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�  «����νάμνησις  τῆς  ἀπὸ  τοῦ  ππππαραδείσου  ����ξορίας      
                    τοῦ     π π π πρωτοπλάστου  ����δάμ». 
�   Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου Νικηφόρου  

       πατριάρχου ΚΠόλεως (846).  

�   Πουπλίου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν ἱερομάρτυρος (β΄ α�.). 
 

Ο  ΠΟ  ΠΟ  ΠΟ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ        ΜΜΜΜΑΣ     ΑΑΑΑΓΩΝΑΣ 
    

ΑΑΑΑπό αύριο –για μια ακόμη φορά– αξιωνόμαστε να εισέλ-
θουμε στην ευλογημένη περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. 
Είναι η καρδιά του εκκλησιαστικού έτους. Είναι η πιο κατανυκτι-
κή περίοδος στη διάρκεια ολόκληρης της χρονιάς.  

ΠΠΠΠερίοδος νηστείας· «καιρός μετανοίας»· ευκαιρία για θερ-
μότερη και κατανυκτικότερη προσευχή. Πού αποβλέπει; Τι επι-
διώκουμε στη διάρκειά της; Τον εξαγνισμό μας. Την υπερνίκηση 
των παθών και την απελευθέρωσή μας από τον ζυγό της αμαρ-
τίας. Και να ζήσουμε την ἐν Χριστῷ ζωή πιο συνειδητά· με μεγα-
λύτερη συνέπεια.  

ΈΈΈΈτσι θα μπορέσουμε και να προετοιμαστούμε ουσιαστικό-
τερα για την κορυφαία εορτή του Πάσχα. Να προσκυνήσουμε τα 
άχραντα Πάθη του Κυρίου μας και να γευθούμε τη χαρά και την 
ελπίδα της ένδοξης Ανάστασής Του.  

 

* * * 
ΟΟΟΟ απόστολος Παύλος στο σημερινό αποστολικό ανάγνω-

σμα οριοθετεί με μια θαυμάσια διατύπωση το περιεχόμενο του 
πνευματικού αγώνα, που αναλαμβάνουμε να διεξαγάγουμε την 
ευλογημένη τούτη περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.  

ΠΠΠΠρώτον· «Ἀποθώμεθα τά ἔργα τοῦ σκότους». Δηλαδή, να 
πετάξουμε από πάνω μας τα έργα του σκότους, τα σκοτεινά έργα 
της αμαρτίας. Να αποτινάξουμε τον ζυγό των ποικιλώνυμων παθών. 
Να ξεριζώσουμε από την καρδιά μας κάθε εφάμαρτη επιθυμία.  

Κυριακή της Τυρινής 



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. ιγ΄ 11 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. ιγ΄ 11 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. ιγ΄ 11 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. ιγ΄ 11 –––– ιδ΄  ιδ΄  ιδ΄  ιδ΄ 4)4)4)4)    

                ᾽ΑΑΑΑδελφοί, νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. Ἡ νὺξ 

προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ 

ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσω-

μεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, 

ἀλλ᾿ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ 

ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας. Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ 

εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. Ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν 

λάχανα ἐσθίει. Ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, καὶ ὁ μὴ ἐσθίων 

τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω· ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. Σὺ τίς εἶ ὁ κρί-

νων ἀλλότριον οἰκέτην; Τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ· δυ-

νατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς στῆσαι αὐτόν.  
 
 

ΕΕΕΕίναι, θα λέγαμε, η αρνητική όψη της χριστιανικής μας 
ζωής. Για να χτίσουμε μια καινούργια οικοδομή, οφείλουμε να 
ξεμπαζώσουμε το οικόπεδο. Για να καλλιεργήσουμε ένα χωράφι, 
προηγουμένως θα πρέπει να το ξεχερσώσουμε.  

ΈΈΈΈτσι γίνεται και στην πνευματική μας ζωή. Αν δεν ελευθερω-
θούμε από την έλξη της αμαρτίας, δεν θα μπορέσουμε να απολαύσου-
με την πνευματική ελευθερία που χαρίζει ο Χριστός μας. Αν δεν ξερι-
ζώσουμε τα πάθη που φωλιάζουν στην καρδιά μας, δεν θα μπορέσου-
με να καλλιεργήσουμε τις χριστιανικές αρετές. Αν δεν απομακρυν-
θούμε από εκεί που εξουσιάζει ο πονηρός, δεν θα μπορέσουμε να 
πλησιάσουμε τον Χριστό· τον Λυτρωτή και Σωτήρα μας Κύριο.  

 

* * * 
ΗΗΗΗ δεύτερη όψη, η θετική, του πνευματικού μας αγώνα κα-

τά τον απόστολο Παύλο είναι: «καί ἐνδυσώμεθα τά ὅπλα τοῦ 

φωτός». Δηλαδή, να φορέσουμε τα όπλα του φωτός.  
ΟΟΟΟι χριστιανοί είμαστε στρατιώτες Ιησού Χριστού (Β΄ Τιμ. 2, 

3). Και ως πνευματικοί μαχητές έχουμε ανάγκη από όπλα πνευματι-
κά, που ο Παύλος τα ονομάζει «ὅπλα τοῦ φωτός». Ποια είναι αυτά 
τα όπλα; Είναι οι χριστιανικές αρετές. Ο ίδιος Απόστολος ονομάζει 
τις αρετές της χριστιανικής ζωής καρπούς του Αγίου Πνεύματος και 
μας    τους    απαριθμεί    γράφοντας    προς    τους    χριστιανούς   της   Γαλατίας  

Κυριακή της Τυρινής 
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                ΑΑΑΑδελφοί, τώρα είναι πλησιέστερα σ’ εμάς η σωτηρία παρά τότε που επιστέ-
ψαμε. Η νύχτα επροχώρησε· η ημέρα επλησίασε. Ας πετάξουμε λοιπόν τα έργα 
του σκότους και ας οπλισθούμε με τα όπλα του φωτός. Ας είναι η συμπεριφορά 
μας σεμνή, όπως όταν είναι ημέρα, όχι συμπόσια και μεθύσια, όχι ακολασίες 
και ασέλγειες, όχι έριδες και ζηλοτυπίες, αλλ’ ενδυθήτε τον Κύριον Ιησούν 
Χριστόν και μη φροντίζετε διά την σάρκα διά να ικανοποιήσετε τας επιθυμίας 
της. Εκείνον που είναι ασθενής κατά την πίστιν, να τον δέχεσθε, αλλ’ όχι διά 
συζητήσεις γνωμών. Ο ένας πιστεύει ότι επιτρέπεται να φάγη από όλα, αλλ’ ο 
ασθενής τρώγει λάχανα. Εκείνος που τρώγει, ας μη περιφρονή εκείνον που δεν 
τρώγει, και εκείνος που δεν τρώγει, ας μη κρίνη εκείνον που τρώγει, διότι ο 
Θεός τον έχει δεχθή. Ποιος είσαι συ που κρίνεις ξένον υπηρέτην; Το αν θα στα-
θή ή θα πέση αφορά τον δικόν του κύριον, θα σταθή όμως, διότι ο Θεός έχει 
την δύναμιν να τον κάνη να σταθή. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 

 
    

(Γαλ. 5, 22 - 23). Είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η 
καλωσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια.  

ΧΧΧΧωρίς όπλα δεν μπορούμε να πολεμήσουμε. Χωρίς όπλα 
μάχες δεν κερδίζονται. Αυτό ισχύει και στον πνευματικό αγώνα 
που διεξάγουμε οι χριστιανοί. 

ΗΗΗΗ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που από αύριο ανοίγει τις πύ-
λες της, καλεί όλους μας, ιερωμένους και λαϊκούς, να αναλάβου-
με αυτόν ακριβώς τον αγώνα. Και να τον διεξαγάγουμε με χαρά. 
Με ζήλο. Με φρόνημα όντως αγωνιστικό.  

 

* * * 
ΑΑΑΑπό τα βάθη της καρδιάς μου, προσφιλέστατοι αδελφοί 

μου, σας εύχομαι καλή Σαρακοστή!     
 ΜΜΜΜε τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και τις μεσι-

τείες πάντων των Αγίων, ας μας αξιώσει ο Κύριός μας 
«τόν ἀγῶνα τόν καλόν ἀγωνίσασθαι, 

τόν δρόμον τῆς νηστείας ἐκτελέσαι… 

νικητάς τε τῆς ἁμαρτίας ἀναφανῆναι 

καί ἀκατακρίτως φθάσαι προσκυνῆσαι  

καί τήν ἁγίαν Ἀνάστασιν»!  
Συμεών Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης, από το βιβλίο «Πρός τούς ἀδελφούς μου», σελ. 
82 – 85, Α΄ έκδοση: Οκτώβριος 2012, εκδόσεις Ἐν πλῷ  

Κυριακή της Τυρινής 



Δεν πρέπει να κατακρίνουμε… 
 
 

�πὸ τὸ Γεροντικό 
 

Κάποιος άγιος, όταν είδε έναν που αμάρτησε, έκλαψε πικρά και 
είπε: «Αυτός σήμερα, και εγώ σίγουρα αύριο. Και αυτός βέβαια 
θα μετανοήσει οπωσδήποτε, ενώ εγώ δεν είναι σίγουρο ότι θα με-
τανοήσω». 

Ένας αδελφός ρώτησε τον αββά Ποιμένα: «Αν δω σφάλμα 
του αδελφού μου, είναι καλό να το σκεπάσω;» Ο γέροντας τού α-
ποκρίθηκε: «Την ώρα που θα σκεπάσουμε το σφάλμα του αδελφού 
μας, και ο Θεός σκεπάζει το δικό μας· και την ώρα που θα φανερώ-
σουμε το σφάλμα του αδελφού, και ο Θεός φανερώνει το δικό μας».  

 

�ντιόχου τοῦ Πανδέκτου 

Το να κατακρίνουμε τον συνάνθρωπο είναι το χειρότερο από όλα 
τα πάθη. Αυτό, τον άνθρωπο που κατακρίνει τον κάνει όχι μόνο 
ένοχο πολύ βαριάς τιμωρίας, επειδή αρπάζει την ιδιότητα του δι-
καστή που ανήκει στον Θεό και έτσι, ως προς το θέμα αυτό, γίνε-
ται αντίθεος, θα λέγαμε, αλλά τον κάνει και να πέσει στο ίδιο 
εκείνο σφάλμα, για το οποίο κατακρίνει τον άλλο, επειδή με την 
κατάκριση απογυμνώνεται από τη σκέπη και τη βοήθεια του Θε-
ού. Και εκείνος που κατακρίνεται, ελαφρώνεται από το βάρος του 
σφάλματός του, αν δεν δυσανασχετεί με αυτόν που τον κατακρί-
νει· αυτός όμως που κατακρίνει παίρνει επάνω του το φορτίο 
εκείνου, όπως μας το έδειξαν αυτό ξεκάθαρα ο Φαρισαίος και ο 
τελώνης (Λουκ. 18, 10-14). 

(Ευεργετινός, τόμ. Γ΄, σελ. 26 & 40 - 41, εκδόσεις «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ», Α΄ έκδοση 2006) 
� � � 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)                       ֠ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ    �                         
Σήμερα, Κυριακή 13 Μαρτίου 2016 στον Εσπερινό της Συγχωρήσεως, που 
θα αρχίσει στις 6:30 μ.μ. στο Ναό μας, θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος.   
2)   ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α  ́ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Μ. ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ     
Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016, πρωί. ֠    
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016, πρωί. ֠    
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