
E

N

A

G

R

A

M

M

A

G

I

A

S

E

N

A

Π R O S  Π I K
O

IO

                            Κυριακή των Βαΐων                                                                                                                                
                                                               2019

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
O όχλος με τα φανάρια. Τα ξύλα. Το φανατισμό του εισβάλλει στη 

Γεθσημανή.
Ζητούν το Χριστό. Παρουσιάζεται μπροστά τους. Προσφέρεται 

θεληματικά. Εκείνοι πάγωσαν. Kαι “έπεσον χαμαί”. (Ιωάν. β΄)
Ένιωσαν να τους εγκαταλείπει το θράσος τους. 
Τον κύτταξαν φοβισμένα κι απορημένα.
Εκείνος τους απάντησε: 
-Εγώ είμαι. 
Ήταν σαν να τους έλεγε: 
Με αναζητείτε, για να με οδηγήσετε στο θάνατο. Νιώθετε ενοχλητική την 

παρουσία μου. Κουραστική και ελεγκτική τη διδασκαλία μου. Ασύμφορα στις 
επιδιώξεις σας τα θαύματά μου. Θέλετε να προσφέρετε σαν αντιστάθμισμα 
στα δώρα μου τους εμπτυσμούς. Τις μαστιγώσεις. Την άδικη καταδίκη. 
Απλώνω τα χέρια στον σταυρό. Χύνω το αίμα μου. Αποδέχομαι τη λόγχη στην 
πλευρά. Και το θάνατο. Προσφέρομαι ν’ ανοίξω τις πύλες της αιωνιότητας. 
Προσφέρω τη θυσία του Γολγοθά. 

Τούτα τα λόγια ακούονται και σήμερα. Κυκλοφορούν βέβαια πολλά και 
παράξενα συνθήματα, όπως: “ Ο Θεός πέθανε. Είναι νεκρός. Δεν κάμνει 
τώρα αισθητή την παρουσία Του.

Κανένας δεν αναφέρεται στο πρόσωπό Του. Δεν υποτάσσεται στο θέλημά 
Του”.

Τούτα λοιπόν τα συνθήματα φτερούγισαν από χείλη σε χείλη.
Αποτυπώθηκαν σ’ εφήμερα έντυπα. 
Ανέμισαν σε κεραίες ραδιοφώνων. 
Έβαψαν με ανθρώπινο αίμα αγχόνες και ξίφη. 
Προσπάθησαν να τα θρονιάσουν στις ανθρώπινες καρδιές. 
Να εξαφανίσουν τα ίχνη Του από την Ιστορία και τη ζωή. Θανατώνοντας 

βέβαια το Θεό αφήνουμε εντελώς μετέωρο τον άνθρωπο. 
Νεκρώνουμε το πνεύμα του. 



Ακρωτηριάζουμε την προοπτική της ζωής του.
Ο Χριστός εξακολουθεί να προσφέρεται για θάνατο. Όπως τότε στην 

Γεθσημανή.
Το δώρο της λύτρωσης είναι η αντιπροσφορά  Του στην τραγική 

επιθετικότητά μας. Στην προσπάθειά μας να Tον πολεμήσουμε ή να Tον 
αγνοήσουμε. Να Tον θανατώσουμε. Να Tον απαλείψουμε από τη ζωή μας.

Ο άνθρωπος που επιμένει στην απάνθρωπη, καταλυτική στάση, 
καταλύεται. Συντρίβεται ο ίδιος. Αποκτά κάποτε την εμπειρία, που απέκτησαν 
οι Γραμματείς. Οι Φαρισαίοι. Ο όχλος στην Γεθσημανή.

Υπάρχουν κι εκείνοι που ανοίγονται στη θεϊκή αγάπη. Που ωριμάζουν 
πνευματικά. Και γεμάτοι δέος γονατίζουν κάτω από τον σταυρό, 
συνειδητοποιώντας πως γι’ αυτούς σταυρώθηκε ο Χριστός.

Kι εμείς; Να ζητήσουμε μια απλωσιά στο στενάχωρο, Μια σπρωξιά! Να βγάλουμε 
λίγο το πόδι μας πιο έξω απο τα γήϊνα. Να θυμηθούμε την Ανάσταση.

 Πώς την καταντήσαμε, αλήθεια, τη ζωή μας; Ο Χριστός για μας είναι μόνο στη 
φάτνη τη μέρα Του; Και στον Σταυρό την Μ. Πέμπτη; Στο ενδιάμεσο τί γίνεται; Και 
στο Μνημείο το κενό; Μήπως φτιάξαμε δικό μας Χριστό;

Να σταματήσουμε τα παράπονα σ’ έναν που άδειασε το αίμα Του όλο, για να 
πάρουμε εμείς μυρωδιά τί θα πει Αγάπη. Πώς να παραπονεθούμε σ’ έναν Εσταυρωμένο; 
Πώς ν’ αποφύγουμε τους διάφορους, μικρούς και μεγάλους εσταυρωμένους, που μας 
περιστοιχίζουν;

Στου Θεού το χωράφι. Με το χέρι στ’ αλέτρι! Δίπλα στον αναστημένο Χριστό. 
Ιδού η πορεία. Το δικό μας μονοπάτι.

Η ευκαιρία της Μεγάλης Εβδομάδας μας δίνει πολλά εναύσματα. Ας 
προβληματιστούμε.

                                              
                                                        Με  την αγάπη μου,

	 	 	 	 	 									Ο	ιερέας
	 	 	 	 	 				της	ενορίας	σου
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