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� «ΜΜΜΜαρίας ����σίας ττττῆς ΑΑΑΑἰγυπτίας». 
�   Συμεὼν ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Περσίδι (344).  
�   Ἀγαπητοῦ Ῥώμης (536), Ἀδριανοῦ μάρτυρος (251),  

       Μακαρίου ἐπισκόπου Κορίνθου (1805).  
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Κάμνει την ψυχήν ακμαίαν, σώζει, καλλωπίζει. Αποδιώκει δαίμονας, οδηγεί εις Θεόν, 
τον ουρανόν κάμνει βατόν. Η πηγή του θυσιαστηρίου. Οι ποταμοί του αγίου 
Πνεύματος. Η δύναμίς Του και εις τους τύπους αυτού. Μεγάλαι τιμωρίαι εις αναξίους. 
 

 ΤΤΤΤο αίμα του Χριστού, το οποίον λαμβάνομεν διά του μυστηρίου της 
θείας Ευχαριστίας, μεταδίδει εις την ψυχήν μας, που είναι εικών του ουρα-
νίου βασιλέως, ζωηρότητα, ακμήν και ωραιότητα ανέκφραστον. Δεν αφίνει 
να μαρανθή η ευγένεια αυτής, διότι συνεχώς ποτίζει και τρέφει ταύτην. Το εκ 
των υλικών τροφών προερχόμενον αίμα, δεν γίνεται αμέσως αίμα, αλλά πρώ-
τον κάτι άλλο και μετά γίνεται αίμα, που τρέφει το σώμα. Εδώ δεν συμβαίνει 
το ίδιον, αλλά το αίμα τούτο το δεσποτικόν, μόλις το λάβωμεν, αμέσως την 
ψυχήν τρέφει και μεγάλην δύναμιν εμβάλλει εις αυτήν.  
 

 ΤΤΤΤούτο το αίμα, όταν αξίως το λαμβάνωμεν, τους μεν δαίμονας μα-
κράν από ημάς εκδιώκει, τους δε Αγγέλους και τον Δεσπότην αυτών προσκα-
λεί προς ημάς. Διότι φεύγουν μακράν οι δαίμονες από εκεί, όπου θα ίδουν να 
είναι το δεσποτικόν αίμα και έρχονται οι Άγγελοι. Τούτο το αίμα, όταν εχύθη 
εις τον Σταυρόν, την Οικουμένην εκ του κακού εξέπλυνε. Πολλά περί του αί-
ματος τούτου και ο μακάριος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολήν του 
φιλοσοφικώς εδίδαξε. Τούτο το αίμα, του οποίου τύπος ήτο το αίμα των θυ-
σιών εις την Παλαιάν Διαθήκην, τα άδυτα και τα άγια των αγίων του Ναού ε-
καθάρισεν. Εάν δε ο τύπος αυτού (το αίμα των θυσιών) χυνόμενον εις τον 
Ναόν των Εβραίων και χριόμενον εις το ανώφλιον των οικιών τούτων ἐν τῷ 

μέσῳ της Αιγύπτου, είχε μεγάλα αποτελέσματα, πολύ μεγαλύτερα θα έχη αυ-
τό τούτο που είναι η πραγματικότης. 
 

 ∆∆∆∆ιά του τύπου του αίματος τούτου καθηγιάσθη το χρυσούν θυμιατή-
ριον του Ναού, άνευ δε αυτού δεν ετόλμα ο αρχιερεύς να εισέλθη εις τα άδυ-
τα   του   Ναού.   Τούτο,   διά   των   τύπων   βεβαίως    αυτού,   εχειροτονούσε   τους    Ιε- 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. θ΄ 11 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. θ΄ 11 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. θ΄ 11 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. θ΄ 11 –––– 14) 14) 14) 14)    

                ᾽ΑΑΑΑδελφοί, Χριστὸς παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν διὰ 

τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτ᾿ ἔστιν οὐ ταύτης 

τῆς κτίσεως, οὐδὲ δι᾿ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος εἰ-

σῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ Ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος. Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύ-

ρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιά-

ζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς 

διὰ Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν 

συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι;  
 

 

ρείς της Παλαιάς Διαθήκης και απέπλυνεν αμαρτίας. Εάν δε οι τύποι αυτού 
τόσην δύναμιν είχον· εάν την σκιάν αυτού τόσον πολύ ο θάνατος ετρόμαξεν· 
αυτήν την αλήθειαν, πώς ήτο δυνατόν, να μη φοβηθή; 
 

 ΤΤΤΤούτο το αίμα χορηγεί την σωτηρίαν των ψυχών μας. Δι’ αυτού η 
ψυχή λούεται, καλλωπίζεται, πυρπολείται ολόκληρος. Τούτο το αίμα από το 
πυρ φωτεινότερον κάνει τον νουν μας, την δε ψυχήν μας και από τον χρυσόν 
λαμπροτέραν. Τούτο το αίμα μόλις εχύθη, τον ουρανόν βατόν έκαμε. 
 

 ΦΦΦΦρικτά, πράγματι, είναι τόσον τα Μυστήρια της Εκκλησίας, όσον και 
το ιερόν αυτής θυσιαστήριον. Ανέβλυζεν εκ του παραδείσου της Εδέμ πηγή, 
η οποία εδημιουργούσε τέσσαρας αισθητούς ποταμούς (Γεν. β  ́10). Αλλά και 
εκ του θυσιαστηρίου πηγάζει πηγή, που σχηματίζει ποταμούς πνευματικούς. 
Πλησίον δε εις την πηγήν του θυσιαστηρίου δεν είναι ιτέαι άκαρποι, αλλά 
πανύψηλα δένδρα, που έχουν πάντοτε ωρίμους καρπούς. Όποιος υποφέρει 
από την ζέστην, ας υπάγη εις την πηγήν ταύτην, διά να δροσισθή. Αύτη τον 
καύσωνα εκδιώκει και όλα τα εγκαύματα, τα προερχόμενα όχι εκ του ηλίου, 
αλλ’ από τα καυτερά βέλη του σατανά θεραπεύει, διότι την αρχήν και την ρί-
ζαν την έχει άνωθεν, απ’ όπου και πηγάζει. 
 

 ΠΠΠΠολλοί είναι οι ποταμοί της πηγής ταύτης, τους οποίους δημιουργεί 
εξ αυτής το παράκλητον Πνεύμα. Εις τούτο όμως συντελεί και ο Υιός, χωρίς 
βεβαίως να μας κατασκευάζη έτοιμον την οδόν της σωτηρίας, αλλά με το να 
ανοίγη και προκαλή την διάθεσίν μας προς σωτηρίαν. 
 

 ΑΑΑΑύτη η πηγή είναι η πηγή του φωτός της αληθείας. Πλησίον αυτής 
ευρίσκονται και αι ουράνιαι δυνάμεις και με θαυμασμόν την ωραιότητα του 
τρέχοντος ύδατος βλέπουν, επειδή καλύτερον από ημάς κατανοούν την δύνα-
μιν    αυτών,   που   είναι   εμπρός   των,   και   την   ανυπέρβλητον   ακτινοβολίαν   των.   
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                ΑΑΑΑδελφοί, όταν ήλθε ο Χριστός ως αρχιερεύς των μελλοντικών αγαθών, εμπήκε διά 
της μεγαλυτέρας και τελειοτέρας σκηνής, η οποία δεν είναι χειροποίητη, δεν είναι δη-
λαδή από τον κόσμον τούτον· εμπήκε μια για πάντα εις τα Άγια των αγίων όχι με αίμα 
τράγων και μόσχων αλλά με το δικό του αίμα και εξησφάλισε αιωνίαν λύτρωσιν. Διότι 
εάν το αίμα τράγων και ταύρων και το ράντισμα με στάχτην από δαμάλι, αγιάζη τους 
μολυσμένους, όσον αφορά την εξωτερικήν καθαρότητα, πόσον περισσότερον το αίμα 
του Χριστού, ο οποίος, διά του αιωνίου Πνεύματος, προσέφερε τον εαυτόν του άμωμον 
θυσίαν εις τον Θεόν, θα καθαρίση την συνείδησίν σας από νεκρά έργα, ώστε να λα-
τρεύωμεν τον ζωντανόν Θεόν. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας)  
 
 

Καθώς, όταν ένας βάλη το χέρι του ή την γλώσσαν, ή ότι άλλο, μέσα εις πυ-
ρακτωμένην ρευστήν μάζαν χρυσού, τούτο αμέσως γίνεται χρυσούν, τοιαύτη 
μεταβολή, εις μεγαλύτερον βαθμόν, γίνεται εις την ψυχήν από το Αίμα και το 
Σώμα του Κυρίου. Ομοιάζουν ταύτα προς ποταμόν, που βράζει από μεγάλην 
θερμότητα, αλλά δεν κατακαίει, παρά καθαρίζει ό,τι θα πέση εντός αυτού. 
 

 ΤΤΤΤούτο το Αίμα προετύπωνον και υπονούσαν, ως είπομεν, αι θυσίαι 
της Παλαιάς Διαθήκης και αι σφαγαί δικαίων ανδρών. Τούτο υπήρξε της Οι-
κουμένης το τίμημα. Δι’ αυτού ο Χριστός την Εκκλησίαν εξηγόρασε και κα-
τεστόλισε. Όπως ο άνθρωπος, που αγοράζει δούλους, με χρυσόν τούς αγορά-
ζει, αν δε θελήση να τους καλλωπίση, πάλιν χρυσόν μεταχειρίζεται, αυτό και 
ο Χριστός έκαμε· και μας εξηγόρασε διά του Αίματός Του, και μας εστόλισε 
δι’ αυτού.  
 

 ΌΌΌΌσοι μετέχουν του Αίματος τούτου, μαζί με τους αγγέλους, τους Αρ-
χαγγέλους και τας άλλας ουρανίους δυνάμεις ευρίσκονται, διότι του Χριστού 
την βασιλικήν στολήν φορούν και ωπλισμένοι με τα όπλα τα πνευματικά εί-
ναι. Τούτο όμως δεν είναι και τόσον σπουδαίον· το σπουδαιότερον και πολύ 
εκπληκτικόν είναι το ότι αυτόν τούτον τον βασιλέα των ουρανών έχουν 
ενδυθή! 
 

 ΤΤΤΤο μέγα όμως τούτο και θαυμαστόν έχει και μεγάλας συνεπείας, διό-
τι, αν μετάσχης μετά ψυχής καθαράς, θα σου αποβή εις σωτηρίαν, αν δε μετά 
συνειδήσεως πονηράς, εις τιμωρίαν. «Εκείνος που τρώγει και πίνει από το 
Σώμα και το Αίμα του Κυρίου αναξίως, τρώγει και πίνει την καταδίκην του» 
(Α  ́Κορ. ια  ́29) λέγει ο Παύλος. Εάν οι ρυπαίνοντες την βασιλικήν πορφύ-
ραν υποβάλλωνται εις την ιδίαν τιμωρίαν με τους ξεσχίζοντας αυτήν, δεν εί-
ναι φυσικόν και όσοι με ψυχήν ακάθαρτον δέχονται το Σώμα του Κυρίου, 
την   αυτήν   τιμωρίαν   να   υποστούν   με   εκείνους,  που  με  καρφιά  εις  τον  Σταυρόν  
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τούτο εκάρφωσαν; Ιδού πόσον φοβεράν τιμωρίαν λέγει ο Παύλος, ότι ούτοι 
θα υποστούν: «Όταν ένας παραβή τον Μωσαϊκόν νόμον και βεβαιώσουν τούτο 
δύο ή τρεις μάρτυρες, χωρίς επιείκειαν ούτος θανατώνεται. Πόσον χειρότερα 
νομίζετε, ότι του αξίζει να πάθη εκείνος, που εποδοπάτησε τον Υιόν του Θεού 
και εθεώρησεν ως αίμα κοινού ανθρώπου το αίμα της Καινής Διαθήκης, με το 
οποίον ηγιάσθη» (Εβρ. ι  ́28, 29); 
 

 ΑΑΑΑς προσέχωμεν λοιπόν, αγαπητοί, τον εαυτόν μας, αφού τόσων μεγά-
λων αγαθών αξιούμεθα. Ας προσέχωμεν και προ και μετά την συμμετοχήν 
μας εις αυτά. Όταν δε μας έλθη να είπωμεν κάτι το αισχρόν, ή ίδωμεν, ότι ορ-
γή ή άλλο πάθος προς στιγμήν μάς κυριεύει, ας σκεφθώμεν ποίων δωρεών η-
ξιώθημεν, ότι του αγίου Πνεύματος απηλαύσαμεν και τότε η σκέψις αύτη θα 
μας ενισχύη διά να κατανικήσωμεν τα άλογα πάθη. 
 

 ΈΈΈΈως πότε εις τα πράγματα του κόσμου τούτου θα είμεθα προσηλω-
μένοι; Έως πότε θα μένωμεν εις την πνευματικήν πτώσιν που είμεθα; Έως 
πότε θα αμελώμεν διά την σωτηρίαν μας; Ας αναλογισθώμεν ποίων αγαθών 
ο Θεός μάς ηξίωσε και ας Τον ευχαριστήσωμεν· ας Τον δοξάσωμεν, όχι μό-
νον διά της πίστεως, αλλά και διά των έργων, ίνα και των μελλόντων αγαθών 
επιτύχωμεν (ομιλία μστ  ́εις το κατά Ιωάννην).     
 

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, από το βιβλίο «Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ», σελ. 55 – 61, 
Copyright Αδελφότης «Ο Σταυρός», Έκδοσις Γ ,́ Αθήναι 1998 

�  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)    �  Προβολή των ταινιών «ΤΟ ΝΗΣΙ» & «Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»       �  

Σήμερα, Κυριακή 17 Απριλίου 2016 και ώρα 7:00 μ.μ. στο Πνευματικό 
Κέντρο του Ναού μας θα προβληθούν παράλληλα οι ταινίες, «ΤΟ ΝΗΣΙ 
(OCTPOB)» για τους μεγάλους και για τα παιδιά «Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙ-
ΣΤΟΥ». Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά! 
2)  ֠  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ֠ 

Την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 και ώρα 6:30 μ.μ. τελευταία απογευματινή 
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στο Ναό μας, την οποία θα τελέσει ο Πανο-
σιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας Αρχιμ. π. Ιερόθεος 
Καλογερόπουλος, ακολουθεί τράπεζα και εν συνεχεία το Μέγα Απόδειπνο. 
3)              ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Φ.Α. 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας κάνει έκκληση για 
συλλογή τροφίμων (κυρίως για ζάχαρη, ρύζι, γάλα, λάδι και όσπρια) για να δο-
θούν στους αδελφούς που δυσκολεύονται κατά την περίοδο του ΠΑΣΧΑ. 
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