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IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY
TPIKOPΦO ΦΩKI∆OΣ
330 56 EYΠAΛIO
τηλ. 26340.44391 (9-2 πρωΐ & 6-9 àπόγ.)

Tό περιοδικό αéτό ξεκίνησε τήν πορεία µέ 
στόχο τήν κατά Θεόν βοήθεια ¬λων µας. 
KρατÄτε στά χέρια σας τό δέκατο öννατο τεÜχος.
Θέλουµε ταπεινά νά âνηµερώσουµε τούς
àναγν΅στες µας, ¬τι: 

TO ΠEPIO∆IKO MAΣ EINAI ∆ΩPEAN. 

≠Oσοι προαιρετικά âπιθυµεÖτε νά βοηθήσετε στά
öργα τÉς MονÉς, καθώς καί τήν öκδοση αéτοÜ τοÜ
περιοδικοÜ, µπορεÖτε νά µÄς àποστέλετε τήν βοή-
θειά σας µέ τήν ταχυπληρωµή πού âσωκλείουµε

¦ µέ κατάθεση στήν \Eθνική Tράπεζα 
στόν λογαριασµό 426/440265-04

.....................
(γιά τό âξωτερικό στό 

Nο GR 5201104260000042644026504

SWIFT:ETHNGRAA) δίνοντας καί τό ùνοµά σας.
Kατόπιν âνηµερ΅στε µας τηλεφωνικά γιά νά

λάβετε τή σχετική àπόδειξη.

ΣÄς εéχαριστοÜµε θερµά 
\Eκ τοÜ περιοδικοÜ

““MMOONNAAXXIIKKHH  EEKKººPPAA™™HH””““MMOONNAAXXIIKKHH  EEKKººPPAA™™HH””
τ.19, MAPTIOΣ - AΠPIΛIOΣ 2007

ΠEPIO∆IKO ∆IMHNIAIO 
ΠPOAIPETIKH ΣYN∆POMH

I∆IOKTHTHΣ: IEPA MONH 
AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI∆OΣ
330 56 EYΠAΛIO      τηλ. - fax 26340 - 44.391
Nέο e-mail: agnektar@yahoo.gr

EK∆OTPIA:
MONAXH NIKO∆HMH
EKTYΠΩΣH-YΠEYΘYNOΣ
TYΠOΓPAΦEIOY:
LETTRA Tζουβάρας Bασίλης, ^Hλιούπολη
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ριστός \Aνέστη!
Θά προσπαθήσω αéτήν τήν φορά νά

µοιραστ΅ µαζί σας τή µοναδική στιγµή
πού öζησα προσωπικά αéτό τό Πάσχα στά

^Iεροσόλυµα, τό Mεγάλο Σάββατο. Kαί λέω θά
προσπαθήσω γιατί πραγµατικά εrναι πολύ δύσκο-
λο νά µεταφέρει κανείς τά βιώµατα τÉς ψυχÉς σ\
≤να χαρτί. ≠Oµως παράλληλα εrναι τόσο µοναδική
καί τόσο µεγαλειώδης ™ στιγµή πού βγαίνει τό ≠Aγιο
Φ΅ς στά ^Iεροσόλυµα πού δέν θά µποροÜσα νά
γράψω γιά τίποτα ôλλο στήν âπιστολή µου αéτή,
παρά µόνον γι\ αéτήν τήν µοναδική âµπειρία. Kαί
µόνον γιά νά βρεθοÜµε µέσα στό Nαό αéτήν τήν
™µέρα, qταν ≤νας σκληρός àγώνας πού ¬µως χάρις
στήν àδελφή E., πού σέ ¬λη της τή ζωή •πηρετεÖ καί
διακονεÖ µέ àγάπη καί αéτοθυσία τήν êγιοταφική
\Aδελφότητα, καταφέραµε àπό τόν τροÜλλο νά
δοÜµε τό ≠Aγιο Φ΅ς. Xιλιάδες χρόνια τώρα ≤να
ζωντανό θαÜµα τÉς πίστεώς µας συντελεÖται âκεÖ
στήν Âγία ΓÉ. Zήσαµε κι âµεÖς αéτήν τήν χρονιά τό
θαÜµα αéτό àπό κοντά. Mαζί µέ τόν Πατριάρχη,
τούς Mητροπολίτες καί τούς ôλλους κληρικούς,
ψέλναµε τό “Φ΅ς \Iλαρόν” âλπίζοντας καί αéτήν
τήν χρονιά ï Θεός νά στείλει τό ≠Aγιό Tου Φ΅ς καί
µέσα àπ\ αéτό νά ζήσουµε τήν \Aνάσταση τ΅ν
ψυχ΅ν µας. ≠Oταν ï Πατριάρχης µόνος του καί
µετά τόν öλεγχο τÉς àστυνοµίας µπÉκε στόν Πανά-
γιο Tάφο καί τά φ΅τα öσβησαν, σιωπή êπλώθηκε
παντοÜ καί ï καθένας àπό âµÄς ≤νωσε τήν προσευ-
χή του, παρακαλώντας τόν Θεό νά δεÖ τό ≠Aγιο
Φ΅ς, öστω νά τό δεÖ ™ ψυχή του. Kαί νά πού ï Θεός
γι\ ôλλη µιά φορά δέν διέψευσε τίς âλπίδες µας.
\Aλλά ¬λος ï τροÜλλος γέµισε àπό λάµψεις παρ\
¬λο πού qταν λουσµένος µέσα στό φ΅ς τοÜ ≥λιου
καί πάνω στό κουβούκλιο τοÜ Παναγίου Tάφου ≤να
¨ριδίζον φ΅ς χάϊδευε êπαλά τόν τόπο πού γιά τρεÖς
µέρες κλείσαµε τό Σ΅µα τοÜ \IησοÜ µας. Nαί!
Kαταφέραµε âµεÖς οî ôνθρωποι νά θανατώσουµε
τόν Yîό τοÜ ΘεοÜ. Kαί δέν τά καταφέραµε µόνον
γιά µία φορά, àλλά κάθε φορά πού êµαρτάνουµε
καί δέν µετανιώνουµε âπαναλαµβάνουµε τό €διο
µαρτύριο σ\ \EκεÖνον πού ùχι µόνον öπαθε γιά µÄς,
àλλά σταυρώθηκε, πέθανε καί âτάφη. \Aλλά καθώς
κοιτ΅ τόν Πανάγιο Tάφο Tου σκέφτοµαι ¬τι µέσα
àπ\ αéτόν τόν πόνο Tόν συναντοÜµε, Tόν βλέπουµε,

¬πως âκείνη τήν œρα βλέπαµε τό ≠Aγιό Tου Φ΅ς νά
λάµπει παντοÜ καί ν\ àνάβει τίς λαµπάδες τοÜ
Πατριάρχη. Aéτό τό ≠Aγιο Φ΅ς εrναι ™ €δια ™
Παρουσία τοÜ ΘεοÜ, τόσο α¨σθητή στίς ψυχές ¬λων
µας. \Aλλά καί τόσο ξεχωριστή καί µοναδική γιά
τήν ψυχή τοÜ καθενός µας. ‰Eχω πολλές φορές πεÖ
¬τι ™ σχέση µας µέ τό Θεό εrναι προσωπική γιά τόν
καθένα, εrναι τό πιό âσωτερικό του βίωµα. Erναι ™
προσωπική συνάντηση τοÜ καθενός àπό âµÄς µέ τό
Nυµφίο Xριστό. ≠Oπως âµεÖς βλέπουµε τό ≠Aγιό
Tου Φ΅ς καί ζοÜµε µέσα µας τήν Παρουσία τοÜ
ΘεοÜ, τό ôγγιγµά Tου, τό Φ΅ς Tου, τό χάδι Tου
àναρωτιέται κανείς π΅ς ¬λος âκεÖνος ï ëβραϊκός
στρατός, πού δέν öτυχε µία φορά καί δύο νά δεÖ τό
≠Aγιο Φ΅ς, π΅ς µένει àπαθής καί ôπιστος ¬ταν ï
€διος εrναι πού âλέγχει τόν Πατριάρχη καί ξέρει ¬τι
δέν öχει καµία δυνατότητα ν\ àνάψει µόνος του τίς
λαµπάδες. \Aλλά τί àναρωτιόµαστε γιά τούς
^Eβραίους ¬ταν λίγες µέρες πρίν τό Πάσχα καί µέσα
στήν Mεγάλη ^Eβδοµάδα τ΅ν Παθ΅ν, çρθόδοξοι
χριστιανοί προσπαθοÜσαν ν\ àνατρέψουν τό θαÜµα
τοÜ Âγίου Φωτός! ∆έν χρειάζεται κανείς νά µÄς
πείσει, οûτε χρειάζεται κανείς νά τό àνατρέψει. Tό
θαÜµα γίνεται, γιατί •παρχουν ψυχές πού τό ζοÜν,
πού τό βιώνουν µέχρι τά βάθη τÉς ψυχÉς τους, πού
χάρις σέ αéτό ζοÜν τό àληθινό Πάσχα τους, τή διά-
βασή τους àπό τόν θάνατο στή ζωή, àπό τήν êµαρ-
τία στή µετάνοια, àπό τήν κόλαση στόν Παράδει-
σο... Σέ ¬λες τίς ψυχές àπευθύνεται ï Θεός, àλλά
µόνον κάποιες εrναι αéτές πού µέσα àπό τόν πόνο
Tου Tόν γνώρισαν καί µέσα àπό τόν Tάφο Tου Tόν
εrδαν... Kαί καθώς ôγγιξαν τό ≠Aγιο Φ΅ς µ\ àναµ-
µένες τίς λαµπάδες, ùχι µόνον τίς πασχαλινές,
àλλά καί τÉς ψυχÉς, πορεύονται µαζί Tου πρός τήν
\Aνάσταση καί κοιτώντας τόν Πανάγιο Tάφο Tου
Tόν βλέπουν τόσο καθαρά ¬σο τά µάτια τοÜ σώµα-
τος πολλές φορές δέν µποροÜν νά δοÜν... Eûχοµαι
σέ ¬λους σας öστω γιά µία φορά στή ζωή σας νά
βρεθεÖτε στήν Âγία ΓÉ σ\ αéτό τό ταξίδι τÉς ψυχÉς
πρός τό Θεό καί νά δεÖτε τόν Θεό, νά Tόν ζήσετε
µέχρι τά βάθη τÉς ψυχÉς σας...  

\Aληθ΅ς \Aνέστη ï Kύριος!
^H ^Hγουµένη,

† Mόνικα Mοναχή 
καί οî σύν âµοί âν Xριστ̈́  àδελφές.

¶Úfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂÛ ÂÈÛÙÔÏ‹...

X

Aγαπητοί µας âν Xριστ΅ àδελφοί, φίλοι àναγν΅στες 

τοÜ ΠεριοδικοÜ µας ““MMÔÔÓÓ··¯̄ÈÈÎÎ‹‹  òòEEÎÎÊÊÚÚ··ÛÛËË””
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AÊÈ¤ÚˆÌ·...AÊÈ¤ÚˆÌ·...

ρχοµαι νά καταβάλλω χωρίς

ôλλο τήν çφειλή µου. Γιατί κι

ôν εrµαι φτωχός, ¬µως θέλω

νά àποσπάσω βίαια τήν

εéγνωµοσύνη σας. ‰Eδωσα τήν

•πόσχεση νά σÄς φανερώσω τήν àπιστία

τοÜ ΘωµÄ καί τώρα öρχοµαι νά τήν âκπλη-

ρώσω. Tίς πρ΅τες çφειλές πρ΅τα βιάζο-

µαι νά âξοφλ΅, γιά νά µή µέ πνίξουν οî

τόκοι πού µαζεύονται. ΣυνεργαστεÖτε καί

σεÖς στήν καταβολή τοÜ χρέους µου καί

îκετέψτε τό ΘωµÄ, νά βάλει στά χείλη µου

τό ±γιο χέρι τοÜ, πού ôγγιξε τήν πλευρά

του Kυρίου, νά νευρώσει τή γλ΅σσα µου,

νά σÄς âξηγήσει ¬σα ποθεÖτε. Kι âγώ παίρ-

νοντας θάρρος àπό τίς πρεσβεÖες τοÜ àπο-

στόλου καί µάρτυρα ΘωµÄ διαλαλ΅ τήν

πρώτη του àπιστία καί τήν ≈στερη ïµολο-

γία, πού εrναι τÉς \Eκκλησίας κρηπίδα καί

θεµέλιο. ≠Oταν µπÉκε ï Xριστός στούς

µαθητές Tου, âν΅ οî πόρτες qταν κλεισµέ-

νες καί βγÉκε πάλι µέ τόν €διο τρόπο, ï

ΘωµÄς öλειπε µονάχα. oHταν κι αéτό öργο

τÉς θείας ο¨κονοµίας, ™ àποµάκρυνση τοÜ

µαθητοÜ νά προξενήσει περισσότερη

àσφάλεια καί βεβαιότητα. Γιατί ôν qταν

µαζί ï ΘωµÄς, δέν θά εrχε βέβαια àµφιβο-

λία. Kι ôν δέν εrχε àµφιβολία, δέν θά

TTOOYY  AA°°IIOOYY  IIøøAANNNNOOYY  TTOOYY  XXPPYY™™OO™™TTOOMMOOYY

EEEE

™™¤¤  ÎÎÂÂÖÖÓÓÔÔÓÓ  ÔÔ‡‡  ôôÁÁÁÁÈÈÍÍÂÂ

ÙÙ‹‹ÓÓ  ÏÏÂÂ˘̆ÚÚ¿¿  ÙÙÔÔÜÜ  KK˘̆ÚÚ››ÔÔ˘̆......

™™¤¤  ÎÎÂÂÖÖÓÓÔÔÓÓ  ÔÔ‡‡  ôôÁÁÁÁÈÈÍÍÂÂ

ÙÙ‹‹ÓÓ  ÏÏÂÂ˘̆ÚÚ¿¿  ÙÙÔÔÜÜ  KK˘̆ÚÚ››ÔÔ˘̆......

OOMMII§§IIAA  °°IIAA  TTOONN  AA¶¶OO™™TTOO§§OO  ££øøMMAAOOMMII§§IIAA  °°IIAA  TTOONN  AA¶¶OO™™TTOO§§OO  ££øøMMAA
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ζητοÜσε µ\ âπιµονή. Kαί ôν δέν

ζητοÜσε, δέν θά ψηλαφοÜσε. ‰Aν

¬µως δέν ψηλαφοÜσε, δέν θά

½µολογοÜσε τόν Kύριο καί Θεό

κι ôν δέν ½µολογοÜσε Kύριο καί

Θεό, τόν Xριστό, δέν θά ε€χαµε

âµεÖς διδαχθεÖ νά τόν δοξολο-

γοÜµε µ\ αéτόν τόν τρόπο. ≠Ωστε

µέ τήν àπιστία του ï ΘωµÄς µÄς

ποδηγέτησε πρός τήν àλήθεια καί

¬ταν qρθε ≈στερα σταθεροποίησε

τήν πίστη µας.

‰Eλεγαν λοιπόν οî µαθητές

στό ΘωµÄ ¬ταν qρθε. ‰Eχουµε δεÖ

τόν Kύριο, öχουµε δεÖ Aéτόν πού

εrπε: “\Eγώ ε¨µί τό φ΅ς τοÜ

κόσµου”. ‰Eχουµε δεÖ Aéτόν πού

εrπε: “\Eγώ εrµαι ™ \Aνάσταση καί

™ Zωή καί ™ \Aλήθεια”. Kαί βρή-

καµε τήν àλήθεια τ΅ν λόγων νά

λάµπει µέσα στά πράγµατα.

‰Eχουµε δεÖ Aéτόν πού εrπε “σέ

τρεÖς ™µέρες σηκώνοµαι” κι àφοÜ

ε€δαµε µέ τά µάτια µας τήν \Aνά-

σταση προσκυνήσαµε Aéτόν πού

àναστήθηκε. Tόν àκούσαµε νά

µÄς λέει “E¨ρήνη σ\ âσÄς”, κι

àλλάξαµε τό σκοτισµό τÉς λύπης

σέ γαλήνια χαρά. E€δαµε τά χέρια

Tου πού δέχθηκαν τίς α¨χµές τ΅ν

καρφι΅ν, ε€δαµε τά χέρια πού

κατηγοροÜν τή λύσσα τ΅ν θεοµά-

χων σκυλι΅ν, ε€δαµε τά χέρια πού

≈φαναν τήν àφθαρσία µας.

E€δαµε καί τήν πλευρά πού κραυ-

γάζει καθαρώτερα àπό κάθε

κήρυκα τήν καλωσύνη τοÜ πλη-

γωµένου. E€δαµε τήν €δια πλευ-

ρά, πού οî ‰Aγγελοι •µνοÜν καί οî

πιστοί σέβονται καί οî δαίµονες

τρέµουν. ∆εχτήκαµε καί τή θεϊκή

πνοή àπό τό θεϊκό στόµα Tου,

φύσηµα πνευµατικό, φύσηµα πού

σκορπίζει κάθε χάρη. ^O âξουσια-

στής öδωσε καί σ\ âµÄς âξουσία νά

συγχωροÜµε τά σφάλµατα. \Aπο-

κτήσαµε τό δικαίωµα νά κρίνου-

µε τά σφάλµατα. \Aποκτήσαµε τό

δικαίωµα νά κρίνουµε τούς

êµαρτωλούς, àφοÜ µÄς öδωσε

τέτοια âντολή. Tέτοια βαθειά

χαρά πήραµε àπ\ τό ΣωτÉρα,

τέτοια δ΅ρα àπολαύσαµε. \Aδύ-

νατο νά µήν πλουτίσουµε, àφοÜ

µÄς öτυχε τέτοιος Kύριος. ‰Eµεινε

φτωχός µόνο αéτός πού δέ βρέθη-

κε µαζί µας. Kι ï ΘωµÄς τί τούς

εrπε “‰Eχετε δεÖ τόν Kύριο; Kαλά.

Aéτόν πού ε€δατε λοιπόν νά τόν
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σέβεστε πιό πολύ. Aéτόν πού παρα-

τηρήσατε, νά τόν κηρύττετε àδιάκο-

πα. \Eγώ ¬µως, ôν δέ δ΅ µέσα στίς

παλάµες του τά €χνη τ΅ν καρφι΅ν

καί δέ βάλω τό δάχτυλό µου στό

σηµάδι àπ\ τά καρφιά καί δέ βάλω

τό χέρι µου στήν πλευρά του, δέν

θά πιστέψω. Kι âσεÖς δέν θά

πιστεύατε, ôν δέν βλέπατε πρ΅τα.

‰Eτσι κι âγώ ôν δέν ¨δ΅ δέν θά

πιστέψω”. 

MεÖνε, ΘωµÄ, σταθερός στόν

πόθο σου αéτόν, µεÖνε σταθερός µέ

âπιµονή, γιά νά δÉς âσύ καί νά

βεβαιωθεÖ ™ ψυχή µου. MεÖνε στα-

θερός, ζητώντας αéτόν πού εrπε

“ZητÄτε καί θά βρεÖτε”. Mήν προ-

σπεράσεις êπλ΅ς âρευνώντας, ôν

δέν ε≈ρης τό θησαυρό πού ζητÄς,

χτύπα µ\ âπιµονή τήν πόρτα τÉς

àναντίρρητης γνώσης, œσπου νά

σοÜ τήν àνοίξει αéτός πού εrπε

“χτυπÄτε καί θά σÄς àνοίξω”.

\Aγαπ΅ τό διχασµό τ΅ν λογισµ΅ν

σου, γιατί κόβει κάθε διχασµό.

\Aγαπ΅ τή φιλοµάθειά σου, γιατί

κόβει σύρριζα κάθε φιλονικεία. Mέ

χαρά àκούω πολλές φορές τά λόγια

σου. ‰Aν δέ δ΅ στά χέρια του τό

σηµάδι àπ\ τά καρφιά, δέν θά

πιστέψω. Γιατί σύ àπιστεÖς κι âγώ

µαθαίνω νά πιστεύω. \Eσύ σκάβεις

µέ τό δικέλλι τÉς γλώσσας τό θεÖο

σ΅µα, κι âγώ θερίζω ôκοπα τόν

καρπό καί τόν µαζεύω γιά µένα. 

‰Aν δέν ¨δ΅ µ\ αéτά µου τά

µάτια µέσα στ\ ±για του χέρια, τ\

αéλάκια πού σάν µέ àλέτρι χάρα-

ξαν οî àσεβεÖς, µέ κανένα τρόπο

δέν θά συµφωνήσω µέ τά λόγια

σας. ‰Aν δέν βάλω αéτό µου τό

δάχτυλο στίς λακοÜβες τ΅ν

καρφι΅ν, δέν θά δεχθ΅ τό καλό

µήνυµά σας. ‰Aν δέν κρατήσω µ\

αéτό µου τό χέρι τήν πλευρά âκεί-

νη, πού àνύποπτη µαρτυρεÖ τήν

\Aνάσταση, δέν µπορ΅ νά πιστέψω

τήν γνώµη σας. Γιατί κάθε λόγος

εrναι ̈ σχυρός καί βέβαιος, ôν δεχτεÖ

τήν συνηγορία ¬λων τ΅ν πραγµά-

των καί κάθε λόγος πού δέν öχει τή

µαρτυρία τ΅ν öργων εrναι χωρίς

σηµασία καί àπό τό στόµα στόν

àέρα χάνεται. Θά κηρύξω στούς

àνθρώπους τά θαύµατα τοÜ

∆ασκάλου. Π΅ς λοιπόν µέ τά λόγια

νά π΅ αéτά πού δέν àντιλήφθηκα

µέ τά µάτια µου; Π΅ς θά κάνω τούς

ôπιστους νά πιστέψουν, αéτά πού

µήτε âγώ δέν τôχω παρακολουθή-

σει; Nα π΅ στούς \Iουδαίους καί

στούς ≠Eλληνες ¬τι öχω δεÖ τόν

Kύριό µου νά τόν σταυρώνουν. ∆έν

τόν εrδα ¬µως νά öχει àναστηθεÖ,

àλλά µόνον ôκουσα. Kαί ποιός δέν

θά περιπαίξει τά λόγια µου; Ποιός

δέν θά δείξει περιφρόνηση στό

κήρυγµά µου; ‰Aλλο πρÄγµα εrναι

ν\ àκούσεις κάτι καί ôλλο νά τό

δεÖς, ôλλο πράγµα εrναι ™ àφήγηση

λόγω κι ôλλο ™ θέα καί ™ âµπειρία

τ΅ν πραγµάτων. ‰Eτσι, âπειδή ï

ΘωµÄς εrχε àµφίβολη γνώση, σέ

çχτώ µέρες ï ∆εσπότης ξαναÉρθε

πάλι στούς µαθητές του πού qταν

συγκεντρωµένοι ¬λοι µαζί. ‰Aφησε

πρ΅τα νά κατηχηθεÖ ï ΘωµÄς àπό

τούς συµµαθητές του στίς âνδιάµε-

σες µέρες. Παραχώρησε νά φλογι-

στεÖ àπό τή δίψα νά τόν àντικρύσει.

Kι ¬ταν ™ ψυχή του ôναψε àπό τόν

σφοδρό πόθο τÉς θέας του, τότε

στήν œρα πάνω ï ποθητός βρÉκε

αéτόν, πού τόν ποθοÜσε. ≠Oµοια,

¬πως καί πρ΅τα, µέ κλεισµένες τίς

πόρτες τό öκανε αéτό ξανά καί

ξανά, ¬πως καί πρ΅τα, τούς εrπε.

“E¨ρήνη σ\ âσÄς”, γιά νά ταυτιστεÖ

τό πρÄγµα µέ τό θαÜµα καί γιά νά

βεβαιώσει τό λόγο τ΅ν àποστόλων

MMÂÂÖÖÓÓÂÂ,,  ££ˆ̂ÌÌÄÄ,,  ÛÛÙÙ··ııÂÂÚÚfifi˜̃

ÛÛÙÙfifiÓÓ  fifiııÔÔ  ÛÛÔÔ˘̆  ··ééÙÙfifiÓÓ,,

ÌÌÂÂÖÖÓÓÂÂ  ÛÛÙÙ··ııÂÂÚÚfifi˜̃  ÌÌ¤¤  ââÈÈ--

ÌÌÔÔÓÓ‹‹,,  ÁÁÈÈ¿¿  ÓÓ¿¿  ‰‰ÉÉ˜̃  ââÛÛ‡‡

ÎÎ··››  ÓÓ¿¿  ‚‚ÂÂ‚‚··ÈÈˆ̂ııÂÂÖÖ  ìì

„„˘̆¯̄‹‹  ÌÌÔÔ˘̆..  MMÂÂÖÖÓÓÂÂ  ÛÛÙÙ··--

ııÂÂÚÚfifi˜̃,,  ˙̇ËËÙÙÒÒÓÓÙÙ··˜̃  ··ééÙÙfifiÓÓ

ÔÔ‡‡  ÂÂrrÂÂ  ““ZZËËÙÙÄÄÙÙÂÂ  ÎÎ··››

ıı¿¿  ‚‚ÚÚÂÂÖÖÙÙÂÂ””..  MM‹‹ÓÓ  ÚÚÔÔ--

ÛÛÂÂÚÚ¿¿ÛÛÂÂÈÈ˜̃  êêÏÏáá˜̃  ââÚÚÂÂ˘̆--

ÓÓÒÒÓÓÙÙ··˜̃,,  ôôÓÓ  ‰‰¤¤ÓÓ  ÂÂ≈≈ÚÚËË˜̃  ÙÙfifi

ııËËÛÛ··˘̆ÚÚfifi  ÔÔ‡‡  ˙̇ËËÙÙÄÄ˜̃,,

¯̄ÙÙ‡‡··  ÌÌ\\  ââÈÈÌÌÔÔÓÓ‹‹  ÙÙ‹‹ÓÓ

fifiÚÚÙÙ··  ÙÙÉÉ˜̃  ààÓÓ··ÓÓÙÙ››ÚÚÚÚËË--

ÙÙËË˜̃  ÁÁÓÓÒÒÛÛËË˜̃,,  œœÛÛÔÔ˘̆  ÓÓ¿¿

ÛÛÔÔÜÜ  ÙÙ‹‹ÓÓ  ààÓÓÔÔ››ÍÍÂÂÈÈ  ··ééÙÙfifi˜̃

ÔÔ‡‡  ÂÂrrÂÂ  ““¯̄ÙÙ˘̆ÄÄÙÙÂÂ  ÎÎ··››

ıı¿¿  ÛÛÄÄ˜̃  ààÓÓÔÔ››ÍÍˆ̂””..

\\AAÁÁ··áá  ÙÙfifi  ‰‰ÈÈ¯̄··ÛÛÌÌfifi

ÙÙááÓÓ  ÏÏÔÔÁÁÈÈÛÛÌÌááÓÓ  ÛÛÔÔ˘̆,,

ÁÁÈÈ··ÙÙ››  ÎÎfifi‚‚ÂÂÈÈ  ÎÎ¿¿ııÂÂ  ‰‰ÈÈ¯̄··--

ÛÛÌÌfifi..  \\AAÁÁ··áá  ÙÙ‹‹  ÊÊÈÈÏÏÔÔ--

ÌÌ¿¿ııÂÂÈÈ¿¿  ÛÛÔÔ˘̆,,  ÁÁÈÈ··ÙÙ››

ÎÎfifi‚‚ÂÂÈÈ  ÛÛ‡‡ÚÚÚÚÈÈ˙̇··  ÎÎ¿¿ııÂÂ

ÊÊÈÈÏÏÔÔÓÓÈÈÎÎÂÂ››··..  MM¤¤  ¯̄··ÚÚ¿¿,,

ààÎÎÔÔ‡‡ˆ̂  ÔÔÏÏÏÏ¤¤˜̃  ÊÊÔÔÚÚÂÂ˜̃

ÙÙ¿¿  ÏÏfifiÁÁÈÈ··  ÛÛÔÔ˘̆..  òòAAÓÓ  ‰‰¤¤

‰‰áá  ÛÛÙÙ¿¿  ¯̄¤¤ÚÚÈÈ··  ÙÙÔÔ˘̆  ÙÙfifi

ÛÛËËÌÌ¿¿‰‰ÈÈ  àà\\  ÙÙ¿¿  ÎÎ··ÚÚÊÊÈÈ¿¿,,

‰‰¤¤ÓÓ  ıı¿¿  ÈÈÛÛÙÙ¤¤„„ˆ̂..  °°ÈÈ··ÙÙ››

ÛÛ‡‡  ààÈÈÛÛÙÙÂÂÖÖ˜̃  ÎÎÈÈ  ââÁÁÒÒ

ÌÌ··ıı··››ÓÓˆ̂  ÓÓ¿¿  ÈÈÛÛÙÙÂÂ‡‡ˆ̂..

\\EEÛÛ‡‡  ÛÛÎÎ¿¿‚‚ÂÂÈÈ˜̃  ÌÌ¤¤  ÙÙfifi

‰‰ÈÈÎÎ¤¤ÏÏÏÏÈÈ  ÙÙÉÉ˜̃  ÁÁÏÏÒÒÛÛÛÛ··˜̃

ÙÙfifi  ııÂÂÖÖÔÔ  ÛÛááÌÌ··,,  ÎÎÈÈ  ââÁÁÒÒ

ııÂÂÚÚ››˙̇ˆ̂  ôôÎÎÔÔ··  ÙÙfifiÓÓ

ÎÎ··ÚÚfifi  ÎÎ··››  ÙÙfifiÓÓ  ÌÌ··˙̇ÂÂ‡‡ˆ̂

ÁÁÈÈ¿¿  ÌÌ¤¤ÓÓ··......
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καί γιά παραστήσει τήν àκρίβεια

τοÜ δεύτερου âρχοµοÜ του.

‰Eπειτα εrπε στόν ΘωµÄ. BÄλε τό

δάχτυλό σου âδ΅ καί ¨δές τά

χέρια µου. Tί ≈ψος àπέραντης

φιλανθρωπίας! Tί πέλαγος àµέ-

τρητης συγκαταβάσεως! ∆έν

περίµενε τήν προσέλευση τοÜ

µαθητοÜ, δέν περίµενε νά πλη-

σιάσει αéτός πού εrχε àνάγκη, νά

παρακαλέσει καί νά âπιτύχει ¬,τι

¦θελε. Mήτε γιά λίγο δέν τόν στέ-

ρησε àπό τήν âπιθυµία, àλλά ï

€διος ï àγαπηµένος αéτόν πού

τόν àγαποÜσε µέ τή βία τραβοÜσε

κοντά του, ï €διος öσυρε στήν

πληγή τό δάχτυλο âκείνου πού

εrχε τόν πόθο, ï €διος µέ τή

δεσποτική γλ΅σσα του, τράβηξε

δουλικό χέρι λέγοντας σ\ αéτόν.

Bάλε τό δάχτυλό σου âδ΅ καί

¨δές τά χέρια µου. ‰Aκουσα,

ΘωµÄ, àπών σάν ôνθρωπος

àλλά παρών σάν Θεός, ¬,τι εrπες

στούς àδελφούς σου. ‰Hµουν

κοντά σας µέ τή θεϊκότητά µου

καί χώρια σας µέ τήν àνθρωπίνη

φύση µου. Θέλεις νά σοÜ •πενθυ-

µίσω τά λόγια πού εrπες προη-

γούµενα; ∆έν εrπες, ôν δέ δ΅

µέσα στά χέρια του τά σηµάδια

τ΅ν καρφι΅ν καί δέ βάλω τό

δάχτυλό µου στά σηµάδια τ΅ν

καρφι΅ν καί δέ βάλω τό χέρι µου

στήν πλευρά του, δέν θά πιστέ-

ψω; ∆έ βγÉκαν àπό τά χείλη σου

τά λόγια αéτά; Tά λόγια αéτά δέν

àνταποκρίνονται στούς λογι-

σµούς σου; Γι\ αéτό ξαναÉλθα·

γιά νά µήν àµφιβάλλεις. Γι\ αéτό

εrµαι κοντά σας δεύτερη φορά, γι\

αéτά πού âπιθυµεÖς öχω φτάσει

καί τώρα qρθα γιά σένα, τόν ≤να,

âγώ πού γιά τό χαµένο πρόβατο

κατέβηκα àπό τούς οéρανούς

χωρίς âν τούτοις νά τούς àφήσω.

Mή διστάσεις λοιπόν νά µάθεις

¬,τι ποθεÖς, µήν ντρέπεσαι νά

κοιτάξεις καλά ¬,τι θέλεις. Mήν

àποφύγεις νά βάλεις τό δάχτυλό

σου στά €δια τά χέρια µου. \Aνέ-

χοµαι καί τά περίεργα δάχτυλα,

¬πως àνέχτηκα τά καρφιά. ^Yπο-

µένω τήν περιέργεια τοÜ φίλου,

¬πως •πόµεινα τήν κακία τ΅ν

âχθρ΅ν. Mέ σταύρωσαν οî âχθροί

µου καί δέν àγανάκτησα καί δέν

θά •ποφέρω τήν δική σου âξέτα-

ση; Bάλε τό δάχτυλό σου âδ΅ καί

¨δές τά χέρια µου, πού τραυµατί-

στηκαν γιά σÄς, γιά νά θεραπεύ-

ουν τα χτυπήµατα τ΅ν δικ΅ν σας

ψυχ΅ν. \Iδές τά χέρια µου καί

συλλογίσου ôν εrµαι âκεÖνος πού

θεληµατικά σταυρώθηκε ¦ κάποι-

ος ôλλος. \Iδές τά χέρια µου, πού

ôφησα νά διατηροÜν τά σύµβολα

τÉς ^EβραϊκÉς µανίας κι ¬ταν µέ

τήν συνηθισµένη àναίδειά τους

µοÜ ποÜν οî ^EβραÖοι κατά τήν

™µέρα τÉς κρίσεως ¬τι âµεÖς

Kύριε, δέν σέ σταυρώσαµε, τότε

θά δείξω σ\ αéτούς πού µέ πολέ-

µησαν, τά χέρια µου µ\ αéτήν τήν

µορφή καί θά ντροπιάσω τούς

^Eβραίους µόλις τ\ àντικρύσουν.

\Iδές τά χέρια µου, καί τό àληθι-

νό γεγονός τÉς àναστάσεώς µου

µή νοµίσεις πώς εrναι µιά φαντα-

σία. Kράτησε αéτά τά χέρια, σάν

ïµήρους γιά τόν ξαναγεννηµό

σας. Kράτησε αéτά τά χέρια, σάν

âνέχυρα γιά τήν àνάστασή σας

µέσα àπό τόν τάφο. Kράτησε

αéτά τά χέρια, σάν ôγκυρα πού

öπεσε στό βυθό τοÜ ‰Aδη. Kαµµιά

χειµωνιά τÉς ζωÉς µή φοβηθεÖς,

καµµιά ζάλη τοÜ κόσµου ôς µή σέ

ζαλίσει. Mή φοβηθεÖς τό φύσηµα

τ΅ν àντιθέτων àνέµων, ôς µή σέ

àνησυχήσουν οî καταιγίδες κι οî

σκόπελοι τÉς θάλασσας  τ΅ν

âχθρ΅ν. Πέρνα µέ θάρρος τό

πέλαγος τÉς ζωÉς, ταξίδευε κρα-

τώντας τήν ôγκυρα τοÜ Πνεύµα-

τος, ταξίδευε öχοντας µπροστά

σου σάν λιµάνι τόν οéρανό.

Tαξίδευε καί νά φοβÄσαι µόνο

τÉς àρνήσεώς µου τό ναυάγιο.

Περιγέλα τό θάνατο σά νεκρό,

περίπαιζε τή φθορά σάν àνίσχυ-

ρη. \Aποδέχου γιά χάρη µου τό

τέλος τÉς ζωÉς σάν àρχή µιÄς πιό

âσωτερικÉς ζωÉς καί φέρε τό χέρι

σου καί βάλτο στήν πλευρά µου.

‰Aντλησε µέ τό χέρι σου àπό τή

βρύση αéτή τÉς ζωÉς τό νάµα

πού ποθεÖς, τή δίψα σου àνακού-

φισε. Φέρε τό χέρι σου καί βάλτο

στήν πλευρά µου. Bάλε τό χέρι,

στό ¨ατρεÖο τÉς πλάσης καί βγÄλε

τό φάρµακο τÉς âπιθυµίας σου.

∆έχοµαι ôγγιγµα χεριοÜ πού µ\

àγαπÄ. \Eγώ πού δέχτηκα τήν

πληγή τÉς λόγχης. Φέρε τό χέρι

σου καί βάλτο στήν πλευρά µου,

γιά νά µπορεÖς ν\ àγωνίζεσαι γι\

αéτήν, γιά νά µπορεÖς ν\ àποκρι-

θεÖς σ\ αéτούς πού πολεµοÜν τήν

àλήθεια, ¬τι µέ εrδες µετά τήν

\Aνάσταση καί µ\ àναγνώρισες

καί µέ ψηλάφισες προσεκτικά.

Φέρε τό χέρι σου καί βάλτο στήν

πλευρά µου. Γιά σένα τήν ôφησα

öτσι âγώ πού θεράπευσα τά

σώµατα καί τίς ψυχές τ΅ν ôλλων.

Πρόβλεψα σάν Θεός ¬τι θά θελή-

σεις νά τή δεÖς öτσι καί βλέπο-

ντας τ\ àχνάρια τοÜ πάθους στήν

σάρκα µου θέλησα νά θεραπεύ-

σεις τό πάθος τÉς ψυχÉς σου.

Φέρε τό χέρι σου, καί βάλτο στήν

πλευρά µου πού τή φύλαξα öτσι

µέ κάποιο σκοπό. ≠Oταν γυρίσω

πάλι àπό τούς οéρανούς καί

AÊÈ¤ÚˆÌ·...
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καθίσω σέ θρόνο κριτής

ζωνταν΅ν καί νεκρ΅ν νά ¨δοÜν

οî ^EβραÖοι κατάµατα τά öργα

τÉς κακίας τους καί µόνοι τους

ν\ αéτοδικαστοÜν -καί µή φανεÖς

ôπιστος àλλά πιστός. Kακό ™

àπιστία, κάνει τό νοÜ νά βουλιά-

ξει. ̂ H πίστη τόν àναρπάζει στόν

οéρανό. ^H àπιστία τυφλώνει

τήν ψυχή. ^H πίστη σκορπÄ τό

φ΅ς της στούς λογισµούς. ^H

πίστη καί τά àόρατα κατακάθα-

ρα βλέπει, ï ôπιστος εrναι σ\

ôγνοια ïλοκληρωτική. Mή γίνεις

ôπιστος àλλά πιστός. Παραµέ-

ρισε τό νέφος τÉς àπιστίας καί

κοίταξε τίς καθαρές àκτίνες τÉς

πίστης. Γίνου µέσα σέ ¬λους

ôξιος àπόστολος τÉς θεότητάς

µου. Γίνου τέτοιος ¬πως πρέπει

νά εrναι αéτός πού µέ συνάντη-

σε καί εrδε τέτοια ¬πως âσύ.

≠Oµοια µέ τούς ôλλους àποστό-

λους σέ κάλεσα, ¬µοια µ\

αéτούς σέ τίµησα, ¬µοια µ\

αéτούς ïπλίσου. ≠Oµοια µ\

αéτούς εrδες ¬,τι κάλεσα, ¬µοια

µ\ αéτούς σοÜ âµπιστεύθηκα

σάν φίλο, ¬λο µου τό µυστήριο,

¬µοια µ\ αéτούς κήρυξε τή

δύναµή µου. Mήν πεÖς πάλι,

àφοÜ µέ εrδες µιά φορά. ‰Aν δέ

δ΅ πάλι στά χέρια του τά σηµά-

δια τ΅ν καρφι΅ν δέν θά πιστέ-

ψω. ≠Oσο εrµαι µαζί σας ôφησε

âλεύθερη, ¬πως θέλεις, τήν

περιέργειά σου. ≠Oσο öχεις

δίπλα σου τό οéράνιο κλίµα ¬λα

τά κλαδιά καί τά σταφύλια του

âρεύνησε. Θ\ àνεβ΅ στούς οéρα-

νούς, àπ\ ¬που qρθα στή γÉ, θ\

àνεβ΅, ¬που εrµαι. Θ\ àνεβ΅ µέ

τήν àνθρώπινη φύση µου âκεÖ

àπ\ ¬που γιά χάρη σας κατέβηκα

µέ τή θεία µου φύση. Θ\ àνεβ΅ µ\

αéτό µου τό σ΅µα, ôν καί χωρίς

αéτό qρθα àπό κεÖ κι öµεινα âκεÖ

πέρα. Θ\ àνεβ΅ στούς κόλπους

τούς πατρικούς µέ τή δική σας

φύση, ôν καί εrµαι στούς κόλ-

πους τοÜ πατέρα. Tελείωσα τό

öργο µου γιά χάρη του öκανα

αéτήν τήν πορεία.

\AφοÜ ôγγιξε λοιπόν ï

ΘωµÄς τά χέρια τοÜ Kυρίου καί

τή θεία πλευρά γέµισε àπό δει-

λία καί àπό χαρά µαζί βλέπο-

ντας αéτά πού âπιθύµησε καί

àµέσως ξεσπÄ σέ ≈µνο τοÜ Kυρί-

ου κραυγάζοντας. Kύριέ µου καί

Θεέ µου. Σύ εrσαι ï Kύριος καί ï

Θεός. Σύ εrσαι ï ôνθρωπος καί ï

φιλάνθρωπος. Σύ εrσαι ξενόφερ-

τος καί παράξενος γιατρός τÉς

πλάσης. ∆έν κόβεις µέ τό νυστέ-

ρι τ\ ôρρωστα µέλη, δέν καÖς µέ

τή φωτιά τίς πληγές, δέν µαζεύ-

εις àπ\ τά βότανα τήν δύναµη

τ΅ν φαρµάκων σου, δέν δένεις

µέ ïρατούς âπιδέσµους τίς πλη-

γές πού µÄς àφανίζουν. ∆ιαθέ-

τεις àόρατους âπιδέσµους àγά-

πης, πού àόρατα τονώνουν τά

καταπονηµένα µέλη. ‰Eχεις λόγο

πού εrναι πιό κοφτερός àπό τό

µαχαίρι. ‰Eχεις λόγο πιό δυνατό

àπ\ τή φωτιά. ‰Eχεις βλέµµα àπ\

τό φάρµακο πιό êπαλό. Σάν

δηµιουργός êγιάζεις χωρίς κόπο

τό δηµιούργηµά σου, τούς

λεπρούς καθάρισες, τούς κου-

τσούς τούς öκανες νά τρέχουν,

τούς παράλυτους νά σηκώνουν

τά κρεββάτια τους, τούς γεννη-

µένους τυφλούς τούς προστά-

ζεις νά πετάξουν µέ νίψιµο τό

σκοτάδι. \Eξώρισες τούς δαίµο-

νες àπ\ τά δηµιουργήµατά σου,

µέ θέληµά σου πιάστηκες àπ\

τούς âχθρούς καί àπ\ τούς

^Eβραίους, τά πάντα δέχτηκες

γιά µένα στό σ΅µα σου. oΩ

Kύριε καί Θεέ µου. \Aναγνώρισα

τόν Kύριό µου, àναγνώρισα τόν

êλιέα καί φύλακά µου, àναγνώ-

ρισα τό βασιλιά καί Kύριό µου.

oΩ Kύριέ µου καί Θεέ µου.

Πιστεύω Kύριε στήν ο¨κονοµία

σου, πιστεύω στήν συγκατάβασή

σου, πιστεύω στήν àνάληψη àπό

µέρους σου τÉς φροντίδας µου,

πιστεύω στόν προσκυνητό σου

σταυρό, πιστεύω στά παθήµατα

τÉς σάρκας σου, πιστεύω στόν

τριήµερο θάνατό σου, πιστεύω

στήν àνάστασή σου. Λοιπόν δέν

öχω πιά περιέργεια. Πιστεύω,

δέν κάνω πιά öλεγχο. Πιστεύω,

δέν στήνω πιά τή ζυγαριά τοÜ

νοÜ. Πιστεύω, δέν öχω πιά

περιέργεια. Πιστεύω στά µάτια

µου καί στά χέρια µου. Mέ δίδα-

ξαν αéτά πού εrδα νά µήν κάνω

öλεγχο. Ψηλάφισα κι öµαθα νά

προσκυν΅ ùχι νά φιλονικ΅.

≠Eνα Kύριο καί Θεό γνωρίζω,

τόν Kύριό µου Xριστό. ‰Aς εrναι

δεδοξασµένος καί δυνατός ε¨ς

τούς α¨΅νες. \Aµήν. 
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°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...

^Eορτάσαµε καί φέτος τήν λαµπροφόρο \Aνάσταση τοÜ Kυρίου µας \IησοÜ

XριστοÜ, ï ^OποÖος µÄς âλευθέρωσε àπό τήν τυρρανία τοÜ διαβόλου καί ôνοι-

ξε καί πάλι τίς πÜλες τοÜ Παραδείσου. ≠Oπως περιγράφουν οî Eéαγγελιστές

στό µέσον τÉς νυκτός τοÜ Σαββάτου πρός τήν Kυριακή, καί ™µέρα τότε 25

Mαρτίου καί âν΅ ï Xριστός βρισκόταν στόν τάφο, öγινε µέγας σεισµός καί

ôγγελος Kυρίου κατέβηκε καί àπεκύλισε τόν λίθο àπό τήν θύρα τοÜ µνηµείου

¬που εrχαν θάψει τόν \IησοÜ. Oî µυροφόρες γυναÖκες πού öφθαναν âκείνη

τήν œρα στόν τάφο γιά ν\ àλείψουν τό σ΅µα τοÜ XριστοÜ, βρÉκαν àποκυλι-

σµένο τόν λίθο καί τροµαγµένες µπαίνουν στό µνηµεÖο καί βλέπουν δύο

àγγέλους πού τούς àνήγγειλαν τήν öγερση τοÜ ΣωτÉρος καί τίς àπέστειλαν

νά àναγγείλουν τό γεγονός στούς µαθητές. \Aκούγοντας τήν ε€δηση ™ Âγία

Mαρία ™ Mαγδαληνή öτρεξε πρός τόν Πέτρο καί τόν \Iωάννη, οî ïποÖοι

öσπευσαν πρός τό µνηµεÖο καί βρÉκαν µέσα µόνο τά çθόνια µέ τά ïποÖα

εrχαν σαββανώσει τό σ΅µα τοÜ XριστοÜ. Kαθώς οî µυροφόρες âπέστρεφαν

àπό τό µνηµεÖο, τίς συνάντησε ï Xριστός λέγοντάς τους “Xαίρετε” κι âκεÖνες

γονάτισαν, Tόν προσκύνησαν καί κράτησαν τά ôχραντα πόδια Tου. Kαί ™ µέν

Θεοτόκος δέν àναφέρεται ½ς µάρτυρας àπό τούς Eéαγγελιστές καθαρά,

γιατί ™ µαρτυρία της, ½ς µητέρας τοÜ XριστοÜ, δέν âκλαµβάνεται, γι\ αéτό καί

οî Eéαγγελιστές àναφέρουν τήν Mαρία τήν Mαγδαληνή ™ ïποία ξαναπÉγε

στό µνηµεÖο κι âκεÖ συνάντησε τόν Xριστό, ï ïποÖος ¬µως τήν âµπόδισε νά

Tόν àγγίξει λέγοντάς της “µή µοÜ ôπτου” καί κατόπιν τήν àπέστειλε πρός

τούς \Aποστόλους γιά νά τούς µεταβιβάσει τά ¬σα εrδε καί ôκουσε. Ποιά œρα

àκριβ΅ς àνέστη ï Xριστός µας κανένας δέν γνωρίζει, ôλλοι εrπαν στό

πρ΅το λάληµα τ΅ν πετειν΅ν, ôλλοι ¬ταν öγινε ï σεισµός καί ôλλοι λίγο

àργότερα. \Aνέστη πάντως χωρίς νά χαλάσουν οî σφραγίδες τοÜ τάφου

¬πως καί λίγο µετά, âν΅ οî πόρτες qταν κλειστές, µπÉκε στό •περ΅ο πού

κρύβονταν οî µαθητές. Oî φρουροί πού φύλαγαν τόν τάφο öτρεξαν στούς

\AρχιερεÖς àναγγείλοντάς τους τό φοβερό γεγονός τÉς \Aναστάσεως τοÜ Xρι-

στοÜ, àλλά âκεÖνοι τούς öπεισαν, δωροδοκώντας τους µέ πολλά àργύρια, νά

ποÜν ψέµµατα ¬τι àποκοιµήθηκαν κι öτσι οî µαθητές öκλεψαν τό Σ΅µα τοÜ

XριστοÜ. Kαί αéτό συνεχίζουν νά λένε οî ^EβραÖοι µέχρι καί σήµερα. 

≠Oµως, σχετικά µέ τήν \Aνάσταση τοÜ XριστοÜ προκύπτουν πέντε ζητή-

µατα στά ïποÖα θά προσπαθήσουµε νά δώσουµε àπάντηση 

σύµφωνα µέ τό Συναξαριστή τοÜ Πεντηκοσταρίου. 

\\AA··ÓÓÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃  ÛÛ¤¤  ˙̇ËËÙÙ‹‹ÌÌ··ÙÙ··  ÁÁÈÈ¿¿  ÙÙ‹‹ÓÓ  

AANNAA™™TTAA™™HHAANNAA™™TTAA™™HH
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11ÔÔÓÓ
Πόσες µυροφόρες γυναÖκες εrναι, 

οî ïποÖες πÉγαν στόν τάφο τοÜ XριστοÜ
µέ τά µύρα; 

Πολλές καί διάφορες εrναι οî µυροφόρες,

àλλά ëπτά οî κυριώτερες. 

ΠPΩTH µυροφόρος εrναι ™ Mαρία ™

Mαγδαληνή àπό τήν ïποία ç Xριστός öβγαλε

ëπτά δαιµόνια καί àπό τότε àκολουθοÜσε τόν

Xριστό. Mετά δέ τήν \Aνάληψη τοÜ XριστοÜ

πÉγε στή Pώµη στόν Bασιλέα Tιβέριο ï ïποÖος

öπασχε àπό τό ≤να του µάτι καί τόν θεράπευσε.

Γιά τήν εéεργεσία αéτή τÉς Mαρίας τÉς Mαγδα-

ληνÉς σκότωσε ï Tιβέριος τούς \AρχιερεÖς τ΅ν

\Iουδαίων καί τόν Πιλάτο. ^H Âγία Mαρία ™

Mαγδαληνή κοιµήθηκε στήν ‰Eφεσο καί τήν

öθαψε ï ≠Aγιος \Iωάννης ï Θεολόγος καί Eéαγ-

γελιστής καί àργότερα ï Aéτοκράτωρ Λέων ï

σοφός öφερε τό λείψανό της στήν Kωνσταντι-

νούπολη. Mαγδαληνή çνοµάζεται γιατί καταγό-

ταν àπό τά Mάγδαλα. 

∆EYTEPH µυροφόρος εrναι ™ Σαλώµη, ™

ïποία κατά πάσα πιθανότητα qταν κόρη τοÜ

Âγίου \Iωσήφ τοÜ µνήστορος, ï ïποÖος εrχε τέσ-

σερα àγόρια, τόν \Iάκωβο πού çνοµαζόταν

µικρός, τόν \IωσÉ, τόν Σίµωνα καί τόν \Iούδα

τόν \Aδελφόθεο. Erχε καί τρεÖς κόρες τήν \Eσθήρ,

τήν Θάµαρ καί τήν Σαλώµη, τήν γυναίκα τοÜ

µικροÜ Zεββεδαίου. Λέει στό κατά MÄρκον

Eéαγγέλιο (ιε΄ 40) “Mαρία ™ τοÜ \Iακώβου τοÜ

µικροÜ καί \IωσÉ Mήτηρ” καί âννοεÖ ï Eéαγγελι-

στής τήν Θεοτόκο, γιατί ™ Παναγία φαινόταν

σάν µητέρα τ΅ν τέκνων τοÜ \Iωσήφ. ‰Aρα ï

≠Aγιος \Iωάννης ï Θεολόγος καί ï Xριστός qταν

àνεψιός καί θεÖος, ï µέν Xριστός θεÖος, ï δέ

\Iωάννης àνεψιός.

TPITH µυροφόρος εrναι ™ \Iωάννα, σύζυγος

τοÜ XουζÄ, ï ïποÖος qταν âπίτροπος καί ο¨κονό-

µος τοÜ βασιλιÄ \Hρώδη. 

TETAPTH µυροφόρος εrναι ™ Mαρία, ™

àδελφή τοÜ Λαζάρου ™ ïποία στό σπίτι της λίγες
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™µέρες πρίν ôλειψε τόν Xριστό µέ µύρο ¬ταν

àνέστησε τόν àδελφό της Λάζαρο, ¬πως λέει ï

Eéαγγελιστής \Iωάννης. 

ΠEMΠTH µυροφόρος εrναι ™ àδελφή της

Mάρθα, ™ ïποία µέ πολύ προθυµία διακονοÜσε

καί •πηρετοÜσε τόν Xριστό. 

EKTH µυροφόρος εrναι ™ Mαρία ™ γυναίκα

τοÜ KλωπÄ ¦ Kλεόπα. Aéτή τή Mαρία ï Eéαγ-

γελιστής \Iωάννης τήν çνοµάζει àδελφή τÉς Θεο-

τόκου. ̂ O \Iωακείµ, ï πατέρας τÉς Παναγίας, εrχε

àδελφό ï ïποÖος πέθανε χωρίς ν\ àποκτήσει

παιδί κι öτσι σύµφωνα µέ τό Nόµο τοÜ MωϋσÉ

πÉρε τή νύφη του γιά γυναÖκα καί àπέκτησε

αéτήν τήν Mαρία τήν Mυροφόρο. Mέ τήν ‰Aννα

öκανε τήν Παναγία. ≠Ωστε λοιπόν ™ Mαρία ™

Mυροφόρος καί ™ Θεοτόκος qταν àδελφές àπό

τόν πατέρα τους \Iωακείµ. 

EB∆OMH µυροφόρος εrναι ™ Σωσσάνα,

àλλά •πÉρχαν καί πολλές ôλλες ¬πως λέει ï

Eéαγγελιστής ΛουκÄς “α¥τινες qσαν διακο-

νοÜσαι αéτ΅” (ΛουκÄ η΄ 3, Mατθ. κζ΄ 55) τ΅ν

ïποίων οî Eéαγγελιστές δέν öγραψαν τά çνόµα-

τά τους. 

22ÔÔÓÓ
Γιατί öγινε ™ \Aνάσταση 

τό µÉνα Mάρτιο;  

^O Mάρτιος µÉνας çνοµάζεται ôρτιος,

δηλαδή πλήρης. ∆ιότι ï προηγούµενος µÉνας

Φεβρουάριος εrναι âλλειπής καί συµβολίζει τόν

καιρό κατά τόν ïποÖο ïρίζει ï Kύριος στό ≠Aγιο

Eéαγγέλιο ½ς âποχή τοÜ \Aντιχρίστου: “ε¨ µή

âκολοβώθησαν αî ™µέραι âκεÖναι οéκ ôν âσώθη

πÄσα σάρξ” (Mατθ. κδ΄ 22, MÄρκ. ιγ΄ 20). ^O δέ

Mάρτιος µÉνας µοιάζει µέ τή ∆ευτέρα Παρουσία

τοÜ XριστοÜ καί τήν àποκατάσταση τ΅ν êγίων,

οî ïποÖοι θά κληρονοµήσουν α¨ωνίως τήν Bασι-

λεία τ΅ν Oéραν΅ν. \Eπειδή λοιπόν ï Mάρτιος

âκεÖνα τά χρόνια προεικονίζει, γι\ αéτό καί ™

\Aνάσταση öγινε αéτόν τόν µÉνα, διότι καί ™

™µέρα τÉς \Aναστάσεως προεικονίζει τή µέλλου-

σα \Aνάσταση τ΅ν νεκρ΅ν. ≠Oσα µυστήρια πάλι

àναφέρονται στήν Παλαιά ∆ιαθήκη, ¬λα öγιναν

τό µÉνα Mάρτιο. Tόν Mάρτιο âποίησε ï Θεός

τόν κόσµο καί τόν öκτισε. ^O ≥λιος, ™ σελήνη, τά

ôστρα, ™ γÉ, ï οéρανός, àκόµα καί ï \Aδάµ τότε

πλάστηκε, τότε ξέπεσε, τότε διώχθηκε àπό τόν

Παράδεισο, καί τήν 25η αéτοÜ τοÜ µηνός παρέ-

βηκε τήν âντολή τοÜ ΘεοÜ. Π΅ς öγινε αéτό, θά

σÄς âξηγήσω εéθύς àµέσως:

^H σελήνη ¬ταν εrναι σωστή καί ïλόκληρη

εrναι 14 ™µερ΅ν. ^O Θεός τήν τέταρτη ™µέρα εrπε

καί öγινε αéτή σωστή καί àκέραιη, ¬πως àκριβ΅ς

εrναι κατά τήν δέκατη τέταρτη ™µέρα. ‰Aρα ï

Θεός τήν 12η µέρα τοÜ Mαρτίου ôρχισε νά δηµι-

ουργεÖ τά ποιήµατά του. ^H 12 λοιπόν τοÜ µηνός

Mαρτίου εrναι ™ πρώτη µέρα γιά τά κτίσµατα

τοÜ ΘεοÜ καί ™ 18 εrναι ëβδόµη γιά τά κτίσµατα

τοÜ ΘεοÜ. Mέχρι τίς 25 τοÜ µηνός λείπουν ëπτά

µέρες. \Aλλά ëπτά ™µέρες öζησε ï \Aδάµ στόν

Παράδεισο, €σες µέ τίς ™µέρες τÉς ëβδοµάδος,

€σες µέ τά ëπτά χαρίσµατα τοÜ Âγίου Πνεύµα-

τος, €σες µέ τά ëπτά χαρίσµατα πού χάρισε ï

Θεός στόν \Aδάµ. TοÜ χάρισε πρ΅τα τήν σοφία,

δεύτερον τήν πραότητα, τρίτον τήν σωφροσύνη

καί τό κάλλος, τέταρτον τήν κώµη τÉς κεφαλÉς,

πέµπτον τήν φιλοξενία, ≤κτον τήν àνδρεία, καί

≤βδοµον τήν •ποµονή στούς πειρασµούς. Kαί τό

µέν πρ΅το χάρισµα τό εrχε ï Σολοµών, τό δεύτε-

ρο ï ∆αβίδ, τό τρίτο ï \Iωσήφ ï Πάγκαλος, τό

τέταρτο ï \Aβεσσαλώµ, ï γιός τοÜ ∆αβίδ, τό

πέµπτο ï \Aβραάµ, τό ≤κτο ï Σαµψών καί τό

≤βδοµο ï \Iώβ. ^Eπτά λοιπόν qταν τά χαρίσµατα

τοÜ \Aδάµ, ëπτά qταν καί οî ™µέρες πού öµεινε

στόν Παράδεισο. ‰Eπρεπε λοιπόν τήν €δια ™µέρα

κατά τήν ïποία διώχθηκε àπό τόν Παράδεισο,

τήν €δια ™µέρα νά âπιστρέψει πάλι σ\ αéτόν. 

Oî ^EβραÖοι τό Πάσχα τους τό öκαναν âπί-

σης τόν Mάρτιο µÉνα. ∆ιότι Mάρτιο βγÉκαν àπό

τήν A€γυπτο καί διάβηκαν τήν \Eρυθρά Θάλασ-

σα. Kαί ™ διάβαση αéτή προεικόνιζε τήν \Aνά-

σταση τοÜ Kυρίου µας \IησοÜ XριστοÜ. ≠Oπως

λοιπόν  οî ^EβραÖοι τόν Mάρτιο âλευθερώθηκαν

àπό τήν κακοπάθεια τÉς A¨γύπτου, öτσι καί

âµεÖς τόν Mάρτιο âλευθερωνόµαστε àπό τήν

°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...
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Tόν πρό ™λίου ≠Hλιον, δύναντά ποτε âν τάφω, προέφθασαν πρός ùρθρον,
âκζητοÜσαι ½ς ™µέραν, Mυροφόροι κόραι, καί πρός àλλήλας âβόων· oΩ φίλαι,

δεÜτε τοÖς àρώµασιν •παλείψωµεν, Σ΅µα ζωηφόρον καί τεθαµµένον, σάρκα
àνιστ΅σαν τόν παραπεσόντα \Aδάµ, κείµενον âν τ̈́  µνήµατι· ôγωµεν, σπεύ-

σωµεν, œσπερ οîMάγοι, καί προσκυνήσωµεν καί προσκοµίσωµεν τά µύρα ½ς
δ΅ρα, τ̈́  µή âν σπαργάνοις, àλλ\ âν σινδόνι âνειληµένω· καί κλαύσωµεν, καί

κράξωµεν· oΩ ∆έσποτα, âξεγέρθητι, ï τοÖς πεσοÜσι παρέχων àνάστασιν.
Orκος KυριακÉς τοÜ Πάσχα



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

M
A

PT
IO

Σ 
- A

Π
PI

Λ
IO

Σ
20

07

14

°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...

α¨ώνια κόλαση. \EκεÖνοι, âλευθερώθηκαν àπό τα

χέρια τοÜ Φαραώ καί âµεÖς àπό τά χέρια τοÜ δια-

βόλου. \EκεÖνοι àπό τούς δι΅κτες τους καί âµεÖς

àπό τούς φοβερούς τυράννους. \EκεÖνοι πέρα-

σαν τήν \Eρυθρά Θάλασσα καί âµεÖς τίς êµαρτίες

µας. \EκεÖνοι öφαγαν τό Πάσχα καί âµεÖς στή

Bασιλεία τ΅ν Oéραν΅ν àπολαµβάνουµε

τόν Xριστό. ^O ΠαÜλος ïρίζει “Tό

Πάσχα ™µ΅ν, •πέρ •µ΅ν âτύθη

Xριστός” (Á Kορινθ. ε΄7). 

\Aλλά καί ï κατακλυσµός

τοÜ N΅ε, τόν Mάρτιο µÉνα

öγινε καί προεικονίζει τήν

™µέρα τοÜ Πάσχα, τότε öγινε

™ φθορά τ΅ν êµαρτωλ΅ν

καί τώρα ™ φθορά τ΅ν

êµαρτι΅ν µας. Tότε, δια-

φυλάχθηκε ï δίκαιος N΅ε

µέ τήν ο¨κογένειά του καί

τώρα διαφυλάσσονται

¬σοι λατρεύουν καί •πηρε-

τοÜν τό µυστήριο τÉς \Aνα-

στάσεως. Tότε qταν ™ κιβω-

τός, τώρα εrναι ï Xριστός.

Γι\ αéτό, öγινε ™ \Aνάσταση τοÜ

XριστοÜ τόν Mάρτιο µÉνα. 

33ÔÔÓÓ
Π΅ς µετρÄται ¬τι ™ \Aνάσταση 

τοÜ Kυρίου εrναι τριήµερος; 

^H ™µέρα τÉς ΠαρασκευÉς µέχρι τή δύση τοÜ

™λίου µία ™µέρα. ∆ιότι οî ^EβραÖοι öτσι µετροÜν

τά ™µερονύκτια µέχρι καί σήµερα, àπό τήν δύση

τοÜ ™λίου τÉς µιÄς µέρας µέχρι τή δύση τοÜ

™λίου τÉς ôλλης ™µέρας. \Aπό τήν δύση τοÜ ™λίου

τÉς ΠαρασκευÉς, µέχρι τή δύση τοÜ ™λίου τοÜ

Σαββάτου, δεύτερη µέρα καί àπό τή ∆ύση τοÜ

™λίου τοÜ Σαββάτου, ïπότε àρχίζει τό ™µερονύ-

κτιο τÉς KυριακÉς µέχρι τÉς \Aναστάσεως τοÜ

Kυρίου, τρίτη ™µέρα. \Aλλά καί γιά âκείνους πού

µετροÜν τήν ™µέρα àπό τό µεσονύκτιο, µετροÜν

τρεÖς ™µέρες, διότι âάν πεθάνει κάποιος τίς

πρ΅τες zρες τÉς ™µέρας καί κάποιος ôλλος

πεθάνει τίς τελευταÖες zρες τοÜ ε¨κοσιτετραώ-

ρου, καί τούς δύο τήν €δια ™µέρα λέµε ¬τι πέθα-

ναν. \Aλλά µποροÜµε καί µέ ôλλο τρόπο νά àριθ-

µήσουµε τήν \Aνάσταση τοÜ XριστοÜ µας: ≠Oπως

λέει ï Eéαγγελιστής MÄρκος τήν τρίτη

œρα σταυρώθηκε ï Xριστός καί àπό

τήν ≤κτη œρα τÉς ΠαρασκευÉς

öγινε σκότος µέχρι τήν âνάτη.

Aéτό εrναι µία νύκτα καί

µία µέρα. ^H ™µέρα àπό

τήν âνάτη œρα µέχρι τό

βράδυ καί ™ νύχτα τÉς

ΠαρασκευÉς εrναι δεύ-

τερη µέρα. Kαί ™ µέρα

τοÜ Σαββάτου καί ™

νύχτα τÉς KυριακÉς

τρίτη µέρα. ‰Eτσι λοι-

πόν âξετάσαµε καί τό

τρίτο ζήτηµα γιά τήν

τριήµερη \Aνάσταση

τοÜ XριστοÜ µας.

44ÔÔÓÓ
Πόσες φορές âµφανί-

στηκε ï Xριστός στούς

µαθητές µετά τήν \Aνά-

σταση;

Kαί âπικαλούµαστε τίς µαρτυρίες τ΅ν τεσ-

σάρων Eéαγγελιστ΅ν. ≠Oπως λέει ï Eéαγγελι-

στής MατθαÖος πρώτη φορά âµφανίστηκε ï

Kύριός µας στήν Âγία Mαρία τήν Mαγδαληνή

καί στήν ôλλη Mαρία δηλαδή τήν Θεοτόκο καί

τούς εrπε “Xαίρετε!” (Mατθ. κη΄ 9). ∆εύτερη
φορά φάνηκε πάλι στήν Mαρία τήν Mαγδαληνή

καί ¬ταν âκείνη θέλησε νά Tόν àγγίξει ï Kύριος

τÉς εrπε: “Mαρία, µή µέ àγγίζεις, àκόµα δέν àνέ-

βηκα πρός τόν Πατέρα µου καί Πατέρα σας καί

Θεό µου καί Θεό σας. Mόνο πήγαινε νά πεÖς

στούς µαθητές µου νά µήν κλαÖνε γιά τό χωρι-

σµό µου (\Iωάννη κ΄ 17). Tρίτη φορά âµφανίστη-



MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

M
A

PT
IO

Σ 
- A

Π
PI

Λ
IO

Σ
20

07
  

15

κε στό ‰Oρος τÉς Γαλιλαίας ¬που οî \Aπόστολοι

Tόν προσκύνησαν κι Aéτός τούς εrπε: “MοÜ âδό-

θηκε πÄσα âξουσία στόν Oéρανό καί στήν γÉ.

Πηγαίνετε σέ ¬λον τόν κόσµο, κηρύξατε τό

Eéαγγέλιό µου καί βαπτίσατε τά öθνη στό ùνοµα

τοÜ Πατρός καί τοÜ YîοÜ καί τοÜ Âγίου Πνεύ-

µατος (Mατθ. κη΄ 18-19). Tέταρτη φορά φάνηκε

σέ δύο ôνδρες οî ïποÖοι πήγαιναν στούς àγρούς

τους ¬πως γράφει ï Eéαγγελιστής MÄρκος

(Mαρκ. ιστ΄ 12). Πέµπτη φορά φάνηκε στούς

\Aποστόλους καί τούς çνείδισε γιατί δέν πίστευ-

αν ¬τι àναστήθηκε, ¬πως περιγράφει καί πάλι ï

Eéαγγελιστής MÄρκος (κεφ. ιστ΄ 14). Kαί τότε

τούς εrπε: “Πηγαίνετε νά κηρύξετε σέ ¬λον τόν

κόσµο ¬σα àκούσατε. Kαί ¬ποιος πιστέψει θά

σωθεÖ, ¬ποιος δέν πιστέψει θά κατακριθεÖ, καί

âκεÖνοι πού θά πιστεύουν θά τελοÜν σηµεÖα

πολλά, θά πιάνουν τά φίδια καί àκόµα κι ôν

πιοÜν δηλητήριο καί àκόµα κι ôν πατήσουν τήν

κεφαλή τοÜ σκορπιοÜ, κανένα κακό δέν θά

πάθουν (κεφ. ιστ΄ 15-18). 

≠Eκτη φορά φάνηκε ï Kύριος µετά τήν

\Aνάστασή Tου στόν ΛουκÄ καί στόν Kλεόπα,

¬πως γράφει ï €διος ï Eéαγγελιστής ΛουκÄς

(κδ΄ 13-31), ¬ταν πήγαιναν στούς \Eµµαούς,

πόλη ™ ïποία àπέχει àπό τά ̂ Iεροσόλυµα 60 στά-

δια. ΠερπατοÜσε µαζί τους σέ ¬λη αéτήν τήν

àπόσταση, καί ¬ταν νύχτωσε, προσποιήθηκε ¬τι

θά συνέχιζε τήν πορεία Tου, âκεÖνοι ¬µως Tόν

κράτησαν µαζί τους. Kαί ¬ταν àργότερα κάθι-

σαν ¬λοι µαζί στό τραπέζι κι \EκεÖνος öκοψε τόν

ôρτο, τότε Tόν àναγνώρισαν.

≠Eβδοµη φορά φάνηκε σέ ¬λους τούς µαθη-

τές, âκτός àπό τόν ΘωµÄ, ¬ταν παρέµεναν κρυµ-

µένοι γιά τόν φόβο τ΅ν \Iουδαίων, καί τούς εrπε:

“ΣÄς δίδω τήν âξουσία, ¬σα λύσετε στή γÉ νά

εrναι λυµένα στόν οéρανό καί ¬σα δέσετε στή γÉ

νά εrναι καί στόν οéρανό δεµένα” (\Iωάννου κ΄

19-24). 

‰Oγδοη φορά φάνηκε çχτώ ™µέρες µετά τήν

\Aνάστασή Tου, ¬ταν öδειξε στό ΘωµÄ τά χέρια,

τά πόδια καί τήν Âγία Tου πλευρά καί ï ΘωµÄς

àναφώνησε “ï Kύριός µου καί ï Θεός µου”

(\Iωάννου κ΄ 24-28). 

\Eνάτη φορά φάνηκε στή θάλασσα τÉς Tιβε-

ριάδος ¬ταν ï Πέτρος, ï ΘωµÄς, ï Nαθαναήλ, ï

\Iωάννης, ï \Iακωβος καί ôλλοι δύο \Aπόστολοι

πÉγαν νά ψαρέψουν κι âκείνη τή νύχτα δέν öπια-

σαν τίποτα. Tό πρωΐ φάνηκε ï Xριστός στήν

àκροθαλασσιά καί τούς ρώτησε ôν öχουν κάποιο

προσφάϊ κι âκεÖνοι TοÜ εrπαν “‰Oχι”. Tούς πρό-

σταξε τότε κι öριξαν τά δίχτυα στό δεξί µέρος

τοÜ πλοίου κι öπιασαν τόσα ψάρια πού δέν µπο-

ροÜσαν νά σύρουν τά δίχτυα. Kι ¬ταν βγÉκαν

στήν ξηρά ï Xριστός εrχε ëτοιµάσει κάρβουνα

àναµµένα κι öψησαν àπό τά ψάρια πού ψάρεψαν

(\Iωάννου κα΄ 1-13). 

∆εκάτη φορά φάνηκε ï Kύριος στόν Πέτρο

¬ταν τοÜ εrπε “Σίµων \IωνÄ àγαπÄς µε;” καί

αéτός àπάντησε “Nαί Kύριε Σύ οrδας ¬τι φιλ΅

σε” καί τόν ρωτÄ ï Kύριος δεύτερη φορά “Σίµων

\IωνÄ àγαπÄς µε;” Kαί ï Πέτρος àπαντÄ: “Nαί

Kύριε Σύ οrδας ¬τι φιλ΅ σε” καί τόν ρωτÄ τρίτη

φορά “Σίµων \IωνÄ φιλεÖς µε;” καί ï Πέτρος

λυπηµένος TοÜ àπάντησε “Kύριε, Σύ πάντα

οrδας Σύ γινώσκεις ¬τι φιλ΅ σε”. Kαί τόν ρώτη-

σε τρεÖς φορές γιά ν\ àποκαταστήσει τήν τριπλή

του ôρνηση. 

^Eνδέκατη φορά φάνηκε στούς µαθητές Tου

¬πως λέει ï Eéαγγελιστής ΛουκÄς καί τούς

βεβαιώνει ¬τι δέν εrναι φάντασµα καί νά µήν

öχουν λογισµούς àµφιβολίας κι âπειδή âκεÖνοι
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°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...

δέν πίστευαν, ï Xριστός öφαγε µπροστά τους

ψηµµένο ψάρι καί κερÉθρα µέ µέλι γιά νά τούς

àποδείξει ¬τι δέν βλέπουν κάποιο φάντασµα. 

Kαί àφοÜ τούς δίδαξε καί τούς νουθέτησε,

τούς öφερε öξω àπό τή Bηθανία καί àφοÜ τούς

εéλόγησε àνελήφθη âν δόξη πρός τούς Oéρανούς

(ΛουκÄ κδ΄ 36-51).

\Aλλά γιά ποιό λόγο àναλύσαµε ¬λες
αéτές τίς âµφανίσεις τοÜ XριστοÜ; Γιά νά
βεβαιώσουµε καί νά àποδείξουµε ¬τι •πάρ-
χουν µάρτυρες γιά τήν \Aνάσταση τοÜ Xρι-
στοÜ πού εrδαν καί öγραψαν γιά τίς âµφανί-
σεις τοÜ XριστοÜ µετά τήν \Aνάστασή Tου
καί µέχρι τήν öνδοξη \Aνάληψή Tου. 

55ÔÔÓÓ
Tί σηµαίνει Πάσχα, π΅ς τό γιόρταζαν
οî ^EβραÖοι καί π΅ς τό ^Eβραϊκό προ-
εικονίζει τό δικό µας Πάσχα;

Πάσχα εrναι λέξη ëβραϊκή καί σηµαίνει διά-

βαση. ^Eορταζόταν τό Πάσχα àπό τούς ^Eβραί-

ους γιά τή διάβαση τÉς \EρυθρÄς Θαλάσσης.

‰Eτσι κι âµεÖς τό çνοµάζουµε Πάσχα γιατί περ-

νÄµε àπό τόν θάνατο στή ζωή, àπό τήν Kόλαση

στόν Παράδεισο. Π΅ς γιόρταζαν ¬µως οî

^EβραÖοι τό Πάσχα, ¬πως ï Θεός ¬ρισε στό

MωϋσÉ; ≠Oπως περιγράφεται στήν ‰Eξοδο (ιβ΄ 1-

11), ï Θεός πρόσταξε τό MωϋσÉ νά πεÖ στούς

^Eβραίους ¬τι τήν 10η µέρα τοÜ Mαρτίου κάθε

ο¨κογένεια νά àγοράζει àπό ≤να χρονιάρικο πρό-

βατο àρσενικό πού νά µήν öχει κανένα âλάττωµα.

Kι ôν δέν βρίσκει πρόβατο ≤να κατσίκι. Nά τό

φυλάνε ≤ως τίς 14 τοÜ µηνός καί àργά τή νύχτα

νά τό σφάζουν καί µέ τό αxµα Tου νά àλείφουν

τίς πόρτες τους καί τό κρέας του νά τό ψήνουν

καί νά τό τρώγουν µέ ôζυµο ψωµί. Tά δέ κόκκα-

λά του νά µή τά σπÄνε καί µέχρι τό πρωΐ νά τό

öχουν φάει ¬λο καί ¬,τι àποµείνει νά τό καÖνε.

Tήν œρα δέ πού τρ΅νε νά εrναι ζωσµένοι στή

µέση τους, νά φοροÜν παπούτσια στά πόδια

τους, νά κρατοÜν ράβδο στά χέρια τους καί νά τό

τρ΅νε βιαστικά. Aéτό εrναι τό Πάσχα τ΅ν

^Eβραίων καί ôς âξηγήσουµε τώρα π΅ς προεικο-

νίζει τό δικό µας Πάσχα.

^O Θεός ¬ρισε νά τρ΅νε πρόβατο, διότι ï

Xριστός εrναι ôκακος ¬πως τό πρόβατο, ≥ρεµος

καί ταπεινός. \Aρσενικό πρόσταξε νά εrναι γιατί

γιά τόν \Aδάµ öπαθε καί θανατώθηκε ï Xριστός.

Nά µήν öχει κανένα âλάττωµα γιατί οûτε ï Xρι-

στός εrχε καµία êµαρτία, οûτε βρέθηκε δόλος στό

στόµα Tου ¬πως λέει ï Προφήτης ̂ Hσαΐας (νγ΄9).

Στίς 10 τοÜ Mαρτίου νά τό àγοράσουν γιατί ï

δέκατος àριθµός εrναι τέλειος àπό µονάδες καί

νά τό φυλÄνε 5 ™µέρες κι öπειτα νά τό σφάξουν

γιατί ï Xριστός µας καθαρίζει τίς πέντε α¨σθή-

σεις τοÜ àνθρώπου. Kαί ôν δέν βρεθεÖ àρνί νά

φÄνε κατσίκι διότι ï Xριστός δέν qρθε µόνον γιά

τούς δικαίους, àλλά καί γιά τούς êµαρτωλούς οî

ïποÖοι ε¨κονίζονται µέ τό κατσίκι. Nά àλείφουν

τίς θÜρες τ΅ν σπιτι΅ν τους µέ τό αxµα τοÜ àρνί-

ου γιατί κι âµεÖς àλείψαµε τίς θÜρες τÉς ψυχÉς

µας µέ τό τίµιο Axµα τοÜ XριστοÜ. Tό νά µή

συντριβοÜν δέ τά κόκκαλα τοÜ àρνίου öχει δύο

νοήµατα: ∆ιότι τά çστÄ τοÜ XριστοÜ δέν συνε-

τρίβησαν στόν Σταυρό ¬πως τ΅ν ληστ΅ν, àλλά

καί γιά νά µή συντρίβουµε âµεÖς µέ κακόδοξα

φρονήµατα τό µυστήριο τÉς âνσάρκου ο¨κονο-

µίας τοÜ XριστοÜ µας. Nά τό τρώγουν δέ τό

àρνίο ζωσµένοι, γιατί κι âµεÖς πρέπει νά âγκρα-

τευόµεθα àπό τά πάθη, διότι ™ ζώνη σηµαίνει τήν

κράτηση τ΅ν παθ΅ν. Nά φοροÜµε •ποδήµατα γιά

νά συντρίβουµε τίς κεφαλές τ΅ν πονηρ΅ν

φιδι΅ν καί τ΅ν σκορπι΅ν πού εrναι οî δαίµονες.

\Aλλά καί γιατί πρέπει νά φυλάττουµε τά πόδια

µας καί νά µήν περπατοÜµε στήν ïδό τÉς êµαρ-

τίας. ^H ράβδος πού κρατοÜσαν συµβολίζει ¬τι

πρέπει νά ε€µαστε στηριγµένοι στήν πίστη µας,

βέβαιοι στήν εéσέβεια τÉς êγιωτάτης µας \Oρθο-

δοξίας. Γι\ αéτό ¬ταν qρθε ï Xριστός µας öπαυ-

σε τό ëβραϊκό Πάσχα πού προεικόνιζε τό δικό

µας καί πλέον ëορτάζουµε τό νέο Πάσχα τό

ïποÖο “•πέρ ™µ΅ν âτύθη Xριστός” (Á Kορ. ε΄ 7).   

(Συναξαριστής Πεντηκοσταρίου àπό τόν
“Θησαυρό τοÜ ∆αµασκηνοÜ” ^Yποδιακόνου καί

Στουδίτου, µετέπειτα \Eπισκόπου ΛιτÉς καί Pενδί-
νης καί κατόπιν Mητροπολίτου ‰Aρτης)
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““NNÜÜÓÓ  ÄÄÓÓÙÙ··  ÂÂÏÏ‹‹ÚÚˆ̂ÙÙ··ÈÈ  ÊÊˆ̂ÙÙfifi˜̃!!””

™™ÙÙ‹‹ÓÓ  ëëÔÔÚÚÙÙ‹‹  ÙÙááÓÓ  ëëÔÔÚÚÙÙááÓÓ  ÎÎ··››  ÛÛÙÙ‹‹  ÏÏ··ÌÌÚÚ‹‹  ¶¶··ÓÓ‹‹ÁÁ˘̆ÚÚËË

ÙÙááÓÓ  ··ÓÓËËÁÁ‡‡ÚÚˆ̂ÓÓ,,  ÌÌ¤¤  ÙÙ¤¤¯̄ÓÓËË  ÌÌ¤¤ÙÙÚÚÈÈÔÔ˘̆  ÌÌÂÂÏÏÔÔ˘̆ÚÚÁÁÔÔÜÜ,,  ïï  ààÓÓ¿¿ÍÍÈÈÔÔ˜̃,,  

ÌÌ··˙̇››  ÌÌ¤¤  ÙÙfifiÓÓ  ÔÔééÚÚ¿¿ÓÓÈÈÔÔ  ÙÙ¤¤ÙÙÙÙÈÈÁÁ··  ÚÚÔÔÛÛ¤¤ÚÚ¯̄ÔÔÌÌ··ÈÈ,,  ÙÙfifiÓÓ  \\IIˆ̂¿¿ÓÓÓÓËË

ÙÙÉÉ˜̃  ¢¢··ÌÌ··ÛÛÎÎÔÔÜÜ,,  ÚÚfifiıı˘̆ÌÌÔÔ˜̃  ññÔÔÙÙ··ÎÎÙÙÈÈÎÎfifi˜̃  ÎÎ··››  ÎÎ··ÓÓÔÔÓÓ¿¿ÚÚ¯̄ËË˜̃  ÙÙÔÔ˘̆,,

ÙÙÚÚÔÔ¿¿ÚÚÈÈ··  ÛÛÙÙfifiÓÓ  \\AAÓÓ··ÛÛÙÙ¿¿ÓÓÙÙ··  \\IIËËÛÛÔÔÜÜ  ÓÓ¿¿  „„¿¿ÏÏˆ̂  ààÓÓ··ÛÛÙÙ¿¿ÛÛÈÈÌÌ··..

≠≠OOÌÌˆ̂˜̃,,  ÛÛÙÙ¿¿  ÚÚááÙÙ··  ÌÌÔÔ˘̆  ÎÎÈÈfifiÏÏ··˜̃  „„ÂÂÏÏÏÏ››ÛÛÌÌ··ÙÙ··  ÌÌ¤¤  ÈÈ¿¿ÓÓÂÂÈÈ  ààÊÊˆ̂ÓÓ››··

ââÌÌÚÚfifi˜̃  ÛÛÙÙfifi  ââÍÍ··ÛÛÙÙÚÚ¿¿ÙÙÔÔÓÓ  ààfifi  ııÂÂÖÖÔÔ  ÊÊáá˜̃  îîÌÌ¿¿ÙÙÈÈÔÔÓÓ  ÙÙÔÔÜÜ  KK˘̆ÚÚ››ÔÔ˘̆!
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ταν ï σκληρό-

καρδος Λικί-

νιος (308-323),

µέ τόν ïποÖον ï

±γιος Kωνστα-

ντίνος µοιραζό-

ταν τήν âξουσία, πέταξε τό προ-

σωπεÖο τÉς •ποκρισίας καί àπο-

σχίσθηκε, âξέδωσε διατάγµατα

âναντίον τ΅ν χριστιαν΅ν καί

öστειλε σέ ¬λες τίς âπαρχίες

ôρχοντες âπιφορτισµένους νά

âκτελέσουν τίς διαταγές του,

θανατώνοντας µέ φρικτά µαρ-

τύρια ¬σους δέν •ποτάσσονταν.

^O öπαρχος \Aγρικόλαος, πού

ïρίσθηκε àπό τήν Kαππαδοκία

καί τήν Mικρή \Aρµενία, qταν

àπό τούς πιό πρόθυµους âκτε-

λεστές τ΅ν διαταγµάτων τοÜ

τυράννου, καί κάλεσε στήν

Σεβάστεια, ¬που εrχε τήν ≤δρα

του, τήν δωδέκατη αéτοκρατο-

ρική λεγεώνα τήν ïποÖα διοι-

κοÜσε ï δούκας Λυσίας. Σαρά-

ντα àπό τούς στρατι΅τες αéτÉς

τÉς λεγεώνας, ôνδρες νέοι, γεν-

ναÖοι, πού öχαιραν âκτίµησης

γιά τίς •πηρεσίες τους, àρνήθη-

καν τότε νά θυσιάσουν στά

ε€δωλα καί διακήρυξαν τήν χρι-

στιανική τους πίστη. Προέρχο-

ντα  àπό διαφορετικές περιοχές

àλλά, ëνωµένοι σάν ≤νας νέος

ôνθρωπος διά τÉς πίστεως καί

τÉς àγάπης, παρουσιάστηκαν

≤νας-≤νας âνώπιον τοÜ âπάρ-

χου, ½σάν àθλητές πού âγγρά-

φονται γιά νά λάβουν µέρος σέ

àγ΅νες, καί δηλώνοντας τήν

àληθινή τους ταυτότητα öλεγαν:

“Erµαι χριστιανός!”. ̂ O \Aγρικό-

λαος àρχικά δοκίµασε νά τούς

προσεταιρισθεÖ µέ τήν πραότη-

τα, âκθειάζοντας τά κατορθώ-

µατά τους καί •ποσχόµενος

προνοµίες καί τιµές âκ µέρους

τοÜ αéτοκράτορα, ôν •πάκουαν

στίς προσταγές του. Oî ±γιοι

àποκρίθηκαν διά στόµατος ëνός

àπό τούς στρατι΅τες: “‰Aν

καθώς λέγεις, öχουµε àγωνισθεÖ

γενναÖα γιά τόν âπίγειο αéτο-

κράτορα, µέ πόσο µεγαλύτερο

ζÉλο πρέπει νά δοθοÜµε τώρα

στόν àγώνα γιά τήν àγάπη τοÜ

Παµβασιλέως; Γιά µÄς µιά ζωή

•πάρχει: ï •πέρ XριστοÜ θάνα-

τος”. Tούς öρριξαν στήν φυλακή

âν àναµονFÉ νέας àνάκρισης καί

âκεÖ οî ôξιοι àγωνιστές τÉς εéσέ-

βειας γονάτισαν καί προσεύχο-

νταν στόν Xριστό νά τούς δια-

φυλάξει στήν àληθινή πίστη καί

νά τούς âνδυναµώσει στόν âπι-

κείµενο àγώνα τους. Kαθώς

àγρυπνοÜσαν ψάλλοντας, âµφα-

νίσθηκε ï Kύριος ™µ΅ν \IησοÜς

Xριστός καί τούς εrπε: “\Aρχί-

σατε καλά, àλλά ï στέφανος θά

δοθεÖ σέ ¬ποιον •ποµείνει µέχρι

τέλους!”

Tήν ëποµένη τό πρωΐ ï

öπαρχος τούς κάλεσε καί πάλι

καί ξανάρχισε τίς κολακεÖες

του, ¬µως ≤νας àπό τούς µάρτυ-

ρες, ï ±γιος Kάνδιδος, τόν öλεγ-

ξε δηµόσια γιά τήν µελιστάλα-

κτη •ποκρισία του, προκαλώ-

ντας τήν çργή του. Παρ\ ¬λα

αéτά, µήν µπορώντας νά πράξει

τίποτα âναντίον τους, àφοÜ ï

στρατηγός τους Λυσίας δέν

τούς εrχε κρίνει, ï \Aγρικόλαος

διέταξε νά τούς ρίξουν âκ νέου

στή φυλακή. ≠Oταν ï Λυσίας

öφτασε στήν Σεβάστεια µετά

ëπτά ™µέρες, τούς ïδήγησαν

âνώπιόν του. Kαθ\ ïδόν ï

Kυρίων âνεθάρρυνε τούς

συντρόφους του λέγοντας:

“TρεÖς εrναι οî âχθροί µας: ï

διάβολος, ï Λυσίας καί ï öπαρ-

χος. Tί µποροÜν νά κάνουν âνα-

ντίον µας, âνάντια σέ σαράντα

στρατι΅τες τοÜ XριστοÜ;”

≠Oταν τούς εrδε τόσο σταθερούς

καί àποφασισµένους, ï Λυσίας

πρόσταξε τούς ôλλους στρα-

τι΅τες νά τούς σπάσουν τά

δόντια µέ πέτρες. \Aλλά µόλις

πÉγαν νά âκτελέσουν τή διατα-

γή, θεία δύναµη τούς τύφλωσε

καί µέσα στήν σύγχυσή τους

χτυπιοÜνταν àναµεταξύ τους.

^O Λυσίας âξοργισµένος ±ρπαξε

τότε µία πέτρα καί τήν âκσφεν-

δόνισε âναντίον τ΅ν êγίων,

àλλά ™ πέτρα χτύπησε τόν \Aγρι-

κόλαο καί τόν τραυµάτισε

σοβαρά. Mετέφεραν τούς êγί-

ους στήν φυλακή γιά τή νύκτα,

µέχρι νά àποφασίσουν σέ τί

µαρτύριο θά τούς •πέβαλλαν.

Θέτοντας σέ âφαρµογή ¬λη

τή διεστραµµένη φαντασία του,

ï öπαρχος διέταξε νά τούς

àφαιρέσουν τά âνδύµατα καί νά

τούς àφήσουν γυµνούς στήν

παγωµένη λίµνη, πού βρισκόταν

¢ÚÈÌ‡˜ ï Â̄ÈÌÒÓ, àÏÏ¿ ÁÏ˘Î‡˜ ï ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜!

OOOO
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σέ µικρή àπόσταση àπό τήν

πόλη, œστε νά πεθάνουν µέσα

στούς φρικτούς πόνους πού

προκαλεÖ τό ψύχος. Γιά νά

âντείνει τό µαρτύριο σκέφθηκε

νά στήσει µπροστά στούς êγί-

ους, ½ς ≈στατο πειρασµό, τήν

λύτρωση àπό τήν παιδωµή: διέ-

ταξε λοιπόν νά ëτοιµάσουν στήν

ùχθη τÉς λίµνης ζεστό λουτρό,

öτσι œστε αéτός πού θά âγκατα-

λείψει τόν àγώνα, νικηµένος

àπό τό ψύχος, νά βρεÖ âκεÖ

παρηγοριά. 

Mόλις ôκουσαν τήν àπό-

φαση, οî ±γιοι ôρχισαν νά συνα-

γωνίζονται ποιός θά βγάλει

πρ΅τος τά âνδύµατα λέγοντας:

“‰Aς µή βγάλωµεν µόνον τό

öνδυµα, àλλά ôς àποβάλωµεν

τόν παλαιό ôνθρωπο, τόν φθει-

ρόµενον κατά τάς âπιθυµίας τÉς

àπάτης. EéχαριστοÜµεν σοι

Kύριε, διότι àπεκδυόµενοι τά

âνδύµατα αéτά àποβάλωµεν τήν

êµαρτία. \Eπειδή âξ\ α¨τίας τοÜ

ùφεως âφορέσαµεν τόν δερµάτι-

νο χιτώνα, ôς τόν àποβάλωµεν

σήµερα œστε νά àποκτήσουµε

τόν Παράδεισο πού àπωλέσαµε.

Tί àνταποδ΅µεν τ̈́  Kυρίω; Kαί

ï Kύριος âξεγυµνώθη. Tί µεγα-

λύτερη τιµή διά τόν δοÜλον àπό

τό νά πάθFη ¬σα öπαθε ï Kύριός

του; Kαί µάλιστα âµεÖς ε€µεθα

âκεÖνοι, πού âγυµνώσαµεν τόν

€διον τόν Kύριον, διότι τό τόλ-

µηµα âκεÖνο qταν öργο στρα-

τιωτ΅ν. Θά âξαλείψωµεν λοιπόν

àπό µόνοι µας τήν κατηγορίαν

πού öχει καταγραφεÖ ε¨ς βάρος

µας. ∆ριµύς ï χειµώνας, àλλά

γλυκύς ï Παράδεισος· àλγεινή ™

πÉξις, àλλά ™δεία ™ àνάπαυσις.

\Oλίγον ôς •ποµείνουµε καί

θέλωµεν θερµανθFÉ âν κόλποις

\Aβραάµ. ‰Eναντι κόπου µιÄς

νυκτός θά âξαγοράσουµε τήν

α¨ωνία χαρά... ‰Aς àναµείνωµεν

çλίγον καί ï κόλπος τοÜ

πατριάρχου \Aβραάµ θά µÄς

περιθάλψFη. Θά àνταλλάξωµεν

µία νύκτα µέ ¬λη τήν α¨ωνιότη-

τα. ‰Aς κατακαοÜν τά πόδια γιά

νά χορεύουν διηνεκ΅ς µέ τούς

àγγέλους. ‰Aς àποκοποÜν τά

χέρια διά νά öχουν παρρησίαν

νά •ψώνωνται πρός τόν ∆εσπό-

την. \AφοÜ ο≈τως ¦ ôλλως θά

πεθάνουµε, ôς πεθάνουµε γιά νά

ζήσουµε α¨ωνίως. Γενέσθω ™

θυσία ™µ΅ν âνώπιόν σου Kύριε,

καί ε€θε νά γίνωµεν δεκτοί ½ς

θυσία ζ΅σα, εéάρεστος ε¨ς Σέ,

γενόµενοι ïλοκαυτώµατα τοÜ

ψύχους καί ùχι τοÜ πυρός”.

\Eνθαρρύνοντας ï ≤νας τόν

ôλλον µέ αéτόν τόν τρόπο οî

σαράντα µάρτυρες προχώρησαν

¬λοι µαζί σάν ≤νας ôνθρωπος

πάνω στόν πάγο, χωρίς ôλλο

δεσµό παρά τήν θέλησή τους,

καί ¬λη τήν νύκτα ôντεξαν τόν

παγωµένο àέρα, ¨διαίτερα

ψυχρό σέ κεÖνα τά µέρη, νά τούς

περονιάζει προσευχόµενοι στόν

Kύριο νά âξέλθουν καί οî σαρά-

ντα νικητές àπό αéτό τόν

àγώνα, χωρίς νά λείψει οûτε

≤νας àπό τόν îερό αéτό àριθµό,

πού συµβολίζει τήν πληρότητα.

Kαθώς ™ νύκτα προχωροÜσε, τά

σώµατά τους ôρχισαν νά ξυλιά-

ζουν àπό τό κρύο καί τό αxµα

τους νά παγώνει προκαλώντας

àφόρητους πόνους στήν καρ-

διά, ïπότε ≤νας àπό τούς σαρά-

ντα στρατι΅τες νικηµένος àπό

τόν πόνο, ôφησε τή λίµνη καί

βάδισε πρός τό λουτρό. ̂ H µεγά-

λη ¬µως διαφορά τÉς θερµοκρα-

σίας τόν θανάτωσε σχεδόν àκα-

ριαÖα, στερώντας του τόν καλλί-

νικο στέφανο. Oî ôλλοι τριάντα

âννέα θλιβόµενοι γιά τήν àπώ-

λεια τοÜ συντρόφου τους, πολ-

λαπλασίασαν τίς δεήσεις τους,

œσπου µέγα φ΅ς ôστραψε στόν

οéρανό καί στάθηκε πάνω àπό

τή λίµνη θερµαίνοντάς τους,

âν΅ ôγγελοι κατέρχονταν στε-

φανώνοντάς τους µέ τριάντα

âννέα àπαστράπτοντες στεφά-

νους. Mπροστά σέ αéτό τό

θαÜµα, ≤νας àπό τούς δεσµοφύ-

λακες, çνόµατι \Aγλάϊος, πού

ζεσταινόταν κοντά στό λουτρό,

öνοιωσε νά àφυπνίζεται ™ πίστη

στήν συνείδησή του. ∆ιαπιστώ-

νοντας ¬τι στόν àέρα στέκει

µετέωρος ≤νας τεσσαρακοστός

στέφανος, σάν νά περίµενε

κάποιον νά öρθει γιά νά

συµπληρώσει τόν àριθµό τ΅ν

âκλεκτ΅ν, ξύπνησε τούς συνα-

δέλφους του, τούς πέταξε τά

ροÜχα του καί προχώρησε

γοργά στόν πάγο γιά νά àντα-

µώσει τούς µάρτυρες, φωνάζο-

ντας ¬τι εrναι καί αéτός χρι-

στιανός.

≠Oταν τήν ëποµένη ï \Aγρι-

κόλαος πληροφορήθηκε τό

γεγονός διέταξε νά βγάλουν

τούς µάρτυρες àπό τήν λίµνη,

νά τούς àποτελειώσουν σπάζο-

ντάς τους τά πόδια, καί κατόπιν

νά ρίξουν τά σώµατά τους στήν

πυρά œστε νά µήν µείνει €χνος

àπό τόν öνδοξο àγ΅να τους.

Kαθώς τούς ïδηγοÜσαν στό

öσχατο µαρτύριο, οî öνδοξοι

µάρτυρες öψαλλαν: ∆ιήλθοµεν

διά πυρός καί ≈δατος καί âξήγα-

γες ™µÄς ε¨ς àναψυχήν (Ψαλµ.

O˘Ú¿ÓÈÔÈ AÓıÚˆÔÈ...
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65, 12). \AφοÜ οî δήµιοι âξετέλα-

σαν τό öργο τους, φόρτωσαν τά

σώµατα τ΅ν µαρτύρων σέ ≤να

κάρο γιά νά τά µεταφέρουν στήν

πυρά. Πρόσεξαν τότε ¬τι ï πιό

νέος àπό τούς µάρτυρες, ï

Mελίτων, qταν àκόµη ζωντανός

καί τόν ôφησαν µέ τήν âλπίδα

¬τι θά àπαρνηθεÖ τήν πίστη του.

^H µητέρα τοÜ Mελίτωνος ¬µως

πού βρισκόταν âκεÖ πÉρε τό

σ΅µα τοÜ γυιοÜ της καί τό φόρ-

τωσε ™ €δια στό κάρο λέγοντας:

“Mή στερηθεÖς τόν στέφανον,

àγαπηµένο µου παιδί, πήγαινε

µέ τούς συντρόφους σου γιά νά

àπολαύσεις αéτό τό α¨ώνιο φ΅ς

πού θά êπαλύνει τήν çδύνη

µου”. Kαί χωρίς οûτε ≤να

δάκρυ, συνόδευσε τό κάρο στήν

πυρά, µέ τό πρόσωπο ïλόφωτο. 

Oî στρατι΅τες σκόρπισαν

τήν στάχτη τ΅ν êγίων µαρτύ-

ρων καί öρριξαν τά çστά στόν

ποταµό ¬πως τούς διέταξε ï

öπαρχος. Mετά àπό τρεÖς

™µέρες ¬µως οî ±γιοι παρουσιά-

στηκαν στόν âπίσκοπο Πέτρο

τÉς Σεβάστειας καί τοÜ •πέδει-

ξαν τό σηµεÖο τοÜ ποταµοÜ

¬που θά öβρισκε τά λείψανά

τους γιά νά προσκυνήσουν οî

πιστοί. \Aργότερα τά λείψανα

τ΅ν êγίων Tεσσαράκοντα Mαρ-

τύρων µοιράστηκαν σέ πολλούς

τόπους καί ™ τιµή τους διαδόθη-

κε, προπαντός χάρις στήν

ο¨κογένεια τοÜ Mεγάλου Bασι-

λείου, πού τούς εéλαβοÜνταν

¨διαίτερα. 

Tήν νύκτα πού προηγήθηκε

τοÜ µαρτυρίου τους, οî ±γιοι

•παγόρευσαν τήν ∆ιαθήκη τους,

•πό µορφή παραινέσεως, στόν

νεαρό δοÜλο Eéνοϊκό, πού

•πÉρξε µάρτυς τ΅ν àγώνων

τους καί κατόρθωσε νά διαφύ-

γει τόν διωγµό. Kληροδότησε

αéτό τό θαυµαστό κείµενο

στούς µεταγενέστερους καί

µερίµνησε γιά τόν ναό ¬που θά

àποθέτονταν τά τίµια λείψανά

τους. Σέ αéτή τήν ∆ιαθήκη àνα-

φέρονται τά çνόµατα τ΅ν Tεσ-

σαράκοντα Mαρτύρων: \Aγγίας,

\Aέτιος, \Aθανάσιος, \Aκάκιος,

\Aλέξανδρος, Bιβιανός, Γάϊος,

Γοργόνιος καί ≤τερος Γοργό-

νιος, ∆οµετιανός, ∆όµνος,

\Eκδίκιος, Eéνοϊκός, Eéτύχιος,

^Hλιανός, ^Hράκλειος, ^Hσύ-

χιος, Θεόδουλος, Θεόφιλος,

‰Iλης, \Iωάννης, Kάνδιδος (¦

Kλαύδιος), Kυδίων, Kύριλλος,

Λυσίµαχος, Mελέτιος, Mελίτων,

Nικόλαος, Ξανθίας, Oéάλης,

Oéαλέριος, Πρίσκος, Σακερ-

δών, Σεβηριανός, Σισίννιος,

Σµάραγδος, Φιλοκτήµων, Φλά-

βιος, Xουδίων (Λεόντιος).

≠Eνας àπό αéτούς στερήθηκε

τήν δόξα τοÜ µαρτυρίου, καί τήν

θέση του πÉρε ï στρατιώτης

\Aγλάϊος συµπληρώνοντας τόν

îερό àριθµό. 

Nέος Συναξαριστής τÉς \Oρθ.

\Eκκλ. \Eκδ. ‰Iνδικτος, Mάρτιος
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^̂HH  °°ÂÂÚÚfifiÓÓÙÙÈÈÛÛÛÛ··

ÂÂÔÔÛÛ¤¤ÌÌÓÓËËÂÂÔÔÛÛ¤¤ÌÌÓÓËË££

rναι εéχÉς öργον
καί πρόνοια τοÜ
ΘεοÜ πού •πάρ-
χουν àκόµη στήν

âποχή µας êγίες
µορφές πού µÄς

καθοδηγοÜν καί µÄς
âµπνέουν, àλλά προπα-
ντός µÄς βεβαιώνουν ¬τι
™ êγιότητα δέν εrναι ≤να
ôπιαστο γιά τήν âποχή
µας ùνειρο. Mιά σεµνο-
πρεπής µορφή πού
σφράγισε τήν ̂ Iερά Mονή
XρυσοπηγÉς καί €σως
καί ïλόκληρη τή Mητρό-
πολη Kυδωνίας καί
\Aποκορώνου εrναι ™
µακαριστή Γερόντισσα
τÉς MονÉς Θεοσέµνη.
\Aπό τότε πού qταν âν
ζωÉ, àλλά àκόµη περισ-
σότερο µετά τήν κοίµησή
της, ï τάφος της öγινε
σηµεÖο àναφορÄς γιά
τούς πολυάριθµους προ-
σκυνητές πού καταφεύ-
γουν σέ κείνην καί τήν
âπικαλοÜνται. ^H Γερό-
ντισσα Θεοσέµνη öζησε
καί κοιµήθηκε ïσίως ½ς
ôνθρωπος καί ½ς µονα-
χή. 

Γεννήθηκε στή Λάρι-
σα τό 1938 àπό εéσεβεÖς
γονεÖς καί çνοµαζόταν
\Aναστασία \Aριστέα
∆ήµτσα. oHταν τό τρίτο

E
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παιδί τÉς ο¨κογένειάς της καί σέ ™λικία τεσσά-
ρων âτ΅ν öχασε τόν πατέρα της καί ™ φροντίδα
τÉς ο¨κογενείας öµεινε στήν àφοσιωµένη στό Θεό
νέα χήρα µητέρα της ™ ïποία καταγόταν àπό τήν
\Aνατολική Pωµυλία. \Aπό µικρό παιδί öτρεφε
θερµή àγάπη γιά τόν Xριστό καί τήν \Eκκλησία
καί öτρεχε στίς àκολουθίες καί στίς ïλονύκτιες
àγρυπνίες µέ ζÉλο πρωτοφανÉ γιά τήν ™λικία
της. ΣυµµετεÖχε âπίσης µέ µεγάλο âνθουσιασµό
σέ νεανικές δραστηριότητες στό χ΅ρο τÉς
\Eκκλησίας καί εrχε âκδηλώσει τήν κλίση της γιά
τήν îεραποστολική διακονία àπό πολύ νωρίς. 

\Aπό τό 1976 πού àνέλαβε τήν âρειπωµένη
^Iερά Mονή XρυσοπηγÉς καί âπί 24 χρόνια âργά-
στηκε σιωπηλά καί µέ τέλεια αéταπάρνηση, µέ
àποτέλεσµα τό Mοναστήρι της νά γίνει µία πνευ-
µατική ùαση γιά τήν γύρω περιοχή, àλλά καί γιά
χιλιάδες ψυχές πού κατέφευγαν κοντά της. ^H
πνευµατική της παρουσία καί τό àσκητικό της
παράδειγµα παρακίνησαν πολλές ψυχές νά àφο-
σιωθοÜν στό Nυµφίο Xριστό κι âκείνη ½ς φιλό-
στοργη µητέρα τίς παιδαγωγοÜσε καί τίς κατάρ-
τιζε âν Kυρίω. 

^H ζωή τÉς àείµνηστης Γερόντισσας εrναι
≤να συναξάρι τελείας κενώσεως καί µαρτυρικÉς
âν σιωπÉ καί ταπεινώσει àσκήσεως, ¬πως γράφει
™ Γερόντισσα τÉς MονÉς Θεοξένη. Στό µικρό
πόνηµα πού öγραψαν ½ς εéλαβικό àφιέρωµα οî
µοναχές τÉς ^I. M. XρυσοπηγÉς àναφέρουν ¬τι
µόνο λίγες πτυχές τÉς ζωÉς θά àναφέρουν πρός
τό παρόν καί ¬,τι àναφερθεÖ θά εrναι πολύ λίγο
µπροστά σ\ αéτό πού qταν καί βίωσε ™ µακαρι-
στή Γερόντισσα Θεοσέµνη. ^H δυσκολία στό νά
àναφερθεÖ κανείς στήν êγία της βιοτή πηγάζει
καί àπό τό γεγονός ¬τι εrναι δύσκολο νά àπα-
ριθµηθοÜν οî àρετές καί ™ πνευµατική κατάστα-
ση ëνός àνθρώπου πού µιλοÜσε µέ τή σιωπή. 

^H Γερόντισσα Θεοσέµνη qταν πρότυπο
µοναχÉς σύµφωνα µέ τίς διδαχές τ΅ν Πατέρων.
Συνδύαζε σπάνια χαρίσµατα καί µεγάλες îκανό-
τητες σέ ¬λα τά θέµατα. oHταν δραστήρια καί
âνεργητική, àλλά παράλληλα àσκητική καί
™συχαστική. oHταν âκ φύσεως σιωπηλή καί àφα-
νής στίς σχέσεις της µέ τούς àνθρώπους, καί εrχε
τήν τέχνη νά κρύβει àκόµα καί àπό τούς κοντι-
νούς της àνθρώπους τίς µεγάλες της îκανότητες

καί àρετές. Παρόλο πού ™ €δια qταν œριµη,
çργανωτική, µεθοδική, çξύνους καί παρατηρητι-
κή, παρουσίαζε πάντοτε τό àποτέλεσµα τÉς âργα-
σίας ½ς συλλογική κοινή âργασία κι öτσι δίδασκε
τίς àδελφές νά µήν âπιδιώκουν ποτέ τήν προσω-
πική τους προβολή. 

“^H Γερόντισσα οéδέποτε πίστεψε στά
πολλά της χαρίσµατα. Tή διέκρινε βαθειά ταπεί-
νωση καί ùχι êπλή, συνηθισµένη ταπεινολογία ¦
àξιοπρεπής σεµνότητα.

\AσκοÜσε τή διοίκηση τÉς MονÉς âντελ΅ς
àθόρυβα. Γνώριζε µέ διάκριση σέ ποιά àδελφή
öπρεπε νά àναθέσει τό κάθε διακόνηµα ¦ τήν
συγκεκριµένη εéθύνη àξιοποιώντας τά χαρίσµα-
τα ¬λων. Kαί ¬πως µέ µοναδικό τρόπο περιποι-
όταν τά δέντρα, γνωρίζοντας ποιό κλαδί πρέπει
νά µείνει καί ποιό νά àφαιρεθεÖ, γιά νά àνθίσει
τό δέντρο καί νά καρπίσει, τό €διο öκανε καί µέ
τήν \Aδελφότητα. \Aπ\ ¬ποιον χ΅ρο ¦ διακόνηµα
τÉς MονÉς διερχόταν, εrχε τήν παρατηρητικότη-
τα νά διακρίνει τί öπρεπε νά διορθωθεÖ ¦ νά βελ-
τιωθεÖ καί αéτό γινόταν πάντοτε µέ σεµνότητα
καί µία λακωνική âξήγηση.

^H €δια öκανε διάφορα διακονήµατα τÉς
MονÉς, χωρίς νά περιορίζεται στήν âκτέλεση τ΅ν
™γουµενικ΅ν καθηκόντων. \AξιοποιοÜσε τό
χρόνο µέ àπερίγραπτη δηµιουργικότητα.

≠Oταν διαπίστωνε ¬τι ≤νας τοµέας διακο-
νίας στό µοναστήρι παρουσίαζε καθυστέρηση ¦
àναποτελεσµατικότητα, χωρίς âκνευρισµό ¦
öνταση âµπλεκόταν ™ €δια στό διακόνηµα, µέ
âκείνη τήν àπαράµιλλη êπλότητα πού τή χαρα-
κτήριζε, λέγοντας: “Γιά νά δοÜµε, àδελφές, µέ
•ποµονή, π΅ς àλλι΅ς µπορεÖ νά γίνει...”. Kαί,
βεβαίως, öβρισκε πάντοτε λύση.

^H Γερόντισσα σεβόταν àπεριόριστα ¬λες τίς
àδελφές καί κανείς δέν τήν ôκουσε ποτέ νά µιλή-
σει προσβλητικά. ∆έν συµβούλευε κανέναν, ôν
δέν τÉς τό ζητοÜσε, οûτε τίς µοναχές τÉς MονÉς
µας, παρά µόνο σπάνια. Kαί ¬ταν τό öκανε, µεµ-
φόταν γι\ αéτό τόν ëαυτό της, λέγοντάς µας ¬τι
δέν εrναι ôξια νά µÄς διδάξει. Γιά τά δικά µας
σφάλµατα καί τίς âλλείψεις θεωροÜσε τόν ëαυτό
της •παίτιο.

Erχε τό χάρισµα νά διοικεÖ καί νά κατευθύ-
νει τήν àδελφότητα χωρίς νά ταράζεται, νά
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•ψώνει τή φωνή, νά âλέγχει ¦ νά àπειλεÖ µέ κανό-
νες. Γενικά δέν öβαζε κανόνες. ‰Aν κάποτε τό
öκανε, qταν πολύ λυπηµένη, γι\ αéτό öσπευδε νά
âκτελέσει πρώτη τόν κανόνα πού εrχε δώσει στήν
àδελφή. 

Oéδέποτε àποδέχτηκε ½ς ™γουµένη âξυπηρε-
τήσεις ¦ προνόµια. ‰Aν χρειαζόταν κάτι âν΅ âργα-
ζόταν, δέν öστελνε κάποια àδελφή νά τÉς τό φέρει,
àλλά σάν µικρό παιδί öτρεχε µόνη της νά τό
πάρει. Στίς âνστάσεις µας σχετικά µέ αéτό àπα-
ντοÜσε ε¨ρηνικά: “Eéλόγησον· α¨σθάνοµαι ¬τι
öτσι πρέπει νά âνεργοÜµε στό µοναστήρι”.

∆έν κρατοÜσε γιά τόν ëαυτό της ποτέ κανένα

àπό τά δ΅ρα πού τÉς öφερναν. Tά öδινε àµέσως,
γιά νά µοιραστοÜν στίς àδελφές.

≠Oταν τÉς âπιµέναµε νά κρατήσει ≤να âργα-
λεÖο, γιά νά τό χρησιµοποιεÖ µόνο âκείνη -εrχε
µεγάλη âπιδεξιότητα σέ τεχνικά πράγµατα-,
δίσταζε νά τό κάνει καί öλεγε ¬τι τά âργαλεÖα,
¬πως ¬λα τά àντικείµενα, πρέπει νά εrναι σέ
κοινή χρήση στό µοναστήρι. Mολονότι ™ €δια
¦ξερε νά χειρίζεται âργαλεÖα καί µηχανήµατα µέ
σπάνια îκανότητα, •πέµενε ½ς ôσκηση τή φθορά
πού προκαλοÜσε ™ χρήση τους àπό ¬λη τήν àδελ-
φότητα.

^H Γερόντισσα qταν àπέραντα âλεήµων. \Aγα-
ποÜσε καί σεβόταν βαθιά, χωρίς καµία διάκριση,
τούς àνθρώπους πού βρίσκονταν σέ àνάγκη καί
àπορία. Kανείς δέν öφυγε ποτέ àπό τή Mονή µέ
ôδεια χέρια· δέν παρέλειπε οûτε âκείνους πού, γιά
ïποιονδήποτε λόγο, δέν µποροÜσαν νά φτάσουν
µέχρι τό µοναστήρι. Tόση qταν ™ χαρά της ¬ταν
öδινε, πού öνιωθε τήν àνάγκη νά εéχαριστήσει γι\
αéτό. 

^H Γερόντισσα àγαποÜσε πολύ νά κρύβεται
µέσα στήν àδελφότητα. Γενικά δέν παρουσιαζό-
ταν στούς âπισκέπτες, ¨διαίτερα ¬ταν öρχονταν
πολλοί ôνθρωποι στό µοναστήρι. \Eπιδίωκε νά
εrναι µακριά àπό τόν κόσµο. \Eν΅ συµπονοÜσε
τούς àνθρώπους καί προσευχόταν πολύ γιά τά
προβλήµατά τους, àπέφευγε συστηµατικά νά
âµπλέκεται σέ συναναστροφή µαζί τους. “Aéτό,
öλεγε, εrναι διακόνηµα τÉς àρχοντάρισσας” καί µέ
τόν τρόπο αéτόν δίδασκε στίς àδελφές νά µήν
âπιδιώκουν τίς συναναστροφές καί τίς συνοµι-
λίες µέ προσκυνητές, γνωστούς ¦ συγγενεÖς.
‰Eλεγε, χαρακτηριστικά, ¬τι ™ πνευµατική ζωή
τοÜ µοναχοÜ αéξάνει στήν àποµόνωση καί στή
σιωπή. 

ΛεπτολογοÜσε κάθε πτυχή τÉς µοναχικÉς
ζωÉς καί δέν προσπερνοÜσε τίποτα ½ς àσήµαντο
¦ λεπτοµερές. ∆έν âπέτρεπε ποτέ στόν ëαυτό της
νά àποφασίζει àλλαγές, µένοντας πάντοτε πιστή
στό πνεÜµα τ΅ν Âγίων Πατέρων. Erναι χαρακτη-
ριστικό ¬τι οéδέποτε öδινε εéλογία νά γίνει κατά-
λυση, ôν δέν qταν σηµειωµένη στό ^Ωρολόγιο.

\Aκόµα καί ï àσθενής τηροÜσε τό τυπικό τÉς
νηστείας àπαρέγκλιτα. ≠Oταν κάποτε ε€χαµε βρε-
θεÖ âκτός MονÉς, àρχή Mεγάλης ΣαρακοστÉς, γιά
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àκτινοθεραπεία, τήρησε τό τριήµερο µέ àπόλυτη
àκρίβεια καί öκανε τήν πρώτη àκτινοβολία,
Tετάρτη àπόγευµα τÉς πρώτης ëβδοµάδας, µετά
τήν Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία.

Σέ ¬λη τήν περίοδο τÉς àσθένειάς της, παρά
τίς âπίµονες παρακλήσεις µας, οéδέποτε âξέφρα-
σε âπιθυµία γιά κάποιο εrδος φαγητοÜ, àλλά
δεχόταν µέ εéγνωµοσύνη ïποιαδήποτε τροφή
τÉς προσφερόταν.

^H µακαρία Γερόντισσα Θεοσέµνη δέν δια-
µαρτυρήθηκε ποτέ, γιά τίποτα, γιά κανέναν.

ΘεωροÜσε τό µαρτύριο καί τήν âξουθένωση
συνώνυµα τÉς µοναχικÉς ζωÉς, öχοντας τή βεβαι-
ότητα ¬τι ï Θεός âπιτρέπει τίς δοκιµασίες γιά τή
σωτηρία µας.

Πάντοτε σκέπαζε τά λάθη τ΅ν ôλλων, οéδέ-
ποτε àπέδωσε εéθύνες σέ κανέναν καί δέν àκού-
σαµε ποτέ κρίση, κατάκριση ¦ παράπονο γιά
κάποιο πρόσωπο πού τήν εrχε àδικήσει ¦ συκο-
φαντήσει. ΣυγχωροÜσε καί àγαποÜσε τούς
πάντες àβίαστα, χωρίς προσπάθεια, γι\ αéτό καί
¬λοι α¨σθάνονταν ο¨κειότητα µαζί της, παρά τή
σοβαρή καί µετρηµένη παρουσία της. \Eκείνη,
½στόσο, πίστευε ¬τι δέν κάνει τίποτα περισσότε-
ρο àπό τό αéτονόητο χρέος τοÜ µοναχοÜ.

≠Oταν κάποτε, στό τέλος τÉς âπίγειας ζωÉς
της, τολµήσαµε νά τÉς •πενθυµίσουµε γεγονότα
σπάνιας θυσίας καί ταπείνωσης, àπάντησε
λακωνικά: “\Aδελφές, µήν προσπαθοÜµε νά µετα-
τρέψουµε σέ âπίτευγµα τό καθηµερινό µας

καθÉκον, ôν τό öχουµε, χάριτι ΘεοÜ, âκτελέσει
ποτέ...”.

^H Γερόντισσα àγωνιοÜσε γιά τή σωτηρία
¬λου τοÜ κόσµου. Προσευχόταν àκατάπαυστα
γιά γνωστούς καί àγνώστους, µικρούς καί µεγά-
λους, χριστιανούς καί µή, γιά ¬λους τούς àνθρώ-
πους.

ΘυµÄµαι, χαρακτηριστικά, περπατούσαµε σ\
≤να δρόµο στό Λονδίνο, µετά àπό συνάντηση µέ
τόν çγκολόγο καθηγητή, πού τÉς εrχε àναγγείλει
¬τι ï ùγκος στόν πνεύµονα εrχε πάλι âνεργοποι-
ηθεÖ καί θά öπρεπε νά κάνει νέα θεραπεία. MοÜ
φάνηκε σκεπτική. Nόµισα ¬τι τήν àπασχολοÜσε
τό πρόβληµα τÉς •γείας της καί τή ρώτησα σχε-
τικά. “‰Oχι, µοÜ àπάντησε, αéτό τό θέµα τό öχω
àφήσει τελείως στό Θεό. Aéτό πού σκεφτόµουν
τώρα, καί γι\ αéτό εrµαι προβληµατισµένη, εrναι
αéτά τά νέα παιδιά πού συναντήσαµε στή γωνία
νά ζητιανεύουν. Tά παρατηροÜσα· qταν èχρά καί
τά χέρια... ôχ, π΅ς qταν τά χέρια τους! Πόσο στε-
ναχωριέµαι! ΦοβÄµαι ¬τι παίρνουν ναρκωτικά.
Kαί âκεÖνο τό κορίτσι, τί ½ραÖα πού öπαιζε κιθά-
ρα καί τραγουδοÜσε! Θά µποροÜσε καί νά ψάλ-
λει...”.

^H σοβαρή àσθένειά της qταν πλÉγµα γιά
¬λους µας, ùχι ¬µως καί γιά τήν €δια. Συνέχιζε τή
ζωή της µέ ψυχικό σθένος, àνεπανάληπτη
•ποµονή καί πραότητα, θάρρος καί àνδρεία,
àπέραντη πίστη καί •πακοή στό θέληµα τοÜ
ΘεοÜ.

^H ε¨ρήνη τοÜ προσώπου της γαλήνευε τίς
àνησυχίες ¬λων καί ï ε¨ρηνοποιός της λόγος λει-
τουργοÜσε ¨αµατικά στήν ψυχή ¬σων τήν ôκου-
γαν. ≠Oλος ï βίος της qταν êρµονία θεωρίας,
λόγου καί πράξεως. ^H Γερόντισσα âνσάρκωνε
τήν êγιοπατερική ταπείνωση, γι\ αéτό καί οî
ôνθρωποι öνιωθαν κοντά της ε¨ρήνη καί µιά
χάρη •περκόσµια, €δια µέ αéτή που νιώθουµε
κοντά στούς Âγίους.

Tό τέλος της •πÉρξε ïσιακό, ¬πως ïσιακή
qταν καί ™ ζωή της. \Eκοιµήθη âν Kυρίω στίς 31
Mαΐου 2000, σέ ™λικία 62 âτ΅ν καί ¬σοι προσκύ-
νησαν τό σεπτό σκήνωµά της öνιωσαν ¬τι “οéκ
àπέθανεν, àλλά καθεύδει”.

àπό τό βιβλίο “Γερόντισσα Θεοσέµνη”, 

\Eδκ. ^IερÄς MονÉς XρυσοπηγÉς, Xανιά 2002 
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î γυναÖκες πού µέ τήν αéγή öρχονται

πρός τό µνηµεÖο ¬που εrναι θαµµέ-

νος ï \IησοÜς, λένε µεταξύ τους: “τίς

àποκυλίσει ™µÖν τόν λίθον;” (MÄρκ.

ιστ΄,3). ∆ιότι µία τεράστια πέτρα âµποδίζει

τήν ε€σοδο στόν τάφο. Σύµφωνα µέ τούς

àνθρώπινους •πολογισµούς θά qταν àδύνα-

τον οî γυναÖκες νά πλησιάσουν τόν νεκρό

Kύριο. 

Συχνά ï \IησοÜς φαίνεται νά εrναι

öγκλειστος µέσα στήν ψυχή µου καί σέ κατά-

σταση àδυναµίας· ¬πως qταν στόν τάφο πρό

τÉς \Aναστάσεως. Σέ αéτήν τήν κατάσταση

τόν κρατάει καθηλωµένο ™ βαρειά πέτρα τÉς

êµαρτίας µου. Πόσες φορές δέν öνοιωσα τήν

âπιθυµία νά ¨δ΅ τόν \IησοÜ νά àνασταίνεται

µέσα µου γεµάτος φ΅ς καί δύναµη!

Πόσες φορές δέν προσπάθησα νά µετα-

κινήσω τήν πέτρα -µάταια ¬µως. Tό βάρος

τÉς êµαρτίας, τό βάρος τÉς συνηθείας qταν

πολύ µεγάλο. Erπα σχεδόν àπελπισµένος:

“Tίς àποκυλίσει µοι τόν λίθον;”.

≠Oµως οî γυναÖκες βαδίζουν πρός τό

µνηµεÖο. Tό διάβηµά τους εrναι µιά καθαρή

πράξη πίστεως. Aéτή ™ πίστη -αéτή ™ τρέλ-

λα- θά àµοιφθεÖ. Kαί âγώ âπίσης πρέπει νά

âπιµένω στήν τρελλή âλπίδα ¬τι ™ πέτρα θά

µετακινηθεÖ. 

\Aλλά οî γυναÖκες πηγαίνοντας στόν

M¤ ÏfiÁÈ· ·Ï¿...
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τάφο δέν εrχαν ôδεια τά χέρια.

Mετέφεραν µαζί τους àρώµατα πού

εrχαν àγοράσει γιά ν\ àλείψουν τό

Σ΅µα τοÜ \IησοÜ. Kι âγώ µέ τή σειρά

µου, àν ποθ΅ ν\ àφαιρεθεÖ ï λίθος

àπό τήν ψυχή µου, πρέπει κάτι νά

φέρω -½ς δεÖγµα τουλάχιστον τÉς

καλÉς µου θελήσεως. Aéτό πιθαν΅ς

νά εrναι πολύ λίγο, µά πρέπει νά

εrναι κάτι πού µοÜ στοιχίζει. Kάτι

πού θά εrναι στήν οéσία του θυσία.

Kαί νά! Oî µυροφόρες βρίσκουν

τήν çγκώδη πέτρα κυλισµένη. ∆έν

φράζει πιά τήν ε€σοδο τοÜ τάφου.

‰Eχει àφαιρεθεÖ µ\ ≤ναν τρόπο πού

δέν θά µποροÜσαν νά προβλέψουν.

“Σεισµός âγένετο µέγας· ôγγελος

γάρ Kυρίου καταβάς âξ οéρανοÜ

προσελθών àπεκύλισε τόν λίθον”

(Mατθ. κη΄, 2). Γιά νά φύγει àπό τή

µέση ï λίθος χρειάζεται κάτι µεγάλο,

τουλάχιστον ≤νας σεισµός. ∆έν θά

qταν àρκετό ≤να êπλό σπρώξιµο,

µία τµηµατική µετακίνηση. Tό €διο

καί ï λίθος πού φαίνεται νά κρατÄ

àκίνητο καί παράλυτο τόν \IησοÜ

στήν ψυχή µου. ∆έν µπορεÖ νά κυλί-

σει παρά µόνον µ\ ≤ναν σεισµό, δηλ.

µέ µιά βίαιη âσωτερική καταστροφή,

µέ µία ριζική καί ïλοκληρωτική

àλλαγή. Πρέπει νά µέ συγκλονίζει τό

τράνταγµα τÉς âκρήξεως ëνός ™φαι-

στείου. ^O \IησοÜς δέν θ\ àναστη-

θεÖ παρά µόνον ôν πάψω νά εrµαι

αéτός πού ¦µουν καί παραχωρή-

σω τή θέση µου στόν καινούργιο

ôνθρωπο πού γεννιέται µέσα µου.

‰Oχι ≤να àποτράβηγµα, ≤νας

παραµερισµός. Mά ≤νας θάνατος

καί µιά γέννηση.

IHΣOYΣ, \Aτενίζοντας τόν Σωτήρα

\Eκδ. ∆όµος
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M¤ ÏfiÁÈ· ·Ï¿...

‰Aγγελος λέει στούς µαθητάς ¬τι

ï \IησοÜς τούς περιµένει στή

Γαλιλλαία. ^O €διος ï Xριστός

àνανεώνει τήν παραγγελία: “^Yπά-
γετε àπαγγείλατε τοÖς àδελφοÖς

µου ¥να àπέλθωσιν ε¨ς τήν Γαλιλαίαν
κàκεÖ µε ùψονται”. (Mατθ. κη΄, 10). Γιατί

ôραγε; Θέλει µήπως ï \IησοÜς ν\ àποµακρύνει

τούς µαθητές àπό τήν περιοχή τÉς âχθρότητος

τ΅ν \Iουδαίων; Θέλει µετά τίς âναγώνιες µέρες

τοÜ Πάθους νά τούς χαρίσει àνακούφιση, àνα-

ψυχή καί γαλήνη; ‰Iσως. Mά φαίνεται νά •πάρ-

χει ≤νας ôλλος λόγος. Πιό βαθύς. 

Oî µαθητές εrχαν πρωτοσυναντήσει τόν

\IησοÜ στήν Γαλιλαία. \EκεÖ εrχαν àκούσει τήν

κλήση. \EκεÖ ôρχισαν ν\ àκολουθοÜν τόν

ΣωτÉρα. ^H àνάµνηση τ΅ν ™µερ΅ν âκείνων θά

öχει διατηρήσει µέσα στίς ψυχές τους µιάν àνοι-

ξιάτικη δροσιά καί φρεσκάδα. Mετά τίς àπι-

στίες καί τίς πτώσεις τ΅ν ™µερ΅ν ï \IησοÜς

¦θελε νά ξαναφέρει τούς µαθητάς του στή φρε-

σκάδα καί τή φλόγα τ΅ν πρώτων. ΛαχταροÜσε

νά ξαναζωντανέψει µέσα τους ™ συγκίνηση. Oî

àποφάσεις τÉς πρώτης τους συναντήσεως. Στήν

àτµόσφαιρα τÉς Γαλιλαίας, πού τή ζωντανεύει

™ παρουσία του, θά συµπληρώσει τήν àποκάλυ-

ψή του.

Στή ζωή τοÜ καθενός µας •πάρχει µία Γαλι-

λαία. ^Yπάρχει µιά Γαλιλαία µέσα στή ζωή âκεί-

νων πού κάποια µέρα συνάντησαν τό Λυτρωτή

καί τόν àγάπησαν. Γαλιλαία µου: ™ âποχή πού

συνειδητοποίησα ¬τι ï \IησοÜς µέ κοίταξε καί

O

¶¶ÚÚÔÔ¿¿ÁÁˆ̂  ññÌÌÄÄ˜̃  ÂÂåå˜̃

ÙÙ‹‹ÓÓ  °°··ÏÏÈÈÏÏ··››··ÓÓ......

¶¶ÚÚÔÔ¿¿ÁÁˆ̂  ññÌÌÄÄ˜̃  ÂÂåå˜̃

ÙÙ‹‹ÓÓ  °°··ÏÏÈÈÏÏ··››··ÓÓ......
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µέ καλοÜσε µέ τ\ ùνοµά µου. Πέρασαν χρόνια

àπό τότε. Xρόνια φορτωµένα µέ àναρίθµητες

êµαρτίες καί πτώσεις. Θά µποροÜσε κανείς νά

νοµίζει ¬τι ξέχασα τόν \IησοÜ. ≠Oµως ùχι!

≠Oποιος àνταµώσει, öστω καί µία φορά, τόν

\IησοÜ, δέν µπορεÖ νά τόν ξεχάσει. ^O \IησοÜς µέ

προσκαλεÖ νά ξαναγυρίσω στή Γαλιλαία τÉς

ψυχÉς µου. Nά àνανεώσω âντός µου τήν προ-

σωπική σχέση µαζί Tου καί τή θέρµη τ΅ν πρώ-

των ™µερ΅ν. \EκεÖ θά Tόν ξαναδ΅ καί πάλι.

Kύριε, θά ¦θελα νά âπιστρέψω στήν Γαλι-

λαία. Mά θά σέ βρ΅ âκεÖ; Π΅ς νά ξαναζεστάνω

τήν ψυχή µου πού κατάντησε τόσο κρύα; ^H

àνάµνηση τÉς Γαλιλαίας µας θά κατορθώσει νά

ξαναδηµιουργήσει τή συγκίνηση τÉς πρώτης

µας συναντήσεως; 

“Προάγει •µÄς ε¨ς τήν Γαλιλαίαν...” (Mατθ.

κη΄, 7). Παιδί µου, δέν θά χρειαστεÖ νά κοπιά-

σεις γιά ν\  àναπολήσεις τήν παρουσία µου. Θά

κάνω κάτι περισσότερο àπό τό νά σέ περιµένω

êπλ΅ς στήν Γαλιλαία τ΅ν àναµνήσεων. Nά!

Προχωρ΅ µπροστά σου, “προάγω •µÄς”, σέ

ïδηγ΅ âκεÖ. ≠Oταν ™ καρδιά σου προσηλωθεÖ

καί πάλι στήν Γαλιλαία, θά àναγνωρίσεις πολύ

εûκολα Aéτόν πού σέ ïδηγεÖ. Tότε \EκεÖνος θά

σοÜ µιλήσει...  

IHΣOYΣ, \Aτενίζοντας τόν Σωτήρα

\Eκδ. ∆όµος

... ^H δική µου Γαλιλαία: ™ âποχή
πού συνειδητοποίησα ¬τι 
ï \IησοÜς µέ κοίταξε καί µέ
καλοÜσε µέ τ\ ùνοµά µου...



¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ Î·È ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜...

H
παρασκευή àλλά καί ™ χρήση τοÜ θυµιά-
µατος àφορÄ τόν Θεό, ε¨ς τόν ^ΟποÖον
πρέπει νά προσφέρουµε πάντα τό καλύ-

τερο. Γι\ αéτό γιά τήν κατασκευή τοÜ θυµιάµατος
χρησιµοποιοÜµε τά καλύτερα •λικά, πρώτης
ποιότητας καί µέ τόν παραδοσιακό τρόπο, πού
χρόνια τώρα κατασκευάζεται τό γνήσιο λιβάνι.
Mέ τά καλύτερα •λικά, µέ προσευχή καί προσο-
χή, ™ ^Iερά Mονή µας κατασκευάζει γνήσιο
θυµίαµα σέ πολλά àρώµατα:

XEPOYBIKO, TPIANTAΦYΛΛO, 

ΓAP∆ENIA, MYPO, TEPIPEM

MYPO TOY ΣAPΩΦ, 

BHΘΛEEM, AΞION EΣTI,

BIOΛETTA, AΓPIOΛOYΛOY∆O,
NYXTOΛOYΛOY∆O, ΣTAYPOΛOYΛOY∆O,
ANAΣTAΣIMO

Tό θυµίαµα αéτό τό χρησιµοποιοÜµε στίς àκο-
λουθίες µας, àλλά καί τό διαθέτουµε στούς
πιστούς πού µÄς τό ζητοÜν καί τό στέλνουµε
ταχυδροµικ΅ς. ≠Oσοι θέλετε µπορεÖτε νά àπευ-
θύνεσθε στήν ^Iερά Mονή µας γιά νά σÄς àπο-
στείλουµε θυµίαµα.

KK··ÙÙÂÂ˘̆ıı˘̆ÓÓıı‹‹ÙÙˆ̂  ìì  ÚÚÔÔÛÛÂÂ˘̆¯̄‹‹  ÌÌÔÔ˘̆  
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AA°°IIOOYY  IIøøAANNNNHH  MMAA••IIMMOOBBIITT™™  

(‰Oρθρος, ^Eσπερινός, Παράκληση)

ποίηµα ∆ρος Xαραλάµπους Mπούσια

\Eκδόσαµε τίς IEPEΣ AKOΛOYΘIEΣ τοÜ νεο-

φανοÜς καί θαυµατουργοÜ Âγίου \Iωάννη Mαξίµο-

βιτς πού συνέγραψε ï µεγάλος •µνογράφος τÉς τ΅ν

\Aλεξανδρέων \Eκκλησίας ∆ρ. Xαράλαµπος Mπού-
σιας. 

^O ≠Aγιος \Iωάννης συνεχ΅ς θαυµατουργεÖ καί

¬σοι πιστοί τόν εéλαβοÜνται µποροÜν νά προµηθευ-

τοÜν τίς îερές àκολουθίες γιά νά τόν âπικαλοÜνται.     
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\Aνάµεσα στά κοµποσχοίνια πού φτιάχνουµε µέ προσευχή, εrναι καί αéτά πού τό
στολίζει ≤να àσηµένιο κλαδί τÉς âλιÄς, τό σύµβολο τÉς \Aθήνας καί τÉς ε¨ρήνης.
\Aκόµη, πρόσφατα φτιάξαµε ≤να àκόµη κοµποσχοίνι τό ïποÖο εrναι στολισµένο
µέ µία àσηµένια πλακέτα πού γράφει τήν προσευχή “Kύριε \IησοÜ Xριστέ
âλέησόν µε, τήν εéχή πού πρέπει νά λέµε ¬ταν κάνουµε κοµποσχοίνι.

^H τιµή τους εrναι 10€ καί 15€ àντίστοιχα.

KÔÌÔÛ¯Ô›ÓÈ·
Ì¤ Ù‹Ó Âé¯‹ KYPIE IH™OY XPI™TE E§EH™ON ME 

Î·› Ì¤ Ùfi K§A¢I TH™ E§IA™

K
αί αéτή τή χρονιά ε€χαµε τήν
µεγάλη εéλογία νά âπισκε-
φθοÜµε τά ^Iεροσόλυµα καί νά

φέρουµε πάλι τούς ξύλινους σταυρούς
πού περιέχουν χ΅µα àπό τήν êγία ΓÉ,
σταυρωµένους καί εéλογηµένους πάνω
στόν Πανάγιο Tάφο τοÜ XριστοÜ µας. 
≠Oσοι àπό τούς àναγν΅στες τοÜ περιο-
δικοÜ µας âπιθυµεÖτε νά προµηθευθεÖτε
τόν εéλογηµένο αéτόν Σταυρό τοÜ
XριστοÜ µας, µπορεÖτε νά τόν παραγ-
γείλετε τηλεφωνικά στό τηλέφωνο τÉς
^IερÄς MονÉς µας 
26340 - 44.391 (9-2 τό πρωΐ καί 6-9 τό
àπόγευµα) γιά νά σÄς àποσταλεÖ âπί
àντικαταβολÉ.



™A™ ¶APAKA§OYME NA MA™ BOH£H™ETE NA ¶POXøPH™OYME 
THN MAPMAPO™TPø™H ™TO ¢A¶E¢O TOY NAOY MA™.

ΠαρακαλοÜµε ¬λους âσÄς πού µέ τόση àγάπη καί κατανόηση εrστε δίπλα
µας σέ ¬,τι χρειάζεται τό Mοναστήρι τοÜ θαυµατουργοÜ Âγίου µας 
Nεκταρίου νά µÄς βοηθήσετε γι\ ôλλη µιά φορά àπό τό περίσσευµα 

¦ τό •στέρηµά σας γιά νά προχωρήσουµε τήν µαρµαρόστρωση 
τοÜ NαοÜ τοÜ Âγίου Nεκταρίου.

ΣÄς εéχαριστοÜµε âκ τ΅ν προτέρων γιά ¬λα κι εéχόµεθα ï ≠Aγιός µας
Nεκτάριος νά σÄς àνταποδίδει τήν âλεηµοσύνη σας. 

Πιστεύουµε στήν βοήθεια τοÜ ΘεοÜ καί τοÜ Âγίου µας Nεκταρίου 
καί âλπίζουµε στήν δική σας... 

Mέ àγάπη XριστοÜ καί àναστάσιµες εéχές   
^H ^Hγουµένη

† Mόνικα Mοναχή
καί οî σύν âµοί âν Xριστ΅ àδελφές

OO  NNAAOO™™  TTOOYY  AA°°IIOOYY  NNEEKKTTAAPPIIOOYY

EEXXEEII  TTHHNN  AANNAA°°KKHH  OO§§øøNN  MMAA™™


