
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   49η Αἱμοδοσία 
ΣΣττόό  ΠΠννεευυμμααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ττοοῦῦ    ΝΝααοοῦῦ  

μμααςς  
ΚΚυυρριιαακκήή  1133ηη    ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001111      

99::3300  ππ..μμ..  ––  1133::3300  μμ..  μμ. 
  

Ἱερό Σαρανταλείτουργο  ἀπό                                 
15-11-2011  7:30 – 9:30 π.μ.  

Στο  παρεκλήσιο τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν. 
 
 

                                                                                                                                                           

20  Νοεμβρίου    Κυριακή προς Δευτέρα 08:00-12:30 
Ἱερά Ἀγρυπνία διά τήν ἑορτή τῶν εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. 
 
 
 

ΟΙ  ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 
 
   Από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 17 Δεκεμβρίου είναι μια αγία χρονική 
περίοδος για την Εκκλησία μας, κατά την οποία γίνεται η νηστεία των 
Χριστουγέννων και συγχρόνως η εκκλησιαστική παράδοση προβλέπει την 
τέλεση καθημερινής Θείας Λειτουργίας, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Η 
τέλεση αυτών των καθημερινών Θείων Λειτουργιών συνιστούν  το 
«σαρανταλείτουργο». 

 

ιερα μητροπολισ κηφισιασ αμαρουσιου και 
ωρωπου 

ΕΝΟΡΙΑΚη ΜΑΡΤΥΡΙΑ 
εκδοσισ ιερου ναου αγιΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
Πετρου και παυλου πευκησ αττικΗΣ 

Τηλ. 210 8027738    e-mail: agioi.apostoloi@gmail.com 
κυριακη Η΄ λουκα 13η Νοεμβρίου 2011   ετοσ 4ον τευχοσ  179ον 
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   Πρόκειται για μια περίοδο έντονης πνευματικής εργασίας και 
ψυχοσωματικής προετοιμασίας, για τον εορτασμό της μεγάλης εορτής της 
γεννήσεως του Χριστού. 
   Από τις 15 Νοεμβρίου έως 17 Δεκεμβρίου(και κατά μία άλλη παράδοση 
ως τις 12 Δεκεμβρίου) νηστεύουμε από κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα 
αβγά, αλλά τρώμε ψάρια, εκτός της Τετάρτης και παρασκευής. Μετά τις 17 
Δεκεμβρίου νηστεύουμε και από ψάρια. 
   Η νηστεία έχει νόημα, όπως μας υπέδειξε και ο Κύριος, όταν συνδυάζεται 
με προσευχή και ελεημοσύνη. Με την έναρξη της νηστείας καλούμαστε από 
την Εκκλησία σε πιο έντονη λειτουργική ζωή αλλά και αγαθοεργία. 
   Η τέλεση του σαρανταλείτουργου αποτελεί πολύ μεγάλη ευλογία για 
όλους μας. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για βίωση της λατρευτικής και 
μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας και επαφής με το μεγάλο πλούτο της 
εκκλησιαστικής υμνολογίας, αλλά και συχνότερης Θείας Κοινωνίας. 
   Ο  άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος μας λέγει: «Σπουδάζετε πυκνότερον 
συνέρχεσθαι εις ευχαριστίαν Θεού και εις δόξαν. Όταν γαρ πυκνώς επί το 
αυτό γίνεσθε, καθαιρούνται οι δυνάμεις του σατανά και λύεται ο όλεθρος 
αυτού». Πιο απλά: Προσπαθήστε  με σπουδή να έρχεστε όλοι μαζί στη 
σύναξη της Θείας Λειτουργίας, για να ευχαριστείτε το Θεό και να Τον 
δοξολογείτε, διότι όταν συχνά έρχεστε στη Θεία Ευχαριστία, συντρίβονται 
οι δυνάμεις του σατανά και λύεται κάθε ολέθρια ενέργειά του. 
   Η δύναμη της Θείας Λειτουργίας δεν είναι μαγική, αλλά είναι δύναμη 
αγάπης και ενότητας εν Χριστώ. Η Θεία λειτουργία μας μαθαίνει να 
αγαπάμε, να συγχωρούμε και να είμαστε ενωμένοι με όλους τους 
ανθρώπους. 
   « Ο λόγος του Θεού στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας είναι απαραίτητο 
γεγονός. Είναι αδιανόητο να απουσιάζει ο λόγος, που πραγματικά 
ανασταίνει τον άνθρωπο σε μια πνευματική αναγέννηση και αναζωπύρωση. 
Αυτός ο λόγος αλλοιώνει τα φρονήματα προς ευσέβεια, καλλιεργεί τη 
μετάνοια και προετοιμάζει τις ψυχές να δεχτούν με πραγματικό πόθο το 
Χριστό με τη Θεία Κοινωνία. Η έλλειψη του λόγου μπορεί να οδηγήσει όλη 
την ευχαριστηριακή σύναξη σε μια τυπική παρουσία, χωρίς κανένα 
εσωτερικό βίωμα.»(Αρχιμ.Σ. Τοπάλης). 
   Η άγνοια επομένως και η απουσία του λόγου του Θεού δημιουργεί 
πνευματική φτώχεια και αφήνει χώρο στην ψυχή μας για να εισέλθουν 
προλήψεις και δεισιδαιμονίες με τη στολή της πίστης. Στο ναό μας ο λόγος 
του Χριστού κηρύττεται αδιαλείπτως από τους ιερείς μας και παρά τις 
κάποιες δυσανασχετήσεις επιτελείται σπουδαίο κατηχητικό έργο. 
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   Σε ένα υπέροχο βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου με τίτλο: Ιωάννης 
της Κροστάνδης διαβάζουμε: «Στη Θεία Λειτουργία τελείται το μυστήριο 
της αγάπης. Η αγάπη στην ουσία της είναι μεταδοτική. Η αγάπη, ιδιαίτερα η 
Θεία, σπεύδει να σκορπίσει το φως της, τη χαρά της σε όλους. Και πιο κάτω 
συμπληρώνει: «Ώ αγάπη τελειοτάτη! Ώ αγάπη, που τα πάντα αγκαλιάζεις! 
Ώ αγάπη ισχυροτάτη! Τι να προσφέρουμε σαν ευγνωμοσύνη στο Θεό για 
την αγάπη Του προς εμάς». 
   Το σαρανταλείτουργο που τελείται κατά τη διάρκεια της νηστείας των 
Χριστουγέννων, γίνεται υπέρ υγείας των ζώντων και υπέρ αναπαύσεως των 
κεκοιμημένων αδελφών μας. Ανάγκη προσευχής δεν έχουν μόνο οι ζώντες, 
αλλά και οι αδελφοί μας που έχουν κοιμηθεί. 
   Ο μακαριστός π. Πα�σιος έλεγε: «…να αφήνετε μέρος της προσευχής 
σας για τους κεκοιμημένους. Οι πεθαμένοι δεν μπορούν να προσεύχονται 
για τους εαυτούς τους, οι ζωντανοί όμως μπορούν. Να πηγαίνετε στην 
Εκκλησία πρόσφορο και να δίνετε το όνομα του κεκοιμημένου να 
μνημονευθεί από τον ιερέα στην Προσκομιδή. Επίσης να κάνετε μνημόσυνα 
και τρισάγια. Και μη ξεχνάτε σκέτο τρισάγιο χωρίς Θεία Λειτουργία είναι 
ελάχιστο». 
   Μη ξεχνάμε άλλωστε πως τα δώρα που προσφέρουμε στο Θεό, τον άρτο 
και τον οίνο, τα προσφέρουμε μαζί με τις προσευχές μας και για τους 
ζώντες αγαπημένους και τους νεκρούς. Η μνημόνευση των ονομάτων των 
ζώντων και των κεκοιμημένων προσώπων είναι έργο πολύ σημαντικό και 
ιερό, που θεσμοθετήθηκε από τους αγίους Αποστόλους και επιτελείται 
αδιάλειπτα μέσα στους αιώνες από την Εκκλησία μας. 
   Για την ωφέλεια από τα ιερά σαρανταλείτουργα και τα μνημόσυνα 
υπάρχουν  εκατοντάδες ιστορίες και περιστατικά. Από τα πολλά που 
διάβασα, δύο μου έκαναν μεγάλη εντύπωση. Το ένα περιστατικό σε ένα 
κήρυγμα του π. Στεφ. Αναγνωστοπούλου, που το κήρυξε στη Μονή 
Βαρνάκοβας και το άλλο σε βιβλίο της Μονής Παρακλήτου.(Η ιερά Μονή 
Βαρνάκοβας βρίσκεται στη Φωκίδα, στο Δήμο Ευπαλίου, 25 χιλιόμετρα 
βορειοανατολικά της Ναυπάκτου και η ιερά Μονή Παρακλήτου βρίσκεται 
στον Ωρωπό Αττικής). Προτίμησα να σας μεταφέρω το πρώτο περιστατικό 
για το γλαφυρό του ύφος: 
   «Κάποτε ένας χριστιανός, ενώ έσκαβε με πολλούς άλλους εργάτες σε ένα 
ορυχείο, έπεσαν μεγάλοι βράχοι και τους καταπλάκωσαν στη στοά. Η 
γυναίκα αυτού του χριστιανού, η κυρία Ευγενία, έδωσε ό,τι είχε από το 
υστέρημά της σε έναν ιερέα για να κάνει 40 λειτουργίες για την ψυχή του 
άντρα της, του κυρίου Γιάννη, σε ένα εξωκκλήσι κοντά στο μέρος όπου 
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έγινε το δυστύχημα, διότι επίστεψε πως είναι νεκρός. Καθημερινά μάλιστα 
πήγαινε ένα πρόσφορο, ένα μπουκάλι κρασί και μία λαμπάδα, σαν πτωχή 
που ήταν. 
   Όταν έφτασε ο ιερέας στις 20 λειτουργίες, ο διάβολος φθόνησε την 
ευλάβεια της κυρά Ευγενίας και αφού μετασχηματίστηκε σε έναν γνωστό 
της χωρικό, την συνάντησε στο δρόμο και της είπε: Ξέρεις ο παπάς δεν πήγε 
στην Εκκλησία, γιατί είχε δουλειά βιαστική και γι αυτό μην κοπιάζεις. Αυτό 
της το έκαμε ο διάβολος τρεις φορές στο διάστημα των 40 Λειτουργιών. 
   Στο μεταξύ τα συνεργεία διάσωσης έκαναν τεράστια προσπάθεια να 
ανοίξει η στοά στο ορυχείο, για να μπορέσουν να βγάλουν τα πτώματα, τα 
οποία ήταν πάρα πολλά. Όλοι ήταν νεκροί! Είχαν ήδη περάσει 40 ημέρες. 
Σκάβοντας ακόμη πιο βαθιά, έφτασαν σε ένα μέρος, όπου άκουσαν μία 
φωνή! Ανθρώπινη φωνή που τους έλεγε: Προσέξτε ζω! Σκάψτε με προσοχή, 
γιατί επάνω μου είναι δυο πέτρες μην πέσουν και με σκοτώσουν. 
   Αυτοί θαύμασαν και πράγματι, σκάβοντας με πολλή προσοχή από τα 
πλάγια, βρήκαν τον άνθρωπο ζωντανό και το ανήγγειλαν χαρούμενοι στη 
γυναίκα του. Απορούσαν όλοι πώς αυτός ο άνθρωπος έζησε επί σαράντα 
ημέρες χωρίς τροφή και χωρίς νερό. Κι αυτός τους είπε: Κάθε μέρα μου 
έδινε κάποιος-αοράτως δεν ξέρω πώς-ένα ψωμί και ένα μικρό δοχείο με 
κρασί, ενώ μια λαμπάδα αναμμένη ήταν μπροστά μου, και έτσι έτρωγα. 
Εκτός από τρεις φορές, όπου δεν έφαγα τίποτε ούτε φως είδα και πικράθηκα 
πολύ, οδυρόμενος για τις αμαρτίες μου, γιατί νόμισα ότι έπαψε πλέον να με 
βοηθά αυτό το αόρατο χέρι του Θεού και ήμουν έτοιμος πλέον να πεθάνω 
από πείνα και δίψα. Κατόπιν είδα πάλι την αναμμένη λαμπάδα και δίπλα το 
ψωμί και το κρασί, όπως και πριν μέχρι τέλους και έτσι επέζησα και 
σώθηκα θαυματουργικά. 
   Όλοι βέβαια δοξολόγησαν το Θεό, διότι ήταν χριστιανοί και έμειναν με 
την απορία του μεγάλου αυτού και θαυμαστού γεγονότος». 
   Αυτή χριστιανοί μου είναι η πίστη μας, αυτή είναι η ορθοδοξία μας, Η 
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ! Είναι η μέγιστη και πιο ισχυρή προσευχή καθώς 
αποτελεί συμμετοχή στην προσευχή και τη θυσία του Χριστού. Ο άγιος 
Κύριλλος Ιεροσολύμων μας διδάσκει σχετικά: «Μεγίστη ωφέλεια 
πιστεύουμε ότι θα λάβουν αυτοί, για τους οποίους δεόμαστε κατά την αγία 
και φοβερή θυσία της Θείας Λειτουργίας, ακόμα κι αν είναι αμαρτωλοί, 
αφού Χριστόν εσφαγιασμένον υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων 
προσφέρομεν εξιλεούμενοι υπέρ αυτών τε και ημών τον φιλάνθρωπον 
Θεόν».- 
                                               Δημήτριος Φαραστέλης 
                                              Εκπαιδευτικός-Θεολόγος. 



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ   --   Σελ. 5 

 

 

  


