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Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (της Σταυροπροσκυνήσεως)
Την Κυριακή αυτή που βρίσκεται στο μέσο της Σαρακοστής, η Εκκλησία
μας προβάλλει την προσκύνηση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Επειδή
η σωματική αδυναμία από τον αγώνα της νηστείας μας περικυκλώνει και η
δυσκολία αυξάνει, η Αγία Εκκλησία μας προβάλλει σήμερα στο μέσο του
δρόμου της νηστείας σαν βοήθεια μας τον Πανάγιο Σταυρό, τη χαρά του
κόσμου, των πιστών τη δύναμη, των αμαρτωλών την ελπίδα.
Προσκυνώντας λοιπόν τον Τίμιο Σταυρό λαμβάνουμε χάρη και δύναμη για
να συνεχίσουμε και τελειώσουμε τον αγώνα της νηστείας ψάλλοντας: «Τον
Σταυρόν σου προσκυνούμεν Δέσποτα και την αγίαν σου Ανάστασιν
δοξάζομεν». Όποιος δεν αισθάνεται και δεν ζητά αυτή τη δύναμη του
Τιμίου Σταυρού, γίνεται δυστυχώς θύμα των «επιτηδείων». Αντιθέτως,
οποίος την αισθάνεται, φέρει τον Τίμιο Σταυρό στο στήθος του, κάνει
σωστά το σταυρό του, και δεν πέφτει στον πειρασμό να καταφύγει στα
μέντιουμ, στους μάγους, ή σ' οποίον επαγγέλλεται «σωτηρία και λύτρωση» με τρόπο διάφορο από
αυτόν που υποδεικνύει ο Χριστός και η Εκκλησία Του.
Στον καθορισμό της εορτής πιθανόν να συνετέλεσε και η κατά την 6η Μαρτίου σημειούμενη στα
Μηναία ανάμνηση της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού. Σημειώνεται ότι κατά το τυπικό του Αγίου
Σάββα, προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού γίνεται όχι μόνο την Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα, Τετάρτη
και Παρασκευή της εβδομάδας πού ακολουθεί.
Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Σήμερα εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Ιωάννου, συγγραφέα του βιβλίου της «Κλίμακος», που υπήρξε
κήρυκας της μετανοίας και της νηστείας. Γεννήθηκε στην Παλαιστίνη γύρω στο 523 και από μικρός
άρχισε τους ασκητικούς αγώνες. Έγινε Ηγούμενος της Ι. Μονής του Σινά και συνέγραψε έργο με
τριάκοντα λόγους, των οποίων ο καθένας αναφέρεται σε μία αρετή, από τις ευκολότερες προς τις
δυσκολότερες, αναβιβάζοντας τον άνθρωπο με σκαλοπάτια πνευματικά
σε ουράνιο ύψος. Γι' αυτό το λόγο και το σύγγραμμα ονομάστηκε «Κλίμαξ
των αρετών». Εκοιμήθη το 603.
Η μνήμη του εορτάζεται κανονικά την 30η Μαρτίου, αλλά
επαναλαμβάνεται η εορτή σήμερα (Δ΄ Κυριακή των νηστειών), διότι η
Εκκλησία μ' αυτό τον τρόπο μας προβάλλει προς μίμηση ένα άνθρωπο
σαν και εμάς, που με την άσκηση έφθασε σε εκατονταπλασίονα
καρποφορία και αγιότητα.
Κυρίως όμως προβάλλεται ο Άγιος Ιωάννης διότι μετά τις τρεις βασικές
Κυριακές της Μεγ. Τεσσαρακοστής, οι όποιες μας δίδουν τα συγκεκριμένα
δογματικά στοιχεία της πίστεως, με τα οποία εξασφαλίζονται οι
προϋποθέσεις ορθής λατρείας του Θεού και μετά την ενίσχυση που
δεχόμαστε από την παρουσία του Τιμίου Σταυρού, την τέταρτη αυτή Κυριακή παρουσιάζεται η άλλη
πλευρά του θέματος, δηλ. η μεθοδολογική ενημέρωση με το βιβλίο της «Κλίμακος» και η θεολογική
κατοχύρωση της εσωτερικής αναγεννήσεως, που επιτυγχάνεται με την ασκητική και κατανυκτική
ζωή του πιστού, που περιγράφεται στο βιβλίο αυτό του Αγίου Ιωάννου. Γι' αυτό διαβάζεται στις Μονές
την περίοδο αυτή η «Κλίμακα». Από αύριο Δευτέρα αρχίζει η πέμπτη εβδομάδα των Νηστειών, η
οποία αποτελεί το λειτουργικό αποκορύφωμα της Τεσσαρακοστής. Δηλαδή αυτή η εβδομάδα βαστάζει
το βάρος του τέλους, διότι ακολουθεί η Μεγ. Εβδομάδα με τις πυκνές, πρωί - βράδυ και μακρές
Ακολουθίες της.
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Με «διάκριση» δηλ. οι Άγιοι Πατέρες πρόσθεσαν σ' αυτή την εβδομάδα δύο νέες ακολουθίες: την
Πέμπτη το Μέγα Κανόνα και το Σάββατο τον Ακάθιστο Ύμνο, ώστε στο μεσοδιάστημα της έκτης
εβδομάδας να υπάρξει μια σχετική μικρή λειτουργική ανάπαυλα και ανάπαυση των πιστών, για να
εισέλθουν «ξεκούραστοι» στη Μεγ. Εβδομάδα.
Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Την Κυριακή αυτή τιμάται η Οσία Μαρία η Αιγύπτια, που παρ' ότι
εορτάζεται την 1η Απριλίου, προβάλλεται σήμερα προς διέγερση των
ράθυμων και αμαρτωλών σε μετάνοια. Από 12 χρονών η Μαρία
άρχισε να ζει άσωτα. Όταν στα 29 της χρόνια πήγε στους Αγίους
Τόπους για προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού, δεν κατάφερε να
εισέλθει στο Ναό, όπως όλοι οι άλλοι, επειδή αισθανόταν μία αόρατη
δύναμη να την εμποδίζει. Τότε συναισθάνθηκε την αμαρτωλότητά
της και υποσχέθηκε ν' αλλάξει ζωή. Έτσι, με τη βοήθεια της
Παναγίας, προσκύνησε τον Τίμιο Σταυρό και ανεχώρησε για την
έρημο, πέραν του Ιορδάνου, όπου έζησε άλλα 47 (!) χρόνια. Τα πρώτα
17 με πολλούς πειρασμούς και δυσκολίες, ενώ τα λοιπά 30 σαν
επίγειος άγγελος! Από τα λίγα που μάθαμε από τον Άγιο Ζωσιμά
που την ανακάλυψε το 46ο έτος διαμονής της στην έρημο και την
επόμενη χρονιά την κοινώνησε, γνωρίζουμε ότι σ' όλα αυτά τα
χρόνια δε συνάντησε άνθρωπο και ζούσε με τα θηρία. Αν και αγράμματη τελείως, γνώριζε απ' έξω
την Αγία Γραφή, ικανώθηκε να γράφει, να περπατά επάνω στα ύδατα, να μετακινείται αστραπιαία
σαν πνεύμα και προικίσθηκε με το διορατικό χάρισμα. Ένα χρόνο μετά τη Θ. Μετάληψη της, ο Άγιος
Ζωσιμάς την βρήκε πλησίον της σπηλιάς της νεκρή και δίπλα της γραμμένα: «Αββά Ζωσιμά, θάψον
ώδε το σώμα της αθλίας Μαρίας. Απέθανον την αυτήν ημέραν, καθ' ην εκοινώνησα των Άχραντων
Μυστηρίων. Εύχου υπέρ εμού». Η Οσία Μαρία, μαζί με την Οσία Πελαγία, τον Όσιο Μωϋσή τον
Αιθίοπα, τον Ιερό Αυγουστίνο και άλλους, είναι ζωντανά παραδείγματα της δυνάμεως της μετανοίας.
Ας μην απελπιζόμαστε λοιπόν. Μπορούμε να γίνουμε, με τη δύναμη της χάρης του Θεού κατάλευκοι
ως Άγγελοι, αρκεί να μετανοήσουμε, όπως η Όσία Μαρία.

η προϋπόθεση της συγνώμης
Ἡ προϋπόθεση πάντως τῆς συγνώμης βρίσκεται μέσα μου: εἶναι ἡ προθυμία μου νὰ
ἀναλάβω αὐτὸν τὸν σταυρό, αὐτὸ τὸ φορτίο, ὥστε οἱ ἄλλοι νὰ θεραπευθοῦν ἢ τουλάχιστον
νὰ προστατευθοῦν ἀπέναντι στὸ κακό. Αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ τὸ κάνει ὁ καθένας,
δὲν χρειάζεται παρὰ μία στιγμὴ κατανόησης, ἀποφασιστικότητα καὶ καλὴ θέληση. Ὅλοι μας
ἔχουμε δίπλα μας ἀνθρώπους ποὺ δύσκολα ἀνεχόμαστε, ποὺ εἶναι αἰτία ταλαιπωρίας,
δυστυχίας καὶ θυμοῦ· μποροῦμε νὰ ἀκυρώσουμε αὐτὸ τὸ θυμὸ καὶ νὰ ξεπεράσουμε τὴ
δυστυχία ἂν κάνουμε τὸ καθῆκον μας, τὸ καθῆκον τῆς ζωῆς μας, τὸ ἔργο μας, ποὺ εἶναι νὰ
κουβαλᾶμε μαζί τους τὸ φορτίο, νὰ εἴμαστε αὐτοὶ πού, πληγωμένοι καὶ προσβεβλημένοι καὶ
ἀποδιωγμένοι, θὰ στραφοῦμε στὸν Κύριο καὶ θὰ ποῦμε: "Κύριε, συγχώρησε, γιατί δὲν
μνησικακῶ, θέλω νὰ γίνω καὶ νὰ παραμείνω στέρεος μ' αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο στὴν ἀδυναμία
του καὶ στὴν ἁμαρτωλότητά του. Δὲν θὰ σταθῶ κριτικὰ ἀπέναντί του, κι ἂν ἐγὼ δὲν εἶμαι
ἀκόμη ἱκανὸς νὰ τὸ κάνω, κάνε το Ἐσὺ γιὰ μένα: μὴ μοῦ καταλογίσεις τὴν κρίση, μὴ μοῦ
καταλογίσεις τὴν κατάκριση ποὺ μὲ τραχύτητα πρόφερα, μὴν ὑποστηρίξεις τὸν θυμό μου.
Στάσου δίπλα σ' αὐτὸν ποὺ ἔσφαλε, ἐπειδὴ αὐτὸς ἢ αὐτὴ ἔχει ἀνάγκη βοήθειας, συγχώρησης
καὶ θεραπείας γι' αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ λόγο ".
Μητροπολίτης Anthony Bloom
«Στο φως της Κρίσης του Θεού», εκδ. «Εν πλω», σ. 79-83
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αγία και μεγάλη εβδομάδα
Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η εβδομάδα πριν το Πάσχα (από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι το
Μ. Σάββατο) και ονομάζεται «Μεγάλη», όχι γιατί έχει περισσότερες μέρες η ώρες από τις
άλλες εβδομάδες, αλλά γιατί τα γεγονότα όπου τελούνται και βιώνονται στους Ιερούς Ναούς
είναι μοναδικά και κοσμοσωτήρια για τον άνθρωπο.

Kυριακη των βαϊων
Είναι η τελευταία ημέρα της Μ. Σαρακοστής και η πρώτη της
Μ.Εβδομάδας. Εορτάζομε σήμερα τη θριαμβευτική είσοδο του
Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Επειδή οι νεαροί Ιουδαίοι αυτή τη
μέρα υποδέχθησαν το Χριστό με κλαδιά φοινικιάς (βάγια),
ονομάστηκε Κυριακή των Βαΐων. Γι΄αυτό το λόγο στολίζουμε κι
εμείς την Εκκλησία μας με κλαδιά δένδρων και λουλούδια.
Μεταφέρουμε σήμερα στην Εκκλησία ελιόφυλλα, να
ευλογηθούν για να τα χρησιμοποιούμε στο θυμιάτισμα.
Πανηγυρική η σημερινή ημέρα, γι’ αυτό και στο τραπέζι
καταλύουμε ψάρι.

μεγαλη δευτερα
«Τον νυμφώνα σου βλέπω…»
Tον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον και
ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ˙ λάμπρυνόν μου την
στολήν της ψυχής, φωτοδότα, και σώσον με.
Μνημονεύομε σήμερα το Πάγκαλο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν γιός
του Πατριάρχη Ιακώβ, και προεικονίζει το Χριστό. Όπως ο
Χριστός πουλήθηκε από τον μαθητή του για τριάκοντα
αργύρια, έτσι και ο Ιωσήφ είχε πωληθεί από τα αδέλφια του
για τριάντα νομίσματα. Τον συκοφάντησε η γυναίκα του
αφεντικού του και τον έκλεισαν στη φυλακή. Για τις αρετές
του τον φύλαξε ο Θεός, τον έβγαλε από τη φυλακή, τον
δόξασε και τον ανέδειξε βασιλέα της Αιγύπτου.
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μεγαλη τριτη
«Ότε η αμαρτωλός προσέφερε το μύρον…»
Σήμερα η παραβολή των Δέκα Παρθένων.
Από αυτές οι 5 ήταν φρόνιμες, γι΄αυτό και
αξιώθηκαν να συμμετάσχουν στη χαρά του
γάμου που ήταν καλεσμένες. Πέραν από την
παρθενία που φύλαξαν εξάσκησαν στον
κόσμο και τη φιλανθρωπία. Αντίθετα, οι
άλλες 5, ενώ πέτυχαν το δύσκολο, την
παρθενία, σκόνταψαν στο πιο εύκολο, την άσκηση της ελεημοσύνης. Το μήνυμα είναι
σαφές: Πάντοτε να βρισκόμαστε σε εγρήγορση για τη συνάντηση μας με το Νυμφίο Χριστό,
τηρώντας όλες τις ευαγγελικές εντολές, προκειμένου να συμμετάσχουμε στη χαρά της
Βασιλείας του Θεού.

μεγαλη τεταρτη
«Συντρέχει λοιπόν…»
Μνημονεύουμε σήμερα την πράξη της
αμαρτωλής εκείνη γυναίκας η οποία, λίγο
πριν από το Πάθος, άλειψε με μύρο τον
Κύριο, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την
ευγνωμοσύνη της για την άφεση των
αμαρτιών που έλαβε από τον Κύριο. Την
ίδια ημέρα ο δόλιος μαθητής Ιούδας
συμφώνησε το ποσό της προδοσίας. Γι’
αυτό και η Τετάρτη καθιερώθηκε από την
Εκκλησία ημέρα νηστείας.

μεγαλη πεμπτη
Την Μ. Πέμπτη μνημονεύουμε τέσσερα σημαντικά
γεγονότα: Τον ιερό Νιπτήρα όπου έμπρακτα διδάσκει
ο Κύριος την ταπείνωση, με το να πλύνει τα πόδια
των μαθητών του. Τον Μυστικό Δείπνο, στη διάρκεια
του οποίου θεσμοθετήθηκε το Μυστήριο της Θείας
Ευχαριστίας. Την Αρχιερατική Προσευχή του Κυρίου
όπου προσεύχεται για την ενότητα των πιστών. Τέλος
στην Προδοσία του Ιούδα, όπου η θεία αγάπη
αντιπαραβάλλεται με την ανθρώπινη αδυναμία.

Μηνιαία Έκδοση « Ο ΤΗΡΩΝ » - Το παρόν διανέμεται δωρεάν, δέχεται όμως προαιρετικές εισφορές

5

μεγαλη παρασκευη εσπερα
«Σε τον αναβαλλόμενον…»
Την Μ. Παρασκευή επιτελούμε τα άγια και φρικτά
Πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού
Χριστού. Ημέρα τόσο πένθιμη και κατανυκτική,
που δεν τελείται θεία Λειτουργία. Σε ανάμνηση
όσων υπέμεινε την ημέρα αυτή ο Κύριος μας,
καθιερώθηκε η Παρασκευή να είναι ημέρα
ολόχρονης νηστείας.
Έτσι Μεγάλη Παρασκευή το πρωϊ (ημερολογιακά),
τελούνται οι εξής ακολουθίες: Ακολουθία των
Μεγάλες Ωρών και την Αποκαθηλώσεως, δηλαδή
την Ταφή Του Κυρίου από τον Ιωσήφ τον
Αριμαθαίας και το Νικόδημο τον Φαρισαίο, μέλος του Μ. Συμβουλίου και κρυφό μαθητή του
Κυρίου.
Την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ (ημερολογιακά) ψάλλονται τα Εγκώμια και έχουμε την
περιφορά του Επιταφίου!

μεγα σαββατο
«Αναστάσεως ημέρα….»
Το Μεγάλο Σάββατο (ημερολογιακά) το πρωϊ,
έχουμε την λεγόμενη «1η Ανάσταση», δηλαδή το
προανάκρουσμα της Αναστάσεως που μεταδίδουν
οι ύμνοι και της προσμονής της λυτρώσεως όλης της
κτίσεως από την φθορά και τον θάνατο!
Το Μεγάλο Σάββατο στις 12.00 (δηλαδή ουσιαστικά
την Κυριακή), έχουμε την ζωηφόρο Ανάσταση του
Κυρίου μας, την ήττα του θανάτου και της φθοράς
και την αφή του Αγίου Φωτός στον κόσμο από το
Πανάγιο Τάφο
Την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου εορτάζουμε την
Θεόσωμη Ταφή και την Κάθοδο του Κυρίου στον
Άδη. Είναι το μοναδικό Σάββατο που τηρούμε
αυστηρή άλαδη νηστεία.

Πηγή: Περιοδικό «ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗΝ» - Μάρτιος 2010
Μηνιαία Έκδοση Εκκλησίας Αγίου Δημητρίου Παραλιμνίου
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Η δύναμη της πίστης και η αδυναμία της απιστίας
Οι άνθρωποι έχουν στην καρδιά τους μεγάλο φόβο μήπως απομείνουν απροστάτευτοι και
φτωχοί στη ζωή τους, και για τούτο, ο νους κι’ ο λογισμός τους είναι στο να μαζέψουν
χρήματα, ή ν’ αποχτήσουν κτήματα κι’ άλλα πλούτη, για να τα΄ χουνε στην ανάγκη τους.
Και καλά για εκείνους που δεν πιστεύουν στον Θεό, και κρεμούνε την ελπίδα τους στα
χρήματα και στ’ άλλα πλούτη. Αλλά τί να πει κανένας για εκείνους που λέγονται χριστιανοί,
που πάνε στην εκκλησία και παρακαλούνε τον Θεό να τούς βοηθήσει στη ζωή, και που λένε
πως έχουνε την ελπίδα τους στον Χριστό, στην Παναγία και στους Αγίους, κι’ από την άλλη
μεριά είναι φιλάργυροι, δεν δίνουνε τίποτα στ’ αδέρφια τους, τους φτωχούς, κι’ ολοένα
μαζεύουνε χρήματα και πλούτη; Στη ζωή μου είδα πως οι τέτοιοι λεγόμενοι χριστιανοί είναι
οι περισσότεροι, κι’ απορεί κανένας πώς μπορούνε να συμβιβάσουν μία ζωή
συμφεροντολογική, με τα λόγια του Χριστού, που λέει και ξαναλέει: «Μη φροντίζετε για το τί
θα φάτε και για το τί θα πιείτε και για το τί θα ντυθείτε. Κοιτάξετε τα πουλιά, μήτε
κοπιάζουν, μήτε μαζεύουν, και όμως ο Πατέρας τους ο ουράνιος τα θρέφει. Κοιτάξετε με
πόση μεγαλοπρέπεια είναι ντυμένα τα αγριολούλουδα, που κι’ ο ίδιος ο Σολομώντας δεν
στολίσθηκε σαν αυτά τα τιποτένια λουλούδια.... Λοιπόν, αν για το χορτάρι του χωραφιού, που
σήμερα λουλουδίζει κι’ αύριο το καίουνε στο φούρνο, φροντίζει ο Πατέρας σας που είναι στον
ουρανό, πόσο περισσότερο θα φροντίσει για σάς, ολιγόπιστοι;».
Αυτά είναι λόγια καθαρά, απλά, σίγουρα, και δείχνουν
πώς πρέπει να είναι η βάση και το θεμέλιό της
διδασκαλίας του Χριστού. Γιατί πώς μπορεί να έχει
πίστη στον Χριστό ένας άνθρωπος, και μαζί να είναι
κολλημένος στα χρήματα και στο συμφέρον, πολλές
φορές μάλιστα περισσότερο κι’ από τους άθεους; Θα
πει πως νομίζει πως θα ξεγελάσει τον Θεό. Αλλά
«Θεός ου μυκτηρίζεται» δηλ., ο Θεός δεν περιπαίζεται.
Και όμως, η πονηρή γνώμη του ανθρώπου όλα μπορεί
να τα συμβιβάσει: Να είναι γαντζωμένος καλά στο
χρήμα, δηλαδή στο διάβολο, που τον λέγει ο Χριστός
μαμωνά, θεό της φιλαργυρίας, και τον ίδιο καιρό να
παρουσιάζεται για χριστιανός, να πηγαίνει στην
εκκλησιά, να κάνει σταυρούς και μετάνοιες, να κλαίει πολλές φορές από την αγάπη του για
τον Χριστό, αλλά να μη μπορεί να ξεγαντζωθεί από τα λεφτά κι’ από τη μανία του παρά.
Λογική δεν χωρά καθόλου σ’ αυτούς. Είναι ολότελα αναίσθητοι και πονηροί, κι’ ό,τι κάνουν
το κάνουν για να το έχουν δίπορτο, κι’ ό,τι κερδίζουν. «Βάστα γερά, σού λέει, τα λεφτά, πού
είναι χειροπιαστά, άναβε και κανένα κερί, κάνε και καμιά μετάνοια, για να΄ χεις το μέσο και
με τον Χριστό. Αν βγούνε αληθινά τα λόγια του για παράδεισο και για κόλαση, έχουμε κι’
από κει τη σιγουράντζα. Ό,τι και να γίνει, είναι κανένας κερδισμένος».
Ο απόστολος Παύλος λέει: «Αν, ελπίζουμε στον Χριστό μοναχά για τούτη τη ζωή, είμαστε οι
πιο ελεεινοί άνθρωποι». Γιατί οι ψευτοχριστιανοί, παρακαλούνε τον Χριστό προπάντων για
τις υποθέσεις τούτου του κόσμου, για τις δουλειές τους, για τη σωματική υγεία τους, για τα
παιδιά τους, και μόλις σκοτεινιάσει η κατάσταση, αρχίζουν τα παράπονα γιατί ο Χριστός κ’ η
Παναγία δεν τρέξανε να τούς βοηθήσουν στις δουλειές τους, πολλές φορές σε τέτοιες
δουλειές που είναι απάνθρωπες και που τούς κάνουν να κακουργούν καταπάνω στ’ αδέρφια
τους.
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Δεν υπάρχει κανένα πράγμα πιο σίγουρο από την ματαιότητα τού κόσμου, κανένα. Όλη η
ιστορία της ανθρωπότητας φανερώνει αυτή την απελπιστική ματαιότητα. Και όμως, πόσοι
άνθρωποι στον κόσμο κάθισαν και σκεφθήκανε πάνω σ’ αυτό το φανερότατο και
σιγουρότατο φαινόμενο, στη ματαιότητα, που θα ΄πρεπε ο κάθε άνθρωπος να το ΄χει μέρα –
νύχτα μπροστά του; Μα εμείς κάνουμε σαν το καμηλοπούλι (στρουθοκάμηλο), που χώνει το
κεφάλι του στον άμμο για να μη βλέπει τον φονιά του, και θαρρεί πως κρύφτηκε από αυτόν.
Ω, ανοησία εκείνων που τούς λέει ο κόσμος σοβαρούς, μυαλωμένους, τετραπέρατους,
μεγαλοφυείς! Τι φτώχεια αληθινά από κρίση κι’ από γνώση! Κι’ από τέτοιους κυβερνιέται, ο
κόσμος. Ή οι άλλοι που καταγίνονται με μανία στις μάταιες φιλοσοφίες και στις τέχνες, και
τούς αποθεώνουν οι άλλοι, οι πολλοί που δεν έχουν κουκούτσι κρίση, ενώ ξέρουν καλά πως
δεν θα περάσει πολύς καιρός που θα σβήσουν όλοι από τον κόσμο!
Η περηφάνια θολώνει την κρίση. Κι’
όπου υπάρχει περηφάνια, δεν μπορεί
να υπάρχει πίστη! Κι’ απ’ όπου λείπει η
πίστη, λείπει κ’ η ελπίδα. Αν πιστεύανε
οι άνθρωποι πώς εκείνα που λέει ο
Χριστός είναι αληθινά, δεν θα
κολλούσανε τόσο στα επίγεια. Αλλά,
κατά βάθος, τα λόγια του Κυρίου είναι
καλά
γι’
αυτούς,
για
να
ευχαριστιούνται τ’ αυτιά τούς μοναχά.
Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέει: «Αν
πιστεύεις πως ο Θεός προνοεί για σένα,
τί μεριμνάς και φροντίζεις για τα
πρόσκαιρα και για τις ανάγκες της σάρκας σου; Κι’ αν πάλι δεν πιστεύεις πως ο Θεός
φροντίζει για σένα, και για τούτο φροντίζεις, χωρίς εκείνον, για τις ανάγκες σου, είσαι ο
πλέον ταλαίπωρος απ’ όλους τους ανθρώπους. Ρίξε τη μέριμνά σου στον Κύριο, κι’ εκείνος θα
σε θρέψει. Και δεν θα φοβηθείς απ’ όποιον κίνδυνο κι’ αν έρθει καταπάνω σου». Και
συνεχίζει ο Άγιος: «Από καιρό σε καιρό η ψυχή σου σαλεύει με φόβο, τόσο που να δειλιάζει κι’
από έναν ίσκιο. Γιατί η πίστη είναι εκείνη η δύναμη η νοητή, που στηρίζει την καρδιά στο φως
της διάνοιας και που με τη μαρτυρία της συνειδήσεως, δίνει στην ψυχή πολλή πεποίθηση,
ώστε να μη φροντίζει η ίδια για τον εαυτό της, αλλά να κρεμάσει στον Θεό τη φροντίδα της
για όλα, χωρίς να μεριμνά για τίποτα».
Ο Άγιος που τα λέει αυτά, δεν τα είπε μοναχά, όπως κάνουν οι περισσότεροι, αλλά τα έκανε
στην πράξη, γιατί πήγε κι’ ασκήτεψε από νέος στην έρημό της Μεσοποταμίας, χωρίς να
φροντίσει ολότελα για τη συντήρησή του, κι’ όπως λέει ο ίδιος, δεν στερήθηκε τίποτα σ’ όλη
τη ζωή του. Και μάλιστα, σαν τον πήραν οι χριστιανοί με το στανιό και τον κάνανε επίσκοπό
της Νινευή, δεν πέρασε πολύς καιρός και γύρισε πίσω στην αγαπημένη του έρημο, κ’ εκεί
τελείωσε τη ζωή του και «εκοιμήθη πλήρης ημερών».
Αλλά, θα μού πει κανείς πως αυτά γίνονταν τον παλαιό καιρό, και πως σήμερα δεν
υπάρχουν άνθρωποι με τέτοια πίστη. Λοιπόν τον διαβεβαιώνω πως ναι. Υπάρχουν και στη
σημερινή αμαρτωλή και σαρκική εποχή κάποιοι γνήσιοι μαθητάδες του Χριστού, που
αναθέσανε τη φροντίδα της ζωής τους στον Κύριο. Εγώ γνωρίζω κάμποσους τέτοιους, κ’ έχω
πληροφορηθεί και για άλλους πολλούς. Είναι απίστευτο, και όμως είναι αληθινό.
(Φώτης Κόντογλου, Ασάλευτο Θεμέλιο, Ακρίτας 1996)
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ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ
Λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. «Να μην αδυνατίσει (να μην κλονιστεί) η πεποίθησή σου (η
εμπιστοσύνη σου) στον Προνοητή σου, στον Θεό. Γιατί τα οικονομεί ο Κύριος κατά θαυμαστό
τρόπο, για τους δικούς του ανθρώπους. Επειδή και στην ακατοίκητη έρημο εξοικονομεί
εκείνους πού κάθονται με την πεποίθηση σ’ Αυτόν, κι’ όχι στη βοήθεια από τούς
ανθρώπους».

Ο Γολγοθάς προμηνύει την Ανάσταση
Κλαίρης Αγγελίδου
Ο λαός περιμένει. Έχει αντοχές. Δεν είναι όραμα, είναι η ζωή μας, είναι προσευχή στο Θεό
μας «Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών».
Ελπίζει ο λαός, γιατί έχει πίστη, γιατί έχει μέσα του μια σοφία αιώνων.
Κι αν πλανήθηκε τόσα χρόνια από την πολυπολιτισμικότητα, αν τα πολύκλαδα πλοκάμια
του κοσμοπολιτισμού τυλίχτηκαν γύρω του, στη δεδομένη στιγμή στρέφεται στην
αυτοσυγκέντρωση, την αυτοενδοσκόπηση, στρέφεται
στις ρίζες του τις τρισχιλιόχρονες και αποδεσμεύεται
απ’ όλα τα κακά, από το ζόφο της φθοράς.
Ανοίγουν ξανά οι προγονικές παρακαταθήκες και
αντλεί το χρυσάφι της φυλής, και κανένας Γερμανός,
Τούρκος, Ευρωπαίος, όποιας φυλής κι όποιας
θρησκείας, δεν μπορεί να του κλέψει γιατί είναι
φυλαγμένο το χρυσάφι αυτό στην ψυχή του ωραίου
ΕΛΛΗΝΑ.
Μπορεί την περιουσία, τις καταθέσεις μας, τα
ομόλογα, τα αξιόγραφα να τα αρπάξουν, να τα
μηδενίσουν. Η ψυχή μας μένει άτρωτη, γιατί είναι
θεία, είναι ευλογημένη. Είναι άτρωτη από βέλη
υποχθονίων εχθρών.
Όλοι μας, ας προβάλουμε τη σύνεση, την πίστη, τη
σοφία που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας.
Ας αντιτάξουμε στα βέλη κακόβουλων εχθρών,
υπονομευτών, τη γρανιτένια ψυχή, νέοι, γέροι, παιδιά
και έφηβοι.
Στην έρημο του τοπίου, να προστρέξουμε στην όαση
της ανθοφορίας και του ζώντος ύδατος.
Να δώσουμε τα χέρια.
Ενωμένοι ψυχή τε και σώματι.
Τα μνημόνια έρχονται και παρέρχονται.
Είναι έργα ανθρώπων.
Εμείς προσβλέπουμε στα έργα του Θεού.
Ο Γολγοθάς προμηνύει την Ανάσταση.
Πηγή: http://www.churchofcyprus.org.cy/
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Διακοπή Ανθρωπίνων Σχέσεων
π. Ανδρέα Αγαθοκλέους
Δεν είναι άγνωστο το γεγονός του χωρισμού δύο ανθρώπων, μετά από μακροχρόνια σχέση.
Πόσοι σύζυγοι, φίλοι, ακόμα και πνευματικοί, δεν γεύτηκαν τον πόνο της διακοπής των
σχέσεων τους με σύζυγο, φίλο, πνευματικά τους παιδιά;
Αυτή η διακοπή, κατά τον Επίσκοπο Κάλλιστο Ware, είναι μια μορφή θανάτου. Γιατί
χωρίζει, αφαιρεί τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της άνεσης, της οικειότητας. Στην
καρδιά της ύπαρξης διενεργείται ο θάνατος. Κι όπως στο βιολογικό θάνατο δεν μπορείς να
φέρεις πίσω τον αγαπημένο, έτσι και
στην απόφαση για τερματισμό της
μακροχρόνιας αγαπητικής σχέσης, δεν
μπορείς να αλλάζεις τα δεδομένα. Γιατί
η ελευθερία του προσώπου καθορίζει
την αγάπη ή την αδιαφορία, όπως
γράφεται και στο βιβλίο «Όρια Ζωής»:
«Το μοναδικό κίνητρο που μπορεί να
κάνει κάποιον να εξακολουθεί να μας
τηλεφωνάει, να ενδιαφέρεται για εμάς
και να θέλει να βρίσκεται κοντά μας,
ακόμη και να ταλαιπωρείται για χάρη
μας, είναι η αγάπη. Αυτό όμως είναι το
κάτι που δεν είναι στο χέρι μας να το ελέγχουμε».
Τέτοια μορφή θανάτου-χωρισμού δεν συμβαίνει μόνο στους ενήλικες, αλλά σε όλες τις
ηλικίες, από τη βρεφική μέχρι τη γεροντική. Συχνά ή σπάνια, ο κάθε άνθρωπος θα βιώσει,
λίγο ή πολύ, την απογοήτευση από αυτούς που αγάπησε, δόθηκε, θυσιάστηκε. Γιατί όμως;
Ο Άγιος Συμεών ο νέος θεολόγος αναφέρει ότι «Ο Θεός, όταν θέλει κάποιον να γίνει δικός
Του και αυτός έχει άλλους ως προτεραιότητα αγάπης, κάνει τους άλλους να μην τον θέλουν
για να στραφεί προς Εκείνον». Αυτό ακούγεται σκληρό, έχει όμως και ένα μεγαλείο: Σε θέλει
ο Θεός!
Ασφαλώς ο άνθρωπος έχει ανάγκη όχι απλά να επικοινωνήσει αλλά να κοινωνήσει με
άνθρωπο, να μοιραστεί τα βαθύτερά του βιώματα, τον πόνο, τη χαρά, την απόγνωση, την
επιτυχία. Όμως η πραγματικότητα μάς μιλά για την αδυναμία του ανθρώπου να
ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες τού άλλου ανθρώπου. Όταν αναμένουμε κάτι τέτοιο είναι
ως να θεοποιούμε τον άνθρωπο κι ασφαλώς ακολουθεί η απογοήτευση.
Νομίζω ότι ο Θεός, μέσα στη μεγάλη Του αγάπη, θέλει να οδηγήσει τον κάθε άνθρωπο σε
ωριμότητα. Να μπορέσει, δηλαδή, να έχει τη σωστή σχέση με τον εαυτό του και το
συνάνθρωπό του. Οι διάφορες δοκιμασίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, όσο και να πονούν,
οδηγούν σε ωριμότητα, ανάλογα, βέβαια, με το πώς θα αντιμετωπιστούν.
Μέσα από την πείρα της ζωής μαθαίνουμε την αστάθεια των ανθρωπίνων σχέσεων και τη
σταθερότητα του Θεού προς εμάς. Μαθαίνουμε πως «Εάν δεν πεις ότι στον κόσμο ο Θεός και
εγώ είμαστε μόνο, δεν θα βρεις ανάπαυση», κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
Έτσι, οι όποιοι χωρισμοί μεταξύ αγαπημένων προσώπων, που αναπόφευκτα δημιουργούν
πόνο και πίκρα, μπορεί να ετοιμάζουν τη μεγάλη γλυκύτητα της ελευθερίας από ανθρώπινες
εξαρτήσεις και την ουσιαστική σχέση με το Θεό, που γίνεται τότε, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο,
«πατέρας, αδελφός, νυμφίος, φίλος». Δεν είναι αυτό μια μεγάλη ευλογία;
http://isagiastriados.com
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«ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΠΙΔΑΣ»
Με φάρο το Χριστό μας, και με το παράδειγμα της
Ιεράς
Μητροπόλεως
μας
αποφασίσαμε
να
ξεκινήσουμε τα «Καλάθια Αγάπης και Ελπίδας». Η
πρωτοβουλία της Εκκλησιαστικής μας Επιτροπής και
του Συνδέσμου Γυναικών, αυτές τις γιορτινές μέρες
αποκτά ιδιαίτερο νόημα, καθώς έχουν αυξηθεί και οι
άπορες οικογένειες στο τόπο μας, λόγω της
οικονομικής κρίσης, που καθιστά τις ανάγκες πλέον
μεγαλύτερες.

ΚΡΙΣΗ
Πόσο ἀκρίβηναν τὰ Timberlands!
Πῶς θ’ ἀνεβαίνουμε χωρὶς αὐτὰ
τὴν κλίμακα τῶν ἀναβαθμῶν
τῆς κατανύξεως;
Ἄπιαστα τὰ ἀρώματα Trussardi καὶ Bulgari!
Χωρὶς τὴν ὀσμὴ τῆς πνευματικῆς των εὐωδίας
πῶς θὰ παρασταθοῦμε σὲ συναγωγὴ θεῶν;

Θα ξεκινήσουμε τη συλλογή τροφίμων, ρούχων και
άλλων αναγκαίων υλικών κάθε Σάββατο πριν τον
Εσπερινό, στην αυλή του Ιερού μας Ναού, και την
παραμονή του Πάσχα θα μοιράσουν στους απόρους
του χωριού μας.

Ἀνέβηκαν πολὺ κ’ οἱ σοκολάτες Toblerone.

Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η προσπάθεια μπορεί να
πετύχει μόνο με την συνεργασία όλων μας. Ιδιαίτερα
στην πιο κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας,
καλούμαστε να φανούμε αντάξιοι των προγόνων μας
που ακόμα και με το αίμα τους κράτησαν ζωντανή
την πατρίδα μας. Ο κάθε ένας με τον τρόπο του, είτε
με τρόφιμα, ρουχισμό, φάρμακα, είτε με χρηματική
συνεισφορά στο Σύνδεσμο Γυναικών του χωριού μας
γιατί αυτά τα καλάθια αποτελούν σταγόνα αγάπης
και προσφοράς.

Φωτιὰ κι ὅλα τὰ προϊόντα Samsonite!

Καὶ τώρα ποῦ θὰ βροῦμε γλυκασμὸν
παραμυθίας;
Ἡ Porsche ἔγινε εἶδος πολυτελείας!

Μὲ τί θὰ ταξιδέψουμε λοιπὸν
στὴν Ἱερουσαλὴμ τοῦ σωτηρίου;
Τὰ Rolex ἀπλησίαστα ὁλότελα!
Πῶς θὰ μετρᾶμε τώρα τὴν αἰωνιότητα;
Τὸ Grouse οὐΐσκι καὶ ἡ βότκα Absolute
κοστίζουν τώρα ἕναν κόσμο εὐρώπουλα!

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η ανέχεια έχει
ενδυναμώσει το αίσθημα της αλληλεγγύης και της
φιλανθρωπίας,
γιατί
όλοι
μας
έχουμε
συνειδητοποιήσει ότι στην κατάσταση που βρίσκονται
κάποιοι συμπολίτες μας σήμερα, μπορεί να βρεθούμε
όλοι αύριο. Καλά κάνουμε αν έχουμε πρόβλημα να το
πούμε στην Εκκλησία και να πάρουμε μια βοήθεια
γιατί δεν είναι καιρός για περηφάνιες και εγωισμούς.
Αν ξέρουμε ότι κάποιος συνάνθρωπός μας, αδελφός
μας, φίλος μας στο χωριό χρειάζεται βοήθεια αλλά
δεν έρχεται από μόνος του να το αναφέρει εσείς
οφείλεται να το αναφέρετε στον Ιερέα.

Μὲ τί θὰ βρέχουμε ἀπ’ ἐδῶ καὶ πέρα
τοὺς καημοὺς τῆς πονεμένης Ρωμηοσύνης;
Ἄχ κρίση, κρίση, ὡς ποῦ θὰ πᾶς;
Τροχὸς εἶν’ ἡ ζωὴ καὶ θὰ γυρίσει!

Μητροπολίτης Προικοννήσου Ιωσήφ

Ευχόμαστε με τη χάρη του Θεού να βγούμε το
συντομότερο από αυτό το αδιέξοδο.
Με αγάπη Χριστού,
π. Γεώργιος Κόρτας
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Προηγιασμένη

Παρακαλώ όποιος επιθυμεί να
τελεστεί αγιασμός στο σπίτι του
ή τρισάγιο στο κοιμητήριο του
χωριού να επικοινωνεί έγκαιρα
με τον ιερέα της κοινότητας μας
στο τηλέφωνο
.
Εσπερινός κατά το μήνα Απρίλιο
θα ξεκινά ώρα 6μ.μ και η Θ.
Λειτουργία ώρα
π.μ.

Μέγας Κανών

Θεία Λειτουργία

Μεγάλη Εβδομάδα

Εσπερινός

Χαιρετισμοί

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΞΕΚΙΝΟΥΝ Η
ΩΡΑ 6Μ.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1. Στις 17 Απριλίου θα τελεστεί η Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος.
2. Στις 19 Απριλίου μετά το πέρας του Ακαθίστου Ύμνου θα ακολουθήσει
σύντομη ομιλία.
3. Οι Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου θα ξεκινούν η ώρα 6μ.μ.
4. Οι Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας θα ξεκινούν η ώρα 7μ.μ.
5. Κάθε Σάββατο πριν τον Εσπερινό, στην αυλή του Ιερού μας Ναού, θα
ξεκινήσουμε τη συλλογή τροφίμων, ρούχων και άλλων αναγκαίων αγαθών.

«Ο ΤΗΡΩΝ»
Έτος 6ον – Τεύχος 7ον – Απρίλιος 2013

Ιδιοκτήτης: Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος
(Μοναγρούλλι – Λεμεσός) Τήλ./Φάξ: 25632879
Εφημέριος: Πρεσβ. Γεώργιος Κόρτας, Τήλ: 99134050
Παρεκκλήσια:

(α) Αγίων Αναργύρων
(β) Αγίας Παρασκευής

Υλικό Περιοδικού: Στα κείμενα διατηρείται η
ορθογραφία των συγγραφέων. Πολλά από αυτά έχουν
παρθεί από το διαδίκτυο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες ανήκουν στο τυπογραφείο Χριστάκη
Χαραλάμπους, το οποίο ανέλαβε τα έξοδα του περιοδικού μας.
Ιστοσελίδα Ι.Ν.Αγ. Θεοδώρου Τήρωνος: http://o-tiron.blogspot.com/
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