
Τό πολίτευμα τοῦ Σταυροῦ

Εἶναι πολύ ἐνδιαφέρον νά δοῦμε πῶς φθάνει κανείς στό ση-
μεῖο νά ἀρνηθῆ τόν Χριστό. Θά δοῦμε μερικές ἐνδιαφέρουσες 
πλευρές τοῦ θέματος αὐτοῦ, ἄν ἐξετάσουμε τήν ἄρνηση τοῦ Ἀπο-
στόλου Πέτρου. Ὅταν ὁ Κύριος εἶπε ὅτι ὅλοι θά μέ ἀρνηθῆτε, 
ἐκεῖνος ἀπήντησε: «εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγώ 
οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι» (Ματθ. κστ΄, 33). Οἱ ἅγιοι Πατέ-
ρες, ἑρμηνεύοντας τό χωρίο αὐτό, λέγουν ὅτι ὁ Ἀπόστολος Πέ-
τρος ἔφθασε στήν ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ γιά δύο βασικά αἴτια. 
Τό πρῶτο εἶναι ὅτι εἶχε αὐτάρκεια, αὐτοπεποίθηση. Στηριζό-
ταν περισσότερο στίς δυνάμεις του. Καί τό δεύτερο ὅτι χωρί-
σθηκε ἀπό τόν ὅμιλο τῶν μαθητῶν. Πίστευε ὅτι κι ἄν ὅλοι οἱ 
ἄλλοι Τόν ἀρνηθοῦν, αὐτός δέν θά Τόν ἀρνηθῆ. Ἔτσι μποροῦμε 
νά ἰσχυρισθοῦμε ὅτι ὅταν διακατεχόμαστε ἀπό τήν θανατηφό-
ρα αὐτάρκεια, τόν ἐγωϊσμό, τήν ὑπερηφάνεια καί ὅταν ἀποχω-
ριζόμαστε ἀπό τήν Ἐκκλησία, δηλαδή ἀπό τήν κοινωνία μέ τούς 
ἄλλους ἀδελφούς μας, ἀπό τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων 
καί Ἀποστόλων καί ἀπό τήν μυστηριακή ζωή της, τότε ἀφεύ-
κτως θά ἐγκαταλειφθοῦμε ἀπό τόν Θεό καί θά Τόν ἀρνηθοῦμε.

Ἡ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ
* * *

 Οἱ ἐντολές τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἀνθρώπινοι νόμοι, 
ἀλλά κυρίως θεραπευτικές ἐντολές. Συνδέονται μέ τήν θερα-
πεία τοῦ ἀνθρώπου. Ὅπως οἱ ἐντολές τοῦ γιατροῦ δέν ἀποβλέ-
πουν στό νά στερήσουν τήν ἐλευθερία τοῦ ἀσθενῆ, ἀλλά στό νά 
τόν θεραπεύσουν, νά ἀποκαταστήσουν, κατά τό δυνατόν, τήν 
κατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρώπου, τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τίς 
ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἔχει διασπασθῆ μέ 
τήν ἁμαρτία. Ἄλλα σκέπτεται ὁ ἄνθρωπος, ἄλλα ἐπιθυμεῖ καί 
ἄλλα τελικά πραγματοποιεῖ. Πρόκειται γιά μιά μεγάλη διάσπα-
ση τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Οἱ ἐντολές ἑνοποιοῦν καί θεραπεύ-



ουν τήν ψυχή. Ἄλλες ἀπό αὐτές ἀναφέρονται στό λογιστικό τῆς 
ψυχῆς, ἄλλες στό ἐπιθυμητικό καί ἄλλες στό θυμικό, ὁπότε διά 
τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ θεραπευόμαστε καί 
ἑνοποιεῖται ἡ διασπασμένη προσωπικότητά μας.

Οἱ ἐντολές τοῦ Χριστοῦ
* * *

Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἕνα κλειστό κύκλωμα «εὐσεβῶν» 
ἀνθρώπων, ἀλλά Νοσοκομεῖο πού δέχεται ἀρρώστους καί ἐπιδι-
ώκει νά τούς θεραπεύση. Ὁ Θεός δέν σιχαίνεται τόν ἄνθρωπο. 
Τόν δέχεται ἀρκεῖ νά μετανοήση. Ἐμεῖς, συνήθως, δέν ἀφήνου-
με τούς ἀνθρώπους νά ἁμαρτήσουν καί, ἀκόμη, δέν τούς δεχό-
μαστε εὔκολα ὅταν μετανοοῦν. Ὁ Θεός ἀπό τήν μεγάλη του φι-
λανθρωπία δίνει τό δικαίωμα στόν ἄνθρωπο καί νά ἁμαρτάνη 
καί ὅταν θελήση νά μετανοήση, νά ἐπιστρέψη, τόν δέχεται χω-
ρίς ἀνταλλάγματα. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ παραβολή τοῦ ἀσώ-
του υἱοῦ ...

... Πολλοί ἄνθρωποι ἔχουν τεράστια προβλήματα ἀπό τό ὅτι 
προέρχον-ται ἀπό διαλυμένους γάμους, ἀπό ἄγνωστους γονεῖς 
ἤ ἀπό προγόνους μέ πολύ κακό παρελθόν. Καθημερινά ἀντιμε-
τωπίζουμε τέτοιες περιπτώσεις πού ἀφήνουν τραυματικές ἐμπει-
ρίες στά παιδιά καί γενικά στούς ἀνθρώπους. Ἀλλά πρέπει νά 
τονίσουμε ὅτι ἄν ζοῦμε κατά Θεόν δέν μᾶς βλάπτουν καθόλου 
οἱ κακοί πρόγονοί μας οὔτε μᾶς βοηθοῦν οἱ καλύτεροι πρόγο-
νοι, ἄν εἴμαστε ἀνάξιοι ἀπόγονοι. Ἡ σωτηρία τοῦ καθενός εἶναι 
προσωπική ὑπόθεση.

Τέσσερες γυναῖκες
* * *

Πολλοί μᾶς ρωτοῦν τί πρέπει νά κάνουν γιά νά συγκεντρώνε-
ται ὁ νοῦς στήν θεία Λειτουργία. Ἡ ἀπάντηση εἶναι μία. Χρει-
άζεται πνευματική, ἐσωτερική καθαρότης. Ὅσο κανείς ἀγωνί-
ζεται ἐναντίον τῶν παθῶν του, ὅσο ἀγωνίζεται νά τηρῆ τόν νοῦ 
του καθαρό ἀπό τούς σύνθετους λογισμούς, τόσο περισσότερο 



μπορεῖ νά συμμετέχει στό μεγάλο μυστήριο τῆς θείας Εὐχαρι-
στίας. Ἐπίσης, ἄλλοι ἔχουν προβλήματα μέ τήν γλώσσα στήν 
ὁποία εἶναι γραμμένη ἡ θεία Λειτουργία. Διαμαρτύρονται γιά 
τήν κατανόησή της καί ἐπιθυμοῦν τήν μεταγλώττιση γιά νά γί-
νεται περισσότερο ἀντιληπτή. Τό πρόβλημα ὅμως δέν εἶναι ἐκεῖ. 
Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού δέν γνωρίζουν καλά τήν γραμματική 
τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης καί ὅμως κατανοοῦν τήν θεία 
Λειτουργία. Καί ὑπάρχουν ἄριστοι φιλόλογοι πού ἔχουν τρομε-
ρή ἀδυναμία προσπελάσεως στό πνεῦμα τῆς θείας Λειτουργί-
ας καί ἐνῶ ἐκκλησιάζονται, στήν πραγματικότητα παραμένουν 
ἀλειτούργητοι.

Οἱ πνευματικές ἡλικίες
* * *

Ἡ παροῦσα ζωή εἶναι ἕνα πανδοχεῖο, ὅπως λένε οἱ ἅγιοι Πα-
τέρες, θά λέγαμε σήμερα, ξενοδοχεῖο. Ὅπως στό ξενοδοχεῖο πα-
ραμένει κανείς ἕνα-δυό βράδυα προκειμένου νά διεκπεραιώση 
τίς ἐργασίες του καί ἔπειτα ἀναχωρεῖ, τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ 
τήν παραμονή μας σ᾽αὐτόν τόν κόσμο. Παραμένουμε γιά λίγο, 
ὥστε νά κερδίσουμε τήν εἴσοδό μας στήν πραγματική μας πατρί-
δα, πού εἶναι ὁ Παράδεισος ...

... Μέσα στήν Ἐκκλησία δέν ζοῦμε τήν μοναξιά καί τήν ἀπελ-
πισία. Ὁ ἄνθρωπος πού βιώνει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι 
ποτέ μόνος, ἀλλά συναντᾶται μέ ὅλα τά ἄλλα μέλη, τούς κε-
κοιμημένους καί τούς ζῶντας, τούς ἀγγέλους καί τούς ἀνθρώ-
πους. Δέν διακατέχεται ἀπό ἄγχος καί ἀνασφάλεια, ὄχι γιατί 
θεωρεῖ τήν Ἐκκλησία σάν μιά θρησκευτική ἀσφαλιστική ἑται-
ρεία, ἀλλά γιατί αἰσθάνεται τήν κοινωνία του μέ τόν Θεό καί 
τούς ἀνθρώπους.

Ὁ χρόνος τῆς παροικίας
* * *

Ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία ἔζησε πολλά χρόνια στήν ἔρημο, 
χωρίς νά δῆ πρόσωπο ἀνθρώπου, παρά μόνον τόν ὅσιο Ζωσιμᾶ, 



καί ἔτσι οὔτε ἔθρεψε πεινῶντα πτωχό, οὔτε ἐπότισε διψῶντα, 
οὔτε ἐνέδυσε γυμνόν, οὔτε ἐπισκέφθηκε τούς φυλακισμένους, 
οὔτε φιλοξένησε ἀνθρώπους. Καί ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλά μέ τήν 
προηγούμενη ζωή της, πολλούς ἀνθρώπους ὁδήγησε σέ βάραθρο 
ἀπωλείας. Καί λέγει ὁ ἅγιος Συμεών: «Πῶς οὖν, εἰπέ μοι, σωθή-
σεται αὕτη καί μετά τῶν ἐλεημόνων εἰς τήν τῶν οὐρανῶν βασι-
λείαν συνεισελεύσεται» ... 

... Ὅταν ἑτοιμάζουμε τόν ἑαυτό μας γιά τήν ὑποδοχή Ἐκεί-
νου, τότε δεχόμαστε, δηλαδή φιλοξενοῦμε, τόν Χριστό. Ὅταν 
πεινοῦμε καί διψοῦμε γιά τόν Χριστό, δηλαδή ὅταν ἀσκούμεθα 
στήν πνευματική μας ζωή, τότε αὐτά λογίζονται ἀπό τόν Χρι-
στό ὡς πόση καί βρώση. Ἔτσι ὅταν ὁ ἄνθρωπος διά τῶν ἔργων 
καί πράξεων καθαρίζη τήν ψυχή καί ἀπαλάσση τόν ἑαυτό του 
ἀπό τόν λιμό καί τόν ρύπο τῶν παθῶν, στήν πραγματικότητα 
τρέφει τόν Χριστό.

Ἰδιοτελής καί ἀνιδιοτελής ἀγάπη


