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ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΟΡΘΟΓΟΞΙΑ  

† ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΝΙΚΟΠΟΛΔΩ ΜΔΛΔΣΙΟΤ 

1. Ἡ νὐζία ηῆο Ὀξζνδνμίαο 

 Γηά ηήλ Θπξηαθή ηῆο Ὀξζνδνμίαο, ἕλαο ζύγρξνλνο Ἅγηνο 

ιέγεη: «Λά ηήλ ἀγαπᾶηε θαί λά ηήλ ηηκᾶηε ηήλ ἑνξηή ηῆο 

Ὀξζνδνμίαο, ζάλ ηήλ Θπξηαθή ηνπ Πάζρα» 

ξώηεκα: 

Γηαηί; Σί εἶλαη ἡ Θπξηαθή ηῆο Ὀξζνδνμίαο; 

Ἡ ἀπάληεζε εἶλαη: 

Ὀξζνδνμία εἶλαη ὁ Υξηζηόο. Ἡ Θπξηαθή ηῆο Ὀξζνδνμίαο 

εἶλαη κήλπκα, πεξί ηνῦ Υξηζηνῦ. 

Κά, ἐκεῖο μέξνκε, ὅηη ηήλ Θπξηαθή αὐηή ἑνξηάδνκε ηήλ 

ἀλαζηήισζε ηῶλ ἁγίσλ εἰθόλσλ. Δἶλαη ἕλα δεύηεξν 

ζεκεῖν αὐηό. 

Ἡ νὐζία ηῆο Θπξηαθῆο ηῆο Ὀξζνδνμίαο, εἶλαη: 

Θήξπγκα θαί κήλπκα γηά ηόλ Υξηζηό. Πνηόο εἶλαη ὁ 

Ἀιεζηλόο Υξηζηόο. 

Ἀθνύζακε ζηό Δὐαγγέιην ηί ἔιεγε ὁ Φίιηππνο ζηό 

Λαζαλαήι; «Δὑξήθακε ηόλ Κεζζία. Δἶλαη ὁ πἱόο ηνῦ 

Ἰσζήθ, ὁ ἀπό Λαδαξέη». Θαί ὅηαλ ὁ Λαζαλαήι 

ἔθπιεθηνο, ἀπνξνῦζε πῶο ὁ Υξηζηόο γλσξίδεη ηά βάζε 

ηῆο θαξδηᾶο ηνπ, ἄθνπζε ηόλ ἴδην ηόλ Θύξην λά ηόλ 

δηαβεβαηώλεη: «Κόλν γη’ αὐηό, πνῦ ζνῦ εἶπα πηζηεύεηο;» 

«Ἀπ’ ἄξηη» ἀπό ἐδῶ θαί ζηό ἑμῆο, ζά βιέπεηε ηνύο 

Ἀγγέινπο ηνῦ Θενῦ, λά ἀλαβαίλνπλ θαί λά θαηαβαίλνπλ 

ἐπί ηνῦ Τἱόλ ηνῦ ἀλζξώπνπ· γηαηί ὁ Υξηζηόο εἶλαη ηό 

θέληξν ηνῦ θόζκνπ. Ὁ Υξηζηόο εἶλαη ὁ δεκηνπξγόο ηνπ 

θόζκνπ. Ὁ Υξηζηόο εἶλαη ὁ Θεόο ηῆο Γόμεο, πνύ γηά κᾶο, 

θαί γηά ηήλ ζσηεξία καο, ἔγηλε ἄλζξσπνο, ἤ ὅπσο 

θαιιίηεξα ηό ηνλίδνκε κέζα, ζηό ηξνπάξην ηῆο ζεκεξηλῆο 

ἑνξηῆο: «βνπιήζεη εὐδόθεζε ζαξθί ἀλειζεῖλ ἐλ ηῷ 

ηαπξῷ» 

 

Σό ἠζέιεζε. Γέλ ηό ἔθαλε κέ ηό δόξη. Σό ἔθαλε κέ ὅιε 

Σνπ ηήλ θαξδηά, ὅηη θαηέβεθε ζηήλ γῆ, ἔγηλε ἄλζξσπνο, 

θαί ἀλῆιζε ζηό ηαπξό, γηά λά ζώζεη ἐκᾶο, «ἐθ ηῆο 

δνπιείαο ηνῦ ἐρζξνῦ» Ἀπό ἀγάπε γηά κᾶο! 

 

2. Δἰθνλνκαρία: Αἵξεζε θαί παξαθξνζύλε 

 Σόλ Θεό, ἐπεηδή εἶλαη Γεκηνπξγόο, Θύξηνο, 

Παληνθξάησξ, κηζζαπνδόηεο, θαί ἔρεη ηό δηθαίσκα θαί 

ηήλ δύλακε, λά ἀπνιέζεη ζηό πῦξ θαί ζηήλ αἰώλην 

θαηαδίθε, ἐθείλνπο πνύ δέλ ζεβάζηεθαλ ηό ἅγην ζέιεκά 

Σνπ, ηό Θεό αὐηό, ηόλ ηξέκνπκε. Δἶλαη θπζηθό λά ηόλ 

ηξέκνπκε. Θαί ζηήλ παξνπζία Σνπ, ζηήλ ζθέςε Σνπ, 

ζηήλ ἀλάκλεζή Σνπ, λά ζέινκε λά ζθύςνκε ηό θεθάιη 

καο ρακειά, θαί λά ἐπηθαιεζηνῦκε ηό ἔιεόο Σνπ. 

Ὅκσο, ὁ Θεόο αὐηόο, ὁ Παληνθξάησξ Θύξηνο, δέλ εἶλαη, 

ἀπέλαληη ἡκῶλ ηῶλ ἀλζξώπσλ, αὐζηεξόο θξηηήο, Θύξηνο 

θαί Γεζπόηεο. Ἀιιά εἶλαη ηόζν θηιάλζξσπνο, ὥζηε ἔγηλε 

ἄλζξσπνο γηά κᾶο, πόλεζε γηά κᾶο, ζηαπξώζεθε γηά κᾶο, 

θαί θαηέβεθε ζηόλ Ἅδε γηά κᾶο. «Βνπιήζεη εὐδόθεζε 

ζαξθί ἀλειζεῖλ ἐλ ηῷ ηαπξῶ». Γηά λά ζώζεη αὐηνύο πνύ 

ἔπιαζε, ηά πιάζκαηά Σνπ, ἐκᾶο, ἀπό ηήλ δνπιεία ηνῦ 

ἐρζξνῦ! 

θεῖλνλ πνύ ζέ ἀγαπάεη, θαί γηά ηήλ ἀγάπε ζνπ, γηά ράξε 

ζνπ, θάλεη ζπζίεο, ζέινληαο θαί κή ηόλ ἀγαπᾶο θαί ἐζύ. 

Γηαηί ἀγαπᾶκε ηόλ παηέξα καο; 

 

Ο Λένο  Ηκβξηαθόο Παικόο, εύρεηαη ζηνπο 

απαληαρνύ Ηκβξίνπο, ζπλδξνκεηέο θαη θίινπο ηνπ, 

λα δηέιζνπκε όινη καο ηελ  πεξίνδν ηεο κεγάιεο 

αξαθνζηήο κε πγεία θαη πλεπκαηηθή επξσζηία. 

Θαιό αγώλα. Θαιό Πάζρα. 

Διμηνιαία ενημερωηική έκδοζη ‘Παναγίας Ιμβριώηιζζας’ • Αρ. Φύλλοσ 39
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Γηαηί αἰζζαλόκαζηε ὅηη ἔθαλε, πνιιέο ζπζίεο γηά κᾶο. 

Γηαηί ἀγαπάεη ὁ παηέξαο ηά παηδηά ηνπ; Γηαηί ηά γέλλεζε, 

εἶλαη δηθά ηνπ, θαί γηαηί ὅιε ηνπ ηήλ δσή, δέλ ἔπαςε λά 

θάλεη ζπζίεο πνιιέο γη' αὐηά. 

Θαί ὅζν πεξηζζόηεξεο ζπζίεο, ἔθαλε ἕλαο παηέξαο γηά ηά 

παηδηά ηνπ, ηόζν πεξηζζόηεξν ἐθεῖλνο ἀγαπάεη ηά παηδηά 

θαί ηά παηδηά ἐθεῖλνλ. Κέ ηό ἀπνηέιεζκα, ἐάλ αἰζζαλζεῖ ὁ 

παηέξαο, ὅηη ἔρεη καθξηά ηνπ ηά παηδηά ηνπ, θαί δέλ ηά 

βιέπεη, ιαρηαξάεη ἡ ςπρή ηνπ. Θαί ζέ θάζε ηνπ βῆκα, 

παηέξαο θαί κεηέξα, ἀλαζηελάδνπλ κέ ηήλ ζθέςε, «πῶο 

ἄξαγε εἶλαη ηώξα ηά παηδηά κνπ;» Κεξηθνί κάιηζηα, ὅηαλ 

δέλ ηά ἔρνπλ θνληά ηνπο, ἔζησ γηά ηίο ιίγεο ὧξεο πνύ 

θεύγνπλ ἀπό ηό ζπίηη, βάδνπλ ζηό αὐηνθίλεηό ηνπο θαί 

ζηό γξαθεῖν ηνπο, ηίο θσηνγξαθίεο ηῶλ παηδηῶλ ηνπο. 

Θαί ἄλ ηνύο ξσηήζεηο: 

-Πνηά εἶλαη αὐηά ηά πξνζσπάθηα; 

Θά ζνῦ πνῦλ: 

-Σά παηδηά κνπ! Δἶλαη ηά παηδηά κνπ! Θέισ λά ηά βιέπσ 

ζπλερῶο! 

Γη’ αὐηό ἀδειθνί, ρξεηάδνληαη νἱ Ἅγηεο εἰθόλεο. 

Θαί γη’ αὐηό ἦηαλ παξαθξνζύλε, ηό ὅηη κεξηθνί, 

ζεώξεζαλ ηίο εἰθόλεο, βιάβε γηά ηήλ ζξεζθεία, θαί 

ζέιεζαλ λά ηίο βγάινπλ ἀπό ηήλ δσή ηῆο ἐθθιεζίαο. 

 

3. Οἱ εἰθόλεο θέξλνπλ ηόλ Υξηζηό ζηή θαξδηά καο 

Κηά γπλαίθα, ὅηαλ ηήλ ὁδήγεζαλ ζηό καξηύξην, γηαηί 

πξνζθπλνῦζε ηήλ εἰθόλα ηνῦ Υξηζηνῦ, ηήλ εἶδε ἕλαο 

δήκηνο λά θξαηᾶ κηά κηθξή εἰθνλίηζα ηνῦ Υξηζηνῦ ζηά 

ρέξηα ηεο. Σῆο εἶπε εἰξσληθά: 

-Ινηπόλ; Σόλ Υξηζηό ζηήλ ρνύθηα ζνπ Σόλ ἔρεηο; 

Ἀπάληεζε ἐθείλε, παλέμππλε γπλαίθα θαί ἁγία, πνύ ηά 

εἶρε ὅια ζσζηά βαικέλα κέζα ζηήλ θαξδηά ηεο. 

-Σόλ Υξηζηό ζηήλ θαξδηά κνπ. Σήλ εἰθόλα Σνπ ζηήλ 

ρνύθηα κνπ. Θαί ηόλ ηαπξό ζηό ζηῆζνο κνπ. Γηά λά 

ζπκᾶκαη, ὅιν θαί πεξηζζόηεξν, θεῖλνλ πνύ ἔρσ ζηήλ 

θαξδηά κνπ. Ἀπό ηά ἔμσ, λά πηέδνκαη θαί λά ἐληζρύνκαη, 

λά κήλ μερλάσ πνηέ, ἐθεῖλν πνύ πξέπεη λά ἔρσ κέζα κνπ, 

ζηήλ θαξδηά κνπ. 

Γη’ αὐηό ιέγεηαη Θπξηαθή ηῆο Ὀξζνδνμίαο, ἡ Θπξηαθή 

αὐηή. 

Γηαηί ἔρνληαο ὑπόςε ἡ θθιεζία καο πῶο κᾶο 

δεκηνύξγεζε ὁ Θεόο, ηήλ πιάζε ηνῦ Θενῦ· πνύ ἔθαλε ηά 

«ἔζσ» θαί ηά «ἔμσ», ἀπόιπηα θαί ζηελόηαηα 

ζπλδεδεκέλα, γηά ηήλ ἀγάπε, θαί γηά ηήλ ιαηξεία, θαί γηά 

ηήλ εὐραξηζηία, θαί γηά ηήλ εὐγλσκνζύλε πξόο ηόλ 

Υξηζηό, ηόλ Θεό, Θύξην σηήξα θαί Ιπηξσηή καο, ὅξηζε 

ὅηη πξέπεη λά ηηκῶληαη νἱ Ἅγηεο εἰθόλεο. Θαί γη’ αὐηό 

ςάιινκε ζήκεξα: «Υαξᾶο ἐπιήξσζαο ηά πάληα, ὁ σηήξ 

ἡκῶλ, παξαγελόκελνο εἰο ηόλ θόζκνλ, ἵλα ζώζεηο ηόλ 

θόζκνλ».   Υαξᾶο ἐπιήξσζαο ηά πάληα σηήξα καο, 

ὅηαλ βιέπνκε ηήλ Ἅγηα θαί Ἄρξαληε εἰθόλα νπ, θαί ὅηαλ 

Σήλ πξνζθπλνῦκε! 

Ἄο βάιινκε ηό κήλπκα ηῆο Θπξηαθῆο ηῆο Ὀξζνδνμίαο, 

ζηήλ θαξδηά καο. 

Σό κήλπκα εἶλαη: 

Υξηζηόο! Δἶλαη ὁ Παηέξαο, ὁ Γεκηνπξγόο, ὁ Δὐεξγέηεο. 

Θαί γηά λά Σόλ ἀγαπᾶκε, θαί γηά λά Σόλ ηηκᾶκε, γηά λά 

Σόλ βάδνκε πηό βαζηά κέζα ζηήλ θαξδηά καο, πξέπεη θαί 

κέ ηά βιέκκαηα ηνῦ ζώκαηόο καο, λά Σόλ ἀλαδεηνῦκε 

ὅιν θαί πεξηζζόηεξν. 

Καί γη’ αὐηό εἶλαη ἀπαξαίηεην λά ἔρνκε ζηά ζπίηηα 

καο, ζηά πξάγκαηά καο, ζηά αὐηνθίλεηά καο θαί 

παληνῦ, ηήλ ἄρξαληε εἰθόλα ηνῦ σηῆξνο καο 

Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ. Γηά λά ηόλ ζπκόκαζηε ζπλερῶο θαί 

λά κᾶο βνεζεῖ. Ἀκήλ 

Πεγή:https://proskynitis.blogspot.gr 

-------------------------------------------------------------------- 

ΣΑ ΝΔΑ ΜΑ 

ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΙΜΒΡΙΩΣΙΑ 

Σις Ιερές ακολοσθίες ηοσ Όρθροσ, Θείας Λειηοσργίας 

και ηοσ Μεγάλοσ Αγιαζμού ηέλεζε ο 

Πανοζιολογιώηαηος Αρτιμανδρίηης π. πσρίδων 

Καηζιμπρής εθημέριος ηοσ ναού. 

ΑΡΥΙΔΡΑΣΙΚΗ ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

ηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2018 Θπξηαθή κεηά ηα Φώηα θαη ν 

εβαζκηώηαηνο Κεηξνπνιίηεο Αδξηαλνππόιεσο θ. θ. 

ΑΚΦΗΙΟΥΗΟ ηέιεζε ηελ αθνινπζία ηνπ όξζξνπ θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηεο Θείαο Ιεηηνπξγίαο ζηνλ ηεξό λαό ηεο 

«Παλαγίαο ηεο Ηκβξηώηηζζαο αιακίλαο» 

πιαηζηνύκελνο από ηνλ εθεκέξην ηνπ λανύ παλνζηνι. 

Αξρηκαλδξίηε π. ππξίδσλα θαη ηνλ Γηάθνλν θαη 

κνλαρό π. Θαηζάξην κέζα ζε έλα γεκάην λαό από 

πηζηνύο. 

ην θήξπγκα ηνπ αλαθέξζεθε ζηελ επαγγειηθή 

πεξηθνπή θαη επραξίζηεζε νινθαξδίσο ηνπο 

εθεκεξίνπο ηνπ Ιεξνύ Νανύ «Δηζνδίσλ ηεο 

Θενηόθνπ Ακπειαθίσλ» ηεο ηεξάο κεηξνπόιεσο 

Μεγάξσλ θαη αιακίλνο, παλνζηνι. 

Αξρηκαλδξίηε π. Νείιν Μνπζειή θαη αηδεζ. 

πξσηνπξεζβύηεξν π. Αλαζηάζην Φειεκέγθα, 

πνπ όια απηά ηα ρξόληα θαη κέρξη ηώξα 

δηαθόλεζαλ αόθλσο ζηνλ Ιεξό καο  Ναό. 
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Δπηπιένλ, εμήξε ηελ πξνζθνξά ηνπ καθαξηζηνύ 

κεηξνπνιίηνπ Μεγάξσλ θαη αιακίλνο θπξνύ 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΤ, θαζώο θαη ηνπ λπλ 

κεηξνπνιίηνπ Μεγάξσλ θαη αιακίλνο θ. 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ γηα ηελ αγάπε ηνπο θαη κέξηκλα 

ηνπο γηα ηελ Ικβξηώηηζζα, παξαρσξώληαο ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο θιεξηθνύο, γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθώλ καο . 

Γηα αθόκε κηα θνξά παξνπζίαζε ηνλ λέν εθεκέξην ηνπ 

λανύ παλνζηνι. Αξρηκαλδξίηε π. ππξίδσλα Θαηζηκπξή 

ν νπνίνο έρεη γίλεη απνδεθηόο κε αγάπε από ην 

εθθιεζίαζκα όπσο θαη νη πξνεγνύκελνη ηεξείο, θαζώο 

εμήγεζε θαη ηη ζεκαίλεη Παηξηαξρηθό ηαπξνπήγην 

όπσο ν λαόο ηεο «Παλαγίαο ηεο Ηκβξηώηηζζαο 

αιακίλαο» 

Κεηά ηελ απόιπζε ην εθθιεζίαζκα θαηέβεθε ζηελ 

αίζνπζα γηα ηνλ θαζηεξσκέλν θαθέ. 

Σελ Σξίηε 16 Ηαλνπαξίνπ 2018 ζηηο 7.00 κ.κ. 

ηειέζηεθε, από ηνλ εθεκέξην ηνπ ηεξνύ λανύ καο, 

παλνζ. π. ππξίδσλα Θαηζηκπξή, ην  κπζηήξην ηνπ 

ηεξνύ επρειαίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ν εζπεξηλόο, ν 

όξζξνο θαη ε ζεία ιεηηνπξγία πξνο ηηκήλ ηνπ Αγίνπ 

Αλησλίνπ ηνπ κεγάινπ, θαζεγεηνύ ηεο εξήκνπ, κε 

κεγάιε ζπκκεηνρή πηζηώλ. 

Σελ Θπξηαθή 4/2/2018, ζηνλ Η.Λαό καο έγηλε ην 

θαζηεξσκέλν κλεκόζπλν, ππέξ αλαπαύζεσο  ησλ 

ςπρώλ: Θιεξηθώλ, δηδαζθάισλ θαη κεγάισλ 

επεξγεηώλ,  πνπ δηαθόλεζαλ θαη επεξγέηεζαλ ζηελ 

γελέηεηξα καο  Ίκβξν θαη ζηε αιακίλα. 

 Σελ ίδηα εκέξα έγηλε θαη ην θόςηκν ηεο                   

Αγηνβαζηιόπηηαο. Ζ επινγία ηνπ λνκίζκαηνο  έιαρε ζηε 

θ. Θαιιηόπε Ακπάηε από ηελ αιακίλα. 

Δπρόκαζηε όινη λα έρνπλ κηα επινγεκέλε θαη 

αγσληζηηθή ρξνληά. 

Σελ πεξίνδν από 7/2/18-24/2/18 κε ρεηξσλαθηηθή 

απαζρόιεζε  ηνπ π. ππξίδσλα θαη ινηπνύο εζεινληέο,  

έγηλαλ ζηνλ Ηεξό καο Λαό, δηάθνξεο απαξαίηεηεο 

εξγαζίεο ηαθηνπνίεζεο, ζπληήξεζεο θαζώο θαη ν 

θαζαξηζκόο ησλ Αγηνγξαθηώλ θαη ησλ ηνηρνγξαθηώλ.  

ηηο 18/2/2018 Θπξηαθή ηεο Σπξηλήο καο επηζθέθηεθε 

θαη πάιη ν εβαζκηόηαηνο Αδξηαλνππόιεσο   θ. θ. 

Ακθηιόρηνο ιεηηνύξγεζε θαη θήξπμε ηνλ ζείν ιόγν 

αλαιύνληαο ηελ επαγγειηθή πεξηθνπή ηεο εκέξαο.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
Θάλαηνη 

 
ηηο 16 Ιαλνπαξίνπ 2018 απεβίσζε ζηελ  Αζήλα 
ε Αγγειηθή Αζαλάθε ζπδ. Νηθνιάνπ ην γέλνο 
Κνπθνύδε από ηα Αγξίδηα ηεο Ίκβξνπ,ζε ειηθία 73 
εηώλ. 
ηηο 24 Ιαλνπαξίνπ 2018 απεβίσζε ζην Πηθέξκε 
Αηηηθήο ε Βαζηιηθή Λαθηαηή ζπδ. Κσλζηαληίλνπ 
από ην  ρνηλνπδη ηεο Ίκβξνπ,    ζε ειηθία 102 εηώλ. 
 
ηηο 22 Φεβξνπαξίνπ2018 απεβίσζε ζηελ 
Θεζζαινλίθε ε Μαξία ηακαηίδνπ (ην γέλνο 
Γξαθηαδέιιε) από ηα Αγξίδηα ηεο Ίκβξνπζε ειηθία 
74  εηώλ. 
Δπρόκαζηε θαη πξνζεπρόκαζηε όινη ηνπο, κε ηε 
κεζηηεία ηεο Παλαγίαο, λα έρνπλ θαιό Παξάδεηζν. 
πιιππνύκαζηε ηνπο νηθείνπο ησλ. 
 

ΓΙΑΣΙ ΝΗΣΔΤΟΤΜΔ ΣΗΝ Μ. ΣΔΑΡΑΚΟΣΗ. 

Γηα πην ιόγν λεζηεύνπκε ηηο ζαξάληα απηέο εκέξεο; 
Σελ παιαηά επνρή πνιινί πηζηνί πξνζέξρνληαλ ζηα 
κπζηήξηα ρσξίο θακηά πξνεηνηκαζία θαη κάιηζηα θαηά 
ηελ επνρή πνπ ν Υξηζηόο ηα ζπλέζηεζε. 
Αληηιακβαλόκελνη νη παηέξεο ηελ πξoθαινύκελε 
βιάβε από ηελ απξνεηνίκαζηε πξνζέιεπζε, αθνύ 
ζπγθεληξώζεθαλ θαζηέξσζαλ ζαξάληα εκέξεο 
λεζηείαο, πξνζεπρώλ, αθξνάζεσο ηνπ ζείνπ ιόγνπ θαη 
ζπλάμεσλ, ώζηε, αθνύ θαζαξηζζνύκε όινη καο κε 
θάζε επηκέιεηα θαη κε πξνζεπρέο θαη κε ειεεκνζύλε 
θαη κε λεζηεία θαη κε νινλύθηηεο παξαθιήζεηο θαη κε 
δάθξπα κεηαλνίαο θαη κε εμνκνιόγεζε θαη κε όια ηα 
άιια, λα πξνζέιζνπκε έηζη ζηελ Θεία Θνηλσλία κε 
θαζαξή θαηά ην δπλαηό ζπλείδεζε. 

Θαηόηη κ΄ αὐηὸ θαηόξζσζαλ κεγάια πξάγκαηα, 
ζπλεζίδνληαο καο κε ηελ ζπγθαηάβαζε απηή ζηελ 
λεζηεία, γίλεηαη θαλεξό από ην εμήο: Αλ εκείο όιν ηνλ 
ρξόλν επηκείλνπκε λα θσλάδνπκε θαη λα θεξύζζνπκε 
ηελ λεζηεία, θαλείο δελ πξνζέρεη ζηα ιόγηα καο· αλ 
όκσο έιζεη ν θαηξόο ηεο λεζηείαο ηεο Σεζζαξαθνζηήο, 
ηόηε, ρσξίο θαλείο λα πξνηξέπεη νύηε θαη λα 
ζπκβνπιεύεη θαη ν πην λσζξόο αθππλίδεηαη θαη 
αθνινπζεί ηελ πξνηξνπή θαη ηελ ζπκβνπιή, πνπ 
επηβάιιεη ν θαηξόο. 
Αλινηπόλ ζε ξσηήζεη ν Ηνπδαίνο θαη ν εηδσινιάηξεο, 
γηα πνηόλ ιόγν λεζηεύεηο , κε πεηο, όηη λεζηεύεηο γηα 
ην Πάζρα ε γηα ηελ ζπζία ηνπ ηαπξνύ, γηαηί ζα ηνπ 
δώζεηο κεγάιε αθνξκή γηα αληεγθιήζεηο. 
πλέρεηα ζηε 4ε ζει. 
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Δπραξηζηνύκε εθ βαζέσλ ηνπο παξαθάησ δσξεηέο: 

Γηα λέν Ικβξηαθό Παικό 

Κπνγηαηδή Γήκεηξα                                        20.00€ 

Καληάο  Δπζηξάηηνο                                         20.00€ 

Σδάλνο Δπζηξάηηνο                                          20.00€ 

Κνπηάθεο Γεκήηξηνο                                      20.00€ 

ίζε Φηιηώ                                                     30.00€ 

Κπνπηάια Αηθαηεξίλε                                      20.00€ 

Σζηγθξίηε Παξαζθεπή                                      20.00€ 

Κνπηδαθά Φαλή                                              20.00€ 

Υξηζηάθεο Γεώξγηνο (ηνπ Εαθείξε)                    20.00€ 

Υξηζηάθεο Ησαθείκ (ηνπ Θενδώξνπ)                   20.00€ 

Γηα Ιεξό Ναό & Γεξνθνκείν. 

Βάζσ ………… (εηο κλήκε γνλέσλ, αδειθώλ)       90.00€ 

Κπνπηάια Αηθαηεξίλε                                      20.00€ 

Θόγθνπ Γεσξγία ( εηο κλήκε ηνπ                            

ζπδύγνπ ηεο  Αλησλίνπ)                                  100.00€       

Γξαθηαδέιιεο Βαζίιεο (ηνπ Θσζ/λνπ)              300.00€              

Καιαζνύλεο  Θώζηαο                                       50.00€ 

Θαλάθεο Γεώξγηνο                                            10.00€ 

Ιύξνο ηέιηνο ( εηο κλήκε Σάθε Θπλεγνύ)          30.00€ 

Γνπθάθε Θσλζηαληίλα ( εηο κλήκε ηνπ                

αδειθνύ ηεο Γεσξγίνπ Γατηάλε)                        50.00€  

Γνπθάθε Θσλζηαληίλα,Παξαζθεπή &                 

Αλαζηαζία (εηο κλήκε ζπδ. & παηξόο               

Δπζηξαηίνπ Γνπθάθε )                                    100.00€  

Εαβνύ Άλλα (εηο κλήκε ηνπ αδειθνύ ηεο                 

Δπζηξαηίνπ Γνπθάθε )                                      50.00€ 

Αλώλπκε                                                         15.00€ 

Αλώλπκνο                                                        50.00€                                             

Σζηγθξίηε Παξαζθεπή                                                   

( εηο κλήκε Αγγειηθήο Αζαλάθε )                        70.00€ 

Θνθθηλάθε Άλλα                                                           

( εηο κλήκε Αγγειηθήο Αζαλάθε )                        50.00€ 

Κνπηδαθά Φαλή  ( εηο κλήκε ζπδ. & γνλέσλ)        50.00€ 

πλαξέιε Καξία (εηο κλήκε Αγγει. Αζαλάθε )      20.00€  

πλαξέιε Καξία (εηο κλήκε Βαζηι. Ιαθηαηή)        20.00€ 

Δπηηξ.Θπξηώλ ηνπ πιι. Ηκβξίσλ Αζελώλ           100.00€ 

Γηαπηζέ Αηθαηεξίλε (Λ.Αθξηθή) Ζκεξνιόγηα        500,72€   

πλέρεηα από ηελ 3ε ζει. 
ΓΙΑΣΙ ΝΗΣΔΤΟΤΜΔ ΣΗΝ Μ. ΣΔΑΡΑΚΟΣΗ. 
Γηαηί δελ λεζηεύνπκε γηα ην Πάζρα νύηε γηα ηνλ 

ηαπξό, αιιά γηα ηα δηθά καο ακαξηήκαηα, επεηδή 

πξόθεηηαη λα πξνζέιζνπκε ζηα κπζηήξηα· γηαηί ην 

Πάζρα δελ είλαη αηηία λεζηείαο νύηε πέλζνπο, αιιά 

ππόζεζεο επθξνζύλεο θαη ραξάο. Γηαηί ν ηαπξόο 

ζπλέηξηςε ηελ ακαξηία, έγηλε θαζάξζην ηεο 

νηθνπκέλεο, έγηλε αηηία ζπκθηιηώζεσο θαη εμαιείςεσο 

ηεο πνιπρξόληαο έρζξαο, άλνημε ηηο πύιεο ηνπ 

νπξαλνύ, έθαλε ηνπο ερζξνύο θίινπο, επαλέθεξε ζηνλ 

νπξαλό, ηνπνζέηεζε ζηα δεμηά ηνπ ζξόλνπ ηνπ Θενύ 

ηελ αλζξώπηλε θύζε θαη καο πξόζθεξε ακέηξεηα 

άιια πλεπκαηηθά αγαζά . Γελ πξέπεη ινηπόλ λα 

πελζνύκε νύηε λα ζιηβόκαζηε , αιιά λα αγαιιόκαζηε 

θαη λα ραηξόκαζηε . Γη απηό θαη ν Παύινο ιέγεη ̇ «ε 

κέλα αο κε ζπκβεί λα θαπρεζώ γηα ηίπνηε άιιν, παξά 

κόλν γηα ηνλ ζηαπξό ηνπ Θπξίνπ καο Ηεζνύ Υξηζηνύ» 

(Γαι. 6,14). Θαη πάιη ̇ «Ο Θεόο δείρλεη ηελ αγάπε ηνπ 

πξνο εκάο κε ην όηη , αλ θαη ήκαζηαλ ακαξησινί , ν 

Υξηζηόο πέζαλε γηα καο » (Ρσκ. 5,8). Θάηη παξόκνην 

ιέγεη θαη ν Ησάλλεο ̇ «Γηαηί ηόζν πνιύ αγάπεζε ν Θεόο 

ηνλ θόζκν» (Ησ. 3,16). Πεο όκσο, πσο; Αθνύ άθεζε 

θαηά κέξνο όια ηα άιια, αλέθεξε ηνλ ζηαπξό. Γηαηί, 

αθνύ είπε, «ηόζν πνιύ αγάπεζε ν Θεόο ηνλ θόζκν», 

πξόζζεζε, «ώζηε έδσζε ηνλ Κνλνγελή Τηό ηνπ λα 

ζηαπξσζεί, ώζηε λα κε ραζεί ν θαζέλαο πνπ πηζηεύεη 

ζ αὐηὸλ, αιιά λα έρεη δσή αηώληα» (Ησ. 3,16). Αλ είλαη 

ινηπόλ ν ηαπξόο αθνξκή αγάπεο θαη θαύρεκα, αο κε 

ιέκε, όηη πελζνύκε γη απηόλ. Γηαηί δελ πελζνύκε γηα 

εθείλνλ – κε γέλνηην – αιιά γηα ηα δηθά καο 

ακαξηήκαηα. Γη’ απηό λεζηεύνπκε. 

(Θαηά Ηνπδαίσλ, Ιόγνο Γ , ΔΠΔ 34,176 – 180. PG 

48,722)Αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Υξπζνζηόκνπ 

Πεγή: http://poimin.gr/ 
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