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ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αδελφοί, ας κρατήσουμε, σταθερά την πίστη που ομολογούμε.

Κυριακή Γ’ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)
11 Μαρτίου 2018

Γιατί έχουμε μέγαν αρχιερέα, τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, που
έφτασε ως το θρόνο του Θεού. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην
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μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει

Ἀδελφοί, ἔχοντες ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς,

δοκιμαστεί σε όλα, επειδή έγινε άνθρωπος σαν κι εμάς, χωρίς

᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. Οὐ γὰρ

όμως να αμαρτήσει. Ας πλησιάσουμε, λοιπόν, με θάρρος το

ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις

θρόνο της χάριτος του Θεού, για να μας σπλαχνιστεί και να μας

ἡμῶν, πεπειραμένον δὲ κατὰ πάντα καθ’ ὁμοιότητα χωρὶς

δωρίσει τη χάρη του, την ώρα που τη χρειαζόμαστε. Κάθε

ἁμαρτίας. Προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς

αρχιερέας που προέρχεται από ανθρώπους, εγκαθίσταται για

χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον
βοήθειαν. Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος
ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα προσφέρῃ
δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν, μετριοπαθεῖν δυνάμενος
τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται
ἀσθένειαν· καὶ διὰ ταύτην ὀφείλει, καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτω
καὶ περὶ ἑαυτοῦ προσφέρειν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν. Καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις
λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, καθάπερ
καὶ Ἀαρών. Οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασε γενηθῆναι
ἀρχιερέα, ἀλλ’ ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν· υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ
σήμερον γεγέννηκά σε· καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει· σὺ ἱερεὺς εἰς
τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.

να υπηρετεί το Θεό για χάρη τους και για να προσφέρει δώρα
και θυσίες για τις αμαρτίες τους. Είναι σε θέση να δείχνει ανοχή
σ’ όσους ζουν στην άγνοια και στην πλάνη, αφού κι ο ίδιος έχει
ανθρώπινες αδυναμίες. Εξαιτίας τους είναι υποχρεωμένος να
προσφέρει, όπως για το λαό, έτσι και για τον εαυτό του, θυσίες
για τη συγχώρηση των αμαρτιών. Επίσης, κανένας δεν παίρνει
μόνος του αυτή την τιμή, αλλά όταν τον καλέσει ο Θεός, όπως
ακριβώς κάλεσε τον Ααρών. Έτσι κι ο Χριστός, δεν τίμησε ο ίδιος
τον εαυτό του με το αξίωμα του αρχιερέα, αλλά του το έδωσε
εκείνος που του είπε: «Εσύ είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε
γέννησα». Σ’ ένα άλλο σημείο η Γραφή λέει: «Εσύ είσαι ιερέας
για πάντα όπως ο Μελχισεδέκ».
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Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν,

Είπε ο Κύριος: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας

ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ

απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του κι ας

ἀκολουθείτω μοι. Ὅς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ

με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη

σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ

χάσει· όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και

ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει

εξαιτίας του ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Τι θα

αὐτήν. Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν

ωφεληθεί ο άνθρωπος, αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο

κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; Ἢ τί δώσει

αλλά χάσει τη ζωή του; Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος

ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Ὅς γὰρ ἐὰν

αντάλλαγμα για τη ζωή του; Όποιος, ζώντας μέσα σ΄ αυτή

ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ

τη γενιά την άπιστη κι αμαρτωλή, ντραπεί για μένα και για

τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου

τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί γι’ αυτόν και ο Υιός του

ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς

Ανθρώπου, όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα

αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς·

του, μαζί με τους αγίους αγγέλους». Τους έλεγε ακόμη ο

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες

Ιησούς: «Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σ΄

οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ

αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δε θα γευτούν το

Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

θάνατο, πριν δουν να έρχεται δυναμικά η βασιλεία του
Θεού».
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