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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ 

Απόστολος: Ρωμ. ιγ΄ 11 – ιδ΄ 4 
Ευαγγέλιο: Ματθ. στ΄ 14 - 21 
6 Μαρτίου 2022 
 

Στην πρώτη χριστιανική Εκκλησία είχε ανακύψει ένα ζήτημα: Κατά πόσο 
επιτρέπεται να καταναλώνουν οι Χριστιανοί τα υπόλοιπα από τα κρέατα που 
προσφέρονταν, ως θυσίες, από τους ειδωλολάτρες ή όχι. Υπήρχαν πιστοί που 
υποστήριζαν ότι όλα τα κτίσματα του Θεού είναι καλά και επομένως «ουδέν 
απόβλητον». Αυτή τη θέση υποστήριζε και ο Απ. Παύλος. 

Άλλοι, όμως, έλεγαν ότι τα ειδωλόθυτα, τα κρέατα των θυσιών δηλαδή, 

ήταν ακάθαρτα και δεν έπρεπε οι Χριστιανοί να τα χρησιμοποιούν. 
Δημιουργήθηκε έτσι μια διαφωνία, που προκαλούσε διενέξεις και ταραχές 
ανάμεσα στους πιστούς. Αυτοί που υποστήριζαν την πρώτη θέση περιφρονούσαν 
τους άλλους ως αδύνατους στην πίστη και εκείνοι που απέφευγαν τα ειδωλόθυτα 
κατέκριναν τους αντίθετους. 

Ο Απόστολος Παύλος, όπως ακούσαμε στο σημερινό αποστολικό 
ανάγνωσμα, τοποθετεί το θέμα σε μιαν άλλη βάση, με θαυμαστή ευρύτητα. Είναι 
δευτερεύον και επουσιώδες, γράφει στους Ρωμαίους, το αν θα χρησιμοποιείτε 
ειδωλόθυτα ή όχι. Το πρωτεύον, αυτό που έχει σημασία, είναι οι μεταξύ σας 
σχέσεις. Και αυτές πρέπει να διέπονται από αγάπη και ενότητα. 

Δυστυχώς, όμως, πάντοτε οι πιστοί, σε όλες τις εποχές, εύρισκαν και 
βρίσκουν αφορμές για διενέξεις και διχοστασίες, που τραυματίζουν τη μεταξύ 
τους αγάπη και κλονίζουν την εκκλησιαστική ενότητα. Δεν θα ήταν, λοιπόν, 
άσκοπο να επισημάνουμε ορισμένες αιτίες και καταστάσεις που φέρνουν 
δυσαρμονία στις σχέσεις μας με τους άλλους και είναι αμαρτήματα ενάντια στην 
αγάπη προς «τον πλησίον», που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της 
χριστιανικής ζωής. 

Είναι, πρώτα, η διχόνοια, που σαν σαράκι εισχωρεί στους πιστούς και 
τους χωρίζει, ώστε να συγκρούονται με άκαμπτο φανατισμό και κανείς να μη 
θέλει να υποχωρήσει. Αυτό μπορεί κανείς να το διαπιστώσει αρχίζοντας από τις 
μικρές ιδιωτικές και οικογενειακές φιλονικίες, μέχρι τις φοβερές συγκρούσεις 
μεταξύ ομάδων και οργανισμών, το μίσος μεταξύ των εθνών, τους τοπικούς 
πολέμους και τις διεθνείς ένοπλες συρράξεις. 

Αλήθεια, πόσες φορές ανάμεσα σε Χριστιανούς, που διακηρύττουν ότι 
είναι πιστοί, εμφιλοχωρεί η διχόνοια και προκαλούνται έριδες και διαμάχες που 
διαβρώνουν την εκκλησιαστική ενότητα! Πόσες φορές το ίδιο το οικογενειακό 
περιβάλλον γίνεται θέατρο φιλονικιών και συγκρούσεων! Και οι αιτίες, πολύ 
συχνά, είναι τόσο ασήμαντες όπως στη διένεξη των πρώτων Χριστιανών για τα 
ειδωλόθυτα. 

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις καλούμαστε εμείς, οι πιστοί, να αναλογιστούμε 
τις ευθύνες μας απέναντι στον Θεό και τους αδελφούς μας και να περιστέλλουμε 
τους προσωπικούς μας εγωισμούς και φανατισμούς, που σχεδόν πάντοτε είναι 
η ρίζα των συγκρούσεων. «Ο Χριστός είναι για μας πραγματικά η ειρήνη» 
διατρανώνει ο Απ. Παύλος. «Αυτός έκανε τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους ένα 
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λαό και γκρέμισε ό,τι σαν τείχος τους χώριζε και προκαλούσε έχθρα μεταξύ 
τους». Αυτή η πραγματικότητα πρέπει να επικρατεί πάνω από τις ανθρώπινες 
διαφορές και αντιμαχίες. Και ως κώδωνα του κινδύνου ας ακούμε τη φωνή του 
ίδιου Αποστόλου να μας προειδοποιεί: «Ει δε αλλήλους δάκνετε και κατεσθίετε, 
βλέπετε μη υπ’ αλλήλων αναλωθήτε». 

Μια δεύτερη αιτία διάσπασης και διαίρεσης των πιστών είναι το 
σκάνδαλο. Το σκάνδαλο μπορούμε να το παρομοιάσουμε με την πέτρα, πάνω 
στην οποία μπορεί κανείς να σκοντάψει και να πέσει. Είναι το εμπόδιο και το 
πρόσκομμα που παρεμβάλλεται στην πνευματική πορεία και εμποδίζει την 
πνευματική προκοπή. Αφορμή σκανδάλου γίνονται οι πιστοί όταν δεν 
«περιπατούν ευσχημόνως». Το σκάνδαλο είναι κρυμμένο εκεί όπου, κάτω από 

μια αξιοπρεπή επιφάνεια, υποκρύπτεται η απάτη και η υποκρισία. Εκεί όπου 
επικρατεί η ανεντιμότητα και η ανειλικρίνεια. 

Ο Kύριος, βεβαίως, μας προειδοποίησε ότι «ανένδεκτόν εστιν του μη 
ελθείν τα σκάνδαλα». Είναι αδύνατον να μην έρθουν τα σκάνδαλα και οι 
πειρασμοί. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ο διάβολος, ο οποίος 
επιδιώκει να πλήξει την ενότητα των πιστών, πυροδοτεί συνεχώς σκάνδαλα. 
Ωστόσο, σε μιαν εποχή που όλοι, με μεγάλη ευκολία, βάλλουν κατά της πίστεως, 
της Εκκλησίας και του κλήρου, πρέπει εμείς οι πιστοί να είμαστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί, θυσιάζοντας, πολλές φορές, ακόμα και μερικά δικαιώματά μας, 
ώστε να μη γινόμαστε αιτία κάποιες ψυχές να κλονίζονται σοβαρά, ίσως δε και 
ανεπανόρθωτα. Πολλοί περιορίζουν την ευθύνη του σκανδαλισμού μόνο στους 
κληρικούς, αλλά δεν σκανδαλίζουν μόνο αυτοί. Προσεκτικοί πρέπει να είμαστε 
όλοι ανεξαιρέτως. Ας μας συνέχει διαρκώς το «Ουαί τω ανθρώπω εκείνω δι’ ου το 
σκάνδαλον έρχεται» του Χριστού. Ο Απ. Παύλος και πάλι μας προειδοποιεί: 
«Μηδεμίαν εν μηδενί διδόντες προσκοπήν». 

Η προτροπή του Απ. Παύλου προς τους Χριστιανούς της Ρώμης ότι: 
«Αυτός που τρώει απ’ όλα, να μην περιφρονεί εκείνον που δεν τρώει κι εκείνος που 
δεν τρώει, να μην κατακρίνει εκείνον που τρώει», είναι ιδιαίτερα επίκαιρη σήμερα, 
Κυριακή της Τυρινής, που βρισκόμαστε στο κατώφλι της νηστείας της μεγάλης 
Τεσσαρακοστής. 

Η περίοδος που αρχίζει από αύριο δεν είναι για τα επουσιώδη αλλά για 
τα ουσιώδη της πνευματικής ζωής. Το διατροφικό διαιτολόγιο δεν είναι από τα 
ουσιώδη της νηστείας. Η νηστεία κρίνεται από τη διάθεση της άσκησης, της 
κατανόησης των αδυναμιών των άλλων, ώστε η δική μας πιστότητα και συνέπεια 
να μην εξουθενώνει και να μην κρίνει «τον εσθίοντα» και από την άσκηση της 
αγάπης. Μόνο αν η νηστεία μας συνοδεύεται από αυτά γίνεται αποδεκτή ως 
πνευματικό επίτευγμα και ως αρετή. Μόνο τότε οι πνευματικοί αγώνες και οι 
κόποι μας είναι ευπρόσδεκτοι στον Θεό. Διαφορετικά αυτοαναιρείται και 
αυτοκαταστρέφεται κάθε προσπάθεια συνέπειας και τήρησης της νηστείας. 
 

Καλό κι ευλογημένο στάδιο! 
 

† Αρχιμανδρίτης Δημήτριος 
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ΤΕΤΑΡΤΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ) 

Απόστολος: Εβρ. ιβ΄ 1 - 10 
Ευαγγέλιο: Ματθ. κ΄ 1 - 16 

9 Μαρτίου 2022 
 

Λειτουργία των Προηγιασμένων 

 
Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που διαμόρφωσαν τη Λειτουργία των 

Προηγιασμένων Δώρων. 

α) Ο πρώτος είναι ο πένθιμος χαρακτήρας της Μ. Τεσσαρακοστής. 
Στον πένθιμο αυτό χαρακτήρα της περιόδου των νηστειών, δεν αρμόζει η 

τέλεση της πομπώδους και πανηγυρικής Λειτουργίας του Χρυσοστόμου ή 
του Βασιλείου, παρά μόνο τις δύο γιορτάσιμες μέρες· το Σάββατο το 
αφιερωμένο στη δημιουργία, αφού σ’ αυτό κατέπαυσεν ο Θεός από 

πάντων των έργων αυτού -, και την Κυριακή, την αφιερωμένη στην 
Ανάσταση του Χριστού. Αν λάβει κανείς υπ' όψη και το γεγονός πως στους 

πρώτους Χριστιανικούς αιώνες μετά τη Θ. Λειτουργία ακολουθούσαν οι 
Αγάπες, τα λαμπρά δηλ. κοινά γεύματα, καταλαβαίνει γιατί από νωρίς η 
Εκκλησία είχε αναζητήσει άλλoν τύπο Λειτουργίας, πένθιμης μορφής. 

β) Ο δεύτερος λόγος ήταν το ότι σε κάθε περίοδο του χρόνου, 
ιδιαίτερα όμως σε περιόδους συντριβής και ταπείνωσης μπροστά στον 
Θεό, σε περιόδους νηστείας, θα’πρεπε οι Χριστιανοί να μεταλαμβάνουν 

συχνά από το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Η βοήθεια που παίρνει ο 
Χριστιανός από τη Θ. Κοινωνία δεν εδράζεται σε ψυχολογικούς λόγους· 

είναι πραγματική. Κι επειδή το διάστημα από την Κυριακή μέχρι το 
Σάββατο που θα γινόταν Θεία Λειτουργία ήταν μεγάλο, έπαιρναν οι 
πρώτοι Χριστιανοί, στα σπίτια τους, αγιασμένα δώρα από τη Λειτουργία 

της Κυριακής και μεταλάμβαναν καθημερινά απ' αυτά. Ιδιαίτερα 
ένοιωθαν την ανάγκη της Θ. Κοινωνίας την Τετάρτη και την Παρασκευή, 

κατά τις οποίες απείχαν μέχρι το βράδυ από κάθε είδος τροφής. Το βράδυ  
μετά τον εσπερινό, έπαιρναν από τα ήδη αγιασμένα Δώρα, τα 
Προηγιασμένα, και μεταλάμβαναν. Έτσι σιγά - σιγά διαμορφώθηκε μια 

εσπερινή ακολουθία, που ετελείτο κάθε Τετάρτη και Παρασκευή βράδυ 
και που προετοίμαζε για τη μετάληψη των Τιμίων Δώρων, που είχαν 
αγιαστεί την προηγούμενη Κυριακή. Αυτή η ακολουθία είναι η 

Λειτουργία των Προηγιασμένων. Αν και πολλές φορές τελείται το πρωί, ο 
χαρακτήρας της είναι εσπερινός (ψάλλουμε: θυσία εσπερινή, Εσπέρας 

προκείμενον, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν...). 
γ) Ο τρίτος λόγος που διαμόρφωσε τη Λειτουργία αυτή στη μορφή 

που την έχουμε σήμερα, ήταν το γεγονός πως στην αρχαία Εκκλησία οι 

βαπτίσεις των νέων μελών της Εκκλησίας γίνονταν τη νύκτα του Μ. 
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Σαββάτου. Έτσι κατά τη διάρκεια της Μ. Τεσσαρακοστής, γίνονταν 

εντατικά μαθήματα Κατήχησης σ' αυτούς τους ανθρώπους που λέγονταν 
Κατηχούμενοι, ή "Προς το φώτισμα". Γι' αυτό και η Εκκλησία κατά το 

διάστημα αυτό προσευχόταν ιδιαίτερα υπέρ των Κατηχουμένων. Κι η 
Λειτουργία των Προηγιασμένων αναφέρεται σ' αυτούς (Οι πιστοί υπέρ των 
Κατηχουμένων δεηθώμεν, υπέρ των προς το φώτισμα ευπρεπιζομένων 

αδελφών ημών δεηθώμεν κ.τ.λ.). Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η Θεία 
Λειτουργία των Προηγιασμένων. Κι η Λειτουργία αυτή διατηρεί και 
σήμερα τα αρχαία χαρακτηριστικά της: 

i) Έχει πένθιμο χαρακτήρα. Αυτό φαίνεται και από τους ύμνους 
και από την αμφίεση των κληρικών. 

ii) Τελείται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή κατά τη διάρκεια της Μ. 
Τεσσαρακοστής. Στη Μ. Τεσσαρακοστή αν τύχει να γιορτάζεται κάποιος 
άγιος εκτός Τετάρτης και Παρασκευής, αυτή η Λειτουργία τελείται. Οι 

Καθολικοί την τελούν μόνο την Μ. Παρασκευή. (Εμείς λόγω του 
εξαιρετικά πένθιμου χαρακτήρα της ημέρας εκείνης δεν τελούμε καμιά 

Θ. Λειτουργία). 
iii) Ευχόμαστε υπέρ των Κατηχουμένων. Αν μερικοί διερωτώνται 

κατά πόσο με την εισαγωγή του νηπιοβαπτισμού υπάρχουν σήμερα 

κατηχούμενοι, τους υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν κατηχούμενοι σήμερα 
στην Αφρική και την Ασία, όπου γίνεται μια αξιόλογη ιεραποστολική 
προσπάθεια, αλλά και στον τόπο μας με τους ξένους που ζητούν να γίνουν 

Χριστιανοί. Υπέρ αυτών των κατηχουμένων εύχεται η απανταχού της γης 
Εκκλησία. Αξίζει τον κόπο, αφού ο ίδιος ο Χριστός είχε πει πως μιας 

ψυχής δεν είναι αντάξιος ολόκληρος ο κόσμος. 
Αυτή η Λειτουργία δημιουργεί μια κατανυκτική ατμόσφαιρα, που 

μας οδηγεί μακριά από τα εγκόσμια και μας προετοιμάζει για τον επάξιο 

εορτασμό του Σταυρού και της Ανάστασης. Ας συμμετέχουμε σ' αυτήν 
ταχτικά. Σε κάποιες ενορίες γίνεται και βραδινή για διευκόλυνση των 

εργαζομένων. 
 

+ Ο Πάφου Γεώργιος 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) 

Απόστολος: Εβρ. ια' 24 – 26, 32 - 40 
Ευαγγέλιο: Ιω. α' 44 - 50 
13 Μαρτίου 2022 
 

«Την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ» 
 

Η σημερινή Κυριακή είναι αφιερωμένη από την Εκκλησία μας στην 
Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Είναι μια εορτή που θυμίζει σε όλους μας τη δυναμική 
παρουσία της ορθόδοξης πίστης και ζωής μέσα στον κόσμο. Το γεγονός αυτό, 
μας κάνει μεν να χαιρόμαστε και να δοξάζουμε τον Θεό, αλλά και να απορούμε 

για ποιο λόγο, άραγε, μια τόσο μεγάλη και χαρμόσυνη εορτή τοποθετείται κατά 
την πένθιμη και κατανυκτική περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 
και μάλιστα κατά την πρώτη Κυριακή της; Δεν θα ήταν ορθότερο να εορταζόταν 
την ημέρα αυτή κάποιος μεγάλος ασκητής της Εκκλησίας μας, για να μας 
διδάσκει με τη βιοτή του «την τρίβον» της ασκήσεως; 

Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, «οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι», 
αποφάσισαν διαφορετικά. Και τούτο διότι γνώριζαν ότι τα ανθρώπινα έργα της 
ασκήσεως και της αγάπης μας ενώνουν με τον Θεό εφόσον παραμένουν 
θεμελιωμένα στο αρραγές θεμέλιο της πίστεως και αμόλυντα από το μικρόβιο 
της αιρέσεως. 

Η πίστη αποτελεί το θεμέλιο της άσκησης και της αρετής. Τη σημασία 
της ορθής πίστης ως θεμέλιου λίθου της χριστιανικής και εκκλησιαστικής ζωής 
την τονίζει στο Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Χριστός: «Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι» 
όπου και ο Πέτρος του απάντησε:«συ εί ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». 
Ο Χριστός τον επαίνεσε για την απάντησή του με τα λόγια: «Καγώ δε σοι λέγω ότι 
συ ει Πέτρος και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν….» Η 
Εκκλησία οικοδομείται πάνω στην πέτρα της πίστεως. Μια χριστιανική 
κοινότητα που δεν πιστεύει ορθά στον Θεό έχει νοθεύσει την ταυτότητα και την 
αποστολή της. 

Η Ορθοδοξία έχει μιαν ιστορική διαδρομή είκοσι αιώνων. Κατά τη 
διάρκεια αυτών κατηύθυνε έθνη και κατηύγασε και εκόσμησε την πνευματική 
ζωή του πολιτισμένου κόσμου. Πάντοτε υπήρξε συμπαραστάτης εκείνων οι 
οποίοι την ακολουθούσαν ή κατέφευγαν σε αυτή. Την εκπροσώπησαν άντρες και 
γυναίκες ήθους, αγωνιστές της αρετής και της πνευματικής ελευθερίας. 
Εκπροσωπήθηκε από φωτισμένες διάνοιες αλλά και απλούς ανθρώπους. Αυτοί 
όλοι που σήμερα έρχονται στο προσκήνιο και στη λειτουργική μνήμη της 
Εκκλησίας μας την μεταβίβασαν διά μέσου των αιώνων από γενεά σε γενεά, την 
ερμήνευσαν, τη δίδαξαν σαν τη μόνη κρυστάλλινη αλήθεια της ζωής. Πολλοί την 
πολέμησαν, την καταδίωξαν. Υπέστη επιθέσεις και δέχθηκε διώξεις. Αυτά όλα 
δεν τη φόβισαν. Δεν την τρομοκράτησαν. Δεν κατόρθωσαν να ανακόψουν τη 
δυναμική και ανακαινιστική πορεία της. 

Σε μιαν εποχή που καταβάλλεται προσπάθεια επιβολής του πνεύματος 
του συγκρητισμού και της πανθρησκείας, που ζητά να ισοπεδώσει τα πάντα, 
διεισδύοντας σε σχολεία, πανεπιστήμια και γενικότερα στη ζωή του ανθρώπου 
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με ύπουλο τρόπο, η Αγία μας Εκκλησία επιμένει στη διδασκαλία περί του 
προσωπικού Θεου, ως διετυπώθη στο αγιώτατο Σύμβολο της Πίστεως, σύμφωνα 
με τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. 

Τούτη η μέρα, η Κυριακή της Ορθοδοξίας, μας υπενθυμίζει, όχι μια νίκη 
ή έναν νικητή, αλλά τη μακρά αλυσίδα από νίκες και ολόκληρο στράτευμα από 
νικητές. Πρόκειται για τις νίκες της Εκκλησίας ως ολότητα. Η Εκκλησία είναι 
εκείνος ο νικητής που σήμερα θυμόμαστε και τιμούμε. Η κύρια νίκη της 
Εκκλησίας η οποία σήμερα προβάλλει μπροστά μας είναι η νίκη κατά της 
εικονομαχίας. 

Οι αγώνες και οι διαμάχες για τις εικόνες κράτησαν πάνω από διακόσια 
χρόνια. Οι εικονομάχοι ήταν οι εσωτερικοί εχθροί της Εκκλησίας οι οποίοι ήταν 

πάντοτε και οι πιο επικίνδυνοι, επειδή πολλοί από αυτούς είχαν στα χέρια τους 
δύναμη κοσμική και εξουσία εκκλησιαστική.  Πολλοί ήταν βασιλείς, αυλικοί, 
δεινοί δολοπλόκοι και σύμβουλοι αυτοκρατορικοί. Οι τάξεις τους ενισχύθηκαν 
ιδιαίτερα από πολλούς ιερείς και μοναχούς, επισκόπους και πατριάρχες. 

Ανακήρυξαν τις εικόνες σε είδωλα και την προσκύνηση των εικόνων ως 
ειδωλολατρία. Μέσα στην έπαρση και το μένος τους, πέταξαν τις εικόνες έξω από 
τους ναούς, τις έριχναν στη θάλασσα, τις έσπαζαν και τις έκαιαν. Το ίδιο 
έπρατταν και με τα λείψανα των Αγίων και των Αποστόλων.  Ακόμη, δεν δίστασαν 
να πετάξουν από τους ναούς τα λάβαρα και τον ίδιο τον Σταυρό του Χριστού. Η 
εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος που επικύρωσε τη θεολογία των εικόνων, δέχτηκε 
τη διάκριση που είχαν κάνει οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας ανάμεσα στα 
είδωλα και τις εικόνες. Ότι δηλαδή το είδωλο είναι μια αναπαράσταση ενός 
ψεύτικου ή ανύπαρκτου θεού, ενώ η εικόνα περιγράφει τη μορφή του 
θεανθρώπου Χριστού και των αγίων που είναι υπαρκτά πρόσωπα. Επίσης, κατά 
τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ουδέποτε οι πιστοί αποδίδουμε 
λατρεία στις εικόνες. Η λατρεία αρμόζει και αποδίδεται μόνο στον Τριαδικό Θεό, 
ενώ τις εικόνες τις τιμούμε και τις προσκυνούμε, δηλαδή τις ασπαζόμαστε, 
γνωρίζοντας ότι «η της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει», σύμφωνα με 
τη φράση του Μεγάλου Βασιλείου.  Δεν τιμούμε δηλαδή και δεν προσκυνούμε 
το ξύλο ή τα χρώματα της εικόνας, αλλά το πρόσωπο που εικονίζεται, τον Χριστό, 
την Παναγία και του Αγίους. 

Όλες αυτές τις μεγάλες αλήθειες μάς υπενθυμίζει ο σημερινός 
εορτασμός, στην αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μας υπενθυμίζει και μας 
υπογραμμίζει ότι η πίστη μας είναι αληθινή, ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός 
είναι πράγματι ο σαρκωθείς Υιός και Λόγος του Θεού, ότι έχει παρέλθει η σκιά 
του Νόμου και βρισκόμαστε στην περίοδο της χάριτος και της απολυτρώσεως 
που ο Σωτήρας Χριστός έφερε στον κόσμο. Μας υπενθυμίζει ακόμα ότι ο 
πνευματικός μας αγώνας, που αυτή την περίοδο οφείλει να είναι πιο έντονος, 
έχει ως τέρμα την Ανάσταση, την οποία μας καλεί να εορτάσουμε γνήσια, με 
επίγνωση της αλήθειας και με ουσιαστική, πνευματική μας ανάσταση και 
μεταμόρφωση. 
 

† Αρχιμανδρίτης Λάμπρος 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΝΗΣΤΕΙΏΝ 

Απόστολος: Εβρ. α' 10 – β' 3 
Ευαγγέλιο: Μάρκ. β' 1 – 12 
20 Μαρτίου 2022 
 

«Ιδών δε ο Ιησούς την πίστιν αυτών λέγει τω παραλυτικώ, τέκνον 

αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου» 
 

Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που έχει σαν κατάληξη το Πάσχα, 
έχει και σαν στόχο να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την ουσία του Πάσχα, 
που δεν είναι άλλη από τη  συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι «το Πάσχα ημών 

υπέρ ημών ετύθη Χριστός». Κατά συνέπεια και ο εορτασμός του Πάσχα πρέπει 
να είναι, κατά το δυνατόν, αντάξιος αυτού του γεγονότος. Δηλαδή της 
αναγνώρισης ότι ο Χριστός θυσιάστηκε για μας. Μια θυσία, που αποκάλυπτε 
από τη μια την έκταση της τραγωδίας του ανθρώπου, λόγω της αμαρτίας και από 
την άλλη την ύψιστη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. 

Πραγματικά, ο άνθρωπος με την πτώση οδηγήθηκε σε μια ολική 
καταστροφή, μέσα από την οποία αλλοίωσε όχι μόνο τη δική του φύση, αλλά 
συμπαρέσυρε και την υπόλοιπη υλική δημιουργία στη φθορά. Ομολογεί ο 
Απόστολος Παύλος: «Οίδαμεν ότι πάσα η κτίσις συστενάζει και συνωδίνει άχρι 
του νυν». Γεγονός που επιβεβαιώνεται ακόμα και σήμερα. 

Το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Η αμαρτία έγινε, όχι απλά δεύτερη φύση 
του ανθρώπου αλλά και εξουδετέρωσε την αρχική του φύση, σε σημείο που να 
μην του επιτρέπει να κάνει  αυτό που θέλει, αλλά εκείνο που μισεί. Ο Απόστολος 
Παύλος γράφει χαρακτηριστικά: «Ό κατεργάζομαι ου γινώσκω. Ου γαρ ό θέλω 
τούτο πράσσω, αλλ' ό μισώ τούτο ποιώ… νυνί δε ουκέτι εγώ κατεργάζομαι αυτό, 
αλλ’ η οικούσα εν εμοί αμαρτία… Συνήδομαι γαρ τω νόμω του Θεού κατά τον 
έσω άνθρωπον, βλέπω δε έτερον νόμον εν τοις μέλεσί μου αντιστρατευόμενον τω 
νόμω του νοός μου και αιχμαλωτίζοντά με εν τω νόμω της αμαρτίας τω όντι εν 
τοις μέλεσί μου». 

Μπροστά σ' αυτή την τραγική κατάσταση ευρισκόμενος ο κάθε άνθρωπος 
αναφωνεί μαζί με τον Απόστολο Παύλο: «Τι δυστυχισμένος, αληθινά, που είμαι! 
Ποιος μπορεί να με λυτρώσει από την ύπαρξη αυτή, που έχει υποταχθεί στον 
θάνατο; Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό που το έκανε αυτό με το σωτήριο έργο τού 
Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άρα, λοιπόν, εγώ ο ίδιος, ενώ συμφωνώ θεωρητικά 
με τον νόμο του Θεού, στην πράξη είμαι υποταγμένος στον νόμο της αμαρτίας». 

Αναγκαία, λοιπόν, η παρουσία του Χριστού, γιατί, όπως ομολογεί ο Ίδιος 
σήμερα, ως Υιός του Ανθρώπου «έχει εξουσίαν… αφιέναι επί της γης αμαρτίας». 
Κατά συνέπεια, μέσα από το σημερινό Ευαγγέλιο, έρχεται να επιβεβαιώσει, όχι 
μόνο τον λόγο του Αγγέλου προς τον Ιωσήφ για τον Χριστό ότι: «αυτός σώσει τον 
λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών», αλλά και να μεταφέρει το ελπιδοφόρο 
μήνυμα στους ανθρώπους για την πραγματική σωτηρία. Γεγονός που θα 
διακηρύξει και ο Απόστολος Πέτρος: «Ουκ έστιν εν άλλω ουδενί η σωτηρία, ουδέ 
γαρ όνομα έστιν έτερον υπό τον ουρανόν το δεδομένον εν ανθρώποις εν ω δει 
σωθήναι ημάς». 
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Η Αγία μας Εκκλησία, έχοντας αυτό ως δεδομένο και με απόλυτη 
βεβαιότητα ότι ο Χριστός  είναι  ο πραγματικός Σωτήρας του κόσμου, μας 
προετοιμάζει για το Πάσχα. Γιατί, ο Χριστός, από αγάπη έγινε άνθρωπος και 
επισφράγισε αυτήν την αγάπη με τη Σταυρική Του θυσία. Έτσι, μέσα από το 
Ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής ακούσαμε, από τη μια, τον Φίλιππο να 
αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Χριστού τον αναμενόμενο  Μεσσία: «Ον έγραψε 
Μωυσής εν τω νόμω και οι προφήται ευρήκαμεν, Ιησούν τον υιόν του Ιωσήφ τον 
από Ναζαρέτ». Από την άλλη, ακούσαμε και τον Ναθαναήλ να τον ομολογεί ως 
Υιόν του Θεού,  λέγοντάς Του: «Ραββί, συ ει ο Υιός του Θεού, συ ει ο βασιλεύς 
του Ισραήλ». 

Αν στο ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής, Φίλιππος και Ναθαναήλ Τον 

αναγνώρισαν αλλά και Τον ομολόγησαν «Θεόν ενανθρωπήσαντα», στο σημερινό 
Ευαγγέλιο ο Ίδιος ο Χριστός αυτοαποκαλύπτεται ως «ο Υιός του Ανθρώπου» και 
κατ' επέκταση ως Θεός, έχοντας την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Παράλληλα, 
ως Θεός αγάπης, δεν απορρίπτει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Αντίθετα τον 
αποδέχεται και του μεταφέρει το μήνυμα ότι η αμαρτία αποτελεί όχι μόνο 
εκτροπή από τον δρόμο της σωτηρίας αλλά και εμπόδιο στην πορεία προς την 
τελείωση και την ομοίωσή του με τον Θεό, έχοντας, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
αρνητικές επιπτώσεις και στο σώμα. 

«Τέκνον, αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου», είπε σήμερα ο Χριστός στον 
παράλυτο. Γιατί, διέκρινε στο πρόσωπό του την πίστη και τη μετάνοια, σ’ 
εκείνους δε που τον μετέφεραν, πέραν από την πίστη, διέκρινε και την 
ενεργουμένη αγάπη. Μια πίστη, που προσπέρασε εμπόδια και κινδύνους. Μια 
μετάνοια ειλικρινή, που ενίσχυε την πίστη για να μπορεί να γκρεμίσει όσα 
εμπόδια πρόβαλαν μπροστά της. Μια πίστη που δεν λύγισε στην αρχική στάση 
του Χριστού, που πρόταξε την άφεση των αμαρτιών, παρά τη θεραπεία του 
σώματος. Μια πίστη που, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπο του Χριστού τον 
Θεάνθρωπο, επιβραβεύτηκε με την πλήρη ψυχοσωματική θεραπεία. 

Η πίστη, αν και είναι μια δύναμη εσωτερική, αλλά και κατάσταση 
προσωπική, εντούτοις, σήμερα γίνεται και κατάσταση ομαδική. Μια πίστη που 
στηρίζεται στη βεβαιότητα ότι ο Χριστός, ως Θεός, μπορεί να κάνει το θαύμα, 
αδιαφορώντας για τη διαφορετική αντίληψη των Γραμματέων. Σήμερα, όπως και 
σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του Χριστού στη γη, πολλοί συνωστίζονταν για 
να βρεθούν κοντά Του, αλλά τη θεραπεία την εξασφάλισαν μόνο όσοι τον 
αποδέχθηκαν ως Θεό και Τον πλησίασαν με αληθινή πίστη. Αν κι εμείς Τον 
αποδεχόμαστε ως Θεό, που από αγάπη, όχι μόνο έγινε άνθρωπος, αλλά και 
σταυρώθηκε για μας και Τον πλησιάσουμε με μετάνοια και πίστη και επιπλέον, 
όταν αυτά τα επισφραγίσουμε με την ενεργουμένη αγάπη, τότε να θεωρούμε 
βέβαιη, τόσο την ψυχική, όσο και τη σωματική θεραπεία. 

 
Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
Απόστολος: Εβρ. δ'14 - ε 6  
Ευαγγέλιο: Μαρκ. η΄ 34 – θ΄ 1 
27 Μαρτίου 2022 
 
«Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον 

σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι» (Μαρκ. η΄ 34) 
 

Παρά το ότι από το ύψος του εικονοστασίου προβάλλει η μορφή του 
Εσταυρωμένου, εντούτοις η Εκκλησία προβάλλει και ανάμεσά μας τον Σταυρό του 
Κυρίου για να μας θυμίζει από τη μια το αντίτιμο της εξαγοράς μας από  την αμαρτία 
και από την άλλη τη δική μας υποχρέωση για το σήκωμα του δικού μας σταυρού. 
Επειδή δε «στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν και ολίγοι 
εισίν οι ευρίσκοντες αυτήν» (Ματθ. ζ΄14), για τούτο και χρειαζόμαστε την στήριξη 
και βοήθεια του Θεού στον δύσκολο αυτό αγώνα. 

Διπλός, λοιπόν, ο στόχος της σημερινής γιορτής. Πρώτον να 
συνειδητοποιήσουμε τη σημασία της σταυρικής θυσίας του Κυρίου και δεύτερον να 
βρούμε τους τρόπους με τους οποίους θα φανούμε αντάξιοι αυτής της μεγάλης 
θυσίας, αυτής τη μεγάλης αγάπης. 

Ιδιαίτερα βοηθητικά είναι τα σημερινά αναγνώσματα. Το αποστολικό 
ανάγνωσμα μάς καλεί να «κρατήσουμε σταθερή την πίστη που ομολογούμε. Γιατί 
έχουμε μέγαν αρχιερέα που έφτασε ως τον θρόνο του Θεού, τον Ιησού, τον Υιό του 
Θεού. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. 
Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα, επειδή έγινε άνθρωπος σαν κι εμάς, χωρίς όμως 
να αμαρτήσει. Ας πλησιάσουμε, λοιπόν, με θάρρος τον θρόνο της χάριτος του Θεού, 
για να μας σπλαχνιστεί και να μας δωρίσει τη χάρη Του, την ώρα που τη 
χρειαζόμαστε». 

Για να τολμήσουμε να πλησιάσουμε τον θρόνο της χάριτος του Θεού και να 
γίνουμε κοινωνοί αυτής της μεγάλης Του αγάπης θα πρέπει να υλοποιήσουμε τις 
σημερινές συστάσεις του Κυρίου, όπως αυτές διατυπώνονται στη σημερινή 
ευαγγελική περικοπή. Δηλαδή, όποιος θέλει να Τον ακολουθήσει θα πρέπει να 
απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει τον σταυρό του και να Τον ακολουθεί. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι, ενώ πριν λίγο μιλώντας για τον δικό 
Του Σταυρό χρησιμοποίησε τον όρο «δει», πρέπει, όταν απευθύνθηκε στον κόσμο 
και τους Μαθητές Του χρησιμοποίησε τις λέξεις «όστις θέλει». Ο Ίδιος προσφέρει τη 
δυνατότητα της σωτηρίας για όλους μαζί, αλλά και για τον καθένα ξεχωριστά. Για να 
γίνουμε δέκτες και συμμέτοχοι της χάριτος του Θεού, θα πρέπει να το θελήσουμε 
κι εμείς. Ο Θεός θέλει ελεύθερα να δεχθούμε αυτή τη δωρεά και μέσα από την πίστη 
και τον τρόπο της καθημερινής μας ζωής να φαινόμαστε αντάξιοι αυτής της δωρεάς. 
Αν παρ’ ελπίδα δεν ανταποκριθούμε επάξια σ’ αυτή τη δωρεά, είτε με την πλήρη 
άρνησή μας, είτε με τη μη συμμόρφωση στο θέλημα του, τότε ως αξιοκατάκριτοι 
πλέον θα περιφρονηθούμε και από τον Υιό του ανθρώπου «όταν έλθη εν τη δόξη του 
Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των αγίων». 

Σαφής και ξεκάθαρος σήμερα ο Κύριος. Αυτός, ως η ελπίδα του κόσμου, 
έρχεται να καλέσει τον άνθρωπο να Τον ακολουθήσει. Επειδή η υλοποίηση αυτής 
της ελπίδας δεν θα είναι δοτή ή και αποτέλεσμα εξαναγκασμού για τούτο και 
απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε όλους.  Η σωτηρία είναι για όλους. «Ο Θεός θέλει 
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να σωθούν όλοι οι άνθρωποι» (Α΄ Τιμ. β΄ 4). Όμως, το ότι δεν σώζονται όλοι οι 
άνθρωποι αυτό οφείλεται στους ίδιους τους ανθρώπους, επειδή αρνούνται να γίνουν 
μέτοχοι της σωτηρίας που τους προσφέρεται. 

Ο Κύριος απευθύνει πρόσκληση σε όλους. Απευθύνει πρόσκληση γενική, 
καθολική, αλλά και πρόσκληση προσωπική. Ακούσαμε στο σημερινό ευαγγέλιο: «Ο 
Ιησούς κάλεσε τότε τον κόσμο μαζί με τους μαθητές και τους είπε: Όποιος θέλει να 
με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με 
ακολουθεί». 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός της υλοποίησης αυτής της πρόσκλησης. 
Προσκαλεί όλους, αλλά στη συνέχεια προχωρεί στον καθένα ξεχωριστά θέτοντας 
κάποιες προϋποθέσεις. (α) Να απαρνηθούμε τον εαυτό μας (β) Να σηκώσουμε το 
σταυρό μας και (γ) Να Τον ακολουθούμε δια βίου. 

Ο Χριστός θέλει ανθρώπους ελεύθερους και όχι δούλους, θέλει να τους 
διακρίνει η αγάπη πάνω από τον ίδιο τον εαυτό τους, έχοντας σαν πρότυπο τη δική 
Του αγάπη. Σε ό,τι αφορά τον σταυρό κάνει διάκριση από τον δικό Του Σταυρό. Ο 
Σταυρός Του ήταν μέσο σωτηρίας όλων των άλλων ανθρώπων. Ο ανθρώπινος σταυρός 
είναι ξεχωριστός του καθενός και αποβλέπει στη δική του και μόνο σωτηρία. Πολλές 
φορές, όμως, είναι στ’ αλήθεια βαρύς ο σταυρός, γιατί μέσα από την αυταπάρνηση 
καλείται ο καθένας να προχωρήσει σε θυσία, ακόμα και αυτοθυσία. 

Σταυρός βαρύς και μάλιστα με δύο έννοιες. Πρώτον, γιατί μέσα από την 
αποδοχή του δικού μας σταυρού θα εκφραστεί ο βαθμός της πίστεώς μας και 
δεύτερον μέσα από τον τρόπο που εμείς θα σηκώνουμε τον δικό μας σταυρό θα 
γινόμαστε το ζωντανό παράδειγμα τόσο στον χώρο της οικογένειας, όσο και στον 
χώρο της κοινωνίας. Το παράδειγμα της υπομονής την ώρα της μεγάλης δοκιμασίας, 
η δύναμη της πίστης και της ελπίδας ότι θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του 
Θεού. Μέσα από την όλη αναστροφή μας θα δώσουμε στην πράξη τις πιο πειστικές 
αποδείξεις για την ανωτερότητα και την ορθότητα της χριστιανικής μας πίστεως. Θα 
γινόμαστε αφορμή για να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Βαρύ το φορτίο, μεγάλη, 
όμως, και η δύναμη του Θεού. Ας μην ξεχνούμε τους λόγους του Αποστόλου 
Παύλου: «Πάντα ισχύω εν τω ενδυναμούντι με Χριστώ» (Φίλιπ. δ΄ 13). Όλα τα μπορώ 
χάρη στον Χριστό που με δυναμώνει. 

Ο Σταυρός του Κυρίου προβάλλει και σήμερα μπροστά μας για προσκύνηση 
στέλλοντάς μας ταυτόχρονα το μήνυμα ότι Αυτός που υψώθηκε πάνω στον σταυρό 
βρίσκεται ανάμεσά μας, δίπλα μας, για να μας στηρίξει. Αυτό το γεγονός μας δίνει 
δύναμη και μαζί με τον υμνωδό ομολογούμε: «Ο Σταυρός σου Κύριε, ζωή και 
Ανάστασις υπάρχει τω λαώ σου». 

Ας παρακαλέσουμε, λοιπόν, τον Θεό να μας δίνει δύναμη και υπομονή σ’ 
αυτόν τον αγώνα. Μέσα από αυτή την υπομονή θα εκφραστεί η δύναμη της πίστης 
μας, αλλά και η πιο γνήσια και ειλικρινής προσκύνηση του Σταυρού του Κυρίου. 
Ναι, Κύριε, Φιλάνθρωπε κι εμείς μετά του υμνωδού αναφωνούμε: «Τον Σταυρόν σου 
προσκυνούμεν Δέσποτα, και την Αγίαν σου Ανάστασιν δοξάζομεν». 
 

Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 

Απόστολος: Εβρ. στ΄ 13 - 20 
Ευαγγέλιο: Μαρκ. θ΄ 17 - 31  

3 Απριλίου 2022 
 

Όταν οι μαθητές του Χριστού, απέτυχαν να θεραπεύσουν το άρρωστο 
παιδί, η πίστη του δυστυχισμένου πατέρα κλονίστηκε. Και κλονίστηκε γιατί, 

ούτε ο πόνος του, ούτε τα όσα είχε ακούσει για τον Χριστό ήταν αρκετά για 
να δυναμώσουν την ολιγοπιστία του. Γνωρίζει ότι ο Χριστός επιτελεί θαύματα, 

βγάζει δαιμόνια και θεραπεύει, γι΄ αυτό Τον πλησιάζει διστακτικά και με 
αμφιβολία και του λέει: «εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ’ 

ἡμᾶς». Και όταν ο Κύριος τον επιτιμά τότε εκείνος του λέει «Πιστεύω, Κύριε· 
βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ». 

Και μόνο τότε ο Κύριος διατάσσει το πονηρό και ακάθαρτο δαιμόνιο, 
που ήταν η αιτία της συμφοράς, να βγει από τον νέο, ο οποίος στάθηκε 

όρθιος και τελείως υγιής, ελεύθερος από την κυριαρχία του διαβόλου. Αυτό 
είναι το έργο του διαβόλου, μετά από την πτώση του, να αγωνίζεται να 

κατακτήσει τον άνθρωπο, και να τον πολεμά μέρα και νύκτα για να 
κυριαρχήσει στη ζωή του, και να τον καταστρέψει. 

Οι μαθητές βλέποντας το θαύμα ρωτούν τον Κύριο: «Γιατί εμείς δεν 
μπορέσαμε να διώξουμε το πονηρό πνεύμα από τον νέο;» και ο Κύριος τους 

απάντησε: «Επειδή αυτό το πνεύμα δεν εκδιώκεται με τίποτε άλλο, παρά 
μόνο με θερμή και επίμονη προσευχή που να συνοδεύεται με νηστεία». 

Προσευχή και νηστεία. Δύο πανίσχυρα όπλα κατά του διαβόλου. 
Η προσευχή δηλώνει τη θερμή και βαθιά πίστη αυτού που 

προσεύχεται και τον ενώνει με τον Θεό. Ενώνει τον μικρό με τον Μέγα, τον 
αμαρτωλό με τον Άγιο, τον αδύνατο με τον Παντοδύναμο! Ποιο δαιμόνιο τότε 

μπορεί να νικήσει αυτόν τον άνθρωπο που διά της προσευχής εξοπλίζεται με 
την αήττητο δύναμη του Θεού; Ποιος σατανάς μπορεί να τον καταλάβει; 

Από την άλλη η νηστεία τονώνει την πίστη, θερμαίνει την προσευχή, 
ταπεινώνει την ψυχή, καταστέλλει τις ορμές της σάρκας και εξυψώνει το 

πνεύμα προς τον Θεό. Σβήνει τη φλόγα της αμαρτίας και ανάβει τη λαμπάδα 
της πίστεως και της μετάνοιας. 

Η προσευχή και η νηστεία, είναι τα δύο όπλα που τρέμει ο πονηρός 
και φεύγει μακριά μας. Μας το είπε σήμερα ο Κύριος: «Τοῦτο τὸ γένος ἐν 

οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.» Η προσευχή και η 

νηστεία σβήνουν τις φλόγες της σάρκας, φέρνουν την αύρα, το ελαφρό 

αεράκι, της χάριτος του Θεού. Λαμπρύνουν και ενισχύουν την ψυχή, που 
συντρίβει τις παγίδες του εχθρού. Και έτσι νικούμε το κακό και βγαίνουμε 

νικητές. 
Όπως ζούσε, όμως, ο πατέρας εκείνος, ζούν δυστυχώς, και πολλοί από 

εμάς σήμερα. Μπορεί να μην είμαστε άπιστοι, αλλά είμαστε ολιγόπιστοι και 
κλονισμένοι. Όταν όλα μας πάνε καλά, όταν υπάρχει ειρήνη, όταν όλα μάς 
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τα δίνει ο Θεός, τότε όλα καλά. Όταν, όμως, μας έλθει μια δυσκολία, μια 

αρρώστια, ένας θάνατος στο σπίτι, μια οικονομική καταστροφή, μια θλίψη, 
τότε κλονιζόμαστε. 

Μοιάζουμε με τον απόστολο Πέτρο που ζήτησε από τον Χριστό να 
περπατήσει πάνω στα κύματα. Μόλις, όμως, σηκώθηκε ο δυνατός άνεμος και 

είδε τα αγριεμένα κύματα άρχισε να καταποντίζεται και να ζητά βοήθεια. 
Ζητά να πιαστεί από το χέρι του Χριστού. Το ίδιο παθαίνουμε κι εμείς. 

Κλονιζόμαστε και η αιτία είναι εσωτερική και προέρχεται από την αδύνατή 
μας ψυχή που δεν έχει ρίζες και δεν ελπίζει. Αρκούμαστε σε μιαν 

επιφανειακή πίστη. Εκκλησιαζόμαστε τυπικά, σωματικά και όχι 
πνευματικά, από μιαν υποχρέωση σε κάποιο μνημόσυνο, από μια συνήθεια 

σε κάποια μεγάλη γιορτή. Δεν ενδιαφερόμαστε για μια βαθύτερη πνευματική 
καλλιέργεια, για μια συστηματική τόνωση της πίστεώς μας. 

Αγωνιζόμαστε και επιδιώκουμε το καλύτερο μόνο για τις προσωπικές 
και επαγγελματικές μας επιτυχίες, τη βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου, 

την ευμάρεια και τις υλικές απολαύσεις που μας σπρώχνουν στην 
ολιγοπιστία, κάνοντάς μας αδιάφορους, με αποτέλεσμα να γκρεμίσουμε τις 

γέφυρες που μας οδηγούν στον ουρανό. Γινόμαστε ολιγόπιστοι και 
κλονιζόμαστε όταν έλθουν οι καταιγίδες, και τότε ζητούμε να πιαστούμε από 

το χέρι του Χριστού. 
Απιστούμε με την άπιστη ζωή μας, και δίνουμε το κακό παράδειγμα 

στα παιδιά μας με αποτέλεσμα να τα βρίσκει αδύνατα ο σατανάς, να τα 
κυριεύει και να τα σπρώχνει στην αμαρτία. Να γεμίζει η ψυχή τους με 

αμέτρητα ζιζάνια κάθε κακίας που πνίγουν τα καλά έργα της αρετής. Γι’ αυτό 
ας προσέξουμε, εμείς οι σημερινοί γονείς, να μην καταντήσουμε όπως ο 

πατέρας του σημερινού Ευαγγελίου. Να καταλάβουμε ότι ο μοναδικός 
δρόμος για μας αλλά και για τα παιδιά μας είναι ο σωτήριος δρόμος που μας 

ετοίμασε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, οι Απόστολοι, και η Εκκλησία μας. 
Όταν αισθανόμαστε, λοιπόν, ότι η πίστη μας γίνεται αδύνατη, όταν οι 

δυσκολίες και οι κίνδυνοι μάς ανησυχούν, ας στραφούμε με εμπιστοσύνη 
προς τον Κύριο. Ας του ζητήσουμε να δυναμώσει την πίστη μας. Ας 
επαναλαμβάνομε και εμείς «πιστεύω, Κύριε βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ». Κι 

Εκείνος θα εισακούσει την προσευχή μας και θα μας παρέχει τις δωρεές Του 

για να Τον ευγνωμονούμε και να Τον δοξολογούμε και τώρα και στους 
αιώνες. Ας επιδοθούμε όλοι στον αγώνα της νηστείας και της προσευχής, 

ώστε με καθαρή ψυχή να αξιωθούμε να προσκυνήσουμε τα Άγια Πάθη και 
την Ανάσταση του Κυρίου μας. 

 
π. Μάριος Πολυκάρπου 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 

Απόστολος: Εβρ. θ΄ 11-14 
Ευαγγέλιο: Μάρκ. ι΄,32-45 
10 Απριλίου 2022 
 

Πλησιάζουμε προς τη Μεγάλη Εβδομάδα, την κορύφωση των γεγονότων 
του πάθους, της ταφής και της τριημέρου εγέρσεως του Χριστού. 

Ο Χριστός έγινε άνθρωπος όχι μόνο για να κηρύξει στους ανθρώπους, να 
θεραπεύσει και να αναστήσει ακόμα και νεκρούς ή να δείξει θαυμαστά σημεία 
της Θεότητάς Του. Έγινε άνθρωπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να θεωθεί, κατά 
χάρη, και ο τρόπος επίτευξης αυτής της θέωσης και σωτηρίας ήταν μέσω του 

Σταυρού. Παρόλο που ο τρόπος που θα έσωζε ο Θεός τον άνθρωπο είχε 
καταγραφεί πολλές φορές μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, οι άνθρωποι, ακόμα 
και αυτοί οι μαθητές του Χριστού, δυσκολεύονταν να τον κατανοήσουν. Γι’ αυτό, 
ο Χριστός, προσπαθεί να βοηθήσει τους μαθητές Του να κατανοήσουν και να 
προετοιμαστούν για ό,τι ακολουθούσε. 

 Πρώτα, προετοιμάζει τους μαθητές Του λίγο πριν από το πάθος λέγοντάς 
τους το τ επρόκειτο να συμβεί κατά χρονική σειρά: Είσοδος στα 
Ιεροσόλυμα, καταδίκη σε θάνατο από τους ανώτερους θρησκευτικούς 
άρχοντες της Ιουδαϊκής τάξης, παράδοσή Του στους εθνικούς – 
Ρωμαίους, εμπαιγμός, μαστίγωση, εμπτυσμοί και σταυρικός θάνατος και 
η τριήμερη ανάστασή Του. Γιατί χρειάστηκε να τα πει ο Χριστός όλα αυτά 
στους μαθητές Του, μας το εξηγεί η υμνολογία της Εκκλησίας μας: «ίνα 
όταν ίδωσιν αυτόν σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσωσιν εκούσιον, τω δε 
κόσμω κηρύξωσιν, ότι αυτός υπάρχει αληθώς, του Πατρός το 
απαύγασμα». Να κατανοήσουν, όταν θα Τον έβλεπαν στον σταυρό, ότι 
τους τα είχε πει αυτά και ότι το πάθος Του ήταν εκούσια εκλογή Του για 
τη σωτηρία των ανθρώπων. Επίσης, όταν θα έβλεπαν όλα αυτά τα 
δυσάρεστα να συμβαίνουν, να μην κλονιστεί η πίστη τους, αλλά να 
περιμένουν και την τριήμερη ανάστασή Του όπως τους το είχε 
προαναγγείλει. Ο Χριστός θα μπορούσε οποιαδήποτε στιγμή να αποφύγει 
τον θάνατο. Τα σημεία παντοδυναμίας που έδειξε μέσα από τα θαύματά 

Του επιβεβαιώνουν ότι θα μπορούσαν με παρόμοιο τρόπο να αποτρέψει 
όλο αυτό. Έπειτα, ως Θεός, γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί, μπορούσε να 
μην εισέλθει στα Ιεροσόλυμα. Ακόμα κι εκείνη την στιγμή που πήγαν να 
τον συλλάβουν ο Χριστός παραδόθηκε στους στρατιώτες και εμπόδισε 
ακόμα και την υπεράσπισή Του από τον Πέτρο, λέγοντάς του ότι δεν 
χρειάζεται βοήθεια και πως μόνο με μια φωνή μπορούσαν να 
παρουσιαστούν περισσότεροι από δώδεκα λεγεώνες αγγέλων για να Τον 
προστατεύσουν. Δεν το κάνει, αλλά αφήνει τους ανθρώπους και το κακό 
γενικά, να νικήσει, φαινομενικά και σύμφωνα με την προφητεία που 
δόθηκε στους πρωτοπλάστους να του πληγώσουν την πτέρνα. Ενώ ο ίδιος 
με τον Σταυρό, τον θάνατο και την τριήμερο ανάστασή Του να συντρίψει 
την κεφαλή του διαβόλου και, ταυτόχρονα, να καταπατήσει και να 
καταργήσει την κυριαρχία του θανάτου. Όλα αυτά θα τα κατανοούσαν 
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πολύ καλύτερα μετά την ανάστασή Του, την Ανάληψη και την 
Πεντηκοστή, με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και να τα διακηρύξουν 
σε όλο τον κόσμο. 

 Το ότι αρχικά οι μαθητές δεν κατανόησαν πολλά από αυτά που τους 
προείπε ο Χριστός φαίνεται και από τη συνέχεια της περικοπής. Τα δυο 
αδέρφια, ο Ιάκωβος και Ιωάννης, ζητούσαν πρωτοκαθεδρίες και μάλιστα 
με τρόπο δεσμευτικό: «Θέλομεν ίνα ό εάν αιτήσωμέν σε ποιήσης ημίν». 
Θέλουμε ότι σου ζητήσουμε να μας το κάνεις. Στα λόγια αυτά των δύο 
μαθητών καθρεπτιζόμαστε λίγο πολύ όλοι μας. Όταν παρακαλούμε τον 
Θεό για κάτι, θεωρούμε ότι ο Θεός πρέπει να μας εισακούσει και να 
εκπληρώσει το αίτημά μας και μάλιστα άμεσα. Μα διερωτηθήκαμε πριν 
προβάλουμε το αίτημα αν αυτό είναι προς το πνευματικό συμφέρον μας; 
Είμαστε άξιοι να λάβουμε τέτοια ευεργεσία από τον Θεό; Πώς το 
ζητήσαμε; Είχαμε μετάνοια; Είχαμε ταπείνωση; Αφήσαμε τον Χριστό να 
επιλέξει πρώτα Εκείνος αν θα ικανοποιήσει το αίτημά μας; Όταν ο 
Χριστιανός προτάσσει το θέλημά του μπροστά από το θέλημα του Θεού 
τότε αποτυγχάνει. Πρέπει να προβάλλουμε πάντοτε και να αναζητούμε 
ποιο είναι το θέλημα του Θεού για μας, κατά τα γνωστά ρητά: «Δίδαξόν 
με Κύριε του ποιείν το θέλημά σου», «δίδαξόν με Κύριε τα δικαιώματά 
σου», «γνώρισόν μοι Κύριε οδόν εν η πορεύσομαι». Μπορεί κάτι το οποίο 
να νομίζουμε ότι είναι καλό για μας να είναι τελικά καταστρεπτικό και 
μη ωφέλιμο στη ζωή μας. Γι’ αυτό ο Θεός απαντά στα αιτήματά μας με 
τρεις τρόπους: 1) Ναι, θα κάνω αυτό που μου ζήτησες, 2) όχι, δεν θα στο 
κάνω, δεν είναι προς το πνευματικό συμφέρον σου αυτό που μου ζητάς, 
3) ναι, θα στο κάνω αυτό που μου ζήτησες αλλά περίμενε όταν έρθει η 
κατάλληλη στιγμή. Ο νους του ανθρώπου είναι πολύ μικρός για να 
κατανοήσει τα πράγματα του Θεού, γι’ αυτό εμείς να αγωνιζόμαστε και 
να ζητούμε με ταπείνωση από τον Θεό να μας χαρίζει φώτιση και ό,τι 
Εκείνος γνωρίζει ότι θα μας βοηθήσει. Εν προκειμένω για τους δύο 
μαθητές, αξιώθηκαν του αιτήματός τους, αφού έγιναν απόστολοι και 
μεγάλοι άγιοι της Εκκλησίας. Για να το κατορθώσουν, όμως, αυτό 
αγωνίστηκαν στη ζωή τους. Αυτό εξηγεί και το «αλλ’ οίς ητοίμασται» 

δηλαδή ότι οι θέσεις στη βασιλεία των ουρανών, έχουν ετοιμαστεί για 
όσους αγωνίστηκαν στη ζωή τους να εφαρμόσουν με ταπείνωση τις 
εντολές του Χριστού. 
Ας προετοιμαστούμε κι εμείς για τη Μεγάλη Εβδομάδα, αναγνωρίζοντας 

την εκούσια θυσία του Χριστού για να πραγματοποιηθεί το προαιώνιο σχέδιο της 
σωτηρίας μας. Με μετάνοια και ταπείνωση στη ζωή μας ας αναζητούμε τι είναι 
το ευάρεστο στον Θεό και αυτό να ακολουθούμε.  
 

† Πρωτοσύγκελος Ι.Μ.Π. Τυχικός 
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ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ) 

Απόστολος: Εβρ. ιβ' 28, ιγ' 1- 8 
Ευαγγέλιο: Ιωάν. ια' 1 - 45 

16 Απριλίου 2022 
 

Την ανάσταση του Λαζάρου θυμάται σήμερα η Εκκλησία μας. Το 
γεγονός που μας εισάγει στην τελική ευθεία των μεγάλων γεγονότων της 

κοσμοσωτήριας παρουσίας του Χριστού στη γη. 
Τα γεγονότα του σημερινού ευαγγελίου συμβαίνουν μετά τη θεραπεία 

του εκ γενετής τυφλού και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Κύριος από 
τους Ιουδαίους, ότι δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου. Στην προσπάθειά Του 

να τους εξηγήσει ότι όσα ποιεί είναι βάσει των εντολών του Θεού, τους 
προσκαλεί να πιστεύσουν σε όσα βλέπουν να τους προσφέρει ο Θεός μέσω 

Του. Τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα για τον Χριστό, αφού 
θέλουν να τον λιθοβολήσουν, γιατί: «βλασφημεί και άνθρωπος ων, ποιεί 

εαυτόν Θεόν». Ο Κύριος τότε έφυγε από την Ιουδαία, πορεύτηκε πέραν του 
Ιορδάνου και έμεινε εκεί να διδάσκει όσους των ακολούθησαν. 

Τότε, ενώ βρισκόταν εκεί, έρχεται κάποιος να τον ειδοποιήσει ότι ο 
φίλος του Λάζαρος είναι άρρωστος και τον χρειάζεται. Ο Χριστός τότε εξήγησε 

ότι η ασθένεια αυτή δεν είναι προς θάνατο, αλλά μέσο για να δοξασθεί ο Υιός 
του Θεού. Ο ιερός Ευαγγελιστής γράφει ότι ο Χριστός παρέμεινε στον ίδιο  

τόπο ακόμα δυο μέρες και τότε ξεκίνησε μαζί με τους μαθητές του να πάει 
στην Ιουδαία, όπου βρισκόταν ο φίλος του Λάζαρος, παρά τις 

προειδοποιήσεις από τους μαθητές Του ότι οι Ιουδαίοι ήθελαν να τον 
λιθοβολήσουν πριν κάποιες μέρες. 

Όταν φτάνει εκεί, ο φίλος Του είναι ήδη στο μνημείο, όπως 
πληροφορείται από τις αδελφές του Μάρθα και Μαρία. Η λύπη των αδελφών 

του για τον θάνατο του Λαζάρου, συγκλονίζει τον Χριστό σε σημείο να 
δακρύσει. Αυτό μας φανερώνει την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Γι’ αυτό 

ζητά από τις αδελφές του νεκρού να έχουν πίστη στον Θεό γιατί ο αδελφός 
τους θα αναστηθεί. 

Αφού ζητά να Του δείξουν που είναι το μνημείο, φτάνει εκεί και τους 
ζητά να μετακινήσουν την πέτρα που το έκλεινε. Τότε η Μάρθα τον 

ενημερώνει ξανά ότι έχουν περάσει ήδη τέσσερις μέρες που είναι νεκρός και 
«ἤδη ὄζει», δηλαδή έχει ήδη αρχίσει να μυρίζει. Ο Κύριος της ξαναλέει «δεν 

σου είπα ότι εάν πιστεύεις, έχεις τη δυνατότητα να δεις τη δόξα Θεού;». Αφού 
είπε αυτά, προσευχήθηκε προς τον Πατέρα Του, ευχαριστώντας Τον που 

πάντοτε Του ακούει και Του ζητά να Τον ακούσει ακόμα μια φορά, για να 
πιστεύσει ο κόσμος ότι Αυτός Τον απέστειλε. Ο Χριστός τότε φώναξε στον φίλο 
Του: «Λάζαρε, δεῦρο ἔξω» και βγήκε ο νεκρός όπως τον είχαν ετοιμάσει και 

κηδεύσει. Τους ζητά να τον λύσουν από τα εντάφια ρούχα του και να τον 

αφήσουν να φύγει. 
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Σε αυτή την περίπτωση ο Κύριος φανερώνει τη Θεία φύση Του, ενώ 

πιο πάνω, όπως είπαμε, την ανθρώπινη, γεγονός που επιβεβαιώνει την 
αρμονική συνύπαρξη των δύο φύσεων του Χριστού στο δικό Του πρόσωπο. 

Ο Χριστός δεν είναι μια διχασμένη προσωπικότητα. Είναι ένα 
πρόσωπο στο οποίο συνυπάρχουν η ανθρώπινη και η θεία φύση. Τη στιγμή 

που ζητά, ως άνθρωπος, να του δείξουν τον τάφο του Λαζάρου, την ίδια 
στιγμή, ως Θεός, τον εγείρει από τους νεκρούς. Τη στιγμή που δακρύζει ως 

άνθρωπος, την ίδια στιγμή ως Θεός «συνθλάττει τα δεσμά του τεθνεώτος». 
Το γεγονός της ανάστασης του Λαζάρου συντέλεσε ώστε πολλοί να 

πιστεύσουν στον Χριστό και με την είσοδό Του στα Ιεροσόλυμα να Τον 
υποδεχθούν ως τον Μεσσία που περίμεναν, σύμφωνα με τις προφητείες της 

Παλαιάς Διαθήκης. Η Μεσσιανική εποχή αναμενόταν στην Παλαιά Διαθήκη, 
ως ο καιρός κατά τον οποίο: «Τυφλοί αναβλέπουσι και χωλοί περιπατούσι, 

δαιμόνια εκβάλλονται και νεκροί ανίστανται». Εφόσον όλα αυτά ενεργούνται 
από τον Χριστό, είναι φανερό σε όλους ότι αυτός είναι ο «επηγγελμένος 

Μεσσίας». 
Τα μηνύματα της σημερινής ημέρας είναι πολλά: 

1) Η Εκκλησία θέλει να μας προετοιμάσει ώστε η πίστη μας να 
είναι δυνατή και γνήσια για τις ημέρες που θα ακολουθήσουν, με τα Άγια 

Πάθη του Θεανθρώπου Χριστού. Θα αντικρύσουμε σε λίγες μέρες τον Χριστό 
νεκρόν επί του ξύλου του Σταυρού. Θα ξέρουμε όμως ότι αφού ανάστησε τον 

Λάζαρο τέσσαρας ημέρας έχοντα εν τω μνημείο” όχι μόνο θα μπορούσε να 
αποφύγει τον θάνατο, αλλά και θα είναι κατά τρόπο φυσικό αναμενόμενη 

και η δική Του Ανάσταση. Να ζήσουμε με μεγαλύτερη πίστη τα θαυμαστά 
γεγονότα της σταύρωσης, της ταφής και της ανάστασης του Σωτήρα μας. 

2) Από την άλλη, η ανάσταση του Λαζάρου από τον Χριστό είναι 
πρόγευση και προμήνυμα και της δικής μας ανάστασης. Μιάς ανάστασης 

που θα σηματοδοτήσει την κατάργηση του θανάτου και την έναρξη της 
αιώνιας βασιλείας του Θεού. Η ανάσταση του Λαζάρου μπορεί να ήταν ένα 

προσωρινό γεγονός,  αφού μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και πάλι 
αυτός θα πέθαινε. Η ανάσταση του Χριστού, όμως, είναι μόνιμο γεγονός, «εις 

τους αιώνας», αφού «Χριστός εγερθείς εκ νεκρών ουκέτι αποθνήσκει, θάνατος 
αυτού ουκέτι κυριεύει». Προγευόμαστε, λοιπόν, με την Ανάσταση του 

Λαζάρου, την αιώνια μελλοντική, δική μας Ανάσταση. 
3) Η ανάσταση του Χριστού και η ανάληψη της Θείας αλλά και 

της ανθρώπινης φύσης Του κοντά στον Θεό Πατέρα, είναι το γεγονός που 
καταργεί τον θάνατο και δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους, κάτω από 

προϋποθέσεις, να φτάσουν κοντά στον Θεό και να γίνουν κατά χάριν θεοί, 
αφού ήδη η ανθρώπινη φύση βρίσκεται μαζί με τον Θεό, χάρη στον Ιησού 

Χριστό και τη θυσία του για όλους εμάς. 
 

π. Χρίστος Χριστοδούλου 
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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 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 
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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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