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Σελ. 2   --   ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ      

 

«Δόρ μοι τοῦτον τόν ξένον…» 
Ο Ισζήθ από ηελ Αξηκαζαία είλαη απηόο, ν νπνίνο κε ηνλ Νηθόδεκν βξέζεθαλ, 

κόλν νη δπν ηνπο, λα θεδέςνπλ ηνλ Ιεζνύλ. Ο πξώηνο βξήθε ην θνπξάγην, θαίηνη 

κέινο ηνπ Δβξατθνύ ζπλεδξίνπ (όπσο θαη ν Νηθόδεκνο), λα δεηήζεη από ηελ πνιηηηθή 

εμνπζία ην Νεθξό ώκα ηνπ Θείνπ Ναδσξαίνπ, δηα λα ην εληαθηάζεη ζηνλ πξνζσπηθό 

ηνπ ιαμεπκέλν ηάθν. 

Ο πκλνγξάθνο, κε ην ζξελώδεο ύθνο ηνπ, αλαθεξόκελνο ζηα ηζηνξηθά απηά 

γεγνλόηα, ςάιιεη θαηά ηελ πεξηθνξά ηνπ Ιεξνύ Δπηηαθίνπ, ην βξάδπ ηεο Μεγάιεο 

Παξαζθεπήο, απερώληαο ηα βαζύηαηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ Ισζήθ, ηελ ώξα, πνπ ν ίδηνο 

δεηνύζε απεγλσζκέλα ην Πηώκα από ηνλ Πηιάην ιέγνληαο: «Γόο κνη ηνῦηνλ ηόλ 

μέλνλ». 

Αζθαιώο ηα ζαπκαζηά θαη θνβεξά θπζηθά θαηλόκελα, πνπ ζπλέβεζαλ θαηά 

ηελ ώξα ηεο ηαύξσζεο, πνπ έηξεκε ε γε, ζρίζηεθε ην θαηαπέηαζκα ηνπ λανύ, 

άλνημαλ κλήκαηα λεθξώλ, ην δε ζθνηάδη ζ’ όιν ηνλ θόζκν θξάηεζε ηξεηο νιόθιεξεο 

ώξεο, κέξα κεζεκέξη (κεηαμύ 12 θαη 3 κκ), ζπλεθιόληζαλ βαζύηαηα ηνπο πάληεο, 

όπσο ηνλ εθαηόληαξρν, αιιά θαη ηνλ Ισζήθ, ν νπνίνο έθακε ηελ ύζηαηε απηή θίλεζε, 

βεβαίσο κε θόβν, αιιά θαη κε ηόικε. Αμίδεη λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο, ζ’ απηόλ 

ηνλ ιόγνλ ηνπ: «Γόο κνη ηνῦηνλ ηόλ μέλνλ». 

Όλησο ην «ξένορ» αξκόδεη θαηά πάληα ζηνλ Ναδαξηλό Ιεζνύλ. Γηόηη όρη 

κόλν δελ είρε απνιύησο θαλέλα δηθό Σνπ θνληά Σνπ ηε ζηηγκή εθείλε, αιιά θαη γηα 

πιείζηα άιια «μέλνο» ππήξμε, εθ ησλ νπνίσλ ελδεηθηηθά ζα ππελζπκίζνπκε κεξηθά. 

Ξένορ δελ παξακέλεη, ζηελ αλζξώπηλε ινγηθή, ν ηξόπνο ηεο έλσζεο Θείαο θαη 

αλζξώπηλεο θύζεο ζηε δηθή Σνπ ππόζηαζε; Ξένορ, κε απόιπηε ζεκαζία, δελ 

γελλήζεθε, σο βξέθνο, ην βξάδπ εθείλν, κέζα ζην θαηαρείκσλν, ζην ζπήιαην ηεο 

Βεζιεέκ; Ξένο δελ παξακέλεη ην γεγνλόο ζηε ζθέςε καο, όηη όλησο Νενγέλλεηνο, 

απηνεμνξίδεηαη ζηελ Αίγππην; Ξένα θαη αδηαλόεηα δελ παξακέλνπλ: ν πξσηάθνπζηνο 

ζηελ ηζηνξία ιόγνο Σνπ, θαη ηα πξσηόγλσξα ζαύκαηα ζην αλζξώπηλν ζώκα; Γειαδή 

απόιπηε εμνπζία Σνπ ζηε θύζε, ε πξσηνθαλήο λίθε θαηά ηνπ ζαλάηνπ, θαζώο θαη ε 

ζρνιαζηηθή ζπλέπεηα ηνπ βίνπ Σνπ ζηε δηθή Σνπ δηδαζθαιία, ζπγρσξώληαο αθόκα θαη 

ηνπο ζηαπξσηέο Σνπ κε ην: «ἄθεο αὐηνῖο Κύξηε νὐ γάξ νἴδαζη ηί πνηνῦζηλ»; Πνηνο 

κπνξεί ινγηθά λα εξκελεύζεη, πώο κέζα ζε ηξία κόλν ρξόληα κε ηνπο πιένλ άζεκνπο 

ζπλερηζηέο (δώδεθα ςαξάδεο), άθεζε ηόζν θαη ηέηνην έξγν πίζσ Σνπ, ην νπνίν δελ 

αθήλεη αδηάθνξν θάζε άλζξσπν όπνηαζδήπνηε επνρήο; Πώο ππνρώξεζαλ κπξνζηά 

Σνπ, θαη κάιηζηα αλαίκαθηα, ρσξίο θακηά νηθνλνκηθή ππνζηήξημε, απηνθξαηνξίεο, όπσο 

ηα ζύγρξνλα πιηζηηθά θαζεζηώηα, νζσκαληθέο νξδέο, ξσκατθέο θαη ηόζεο άιιεο 

δπλακηθέο παξνπζίεο, πνπ ελαληηώζεθαλ ζην Υξηζηηαληζκό; Γελ απνηειεί ξένο θαη 

παξάδνμν λα ζπιιεθζεί θαη λα ζηαπξσζεί, ηαπηηζκέλνο κε ιεζηέο, ώο θαηάδηθνο, ν 

επεξγέηεο, ν αλακάξηεηνο, ν αθηήκνλαο θαη κάιηζηα αδηακαξηύξεηα; Καη όληαο 

λεθξόο, εγθαηαιειεηκκέλνο, «μέλνο» εληαθηάδεηαη κε παξνπζία κόλν δπν αλζξώπσλ, 

όκσο κέρξη ζήκεξα έρνπλ δώζεη δηζεθαηνκκύξηα πηζηώλ ην παξόλ ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο θεδείαο Σνπ ηε Μεγάιε Παξαζθεπή; 

Πέξαλ δε ησλ πξνιερζέλησλ, ν Ισζήθ κε ην «Γόο κνη ηνῦηνλ ηόλ μέλνλ» 

ππνδειώλεη, πόζν θη εκείο πξνζσπηθά είκαζηε, ξένοι, πξνο ηνλ ηόηε αδύλακν Μεγάιν 

Νεθξό έθηνηε παληνδύλακν αηώλην Λπηξσηή καο Ιεζνύ. 
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Αιήζεηα πόζν καο απνμελώλεη από θάζε κνξθή εζηθήο ηνπ Ιεζνύ ν 

αληηθαηηθόο εαπηόο καο κε ηελ αλεδαθηθή πίζηε καο, ηνλ εγσηζκό καο, ην ηπρόλ 

κίζνο, ηε θηιαξγπξία καο, ηελ απιεζηία καο, ηελ ππνθξηζία καο, ηε θηιεδνλία καο θαη 

γεληθά ηελ ππνηέιεηά καο ζε θάζε ςπρνπαζνινγηθή καο εμάξηεζε, ζηνλ αηρκάισην θαη 

επηξξεπή εαπηό καο πξνο ην πνηθηιόκνξθν ζαηαληθό θαθό; 

Γηα κηα αθόκα θνξά πνξεπόκαζηε, αγαπεηνί κνπ, ζηνλ ενξηαζκό θαη ηνπ 

θεηηλνύ Πάζρα. Ννκίδσ, «νμπγόλν» ιπηξσηηθήο ειπίδαο παξακέλεη ε μετάνοιά μαρ 

θαη ε Μακποθςμία Τος, πνπ θαίλεηαη μεθάζαξα ζην ζηίρν ηνπ πκλνγξάθνπ: 

«πινύζηνο ὑπάξρεη ὁ δνηήξ θαί ἐιεήκσλ. Μηθξόλ ἐξγαζάκελνη, θνκηζώκεζα, ηό ηῆο 

ςπρῆο ἔιενο» (ηξνπάξην απνζηίρσλ εζπεξηλνύ Γ΄ Κπξηαθήο Νεζηεηώλ).  

Αγαπεηνί καο, θαινπξναίξεηα, πξνβιεκαηίζακε ηε ζθέςε ηε δηθή καο θαη ηε 

δηθή ζαο, ελ όςεη ενξηαζκνύ ηεο Αλάζηαζεο ηνπ Κπξίνπ, επρόκελνη νιόςπρα θαιή θαη 

πξαγκαηηθή πξνζσπηθή Αλάζηαζε._ 

 
 

                    

Τί ππέπει νά γνωπίδοςμε γιά τήν Μ. Ἑβπομάδα. 

1. Σήλ Μ. Πέκπηε θαί ηό Μέγα άββαην ηό πξσῒ 6.30-7.30 (αὐζηεξόλ ὡξάξην) ζά 
ὑπάξρεη δπλαηόηεηα Θείαο Κνηλσλίαο ἐξγαδνκέλσλ. 

2. ηή Θ. Κνηλσλία θαζῶο θαί ηήλ ὥξα γηά ηό κύξσκα ζηό Ἱεξόλ Δὐρέιαην ζά 
πξνζεξρόκαζηε κε ἀπόιπηε ζηγή ηάμε εὐιάβεηα θαί ὑπνκνλή ἀπό δεμηά θαί 
ἀξηζηεξά. 

3. Σήλ Μεγάιε Παξαζθεπή γύξσ ζηίο 12.15 ηό κεζεκέξη κεηά ηό ηέινο ηῆο 
ἀπνθαζειώζεσο ζά ηειεζζεῖ ἔκπξνζζελ ηνῦ Ἱεξνῦ Ἐπηηαθίνπ ηξηζάγην ὑπέξ 
ἀλαπαύζεσο ηῶλ θεθνηκεκέλσλ ἀδειθσλ καο. 

4. Ὅζα θνξίηζηα ζέινπλ λά γίλνπλ κπξνθόξεο ζηόλ Ἱεξό Ἐπηηάθην λά βξίζθνληαη 
ζηόλ Ἱεξό Ναό ηήλ Μ. Παξαζθεπή ζηίο 11 π.κ. εὐπξεπῶο ληπκέλα (κπιέ θνύζηα 
ἀζπξν πνπθάκηζν). 

5. Ἡ πεξηθνξά ηνῦ ἱεξνύ ἐπηηαθίνπ ζά γίλεη ἀπό ηνύο ἑμεῖο δξόκνπο: ΠΑΣΡΙΑΡΥΟΤ 
ΒΟΤΛΓΑΡΟΚΣΟΝΟΤ, ΠΛΑΣΩΝΟ, ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΠΙΝΓΟΤ, ΠΛΑΣΗΡΑ, 
ΠΑΣΡΙΑΡΥΟΤ, ΙΔΡΟ ΝΑΟ.  

6. Ἀπό ηνύο δξόκνπο πνύ ζά πεξηέιζεη ἡ πνκπή ηνῦ Ἱεξνῦ Ἐπηηαθίνπ παξαθαινῦκε 
πνιύ λά κήλ ἔρεηε παξθάξεη αὐηνθίλεηα θαί λά ἔρεηε θσηαγσγίζεη ηά ζπίηηα ζαο. 

7. Ὅζεο θπξίεο θαί θύξηνη ἐπηζπκεῖηε παξακείλεηε ζηόλ λαό κεηά ηό ηέινο ηῆο 
ἀθνινπζίαο ηνῦ ἐπηηαθίνπ ζξήλνπ ὥζηε ὅινη καδί λά πξνεηνηκάζνπκε ἀλαζηάζηκα 
ηόλ λαό παίξλνληαο εὐινγία γηά ηήλ νἰθνγέλεηα καο. 

8. Παξαθαινῦκε ἐπεηδή ηίο ἅγηεο ἡκέξεο αὐηέο ἡ πξνζέιεπζε ηῶλ πηζηῶλ ζηίο ἱεξέο 
ἀθνινπζίεο εἶλαη πνιύ κεγάιε θαί δέλ ὑπάξρεη δπλαηόηεηα θαζίζκαηνο γηά ὅινπο λά 
παξαρσξνῦκε ηήλ ζέζε καο θαί ζηόλ ἀδειθό καο.  

9. Πξνζηαηεύεηε ηήλ ἁγηνγξάθεζε ηνῦ Ἱεξνύ Νανύ ἀπό ηήλ θάπλα ηῆο παξαθίλεο 
θξαηόληαο κόλν ἁγλά θεξηά θαί αὐηά λά ἀλάβνπλ ὅζν ηό δπλαηόλ ιηγόηεξν γίλεηαη. 

10. Παξακείλεηε ζηελ Ἀλαζηάζηκε Θεία Λεηηνπξγία κέρξη ηό ηέινο παίξλνληαο εὐινγία 
γηά ηήλ νἰθνγέλεηα ζαο. 

11. Οἱ ἡιηθησκέλνη θαί κεηέξεο κέ παηδηά κπνξνῦλ λά πξνζέξρνληαη ζηό κπζηήξην ηῆο 
Θ. Δὐραξηζηίαο γηά λά κήλ ηαιαηπσξεζνῦλ ηήλ Μ. Γεπηέξα Μ. Σξίηε θαί Μ. Σεηάξ 

 

Παηξηθά  

Οη Ιεξείο ηνπ Νανύ καο 

Φηιηθά   Οη επίηξνπνη θαη νη 
ζπλεξγάηεο ηνπ Ιεξνύ Νανύ 

Η ζπληξνθηά ησλ Νέσλ ηεο 

Δλνξίαο καο. 
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Πρόγραμμα Ἱερῶμ Ἀκολουθιῶμ Λεγάλης Ἑβδομάδος καί Πάσχα 2010 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΚΑΕΑΡΟΥ Ὄοθοξπ Η. Κειςξσογία 7.00-9.30 π.μ 
Ἑρπεοιμόπ 6.00 μ.μ. 
ΙΥΡΘΑΙΖ ΒΑΪΩΜ  
Α) Ὄοθοξπ Η. Κειςξσογία Θ. Χοσρξρςόμξσ 7.00-10.30 π.μ. 
Β) Ἀκξλξσθία ςξῦ Μσμτίξσ  7.00 μ.μ. 
ΛΔΓΑΚΖ ΔΔΥΤΔΡΑ  
Α) Ὧοαι- Η.Κειςξσογία Ποξηγιαρμέμωμ 7.30 π.μ. 
Β) Ἀκξλξσθία ςξῦ Μσμτίξσ 7.00 μ.μ. 
ΛΔΓΑΚΖ ΤΡΘΤΖ  
Α)  Ὧοαι-Η. Κειςξσογία Ποξηγιαρμέμωμ 7.30 π.μ. 
Β)  Ἀκξλξσθία ςξῦ Μσμτίξσ 7.00 μ.μ. 
ΛΔΓΑΚΖ ΤΔΤΑΡΤΖ  
Α) Ὧοαι-Η. Κειςξσογία Ποξηγιαρμέμωμ 7.30 π.μ. 
Β) Ἱεοξμ Δὐυέλαιξμ 5.00μ.μ. 
Γ) Ἀκξλξσθία ςξῦ Ἱεοξῦ Μιπςῆοξπ 7.00μ.μ. 
ΛΔΓΑΚΖ ΠΔΛΠΤΖ  
Α) Ἑρπεοιμόπ Η. Κειςξσογία Λ. Βαριλείξσ. 7.30 π.μ. 
Ἀκξλξσθία ςῶμ Παθῶμ 6.30 μ.μ. 
ΛΔΓΑΚΖ ΠΑΡΑΣΙΔΥΖ  
 Λεγάλαι Ὧοαι 8.00 π.μ. 
Ἑρπεοιμόπ - Ἀπξκαθήλωριπ 10.30 π.μ. 
Ἐπιςάτιξπ Ηοῆμξπ 6.30 μ.μ. 
Ἔνξδξπ Ἱεοξῦ Ἐπιςατίξσ 9.00 μ.μ. 
ΛΔΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ  
Ἑρπεοιμόπ-Ηεία Κειςξσογία Λ. Βαριλείξσ Α΄ Ἀμάρςαρη 7.30 π.μ. 
ΙΥΡΘΑΙΖ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  
Ἀκξλξσθία Παμσυίδξπ 11.00 μ.μ. 
Ἡ Τελεςή ςῆπ Ἀμαρςάρεωπ 12.00  Μσκςεο. 
(Ἐμ ρσμευείᾳ Ὄοθοξπ καί Η. Κειςξσογία Πάρυα)  12-1.30 π.μ. 
Β) Ἑρπεοιμόπ Πάρυα " Ἀγάπη"  7.30 μ.μ. 
ΔΔΥΤΔΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  
Ὀοθοξπ Η. Κειςξσογία  7.30-10.30 π.μ. 
Ἑρπεοιμόπ 6.00 μ.μ. 
ΤΡΘΤΖ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  
Η. Κειςξσογία (Λμήμη ςῶμ Ἁγίωμ Ραταήλ Μικξλάξσ καί Δἰοήμηπ  
Παμαγίαπ Πξοςαϊςίρηπ). 7.00-9.30 π.μ. 
ΠΑΡΑΣΙΔΥΖ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  
Η. Κειςξσογία (Εωξδόυξσ Πηγῆπ) 7.00-10.00 π.μ. 
ΙΥΡΘΑΙΖ ΗΩΛΑ  
Ὄοθοξπ Η. Κειςξσογία 7.00-10.30 π.μ 
Σςήμ Ἀμαρςάριμη Ηεία Κειςξσογία θά ποξενάουει ὁ 
Ἱεοξκήοσκαπ ςῆπ Θ. Λ. ΙΖΦΘΣΘΑΣ, ΑΛΑΡΟΥΣΘΟΥ ΙΑΘ ΩΡΩΠΟΥ  
Παμξριξλξγιώςαςξπ Ἀουιμ. π. Μικάμωο Ιαοαγιάμμηπ. 

 

Τξ ποόγοαμμα εσοίρκεςαι και ρςημ ηλεκςοξμική μαπ ρελίδα  
www.agioiapostoloi.gr 

 

 


