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																																																						14	Σεπτεμβρίου,	2018

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

Σηκώνουμε λοιπόν το σταυρό μας;
Αν ναι, για να πάμε πού;
Μήπως με το Χριστό στην Κανά, για να πιούμε το κρασί μετά το θαύμα;
Μήπως στην έρημο, για να φάμε ψωμί και ψάρι;
Μήπως Τον ακολουθούμε στην πορεία προς την Γεθσημανή; Τον 

Γολγοθά όπου πάσχει και οδυνάται;
Η πρόσκληση γίνεται, για να τον ακολουθούμε, όπου πηγαίνει. Και 

στον Σταυρό.
Είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο;
Συχνά οι εχθροί της Εκκλησίας μας στήνουν σταυρούς τριγύρω. 

Ζητούνται χριστιανοί λοιπόν. Για να σταυρωθούν.
Για να δεχθούμε πρόθυμα τέτοιο σταυρό μαρτυρίου, πρέπει όλη μας η 

ζωή να είναι σταυρός. 
Να μην αγαπούμε την άνεση. Την καλοπέραση. Αλλά την άσκηση. Να 

λαχταρούμε τον σταυρό. Να ποθούμε τον σταυρό. 
Να τον αγκαλιάζουμε με τη ζωή  μας.
Συχνά φέρουμε στο στήθος μας τον σταυρό. Αυτό σημαίνει ότι τον 

αίρουμε κιόλας;
Μπορεί να κάμνουμε το σταυρό μας με το χέρι μας. Ένα σχήμα. Μένουμε 

μήπως σ’αυτό; Αρκεί;
Σηκώνουμε τον σταυρό του Κυρίου σημαίνει να ζούμε το πάθος Του.
Και πρέπει να ζούμε το πάθος του Κυρίου, γιατί σ’ αυτό και γι’ αυτό 

βαπτιστήκαμε.
Πρέπει συνεχώς να στρέφεται το μυαλό μας στον Γολγοθά. Ειδικώτερα 

στη Θεία Λειτουργία, όπου γευόμαστε το πάθος του Κυρίου. Εκεί 
αναπαριστούμε και τον γλυκό καρπό της θυσίας του Χριστού. Και Τον 
γευόμαστε με τη Θεία Κοινωνία.

Με τη Θεία Κοινωνία ενωνόμαστε κάθετα με το Θεό Πατέρα. Οριζόντια 
με τους άλλους χριστιανούς.



Σχηματίζεται λοιπόν ξανά ο σταυρός.
Κάπου εδώ προκύπτει μια αντίρρηση:
- Γιατί ήλθαμε στον κόσμο λοιπόν; Για να... σταυρωθούμε; Για πoιό λόγο;
Λογικοφανής η απορία.
Τα γεγονότα έχουν τη δική τoυς σειρά.
Ο Αδάμ ξεκινά με όλα τα θετικά.
Η αλαζονεία του τον σπρώχνει στην πτώση.
Πίστεψε, πως θα γίνει Θεός. Με τις δικές του δυνάμεις όμως.
Επειδή ο Θεός (εξακολουθεί να) μας αγαπά, μας έδωσε ευκαιρίες γι’ 

αλλαγή. Στο τέλος, έστειλε τον Υιό Του. Κι οι άνθρωποι Τον σταυρώσαμε.
Για να νικηθεί, λοιπόν το κακό, ο διάβολος, είναι απαραίτητο να 

σταυρωθούμε μαζί Του. Η μόνη περίπτωση σωτηρίας μας.
Η επιλογή υπάρχει. Η κάθε απόφασή μας με τα δικά της επακόλουθα.
Να ξεκαθαρίσουμε εδώ, ότι ο καθένας μας έχει τον προσωπικό του. Τον 

δικό του σταυρό.
Αυτός ο σταυρός είναι αμεταβίβαστος.
Καρφώνουμε τον εαυτό μας. Με τα παθήματα και τις επιθυμίες του. 
Παραβαίνουμε τη σχέση. Την ευθύνη που μας δημιουργεί ο σταυρός με τα 

χέρια μας. Το μυαλό μας. Τη σκέψη μας. Τη διάθεσή μας. Τα λόγια μας. Τις 
πράξεις μας.

Υπάρχουν πάθη μέσα μας, που θέλουν πνίξιμο. Θανάτωμα.
Είμαστε έτοιμοι για μια τέτοια εγχείρηση;
Γιατροί εμείς. Άρρωστοι... εμείς.
Προχωρούμε λοιπόν;
Ο σταυρός περιμένει.
                                                                

                    Με την αγάπη μου,

                                                 Ο ιερέας της 
                                                   ενορίας  σου
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