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Ἀγαπθτοί μου ἐνορίτεσ,
Πλθςιάηουμε, μζ τι χάρθ τοῦ Ἁγίου Σριαδικοῦ Θεοῦ, τι Μεγάλθ Ἑβδομάδα, ὅπου
κυριαρχοῦν τά πάκθ τοῦ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ, ὁ ταυρόσ, ἡ ταφι του καί ἡ Ἀνάςταςι του.
Ἐπειδι πολλοί μζςα ςτοφσ προθγοφμενουσ αἰῶνεσ, μζ διάφορεσ κεωρίεσ, ἀμφιςβιτθςαν
ὅτι ὁ Χριςτόσ πζκανε ἐπάνω ςτό ταυρό, μζ ςκοπό νά ἀμφιςβθτθκεῖ ἡ Ἀνάςταςι του, κά
ἤκελα, ςυγκεντρϊνοντασ ςτοιχεῖα ἀπό τά ἱερά εὐαγγζλια καί ἀπό τι ςφγχρονθ ἐπιςτιμθ, νά
ἀναφερκῶ ςτό γεγονόσ τοῦ κανάτου τοῦ Χριςτοῦ ἐπάνω ςτό ταυρό.
Ὁ Ἰθςοῦσ Χριςτόσ ἀμζςωσ μετά τόν Μυςτικό Δεῖπνο πθγαίνει ςτι Γεκςθμανι μζ τοφσ
μακθτζσ του γιά νά προςευχθκεῖ. Ἀπό ἐκεῖ ξεκινάει τό πρῶτο μαρτφριο τῆσ μεγάλθσ ἀγωνίασ,
γιά τι ςωτθρία τοῦ ἀνκρωπίνου γζνουσ, ἡ ὁποία κά ἐπιτευχκεῖ διά τοῦ ςταυρικοῦ του
κανάτου. Ἐκεῖ, ἐνῶ προςεφχεται, ὁ ἱδρϊτασ του εἶναι «ὡςεί κρόμβοι αἵματοσ» (Λουκ. ΚΒϋ 44),
γεγονόσ τό ὁποῖο διεπίςτωςε καί ἡ ἐπιςτιμθ, ςζ περιπτϊςεισ ποφ ὁ ἄνκρωποσ βρίςκεται ςζ
πολφ μεγάλθ ἔνταςθ.
τι Γεκςθμανι ςυλλαμβάνεται ἀπό ὄχλο πολφ, ςταλμζνο ἀπό τοφσ ἀρχιερεῖσ καί
γραμματεῖσ, καί κατόπιν ἀνακρίνεται κακόπιςτα καί ἐξαντλθτικά ἕξι φορζσ. Πρῶτα ἀπό τόν
Ἄννα, μετά ἀπό τόν Καϊάφα, ςτι ςυνζχεια ἀπό τό ςυνζδριο τῶν Ἀρχιερζων, ἀπό τόν Πιλάτο,
ἀπό τόν Βαςιλιά Ἡρϊδθ καί ξανά ἀπό τόν Πιλάτο.
Σόν ραβδίηουν, τόν μαςτιγϊνουν, τόν φτφνουν, τόν κοροϊδεφουν, τόν ντφνουν μζ τιν
πορφφρα, τόν ἐξουκενϊνουν ψυχολογικά. Εἶναι ἄυπνοσ, νθςτικόσ καί διψαςμζνοσ. Μετά ἀπ’
ὅλα αὐτά, τοῦ φορτϊνουν τόν βαρφ καί ἀκατζργαςτο Σταυρό, τοῦ φοροῦν ἕνα ἀκάνκινο
ςτεφάνι, ποφ τοῦ προκαλεῖ ὀδυνθρότατουσ πόνουσ. Σόν ςταυρϊνουν, καί ἐκεῖ ἐπάνω ςτό
ταυρό πεκαίνει ἀπό ἀςφυξία καί κυκλοφορικι ἀνεπάρκεια.
Σά ἱερά εὐαγγζλια εἶναι βιβλία, ποφ οἱ ςυγγραφεῖσ τουσ εἶναι αὐτόπτεσ μάρτυρεσ ἤ πῆραν
τίσ πλθροφορίεσ ἀπό αὐτόπτεσ μάρτυρεσ. Αὐτά μᾶσ δίνουν τιν πλθροφορία ὅτι, ὁ Ἰθςοῦσ
Χριςτόσ πζκανε πραγματικά ἐπάνω ςτό ςταυρό. Ἄσ δοῦμε τί γράφουν:
1.- Ὅλοι οἱ εὐαγγελιςτζσ ςθμειϊνουν τι ςτιγμι τοῦ κανάτου τοῦ Ἰθςοῦ: «Ὁ δζ Ἰθςοῦσ
πάλιν κράξασ φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκε τό πνεῦμα» (Ματκ. ΚΖϋ 50) «Ὁ δζ Ἰθςοῦσ ἀφείσ φωνιν
μεγάλθν ἐξζπνευςε» (Μάρκ. ΙΕϋ 37) «Καί φωνιςασ φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰθςοῦσ εἶπε. Πάτερ, εἰσ
χείρασ ςου παρατίκεμαι τό πνεῦμα μου. Καί ταῦτα εἰπϊν ἐξζπνευςε» (Λουκ. ΚΓϋ 46) «Ὅτε οὖν
ἔλαβε τό ὄξοσ ὁ Ἰθςοῦσ εἶπε, τετζλεςται. Καί κλίνασ τιν κεφαλιν παρζδωκε τό πνεῦμα»
(Ἰωάνν. ΙΘϋ 30)
2.- Τόν εἶδαν πεκαμζνο ἡ Παναγία μθτζρα του, ὁ μακθτισ του Ἰωάννθσ, ὁ βουλευτισ
Ἰωςιφ, ὁ φαριςαῖοσ Νικόδθμοσ, πολλζσ γυναῖκεσ, ποφ τόν ἀκολουκοῦςαν ςτίσ περιοδεῖεσ καί
ὅλοι οἱ ὄχλοι ποφ βρζκθκαν ςτό ςθμεῖο τῆσ ςταυρϊςεωσ. Ὅλοι αὐτοί ἀποτελοῦν τοφσ αὐτόπτεσ
μάρτυρεσ. (Ματκ. ΚΖϋ 45-56, Μάρκ. ΙΕϋ 33-41, Λουκ. ΚΓϋ 44-49, Ἰωάνν. ΙΘϋ 25-30)
3.- Διαπίςτωςαν τόν κάνατο, οἱ ἔμπειροι ςζ ςταυρικοφσ κανάτουσ, οἱ ςτρατιῶτεσ καί ὁ
ἀξιωματικόσ, οἱ ὁποῖοι ἦταν ὑπεφκυνοι γιά τιν ἐκτζλεςθ. (Ἰωάνν. ΙΘϋ 33)
4.- Ἔδωςε ἄδεια ταφῆσ, τοῦ νεκροῦ Ἰθςοῦ, ὁ ἡγεμόνασ Πιλάτοσ, τόν ὁποῖο ἐνθμζρωςε ὁ
ἑκατόνταρχοσ (κεντυρίωνασ), γιά τόν κάνατο τοῦ Ἰθςοῦ. (Ματκ. ΚΖϋ 59, Μάρκ. ΙΕϋ 44-45, Ἰωάνν.
ΙΘϋ 34)

5.- τόν νεκρό Ἰθςοῦ δόκθκε «χαριςτικι βολι» μζ λογχιςμό, γιά ἀπόλυτθ ςιγουριά.
Ἐκείνθ τι ςτιγμι ἀπό τιν πλευρά του βγῆκε αἷμα καί νερό (πλακοῦσ καί ὀρόσ αἵματοσ), δεῖγμα
νεκροῦ ἀνκρϊπου. (Ἰωάνν. ΙΘϋ 33-35) Ὁ Ἰωάννθσ εἶναι αὐτόπτθσ μάρτυρασ καί αὐτοῦ τοῦ
γεγονότοσ, ὅπωσ καί ἄλλων πολλῶν.
6.- Σόν πεκαμζνο Ἰθςοῦ τόν περιτφλιξαν μζ ςεντόνια βουτθγμζνα ςζ μίγμα ςμφρνασ καί
ἀλόθσ, ποφ εἶναι κολλῶδεσ, καί ςζ λίγεσ ὧρεσ ςτερεοποιεῖται καί καταντᾶ ἀεροςτεγζσ. Ἀκόμθ
καί ηωντανόσ νά εἶναι κάποιοσ, ὅταν τυλιχτεῖ μζ τόν ἴδιο τρόπο ςαβανϊματοσ, κά πεκάνει ἀπό
τι διακοπι τῆσ ἄδθλθσ ἀναπνοῆσ καί τι βαριά μυρουδιά. (Λουκ. ΚΓϋ 53, Ἰωάνν. ΙΘϋ 39-40)
7.- Ὁ τάφοσ ςφραγίςτθκε τι δεφτερθ μζρα ἀπ’ τοφσ Φαριςαίουσ καί ἔμεινε
ἀςφαλιςμζνοσ μζχρι τιν τρίτθ μζρα ἀπ’ τό κάνατο τοῦ Ἰθςοῦ. Ὁ Χριςτόσ ὡσ τότε εἶχε τόςο
ταλαιπωρθκεῖ, εἶχε μαςτιγωκεῖ, εἶχε ςταυρωκεῖ, εἶχε λογχιςτεῖ, εἶχε ςαβανωκεῖ. Ἄν ὡσ τότε δζν
εἶχε πεκάνει, πόςο καιρό κά μποροῦςε νά μείνει ηωντανόσ, μζςα ςτόν τάφο, ὥςτε νά ἔρκουν οἱ
μακθτζσ νά τόν κλζψουν καί νά ποῦν ὅτι ἀναςτικθκε; Εἶναι ἀπικάνωσ ἀπίκανο ὅτι κά ὑπῆρχε
περίπτωςθ, μετά ἀπ’ ὅλα αὐτά, νά μπορζςει νά ηιςει.
8.- Ἐντφπωςθ κάνει καί ὁ διάλογοσ τῶν φαριςαίων μζ τόν Πιλάτο, ὅταν λζνε ὅτι,
«Θυμθκικαμε ὅτι, ἐκεῖνοσ ὁ πλάνοσ ὅταν ηοῦςε εἶπε ὅτι κά ἀναςτθκεῖ τιν τρίτθ ἡμζρα».
(Ματκ. ΚΖϋ 62-66) Ἄρα, βεβαιϊνουν καί ἴδιοι οἱ φαριςαῖοι ὅτι, πραγματικά ὁ Ἰθςοῦσ εἶχε
πεκάνει. Σό ὁμολόγθςαν ἐμζςωσ λζγοντασ ἐκεῖνο τό: «ὅταν ηοῦςε». Ἄρα τϊρα εἶναι νεκρόσ.
Ζιτθςαν, λοιπόν, νά ἀςφαλιςκεῖ ὁ τάφοσ, ὄχι μιπωσ φφγει ὁ νεκρόσ Ἰθςοῦσ ἀλλά μιπωσ τόν
κλζψουν οἱ μακθτζσ του.
9.- Ὅταν ἀναςτικθκε ὁ Ἰθςοῦσ Χριςτόσ, οἱ ἀρχιερεῖσ καί οἱ πρεςβφτεροι δωροδόκθςαν
τοφσ ςτρατιῶτεσ νά ποῦν ὅτι, «ἔκλεψαν τόν νεκρό Ἰθςοῦ οἱ μακθτζσ του» καί ὄχι ὅτι δζν
πζκανε πραγματικά, καί ἔτςι ἔφυγε ἀπό τόν τάφο. Σό βεβαιϊνουν ἀκόμθ μία φορά ὅτι, ὁ
Ἰθςοῦσ πζκανε πραγματικά.
Αὐτά γράφουν τά ἱερά εὐαγγζλια γιά τόν κάνατο τοῦ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ.
Ἀρκετοί, ὅμωσ, ἰατροί καί ἄλλοι εἰδικοί ἐπιςτιμονεσ, ποφ ἀςχολικθκαν μζ τό κζμα τοῦ
κανάτου τοῦ Ἰθςοῦ, ὁμολόγθςαν ὅτι πραγματικά πζκανε ἐπί τοῦ ςταυροῦ.
Ὁ Φίλιπποσ Κουτςάφτθσ, εἶναι ἕνασ ςφγχρονοσ ἕλλθνασ ἐπιςτιμονασ, προϊςτάμενοσ τῆσ
Ἰατροδικαςτικῆσ Ὑπθρεςίασ Ἀκθνῶν καί ἴςωσ ὁ πιό διάςθμοσ ἰατροδικαςτισ τῶν τελευταίων
δεκαετιῶν. Αὐτόσ ἔχει κλθκεῖ πολλζσ φορζσ νά μελετιςει καί νά ἀποφανκεῖ, γιά τά μεγαλφτερα
ςφγχρονα ἐγκλιματα καί οἱ ἐκκζςεισ του προςζφεραν πολφτιμα ςτοιχεῖα ςτίσ Ἀρχζσ. Πζριςυ τό
Μάϊο ὁ κ. Κουτςάφτθσ ἐκλικθ νά κάνει μία διαφορετικι «νεκροψία» καί «ἔκκεςθ». Ἦταν γιά
τό μαρτφριο καί τόν κάνατο τοῦ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ.
Ὁ κ. Κουτςάφτθσ ἔκανε μία βακιά μελζτθ γιά τό κζμα, ἐξετάηοντασ ὅλεσ τίσ πθγζσ καί
ἀναλφοντασ τά Πάκθ καί τόν κάνατο τοῦ Ἰθςοῦ, μζ ἐπιςτθμονικό τρόπο. τιν ἐφθμερίδα
«κυριακάτικθ δθμοκρατία» ἀναλφει τά αἴτια κανάτου τοῦ Ἰθςοῦ, τιν ἐπίπτωςθ κάκε
βαςανιςτθρίου ἀλλά καί τιν ψυχοςωματικι κατάςταςθ τοῦ Χριςτοῦ.
Μεταξφ τῶν ἄλλων ςθμειϊνει: «Μετά τι ςφλλθψθ ὁ Ἰθςοῦσ πζραςε ἀπό ἕξι ἐξαντλθτικζσ
καί κακόπιςτεσ ἀνακρίςεισ. Στά μεςοδιαςτιματα κακοποιικθκε μζ τζςςερισ πολφωρουσ καί
βάρβαρουσ βαςανιςμοφσ. Μεταξφ τῶν ἀνακρίςεων καί τῶν βαςανιςμῶν ςφρκθκε
ἁλυςοδεμζνοσ καί δερόμενοσ ἕξι φορζσ. Ἡ ἀπόςταςθ ποφ διινυςε μζ τίσ ἁλυςίδεσ ἦταν
περίπου ἕξι χιλιόμετρα. Καί ὅλα αὐτά νθςτικόσ, διψαςμζνοσ καί ἄχπνοσ.
Τοῦ ἀςκικθκε ἔντονθ ψυχοςωματικι βία, τόν ἔγδυςαν τρεῖσ φορζσ, τόν ἔντυςαν ἄλλεσ
τόςεσ, τόν μαςτίγωςαν, τοῦ φόρεςαν τό ἀκάνκινο ςτεφάνι καί τοῦ φόρτωςαν τόν βαρφ
Σταυρό. Στίσ ἀνακρίςεισ τόν διζςυραν καί τόν ἐξευτζλιςαν. Ἤκελαν μζ κάκε τρόπο νά τόν
κάνουν νά λυγίςει.

Ἡ μαςτίγωςθ γινόταν μζ φραγγζλιο, ποφ εἶχε λουριά μζ ἀπολιξεισ ςφαιρίδια καί ἄκρεσ
ἀπό κόκαλα. Κάκε φορά ποφ ἔπεφτε ςτό ςῶμα τό μαςτίγιο, αὐτά τά ἀντικείμενα ἔμπαιναν
μζςα ςτίσ ςάρκεσ καί ὅταν τό τραβοῦςε ὁ βαςανιςτισ, γιά νά ξαναχτυπιςει, ἔςκιηαν τό
δζρμα. Οἱ πλθγζσ ποφ προκάλεςαν ἦταν φοβερζσ ςζ ὅλθ τιν ὀπίςκια ἐπιφάνεια καί τιν
πλάγια κοιλιακι καί κωρακικι χϊρα, ποφ πρζπει νά ἦταν καταματωμζνθ. Πρζπει νά ἔχαςε
πολφ μεγάλθ ποςότθτα αἵματοσ ὁ Χριςτόσ μόνο ἀπό αὐτό.
Ὅταν ὁ Κφριοσ φορτϊκθκε τόν Σταυρό ἔπρεπε νά κουβαλιςει ἕνα ξφλο ποφ δζν ἦταν
πλανιςμζνο (ὅπωσ τό βλζπουμε ςτίσ ἁγιογραφίεσ). Ἦταν δφο κορμοί γεμάτοι ςκλθρό φλοιό
καί ρόηουσ καί καταλαβαίνετε τί ἔγινε ὅταν πζταξαν πάνω ςτιν πλάτθ του τό ὁριηόντιο
τμῆμα. Τιν ἤδθ καταματωμζνθ πλάτθ ἀπό τι μαςτίγωςθ. Αὐτόσ ὁ βαρφσ κορμόσ μπῆκε μζςα
ςτίσ πλθγζσ προκαλϊντασ ἀφόρθτο πόνο.
Στι ςυνζχεια ὁ Ἰθςοῦσ κυριολεκτικά ςζρνει τά βιματά Του καί ὑποφζρει. Πλζον δζν ἔχει
ἀνάςεσ καί ἀρκετό ὀξυγόνο. Τό αἷμα Του λιγοςτεφει καί κάποια ςτιγμι λυγίηουν τά γόνατά
Του καί εἶναι ἀδφνατον νά προχωριςει…
Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι, ἦταν ἕνασ κάνατοσ ἀργόσ καί λίαν βαςανιςτικόσ. Μζ τιν
ἀνφψωςθ τοῦ Σταυροῦ, ὁ Χριςτόσ ἀντιμετωπίηει μία ςειρά ἀπό δυςμενεῖσ παράγοντεσ:
- Ὑποχρεωτικι ὀρκοςταςία, ποφ τοῦ δθμιουργεῖ ὀρκοςτατικι ὑπόταςθ.
- Ὑποχρεωτικι ἀκινθςία, ποφ δζν δίνει τι δυνατότθτα τό φλεβικό αἷμα νά ἐπιςτρζψει
ςτιν καρδιά.
- Εἰδικι ςτάςθ τοῦ κϊρακα, μζ τό βάροσ τοῦ ςϊματοσ νά εἶναι ςζ μόνιμθ ἔκπτυξθ καί νά
δυςκολεφει φοβερά τιν ἀναπνοι. Δζν μπορεῖ νά κάνει ἐκπνοι παρά μόνο εἰςπνοι. Αὐτό
ςυντόμευςε τόν κάνατό Του.
Ἐπιπλζον ἀντιμετωπίηει ἐπιπλοκζσ τραυμάτων, αἱμορραγία, ἀφυδάτωςθ, πείνα, δίψα
καί ἐξάντλθςθ.
Ἐπρόκειτο γιά πολυπαραγοντικό κάνατο. Πολλά πράγματα ἔδραςαν γιά τιν κατάλθξθ,
μζ τελικό αἴτιο τιν ἀςφυξία μαηί μζ τιν κυκλοφορικι ἀνεπάρκεια…»
Μζ ὅλα ὅςα μπορζςαμε νά ςυγκεντρϊςουμε, ἀπό τιν Καινι Διακικθ καί τόν
ἐπιςτθμονικό χῶρο, εἴμαςτε βζβαιοι καί πεπιςμζνοι ὅτι, ὁ Ἰθςοῦσ πζκανε πραγματικά.
Ὁ ςταυρικόσ κάνατοσ τοῦ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ εἶναι τό καίριο καί κανάςιμο χτφπθμα τοῦ
κανάτου καί τοῦ διαβόλου. Οἱ Ἀπόςτολοι ςτά κθρφγματά τουσ κεολογοῦν ἐπάνω ςτό γεγονόσ
τοῦ κανάτου τοῦ Χριςτοῦ. Σό βάπτιςμα εἶναι τφποσ τοῦ κανάτου τοῦ Χριςτοῦ. Ὅλοι ὅςοι
πιςτεφουν ςτόν Ἰθςοῦ Χριςτό, βαπτίηονται ςτό κάνατο τοῦ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ, γιά τιν ςυγχϊρθςθ
τῶν ἁμαρτιῶν.
Ἄν ὁ Χριςτόσ δζν πζκανε, τό βάπτιςμα δζν ἔχει καμμία ἀξία καί δφναμθ. Ἄν δζν ἔχει ἀξία
καί δφναμθ τό βάπτιςμα, τότε οἱ ἁμαρτίεσ μασ δζν ςυγχωρικθκαν, ἄρα δζν ςωηϊμαςτε.
Ἀλλά, δόξα ςτόν Ἅγιο Σριαδικό Θεό!
Ὁ Χριςτόσ πζκανε πραγματικά!
Οἱ ἁμαρτίεσ μασ ἔχουν ςυγχωρθκεῖ!
Ἐμεῖσ μποροῦμε νά ηοῦμε τιν καινοφργια ηωι ἐν Χριςτῷ Ἰθςοῦ! (Ρωμ. τϋ 1-14)
Σιν ἑπόμενθ φορά, μζ τι χάρθ τοῦ Ἅγίου Θεοῦ, κά ἀςχολθκοῦμε μζ τιν Ἀνάςταςθ τοῦ
Κυρίου Ἰθςοῦ Χριςτοῦ καί ἐκεῖ κά δοῦμε ὅτι, ὁ Χριςτόσ ἀλθκῶσ Ἀνζςτθ!

Μζ ςταυροαναςτάςιμεσ εὐχζσ
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