
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

                         

 

Ο Θεός σώζει 
 

Την Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα το ιερό 
Ευαγγέλιο μας παρουσιάζει όλες εκείνες τις 
συγκλονιστικές στιγμές του διωγμού του θείου 
Βρέφους από τον Ηρώδη. Όταν αναχώρησαν 
οι Μάγοι, λέει ο ιερός ευαγγελιστής 
Ματθαίος, άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε στον 
Ιωσήφ, σε όνειρο, και του είπε: Σήκω και 
πάρε το Βρέφος και την Παναγία Μητέρα του 
και φύγε στην Αίγυπτο. Μείνε εκεί μέχρι να 
σου πω, διότι ο Ηρώδης θέλει να σκοτώσει το 
παιδί. Κι ο Ιωσήφ πήρε αμέσως μες στη νύχτα 
το θείο Βρέφος και την Θεοτόκο κι 
αναχώρησε για την Αίγυπτο. 
Όταν όμως ο Ηρώδης κατάλαβε ότι οι Μάγοι 
τον εξαπάτησαν, θύμωσε πολύ. Κι έστειλε 

στρατιώτες οι οποίοι σκότωσαν όλα τα παιδιά που ήταν στη 
Βηθλεέμ και σ’ όλα τα περίχωρα και σύνορά της από δύο ετών 
και κάτω σύμφωνα με το χρόνο που υπολόγισε από τα λόγια 
των Μάγων. Τότε πραγματοποιήθηκε πλήρως εκείνο που 
προανήγγειλε ο προφήτης Ιερεμίας: Φωνή σπαρακτική 
ακούστηκε στο χωριό Ραμά, θρήνος και κλάματα και οδυρμός 
πολύς. Η σύζυγος του Ιακώβ Ραχήλ, που ήταν εκεί θαμμένη, 
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κλαίει τα παιδιά της, και δεν ήθελε με κανένα τρόπο να 
παρηγορηθεί, διότι τα αθώα αυτά παιδιά δεν υπάρχουν πλέον 
στη ζωή. 
Πλήθος νηπίων είχε σφαγιασθεί. Και ο Ηρώδης ασφαλώς θα 
ησύχασε. Θα νόμιζε ότι θανάτωσε τον τεχθέντα βασιλέα. 
Άλλωστε όλα τα είχε οργανώσει τόσο καλά, όπως νόμιζε. 
Έκανε τα πάντα για να σκοτώσει τον βασιλιά που γεννήθηκε. 
Οργάνωσε προσεκτικά το φονικό του σχέδιο, πήρε 
πληροφορίες, υπολόγισε την ηλικία του παιδιού, έστειλε 
στρατεύματα, εξολόθρευσε όλα τα βρέφη της περιοχής. Τι 
κατάφερε όμως τελικά; Απολύτως τίποτε! Όλες οι δυνάμεις 
του κακού έπεσαν εναντίον του Κυρίου και δεν κατόρθωσαν 
τίποτε. Διότι στην κρίσιμη ώρα μίλησε ο ουρανός, επενέβη ο 
Θεός και ο Ιησούς σώθηκε. Έφυγε για την Αίγυπτο. 
Τι έχει να πει σε μας αυτό το γεγονός; Ότι η εξέλιξη των 
πραγμάτων στην πορεία της ζωής μας βρίσκεται στα χέρια του 
Θεού. Και ότι ακόμη κι αν όλη η μανία των οργάνων του 
σκότους πέσει επάνω μας, δεν μπορεί να καταφέρει εναντίον 
μας απολύτως τίποτε. Διότι μας προστατεύει ο Κύριος, εφόσον 
κι εμείς βρισκόμαστε κοντά Του. Ενδιαφέρεται κάθε στιγμή 
για μας. Δεν αδιαφορεί, όταν βρισκόμαστε σε δυσκολίες και 
κινδύνους. Είναι κοντά μας στις αγωνίες και στις δυσκολίες 
μας, μας δίνει θάρρος και δύναμη. Και στην κατάλληλη στιγμή 
επεμβαίνει και μας λυτρώνει από πειρασμούς και από πολλούς 
κινδύνους σωματικούς και ψυχικούς. Στις δύσκολες λοιπόν 
στιγμές που θα συναντήσουμε στη ζωή μας να μην ξεχάσουμε 
ποτέ πως έχουμε βοηθό τον παντοδύναμο Θεό. 
 
 
 

Νικητής 
Όταν λοιπόν πέθανε ο Ηρώδης, άγγελος Κυρίου φάνηκε στον 
Ιωσήφ σε όνειρο στην Αίγυπτο και του είπε: Σήκω και πάρε το 
Παιδί και τη Μητέρα του και πήγαινε με την ησυχία σου στην 
χώρα του Ισραήλ. Διότι έχουν πεθάνει πλέον εκείνοι που 
ζητούσαν τη ζωή του παιδιού. Και ο Ιωσήφ σηκώθηκε, πήρε το 
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Παιδί και τη Μητέρα του και ήλθε στην Παλαιστίνη. Αλλά 
όταν άκουσε ότι στην Ιουδαία βασίλευε ο Αρχέλαος, αντί για 
τον πατέρα του Ηρώδη, φοβήθηκε να πάει εκεί. Με εντολή 
όμως που του έδωσε ο Θεός στο όνειρό του, αναχώρησε στα 
μέρη της Γαλιλαίας, όπου ήταν ηγεμόνας ο Ηρώδης ο Αντίπας, 
που ήταν λιγότερο σκληρός από τον αδελφό του Αρχέλαο. Κι 
αφού ήλθε εκεί, κατοίκησε στην πόλη που λεγόταν Ναζαρέτ. 
Για να πραγματοποιηθεί εκείνο που ειπώθηκε από τους 
Προφήτες, ότι ο Ιησούς θα ονομασθεί περιφρονητικά από τους 
εχθρούς του Ναζωραίος. 
Ο Ναζωραίος λοιπόν νίκησε, και ο διώκτης του Ηρώδης 
πέθανε. Και πώς πέθανε; Με θάνατο φρικτό, όπως περιγράφει 
η ιστορία. Πεθαίνουν λοιπόν κάποτε οι διώκτες. Ο θάνατος 
δίνει τέλος στην κακία τους. Οι διωγμοί τελειώνουν. Όσο 
σκληροί κι αν είναι. Μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία 
αναφέρονται τόσοι και τόσοι διωγμοί. Διωγμοί ύπουλοι και 
φοβεροί, άμεσοι και έμμεσοι, με νόμους και διατάγματα, με 
μαρτύρια και με θανατώσεις, με εξευτελισμούς και 
περιθωριοποιήσεις. Και οι διώκτες και οι διωγμοί μένουν στην 
ιστορία ως αποτρόπαιες σελίδες του δαιμονικού κόσμου των 
εχθρών του Χριστού. 
Αυτός όμως που μένει νικητής και θριαμβευτής της ιστορίας 
είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος. Αυτός εξέρχεται 
Νικητής. Θριαμβευτής. Διότι δεν είναι ένας άνθρωπος που 
κινδυνεύει, αλλά ο Θεός που σώζει. Είναι ο ρυθμιστής της ζωής 
του κόσμου και της δικής μας. Στα χέρια του είναι η ζωή μας, η 
ζωή των λαών και των κρατών. Στα χέρια του βρίσκεται η 
Εκκλησία του και ο λαός του. Αυτός ανατρέπει τυράννους και 
καθεστώτα. Αυτός συντρίβει κάθε υπερφίαλο διώκτη που 
νομίζεις ότι μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο σχέδιό του. Μη 
φοβόμαστε λοιπόν σε κάθε εποχή, σε κάθε διωγμό άμεσο ή 
έμμεσο, φανερό ή κρυφό, κατά μέτωπον ή ύπουλο. Ας μένουμε 
πάντοτε με τον νικητή, με τον θριαμβευτή Ναζωραίο Κύριο. Η 
νίκη είναι πάντα δική του. 

Περιοδικό “Ο Σωτήρ”, τ. 1991 

http://www.osotir.org/
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Πρόγραμμα  

 

Την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί ημερίσιο Ιερό 

προσκύνημα στην εορτάζουσα  Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου   

(Άγιος Εφραίμ) στη Νέα Μάκρη καθώς επίσης στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος 

(Λύρειο Ίδρυμα) και στο  Ιερό Προσκύνημα Αγίου Νεκταρίου στην Καμάριζα 

Λαυρίου.       Ώρα αναχώρησης 9 π.μ. 

 

Αγιασμός Θεοφανείων στα σπίτια. Δηλώστε συμμετοχή στο τηλέφωνο 

2108027738 και στο γραφείο του Ναού. 

 

31 Δεκεμβρίου Δευτέρα 

5 μ.μ.  Εσπερινός. 

8:30 μ.μ. – 1 π.μ. Ιερά Αγρυπνία. Προσκύνηση Ιερού 

Λειψάνου Αγίου Βασιλείου. Πανηγυρική Τράπεζα. 

(Συμμετέχουμε όλοι με φαγητά). 

1 Ιανουαρίου Τρίτη 

7 – 10:30 π.μ. Όρθρος της εορτής και εν συνεχεία Θεία 

Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Δοξολογία επί το Νέο 

Έτος – Κοπή Βασιλόπιτας. 

5 μ.μ. Εσπερινός. 

2 Ιανουαρίου Τετάρτη 

7-9:30 π.μ. Όρθρος της Εορτής και εν συνεχεία 

Πανηγυρική Θ. Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος. 

Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ. Θα τεθεί σε προσκύνηση 

τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου. 

5 μ.μ. Εσπερινός. 

3 Ιανουαρίου Πέμπτη 

7 – 9:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θ. Λειτουργία. 

Ανακομιδή Ιερού Λειψάνου Αγίου Οσιομάρτυρος 

Εφραίμ του Νέου. 

4 Ιανουαρίου Παρασκευή 
6 μ.μ.  Μεγάλες και Βασιλικές Ώρες Θεοφανείων. Ιερό 

Ευχέλαιο. 

5 Ιανουαρίου Σάββατο 

7-9:30 π.μ. Όρθρος και Θ. Λειτουργία. Ακολουθία 

Μεγάλου Αγιασμού. 

Θα προεξάρχει και θα ομιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος 

Αρχ. π. Νικάνορ Καραγιάννης Ιεροκήρυκας της Ιεράς 

Μητροπόλεώς μας. 

5 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Θεοφανείων. 

6 Ιανουαρίου Κυριακή 

6:30 – 10:30 Όρθρος της Εορτής και εν Συνεχεία 

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία . Ακολουθία Μεγάλου 

Αγιασμού. Τα Άγια Θεοφάνεια. 

5 μ.μ. Εσπερινός. 

7 Ιανουαρίου Δευτέρα 

7 – 10:00 π.μ. Όρθρος της Εορτής και εν συνεχεία 

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος. 

Η Σύναξη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. 


