
[1] 

 

 

 

  

 

  
 

Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα …  

ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗ  ––  ΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  --  ΑΑΝΝΑΑΛΛΗΗΨΨΗΗ  
 ΣΑΤΡΟΤ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΤ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΟΓΜΑΣΙΚΗ 
 

«Σταυρωκζντα τε ὑπζρ ἡμῶν» 

 Η ανκρωπότθτα που προςλαμβάνει ο Υιόσ, αν και κακαρι και αμόλυντθ από κάκε αμαρτία, είναι κνθτι και 

πακθτι. Η πρόςλθψθ αυτι τθσ κνθτότθτασ αποτελεί καίριο χαρακτθριςτικό τθσ Χριςτολογίασ. Ο Υιόσ, που ζγινε 

αλθκινόσ άνκρωποσ, προςλαμβάνει εκοφςια και όχι αναγκαςτικά ότι ακριβϊσ ςυνιςτά τθν οντολογία του κτιςτοφ, 

τθ φκορά και τον κάνατο, για να μεταγγίςει ςε αυτό τθν αφκαρςία και τθ ηωι. Τόςο θ βιβλικι διιγθςθ όςο και θ 

πατερικι διδαςκαλία και εκκλθςιαςτικι υμνολογία, αναφζρονται ςτθν εκοφςια πορεία του Χριςτοφ προσ το 

ςταυρικό πάκοσ και τον κάνατο. Ο Χριςτόσ ιλκε για να υπομείνει ελεφκερα τον κάνατο. Δίχωσ τον τρόπο του 

Σταυροφ, που ςιμανε τθν εκοφςια κυςιαςτικι απελευκζρωςθ από τθ φκορά και τον κάνατο, δεν ιταν δυνατό να 

καταςτεί επωφελισ και ςωτιρια για τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ οφτε θ διδαςκαλία οφτε τα καφματα του Χριςτοφ.  

Η πρόςλθψθ του κανάτου από τον Χριςτό ζγινε για τθ ςωτθρία των ανκρϊπων. 

Ο Πατιρ ευδοκεί το μυςτιριο τθσ ενανκρϊπθςθσ, αλλά δεν τζρπεται από τθ κυςία του Μονογενοφσ Υιοφ του πάνω 

ςτον Σταυρό. Ο Θεόσ δεν είχε ανάγκθ από τθ κυςία του Χριςτοφ. Ανάγκθ είχε ο άνκρωποσ και το ζργο αυτό το 

πραγματοποίθςε ο ενανκρωπιςασ Υιόσ ελευκζρα και αγαπθτικά κατά κεία ςυγκατάβαςθ. 

Ο κάνατοσ τθσ ανκρωπότθτασ του Χριςτοφ, ενϊ προκάλεςε τον χωριςμό τθσ κεανδρικισ ψυχισ από το άχραντο 

ςϊμα, δεν υπιρξε παρά προςωρινι φπνωςθ. Γιατί όχι μόνο δεν προκάλεςε διαφκορά και διάλυςθ ςτο ςϊμα, αλλά 

θ τριιμερθ νζκρωςθ και ταφι ζδωςε τθν ευκαιρία ςτον μόνο ελεφκερο από τα δεςμά του κανάτου Χριςτό να 

κατζλκει ςτθν Άδθ. 

Ο Χριςτόσ με τον κάνατό του καταλφει και ςυντρίβει τα δεςμά του κανάτου, λυτρϊνοντασ το γζνοσ των ανκρϊπων 

από τθ φκορά. 
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Ο Γζροντασ ωφρόνιοσ κατά κόςμον εργκζι εμιόνοβιτσ 

άχαρωφ, 22 επτεμβρίου 1896 - 11 Ιουλίου 1993 ιταν 

Ρϊςοσ Ορκόδοξοσ Ιερομόναχοσ που ξεκίνθςε τθ μοναχικι 

του ηωι ςτο Άγιο Όροσ, ςτθ Ρωςικι Μονι του Αγίου 

Παντελειμονοσ και κεωρείται από τθν ορκόδοξθ παράδοςθ 

ωσ ζνασ από τουσ χαριςματικότερουσ μοναχοφσ του 20ου 

αιϊνα. 

Κατά τθν επίςκεψθ του ςτο Άγιον Όροσ, τον Οκτϊβριο του 

2019, ο Οικουμενικόσ Πατριάρχθσ Βαρκολομαίοσ ενϊπιον 

τθσ φναξθσ τθσ Ιεράσ κοινότθτασ, ανιγγειλε ότι το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο κα προχωριςει ςτθ μελζτθ 

αγιοκατάταξθσ του Γζροντα ωφρόνιου του Έςςεξ. 

Γεννικθκε ςτθ Μόςχα και ιταν μζλοσ 9μελοφσ οικογζνειασ. 

Σο κοςμικό όνομά του ιταν ζργιοσ, ενϊ ζδειχνε από μικρόσ 

ιδιαίτερθ κεολογικι κλίςθ. 

τθν αρχι αςχολικθκε με τθν ηωγραφικι, ενϊ αςχολικθκε 

και με τον Βουδιςμό και τον Ινδουιςμό. 

Όταν απογοθτεφτθκε από τθ φιλοςοφία των Ανατολικϊν 

κρθςκειϊν, ςτράφθκε προσ το Χριςτιανιςμό και πιο 

ςυγκεκριμζνα τθν Ορκοδοξία. ε θλικία 25 ετϊν 

μετακινικθκε ςτθ Γαλλία, προςπακϊντασ να βρει εργαςία 

ωσ ηωγράφοσ. τθ Γαλλία κατάφερε να γίνει δεκτόσ ςτουσ καλλιτεχνικοφσ κφκλουσ, όμωσ τελικά ςτράφθκε προσ 

το χριςτιανιςμό με περιςςότερο ηιλο αφοφ οφτε αυτό τον γζμιηε όπωσ ο ίδιοσ αργότερα ομολόγθςε και ζτςι 

ςτράφθκε ςε θλικία 29 ετϊν ςτθ κεολογία, ειςαγόμενοσ ςτο Ορκόδοξο Θεολογικό Ινςτιτοφτο ςτο Παρίςι. 

Με το πζρασ των ςπουδϊν ζλαβε τθν απόφαςθ να μονάςει. Έτςι εγκαταςτάκθκε ςτθ Ρωςικι Μονι του Αγίου 

Παντελειμονοσ ςτο Άγιο Όροσ, το 1925.4 ζτθ αργότερα γνϊριςε τον Άγιο ιλουανό τον Ακωνίτθ, ο οποίοσ ζγινε ο 

πνευματικόσ κακοδθγθτισ του. τθ ςυνζχεια αναχϊρθςε για τα Καροφλια του Αγίου Όρουσ το 1938, που 

αςκιτεψε αυςτθρά. 

Σο 1948 ζφυγε από το Άγιο Όροσ ϊςτε να 

χειρουργθκεί ςτθ Γαλλία ενϊ εξζδωςε ςε βιβλίο 

το βίο του Αγίου ιλουανοφ, που εν τω μεταξφ 

πζκανε. τθ ςυνζχεια εξζδωςε και άλλα βιβλία το 

«Περί προςευχισ», το «Άςκθςθ και Θεωρία» και 

«Η ηωι Σου ηωι μου». 

Σθν ίδια εποχι επιςκζφτθκε και τθ Μόςχα μετά 

από πολλά χρόνια και ζκτοτε είχε πιο ςτενοφσ 

δεςμοφσ με τθν πόλθ.  

Σο 1963 εγκατζλειψε το Άγιο Όροσ και ίδρυςε μια 

χριςτιανικι αδελφότθτα, χτίηοντασ παράλλθλα και ζνα μοναςτιρι αφιερωμζνο ςτον Άγιο Ιωάννθ τον Πρόδρομο 

ςτο Έςςεξ. Εκεί ζμεινε μζχρι που πζκανε το 1993 ςε θλικία 97 ετϊν. 
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«Καὶ ἀναςτάντα τῇ τρίτῃ ἡμζρα»  

Η Ανάςταςθ δεν προζρχεται πάντωσ από τθ ςχζςθ του Ιθςοφ με μία απρόςωπθ ιδιότθτα τθσ κεότθτασ. Το μυςτιριο 

τθσ ςωτθρίασ ενεργείται τριαδοκεντρικά και κατά τθν αναςτάςιμθ κορφφωςι του. Ο Θεόσ και Πατιρ διά του Αγίου 

Πνεφματοσ, το οποίο ςυνζχει εξαρχισ και ηωοποιεί με τον μυςτικό τρόπο του το δεςποτικό ςϊμα, αλλά και ο ίδιοσ ο 

απακισ Λόγοσ, που προςωπικά διακρατεί άρρθκτα τθν προςλθφκείςα ανκρϊπινθ φφςθ, ςυνεργοφν ςτθν ανάςταςθ 

και ηωοποίθςι τθσ. ο Χριςτόσ είναι ο πρωτότοκοσ των νεκρϊν, ο οποίοσ ειςάγεται ςτθν κτίςθ, αποκαλφπτοντασ τον 

ςκοπό και το  τζλοσ τθσ δθμιουργίασ. Ο Χριςτόσ είναι ο κλθρονόμοσ και ο ανακεφαλαιωτισ τθσ κτίςθσ. Ο αρχικόσ 

άνκρωποσ πλάςτθκε ςτθν προοπτικι του καινοφ εν Χριςτϊ ανκρϊπου. Εξαρχισ ο άνκρωποσ είχε ωσ ςκοπό τθσ ηωισ 

του τθν ακαναςία. Αυτό που απζτυχε να πραγματοποιιςει ο πρϊτοσ Αδάμ, το κατόρκωςε με το ςϊμα του ο 

Χριςτόσ. Παραδόξωσ, λοιπόν, ο Χριςτόσ αναδεικνφεται ςε αρχζτυπο τθσ ηωισ και ςε παράδειγμα του παλαιοφ και 

ατελοφσ ανκρϊπου, ο οποίοσ μετά τθν αςτοχία του προπατορικοφ αμαρτιματοσ «κατεπόκθ» ωσ κνθτόσ από τθ γθ. 

Ο πρεςβφτεροσ ζγινε μίμθμα του δευτζρου κατά τθν εικόνα, διότι ο Χριςτόσ είναι ο νζοσ Αδάμ, γενάρχθσ και θγζτθσ 

τθσ τζλειασ και ακάνατθσ ηωισ του «καινοφ ανκρϊπου». 

Η Ανάςταςθ του Χριςτοφ ςτο κζντρο τθσ λειτουργικισ ηωισ τθσ Εκκλθςίασ  

Το Πάςχα τθσ Εκκλθςίασ είναι κάτι πολφ περιςςότερο από μια γιορτι ςτθ μζςθ τθσ Άνοιξθσ. Ο κάνατοσ του Θεοφ 

ςιμανε τθν ανάςταςθ του ανκρϊπου. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςτθν Καινι Διακικθ, πζρα από τθ μαρτυρία των 

ευαγγελιςτϊν, θ εμπειρία τθσ Εκκλθςίασ αποτυπϊνεται ςε μια ςειρά από τισ πρϊτεσ ομολογίεσ πίςτεωσ που 

αναφζρονται ςτθν ιςτορία και κεολογικι ερμθνεία του πάκουσ και τθσ Ανάςταςθσ του Χριςτοφ. Πάνω ςτθν 

παςχάλια εμπειρία τθσ θ Εκκλθςία κεμελίωςε και ηοφςε εν αγαλλιάςει τθ βαπτιςματικι και ευχαριςτιακι ηωι τθσ 

και με άξονα τθν εορτι του Πάςχα οικοδόμθςε ςταδιακά ολόκλθρθ τθν πλοφςια λειτουργικι και υμνολογικι τθσ 

παράδοςθ, αλλά και το ιεραποςτολικό, κατθχθτικό και ποιμαντικό τθσ ζργο. Κάκε χρόνο το Πάςχα είναι ζνα ταξίδι 

προσ τθν αναςτάςιμθ εμπειρία τθσ Βαςιλείασ. Ο λειτουργικόσ χρόνοσ ςυνδζεται άρρθκτα με τον εορταςμό του 

Πάςχα, και ο ετιςιοσ εορτολογικόσ κφκλοσ κινείται με βάςθ τθν αναςτάςιμθ υμνολογία τθσ Οκτωιχου ανά οκτϊ 

εβδομάδεσ, όπωσ απαράμιλλα τθν ςμίλεψε ο Ιωάννθσ Δαμαςκθνόσ. Όλα ςυμβαίνουν πλζον ςε ζναν εντελϊσ 

ανακαινιςμζνο χρόνο, ο οποίοσ διανοίγεται προσ τα ζςχατα.  

Ωςτόςο, το γεγονόσ τθσ Ανάςταςθσ δεν είναι ζνα αντικειμενικό γεγονόσ ςτα όρια τθσ φυςικισ νομοτζλειασ αυτοφ 

του κόςμου τθσ φκοράσ και του κανάτου, το οποίο ςυμβαίνει φυςικά ι αποδεικνφεται και κατανοείται με τισ 

φυςικζσ μασ αιςκιςεισ και ικανότθτεσ. Η Ανάςταςθ του Χριςτοφ δεν κατανοείται οφτε αποδεικνφεται αλλά 

βιϊνεται με τθν πίςτθ και μζςα ςτθ μυςτθριακι ηωι και λειτουργικι εμπειρία τθσ Εκκλθςίασ. Είναι υπόκεςθ τθσ 

προςωπικισ ελευκερίασ τθσ πίςτθσ και όχι ζνα ςυμβάν ζξω από το μυςτιριο τθσ εν Χριςτϊ ςωτθρίασ. Η Ανάςταςθ 

είναι θ αποκορφφωςθ τθσ ιςτορίασ τθσ ςωτθρίασ, θ οποία είναι θ ιςτορία τθσ Εκκλθςίασ, θ πθγι τθσ πίςτθσ, τθσ 

λατρείασ και τθσ ηωισ τθσ. 

«Καὶ ἀνελκόντα εἰσ τοὺσ οὐρανοὺσ»  

Τθν Ανάςταςθ του Χριςτοφ διαδζχεται θ Ανάλθψθ του, δθλαδι θ επάνοδοσ και θ ενκρόνιςθ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ 

του ςτθν κοινωνία τθσ Αγίασ Τριάδοσ. Ο Υιόσ ζγινε άνκρωποσ, ζπακε, ςταυρϊκθκε, κανατϊκθκε, αναςτικθκε και 

αναλιφκθκε όχι γιατί ο ίδιοσ ωσ Χριςτόσ είχε ανάγκθ, αλλά για να μεταδϊςει τθ ςωτθρία και ακαναςία ςτουσ 

ανκρϊπουσ. Το πάκοσ και θ ανάςταςθ, θ κάκοδοσ και θ ανάβαςθ από τον Άδθ, γεγονότα με τα οποία μετζδωςε 

άπαξ προσ όλουσ ηωι και ακαναςία, παραδίδονται από τον Χριςτό ςτουσ μακθτζσ του, ϊςτε με τθ μυςτθριακι 

τζλεςθ του βαπτίςματοσ και τθσ ευχαριςτιακισ κυςίασ να παρζχεται θ ςωτθρία και θ κζωςθ ςτουσ ανκρϊπουσ.  

Ο Χριςτόσ, καταργϊντασ τον ζςχατο εχκρό τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ, δεν επιςτρζφει ςτθ γθ αλλά ανζρχεται ςτον 

κρόνο τθσ δόξασ και εγκακίςταται ςτα δεξιά του Θεοφ και Πατρόσ, ςθμαίνοντασ τθ κζωςθ τθσ ανκρωπότθτασ τθν 

οποία προςζλαβε. Με τον τρόπο αυτό ζδειξε ότι το μζλλον τθσ ανκρωπότθτασ είναι θ κεία υιοκεςία. Σε τοφτο 

ακριβϊσ ζγκειται θ ιδιαιτερότθτα και το ςωτθριολογικό περιεχόμενο του Σταυροφ, τθσ Ανάςταςθσ και τθσ 

Ανάλθψθσ του Χριςτοφ. 
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ΜΗΝ ΞΑΧΑΕΙ ΚΑΣΙ  

ΠΟΛΤ ΗΜΑΝΣΙΚΟ !!!!! 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΙΑ  
ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΙΕΛΟΤ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΔΟΣΗ ΜΤΕΛΟΤ ΣΩΝ ΟΣΩΝ 

ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΟΤ ΘΩΜΑ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΤ  

ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ … 

 

Σοφία Σειρϊχ 23:1-6 ΚΥΡΙΕ, πάτερ καὶ δέςποτα ζωῆσ μου, μὴ ἐγκαταλίπῃσ με ἐν βουλῇ αὐτῶν, μὴ ἀφῇσ με πεςεῖν ἐν 

αὐτοῖσ. τίσ ἐπιςτήςει ἐπὶ τοῦ διανοήματόσ μου μάςτιγασ καὶ ἐπὶ τῆσ καρδίασ μου παιδείαν ςοφίασ, ἵνα ἐπὶ τοῖσ ἀγνοήμαςί 

μου μὴ φείςωνται καὶ οὐ μὴ παρῇ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν, ὅπωσ μὴ πληθύνωςιν αἱ ἄγνοιαί μου καὶ αἱ ἁμαρτίαι μου 

πλεονάςωςι καὶ πεςοῦμαι ἔναντι τῶν ὑπεναντίων καὶ ἐπιχαρεῖταί μοι ὁ ἐχθρόσ μου; Κύριε, πάτερ καὶ Θεὲ ζωῆσ μου, 

μετεωριςμὸν ὀφθαλμῶν μὴ δῷσ μοι καὶ ἐπιθυμίαν ἀπόςτρεψον ἀπ᾿ ἐμοῦ·  κοιλίασ ὄρεξισ καὶ ςυνουςιαςμὸσ μὴ 

καταλαβέτωςάν με, καὶ ψυχῇ ἀναιδεῖ μὴ παραδῷσ με. 

 

 

 

 

 

 

  

Το παρόν έντυπο μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο  

https://agioi12apostoloi.gr/en-logo-alitheias/ 


