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Ἡ ὥρα τῆς Θυσίας

Καθὼς οἱ ἡμέρες κυλοῦν, μᾶς φέρνουν ὅλο καὶ 
πιὸ κοντὰ στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα. 
Πλησιάζει ἡ ὥρα τῆς μοναδικῆς, ἁγίας, λυ-

τρωτικῆς Θυσίας τοῦ Κυρίου μας.
Ὁ Κύριός μας εἶχε πρὸ ὀφθαλμῶν Του συν-

εχῶς τὴ μεγάλη αὐτὴ ὥρα καὶ συχνὰ ἔκανε λόγο 
γἰ  αὐτήν. Καὶ τὴ συγ κλονιστική Του Ἀρχιερατικὴ 
προσ ευχὴ μὲ τὴν ὥρα αὐτὴ τὴν ξεκίνησε. «Πάτερ», 
εἶπε, «ἐλήλυθεν ἡ ὥρα»! Πατέρα, ἔφθασε ἡ ὥρα! Ἡ 
ὥρα τῆς μεγάλης Θυσίας.

Ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ Κυρίου ἐπὶ τῆς γῆς ἦταν ὥρα καὶ 
καιρὸς θυσίας. Ἄφησε τὴν οὐράνια δόξα Του, γεν-
νήθηκε σὲ μιὰ φάτνη, παρουσιάσθηκε στὴ γῆ τα-
πεινὸς ἄνθρωπος.

Τώρα ὅμως ὅλα κορυφώνονται! Τὸ πικρὸ ποτή-
ριο, ποὺ πολλὲς φορὲς ἄγγιζε τὰ χείλη Του, τώρα 
καλεῖται νὰ τὸ πιεῖ. Ἦλθε ἡ ὥρα τοῦ Πάθους. Τὴν 
ὥρα αὐτὴ καὶ τὸ πανάχραντο σῶμα Του θὰ πο-
νέσει. Οἱ ἀγροῖκοι Ρωμαῖοι στρατιῶτες θὰ καταφέ-
ρουν ἐπὶ τοῦ γυμνοῦ σωματός Του χτυπήματα φο-
βερὰ μὲ τὸ μαστίγιο. Τὰ πόδια καὶ τὰ χέρια θὰ τρυ-
πηθοῦν ἀπὸ τὰ σουβλερὰ καρφιά. Ἡ πλευρὰ θὰ δι-
απεραστεῖ ἀπὸ τὴ λόγχη, τὰ αὐτιὰ θὰ ἀκούσουν τὶς 
χειρότερες ὕβρεις καὶ βλασφημίες. Οἱ ὀφθαλμοὶ θὰ 
γίνουν μάρτυρες τόσων ἀπάνθρωπων ἐκδηλώσε-
ων. Ἡ κεφαλὴ θὰ αἰσθανθεῖ φρικτοὺς πόνους ἀπὸ 
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τὰ αἰχμηρὰ ἀγκάθια, ἡ γλώσσα θὰ δοκι-
μάσει ἀφόρητη δίψα. «Ἕκαστον μέλος 
τῆς ἁγίας Σου σαρκὸς ἀτιμίαν δἰ  ἡμᾶς 
ὑπέμεινε...», θὰ ψάλουμε τὸ βράδυ τῆς 
Μεγάλης Πέμπτης.

Ἀνώτερος ὅμως τοῦ σωματικοῦ εἶναι 
ὁ ψυχικὸς πόνος. Πιὸ ὀδυνηρὴ ἀπὸ τὰ 
καρφιὰ εἶναι ἡ προδοσία τοῦ μαθητῆ 
καὶ τὸ δόλιο φίλημά του, ἡ ἄρνηση τοῦ 
πιὸ πιστοῦ καὶ σταθεροῦ τῶν μαθητῶν, 
τοῦ Πέτρου, καὶ ἡ ἐγκατάλειψη τῶν ὑπο-
λοίπων. Καὶ μαζὶ μ᾿ αὐτὰ οἱ ψευδομαρ-
τυρίες, ὁ φθόνος, ἡ κακεντρέχεια τῶν 
ἀρχόν των τοῦ Ἰσραήλ, ἡ δειλία τοῦ Πι-
λάτου, ἡ σκληρότητα τῶν στρατιωτῶν, ἡ 
βλασφημία τοῦ ληστῆ, ἡ ἀχαριστία ἑνὸς 
ἀλλοπρόσαλλου καὶ ἐπιπόλαιου λαοῦ.

Καὶ τὸ ἀποκορύφωμα τοῦ Πάθους: 
ἡ ὥρα κατὰ τὴν ὁποία ὁ «πάντων ἁγί-
ων ἁγιώτατος Λόγος», «ὁ μὴ γνοὺς ἁ-
μαρτίαν», θὰ φορτωθεῖ τὶς ἁμαρτίες, τὶς 
ἀνομίες, τὶς ἀσχημοσύνες ὅλων τῶν 
ἀν θρώπων ὅλων τῶν αἰώνων. Καὶ ἡ 
συν έπεια αὐτῆς τῆς ἑκούσιας ἀναλή-
ψεως τῆς δικῆς μας ἐνοχῆς θὰ εἶναι νὰ 
αἰσθανθεῖ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ Θεοῦ 
Πατρός. Ὁ Πατὴρ ἀποστρέφει τὸ πρό-
σωπό Του ἀπὸ τὸν Μονογενὴ Υἱό Του, 
διότι Ἐκεῖνος ἔχει ἀναλάβει πρα γματικὰ 
τὶς ἁμαρτίες τοῦ κόσμου, χωρὶς ὁ Ἴδιος 
νὰ ἔχει ποτὲ οὔτε στὸ ἀπειροελάχιστο 
ἁμαρτήσει. Τέλος, θὰ ἀκολουθήσει ἡ ὥ-
ρα τοῦ θανάτου. Καὶ μάλιστα τέτοιου 
θανάτου, σκληροῦ καὶ ὀδυνηροῦ, σταυ-
ρικοῦ θανάτου!

Ὅσο ὅμως δύσκολη καὶ ἂν ἦταν ἡ 
ὥρα ἐκείνη, ὁ Κύριος δὲν κλονίζεται. 
Βαδίζει σταθερὰ στὴν ἐκπλήρωση τοῦ 
θείου θελήματος. Σὲ κάθε Του βῆμα 
πρὸς τὸ ἑκούσιο Πάθος ἀποκαλύπτεται 
ἡ σταθερότητα, ἡ ὑπακοὴ στὸν οὐράνιο 
Πατέρα. 

Καὶ ὅλα αὐτὰ ἀπὸ ἄπειρη ἀγάπη γιὰ 
μᾶς! Ἀγάπη ἄπειρη. Ἤθελε μὲ ὅλη τὴ 

δύναμη τῆς ἀγάπης Του νὰ μᾶς σώ-
σει, νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὸ βάρος 
τῆς ἁμαρτίας, νὰ μᾶς ἀνοίξει τὸν Παρά-
δεισο, νὰ μᾶς χαρίσει πλῆθος δωρεῶν: 
τὸν ἁγιασμό, τὴ σοφία, τὴ Χάρι τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος, τὴν ἕνωση μαζί Του διὰ 
τῶν θείων Μυστηρίων, τὴν κληρονομία 
τῆς αἰωνίου ζωῆς, τὴ θέωση.

Αὐτὴ ἡ ὥρα τῆς Θυσίας δὲν θὰ λη-
σμονηθεῖ ποτέ. Ἀφοῦ καὶ στὴν αἰωνιό-
τητα ὁ Κύριος ὡς «ἀρνίον ἐσφαγμένον» 
θὰ φέρει τὰ στίγματα αὐτῆς τῆς ὥρας, 
τῆς μεγάλης Θυσίας. Ἡ ὥρα αὐτὴ θὰ 
παραμένει αἰώνια!

Ἂς ἐμβαθύνουμε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ 
αὐτὴ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα στὴν ἀγά-
πη Του, νὰ τὴν ζήσουμε περισσότερο. 
Ἀτενίζον τας τὸν Σταυρό Του νὰ πάρου-
με δύναμη γιὰ τὶς δικές μας δύσκολες 
ὧρες, καὶ ἡ ἐνατένιση αὐτὴ νὰ γίνει ἀφε-
τηρία νέας ζωῆς, ζωῆς θερμότερης καὶ 
ἔμπρακτης ἀγάπης γἰ  Αὐτὸν ποὺ τόσο 
πόνεσε καὶ θυσιάστηκε γιὰ μᾶς. 

www.osotir.gr/shop

Ἀρχιμ. Γενναδίου Κ. Κουτσοπούλου

Τὸ φυλλάδιο αὐτὸ 
ἀσχολεῖται μὲ τὸ ζήτη-
μα τῆς καύσεως τῶν 
νε κρῶν. Ὀφείλουμε 
νὰ ἐνημερωθοῦμε 
πλη ρέστερα γιὰ τὸ 
ἐπίκαιρο αὐτὸ θέμα 
καὶ νὰ γνωρίζουμε 
ποιὰ θέση πρέ πει νὰ 
λάβουμε ὡς συνειδη-

τοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. 
Σελίδες 31. Τιμᾶται 1 �.

Ἔκδοση δεύτερη
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«Ἰ� ὺ � � � νο� ν 
� ς Ἱ� οσόλυ� »

Ὁ Κύριος πορεύεται μὲ τοὺς 
μαθητές Του πρὸς τὰ Ἱεροσό-
λυμα γιὰ τὸ Πάθος. Πορεύε-
ται μὲ θαυμαστὴ σταθερότη-
τα. Ἐπιθυμεῖ ὅμως νὰ προ-
ετοιμάσει καὶ τοὺς μαθητές 
Του. Γἰ  αὐτό, ὅπως ἀκούσα-
με στὴν ἀρχὴ τῆς σημερινῆς 
εὐαγγελικῆς περικοπῆς, τοὺς 
προανήγγειλε τὰ Πάθη καὶ 
τὴν Ἀνάστασή Του. Καὶ ἐμεῖς 
ὅμως ἔχουμε ἀνάγκη προ-
ετοιμασίας, γιὰ νὰ ὠφελη-
θοῦμε οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὴ με-
γάλη ἑορτὴ ποὺ ἔρχεται. Σ᾿ 
αὐτὸ ἀκριβῶς θὰ ἐπιμείνου-
με σήμερα: πῶς πρέπει νὰ 
ἑορτάσουμε τὸ Πάσχα. Θὰ 
μᾶς καθοδηγήσουν τὰ λόγια 
τοῦ Κυρίου ποὺ προτάξαμε.

1. Νὰ ὑψ� οῦ� 
«Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν», εἶπε 

ὁ Κύριος στοὺς μαθητές Του. 
«Ἰδού». Σημαίνει: Προσέξτε σ᾿ 
αὐτὸ ποὺ θὰ σᾶς πῶ. «Ἀνα-

Τ
ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραλαµβάνει ὁ ᾿Ιησοῦς 
τοὺς δώδεκα µαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἤρξα-
το αὐτοῖς λέγειν τὰ µέλλοντα αὐτῷ συµ-

βαίνειν, ὅτι ἰδοὺ ἀναβαίνοµεν εἰς ῾Ιεροσόλυµα καὶ 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιε-
ρεῦσι καὶ γραµµατεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν 
θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι, καὶ 
ἐµπαίξουσιν αὐτῷ καὶ µαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ 
ἐµπτύσουσιν αὐτῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ 
τῇ τρίτῃ §µέρᾳ ἀναστήσεται. Καὶ προσπορεύον-
ται αὐτῷ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης υἱοὶ Ζεβεδαίου 
λέγοντες¬ διδάσκαλε, θέλοµεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσω-
µεν ποιήσῃς §µῖν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς¬ τί θέλετε 
ποιῆσαί µε ὑµῖν; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ¬ δὸς §µῖν ἵνα εἷς 
ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύµων σου καθίσω-
µεν ἐν τῇ δόξῃ σου. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς¬ 
οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήρι-
ον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισµα ὃ ἐγὼ βαπτίζο-
µαι βαπτισθῆναι; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ¬ δυνάµεθα. ὁ 
δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς¬ τὸ µὲν ποτήριον ὃ ἐγὼ 
πίνω πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισµα ὃ ἐγὼ βαπτίζο-
µαι βαπτισθήσεσθε¬ τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν µου 
καὶ ἐξ εὐωνύµων οὐκ ἔστιν ἐµὸν δοῦναι, ἀλλ᾿ οἷς 
§τοίµασται. καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγα-
νακτεῖν περὶ ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωάννου. ὁ δὲ ᾿Ιη-
σοῦς προσκαλεσάµενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς¬ οἴδατε 
ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύου-
σιν αὐτῶν καὶ οἱ µεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζου-
σιν αὐτῶν¬ οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑµῖν, ἀλλ᾿ ὃς ἐὰν 
θέλῃ γενέσθαι µέγας ἐν ὑµῖν, ἔσται ὑµῶν διάκο-
νος, καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑµῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται 
πάντων δοῦλος¬ καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ 
ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Ε΄ Νηστειῶν)

Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας



βαίνομεν». Ἀνεβαίνουμε στὴν Ἱερου-
σαλήμ, ὅπου θὰ πάθω. Ὁ Κύριος λέ-
ει «ἀνεβαίνουμε», διότι ἡ Ἱερουσαλὴμ 
ἦταν χτισμένη ἐπάνω σὲ λόφους, σὲ με-
γαλύτερο ὑψόμετρο ἀπὸ τὴ γύρω πε-
ριοχή.

Οἱ λόγοι αὐτοὶ ἀφοροῦν καὶ σ᾿ ἐμᾶς, 
ἀλλὰ μὲ ἄλλη ἔννοια. Νὰ προσέξου-
με καθὼς πλησιάζουν οἱ ἅγιες ἡμέρες 
τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Νὰ ἀνεβοῦμε 
ὄχι ὑψομετρικὰ ἀλλὰ πνευματικά. Νὰ 
ὑψωθοῦμε πάνω ἀπὸ τὰ πάθη μας, νὰ 
ὑπερβοῦμε τὸν κατώτερο ἑαυτό μας. 
Νὰ μετανοήσουμε βαθύτερα. Νὰ ἐξο-
μολογηθοῦμε μὲ μεγαλύτερη θέρμη. Νὰ 
συγχωρηθοῦμε μὲ ὅσους ἔχουμε μαλώ-
σει ἢ παρεξηγηθεῖ.

Ὀφείλουμε ἀκόμη νὰ φράξουμε κάθε 
δρόμο ἀπὸ ὅπου εἰσέρχεται ἡ ἁμαρ-
τία καὶ μᾶς μολύνει. Νὰ νηστέψουμε 
καὶ στὶς αἰσθήσεις. Νὰ νηστέψουμε καὶ 
στοὺς λογισμούς. Νὰ παρακαλέσουμε 
τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ πνεύσει στὴν καρδιά 
μας σὰν βίαιος εὐεργετικὸς ἄνεμος καὶ 
νὰ ἀπομακρύνει τὶς ἀναθυμιάσεις τῆς 
ποικίλης κακίας καὶ ἀκαθαρσίας μας. Σὲ 
ὅλα αὐτὰ μᾶς βοηθάει ἡ περίοδος ποὺ 
διερχόμαστε, ἡ νηστεία τῶν τροφῶν καὶ 
οἱ ἱερὲς Ἀκολουθίες· δίνουν τόνο στὸν 
ἀγώνα τῆς ψυχῆς.

Νὰ ὑψωθοῦμε ὅμως ὄχι μόνο πάνω 
ἀπὸ τὰ ἐφάμαρτα ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ γήι-
να, ἀπὸ τὸν θόρυβο τῆς καθημερινότη-
τος, τὶς πολλὲς ἀσχολίες καὶ ὑποχρεώ-
σεις. Μὰ πῶς θὰ ξεφύγουμε; Ὁπωσδή-
ποτε ὅσα εἶναι ἀναγκαῖα καὶ δὲν ἐπιδέ-
χονται ἀναβολή, πρέπει νὰ γίνουν. Τὸ 
ζητούμενο εἶναι νὰ μὴ μᾶς ἀπορροφή-
σουν, νὰ μὴν κυριαρχήσουν στὴν καρ-
διά μας. Εὐχῆς ἔργον εἶναι ποτὲ νὰ μὴν 
κυριαρχοῦν στὴ σκέψη καὶ στὴν καρδιά 
μας, πολὺ περισσότερο τὶς ἡμέρες τῶν 
μεγάλων ἑορτῶν. Νὰ ἀφήσουμε καὶ τὶς 

εὐχάριστες ἀσχολίες μας· θὰ τολμού-
σαμε νὰ ποῦμε, καὶ τὰ προβλήματά μας. 
Καὶ ποῦ νὰ στραφοῦμε;

2. Νὰ ζήσ¿ �  À  ἱ� ὰ Á Â νόÃ 
Νὰ στραφοῦμε «εἰς Ἱεροσόλυμα». 

Ὅσο γίνεται πνευματικὰ πιὸ καθαροὶ 
καὶ ἤρεμοι, νὰ ἀνεβοῦμε στὴν Ἱερουσα-
λήμ· ὄχι στὴ γεωγραφικὴ πόλη Ἱερου-
σαλήμ, ἀλλὰ στὰ μεγάλα κοσμοσωτή-
ρια γεγονότα ποὺ συνέβησαν τότε ἐκεῖ· 
στὰ Πάθη τοῦ Κυρίου, ποὺ ἄλλαξαν τὴν 
ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, ποὺ ἄνοι-
ξαν τὸν Παράδεισο.

Νὰ βροῦμε χρόνο νὰ μελετήσουμε. 
Μποροῦμε νὰ μελετήσουμε τὶς ἱερὲς 
Ἀκολουθίες τῶν ἡμερῶν ἢ τὰ δώδεκα 
Εὐαγγέλια ἢ ἄλλο σχετικὸ βιβλίο. Νὰ 
ἐμβαθύνουμε, νὰ μᾶς ἀγγίξουν βαθιὰ 
τὰ ἱερὰ γεγονότα. Νὰ ἱκετεύσουμε τὸν 
Κύριο νὰ μᾶς χαρίσει κατάνυξη, μετά-
νοια, εὐγνωμοσύνη. Ἡ ἀνθρώπινη καρ-
διὰ εἶναι δύσκολη στὸ νὰ ὑψωθεῖ στὰ 
οὐράνια, νὰ αἰσθανθεῖ τὸν ὠκεανὸ τῆς 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Χρειάζεται προσπά-
θεια, φροντίδα, ἡσυχία. Χρειάζεται κυ-
ρίως ἡ θεία Χάρις, γιὰ νὰ ἀνοίξει στὰ 
μάτια τῆς ψυχῆς τὸ μυστικὸ κάλλος τῆς 
Μεγάλης Ἑβδομάδος.

Νὰ βρεθοῦμε εὐλαβικὰ στὸ Ὑπερῶο, 
ὅπου ὁ Κύριος, ἀπόλυτα εἰρηνικὸς καὶ 
ἀνεξίκακος, χαρίζει στὴν ἀνθρωπότητα 
ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ Τὸν θανατώσει, τὸ 
πιὸ μεγάλο δῶρο, τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα 
Του, «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν 
αἰώνιον». Στὴ Γεθσημανῆ νὰ γίνουμε 
μάρτυρες τῆς ἀγωνίας Του καὶ νὰ λυ-
πηθοῦμε γιατὶ τόσο εὔκολα ἁμαρτάνου-
με, γιατὶ δὲν μισήσαμε τὰ πάθη μας. Νὰ 
ἀτενίσουμε τὸν προδότη μαθητή, τὸν 
ἀρνητὴ Πέτρο – μήπως τοὺς μοιάζου-
με κάποτε; Νὰ δοῦμε τὴ φραγγέλωση, 
τὰ ραπίσματα, τοὺς ἐμπτυσμούς, τοὺς 
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Ε ἶχαν περάσει σαράντα μέρες ἀπὸ 
τὴν ἡμέρα ἐκείνη τὴ μεγάλη καὶ ἐπι-
φανή, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Υἱὸς καὶ 

Λόγος τοῦ Θεοῦ, «τὸ ἀταπείνωτον αὐτοῦ 
ὕψος ἀταπεινώτως ταπεινώσας», κατὰ 
τὸν ἱερὸ Δαμασκηνό (ΕΠΕ 1, 282), ἔγινε 
γιὰ χάρη μας ἀνήμπορο καὶ κλαυθμυρίζον 
Βρέφος καὶ γνώρισε τὴν ἄφατη κένωση 
καὶ μέγιστη ταπείνωση.

Σύμφωνα ὅμως μὲ τὶς διατάξεις τοῦ Μω-
σαϊκοῦ νόμου ἔπρεπε «πᾶν ἄρσεν δια-
νοῖγον μήτραν», τὸ πρῶτο ἀγόρι δηλαδὴ 
ποὺ θὰ ἔφερνε στὸν κόσμο μιὰ μητέρα, νὰ 
ἀφιερωθεῖ στὸ Θεό. Ἔτσι ἡ Παρθένος Μα-
ριάμ, συνοδευόμενη ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἰωσήφ, 
καὶ κρατώντας στὴν παρθενική της ἀγκά-
λη τὸν μονάκριβο Υἱό της, ἔφθασε στὸ ναὸ 
τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ προσφέρει τὸν καρπὸ τῆς 
κοιλίας της στὸν ἀληθινὸ Θεό. Ἐκεῖ ὅμως, 
ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ πρεσβύτου Συμεὼν ἄ-
κουσε ἡ Θεοτόκος λόγια πρωτάκουστα. 
«Θὰ δια περάσει τὴν ψυχή σου δίκοπο μα-
χαίρι», τῆς εἶπε προφητικά, ἀναφερόμενος 
στὴ βαθύτατη θλίψη καὶ ὀδύνη ποὺ θὰ δο-
κιμάσει γιὰ τὰ Πάθη τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴ 
Σταυρική Του θυσία.

Πράγματι· ἡ ὀδύνη τῆς Θεοτόκου στὸ 
Σταυρὸ ἦταν ἀπερίγραπτη. Πόνεσε ὅσο 
κανένας ἄλλος ἄνθρωπος πάνω στὴ γῆ, 

χλευασμοὺς καὶ τέλος τὴ φο-
βερὴ Σταύρωση.

Ἐκεῖ στέκεται ἡ πιὸ ἁγία καὶ 
ἡ πιὸ πονεμένη Μητέρα τοῦ 
κόσμου. Μποροῦμε νὰ τὴν 
κοιτάξουμε στὰ μάτια; Τὸ δι-
κό μας χέρι κρατάει τὴ ρομ-
φαία ποὺ ξεσχίζει τὴν καρδιά 
της. Νὰ μετανοήσουμε. Νὰ τῆς 
ζητήσουμε εἰλικρινὰ συγγνώ-
μη. Νὰ σταθοῦμε κι ἐμεῖς κά-
τω ἀπὸ τὸν Ἐσταυρωμένο γιὰ 
ὥρα. Νὰ συναισθανθοῦμε τὴ 
δική μας εὐθύνη, τὴ δική Του 
ἀγάπη. Νὰ Τοῦ μιλήσουμε, νὰ 
Τοῦ ἀνοίξουμε τὴν καρδιά μας. 
Καὶ ν᾿ ἀποφασίσουμε τί θὰ Τοῦ 
ἀνταποδώσουμε γιὰ τὴ μεγά-
λη θυσία Του γιὰ ἐμᾶς. «Συμ-
πορευθῶμεν αὐτῷ καὶ συ-
σταυρωθῶμεν». Νὰ πορευ-
θοῦμε μαζί Του καὶ νὰ σταυ-
ρωθοῦμε μαζί Του. 

    

Τὰ Ἄχραντα Πάθη καὶ ἡ λαμ-
προφόρος Ἀνάστασις τοῦ Κυ-
ρίου εἶναι γεγονότα ποὺ πε-
ριέχουν πέλαγος ἱερῶν νοη-
μάτων, χαρίζουν ἀνεπανάλη-
πτα βιώματα καὶ πραγματικὰ 
μεταμορφώνουν, ἐξαγιάζουν 
τὸν πιστὸ ποὺ τὰ ἑορτάζει μὲ 
ψυχικὴ ἀνάταση, ἐσωστρέ-
φεια, ἐσωτερικὴ ἡσυχία καὶ 
μετάνοια. Ἂς ἀνταποκριθοῦμε 
στὴν εὐκαιρία ποὺ μᾶς χαρί-
ζει καὶ ἐφέτος ὁ Κύριος· ἂς χα-
ροῦμε, ἂς ζήσουμε τὸ πολύτι-
μο δῶρο Του ποὺ λέγεται Ἁγία 
καὶ Μεγάλη Ἑβδομάς, ἐφέτος 
καὶ ὅσες ἀκόμη φορὲς μᾶς τὸ 
χαρίσει στὴ ζωή μας. 

Ἡ μαχαιρωμένη 
καρδιὰ

ΑΡΙΘ. 2152, 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017



ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἀγάπησε τὸν Κύριο 
ὅσο κανεὶς ἄλλος· ὄχι μόνο περισσότε-
ρο ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ 
καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀγγέλους, γρά-
φει χαρακτηριστικὰ ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ 
Ὁμολογητής(*).

Ἀδιαμφισβήτητα ἡ ἀμόλυντη Μαριὰμ 
ἀγάπησε τὸν Κύριο μέσα ἀπὸ ὅλα τὰ 
βάθη τῆς ἁγνῆς ψυχῆς της καὶ κατέστη 
ἔτσι ἡ καρδιά της τὸ ὁλόχρυσο μυροδο-
χεῖο ποὺ ἔκλεισε ἑρμητικὰ μέσα του τὰ 
εὐώδη μύρα ὅλων τῶν ἀρετῶν καὶ κα-
τεξοχὴν τὸ ἀκριβότερο καὶ πλέον εὐω-
διαστὸ μύρο τῆς πλήρους καὶ τελείας 
ἀγάπης της στὸ Θεό. Ὁ νοῦς της μετὰ 
τὸν Εὐαγγελισμό της ἦταν συνεχῶς 
προσηλωμένος στὸ μυστήριο ποὺ λάμ-
βανε σάρκα καὶ ὀστὰ μέσα της μὲ τὴν 
ἐπενέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τὸ 
θεϊκὸ σπλάχνο της ἦταν τὸ κέντρο τῆς 
ζωῆς της, ἡ ἐλπίδα της, ὁ στηριγμός της. 
Ἡ ἀγάπη της εἶχε στραφεῖ ἀποκλειστικὰ 
στὸ Χριστό, ἀφοῦ Τὸν ἀγάπησε μὲ δι-
πλὴ ἀγάπη· ὄχι μόνο ὡς τὸν μονάκρι-
βο Υἱό της ἀλλὰ καὶ ὡς τὸν προσκυνητὸ 
Θεό της. Καὶ δὲν δίστασε γιὰ χάρη Του 
νὰ ὑπομείνει μύριες δυσκολίες καὶ φό-
βους καὶ πόνους καὶ κινδύνους ἀπὸ τὴ 
στιγμὴ ποὺ «ὁ σώφρων Ἰωσὴφ ἐταρά-
χθη» μὲ λογισμοὺς καὶ ἡ θανατική της 
καταδίκη ἦταν ἐπὶ θύραις, καὶ κατεξοχὴν 
τὴ στιγμὴ τοῦ ὑπερφυσικοῦ τοκετοῦ της 
στὸ πλέον μάλιστα ἀκατάλληλο μέρος, 
σ’ ἕνα δυσῶδες, παγωμένο καὶ ἀκάθαρ-
το σπήλαιο ἐν μέσῳ ἀλόγων ζώων.

Οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ἀγάπης της πρὸς 
τὸν νηπιάσαντα Κύριο συνεχίστηκαν 
φυσικὰ καὶ μετὰ τὴ θεία Του Γέννηση, 
ἀφοῦ Αὐτὴ Τὸν σπαργάνωσε, Αὐτὴ 
Τὸν γαλακτοτρόφησε, Αὐτὴ Τὸν κράτη-
σε στοργικὰ στὴν παρθενική της ἀγκά-
λη, Αὐτὴ Τὸν προστάτευσε στὰ πρῶτα 
Του βήματα, Αὐτὴ διακριτικὰ στάθηκε 
ὁ φύλακας καὶ ὁ φρουρός Του, ἕτοιμη 
νὰ τρέξει δίπλα Του σὲ κάθε ἀνάγκη καὶ 

δυσκολία, ἀφοῦ οἱ φιλόστοργοι ὀφθαλ-
μοί της ἦταν πάντοτε στραμμένοι πάνω 
στὸ λατρευτὸ Υἱό της. Ἀναδείχθηκε ἔτσι 
ἀνεπανάληπτο πρότυπο μητρικῆς ἀγά-
πης καὶ ἀφοσιώσεως.

Ἡ ἀγάπη της βέβαια φάνηκε κατεξ-
οχὴν τὶς ἡμέρες τοῦ Πάθους τοῦ γλυκυ-
τάτου Υἱοῦ της, ἀφοῦ οὔτε γιὰ μιὰ στιγμὴ 
δὲν Τὸν ἀποχωρίστηκε, πάσχον τας ἀ-
λη θινὰ κι Ἐκείνη μαζί Του. Πράγματι, 
πό  νεσε ἡ Παναγία μας ὅσο καμιὰ ἄλλη 
μητέρα πάνω στὴ γῆ, ἀφοῦ ἔβλεπε τὸν 
Υἱό της, τὸν Δημιουργὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
τῆς γῆς, ποὺ εἶχε πλημμυρίσει μὲ θαύ-
ματα ὅλη τὴν Παλαιστίνη, νὰ πεθαίνει 
ἄδικα σὰν κακοῦργος καὶ ἐγκληματίας 
ἀνάμεσα σὲ δύο ληστὲς μὲ ἀφόρητους 
σωματικοὺς πόνους καὶ μέγιστη ψυχι-
κὴ ὀδύνη. Ἡ ὀδύνη της δὲν ἔχει προη-
γούμενο, ἀφοῦ ἔζησε τὴν τραγικότερη 
στιγμὴ τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου. Τότε 
ποὺ τὰ κτίσματα σταυρώναμε τὸν Κτί-
στη τοῦ παντός, τὰ πλάσματα τὸν Πλά-
στη, οἱ δοῦλοι τὸν Δεσπότη, οἱ χοϊκοὶ 
τὸν Κύριο τοῦ οὐρανοῦ. 

Πόνεσε ἡ Θεοτόκος περισσότερο ἀπὸ 
ὅλη τὴν κτίση, καὶ τὰ καρφιὰ ποὺ ἐνέπη-
ξαν οἱ ἄνομοι στὰ χέρια τοῦ Δεσπότου 
αἰσθάνθηκε νὰ ματώνουν, νὰ διαπερ-
νοῦν καὶ νὰ κατατρυποῦν καὶ τὴ δική 
της μητρικὴ καρδιά. 

Τὸ αἷμα τῆς εὐσπλαχνικότατης καρδιᾶς 
της καὶ οἱ ποταμοὶ τῶν δακρύων της χά-
ριν τοῦ Υἱοῦ της μακάρι νὰ μαλακώσουν 
καὶ τὶς δικές μας πέτρινες καὶ ἁμαρτωλὲς 
καρδιὲς καὶ νὰ τὶς ὁδηγήσουν στὴν ὁλο-
κληρωτικὴ ἀγάπη τοῦ Κυρίου καὶ τῆς 
Θεομήτορος.

(*) Βλ. Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Ὁ 
ἀρχαῖος καὶ κατὰ πλάτος Βίος τῆς ὑπερευλογη-
μένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρ-
θένου Μαρίας, ἔκδ. Ἱ. Μ. Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
κου «Ἡ Παναγία τοῦ  Ἕβρου», Μάκρη Ἀλεξαν-
δρουπόλεως, 2010.
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Ἡ πιὸ ἱερὴ ὥρα τοῦ κόσμου. Ἡ 
πιὸ κρίσιμη στιγμὴ τῆς ἱστορί-
ας του. Ἡ ὥρα ποὺ πέθαινε ὁ 

ἐνανθρωπήσας Θεός! Ἐγκαταλελειμμέ-
νος, ὑβρισμένος, σταυρωμένος. Ἀπὸ 
αὐτοὺς ποὺ ἀγάπησε μὲ ἄπειρη ἀγά-
πη. Ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἦλθε νὰ σώσει. 
Ἀπὸ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀνθρώπους. Τὸ 
αἷμα Του πότισε τὴ γῆ καὶ «ἡ γῆ ἐσεί-
σθη». Σεισμὸς στὴ γῆ. Ἔκσταση καὶ 
στὸν οὐρανό. Τὸ θέαμα τοῦ σταυρω-
μένου Θεοῦ δὲν τὸ ἄντεχε οὔτε ἡ γῆ 
οὔτε ὁ οὐρανός. «Ἐξέστη ὁ οὐρανὸς 
ἐπὶ τούτῳ καὶ ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας ἀπέ-
κρυψε», ψάλλουν οἱ ἱεροὶ ὑμνογράφοι.

Μὲ λιτὲς ἐκφράσεις περιγράφουν τὰ 
ἱερὰ Εὐαγγέλια τὸν συγκλονισμὸ τῆς 
κτίσεως κατὰ τὴν ὥρα τῆς Σταυρώσε-
ως τοῦ Κυρίου: «Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας 
σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως 
ὥρας ἐνάτης» (Ματθ. κζ΄ [27] 45). Ἀπὸ 
τὴ δωδέκατη ὥρα τὸ μεσημέρι μέχρι τὶς 
τρεῖς τὸ ἀπόγευμα, δηλαδὴ στὸ διάστη-
μα ποὺ ἦταν κρεμασμένος στὸ Σταυρὸ 
ὁ Κύριος, ἔγινε σκοτάδι σ’ ὅλη τὴ γῆ.

Δὲν ἦταν ἐξαιτίας κάποιου φυσικοῦ 
φαινομένου αὐτὸ τὸ σκοτάδι. Δὲν ἦταν 

μιὰ ἔκλειψη τοῦ ἡλίου, διότι τὶς μέρες 
ἐκεῖνες ἦταν πανσέληνος, καὶ στὴν πε-
ρίπτωση αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ συμβεῖ 
ἔκλειψη ἡλίου. Τὸ σκοτάδι ἦταν ὑπερ-
φυσικό.

Ζητοῦσαν ἐπίμονα οἱ Ἰουδαῖοι ἀπὸ 
τὸν Κύριο νὰ κατεβεῖ ἀπὸ τὸν Σταυρό 
Του, γιὰ νὰ δείξει τὴ δύναμή Του. Ἐ-
κεῖνος ὅμως δὲν κατέβηκε, διότι ἦλθε 
στὸν κόσμο γιὰ νὰ θυσιασθεῖ γιὰ τὴ 
σωτηρία του. Φανέρωσε ὅμως τὴ δύ-
ναμή Του, ὅπως σημειώνει ὁ ἅγιος Ἰω-
άννης ὁ Χρυσόστομος, μὲ πολὺ ἐκπλη-
κτικότερο τρόπο. Διότι ἀπὸ τὸ νὰ κατε-
βεῖ ἀπὸ τὸν Σταυρὸ εἶναι πολὺ θαυμα-
στότερο, ἐνῶ εἶναι στὸ Σταυρό, νὰ 
συγ κλονίζει ὅλη τὴν κτίση.

Ἐπιπλέον δίνει μιὰ εὐκαιρία στοὺς 
σταυρωτές Του νὰ καταλάβουν Ποιὸς 
πράγματι εἶναι καὶ τί ἐκεῖνοι ἐπιχείρη-
σαν νὰ κάνουν. «Ὀργιζομένου γὰρ ἐπὶ 
τοῖς τολμωμένοις ἦν τὸ σκότος ἐκεῖνο», 
συμπληρώνει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. 
Τὸ σκοτάδι ἐκεῖνο φανέρωνε τὴν ὀργὴ 
τοῦ Θεοῦ γιὰ ὅσα τόλμησαν νὰ κά-
νουν οἱ ἄνθρωποι καὶ αὐτὸ θὰ ἔπρε-
πε νὰ τοὺς ὁδηγήσει σὲ συναίσθηση 

Σκοτάδι σ᾿ ὅλη τὴ γῆ



τῆς ἁμαρτίας τους καὶ σὲ μετάνοια. Καὶ 
πράγματι, ἀρκετοὶ μετενόησαν καὶ ἐπέ-
στρεψαν στὴν πόλη «τύπτοντες ἑαυ-
τῶν τὰ στήθη» (Λουκ. κγ΄ [23] 48).

Ἐπαναστάτησε ἡ κτίση γιὰ τὴν ἀπα-
ράδεκτη συμπεριφορὰ τῶν ἀνθρώ-
πων ἀπέναντι στὸν Κτίστη καὶ Δημι-
ουργό της. Τὴν ὥρα τὴ φρικτὴ τῆς 
Σταυρώσεως «τὰ πάντα συνέπασχον 
τῷ τὰ πάν τα κτίσαντι». Ὑπέφεραν τὰ 
πάντα μαζὶ μὲ Ἐκεῖνον ποὺ ἔκτισε τὰ 
πάντα. Καὶ ὁ ἥλιος, ποὺ δὲν ἀντίκρισε 
ποτὲ τέτοιο φρικτὸ ἔγκλημα πάνω στὴ 
γῆ, δὲν μποροῦσε πιὰ νὰ ἀκτινοβολεῖ 
τὸ ἄπλετο καὶ ζωογόνο φῶς του, «μὴ 
φέρων θεάσασθαι Θεὸν ὑβριζόμενον». 
Δὲν ἄντεχε νὰ βλέπει τὸν Θεὸ νὰ περι-
φρονεῖται, νὰ ὑβρίζεται καὶ νὰ πεθαίνει 
ἐξουθενωμένος πάνω στὸ Σταυρό. Κα-
τέβασε τὸ πρόσωπό του, σκυθρώπα-
σε, ἔκρυψε τὶς ἀκτίνες του καὶ σκοτάδι 
ἔγινε τὸ καταμεσήμερο σ’ ὅλη τὴ γῆ!

Ὅταν γεννήθηκε Αὐτὸς ποὺ εἶναι 
τὸ φῶς τοῦ κόσμου, μέσα στὴ νύχτα 
ἔλαμψε φῶς θεῖο, λαμπρὸ καὶ ὑπερ-
κόσμιο ποὺ περικύκλωσε καὶ φώτισε 
τοὺς ποιμένες τῆς Βηθλεέμ, καὶ ἀστέ-
ρι φωτεινὸ ὁδήγησε τοὺς Μάγους τῆς 
ἀνατολῆς νὰ ἔλθουν νὰ Τὸν προσκυ-
νήσουν. Τώρα ποὺ πεθαίνει πάνω στὸ 
Σταυρό, ἐνῶ  εἶναι μεσημέρι, σκοτάδι 
καλύπτει τὴ γῆ!      

Ὥρα φρικτή. Ὥρα μοναδική. Ὁ Χρι-
στὸς πεθαίνει. Ἡ κτίση συγκλονίζεται. 
Ὁ διάβολος συντρίβεται. Ἡ ἁμαρτία νι-
κᾶται.

Ὁ Ἐσταυρωμένος τότε ποὺ ἦταν κρε-
μασμένος πάνω στὸ ἀτιμωτικὸ ξύλο 
τοῦ Σταυροῦ ἔδωσε τὴ μεγαλύτερη μά-
χη στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου, τὴ μάχη 
μὲ τὸ κακό, μὲ τὸν αἴτιο τοῦ κακοῦ, τὸν 
διάβολο, καὶ μὲ τὴν ἁμαρτία.

Ναί! Πάνω στὸ Σταυρὸ καταλύεται τὸ 

κράτος τοῦ διαβόλου, διαλύεται τὸ χει-
ρότερο σκοτάδι, τὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρ-
τίας. 

Ὅσοι καταφεύγουν στὸν Ἐσταυρω-
μένο, ὅσοι Τὸν πιστεύουν καὶ Τὸν ἀκο-
λουθοῦν, ὅσοι προσκυνοῦν τὸν ζωο-
ποιὸ Σταυρό Του, ὁπλίζονται μὲ ἀκατα-
μάχητη δύναμη, πολεμοῦν τὴν ἁμαρτία 
καὶ τὴν νικοῦν.

Σήμερα βλέπουμε τὴν ἁμαρτία νὰ 
ἐπικρατεῖ καὶ τὸ σκοτάδι της νὰ ἁπλώ-
νεται «ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν». Ἡ ἀδικία, 
ἡ στυγνὴ ἐκμετάλλευση, τὸ ἔγκλημα, ἡ 
τρομοκρατία, ἡ ἀναρχία καὶ ὁ μηδενι-
σμός, ἡ σαρκολατρία, ἡ διαστροφή, ἡ 
φρίκη καὶ ὁ θάνατος φαίνεται νὰ κυρι-
αρχοῦν παντοῦ. Ἀκόμη καὶ στὴν Ὀρθό-
δοξη Ἑλλάδα μας νομοθετήματα ἀντί-
θεα ἀγνοοῦν τὶς αἰωνόβιες Παραδό-
σεις μας καὶ τὴν πατροπαράδοτη Πί-
στη μας, εἰσάγουν ξενόφερτες τακτικὲς 
στὴ ζωή μας καὶ ἀλλάζουν τὰ ἤθη μας.

Φόβος μεγάλος καὶ βαθιὰ ἀπορία κυ-
ριαρχεῖ στὶς ψυχές μας: Ποῦ πᾶμε; Ποῦ 
βαδίζουμε; Ποιὸς θὰ ἀνακόψει τὴν πο-
ρεία μας στὸ σκοτάδι ποὺ ἀπειλητικὸ 
μᾶς κυκλώνει ἀπὸ παντοῦ;

Οἱ ἅγιες μέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδο-
μάδος ζωντανεύουν στὶς ψυχές μας τὰ 
Ἄχραντα Πάθη τοῦ Κυρίου. Μᾶς ὁδη-
γοῦν νοερὰ στὸ Γολγοθᾶ. Μᾶς θυμίζουν 
τὸ φοβερὸ ἐκεῖνο σκοτάδι ποὺ κάλυψε 
τὴ γῆ κατὰ τὴ Σταύρωση τοῦ Κυρίου. Γιὰ 
νὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ ὅλα τὰ σκοτάδια 
ποὺ κρύβουμε μέσα μας καὶ ποὺ κυρι-
αρχοῦν γύρω μας. Γιὰ νὰ λάμψει τὸ φῶς 
τοῦ Θεοῦ στὶς καρδιές μας καὶ στὸν κό-
σμο μας. Γιὰ νὰ μὴ νικήσει ὁ θάνατος, 
ἀλλὰ νὰ κυριαρχήσει ἡ ζωή, ἡ αἰώνια 
καὶ ἀληθινή, τὴν ὁποία μᾶς ἐξασφάλισε 
ὁ Χριστὸς μὲ τὸν ζωοποιὸ Σταυρὸ καὶ 
τὴν ἔνδοξη Ἀνάστασή Του. 

τοὺς ποιμένες τῆς Βηθλεέμ, καὶ ἀστέ-
ρι φωτεινὸ ὁδήγησε τοὺς Μάγους τῆς 
ἀνατολῆς νὰ ἔλθουν νὰ Τὸν προσκυ-
νήσουν. Τώρα ποὺ πεθαίνει πάνω στὸ 
Σταυρό, ἐνῶ  εἶναι μεσημέρι, σκοτάδι 
καλύπτει τὴ γῆ!      

Ὥρα φρικτή. Ὥρα μοναδική. Ὁ Χρι-
στὸς πεθαίνει. Ἡ κτίση συγκλονίζεται. 
Ὁ διάβολος συντρίβεται. Ἡ ἁμαρτία νι-
κᾶται.

Ὁ Ἐσταυρωμένος τότε ποὺ ἦταν κρε-
μασμένος πάνω στὸ ἀτιμωτικὸ ξύλο 
τοῦ Σταυροῦ ἔδωσε τὴ μεγαλύτερη μά-
χη στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου, τὴ μάχη 
μὲ τὸ κακό, μὲ τὸν αἴτιο τοῦ κακοῦ, τὸν 
διάβολο, καὶ μὲ τὴν ἁμαρτία.

Ναί! Πάνω στὸ Σταυρὸ καταλύεται τὸ 

ρεία μας στὸ σκοτάδι ποὺ ἀπειλητικὸ 
μᾶς κυκλώνει ἀπὸ παντοῦ;

Οἱ ἅγιες μέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδο-
μάδος ζωντανεύουν στὶς ψυχές μας τὰ 
Ἄχραντα Πάθη τοῦ Κυρίου. Μᾶς ὁδη-
γοῦν νοερὰ στὸ Γολγοθᾶ. Μᾶς θυμίζουν 
τὸ φοβερὸ ἐκεῖνο σκοτάδι ποὺ κάλυψε 
τὴ γῆ κατὰ τὴ Σταύρωση τοῦ Κυρίου. Γιὰ 
νὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ ὅλα τὰ σκοτάδια 
ποὺ κρύβουμε μέσα μας καὶ ποὺ κυρι-
αρχοῦν γύρω μας. Γιὰ νὰ λάμψει τὸ φῶς 
τοῦ Θεοῦ στὶς καρδιές μας καὶ στὸν κό-
σμο μας. Γιὰ νὰ μὴ νικήσει ὁ θάνατος, 
ἀλλὰ νὰ κυριαρχήσει ἡ ζωή, ἡ αἰώνια 
καὶ ἀληθινή, τὴν ὁποία μᾶς ἐξασφάλισε 
ὁ Χριστὸς μὲ τὸν ζωοποιὸ Σταυρὸ καὶ 
τὴν ἔνδοξη Ἀνάστασή Του. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ 
29 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

(ΙΖ΄ Λουκᾶ)

Εὐψυχίου μάρτυρος, 
Βαδίμου ἱερομάρτυρος,
Ὑπομονῆς μάρτυρος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Φιλιπ. δ΄ 4-9

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ἰωάν. ιβ΄ 1-18

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

(Τῶν Βαΐων)

Π
ρὸ ἓξ §µερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς Βηθα νίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος 
ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. ἐ   ποί  ησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ § 
Μάρ θα  διηκόνει¬ ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν τῶν ἀνακειµένων σὺν αὐτῷ. § οὖν 

Μαρία, λαβοῦσα λίτραν µύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίµου,  ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ 
᾿Ιησοῦ καὶ ἐξέµαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ¬ § δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς 
ὀσµῆς τοῦ µύρου. λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ, ᾿Ιούδας Σίµωνος ᾿Ισκαριώτης, 
ὁ µέλλων αὐτὸν παραδιδόναι¬ διατί τοῦτο τὸ µύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων 
καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; εἶπε δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔµελεν αὐτῷ, ἀλλ’ ὅτι 
κλέ πτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκοµον εἶχε καὶ τὰ βαλλόµενα ἐβάσταζεν. εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ι-
ησοῦς¬ ἄφες αὐτήν, εἰς τὴν §µέραν τοῦ ἐνταφιασµοῦ µου τετήρηκεν αὐτό. τοὺς πτω-
χοὺς γὰρ πάντοτε ἔ     χετε µεθ᾿ ἑαυτῶν, ἐµὲ δὲ οὐ πάντοτε  ἔχετε. ῎Εγνω οὖν ὄχλος πο  -
λὺς ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστι, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν ᾿Ιησοῦν µόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ 
τὸν Λά ζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν 
Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, ὅτι πολ λοὶ δι᾿ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ  ἐπίστευον εἰς 
τὸν ᾿Ιησοῦν. Τῇ ἐ  παύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκού σαντες ὅτι ἔρχε-
ται ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσό λυµα, ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς  ὑ       πάντησιν 
αὐτῷ, καὶ ἔκραζον¬ Óσαννά, εὐλογη µένος ὁ ἐρ χόµενος ἐν ὀνό µατι Κυρίου, βασιλεὺς 
τοῦ ᾿Ισραήλ. εὑρὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὀνά ριον ἐκάθισεν ἐπ᾿ αὐτό, καθώς ἐ στι γεγραµµένον¬ 
µὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών¬ ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήµενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. 
Ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, ἀλλ᾿ ὅτε ἐδοξάσθη ὁ ᾿Ιησοῦς, 
τότε ἐ   µνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ’ αὐτῷ γεγραµµένα, καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. 
᾿Εµαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν µετ᾿ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐ     φώνησεν ἐκ τοῦ µνηµείου 
καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νε  κρῶν. διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν 
τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σηµεῖον.

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΟΥ, ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
«Μὴ φοβοῦ, θÕ Ö �  Σ×  ¬

ἰ� ὺ ὁ βØ Ù Ú ς σ¿  Û Ü Ã ι Ý Þ � νß  à ὶ á â ν ὄν¿ »
Μιὰ μεγαλειώδης σκηνὴ ζωντάνεψε μπροστά μας σήμερα. Ὁ Κύριος εἰσέρχεται 

στὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ πλήθη λαοῦ Τὸν ὑποδέχονται πανηγυρικά, στρώνοντας τὰ 



Εἶναι ὁ «πρᾷος καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ» 
(Ματθ. ια΄ [11] 29). Βασιλιὰς εἰρήνης, 
προσηνής, συγκαταβατικός.

Ἀλλὰ καὶ ἡ φύση τῆς βασιλείας Του 
εἶναι τελείως διαφορετική: Ἡ βασιλεία 
Του εἶναι πνευματική, δὲν εἶναι «ἐκ τοῦ 
κόσμου τούτου» (Ἰω. ιη´ [18] 36). Ἁπλώ-
νεται στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων ποὺ 
ἐλεύθερα ὑπακούουν σ᾿ Αὐτόν. Εἶναι 
Βασιλιὰς τῶν καρδιῶν. Καὶ τώρα εἰσέρ-
χεται στὴν Ἱερουσαλὴμ γιὰ νὰ καθίσει 
στὸ θρόνο Του, τὸν φρικτὸ Σταυρό, καὶ 
μὲ τὸν ἑκούσιο θάνατό Του – τί θαυμα-
στό! – νὰ συντρίψει τὸ πιὸ σκληρὸ βα-
σίλειο, τὸ βασίλειο τοῦ Σατανᾶ, νὰ ἐλευ-
θερώσει τοὺς ὑπηκόους Του ἀπὸ τὴν 
τυραννία τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου! 
Γἰ  αὐτὸ Τὸν ὀνομάζω Βασιλιά, γράφει 
ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, διό-
τι Τὸν βλέπω Σταυρωμένο· «βασιλέως 
γάρ ἐστι τὸ ὑπὲρ τῶν ἀρχομένων ἀπο-
θνήσκειν»· διότι εἶναι γνώρισμα τοῦ βα-
σιλιᾶ νὰ πεθαίνει γιὰ τοὺς ὑπηκόους 
του2.

2. Κã ä   ὴ å æ   Ý ὶ ç οσè ση 
é   ΒØ Ù ê  � ς

Ἐφόσον ὁ Κύριος εἶναι τέτοιος Βασι-
λιάς, τότε ἀφορᾶ σ᾿ ἐμᾶς τοὺς πιστοὺς 
ὁ λόγος τοῦ προφήτη Ζαχαρία: «Μὴ 
φοβοῦ»· ἢ μᾶλλον «χαῖρε σφόδρα, θύ-
γατερ Σιών», ὅπως εἶναι ἡ προφητεία 
στὴν Παλαιὰ Διαθήκη (Ζαχ. θ´ 9). Γέμι-
σε ἀπὸ ἀπέραντη χαρά, κόρη τῆς Σιών, 
δηλαδὴ Ἐκκλησία.

Ἂς διώξουμε κάθε φόβο καὶ ὀλιγοπι-
στία. Ἔχουμε Βασιλιὰ παντοδύναμο 
ποὺ μᾶς ἀγαπάει ὅσο δὲν μποροῦμε νὰ 
φαντασθοῦμε· Βασιλιὰ ποὺ μποροῦμε 
νὰ Τὸν πλησιάζουμε, νὰ Τοῦ μιλᾶμε 
μέσῳ τῆς προσευχῆς, νὰ ζητοῦμε καὶ 
νὰ γευόμαστε τὸ ἔλεός Του. Ἔχουμε Βα-
σιλιὰ ποὺ γνωρίζει ὅλες τὶς θλίψεις καὶ 

ἐξωτερικά τους ἐνδύματα ἢ κλαδιὰ ἀπὸ 
τοὺς φοίνικες, τὶς χουρμαδιές, ποὺ ἦταν 
φυτευμένες κατὰ μῆκος τοῦ δρόμου. 
Ὅλοι Τὸν ἐπευφημοῦν ὡς τὸν ἀναμε-
νόμενο Μεσσία, τὸν Βασιλιὰ τοῦ Ἰσρα-
ήλ. Ἐκεῖνος ὅμως εἶχε ἐπιλέξει γιὰ τὴν 
εἴσοδό Του στὴν ἁγία Πόλη νὰ καθίσει 
σ᾿ ἕνα γαϊδουράκι. Καὶ ἔτσι ἐκπληρώθη-
κε, σημειώνει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, 
ἡ προφητεία τοῦ Ζαχαρία: Μὴ φοβᾶσαι, 
Ἱερουσαλήμ, κόρη τοῦ ὄρους Σιών· νά 
ὁ Βασιλιάς σου ἔρχεται καθισμένος σὲ 
πουλάρι (Ἰω. ιβ´ [12] 15). Προφητεία 
ποὺ προξενεῖ ἔκπληξη: Ὁ Βασιλιάς σου 
ἔρχεται καθισμένος σ᾿ ἕνα τόσο ταπεινὸ 
ζῶο. Ἀλλὰ τί νόημα ἔχει αὐτό; Τί εἴδους 
βασιλιὰς εἶναι ὁ Κύριός μας καὶ τί ση-
μαίνει αὐτὸ γιὰ τὴ ζωή μας;

1. Ὁ Κύí ß  î ï οð νñ ß  Ý ὶ ò ά-
ß  ΒØ Ù ô ς õ ν Ý ö ÷   

Ὁ Κύριος εἶναι «ὁ βασιλεὺς τῶν βα-
σιλευόντων», διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή (Ά  
Τιμ. Ϛ´ 15)· εἶναι ὁ Βασιλιὰς ὅσων βασι-
λεύουν στὴ γῆ. Εἶναι ἀπείρως δυνατό-
τερος ἀπὸ ὅλους τοὺς βασιλιάδες, εἶναι 
ὁ παντοδύναμος Θεός! Ἀλλὰ δὲν ἀντλεῖ 
τὴ δύναμή Του ἀπὸ στρατεύματα ἢ λα-
οὺς ποὺ δηλώνουν σ᾿ Ἐκεῖνον ὑποταγή· 
τὴ βασιλική Του ἐξουσία τὴν ἔχει ἀπὸ 
τὸν Ἑαυτό Του καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ 
Τοῦ τὴν ἀφαιρέσει. Εἶναι ὁ μόνος ἀλη-
θινὸς Βασιλιάς.

Καὶ ὅμως εἰσέρχεται στὴν Ἱερουσαλὴμ 
πολὺ ταπεινά, καθισμένος σὲ πουλάρι· 
γιατί; Μᾶς τὸ ἐξηγεῖ ὁ ἅγιος Γρηγόριος 
ὁ Παλαμᾶς: διότι «τὸ ἐπίσημον αὐτοῦ 
ταπείνωσίς ἐστι καὶ πτωχεία καὶ εὐτέ-
λεια»1· τὸ βασιλικό Του γνώρισμα εἶναι 
ἡ ταπείνωση, ἡ ἑκούσια πτωχεία καὶ τὸ 
ἀπέριττον, ἡ ἁπλότης. Δέν εἶναι βασι-
λιὰς ἀπρόσιτος, μὲ ἀξιώσεις ἀλαζονικές, 
ὅπως συνήθως οἱ ἄνθρωποι βασιλεῖς. 
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τὰ προβλήματά μας, ποὺ τὰ σήκωσε ὅλα 
ἐπάνω στὸ Σταυρὸ καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ 
φροντίζει γιὰ μᾶς. 

Νὰ ἀνανεώνουμε καὶ νὰ δυναμώνουμε 
τὴν πίστη μας σ᾿ Ἐκεῖνον καὶ στὴ βασι-
λική Του φροντίδα γιὰ ἐμᾶς. Κι αὐτὸ θὰ 
διώχνει κάθε μελαγχολία καὶ γογγυσμό, 
θὰ μᾶς γεμίζει μὲ μεγάλη χαρά.

Συγχρόνως ὅμως νὰ προσέξουμε καὶ 
κάτι ἄλλο: Ἐφόσον εἶναι Βασιλιὰς τῶν 
καρδιῶν, νὰ Τοῦ δώσουμε εἰλικρινὰ τὴν 
καρδιά μας. Νὰ μὴν ἐπαναπαυόμαστε 
σὲ ἐξωτερικὲς ἐκδηλώσεις λατρείας πρὸς 
τὸ πρόσωπό Του, ὅπως οἱ Ἰουδαῖοι τότε 
ποὺ Τὸν ὑποδέχθηκαν μὲ τὰ «ὡσαννὰ» 
καὶ σὲ λίγες ἡμέρες φώναξαν «ἆρον ἆρον, 
σταύρωσον αὐτόν». Νὰ γίνουμε πραγμα-
τικοὶ μαθητές Του. Νὰ ταπεινωνόμαστε 
πραγματικά, ἐσωτερικά, ἀπέναντί Του. 
Νὰ ζοῦμε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά Του. 
Νὰ μετανοοῦμε βαθιά. Νὰ νεκρώνουμε 
τὸ ἁμαρτωλὸ ἐγώ μας καὶ νὰ ζοῦμε μέσα 
στὴν καρδιά μας τὴν παρουσία τοῦ Χρι-
στοῦ. 

    

Κυριακὴ τῶν Βαΐων σήμερα, προοίμια 
τοῦ Πάθους. Σήμερα ὁ Κύριος εἰσέρχε-
ται στὴν Ἱερουσαλὴμ γιὰ νὰ ἱδρύσει μὲ τὴ 
σταυρική Του θυσία τὴ Βασιλεία Του ἐπὶ 
τῆς γῆς. Ἂς Τὸν παρακαλέσουμε τὶς ἅγιες 
ἡμέρες ποὺ ἔρχονται, νὰ κάνουμε μιὰ και-
νούργια ἀρχή· νὰ βασιλεύσει ὁλοκληρω-
τικὰ στὴν καρδιά μας· νὰ τὴν ἀνακαινίσει· 
νὰ μᾶς ἀξιώσει νὰ σηκώσουμε μὲ ὑπο-
μονὴ καὶ αὐταπάρνηση τὸν σταυρό μας, 
ὥστε νὰ ἔχουμε μέρος στὴν Ἀνάστασή 
Του καὶ στὴν αἰώνια Βασιλεία Του.              

1. Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ὁμιλία ΙΕ ,́ 
Τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων, ΕΠΕ 9, 410.

2. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Εἰς τὸν 
σταυρὸν καὶ εἰς τὸν λῃστήν, ΕΠΕ 36, 56.

www.osotir.gr/shop

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ἀρχιμ. Γεωργίου Ἰ. Δημοπούλου
Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Μελέτη γιὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καὶ τὴν 
ἀνάσταση τὴ δική μας. Σελίδες 312. Τιμᾶται 9 �.

✼   ✼   ✼

Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσοπούλου

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ
Μελέτες γιὰ τὴν Ἀνάσταση, τὴν Ἀνάληψη καὶ 

τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Σελίδες 
285. Τιμᾶται 6 �.

✼   ✼   ✼
Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου

ΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ
Ὑπόμνημα στὸ κοσμοχαρμόσυνο Πεντηκοστά-

ριο σὲ συνάρτηση μὲ τὴν Παρακλητική. Σελίδες 
654. Τιμᾶται 24 �. 

✼   ✼   ✼
Εὐσταθίου Χ. Μπάστα

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
20 ἐκλεκτὰ διηγήματα. Σελίδες 157. Τιμᾶται 3,50 �.

ΗΤΑΝ ΖΕΣΤΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
73 ἀληθινὲς ἱστορίες. Σελίδες 288. Τιμᾶται 6 �.

ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ...
63 δροσερὰ διηγήματα. Σελίδες 249. Τιμᾶται 6 �.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
69 ἁπλὰ διηγήματα. Σελίδες 251. Τιμᾶται 6 �.

✼   ✼   ✼

Νικολάου Π. Βασιλειάδη

ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
στοχασμοὶ καὶ ἀνατάσεις

Μηνύματα ἀπὸ τὶς γιορτὲς τῆς Ὀρθοδοξίας μας. 
Σελίδες 300. Τιμᾶται 7 �.

Γιὰ ταχυδρομικὴ ἀποστολὴ ὁ παραλή-
πτης ἐπιβαρύνεται μὲ τὰ ἀνάλογα ἔξοδα.
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ø� ù ú  «Ἔµφυλες Ã ü όý þ ς Óς 
ÿ ú σ~  }  |   î { ê  � ς»

Τὴ γενικὴ εὐαισθητοποίηση τῆς κοινῆς 
γνώμης γύρω ἀπὸ τὰ θέματα ποὺ ἀφο-
ροῦν τὴν ἐθνική μας Παιδεία ἀπέδειξε 
ἡ ἐπιτυχία, μὲ τὴν ὁποία διεξήχθη στὴν 
Κατερίνη τὴν 4η Μαρτίου 2017 ἡμερίδα 
μὲ θέμα: «Ἔμφυλες ταυτότητες ὡς διδα-
σκαλία στὰ παιδιά μας». Οἱ τρεῖς ἐξαίρε-
τοι καλεσμένοι ὁμιλητὲς ἀναφέρθηκαν 
στὸ συγκεκριμένο θέμα μὲ ἀδιαμφισβή-
τητα στοιχεῖα καὶ σημαντικότατες ἀπο-
καλύψεις γιὰ τὸ ποιοὶ κρύβονται πίσω 
ἀπὸ τὶς ἐγκυκλίους αὐτὲς τοῦ Ὑπουρ-
γείου Παιδείας· ὅτι πρόκειται δηλαδὴ γιὰ 
μιὰ κίνηση διεθνιστική, ἡ ὁποία ἀποσκο-
πεῖ στὴ μείωση τοῦ παγκόσμιου πληθυ-
σμοῦ καὶ τῆς ὁποίας οἱ ἀπαρχὲς πρέπει 
νὰ ἀναζητηθοῦν κάποιες δεκαετίες πίσω. 
Διεξ οδικὰ ἀναφέρθηκαν στὰ βήματα ποὺ 
μεθοδικὰ ἀκολουθήθηκαν ὅλα αὐτὰ τὰ 
χρόνια στὸ ἔθνος μας μὲ ἀλλεπάλληλα 
νομοσχέδια καταστρεπτικὰ γιὰ τὴν ἰδιο-
συστασία του, καθὼς καὶ αὐτὰ ποὺ ἐπί-
κειται στὰ ἄμεσο μέλλον νὰ πραγματο-
ποιηθοῦν, τερατώδη καὶ φρικτὰ καὶ μόνο 
νὰ τὰ ἀναφέρει κανείς.

Πολὺ ἀξιόλογο καὶ τὸ δελτίο τύπου 
ποὺ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὴ συντονιστικὴ ὁμά-
δα τῆς ἐν λόγῳ ἡμερίδας ἔπειτα ἀκριβῶς 
ἀπὸ τὴ διεξαγωγή της. Σύμφωνα μὲ 
αὐτό, οἱ ἐνέργειες αὐτὲς τοῦ Ὑπουργεί-
ου Παιδείας συνιστοῦν «μιὰ λεπτομερῶς 
προγραμματιζόμενη, ἐπακριβῶς στο-
χευμένη καὶ ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν προετοι-
μαζόμενη καὶ καλῶς ἐνορχηστρωμένη 

μεθόδευση, γιὰ νὰ ἀνατραπεῖ (ἀποδομη-
θεῖ) ἐκ βάθρων τὸ ἐκκλησιαστικό, ἐθνικό, 
ἐκπαιδευτικὸ καὶ οἰκογενειακὸ πλέγμα 
τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας». Σκοπὸς ὅλων 
αὐτῶν τῶν μεθοδεύσεων δὲν εἶναι ἄλλος 
ἀπὸ τὴν «καταβαράθρωση ὅλων τῶν 
θεσμῶν καὶ τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν 
καὶ κατὰ συνέπεια τὴ διάλυση τῆς ἀπα-
ραίτητης συνοχῆς τοῦ κράτους, ἀφοῦ θὰ 
τὸ ἔχουν στερήσει ἀπὸ τὶς ζωογόνες ρί-
ζες του, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὸ ζωντανό-
τερο κύτταρο, ποὺ εἶναι ἡ οἰκογένεια...».

«Θεωροῦμε» – συνεχίζει τὸ Δελτίο τύ-
που – «ὅτι τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας μὲ 
τὴν λεγόμενη ‟Θεματικὴ Ἑβδομάδα” ὡς 
πρὸς τὸν τρίτο ἄξονα ‟ Ἔμφυλες Ταυτό-
τητες” μᾶς προσβάλλει ὡς Ἕλληνες πο-
λίτες, γιατὶ τὸ περιεχόμενο τῆς Θεματικῆς 
ἔρχεται σὲ εὐθεία σύγκρουση μὲ τὴν 
ἐθνική μας συλλογικὴ συνείδηση, ἰδιο-
προσωπία καὶ ταυτότητα». Αὐτὸ ποὺ 
χρειάζεται ἀμέσως νὰ γίνει εἶναι «νὰ πά-
ρουμε μέτρα ἐνίσχυσης καὶ ὄχι κατεδά-
φισης καὶ ‟ἀποδόμησης” τῶν παραδο-
σιακῶν ἑλληνοχριστιανικῶν κοινωνικῶν 
καὶ πολιτιστικῶν δομῶν» καὶ νὰ συστρα-
τευθοῦμε σὲ μιὰ «ἐκστρατεία ἐπαναδια-
φωτισμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ὅλου 
τοῦ κόσμου, βάσει τῶν ἑλληνικῶν δια-
χρονικῶν μας ἀξιῶν...», οἱ ὁποῖες – συμ-
πληρώνουμε ἐμεῖς – διαποτίσθηκαν καὶ 
ἀ παθανατίσθηκαν ἀπὸ τὸν ἀθάνατο Νό -
μο τοῦ Εὐαγγελίου, τὸν ὁποῖο τόσο βά-
ναυσα προσβάλλουν οἱ παγκόσμιες αὐ-
τὲς ἔκφυλες μεθοδεύσεις.

Ἐπαινοῦμε τὴ συντονιστικὴ ὁμάδα δι-
εξ αγωγῆς τῆς τόσο σημαντικῆς καὶ δια-
φωτιστικῆς αὐτῆς ἡμερίδας. Ὅλος ὁ ἑλ-
ληνικὸς λαὸς καλεῖται σὲ γενικὴ ἑτοιμότη-
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τα ὡς πρὸς τὴ διαφύλαξη τῆς ἐθνικῆς 
καὶ πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς ἀπὸ 
προσ πάθειες ἀποδομήσεώς της, πού, 
ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα, θὰ ἐπιχει-
ρηθοῦν καὶ ἄλλες ἀκόμα, καὶ μάλιστα 
σὲ ζωτικότερους τομεῖς τῆς ἐθνικῆς μας 
ζωῆς.

«Ὁ[ ς Ἁ] ¿  Κοσ  ̂  _ ῦ Αἰ@ ?  »!
«Σὲ “ὁδὸ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ” 

ζητᾶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος νὰ ὀνομασθεῖ ἡ Ἰονία Ὁδὸς 
στὴ Δυτικὴ Ἑλλάδα, ποὺ ἐντὸς τοῦ 2017 
ἀναμένεται νὰ παραδοθεῖ σὲ ὅλο τὸ 
μῆκος της. Αὐτὸ ἀποφασίσθηκε σὲ πρό-
σφατη συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου, καθὼς εἶχε προηγηθεῖ σχετικὸ 
αἴτημα πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Μεταφορῶν 
ἀπὸ τὸν Σύνδεσμο Αἰτωλοακαρνάνων 
“Ὅσιος Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός”, ὥστε νὰ 
ὑ  πάρ χει παράλληλη ὀνομασία. Ἡ Ἱερὰ 
Σύνοδος στὴν ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε 
στὸν Ὑπουργὸ κ. Χρῆστο Σπίρτζη, τονί-
ζει τὴν προσφορὰ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ 
Αἰτωλοῦ στὴν Ὀρ θοδοξία καὶ τὸν Ἑλλη-
νισμό» («Βῆμα Ὀρ θοδοξίας» 1-3-2017).

Στὸ ἄκουσμα τῆς πρωτότυπης αὐτῆς 
ἰδέας, ποὺ ἀναφέρεται στὴν ὀνομασία 
ἐθνικῆς ὁδοῦ, ἀσφαλῶς κάθε Ἑλληνορ-
θόδοξη ψυχὴ συγκινεῖται καὶ ἐπικροτεῖ τὸ 
αἴτημα τοῦ Συνδέσμου Αἰτωλοακαρνά-
νων. Ἄλλωστε ἡ ἀνεκτίμητη προσφορὰ 
τοῦ ἱερομάρτυρα καὶ ἐθνομάρτυρα ἁγίου 
Κοσμᾶ πρὸς τὸν Ἑλληνισμό, τὸν ὁποῖο 
συστηματικὰ προετοίμασε (μέσῳ τῆς ἱ -
δρύσεως ἑκατοντάδων Σχολείων) ὥστε 
νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ἀπελευθέρωση 
τοῦ Ἔθνους ἀπὸ τὴν τουρκικὴ δουλεία, 
δὲν εἶναι ἰδιαίτερα γνωστὴ στὴ μεγάλη 
πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἐλπί-
ζουμε λοιπὸν ὅτι ὁ ἁρμόδιος Ὑπουργὸς 
δὲν θὰ διστάσει νὰ ἀποδεχθεῖ τὸ εὔλο-
γο καὶ δίκαιο αἴτημα τῶν συμπατριωτῶν 
μας, ἀλλὰ καὶ τὴ σχετικὴ παράκληση τῆς 

Ἱερᾶς Συνόδου, ἀποσπώντας ἔτσι ὄχι 
μόνο τὴν ἐπιδοκιμασία αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ 
τὴν εὐλογία καὶ προστασία τοῦ τιμωμέ-
νου «Πατρο-Κοσμᾶ», τοῦ «Ἁγίου τῶν 
σκλάβων»!

Γô  _ ὺς Εὐζ< ¿ ς � ς
«Σὲ 4 πόλεις τῆς Ἀμερικῆς καὶ 2 τῆς 

Αὐστραλίας θὰ παρελάσουν φέτος τμή-
ματα Εὐζώνων τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς 
στὸ πλαίσιο τῶν ἑορτασμῶν τῶν ἐκεῖ 
ἑλληνικῶν κοινοτήτων γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἐ-
πέ τειο τῆς 25ης Μαρτίου τοῦ 1821. Πέ-
ρυσι ἀντίστοιχες παρελάσεις εἶχαν γίνει 
σὲ τρεῖς ἀμερικανικὲς πόλεις καὶ κατὰ 
τὰ προηγούμενα χρόνια γίνονταν μόνον 
στὴ Νέα Ὑόρκη. Ἡ ἀνάπτυξη αὐτὴ τῆς 
ἐξωστρέφειας τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς 
ἀποφασίσθηκε τὰ τελευταῖα χρόνια μὲ 
κύριο σκεπτικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀποστολὴ 
τῶν Εὐζώνων εἶναι ἡ ἐπίδειξη καὶ ὁ ἐντυ-
πωσιασμὸς μὲ στόχο τὴν τόνωση τοῦ 
ἐθνικοῦ φρονήματος τῶν Ἑλλήνων στὸ 
ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό...

Ἡ ἀνταπόκριση τῶν ἀποδήμων Ἑλλή-
νων ὑπῆρξε συγκινητική... Οἱ ἑλληνικὲς 
κοινότητες ἀνέλαβαν νὰ καλύψουν καθ᾿ 
ὁλοκληρίαν τὸ κόστος μεταβάσεως καὶ 
διαμονῆς τῶν ἀποστολῶν... Ἔτσι χωρὶς 
τὴν παραμικρὴ ἐπιβάρυνση τοῦ ἑλληνι-
κοῦ Προϋπολογισμοῦ, οἱ Εὔζωνοι φέτος 
θὰ παρελάσουν στὴ Νέα Ὑόρκη, στὸ Σι-
κάγο, τὴν Φιλαδέλφεια καὶ τὴν Τάμπα, 
καθὼς καὶ στὸ Σύδνεϋ καὶ τὴν Ἀδελαΐδα 
τῆς Αὐστραλίας» («Ἑστία» 12-3-2017).

Ἀξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια σ᾿ 
ὅσους εἶχαν τὴν πρωτοβουλία καὶ συν-
τέλεσαν νὰ ὁλοκληρωθεῖ αὐτὸ τὸ ἐντυ-
πωσιακὸ ἐθνικὸ γεγονός. Ἐμεῖς ποὺ τὰ 
βλέπουμε κάθε μέρα ἢ πιὸ ἐντυπωσιακὰ 
κάθε Κυριακὴ μὲ τὴν ἐπίσημη ἀλλαγὴ 
φρουρᾶς στὸ μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου 
Στρατιώτου στὴν πλατεία Συντάγματος, 
ἴσως τὰ συνηθίσαμε. Οἱ ἀδελφοί μας 
ὅμως ἀπόδημοι Ἕλληνες λαχταροῦν νὰ 
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δοῦν Εὐζώνους νὰ παρελαύνουν, καὶ νὰ 
συγκινηθοῦν.

Καθὼς κατεβαίνουν οἱ τσολιάδες μὲ τὶς 
περίλαμπρες στολές τους καὶ τὰ σκουφιὰ 
μὲ τὸ ἐθνόσημο καὶ τὸν σταυρὸ στὸ κε-
φάλι τους πρὸς τὴν πλατεία Συντάγμα-
τος, χτυποῦν τὰ χοντροτσάρουχά τους 
στὴν ἑλληνικὴ γῆ. Τὸ χτύπημα αὐτό – λέ-
νε οἱ ἴδιοι – εἶναι συμβολικό. Μὲ τὸ χτύ-
πημα στέλνουν μήνυμα στοὺς προγό-
νους μας ὅλων τῶν αἰώνων ὅτι ἡ πορεία 
τοῦ Γένους μας συνεχίζεται. Καὶ πάλι 
συγχαρητήρια! Ὁ Θεὸς νὰ προστατεύει 
τοὺς τσολιάδες μας ἀπὸ κάθε ἐχθρό.

Ὁ î ; όσ: ß  / λ. ß  - , σε...
«Ὑπάρχει ἕνας πόλεμος ποὺ βρίσκεται 

σὲ ἐξέλιξη».
Ἔτσι ἄρχιζε ἕνα ἄρθρο ποὺ δημοσιεύ-

θηκε στὴν ἑλληνικὴ ἔκδοση τῆς μεγάλης 
εἰδησεογραφικῆς ἱστοσελίδας Huffi  ngton 
Post στὶς 24 τοῦ περασμένου Φεβρουα-
ρίου. Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ πόλεμος;

«Πρόκειται γιὰ τὸν πόλεμο κατὰ τῶν 
μετρητῶν», διευκρινίζει ὁ ἀρθρογράφος. 
Καὶ συνεχίζει: «Διεξάγεται σὲ ὅλο τὸν κό-
σμο, ἐνῶ στὴ χώρα μας ἔχει λάβει μία 
ἰδιαίτερα ἐπιθετικὴ μορφή... Ὅλο καὶ πε-
ρισσότεροι ἀναλυτὲς κρούουν τὸν κώ-
δωνα τοῦ κινδύνου ὅτι ἡ κατάργηση τῶν 
μετρητῶν στὴ φυσική τους μορφή, μᾶς 
ὁδηγεῖ σ᾿ ἕναν ὁλοκληρωτισμό, ὅπου ἡ 
ἰδιωτικότητα καὶ τὰ δικαιώματα τῶν πο-
λιτῶν θὰ περιοριστοῦν δραματικά, καὶ 
ὅλοι μας θὰ εἴμαστε ἀνυπεράσπιστοι, 
ὑπὸ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν παρακολούθηση 
τοῦ κράτους, τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, 
τὸν χρηματοπιστωτικὸ τομέα καὶ τοὺς 
συλλογεῖς προσωπικῶν δεδομένων ἀπὸ 
τὸν κλάδο τῆς πληροφορικῆς».

Στὴ συνέχεια ἡ Huffi  ngton Post Greece 
παραθέτει συνέντευξη τοῦ κ. Νόρμπερτ 
Χέρινγκ (Norbert Haring), ἀρθρογράφου 

στὴ μεγαλύτερη οἰκονομικὴ ἐφημερίδα 
τῆς Γερμανίας, τὴ Handelsblatt. Ὁ κ. Χέ-
ρινγκ ἔχει γράψει πρόσφατα τὸ βιβλίο 
«Ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν καὶ οἱ συνέ-
πειές της. Ὁδεύοντας πρὸς τὸν ὁλοκλη-
ρωτικὸ ἔλεγχο», ποὺ κυκλοφορεῖ καὶ στὰ 
Ἑλληνικά.

Τὸ σύνηθες ἐπιχείρημα ὅτι μὲ τὴν κα-
τάργηση πληρωμῆς μὲ μετρητὰ θὰ πατα-
χθεῖ ἡ φοροδιαφυγὴ «εἶναι παρατραβη-
γμένο καὶ παράλογο». «Παραβλέπεται 
τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ μεγάλες πολυεθνικὲς 
“ἐξοικονομοῦν” δισεκατομμύρια σὲ φό-
ρους νόμιμα, ἡμινόμιμα ἢ ἐντελῶς πα-
ράνομα μέσω τῆς μεταφορᾶς ἠλεκτρονι-
κοῦ χρήματος. Οἱ ἐφοριακοὶ τῆς δίωξης 
οἰκονομικοῦ ἐγκλήματος ποὺ ἐρευνοῦν 
τέτοιου εἴδους πρακτικὲς κατηγοροῦνται 
ὡς τρελοὶ καὶ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὶς 
ὑπηρεσίες τους», λέει ὁ κ. Χέρινγκ. Καὶ 
φέρνει ὡς παράδειγμα τὸ περιστατικὸ 
ἑνὸς τέτοιου ὑπαλλήλου ποὺ κατηγόρη-
σε μία τράπεζα γιὰ φοροδιαφυγὴ καὶ τὸν 
ἔκλεισαν σὲ ψυχιατρεῖο.

Αὐτὸς εἶναι ὁ ἐφιαλτικὸς κόσμος, στὸν 
ὁποῖο ὁδηγούμαστε μὲ τὴ σχεδιαζόμενη 
κατάργηση τῶν μετρητῶν καὶ τὸν ἐξ -
αναγ κασμὸ διενέργειας τῶν συναλλα-
γῶν μὲ ἠλεκτρονικὸ χρῆμα, ποὺ τόσο πι-
εστικὰ ἐπιβάλλει ἡ Κυβέρνηση τῆς χώ-
ρας μας τελευταῖα.

Κι αὐτὸ σημαίνει ὅτι οὐσιαστικὰ ἄρχισε 
παγκόσμιος πόλεμος. Ὅλη δὲ αὐτὴ ἡ 
ἱστορία ἴσως προετοιμάζει τὸ ἔδαφος γιὰ 
σύστημα παρόμοιο μὲ αὐτὸ ποὺ τὸ βι-
βλίο τῆς «Ἀποκαλύψεως» περιγράφει 
ὅτι θὰ ἔχει ἐπιβληθεῖ τὸν καιρὸ τῆς φρι-
κτῆς κυριαρχίας τοῦ Ἀντιχρίστου. Κι ὁ δι-
εστραμμένος κόσμος μας βαδίζει ἀδιά-
φορος πρὸς αὐτὸν τὸν ἐφιάλτη, γιὰ νὰ 
πληρώσει ἔτσι ἀκριβὰ τὸ τίμημα τῆς ἀπο-
στασίας του ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγ-
γελίου.



Σ τὶς 4 Ἀπριλίου ἡ Ἁγία μας Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία ἑορτάζει μιὰ σπά-
νια χαρισματικὴ μορφὴ ποὺ ἔζη-

σε στὰ τέλη τοῦ 6ου αἰώνα καὶ ἔδρασε 
στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἱσπανίας πολὺ πρὶν 
ξεσπάσει τὸ φοβερὸ σχίσμα μεταξὺ Ἀ-
νατολῆς καὶ Δύσεως, ποὺ δημιούργησε 
ὁ ἑωσφορισμὸς τοῦ Πάπα.

Πρόκειται γιὰ τὸν ἅγιο Ἰσίδωρο, Ἐπί-
σκοπο Σεβίλλης, ποὺ γεννήθηκε γύρω 
στὸ 560 στὴν Καρθαγένη τῆς Ἱσπανίας. 
Οἱ γονεῖς του ὑπῆρξαν ἄνθρωποι θεο-
σεβεῖς καὶ εἶχαν ρίζες ἀριστοκρατικές. 

Ὅταν ὁ Ἰσίδωρος ἦταν σὲ βρεφικὴ ἡλι-
κία, ἡ παράδοση μᾶς ἀναφέρει πὼς ἡ 
τροφός του τὸν ἄφησε σὲ κάποιο ἀνθι-
σμένο κῆπο. Καὶ ἐκεῖ ἕνα σμῆνος με-
λισσῶν περικύκλωσε τὸ βρέφος ἀφή-
νοντας στὰ χείλη του ἴχνη ἀπὸ ἁγνὸ 
μέλι·  προμηνύοντας ἔτσι τὸ μελλοντικὸ 
ἔκτακτο χάρισμα ποὺ θὰ λάμβανε ἀπὸ 
τὸν Θεό, τῆς μεγάλης εὐφράδειας καὶ 
εὐγλωττίας.

Σὲ μικρὴ ἡλικία ὁ Ἰσίδωρος ἔχασε τὸν 
πατέρα του. Οἱ πρῶτες ἐπιδόσεις στὸ 
Σχολεῖο ἦταν ἀπογοητευτικές. Κάποτε 
μάλιστα δραπέτευσε, γιατὶ δὲν ἄντεχε 
ἄλλο τὸν κόπο τῆς μελέτης. Καὶ ἔφθασε 
σ’ ἕνα πηγάδι γιὰ νὰ ξαποστάσει. Κά-
θισε ἐκεῖ καὶ παρατηροῦσε ἐπίμονα τὸ 
χονδρὸ σκοινὶ τοῦ δοχείου ποὺ ἦταν 
ἀφημένο στὰ πέτρινα χείλη τοῦ πηγα-
διοῦ. Καὶ τί ἔβλεπε; Καθὼς κατέβαινε τὸ  
δοχεῖο στὸ πηγάδι, στὰ σημεῖα ποὺ τὸ 
σκοινὶ ἐρχόταν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν πέτρα, 

τὴν ἔτριβε καὶ τὴν εἶχε αὐλακώσει. Πόσα 
χρόνια ἄραγε νὰ γινόταν αὐτὴ ἡ τριβή;... 
Τότε κατάλαβε πὼς κάθε τριβή, δηλαδὴ 
ὁ συνεχὴς καὶ ὑπομονητικὸς κόπος, δη-
μιουργεῖ ἐκπλήξεις, κάνει θαύματα.

Καὶ ἐπέστρεψε πίσω στὰ θρανία μὲ 
μιὰ πρωτοφανὴ ὄρεξη γιὰ μελέτη. Ξα-
φνικὰ οἱ ἐπιδόσεις του ἀνέβηκαν. Ἀρί-
στευε σὲ ὅλα. Μὲ τὴν ἐπιμέλειά του 
καὶ τὴν προσευχή του προέκοψε τόσο 
πολὺ στὴ γνώση, ὥστε ἔγινε ὁ σοφότε-
ρος ἄνδρας τῆς ἐποχῆς του.

Εἶναι δίκαιο ὅμως νὰ ἀναφέρουμε ὅτι 
πολύτιμος συμπαραστάτης στὴν κατὰ 
Θεὸν καὶ κατὰ κόσμον μόρφωση τοῦ 
Ἰσιδώρου στάθηκε ὁ μεγαλύτερος κατὰ 
σάρκα ἀδελφός του, ὁ Λέανδρος, ὁ ὁ-
ποῖος διετέλεσε ἀργότερα καὶ Ἐπίσκο-
πος Σεβίλλης.

Σὲ ὥριμη πλέον ἡλικία ὁ Ἰσίδωρος 
καὶ μὲ ὁλοκληρωμένες σπουδὲς στὴ 
Φιλοσοφία, στὴ Θεολογία ἀλλὰ καὶ 
σὲ κάθε γνωστὴ ἐπιστήμη τῆς ἐποχῆς 
του, ἔρχεται νὰ βοηθήσει στὸ ἔργο τῆς 
Ἐκκλησίας. Στέκεται δίπλα στὸν ἀδελ-
φό του, τὸν ἱεράρχη Λέανδρο. Τὸν βο-
ηθεῖ στὸ ποιμαντικὸ καὶ ἱεραποστολι-
κό του ἔργο. Μὲ τὴν εὐγλωττία του καὶ 
τὸν ἁγιοπνευματικό του λόγο κατορ-
θώνει νὰ μεταστρέψει στὴν Ὀρθοδοξία 
τοὺς ἀρειανόφρονες Βησιγότθους. Μὲ 
δυνατὴ παρρησία καὶ σθένος ἀντιστέ-
κεται στὸν αἱρετικὸ βασιλέα τους, τὸν 
Λέβεγκιλντ. Τότε ἦταν ποὺ διώχθηκε ὁ 
ἐπίσκοπος Λέανδρος καὶ ἐξορίστηκε 

Ὁ ἅγιος Ἰσίδωρος, Ἐπίσκοπος Σεβίλλης (Α΄)

4 Ἀπριλίου 

Ἀπὸ τοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας



βίαια ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία.
Ὁ Ἰσίδωρος παραμένει στὴ Σεβίλλη. 

Συνεχίζει νὰ μάχεται ἐδῶ πιὸ δυναμικὰ 
τώρα στὶς ἐπάλξεις τῆς Ὀρθοδοξίας. Μὲ 
πύρινες ὁμιλίες διαφωτίζει τὸν πιστὸ 
λαὸ γιὰ τὰ ἀληθὴ δόγματα καὶ τὸ ὀρθὸ 
ἦθος τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
καὶ δίνει ἀγῶνες μὲ ἀπαράμιλλη θυσι-
αστικὴ προσφορὰ γιὰ τὰ συμφέροντα 
τῆς τοπικῆς Ἱσπανικῆς Ἐκκλησίας.

Ὅταν ἀργότερα ἀνέβηκε στὸ βασιλι-
κὸ θρόνο ὡς διάδοχος τοῦ Λέβεγκιλντ, 
ὁ γιός του Ρεκαρέντ, ποὺ ἦταν βαθιὰ 
Ὀρθόδοξος, ἦρθε ξανὰ ἡ εἰρήνη στὴν 
ταραγμένη Ἐκκλησία.

Καὶ ὅταν πέθανε ὁ ἐπίσκοπος Λέαν-
δρος, τὸ 600 μ.Χ, ὅλος ὁ κλῆρος καὶ ὁ 
λαὸς μὲ μιὰ φωνὴ ζήτησε νέο ἐπίσκοπό 
του τὸν Ἰσίδωρο. Ὁ ἴδιος ὅμως αἰσθα-
νόμενος τὸν ἑαυτό του ἀνεπαρκὴ γιὰ 
τὴν ὑψηλὴ αὐτὴ ἐκκλησιαστικὴ διακο-
νία ἀρνήθηκε. Τελικὰ ὅμως ὑπέκυψε 
στὶς πιέσεις τοῦ πιστοῦ λαοῦ δεχόμενος 
τὴ φωνή τοῦ λαοῦ ὡς φωνὴ Θεοῦ.

Κατὰ τὰ 40 χρόνια τῆς Ἀρχιερατείας 
του ὁ Ἰσίδωρος ὑπῆρξε ὑποδειγματικὸς 
καὶ ἄξιος Ἱεράρχης. Ὑπηρέτησε τὴν Ἐκ-
κλησία τοῦ Χριστοῦ μὲ αἴσθημα βα-
θιᾶς εὐθύνης τῆς ἱερῆς ἀποστολῆς του. 
Μὲ ἀπέραντη στοργὴ ἀγκάλιαζε ὅλους 

τοὺς ἀδικημένους καὶ καταπονουμέ-
νους. Ὑπῆρξε τὸ ἀσφαλὲς καταφύγιο 
τῶν πτωχῶν καὶ τῶν ἐγκαταλειμμένων. 
Ὅλοι κοντά του ἔνιωθαν πανευτυχεῖς, 
γιατὶ τοὺς μετέδιδε τὴ θεία ἀγάπη μὲ 
ἀνιδιοτέλεια.

Φρόντιζε νὰ νουθετεῖ καὶ νὰ κατηχεῖ τὸ 
ποίμνιό του μὲ λόγους πειστικούς. Πλή-
θη λαοῦ ἔτρεχαν νὰ φωτισθοῦν καὶ νὰ 
στηριχθοῦν ἀπὸ τὴ θεία του διδασκα-
λία. Λέγεται πὼς ξεπέρασε στὴ σοφία 
καὶ στὴ δύναμη τοῦ λόγου καὶ αὐτὸ τὸν 
Σολομώντα. Ὁ Κύριος εἶχε χαρίσει στὸν 
ταπεινό Του δοῦλο Ἰσίδωρο καὶ τὸ χά-
ρισμα τῆς θαυματουργίας. Τὰ θαύματά 
του ἐπιβεβαίωναν τὴν ἀκεραιότητα τοῦ 
ἤθους του καὶ τῆς διδασκαλίας του. Στὴ 
Β΄ Σύνοδο τῆς Σεβίλλης, ποὺ ἔγινε τὸ 
619, ὁ Ἰσίδωρος ὡς Πρόεδρος κατετρό-
πωσε μὲ δυνατὰ θεολογικὰ ἐπιχειρήμα-
τα ἕναν αἱρετικὸ ὀπαδὸ τοῦ Μονοφυσί-
τη Σεβήρου. Στὴ Σύνοδο αὐτὴ ὁ ἴδιος 
Ἱεράρχης θεράπευσε καὶ ἕνα δυστυχι-
σμένο τυφλό. Τὸν ἄγγιξε ἁπλῶς μὲ τὸ 
χέρι του καὶ ὁ τυφλὸς εἶδε. Ὅλοι δόξα-
σαν τὸν Θεὸ γιὰ τὴ δύναμη ποὺ χαρίζει 
στοὺς ἁγίους Του δούλους.

Θὰ συνεχίσουμε ὅμως στὸ ἑπόμενο 
ἄρθρο μας γιὰ τὸ θεοφιλὲς ἔργο τοῦ ἁγί-
ου Ἰσιδώρου καὶ τὸ ὁσιακὸ τέλος του. 

www.osotir.gr/shop

Στὸν ἀσίγαστο πόθο τοῦ ἀνθρώπου νὰ πετύχει τὴν αἰώνια καταξίω-
ση τοῦ προσώπου του, στὴ βαθιὰ καὶ ἐπίμονη ἔφεσή του – συν ειδητὴ 
ἢ μή – νὰ συναντήσει καὶ νὰ διαλεχθεῖ μὲ τὸν Θεό του, ἔρχεται ὁ ἄπει-
ρος καὶ τρισάγιος Κύριος τοῦ παντὸς καὶ συναντᾶ ὁ Ἴδιος τὸ πλάσμα 
τῆς ἀγάπης Του σὲ μιὰ ἄρρηκτη καὶ ἄρρητη κοινωνία καὶ ἕνωση μαζί 
του μέσα ἀπὸ τὴν κοινὴ ἀπόλαυση ἑνὸς εὐφρόσυνου δείπνου· τοῦ 
Μυστικοῦ Δείπνου τῆς θείας Εὐχαριστίας.

Εὐλαβικὲς προσεγγίσεις στὸ ὑπερφυὲς αὐτὸ μυστήριο τῆς κοινωνί-
ας Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου ἐπιχειροῦνται στὸ νέο αὐτὸ βιβλίο τῶν ἐκδό-
σεών μας. Σελίδες 273. Τιμᾶται 7 �.

Τὸ μυστήριο
τῆς κοινωνίας τοῦ Θεοῦ

Ἀρχιμ. Ἀστερίου Σ. Χατζηνικολάου

Ἔκδοση τρίτηἜκδοση τρίτη
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ἀνέβησαν αἱ φυλαί, φυλαὶ Κυρίου, μαρ-
τύριον τῷ Ἰσραὴλ τοῦ ἐξομολογήσασθαι 
τῷ ὀνόματι Κυρίου» (στίχ. 4): Ἡ ἀνάβα-
ση στὴν Ἱερουσαλὴμ εἶναι πολὺ ποθητή, 
διότι ἐκεῖ ἀνεβαίνουν οἱ φυλὲς ποὺ ἀνή-
κουν στὸ λαὸ τοῦ Κυρίου. Ἀνεβαίνουν 
γιὰ νὰ ὑμνήσουν τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, 
ὅπως ὁρίζει ὁ Μωσαϊκὸς Νόμος γιὰ τὶς 
μεγάλες γιορτές. Ἡ Ἱερουσαλὴμ ἦταν τὸ 
ἐθνικὸ καὶ θρησκευτικὸ κέντρο τοῦ ἰου-
δαϊκοῦ λαοῦ. Οἱ Ἰσραηλίτες ἔπρεπε νὰ 
μεταβαίνουν τρεῖς φορὲς τὸ ἔτος στὴν 
Ἱερουσαλὴμ γιὰ νὰ προσκυνοῦν. Δη-
λαδὴ τὸ Πάσχα, τὴν Πεντηκοστὴ καὶ 
κατὰ τὴ γιορτὴ τῆς Σκηνοπηγίας (βλ. 
Ἐξ. κγ΄ [23] 17· λδ΄ [34] 23, Δευτ. ις΄ [16] 
16). Ἐκεῖ συγκεντρώνονταν ὅλοι γιὰ 
νὰ εὐχαριστήσουν, νὰ λατρεύσουν, νὰ 
προσευχηθοῦν καὶ νὰ προσφέρουν θυ-
σίες στὸν Κύριο.

Μὲ αὐτὲς τὶς ἱερὲς ἀποδημίες στολι-
ζόταν πράγματι ἡ Πόλη, σημειώνει ἡ 
χρυσὴ γλώσσα. Ὄχι τόσο μὲ τὸ μέγε-
θος καὶ τὰ οἰκοδομήματα, ὅσο μὲ τὸ νὰ 
συγκεντρώνονται ἐκεῖ ὅλοι, εἴτε γινό-
ταν κάποια συνέλευση εἴτε συνάθροι-
ση τοῦ λαοῦ (...). Ἐπειδὴ λοιπὸν ἐκεῖ 
ἦταν ὁ Ναός, ὁλόκληρη δὲ ἡ ἱεροτε-
λεστία ἐκεῖ γινόταν καὶ ἐκεῖ ἦσαν οἱ ἱε-
ρεῖς, οἱ λευΐτες, τὸ ἀνάκτορο, τὰ Ἅγια 
τῶν Ἁγίων, τὰ προπύλαια, οἱ θυσίες, ὁ 
βωμός, οἱ γιορτές, οἱ πανηγύρεις, οἱ 

ἀνέβησαν αἱ φυλαί, φυλαὶ Κυρίου, μαρ-
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ζόταν πράγματι ἡ Πόλη, σημειώνει ἡ 
χρυσὴ γλώσσα. Ὄχι τόσο μὲ τὸ μέγε-
θος καὶ τὰ οἰκοδομήματα, ὅσο μὲ τὸ νὰ 
συγκεντρώνονται ἐκεῖ ὅλοι, εἴτε γινό-
ταν κάποια συνέλευση εἴτε συνάθροι-
ση τοῦ λαοῦ (...). Ἐπειδὴ λοιπὸν ἐκεῖ 
ἦταν ὁ Ναός, ὁλόκληρη δὲ ἡ ἱεροτε-
λεστία ἐκεῖ γινόταν καὶ ἐκεῖ ἦσαν οἱ ἱε-
ρεῖς, οἱ λευΐτες, τὸ ἀνάκτορο, τὰ Ἅγια 
τῶν Ἁγίων, τὰ προπύλαια, οἱ θυσίες, ὁ 
βωμός, οἱ γιορτές, οἱ πανηγύρεις, οἱ 

Ο ἱ προσκυνητὲς ποὺ ἔφθασαν 
μετὰ ἀπὸ μακρὰ καὶ κουραστι-
κὴ ὁδοιπορία στὴν Ἱερουσαλὴμ 

δὲν ἐκφράζουν μόνο τὸν ἐνθουσιασμό 
τους. Ἀφήνουν νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ στόμα 
τους καὶ τριπλὸς ἔπαινος γιὰ τὴν προσ-
φιλή τους πόλη. Νά ὁ πρῶτος. Ἀναφω-
νοῦν: «Ἱερουσαλὴμ οἰκοδομουμένη ὡς 
πόλις, ἧς ἡ μετοχὴ αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ» 
(Ψαλ. ρκα΄ [121] 3). Ἡ Ἱερουσαλὴμ δὲν 
εἶναι μικρὴ καὶ ἄσημη πόλη. Ὡς πόλη 
ἔχει κτισθεῖ μεγάλη, λαμπρὴ καὶ πυ-
κνοκατοικημένη. Δὲν μοιάζει μὲ ἀραι-
οκατοικημένα χωριὰ καὶ μὲ τὶς ἄλλες 
πόλεις. Διότι ὅλα τὰ οἰκοδομήματά της 
βρίσκονται σὲ ἀδιάσπαστη συνέχεια, 
τὸ ἕνα δίπλα στὸ ἄλλο. Εἶναι ὄμορφη 
πόλη, ὄχι μόνο λόγῳ τῆς θέσεώς της, 
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ οἰκοδομήματά της. Εἶναι 
πόλη συμ παγής. Ἀναφέρει, γράφει ὁ 
ἱερὸς Χρυσόστομος, τὶς καλῶς καταρ-
τισμένες οἰκοδομές της, τὴν ἀσφάλεια 
καὶ τὴν πυκνότητα καὶ ὅτι δὲν εἶχε τί-
ποτε ἔρημο, ἀλλὰ ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα 
ἦταν πυκνοκατοικημένη, ὁλοκληρωμέ-
νη, συγκροτημένη, συνεχόμενη1. Ἡ Ἱε-
ρουσαλὴμ ἦταν τύπος τῆς Ἐκκλησίας 
τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία εἶναι ἑνωμένη, 
συνδεδεμένη μὲ ἁγία ἀγάπη καὶ τὴν ἐν 
Χριστῷ κοινωνία, ὡς μία συν εχόμενη 
πόλη!

Νά καὶ ὁ δεύτερος ἔπαινος: «Ἐκεῖ γὰρ 

9. Ἡ παμπόθητη Πόλη
Ψαλμὸς ΡΚΑ΄ (121), στίχ. 3-5
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προσ ευχές, οἱ ἀκροάσεις καὶ μὲ λίγα 
λόγια ἐκεῖ εἶχε συγκροτηθεῖ τὸ σχῆμα 
τῆς πολιτείας, ἔπρεπε οἱ φυλὲς τοῦ 
Ἰσραὴλ ἐκεῖ νὰ συγκεντρώνονται (...). 
Ἐκεῖ ἀναγινωσκόταν ὁ Νόμος (...), ἐκεῖ 
συνδέονταν σφιχτὰ μὲ τὴν ἀγάπη (...). 
Ἀπὸ τὸ ὅτι βρίσκονταν ὅλοι μαζὶ στὴν 
Πόλη ὁ σεβασμὸς γινόταν μεγαλύτε-
ρος, ἡ εὐλάβεια ἀνεπτυγμένη καὶ ἀνα-
ρίθμητα ἄλλα καλὰ γίνονταν2.

Ἀκολουθεῖ καὶ τρίτος ἔπαινος γιὰ τὴν 
Ἱερουσαλήμ, ὁ ὁποῖος λέει: Ἡ ἀνάβα-
ση στὴν Ἱερουσαλὴμ εἶναι ποθητή, δι-
ότι «ἐκεῖ ἐκάθισαν θρόνοι εἰς κρίσιν, 
θρόνοι ἐπὶ οἶκον Δαυίδ» (στίχ. 5)· δι-
ότι ἐκεῖ στήθηκαν δικαστικοὶ θρόνοι, 
ἀπ’ ὅπου οἱ ἀρχηγοὶ τοῦ ἔθνους δια-
κηρύσσουν τὶς ἀποφάσεις τους. Εἶναι 
θρόνοι γιὰ τοὺς διαδόχους τῆς δυνα-
στείας τοῦ Δαβίδ. Ἡ Ἱερουσαλὴμ ἦταν 
τὸ πολιτικὸ καὶ θρησκευ τικὸ κέντρο τῆς 
χώρας. Ἐκεῖ ἦταν τὸ ἀνώτατο δικαστή-
ριο. Ἐκεῖ ὁ θρόνος τοῦ βασιλιᾶ καὶ τῆς 
οἰκογενείας του. Ὅσες ὑποθέσεις δὲν 
μποροῦσαν νὰ ἐκδικασθοῦν ἀπὸ τοὺς 
κατὰ τόπους Κριτές, ἀναφέρονταν 
στὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐκεῖ κρίνονταν 
καὶ δινόταν ἡ λύση.

Ἡ διπλὴ ἐξουσία, αὐτὴ τῶν ἱερέων 
καὶ τῶν βασιλέων, ἐκεῖ εἶχε τὴν ἕνωσή 
της, γράφει ὁ Χρυσόστομος, σὰν νὰ 
στολίζεται μὲ αὐτὰ ἡ Πόλη μὲ κάποιο 
διπλὸ στεφάνι καὶ στέμμα. Ἐκεῖ ἦσαν 
οἱ δικαστὲς στοὺς ὁποίους ἀναφέρον-
ταν ὅσα ξεπερνοῦσαν τὴν ἁρμοδιότη-
τα τῶν πολλῶν. Διότι ἂν στὶς ἄλλες 
πό  λεις λαμβανόταν μιὰ ἀπόφαση γιὰ 
τὴν ὁποία ὑπῆρχε κάποια ἀμφιβολία, 
ὅπως συμβαίνει στὶς ἐφέσεις, ἀνέφε-
ραν τὴν ἀπόφαση ἐκείνη στὴν «ἀνά-
κρισιν» τῶν δικαστῶν στὰ Ἱεροσόλυμα 
καὶ ἀπὸ ἐκεῖ δινόταν ἡ ὁριστικὴ λύση3.

Ἐὰν ὅμως ἡ ἀγάπη καὶ ὁ ζῆλος τῶν 

τότε Ἰσραηλιτῶν ἦταν τόσο θερμὸς καὶ 
μεγάλος, πόσος πρέπει νὰ εἶναι ὁ ζῆλος 
καὶ ἡ ἀγάπη ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν, οἱ 
ὁποῖοι εἴμαστε πολίτες τῆς νέας, τῆς 
ἄνω, τῆς αἰωνίου Ἱερουσαλήμ; Τῆς Ἱε-
ρουσαλὴμ ποὺ δὲν τὴν ἔκτισαν χέρια 
ἀνθρώπινα, ἀλλὰ τῆς ὁποίας «τεχνίτης 
καὶ δημιουργὸς (εἶναι) ὁ Θεός»; (Ἑβρ. 
ια΄ [11] 10). Ἡ δική μας Ἱερουσαλήμ, ἡ 
οὐράνια, ἔχει θεμέλια ἀμετακίνητα, διότι 
στηρίζεται στὴν παντοδυναμία τοῦ Θε-
οῦ, ἀλλὰ καὶ στὴν ἄπειρη ἀξιομισθία τοῦ 
Κυρίου μας, ὅπως ἐπίσης καὶ στὶς ἐπαγ-
γελίες τῆς αἰώνιας Διαθήκης, τῆς ὁποί-
ας μεσίτης ὑπῆρξε ὁ Κύριος, ἀλλὰ καὶ 
στὴν ἁγνότητα καὶ τελειότητα τῶν κα-
τοίκων της, οἱ ὁποῖοι «ὡς λίθοι ζῶντες»,  
σὰν ζωντανοὶ λίθοι ἔχουν οἰκοδομηθεῖ 
ἐπάνω στὸ μόνο ἀκρογωνιαῖο λίθο, τὸν 
Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτῆς τῆς Πόλεως 
εἴμαστε πολίτες. Τῆς Πόλεως, τῆς ὁποί-
ας τὸ σχέδιο συνέλαβε πρὸ τῶν αἰώνων 
ὁ Θεός. Ὁ Ὁποῖος ταυτόχρονα προπα-
ρασκεύασε καὶ ἄνοιξε τὸν δρόμο ποὺ 
ὁδηγεῖ σ’ αὐτήν. Ὁ Ἴδιος δὲ προετοιμά-
ζει διὰ μέσου τῶν αἰώνων τοὺς πολίτες 
τῆς ἔνδοξης καὶ αἰώνιας αὐτῆς Πόλεως. 
Τῆς ὁποίας τὸ ἀπερίγραπτο μεγαλεῖο 
καὶ τὴ λαμπρότητα περιγράφει μὲ ὑπέρ-
οχες εἰκόνες ὁ μαθητὴς τῆς ἀγάπης, ὁ 
ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, στὸ 21ο 
κεφάλαιο τοῦ θεόπνευστου βιβλίου τῆς 
Ἀποκαλύψεως.

Εἴθε αὐτῆς τῆς Πόλεως νὰ ἀξιωθοῦμε 
ὅλοι νὰ γίνουμε πολίτες μὲ τὴ Χάρι, τὸ 
ἔλεος καὶ τὴ βοήθεια τοῦ κτήτορός της, 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

1. ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς Ψαλ. ρκα΄ 
[121], PG 55, 348. 

2. ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ὅ.π., PG 55, 
348-349. 

3. ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ὅ.π., PG 55, 349.
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Ποιὸς εἶναι ὁ Νῶε, εἶναι γνωστό. 
Ἀξιοπρόσεκτο εἶναι ὅτι καὶ ἡ Ἁγία 
Γραφὴ διακηρύσσει τὸ μεγαλεῖο 

τοῦ ἀνδρὸς μὲ τὰ λόγια:
«...Νῶε ἄνθρωπος δίκαιος, τέλειος ὢν 

ἐν τῇ γενεᾷ αὐτοῦ· τῷ Θεῷ εὐηρέστη-
σε Νῶε» (Γεν. θ΄ 9). Ὁ Νῶε ἦταν δίκαιος 
ἄνθρωπος, ἀποδείχθηκε τέλειος στὴν 
ἐποχή του. Εὐαρέστησε στὸ Θεὸ ὁ Νῶε.

Ὅμως δὲν ἔπαυσε νὰ εἶναι ἄνθρω-
πος, καὶ ἄνθρωπος σημαίνει καὶ ἀδυνα-
μία. Καὶ αὐτὸς ὁ κολοσσὸς τῆς πίστεως 
καὶ τῆς ἀρετῆς, παρουσίασε ἀδυναμία, 
τὴν ὁποία δὲν ἀποσιωπᾶ ἡ Ἁγία Γραφή, 
διότι δὲν κρύβει τὶς ἀδυναμίες τῶν δι-
καίων ἀνθρώπων, ἀφοῦ μποροῦμε νὰ 
διδασκόμαστε καὶ ἀπὸ αὐτές. Τί ἔγινε 
δηλαδή;

«Καὶ ἤρξατο Νῶε, ἄνθρωπος γεωργὸς 
τῆς γῆς καὶ ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ 
ἔπιεν ἐκ τοῦ οἴνου καὶ ἐμεθύσθη καὶ 
ἐγυμνώθη ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ» (Γεν. θ΄ 
20-21). Ὁ Νῶε μετὰ τὸν Κατακλυσμὸ 

ὡς γεωργὸς τῆς γῆς φύτεψε ἀμπέλι, 
ἔφτιαξε κρασί, ἤπιε καὶ μέθυσε.

Δίκαιος, ἅγιος, ἐκλεκτὸς τοῦ Θεοῦ 
καὶ νὰ μεθύσει! Καὶ μάλιστα, ἀπὸ τοὺς 
ἐκλεκτοὺς ἐκλεκτὸς ὁ Νῶε!

«Ἐκεῖνος, ποὺ ἔδειξεν ἕως τότε τόσην 
ἐγκράτειαν, πίστιν καὶ ἀφοσίωσιν εἰς 
τὸν Θεόν· ἐκεῖνος ποὺ ἔλαβε τὴν εὐλο-
γίαν νὰ εἶναι κύριος τῆς ὁρατῆς δημι-
ουργίας, δὲν κυβερνᾷ τὸν ἑαυτόν του! 
Ἐπάνω εἰς τὴν μέθην, εἰς τὴν ὁποίαν 
παρεσύρθη ὄχι ἀπὸ ἀκράτειαν, ἀλλὰ 
ἀπὸ ἄγνοιαν (διότι ὑπάρχει ἡ ἄποψις 
ὅτι δὲν ἦταν γνωστὴ στὸν Νῶε ἡ μεθυ-
στικὴ δύναμις τῆς ἀμπέλου) «ἐγυμνώ-
θη». «Ἐγυμνώθη» ὅμως «ἐν τῷ οἴκῳ 
αὐ   τοῦ» καὶ ὄχι ἔξω.

Ὁ δίκαιος Νῶε, ὁ κήρυξ τῆς δικαιο-
σύνης, ὁ πιστὸς δοῦλος τοῦ Θεοῦ με-
θυσμένος καὶ γυμνός! (Ναί, ἡ γυμνό-
της χαρακτηρίζει μία κατάστασι ἐκτὸς 
λογικῆς). Ἀλλά, αὐτὸς εἶναι πάντοτε ὁ 
ἄνθρωπος. Μὲ τὶς ἰδικές του δυνάμεις 
εἶναι μία ἀδυναμία. Μόνον σφάλματα, 
πτώσεις καὶ ἁμαρτίες ἔχει νὰ παρουσι-
άσῃ» (Παλ. Διαθήκη, ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ», 
τόμ. 1ος, σελ. 78).

Ἀλλὰ τὰ λάθη καὶ οἱ ἁμαρτίες καὶ μέσα 
στὸ σπίτι καὶ στὴν ἐρημιὰ καὶ στὸ σκο-
τάδι, ὅπου κι ἂν γίνονται, ἔχουν θεατές. 
Ὁπωσδήποτε τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἀόρατο 
κόσμο. Ἀλλὰ καὶ ἀνθρώπους. Ἔτσι καὶ 
ἐδῶ:

«Καὶ εἶδε Χὰμ ὁ πατὴρ Χαναὰν τὴν γύ-
μνωσιν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐξελθὼν 
ἀνήγγειλε τοῖς δυσὶν ἀδελφοῖς αὐτοῦ 

Σὲ καιροὺς 
κατακλυσμοῦ



ἔξω» (Γεν. θ΄ 22). Ὁ γιὸς τοῦ Νῶε, ὁ Χάμ, 
ὁ πατέρας τοῦ Χαναάν, εἶδε τὴν γύμνω-
ση τοῦ πατέρα του, βγῆκε ἔξω ἀπὸ τὸ 
σπίτι καὶ τὸ ἀνακοίνωσε ἀδιάντροπα 
στοὺς ἀδελφούς του. Τὸ ἄκουσαν ὄχι 
μόνο οἱ ἄνδρες ἀλλὰ καὶ οἱ γυναῖκες.

Οἱ δύο ἄλλοι ὅμως γιοὶ τοῦ Νῶε συμ-
περιφέρθηκαν ἐντελῶς διαφορετικὰ ἀ-
πὸ τὸν Χάμ. Ἔδειξαν πολὺ σεβασμό, 
σεμνότητα καὶ αἰδημοσύνη.

«Καὶ λαβόντες Σὴμ καὶ Ἰάφεθ τὸ ἱμάτι-
ον ἐπέθεντο ἐπὶ τὰ δύο νῶτα αὐτῶν καὶ 
ἐπορεύθησαν ὀπισθοφανῶς καὶ συν-
εκάλυψαν τὴν γύμνωσιν τοῦ πατρὸς 
αὐτῶν, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῶν ὀπι-
σθοφανῶς, καὶ τὴν γύμνωσιν τοῦ πα-
τρὸς αὐτῶν οὐκ εἶδον» (Γεν. θ΄ 23). Δη-
λαδή: «...ὁ Σὴμ καὶ ὁ Ἰάφεθ, ἀφοῦ ἐ-
πῆραν τὸν χιτῶνα τοῦ πατέρα των, τὸν 
ἅπλωσαν ἐπάνω εἰς τοὺς ὤμους των 
καὶ βαδίζον τες πρὸς τὰ πίσω, ἐπλησία-
σαν τὸν πατέρα των καὶ ἐσκέπασαν τὴν 
γύμνωσίν του· καὶ τὸ πρόσωπόν των τὸ 
εἶχαν στραμμένον πρὸς τὴν ἀντίθετον 
κατεύθυνσιν καὶ ἔτσι αὐτοὶ οἱ δύο δὲν 
εἶδαν καθόλου τὴν γύμνωσιν τοῦ πατέ-
ρα των».

Καὶ ὁ Νῶε, ἀφοῦ συνῆλθε ἀπὸ τὴν 
ἐπίδραση τοῦ οἴνου καὶ ἔμαθε τί συνέ-
βη, καὶ ποιὰ συμπεριφορὰ ἔδειξαν τὰ 
παιδιά του, εἶπε:

«...ἐπικατάρατος Χαναάν· παῖς οἰκέ-
της ἔσται τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ· καὶ εἶπεν· 
εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Σήμ. καὶ 
ἔσται Χαναὰν παῖς οἰκέτης αὐτοῦ. πλα-
τύναι ὁ Θεὸς τῷ Ἰάφεθ καὶ κατοικησάτω 
ἐν τοῖς οἴκοις τοῦ Σὴμ καὶ γενηθήτω Χα-
ναὰν παῖς αὐτοῦ» (Γεν. θ΄ 25-27).

Μὲ τὰ λόγια του προφητεύει ὁ Νῶε. 
Καὶ μοιράζει ἀνάλογα μὲ τὴ διαγωγὴ 
τῶν παιδιῶν του εὐχὲς καὶ κατάρες.

Ἡ κατάρα ἀπευθύνεται στὸν ἀδιάν-
τροπο καὶ ἀσεβὴ Χάμ. Ὅμως δὲν κατο-

νομάζεται αὐτὸς ἀλλὰ ὁ υἱός του Χανα-
άν, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἐπρόκειτο νὰ λάβει 
τὸ ὄνομα ἕνας ὁλόκληρος λαός, οἱ Χα-
ναναῖοι. Προλέγει ὅτι αὐτὸς θὰ δουλεύ-
σει στοὺς ἀδελφούς του. Καὶ πραγμα-
τικά, οἱ Χαναναῖοι ἐπρόκειτο νὰ γίνουν 
δοῦλοι τῶν Ἰσραηλιτῶν.

Εὐλογεῖ τὸν Σὴμ καὶ λέει ὅτι ὁ Χαναὰν 
θὰ εἶναι δοῦλος τοῦ Σήμ, ὅπως καὶ ἔγι-
νε. Διότι οἱ Ἰσραηλίτες, ποὺ ἦλθαν ἀπὸ 
τὴν Αἴγυπτο, εἶναι οἱ Σημίτες, καὶ κυρι-
άρχησαν ἐπὶ τῶν Χαναναίων.

Εὐλογεῖ καὶ τὸν Ἰάφεθ πιὸ πολύ. Εὔχε-
ται νὰ πληθύνει καὶ νὰ αὐξήσει ὁ Θεὸς 
τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰάφεθ καὶ οἱ ἀπό-
γονοί του νὰ κατοικήσουν στὶς χῶρες 
τοῦ Σὴμ καὶ νὰ γίνουν ὁ Χαναὰν καὶ οἱ 
ἀπόγονοί του δοῦλοι τους.

Καὶ πραγματικά, ἀπόγονοι τοῦ Ἰάφεθ 
οἱ Ἰαπετοί, ἦταν οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Ρω-
μαῖοι, οἱ ὁποῖοι κατέκτησαν διαδοχικὰ 
τὴν Παλαιστίνη καὶ κατοίκησαν στοὺς 
οἴκους τοῦ Σήμ.

Αὐτὸ ἦταν τὸ πάθημα τοῦ Νῶε. Πάθη-
μα πολὺ διδακτικό. Διότι φανερώνει ὅτι 
ἀκόμη καὶ ἕνας πολὺ ἐνάρετος ἄνθρω-
πος κινδυνεύει νὰ ἐκτραπεῖ. Αὐτὸ ση-
μαίνει ὅτι καὶ ἐμεῖς, ποὺ ὑστεροῦμε πά-
ρα πολὺ στὴν ἀρετὴ ὡς πρὸς τὸν Νῶε, 
ὅλοι κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε σὲ 
κά  ποια στιγμὴ ἀδυναμίας νὰ πέσουμε, 
νὰ παρασυρθοῦμε στὸ κακό.

Γι’ αὐτὸ εἶναι ἀναγκαῖο νὰ προσέχου-
με. Μὴν ξεθαρρεύουμε, μὴν πειραμα-
τιζόμαστε μὲ τὴν ἁμαρτία. Μιὰ στιγμὴ 
συμβιβασμοῦ μπορεῖ νὰ μᾶς καταστρέ-
ψει αἰώνια. Μάλιστα σὲ τέτοιους κατα-
κλυσμιαίους καιροὺς ποὺ ζοῦμε.

Νὰ προσέχουμε, νὰ προσευχόμαστε, 
νὰ ἀγωνιζόμαστε.

Γιὰ νὰ μείνουμε ὄρθιοι καὶ νὰ πορευό-
μαστε ἀσυμβίβαστοι μὲ κάθε κακὸ πρὸς 
τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
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Π λησίαζαν μεσάνυχτα καὶ ἡ συζή-
τηση δὲν ἔλεγε νὰ τελειώσει.

–Σοῦ τὸ εἶπα τόσες φορές, κα-
τάλαβέ το! Δὲν τὴν θέλω τὴ μάνα σου 
ἀνάμεσά μας, ἔχω γίνει ρεζίλι στοὺς 
συν αδέλφους! Κανεὶς στὴν Ὑπηρεσία 
μας δὲν ἔχει τὴν πεθερά του στὸ σπίτι 
του. Κι ἔχουν τὴν ἡσυχία τους.

–Καὶ θὰ ρυθμίζουν οἱ ἄλλοι τὴν οἰκο-
γενειακή μας ζωή; Σὲ ποιὸν θὰ ἐμπι-
στευθοῦμε τὰ δυὸ ἀγγελούδια ποὺ μᾶς 
χάρισε ὁ Θεός; Σὲ ξένα χέρια; Καὶ τί 
ἄνθρωποι θὰ εἶναι αὐτοί; Θὰ λείπουμε 
καὶ οἱ δυό μας στὶς δουλειές μας καὶ θὰ 
ἡσυχάζουμε ἀφήνοντας τὰ παιδάκια 
μας σὲ ξένους; Ἐμένα τουλάχιστον θὰ 
μὲ τρῶνε φίδια μέσα μου. Θυμᾶσαι μὲ 
τί κόπο καὶ πόνο μᾶς τὰ χάρισε ὁ Θεός! 

–Θυμᾶμαι, ἀλλὰ πεθερὰ δὲν θέλω 
στὸ σπίτι. Τὸ εἶπα καὶ τὸ ἐπαναλαμβά-
νω!

–Ἐπαναλαμβάνω κι ἐγὼ ὅτι τὴ μάνα 
μου τὴν χρειάζομαι γιὰ τὰ παιδάκια μου.

–Διάλεξε τότε ἢ τὴ μάνα σου ἢ ἐμένα!
–Μὴν τραβᾶς τὸ σχοινὶ στὰ ἄκρα, ἄν-

 τρα μου! Μποροῦν νὰ βρεθοῦν κι ἄλ-
λες ἐναλλακτικές, συμβιβαστικὲς λύ-
σεις. Ἂς κοιμηθοῦμε τώρα, γιὰ νὰ ἠρε-
μήσουμε. Τὸ διαζύγιο πάντως, νὰ ξέ-
ρεις, θὰ εἶναι εἰς βάρος σου. Καληνύ-
χτα! 

Τὸ πρωὶ πῆραν τὸ πρωινό τους σχε-
δὸν ἀμίλητοι καὶ ἡ Ἀνθούλα, ἀφοῦ φί-
λησε τὰ παιδάκια της καὶ ἔδωσε μερι-
κὲς ὁδηγίες στὴ μάνα της, ἔφυγε γιὰ τὴ 
δουλειά της. Τὸ ἴδιο ἔκανε κι ὁ ἄντρας 
της, ὁ Στέφανος.

Ὅλη ἐκείνη τὴν ἑβδομάδα ἦταν κακό-
κεφοι. Ἐπέστρεφαν κουρασμένοι ἀπὸ 
τὴν Ὑπηρεσία, ὅπου ἐργάζονταν σὲ 
δια φορετικὸ κλάδο. Ἔτρωγαν σχεδὸν 
ἀμίλητοι καὶ κοιμόντουσαν νωρίς. Δὲν 
εἶχαν διάθεση οὔτε γιὰ Τηλεόραση, ὅ-
πως ἄλλοτε.

Ἡ γιαγιὰ Ἑλένη τοὺς ἔβλεπε στὴν κα-
τάσταση αὐτὴ καὶ τοὺς λυπόταν. Μὴν 

«Δὲν θέλω τὴ μάνα 
σου ἀνάμεσά μας!»

αληθινη ιστορία



ἀντέχοντας πολὺ νὰ τοὺς βλέπει ἔτσι 
καὶ συμπονώντας τους ψυχικὰ ρώτησε 
ἕνα βράδυ τὴν κόρη της μὲ τρόπο νὰ 
μάθει τὴν αἰτία τῆς ξαφνικῆς ἀλλαγῆς 
τῆς συμπεριφορᾶς τους:

–Μήπως φταίω ἐγώ, κόρη μου, σὲ 
κάτι; Μήπως σᾶς λύπησα; Θέλετε νὰ 
φύγω καὶ νὰ πάω στὸ χωριό μας, καὶ 
δὲν μοῦ τὸ λέτε; Τώρα κιόλας φεύγω!

–Ὄχι, μανούλα μου χρυσή! Δὲν φταῖς 
ἐσύ! εἶπε ἡ κόρη καὶ τὴν φίλησε δα-
κρυσμένη. Μόνο θὰ σὲ παρακαλέσω 
κάτι. Νὰ πᾶς νὰ βρεῖς τὴ συγχωριανή 
μας τὴ Σεβαστή, ποὺ κάθεται στὴ γει-
τονιά μας. Εἶναι πολὺ καλὴ Χριστιανὴ 
καὶ μαζὶ μὲ ἄλλες φίλες της ἀγαποῦν 
καὶ βοηθοῦν τὴν Ἐνορία μας. Νὰ τὴν 
παρακαλέσεις νὰ προσευχηθεῖ μὲ τὶς 
φίλες της γιὰ τὴν οἰκογένειά μας, ποὺ 
κινδυνεύει νὰ διαλυθεῖ. Τ’ ἄκουσες, μά-
να μου; Γρήγορα ὅσο μπορεῖς! Κινδυ-
νεύουμε!

–Ναί, κόρη μου! Θὰ προσευχηθῶ κι 
ἐγὼ στὴ μεγάλη Μάνα τοῦ Θεοῦ, τὴν 
Παναγία μας.

–Εὐχαριστῶ, μανούλα μου.
Οἱ μέρες κυλοῦσαν μὲ τὴν ἴδια πα-

γωμάρα. Ξαφνικὰ ὅμως κάποιο βρά-
δυ ἕνας δυνατὸς πόνος μαζὶ μὲ σφίξι-
μο στὸ στῆθος ξύπνησαν ἔντρομο τὸν 
Στέφανο. Μαζί του ξύπνησε κι ἡ γυ-
ναίκα του. Μόλις τὸν εἶδε σ’ αὐτὴ τὴν 
κα τάσταση, τηλεφώνησε ἀμέσως στὸ 
166 καὶ μ’ ἕνα ἀσθενοφόρο τὸν πῆγαν 
στὸ διανυκτερεῦον Νοσοκομεῖο. Οἱ 
για τροὶ μόλις τὸν εἶδαν, τοὺς ὁδήγησαν 
στὰ ὑπερεπείγοντα Περιστατικά. Ἐκεῖ 
ὁ ἁρμόδιος γιατρὸς τοὺς ἔδωσε θάρ-
ρος λέγοντάς τους:

–Εὐτυχῶς προλάβαμε τὸ ὀξύτατο ἔμ-
φραγμα καὶ τὸν ἀκαριαῖο θάνατο. Θὰ 
κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε, κι ὁ Θεὸς βοη-
θός!

–Εὐχαριστοῦμε πολύ, γιατρέ, εἶπε ἡ 
Ἀνθούλα. Ἔχουμε δύο μικρὰ παιδάκια! 
Κάντε ὅ,τι περνάει ἀπὸ τὸ χέρι σας, 
γιὰ νὰ μπορέσει νὰ πάρει ἐπάνω του 
καὶ νὰ χαίρεται τὰ παιδιά του. Ὁ Θεὸς 
νὰ σᾶς ἔχει καλά. Εἴμαστε καὶ οἱ δύο 
Ὑπάλληλοι τοῦ Δημοσίου.

Στὸ διάστημα ποὺ χρειάστηκε νὰ μεί-
νει στὸ Νοσοκομεῖο ἔμενε κοντά του 
σχεδὸν ὅλα τὰ ἀπογεύματα ἡ Ἀνθού-
λα. Πότε-πότε τὴν ξεκούραζε ἡ μάνα 
της ἡ Ἑλένη, ποὺ ἔβλεπε τὸν Στέφανο 
στὰ μάτια σὰν μάνα πρὸς παιδί της καὶ 
τοῦ πρόσφερε πρόσχαρα ὅ,τι ἤθελε. 
Δυό - τρεῖς φορὲς τὸν ἐπισκέφθηκε καὶ 
ἡ γειτόνισσά τους ἡ Σεβαστὴ μὲ δύο 
φίλες της, ποὺ τοῦ εἶπαν λίγα λόγια 
ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο, μὲ τὰ ὁποῖα γλυκά-
θηκε ἡ καρδιά του. Φρόντισε μάλιστα 
ἡ Σεβαστὴ σὲ συνεννόηση μὲ τὸν ἱε-
ρέα τοῦ Νοσοκομείου νὰ ἐξομολογηθεῖ 
ὁ ἄρ ρωστος καὶ νὰ κοινωνήσει.

Ὅταν ἔκριναν οἱ γιατροὶ ὅτι μποροῦ-
σε νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖο, τοῦ ἔ-
δωσαν ὁρισμένες συνταγὲς γιὰ φάρμα-
κα καὶ συμβουλὲς γιὰ τὴ ζωή του στὸ 
ἑ  ξῆς. Καὶ ἐπέστρεψαν στὸ σπίτι τους.

Καθὼς κάθονταν ὅλοι γύρω στὸ σα-
λόνι, σηκώθηκε κάποια στιγμὴ ὁ Στέ-
φανος, ἀσπάστηκε τὴ γυναίκα του καὶ 
τῆς εἶπε μὲ συγκίνηση:

–Ἀνθούλα μου, σ’ εὐχαριστῶ, διότι 
μὲ τὴν ἄμεση ἐπέμβασή σου καὶ μετα-
φορὰ στὸ Νοσοκομεῖο εἶμαι τώρα, δό-
ξα τῷ Θεῷ, ζωντανός. Εὐχαριστῶ καὶ 
τὴ μητέρα σου ποὺ εἶναι καὶ δική μου 
μητέρα. Θὰ ζήσουμε ὅλοι μαζὶ ἐδῶ, 
πρῶτα ὁ Θεός!

Κι ἔσκυψε καὶ φίλησε τὸ χέρι τῆς για-
γιᾶς τῶν παιδιῶν του.

Ἡ Ἀνθούλα δὲν μποροῦσε νὰ συγ-
κρατήσει τὰ δάκρυά της κι ἔκανε συνέ-
χεια τὸν σταυρό της. 
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Ἡ Κυριακὴ τῶν Βαΐων εἶναι μέρα 
δόξας καὶ μεγαλείου τοῦ Κυρίου 
καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ 

Χριστοῦ. Πάνδημη καὶ πανηγυρικὴ ἡ 
ὑποδοχὴ ποὺ Τοῦ ἔγινε, ἀφοῦ «εἰσελ-
θόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐσείσθη 
πᾶσα ἡ πόλις» (Ματθ. κα΄ [21] 9-10) μὲ 
τὰ οὐρανομήκη «ὡσαννά».

Ὁ προφήτης Ζαχαρίας πεντακό-
σια χρόνια περίπου πρὸ Χριστοῦ πε-
ριγράφει μὲ τὸν προφητικό του λόγο 
τὴ θριαμβευτικὴ ὑποδοχὴ τοῦ Κυρίου 
ἀπὸ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ. «Χαῖρε σφό-
δρα, θύγατερ Σιών· κήρυσσε, θύγα-
τερ  Ἱερουσαλήμ· ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς σου 
ἔρχεταί σοι, δίκαιος καὶ σῴζων αὐτός, 
πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὑποζύγιον 
καὶ πῶλον νέον» (Ζαχαρ. θ΄ 9)· χαῖρε 
πάρα πολύ, θυγατέρα μου Σιών. Ὕψω-
σε τὴ φωνή σου καὶ διαλάλησε, θυγα-
τέρα Ἱερουσαλήμ. Νά ὁ Βασιλιάς σου, 
ὁ Μεσσίας, ἔρχεται σὲ σένα δίκαιος, 
λυτρωτής, ἐλευθερωτὴς καὶ σωτήρας. 
Ἔρχεται ὄχι σὰν τύραννος καὶ κατα-
κτητὴς πάνω σὲ ἵππο ἢ ἅρμα πολεμι-
κό, ἀλλὰ πράος καὶ καθισμένος πάνω 
σὲ ἕνα νεαρὸ πουλάρι. 

Ἔρχεται «πραῢς καὶ σῴζων» γιὰ κεί-
νους ποὺ Τὸν ὑποδέχονται μὲ ἀγάπη. 

Ἔρχεται «πραῢς καὶ σῴζων» γιὰ κεῖνες 
τὶς ψυχὲς ποὺ εὐωδιάζει ἡ ἀρετή τους, 
ὅπως τῆς Μαρίας τῆς ἀδελφῆς τοῦ Λα-
ζάρου. Ἔρχεται «πραῢς καὶ σῴζων» 
γιὰ κείνους ποὺ μὲ εὐλάβεια βγαίνουν 
νὰ Τὸν συναντήσουν, ὅπως ὁ λαὸς «ἐξ-
ῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκρα-
ζον· ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμε-
νος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ  
Ἰσραήλ»· πλήθη λαοῦ βγῆκαν ἀπὸ τὴν 
πόλη γιὰ νὰ Τὸν ὑποδεχτοῦν. Καὶ φώ-
ναζαν δυνατά: Δόξα καὶ τιμὴ σ᾿ Αὐτὸν 
ποὺ ὑποδεχόμαστε! Εὐλογημένος καὶ 
δοξασμένος νὰ εἶναι Αὐτὸς ποὺ ἔρχεται 
ἀπεσταλμένος ἀπὸ τὸν Κύριο ὡς ἀντι-
πρόσωπός Του. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἔνδοξος 
Βασιλιὰς τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ τόσο καιρὸ 
περιμέναμε (Ἰω. ιβ΄ [12] 13). Ἔρχεται 
«πραῢς καὶ σῴζων» γιὰ ὅλους ἐκείνους 
ποὺ ἡ καθαρότητα καὶ ἡ ἀκακία τῆς 
καρδιᾶς τους εἶναι ὅπως ἡ ἀκακία τῶν 
ἀθώων μικρῶν παιδιῶν.

 Ἔρχεται «πραῢς καὶ σῴζων καὶ δί-
καιος». Ἔρχεται ὁ Μεσσίας Χριστὸς ὡς 
δίκαιος σωτήρας ποὺ θὰ ἀποδώσει δι-
καιοσύνη.

Κυριακὴ τῶν Βαΐων.  
Ἡμέρα μὲ τὰ οὐρανομήκη «ὡσαννά», 

δηλωτικὰ τῆς ἀπερίγραπτης χαρᾶς ποὺ 

Ἡ θριαμβευτικὴ ὑποδοχὴ 
τοῦ Κυρίου στὰ Ἱεροσόλυμα
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ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΟ∆ ΙΚΟ

Ἡ συνδρομὴ ἀποστέλλε-
ται μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιτα γὴ 
στὸ Γραφεῖο τοῦ Περιοδι-
κοῦ (πληροφορίες στὸ τηλ. 
210.3608533) ἢ καταβάλλε-
ται στὰ παρακάτω Γρα φεῖα 
- Παραρτήματά μας, ὅπου 
διατίθενται καὶ τὰ βιβλία 
τῶν ἐκδόσεών μας: 

Νέοι
συνδρομητὲς

στὸ τηλέφωνο 
210.3608533.

ΑΘΗΝΩΝ 
Σόλωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑ).

Τηλ. 210.3624349. Fax 210.3637108.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Φίλωνος 34α (185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ). 

Τηλ. καὶ Fax 210.4179022.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Πλατεία Ἁ   γί ας Σοφίας 6 
(546 22  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ). 

Τηλ. 2310.272739.  Fax 2310.272736.

ΠΑΤΡΩΝ 
Γούναρη 45 (262 21 ΠΑΤΡΑ).
Τηλ. καὶ Fax 2610.278993.

ΚΥΠΡΟΥ 
Ἑλλάδος 115 (3041 ΛΕΜΕΣΟΣ).
Τηλ. 25.355081. Fax 25.828571. 

www.osotir.gr
e-mail: adosotir@otenet.gr

ΙSSN: 1106-3777

Kωδικὸς ΕΛΤΑ: 011668.

Ἐκδότης:    Ἀδελφότης Θεολόγων
«Ο ΣΩΤΗΡ» Σ.Α. 

Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑ 
 Τηλ. ∆ιευθύνσεως: 210.3622108.
 Τηλεοµοιότυπο: 210.3621286.
∆ιευθυντὴς Συντάξεως: 

Σταῦρος Ν. Μποζοβίτης
Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑ

Ἐκτύπωση:
"Lithos" - Ἀφοὶ Μαχαλιώτη Ο.Ε.

Πετµεζᾶ 80
202 00 ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τιµὴ φύλλου: Εὐρὼ 0,50.

 Ἐτήσια συνδροµή: Εὐρὼ 12
 Κύπρου: Εὐρὼ 20
 Ἐξωτερικοῦ: Εὐρὼ 35

∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ

ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟδιακατεῖχε τὸν ὄχλο. Ἂς ὑποδεχθοῦμε κι ἐμεῖς τὸν 
Κύριο ὄχι ὅπως οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι καὶ 
ὁ φιλάργυρος Ἰούδας, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ Σίμω-
νος τοῦ λεπροῦ, τὴν εὐωδία τῆς ἀρετῆς τῆς Μαρίας, 
τὴν εὐλάβεια τοῦ λαοῦ ποὺ ἐξῆλθε γιὰ τὴν προϋπάν-
τηση Αὐτοῦ, τὴν καθαρότητα καὶ ἀκακία τῆς καρδιᾶς 
ποὺ εἶχαν τὰ παιδιά.

Νὰ Τὸν ὑποδεχθοῦμε μὲ τὴν ὑπόσχεση νὰ τη-
ροῦμε τὸ θέλημά Του, γιὰ νὰ μᾶς κάνει ἔμψυχο καὶ 
ζωντανὸ ναό Του (βλ. Ἰω. ιδ΄ [14] 23).



«Δεῦτε καὶ ἡμεῖς σήμερον, πᾶς ὁ νέος Ἰσραήλ, ἡ 
ἐξ ἐθνῶν Ἐκκλησία, μετὰ τοῦ Προφήτου Ζαχα ρίου 
ἐκβοήσωμεν· Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιών, κή-
ρυσ σε, θύγατερ Ἱερουσαλήμ, ὅτι ἰδοὺ ὁ Βασιλεύς 
σου ἔρχεταί σοι πραῢς καὶ σῴζων καὶ ἐπιβεβηκὼς 
ἐπὶ πῶλον ὄνου υἱὸν ὑποζυγίου· ἑόρταζε τὰ τῶν 
Παίδων, κλάδους χερσὶ κατέχουσα εὐ φήμησον· 
Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐ λογημένος ὁ ἐρχόμε-
νος Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ».  

www.osotir.gr/shop

Τὸ θεόπνευστο βιβλίο τῶν 
Ψαλμῶν συγκαταλέγεται στὰ ἀρι-
στουργήματα τῆς παγκόσμιας λο-

γοτεχνίας. Πάντοτε ἐπίκαιρο καὶ χρήσιμο γιὰ τὸν 
ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς. Ἔχει στεγνώσει τὰ περισσό-
τερα δάκρυα στὸν κόσμο. Ἔχει ἀναπτερώσει τὶς πε-
ρισσότερες ἀποσταμένες ἐλπίδες τῶν ἀνθρώπων. 
Εἶναι τὸ βιβλίο τῆς μετανοίας καὶ τῆς ὀρθῆς πορείας 
ζωῆς πρὸς τὸν οὐρανό.

Στὴν παροῦσα ἔκδοσή μας παρουσιάζουμε μηνύ-
ματα ζωῆς ἀπὸ τὸ ἱερὸ Ψαλτήριο, δηλαδὴ οἰκοδομη-
τικὴ ἀνάλυση, μὲ ἁπλὸ τρόπο, ἑνὸς χωρίου ἀπὸ κάθε 
Ψαλμὸ μὲ τὴ σειρά.

Ἤδη κυκλοφορεῖ τὸ πρῶτο τεῦχος (Ψαλμοὶ 1-75). 
Σελίδες 249. Τιμᾶται 6 €.

Μηνύματα ζωῆς
ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟ

Γεωργίου Γ. Ψαλτάκηνέα
 ἔκ

δοσ
η

Τεῦχος Α΄

Γεωργίου Γ. Ψαλτάκη




