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Κυριακή των Βαΐων 2015 

Είναι σημαντικό να ξέρουμε και εμείς να αναγνωρίζουμε και να διακηρύττουμε τον Ιησού Χριστό 
ως Σωτήρα μας, όπως έκαναν τα πλήθη της Ιερουσαλήμ. Ήταν στιγμές γεμάτες πίστης, δόξας και 
χαράς για όλους, ήταν στιγμές μοναδικές, ακόμα και για τον Ιησού. Έζησε κάτι το αναπάντεχο, 
όλοι τον δόξαζαν, όλοι τον επευφημούσαν, τον αναζητούσαν. Λίγο όμως διήρκεσε αυτό.  

Το ίδιο πλήθος λίγες ημέρες μετά, κατά την σύλληψή του, θα φωνάζει «Σταύρωσε τον». Οι από-
στολοι και οι μαθητές του θα τον εγκαταλείψουν, ο Πέτρος θα τον αρνηθεί. Και εμείς κατά κάποιο 
τρόπο αυτό κάνουμε, κάθε φορά που απομακρυνόμαστε από εκείνον. Αυτό κάνουμε κάθε φορά 
που ξεχνάμε την αγάπη του Θεού για εμάς που απλόχερα μας δίνει.  

Τον εγκαταλείπουμε, τον αρνούμαστε και εμείς με την αδιαφορία μας, με την απομάκρυνσή μας 
από αυτόν που είναι η πηγή της ζωής. Γι΄ αυτό το λόγο καθ’ όλη τη διάρκεια της σαρακοστής λέ-
γαμε ότι ο Θεός μας καλεί να επιστρέψουμε κοντά του, και να ανακαλύψουμε το πραγματικό πρό-
σωπο του Θεού Πατέρα, που είναι η αγάπη. Να ζούμε με εκείνον, για εκείνον, κοντά σε εκείνον.  

Το πάθος από τον ευαγγελιστή Μάρκο που ακούσαμε μας αποκαλύπτει για άλλη μια φορά τί έκανε 
ο Θεός για εμάς και μας υπενθυμίζει το μέγεθος της αγάπης του. 

Πράγματι η διήγηση του πάθους μας εισάγει πνευματικά στην Μεγάλη εβδομάδα, η οποία ονομά-
ζεται και Αγία, για όλα αυτά που έζησε ο Ιησούς ως έκφραση την αγάπης του Θεού για τον άν-
θρωπο. Και εμείς αυτές τις ημέρες θα ακολουθήσουμε νοερά τον Ιησού κατά τις τελευταίες στιγμές 
πάνω στη γη για να μάθουμε από την αγάπη του. 

Μελετώντας το Πάθος του Ιησού μπορούμε να σκεφτούμε και εμείς όπως ο Απόστολος Παύλος: 
«Τόσο με αγάπησε που ταπείνωσε τον εαυτό του με  το να γίνει υπάκουος μέχρι θανάτου, 
και μάλιστα θανάτου σταυρικού».(Φιλ.2,9) 

Ακούσαμε το δράμα και τις δοκιμασίες που έζησε ο Ιησούς εκείνες τις στιγμές. Μπορούμε να δού-
με στο πρόσωπό του την αγωνία και τον πόνο. Γίνεται περίγελο, του βάζουν ακάνθινο στεφάνι στη 
κεφαλή, τον φορτώνουν με ένα βαρύ σταυρό. Και κάποια στιγμή αισθάνεται μόνος, εγκαταλειμμέ-
νος από όλους, αισθάνεται την αφόρητη μοναξιά εκείνου που «δοκιμάζεται» και φωνάζει: «Θεέ 
μου, γιατί με εγκατέλειψες;». Αυτό το «γιατί Θεέ μου»; και πόσες φορές δεν το έχουν πει αν-
θρώπινα χείλη, προσπαθώντας να καταλάβουν το γιατί του πόνου, της αρρώστιας, του θανάτου.  

Πάνω στο σταυρό ο Ιησούς ζει την προσφορά του στον Πατέρα, για τη λύτρωση του ανθρωπίνου 
γένους και εκφράζει αυτή τη σωτήρια διάθεσή του με τα γνωστά λόγια: «Πατέρα συγχώρεσε τους 
γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν».  

Ποια θα μπορούσε να ήταν η δική μας στάση αυτή τη μεγάλη εβδομάδα; Μπορούμε να κοιτάξουμε 
το πονεμένο πρόσωπο του Ιησού και να συλλογιστούμε την αγάπη δίχως όρια, τη σωτηρία που 
πηγάζει από το πάθος του. Και να συνειδητοποιήσουμε ότι το πάθος συνεχίζεται σήμερα σε όλους 
εκείνους που αν και αθώοι υποφέρουν, πονούν και πεθαίνουν. Αυτοί, ζουν στη σάρκα τους το μυ-
στήριο της αμαρτίας της ανθρωπότητας που παράγει όλο αυτό τον πόνο.  

Αυτοί είναι εκείνοι που συμπληρώνουν στο σώμα τους ότι λείπει από τα πάθη του Ιησού, για τη 
σωτηρία της εκκλησίας αλλά και όλης της ανθρωπότητας. Αυτοί ζουν τις δικές τους μεγάλες εβδο-
μάδες, δίχως τέλος. 

Εμείς, ως χριστιανοί, σήμερα Κυριακή του Πάθους, οφείλουμε ατενίζοντας τον Ιησού πάνω στο 
σταυρό, ζώντας μέσα στην αγάπη του, να κάνουμε ότι είναι δυνατό για να εξαλείψουμε τον πόνο 
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των άλλων που προέρχεται από τους ανθρώπινους εγωισμούς μας, αρχίζοντας από το μικρό πε-
ρίγυρό μας.  

Οφείλουμε να επιστρέψουμε στον Κύριο και Θεό μας με όλη μας την καρδιά με ειλικρίνεια κάνο-
ντας έργα αγάπης. 


