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Mεγάλη Σεσσαρακοστή  
 

Σό νόθμα τῆσ Μεγάλθσ Τεςςαρακοςτῆσ ςχετίηεται μζ τιν επι-

ςτροφι του ανκρϊπου ςτο Θεό, με τθν υπακοι και τθν ταπείνωςθ, 

τθν αντιςτροφι με τθ χάρθ του Θεοφ τθσ πορείασ εκείνθσ που μασ 

αποξζνωςε απ' Αυτόν. 

Η ευαγγελικι διιγθςθ τθσ Κυριακισ τθσ Τυρινισ ςτζκεται ςε 

τρείσ πτυχζσ αυτισ τθσ επιςτροφισ. 

1. Η πρϊτθ αφορά τθ ςυγχϊρθςθ των άλλων εκ μζρουσ μασ ωσ 

προχπόκεςθ τθσ ςυγχϊρθςισ μασ από τον Θεό. Και θ αξίωςθ αυτι 

παρουςιάηεται με τρόπο κατθγορθματικό:  

«Ἐάν ςυγχωριςετε ςτοφσ ἀνκρϊπουσ τά παραπτϊματά τουσ, 

κά ςυγχωριςει καί ςζ ςᾶσ τά δικά ςασ ὁ Θεόσ».  

Μασ προςφζρεται ζνασ πνευματικόσ νόμοσ, απόλυτοσ και κα-

λοφμαςτε να προςαρμοςκοφμε ς' αυτόν. Να τον υπακοφςουμε. 

2. Η δεφτερθ πτυχι ςχετίηεται με τθν αποφυγι τθσ υποκριςίασ 

που μασ κάνει να τθροφμε τισ εντολζσ του Θεοφ με ςτόχο να γινό-

μαςτε αρεςτοί από τουσ ανκρϊπουσ. Κι εδϊ ο Χριςτόσ είναι κατθ-

γορθματικόσ: Πςοι ενεργοφν μ' αυτόν τον τρόπο κ' αμειφκοφν ς' 

αυτόν τον κόςμο από τουσ ανκρϊπουσ. Δεν ζχουν να περιμζνουν 

καμία αμοιβι από τον Θεό. 

3. Η Τρίτθ ζχει ςχζςθ με τον κθςαυριςμό. Ο Χριςτόσ λζει πωσ 

υπάρχει κάποιοσ κθςαυρόσ, κάποια ανταμοιβι, για τθν οποία μπο-

ροφμε να παλζψουμε. Ο κθςαυρόσ όμωσ δεν είναι γιινοσ, αλλά ου-

ράνιοσ και βρίςκεται εκεί «όπου οφτε ςκόροσ, οφτε ςαπίλα τον α-

φανίηει και όπου οι κλζπτεσ δεν μποροφν να τον κλζψουν». 
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Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ 
« Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν » 
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Ροφ βρίςκεται αυτόσ ο κθςαυρόσ και ςε τί ςυνίςταται; 
Δεν βρίςκεται ζξω από μασ, κάπου ςτα ςφννεφα, αλλά είναι 

κάτι μζςα μασ. Και ο κθςαυρόσ με τθν «εν κρυπτϊ τιρθςθ των ε-
ντολϊν» μάσ κυμίηει το λόγο του Χριςτοφ που παρομοιάηει τθ Β. τ. 
Θ. με κθςαυρό κρυμμζνο ςτον «αγρό που βρικε ο άνκρωποσ και 
τον ζκρυψε και από τθ χαρά του τον αγόραςε, πουλϊντασ όλα τα 
υπάρχοντά του». 

Ο κθςαυρόσ αυτόσ είναι το Ρνεφμα που ενοικεί ςτον κακζνα 
μασ και ο αγρόσ είναι ο εαυ-
τόσ μασ και ςυνεπϊσ πρζπει 
να πουλιςουμε ό,τι ζχουμε, 
δθλ. να ξεγυμνϊςουμε τον 
εαυτό μασ απ' ό,τι μασ δζνει 
με τον κόςμο, γιατί ο κθ-
ςαυρόσ αυτόσ δεν πρόκειται 
να γίνει δικόσ μασ, δθλ. δεν 
κ' αποκτιςουμε το Άγιον 
Ρνεφμα. 

Κατά ςυνζπεια το ευαγ-
γζλιο τθσ Τυρινισ φανερϊνει πωσ θ περίοδοσ τθσ Μ. Σαρακοςτισ 
ζχει ωσ ςτόχο τθν προςωπικι μασ αφξθςθ μζςα από τθ ςυγχϊρθςθ 
των άλλων εκ μζρουσ μασ, μζςα από τθ νθςτεία και τον αγϊνα ενα-
ντίον τθσ υποκριςίασ. Σ' αυτά πρζπει να προςτεκεί όςα αναφζρει 
το ευαγγζλιο: Ρροςευχι, ελεθμοςφνθ μοίραςμα των υλικϊν αγα-
κϊν με τουσ άλλουσ που μασ δίνει ο Θεόσ ωσ ευλογία. 

Πλα αυτά είναι ςτοιχεία τθσ Μ. Σαρακοςτισ και τθσ προετοιμα-
ςίασ μασ για το Ράςχα. Ο Χριςτόσ ξεκακίηει πωσ μζςα απ' αυτά ο 
ςτόχοσ είναι να αποκτιςουμε το Άγιο Ρνεφμα, γιατί χωρίσ αυτό δεν 
μποροφμε να ξεκινιςουμε τθν αντιςτροφι τθσ πορείασ του εξόρι-
ςτου από τον παράδειςο Αδάμ. 

Χωρίσ αυτό δεν άρουμε να ελπίηουμε ςτο χαρακτθριςτικό γνϊ-
ριςμα των μακθτϊν του Χριςτοφ και δεν κα ακοφςουμε να μασ α-
ποκαλεί φίλουσ. 

Ο ςτόχοσ είναι εφικτόσ. Χρειάηεται τόλμθ και αποφαςιςτικότθ-
τα. 

Από τθν ιςτοςελίδα «Αγια Μετζωρα». 
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 Κσριακές  

τῆς Μεγάλης Σεσσαρακοστῆς 

Οι Κυριακζσ τθσ Μεγάλθσ Σαρακοςτισ είναι ςτακμοί ςτο ταξίδι ε-

νόσ πνευματικοφ ταξιδιϊτθ. Ρεριζχουν μθνφματα για τθ ςυμμετο-

χι του ανκρϊπου ςτθν ζνωςθ με το Θεό εν Χριςτϊ και για τθν τε-

λειοποίθςθ και «κζωςι» του με τθν μετάνοια. 

 1. Κυριακι τθσ Ορκοδοξίασ (Αϋ Νθςτειϊν). Εορτάηεται το τζλοσ 

τθσ Εικονομαχίασ, μιασ αιματθρισ περιόδου ςτθ βυηαντινι ιςτορία, 

όπου οι αυτοκράτορεσ απαγόρευαν επί ποινι κανάτου ςτουσ χρι-

ςτιανοφσ να τιμοφν τισ ιερζσ εικόνεσ.  

 Η Ορκόδοξθ Εκκλθςία, τιμϊντασ τισ εικόνεσ υπεραςπίηεται τθν 

αλθκινι ανκρϊπινθ φφςθ του Χριςτοφ, εξαιτίασ τθσ οποίασ μπο-

ροφμε να ενωκοφμε με Αυτόν και, κατ’ επζκταςιν, με τον Θεό. 

 2. Κυριακι του αγίου Γρθγορίου Ραλαμά (Βϋ Νθςτειϊν), του ςο-

φοφ και ειρθνοποιοφ μοναχοφ και επιςκόπου Θεςςαλονίκθσ, που 

(απζναντι ςτισ αντίκετεσ απόψεισ που είχαν ζρκει από τθ ωμαιο-

κακολικι Εκκλθςία) υποςτιριξε τθν ορκόδοξθ άποψθ ότι ο 

άνκρωποσ μπορεί να ενωκεί με το Θεό και μάλιςτα ότι ακόμθ και 

το ςϊμα μασ ενϊνεται με το Θεό και γίνεται άγιο. 

 3. Κυριακι τθσ Σταυροπροςκφνθςθσ (Γϋ Νθςτειϊν). Οι χριςτιανοί 

ζρχονται ςτθ κεία λειτουργία και αςπάηονται το ςταυρό του Κυρί-

ου, για να ενιςχυκοφν πνευματικά ςτον αγϊνα τουσ για το υπόλοι-

πο τθσ Σαρακοςτισ. 

 4. Κυριακι του αγ. Ιωάννου τθσ Κλίμακοσ (Δϋ Νθςτειϊν). Άγιοσ 

από το Σινά, που ζγραψε, τον 6ο αιϊνα μ.Χ.,το βιβλίο Κλί-

μαξ (=Σκάλα), όπου μελετά τισ αρετζσ και τα πάκθ τθσ ανκρϊπινθσ 

ψυχισ, δθλ. τα ςκαλοπάτια που ανεβάηουν τον άνκρωπο ςτο Θεό 

και  εκείνα που τον κατεβάηουν ςτο ςκοτάδι και ςτθν απϊλεια. 

 5. Κυριακι τθσ οςίασ Μαρίασ τθσ Αιγυπτίασ (Εϋ Νθςτειϊν). Το 

παράδειγμα μιασ αμαρτωλισ γυναίκασ από τθν Αλεξάνδρεια τθσ 

Αιγφπτου, που μετανόθςε πικρά, ζηθςε ςτθν ζρθμο του Ιορδάνθ 

περίπου 50 ολόκλθρα χρόνια και κατζλθξε μεγάλθ και καυματουρ-

γι αγία.  Δυνατό παράδειγμα μετάνοιασ και επιςτροφισ ςτο Χρι-

ςτό.
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Trεῖς κρίσεις 
 

Κατά τιν περίοδο τοῦ κατανυκτικοῦ 

Τριωδίου ἡ Ἐκκλθςία μασ μζ τά ἱερά 

ἀναγνϊςματα καί τοφσ ὑπζροχουσ 

ὕμνουσ, ςτρζφει τι ςκζψθ μασ ςζ τρεῖσ 

κρίςεισ. Τίσ ςυναντοῦμε τιν Κυριακι τῆσ 

Κρίςεωσ, τιν Κυριακι τῆσ Τυρινῆσ  καί 

τι Μεγάλθ Ραραςκευι. 

 Ἡ πρϊτθ κρίςθ ποφ κά δοῦμε 
εἶναι αὐτι τῶν Ρρωτοπλάςτων, τοῦ Ἀδάμ καί τῆσ Εὔασ μζςα ςτόν 

Ραράδειςο, αφτι ποφ προβάλλεται τιν Κυριακι τῆσ Τυρινῆσ. 

Τό περιεχόμενό τθσ τό γνωρίηουμε. Ο Θεόσ δθμιοφργθςε τόν 

ἄνκρωπο καί τόν ὁδιγθςε μζςα ςτόν Ραράδειςο τῆσ εὐτυχίασ καί 

τῆσ μακαριότθτοσ γιά νά τόν καλλιεργεῖ, νά τόν φροντίηει καί νά 

τόν φυλάςςει. Καί τοῦ ἔδωςε ἐντολι εὔκολθ, ἄκοπθ, ταιριαςτι καί 

ςυμφζρουςα ςτό λογικό καί τιν ἐλευκερία του, λζγοντάσ του ὅτι 
ἀπό κάκε εἶδοσ δζνδρου ποφ ὑπάρχει ςτόν Ραράδειςο μπορεῖ νά 

φάει, ἀπό τό δζνδρο ὅμωσ τῆσ γνϊςεωσ τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ 

ποφ βρίςκεται ςτό μζςο τοῦ Ραραδείςου δζν πρζπει νά φάει, διότι 

κά πεκάνει. 

Τι ςυνζχεια τι γνωρίηουμε. Η Εὔα παραςφρκθκε, παρζςυρε 

καί τόν Ἀδάμ καί ἡ κρίςθ ὑπῆρξε φοβερι: Ὁ ἄνκρωποσ ἐκδιϊχκθκε 

ἀπό τόν Ραράδειςο καί παραδόκθκε ςτόν κάνατο… 

 Τι δεφτερθ κρίςθ κά τι ςυναντιςουμε τι Μεγάλθ Ραρα-
ςκευι ςτόν Γολγοκᾶ, ςτόν Σταυρό.  Ἐκεῖ κά ἀκοφςουμε ἀπό τά χεί-

λθ τοῦ Κυρίου μασ τόν αὐςτθρό λόγο:  

«Νῦν κρίςισ ἐςτί τοῦ κόςμου τοφτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόςμου 

τοφτου ἐκλβλθκιςεται ἔξω κἀγϊ ἐάν ὑψωκῶ ἐκ τῆσ γῆσ, πάντασ 

ἑλκφςω προσ ἐμαυτόν» (Ἰω. Ιβϋ 31-32).  

Τϊρα ποφ κά μζ δοῦν οἱ ἄνκρωποι περιφρονθμζνο καί ςταυ-

ρωμζνο, κά κρικεῖ ὁ κόςμοσ αὐτόσ καί κά χωριςκοῦν οἱ πιςτοί ἀπό 
τοφσ ἀπίςτουσ. Τϊρα ὁ ἄρχοντασ τοῦ κόςμου αὐτοῦ, ὁ ςατανᾶσ, κά 

πεταχκεῖ ἔξω ἀπό τό κράτοσ του καί κά χάςει τιν ἐξουςία του.  
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 Ἀντίκετα ὅμωσ Ἐγϊ, ὅταν ὑψωκῶ ςτόν Σταυρό, κά ἀποςπάςω 

ἀπό τι δουλεία τοῦ διαβόλου καί κά ἑλκφςω κοντά μου ὅλουσ τοφσ 

ἀνκρϊπουσ. Μζ τιν κρίςθ αὐτι ἄνοιξε ἡ μζχρι τότε κλειςτι πφλθ 

τοῦ Ραραδείςου. 

 Η Τρίτθ κρίςθ προβάλλεται τιν Κυριακι τῶν Ἀπόκρεω, μζ 

τιν περικοπι περί τῆσ Δευτζρασ καί φρικτῆσ τοῦ Κυρίου Ραρουςί-

ασ. 

Γεγονόσ μοναδικό καί ἀναμφιςβιτθτο ἡ Δευτζρα Ραρουςία 

τοῦ Κυρίου καί ἡ τελικι κρίςθ ὅλων τῶν ἀνκρϊπων. Ὁλόκλθρθ ἡ 

μετά Χριςτόν ἱςτορία τοῦ κόςμου κινεῖται πρόσ τό τζλοσ, ποφ κά  

ἀντικρίςει τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ "ἐρχόμενον μετά δόξθσ". Οἱ ἄνκρωποι 

ὅλων τῶν ἐκνῶν ποφ ἔηθςαν ἀπό τιν ἀρχι τῆσ δθμιουργίασ μζχρι 

τό τζλοσ τοῦ κόςμου, ὅλοι κά παρουςιαςτοῦμε φανεροί καί ξεςκε-

παςμζνοι μπροςτά ςτό δικαςτικό Βῆμα τοῦ Χριςτοῦ. 

Τί φοβερι πραγματικά ἐκείνθ ἡ ὥρα! Ὑπάρχουν ὅμωσ ὅλεσ οἱ 

προχποκζςεισ μζςα ςτιν Ἐκκλθςία τοῦ Χριςτοῦ, ὥςτε μζ τιν Χάρι 

τῶν ἱερῶν Μυςτθρίων νά μποροῦμε νά ςυμπεριλθφκοῦμε μεταξφ 

αὐτῶν ςτοφσ ὁποίουσ κά πεῖ ὁ Βαςιλιάσ: «Δεῦτε οἱ εὐλογθμζνοι 

τοῦ πατρόσ μου, κλθρονομιςατε τιν ἠτοιμαςμζνθν ὑμῖν βαςιλείαν 

ἀπό καταβολῆσ κόςμου»  ἐλᾶτε ςεῖσ ποφ εἶςτε εὐλογθμζνοι ἀπό 

τόν Ρατζρα μου, κλθρονομῆςτε τι Βαςιλεία ποφ ἔχει ἑτοιμαςτεῖ 

γιά ςᾶσ ἀπό τότε ποφ κεμελιωνόταν ὁ κόςμοσ (Ματκ. κεϋ 34). 
 

*    *    * 
Τοφτθ τιν περίοδο τοῦ Τριωδίου ἄσ τά μελετιςουμε προςεκτι-

κά αὐτά καί ὁ Κφριοσ ἄσ μᾶσ δϊςει τι Χάρι Του γιά νά ηιςουμε τόν 

ἐπί γῆσ ὑπόλοιπο χρόνο τῆσ ηωῆσ μασ μζ εἰρινθ, μζ μετάνοια, καί 

τελεία ἀφοςίωςθ καί ὑπακοι ςτό κζλθμά Του τό ἅγιο, ὥςτε νά 

ἔχουμε καλι καί εὐπρόςδεκτθ ἀπολογία ἐνϊπιον τοῦ φοβεροῦ Βι-

ματόσ Του.  
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Οἱ ἀκολοσθίες  

τῆς Μεγ. Σεσσαρακοστῆς 

Η Μεγάλθ Σαρακοςτι μασ κυμίηει τθ ςαρανταιμερθ νθςτεία του 

Κυρίου. Η Εκκλθςία μάσ καλεί να αγωνιςκοφμε, όπωσ κι Εκείνοσ, ε-

ναντίον των πειραςμϊν, πιο ζντονα τθν περίοδο αυτι και με τθ Χάρθ 

του Θεοφ να προςπακιςουμε να νικιςουμε τα πάκθ και τισ αδυνα-

μίεσ μασ, κυρίωσ τον εγωιςμό και τθν φιλαυτία (αγάπθ ςτον εαυτό 

μασ), που είναι θ ρίηα όλων των κακϊν. Ζτςι κα γεμίηει θ φπαρξθ μασ 

αγάπθ για όλουσ και χαρά αλθκινι, που κι αυτά επίςθσ είναι δϊρα 

του Θεοφ, που μασ τα χαρίηει όταν Του τα ηθτάμε με πίςτθ και πόκο. 

Για τον ςκοπό αυτό θ Εκκλθςία μάσ «παρζχει» όλα τα μζςα. Ζχει 

ορίςει ειδικζσ ακολουκίεσ (προςευχζσ ςτθν εκκλθςία): 

α) Κάκε Τετάρτθ και Παραςκευι, ςυνικωσ, γίνονται οι Λειτουρ-

γίεσ των Ρροθγιαςμζνων Τιμίων Δϊρων ι απλά Ρροθγιαςμζνεσ. 

β) Κάκε Παραςκευι (τισ 4 πρϊτεσ) γίνονται οι Χαιρετιςμοί ςτθν 

Παναγία, για να τθν ζχουμε πρζςβθ και ςυμπαραςτάτθ ςτον καλό 

αγϊνα. Τθν 5θ Παραςκευι ψάλλεται ο Ακάκιςτοσ Φμνοσ (και οι τζς-

ςερισ ςτάςεισ των Χαιρετιςμϊν). 

γ) Τθν 5θ Τετάρτθ (όπωσ και τθν πρϊτθ εβδομάδα, τμθματικά) 

ψάλλεται ο Μζγασ Κανόνασ (ζνα πολφ κατανυκτικό ςφνολο 250 πε-

ρίπου τροπαρίων του Αγίου Ανδρζα, επιςκόπου Κριτθσ). 

δ) Κάκε μζρα (από Δευτζρα ζωσ και Πζμπτθ) γίνεται το Μεγάλο 

Απόδειπνο, αντί του Μικροφ Αποδείπνου (μικρισ ακολουκίασ, 15 

λεπτϊν περίπου) που γίνεται όλο τον χρόνο. 

Όλεσ οι ακολουκίεσ είναι αποκλειςτικά ακολουκίεσ-προςευχζσ 

τθσ Μεγάλθσ Σαρακοςτισ, θ οποία αρχίηει με τθν Κακαρι Εβδομάδα 

και τελειϊνει τθν Παραςκευι πριν από το Σάββατο του Λαηάρου. 

Περιλαμβάνει 6 εβδομάδεσ νθςτείασ με 5 Κυριακζσ κατά τισ οποίεσ 

θ Εκκλθςία προβάλλει ςθμαντικά γεγονότα ι μεγάλουσ Αγίουσ, που 

μασ βοθκοφν ςτον αγϊνα που κάνουμε, να πιςτζψουμε περιςςότε-

ρο ςτον Θεό, να Τον αγαπιςουμε και με μεγαλφτερθ προκυμία να 

κάνουμε το άγιο κζλθμά Του. 
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Από τοσς Χαιρετισμούς 

της Παναγίας μας 
Ήτανε Μεγάλθ Σαρακοςτι. Μα 

δε κυμάμαι του πότε... Τρίτοι Χαι-

ρετιςμοί. Στο μοναςτιρι τουσ κάνα-

με αργά τουσ Χαιρετιςμοφσ. Οι Ρα-

ραςκευζσ τθσ Σαρακοςτισ όπωσ και 
να το κάνεισ είναι οι πιο χαροφμε-

νεσ μζρεσ. 

Στθ μζςθ του ναοφ θ εικόνα τθσ 

Ραναγιάσ με τα κεριά τθσ και τισ κε-

ντθμζνεσ ποδιζσ. Και το ᾽χαμε τυπι-

κό κάκε φορά να βγάηουμε κι άλλθ Ραναγιά ςτο προςκυνθτάρι να 

ακοφςει τουσ Χαιρετιςμοφσ. 
Τθ μια το "'Αξιον εςτί" και μετά τθν Γλυκοφιλοφςα και τθν Ρα-

ναγία του Ράκουσ, εκείνθ τθν εβδομάδα τθσ Σταυροπροςκφνθςθσ. 

Τοφτεσ οι μικρζσ αλλαγζσ ομόρφαιναν τθ ηωι. 

Το Ράςχα ιταν τότε νωρίσ και θ Σαρακοςτι ζπεφτε μες᾽ το χει-

μϊνα. Κρφο πολφ. Είχαμε ςτθ λιτι ξυλόςομπα και ο εκκλθςιαςτι-

κόσ ο π. Νιφωνασ ζβαηε κοφτςουρα μεγάλα. Ατμόςφαιρα Ραπαδι-

αμαντικι. Τϊρα τα αναπολϊ με γλυκαςμό και νοςταλγία. 

Τζλειωςε ο κανόνασ και ο δεξιόσ ψάλτθσ πιρε να λζει αργά το 
τθ Υπερμάχω. Και ο παπάσ αργά βγικε από τθν ωραία πφλθ με το 

βιβλίο του και το κυμιατό να διαβάςει τουσ Χαιρετιςμοφσ. Θφμιαςε 

με ςζβασ ζκανε τισ μετάνοιεσ και πιρε τθ κζςθ του μπροςτά ςτο 

προςκυνθτάρι. 

Ηςυχία … 

Ξεκινάει ο εφθμζριοσ τουσ Χαιρετιςμοφσ... και μζςα ςτθ ςιγα-

λιά τθσ ακολουκίασ μια φωνι μιασ μικροκαμωμζνθσ γιαγιάσ ακου-
γόταν ςτο βάκοσ να επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια!!! Οι πιο κερμοί 

πιραν νωρίσ φωτιά. Σςςςς… 

Η φωνι όμωσ δεν ςταματοφςε. Σα να το βαηε πείςμα μάλιςτα 

να ξεπεράςει τον παπά ςε δφναμθ. Ακόμα και οι πιο μακρόκυμοι 

ζφταςαν να δυςφοριςουν .                                                                
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 - Μα ποιοσ μιλά φώναξε κά-

ποιοσ. Ο μόνοσ που δεν μίλθςε 

ιτανε ο παπάσ. 

Τελειϊςανε οι Χαιρετιςμοί, 

ξανά τθ Υπερμάχω και μετά το 

Άςπιλε. Άμα απόλυςε ο παπάσ 

και βγαίναμε από το Κακολικό 

πιρα παράμερα τθ γιαγιά που 

μασ τάραξε με τθ φωνι τθσ να 

τθ "ςυνετίςω". 

- Κυρία ξζρετε... τα λόγια 

του παπά τα διαβάηει μοναχά 

εκείνοσ. Ρωσ να ςασ το πω... Εί-

ναι τα δικά του. 'Εχει άλλουσ 

ψαλμοφσ που τουσ λζμε όλοι 

μαηί.  

Μα θ γιαγιά ζμοιαηε να μθν 

το καταλαβαίνει και μου είπε… 

- Την ευχή ςασ. 

- Λζω, για αυτό που ζγινε 

ςιμερα. Δεν πρζπει να δθμιουρ-

γοφμε αταξία ςτθν εκκλθςία. 

Μια νεαρι γυναίκα που τθ 

ςυνόδευε τθ γιαγιά, κάτι τθσ φϊναξε δυνατά ςτο αυτί και το μυ-

ςτιριο τθσ καλισ γιαγιάσ λφκθκε. Η γιαγιά κοφνθςε ςυγκαταβατι-

κά το κεφάλι τθσ και ζδειξε λυπθμζνθ… 

- Συμπάθαμε αδελφζ μου λζει, μα δεν ακοφω καθόλου!!! Τουσ 

λζω τουσ Χαιρετιςμοφσ και ᾽γω αφοφ δεν μπορϊ να τουσ ακοφςω 

από τον παπποφλθ. Συμπάκαμε αν ςε πίκρανα... 

Ζμεινα να τθν κυττϊ όμοια μορφι 

βγαλμζνθ από ςυναξάρι. 

- Να τουσ λεσ γιαγιά, και λζγε και 

για μζνα ζνα "Κφριε ελζθςον" εμζνα 

που δεν τουσ ξζρω οφτε από μζςα. 

 

«Η  Ε Ν Ο Ρ Ι Α  Μ Α  »  
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

Ι. ΜΗΤΟΡΟΛΕΩΣ ΑΓΥΟΚΑΣΤΟΥ 

Lagja “ 11 Janari ” 

“Κύριε καί Δέσποτα τῆς 
ζωῆς μοσ…” 

 

Κφριε καί Δζςποτα τῆσ ηωῆσ 

μου, πνεῦμα ἀργίασ, περιερ-

γίασ, φιλαρχίασ, καί ἀργολο-

γίασ μι μοι δῷσ. 

Πνεῦμα δζ ςωφροςφνθσ, τα-

πεινοφροςφνθσ, ὑπομονῆσ καί 

ἀγάπθσ χάριςαί μοι τῷ ςῷ 

δοφλῳ. 

Ναί, Κφριε Βαςιλεῦ, δϊρθςαί 

μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίςμα-

τα, καί μι κατακρίνειν τόν 

ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογθτόσ 

εἶ εἰσ τοφσ αἰῶνασ τῶν 

αἰϊνων. 

 Ἀμιν.» 


