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  «Ἡ εἰς Ἰερουσαλὴμ εἴσοδος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». 
     Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας (522)·  

    Γεροντίου καὶ Βασιλείδου μαρτύρων. 
 

ΧΑΙΡΕΤΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΠΑΝΤΟΤΕ 
 

ΟΟΟΟ Χριστός είναι «η πάντων χαρά» (κοντάκιο της εορτής της 
Αναστάσεως του Λαζάρου). Και ο Απόστολος Παύλος, στην προς 
Φιλιππησίους επιστολή του μας προτρέπει «να χαιρόμαστε πάντοτε 
με τη χαρά που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο» (Φιλιπ. 4, 4). Πόσο 
όμως οι άνθρωποι συνειδητοποιούμε ότι η ζωή κοντά στο Χριστό εί-
ναι ζωή χαράς; Πώς μπορούμε να διαγράψουμε από το νου μας το 
είδωλο της σοβαρότητας, του κλεισίματος στον εαυτό μας, την αί-
σθηση ότι ο αληθινός χριστιανός είναι φορτωμένος στη ζωή του με 
«πρέπει» και με «καθήκοντα», τα οποία του στερούν τη χαρά; Ακό-
μη περισσότερο σήμερα, που η ζωή των ανθρώπων και η πορεία της 
κοινωνίας ουδόλως επιτρέπουν τη χαρά, διότι όποιος τολμά να ισχυ-
ριστεί ότι είναι χαρούμενος σε έναν κόσμο δυστυχισμένο από την 
κρίση και τα πάμπολλα προβλήματα, μάλλον για αναίσθητος θα θε-
ωρηθεί, παρά για χριστιανός αληθινός. 
 

ΚΚΚΚι όμως η χαρά είναι το βασικό συστατικό στοιχείο της πνευ-
ματικής μας ζωής. Η χαρά προέρχεται από την πίστη και την κοινω-
νία με το Χριστό. Προέρχεται από την αγάπη την οποία αγωνιζόμα-
στε να βιώσουμε και που μας κάνει επιεικείς με όλους τους ανθρώ-
πους, ακόμη και μ’ αυτούς που μας εχθρεύονται και μας μισούν για 
τον τρόπο ζωής που έχουμε επιλέξει. Η χαρά προέρχεται από τον α-
γώνα για ελευθερία και νίκη κατά των παθών και του πνευματικού 
θανάτου, που γλυκαίνει αληθινά τη ζωή μας. Η χαρά προέρχεται από 
την δυνατότητα να δούμε τον κόσμο σε μιαν άλλη προοπτική, αυτήν 
της αιωνιότητας, και να μην υποταχθούμε στο πνεύμα του πρόσκαι-
ρου, το οποίο μάλλον δεν αφήνει περιθώρια για αληθινή ζωή και δη-
μιουργία, τουτέστιν για γνήσια χαρά. 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Φιλιπ. δ΄ 4Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Φιλιπ. δ΄ 4Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Φιλιπ. δ΄ 4Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Φιλιπ. δ΄ 4----9)9)9)9)    

                ᾽ΑΑΑΑδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. Τὸ ἐπιει-

κὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. Ὁ Κύριος ἐγγύς. Μηδὲν μερι-

μνᾶτε, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ 

αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν. Καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ 

ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα 

ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σε-

μνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ 

καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε· ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ 

ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔ-

σται μεθ᾿ ὑμῶν. 
 

 

ΗΗΗΗ χαρά δεν είναι αποτέλεσμα ενός παιχνιδιού ή απόφαση κα-
θηκοντολογικού περιεχομένου. Δεν χαιρόμαστε γιατί είμαστε υπο-
χρεωμένοι να είμαστε χαρούμενοι, επειδή είμαστε χριστιανοί. Χαι-
ρόμαστε ακριβώς γιατί είμαστε χριστιανοί. Νιώθουμε αυτή την ι-
διαίτερη ευλογία στις καρδιές μας να μην φοβόμαστε τον θάνατο, 
την ήττα, την αποτυχία, ακόμη κι αν αυτά πλησιάζουν στη ζωή μας 
και την απειλούν. Το βλέπουμε αυτό στην στάση του Χριστού, ο ο-
ποίος με την ανάσταση του Λαζάρου προσέφερε απίστευτη χαρά 
στους Ιουδαίους και αποδέχθηκε τη χαρά τους εισερχόμενος στην 
Αγία Πόλη και μη αρνούμενος να ακούσει τον ύμνο που προερχόταν 
εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων. Ο Χριστός είναι η χαρά μας 
και η σχέση μας μαζί Του. Και επειδή υπάρχει ο Χριστός στη ζωή 
μας μπορούμε να χαιρόμαστε οτιδήποτε μας δίδεται από Εκείνον ή 
επιτρέπει Εκείνος να μας δοθεί, ακόμη κι αν αυτό εξωτερικά δεν 
φαίνεται ευχάριστο. Εκείνος μας δίδει την δύναμη να το αντέξουμε 
και να σηκώσουμε τον σταυρό μας. Και αυτή η δύναμη ονομάζεται 
πίστη, η οποία τείνει να εκλείψει από τις ομάδες των πολλών σήμε-
ρα και ιδιαιτέρως όσων είχαν επενδύσει τη ζωή τους στα υλικά αγα-
θά ή στους κάθε λογής άρχοντες και υιούς των ανθρώπων. 

 

∆∆∆∆εν έχει «πρέπει» η χριστιανική ζωή; Πόσο γελασμένοι είμα-
στε αν νομίζουμε ότι ο αληθινός χριστιανός κάνει ό,τι κάνει επειδή 
πρέπει. Ο αληθινός χριστιανός, επειδή λειτουργεί στα πλαίσια της 
σχέσης   με   τον   Χριστό,   Τον   οποίο  αγαπά,  όπως  και  Εκείνος  τον  αγα-  
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    Α    Α    Α    Αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε! Επαναλαμβάνω, χαίρετε! Η επιεί-
κειά σας ας γίνη γνωστή εις όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλη-
σίον. Μη μεριμνάτε για τίποτε, αλλά για κάθε τι ας γίνωνται γνωστά τα αι-
τήματά σας εις τον Θεόν διά προσευχής και δεήσεως με ευχαριστίαν. Και 
η ειρήνη του Θεού, που ξεπερνά κάθε σκέψιν, θα φρουρήση τις καρδιές 
σας και τις σκέψεις σας εν Χριστώ Ιησού. Τέλος, αδελφοί, όσα είναι αλη-
θινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα αγαπητά, όσα έχουν καλήν 
φήμην, οιαδήποτε αρετή ή οιοσδήποτε έπαινος, αυτά να σκέπτεσθε. Αυτά 
που εμάθατε και παραλάβατε και ακούσατε και είδατε σ’ εμέ, αυτά να κά-
νετε και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας.  

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας)  
 

 

πά, γι’ αυτό άλλωστε ανέβηκε και στο σταυρό, χαίρεται που μπορεί 
να κάνει έστω και το ελάχιστο για να φανεί κατά τι ευάρεστος στον 
Κύριο. Ακόμη κι αν γνωρίζει ότι Εκείνος μπορεί και συγχωρεί τα 
πάντα σ’ αυτόν που βάζει αρχή μετανοίας, η χαρά του χριστιανού εί-
ναι να παλεύει να αγαπήσει τον Θεό. Ακόμη και η στέρηση δεν είναι 
λύπη, γιατί είναι μια στένωση που δίνει νόημα στη ζωή, καθώς νικά 
τον εαυτό του που θέλει την ελευθερία για να ζήσει κατά το θέλημά 
του. Και όταν ο χριστιανός ζει κατά το θέλημα Εκείνου που του απέ-
δειξε ότι τον αγαπά επάνω στο σταυρό, δεν μπορεί παρά να ζει την 
χαρά και να αντέχει την όποια λύπη. 

 
ΠΠΠΠώς αυτό μπορεί να έχει εφαρμογή σήμερα; Μπορεί ο χρι-

στιανός να αναισθητεί στην δυστυχία και δυσκολία και απόγνωση 
των άλλων; 

 

∆∆∆∆εν είναι αναισθησία να είναι κανείς χαρούμενος επειδή γνω-
ρίζει ότι ο Χριστός δεν εγκαταλείπει εκείνον που πιστεύει σ’ Αυτόν. 
Δεν είναι αναισθησία να είναι κανείς χαρούμενος γιατί ο Χριστός 
του δίνει την δυνατότητα να ζήσει με περισσότερη ταπείνωση, εμπι-
στευόμενος τον εαυτό του, τις μέριμνές του, τους οικείους του επί 
Κύριον, ακόμη κι αν ο χρόνος δεν είναι το κατεξοχήν βοηθητικό 
στοιχείο σε μια τέτοια πραγματικότητα. Δεν είναι αναισθησία να 
μπορεί ο χριστιανός να χαίρεται επειδή του δίνεται η δυνατότητα όχι 
να  σωρεύει  αγαθά,  αλλά  να  μοιράζεται  με  τον  πλησίον  του  το  λίγο  ή 
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το πολύ που εκείνος έχει ανάγκη και ο ίδιος μπορεί να δώσει. 
 
ΟΟΟΟι ανθρώπινες κοινωνίες και ο σύγχρονος πολιτισμός αποθέ-

ωσαν την χαρά της ηδονής, την χαρά του δικαιώματος, την χαρά του 
περιττού (από συσκευές και τεχνολογικά μέσα, μέχρι σχέσεις που 
δεν έχουν κανένα νόημα), την χαρά της ύλης. Βιώνουμε την αποτυ-
χία αυτής της χαράς, όσο κι αν οι υποστηρικτές της δεν θέλουν να 
παραδεχτούν ότι επένδυσαν λάθος. Όσοι θέλουμε να πιστεύουμε στο 
Χριστό, επειδή Εκείνος είναι και θα παραμείνει «η πάντων χαρά» 
κρατούμε αυτήν την μυστική χαρά που βιώνουμε στο μυστήριο της 
Εκκλησίας και την μεταφέρουμε στην καθημερινότητά μας, ως πηγή 
αντίστασης στο ψεύτικο και ως αφετηρία νέας ζωής. Και προσδο-
κούμε, μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα, όχι απλώς την πορεία προς 
τον Γολγοθά, το συναίσθημα, την τήρηση των παραδόσεων, αλλά 
την ουσιαστική σχέση με τον Θεάνθρωπο Λυτρωτή, που επειδή εί-
ναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή, θα μας κάνει να αντέξουμε σε ο-
ποιαδήποτε λύπη και δοκιμασία. Για να ανασταινόμαστε μαζί Του 
στη ζωή της Εκκλησίας μας. 
Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού, από ‘ΒΗΜΑΤΑ’ 
 

Ευλογηµένη Μεγάλη ΕβδοµάδαΕυλογηµένη Μεγάλη ΕβδοµάδαΕυλογηµένη Μεγάλη ΕβδοµάδαΕυλογηµένη Μεγάλη Εβδοµάδα και Καλή Ανάσταση!και Καλή Ανάσταση!και Καλή Ανάσταση!και Καλή Ανάσταση!    
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)                                        ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ - ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 
Τη Μεγάλη Τρίτη το πρωί θα πραγματοποιηθεί η Θεία Κοινωνία των 
ασθενών. Όποιος ενδιαφέρεται, ας δηλώσει τα στοιχεία του στον Ιερό 
Ναό, στο τηλ.: 22990 40040. 
2)                              ΤΡΙΣΑΓΙΑ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
Τη Μεγάλη Παρασκευή 6 Απριλίου 2018, και ώρες 1:30 - 3:30 μ.μ., 
θα τελούνται ανά τέταρτο της ώρας (ακριβώς, και τέταρτο, και μισή, 
παρά τέταρτο) Ομαδικά Τρισάγια εντός του Ιερού Ναού του Κοιμη-
τηρίου και όχι επί των μνημάτων.  
3)                                ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΤΡΙΣΑΓΙΟ 
Την Κυριακή του Πάσχα 8 Απριλίου 2018, και ώρα 10:45 π.μ., θα 
βρίσκεται στο Κοιμητήριο ο Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος για να τε-
λέσει Αναστάσιμο Τρισάγιο.  
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