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                            Κυριακή των Βαΐων                                                                                                                                
                                                               2018

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
«μάταια» (Α’ Κορ. ιε΄)
Μας εισάγει σήμερα ένα ολότελα απροσδόκητο «αν». Μια τρομακτική 

υπόθεση.
Τί επιπτώσεις θα είχε μια τέτοια πραγματικότητα;
Αξίζει τον κόπο να υποθέσουμε για μια στιγμή ότι αυτό το δώρο της 

Ανάστασης το χάσαμε . Εκείνο το «αν» είναι βάσιμο. Να προσπαθήσουμε 
να ζυγίσουμε τις συνέπειες. Να μετρήσουμε τη ζημιά.

Η θέση του Παύλου είναι βάσιμη, γιατί φαίνεται, πως κάποιοι 
κήρυξαν διαφορετικά (στ’12)

Εντυπωσιακό το φαινόμενο. Κι όμως πραγματικότητα.
Είναι άραγε τούτη η θέση χωρίς συνέπειες; Χωρίς ζημιά;
Και όμως υπάρχουν συνέπειες, όπως:
Α. το πρώτο θύμα του «αν» είναι το κήρυγμα. Γκρεμίζεται ο άμβωνας 

που έστησε ο Παύλος.
Να μη ξεχνούμε, πως οι ιεροκήρυκες τότε δεν ήταν απλώς κάποιοι 

φιλόσοφοι, που μεταδίδουν τις απόψεις τους. Ήταν μάρτυρες.
Το κήρυγμα του Παύλου ήταν στερεωμένο πάνω στην Ανάσταση. Του 

Απ. Πέτρου το ίδιο. Της αποστολικής Εκκλησίας ήταν επίσης διακήρυξη 
γεγονότων, που στηρίζονταν στην Ανάσταση.

Άρα οι διδάσκοντες ήταν ψευδομάρτυρες;
Β. το δεύτερο  θύμα είναι το θέμα της πίστης. Ο Χριστός ήταν αντάξιος 

της πίστης τόσων ανθρώπων.
Ο ίδιος διεκήρυξε την Ανάστασή Του. Αν δεν αναστήθηκε, τότε πρέπει 

να κάμουμε την επιλογή μας μεταξύ των εξής δύο: Ότι ο Χριστός ήταν 
ένας ενθουσιώδης ονειροπόλος, που τον παρέσυραν τα όνειρά Του και 
προέλεγε πράγματα, που δεν  επρόκειτο  να υλοποιηθούν. Ότι έλεγε, το 
ανέτρεψε η πραγματικότητα.

Ένας τέτοιος Χριστός είναι ανάξιος της εμπιστοσύνης μας.
Πώς μπορούμε να εμπιστευθούμε ένα τέτοιο Χριστό; Να πιστέψουμε 

τις υποσχέσεις  Του; Τι μένει λοιπόν;  Τι άλλο από το να διώξουμε το 
Χριστό από τη ζωή μας;  Αφού είναι  ανάξιος της εμπιστοσύνης μας.
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Γ. Ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό και η ιλαστήρια θυσία Του έφερε 
τη συγχώρεση των αμαρτιών όλων που αποδέχονται τη Σταυρική  θυσία. 
Την Ανάσταση.

Ο Σταυρός ήταν προϋπόθεση της συγχώρησης των αμαρτιών μας.
Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε;  Τότε όλα ανατρέπονται. Καταρρέουν. 

Ζητούν έδαφος, για να σταθούν.
Σταυρός χωρίς νόημα λοιπόν.
“Ο Χριστός θυσιάζεται για τις πεποιθήσεις Του”. Τότε ο Σταυρός 

τίποτε δεν θα σου πει. Λόγια ειρήνης  δεν θα σου ψιθυρίσει. Διαβεβαίωση 
για τη συγχώρεσή σου και την αιώνια ζωή δεν θα σου δώσει. Ανάπαυση 
δεν θα σου προσφέρει. Φορτωμένος ήλθες. Έτσι θα φύγεις. Ο Σταυρός 
παραμένει κρύος. Βουβός. 

Δ. Τι γίνεται ήδη μ’ αυτούς που κοιμήθηκαν; (στ. 18)
Φωτίζεται τώρα ο τάφος από την ακτίδα ελπίδας που περιμέναμε: 
Η ελπίδα είναι η προσδοκία της δικής μας Ανάστασης.
Έγινε ο Χριστός με την Ανάστασή Του αρχή των κεκοιμημένων .
Αν δεν αναστήθηκε;Τότε αυτή η ελπίδα μας αφαιρείται. Χάθηκαν 

εκείνοι, που ήλπισαν σ’ Αυτόν. Και πέθαναν. Ο θάνατος ξαναπαίρνει 
όλη την πίκρα του. Το νεκροταφείο ξαναγίνεται τόπος απελπισίας. Τους 
αγαπημένους μας δεν θα τους ξαναδούμε.

Τελικά όμως ο Παύλος μας βεβαιώνει για την Ανάσταση του Χριστού 
(στ.20)

Να μη ξεχνούμε, πως Πάσχα χωρίς Ανάσταση είναι πικρή ειρωνεία. 
Εμπαιγμός . Το Πάσχα, η Ανάσταση δηλ., μας στηρίζει καθημερινά. 
Μας δημιουργεί ελπίδα. Μας δίνει νόημα στη ζωή.

Ας αφήσουμε λοιπόν τα υποθετικά. Ο Χριστός αναστήθηκε.
Ας λουστούμε λοιπόν όλοι μας σε τούτο το φως.
                                                  
                                                          Με  την αγάπη μου,

	 	 	 	 	 									Ο	ιερέας
	 	 	 	 	 				της	ενορίας	σου
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