̟.µ. Μέγας Εσ̟ερινός και η Α̟οκαθήλωσις
 

7.00 µ.µ. Ε̟ιτάφιος Θρήνος
9.00 µ.µ. Έξοδος του Ε̟ιταφίου

Μεγάλη  ∆ευτέρα, Μεγάλη Τρίτη 

7.00̟.µ.Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία 

 
7.30 µ.µ. Ακολουθία του Νυµφίου 

Μεγάλη Τετάρτη 
7.00 ̟.µ. Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία 

 

5.00 µ.µ. Το Άγιο Ευχέλαιον 

 

7.30µ.µ. Ακολουθία του M.∆εί̟νου. 

Μεγάλο Σάββατο
7.00 ̟.µ. Εσ̟ερινός και Θεία Λειτουργία του

Μεγάλου Βασιλείου
 

11.00µ.µ. Η Τελετή του Αγ Φωτός
12.00 η Ανάσταση ο Όρθρος

 και η Πασχαλινή Θεία Λειτουργία

Μεγάλη  Πέµ̟τη 

7.00 ̟.µ. Θεία Λειτουργία  

του Μεγάλου Βασιλείου 

 
7.00 µ.µ.Ακολουθία των Αγίων Παθών 

 

Στολισµός Ιερού Ε̟ιταφίου 

Κυριακή του Αγίου Πάσχα

6.00 µ.µ. Εσ̟ερινός της Αγά̟ης
Καθηµερινά την ∆ιακαινήσιµο Εβδοµάδα

 θα τελείται η Θ Λειτουργία
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Η ΜΗΤΡΙΚΗ  
ΑΓΚΑΛΗ  ΤΗΣ 

ῦ λάθους του.         

καιρίες ποὺ ἔχουµε 
πράξουµε, νὰ 

µε εἶναι πολλές. Κάθε 
κκλησία µᾶς µαζεύει 

ὅλοι µαζὶ τὴν 
ὴν Ἁγιότερη ὅλων.  

ς τιµήν Της ἔχει 
νες. Ἔχει γίνει τὸ 

ὰν πραγµατικὴ 
 

Εβδομάδoς 

Μεγάλη Παρασκευή 
Ακολουθία των Μεγ. Ωρών 

Μέγας Εσ̟ερινός και η Α̟οκαθήλωσις 
 

Ε̟ιτάφιος Θρήνος 
Έξοδος του Ε̟ιταφίου 

Μεγάλο Σάββατο 
Εσ̟ερινός και Θεία Λειτουργία του 

Μεγάλου Βασιλείου 

 
Η Τελετή του Αγ. Φωτός 
η Ανάσταση ο  Όρθρος 

και η Πασχαλινή Θεία Λειτουργία 

Κυριακή του Αγίου Πάσχα 

Εσ̟ερινός της Αγά̟ης. 
την ∆ιακαινήσιµο Εβδοµάδα 

θα τελείται η Θ.Λειτουργία. 
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Έχουµε κληρονοµικά δικαιώµατα
 

Κάποτε  επισκέφθηκε τον Γέροντα Ιερώνυµο της Αιγίνης ένας Τούρκος ο οποίος του είπε ότι
τον ήθελε το αφεντικό του, ένας καδής, δικαστής δηλαδή Ο Γέρων Ιερώ
νυµος φοβήθηκε µήπως ήταν κάποια αιτία πειρασµού και πήγε µε δι
σταγµό, αλλά ο Τούρκος καδής τον υποδέχθηκε µε πολλή επισηµότη
και πολλή εγκαρδιότητα και άρχισε να του µιλά
Μουσουλµάνος δικαστής. Το δέκα τοις εκατόν από τα χρήµατα που
κερδίζω το δίνω στους φτωχούς, προικίζω χήρες φροντίζω ορφανά
Όταν δικάζω, προσπαθώ να είµαι δίκαιος και δεν χαρίζοµαι σε κανένα
όσο ψηλά ιστάµενος κι αν είναι. Αυτά δεν είναι αρκετά για να κερδίσω
τον παράδεισο, που λέτε σεις οι Χριστιανοί

Ο Γέρων Ιερώνυµος κατάλαβε ότι επρόκειτο για καλοπροαίρετο
άνθρωπο κι αποφάσισε να δώσει τη µαρτυρία της πί
συνέπειες που θα είχε. Του έκανε, λοιπόν, τις ακό

-Έχεις παιδιά; -Έχω.   -Υπηρεσίες έχεις

-Τα παιδιά σου κάµνουν το θέληµά σου

-Όχι πάντα διότι µε το θάρρος που έχουν
απέναντι µου πολλές φορές
κάνουν κι άλλα κάνουν

-Οι υπηρεσίες σου κάνουν το θέληµά σου
Ό,τι τους λέω πάντα το κάµνουν

-Όταν αποθάνεις, ποιος θα σε κληρονοµήσει Τα παιδιά σου που σε παρακούνε ή
οι υπηρέτες σου, που κάµνουν το θέληµά σου

-Τα παιδιά µου φυσικά, διότι αυτά έχουν τα κληρονοµικά δικαιώ
οι υπηρέτες. 

-Το ίδιο συµβαίνει τώρα και µε σένα. Κληρονοµικά δικαιώµατα έχουν µόνο οι υιοί
του Θεού. Και για να γίνεις υιός, πρέπει να βαπτισθείς να γίνεις Χριστιανός
τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε απ’ αυτό το επιχείρηµα του Γέροντος Ιερωνύµου που δεν
άργησε να κατηχηθεί και να γίνει χριστιανός

Γεροντικό του

 

Έχουµε κληρονοµικά δικαιώµατα. 

τον Γέροντα Ιερώνυµο της Αιγίνης ένας Τούρκος, ο οποίος του είπε ότι 
τον ήθελε το αφεντικό του ένας καδής δικαστής δηλαδή. Ο Γέρων Ιερώ-

νυµος φοβήθηκε µήπως ήταν κάποια αιτία πειρασµού και πήγε µε δι-
οδέχθηκε µε πολλή επισηµότητα 

και πολλή εγκαρδιότητα και άρχισε να του µιλά: -Εγώ, πάτερ, είµαι 
Μουσουλµάνος δικαστής Το δέκα τοις εκατόν από τα χρήµατα που 
κερδίζω το δίνω στους φτωχούς προικίζω χήρες, φροντίζω ορφανά. 

καιος και δεν χαρίζοµαι σε κανένα, 

όσο ψηλά ιστάµενος κι αν είναι Αυτά δεν είναι αρκετά, για να κερδίσω 

τον παράδεισο που λέτε σεις οι Χριστιανοί; 
Ο Γέρων Ιερώνυµος κατάλαβε ότι επρόκειτο για καλοπροαίρετο 

άνθρωπο κι αποφάσισε να δώσει τη µαρτυρία της πίστης του, ανεξάρτητα από τις τυχόν 
συνέπειες που θα είχε Του έκανε λοιπόν, τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

Υπηρεσίες έχεις; -Έχω. 

Τα παιδιά σου κάµνουν το θέληµά σου; 

Όχι πάντα, διότι µε το θάρρος που έχουν 
απέναντι µου, πολλές φορές άλλα τους λέω να 

κάνουν κι άλλα κάνουν. 

Οι υπηρεσίες σου κάνουν το θέληµά σου; -Φυσικά. 

Ό τι τους λέω, πάντα το κάµνουν. 

Όταν αποθάνεις ποιος θα σε κληρονοµήσει; Τα παιδιά σου, που σε παρακούνε ή 
οι υπηρέτες σου που κάµνουν το θέληµά σου; 

ου φυσικά διότι αυτά έχουν τα κληρονοµικά δικαιώµατα, δεν τα έχουν 

Το ίδιο συµβαίνει τώρα και µε σένα. Κληρονοµικά δικαιώµατα έχουν µόνο οι υιοί 
του Θεού Και για να γίνεις υιός πρέπει να βαπτισθείς, να γίνεις Χριστιανός. Ο καδής 

εντυπωσιάστηκε απ αυτό το επιχείρηµα του Γέροντος Ιερωνύµου, που δεν 
στιανός. 

Γεροντικό του 20ου αιώνα 

 


