
 

 

Με τον Τίµιο και Ζωοποιό του Σταυρό ο Χριστός υποδεικνύει το µυστικό 

της νίκης. Με τον θάνατο του νίκησε το θάνατο. Με τον σταυρό 

του αποδυνάµωσε τον δαίµονα. Έφτασε στο έσχατο σηµείο 

κενώσεως και ταπεινώσεως. ∆εν φοβήθηκε τη θλίψη, το 

µαρτύριο ,τον θάνατο. Σήµερα ο κόσµος λυπάται πολύ, 

θλίβεται συνεχεία, στενοχωριέται καθηµερινά, πονά στους 

πειρασµούς, ταράσσεται στις δοκιµασίες ,ανυποµονεί στην κρίση. Όλα αυτά συµβαίνουν
από έλλειψη χρηµάτων.  Μήπως όµως όταν τα είχε δεν τα χρησιµοποίησε σωστά Αξίζει
τόση θλίψη µονό για τα χρήµατα ? Μήπως είναι  καιρός να µάθουµε να ζούµε µε πιο λίγα
να γίνουµε πιο εγκρατείς , απορρίψουµε υπεύθυνα τα πολλά περιττά που γέµισε η ζωή
µας, να επιλέξουµε τα απαραίτητα, τα άπλα, τα λιτά, τα χρειαζούµενα ∆εν αµνηστεύουµε
όσους µας έφεραν σε αυτή την οικτρή κατάντια, την αθλία κατάσταση τη ντροπιασµένη
εξαχρείωση. Μπορεί όµως να ναι µια ευκαιρία να ξαναµελετήσουµε το Ευαγγέλιο τους
βίους των αγίων, και να δούµε πως η στέρηση µπορεί να µας ελευθερώσει από τον
ακόρεστο πλουτισµό, την αδηφάγο πλεονεξία, τη σπάταλη και κραιπάλη
Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης 
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Κυριακή των Βαΐων 
7.00 π.μ.Θ.Λειτουργία-Διανομή Βαγίων 

7.30 μ.μ. Ακολουθία του Νυμφίου 

 
Μεγάλη  Παρασκευή

8.00 π.μ. Ακολουθία των Μεγ. Ωρών
10.00 π.μ. Μέγας Εσπερινός 

και η Αποκαθήλωσις
 

7.00 μ.μ. Επιτάφιος Θρήνος
9.00 μ.μ. Έξοδος του Επιταφίου

Μεγάλη �ευτέρα, Μεγάλη Τρίτη 
7.00 π.μ.Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία 
7.30 μ.μ. Ακολουθία του Νυμφίου 

 
Την Μ.�ευτέρα στην Ακολουθία του 
Νυμφίου 7.30 μ.μ θα χοροστατήσει ο 
Σεβ.Ποιμενάρχης μας κ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

 
Μεγάλη Τετάρτη 

7.00 π.μ. Η τελευταία Προηγιασμένη Θ. 
Λειτουργία 

5.00 μ.μ. Το Άγιο Ευχέλαιον 
7.30μ.μ. Ακολουθία του M.Δείπνου. 

 
 

Μεγάλο Σάββατο
7.00 π.μ. Εσπερινός 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  Πέμπτη 
7.00 π.μ. Θεία Λειτουργία του Μεγάλου 

Βασιλείου 
7.00 μ.μ. Ακολουθία   
των Αγίων Παθών. 

 
Στολισμός Ιερού Επιταφίου. 

 
 

Κυριακή του Αγίου Πάσχα
6.30 μ.μ. Εσπερινός της Αγάπης.

 
Καθημερινά την Διακαινήσιμο Εβδομάδα

 θα τελείται η Θ.Λειτουργία.
 

πειρασµούς ταράσσεται στις δοκιµασίες ανυποµονεί στην κρίση. Όλα αυτά συµβαίνουν 

Μήπως όµως όταν τα είχε δεν τα χρησιµοποίησε σωστά ? Αξίζει 
τόση θλίψη µονό για τα χρήµατα Μήπως είναι καιρός να µάθουµε να ζούµε µε πιο λίγα, 

να γίνουµε πιο εγκρατείς απορρίψουµε υπεύθυνα τα πολλά περιττά που γέµισε η ζωή 

τητα τα άπλα τα λιτά τα χρειαζούµενα. ∆εν αµνηστεύουµε 
όσους µας έφεραν σε αυτή την οικτρή κατάντια την αθλία κατάσταση, τη ντροπιασµένη 

εξαχρείωση Μπορεί όµως να ναι µια ευκαιρία να ξαναµελετήσουµε το Ευαγγέλιο , τους 

ς η στέρηση µπορεί να µας ελευθερώσει από τον 

ακόρεστο πλουτισµό την αδηφάγο πλεονεξία τη σπάταλη και κραιπάλη.                                                                                 

2016 

 
Μεγάλη  Παρασκευή 

Ακολουθία των Μεγ. Ωρών 
Μέγας Εσπερινός  

και η Αποκαθήλωσις 
 

Επιτάφιος Θρήνος 
Έξοδος του Επιταφίου 

Μεγάλο Σάββατο 
Εσπερινός και Θεία Λειτουργία  

του Μεγάλου Βασιλείου 
 

Η Τελετή του Αγ. Φωτός 
η Ανάσταση ο  Όρθρος 

και η Πασχαλινή Θεία Λειτουργία 

 
 

Κυριακή του Αγίου Πάσχα 
0 μ.μ. Εσπερινός της Αγάπης. 

 
Καθημερινά την Διακαινήσιμο Εβδομάδα 

θα τελείται η Θ.Λειτουργία. 

ΕΤΟΣ  Ι∆΄ • ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
  
      ΕΕΕΕυχόμαστε ὁ Νεκραναστημένος Σωτήρας νά μ
ζωντανές Μαρτυρίες τῆς Νίκης Του, Τεκμήρια το
κατά τοῦ  Ἅδη καί τοῦ διαβόλου,
ἀνέτειλε  ἀπό τόν Ζωοδόχο Τάφο καί 
Μηνύματος  τοῦ Εὐαγγελίου Του. 

Καλή 
Το Το Το Το ΕκκλησιαστικόΕκκλησιαστικόΕκκλησιαστικόΕκκλησιαστικό

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ κ Νικολάου Λεµονάκου
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Νεκραναστημένος Σωτήρας νά μᾶς ἀναδείξει  
ς Νίκης Του, Τεκμήρια τοῦ Θριάμβου Του 

διαβόλου,Κήρυκες τῆς  Νέας  Ζωῆς πού 
πό τόν Ζωοδόχο Τάφο καί  Μάρτυρες τοῦ Ἐλπιδοφόρου 

αγγελίου Του.  
Καλή Ανάσταση 

ΕκκλησιαστικόΕκκλησιαστικόΕκκλησιαστικόΕκκλησιαστικό    μαςμαςμαςμας    ΣυμβούλιοΣυμβούλιοΣυμβούλιοΣυμβούλιο    
 

 

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ κ.Νικολάου Λεµονάκου. 

 



8 και 9 Μαΐου

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΚΑΙ

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ

 «ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΣΧΑ ΤΗΣ

ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

 

 

Ο Ναός είναι το σπίτι σου που γιορτάζει
 

       Ο ναός για όσους πιστεύουν είναι ένα σπίτι, στο οποίο συγκατοικούν 
όλοι όσοι αισθάνονται παιδιά του Θεού. Είναι ένα σπίτι ανοιχτό, στο οποίο 
"πάντες χωρούσι". Ακόµη κι εκείνοι που βάζουν αστερίσκους και 
υποσηµειώσεις για την Εκκλησία, την πίστη, τα πρόσωπα, τους άλλους. 
∆εν έχει να κάνει µε τους ιερείς, τους επιτρόπους, τους µικρότερους ή 
τους µεγαλύτερους πόσο ανοιχτοί είναι, πόσο άψογοι, πόσο πρόθυµοι. 
 
      Ο ναός είναι ένα σπίτι ανοιχτό, για όποιον αναζητεί πίστη και νόηµα. 
Ακόµη και µε τις υποσηµειώσεις να πηγαίνεις θα βρεις τόπο εν τω 
καταλύµατι. Είναι η Θεία Λειτουργία που ενώνει, είναι οι εικόνες, είναι 
κάποιος που σου µίλησε, είναι η χαρά ή η λύπη που µοιράστηκες (συνήθως 

το δεύτερο), είναι η αίσθηση πως ο Θεός δεν παύει να σε περιµένει... 
 
        Όταν γιορτάζει ο ναός δεσπόζουν τα λουλούδια. Πάνε ανάλογα µε τις εποχές. Στολίζουν 
και την ίδια στιγµή σου δείχνουν ότι έτσι στολισµένη µπορεί να γίνει η ψυχή σου για να 
συµµετάσχει στη χαρά του σπιτιού σου. Γιατί είναι το σπίτι σου που γιορτάζει και µαζί του κι 
εσύ.  Αν κάτι λείπει από την εποχή µας είναι η αίσθηση του σπιτιού. Στις οικογένειές µας δεν 
έχουµε χρόνο να φάµε µαζί, να µιλήσουµε, να νιώσουµε ότι δεν είναι µόνο ο προσωπικός µα
χώρος που έχει νόηµα αλλά και το ότι υπάρχουν και οι άλλοι µέσα στη ζωή µας. Τρέχουµε, 
βαριόµαστε, µένουµε κλεισµένοι σε µια οθόνη µπροστά, 
ψάχνουµε να βρούµε έξω από το σπίτι χαρά.  
 
          Στην εκκλησιά είµαστε επισκέπτες. Μπορεί να µας 
αρέσει να πηγαίνουµε, αλλά δεν θέλουµε οι περισσότεροι να 
την νιώσουµε σπίτι µας. Είναι γιατί τα πάντα ταυτίζονται µε 
θρησκευτικά καθήκοντα, παραδόσεις, συνήθειες, δύσκολες ή 
ευχάριστες στιγµές, αλλά όχι µε το χώρο, τους ανθρώπους, 
τους αγίους και τους αγγέλους, τους αµαρτωλούς που 
ανάµεσά τους είµαστε κι εµείς, αλλά ζητούµε έλεος και χάρη. 
 
          Η Εκκλησία δεν µπορεί να περιορίζεται σε µαταιότητες. Χρειάζεται να ξαναχτιστεί µέσα 
από µικρότερα ή µεγαλύτερα σπίτια, ναούς που κατοικεί ο Θεός αλλά και τα παιδιά Του. Γι'
κι ένα πανηγύρι είναι µια ευκαιρία να αναρωτηθούµε όλοι µας:  είµαστε απλοί επισκέπτες ή 
έχουµε βρει το σπίτι µας; ∆εν έχει σηµασία αν είναι 
αυτό που πανηγυρίζει.  
 
          Ας έχουµε ένα δικό µας κι ας µετέχουµε και 
στη χαρά των άλλων. Έχουµε άραγε δικό µας ή 
είµαστε µόνιµοι προσκυνητές, εγκλωβισµένοι στους 
µικροεγωισµούς µας και στην αίσθηση της 
αυτάρκειάς µας;   
 
          Σπίτι χωρίς "λάβετε" και "πίετε" και "εν ειρήνη 
προέλθωµεν" δεν έχει νόηµα.  Από το σπίτι σου 
παίρνεις δύναµη και παλεύεις να δώσεις αγάπη και 
λίγο νόηµα στον κόσµο.  

            Χρόνια πολλά... και Καλή Πανήγυρι 

 

και 9 Μαΐου 2016 

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΚΑΙ 

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ  

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΣΧΑ ΤΗΣ 

ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ» 

 

που γιορτάζει 

είναι ένα σπίτι, στο οποίο συγκατοικούν 
όλοι όσοι αισθάνονται παιδιά του Θεού. Είναι ένα σπίτι ανοιχτό, στο οποίο 
"πάντες χωρούσι". Ακόµη κι εκείνοι που βάζουν αστερίσκους και 
υποσηµειώσεις για την Εκκλησία, την πίστη, τα πρόσωπα, τους άλλους. 

κάνει µε τους ιερείς, τους επιτρόπους, τους µικρότερους ή 
τους µεγαλύτερους πόσο ανοιχτοί είναι, πόσο άψογοι, πόσο πρόθυµοι.  

για όποιον αναζητεί πίστη και νόηµα. 
Ακόµη και µε τις υποσηµειώσεις να πηγαίνεις θα βρεις τόπο εν τω 
καταλύµατι. Είναι η Θεία Λειτουργία που ενώνει, είναι οι εικόνες, είναι 
κάποιος που σου µίλησε, είναι η χαρά ή η λύπη που µοιράστηκες (συνήθως 

Πάνε ανάλογα µε τις εποχές. Στολίζουν 
και την ίδια στιγµή σου δείχνουν ότι έτσι στολισµένη µπορεί να γίνει η ψυχή σου για να 

αρά του σπιτιού σου. Γιατί είναι το σπίτι σου που γιορτάζει και µαζί του κι 
Αν κάτι λείπει από την εποχή µας είναι η αίσθηση του σπιτιού. Στις οικογένειές µας δεν 

έχουµε χρόνο να φάµε µαζί, να µιλήσουµε, να νιώσουµε ότι δεν είναι µόνο ο προσωπικός µας 
χώρος που έχει νόηµα αλλά και το ότι υπάρχουν και οι άλλοι µέσα στη ζωή µας. Τρέχουµε, 

Χρειάζεται να ξαναχτιστεί µέσα 
από µικρότερα ή µεγαλύτερα σπίτια, ναούς που κατοικεί ο Θεός αλλά και τα παιδιά Του. Γι'  αυτό 

είµαστε απλοί επισκέπτες ή 

 

      Πάρα πολύ µεγάλη πραγµατικά απόδειξη της Αναστάσεως είναι το ότι ο

Χριστός, που θυσιάστηκε στο Σταυρό µετά το θάνατό
του επέδειξε τόσο µεγάλη δύναµη ώστε έπεισε

ανθρώπους, που ζούσαν σε διάφορες περιοχές να
περιφρονήσουν, χάριν της πίστεως προς αυτόν κα
οµολογίας αυτής της πίστεώς τους, και την πατρίδα τους
και την οικογένειά τους και τους φίλους τους και τους
συγγενείς τους και αυτή τη ζωή τους και να προτιµήσουν
αντί των ευχαρίστων και τερπνών του κόσµου που τους

υπόσχονταν οι εχθροί της Πίστεως,

κινδύνους και µαρτυρικό θάνατο Αυτά δεν είναι
κατορθώµατα κάποιου νεκρού, που έµεινε κλεισµένος
στον τάφο του, αλλά κάποιου που ανεστήθη και ζει

     Τι µεγαλύτερη απόδειξη της Αναστάσεως του Χριστού ζητάς όταν βλέπεις να

έχει γίνει τόσο µεγάλη µεταβολή των πραγµάτων έπειτα από εκείνο το γεγονός
Γυναίκες, που εκ φύσεως είναι δειλές παρουσιάζονται ατρόµητες εµπρός στον
θάνατο, ενώ ο θάνατος πριν από τ
στους αγίους άνδρες.  

     Πολλοί ερωτούν, γιατί άραγε, όταν ανεστήθη ο Χριστός δεν εµφανίσθηκε

στους Ιουδαίους; Η ερώτηση αυτή όµως είναι περιττή και µάταιη ∆ιότι εάν
επρόκειτο να τους ελκύσει προς την πίστ

ανάσταση του σ’ αυτούς, δεν θα απέφευγε να το κάνει Ότι όµως δεν επρόκειτο
να τους ελκύσει προς την πίστη, αν εµφανιζόταν σ αυτούς µετά την ανάστασή
του, φαίνεται µε την περίπτωση του Λαζάρου ∆ιότι αυτόν που ήταν νεκρός
τέσσερις µέρες και µύριζε και είχε αρχίσει να αποσυντίθενται τον ανέστησε και του
έδωσε δύναµη να βγει από τον τάφο του όπως ήταν δεµένος µε νεκρικούς
επιδέσµους εµπρός στα µάτια όλων και παρά ταύτα όχι µόνο δεν τους είλκυσε

προς την πίστη, αλλά και τους ε
σκοτώσουν και τον Λάζαρο. Εάν λοιπόν ανέστησε κάποιον άλλον και δεν
επίστευσαν, άραγε ανασταίνοντας τον εαυτό Του και δείχνοντάς τον σ αυτούς
δεν θα κυριεύονταν και πάλι από µανία εναντίον του
 

Βράδυ Μεγάλης Παρασκευ
  

Οἱ µοναχοί κα

ἱερό χρυσοκέντητο

µπαίνουν κι α

ὅποιος µπαίνει µαζί µέ τόν Χριστό στόν τάφο

ἀνασταίνεται

κατεβαίνει στόν

κάνει κι α

  Του ιερού Χρυσοστόµου 

άρα πολύ µεγάλη πραγµατικά απόδειξη της Αναστάσεως είναι το ότι ο 

Χριστός που θυσιάστηκε στο Σταυρό, µετά το θάνατό 

του επέδειξε τόσο µεγάλη δύναµη, ώστε έπεισε 

ανθρώπους που ζούσαν σε διάφορες περιοχές, να 

περιφρονήσουν χάριν της πίστεως προς αυτόν και της 

οµολογίας αυτής της πίστεώς τους, και την πατρίδα τους 

και την οικογένειά τους και τους φίλους τους και τους 

συγγενείς τους και αυτή τη ζωή τους και να προτιµήσουν 

αντί των ευχαρίστων και τερπνών του κόσµου, που τους 

υπόσχονταν οι εχθροί της Πίστεως, και µαστιγώσεις και 
κινδύνους και µαρτυρικό θάνατο. Αυτά δεν είναι 
κατορθώµατα κάποιου νεκρού που έµεινε κλεισµένος 

στον τάφο του αλλά κάποιου που ανεστήθη και ζει. 

ι µεγαλύτερη απόδειξη της Αναστάσεως του Χριστού ζητάς, όταν βλέπεις να 

έχει γίνει τόσο µεγάλη µεταβολή των πραγµάτων έπειτα από εκείνο το γεγονός; 

Γυναίκες που εκ φύσεως είναι δειλές, παρουσιάζονται ατρόµητες εµπρός στον 

θάνατο ενώ ο θάνατος πριν από την Ανάσταση ήταν φοβερός και φρικτός και 

ολλοί ερωτούν γιατί άραγε, όταν ανεστήθη ο Χριστός δεν εµφανίσθηκε 

στους Ιουδαίους Η ερώτηση αυτή όµως είναι περιττή και µάταιη. ∆ιότι εάν 

επρόκειτο να τους ελκύσει προς την πίστη µε την εµφάνισή του µετά την 

ανάσταση του σ αυτούς δεν θα απέφευγε να το κάνει. Ότι όµως δεν επρόκειτο 

να τους ελκύσει προς την πίστη αν εµφανιζόταν σ’ αυτούς µετά την ανάστασή 

του φαίνεται µε την περίπτωση του Λαζάρου. ∆ιότι αυτόν που ήταν νεκρός 

σσερις µέρες και µύριζε και είχε αρχίσει να αποσυντίθενται τον ανέστησε και του 

έδωσε δύναµη να βγει από τον τάφο του, όπως ήταν δεµένος µε νεκρικούς 

επιδέσµους εµπρός στα µάτια όλων, και παρά ταύτα όχι µόνο δεν τους είλκυσε 

προς την πίστη αλλά και τους ερέθισε περισσότερο. ∆ιότι αποφάσισαν να 

σκοτώσουν και τον Λάζαρο Εάν λοιπόν ανέστησε κάποιον άλλον και δεν 

επίστευσαν άραγε ανασταίνοντας τον εαυτό Του και δείχνοντάς τον σ’ αυτούς, 

δεν θα κυριεύονταν και πάλι από µανία εναντίον του;  

ράδυ Μεγάλης Παρασκευῆς στό Ἅγιον Ὄρος. 

µοναχοί καί οἱ προσκυνητές περνοῦν κάτω ἀπό τόν 

ερό χρυσοκέντητο ἐπιτάφιο καί εἶναι σάν νά 

µπαίνουν κι αὐτοί στόν τάφο µαζί µέ τόν Χριστό. Καί 

ποιος µπαίνει µαζί µέ τόν Χριστό στόν τάφο, 

νασταίνεται µαζί του! Ὁ Χριστός πού εἶναι ζωή, 

κατεβαίνει στόν Ἄδη γιά νά τόν ζωοποιήσει, νά τόν 

κάνει κι αὐτόν ζωή.                Πατἀπιος µοναχός Καυσοκαλυβίτης 


