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ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) 
Απόστολος: Εβρ. ια' 24 – 26, 32 - 40 
Ευαγγέλιο: Ιω. α' 44 - 50 
5 Μαρτίου 2023 
 

Στο πέρασμα των αιώνων υπήρξαν πολλές σπουδαίες ανακαλύψεις. 
Ορισμένες, μάλιστα, χαρακτηρίζονται ως μεγάλες και πολύτιμες για ολόκληρη την 
ανθρωπότητα. Η ανακάλυψη, όμως, του αποστόλου Φιλίππου, που περιγράφεται 
στο σημερινό ευαγγέλιο, υπερέχει ασύγκριτα όλων των άλλων. 

Ο Φίλιππος αναζητούσε τον Θεό. Ανέμενε κι εκείνος, όπως όλοι οι ομοεθνείς 
του, την έλευση του Μεσσία. Μελετούσε τις Γραφές και ερευνούσε τους Προφήτες. 
Και τελικά, στα μέρη της Γαλιλαίας, αξιώθηκε να συναντήσει και να γνωρίσει 
προσωπικά τον Χριστό. Αυτή τη μεγάλη ανακάλυψη, που συγκλόνισε την ύπαρξή 
του, διακήρυξε με ενθουσιασμό στον Ναθαναήλ: «Όν έγραψε Μωυσής εν τω νόμω 
και οι προφήται, ευρήκαμεν Ιησούν... τον από Ναζαρέτ». 

Η Εκκλησία σε ρόλο αντίστοιχο μ’ εκείνον του αποστόλου Φιλίππου, σήμερα, 
Κυριακή της Ορθοδοξίας, ημέρα του θριάμβου της αλήθειας κατά των αιρέσεων, 
ομολογεί και διακηρύττει με στεντόρεια φωνή την πίστη, τη βεβαιότητα και την 
ελπίδα της: «...Ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσσομεν Χριστόν τον 
αληθινόν Θεόν ημών. Αύτη η πίστις των αποστόλων, αύτη η πίστις των πατέρων, αύτη 
η πίστις των ορθοδόξων...». 

Η διακήρυξη αυτή δεν είναι ένα ιδεολογικό ή φιλοσοφικό σύνθημα ούτε μια 
στείρα θριαμβολογία. Είναι ο πυρήνας και το θεμέλιο της Εκκλησίας. Γιατί η 
Εκκλησία είναι Αυτός ο Χριστός που παρατείνεται στους αιώνες. Ο Χριστός, όπως 
Τον παρέδωσαν οι Απόστολοι, όπως Τον δίδαξαν οι Πατέρες, όπως Τον δογμάτισαν 
οι Οικουμενικές Σύνοδοι, όπως Τον βίωσαν, ανά τους αιώνες, οι Άγιοι. 

Αυτό είναι και το νόημα της σημερινής εορτής, κατά την οποία 
πανηγυρίζουμε την αναστήλωση των εικόνων. Οι εικονομάχοι, στηριζόμενοι στα 
χωρία της Αγίας Γραφής «ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα...» και 
«Θεόν ουδείς εώρακε πώποτε», αλλά και επηρεασμένοι από τις ανεικονικές 
αντιλήψεις της ανατολής, ισχυρίζονταν ότι με τις εικόνες αλλοιωνόταν ο πνευματικός 
χαρακτήρας του Χριστιανισμού και ωδηγείτο στην ειδωλολατρία. 

Στην πραγματικότητα πίσω από την εικονομαχία κρυβόταν μια μεγάλη 
αίρεση, ο Μανιχαϊσμός, που δίδασκε ότι ο Χριστός δεν έγινε κατ’ ουσίαν άνθρωπος 
αλλά ήλθε στον κόσμο και έπαθε φαινομενικά, «κατά δόκησιν», όχι πραγματικά. Μ’ 
αυτόν τον τρόπο ετίθετο υπό αμφισβήτηση η ενανθρώπηση του Χριστού και 
επομένως η ανακαίνιση και σωτηρία του ανθρώπου δι’ Αυτού. 

Η Εκκλησία, με εκατόμβες μαρτύρων και ποταμούς αιμάτων, 
υπερασπίστηκε την αλήθεια. Επέμεινε ότι μπορούμε να εικονίζουμε τον Χριστό, 
αφού πραγματικά ενανθρώπησε. Διατράνωσε, ακόμα, ότι οι εικόνες δεν αποτελούν 
είδωλα, διότι αποτυπώνουν πρόσωπα και όντα υπαρκτά, ενώ τα είδωλα είναι «απάτης 
ομοιώματα» γιατί αναπαριστούν αντικείμενα ανύπαρκτα. Για μας ο Χριστός δεν είναι 
μια θεωρία, ένας συμβολισμός ή μια ιδεατή μορφή αλλά «ο ενανθρωπήσας Θεός 
Λόγος», στο πρόσωπο του Οποίου έγινε ορατός και προσιτός στους ανθρώπους ο 
αόρατος και απρόσιτος Θεός. Αυτόν τον Χριστό, τον «σαρκί οφθέντα Θεόν Λόγον και 
τοις ανθρώποις συναναστραφέντα», «Ον ακηκόαμεν, Ον εωράκαμεν τοις οφθαλμοίς 
ημών, Ον εθεασάμεθα και αι χείρες ημών εψηλάφησαν», Αυτόν εξεικονίζουμε και 
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προσκυνούμε στις ιερές εικόνες, ομολογώντας, έτσι, ότι «ου δοκήσει ουδέ φαντασία, 
αλλ’ αληθεία τω κόσμω εφάνη». 

Ιδιαιτέρως στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι εικόνες δεν είναι γέννημα της 
φαντασίας του εκάστοτε καλλιτέχνη. Τα αρχέτυπα - ο Κύριος, η Παναγία, οι Άγιοι – 
είναι υπαρκτά, ιστορικά πρόσωπα με τα ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά τους. 
Οι Πατέρες της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου παρατηρούν χαρακτηριστικά: «Ιδόντες τον 
Κύριον, καθώς είδον, ιστορήσαντες εζωγράφησαν. Ιδόντες Ιάκωβον τον αδελφόν του 
Κυρίου, καθώς είδον αυτόν, ιστορήσαντες εζωγράφησαν...». 

Η αξία των εικόνων, ωστόσο, δεν εξαρτάται από τις καλλιτεχνικές ικανότητες 
του ζωγράφου, ούτε παραβλάπτεται η λειτουργικότητά τους από την αδεξιότητα του 
καλλιτέχνη να αποδώσει επιτυχώς τα χαρακτηριστικά του εικονιζομένου προσώπου. 
Κι αυτό διότι η προσκύνηση της εικόνας δεν απονέμεται στην αποτυπωμένη στο 
ξύλο μορφή αλλά στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Εξάλλου είναι φανερό ότι η βυζαντινή 
τέχνη δεν επιδιώκει ν' αποδώσει πιστά και φυσιοκρατικά το ανθρώπινο πρόσωπο ή 
τον αισθητό κόσμο αλλ’ έχει σκοπό να αναγάγει, νοητά, τον πιστό στις θείες 
πραγματικότητες και να του μεταδώσει τις αλήθειες της πίστεως. 

Η Εκκλησία διδάσκει ότι η προσκύνηση που αποδίδουμε στην εικόνα δεν 
είναι λατρευτική, αφού η λατρεία προσφέρεται μόνο στον Τριαδικό Θεό, αλλά 
σχετική και τιμητική και, κατά τον ιερό Δαμασκηνό, «επί το πρωτότυπον διαβαίνει». 
Ασπαζόμενοι την εικόνα δεν τιμούμε την ύλη, το ξύλο και τα χρώματα, αλλά του 
«εικονιζομένου την υπόστασιν», και μέσω αυτού τον ίδιο τον Θεό. 

Οι εικόνες αποτελούν την «διά σχημάτων και χρωμάτων» έκφραση 
ολόκληρου του Ευαγγελίου, γι’ αυτό και είναι ισάξιες με το Ευαγγέλιο και τον Τίμιο 
Σταυρό. Με τη θέα τους διδάσκουν και παιδαγωγούν τους πιστούς «εν αήχω φωνή» 
και τους ανάγουν σε ζωντανή σχέση και μίμηση της ζωής των εικονιζομένων 
προσώπων. Είναι, όπως γράφει ο Μέγας Βασίλειος, τα βιβλία των αγραμμάτων. Ένας 
σύγχρονος θεολόγος, μάλιστα, γράφει ότι οι εικόνες αποτελούν «οδηγό της θεώσεως 
του ανθρώπου». 

Έχουν, όμως, και πνευματική αξία οι εικόνες. Δεν είναι απλά αντικείμενα 
τέχνης αλλά πορθμεία και αγωγοί της Θείας Χάριτος. Ο Θεός, μέσω των αγίων Του, 
οι οποίοι είναι μυστικώς και κατά χάριν παρόντες στις εικόνες τους, μεταδίδει τη 
χάρη Του, αγιάζει και ζωοποιεί τους πιστούς. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός 
σημειώνει ότι στις εικόνες των Αγίων «ανεκφοιτήτως ένεστι η του Πνεύματος χάρις» 
και ότι όπως «η προσκύνησις της εικόνος επί το πρωτότυπον διαβαίνει», κατά τον 
ίδιο τρόπο και «η αγιοποιός ενέργεια εκ του πρωτοτύπου εκπορεύεται». 

Έχοντας, λοιπόν, κατά νουν τη θεολογία των ιερών εικόνων μπορούμε να 
κατανοήσουμε τους αγώνες της Εκκλησίας για την επικράτησή τους. Ας τις 
προσκυνούμε με πίστη και ευλάβεια κι ας μακαρίσουμε τη μνήμη όλων εκείνων 
που αγωνίστηκαν για την ορθόδοξη πίστη: «των της Ορθοδοξίας προμάχων ... αιωνία 
η μνήμη». 

† Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Κυριακίδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
Απόστολος: Εβρ. α' 10 - β'3 
Ευαγγέλιο: Μάρκ. β' 1 -12 
12 Μαρτίου 2023 
 

Μέτρο της πνευματικής προόδου για τον κάθε Χριστιανό είναι η Ορθόδοξη 
πίστη όπως διασαφηνίστηκε μέσα από τους Αγίους Πατέρες και ο συνεχής 
πνευματικός αγώνας. Η Εκκλησία μας την πρώτη Κυριακή των νηστειών πρόβαλε 
την Ορθοδοξία ενάντια σε όλες τις αιρέσεις των προηγούμενων αιώνων. Σήμερα, 
δεύτερη Κυριακή των νηστειών, επαναλαμβάνεται μια δεύτερη Ορθοδοξία με 
κορυφή τον Άγιο Γρηγόριο Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης τον Παλαμά. Πράγματι η 
ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου διέσωσε την ορθοδοξία από τη 
Δυτική σκέψη που ουσιαστικά οδηγούσε τον κάθε χριστιανό σε δρόμους που δεν 
οδηγούν στο Θεό. 

 Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έχοντας την παράδοση παλαιότερων αγίων 
ανθρώπων αλλά και έχοντας ως βάση την υπακοή, την ταπείνωση, την 
συνεχή μετάνοια και άσκηση – νήψη μπόρεσε να γίνει μέτοχος των ακτίστων 
ενεργειών του Θεού και να μιλήσει γι’  αυτές. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του 
που δεν ήταν θεωρητική αλλά καρπός εμπειρικής ζωής, ο άνθρωπος μπορεί 
να μετέχει και να γίνει κοινωνός της δόξης του Χριστού μέσω των άκτιστων 
ενεργειών του Θεού. Όλη του η ζωή ήταν μια παράκληση προς τον Θεό να 
αξιωθεί να φωτιστεί «Φώτισόν μου το σκότος» και ο Χριστός που είπε «αιτείτε, 
και δοθήσεται υμίν» όταν βλέπει ότι το ζητάμε με καθαρότητα καρδίας που 
αποκτάται με τη  συνεχή μετάνοια, με ταπείνωση και πίστη τότε μας το 
χαρίζει. Έτσι ο Θεός του χάρισε αυτή τη δυνατότητα του θείου Φωτισμού. Σε 
αντίθεση με τη Δυτική σκέψη που δίδασκε ότι η γνώση του Θεού 
επιτυγχάνεται με την κοσμική σοφία και ότι ο άνθρωπος απλά γνωρίζει τον 
Θεό μέσω της δικής του δυνατότητας διαβάζοντας, ο Άγιος Γρηγόριος έλεγε 
ότι ο Θεός δεν ανακαλύπτεται αλλά αποκαλύπτεται στον Άνθρωπο. Η 
κοσμική σοφία δεν έχει καμία σημασία στην πνευματική κατάσταση του 
ανθρώπου. Ο Μέγας Βασίλειος που ήταν ο πλέον καταρτισμένος από την 
κοσμική σοφία και ο Μέγας Αντώνιος που ήταν ολιγογράμματος, έφτασαν 
και οι δύο στα ίδια μέτρα αγιότητας και Αγιοπνευματικής εμπειρίας. Η 
κοσμική σοφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην υπηρεσία των πατέρων αλλά 
δεν είναι αυτή που αγιάζει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αγιάζεται όταν 
καθαρίζεται και κενώνεται μέσα του. Καθαρίζει με τη συνεχή μετάνοια κάθε 
ίχνος αμαρτίας από πράξεις, λόγους και σκέψεις και κενώνεται από εγωισμό 
που φουσκώνει τον άνθρωπο και δεν μπορεί να χωρέσει μέσα τον Θεό. 
Επίσης ο άνθρωπος καλείται με την άσκηση, νηστεία, αδιάλειπτη προσευχή, 
να ελκύσει τη Χάρη του Θεού και ο Θεός να του φανερωθεί ως Άκτιστο Φως 
που είδαν οι μαθητές στην Μεταμόρφωση, στο Θαβώριο όρος. Σε αντίθεση 
με τους Δυτικούς που έλεγαν ότι ο Θεός είναι αμέθεκτος και οι ενέργειες του 
Θεού είναι κτιστές ο άγιος Γρηγόριος απάντησε με ορθόδοξη διδασκαλία των 
αγίων Πατέρων. Έλεγε ότι αν οι ενέργειες είναι κτιστές τότε ο Θεός δεν μπορεί 
να γίνει μεθεκτός στον άνθρωπο και κατά συνέπεια δεν θα μπορούσε και να 
σωθεί. Οι ενέργειες του Θεού είναι άκτιστες και ο άνθρωπος μπορεί να μην 
μετέχει της Ουσίας του Θεού αλλά μετέχει των Ακτίστων Ενεργειών Του και 
έτσι θεούται και αγιάζεται. 
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 Η ορθόδοξη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά είναι το πρώτιστο 
της πνευματικής ζωής. Αν ο ορθόδοξος άνθρωπος βιώνει την ορθοδοξία 
εμπειρικά, τότε αγιάζεται. Αν καμιά φορά δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε 
τα της πίστεως, αρκεί και μόνο το παράδειγμα αγίων ανθρώπων για να μας 
οδηγήσει με πρακτικό τρόπο στην επίτευξη της πνευματικής ζωής. Ο άγιος 
Γρηγόριος είναι ένα από τα λαμπρά παραδείγματα αγίων της Εκκλησίας. Τι 
χρειάζεται ο Χριστιανός για να προοδεύσει σ΄αυτό το πνευματικό στάδιο της 
Μεγάλης Τεσσαρακοστής καθώς και στο στάδιο ολόκληρης της ζωής του; Ο 
άγιος Γρηγόριος απέκτησε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την ταπείνωση, 
έκανε κτήμα του τη συνεχή μετάνοια, την ανεξικακία, την ησυχία να μην 
διασπάται ο νους με διάφορα τα οποία μολύνουν πνευματικά τον άνθρωπο, 
την εγκράτεια, την άσκηση με αγρυπνίες, νηστείες και την αδιάλειπτη νοερά 
προσευχή. Ιδιαίτερα για τη νοερά προσευχή το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν 
με» έλεγε ότι άπαντες, κληρικοί, μοναχοί και κοσμικοί μπορούν να 
προσεύχονται το ίδιο και να φτάσουν στα ίδια μέτρα αγιότητας. Η προσευχή 
έχει την αρχή της από το ίδιο το Ευαγγέλιο: ο τυφλός της Ιεριχούς φώναζε 
συνεχώς στον Χριστό: «Ιησού Υιέ Δαβίδ, ελέησόν με» και ο άνθρωπος είδε το 
φως του αλλά κυρίως εμπειρικά, με το θαύμα έγινε κοινωνός και του 
Ακτίστου Φωτός. Η Χαναναία φώναζε συνεχώς στον Χριστό να την ελεήσει και 
να απαλλάξει τη θυγατέρα της από το δαιμόνιο που την βασάνιζε: «ελέησόν 
με, Κύριε, υιέ Δαυΐδ» και ο Χριστός βλέποντας την πίστη και την ταπείνωσή 
της Χαναναίας έδωσε το έλεός Του και απαλλάχθηκε η θυγατέρα της από το 
δαιμόνιο. Σε πολλές εικόνες και τοιχογραφίες αγίων γράφει πάνω στο 
ειλητάριο που βαστούν «Ιησού μνήμη φωτίζει τον νου και διώκει τους 
δαίμονας». Τι άλλο χρειαζεται να επιζητήσουμε από τον Χριστό αυτή την 
περίοδο και καθ’ όλη την παρούσα ζωή; Τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος 
και την απαλλαγή από δεσμεύσεις που προσπαθεί ο διάβολος να μας ρίξει 
και στη συνέχεια να μας απομακρύνει από τον Θεό. 
Συνοψίζοντας τα πιο πάνω θα πρέπει σε αυτό το στάδιο της Μεγάλης 

Τεσσαρακοστής αλλά και σε όλη μας τη ζωή να έχουμε ως σκοπό μέσα από την 
ορθόδοξη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά αλλά και το Άγιο 
Παράδειγμά του να φτάσουμε στον φωτισμό και στην κατά χάρη θέωσή μας. 
Αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, χρειάζεται βήμα – βήμα, θα πρέπει 
να έχουμε ένα ορθόδοξο, πατερικό πνευματικό ιερέα για να καθαρίζουμε 
τακτικά την ψυχή μας από αμαρτίες και να μας βοηθά στην πνευματική ζωή. 
Θα πρέπει να αγωνιζόμαστε με ταπείνωση και υπακοή στο θέλημα του Θεού, η 
συνεχής ανάγνωση των Γραφών, βίων και λόγων των Αγίων, η νηστεία, η συνεχής 
προσευχή, η τακτική Θεία Κοινωνία που μας βοηθά να γίνουμε σύσσωμοι και 
σύναιμοι Χριστού καθώς και όλα τα καλά έργα προς τον συνάνθρωπό μας θα 
βοηθήσουν ώστε με τη χάρη των ακτίστων ενεργειών του Θεού να γίνουμε και 
εμείς μέτοχοι του Ακτίστου Φωτός. Μπορεί καθημερινά να σταυρωνόμαστε αλλά 
θα έρθει η μέρα που θα αναστηθούμε μαζί με τον Χριστό στην αιώνια Ζωή εκεί 
όπου Ζωή είναι ο Χριστός. 

 
† ο Πάφου Τυχικός  
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ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) 
Απόστολος: Εβρ. δ΄ 14 - ε΄6 
Ευαγγέλιο: Μαρκ. η΄ 34 - θ΄1 
19 Μαρτίου 2023 
 

Σταυρός, ένα όργανο καταδίκης, βασανιστικού αλλά και εξευτελιστικού 
θανάτου. Σ’ αυτόν οδηγούνταν οι μεγαλύτεροι κακούργοι, αυτοί που διέπραξαν 
ότι πιο φρικτό μπορεί να φαντασθεί το ανθρώπινο μυαλό. Σήμερα, αποτελεί 
πηγή αγιασμού, δύναμης, ενίσχυσης,  ζωής αλλά το σημαντικότερο, σωτηρίας. 
Τόσο αντικρουόμενες έννοιες, από τον πόνο στη χαρά, από τη ντροπή στη δόξα, 
από τον θάνατο στη ζωή, από την καταδίκη στη σωτηρία. Ακούονται οξύμωρα 
όλα αυτά στα αυτιά μας.  
 Σε όλους μας είναι γνωστή η παροιμία, με τον Σταυρό στο χέρι, δεν πας 
μπροστά. Πόση αλήθεια κρύβει το ρητό αυτό! Πράγματι, έχοντας ως κριτήριο τα 
κοσμικά συμφέροντα, και όπως είναι διαμορφωμένη η κοινωνία σήμερα, είναι 
δύσκολο κάποιος τηρώντας στη ζωή του τον λόγο του Θεού να διαπρέψει με 
ευκολία. Δεν είναι, όμως, και ακατόρθωτο. Τα παραδείγματα πολλά, αρκεί να 
ανατρέξουμε στην Αγία Γραφή. Μελετώντας τη ζωή του Αβραάμ ή του Ιώβ, 
γρήγορα διαπιστώνουμε ότι ήταν άνθρωποι δίκαιοι και ευσεβείς, τηρώντας με 
μεγάλη προσοχή τον νόμο του Θεού. Ωστόσο, αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο στο να 
διαπρέψουν στη ζωή τους. 
 Προβληματιζόμενοι και εμείς, θα πρέπει να ελέγξουμε και να 
διασαφηνίσουμε μέσα μας, τι είναι για εμάς σημαντικό στη ζωή μας. Τι υπάρχει 
στο μυαλό μας, πίσω από τις λέξεις προκοπή, επιτυχία, ευτυχία κτλ. Ποιος είναι 
στην πραγματικότητα ο απώτερος στόχος μας; Μήπως να διακριθούμε στον 
τομέα μας, να ανεβούμε ψηλά στα μάτια των ανθρώπων, να θεωρηθούμε 
σημαντικοί στο κοινωνικό σύνολο; Σίγουρα κανένα από αυτά δεν έρχεται σε 
σύγκρουση με το θέλημα του Θεού. Σημασία, όμως, έχει η μέθοδος που θα 
ακολουθήσουμε για να επιτύχουμε τον στόχο μας, και αν αυτή συμπορεύεται 
με τη ζωή και διδασκαλία του Ευαγγελίου. 
 Δεν είναι λίγοι αυτοί που μέσα από σκληρούς αγώνες και μεγάλους 
κόπους, κατάφεραν μεγάλα επιτεύγματα στη ζωή τους. Εάν όμως, γι’ αυτά που 
είναι πρόσκαιρα, που σήμερα βρίσκονται στα δικά μας χέρια και αύριο σε 
κάποιου άλλου, καταβάλλουμε μια τόσο μεγάλη προσπάθεια, τι θα έπρεπε να 
κάνουμε για τα αιώνια; Πόσο μάλλον αν στην προσπάθειά μας αυτή 
χρησιμοποιούμε και αθέμιτα μέσα. Τότε, όχι μόνο ανούσια θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί αλλά και επιβλαβής, αφού θα κινδυνεύαμε να ακούσουμε από 
τον Κύριο: «τί γάρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐάν κερδήση τόν κόσμον ὄλον, καί 

ζημιωθῆ τήν ψυχήν αὐτοῦ;» 
Αν ο άνθρωπος μπορούσε έστω και για μια στιγμή να δει τα αιώνια, αυτά 

που ο Κύριος ετοίμασε για τους εκλεκτούς Του, τότε θα συνειδητοποιούσε που 
πραγματικά έχει αξία να στρέψει τον αγώνα του. Συγχρόνως όμως, θα 
αντιλαμβανόταν και πόσα λίγα ζητά ο Κύριος από εμάς, σε σύγκριση με αυτά 
που μας υπόσχεται. Ζητά λίγα και δίνει πολλά, ζητά πρόσκαιρα και προσφέρει 
αιώνια. Αντιθέτως, για τα γήινα χρειάζεται πολύς αγώνας και  η ανταμοιβή 
μικρή, αφού είμαστε περαστικοί από τον κόσμο αυτό. Αν ακόμη, ο αγώνας μας 
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δεν συμβαδίζει με το Ιερό Ευαγγέλιο, είναι σαν να δίνουμε αιώνια για να 
λάβουμε πρόσκαιρα. Μόνο τραγελαφικό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτό. 

Έτσι αν πραγματικά, θέλουμε να κερδίσουμε τα αιώνια, θα πρέπει να 
προσανατολίσουμε τον αγώνα μας στην εφαρμογή του θελήματος του Κυρίου. 
Τον τρόπο μας τον αποκάλυψε ο ίδιος ο Κύριος. Μας έδειξε ότι μόνο μέσα από 
την σταύρωση μπορούμε να αναστηθούμε και να αναγεννηθούμε. Για τον Χριστό 
ήταν πραγματική σταύρωση στον σταυρό, για εμάς σήμερα είναι σταύρωση του 
κακού μας εαυτού και των αμαρτωλών επιθυμιών του. 
 Το «Εγώ» του ανθρώπου αναπτύσσεται μέσα του από τη βρεφική του 
ηλικία. Αρκεί να αναλογιστούμε τι μπορεί να συμβεί όταν δοκιμάσουμε να 
πάρουμε από ένα νήπιο κάτι το οποίο κρατά. Πόσο πολύ θα αγωνιστεί αλλά και 
θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα προκειμένου να το ανακτήσει πίσω. Έτσι 
μεγαλώνοντας ο άνθρωπος, μεγαλώνει και αυτό το «εγώ» μέσα του, και τίποτα 
άλλο δεν χωρά. Στον πρώτο που κάνει έξωση είναι στον ίδιο τον Χριστό. Το 
πνευματικά υγιές και ορθό θα ήταν να συρρικνώνεται το «εγώ» καθώς 
μεγαλώνουμε, και στη θέση του να τοποθετείται το θέλημα του Θεού. 
 Για να υπερνικήσουμε, όμως, τον εαυτό μας χρειάζεται καθημερινός και 
αδιάκοπος αγώνας. Σε αυτή την προσπάθεια, έρχεται ο πονηρός και σαν 
φαρμακερό φίδι, χύνει το δηλητήριό του, που δεν είναι άλλο από την αμαρτία. 
Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν οι Ισραηλίτες βρέθηκαν στη  δεινή θέση να τους 
δαγκώνουν τα φαρμακερά φίδια στην έρημο, τότε ο Μωυσής, μετά από εντολή 
του Θεού ύψωσε τον χάλκινο όφι. Όποιος ατένιζε τον όφι με πίστη, αμέσως 
γιατρευόταν. Τότε η θεραπεία ήταν η ίαση του σώματος. Σήμερα, ατενίζοντας τον 
Σταυρό του Χριστού με πίστη, συντελείται η θεραπεία της ψυχής μας, κάτι πολύ 
ανώτερο.  
 Γιατί όμως ο Σταυρός να αποτελεί το στήριγμά μας; Για να απαντηθεί 
αυτό, αρκεί να αναλογιστούμε ότι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος είναι Θεός, 
παραμέρισε το θέλημά Του και οδηγήθηκε εκούσια στον σταυρό για τη δική μας 
σωτηρία. Ο Κύριος δεν είχε κάποιο όφελος να σταυρωθεί. Θα μπορούσε 
κάλλιστα να το αποφύγει. Όμως εκεί στον κήπο της Γεθσημανή, στο τέλος της 
προσευχής Του, συμπλήρωσε με τις λέξεις : «πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ’ ὡς σύ», 

διδάσκοντας και εμάς πως θα πρέπει να ενεργούμε σε κάθε στιγμή της ζωής μας 
Για τον χριστιανό, κάθε ημέρα είναι αγώνας. Η περίοδος όμως που 

διανύουμε τώρα είναι σαν να βρισκόμαστε στα τελευταία εκατόν μέτρα. Και όπως 
είναι φυσικό, χρειαζόμαστε ενίσχυση, ενδυνάμωση, ένα χέρι βοηθείας, για να 
καταφέρουμε να φτάσουμε στο τέρμα, να νικήσουμε το θέλημά μας, και να 
τοποθετήσουμε το θέλημα του Θεού. Και ο Σταυρός του Κυρίου είναι το 
στήριγμά μας.  

 Ο Σταυρός του Χριστού δεν μας υπόσχεται επίγειες ευκολίες, 
απολαύσεις, άνετη ζωή, επιτυχίες. Έτσι, με τον Σταυρό στο χέρι μπορεί να μην 
πάμε μπροστά, σίγουρα, όμως, θα πάμε ψηλά, κερδίζοντας τα αιώνια. 
 

π. Κωνσταντίνος Λαζάρου 
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Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
Απόστολος: Εβρ. β΄ 11-18 
Ευαγγέλιο: Λουκ. α΄24-38 
25 Μαρτίου 2023 
 

Διπλή η σημερινή γιορτή. Γιορτή θρησκευτική, αλλά και εθνική. Δύο γιορτές 
που τις συνδέει μια μόνο λέξη, η λέξη ελευθερία. Ελευθερία πνευματική, αλλά και 
ελευθερία εθνική. Ελευθερία από το ζυγό της δουλείας της αμαρτίας, αλλά και 
ελευθερία από την τεσσάρων αιώνων δουλεία στους Τούρκους. 

Ελευθερία. Ένα δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο που τον κάνει να ξεχωρίζει 
από τα υπόλοιπα δημιουργήματα, αλλά και το οποίο καταχράται, γεγονός που τον 
οδηγεί στην πτώση. Έτσι, η ελευθερία μετά την απώλεια της σαν θεϊκό δώρο 
μεταβάλλεται διαχρονικά σαν το ιδανικό κίνητρο που εμψυχώνει τον άνθρωπο στον 
αγώνα για την αποτίναξη του ζυγού, είτε της αμαρτίας, είτε του ζυγού της εθνικής 
υποδούλωσης. 

Και οι δυο μορφές ζυγού και δουλείας έχουν σαν μοναδικό υπαίτιο τον 
άνθρωπο. Η κατάχρηση της ελευθερίας μέσα από την πτώση, τα πάθη, τον εγωισμό 
και όλες τις αδυναμίες, οδηγεί τον άνθρωπο στην υποδούλωση, στην αμαρτία και 
την εθνική ταπείνωση. 

Όπως κοινή είναι η λέξη που συνδέει και τις δυο γιορτές, κοινή είναι και η 
λέξη που τις χαρακτηρίζει όταν στερηθούν την ελευθερία, είτε αυτή είναι 
πνευματική, είτε εθνική. Και αυτή είναι η λέξη «δουλεία». Ο Απόστολος Παύλος μας 
προτρέπει: «Τη ελευθερία ουν, η Χριστός ημάς ηλευθέρωσε, στήκετε, και μη πάλιν 
ζυγώ δουλείας ενέχεσθε» (Γαλ. ε΄ι). «Ο Χριστός μας απελευθέρωσε για να είμαστε 
ελεύθεροι. Παραμένετε, λοιπόν σταθεροί στην ελευθερία και να μην ξαναμπαίνετε 
κάτω από ζυγό δουλείας». 

Για την απελευθέρωση, λοιπόν, του ανθρώπου από την δουλεία της αμαρτίας 
μεταφέρει ο Θεός δια του Αγγέλου το μήνυμα της προσωπικής, αλλά και της 
παγκόσμιας χαράς. Μέσα από την προσφώνηση «Χαίρε κεχαριτωμένη» του 
Αρχαγγέλου Γαβριήλ, πέραν από την προσωπική χαρά της Θεοτόκου 
προαναγγέλλει  και την παγκόσμια χαρά, γιατί με τον Ευαγγελισμό επαναφέρει τη 
χαρά στον παγκόσμιο άνθρωπο. Τούτο επαναβεβαιώνεται πάλι δια του αγγελικού 
λόγου κατά την νύκτα της γέννησης προς τους ποιμένες: «Μη φοβείσθε· ιδού γαρ 
ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τω λαώ ότι ετέχθη υμίν σήμερον 
σωτήρ ος έστι Χριστός Κύριος» (Λουκ. β΄10-11). Δηλαδή: «Μην τρομάζετε! Σας φέρνω 
χαρμόσυνο άγγελμα, που θα γεμίσει με χαρά όλον τον κόσμο. Σήμερα, στην πόλη 
του Δαυίδ γεννήθηκε για σας σωτήρας κι αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος». 

«Χαίρε κεχαριτωμένη», «Χαίρε εσύ, προικισμένη, με τη χάρη του Θεού». 
Χαιρετισμός πρωτάκουστος, μοναδικός. Μέσα από το χαιρετισμό της χαράς προς τη 
Θεοτόκον μεταφέρεται στον παγκόσμιο άνθρωπο η λύση του δεσμού της λύπης που 
επεβλήθει στην Εύα μετά την πτώση. Χαίρε, λοιπόν, γιατί δια μέσου σου έρχεται 
Εκείνος που θα εξαφανίσει τη λύπη. 

«Χαίρε κεχαριτωμένη», εσύ που πήρες από το Θεό πολλές και μεγάλες 
δωρεές, με τη μεγαλύτερη απ’ όλες το ότι αξιώθηκες να γίνεις μητέρα του Θεού. Μη 
φοβάσαι, λοιπόν και μη ταράσσεσαι. Μη φοβάσαι Μαριάμ, γιατί ο Θεός έχει 
εκδηλώσει τη Χάρη του σε σένα. Μάλιστα η εκδήλωση αυτής της χάριτος θα είναι 
άμεση. «Ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν». 
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Θα μείνεις έγκυος  θα γεννήσεις γιο και  θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός  θα γίνει 
μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Η προσφορά του Θεού προς την 
ανθρωπότητα βρίσκει ανταπόκριση στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι, 
μετά τον αρχικό φόβο, μετά την αρχική έκπληξη, η Παρθένος Μαρία υποτάσσεται 
θέλημα του Θεού, ιδιαίτερα όταν πληροφορείται δια την «εκ Πνεύματος Αγίου» 
υπερφυσική σύλληψη και κυοφορία. «Είπε δε Μαριάμ ιδού η δούλη Κυρίου γένοιτό 
μοι κατά το ρήμα σου». 

Υποκλίνεται, λοιπόν, ευλαβικά και υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού. Μέσα 
από τη δική της ελεύθερη συγκατάθεση έχουμε την αποδοχή και συγκατάθεση του 
ανθρώπινου γένους στην προσφορά αυτή του Θεού. Σε αντίθεση με την Εύα που 
υπήρξε, απειθής και ανυπάκουη, η Παρθένος Μαρία είναι υπάκουη. Στην κρίσιμη 
εκείνη στιγμή δεν προβάλλει τη δική της ανθρώπινη επιθυμία, ούτε και τον κίνδυνο 
που αντιμετώπιζε ο αρραβώνας της με τον Ιωσήφ, καθώς και το δημόσιο εξευτελισμό 
της. Αντίθετα υποτάσσεται εξ’ ολοκλήρου στο θέλημα του Θεού και αφήνει την 
έκβαση των γεγονότων στα χέρια του Θεού. 

Η Παρθένος Μαρία αποδέχεται το μυστήριο και υποκλίνεται ευλαβικά στο 
Θεό και στο θέλημα Του. Με την ελεύθερη συγκατάθεση της αποκαθιστά ότι 
κατέστρεψε η Εύα με την παρακοή. Εμείς,  όμως, ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα 
του Θεού και σε ποιο βαθμό; Ποια η δική μας συμπεριφορά και στάση όχι μόνο 
απέναντι του Θεού, αλλά και απέναντι της Υπεραγίας Θεοτόκου; Την τιμούμε 
επάξια, όπως την τίμησαν οι ουρανοί; Ιδιαίτερα επιβεβαιώνουμε τον προφητικό της 
λόγο για μακαρισμό της από όλες τις γενεές; Και δεν εννοούμε να γιορτάζουμε τη 
μνήμη της και να επικαλούμαστε το όνομα της την ώρα του κινδύνου. Εννοούμε 
κυρίως να παραδειγματιζόμαστε από τη ζωή της. 

Αυτή, λοιπόν, που έγινε η σκάλα για να κατεβεί ο Θεός στη γη και η γέφυρα 
για να μεταφέρει τους ανθρώπους στον ουρανό, αυτή ας γίνει και η δική μας γέφυρα 
που θα μας επανασυνδέει με το Θεό. Όμως κατά τη σημερινή μέρα, πέραν από τον 
Ευαγγελισμό και την τιμή προς τη Θεοτόκον, σαν Ελληνισμός έχουμε ακόμα ένα 
λόγο να γιορτάζουμε. Πέρα από την πνευματική μας ελευθερία, σήμερα γιορτάζουμε 
και την εθνική μας ελευθερία. Οι ήρωες του 1821 εμψυχωμένοι από το ιδανικό  της 
ελευθερίας, αλλά και με βαθειά πίστη προς την Υπεραγία Θεοτόκο, οδηγήθηκαν σε 
μεγαλειώδεις αγώνες και σε πολλές θυσίες που έφεραν το «ποθούμενον» κατά τον 
Κοσμά τον Αιτωλό, δηλαδή την ελευθερία. 

Αδελφοί, οι  ήρωες του 1821 εμπνευσμένοι από τη σημερινή συγκατάβαση 
του Θεού και της Θεοτόκου, στη συνέχεια συγκαταβαίνουν και αυτοί σαν δέχονται 
το κάλεσμα της Πατρίδας. Για του Χριστού την πίστη την Αγία και της Πατρίδος την 
ελευθερία πρόσφεραν τα πάντα, ακόμα και τη ζωή τους. Εμείς πόσο τους τιμούμε 
σήμερα; Σήμερα που έχει απολυτοποιηθεί ο εγωισμός, ο δε αποπροσανατολισμός 
από τις θρησκευτικές και εθνικές μας παραδόσεις αυξάνεται συνεχώς, ας 
ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας. Η ελευθερία από κάθε μορφής δουλειά, 
πνευματική, ηθική, εθνική ή προσωπική είναι μόνη μας διέξοδος  στα σημερινά 
μας αδιέξοδα. Η διπλή γιορτή μας χαράσσει το δρόμο. Ας τον ακολουθήσουμε. 

 
π. Χριστόδουλος Σταυρινού 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
Απόστολος: Εβρ. στ΄ 23 – 30    
Ευαγγέλιο: Μάρκ. θ΄ 17 – 31   
26 Μαρτίου 2023                                                                        
 

Τα γεγονότα του σημερινού Ευαγγελίου διαδραματίζονται λίγο πριν από 
το Πάθος και αμέσως μετά το γεγονός της Θείας Μεταμορφώσεως. Ενώ, εκεί στο 
Θαβώρ, αποκάλυπτε ο Κύριος τη δόξα του στους μαθητές Του, Πέτρο, Ιάκωβο 
και Ιωάννη, ούτως ώστε «όταν σε ίδωσι σταυρούμενον το Πάθος νοήσωσιν 
εκούσιον», αλλά και για να μην κλονισθεί η πίστη τους, στους πρόποδες του 
Θαβώρ συνέβαινε δραματική σκηνή πόνου και απιστίας.  Έτσι, σε σύντομο 
χρονικό διάστημα οι μαθητές του έζησαν σε σμικρογραφία όλα όσα 
διαδραματίζονται στην καθημερινή ζωή, όπου εναλλάσσονται καταστάσεις χαράς 
και λύπης, πίστεως και απιστίας, δυνατοτήτων, αλλά και λόγους εκδήλωσης των 
αδυναμιών του ανθρώπου. 

Οι ερωτήσεις, οι επικρίσεις, αλλά και οι απαντήσεις του Κυρίου 
φανερώνουν ότι ο άνθρωπος φέρει ευθύνη όταν αδιαφορήσει για κάποια 
προβλήματα και αδυναμίες που στο τέλος θα καταστούν δυσκολότερα αν δεν 
αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Για παράδειγμα, το ερώτημα του Κυρίου προς τον 
πατέρα «πόσος χρόνος εστίν, ως τούτο γέγονεν αυτώ;», καθώς και η απάντηση 
του πατέρα «παιδιόθεν», ήταν μια επισήμανση, τόσο για τον πατέρα εκείνον, όσο 
και για όλους τους γονείς διαχρονικά ότι, σε ό,τι αφορά τα παιδιά η υγιής ηθική 
και πνευματική διαπαιδαγώγηση θα πρέπει να αρχίζει από νωρίς, «παιδιόθεν». 
Αν αυτή η διαπαιδαγώγηση καθυστερήσει, τότε οι συνέπειες τόσο σε ατομικό, 
όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, θα είναι τεράστιες. Αυτό το διαπιστώνουμε 
καθημερινά με την επιθετικότητα και την αντικοινωνική συμπεριφορά των νέων 
μας, είτε στα σχολεία, είτε στους δρόμους, είτε στις εκδρομές και τελευταία πολύ 
έντονα στα γήπεδα. Τα παιδιά θέλουν σωστή καθοδήγηση και σωστά πρότυπα. 
Όμως, απ’ ότι φαίνεται, ούτε το ένα ούτε το άλλο τους προσφέρουμε! 

Συνεπώς, ας μην στρουθοκαμηλίζουμε και προ παντός ας μην 
επιρρίπτουμε τις ευθύνες στους άλλους, όπως έκανε ο πατέρας του σημερινού 
Ευαγγελίου, ο οποίος αδιαφόρησε για χρόνια και όταν αποφάσισε να 
ενδιαφερθεί, μετακίνησε το βάρος της αρχικής αποτυχίας στους μαθητές του 
Κυρίου στους οποίους απευθύνθηκε, αλλά «ουκ ίσχυσαν», αλλά δεν μπόρεσαν 
να τον βοηθήσουν. Ο πατέρας εκείνος είχε δίκιο ως ένα σημείο, γεγονός που το 
υπέδειξε ο Κύριος στο τέλος στους μαθητές του, ότι τούτο οφειλόταν στην 
ολιγοπιστία τους, αλλά και στο γεγονός ότι «τούτο το γένος εν ουδενί δύναται 
εξελθείν, ει μη εν προσευχή και νηστεία». Ολιγοπιστία δεν επέδειξε μόνον ο 

πατέρας αλλά και οι μαθητές του Κυρίου. Όμως, πέρα από τη δική τους πίστη 
ή ολιγοπιστία, στην προκειμένη περίπτωση χρειαζόταν μέσα από την άσκηση 
της προσευχής και της νηστείας, η επίκληση και ενεργότερη παρέμβαση του 
Θεού. Γεγονότα που φαίνεται να αγνόησαν τόσο ο ίδιος όσο και οι μαθητές. 

Παρά το ότι ο Χριστός είναι επικριτικός τόσο προς τον πατέρα, όσο και 
τους μαθητές του, εν τούτοις, δεν αρνήθηκε να προσφέρει τη βοήθειά του. 
Αποκαλύπτει την αχίλλειο πτέρνα της αδυναμίας τους. Και αυτή η κοινή 
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αδυναμία είναι η ολιγοπιστία, ή απιστία. Το ανέφερε ο Χριστός στην αρχική του 
επίκριση, όταν τους χαρακτήρισε όλους, σαν «άπιστη γενιά». 

Στο ερώτημα του πατέρα ο Χριστός απαντά με ερώτημα, προσπαθώντας 
να τον βοηθήσει στην ενδυνάμωση της πίστεώς του. «Αν μπορείς να πιστέψεις 
όλα είναι δυνατά γι’ αυτόν που πιστεύει». Ο Χριστός επαναλαμβάνει τις λέξεις 
του πατέρα, για να επιστήσει την προσοχή σ’ αυτές, αλλά και την αμφιβολία που 
διατυπώνουν και που αποτελεί το κύριο εμπόδιο για την εκπλήρωση της 
παρακλήσεώς του. Δεν του είπε ο Χριστός ότι εγώ όλα τα μπορώ, αλλά μεταθέτει 
τη δύναμη της θεραπείας, στη δύναμη της πίστης του ανθρώπου. Στην απιστία 
του πατέρα αντιπαρατάσσει την παντοδυναμία της πίστεως η οποία θέτει στη 
διάθεση του ανθρώπου τη δύναμη του Θεού. Με τον τρόπο αυτό τονίζει και σε 
μας ότι αν πιστεύουμε όσο πρέπει, μπορούμε μέσα από την πίστη μας, να 
κάνουμε και θαύματα. Όμως, εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί δεν μπορεί 
«επιδεικτική» πίστη να φέρει οποιαδήποτε θετικά αποτελέσματα, γιατί αυτή θα 
είναι βλασφημία και όχι πίστη. Η πίστη είναι πηγαία και αβίαστη εκδήλωση 
που καταλήγει στην παράκληση. «Γενηθήτω το θέλημά σου». Είναι για τούτο που 
και οι μαθητές παρεκάλεσαν τον Κύριο να τους αυξήσει την πίστη, «πρόσθες 
ημίν πίστιν» (Λουκ. ιζ΄ 5). Έτσι, η πίστη γίνεται ταυτόχρονα και δώρο του Θεού, 
αλλά και άσκηση πνευματική του ανθρώπου, για τούτο ο άνθρωπος πρέπει να 
στέκεται με δέος μπροστά στο φαινόμενο της πίστεως και να παρακαλεί το Θεό 
να τον βοηθήσει να ξεπεράσει το φαινόμενο της ολιγοπιστίας. Για τούτο σήμερα 
ο πατέρας του παιδιού, με δάκρυα στα μάτια, φώναξε δυνατά: «Πιστεύω Κύριε· 
βοήθει μου τη απιστία». Πιστεύω Κύριε. Βοήθησέ με, όμως, γιατί η πίστη μου 
δεν είναι δυνατή. 

Ο Χριστός άκουσε την παράκληση του πονεμένου πατέρα και αναγνώρισε 
μέσα από τα δάκρυα τόσο τη μετάνοια, όσο και τη δύναμη της πίστεώς του. Για 
τούτο, αμέσως, προχώρησε στο θαύμα. Πρόσταξε το δαιμονικό πνεύμα μ’ αυτά 
τα λόγια: «Άλαλο και κουφό πνεύμα, εγώ σε διατάζω: Βγες απ’ αυτόν και μην 
ξαναμπείς πια σ’ αυτόν». Τότε το πνεύμα, αφού έκραξε δυνατά και συντάραξε το 
παιδί, βγήκε. Το παιδί τότε έμεινε αναίσθητο, ώστε πολλοί να λένε ότι πέθανε. 
Ο Χριστός όμως το έπιασε από το χέρι του, το σήκωσε, κι αυτό στάθηκε όρθιο. 
Όσο μακροχρόνια και αν υπήρξε η κατοχή του σατανά δεν μπορεί να σταθεί 
μπροστά στην προστακτική δύναμη του Κυρίου. Εκείνο το κράτημα του χεριού 
του παιδιού ήταν το επιστέγασμα της δυνάμεως και η εγγύηση του Κυρίου ότι 
το παιδί δεν πρέπει στο εξής να φοβάται από τίποτε.  

Αδελφοί μου, στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου, αλλά και χαράς. Μετά 
φόβου, λόγω της ολιγοπιστίας και των αδυναμιών μας. Μετά χαράς, για τις 
δυνατότητες που έχουμε να γίνουμε μέτοχοι των δωρεών του Θεού, μέσα από τη 

δύναμη της πίστεως. Παράλληλα με την πίστη, όπλα ενισχυτικά κατά των 
δαιμονικών δυνάμεων, είναι η προσευχή και η νηστεία, όπως αποκάλυψε ο 
Κύριος στους μαθητές του. Ας αξιοποιήσουμε αυτά τα όπλα που μας προσφέρει 
η Χάρις του Θεού, για ν’ αποφύγουμε τα επικριτικά λόγια του Κυρίου για 
«άπιστο γενεά», αλλά και να προλάβουμε την εξάντληση της υπομονής και 
ανοχής του. 

Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
Απόστολος: Εβρ. θ' 11 - 24 
Ευαγγέλιο: Μάρκ. ι' 32 - 45 
2 Απριλίου 2023 
 

Είπαμε πολλές φορές μέχρι σήμερα ότι η Σαρακοστή είναι ένα 
πνευματικό ταξίδι και πως εμείς οι πιστοί είμαστε οι ταξιδιώτες.  Το ταξίδι αυτό 
σιγά σιγά τελειώνει, αφού η σημερινή Κυριακή είναι η τελευταία Κυριακή αυτής 
της ευλογημένης περιόδου.  Σε μια εβδομάδα θα εορτάσουμε την πανηγυρική 
είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα και στη συνέχεια θα δούμε βήμα βήμα τον 
Χριστό να πορεύεται προς τον Σταυρό και την Ανάσταση.   

Λίγες, λοιπόν, μέρες πριν από αυτά τα σημαντικά για τη σωτηρία μας 
γεγονότα, η Εκκλησία προσπαθεί να μας προετοιμάσει ακόμα περισσότερο, γι’ 
αυτό ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο τον Χριστό να μιλάει στους μαθητές Του, 
και διαχρονικά σε όλους εμάς, γι’ αυτά τα οποία θα συμβούν όταν θα φθάσουν 
στα Ιεροσόλυμα.  Είναι οι τελευταίες ημέρες της επίγειας ζωής του Κυρίου μας 
Ιησού Χριστού και ακολουθούμενος από τους Μαθητές Του, ανεβαίνει στα 
Ιεροσόλυμα.  Ορισμένα σημεία από όσα τους λέει, δεν τα καταλαβαίνουν και 
τόσο πολύ.  Έτσι, ενώ τους κάνει λόγο για μαρτυρία, Σταυρό και θάνατο, κάποιοι 
από αυτούς συζητούν για πρωτεία και ζητούν θέσεις.   

Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης σπεύδουν να προλάβουν τους άλλους στην 
εξασφάλιση των πρωτείων. «Διδάσκαλε», του λέγουν, «θέλουμε να μας κάνεις κάτι 
που θα σου ζητήσουμε…τώρα που θα δοξαστείς, που θα καθίσεις σε θρόνο 
βασιλικό, δώσε μας τις δύο πρώτες θέσεις στο βασίλειό σου.  Κάνε μας τη χάρη 
να καθίσουμε ο ένας στα δεξιά σου και ο άλλος αριστερά σου».  Ας μην μας 
παραξενεύει αυτή η άγνοια των Μαθητών.  Γιατί δεν είχαν αντιληφθεί το νόημα 
που θα είχε η Σταυρική Του Θυσία.  Εξάλλου, δεν είχαν ακόμα δεχθεί την Χάρη 
του Παναγίου Πνεύματος, δεν είχε ακόμα γίνει η Πεντηκοστή και έτσι 
σκεπτόντουσαν ανθρώπινα.   

Οι δύο μαθητές ζητούσαν από το Χριστό δόξα με ανθρώπινα κριτήρια, 
έχοντας κατά νουν ότι η βασιλεία Του είναι αισθητή και κοσμική.  Ο Χριστός 
όμως διορθώνει την εσφαλμένη τους πίστη, υποδεικνύοντας την πραγματική και 
αιώνια δόξα, που διέρχεται μέσα από το «ποτήριον», που είναι τα πάθη και ο 
Σταυρός.  Τώρα, αυτά τα ίδια λόγια, λίγες μέρες πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, 
έρχεται σήμερα ο Χριστός να τα απευθύνει και σε εμάς. 

Μας θυμίζει με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα πρόκειται να του συμβούν.  
Και το ερώτημα είναι το εξής: Εμείς είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε αυτά τα γεγονότα 
όπως θέλει ο Χριστός;  Σήμερα καταδικάζουμε την συμπεριφορά των υιών 

Ζεβεδαίου, που ενώ ο Χριστός τους μιλούσε για τα πάθη Του και την Ανάστασή 
Του, εκείνοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν όσα τους έλεγε και ουσιαστικά 
ονειρεύονταν θέσεις σε κυβερνήσεις και επίγεια δόξα.  

 Πόσο μικροπρεπείς είναι συχνά οι πόθοι και τα αιτήματά μας;  
Λαχταράμε τιμές, διακρίσεις, πρωτεία, δύναμη, χρήμα, δόξα, επιβολή στον 
κόσμο αυτό.  Και το τραγικό είναι ότι τα ζητάμε από Εκείνον που περιφρόνησε 
όλα αυτά και απεκάλυψε την μηδαμινότητα τους.  Παραπονιόμαστε πολλές 
φορές, ότι ο Κύριος δεν εισακούει την προσευχή μας.  Ξεχνάμε όμως κάτι πολύ 
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σημαντικό, δεν επιθυμούμε Εκείνον αλλά κάτι από Εκείνον.  Έτσι ο Χριστός δεν 
ανταποκρίνεται στα αιτήματα μας διότι δεν ξέρουμε τι ζητάμε.  

Ο αληθινός Χριστιανός την αληθινή, την πραγματική δόξα την 
ανακαλύπτει στην εξυπηρέτηση του πλησίον, στην καρδιακή προσφορά, που 
μπορεί να φθάσει ακόμα και στο μαρτύριο.  Το να προσφέρεται κάποιος στον 
συνάνθρωπο για χάρη του Θεού, με ανιδιοτέλεια, αυτό είναι η αληθινή δόξα.  
Όπως και για τον Θεάνθρωπο δόξα είναι ο Σταυρός Του.  Και όπως Εκείνος 
πέρασε τον επίγειο βίο Του ευεργετώντας αδιάκοπα τον άνθρωπο, έτσι και εμείς, 
ακολουθώντας το παράδειγμά Του καλούμαστε να κάνουμε το ίδιο προς όλους, 
χωρίς διακρίσεις. 

Για να ζήσουμε τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας όπως θέλει ο 
Χριστός, ένα πράγμα απαιτείται από εμάς.  Η μετάνοια.  Τι σημαίνει μετάνοια;   
Μετάνοια σημαίνει αλλαγή του νου, αλλαγή του τρόπου ζωής μας.  Στον βίο της 
οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, που η Εκκλησίας μας εορτάζει και σήμερα 
Κυριακή Πέμπτη των Νηστειών, διαβάζουμε ότι όταν η Οσία έφθασε στα 
Ιεροσόλυμα κατά την ημέρα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και προσπαθούσε 
να εισέλθει μαζί με το πλήθος των προσκυνητών στον Ναό της Αναστάσεως του 
Κυρίου, σαν κάποιος να της εμπόδιζε την είσοδο.  Αφού προσπάθησε τρεις 
φορές, υποχώρησε για λίγο και στάθηκε παράμερα σε κάποιο σημείο της αυλής.  
Στη συνέχεια διηγείται η ίδια: «Τότε συναισθάνθηκα την αιτία που με εμπόδιζε 
να προσκυνήσω τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου.  Διότι άγγιξε την καρδιά μου λόγος 
σωτήριος, ο οποίος μου φανέρωσε ότι η ακαθαρσία των έργων μου ήταν αυτή 
που μου έκλεινε την είσοδο». Και αφού απευθύνθηκε στην Παναγία και 
υποσχέθηκε πως αν αξιωθεί να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό, θα εγκαταλείψει 
τον κόσμο και την αμαρτία, όπως αναφέρει η ίδια «Αξιώθηκα να προσκυνήσω 
τον ζωοποιό Σταυρό, είδα τα μυστήρια του Θεού και αισθάνθηκα πόσο πρόθυμος 
είναι ο Κύριος να δεχτεί τη μετάνοιά μας». 

Αγαπητοί μου αδελφοί, αυτές τις πάνσεπτες και άγιες ημέρες που 
έρχονται, ας στρέψουμε τη σκέψη μας, τον νου και την καρδία μας στον Λυτρωτή 
και Σωτήρα μας Χριστό, στον Μόνο Ευεργέτη μας.  Ας του προσφέρουμε την 
ολόψυχη πνευματική μας λατρεία.  Ας αφήσουμε μπροστά στον Σταυρό Του τα 
δάκρυα της μετανοίας μας και μαζί με τον μετανοημένο ληστή ας επαναλάβουμε 
την επίκληση «Μνήσθητι ημών Κύριε, όταν έλθης εν τη Βασιλεία Σου».   

Ας τον συνοδεύσουμε στην Σταυρική Του πορεία προς τα Ιεροσόλυμα.  
Πορεύεται για να σταυρωθεί για χάρη μας.  Ας τον ικετέψουμε, να αξιωνόμαστε 
να σταυρώνουμε σε καθημερινή βάση  τα πνευματικά μας πάθη, τις αμαρτίες 
μας, τις αδυναμίες μας, τους εγωισμούς μας, τις κακίες μας, ώστε να αξιωθούμε 
να ζήσουμε μαζί Του εδώ στην γη, αλλά και στον ουρανό, στην επουράνια και 

Θεία Του Βασιλεία. Αμήν! 
 

† Αρχιμανδρίτης Λάμπρος Στυλιανού 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ  

Απόστολος Φιλιπ. δ΄4 - 9 
Ευαγγέλιο Ιω. ιβ΄ 1 - 18 

9 Απριλίου 2023  
 

Έξι μέρες πριν το Πάσχα των Ιουδαίων, ο Χριστός βρίσκεται στη 
Βηθανία, όπου του παρατίθεται ευχαριστήριο δείπνο. Στο τραπέζι βρίσκεται 

και ο ίδιος ο Λάζαρος, τον οποίο ο Κύριος είχε αναστήσει. Την επόμενη μέρα 
ο Χριστός εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα, όπου πλήθος κόσμου τον υποδέχεται 

πανηγυρικά.   
Εκεί στο δείπνο της Βηθανίας, συμβαίνουν δύο αντικρουόμενα αλλά 

και αξιοσημείωτα γεγονότα. Από την μια, η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, 
χρησιμοποιώντας ένα πολύτιμο άρωμα, αλείφει τα πόδια του Χριστού και τα 

σκουπίζει με τα ίδια της τα μαλλιά. Ενώ, από την άλλη, ένας από τον στενό 
κύκλο του Χριστού, κατακρίνει έντονα την πράξη αυτή, θεωρώντας ότι το 

πολύτιμο αυτό άρωμα θα μπορούσε να πωληθεί ακριβά και το αντίτιμο να 
δοθεί στους φτωχούς. Ο ευαγγελιστής Ιωάννης, μας διασώζει ότι αυτός ήταν 

ο Ιούδας ο Ισκαριώτης.  
Οι δυο αντιδιαμετρικές αυτές στάσεις προς το πρόσωπο του Χριστού 

από ανθρώπους του στενού Του κύκλου, μας προξενούν έντονο 
προβληματισμό. Όμως, στην πραγματικότητα, αντιπροσωπεύουν όλους εμάς 

τους Χριστιανούς, και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τον Χριστό.  
Η Μαρία δίνει στον Χριστό ό,τι καλύτερο και πολυτιμότερο είχε. Το 

άρωμα που χρησιμοποιεί δεν είναι μέτριας ποιότητας, αλλά ό,τι εκλεκτότερο 
θα μπορούσε να προμηθευτεί κάποιος την εποχή εκείνη: «μύρον νάρδου 

πιστικής πολυτίμου». Δεν αρκέστηκε μόνο στην ποιότητα, αλλά και η 
ποσότητα που χρησιμοποίησε ήταν αξιοσημείωτη: «λαβούσα λίτραν μύρου», 

δηλαδή περίπου 325 γραμμάρια, μεγάλη ποσότητα. Αυτό φαίνεται και από 
το γεγονός ότι, όπως γράφει ο ευαγγελιστής: «Η οικία επληρώθη εκ της οσμής 

του μύρου». Προσεγγίζει τον Χριστό, με πλήρη ευλάβεια, όχι ως απλό 
άνθρωπο, αλλά ως δεσπότη της, αφού του αλείφει τα πόδια, το λιγότερο 

ευγενές μέρος του σώματος. Το κάνει αυτό από πολλή αγάπη που έχει προς 
το πρόσωπό Του, ευχαριστώντας Τον, έτσι, από τα βάθη της καρδιάς της.  

Τέτοιου είδους στάση προς τον Θεό, υπήρχε ήδη από τους πρώτους 
ανθρώπους, όπως αναφέρει η Γραφή. Ο Άβελ, ένα εκ των παιδιών των 

πρωτοπλάστων, όταν προσέφερε θυσία στον Θεό, διάλεξε το καλύτερό του 
πρόβατο. Ο Κύριος ευαρεστήθηκε από την προσφορά του Άβελ, 

εισπράττοντας έτσι την αγάπη του. 
Η αγάπη της Μαρίας, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στο να προσφέρει 

στον Χριστό ό,τι καλύτερο είχε, αλλά συνοδεύεται και με πλήρη ταπείνωση. 
Την εποχή εκείνη, για τους Ιουδαίους, εθεωρείτο ατιμωτικό και ανάρμοστο 

για μια γυναίκα να έχει λυμένα και ατημέλητα τα μαλλιά της. Πόσο μάλλον 
να σκουπίζει με αυτά τα πόδια κάποιου ανθρώπου. Η Μαρία, ωστόσο, δεν 

νιώθει ντροπή για την πράξη της αυτή. Αντιθέτως το θεωρεί ως ευλογία και 
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πράξη περισσής αγάπης. Μας διδάσκει, έτσι, ότι δεν υπάρχει προσφορά προς 

τον Κύριο, η οποία γίνεται από ανιδιοτελή αγάπη, που να είναι ατιμωτική. 
Το ίδιο μας δίδαξε και ο ίδιος ο Χριστός, πλένοντας τα πόδια των μαθητών 

Του στον Μυστικό Δείπνο και σκουπίζοντάς τα με το λέντιον. 
Ο Ιούδας, αντιθέτως, σκεπτόμενος υλιστικά, συγκρίνει την αξία του 

Χριστού με αυτή του μύρου. Θεωρεί την προσφορά αυτή της αγάπης ως 
σπατάλη και ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί καλύτερα για ελεημοσύνη. Μα 

ο Κύριος δεν είναι αυτός που, χωρίς καθόλου χρήματα και μόνο με ελάχιστα 
τρόφιμα, έθρεψε δύο φορές τόσες χιλιάδες ανθρώπους! Δεν είναι αυτός που, 

χωρίς καμία ιατρική βοήθεια, θεράπευσε τόσους αρρώστους! Δεν είναι ο 
Ίδιος που μέχρι και νεκρούς ανέστησε, ένας εκ των οποίων βρισκόταν εκείνη 

τη στιγμή μαζί τους!  
Ο Ιούδας, όμως, στην  πραγματικότητα δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για 

τους φτωχούς, αλλά, πονηρά σκεπτόμενος, ήξερε ότι από αυτά τα χρήματα 
θα επωφελείτο ο ίδιος, αφού αυτός θα ήταν ο διαχειριστής τους.  

Είναι αναγκαίο, λοιπόν, εμείς οι Χριστιανοί, να αναλογιστούμε πώς 
προσεγγίζουμε τον Χριστό. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε 

γι’ Αυτόν; Θα μπορούσαμε, έστω και για λίγο, να βγούμε από την άνετη θέση 
μας και να ταπεινωθούμε για χάρη Του;  

Ο Κύριος, σταυρώθηκε για μας, για τις δικές μας αμαρτίες, 
προκειμένου να μπορέσουμε εμείς να εισέλθουμε στη βασιλεία Του. Σήμερα, 

ο Κύριος, δεν ζητά από εμάς να σταυρωθούμε, αλλά ούτε και να Του 
προσφέρουμε θυσίες ζώων. Ζητά να σταυρώσουμε το εγώ μας, τα αμαρτωλά 

πάθη μας, προκειμένου να πορευόμαστε κατά το θέλημά Του. Αυτή η 
προσφορά είναι ευάρεστη στον Κύριον: «παραστήσαι τα σώματα ημών θυσίαν 

ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον τω Θεώ, την λογικήν λατρείαν ημών». Έτσι, θα 
μπορέσουμε κι εμείς πραγματικά να εορτάσουμε το Πάσχα. Όχι, πλέον, το 

Πάσχα της εξόδου των Εβραίων από την Αίγυπτο, αλλά το Πάσχα της εξόδου 
μας από την αμαρτία και της εγκατάστασής μας στο θέλημα Του Κυρίου.  

Μόνο τότε θα μπορέσουμε κι εμείς να δεχτούμε τον Χριστό ως βασιλέα 
της ζωής μας. Διαφορετικά θα μοιάσουμε με αυτούς που ενώ ζητωκραύγαζαν, 

στη συνέχεια ήταν οι ίδιοι που αναφώνησαν το: «άρον άρον, σταύρωσον 
αυτόν». 

Ο Χριστός πορεύεται εκούσια προς το πάθος προκειμένου να 
αποκτήσουμε εμείς το προνόμιο της υιοθεσίας. Ας προσφέρουμε κι εμείς 

εκούσια τους εαυτούς μας στο θέλημα του Χριστού, για να αναστηθούμε μαζί 
Του. 

 
π. Κωνσταντίνος Λαζάρου. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ) 

Απόστολος: Πράξ. ε΄ 12 - 20 

Ευαγγέλιο: Ιω. κ΄19 - 31 

23 Απριλίου 2023 

 
Βρίσκονταν, χωρίς αμφιβολία, σε απελπιστικά αδιέξοδα οι Μαθητές του Χριστού. 

Τα γεγονότα του Πάθους του Χριστού είχαν κλονίσει τις ελπίδες τους για τη λύτρωση του 

Ισραήλ. Το μένος του πλήθους τους έκαμε να κλειστούν στο υπερώο σε μια στάση 

αναμονής. 

Μερικά μηνύματα, από το πρωί της μεγάλης εκείνης ημέρας της Μιάς των 
Σαββάτων, έριξαν κάποιες ελπίδες, τα συναισθήματα, όμως, ήταν ακόμα 

αλληλοσυγκρουόμενα. Οι πληροφορίες των Μυροφόρων ότι «εωράκασι τον Κύριον» δεν 

τους φάνηκαν πιστευτές. Τις απέδωσαν σε γυναικείες φαντασιώσεις. Ο Πέτρος και ο 

Ιωάννης έτρεξαν στο μνημείο, αλλά δεν είδαν τον Χριστό. Είδαν κενό τον τάφο. Άνοιξε 

μέσα τους το παράθυρο της ελπίδας, αλλά υπήρχαν και αμφιβολίες. Ο Λουκάς και ο 

Κλεόπας τους διαβεβαίωσαν ότι τον συνάντησαν στον δρόμο προς την Εμμαούς και ότι 
«εγνώσθη αυτοίς εν τη κλάσει του άρτου». Μα μήπως έπεσαν και αυτοί θύματα 

αυθυποβολής; 

Σ’ αυτή την κατάσταση βρίσκονταν οι δέκα Απόστολοι το βράδυ εκείνης της 

μεγάλης ημέρας της Ανάστασης. Δεν είχαν καμιά προδιάθεση για να πέσουν σε 

αυταπάτες. Και έρχεται ο Χριστός, «κεκλεισμένων των θυρών»˙ τον βλέπουν, τους μιλά, 
και το σκηνικό αλλάσσει. Τα πρόσωπά τους φωτίζονται. Αποκτούν θάρρος και παρρησία, 

αποβάλλοντας τον φόβο και την εσωστρέφεια. 

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες θα’ταν λογικό ο Θωμάς να πεισθεί στις 

διαβεβαιώσεις των άλλων Μαθητών. Δέκα καθόλα αξιόπιστοι άνθρωποι τον 

διαβεβαιώνουν ότι είδαν τον Χριστό, ότι τους μίλησε, ότι τους έδωσε σαφείς πληροφορίες 

και οδηγίες για την αποστολή τους. Και, όμως, αμφιβάλλει. 
Ως εδώ θα μπορούσε κάποιος να τον δικαιολογήσει. Και οι άλλοι αμφέβαλλαν 

προηγουμένως. Ο Θωμάς, όμως, δεν κάνει τίποτα για να διώξει την απιστία του. Δεν 

έτρεξε στο μνήμα όπως ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Δεν πήγε να βρει τις Μυροφόρες, ούτε 

και επεδίωξε να δει τον Λουκά και τον Κλεόπα. Κλείστηκε στον εαυτό του και πρόβαλλε 

πεισματικά το «εάν μη ίδω ου μη πιστεύσω». Είναι γι’αυτό τον λόγο που τον ελέγχει ο 
Χριστός, σήμερα, μετά από οκτώ μέρες, όταν ξαναεμφανίζεται στους μαθητές, και του 

λέγει: «Ότι εώρακάς με πεπίστευκας; Μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες». 

Με τα επιτιμητικά αυτά λόγια δεν ζητά ο Χριστός τυφλήν αποδοχή σε ό,τι μας 

παρουσιασθεί, αλλά τονίζει δύο πράγματα: 

Πρώτα ότι δεν θα πρέπει να επιδεικνύουμε αρνητική και παθητική στάση στα 

ζητήματα της πίστης αλλά να προχωρούμε σε καλοδιάθετη εξέταση. Δεν έχει καμιά 
σχέση με το Ευαγγέλιο το «πίστευε και μη ερεύνα» που μας προσάπτουν πολλοί. Στην 

Εκκλησία ισχύει το «ερευνάτε τας Γραφάς˙ αυταί γάρ εισιν αι μαρτυρούσαι περί εμού». 

Η πίστη μας στον Χριστό θα ενδυναμωθεί και με την έρευνα του φυσικού κόσμου, αφού 

είναι έκδηλη η παρουσία του Θεού στον κόσμο και εμφανή τα σημάδια της 

δημιουργικής του δύναμης. Ο ιερός ψαλμωδός λέγει χαρακτηριστικά: «Οι ουρανοί 
διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλλει το στερέωμα». Και ο 

απόστολος Παύλος λέγει ότι «τα αόρατα αυτού από κτίσεως κόσμου τοις ποιήμασι 

νοούμενα καθοράται, η τε αϊδιος αυτού δύναμις και θειότης»(Ρωμ.1,20). Δηλαδή από 

τότε που εκτίσθη ο κόσμος, οι αόρατες τελειότητες του Θεού γίνονται αισθητές με τη 

διάνοια, διαμέσου των δημιουργημάτων, τόσο η αιώνια παντοδυναμία του όσο και η 

κάθε θεία τελειότητά του. 
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Ο Χριστός θέλει, ύστερα, να μας πει ότι δεν θα πρέπει να εμπιστευόμαστε μόνο 

τις σωματικές αισθήσεις μας, για πιστοποίηση κάποιων γεγονότων, γιατί αυτές πολλές 

φορές μας απατούν. Κάποια θέματα θα πρέπει να τα προσεγγίζουμε με μιαν έκτη 

αίσθηση, την αίσθηση της πίστεως. 

Και πράγματι! Αν κοιτάξουμε γύρω μας θα αντιληφθούμε ότι όλη, σχεδόν, η ζωή 
μας και η καθημερινότητά μας στηρίζονται όχι σε δικές μας γνώσεις αλλά στο ότι 

εμπιστευόμαστε άλλους. Ερευνήσαμε ο καθένας μας προσωπικά ότι η πρωτεύουσα π.χ. 

της Κίνας είναι το Πεκίνο; Εμπιστευόμαστε τη μαρτυρία άλλων. Κάναμε προσωπικά το 

πείραμα και αποδείξαμε ότι το νερό στην επιφάνεια της θάλασσας και σε πίεση μιας 

ατμόσφαιρας έχει σημείο βρασμού 100 βαθμούς Κελσίου; Εμπιστευόμαστε τους 
ερευνητές και τους επιστήμονες. Αν ο καθένας μας ζητούσε να κάνει τις δικές του 

μετρήσεις και να βασιστεί στις δικές του αισθήσεις, η ανθρωπότητα δεν θα προχωρούσε 

μπροστά. Θα μέναμε στο ίδιο σημείο γιατί θα μας προλάβαινε ο θάνατος. Η Επιστήμη 

προχωρά γιατί κάθε επιστήμονας αποδέχεται τις εφευρέσεις των προηγουμένων του. 

Εξάλλου πολλές φορές οι αισθήσεις μας μάς απατούν, δεν μας δίνουν σωστές 

πληροφορίες. Ας θυμηθούμε ένα απλό πείραμα που κάναμε στο Δημοτικό: Φανταστείτε 
τρία ποτήρια στα οποία έχουμε στο ένα ζεστό νερό, στο άλλο κρύο και στο τρίτο χλιαρό. 

Βάζοντας το ένα χέρι στο δοχείο με το ζεστό νερό θα έχουμε την αίσθηση του ζεστού. 

Βάζοντας το άλλο χέρι στο δοχείο με το κρύο νερό, θα έχουμε την αίσθηση του κρύου. 

Αν αμέσως μετά βάλουμε και τα δυο χέρια στο χλιαρό νερό, τα δυο χέρια θα δίνουν 

διαφορετικές πληροφορίες στον εγκέφαλο για τη θερμοκρασία του νερού. Το ένα, αυτό 
που προερχόταν από το ζεστό νερό θα αισθάνεται κρύο, ενώ το άλλο θα αισθάνεται ζεστό. 

Αν, λοιπόν, για φυσικά θέματα δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε τις αισθήσεις 

μας, πώς μπορούμε να στηριχτούμε σ’ αυτές για τα υπερφυσικά; Θέλοντας μετά την 

ανάστασή Του ο Χριστός να μας διδάξει αυτή την αλήθεια, παραχώρησε ώστε αυτοί που 

τον γνώριζαν προηγουμένως, και μάλιστα οι πιο οικείοι του, να μην τον αναγνωρίζουν 

όταν τον πλησίαζαν απλώς με τις σωματικές τους αισθήσεις. Η Μαρία  η Μαγδαληνή τον 
εκλαμβάνει ως κηπουρό, οι πορευόμενοι προς Εμμαούς τον εκλαμβάνουν ως ξένον, το 

ίδιο και οι Απόστολοι που ψάρευαν στη Γεννησαρέτ. Τον αναγνωρίζουν μόνο όταν 

ανακαλούν μια προσωπική εμπειρία που είχαν μαζί του, μιαν εμπειρία πέραν των 

αισθήσεων. Στη Μαρία τη Μαγδαληνή, μάλιστα, όταν δοκίμασε να τον αγγίξει της είπε 

«μη μου άπτου», μη με αγγίζεις δηλαδή. Δεν είναι πια η αφή, όπως δεν είναι ούτε η 
όραση ούτε η ακοή τα κατάλληλα μέσα για την πιστοποίησή μου. Μετά την ανάστασή 

Του ο Χριστός προσεγγίζεται με την πίστη. 

Όπως και στα εγκόσμια κάθε μέγεθος χρειάζεται ειδική μονάδα για να μετρηθεί, 

για τη μάζα π.χ. έχουμε τα γραμμάρια, για το μήκος το μέτρο, για τον χρόνο τα λεπτά 

κλπ, έτσι και για την Ανάσταση του Χριστού και τα άλλα υπερφυσικά γεγονότα της 

θρησκείας μας χρειάζεται η πίστη. 
Με αυτό τον τρόπο, δηλαδή με την πίστη, προσήγγισαν τον Χριστό μέχρι σήμερα 

εκατομμύρια οπαδοί του. Ανάμεσα σ’ αυτούς και ο άγιος Γεώργιος, που τιμούμε 

ιδιαίτερα σήμερα. Ας ακολουθήσουμε και εμείς το παράδειγμά του. Ας αποφύγουμε τον 

προηγούμενο κλυδωνισμό του Θωμά και ας ομολογήσει ο καθένας μας, μαζί του, την 

τελική διαπίστωσή του: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». 

 
† Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Κυριακίδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ 

Απόστολος: Πραξ. στ’ 1-7 

Ευαγγέλιο: Μαρκ. ιε΄ 43-ιστ΄8 

30 Απριλίου 2023 

 

Παρά το ότι στο σημερινό ευαγγέλιο γίνεται αναφορά σε δυο σημαντικά 
γεγονότα που σχετίζονται με τον Ιησού και που είναι ο ενταφιασμός και η Ανάσταση 
Του, εν τούτοις η σημερινή Κυριακή είναι γνωστή ως Κυριακή των Μυροφόρων γιατί 
προβάλλει παράλληλα και τη στάση που τήρησαν απέναντι σ’ αυτά τα γεγονότα το 
Μυροφόρα πρόσωπα. Τα Μυροφόρα πρόσωπα υπήρξαν μάρτυρες, αλλά και 
πρωταγωνιστές των δυο αυτών γεγονότων. Ο μεν Ιωσήφ «τολμήσας εισήλθε προς 
Πιλάτον και ητήσατο το σώμα του Ιησού». Κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη (Ιωάν. 
ιθ΄39), εκτός από τον Ιωσήφ συμμετέχει και ο Νικόδημος στην ταφή, ενώ η Μαρία 
η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλώμη, παρακολουθούν από 
μακριά που θα  γίνει η ταφή και στη συνέχεια προσέρχονται με αρώματα για να 
προσφέρουν την πρέπουσα νεκρική τιμή. Άντρες και Γυναίκες πηγαίνουν με 
αρώματα με μύρα, εξ’ ου και «Μυροφόροι», ενώ οι γυναίκες θα γίνουν και οι πρώτοι 
μάρτυρες τα Αναστάσεως του Ιησού. 

Ιδιαίτερα σημαντική η καταγραφή αυτών των γεγονότων. Με την ταφή κλείνει 
ο κύκλος της επίγειας ζωής και δράσης του Ιησού. Όμως, παρά το ότι ο θάνατος 
ήταν πραγματικός, εντούτοις δεν ήταν ποτέ δυνατό να κρατήσει μέσα στον τάφο τον 
Αρχηγό της ζωής. Η ανάσταση δε που θα ακολουθήσει θα είναι και η απαρχή ενός 
καινούριου κόσμου που προσφέρεται πλέον στους ανθρώπους που πιστεύουν. 

Δύσκολο, τολμηρό και συνάμα επικίνδυνο το έργο των Μυροφόρων 
προσώπων. Πολύ εύστοχα ο Ευαγγελιστής Μάρκος χρησιμοποιεί τη λέξη «τολμήσας» 
για την πράξη του Ιωσήφ. Χρειαζόταν πραγματική τόλμη για να παρουσιαστεί 
κάποιος σαν ακόλουθος ενός προσώπου, του Ιησού, που είχε καταδικαστεί σαν 
εχθρός του Μωσαϊκού νόμου, αλλά και του Ρωμαίου αυτοκράτορα. Αλλά και οι 
Μυροφόρες γυναίκες χρειαζόντουσαν τόλμη γιατί, πέραν από τα πιο πάνω, είχαν να 
αντιμετωπίσουν και άλλα εμπόδια όπως, την παρουσία στρατιωτών, τη μεγάλη πέτρα 
της εισόδου του μνήματος, καθώς και το σκοτάδι. 

Τη στιγμή, λοιπόν, που οι ίδιοι οι Μαθητές του Ιησού (εκτός του Ιωάννη), τον 
είχαν εγκαταλείψει, χρειαζόταν πραγματική τόλμη για να αντιπαραταχθεί κάποιος 
στη θρησκευτική και πολιτική εξουσία, Ιουδαϊκή και Ρωμαϊκή αντίστοιχα. Μια 
τόλμη που στο εξής θα αντικαταστήσει την δειλία και το φόβο και που θα γίνει ένα 
από τα κύρια γνωρίσματα των ακολούθων του Ιησού. Οι Μαθητές, που για οκτώ 
μέρες μετά την Ανάσταση του Ιησού εξακολουθούσαν να «ήταν συγκεντρωμένοι με 
κλειστές πόρτες, επειδή φοβούνταν τις ιουδαϊκές αρχές» (Ιωάν. κ’ 19 και 26), εις το 
εξής και ιδιαίτερα μετά την Πεντηκοστή θα εμφανιστούν δημόσια υπερασπιζόμενοι 
τον Ιησού και την Ανάσταση Του. Τώρα πια ομολογούν με βεβαιότητα όχι μόνο για 
την Ανάσταση του Ιησού, αλλά και πως «από κανέναν άλλο δεν μπορεί να προέλθει 
η σωτηρία ούτε υπάρχει άλλο πρόσωπο κάτω από τον ουρανό δοσμένο στους 
ανθρώπους με το οποίο να μπορούμε να σωθούμε» (Πραξ. δ΄ 12). 

Το νέο πνεύμα που θα κυριαρχήσει στο εξής στη ζωή των ακολούθων του 
Ιησού θα το εκφράσει ο Απόστολος Παύλος: «Τι, λοιπόν, μπορεί να μας χωρίσει από 
την αγάπη του Χριστού για μας; Μήπως τα παθήματα, οι στενοχώριες, οι διωγμοί, η 
πείνα, η γύμνια, οι κίνδυνοι, ή ο μαρτυρικός θάνατος»; Για να καταλήξει με 
βεβαιότητα στο συμπέρασμα «πως ούτε θάνατος ούτε ζωή ούτε άγγελοι ούτε άλλες 
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ουράνιες δυνάμεις ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα ούτε κάτι άλλο… είτε στον ουρανό, 
είτε στον Άδη, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν 
από την αγάπη του Θεού για μας, όπως φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού 
Χριστού του Κυρίου μας» (Ρωμ. η΄ 35 και 38-39). 

Το θεμέλιο, λοιπόν, του νέου τρόπου ζωής και συμπεριφοράς, είναι η 
συνειδητοποίηση της αγάπης του Θεού προς εμάς, όπως εκφράστηκε δια του Ιησού 
Χριστού και της σταυρικής του θυσίας. Και η δική μας αγάπη, προς Αυτόν είναι 
απάντηση στη δική του αγάπη «γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε» Και η αγάπη 
είναι το αντίδοτο του φόβου. Μια αγάπη όμως η οποία δεν απευθύνθηκε μόνο στο 
Θεό αλλά και το συνάνθρωπο και η οποία στο εξής θα αλλάξει την εικόνα της 
ανθρωπότητας. Για το σκεπτικό αυτού του νέου τρόπου ζωής και αυτής της αγάπης 
μιλά ο Απόστολος της αγάπης ο Ιωάννης: «Ο Θεός είναι αγάπη και ο όποιος ζει μέσα 
στην αγάπη ζει μέσα στο Θεό, κι ο Θεός μέσα σ’ αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η 
αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας … Όποιος αγαπάει δε φοβάται. Η τέλεια αγάπη 
διώχνει το φόβο. Γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία κι όποιος φοβάται την 
τιμωρία, δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε το Θεό, γιατί 
εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Αν κάποιος πει «αγαπώ το Θεό», μισεί όμως τον 
αδελφό του, είναι ψεύτης. Γιατί, πραγματικά, αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό 
του, τον οποίο βλέπει, πως μπορεί να αγαπάει το Θεό τον οποίο δεν βλέπει; Αυτή 
την εντολή μας έδωσε ο χριστός: Όποιος αγαπάει το Θεό πρέπει να αγαπάει και τον 
αδελφό του» (Ιωάν. Α΄, δ΄ 16-21). 

Αυτή η αγάπη και αυτός ο νέος τρόπος ζωής υλοποιήθηκε από τα πρώτα 
κιόλας χριστιανικά χρόνια. Κατά τις «Πράξεις των Αποστόλων» «όλοι όσοι πίστεψαν 
είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. Κανείς δε θεωρούσε ότι κάτι από τα υπάρχοντα του 
ήταν δικό του, αλλά όλα τα είχαν κοινά… κι ο Θεός έδινε σε όλους πλούσια τη χάρη 
του. Δεν υπήρχε κανείς ανάμεσα τους που θα στερείται τα απαραίτητα. Γιατί όσοι 
είχαν χωράφια ή σπίτια τα πωλούσαν και έφερναν το αντίτιμο αυτών που 
πουλούσαν, και το έθεταν στη διάθεση των Αποστόλων. Απ’ αυτό δινόταν στον καθένα 
ανάλογα με τις ανάγκες του» (Πραξ. δ΄ 32-25). (Πρωτοστατεί μάλιστα στην 
προσπάθεια αυτή ο Ιωσής, λευίτης από την Κύπρο που οι Απόστολοι τον ονόμασαν 
Βαρνάβα, όνομα που μεταφράζεται «Ο άνθρωπος της παρηγοριάς». (Πραξ. δ΄ 36-
37). 

Αδελφοί  μου με αφετηρία το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, τα 
Μυροφόρα πρόσωπα που τιμούμε σήμερα με την όλη στάση τους έγιναν 
συνδιαμορφωτές ενός καινούργιου κόσμου, θεμελιωμένου στο θάρρος και την 
αγάπη. Άντρες και γυναίκες έδρασαν δυναμικά και ισότιμα αποδεικνύοντας με τις 
πράξεις τους, ότι δεν υπάρχει ανώτερο και κατώτερο φύλο. Ανώτερος ή κατώτερος 
κρίνεται ο κάθε ένας ξεχωριστά με τις αποφάσεις και τις πράξεις του, είτε αυτός είναι 
άντρας, είτε αυτή είναι γυναίκα. Γιατί με τη δύναμη της πίστης τους όλοι 
αναδείχθηκαν νικητές, ξεπερνώντας διαδοχικά όλα τα εμπόδια. Για τούτο και 
σήμερα, πέρα από την τιμή που τους απονέμουμε μας καλούν να τους μιμηθούμε. 
Δυσκολίες υπάρχουν. Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι διαφορετικές σε κάθε 
εποχή, άρα διαφορετικές και στην εποχή μας. Όμως το χριστιανικό καθήκον 
παραμένει το ίδιο ανεξάρτητα  τις δυσκολίες ή τις εποχές. Εμείς είμαστε έτοιμοι γι’ 
αυτό το καθήκον; Ας ευχηθούμε νάναι θετική η απάντηση μας. Αμήν. 
 

Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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