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Δείχνει το δρόμο

ερικές εργασίες θέλουν τους υπαλλήλους τους ντυμένους με ειδική 
στολή.

Κάποια σωματεία θέλουν τους οπαδούς τους προσηλωμένους σ’ αυτά. 
Ο Χριστιανισμός προϋποθέτει τον Σταυρό, που θα πρέπει να σηκώσει 

ο καθένας.
Είναι ο μόνος δρόμος, που προκύπτει μπροστά στον αγωνιζόμενο 

Χριστιανό. 
Για το Χριστό ο δρόμος του Σταυρού ήταν αναπόφευκτος. Βασικός. 

Ανεπανάληπτος. Απαραίτητος.



Ο Χριστός αντιμετώπισε τον Σταυρό ως ένα «πρέπει» που δεν μπορούσε 
ν’ αλλάξει.

 Έπρεπε να ανεβεί στα Ιεροσόλυμα. Να θανατωθεί στο Σταυρό. Να 
δώσει τη ζωή Του για τα πρόβατα της ποίμνης Του. Να προσαρμοστεί 
στη θεία εντολή. 

Οι μαθητές που θέλουν να Τον ακολουθήσουν, πρέπει να Τον έχουν 
στις καρδιές τους. Να δώσουν τη ζωή τους. Να σηκώσουν το Σταυρό τους.

Ο Χριστός πήρε τη θέση του αμαρτωλού με τον Σταυρό Του. Πολύ 
περισσότερο εμείς που είμαστε αμαρτωλοί. 

Οι μαθητές Τον ακολουθούν. Πίστεψαν σ’ Αυτόν. Γνώριζαν ότι είχε τα 
λόγια της αιώνιας ζωής. 

Δεν αντιμετώπισαν στην αρχή το θέμα του Σταυρού. Δεν είχαν υπ’ όψη 
τους τον Γολγοθά.

Δεν το εννόησαν ακόμη και όταν τους το είπε ο ίδιος ο Χριστός.
Το ίδιο γίνεται με τους μαθητές όλων των εποχών. Δεν αντιμετωπίζουν 

τη δυνατότητα του σταυρού. 
Οι μαθητές όμως τότε οι πρώτοι δεν γνώριζαν, όσα ξέρουμε εμείς 

σήμερα. Δεν ήξεραν, πως θα ερχόταν η σειρά τους να βρεθούν μπροστά 
στην πρό(σ)κληση του Σταυρού. 

Συχνά ο άνθρωπος συμβαίνει να είναι έτοιμος ν’ αρνηθεί την αμαρτία. 
Η πρόσκληση όμως εδώ είναι κάτι πιο συγκεκριμένο. Καλείται να αρνηθεί 
τον εαυτό του. Να ξεθρονίσει το εγώ του. Ν’ απελευθερωθεί από την ύλη. 

Όποιος φέρει τον Σταυρό, δέχεται το πνεύμα του Σταυρού. Αρνείται 
τον εαυτό του. Απελευθερώνεται από την αμαρτία. Απομακρύνεται από 
τον τρόμο του Νόμου. Από τον κόσμο και τη δουλεία του Σατανά. 

Το Ευαγγέλιο του Σταυρού είναι απλό. Βαθύ. Αποτελεσματικό. Σοφό. 
Το εγώ είναι η αιτία όλων των ταραχών. Των ανταρσιών. Των εγωϊσμών. 

Της υπερηφάνειας. Της αμαρτίας. 
Το εγώ αντιτίθεται προς τη Χάρη του Αγ. Πνεύματος.
Αποτέλεσμα: Ταλαντεύσεις. Ανυπακοή. Συνειδητή αμαρτία. 
Νίκη κατά του εγώ ανοίγει την είσοδο στη Βασιλεία εκείνη, όπου η 

ειρήνη είναι απεριόριστη. Όπου γνωρίζουμε την τέλεια χαρά, την οποία 
τίποτε δεν μπορεί ν’ αφαιρέσει.



 Νίκη κατά του εγώ σημαίνει μίσος για κάθετι σαρκικό. Εγκατάλειψη 
των υλικών. 

Μισώντας την υλική ζωή δίνουμε την ευκαιρία στη δική Του ζωή να 
εμφανιστεί στη δική μας. 

Απαρνιώμαστε τις αμαρτίες, για να πεθάνουμε μαζύ Του. Με το Χριστό 
ως προς τον κόσμο. Απαρνιώμαστε ακόμη το εγώ μας ανοίγοντας έτσι την 
πόρτα της καρδιάς μας στο Χριστό. Του επιτρέπουμε να μπει.

Απαρνιώμαστε και την επίγεια ζωή αντλώντας έτσι διαρκώς από τη 
δική Του ζωή, που εκδηλώνεται στα θνητά μας σώματα. Που ζωοποιεί 
εκείνους που μας περιστοιχίζουν. Που μας δείχνει το δρόμο για την 
ουράνια ζωή. 

Εκεί όπου η ανοιχτή αγκαλιά του Θεού περιμένει.   
 + ο π. Γ.

          
Γιατί ο Σταυρός;

Μεταξύ των πολλών ερωτήσεων  που υπέβαλαν στον άγνωστο 
συνοδοιπόρο τους (τον αναστάντα Χριστό), οι δύο πορευόμενοι εις 
Εμμαούς Μαθητές του, ήταν και το ερώτημα “γιατί σταυρώθηκε ο 
Χριστός;”. 

Στο ερώτημα αυτό, ο αναστάς Χριστός τους απάντησε με ένα δικό του 
ερώτημα: “ουχί ταύτα έδει παθείν τον Χριστόν και εισελθείν εις την δόξαν 
αυτού;” (Λουκ. κδ΄26). 

Στις δύο αυτές λέξεις “έδει παθείν”, “έπρεπε να πάθει”, περικλείεται 
όλο το μυστικό νόημα των παθών και ο επι του Σταυρού θάνατος του 
Χριστού.

Ο σκοπός της ενανθρωπήσεως του Υιού του Θεού ήταν η σωτηρία 
ολόκληρου του ανθρωπίνου γένους. 

Ο Χριστός με τον λόγο και τη δημόσια τριετή δράση του, εγκαινίασε το 
έργο της σωτηρίας μεταξύ των ζώντων ανθρώπων. 

Ωστόσο, οι ζώντες άνθρωποι εκπροσωπούσαν ένα μόνο μέρος 
της ανθρωπότητος. Στο ανθρώπινο όμως γένος αναπόσπαστο μέρος 
αποτελούσαν και οι νεκροί (οι ψυχές των ανθρώπων), οι κατεχόμενοι υπό 
την εξουσία του διαβόλου εις τον Άδη. 

Η σωτηρία όμως και των ψυχών των νεκρών προϋπέθετε την “επί του 



τόπου επίσκεψη του Χριστού αυτοπροσώπως, όπως έγινε και για τους 
ζώντες. 

Ο Χριστός, λοιπόν, έπρεπε να επισκεφθεί τους νεκρούς δια της οδού 
του θανάτου. Και ο Χριστός δέχθηκε εκουσίως την κάθοδο στον Άδη, 
δια του θανάτου, όπως το γνωρίζομε από την προσευχή του Ιησού στη 
Γεθσημανή (Λουκ. κβ΄ 40 εξ). 

Αλλά και σε άλλο σημείο του Ευαγγελίου, ο Χριστός εξήγησε κάπως 
αινιγματικώς τον τρόπο, με τον οποίο επρόκειτο να εισέλθει στο 
κρησφύγετο του διαβόλου (τον Άδη) και να ελευθερώσει τις δέσμιες 
ψυχές (Ματθ. ιβ΄ 29).

Ένας δεύτερος σκοπός του θανάτου του Χριστού ήταν η οριστική 
εξουδένωση της εξουσίας του διαβόλου (Εβρ. β΄ 14). Και αυτό θα γινόταν 
με την κατά μέτωπον σύγκρουση του Χριστού με το διάβολο και τη 
διάλυση του στρατοπέδου του, του Άδη. 

Και αυτό επιτεύχθηκε με την προσωπική εις Άδου κάθοδον του 
Χριστού (“πού σου άδη το νίκος;”)

Ο τρίτος σκοπός του πάθους του Χριστού ήταν η λύτρωση του 
ανθρωπίνου γένους από την καταδυναστεία του θανάτου. Ο Θεός είχε 
προειδοποιήσει τους Πρωτόπλαστους, ότι η γη ήταν τόπος θανάτου 
και ότι το ανθρώπινο γένος θα επέστρεφε “εις γην εξ ης ελήφθη” (Γεν. 
γ΄19).  Ο Θεάνθρωπος Χριστός, λοιπόν με την ύψιστη αυτή εκδήλωση 
της θεϊκής αγάπης του, το πάθος και τον θάνατό του, συμμερίσθηκε τον 
κοινόν κλήρο των μεταπτωτικών ανθρώπων και ελύτρωσε “εφ’ άπαξ”, το 
ανθρώπινο γένος από την φθορά και τον θάνατο.

Γι’ αυτόν τον ύψιστο σκοπό “έδει παθείν τον Χριστόν”
+ο Α.Ε.
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... Τότε, νιώθεις, πως ο Εσταυρωμένος Χριστός συμπορεύεται, 
κι ας κρύβεται... Τότε, το “γιατί;” δεν είναι παράπονο, δεν είναι 
αντίδραση. Είναι η απορία “τί ακολουθεί τον Σταυρό; Τί να σημαίνει 
η παραχώρησή του αυτή; Πού καταλήγει η άρση του Σταυρού; Γιατί 
το επιτρέπει;” (π. Αντρέας Αγαθοκλέους)


