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� Χρυσάνθου καὶ Δαρείας τῆς Ἀθηναίας· 
� Κλαυδίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων (283)· 
� Δημητρίου νεομάρτυρος τοῦ Τορναρᾶ (1564).    
 

Η κρυμμένη σοφία του σταυρού  
 

 …ΟΟΟΟ σταυρός του Χριστού διδάσκει, φωτίζει, καθοδηγεί. Ο 
σταυρός διδάσκει την υπομονή, την αοργησία, τη συγχωρητικότητα, τη 
συνεχή αγωνιστικότητα, την αγάπηση της ασκητικότητας. Ο σταυρός 
φωτίζει το νου, τα διανοήματα, τις σκέψεις, τα όνειρα, τα σχέδια, τους 
προγραμματισμούς, το σήμερα και το αύριο. Ο σταυρός φωτίζει τ’ ά-
φωτα βάθη της καρδιάς μας. Να σκύψουμε μέσα μας και να γνωρίσου-
με τον άγνωστο εαυτό μας. Ο σταυρός μάς καθοδηγεί στην αυτοθυσία, 
στην αυταπάρνηση, στη μετάνοια και τη σωτηρία.  
 

 ΟΟΟΟ σταυρός είναι διδάσκαλος, ιατρός και θεολόγος. Μας διδά-
σκει την αληθινή ταπείνωση, τη γνήσια, καθαρή κι ανυπόκριτη χριστια-
νική ζωή. Ως ιατρός χειρούργος εξάγει τα περιττά, τ’ αχρείαστα, τους 
καρκινογόνους όγκους των παθών και θεραπεύει τα τραύματα της ψυ-
χής. Θεολογεί άριστα το βάθος, το ύψος και το πλάτος του μυστηρίου 
της άφατης κενώσεως. Μας οδηγεί ο σταυρός στη συναδέλφωση με τον 
πλησίον, όποιος κι αν είναι, ό,τι κι αν είναι, γιατί είναι ο αδελφός μας, 
που και γι’ αυτόν έχυσε το αίμα του ο Χριστός. Ας είναι ξένος, κακός, 
αμαρτωλός, σταυρωτής μας. Αυτό είναι το ακατανόητο βάθος του 
σταυρού. Να δείχνουμε κατανόηση και στον πιο ακατανόητο συνάν-
θρωπο. Ο Χριστός συγχώρεσε και δικαιολόγησε τους σταυρωτές του α-
πό τον σταυρό, μέσα από τον μεγάλο πόνο. Αυτό είναι το πλάτος του 
σταυρού το ανεξερεύνητο· ν’ αγαπάς όχι αυτούς που δεν σε αγαπούν, 
που δεν το αξίζουν, αλλά και αυτούς που σε μισούν, όπως ο Χριστός 
μάς αγάπησε απεριόριστα παρότι δεν το αξίζαμε διόλου, γιατί φερθή-
καμε σκάρτα.  
 

 ΣΣΣΣυνήθως οι αληθινοί σταυροφόροι είναι κρυμμένοι, μυστικοί, 
αφανείς, άδοξοι και αδιαφήμιστοι. Χαίρονται την εκούσια σταύρωσή 
τους, χαίρονται και την ακούσια. Δεν αντιδρούν παρότι δεν τους έρχο-
νται    τα    πράγματα    όπως    θα   ήθελαν.   Αυτοί   οι   άγνωστοι   ενίοτε   σ’   εμάς 
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                ΕΕΕΕἶπεν ὁ Κύριος· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυ-

τὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. Ὃς γὰρ ἂν θέλῃ 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐ-

τοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. Τί γὰρ ὠφελήσει 

ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ 

τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυν-

θῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, 

καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ 

Πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέ-

γω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανά-

του ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.   

 
 

 
 

και γνωστοί καλά στον Θεό είναι που συντηρούν τον κόσμο από τον 
πλήρη εκπεσμό. Αυτό είναι το ανυπέρβλητο ύψος του τιμίου και ζωο-
ποιού σταυρού. Σηκώνοντας τον σταυρό του Χριστού ευχάριστα διατη-
ρούν τη χάρη του Θεού στον άστατο κόσμο. Ωραιοποιούν την κτίση 
αυτοί οι άσημοι, που δεν τους πιάνει το μάτι μας, με την μυστική και 
συνεχή σταυροφορία τους. Φτωχοί πολύτεκνοι, άρρωστοι χαρούμενοι, 
αδικημένοι δίχως κανένα παράπονο, δυστυχισμένοι δίχως γκρίνια, πο-
νεμένοι δοξολογούντες τον Θεό. Όλοι αυτοί ελέγχουν την αυτάρκεια, 
την “ευτυχία” μας, το ξεγέλασμα του εαυτού μας.  
 

 ΥΥΥΥπάρχουν και σήμερα οι ευλογημένοι άνθρωποι του Θεού που 
δίνουν προτεραιότητα στον σταυρό, που δεν τον προσπερνούν επιφυ-
λακτικά, που δεν τον ντρέπονται και δεν γογγύζουν. Δεν είναι λίγοι αυ-
τοί που λατρεύουν τον σταυρό. Αυτοί δεν υπάρχουν σε καμιά δημοσκό-
πηση. Υπάρχουν ακόμη αυτοί που προτιμούν να δυσκολευτούν στη ζω-
ή τους για να μην πουν ψέματα. Αυτοί που δεν ακολουθούν εύκολες 
λύσεις κι ας υπάρχει γι’ αυτό κόστος στην προσωπική τους ζωή. Αγα-
πούν τον μόχθο για τον Χριστό. Πρόκειται για μικρούς ή μεγάλους νεο-
μάρτυρες. Στην άλλη ζωή θα τους βρούμε σίγουρα πιο μπροστά μας.  
 

 ΑΑΑΑξίζει να προστεθούμε στον ήσυχο στρατό του Χριστού. Μη 
δυσκολευόμαστε ν’ απαρνηθούμε τον παλαιό εαυτό μας γι’ αυτή τη συ-
στράτευση και συσταύρωση γιατί σίγουρα δυσκολεύουμε πιο πολύ έτσι 
τη ζωή μας. Ο υπερφίαλος λογισμός της απάτης του αιώνος τούτου μάς 
εμποδίζει. Μην τον υπακούσουμε. Ας προσκυνήσουμε ταπεινά τον 
σταυρό   του   Χριστού.   Ταπεινά  κι  αποφασιστικά  για  μια  νέα  ζωή,  σταυ-  
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    Ε    Ε    Ε    Είπεν ο Κύριος: «Εάν κανείς θέλη να με ακολουθήση, ας απαρνηθή τον ε-
αυτόν του και ας σηκώση τον σταυρόν του και ας με ακολουθήση. Διότι όποιος 
θέλει να σώση την ζωήν του, αυτός θα την χάση, εκείνος δε που θα χάση την 
ζωήν του εξ αιτίας εμού και του ευαγγελίου, αυτός θα την σώση. Διότι τι θα ω-
φελήση τον άνθρωπον να κερδίση τον κόσμον όλον και να ζημιωθή την ψυχήν 
του; Ή τι αντάλλαγμα είναι δυνατόν να δώση ο άνθρωπος διά την ψυχήν του; 
Διότι όποιος εντρέπεται δι’ εμέ και διά τους λόγους μου εις την γενεάν αυτήν 
την μοιχαλίδα και αμαρτωλήν και ο Υιός του ανθρώπου θα αισθανθή ντροπή 
γι’ αυτόν, όταν έλθη με όλην την δόξαν του Πατέρα του μαζί με τους αγίους αγ-
γέλους». Και τους έλεγε, «Αλήθεια σάς λέγω, ότι υπάρχουν μερικοί από αυ-
τούς, που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευθούν θάνατον, έως ότου ιδούν την 
βασιλείαν του Θεού να έρχεται με δύναμιν». (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 

ρώσιμη, μεταμορφωτική και αναστάσιμη…  
Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, από το βιβλίο «Ο όσιος τελώνης και ο 
άγιος άσωτος», σελ. 138 - 141, Γ΄ έκδοση: Μάρτιος 2016, εκδόσεις Ἐν πλῷ   
 

�  
 

ΕΕΕΕπειδή διά της τεσσαρακονθημέρου Νηστείας, τρόπον τινά, και ημείς 
σταυρούμεθα, νεκρούμενοι από των παθών, πικρίας τε αίσθησιν έχομεν ακη-
διώντες, και καταπίπτοντες, προτίθεται ο τίμιος και ζωοποιός Σταυρός, ωσανεί 
αναψύχων, και υποστηρίζων ημάς, και υπομιμνήσκων ημάς, του Πάθους του 
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και παραμυθούμενος· ει ο Θεός ημών δι’ ημάς ε-
σταύρωται, πόσον χρη ημάς δι’ αυτόν πράττειν; κουφίζων τε τους πόνους ημών, 
τη παραθέσει των δεσποτικών θλίψεων, και τη υπομνήσει και ελπίδι τής διά του 
Σταυρού δόξης. Ως γαρ ο Σωτήρ ημών, επί τον σταυρόν αναβάς, εδοξάσθη διά 
της ατίμου περιαγωγής, και του πικρασμού· ούτω δει και ημάς πράσσειν, ίνα 
και συνδοξασθώμεν αυτώ, ει και τι τέως πάσχομεν αηδές. Και άλλως· καθάπερ 
οι τραχείαν και μακράν οδόν διανύοντες, και τω καμάτω κεκμηκότες, είπου 
δένδρον ευσκιόφυλλον εύρωσι, μικρόν καθίσαντες αναπαύονται, και ωσανεί 
νεαροί γενόμενοι το λοιπόν της οδού διανύουσιν· ούτω και νυν εις τον της νη-
στείας καιρόν, και την επίπονον οδόν και τον δίαυλον, ενεφυτεύθη μέσον παρά 
των αγίων Πατέρων ο ζωηφόρος Σταυρός, άνεσιν και αναψυχήν ημίν χορηγών, 
ευσταλείς τε και κούφους προς τον εξής κάματον, τους κεκοπιακότας παρασκευ-
άζων. Ή ώσπερ έστιν επί Βασιλέως παρουσία, προπορεύονται τα εκείνου ση-
μεία, και σκήπτρα, είτα και αυτός παραγίνεται, χαίρων, επί τη νίκη και αγαλ-
λιώμενος, συνευφραίνεται άμα και το υπήκοον· ούτω και ο Κύριος ημών Ιησούς 
Χριστός, μέλλων όσον ούπω το κατά του θανάτου, ενδείξασθαι τρόπαιον, και 
μετά δόξης προελθείν διά της αναστασίμου ημέρας, προέπεμψε το σκήπτρον αυ-
τού,  την  βασιλικήν  Σημαίαν,  τον  ζωοποιόν  Σταυρόν, περιχαρείας  και  αναψυχής 
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ημάς ότι πλείστης εμπλήσαντα, και παρασκευάζοντα ημάς ετοίμους γενέσθαι, 
και αυτόν όσον ούπω τον Βασιλέα εισδέξασθαι, και ανευφημήσαι περιφανώς 
θριαμβεύσοντα. Εν μέση δε της αγίας Τεσσαρακοστής Εβδομάδι, ότι τη Μερρά 
πηγή έοικεν η αγία Τεσσαρακοστή, διά την συντριβήν, και την ενούσαν ημίν από 
της νηστείας πικρίαν και ακηδίαν· ώσπερ ουν εν εκείνη μέση, ο θείος Μωϋσής 
το ξύλον ενέβαλε, και εγλύκανεν αυτήν, ούτω και ο διαγαγών ημάς Θεός της 
νοητής ερυθράς, και του Φαραώ, τω ζωοποιώ Ξύλω του τιμίου και ζωοποιού 
Σταυρού, γλυκαίνει την από της Τεσσαρακονθημέρου διά της νηστείας πικρίαν, 
και παραμυθούμενος ημάς ως εν ερήμω διάγοντας, έως ου προς την νοητήν Ιε-
ρουσαλήμ επαναγάγη διά της εαυτού αναστάσεως. Ή, επειδή ο Σταυρός Ξύλον 
ζωής λέγεται, και έστιν, εκείνο δε το ξύλον εν μέσω του Παραδείσου της Εδέμ 
πεφυτευμένον ετύγχανεν, αρμοζόντως και οι θειότατοι Πατέρες το σταυρικόν 
Ξύλον, εν μέσω της Αγίας Τεσσαρακοστής αυτό κατεφύτευσαν, ομού μεν και της 
του Αδάμ λιχνείας υπομιμνήσκοντες, άμα δε και την εκείνου διά του παρόντος 
Ξύλου αναίρεσιν διαγράφοντες· τούτου γαρ γενόμενοι, ου μάλλον αποθνήσκο-
μεν, αλλά και ζωογονούμεθα.  

(από το βιβλίο «Τριώδιον», σελ. 214, έκδοσις Β΄ 1993, έκδοσις Αποστολικής Διακονίας) 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1) ֠ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ Τ. ΣΤΑΥΡΟ ֠ 
Σήμερα, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 19 Μαρτίου 2017 στις 
5:30 μ.μ. στο Ναό μας, Κατανυκτικός Εσπερινός και εν συνεχεία Παρα-
κλητικός Κανόνας και Χαιρετισμοί  στον  Τίμιο  Σταυρό. 
2)   ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Δ  ́ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Μ. ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, απόγευμα στις 6:00 μ.μ. 
Αμέσως μετά την Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία της Τετάρτης ακολουθεί Τρά-
πεζα και εν συνεχεία το Μέγα Απόδειπνο.  
Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 δεν θα τελεστεί Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. 
3)� AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α. � 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώνει 
τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 Απογευματινή Προσκυνηματική Εκδρομή 
στην Ιερά Γυναικεία Μονή Παντοκράτορος Ταώ (Νταού) Πεντέλης 
για Μέγα Απόδειπνο. Ώρα αναχώρησης 4:00 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. 
Τιμή εισιτηρίου 10 €. � 
4)      �   ΕΚΘΕΣΗ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ  ΒΙΒΛΙΟΥ  ΣΤΟ  ΝΑΟ  ΜΑΣ   � 
Στο Ναό μας λειτουργεί μόνιμα Έκθεση Χριστιανικού Βιβλίου που βρί-
σκεται στο ισόγειο του Ναού, στο Πνευματικό Κέντρο. Μπορείτε να την 
επισκεφτείτε κάθε Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία και κατόπιν 
συνεννοήσεως στο τηλ. 6944388425. Υπάρχουν βιβλία για πνευματική 
οικοδομή. Για μεγάλους και για παιδιά.   

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 
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