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ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΝ

Παραδίδομεν εἰς τὸν θεοσεβῆ λαὸν τὴν Δ΄ σειρὰν ἀποστολικῶν 
κηρυγμάτων τοῦ Τριωδίου, μίας εὐαισθήτου περιόδου καθ’ ἥν 

ὁ Θεὸς ἀπαιτεῖ νὰ διαφύγωμεν ἐκ τῆς τρομακτικῆς κοσμικότητος 
τὴν ὁποίαν βιώνομεν καὶ νὰ κατέλθωμεν εἰς τὴν πνευματικὴν κονί-
στραν δι’ ἰδιαιτέρους πνευματικοὺς ἀγῶνας μὲ σκοπὸν τὴν τόνωσιν 
τῆς ψυχικῆς καί πνευματικῆς ἡμῶν ὑπάρξεως μὲ τελικὸν προο-
ρισμὸν τὴν ἕνωσίν μας μετ’ Αὐτοῦ  Κατὰ τὴν διάρκειαν αὐτῆς τῆς 
κρισίμου πνευματικῆς περιόδου ἐνθυμούμεθα τὰς ἀπείρους εὐερ-
γεσίας τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς δημιουργίας τῶν πρωτοπλάστων ἕως καὶ 
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡ ὁποία εἶναι ὁ προάγγελος καὶ τῆς 
ἰδικῆς μας Ἀναστάσεως διὰ τῶν ὕμνων καὶ τῶν κειμένων τὰ ὁποῖα 
κατατάσσονται εἰς θεολογικά, δοξολογικὰ καὶ κατηχητικά 

«Προτρεπόμεθα νὰ μιμηθῶμεν τὴν μετάνοιαν καὶ τὴν ταπείνω-
σιν τοῦ Τελώνου, τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ ἀσώτου υἱοῦ εἰς τὸν οἶκον τοῦ 
Πατρός καὶ τὴν ἐμπιστοσύνην εἰς τὴν Χάριν Του, τοὺς ποιοῦντας 
τὸ ἔλεος πρὸς τοὺς ἐνδεεῖς, τὴν ζωὴν τῆς προσευχῆς τοῦ Γρηγορίου 
τοῦ Παλαμᾶ, τὴν ἄσκησιν τοῦ Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου καὶ τῆς Μα-
ρίας τῆς Αἰγυπτίας, καὶ ἐνισχυόμενοι διὰ τῆς προσκυνήσεως τῶν 
Ἱερῶν εἰκόνων καὶ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, νὰ φθάσωμεν εἰς προσω-
πικὴν συνάντησιν μὲ τὸν Ἀναστάντα ἐκ τάφου ζωοδότην Κύριον» 
(Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ) 

Ἐν Κηφισιᾷ τῇ 21ῃ  Φεβρουαρίου 2021
Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου

Ὁ πονήσας
† Ἀρχιμ  Κ Γ Χ 

Τῇ ΑΘΠ τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ 
Κῳ Κῳ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙῼ

υἱικῶς καὶ βαθυσεβάστως

ὁ πονήσας

† Α Κ Χ
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Τῷ Ὁσιολογιωτάτῳ Άρχιμανδρίτῃ κυρίῳ Κωνσταντίνῳ 
Χαραλαμποπούλῳ, Πρωτοσυγκέλλῳ Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ, τέκνῳ τῆς ἡμῶν Με-
τριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν, εἰρήνην καὶ εὐλογίαν 
παρὰ Θεοῦ.

Ἀσμένως ἀνταποκρινόμενοι εἰς τὸ αἴτημα ὑμῶν, ἀπο
στέλλομεν τὸν παρόντα Πατριαρχικόν χαιρετισμόν, ὡς 
εὐ λογίαν διὰ τὴν ἔκδοσιν κηρυγμάτων τῆς ὑμετέρας Ὁσιο
λογιότητος ἐπὶ Ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων, ὑπὸ τὸν 
ἐκφραστικώτατον τίτλον «Ἀποστολικαὶ ἐκχύσεις», πρῶτον, 
τῆς περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου καί, ἐν συνεχείᾳ, τῶν Κυ-
ριακῶν τοῦ Ματθαίου καὶ τοῦ Λουκᾶ, τοῦ Τριωδίου καὶ τοῦ 
Μηνολογίου, ὁλοθύμως εὐχαριστοῦντες διὰ τὴν ἀφιέρωσιν 
τοῦ ὅλου ἔργου εἰς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα.

Τὸ ἱερὸν κήρυγμα δὲν εἶναι μία ἀπλῆ ὁμιλία, κατὰ τὴν 
ὁποίαν ὁ ὁμιλητὴς ἔχει τὴν δυνατότητα νά πρωτοτυπήσῃ, 
ἀλλὰ μία μαρτυρία περὶ τῆς κοινῆς πίστεως ἡμῶν, καί, 
ὡς τοιαύτη, ὀργανικὸν μέρος τῆς λειτουργικῆς συνάξεως. 
Αὐτὴ θέτει τοὺς ὅρους καὶ τὰ ὅρια τῆς φαντασίας, αὐτὴ 
δεικνύει τὴν κατεύθυνσιν. Καὶ τὸ κήρυγμα τρέφεται ἀπὸ 
τὴν εὐχαριστιακήν ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἔχει καὶ 
αὐτὸ ἐσχατολογικὴν πνοὴν καὶ προσανατολίζει τοὺς πι-
στοὺς πρὸς τὴν πλήρωσιν καὶ πληρότητα τῶν πάντων ἐν 
τῇ ἐπουρανίῳ Βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.

Ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ, τὸ κήρυγμα εἶναι πάντοτε μήνυμα 
ἐλπίδος, ὁμολογία καὶ διακήρυξις τῆς ἐμπιστοσύνης μας 
εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ὕμνος εἰς τὴν Ζωήν, ἡ ὁποία 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
(Β΄ Τιμ  γ΄ 10-15)

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρεται εἰς τὸν ἀδιάκο-
πον ἀγῶνα τῆς Ἐκκλησίας ἐξ ἀπαρχῆς τῆς ἱδρύ-

σεώς της, συμβουλεύων τόν Τιμόθεον πῶς νὰ κινηθῇ εἰς 
τὸν ἀγῶνα αὐτὸν καὶ πῶς νὰ διατηρῇ ἀσφαλὲς τὸ εὐαγ-
γελικόν Του ἔργον  Οἱ διωγμοὶ τῶν Ἀποστόλων, αἱ τα-
πεινώσεις, ἡ πίστις εἰς τὴν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων καὶ 
πρὸ πάντων ἡ Σταυρικὴ θυσία καὶ ἡ Ἀνάστασις εἶναι 
γνωστὰ εἰς τὸν Τιμόθεον  Ὁ Παῦλος τοῦ ὑπενθυμίζει 
τὴν ἰδικήν του διδασκαλίαν καὶ τὸν τρόπον τῆς Βιοτῆς 
Του  Ἡ ἁγνὴ πρόθεσίς του εἶναι ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ 
ἡ οἰκοδόμησις τῶν πιστῶν  Πίστις καὶ μακροθυμία κο-
σμοῦν τὴν ζωὴν τοῦ Παύλου  Αὐτὰς τὰς ἀρετὰς θέλει νὰ 
μεταλαμπαδεύσῃ εἰς τὸν Τιμόθεον  Οἱ διωγμοὶ εἰς ὅλας 
τὰς ἐποχὰς ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀποτέλεσμα 
τοῦ μίσους τοῦ διαβόλου ἐναντίον τῆς θείας ἀληθείας  
Ἀκόμη καὶ εἰς τὴν σύγχρονον ἐποχὴν ὑπάρχουν μορφαὶ 

ἔχει νικήσει τὴν φθοράν καὶ τὸν θάνατον. Τὸ κήρυγμα ἔχει 
ἄρωμα ἀναστάσεως, ὅπως καὶ τὰ βιβλικὰ κείμενα, εἰς τὰ 
ὁποῖα ἀναφέρεται. Εἶναι δοξολογία τοῦ «ἀεὶ μεθ’ ἡμῶν» 
Θεοῦ, εὐχαριστία περὶ τῆς ἐλθούσης χάριτος καὶ τῆς ἐσχα-
τολογικῆς «κοινῆς ἀναστάσεως» ἐν τῇ δευτέρᾳ καὶ ἐνδόξῳ 
παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου τῆς δόξης.

Διὰ τοῦ κηρύγματος, ἐνισχύεται εἰς τοὺς πιστοὺς αἴσθη-
σις περὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος ὡς σχέσεως καὶ 
κοινότητος ζωῆς. Συνεπῶς, ὀφείλει νὰ ἐγκαταλειφθῇ 
ὁριστικῶς ἡ δι’ αὐτοῦ ἐπιδίωξις τονώσεως τῆς ἀτομικῆς 
θρησκευτικότητος καὶ τῆς ἀτομικῆς σωτηρίας, ἡ ὁποία 
ὡδήγει συχνάκις εἰς τὴν μετατροπήν του εἰς ἠθικολογίαν 
καὶ μάθημα κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς. Ἐχάρημεν διὰ τὸ 
γεγονὸς ὅτι τὰ μετὰ χεῖρας κηρύγματα τῆς ὑμετέρας ἀγα-
πητῆς Ὁσιολογιότητος διασώζουν, μὲ θεολογικὴν γνῶσιν 
καὶ ποιμαντικήν εὐαισθησίαν, τὰ διαχρονικὰ μηνύματα 
τῆς Βίβλου εἰς σύγχρονον γλῶσσαν, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται 
«ἁλιευτικῶς» εἰς τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν τῶν πιστῶν.

Μὲ αὐτὰς τὰς σκέψεις, συγχαίρομεν ὑμῖν διὰ τὴν συμ-
βολὴν εἰς τὴν ὑπαρξιακὴν ἐξαγγελίαν τοῦ θείου λόγου, 
«ἐν τῷ νῦν καιρῷ», καὶ ἐπευλογοῦμεν τὴν παροῦσαν ἔκδο-
σιν, καταστέφοντες δὲ ὑμᾶς διὰ τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν 
εὐλογίας, ἐπικαλούμεθα ἐπὶ τὴν ὑμετέραν Ὁσιολογιότη-
τα καὶ τὰ πνευματικὰ τέκνα ὑμῶν τὴν χάριν καὶ τὸ ἔλεος 
τοῦ ἀεὶ δαψιλεύοντος πᾶσιν ἡμῖν τὰ σωτηριώδη δωρήματα 
Αὐτοῦ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ.

´
βκ´ Μαρτίου ια´
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διωγμῶν ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς πίστεως  Σή-
μερον ἡ Ἐκκλησία διώκεται διότι μεταδίδει τὸ Σῶμα καί 
τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου εἰς τὰ πιστὰ μέλη της  Καὶ ὅμως 
Ἐκείνη μακροθυμεῖ! Οἱ ταγοί της καὶ τὸ εὐσεβὲς πλήρω-
μα αὐτῆς διαθέτουν γνήσιαν τὴν ἐπαφὴν μὲ τὸν οὐρανὸν 
καὶ μίαν ἀληθῆ ταπεινὴν διάθεσιν καὶ ἐξοστρακίζουν τὸν 
Φαρισαϊσμὸν μέσῳ τῆς μακροθυμίας των ὅπου οἱ ἴδιοι 
ἀνακαινοῦνται ἀνταποκρινόμενοι εἰς τὴν ἄφατον ἀγά-
πην τοῦ Θεοῦ καί εἰς τὴν ὑπερτάτην Σταυρικὴν θυσίαν 
τοῦ Υἱοῦ Του  Δικαίως λοιπὸν ἡ μακροθυμία τῆς Ἐκκλη-
σίας κατὰ τὴν περίοδον αὐτὴν τῆς πανδημίας ὅπου «εἰς 
πῦρ βάλλεται οὐχὶ καιομένη» σήμερον Ἀρχὴν τοῦ Τριω-
δίου μᾶς ὑπενθυμίζει τὴν ἐνδυνάμωσιν τῆς πνευματικῆς 
ζωῆς, τὴν πίστιν, τὴν μακροθυμίαν, τὴν ἀνεξικακίαν, 
τὴν ἀγάπην, ἀρετὰς τὰς ὁποίας ὁ Παῦλος εἰς τὸ σημε-
ρινὸν ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα θέλει νὰ ἐμφυσήσῃ πρὸς 
τὸν μαθητήν του Τιμόθεον  Ἡ μακροθυμία ἀδελφοί μου  
Διὰ τῆς κατακτήσεώς της τὸ Ἅγιον Πνεῦμα μᾶς ἐνισύχει 
διὰ τῶν ζωογόνων χυμῶν του πρὸς τὴν ἠθικὴν τελείω-
σιν καὶ ἀπόκτησιν τῆς πνευματικῆς ζωῆς  Ἡ καρποφο-
ρία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διὰ τῆς μακροθυμίας χορη-
γεῖται μὲ προϋπάρχουσα ἁγνότητα, μέ ἀγάπην εἰλικρινῆ  
«Ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, 
ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ» (Β΄ Κορ  στ  4, 6)  Καὶ εἰς τὴν 
Παλαιὰν Διαθήκην ἔχομεν ἀναφοράς διὰ τὴν μακροθυ-
μίαν (Παροιμίαι Σολομώντος, Σοφία Σειράχ, Προφήτης 
Ἠσαΐας)  Ὁ Παῦλος ἀναφέρεται δι’αὐτὴν εἰς τὸν ὕμνον 

τῆς Ἀγάπης  Ἡ μακροθυμία γεννᾶται ἐκ τῆς πίστεως, 
εἶναι ἀποτέλεσμα ἀσκήσεως, ἀποτελεῖ γαλήνη εἰς τὴν 
θαλασσοταραχὴν τῆς ψυχῆς μας, εἶναι μία ἐκ τῶν δω-
ρεῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  Εἶναι ἡ ἀρετὴ τοῦ ἰδίου τοῦ 
Θεοῦ «μακρόθυμος καὶ πολυέλαιος» Αὐτήν τὴν ἀρετὴν 
ἄς προσπαθήσωμεν δι’ἐντονωτέρου πνευματικοῦ ἀγῶνος 
κατὰ τὴν περίοδον αὐτὴν καὶ οὐχὶ μόνον νὰ ἐντάξωμεν 
εἰς τὴν ζωὴν ἀδελφοὶ μου 

«Μακροθυμήσατε καὶ ὑμεῖς, στηρίξατε τὰς καρδίας 
ὑμῶν, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου ἤγγικε» ( Ἰακ  ε΄ 8) 

Ἐν τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐνδυναμοῦσθε!
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
(Α΄ Κορ  στ΄ 12-20)

Ὁ καταγγελτικὸς λόγος τοῦ σημερινοῦ Ἀποστόλου 
σχετικῶς μὲ τὴν σαρκικὴν διαφθορὰν ἀφυπνί-

ζει καὶ ὑπομιμνήσκει τὸ χρέος ἡμῶν ὡς χριστιανῶν, ὡς 
ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ νὰ μὴν παραδιδόμεθα εἰς τὴν ἐξου-
σίαν τῶν παθῶν ἀλλά νὰ τιθασεύομεν τὸ σῶμα διὰ τῆς 
ἐγκρατείας καὶ νὰ ἐξαγνίζομε τὸ πνεῦμα διὰ τῆς προ-
σευχῆς  Εἰς πᾶσαν ἐποχὴν ἀδελφοί μου, ὁ ἄνθρωπος συ-
νεπαίρνεται ἐκ τῶν σειρήνων τῆς φιληδονίας καὶ ἐμπί-
πτει εἰς τὸ σαρκικὸν ἁμάρτημα  Καθοριστικὸς λοιπὸν ὁ 
λόγος τοῦ Ἀποστόλου συνεπικουρούμενος καὶ ὑπὸ τοῦ 
Μεγάλου Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας Βασιλείου εἰς τὴν ὁμι-
λίαν του «Περὶ ἀκολασίας» μᾶς καθιστᾶ ὑπευθύνους διὰ 
τὴν τιθάσευσιν τῆς σαρκός  Ἡ σημερινὴ ἐποχὴ προβάλει 
τὴν αἰσθησιακὴν ἡδονὴν καὶ λατρείαν τῆς σαρκός  Παρὰ 
φύσιν συμπεριφορὰ τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου ὅπου 
προβάλλεται ὡς φυσιολογική, κατάργησις τῆς φυσικό-

τητος τῆς ζωῆς καὶ μεταβολὴ τῆς κοινωνίας εἰς κοινω-
νίαν κτηνώδους βίας καὶ ἀπανθρωπισμοῦ  Οἱ ἄνθρωποι 
τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ τοῦ ἀφανισμοῦ τοῦ τιμίου 
ἔθνους μας μᾶς ἐθίζουν εἰς μίαν νοοτροπίαν ποὺ ἀπο-
δέχεται τὴν ἀνηθικότητα ὡς κάτι φυσιολογικότατον 
καὶ δὲν ἀντιδρᾶ εἰς τὴν διαφθοράν  Ὅλα παραδίδονται 
εἰς τὸ σῶμα ζῶντες μόνον δι’αὐτὸ καὶ τὴν ἡδονὴν τὴν 
ἐκπηγάζουσα παρ’αὐτοῦ  Ἡ Ἐκκλησία ἀντιτάσσεται εἰς 
τὴν νοοτροπίαν αὐτὴν διότι τὸ ἀνθρώπινον σῶμα εἶναι ὁ 
Ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ κατοικητήριον τῆς χάρι-
τος τοῦ Θεοῦ  Ἐντὸς τῆς σαρκικῆς χοϊκότητος εἰσῆλθεν ὁ 
Υἱὸς καὶ Λόγος, διὰ νὰ τιμήσῃ τὸ σῶμα ἀποδεικνύοντας 
τὴν τιμὴν διὰ τῆς ὁποίας περιβάλλει τὸ δημιούργημα 
τῶν χειρῶν του  Ἄνωθεν ὅμως τοῦ σώματος ὑπάρχει τὸ 
πνεῦμα  Ἐντὸς τοῦ σώματος τοῦ Ναοῦ τοῦ Θεοῦ κατοι-
κεῖ ἡ ἀθάνατος ψυχὴ «ὑπὲρ ἧς Χριστὸς ἀπέθανεν»  Πρὸς 
τοῦτο λοιπὸν τὸ σῶμα δὲν ἐπλάσθη διὰ τὴν ἁμαρτίαν 
ἀλλὰ πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῆς ψυχῆς εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ 
ἁγιασμοῦ  Θεῖον παράδειγμα καὶ δῶρον τῆς χάριτος τοῦ 
Θεοῦ τὰ εὐωδιάζοντα χαριτόβρυτα λείψανα τῶν Ἁγίων  
Ἐξαγνισμὸς τοῦ σώματος, στέφανος ἀσκήσεως  Ἡ εἰκὼν 
τοῦ Χριστιανοῦ δέον ὅπως κοσμεῖται διὰ τῶν χαρισμά-
των τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θέλημα τοῦ Θεοῦ ἡ ἰδική μας 
ἁγιότης  Διὰ τῶν μοναδικῶν ὅπλων τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
ἀσκήσεως καὶ τῆς ὑπομονῆς κερδίζεται ἡ μάχη κατά τῶν 
παθῶν  Ἀπαιτεῖται καθημερινὸς ἀγών, καθοδήγησις ὑπὸ 
τῶν πνευματικῶν πατέρων καὶ ἐναπόθεσις τῆς ἀνθρωπί-
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νης ἐλπίδος πρὸς ἐπιτυχίαν τοῦ ποθουμένου εἰς τὸ ἔλε-
ος τοῦ Θεοῦ «ἐν ὦ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν, τὴν ἄφεσιν 
τῶν ἁμαρτιῶν» (Κολ  1, 14)  Διανύομεν τὴν περίοδον τοῦ 
Τριωδίου ἡ ὁποία καθίσταται πνευματικὴ θύρα διὰ τὴν 
εἴσοδόν μας εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Τεσσαρακοστήν  
Διὰ τῆς νηστείας τοῦ θείου αὐτοῦ ὅπλου θὰ δώσωμεν τὴν 
μάχην καὶ κατὰ τοῦ ἁμαρτήματος τῆς γαστριμαργίας καὶ 
διὰ τοῦ μεγάλου ὅπλου τῆς προσευχῆς θὰ καθαρισθῇ ἡ 
σκέψις μας  Διὰ τῆς ἐγκρατείας θὰ νεκρωθοῦν αἱ ἄλογαι 
κινήσεις τῆς σαρκός, διὰ τῆς μετανοίας θὰ ἀποβληθοῦν 
τὰ ἕλκη τῶν παθῶν καὶ διὰ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ δὴ τῆς ἐξομολογήσεως καὶ τῶν Ἀχράντων 
Μυστηρίων θὰ λάβωμεν τὴν ἰαματικὴν θείαν χάριν  Τὸ 
ἀνθρώπινον σῶμα εἶναι μέλος τοῦ Χριστοῦ διὰ τοῦ Μυ-
στηρίου τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος  Εἶναι ἀσεβὲς τὸ τίμιον 
μέλος τοῦ Χριστοῦ νὰ καταστῇ μέλος ἀτιμίας  Μετα-
βολὴ τοῦ σώματος ἡμῶν ἐκ κατοικητηρίου δαιμόνων εἰς 
κατοικητήριον ἁγιάσματος τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν 
ἡμέραν τῆς κρίσεως  Θὰ ἠχήσῃ ἡ φωνὴ τοῦ Δικαιοκρί-
του Θεοῦ πρὸ τῆς φρικτῆς ὁμολογίας ἡμῶν πρὸς  Ἐκεῖνον 
διὰ τῆς θείας ἐρωτήσεώς Του: «Σὺ εἶ ὁ ἄνθρωπος τῆς 
ἁμαρτίας;» 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
(Α΄ Κορ  η΄ 8-θ΄ 2)

Ὁ Παῦλος ὁμιλεῖ περὶ τῆς δουλαγωγείας τοῦ σώμα-
τός του εἰς τὴν παροῦσαν περικοπήν  Ἐδῶ ἐξάρε-

ται ἡ ἀρετὴ τῆς νηστείας ἡ ὁποία κατὰ τὸν Μ  Βασίλειον 
ἐνομοθετήθη εἰς τὸν Παράδεισον καὶ οἱ πρῶτοι οἱ ὁποίοι 
ἐκλήθησαν διὰ τὴν ἐφαρμογὴν της ἦσαν οἱ Πρωτόπλα-
στοι  Ἡ ἐντολὴ διὰ τὸν ἀπηγορευμένον καρπὸν ἦτο ἡ 
ἀπαρχὴ τῆς νηστείας, ἡ ὁποία ἐὰν δὲν ἀποβλέπει εἰς τὴν 
Χριστοποίησιν τῆς ψυχῆς καθίσταται ἀνώφελος ἄνευ 
πνευματικῆς δυνάμεως  Ἐντὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς 
ὑπάρχουν περίοδοι νηστείας καὶ ἐγκρατείας καὶ περίο-
δοι τρυφῆς καὶ ἀπολαύσεως  Διὰ τῶν ἐναλλαγῶν αὐτῶν 
ἐπιτυγχάνεται ἡ ἰσορροπία τῶν ψυχοσωματικῶν ἀνθρω-
πίνων δυνάμεων  Ἡ νηστεία ὡς προείπομεν ἐθεσπίσθη 
ἐντὸς τοῦ Παραδείσου ἐκ τοῦ ἰδίου τοῦ Δημιουργοῦ, 
ὡς κριτήριον ἀφοσιώσεως τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὸν Θεὸν 
καὶ ὑποταγῆς εἰς τὸ θέλημά Του  Ὁ Υἱός Του ἐνήστευ-
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σεν «ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα» 
(Ματθ  4, 2)  Διὰ τῆς νηστείας καλεῖται ὁ ἄνθρωπος 
νὰ διέλθῃ ἡμέρας «καθάρσεως καὶ ἀνακαινίσεως νὰ θε-
ραπευθῇ ἐκ τῶν παθῶν του καὶ νὰ ἐνδυθῇ ὁ ἄνθρωπος 
δι’ ἀδιαβλήτων σωματικῶν αἰσθήσεων» κατὰ τὸν Μ  
Βασίλειον  «Ἡ νηστεία καθίσταται γενναῖον φρούριον 
τῆς ψυχῆς πιστὸς δὲ συγκάτοικος τοῦ σώματος» κατὰ 
τὸν Ὅσιον Ἐφραὶμ τὸν Σύρον  Εἰς τὴν Καινὴν Διαθή-
κην πλειστάκις συνιστᾶται ἡ νηστεία ὡς μέσον ἐγκρα-
τείας καὶ κίνητρον διὰ τὴν πνευματικὴν ἀνάτασιν τοῦ 
πιστοῦ  Εἰς τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων μνημονεύονται 
λατρευτικαὶ τελετουργίαι αἱ ὁποίαι περιλαμβάνουν νη-
στείαν καὶ προσευχήν (Πραξ  13, 2 14, 23)  Ἡ πρώτη καὶ 
ἀρχαιοτάτη νηστεία ἦταν ἡ νηστεία πρὸ τοῦ Πάσχα ἡ 
ὁποία ἔχει τὴν ἀρχήν της εἰς τοὺς Ἀποστολικοὺς χρόνους 
εἰς ἀνάμνησιν τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου  Ἡ καθιέρωσις 
τῆς νηστείας ἀπεφασίσθη διὰ τῆς Ἀποστολικῆς Συνόδου 
τὸ 50 μ Χ  Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ἐντὸς τῆς ὁποί-
ας θὰ εἰσέλθωμεν μετ’ ὀλίγον ἀποτελεῖ διὰ τὴν Ὀρθό-
δοξον Ἐκκλησίαν περίοδον νηστείας καὶ ἐγκρατείας  Ὁ 
Χριστιανὸς ὁ ὁποῖος νηστεύει καρποφορεῖ τὰ ἔργα τῆς 
πίστεως, τῆς ἐλπίδος καὶ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Χριστὸν 
ὁ ὁποῖος καὶ τὸν ἐνδυναμώνει καὶ τὸν ἐνισχύει ὡς μόνος 
ἐκφραστὴς τῆς τελείας νηστείας καὶ τῆς κενώσεως πρὸς 
χάριν ἁπάντων τῶν ἀνθρώπων  Ἡ νηστεία ἐπαναφέρει 
τὴν ἀδιατάρακτον σχέσιν τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς ὑλικῆς 
κτίσεως, τίθεται ὡς μία θεολογικὴ προοπτική, προσφέρει 

τὴν ἀποκατάστασιν τῶν σχέσεων μετὰ τοῦ ὑλικοῦ κόσμου 
μὲ τελικὸν σκοπὸν τὴν ἐν Χριστῷ μεταμόρφωσιν ὁλοκλή-
ρου τοῦ κόσμου  Ὡς κατὰ Χριστὸν ἄσκησις ἡ νηστεία δὲν 
ἀποβλέπει μόνον εἰς τὴν ταπείνωσιν τοῦ σώματος ἀλλὰ 
καὶ εἰς τὸν ἐξαγιασμόν του ὥστε νὰ πορεύεται μετὰ τῆς 
ψυχῆς τὴν ὁδὸν τῆς θεώσεως  Ὁ Χριστοκεντρικὸς χα-
ρακτὴρ τῆς νηστείας συγκεφαλαιοῦται εἰς τοὺς λόγους 
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ κατὰ τοὺς ὁποίους 
ἀναφέρει «ὅτι ὅποιος νηστεύει ὄχι μόνον συμπάσχει 
ἀλλὰ συννεκρώνεται μετὰ τοῦ Χριστοῦ  Ὁ νηστεύων κα-
θίσταται καὶ ὁ ἴδιος «σύμφυτος μετὰ τοῦ Κυρίου κατὰ 
τὸν θάνατον καὶ κοινωνὸς τῆς Ἀναστάσεως» (Γρ  Πα-
λαμᾶ Ὁμιλία ΙΓ΄, PG 151, 161 ΑΒ)  Αἱ περίοδοι τῆς 
νηστείας καθίστανται ἐκ τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας «φυ-
λακτήριον» τῆς καινῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ἀρίστη ἄσκησις 
καὶ πνευματικὴ τελείωσις πρὸς σωτηρίαν τῶν πιστῶν  Ἡ 
περίοδος τοῦ Τριωδίου ἡ ὁποία θὰ μᾶς ὁδηγήσῃ εἰς τὴν 
Μ  Τεσσαρακοτήν «καθίσταται εὐκαιρία περὶ ἐλέγχου 
τῶν λόγων μας  « Ὁ κόσμος εἶναι ὑπερβολικὰ βερμπαλι-
στικὸς καὶ μεῖς συνέχεια πλημμυρίζουμε ἀπὸ λόγια ποὺ 
ἔχουν χάσει τὸ νόημά τους καὶ συνεπῶς τὴ δύναμή τους  
Τελικὰ οἱ ἄνθρωποι ἑλκύονται στὸν Θεὸ ὄχι ἀπὸ δια-
φωτιστικὲς ἐξηγήσεις ποὺ δὲν μπορέσαμε ἐμεῖς νὰ τοὺς 
δώσουμε ἀλλὰ γιατὶ εἶδαν σ’αὐτὸν τὸ φῶς, τὴ χαρά, τὸ 
βάθος, τὴ σοβαρότητα, τὴν ἀγάπη, ποὺ ἀπὸ μόνα τους 
ἀποκαλύπτουν τὴν παρουσία καὶ τὴ δύναμή του στὸν 
κόσμο  Μὲ τὸ νὰ ἀπέχουμε ἀπὸ τὴν τροφὴ ξαναβρίσκου-
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με τὴ γλύκα της καὶ ξαναμαθαίνουμε πῶς νὰ τὴν παίρ-
νουμε ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ χαρὰ καὶ εὐγνωμοσύνη  Μὴ μᾶς 
ἀποστερήσεις αὐτῆς τῆς προσδοκίας φιλάνθρωπε Κύριε 
γιὰ νὰ ψάλλουμε τὴ νύχτα τῆς Ἀναστάσεως  Νῦν πάντα 
πεπλήρωται φωτός» (π  Αλέξανδρος Σμέμαν) 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ
(Ρωμ  ιγ΄ 11-ιδ΄ 4)

Τὴν ὑπενθύμισιν καὶ ἀφύπνισιν τοῦ ἀνθρώπου διὰ 
τὴν οὐράνιον σωτηρίαν καὶ τὴν ἐξασφάλισιν τοῦ 

Παραδείσου, προσπαθεῖ διὰ τῶν σωτηριωδῶν ἐπιχει-
ρημάτων τῆς διδασκαλίας του ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
εἰς τὸ σημερινὸν ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα  «Ἀποθώμε-
θα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα 
τοῦ φωτός» δηλ  τὴν ἁμαρτίαν, τὰ ἀκάθαρτα ἐνδύματά 
της καὶ τὰ δύσοσμα ἔργα τοῦ σκότους ἄς τὰ ἀντικατα-
στήσει ἡ πανοπλία τῆς ἀρετῆς τοῦ φωτός, τῶν ἐναρέτων 
ἔργων  Τοῦτο ἐπιτάσσεται ἔτι περισσότερον σήμερον μὲ 
τὴν ἔναρξιν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς  
Καιρὸς ἀνασυγκροτήσεως  Καιρὸς πνευματικοῦ ἀνεφο-
διασμοῦ  Πρωταρχικόν μας μέλημα τὸ θέμα τῆς σωτη-
ρίας μας  Ἡ μετάβασίς μας ἐκ τοῦ σκότους τῆς ἀγνοί-
ας εἰς τὸ φῶς τῆς ἐπιγνώσεως, ἡ γεῦσις τῆς γλυκύτητος 
τῆς θείας ἐπιφανείας, ἡ ἐκδίωξις ἀπὸ τὴν ψυχήν μας τοῦ 
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ὕπνου τῆς ραθυμίας καὶ ἡ πραγμάτωσις τῆς ἀνατολῆς 
ἐντὸς αὐτῆς τῆς αἰωνίου βασιλείας  Ὅσον φοβερὸν κα-
θίσταται τὸ σκότος τῆς κτίσεως, ἀσυγκρίτως φοβερό-
τερον καθίσταται τὸ ψυχικὸν σκότος  Ὁ ἄνθρωπος τοῦ 
σημερινοῦ ἀπατεῶνος αἰῶνος νομίζει ὅτι θὰ παραμείνῃ 
αἰώνιος  Ἀρνεῖται ὅτι εἶναι ἐφήμερος  Βλέπει τὴν ἁλμα-
τώδη πρόοδον τῆς ἐπιστήμης καὶ τεχνολογίας, λησμονεῖ 
τὴν ὕπαρξίν του, κυριεύεται ὑπὸ τοῦ σκότους τῆς ψυχῆς 
του, βυθίζεται εἰς τὴν ἄβυσσον τῆς κακίας καὶ τοῦ μί-
σους, χρίεται δοῦλος τῆς ἁμαρτίας καὶ ὑποχείριον τοῦ 
διαβόλου, περιπατεῖ εἰς τὰς ὁδοὺς τῆς διαφθορᾶς καὶ 
κατέρχεται εἰς τὰ καταγώγια τῆς σήψεως  Ὅλα αὐτὰ 
συνιστοῦν πνευματικὸν θάνατον  Αὐτὸν τὸν θάνατον 
ἔρχεται νὰ ἀποτρέψῃ ἡ ζῶσα Ἐκκλησία ἡ ὁποία ὡς φιλό-
στοργος Μήτηρ ἐπιποθεῖ τὴν σωτηρίαν ἑκάστης ψυχῆς  
Εἶναι δὲ λαμπρὰ εὐκαιρία ἡ τόνωσις τῆς ψυχῆς μας τὴν 
Ἁγίαν αὐτὴν περίοδον τῆς Μ  Τεσσαρακοστῆς τὴν πε-
ρίοδο τοῦ πένθους διὰ τὴν ἀπώλειαν τοῦ Παραδείσου νὰ 
ἐνδυθῶμεν τὰ ὅπλα τοῦ φωτὸς κατὰ τὴν προτροπὴν τοῦ 
Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν οὕτως ὤστε μετὰ τοῦ ἐξορίστου 
Ἀδάμ, νὰ λάβωμεν χάριν ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆς ἐπιστροφῆς 
εἰς αὐτόν  Ἔμπροσθεν ἡμῶν εἶναι ὁ Κύριος ὅπου κρατεῖ 
τὸν Σταυρὸν τῆς θυσίας Του, λουσμένος εἰς τὸ φῶς τῆς 
Ἀναστάσεώς Του 

Πρέπει νὰ ἐνδυθῶμεν τὴν πανοπλίαν ποὺ δίδει ὁ 
Θεὸς καὶ νὰ εἴμεθα ἕτοιμοι πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν τε-
χνασμάτων τοῦ διαβόλου  Ἡ ἔνδυσις τῆς ἀρετῆς σημαί-

νει βαθεία ἀλλαγὴ τοῦ ἐσωτερικοῦ μας κόσμου «ἐνδύ-
σασθε τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν»  Ἔνδυμα ἡμῶν εἶναι 
ὁ ἴδιος ὁ Κύριος  Αὐτὸ σημαίνει ὁ Χριστὸς νὰ ἐνοικήσῃ 
καὶ νὰ ἐμπεριπατήσῃ ἐντὸς ἡμῶν  Συνταύτισις τοῦ θεί-
ου θελήματος μὲ τὸ ἰδικόν μας  Νὰ ἀποκτήσωμεν «νοῦν 
Χριστοῦ» (Α΄ Κορ  2, 16)  Καὶ κατὰ τὸν οὐρανοφάντορα 
Μ  Βασίλειον ὀφείλομεν νὰ ἐνδυθῶμεν τὸν Χριστὸν «οὐ 
κατὰ τὸν ἔξω ἄνθρωπον, ἀλλ’ ἵνα τὸν νοῦν ἡμῶν ἡ τοῦ 
Θεοῦ μνήμη περισκεπάζῃ»  Ἐκδίωξις τοῦ πονηροῦ ἀδελ-
φοί μου, ἐκδίωξις πάσης σαρκικῆς ἁμαρτίας  Ἡ ἀκόλα-
στος καὶ ἀσύδοτος ζωὴ εἶναι ἀσυμβίβαστος μὲ τὴν ἰδιό-
τητα τοῦ Χριστιανοῦ  Τὸ ἀνθρώπινον σῶμα εἶναι ναὸς 
τοῦ Θεοῦ καὶ κατοικητήριον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 

Ἀποφυγὴ τῆς ζηλοτυπίας καὶ φιλονεικίας καὶ ἀπα-
γόρευσις εἰς τὸν φθόνον νὰ προσαρτᾶται εἰς τὴν καρ-
δίαν μας  Ἀφύπνησις ἀδελφοί μου  Ἐμβριθὴς μελέτη 
τῶν ἱερῶν κειμένων  Ὁ Ἀπ  Παῦλος μᾶς διαβεβαιοῖ ὅτι 
εὑρισκόμεθα πλησιέστερον εἰς τὴν δευτέραν καὶ ἔνδο-
ξον παρουσίαν τοῦ Κυρίου  Ὁ βίος ποὺ διανύομεν εἶναι 
μιὰ σκοτεινὴ νύκτα ἡ ὁποία ὁδεύει πρὸς τὸ τέλος της  Ἡ 
ἡμέρα τῆς μελλούσης ζωῆς ἐγγίζει  Εἰς ἡμᾶς ἐναπόκειται 
νὰ συνειδητοποιήσωμεν τὸ ὑψηλὸν νόημα τοῦ σημερινοῦ 
ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος 

Ἡ ζωή μας διαρκὴς πόλεμος κατὰ τῆς ἁμαρτίας  Ὁ 
συνειδητὸς Χριστιανὸς ἐμπεριπατεῖ εἰς τὴν φωταγωγη-
μένη λεωφόρον τοῦ Παναγίου Πνεύματος  Δὲν εἶναι τυ-
χαῖον ὅτι ὁ Χριστὸς ὀνομάσθη «φῶς τοῦ κόσμου» ( Ἰω  
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η΄ 12)  Καλούμεθα νὰ κωφεύσωμεν εἰς τὸν ἀθεϊσμὸν τῆς 
ἐποχῆς, τὰ σκάνδαλα πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ νὰ 
ἀποκτήσωμεν «εὐήκοον οὖς» πρὸς τὸν πάσχοντα ἀδελ-
φόν μας καὶ τὰ προβλήματά του καὶ νὰ ἀπαλύνωμεν διὰ 
τὸν ἀγαθῶν ἔργων μας τὸν πόνον καὶ τὴν δυστυχίαν ποὺ 
ὑπερπερισσεύει εἰς τὸν πολιτισμένον αἰῶνα μας 

Ἄς ἐπιδιώξωμεν τὴν ἐπισκίασιν τοῦ θείου φωτὸς καὶ 
θὰ εἰρηνεύωμεν ἐν παντί, πλησίον τοῦ θρόνου τοῦ Πα-
ντοκράτορος καὶ θὰ ἠμποροῦμε νὰ ἐλπίζομεν βασίμως εἰς 
τὸ ἔλεος καὶ τὴν ποθητὴν εὐλογίαν Του  « Ἡ νὺξ προέ-
κοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν» (Ρωμ  ιγ΄11) 

ΚΥΡΙΑΚΗ Ά   ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)

( Ἑβρ  ια΄ 24-26, 32-40)

Εἰς τὸ σημερινὸν ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα τῆς  Ἐκκλη-
σίας, ἡ ὁποία πανηγυρίζει τὸν θρίαμβον κατὰ τῆς 

πλάνης, τῆς εἰδωλολατρίας καὶ τῆς αἱρέσεως, ὁ Παῦλος 
ὁμιλεῖ διὰ τοὺς μάρτυρας τῆς Π  Διαθήκης  Μαρτυρία 
Χριστοῦ δίδουν οἱ δίκαιοι ἄνδρες τοῦ Ἰσραὴλ ἐν μέσῳ 
τοῦ κατακλυσμοῦ τῆς ἀρχαίας εἰδωλολατρίας  Μαρτύ-
ριο καὶ μαρτυρία τῶν εὐκλεῶν τέκνων τῆς Ἐκκλησίας  
«Γίνεσθέ μοι μάρτυρες» ( Ἠσ  μγ΄ 10)  Ἡ ἀρχαία Ἐκκλη-
σία κατέχει τὴν ὑψίστην τιμὴν κυρίως κατὰ τοὺς τρεῖς 
πρώτους αἰῶνας τῆς προσφορᾶς πρὸς τὸν Κύριον ἑκα-
τομμυρίων μαρτύρων «ὁλοκαυτωμάτων δεκτῶν τῷ Θεῷ 
ἡτοιμασμένων» ὅπως συναντᾶται ἡ φράσις εἰς παλαιὰ 
μαρτυρολογία  Ἑορτὴ λοιπὸν σήμερον τῶν θεοφόρων 
πνευματικῶν πτηνῶν τῆς πίστεως «τῶν τῆς εὐσεβείας 
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ἀρχετύπων» κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν τριῶν αἰώνων τοῦ 
αἱματοβαμένου Χριστιανισμοῦ, ὁ ὁποῖος καταδιώκεται 
διὰ σατανικῶν τρόπων, κτυπᾶται λυσσαλέως ἀλλὰ δημι-
ουργεῖ μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ καὶ δημιουργεῖ τὸν με-
γαλύτερο πολιτισμὸν τῶν αἰώνων  Πολιτισμὸν ἀγάπης, 
ἡρωϊσμοῦ καὶ θυσίας  Θυσίας ἀνυπερβλήτου «ἐλιθά-
σθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν»  Ἔδωκαν μαρτυρί-
αν πίστεως καὶ διὰ τοῦ αἵματός των ἐποτίσθη τὸ ἀει-
θαλὲς δένδρον τῆς εὐσεβείας  Ἀπήλλαξαν τὸν παρόντα 
κόσμον ἐκ τῶν παθῶν τῆς δυσσεβείας καὶ ἐστερεώθη-
σαν εἰς τὴν πίστιν τῆς Ἐκκλησίας  Τὴν πρωτοκαθεδρίαν 
κατέχουν οἱ προφῆται  Ὁ Ἠσαΐας ἐλέγχει τὸν βασιλέα 
Μανασσή, ὁ Ἰερεμίας λιθοβολεῖται, ὁ Ἀμὼς σφαγιάζε-
ται διὰ ξίφους, ὁ Μιχαίας ἐκτελεῖται ὑπὸ τοῦ  Ἰωράμ, ὁ 
Δανιὴλ ρίπτεται εἰς τὸν λάκκο τῶν λεόντων, ὁ Ζαχαρίας 
φονεύεται μεταξὺ Ναοῦ καὶ θυσιαστηρίου, ἡ Ἁγία Σο-
λομονὴ προσφέρει ἑπτὰ τέκνα της εἰς τὸ μαρτύριον, κα-
τόπιν μαρτυρεῖ καὶ ἡ ἰδία καὶ ὁ διδάσκαλος τῶν τέκνων 
της, Ἐλεάζαρος  «Ὑπὲρ Χριστοῦ τὰ τραύματα ἔλαβον… 
σφαγέντες ὑπὲρ τοῦ Νόμου, ὑπὲρ τοῦ Νομοθέτου, τὸ 
αἷμα ἐξέχεον», σημειοῖ ὁ Μέγας τῆς Ἐκκλησίας Χρυ-
σόστομος  Καὶ δὲν εἶναι μόνον αἱ θυσίαι τῶν ἀνθρώπων 
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀλλὰ καὶ τῆς Καινῆς, μὲ τὸν 
Στέφανον, ὁ ὁποῖος καλεῖται νὰ γίνει ὁ πρῶτος μάρτυς 
αὐτῆς  Κατόπιν τὸ μαρτυρικὸν τέλος τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ 
Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, Ἰακώβου, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, 
ὁ Ἀπόστολος Πέτρος «ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον»  

Δίδουν μαρτυρίαν διὰ λόγου καὶ αἵματος  Καὶ πλειὰς 
ἀναριθμήτων μαρτύρων οἱ ὁποῖοι καταγράφονται εἰς τὰς 
δέλτους τοῦ Ἁγιολογίου τῆς Ἐκκλησίας, διὰ τὴν πραγμά-
τωσιν τῆς προφητείας τοῦ Σταυρωθέντος Κυρίου, ὅτι θὰ 
ἀκολουθήσουν καὶ οἱ μαθηταί του τὴν ὁδὸν τοῦ Μαρτυ-
ρίου  Τὸ αἷμα αὐτῶν ἐπότισεν τὰ σημεῖα τῆς οἰκουμένης 
καὶ αὐτὸ ὑπῆρξεν ἡ λαμπροτέρα μαρτυρία διὰ τὸν Χρι-
στόν  Διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁμίλησαν ὁ Νόμος καὶ 
οἱ Προφῆται, οἱ Εὐαγγελισταὶ καὶ οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Ποι-
μένες καὶ οἱ Διδάσκαλοι καὶ διὰ τοῦ μαρτυρικοῦ θανάτου 
ἑδραιώθη ὁ Χριστιανισμός, ἡ ἀνεξάντλητος αὐτὴ πηγὴ 
τοῦ Παραδείσου ποὺ ἀναβλύζει συνεχῶς ζωὴν αἰώνιον  
Καὶ ἡμεῖς ἀδελφοί μου θὰ πρέπει νὰ ὁμοιάσωμεν κατὰ 
τὴν πίστιν τῶν ἀναριθμήτων μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας 
καὶ νὰ κομίσωμεν εἰς τὴν ζωήν μας τὴν ἐπαγγελία των, ἡ 
ὁποία εἶναι ἐπαγγελία Θεοῦ καὶ νὰ εἴμεθα ὑπερήφανοι 
ὅταν φέρωμεν «τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ» προσκαρ-
τεροῦντες τὴν χαραυγὴν τῆς Ἀναστάσεως  Ἡ πατερικὴ 
θεολογία βλέπει τὴν πίστιν ἐκ τοῦ Χριστοῦ ὡς θεμέλιόν 
της  Ἡ σημερινὴ ἀποστολικὴ περικοπή, ἐὰν τὴν ἐνστερ-
νισθοῦμε βαθέως, εἶναι ἄντλησις θάρρους ὑπὲρ τοῦ 
ἀγῶνος τῆς ζωῆς ἐκ τῶν πηγῶν τοῦ ὕδατος τῆς Ἐκκλησί-
ας, ἡ ὁποία ἐκτὸς τοῦ πρωτείου τῆς ἀληθείας, διεκδικεῖ 
ἀναμφισβητήτως καὶ τὸ πρωτεῖον τοῦ αἵματος 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Β́   ΝΗΣΤΕΙΩΝ
«Πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ
ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν»

( Ἑβρ  α΄ 10-β΄ 3)

Τὴν ἀρετὴ τῆς ὑπακοῆς σκιαγραφεῖ τὸ σημερινὸν 
ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα ἀδελφοί μου  Ἐντὸς αὐτῆς 

περικλείεται ἡ ἐλευθερία διὰ τὴν ὁποίαν πλειστάκις 
ὁμίλησε ὁ Ἀπ  Παῦλος καὶ ἡ ὁποία εἶναι ἡ βάσις τῆς ἐν 
Χριστῷ ἀνακαινίσεως  Κατὰ τὸν ἠθικὸ νόμο ἡ ὑπακοή 
μας εἰς αὐτὸν δὲν εἶναι παθητικὴ ὑποταγὴ ἀλλὰ ἀποδοχὴ 
τῆς θείας οἰκονομίας  Ἡ ὑπακοὴ προϋποθέτει τὴν πίστιν  
Μοναδικὸν παράδειγμα ἀνὰ τοὺς αἰῶνας ἡ πίστις τοῦ 
Ἀβραὰμ ἐν τῇ Παλ  Διαθήκη  Διατάσσεται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ 
εἰς τὸ νὰ θυσιάσῃ τὸν μονογενή του υἱό  Καὶ παραχρῆμα 
παραδίδεται ὁ Ἀβραὰμ εἰς τὸ θεῖον θέλημα  Ἡ ψυχή του 
ἀγαπᾶ τὸν Θεὸν καὶ τὸν ὑπακούει  Δεύτερον παράδειγ-
μα ἀντιστρόφου καταστάσεως ἡ ἀπαρχὴ τῶν δεινῶν τοῦ 
ἀνθρωπίνου γένους λόγῳ τῆς ἀνυπακοῆς τοῦ Ἀδὰμ νὰ 

μὴν φάγει ἀπὸ τὸ ξύλον τοῦ Παραδείσου  Ἡ ἀνυπακοὴ 
τὸν ὁδήγησε εἰς τὴν ἀπιστίαν «θανάτῳ ἀποθανεῖσθε»  
Ἐὰν φάγετε ἀπὸ τὸ ξύλον τοῦ Παραδείσου θὰ ἀποθάνε-
τε  Δὲν ἐπίστεψεν ὁ Ἀδάμ  Ἔπρεπε ὁ νέος Ἀδὰμ νὰ ἔλθῃ 
καὶ νὰ ἐπανενώσῃ τὰ διεστῶτα τὴν ἁρμονία δηλ  εἰς τὴν 
σχέσιν Θεοῦ Πατρὸς καὶ ἀνθρώπου ποὺ διεταράχθη ἀπὸ 
τὴν στιγμὴ τοῦ κλονισμοῦ τοῦ συνδέσμου τῆς ἀγάπης καὶ 
τῆς ἀφοσιώσεως  Ἐπανενώνει λοιπόν «μέχρι θανάτου, 
θανάτου δὲ σταυροῦ» ὁ Κύριος τὰ διεστῶτα τοῦ Παρα-
δείσου διὰ νὰ ἐπέλθῃ ἡ λύτρωσις τῆς ἀνθρωπότητος ἐκ 
τῶν δεινῶν τῆς παρακοῆς  Ἡ ζωὴ τοῦ Κυρίου ὑπῆρξεν 
μία συνεχὴς προσήλωσις εἰς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ Πατρὸς 
τὸ δὲ ἀποκορύφωμα της εἶναι ἡ σταυρικὴ θυσία Του διὰ 
τῆς ὁποίας «ἐγένετο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ πᾶσιν αἴτιος 
σωτηρίας αἰωνίου» ( Ἑβρ  ε΄ 9)  Ὑψώθη ἕως οὐρανοῦ καὶ 
τοῦ ἐδόθη πᾶσα ἐξουσία ἐπ’ αὐτοῦ καὶ ἐπὶ γῆς  Καὶ ἡμεῖς 
ἀδελφοί μου, διὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας διερχό-
μεθα ἐκ τῆς κατάρας τῆς ἀνυπακοῆς εἰς τὴν εὐλογίαν τῆς 
υἱοθεσίας  Ἡ εἰς Χριστὸν ὑπακοὴ εἶναι ἐκδήλωσις ἀγά-
πης  Διὰ τῆς τηρήσεως τῶν θείων ἐντολῶν ἐγγίζομεν τὸν 
θεόν, γνωρίζομεν τὸν Θεὸν «Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι 
ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν» κατὰ 
τὸν εὐαγγελιστὴν τῆς ἀγάπης  Τὸν ὑπάκουον ἄνθρω-
πον ἐπιβλέπει συμπαθῶς ὁ Θεός  Προσήλωσις ὑπὸ τοῦ 
ἀνθρώπου εἰς τὸν θεῖον νόμον σημαίνει ἕνωσις Χριστοῦ 
καὶ ἀνθρώπου καὶ ἀπολαμβάνει ὁ ἄνθρωπος τὸν ἁγιασμὸ 
τῆς θείας Χάριτος  Ὅταν ὁ Θεὸς ἀποσύρει τὴν Χάριν Του 
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τότε ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται ἀπογεγυμνωμένος «ἐκ τῶν 
ὅπλων τῆς δικαιοσύνης» (Β΄ Κορ  στ΄ 7) καὶ περιπίπτει 
εἰς τὴν ἐργασίαν τοῦ κακοῦ «θλίψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ 
πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακὸν» 
(Ρωμ  β΄ 9)  Ἡμεῖς οἱ σημερινοὶ ἄνθρωποι ἠμποροῦμε νὰ 
εἴπωμεν ὅτι εἴμεθα «τέκνα ὀργῆς» ( Ἐφεσ  β΄ 3)  Ἡ ἀπεί-
θεια πρὸς τὸν Νόμον τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ κύριο χαρακτη-
ριστικὸν τῆς ἐποχῆς μας  Συμβίωσις ἄνευ τῆς εὐλογίας 
τῆς Ἐκκλησίας μὲ ἀντικατάστασιν τῶν αἰωνίων φράσεων 
ἡ γυναῖκα μου, ὁ ἄνδρας μου, διὰ τῶν ὁ σύντροφος, ἡ 
σύντροφός μου, ἀβάπτιστα παιδιὰ ἄνευ τῆς εὐλογίας τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ μόνον ὀνοματοδοσία εἰς τὸ ληξιαρχεῖον, 
σύμφωνα συμβιώσεως, νομιμοποιήσεις ὁμοφυλοφιλικῶν 
τάσεων διὰ νόμων τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου, ἀπε-
μπόλησις τῆς Ἐκκλησίας  Συμβιβασμὸς τῶν νέων «θεο-
τήτων» τῆς ἐποχῆς μας  Ἰσοπέδωσις τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν  
Διαφθορὰ εἰς τοὺς κόλπους τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας 
ἀλλὰ καὶ παγκοσμίως  Συμφοραὶ καὶ οἰκονομικὰ δεινὰ 
εἰς τὴν πατρίδα μας, παγκόσμιος πανδημία  Διατὶ ὅλα 
αὐτά; Τὴν ἀπάντησιν τὴν δίδει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης 
«ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει» (Α΄ 
Ἰω  ε΄ 12)  Μακρὰν τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ οὐδόλως ὑπάρ-
χει ζωή  Ἡ ἁμαρτία «ἀποκύει θάνατον» ( Ἰακ  α΄ 15)  
Ὁ Θεὸς ἀγαπᾶ τὸν ἄνθρωπον  Δὲν εἶναι τιμωρὸς ἀλλὰ 
Θεὸς ἀγάπης καὶ μακροθυμίας  Ἐξ ἡμῶν ἀναμένει τὴν 
ἀναφώνησιν «Κύριε, κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν τὴν θύραν τοῦ 
ἐλέους σου», διὰ νὰ ρίψῃ σπλάγχνα οἰκιτιρμῶν 

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ́   ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
(ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)

( Ἑβρ  δ΄ 14-ε΄ 6)

«Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ», πού ἐνηνθρώπισεν, ὁ ἰδικός 
μας Ἀρχιερεύς, ποὺ ὑπερέβη τὰ ὕψη τῆς πνευ-

ματικῆς ἀνόδου καὶ δόξης καὶ ἔφθασεν εἰς τὸν ἀπρόσιτον 
θρόνον τῆς τριαδικῆς θεότητος, αὐτὸς εἶναι ὁ ὑπερένδο-
ξος, ὁ ἐκπρόσωπος πάντων ἡμῶν ἔμπροσθεν τῆς θείας 
Μεγαλωσύνης, ὁ Ἰησοῦς Χριστός  Αὐτὴ ἡ ὁμολογία δι-
ατυποῦται ἐντὸς τῆς σημερινῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς 
ἐκ τοῦ Παῦλου  Δὲν παραμένει ἀπαθὴς ἔμπροσθεν τῆς 
ἀγωνίας καὶ τοῦ πόνου εἰς τὸν στίβον τῆς ζωῆς, ἀλλὰ 
μᾶς κατανοεῖ ἀπολύτως διότι καὶ Ἐκεῖνος, ὡς ἄνθρω-
πος, ἐδοκιμάσθη διὰ πειρασμῶν καὶ θλίψεων «κατὰ πά-
ντα καθ’ ὁμοιότητα ἄνευ ἁμαρτίας»  Ἐκεῖνος οὐδέποτε 
ἐνικήθη ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας  Εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Ἀρχιε-
ρέως Χριστοῦ, ἐκπληροῦνται δύο βασικὰ γνωρίσματα τῆς 
θεοϊδρύτου ἱερωσύνης του  Τὸ πρῶτον ὅτι ὁ Ἀρχιερεὺς 
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λαμβάνεται «ἐξ ἀνθρώπων» καὶ τὸ δεύτερον ὅτι οὐδεὶς 
ἠμποροῦσε νὰ καταστῇ Ἀρχιερεὺς ἀλλὰ μόνον «ὁ κα-
λούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ»  Ὁ Κύριος δὲν ἐδόξασεν μό-
νος Του τὸν ἑαυτόν Του ἀλλὰ ἀνεδείχθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ 
Πατρὸς διὰ τῶν λόγων «Εἶσαι ὁ ὁμοούσιος Υἱός μου· Σὺ 
Ἀνεδείχθης ὑπ’ Ἐμοῦ Ἀρχιερεὺς τῶν ἀνθρώπων, διότι 
ἀνύψωσα τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν σου διὰ τῆς Ἀναστάσε-
ως καὶ τῆς Ἀναλήψεώς Σου εἰς τοὺς οὐρανοὺς· Σὺ εἶσαι  
ἱερεὺς αἰώνιος καὶ ἀναντικατάστατος κατὰ τὴν τάξιν 
Μελχισεδέκ»  Οὐδέποτε ὁ Υἱὸς ἀπεμακρύνθη ἐκ τοῦ 
πατρός  Ἦταν καὶ εἶναι «ὁ ἄνω τῷ πατρὶ συγκαθήμενος 
καὶ ὧδε ἡμῖν ἀοράτως συνών»  Τὸ αἰώνιον πρόβλημα τοῦ 
ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἀπαλλαγὴ τῶν ἁμαρτιῶν του καὶ ἡ σχέ-
σις του μετὰ τοῦ Θεοῦ  Ὁ Ἀρχιερεὺς Κύριος, ἐθυσίασε τὸν 
ἑαυτόν του ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν μας «θύσας ἑαυτὸν ὑπὲρ 
ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν» (Ζιγαβηνός)  Πρὸς αὐτὸν 
τὸν Ἀρχιερέα πλησιάζομεν μὲ θάρρος καὶ ἄφοβον πεποί-
θησιν, διότι ἐκ τῆς ἡλιοβολίας τοῦ θρόνου Του ἐκπηγάζει 
ἡ χάρις, ἡ ὁποία ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς θλίψεως μᾶς δίδει βοή-
θειαν  Ἡ θυσία τοῦ Αἱματός Του εἶναι τὸ βασικὸν χαρα-
κτηριστικὸν γνώρισμα τῆς Ἀρχιερατικῆς μεσιτείας Του, 
ἐντὸς δὲ τῆς Ἐκκλησίας, λαμβάνει ὑπερχρονικὴν διάστα-
σιν διὰ τοῦ μυστηρίου τῆς θείας εὐχαριστίας εἰς τὸ ὁποῖον 
καὶ πάλιν Ἐκεῖνος θυσιάζεται «ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς 
καὶ σωτηρίας»  Ὁ Κύριος εἶναι παρὼν εἰς πᾶσαν ἐποχὴν 
καὶ κρίσιν δύσκολον τοῦ βίου τῶν ἀνθρώπων, διότι «με-
τριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις» 

( Ἑβρ  ε΄ 2)  Ἔχομεν λοιπὸν τόσον ἐξαίρετον καὶ συμπαθὴ 
Ἀρχιερέα, ποὺ μοχθεῖ, ἱδρώνη καὶ σηκώνη τὸν ἰδικόν μας 
Σταυρὸν εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος καὶ τῆς δοκι-
μασίας  Φιλόστοργος καὶ οἰκεῖος ἐκ δεξιῶν τοῦ πατρὸς 
τῶν Φώτων μᾶς ἐξασφαλίζει τὸ θεῖον ἔλεος  Πρὸς τοῦτο 
ἐκζητεῖ νὰ Τὸν ἐπικαλούμεθα  Εἶναι προνόμιον ἡμῶν 
τῶν Χριστιανῶν νὰ ἔχομε τὸν «ἰδικόν μας ἄνθρωπον» 
τὸν Κύριόν μας, ὁ ὁποῖος μεταφέρει εἰς τὸν θρόνον τῆς 
δόξης τοῦ Παντοκράτορος πᾶσαν σκέψιν μας  Εἶναι ἡ 
παρουσία Του πλησίον μας  Ἀπαραίτητο στοιχεῖον τῆς 
συναντήσεώς ἡμῶν μετ’ αὐτοῦ ἡ πίστις  Ἡ ἀπουσία τῆς 
πίστεως πρὸς Ἐκεῖνον εἶναι καὶ ἔλλειψις ἐλπίδος, ἄνευ 
τῆς ὁποίας δυσκόλως κρούεται ἡ θύρα τῆς αἰωνίου ζωῆς  
Ὁ  Ὑπεράγαθος Ἀρχιερεὺς Κύριος μᾶς δίδει παρηγορίαν 
εἰς τὰς ἀντιξοότητας τῆς ζωῆς, ἀναζωογόνησιν ψυχῆς, 
ἐλπίδα, χαράν, εὐφροσύνην  Ὁ «πεπειρασμένος κατὰ 
πάντα καθ’ ὁμοιότητα μεθ’ ἡμῶν» Κύριος, αἰώνιος Ἀρχι-
ερεὺς καὶ Μεσίτης ἡμῶν πρὸς τὸν οὐράνιον πατέρα εἶναι 
ὁ μόνος Πατέρας μας  Ἄς ἐμπιστευθοῦμε εἰς τὸν αἰώνιον 
Ἀρχιερέα Χριστόν, τὴν ὕπαρξίν μας  Ἄς εἶναι τὸ στήριγ-
μα εἰς τὴν ἀδυναμίαν μας  Ὁ Λόγος τοῦ Προφητάνακτος 
μᾶς καλεῖ « Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ 
αὐτὸς σὲ διαθρέψει»  Ὁ θρόνος εἶναι ὁ Σταυρός  Ὁ θρό-
νος τοῦ Μαρτυρίου Του  Ὁ Τίμιος καὶ Ζωοποιὸς Σταυρὸς 
τὸν ὁποῖον σήμερον ἡ Ἐκκλησία προσκυνεῖ καὶ ὑψώνει 
γιὰ νὰ ἐνδυναμωθοῦμε καὶ νὰ βαδίσωμεν ἀσφαλεῖς, διὰ 
μέσου τῶν συμπληγάδων, τοῦ στίβου τῆς ζωῆς 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Δ́   ΝΗΣΤΕΙΩΝ
( Ἑβρ  στ΄ 13-20)

Ὁ σημερινὸς Ἀπόστολος ὁμιλεῖ διὰ τὴν βεβαίαν καὶ 
ἀσφαλὴ ἐλπίδαν τοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου ὡς ἄγκυ-

ρα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ  Ἡ ἀγωνιστικὴ πορεία τοῦ 
ἀνθρώπου πρὸς τὴν θέωσιν διανύεται ἐν μέσῳ ταλαιπω-
ριῶν, κόπων καὶ περιπετειῶν  Ἐντός του ὁ ἄνθρωπος ἔχει 
τὴν ἐλπίδα τῆς κατατάξεώς του βάσει τῆς ἐναρέτου ζωῆς 
του καὶ τοῦ ἀγῶνος τοῦ πνευματικοῦ, ποὺ νυχθημερὸν 
δίδει εἰς νομὰς σωτηρίους  Ἡ ἐλπὶς προσανατολιζομένη 
εἰς τὸν Χριστὸν ἀγκυροβολεῖ εἰς τὴν αἰωνιότητα  Στηρι-
ζόμεθα καὶ ἄνωθεν ἡμῶν ὑπάρχει ὁ Θεός, ὁ Σωτὴρ τοῦ 
Κόσμου  Ἡ ἐλπὶς τοῦ ἀνθρώπου ὅτι, χάριτι Θεοῦ θὰ 
ἀπολαύσῃ τὴν αἰώνιον συμπαραμονὴν μετ’ Αὐτοῦ, κά-
μει τὴν ἐλπίδαν του τελείαν  Ἔχει δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος, 
ὁ ἐλπίζων ἐπὶ τὸν Κύριον, ὁλοκληρωτικῶς κινηθεῖ μετ’ 
ἐμπιστοσύνης πρὸς Αὐτὸν καὶ ἀξιοῦται γνωριμίας μετὰ 
τῶν πνευματικῶν δωρεῶν  Ἡ πορεία του θὰ σφραγισθῇ 

διὰ τῆς μετοχῆς πρὸς τὴν αἰώνιον ζωήν  Ἡ πραγματικὴ 
ἐλπὶς τοῦ Χριστιανοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἀποδεικνύεται ἐκ 
τῆς ζωῆς καὶ πολιτείας του, ἐκ τῆς ὑπομονῆς του εἰς τὰς 
θλίψεις τῆς ζωῆς, ἐκ τῆς γενναιότητός του εἰς τὸν πνευ-
ματικὸν ἀγώνα, ἐκ τῆς ἐπιμονῆς του εἰς τὴν ἄσκησιν τῆς 
ἀρετῆς καὶ τῆς τελειότητος  Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἐλπίζει εἰς 
τὸν Χριστὸν καὶ προσδοκᾶ τὴν αἰωνιότητα μετ’ Αὐτοῦ, 
ἀγωνίζεται νὰ ἐξαγνίσει τὸν ἑαυτόν του ἀπό κάθε τι 
ἀλλότριον τοῦ Χριστοῦ, ὅπως Ἐκεῖνος εἶναι τελείως ἁγνὸς 
καὶ ἅγιος (Α΄ Ἰω  γ΄ 3)  Συνιστᾶ ὁ Θεὸς διὰ τῆς σημε-
ρινῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τὴν στερεότητα τῆς ἐλπί-
δος ἐντὸς ἡμῶν  Ὁ συμβολισμὸς τῆς ἐλπίδος, ἡ ἄγκυρα  
Ὅ,τι εἶναι διὰ τὸ καράβι ἡ ἄγκυρα, εἶναι καὶ διὰ τὸν Χρι-
στιανὸν ἡ ἐλπίς  Ἡ ἐλπὶς τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγε-
λίου « Ἄγκυραν τῆς ψυχῆς ἀσφαλή τε καὶ βεβαίαν» τὴν 
ὀνομάζει ὁ Παῦλος καὶ τὴν παρομοιάζει μὲ ἄνθρωπον 
εἰσερχόμενον «εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος»  
Ἐκεῖ εὑρίσκεται ὁ ἴδιος ὁ Θεός  Ἐκεῖ ἀνοίγει ὁ πιστὸς τὴν 
θύρα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ  Ἡ ἐλπὶς ἀναδεικνύει τὸν 
χριστιανὸν ἄτρομον καὶ ἰσχυρὸν εἰς τὴν ἐχθρότητα τῶν 
πονηρῶν καὶ φθοροποιῶν ἀνθρώπων  «Ἐπὶ τῷ Θεῷ ἤλπι-
σα, οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος» (Ψαλμ  
55, 12)  Οὐδεὶς ὁ ὁποῖος ἤλπισε ἐπὶ τὸν βραχίονα τὸν 
ἰσχυρὸν τοῦ Θεοῦ ἀπογοητεύθη  «Τὶς ἐνεπίστευσεν Κυ-
ρίῳ καὶ κατησχύνθη»; (Σ  Σειρὰχ 2, 10)  Ἐνῶ ἀντιθέτως 
ἡ ἐλπὶς τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὰ πρόσκαιρα καὶ μὴ ὑψηλὰ 
τὰ γήινα καὶ ἀνθρώπινα ἀποδεικνύεται μὴ σωτήριος  
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«Μὴ πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς 
οὐκ ἔστι σωτηρία» (Ψαλμ  145, 3)  Ἡ ἐλπὶς τοῦ κόσμου 
εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, λέγει ὁ Ἀπ  Παῦλος «Χριστὸς 
Ἰησοῦς ἡ ἐλπὶς ἡμῶν» (Α΄ Τιμ  α΄ 11)  Διὰ τῆς Ἀναστά-
σεώς του παρέδωκεν εἰς ἡμᾶς τὴν ζωντανὴν ἐλπίδα «ἐκ 
κληρονομίας ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, 
τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς» (Α΄ Πετρ  α΄ 4), ὁ δὲ Ἅγιος 
Πατὴρ ὁ σήμερον ἑορταζόμενος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος 
παρατηρεῖ εὐστόχως  «Κράτος ἀγάπης, ἐλπίς, δι’αὐτῆς 
γὰρ τὸν τῆς ἀγάπης μισθὸν ἀπεκδεχόμεθα  Ἐλπὶς ἐστὶν 
ἀδήλου πλούτου πλοῦτος· κόπων ἀνάπαυλα, ἀγάπης 
θύρα…»  Ἀδελφοί μου ἄς ἐμπιστευθῶμεν τὸν Ὑψηλὸν 
βραχίονα τοῦ Ἁγίου Θεοῦ καὶ ἄς ἐμπεριπατήσωμεν μετ’ 
Αὐτοῦ, διότι «Χριστὸς ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης» (Κολ  α΄ 27) 
«ἡ ἐλπὶς δικαιοσύνη» (Γαλ  ε΄ 5), ἡ «ἀποκειμένη ἡμῖν ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς» (Κολ  α΄ 5) 

ΚΥΡΙΑΚΗ Έ   ΝΗΣΤΕΙΩΝ
( Ἑβρ  θ΄ 11-14)

Τὸ θεόπνευστον σημερινὸν ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα 
διεισδύει εἰς τὸν πυρῆνα τῆς λατρευτικῆς ζωῆς τοῦ 

Ἰσραήλ, τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἐξιλασμοῦ, ἑρμηνεύει μυστικὰς 
εἰκόνας καὶ συμβολισμοὺς αἰνιγματικούς, φανερώνοντας 
τὰς ἀπεριορίστους διαστάσεις τῆς θυσίας τοῦ Ἀρχιερέως 
Ἰησοῦ Χριστοῦ  Σκοπὸς τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἐξιλασμοῦ, ἦτο ἡ 
δικαίωσις τοῦ λαοῦ ἐκ τῶν ἐνοχῶν καὶ παραβάσεως τοῦ 
Νόμου καὶ ὁ καθαρισμὸς ἐκ τῶν μολυσμῶν τῆς ἁμαρτί-
ας  Ἡ θυσία αὐτὴ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἰσραὴλ δὲν ἠμποροῦσε 
νὰ ἐξαλείψῃ τὴν ἐνοχὴν τῆς ἁμαρτίας ἀπὸ τὴν ψυχήν, 
ἦτο ἀνίσχυρος διὰ τὴν κάθαρσιν τῆς ψυχῆς  Προσέφε-
ρε μόνον «σαρκὸς καθαρότητα», σωματικὸν ἁγνισμόν, 
ὥστε ὁ λαὸς νὰ προσέρχεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ διὰ νὰ 
λατρεύσῃ ἄνευ φόβου ὅτι θὰ ὑποστῇ τιμωρίαν  Καλλιερ-
γοῦσε τὴν συναίσθησιν τῆς ἁμαρτωλότητος τοῦ λαοῦ ἦτο 
μία «ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ’ ἐνιαυτὸν» ( Ἑβρ  ι΄ 3)  
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Εἰς τὴν συνείδησιν τοῦ Ἰσραὴλ ὑπῆρχε μία ἐπιτακτικὴ 
ἀνάγκη ἀνευρέσεως θυσίας, ἡ ὁποία θὰ ἠμποροῦσε νὰ 
ἐξαλείψῃ τὴν ἁμαρτίαν  Ἡ θυσία τοῦ Ἐξιλασμοῦ προει-
κόνιζεν λοιπόν, ἀλλὰ καὶ ὡδηγοῦσε εἰς τὴν θυσίαν τοῦ 
Κυρίου  Ἐκ τοῦ αἵματος «τράγων καὶ μόσχων» ἡ θυσία 
ἔφθασεν εἰς τὸ Αἷμα τοῦ Ἁγίου τῶν Ἁγίων  Ἡ ἀτίμητος 
θυσία τοῦ Ναζωραίου ἐξαλείφει τὴν ἁμαρτίαν  Ὑπῆρξεν 
ἑκουσία θυσία ἀναμαρτήτου ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ταυτο-
χρόνως εἶναι Θεὸς τέλειος καὶ τέλειος ἄνθρωπος  Θεάν-
θρωπος! Ἡ θυσία του αἰώνιος, διότι δι’αὐτῆς «εἰσῆλθεν 
ἐφάπαξ εἰς τὰ Ἁγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος» ὡς 
Ἀρχιερεὺς μέγας καὶ αἰώνιος «κατὰ τὴν τάξιν Μελχι-
σεδὲκ» ἐθυσίασεν τὸν ἑαυτόν Του ὑπὲρ ἡμῶν  Οἱ με-
τέχοντες τῆς Ἁγίας θυσίας Του, προσέρχονται πρῶτον 
εἰς τὸ Ἱερὸν Μυστήριον τῆς ἐξομολογήσεως καὶ «μετὰ 
φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης» κοινωνοῦν τὸ Ἅγιον 
Σῶμα καὶ τὸ Τίμιον Αἷμα εἰς τὸ Μέγα Μυστήριον τῆς 
Θείας Εὐχαριστίας  « Ἐξηγόρασας ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας 
τοῦ Νόμου τῷ τιμίῳ Σου αἵματι», ψάλλει ἡ Ἁγία ἡμῶν 
Ἐκκλησία  Ὁ δὲ Μέγας Πατὴρ Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 
ἐπεξηγῶν λέγει: «Τὸ αἷμα ἐκεῖνο τὸ δεσποτικὸν χυθῆναι, 
σπεύσας, τὸ μὴ μόνον ἀνεύθυνον, ἀλλὰ καὶ θεϊκὴν δύνα-
μιν πλουτοῦν οὐκ ἐπλουτίσθη ὑπ’ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἰσχυρῶς 
ἐδέθη παραδειγματισθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ»  
Τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου καθίσταται καὶ ἰδικό μας αἷμα, γρά-
φει ὁ Ἅγιος Συμεὼν «καὶ μιγὲν τὸ αἷμα μου τῷ αἱματί 
Σου, ἡνώθην οἶδα καὶ τὴ θεότητί Σου»  Τὸ λύτρον τοῦ 

αἵματος τοῦ Κυρίου ἐδόθη καὶ δίδεται εἰς ἡμᾶς μέσῳ τοῦ 
θειοτάτου Μυστηρίου τῆς Θ  Εὐχαριστίας  Ἡ δωρεὰ τοῦ 
Κυρίου εἶναι μεγίστη  « Ὦ τοῦ μεγέθους τῶν μυστηρίων» 
καταπλήσσεται ὁ Καβάσιλας  Ἡ θεία κοινωνία δὲν εἶναι 
σύμβολον τοῦ Χριστοῦ  Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος 
θυσιαζόμενος καταφλέγει τὰ ἐγκλήματα τῆς ἁμαρτίας 
ποὺ ὑπάρχουν εἰς τὴν ἰδικήν μας σάρκα καὶ ψυχήν  Ἡ 
φθαρτὴ ἀνθρώπινος φύσις θεοῦται  « Ὁ τρώγων μου τὴν 
σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον» ( Ἰω  στ΄ 
54)  Μέγα τὸ μυστήριον τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ  Ἡ 
λύτρωσίς μας διὰ τοῦ Μυστηρίου τῆς Θ  Εὐχαριστίας 
εἶναι ἀληθής, διότι εὑρίσκεται ἐντὸς τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ  
Εἶναι αἰωνία, διότι ἔχει ἑδραιωθεῖ εἰς τὸν αἰώνιον Θεόν  
Ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραὴλ εὑρίσκετο ἐν μέσῳ πνευματικῆς 
ἀγνοίας  Τὰ ἅγια τῶν ἁγίων ἦταν σκιώδης εἰκὼν τοῦ τω-
ρινοῦ καιροῦ τῆς Ἐκκλησίας «τούτου τοῦ νῦν ἐνεστῶτος» 
γράφει ὁ Χρυσόστομος  Ἡ λατρεία των, σύμβολα καὶ δι-
ατάξεις ἐκ τῆς ἐλεύσεως τοῦ θείου λυτρωτοῦ, ὁ ὁποῖος 
εἶναι ἡ πραγματικότης τῶν τύπων  Ἀδελφοί μου ἄς προ-
σέλθωμεν εἰς τὸ Ποτήριον τῆς ζωῆς, τὸν ἴδιον τὸν Θε-
άνθρωπον Ἰησοῦ ἐν κατανύξει καρδίας, λέγοντες ἕκατος 
ἐξ ἡμῶν «Τοῦ δείπνου Σου τοῦ Μυστικοῦ σήμερον Υἱὲ 
Θεοῦ κοινωνῶν με παράλαβε…»  «Ἔχομεν τὴν ἀπολύ-
τρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ» ( Ἐφ  α΄ 7) 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Α΄
(Φιλιπ  δ΄ 4-9)

Ὁ συγκλονισμὸς τοῦ λαοῦ ἐκ τῆς θριαμβευτικῆς 
εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα οὐδόλως 

φαίνεται νὰ ἀπασχολεῖ τὸν Ἰησοῦν  Δὲν ἐνδιαφέρεται 
διὰ τὰς ἰαχὰς τοῦ ὄχλου  Στόχος καὶ προορισμός του ὁ 
Σταυρὸς καὶ ἡ Ἀνάστασις  «Γενόμενος ἄνθρωπος πάσχει 
ὡς θνητὸς καὶ διὰ πάθους τὸ θνητὸν ἀφθαρσίας ἐνδύει 
εὐπρεπειαν»  Μία ἐσωτερικὴ εἰρήνη ὑπάρχει ἐντός του, 
ὄχι μόνον σήμερον τὴν ἡμέρα τῆς θριαμβευτικῆς του 
εἰσόδου εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων ἀλλὰ εἰς 
ὅλας τὰς ἐκφάνσεις τῆς δημοσίας παρουσίας Του ἐν τῷ 
κόσμῳ  Τί σημαίνει εἰρήνη; Εἶναι κατάστασις ἠρεμίας 
ἄνευ ταραχῶν καὶ ἀκαταστασιῶν, ἄνευ διαμαχῶν καὶ 
πολέμων ἀνὰ μέσον τῶν ἀνθρώπων, ἤ κοινωνικῶν ὁμά-
δων, ἤ κρατῶν  Ἡ εἰρήνη πρωτίστως εἶναι μία ἐσωτε-
ρικὴ κατάστασις  Ὁ ἄνθρωπος ξεκινᾶ ἀπὸ λανθασμένη 
ἀφετηρία καὶ ἀγωνίζεται διὰ τὴν ἐξωτερικήν της προ-

σέγγισιν  Νομίζομε ὅτι ἀγωνιζόμεθα διὰ εἰρήνην, ἀλλὰ 
ἡ βιοτή μας ἐπιφέρει τὸν ὄλεθρον, λέγει ὁ Ἀπ  Παῦλος 
εἰς τὴν πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολήν του «λέγουσιν 
εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται 
ὄλεθρος» (Α΄ Θεσ  ε΄ 3)  Ἡ ἐπίτευξις τῆς εἰρήνης εὑρί-
σκεται εἰς τὴν βιοτὴν καὶ συμπεριφοράν μας  Εἶναι ἡ 
ἔνδον ἀναζήτησίς της  Ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης καρδίας, τὴν 
ἔσω ὕπαρξιν τοῦ ἀνθρώπου πραγματώνεται τελικῶς ἡ 
εἰρήνη  Ἡ ἀνθρωπίνη καρδία θὰ πρέπει νὰ εὑρίσκεται 
πλησίον Ἐκείνου ποὺ τὴν ἐνσαρκώνει καὶ τὴν προσφέ-
ρει εἰς πάντα ἄνθρωπον  Μόνον ὅταν οἱ λαοὶ θελήσουν 
νὰ προσεγγίσουν βιωματικῶς τὸν Ἰησοῦ Χριστό, τότε θὰ 
εἰρηνεύσουν αἱ καρδίαι  Τότε θὰ ἔχει ἐπιτευχθεῖ ἡ πο-
λυπόθητος εἰρήνη, ἡ ὁποία προσφέρεται καὶ χαρίζεται 
μόνον ὑπὸ τοῦ Κυρίου τοῦ Ἄρχοντος τῆς Εἰρήνης  Ἀπ’ 
αἰώνων ὁ ἄνθρωπος ἐπιποθεῖ τὴν εἰρήνη, τὴν ἀναζητεῖ, 
τὴν ἐπιδιώκει  Σήμερον ὁ Ἀπόστολος Παῦλος σημει-
οῖ «καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν 
φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ» (Φιλιπ  δ΄ 7)  Χαρίζεται ἡ εἰρήνη  Ἐὰν 
ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τεταραγμένη, ἀνήσυχος, 
ὅση ἠρεμία, ὅση ἡσυχία καὶ ἐὰν ὑπάρχει γύρω ἡ ψυχὴ 
δὲν γαλη νεύει  Ὅταν ὅμως ἡ ψυχὴ ἔχει τὴν εἰρήνη τοῦ 
Θεοῦ τότε ἡ ἀνθρωπίνη καρδία καὶ τὰ διανοήματα δια-
τηροῦνται εἰς εἰρηνικὴ διάθεσιν  Ὅπως ὅλα τὰ ὑπαρκτὰ 
στηρίζονται ἐπὶ τοῦ νόμου τῆς αἰτίας καὶ τοῦ ἀποτε-
λέσματος, οὕτως καὶ ἡ εἰρήνη ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πῶς 
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ἱστάμεθα ἔναντι Αὐτοῦ ποὺ ἠμπορεῖ πλουσιοπαρόχως 
νὰ παράσχῃ εἰς ὅλους «τὴν εἰρήνην τὴν πάντα νοῦν 
ὑπερέχουσαν»  Τὸ δράμα τῶν ἀνθρώπων πάσης ἐποχῆς 
εἶναι ἡ ἀποκοπὴ ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ  Ἄνευ τῆς θεί-
ας ἀληθείας ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου καθίσταται «καλάμη 
ὑπ’ ἀνέμου σαλευομένη»  Ἡ Μεγάλη ἑβδομὰς ποὺ σή-
μερον ἀνοίγει τὰς πύλας της ἐνώπιόν μας, ἐναλλασσό-
μενη ἐκ τῶν θείων γεγονότων χρειάζεται τὴν προσοχήν 
μας  Εἰς τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Διαθήκης, ἐντὸς τῆς θείας 
καὶ ὑπερόχου ἐντάσεως τοῦ Λόγου τοῦ Κυρίου, τῆς λε-
γόμενης καὶ Ἀρχιερατικῆς Προσευχῆς, εἰς τὰ θεῖα καὶ 
σωτηριώδη αὐτοῦ μηνύματα ποὺ θὰ παραδώσῃ εἰς τοὺς 
Μαθητὰς καὶ κατ’ ἐπέκτασιν εἰς ὅλους ἡμᾶς, εἰς ὅλα 
τὰ ἔθνη καὶ φυλὰς τῆς γῆς ἀνὰ τοὺς αἰῶνας θὰ δώσῃ 
τὴν παρακαταθήκην τῆς εἰρήνης «εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, 
εἰρήνην τὴν ἐμήν, δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δί-
δωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν» ( Ἰωάν  ιδ΄ 27)  Αὐτὴ ἡ εἰρήνη 
εἶναι τὸ κεντρικὸν μήνυμα τὸ ἐκπηγάζον ἐκ τοῦ σημε-
ρινοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος καὶ πρέπει νὰ τεθῇ 
ὡς θεμελιώδης λίθος καὶ ἀρχὴ εἰς τὴν ζωήν μας  Αὐτὴ 
ἡ εἰρήνη ἡ ἐνοικήσασα εἰς τὴν καρδίαν μας ἄς μᾶς ὁδη-
γεῖ εἰς τὴν ἀληθῆ χαρὰν τὴν ὄντως εἰρήνη καὶ ὄχι εἰς 
τὴν στιγμιαίαν καὶ ἐπίπλαστον  Αὐτὴν τὴν χαρὰν τῆς 
εἰρήνης, ἡ ὁποία βιώνεται ἐντὸς τῆς ἀτμοσφαίρας τῆς 
Ἀναστασίμου Πανδαισίας ποὺ ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν θὰ 
ἑορτάσωμεν εἴθε νὰ βιώνωμεν ἐν ἀληθείᾳ ἐν παντί 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Β΄
(Φιλιπ  δ΄ 4-9)

Ἐκ τῶν Ἱεροσολύμων «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς»

Διὰ τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς τὴν 
Ἁγίαν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων ἡ Ἐκκλησία κηρύτ-

τει διὰ τοῦ σημερινοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος ὅτι 
«Χριστὸς ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν»  Εἰς τὸ πρόσωπόν Του 
συγκεντρώνονται αἱ ἄκτισται ἐνέργειαι τοῦ Τριαδικοῦ 
Θεοῦ, ἐντὸς τῶν ὁποίων εὑρίσκεται καὶ αὐτή  Ἡ σημε-
ρινή Του πορεία εἶναι πορεία εἰρήνης, διότι εἶναι ὁ βα-
σιλεὺς αὐτῆς  Ἐντός Του ὑπάρχουν ἡ ἀνθρωπίνη εἰρή-
νη ποὺ φέρει ἀλλὰ καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, - «ἡ πάντα 
νοῦν ὑπερέχουσα»  Πέραν πάσης ἀνθρωπίνης λογικῆς ἡ 
εἰρήνη αὐτὴ ὑπερέχει, διότι ὁ Θεὸς παραδίδει τὸν Μο-
νογενή Του Υἱὸν εἰς τὸν θάνατον χάριν τῶν μισούντων 
καὶ ἀρνητῶν Του, οὕτως ὥστε διὰ τῆς θυσίας αὐτῆς νὰ 
χαρισθῇ ἡ εἰρήνη εἰς ἅπασα τὴν ἄνθρωπότητα  Ὁ τετα-
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ραγμένος ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας ἐπιζητεῖ τὴν εἰρήνη  
Δὲν γνωρίζει ὅμως ὅτι ἡ εἰρήνη προσφέρεται καὶ χαρίζε-
ται ἐκ τοῦ Ἄρχοντος τῆς Εἰρήνης, τὸν Ἰησοῦν Χριστόν  
Ἡ εἰρήνη πρέπει ὑπεράνω ὅλων νὰ εὑρίσκεται εἰς τὴν 
ἔσω ὕπαρξίν μας  Μόνον ὅταν ὁ ἄνθρωπος θελήσει βιω-
ματικῶς τὴν προσέγγισιν τοῦ Ἰησοῦ, τότε θὰ εἰρηνεύσῃ 
καὶ θὰ ἐπικρατήσῃ ἐντὸς αὐτοῦ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ καὶ 
ἡ καρδία καὶ τὰ διανοήματα θὰ διατηρηθοῦν εἰς διάθε-
σιν εἰρηνικήν  Εἰς τὴν Ἀρχιερατικὴν προσευχὴν ποὺ θὰ 
ἀκούσωμεν εἰς τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Διαθήκης τὴν Μ  Πέ-
μπτην, ὁ Κύριος δίδει αὐτὴν τὴν παρακαταθήκην πρὸς 
τοὺς Ἀποστόλους καὶ πρὸς ὅλους ἡμᾶς «εἰρήνην ἀφίημι 
ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν» ( Ἰω  ιδ΄ 27)  Ἔρχεται 
διὰ τῆς θυσίας Του νὰ εὐαγγελισθῇ «εἰρήνην τοῖς ἐγγὺς 
καὶ τοῖς μακράν»  Ὅσοι ἐκ τῶν ἀνθρώπων θὰ τὸν δε-
χθοῦν, θὰ καταστοῦν τέκνα Θεοῦ καὶ θὰ ἐμφωλεύσῃ εἰς 
τὴν ψυχήν των ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ μεταφέρουν τὸ 
μήνυμα τῆς διδασκαλίας, τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστά-
σεώς Του  Ὅσοι τὸν ἀπορρίψουν θὰ παραμείνουν ἀπα-
θεῖς καὶ ἀμέτοχοι εἰς τὴν χάριν τῆς Ἀναστάσεώς Του  
Καὶ ἡμεῖς ἀδελφοί μου «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμε-
νοι»  Δὲν εἴμεθα ἁπλῶς ὁμολογηταὶ ἀλλὰ καὶ θεαταὶ 
τοῦ Ἀναστάντος, λέγει ὁ Ἁγ  Συμεών, ὁ Νέος Θεολό-
γος  « Ὅταν ὁ Χριστὸς ἔλθει ἐντὸς ἡμῶν χάριτι τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, μᾶς ἀνασταίνει ἐκ νεκρῶν, μᾶς ζωοποιεῖ καὶ 
μᾶς ἀξιώνει νὰ τὸν βλέπομε ἐντὸς ἡμῶν ὁλοζώντανον… 
μᾶς δίδει τὸ χάρισμα νὰ ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι μᾶς ἀνιστᾶ 

μαζί Του καὶ μᾶς συνδοξάζει…»  Τὸ γεγονὸς τῆς Ἀνα-
στάσεως ἀποτελεῖ τὴν βάσιν τῆς χριστιανικῆς πίστεως 
καὶ τὸ περιεχόμενον τοῦ Εὐαγγελικοῦ Κηρύγματος  Ἐὰν 
δὲν ὑπῆρχεν Ἀνάστασις, ἡ πίστις μας θὰ ἦτο μία δυνατὴ 
ἰδεολογία ὄχι ὅμως «καινὴ κτίσις»  Ὁ Ἀναστὰς Κύριος 
θεμελιώνει τὴν προσδοκίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους διὰ 
τὴν ἀνάστασιν τῆς ἐσχάτης ἡμέρας  Ὁ Χριστὸς διὰ τῆς 
Ἀναστάσεώς Του παραμένει ζῶν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ  « Ἰδοὺ 
ἐγὼ μεθ’ ἡμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελεί-
ας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ  κη΄ 20)  Εἶναι μεθ’ ἡμῶν ὁσάκις 
τελοῦμεν καὶ γευόμεθα τὸ Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχα-
ριστίας  Γενόμεθα κοινωνοὶ τῆς ἀναστασίμου χαρᾶς διὰ 
τῆς ἰδικῆς μας συμμετοχῆς εἰς τὴν ζωὴν τοῦ Ἀναστά-
ντος  Ἔχομεν «τὸν Χριστὸν κατοικοῦντα ἐν ταῖς καρδίαις 
ἡμῶν»  «Ἀνάστασιν Χριστοῦ Θεασάμενοι»  Προγευόμε-
θα ἀδελφοί μου του αἰωνίου Πάσχα  Ὅταν κοινωνοῦμε 
τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων κοινωνοῦμε μετὰ τοῦ Ἀνα-
στάντος  Εἰς τὴν αἰώνιον ζωὴν θὰ μετέχομεν τελειότε-
ρα καὶ καθαρότερα εἰς τὴν θεότητά Του διὰ μέσου τῆς 
Μακαρίας θέας Του, λέγει ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός  
Ὁ δὲ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας συμπληροῖ «ἡ βασι-
λεία ἐκείνη καὶ ἡ θέα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ συνύπαρξις μετὰ 
τοῦ Χριστοῦ, θὰ εἶναι τροφὴ τῆς θελήσεως· διὰ τοῦτο 
θὰ εἶναι προσιτὰ μόνον εἰς ὅσους θὰ τὰ ἔχουν θελήσει, 
ἀγαπήσει καὶ ποθήσει»  Αὐτὴ ἡ προσδοκία ἁπάντων τῶν 
Χριστιανῶν διακηρύττεται εἰς τὸ ἀναστάσιμον τροπάρι-
ον «Δίδου ἡμῖν ἐκτυπώτερον σου μετασχεῖν (Κύριε) ἐν 
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τῇ ἡμέρᾳ τῆς βασιλείας Σου»  Ἔξωθεν τῆς Ἐκκλησίας 
δὲν κατανοεῖται τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως  Μόνον διὰ 
τῆς ἑνώσεώς μας μετὰ τοῦ Χριστοῦ μέσῳ τῶν Ἁγίων Του 
Μυστηρίων θὰ τὸν γνωρίσομε  Μόνον ἐντὸς τῆς χαριτο-
βρύτου καὶ Μυσταγωγοῦ Τροφοῦ Ἐκκλησίας θὰ ἔχομεν 
τὸν Ἀναστάντα Λυτρωτὴν Χριστὸν «κατοικοῦντα ἐν ταῖς 
καρδίαις ἡμῶν» καὶ θὰ εἴμεθα εἰς διαρκῆ πορείαν Ἀνα-
στάσεως 
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