
Πέτρος βρίσκεται στην αυλή του αρχιερέα. Βγαίνει ο Ιησούς. Το 
βλέμμα του συναντάται μ’ αυτό του μαθητή.

Ήταν ένα βλέμμα- λόγος δυνατός. 
Μιλούσε για την αγάπη, που πήγαινε προς το σταυρό. 
Για τον πόνο, που προξένησε η άρνηση του Πέτρου. Και μάλιστα τριπλή. 
Για  τη λαχτάρα που είχε να δει τον αρνητή μαθητή να λυτρώνεται.  
Για την πρόθεση να τον συγχωρήσει.
Προϋπόθεση;  Να στάξουν από τα μάτια του τα καυτά δάκρυα της 

μετάνοιας.
Ο Πέτρος δεν άντεξε. Παράτησε τη φωτιά και τους ανθρώπους. Βγήκε 

έξω. Έπεσε σε μια γωνιά. Παραδόθηκε σε κλάμα πικρό.

Βυθομετρήσεις
(ένα μήνυμα)

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Απρίλιος, 2018
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Το βλέμμα του Ιησού στον αρνητή μαθητή ήταν τελικά η δυναμική 
πρόσκληση, που τον έφερε και πάλι μετανιωμένο  κοντά στον διδάσκαλο.

Το δικό μας βλέμμα στον αμαρτωλό συνάνθρωπο είναι βλοσυρό.  Σκαιό. 
Άκαμπτο.

Ελέγχει και μαστιγώνει για την εκτροπή. Ευρύνει το χάσμα, που άνοιξε η 
οποιαδήποτε παράβαση.

Το βλέμμα πάλι που ρίχνουμε στο δικό μας εσώτερο κόσμο. Στο χώρο 
μας. Εκεί που κυοφορείται η αμαρτία. Όπου γεννιώνται η ντροπή και η 
τύψη. Είναι μελαγχολία και γοερός θρήνος.

Το βλέμμα του Χριστού σ’ εμάς που αμαρτάνουμε είναι θεϊκή στοργή. 
Πονεμένη αγάπη. Καθρέφτισμα της σφοδρής επιθυμίας να γυρίσουμε κοντά 
Του μετανιωμένοι. Να βρούμε τη λύτρωση.

Ο Ιησούς κοιτάζει. Στηλώνει το βλέμμα Του σ’ εμάς. Όχι για να μας 
κατακεραυνώσει. Να ενισχύσει την αγωνία. Τη ντροπή μας. Αλλά για να 
τονώσει μέσα μας την αναζήτηση της ανόρθωσης. Και της αναγέννησης. 

Να λούσει την όψη μας με το φως της ελπίδας. 
Ν’ αποκολλήσει την καρδιά μας από την αμαρτίαν. 
Να την τραβήξει στην αγάπη Του. Και το κρυστάλλινο θέλημά Του.
Ο πνευματικός άνθρωπος, που υπάρχει μέσα σου, το νιώθει να στηλώνεται 

κατεπάνω σου.
Να καταπραΰνει την έξαψη των παθών. 
Να τονώνει με τη στοργή Του. 
Να οδηγεί στη μετάνοια.
Ο απόστολος Πέτρος δεν είναι ένας ξένος. Αδελφός μας είναι.
Κι εμείς, όταν σιγούν οι γύρω μας θόρυβοι, η προσοχή μας βυθίζεται στην 

ψυχή μας, τότε οι αμαρτίες μας ξεδιπλώνονται. Η μια πίσω από την άλλη. 
Αυτή είναι η μια πραγματικότητα. 

Η άλλη είναι το βλέμμα του Ιησού. 
Η ευλογημένη στροφή της αγάπης Του στο πρόσωπό μας. 
Η επιθυμία Του η βαθειά να μας σώσει. Να μας φέρει σ’ επίγνωση της 

αλήθειας Του.
Εμείς άραγε πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το βλέμμα: Και μάλιστα τις μέρες 

τούτες: 
+ο π. Γ.



“Έρχεται καθήμενος επάνω στον πώλο του όνου, ο βασιλεύς της 
ειρήνης, ο πραΰς και ταπεινός θριαμβευτής. Οι παίδες των Εβραίων 
τον υποδέχονται με νικητήριες κραυγές: 
“Ωσαννά εν τοις υψίστοις. Ευλογημένος 
ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου” (Α΄ Βασ. 
3, 9-10). Χαίρει και ευφραίνεται. Μαζί 
όμως με την Σιών και πανηγυρίζει και 
η Εκκλησία του Θεού, ο νέος Ισραήλ, η 
πόλις του Θεού του ζώντος. Γιατί έρχεται 
και πάλι ο Κύριος, ο βασιλεύς της, ο 
νικητής· “Εξήλθε νικών, ίνα νικήση” 
κατά την Αποκάλυψι (6, 2). 

Η ιστορική εκείνη είσοδος του 
Χριστού εκσυγχρονίζεται. Ο Κύριος 
έρχεται και σήμερα, όπως τότε. Τον 
ρόλο των παίδων εκτελεί τώρα ο νέος 
λαός, που ηξιώθη της αθανάτου ζωής με 
την ανάστασί Του. Οι λίθοι έγινα τέκνα του Αβραάμ και κράζουν τώρα το 
“Ωσαννά” (Ματθ. 3, 9. Λουκ. 3,8,19,40). Κρατούν και αυτά, όπως οι παίδες, 
τα βαΐα των φοινίκων, τους κλάδους των αρετών.

Μεγάλη Δευτέρα 
(Η ακολουθία ψάλλεται το βράδυ της Κυριακής των Βαϊων)

Ο Χριστός ξηραίνει την άκαρπο συκή, σημαίνοντας τον 
κλήρο της ακάρπου συναγωγής, αλλά και την μοίρα όλων 
όσοι θα δειχθούν  ανάξιοι της δωρεάς του Θεού, «δένδρα 
φθινοπωρινά άκαρπα, δις αποθανόντα εκριζωθέντα» (Ιουδ.12). 

Ακολουθούν οι τραγικοί διάλογοι με τους άρχοντας του λαού 
και τους φαρισαίους, που προσπαθούν να παγιδεύσουν «λόγω» 
τον Χριστό, οι τελευταίες παραβολές της κατακρίσεως του δούλου 
που έκρυψε το τάλαντο και της αποδοκιμασίας των κακών εργατών 
του αμπελώνος, η πρόρρησις της καταστροφής των Ιεροσολύμων 
και της ελεύσεως του δικαίου κριτού και τα φοβερά «Ουαί» κατά 
των γραμματέων και φαρισαίων. Μ’ όλα αυτά συμπλέκεται και ο 
τύπος του πάσχοντος δικαίου,  η μνήμη του Ιωσήφ του Παγκάλου.

Κυριακή των Βαΐων



Μεγάλη Tρίτη
(Η ακολουθία ψάλλεται το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας)

Αλλ’ οι λόγοι εκείνοι του  Κυρίου, που απετέλεσαν τον πόλο και 
το κυριαρχούν θέμα των ημερών αυτών 
είναι η παραβολή των δέκα παρθένων. Τας 
«φέρει» κυρίως η Μεγάλη Τρίτη, αλλά το 
συγκλονιστικό αυτό αφήγημα διαποτίζει τις 
ακολουθίες και των άλλων δύο ημερών. Είναι 
το αφυπνιστικό σάλπισμα της παρουσίας  
του Κυρίου. «Χριστός ο ερχόμενος εμφανώς 
ήξει και ου χρονιεί». Είναι ο «Νυμφίος»  της 
παραβολής, ο Νυμφίος της Εκκλησίας», 
ο Νυμφίος της κάθε ψυχής. Και έρχεται 

για να τελέσει τους μυστικούς Του γάμους ξαφνικά, σε ώρα που 
δεν γνωρίζει και δεν προσδοκά κανείς: «Εν τω μέσω της νυκτός». 

Μακάριοι αυτοί που τον περιμένουν, που δεν τους κατέλαβε η ραθυμία 
του ύπνου, που δεν έλειψε το έλαιον από τις λαμπάδες των. Ανάξιοι 
οι δούλοι, που θα βρει ο δεσπότης να ραθυμούν και  να κοιμούνται. 

Ο νυμφών είναι στολισμένος το ένδυμα της εισόδου μας σ΄ 
αυτόν. Πρέπει να είναι αντάξιο του γάμου, λαμπρό, καθαρό, 
φωτοβόλο. Τα θέματα αυτά τονίζει σειρά τροπαρίων. Στεκόμαστε 
σε ένα χαρακτηριστικό: Το τροπάριο – απολυτίκιο του πλ.  δ’ ήχου: 

«Ιδού ο Νυμφίος έρχεται
Εν τω μέσω της νυκτός
Και μακάριος ο δούλος,

Ον ευρήσει γρηγορούντα…»

Μεγάλη Tετάρτη
(Η ακολουθία ψάλλεται το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης)

Το ζωντανό παράδειγμα του ραθύμου δούλου  και της 

φρονίμου και γρηγορούσης ψυχής το δίδει  το ιστορικό θέμα 
της Μεγάλης Τετάρτης, που αποτελεί τον σύνδεσμο του 
πρώτου και του δευτέρου μέρους της Μεγάλης Εβδομάδας. 

Η αμαρτωλός γυναίκα, που άλειψε  με μύρα τον Κύριο, με την 
εξαίρετο πράξι της συντριβής και της ευγνωμοσύνης  λυτρώνεται



από τα κακά, καθαρίζει την στολή της ψυχής της από τον βόρβορο 
της αμαρτίας. Η φαινομενικά μωρά δείχνεται φρόνιμη, η δούλη 
των παθών γίνεται δια της μετανοίας 
ελευθέρα –  έτοιμη για την απάντησι 
του Νυμφίου. Αντίθετα ο «ο υιός του 
νυμφώνος», ο μαθητής, ο φίλος, κλείνει 
μόνος του στον εαυτό του την θύρα 
του νυμφώνος. Ο ελεύθερος γίνεται 
δούλος. Ο μακάριος γίνεται ανάξιος. 
Γι’ αυτό η Εκκλησία ιδιαιτέρως τονίζει 
τις δύο αυτές μορφές κατά τις ημέρες 
του πάθους. Γιατί το παράδειγμα της 
αμαρτωλής γυναικός είναι τόσο ενθαρρυντικό για όλους μας, 
γιατί δείχνει πως από μωροί μπορεί να γίνουμε φρόνιμοι. Και το 
παράδειγμα του Ιούδα είναι τόσο εκφοβιστικό γιατί δείχνει πως από 
φρόνιμοι μπορούμε από στιγμή σε στγμή να μεταβληθούμε σε μωρούς.

Μεγάλη Πέμπτη
Η Μεγάλη Πέμπτη είναι η σεβασμία ημέρα του μυστικού δείπνου, 

του ιερού μυστηρίου της θείας ευχαριστίας. Η προδοσία έχει συντελεσθή, 
αλλ΄ ο Κύριος προχωρεί προς το πάθος ατάραχος, σαν να μη γνωρίζη τα 
τεκταινόμενα.

Το εσπέρας παρακάθηται στην πασχαλινή 
τράπεζα, αυτός και οι δώδεκα μαθηταί. Ο 
Κύριος εγείρεται και ο δεσπότης εκτελεί 
έργο δούλου· ζωσμένος το λέντιο πλύνει 
τα πόδια των μαθητών, δίδοντας ύψιστο 
παράδειγμα ταπεινώσεως και διακονίας. 
Και επακολουθεί  το δείπνο· το Πάσχα 
του Νόμου, αλλά και το «καινόν Πάσχα», 
το «σώμα και το αίμα του δεσπότου». 

Ο Χριστός παραθέτει στους μαθητές και 
στην Εκκλησία Του την καινή τράπεζα, την 
αθάνατο, το μυστήριο που στους αιώνας θα τελήται κατά την εντολή Του, 
για να μετέχη ο λαός Του της θείας Του φύσεως και να συγκροτήται το 
σώμα Χριστοφόρων και Θεοφόρων μαθητών Του. Και κλείεται το δείπνο 
με την αποχαιρετιστήρια ομιλία και την περίφημο αρχιερατική προσευχή, 



την δέησι του Κυρίου για τους μαθητάς, για την Εκκλησία Του. 
Η μικρά συνοδεία εγκαταλείπει το υπερώο της αγίας Σιών, όπου 

έφαγε το καινό Πάσχα.

Μεγάλη Πaρασκευή
Η αγία και Μεγάλη Παρασκευή είναι η ημέρα του πάθους, του 

μαρτυρίου. Κατ’ αυτήν επιτελούμε κατά το υπόμνημα του Τριωδίου, 
«τα άγια και σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και 
Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού· τους εμπυσμούς, τα ραπίσματα, τα 
κολαφίσματα, τας ύβρεις, τους γέλωτας, την πορφυράν χλαίναν, τον 

κάλαμον, τον σπόγγον, το όξος, τους ήλους, την 
λόγχην και προ πάντων τον σταυρόν και τον 
θάνατον, α δι’ ημάς εκών κατεδέξατο· έτι δε και 
την του ευγνώμονος ληστού, του συσταυρωθέντος 
αυτώ σωτήριον εν τω σταυρώ ομολογίαν». 

Είναι η ημέρα της άκρας ταπεινώσεως και της 
υπερτάτης  θυσίας. Η θεία λειτουργία δεν τελείται. 
Το πασχάλιο μυστήριο αναστέλλεται μπροστά 
στην υπερτάτη θυσία, που μια φορά στους αιώνας 
προσεφέρθη από τον Μέγαν Αρχιερέα, που ήταν ο 

θύτης και το θύμα, «ο προσφέρων και προσφερόμενος, ο προσδεχόμενος 
και διαδιδόμενος» επάνω στο αιματοβαμμένο θυσιαστήριο του Σταυρού. 

Στον   όρθρο   της   ημέρας   οι   δώδεκα περικοπές, τα  δώδεκα  ευαγ-
γέλια,  μας παρουσιάζουν τα πάθη σ’ όλες τις φάσεις των, από όλους τους 
ευαγγελιστάς. 

Μας εισάγουν πρώτα στο υπερώο της Σιών για να ακούσωμε την 
αποχαιρετιστήριο ομιλία και την αρχιερατική προσευχή, το «Ευαγγέλιο 
της Διαθήκης»[…] 

Παριστάμεθα στην προδοσία και στην σύλληψι· στην ανάκρισι και 
στους εξευτελισμούς στο Συνέδριο και στην θανατική Του καταδίκη 
από τους αρχιερείς και τον Πιλάτο· στην άρνησι και στην μετάνοια 
του Πέτρου· στην πορεία προς τον Γολγοθά, στην σταύρωσι στον 
μαρτυρικό θάνατο, στον λογχισμό, στην αποκαθήλωσι, στην ταφή και 
στην σφράγισι του λίθου. […] 

Στον μεγάλο εσπερινό μαζί με τον Ιωσήφ τον από Αριμαθαίας και 
τον Νικόδημο με ρίγη συγκινήσεως παραστεκόμεθα στην αποκαθήλωσι 
για να θρηνήσωμε μαζί με τας μυροφόρους γυναίκας στον όρθρο του 
Μεγάλου Σαββάτου “ως νεκρόν τον ζώντα” και να τον αποθέσωμε στο 
κενό μνημείο.



Μεγάλο Σάββατον

Το Σάββατο της δημιουργίας, το Σάββατο του Νόμου, προετύπωνε 
το Σάββατο τούτο του Κυρίου. Την ανάπαυσι στον τάφο. «Υπνοΐ η 
ζωή». Κοιμάται, όπως ο λέων της φυλής του 
Ιούδα. «Αναπεσών εκοιμήθη. Τις εγερεί αυτόν;» 
(Γενές. 49,9.). Σιγή, λοιπόν· σιγή δέους προ 
του κοιμωμένου Κυρίου. «Σιγήσάτω πάσα σάρξ 
βροτεία και στήτω μετά φόβου και τρόμου και 
μηδέν γήινον εν εαυτή λογιζέσθω». Η σιγή όμως 
αυτή είναι θρήνος και κοπετός για τον θάνατο 
και τον Άδη. Ο ζων νεκρός συντρίβει τας πύλας 
του, λυτρώνει τους απ’ αιώνος δεσμίους.

 Με τον θάνατό Του θανατώνει τον θάνατο. Στο διπλό σκηνικό, του 
υπνούντος εν τω τάφω Κυρίου και συντρίβοντος τα δεσμά του Άδου με 
την κάθοδό Του σ’ αυτόν, μας μεταφέρουν τα τροπάρια του Μεγάλου 
Σαββάτου.

Το Μέγα Σάββατον είναι το προανάκρουσμα της ελπίδος της 
αναστάσεως· ο τάφος, ο προθάλαμος της εγέρσεως. Με την νεκρική σιγή 
συμπλέκονται τα προεόρτια της χαράς της ενδόξου και λαμπράς ημέρες 
της αναστάσεως. Σαν επίκλησις και σαν εγερτήριο προς τον κοιμώμενο 
Κύριο.

“Ματαία η πίστις μας” (Α΄ Κορ. 15,17). Αλλά και η ζωή του καθενός 
μας πηγάζει από το γεγονός της αναστάσεως του Χριστού. Μαζί Του 
συνεσταυρώθη και απέθανε ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο παλαιός 
άνθρωπος των παθών και της κατάρας, ο υπόδουλος στον φόβο του 
θανάτου και της φθοράς. Τώρα όμως ο θάνατος έχει συντριβή. Έχει 
χάσει την εξουσία και την δύναμί του. Ο τύραννος έγινε καταγέλαστος. 
Η φθορά “κατεπόθη” από την αφθαρσία. Τώρα πανηγυρίζομε την νίκη 
μας και δοξάζομε εκείνον, που με τον θάνατό Του μας χάρισε την ζωή. 

Και πάνω στον δέσμιο θάνατο και στον Άδη πατεί όχι μόνο ο 
Χριστός, όπως παραστατικά εικονίζεται στην ορθόδοξο εικονογραφία 
της αναστάσεως, αλλά και ολόκληρο το συνανιστάμενο γένος των 
ανθρώπων, των σεσωσμένων. Την φωνή του θριάμβου των απελευθέρων 
του Χριστού συνοψίζει ο ιερός Χρυσόστομος στον Κατηχητικό του λόγο.

Μέσα στην ατμόσφαιρα αυτή της  νίκης, της χαράς και της 
πανηγύρεως, του φωτός που μετεδόθη στον κόσμο από το ανέσπερο 
φως που έλαμψε από τον τάφο, σκοτεινά πάθη, μικρότητες, θανατηφόρα 
μίση και μνησικακίες δεν έχουν χώρο υπάρξεως”. (Ιωάννης Φουντούλης)



“Οι Βυθομετρήσεις” είναι παράρτημα του περιοδικού “Πυρσός” της Χριστιανικής Κίνησης 
της Παλουριώτισσας (“Η ομάδα των Δώδεκα”). Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος Αντωνίου, Ι.Ν. Παναγίας, 
Παλουριώτισσα, Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), τηλ.: (00357)22459760

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ                     

        Παλαιός      Νέος
                                                                                     Ναός

Κυριακή των Βαΐων  Όρθρος- Θεία Λειτουργία 6:30 π.μ. 7:00 π.μ.

 Εσπερινός 6:00 μ.μ. 6:00 μ.μ.

 Νυμφίος  7:00 μ.μ. 7:00 μ.μ.

Μεγάλη Δευτέρα Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 7:00 π.μ. 7:00 π.μ.

 Μέγα Απόδειπνον  6:00 μ.μ. 6:00 μ.μ.

 Νυμφίος  7:00 μ.μ. 7:00 μ.μ.

Μεγάλη Τρίτη Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 7:00 π.μ. 7:00 π.μ.

 Μέγα Απόδειπνον 6:00 μ.μ. 6:00 μ.μ.

 Νυμφίος 7:00 μ.μ. 7:00 μ.μ.

Μεγάλη Τετάρτη Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 7:00 π.μ. 7:00 π.μ.

 Μικρόν Απόδειπνον 5:30 μ.μ. 6:00 μ.μ.

 Νυμφίος  7:00 μ.μ. 7:00 μ.μ.

Μεγάλη Πέμπτη Εσπερινός - Θεία Λειτουργία 7:00 π.μ. 7:30 π.μ.

 Ακολουθία των Αγίων Παθών 6:00 μ.μ. 6:00 μ.μ.

Μεγάλη Παρασκευή Ώρες - Εσπερινός - Αποκαθήλωση 7:00 π.μ. 8:00 π.μ.

 Ακολουθία του Επιταφίου 7:00 μ.μ. 7:00 μ.μ.

Μέγα Σάββατον Εσπερινός - Θεία Λειτουργία 7:00 π.μ. 7:30 π.μ.

 Ο Κανόνας  11:00 μ.μ. 11:00 μ.μ.

 Η Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως  Μ Ε Σ Α Ν Υ Χ Τ Α

Κυριακή του Πάσχα Εσπερινός της Αγάπης  11:30 π.μ.


