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ΟΜΙΛΙΑ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Λαρίσης καί Τυρνάβου
κ.   Ἰ γ ν α τ ί ο υ

στήν Ὑποδοχή τῆς Ἁγίας Ζώνης 
τῆς Θεοτόκου

Πανάγιον  Θεομητορικόν  σέμνωμα,  Ἁγία
Ζώνη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Φθιώτιδος κ.
Νικόλαε,

Σεβασμιώτατε  Μητροπολίτα
Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιε,

Σεβασμιώτατε  Μητροπολίτα  Βρεσθένης
κ. Θεόκλητε,

Σεβασμιώτατε  Μητροπολίτα  Κίτρους,
Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Γεώργιε,

Σεβασμιώτατε  Μητροπολίτα  Ἐλασσῶνος
κ. Χαρίτων,

Σεβασμιώτατε  Μητροπολίτα
Θεσσαλιώτιδος  καί  Φαναριοφερσάλων  κ.
Τιμόθεε,
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Σεβασμιώτατε  Μητροπολίτα  Τρίκκης  καί
Σταγῶν κ. Χρυσόστομε,

Πανοσιολογιώτατε  Γέρον  π.  Ἐφραίμ,
Καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς
Βατοπαιδίου,

Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ, 

Ἐνδοξώτατε  κύριε  Ἀρχηγέ  τοῦ  Γενικοῦ
Ἐπιτελείου Στρατοῦ,

Ἐντιμότατε κύριε Περιφερειάρχα,

Ἐντιμότατοι κύριοι Βουλευταί,

Ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε,

Στρατηγέ  μου,  Διοικητά  τῆς  1ης
Στρατιᾶς,

Ἐντιμότατε  Ἀρχηγέ  τῆς  Τακτικῆς

Ἀεροπορίας,

Κύριε  Γενικέ  Περιφερειακέ  Ἀστυνομικέ
Διευθυντά,

Κύριε Ἀστυνομικέ Διευθυντά Λαρίσης,

2



Ἐντιμότατε κύριε Ἀρχιπύραρχε,

Ἐντιμότατε κύριε Πύραρχε,

Ἐντιμολογιωτάτη  κυρία  πρόεδρε
Ἐφετῶν,

Ἐντιμολογιώτατε  κύριε  Εἰσαγγελεῦ

Ἐφετῶν, 

Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Καθηγηταί, 

Και λοιποί Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες,

Ἀδελφοί μου ἠγαπημένοι,

Ὡς  εὖ παρέστητε εἰς τήν Ὑποδοχήν τῆς
Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,

Κι’  ἐσύ  μοναδικόν  θεομητορικόν

ἐνθύμιον,  Ἁγία  Ζώνη  τῆς  Ὑπεραγίας

Μητρός τοῦ Κυρίου μας, ὡς εὖ παρέστης.

Ἦλθες  κομίζουσα  τήν  Θεομητορικήν

Χάριν  καί  τήν  ἄφατον  ἐν  μέσῳ  ἡμῶν

εὐλογίαν.  Δέν  ἔχομεν  ἐπί  τῆς  γῆς  ἄλλο

ἔνδυμα  τῆς  Παναγίας  μας,  δι’  αὐτό
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προστρέχομεν  πρός  Σέ,  μέ  δακρύοντας

τούς  ὀφθαλμούς,  ἐκζητοῦντες  τήν

Θαυματουργικήν Σου ἐπέμβασιν. Ὑπέρ τά

ἐνδύματα  καί  τά  σημυκίνθια  τῶν  Ἁγίων,

ὑπέρ  τήν σκιάν  τῶν  Ἀποστόλων, ὑπέρ  τά

αἵματα  καί  τά  μῦρα  τῶν  Ἁγίων,  ὑπέρ  τά

δάκρυα καί τούς ἱδρῶτας τῶν Ὁσίων εἶσαι

Σύ.  Ἦλθες  νά  μᾶς  διδάξῃς,  νά  μᾶς

θεραπεύσῃς,  νά  μᾶς  ἐνδυναμώσῃς,  νά

μᾶς ἁγιάσῃς. Ἐκ σοῦ ἐκπορεύεται σύν τῇ

Θεομητορικῇ Χάριτι, ἡ δύναμις, ἡ ἰσχύς, ἡ

σωφροσύνη, ἡ γονιμότης, ἡ δικαιοσύνη, ἡ

ἀλήθεια, ἡ θεία κατά Θεόν ἐγρήγορσις.

Ποῖος προσκυνῶν σε δέν ἀνάγεται εἰς

τάς  ὑψηλάς  διδαχάς  σου;  Ποῖος  δέν

ἐνθυμεῖται  πόσον  πολυσήμαντος  εἶναι   ὁ

ὅρος  ζώνη,  καί  δέν  φέρει  εἰς  τόν  νοῦν
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ὅσους  ἐφόρεσαν   ζώνην  περί  τήν  ὀσφύν

αὐτῶν; Ποῖος δέν φέρει εἰς τόν νοῦν τούς

ἀπ’  αἰῶνος  περιεζωσμένους  ζώνην  περί

τήν  ὀσφύν  αὐτῶν;  Ἀπό  τοῦ  Κυρίου  ἕως

τῶν Ἀποστόλων, ἕως τοῦ Ἠλία, τοῦ Τιμίου

Προδρόμου,  τῶν  Ἀρχαγγέλων  καί  τῶν

Ἀγγέλων,  τῶν  Προφητῶν  καί  τῶν

Μαρτύρων, ὥς καί τῶν ἁπλῶν Ὀρθοδόξων

Χριστιανῶν  πού  εἶναι  γύρω  μας  καί  μᾶς

διδάσκουν.  Ἀδελφοί  μου,  ἡ  ζώνη  τήν

ὁποία  περιεζώνυτο  περί  τήν  Ἁγίαν  αὐτῆς

ὀσφύν ἡ Θεοτόκος Μαρία, ἀπ’ τήν ὁποίαν

ὁ  Κύριος  διεπέρασε  καί  ἐνανθρώπησεν,

εἶναι  ἐνώπιόν  μας,  καί  μᾶς  θυμίζει

μυστικῶς  σελίδας  θριάμβου  τῆς

Ἐκκλησίας  μας,  θυμίζοντάς  μας  ὅτι

εἴμεθα  στρατιῶται  Ἰησοῦ  Χριστοῦ  καί
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καλούμεθα  νά  εἴμεθα  περιεζωσμένοι

ζώνην  περί  τήν  ὀσφύν  ἡμῶν,  διά  νά

βαδίζωμεν  ἐν  ἰσχύει  τόν  βίον  ἡμῶν,

ἀναμένοντες  τόν  Στρατολογήσαντα  ἡμᾶς

πότε ἀνακλινεῖ καί περιζώσεται ἡμᾶς. Εἶναι

αὐτή ὅ,τι ἰσχυρόν, ὅ,τι ἅγιον, ὅ,τι ὅσιον καί

ἱερόν. Αὐτό τό τιμαλφές τῆς Πίστεως μᾶς

ἀνάγει ἀπό δόξης εἰς δόξαν. Ἐμφανίστηκε

ὁ  Ἀρχάγγελος  Μιχαήλ  σέ  μιά  θεία  καί

ἀποκαλυπτική ὥρα στόν Προφήτη Δανιήλ.

«Δανιήλ, τοῦ εἶπε, ἀνήρ ἐπιθυμῶν τῶν τοῦ

Πνεύματος,  Ἀρχάγγελος  Θεοῦ  εἰμί  ἐγώ,

Ἀρχιστράτηγος  Κυρίου».  Καί  ὁμολογεῖ  ὁ

Δανιήλ «καί ἦρα τούς ὀφθαλμούς μου καί

εἶδον  καί  ἰδού  ἀνήρ  εἷς  ἐνδεδυμένος

βαδδίν  καί  ἡ  ὀσφύς  αὐτοῦ  περιεζωσμένη

ἐν χρυσίῳ Ὠφάζ» (Δανιήλ ι.5).
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Λαμπρές  μυστικές  εἰκόνες

προβάλλουν ἀπ’ τίς Ἅγιες Γραφές, ἀπ’ τήν

πατερική  μας  γραμματεία,  ἀπ’  τήν  Ἱερά

μας  παράδοσι.  Ἀποκαλύπτει  ὁ  Θεολόγος

Εὐαγγελιστής  (Ἀποκ.  α.12):  «Καί  ἐκεῖ

ἐπέστρεψα  βλέπων  τήν   φ  ω  ν  ή  ν,  ἥτις

ἐλάλει μετ’ ἐμοῦ· 13 καί ἐπιστρέψας εἶδον

ἑπτά  λυχνίας  χρυσάς  καί  ἐν  μέσῳ  τῶν

ἑπτά  λυχνιῶν  ὅμοιον  υἱῷ  ἀνθρώπου

ἐνδεδυμένον  ποδήρη  καί  περιεζωσμένον

πρός τοῖς μαστοῖς, ζώνην χρυσῆν». Αὐτός

ὁ Κύριος εἶναι ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου, ὅστις

ἐλάλει μετ’ αὐτοῦ. Ἡ ζώνη ἡ χρυσῆ δηλοῖ

ἄμφιον Ἀρχιερατικόν  καί ὁ ποδήρης χιτών

ἔνδυμα  βασιλικόν,  ὅπως  ἑρμηνεύουν  οἱ

Πατέρες.  Βλέπουμε  τήν  ζώνην  στήν  πιό

ἔκθαμβη  Εἰκόνα  της.  Νά  εἶναι
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περιεζωσμένος  ὁ  Ἴδιος  ὁ  Κύριος  ζώνην

χρυσῆν.  Προβάλλεται  σ’  αὐτήν  τήν

ἀποκαλυπτικήν  καί  λαμπρά

παλαιοδιαθηκική  εἰκόνα,  τόν  Κύριον,  τόν

Χριστόν,  μέ  περιβολή  Βασιλέως  καί

Ἀρχιερέως.  Μένουν  ἔκθαμβοι  οἱ  Πατέρες

μας μπροστά στό μεγαλεῖο τοῦ φέροντος

τήν  χρυσῆν  ζώνην,  καί  ὁμιλοῦντες  μέ

ἔκστασι λέγουν εἰς τί ὕψος ἀνέβη ἡ ζώνη,

καί εἰς τί ὕψος μᾶς ἀνάγει.

Τήν  βασιλική  ἰδιότητα  τοῦ  Θεοῦ,

φέροντες «ζώνην χρυσῆν» εἴδομεν καί εἰς

τούς  Ἀγγέλους.  Εἰς  τό  ιε΄  κεφ.  τῆς

Ἀποκαλύψεως,  εἶδε  ὅραμα  ὁ

Εὐαγγελιστής:  5.  «Καί  μετά  ταῦτα  εἶδον

καί  ἠνοίγη  ὁ  ναός  τῆς  σκηνῆς  τοῦ

μαρτυρίου ἐν τῷ οὐρανῷ, 6. Καί ἐξῆλθον
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οἱ  ἑπτά  ἄγγελοι...οἵ  ἦσαν  ἐνδεδυμένοι

λίνον καθαρόν καί περιεζωσμένοι περί τά

στήθη ζώνας χρυσᾶς.» Καί ἡ ἐκ τοῦ ναοῦ

ἔξοδος  τῶν  Ἀγγέλων  καί  ἡ  λειτουργική

ἀμφίεσίς  των  θυμίζει  τό  χωρίον  τοῦ

Προφήτου  Ἰεζεκιήλ  (θ,2),  τό  ὁποῖον

ἀποκαλύπτει  ὅτι  ὁ  Κύριος   ἀποστέλλει

λειτουργικά  πνεύματα.  Στό  χωρίο  τοῦ

Προφήτου  Ἰεζεκιήλ  ἀποκαλύπτεται  ὁ

Ἐλεήμων  καί  Οἰκτίρμων  Κύριος  ἄοπλος

καί εἰρηνικός μέ ποδήρη χιτῶνα καί ζώνην

περί τήν ὀσφύν αὐτοῦ (Ἰεζ.θ.2-3) 2. «καί

ἰδού ἕξ ἄνδρες ἤρχοντο ἀπό τῆς ὁδοῦ τῆς

Πύλης  τῆς  ὑψηλῆς»..  καί  ἑκάστου  πέλυξ

(=  πέλεκυς)  ἐν  τῇ  χειρί  αὐτοῦ·  καί  εἷς

ἀνήρ  ἐν  μέσῳ  αὐτῶν  ἐνδεδυκώς  ποδήρη

καί  ζώνην  σαπφείρου  ἐπί  τῆς  ὀσφύος
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αὐτοῦ». Ἄγγελλοι τιμωροί καί ὁ Κύριος ἐν

μέσῳ  αὐτῶν.  Ὅλο  τό  σχῆμα  αὐτοῦ  ἦτο

«ἱερατικόν·  οὐ  γάρ   ἦν  τῶν  κολαζόντων,

ἀλλά  τῶν  λυτρουμένων  τῆς  σωτηρίας

ἀξίως».  Ἡ  ζώνη  λοιπόν  ἀπό  σάπφειρον

στήν λαμπρά Εἰκόνα τῆς ἐμφανίσεως τοῦ

Θεανθρώπου,  ὑπενθυμίζουσα  ὅτι  καί  ἐν

μέσῳ  τῶν  ἁμαρτιῶν  μας  δέν  παύει  τό

ἔλεος  τοῦ  Θεοῦ.  Ὁ  Οἰκτίρμων  καί

Ἐλεήμων Θεός, φέρων ζώνην ἐν μέσῳ τοῦ

Χειρουβικοῦ  ἅρματός  του  καί  τῆς  Θείας

του ἐλλάμψεως ἀποκαλύπτει τήν δόξα καί

τήν  λαμπρότητα  ὡς  Ἐλεήμων  Κύριος  καί

Θεός.

Οἱ Προφῆται ἐπίσης περιζώνυνται παρά

Κυρίου τήν ζώνην περί τήν ὀσφύν αὐτῶν,

διά  νά  ἀποδυθοῦν  εἰς  τό  ἔργον  τῆς
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Προφητείας.  Διστακτικός  ὁ  Προφήτης

Ἱερεμίας  νά  ἀναλάβῃ  τό  δύσκολον  αὐτό

ἔργον,  φέρει  ἀντιρρήσεις.  Κι  ὁ  Κύριος  ὁ

Θεός  διακελεύει  (Ἱερ.  α.17):  «Καί  σύ

περίζωσαι τήν ὀσφύν σου καί ἀνάστηθι καί

εἰπόν  πρός  αὐτούς  πάντα,  ὅσα  ἄν

ἐντείλωμαί  σοι·  μή  φοβηθῇς  ἀπό

προσώπου αὐτῶν, μηδέ πτοηθῇς ἐναντίον

αὐτῶν,  ὅτι  μετά  σοῦ  ἐγώ  εἰμι  τοῦ

ἐξαιρεῖσθαι σε, λέγει Κύριος». Καί σ’ αὐτό

τό Κεφάλαιό του ἐντάσσει ὁ Προφήτης τήν

μύησίν  του  εἰς  τήν  προφητείαν.  «Τί

βλέπεις  Ἱερεμία;»  τόν  ρωτᾶ  ὁ  Θεός  πού

τόν  ἐπροίκισε   μέ  τό  χάρισμα  τῆς

προφητείας.  «Βλέπω,  λέγει,  τό  βιαστικό

δένδρο. Βλέπω ῥάβδον καρυτίνης, ῥάβδον

ἀμυγδαλίνην.  Βλέπω  τούς  γρηγοροῦντας.
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Αὐτούς πού τελοῦν σέ ἐγρήγορσι. Αὐτούς

πού προφθάνουν. Σάν τήν ἀμυγδαλιά πού

βιάζεται  καί  βγάζει  ἄνθη  τόν  Γενάρη  καί

γρήγορα καρπούς. Αὐτούς πού ἀγρυπνοῦν

καί  δέν  ἀπεκδύονται  τήν  ζώνην,  ἀλλά

ἐξηρτημένοι  καί  περιεζωσμένοι

ἀγρυπνοῦν.  Γρηγοροῦν,  βιάζονται,

σπεύδουν.  Ἡ  ζώνη  μαρτυρεῖ  τήν

ἐγρήγορσι,  τήν  ἑτοιμότητα,  τήν  σπουδή.

Ἀκριβῶς  ὅπως  ἐνετείλατο  ὁ  Κύριος  στήν

κορυφαία  λειτουργική  προτύπωσι  τοῦ

Πάσχα  στήν  Ἔξοδο  (ιβ.11)  «Οὕτω  δέ

φάγεσθε  αὐτό·  αἱ  ὀσφύες  ὑμῶν

περιεζωσμέναι, καί τά ὑποδήματα ἐν ταῖς

ποσί ὑμῶν, καί αἱ βακτηρίαι ἐν ταῖς χερσίν

ὑμῶν·  καί  ἔθεσθε  αὐτό  μετά  σπουδῆς·

Πάσχα ἐστί τῷ Κυρίῳ».
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Καί  ὁ  μεγαλόφωνος  Ἡσαΐας, ὁ  ὁποῖος

ἀπαριθμεῖ  τά  χαρίσματα  τοῦ  Ἁγίου

Πνεύματος  ἀλλά  κυρίως  τά  μεσσιανικά

χαρίσματα,  ταῦτα  λέγει.  Λέγει  ὁ

Θεοδίδακτος  Προφήτης  ὅτι  ὁ  Μεσσίας,

«θά εἶναι προικισμένος διά πάντων τῶν εἰς

τήν  ἐκπλήρωσιν  τῆς  ἀποστολῆς  τῶν

ἀπαραιτήτων  χαρισμάτων  τῆς  διανοίας,

τῆς  βουλήσεως  καί  τῆς  καρδίας»  (Ἡσ.

Κεφ.  ια.)  5.  «καί  ἔσται  δικαιοσύνη

ἐζωσμένος  τήν  ὀσφύν  αὐτοῦ  καί  ἀληθείᾳ

εἰλημμένος τάς πλευράς». (= Καί θά εἶναι

ζωσμένος  τήν  ὀσφύν  του  μέ  τήν

δικαιοσύνην,  καί  μέ  τήν  εἰλικρίνειαν  καί

πιστότητα θά εἶναι περιτυλιγμένος εἰς τάς

πλευράς του».) Θά εἶναι ζωσμένος μέ τήν

ζώνην  τῆς  δικαιοσύνης,  καί
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περιτυλιγμένος  μέ  τήν  ἀλήθειαν.  Ἡ

δικαιοσύνη  καί  ἡ  ἀλήθεια  θεωροῦνται  ὡς

«κυριώταται  ἡγεμονικαί  ἀρεταί».  Μέ  τήν

εἰκόνα  αὐτή  τῆς  ζώνης  καί  τοῦ

περιβολαίου   (ἐνδύματος) παρουσιάζεται

«ὁ  στενώτατος  σύνδεσμος  καί  ἡ

...συνύφανσις τοῦ Μεσσίου μετά τῶν δύο

αὐτῶν ἀρετῶν». Καί ἐάν λάβουμε ὑπ’ ὄψιν

τήν  γνώμη  τοῦ  Ἁγίου  Θεοδωρήτου,  ὅτι

μέσα  στίς  λέξεις  «δικαιοσύνη»  καί

«ἀλήθεια»  «πᾶν  εἶδος  συμπεριέλαβεν

ἀρετῆς»,  καταλαβαίνουμε  ὅτι  καί  οἱ

Προφῆται καί οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Πατέρες,

ἀνάγουν  τήν  ζώνη  σέ  ἱερό  σύμβολο,

δίνοντάς  της,  τά  ὀνόματα  τῶν  ὑψηλῶν

ἀρετῶν. Τό ἐπιβεβαιώνει κι ὁ Ἀπ. Πέτρος

στήν  Α΄  Καθολική  Ἐπιστολή  του  (Κεφ.
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α.13), λέγων  13. «Διό  ἀναζωσάμενοι  τάς

ὀσφύας  τῆς  διανοίας  ὑμῶν,  νήφοντες,

τελείως  ἐλπίσατε...»  λέγοντάς  μας

ὁλοκάθαρα, ἐκ προσώπου καί τῶν λοιπῶν

Ἀποστόλων, ὅτι ἔχετε μακράν πορείαν νά

διανύσετε,  καί  ἀγῶνα  δεινόν  νά

ἀγωνισθῆτε καί μέγα ἔργο νά ἐπιτελέσετε.

Ὅπως λοιπόν ὁ δρομεύς καί ὁ πεζοπόρος

καί  ὁ  ἐργάτης,  γίνεται  εὔζωνος,

ἀνασηκώνει  τά  ἐνδύματά  του  καί

περισφύγγει  αὐτά  μέ  τήν  ζώνη,  γιά  νά

κινῆται  ἐλεύθερα,  ἔτσι  κι  ἐσεῖς  κατά  τόν

ἐσωτερικό σας ἄνθρωπο, ἑτοιμασθῆτε. Νά

εἶσθε  ἄγρυπνοι  ἔναντι  πάντων  τῶν

πνευματικῶν κινδύνων. 

Καί  βέβαια  ἐμφανέστερα  τό  εἶπε  ὁ

Κύριος (Λουκᾶ 12,35) «ἔστωσαν ὑμῶν αἱ
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ὀσφύες  περιεζωσμέναι  καί  οἱ  λύχνοι

καιόμενοι»,  διδάσκοντας  τήν  πνευματική

ἐγρήγορσι.  Κι  ὁ  Ἀπ.  Παῦλος  (Ἐφ.  6,14)

«στῆτε  οὖν  περιζωσάμενοι  τήν  ὀσφύν

ὑμῶν  τῇ  ἀληθείᾳ  καί  ἐνδυσάμενοι  τόν

θώρακα τῆς δικαιοσύνης» διδάσκει γιά νά

ὁρμᾶμε πρός κατάκτησι τῶν ἀρετῶν, πρός

τελείωσί μας. Κι ὁ Θεσβίτης Ἠλίας «ἀνήρ

δασύς  καί  ζώνην   δερματίνην

περιζωσμένος τήν ὀσφύν αὐτοῦ» (Δ. Βασ.

α.8).  Καί  ὁ  Κύριος  γιά  νά  εἶναι  ἡ  ζώνη

ἀπεκδεδυμένη  ἀπό  τά  γήϊνα  καί  σαρκικά,

γιά  νά  τήν  ἀναβιβάσῃ  στό  ὕψος  της  τό

πνευματικό,  (Μάρκ.  ς  7-9) «παρήγγειλεν

αὐτοῖς, ἵνα μηδέν αἴρωσιν εἰς ὁδόν εἰ μή

ῥάβδον  μόνον,  μή  πήραν,  μή  ἄρτον,  μή

εἰς  τήν  ζώνην  χαλκόν» καί  (Ματθ.  10,9)
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«μή κτήσεσθε χρυσόν μηδέ ἄργυρον μηδέ

χαλκόν εἰς τάς ζώνας ὑμῶν», κι αὐτά γιά

νἆναι  καθαρά  πνευματικόν  σύμβολον  ἡ

ζώνη. Αὐτήν ἐφόρεσε καί περιεζώσθη τήν

ὀσφύν  αὐτοῦ  κι ὁ Τίμιος Πρόδρομος, καί

οἱ Ἅγιοι καί οἱ Ἄγγελοι, καί οἱ Βασιλεῖς καί

οἱ Ἀρχιερεῖς  καί οἱ Ἱερεῖς καί οἱ Μοναχοί

ἀλλά  καί οἱ  Δίκαιοι  ἄνθρωποι πού  ἔζησαν

κατά Θεόν.

Αὐτή  τή  ζώνη  τῆς  ψυχῆς  καί  τοῦ

σώματος  ἐφόρεσε  καί  ἡ  Ὑπεραγία

Θεοτόκος.  Κι  αὐτό  τό  θαῦμα  ἔχουμε

ἐνώπιόν  μας.  Περί  τήν  ὀσφύν  αὐτῆς

περιετυλίχθη ἡ ζώνη αὐτή τήν ὁποία ἐμεῖς

ἔχουμε  τήν  εὐλογία  νά  προσκυνοῦμε  καί

νά  μᾶς  μεταφέρει  ὅλη  τή  Χάρι  τῆς

Παναγίας, ὅλη τήν Θεολογία περί αὐτήν.
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Καί  προλέγων  τό  μαρτύριον  τοῦ

Πέτρου  μετά  τήν  ποιμαντική  ὁμολογία

αὐτοῦ  ὁ  Κύριος  στό  κα΄  Κεφ.  τοῦ

Εὐαγγελίου τοῦ Ἰωάννου, δίνει τήν ἀληθῆ

διάστασι τοῦ  Μαρτυρίου τῆς ζώνης. Διότι

διά νά φθάσουμε νά συμπεριλάβουμε ὅλα

ὅσα ὁ πολυσήμαντος ὅρος ζώνη μαρτυρεῖ,

πρέπει  ὄντως  καί  διά  Μαρτύριον  αἵματος

νά  εἶσαι  ἕτοιμος.  18  «Ἀμήν,  ἀμήν  λέγω

σοι,  ὅτε  ἦς  νεώτερος,  ἐζώνυες  σεαυτόν

καί  περιπάτεις,  ὅπου  ἤθελες·  ὅταν  δέ

γηράσῃς,  ἐκτενεῖς  τάς  χεῖρας  σου,  καί

ἄλλος σε ζώσει, καί οἴσει ὅπου οὐ θέλεις».

19. «Τοῦτο δέ εἶπε σημαίνων ποίῳ θανάτῳ

δοξάσει τόν Θεόν».

Ὑπαινισσόμενος  τήν  ζώνην  λοιπόν  ὁ

Κύριος, διά τῆς ὁποίας ὅλοι οἱ Ἀνατολικοί
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λαοί  περισφύγγουν  καί  ἀνασηκώνουν  τόν

χιτῶνα τους, ὅταν βαδίζουν ἤ ἐργάζωνται,

τόν ἴδιο τόν Σταυρό Του προλέγει. Ὅπως

ἐγώ τοῦ λέγει, κι ἐσύ ἐκτενεῖς τάς χεῖρας

σου ἐπί σταυροῦ καί ἄλλος θά σέ σφύγξει

μέ  τούς  ἥλους,  καί  θά  σέ  ὁδηγήσῃ  στόν

θάνατο τόν ὁποῖο κανείς δέν θέλει, φύσει.

Τόν  Σταυρό  λοιπόν  καί  τό  Μαρτύρο

συγκεφαλαιώνει αὐτή ἡ Ἁγία Ζώνη. Αὐτήν

πού περιέσφιγξε τήν ὀσφύν τῆς Παναγίας,

ἀπ’ τήν ὁποία προῆλθεν ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος,

ἡ  πηγή  τῆς  ζωῆς,  τό  φῶς  τό  ἀληθινόν.

Αὐτή  ἡ  ζώνη  περιλαμβάνει  ὅλους  τούς

ἀγῶνες  μας  καί  τούς  κόπους  μας  γιά  νά

ἁγιάσουμε.  Νά  φθάσουμε  στήν  θέωσι,

στόν ἁγιασμό.
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Αὐτή  μᾶς  λέει,  ἀπόψε,  μεγαλόφωνα:

Ἦλθα νά σοῦ θυμίσω τό πνευματικό σου

χρέος. Ἦλθα νά τό ἐπισφραγίσω καί μέ τίς

πρεσβεῖες  τῆς  Θεοτόκου.  Ἦλθα  ἐδῶ  γιά

νά πάρῃς δύναμι. Νά ζωσθῇς νοερά μέ τή

δική  της  ζώνη  καί  νά  ὁρμήσῃς  πρός  τήν

δικαιοσύνη,  τήν  ἀλήθεια,  τήν  δύναμι,  καί

τήν κατόρθωσι τῶν ἀρετῶν. Ἦλθε γιά νά

φέρῃ  χαρά,  ἀγαλλίασι,  ἀλλά  καί  στερρά

τήν  ἀπόφασι  νἄμαστε  ἑτοιμοπόλεμοι,

γρηγοροῦντες  ἡμέρας  καί  νυκτός.  Ἦλθε

γιά  νά  μᾶς  θυμίσῃ  τόν  δρόμο  τῆς

Θεώσεώς μας. Τήν ἄληκτο χαρά.

Ἄς  προσκυνήσουμε  λοιπόν  μέ  θέρμη

τό  ἱερό  τοῦτο  δῶρον  τῆς  Ὑπεραγίας

Θεοτόκου  διά  νά  λάβουμε  ἔλεος,  ἰσχύν,

δύναμιν, διά τόν πολύπλευρο ἀγῶνα μας,

20



διά  τήν  σωτηρία  τῆς  ψυχῆς  μας.

Εὐχαριστοῦντες  θερμῶς  τόν  Γέροντα

Ἐφραίμ,  Ἡγούμενο  τῆς  κατεχούσης  τόν

ἱερό  τοῦτο  θησαυρό  Μεγίστης  Ἱερᾶς

Μονῆς  Βατοπαιδίου,  καί  τήν  περί  Αὐτόν

Ἀδελφότητα.
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