Ο Λόγος αυτός του Αποστόλου διασώζεται στο βιβλίο των Πράξεων των
Αποστόλων, Κεφ. 17, 22-34. Εκείνο που δεν…. άντεξαν οι Αθηναίοι ήταν η αναφορά του Παύλου στην Ανάσταση του Χριστού. Είναι ενδιαφέρον το σχετικό
χωρίο. Ας το απολαύσουμε στην κατανοητή και σήμερα γλώσσα του αρχαίου
κειμένου: «Ακούσαντες δε ανάστασιν νεκρών οι μεν εχλεύαζον, οι δε είπον, ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσου αυτών. Τινές δε άνδρες κολληθέντες αυτώ επίστευσαν, εν οις και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γυνή ονόματι Δάμαρις και έτεροι συν αυτοίς. (Πράξεις Αποστόλων.
Κεφ. 17, 32-34)».
Είναι πράγματι συγκλονιστικό ότι μερικοί άντρες τον ακολούθησαν και
πίστεψαν αμέσως στο σωτήριο μήνυμα του Χριστού. Ονομαστικά αναφέρονται
ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και κάποια γυναίκα, η Δάμαρις. Ακολούθησαν όμως
τον Απόστολο και πίστεψαν και
μερικοί άλλοι. Ποίοι τάχα να ήσαν
αυτοί οι Αθηναίοι, που δεν αναφέρονται τα ονόματά τους; Οι
διάφοροι χριστιανοί συγγραφείς,
οι ερμηνευτές και η Εκκλησιαστική
Παράδοση θεωρούν ότι ανάμεσα
σε αυτούς που πίστεψαν και ακολούθησαν τον Απόστολο για να
πληροφορηθούν περισσότερα για
τη νέα θρησκεία, και από αυτούς που του είπαν «ακουσόμεθά σου πάλιν περί
τούτου..», συγκαταλέγεται και ο Άγιος Ιερόθεος. Κατά μία άποψη θεωρείται ο
Άγιος Ιερόθεος πρώτος Επίσκοπος της Αθήνας και διάδοχός του ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης.
Η Εκκλησία της Αθήνας παρέμεινε μικρή και ολιγάνθρωπη τους πρώτους
αιώνες. Αυτό ήταν φυσικό, γιατί η Αθήνα ήταν το μεγαλύτερο πνευματικό κέντρο του αρχαίου κόσμου. Η καθέδρα του δωδεκαθέου και των πολλών φιλοσοφικών ρευμάτων. Οι φιλοσοφικές σχολές της λειτουργούσαν και τον τέταρτο
μ.Χ. αιώνα. Χρειάστηκαν πνευματικοί αγώνες τεράστιΜΙΑ ακόμη ΕΠΕΤΕΙΟΣ εὔχεστε
οι, για να περάσει το μήνυμα και το περιεχόμενο της
διδασκαλίας του Παύλου περί του «Αγνώστου Θεού»,
που οι Αθηναίοι τον σεβόντουσαν, χωρίς να τον γνωρίζουν.
Μέσα σε ένα τέτοιο απρόσφορο και δυσκαλλιέργητο πνευματικό έδαφος, άρχισε ο Αγιος Ιερόθεος
να γεωργεί. Η σοφία του, η φώτιση και η χάρη του Αγίου Πνεύματος, τον βοήθησαν να κρατήσει το σπόρο
ζωντανό και να τον παραδώσει βλαστερό στον διάδοχό
25 χρόνια ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
του.

Ἔτος 26ον

Φύλλον 260ον
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Γιά τούς μήνες Μ Α Ρ Τ Ι Ο - Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο 2018 προγραμματίστηκαν:
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3/4/2018
3/4/2018
4/4/2018
4/4/2018
5/4/2018
5/4/2018
6/4/2018
6/4/2018
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ΠΕΜ.
ΠΑΡ.
ΚΥΡ.
ΠΑΡ.
ΚΥΡ.
ΠΑΡ.
ΚΥΡ.
ΤΕΤ.
ΠΑΡ.
ΚΥΡ.
ΣΑΒ.

ΚΥΡ.
ΚΥΡ.
Μεγάλη
Μεγάλη
Μεγάλη
Μεγάλη
Μεγάλη
Μεγάλη
Μεγάλη
Μεγάλη
Μεγάλη
Μεγάλο

Ὁσιομάρτυρος Εὐδοκίας
Γρηγορίου του Παλαμᾶ
ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Ἁγιασμός

8 π.μ.

Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 7 μ.μ.

Θεία Λειτουργία 7 π.μ.

Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 7 μ.μ.

Θεία Λειτουργία 7 π.μ.

Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 7 μ.μ.

Ὁσίου Ἰωάννου (συγγραφέως τῆς Κλίμακος) Θεία Λειτουργία
Μέγας Κανών
Ἀκάθιστος Ὕμνος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ τῆς ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Θεία Λειτουργία
Τοῦ Λαζάρου
Θεία Λειτουργία
Τῶν Βαϊων
Ἁγιασμός Θ. Λειτουργία
Τῶν Βαϊων
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
ΔΕΥΤΕΡΑ
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
ΤΡΙΤΗ
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
ΤΡΙΤΗ
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
ΤΕΤΑΡΤΗ
Ἱερόν Εὐχέλαιον
ΤΕΤΑΡΤΗ
Ἀκολουθία τοῦ Μ. Δείπνου
ΠΕΜΠΤΗ
Θεία Λειτουργία
ΠΕΜΠΤΗ
Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μεγ. Ὧρες * Ἑσπερ. Ἀποκαθηλώσεως
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου - Περιφορά
ΣΑΒΒΑΤΟ
Θεία Λειτουργία

7 π.μ.
6 μ.μ.
7 μ.μ.
7 π.μ.
7 π.μ.
7 π.μ.
7 μ.μ.
7 μ.μ.
6 π.μ
7 μ.μ.
4 μ.μ.
7 μ.μ.
6 π.μ
7 μ.μ.
8 π.μ.
6 μ.μ.
7 π.μ.


 7/4  8/4/2018 Μεγ. ΣΑΒ. ΚΥΡΙΑΚΗ τοῦ ΠΑΣΧΑ Ἀναστ. ἀκολουθία Θ. Λειτουργία 11 μ.μ. 



8/4/2018
15/4/2018
22/4/2018
23/4/2018
29/4/2018

Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης - Περιφορά 10
Τοῦ Θωμᾶ, Λεωνίδου Ἐπισκ. Ἀθηνῶν
Θεία Λειτουργία
Τῶν Μυροφόρων, Ναθαναήλ Ἀποστόλου
Θεία Λειτουργία
Μεγαλομ. Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου
Θεία Λειτουργία
Τοῦ Παραλύτου, Ίωάννου μητροπ. Θηβῶν Θεία Λειτουργία

ΚΥΡΙΑΚΗ τοῦ ΠΑΣΧΑ
ΚΥΡ.
ΚΥΡ.
ΔΕΥΤ.
ΚΥΡ.

π.μ.
7 π.μ.
7 π.μ.
7 π.μ.
7 π.μ.

«Σημείωση»
Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία, ακολουθίες, & άλλες
εκδηλώσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας.
Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε γι αυτές με SMS, παρακαλούμε ζητήστε το.

Ἐξομολόγηση γίνεται:

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Μόνο ὃταν μετά ἀπό τηλεφωνική συνεννόηση μέ τόν ἐφημέριο

καθοριστεῖ συγκεκριμένη ἡμέρα καί ὣρα. τηλ.

6934603304

.

«Συγχωρώντας και Νηστεύοντας»
Πρεσβύτερος Νικόλαος Πάτσαλος

Η προπαρακευαστική περίοδος της νηστείας κλείνει με την Κυριακή της
Τυροφάγου για να περάσουμε σιγά σιγά στη Μεγάλη και ευλογημένη Σαρακοστή. Τη γεμάτη από ανάμεικτα βιώματα και συναισθήματα που μας μεταδίδουν
μυστικῷ τῷ τρόπῳ οι κατανυκτικές της ακολουθίες. Η σημερινή ευαγγελική περικοπή μας εισάγει στην περίοδο της προετοιμασίας μας για το Πάθος και την
Ανάσταση και μας υπενθυμίζει το χρυσό κανόνα της πορείας μας, που ξεκινά
από την αρετή της Συγγνώμης. Εξ ου και ο εσπερινός της Συγχώρεσης.
Η Συγχώρηση του αδερφού μας τίθεται ως προϋπόθεση της θεϊκής συγχώρησης. Εάν δεν αφανίσουμε τη σκληροκαρδία μας, συγχωρώντας το διπλανό
μας για ό,τι μας έκανε, τότε ας μην αναμένουμε και ας μην ζητούμε τη θεία
συγγνώμη. Στο πρόσωπο του διπλανού μας, του φίλου και του εχθρού μας, είναι που θα αναγνωρίσουμε τον Κύριο και Θεό μας. Και αυτή την αρετή είναι
που προσπαθεί εδώ και δύο Κυριακές η Εκκλησία να μας διδάξει, δείχνοντάς
μας την αγάπη προς τον πλησίον, ως τον δρόμο προς τον Ουρανό.
Η Αρετή της Συγχώρεσης είναι θα λέγαμε η βάση των υπολοίπων. Είναι ο
ριζικός συνδετικός κρίκος που
μας ενώνει. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η έναρξη της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως, όπου το πρώτο πράγμα
που σε καλεί να πράξεις πριν
την μετοχή στη Θεία Ευχαριστία, είναι η καταλλαγή με τον
οποιοδήποτε αδερφό με τον
οποίο ίσως είσαι ψυχραμένος.
Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για το Ευχαριστιακό δείπνο
δεν τίθεται η νηστεία, αλλά η Συγχωρητικότητα. Έτσι και ο πνευματικός μας
αγώνας αυτή την περίοδο πρέπει να έχει αυτή την αφετηρία, ώστε να είναι ουσιαστικός. Χωρίς αυτό το φρόνημα, τα πάντα θα παραμένουν θεσμικά και τυπικά χωρίς κάποιο νόημα. Πνευματικός Αγώνας με μνησικακίες, δεν λογιέται Ορθόδοξος τρόπος ζωής, γιατί δεν γίνεται σκοπός η ταπείνωση αλλά αντιθέτως
εξαίρεται ο εγωισμός.
Το να συγχωρέσω τον άλλο αποτελεί ένδειξη ταπείνωσης και υπέρβασης
του εγωισμού μας. Ενώ ταυτόχρονα, το ίδιο ισχύει και για εκείνον που ζητά τη
συγχώρεση. Επ’ ευκαιρίας, η σημερινή Κυριακή είναι αφιερωμένη και στην εξορία των πρωτοπλάστων. Οι πρωτόπλαστοι διώχθηκαν από τον Παράδεισο μετά
την παράβαση της εντολής του Θεού. Αυτό όμως που κατ΄ουσίαν τους έβγαλε

από τον Παράδεισο, ήταν η στάση τους μετά τη διάπραξη της αμαρτίας. Αφού
αμάρτησαν, αντί να ταπεινωθούν παραδεχόμενοι το σφάλμα τους και ζητώντας
αληθινά Συγχώρεση από το Θεό, άρχισαν να επιρρίπτουν αλληλοδιαδοχικά ευθύνες. Συνεπώς είναι για όλους μεγάλη υπόθεση η ταπείνωση και η συγγνώμη. Είναι
όπλα σωτηρίας και εξασφάλισης του παραδείσου.
Μέσα σε αυτό το πνεύμα και αυτή τη λογική είναι που καλούμαστε να πορευθούμε, της άσκησης και της νηστείας. Η νηστεία της βρώσεως που ξεκινά από
αύριο, δεν είναι αυτοσκοπός αλλά άλλος ένας τρόπος προετοιμασίας και θυσίας
για κάτι πολύ όμορφο που έπεται. Είναι μία πρακτική συνήθεια μεν διά της αποχής συγκεκριμμένων τροφών που έχει όμως και πνευματικό υπόβαθρο και αξία. Η
αποχή των τροφών είναι δεικτική προς την αποχή και την εγκατάλειψη της εμπάθειας του εγωιστικού φρονήματος.
Η Νηστεία λοιπόν ως πρακτική, λαμβάνει την αξία που της πρέπει όταν δεν
μένει μόνο σαν μια βιολογική συνήθεια διατροφής, αλλά όταν αντιμετωπίζεται με
πνευματικά κριτήρια. Είναι νομίζω παράλογο εξ απόψεως Ορθοδόξου, νηστεία
χωρίς συγχώρεση. Μια τέτοια στάση είναι άκρως φαρισαϊκή και υποκριτική, που
αποθεώνει το θεσμό και τον τύπο και μειώνει το χάρισμα και την ουσία. Η σημερινή ευαγγελική περικοπή αυτό είναι που θέλει να μας αφήσει σαν δίδαγμα, πριν
την προπαρασκευαστική περίοδο του Πάσχα. Το ότι η νηστεία που θα διανύσουμε πρέπει να έχει πνευματική χροιά. Γι’ αυτό ξεκινά πρώτα από το θέμα της Συγχώρεσης που είναι υπαρξιακό και εσωτερικό και έπειτα μας επεξηγεί τον ορθό
τρόπο νηστείας, που από πρακτική γίνεται ζωηφόρος.
Είθε την περίοδο που θα διανύσουμε όλα αυτά τα ευαγγελικά λόγια να τα
υιοθετήσουμε ως τρόπο ζωής, ώστε να βιώσουμε το Πάθος και την Ανάσταση οντολογικά και υπαρξιακά και όχι τυπικά από συνήθεια.

«Ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου…»
Μιχάλης Μιχαλακόπουλος
Ο Απόστολος Παύλος περί το 52 μ.Χ. κατερχόμενος από τη Μακεδονία προς
νότο, φλεγόταν από την επιθυμία να γνωρίσει από κοντά την πόλη της σοφίας και
της τέχνης, την κοσμολάλητη Αθήνα. Δεν είχε σβήσει εκεί εντελώς το φως της
γνώσης και της φιλοσοφίας, που φώτισε τον κόσμο πριν τέσσερους – πέντε αιώνες π.Χ.. Σιγόκαιγε ακόμα κάτου από την Ακρόπολη, την Αγορά του Κεραμικού,
την Πνύκα. Κάποιοι γέροντες δάσκαλοι, απομεινάρια των Στωικών και Επικουρείων, μιλούσαν ακόμα σε μικρότερα ακροατήρια. Ο Απόστολος περιδιάβηκε την
πόλη, είδε, άκουσε και στη συνέχεια άρχισε να ομιλεί. Ο λόγος του εντυπωσίασε
τους Αθηναίους που τους συνάρπαζε κάθε καινούρια ιδέα, κάθε πρωτάκουστη
διδασκαλία, κάθε πρωτότυπη σκέψη. Ακούγοντας λοιπόν τον Απόστολο να ομιλεί
για έναν άγνωστο Θεό, τον οδήγησαν ενώπιον του Αρείου Πάγου, για να μιλήσει
στο κορυφαίο βήμα της εποχής.

