
ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. 

Γελ έρνπκε εδώ κέλνπζα πόιε, δελ είλαη εδώ γωληά 
λ’ αθνπκπήζεηο. 

Καθόο ν αγέξαο, θαθόο ν θαηξόο, αβέβαην ην θέξδνο, 
βέβαηνο ν θίλδπλνο. 

Ο άλεκνο πνλεξόο, ην πέιαγνο πηθξό, θαη ν νπξαλόο, 
ζηάρηε, ζηάρηε, ζηάρηε… 

Γηνξηάζακε ηηο γηνξηέο, πήγακε ζηελ εθθιεζηά, 
Δίδακε γέλλεο, γάκνπο θαη ζαλάηνπο, 

Δίρακε ζθάλδαια θάζε ινγήο. 
Δίρακε θόξνπο πνπ καο βαζαλίδαλ. 

Όινη καο είρακε ηνπο πξνζωπηθνύο καο ηξόκνπο 
Τνπο ηδηαίηεξνπο ίζθηνπο καο, ηνπο κπζηηθνύο καο θόβνπο. 

Μα ηώξα έλαο κεγάινο θόβνο  έπεζε απάλω καο, 
θόβνο όρη ηνπ ελόο κα ηωλ πνιιώλ. 

Κη νη θαξδηέο καο μεξηδώλνληαη, ην κπαιό καο μεθινπδίδεηαη 
ζαλ ηηο θινύδεο θξεκκπδηνύ θη ν εαπηόο καο ρακέλνο,ρακέλνο. 

Ν’ αληηζηαζνύκε ζηε κνίξα ηνπ ζπηηηνύ, ζηε κνίξα ηνπ 
Αξρηεπίζθνπνπ, ζηε κνίξα ηνπ θόζκνπ». 

(Τ. Έλιοτ, «Φονικό στην εκκλησιά») 

A΄ 

Τνλ ηειεπηαίν θαηξό, ηα ιόγηα  ηνπ κεγάινπ Άγγινπ πνηεηή, όιν θαη πην πνιύ 
πεξηηξηγπξίδνπλε ζην λνπ κνπ. Αθνξνύλ, βεβαίσο, ην ιαό θαη ηνλ  

αξρηεπίζθνπν ηεο Καληεξβνπξίαο Θσκά Μπέθεη, πνπ έδεζε ζην 12ν αηώλα, 
ππνζηήξημε ηα δηθαηώκαηα ηεο Δθθιεζίαο θαη δνινθνλήζεθε από όξγαλα ηνπ 
βαζηιηά κέζα ζην κεηξνπνιηηηθό λαό! Όκσο, ρσξίο λα μέξσ γηα πνην ιόγν, 

ληώζσ ζα λα ήκνπλα εθεί, ή, ζα λ’ αθνύσ ην ρνξό λα ζξελεί έλα ιαό γηα ηελ 
ηξαγηθή ηνπ θαηάζηαζε ζηηο κέξεο καο-ίζσο θαη ην δηθό καο! 
Από ηα αξραηόηαηα ρξόληα, ηνπο ζθεπηόκελνπο αλζξώπνπο απαζρνινύζαλ 

κεγάια θαη ζνβαξά εξσηήκαηα, όπσο ηα εμήο: «Τίλεο ήκελ, ηη γεγόλακελ, 
πνύ ήκελ, πνύ ελεβιήζεκελ, πνύ ζπεύδνκελ, πόζελ ιπηξνύκεζα, ηί 
γέλλεζηο, ηί αλαγέλλεζηο;» (Κιήκεο ν Αιεμαλδξέαο). Γειαδή: Πνηνη 

ήκαζηαλ, ηη έρνπκε γίλεη, πνύ βξηζθόκαζηαλ, πνύ νδεγεζήθακε, πνύ ηξέρνκε, 
από πνύ (θαη από πνηνλ) ζσδόκαζηε, ηη είλαη ε γέλλεζε, ηί ε αλαγέλλεζε; 
Καζώο, ινηπόλ, πξνζπαζνύζαλ λα δώζνπλ απαληήζεηο ζ’ απηά, δεκηνύξγεζαλ 

ζξεζθείεο, θηινζνθίεο, Τέρλεο, Πνιηηηζκνύο. Σηνλ αέλαν αγώλα επηβίσζεο θαη 
ιύζεο ησλ κεγάισλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ, δεκηνπξγήζεθαλ θηλήκαηα, 
επαλαζηάζεηο,  θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζπζηήκαηα, πόιεκνη, ηδενινγίεο,  

επηζηήκεο, Τερλνινγία. 
Όκσο, πξνο πνηα θαηεύζπλζε θαη γηα πνηνπο ζθνπνύο ρξεζηκνπνηνύληαη όια ηα 
θαηαπιεθηηθά επηηεύγκαηα ηνπ ζπγρξόλνπ αλζξώπνπ; Δδώ θαη κεξηθέο 

δεθαεηίεο, ν Παύινο Δπδνθίκνθ έγξαθε ηα εμήο:«Είλαη ν θόζκνο ηεο 
νηθνλνκίαο κε ην ρξεκαηηζηήξην λαό ηνπ θαη ηηο εζηηάδεο ηνπ 
δηςαζκέλεο γηα ριηδή, ν πνιηηηθόο θόζκνο ησλ θηινδνμηώλ θαη ησλ 

αθνξέζησλ επηζπκηώλ, ν θόζκνο ηεο νκαδηθήο λεπξώζεσο, ησλ 
ηξειιώλ παζώλ θαη ηνπ έξσηνο, πνπ έραζε ηνλ αξρηθό ηνπ πξννξηζκό. 
Κόζκνο αησξνύκελνο πάλσ από ηελ άβπζζν, ρσξίο θακηάλ ππόζηαζη, 

πθαζκέλνο από αηκνύο θαη θαηνηθεκέλνο από θαληάζκαηα, πνπ 
θηλδπλεύεη θάζε ζηηγκή λα αθαληζζή <σο εθιείπεη θαπλόο θαη σο 
ηήθεηαη θεξόο από πξνζώπνπ ππξόο» («Η πάιε κε ηνλ Θεόλ», ζει.102). 

Τν παξάμελν είλαη, όηη ε αλζξσπόηεηα δε δείρλεη λα δηδάζθεηαη από ηηο 
πεξηπέηεηεο ηνπ παξειζόληνο. Λανί αηκαηνθπιηόληαη ζπλερώο. Οινέλα θαη 
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πεξηζζόηεξνη «ζσηήξεο»  εκθαλίδνληαη, ππνζρόκελνη ηε «ιύηξσζε» από ηα 
δεηλά ηνπο. Παξαθνινπζώληαο θαλείο ηα παγθόζκηα δξώκελα, δηθαηνινγεκέλα 

ηνπ δεκηνπξγείηαη ν  θόβνο πσο, κε ηελ πνιπδηαθεκηζκέλε «Νέα Τάμε», ή, 
«Νέα Δπνρή», κηα παγθόζκηα δηαθπβέξλεζε εηνηκάδεηαη, πνπ ζα επηβιεζεί κεηά 
από αιιεπάιιειεο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, εζληθέο θ. ά. «θξίζεηο». 

Με όζα ζπκβαίλνπλ ηξηγύξσ, αιιά, πξνπαληόο, ζηελ θνηλσλία καο- κε 
πνιινύο θαη πνηθίινπο θόβνπο λα πιαληόληαη, όρη σο θαληάζκαηα, αιιά, σο 
ρεηξνπηαζηή, επεξρόκελε πξαγκαηηθόηεηα, ζην άκεζν κέιινλ απηήο ηεο ρώξαο 

θαη ηνπ πνιύπαζνπ ιανύ καο, θαη κάιηζηα ησλ λέσλ, πνπ θαηαδηθάδνληαη ζηελ 
αλεξγία, ηελ απόγλσζε, ην καξαζκό θαη ηνλ μεληηεκό -αλαξσηηέκαη, κήπσο 
ήξζε ν θαηξόο γηα κηα γλήζηα εηιηθξηλή κεηάλνηα όισλ καο, όρη κόλν ζην 

απηνλόεην επίπεδν ησλ πξνζσπηθώλ καο ακαξηηώλ, αιιά, γηα ηηο θνηλσληθέο 
θαη πνιηηηθέο πξάμεηο, αζηνρίεο θαη παξαιείςεηο καο, εδώ θαη πνιιά ρξόληα. Να 
αλαξσηεζνύκε, δειαδή, σο νξζόδνμνη ρξηζηηαλνί, πόζν επζπλόκαζηε γηα ηε 

ζηάζε ηνπ «βνιέκαηνο», ηελ αλεθηηθόηεηα ζε έλα  πνιηηηθό ζύζηεκα 
θαπινθξαηίαο, εθκεηάιιεπζεο θαη αδηθηώλ, θαζώο  θαη γηα ηελ  απνδνρή  ελόο 
ηξόπνπ δσήο, πνπ βξίζθεηαη αθξηβώο ζηνπο αληίπνδεο ηνπ Λόγνπ ηνπ Θενύ θαη 

ησλ  παξαδόζεσλ ηνπ ιανύ καο. Μ’ άιια ιόγηα: ζε πιήξε αληίζεζε πξνο ην 
νξζόδνμν εθθιεζηαζηηθό θξόλεκα θαη ήζνο.  
«Εθάζηζελ Αδάκ, απέλαληη ηνπ Παξαδείζνπ, θαη ηελ ηδίαλ γύκλσζηλ 

ζξελώλ σδύξεην…Αιι’ σ Παξάδεηζε, νπθέηη ζνπ ηεο ηξπθήο 
απνιαύζσ, νπθέηη  όςνκαη ηνλ Κύξηνλ θαη Θεόλ κνπ θαη 

Πιάζηελ…». (Γνμαζηηθόλ Δζπεξηλνύ Σαββάηνπ Τπξηλήο).  
Από ην βηβιίν ηεο Γελέζεσο πιεξνθνξνύκαζηε ηε δεκηνπξγία ηνπ θόζκνπ από 
ην κεδέλ θαη ηε ζπνπδαία ζέζε πνπ είρε ν άλζξσπνο ζηε δηαθύιαμή ηνπ. 

Ξέξνπκε, επίζεο, όηη νη Πξσηόπιαζηνη δνύζαλ ζε αξκνληθή ζρέζε κε ην Θεό, 
κεηαμύ ηνπο θαη κε ην πεξηβάιινλ. Ο Άγηνο Γξεγόξηνο ν Θενιόγνο ιέεη: «Τνλ 
έζηεζε-ηνλ άλζξσπν- ζηε γε σο δεύηεξν θόζκν, κεγάιν κέζα ζηε 

κηθξόηεηά ηνπ, σο άιιν άγγειν, σο κηθηό πξνζθπλεηή, θύιαθα ηεο 
νξαηήο θηίζεσο θαη ηεξνπξγό ηεο ανξάηνπ, βαζηιέα ησλ επξηζθνκέλσλ 
ζηε γε θαη θπβεξλώκελν ηαπηνρξόλσο από ηνλ νπξαλό, επίγεην θαη 

νπξάλην, πξνζσξηλό θαη αζάλαην, νξαηό θαη ελλννύκελν, επξηζθόκελν 
ζην κέζνλ κεηαμύ ηαπεηλόηεηνο θαη κεγαιείνπ, ηνλ ίδηνλ πλεύκα θαη 
ζάξθα…Ολ  ην νπνίν παξακέλεη ζηε γε, αιιά κεηαβαίλεη ζ’ άιιν 

θόζκν, θαη σο ηέινο ηνπ κπζηεξίνπ γίλεηαη ζεόο από ηελ επηζπκία ηνπ 
πξνο Απηόλ (ην Θεό)». Τελ Πηώζε, όκσο, ησλ Πξσηνπιάζησλ αθνινύζεζε 
κηα ξηδηθή αλαηξνπή απηώλ ησλ ζρέζεσλ θαη ηξνκεξή αιιαγή ησλ θπζηθώλ 

ζπλζεθώλ ηνπ πιαλήηε. Απηήλ, αθξηβώο, ηελ απώιεηα ζξελεί από ηόηε ν 
άλζξσπνο θαη ςάρλεη δηαξθώο ηξόπνπο λα ηελ αλαπιεξώζεη. 
Δίλαη, σζηόζν, αμηνζεκείσην όηη, θεύγνληαο ν άλζξσπνο από ηνλ Παξάδεηζν, 

δελ έραζε εληειώο ηελ πνιύηηκε «πξνίθα» ηνπ. Πιαζκέλνο «θαη’ εηθόλα θαη 
νκνίσζηλ Θενύ», δηαηήξεζε αξθεηά ζηνηρεία ησλ αξρηθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ: 
ην ινγηθό, ηελ ειεπζεξία ηεο βνπιήζεσο, ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηελ αλάγθε λ’ 

αγαπά θαη λ’ αγαπηέηαη. Πάλσ απ’ όια, όκσο, ηνλ αηώλην, αζίγαζην πόζν, λα 
βξεη ην Γεκηνπξγό. Να μαλαγπξίζεη ζηε δεζηή παηξηθή αγθαιηά Τνπ.  Με ηνπο 
«δεξκάηηλνπο ρηηώλεο», κε ηνπο νπνίνπο  ηνλ «έληπζε» ν Γεκηνπξγόο, 

κπόξεζε λα αληηζηαζεί ζηηο δπζθνιίεο θαη λα επηβηώζεη ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο 
πνπ αληηκεησπίδεη ζηε κεγάιε πνξεία ηνπ ζ’ απηό ηνλ πιαλήηε, πνπ, ελώ ηνπ 
παξέρεη πινπζηόηαηα αγαζά, ζπγρξόλσο «επαλαζηαηεί» ελαληίνλ ηνπ, 

πξνθαιώληαο ηξνκεξέο δπζθνιίεο ζηελ επηβίσζή ηνπ. Πάλησο, ε εθπιεθηηθή 
ηάμε, ε νκνξθηά θαη ε αξκνλία ηεο θύζεσο θαη νη λόκνη ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζύκπαληνο, ζην καθξόθνζκν θαη ην κηθξόθνζκό ηνπ, πξνθαινύλ αλέθαζελ ην 

ζαπκαζκό ζε πηζηνύο θαη απίζηνπο, αγξάκκαηνπο θαη επηζηήκνλεο, 
θηινζόθνπο θαη θαιιηηέρλεο. Έηζη, δηθαηώλεηαη απόιπηα ν Χαικσδόο, 



ηξαγνπδώληαο ην γλσζηό, «νη νπξαλνί δηεγνύληαη δόμαλ Θενύ, πνίεζηλ 
δε ρεηξώλ Απηνύ αλαγγέιιεη ην ζηεξέσκα». Όκσο, νη ρξηζηηαλνί, ελώ δελ 

πξέπεη λα μερλνύλ όηη, όπσο ιέεη ν Απόζηνινο Παύινο, «ε θηίζηο ζπζηελάδεη 
άρξη ηνπ λπλ», «ππνθέξεη» καδί καο, πεξηκέλνληαο θη απηή ηελ 
«απειεπζέξσζή» ηεο, από ηελ άιιε όκσο κεξηά, βηώλνπλ ηε θξνληίδα ηνπ 

Θενύ  γηα όιε ηε Γεκηνπξγία. 

Β΄ 

«Τοσ Κσρίοσ η γη και το πλήρωμα αστής. Η οικοσμένη και πάντες οι κατοικούντες 

εν αστή». 

Τελ απνηπρία ηνπ παιαηνύ Αδάκ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Θενύ 

γηα ηνλ θόζκν έξρεηαη λα επαλνξζώζεη ν «λένο Αδάκ», ν Ιεζνύο Φξηζηόο, 

παξέρνληαο δπλαηόηεηεο αλαθαηλίζεσο ηεο θηίζεσο κε  ηελ Δθθιεζία:«Καη ν 

Λόγνο ζαξμ εγέλεην θαη εζθήλσζελ ελ εκίλ θαη εζεαζάκεζα ηε δόμαλ 

απηνύ…πιήξεο ράξηηνο θαη αιεζείαο» (Ισ.1,14)! Τώξα, αο πάςεη λα θιαίεη 

ν Αδάκ. Από ηα βάζε ηεο γεο, ζηελ νπνία, πεζαίλνληαο, μαλαγύξηζε, ν 

Πιάζηεο ηνπ ζα ηνλ αλαζηήζεη. Γέλλεζε, Σηαύξσζε, Αλάζηαζε, Αλάιεςε, 

Πεληεθνζηή: ηδνύ κε πνηα ππεξθπή, κνλαδηθά, γεγνλόηα αλνίγεη ν δξόκνο γηα 

ηελ πνιππόζεηε ζσηεξία ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο. Τνλ αθνινύζεζαλ νη 

Απόζηνινη θαη νη ρξηζηηαλνί ζηνπο πξώηνπο αηώλεο, έρνληαο λα 

αληηκεησπίζνπλ, εθηόο από ηηο άιιεο δπζθνιίεο, ηνπο ζθιεξνύο δησγκνύο, 

θαζώο ηνπο δεηνύζαλ λα   αξλεζνύλ ην Φξηζηό θαη λα ιαηξεύζνπλ ηνλ 

Απηνθξάηνξα-«πιαλεηάξρε». Τνπο κηκήζεθαλ, επίζεο, νη Όζηνη, νη 

Οκνινγεηέο, νη Παηέξεο-όινη νη Άγηνη ηεο Δθθιεζίαο. Ο Παλαγηώηεο Νέιιαο 

έγξαθε: 

«Η Δθθιεζία, Σώκα ηνπ Χξηζηνύ, πξαγκαηώλεηαη κέζα ζηελ ηζηνξία, θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηεο Γξαθήο, ωο νηθνδνκή. Δάλ ζηελ ηζηνξία πξαγκαηνπνηείηαη κία 

αλάπηπμε θαη πξνέθηαζε ηεο δεκηνπξγίαο, κέζα ζηελ Δθθιεζία θάζε θαηλνύξηα 

πξαγκαηηθόηεηα θαη δεκηνπξγία ηωλ αλζξώπωλ, θαη πξωηαξρηθά νη ίδηνη νη 

άλζξωπνη, βξίζθνπλ ηηο αιεζηλέο δηαζηάζεηο, ηνλ πξαγκαηηθό πξνζαλαηνιηζκό, 

ηελ πξέπνπζα ιεηηνπξγηθόηεηα θαη δωή, πξαγκαηώλνπλ ην ζθνπό ηνπο, κε ην λα 

εγθεληξίδνληαη θαη λα κεηακνξθώλνληαη ζε Σώκα Χξηζηνύ…Σηνπο εζραηνινγηθνύο 

ρξόλνπο δε ζα ππάξμεη κηα δεύηεξε δεκηνπξγία, αιιά ε κηα θαη κνλαδηθή 

δεκηνπξγία ζα κεηακνξθωζεί ζε Βαζηιεία. Οη ρξηζηηαλνί ζπλεπώο νθείινπκε λα 

παίξλνπκε ζηα ζνβαξά απηή ηελ αιιειεμάξηεζε θαη πεξηρώξεζε θαη λα ελεξγνύκε 

ηόζν κέζα ζηελ Δθθιεζία, όζν θαη ζηνλ ηνκέα ηωλ ζρέζεωλ ηεο Δθθιεζίαο πξνο 

ηνλ θόζκν, ελνπνηεκέλα, λα θηλνύκαζηε ηαπηόρξνλα ζηε δηάζηαζε ηνπ αθηίζηνπ 

θαη ηνπ θηηζηνύ» ( «ΣΥΝΑΞΗ»,Τ.13, σελ.16). 

Όηαλ ν Φξηζηόο παξνκνίαδε ηνπο Απνζηόινπο κε  «θσο πνπ ιάκπεη ζ’ 

όιν ην ζπίηη», ή ηνπο απνθαινύζε «πόιε πνπ είλαη πάλσ ζην 

βνπλό θαη θαίλεηαη από παληνύ», θαζώο θαη «αιάηη ηεο γεο», αζθαιώο 

ελλννύζε καδί ηνπο θαη  όζνπο ζα ηνπο αθνινπζνύζαλ: ηνπο ζπλεπείο 
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ρξηζηηαλνύο, πνπ ζα αγσλίδνληαλ λα θάκνπλ πξάμε ηε δηδαζθαιία Τνπ ζ’ όιεο 

ηηο επνρέο. Μάιηζηα, ακέηξεηεο θνξέο είρε κηιήζεη γηα ηηο ζιίςεηο, ηηο 

ζηελνρώξηεο, ηηο δπζθνιίεο, θ αθόκα, ηνπο δησγκνύο θαη ηα καξηύξηα πνπ ζα 

αληηκεηώπηδαλ ζηε δσή ηνπο θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πςειήο απνζηνιήο 

ηνπο ζ’ έλαλ άζπιαρλν, πιηζηηθό, ερζξηθό θόζκν. Όκσο, πνηέ δελ ηνπο 

παξόηξπλε λα αθνινπζήζνπλ ηνλ εύθνιν δξόκν ηεο θπγήο. Γελ ηνπο είπε λα 

θιείλνπλ ηα κάηηα κπξνζηά ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξώλ, ζηα πξνβιήκαηα θαη 

ηνλ πόλν ησλ ζπλαλζξώπσλ. Αληίζεηα κε «ζξεζθείεο» ηεο Άπσ Αλαηνιήο πνπ, 

ζηηο βαζηθέο αηξαπνύο ηεο «ιύηξσζεο» εληάζζνπλ ηελ αλαρώξεζε από ηνλ 

θόζκν γηα ηελ πνιύκνρζε αλαδήηεζε ηνπ «Νηξβάλα», ν θηιεύζπιαρλνο 

Κύξηνο, ζηηο θαζεκεξηλέο Τνπ ζπλαλαζηξνθέο, κε απαξάκηιιεο νκηιίεο θαη 

παξαβνιέο, δίδαμε ηελ αγάπε,  ηε δηαθνλία, ηελ απηνπξνζθνξά, ηελ θνηλσλία 

ησλ αγαζώλ, εθαξκόδνληαο, πξώηνο, Δθείλνο, όζα έιεγε θαη επηζθξαγίδνληαο 

ηε δηδαρή  κε ην ζηαπξηθό ζάλαηό Τνπ. 

 Να ζπκεζνύκε, επίζεο, πσο δελ ήξζε γηα λα ηδξύζεη θαλέλα εγθόζκην 

πνιίηεπκα. Η Βαζηιεία Τνπ δελ είλαη θνζκηθή. Γελ έρεη ζρέζε κε θαζεζηώηα 

πνπ ζηεξίδνληαη ζηε βία, ζηελ πιηθή δύλακε, ηε δηαθζνξά, ηελ απάηε. Ούηε 

παξαβηάδεη ηελ ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ, ζε αληίζεζε κε «ζενθξαηηθά» θαη 

ηπξαλληθά θαζεζηώηα ζ’ Αλαηνιή θαη Γύζε. Μαο πξνεηδνπνίεζε, ινηπόλ, γηα 

όια όζα επξόθεηην λα ζπκβνύλ, αθόκα θαη ζηνπο έζραηνπο θαηξνύο, γηα λα 

είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη. Τν ζπνπδαηόηεξν, όκσο, είλαη, όηη δελ καο άθεζε 

αβνήζεηνπο ζην δύζθνιν αγώλα καο ελαληίνλ ηεο ακαξηίαο θαη ηνπ θαθνύ, ζ’ 

όιεο ηηο πηπρέο ηνπο. Μαο παξέρεη ηα αλαγθαία όπια ηνπ θσηόο, πνπ, ηδηαίηεξα 

κέζα ζηε Μεγάιε Σαξαθνζηή, πξνβάιιεη ε Δθθιεζία. Μαο δηαβεβαηώλεη όηη ζα 

είλαη γηα πάληα καδί καο. Κήξπζζε από ηελ αξρή κεηάλνηα γηα ηνλ εξρνκό ηεο 

Βαζηιείαο ηνπ Θενύ θαη  παξαθηλεί λα ηελ ςάμνπκε κέζα καο, θαζώο, από θεη 

αξρίδεη, γηα λα επεθηείλεηαη, κέζα από ηελ Δθθιεζία Τνπ, ζην θόζκν, δηαξθώο, 

σο  ηνλ  Μέιινληα Αηώλα! 

Τέηνηεο κέξεο, ν Ιεζνύο μεθηλνύζε γηα ηελ ηειεπηαία επίζθεςή Τνπ ζηελ 

Αγία Πόιε, γηα ηνλ ενξηαζκό ηνπ εβξατθνύ Πάζρα, αιιά, πξνπαληόο, γηα ην 

«εθνύζηνλ Πάζνο». Γίδαζθε, ινηπόλ, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο πξνεηνίκαδε γηα 

ηελ επηθείκελε Σηαύξσζε θαη ηελ Αλάζηαζή Τνπ. Σε κηα ηέηνηα ζύλαμε έιεγε 

πξνο ηα πιήζε: «Όζηηο ζέιεη νπίζσ κνπ αθνινπζείλ, απαξλεζάζζσ 

εαπηόλ θαη αξάησ ηνλ ζηαπξόλ απηνύ θαη αθνινπζείησ κνη. Οο γαξ αλ 

ζέιε ηελ ςπρήλ απηνύ ζώζαη, απνιέζεη απηήλ. Οο δ’ αλ αλαπνιέζε ηελ 

ςπρήλ απηνύ έλεθελ εκνύ θαη ηνπ επαγγειίνπ, νύηνο ζώζεη απηήλ. Τη 

γαξ σθειήζεη άλζξσπνλ εάλ θεξδήζε ηνλ θόζκνλ όινλ, θαη δεκησζή 

ηελ ςπρήλ απηνύ; Ή ηί δώζεη άλζξσπνο αληάιιαγκα ηεο ςπρήο 

απηνύ;» (Μάξθ. ε,΄ 34-36). Δδώ βιέπνκε πσο αλαηξέπνληαη  νη 

πξνηεξαηόηεηεο, πνπ, νη πην πνιινί άλζξσπνη, δπζηπρώο, επηδηώθνπλ ζηε δσή 

ηνπο: θαινπέξαζε, απόθηεζε πιηθώλ αγαζώλ θαη ζεζαπξώλ, πνιηηηθήο ή 



«πλεπκαηηθήο» εμνπζίαο, εθήκεξεο  θνζκηθήο δόμαο θαη…κεηαζαλάηηαο 

πζηεξνθεκίαο. 

Δίκαζηε πξννξηζκέλνη λα δήζνκε ζ’ απηό ηνλ θόζκν ηνλ θαιό, ην κηθξό 

θαη κεγάιν ζπγρξόλσο. Τνλ επινγεκέλν από ην Θεό κε ηόζεο 

πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο θαη αγαζά, αιιά, θαθνπνηεκέλν από ηελ άδηθε 

δηαρείξηζή ηνπ από ηνλ «απηνλνκεκέλν»  «Υπεξάλζξσπν» ηεο επνρήο καο. 

Έλαλ θόζκν, κε ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο εμαζθάιηζεο ησλ ζπλζεθώλ ηεο δσήο 

καο, αιιά, κηθξό γηα λα καο «ρσξέζεη». Να ηθαλνπνηήζεη ηηο βαζύηεξεο 

αλαδεηήζεηο θαη ηηο αηώληεο πξνζδνθίεο ηεο, ηαμηδηάξηθεο πξνο ην Άπεηξν, 

ζεόπιαζηεο ςπρήο καο! 

Οθείινπκε λα ζθεθηόκαζηε όηη βξηζθόκαζηε ζ’ απηή ηε δσή, όρη σο 

ηδηνθηήηεο, αιιά, σο «θύιαθεο» θαη «δηαρεηξηζηέο» ηνπ παλέκνξθνπ Πιαλήηε 

καο, έρνληαο ηε ζσηεξία ηνπ δηαξθέο κέιεκά καο. Ψο «πάξνηθνη θαη 

παξεπίδεκνη», θαηά ηνλ Απόζηνιν Παύιν: «Οπ γαξ έρνκελ ώδε κέλνπζαλ 

πόιηλ, αιιά ηελ κέιινπζαλ επηδεηνύκελ». Γη’ απηό θαη απνξξίπηνπκε ην 

πνιπδηαθεκηζκέλν, «δε θνβνύκαη ηίπνηα, δελ ειπίδσ ηίπνηα, είκαη ειεύζεξνο». 

Με ηε ζπλείδεζε ηεο ειεπζεξίαο ησλ «ηέθλσλ ηνπ Θενύ», αληί γηα ηα 

απαηζηόδνμα κελύκαηα, δηαζέηνπκε, σο ηζρπξόηαην «αληίδνην», ην 

ζεόπλεπζην  ηξίπηπρν: «πίστις, ελπίς, αγάπη». 

Αίξνληαο ηνπο ζηαπξνύο ηεο δσήο καο, πξνζβιέπνπκε  ζην Σηαπξό ηνπ 

Κπξίνπ θαη ηνλ πξνζθπλνύκε. Υκλνύκε θαη  δνμάδνκε ηελ Αγία Αλάζηαζή Τνπ. 

Ψο ρξηζηηαλνί, έρνκε  ρξένο  λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηε κεγάιε καο επζύλε  

θαη λα αλαδεηήζνπκε ηξόπνπο, κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξέζνπκε λα 

αληαπνθξηζνύκε ζην δύζθνιν ξόιν καο ζηνπο δύζθνινπο θαηξνύο καο. Σε κηα 

επνρή, κε πάκπνιια πξνβιήκαηα θαη έλα αβέβαην κέιινλ γηα όινπο, αο 

θξνληίδνπκε λα είκαζηε ελεξγά κέιε ηεο Αγίαο καο Δθθιεζίαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο, ληώζνληαο  «ζπκπνιίηαη ησλ αγίσλ θαη νηθείνη ηνπ Θενύ», αιιά, 

ζπγρξόλσο, θαη ησλ ζθιεξά δνθηκαδνκέλσλ αδειθώλ καο. 

Θα ηειεηώζνπκε κε ην παξαθάησ θείκελν, πηζηεύνληαο πσο ξίρλεη έλα 

θσο ζηνπο πξνβιεκαηηζκνύο καο: «Ο θόζκνο δελ έρεη αλάγθε ζηείξαο 

θξηηηθήο. Έρεη αλάγθε εμαγηαζκνύ από κηα Οξζόδνμε Εθθιεζία πνπ 

ζπλερώο αλαλεώλεηαη, ζπλεπή πξνο ηνλ πάληνηε ζύγρξνλν Χξηζηό, 

πηζηή ζηελ Παξάδνζε ησλ Παηέξσλ ηεο...Τί έρνπκε λα πξνζθέξνπκε 

ζηελ θνηλή κνίξα ηεο αλζξσπόηεηαο εκείο νη ρξηζηηαλνί; Αλζξώπηλεο 

ζρέζεηο, ηερλνινγία, θνηλσληθά ζπζηήκαηα, ηδενινγίεο, πεξηκέλνπλ λα 

εκβαπηηζηνύλ από καο ζηνλ ηάθν ηνπ Χξηζηνύ, ώζηε λα αλαγελλεζνύλ. 

Όι’ απηά πξνϋπνζέηνπλ ηελ εθθιεζηαζηηθνπνίεζε ηεο ύπαξμεο θαη ηεο 

δωήο καο. Πξηλ πξνβάινπκε ην όξακα ηεο Βαζηιείαο, πξέπεη λα είκαζηε πξώηα ζε 

ζέζε λα ηε γεπόκαζηε θαη λα ηελ νξακαηηδόκαζηε. Καη άιινο ηξόπνο δελ ππάξρεη, 



παξά κόλνλ ε δηθή καο κεηακόξθωζε από κηα νκάδα αλζξώπωλ, ζε επραξηζηηαθή 

θνηλόηεηα, γύξω από ηε ηξάπεδα ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο…Πξηλ κηιήζνπκε γηα 

αιεζηλή εηξήλε ζηνλ θόζκν, πξέπεη λα έρνπκε θαηαζηήζεη ηνπο εαπηνύο καο 

ζθελώκαηα ηνπ Πλεύκαηνο ηεο ελόηεηαο θαη λα έρνπκε απνθαηαζηήζεη ζύλδεζκν 

εηξήλεο κε ην Θεό, ηνλ πιεζίνλ θαη ηε Γεκηνπξγία» (Ηλίας Λιαμής, «ΣΥΝΑΞΗ», Τ. 45, 

σελ. 44-45).   

Νίκος Σιγανός, θεολόγος             

 


