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ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
Οσίου Αρχιµανδρίτου Ιουστίνου Πόποβιτς 

(19ος - 20ος αι., 25 Μαρτίου 1894 Βράνιε Ν. Σερβίας - 25 Μαρτίου 1979 Ι. Μ. Αρχαγγέλων Τσέλιε, Βάλιεβο, Σερβία) 

�� 
(απόσπασµα) 

        «῞ΟΟΟΟστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ 

ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι». Αἴροντες τόν 

σταυρό, ευαρεστούµε το Χριστό, Τον ακολουθούµε.  
ΑΑΑΑν ακολουθούµε τον εαυτό µας, δεν µπορούµε να ακολου-

θούµε Εκείνον (Ματθ. ι΄, 38). Αν ακολουθήσεις το δικό σου νου 
και όχι το νου του Χριστού, αν ακολουθήσεις το θέληµά σου και 
όχι το θέληµα του Χριστού, η ψυχή σου είναι χαµένη στη ζούγκλα 
των ψυχοφθόρων και φρικτών πλανών. Αν η αµαρτία µας γίνει έ-
ξις, δηµιουργεί µέσα µας τη δική της ψυχή. Κοντά σε εκείνη τη 
θεοειδή ψυχή, την οποία ο Θεός σου έδωσε, εσύ φέρνεις ένα ξένο. 
Η αµαρτία επιδιώκει να καταλάβει τη θέση του Θεού στην ψυχή 
σου, τη θέση της Εικόνος του Θεού. Η αµαρτία πάντοτε οµοιάζει 
στο διάβολο. Όταν την εναγκαλιζόµαστε, τυπώνει σιγά - σιγά 
στην ψυχή µας τη δική του σκοτισµένη µορφή. Έτσι, µορφώνεται 
µέσα µας ένα άλλο εγώ, µία άλλη ψυχή, ένας άλλος εαυτός, εκεί-
νος ο εαυτός, τον οποίο ζητεί ο Κύριος να απαρνηθούµε.  

ΝΝΝΝα, το σηµερινό Ευαγγέλιο, µας αποκαλύπτει τον τρόπο, 
για να πραγµατοποιήσουµε στη ζωή µας το καλό. Είναι η απάρνη-
σις του εαυτού σου, της αµαρτίας σου, αυτής της αµαρτωλής ψυ-
χής, που δηµιουργήθηκε, χτίστηκε, µορφώθηκε µέσα σου. Με τη 
νηστεία απωθούµε την αµαρτωλότητα που είναι µέσα µας. Αντι-
καθιστούµε σταδιακά τον εαυτό µας µε το Χριστό. Να, τι σηµαίνει 
«ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν»: Σηµαίνει να απαλείψουµε όλες τις (κα-
κές) µας επιθυµίες, κάθε τι ανθρώπινο, εφάµαρτο και να τα αντικα- 
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ταστήσουµε µε το Χριστό. Να γίνουν όλα Χριστός! «Ὃς γὰρ ἐὰν 

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

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, σώσει αὐ-

τήν». Εάν απαρνηθούµε κάθε αµαρτία, κάθε πάθος µας· και αν θέ-
λουµε να γίνει ο Χριστός ψυχή στην ψυχή µας, καρδιά στην καρδιά 
µας, να αντικαταστήσει τον εαυτό µας, µε τον Εαυτό Του.  

ΑΑΑΑυτή είναι η µόνη οδός, για να φυλάξουµε την ψυχή µας 
από την κόλαση, από το διάβολο, από κάθε κακό, να βρούµε µέσα 
µας τη θεοειδή ψυχή, που µας έδωσε ο Θεός. Θεοειδής ψυχή! - 
Πού είναι άραγε; - Στο Χριστό. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να 
µας πει: Να, έτσι πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Εκείνος, ο Θεός, έ-
γινε άνθρωπος· έδειξε στον εαυτό Του την Εικόνα του Θεού. 

ΕΕΕΕµείς είµαστε πλασµένοι κατ’ Εικόνα Θεού. Οφείλουµε να 
ζούµε σύµφωνα µε αυτήν. Τι είναι ο νους µας; Εικόνα του νου 
του Χριστού, του νου του Θεού. Η δική µας υποχρέωση είναι, να 
κάνουµε το νου µας όµοιο µε το νου του Χριστού. Αλλά µέχρι να 
ταυτίσουµε το θέληµά µας µε το θέληµα του Χριστού, του Θεού, 
το δικό µας θέληµα περιπλανιέται, βυθίζεται στην αµαρτία. Εάν 
έχουµε το Χριστό ως το αιώνιο πρότυπό µας, ταυτίζουµε τον εαυ-
τό µας µε το δικό Του θέληµα. Τότε λέµε: δε θέλω να γίνει το θέλη-
µά µου, αλλά το δικό Σου (Κύριε). «Πάτερ ἡμῶν, γενηθήτω τὸ 

θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς». Όταν, τηρώντας τις 
εντολές του Θεού, θέλουµε να θεραπεύσουµε το θέληµά µας από 
όλες τις αδυναµίες, από όλες τις αρρώστιές του, από όλο το θάνα-
τό του, θεραπεύουµε τον εαυτό µας από κάθε αµαρτία. 

´ΟΟΟΟσο ο άνθρωπος επιποθεί το Θεό, όσο αγωνίζεται να α-
παρνηθεί τον εαυτό του και να ακολουθεί το Χριστό, να σηκώνει 
το Σταυρό, να σηκώνει το Σταυρό του Χριστού, τότε λαµβάνει α-
πό το Χριστό θεία δύναµη. ∆ιότι ο Σταυρός «ἡμῖν τοῖς σῳζομέ-

νοις δύναμις Θεοῦ ἐστι» (Α΄ Κορ. α΄, 18). Ἡμῖν, για µένα και για 
σένα και για κάθε άνθρωπο. Αυτή τη δύναµη τη δίνει ο Κύριος, 
για να µπορέσεις να νικήσεις κάθε αµαρτία µέσα σου, κάθε κακό, 
κάθε κακή συνήθεια. Για να εγκατοικήσεις το Χριστό µέσα σου!  
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ΕΕΕΕἶπεν ὁ Κύριος· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν͵ ἀ-

παρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκο-

λουθείτω μοι. Ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπο-

λέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ 

καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. Τί γὰρ ὠφελήσει ἄν-

θρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυ-

χὴν αὐτοῦ; Ἢ τί δώσῃ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐ-

τοῦ; Ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ 

γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ͵ καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀν-

θρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ 

Πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐ-

τοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτι-

νες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν 

τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.  
 

� · � 
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ΕΕΕΕίπε ο Κύριος: «Όποιος θέλει να µε ακολουθήσει, ας απαρ-
νηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει τον σταυρό του κι ας µε ακολου-
θεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει· όποιος 
όµως χάσει τη ζωή του εξαιτίας µου και εξαιτίας του ευαγγελίου, 
αυτός θα τη σώσει. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος, αν κερδίσει ολό-
κληρο τον κόσµο αλλά χάσει τη ζωή του; Τι µπορεί να δώσει ο 
άνθρωπος αντάλλαγµα για τη ζωή του; Όποιος, ζώντας µέσα σ’ 
αυτή τη γενιά την άπιστη κι αµαρτωλή, ντραπεί για µένα και για 
τη διδασκαλία µου, θα ντραπεί γι’ αυτόν και ο Υιός του Ανθρώ-
που, όταν έρθει µε όλη τη λαµπρότητα του Πατέρα του, µαζί µε 
τους αγίους αγγέλους». Τους έλεγε ακόµη ο Ιησούς: «Σας βεβαι-
ώνω πως υπάρχουν µερικοί ανάµεσα σ’ αυτούς που βρίσκονται ε-
δώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν τον θάνατο, πριν δουν να έρχεται δυ-
ναµικά η βασιλεία του Θεού». (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 
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ΝΝΝΝα, αυτός είναι ο σκοπός µας. Η δική µας οδός, η οδός των 
Αγίων και της νηστείας, είναι βία στον εαυτό µας να πράττουµε 
κάθε αγαθό, διηνεκής βία του εαυτού µας προς κάθε καλό. Βίασε 
τον εαυτό σου σε κάθε καλό και ο Αγαθός Κύριος θα σου δώσει 
τη δύναµη της Αναστάσεως, ώστε να πορεύεσαι από τη µεγαλύ-
τερη θλίψη στη µικρότερη και από τη µικρότερη χαρά στη µεγα-
λύτερη χαρά. Να βαδίζουµε όλοι προς τη βασιλεία των ουρανών, 
έως ότου µπορέσουµε να πούµε µε τη Χάρη του Θεού: «Κύριε 
Ιησού Χριστέ, δε ζω πλέον εγώ· εσύ ζεις µέσα µου δια των αγίων 
Μυστηρίων και των αγίων αρετών». Σε Εσένα ανήκει η δόξα και η 
ευχαριστία, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Μετάφρασις αδελφών της Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, από το βιβλίο PASHALNE BESEDE (Πασχαλινές Οµιλίες), Βελιγράδι 1998,  
από το περιοδικό «Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ», τ.31, 2006 (Περιοδική έκδοσις υπό των πατέρων της Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) 

 

�  

«Σήμερον προσκυνήσιμος ἡμέρα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καθέστηκε…» 
Α γ ί ο υ   Ι ω ά ν ν ο υ   τ ο υ   Χ ρ υ σ ο σ τ ό µ ο υ 

�� 

Σήμερον προσκυνήσιμος ἡμέρα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καθέστηκε,  

καὶ δεῦτε, ὦ φίλοι, φόβῳ καὶ πόθῳ τοῦτον περιπτυξώμεθα. 
� 

Σήμερον χαρὰ γίνεται ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ γῆς, ὅτι ὁ τοῦ Χριστοῦ 

φαεσφόρος καὶ ζωοποιὸς Σταυρὸς τῷ κόσμῳ ἐμφανίζεται,                                                 

δι᾿ οὗ δαίμονες φυγαδεύονται, καὶ νόσοι δραπετεύουσι,                

καὶ σκότος ζοφῶδες ἀπελαύνεται,                                                 

καὶ πάντα τῆς γῆς τὰ πέρατα καταφωτίζεται. 
� 

Σήμερον ἡ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἄλλος παράδεισος δείκνυται,     

τὸ πανάγιον ξύλον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐν μέσῳ προθεῖσα,      

καὶ προπομπὴν τοῦ πάθους Χριστοῦ τὸν Σταυρὸν ποιουμένη, 

καὶ τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ προέγερσιν. 
� 

Σήμερον τὸ προφητικὸν πεπλήρωται λόγιον, τὸ φάσκον,                 

Ἰδοὺ γὰρ προσκυνοῦμεν εἰς τὸν τόπον,                                           

οὗ ἔστησαν οἱ πόδες τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 
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Εὐφραίνου τοιγαροῦν καὶ ἀγάλλου, ἡ Χριστοῦ Ἐκκλησία, καὶ 

προσάγαγε τὰ σὰ τέκνα, τῇ ἐγκρατείᾳ τῶν παθῶν,                            

τῇ νηστείᾳ κεκαθαρμένα, ταῖς τε θεολαμπέσιν ἀρεταῖς 

ἐξαστράπτοντα, καὶ χόρευε χορείαν τὴν ἀνεκλάλητον.  
� 

Καθάπερ γὰρ πάλαι ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸν χαλκοῦν ὄφιν οἱ 

δηχθέντες προσβλέποντες ἐῤῥύοντο θανάτου·  
οὕτω δὴ καὶ νῦν οἱ τὸ τῆς νηστείας μεσοπορήσαντες στάδιον, 

τούτῳ προσψαύοντες,                                                                                 

τὸν νοητὸν ὄφιν νεκρὸν δεικνύουσι, καὶ αὐτοὶ ἀθανατίζονται,                                                                     

καὶ κοινωνοὶ τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ διὰ τῆς ἐγκρατείας 

δεικνύμενοι,                                                                                   

κοινωνοὶ καὶ τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ ἀναδείκνυνται.  
� 

Καὶ οὐ μόνον τοῦτο,                                                                               

ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ ἑξῆς νεανικῶς εὐδρομοῦντες,                       

ἐπινικίους τῷ Θεῷ προσκομίζουσι.  
� 

Τροπαιοφόρον γὰρ καὶ νικητικὸν ὅπλον ὁ τοῦ Κυρίου Σταυρὸς 

καθέστηκε·  

βασιλέων ὅπλον ἀκαταμάχητον, Ἐκκλησίας κέρας,                         

ἐχθρῶν καθαιρέτης, καὶ τῶν πιστῶν σωτηρία.  
� 

Καὶ μακάριοι ἀληθῶς καὶ τρισμακάριοι οἱ ἁγνοῖς χείλεσι καὶ 

στόμασι καθαροῖς τοῦτον ἀξιούμενοι περιπτύξασθαι.  
 

(απόσπασµα από την οµιλία «Εἰς τὴν προσκύνησιν τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῇ μέσῃ ἑβδομάδι τῶν Νηστειῶν») 
� 
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Σήµερα, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 7 Απριλίου 2013 και 
ώρα 6:00µ.µ., Κατανυκτικός Εσπερινός και εν συνεχεία ο Παρακλη-

τικός Κανόνας &  οι Χαιρετισµοί στον Τίµιο Σταυρό.  
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22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 
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