
 θρησκευτικά καθήκοντα
Η θρησκεία σε µαθαίνει να κάνεις τα 

καθήκοντα σου, έτσι, όπως ήταν οι 

ειδωλολάτρες. Πάµε στα προσκυνήµατα, 

προσκυνάµε, βάζουµε τα λεφτά µας στο 

κουτί, αφήνουµε τις λαµπάδες µας, τα λάδια 

µας, ξέρω γω τις παρακλήσεις µας, τα 

ονόµατά µας, τα πρόσφορά µας, τα πάντα...

Αυτά είναι θρησκευτικά καθήκοντα. Αλλά η καρδιά µας δεν 

άλλαξε καθόλου.  

        Τέλειωσε η ώρα του καθήκοντος είµαστε το ίδιο όπως 

προηγουµένως. Έτοιµοι να επιτεθούµε στον άλλο, έτοιµοι να

διαµαρτυρηθούµε εναντίον του άλλου, έτοιµοι να ΄µαστε 

ξινισµένοι πάλι όπως προηγουµένως... 
        Δεν αλλάζει η καρδιά µας. Δεν αποκτούµε την σχέση µε τον 

Χριστό. Γιατί απλώς αρκούµαστε στα καθήκοντα, στα 

θρησκευτικά καθήκοντα. Και αυτοί οι άνθρωποι να ξ

οι άνθρωποι, οι θρήσκοι άνθρωποι είναι το πιο επικίνδυνο είδος 

µέσα στην εκκλησία. Ο Θεός να µας φυλάει απ'αυτούς...!

 

O Λεµεσού Αθανάσιος 
 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

      Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 11 
Μαρτίου 2018  θα επισκεφθούµε την Ιερά Μονή 
Παναγίας Φανερωµένης Ξυνιάδος ∆οµοκού όπου θα 
προσκηνήσουµε την Θαυµατουργό Εικόνα της Παναγίας   
µας . 
     Θα τελεσθή ο Κατανυκτικός Εσπερινός και απο τα χείλη 
του Καθηγουµένου Γέροντος π.Αθανασίου θα 
ακούσουµε να µας περιγράφει το θαυµαστό γεγονός τη 
ευρέσεως που ο ίδιος έζησε. Ώρα αναχωρήσεως 3.00 µ.µ. 
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    Καθώς αρχίζουµε το «στάδιο των αρετών», 

υπάρχει µια αίσθηση ότι αρχίζουµε έργο 

κοπιαστικό και δύσκολο. Και είναι! Η µακρά 

περίοδος της νηστείας, οι καθηµερινές και ποικίλες 

ακολουθίες, η αναγκαία περισυλλογή και σιωπή, 

µαζί βέβαια µε τις καθηµερινές µέριµνες και φροντίδες, κάνουν την Μεγάλη Σαρακοστή 

όντως Μεγάλη. 

       Η λογική βάση για να διαπεράσουµε την περίοδο αυτή, όπως και η φίλαυτη 

συµπεριφορά που οδηγεί σε αγωνιώδη προσπάθεια να µην κουραστούµε, να µην 

πεινάσουµε, να µην δυσκολευτούµε, δεν αντέχουν στο πνεύµα των ηµερών.Ο 

χριστιανός καλείται να µην είναι µίζερος, να µην διστάζει στον κόπο και στον πόνο που 

έρχεται, να είναι ανδρείος. Γιατί χωρίς δυσκολίες, χωρίς πειρασµούς, χωρίς θλίψεις, δεν 

βιώνεται η «εντός ηµών βασιλεία». 

      Η Μ. Σαρακοστή είναι µια δυνατότητα, που προσφέρεται σε όλους τους 

χριστιανούς, να περάσουµε µέσα από δυσκολίες για να φτάσουµε στο ανέσπερο φως 

του Πάσχα. Το κοινόν της πορείας κάνει το δρόµο πιο εύκολο. Στην πραγµατικότητα η 

Μ. Σαρακοστή είναι η εικόνα της χριστιανικής ζωής. Έχει όλα όσα συνιστούν µια 

αληθινή πνευµατική ζωή: τον αγώνα, την άσκηση, τη µετάνοια, τη λύπη που 

µεταποιείται σε χαρµολύπη, την έκχυση της Χάριτος, όταν η καρδία είναι 

«συντετριµµένη και τεταπεινωµένη». Απαραίτητα εφόδια είναι: η προσευχή, η νηστεία, 

η Θεία Κοινωνία, η µελέτη, οι ακολουθίες στο ναό. Έτσι, ο χριστιανός που θέλει να ζήσει 

αληθινά την εν Χριστό ζωή ζει όπως η Εκκλησία τον καλεί να ζήσει, στην κοινή πορεία 

µε τους άλλους χριστιανούς. 

   Η πορεία αυτή έχει µαζί τον κόπο και τη χαρά, την ειρήνη της καρδίας, την 

γλυκύτητα της ζωντανής παρουσίας του Θεού. ∆εν είναι µια άρνηση και ένας 

κουραστικός δρόµος µόνο. Έχει και τη µυστική χαρά των τέκνων του Θεού, την 

πρόγευση της µέλλουσας ζωής, την ανεκλάλητη εµπειρία τής εδώ και τώρα αιώνιας 

ζωής του Θεού.Ποιος, άλλωστε, θα άρχιζε χωρίς αυτή τη σιγουριά; Ποιος λόγος είναι 

ικανός να κάνει κάποιον να παλεύει για πενήντα σχεδόν µέρες, χωρίς τη βεβαιότητα 

ότι δεν αγωνίζεται «εις κενόν»; Ασφαλώς η περίοδος της Μ. Σαρακοστής δεν είναι για 

όλους, όπως δεν είναι και η πίστη. «Οι βουλόµενοι αθλήσει εισέλθετε». Ο Χριστός κάλεσε 

να τον ακολουθήσουν, αίροντας το σταυρό τους και αρνούµενοι τον εαυτό τους, όποιοι 

θέλουν. Η ελευθερία του προσώπου, ως εικόνας Θεού, δε

προβάλλεται ως προϋπόθεση. Ευλογηµένοι όσοι αρχίσουν µε πόθο και ζήλο την 

πορεία κι όσοι ακόµα πιο πολύ φθάσουν έως τέλους, στην ολόφωτη νύκτα του Πάσχα, 

όπου θα εορτάσουν µαζί τους «ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια».
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όπου θα εορτάσουν µαζί τους «ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια».  

        ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟ

 

Ιερές Ιερές Ιερές Ιερές     Ακολουθίες  της ΣαρακοστήςΑκολουθίες  της ΣαρακοστήςΑκολουθίες  της ΣαρακοστήςΑκολουθίες  της Σαρακοστής

  

※ Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία

※ Όρθρος, Ώρες,

※ Κατανυκτικός Εσπερινός

※ Μεγάλο Απόδειπνο (Δευτέρα,Τρίτη,

※ Χαιρετισµοί της Θεοτόκου

※Θ.Λειτουργία µε κόλλυβα

※ Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία
 

Τί κρίµα πού ὅλες αὐτές τίς Ἀκολουθίες 

τῆς «Ἁγίας Σαρακοστῆς», τίς ἀγνοο

Χριστιανοί µας! Σίγουρα εἶναι δύσκολο 

κάποιος νά τίς παρακολουθήσει ὅλες.

Οἱ συνθῆκες εἶναι πολύ διαφορετικές, ο

ἐργασίες µᾶς ἀποπνικτικές, ὁ χρόνος µ

λίγος κι ἡ θέλησή µας µηδαµινή... Ὅ

ἀξίζει τόν κόπο. Μία ἀπόφαση 

χρειάζεται, µία προσπάθεια. 

«Πίστη» καί «πόθος»... Γιά νά 

καταλάβουµε πώς ἦρθε Σαρακοστή καί 

πώς, ἔρχεται τό Πάσχα. 

ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟΘΩ ΠΡΟΣΕΛΘΩΜΕΝΘΩ ΠΡΟΣΕΛΘΩΜΕΝΘΩ ΠΡΟΣΕΛΘΩΜΕΝΘΩ ΠΡΟΣΕΛΘΩΜΕΝ    
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Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία (Τετάρτη 5.00 µ.µ και Παρασκευή 7.00 π.µ) 

 

Όρθρος, Ώρες,  Εσπερινός (Κάθε πρωί) 

 

Κατανυκτικός Εσπερινός (Κυριακή 5.00 µ.µ) 

 

(Δευτέρα,Τρίτη,Πέµπτη 5.00 µ.µ) 

 

Χαιρετισµοί της Θεοτόκου (Παρασκευή 7.30 µ.µ) 

 

Θ.Λειτουργία µε κόλλυβα (Σάββατο 7.00-9.00 π.µ) 

 

Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία (7.00 - 10.00 π.µ) 
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