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Μπροστά στον Εσταυρωμένο κλίνουμε την κεφαλή και γονατίζουμε σε 
προσκύνηση.  
 Αναγνωρίζουμε το Σωτήρα και Λυτρωτή μας, το Θεό που πήρε πάνω του τις 
αμαρτίες μας και μας πλημμύρισε με την αγάπη του.  
 Ποιος θα μπορούσε πράγματι να «άρει» τις αμαρτίες του κόσμου και να γεμίσει το 
χάσμα μεταξύ ουρανού και γης; 
 Ποιος θα μπορούσε να κάνει να συναντήσει ο άνθρωπος το Θεό του, παρά ο ίδιος ο 
Θεός;  
 Ο αιώνιος, ο άχρονος λόγος εισέρχεται στον χρόνο και στην ιστορία μας, λαβαίνει 
την ανθρώπινη φύση μας και μας λυτρώνει με τον σταυρικό του θάνατο. Όπως ο Ησαΐας 
προφήτευσε: «Αυτός πραγματικά σήκωσε επάνω του τις ασθένειές μας, και τους πόνους 
μας εκείνος βάσταξε. Και εμείς τον θεωρήσαμε πληγωμένο, χτυπημένο από το Θεό και 
ταπεινωμένο. Εκείνος όμως τραυματίστηκε εξαιτίας των αδικιών μας, συντρίφτηκε εξαιτίας 
των ανομιών μας, χάρη στις δικές του τις πληγές εμείς θεραπευτήκαμε» (53,4-5). 
 Οφείλουμε να στεκόμαστε συχνά, μπροστά στον Εσταυρωμένο, να μην τον 
κοιτάζουμε αφηρημένα, αλλά να προσηλώνουμε το βλέμμα και τη σκέψη μας σε Αυτόν, 
αντί, εξοικειωμένοι με το κακό και την αμαρτία, να του ρίχνουμε μια φευγαλέα ματιά. Και 
τότε, εφόσον αναλογιστούμε την αγάπη του Θεού για μας, ίσως μπορέσουμε να 
συνειδητοποιήσουμε τη δική μας αμαρτία, την αδυναμία μας να ανταποκριθούμε στην 
αγάπη Του.   

Ο Θεός από αγάπη λαμβάνει την ανθρώπινη φύση μας, γίνεται σε όλα συμμέτοχος 
με μας, εκτός από την αμαρτία, για να μας αποκαλύψει το μέγεθος της ευσπλαχνίας του, 
που υπερβαίνει κάθε ανομία. «Έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το μονογενή 
του Υιό, για να μη χαθεί κανείς που να πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει την αιώνια ζωή», 
σύμφωνα με τον απόστολο Ιωάννη. 
 Το μυστήριο της θεϊκής αγάπης και ευσπλαχνίας φθάνει στην αποκορύφωσή του τη 
στιγμή που ο Ιησούς αναφωνεί: «Πατέρα στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου». 
 Με αυτή την ολοκληρωτική εγκατάλειψη του Ιησού κατά τη στιγμή του θανάτου του 
στα χεριά του Πατέρα, συντελείται η συνάντηση του Θεού με τον άνθρωπο. Ο 
άνθρωπος, πλέον, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του Πατέρα, ο οποίος τον αναζητά 
από αγάπη.  
 Και εμείς θα πρέπει να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε συχνά τα λόγια αυτά: 
«Πατέρα στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου» 

 Ο Θεός είναι πατέρας, γνωρίζει ποιο είναι το καλό μας και μας καλεί κοντά του. Αν 
παραδεχτούμε αυτή την αλήθεια, τότε και εμείς, όπως ο Ιησούς, εμπιστευόμαστε τη ζωή 
μας στα χέρια του, στο θέλημά του, στην αγάπη του. Εμπιστευόμαστε σε Εκείνον το 
πνεύμα μας, όλη μας την ύπαρξη, αυτό που είμαστε: τις αδυναμίες μας, τα λάθη μας, τις 
χαρές μας, τους πόνους μας, την ελπίδα μας!  
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Αγαπητοί μου αδελφοί, 

 το σημείο της συνάντησης του Θεού με τον άνθρωπο είναι πλέον ο Σταυρός του 
Ιησού. Είναι τα τελευταία λόγια που ο Χριστός αναφωνεί πάνω στο σταυρό: «Πατέρα στα 
χεριά σου παραδίδω το πνεύμα μου». Μετά από αυτό, τίποτα δεν είναι όπως πριν. Τίποτα 
δεν μπορεί να νικήσει την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Τίποτα δεν μπορεί να μας 
χωρίσει από την αγάπη του Θεού.  

 Στην πορεία της ζωής μας βέβαια, κάποια γεγονότα μας καλούν για το αντίθετο, και 
μάλιστα μερικές φορές μας οδηγούν στην απελπισία.  

 Όμως, για μας τους Χριστιανούς, όλα πλέον έχουν γίνει καινούργια, επειδή ο 
σταυρός του Χριστού ρίχνει φως στις ανθρώπινες δοκιμασίες, στην πορεία προς το 
Γολγοθά της ανθρωπότητας και γιατί αυτά τα τελευταία λόγια του Ιησού ειπώθηκαν μια 
φορά για πάντα, για εκείνον και για όλους εμάς. ΑΜΗΝ 
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