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Κ  Υ  Ρ  Ι  Α  Κ  Η      1 1      Μ  Α  Ρ  Τ  Ι  Ο  Υ      2 0 1 8 

 Σωφρονίου πατρ. Ἰεροσολύμων (638-44). 

 Πιονίου, Τροφίμου καὶ Θαλλοῦ τῶν μαρτύρων, 

 Θεοδώρας ὁσίας (τῆς ἐκ Σερβίων Κοζάνης) βασιλίσσης Ἄρτης.  
 

� Σταυρός του �ριστού,� Σταυρός του �ριστού,� Σταυρός του �ριστού,� Σταυρός του �ριστού,    
θρόνος �άριτοθρόνος �άριτοθρόνος �άριτοθρόνος �άριτοςςςς    

 

«Προσερχώµεθα µετά παρρησίας τω θρόνω της Χάριτος,  

ίνα λάβωµεν έλεον και χάριν εύρωµεν εις εύκαιρον βοήθειαν»  
(Εβρ. δ΄ 16) 

 

 ΑΑΑΑπό τότε που γεννάται ο άνθρωπος φέρνει μέσα του την ενο-
χήν. Είναι η συνέπεια της πρώτης εκείνης πτώσεως και αμαρτίας 
των πρωτοπλάστων, η οποία μεταδίδεται από ανθρώπου εις άνθρω-
πον. Είναι η λεγομένη ενοχή της προπατορικής αμαρτίας «δι’ ενός 
ανθρώπου η αμαρτία εις τον κόσμον εισήλθε και διά της αμαρτίας ο 
θάνατος», γράφει ο Απ. Παύλος προς τους Ρωμαίους. 
 ����νοχή με την πλέον τραγικήν συνέπειαν τον θάνατον, τον αι-
ώνιον δηλαδή χωρισμόν του ανθρώπου από τον Θεόν, την πηγήν της 
ζωής, της ευτυχίας και της μακαριότητος. 
 ����αι ο άνθρωπος εζήτει χάριν, απαλλαγήν από την ενοχήν και 
καταδίκην, συνδιαλλαγών με τον Θεόν. Ματαίως όμως την εζήτει α-
πό ψευδείς θεούς που εδημιούργησε η σκοτισμένη διάνοιά του, με 
προσφορά υλικών προϊόντων, της γης, με θυσίας ζώων ή και ανθρώ-
πων ακόμη. 
 ����πό όλους τους προ Χριστού λαούς, ο Ιουδαϊκός λαός που ε-
λάτρευε τον αληθινόν Θεόν προσέφερε διά του Αρχιερέως κατά την 
ημέραν του εξιλασμού θυσίαν προς τον Θεόν και διά του θυσιαζομέ-
νου ζώου μεταβιβάζοντο αι αμαρτίαι του λαού. Έτσι ενόμιζαν ότι α-
παλλάσσονται της ενοχής και εξιλεώνουν τον Θεόν από την δικαίαν 
οργήν και τιμωρίαν. 
 ΌΌΌΌμως καμμία από αυτάς τας θυσίας δεν είχε την δύναμιν να 
εξιλεώση  τον  Θεόν  και  δικαιώση  τον  ένοχον  άνθρωπον.  Όπως  γράφει 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. δ΄ 14 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. δ΄ 14 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. δ΄ 14 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. δ΄ 14 ---- ε΄ 6) ε΄ 6) ε΄ 6) ε΄ 6)    

                ᾽ΑΑΑΑδελφοί, ἔχοντες ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰ-

ησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. Οὐ γὰρ ἔχομεν 

ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειρα-

μένον δὲ κατὰ πάντα καθ᾿ ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας. Προσερχώμε-

θα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ 

χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώ-

πων λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν Θεόν, ἵ-

να προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν, μετριοπαθεῖν δυνά-

μενος τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθέ-

νειαν· καὶ διὰ ταύτην ὀφείλει, καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτω καὶ περὶ ἑ-

αυτοῦ προσφέρειν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν. Καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τι-

μήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, καθάπερ καὶ ὁ Ἀαρών. Οὕτω καὶ 

ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασε γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ᾿ ὁ λαλήσας 

πρὸς αὐτόν· Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε· καθὼς καὶ ἐν 

ἑτέρῳ λέγει· Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 
 
 

 

ο Απ. Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολήν του, αι θυσίαι αυταί 
εχρησίμευσαν ως ανάμνησις των αμαρτιών, δεν είχαν την δύναμιν 
τα αίματα των θυσιαζομένων ζώων, ταύρων και τράγων να αφαι-
ρούν τας αμαρτίας του λαού. 
 

 ����αι θα έμενε έτσι ο άνθρωπος, αιωνίως κατάδικος κάτω από 
το σιδερένιο χέρι του πικροτάτου καρπού της αμαρτίας, τον θάνα-
τον, εάν δεν εστήνετο ένας και μοναδικός θρόνος που θα έδιδε πραγ-
ματικήν και αιωνίαν χάριν εις τους ανθρώπους. Και ο θρόνος αυτός 
είναι ο Σταυρός του υπέρ ημών και διά την ημετέραν σωτηρίαν θυ-
σιασθέντος Σωτήρος και Λυτρωτού Κυρίου Ιησού Χριστού. 
 

 ����ς τον πλησιάσωμεν και ας τον προσέξωμεν καλά. Δεν είναι 
θρόνος ανθρώπου βασιλέως και άρχοντος. Ο καθήμενος επ’ αυτού 
δεν φέρει αδάμαντας, πολυτίμους λίθους, παράσημα. Δεν περιστοι-
χίζεται από υπασπιστάς και τιμητικάς φρουράς. Είναι θρόνος ποτι-
σμένος με αίμα. Ο καθήμενος επ’ αυτού φέρει αντί βασιλικής στο-
λής, τραύματα και πληγάς και αντί φρουράς τιμητικής, έχει ληστάς 
και κακούργους και ακούει βλασφημίας και κατάρας. 
 

 ΠΠΠΠρος   αυτόν   λοιπόν   τον   θρόνον,  προς  τον  επ’  αυτού  καθήμε- 
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νον Βασιλέα και Αρχιερέα Χριστόν μας συμβουλεύει ο Απ. Παύλος 
να προσερχώμεθα με θάρρος και εμπιστοσύνην, διά να λάβωμεν χά-
ριν και εύνοιαν και διά να εύρωμεν την κατάλληλον βοήθειαν εις 
τον καιρόν των πειρασμών και των θλίψεων. Είναι θρόνος Χάριτος, 
διότι είναι θρόνος Θεού και ανθρώπου. Έχει ανοικτάς τας αγκάλας 
Του διά να μας δέχεται πάντοτε οιανδήποτε ώραν και στιγμήν. Είναι 
συμπαθής προς ημάς διότι ως τέλειος άνθρωπος επειράσθη καθ’ ό-
λους τους τρόπους κατά τους οποίους η ανθρωπίνη φύση δύναται να 
πειρασθή, χωρίς όμως να υποπέση εις καμμίαν αμαρτίαν. Και την 
συμπάθειά Του αυτήν δεν την εκδηλώνει μόνον με λόγια και υπο-
σχέσεις, άλλωστε επί του Σταυρού ευρισκόμενος «τας αμαρτίας η-
μών φέρει και περί ημών οδυνάται» αλλά την παρέχει εις πάντα άν-
θρωπον βεβαρυμμένον με το βάρος της ενοχής της αμαρτίας και που 
την ζητεί με εμπιστοσύνην. Του δίδει την συγχώρησιν, την βοή-
θειαν, την ενίσχυσιν κατά τας ώρας του πειρασμού και τας περιό-
δους των θλίψεων και περιπετειών της ζωής. 
 

 ����νώπιον του θρόνου Αυτού προσήλθον διά μέσον των αιώ-
νων και προσέρχονται άπειροι και βρήκαν την σωτηρίαν και λύτρω-
σιν. Πρώτος ο ληστής, πιστεύει, μετανοεί, ομολογεί και ζητεί «Μνή-
σθητί μου Κύριε όταν έλθης εν τη Βασιλεία Σου και επέτυχε το σή-
μερον μετ’ εμού έστι εν τω Παραδείσω». Έκτοτε ατελείωτος σειρά 
εσταυρωμένων της αμαρτίας ευρίσκον από τον θρόνον του Σταυρού 
του Χριστού την λύτρωσιν. 
 

 ∆∆∆∆εσμώτες της αμαρτίας σπάζουν τις αλυσίδες του κακού και 
της αμαρτίας και βρίσκουν την αληθινήν ελευθερίαν, νέοι που πο-
θούν να μη σύρωνται στη λάσπη και το τέλμα της διαφθοράς των 
δύναμη της αντιστάσεως, οικογενειάρχας που θέλουν να δημιουργή-
σουν οικογένεια, εργαστήρια ηθικών και εναρέτων μελών της κοι-
νωνίας, σοφοί και επιστήμονες που ποθούν την σοφίαν της μωρίας 
του Σταυρού του Χριστού, ιεραπόστολοι που γυρίζουν σήμερα εις 
τα βάθη της Ασίας και της Αφρικής και κηρύττουν Ιησούν Χριστόν 
και τούτον εσταυρωμένον, θλιμμένοι και βασανισμένοι από τις 
φουρτούνες και τα ναυάγια της ζωής και λαμβάνουν παρηγορίαν και 
ενίσχυσιν. Ναι ο θρόνος της Χάριτος, ο Σταυρός του Χριστού φωτί-
ζει,   σώζει,   αγιάζει,   σοφίζει,   ενισχύει,   οδηγεί  τα  βήματα  όλων  εις  τον  

Κυριακή Γ΄ των Νηστειών (της Σταυροπροσκυνήσεως) 



δρόμον της νίκης και της αιωνίου δόξης. 
 

 ����ναφέρεται ότι, ένας βασιλεύς επήγε να επισκεφθή εις ένα 
νοσοκομείον τραυματία, πολέμου. Χωρίς καμμίαν προειδοποίησιν έ-
φθασεν εις το Νοσοκομείον και ανέβηκε εις τους θαλάμους των α-
σθενών. Έμεινε πολύ ικανοποιημένος από την καθαριότητα και την 
περίθαλψιν των τραυματιών. Εις ένα θάλαμον επλησίασεν ένα τραυ-
ματίαν. Κοιμότανε, είχε γύρει το κεφάλι του προς τα δεξιά, και εις 
το χέρι του κρατούσε ένα χαρτί. Με προσοχή έσκυψε ο Βασιλεύς 
και διάβασε τι έγραφε. Είχε λοιπόν γραμμένα τα χρέη της οικογε-
νείας του, εις τον έμπορον, τον μπακάλην, τον αρτοποιόν και σε δια-
φόρους άλλους. Εις το τέλος του καταλόγου των χρεών έγραφε: Και 
τώρα ποιος θα πληρώση όλα αυτά; Ο Βασιλεύς τα διάβασε με προ-
σοχή και αφού σκέφθηκε για λίγο, έβγαλε το μολύβι του και εση-
μείωσε κάτω από τα λόγια του τραυματία: Εγώ θα τα πληρώσω και 
έβαλε την υπογραφή του.   
 

 ΛΛΛΛοιπόν ο Σταυρός του Κ. Ι. Χριστού είναι η υπογραφή του 
Θεού ότι αι αμαρτίαι όλων μας με την θυσίαν του Υιού Του εξηλή-
φθησαν. Αρκεί ημείς να σπεύδωμεν προς Αυτόν, να Του τα αναφέ-
ρωμεν ένα προς ένα, λέγοντες, από τα βάθη της ψυχής μας το Ή-
μαρτον και το Μνήσθητι Χάριν, άφεσιν, βοήθειαν, δύναμιν, για να 
συνεχίσωμεν νικηφόρα του αγώνα της ζωής μας.  
Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Παπουτσοπούλου, από το βιβλίο 
«ΛΟΓΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ», σελ. 80-82, Αθήνα 2004  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)  ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ Τ. ΣΤΑΥΡΟ  

Σήμερα, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 11 Μαρτίου 2018 στις 
5:30 μ.μ. στο Ναό μας, Κατανυκτικός Εσπερινός και εν συνεχεία Πα-
ρακλητικός Κανόνας και Χαιρετισμοί στον Τίμιο Σταυρό. 
2)   ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Δ  ́ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Μ. ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, απόγευμα στις 6:00 μ.μ. 
Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, πρωί. 
Την Τετάρτη μετά την Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία ακολουθεί Τράπε-
ζα και εν συνεχεία το Μέγα Απόδειπνο.  
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