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Η πορεία προς τη συνάντηση με τον Χριστό είναι μια κλίμακα 

Ήλθαν κάποτε ορισμένοι μοναχοί στον αββά Αντώνιο και του λένε: Πες 

μας λόγο για να σωθούμε. Ο Γέροντας τους λέει: Ακούσατε τη Γραφή; αυτό 

είναι αρκετό. Εκείνοι όμως είπαν: Θέλουμε ν' ακούσουμε κι από σένα, γέροντα. 

Εκείνος τότε τους είπε: το Ευαγγέλιο λέει· "εάν τις σε ραπίση εις την δεξιάν 

σιαγόνα, στρέψον αυτώ και την άλλην". Εκείνοι του λένε: Δεν μπορούμε να το 

κάνουμε αυτό. Τους λέει ο Γέροντας: Αν δεν μπορείτε να στρέψετε και την άλλη 

σιαγόνα, υπομείνατε το ράπισμα στη μία. Του λένε εκείνοι: Ούτε αυτό μπορούμε 

να κάνουμε. Τους λέει ο Γέροντας: Αν ούτε αυτό δεν μπορείτε, μη δώσετε αυτό 

που πήρατε. Και αυτοί είπαν, ούτε αυτό μπορούμε. Λέει ο Γέροντας στο μαθητή 

του: Φτιάξε τους λίγη σούπα γιατί είναι άρρωστοι. Εάν αυτό δεν μπορείτε να το 

κάνετε και εκείνο δεν θέλετε να το κάνετε, τι να σας κάνω; Ανάγκη προσευχής. 

(...) 

Ο Κοσμάς ο Αιτωλός που βλέπει την πορεία προς το Χριστό σαν μια 

ανεξάντλητη κλίμακα, όπως όλοι οι Πατέρες της Ανατολής, λέγει: "Ακούσατε, 

αδελφοί μου, τι λέγει ο Κύριός μας; Λέγει έτσι: Καθώς εγώ εγεννήθηκα και 

εβάλθηκα εις το παχνί των άλογων ζώων, υβρίσθηκα, επεριγελάσθηκα, 

εδάρθηκα, επείνασα, εδίψησα, επεριπάτησα γυμνός, έλαβα σταυρικόν θάνατον, 

έχυσα και το αίμα μου δια την αγάπην σας, δια να σας ελευθερώσω από τας 

χείρας του Διαβόλου, από την Κόλασιν, έτσι πρέπει και η ευγένειά σας την 

αυτήν αγάπην να έχετε εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς σας και, αν τύχη και 

ανάγκη, να χύνετε και το αίμα σας διά την αγάπην του αδελφού σας. Είναι 

κανένας εδώ όπου να έχει την αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς του 

καθώς ο Χριστός μας;  

-Εγώ, άγιε του Θεού.  



-Άκουσε, παιδί μου, να σε ειπώ. Η τελεία αγάπη είναι να πουλήσης όλα 

σου τα πράγματα, να τα δώσης ελεημοσύνην και να πηγαίνης και εσύ να εύρης 

κανέναν αυθέντη να πουληθής σκλάβος και όσα πάρης να τα δώσης όλα, να μη 

κρατήσης ένα άσπρο. Ημπορείς να το κάμης αυτό να γένης τέλειος; Βαρύ σε 

φαίνεται. Άκουσε: Εις την Ανατολήν ήτον ένας δεσπότης. Του επήραν από την 

επαρχίαν του εκατό ανθρώπους σκλάβους. Επούλησεν όλα του τα πράγματα και 

τους εξεσκλάβωσεν. Ένα παιδίον μιανής πτωχής χήρας απόμεινε σκλαβωμένο. 

Δεν είχε πώς να το ξεσκλαβώση και αυτός τι κάμνει; Πηγαίνει και ξουρίζεται και 

βγάνει τα γένεια. Επήγε και επαρακάλεσε τον αυθέντη όπου είχε το παιδίον να 

το ελευθερώση και να κρατήση εκείνον σκλάβον. Το ελευθέρωσεν από την 

σκλαβιάν και αυτός εκάθισεν εις τον αυθέντη και απερνούσεν μεγάλην 

σκληραγωγίαν, έως οπού διά την υπομονήν οπού έκαμε τον ηξίωσεν ο 

πανάγαθος Θεός και έκαμε θαύματα. Ύστερα τον ελευθέρωσεν ο αυθέντης του 

και πάλιν έγινεν αρχιερεύς καθώς ήτον και πρωτύτερα. Την αυτήν αγάπην θέλει 

ο Θεός να έχωμεν και ημείς. Ευρίσκεται κανένας να έχη αυτήν την αγάπην, να 

κάμη καθώς έκαμε και ο δεσπότης; Βαρύ σε φαίνεται. Δεν ημπορείς να το κάμης 

αυτό, κάμε άλλο: μη πουληθής εσύ σκλάβος, μόνον πούλησε τα πράγματά σου, 

δώσε τα όλα ελεημοσύνην, το κάμνεις; Ακόμη βαρύ σε φαίνεται και αυτό. Ας 

έλθωμεν παρακάτω. Δεν ημπορείς να δώσεις όλα σου τα πράγματα, δώσε από τα 

μισά, δώσε από τα τρίτα ένα, δώσε από τα πέντε ένα. Ακόμη βαρύ σε φαίνεται; 

Κάμε άλλο, δώσε από τα οκτώ, δώσε από τα δέκα ένα, το κάμνεις; Ακόμη βαρύ 

σε φαίνεται. Κάμε άλλο, μη κάμης ελεημοσύνην, μη πουληθής σκλάβος, ας 

έλθωμεν παρακάτω: μη πάρης το ψωμί του αδελφού σου, μη πάρης το εξωφόρι 

του, μην τον κατατρέχης, μην τον τρως με την γλώσσα σου. Μήτε και αυτό το 

κάμνεις; Ας έλθωμεν παρακάτω, κάμε άλλο: τον ευρήκες τον αδελφόν σου μέσα 

εις την λάσπην και δεν θέλεις να του κάμης καλό, μη του κάμης κακόν, άφησέ 

τονε. Πώς θέλομεν να σωθούμεν, αδελφοί μου; Το ένα μας φαίνεται βαρύ, το 

άλλο βαρύ. Που να πάμε παρακάτου, δεν έχουμε να κατεβούμεν. Ο Θεός είναι 

εύσπλαχνος, ναι, μα είναι και δίκαιος, έχει και ράβδον σιδηράν".  

Την τετάρτη Κυριακή των Νηστειών η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου 

Ιωάννου της Κλίμακος, γιατί σ' αυτό το σημείο της πορείας προς τη συνάντηση 

με τον αναστημένο Χριστό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η πορεία 

είναι μια ανεξάντλητη κλίμακα και ότι η συνάντησή μας με το Χριστό δεν 

εξαρτάται από τη βαθμίδα της τελειότητας στην οποία βρισκόμαστε αλλά από 

τον πόθο της συναντήσεως.  

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ π. Φιλοθέου Φάρου, Πρίν και μετά τό Πάσχα, Ἀκρίτας, 1998, σ. 51-54. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 
 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Παρασκευή 2 Ἀπριλίου πρωί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 

Σάββατο 3 Ἀπριλίου Ἁγ. Ἰωσήφ Ὑμνογράφου 

Κυριακή 4 Ἀπριλίου Γ΄ Νηστειῶν Σταυροπροσκυνήσεως 

Τετάρτη 7 Ἀπριλίου ἀπόγευμα Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 

Παρασκευή 9 Ἀπριλίου πρωί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 

Σάββατο 10 Ἀπριλίου Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Ε΄ 

Κυριακή 11 Ἀπριλίου Δ΄ Νηστειῶν Ἁγ. Ιωάν. Κλίμακος 

Τετάρτη 14 Ἀπριλίου πρωί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 

Τετάρτη 14 Ἀπριλίου 6 ἀπόγευμα ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ 

Πέμπτη 15 Ἀπριλίου πρωί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 

Παρασκευή 16 Ἀπριλίου πρωί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 

Σάββατο 17 Ἀπριλίου Ἀκαθίστου Ὕμνου 

Κυριακή 18 Ἀπριλίου Ε΄ Νηστειῶν Ἁγ. Μαρίας Αἰγυπτίας 

Τετάρτη 21 Ἀπριλίου ἀπόγευμα Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 

Παρασκευή 23 Ἀπριλίου πρωί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 

Σάββατο 24 Ἀπριλίου Ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου 

Κυριακή 25 Ἀπριλίου ΒΑΪΩΝ 

 Καθημερινά (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη): κάθε πρωί 7.00 Ὄρθρος - 

Ὧρες - Ἑσπερινός 

 Κάθε ἀπόγευμα (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη) 6.30 Μεγάλο Ἀπόδειπνο 

 Κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα στίς 6.00 μ.μ. Ἑσπερινός καί Θεία Λειτουργία 

Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 

 Κάθε Παρασκευή πρωί 7.00 - 9.30 Ὄρθρος - Ὥρες - Ἑσπερινός καί Θεία 

Λειτουργία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 

 Κάθε Παρασκευή 2 Ἀκολουθίες Χαιρετισμῶν: 6.00 - 7.15 μ.μ. καί 7.30 - 8.45 μ.μ. 

 Κάθε Σάββατο πρωί 7.15 - 9.30 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 

 Κάθε Σάββατο ἀπόγευμα 6.30 - 8.30 μ.μ. Ἑσπερινός καί Ὄρθρος τῆς 

Κυριακῆς 

 Κάθε Κυριακή 7.30 - 9.30 Ὧρες καί Α΄  Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου 

10.00 - 11. 15 π. μ. Β΄ Θεία Λειτουργία 



Τ Α  Ν Ε Α   Τ Η Σ   Ε Ν Ο Ρ Ι Α Σ   Μ Α Σ 

Κάθε Παρασκευή τῆς Μεγάλης Τεσσαράκοστης 
 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

1η Ἀκολουθία :  6.00 μέ 7.15 τό βράδυ 

2η Ἀκολουθία :  7.30 μέ 8.45 τό βράδυ 

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος τήν Παρασκευή 16 Ἀπριλίου 

 1η Ἀκολουθία :  5.00 μέ 7.00 τό βράδυ 

2η Ἀκολουθία :  7.00 μέ 9.00 τό βράδυ 
 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ 

Ἡ Κλήρωση τῆς Λαχειοφόρου δέν θά πραγματοποιηθεῖ, ὅπως 

εἶχε ἀνακοινωθεῖ, τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, ἀλλά θά γίνει τήν 

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, 9 Μαΐου 2021, στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας. 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 
 

Αὐτό τό διάστημα οἱ ἐργασίες γίνονται στόν Γυναικωνίτη. Ἔχει 

τελειώσει ἡ δεξιά πλευρά καί ξεκίνησε ἡ ἀριστερή, ὅπου, ἐκτός ἀπό 

τόν καθαρισμό καί τήν συντήρηση, θά γίνει καί καινούργια 

ἀγιογράφηση τῶν τοίχων πού δέν εἶχαν τοιχογραφίες. Μετά τό 

Πάσχα θά ξεκινήσει ὁ καθαρισμός τῆς ὀροφῆς τοῦ κυρίως Ναοῦ! 

Δέν ξεχνῶ τήν συνδρομή μου ! 

 

 Ἡ Θεία Λειτουργία καί τό Μνημόσυνο γιά τούς συνδρομητές θά τελεσθεῖ 

τό Σάββατο 17 Ἀπριλίου 2021. 
 

 Τό Πρόγραμμα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος 2021 θά ἀνακοινωθεῖ προσεχῶς. 

 

ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟ 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Ὁ Ἱερός Ναός παραμένει ἀνοικτός καθημερινά 7.00 μέ 1.00 τό μεσημέρι 

καί 6.00 μέ 8.00 τό βράδυ.  
 

 

Πλατεία Εὐαγγελίστριας, Νέα Ἰωνία, 38446, 24210-60160 e-mail: i.n.evangelistrias@gmail.com 
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