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Ἕνα κάθε μήνα.  
 

 

Ἀγαπθτοί μου Χριςτιανοί, ὁ μινασ επτζμβριοσ ςτιγματίηεται ἀπό τι μεγάλθ 
καί λαμπρι ἑορτι τῆσ ὑψϊςεωσ τοῦ Σιμίου ταυροῦ τοῦ ωτῆροσ μασ Ἰθςοῦ 
Χριςτοῦ. Εἶναι ὁ πρῶτοσ μινασ τοῦ Ἐκκλθςιαςτικοῦ ἔτουσ καί εὐκφσ ἐξ ἀρχῆσ 
προβάλλεται καί ἀποκαλφπτεται ςτιν οἰκουμζνθ ὁ ταυρόσ τοῦ Χριςτοῦ καί τό 
ςταυρικό πνεῦμα, ἀπό τό ὁποῖο διακατζχεται ἡ Ἐκκλθςία, δθλαδι ςφμπασ ὁ 
Χριςτιανικόσ κόςμοσ. 

Χωρίσ τόν ταυρό τοῦ Χριςτοῦ οὔτε Ἀνάςταςθ τοῦ Χριςτοῦ κά ὑπῆρχε, οὔτε 
ἀνάςταςθ τῶν ἀνκρϊπων, οὔτε ἀναδθμιουργία, οὔτε ςωτθρία.  

Χωρίσ τό ςταυρικό πνεῦμα δζν ὑφίςταται καμμία ἐκκλθςιαςτικι μυςτθριακι 
πράξθ οὔτε χριςτιανικι πνευματικι ηωι οὔτε ςωτθρία.  

Λζγει χαρακτθριςτικά ὁ Ἅγιοσ Ἰωάννθσ ὁ Δαμαςκθνόσ: «Κάκε πράξθ καί κάκε 
καυματουργία τοῦ Χριςτοῦ εἶναι μζγιςτθ καί ἱερι καί ἀξιοκαφμαςτθ, ὅμωσ πιό 
καυμαςτό ἀπό ὅλα εἶναι ὁ Τίμιοσ Σταυρόσ του». 

Κι ἐνῶ διά τοῦ ταυροῦ ὑπερνικῶνται ὅλα τά ἀντίξοα καί βλαβερά καί 
καταςτρεπτικά καί κοπιϊδθ καί λυπθρά τθσ γῆσ, ἐνῶ καταργικθκε ὁ διάβολοσ καί 
πατικθκε ὁ κάνατοσ καί ἔχουμε τιν Ἀνάςταςθ καί τιν αἰϊνια μακαριότθτα ςτιν 
ἀπζραντθ αἰωνιότθτα τῆσ Βαςιλείασ τοῦ Θεοῦ, ἡ ςταυρικι ηωι μᾶσ εἶναι 
ἀνεπικφμθτθ καί ἀποκρουςτικι καί κατακριτζα, καί κανείσ δζν τιν ἐπικυμεῖ οὔτε 
πολφ περιςςότερο τιν ἀγαπᾶ καί τι βιϊνει μετά εὐχαριςτίασ καί ἡδονῆσ.  

Εἶναι γνωςτόν ὅτι ὁ ταυρόσ τοῦ Χριςτοῦ εἶναι ἕνα βακφ καί μζγιςτο 
μυςτιριο, μζςα ςτό ὁποῖο δζν εἶναι δυνατόν νά ἐντρυφιςει ὁ μι ἔχων τό Πνεῦμα 
τό Ἅγιο. Οἱ Ἅγιοι Ἀπόςτολοι καί οἱ πνευματοφόροι ἅγιοι ἐκκλθςιατικοί Πατζρεσ καί 
τό ἀμζτρθτο πλῆκοσ τῶν μαρτφρων τῆσ πίςτεϊσ μασ μπόρεςαν νά εἰςδφςουν 
ἀμυδρῶσ ς’ αὐτό τό μυςτιριο τοῦ ταυροῦ τοῦ Χριςτοῦ καί τοῦ ςταυροῦ τοῦ δικοῦ 
τουσ. Ὅλοι αὐτοί εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι «ὑβριηόμενοι καί διωκόμενοι καί 
κανατοφμενοι» «ἔχαιρον καί ἠγάλλοντο». 

Αὐτοί εἶναι ἐκεῖνοι, ποφ κά μπορζςουν νά μᾶσ μιλιςουν γιά τι χαρά καί τό 
κζρδοσ καί τιν εὐχαρίςτθςθ ἀλλά κυρίωσ γιά τιν διθνεκῆ εὐγνωμοςφνθ τουσ πρόσ 
τόν Κφριο, ποφ τοφσ ἐξζλεξε ἐκ τῶν ἀνκρϊπων νά ςταυρωκοῦν μαηί μ’ Αὐτόν. 

Βλζπουμε τόν Ἀπόςτολο Παῦλο νά γράφει ςτοφσ Φιλιππθςίουσ (Αϋ 29) «ὑμῖν 
ἐχαρίςκθ τό ὑπζρ Χριςτοῦ, οὐ μόνον τό εἰσ αὐτόν πιςτεφειν, ἀλλά καί τό ὑπζρ 
αὐτοῦ πάςχειν». ζ ςᾶσ δόκθκε τό δῶρο, τό χάριςμα, ὄχι μόνον νά πιςτεφετε ςτόν 
Ἰθςοῦ Χριςτό ἀλλά καί νά πάςχετε, νά ὑποφζρετε γι’ αὐτόν. Δθλαδι, τό νά πιςτεφει 
κάποιοσ ςτόν Χριςτό εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ, εἶναι χάριςμα! Σό νά πάςχει κάποιοσ 



γιά τό Χριςτό εἶναι καί αὐτό ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ, ἕνα χάριςμα. Καί ὅπωσ λζνε οἱ 
Πατζρεσ τῆσ Ἐκκλθςίασ μασ, τό νά πάςχει κάποιοσ γιά τόν Χριςτό εἶναι τό 
μεγαλφτερο χάριςμα ποφ κάνει ὁ Θεόσ ςτόν ἄνθρωπο!   

Γιά τόν κοςμικό ἄνκρωπο, γιά τόν δαιμονοκινοφμενο ἄνκρωπο, αὐτό εἶναι 
ἕνασ παραλογιςμόσ. Σό βλζπουν ὥσ τιν χειρότερθ ἔκφραςθ κακίασ τοῦ Θεοῦ πρόσ 
τόν ἄνκρωπο. Γι’ αὐτό καί κάποιοσ εἶχε ἐκφραςκεῖ περί τοῦ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ ὅτι, 
«εἶναι ὁ μεγαλύτερος φονιάς τῆς ἀνθρωπότητας», ἐπειδι ὁδθγεῖ τοφσ ἀνκρϊπουσ 
ςτόν κάνατο. Ἴςωσ ὅμωσ ξεχνοῦν ὅτι ὁ Ἰθςοῦσ δζν εἶπε, «ςκοτῶςτε», ἀλλά μι 
φοβᾶςτε τό κάνατο, ἄν κάποιοι κελιςουν νά ςᾶσ ςκοτϊςουν. Δζν γνωρίηουν, 
ἐπίςθσ, ὅτι εἶναι ὁ μόνοσ ποφ μπορεῖ νά δϊςει ηωι, αἰϊνια ηωι καί ἀφκαρςία 
ςτοφσ πάντεσ. 

Ὁ ἅγιοσ Ἀπόςτολοσ Ἰάκωβοσ ςτιν ἐπιςτολι του γράφει, «Πᾶςαν χαράν 
ἠγιςαςκε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειραςμοῖσ περιπζςθτε ποικίλοισ». (Αϋ 2) Νά ἔχετε 
πολλι χαρά, ἀδζλφια μου, ὅταν δοκιμάηεςκε ἀπό ποικίλουσ καί διαφόρουσ 
πειραςμοφσ, προβλιματα, πόνουσ, βάςανα.  

Μζ τό ςκεπτικό τοῦ κόςμου, αὐτι ἡ φράςθ καί αὐτι ἡ ἀντιμετϊπθςθ τῶν 
λυπθρῶν τῆσ ηωῆσ, εἶναι παραλογιςμόσ. Γιά τόν πιςτό, ὅμωσ, εἶναι ἀφορμι 
ὀντολογικῆσ χαρᾶσ καί μακαριότθτασ. Δεῖγμα περίτρανο, ὅλεσ οἱ εὐγενικζσ μορφζσ 
τῶν μαρτφρων τῆσ Ἐκκλθςίασ καί τῶν ἀςκθτῶν.  Καί ἔφκαςαν, αὐτοί οἱ πολφπακοι 
καί δόκιμοι ἄνκρωποι, νά ποῦν ἀποφκεματικά: «Ἆρον τοφσ πειραςμοφσ, Κφριε, καί 
οὐδείσ ὁ ςωηόμενοσ». Δθλαδι, ἄν λείψουν οἱ πειραςμοί, ἄν ἀπουςιάηει ἡ 
ςταυρικι ηωι, κανζνασ δζν ςϊηεται!  

Θά ἤκελα, ἀγαπθτοί μου, νά ἐντρυφιςουμε γιά λίγο ςτό πραγματικά 
ςωτηριῶδεσ θζμα τοῦ ςταυρικοῦ πνεφματοσ τῆσ Ἐκκληςίασ. Χαρακτθριςτικι εἶναι 
ἡ φράςθ τοῦ κορυφαίου Ἀποςτόλου Παφλου ςτοφσ Χριςτιανοφσ τῶν Κολοςςῶν. (Αϋ 
24) Μᾶσ εἰςαγάγει ςτιν κεολογία τοῦ ϊματοσ τοῦ Χριςτοῦ, ποφ εἶναι ἡ Ἐκκλθςία, 
κακϊσ καί ςτό ςταυρικό πνεῦμα, διά τοῦ ὁποίου ςωηόμαςτε. «Νῦν χαίρω ἐν τοῖσ 
πακιμαςί μου ὑπζρ ὑμῶν καί ἀνταναπλθρῶ τά ὑςτεριματα τῶν κλίψεων τοῦ 
Χριςτοῦ ἐν τῇ ςαρκί μου ὑπζρ τοῦ ςϊματοσ αὐτοῦ, ὅ ἐςτίν ἡ Ἐκκλθςία». Σϊρα, 
χαίρομαι γιά ὅςα πάςχω γιά ςᾶσ, ἐπειδι μ’ αὐτά τά πακιματα ποφ πάςχω ςτι 
ςάρκα μου, ςυντελῶ ὥςτε νά ςυμπλθρϊνονται ὅςα ὑπολείπονται, μετά τίσ κλίψεισ 
ποφ ἔπακε γιά ἐμᾶσ ὁ Χριςτόσ, νά ὑποφζρουμε κι ἐμεῖσ, χάριν τοῦ ϊματόσ του, 
ποφ εἶναι ἡ Ἐκκλθςία.  

Μζ ἁπλά λόγια μᾶσ λζει ὁ Ἀπόςτολοσ Παῦλοσ: Ὁ Χριςτόσ ἔπακε ἐδῶ ςτι γῆ 
τόςο, ὅςο χρειάςκθκε γιά νά μᾶσ ςϊςει. Ἄφθςε, ὅμωσ, ἕνα ἐλάχιςτο μζροσ 
κλίψεων γιά ἐμᾶσ, ὥςτε μετζχοντασ ἐμεῖσ ς’ αὐτζσ τίσ κλίψεισ, νά μετζχουμε καί 
ςτι δόξα του καί ςτι μακαριότθτά του ςτι Βαςιλεία τοῦ Θεοῦ. Αὐτι τι μετοχι, ὁ 
Ἀπόςτολοσ Παῦλοσ τιν ὀνομάηει «ςυςταφρωςθ» καί «ςυνζγερςθ» καί προτείνει 
τοφσ πιςτοφσ νά «ςυμπάςχουν» μζ τόν Χριςτό, γιά νά «ςυνδοξαςκοῦν» κατά τιν 
αἰϊνια Βαςιλεία του. Καί καταλιγει, «Λογίηομαι ὅτι οὐκ ἄξια τά πακιματα τοῦ 
νῦν καιροῦ πρόσ τιν μζλλουςαν δόξαν ἀποκαλυφκῆναι εἰσ ἡμᾶσ». (Ρωμ. Ηϋ 17) 



Θεωρῶ ὅτι τά πακιματα ςτόν παρόντα κόςμο, ὅςα πάςχουμε γιά τόν Χριςτό, δζν 
εἶναι ἄξια νά ςυγκρικοῦν μζ τι δόξα ποφ πρόκειται νά μᾶσ ἀποκαλυφκεῖ! Εἶναι 
καταπλθκτικό! 

Ὅλοι οἱ  Ἅγιοι, ἀγαπθτοί μου, ἀπό πολφ νωρίσ κατανόθςαν αὐτι τι ςχζςθ 
πάθουσ - δόξασ, κατανόθςαν τό ςταυρικό πνεῦμα. Γι’ αὐτό καί ἐπιδίωκαν νά 
πάςχουν γιά τόν Ἰθςοῦ Χριςτό καί «ἔχαιρον πάςχοντεσ»! Ἀκόμθ τό θεωροῦςαν 
μεγίςτη τιμή νά πάςχουν, ἐπειδι διά τῆσ κακοπακείασ ςυμμετεῖχαν ςτό πάκοσ τοῦ 
Χριςτοῦ!    

Πραγματικά, εἶναι μεγάλθ ἐξυπνάδα καί ἐξαιρετικι ςοφία καί καταπλθκτικι 
ὀξφτθτα νοόσ νά βλζπεισ ἔτςι τίσ κακοπάκειεσ τῆσ ηωῆσ, τίσ διάφορεσ ἀτυχίεσ, τίσ 
ἀντιξοότθτεσ, τοφσ διωγμοφσ, τοφσ ποικίλουσ πειραςμοφσ. Πόςο μπορεῖ νά πάςχει 
ἕνασ ἄνκρωποσ; Καί γιά πόςο καιρό; υγκρίνονται αὐτά μζ τιν ἄπειρθ καί αἰϊνια 
μακαριότθτα; Γι’ αὐτό καί εἶναι ἔξυπνθ κίνθςθ, ἡ ἀποδοχι τοῦ ςταυρικοῦ 
πνεφματοσ τῆσ Ἐκκλθςίασ καί ἡ ἑκοφςια βίωςθ τῆσ ςταυρικῆσ ηωῆσ. Πρό παντόσ, 
ὅμωσ, ἡ ἀποδοχι καί βίωςθ τῆσ ςταυρικῆσ ηωῆσ δείχνει τι μεγάλθ ἀγάπθ ποφ ἔχει 
κάποιοσ ςτό πρόςωπο τοῦ Χριςτοῦ. Χωρίσ αὐτιν δζν μπορεῖσ νά ςυμμετζχεισ ςτά 
πακιματα τοῦ Χριςτοῦ. Χωρίσ αὐτιν δζν εἶναι δυνατόν νά βρίςκεςαι κοντά ςτόν 
δοξαςμζνο Ἰθςοῦ Χριςτό. 

Ὁ Ἀπόςτολοσ Πζτροσ μᾶσ ὑπενκυμίηει τό κάλεςμα τοῦ Θεοῦ καί τόν ςκοπό 
αὐτῆσ τῆσ κλιςεωσ. «Εἰσ τοῦτο γάρ ἐκλικθτε, ἀδελφοί, ὅτι καί Χριςτόσ ἔπακεν 
ὑπζρ ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμόν, ἵνα ἐπακολουκιςθτε τοῖσ ἴχνεςιν 
αὐτοῦ». (Αϋ Πζτ. Β’ 21) Γι’ αὐτό τόν ςκοπό ςᾶσ κάλεςε ὁ Θεόσ, γιά νά ἀκολουκιςετε 
τά ἴχνθ τοῦ Χριςτοῦ, ὁ ὁποῖοσ ἔπακε γιά ςᾶσ καί ςᾶσ ἄφθςε παράδειγμα ηωῆσ. Ἀπό 
τιν πρϊτθ ςτιγμι, ἡ ηωι τοῦ Χριςτοῦ ἦταν ςταυρικι. Εἰςῆλκε ςζ ἕνα κόςμο 
ἀφιλόξενο καί ἐχκρικό.  

Σό ἴδιο καί ὁ χριςτιανόσ, ηεῖ μζςα ςζ ἕνα κόςμο «ὡσ πρόβατο ἐν μζςω 
λφκων». Ἡ ηωι τοῦ Χριςτιανοῦ ὡσ ἐκ τῆσ φφςεϊσ τθσ εἶναι ςταυρικι. Ὁ ἀλθκισ 
χριςτιανόσ κινεῖται ςτι ηωι ἀποδεχόμενοσ τό ςταυρικό πνεῦμα, ἐπειδι ἀγαπᾶ τόν 
Χριςτό, ἐπειδι κζλει νά εἶναι μαηί μζ τόν ἐςταυρωμζνο Χριςτό, ἐπειδι κζλει νά 
εἶναι μζςα ςτό ςταυρωμζνο ϊμα τοῦ Χριςτοῦ, ποφ εἶναι ἡ Ἐκκλθςία. Εὐγνωμονεῖ 
καί δοξολογεῖ τόν Χριςτό ποφ τοῦ ἔκανε τι μεγάλθ τιμι νά τόν ςυγκαταλζξει ςτό 
δικό του ποίμνιο.   

Ὁ ἀλθκισ χριςτιανόσ ηῶντασ ςταυρικά, ηεῖ ἀπό τϊρα τι μακαριότθτα τῆσ 
Βαςιλείασ τοῦ Θεοῦ, τιν ὁποία κά ἀπολαμβάνει μζ τό ἀναςτθμζνο ςῶμα του ςτιν 
ἄλθκτθ αἰωνιότθτα!  

 

Μζ κάθε εὐχή καί εὐλογία γιά μιά νζα ἐκκληςιαςτική χρονιά       
ὁ Πρωτοπρεςβφτεροσ Βαςίλειοσ Λ. Βαςιλείου 

 


