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Ἀγαπθτοί ἀδελφοί
ιμερα, τρίτθ Κυριακι τῆσ Μεγάλθσ αρακοςτῆσ, γιορτάηουμε
καί προςκυνοῦμε τόν τίμιο καί ηωοποιό ταυρό τοῦ Χριςτοῦ. Ὅλθ ἡ
αρακοςτι βζβαια, εἶναι ἀφιερωμζνθ ςτό Πάκοσ τοῦ Χριςτοῦ, ςτι
μελζτθ τοῦ ταυροῦ Σου, ἀλλά ςιμερα ἐπειδι φτάςαμε ςτά μζςα,
ὑψϊνουμε τό ταυρό ςτι μζςθ τοῦ ναοῦ δθλαδι ἀνάμεςά μασ, γιά νά
ἐκφράςουμε μζ τόν ἐμφανζςτερο τρόπο αὐτό ποφ κάνουμε καί νά
ἐνιςχυκοῦμε ἀτενίηοντάσ Σον, γιά τι ςυνζχεια τῆσ Μεγάλθσ
Σεςςαρακοςτῆσ.
Ἄλλεσ χρονιζσ τζτοια μζρα ἡ ἐκκλθςία, τό ςπίτι τοῦ Θεοῦ, ποφ τό
ἔχουν κλθρονομιςει τά παιδιά Σου, ἦταν γεμάτθ. ιμερα αὐτό ποφ
ςυμβαίνει εἶναι πρωτόγνωρο. Ἡ ἐκκλθςία εἶναι ἄδεια. Σρεῖσ ἄνκρωποι
εἴμαςτε ὅλοι κι ὅλοι καί προςφζρουμε τιν ἀναίμακτθ κυςία, ὄχι μόνον
γιά μᾶσ, ἀλλά «ὑπζρ τῆσ τοῦ κόςμου ηωῆσ καί ςωτθρίασ». Ὅλα αὐτζσ τίσ
μζρεσ εἶναι δφςκολα. Ἕνασ πολφ μεταδοτικόσ ἰόσ, μᾶσ ἀναγκάηει ςτιν
ἀπομόνωςθ.
Γνωρίηω πολφ καλά ὅτι γιά πολλοφσ χριςτιανοφσ τό κλείςιμο τῶν
ἐκκλθςιῶν καί μάλιςτα τιν περίοδο τῆσ Μ. Σεςςαρακοςτῆσ, εἶναι
ἀδιανόθτο. Γι’ αὐτό καί λυποῦνται ἤ ἀντιδροῦν ἀκόμθ κι ἐπαναςτατοῦν.
Σά βζλθ τουσ ςτρζφονται κατά τῆσ Ἱερᾶσ υνόδου ποφ δζχκθκε μία
τζτοια ἀπόφαςθ. Πῶσ εἶναι δυνατόν, λζνε, νά ἐπιτρζπεται π.χ. ἡ
εἴςοδοσ ςτά super market, ἔςτω καί μζ κάποιουσ ὅρουσ καί νά μιν
ἐπιτρζπεται μζ τοφσ ἴδιουσ ὄρουσ ὁ ἐκκλθςιαςμόσ. Καταλαβαίνω τιν
ἀνθςυχία αὐτῶν τῶν ἀδελφῶν, ἔςτω καί ἐάν ἐκφράηεται πολλζσ φορζσ
μζ ἀντιδεοντολογικό τρόπο. Ὀφείλω λοιπόν νά δθλϊςω ὅτι πράγματι
δζν ἀρκεῖ ἡ ἐπιβίωςθ τοῦ ἀνκρϊπου. Γιά ἕναν Χριςτιανό ἰςχφει ὁ λόγοσ
τοῦ Χριςτοῦ «Οὐκ ἐπ’ἄρτῳ μόνῳ ηιςεται ἄνκρωποσ». Δζν ἀρκεῖ ἡ
ἐπιβίωςθ, ἀλλά ἡ ηωι, ἡ ὅντωσ ηωι, τό πρόςωπο τοῦ Χριςτοῦ. Αὐτό
βζβαια δζν μπορεῖ νά γίνει κατανοθτό ἀπό τόν πολφ κόςμο.
Γνωρίηουμε ἐπίςθσ πολφ καλά ὅτι δζν μποροῦμε νά μιλᾶμε γιά ἐκκλθςία
χωρίσ εὐχαριςτία, χωρίσ τι κεία Λειτουργία. Ἡ Λειτουργία εἶναι ἕνα
δθμόςιο γεγονόσ καί δζν νοεῖται νά τελεῖται χωρίσ τό λαό, κελειςμζνων
τῶν κυρῶν. Ἡ Ἱερά φνδοσ ἐξάντλθςε τά περικϊρια. Ἴςωσ νά μιν ἔγινε
κατανοθτό. Ἡ πολιτεία πῆρε τίσ ἀποφάςεισ τθσ πιεςμζνθ ςίγουρα ἀπό

τό αἴςκθμα εὐκφνθσ. Ἐλπίηουμε ὅτι κά ξαναδεῖ τό πρόβλθμα, ἤ ἡ κετικι
ἐξζλιξθ τῶν πραγμάτων, νά βοθκιςει ςτι λφςθ. Πρόσ τό παρόν ὅμωσ
ἔχουμε χρζοσ νά ὑπακοφςουμε.
Ἀλλά καί γιά μζνα ςιμερα δζν εἶναι κακόλου εὐχάριςτο νά
λειτουργῶ ς’ ἕναν ἄδειο ναό δίχωσ νά βλζπω τά ἀγαπθμζνα πρόςωπά
ςασ. Πιςτεφω ὅμωσ ὅτι εἴςτε παρόντεσ. Δζν εἴςτε μακριά ςιμερα λόγῳ
τῆσ ἀμζλειάσ ςασ ἤ τῆσ ἀδιαφορίασ ςασ, ἀλλά ἐπειδι ὑπάρχει ςοβαρόσ
λόγοσ. Ἡ Λειτουργία καί ςιμερα ἀλλά καί πάντοτε γίνεται γιά ὅλουσ, γιά
ὅλο τόν κόςμο καί ὅπωσ λζμε «καί ὑπζρ τῶν δι’ εὐλόγουσ αἰτίασ
ἀπολειφκζντων». Ἀκοῦςτε παρακαλῶ, ἀδελφοί μου καί προςζξτε τιν
ὑπζροχθ εὐχι τῆσ ἀναφορᾶσ ποφ κά διαβάςουμε ςζ λίγο, ὅπωσ τιν
κατζγραψε ὁ Μζγασ Βαςίλειοσ.
«Μνιςκθτι Κφριε, τοῦ περιεςτῶτοσ λαοῦ καί τῶν δι’ εὐλόγουσ
αἰτίασ ἀπολειφκζντων καί ἐλζθςον αὐτοφσ καί ἡμᾶσ κατά τό πλῆκοσ τοῦ
ἐλζουσ ςου· τά ταμεῖα αὐτῶν ἔμπλθςον παντόσ ἀγακοῦ· τάσ ςυηυγίασ
αὐτῶν ἐν εἰρινῃ καί ὁμονοίᾳ διατιρθςον· τά νιπια ἔκκρεψον· τιν
νεότθτα παιδαγϊγθςον· τό γῆρασ περικράτθςον· τοφσ ὀλιγοψφχουσ
παραμφκθςαι· τοφσ ἐςκορπιςμζνουσ ἐπιςυνάγαγε· τοφσ πεπλανθμζνουσ
ἐπανάγαγε καί ςφναψον τῇ ἁγίᾳ ςου κακολικῇ καί ἀποςτολικῇ
Ἐκκλθςίᾳ. Τοφσ ὀχλουμζνουσ ὑπό πνευμάτων ἀκακάρτων ἐλευκζρωςον·
τοῖσ πλζουςι ςφμπλευςον· τοῖσ ὁδοιποροῦςι ςυνόδευςον· χθρῶν
πρόςτθκι· ὀρφανῶν ὑπεράςπιςον· αἰχμαλϊτουσ ῥῦςαι· νοςοῦντασ
ἴαςαι. Τῶν ἐν βιμαςι καί μετάλλοισ καί ἐξορίαισ καί πικραῖσ δουλείαισ
καί πάςῃ κλίψει καί ἀνάγκῃ καί περιςτάςει ὄντων μνθμόνευςον, ὁ Θεόσ,
καί πάντων τῶν δεομζνων τῆσ μεγάλθσ ςου εὐςπλαχνίασ· καί τῶν
ἀγαπϊντων ἡμᾶσ καί τῶν μιςοφντων καί τῶν ἐντειλαμζνων ἡμῖν τοῖσ
ἀναξίοισ εὔχεςκαι ὑπζρ αὐτῶν. Καί παντόσ τοῦ λαοῦ ςου μνιςκθτι,
Κφριε ὁ Θεόσ ἡμῶν, καί ἐπί πάντασ ἔκχεον τό πλοφςιόν ςου ἔλεοσ, πᾶςι
παρζχων τά πρόσ ςωτθρίαν αἰτιματα. Καί ὧν ἡμεῖσ οὐκ
ἐμνθμονεφςαμεν δι’ ἄγνοιαν ἤ λικθν ἤ πλῆκοσ ὀνομάτων, αὐτόσ
μνθμόνευςον, ὁ Θεόσ, ὁ εἰδϊσ ἑκάςτου τιν ἡλικίαν καί τιν
προςθγορίαν, ὁ εἰδϊν ἕκαςτον ἐκ κοιλίασ μθτρόσ αὐτοῦ.
Σίποτα καί κανζναν δζν ἄφθςε ἔξω ὁ Μ. Βαςίλειοσ. Ὅλουσ τοφσ
ςκζφτθκε, ὅλουσ τοφσ ςυμπεριζλαβε, γιά ὅλουσ ἀγωνιοῦςε, γιά ὅλουσ
προςευχόταν. Σί μεγαλεῖο ψυχῆσ! Μία καρδιά πλθμμυριςμζνθ ἀπό
ἀγάπθ γιά ὅλο τόν κόςμο. Καί αὐτι ἡ δικι του ἀγωνία ἔγινε καί δικι
μασ προςευχι. Πιςτζψτζ με, ἄν καί ἀπόντεσ ςωματικά, ὅλοι εἴςτε

παρόντεσ πνευματικά. Ὁ Χριςτόσ μᾶσ ἀγαπάει ὅλουσ, μᾶσ κζλει ὅλουσ.
Ὅλοι χωρᾶμε ςτιν ἀγκαλιά Σου. Κανείσ δζν εἶναι για πζταμα.
Γι’ αὐτό καί πάλι παρακαλῶ, ὅπωσ καί ςτιν προθγοφμενθ
παρζμβαςι μου, δζν πρζπει νά ἀντιςτεκόμαςτε ςτά περιοριςτικά μζτρα
ποφ πῆρε ἡ πολιτεία. Δζν ἀφοροῦςαν τά μζτρα αὐτά μόνον τιν
Ἐκκλθςία, ἀλλά καί τά ςχολεῖα, καί τά πανεπιςτιμια καί τοφσ ςυλλόγουσ
καί τίσ ὑπθρεςίεσ καί τόςα ἄλλα. Δζν μᾶσ ηθτοῦν νά ἀρνθκοῦμε τιν
πίςτθ μασ. Μᾶσ ηθτοῦν νά λάβουμε τά ἀναγκαῖα μζτρα γιά νά
ἀντιμετωπίςουμε αὐτι τι μεγάλθ καί τόςο ἐπικίνδυνθ δοκιμαςία. Δζν
εἶναι τά μζτρα ποφ παίρνει ἕνα δικτατορικό καί ὁλοκλθρωτικό
κακεςτϊσ γιά νά κακυποτάξει τοφσ πολίτεσ. Ἀλλά τά μζτρα προςταςίασ.
Ἄσ ἔλκουμε ςτι κζςθ τῶν κυβερνϊντων. Μία οἰκογζνεια ἔχουμε καί
ἀνθςυχοῦμε ὑπερβολικά πολλζσ φορζσ. Πόςο μᾶλλον οἱ πολιτικοί ταγοί
μασ καί ἡ ἰατρικι κοινότθτα, ποφ κουβαλοῦν μία τρομακτικι εὐκφνθ γιά
τόςα ἐκατομμφρια ἀνκρϊπουσ.
Κι ἐνῶ ἡ πλειονότθτα ἔχει καταλάβει τό μζγεκοσ τοῦ κινδφνου,
δυςτυχῶσ ὑπάρχει καί ἡ μερίδα τῶν ςυμπολιτῶν μασ ποφ κλείνουν τά
αὐτιά τουσ ςτίσ ἐκκλιςεισ. υμπεριφζρονται ςά νά μι ςυμβαίνει τίποτα.
ά νά ἀφοροῦν ἄλλουσ καί ὄχι ἐμᾶσ. άν ὁ ἰόσ νά κάνει ἐξαιρζςεισ. Καί
κά περίμενε κανείσ ἀπό τοφσ λεγόμενουσ χριςτιανοφσ νά ἐπιδείξουν μία
ςτοιχειϊδθ ςφνεςθ. τινουν ςθμαῖεσ, ἐκςτομίηουν βαριζσ κουβζντεσ,
κριτικάρουν τιν πολιτεία, τιν Ἐκκλθςία, ςτζλνουν παντοῦ μυνιματα καί
καλοῦν ςτά «ἄρματα». Μάρτυρεσ τῆσ πολυκρόνασ, ὁμολογθτζσ τοῦ
διαδικτφου, μζ εἰδικότθτα ςτιν κατάκριςθ, ςτό κουτςομπολιό, ηῶντασ
μζςα ςτι μιηζρια, ςπζρνοντασ τιν ἀπαιςιοδοξία, ἐμφανίηουν ἕνα
κακζκτυπο Χριςτιανοῦ ποφ προκαλεῖ ἀποτροπιαςμό καί ἀθδία. Ὁ λόγοσ
τοῦ Θεοῦ εἶναι ςαφῆσ. «Δι ὑμῶν βλαςθμεῖται το ὄνομα τοῦ Θεοῦ».
Σοῦτεσ τίσ μζρεσ ςυμβαίνει καί κάτι ἐξίςου τραγικό. Ἄνκρωποι
μοναχικοί, μζ ψυχικζσ νόςουσ, μζ κρίςεισ πανικοῦ, νιϊκουν
περιςςότερο ἀπό τοφσ ἄλλουσ νά τοφσ κατακλφηει ἡ ἀπόγνωςθ.
Φτάνουν ςτά ὅρια τῆσ αὐτοκτονίασ, μερικοί τιν ἐπιχειροῦν κιόλασ. Εἶναι
λοιπόν τρομερό ἁμάρτθμα, οἱ βολεμζνοι κατ’ ὄνομα χριςτιανοί νά ηοῦν
ςτόν κόςμο τουσ καί ςτιν τρομολαγνεία τουσ ἀντί νά δϊςουν μαρτυρία
περί τῆσ ἐν ἡμῖν ἐλπίδοσ. Ἀντί νά ςτθρίηουν τόν ἀδφναμο καί νά τοῦ
δϊςουν ἕνα χζρι βοθκείασ, τόν καταβαρακρϊνουν ἀκόμθ περιςςότερο.

Ἀφινω δζ πϊσ οἱ κεωρίεσ ςυνομωςιολογίασ καί οἱ προφθτεῖεσ
γιά τό ἐπερχόμενο τζλοσ δίνουν καί παίρνουν. Καί ὁ πανικόσ τῶν ἁπλῶν
ἀνκρϊπων ἐπιτείνεται. Ἀδελφοί μου, μι δίνετε ςθμαςία ς’ ὅλεσ αὐτζσ
τίσ τερατολογίεσ καί τίσ ὑςτερικζσ φωνζσ καί κυρίωσ μιν τίσ διακινεῖτε.
Προζρχονται ἀπό ἀνκρϊπουσ μζ βαριά ψυχοπακολογία, ποφ δζν
μποροῦν νά ηιςουν διαφορετικά. υγχωρζςτε με ποφ κα πῶ ἕναν βαρφ
λόγο. Ὅλοι τοῦτοι ποφ ςᾶσ ἀναςτατϊνουν, παίρνουν … λθγμζνα
φάρμακα καί γι’ αὐτό ςυςτῆςτε τουσ μζ ἀγάπθ νά πᾶνε ςτό
φαρμακοποιό τουσ ν’ ἀλλάξει τά φάρμακά τουσ. Παρόμοια καί αἱρετικζσ
ὁμάδεσ εἰδικζσ ςτιν καταςτροφολογία καί ςτίσ προβλζψεισ γιά τό τζλοσ
τοῦ κόςμου (ποφ πάντα διαψεφδονται), τοφτεσ τίσ μζρεσ βρίςκουν
εὐκαιρία νά ςᾶσ ἐπιςκζπτονται καί νά ςᾶσ ἀναςτατϊνουν, ςπζρνοντασ
τιν ἀμφιβολία καί ἐπιτείνοντασ τι ςφγχυςθ καί τόν πανικό. Ἡ καλφτερθ
ἀντιμετϊπιςθ εἶναι ἡ ἄρνθςι ςασ νά τοφσ δεχκεῖτε, μζ εὐγζνεια ἀλλά
καί ςτακερότθτα.
Κάποτε ὁ Θεόσ ἔςτειλε τόν πορφιτθ Ἰωνᾶ ςτι Νινευῆ γιά νά
προειδοποιιςει ὅτι ςζ τρεῖσ μζρεσ ἡ Νινευῆ κά καταςτραφεῖ ἀπ’ τίσ
ἁμαρτίεσ τῶν κατοίκων τθσ. Ὁ Ἰωνᾶσ πῆγε, πῶσ πῆγε, κιρυξε, οἱ
ἄνκρωποι μετανόθςαν καί ἡ καταςτροφι ματαιϊκθκε. Καί ὁ Ἰωνᾶσ
κφμωςε, γιατί βγῆκε ψεφτθσ. Ὅμωσ δζν βγῆκε ὁ Ἰωνᾶσ ψεφτθσ, ἀλλά ὁ
Θεόσ, ὅπωσ λζει ὁ πραγματικά μεγάλοσ Ἰωάννθσ ὁ Χρυςόςτομοσ:
«Ἴδωμεν τόν Θεόν, διά φιλανκρωπίαν ψευδόμενον». Ἡ φιλανκρωπία
Σου ἔβγαλε τόν Θεό ψεφςτθ. Γιατί ὁ Θεόσ ὅπωσ λζει ἄλλοσ προφιτθσ,
δζν κζλει τόν κάνατο τοῦ ἁμαρτωλοῦ, οὔτε χαίρεται μζ τιν ἀπϊλεια
τῶν ἀνκρϊπων, ἀλλά κζλει τιν ἐπιςτροφι του καί τι ςωτθρία του. Ἡ
προφθτεία ἐξαγγζλκθκε γιά νά μιν πραγματοποιθκεῖ. Ἄσ τό ἔχουν ὑπ’
ὅψθ τουσ ὅλοι οἱ μετά Χριςτόν δῆκεν προφῆτεσ.
Ἡ κρίςθ αὐτι ποφ περνᾶμε εἶναι κρίςθ γνθςιότθτοσ.
Ἀντιμετωπίηουμε τιν
κρίςθ αὐτι, ἐκδθλϊνοντασ καί πάλι τό
ναρκιςςιςμό μασ. Σά super markets ἄρχιςαν καί πάλι νά ἀδειάηουν.
«Ἐμεῖσ νά ἔχουμε νά φᾶμε. Γιά τοφσ ἄλλουσ δζν μᾶσ ἐνδιαφζρει». Σά
ἀντιςθπτικά ἐξαφανίηονται. Πρό ἡμερῶν κάποιοι περίμεναν ςτι ςειρά
νά ἀνοίξει τό super market. Ὁ πρῶτοσ ποφ μπῆκε, πῆρε τό καρότςι,
ἅρπαξε ὅλα τά ἀντιςθπτικά ἀπό τά ράφια καί τἄριξε μζςα. Δζν τόν
ἐνδιζφερε τί κά κάνουν οἱ ἄλλοι. Δυςτυχῶσ αὐτό δείχνει τό ἦκοσ μασ.
Ἄσ μι ςυνεχίςω. ιμερα, ἀδελφοί μου, γιορτάηουμε τό ταυρό
τοῦ Κυρίου. Ὁ ςταυρόσ τοῦ Χριςτοῦ δζν εἶναι ἕνα χαϊμαλί ποφ κρεμᾶμε

ςτό λαιμό μασ μαηί μζ κάποιο μάτι. Ὁ ςταυρόσ δζν εἶναι κόςμθμα. Ὁ
ςταυρόσ δζν εἶναι ἀλεξικζραυνο. Εἶναι ὁ τρόποσ μζ τόν ὁποῖο ὁ Χριςτόσ
μᾶσ ἔδειξε νά μάκουμε νά ἀγαπᾶμε. ’ αὐτό τό ἄκλθμα μᾶσ κάλεςε:
«Ὅςτισ κζλει ὀπίςω μου ἐλκεῖν, ἀπαρνθςάςκω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν
ςταυρόν αὐτοῦ, καί ἀκολουκείτω μοι».
ταυρόσ ςθμαίνει ὅτι εἶμαι αἰχμάλωτοσ τῶν ἀδελφῶν μου καί ἡ
ςωτθρία μου περνάει μζςα ἀπό τον ἀδελφό μου. ταυρόσ ςιμερα
μπορεῖ νά ςθμαίνει νά μείνω ςπίτι μου, γιά νά μι διαςπείρω ςτοφσ
ἄλλουσ τόν φονικό ἰό. Εἶναι ἔκφραςθ ἀγάπθσ ὁ ἐγκλειςμόσ μου. Σό νά
μιν πάω ςτιν ἐκκλθςία ἀπό ἐνδιαφζρον γιά τόν ἄλλον εἶναι ἔκφραςθ
ἀγάπθσ. Ἄλλωςτε πόςοι πθγαίνουμε ςτιν ἐκκλθςία καί ὁ νοῦσ μασ δζν
εἶναι ςτιν κοινι προςευχι, ἀλλά εἶναι ἔξω, ςτιν ἐργαςία, ςτίσ
ἐπιχειριςεισ, ςτίσ κατακζςεισ, ςτι διαςκζδαςθ. Καί πόςοι εἶναι ἔξω ἀπό
τιν ἐκκλθςία ςτό προςκεφάλι τοῦ ἀρρϊςτου, τοῦ ἀναγκεμζνου, ἀλλά ἡ
καρδιά τουσ εἶναι μζςα ςτιν ἐκκλθςία.
Σό πιό ἁπλό, νά παίρνω τά μζτρα μου καί νά ἀπολυμαίνω τά
χζρια μου, μπορεῖ νἄναι ἔκφραςθ ἀγάπθσ. Ὁ ὠχαδερφιςμόσ καί ἡ
ἀδιαφορία δζν εἶναι ἁπλῶσ μία παραξενιά, ἀλλά ςυνιςτοῦν ἕνα
βαρφτατο ἁμάρτθμα. Ἄν ἡ ἀγάπθ εἶναι ἡ κορωνίδα τῶν ἀρετῶν, τό
ἀντίκετό τθσ εἶναι ἡ χειρότερθ ἁμαρτία. Καί βζβαια τό ἀντίκετο τῆσ
ἀγάπθσ δζν εἶναι τό μῖςοσ, ἀλλά κάτι ἀκόμθ χειρότερο, ἡ ἀδιαφορία.
Ναί, ἡ ἀγάπθ δζν εἶναι ὡραῖα λόγια, ρομαντικζσ ἐκφράςεισ, δζν εἶναι
ρόη αἰςκθματάκια. Εἶναι ςταυρόσ.
Κάποιο μικρό κοριτςάκι ἔκανε μιά δφςκολθ ἐρϊτθςθ ςτι μθτζρα
του. Καί εἶναι ἀλικεια ὅτι τα παιδιά κάνουν πολλζσ φορζσ δφςκολεσ
ἐρωτιςεισ. Ρϊτθςε λοιπόν.
-Μαμά, γιατί ηοῦμε;
Καί ἡ μθτζρα ἀπάντθςε.
-Παιδί μου ηοῦμε γιά νά μάκουμε νά ἀγαπᾶμε. Αὐτό δθλαδι ποφ
μᾶσ δείχνει ὁ ςταυρόσ τοῦ Χριςτοῦ.
Κάποιοι ἀναηθτοῦν καί περιμζνουν ἕνα καῦμα. ζ κάποιον ποφ
ἐπίμονα ἀπαιτοῦςε κάτι τζτοιο τοῦ ἀπάντθςα. Θαφματα γίνονταν,
γίνονται καί κά γίνονται. Ὅμωσ δζν ἀπαιτοῦμε κάτι τζτοιο ἀπό τόν Θεό,
ςάν κακομακθμζνα ἀπαιτθτικά παιδιά. Δζν γίνονται ὅπωσ καί ὅταν
κζλουμε ἐμεῖσ, ἀλλά ὄπωσ καί ὅποτε κζλει ὁ Θεόσ, γιά τοφσ λόγουσ ποφ
μόνον Αὐτόσ γνωρίηει. Ὅμωσ ςιμερα, ἀδελφοί μου, ηοῦμε ἕνα μεγάλο

καῦμα. Θζλω νά φζρουμε ςτό νοῦ μασ τοφτθ τιν ὥρα τοφσ λειτουργοφσ
τῆσ ὑγείασ. Ὅλουσ αὐτοφσ ποφ μζ ὑπεράνκρωπεσ προςπάκειεσ,
ἐργάηονται μζ ἐξοντωτικοφσ ρυκμοφσ ςτά νοςοκομεῖα μασ. Αὐτι ἡ
αὐταπάρνθςθ, ἕνα εἶδοσ πρόσ ἐξαφάνιςθ, βλζπουμε νά ἀναδφεται ἐν
μζςῳ κρίςθσ.
Ἄσ ἀναλογιςτοῦμε τιν κόπωςθ, τιν ψυχικι ἐξάντλθςθ, τιν
ἀγωνία, ἀλλά καί τοφσ κινδφνουσ ποφ ἀντιμετωπίηουν. Ἡ αὐταπάρνθςι
τουσ εἶναι ἕνα ηωντανό καῦμα. Δζν ἀξίηουν ἁπλῶσ τό χειροκρότθμά μασ
ἀλλά κάτι πολφ περιςςότερο. Σιν ἀγάπθ μασ, τιν κατανόθςι μασ. Νά
μιν τοφσ φορτϊνουμε μζ ἀνφπαρκτα προβλιματα, μζ τιν ἐπιμονι, τιν
ἀπαιτθτικότθτα, τιν ἀποκλειςτικότθτά μασ. Ἄσ τοφσ ἐνιςχφςουμε μζ τιν
προςευχι μασ καί ἄσ διευκολφνουμε τό ἔργο τουσ.
Σελειϊνοντασ κά ἤκελα νά ἀναφερκῶ ςτό κζμα ποφ ἔκιξα ςτιν
ἀρχι καί ἀπαςχολεῖ ὅλουσ τοφσ Χριςτιανοφσ, ποφ ςτεροῦνται,
προςωρινά τουλάχιςτον, τόν ἐκκλθςιαςμό.
Σό άββατο τοῦ Λαηάρου ςτόν Ἑςπερινό ξεχωρίηει τό ἑπόμενο
τροπάριο ποφ ἔχει τι δικι του ςυγκινθτικι ἱςτορία.
«Σιμερον ἡ χάρισ τοῦ Ἁγίου Πνεφματοσ, ἡμᾶσ ςυνιγαγε· καί
πάντεσ αἴροντεσ, τόν Σταυρόν ςου λζγομεν· Εὐλογθμζνοσ ὁ ἐρχόμενοσ,
ἐν ὀνόματι Κυρίου, Ὡςαννά ἐν τοῖσ ὑψίςτοισ».
Σά παλαιά χρόνια οἱ μοναχοί, ςτά μοναςτιρια τῆσ Αἰγφπτου καί
Παλαιςτίνθσ, μετά τόν Ἑςπερινό τῆσ ςυγχϊρθςθσ τιν Κυριακι τῆσ
Συρινῆσ, ἔφευγαν γιά τιν ἔρθμο καί προετοιμάηονταν μζ ἔντονθ
προςευχι καί νθςτεία. Ἐπζςτρεφαν πάλι τιν παραμονι τῶν Βαΐων κι
ἔψαλλαν αὐτό τό τροπάριο, εὐχαριςτῶντασ τόν Θεό ποφ τοφσ
«ςυνιγαγε», τοφσ ςυγκζντρωςε πάλι «ἐπί τό αὐτό» και ὅλοι μαηί,
ςθκϊνοντασ τόν ςταυρό Σου νά ψάλλουν τό «Εὐλογθμζνοσ ὁ
ἐρχόμενοσ…».
αράντα μζρεσ χωρίσ λειτουργία, χωρίσ προθγιαςμζνεσ, χωρίσ
χαιρετιςμοφσ κ.λπ. Νά, λοιπόν, ποφ ἦλκαν οἱ περιςτάςεισ νά
ξαναηιςουμε μ’ αὐτό τόν τρόπο τι Μεγάλθ Σεςςαρακοςτι. Σό
«ταμιεῖον» μασ, τό ςπίτι μασ, ἄσ γίνει τό δικό μασ ἡςυχαςτιριο ὅπου κά
ἐπικοινωνοῦμε μζ τόν Θεό. Καί αὐτό κά ἀναπλθρϊςει καί τόν
ἐκκλθςιαςμό, καί τι κεία κοινωνία.

Κάποιοι ρωτᾶνε: Σί κά γίνει τιν Μεγάλθ Ἑβδομάδα; Θά μείνουμε
ςτά ςπίτια μασ; Δζν κά ςυμμετάςχουμε ςτίσ ἀκολουκίεσ; Δζν κά
ςτολίςουμε τόν Ἐπιτάφιο; Δζν κά γιορτάςουμε τό Πάςχα; Δζν μπορῶ νά
ςᾶσ ἀπαντιςω. Σιν ὥρα ποφ γράφονται αὐτζσ οἱ γραμμζσ ὅλα εἶναι
ρευςτά. Μπορεῖ νά τά καταφζρουμε, μπορεῖ νά μείνουμε ςτά ςπίτια
μασ, μπορεῖ ἡ γιορτι τοῦ Πάςχα ἀκόμθ καί νά ἀναβλθκεῖ. Πιςτεφω ὅτι ἡ
Ἰεραρχία μασ, κά πάρει τίσ ςωςτζσ ἀποφάςεισ ὅταν ἔλκει ἡ ὥρα. Ἄσ τά
ἀφιςουμε ὅλα ςτιν ἀγάπθ τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεόσ εἶναι τελικά ὁ Κφριοσ τῆσ
ἱςτορίασ. Δζν ἔχει πεῖ τιν τελευταία λζξθ. Αὐτόσ ὅταν κρίνει κά κάνει
τιν ἔκπλθξθ.
Ἀδελφοί μου οἱ ἄνκρωποι ςιωποῦν ἤ φωνάηουν δυνατά. υνικωσ
ςιωποῦμε μπροςτά ςτό Θεό καί φωνάηουμε μπροςτά ςτοφσ ἄλλουσ.
Φωνάηουμε, διαμαρτυρόμαςτε, μᾶσ φταῖνε ὅλα, οἱ δικοί μασ, οἱ ξζνοι,
οἱ κεςμοί, τά πρόςωπα. Εὐκαιρία νά ἀντιςτρζψουμε τά πάντα. Ἄσ
ςιωπιςουμε πρόσ ὅλουσ, καί ἄσ φωνάξουμε ςτόν Θεό. Ἡ κακθμερινι
προςευχι τοῦ Ἀποδείπνου ἄσ μζνει ςυνεχῶσ ςτά χείλθ καί ςτιν καρδιά
μασ.
«Κφριε τῶν Δυνάμεων, μεκ’ ἡμῶν γενοῦ· ἄλλον γάρ ἐκτόσ ςου
βοθκόν, ἐν κλίψεςιν οὐκ ἔχομεν, Κφριε τῶν Δυνάμεων, ἐλζθςον ἡμᾶσ».

