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"Απόδειξη άπειρης αγάπης!" 

  «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν 
αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν». 
 

Καθώς πλησιάζει η μεγάλη εορτή της Παγκοσμίου Υψώσε-
ως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, η Αγία μας Εκκλησία μας 
καλεί να αναλογιστούμε την άπειρη αγάπη του Θεού, όπως αυτή 
κορυφώθηκε με την σταυρική θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 
Σ’ αυτή την θεϊκή αγάπη αναφέρεται ο Κύριος με ένα συγκλονιστι-
κό λόγο Του, που ακούμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή: «Οὕ-
τω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν 
μονογενῆ ἔδωκεν». Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο των 
ανθρώπων που ζούσαν στην αμαρτία, ώστε για την σωτηρία τους 
παρέδωσε σε θάνατο τον μονάκριβο υιό Του. 

Με αφορμή λοιπόν αυτόν τον βαρυσήμαντο λόγο του Κυρί-
ου μας, ας προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε στο ανυπέρβλητο 
μεγαλείο της Θεϊκής αγάπης και να δούμε πως ο Τίμιος Σταυρός 
φανερώνει την αγάπη του Θεού στο αποκορύφωμά της. 



Τόσο πολύ, μας λέει ο Κύριος, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, 
«ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν». Δεν έστειλε κάποιον 
δούλο, κάποιον άγγελο ή αρχάγγελο, αλλά τον Μονογενή Υιό Του! 
Αυτόν για τον Οποίο ο ίδιος ο Θεός Πατήρ είχε διαβεβαιώσει σε 
επίσημη ώρα ότι «οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ 
εὐδόκησα». Αυτόν τον μονάκριβο και αγαπημένο Υιό Του απέστει-
λε στη γη «ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν»· τον παρέδωσε 
δηλαδή με σκοπό να προσφέρει το αίμα Του θυσία εξιλεωτική για 
τις αμαρτίες μας. 

Και είδε ο Θεός Πατήρ εσταυρωμένο τον Υιό Του εν μέσω 
κακούργων και ληστών. Τον είδε πληγωμένο και εξουδενωμένο, με 
το ακάνθινο στεφάνι στην κεφαλή, με λογχισμένη την πλευρά, με 
τα καρφιά στα χέρια και στα πόδια Του. Τί συγκλονιστικό! Ο Θεός 
Πατήρ παραδίδει τον Υιό Του σε θάνατο σταυρικό για τη σωτηρία 
μας! Γι’ αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι ο Σταυρός είναι 
«τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγάπης ἡ ἀπόδειξις». 

Ωστόσο το μεγαλείο αυτής της Θείας αγάπης φανερώνεται 
σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, αν σκεφθούμε σε ποιούς εκδηλώνει ο 
Θεός αυτήν την αγάπη. Ο Κύριος μας απέδειξε ότι «ἠγάπησεν ὁ 
Θεὸς τὸν κόσμον». Αλλά ποιόν κόσμο; Έναν κόσμο αμαρτωλό, 
διεφθαρμένο, αλαζονικό... Κι ενώ το φυσικό θα ήταν ένας τέτοιος 
κόσμος να προκαλέσει την οργή του Θεού, γίνεται το ακριβώς 
αντίθετο! Ο Πανάγαθος Θεός εκδηλώνει την άπειρη και τέλεια 
αγάπη Του προς τον αποστατημένο άνθρωπο. Ο απόστολος Παύ-
λος τονίζει χαρακτηριστικά ότι σε αυτό ακριβώς συνίσταται ἡ αγά-
πη του Θεού, «ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν 
ἀπέθανε». Ο Χριστός πέθανε για χάρη μας, τη στιγμή που εμείς 
ήμασταν αμαρτωλοί, ασεβείς, αχάριστοι! Τί παράδοξη αγάπη! 

Η αγάπη αυτή του Θεού εκδηλώνεται όχι μόνο γενικά προς 
όλο τον κόσμο, αλλά και ξεχωριστά για κάθε άνθρωπο. Αυτή την 
προσωπική αγάπη αισθάνεται ο απόστολος Παύλος, ο οποίος 
ομολογεί: «Ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με 
καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ». Δηλαδή, ζω εμπνεόμενος και 
κυριαρχούμενος από την πίστη στον Υιό του Θεού, ο Οποίος με 
αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό Του για την σωτηρία μου. Ποιός 



μπορεί να μείνει ασυγκίνητος μπροστά στην άπειρη αυτή συγ-
κατάβαση της Θείας αγάπης; 

Υπάρχει όμως κι ένα τρίτο σημείο που αποδεικνύει ασύγκρι-
τη την αγάπη του Θεού. Είναι τα μοναδικά δώρα - χαρίσματα που 
μας χαρίζει με την σταυρική Του θυσία. Άφεση αμαρτιών, λύτρω-
ση, σωτηρία, ζωή αιωνία! Γι’ αυτό ακριβώς θυσιάστηκε και παρα-
δόθηκε στον σταυρικό θάνατο: «ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ 
ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον». Για να μη χαθεί κανείς από 
αυτούς που θα πιστέψουν σ’ Αυτόν αλλά να κερδίσει την αιώνια 
ζωή. Ασύλληπτες δωρεές! Με τη δύναμη του Σταυρού ο άνθρωπος 
αγωνίζεται και νικά την αμαρτία. Ο Κύριος με την θυσία του Σταυ-
ρού άνοιξε την πύλη του Παραδείσου όχι μόνο για τον μετανοημέ-
νο ληστή, αλλά και για κάθε άνθρωπο που πιστεύει και μετανοεί 
ειλικρινά. Και η αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη, ώστε όχι μόνο 
σώζει τους πιστούς από την αιώνια καταδίκη, αλλά τους κάνει 
κληρονόμους ασύγκριτης δόξας και ατελεύτητης μακαριότητας 
στην πανευφρόσυνη Βασιλεία Του! 

Ο Σταυρός του Κυρίου, που θα τον δούμε να υψώνεται πανη-
γυρικά σε λίγες ημέρες, αποτελεί μιά διαρκή ενθύμηση της αγά-
πης του Θεού, που γλυκαίνει την ψυχή, δυναμώνει την θέληση, 
ειρηνεύει την καρδιά, στηρίζει τις ελπίδες μας! Αλήθεια, τι έχουμε 
να φοβηθούμε εφόσον ο Κύριος τόσο πολύ μας αγαπά;... Αρκεί κι 
εμείς να Τον αγαπήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Να παραμερί-
σουμε ότι μας χωρίζει από Αυτόν και να Τον ακολουθήσουμε ως 
πιστοί μαθητές Του μέχρι τέλους. Για να αξιωθούμε να γίνουμε μέ-
τοχοι της απείρου χαράς και μακαριότητας που υπόσχεται σε όλα 
τα αγαπημένα παιδιά Του! Αμήν. 

+ ι. Π. 
------------------------------------------------ 

Σταυρός & Χριστιανός. 
 

Χριστιανός σημαίνει μικρός Χριστός κι ο Χριστός είναι ο 
Εσταυρωμένος. Άρα χριστιανός είναι ο άνθρωπος του Σταυρού! Γι᾿ 
αυτό είναι ανάρμοστο και ξένο στον χριστιανό να αναζητά τις 
ευκολίες και την ανάπαυση. Ο Κύριός σου καρφώθηκε στον Σταυ-



ρό κι εσύ επιζητάς την άνεση και ζεις με πολυτέλεια; Αν αγαπάς 
τον Κύριό σου, πέθανε όπως Εκείνος. Σταύρωνε τον εαυτό σου, 
έστω κι αν δεν σε σταυρώνει κανείς. Και Σταυρός είναι ο αγώνας 
εναντίον της κακίας και της ζήλειας σου, εναντίον των παθών σου. 
Σταυρώνεις το «εγώ» σου, όταν αρνείσαι να ικανοποιήσεις τις κα-
κές επιθυμίες σου. Κρεμάς τον εαυτό σου στον Σταυρό, όταν αφή-
νεις τον Θεό να κατευθύνει τη ζωή σου χωρίς τις δικές σου λογικές 
παρεμβάσεις. Πεθαίνεις σαν τον Κύριό σου, όταν υποτάσσεσαι στο 
θέλημά Του χωρίς τα ατέλειωτα «γιατί». 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. 
 

 
 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Σταυρέ του Χριστού Πανάγιε, σώσον ημάς τη δυνάμει σου. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Καθημερινά.  7π.μ. Όρθρος  &  6μ.μ. Εσπερινός. 
Τετάρτη 14/9.  7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 
                           6μ.μ. Εσπερινός & Χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. 
Πέμπτη 15/9.   7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 
                           6μ.μ. Εσπερινός & Παράκληση Αγίου Στεφάνου. 
Παρασκευή  16/9.  7.30π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία. (Μνημόσυ-
νο Μητροπολίτου Νικοδήμου.) 
Σάββατο 17/9.  7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 
 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από τις 6.30μ.μ. στον Ι. Ν. Αγ. Στεφάνου. 
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