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� «����νάμνησις  ττττῆς  ����πὸ  ττττοῦ  ππππαραδείσου  ����ξορίας  ττττοῦ  

     π     π     π     πρωτοπλάστου  ����δάμ». 
�   Ἡσυχίου μάρτυρος.  

�   Θεοδότου ἐπισκόπου Κυρηνείας Κύπρου (326326326326),  

�   Εὐθαλίας παρθενομάρτυρος (252252252252). 

�   Νικολάου ἱερέως τοῦ Πλανᾶ (1932193219321932).   
 

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΗΣ (απόσπ.) 
Anthony Bloom (Αντωνίου Μπλουµ) Μητροπολίτου του Σουρόζ 

(20ος - 21ος αι., γεν. το 1914 στη Λωζάννη - πέθ. το 2003 σε ηλικία 89 ετών) 

�� 

ΤΤΤΤο σηµερινό Ευαγγέλιο, καθώς απόψε ξεκινά η Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή, µας µιλάει µε λόγια θείας ελπίδας αλλά και προ-
ειδοποιεί: Συγχωρείτε εκείνους που σφάλουν ενώπιόν σας, συγχω-
ρείτε, διότι διαφορετικά δε θα συγχωρηθείτε. Η Βασιλεία του Θεού 
είναι βασιλεία αµοιβαίας αναγνώρισης, αµοιβαίας αποδοχής και 
αγάπης, στοιχείων που συµπίπτουν µε τη χαρά της κοινωνίας, αλ-
λά και της ετοιµότητας να σηκώνουµε ο ένας τα βάρη του άλλου.  

ΝΝΝΝα συγχωρούµε, αλλά πώς; Από πού ξεκινά η συγνώµη; 
Συγνώµη δε σηµαίνει λήθη. Εκείνος που έκανε το λάθος πρέπει να 
προστατευθεί από ενδεχόµενη νέα πτώση. Αυτό που έκανε, οι λό-
γοι και οι συνθήκες της πτώσης του δε θα πρέπει να ξεχαστούν, 
διότι από δω και πέρα έχει ανάγκη από τη δική µας στοχαστική, 
αγαπητική µέριµνα, ώστε να µην αµαρτήσει και πάλι. 

ΕΕΕΕδώ ακριβώς αρχίζει η συγνώµη: τη στιγµή κατά την οποία, 
αναγνωρίζοντας το εύθραυστο των άλλων, όπως και το δικό µου, 
την ανάγκη τους για προστασία και βοήθεια, για ευσπλαχνία, εί-
µαι προετοιµασµένος να φέρω µαζί τους το φορτίο της αδυναµίας 
τους, το ευάλωτο της αµαρτωλότητάς τους. Η συγνώµη αρχίζει τη 
στιγµή που αποφασίζω να ανέχοµαι τους αδελφούς µου, χωρίς να 
περιµένω να αλλάξουν, να τους ανέχοµαι όπως είναι, να κάνω ελα-
φρότερο το φορτίο τους, ώστε κάποτε η αλλαγή τους να καταστεί εφικτή.ώστε κάποτε η αλλαγή τους να καταστεί εφικτή.ώστε κάποτε η αλλαγή τους να καταστεί εφικτή.ώστε κάποτε η αλλαγή τους να καταστεί εφικτή.    

Κυριακή της Τυρινής 



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ.Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ.Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ.Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ.    ιγιγιγιγ΄ ΄ ΄ ΄ 11111111    ––––    ιδιδιδιδ΄ ΄ ΄ ΄ 4444))))    

᾽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 περιπατή-

σωμεν, 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. 
 

´ΟΟΟΟλοι έχουµε ανθρώπους που δύσκολα ανεχόµαστε, που εί-
ναι αιτία ταλαιπωρίας, δυστυχίας και θυµού·  µπορούµε να ακυ-
ρώσουµε το θυµό και να ξεπεράσουµε τη δυστυχία αν κάνουµε το 
καθήκον της ζωής µας, που είναι να κουβαλάµε µαζί τους το φορ-
τίο, να είµαστε αυτοί που, πληγωµένοι, θα στραφούµε στον Κύριο 
και θα πούµε: «Κύριε, συγχώρησε, γιατί δε µνησικακώ, θέλω να γί-
νω και να παραµείνω στέρεος µ’ αυτόν τον άνθρωπο στην αδυνα-
µία του και στην αµαρτωλότητά του. ∆ε θα σταθώ κριτικά απέναντί 
του, κι αν εγώ δεν είµαι ακόµη ικανός να το κάνω, κάνε το Εσύ για 
µένα: µη µου καταλογίσεις την κρίση, µη µου καταλογίσεις την κα-
τάκριση που µε τραχύτητα πρόφερα, µην υποστηρίξεις το θυµό µου. 
Στάσου δίπλα σ’ αυτόν που έσφαλε, επειδή αυτός ή αυτή έχει ανά-
γκη βοηθείας, συγχωρήσεως και θεραπείας γι’ αγι’ αγι’ αγι’ αυτόν ακριβώς το λόγουτόν ακριβώς το λόγουτόν ακριβώς το λόγουτόν ακριβώς το λόγο». 

ΕΕΕΕκεί αρχίζει η συγνώµη. Σηκώνουµε το φορτίο ο ένας του 
άλλου, αποδεχόµαστε την αλληλεγγύη µε εκείνους που έσφαλαν 
και σφάλλουν, τους αγαπούµε ἐν καινότητι ζωῆς και µόνον τότε η 
συγχώρηση γίνεται: µια πράξη µεσιτείας ενώπιον του Θεού, µια 
πράξη που γιατρεύει και µεταµορφώνει. Αυτή την αρχή όλοι µπο-
ρούµε να την κάνουµε. Ας κάνουµε λοιπόν ό,τι µπορούµε, και ας 
αφήσουµε το Θεό να πραγµατοποιήσει µέσα µας, για µας, αυτό 
που ξεπερνά την καλή µας θέληση, ώστε να χτίσουµε τη βασιλεία 
της αµοιβαίας αγάπης, µια βασιλεία που είναι Βασιλεία του Θεού. 
Μητροπολίτου Αντωνίου Μπλουµ, απόσπασµα από το βιβλίο «Στο φως της Κρίσης του Θεού»  

Κυριακή της Τυρινής 
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ΑΑΑΑδελφοί, τώρα η τελική σωτηρία βρίσκεται πιο κοντά µας παρά τότε 
που πιστέψαµε. Η νύχτα όπου να ’ναι φεύγει, και η µέρα κοντεύει να ’ρθει. 
Γι’ αυτό ας πετάξουµε από πάνω µας τα έργα του σκότους, κι ας φορέσουµε 
τα όπλα του φωτός. Η διαγωγή µας ας είναι κόσµια, τέτοια που ταιριάζει στο 
φως. Ας πάψουν τα φαγοπότια και τα µεθύσια, η ασύδοτη κι ακόλαστη ζωή, 
οι φιλονικίες κι οι φθόνοι. Ντυθείτε τον Κύριό µας Ιησού Χριστό και µην 
αφήνετε τον αµαρτωλό εαυτό σας να σας παρασύρει στην ικανοποίηση των 
επιθυµιών σας. Να δέχεστε όποιον έχει ασθενική πίστη, χωρίς να επικρίνετε 
τις απόψεις του. Για παράδειγµα, ένας πιστεύει πως µπορεί να φάει απ’ όλα, 
ενώ κάποιος άλλος, που έχει ασθενική πίστη, τρώει µόνο χόρτα. Αυτός που 
τρώει απ’ όλα, ας µην περιφρονεί εκείνον που δεν τρώει· κι εκείνος που δεν 
τρώει, ας µην κατακρίνει εκείνον που τρώει, γιατί ο Θεός τον έχει δεχτεί στην 
εκκλησία του. Ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις έναν ξένο υπηρέτη; Μόνο ο 
Κύριός του µπορεί να κρίνει αν στέκεται ή όχι στην πίστη του, γιατί ο Θεός 
έχει τη δύναµη να τον στηρίξει. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 
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Α γ ί ο υ  Ι σ α ά κ  τ ο υ  Σ ύ ρ ο υ 
�� 

(απόσπασµα) 

 ΟΟΟΟι σωµατικοί κόποι χωρίς καθαρούς λογισµούς, είναι σαν 
άτεκνη µήτρα και σαν κατάξηροι µαστοί·  γιατί δεν έχουν τη δύνα-
µη να φέρουν τον άνθρωπο στη θεογνωσία. Και ενώ αυτού του εί-
δους οι άνθρωποι κάνουν το σώµα τους κατάκοπο, δε νοιάζονται 
καθόλου να εκριζώσουν τα πάθη από το νου. Γι’ αυτό και δεν 
πρόκειται να χαρούν τον καρπό των κόπων τους. Όπως αυτός που 
σπέρνει µέσα στ’ αγκάθια, δεν πρόκειται να θερίσει τίποτε, έτσι κι 
αυτός που κατατρώει τον εαυτό του µε τη µνησικακία και µε τη 
φιλοκτηµοσύνη, δεν έχει κανένα όφελος, κι ας κοπιάζει. 

ΠΠΠΠάνω σ’ αυτό δίνει τη µαρτυρία της η αγία Γραφή, που 
λέει: «Αυτός ο λαός, σαν να έπραξε το δίκαιο και σαν να µην πα-
ραµέλησε καµιά εντολή µου, ζητούν από µένα, το Θεό, δίκαιη κρίση 
και αξιοπιστία, και θέλουν να έρθουν κοντά µου και µου λένε: Για-
τί υποβληθήκαµε σε νηστείες και ταλαιπωρίες, αφού δε µας έδωσες 
καµιά σηµασία; Κι εγώ τους απάντησα: Γιατί τις ηµέρες που νη-
στεύατε, κυνηγούσατε τα άνοµα συµφέροντά σας, που ταυτίζονταν 
µε τις πονηριές του νου σας» (Ησ. 58, 2 - 5). 

Κυριακή της Τυρινής 



ΑΑΑΑν αγαπάς τη σωφροσύνη και την εγκράτειατη σωφροσύνη και την εγκράτειατη σωφροσύνη και την εγκράτειατη σωφροσύνη και την εγκράτεια, διώξε τους αισχρούς 
λογισµούς µε τη µελέτη των ιερών αναγνωσµάτων και µε µε τη µελέτη των ιερών αναγνωσµάτων και µε µε τη µελέτη των ιερών αναγνωσµάτων και µε µε τη µελέτη των ιερών αναγνωσµάτων και µε τη τη τη τη διαρκή προσευχήδιαρκή προσευχήδιαρκή προσευχήδιαρκή προσευχή....    

 ΌΌΌΌταν το σώµα εξασθενήσει µε τη νηστεία και την ταπεί-
νωση της ταλαιπωρίας, τότε η ψυχή δυναµώνει µε την προσευχή.  
Αγίου Ισαάκ του Σύρου, απόσπασµα από το βιβλίο ‘ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ από την ασκητική εµπειρία του Αγίου Ισαάκ του Σύρου’   

� � � 
Ο ΆΟ ΆΟ ΆΟ Άγιος ιερέας Νικόλαος γιος ιερέας Νικόλαος γιος ιερέας Νικόλαος γιος ιερέας Νικόλαος ο ο ο ο Πλανάς Πλανάς Πλανάς Πλανάς (απόσπ.) 

 ΟΟΟΟ Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε στη Νάξο το 1851 µ.Χ. από 
τον Ιωάννη και την Αυγουστίνα, το γένος Μελισσουργού.  
 ΑΑΑΑπό την παιδική του ηλικία εξέφρασε την αγάπη του προς 
τα όσια και τα ιερά. Ήταν φιλακόλουθος και διακονούσε στο ιερό 
τον παππού του ιερέα Γεώργιο Μελισσουργό. 
 ΜΜΜΜετά το θάνατο του πατέρα του ήλθε µε τη µητέρα του 
και την αδελφή του στην Αθήνα. Νυµφεύθηκε και χήρεψε νωρίς.
 ΧΧΧΧειροτονείται διάκονος στις 28 Ιουλίου 1879, στο ναό Με-
ταµορφώσεως Πλάκας. Στις 2 Μαρτίου 1884, χειροτονείται Πρε-
σβύτερος στο εκκλησάκι του Αγίου Ελισσαίου, στο Μοναστηράκι. 
∆ιακονεί στο θυσιαστήριο επί 50 χρόνια περίπου (1884 – 1932).  
 ΟΟΟΟ αείµνηστος Γέροντας, αφού έφθασε στα 82 του χρόνια 
και έδωσε µαρτυρία ουρανίων χαρισµάτων, οσιότητος, ταπεινώ-
σεως, απλότητος, διακρίσεως, ελεηµοσύνης, ασκήσεως και κατά 
Θεόν σοφίας, αφού στάθηκε ο µοναδικός προστάτης χιλιάδων ορ-
φανών και πτωχών και έφθασε σε ύψος θείας τελειότητος, κοιµή-
θηκε οσίως µε ειρήνη το έτος 1932 µ.Χ. (ΑΑΑΑποστολική ∆∆∆∆ιακονία) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)               ֠  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ    � 
Σήµερα, Κυριακή 2 Μαρτίου 2014 στον Εσπερινό της Συγχωρή-

σεως, που θα αρχίσει στις 6:30µ.µ. στο Ναό µας, θα χοροστατήσει ο 
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος.  
2)� ΑΑΑΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  Π  Π  Π  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΕΕΕΚ∆ΡΟΜΗ  Τ Τ Τ ΤΗΣ  Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α. � 
Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα διοργανώνει Απογευµατινή Προ-
σκυνηµατική Εκδροµή στην Ιερά Μονή στην Ιερά Μονή στην Ιερά Μονή στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος ΤΑΩ (ΝΤΑΟΥ) ΠεΠαντοκράτορος ΤΑΩ (ΝΤΑΟΥ) ΠεΠαντοκράτορος ΤΑΩ (ΝΤΑΟΥ) ΠεΠαντοκράτορος ΤΑΩ (ΝΤΑΟΥ) Πε----
ντέληςντέληςντέληςντέλης,,,, την Πέµπτη 13 Μαρτίου 2014. Ώρα αναχώρησης 4:30µ.µ. από 
τον ΆΆΆΆγιο ΝΝΝΝικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 10 €.  � 

 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 
Κυριακή της Τυρινής 


