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 Τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς ἀναστάσεως (335) καὶ προεόρτιος  

     τῆς ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ.  

 Κορνηλίου ἑκατοντάρχου (α΄ αἰ.). Ἀριστείδου μάρτυρος  

     τοῦ Ἀθηναίου. Ἱεροθέου ὁσίου τοῦ ἐκ Καλαμάτας (1745).  

 Χρυσοστόμου Σμύρνης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἀναιρεθέντων    

      κατὰ τὴν μικρασιατικὴν καταστροφὴν μαρτύρων (1922).   
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''''ια ιδιαίτερα μεστή σε νοήματα και γι’ αυτό αρκετά δυσνόητη περικο-
πή αποτελεί, σύμφωνα με την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το 
ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής που προηγείται της γιορτής της 
Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Περιεχόμενο της περικοπής είναι ένα α-
πόσπασμα της συζήτησης που είχε ο Ιησούς με τον φαρισαίο Νικόδημο, 
ένα επιφανές μέλος της ιουδαϊκής κοινωνίας της εποχής. Η συζήτηση 
πραγματοποιείται στην Ιερουσαλήμ, στο πλαίσιο μιας νυχτερινής επί-
σκεψης του Νικοδήμου προς τον Ιησού, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 
πρώτος προσπαθεί να εξακριβώσει ποιος είναι ο Ιησούς και ποιος είναι 
ο ρόλος του. Άνθρωπος με ιδιαίτερα πνευματικά ενδιαφέροντα, όπως 
προκύπτει από το περιεχόμενο της συζήτησης, θέλει να αποκτήσει προ-
σωπική εμπειρία και να σχηματίσει δική του γνώμη για τον νέο διδά-
σκαλο που εμφανίστηκε στην Ιερουσαλήμ, αλλά ως ιδιαίτερα προσεκτι-
κός, επισκέπτεται τον Ιησού νύχτα ώστε να μην εκτεθεί. Η συζήτηση 
προχωράει με δυσκολία, καθώς ο Νικόδημος δεν φαίνεται να καταλα-
βαίνει τι του λέει ο Ιησούς και ο Ιησούς με τις διευκρινίσεις του τον μπερ-
δεύει ακόμη περισσότερο. Έτσι, προκειμένου να περιγράψει ο Ιησούς το 
ποιος είναι και ποιος είναι ο ρόλος του, αναφέρει στον συνομιλητή του 
πως κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά εκείνος που κατέβηκε από 
εκεί, και αυτός είναι ο Υιός του ανθρώπου που βρίσκεται στον ουρανό. 
Και για να περιγράψει τον ρόλο του τού υπενθυμίζει ένα επεισόδιο από 
τις  περιπλανήσεις  των  Ισραηλιτών  στην  έρημο: Όπως ο Μωυσής ύψωσε  

Κυριακή προ της Υψώσεως 



Ο ΑΠΟΟ ΑΠΟΟ ΑΠΟΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. ς΄ 11ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. ς΄ 11ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. ς΄ 11ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. ς΄ 11----18)18)18)18)  
 
    

    ᾽ΑΑΑΑδελφοί, ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. Ὅσοι 

θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέ-

μνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. Οὐδὲ γὰρ 

οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν· ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς πε-

ριτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο 

καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ 

ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ. Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε 

περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. Καὶ ὅσοι τῷ κα-

νόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσ-

ραὴλ τοῦ Θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ 

στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. Ἡ χάρις τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν. 
 
 

 

το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του Ανθρώπου, 
ώστε όποιος πιστεύει σ’ αυτόν να μη χαθεί αλλά να έχει ζωή αιώνια. 
 

++++πό το περιεχόμενο της συζήτησης όμως δίνεται η εντύπωση 
ότι ο Ιησούς αποφεύγει να απαντήσει καθαρά στις ερωτήσεις του Νικο-
δήμου και προκαλεί με ιδιαίτερη ένταση τη σκέψη του. Θα ήταν ασφα-
λώς πολύ πιο εύκολο να εξηγήσει σε έναν άνθρωπο, που προφανώς 
εμπιστεύεται, ότι είναι ο μεσσίας, ότι είναι αυτός που με τόση λαχτάρα 
περιμένουν όλοι και ότι στόχος του είναι η σωτηρία της ανθρωπότητας. 
Για να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο των λόγων του Ιησού αλλά και 
ο λόγος για τον οποίο μιλάει κατ’ αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να ανα-
λογιστεί κανείς την κατάσταση στην οποία ζούσαν οι Ιουδαίοι την ε-
ποχή εκείνη. Είχαν προηγηθεί τρεις σκληρές κατοχές από ξένες δυνά-
μεις, τους Βαβυλώνιους, τους Πέρσες και τους Έλληνες και τώρα βίω-
ναν μια ακόμα πιο σκληρή και απάνθρωπη καταπίεση από τους Ρω-
μαίους. Όλους τους αιώνες που προηγήθηκαν οι προφήτες ζέσταιναν 
τις καρδιές των ανθρώπων με την ελπίδα ότι ο Θεός δεν έχει εγκατα-
λείψει τον λαό του, ότι το σχέδιο του Θεού για τον κόσμο δεν αλλάζει 
και πως κάποτε θα γεννηθεί εκείνος που θα φέρει τη λύτρωση σε όλους 
τους λαούς της γης. Όμως η μακροχρόνια καταπίεση και οι κακουχίες 
σκλήρυναν    την    καρδιά    του     λαού    και    έκαναν    σιγά    σιγά     το     όνειρο      να     αλ- 
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                ΑΑΑΑδελφοί, κυττάξτε με πόσον μεγάλα γράμματα σάς έγραψα με το χέρι μου. 
Όσοι θέλουν να φανούν ευάρεστοι με μέσα εξωτερικά, αυτοί σας αναγκάζουν 
να περιτέμνεσθε, απλώς και μόνον διά να μη καταδιώκωνται διά το κήρυγμα 
περί του σταυρού του Χριστού. Διότι ούτε αυτοί που περιτέμνονται, φυλάττουν 
τον νόμον, αλλά θέλουν να περιτέμνεσθε σεις, διά να καυχηθούν διά την συμ-
μόρφωσίν σας εις ένα εξωτερικόν τύπον. Εις εμέ δε μη γένοιτο να καυχηθώ διά 
τίποτε άλλο παρά διά τον σταυρόν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διά του ο-
ποίου ο κόσμος είναι σταυρωμένος ως προς εμέ, και εγώ είμαι σταυρωμένος ως 
προς τον κόσμον. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε η περιτομή ούτε η ακροβυστία έ-
χουν αξίαν, αλλά η νέα δημιουργία. Και όσοι βαδίσουν σύμφωνα με τον κανό-
να τούτον, ειρήνη ας έλθη εις αυτούς και έλεος, και εις τον Ισραήλ του Θεού. 
Εις το εξής ας μη με ενοχλή κανείς, διότι εγώ βαστάζω εις το σώμα μου τα ση-
μάδια του Κυρίου Ιησού. Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι με 
το πνεύμα σας, αδελφοί. Αμήν. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 
 
 

 

λάξει μορφή. Ο παγκόσμιος λυτρωτής έγινε με τα χρόνια στη σκέψη 
των ανθρώπων ένας εθνικός εκδικητής που θα κηρύξει την επανάστα-
ση εναντίον των Ρωμαίων, θα απαλλάξει τον λαό από τη βαριά ρωμαϊ-
κή φορολογία και θα του χαρίσει παγκόσμια κυριαρχία. Την επιθυμία 
αυτή του λαού την εκμεταλλεύονται πολλοί. Εμφανίζονται διάφοροι α-
πατεώνες που προσπαθούν να παρασύρουν τον λαό ισχυριζόμενοι ότι 
είναι απεσταλμένοι του Θεού και προκαλούν διάφορες μικροεξεγέρ-
σεις που τελικά μόνον κακό κάνουν στον λαό, αφού δίνουν αφορμή 
στη ρωμαϊκή εξουσία να γίνει ακόμα πιεστικότερη. Αυτός είναι μεταξύ 
άλλων και ο λόγος που ο Ιησούς αποφεύγει να αποκαλύψει αμέσως την 
πραγματική του ταυτότητα και συμβουλεύει όσους τον ακολουθούν 
και πιστεύουν σ’ αυτόν να μη διαδίδουν τα θαύματά του. Αυτό που 
κυρίως ενδιαφέρει τον Ιησού είναι οι άνθρωποι να αντιληφθούν μέσα 
από τις Γραφές ότι στο πρόσωπό του εκπληρώνεται το πραγματικό 
σχέδιο του Θεού για τον κόσμο και όχι μια εθνική επιδίωξη. 

 
++++υτός είναι και ο λόγος που στη συζήτησή του με τον Νικόδη-

μο, ο Ιησούς βάζει τον συνομιλητή του να σκεφτεί με βάση τις Γραφές. 
Του μιλάει για τον Υιό του Ανθρώπου που βρίσκεται στον ουρανό και 
έτσι      το     μυαλό     του     Νικοδήμου     πηγαίνει     αμέσως     στο     τελευταίο     από     τα  
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προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, στο βιβλίο του Δανιήλ, όπου 
περιέχεται ένα από τα πιο μεγαλειώδη οράματα του προφήτη. Μπρο-
στά στον θρόνο του Παλαιού των Ημερών οδηγείται κάποιος που περι-
γράφεται ως «όμοιος υιού ανθρώπου» και σ’ αυτόν δίνεται η εξουσία 
πάνω σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Νικόδημος τώρα καταλαβαίνει ότι 
αυτός που του μιλάει είναι ο ίδιος με τον πρωταγωνιστή του οράματος 
του προφήτη Δανιήλ. Όμως ο Ιησούς δεν τον αφήνει να εκδηλώσει τον 
θαυμασμό του ούτε να αρχίσει να φαντάζεται παγκόσμιες κυριαρχίες, 
αλλά τον προσγειώνει αμέσως με την επόμενη φράση του: Όπως ο Μωυ-
σής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του 
Ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σ’ αυτόν να μη χαθεί αλλά να έχει ζωή 
αιώνια. Πρόκειται για ένα επεισόδιο από τις περιπλανήσεις των Ισραη-
λιτών στην έρημο, όπου ο λαός απαλλάχτηκε από μια επιδρομή φιδιών 
όταν ο Μωυσής ύψωσε κατ’ εντολήν του Θεού ένα χάλκινο φίδι πάνω 
σε ένα κοντάρι και όποιος το έβλεπε σωζόταν από τον θάνατο. Κατά 
ανάλογο τρόπο ο Υιός του Ανθρώπου θα υψωθεί πάνω στον σταυρό 
και έτσι ο Νικόδημος τώρα καταλαβαίνει ότι ο δρόμος για τη σωτηρία 
περνάει μέσα από τη θυσία. Τώρα που ο Νικόδημος τα κατάλαβε όλα 
αυτά, μπορεί ο Ιησούς να του αποκαλύψει την πραγματική του ταυτό-
τητα και τον ρόλο του στη γη. Η συζήτηση καταλήγει με την πιο συ-
γκλονιστική δήλωση του Ιησού για τον εαυτό του: Γιατί τόσο πολύ αγά-
πησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο τον μονογενή του 
Υιό, για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ’ αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια. 

 

++++υτό είναι το μήνυμα που η Εκκλησία προβάλλει προς πάσα 
κατεύθυνση στην αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Ο Ιησούς είναι ο 
παγκόσμιος βασιλιάς στον οποίο δόθηκε η εξουσία πάνω σε όλους  
τους λαούς. Ο θρόνος του όμως ήταν ο σταυρός. Και αυτή την “ε-
ξουσία” κληροδότησε στους χριστιανούς: Να πραγματώσουν με τη 
θυσία τους την ειρήνη που εξήγγειλε. (Πηγή: https://www.academia.edu) 

 

                 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ      
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
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