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Όταν ένα παιδί έρχεται για εξομολόγηση μου μεταφέρει, από μνήμης ή σε 

γραπτό, μία σύντομη ή μακριά λίστα “αμαρτιών”. Όπως ανακαλύπτω στη συνέχεια, 

έχει συνήθως συνταχθεί χωρίς τη συμμετοχή του ίδιου του παιδιού και αντανακλά 

μόνο τα παράπονα και την κριτική των γονέων του. Παρόμοια εμπειρία έχει κανείς 

με ενήλικες ανθρώπους που εμφανίζονται με λίστες που ανακάλυψαν σε σχετικά 

βιβλία ή συνέταξαν με τη συνδρομή των πνευματικών τους γερόντων. Έτσι, το 

επόμενο βήμα είναι να θέσω τον άνθρωπο μπροστά στον προβληματισμό να 

διερευνήσει τη δική του, προσωπική σχέση με τον Χριστό. Οι περισσότεροι δεν 

έχουν παρά μία επιφανειακή, εξ ακοής γνωριμία μαζί Του γι’ αυτό και τους 

ενθαρρύνω να Τον γνωρίσουν καλύτερα μέσα από την ανάγνωση του Ευαγγελίου. 

Από μία τέτοια προσέγγιση αρχίζει κανείς να καταλαβαίνει αν το πρόσωπο του 

Χριστού τον ελκύει, εάν επιθυμεί να γίνει όμοιος με τον Χριστό και να κτίσει με 

Εκείνον μία σχέση φιλίας. 

Ας αναρωτηθούμε λοιπόν αν το στοιχείο της φιλίας υπάρχει στη δική μας 

σχέση με τον Χριστό. Ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας εάν προσπαθήσαμε με κάποιο 

τρόπο να Του δώσουμε χαρά και να συμπαρασταθούμε στο έργο Του. Αν το 

συμπέρασμα είναι ότι η σχέση αυτή μας αφήνει αδιάφορους, θα χρειαστεί να 

επανεξετάσουμε τι σημαίνει τελικά να είμαστε Χριστιανοί. Εάν όμως νιώθουμε 

ειλικρινά τον Χριστό ως φίλο, ας αρχίσουμε να ρωτούμε τον εαυτό μας 

καθημερινά: Τι έκανα, τι είπα, τι σκέφτηκα και αισθάνθηκα, που μπορεί να Του 

δώσει χαρά ή θλίψη; 

Κι αυτό ακριβώς το βίωμα ας μεταφέρουμε στην Εξομολόγηση: “Ανάμεσα 

στην τελευταία και τη σημερινή εξομολόγηση υπήρξα ένας άπιστος, ένας 

αδιάφορος, ένας δειλός σύντροφος ή αντιθέτως, παραστάθηκα ως φίλος...”. Όταν 



προσερχόμαστε στην εξομολόγηση σπεύδουμε πρόσωπο με πρόσωπο προς έναν 

φίλο. Δεν πρόκειται να μας κρίνει και να μας καταδικάσει κανείς. Ας πολεμήσουμε 

τον φόβο που μας διακατέχει γι’ αυτό που πρόκειται να συμβεί. Ερχόμαστε στον 

Ένα της Τριάδος που όντας Θεός επέλεξε από αγάπη για μας να γίνει Άνθρωπος, ν’ 

αναλάβει πάνω Του την ανθρώπινη φθορά και να δώσει τη ζωή Του για μας. Η ζωή 

και ο θάνατός Του είναι η απόδειξη ότι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο είναι 

τόσο μεγάλη, ώστε να μπορούμε να τον πλησιάσουμε χωρίς δισταγμό, με την 

προσδοκία ότι σε κάθε περίπτωση θα αγκαλιάσει την αδυναμία μας, πέρα από 

ηθικές αξιολογήσεις. Ας είμαστε βέβαιοι ότι, εάν κάποιος πρόκειται να θρηνήσει 

για την αναξιότητα και την αμαρτία μας με συμπόνια, έλεος, αγάπη δεν είναι παρά 

Εκείνος – που θα ήταν πρόθυμος να σαρκωθεί και να πεθάνει έστω και για έναν 

μόνο αμαρτωλό, γιατί δεν μπορεί να υπομείνει την απώλεια κανενός. Αυτός λοιπόν 

είναι ο Χριστός, στον οποίο προσερχόμαστε κατά την εξομολόγηση. Προσδοκά την 

ίαση, την παραμυθία, την στήριξή μας –  όχι την κρίση και καταδίκη μας. 

Και τότε ποιος είναι ο ρόλος του ιερέως; Στην ευχή που διαβάζει ο κληρικός 

πριν το μυστήριο ονομάζεται “μάρτυρας”. Καλείται από τον Κύριο να 

παραβρίσκεται ενώπιον του αμαρτωλού για να μαρτυρήσει το γεγονός της αγάπης 

του Χριστού για εκείνον, να βεβαιώσει ότι ο Κύριος είναι παρών και η μόνη 

επιθυμία και πρόθεσή Του είναι η σωτηρία και η αιώνια ευφροσύνη του 

μετανοούντος. Επίσης, ο ιερέας παρευρίσκεται στο όνομα του αμαρτωλού, για να 

ικετεύσει και να μεσιτεύσει στον Κύριο για την συμφιλίωση του ανθρώπου με την 

Εκκλησία. 

Ας αλλάξουμε, λοιπόν, τον τρόπο της εξομολόγησης: ας διώξουμε τον φόβο 

της τιμωρίας ή της απόρριψης κι ας βρούμε το θάρρος να ελαφρώσουμε την καρδιά 

μας από κάθε αμφιβολία. Ο Χριστός δεν πρόκειται να μας αρνηθεί. Ίσως η 

εξομολόγησή μας να είναι για Εκείνον ένας νέος σταυρός, αλλά θα τον δεχθεί, 

αφού μας αγαπά πέρα από κάθε κρίση, μέχρι θανάτου: Ο θάνατός του έγινε η δική 

μας ζωή – ζωή μέσα στο χρόνο και ζωή στην αιωνιότητα. 

Η εξομολόγηση πριν από όλα είναι συνάντηση και συμφιλίωση. Είναι 

συνάντηση με τον Χριστό που ποτέ δεν μας στρέφει τα νώτα, αν κι εμείς φεύγουμε 

μακριά. Μερικές φορές μία τέτοια συνάντηση μπορεί να γίνει έμπνευση για 

ολόκληρη τη ζωή και να μας δώσει δύναμη και κουράγιο να διάγουμε το υπόλοιπο 

του βίου. 

ἡ συνέχεια στό φυλλάδιο τοῦ ἑπόμενου μήνα 

Περιοδικό ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 86, Φθινόπωρο 2003 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ  2 0 2 1 
 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου Ἁγ. Τρύφωνος 

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου Ἁγ. Συμεών Θεοδόχου 

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου Ἁγ. Βουκόλου Σμ. - Φωτίου Κπ. 

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου ΙΣΤ΄ Ματθαίου  

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου  Ἁγ. Χαραλάμπους  

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου  Ἁγ. Ἀκύλα καί Πρισκίλλης  

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου ΙΖ΄ Ματθαίου 

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου Ἁγ. Θεοδώρου Τήρωνος 

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου Ἁγ. Λέοντος Κατάνης 

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου Τελώνου καί Φαρισαίου 

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου Ἁγ. Πολυκάρπου Σμύρνης 

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου Α΄& Β΄ εὕρεση τιμ. Κεφαλῆς Προδρόμου 

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου Ἁγ. Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος 

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου Ἁγ. Προκοπίου Δεκ. / Στεφάνου 

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου  Ἀσώτου 
 

Κάθε Κυριακή:  

1) 7.00-9.45 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία  

2) 10.00 - 11.15 π. μ.  Β΄ Θεία Λειτουργία 

 Κάθε Τετάρτη, Σάββατο καί ἑορτές 7.30-9.30 π. μ.   

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 

 Κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα 5.00 μ. μ.  

Ἑσπερινός καί Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ὑπέρ ἀσθενῶν καί 

κατάπαυσης τῆς πανδημίας. 

 Καθημερινά:  

πρωί στίς 7.30π. μ.  Ὄρθρος καί ἀπόγευμα στίς 5.00 μ. μ. Ἑσπερινός 



ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
 

Παρακαλοῦνται ΘΕΡΜΑ ὅσοι ἐνορίτες μας δέν 

ἐργάζονται, νά ἐκκλησιάζονται τήν Τετάρτη, τό Σάββατο ἤ 

τίς ἑορτές καί ὄχι την Κυριακή. Ἀσφαλώς καί πρέπει νά 

ἐκκλησιαζόμαστε τήν Κυριακή. Ὅμως, λόγω τῶν 

συνθηκῶν, τό ζητοῦμε αὐτό κατ΄οἰκονομίαν, ὥστε, μέ τήν 

μικρή αὐτή θυσία μας, νά προσφέρουμε τήν θέση μας σέ κάποιον ἀδελφό πού δέν 

μπορεῖ νά ἔρθει μέσα στήν ἑβδομάδα.  

Λόγω τοῦ περιορισμένου ἐπιτρεπόμενου ἀριθμοῦ πιστῶν (50 πρόσωπα) γιά 

τόν ἐκκλησιασμό στίς 2 Λειτουργίες τῆς Κυριακῆς θά πρέπει νά δηλώνεται ἡ 

συμμετοχή ἀπό Τρίτη μέχρι Σάββατο στόν παγκάρι τοῦ Ναοῦ ἤ στό τηλέφωνο 

24210-60160. 
 

Κάθε Τετάρτη : ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 
Κάθε Τετάρτη, ἡμέρα ἀφιερωμένη στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τελεῖται τό 

πρωί ἡ Θεία Λειτουργία, 7.30 μέ 9.30, καί κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα στίς 5 

Ἑσπερινός καί ἡ Ἱερά Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. 
 

Συνεχίζεται ὁ καθαρισμός τῶν ἁγιογραφιῶν 
 

Αὐτό τόν μήνα θά γίνει ὀ καθαρισμός τῆς ὀροφῆς τοῦ 

ἱεροῦ Βήματος. Γιά νά συνεχίσουμε ὅλοι μαζί τό ἔργο : ΔΕΝ 

ΞΕΧΝΩ ΝΑ ΔΩΣΩ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΟΥ. 

 Τό Σάββατο 27 Φεβρουαρίου, ἡ Θεία Λειτουργία θά εἶναι 

ἀφιερωμένη στούς συνδρομητές τοῦ Ναοῦ μας, ὑπέρ ὑγείας 

αὐτῶν καί ἱερό μνημόσυνο γιά τους κεκοιμημένους τους ! 
 

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 

Ἑορτάζει τό Παρεκκλήσιο στόν Γυναικωνίτη 

Τή Δευτέρα 22/2 ὥρα 5 μ.μ. Ἑσπερινός καί ἀρτοκλασία.  

Τό πρωί ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία. 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ : 

Ὁ Ἱερός Ναός παραμένει ἀνοικτός καθημερινά 7.30 μέ 1.00 τό μεσημέρι καί 5.00 μέ 7.00 το ἀπόγευμα.  

 

Πλατεία Εὐαγγελίστριας, Νέα Ἰωνία, Βόλος 38446, 24210-60160 
 ἠλεκτρονική διεύθυνση: i.n.evangelistrias@gmail.com 


