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����γαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ σημερινή Κυριακή τῆς Τυρινῆς, ὅπως ὀ-
νομάζεται στή γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας μας, βρίσκεται στό μεταίχμιο 
τῆς προπαρασκευαστικῆς περιόδου, πού ἄρχισε μέ τήν εἴσοδό μας 
στό Τριώδιο, καί τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, στήν ὁποία μέ τή 
χάρη τοῦ Θεοῦ εἰσερχόμαστε ἀπό αὔριο. 
 

����ό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα πού ἀκούσαμε σήμερα προέρχε-
ται ἀπό τήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή τοῦ Παύλου καί ἀναφέρεται 
συγκεκριμένα στόν τρόπο ζωῆς πού οἱ πιστοί, τά μέλη μιᾶς ἐκκλη-
σιαστικῆς κοινότητας, ὀφείλουν νά ἀκολουθοῦν. 
 

���� ἀγάπη μεταξύ τῶν πιστῶν εἶναι τό θεμέλιο τῆς ἑνότητας 
καί τῆς ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ συνύπαρξής τους. Ἡ ἀγάπη ὅμως 
τραυματίζεται καί ἡ ἑνότητα διασαλεύεται, ὅταν οἱ χριστιανοί κρί-
νουμε καί κατακρίνουμε τούς ἀδελφούς μας. 
 

���� ἀπόστολος Παῦλος παίρνοντας ἀφορμή ἀπό τή χρήση τῶν 
διαφόρων τροφῶν καί τό φαινόμενο ὁ ἕνας νά κρίνει τόν ἄλλο γιά τό 
εἶδος τῆς τροφῆς πού ἔτρωγε, ἐρωτᾶ: «Σύ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον 
οἰκέτην;». Δηλαδή: Ποιός εἶσαι σύ πού θά κρίνεις ἕναν ξένο ὑπηρέτη; 

* * * 

����λοι μας ἀνήκουμε στόν ἕνα Κύριο, τόν ζῶντα καί ἀληθινό 
Θεό στόν ὁποῖο πιστεύουμε. Ὅλοι μας εἴμαστε μέλη τοῦ ἑνός σώμα-
τος τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅλοι μας –ἄλλοι λιγότερο, ἄλλοι περισσό-
τερο– ἀγωνιζόμαστε νά ζοῦμε κατά τό θέλημα τοῦ Κυρίου. Ἡ σχέση 
μας αὐτή μέ τόν Κύριο στόν ὁποῖο ἀνήκουμε καί μέ τούς ἀδελφούς 
χριστιανούς μέ τούς ὁποίους συναπαρτίζουμε τό ἐκκλησιαστικό σῶ-
μα, δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά κρίνουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο. 
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Ο ΑΠΟΣΟ ΑΠΟΣΟ ΑΠΟΣΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. ιγ΄ 11  (Ρωµ. ιγ΄ 11  (Ρωµ. ιγ΄ 11  (Ρωµ. ιγ΄ 11 ----    ιδ΄ 4)ιδ΄ 4)ιδ΄ 4)ιδ΄ 4)    
    

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

νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκό-

τους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως 

περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔ-

ριδι καὶ ζήλῳ· ἀλλ᾿ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρ-

κὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας. Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει 

προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. Ὃς μὲν πιστεύει φα-

γεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει. Ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ 

ἐξουθενείτω, καὶ ὁ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω· ὁ Θεὸς γὰρ αὐ-

τὸν προσελάβετο. Σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; Τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ 

στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς στῆσαι αὐτόν.  
 

 

���� κατάκριση τοῦ ἀδελφοῦ ἀποτελεῖ βαρύ ἁμάρτημα. Κατα-
κρίνοντας τόν ἄλλο, σημαίνει ὅτι ὑφαρπάζουμε τήν ἐξουσία τοῦ Θε-
οῦ, στόν ὁποῖο ὅλοι ἀνήκουμε. Κατακρίνοντας τόν ἄλλο, δείχνει ὅτι 
δέν ἔχουμε ἀγάπη γιά τόν ἄλλο. Κατακρίνοντας τόν ἄλλο, φανερώ-
νει ὅτι δέν προσέχουμε στόν ἑαυτό μας, στή δική μας ζωή, ἀλλ᾽ ὅτι 
παρατηροῦμε καί περιεργαζόμαστε τή ζωή τῶν ἄλλων. 
 

ΓΓΓΓι᾽ αὐτό καί ὁ Κύριός μας στάθηκε πολύ αὐστηρός ἀπέναντι 
σ᾽ αὐτούς πού εὔκολα καί ἀβασάνιστα κατακρίνουν τούς ἄλλους. 
«Μήν κρίνετε τούς συνανθρώπους σας, γιά νά μή σᾶς κρίνει κι ἐσᾶς 
ὁ Θεός. Μέ τό κριτήριο πού κρίνετε θά κριθεῖτε, καί μέ τό μέτρο πού 
μετρᾶτε θά μετρηθεῖτε» (Ματθ. 7, 1-2). 
 

!!!!ἶναι εὔκολο νά περιπέσουμε στήν κατάκριση. Καί αὐτό συμ-
βαίνει συχνά. Παραβλέπουμε τά δικά μας ἁμαρτήματα, τά δικά μας 
σφάλματα, τίς δικές μας παραλείψεις, καί παρατηροῦμε καί κατακρί-
νουμε τά ἁμαρτήματα τῶν ἄλλων. 

 

""""τσι τό κακό στό ὁποῖο πέφτουμε εἶναι διπλό. Ἀπό τή μιά ἀ-
μελοῦμε τόν ἑαυτό μας καί δέν ἀγωνιζόμαστε νά διορθώσουμε τά δι-
κά μας λάθη. Καί ἀπό τήν ἄλλη κατακρίνοντας τούς ἄλλους δείχνου-
με πώς δέν ἔχουμε στήν καρδιά μας ἀγάπη γιά τούς ἀδελφούς μας. 

 

∆∆∆∆ιδάσκει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Ἄς ἐξετάζουμε 
ὄχι       τῶν       ἄλλων       ἀλλά       τά       δικά         μας      κακά.      Ἄς      ἀνακρίνουμε      προσεκτικά      τή  
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συνείδησή μας· ἄς θυμηθοῦμε ὁλόκληρη τή ζωή μας· ἄς ἐρευνήσου-
με ἕνα-ἕνα τά ἁμαρτήματά μας. Καί ὄχι μόνο νά μήν κατακρίνουμε 
τούς ἄλλους, ἀλλά καί νά μήν ἀκοῦμε ἄλλους πού κατακρίνουν». 
 

$$$$ν πάντοτε ἡ κατάκριση ἀποτελεῖ σοβαρό πνευματικό ὀλί-
σθημα, τό νά πέφτουμε σ᾽ αὐτήν στή διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσα-
ρακοστῆς, μία περίοδο αὐστηρῆς νηστείας, αὐτό εἶναι ἀκόμη βαρύ-
τερο. «Ποιό τό ὄφελος», ἀναρωτιέται καί πάλι ὁ ἱερός Χρυσόστο-
μος, «ὅταν δέν τρῶμε κοτόπουλα καί ψάρια, ὅμως δαγκώνουμε καί κα-
τατρῶμε τούς ἀδελφούς μας; Ὅποιος κατακρίνει, ἔφαγε κρέατα ἀδελ-
φικά, δάγκωσε τή σάρκα τοῦ πλησίον του… Δέν ἔμπηξες τά δόντια 
σου στή σάρκα του, ἀλλά πλήγωσες τήν ψυχή του μέ τήν κατάκριση». 
 

%%%%ρίνοντας μέ πολλή εὐκολία καί κατακρίνοντας τούς ἄλλους 
εἶναι ἐνδεχόμενο νά κρίνουμε «κατ᾽ ὄψιν», ὅπως διδάσκει ὁ Κύριος 
(Ἰω. 7,24). Δηλαδή ἐπιφανειακά· γιατί κάποιος μᾶς τό εἶπε, γιατί κά-
που ἐλέχθη ἤ γιατί κάπου γράφτηκε κάτι. Ἔτσι πέφτουμε ὄχι μόνο 
στό ἁμάρτημα τῆς κατακρίσεως, ἀλλά καί τῆς ἀδικίας καί τῆς συκο-
φαντίας, ἀφοῦ ἐκφέρουμε κρίσεις στηριζόμενοι σέ φῆμες, διαβολές 
καί ἀναπόδεικτες κατηγορίες. Ἀκόμη κι ἄν δοῦμε κάτι μέ τά ἴδια μας 
τά μάτια, τονίζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, δέν πρέπει νά κα-
τακρίνουμε, διότι πολλές φορές κι αὐτά τά μάτια μας πέφτουν ἔξω. 

 

����λλά καί γιά ἕναν ἄλλο λόγο δέν πρέπει νά κατακρίνουμε, ὅ-
πως παρατηρεῖ ὁ ἴδιος διδάσκαλος. Ἡ ἁμαρτία πού διέπραξε ὁ ἀδελ-
φός μας καί γιά τήν ὁποία τόν κατακρίνουμε, ὑπέπεσε στήν ἀντίληψή 
μας. Ἡ μετάνοια ὅμως πού στή συνέχεια ἐπέδειξε ἔμεινε σ᾽ ἐμᾶς ἄγνω-
στη. Ἔτσι ἐνῶ ἐμεῖς τόν κατακρίναμε γιά τό ἁμάρτημά του, στά μάτια 
τοῦ Θεοῦ διά τῆς μετανοίας ἦταν πλέον καθαρός. Εἶχε ἀποκατασταθεῖ. 

* * * 

����γαπητοί μου ἀδελφοί, ὅλοι μας ἀνήκουμε στόν Κύριο. Ἐ-
κεῖνος εἶναι πού θά κρίνει ὅλους μας, «ζῶντας καί νεκρούς» ὅταν θά 
ἔρθει «καί πάλιν μετά δόξης», ὅπως ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς 
Πίστεώς μας. Μέχρι τότε δικό μας χρέος εἶναι νά ζοῦμε κατά τό 
θέλημά Του. Νά ἀγαποῦμε τόν πλησίον μας «ὡς σεαυτόν» (Λουκ. 
10,27) καί νά μήν κατακρίνουμε κανένα. 

 

ΠΠΠΠάντοτε!     Πολύ     περισσότερο     ὅμως     αὐτή     τήν     εὐλογημένη    περίο- 
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δο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, στήν ὁποία θά εἰσέλθουμε ἀπό αὔριο. 
 

���� ὡραία προσευχή τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, πού ὅλη αὐ-
τή τήν περίοδο συχνά θά ἐπαναλαμβάνουμε, νά γίνει πράξη καί βίω-
μα ὅλων μας: «Ναί, Κύριε, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα 
καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου». ΚΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ! 

 (Πηγή: http://www.newsnowgr.com) 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)                   ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ     

Σήμερα, Κυριακή 1η Μαρτίου 2020 στον Εσπερινό της Συγχωρή-
σεως, που θα αρχίσει στις 6:30 μ.μ. στο Ναό μας, θα χοροστατήσει ο 
Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος. 
2)                       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  

              1ΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 

Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020,    7:00 π.μ. Όρθρος, Ώρες & Εσπερινός 
                                                5:30 μ.μ. Μεγάλο Απόδειπνο 
Τρίτη 3 Μαρτίου 2020,        7:00 π.μ. Όρθρος, Ώρες & Εσπερινός 
                                                5:30 μ.μ. Μεγάλο Απόδειπνο 
Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020,    6:30 π.μ. Όρθρος, Ώρες & Εσπερινός                      
                                                    με Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 
                                                5:30 μ.μ. Μεγάλο Απόδειπνο 
Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020,     7:00 π.μ. Όρθρος, Ώρες & Εσπερινός 
                                                5:30 μ.μ. Μεγάλο Απόδειπνο 
Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020, 6:30 π.μ. Όρθρος, Ώρες & Εσπερινός  
                                                        με Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 
                                                 7:00 μ.μ. Α΄ Χαιρετισμοί 
Σάββατο 7 Μαρτίου 2020,     7:00 π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία  
                                                                 Ιωάννου Χρυσοστόμου 
                                                 5:30 μ.μ. Αναστάσιμος Εσπερινός 
3)  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.             
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργα-
νώνει την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 Απογευματινή Προσκυνηματική 
Εκδρομή στο Ιερό Ησυχαστήριο Αναλήψεως του Κυρίου στα 
Σκούρτα Βοιωτίας για Μέγα Απόδειπνο. Ώρα αναχώρησης 3:00 
μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 15 €.  
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