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ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) 

Απόστολος: Εβρ. ια΄ 24-26, 32-40 

Ευαγγέλιο: Ιω α΄ 44-52 

1 Μαρτίου 2015 

 

«Ευφραίνεται επί σοι η Εκκλησία σου Χριστέ, κράζουσα· Συ μου ισχύς Κύριε και 

καταφυγή και στερέωμα» 
 

Τη νίκη της Εκκλησίας κατά των δυνάμεων του σκότους και τον θρίαμβο της 

πίστεως κατά των αιρέσεων εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε σήμερα. Γεμάτοι χαρά και 

εσωτερική ευφροσύνη, με ύμνους και ωδές πνευματικές, λιτανεύουμε στους δρόμους τις 

ιερές εικόνες, τον Τίμιο Σταυρό και τα ιερά λάβαρα διατρανώνοντας έτσι τον ενθουσιασμό 

μας και τη λατρεία μας στο υπερδεδοξασμένο και υπερύμνητο πρόσωπο του δομήτορος της 
Εκκλησίας μας Ιησού Χριστού, χάρις στη δύναμη του οποίου αποδιώχθηκε το σκότος της 

πλάνης κι έλαμψε η αλήθεια. 

Όντως η Εκκλησία έχει υπερκόσμια δύναμη. Θεμελιώθηκε από τον Κύριο και δεν 

πρόκειται ποτέ να αφανιστεί διότι ο «ο Κύριος εν μέσω αυτής και ου σαλευθήσεται». 

Πολεμήθηκε λυσσαλέα από ισχυρούς μεγιστάνες, δεν κάμφθηκε όμως και δεν νικήθηκε, 

διότι τα όπλα της δεν ήταν κοσμικά «αλλά δυνατά τω Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων, 

λογισμούς καθαιρούντες και παν ύψωμα επαιρόμενον κατά της γνώσεως του Θεού» (Β΄ 

Κορ. ι΄ 4-5). Βάφτηκε με το αίμα εκατομμυρίων παιδιών της, δεν αφανίστηκε όμως, διότι το 

μαρτύριο δίνει δόξα και ο θάνατος ζωή. Διήλθε «δια πυρός και σιδήρου», δεν υπέκυψε όμως 

διότι είχε τον Παράκλητο, που την στήριζε και την φωταγωγούσε. 

Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού που δεν εγκατέλειψε τους στρατιώτες του 

και την προς ώρα δοκιμασία μετέτρεψε σε αιώνιο θρίαμβο. Αιώνια η μνήμη των αήττητων 

αγωνιστών και ηρώων της πίστεως μας, που για την Ορθοδοξία απαρνήθηκαν τα τερπνά του 

κόσμου και με χαρά θυσιάστηκαν γι’ Αυτήν. 
Σήμερα, που η Εκκλησία περνά μια σκληρή δοκιμασία διασυρμού και 

κατασυκοφαντήσεως, που από πολλούς αμφισβητείται το κύρος και η ουσία της, ωφέλιμο 

είναι να κάνουμε λόγο για την ίδρυση και την πορεία της μέσα στον κόσμο, για να 

αποδειχθεί από την ιστορία ότι η Εκκλησία δεν είναι εγκόσμιο κατασκεύασμα, αλλά 

θεοΐδρυτο σύστημα με κεφαλή τον Ιησού Χριστό, που σκοπό έχει να σώσει τον άνθρωπο και 

τον κόσμο και να τον οδηγήσει από τη δουλεία της φθοράς στην ελευθερία της δόξης του 

Θεού (Ρω. η΄ 21). 

Για να κατανοήσουμε τον σήμερα πανηγυριζόμενο θρίαμβο της Εκκλησίας, πρέπει  

να γυρίσουμε στις πρώτες ημέρες της ιδρύσεως της, για τις οποίες μας μιλά το σημερινό 

Ευαγγέλιο. 

Τι ήταν η Εκκλησία πριν δυο χιλιάδες χρόνια; Μια μικρή ομάδα αγραμμάτων 

(Πραξ δ΄ 13) με αρχηγό έναν άσημο (κατά άνθρωπο μιλούμε) ξυλουργό, χωρίς πτυχία, 

χωρίς χρήματα, χωρίς προστάτες. Αυτοί οι αδύναμοι και ολίγοι ανέλαβαν να ανακαινίσουν 

τον κόσμο και παλεύοντας με πολλούς αντιπάλους να οδηγήσουν τους ανθρώπους στη νέα 
ζωή της χάριτος του Θεού. Δώδεκα αυτοί και εκατομμύρια οι εχθροί τους. Πτωχοί, γυμνοί, 

αγράμματοι οι Απόστολοι· πλούσιοι, ισχυροί, σοφοί οι αντίπαλοι. Με κοσμική εξουσία και 

πολλούς προστάτες οι αντίχριστοι· μόνοι και εγκαταλελειμμένοι οι χριστιανοί. Και όμως. 

Μέσα από την αδυναμία και την πτώχεια τους βλάστησε η δύναμη και η δόξα. 

Μετά την κάθοδο του αγίου Πνεύματος η Εκκλησία ευλογείται και απλώνει τις 

πτέρυγες της σε όλο τον κόσμο. Ο Τερτυλλιανός βλέποντας την επέκταση της Εκκλησίας με 

καύχηση έλεγε στους εθνικούς: «Χθεσινοί είμεθα και όμως εγεμίσαμε όλες τις πόλεις σας, 

τα νησιά σας, τα φρούρια σας, τα πάντα. Μόνο τα είδωλα αφήσαμε σε σας». Κήρυκες και 

ευαγγελιστές διανέμονται σε όλο τον κόσμο για να μεταδώσουν το φως της αλήθειας και της 

αγάπης. Ο Παύλος στην Ευρώπη, ο Πέτρος στην Ιουδαία και στην Ασία, ο Ανδρέας στον 

Πόντο, ο Θωμάς στην Περσία, ο Ματθαίος στην Αιθιοπία και όλοι γενικά οι Απόστολοι 
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«διασπαρέντες  διήλθον ευαγγελιζόμενοι τον λόγον» (Πραξ. η΄4). Αργότερα και άλλοι, 

διάδοχοι των Αποστόλων,  παντού κηρύττουν το Ευαγγέλιο και ανυψώνουν τον Τίμιο 

Σταυρό σε χώρες αγρίων, απολίτιστων και ειδωλολατρών. 

Όπου έπεσε ο σπόρος του θείου λόγου μεταμορφώθηκαν οι κοινωνίες και τα έθνη. 

Ιδρύθηκαν «Βασιλειάδες» για την περίθαλψη του ανθρώπινου πόνου. Η αγάπη και η ειρήνη 

βασίλευσε στις ταραγμένες καρδιές. Το ανθρώπινο πρόσωπο ανυψώθηκε στην πρέπουσα 

θέση. Το φως του Χριστού έλαμψε απ’ άκρου σε άκρο της Οικουμένης. 

Στην ιερή της αποστολή η Εκκλησία αντιμετώπισε την πολεμική των δυνάμεων του 

σκότους. Μετά τους πρώτους σκληρούς διωγμούς, οι οποίοι έβαψαν τν οικουμένη με το 

αίμα των αγίων μαρτύρων, ήλθαν οι εσωτερικοί πόλεμοι των αιρέσεων, οι οποίες έσκισαν 

τον άγραφο χιτώνα της ενότητας και επισώρευσαν πολλά δεινά στην Εκκλησία. Ο σατανικός 

εγωισμός και τα ανθρώπινα πάθη διαίρεσαν τους αδελφούς και ξεσήκωσαν πνευματικές 

καταιγίδες κατά «της αγίας νηός». Αργότερα ο υλιστικός φανατισμός και το 
αντιεκκλησιαστικό μένος του μεσαίωνα, η θεοποίηση της τεχνολογίας και των ανθρωπίνων 

δυνατοτήτων τα τελευταία χρόνια, πολέμησαν την Εκκλησία με υποκριτικότερες μεθόδους, 

με μοναδικό πάντα στόχο τον αφανισμό της από το προσκήνιο της ζωής. Έτσι φτάσαμε στη 

σημερινή εποχή της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της προόδου και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Απέναντι στην Εκκλησία συνεχίζεται η ίδια τακτική. Άλλοτε απροκάλυπτα 

και φανερά, άλλοτε συγκεκαλυμμένα και ύπουλα καταδιώκεται η Εκκλησία. Οι  εχθροί της 

μεθοδεύουν τον παραμερισμό τα, τον εξευτελισμό της, τη συρρίκνωση της, τη διαγραφή της 

από τη ζωή των κοινωνιών. Βίαιος άνεμος αθεΐας από το Βορρά, μολυσμένα νέφη 

διαφθοράς από τη Δύση, παραθρησκείες  από την Ανατολή, ιδεολογικοί σεισμοί και 

πλημμυρίδες αντίχριστων θεωριών, σκοτεινές μέθοδοι και πονηρά συστήματα 

εκκοσμικεύσεων κυκλώνουν την Εκκλησία του Χριστού και προσπαθούν να την 

καταποντιστούν στο πέλαγος της λήθης και του διασυρμού. 

Αγνοούν όμως οι πολέμιοι της, ότι η Εκκλησία έχει κεφαλή τον Χριστό και «πύλαι 

Άδου ου κατισχύσουσιν Αυτής» (Ματθ. ιστ΄19). Γι’ αυτό, παρά τους πολέμους και την 
οργανωμένη κακία, παρά τα πανούργα σχέδια των εχθρών της ζει και θα μεγαλουργεί 

αιωνίως, διότι έχει κυβερνήτη τον Χριστό «και της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος». Ανοίξτε 

την Αποκάλυψη του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου να δείτε, ότι η Εκκλησία θα 

μεγαλουργήσει, η άνω Ιερουσαλήμ θα φωτιστεί με το δόξα του Θεού αιωνίως και «οι 

πυλώνες αυτής ου μη κλεισθώσιν ημέρας· νύξ γαρ ουκ έσται εκεί και οίσουσι την δόξαν και 

την τιμήν…» (Απ. κα΄ 9-27). 

Ο θρίαμβος της σημερινής ημέρας υπαγορεύει και το χρέος όλων των Ορθοδόξων 

στην αγωνιζόμενη Εκκλησία. Να πράξουμε το κατά δύναμη για τη διάδοση της πίστεως και 

τη δόξα της. Να τηρήσουμε την ενότητα της πίστεως «εν τω συνδέσμω της ειρήνης» (Έφεσ. 

δ΄3). Να ζήσουμε ενάρετη ζωή, όπως οι στυλοβάτες και αγωνιστές της Ορθοδοξίας τους 

οποίους σήμερα μακαρίζουμε. Να πράξουμε το καθήκον μας απέναντι στους αδελφούς μας 

που ποθούν να γνωρίσουν το φως της Ορθοδοξίας. Ο Απόστολος Φίλιππος, όταν ανακάλυψε 

τον Χριστό, έσπευσε να καλέσει και τους άλλους. Το ίδιο να πράξουμε κι εμείς. Το φως της 

Ορθοδοξίας πρέπει να λάμψει σε όλο τον κόσμο. Η Ορθοδοξία είναι η ιερή παρακαταθήκη 
που απαιτεί συνέχεια και παγκοσμιότητα. Αυτό το θείο φως, το οποίο αγωνίστηκαν οι 

πατέρες μας να διατηρήσουν άσβεστο, ας μεταλαμπαδεύσουμε στους εντός και εκτός 

αδελφούς μας. Ας μην τους αποστερήσουμε μια μεγάλη ελπίδα. 

 

Γιώργος Σαββίδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 

Απόστολος: Εβρ. α΄ 10-β΄3 

Ευαγγέλιο: Μαρκ. β΄ 1-12 

8 Μαρτίου 2015 

 

«Ιδών δε ο Ιησούς την πιστιν αυτών λέγει τω παραλυτικώ• τέκνον αφέωνται 
σοι αι αμαρτίαι σου» (Μαρκ. β΄5) 

 

Μέσα στα πιο πάνω λόγια του σημερινού ευαγγελίου συμπυκνώνονται, 

αγαπητοί μου αδελφοί, τα πολλά και σημαντικά του μηνύματα. Όπως, η δύναμη της 

πίστης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο καθώς και η συμβολή της στο θαύμα που θα 
ακολουθήσει. Παράλληλα προβάλλει ο Ιησούς ως Θεός που έχει την εξουσία να 

συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων, αλλά και που εκφράζει την αγάπη του προς τον 

αμαρτωλό άνθρωπο, με το να τον αποκαλεί «τέκνον» «παιδί μου», παρά την 

αμαρτωλότητά του. Τέλος μας αποκαλύπτει μια κατάσταση που υπάρχει μέσα μας και 

που κρύβουμε ή προσπαθούμε να αγνοήσουμε και που δεν είναι άλλη από την 

αμαρτία. 
Αρχίζοντας από την τελευταία διαπίστωση, αυτή της αμαρτίας, αυτή 

συνυπάρχει μέσα μας, αλλά βρίσκει κι εμάς συνεργούς στην διάπραξη της. Λέει ο 

Δαυίδ στον πεντηκοστό (50) ψαλμό, ότι «εν ανομίαις συνελήφθην, και εν αμαρτίαις 

εκίσσησέ με η μήτηρ μου» (Ψαλμ. Ν΄ 7), ενώ παράλληλα ομολογεί και αναγνωρίζει ότι 

μέσα του υπάρχει η αμαρτία «ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου 
ενώπιον μου εστί δια παντός» (Ψαλμ. Ν΄ 5). 

Αλλά και ο Απόστολος Παύλος είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός, όχι μόνο για την 

ύπαρξη μέσα μας της αμαρτίας, αλλά και για τον ρόλο που ασκεί. «Θέλω να κάνω το 

καλό, δεν βρίσκω όμως τη δύναμη να το μετατρέψω σε πράξη. Έτσι δεν κάνω το καλό 

που θα ήθελα, αλλά υπηρετώ το κακό που δεν το θέλω. Αν όμως κάνω αυτό που δε 

θέλω, τότε την πράξη δεν την καθορίζω πια εγώ, αλά η αμαρτία, που έχει θρονιαστεί 
μέσα μου, Συνεπώς, η πείρα δείχνει ότι, εγώ θέλω να κάνω το καλό, οι πράξεις μου 

δείχνουν πως κάνω το κακό. Εσωτερικά συμφωνώ και χαίρομαι με όσα λέει ο νόμος 

του Θεού, διαπιστώνω όμως πως η πράξη μου ακολουθεί έναν άλλο νόμο, που 

αντιστρατεύεται το νόμο με τον οποίο συμφωνεί η συνείδησή μου: «Είναι ο νόμος της 

αμαρτίας που κυριαρχεί στην ύπαρξη μου και με κάνει αιχμάλωτο της» (Ρωμ. ζ΄ 18-
23). 

Οι αμαρτίες, φαίνεται να ήταν η ρίζα του κακού και η αιτία της παραλυσίας 

του ανθρώπου του σημερινού ευαγγελίου, για τούτο και του λέει ο Ιησούς «Τέκνον, 

αφέωνται σοι αι αμαρτίαι σου». Γεγονός που φανερώνει ότι η αμαρτία δεν έχει μόνο  

καταστροφικές συνέπειες για την ψυχή, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει και 

αρνητικές συνέπειες για το σώμα. Θέλοντας ο Ιησούς ως θεός να προσφέρει ριζική 
θεραπεία στον άνθρωπο, θεραπεύει πρώτα την ψυχή και ύστερα προχωρεί και στη 

θεραπεία του σώματος λέγοντας του «σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι 

σου». 

Μέγα το θαύμα, που αρχικά προκαλεί τους αρνητικούς συλλογισμούς των 

γραμματέων, αλλά και αργότερα το θαυμασμό όλων των παρευρισκομένων και που 
δόξαζαν το Θεό. Μέγα το θαύμα του Ιησού, αλλά μεγάλη και η συμβολή των ανθρώπων 

μέσα από τη δύναμη της πίστεως τους. Ακούσαμε σήμερα να υπογραμμίζεται ότι ο 

Ιησούς προχωρεί στο θαύμα αφού «Ιδών την πίστιν αυτών λέγει τω παραλυτικώ•τέκνον, 

αφέωντται σοι αι αμαρτίαι σου». 
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Η πίστη, αν και είναι μια δύναμη εσωτερική και κατάσταση προσωπική, 

εντούτοις σήμερα γίνεται ομαδική. Μια πίστη που στηρίζεται στη βεβαιότητα ότι ο 

Ιησούς μπορεί να κάνει το θαύμα και να θεραπεύσει τον παράλυτο. Αυτή η πίστη δεν 

οδηγεί μόνο τα βήματα τους προς τον Ιησού, αλλά τους κάνει να ξεπεράσουν 

διαδοχικά τα διάφορα εμπόδια, όπως η συγκέντρωση πολλών, ώστε δεν υπήρχε χώρος 

ούτε και έξω από την πόρτα που κήρυττε ο Ιησούς. Και επειδή η πίστη τους, τους έλεγε 
ότι έπρεπε να συναντήσουν τον Ιησού, στη συνέχεια προχώρησαν στο παράτολμο και 

επικίνδυνο εγχείρημα. Αφού ανέβηκαν στην στέγη έκαναν ένα άνοιγμα και κατέβασαν 

το κρεβάτι, πάνω στο οποίο ήταν ξαπλωμένος ο παραλυτικός, στο σημείο που 

βρισκόταν ο Ιησούς. 

Πολλοί βρέθηκαν κοντά στον Ιησού, άλλοι σαν απλοί ακροατές και άλλοι σαν 
επικριτές, αλλά και υποκριτές, όπως οι Γραμματείς. Γιατί, ενώ πήγαν για να ακούσουν 

τον Ιησού, την ίδια στιγμή συλλογίζονται μέσα τους: «Πως μιλάει αυτός έτσι, 

προσβάλλοντας το Θεό; Ποιος μπορεί  να συγχωρεί αμαρτίες; Μόνον ένας, ο Θεός» και 

επειδή ο Ιησούς, όπως είπε και στους Φαρισαίους «Ο Θεός γινώσκει τας καρδίας υμών» 

(Λουκ. ιστ΄15), επιβεβαιώνοντας ότι είναι ο ίδιος Θεός, που ξέρει «τι κρύβει ο νους και 

η καρδία του ανθρώπου» (Αποκ. Β΄ 23), αμέσως προχώρησε σε έλεγχο των Γραμματέων 
λέγοντας τους: «Γιατί κάνετε αυτές τις σκέψεις στο μυαλό σας; Τι είναι ευκολότερο να 

πω στον παράλυτο «σου συγχωρούνται οι αμαρτίες» ή να του πω, «σήκω, πάρε το 

κρεβάτι σου και περπάτα»; Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του Ανθρώπου έχει την 

εξουσία να συγχωρεί πάνω στη γη αμαρτίες» - λέει στον παράλυτο: «Σ’ εσένα το λέω, 

σήκω, πάρε το κρεβάτι σου κα περπάτα». «Εκείνος σηκώθηκε αμέσως, πήρε το κρεβάτι 
του και, μπροστά σ’ όλους, βγήκε έξω». 

Η στάση αυτή των Γραμματέων επικρίθηκε από τον Ιησού όχι μόνο γιατί ήταν 

φανερά υποκριτική, αλλά και γιατί αμφισβητούσαν την ίδια τη θεότητα Του. Σήμερα η 

αμφισβήτηση παίρνει και μια άλλη διάσταση. Αμφισβητεί ακόμα και την ύπαρξη της 

αμαρτίας. Αυτή η αμφισβήτηση δημιουργεί, όπως είναι φυσικό, αρνητικές συνέπειες 

τόσο για τον αρνητή άνθρωπο, όσο  και για τους γύρω του. Γιατί αγνοώντας την  ουσία 
δεν μπορεί να της προσφέρει και την κατάλληλη θεραπεία. Οι σύγχρονοι μανδύες με 

τους οποίους έντυσε ο άνθρωπος την αμαρτία, είναι για παράδειγμα «άγχος» ή «στρες», 

που δεν λύουν φυσικά το πρόβλημα, αλλά το διαιωνίζουν, γιατί δε θεραπεύουν τη ρίζα 

του κακού με αποτέλεσμα να μην αποκαθίστανται οι σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό 

και άρα και η επιστροφή του στη φυσική του κατάσταση. 
Είναι για τούτο ανάγκη, αγαπητοί μου αδελφοί, να προηγηθεί η πνευματική 

θεραπεία, η θεραπεία από την αμαρτία. Γιατί είναι φοβερός ο έλεγχος που ασκείται 

από τη συνείδηση του ανθρώπου. Ένας έλεγχος ασταμάτητος γιατί μέσα από τη 

συνείδηση δρα ασταμάτητη η φωνή του Θεού. Λέει ο κύριος ότι «είναι φοβερό να πέσει 

κανείς στα χέρια του αληθινού Θεού» (Εβρ. ι΄ 31). 

Μπορεί ο ψυχικά υγιής άνθρωπος να αντέξει την πείνα και τη δίψα, το κρύο, 
και τη ζέστη, τα βασανιστήρια, ακόμα τον πόνο και την αρρώστια. Εκείνο που δεν 

μπορεί να αντέξει είναι το βάρος των αμαρτιών. Αυτό, αργά ή γρήγορα τον οδηγεί σε 

κατάρρευση ψυχική ή και σωματική, όπως έγινε και με τον παράλυτο του σημερινού 

ευαγγελίου. 

Όμως είναι παρήγορα τα μηνύματα του σημερινού ευαγγελίου για έξοδο από 
τα αδιέξοδα και της δικής μας  εποχής. Ο Ιησούς προσφέρει αυτή τη δυνατότητα σε 

όσους προσφεύγουν με πίστη κοντά του. Ας καταφύγουμε με πίστη κοντά του για να 

μπορέσουμε να ακούσουμε κι εμείς «τέκνον αφέωνται σοι αι αμαρτίαι σου». Αμήν. 

 

Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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Κυριακή Γ΄ Νηστειών 

Απόστολος: Εβρ. δ΄ 14 –  ε’  6   
Ευαγγέλιον: Μαρκ. η΄ 34 –  θ’ 1 

Κυριακή 15 Μαρτίου  2015 
 

 
Στάδιο πνευματικών αγώνων χαρακτηρίζεται η περίοδος πριν τα 

γεγονότα της λυτρωτικής θυσίας του Κυρίου για την αμαρτωλή 
ανθρωπότητα και για τον καθένα μας χωριστά, αγαπητοί μου αδελφοί. Και 

παραμένει κεντρικό σημείο αναφοράς η ανάσταση του Κυρίου μας που 
είναι η βάση της πίστης μας. 

Είναι στάδιο ανάμνησης αλλά και προετοιμασίας. Βρισκόμαστε στο 
μέσον σχεδόν του σταδίου αυτού και σταθερά τρέχουμε παραμερίζοντας 

και παραβλέποντας ότι εμποδίζει και καθυστερεί την πορεία μας. Συνεπείς 
αγωνιστές αποβλέπουμε πάντοτε στο τέρμα του αγώνα, όπου μας αναμένει 

η βράβευση. Αλλά είναι και περίοδος μελέτης των παθών του Κυρίου μας. 
Απαραίτητα στοιχεία της αγωνιστικής προσπάθειας αποτελούν η προσευχή 

και η ψυχική κάθαρση. Είναι και αυτά που συνιστούν και χαρακτηρίζουν 
την συμπεριφορά του ανθρώπου που θέλει να ακολουθεί τον Χριστό. 

 
«οστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και 

αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι». 
 

Τα έλεγε αυτά, αγαπητοί μου, σε όλο τον κόσμο αλλά και στους 
μαθητές Του που παρακολουθούσαν το κήρυγμα Του. Όποιος θέλει να 

είναι οπαδός μου, να με ακολουθεί, πρέπει να απαρνηθεί συνήθειές του, 
που τον έχουν δέσει με την αμαρτία και τον κόσμο της αμαρτίας. Αλλά 

αυτό δεν είναι ούτε απλό ούτε και εύκολο. Μας φορτώνει με ένα κοπιαστικό 
βάρος. Είναι σαν να σηκώνεις και να μεταφέρεις ένα μεγάλο  και βαρύ 

σταυρό. Και θέλει να δείξει μ’ αυτό πόσο δύσκολο είναι να εγκαταλείψει ο 
άνθρωπος τις κακές του συνήθειες, τις αμαρτωλές επιθυμίες και πράξεις. 

Είναι όμως απαραίτητος όρος για να γίνει κανείς ακόλουθος του Χριστού. 
Αλλά μήπως η οποιαδήποτε απασχόληση μας, η ζωή μας ολόκληρη, είναι 

εύκολη, χωρίς κόπους, αγωνίες και θυσίες; Αποβλέπουμε όμως σε κάποια 
επιτυχία, κάποιο κέρδος. Και αυτά είναι ανάλογα με την προσπάθεια που 

καταβάλουμε. Το πόσο μας στοιχίζει σαν ανταπόδοση είναι αμφίβολο. Και 
όλα αυτά τα κέρδη, οι επιτυχίες, οι δόξες είναι εφήμερα. Είναι ζήτημα αν 

διαρκούν, όση είναι η διάρκεια της ζωής μας. Κι όταν φεύγουμε και ενώ 
ακούγεται η ευχή της Εκκλησίας, «αιωνία η μνήμη», πολύ γρήγορα θα μας 

ξεχάσουν όλοι, ενώ τίποτε από αυτά που πετύχαμε ή αποκτήσαμε θα μας 
ακολουθήσει. 

Αλλά, αγαπητοί μου αδελφοί, το μόνο που έχει αξία είναι η αιώνια 
ψυχή μας. Και αυτό τονίζει στη συνέχεια ο Κύριος. «τί γαρ ωφελήσει 
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άνθρωπον εάν κερδήση τον κόσμον όλον, και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού;» 

Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο, αν θα μπορούσε βέβαια, να κερδήσει όλο τον 
υλικό και φθαρτό κόσμο και με την προσπάθεια του αυτή να χάσει την 

αιώνια ψυχή του; 
Απλό και σαφέστατο το δίλημμα. Και φυσικά δεν θα έπρεπε να μας 

προβληματίζει. Η πρόσκαιρη και απατηλή ζωή από την μια μεριά και η 
αιωνιότητα της άφθαρτης ψυχής από την άλλη. Επιπλέον είναι η αγάπη 

του Θεού και το ανεκτίμητο δώρο της ουράνιας ζωής. 
Ποια είναι η διαφορά που μας κάνει διστακτικούς. Έχουμε 

συνηθίσει να ζούμε ικανοποιώντας τις υλικές μας επιθυμίες, που είναι 
χειροπιαστές, αν και εφήμερες. Είναι εύκολες και κυρίως ευχάριστες, 

χωρίς πολλά και ουσιαστικά προβλήματα, τη στιγμή τουλάχιστον, που τις 
πραγματοποιούμε. Ο αδύνατος χαρακτήρας μας με τις απερίσκεπτες 

συνήθειες μας, ο καταιγισμός των εξωτερικών παραστάσεων, το εύκολο και 
κακό παράδειγμα, μας παρασύρουν τόσο εύκολα, που δεν σκεπτόμαστε 

ούτε για μια στιγμή να αντιδράσουμε. 
Τούτες τις μέρες λοιπόν, αγαπητοί  μου αδελφοί, η Εκκλησία μας με 

όλο το τελετουργικό της, τα κείμενα και τους ύμνους, μας προσφέρει 
ευκαιρίες να προσέξουμε, να κατανοήσουμε τον νόημα της αγωνιστικής 

αυτής περιόδου και να προσαρμόσουμε ανάλογα τη ζωή μας. 
Αναφέραμε προηγουμένως τον σταυρό που πρέπει να φορτωθούμε 

και να μεταφέρουμε. Ναι! Είναι ένα βάρος. Ασήκωτο, να το μεταφέρουμε. 
Αδύνατο, φορτωμένοι να σταθούμε όρθιοι, αν δεν θελήσουμε αδίστακτα να 

προσπαθήσουμε. Βαρύτατο, αν στηριχτούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. 
Αλλά, αγαπητοί μου, δεν είμαστε μόνοι μας. Μας βλέπει και μας 

παρακολουθεί ο Θεός. Και όταν προκλυψει ανάγκη, την ώρα που 
σκοντάφτουμε, ή δυσκολευόμαστε να σταθούμε όρθιοι κουβαλώντας τον 

σταυρό μας, έρχεται βοηθός και συμπαραστάτης ο Κύριος, και ο σταυρός 
γίνεται ελαφρός σαν χαρτί, σαν φτερό. 

Χωρίς λοιπόν κανένα δισταγμό, με απόλυτη αποφασιστικότητα και 
κυρίως με πίστη στον Κύριό μας, θα προσπαθήσουμε αγωνιζόμενοι και 

προσευχόμενοι τούτες τις μέρες, να φτάσουμε με καθαρή την ψυχή μας να 
χαρούμε και στην λυτρωτική ανάσταση του Κυρίου μας. 

 
Δ.Γ.Σ. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 

Απόστολος: Εβρ. στ΄ 13-20 

Ευαγγέλιο: Μαρκ. θ΄ 17-31 

22 Μαρτίου 2015 

«Ει δύνασαι πιστεύσαι, πάντα δυνατά τω πιστεύοντι» (Μαρκ. θ΄ 23) 

 
Ιδιαίτερα σημαντικό το σημερινό Ευαγγέλιο, όχι τόσο γιατί καταγράφει ένα 

επιπλέον θαύμα, όσο γιατί στέλλει το μήνυμα της τελικής νίκης του Ιησού  κατά των 

δαιμονικών δυνάμεων και μάλιστα λίγο πριν από το Πάθος Του.  Παράλληλα 

καταγράφεται η ανθρώπινη αδυναμία, η οποία και διακρίνει το σύνολο των ανθρώπων, 

ακόμα και των Μαθητών του Ιησού, στο να αντιμετωπίσουν με επιτυχία αυτές τις 
δαιμονικές δυνάμεις και γενικότερα το κακό. 

Το περιστατικό διαδραματίζεται αμέσως μετά τη  Μεταμόρφωση του Ιησού και 

λίγο πριν από τη Σταυρική Του θυσία. Ενώ οι τρεις Μαθητές Του, Πέτρος Ιάκωβος και 

Ιωάννης, έπαιρναν μια πρόγευση της μελλοντικής του δόξης στη βασιλεία του Θεού, οι 

άλλοι εννέα βίωναν μια τραγωδία, τόσο με την τραγική κατάσταση του παιδιού, όσο και 

τη δική τους αδυναμία να αντιμετωπίσουν τις δαιμονικές δυνάμεις και να προσφέρουν 
τη θεραπεία στο δαιμονισμένο παιδί. 

Η όλη εικόνα, που δυστυχώς είναι μικρογραφία  της καθημερινής ζωής των 

ανθρώπων, φανερώνει την αδυναμία των ανθρώπων να αντιμετωπίσουν το κακό. Όμως, 

πέραν από τη δύναμη του κακού, ευθύνη φέρουν και οι άνθρωποι, είτε με την 

αδιαφορία τους, είτε με την απιστία και διαστροφή τους. 
Τραγική, λοιπόν, η κατάσταση του παιδιού, τραγικότερη όμως η κατάσταση του 

πατέρα, των μαθητών, καθώς και όλης της γενεάς τους. «Γενεά άπιστος και 

διεστραμμένη» (Ματθ. ιζ΄17). Γενιά άπιστη και διεφθαρμένη, χαρακτηρίζεται από τον 

Ιησού, η γενιά της εποχής Του, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο. 

Γενιά άπιστη, γιατί ενώ ο Ιησούς εδώ και τρία σχεδόν χρόνια βρίσκεται 

ανάμεσα τους και πραγματοποιεί  θαύματα, αυτή η γενιά στο πρόσωπο του πατέρα 
διατυπώνει αμφιβολίες. «Αλλά ει τι δύνασαι, βοήθησον ημίν, σπλαχνισθείς εφ’ ημάς». 

Αλλά αν μπορείς να κάνεις κάτι, σπλαχνίσου μας και βοήθησε μας, είπε ο πατέρας. 

Όμως πέραν από τα δική του απιστία, δεν αναγνωρίζει τις δικές του ευθύνες και 

αδυναμίες, τις οποίες και μεταθέτει σε άλλους και ειδικότερα στους Μαθητές του 

Ιησού λέγοντας «Είπα στους μαθητές σου να διώξουν αυτό το πνεύμα, αλλά δεν 
μπόρεσαν». 

Γενιά, λοιπόν, άπιστη, αλλά και διεστραμμένη στο νου και την καρδιά εξ’ 

αιτίας της αμαρτίας. Γιατί ενώ έπρεπε να ακολουθούν την ορθή οδό, έχουν διαστραφεί 

εξ’ αιτίας της αμαρτίας. Και ένα από τα συμπτώματα της αμαρτίας είναι η άρνηση της 

θαυμαστής παρέμβασης του Θεού. Αυτή η αντίληψη τον οδηγεί είτε σε αδράνεια, είτε 

σε πλήρη απογοήτευση με όλες τις αρνητικές συνέπειες, τόσο για τον ίδιο, όσο και για 
τον κοινωνικό τον περίγυρο. 

Κλονίστηκε η πίστη του δυστυχισμένου πατέρα και σαν αποτέλεσμα της 

αδυναμίας των Μαθητών. Αυτή όμως η αδυναμία είχε αντίκτυπο στο πρόσωπο του 

Ιησού, αφού κλονίστηκε η πίστη τους σ’ Αυτόν. Αυτό το γεγονός θα πρέπει να μας 

προβληματίσει ιδιαίτερα. Όσοι θέλουμε, ή έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε το Ευαγγέλιο 
και την Εκκλησία, είτε από τη θέση του Κληρικού ή του θεολόγου ή και του απλού 

πιστού θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα. Γιατί, οι όποιες ελλείψεις και αδυναμίες 

μας έχουν αντίκτυπο πάνω στη δύναμη του Ευαγγελίου, την οποία μάλιστα 

επισκιάζουν ή και διασύρουν. Υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος «Το γαρ όνομα του 

Θεού, δι’ υμάς βλασφημείται εν τοις έθνεσιν» (Ρωμ. β΄ 24). Εξ’ αιτίας σας διασύρεται το 
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όνομα του Θεού από τους ειδωλολάτρες, σήμερα θα λέγαμε από τους ανθρώπους 

άλλων θρησκειών. 

Κατά συνέπεια, όλοι θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα την όλη στάση και 

συμπεριφορά μας. Αν δεν είμαστε ικανοί να οικοδομούμε, είτε τον εαυτό μας, είτε τους 

άλλους, τουλάχιστον ας μη σκανδαλίζουμε. Από την άλλη, πρέπει να είμαστε βέβαιοι 

ότι, παρά τις όποιες αδυναμίες μας ή αδυναμίες των ανθρώπων της Εκκλησίας, ο Θεός 
δεν αρνείται να προσφέρει τη βοήθεια του, όπως έκαμε σήμερα ο Ιησούς και που 

προσπέρασε την αδυναμία τόσο του πατέρα και των Μαθητών, όσο και γενικά του 

κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Παρά το ότι τους επέκρινε για την απιστία – 

ολιγοπιστία τους, εντούτοις δεν αρνήθηκε να προφέρει τη χάρη και βοήθεια Του. 

Γιατί, αποστολή Του δεν ήταν, ούτε και είναι, η καταδίκη. Αποστολή του, 
διαχρονικά, είναι η θεραπεία, για τούτο και την προσφέρει. Όμως πριν από τη 

θεραπεία αναζητεί τα αίτια και βοηθά τον άνθρωπο να προχωρήσει από την αμφιβολία 

και την ολιγοπιστία στη δύναμη της πίστης. Όπως είπε σήμερα στον πατέρα «Εάν 

μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά γι’ αυτόν που πιστεύει». Αποτέλεσμα μια 

δυνατή ομολογία: «Πιστεύω Κύριε. Βοήθησε, όμως, γιατί η πίστη μου δεν είναι 

δυνατή». Μια ομολογία και μια πίστη που οδήγησε στην παρέμβαση του Ιησού με το 
θαύμα της θεραπείας του δαιμονισμένου παιδιού. Προστατευτικός ο λόγος του «Άλαλο 

και κουφό πνεύμα, εγώ σε διατάζω: Βγες απ’ αυτόν και μην ξαναμπείς πια σ’ αυτόν». 

Γεγονός που έγινε. Το πνεύμα, αφού έκραξε δυνατά και συντάραξε το παιδί, βγήκε. Με 

τον τρόπο αυτό προαναγγέλλεται και η μελλοντική νίκη του Ιησού πάνω στις 

δαιμονικές δυνάμεις. 
Όμως πέραν από την αποφυγή της απιστίας και την ενίσχυση της πίστεως 

απαραίτητα μέσα που θα βοηθήσουν στην επιθυμητή ενότητα με το Θεό είναι η 

προσευχή και η νηστεία. Μέσα από την προσευχή ο άνθρωπος συνομιλεί με το Θεό, 

ισχυροποιεί  την πίστη του και εναποθέτει τα προβλήματα του και τον εαυτό του στο 

Θεό. Αυτό τον ηρεμεί και του δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι πέραν από τη λογική 

υπάρχει η πίστη που μετακινεί ακόμα και βουνά, γιατί συνειδητοποιεί ότι «τα αδύνατα 
παρά ανθρώποις, δυνατά παρά τω Θεώ εστί». 

Πέραν από την προσευχή στην ισχυροποίηση της πίστεως, σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει και η νηστεία. Η νηστεία δίνει δύναμη στην προσευχή, καλλιεργεί την 

ταπείνωση, χαλιναγωγεί τα πάθη, περιορίζει τις επιθυμίες και προετοιμάζει κατάλληλα 

το σώμα να γίνει υπηρέτης της ψυχής. 
Όμως, κατά καιρούς χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος την αυτοκριτική του, 

όπως έκαναν σήμερα και οι Μαθητές «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το 

δαιμονικό πνεύμα» για να πάρουν την απάντηση για την ολιγοπιστία τους και ακόμα 

ότι «Αυτό το δαιμονικό γένος δεν μπορεί κανείς να το βγάλει με τίποτε άλλο παρά μόνο 

με προσευχή και νηστεία». 

Μέσα από την αυτοκριτική, λοιπόν, έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει τις δικές 
του αδυναμίες και να τις διορθώσει και παράλληλα να αποφύγει τον πειρασμό της 

εύκολης κριτικής των άλλων. 

Αδελφοί μου, ο πατέρας του σημερινού ευαγγελίου, παρά τις φανερές 

αδυναμίες του, μετά από τη συνομιλία του με τον Ιησού, πέρασε από την απιστία στην 

πίστη και με δάκρυα αναφώνησε: «Πιστεύω Κύριε. Βοήθησε με, όμως, γιατί η πίστη 
μου δεν είναι δυνατή». Για την ενίσχυση και της δικής μας πίστης ας παρακαλέσουμε 

το Θεό, όπως κάποτε και οι Μαθητές Του. «Κύριε, πρόσθες ημίν πίστιν» (Λουκ. ιζ΄ 5). 

Αμήν. 

 

Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
Απόστολος: Εβρ. Θ΄11-14 
Ευαγγέλιο: Μάρκ. Ι΄32-45 
29 Μαρτίου 2015  
 

«Ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι» 
(Μάρκ. 10,45) 

 
Ο Κύριος με τους Δώδεκα Αποστόλους Του, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα 

ανεβαίνει προς τα Ιεροσόλυμα. Προχωρά μπροστά από τους μαθητές Του, που 
είναι κυριευμένοι από δέος και Τον ακολουθούν φοβισμένοι. Κι ενώ τους μιλά για 
τα όσα θα του συμβούν, Τον πλησιάζουν οι Απόστολοι Ιάκωβος και Ιωάννης και 
Του λένε: «Κύριε, θέλουμε να μας κάμεις την χάρη, σ’ αυτά που θα σου 
ζητήσουμε. Όταν θα εγκαταστήσεις την ένδοξη βασιλεία Σου, θα θέλαμε να μας 
βάλεις να καθίσουμε ο ένας στα δεξιά Σου και ο άλλος στα αριστερά Σου». Κι ο 
Ιησούς χωρίς καμιά περιστροφή, τους απαντά: «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να 
πιείτε από το ποτήρι του πάθους, που θα πιω εγώ ή να βαπτιστείτε με το βάπτισμα 
με το οποίο θα βαπτιστώ εγώ;» Και οι δύο Απόστολοι απαντούν ότι μπορούν. Όταν 
όμως ακούν αυτά οι υπόλοιποι Απόστολοι, αρχίζουν ν’ αγανακτούν με τον Ιάκωβο 
και τον Ιωάννη. Και τότε απαντά ο Ιησούς ότι «Όποιος θέλει να γίνει μεγάλος 
ανάμεσά σας θα πρέπει να γίνει υπηρέτης σας και όποιος από σας θέλει να είναι 
πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος όλων. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να 
Τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει την ζωή Του λύτρο 
για όλους. Αυτήν ακριβώς την άγια διακονία του Κυρίου, θα δούμε στη συνέχεια, 
με σκοπό να εμπνευσθούμε κι εμείς σε ανάλογη συμπεριφορά. 

Και πρώτα ας δούμε τι είναι διακονία. Είναι μια λέξη που μέσα στα οκτώ 
της γράμματα περικλείει μια ολόκληρη ζωή, τη ζωή του Θεάνθρωπου Ιησού. Γιατί 
αν φέρουμε στο νου μας τα διάφορα περιστατικά της ζωής του Χριστού, από τη 
Φάτνη μέχρι τη Σταύρωση, θα δούμε ότι όλη η ζωή του Κυρίου, είναι ένα 
παράδειγμα ταπεινής διακονίας. Από τη στιγμή που καταδέχτηκε κι έγινε 
άνθρωπος κι έλαβε μορφή δούλου (Φίλιπ. Β΄7), άρχισε και την εκπληκτική ζωή 
της διακονίας Του. Ήλθε και διακόνησε εμάς τους αμαρτωλούς, που δεν είμαστε 
άξιοι να θεωρούμαστε ούτε ακόμα και δούλοι Του. Ήλθε κι έγινε δούλος όλων. Κι 
έζησε ζωή ταπεινή, χωρίς καμιά κοινωνική προβολή και χωρίς πολιτικό και 
θρησκευτικό αξίωμα. Έμεινε μέχρι τέλους ο άσημος που για τους άρχοντες του 
Ισραήλ εθεωρείτο σαν ανάξιος λόγου (Ιωάνν. Θ΄29-30). Κι έτσι μας έδειξε τον άλλο 
δρόμο, το δρόμο της διακονίας, της ταπείνωσης και της αγάπης. Γι’ αυτό και ζητά 
από όλους μας, αν θέλουμε να γίνουμε κατά Θεόν, πρώτοι και μεγάλοι, να γίνουμε 
διάκονοι των συνανθρώπων μας και όχι εξουσιαστές τους. Συμπαραστάτες και 
δούλοι τους, να γίνουμε δηλαδή άνθρωποι ταπεινοφροσύνης. 

Γι’ αυτό και στην καθημερινή μας ζωή, πρότυπό μας θα πρέπει να είναι ο 
Κύριος που εξυπηρέτησε τον άνθρωπο, όσον ουδείς ουδέποτε. Απ’ όπου πέρασε 
ευεργέτησε και γιάτρεψε, όλους όσους κατατυραννούσε ο διάβολος (Πράξ. Ι΄,38). 
Εθεράπευσε ασθενείς και έκαμε κοπιαστικές οδοιπορίες για να φέρει το μήνυμα 
της ελπίδας και λύτρωσης σ’ αυτούς που δοκίμαζαν τις θλίψεις της ζωής της 
αμαρτίας. Εδίδαξε και κήρυξε επί πολλές ώρες τον Θείο Λόγο για να εξυπηρετήσει 
τις πνευματικές ανάγκες του λαού. Έμεινε άγρυπνος και νηστικός ο ίδιος, για να 
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διακονήσει τους άλλους. Κι Εκείνος που εποίησε τις λίμνες και τις πηγές και τις 
θάλασσες έφτασε στο σημείο να πλύνει τα πόδια των μαθητών Του, ακόμα και τα 
πόδια αυτού του Ιούδα, που θα Τον πρόδιδε σε λίγο. Τέλος, σήκωσε το βαρύ και 
ατιμωτικό Σταυρό και πρόσφερε το Σώμα Του για να μας μεταγγίσει τη νέα ζωή, τη 
ζωή της αγιότητας και της αθανασίας. Εμπνεόμενοι, λοιπόν κι εμείς από τις 
θεμελιώδεις και κορυφαίες πράξεις του, θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να 
υπηρετούμε και να εξυπηρετούμε τους συνανθρώπους μας, όποιοι και να είναι. 
Να ταπεινωνόμαστε και να κουραζόμαστε κι εμείς για χάρη τους, για να τους 
ανακουφίζουμε στις ανάγκες τους. 

Κι ενώ πρόσφερε όλα αυτά στον άνθρωπο ο Κύριος, ποτέ δεν ζήτησε καμιά 
αναγνώριση της προσφοράς και διακονίας Του αυτής. Γι’ αυτό κι εμείς, όταν 
πρόκειται να προκύψει ένα καλό, που θα εποικοδομήσει τους περισσότερους θα 
πρέπει να διαθέτουμε και χρόνο και κόπο και στην ανάγκη να απαρνούμαστε και 
αυτά τα δικαιώματά μας και αυτό τον εαυτό μας. «Με αγάπη να υπηρετείτε ο ένας 
τον άλλο» (Γαλ. Ε΄,13), μας συνιστά ο απόστολος Παύλος και να γινόμαστε δούλοι 
μεταξύ μας. Κι αυτή η δουλεία δεν είναι κάτι που υποτιμά και υποβαθμίζει, αλλά 
που εξυψώνει, εξαγνίζει και εξαγιάζει τον άνθρωπο. Γιατί γίνεται κατά μίμηση του 
Χριστού. Εκείνος εταπεινώθη για μας και τόσο πολύ μας αγάπησε, ώστε δεν ήλθε 
να διακονηθεί, αλλά να μας διακονήσει. Ήλθε κι έγινε διάκονος και δούλος μας. 
Και όταν έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του, μας έδωσε μεγάλο παράδειγμα προς 
μίμηση. Παράδειγμα που μας προτρέπει να γινόμαστε κι εμείς διάκονοι των 
άλλων. Όποια θέση και όποιο αξίωμα κι αν έχουμε, μπορούμε να γίνουμε 
διάκονοί τους. Δεν είναι δύσκολο να τους εξυπηρετούμε πρόθυμα και ταπεινά. Να 
τους διευκολύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Να τους ανακουφίζουμε με 
πρόθυμη διάθεση. Έτσι, μιμούμαστε πράγματι τον Κύριό μας, που έλεγε στους 
μαθητές Του ότι «εγώ είμαι σαν τον υπηρέτη ανάμεσά σας» (Λουκ. ΚΒ΄,27). 

Πόσο ωραία, πόσο ειρηνική θα ήταν πράγματι η ζωή μας, αν είχαμε όλοι το 
πνεύμα αυτό της διακονίας. Πόσο ευχάριστη θα ήταν και η πλέον βαριά εργασία 
αν είχαμε τη συναίσθηση ότι με αυτή εξυπηρετούμε και διακονούμε τους εν 
Χριστώ αδελφούς μας, αυτούς με τους οποίους μας συνδέει μια πίστη και ένα 
βάπτισμα (Εφέσ. Δ΄,4). Μια τέτοια διακονία είναι η προσφορά του ευσυνείδητου 
εκπαιδευτικού που μοχθεί για να μορφώσει αληθινά τους μαθητές του. Διακονία 
είναι επίσης και η αγάπη και η φροντίδα που δείχνουν τα πρόσωπα που 
εργάζονται στα νοσοκομεία προς τους πονεμένους αδελφούς μας. Αφορμές για 
διακονία έχουν ακόμα και όλοι εκείνοι που εργάζονται στην Δημόσια Υπηρεσία 
γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί που περνούν από μπροστά τους και ζητούν τη βοήθεια 
και εξυπηρέτησή τους. 

Αδελφοί μου! Όσοι θέλουμε να γευόμαστε αυτή τη μυστική και 
απερίγραπτη χαρά, ας αρχίσουμε από τώρα να διακονούμε τους άλλους, μικρούς 
και μεγάλους. Ας παρακαλούμε δε τον Κύριο, το αιώνιο και απαράμιλλο πρότυπο 
διακονίας, να μας ενδυναμώνει στις δυσκολίες του ιερού αυτού έργου, για να το 
φέρουμε πάντοτε εις πέρας προς δόξαν του Θεού και τη σωτηρία μας. 
 

Ηγούμενος Χρυσορροϊατίσσης Διονύσιος 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 
Απόστολος: Φιλιπ. Δ΄4-9 
Ευαγγέλιο: Ιωάν. ΙΒ΄1-18 
5 Απριλίου 2015 

«Έλαβον τα βαΐα των φοινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτώ» 
(Ιωάν. 12,13) 

 
Δυο υποδοχές του Κυρίου μας περιγράφει, αγαπητοί μου αδελφοί, το 

σημερινό ιερό Ευαγγέλιο. Η μια γίνεται στο φιλόξενο σπίτι του Λαζάρου, στη 
Βηθανία. Η άλλη κατά την είσοδό Του στα Ιεροσόλυμα. Η πρώτη συγκινεί τον 
Κύριο. Η δεύτερη Τον αφήνει αδιάφορο. Η πρώτη είναι ειλικρινής, εγκάρδια και 
πηγαία και λαμβάνει χώραν στο θερμό περιβάλλον ενός σπιτιού, από ψυχές που 
Τον αγαπούν. Η άλλη υποδοχή στηρίζεται σε επιφανειακές συγκινήσεις της 
στιγμής. Με επευφημίες και ζητωκραυγές και με αλαλαγμούς νίκης και χαράς, 
υποδέχονται τον Κύριο τα πλήθη των Εβραίων. Η ιαχή «ωσαννά ευλογημένος ο 
ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», φτάνει ως τον ουρανό. Ωστόσο ο Κύριος δεν 
φαίνεται να συγκινείται από την υποδοχή αυτή. Γιατί, σαν Παντογνώστης που 
είναι, γνωρίζει ότι ο όχλος αυτός σε λίγες μέρες, θα ζητήσει την θανατική καταδίκη 
Του. Την ώρα αυτή, βέβαια, τα αισθήματά τους φαίνονται να είναι ειλικρινή για να 
μεταβληθούν έπειτα σε αδιαφορία ή και εχθρότητα εναντίον του Κυρίου. Από 
σήμερα μέχρι το Πάσχα μας χωρίζουν μόνο  έξι μέρες που καλούμαστε κι εμείς να 
γιορτάσουμε την είσοδο του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα και να ετοιμαστούμε κι 
εμείς να Τον υποδεχτούμε, καθώς έρχεται προς το εκούσιο πάθος Του. Το 
ερώτημα, μετά απ’ όλα αυτά, είναι πως θα Τον υποδεχτούμε εμείς σήμερα. 

Ο ενθουσιώδης αυτός τρόπος με τον οποίο υποδέχτηκαν τότε τα πλήθη τον 
Χριστό, ανεξάρτητα του πως εξελίχτηκαν τα πράγματα κατόπιν, γίνεται αφορμή να 
ελέγξουμε κι εμείς, τα αισθήματά μας έναντι του Κυρίου. Αφορμή, για να 
ερευνήσουμε στα βάθη της καρδιάς μας και να δούμε ποια ακριβώς ιδέα έχουμε 
μέσα μας για Εκείνο και ποια θέση κατέχει στην όλη μας ύπαρξη και ζωή το 
Πανάγιο Πρόσωπό Του. Να εξετάσουμε και να διαπιστώσουμε, δηλαδή, πως 
διατιθέμεθα απέναντί Του και ποια μαρτυρία και απολογία δίνουμε στο 
περιβάλλον μας για Εκείνο. Η συμπεριφορά εκείνων μας δίνει την ευκαιρία να 
βαθμολογήσουμε τον ενθουσιασμό και την πίστη μας προς τον Χριστό, συγχρόνως 
δε να πάρουμε και την απόφαση να Τον αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο και ν’ 
αφοσιωθούμε σ’ Εκείνο, θερμότερα και βαθύτερα. Γι’ αυτό θα πρέπει να Τον 
βλέπουμε σαν Κύριο και Δεσπότη μας. Να Τον έχουμε Κυβερνήτη της ζωής μας, 
τόσο της ατομικής, όσο και της οικογενειακής. Να κάνουμε τους λόγους Του 
πυξίδα στην πορεία μας και να ρυθμίζουμε την όλη μας διαγωγή προς το θέλημα 
Του. «Μη προσαρμόζεστε στη νοοτροπία αυτού του κόσμου», μας συμβουλεύει ο 
απόστολος των Εθνών Παύλος, «αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, 
αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού. Έτσι, θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο 
είναι το θέλημα του Θεού, το καλό και αρεστό στο Θεό και τέλειο (Ρωμ. ΙΒ΄,2). 

Τι συμβαίνει όμως σήμερα μ’ εμάς; Δυστυχώς οι περισσότεροι είμαστε 
επιπόλαιοι και ευμετάβολοι στα προς τον Κύριο αισθήματά μας. Ορισμένες φορές 
ενθουσιαζόμαστε για την πίστη μας και η καρδιά μας πλημμυρίζει από αγάπη 
προς τον Χριστό. Τώρα μάλιστα την Μεγάλη Εβδομάδα ίσως μεταρσιωθούμε. Ίσως 
και να κλάψουμε και να συγκλονιστούμε από τα άγια Πάθη Του. Όλα όμως αυτά 
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υπάρχει ο φόβος να είναι και πρόσκαιρα. Και να εξατμισθούν. Και να 
επιστρέψουμε μετά από λίγες μέρες στην παλιά μας ζωή, στα ίδια πάθη και στις 
ίδιες αθλιότητες. Η υποδοχή, λοιπόν, που πρέπει να προσφέρουμε προς τον Κύριο 
και τα προς Εκείνο αισθήματά μας, θα πρέπει να είναι διαφορετικά. Ανώτερα. Να 
είναι ανάλογα προς την υποδοχή και τα αισθήματα με τα οποία η άγια οικογένεια 
του Λαζάρου, δέχτηκε τον Κύριο στο σπίτι της. 

Το παράδειγμα της άγιας οικογένειας του Λαζάρου, ας μας διδάξει. Τις 
μέρες αυτές, θα υποδεχτούμε κι εμείς τον Κύριο, στο σπίτι της ψυχής μας. Θα Τον 
υποδεχτούμε καθώς θα βαδίζει προς το εκούσιο πάθος Του. Ας Τον υποδεχτούμε 
με καθαρές τις ψυχές, δηλαδή, μετανοημένοι και απαλλαγμένοι από την ενοχή 
της αμαρτίας. Αυτό είναι βασικό και στοιχειώδες, που οφείλουμε όλοι να κάμουμε 
έναντι του Κυρίου. Κι έπειτα θα πρέπει να Τον υποδεχτούμε με ταπείνωση και 
συντριβή. Γιατί Εκείνος είναι ο Θεός μας, που καταδέχτηκε να ταπεινωθεί για 
χάρη μας μέχρι θανάτου, «θανάτου δε σταυρού» (Φιλιπ. Β΄,8). Η ταπείνωση 
Εκείνου και Θεία κένωση ας μας λυγίσουν τον εγωισμό. Ας μας παρακινήσουν να 
Τον δεχτούμε μέσα μας με ταπείνωση και συντριβή και με θέρμη και ευγνώμονα 
αγάπη. Γιατί Εκείνος είναι ο ελευθερωτής μας, ο Λυτρωτής μας, Αυτός που πόνεσε 
τόσο πολύ για μας. Του οφείλουμε, λοιπόν, την καρδιά μας, τη ζωή μας, την 
αιώνια ευγνωμοσύνη μας. Γιατί Αυτός «πρώτος μας αγάπησε», ως λέει ο άγιος 
Ιωάννης ο Ευαγγελιστής (Α΄, Ιωάν. Δ΄,19). Μόνο που θα πρέπει η αγάπη αυτή να 
μην είναι μόνο αισθήματα της ψυχής και λόγια, αλλά να αποδεικνύεται ειλικρινής 
πάνω στα πράγματα με υπακοή στο θέλημά Του και με καθημερινή προσπάθεια 
τήρησης των άγιων εντολών Του. 

Ας φροντίσουμε, λοιπόν, να μένουμε ανεπηρέαστοι από οτιδήποτε είναι 
δυνατό να μαράνει την αγάπη μας προς τον Χριστό, να ψυχράνει τον ενθουσιασμό 
μας και να στρέψει αλλού την καρδιά μας. Ανεπηρέαστοι από ανθρώπους της 
αμαρτίας και από παγίδες του πονηρού, που έχουν την δύναμη να μας 
μεταθέσουν στο αντίθετο στρατόπεδο. Ανεπηρέαστοι και αμετακίνητοι για να μη 
μοιάσουμε με πολλούς από τους Ιουδαίους εκείνους, που δεν δίστασαν μετά από 
λίγες μόνο μέρες να φωνάξουν με τα ίδιά τους τα χείλη το «άρον, άρον σταύρωσον 
αυτόν» (Ιωάν. ΙΘ΄,15). Η συγκλονιστική εκείνη είσοδος του Κυρίου στην 
προφητοκτόνο πόλη, ας επηρεάσει και όλους όσοι θέλουμε να είμαστε δικοί Του 
και ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε, με την βοήθεια του Θεού και φέτος τα άγια 
Πάθη και την Ανάστασή Του. Να μας επηρεάσει ούτως ώστε να Τον αγαπήσουμε 
ακόμα περισσότερο και να παραδώσουμε σ’ Εκείνο, σαν σε βασιλιά, την καρδιά 
μας και την όλη ύπαρξή  μας. Τότε όταν θα έρθει και πάλιν θριαμβευτής, για να 
κρίνει ζώντας και νεκρούς, θα είμαστε κι εμείς, μεταξύ εκείνων, που θα Του 
ψάλλουν με χαρά και αγαλλίαση «ευλογημένος ει ο ελθών και πάλιν ερχόμενος εν 
ονόματι Κυρίου». 

Αδελφοί μου! Έρχεται και φέτος ο Κύριος «προς το εκούσιον πάθος». Ας 
Τον δεχτούμε στην ψυχή και στην καρδιά μας και σ’ όλο μας το είναι. Αυτός ας 
είναι κυρίαρχος και μόνος Κυβερνήτης μας. Γιατί κοντά Του υπάρχει η δύναμη, η 
τιμή, η δόξα, η ζωή. Ας τον υποδεχτούμε, λοιπόν, με αγνότητα, ταπείνωση και 
αγάπη. Και όπως θα Τον αντικρύσουμε στον αιμάτινο θρόνο της στοργής και του 
ελέους, ας Του υποσχεθούμε: Δικοί Σου υπήκοοι, Κύριε, πιστοί και ολόψυχα 
αφοσιωμένοι Σε Σένα, θα μείνουμε για πάντα. 

Ηγούμενος Χρυσορροϊατίσσης Διονύσιος  
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ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 

Απόστολος: Πραξ. α΄ 1-18 
Ευαγγέλιο: Ιωάν. α΄ 1-17 
12 Απριλίου 2015 
 

«Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί» 
 

Μ’ αυτό το νικητήριο παιάνα διαδηλώνει η Εκκλησία μας τη χαρά της 
για το θρίαμβο και τη νίκη του Χριστού κατεπάνω στο θάνατο. Χαίρουν και 
αγάλλονται οι πιστοί. Πανηγυρίζουν οι χοροί των Αγγέλων. Σκιρτούν 
ευφροσύνη «ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια». Γιορτάζει ολόκληρη η 
φύση: «Σήμερον πάσα κτίσις αγάλλεται και χαίρει ότι Χριστός ανέστη και άδης 

εσκυλεύθη». 
Τα δάκρυα της Μεγάλης Παρασκευής μετατράπηκαν σε ανείπωτη χαρά. 

Ο πένθιμος διάκοσμος των Εκκλησιών μας, έδωσε τη θέση του στον 
πανηγυρικό στολισμό. Η πονεμένη σιωπή του πάθους αντικαταστάθηκε από 
τους κρότους και τις επευφημίες της χαράς. Δεν έχει πια θέση στη ζωή η 
θλίψη και η κατήφεια. Ζωή και χαρά εκ του τάφου ανέτειλε. Ας εξέλθουμε 
λοιπόν κι εμείς από τη θλίψη των παθών στη χαρά της ελπίδος κι ας ψάλλουμε 
μαζί με τον ιερό υμνογράφο: «Ως όντως ιερά και πανέορτος αύτη η σωτήριος 
νυξ και φωταυγής, της λαμπροφόρου ημέρας της εγέρσεως ούσα προάγγελος, 
ενώ το άχρονον φως, εκ τάφου σωματικώς πάσιν επέλαμψεν» (Τροπάριο ζ’ ωδής 
του Αναστασίμου κανόνος). 

Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι νίκη κατά του Άδη. Στα σκοτεινά 
βασίλειά του έδωσε τη μάχη με το θάνατο ο Κύριος και νίκησε. «Ουδέποτε 
μνήμα, θανάτου πορθητήν εδέξατο» (Άγιος Πρόκλος Κωνσταντινουπόλως). 
Μόνο ο Ιησούς, αν και κατέβηκε στον Άδη ως νεκρός, αν και σκεπάστηκε με 
την πλάκα του τάφου, αν και «παραδόθηκε» στην εξουσία του θανάτου, δε 
νεκρώθηκε, δεν νικήθηκε, δεν καταβροχθίστηκε από τον λαίμαργο Άδη, αλλά 
με το θάνατο του ενέκρωσε, νίκησε και δέσμευσε, κατά κράτος, το θάνατο. Ο 
θάνατος του Ιησού Χριστού έγινε θάνατος του θανάτου. Μαζί του συνανέστησε 
και όλους τους «εν πίστει κοιμηθέντας» και τους πέρασε στην ατελεύτητη ζωή 
της βασιλείας Του. 

Με την Ανάσταση Του αποκατέστησε τον πεπτωκότα άνθρωπο στο 

πρωτόκτιστο κάλλος. Την πεσμένη φύση ανέστησε και θεράπευσε τα πάθη της 
ψυχής με το πυρ της θεότητος. «Ζωήν αιώνιον έδωκεν ημίν ο Θεός» (Α΄ Ιω. ε΄ 
11). Η έγερση του έγινε η απαρχή της αναστάσεως όλων των ανθρώπων. «Νυνί 
δε Χριστός εγήγερται εκ νεκρών, η απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο» (Α΄ 
Κορ. ιε΄17-20). 

Ο Θεός «θάνατον ουκ εποίησεν» (Σοφ. Σολ. α΄13) αλλά έπλασε τον 
άνθρωπο για τη ζωή. Με το φθόνο του διαβόλου εισήλθε ο θάνατος στον κόσμο. 
Όταν απομακρύνθηκε ο άνθρωπος από το Θεό αποκόπηκε από τη ζωή με 
αποτέλεσμα να γίνει δέσμιος του διαβόλου και του θανάτου. Η εξουσία του 
θανάτου πάνω στον άνθρωπο καταργήθηκε με την Ανάσταση του Χριστού. Ο 
Ιησούς επίκρανε, εσκύλευσε, ενέπαιξε, καθήρεσε, εδέσμευσε και ενέκρωσε το 
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θάνατο. Κατά την έκφραση του ιερού Χρυσοστόμου «ο θάνατος ρίψας τα όπλα 
γυμνός προς τους πόδας  του βασιλέως έδραμε». Ο Άδης κατάπιε τη σάρκα του 
Χριστού χωρίς να γνωρίζει και πέταξε από τα σπλάχνα του μαζί μ’ Αυτόν και  
όλους τους νεκρούς. Ο θάνατος δεν έχει πια δύναμη. Για τον πιστό γίνεται 
αρχή «άλλης βιωτής», αρχή της αναστάσεως. Με το θάνατο ο Θεός δεν τιμωρεί 
τν πεσμένη ανθρώπινη φύση, αλλά τη θεραπεία. Διαλύει το τραυματισμένο 
σκεύος, για να το καθαρίσει από το μολυσμένο και το επαναφέρει στο «αρχαίο 
κάλλος» δια της αναστάσεως. Γι’ αυτό το λόγο ο θάνατος δεν είναι κακό, αλλά 
ευεργεσία (Άγιος Γρηγόριος Νύσσης). «Ύπνος αναδέδεικται των πιστευόντων ο 
θάνατος» ψάλλει η Εκκλησία μας. Για όσους πιστεύουν και ζουν ενωμένοι με 
το Χριστό, ο θάνατος είναι πρόσκαιρος ύπνος μέχρι της δευτέρας παρουσίας. 
Δεν είναι αφανισμός, αλλά καιρός αναμονής της τελικής κρίσεως του Θεού. 

Μετά απ’ αυτήν για τους πιστούς νύκτα θανάτου δεν θα υπάρχει πια,. Αλλά 
αιώνιο φως, δόξα και τιμή (Αποκ. κα΄ 24-27). 

Πόσο ανάγκη έχει ο σημερινός άνθρωπος από την αναστάσιμη χαρά! 
Εγκλωβισμένος μέσα σ’ έναν ανισόρροπο κόσμο έχει θεοποιήσει την ύλη κι 
έχει αποκτηνώσει το πρόσωπο. Πλανεμένος από αντίχριστους «μεσσίες» έχει 
χαθεί μέσα σε ένα λαβύρινθο θεωριών και ιδεολογιών. Στις πολυάνθρωπες 
πόλεις αισθάνεται να τον πνίγει το αίσθημα της μοναξιάς. Παρά τις πολλές 
ανέσεις δεν κατόρθωσε να ξεκουραστεί, αλλά φορτίζεται με περισσότερο άγχος 
κι αβεβαιότητα. Σήμερα κυρίως χρειάζεται ένα μήνυμα ελπίδος και χαράς, 
που θα του μεταμορφώσει τη ζωή, θα του χαρίσει ασφάλεια, θα τον απαλλάξει 
από την ένταση της ψυχής, θα του ισχυροποιήσει τη θέληση, θα του καθαρίσει 
το νου, θα του φωτίσει τη συνείδηση και θα του δώσει τη δυνατότητα να ζήσει 
μέσα σ’ αυτό τον κόσμο σαν άνθρωπος. 

Του Χριστού η Ανάσταση είναι για όλους μας πηγή ελπίδος και χαράς. 
Με τη δύναμη της Αναστάσεως δε θρηνούμε και δεν δειλιάζουμε, αλλά γεμάτοι 
ελπίδα αναφωνούμε: «Ανέστη Χριστός και την φθοράν της φύσεως εις 
αφθαρσίαν μετήγαγεν· Ανέστη Χριστός και τον Αδάμ, εις το αρχαίον αξίωμα της 
αθανασίας κατέστησεν» (Άγιος Επιφάνειος Κύπρου). 

Για να γευτούμε την αναστάσιμη ελπίδα και χαρά, ας πλησιάσουμε το 
άγιο ποτήριο, όπου βρίσκεται ο αναστημένος Κύριος κι ας μεταλάβουμε με 
πίστη και μετάνοια. «κοινωνία Θεού ζωή και φως, χωρισμός δε Θεού θάνατος» 
υπογραμμίζει ο άγιος Ειρηναίος. Η Εκκλησία καλεί όλους, δίκαιους και 

αμαρτωλούς: «Δέυτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός». «Εισέλθετε πάντες 
εις την χαράν του Κυρίου ημών». 

 
Γιώργος Σαββίδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΩΜΑ 

Απόστολος: Πραξ. ε΄ 12 – 20   
Ευαγγέλιον: Ιωαν. κ΄ 19 – 31 

19 Απριλίου  2015 
 

«Ο Κύριός μου και ο Θεός μου» (Ιωάν.20,28) 
 

Εσύ είσαι ο κύριος της ζωής μου, Εσύ είσαι και ο Θεός μου. 
Πολύ μεγάλη σημασία αποδόθηκε στη διακήρυξη του άπιστου 

Θωμά. Και όχι άδικα. Γιαυτό και η Εκκλησία μας, εμπνεόμενη από τον 
Κύριο, καθόρισε την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα, ως Κυριακή του 

Θωμά, αναφερόμενη στην ομολογία του, που υπερεκάλυψε την 
προηγούμενη δυσπιστία του. 

Επεκράτησε ακόμη και ο χαρακτηρισμός του απόστολου Θωμά, με 
το επίθετο άπιστος  Ο άπιστος Θωμάς. Και έφτασε μέχρι τις μέρες μας, 

αυτός ο χαρακτηρισμός, αγαπητοί μου αδελφοί, να αποδίδεται σε κάθε ένα 
που προβάλλει γενικές αμφιβολίες ή είναι εσκεμμένα κακόπιστος. Ωστόσο 

το περίεργο δεν είναι ότι ο Θωμάς, απών κατά την εμφάνιση του 
Αναστάντος, ενώπιον των μαθητών, αμφέβαλλε για το γεγονός της 

αναστάσεως. Ανθρώπινη, μάλλον, η αμφιβολία. Φυσικά η τρίχρονη 
συμπόρευση με τον Κύριο, ή παρακολούθηση της διδασκαλίας Του, τα 

θαύματα και άλλα πολλά περιστατικά, θα έπρεπε να περιορίσουν την 
έκφραση της σοβαρότατης αμφιβολίας του. Δεν συνέβη όμως αυτό. 

Επρόκειτο για ένα κυριολεκτικά απίθανο γεγονός που προσπαθούσαν 
μάταια οι άλλοι μαθητές να τον πείσουν. «Εάν μη ίδω ου μη πιστεύσω» 

τονίζει εμφαντικά ο Θωμάς, και με απόλυτη πεποίθηση στη γνώμη του, 
στην ανεξήγητη γι αυτόν, ενθουσιώδη ανακοίνωση των άλλων μαθητών: 

«εωράκαμεν τον Κύριον». Είδαμε τον αναστάντα Κύριο! Και συμπληρώνει, ο 
Θωμάς, διατηρώντας τις λογικές αμφιβολίες του, ότι για να πεισθεί, θα 

έπρεπε ακόμη και να ψηλαφίσει τα σημεία των πληγών στο σώμα του 
Κυρίου. Η απαίτηση του Θωμά, να δει για να πιστέψει, είναι αντίθετη με 

την ίδια την έννοια της πίστης. Γιατί πίστη σημαίνει κυρίως εμπιστοσύνη σ’ 
αυτό, που μας αναφέρουν άλλοι. Προκύπτει θέμα εμπιστοσύνης για κάτι 

που δεν είδαμε, δεν αντιληφθήκαμε με τις αισθήσεις μας. Όμως η πίστη 
δεν αναφέρεται σε χειροπιαστά αντικείμενα. 

Γιαυτό και ο Κύριος σε επόμενη ειρηνική εμφάνιση Του προκαλεί 
τον αμφισβητία Θωμά να ικανοποιήσει την επιθυμία του. Θα του 

προσφέρει χειροπιαστές αποδείξεις. Αδίστακτα τελικά, θα αναφωνήσει με 
μια διακήρυξη ιδιαίτερης σημασίας: «ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Η 

δήλωσή του Θωμά, δεν είναι μια απλή αναγνώριση του Διδασκάλου. 
Διακηρύττει συγχρόνως και την θεότητα του Κυρίου. Και όμως για τον 

Κύριο, δεν ήταν ικανοποιητική η δήλωση του Θωμά. Γιαυτό και του 
απαντά: «ότι εώρακας με, επίστευσας. Μακάριοι οι μη ιδόντες και 
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πιστεύσαντες». Επειδή με είδες, πίστευσες Θωμά. Καλότυχοι, ευτυχισμένοι, 

αυτοί αν και δεν με είδαν, πίστευσαν. Φανταστείτε να είχαμε όλοι αυτήν την 
απαίτηση του Θωμά. Ζητεί ο Κύριος την απόλυτη, χωρίς δισταγμούς και 

αμφιβολίες πίστη μας. Η έννοια πίστη, αγαπητοί μου, δεν χρειάζεται 
αποδείξεις επιστημονικές. Δεν είναι αποτέλεσμα ψηλάφισης. Πολύ 

περισσότερο η θρησκευτική πίστη. Στη φωνή της καρδιάς, που έχει γεμίσει 
με την αγάπη μας προς τον Κύριό μας και Θεό μας, στηρίζεται η πίστη. Η 

παρουσία του Κυρίου στην ψυχή μας που εμποτίζει την καθημερινή μας 
ζωή, είναι συνέπεια της πίστης μας. Φανερώνεται με λόγια και πράξεις, 

ενισχύεται η πίστη, αποκτά περιεχόμενο και δύναμη. 
Ενώ λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός 

που μας προσφέρει η σημερινή περικοπή, ως θέμα πίστης, υπάρχει και 
κάτι ουσιαστικότερο. Αναφέρονται περισσότερες από μια περιπτώσεις, από 

τις εμφανίσεις που πραγματοποίησε ο Αναστάς Κύριος.  Η θρησκεία μας, η 
πίστη μας, στηρίζεται ακριβώς  στο γεγονός της αναστάσεως του Κυρίου. «Ει 

Χριστός ουκ εγήγερται ματαία η πίστις ημών», σημειώνει ο Απόστολος 
Παύλος. Καμιά αξία δεν έχει η πίστη μας, αν δεν έχει πραγματοποιηθεί η 

ανάσταση του Χριστού. Κυρίαρχο γεγονός και βάθρο της χριστιανικής 
πίστης αποτελεί η ανάσταση του Κυρίου. Γιαυτό αποκτούν ιδιαίτερη 

σημασία οι εμφανίσεις του Κυρίου μετά την ανάσταση. Επισφραγίζεται το 
μεγάλο γεγονός. 

 Επιπλέον, για τον Θωμάς και τους σύγχρονούς του, οι εμφανίσεις 
του Κυρίου μετά την σταύρωση και την ταφή, στερέωσαν την πίστη τους. 

Έδωσαν θάρρος στους φοβισμένους και κρυπτόμενους, «δια τον φόβον των 
Ιουδαίων», δώδεκα αποστόλους, αλλά και τον ευρύτερο κύκλο των πιστών 

ακολούθων και μαθητών του Κυρίου. Πρόσθεσαν επιχειρήματα, 
ενδυνάμωσαν την πίστη τους, που είχε προσωρινά κλονιστεί μετά την ταφή 

του Κυρίου. Πίστεψαν πρώτα αυτοί. Ακολουθώντας την εντολή του Κυρίου: 
«πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», πηγαίνετε να διδάξετε όλον τον 

κόσμο, μετέφεραν το μήνυμα της ανάστασης σ’ όλο τον κόσμο. Μετέφεραν 
και φύτευσαν στις ψυχές των ανθρώπων την μοναδική πίστη. Βοήθησαν να 

ετοιμαστεί η βάση της νέας θρησκείας, και μετά τη γενέθλια ημέρα της, την 
Πεντηκοστή, να διαδοθεί σ’ όλους τους ανθρώπους η λυτρωτική αλήθεια 

της διδασκαλίας του Θεανθρώπου Ιησού. Κι όλα αυτά, αγαπητοί μου, 
στηρίχτηκαν στην ακράδαντη πίστη στην ανάσταση του Σωτήρα Χριστού. 

 
Δ.Γ.Σ. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ 

Απόστολος: Πραξ. στ’ 1-7 

Ευαγγέλιο: Μαρκ. ιε΄ 43-ιστ΄8 

26 Απριλίου 2015  

 

«Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας… τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτον και ητήσατο το 
σώμα του Ιησού» (Μαρκ. ιστ΄43) 

 

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, 
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η γύμνια, οι κίνδυνοι, ή ο μαρτυρικός θάνατος»; Για να καταλήξει με βεβαιότητα στο 

συμπέρασμα «πως ούτε θάνατος ούτε ζωή ούτε άγγελοι ούτε άλλες 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 

 



 

 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ 

 
 

ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΦΟΥ κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

Κυ.   1/3 ΈΜΠΑ 
Πα.   6/3 ΠΑΦΟΣ, Άγ. Κενδέας (Β΄Χαιρ.) 
Κυ.   8/3 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ 
Πα. 13/3 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Γ΄Χαιρ.) 

Κυ. 15/3 ΠΑΦΟΣ, Άγ. Θεόδωρος 
Πα. 20/3 ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ, Άγ. Ανάργυροι (Δ΄Χαιρ.) 
Κυ. 22/3 ΤΣΑΔΑ 
Τε. 25/3 ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ, Θεοσκέπαστη 

Τε. 25/3 ΠΑΦΟΣ, Άγιος Θεόδωρος (Δοξολογία) 
Πα. 27/3 ΠΑΦΟΣ, Παντάνασσα (Ακαθ. Ύμνος) 
Κυ 29/3 ΠΑΦΟΣ, Άγ. Θεόδωρος 
 

Τε.   1/4 ΠΑΦΟΣ, Άγιος Θεόδωρος (Δοξολογία) 
Κυ.   5/4 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ, Άγ. Σπυρίδωνας 
Πε.   9/4 ΠΑΦΟΣ, Άγιος Θεόδωρος (Βράδυ) 
Πα. 10/4 ΠΑΦΟΣ, Άγιος Θεόδωρος (Βράδυ) 

Σα. 11/4 ΠΑΦΟΣ, Άγιος Θεόδωρος (ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ) 
Κυ. 12/4 ΠΑΦΟΣ, Άγιος Θεόδωρος (Εσπ. Αγάπης) 
Πε. 16/4 ΑΜΑΡΓΕΤΗ (Εσπ.) 
Πα. 17/4 ΠΑΡΑΜΑΛΙ 

Κυ. 19/4 ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 
Πε. 23/4 ΠΑΦΟΣ, Άγιος Θεόδωρος 
Κυ 26/4 ΠΑΦΟΣ, Άγ. Δημήτριος 
 

 
ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 

 
Κυ.   1/3 ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πα.   6/3 ΠΑΦΟΣ, Άγ. Δημήτριος (Β΄Χαιρ.) 
Κυ.   8/3 ΑΡΓΑΚΑ 
Πα. 13/3 ΓΙΟΛΟΥ (Γ΄Χαιρ.) 
Κυ. 15/3 ΟΜΟΔΟΣ 

Πα. 20/3 ΣΚΟΥΛΛΙ (Δ΄Χαιρ.) 
Κυ. 22/3 ΑΡΜΙΝΟΥ 
Τρ. 24/3 ΚΑΘΗΚΑΣ (Εσπ.) 

Τε. 25/3 ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ (Δοξολογία) 
Πα. 27/3 ΓΟΥΔΙ (Ακαθ. Ύμνος) 
Κυ 29/3 ΘΕΛΕΤΡΑ 
 

Τε.   1/4 ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ (Δοξολογία) 

Κυ.   5/4 ΠΟΤΑΜΙΟΥ 
Πε.   9/4 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ (Βράδυ) 
Πα. 10/4 ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ (Πρωί+Βράδυ) 
Σα. 11/4 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ (Πρωί) 

Κυ. 12/4 ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ (ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ) 
Κυ. 12/4 ΠΑΦΟΣ, Άγιος Θεόδωρος (Εσπ. Αγάπης) 
Τρ. 14/4 ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ 

Κυ. 19/4 ΚΟΝΙΑ 
Πε. 23/4 ΠΑΦΟΣ, Άγιος Θεόδωρος 
Σα. 25/4 ΓΙΟΛΟΥ, Άγιος Μάρκος 
Κυ 26/4 ΑΡΟΔΕΣ 

 
 

ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ κ. ΤΥΧΙΚΟΥ 
 

Κυ.   1/3 ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
Πα.   6/3 ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ (Β΄Χαιρ.) 
Κυ.   8/3 ΠΟΤΑΜΙΟΥ 
Πα. 13/3 ΜΕΣΟΓΗ (Γ΄Χαιρ.) 

Σα. 14/3 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΗΣ ΜΙΝΘΗΣ (Εσπ) 
Κυ. 15/3 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΗΣ ΜΙΝΘΗΣ 
Πα. 20/3 ΕΛΕΔΙΩ (Δ΄Χαιρ.) 
Κυ. 22/3 ΑΜΑΡΓΕΤΗ 

Τε. 25/3 ΜΑΜΩΝΙΑ 
Πα. 27/3 Ι. ΜΟΝΗ ΣΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΗΣ (Αγρυπνία) 
Κυ 29/3 ΔΡΥΜΟΥ 
 

Κυ.   5/4 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΡΡΟΪΑΤΙΣΣΗΣ 
Πα. 10/4 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΡΡΟΪΑΤΙΣΣΗΣ (Βράδυ) 

Σα. 11/4 Ι. Μ. ΧΡΥΣΟΡΡΟΪΑΤΙΣΣΗΣ (Πρωί) 
Κυ. 12/4 Ι. Μ. ΧΡΥΣΟΡΡΟΪΑΤΙΣΣΗΣ (ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ) 

Τρ. 14/4 ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, Αγία Ελισάβετ 
Σα 18/4 ΜΕΣΑΝΑ, Ι. Μ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΜΑΝΩΝ 
Κυ. 19/4 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 
Κυ 26/4 ΠΟΛΕΜΙ 

 

 
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΘΕΟΛΟΓΩΝ 

 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ          ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ 

  8/3 ΠΙΣΣΟΥΡΙ 

15/3 ΑΥΔΗΜΟΥ 

  5/4 ΑΝΩΓΥΡΑ 

26/4 ΑΡΣΟΣ 

   1/3 ΑΡΟΔΕΣ 

15/3 ΔΡΟΥΣΙΑ 

22/3 ΣΙΜΟΥ 

19/4 ΠΑΧΝΑ ΑΝΩ 

26/4 ΚΟΙΛΗ 

 
        ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΚΟΥ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 

  8/3 ΧΟΛΕΤΡΙΑ 

15/3 ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ 

22/3 ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ 

14/4 ΔΟΡΑ 

26/4 ΚΟΥΚΛΙΑ 

   8/3 ΛΕΜΠΑ 

29/3 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ 

 

19/4 ΑΧΕΛΕΙΑ 

26/4 ΤΙΜΗ 

 
Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους υπάρχει αυτούσιο και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου 
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