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ΕΡΧΟΜΕΝΟ Ο ΚΤΡΙΟ ΠΡΟ ΣΟ ΕΚΟΤΙΟΝ ΠΑΘΟ… 

ΣΑ ΠΑΘΗ ΣΑ ΕΠΣΑ Ω ΦΩΣΑ ΩΣΙΚΑ 

 Ο φζρων τα πάκθ τθσ ςαρκόσ και τθν οδφνθ τθσ φκαρτισ ανκρϊπινθσ 
φφςεωσ Λθςοφσ Χριςτόσ τελεςιουργεί και μυςταγωγεί το μυςτιριο τθσ ςωτθ-
ρίασ του κτιςτοφ ανκρωπίνου Γζνουσ. 

 Θ τελείωςθ του κείου πάκουσ επί του ξφλου του ταυροφ είναι ελευκζ-
ρα και εξ’ αγάπθσ κζνωςθ του Κεανκρϊπου  Λθςοφ Χριςτοφ, ο οποίοσ κραφει 
τα νομοτελειακά δεςμά οιαςδιποτε κτιςτισ αναγκαιότθτοσ πορευόμενοσ α-
πολφτωσ αυτεξοφςια προσ το «εκοφςιον πάκοσ», τον ίδιο τον κάνατο, για να 
τον πατιςει και να τον μεταποιιςει ςε αιϊνιο ηωι. 

 Σο παραδόξωσ «ςυναμφότερον» του κανάτου και τθσ ηωισ, του ςταυ-
ροφ και του «κενοφ μνθμείου», τθσ εν Άδθ καταβάςεωσ και τθσ εκ του τάφου 
αναβάςεωσ ςτο κεανδρικό πρόςωπο του όντωσ ωτιροσ και Λυτρωτοφ Λθςοφ 
Χριςτοφ είναι οντολογικά ανάςταςθ και ηωι ςφμπαντοσ του ανκρϊπινου γζ-
νουσ. 

Τπάρχει, άραγε, μεγαλφτερθ και προκλθτικότερθ για τθν πεπεραςμζνθ ανκρϊ-
πινθ λογικι, παραδοξότθτα, φυςικι αντινομία και άρςθ τθσ κτιςτισ νομοτζλειασ των 
όντων από αυτιν, θ οποία περιζχεται ςε μια αράδα λζξεισ ςτθ φράςθ : «νεκροφςαι 
και ηωοίσ με …» ; 

Σο ερϊτθμα είναι ςαφζςτατα ρθτορικό επειδι ακριβϊσ θ αντινομία, όπωσ τθν 
αντιλαμβάνεται ο πεπεραςμζνοσ ανκρϊπινοσ νουσ, ανάμεςα ςτθ ηωι και τον κάνα-
το ι τον κάνατο και τθν ηωι μεγενκφνεται και διογκϊνεται, όταν αναλογιηόμεκα το 
ακατάλθπτο μυςτιριο τθσ «εκ του κανάτου ηωισ», όπωσ ςυντελζςτθκε εφάπαξ, ορι-
ςτικϊσ και αμετακλιτωσ, ςτο πρόςωπο του Κεανκρϊπου Λθςοφ Χριςτοφ. Πολλϊ δε 
μάλλον θ καυμαςτι παραδοξότθτα ςτο βακφτερο και ουςιαςτικότερο κεολογικό και 
οντολογικό (υπαρξιακό) νόθμα τθσ ωσ άνω φράςεωσ αποκαλφπτεται όταν αποπει-
ράται ο κτιςτόσ και υποκείμενοσ ςτθν φκορά άνκρωποσ να ερμθνεφςει τθν δυνατό-
τθτα, ωσ ιδθ πιςτοποιθμζνθ και ολοκλθρωμζνθ οντολογικά βεβαιότθτα, και τθσ 
προςωπικισ ςωτθρίασ του, ιτοι τθσ μετοχισ του ςτθν εκ του προςωπικοφ του κανά-
του αιϊνια εν Χριςτϊ ηωι, επειδι εκείνοσ ο όντωσ κατά τθν ανκρϊπινθ φφςθ του 
νεκρόσ Λθςοφσ Χριςτόσ κατζςτθ πρόξενοσ τθσ αφκάρτου αιωνίου ηωισ και ακαναςί-
ασ ςφμπαντοσ του πεπτωκότοσ και κτιςτοφ ανκρωπίνου γζνουσ. 



Μςωσ προκαλεί και μάλιςτα ςτον απόλυτο βακμό το γεγονόσ ότι ο κάνατοσ του 
ενόσ αποτελεί απαρχι ηωογονίασ πάντων των ανκρϊπων, οι οποίοι ςτο Κεανδρικό 
πρόςωπο του Λθςοφ Χριςτοφ κακοροφν ενςαρκωμζνθ και υποςταςιοποιθμζνθ τθν 
ςυγκλονιςτικι ςωτθρολογικϊν διαςτάςεων φράςθ «λφτρον αντί πολλϊν». Παρά 
ταφτα όμωσ θ ελευκζρα και εξ’ άκρασ αγάπθσ κενωτικι πορεία του Κεανκρϊπου Λθ-
ςοφ Χριςτοφ προσ το «εκοφςιον πάκοσ» αποκαλφπτει τθν εκτόσ πάςθσ κτιςτισ νομο-
τελειακισ φυςικισ αναγκαιότθτοσ εκελοφςια λυτρωτικι κυςία του μόνο εξ ελευκε-
ρίασ και αγάπθσ για τθν οντολογικά απόλυτθ ςωτθρία και λφτρωςθ του υποκειμζνου 
ςτθ φκορά και τον κάνατο ανκρϊπου, θ οποία δεν ςυντελείται «μαγικά» ι με τθν 
κατάλυςθ του «αυτεξοφςιου», τθσ απολφτου ελευκερίασ, του ανκρωπίνου προςϊ-
που, αλλά είναι θ μυςταγωγία τθσ προςωπικισ μετοχισ και κοινωνίασ του κεαν-
κρϊπου Χριςτοφ ςτο ανκρϊπινο πάκοσ και ςτθν οδφνθ τθσ κτιςτισ και φκαρτισ αν-
κρϊπινθσ φφςεωσ, ιτοι ςτον ίδιο τον κάνατο του ανκρϊπου. 

Θ ςυγκλονιςτικι μετοχι και κοινωνία του αναμάρτθτου Λθςοφ Χριςτοφ ςτο 
«κοινό πάκοσ» του ςφμπαντοσ ανκρωπίνου γζνουσ, ςτον ςωματικό κάνατο, είναι θ 
τελειότερθ αποκάλυψθ τθσ αγάπθσ του Κεοφ προσ το «ίδιον πλάςμα» αυτοφ, τον 
άνκρωπο, αλλά και θ πιςτότερθ απόδειξθ του μεγαλείου ι μάλλον τθσ μεγαλειότθ-
τοσ τθσ διά του ταυρικοφ κανάτου ελευκζρασ αυτοκυςίασ του Μονογενοφσ Τιοφ 
και Λόγου του Κεοφ να ολοκλθρϊςει το «ςχζδιον τθσ Κείασ Οικονομίασ», το οποίο 
άρχιςε με τθν ενανκρϊπιςι του και  ολοκλθρϊκθκε με τθν επί του ταυροφ νζκρω-
ςθ του κανάτου μζςω του προςωπικοφ κανάτου του μόνο φυςικά κατά τθν ανκρϊ-
πινθ φφςθ του. 

Ο Λθςοφσ Χριςτόσ ωσ «εκελόκυτον κφμα» εκουςίωσ κφεται γενόμενοσ «λφτρον 
αντί πολλϊν» μετζχοντασ ςτα πάκθ τθσ ανκρωπίνθσ φφςεωσ, ιτοι ςτον ςωματικό 
και ψυχικό πόνο, τον οποίο δεν προκαλεί μόνο θ βιαιότθτα, θ κακοποίθςθ, θ πείνα, 
θ δίψα, οι λοιπζσ κακουχίεσ, αλλά και θ προδοςία, θ αγνωμοςφνθ, θ απόρριψθ, τα 
βλζμματα τθσ κακότθτασ, οι ιαχζσ του τυφλοφ μίςουσ που προζρχονται μάλιςτα από 
το «ίδιον πλάςμα», τον άνκρωπο. Κορφφωςθ δε τθσ μετοχισ του Κεανκρϊπου ςτο 
«πάκοσ τθσ ανκρϊπινθσ φφςεωσ» είναι θ «μετοχι ςτο πάκοσ του ταυροφ». Σα πά-
κθ του Χριςτοφ ωσ ζκφραςθ τθσ ελευκζρασ και αβιάςτου μετοχισ του ςτα μαρτυρι-
κά πάκθ του ανκρωπίνου γζνουσ μζχρι και τον κάνατο, όςα κι αν είναι «κοινά» κατά 
τα ανκρϊπινα μζτρα, εντοφτοισ δεν είναι «κοινότυπα» κατά τθν οντολογικι και ςω-
τθρολογικι τουσ διάςταςθ, ςθμαςία και ςυνζπεια, επειδι ςτο κεανδρικό πρόςωπο 
του λυτρωτοφ Λθςοφ Χριςτοφ τα μαρτυρικά αυτά πάκθ κακίςτανται «ςωςτικά» και 
«απολυτρωτικά» για ςφμπαν το γζνοσ των βροτϊν. Γι’ αυτό ακριβϊσ ο αοίδιμοσ π. 
Γεϊργιοσ Φλωρόφςκι επιςθμαίνει ότι : «ιςαν πάκθ του κεανκρϊπου, πάκθ τθσ α-
χράντου ανκρωπίνθσ εκείνθσ φφςεωσ που διά τθσ προςλιψεϊσ τθσ εισ τθν υπόςτα-
ςιν του Λόγου είχεν ιδθ κεωκι». 



Ουδόλωσ τυχαία θ Εκκλθςία διά των κεοφόρων και κεοπνεφςτων Αγίων Πατζ-
ρων τθσ χαρακτθρίηει τα του Κυρίου πάκθ ωσ «ςεπτά» και «φϊτα ςωςτικά» επειδι 
ακριβϊσ ο κατά τθν ανκρϊπινθ φφςθ πάςχων κεάνκρωποσ Λθςοφσ Χριςτόσ δεν είναι 
ο «μοιραίοσ», ο «άβουλοσ», και νομοτελειακά αδφναμοσ άνκρωποσ, αλλά ο ενςαρ-
κωμζνοσ Τιόσ και Λόγοσ του Κεοφ, ο τζλειοσ Κεόσ και τζλειοσ άνκρωποσ, ο «Τιόσ του 
ανκρϊπου», ο οποίοσ ενεργεί και τελεςιουργεί το «ακατάλυπτο μυςτιριο τθσ εκ του 
κανάτου ηωισ» ουχί ο ακουςίωσ ςυρόμενοσ, αγόμενοσ και φερόμενοσ και εκβιαηό-
μενοσ, αλλά ο κυριαρχικϊσ και παντοδυνάμωσ, αγαπθτικϊσ και εκουςίωσ, κενωτικϊσ 
και λυτρωτικϊσ αυτοκυςιαηόμενοσ καταργϊντασ κάκε όριο και δεςμό φόβου, πό-
νου, αναςτολισ ι ςυςτολισ. Ζτςι, τα «πάκθ τα ςεπτά» κακίςτανται ςτο κεανδρικό 
πρόςωπο του αναμάρτθτου «εκελόκυτου κφματοσ» Λθςοφ Χριςτοφ, «φϊτα ςωςτι-
κά», απαρχι τθσ ανατροπισ πάςθσ κτιςτισ φυςικισ νομοτζλειασ και αναγκαιότθτοσ 
που προκαλεί ο φόβοσ του κανάτου. Αποτελοφν τθν οντολογικϊσ απόλυτθ κραφςθ 
του φόβου του κανάτου. 

το πρόςωπο του λυτρωτοφ Λθςοφ Χριςτοφ δεν κακοράται ζνασ απεγνωςμζνοσ 
και «άβουλοσ κεόσ», τον οποίο ωσ «εξιλαςτιριον κφμα» το ανκρϊπινο γζνοσ κυςιά-
ηει, αλλά ο εκελουςίωσ πάςχων ωτιρ, ο οποίοσ ωσ «εκελόκυτον κφμα», «άδολον 
αρνίον», και αναμάρτθτοσ «αμνόσ του Κεοφ» αίρει τθν αμαρτίαν του κόςμου, γενό-
μενοσ εκουςίωσ «λφτρον αντί πολλϊν». 

Θ ςωτθρία του κόςμου ςυντελείται με τθν εκοφςια κυςία του ίδιου του εαυτοφ 
του Κεανκρϊπου Λθςοφ Χριςτοφ ωσ ζκφραςθ τθσ απολφτου αγάπθσ του για τον κτι-
ςτό άνκρωπο, ο οποίοσ για να κάνει δικι του τθν εξ αγάπθσ  υπό του Κεοφ δωρεά 
τθσ υπάρξεϊσ του πρζπει αυτι τθν αγάπθ να τθν προςφζρει ςτθν πθγι τθσ, δθλαδι 
ςτο Κεό. Ο άνκρωποσ όμωσ με τθν φκοροποιό αμαρτία του αρνικθκε αυτι τθν ευ-
γνϊμονα και «αντιδοτικι ευχαριςτιρια κίνθςθ» του εαυτοφ και φυλακίςκθκε ςτθ 
βιολογικι φφςθ του. Ζτςι οντολογικά υπετάγθ ςτουσ νόμουσ τθσ φκοράσ και του κα-
νάτου. 

Αυτό όμωσ που αρνικθκε ο άνκρωποσ να προςφζρει ςτο Κεό, το αναλαμβάνει 
και το προςφζρει ο Κφριοσ με τθν εκελοφςια κυςία του διά τθσ οποίασ ενϊνει «τα το 
πριν διεςτϊτα», ιτοι το ανκρϊπινο γζνοσ με τον πλάςτθ και δθμιουργό Κεό Πατζρα. 

 Ο Χριςτόσ με το εκοφςιο πάκοσ του φωτίηει εκ νζου τθν ςωςτι λειτουργία του 
ανκρϊπου μζςα ςτθν αποδοχι και τθν αντιπροςφορά τθσ αγάπθσ του Κεοφ. Ο Χρι-
ςτόσ ςπεφδει ελευκζρωσ, «βιάηεται» εκουςίωσ να πάκει για να δείξει ςτον άνκρωπο 
τθν αιϊνια κεία ηωι. Θ κεόπνευςτθ υμνολογία τθσ Εκκλθςίασ δοξολογεί τθν εν Χρι-
ςτϊ Λθςοφ κεία ςυγκατάβαςθ και μακροκυμία διακθρφττουςα ελπιδοφόρωσ: « Τα 
πάκθ τα ςεπτά, θ παροφςα θμζρα, ωσ φϊτα ςωςτικά, ανατζλλει τω κόςμω. Χριςτόσ 
γαρ επείγεται του πακείν αγακότθτι, ο τα ςφμπαντα, εν τθ ςαρκί περιζχων, καταδζ-
χεται αναρτθκιναι εν ξφλω, του ςϊςαι τον άνκρωπον». 



Ο φζρων τα ςτίγματα του πάκουσ και δθ του πάκουσ του ταυροφ Κεάνκρωποσ 
Λθςοφσ Χριςτόσ δεν θττάται ωσ νομοτελειακϊσ υποτεταγμζνοσ ςτθν «ειμαρμζνθ», 
ςτθν «κοινι μοίρα» των ανκρϊπων, αλλά ωσ «απακισ Κεόσ» αγάπθσ και αγαπθτι-
κισ κενϊςεωσ μεταποιεί το «άτιμον ξφλον» ςε «ξφλον αειδόξαςτον». Ο δε π. Γεϊρ-
γιοσ Φλωρόφςκι γράφει χαρακτθριςτικά : «Το μυςτιριον του Σταυροφ ζχει δφο 
πλευράσ. Είναι και «μυςτιριον πόνου», και «μυςτιριον χαράσ».  Μυςτιριον πόνου 
και αγωνίασ κανάτου. Μυςτιριον εγκαταλείψεωσ, μυςτιριον του εξευτελιςμοφ και 
τθσ εξουκενϊςεωσ των πακθμάτων … Εισ τθν Γεςκθμανιν και εισ τον Γολγοκάν ο 
κεάνκρωποσ υποφζρει και πάςχει, μζχρισ ότου τελεςιουργθκι το μζγα μυςτιριον 
του κανάτου Του. Μπροςτά Του ξεςκεπάηεται το μίςοσ και θ τφφλωςισ του κόςμου, 
το απεχκζσ και θλίκιον τθσ κακίασ, το πάγωμα των καρδιϊν, θ αδυναμία και θ μι-
κροψυχία των μακθτϊν Του, που «ζφυγαν». Ξεςκεπάηεται το ψζμα τθσ δικεν «ε-
λευκερίασ» του ανκρϊπου ….. 

Και αυτόσ; Τα καλφπτει όλα με τθν ςυγχϊρθςιν τθσ αγάπθσ που πονεί και πά-
ςχει και προςεφχεται υπζρ των ςταυροφντων….. Ο επί του Σταυροφ κάνατοσ του Κυ-
ρίου είναι θ κατάργθςισ του κανάτου, θ άρςισ τθσ φκοράσ, όπωσ κεοπνεφςτωσ εκ-
φράηεται ςτθν όντωσ κεςπζςια και λιτι περιγραφι: «νεκροφςαι και ηωοίσ με ….» 

Για το πάκοσ του ςϊματοσ του Κυρίου και τθν απάκεια τθσ κεότθτόσ του ο Άγι-
οσ Ιωάννθσ ο Δαμαςκθνόσ κεολογεί γράφοντασ χαρακτθριςτικά : « Ο ίδιοσ λοιπόν ο 
Λόγοσ του Θεοφ υπομζνει τα πάντα κατά ςάρκα, αφοφ παρζμεινε απακισ θ κεία και 
μόνθ απακισ φφςθ του. Γιατί, ενϊ ο ζνασ Χριςτόσ, που είναι ςυντεκειμζνοσ από 
κεότθτα και ανκρωπότθτα και είναι ςε κεότθτα και ανκρωπότθτα, ζπαςχε, από τθ 
μία μεριά το πακθτό ζπαςχε, όπωσ είναι από τθ φφςθ του να πάςχει, και από τθν 
άλλθ δεν ζπαςχε μαηί του το απακζσ. Η ψυχι επειδι είναι πακθτι, όταν κόβεται το 
ςϊμα και ενϊ θ ίδια δεν κόβεται, πονάει και πάςχει μαηί με το ςϊμα. Η κεότθτα ό-
μωσ επειδι είναι απακισ, δεν ζπαςχε μαηί με το ςϊμα.  

Πρζπει επίςθσ να ξζρουμε πωσ λζμε ότι ο Θεόσ ζπακε κατά ςάρκα, αλλά ποτζ 
ότι θ κεότθτα ζπακε κατά ςάρκα ι ο Θεόσ διά μζςου τθσ ςάρκασ. Και όπωσ, όταν ο 
ιλιοσ λάμπει πάνω ς’ ζνα δζντρο και ζνα τςεκοφρι κόψει το δζντρο, άτμθτοσ και α-
πακισ παραμζνει ο ιλιοσ, πολφ περιςςότερο θ απακισ κεότθτα του Λόγου, που εί-
ναι κακ’ υπόςταςθ ενωμζνθ με τθ ςάρκα, όταν πάςχει θ ςάρκα, παραμζνει απακισ. 
Και όπωσ, αν κάποιοσ ςε πυρακτωμζνο ςίδερο χφςει νερό, το ζνα απ’ αυτά φυςικϊσ 
πάςχει από το νερό (εννοϊ τθν φωτιά, γιατί ςβινει), ενϊ το ςίδερο δεν πακαίνει κα-
μιά βλάβθ (γιατί φυςικϊσ δεν καταςτρζφεται από το νερό), πολφ περιςςότερο, όταν 
ζπακε θ ςάρκα, θ μόνθ απακισ κεότθτα δεν οικειϊκθκε το πάκοσ, παρ’ όλο που πα-
ρζμεινε αχϊριςτθ με αυτιν…». 

Σα ςωτιρια και απολυτρωτικά πάκθ του Κεανκρϊπου Λθςοφ Χριςτοφ εκφρά-
ηουν τθν πελάγια και ωκεάνια αγάπθ του ενςαρκωκζντοσ Τιοφ και Λόγου του Κεοφ, 
ο οποίοσ φζρει τα κακαγιαςμζνα ςτίγματα των πολυπακϊν μαρτυριϊν και κυρίωσ το 



«μυςτιριον του ταυροφ». Ο εκελουςίωσ πάςχων Λθςοφσ Χριςτόσ τελεςιουργεί και 
μυςταγωγεί το «μυςτιριον τθσ των ανκρϊπων ςωτθρίασ» γενόμενοσ «λφτρον αντί 
πολλϊν» όχι επειδι ζχει ωσ κριτιρια κάποιεσ ανκρϊπινεσ «θκικζσ αρχζσ» ι «δικο-
νομικζσ-νομικζσ» αναγκαιότθτεσ, αλλά τθν μζχρι κανάτου, «κανάτου ςε ταυροφ», 
αγάπθ, αγαπθτικι και αυτοκυςιαςτικι κζνωςι του προκειμζνου διά του προςωπι-
κοφ του κανάτου να ηωογονιςει και αναδθμιουργιςει προςωπικϊσ εν τω κεανδρι-
κϊ προςϊπω αυτοφ, τον όλο κτιςτό και φκαρτό άνκρωπο. 

Ο απακισ Κεόσ κατά τθν πακθτι ανκρϊπινθ φφςθ του γεφεται το «πάκοσ και 
τθν τραγικότθτα» τθσ ανκρϊπινθσ φφςεωσ, τθν οποία ςϊηει οντολογικά (υπαρξιακά) 
και όχι «θκικιςτικά ι ευςεβιςτικά» για να ικανοποιιςει μόνο και μόνο τθν «θκικι» 
ενόσ τιμωροφ Κεοφ, ο οποίοσ απαιτεί τθν ικανοποίθςθ τθσ κείασ δικαιοςφνθσ μζςω 
τθσ ςταυρικισ κυςίασ ςτον Γολγοκά. Για όλεσ αυτζσ τισ «ανκρωπομορφικζσ» και ςυ-
νάμα αλλοιωτικζσ προςεγγίςεισ του κείου πάκουσ και του «μυςτθρίου του ταυ-
ροφ», ο π. Γεϊργιοσ Φλωρόφςκι γράφει κατά κεολογικι ακρίβεια, ότι : «Κανείσ δεν 
μπορεί να διατυπϊςθ με ακρίβειαν και πλθρότθτα τθν ςθμαςία του Σταυροφ, όταν 
ωσ βάςιν παίρνθ μόνον τασ θκικάσ «κατθγορίασ». Αι θκικαί και, πολφ περιςςότερον, 
αι δικονομικαί «κατθγορίαι» επί του ςθμείου αυτοφ μζνουν πάντοτε απλοί «ωχροί» 
ανκρωπομορφιςμοί ….  

Τθν ςθμαςίαν του Σταυρικοφ κανάτου εισ όλθν τθσ τθν ζκταςιν δεν μασ τθν α-
ποκαλφπτει οφτε θ ιδζα τθσ κείασ δικαιοςφνθσ, τθσ Justitia vindicativa. Δεν είναι δυ-
νατόν να εξαντλιςωμεν το μυςτιριον τθσ μζχρι Σταυροφ αυταπαρνιςεωσ και αγά-
πθσ με εννοίασ ωσ «των λογαριαςμϊν» και τθσ ρυκμίςεϊσ των, τθσ τιμωρίασ και τθσ 
«ικανοποιιςεωσ». 

Όταν ο προφιτθσ Θςαΐασ αναφζρει ότι «τω μωλϊπι αυτοφ θμείσ ιάκθμεν» (Θς. 
53,5), αποκαλφπτει τθν ςωτθρολογικι διάςταςθ των του Κυρίου κακαγιαςμζνων, 
λυτρωτικϊν και όντωσ ςωςτικϊν πακϊν, τα οποία ςτθν απόλυτθ οντολογία τουσ εί-
ναι «ςταυραναςτάςιμα», όπωσ θ ίδια θ φράςθ : «νεκροφςαι και ηωοίσ με» ευαγγελί-
ηεται προσ απαξάπαν το ανκρϊπινο γζνοσ. τα «ςταυραναςτάςιμα πάκθ» του Κεαν-
κρϊπου Λθςοφ Χριςτοφ ενυπάρχει το παραδόξωσ «ςυναμφότερον» του κανάτου και 
τθσ ηωισ, του ςταυροφ και του «κενοφ μνθμείου», τθσ εν Άδθ καταβάςεωσ και κα-
κόδου και τθσ εκ του τάφου αναβάςεωσ και ηωθφόρου ανόδου. Εν τζλει ςτο κεαν-
δρικό πρόςωπο του όντωσ ωτιροσ και Λυτρωτοφ Λθςοφ Χριςτοφ, ο οποίοσ δια του 
«εκουςίου πάκουσ» και δθ του ταυρικοφ κανάτου καταπατά τον κάνατο, τα πάντα 
είναι οντολογικϊσ Ανάςταςθ και ηωι, αφκαρςία και ακαναςία υπζρ ςφμπαντοσ του 
κτιςτοφ ανκρωπίνου γζνουσ. 

 Επειδι δε κατά το «ςυναμφότερον» του κανάτου και τθσ ηωισ, δεν νοείται 
ταυρόσ άνευ τθσ Αναςτάςεωσ και Ανάςταςθ άνευ του μυςτθρίου του ταυροφ, ο 
αποκαλυπτικόσ λόγοσ του π. Γεωργίου Φλωρόφςκι περί του κείου πάκουσ μάσ διδά-
ςκει, ότι: «Ο Σταυρικόσ κάνατοσ δεν είναι θ νίκθ κατά του κανάτου, μόνον και μόνον 



διότι επιςτζφεται από τθν ανάςταςιν. Η ανάςταςισ απλϊσ αποκαλφπτει, δθλαδι κα-
κιςτά οφκαλμοφανι τθν νίκθν του Σταυροφ. Η ανάςταςισ ολοκλθρϊνεται με τθν 
«κοίμθςιν» του Θεανκρϊπου…. Η δφναμισ τθσ αναςτάςεωσ είναι θ δφναμισ του 
Σταυροφ…. Η δφναμισ του εκουςίου πάκουσ και κανάτου του Θεανκρϊπου. Με τον 
Σταυρόν του ο Κφριοσ μασ επανάγει «εισ τθν αρχαίαν μακαριότθτα» …. Εισ τον Σταυ-
ρόν ο Κφριοσ όχι μόνον πάςχει και βαςανίηεται, αλλά και αναπαφεται … μαηί Του α-
ναπαφει τον άνκρωπον, τον αποκακιςτά και τον ανακαινίηει…» 

Θ δε όντωσ κεόπνευςτθ υμνογραφία τθσ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ διακθρφττει δι-
αχρονικϊσ ςε όλο το ανκρϊπινο γζνοσ το αδιαιρζτωσ, αχωρίςτωσ, ατρεπϊσ και α-
ναλλοιϊτωσ «ςυναμφότερον» τθσ ηωισ και του κανάτου, ο οποίοσ μεταποιείται ςε 
αιϊνια ηωι εν Χριςτϊ εκουςίωσ πάςχοντι ςτο εξισ απολυτίκιο : «Εξθγοράςασ θμάσ 
εκ τθσ κατάρασ του νόμου τω τιμίω ςου αίματι. Τω ςταυρϊ προςθλωκείσ και τθ λόγ-
χθ κεντθκείσ τθν ακαναςίαν επθγάςασ ανκρϊποισ, Σωτιρ θμϊν, δόξα ςοι». 

Από την ιχνηλαςία του Θείου Πάθουσ ςτην ψηλάφηςη 

του κενοφ Μνημείου 

Με μυρτιζσ και βάγια, με κρίνα και παςχαλιζσ «αναβαίνομεν εισ Λεροςόλυμα» 

ιχνθλατοφντεσ τθν «οδόν του μαρτυρίου» του Κεανκρϊπου Λθςοφ Χριςτοφ, που ωσ 

το «Εςφαγμζνον αρνίον» τθσ Λεράσ Αποκαλφψεωσ «αίρει τθν αμαρτίαν του κόςμου» 

γενόμενοσ «λφτρον αντί πολλϊν». 

Ο αμόλυντοσ Νυμφίοσ τθσ Εκκλθςίασ μυςταγωγεί το «μυςτιριον τθσ ωτθρίασ» 

και ειςοδεφει μυςτικϊσ και υπερβατικϊσ ωσ ςωτιριοσ νυμφαγωγόσ το πλιρωμα των 

πιςτευόντων ςε Αυτόν ςτον λυτρωτικό νυμφϊνα τθσ νίκθσ του κανάτου και τθσ 

φκοροποιοφ αμαρτίασ, και ςυνακολοφκωσ ανοίγει τισ κεκλειςμζνεσ πφλεσ τθσ αλι-

κτου και ακτίςτου Βαςιλείασ του. Ακανατοποιεί και αφκαρτοποιεί μεταμορφωτικά 

τθ ςφνολθ φπαρξθ του ανκρϊπου ανεγείροντασ Αυτόν εκ τθσ πτϊςεωσ και ενδφο-

ντάσ τον με τον «λευκό χιτϊνα τθσ κατά χάριν κεϊςεϊσ του». 

«Λδοφ αναβαίνομεν εισ Λεροςόλυμα», «ςυνοδοιπόροι και ςυνζκδθμοι» του ε-

κουςίωσ πορευομζνου προσ το «μζγα πάκοσ» Λθςοφ Χριςτοφ, ο οποίοσ κριαμβευτι-

κϊσ ειςζρχεται ςτθν «Αγία ιϊν», προγνωρίηοντασ το ςταυρικό μαρτφριο που κα 

υποςτεί. Εκοφςιο το πάκοσ, εκουςίωσ επιλζγεται από τον αναμάρτθτο, μακρόκυμο 

και φιλάνκρωπο ωτιρα και λυτρωτι. Δεν ςφρεται άβουλα ο Κεάνκρωποσ, αλλά «εν 



δυνάμει κεϊκι», ακλόνθτοσ και φλεγόμενοσ «Κείω ζρωτι» υπζρ του ανκρϊπου α-

νζρχεται «τθν κλίμακα των μεγάλων πακϊν του». Όντωσ «εκοφςιον πάκοσ». 

Η Κυριακή των Βαΐων 

Κυριακι των Βαΐων, «Κακ’ θν εορτάηομεν τθν εισ τα Λεροςόλυμα κριαμβευτικιν 

είςοδον του κυρίου θμϊν Λθςοφ Χριςτοφ». ε λίγο τα «Βάγια των φοινίκων» ωσ ςφμ-

βολα των νικθτϊν αυτοκρατόρων και ςτρατθλατϊν, που προςφζρονται ωσ «άλλθ 

αψίδα» κριάμβου για τον ειςερχόμενο «επί πϊλου όνου» ταπεινό Λθςοφ κα μετα-

βλθκοφν ςε ακάνκινο ςτεφάνι, ςε όξοσ, ςε χολι και ςε καρφιά. Θ πνευματικι ανω-

ριμότθτα και το εκκοςμικευμζνο πνεφμα τθσ κακεςτθκυίασ τάξεωσ του Λςραιλ τρα-

γικά ςυμπαραςφρει και τον αδαι λαό, προβάλλοντασ τθν προςμονι και αναμονι 

ενόσ «κοςμικοφ Βαςιλζα» για να καταιςχφνει τον ειδωλολάτρθ Ρωμαίο κατακτθτι 

και να αποκαταςτιςει «εισ το αρχαίον κάλλοσ» τον «περιοφςιο λαό». 

Ακραία όντωσ παρζκκλιςθ από τθν αλθκι οντολογία του Μεςςία, ο οποίοσ ςτο 

κεανδρικό πρόςωπο του Λθςοφ είναι ο πνευματικόσ βαςιλζασ «των ψυχϊν και των 

ςωμάτων» και όχι «ο Βαςιλεφσ του αιϊνοσ τοφτου». Ο Λςραιλ απαιτεί εκδίκθςθ κα-

τά των Ρωμαίων, ενϊ ο Λθςοφσ προςφζρει αγάπθ. Σα Βάγια τθσ κοςμικισ δόξασ 

προμθνφουν τα άνκθ του ενταφιαςμοφ και ςυνάμα τισ δάφνεσ τθσ νίκθσ και τθσ υ-

περκόςμιασ και ακτίςτου δόξασ του ωτιροσ κατά του κράτουσ του κανάτου. Μι-

πωσ και ςιμερα ακόμθ δεν βιϊνεται ςτρεβλά θ οντολογία του προςϊπου του ωτι-

ροσ Λθςοφ Χριςτοφ κακϊσ ςυνκλίβεται ανάμεςα ςτισ μυλόπετρεσ τθσ «ορκισ λογι-

κισ» και τθσ επικίνδυνα ακεολόγθτθσ και προτεςταντικοφ τφπου ευςεβιςτικισ κρθ-

ςκολθψίασ; Θ όντωσ κριαμβευτικι είςοδοσ του Λθςοφ αποδεικνφει απολφτωσ και 

καυμαςτϊσ το «άκρωσ εκοφςιον του κείου πάκουσ» για τθν νίκθ «του κανάτου κα-

νάτω». Τπερνικά ο Κεάνκρωποσ τον φόβο του κανάτου και ωσ παντογνϊςτθσ και 

καρδιογνϊςτθσ, αν και προγνωρίηει το μαρτυρικό ςταυρικό τζλοσ του, εντοφτοισ εξ 

άκρασ αγάπθσ επιλζγει ελευκζρωσ, αβιάςτωσ και αγογγφςτωσ τθν πορεία προσ τον 

Γολγοκά για να πθγάςει από του ξφλου του ταυροφ, θ όντωσ ηωι από τθν πθγι τθσ 

ηωισ, τθν αυτοηωι, που είναι ο ενςαρκωμζνοσ Τιόσ και Λόγοσ του Κεοφ, ο Κεάν-

κρωποσ Λθςοφσ Χριςτόσ. Και τθν ϊρα που ακοφει το: «Ωςαννά, ευλογθμζνοσ ο ερχό-

μενοσ εν ονόματι Κυρίου, ο Βαςιλεφσ του Λςραιλ», γνωρίηει ι μάλλον προγνωρίηει 

ότι ζπεται το «άρον, άρον ςταφρωςον αυτόν». Σα παράδοξα του κόςμου τοφτου μζ-

ςα ςτο ςχζδιο τθσ «κείασ οικονομίασ» για τθν ακανατοποίθςθ του φκαρτοφ και κνθ-

τοφ ανκρϊπου μζςα από τθν όντωσ βεβαιότθτα και αλικεια ότι «κανάτω» καταλφει 

«τον το κράτοσ ζχοντα του κανάτου». 



Η Αγία και Μεγάλη Δευτζρα 

Θ «ιχνθλαςία» επί τθσ μαρτυρικισ οδοφ του κείου πάκουσ άρχιςε. Θ Ορκόδοξθ 

Εκκλθςία, κατά τθν Αγία και Μεγάλθ Δευτζρα, υπογραμμίηει ότι «μνείαν ποιοφμεκα 

του μακαριςτοφ Λωςιφ του Παγκάλου και τθσ υπό του Κυρίου καταρακείςθσ και ξθ-

ρανκείςθσ ςυκισ». 

Σο παλαιοδιακθκικό πρόςωπο του Λωςιφ, ενόσ εκ των δϊδεκα τζκνων του Λα-

κϊβ, κατζςτθ «τφποσ», «προτφπωςθ» και «προεικόνιςθ» του Λθςοφ Χριςτοφ, λόγω 

τθσ αγαπϊςθσ καρδίασ, ανεξικακίασ και μακροκυμίασ του προσ τουσ φκονεροφσ, ηθ-

λόφκονεσ αδελφοφσ του που τον επϊλθςαν ωσ ςκλάβο μζςω των καραβανιϊν τθσ 

εριμου ςτουσ Αιγυπτίουσ. Ο Πάγκαλοσ Λωςιφ προβάλλεται από τθν Ορκόδοξθ Εκ-

κλθςία ωσ άριςτο πνευματικό πρότυπο προσ μίμθςθ από το πλιρωμα τθσ Εκκλθςίασ 

κακϊσ ωσ ςϊμα Χριςτοφ πορευόμεκα τθν «ςτενι και τεκλιμμζνθ οδό» προσ τον του 

κρανίου τόπο. 

Βακφνουσ ο κεολογικόσ και πνευματικόσ ςυμβολιςμόσ μζςα από τθν αναφορά 

ςτο γεγονόσ τθσ υπό του Κυρίου «καταρακείςθσ και ξθρανκείςθσ ςυκισ», που ευ-

ςτόχωσ ςυμβολίηει τθν πεπτωκυία ανκρϊπινθ φφςθ, θ οποία λόγω τθσ φκοροποιοφ 

αμαρτίασ δεν ιταν δυνατό να καρποφοριςει πνευματικϊσ και να ςωκεί οντολογι-

κϊσ. Σο ανκρϊπινο γζνοσ, που ιταν πνευματικϊσ άκαρπο και απογυμνωμζνο τθσ 

κείασ χάριτοσ, όπωσ ακριβϊσ θ κεκομιςμζνθ μόνο με άχαρα φφλλα και άνευ καρπϊν 

ςυκι, εςϊκθ ψυχοςωματικϊσ με τον ςταυρό και τθν εκ νεκρϊν Ανάςταςθ του ωτι-

ροσ και Λυτρωτοφ Λθςοφ Χριςτοφ. Ο δε δεφτεροσ ςυμβολιςμόσ τθσ ακάρπου ςυκισ 

ςχετίηεται, ςφμφωνα με τθν ερμθνεία των κεοφόρων Πατζρων τθσ Εκκλθςίασ, με τθν 

πνευματικι ακαρπία του εβραϊκοφ γζνουσ που εξωτερικά και επιφανειακά διεκρίνε-

το για τον ανοφςιο ευςεβιςμό και τθν κενόδοξθ τυπολατρεία του, αλλά εςωτερικϊσ 

ιταν απογεγυμνωμζνοσ τθσ κείασ χάριτοσ. 

Θ Εκκλθςία με τουσ παραπάνω κεολογικοφσ ςυμβολιςμοφσ τθσ καλεί τθν κάκε 

ανκρϊπινθ φπαρξθ ςε πνευματικό και νθπτικό αναβαπτιςμό προκειμζνου να ειςζλ-

κει ςτον μυςτικό νυμφϊνα όπου νυμφαγωγόσ είναι ο τθσ Εκκλθςίασ Νυμφίοσ Χρι-

ςτόσ, ο οποίοσ ςφμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογθτι, νυμφεφεται κάκε αν-

κρϊπινθ ψυχι για να τθν ςϊςει από τα δεςμά του κανάτου. Θ ςχζςθ του Νυμφίου 

Χριςτοφ με τθν κάκε ανκρϊπινθ φπαρξθ είναι προςωπικι και οδθγεί ςτθν Βαςιλεία 

του Κεοφ. Θ Εκκλθςία εναγωνίωσ μασ καλεί ςε μετάνοια και προςευχι «ίνα μθ μεί-



νωμεν ζξω του νυμφϊνοσ Χριςτοφ», να μθ μείνουμε άκαρποι όπωσ θ καταρακείςα 

και ξθρανκείςα ςυκι… 

Μεγάλη Σρίτη, Η παραβολή των δζκα παρθζνων 

Κακϊσ ανεβαίνουμε «εισ Λεροςόλυμα», τθν Μ. Σρίτθ «κακ’ θν μνείαν ποιοφμε-

κα τθσ παραβολισ των δζκα παρκζνων», θ Εκκλθςία καλεί ςε «πνευματικι εγρι-

γορςθ», «ίνα μθ μείνωμεν ζξω του νυμφϊνοσ Χριςτοφ», όπωσ οι πζντε εκ των δζκα 

άφρονεσ και ράκυμεσ παρκζνεσ κόρεσ, ενϊ οι λοιπζσ πζντε φρόνιμεσ και εγρθγο-

ροφςεσ κόρεσ ειςιλκαν λαμπαδοφζρουςεσ ςτουσ μυςτικοφσ νυμφϊνεσ του νυμφίου 

τθσ Εκκλθςίασ Χριςτοφ, ςτθν άλθκτθ και άκτιςτθ Βαςιλεία του Κεοφ. Προσ τοφτο, 

κακϊσ «ο Νυμφίοσ ζρχεται εν τω μζςω τθσ νυκτόσ», θ Εκκλθςία προτρεπτικϊσ ψάλ-

λει: «Σον Νυμφίον, αδελφοί, αγαπιςωμεν, τασ λαμπάδασ εαυτϊν ευτρεπίςωμεν, εν 

αρεταίσ εκλάμποντεσ και πίςτει ορκι, ίνα ωσ αι φρόνιμοι, του Κυρίου παρκζνοι, ζ-

τοιμοι ειςζλκωμεν, ςυν αυτϊ εισ τουσ γάμουσ. Ο γαρ νυμφίοσ δϊρον, ωσ Κεόσ, πάςι 

παρζχει τον άφκαρτον ςτζφανον». 

Οι πζντε φρόνιμεσ, ςυνετζσ και γρθγοροφςεσ Παρκζνεσ κόρεσ ιταν προςδεδε-

μζνεσ ςτθν αγάπθ του Χριςτοφ. Ιταν ταπεινόφρονεσ και μονίμωσ δεκτικζσ ςτθν ά-

κτιςτθ και μεταμορφωτικι ενζργεια και χάρθ του Κεοφ, που τισ κατζςτθςε «δοχείον 

ιερόν και άγιον». Ζτςι, λαμπαδοφζρουςεσ υπεδζχκθςαν τον νυμφίο τθσ Εκκλθςίασ 

Χριςτό «εν τω μζςω τθσ νυκτόσ» και ειςιλκαν ςτουσ «μυςτικοφσ νυμφϊνεσ» τθσ α-

κτίςτου Βαςιλείασ τθσ Σριαδικισ Κεότθτοσ. Αντικζτωσ, οι άλλεσ πζντε κόρεσ, παρόλο 

που ιταν αγνζσ-παρκζνεσ, δεν ειςιλκαν ςτουσ μυςτικοφσ νυμφϊνεσ του Κυρίου. 

Γιατί άραγε; Οι Κεοφόροι Πατζρεσ τθσ Εκκλθςίασ υπογραμμίηουν με ζμφαςθ ότι οι 

πζντε αυτζσ κόρεσ διακατζχονταν από τθν φιλαυτία και τον εγωιςμό τουσ, που ωσ 

πνευματικζσ αρνθτικζσ καταςτάςεισ αναιροφν τα Κεόκεν δοκζντα ςε αυτζσ τάλαντα 

και χαρίςματα. Ιταν μεν αγνζσ αλλά ταυτόχρονα ο φίλαυτοσ εγωιςμόσ τουσ είχε α-

ντικαταςτιςει τθν προσ τον Λθςοφ αγάπθ. Θ τραγικότθτά τουσ ςυνίςταται ςτο γεγο-

νόσ ότι ιταν αυτοεγκλωβιςμζνεσ ςτθν φίλαυτθ και αλαηονικι αυτοεπιβεβαίωςι 

τουσ, θ οποία είχε ωσ ςυνζπεια τθν «ακθδία». Ζλειπε θ πνευματικι εγριγορςθ και 

κυριαρχοφςε ςτθν φπαρξθ τουσ θ ακθδία, θ οποία αποςβζνει τισ λαμπάδεσ, το φωσ 

τθσ ψυχισ. Θ λάμψθ των πνευματικϊν αρετϊν και τθσ ορκισ πίςτεωσ εν αγάπθ Χρι-

ςτοφ αποτελοφν τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ για τθν ειςόδευςθ των ανκρϊπων ςτθν 

Βαςιλεία του Κεοφ. Θ Εκκλθςία γοερϊσ κθρφττει: «γρθγορείτε και προςεφχεςκε» 

κακϊσ αναμζνει κάκε άνκρωπο να γίνει «ομοτράπεηοσ» ςτο υπερουράνιο δείπνο 

τθσ Βαςιλείασ των Ουρανϊν. 



Μεγάλη  Σετάρτη, Μνεία «τησ αλειψάςησ τον Κφριον μφρω γυναικόσ» 

Ο Χριςτόσ είναι «ανατροπι των πάντων» και κυρίωσ του πνευματοκτόνου, προ-

τεςταντινοφ τφπου, υποκριτικοφ ευςεβιςμοφ. Κακϊσ θ πνευματικι ιχνθλαςία τθσ 

Μεγάλθσ Εβδομάδοσ ςυνεχίηεται, μασ οδθγεί ςτθν Μ. Σετάρτθ «κακ’ θν μνείαν ποι-

οφμεκα τθσ αλειψάςθσ τον Κφριον μφρω (πόρνθσ) γυναικόσ». Σότε τα πάντα ανα-

τρζπονται από τον Κφριο, ο οποίοσ δζχεται τθν μετάνοια τθσ πόρνθσ γυναικόσ και 

τθν μυραλειψία των παναχράντων ποδϊν του. Ο Κφριοσ χτυπά τθν φκοροποιό α-

μαρτία αλλά εναγκαλίηεται τον μετανοοφντα αμαρτωλό και γι’ αυτό λζγει αψευδϊσ: 

«Πόρναι και τελϊναι προάγουςιν θμάσ εν τθ Βαςιλεία του Κεοφ». Θ μετάνοια είναι 

το μεγάλο κριτιριο για τον φιλάνκρωπο Χριςτό, ο οποίοσ διαβεβαιϊνει τον πεπτω-

κότα άνκρωπο: «ου γαρ ιλκον ίνα κρίνω τον κόςμον, αλλ’ ίνα ςϊςω τον κόςμον». 

Θ ςυντετριμμζνθ πόρνθ γυναίκα μεταβάλλει τον ςαρκικό ζρωτα ςε κείο ζρωτα 

μζςα από το φίλτρο τθσ μετανοίασ, όπωσ εφςτοχα υπογραμμίηει ο Αμφιλόχιοσ Λκονί-

ου. Σα δάκρυα και οι ςτεναγμοί τθσ γυναικόσ αποδεικνφουν τθν παντοδφναμθ επε-

νζργεια τθσ μετανοίασ μζςα ςτθν δεκτικι ψυχι τθσ, οπότε κακιςτοφν και τον ίδιο 

τον μακρόκυμο Χριςτό «ςυνιγορο» των δακρφων τθσ πνευματικισ μεταςτροφισ 

τθσ. Οι Κεοφόροι Πατζρεσ Λωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ και  Αμφιλόχιοσ Λκονίου κεο-

πνεφςτωσ αναφζρουν ότι θ πόρνθ γυναίκα με τθν μετάνοια αυτισ κατζςτθ ςεμνοτζ-

ρα Παρκζνου κόρθσ, και ζγινε πρότυπο και κακθγθτισ για τουσ αμαρτωλοφσ ςτον 

τρόπο τθσ μετανοίασ που δζχεται ο Κφριοσ. Ο δε Λωςιφ ο Βρυζννιοσ ςυναφϊσ επι-

ςθμαίνει ότι: «τα δάκρυα λογίηονται ωσ μαρτφριον αίματοσ κακϊσ εκ τθσ ψυχισ και 

του ζςω κόςμου τθσ προερχόμενα». Θ μεταμορφωτικϊσ φωτιςκείςα γυνι, ςφμφωνα 

με τον ιερό Χρυςόςτομο, «αποπλζνει με τα δάκρυά τθσ τουσ παναχράντουσ πόδεσ 

του Χριςτοφ και ςυνάμα αποκακαίρει τα δικά τθσ αμαρτιματα». 

Θ λφςθ των μαλλιϊν τθσ γυναικόσ ςε δθμόςια κζα και ενϊπιον ανδρϊν τθσ ςυ-

ντθρθτικισ εβραϊκισ κοινωνίασ για να αποςμιξει τουσ πόδεσ του Λθςοφ, είναι ζκ-

φραςθ άκρασ και αλθκοφσ μετανοίασ. Εφςτοχα ο Αμφιλόχιοσ Λκονίου τονίηει ότι οι 

λελυμζνεσ πλεξοφδεσ των μαλλιϊν τθσ γυναικόσ ενϊ άλλοτε προςείλκυαν τουσ άν-

δρεσ ςτθν ακολαςία, τϊρα αποτελοφν ζκφραςθ ταπεινϊςεωσ και κείασ αγάπθσ που 

αντιδωρίηουν τθν εν Χριςτϊ ςωτθρία τθσ. 

Θ ςφγκριςθ τθσ μετανοοφςασ πόρνθσ γυναικόσ με τον φιλάργυρο μακθτι Λοφδα 

είναι ςυγκλονιςτικι και αποκαλυπτικι. Ο μεν μακθτισ ωσ εγωιςτισ και πνευματικά 

ράκυμοσ γίνεται προδότθσ, ενϊ θ μετανοοφςα και τεταπεινωμζνθ γυναίκα γίνεται 



«μυροφόροσ» κακϊσ το πολφτιμο μφρο τθσ προμθνφει τα προ του ενταφιαςμοφ μφ-

ρα προσ τον νεκρό Λθςοφ. Θ αμαρτία ςυνζκλιψε τθν πόρνθ γυναίκα, θ οποία αναηθτά 

απεγνωςμζνα μζςω τθσ μετάνοιασ τθν αποκατάςταςθ τθσ υπάρξεϊσ τθσ ςε κοινωνία 

με τθν αγάπθ του Χριςτοφ, ενϊ ο Λοφδασ με τθν εγωιςτικι βεβαιότθτα τθσ ψευδοθ-

κικότθτόσ του παραμερίηει τθν αγάπθ του Κυρίου και με το πάκοσ τθσ φιλαργυρίασ 

απορρίπτει τον ωτιρα και λυτρωτι του. Θ ςφγκριςθ εν ςιωπι είναι καταλυτικι… 

Μεγάλη Πζμπτη, Μνεία του  Ιεροφ Νιπτήροσ και του Μυςτικοφ Δείπνου 

Τπερουράνια και καυμαςτά τα γενόμενα τθσ πνευματικισ ιχνθλαςίασ κατά τθν 

Αγία και Μεγάλθ Πζμπτθ «κακ’ θν μνείαν ποιοφμεκα του Λεροφ Νιπτιροσ, του Μυ-

ςτικοφ Δείπνου, τθσ εν Γεκςθμανι προςευχισ του Κυρίου και τθσ υπό του Λοφδα 

προδοςίασ του Κυρίου». Παραδίδεται εν άκρα ταπεινϊςει υπό του Κυρίου το αιϊνιο 

υπόδειγμα τθσ διακονίασ προσ τουσ αδελφοφσ μζςω του γεγονότοσ του νιπτιροσ. Ο 

άκτιςτοσ, άναρχοσ, ατελεφτθτοσ και παντοκράτωρ Δεςπότθσ Χριςτόσ ταπεινοφται και 

νίπτει τουσ πόδεσ των δοφλων του κακϊσ «μακθταίσ υποδεικνφει ταπεινϊςεωσ τφ-

πον». Θ κεοπρεπισ πράξθ του Κυρίου δεν αποτελεί μόνον ζκφραςθ άκρασ ταπεινϊ-

ςεωσ αλλά ςυνάμα και άκρασ αγάπθσ ςτθν διακονία των ανκρϊπων που είναι αδελ-

φοί εντόσ του ςϊματοσ του Χριςτοφ. Γι’ αυτό ψάλλει θ Εκκλθςία: «Ο λίμνασ και πθ-

γάσ και καλάςςασ ποιιςασ, ταπείνωςιν θμάσ εκπαιδεφων αρίςτθν, λεντφω ηωννφμε-

νοσ μακθτϊν πόδασ ζνιψε, ταπεινοφμενοσ υπερβολι ευςπλαχνίασ και υψϊν θμάσ 

από βαράκρων κακίασ, ο μόνοσ φιλάνκρωποσ». 

Είναι νφχτα τθσ ανοίξεωσ και υπό το φωσ τθσ λυχνίασ παραδίδεται κεόκεν το 

«μυςτιριον των μυςτθρίων», το τθσ Κείασ Ευχαριςτίασ. τον Μυςτικό Δείπνο, πλαι-

ςιωμζνοσ από τουσ μακθτζσ του, ο Κεάνκρωποσ αυτοπροςφζρεται  ωσ ςϊμα και αί-

μα ηωισ αιωνίου. Κεοςφςτατο, κεόςδοτο και κεοπαράδοτο το τθσ Κείασ Ευχαριςτί-

ασ μζγα μυςτιριο ςτο οποίο οντολογικά πραγματϊνεται θ Βαςιλεία του Κεοφ εν τθ 

Εκκλθςία. Κυςιαςτικόσ και λυτρωτικόσ ο χαρακτιρασ και θ οντολογικι υπόςταςθ τθσ 

Κείασ Ευχαριςτίασ δια τθσ οποίασ ςυντελείται θ άφεςθ των προςωπικϊν αμαρτιϊν 

εκάςτου ανκρϊπου και θ μεταμόρφωςθ ςφνολθσ τθσ ανκρωπίνθσ υποςτάςεωσ ςε 

ςϊμα και αίμα Χριςτοφ. Ο όλοσ άνκρωποσ κακίςταται «ςφςςωμοσ και ςφναιμοσ 

Χριςτϊ». Ζτςι ο κυςιαςτικόσ χαρακτιρασ τθσ Κείασ Ευχαριςτίασ μετουςιϊνεται ςε 

γεγονόσ αναςτάςιμο, δθλαδι ςε γεγονόσ εςχατολογικισ ευφροςφνθσ και ςε πρό-

γευςθ τθσ Βαςιλείασ του Κεοφ. 



Σο ηωογόνο και κερμουργό αίμα του Χριςτοφ αποκακάρει και μεταμορφϊνει 

τον ςφνολο άνκρωπο και το «κατ’ εικόνα» αποκακίςταται ςτο «αρχαίον κάλλοσ». Ε-

πιτυγχάνεται θ τελεία ζνωςθ κεοφ και ανκρϊπου κακϊσ το λυτρωτικό αίμα του Χρι-

ςτοφ «είναι λουτιρ κακάρςεωσ, αναγεννιςεωσ, μεταμορφϊςεωσ και κατά χάριν 

κεϊςεωσ», όπωσ ο ίδιοσ ο κεάνκρωποσ αψευδϊσ επιβεβαιϊνει ότι: «ο τρϊγων μου 

τθν ςάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μζνει καγϊ εν αυτϊ». Ο Άγιοσ Γρθγόριοσ ο 

Κεολόγοσ κεοπνεφςτωσ γράφει: «Λίγεσ ςταγόνεσ αίματοσ του Χριςτοφ κατζπνιξαν 

τον κάνατο και τθν αμαρτία. Λίγεσ ςταγόνεσ αίματοσ μασ ενζδυςαν τθν Ακαναςία». 

Ο δε Μζγασ Βαςίλειοσ ςυμπλθρϊνει: «Ζδωςε τον ίδιο τον εαυτό του ωσ αντάλλαγμα 

ςτο κάνατο που μασ εκρατοφςε αιχμαλϊτουσ, δοφλουσ τθσ αμαρτίασ. Κατζβθ μζςω 

του ταυροφ ςτον Άδθ, για να μθν υπάρχει, για να μθν μείνει πια τόποσ και ςπικαμι 

γθσ που να μθν τθν ζχει πλθρϊςει με το αίμα του και με το ςϊμα του. Ζτςι ζλυςε 

τουσ πόνουσ του κανάτου». Σοφτο επιβεβαιϊνει και θ Εκκλθςία ψάλλουςα: «υνε-

ςκίων, Δζςποτα, τοισ μακθταίασ ςου, μυςτικϊσ εδιλωςασ τθν παναγίαν ςου ςφα-

γιν, δι’ θσ φκοράσ ελυτρϊκθμεν οι τα ςεπτά ςου τιμϊντεσ πακιματα». 

Σθν ίδια νφκτα, τθν νφκτα τθσ προδοςίασ και τθσ παραδόςεωσ του αναμάρτθ-

του και ανεξίκακου Χριςτοφ, ςυντελείται θ ςυγκλονιςτικότερθ ςκθνι προ του κείου 

δράματοσ. Θ φςτατθ προςευχι εν Γεκςθμανι, όπου εναγωνίωσ και εκτενϊσ προςεφ-

χεται ο αμνόσ του Κεοφ. Είναι εμφανζςτατθ θ απόγνωςθ κατ’ άνκρωπον του Λθςοφ 

Χριςτοφ ενϊπιον του βεβαίου γεγονότοσ του ςταυρικοφ κανάτου, το οποίο προγνω-

ρίηει. Θ περιγραφι των ςχετικϊν Ευαγγελικϊν Περικοπϊν είναι άκρωσ αποκαλυπτι-

κι. «Σότε λζγει αυτοίσ ο Λθςοφσ. Περίλυποσ εςτίν θ ψυχι μου ζωσ κανάτου. Μείνατε 

ϊδε και γρθγορείται μετ’ εμοφ. Και προελκϊν μικρόν ζπεςε επί πρόςωπον αυτοφ 

προςευχόμενοσ και λζγων. Πάτερ μου, ει δυνατόν εςτί, παρελκζτω απ’ εμοφ το πο-

τιριον τοφτο, πλθν ουχ ωσ εγϊ κζλων, αλλ’ ωσ ςυ. Ώφκθ δε αυτϊ άγγελοσ απ’ ουρα-

νοφ ενιςχφων αυτόν. Και γενόμενοσ εν αγωνία εκτενζςτερον προςεφχεται. Εγζνετο 

δε ο ιδρϊσ αυτοφ ωςεί κρόμβοι αίματοσ καταβαίνοντεσ επί τθν γθν». Οι άνκρωποι 

κάκε εποχισ βλζπουν ςτο πρόςωπο του εναγωνίωσ προςευχομζνου Λθςοφ, τθν δικι 

μασ υπαρξιακι αγωνία ενϊπιον του κανάτου. Προσ ςτιγμιν, εξαιτίασ του «πειρα-

ςμοφ και λογιςμοφ» προ του μαρτυρίου, θ ανκρϊπινθ φφςθ του Λθςοφ φαίνεται να 

ςυςτζλλεται προ του κανάτου, αλλά θ κεϊκι φφςθ Σου ςυγκρατεί τθν ανκρϊπινθ 

αδυναμία προκειμζνου να ςυντελεςτεί το απολυτρωτικό ζργο τθσ ςωτθρίασ του αν-

κρϊπινου Γζνουσ δια τθσ «κανάτω» κανατϊςεωσ του κανάτου. Αίμα και ιδρϊτασ 

τθσ αγωνίασ και ψυχικισ πάλθσ του Λθςοφ, κατ’ ανκρϊπον, κακϊσ ευρίςκεται αντι-

μζτωποσ με τθν ςκλθρι κρίςθ τθσ χριςθσ του «αντεξουςίου», τθσ ελευκερίασ τθσ 



επιλογισ του κανάτου, αβιάςτωσ και ελευκζρωσ ο Παντοδφναμοσ Χριςτόσ επιλζγει 

το ςταυρικό μαρτφριο και ωσ τζλειοσ κεόσ υπερνικά τθν νομοτζλεια τθσ ανκρϊπινθσ 

φφςθσ, θ οποία ςυγκλονίηεται και οι κρόμβοι του αίματοσ αρδεφουν κακαρτικά ςφ-

μπαςα τθν πλάςθ. 

Σθν υπερφυι και εν αφάτω μυςτθρίω εξελιςςομζνθ Μεγάλθ νφκτα ςτον κιπο 

των Ελαιϊν αναταράςςει το «πικρό φίλθμα» του Λοφδα κατά τθν ϊρα τθσ προδοςίασ 

και τθσ παραδόςεωσ του Διδαςκάλου «εισ χείρασ ανόμων». Οι κεοφόροι πατζρεσ 

τθσ Εκκλθςίασ, οι οποίοι ερμθνεφουν τθν τραγικι ςκθνι τθσ ςυναντιςεωσ μακθτοφ 

και Διδαςκάλου αναφζρουν ότι ο φιλάργυροσ και φίλαυτοσ μακθτισ απεκδφεται τον 

ςωτιρα και λυτρωτι του και ενδφεται τον μιςάνκρωπο απατεϊνα Διάβολο. φραγί-

ηει τθν φπαρξι του με το τυφλωμζνο πάκοσ του και οδθγεί ςτα φρικτά πάκθ τον α-

πακι κεάνκρωπο, ο οποίοσ ωσ φιλάνκρωποσ πονά για τον «υιό τθσ απωλείασ» παρά 

για το δικό του μαρτυρικό τζλοσ. Μζχρι τθν εςχάτθ ςτιγμι αναμζνει εναγωνίωσ τθν 

μετάνοια και μεταςτροφι του μακθτοφ και διακαϊσ επιποκεί τθν ςωτθρία του Λοφ-

δα. Πζλαγοσ και ωκεανόσ θ αγάπθ και θ φιλανκρωπία του μακρόκυμου ωτιροσ 

Χριςτοφ. 

Μεγάλη Παραςκευή, «Ανάμνηςισ των αγίων και ςωτηρίων παθϊν του Κυρίου 

ημϊν Ιηςοφ Χριςτοφ» 

Και τϊρα ο κριτισ των πάντων κρίνεται και κατακρίνεται κακϊσ ξθμερϊνει θ Α-

γία και Μεγάλθ Παραςκευι «κακ’ θν επιτελοφμεν ανάμνθςιν των αγίων και ςωτθ-

ρίων πακϊν του Κυρίου θμϊν Λθςοφ Χριςτοφ». Πάκθ και ταυρόσ, ταυρόσ και κά-

νατοσ, κάνατοσ και απαρχι τθσ ηωισ των κεκοιμθμζνων. Σα πάκθ του Χριςτοφ ςϊ-

ηουν τον πεπτωκότα ςτα πάκθ άνκρωπο και θ Εκκλθςία ψάλλουςα μασ ενκαρρφνει: 

«τα πάκθ τα ςεπτά τθ παροφςα θμζρα ωσ φϊτα ςωςτικά ανατζλλει τω κόςμω». Ο δε 

Απόςτολοσ των εκνϊν Παφλοσ κραταιά φωνι διακθρφττει: «Αδελφοί, ο λόγοσ του 

ταυροφ τοισ μεν απολλυμζνοισ μωρία εςτί, τοισ δε ςωηομζνοισ θμίν δφναμισ κεοφ 

εςτί». Οι πλθγζσ, τα επί του κείου ςϊματοσ ςτίγματα, οι μϊλωπεσ του αναμάρτθτου 

αμνοφ Λθςοφ Χριςτοφ γίνονται πθγζσ ςωτθρίασ, μεταμορφϊςεωσ και ανακαινίςεωσ 

του πεπτωκότοσ ανκρϊπου. Γι’ αυτό ακριβϊσ ο Προφιτθσ Θςαΐασ ευςτόχωσ υπο-

γραμμίςει: «Σω μϊλωπι αυτοφ, θμείσ Λάκθμεν». Και τοφτο ςυμβαίνει διότι εκουςίωσ 

και ελευκζρωσ ο Χριςτόσ οικειϊκθκε το δικό μασ πρόςωπο και αποκακάριςε ςφνολθ 

τθν φπαρξι μασ υπό το άκτιςτο φωσ του δικοφ του προςϊπου και με το κακάρςιο 

και ςωτιριο αίμα του. 



Ο Χριςτόσ είναι το «εκελόκυτο κφμα» και θ ςταυρικι του κυςία γεννά τθν ε-

λευκερία του ανκρϊπου από τα δεςμά τθσ φκοράσ και του κανάτου, αφοφ επί του 

ταυροφ νεκροφται θ αμαρτία και ο κάνατοσ. Με το αίμα του Χριςτοφ πλθρϊνονται 

τα «λφτρα», εξαγοράηεται ο κάνατοσ, μεταμορφϊνεται και ανακαινίηεται ο ςφνολοσ 

άνκρωποσ. Σο αίμα του κατζπνιξε το κάνατο και ανζπλαςε τον άνκρωπο. Επί του 

ςταυροφ «ζςχιςε το χειρόγραφο» τθσ αμαρτίασ, διζγραψε τα «χρζθ» μασ και μασ 

ζφερε ςε «καταλλαγι» με το Κεό προκειμζνου να μασ καταςτιςει «κατ’ υιοκεςίαν» 

υιοφσ και κυγατζρεσ Κεοφ. Ο Μ. Ακανάςιοσ γράφει κεοπνεφςτωσ: «ζλαβε τον κάλα-

μον για να ςβιςει το χειρόγραφον των αμαρτιϊν μασ και να υπογράψει βαςιλικϊσ 

με το κόκκινο αίμα του το χειρόγραφο των αμαρτιϊν μασ». Άπλωςε επί του ςταυροφ 

τισ πανάχραντεσ χείρεσ του και επιςυνιγαγε τουσ εκ τθσ αμαρτίασ διαςκορπιςκζντεσ 

μακράν του κεοφ ανκρϊπουσ. υμπλθρϊνει δε ςχετικά και ο Άγιοσ Λωάννθσ ο Δαμα-

ςκθνόσ: «ταυρϊ προςθλϊκθσ θ άμπελοσ θ αλθκινι, ετρφγθςαν τα ζκνθ». Και εκεί 

που το «τετζλεςται» μασ αφινει προσ ςτιγμιν αποκαρδιωμζνουσ, για τθν «κατ’  ε-

πίφαςιν» νίκθ του κανάτου», ζρχεται θ Εκκλθςία ψάλλουςα για να αναπτερϊςει το 

φρόνθμά μασ κακϊσ διακθρφττει: «Εξθγόραςασ θμάσ εκ τθσ κατάρασ του νόμου τω 

τιμίω ςου αίματι, τω ςταυρϊ προςθλωκείσ και τθ λόγχθ κεντθκείσ τθν ακαναςίαν 

επιγαςασ ανκρϊποισ, ωτιρ θμϊν, δόξα ςοι». Ιδθ το κράτοσ του κανάτου διελφκθ. 

Μζγα άββατο, «Η Θεόςωμοσ ταφή και η εισ άδου κάθοδοσ του Κυρίου ημϊν 

Ιηςοφ Χριςτοφ» 

Ανζτειλε λοιπόν το Άγιον και Μζγα άββατον «κακ’  ο εορτάηομεν τθν Κεόςω-

μον ταφιν και τθν εισ άδου κάκοδον του Κυρίου θμϊν Λθςοφ Χριςτοφ». Ο Χριςτόσ 

επί του ταυροφ με τον μαρτυρικό κάνατό του, με το «τετζλεςται» ολοκλθρϊνει και 

το λυτρωτικό ζργο του υπζρ θμϊν. Φαίνεται απατθλά ότι ο κάνατοσ ενίκθςε, θ φκο-

ρά επικράτθςε…Όχι όμωσ. Ο κάνατοσ πλανικθκε, εξαπατικθκε, διότι όπωσ ηωθρά 

αναφζρει ο Άγιοσ Ανδρζασ Κριτθσ: «επί του ταυροφ άνκρωποσ μεν το φαινόμενον, 

Κεόσ δε το κρυπτόμενον». ιμερα θ κεόςωμοσ ταφι του Κυρίου γίνεται πρόξενοσ 

χαράσ, αγαλλιάςεωσ, ευφροςφνθσ, κακϊσ θ Ανάςταςθ ςτον κάτω κόςμο, ςτο κράτοσ 

του Άδου, ιδθ είναι γεγονόσ. Θ εισ Άδου Κάκοδοσ είναι ιδθ Ανάςταςθ, όπωσ μονα-

δικά και ανεπανάλθπτα απζδωςε θ Ορκόδοξθ Βυηαντινι αγιογραφία τθν Ανάςταςθ 

του Κεανκρϊπου Χριςτοφ με τθν «Εισ Άδου Κάκοδον» Αυτοφ. Σοφτο επιβεβαιϊνει 

αψευδϊσ και θ κεόπνευςτθ υμνογραφία τθσ Εκκλθςίασ μασ, θ οποία ψάλλει: «Ότε 

κατιλκεσ προσ τον κάνατον, θ ηωι θ ακάνατοσ, τότε τον άδθ ενζκρωςασ τθ αςτραπι 



τθσ Κεότθτοσ, ότε δε και τουσ τεκνεϊτασ εκ των καταχκονίων ανζςτθςασ πάςαι οι 

δυνάμεισ των επουρανίων εκραφγαηον. Ηωοδότα Χριςτζ ο Κεόσ θμϊν, δόξα ςοι». 

Ο κεάνκρωποσ Λθςοφσ Χριςτόσ κατζρχεται ςτα κατϊτατα τθσ γθσ, ςτο κράτοσ 

του Άδου και αποκαλφπτει ςτουσ απ’ αιϊνων κεκοιμθμζνουσ, δικαίουσ και αμαρτω-

λοφσ, τθν κεότθτά του, κθρφττει τθν αλικεια τθσ νίκθσ κατά του κανάτου και επιτυγ-

χάνει τθν απελευκζρωςθ του «γζνουσ των Βροτϊν». Ο Άγιοσ Λωάννθσ ο Δαμαςκθνόσ 

αναφζρει: «υπεριφανον όφιν (διάβολον) ςυ Χριςτζ εταπείνωςασ, ταπεινϊςει καρ-

δίασ ξφλω ανυψοφμενοσ. Υψιςτε Κεζ, και Αδάμ τον εν τοισ πάκεςιν, τεταπεινωμζνον 

ανφψωςασ, οικτίρμον». Ο ταυρόσ και ο ενταφιαςμόσ του Κυρίου, ςφμφωνα με τον 

Λερό Χρυςόςτομο αποτελεί για το γζνοσ των ανκρϊπων εορτι και πανιγυρθ», διότι 

καταργείται το του κανάτου κράτοσ και εξαλείφεται θ του διαβόλου πλάνθ». 

τθν βυηαντινι αγιογραφία θ «Εισ Άδου κάκοδοσ» απεικονίηει τον νικθτι του 

κανάτου Λθςοφ να αίρει από τα Ζγκατα τθσ γθσ, από το ςκότοσ των φυλακϊν του Ά-

δου, δφο πρόςωπα, τον Αδάμ και τθν Εφα, και ςτο πρόςωπό τουσ το ςφνολο του αν-

κρωπίνου Γζνουσ που ο κάνατοσ από αιϊνων κρατοφςε ωσ λάφυρο. Ο παράδειςοσ 

ιταν κλειςτόσ, κακϊσ οι ψυχζσ δικαίων και αμαρτωλϊν είχαν κοινό «τόπο» φυλακί-

ςεωσ που δεν ιταν άλλοσ από τα «καταχκόνια τθσ γθσ» δεςμωτιρια του κράτουσ 

του κανάτου. Ο Χριςτόσ αναγεννά τον «νζο άνκρωπο» ψυχοςωματικά και τον ακα-

νατοποιεί οντολογικά. «Ο νζοσ Αδάμ» και θ «νζα Εφα» είναι τα αναςτθμζνα εν Χρι-

ςτϊ πρόςωπα, ο «καινόσ άνκρωποσ». 

Ο Άγιοσ Λωάννθσ ο Δαμαςκθνόσ με ιδιαίτερα παραςτατικό τρόπο περιγράφο-

ντασ τα όςα καυμαςτά ςυντελοφνται υπό του Κυρίου ςτο κράτοσ του κανάτου, ανα-

φζρει: «Ζφκαςε λοιπόν ο κάνατοσ, και αφοφ κατάπιε το δόλωμα του ςϊματοσ (τον 

Χριςτόν ωσ άνκρωπον) περιεπλζχκθ ςτο αγκίςτρι τθσ αναμάρτθτθσ και ηωοποιοφ 

κεότθτοσ, και αφοφ εγεφκθ ςϊμα κεωμζνο καταςτρζφεται και όλουσ τουσ αποβάλ-

λει, αυτοφσ που είχε καταπιεί. Γιατί όπωσ το ςκότοσ με τθν εμφάνιςθ του φωτόσ ε-

ξαφανίηεται, ζτςι και θ φκορά απομακρφνεται με τθν επίκεςθ τθσ ηωισ. Και γίνεται 

ηωι για όλουσ, φκορά γι’ αυτόν που φκείρει». Και επιπροςκζτωσ κεολογεί ο Λερόσ 

Χρυςόςτομοσ: «Εν τάφω ςωματικϊσ, εν Άδθ μετά ψυχισ, ωσ Κεόσ, εν παραδείςω δε 

μετά λθςτοφ και εν κρόνω υπιρχεσ, Χριςτζ, μετά πατρόσ και πνεφματοσ, πάντα πλθ-

ρϊν ο απερίγραπτοσ». 

«Χριςτόσ Ανζςτη και Άδησ εςκυλεφθη» 



Λδοφ, οι πρϊτεσ αχτίδεσ τθσ χαραυγισ τθσ «νζασ ηωισ» προβάλλουν ςτον ορίηο-

ντα και λοφηουν το «κενό μνθμείο», όπου τα κενά ςπάργανα του ενταφιαςμοφ πι-

ςτοποιοφν ότι ο «πρωτότοκοσ των νεκρϊν» ανζςτθ και ηωι αιϊνια πολιτεφεται. Όλθ 

θ ζλλογθ και άλογθ κτίςθ αναβοά: «Σα πάντα πεπλιρωται φωτόσ, ουρανόσ τε και γθ 

και τα καταχκόνια». Θ δε Εκκλθςία μασ καλεί ψάλλουςα: «Δεφτε του καινοφ τθσ Α-

μπζλου γεννιματοσ τθσ κείασ ευφροςφνθσ, εν τθ ευςιμω θμζρα τθσ εγζρςεωσ, Βα-

ςιλείασ τε Χριςτοφ κοινωνιςωμεν, υμνοφντεσ αυτόν ωσ κεόν εισ τουσ αιϊνασ». Ανζ-

τειλε πια θ Κυριακι του «Καινοφ Πάςχα». 

Θ υπερουράνια Σράπεηα τθσ Βαςιλείασ του Κεοφ ςτρϊκθκε και πρόςκλθςθ α-

νοικτι μζςα ςτουσ αιϊνεσ απευκφνεται ςε όλο το ανκρϊπινο γζνοσ, κακϊσ «κανά-

του εορτάηομεν νζκρωςιν, άδου τθν κακαίρεςιν». Σο κενό μνθμείο διακθρφττει α-

ψευδϊσ ότι «Χριςτόσ ανζςτθ και Άδθσ εςκυλεφκθ». Σο λάφυρο τθσ νίκθσ μόνο ζνα, ο 

άνκρωποσ. Σϊρα το κενό μνθμείο εν ςιωπι μασ προςκαλεί: «ζρχου και ίδε». Θ από-

λυτθ ςιωπι και φωσ, παντοφ φωσ, μόνο φωσ. Ανζςτθ Χριςτόσ… και οι άνκρωποι ωσ 

άλλοι παίδεσ ενκουςιωδϊσ και μεγαλοφϊνωσ αποκρίνονται:  

Αληθϊσ Ανζςτη… 

 

ΙΓΟΤ ΑΝΑΒΑΙΝΟΜΔΝ ΔΙ ΙΔΡΟΟΛΤΜΑ…. 

ΘΔΟΛΟΓΙΚΗ ΙΥΝΗΛΑΙΑ ΣΑ ΠΡΟΩΠΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΗ ΑΓΙΑ 
ΚΑΙ ΜΔΓΑΛΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

 

Από το «Ωσαννά» στο «άρον, άρον σταύρωσον Αυτόν» 

  

 Η απαξρή θαη ηειείσζε ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο Δβδνκάδνο ζθξαγίδεηαη από ην έλα 
θαη κνλαδηθό ζεαλδξηθό πξόζσπν ηνπ σηήξνο θαη ιπηξσηνύ Ιεζνύ Υξηζηνύ. Όια ηα ππό-
ινηπα πξόζσπα θαη ηα γεγνλόηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζείν δξάκα θσηίδνληαη θαη εξκελεύ-
νληαη ππό ην θσο ηνπ πξνζώπνπ ηνπ «αλπκθεύηνπ κεγάινπ Νπκθίνπ» ηεο Δθθιεζίαο Ιε-
ζνύ. Μέηξν θαη θαλόλαο ηεο θξίζεσο απηώλ είλαη ν Κύξηνο. 

«Μεγάιε Δβδοκάδα αποθαιούκε ασηήλ επεηδή ζε ασηήλ ζσληειέζζεθαλ προς 
ώθειός κας από ηολ Υρηζηό κεγάια θαηορζώκαηα» 

 Ιρλειαηνύληεο ζενινγηθώο ηα πξόζσπα θαη ηα γεγνλόηα, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ κπ-
ζηαγσγία ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο Δβδνκάδνο, αλακηκλεζθόκεζα ηα γξαθνκέλα ηνπ Αγίνπ 
Ισάλλνπ ηνπ Υξπζνζηόκνπ, ν νπνίνο αλαθεξόκελνο ζην «ππεξνρηθόλ κπζηήξηνλ» ηεο Με-
γάιεο Δβδνκάδνο έλαληη ησλ ππνινίπσλ εβδνκάδσλ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ έηνπο, ππνκλεκαηί-
δεη ζενπλεύζησο ηα εμήο: «Μεγάιε Δβδνκάδα απνθαινύκε απηήλ όρη επεηδή νη εκέξεο απ-
ηήο έρνπλ κεγαιύηεξν κήθνο απ’ όιεο ηηο άιιεο, νύηε επεηδή είλαη θαηά ηνλ αξηζκό πεξηζζό-

http://www.enromiosini.gr/arthrografia/%ce%b8%ce%b5%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%b7%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84/
http://www.enromiosini.gr/arthrografia/%ce%b8%ce%b5%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b9%cf%87%ce%bd%ce%b7%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84/


ηεξεο, αιιά επεηδή ζε απηήλ ζπληειέζζεθαλ πξνο ώθειόο καο από ηνλ Γεζπόηε (Υξηζηό) 
κεγάια θαηνξζώκαηα. ε απηήλ δειαδή ηελ Μεγάιε Δβδνκάδα, ε ρξνλία ηνπ Γηαβόινπ ηπ-
ξαλλία θαηειύζε, ν ζάλαηνο εζβέζζε, ν ηζρπξόο εδέζε. Σα ζθεύε (ηα ππάξρνληα) ηνπ δηα-
βόινπ αξπάρηεθαλ, ε ακαξηία ζαλαηώζεθε, ε θαηάξα θαηειύζε, ν Παξάδεηζνο άλνημε θαη ν 
Οπξαλόο έγηλε πξνζηηόο. Οη άλζξσπνη αλακείρζεθαλ κε ηνπο αγγέινπο θαη ην κεζόηνηρνλ 
(κεζνηνηρία) πνπ έθξαδε ηελ ζύξα ηνπ παξαδείζνπ άλνημε. Ο ηεο Δηξήλεο Θεόο εηξελνπνί-
εζε ηα άλσ θαη ηα επί ηεο γεο, θαη γη’ απηό απνθαιείηαη Μεγάιε Δβδνκάδα». 

Ο «Αλύκθεσηος Νσκθίος» ηες Δθθιεζίας 

 Η ηρλειαζία ηεο ζσηεξηώδνπο κπζηαγσγίαο ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο Δβδνκάδνο επη-
θεληξώλεηαη ζηνλ «Αλύκθεπην Νπκθίν» ηεο Δθθιεζίαο, ηνλ ζεάλζξσπν Ιεζνύ Υξηζηό, ν 
νπνίνο λπκθαγσγεί ην Υξηζηεπώλπκν πιήξσκα ησλ πηζηεπόλησλ «εηο νδόλ δσήο θαη ζσ-
ηεξίαο». Ο ηεο Δθθιεζίαο Νπκθίνο ηειεί ηνλ «κπζηηθό λπκθώλα» κε ηνλ θάζε άλζξσπν, 
ζώδεη ηελ θάζε αλζξώπηλε ςπρή ρσξίο πεξηζσξηνπνηήζεηο, δηαθξίζεηο θαη απνθιεηζκνύο. 
Απηή ε ππεξνπξάληα λπκθαγσγία πνπ γελλά ηελ «κπζηηθή λπθηθή ζρέζε» κε θάζε αλζξώ-
πηλν πξόζσπν είλαη ε άθηηζηε θαη άιεθηε Βαζηιεία ηνπ Θενύ ζηελ νπνία θνηλσλνί θαη κέην-
ρνη, θιεξνλόκνη θαη ζπλδηθαηνύρνη θαηά ράξηλ είλαη νη άλζξσπνη όισλ ησλ αηώλσλ θαη ησλ 
επνρώλ έσο ηεο ζπληειείαο ησλ αηώλσλ ζηα έζραηα. ε απηή ηελ ζσηεξηώδε κπζηηθή λπθη-
θή ζρέζε πνπ είλαη πξνζσπηθή θαη άκεζα βησκαηηθή θαη εκπεηξηθή, θπξηαξρεί ε ειεπζεξία 
πνπ απνηειεί ηελ ζεκειηώδε βάζε ηεο αγαπεηηθήο ζπλαληήζεσο θαη ελώζεσο ηνπ Νπκθίνπ 
Υξηζηνύ κε ην θάζε αλζξώπηλν πξόζσπν. 

 ε απηό ην «αθαηάιεπηνλ κπζηήξηνλ» ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο Δβδνκάδνο ππάξρεη έλα 
νμύκσξν ζρήκα, κηα αληηλνκία έλαληη ηεο αλζξώπηλεο ινγηθήο, ηνπ αιπζηηεινύο πλεπκαηηθά 
νξζνινγηζκνύ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηέιεζε απηνύ ηνπ κπζηηθνύ λπκθώλνο κέζα από ηελ 
δνθηκαζία ηνπ ηαπξνύ. Γηα ηνλ πεπεξαζκέλν αλζξώπηλν λνπ, πνπ αμηνινγεί θαη εξκελεύεη 
ηα πάληα κε θνζκηθά θξηηήξηα, θαληάδεη παξάδνμν ην γεγνλόο όηη ζπληειείηαη απηόο ν ππε-
ξνπξάληνο λπκθώλαο δηα ησλ ζεπηώλ θαη ζσζηηθώλ παζώλ, ηνπ θξηθηνύ ζηαπξηθνύ ζαλά-
ηνπ θαη ηνπ ιπηξσηηθνύ αίκαηνο ηνπ καξηπξίνπ. Σαύηα πάληα όκσο έρνπλ σο νληνινγηθή 
βάζε ηελ ζετθή αγάπε, ηελ πξνζθπώο θαινύκελε «Δζηαπξσκέλε Αγάπε» πνπ ζηεξίδεη, 
ζπγθξνηεί θαη ζπλέρεη απηόλ ηνλ λπκθώλα ηεο ζσηεξίαο πνπ πεπησθόηνο ρντθνύ αλζξώ-
πνπ. 

 Ο Θεάλζξσπνο Ιεζνύο Υξηζηόο είλαη ην «εζειόζπηνλ ζύκα», ην νπνίν κε Θετθή αγά-
πε γηα ηελ ζσηεξία θαη ηελ θαηά ράξηλ ζέσζε ηνπ αλζξώπνπ πνξεύεηαη ηελ νδό ηνπ εθνπ-
ζίνπ πάζνπο θαη ηεο εθνύζηαο ζπζηαζηηθήο – ζαλαηηθήο πνξείαο ηνπ ρσξίο λα ππόθεηηαη ζε 
θαλέλα λνκνηειεηαθό θπζηθό θαηαλαγθαζκό. Ο Κύξηνο είλαη ν Βαζηιεύο ησλ Βαζηιεπόλησλ 
θαη Κύξηνο ησλ Κπξηεπόλησλ, ν ιπηξσηήο θαη απειεπζεξσηήο όισλ ησλ εζλώλ θαη όρη κόλν 
ηνπ Ιζξαήι. Γελ είλαη έλαο ζσβηληζηήο θνζκηθόο Βαζηιεύο, αιιά ν έλαο θαη κνλαδηθόο, αλε-
παλάιεπηνο θαη αζύγθξηηνο ζσηήξαο πάλησλ ησλ εζλώλ. Δίλαη ν πλεπκαηηθόο Βαζηιεύο 
ησλ θαξδηώλ θαη ςπρώλ, θαη όρη ν «Πνιηηηθόο Μεζζίαο», όπσο ζηξεβιά ηνλ αλέκελε ην Ιζ-
ξαήι. 

 ηελ κπζηαγσγηθή ηρλειαζία ηεο Αγίαο θαη Μεγάιεο Δβδνκάδνο ελαιιάζζνληαη πξό-
ζσπα θαη γεγνλόηα, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ελ πνιινίο έλα εκθαηηθώο αληηθαηηθό θαη κε αληη-
λνκίεο πνιύκνξθν ςεθηδσηό κε ην νπνίν ε Δθθιεζία δηα ησλ Θενθηλήησλ θαη Θενθόξσλ 
Παηέξσλ απηήο παηδαγσγεί, λνπζεηεί θαη θαηαξηίδεη πλεπκαηηθώο ην ρξηζηεπώλπκν πιήξσ-
κά ηεο. 

Η αληηλοκία αλάκεζα ζηε κεηαλοούζα πόρλε θαη ηολ Ιούδα Ιζθαρηώηε 

 Η πιένλ «πξνθιεηηθά» θαη εκθαηηθά έληνλε αληηλνκία ελζαξθώλεηαη αλάκεζα ζηελ 
νληνινγηθά κεηαλννύζα πόξλε γπλαίθα θαη ηνλ δεινηύπσο θίιαπην θαη εγσηζηή καζεηή 



Ινύδα ηνλ Ιζθαξηώηε. Κπξηνιεθηηθώο ζξαύεη θόθθαια ε ζύγθξηζε αλάκεζα ζηηο δύν πξν-
ζσπηθόηεηεο, όπσο επηηπγράλεηαη θαη πξνβάιιεηαη παηδαγσγηθώο από ηελ Δθθιεζία κέζα 
από ηελ κνλαδηθή ζεόπλεπζηε πκλνινγία ηεο, θαζώο ε αληηπαξαβνιή ησλ δύν πξνζώπσλ 
απνθαιύπηεη ην «ηακείνλ ηεο ςπρήο» ηνπο ζην παξαθάησ ηξνπάξην ησλ Αίλσλ ηεο Μεγά-
ιεο Σεηάξηεο: «Όηε ε ακαξησιόο πξνζέθεξε ην κύξνλ, ηόηε ν καζεηήο ζπλεθώλεη ηνηο πα-
ξαλόκνηο. Η κελ έραηξε θελνύζα ηνλ πνιύηηκνλ, ν δε έζπεπδε πσιήζαη ηνλ αηίκεηνλ. Αύηε 
ηνλ Γεζπόηελ επεγίγλσζθελ, νύηνο ηνπ Γεζπόηνπ ερσξίδεην. Αύηε ειεπζεξνύην θαη ν Ινύ-
δαο εγεγόλεη ηνπ ερζξνύ. Γεηλόλ ε ξαζπκία! κεγάιε ε κεηάλνηα! ελ κνη δώξεζαη, σηήξ, ν 
παζώλ ππέξ εκώλ, θαη ζώζνλ εκάο». 

 Ο Ιεξόο Υξπζόζηνκνο εξκελεύεη ζενινγηθά ηηο επηινγέο ησλ δύν πξνζώπσλ, αλαθέ-
ξνληαο όηη: «ε πόξλε κελ εζώζε επεηδή επαγξύπλεζε, ελώ ν Ινύδαο πνπ έπεζε ζε νθλεξί-
α, θαηέπεζε . . . ν καζεηήο επεηδή λόκηδε πσο ζηεθόηαλ θαιά, έπεζε, αιιά ε πόξλε πεζκέ-
λε ζηελ ακαξηία αλέζηε». Δύζηνρα δε επηζεκαίλεηαη όηη ε ακαξησιή γπλαίθα κε ηελ πξν-
ζθνξά ηνπ κύξνπ έδεηρλε ηελ αγάπε ηεο ζην δηδάζθαιν θαη έηζη παξόιε ηελ ακαξηία ηεο 
γέκηζε κε ηε ράξε ηνπ Υξηζηνύ. Ο Ινύδαο κε ηνλ εγσηζκό ηνπ άδεηαζε ηνλ εαπηό ηνπ από ηα 
ραξίζκαηα ηνπ Θενύ θαη πξνζπάζεζε λα ηνλ γεκίζεη κε ην αληίηηκν ηεο πσιήζεσο ηνπ Κπ-
ξίνπ. 

 Η καθξνζπκία θαη πειάγηα αγάπε ηνπ Κπξίνπ θαηαξγεί θάζε πξνθαηάιεςε εζηθηζκνύ 
θαη ςεπδνεπζέβεηαο. Ο Υξηζηόο δέρεηαη ηελ αλππόθξηηε κεηάλνηα ηεο πόξλεο γπλαηθόο θαη, 
ζύκθσλα κε ηελ εξκελεία ηνπ Ιεξνύ Υξπζνζηόκνπ θαη ηνπ Ακθηινρίνπ Ιθνλίνπ, κε ηελ κεηά-
λνηά ηεο θαηέζηε ζεκλνηέξα Παξζέλνπ θόξεο θαη έγηλε θαζεγεηήο γηα ηνπο ακαξησινύο 
ζηνλ ηξόπν ηεο κεηάλνηαο πνπ δέρεηαη ν Κύξηνο. Σα δάθξπα θαη νη ζηελαγκνί ηεο θαξδίαο 
ηεο απνδεηθλύνπλ ηελ επελέξγεηα ηεο κεηαλνίαο, ώζηε θαζηζηνύλ θαη ηνλ ίδην ηνλ Υξηζηό 
ζπλήγνξν ησλ δαθξύσλ ηεο. Η πόξλε κεηαλννύζα κεηαβάιιεη ηνλ ζαξθηθό έξσηα ζε ζείν 
έξσηα θαη επνπξάλην κέζα από ην θίιηξν ηεο κεηαλνίαο. Γη’ απηό θαη ν πνιύο Ισζήθ 
Βξπέλληνο ππνγξακκίδεη όηη ηα δάθξπά ηεο ινγίδνληαη σο καξηύξην αίκαηνο θαζώο πεγά-
δνπλ από ηνλ έζσ θόζκν ηεο ςπρήο ηεο. 

 Η ζύγθξηζε αλάκεζα ζηνλ Ινύδα θαη ηελ κεηαλννύζα πόξλε γπλαίθα είλαη ιίαλ απν-
θαιππηηθή. Η ζπλζιηβόκελε από ηελ ςπρνθζόξν ακαξηία ακαξησιή γπλαίθα αλαδεηά δηα-
θαώο θαη απεγλσζκέλα ηελ νληνινγηθή απνθαηάζηαζε ηεο θαηαθεξκαηηζκέλεο ππάξμεώο 
ηεο ζε θνηλσλία κε ηελ αγάπε ηνπ Υξηζηνύ, ελώ ν Ινύδαο κε ηελ εγσηζηηθή θαη θίιαπηε βε-
βαηόηεηα ηεο εζηθόηεηόο ηνπ παξακεξίδεη ηελ αγάπε ηνπ Κπξίνπ θαη κε ηελ θηιαξγπξία ηνπ 
απνξξίπηεη ηελ αγάπε θαη ην πξόζσπν ηνπ σηήξνο. 

 Σπθισκέλνο θαη αιινηξησκέλνο ν Ινύδαο από ηα δπζώδε πάζε ηεο ςπρήο ηνπ α-
πνξξίπηεη ελζπλείδεηα ηελ αγάπε ηνπ Υξηζηνύ θαη θαζίζηαηαη «πηόο ηεο απσιείαο». Γελ κε-
ηαλνεί αιεζηλά, αιιά απιώο κεηακειείηαη θαη νδεγείηαη ζηελ απηνθηνλία. Οη ζενθώηηζηνη 
Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο δηδάζθνπλ ζενπλεύζησο όηη ν Ινύδαο δελ ήηαλ «θύζεη θαθόο», αιιά 
ιόγσ ηεο πξναηξέζεώο ηνπ θαηέζηε πεηζήλην όξγαλν ηνπ Γηαβνιέα απαηεώλα. Καη γηα ηνλ 
Ινύδα όκσο ππήξρε ε δπλαηόηεηα λα γεπζεί ηελ ζπγρώξεζε ηνπ Υξηζηνύ, εάλ ε κεηάλνηά 
ηνπ ήηαλ αιεζήο θαη αλππόθξηηε. 

 Σελ άπεηξε καθξνζπκία θαη πειάγηα αγάπε ηνπ Κπξίνπ αθόκε θαη γηα ηνλ πξνδόηε 
Ινύδα επηζεκαίλεη ν πςηπέηεο ζενιόγνο Άγηνο Γξεγόξηνο ν Νύζζεο: «Ο Ινύδαο ν Ιζθαξηώ-
ηεο, αλ δελ γηλόηαλ ακέζσο δήκηνο ηνπ εαπηνύ ηνπ, αθνύ έθξηλε σο αζύγγλσζηε ηελ ακαξ-
ηία ηνπ, θαη έζπεπδε λα πξνζπέζεη ζηα πόδηα ηνπ Κπξίνπ θαη λα δεηήζεη ζπγρώξεζε, δελ 
ζα αζηνρνύζε από ην λα ιάβεη ηνπο νηθηηξκνύο ηνπ Υξηζηνύ, πνπ ηνπο πξνζθέξεη κε πε-
ξίζζεηα ζε νιόθιεξε ηελ νηθνπκέλε». Ο δε Ιεξόο Υξπζόζηνκνο ζπκπιεξώλεη εκθαηηθά όηη: 
«δελ ππάξρεη θακκία θαθία, ε νπνία λα κε ιύλεηαη κε ηελ κεηάλνηα». Απηή ηε ζσζηηθή κεηά-
λνηα αλέκελε ν Υξηζηόο από ηνλ Ινύδα. 



Ο αρλεηής ηοσ Γηδαζθάιοσ Πέηρος 

 Ηρεξή είλαη θαη ε αληηπαξαβνιή ζηελ νπνία πξνβαίλνπλ νη ζενθόξνη Παηέξεο ηεο 
Δθθιεζίαο όηαλ αλαθέξνληαη ζηνλ αξλεηή ηνπ Γηδαζθάινπ, ηνλ Πέηξν, θαη ζηνλ κεηαλννύ-
ληα επί ηνπ ζηαπξνύ ιεζηή. 

 Ο ελζνπζηώδεο καζεηήο σο άπεηξνο καρεηήο απέλαληη ζηα «βέιε ηνπ πνλεξνύ» θπ-
ξηεύεηαη από ηελ έπαξζε θαη ηνλ ζηηγκηαίν αιαδνληθό εγσηζκό ηνλ νπνίν είρε γελλήζεη ε 
πεπνίζεζή ηνπ όηη αγαπνύζε ηνλ Ιεζνύ πεξηζζόηεξν από ηνπο άιινπο καζεηέο. Γελ ήηαλ 
αξθεηή όκσο κόλνλ ε πξναίξεζε ή ε πξόζεζε ηνπ Πέηξνπ ελώ απνπζίαδε ε ηνπ Θενύ επη-
θνπξία. Η αλζξώπηλε αδπλακία ηνπ ελώπηνλ ηνπ θόβνπ θαη ησλ δεηλώλ πνπ απεξγαδόηαλ ε 
ζπείξα ησλ Ινπδαίσλ, έθακςε θαη απεγύκλσζε πξνο ζηηγκήλ ηελ ελζνπζηώδε ςπρή ηνπ 
καζεηνύ, ν νπνίνο γίλεηαη αξλεηήο ηνπ Γηδαζθάινπ. Ο θόβνο ηνπ έζαςε ηελ αγάπε ηνπ. 

 Η ζενινγηθή εξκελεία ηνπ βαζύηεξνπ πλεπκαηηθνύ ππνζηξώκαηνο ηεο δεηιίαο ηνπ Πέ-
ηξνπ απνθαιύπηεη όηη ν καζεηήο ήηαλ εγθισβηζκέλνο ζηνλ «ηδηόηππν εγσηζκό» ηνπ, πνπ 
ηνλ νδεγνύζε ζε παξάηνικεο θαη αιαδνληθέο εθδειώζεηο πξνβνιήο ηεο ελζνπζηώδνπο α-
γάπεο ηνπ πξνο ηνλ Υξηζηό. Ο Πεηξαζκόο ηνπ κηζάλζξσπνπ δηαβνιέα σζνύζε ηνλ καζεηή 
ζηελ πηώζε ηεο αξλήζεσο. Ο Ιεξόο Υξπζόζηνκνο εύζηνρα αλαθέξεη όηη ν Υξηζηόο ζθνπί-
κσο επέηξεςε ηελ πηώζε ηνπ Πέηξνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο έπξεπε λα 
εκπηζηεύεηαη πεξηζζόηεξν ηα όζα ηνπ απεθάιπςε ν Υξηζηόο γηα ηελ ηξηπιή άξλεζή ηνπ, θαη 
λα ζάςεη ηελ εγσηζηηθή θηιαπηία ηνπ. Η κεηάλνηα ζώδεη ηνλ Πέηξν. Αλαινγηδνκέλνη νη ζεν-
θώηηζηνη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο ηελ πξνδνζία ηνπ Ινύδα θαη ηελ άξλεζε ηνπ Πέηξνπ επη-
ζεκαίλνπλ όηη κόλνλ ε κεηάλνηα ηνπ καζεηή θαη όρη ε ππνθξηηηθή θαη επίπιαζηε κεηακέιεηα 
θαζίζηαηαη ε ζσζηηθή γέθπξα πνπ ηνλ νδήγεζε ζηελ ιύηξσζε ηεο ζπγρσξεηηθήο αγάπεο 
ηνπ Κπξίνπ. 

 Ο Υξηζηόο ζεβόκελνο ην «απηεμνύζην» ηεο πξναηξέζεσο ηόζν ηνπ Ινύδα όζν θαη ηνπ 
Πέηξνπ δελ εμαλαγθάδεη εθβηαζηηθά ηελ κεηάλνηά ηνπο, αιιά κε άπεηξε ζετθή αγάπε αλακέ-
λεη ηελ επηζηξνθή ηνπο. Παηδαγσγεί ηνπο καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 
βηώζνπλ ηελ αζζέλεηα θαη ηελ αδπλακία ηεο αλζξώπηλεο θύζεσο, ε νπνία κπνξεί λα ακύ-
λεηαη έλαληη ζηα βέιε ηνπ πνλεξνύ κόλν κε ηελ ηαπεηλνθξνζύλε θαη ηελ απόιπηε εκπηζην-
ζύλε ζην πξόζσπν ηνπ όινπ αγάπε Υξηζηνύ. Ο Πέηξνο ηειηθώο εγθεληξίδεηαη ζσζηηθά 
ζηνλ Υξηζηό, ελώ ν Ινύδαο εγθεληξίδεηαη ζηνλ απαηεώλα δηαβνιέα. 

Ο εζηασρωκέλος ιεζηής 

 Ο Πέηξνο αξλείηαη ηνλ Γηδάζθαιν θνβνύκελνο ηνλ θξηθηό ζηαπξηθό ζάλαην ελώ ν ε-
ζηαπξσκέλνο ιεζηήο θαηαιύεη ηνλ θόβν ηνπ θαη είλαη ν αιεζώο ειεύζεξνο απέλαληη ζηνλ 
θόβν ηνπ ζαλάηνπ. Σξαγηθή εηξσλεία θαη ερεξή αληηλνκία ππάξρεη αλάκεζα ζηα δύν πξό-
ζσπα. 

 Η νινθιεξσηηθή θαη απόιπηε κεηάλνηα ηνπ ιεζηνύ ζπκππθλώλεηαη ζε κηα θξάζε: 
«Μλήζζεηί κνπ, Κύξηε, όηαλ έιζεο ελ ηε Βαζηιεία νπ», θαη ν άλνκνο πνπ κεηαλνεί ηελ ε-
ζράηε ζηηγκή θαζίζηαηαη πξώηνο πνιίηεο θαη νηθηζηήο ηνπ παξαδείζνπ. Η Δθθιεζία κέζσ 
ηεο ζεζπέζηαο πκλνινγίαο ηεο δηαθεξύηηεη ηελ αιήζεηα: «κηθξάλ θσλήλ αθήθελ ν ιεζηήο ελ 
ησ ηαπξώ, κεγάιελ πίζηηλ εύξε, κηα ξνπή εζώζε θαη πξώηνο παξαδείζνπ πύιαο αλνίμαο 
εηζήιζελ. Ο απηνύ ηελ κεηάλνηαλ πξνζδεμάκελνο, Κύξηε, δόμα ζνη». Η κεηάλνηα ηνπ θα-
θνύξγνπ ιεζηνύ θαζηζηά απηόλ «πξόηππν θαη ππόδεηγκα» αιεζνύο κεηαλνίαο γηα θάζε αλ-
ζξώπηλε ύπαξμε πνπ ζηελάδεη θαη ζπλζιίβεηαη θάησ από ηελ δύλακε ηεο ςπρνθζόξνπ α-
καξηίαο. Καη ελώ «ν καζεηήο εξλήζαην, ν ιεζηήο εβόεζε, Μλήζζεηί κνπ, Κύξηε, ελ ηε Βα-
ζηιεία νπ». Ο Υξηζηόο ηηκά θαη ζώδεη ηνλ κεηαλννύληα ιεζηή, ηνλ νπνίν θαζηζηά θνηλσλό 
θαη κέηνρν ηεο νπξαλίνπ θαη αθηίζηνπ Βαζηιείαο Σνπ. Γηα ηνύην ςάιιεη θαη ε Δθθιεζία: 



«Κύξηε, ν ηνλ ιεζηήλ ζπλνδνηπόξνλ ιαβώλ, ηνλ ελ αίκαηη ρείξαο κνιύλαληα, θαη εκάο ζπλ 
απηώ θαηαξίζκεζνλ σο αγαζόο θαη θηιάλζξσπνο». 

Ο ιεζηήο αλνίγεη δηάπιαηα ηνπο πλεπκαηηθνύο νθζαικνύο ηεο ππάξμεώο ηνπ, ηελ ςπ-
ρή θαη ηελ θαξδία ηνπ, δερόκελνο θαη αληηιακβαλόκελνο ηελ ζηαύξσζε ηνπ Υξηζηνύ σο απ-
ηνζπζηαζηηθή πξάμε πνπ αθνξά θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ιύηξσζε θαη ζσηεξία. Με ηνπο 
νθζαικνύο ηεο ςπρήο ηνπ βιέπεη ηνλ θξεκάκελν επί μύινπ Υξηζηό σο ηζηάκελν επί ζξόλνπ 
δόμεο θαη ζπγθαζήκελν κε ηνλ Θεό Παηέξα θαη ην Παλάγην Πλεύκα. Ο ιεζηήο θαη ν αξλεηήο 
Πέηξνο κεηαλννύλ, ελώ ν Ινύδαο κεηακειείηαη, αιιά ε κεηακέιεηα δελ έρεη ζρέζε κε ηελ κε-
ηάλνηα, δηόηη ην θίλεηξό ηεο είλαη ν πιεγσκέλνο εγσηζκόο θαη όρη ε ζπληξηβή σο έθθξαζε 
ηαπεηλώζεσο. Απνδεηθλύεηαη ινηπόλ ζύκθσλα κε ηελ γξαθή ηνπ Ιεξνύ Υξπζνζηόκνπ όηη «ν 
ιεζηήο ήηαλ όλησο ιεζηήο θαη γη’ απηό ειήζηεπε ηελ Βαζηιεία ηνπ Θενύ κε ην «Μλήζζεηί 
κνπ Κύξηε»». 

Η ποιηηηθή θαη ζρεζθεσηηθή ειίη ηοσ Ιζραήι 

 Η ζπείξα ησλ Ινπδαίσλ, δειαδή νη Γξακκαηείο, νη Φαξηζαίνη, νη Ιεξείο θαη Αξρηεξείο 
πνπ απάξηηδαλ ην Αλώηαην Ιζξαειηηηθό πκβνύιην, ην νπνίν ηειηθώο θαηεδίθαζε παξαλό-
κσο ηνλ Ιεζνύ, ππήξμαλ ηα πξόζσπα εθείλα πνπ σο ε «πνιηηηθή θαη ζξεζθεπηηθή θάζηα» 
θαηαδπλάζηεπαλ ηνλ Ιζξαειηηηθό ιαό, ηνλ νπνίν ρεηξαγσγνύζαλ θαη πνδεγεηνύζαλ. Απηή ε 
θαηξία ηνπ Ιζξαήι αηζζαλόκελε ηα πιήγκαηα από ηνπο πύξηλνπο ιόγνπο θαη ηνλ δεκόζην 
έιεγρν ηνπ Ιεζνύ εμπθαίλεη ην «ζρέδηνλ ηεο αλνκίαο θαη ηεο ρξηζηνθηνλίαο». Η πνιηηηθή θαη 
ζξεζθεπηηθή ειίη ηνπ Ιζξαήι απεξγάδεηαη ην αλνπζηνύξγεκα ηεο δπζώδνπο ζενθνλίαο θαη 
θαλαηίδεη ηνλ ιαό ηνπ Ιζξαήι, ν νπνίνο παξά ηηο πνιιαπιέο επεξγεζίεο πνπ εδέρζε από ην 
δεκηνπξγό θαη Πιάζηε ηνπ Υξηζηό, απνδεηθλύεηαη ηπθιόο θαη πσξσκέλνο από ηελ θαθία θαη 
ηελ άβπζζν ησλ παζώλ πνπ θπξηαξρνύλ. Ο αγλώκσλ ιαόο ζηξέθεηαη θαηά ηνπ επεξγέηνπ 
θαη ππνηάζζεηαη ζην κηαξό ζρέδην ηεο ρξηζηνθηνλίαο πνπ νη Γξακκαηείο θαη νη Αξρηεξείο έ-
ρνπλ πξναπνθαζίζεη. Υνξεύεη ν δηάβνινο ηνλ πην ηξειό ρνξό ηνπ θαη θξνύεη ηα ηύκπαλα 
ηεο αλνκίαο καδί κε ηνλ άλνκν ζίαζν ηεο πνιηηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο θάζηαο πνπ κόλνλ θαη’ 
όλνκα είλαη ην Ιεξαηείν ηνπ ιανύ, αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα απνηειεί ηελ ζπείξα ησλ πιέ-
νλ ζηπγλώλ δνινθόλσλ ηνπ αλακάξηεηνπ Ιεζνύ. 

 Αβπζζώδεο κίζνο, θαθία, θζόλνο, ζθιεξνθαξδία, εσζθνξηθή καλία θαη πλεπκαηηθή 
ηύθισζε ζπλζέηνπλ ηελ πλεπκαηηθή ππόζηαζε ηνπ ιανύ, ν νπνίνο δελ δέρεηαη ηελ αγάπε 
ηνπ Κπξίνπ θαη ηνπ πξνζθέξνπλ ρνιή, όμνο, ζηαπξό θαη θαξθηά. Η απόιπηε θαηάπησζε ηνπ 
αγλώκνλνο ιανύ απνθαιύπηεηαη όηαλ ζηε δεκόζηα ηνπνζέηεζε ηνπ Πνληίνπ Πηιάηνπ: «Α-
ζώνο εηκί από ηνπ αίκαηνο ηνπ δηθαίνπ ηνύηνπ πκείο όςεζζε», αθνύγεηαη ε εσζθνξηθή βνή, 
ε νπνία ερεί σο ελζπλείδεηε νκνινγία ηεο κηαηνθνλίαο: «Σν αίκα απηνύ εθ’ εκάο θαη επί ηα 
ηέθλα εκώλ». Δσζθνξηθόο εγσηζκόο θαη δαηκνληώδεο θαθία ππνηάζζνπλ ηνλ ζθιεξόθαξδν 
ιαό, ν νπνίνο παξόιν πνπ εγεύζε ηηο πνιιαπιέο επεξγεζίεο ηνπ Ιεζνύ, εληνύηνηο θαζίζηα-
ηαη κηαξόο θαη δπζώδεο θνλεπηήο ηνπ δηθαίνπ Ιεζνύ. Καη όλησο ην αίκα Ιεζνύ θαηαπλίγεη 
ηελ αλνκία ηνπο. 

 Σν θύξην πεηζήλην όξγαλν ηνπ δηαβόινπ, ε ζπείξα ησλ Γξακκαηέσλ, Πξεζβπηέξσλ, 
Αξρηεξέσλ θαη Φαξηζαίσλ, πνπ ζπλαπνηεινύλ ηελ ζξεζθεπηηθή θαη εζληθή εγεζία ηνπ ππό-
δνπινπ ζηνπο εηδσινιάηξεο Ρσκαίνπο Ιζξαήι, θηλεί ηα λήκαηα ηεο ζενθηνλίαο. Σν αλώηαην 
Ιζξαειηηηθό πκβνύιην θαηά παξάβαζε θάζε ζξεζθεπηηθνύ θαη θνζκηθνύ λόκνπ, θαη θαηα-
ζηξαηεγώληαο θάζε έλλνηα δηθνλνκηθνύ δηθαίνπ πθαίλνπλ ην άλνκν ζρέδην ηνπο θαη ζηήλνπλ 
ηελ «αλάθξηζε-δίθε παξσδία» πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζνπλ ζηνλ ζάλαην ηνλ αλακάξηεην θαη 
αλεμίθαθν Ιεζνύ. Με ςεπδνκάξηπξεο πιεξσκέλνπο θαη εθθνβηζκέλνπο θαηεπζύλνπλ ηελ 
όιε δηαδηθαζία ζηελ επαιήζεπζε ηεο δηπιήο θαηεγνξίαο όηη: α) ν Ιεζνύο είλαη ςεπδνκεζζί-
αο θαη β) επηθίλδπλνο επαλαζηάηεο ελαληίνλ ηνπ ξσκατθνύ θξάηνπο. Από ην άλνκν δηθα-



ζηήξην αλόκσλ αλζξώπσλ ε δίθε ηνπ Ιεζνύ θαζίζηαηαη βδειπξό ζηίγκα θαη αηώλην όλεηδνο 
ησλ δνινθόλσλ ςεπδνθξηηώλ. 

  

Δπηβεβαηώλεηαη θαη θαηαθπξώλεηαη ε θαηαζθεπαζκέλε θαηεγνξία ησλ ζπθνθαληώλ 
Αξρηεξέσλ, Γξακκαηέσλ θαη Φαξηζαίσλ, νη νπνίνη παξαδίδνπλ ηνλ Ιεζνύ ζηνλ Πηιάην γηα 
λα εθηειέζεη ηελ ζηαπξηθή ζαλαηηθή θαηαδίθε θαζώο κόλνλ νη επηθπξίαξρνη ξσκαίνη θαηα-
θηεηέο είραλ ην δηθαίσκα λα εθηεινύλ ηηο ζηαπξηθέο θαηαδίθεο, ελώ θαηά ηνλ Ινπδατθό λόκν 
ζα έπξεπε λα ηνλ θαηαδηθάζνπλ ζε ζάλαην κε ιηζνβνιηζκό. Η αξξσζηεκέλε δηαζηξνθή 
πνπ γελλά ε ακαξηία θαη ε θζνλεξή ζπγαηέξα ηεο, ε θαθία, νδεγεί ηνπο Ινπδαίνπο λα απαη-
ηνύλ ηελ θξηθηή ζηαπξηθή ζαλάησζε ηνπ Ιεζνύ παξόιν πνπ ν Πηιάηνο δελ επηζπκεί λα ηνλ 
δηθάζεη θαη ηνλ θαηαδηθάζεη ιέγνληαο: « Λάβεηε απηόλ πκείο θαη θαηά ηνλ λόκνλ πκώλ θξίλα-
ηε απηόλ». Η ηξαγηθόηεηα ηεο ζξεζθεπηηθήο εγεζίαο ηνπ Ιζξαήι έγθεηηαη ζην γεγνλόο ηεο 
άθξαο ππνθξηζίαο θαη ςεπδνεπζεβνύο ηππνιαηξείαο ηνπο θαζώο γλσξίδνπλ όηη νδεγνύλ 
αδίθσο ζηνλ ζάλαην ηνλ αλακάξηεην θαη δίθαην Υξηζηό θαη ηαπηνρξόλσο επηδηώθνπλ λα θα-
ηαζηήζνπλ ηνλ Πηιάην ζπλεξγό ζην αλνζηνύξγεκά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνπνηεζνύλ ηελ 
πλεπκαηηθή επζύλε θαη ην εζηθό βάξνο ηεο ακαξηίαο ηνπο. 

Ο Πόληηος Πηιάηος 

 Ο Πόληηνο Πηιάηνο είλαη «ζεκείνλ αληηιεγόκελνλ» θαη ακθηιεγόκελν πξόζσπν. Δ-
γθισβηζκέλνο ν ίδηνο ζην παλνύξγν θαη δηαβνιηθό ζρέδην ηεο ζπείξαο ησλ Ινπδαίσλ θα-
ληάδεη σζάλ λα ςπρνξξαγεί θνβνύκελνο ηελ ζξεζθεπηηθή εγεζία ηνπ Ιζξαήι, ε νπνία ηνλ 
εκπιέθεη άκεζα ζηελ ζαλαηηθή θαηαδίθε ηνπ αζώνπ Ιεζνύ. Πξνζπαζεί κέζα από ηηο πνι-
ιαπιέο εξσηήζεηο πξνο ηνλ Ιεζνύ λα αλαθαιύςεη ηελ αιήζεηα, αιιά ε αιήζεηα πνπ είλαη 
έλζαξθε θαη ίζηαηαη ελώπηνλ ηνπ δελ ηελ βιέπεη, δηεξσηώκελνο: «ηη έζηηλ αιήζεηα;». Γελ δη-
ζηάδεη λα νκνινγήζεη: «εγώ νπδεκίαλ αηηίαλ επξίζθσ ελ απηώ» θαη πξνθεηκέλνπ λα ζέζεη 
ηέινο ζηελ δνθηκαζία ηνπ Ιεζνύ, ηνλ παξαδίδεη ζηνπο ζηξαηηώηεο λα ηνλ καζηηγώζνπλ θαη 
λα ηνλ εμεπηειίζνπλ, ώζηε λα ηνλ εκθαλίζεη ζηνλ κελόκελν όριν γηα λα ηνλ ζπγθηλήζεη θαη 
λα ηνλ ζώζεη. 

 Αιιά θαη ε επηινγή ηνπ Πηιάηνπ λα εθαξκόζεη ηελ θαη’ έζνο απειεπζέξσζε ελόο θα-
ηαδίθνπ ελ όςεη ηεο ενξηήο ηνπ Ινπδατθνύ Πάζρα, θαηαδεηθλύεη όηη ν ίδηνο παιεύεη εζσηεξη-
θά κε ηελ ζπλείδεζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ζώζεη ηνλ Ιεζνύ. ε θακκία πεξίπησζε όκσο δελ 
ζα πξέπεη λα απνζησπεζεί όηη ν Πηιάηνο γλσξίδεη θαιά ηελ δεηλή ζέζε ζηελ νπνία ηνλ είρε 
νδεγήζεη ε ζπείξα ησλ Ινπδαίσλ θαη θνβνύκελνο κήπσο εθηεζεί ζηελ Ρώκε θαη απσιέζεη 
ηελ ζέζε ηνπ ύζηεξα από ηελ δόιηα ηαθηηθή ησλ Ινπδαίσλ λα ηνλ ζέζνπλ εθβηαζηηθά πξν 
ησλ επζπλώλ ηνπ, όηαλ θαηεγνξνύλ θζνλεξώο ηνλ Ιεζνύ σο ςεπδνπξνθήηε, ςεπδνκεζζία 
θαη θπξίσο σο επαλαζηάηε Βαζηιέα ηνπ Ιζξαήι πνπ αληηζηξαηεύεηαη ηελ εμνπζία θαη θπξη-
αξρία ηνπ απηνθξάηνξνο, ηειηθώο ελ πιήξεη ζπλεηδήζεη ζπλεγνξεί ζην αλνζηνύξγεκα ηνπο. 
Γελ ιεηηνπξγεί κε θξηηήξην ηελ δηθαηνζύλε, αιιά ελεξγεί γηα λα ζώζεη ηελ θαξηέξα θαη ην θε-
θάιη ηνπ ζπιινγηδόκελνο ην «ίδηνλ όθεινο». Ο Πηιάηνο κε δνιηόηεηα πξνζπαζεί λ’ απν-
ζπάζεη από ηνλ Ιεζνύ ηελ θαηάιιειε νκνινγία γηα λα ζεκειηώζε ηελ αλππόζηαηε θαηεγν-
ξία θαη ηνλ εξσηά: «π εη ν Βαζηιεύο ησλ Ινπδαίσλ;». Ο επζπλόθνβνο Πηιάηνο δελ ελδηαθέ-
ξεηαη λα ζώζεη ηνλ Ιεζνύ, αιιά σο άηνικνο, δεηιόο θαη κνηξαίνο εθπξόζσπνο ηεο θνζκηθήο 
εμνπζίαο αγσλίδεηαη λα θξαηήζεη ηελ εμνπζία ηνπ. Πξνθαιεί κάιηζηα εληύπσζε ε ζξεζθεπ-
ηηθή θαη εζληθή απνζηαζία ηνπ Ιζξαήι, ηεξαηείνπ θαη ιανύ, όηαλ θζάλεη ζηελ απόιπηε θαηά-
πησζε λα απνδερζεί ηελ εηδσινιαηξηθή εγεζία ησλ Ρσκαίσλ δπλαζηώλ ηνπ κόλν θαη κόλν 
γηα λα δνινθνλεζεί ν Ιεζνύο, νκνινγώληαο κε σκόηεηα: «νπθ έρνκελ Βαζηιέα, εη κε Καί-
ζαξα». 

Η ζύδσγος ηοσ Πηιάηοσ θαη ο ρωκαίος εηδωιοιάηρες εθαηόληαρτος 



 ηελ ηξέια ηνπ πξνδόηε ιανύ θαη ζηνλ θόβν πνπ επηβάιιεη ην δπζεβέο Ιεξαηείν, όια 
θαληάδνπλ απνγνεηεπηηθά θαη πληγκέλα ζην ζθόηνο ηεο αλνκίαο. Δληνύηνηο ιίγεο αρηίδεο 
ειπίδνο πξνβάιινπλ κέζα από ηελ αγαζή πξναίξεζε νξηζκέλσλ πξνζώπσλ πνπ αλα-
γλσξίδνπλ ζην πξόζσπν ηνπ Ιεζνύ ηνλ Μεζζία. Η ζύδπγνο ηνπ Πηιάηνπ «θαη’ όλαξ» δέρε-
ηαη ηελ απνθαιπθζείζα ζεόζελ αιήζεηα ζην πξόζσπν ηνπ Κπξίνπ, όπσο θαη ν ξσκαίνο εη-
δσινιάηξεο εθαηόληαξρνο, ν νπνίνο ηζηάκελνο ελώπηνλ ηνπ ζηνλ Γνιγνζά θαηά ηηο «κεγά-
ιεο ώξεο» ηνπ ζείνπ πάζνπο, νκνινγεί ππό ηνπ Θενύ θσηηδόκελνο ζηα ελδόηαηα ησλ κπ-
ρίσλ ηεο ςπρήο ηνπ: «Αιεζώο Θενύ πηόο ελ νύηνο». Η ηξαγηθόηεηα ησλ ζηηγκώλ απηώλ ε-
ληείλεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν εάλ αλαινγηζζεί θάπνηνο όηη ν εζληθόο (εηδσινιάηξεο) εθαηό-
ληαξρνο αλ θαη «ζενζηπγήο», όπσο ραξαθηεξίδνληαη νη εηδσινιάηξεο, πηζηεύεη ζην πξό-
ζσπν ηνπ Ιεζνύ θαη αξγόηεξα σο νπαδόο ηνπ Ναδσξαίνπ ππνκέλεη ην καξηύξην ηνπ αίκα-
ηνο, ελώ νη ηνπδαίνη, ν «πεξηνύζηνο ιαόο», θαζίζηαληαη «ζενθηόλνη» από ηελ εσζθνξηθή θαη 
«απηόθζνλε» θαθία θαη ην αβπζζώδεο κίζνο ηνπο. Σπθινί νδεγνύληαη ζηελ πλεπκαηηθή 
απώιεηα. 

Ο Ιωζήθ θαη ο Νηθόδεκος 

 Οη δύν επηθαλείο άλδξεο ηνπ Ιζξαήι, ν επζρήκσλ Βνπιεπηήο Ισζήθ θαη ν Νηθόδεκνο 
ππεξβαίλνπλ ηνλ αλζξώπηλν θόβν πνπ γελλά ε ακαξηία θαη ε δπζπηζηία ή απηζηία έλαληη 
ηνπ Ιεζνύ, αηηνύληαη ην ζώκα ηνπ κεγάινπ λεθξνύ από ηνλ Πηιάην θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ 
λελνκηζκέλσλ ηνπ Ινπδατθνύ λόκνπ εληαθηάδνπλ απηό ζην «θαηλόλ κλεκείνλ» πνπ ήηαλ η-
δηόθηεην επ’ νλόκαηη ηνπ Ισζήθ. Οη ζενθώηηζηνη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο αλαθέξνληαη ζην 
ζάξξνο θαη ηνλ εξσηζκό ησλ δύν αλδξώλ, νη νπνίνη θηλνύκελνη εμ αγάπεο θαη κε αλζξώπη-
λν ζεβαζκό ζην πξόζσπν ηνπ λεθξνύ Ιεζνύ δελ ππνινγίδνπλ ην θνηλσληθό θαη πξνζσπηθό 
θόζηνο ηεο επηινγήο θαη πξάμεώο ηνπο, αιιά ελεξγνύλ ειεπζέξσο θαη απηνπξναηξέησο. 

 Οη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο ζπγθξίλνπλ ηελ ζηάζε ησλ δύν επηθαλώλ αλδξώλ ηνπ Ιζ-
ξαήι κε εθείλε ησλ καζεηώλ πνπ θνβηζκέλνη θξύπηνληαη εγθαηαιείπνληαο ηνλ Γηδάζθαιν, 
ελώ αθόκε θαη ηελ ώξα πνπ ζα έπξεπε λα δεηήζνπλ ην ζώκα ηνπ Κπξίνπ γηα λα ην εληα-
θηάζνπλ είλαη απόληεο, πιελ ηνπ Ισάλλνπ «όλ εγάπα ν Κύξηνο». Οη θξππηόκελνη «δηα ηνλ 
θόβνλ ησλ Ινπδαίσλ» καζεηέο είλαη δηαζθνξπηζκέλνη αθνύ παηάρζεθε ν Πνηκέλαο θαη ό-
ληαο ριηαξνί πεξί ηελ πίζηε ζην πξόζσπν ηνπ Κπξίνπ βηώλνπλ ηελ απειπηζία θαη ηελ από-
γλσζε ηνπ θόβνπ θαη ηεο αλαζθάιεηαο πνπ γελλά ε επελέξγεηα ηεο ακαξησιήο θαη αδύλα-
κεο αλζξώπηλεο θύζεσο. 

Οη γσλαίθες ελώπηολ ηοσ ζηασρωζέληος Ιεζού 

 Σα κόλα πξόζσπα πνπ ίζηαληαη ελώπηνλ ηνπ ζηαπξσζέληνο Ιεζνύ είλαη νη γπλαίθεο 
κε πξώηε ηελ Τπεξαγία Θενηόθν, εμαηξνπκέλνπ ηνπ λεαξνύ καζεηνύ Ισάλλνπ, νη νπνίεο 
εκθνξνύκελεο από ηελ αλππόθξηηε θαη παλζζελνπξγό αγάπε γηα ην πξόζσπν ηνπ Ιεζνύ 
αθπξώλνπλ θαη απνβάιινπλ ηνλ αλζξώπηλν θόβν θαζώο «ε αγάπε έμσ βάιιεη ηνλ θόβνλ». 
Γη’ απηό θαη ν Ιεξόο Υξπζόζηνκνο επηζεκαίλεη όηη «θαη ην αζζελέζηεξνλ γέλνο αλδξεηόηεξνλ 
εθάλε ηόηε». Απηέο νη γελλαηόθξνλεο γπλαίθεο πνπ κόλεο βίσζαλ ηηο «κεγάιεο ώξεο» ηνπ 
Γνιγνζά θαη πάιη απηέο ζα γεπζνύλ ηελ επθξόζπλε ραξά ηεο πξώηεο είδεζεο όηη «εγέξζε 
ν Κύξηνο». 

 

 


