
Α υ τ ό ς  ε ί ν α ι  ο  Θ ε ό ς  µ α ς ! 

∆εύτερη Κυριακή µετά το Πάσχα σήµερα και η 

Εκκλησία µας την ονοµάζει Κυριακή των Μυροφόρων, καθώς 

το µεγαλύτερο µέρος της σηµερινής Ευαγγελικής περικοπής 

περιγράφει το περιστατικό µε τις Μυροφόρες. Μυροφόρες ήταν 

η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η µητέρα του Ιακώβου και η 

Σαλώµη. Ονοµάζονται έτσι επειδή το βράδυ του Σαββάτου 

αγόρασαν αρώµατα για να πάνε στον τάφο του Χριστού και να 

αλείψουν το σώµα Του. Όταν όµως έφτασαν χαράµατα στον 

Πανάγιο Τάφο, αντί για το σώµα του Ιησού βρήκαν έναν 

λευκοφορεµένο απαστράπτοντα νέο να τους πληροφορεί για την 

Ανάσταση του Κυρίου τους.  

Μεγάλη τιµή τόσο για τις συγκεκριµένες γυναίκες, όσο εν γένει για το 

γυναικείο φύλλο. Αρκεί να σκεφτούµε ποιού γεγονότος την είδηση άκουσαν πρώτες 

εκείνες οι γυναίκες! Και µάλιστα έδειξαν θάρρος, τόλµη, ανδρεία και επιµονή στην 

πίστη τους, την ώρα που όλοι οι µαθητές είχαν διασκορπιστεί και κρύβονταν… για τον 

φόβο των Ιουδαίων. Επάξια λοιπόν και τιµητικά πληροφορήθηκαν πρώτες τα 

χαρµόσυνα νέα από τον Άγγελο Κυρίου. Τα νέα που ήταν η επιβεβαίωση και 

εκπλήρωση του Πρωτευαγγέλιου που είχε ακούσει πριν από αιώνες η Εύα... 

Μέσα όµως στο σηµερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσµα υπάρχει και ένα σηµείο, που 

αν το προσέξουµε θα µείνουµε εκστασιασµένοι και ανακουφισµένοι. Ο Άγγελος όταν 

είπε στις Μυροφόρες να ενηµερώσουν τους Μαθητές για την Ανάσταση του Κυρίου 

τόνισε ιδιαίτερα το όνοµα του Πέτρου.  

Εκπληκτικό, δεν συµφωνείτε; Ο Θεός ασχολείται ιδιαιτέρως µε το παιδί Του 

που υποφέρει και το ενισχύει στην δύσκολη στιγµή του.  Ο Πέτρος Τον πρόδωσε,  Τον 

αρνήθηκε και στη συνέχεια µετανόησε. Είναι σίγουρο όµως ότι µέχρι ο Κύριος να τον 

αποκαταστήσει µε τα συνταρακτικά τρία «φιλείς µε;» ο Πέτρος περνούσε ώρες οδύνης, 

λύπης και απόγνωσης.Σε αυτόν τον πόνο του Πέτρου, ο καρδιογνώστης Χριστός 

έσπευσε να παρασταθεί και θέλοντας να τον παρηγορήσει και να τον δυναµώσει του 

στέλνει επίµονο µήνυµα µε τον Άγγελο. Ενισχύει και υποστηρίζει την µετάνοια του 

Πέτρου και του ζητά, στην ουσία, να έχει ελπίδα και πίστη. 

Αυτός είναι ο Θεός µας... Θεός που στέκεται στοργικά σαν υπέροχος Πατέρας 

και µας νταντεύει, µας παρηγορεί και µας στηρίζει στην δυσκολία, στη στενοχώρια, 

στην απογοήτευσή µας. Θεός τιµωρός ή σκληρός δεν υπάρχει, παρά µόνο δίκαιος Θεός. 

Και µας ζητά λίγα, απλά και εύκολα πράγµατα. Ζητάει λίγα και δίνει το παν…  

Μόνο Ένας µπορεί  να το κάνει αυτό... Ο Ένας Αναστάς Θεός µας. 

 

 
 
                     

                                                                    « Ταῖς πρεσβείαις τοῦ  ἐνδόξου  ἀθλοφόρου      

                                                                Νικολάου, Χριστὲ διαφύλαξον,  

                                                          τοὺς σοὺς ἰκέτας, ἐκ παντοίας θλίψεως». 
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Ἔνας πανεπιστηµιακὸς καθηγητὴς σὲ ἕνα ἰνστιτοῦτο ὑψηλοῦ ἐπιπέδου 

προκάλεσε τοὺς σπουδαστὲς τοῦ µὲ αὐτὴν τὴν ἐρωτήσῃ: «Εἶναι ὁ Θεὸς ὁ δηµιουργὸς τῶν 

πάντων;». Ἔνας σπουδαστὴς ἀπάντησε θαρραλέα:«Ναί! » Ὁ Θεὸς δηµιούργησε τὰ πάντα. 

Ὁ καθηγητὴς συνέχισε : «Ἐὰν ὁ Θεὸς δηµιούργησε τὰ πάντα συνεπάγεται ὅτι 
δηµιούργησε καὶ τὸ Κακό. ∆εδοµένου ὅτι τὸ Κακὸ ὑπάρχει, καὶ ἀφοῦ οἱ πράξεις µας 
καθορίζουν ποῖοι εἴµαστε, µποροῦµε να ὑποθέσουµε ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι κακός». Ὁ 
σπουδαστὴς ἔµεινε σιωπηλὸς καὶ δεν ἀποκρίθηκε στο ὑποθετικὸ συµπέρασµα τοῦ 
καθηγητῇ. Ὁ καθηγητής, ἀρκετὰ εὐτυχῇς µὲ τὸν ἑαυτὸ τοῦ, καυχήθηκε στους σπουδαστὲς 
ὅτι εἶχε ἀποδείξει ἄκοµα µία φορὰ ὅτι ἡ χριστιανικὴ πιστὴ ἤταν ἔνας µῦθος.   

 

                                  Ὑπάρχει Θεός; 

Ἔνας ἄλλος σπου- δαστὴς σήκωσε τὸ χέρι τοῦ καὶ 
εἶπε: « Μπορὼ να σᾶς ὑποβάλω µία ἐρωτήσῃ, κ. καθηγητά;» 

«Φυσικά», ἀπάντησε ὁ καθηγητής. Ὁ σπουδαστὴς 

σηκώθηκε ὄρθιος καὶ ῥώτησε: «Κύριε καθηγητά, τὸ κρύο 

ὑπάρχει;.» «Τὶ εἴδους ἐρώτησῃ εἶναι αὐτή; Φυσικὰ καὶ ὑπάρχει. 

Ἐσὺ δεν ἔχεις ποτὲ αἰσθανθεὶ κρύο; » Ὁ νεαρὸς σπουδαστὴς 

ἀπάντησε: «Στην πραγµατικό- τητα, κύριε, τὸ κρύο δεν 
ὑπάρχει. Σύµφωνα µὲ τοὺς νόµους τῆς φυσικῆς, αὐτό που 
θεωροῦµε κρύο εἶναι στην πραγµατικότητα ἡ ἀπουσία 
θερµότητας. Ἀπόλυτο µηδὲν  (  -460 Φ) εἶναι ἡ συνολικὴ 
ἀπουσία θερµότητας καὶ κάθε τι γίνεται ἀδρανὲς καὶ ἀνίκανο να 
ἀντιδράσει σὲ ἐκείνη τὴν θερµοκρασία. Τὸ κρύο δεν ὑπάρχει. Ἔχουµε δηµιουργήσει αὐτὴν 
τὴν λέξη για να περιγράψουµέ πως αἰσθανόµαστε ἐὰν δεν ἔχουµε καµία θερµότητα». 

Ὁ σπουδαστὴς συνέχισε: «Κύριε καθηγητά, τὸ σκοτάδι ὑπάρχει; ». Ὁ καθηγητὴς 

ἀποκρίθηκε: «Φυσικά». Ὁ σπουδαστὴς ἀπάντησε: «Ἄλλη µία φορὰ κάνετε λάθος κύριε, 
οὔτε τὸ σκοτάδι ὑπάρχει. Τὸ σκοτάδι εἶναι  στην πραγµατικότητα ἡ ἀπουσία φωτός. Τὸ 
φῶς µποροῦµε να τὸ µελετήσουµε, τὸ σκοτάδι ὄχι. Στην πραγµατικότητα, µποροῦµε να 
χρησιµοποιήσουµε τὸ πρῖσµα Newton για να ἀναλύσουµε τὸ λευκὸ φῶς σὲ πολλὰ χρώµατα 
καὶ να µελετήσουµε τὰ διάφορα µήκη κύµατος κάθε χρώµατος. ∆εν µπορεῖτε να µετρήσετε 
τὸ σκοτάδι. Μία ἁπλὴ ἀκτῖνα τοῦ φωτὸς µπορεὶ να σπάσει σὲ ἔναν κόσµο τοῦ σκοταδιοὺ 
καὶ να τὸ φωτίσει. Πῶς µπορεῖτε να ξέρετε πῶς τὸ σκοτάδι ἀπλώνεται σ΄ ἕνα  χῶρο; 
Μετρώντας τὴν ποσότητα τοῦ παρόντος φωτός. Ἔτσι δεν εἶναι; Τὸ σκοτάδι εἶναι ἔνας 
ὅρος που χρησιµοποιείται ἀπὸ τὸ ἄτοµο για να περιγράψει τὶ συµβαίνει ὅταν δεν ὑπάρχει 
παρουσία φωτός». 

Τέλος ὁ νεαρὸς σπουδαστὴς ῥώτησε τὸν καθηγητῇ: «Κύριε, τὸ Κακὸ ὑπάρχει; » 

Ἀβέβαιος, ὁ καθηγητὴς ἀποκρίθηκε: « Φυσικά, ὅπως ἔχω πει ἤδη. Τὸ βλέπουµε στα 
καθηµερινὰ παραδείγµατα τῆς ἀνθρωπίνης ἀπανθρωπιάς, στο πλῆθος ἐγκληµάτων καὶ 
βίας που ὑπάρχει παντοῦ στον κόσµο. Αὐτὲς οἱ ἐκδηλώσεις δεν εἶναι παρὰ µόνο αὐτό, 

ἐκδήλωση τοῦ Κακοῦ». Ὁ σπουδαστὴς ἀπάντησε: «Τὸ κακὸ δεν ὑπάρχει, κύριε, ἣ 
τουλάχιστον δεν ὑπάρχει ἀπὸ µόνο τοῦ. Τὸ κακὸ εἶναι ἁπλὰ ἡ ἀπουσία  τοῦ Θεοῦ. Εἶναι 
ἀκριβῶς ὅπως τὸ σκοτάδι καὶ τὸ κρύο, µία  λέξῃ που τὸ ἄτοµο ἔχει δηµιουργήσει για να 
περιγράψει τὴν ἀπουσία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς δεν δηµιούργησε τὸ κακό. Τὸ κακὸ εἶναι τὸ 
ἀποτέλεσµά που συµβαίνει ὅταν τὸ ἄτοµο δεν ἔχει τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ παροῦσα στην 
καρδία τοῦ. Εἶναι ὅπως τὸ κρύο που ἔρχεται ὅταν δεν ὑπάρχει καµία θερµότητα, ἣ τὸ 
σκοτάδι που ἔρχεται ὅταν δεν ὑπάρχει κανένα φῶς ». 
 Ὁ καθηγητὴς κάθισε στην ἔδρα τοῦ. Τὸ ὄνοµα  τοῦ νεαροῦ σπουδαστή: Albert Einstein 
(Αλβέρτος Αινστάιν).    
 

 
   
AW PROSELUOYME STΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΣ 

 
Σας προσκαλοῦµε 

στις Λατρευτικὲς Συνάξεις 
ποῦ θὰ τελεσθοὺν στον Ναὸ µας 

µὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 
Ἑορτῆς τοῦ Προστάτου τῆς Ἐνορίας µας 

ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 
 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

                                   στις 8 καὶ 9  Μαΐου 2009 
 σύµφωνα µε το ἀναγραφόµενο πρόγραµµα. 

 
Ἡ παρουσία Σας θὰ τιµήσει τον Ἅγιο µας 

 καὶ θὰ  εκφράσει την ανάγκη του  να στηρίξουµε την Ενορία µας  
σαν υπεύθυνοι,  συνειδητοποιηµένοι και συνεπείς Ενορίτες. 

 

×ÑÉÓÔÏÓ  ÁÍÅÓÔÇ 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜAΪΟΥ 2009  Ὥρα 7.00 µ.µ: 
 

Ὁ Μεγάλος Πανηγυρικὸς Ἐσπερινός. 
 
 

                         ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΪΟΥ 2009  Ὥρα 7.00 π.µ: 
 

Ὁ Ἐόρτιος Ὄρθρος καὶ 
ἡ Πανηγυρικὴ Θ. Λειτουργία 

ἱερουργοῦντος του Σεβ. Μητροπολίτου  
Βερατίου  Αὐλῶνος &  Κανίνης  

κ. κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ. 
 
               6:30 µ.µ. Ἁρχιερατικός Ἐσπερινός  χοροστατούντος 

του Σεβ.Ποιµενάρχου µας κ.κ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
και  τα Εγκώµια. 

 Λιτάνευσις τοῦ Σεπτοῦ Λειψάνου καὶ τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου.                 
 
         Τους Εόρτιους Ύµνους θα ψάλλειο Πρωτοψάλτης κ.ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆ΟΥΚΑΣ 
      και οι Ιεροψάλτες του Ναού µαςκ.∆ΗΜ. ΑΝΑ∆ΙΩΤΗΣ καικ. ΒΑΣ. ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ 

 
 

                                         ΤΟ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


