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Κ  Υ  Ρ  Ι  Α  Κ  Η         1 9         Μ  Α  Ρ  Τ  Ι  Ο  Υ         2 0 2 3 
 Χρυσάνθου καὶ Δαρείας τῆς Ἀθηναίας. 
 Κλαυδίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων (283)· 
 Δημητρίου νεομάρτυρος τοῦ Τορναρᾶ (1564).    

Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσανίνωφ 
«ΟΠΟΙΟΣ θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό 
του, ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθεί» 
(Μάρκ. 8:34), είπε ο Κύριος στους μαθητές Του, καλώντας 
τους κοντά Του, όπως ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο.  

[…] 

ι σημαίνει «ας απαρνηθεί τον εαυτό του»; Σημαίνει: 
Ας αφήσει την αμαρτωλή ζωή. Η αμαρτία, μέσω της οποίας 
συντελέστηκε η πτώση μας, έχει ριζώσει τόσο βαθιά στη φύ-
ση μας, που φαίνεται πια φυσική. Η άρνηση της αμαρτίας έ-
χει φτάσει να είναι άρνηση της φύσεώς μας. Και η άρνηση 
της φύσεώς μας δεν είναι παρά άρνηση του εαυτού μας. […] 
 

ι σημαίνει να σηκώνει κανείς σταυρό και μάλιστα 
«τον σταυρό του»; Σημαίνει ότι κάθε χριστιανός οφείλει να 
υπομένει με ανδρεία και καρτερικότητα τις θλίψεις που βρί-
σκουν αυτόν τον ίδιο. Σημαίνει ότι κάθε χριστιανός οφείλει 
να πολεμάει εναντίον των παθών και των αμαρτωλών λογι-
σμών, που ξεσηκώνονται μέσα του. Σημαίνει ότι κάθε χρι-
στιανός οφείλει να δέχεται με υποταγή, με παράδοση στο 
θείο θέλημα, με ομολογία της θείας δικαιοκρισίας και ευ-
σπλαχνίας, με ευχαριστία προς τον Θεό και δοξολόγησή Του, 
κάθε δοκιμασία που του στέλνει Εκείνος, μέσα στην παιδα- 
γωγική  πρόνοια  και  την  αγάπη  Του,  και  όχι να ονειρεύεται υ- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Μάρκ. η΄ 34-θ΄ 1) 
 

    Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρ-
νησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολου-
θείτω μοι. Ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει 
αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ 
τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρω-
πον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 
Ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γε-
νεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώ-
που ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πα-
τρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐ-
τοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτι-
νες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.   
 
 

περήφανα ο ίδιος άλλες δοκιμασίες. Σημαίνει ότι κάθε χρι-
στιανός οφείλει να αρκείται σε σωματικές ασκήσεις ανάλο-
γες με τις δυνάμεις του, στις ασκήσεις ακριβώς που απαιτού-
νται για τη χαλιναγώγηση της σάρκας του. Να μην επιδίδε-
ται, απατημένος από εγωιστικό ζήλο, σύμφωνα με τον όσιο 
Ιωάννη τον Σιναΐτη (βλ. Κλίμαξ, ΚΣΤ΄, 59), σε υπέρμετρη 
νηστεία, σε υπέρμετρη αγρυπνία και σε άλλους αλόγιστους 
αγώνες, οι οποίοι και την υγεία του σώματος φθείρουν και το 
πνεύμα οδηγούν στην έπαρση και την πλάνη. 
 

λοι οι άνθρωποι μοχθούμε και υποφέρουμε στη γη. 
Αλλά πόσο ποικίλες είναι οι οδύνες μας! Πόσο ποικίλα είναι 
τα πάθη μας! Πόσο ποικίλες είναι οι δοκιμασίες που μας 
στέλνει ο Θεός για τη θεραπεία και την κάθαρσή μας από τις 
αμαρτίες! Και πόσο διαφέρουν οι άνθρωποι ως προς τη σω- 
ματική  δύναμη  και  την  υγεία!  Ναι,  κάθε  άνθρωπος  έχει  «τον 
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σταυρό του»! Και αυτόν ακριβώς τον σταυρό, τον δικό του 
σταυρό, οφείλει κάθε χριστιανός να τον σηκώνει με αυτα-
πάρνηση και ν’ ακολουθεί τον Χριστό. Όποιος δέχτηκε τον 
σταυρό του, αφού απαρνήθηκε τον εαυτό του, αυτός έχει συ-
νάψει αδιατάρακτη ειρήνη με τον εαυτό του, με τους συναν-
θρώπους του, με τις περιστάσεις, με την κατάστασή του, ε-
σωτερική και εξωτερική. Μόνο ένας τέτοιος άνθρωπος μπο-
ρεί ν’ ακολουθεί τον Χριστό σωστά και συνετά. 

 

ι σημαίνει ν’ ακολουθούμε τον Χριστό; Σημαίνει να 
μελετάμε το Ευαγγέλιο και να το έχουμε μοναδικό οδηγό του 
νου, της καρδιάς και της διαγωγής μας –να σκεφτόμαστε ευ-
αγγελικά, να αισθανόμαστε ευαγγελικά, να φερόμαστε και να 
ενεργούμε ευαγγελικά. Ακολουθούμε τον Χριστό πραγματι-
κά, όταν, αποφεύγοντας την πλάνη μιας ψευτοταπεινοφροσύ-
νης σύμφωνης με το θέλημά μας και την υπερήφανη γνώμη 
μας (πρβλ. Κολ. 2:18), βρίσκουμε την αληθινή ταπεινοφρο-
σύνη εκεί όπου αυτή αναπαύεται: στην υποταγή και στην υ-
πακοή στον Θεό. Όποιος υποτάχθηκε στον Θεό με πλήρη αυ-
ταπάρνηση, αυτός σήκωσε τον σταυρό του. 
 

γαπητοί αδελφοί! Προσκυνώντας σήμερα με το σώμα 
μας, σύμφωνα με το τυπικό της αγίας Εκκλησίας, τον τίμιο 
Σταυρό του Κυρίου, ας τον προσκυνήσουμε και με το πνεύμα 
μας. Ας τιμήσουμε τον τίμιο Σταυρό του Σωτήρα μας, το μέ-
σο της νίκης και τη σημαία της δόξας Του, ομολογώντας από 
τον δικό μας σταυρό: «Δίκαια τιμωρούμαστε γι’ αυτά που κά-
ναμε. Θυμήσου μας, Κύριε, όταν έρθεις στη βασιλεία Σου» 
(πρβλ. Λουκ. 23:41, 42). Με τον σταυρό ας ανοίξουμε τον 
παράδεισο. Ας μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας την κακό-
βουλη βαρυγγώμια και πολύ περισσότερο την ψυχόλεθρη βλα-
σφημία, τις οποίες συχνά ξεστομίζουν οι τυφλωμένοι και πω- 
ρωμένοι     αμαρτωλοί,     καθώς     χτυπιούνται     πάνω     στον     σταυρό 
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τους, πασχίζοντας ανώφελα να γλυτώσουν απ’ αυτόν. Με τη 
βαρυγγώμια και τη βλασφημία ο σταυρός γίνεται ασήκωτος, 
παρασύροντας με το βάρος του στον άδη τον άνθρωπο. 
 

“ ι έκανα;”, φωνάζει χωρίς επίγνωση ο αμαρτωλός, 
κατηγορώντας για αδικοκρισία και ασπλαχνία τον δικαιοκρί- 
τη και εύσπλαχνο Κύριο, κακίζοντας ή και απορρίπτοντας τη 
θεία πρόνοια. Βλέποντας τον σταυρωμένο Υιό του Θεού, 
χλευαστικά και πονηρά Του λέει: «Αν είσαι εσύ ο Μεσσίας, 
σώσε τον εαυτό σου κι εμάς!» (Λουκ. 23:39). «Κατέβα από 
τον σταυρό!» (Ματθ. 27:40). Αλλά ο Κύριός μας Ιησούς 
Χριστός «ηὐδόκησε σαρκὶ ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ καὶ θάνα-
τον ὑπομεῖναι», ώστε διά του Σταυρού Του να συμφιλιώσει 
την ανθρωπότητα με τον Θεό και διά του θανάτου Του να 
λυτρώσει την ανθρωπότητα από τον αιώνιο θάνατο. […] 

(«Ασκητικές Ομιλίες Α΄», σελ. 151-152 & 157-160, 1η έκδ.: Δεκ. 2015, Ι. Μ. Παρακλήτου) 

✿ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)             ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  &          
             ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  ΣΤΟΝ  ΤΙΜΙΟ  ΣΤΑΥΡΟ   
Σήμερα, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 19 Μαρτίου 
2023 στις 5:30 μ.μ. στο Ναό μας, Κατανυκτικός Εσπερινός 
και εν συνεχεία Χαιρετισμοί στον Τίμιο Σταυρό. 
2)                   Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο       
Την Τρίτη 21 Μαρτίου, 5:30 μ.μ. Ι. Ευχέλαιο στο Ναό μας. 
3)    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Τετάρτη 22 Μαρτίου, Απογευματινή Προηγιασμένη Θεία 
Λειτουργία στις 6:00 μ.μ. που θα τελέσει ο Πρωτοσύγκελ-
λος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας Αρχιμ. Μιχαήλ Λιούμης. 
Ακολουθεί Τράπεζα και εν συνεχεία το Μέγα Απόδειπνο. 
Σάββατο 25 Μαρτίου, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
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