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        Σήμερα ξεπροβάλλει ὕστερα ἀπὸ ἀρκετὸ καιρὸ ὁ Σταυρὸς 

τοῦ Κυρίου, ἀπογυμνωμένος καὶ μόνος, χωρὶς ἑσταυρωμένο, 

χωρὶς θύμα, χωρὶς τὸν ἀρχιθύτη, χωρὶς ἐκείνον ποὺ πρῶτος 

σήκωσε, ἤγειρε τὸν σταυρὸ τὸν μεγάλο, τῆς ἀνθρωπότητας, γιὰ 

νὰ πηγάσῃ  τὴν ἄφεσι, τὴν συγχώρηση. Καὶ αὐτὸ βέβαια ἐγείρει 

ἀρκετὰ ἐρωτήματα τὰ ὁποία δὲν μποροῦν νὰ ἀπαντηθοῦν 

ἀπλᾶ καὶ μόνο μὲ λέξεις καὶ φράσεις. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι 

ὁτιδήποτε λαμβάνει χώρα μέσα στὴν ἐκκλησία ἢ μὲ ἄλλα λόγια 

συμβαίνει χρονικά εἶναι ἐνταγμένο μέσα στὴν ἀιωνιότητα καὶ 

ἑρμηνεύεται μὲ τὸ ἅγιο Πνεῦμα.  

         Ἡ σπουδαιότητα τῆς Μ. Σαρακοστῆς ἑρμηνεύεται μέσα σὲ 

αὐτὸ τὸ πνεῦμα τῆς ἐκκλησίας καθὼς ἔχει τὴν ἀρχή της στὸ 

γεγονὸς τῆς ἐπίγειας πορείας τοῦ Χριστοῦ, τῆς 

τεσσαρακονθήμερης νηστείας του, τῶν φρικτῶν πειρασμῶν 

στὴν ἔρημο ἀπὸ τὸν διάβολο, τὴν ἀποδοκιμασία του ἀπὸ τοὺς 

ἀνθρώπους, τὴν σταυρική θυσία του καὶ τὴν ἀνάστασι του.  

        Ὁ χριστιανὸς ὡς ἄλλος κυρηναίος τὸν ὁποίο ἀγγάρευσαν 

νὰ σηκώσει τὸν σταυρό τοῦ Κυρίου αἴρει, σηκώνει τὸν 

προσωπικό του σταυρό, ἕναν μικρὸ σταυρὸ δηλαδή, ὁ ὁποίος 

εἶναι φτιαγμένος καὶ δοσμένος στὰ ἀνθρώπινα μέτρα. Καὶ εἶναι 

μικρὸς διότι τὸν μεγαλύτερο σταυρὸ τὸν ἔχει σηκώνει ὁ Ἰησοῦς, 

τὸν βαρύτερο γιατὶ εἶναι ὁ σταυρός τῆς ἀνθρωπότητας. Ἡ 

Σαρακοστὴ ἀκριβῶς εδῶ τονίζει γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸ 

εὐαγγέλιο ποὺ διαβάσαμε σήμερα τὸ ὅτι ὁ σταυρὸς δὲν εἶναι 

κάτι ποὺ ὑφίσταμαι κάτι ποὺ μοῦ συμβαίνει καὶ μὲ ἀλλάζει μὲ 

μαγικὸ τρόπο. Τοὐναντίον, ὁ σταυρὸς εἶναι κάτι τὸ ὁποίο μὲ 



ἀφορὰ προσωπικὰ καθὼς τὸ ἀναλαμβάνω. Εἶναι τὸ ναὶ τῆς 

καρδιᾶς μου ἀπένατι στὴν ζωή, στὴν ἀνάστασι καὶ τὴν 

ἀνακαίνηση. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ ναὶ προκύπτει ἡ μετάνοια, ἡ ἄσκηση, 

ἡ προσευχή. Ὅλα αὐτὰ εἶναι πνευματικὰ ἐργαλεία τὰ ὁποία 

χρησιμοποιεῖ ἢ καλύτερα ἐντάσει στὴ ζωή του ὁ χριστιανὸς γιὰ 

νὰ παραμείνει σταθερὸς ἢ πιστὸς στὴν πιστότητα τοῦ Κυρίου 

του. Στὴν συνέχεια θὰ γεννηθῇ ἡ εὐγνωμοσύνη καὶ ἡ 

εὐχαριστία πρὸς τὸν Κύριο γιὰ τὶς ἀναρίθμητες καὶ ἀμέτρητες 

εὐεργεσίες πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα, ὡς ἀκόμη ἀκόμη ἡ 

ταπείνωση θὰ ἀνακύψῃ ὡς ἀκριβῶς αἴσθηση τῆς ἀνεπάρκειας 

τοῦ ἀνθρώπου καὶ συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητος.  

               Σὲ ἐπίπεδο λεκτικὸ ἴσως νὰ εἶναι εὐφάνταστος ὁ 

τρόπος ποὺ παρουσιάζεται στὰ λειτουργικὰ κείμενα ἡ 

λειτουργικὴ αὐτὴ περίοδος καὶ ὄντως εἶναι. Ἂς φανταστοῦμε 

ὅμως καὶ λιγάκι πόσο συγκλονιστικὸ μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ ὅτι γιὰ 

κάποιο λόγο τὸν ὁποίο ἴσως καὶ μὴν κατανοήσουμε ποτὲ γιατὶ 

ἡ ἀθανασία ἑκουσίως πεθαίνει πάνω στὸ σταυρό; γιατὶ ἂν καὶ 

θύμα συγχωρεῖ τοὺς θύτες μὲ τὴν φοβερὴ ἐκείνη φράση «πάτερ 

ἄφες αὐτοῖς οὐ γαρ οἴδασι τι ἐποίησαν»;  

              Γιατὶ ἄραγε ἡ συγχώρηση τῶν ἄλλων τίθεται ὡς 

προϋπόθεση γιὰ τὴν συγχώρηση τὴν δική μας; Ὅλα αὐτὰ τὰ 

ἐρωτήματα ἀπαντοῦνται μέσα στὸ πυρίκαυστο σῶμα τῆς 

Ἐκκλησίας καὶ ὄχι μόνο γνωσιολογικὰ ἀλλὰ καὶ ὑπαρξιακά. 

Καὶ σὲ αὐτὸ εἶναι ἐφικτὸ καὶ συνετὸ νὰ μνημονεύσουμε τοὺς 

μάρτυρες ὡς ἀπόδειξη ὑπαρξιακὴ καὶ βιωματικὴ ὡς ἀκόμη καὶ 

τοὺς νεοφανεῖς χαρισματικοὺς πατέρες αὐτοῦ τοῦ ἀιῶνα στοὺς 

ὁποίους κάθε φορὰ ποὺ πήγαινες καὶ τοὺς ἔβλεπες 

αἰσθανόσουν ὅτι εἶναι πάσχα, λαμπρή. Καὶ ἔπαιρνες χάρη 

ἀκριβῶς διότι καὶ τὸ χάρισμα ποὺ εἶχαν δὲν ἦταν κάποιο 

ἀτομικὸ κατόρθωμα ἀλλὰ ἴσχυε πάντα σὲ σχέση μὲ τὰ ἄλλα 

χαρίσματα. Θυμάμαι χαρακτηριστικὰ φράση ἁγίου γέροντος 



ποὺ ἔλεγε ὅτι ἂν δὲν τὰ ἔχω καλὰ μὲ τὸ Σεραφεὶμ τὸν τότε 

ἀρχιεπίσκοπο ἡ προσευχή μου δὲν εἰσακούεται στὸ Θεό.  

             Σεβασμιώτατε πάτερ καὶ δέσποτα, σεβαστοὶ πατέρες, 

ἀδελφοί, ἡ ἐποχὴ ποὺ διανύουμε εἶναι μία ἐποχὴ τὴν ὁποία 

σπουδαίοι κοινωνιολόγοι ὀνόμασαν τὸ λεγόμενο χωρὶς ἐμεῖς 

ἐγώ. Μία φράση ποὺ κυριολεκτικὰ προβάλλει τὸ ἄτομο 

ἀπομονωμένο ἀπὸ τὴν ἱστορία, τὶς παραδόσεις, τὴν κοινότητα, 

τὴν ἐκκλησία ὡς καὶ τὸ σῶμα του. Πράγμα ποὺ σημαίνει πὼς 

ἐδῶ ἔχουμε ἀπουσία τοῦ σταυροῦ. Ὁ Σταυρὸς ἐμπροϋποθέτει 

τὸν ἑαυτό μας καὶ τὸν ἄλλο, «ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους….» γιὰ νὰ 

ὁλοκληρωθῇ ἡ φράση αὐτὴν στὰ ἔσχατα μὲ τὸ ἐπισφράγισμα 

της καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα».     

          


