
 

 

Ατενίζοντας το φρικτό Γολγοθά 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού 

" Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή τα Άγια και Φρικτά Πάθη του 

Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν' τους 

εμπτυσμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τας ύβρεις, τους 

γέλωτας, την πορφυράν χλαίναν, τον κάλαμον, τον σπόγγον, το όξος, 

τους ήλους, την λόγχην, και προ πάντων τον σταυρόν και τον 

θάνατον, α δι' ημάς εκών κατεδέξατο' έτι δε και την του ευγνώμονος 

ληστού, του συσταυρωθέντος αυτώ, σωτήριον εν τω σταυρώ 

ομολογίαν". 

Μεγάλη Παρασκευή, ημέρα γενικού πένθους και θρήνου για 

εκατομμύρια πιστούς. Ημέρα απόλυτης νηστείας, προσευχής και 

περισυλλογής. Ο Βασιλεύς των Βασιλευόντων και Κύριος των 

Κυριευόντων βρίσκεται κρεμασμένος επί του ξύλου ως κακούργος. Η 

ανθρώπινη κακία έφτασε στο έσχατο σημείο της πτώσης της, ο 

άνθρωπος έγινε θεοκτόνος! 

Ο Κύριος λίγο μετά την αγωνιώδη προσευχή Του στο όρος των 

Ελαιών, το βράδυ της Πέμπτης, συνελήφθη από τη ρωμαϊκή σπείρα 

καθ' υπόδειξη του προδότη μαθητή Ιούδα. Κατόπιν σύρθηκε 

ολονυκτίς σε διαδοχικές δίκες από τους "άρχοντες των Ιουδαίων". 

Ήταν τέτοια η βιασύνη τους ώστε δεν περίμεναν να ξημερώσει. Ο 

ενοχλητικός δημοφιλής περιφερόμενος ραβίνος έπρεπε να πεθάνει 

το συντομότερο δυνατό, διότι ήταν επικίνδυνος για την 

θρησκευτική, πολιτική και οικονομική αριστοκρατία της ιουδαϊκής 

κοινωνίας. Οι καινοφανείς ιδέες που διέδιδε θεωρήθηκαν 

ανατρεπτικές του νομίμου καθεστώτος και των ανθρωπίνων 

θεσμών. 

Δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία ενοχοποίησης του Ιησού, γι' αυτό 

επιστρατεύθηκαν ακόμα και ψευδομάρτυρες προκειμένου να 

στηρίξουν αληθοφανή κατηγορία και να προχωρήσουν στην 

καταδίκη και τη θανάτωση του μεγάλου ταραξία. Ο ίδιος ο αρχιερέας 

αποφάνθηκε πως "συμφέρει ένα άνθρωπον απολέσθαι υπέρ του 

λαού" (Ιωάν.18:14) έστω και αν είναι αθώος! Οι κατακτητές Ρωμαίοι 

θεωρήθηκαν πολύτιμοι αρωγοί στην προκείμενη περίπτωση. 

Παραμερίστηκαν οι διαφορές τους και συνεργάστηκαν περίφημα για 
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να πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο έγκλημα όλων των εποχών, η 

εκτέλεση το Θεού! Ακόμα και ο τρομερός φονιάς Βαραββάς 

απελευθερώθηκε προκειμένου στη θέση του να καταδικαστεί 

Εκείνος! 

Ο Μεγάλος Αθώος τελικά καταδικάστηκε σε θάνατο, ως 

επαναστάτης, και ανέβηκε στο σταυρό πάνω στον Γολγοθά ανάμεσα 

σε δυο κακούργους. Θα περίμενε κάποιος πως Εκείνος θα 

διαμαρτύρονταν και ίσως θα καταριόταν για το άδικο πάθος Του. Το 

αντίθετο όμως, μόνο λόγια αγάπης και συγνώμης έβγαιναν από τα 

πονεμένα χείλη Του. Η ραγισμένη από τον αφόρητο σωματικό πόνο 

καρδιά Του συνέχιζε να κλείνει μέσα της ολόκληρη την 

ανθρωπότητα, ακόμα και τους σταυρωτές Του. Παρακαλούσε το Θεό 

να σπλαχνιστεί τους δημίους Του, "Πάτερ άφες αυτοίς ου γαρ οίδασι 

τι ποιούσι" (Λουκ.23:34) ως αιώνιο και μοναδικό παράδειγμα 

ανεξικακίας. Στο μετανοούντα συσταυρωμένο με Αυτόν ληστή έδωσε 

τη μεγάλη διαβεβαίωση πως "αμήν λέγω σοι, σήμερον μετ' εμού έση 

εν τω παραδείσω" (Λουκ.23:43), ώστε "κεκλεισμένας ήνοιξε της Εδέμ 

πύλας βαλών ο ληστής κλείδα το Μνήσθητί μου". 

Τελικά "τη ώρα τη εννάτη… ο Ιησούς αφείς φωνήν μεγάλην 

εξέπνευσε" (Μάρκ.15:34-37). Ενώ η ανθρώπινη σκληροκαρδία 

παρέμεινε απαθής μπροστά στο θείο δράμα, η άλογη φύση 

συνταράχθηκε ολόκληρη συθέμελα, διαμαρτυρόμενη για την 

ανείπωτη θεοκτονία. Έτσι "σκότος εγένετο εφ' όλην την γην… του 

ηλίου εκλείποντος" (Λουκ.23:44) και "Το καταπέτασμα του ναού 

εσχίσθη εις δύο από άνωθεν έως κάτω, και αι πέτραι εσχίσθησαν και 

τα μνημεία ανεώχθησαν" (Ματθ.27:51-52). Παρ' όλα αυτά ο 

παράνομος λαός "ουκ ηβουλήθη συνιέναι". 

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τους 

ορθοδόξους πιστούς. Γνωρίζουμε ότι το σεπτό θείο πάθος 

λειτούργησε λυτρωτικά για μας. Λυπούμαστε για τα αμαρτήματά 

μας, για την κατάπτωσή μας και προπαντός για την θεοκτονία. 

Παράλληλα όμως χαιρόμαστε που η Μεγάλη Θυσία του Χριστού έγινε 

αιτία και μέσον απολύτρωσης του ανθρωπίνου γένους.. Η ανάσταση 

που επακολούθησε το θάνατο του Σωτήρος, έγινε η απαρχή και της 

δικής μας ανάστασης. 



 

 

Η υμνολογία της Μεγάλης Παρασκευής είναι πραγματικά 

εκπληκτική. Η ακολουθία των Αγίων Παθών, που ψάλλεται το 

εσπέρας της Μ. Πέμπτης, με τα δεκαπέντε αντίφωνα, διασώζει την 

παλαιοχριστιανική ακολουθία της ιεροσολυμίτικης εκκλησίας. Κύριο 

χαρακτηριστικό της ακολουθίας αυτής είναι η ανάγνωση των 

δώδεκα ευαγγελικών περικοπών, οι οποίες εξιστορούν, η μεν πρώτη 

τις τελευταίες υποθήκες του Χριστού προς τους μαθητές Του και την 

αρχιερατική προσευχή, τα υπόλοιπα έντεκα τα γεγονότα της 

σύλληψης, της δίκης και της σταύρωσής Του. Ανάμεσα σε αυτά 

παρεμβάλλονται εξαίσιοι ύμνοι. Ξεχωρίζουμε τα δύο τροπάρια του Δ΄ 

αντιφώνου "Σήμερον ο Ιούδας καταλιμπάνει τον διδάσκαλον…" και 

"Σήμερον ο Ιούδας παραποιείται θεοσέβειαν…", τα οποία 

σημειώνουν, με υπέροχες αντιθετικές εικόνες τον φιλάργυρο και 

προδοτικό χαρακτήρα του αγνώμονα μαθητή, όπως και το πρώτο 

τροπάριο του ΣΤ΄ αντιφώνου "Σήμερον γρηγορεί ο Ιούδας 

παραδούναι τον Κύριον…". Καταπληκτικό είναι και το πρώτο 

τροπάριο του Ζ΄ αντιφώνου "Τοις συλλαβούσι σε παρανόμοις…" στο 

οποίο υμνείται η ανεξικακία του Κυρίου. Υπέροχα είναι και τα δύο 

πρώτα τροπάρια του Θ΄ αντιφώνου "Έστησαν τα τριάκοντα 

αργύρια…" και "Έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν…", τονίζοντας την 

αχαριστία του ιουδαϊκού λαού, όπως και το πρώτο τροπάριο του ΙΒ΄ 

αντιφώνου "Τάδε λέγει Κύριος τοις Ιουδαίοις…". Ρίγη συγκινήσεως 

προκαλεί το γνωστό τροπάριο του ΙΕ΄ αντιφώνου "Σήμερον 

κρεμάται επί ξύλου…", που συνοδεύεται με την περιφορά του 

Εσταυρωμένου. Καταπληκτικά είναι επίσης και τα τροπάρια των 

Αίνων ποιήματα του Βυζαντίου του Υμνογράφου "Δύο και πονηρά 

εποίησεν..", "Έκαστον μέλος της αγίας ου σαρκός…", "Σταυροθέντος 

σου Χριστέ πάσα η κτίσις βλέπουσα έτρεμε…". Θαυμάσιο είναι 

επίσης το δοξαστικό "Εξεδυσάν με τα ιμάτιά μου…" και το θεοτοκίο 

"Τον νώτον μου έδωκα εις μαστίγωσιν…". Εξαιρετικά είναι ακόμα και 

τα τροπάρια των αποστίχων με αποκορύφωμα το περίφημο 

δοξαστικό, ποίημα του Θεοφάνους, "Κύριε αναβαίνοντός σου εν τω 

σταυρώ φόβος και τρόμος επέπεσε τη κτίσει…". 

Ενδιαφέρον έχει επίσης και η αρχαιοπρεπής ακολουθία των 

Μεγάλων Ωρών, ποίημα του αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας, η οποία 

ψάλλεται το πρωί της Μ. Παρασκευής, εν μέσω κατάνυξης και 

συντριβής. Αποτελείται κυρίως από Μεσσιανικούς Ψαλμούς της Π. 



 

 

Διαθήκης, οι οποίοι προφητεύουν το πάθος του Χριστού καθώς και 

αναγνώσματα από την Καινή Διαθήκη που αναφέρονται στο Θείο 

Πάθος, στα οποία παρεμβάλλονται υπέροχοι ύμνοι. 

Είναι επί πλέον αξιοσημείωτο το γεγονός πως την Μ. Παρασκευή 

δεν τελείται Θεία Λειτουργία, διότι την αγία αυτή ημέρα οι πιστοί 

ζουν τη Μεγάλη Θυσία του Γολγοθά. 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή καλεί 

όλους μας να βγούμε από το λήθαργο της αμαρτίας και να 

αναλογιστούμε το μέγεθος της αμαρτωλότητάς μας. Παράλληλα μας 

παροτρύνει να σηκώσουμε το βλέμμα μας και να ατενίσουμε τον 

Εσταυρωμένο Κύριό μας, για να δούμε στο πονεμένο Πρόσωπό Του 

την άκρα ευσπλαχνία και φιλανθρωπία Του. Να ζητήσουμε ταπεινά 

γονυκλινείς συγνώμη "δια το πλήθος των παραπτωμάτων" μας. Να 

παρακαλέσουμε τον Λυτρωτή μας να κάνει έλεος σε όλους μας και 

δια του υπέρ ημών εκχυθέντος Τιμίου Αίματός Του, να τύχουμε της 

απολυτρώσεως. 

 


