Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΕΙΣ ΤΟ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Τήν Κυριακήν, 19ην Μαρτίου/ 1ην Ἀπριλίου 2018, Κυριακήν τῶν Βαΐων, ἑωρτάσθη
ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἐπί πώλου ὄνου εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ὅτε οἱ παῖδες τῶν Ἑβραίων
ὑπεδέχθησαν Αυτόν μετά κλάδων βαΐων κράζοντες «ὠσαννά τῷ Υἱῷ Δαυΐδ».
Ἡ μνήμη τοῦ γεγονότος τούτου ἑωρτάσθη:
Α´ Ἀφ᾽ ἑσπέρας.
Τό ἑσπέρας, Παραμονήν τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη πανηγυρικός Ἑσπερινός Παρρησίας,
συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν καί τήν καθεστωτικήν τάξιν εἰς τό
Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου
Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συμπροσευχομένων ἐν τῷ
Ἱερῷ Βήματι τῶν Ἀρχιερέων, συνιερουργούντων Ἱερομονάχων, ὧν προηγεῖτο ὁ Γέρων
Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί ἄλλων
διακόνων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου δεξιά καί
τοῦ Λαμπαδαρίου κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου ἀριστερά ἑλληνιστί καί μετέχοντος
εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ προσκυνητῶν.
Β´ Τήν πρωΐαν
Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῶν Βαΐων, ἐτελέσθη ἡ θεία
Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος
τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί
συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους,
Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Λύδδης κ. Δημητρίου καί τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ καί παρεπιδημούντων
Ἀρχιερέων ἐξ ἄλλων Ὀρθοδόξων χωρῶν, Ἱερομονάχων ὡς τοῦ Γέροντος Καμαράση
Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί ἄλλων διακόνων,
ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου δεξιά καί τοῦ καί
τοῦ Λαμπαδαρίου κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου ἀριστερά, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ
Προξένου τῆς Ἑλλάδος κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί προσευχομένου πολυπληθοῦς
εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος.
Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε ἡ λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Ἱεροῦ
Κουβουκλίου καί ἀνά τά προσκυνήματα, φυλασσομένου τοῦ δικαιώματος ἡμῶν τοῦ
δευτέρου φύλακος παρά τόν λίθον τοῦ ἀγγέλου.
Ἠκολούθησε ἡ ἀνάγνωσις τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, μετά δέ ταῦτα ἡ Πατριαρχική
συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα. Ἐνταῦθα ὡμίλησεν εἰς τούς εὐλαβεῖς
προσκυνητάς τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα ὁ Μακαριώτατος εὐχόμενος εἰς
πάντας καλήν Μεγάλην Ἑβδομάδα καί καλήν Ἀνάστασιν μετ᾽ ἀφθόνων πνευματικῶν
εὐλογιῶν ἐκ τῆς προσκυνηματικῆς θεωρίας αὐτῶν.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
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Η ΑΠΟ ΤΗΣ ΒΗΘΣΦΑΓΗΣ ΙΕΡΑ ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ
ΒΑΪΟΦΟΡΟΥ
Τήν μεταμεσημβρινήν (6.00 μ.μ.) ὥραν τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου, 18ης/31ης
Μαρτίου 2018, ἔλαβε χώραν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Βηθσφαγῆς ἡ εὐλόγησις τῶν βαΐων
ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί
ἐν συνεχείᾳ ἡ κατά τήν παράδοσιν ἀρχαία πρωτοχριστιανική λιτανεία τῆς
Βαϊοφόρου, ἀρξαμένη ἀπό τήν ἐν λόγῳ Ἱεράν Μονήν, προεξάρχοντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους,
διελθοῦσα ἀπό τῆς Βηθσφαγῆς διά τῆς κοιλάδος τῆς Γεθσημανῆς μέ τελικόν
προορισμόν τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Ἄννης, εἰσερχομένη ἐντός τῶν τειχῶν ἀπό τῆς
Πύλης τοῦ Ἁγίου Στεφάνου ἤ τῶν Λεόντων εἰς ἀνάμνησιν τῆς θριαμβευτικῆς
εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἐπί πώλου ὄνου εἰς τά Ἱεροσόλυμα.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Τό Σάββατον, 18ην/31ην Μαρτίου 2018, Σάββατον τοῦ Λαζάρου ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ
Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ γεγονότος τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου ἐκ νεκρῶν ἐγέρσεως τοῦ
ἁγίου καί δικαίου Λαζάρου, φίλου Αὐτοῦ, συμφώνως πρός τήν διήγησιν τοῦ
Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου (Ἰωάν. 11, 1-46). Συμφώνως πρός τήν Εὐαγγελικήν ταύτην
διήγησιν ὁ Κύριος ἀνέστησε τόν Λάζαρον, ὅν ἠγάπα πολύ, δακρύων πρό τοῦ ἐν
Βηθανίᾳ τάφου αὐτοῦ «πιστούμενος τήν κοινήν ἡμῶν Ἀνάστασιν πρό τοῦ πάθους
Αὐτοῦ».
Τό γεγονός αὐτό ἑωρτάσθη:
Α´. Εἰς Βηθανίαν
Εἰς τήν κώμην τῆς Βηθανίας καί εἰς τήν ἐν αὐτῇ Ἱεράν Μονήν τῶν ἀδελφῶν τοῦ

Λαζάρου Μάρθας καί Μαρίας προεξῆρξε τῆς θείας Λειτουργίας ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ
ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν
Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί
Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ καί τοῦ ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας
παρεπιδημοῦντος Ἐπισκόπου Σάββα, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων
Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί ἄλλων
διακόνων, ψαλλόντων Ἱεροψαλτῶν ἐκ Κύπρου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς
Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί μετέχοντος πυκνοῦ
ἐκκλησιάσματος προσκυνητῶν ἐξ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων χωρῶν, Ρωσίας, Οὐκρανίας,
Σερβίας, Ρουμανίας, Ἑλλάδος καί Κύπρου.
Πρός τό εὐλαβές ἐκκλησίασμα τοῦτο τοῦτο ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ
Μακαριώτατος ἔχοντα ἑλληνιστί ὡς ἕπεται :
Λάζαρον τεθνεῶτα, τετραήμερον ἀνέστησας ἐξ ᾍδου Χριστέ πρό τοῦ Σοῦ θανάτου,
διασείσας τοῦ θανάτου τό κράτος καί δι᾽ ἑνός προσφιλοῦς, τήν πάντων ἀνθρώπων
προμηνύων ἐκ φθορᾶς ἐλευθερίαν· διό προσκυνοῦντές σου τήν παντοδύναμον
ἐξουσίαν, βοῶμεν· εὐλογημένος εἶ Σωτήρ, ἐλέησον ἡμᾶς», ἀναφωνεῖ ὁ μελῳδός τῆς
Ἐκκλησίας.
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Εὐλαβεῖς Χριστιανοί καί προσκυνηταί,
Ἡ πάντων χαρά, Χριστός ἡ ἀλήθεια, τό φῶς καί ἡ ζωή καί ἡ ἀνάστασις τοῦ
κόσμου, συνήγαγε πάντας ἡμᾶς ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ τόπῳ τῆς
Βηθανίας, ἵνα ἑορτάσωμεν τήν ἔγερσιν τοῦ ἁγίου καί δικαίου φίλου τοῦ Χριστοῦ
Λαζάρου τοῦ τετραημέρου καί κατά σάρκα ἀδελφοῦ Μάρθας καί Μαρίας.
Κατά τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν Εὐαγγελιστήν, ἡ ἀδελφή τοῦ Λαζάρου Μαρία εἶναι ἡ
ἀλείψασα τόν Κύριον μύρῳ καί ἐκμάξασα τούς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξίν αὐτῆς, ἧς
ὁ ἀδελφός Λάζαρος ἠσθένει, ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαί πρός αὐτόν [τόν Ἰησοῦν]
λέγουσαι: Κύριε ἴδε ὅν φιλεῖς ἀσθενεῖ. Ἀκούσας δέ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· αὕτη ἡ
ἀσθένεια οὐκ ἔστι πρός θάνατον, ἀλλ᾽ ὑπέρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ἵνα νά δοξασθῇ
ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ δι᾽ αὐτῆς», (Ἰωάν. 11, 2-4).
Τό γεγονός τοῦτο τῆς ἐγέρσεως ἐκ νεκρῶν τοῦ Λαζάρου ἐγένετο ἐν τῇ κώμῃ τῆς
Βηθανίας ὀλίγον τι χρονικόν διάστημα πρό τοῦ σταυρικοῦ πάθους καί τῆς
ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, ἐπί τῇ παρουσίᾳ τῶν ἀκολουθησάντων
μαθητῶν αὐτοῦ. Τοῦτο δέ ὅλον γέγονε «ἵνα τό τῆς ἀναστάσεως μυστήριον
ἀκριβέστερον πιστωθῇ», ὡς λέγει καί ὁ μελῳδός: «Τήν κοινήν Ἀνάστασιν πρό τοῦ
σοῦ πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τόν Λάζαρον, Χριστέ ὁ Θεός· ὅθεν
καί ἡμεῖς ὡς οἱ παῖδες, τά τῆς νίκης σύμβολα φέροντες, σοί τῷ νικητῇ τοῦ
θανάτου βοῶμεν· Ὠσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι
Κυρίου».
Ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, ὡς
λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Εἰς τοῦτο γάρ Χριστός καί ἀπέθανε καί ἀνέστη καί
ἔζησεν, ἵνα καί νεκρῶν καί ζώντων κυριεύσῃ» (Ρωμ. 14,9).
Μέ ἄλλα λόγια, ὁ θάνατος τοῦ Θεοῦ Λόγου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι αὐτός ὁ
ὁποῖος ἑρμηνεύει ἐναργέστατα καί δίδει ἀπάντησιν εἰς τό μέγα μυστήριον τῆς

φθορᾶς καί τοῦ θανάτου τῆς ἀνθρωπίνης ἡμῶν φύσεως.
Λέγομεν δέ τοῦτο, διότι ὁ θάνατος ὁ σταυρικός τοῦ Χριστοῦ ἀφορᾷ εἰς τήν
παλιγγενεσίαν τῆς κοινῆς τῶν ἀνθρώπων φύσεως, δηλονότι εἰς τήν «ἐκ τῆς φθορᾶς
ἐλευθερίαν» αὐτῆς τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Διά τοῦτο καί ὁ μελῳδός τῆς
Ἐκκλησίας λέγει: «Καί γέγονεν ὁ Λάζαρος τῆς παλιγγενεσίας προοίμιον
σωτήριον», δηλαδή «προμηνύων τήν πάντων ἀνθρώπων ἐκ φθορᾶς ἐλευθερίαν».
Ἡ δέ ἠθική ἔννοια τῆς ἐλευθερίας εἶναι ἀδύνατον νά κατανοηθῇ, πολλῷ δέ
μᾶλλον νά προσδιορισθῇ κατά τρόπον φιλοσοφικόν, δηλαδή μέ ἀνθρώπινα
διανοητικά κριτήρια. Μόνον ἐν Χριστῷ καί διά τοῦ Χριστοῦ εἶναι δυνατόν νά
κατανοήσωμεν τί τό πλάτος καί τό βάθος τῆς ἐλευθερίας, ὡς κηρύττει καί ὁ
θεῖος Παῦλος λέγων: «τῷ δέ Θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τό νῖκος διά τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Α´ Κορ. 15,57) καί ἀναλυτικώτερον: ἄς ἀναπέμπεται
εὐχαριστία εἰς τόν Θεόν, ὁ Ὁποῖος δίδει εἰς ἡμᾶς τήν νίκην κατά τοῦ θανάτου
τῆς φθορᾶς διά μέσου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Μόνον ἡ πίστις εἰς τήν ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ ἐπιτρέπει νά κατανοήσωμεν τούς
λόγους τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ λέγοντος: «Καί αὕτη ἐστίν ἡ νίκη, ἡ
νικήσασα τόν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν. Τίς ἐστιν ὁ νικῶν τόν κόσμον, εἰ μή ὁ
πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ»; (Α´ Ἰωάν. 5,5). «Οἴδαμεν ὅτι ἐκ
τοῦ Θεοῦ ἐσμεν καί ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται», ( Α´ Ἰωάν. 5,19).
Διά τῆς ἐκ νεκρῶν ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός
ἐφανέρωσεν τήν παντοδύναμον αὐτοῦ ἐξουσίαν ἐπί τοῦ κόσμου καί τῆς φθορᾶς
αὐτοῦ. Ἐπί πλέον ἐφανέρωσεν τό φῶς τῆς αἰωνίου ζωῆς, δηλαδή τήν ἀνάστασιν
Αὐτοῦ, τήν ἀφορῶσαν εἰς τήν ὑπ᾽ αὐτοῦ προσληφθεῖσαν ἐκ τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας
τῆς Θεοτόκου ἀνθρωπίνης ἡμῶν φύσεως. Ἄς ἀκούσωμεν καί τοῦ μελῳδοῦ λέγοντος:
«Τεταρταῖον ἤγειρας τόν φίλον σου, Χριστέ καί τόν τῆς Μάρθας καί Μαρίας
θρῆνον, ὑποδεικνύων τοῖς πᾶσιν, ὅτι Αὐτός εἶ ὁ τά πάντα πληρῶν, θεϊκῇ
δυναστείᾳ αὐτεξουσίῳ θελήματι, ᾧ τά Χερουβίμ βοᾷ ἀπαύστως· «Ὠσαννά ἐν τοῖς
ὑψίστοις, εὐλογημένος εἶ ὁ ἐπί πάντων Θεός δόξα σοι».
Τό μέγα καί παράδοξον τοῦτο θαῦμα, δηλονότι τῆς ἐκ νεκρῶν ἐγέρσεως τοῦ
Λαζάρου, ἑορτάζοντες καί ἡμεῖς ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, σήμερον προετοιμάσωμεν
ἑαυτούς, ἵνα ἀξιωθῶμεν διά τῶν πρεσβειῶν τοῦ δικαίου Λαζάρου ἑορτάσαι καί τήν
λαμπροφόρον ἀνάστασιν τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ. Ἀμήν. Καλόν Πάσχα”.
Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε λιτανεία πρός τόν τάφον τοῦ Λαζάρου,
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, ἔνθα
καί ἀνεγνώσθη ἡ κατά Ἰωάννην Εὐαγγελική Περικοπή τῆς ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου καί
ἀνεπέμφθη δέησις.
Ἠκολούθησεν ἐπίσκεψις εἰς τήν πλησιόχωρον Δημαρχίαν τῆς Βηθανίας καί τέλος
τράπεζα εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μάρθας καί Μαρίας παρατεθεῖσα ὑπό τῆς ἡγουμένης
Γεροντίσσης Εὐπραξίας καί τῶν μοναζουσῶν αὐτῆς, ἡ ὁποία προηγουμένως μετά τήν
ἐν τῇ Μονῇ θείαν Λειτουργίαν εἶχε δεξιωθῆ τήν Α.Θ.Μ. καί τό Δημοτικόν
Συμβούλιον τῆς Βηθανίας.

Β´. Εἰς τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν

Ἀφ᾽ ἑσπέρας ἐτελέσθη Ἑσπερινός, τό Μικρόν Ἀπόδειπνον εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα
τῆς Ἀναλήψεως καί ἡ Ἱερά λιτανεία πρός τήν Ἱεράν Μονήν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν,
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, τόν
ὁποῖον ὑπεδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ.
Θεόφιλος μετά τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀνθίμου εἰς τήν ἐν
λόγῳ Ἱεράν Μονήν.
Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη θεία
Λειτουργία ἐπί τοῦ τόπου τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, ἐγγύς ὄντος
τῆς Βηθανίας, προεξάρχοντος καί πάλιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων
κ. Θεοφάνους, συλλειτουργούντων αὐτοῦ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, τοῦ Πρωθιερέως
π. Χαραλάμπους Μπαντούρ, τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Σεργίου, Στεφάνου καί Καλλίστου
καί Ἱερέων παρεπιδημούντων ἐξ ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ψαλλόντων τῶν ψαλτῶν
τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών δεξιά
καί ἀριστερά τῆς χορῳδίας τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ
Ἀδελφοθέου ὑπό τόν κ. Ριμόν Κάμαρ καί μετέχοντος πυκνοῦ εὐσεβοῦς
ἐκκλησιάσματος ἐξ ἐντοπίων καί προσκυνητῶν.
Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν ὁ Ἐπιστάτης
τῆς ἔναντι τοῦ Προσκυνήματος Ἱερᾶς Μονῆς Ἀναλήψεως μοναχός Ἀχίλλιος.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
ngg_shortcode_2_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC”
returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ
Γ’
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ´
Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ
καί πάσης Παλαιστίνης
παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας, χάριν καί ἔλεος καί εἰρήνην
ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωoδόχου Τάφου
τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.

Ἀνέστη Χριστός ἐκ νεκρῶν,
λύσας θανάτου τά δεσμά,
εὐαγγελίζου γῆν χαράν μεγάλην,
αἰνεῖτε οὐρανοί Θεοῦ τήν δόξαν.
(Στιχηρόν ἀναστάσιμον τῶν Αἴνων βαρέος ἤχου)

Ἰησοῦς Χριστός ὁ Ναζωραῖος, ὁ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς ἀειπαρθένου
Ἐνανθρωπήσας Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ κατά σάρκα τεχθείς ἐπί
Καίσαρος Αὐγούστου εἰς Βηθλεέμ, συνανεστράφη καί εὐηργέτησε τούς ἀνθρώπους,
ἐκήρυξε μετάνοιαν καί τήν ἔλευσιν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ εἰς τήν γῆν, ἐποίησε
νόμον ζωῆς τήν ἀγάπην ἀκόμη καί πρός τούς ἐχθρούς, ἰάσατο ἀσθενεῖς καί
ἀνιάτους, ἀνέστησε νεκρούς, ὑπέμεινεν ἑκουσίως σταυρόν ἐπί Ποντίου Πιλάτου
εἰς Ἱερουσαλήμ, ἐξέχεε τό αἷμα Αὐτοῦ τό ἄχραντον εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν
ἡμῶν, ἀπέθανεν ἐπί τοῦ σταυροῦ ὡς ἄνθρωπος καί ἐτάφη εἰς τό πλησίον τοῦ
Γολγοθᾶ «καινόν μνημεῖον, ἐν ᾧ οὐδέποτε οὐδείς ἦν τεθειμένος» (Ἰωάν. 19, 41).
Εἰς τήν ταφήν Αὐτοῦ καί «τήν σφράγισιν τοῦ λίθου τοῦ μνημείου μετά τῆς
κουστωδίας» (Ματθ. 27, 66) εἶδον τό τέλος Αὐτοῦ «τῶν σεσωσμένων οἱ παῖδες».
Ἄλλαι ὅμως ἦσαν αἱ βουλαί τοῦ Θεοῦ διά τόν Υἱόν Αὐτοῦ καί τήν σωτηρίαν τοῦ
γένους τῶν ἀνθρώπων. Ὅτε, «διαγενομένου τοῦ Σαββάτου, αἱ μυροφόροι γυναῖκες
ἦλθον εἰς τό μνημεῖον, ἵνα ἀλείψωσι καί πάλιν τόν Κύριον ἀρώμασι» (Μάρκ. 16,
1), εὑρέθησαν ἐνώπιον θέας ἀνηκούστου καί ἐκπληκτικῆς. Εὗρον τόν λίθον
μετηρμένον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου καί ἤκουσαν ἄγγελον ἔνδοθεν αὐτοῦ βοῶντα
πρός αὐτάς: «Ἰησοῦν ζητεῖτε τόν Ναζαρηνόν, τόν ἐσταυρωμένον, ἠγέρθη οὐκ ἔστιν
ὧδε, ἴδε ὁ τόπος, ὅπου ἔθηκαν Αὐτόν». (Μάρκ. 16, 6).
Αὕτη ἦτο ἡ φιλάνθρωπος οἰκονομία τοῦ Θεοῦ διά τόν ἄνθρωπον, ἡ Ἀνάστασις τοῦ
Υἱοῦ Αὐτοῦ. Ὁ Χριστός ἑκουσίως παθών ἀπαθῶς καί θανών ὑπέρ ἡμῶν ἐπί τοῦ
σταυροῦ ὡς ἄνθρωπος, ἀνέστη ἐκ τοῦ τάφου ὡς Θεάνθρωπος. «Παθών ἅ ἔδει παθεῖν
Αὐτόν, εἰσῆλθεν εἰς τήν δόξαν Αὐτοῦ» (Λουκ. 24, 26). Ἡ δόξα Αὐτοῦ ἐστι ἐν τῇ
ταπεινώσει τοῦ σταυροῦ Αὐτοῦ. Διά τοῦ σταυροῦ Αὐτοῦ ἦλθε χαρά ἐν ὅλῳ τῷ
κόσμῳ. Ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ ὁ ἀνθρωποκτόνος διάβολος ἐνικήθη κατά κράτος.
Ὁ Χριστός «θανάτῳ τόν θάνατον ἐπάτησε». Ὁ θάνατος κατεπόθη εἰς τέλος, οὐκ
ἔσχεν ἐξουσίαν ἐπί τοῦ Χριστοῦ. Κατελθών διά τοῦ σταυροῦ εἰς τόν Ἅδην ὁ
Χριστός, ἀνέστη καί συνανέστησε μετ’ Αὐτοῦ τούς πρωτοπλάστους καί τούς
ἀπογόνους αὐτῶν καί συμπαρέλαβε αὐτούς εἰς τόν Παράδεισον, τοῦ ὁποίου ἠξίωσε
αὐθημερόν τόν θεολογήσαντα διά τῆς μετανοίας εὐγνώμονα ληστήν.
Τήν ἀγγελικήν ἀναστάσιμον καί χαρμόσυνον ἀγγελίαν ταύτην ἐπεβεβαίωσεν Αὐτός
Οὗτος ὁ Ἀναστάς Κύριος διά πολλῶν ἐμφανειῶν Αὐτοῦ. Πρῶτον ὤφθη πρός τάς
μυροφόρους γυναῖκας, ἔπειτα «ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα, ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω
πεντακοσίοις ἀδελφοῖς, ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσι» (Α΄
Κορ.15, 6-7) μετά τοῦ λελαμπρυσμένου καί δεδοξασμένου διά τοῦ σταυροῦ
ἀχράντου σώματος Αὐτοῦ, ὁμιλῶν αὐτοῖς, «δεικνύων τάς χεῖρας καί τούς πόδας

Αὐτοῦ καί διαβεβαιῶν ὅτι οὐκ ἦν πνεῦμα, καθ’ ὅτι πνεῦμα σάρκα καί ὀστέα οὐκ
ἔχει καθώς Αὐτός ἔχει, λαμβάνων καί τρώγων ἐνώπιον αὐτῶν» (Λουκ. 24, 39-43),
«παρέχων αὐτοῖς τήν εἰρήνην Αὐτοῦ καί ἐξουσίαν ἀφέσεως ἁμαρτιῶν ἐν τῇ δυνάμει
τοῦ Πνεύματος, οὗ ἐνεφύσησεν αὐτοῖς» (Ἰωάν. 20, 21-23).
«Ἐν τοῖς πολλοῖς τεκμηρίοις τούτοις παρέστησεν Ἑαυτόν ζῶντα μετά τό παθεῖν ὁ
Κύριος», (Πράξ. 1, 3) εἰς τούς ἀποστόλους, ἐπί ἡμέρας τεσσαράκοντα μετά τήν
Ἀνάστασιν, ὅτε καί ἀνελήφθη εἰς οὐρανούς καί ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός
Αὐτοῦ μετά τῆς ἐν τῇ Ἐνανθρωπήσει προσληφθείσης καί διά τοῦ σταυροῦ
δοξασθείσης καί θεωθείσης ἀνθρωπίνης φύσεως ἡμῶν. Ἐκεῖθεν, ὡς ἐπηγγείλατο,
«ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τήν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς» (Πράξ. 2, 1), κατέπεμψε εἰς
τούς ἀποστόλους παρά τοῦ Πατρός Παράκλητον ἄλλον, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,
«ἀναδείξας αὐτούς πανσόφους καί δι’ αὐτῶν τήν οἰκουμένην σαγηνεύσας».
Ὄντως ἐσαγηνεύθη ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον ἡ οἰκουμένη ἐκ τοῦ πεφωτισμένου τῷ Ἁγίῳ
Πνεύματι κηρύγματος τῶν Ἀποστόλων περί τοῦ προσώπου, τῆς διδασκαλίας καί τοῦ
λυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος, Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Ἐπί «τῇ πέτρᾳ τῆς ὁμολογίας τῶν ἀποστόλων», ὡς προεῖπε, «ᾠκοδόμησεν
ὁ Κύριος τήν Ἐκκλησίαν Αὐτοῦ» (Ματθ. 16,18) καί ἐσφράγισε καί ἐπαγίωσε εἰς
τόν κόσμον διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Αὐτοῦ. Ἔκτοτε ἡ Ἐκκλησία, ὡς τό μυστικόν
σῶμα Αὐτοῦ, ἐπιτελεῖ διά μέσου τῶν αἰώνων ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς ἔργον
εἰρηνευτικόν, συνδιαλλακτικόν, ἐξημερωτικόν τῶν ἠθῶν τῶν ἀνθρώπων, ἁγιαστικόν
καί λυτρωτικόν τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων αὐτῶν.
Τό ἔργον τοῦτο τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησίας ἐπιτελεῖ ἡ Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, «ἡ δεχθεῖσα πρώτη ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
διά τῆς Ἀναστάσεως», ἀνά τούς τόπους τῆς χάριτος, τούς τόπους τῆς κατά σάρκα
ἐνδημίας τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, κατά δέ τήν νύκτα τῆς ἑορτῆς τῆς λαμπροφόρου
Ἀναστάσεως προσεύχεται διακαῶς ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου ὑπέρ
εἰρηνεύσεως τῆς οἰκουμένης, τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τῆς Ἁγίας Γῆς καί εὔχεται
εἰς τό ποίμνιον αὐτῆς εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ὁπουδήποτε γῆς καί εἰς πάντας
τούς τιμῶντας αὐτήν εὐλαβεῖς προσκυνητάς ὑγιείαν, δύναμιν, καί πᾶσαν ἀπό
Χριστοῦ Ἀναστάντος εὐλογίαν.
Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ ΠΑΣΧΑ 2018
Μετά Πατρικῶν εὐχῶν καί Πατριαρχικῶν εὐλογιῶν,
Διάπυρος πρός Κύριον Εὐχέτης,
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ´
Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

Ο ΑΓΓΛΙΚΑΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ Η.Π.Α.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 17ης/30ῆς Μαρτίου 2018, ὁ Ἀγγλικανός Ἀρχιεπίσκοπος
τῶν Η.Π.Α. Σεβασμιώτατος Michael Curry, συνοδευόμενος ὑπό μικρᾶς ὁμάδος
συνεργατῶν αὐτοῦ καί ὑπό τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰς Ἱεροσόλυμα, κ.
Σουχέηλ Νταουάνη ἐπεσκέφθη τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί τό Πατριαρχεῖον.
Τόν Σεβασμιώτατον Ἀγγλικανόν Ἀρχιεπίσκοπον ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί
Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησε περί τῶν
Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἡ ὁρατή μαρτυρία τῆς ἐν Χριστῷ
ἀποκαλύψεως, συνεχίζουσαι διά τοῦ ποιμαντικοῦ αὐτῶν ἔργου τό ἔργον τοῦ
Χριστοῦ ἐπί τῆς γῆς καί ηὐχαρίστησε διά τήν συμπαράστασιν πρός τάς Ἐκκλησίας
αὐτάς.
Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ καί ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα ὁ Μακαριώτατος
ἀπένειμε ἐγκόλπιον εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Michael Curry καί εἰς τούς
συνοδούς αὐτοῦ Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ
ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 13ης/ 26ης Μαρτίου 2018, ἔλαβε χώραν σχολική
ἐκδήλωσις διά τόν ἐθνικόν ἑορτασμόν τῆς 25ης Μαρτίου 1821 εἰς τήν
Πατριαρχικήν Ἱερατικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών.
Τήν ἑορτήν ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ Πρόεδρος τῆς Σχολικῆς
Ἐφορίας Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος,
παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου
Σοφιανοπούλου καί μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου, μοναχῶν καί μοναζουσῶν τοῦ
Πατριαρχείου, μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας Ἱεροσολύμων καί τινων εὐλαβῶν
προσκυνητῶν.
Τό πρόγραμμα τῆς ἑορτῆς περιελάμβανε προλόγισιν τοῦ Σχολάρχου
Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἡμέρας

ὑπό τοῦ καθηγητοῦ Φυσικῆς κ. Νικολάου Σουλιώτου, κείμενα, θεατρικά δρώμενα,
ᾄσματα καί ποιήματα, ἀφορῶντα εἰς τόν ἀγῶνα τῆς Ἐπαναστάσεως καί βίντεο
σχετικά μέ τά ἱστορικά γεγονότα τοῦ 1821.
Ἡ καλῶς ὀργανωθεῖσα σχολική ἐκδήλωσις ταύτη ἀνεκάλεσε εἰς τήν μνήμην τῶν
θεατῶν τά δεινά τῶν Ἑλλήνων, τῶν καταδυναστευομένων ἐπί σειράν 400ων ἐτῶν ὑπό
τοῦ Τουρκικοῦ ζυγοῦ, καί τόν δι᾽αὐτοθυσίας ἡρωϊκόν αὐτῶν ἀγῶνα, οἱ ὁποῖοι
Ἕλληνες προσέφεραν ἄλλοι τάς περιουσίας αὐτῶν, ἄλλοι βοήθειαν εἰς τά πεδία
τῶν μαχῶν καί ἄλλοι ἐθυσίασαν τάς ζωάς αὐτῶν, γεγονός τό ὁποῖον εἶχεν ὡς
ἀποτέλεσμα νά ἐπέλθῃ ὁμοῦ μετά τῆς χρονικῆς καί ἡ ἐθνική ἄνοιξις καί
ἀνάστασις τοῦ Γένους. Ἐμνημονεύθησαν δέ ἰδιαιτέρως τά ὀνόματα τῶν φιλελλήλων
καί τῶν ἡρώων τῆς Ἐπαναστάσεως ὡς τοῦ Παπαφλέσσα, τοῦ Κολοκοτώνη, τοῦ
Νικηταρᾶ, τῆς Μπουμπουλίνας, τῆς Μ. Μαυρογένους, τοῦ Ἀθανασίου Διάκου καί τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου.
Ἐν δέ τῷ τέλει τῆς ἐκδηλώσεως ταύτης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος καί ὁ κ.
Γενικός Πρόξενος συνεχάρησαν πάντας τούς συντελεστάς αὐτῆς.
Ἠκολούθησε ἑόρτιον κέρασμα εἰς τήν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τῆς Σχολῆς.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
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Η ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΕΙΣ
ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Τήν 12.00ην ὥραν τῆς Ε´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 12ης/ 25ης Μαρτίου 2018,
ἐτελέσθη Δοξολογία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὡς
εὐχαριστία πρός τόν Θεόν διά τήν ἀπό τοῦ Τουρκικοῦ ζυγοῦ ἀπελευθέρωσιν τοῦ
ἔθνους ἡμῶν τό 1821 καί ὡς ἱκεσία διά τήν ἀνάπαυσιν τῶν ψυχῶν τῶν εἰς τόν
ἀγῶνα τοῦτον πεσόντων πατέρων ἡμῶν.
Τῆς Δοξολογίας ταύτης προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης
Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἀρχιερέων καί
Ἱερομονάχων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος
εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ
Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τῆς χορῳδίας
τοῦ κ. Δημητρίου Μπαλογιώργου καί προσευχομένων τῶν μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς
Παροικίας καί προσκυνητῶν.
Μετά τήν Δοξολογίαν ἠκολούθησεν ἡ ἄνοδος εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Ἐνταῦθα προσεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ
ἑλληνιστί:

Ὁ Κύριος ἐποίησεν ἐξ ἑνός αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπί πᾶν
πρόσωπον τῆς γῆς ὁρίσας προστεταγμένους καιρούς καί τάς ὁροθεσίας τῆς
κατοικίας αὐτῶν», (Πράξ. 17,26), διακηρύττει ὁ θεῖος Παῦλος.
Ἐκλαμπρότατε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος κ. Χρῆστε Σοφιανόπουλε.
Σεβαστοί Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί.
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί.
Τό ὑπό τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ τῶν Πατέρων εὐλογηθέν εὐσεβές ἡμῶν ἔθνος ἑορτάζει
σήμερον τήν ἐπέτειον τῆς ἀπελευθερώσεως αὐτοῦ ἐκ τῆς δουλείας καί τυραννίας
τῆς Ὀθωμανικῆς ἀλαζονείας.
Ἡ ἡρωϊκή ὄντως Ἐπανάστασις τοῦ 1821 ἦτο ἀποτέλεσμα τῆς ἰσχυρᾶς και βαθείας
ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς καί δή χριστιανικῆς συνειδήσεως τῶν ἀγωνιστῶν αὐτῆς,
ὡς γράφει εἰς τά ἀπομνημονεύματά του ὁ στρατηγός Μακρυγιάννης: «Χωρίς ἀρετή
καί πόνο εἰς τήν πατρίδα καί πίστιν εἰς τήν θρησκείαν τους ἔθνη δέν
ὑπάρχουν»: «ἡ πατρίδα τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί ἡ θρησκεία εἶναι τό πᾶν»·
«γλυκύτερον πρᾶμα δέν εἶναι ἄλλον ἀπό τήν πατρίδα καί τήν θρησκείαν».
Τό πνεῦμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τό ὁποῖον ἐκ τοῦ Εὐαγγελικοῦ Λόγου τοῦ Χριστοῦ,
Κυρίου δέ ἡμῶν Ἰησοῦ, ἔλαβε τό πλήρωμα αὐτοῦ καί οὕτω διεμόρφωσε τό
ἀνεπανάληπτον πνευματικόν καί πολιτισμικόν μέγεθος τῆς Ρωμηοσύνης, εἶναι
αὐτό, τό ὁποῖον ἀνέδειξε τό ἱστορικόν γεγονός τῆς ἐθνεγερσίας τοῦ 1821 εἰς
σημεῖον ἀναφορᾶς ὅλων τῶν λαῶν καί ἐθνῶν.
Μέ ἄλλα λόγια, ἡ ἐν Χριστῷ ἀνάστασις τῆς ὑπ᾽ αὐτοῦ προσληφθείσης ἀνθρωπίνης
ἡμῶν φύσεως εἶναι ἡ ἀκένωτος πηγή τῆς ἐν τῷ θανάτῳ τοῦ Χριστοῦ ἐλπίδος,
δηλονότι τῆς ἐλευθερίας ὑπέρ τῆς ὁποίας, «πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καί
συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν», (Ρωμ. 8,22) κατά τόν σοφόν Παῦλον.
Λέγομεν δέ τοῦτο, διότι ἡ συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας εἰς τόν ὑπέρ τῆς
παλιγεννεσίας τοῦ ἔθνους ἀγῶνα διά τῶν κληρικῶν αὐτῆς, ἀλλά καί τῶν πιστῶν
αὐτῆς μελῶν, ἦτο σύσσωμος καί αὐθόρμητος. Μεταξύ δέ τῶν ἀναριθμήτων ὑπηρετῶν
τοῦ ἀγῶνος ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος διακρίνονται αἱ μεγάλαι ἡγετικαί καί
ἡρωϊκαί μορφαί τῶν: Μητροπολίτου Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, τοῦ ὑψώσαντος τό
λάβαρον τῆς Ἐπαναστάσεως, τοῦ ἡγουμένου Δικαίου Γρηγορίου τοῦ Παπαφλέσσα, τοῦ
Ἀθανασίου Διάκου, τοῦ ἐπισκόπου Σαλώνων Ἡσαΐου, ὡς καί μελῶν τῆς
Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος.
Ποιούμεθα μνείαν τῶν μεγάλων τούτων Ἐκκλησιαστικῶν προσωπικοτήτων, διότι ὁ
ὑπέρ ἀποτινάξεως τοῦ βαρβαρικοῦ ζυγοῦ καί μέχρις αἵματος θυσιαστικός αὐτῶν
ἀγών ἦτο ἱερός. Ἦτο «ἀγών διά τήν πίστιν τοῦ Χριστοῦ τήν ἁγίαν καί τῆς
πατρίδος τήν ἐλευθερίαν». Τοῦτο ἦτο τό σύνθημα τῆς ἐθνεργεσίας τοῦ Γέρου τοῦ
Μοριᾶ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη.
«Πίστις εἰς Χριστόν» καί «ἐλευθερία τῆς πατρίδος», ἀποτελοῦν τάς φυσικάς καί

ἀκαταλύτους διαχρονικάς ἀξίας τῆς πνευματικῆς κολυμβήθρας, ἐντός τῆς ὁποίας
ἀνεβαπτίσθη ἤ μᾶλλον ἀνεγεννήθη ἐκ τῆς τέφρας τό γένος τῶν Ἑλλήνων. Ἐπί πλέον
δέ ἀποτελοῦν τήν συνεκτικήν δύναμιν τῆς διαφυλάξεως τῆς Ἑλληνορθοδόξου
ταυτότητος, τῆς διασφαλιζούσης τόν ἀπόλυτον σεβασμόν πρός τό ἀνθρώπινον
πρόσωπον, περί τοῦ ὁποίου ὁ μέγας Παῦλος λέγει: «πρόσωπον Θεός ἀνθρώπου οὐ
λαμβάνει» (Γαλ. 2,6), δηλαδή ὁ Θεός δέν ἀποβλέπει εἰς πρόσωπον ἀνθρώπου καί
δέν μεροληπτεῖ.
Ἡ Γεραρά Ἁγιοταφιτική ἡμῶν Ἀδελφότης ὁλοθύμως καί χρεωστικῶς συμμετέχουσα εἰς
τήν ἐπετειακήν ἱεράν ταύτην μνήμην τῆς Παλιγγενεσίας τοῦ εὐσεβοῦς γένους καί
ἔθνους ἡμῶν κατῆλθεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ἀνέπεμψεν
εὐχαριστήριον αἶνον καί δοξολογίαν τῷ ἐκ νεκρῶν ἀναστάντι Σωτῆρι καί Κυρίῳ
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ ἐπί τῇ προσγενομένῃ τῷ ἔθνει ἡμῶν θείᾳ εὐεργεσίᾳ. Ἔτι δέ
ἱκετηρίους ἐντεύξεις καί δεήσεις προσήνεγκεν ὑπέρ αἰωνίου ἀναπαύσεως ἐν χώρᾳ
ζώντων τῶν μακαρίων ψυχῶν τῶν ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος ἡρωϊκῶς ἀγωνισαμένων
καί ἐνδόξως, ἐν τοῖς ἱεροῖς ἀγῶσι τοῦ εὐσεβοῦς γένους τε καί ἔθνους τῶν
Ρωμαίων, Ὀρθοδόξων πεσόντων καί μαρτυρικῶς ἀναιρεθέντων.
Ἐπί δέ τούτοις ἐπιτρέψατε Ἡμῖν ὅπως ὑψώσωμεν τό ποτήριον Ἡμῶν καί ἀξιόχρεως
ἀναφωνήσωμεν:
Ζήτω ἡ 25η Μαρτίου 1821!
Ζήτω τό εὐσεβές καί βασιλικόν γένος τῶν Ρωμαίων Ὀρθοδόξων!
Ζήτω ἡ Ἑλλάς!
Ζήτω ἡ Ἁγιοταφιτική ἡμῶν Ἀδελφότης!
Καί ὁ κ. Γενικός Πρόξενος ὡς ἕπεται ἑλληνιστί:
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς,
Σεβαστοί Πατέρες,
Κυρίες και Κύριοι,
Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που εορτάζουμε σήμερα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων,
τη Μητέρα των Εκκλησιών, την Εθνεγερσία του 1821. Με αίσθημα εθνικής
υπερηφάνειας, οι Έλληνες απανταχού της γης εορτάζουμε σήμερα την ενδοξότερη
σελίδα της νεώτερης ιστορίας μας και τιμούμε εκείνους που με τη μεγαλειώδη
εξέγερσή τους, που ξεκίνησε την 25η Μαρτίου 1821, έδωσαν τον υπέρ πάντων
αγώνα και κατόρθωσαν, μέσα από μια εννεαετή, άνιση αναμέτρηση, γεμάτη θυσίες
καί απερίγραπτες δοκιμασίες, μέσα σε ένα δυσμενές, για τον αγώνα, διεθνές
περιβάλλον, να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό, να θέσουν τέλος στους
σκοτεινούς αιώνες ξένης κυριαρχίας και να εξασφαλίσουν τα υπέρτατα αγαθά της
ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας.
Με το σημερινό εορτασμό οφείλουμε να θυμόμαστε τα στοιχεία εκείνα που
κατέστησαν δυνατή την επιτυχία της Ελληνικής Επανάστασης και που παραμένουν
πάντοτε επίκαιρα, και δη όταν η Πατρίδα αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις και

περιβάλλεται από παλαιούς και νέους κινδύνους: Την πίστη στο δίκαιο αγώνα που
γεννά τόλμη και αποφασιστικότητα ικανή να υπερβεί τα μεγαλύτερα εμπόδια, το
έμφυτο ψυχικό σθένος των Ελλήνων που εξασφαλίζει την επιμονή και την αντοχή
στις πλέον δυσχερείς συνθήκες και, βέβαια, την εθνική ομοψυχία και τη
συσπείρωση όλων τον εθνικών δυνάμεων στην κοινή προσπάθεια.
Την εθνική ομοψυχία οφείλουμε, όλοι μας, να ενισχύουμε και να επιδιώκουμε
ενεργά, αφού ο κάθε αντίπαλος, θα προσπαθεί πάντα, όπως και κατά τη διάρκεια
του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, να διχάσει, να διαιρέσει και να δημιουργήσει
εσωτερικές έριδες και διαφορές για να πλήξει την πεποίθησή μας στο δίκαιο του
αγώνα μας και να εξουδετερώσει την τόλμη και το θάρρος μας.
Σήμερα δεν λησμονούμε ότι η εθνική εξέγερση του 1821 κατέστη δυνατή διότι ο
Ελληνισμός κατάφερε, μέσα στα μακρά και ζοφερά χρόνια της Τουρκοκρατίας, να
διατηρήσει ακέραιη την ταυτότητά του, τις αξίες του και τον πόθο του για
ελευθερία. Προς τούτο, κορυφαίο ρόλο διαδραμάτισε, βεβαίως, η Εκκλησία που
υπήρξε ο θεματοφύλακας των αξιών μας, διαφυλάσσοντας τη γλώσσα, τη
χριστιανική Πίστη και την ελπίδα της Ανάστασης του Γένους. Έτσι, όπως οι
ίδιοι οι αγωνιστές διακήρυτταν, ο αγώνας της εθνικής παλιγγενεσίας έγινε «Δια
την πιστιν του Χριστού την αγίαν και της πατριδος την ελευθερίαν»,
Η Ελλάδα ουδέποτε λησμόνησε τη μεγάλη προσφορά των αποδήμων Ελλήνων στον
αγώνα της εθνικής παλιγγενεσίας και αισθάνεται εσαεί ευγνώμων για αυτή. Οι
Φιλικοί, εκκινώντας από μεγάλα αστικά κέντρα της Ευρώπης, συστρατεύθηκαν με
ενθουσιασμό και αυταπάρνηση με τους επαναστατημένους αδελφούς τους, είχαν
σημαντική συμμετοχή στους αρχικούς σχεδιασμούς της Επανάστασης και συνέβαλαν
στη δημιουργία του Φιλελληνίκου ρεύματος.
Η 25η Μαρτίου 1821 παραμένει για όλους μας ο θεμέλιος λίθος της εθνικής μας
οντότητας και ο κορυφαίος σταθμός της σύγχρονης ιστορίας του Γένους. Ο
ηρωϊσμός, η αυταπάρνηση και η αποφασιστικότητα των Αγωνιστών της Επανάστασης,
και όσων εμπνεύστηκαν από εκείνους, να επιδιώξουν μια ελεύθερη, δίκαιη και
δημοκρατική Πατρίδα, εμπνέουν κι εμάς, αλλά ταυτόχρονα μας δεσμεύουν να
φανούμε αντάξιοί τους και, όπως εκείνοι, να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων
και να συμπράξουμε όλοι για την υπέρβαση των εμποδίων, οσοδήποτε ανυπέρβλητα
κι αν εμφανίζονται.
Η σημερινή εορτή μας τονίζει την ανάγκη να παραμένουμε πάντα σε ετοιμότητα να
υπερασπισθούμε τα δίκαιά μας έναντι οιουδήποτε τα επιβουλεύεται και να
είμαστε αποφασισμένοι, όποτε κληθούμε, να δώσουμε τον δίκαιο αγώνα, Και αυτό,
όπως κατά την Επανάσταση, δεν γίνεται χωρίς πραγματικές θυσίες. Η Ελλάδα,
όπως είπε ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, «δεν λευτερώθη με παραμύθια, με το αίμα
του λαού λευτερώθη».
Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821!
Ζήτω η Ελλάδα!
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ ΤΩ ΠΑΝΙΕΡΩ ΝΑΩ ΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Ἀπό 18ης / 31ης Μαρτίου ἕως 26ην Μαρτίου / 8ην Ἀπριλίου 2018

Σάββατον τοῦ Λαζάρου:
Πατριαρχικός Ἑσπερινός: 3 μ.μ.
Κυριακή τῶν Βαΐων:
Πατριαρχική Θεία Λειτουργία: 8 π.μ.
Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6.15 μ.μ.
Μεγάλη Δευτέρα:
Λειτ. Προηγιασμένων Δώρων ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 9 π.μ.
Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6.15 μ.μ.
Μεγάλη Τρίτη:
Λειτ. Προηγιασμένων Δώρων ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 9 π.μ.
Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: 6.15 μ.μ.
Μεγάλη Τετάρτη
Λειτ. Προηγιασμένων Δώρων ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 9 π.μ.
Μεγάλη Πέμπτη
Ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου
6.30 π.μ.
Ἡ τελετή τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος: 9

ἐν τῷ

Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου:

π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν: 6.15 μ.μ.
Μεγάλη Παρασκευή
Αἱ Βασιλικαί Ὧραι ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ: 10
Πατριαρχικός Ἑσπερινός: 3 μ.μ.

π.μ.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου: 9 μ.μ.
Μέγα Σάββατον
Ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός: 1

μ.μ.

Ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως: 12 μεσάνυκτα
Κυριακή τοῦ Πάσχα
Ἡ τελετή τῆς Δευτέρας Ἀναστάσεως: 1 μ.μ.

Ὁ Τελετάρχης τῶν Πατριαρχείων
Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος

Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ
Τό Σάββατον, 11ην / 24ην Μαρτίου 2018, ἑωρτάσθη ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων
Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, τῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῆς Σεβαστείας τοῦ Πόντου
μαρτυρησάντων, ὧν εἷς ὁ Ἅγιος μάρτυς Θεόφιλος, ἡ Ὀνομαστική ἑορτή τῆς Α.Θ.Μ.
τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.
Α´ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ:
Ἀφ´ ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ἀνεγνώσθη ἡ Θ´ Ὥρα εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί ἐν συνεχείᾳ, τῶν κωδώνων κρουομένων,
συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν καί καθεστωτικήν τοιαύτην ἐτελέσθη
Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως,
προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ.
Θεοφίλου καί μετεχόντων ἐν προσευχῇ τῶν Ἀρχιερέων καί ἐν συνιερουργίᾳ τῶν
Ἱερομονάχων Ἁγιοταφιτῶν, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης, ψαλλόντων ἱεροψαλτῶν
ὑπό τόν καθηγητήν κ. Δημήτριον Μπαλογιῶργον, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου
τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί μετέχοντος
ἐκκλησιάσματος ἐκ πολλῶν προσκυνητῶν.
Β’ ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ:
Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου 11ης / 24ης Μαρτίου Μαρτίου 2018, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν
Ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων, καί τῇ Ὀνομαστικῇ ἑορτῇ τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός
ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐτελέσθη πανηγυρική θεία
Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρνου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος
τοῦ Μακαριωτάτου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων
Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν

Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου Γέροντος
Ἀρχιγραμματέως, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Λύδδης κ. Δημητρίου, Ἀνθηδῶνος κ.
Νεκταρίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ,
Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π.
Νεκτάριος, τοῦ Ἐξάρχου Ἀθηνῶν Ἀρχιμανδρίτου π. Δαμιανοῦ, ψάλλοντος τοῦ
Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου
καί τῆς χορῳδίας τοῦ καθηγητοῦ κ. Δημητρίου Μπαλογιῶργου, παρουσίᾳ τοῦ
Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί
συμμετεχόντων πολλῶν προσκυνητῶν ἐκ διαφόροων χωρῶν. Μετά τήν θείαν
Λειτουργγίαν ἠκολούθησε Δοξολογία. Μετά τήν Δοξολογίαν ἠκολούθησεν ἄνοδος εἰς
τά Πατριαρχεῖα.
Ἐνταῦθα ἔλαβε χώραν ἡ προσφώνησις πρός τήν Α.Θ.Μ. πρῶτον τοῦ Γέροντος
Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου ὡς
ἕπεται:
Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, τῶν ἐν τῇ λίμνῃ Σεβαστείας τοῦ
Πόντου τόν Χριστόν εὐθαρσῶς ὁμολογησάντων καί καλῶς ἀθλησάντων καί
στεφανωθέντων, ἀποτελεῖ στερεόν σταθμόν πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ τῶν
Ὀρθοδόξων πιστῶν διά τήν συνέχισιν τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
πρός ὑποδοχήν τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.
Τήν ἑορτήν ταύτην τῆς Μιᾶς Ἁγίας καί Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἑορτάζει
καί ἡ Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν μετ’ ἰδιαιτέρας ἐμφάσεως καί λαμπρότητος ὡς ἐκ τοῦ
ὅτι ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης, ὁ σεπτός Προκαθήμενος αὐτῆς, φέρει τό ὄνομα τοῦ
θεοφιλοῦς ἁγίου Θεοφίλου, ἑνός τῶν Τεσσαράκοντα Μαρτύρων τούτων.
Διά τόν λόγον τοῦτον προσηνέχθη σήμερον ἡ ἀναίμακτος θυσία καί μετ’ αὐτήν
ἀνεπέμφθη εὐχαριστήριος Δοξολογία τῷ Θεῷ εἰς τό Καθολικόν τοῦ πανιέρου Ναοῦ
τῆς Ἀναστάσεως, “τοῦ ἁγίου τούτου σκηνώματος τῆς δόξης τοῦ Κυρίου,” τῇ
ὁμοφώνῳ καί πανηγυρικῇ συμμετοχῇ πάντων τῶν μελῶν τῆς Γεραρᾶς ἡμῶν
Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ εὐσεβοῦς κλήρου καί τοῦ λαοῦ τοῦ ἡμετέρου
Πατριαρχείου ἐξ ὅλης τῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ εἰς τάς τρεῖς Παλαιστίνας,
σήμερον Ἰορδανίαν, Ἰσραήλ καί Παλαιστινιακόν κράτος.
Προσαγαγόντες ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ τάς δεήσεις ἡμῶν ὑπέρ ὑγιείας καί
μακροημερεύσεως τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος καί ἀνελθόντες νῦν ἐν τῇ ἱστορικῇ
ταύτῃ αἰθούσῃ τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν Ὀσπιτίου, ἀπονέμομεν Αὐτῇ τόν δίκαιον ἔπαινον
δι’ ὅσα Αὕτη εὔφημα καί τίμια ὑπέρ τοῦ παλαιφάτου ἡμῶν Πατριαρχείου ἐπιμόχθως
ἐργάζεται.
Μνημονευτέον ἐν πρώτοις ὅτι ἀναμφισβήτητον τυχγάνει τό γεγονός ὅτι καί μετά
τήν πρό ἔτους αἰσίαν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἱστορικοῦ ἔργου τῆς συντηρήσεως καί
ἀνακαινίσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου ὑπό τοῦ Ἐθνικοῦ
Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ὀφειλομένης εἰς καθοριστικόν βαθμόν εἰς τήν ἔμπνευσιν
τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος καί τήν ὑπ’ Αὐτῆς ἐξασφάλισιν τῶν ἰσορροπιῶν
συνεργασίας τῶν Τριῶν Μειζόνων Κοινοτήτων, ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης ἀνυποχωρήτως
εἰργάσθη διά τήν ὑποστήριξιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ γένους ἡμῶν, ὁσάκις ταῦτα,
ἰδίᾳ κατά τό τρέχον ἔτος, ἐπεβουλεύθησαν καί πάλιν, ὡς μή ὤφελε, ἐκ
παραβάσεων τοῦ Προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος ὑπό τῶν Ἀρμενίων, εἰς τό

Κουβούκλιον τοῦ Παναγίου Τάφου καί τό παρεκκλήσιον τῆς εὑρέσεως τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ. Ἄοκνοι ὑπῆρξαν ἐπίσης αἱ προσπάθειαι καί ἐνέργειαι τῆς Ὑμετέρας
Μακαριότητος διά τήν ἐπίτευξιν λύσεως εἰς τό δημιουργηθέν πρόβλημα εἰς τό
παρά τήν πύλην τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως παρεκκλήσιον τῶν Αἰθιόπων, κλειστόν
παραμένον εἰσέτι, λόγῳ τῆς ἀσυνεργασίας αὐτῶν.
Ἐπίσης ἰδιαιτέρα προσοχή ἐδόθη εἰς τήν πνευματικήν καθοδήγησιν τοῦ Ἀραβοφώνου
ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου διά τῆς ἐκτυπώσεως καί δωρεάν διανομῆς καταλλήλων
κατηχητικῶν βιβλίων, ἐν οἷς τό Λειτουργικόν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἀραβικήν
γλῶσσαν πρός χρῆσιν τῶν ἱερέων. Σημαντικῶς ὡσαύτως ἐνισχύθησαν οἰκονομικῶς τά
ἔργα τοῦ ποιμνίου εἰς συντηρήσεις καί ἀνακαινίσεις ναῶν εἰς Ἰορδανίαν καί
Ἰσραήλ, ὡς ἐπί παραδείγματι τοῦ μικροῦ ἀλλά καί τοῦ μεγάλου, ὁλοκληρουμένου
ὅσον οὔπω, ναοῦ τῆς Κοινότητος Κούφρ Σμέα. Ἰδιαιτέρως ἐπεμελήθη τό
Πατριαρχεῖον τοῦ ρωσοφώνου ποιμνίου αὐτοῦ, ἰδίως εἰς Μπέρ –Σέβα καί τά
περίχωρα αὐτοῦ.
Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν ὑποστήριξιν καί διεκδίκησιν τῶν περιουσιακῶν ἡμῶν
δικαιωμάτων, αὕτη ἐσυνεχίσθη διά τῆς προσφυγῆς τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου τῇ
ἐντολῇ τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος εἰς τό Ἰσραηλινόν Ἐφετεῖον μετά τήν ἄδικον
ἀπόφασιν τοῦ Ἰσραηλινοῦ Περιφερειακοῦ Δικαστηρίου, διδοῦσαν νομικόν κῦρος εἰς
τάς παρανόμους καί διεφθαρμένας συμφωνίας πολυετοῦς ἐνοικιάσεως τῶν
ξενοδοχείων τῆς Πύλης τοῦ Δαβίδ εἰς τάς ἑταιρείας τῶν ἀκραίων οἰκιστῶν τῆς
ὀργανώσεως ” Ἀτέρετ Κοχανίμ.”
Τό ἀμείωτον ὅμως καί ζωηρόν ἐνδιαφέρον καί ἡ ἀποφασιστικότης τῆς Ὑμετέρας
Μακαριότητος κατεδείχθη προσφάτως, ὅτε ὁ Δήμαρχος Ἱεροσολύμων κ. Νίρ Μπαρκάτ
ἐπέβαλε εἰς ἐκκλησιαστικάς περιουσίας παρανόμους δυσβαστάκτους φόρους,
καταλύοντας τά ἀνέκαθεν δικαιώματα φορολογικῆς ἀτελείας τοῦ ἡμετέρου
Πατριαρχείου καί τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν καί τό διά τῆς ἱερᾶς ἱστορίας
κατωχυρωμένον καθεστώς τῶν Ἱεροσολύμων καί ἐπάγωσε τραπεζικούς λογαριασμούς
αὐτῶν καί ὅτε διενεργεῖτο ἡ προώθησις πρός τό Ἑβραϊκόν Κοινοβούλιον τοῦ
προταθέντος νόμου τῆς βουλευτοῦ κ. Ραχήλ Ἀζάρια, ἀπειλήσαντος τήν κατάλυσιν
τοῦ δικαιώματος τῶν Ἐκκλησιῶν νά διαχειρίζωνται ἐλευθέρως τάς περιουσίας
αὐτῶν. Τότε, μή ὑπαρχούσης ἄλλης λύσεως, ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης ἀνέλαβε τήν
πρωτοβουλίαν τῆς συνεργασίας τῶν Τριῶν Μειζόνων Κοινοτήτων καί τήν ἀπόφασιν
τοῦ κλεισίματος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως μετά τήν ἐν αὐτῷ θείαν Λειτουργίαν
τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, 12/25ης Φεβρουαρίου 2018, ὡς πράξεως
διαμαρτυρίας ἐναντίον τῶν μέτρων τούτων. Ὁ καθ’ ἡμέραν ὑπό χιλιάδων
προσκυνητῶν κατακλυζόμενος πανίερος Ναός τῆς Ἀναστάσεως παρέμεινεν ἀπρόσβατος
ὑπ’ αὐτῶν ἄχρι ἐπεμβάσεως τοῦ πρωθυπουργοῦ τοῦ Ἰσραήλ κ. Βενιαμίν Νατανιάχου
διά δηλώσεως αὐτοῦ, συμφώνως πρός τήν ὁποίαν ἀναστέλλονται πάντα τά ὑπό τῆς
Δημαρχίας ἐπιβληθέντα μέτρα καί ἡ προώθησις τοῦ νόμου τῆς κ. Ραχήλ Ἀζάρια καί
διορίζεται Ἐπιτροπή εἰδημόνων ὑπό τόν ὑπουργόν κ.Τζάχη Χανέκμπη διά τήν
συνεργασίαν μετ’ ἐκπροσώπων τῶν Ἐκκλησιῶν καί τήν ὑπέρβασιν τῆς παρούσης
κρίσεως. Κατόπιν τούτου, αἱ Τρεῖς Μείζονες Κοινότητες, συνεργασθεῖσαι,
ἀπεφάσισαν τό ἄνοιγμα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τήν πρωϊαν τῆς Τετάρτης,
14/27ης Φεβρουαρίου 2018.
Τά μνημονευθέντα ταῦτα ἔργα, ὡς χαρακτηριστικά ἐκ τῶν πολλῶν συλλεγέντα,
ἐμπνέουν θάρρος εἰς ἡμᾶς τούς Ἁγιοταφίτας, ἵνα συνεχίσωμεν νά ἐργαζώμεθα καί
συνεργαζώμεθα ἐν πνεύματι ἀδελφοσύνης μεταξύ ἡμῶν καί ἐν πνεύματι ὑπακοῆς
μετά τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, ὥστε νά διαφυλάξωμεν ἀκέραια ὅσα παρελάβομεν

παρά τῶν πατέρων καί νά παραδώσωμεν ταῦτα ἐπηυξημένα εἰς τούς διαδόχους ἡμῶν
πρός ἔπαινον τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου καί τοῦ εὐλογημένου ἡμῶν γένους καί
δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν.
Προπίνων ἐξ ὀνόματος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς
Ἀδελφότητος ὅλης, εὔχομαι Ὑμῖν, Μακαριώτατε, πολλά τά ἔτη Ὑμῶν ἐν ἀπολαύσει
ὑγιείας, εἰρήνης, εὐσταθείας, ποιμαντικῆς καρποφορίας καί δαψιλείας οὐρανίων
δωρεῶν. Γένοιτο.
Tοῦ Γενικοῦ Προξένου ὡς ἕπεται:
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι,
Σεβαστοί Πατέρες,
Κυρίες και κύριοι
Η σημερινή εορτή έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους μας, καθώς η Αγιοταφιτική
Αδελφότητα και το ευλαβές Εκκλησίασμα, οι προσκυνητές και η Ορθόδοξη
Κοινότητα, τιμούν με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια τα ονομαστήρια του προκαθήμενου
της Σιωνίτιδας Εκκλησίας, της Μητέρας των Εκκλησιών, της Αυτού Θειοτάτης
Μακαριότητος, του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλου Γ’.
Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα να παρευρίσκομαι στον εορτασμό αυτό
και θα ήθελα Μακαριώτατε, να Σας απευθύνω τις εγκάρδιες ευχές μας για υγιεία,
μακροημέρευση και δύναμη, προκειμένου να συνεχίσετε την υψηλή αποστολή Σας, η
οποία αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα και σημασία, τη δύσκολη αυτή
εποχή.
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να εκφράσω, την απαρέγκλιτη υποστήριξη και
συμπαράστασή μας προς το ιερό Καθίδρυμα, το Πρεσβυγενές Πατριαρχείο
Ιεροσολύμων, το οποίο, μέσα στους αιώνες, έχει διαδραματίσει έναν εξόχως
σημαντικό ιστορικό ρόλο και, ως κέντρο της Ορθοδοξίας στους Αγίους Τόπους,
εξακολουθεί να είναι μια αστείρευτη πηγή ελπίδας, προβάλλοντας, προς πάσα
κατεύθυνση, από την Αγια Πόλη, τις αξίες του Χριστιανισμού και το μήνυμα της
σωτηρίας του Ανθρώπου.
Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι, βεβαίως, σταθερό σημείο αναφοράς για όλους
τους Έλληνες, όπου κι αν βρίσκονται, και συμβολίζει τη μακραίωνη παρουσία του
Ελληνισμού στους Αγίους Τόπους, ενώ δεν μπορεί παρά να αποτελεί άρρηκτο δεσμό
φιλίας και συνεργασίας με τους άλλους λαούς, όπως άλλωστε να είναι και
εκφραστής των Ορθόδοξων Χριστιανών της περιοχής, διαφυλάττοντας πολύτιμες
παραδόσεις και μεταδίδοντας, προς πάσα κατεύθυνση, το οικουμενικό μήνυμα της
Ορθοδοξίας. Για όλους εμάς, το Ιερό Καθίδρυμα είναι, βεβαίως, και ο
θεματοφύλακας των πλέον σημαντικών Ιερών Προσκυνημάτων του Χριστιανισμού, τα
οποία με αφοσίωση και αυταπάρνηση υπερασπίζονται καθημερινά οι Αγιοταφίτες
Πατέρες και που πάντοτε εμπνέουν και ενισχύουν την πίστη και την ευλάβεια των
απανταχού πιστών, καθώς και τους δεσμούς με τη Σιωνίτιδα Εκκλησία.
Μακαριώτατε,

Η ειλικρινής διάθεση συνεννόησης και συμφιλίωσης που επιδεικνύετε και
συστηματικά καλλιεργείτε, τόσο στις σχέσεις με τα άλλα δόγματα και τις άλλες
θρησκείες, όσο και για την ευρύτερη προσπάθεια συμφιλίωσης και ειρήνευσης στη
πολύπαθη αυτή περιοχή, προσδίδει ηθικό ανάστημα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων,
στο πλαίσιο και της προάσπισης της χριστιανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή,
προάγοντας το ρόλο του, ως παράγοντα μετριοπάθειας και σταθερότητας σε μια
εποχή αστάθειας και ανακατατάξεων που φαίνεται να τροφοδοτούν τη μισαλλοδοξία
και την αντιπαλότητα.
Μακαριώτατε,
Το φορτίο που έχετε επωμισθεί είναι μεγάλο και ο αγώνας που αυτό συνεπάγεται
είναι μακρύς και επίπονος. Γνωρίζω ότι αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις με
επίγνωση της κρισιμότητας των περιστάσεων και της αναγκαιότητας υπεράσπισης
του υφιστάμενου καθεστώτος στους Αγ. Τόπους, το οποίο έχει διαφυλάξει για
αιώνες την ειρηνική, εδώ, συνύπαρξη όλων των θρησκειών. Είναι βαθειά μου
πεποίθηση ότι, με τη βοήθεια του Θεού και την ενεργό συμπαράσταση όλων μας,
θα συνεχίσετε το έργο σας και θα φέρετε εις πέρας την αποστολή σας.
Τόσο εγώ, όσο και όλοι οι εργαζόμενοι στο Γενικό Προξενείο, προσευχόμαστε να
έχετε υγεία, δύναμη και μακροημέρευση για το καλό του Πατριαρχείου, της
Αδελφότητας, του Ελληνορθόδοξου Ποιμνίου Σας, της Ορθοδοξίας και της ειρήνης
στους Αγίους Τόπους.
Χρόνια Πολλά.
καί ἄλλων ὡς ἐμφαίνεται εἰς τήν εὐχαριστήριον ἀντιφώνησιν τοῦ Μακαριωτάτου,
ὡς ἕπεται:
«Πᾶσαν στρατιάν τοῦ κόσμου καταλιπόντες, τῶν ἐν οὐρανοῖς Δεσπότῃ
προσεκολλήθητε, Ἀθλοφόροι Κυρίου Τεσσαράκοντα· διά πυρός γάρ καί ὕδατος,
διελθόντες μακάριοι, ἐπαξίως ἐκομίσασθε, δόξαν ἐκ τῶν οὐρανῶν, καί στεφάνων
πληθύν», ἀναφωνεῖ ὁ μελῳδός τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐκλαμπρότατε κ. Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος
κ. Χρῆστε Σοφιανόπουλε,
Σεβαστοί Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Εὐλαβεῖς χριστιανοί καί προσκυνηταί.
Ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία καί δή ἡ τῶν Ἱεροσολύμων τιμῶσα καί γεραίρουσα τήν ἱεράν
μνήμην τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων, ἰδιαιτέρως δέ τήν τοῦ συμμάρτυρος
αὐτῶν Θεοφίλου, οὗτινος τῆς ἐπωνυμίας κοινωνός ἐγένετο καί ἡ Μετριότης Ἡμῶν,
κατήλθομεν σήμερον ἐν τῷ Πανιέρῳ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως μετά τῶν τιμίων μελῶν τῆς
Γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος, ἔνθα πανηγυρικῶς ἐτελέσαμεν τήν θείαν
καί ἀναίμακτον λατρείαν ἀφ’ ἑνός, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἀνεπέμψαμεν εὐχαριστήριον
δοξολογίαν, «τῷ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ σοφῷ Θεῷ ἡμῶν» (Α΄
Τιμ. 1, 17).
«Ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἁγίων μαρτύρων, πᾶσα ἡ κτίσις ἑορτάζει, οἱ οὐρανοί
ἀγάλλονται σύν τoῖς Ἀγγέλοις, καί γῆ εὐφραίνεται σύν τοῖς ἀνθρώποις», λέγει ὁ

ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης.
Τῆς ἑορτίου ταύτης ἀγαλλιάσεως καί εὐφροσύνης συμμέτοχος τυγχάνει ἡ
Πατριαρχική ἡμῶν Μετριότης μετά πάντων τῶν μελῶν τῆς τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων
χορείας, ὡς καί τῶν εὐσεβῶν μελῶν τοῦ Χριστεπωνύμου ἡμῶν ποιμνίου. Καί τοῦτο,
διότι τά σεπτά Ἡμῶν Ὀνομαστήρια δέν ἀφοροῦν εἰς τήν ταπεινότητα Ἡμῶν μόνον,
ἀλλά κυρίως εἰς τήν θεσμικήν ἰδιότητα τοῦ Πατριαρχικοῦ ἀξιώματος τῆς
Ἐκκλησίας, τῆς οὔσης τό ἐν τῷ κόσμῳ μυστικόν Σῶμα τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν
Χριστοῦ.
Τιμῶντες τήν μνήμην τῶν μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ καί πάντων τῶν ἁγίων, ὧν τήν
ἐπωνυμίαν φέρομεν, τιμῶμεν κατ’ οὐσίαν τήν ἐν Χριστῷ καί τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ
Πνεύματι σωτήριον ἡμῶν παλιγγενεσίαν, ὡς κηρύττει ὁ θεῖος Παῦλος λέγων: «οὐκ
ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνη ὧν ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλά κατά τόν αὐτοῦ ἔλεον
ἔσωσεν ἡμᾶς διά λουτροῦ παλιγγενεσίας καί ἀνακαινίσεως Πνεύματος Ἁγίου, οὗ
ἐξέχεεν ἐφ’ ἡμᾶς πλουσίως διά Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν» (Τίτ. 3, 5-6).
Καί ἡμεῖς μέν ἐνεκεντρίσθημεν ἐν τῇ καλλιελαίῳ, δηλονότι τῇ Ἐκκλησίᾳ, τῷ
σώματι τοῦ Χριστοῦ, διά τοῦ τῆς παλιγγενεσίας λουτροῦ, τοὐτέστιν τοῦ ἁγίου
Βαπτίσματος· οἱ δέ ἅγιοι μάρτυρες γενικώτερον καί οἱ τῆς ἐν Σεβαστείᾳ Λίμνης
σήμερον τιμώμενοι Τεσσαράκοντα εἰδικώτερον, διά τοῦ μαρτυρικοῦ αἵματος τῆς
ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.
Λέγομεν δέ τοῦτο, διότι ἡ ὑπό τῶν τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου, τῶν Πατριαρχῶν καί
Προφητῶν αὐτοῦ προκηρυχθεῖσα Ἐκκλησία τῆς «τοῦ ἀγγέλου Μεγάλης Βουλῆς» (Ἠσ.
9, 6) ἀνεγεννήθη καί ἀνεκαινίσθη διά τοῦ τιμίου αἵματος καί ὕδατος τοῦ
ἐξελθόντος ἐκ τῆς νυγείσης πλευρᾶς τοῦ ὑπέρ ἡμῶν Σταυρωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ
καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Τήν μαρτυρίαν ταύτην μαρτυρεῖ ὁ ἅγ. Ἰωάννης Εὐαγγελιστής καί ἐπιβεβαιοῖ ὁ
ἡγιασμένος τόπος τοῦ Γολγοθᾶ, τοῦ ὁποίου τήν ἀληθινήν ταύτην μαρτυρίαν
καταγγέλλει καί εὐαγγελίζεται διά μέσου τῶν αἰώνων ἡ χορεία τῶν λειτουργῶν
καί διακονητῶν γενομένων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων μετά τοῦ Πατρός καί Ἡγουμένου
αὐτῶν, τοῦ ἑκάστοτε διαδόχου ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, δηλονότι τοῦ
Πατριάρχου τῆς ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ.
Ἰδού λοιπόν σήμερον τιμῶμεν καί γεραίρομεν τήν μνήμην τοῦ ἐπωνύμου Ἡμῶν
συμμάρτυρος τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων ἁγίου Θεοφίλου. Οὗτοι οἱ μακάριοι
μάρτυρες διά πυρός καί ὕδατος διελθόντες ἐπαξίως ἐκόμισαν τήν θείαν δόξαν καί
ἐθαυμαστώθησαν ὑπό τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
Οἱ ἅγιοι οὗτοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες μετά τοῦ συμμάρτυρος αὐτῶν ἁγίου
Θεοφίλου, οἱ τήν γῆν οὐρανώσαντες, καί τά σύμπαντα φωτίσαντες, ἀλλά καί τῇ
τρισυποστάτῳ Ἁγίᾳ Τριάδι παρεστῶτες πρεσβεύουν ὑπέρ ἡμῶν.
Τούς ἁγίους τούτους Τεσσαράκοντα μάρτυρας, ὧν τήν μνήμην τῆς ἐνδόξου ἀθλήσεως
ἐπιτελοῦμεν, καί τήν ὑπερευλογημένην Θεοτόκον ἀειπάρθενον Μαρίαν καί Μητέρα
τοῦ Θεοῦ, τήν καταφυγήν τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ἱκετεύσωμεν δωρηθῆναι ἡμῖν τό μέγα
ἔλεος καί ἐν εἰρήνῃ καταντῆσαι ἡμᾶς, εἰς τήν τριήμερον Ἀνάστασιν τοῦ Θεοῦ καί
Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐπί πάντας τούς συμπροσευχηθέντας μεθ’ Ἡμῶν καί

τούς τιμήσαντας τήν ἑορτήν ταύτην, δύναμιν τήν ἐξ ὕψους, τήν χάριν τοῦ
Παναγίου Τάφου, ὑπομονήν καί πᾶσαν παρά Θεοῦ εὐλογίαν, ἐκφράζοντες θερμάς
εὐχαριστίας καί πρός τούς προσφωνήσαντας Ἡμᾶς, τόν Γέροντα Ἀρχιγραμματέα,
Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχον, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος
τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος,
τόν Ἐκλαμπρότατον Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος κ. Χρῆστον Σοφιανόπουλον, τόν
Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἀλέξανδρον, ἀντιπρόσωπον τῆς ἀδελφῆς
Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, διαβιβάσαντα Ἡμῖν τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου
Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου, τόν Ὁσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π.
Θεόφιλον, ἀντιπρόσωπον τῆς ἀδελφῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας,
διαβιβάσαντα Ἡμῖν τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ.κ.
Δανιήλ, τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Ναζαρέτ κ. Κυριακόν, ὁμιλήσαντα ἐξ
ὀνόματος τοῦ ποιμνίου ἡμῶν εἰς Ναζαρέτ, τόν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἰόππης
κ. Δαμασκηνόν, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ ποιμνίου ἡμῶν εἰς Ἰόππην, τόν
Ὁσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Φιλόθεον, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ ποιμνίου
Ἄκκρης – Πτολεμαΐδος, τόν Ὁσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην Ἀριστόβουλον ἐξ
ὀνόματος τῆς νεοσυστάτου Κοινότητος Beersheba, τόν Αἰδεσιμώτατον π. Φάραχ
Μπαντούρ, ὁμιλήσαντα ἐξ ὀνόματος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, τόν
Σχολάρχην τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν Σχολῆς Ὁσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην Ματθαῖον,
τήν διδασκάλισσαν τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἐρίτιμον κ. Χρυσῆν
Τριανταφυλλάκην καί ἅπαντας τούς μετασχόντας εἰς τόν ἑορτασμόν τοῦτον.
Εἰς ὑγιείαν πάντων ὑμῶν!
Τήν μεσημβρίαν ἠκολούθησε ἑόρτιος νηστήσιμος μοναστηριακή Τράπεζα.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
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Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 10ης /23ης Μαρτίου 2018, εἰς τό Καθολικόν τοῦ
Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, μετά τόν Ἑσπερινόν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα
Μαρτύρων, τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ Μακαριωτάτου, ἐν τῇ Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ
Ἀποδείπνου ἐψάλη ὁ Κανών «Ἀνοίξω τό Στόμα μου», Ἰωσήφ τοῦ Ὑμνογράφου, ὑπό τοῦ
Πρωτοψάλτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τῆς χορῳδίας τοῦ κ. Δημητρίου
Μπαλαγιώργου.
Τήν Α´ Στάσιν τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου ἔψαλε ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης
Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος, τήν Β´ Στάσιν ἔψαλε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν Γ´
Στάσιν ἔψαλε ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης

κ. Ἀρίσταρχος, καί τήν Δ´ ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδίτης π. Νεκτάριος,
παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου
Σοφιανοπούλου, καί μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας εἰς Ἱεροσόλυμα.
Μετά δέ τήν Ἀπόλυσιν ἠκολούθησεν ἄνοδος εἰς τά Πατριαρχεῖα.
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