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Πορεία σωτηρίας στίς ὁδούς τοῦ Κυρίου 

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ.κ. 

ΔΑΝΙΗΛ. 

  

Ὁδοί Κυρίου στά κείμενα τῆς ἁγίας Γραφῆς ὀνομάζονται καί νοοῦνται οἱ ἐντολές 

πού δίδει ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο γιά νά ζήσει, γιά νά συμπεριφερθεῖ, γιά νά 

λειτουργήσει. Αὐτό μποροῦμε νά τό ἀντιληφθοῦμε ὅταν σκεφθοῦμε ὅτι ὁ 

κατασκευαστής ἑνός μηχανήματος, ἑνός ἐργαλείου, ἑνός κτιρίου κ.ο.κ. δίδει καί τίς 

ὁδηγίες γιά νά λειτουργήσει καί νά ἐκπληρώσει τό σκοπό πού κατασκευάσθηκε. 

Αὐτό ἀκριβῶς συμβαίνει καί στήν περίπτωσή μας. Ὁ Θεός πού μᾶς δημιούργησε 

μᾶς ἔδωσε καί τίς ὁδηγίες μέ τίς ἐντολές γιά νά ζήσουμε. 

Οἱ βιοτικές μέριμνες, ἡ σύγχυση ἀπό τό κοσμικό φρόνημα, ἡ ἀπογοήτευση ἀπό 

τήν ἐξαπάτηση, οἱ ἀνεκπλήρωτες ἐλπίδες, τά ἀπραγματοποίητα ὁράματα ἡ ἀθέτηση 

καί περιφρόνηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ δημιουργοῦν ἀνασφάλεια στόν ἄνθρωπο 

πού ἀναζητεῖ ἀσφαλῆ ὁδό γιά νά πορευθεῖ στήν ζωή του. 

Σ’ αὐτή τήν ἀναζήτηση ἀπευθύνεται ἱκετευτικά στόν Κύριο καί Θεό ζητώντας 

ἀπ’ Αὐτόν νά τοῦ γνωρίσει τίς ἐντολές Του πού εἶναι ὁδοί Κυρίου.   

«Γνωρισέ μου Κύριε τίς ὁδούς τῶν ἐντολῶν σου καί δίδαξέ με μέ τόν δικό σου 

φωτισμό καί τήν δική σου παιδαγωγία του δρόμους τῆς θεαρέστου ζωῆς» (Ψαλμοῦ 

κδ΄ (κε΄) 24,4) βλ. καί Ψαλμοῦ κδ΄ (κε΄) 5. 

2. Ἡ ὁδός τοῦ ἐλέους. 

Ὁ Θεός δείχνει μέ τίς ἐντολές Του στόν ἄνθρωπο πού ζεῖ σέ μιά κοινωνία 

σκληροῦ ἀνταγωνισμοῦ, ἐχθρότητος, βίας, ἄγριας ἐπιθετικότητος, ἀπομονώσεως 

καί ἀποξενώσεως νά γίνει εὔσπλαγχνος. Ἡ εὐσπλαγχνία δέν εἶναι οἶκτος, ἀλλά 

συμμετοχή στήν ζωή τῶν ἄλλων. 
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3. Ἡ ὁδός τῆς ὑπακοῆς στό ἅγιο θέλημά Του. 

Ὁ Θεός μέ τίς ἐντολές Του δείχνει, ὅτι ἡ καλλίτερη καί ἀνώτερη θυσία πού 

εἶναι εὐπρόσδεκτη ἀπ’ Αὐτόν εἶναι ἡ ὑπακοή τοῦ ἀνθρώπου στό θέλημά Του πού 

γίνεται γνωστό μέ τίς ἐντολές Του. Ὑπακούοντας ὁ ἄνθρωπος στό θέλημα τοῦ 

Θεοῦ Πατέρα δοξάζεται, ὅπως ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός πού ἐγένετο «ὑπήκοος 

μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ» (Πρός Φιλιππησίους β΄ 7). 

4. Ὁδός τῆς εἰρήνης 

Τά πάθη τῆς ἁμαρτίας καί τό κοσμικό φρόνημα φέρουν ταραχή στήν ψυχή καί 

στό νοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Ἀντίθετα οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ φέρνουν τήν εἰρήνη, μία 

βαθειά εἰρήνη πού εἶναι ἀναφαίρετη ὅπως ὑποσχέθηκε ὁ Κύριος «εἰρήνη τήν ἐμήν 

δίδωμι » (Ἰωάννου ιδ΄ 27) 

«Οἱ δρόμοι στούς ὁποίους ὁδηγεῖ (ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ) εἶναι καλοί καί ἀγαθοί. 

Ὅλες οἱ πορεῖες της εἶναι εἰρηνικές» (Παροιμιῶν γ΄ 17) 

5. Ὁδός ἁγιότητος 

Ὁ Ἠσαΐας κήρυξε (Ἡσαΐου λε΄ 8) ὅτι οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ ὁδηγοῦν στήν 

ἁγιότητα κάνουν τόν ἄνθρωπο ἅγιο, ἀπαλλαγμένο ἀπό τήν ἀκαθαρσία τῆς ἁμαρτίας 

πού ἀποστρέφεται ὁ Θεός ὁ ἅγιος καί ἀμόλυντος καί ὅτι στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ δέν 

ὑπάρχει κακία, πονηρία καί ἀκαθαρσία 

6. Ὁδός ἀσφαλείας 

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος τηρεῖ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ δέν κινδυνεύει ἀπό τούς 

ἐχθρούς του. Οἱ ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου γίνονται ἰσχυροί καί ὁ ἄνθρωπος κινδυνεύει 

ὅταν δέν ἔχει τήν προστασία τοῦ Θεοῦ πού ἐξασφαλίζεται με΄τήν τήρηση τῶν 

ἐντολῶν. 
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Ὁ δρόμος τῆς τηρήσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀσφαλής χωρίς κινδύνους 

καί ἀπειλές. 

«Στήν ὁδό αὐτή δέν θά ὑπάρχει λέων καί κανένα ἀπό τά ἐπικίνδυνα θηρία γιά 

νά ἀνέβει σ’ αὐτήν οὔτε καί θά βρεθεῖ ἐκεῖ. Ἀλλά μέσῳ τῆς ὁδοῦ αὐτῆς θά βαδίσουν 

ὅλοι οἱ λυτρωμένοι» (Ἡσαΐου λε΄ 9-10) 

7. Ἡ ὁδός τῆς εὐημερίας 

Τηρώντας τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος καθίσταται ἱκανός νά φέρει σέ 

πέρας ὁποιαδήποτε ἀποστολή στήν ζωή του, στήν ἐργασία του, στήν οἰκογένειά του, 

στά προγράμματά του, ὅπως ὑπόσχεται ὁ Κύριος «᾿Εὰν τὰς ἐντολάς μου 

φυλάσσησθε καὶ ποιήσητε αὐτάς,...φάγεσθε τὸν ἄρτον ὑμῶν εἰς πλησμονὴν καὶ 

κατοικήσετε μετὰ ἀσφαλείας ἐπὶ τῆς γῆς ὑμῶν» (Λευϊτικόν κστ΄ 3, 5). Ἡ εὐόδωση, 

ἡ ἐπιτυχία τῶν ὁραμάτων μας, ἡ ἀπόλαυση τῶν ἀγαθῶν, ἡ εὐημερία καί ἡ εὐτυχία, 

ἡ ἀσφάλεια καί ἡ εἰρήνη, οἱ ἰδανικές αὐτές συνθῆκες ζωῆς εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς 

σωτηρίας πορείας στίς ὁδούς τοῦ Κυρίου. 

 Δημοσιεύθηκε στήν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 13.2.2016 
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Κάρφωμα και ξεκάρφωμα 

 

Ένας μεγάλος ζωγράφος που λεγόταν Γουλιέλμος Άχτερμαν είχε φτιάξει μια 

αριστουργηματική εικόνα της Αποκαθήλωσης. 

Σε αυτήν έχει ζωγραφίσει διάφορους ανθρώπους, να προσπαθούν να κατεβάσουν 

το σώμα του Χριστού από το σταυρό , όπως το έχουμε και στην εκκλησία την 

Μεγάλη Παρασκευή. Τότε βγάζουμε τα καρφιά και κατεβἀζουμε το σώμα του 

Χριστού από το Σταυρό. Εκεί λοιπόν, στην εικόνα αυτή πάει ένας άνθρωπος, την 

κοιτάζει και λέει: 

– Παιδάκι μου, εδώ δεν είσαι συ; 

– Ήταν ένα πρόσωπο φτυστό με την φάτσα του ζωγράφου. 

– Ναι εγώ είμαι. 

– Και πώς τον έβαλες τον εαυτό σου εκεί; 

– Λέει ο Άχτερμαν: 

– Να σου πω.. Μέχρι τώρα Του και εγώ κάρφωνα καρφιά του Χριστού. Με τις 

πράξεις μου. Κάθε πράξη για ένα μεγάλο διάστημα της ζωής μου, ήταν και ένα καρφί 

στην καρδιά του Χριστού! Αλλά κάποια στιγμή το συναισθάνθηκα και είπα: 

– Τέρμα! Πρέπει να αρχίσω να βγάζω κανένα καρφί από τα χέρια και τα πόδια του 

Χριστού! Τουλάχιστον από εκείνα που του έβαλα εγώ. Το προσπαθώ. Και θα το 

προσπαθώ. 
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Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος της Εκκλησίας λέει: 

Σε όσο υψηλή πνευματική ζωή και αν φθάσουμε, αν δεν κάνουμε την καρδιά μας 

πονόψυχη, η πνευματική μας ζωή θα είναι ψεύτικη και υποκρισία! Ο άνθρωπος 

αρχίζει να έχει πονόψυχη καρδιά, τότε που αρχίζει να μην θέλει πια να βάλει και 

άλλα καρφιά στους άλλους, αλλά και να βγάλει εκείνα που σε εποχή πνευματικής 

καθίζησης έβαλε. 

Πηγή: Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου, Κάρφωμα και ξεκάρφωμα 
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Αφιέρωμα στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ: 

Κάποτε ο Λάζαρος, ο οποίος έμενε στη Βηθανία, αρρώστησε βαριά και οι αδερφές 

του – η Μάρθα και η Μαρία – έστειλαν μήνυμα στον Ιησού να έρθει να τον βοηθήσει. 

Εκείνος βέβαια γνώριζε από πριν ότι ο φίλος του πέθανε, έφτασε όμως με τους 

μαθητές του στο σπίτι του φίλου του τέσσερις μέρες αργότερα. Μόλις είδε όλον τον 

κόσμο που είχε συγκεντρωθεί να κλαίει για τον άδικο και πρόωρο θάνατο του 

Λαζάρου συγκινήθηκε παρά πολύ. Ξεκίνησαν δε όλοι μαζί και πήγαν στον τάφο. Εκεί 

διέταξε να ανοίξουν την είσοδο του τάφου και με δυνατή φωνή – αφού είχε 

προσευχηθεί στο θεό Πατέρα – είπε: «Λάζαρε, έβγα έξω». Ο πεθαμένος βγήκε 

τυλιγμένος με τα σάβανα και ο Ιησούς Ζήτησε να τον λύσουν. Μετά το θαύμα αυτό 

πολλοί Ιουδαίοι πίστεψαν, ενώ άλλοι έτρεξαν στους Φαρισαίους για να τους 

περιγράψουν το τι έγινε. Η ανάσταση του Λαζάρου είναι το τελευταίο θαύμα του 

Κυρίου κατά τη διάρκεια της παρουσίας Του στη γη. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ: 

Γιορτάζουμε τη θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα, κατά την οποία ο 

λαός έκπληκτος από το θαύμα της ανάστασης του Λαζάρου που είχε προηγηθεί 

υποδέχτηκε τον Χριστό κρατώντας κλαδιά φοινίκων και βάγια. Σε ανάμνηση εκείνης 

της υποδοχής κρατάμε κι εμείς αυτή τη μέρα κλαδιά από δάφνη και φοίνικα 

υποδεχόμενοι τον Κύριο όχι σαν ένα θριαμβευτή, κοσμικό βασιλιά, όπως τον 

φαντάζονταν οι Ιουδαίοι, αλλά σαν αιώνιο, πνευματικό βασιλιά. Η είσοδος, όμως, 

του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα ήταν και η αρχή της πορείας Του προς το Πάθος. Ήδη 

οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι είχαν αποφασίσει τη θανάτωσή Του και ο Ιούδας την 

προδοσία. 

Ο Νυμφίος : Γι’ αυτό και η Κυριακή των Βαΐων είναι ταυτόχρονα και η έναρξη της 

Μεγάλης Εβδομάδας. Αυτό είναι εμφανέστερο στον Εσπερινό όπου η Εκκλησία 

στολίζεται πένθιμα, οι ιερείς φορούν σκουρόχρωμα άμφια σε ένδειξη πένθους. 

Μπροστά στην Ωραία Πύλη τοποθετείται η εικόνα του Νυμφίου στην οποία ο 

Χριστός φέρει ακάνθινο στεφάνι. 

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ: 

Είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Αγ. Ιωσήφ του παγκάλου, (πολύ καλού) γιου του 

πατριάρχη Ιακώβ. Τα αδέλφια του Ιωσήφ τον φθονούσαν, γι’ αυτό τον έριξαν μέσα 
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σ’ ένα λάκκο και κατόπιν τον πούλησαν σε Αιγυπτίους εμπόρους. Υπέφερε πολλά, 

όμως στο τέλος δοξάστηκε κι έγινε άρχοντας της Αιγύπτου.  

 

Ο Ιωσήφ θεωρείται τύπος του Χριστού για τα παθήματα, την αρετή του, την 

πραότητα και την ανεξικακία του. Και ο Κύριος φθονήθηκε από τους αρχιερείς, τους 

Γραμματείς και τους Φαρισαίους και αφού υπέφερε πολλά για τη σωτηρία μας 

δοξάστηκε με την Ανάστασή Του. Επίσης τη Μ. Δευτέρα τελείται ανάμνηση της 

ξηρανθείσας συκής. Σύμφωνα με την ευαγγελική διήγηση το θαύμα αυτό έγινε την 

επομένη της εισόδου του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Ο Χριστός βλέποντας στο δρόμο 

μια συκιά, πήγε κοντά της, μα δε βρήκε παρά μόνο φύλλα` και της λέει: «Ποτέ πια 

μην ξαναβγάλεις καρπό!» Κι αμέσως ξεράθηκε η συκιά. Εκείνη η άκαρπη συκιά 

συμβόλιζε τη συναγωγή των Ιουδαίων που δεν είχε να παρουσιάσει πνευματικούς 

καρπούς και γι’ αυτό καταδικάστηκε από τον Κύριο. Συμβόλιζε ακόμα και κάθε 

άνθρωπο που δεν έχει πνευματική καρποφορία. Το Ευαγγέλιο του Όρθρου της Μ. 

Δευτέρας αφηγείται όχι μόνο το επεισόδιο της συκής αλλά και τις παραβολές των 

δύο γιων (Ματθ. 21, 28-32) και των κακών γεωργών (Ματθ. 21, 33-46), μέσω των 

οποίων ο Κύριος προείπε την απόρριψη Του ισραηλιτικό λαό. Οι παραβολές αυτές 

ελέχθησαν την ημέρα μετά την Κυριακή των Βαΐων και γι’ αυτό η Εκκλησία όρισε να 

διαβάζονται την Μ. Δευτέρα. 
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ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ: 

Είναι αφιερωμένη στην παραβολή των δέκα παρθένων (Ματθ. 25, 1 – 13). Όμως οι 

ύμνοι της ημέρας αναφέρονται και στην παραβολή των ταλάντων (Ματθ. 25, 14 – 

30) καθώς και στη μέλλουσα κρίση (Ματθ. 25, 31 – 46). Οι τρεις αυτές παραβολές 

αποτελούν μέρος μιας μεγάλης διδασκαλίας που έκανε ο Χριστός κατ’ ιδίαν στους 

μαθητές Του στο Όρος των Ελαίων λίγες μέρες πριν από το Πάθος Του. Σ’ αυτή 

την ομιλία περιλαμβάνονται σπουδαίες και βαρυσήμαντες προβλέψεις για την 

καταστροφή της Ιερουσαλήμ και τη συντέλεια του κόσμου. Ο Κύριος τόνισε ακόμα 

πως πρέπει να ήμαστε πάντα έτοιμοι να Τον υποδεχτούμε γιατί θα έρθει σε 

άγνωστο χρόνο. Έτσι, λοιπόν, συμπεραίνουμε πως το γενικότερο θέμα της Μ. 

Τρίτης είναι η μέλλουσα κρίση. Από την παραβολή των δέκα παρθένων είναι 

εμπνευσμένο το τροπάριο «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός…» και ο 

ακόλουθος ύμνος: 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ: 

Το συναξάρι της Μ. Τετάρτης αναφέρει ως θέμα την άλειψη του Κυρίου με μύρο από 

μια γυναίκα πόρνη, γεγονός που συνέβη λίγο πριν από το πάθος Του. Η υμνογραφική 

παράδοση συγκρίνει την μετάνοια της πόρνης με το φοβερό ολίσθημα του Ιούδα και 

παραλληλίζει τις δύο ψυχικές καταστάσεις. Η πόρνη ελευθερώνεται από την 

αμαρτία και μετανοεί, ενώ ο Ιούδας αιχμαλωτίζεται από τη φιλαργυρία και 

αποχωρίζεται απ’ το Θεό. Ιδιαίτερα συγκινητικό είναι το γνωστό «Τροπάριο της 

Κασσιανής» (γραμμένο από τη μοναχή Κασσιανή) που εκφράζει τη θερμή μετάνοια 

και εξομολόγηση της αμαρτωλής γυναίκας. 

Τη Μ. Τετάρτη η υμνολογία φέρνει στη μνήμη μας και τη σύγκλιση του Συνεδρίου, 

δηλ. του ανώτατου δικαστηρίου των Ιουδαίων, το οποίο και αποφάσισε τη σύλληψη 

και την καταδίκη του Κυρίου. Οι ύμνοι της Μ. Τετάρτης αναφέρονται επίσης στην 

απόφαση του Ιούδα να παραδώσει τον Κύριο και στη συμφωνία του με τους 

αρχιερείς. 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ: 

Τα γεγονότα της Μ. Πέμπτης είναι κατά σειρά τα εξής: 1. Ο Ιερός Νιπτήρας, δηλ. 

το πλύσιμο των ποδιών των Αποστόλων από τον ίδιο τον Κύριο. 2. Ο Μυστικός 

Δείπνος, δηλ. η παράδοση του μυστηρίου της Θ. Ευχαριστίας από το Χριστό. 3. Η 
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«υπερφυής προσευχή», δηλ. η αγωνιώδης προσευχή του Κυρίου στη Γεσθημανή πριν 

τη σύλληψή Του. 4. Η προδοσία του Ιούδα, δηλ. η παράδοση του Κυρίου στους 

Ιουδαίους με φίλημα και η σύλληψή Του. 

Ύμνος: «Δέξου και μένα σήμερα Υιέ του Θεού, συμμέτοχο στο Μυστικό Σου 

Δείπνο, δε θα πώ το φοβερό αυτό Μυστήριο στούς εχθρούς σου, δε θα σου δώσω 

φίλημα  προδοσίας όπως ο Ιούδας, αλλά σαν το ευγνώμονα Ληστή θα σε ομολογήσω 

και θα Σε παρακαλέσω: Θυμήσου και μένα Κύριε, στην αιώνια Βασιλεία Σου». 

(Ερμηνευτική απόδοση). 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 

Είναι αναμφίβολα η ιερότερη ημέρα της Μ. Εβδομάδας κι αυτό γιατί επιτελούμε 

ανάμνηση της Σταύρωσης του Κυρίου. Η ακολουθία των Αγίων και Αχράντων 

Παθών του Κυρίου, όπως ονομάζεται, μας φέρνει στη μνήμη όσα υπέμεινε για χάρη 

μας ο Κύριος: «τους εμπτυσμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τάς ύβρεις, τούς 

γέλωτας, τήν πορφυράν χλαίναν, τόν κάλαμον, τόν σπόγγον, τό όξος, τούς ήλους, 

τήν λόγχην και πρό πάντων τόν σταυρόν και τόν θάνατον», δηλ. «τους εμπτυσμούς, 

τα χτυπήματα στο πρόσωπο και στον αυχένα, τις ύβρεις, το γέλωτα, την κόκκινη 

χλαμύδα, το καλάμι, το σπόγγο, το ξύδι, τα καρφιά, τη λόγχη και κυρίως τη 
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Σταύρωση και το θάνατο». Γίνεται επίσης μνεία του ευγνώμονα ληστή που έλαβε 

συγχώρηση από τον Κύριο και με τη μετάνοιά του «πρώτος παραδείσου πύλας 

ανοίξας εισήλθεν». Η Ακολουθία των Αγίων Παθών άρχιζε από το απόγευμα της 

Μ. Πέμπτης και διαρκούσε όλη τη νύχτα γιατί και η σύλληψη, η δίκη και οι εμπαιγμοί 

του Κυρίου έγιναν κατά τη νύχτα αυτή. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ακολουθίας 

είναι η ανάγνωση 12 Ευαγγελίων. Από αυτά, το πρώτο (το Ευαγγέλιο της Διαθήκης) 

περιλαμβάνει τις υποθήκες του Χριστού προς τους μαθητές και την αρχιερατική 

προσευχή Του. Τα υπόλοιπα Ευαγγέλια εξιστορούν τη σύλληψη, τη δίκη, τα πάθη, το 

σταυρικό θάνατο, την ταφή του Κυρίου καθώς και την ασφάλιση του τάφου με τη 

βοήθεια της κουστωδίας. Μετά την ανάγνωση του πέμπτου Ευαγγελίου γίνεται η 

λιτάνευση του Εσταυρωμένου, η τοποθέτηση Του στο μέσο του Ναού καθώς ο 

χορός ψάλλει αργά και κατανυκτικά το εξής τροπάριο: 

Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ  ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας. (ἐκ γ’). Στέφανον ἐξ 

ἀκανθῶν περιτί θεται, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς. Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται, ὁ 

περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις. Ῥάπισμα κατεδέξατο, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ 

ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ. Ἥλοις προσηλώθη, ὁ Νυμφί ος τῆς Ἐκκλησί ας. Λόγχῃ 

ἐκεντήθη, ὁ Υἱ ὸς τῆς Παρθένου. Προσκυνοῦμέν σου τὰ Πάθη Χριστέ. (ἐκ γ’). 

Δεῖ ξον ἡμῖ ν, καὶ  τὴν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν. 

«Σήμερα κρεμιέται πάνω στο ξύλο του Σταυρού Εκείνος που κρέμασε τη γη πάνω 

στα ύδατα. Στεφάνι από αγκάθια περιβάλλεται στο κεφάλι ο Βασιλιάς των Αγγέλων. 

Ψεύτικο βασιλικό ρούχο φοράει Αυτός που ντύνει τον ουρανό με νέφη. Καταδέχτηκε 

να ραπιστεί Αυτός που στον Ιορδάνη ποταμό ελευθέρωσε τον Αδάμ. Με καρφιά 

καρφώθηκε ο Νυμφίος της Εκκλησίας. Με λόγχη τρυπήθηκε ο Γιος της Παρθένου. 

Προσκυνούμε τα πάθη Σου Χριστέ. Δείξε μας και την ένδοξή Σου Ανάσταση». 

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: 

Την ημέρα αυτή εορτάζουμε «την θεόσωμον ταφήν και την εις άδου κάθοδον» του 

Κυρίου. Η ταφή βέβαια έγινε τα απόγευμα της Μ. Παρασκευής. Όμως η Εκκλησία 

έκρινε ορθό να αφιερώσει ιδιαίτερη μέρα προς τιμήν και μελέτη του μυστηριώδους 

αυτού γεγονότος. Ο Χριστός αναπαύεται μέσα στον τάφο, όπως «αναπαύθηκε» όταν 

πρωτοδημιούργησε τον κόσμο την έβδομη μέρα. Όμως αναπαύεται ως θεάνθρωπος. 

Το πανάχραντο σώμα Του θάπτεται στον τάφο, αλλά πνευματικά ο ίδιος μεταβαίνει 

στον Άδη και συνεχίζει το σωτηριώδες έργο του. Καλεί κοντά Του όλους τους 

δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι τους έσχατους 

ανθρώπους του Θεού, ώστε να μην λείψει κανείς από το παγκόσμιο προσκλητήριο 
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της σωτηρίας, που είναι τελικά μια αναδημιουργία του κόσμου και ολοκλήρωσης της 

ανθρωπότητας. Η κάθοδος αυτή ήταν το τελειωτικό χτύπημα κατά του θανάτου. Γι’ 

αυτό ψέλνουμε χαρακτηριστικά: “Ότε κατήλθες πρός τον θάνατον, η ζωή η 

αθάνατος, τότε τόν άδην ενέκρωσας τη αστραπή της θεότητος”. 

Στη βυζαντινή εικονογραφία ο Κύριος παρουσιάζεται κατερχόμενος στον Άδη με 

δόξα κρατώντας τον τίμιο Σταυρό Του. Συντρίβει τις πύλες του Άδη και ανασύρει 

από ‘κει τον Αδάμ, την Εύα, τον Άβελ, τους Πατριάρχες, τους προφήτες και όλους 

τους δικαίους της Π. Δ. 

Στον όρθρο του Μ. Σαββάτου ψάλλονται τα Εγκώμια, δηλ. σύντομα τροπάρια που 

εξιστορούν τα πάθη του Κυρίου, εξυμνούν την ταφή του και διασαλπίζουν τη νίκη 

Του κατά του θανάτου. Προς το τέλος του Όρθρου γίνεται και περιφορά του 

Επιταφίου γύρω από τους δρόμους της ενορίας. 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: 

Το Πάσχα ήταν αρχαιότατη ιουδαϊκή γιορτή που τελούνταν τη νύχτα της 14ης προς 

τη 15η του μηνός Νισάν. Οι Ιουδαίοι γιόρταζαν την απελευθέρωσή τους από την 

δουλεία των Αιγυπτίων κατόπιν της σφαγής των πρωτότοκων των Αιγυπτίων, απ’ 

την οποία διέφυγαν τα δικά τους πρωτότοκα χάρη στο αίμα του αμνού με το οποίο 

άλειψαν τις πόρτες των σπιτιών τους. Η λέξη πάσχα (=διάβαση) υπενθυμίζει τη 

θαυμαστή διάβαση της Ερυθράς θάλασσας από τους Ισραηλίτες και γενικότερα τη 

διάβασή τους από τη δουλεία στην ελευθερία. Όμως τα γεγονότα εκείνα ήταν 

συμβολικά και προφητικά. Το ιουδαϊκό Πάσχα ήταν τύπος του χριστιανικού. Ο 
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πασχάλιος αμνός των Ιουδαίων ήταν σύμβολο και τύπος του αληθινού πασχάλιου 

αμνού, του Χριστού, που θυσιάστηκε για μας και με το αίμα του εξαγόρασε την 

ελευθερία μας από την δουλεία της αμαρτίας. Κατά δε θεία οικονομία η θυσία του 

Κυρίου συνέπεσε με το ιουδαϊκό πάσχα, που εκείνο το έτος έτυχε να είναι Σάββατο. 

Ο Κύριος σταυρώθηκε και πέθανε την Παρασκευή, το βράδυ όπου οι Ιουδαίοι 

έτρωγαν τον πασχάλιο αμνό και αναστήθηκε μετά το Σάββατο, δηλ. την πρώτη μέρα 

της εβδομάδας η οποία γι’ αυτό το λόγο ονομάστηκε Κυριακή. Η πασχαλινή 

ακολουθία είναι ιδιαιτέρως λαμπρή. Ξεκινά στις 12, μεσάνυχτα του Μ. Σαββάτου με 

τον Όρθρο και συνεχίζει με την θ. Λειτουργία. Στην τελετή της Ανάστασης 

ψέλνουμε χαρούμενα όλοι μαζί, πολλές φορές το «Χριστός ανέστη». 

Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα τελείται ο Εσπερινός της Αγάπης. Κατά τη 

διάρκειά του διαβάζεται η ευαγγελική περικοπή που εξιστορεί την εμφάνιση του 

Κυρίου στους δώδεκα μαθητές την ημέρα της Ανάστασής Του. Το Ευαγγέλιο αυτό 

διαβάζεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες για να κηρυχθεί σ’ όλα τα έθνη 

ότι «Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο». 
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ΠΕΡΑΣΑΝ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ… 

«Λίγα λόγια για τον διαδικτυακό Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ενορίας Αγίας 

Τριάδος Bύρωνος,της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού. 

Καλώς ήλθατε στο διαδικτυακό Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ενορίας Αγίας Τριάδος 

Βύρωνος-Αττικής, της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού. 

Με τη χάρη του Θεού, τις Πατρικές Ευλογίες και την Αγάπη του Σεβασμιωτάτου 

Ποιμενάρχου μας, Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ.κ. Δανιήλ, στις 18 Απριλίου 

2013 ο διαδικτυακός Ραδιοφωνικός Σταθμός της Ενορίας μας έγινε 

πραγματικότητα. 

Στόχος του Ραδιοφωνικού αυτού Σταθμού είναι να μεταδώσει στα πέρατα της 

Οικουμένης το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τα δόγματα της πίστεώς μας, τους 

λόγους των Αγίων Πατέρων μας, την Ιερά Παράδοσή μας, τις Ιερές Ακολουθίες 

μας αλλά και να ασχοληθεί με θέματα που απασχολούν τους νέους μας. 

Ελπίζουμε, αφ’ ενός πολύ σύντομα να καταφέρουμε να εκπέμψουμε ένα 24ωρο 

πρόγραμμα πλούσιο σε πνευματική τροφή και αφ’ ετέρου ο Ραδιοφωνικός αυτός 

Σταθμός να γίνει μια όμορφη και απαραίτητη πνευματική παρέα για όλους εσάς. 

Υπεύθυνος για αυτό το εγχείρημα είναι ο π. Στέφανος Κωστόπουλος εφημέριος 

του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Βύρωνος και έμπρακτος συμπαραστάτης ο 

Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Καλλίνικος Νικολάου Ιεροκήρυκας και 

υπεύθυνος για το Internet της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. 

Τέλος θα θέλαμε από καρδιάς να ευχαριστήσουμε τον Πανοσιολογιώτατο 

Αρχιμανδρίτη π. Αναστάσιο Τασόπουλο, Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεώς 

μας, καθώς επίσης όλους τους Πατέρες και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της 

Ενορίας μας για την στήριξη και την αγάπη που έδειξαν στη προσπάθεια μας αυτή. 
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Εύχομαι η Αγία Τριάδα να σκεπάσει, να στηρίξει και να στερεώσει το εγχείρημά μας 

προς δόξα Θεού και μόνο! 

Αδελφοί μου καλή ακρόαση!» 

Κάπως έτσι ξεκινήσαμε το ταξίδι μας αυτό μέσω του διαδικτυακού Ραδιοφωνικού 

Σταθμού της Ενορίας μας πριν από τρία χρόνια, στις 18 Απριλίου 2013. 

Οι δυσκολίες αυτού του ταξιδιού ήταν πολλές και υπαρκτές. Ο στόχος μας όμως, 

για ένα Ορθόδοξο ραδιόφωνο όπου η φωνή του ευαγγελίου θα φτάνει στα πέρατα 

της οικουμένης, ήταν και παραμένει τόσο δυνατός που και αυτές οι δυσκολίες με τη 

χάρη του Τριαδικού Θεού μπόρεσαν να αντιμετωπιστούν. 

Θα θέλαμε από καρδιάς να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, 

Μητροπολίτη Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ.κ. Δανιήλ που με πνευματική 

καθοδήγηση και πατρική αγάπη αγκάλιασε και στήριξε την προσπάθειά μας αυτή. 

Ευχόμαστε Σεβασμιώτατε ο Πανάγαθος Θεός να Σας ενδυναμώνει στην 

Αρχιερατική Σας διακονία! 

Αυτή η πορεία συνεχίζεται αδελφοί μου!  

Συνεχίζεται με πυξίδα και αρχηγό τον Κύριο μας Ιησού Χριστό! Συνεχίζεται 

εκπέμποντας, εκτός από το λόγο του Ευαγγελίου και λόγο Πνευματικό, λόγο 

Ελπίδος, Αγάπης και Παρηγοριάς! Λόγο Ορθόδοξο και Ελληνικό!  

Καλή Ακρόαση! 

π. Στέφανος Κωστόπουλος 

Υπεύθυνος διαδικτυακού Ραδιοφωνικού Σταθμού 
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Καθεδρικός Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος Βύρωνος 

ΕΝΑΣ ΝΑΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΛΛΑΖΕΙ... 
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Η ΠΑΝΑΓΙΑ ''ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ'' ΣΤΟΝ 

ΑΚΑΘΙΣΤΟ ΥΜΝΟ ''ΉΡΘΕ'' ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΜΑΣ 

Σε κλίμα μεγάλης κατάνυξης και συγκίνησης τελέστηκε την Παρασκευή 15 

Απριλίου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Βύρωνος η Ακολουθία του 

Ακαθίστου Ύμνου υπό του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Καλλίνικου 

Νικολάου, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος και 

Υμηττού. 

Στο κήρυγμά του ο Άγιος Ιεροκήρυκας είπε: ''Με την πίστη μας, με την αρετή 

μας, με την αγάπη μας, την ευγνωμοσύνη μας και με τις ευχαριστίες μας προς την 

Κυρία Θεοτόκο στεκόμαστε και πάλι έμπροσθεν της, έχοντας γονατίσει με το σώμα 

αλλά και με την ψυχή μας και έχοντας εις τους οφθαλμούς μας δάκρυα, δάκρυα 

ευγνωμοσύνης, δάκρυα χαράς για το πανσεβάσμιο πρόσωπό της''. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Άγιος Ιεροκήρυκας τέλεσε την Ακολουθία του 

Ακαθίστου Ύμνου μπροστά σε ένα σπάνιο Ιερό Εικόνισμα της Παναγίας της 

''προσφυγοπούλας'' το οποίο ήρθε στον Ιερό Ναό μαζί και με άλλα Ιερά κειμήλια 

από την Μικρά Ασία και τον ξεριζωμό τον Ελλήνων το 1922 και το οποίο ύστερα 

από απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου αλλά και του Προϊσταμένου αυτού 

Πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Κωστοπούλου είναι η πρώτη φορά που ετέθη σε 

προσκύνημα από το 1925 όπου και θεμελιώθηκε ο Καθεδρικός Ιερός Ναός Αγίας 

Τριάδος στο Βύρωνα. 
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Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία: διαρκής Πεντηκοστή 

 

π. Ἀθαν. Γιέβτιτς 

Ποιὸς εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός; Ποιὸς εἶναι σὲ Αὐτὸν ὁ Θεὸς καὶ 

ποιὸς ὁ ἄνθρωπος; Πῶς γνωρίζεται ὁ Θεὸς στὸν Θεάνθρωπο καὶ πῶς ὁ 

ἄνθρωπος; Τί ἐδώρησε σέ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους ὁ Θεὸς ἐν τῷ Θεανθρώπῳ; Ὅλα 

αὐτὰ τὰ φανερώνει σέ μᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ «Πνεῦμα τῆς ἀληθείας». Μᾶς 

ἀποκαλύπτει δηλαδὴ ὅλη τὴν ἀλήθεια γιὰ Αὐτόν, γιὰ τὸν Θεὸ ἐν Αὐτῷ καὶ γιὰ τὸν 

ἄνθρωπο καὶ γιὰ τὸ τί χάρισε σ’ ἐμᾶς μ’ ὅλα αὐτά. Αὐτὸ ἐπίσης ἀπείρως ξεπερνᾷ 

κάθε τί ποὺ οἱ ἀνθρώπινοι ὀφθαλμοὶ εἶδαν καὶ τοῖς ὠσίν αὐτῶν ἠκούσθη καὶ ἡ 

καρδία αὐτῶν κάποτε αἰσθάνθηκε. 

Μὲ τὴν ἔνσαρκη ζωή του στὴ γῆ ὁ Θεάνθρωπος ἐγκαθίδρυσε τὸ Θεανθρώπινό 

του Σῶμα, τὴν Ἐκκλησία, καὶ μὲ αὐτὴν προετοιμάζει τὸν γήινο κόσμο γιὰ τὴν 

ἔλευση καὶ τὴ ζωὴ καὶ τὴ δραστηριότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸ Σῶμα τῆς 

Ἐκκλησίας, ὡς ψυχῆς Αὐτοῦ τοῦ Σώματος. 

Τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς τὸ Ἅγιο Πνεῦμα κατῆλθε ἐξ οὐρανοῦ στὸ 

Θεανθρώπινο σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ γιὰ πάντα παρέμεινε σὲ Αὐτὸ σὰν Πᾶν-

Ζωοποιὸς ψυχὴ Αὐτοῦ. Αὐτὸ τὸ ὁρατὸ θεανθρώπινο σῶμα τῆς Ἐκκλησίας 

συγκροτοῦν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι μὲ τὴν πίστη των στὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστὸ 

ὡς Σωτῆρα τοῦ κόσμου καὶ ὡς τέλειου Θεοῦ καὶ ὡς τέλειου ἀνθρώπου. Καὶ ἡ 

κάθοδος καὶ ἡ σύνολη δρατηριότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸ Θεανθρώπινο σῶμα 

τῆς Ἐκκλησίας ἔρχεται ἀπὸ τὸν Θεάνθρωπο καὶ ἐξαιτίας τοῦ Θεανθρώπου. 

http://www.imaik.gr/wp-content/uploads/img532.jpg
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 Κάθε τί στὴν Θεανθρώπινη Οἰκονομία τῆς σωτηρίας προῆλθε ἀπὸ τὸ 

Θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τέλος, ἀκόμη ὅλα 

συνοψίζονται καὶ ὑπάρχουν στὴν κατηγορία τῆς θεανθρωπότητας ἀκόμη καὶ ἡ 

δραστηριότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κάθε ἐνεργητικότητα Αὐτοῦ στὸν κόσμο εἶναι 

ἀχώριστη ἀπὸ τὸ θεανθρώπινο ἀνδραγάθημα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴ 

σωτηρία τοῦ κόσμου. Ἡ Πεντηκοστὴ μὲ ὅλες τὶς αἰώνιες δωρεὲς τῆς Τριαδικῆς 

Θεότητος καὶ Αὐτοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος προσδιόριζε τὴν Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων 

Ἀποστόλων δηλαδὴ τῆς Ἁγίας Ἀποστολικῆς πίστης, τῆς Ἁγίας Ἀποστολικῆς 

παράδοσης, τῆς Ἁγίας Ἀποστολικῆς ἱεραρχίας, ἀκόμη καὶ κάθε τί Ἀποστολικοῦ ποὺ 

εἶναι θεανθρώπινο. 

Ἡ Ἁγία πνευματικὴ ἡμέρα ἡ ὁποία ἄρχισε μὲ τὴν Ἁγία Πεντηκοστὴ ἀδιάκοπα 

συνεχίζεται στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ ἀνείπωτη πληρότητα ὅλων τῶν θεϊκῶν 

δωρεῶν καὶ ζωοποιῶν δυνάμεων. Κάθε τί στὴν Ἐκκλησία ὑπάρχει ἐν Ἁγίῳ 

Πνεύματι καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ πολὺ μικρὸ καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὑπερμέγεθες. Ὅταν ὁ 

ἱερεύς θυμιάζοντας στὴν Ἐκκλησία παρακαλεῖ τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ 

καταπέμψει τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλὰ καὶ ὅταν τὸ ἀνέκφραστο θαῦμα 

τοῦ Θεοῦ ἡ Ἁγία Πεντηκοστὴ πρὶν ἀπὸ τὴν χειροτονία τοῦ ἐπισκόπου 

ἐπαναλαμβάνεται καὶ δίδει ὅλο τὸ πλήρωμα τῆς χάριτος καὶ μὲ αὐτὸ πασιφανῶς 

μαρτυρεῖ ὅτι ὅλη ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας συγκροτεῖται ἐν τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι. 

Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι μὲ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο 

στὴν Ἐκκλησία καὶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι μὲ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο στὸν Κύριο Ἰησοῦ 

Χριστό. Ὁ Κύριος εἶναι ἡ κεφαλὴ καὶ τὸ σῶμα της καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον εἶναι ἡ 

ψυχὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἤδη τῆς θεανθρώπινης οἰκονομίας τῆς 

σωτηρίας τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο συνδέθηκε μὲ τὸ θεμέλιο τῆς Ἐκκλησίας δηλαδὴ μὲ τὸ 

θεμέλιο τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ « τοῦ Λόγου κτίσας τὴν σάρκωσιν». 

Στὴν πραγματικότητα κάθε ἅγιο μυστήριο καὶ ὅλες οἱ θεῖες ἀρετὲς εἶναι μία 

Ἁγιοπνευματικότης. Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο διὰ μέσου αὐτῶν ἔρχεται σὲ ἐμᾶς καὶ 

ἐντὸς ἡμῶν. Αὐτὸ κατέρχεται οὐσιωδῶς ποὺ σημαίνει ἀληθινὰ καὶ οὐσιαστικὰ μὲ 

ὅλες τὶς θεϊκές του σημαντικὲς ἐνέργειες. Αὐτὸ – ὁ πλοῦτος τῆς θεότητος. Αὐτὸ – 

τὸ πλήρωμα τῆς χάριτος. Αὐτὸ – ἡ χάρις καὶ ἡ ζωὴ κάθε ὑπάρξεως. Εἶναι αἰώνιο 

καὶ Διαθηκικὸ Εὐαγγέλιο. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα 

κατοικεῖ σέ μᾶς καὶ ἐμεῖς σ’ Αὐτόν. Αὐτὸ καὶ μόνο μαρτυρεῖ τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος σέ μᾶς. Ἐμεῖς μὲ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο ζοῦμε ἐν Χριστῷ καὶ Αὐτὸς σέ 
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μᾶς. Μάλιστα αὐτὸ τὸ γνωρίζουμε « ἐκ τοῦ Πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν»( Α΄ 

Ἰω.3,24). 

Μὲ μία λέξη ὅλη ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας σὲ ὅλες τὶς δικὲς τις ἀναρίθμητες 

θεανθρώπινες πραγματικότητες ὁδηγεῖται καὶ χειραγωγεῖται ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τὸ 

Ἅγιο τὸ ὁποῖο πάντοτε εἶναι τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ (Γαλ.4,6). Γι’ 

αὐτὸ ἔχει γραφτεῖ στὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιο «εἰ δὲ τὶς Πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος 

οὐκ ἔστιν Αὐτοῦ» (Ρωμ. 8,9). 

Ὁ χερουβικὰ μυηθείς στὸ θεανθρώπινο μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας σὰν τὸ πιὸ 

ἀγαπητὸ πᾶν-μυστήριο τοῦ Θεοῦ ὁ Μέγας Βασίλειος διακηρύσσει τὸ παναληθὲς καὶ 

χαρμόσυνο μήνυμα «Τὸ πνεῦμα τὸ Ἅγιο ἀρχιτεκτονεῖ Ἐκκλησία Θεοῦ». 

  

Ἀπό τό βιβλίο: Βίος τοῦ π.Ἰουστίνου Πόποβιτς  

‘Εκδ. Ν. Παναγόπουλου 
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ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ 

Φωτογραφίες από την παραμονή των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Ραφαήλ, 

Νικολάου και Ερήνης από την ομώνυμη Ιερά Μονή στη Μυτιλήνη  

(18 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2016) 
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Τα Βίντεο από όλες τις ομιλίες των εκλεκτών Ομιλητών μπορείτε να τα βρείτε στην 

Διαδικτυακή μας Τηλεόραση 

https://www.youtube.com/user/triada419/videos 
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(Φωτογραφία από την Αγία Τράπεζα του Ιερού Ναού μας) 

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΔΕΡΦΟΙ ΜΟΥ! 

 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ! 

π. Στέφανος Κωστόπουλος 



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
 

Απριλιος – Μαϊος - Ιουνιος  2015 - Τεύχος 6  Σελίδα 43 

 

 

 

ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ 

 

Ευχαριστούμε θερμα τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δανιήλ, 

που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε και στήριξε την έκδοση του 

Ψηφιακού Περιοδικού της Ενορίας μας.   


