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ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ 
 
«Ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καί ἡ καρδία ὑμῶν» (Ματθ. 6, 21). 
Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἔφθασε καί ἡ ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἀπό αὔριο Καθαρά Δευτέρα ἀρχίζει τό στάδιο τῶν 
ἐντονότερων πνευματικῶν ἀθλημάτων μέ τόν ψυχικό ἀνεφοδιασμό καί καθαρμό, τήν προσευχή καί τήν ταπείνωση, τήν 
πνευματική, δηλαδή, καλλιέργεια καί προετοιμασία γιά τό σταυρώσιμο καί ἀναστάσιμο Πάσχα... 
Πάντοτε, βέβαια, ἀλλά ἰδιαίτερα κατά τίς ἡμέρες τῆς περιόδου τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὁ πιστός καλεῖται νά 
αὐτοσυγκεντρωθεῖ γιά τήν πνευματική του περισυλλογή. Στή διάρκεια τῆς ἁγίας αὐτῆς περιόδου μέ κάθε τρόπο ὁ 
ἄνθρωπος καί μέ τή δική του προσπάθεια, ἀλλά, κυρίως, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θά πρέπει νά ξεχερσώσει, ἄν εἶναι 
ἔτσι, καί νά ξεκαθαρίσει ἀπό τίς πέτρες καί τά ἀγκάθια τό χωράφι τῆς ψυχῆς του, γιά νά αὐξήσει καί νά καρποφορήσει ὁ 
σπόρος, δηλαδή, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. 
Τήν περίοδο τῆς ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὁ ἄνθρωπος δέ θά παρακολουθεῖ τά δρώμενα ἀπό τίς κερκίδες 
τοῦ ἁγίου σταδίου, ἀλλά θά πρέπει νά κατεβεῖ ἀπό αὐτές, νά μπεῖ στό στάδιο καί νά ἀγωνισθεῖ. Οἱ ἡμέρες αὐτές 
εἶναι ἡμέρες πνευματικῶν ἀγώνων. Ἀγώνων ἐνάντια στήν ἁμαρτία καί στό διάβολο· μέ αὐτό τόν τρόπο ὁ 
ἄνθρωπος, ἀνεβαίνοντας τά σκαλοπάτια τῶν ἀρετῶν, θά φθάσει ἐγγύτερα στό Θεό. Θά νιώσει τή χαρά Του, γιατί θά 
ἔχει μαζέψει θησαυρούς στόν οὐρανό. 
 
«Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται»
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. Ἡ ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι τό ταξίδι γιά τό Πάσχα μέ ἀποσκευές τήν 
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 ΚΥΡΙΑΚΗ                                                              
6  ΜΑΡΤΙΟΥ 

   ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ,  Ματθ. 6, 14-21 
   7.30 πμ      Όρθρος και Θ. Λειτουργία  
   6.30μμ       Α΄Εσπερινός  της Συνχωρήσεως, Ι.Ν Παναγια Άξιον Έστί 

ΦΕΡΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ                                                                         
ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.  - ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 

 

(ΜΕ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 5—20 ΧΡΟΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ) 
Στις 10.30πμ διεξάγεται το μάθημα των Κατηχητικών για τα παιδία μας.                                                       

Νά φέρετε τά Παιδιά σας στό κατηχητικό σχολείο γιά νά μάθουν γιά τό Χριστό                               
καί τήν πίστι μας. 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 
7   ΜΑΡΤΙΟΥ 

 
ΚΑΘΑΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ 
(ΑΡΧΗ  ΝΗΣΤΕΙΑΣ) 

     5.30 μμ— Άκολουθία του Μεγάλου Άπόδειπνου  

ΤΡΙΤΗ 
8   ΜΑΡΤΙΟΥ 

5.30 μμ— Άκολουθία του Μεγάλου Άπόδειπνου                          

ΤΕΤΑΡΤΗ 
9   ΜΑΡΤΙΟΥ 

    8.00 πμ— Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 
    5.30 μμ—Άκολουθία του Μεγάλου Άπόδειπνου  

ΠΕΜΤΗ 
10   ΜΑΡΤΙΟΥ 

 5.30 μμ—Άκολουθία του Μεγάλου Άπόδειπνου  
 

    ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΠΟ 13-19 ΕΤΩΝ 
 8.00—9.00μμ στό Ηαll τις Έκκλησίας. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
11   ΜΑΡΤΙΟΥ 

   6.00 μμ—  Α’ Χαιρετισμοί της Παναγίας 

ΣΑΒΒΑΤΟ 
12  ΜΑΡΤΙΟΥ 

 7.30πμ—Όρθρος και Θ.Λειτουργία                                                                       

ΚΥΡΙΑΚΗ 
13  ΜΑΡΤΙΟΥ 

Έυαγγεληκά Άναγνώσματα—  
   ‘Επιστολή –   Έβρ.11, 24-26, 32-40 
    Έυαγγέλιο—  Ίωάν. 1, 44-52 

Κάθε ημέρα, στο 
διάστημα  

04.00—06.00 μ.μ.,  
Ό πατήρ Αθανάσιος και  ο 
πατήρ Έφραίμ βρίσκονται 
στο ναό για εξομολόγηση 

και κάθε πνευματική 
ανάγκη. 

...../ 



προσευχή, τήν ταπείνωση, τή συγνώμη, τήν ἀνεξικακία, τή νηστεία, τήν ἀγάπη, τήν ἐλεημοσύνη καί μακριά ἀπό τήν 
ὑποκρισία καί τήν αὐταρέσκεια. 
«Ἄν συγχωρήσετε τούς ἀνθρώπους γιά τά παραπτώματά τους, θά σᾶς συγχωρήσει κι ἐσᾶς ὁ οὐράνιος Πατέρας σας». Κάθε 
ἄνθρωπος θέλει γιά τά παραπτώματά του τή συγνώμη καί αὐτήν θά πρέπει νά σκορπᾶ καί ὁ ἴδιος μέ τήν ἀνεξικακία πρός 
τούς συνανθρώπους του. Ἡ συγνώμη καί ἡ ἀνεξικακία εἶναι ὑποταγή τοῦ ἐγωϊσμοῦ. Ὅπου δέν ὑπάρχει ὁ ἐγωϊσμός, 
ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ καλοσύνη, ἡ ἀγάπη καί ἡ χαρά. Ὅποιος μισεῖ τό συνάνθρωπό του, τιμωρεῖ τόν ἑαυτό του καί 
ὅποιος τόν συγχωρεῖ, φανερώνει τή μεγαλοκαρδία του. 
«Ὅταν νηστεύετε, νά μή γίνεστε σκυθρωποί, ὅπως οἱ ὑποκριτές». Ἡ νηστεία εἶναι μέσο γιά τήν ἐξύψωση τοῦ ἀνθρώπου 
ἀπό τά γήϊνα· ἰσχυροποιεῖ τήν ἀνθρώπινη βούληση, νικᾶ τούς πειρασμούς, ὁδηγεῖ τό πνεῦμα στήν ὁδό τῆς θεογνωσίας. Ὁ 
Κύριος δέ νήστεψε σαράντα μέρες πρίν ἀρχίσει τή δημόσια δράση Του; 
Τήν ἀληθινή νηστεία τῆς τροφῆς συνοδεύει ἡ νηστεία τῶν παθῶν, ἡ ἐγκράτεια τῆς γλώσσας, ἡ ἀποχή ἀπό τό 
θυμό, τίς ἐπιθυμίες, τήν καταλαλιά, τό ψέμα, τήν ἐπιορκία· «ἡ τούτων ἔνδεια νηστεία ἐστίν ἀληθής καί 
ευπρόσδεκτος»

2
. Μέ τή νηστεία ὁ ἄνθρωπος ἀποταμιεύει ἀρετή. Ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι τό πλατύσκαλο τῶν 

ἀρετῶν! «Ἐκεῖνος πού ἐλεεῖ τό φτωχό, δανείζει στό Θεό» (Παροιμίαι 19, 17), δηλαδή καταθέτει στήν Τράπεζα τοῦ Οὐρανοῦ. 
Μέ αὐτές τίς σκέψεις καί τίς ἀποφάσεις ἄς εἰσέλθουμε στήν ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί «ὁ Θεός τῆς 
εἰρήνης» (Ρωμ. 15, 33) θά εἶναι Ἐκεῖνος πού θά εὐλογεῖ τόν πνευματικό μας ἀγώνα. 
Ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἐνεργεῖ μέσα στήν Ἐκκλησία, ὥστε ὄχι μόνο νά θέλουν, ἀλλά καί νά ἐνεργοῦν οἱ χριστιανοί, γιά νά 
πραγματοποιηθεῖ τό λυτρωτικό σχέδιο τῆς Οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ. (Φιλιπ. 2, 13). 
Του Επισκόπου κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΑ Μητροπολίτου Αυλώνος 
 

Κυριακή της Τυρινής  
Τρία σημεία, τρεις κατευθυντήριες γραμμές, εν όψει της αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής που από αύριο αρχίζει, θέτει 

ενώπιόν μας η σημερινή ευαγγελική περικοπή. Τρεις προτάσεις από την επί του Όρους Ομιλία του Χριστού, όπως μας την 

μεταφέρει ο ευαγγελιστής Ματθαίος. Και όπως θα δούμε, αυτές οι παράμετροι και οι πνευματικές προϋποθέσεις είναι πολύ 

σημαντικές, ώστε να αξιοποιήσουμε επωφελώς και εποικοδομητικά την περίοδο που προηγείται των εορτών του Πάθους 

και της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.  

Το πρώτο είναι η αρχή της συγγνώμης: «εάν συγχωρείτε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, θα συγχωρεί και σάς ο 

Πατέρας σας ο επουράνιος. Αν πάλι δεν συγχωρείτε τους ανθρώπους, ούτε και ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας 

αμαρτήματα», μας λέει ο Κύριος. Συχνά στη ζωή μας πέφτουμε σε σφάλματα, και έχουμε την ανάγκη, και ενίοτε την 

απαίτηση, να μας συγχωρήσουν οι συνάνθρωποί μας, και παράλληλα επιζητούμε και προσευχόμαστε για τη άφεση από 

τον Θεό. Προϋπόθεση όμως της συγγνώμης του Θεού αποτελεί η δική μας συμπεριφορά προς τους αδελφούς μας. Δεν 

μπορούμε να ζητάμε το έλεος του Θεού, κι εμείς να είμαστε ανάλγητοι και σκληροί απέναντι σε όσους έχουν κάνει κάποιο 

λάθος ή έχουν σφάλλει απέναντί μας. Δεν μπορούμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας ως καλούς χριστιανούς, από τη στιγμή 

που δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε έστω και έναν άνθρωπο. Γι αυτό και στην Κυριακή Προσευχή, στο “Πάτερ ημών...”, 

λέμε “και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών”, δηλαδή συγχώρησέ μας Κύριε, όπως 

κι εμείς συγχωρούμε εκείνους που μας έχουν βλάψει. Επομένως, κριτήριο της συγγνώμης του Θεού είναι η δική μας στάση 

προς τους συνανθρώπους μας.  

Το δεύτερο σημείο αφορά τα εξωτερικά στοιχεία του ανθρώπου που νηστεύει: “όταν νηστεύετε να μην το δείχνετε, όπως οι 

υποκριτές που κυκλοφορούν με σκυθρωπά πρόσωπα, για να φανούν ότι τάχα νηστεύουν. Αλλά να είστε περιποιημένοι και 

να μη δείχνετε ότι νηστεύετε, και ο Θεός που βλέπει τί γίνεται στα κρυφά, θα σας ανταμείψει στα φανερά”. Αποτελεί μεγάλη 

αρρώστια για κάθε εποχή η υποκρισία, η ωραιοποίηση του εξωτερικού μας προφίλ, και αυτό στηλιτεύει ο Χριστός. Η 

νηστεία δεν μπορεί να συνοδεύεται από αυτοπροβολή και υπερηφάνεια, διότι αποτελεί προσωπική άσκηση και θυσία προς 

τον Θεό, ο οποίος βλέπει τον κόπο μας, αφουγκράζεται τις προσευχές μας και ανταποκρίνεται με σωτήριο τρόπο στα 

δίκαια αιτήματά μας. Η νηστεία απαιτεί σεμνότητα, όχι διαφήμιση, ούτε κατάκριση του πλησίον. Γι αυτό, για να αναφέρουμε 

ένα παράδειγμα, όταν κατά την περίοδο της Σαρακοστής μας προσφέρουν κάτι, πριν ρωτήσουμε αυτό είναι νηστίσιμο ή 

όχι, ας αναλογιστούμε εάν η ερώτηση αυτή καλλιεργεί στην προκειμένη περίπτωση την αγάπη μεταξύ των εν Χριστώ 

αδελφών ή αποτελεί υπεροπτική δήλωση και επίδειξη ότι τάχα εμείς νηστεύουμε, ενώ οι άλλοι όχι. Άλλωστε, μέσα από τους 

βίους των Αγίων, κι ακόμα περισσότερο των ασκητών της ερήμου, γνωρίζουμε ποιά είναι η ορθή αντιμετώπιση ενός τέτοιου 

διλήμματος.  

Το τρίτο σημείο αφορά τους θησαυρούς, τους επίγειους και τους επουράνιους. Ο Χριστός μάς αποτρέπει να συνάγουμε 

επίγειους θησαυρούς, που φθείρονται και αφανίζονται είτε από φυσικά αίτια είτε από τους κλέπτες. Αντίθετα, μάς 

προτρέπει να συγκεντρώνουμε πνευματικούς θησαυρούς, που παραμένουν ασύλητοι και αναλλοίωτοι. “Γιατί, όπου είναι ο 

θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας”, θα μας πει τελειώνοντας τη σημερινή περικοπή. Και όντως, έτσι είναι. Ακόμα 

και οι άνθρωποι που δεν θα τους χαρακτήριζε κανείς πλούσιους, όταν είναι επικεντρωμένοι στην απόκτηση των υλικών 

αγαθών και του επίγειου πλούτου, κάθε τους ενέργεια, κάθε τους πράξη την περιστρέφουν γύρω από αυτή την επιθυμία, το 

πώς δηλαδή θα αποκτήσουν όλο και περισσότερα αγαθά, και στην ουσία ξεχνούν όχι μόνο να ζήσουν την καθημερινότητά 

τους με ειρήνη και ευχαριστώντας τον δωρεοδότη Θεό, αλλά και ότι όσα και αν αποκτήσει ο άνθρωπος επί της γης, είναι 

εφήμερα και πρόσκαιρα, αφού τελικά στο ταξίδι μας προς την αιωνιότητα τίποτε από αυτά δεν πρόκειται να πάρουμε μαζί 

μας. Αντίθετα, οι πνευματικοί θησαυροί, οι επουράνιοι, είναι εκείνοι που παραμένουν και πλουτίζουν ουσιαστικά τον 

άνθρωπο.  

Αυτές οι τρεις αρχές, η συγχωρητικότητα, η απλότητα και η επιθυμία των επουράνιων αγαθών, ή αντίθετα, η έλλειψη 
σκληροκαρδίας, υποκρισίας και φιλαργυρίας, οφείλουν να συνοδεύουν την πορεία της ζωής μας, ιδιαίτερα κατά την 
περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που από αύριο ανοίγεται μπροστά μας. Μόνο τότε η νηστεία θα είναι ουσιαστική και 
καρποφόρα για την πνευματική μας ζωή, και δεν θα εξαντληθεί σε μια απλή αποχή από συγκεκριμένες τροφές, όταν 
δηλαδή φροντίζουμε να καλλιεργούμε μέσα μας την αγάπη προς τον πλησίον, την ταπείνωση και απλότητα, και κάθε 
πνευματικό αγαθό. 


