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Κυριακι Γϋ Νθςτειῶν τῆσ Σταυροπροςκυνιςεωσ 
Τό ςτοιχεῖο τῆσ κλίψεωσ ςτι ςωτθρία. 

                      
ιμερα ἡ Ἐκκλθςία μασ, ςτό μζςον τῆσ περιόδου τῆσ Μεγάλθσ Σεςςαρακοςτῆσ, 

προβάλλει τόν Τίμιο Σταυρό γιά νά τόν δοῦμε, νά κατανοιςουμε τι κεολογία του καί νά 
τόν προςκυνιςουμε.  

Εἶναι γεγονόσ ὅτι, ὁ Σίμιοσ ταυρόσ τοῦ Χριςτοῦ, εἶναι τό ςφμβολο τῆσ κυςίασ ἀλλά 
ταυτόχρονα καί τό ςφμβολο τῆσ ἐνιςχφςεωσ. Ἐπίςθσ ἡ Ἐκκλθςία προβάλλει ςζ κάκε 
ἁγιαςτικι τθσ πράξθ τόν Σίμιο ταυρό, γιά νά φανερϊνει ςζ κάκε ςτιγμι ὅτι, τό εὐαγγζλιο 
εἶναι ςταυρικό. Ὅτι ὁ πιςτόσ πρζπει νά κυςιαςτεῖ καί ὅτι χωρίσ αὐτι τι κυςία, δζν μπορεῖ 
νά εἰςζλκει ςτι Βαςιλεία τοῦ Θεοῦ. 

Ἀκόμθ, ὁ Σταυρόσ ἐνιςχφει τόν πιςτό, διότι γνωρίηει ὅτι δι’ αὐτοῦ νικικθκε ὁ μεγάλοσ 
ἐχκρόσ, ὁ Διάβολοσ, καί πατικθκε τό μεταπτωτικό φαινόμενο τοῦ κανάτου. 

Σίκεται, ὅμωσ, τϊρα ἕνα κεμελιακό ἐρϊτθμα, ποφ ςίγουρα ἀπαςχολεῖ πολλοφσ 
Χριςτιανοφσ μασ: «Γιατί πρζπει νά ηιςουμε τι ςταυρικι ηωι, ποφ προβάλλεται ἀπό τό 
Εὐαγγζλιο καί εἶναι ἡ καρδιά τοῦ Εὐαγγελίου;» «Γιατί πρζπει νά εἰςζλκουμε διά τῆσ ςτενῆσ 
πφλθσ καί νά βαδίςουμε τιν τεκλιμμζνθ ὁδό;»  

Ἄν προςζξουμε καλά, τό ςταυρικό πνεῦμα φαίνεται διάχυτα ς’ ὁλόκλθρθ τιν Ἁγία 
Γραφι, ἀκόμθ καί ςτι ςθμερινι εὐαγγελικι περικοπι. Καί οἱ πατζρεσ τῆσ Ἐκκλθςίασ μασ, 
ςυμπεραςματικά μᾶσ λζνε ὅτι, «ποτζ, κανείσ δζν ἀνζβθκε διά τῆσ ἀνζςεωσ ςτόν οὐρανό»! 

Γιατί, λοιπόν, πρζπει νά ςθκϊςω ςταυρό γιά νά ςωκῶ;  
Ἐπειδι τό ἐρϊτθμα εἶναι ςοβαρό, ἄσ δϊςουμε λίγθ προςοχι. 
Ἀναμφιςβιτθτα, ὁ Θεόσ δζν κά ἤκελε ποτζ τά λογικά πλάςματά του νά κλίβονται, νά 

ὑποφζρουν, νά καταπιζηονται. Ἀντίκετα δθμιοφργθςε τόν Παράδειςο καί τόν ὀνόμαςε, 
Παράδειςο τῆσ τρυφῆσ, δθλαδι τῆσ ἀπολαφςεωσ. Ἐκεῖ μζςα ἔβαλε τοφσ πρωτόπλαςτουσ. 
Ἀκόμθ καί ὁ ἴδιοσ ηεῖ ςτι μακαριότθτα, καί κζλει καί τά πλάςματά του νά μετζχουν τῆσ κείασ 
μακαριότθτασ. 

Ὅμωσ, ἀπό ἐκεῖ μζςα, ἀπ’ τόν ἴδιο τόν Παράδειςο, ἀρχίηει τό δράμα. Ὁ Διάβολοσ, 
φκονϊντασ τοφσ πρωτοπλάςτουσ, τοφσ προτείνει νά γευκοῦν ἀπ’ τόν καρπό τοῦ δζντρου, 
ποφ τοφσ ἀπαγόρευςε ὁ Θεόσ νά φᾶνε. Πιό πρίν, δζν τόν παρατθροῦςαν καί οὔτε τοφσ εἶχε 
δθμιουργθκεῖ ἡ ἐπικυμία νά τόν φᾶνε. Μετά, ὅμωσ, τιν πρόταςθ τοῦ διαβόλου, τόν 
πρόςεξαν, τόν ἐπικφμθςαν, τόν ἔφαγαν, τόν εὐχαριςτικθκαν. Ἀλλά αὐτό ἦταν μία ἔνοχθ 
ἡδονι, διότι παρζβθςαν τιν ἐντολι τοῦ Θεοῦ. Καί ὅλα τά ἄλλα, ὅςα ἔτρωγαν, τοφσ 
προκαλοῦςαν μία εὐχαρίςτθςθ, μία ἡδονι, ἀλλά ἦταν νόμιμθ. Ἡ ἄλλθ, ὅμωσ, ἦταν μία ἔνοχθ 
ἡδονι. Καί αὐτι, μζ τι ςειρά τθσ, γζννθςε τιν ὀδφνθ, ἡ ὁποία προῆλκε ἀπό τιν ἀπϊλεια 
τῆσ μακαριότθτασ καί τι γεφςθ τοῦ κανάτου. Ἀπό κεῖ καί μετά, αὐτά τά δφο, ἡδονι καί 
ὀδφνθ, ἀποτελοῦν ἕνα ἀδιάςπαςτο δίπολο. Ἡ κάκε παράνομθ ἡδονι ἔχει ὡσ ἐπακόλουκο 
τιν ὀδφνθ τοῦ ἀνκρϊπου. 

Ἔρχεται τϊρα ὁ Ἰθςοῦσ Χριςτόσ νά ςϊςει τόν ἄνκρωπο. Ἔρχεται νά τόν φζρει πίςω ςτόν 
Παράδειςο. Ὁ τρόποσ του ποιόσ εἶναι; Συμμετζχει ἑκοφςια καί αὐτόσ ςτιν ὀδφνθ, ς’ αὐτό τό 
ἀποτζλεςμα τῆσ ἡδονῆσ, χωρίσ ἀςφαλῶσ νά φταίει. Ὀδυνᾶται, πάςχει, πονάει, ςταυρϊνεται, 
πεκαίνει καί ςτό τζλοσ ἀναςταίνεται, καί μζ τιν Ἀνάλθψι του εἰςζρχεται ςτόν Παράδειςο, 
εἰςζρχεται ςτι Βαςιλεία τοῦ Θεοῦ.  



Ὁπότε, γιά νά ἐπιςτρζψει τϊρα ὁ ἄνκρωποσ πίςω ςτόν Παράδειςο, κά πρζπει νά 
βαδίςει τόν ἴδιο δρόμο μζ τό δρόμο τοῦ Χριςτοῦ, ποφ εἶναι ὁ δρόμοσ τῆσ ὀδφνθσ. 

Εἴπαμε ὅτι τό ςχῆμα «ἡδονι – ὀδφνθ» ὁδιγθςε τόν ἄνκρωπο ἔξω ἀπό τόν Παράδειςο. 
Σϊρα γιά νά ξαναγυρίςει πρζπει νά βαδίςει ἀντίςτροφα, δθλαδι «ὀδφνθ – ἡδονι».  

Ποιά εἶναι τϊρα αὐτι ἡ ὀδφνθ; Ἡ ὀδφνθ αὐτι εἶναι ἡ ςταυρικι ηωι, ποφ ηεῖ ὁ πιςτόσ. 
Καί αὐτι τι ηεῖ ςζ δφο φάςεισ. Ἡ μία, εἶναι ἡ φάςθ τοῦ κόςμου, ποφ παρζχει τίσ ἡδονζσ, καί 
ςτι ςυνζχεια τιν ὀδφνθ καί τόν κάνατο. Ἡ ἄλλθ εἶναι ἡ φάςθ τῆσ πνευματικῆσ ηωῆσ, ποφ 
ἀπαιτεῖ κόπο καί πόνο πολφ, γιά νά μπορζςει νά ηιςει τι ηωι τῆσ ἀςκιςεωσ καί τῆσ 
ἐπιςτροφῆσ. 

Καί ποιά εἶναι τϊρα ἡ ἡδονι; Ἡ ἡδονι εἶναι ἡ μετοχι μασ ςτι Βαςιλεία τοῦ Θεοῦ, ἡ 
ὁποία εἶναι ἀνϊτερθ ἀπό τόν Παράδειςο!  

Αὐτι ἡ ὀδφνθ, αὐτό τό ςταυρικό πνεῦμα, ἐκφράηεται ςτιν Καινι Διακικθ ὡσ ἑξῆσ: Σό 
εἶπε ὁ Κφριοσ: «Εἰςζλκετε διά τῆσ ςτενῆσ πφλθσ. Τί ςτενι ἡ πφλθ καί τεκλιμμζνθ ἡ ὁδόσ, ἡ 
ἀπάγουςα εἰσ τιν ηωιν, καί ὀλίγοι εἰςίν οἱ εὑρίςκοντεσ αὐτιν». Θά εἰςζλκετε ςτόν 
Παράδειςο μζςα ἀπό μία ςτενι πφλθ. Ἡ πφλθ αὐτι εἶναι ςτενι καί ὁ δρόμοσ ποφ μᾶσ ὁδθγεῖ 
ςτι ηωι εἶναι γεμάτοσ δυςκολίεσ, καί λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι ποφ τόν βρίςκουν.  

Ἄραγε, γιατί εἶναι λίγοι; Εἶναι λίγοι, ἐπειδι φοβοῦνται τιν ὀδφνθ, φοβοῦνται τόν κόπο 
καί τόν πόνο, κζλουν τιν ἄνεςθ! 

Ὁ ἀπόςτολοσ Παῦλοσ μετά τόν λικοβολιςμό του ςτά Λφςτρα, εἶπε τά ἑξῆσ 
καταπλθκτικά ςτοφσ ἐκεῖ χριςτιανοφσ: «διά πολλῶν κλίψεων δεῖ ἠμᾶσ εἰςελκεῖν εἰσ τιν 
Βαςιλείαν τῶν Οὐρανῶν». Γιά νά μποῦμε ςτι Βαςιλεία τῶν οὐρανῶν πρζπει νά περάςουμε 
πολλζσ κλίψεισ, πολλοφσ πόνουσ, πολλοφσ διωγμοφσ. Γιατί, ἄραγε, ὑπάρχει αὐτό τό «δεῖ»; 
αὐτό τό πρζπει ποφ τονίηει ὁ ἀπόςτολοσ Παῦλοσ; 

Πῶσ κά ἀπαλλαχκοῦμε, ἀγαπθτοί μου, ἀπό τίσ ροπζσ τῆσ προπατορικῆσ ἁμαρτίασ; Πῶσ 
κά κόψουμε ἕνα πάκοσ; Πῶσ κά ἀςκιςουμε πνευματικι ηωι; Ὅλα αὐτά ἀπαιτοῦν κόπο. Δζν 
ξεκολλάει ἕνα πάκοσ ἀπό πάνω μου, ἄν δζν τό ξεριηϊςω καί δζν πονζςω γι’ αὐτό. Πῶσ κά 
κόψω τι λαιμαργία, τόν κυμό, τιν κατάκριςθ, τιν ὑπερθφάνεια, τόν ἐγωϊςμό;  Πῶσ κά κόψω 
τό τςιγάρο, τό πιοτό, τά ναρκωτικά; Πῶσ κά ἀποκοπῶ ἀπό τιν τθλεόραςθ καί τό διαδίκτυο; 
Πῶσ κά νεκρϊςω τιν ἐπικυμία γιά ςαρκικζσ ἁμαρτίεσ, γιά πλουτιςμό, γιά ἐπίδειξθ; 
Χρειάηεται πολφσ κόποσ, πολλι ἐργαςία. Ὅλα αὐτά ἔχουν πολφ πόνο, ἔχουν ὀδφνθ. 

Ἀκόμθ, πόνο, ὀδφνθ προκαλεῖ καί ὁ «κόςμοσ», ὑπό ἠκικι ἔννοια. Ἐπιγραμματικά 
ςθμειϊνει ὁ ἀπόςτολοσ καί εὐαγγελιςτισ Ἰωάννθσ, «ὁ κόςμοσ ὅλοσ ἐν τῷ πονθρῷ κεῖται». 
Καί μζςα ς’ αὐτόν τόν κόςμο, τοπικά, κατ’ ἀνάγκθ κά ηιςουν καί οἱ πνευματικοί ἄνκρωποι. 
Μζςα ςτιν πόλθ, ςτό ἐργοςτάςιο, ςτιν ὑπθρεςία, ςτό ςχολεῖο, ςτιν πολυκατοικία, ςτι 
γειτονιά… Καί οἱ ἄνκρωποι τοῦ κόςμου κά προκαλζςουν ςκανδαλιςμό καί κά εἰρωνευκοῦν, 
κά κοροϊδζψουν, κά διϊξουν τόν πιςτό, τόν πνευματικό ἄνκρωπο. Εἶναι αὐτό, ποφ εἶπε ὁ 
Κφριοσ, «ἐν τῷ κόςμω κλίψιν ἕξετε», μζςα ςτόν κόςμο, μζ τοφσ πονθροφσ ἀνκρϊπουσ, κά 
ἔχετε κλίψθ, ποικίλθ πίεςθ. Γιατί; Ἐπειδι εἶναι πονθροί. «Ὅμωσ» ςυνεχίηει ὁ Χριςτόσ 
«καρςεῖτε, διότι ἐγϊ νίκθςα τόν κόςμο». Πάρετε κάρροσ, διότι ἐγϊ νίκθςα τόν κόςμο, 
ἐξουδετζρωςα τιν κακία του! Μπορεῖτε κι ἐςεῖσ νά νικιςετε τόν κόςμο!  

Ὅλθ αὐτι ἡ κατάςταςθ, τά πάκθ καί οἱ ἀντιξοότθτεσ ἀπ’ τόν κόςμο, ὅλα αὐτά, 
ἀποτελοῦν τόν ςταυρό τοῦ πιςτοῦ, τιν ὀδφνθ τοῦ πιςτοῦ. Ἀποτελοῦν τιν ςταυρικι ηωι τοῦ 
πιςτοῦ. Καί δζν τά ἔκανε ὁ Θεόσ ἔτςι. Ὅμωσ, ἐμεῖσ πρζπει νά ξεκολλιςουμε ἀπ’ αὐτά, γιά νά 
γυρίςουμε ςτι Βαςιλεία τοῦ Θεοῦ, δθλαδι νά βροῦμε τι ςωτθρία. Ἀλλά, ςωτθρία ςθμαίνει, 
«οἰκείωςθ τοῦ Χριςτοῦ», ὁ ὁποῖοσ ἔπακε γιά ἐμᾶσ καί ςτι δικι μασ κζςθ.   



Αὐτι ἡ «οἰκείωςθ» δζν μζνει μόνο ςτό χῶρο τῆσ πίςτεωσ ἀλλά προχωράει ςτι 
ςυςταφρωςθ μζ τόν Χριςτό. «Χριςτῷ ςυνεςταφρωμαι, ηῶ δζ οὐκζτι ἐγϊ, ηῆ δζ ἐν ἐμοί 
Χριςτόσ… ὁ ὁποῖοσ μζ ἀγάπθςε καί παρζδωςε τόν ἑαυτό του γιά χάρθ μου». (Γαλάτ. Βϋ 20 – 
21) Εἶμαι ςταυρωμζνοσ μαηί μζ τόν Χριςτό. Δζν ηῶ πλζον ἐγϊ. Μζςα μου ηεῖ ὁ Χριςτόσ, ὁ 
ὁποῖοσ μζ ἀγάπθςε καί παρζδωςε τόν ἑαυτό του ςζ κάνατο, γιά χάρθ μου.   

Ἀλλά ἡ ςυςταφρωςθ ἔχει καί τιν ςυνζχεια. Ὁ Χριςτόσ βαδίηει μπροςτά κι ἐμεῖσ 
ἀκολουκοῦμε πίςω του. Εἶχε πεῖ κάποτε, «εἰ τισ κζλει ὀπίςω μου ἐλκεῖν… ἀράτω τόν 
ςταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουκιτω μοι», (Ματκ. Ιςτϋ24) ἐάν κάποιοσ κζλει νά βαδίςει πίςω 
μου, πρζπει νά ςθκϊςει τόν ςταυρό του καί νά μζ ἀκολουκιςει.  

Καί μετά τό ςταυρό ἔρχομαι ςτιν ἀνάςταςθ, διότι, ὅπωσ ὁ Χριςτόσ ἀναςτικθκε, τό ἴδιο 
καί ἐγϊ ποφ ςταυρϊνομαι μαηί του, κά ἀναςτθκῶ μαηί του. Ἐφ’ ὅςον, λοιπόν, 
ςυςταυρϊνομαι κά ςυναναςτθκῶ μζ τόν Χριςτό.   

Ὅμωσ, ἀπό τοφσ περιςςότερουσ Χριςτιανοφσ δζν κατανοεῖται ὁ ταυρόσ, δθλαδι δζν 
κατανοεῖται ἡ κλίψθ ςτι ηωι τοῦ Χριςτιανοῦ. Σό ςφνκθμα τῆσ ηωῆσ μασ εἶναι, πλζον, ἡ 
εὐθμερία. Ἀλλά αὐτό τό ςφνκθμα, ςτζκεται ἐχκρικά ἀπζναντι ςτό ταυρό τοῦ Χριςτοῦ. 
Δυςτυχῶσ, πολλοί ἀπό τοφσ χριςτιανοφσ εὐκαίρωσ ἀκαίρωσ λζνε, «ὁ Χριστιανισμός εἶναι 
σκληρός», «ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ εἶναι βαρύς». Καί ςτι ςυνζχεια ἀπομακρφνονται καί 
ςταματοῦν τιν ἐν Χριςτῷ ηωι.  

Γράφει ὁ Ἀπόςτολοσ Παῦλοσ ςτιν πρόσ Φιλιππθςίουσ ἐπιςτολι,  Γϋ 18 – 20, τά ἑξῆσ 
χαρακτθριςτικά: «Θυμᾶςτε, ςᾶσ μιλοῦςα κάποτε γιά πολλοφσ, ποφ τϊρα γράφοντασ γι’ 
αὐτοφσ, κλαίω, καί ςᾶσ λζγω τά ἑξῆσ: Αὐτοί φζρονται ςάν ἐχκροί τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριςτοῦ 
καί τό τζλοσ τουσ εἶναι ἡ καταςτροφι, κεό ἔχουν τιν κοιλιά τουσ, παινεφονται γιά πράξεισ 
ποφ φζρουν ντροπι καί ἡ ςκζψθ τουσ εἶναι ςτά γιινα πράγματα, ἐνῶ ἡ δικι μασ ςκζψθ 
εἶναι ςτόν οὐρανό». Καί ἀναφζρεται ςζ χριςτιανοφσ!  

Δυςτυχῶσ, καί ςιμερα εἶναι πολλοί αὐτοί, ποφ ηοῦν ἀντιςταυρικά. Δθλαδι, τί κάνουν; 
Καταργοῦν τό ταυρό τοῦ Χριςτοῦ καί ςυμβιβάηονται μζ τόν κόςμο, μζ τό κοςμικό φρόνθμα. 
Κθρφςςουν νζο κεό τουσ, τιν κοιλιά, τιν καλοπζραςθ, τιν εὐθμερία. Ἐπιδιϊκουν τιν ἄνεςθ, 
δθλαδι ἔξω ἡ κλίψθ, ἔξω ἡ ἄςκθςθ. Ἡ ςτενι πφλθ καί ἡ τεκλιμμζνθ ὁδόσ τοφσ  εἶναι ςτοιχεῖα 
κατακλιπτικά, ποφ πρζπει νά ἀποφεφγονται. Καί τό ςπουδαῖο εἶναι ὅτι, κζλουν νά 
ὀνομάηονται καί χριςτιανοί.   

Ἀγαπθτοί μου, ςιμερα, Κυριακι τῆσ ταυροπροςκυνιςεωσ, ἡ Ἐκκλθςία μασ, ςτι μζςθ 
τῆσ ἁγίασ Σεςςαρακοςτῆσ, προβάλλει τόν Σίμιο ταυρό, γιά νά μᾶσ ὑπενκυμίςει ὅτι, ὁ Τίμιοσ 
Σταυρόσ 

Εἶναι ἡ καρδιά τῆσ πνευματικότθτασ καί τῆσ ςωτθρίασ!  
Εἶναι τό ςφμβολο τῆσ κυςίασ καί ἀντιπαρατάςςεται ςτό κοςμικό φρόνθμα! 
Εἶναι τό μεγάλο διάςθμο τοῦ Χριςτοῦ καί ἡ ἀκρότατθ δόξα του! 
Εἶναι τό ςφμβολο τῆσ δόξασ τῶν πιςτῶν, οἱ ὁποῖοι διά τοῦ Σταυροῦ κά εἰςζλκουν ςτι 

Βαςιλεία τοῦ Θεοῦ! 
Εἶναι ὁ ἀντίςτροφοσ δρόμοσ τῆσ ὀδφνθσ τῶν πιςτῶν, ποφ κά τοφσ φζρει ςτιν «ἡδονι 

τῶν κακορϊντων τό κάλλοσ τοῦ προςϊπου τοῦ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ»!      
 

Μζ πολλζσ εὐχζσ καί κάκε εὐλογία γιά πνευματικοφσ ἀγῶνεσ 
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