
«Ἰδοφ ἀναβαίνομεν εἰσ Ἱεροςόλυμα…» 
 

«Κυριακι πζμπτθ τῶν Νθςτειῶν ςιμερα, ἀγαπθτοί μου ἀδελφοί, 
καί κατά τι Θεία Λειτουργία τό πρωί, ἀκοφςαμε μία  ὑπζροχθ 
εὐαγγελικι περικοπι.  

Ἀκοφςαμε τόν εὐαγγελιςτι Μάρκο νά μᾶσ διθγεῖται: «Τῷ καιρῶ 
ἐκείνω παραλαμβάνει ὁ Ἰθςοῦσ τοφσ δώδεκα μακθτάσ αὐτοῦ καί 
ἤρξατο αὐτοῖσ λζγειν τά μζλλοντα αὐτῶ ςυμβαίνειν, ὅτι ἰδοφ 
ἀναβαίνομεν εἰσ Ἱεροςόλυμα καί ὁ Υἱόσ τοῦ ἀνκρώπου παραδοκιςεται 
τοῖσ ἀρχιερεῦςι καί τοῖσ γραμματεῦςι καί κατακρινοῦςιν αὐτόν 
κανάτῳ καί παραδώςουςιν αὐτόν τοῖσ ἔκνεςι καί ἐμπαίξουςιν αὐτόν 
καί μαςτιγώςουςιν αὐτόν καί ἐμπτφςουςιν αὐτῷ καί ἀποκτενοῦςιν 
αὐτόν. Καί τῇ τρίτθ ἡμζρα ἀναςτιςεται.»  Μάρκ. Ιϋ (32-4)  
 Κακϊσ ἀκοῦμε τόν Κφριο νά ὁμιλεῖ ςτοφσ μακθτζσ του τί κά τοῦ 
ςυμβεῖ μελλοντικά, ἐρχόμενοσ ςτά Ἱεροςόλυμα, πακαίνουμε κι ἐμεῖσ    
ὅ,τι  ἔπακαν καί οἱ μακθτζσ του.   

Ἐκπλθττϊμαςτε μζ τι ςυμπεριφορά τοῦ Χριςτοῦ καί μᾶσ πιάνει 
ἕνασ φόβοσ.  

θμειϊνει πάλι ὁ Μάρκοσ, ὅτι «ἦςαν ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντεσ εἰσ 
Ἱεροςόλυμα καί ἦν προάγων αὐτοφσ ὁ Ἰθςοῦσ, (ἦταν δθλαδι πιό 
μπροςτά ὁ Ἰθςοῦσ), καί ἐκαυμβοῦντο καί ἀκολουκοῦντεσ ἐφοβοῦντο». 
Μάρκ Ιϋ 32 

Ἐκεῖνοι τότε καμπϊνονταν ἀπό καυμαςμό, ποφ ἔβλεπαν τόν Κφριο 
νά πθγαίνει πρόσ τιν πόλθ τῆσ Ἱερουςαλιμ τόςο καρρετά καί τόςο 
ἄφοβα, ἐνῶ ἐπρόκειτο νά πάκει τόςα πολλά, μζχρι κανάτου. Ἀκόμθ οἱ 
μακθτζσ φοβοῦνταν, διότι κά πάκαιναν καί αὐτοί οἱ ἴδιοι, τά ἴδια, αὐτά 
ποφ κά πάκαινε καί ὁ διδάςκαλόσ τουσ. Ἀφοῦ ςτό διδάςκαλό μασ κά 
κάνουν ἔτςι, τί κά πάκουμε ἐμεῖσ;              

Αὐτό πακαίνουμε κι ἐμεῖσ. Θαμπωνόμαςτε καί φοβοφμαςτε.  
Ἡ ἀνάβαςθ τοῦ Χριςτοῦ ςτά Ἱεροςόλυμα ἦταν μία ἀνάβαςθ, ποφ 

προκαλοῦςε ςζ ἐκεῖνον μζν τό κάρροσ, ὅμωσ ςτοφσ μακθτζσ τόν φόβο. 
Ἀλλά ἐκείνθ ἡ ἀνάβαςθ, ποφ ἦταν τοπικι, διότι τοπογραφικά ἡ 

Ἱερουςαλιμ ἦταν ψθλότερα ἀπό ἐκεῖ ὅπου βριςκόταν ὁ Ἰθςοῦσ μζ τοφσ 
μακθτζσ του (ὑπῆρχε ἡ ἔκφραςθ «ἀναβαίνω εἰσ Ἱερουςαλιμ»), αὐτι ἡ 
τοπικι ἀνάβαςθ τοῦ Χριςτοῦ ἔμελλε νά γίνει τροπικι ἀνάβαςθ.  



Ἀςφαλῶσ ἦταν μία ἀνάβαςθ αὐτι, τοῦ Κυρίου, μαρτυρικι, ἀλλά 
ἀκριβῶσ γι’ αὐτι τιν ἀνάβαςθ ἦλκε ἀπό τοφσ οὐρανοφσ.  

Ὁ Κφριοσ Ἰθςοῦσ, ὁ Θεόσ Λόγοσ, κατζρχεται ἀπό τοφσ οὐρανοφσ, 
γίνεται ἄνκρωποσ, ἀνεβαίνει ςτά Ἱεροςόλυμα, γιά νά κυςιαςκεῖ ὑπζρ 
τῶν ἀνκρϊπων, καί διά τοῦ κανάτου καί τῆσ ἀναςτάςεωσ νά ἀνζλκει 
πάλι ςτοφσ οὐρανοφσ. Ἀφοῦ, βεβαίωσ, ἐπιτελζςει τό λυτρωτικό του 
ἔργο, τό ὁποῖο καί ὁλοκλιρωςε. 

Ἴςωσ ὅμωσ ἡ μαρτυρικι αὐτι ἀνάβαςθ, ποφ πρζπει κι ἐμεῖσ νά 
ἀνεβοῦμε, νά ςκανδαλίηει κάποιουσ. Πραγματικά μζςα ςτιν ἀνκρϊπινθ 
ἱςτορία ἦταν πάμπολλοι ἐκεῖνοι ποφ ςκανδαλίςκθκαν μζ τι ηωι τι 
μαρτυρικι τοῦ Χριςτοῦ.   

Ὅταν κάποτε, μετά τόν χορταςμό τῶν πεντακιςχιλίων, ἀρκετοί ἀπό 
τόν εὐρφ κφκλο τῶν μακθτῶν ςκανδαλίςκθκαν, ἐπειδι ἄκουςαν ἀπό τόν 
Κφριο νά τοφσ λζει ὅτι, «ἔπρεπε νά φᾶνε τό ςῶμα του καί νά πιοῦν τό 
αἷμα του», τότε ὁ Κφριοσ τοφσ ἀπεκάλυψε τόν ἑξῆσ λόγο, τοφσ εἶπε: 
«Τοῦτο ὑμᾶσ ςκανδαλίηει; (νά φᾶτε καί νά πιεῖτε τιν ςάρκα μου καί τό 
αἷμα μου;) Ἐάν οὖν κεωρεῖτε τόν Υἱόν τοῦ ἀνκρώπου ἀναβαίνοντα 
ὅπου ἦν τό πρότερον;» Ἄν μζ βλζπατε, ἐμζνα, τόν Τἱό τοῦ ἀνκρϊπου νά 
ἀνεβαίνω ἐκεῖ ὅπου ἤμουν προτιτερα; (Ποῦ; τόν οὐρανό.) Σί κά 
λζγατε; Θά μζ δικαιϊνατε, ὅτι ἔπρεπε να φᾶτε καί νά πιεῖτε τιν ςάρκα 
μου καί τό αἷμα μου. Ὅτι εἶμαι ὁ ἀλθκινόσ ςωτιρασ.  

Ἀλλά καί μετά τιν Ἀνάςταςι του τί εἶπε; «ἀναβαίνω πρόσ τόν 
πατζρα μου». «ἀναβαίνω». Δθλαδι βλζπουμε τόν Χριςτό νά ὁμιλεῖ γιά 
μία διαρκι ἀνάβαςθ!  

Καί τζλοσ, μετά τιν ἀνάβαςι του ςτοφσ οὐρανοφσ, ςθμειϊνει ὁ 
εὐαγγελιςτισ Λουκᾶσ ςτίσ Πράξεισ: ὅτι «ὁ Κφριοσ Ἰθςοῦσ ἀνζβθ εἰσ τοφσ 
οὐρανοφσ». Καί τόν εἶδε ὁ πρωτομάρτυρασ τζφανοσ νά ςτζκεται ςτά  
δεξιά τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀπελογεῖτο ςτό ςυνζδριο τῶν Ἰουδαίων, οἱ ὁποῖοι 
μετά τόν λικοβόλθςαν. 

Αὐτι τι διαδρομι τῆσ ἀναβάςεωσ τοῦ Χριςτοῦ, ὀφείλει ὁ κάκε 
πιςτόσ νά τιν ἀκολουκιςει. Νά γίνει ςυναναβάτθσ. υναναβάτθσ τοῦ 
Χριςτοῦ! «Ἰδοφ», εἶπε ὁ Κφριοσ, «αναβαίνομεν». Δζν εἶπε «ἀναβαίνω» 
ἀλλά «αναβαίνομεν». Καί αὐτό ἔχει μεγάλθ ςθμαςία, ἔχει πολφ βάκοσ. 
Καί κά πρζπει νά περάςουμε ἀπό τιν τοπικότθτα ςτιν τροπικότθτα. Νά 
γίνει πιά ἕνασ τρόποσ ςτάςεωσ καί ηωῆσ. 



Ἀλλά, γιατί, ἀγαπθτοί μου, ὁ Κφριοσ κζλει ςυναναβάτεσ ςτό πάκοσ 
του; Μᾶσ ἔχει ἀνάγκθ; Θζλει ςυμπαράςταςθ; 

Θζλει ςυναναβάτεσ ςτό πάκοσ του, διότι, γενόμενοσ ὁ Κφριοσ 
ἄνκρωποσ, γίνεται ἀρχθγόσ τῆσ ςωτθρίασ μασ. Καί πρζπει νά 
μετζλκουμε κι ἐμεῖσ, τά ςτάδια ἐκεῖνα, ποφ κι ἐκεῖνοσ μετῆλκε, γιά νά 
μετζχουμε ςτι ςωτθρία  μασ,  ἀφοῦ  ἐκεῖνοσ  εἶναι  ὁ  ἀρχθγόσ  τῆσ 
ςωτθρίασ μασ. Δζν μπορεῖ ὁ ἀρχθγόσ νά κινεῖται χωρίσ τά μζλθ του.  

Λζει ὁ Ἀπόςτολοσ Παῦλοσ ςτιν ἐπιςτολι του πρόσ τοφσ Ρωμαίουσ, 
(νά δϊςουμε λίγθ προςοχι), «ἤ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅςοι ἐβαπτίςκθμεν εἰσ 
Χριςτόν Ἰθςοῦν εἰσ τόν κάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίςκθμεν;» (τ’ 3) Ἀγνοεῖτε 
ὅτι ὅςοι βαπτιςκικαμε ςτό ὄνομα τοῦ Χριςτοῦ, βαπτιςκικαμε ςτόν 
κάνατό του; «ςυνετάφθμεν οὖν αὐτῶ διά τοῦ βαπτίςματοσ εἰσ τόν 
κάνατον».  

«Συνετάφθμεν». Ὅπωσ ἐκεῖνοσ κάφτθκε ὅταν πζκανε, ἔτςι καί 
ἐμεῖσ καπτόμαςτε μαηί μ’ αὐτόν. Μπαίνουμε μαηί του ςζ ἕνα μνῆμα. 
Ποιό εἶναι αὐτό; Εἶναι ἡ κολυμβικρα. 

Ἴςωσ γνωρίηουμε ὅτι ἡ κολυμβικρα, ποφ βαπτιηόμαςτε εἶναι τό 
ςφμβολο, εἶναι ἡ μιτρα τῆσ ἀναγεννιςεϊσ μασ. Ἀλλά ἴςωσ δζν ξζρουμε 
ὅτι εἶναι ὁ τάφοσ μασ, μζςα ςτόν ὁποῖο μπαίνουμε, ἀποκνιςκοντεσ μαηί 
μζ τόν Ἰθςοῦ Χριςτό. Αὐτό ἴςωσ μᾶσ ξεφεφγει.  

Σό τονίηει, ὅμωσ, ὅλωσ ἰδιαιτζρωσ ὁ Ἅγιοσ Κφριλλοσ Ἱεροςολφμων 
καί τοῦτο ἀποτελεῖ, ὅπωσ κά δοῦμε ςτι ςυνζχεια, αὐτόν τόν 
«μυςτικιςμόν» τοῦ χριςτιανιςμοῦ. Σόν χάςαμε αὐτόν τόν «μυςτικιςμό», 
αὐτι τι μυςτικι ηωι, αὐτόν τόν «μυςτικό» τρόπο νά ηοῦμε μζ τόν 
Χριςτό. Σό χάςαμε αὐτό. Μείναμε μόνο νά τθροῦμε κάποιεσ ἐντολζσ, νά 
κάνουμε κάποιεσ καλζσ πράξεισ καί τίποτε ἄλλο. Καί ἔτςι ἀπογυμνϊςαμε 
τόν χριςτιανιςμό ἀπό τό περιεχόμενό του. 

Καί ςυνεχίηει ὁ Ἀπόςτολοσ καί λζγει: «ἵνα ὥςπερ ἠγζρκθ Χριςτόσ 
ἐκ νεκρῶν διά τῆσ δόξθσ τοῦ Πατρόσ, οὕτω καί ἡμεῖσ ἐν καινότθτι ηωῆσ 
περιπατιςωμεν». Ἔτςι κι ἐμεῖσ νά ηιςουμε μία καινοφργια ηωι. Ὅπωσ 
ἐκεῖνοσ ἀναςτικθκε ἀπό τοφσ νεκροφσ, κι ἐμεῖσ νά ἀναςτθκοῦμε ἀπό τά 
νεκρά ἔργα. Αὐτό, ποφ λζει ὁ Ἀπόςτολοσ Παῦλοσ, δζν εἶναι ἠκικῆσ 
διαςτάςεωσ ἀλλά ὀντολογικῆσ.  

Γι’ αὐτό ςυνεχίηει καί λζγει: «Εἰ γάρ ςφμφυτοι γεγόναμεν τῶ 
ὁμοιώματι τοῦ κανάτου αὐτοῦ». Διότι, λζει, ἄν γίναμε ςφμφυτοι, δθλ. 



φυτευκικαμε μαηί καί κολλιςαμε, (ὅπωσ δφο δζνδρα ποφ φυτεφονται 
μαηί, τό ἕνα δίπλα ςτό ἄλλο, ὅταν μεγαλϊνουν δζνουν οἱ κορμοί μεταξφ 
τουσ καί γίνονται ἕνα), ἄν, λοιπόν γίναμε ςφμφυτοι ςτό ὁμοίωμα τοῦ 
κανάτου τοῦ Χριςτοῦ, «ἀλλά καί τῆσ Ἀναςτάςεωσ ἐςόμεκα». Θά 
ἀναςτθκοῦμε μαηί μζ τόν Χριςτό, γιατί εἴμαςτε κολλθμζνοι, ἑνωμζνοι 
μαηί του. 

Γιατί λζει, ςτό ὁμοίωμα τοῦ κανάτου τοῦ Χριςτοῦ; Σό λζει ἔτςι διότι 
ἐμεῖσ δζν μπαίνουμε ςζ τάφο, ὅπωσ πραγματικά μπῆκε ὁ Χριςτόσ, 
μπαίνουμε ςτό ὁμοίωμα τοῦ κανάτου του, ποφ εἶναι ἡ κολυμβικρα. 
Ὅμωσ κά ἀναςτθκοῦμε μαηί μζ τόν Χριςτό, ἀφοῦ ταφικαμε μαηί του. 
«Εἰ δζ ἀπεκάνομεν ςφν Χριςτῷ, πιςτεφομεν ὅτι καί ςυηιςομεν αὐτῶ». 
Ἐάν πεκάνομε μαηί μζ τόν Χριςτό, πιςτεφουμε καί ὅτι κά ηιςουμε μαηί 
μζ τόν Χριςτό. Ἐδῶ, ς’ αὐτό τό ςθμεῖο, εἶναι ὅλοσ ὁ μυςτικιςμόσ τοῦ 
Χριςτιανιςμοῦ.  

Δθλαδι, πζκανε ὁ Χριςτόσ; Κι ἐμεῖσ. 
Ἀναςτικθκε ὁ Χριςτόσ; Κι ἐμεῖσ. 
Ἀναλιφκθκε ὁ Χριςτόσ; Κι ἐμεῖσ. 
Εἰςῆλκε ὁ Χριςτόσ ςτόν οὐρανό; Κι ἐμεῖσ.  
Ὅ, τι ὁ Χριςτόσ κι ἐμεῖσ.  
Ἐδῶ βρίςκεται τό μυςτιριο καί τό βάκοσ τῆσ ςωτθρίασ μασ. Ἄν δζν 

τά ςυνειδθτοποιιςουμε αὐτά, δζν ξζρω ἄν κά μπορζςουμε νά ςωκοῦμε. 
Εἶναι βαςικι προχπόκεςθ γιά τιν πνευματικι ηωι καί τι ςωτθρία.  

Ἀλλά αὐτό πρζπει νά τό μεταφζρουμε  καί ςτιν κακθμερινότθτα. 
Εἶναι «ὁ κακ’ ἡμζραν ςταυρόσ», ποφ λζει ὁ Κφριοσ ςτό κατά Λουκᾶν 
Εὐαγγζλιο (Θϋ 23). Εἶναι ἡ ταλαιπωρία τῆσ ηωῆσ, τιν ὁποία πρζπει νά 
ηιςουμε ἐν ὑπομονῆ Χριςτοῦ.  

Νιςτεψε ὁ Χριςτόσ; Κι ἐμεῖσ νά νθςτζψουμε. Γι’ αὐτό ἡ 
τεςςαρακοςτι εἶναι μία μικρογραφία τῆσ δικῆσ του νθςτείασ ἐπί 40 
ἡμζρεσ ςτιν ἔρθμο.  

Πείναςε ἐκεῖνοσ; Κι ἐμεῖσ νά πεινάςουμε. Νά ἀρνθκοῦμε νά φᾶμε 
κάτι, ἀκόμθ κι ἄν ἔχουμε νά φᾶμε. Αὐτό, ποφ ἡ Ἐκκλθςία μασ ὀνομάηει 
νθςτεία. Ἔχω νά φάω, ἀλλά δζν τρϊω. Μπορῶ νά φάω, ἀλλά δζν τρϊω.  

Δίψαςε ἐκεῖνοσ; Νά διψάςουμε κι ἐμεῖσ. Γιά τό ἔργο του.  
Πόνεςε ἐκεῖνοσ; Νά πονζςουμε κι ἐμεῖσ. Γιά τιν ἀγάπθ του.  
Κουράςτθκε; Νά κουραςτοῦμε κι ἐμεῖσ. Γιά τι διακονία του.  



Χλευάςκθκε ἐκεῖνοσ; Κι ἐμεῖσ, ςάν δικοί του. «Ἄν ἐμζνα μοῦ εἶπαν 
ὅτι ἔχω τόν Βεεληεβοφλ, πόςο μᾶλλον τοφσ οἰκιακοφσ μου;» Μάρκ. Γ’ 
(20-30)  

Ἡ ηωι μασ, ἀγαπθτοί μου, κά πρζπει νά εἶναι πάντα κρυμμζνθ 
μζςα ςτι δικι του.  

Αὐτό πρζπει νά τό ςυνειδθτοποιιςουμε. Νά τό ηοῦμε. 
Κακθμερινά.  

Γι’ αὐτό λζει ὁ Ἀπόςτολοσ (Κολ. Γ’ 3 ) «Ἀπεκάνετε γάρ, καί ἡ ηωι 
ὑμῶν κζκρυπται ςφν τῷ Χριςτῷ ἐν τῷ Θεῶ.» Ἀφοῦ ταυτιςαμε τόν 
ἑαυτό μασ μζ τόν Χριςτό, καί εἶναι κρυμμζνθ μζςα ςτό Χριςτό ἡ ηωι μασ, 
ὁ ὁποῖοσ εἶναι ςτόν Θεό, «Ὅταν ὁ Χριςτόσ φανερωκῆ (Β’ παρουςία) ἡ 
ηωι ἡμῶν (ὁ ὁποῖοσ εἶναι ἡ ηωι μασ), τότε καί ὑμεῖσ ςφν αὐτῶ 
φανερωκιςεςκε ἐν δόξθ». 

Ὅλα αὐτά, ἀγαπθτοί μου, ςυνιςτοῦν τό βακφ καί μυςτικό, «Ἰδοφ 
ἀναβαίνομεν». ζ πλθκυντικό ἀρικμό, ὄχι ςζ ἑνικό, «Ἰδοφ ἀναβαίνω». 
Ἀλλά,  «Ἰδοφ ἀναβαίνομεν». 

Γιατί; Γιατί κζλει νά δείξει ςυνανάβαςθ, ὄχι μόνο ςτό πάκοσ, ἀλλά 
καί ςτιν Ἀνάςταςι του. Καί ἀνάβαςθ ςθμαίνει αὐτοκυςία. Ἀνάβαςθ 
ςθμαίνει ἄρνθςθ τοῦ ἑαυτοῦ μασ. Ἀνάβαςθ ςθμαίνει κόποσ. Ἱδρϊτασ.  

Ἀνάβαςθ, ἀκόμα ςθμαίνει νά ςτζκεςαι πιό πάνω ἀπό κάκε 
μικρότθτα τῆσ ηωῆσ. 

Λζει πάλι ὁ ἀπόςτολοσ Παῦλοσ, (Κολ. Γϋ 1) «Εἰ οὖν ςυνθγζρκθτε τῷ 
Χριςτῷ, (μαηί μζ τόν Χριςτό) τά ἄνω ηθτεῖτε, οὗ ὁ Χριςτόσ ἐςτίν ἐν δεξιᾶ 
τοῦ Θεοῦ κακιμενοσ, τά ἄνω φρονεῖτε (μι μζνετε ςτό φρόνθμα τῆσ 
γῆσ) μι τά ἐπί τῆσ γῆσ.» 

Ἀνεβεῖτε πάνω ἀπό τίσ μικρότθτεσ τῆσ κακθμερινότθτασ. (Μοῦ 
εἶπεσ, ςοῦ εἶπα) (μοῦ ἔκανεσ, ςοῦ ἔκανα) (μζ πᾶσ ςτό δικαςτιριο, ςζ 
πάω) (τό χωράφι μου, τό χωράφι ςου). Νά μι μζνουμε ς’ αὐτζσ τίσ 
μικρότθτεσ. 

Τό μυςτιριο τοῦ Χριςτοῦ, ςάν ἱςτορικζσ μαρτυρικζσ ἀναβάςεισ, τό 
ἔηθςαν ὅλοι οἱ δίκαιοι τῆσ Π. Διακικθσ. Δζν κά μποροῦςαν νά εἶναι 
δίκαιοι, οὔτε κά μποροῦςαν νά ςωκοῦν, ἐάν δζν εἶχαν αὐτζσ τίσ 
ἱςτορικζσ μαρτυρικζσ ἀναβάςεισ. Ἄσ δοῦμε κάποιεσ. 

Παραδείγματοσ χάριν, Ὁ Ἀβραάμ εἶχε μία μαρτυρικι ἀνάβαςθ ςτό 
ὅροσ, ὅταν ἀνζβθκε γιά νά κυςιάςει τόν Ἰςαάκ, τό γιό του. Μαρτυρικι 



ἦταν αὐτι ἡ ἀνάβαςθ. Πιγαινε νά κυςιάςει τό παιδί του, τό 
μοναχοπαίδι του, τόν Ἰςαάκ. Αὐτό ποφ τό ἀπζκτθςε ὅταν ἦταν 100 
χρονῶν. Καί ὁ ὁποῖοσ Ἰςαάκ εἶναι τφποσ τοῦ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ.  

Ἐπίςθσ, Ὁ λαόσ τοῦ Θεοῦ ἀνζβθκε ἀπό τιν Αἴγυπτο, τι χϊρα τῆσ 
δουλείασ, τῆσ ςκιᾶσ καί τοῦ κανάτου, ςτι γῆ τῆσ ἐπαγγελίασ. Περνῶντασ 
ἀπό τι δοκιμαςία τῆσ ἐριμου 40 ὁλόκλθρα χρόνια. Ἐκεῖ ἀγανάκτθςε, 
κλϊτςθςε, φϊναξε, ἐπικφμθςε νά γυρίςει πίςω. Σελικά μπῆκε ςτι χϊρα 
τῆσ ἐπαγγελίασ.  

Ἐδῶ βλζπει κανείσ τιν περιπζτεια τοῦ ἀνκρϊπου νά ἀρνθκεῖ 
ἐκεῖνο, ποφ κά τοῦ ἄρεςε. Γιατί, λζει, κυμικθκαν καί ἐπικφμθςαν τά 
ςκόρδα καί τά κρεμμφδια, ποφ εἶχαν ἄφκονα ςτιν Αἴγυπτο καί δζν τά 
εἶχαν ςτιν ἔρθμο. Καί ἤκελαν νά γυρίςουν πίςω.  

Βλζπετε ὅτι πρζπει νά νικιςει κανείσ τόν ἑαυτό του. Νά μπεῖ ςζ μία 
περιπζτεια.  

Ὁ Θεόσ ὅμωσ ἐπζμενε: «Δζν κά γυρίςετε πίςω». Γιατί ἔπρεπε νά 
μποῦν ςτι γῆ τῆσ ἐπαγγελίασ, ποφ εἶναι ὁ τόποσ τοῦ Θεοῦ. 
       Ὁ Μωυςῆσ ἀκολοφκθςε τιν πορεία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, κι ὅπωσ λζει 
ἐκεῖ ςτιν πρόσ Ἑβραίουσ ΙΑϋ (25-26) ὁ Ἀπόςτολοσ, «Μᾶλλον ἑλόμενοσ 
ςυγκακουχεῖςκαι τῷ λαῶ τοῦ Θεοῦ ἤ πρόςκαιρον ἔχειν ἁμαρτίασ 
ἀπόλαυςιν, μείηονα πλοῦτον ἡγθςάμενοσ τῶν Αἰγφπτου κθςαυρῶν, 
τόν ὀνειδιςμόν τοῦ Χριςτοῦ.»  

Ξζρετε τί πλοῦτοσ ὑπάρχει ς’ αὐτό τό χωρίο; Παρ’ ὅτι μοιάηει ὅτι 
εἶναι πρωκφςτερο.  

Σί λζει; Ὁ Μωυςῆσ προτίμθςε νά ςυγκακουχεῖται μζ τόν λαό τοῦ 
Θεοῦ, παρά νά ἔχει πρόςκαιρθ ἀπόλαυςθ ἁμαρτίασ, κεωρῶντασ τόν 
ὀνειδιςμό τοῦ Χριςτοῦ, πλοῦτο  περιςςότερο καί μεγαλφτερο ἀπό τοφσ 
κθςαυροφσ τῆσ Αἰγφπτου. Ἦταν πρίγκθπασ ὁ Μωχςῆσ, κά γινόταν 
κάποτε βαςιλιάσ – Φαραϊ, γιατί ἦταν υἱοκετθμζνοσ ἀπό τι κυγατζρα 
τοῦ Φαραϊ.  

Ἀλλά τί ἔκανε; Προτίμθςε ἀπό τοφσ κθςαυροφσ τῆσ Αἰγφπτου, τόν 
ὀνειδιςμό τοῦ Χριςτοῦ. χῆμα προκφςτερο. Ποιοῦ Χριςτοῦ; 
Βριςκόμαςτε 15 αἰῶνεσ, 1500 χρόνια πρό Χριςτοῦ. Καί ποιόσ εἶναι ὁ 
ὀνειδιςμόσ τοῦ Χριςτοῦ; Ὁ ταυρόσ! Πῶσ προτιμάει τόν ὀνειδιςμό τοῦ 
Χριςτοῦ, ποφ εἶναι ὁ ταυρόσ; Εἶναι αὐτό ποφ εἶπα προθγουμζνωσ. Ὅλοι 
οἱ δίκαιοι τῆσ Π.Δ. ἔηθςαν τόν Χριςτό, κι ἀνζβθκαν τιν μαρτυρικι 



ἀνάβαςθ, ποφ εἶναι ὁ ταυρόσ. Ὅπωσ ὁ Χριςτόσ τελικά ἀνζβθκε πάνω 
ςτό ταυρό.  

Ὅλα αὐτά, ὅπωσ βλζπουμε, εἶναι κεόπνευςτα καί τά γράφει ὁ 
λόγοσ τοῦ Θεοῦ. 
       Ἐκεῖνοσ πάλι ὁ μαρτυρικόσ προφιτθσ, ὁ Ἠλίασ, ἀνζβθκε ςτό 
Καρμιλιον ὅροσ, γιά νά δείξει καί νά ἀποδείξει ποιόσ εἶναι ὁ ἀλθκινόσ 
Θεόσ. Πράγμα ποφ τοῦ κόςτιςε τι φυγι ἀπό προςϊπου Ἰεηάβελ,   τῆσ 
βαςίλιςςασ, ποφ ηιτθςε νά τόν φονεφςει. Κι ὅμωσ, αὐτόσ ὁ Προφιτθσ, 
πρῶτα ἔπρεπε νά ἀνζλκει ςτό Καρμιλιο ὅροσ καί μετά νά ἀναλθφκεῖ 
ςτόν οὐρανό.   

Καί τό πιό καταπλθκτικό ξζρετε ποιό εἶναι; Ὅτι κά ξανάρκει μαηί 
μζ τόν Ἐνϊχ τόν δίκαιο, μᾶσ τό λζει ἡ Γραφι. Θά ξανάρκει ὁ Ἠλίασ, «ὁ μή 
δοκιμάσας θάνατον», μαηί μζ τόν Ἐνϊχ, ποφ κι αὐτόσ δζν πζκανε, «γιατί 
εὐθρζςτθςε ςτόν Κφριο», (ὁ Ἐνϊχ), «καί οὐχ εὑρζκθ». Αὐτοί λοιπόν, κά 
ἐπανζλκουν. τίσ ἡμζρεσ τοῦ ἀντιχρίςτου. Γιατί ἄραγε; 

Μᾶσ τό λζει ςαφῶσ ὁ Εὐαγγελιςτισ Ἰωάννθσ ςτιν Ἀποκάλυψθ ΙΑϋ 
κεφάλαιο, ὁμιλῶντασ γιά τοφσ δφο προφῆτεσ. θμειϊνει ἐκεῖ ὅτι, κά 
ςυλλθφκοῦν καί κά κρεμαςτοῦν ςτιν κεντρικι πλατεία τῆσ ἱςτορικῆσ 
Ἱερουςαλιμ, τῆσ πραγματικῆσ, ὄχι τῆσ ἐπουρανίου Ἱερουςαλιμ, τῆσ ἄνω 
πόλεωσ, ἀλλά αὐτῆσ τῆσ πραγματικῆσ. Ἐκεῖ ςζ μία πλατεία κεντρικι κά 
τοφσ κρεμάςουν καί τουσ δφο, ἐπειδι, κά ἔχουν βαςανίςει τοφσ 
ἀνκρϊπουσ. Μζ τί; Μζ τό κιρυγμα τῆσ μετανοίασ, καί κά ἔχουν ςτακεῖ 
δυςάρεςτα ἀπζναντι ςτοφσ ἀνκρϊπουσ. Ὅπωσ π.χ. κά ἐλζγχουν τόν 
ἀντίχριςτο, ὅτι δζν εἶναι αὐτόσ ὁ Μεςςίασ, τόν ὁποῖο κά ἔχουν 
ἀποδεχκεῖ οἱ Ἑβραῖοι, ἀλλά ὁ πραγματικόσ Μεςςίασ εἶναι ὁ Ἰθςοῦσ 
Χριςτόσ.  

Καί μετά τίσ τρεῖσ καί μιςι ἡμζρεσ, ποφ κά εἶναι τά πτϊματά τουσ 
ἐκτεκθμζνα ςτιν πλατεία τῆσ Ἱερουςαλιμ καί κά τά βλζπει ὁ κόςμοσ, κά 
εἰςζλκει ς’ αὐτοφσ Πνεῦμα Θεοῦ καί κά ἀναςτθκοῦν καί κά ςτακοῦν 
ςτά πόδια τουσ. Θά ηωντανζψουν.  

Καί διαβάηουμε ςτιν Ἀποκάλυψθ: «Καί φόβοσ μζγασ ἐπζπεςεν ἐπί 
τοφσ κεωροῦντασ αὐτοφσ». Φοβικθκαν πάρα πολφ ὅλοι ἐκεῖνοι ποφ 
τοφσ ἔβλεπαν.  Καί τοφσ ἔβλεπε ὅλθ ἡ γῆ. Πῶσ; Μζςω τῆσ τθλεοράςεωσ. 
Ἀκατανόθτο πρίν ἀπό λίγα χρόνια. Νά βλζπουν  οἱ  πάντεσ  ς’   ὅλο  τόν   



κόςμο   ὅ, τι γίνεται κάπου ςζ κάποιο μζροσ τῆσ γῆσ. Πόςο μᾶλλον πρίν 
2000 χρόνια, ποφ γράφθκε τό βιβλίο τῆσ Ἀποκαλφψεωσ!  

«Καί ἤκουςαν φωνιν μεγάλθν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λζγουςαν αὐτοῖσ, 
ἀνάβθτε ὧδε, κι ἀνζβθςαν εἰσ τόν οὐρανόν ἐν τῆ νεφζλθ».  

Ἄνοδοσ κι ἐδῶ, ἀνάβαςθ.  
Ἔπρεπε ὅμωσ ὁ προφιτθσ Ἠλίασ νά ἀνεβεῖ πρῶτα ςτό Καρμιλιο 

ὅροσ, ἔπειτα ἔπρεπε νά ἀνεβεῖ ςτιν κρεμάλα, (τόν κάνατο τό 
μαρτυρικό), καί μετά νά ἀνεβεῖ ςτόν οὐρανό. 

Ὁ Ἁβραάμ ἔπρεπε νά ἀνεβεῖ ςτό ὄροσ νά κυςιάςει τόν Ἰςαάκ. 
 Ἔπρεπε ὁ λαόσ τοῦ Θεοῦ νά παιδαγωγθκεῖ 40 ὁλόκλθρα χρόνια 
ςτιν ἔρθμο.  

Ἔπρεπε ὁ Μωχςῆσ νά κακουχθκεῖ μαηί μζ τό λαό τοῦ Θεοῦ ςτιν 
ἔρθμο. 
 Ἔπρεπε ὁ προφιτθσ Ἠλίασ νά διωχκεῖ ἀπό τιν Ἰεηάβελ.  
 Ἡ ηωι ὅλων αὐτῶν ἦταν μία μαρτυρικι ἀνάβαςθ μαηί μζ τόν 
Χριςτό. Γι’ αὐτό καί βρίςκονται τϊρα καί αἰωνίωσ μαηί μζ τόν Χριςτό.   

 
Ἀγαπθτοί μου, πρζπει νά ηιςουμε αὐτζσ τίσ μυςτικζσ μαρτυρικζσ 

ἀναβάςεισ, μαηί μζ τόν Χριςτό.  Νά μετζλκουμε κι ἐμεῖσ, τά ςτάδια 
ἐκεῖνα ποφ κι ἐκεῖνοσ μετῆλκε, γιά νά φκάςουμε ςτιν τελικι ἀνάβαςθ, 
ςτόν οὐρανό.  

Ὅταν ὁ Χριςτόσ εἶπε ἐκεῖνο τό: «Ἰδοφ ἀναβαίνομεν εἰσ 
Ἱεροςόλυμα», ὅπου ἐπρόκειτο νά πάκει, ἔδωςε μία περίλθψθ, μία 
ἐπιτομι τοῦ πνεφματοσ τοῦ Εὐαγγελίου.  

Ὅτι τό πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι ςταυρικό καί ἀναςτάςιμο. 
Ὅτι ὁ Χριςτιανιςμόσ εἶναι μία πορεία, μία ἀνάβαςθ, ἕνα πάκοσ. Καί 

μετά τό πάκοσ ἔρχεται ἡ ἀνάςταςθ.  
Αὐτό ἀποτελεῖ τό βακφ μυςτιριο τοῦ Χριςτιανιςμοῦ. Καί εὐτυχισ 

εἶναι ἐκεῖνοσ ποφ κά μπορζςει νά τό ἀντιλθφκεῖ. Γιατί ςυνιςτᾶ αὐτι 
τιν ἴδια τι ςωτθρία.    

Ἐάν ἀπορρίψουμε ἀπ’ τι ηωι μασ τό ςταυρικό πνεῦμα τοῦ 
Εὐαγγελίου, ἀπορρίψαμε πάραυτα καί τιν ἀνάςταςι μασ, τιν ςωτθρία 
μασ. 
   Ἡ ἁγία καί μεγάλθ ἑβδομάδα εἶναι μπροςτά μασ.  

Ὁ Χριςτόσ «ἀναβαίνει εἰσ Ἱεροςόλυμα».  



Ἐμεῖσ κά ἀνεβαίνουμε μαηί του; 
Εὔχομαι νά εἴμαςτε ὅλοι ςυναναβάτεσ τοῦ Χριςτοῦ πρόσ τό πάκοσ, 

γιά νά γίνουμε ςυναναβάτεσ καί ςτθν ἀνάςταςι του. 
 


