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Ἕνα κάθε µήνα.
Ἀγαπητοί μου ἐνορίτες,
Μέ τήν εὐδοκία τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ θά γιορτάσουμε καί φέτος τά Ἅγια
Πάθη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅμως μέσα σέ μία βαθειά ἀνησυχία καί ὀδύνη
γιά τήν πορεία τῆς κοινωνίας μας. Διότι βαθειά καί ἔντονη πνευματική καί ἠθική
παρακμή χαρακτηρίζει ὅλους μας. Ἀπό τούς πιό ψηλά ὡς τούς πιό χαμηλά. Δέν
ἑξαιρεῖται σχεδόν κανείς.
Καταστάσεις ἄδικες, σκανδαλώδεις, ἀνήθικες, διάστροφες, ὄχι μόνο δέν
καταδικάζονται, ὅπως θά ἔπρεπε, ἀλλά δυστυχῶς γίνονται εὐρύτερα ἀνεκτές, καί τό
χειρότερο, σέ μερικές περιπτώσεις ἐπιδοκιμάζονται.
Πολλοί τό ἔχουν διαπιστώσει καί ἀγωνιοῦν μέ αὐτή τήν κατάσταση τῆς
κοινωνίας μας. Θεωροῦν ἀκόμη ὅτι βρισκόμαστε σέ ἀδιέξοδο. Ζητοῦν τή λύση
αὐτοῦ τοῦ ἀδιεξόδου καί προτείνουν λύσεις.
Τίς ἡμέρες τῆς Μεγάλης ἑβδομάδας κυρίαρχο γεγονός εἶναι ὁ Σταυρός τοῦ
Χριστοῦ. Ἀπευθυνόμενος πρῶτα στόν ἑαυτό μου καί κατόπιν σέ ὅλους, ἄς
ἀκούσουμε τί ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου ἀποκαλύπτει σέ ὅλους μας.
Ὁ κόσμος πού σταύρωσε τό Χριστό, ἐκεῖνα τά χρόνια, ἦταν κόσμος φιλαυτίας,
ἐγωκεντρισμοῦ καί ἀτομισμοῦ. Ἀπομακρυσμένος ἀπό τήν πηγή τῆς ζωῆς, τόν Θεό,
εἶχε καταντήσει αἰχμάλωτος τῶν ἐγωιστικῶν του παθῶν, αἰχμάλωτος του Διαβόλου
καί τοῦ θανάτου.
Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, γιά νά λυτρώσει τό ἀνθρώπινο γένος ἔγινε υἱός τοῦ
ἀνθρώπου. Εἰσῆλθε στίς συνθῆκες τῆς δικῆς μας ζωῆς. Παραδόθηκε ἑκούσια καί
φιλάνθρωπα, ἄνευ ὅρων καί ἐν γνώσει του ὅτι, ἐμεῖς μέσα στήν παραφροσύνη τῆς
ἁμαρτωλῆς μας ζωῆς θά τόν σταυρώναμε.
Δέχθηκε ἀπό ἄπειρη ἀγάπη γιά μᾶς, τόν ὀδυνηρότατο καί ἀτιμωτικό θάνατο
τοῦ Σταυροῦ.
Τήν ὥρα πού οἱ ἄνθρωποι νόμιζαν ὅτι τοῦ ἔκαναν τό μεγαλύτερο κακό, ἐκεῖνος
τούς ἔκανε τό μεγαλύτερο καλό.
Ἐμεῖς τόν σταυρώναμε κι Ἐκεῖνος μᾶς ἔσωζε.
Ἐμεῖς δείχναμε τό βάθος τοῦ ἐγωισμοῦ μας κι Ἐκεῖνος μᾶς λύτρωνε μέ τό
ὕψος τῆς ταπεινώσεώς Του.
Σταυρώνοντας τό Χριστό, ὁ φίλαυτος κι ἀντίθεος κόσμος, νόμιζε ὅτι
θριαμβεύει, ὅτι κερδίζει ὁριστικά τή μάχη καί ἐξαφανίζει γιά πάντα τόν Ἰησοῦ.
Συνέβη ὅμως τό τελείως ἀντίθετο.
Τήν τελική νίκη εἶχε ὁ θυσιαζόμενος, ὁ προσφερόμενος, ὁ σταυρούμενος
Ἰησοῦς Χριστός.
Μέ τό θάνατό του νίκησε τόν θάνατό μας, καί μέ τήν ἀνάστασή του μᾶς χάρισε
ζωή καί ἀφθαρσία καί μακαριότητα αἰώνια.
Ἡ φιλαυτία, μέχρι καί σήμερα, ἀρνεῖται τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί κατʼ
ἐπέκταση καί τήν ἀγάπη πρός τούς ἀνθρώπους. Ἀρνεῖται τόν Χριστό καί τόν Σταυρό
του.
Ἀρνούμενοι, ὅμως, οἱ ἄνθρωποι τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, δέν λαμβάνουν
«πείρα τῆς Ἀναστάσεως» καί γιʼ αὐτό δέν ἔχουν χαρά.
Πῶς μποροῦν νά χαροῦν, ὅταν δέχονται τόν θάνατο ὡς τήν τελική
πραγματικότητα αὐτοῦ τοῦ κόσμου καί ὄχι τήν αἰώνια ζωή κοντά στό Θεό; Καί ὄχι
μόνο δέν χαίρονται ἀλλά καί αὐτοκαταστρέφονται.

Δυστυχῶς σταθήκαμε προκλητικά ἀπέναντι στό Θεό. Ὑπερηφανευθήκαμε,
δημιουργήσαμε ἕναν τεχνικό πολιτισμό, τόν ὁποῖο τελικά δέν μποροῦμε νά τόν
ἐλέγξουμε.
Ἡ πανέμορφη φύση ἀργοπεθαίνει. Τήν μολύνουμε διαρκῶς καί μαζί μʼ αὐτήν
μολυνόμαστε κι ἐμεῖς. Πεθαίνουμε ἀπʼ αὐτά πού δημιουργήσαμε.
Ζοῦμε μία ἀποστασία ἀπό τόν ἀληθινό Θεό. Τά ἀποτελέσματα τῆς ἀποστασίας
μᾶς θερίζουν. Μποροῦμε νά τά ἀπαριθμήσουμε: Ποικίλες ἀρρώστιες, καρκίνοι,
καρδιοπάθειες, ἀφροδίσια νοσήματα, ἔιτζ, ἰώσεις, αὐτοάνοσα νοσήματα, ἕνα πλῆθος
ἀπό νεοφανεῖς ἀσθένειες. Τί νά ποῦμε γιά τίς ψυχασθένειες, τίς αὐτοκτονίες, τά
ἐγκλήματα, τίς ἐκτρώσεις, τόν ἀλκοολισμό, τά ναρκωτικά, πού ἔχουν αὐξηθεῖ κι
ἔχουν γίνει καθημερινότητα;
Ἡ οἰκογένεια, τό βασικό κύτταρο τῆς κοινωνίας, ἔχει διαλυθεῖ.
Ὁ καταναλωτισμός, ἡ ἄνεση κι ἡ εὐημερία ἕνεκα τῆς φιλαυτίας μας, γίνονται ὁ
τάφος μας. Θελήσαμε νά κάνουμε τή γῆ παράδεισο χωρίς τόν Θεό καί τήν κάναμε
κόλαση.
Μετά ἀπʼ τήν πικρή καί ὀδυνηρή αὐτή πεῖρα, εἶναι φανερό ὅτι μόνο ὁ Σταυρός
τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀληθινή λύση στό ἀδιέξοδό μας.
Ἄραγε θά μετανοήσουμε; Θά δεχθοῦμε νά σταυρώσουμε τόν ἐγωισμό μας;
Τήν ἀπιστία μας, τήν αὐτάρκειά μας, τή σαρκολατρία μας, τόν ἀτομικισμό μας, τήν
ἀπληστία μας;
Θά δεχθοῦμε ὅτι, διά τοῦ Σταυροῦ ἔρχεται ἡ Ἀνάσταση, ἡ αἰώνια ζωή, ἡ
κοινωνία μέ τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο, ἡ ἀληθινή χαρά, ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀνάπαυση;
Ἄν ὁ ἄνθρωπος μποροῦσε νά κερδίσει τήν ἀληθινή κι αἰώνια ζωή χωρίς τό
Σταυρό, ὁ Θεός Λόγος δέν θά γινόταν ἄνθρωπος, οὔτε θά ἔφθανε νά σταυρωθεῖ.
Γιʼ αὐτό, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι ὁ μόνος Σωτήρας, ἐπειδή δέν ἀπέφυγε τό
Σταυρό, τή μόνη σωτήρια λύση τοῦ δράματος τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ Χριστός, διά τοῦ Σταυροῦ, κηρύσσει ἀγώνα καί ἐπανάσταση. Νά
ἀπομακρύνουμε τόν ἀτομισμό καί τή φιλαυτία, καί στή θέση τους νά βάλουμε τή
φιλοθεΐα καί τή φιλανθρωπία καί τήν ἀγάπη γιά τήν κτίση.
Νά βλέπουμε τόν Θεό ὅπως εἶναι: Ἀγάπη, Φῶς, Ἀλήθεια, Ζωή.
Νά ἀντιμετωπίζουμε τόν κάθε ἄνθρωπο ὡς εἰκόνα Θεοῦ καί ὄχι ὡς ἀντικείμενο
ἐκμεταλλεύσεως, οὔτε ὡς σκεῦος ἡδονῆς, οὔτε ὡς καταναλωτική μηχανή.
Νά θεωροῦμε τήν κτίση ὡς δημιούργημα τοῦ παντοδύναμου καί πάνσοφου
Θεοῦ, καί νά μή κάνουμε κατάχρηση οὔτε νά τήν καταστρέφουμε.
Ἀγαπητοί μου, ὑπάρχει ἐλπίδα καί γιά μᾶς σήμερα, πού βρισκόμαστε στό χεῖλος
τῆς καταστροφῆς. Ἡ λύση τοῦ ἀδιεξόδου εἶναι νά προσκυνήσουμε τόν Σταυρό τοῦ
Χριστοῦ. Νά δεχθοῦμε καί νά ζήσουμε, μέ τόν προσωπικό μας ἀγώνα, τόν Σταυρό καί
ἔτσι νά φθάσουμε στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ἀπό ἐκεῖ πηγάζει κάθε χαρά, κάθε
εὐλογία, κάθε μακαριότητα. Ἀπό ἐκεῖ πηγάζει καί ἡ δική μας ἀνάσταση.
Μέ κάθε εὐχή καί εὐλογία
νά γιορτάσουμε ὅπως ἁρμόζει
ὅλες αὐτές τίς Ἅγιες ἡμέρες

	
  
	
  

	
  

