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1. � Θ�Σ ΣΩL� 
Τὴν Κυριακὴ μετὰ τὰ Χριστούγεννα

τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο μᾶς παρουσιάζει ὅ  -
λες ἐκεῖνες τὶς συγκλονιστικὲς στιγμὲς 
τοῦ διωγμοῦ τοῦ θείου Βρέφους ἀπὸ 
τὸν Ἡρώδη. Ὅταν ἀναχώρησαν οἱ Μά-
γοι, λέει ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος, 

ἄγγελος Κυρίου ἐμφανίστηκε στὸν Ἰω -
σήφ, σὲ ὄνειρο, καὶ τοῦ εἶπε: Σήκω καὶ 
πάρε τὸ Βρέφος καὶ τὴν Παναγία Μη-
τέρα του καὶ φύγε στὴν Αἴγυπτο. Μεῖνε 
ἐκεῖ μέχρι νὰ σοῦ πῶ, διότι ὁ Ἡρώδης 
θέλει νὰ σκοτώσει τὸ παιδί. Κι ὁ Ἰω   σὴφ 
πῆρε ἀμέσως μὲς στὴ νύχτα τὸ θεῖο 
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ναχωρησάντων τῶν μάγων ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ 
᾿Ιωσὴφ λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ 
φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ ῾Ηρῴδης 

ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. ῾Ο δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον 
καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἦν ἐκεῖ 
ἕως τῆς τελευτῆς ῾Ηρῴδου, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ 
προφήτου λέγοντος· ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. Τότε ῾Ηρῴδης ἰδὼν 
ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας 
τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ 
κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων. τότε ἐπληρώθη τὸ 
ρηθὲν ὑπὸ ̔Ιερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· φωνὴ ἐν Ραμᾷ ἠκούσθη, θρῆνος 
καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ραχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ 
ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ ῾Ηρῴδου ἰδοὺ 
ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ φαίνεται τῷ ᾿Ιωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ λέγων· ἐγερθεὶς 
παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν ᾿Ισραήλ· 
τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε 
τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ᾿Ισραήλ. ἀκούσας δὲ ὅτι 
᾿Αρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς ᾿Ιουδαίας ἀντὶ ῾Ηρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 
ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ᾿ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη 
τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως 
πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.
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τε. Διότι στὴν κρίσιμη ὥρα μίλησε ὁ οὐ-
ρανός, ἐπενέβη ὁ Θεὸς καὶ ὁ Ἰησοῦς 
σώθηκε. Ἔφυγε γιὰ τὴν Αἴγυπτο. 

Τί ἔχει νὰ πεῖ σὲ μᾶς αὐτὸ τὸ γεγονός;  
Ὅτι ἡ ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων στὴν πο  -
ρεία τῆς ζωῆς μας βρίσκεται στὰ χέρια 
τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτι ἀκόμη κι ἂν ὅλη ἡ 
μανία τῶν ὀργάνων τοῦ σκότους πέ  -
σει ἐπάνω μας, δὲν μπορεῖ νὰ καταφέ-
ρει ἐναντίον μας ἀπολύτως τίποτε. Δι-
ότι μᾶς προστατεύει ὁ Κύριος, ἐφόσον 
κι ἐμεῖς βρισκόμαστε κοντά Του. Ἐνδια-
φέρεται κάθε στιγμὴ γιὰ μᾶς. Δὲν ἀδια-
φορεῖ, ὅταν βρισκόμαστε σὲ δυσκολί-
ες καὶ κινδύνους. Εἶναι κοντά μας στὶς 
ἀγωνίες καὶ στὶς δυσκολίες μας, μᾶς δί-
νει θάρρος καὶ δύναμη. Καὶ στὴν κα τάλ-
ληλη στιγμὴ ἐπεμβαί νει καὶ μᾶς λυ τρώ-
νει ἀπὸ πειρασμοὺς καὶ ἀπὸ πολλοὺς 
κινδύνους σωματι  κοὺς καὶ ψυχικούς. 
Στὶς δύσκολες λοιπὸν στιγμὲς ποὺ θὰ 
συναντήσουμε στὴ ζωή μας νὰ μὴν ξε-
χάσουμε ποτὲ πὼς ἔχουμε βοη θὸ τὸν 
παντοδύναμο καὶ πανάγαθο Θεό.
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Ὅταν λοιπὸν πέθανε ὁ Ἡρώδης, ἄγγε -

λος Κυρίου φάνηκε στὸν Ἰωσὴφ σὲ ὄ  -
νειρο στὴν Αἴγυπτο καὶ τοῦ εἶπε: Σή κω 
καὶ πάρε τὸ Παιδὶ καὶ τὴ Μητέρα του καὶ 
πήγαινε μὲ τὴν ἡσυχία σου στὴ χώρα 
τοῦ Ἰσραήλ. Διότι ἔχουν πεθάνει πλέον 
ἐ   κεῖνοι ποὺ ζητοῦσαν τὴ ζωὴ τοῦ παι-
διοῦ. Καὶ ὁ Ἰωσὴφ σηκώθηκε, πῆρε τὸ 
Παιδὶ καὶ τὴ Μητέρα του καὶ ἦλθε στὴν 
Παλαιστίνη. Ἀλλὰ ὅταν ἄκουσε ὅτι στὴν 
Ἰουδαία βασίλευε ὁ Ἀρχέλαος, ἀντὶ γιὰ 
τὸν πατέρα του Ἡ   ρώδη, φοβήθηκε νὰ 
πάει ἐκεῖ. Μὲ ἐν   τολὴ ὅμως ποὺ τοῦ ἔδω-
σε ὁ Θεὸς στὸ ὄνειρό του, ἀναχώρησε 
στὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἦταν 
ἡγεμόνας ὁ Ἡ   ρώ δης ὁ Ἀντίπας, ποὺ 
ἦταν λιγότερο  σκληρὸς ἀπὸ τὸν ἀδελ-

Βρέ  φος καὶ τὴν Θεοτόκο κι ἀναχώρησε 
γιὰ τὴν Αἴγυπτο. 

Ὅταν ὅμως ὁ Ἡρώδης κατάλαβε ὅτι 
οἱ Μάγοι τὸν ἐξαπάτησαν, θύμωσε 
πολύ. Κι ἔστειλε στρατιῶτες οἱ ὁποῖοι 
σκότωσαν ὅλα τὰ παιδιὰ ποὺ ἦταν στὴ 
Βηθλεὲμ καὶ σ’ ὅλα τὰ περίχωρα καὶ 
σύ  νορά της ἀπὸ δύο ἐτῶν καὶ κάτω 
σύμφωνα μὲ τὸ χρόνο ποὺ ὑπολόγισε 
ἀ   πὸ τὰ λόγια τῶν Μάγων. Τότε πραγμα-
τοποιήθηκε πλήρως ἐκεῖνο ποὺ προ -
ανήγγειλε ὁ προφήτης Ἱερεμίας: Φωνὴ 

σπαρακτικὴ ἀκούστηκε στὸ χω   ριὸ Ρα-
μά, θρῆνος καὶ κλάματα καὶ ὀδυρμὸς 
πολύς. Ἡ σύζυγος τοῦ Ἰακὼβ Ραχήλ, 
ποὺ ἦταν ἐκεῖ θαμμένη, κλαίει τὰ παι-
διά της, καὶ δὲν ἤθελε μὲ κανένα τρόπο 
νὰ παρηγορηθεῖ, διότι τὰ ἀθῶα αὐτὰ 
παιδιὰ δὲν ὑπάρχουν πλέον στὴ ζωή.

Πλῆθος νηπίων εἶχε σφαγιασθεῖ. Καὶ 
ὁ Ἡρώδης ἀσφαλῶς θὰ ἡσύχασε. Θὰ 
νόμιζε ὅτι θανάτωσε τὸν τεχθέντα βα-
σιλέα. Ἄλλωστε ὅλα τὰ εἶχε ὀργανώ -
σει τόσο καλά, ὅπως νόμιζε. Ἔκανε τὰ 
  πάντα γιὰ νὰ σκο τώ σει τὸν βασιλιὰ ποὺ 
γεννήθηκε. Ὀρ  γάνωσε προσεκτικὰ τὸ 
φονικό του σχέ  διο, πῆρε πληροφορί-
ες, ὑπολόγισε τὴν ἡλικία τοῦ παιδιοῦ, 
ἔστειλε στρατεύματα, ἐξολόθρευσε ὅλα 
τὰ βρέφη τῆς περιοχῆς. Τί κατάφερε 
ὅμως τελικά; Ἀπολύτως τίποτε! Ὅλες 
οἱ δυνάμεις τοῦ κακοῦ ἔπεσαν ἐναντίον 
τοῦ Κυρίου καὶ δὲν κατόρθωσαν τίπο-



φό του Ἀρ   χέ λαο. Κι ἀφοῦ ἦλθε ἐκεῖ, κα -
τοί κησε στὴν πόλη ποὺ λεγόταν Ναζα-
ρέτ. Γιὰ νὰ πραγ ματοποιηθεῖ ἐκεῖνο 
ποὺ εἰ πώθη κε ἀπὸ τοὺς Προφῆτες, ὅτι 
ὁ Ἰη σοῦς θὰ ὀνομασθεῖ περιφρονητικὰ 
ἀ  πὸ τοὺς ἐχθρούς του Ναζωραῖος. 

Ὁ Ναζωραῖος λοιπὸν νίκησε, καὶ ὁ 
δι   ώ    κτης του Ἡρώδης πέθανε. Καὶ πῶς 
πέ   θανε; Μὲ θάνατο φρικτό, ὅπως περι-
γράφει ἡ ἱστορία. Πεθαίνουν λοιπὸν 
κά   ποτε καὶ ὅλοι οἱ διῶκτες. Ὁ θάνατος 
δίνει τέλος στὴν κακία τους. Οἱ διωγμοὶ 
τελειώνουν. Ὅσο σκληροὶ κι ἂν εἶναι. 
Μέσα στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία ἀ  -
να   φέρονται τόσοι καὶ τόσοι διωγμοί. 
Διωγμοὶ ὕπουλοι καὶ φοβεροί, ἄμε-
σοι καὶ ἔμμεσοι, μὲ νόμους καὶ διατά-
γματα, μὲ μαρτύρια καὶ θανατώσεις, μὲ 
ἐ ξευτελισμοὺς καὶ περιθωριοποιήσεις. 
Καὶ οἱ διῶκτες καὶ οἱ διωγμοὶ μένουν 
στὴν ἱστορία ὡς ἀποτρόπαιες σελίδες 
τοῦ δαιμονικοῦ κόσμου τῶν ἐχθρῶν 
τοῦ Χριστοῦ. 

Αὐτὸς ὅμως ποὺ μένει νικητὴς καὶ θρι -
αμβευτὴς τῆς ἱστορίας εἶναι ὁ Κύριος 
Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Ναζωραῖος. Αὐτὸς 
ἐξέρχεται Νικητής. Θριαμβευτής. Διότι 
δὲν εἶναι ἕνας ἄνθρωπος ποὺ κινδυ-
νεύει, ἀλλὰ ὁ Θεὸς ποὺ σώζει. Εἶναι 
ὁ ρυθμιστὴς τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου καὶ 
τῆς δικῆς μας. Στὰ χέρια του εἶναι ἡ ζωή 
μας, ἡ ζωὴ τῶν λαῶν καὶ τῶν κρατῶν. 
Στὰ χέρια του βρίσκεται ἡ Ἐκκλησία 
του καὶ ὁ λαός του. Αὐτὸς ἀνατρέπει 
τυ  ράννους καὶ καθεστῶτα. Αὐτὸς συν-
τρί  βει κάθε ὑπερφίαλο διώκτη ποὺ νο-
μίζει ὅτι μπορεῖ νὰ σταθεῖ ἐμπόδιο στὸ 
σχέδιό του. Μὴ φοβόμαστε λοιπὸν σὲ 
κάθε ἐποχή, σὲ κάθε διωγμὸ ἄμεσο ἢ 
ἔμμεσο, φανερὸ ἢ κρυφό, κατὰ μέτω-
πον ἢ ὕπουλο. Ἂς μένουμε πάντοτε μὲ 
τὸν νικητή, μὲ τὸν θριαμβευτὴ Ναζωραῖο 
Κύριο. Ἡ νίκη εἶναι πάντα δική του. 
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➤➤  Πολύχρωμος...
➤➤ πλούσια εἰκονογραφημένος...
➤➤ μὲ ποικιλία ὕλης...
➤➤ μὲ γνώσεις ἄφθονες...
➤➤ μὲ τὴ δροσιὰ τῶν ἰδανικῶν...!

✔✔      Περιλαμβάνει τὰ τεύχη τοῦ 2009
σὲ ψηφιακὴ μορφή.

✔  ✔   Ἀρχεῖο εὔκολης ἀναζήτησης
στὰ περιεχόμενα τοῦ τόμου.

✔ ✔     Σύντομες ὁδηγίες.
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