Η μαρτυρία ενός Αγίου …για
την Ανάσταση

Η μαρτυρία ενός Αγίου …
Οι ερευνητές ξεκινούν διανοητικά-εγκεφαλικά. Και καταλήγουν
στην αγάπη του Χριστού.
Οι άγιοι ξεκινούν από την αγάπη τους προς τον Χριστό. Και
προχωρούν με αυτήν.
Ο δρόμος των αγίων είναι καλλίτερος. Εκφράζει πιο σωστά τον
άνθρωπο. Εκφράζει την σωστή πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό,
που είναι η με υπακοή αναζήτηση του Θεού.
Ας ιδούμε λοιπόν, τί λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος:
1. Πάντοτε γινόταν λόγος για πράγματα αξιοθαύμαστα. Μα τα
δικά μας είναι ακόμη πιο αξιοθαύμαστα!
Μα τα τωρινά είναι ακόμη πιο αξιοθαύμαστα.
Κηρύττεται ο Σταυρός και τρέχει όλος ο κόσμος.
Τί σημαίνει «κηρύττεται Σταυρός»;
Κηρύττεται ένας επονείδιστος θάνατος!
Και γιατί τρέχουν; Για να ιδούν; Δεν εσταυρώθηκαν
μυριάδες; Δεν υπήρξαν χιλιάδες σοφοί; Δεν υπήρξαν πολλοί
ισχυροί; Δεν υπήρξαν περίδοξοι βασιλείς;
Υπάρχει άλλος, που να κέρδισε έτσι τον κόσμο;
Και μη μου φέρεις σαν επιχείρημα εναντίον του Χριστού
τις αιρέσεις!
• Όλοι τον Χριστό κηρύττουν∙ έστω και αν σφάλλουν σε
κάτι!
Όλοι Εκείνον προσκυνούν! Εκείνον που σταυρώθηκε επί

Ποντίου Πιλάτου στην Παλαιστίνη!
2. Κανείς στον κόσμο δεν κατάφερε ό,τι κατάφερε Αυτός. Και
μάλιστα παρά τα τόσα εμπόδια. Μην ξεχνάτε:
• πόσοι βασιλείς. Τον επολέμησαν!
• πόσοι τύραννοι Τον εθεώρησαν σαν τον μοναδικό τους
αντίπαλο!
• Πώς ο κόσμος όλος σε όλες τις πόλεις είχαν ξεσηκωθή
εναντίον Του!
Και όμως! Ποτέ δεν επήγε προς τα πίσω ο Χριστιανισμός.
Χρόνο το χρόνο όλο και πιο μπροστά πηγαίνει!
3. Σε τί οφείλεται αυτή η ισχύς;
• Ήταν μάγος! σου λένε.
Μπα; ο μοναδικός στον κόσμο μάγος ήταν; δεν έχετε
ακούσει, τί μάγους είχαν στην Περσία και στις Ινδίες;
Και πόσους έχουν ακόμη! Θυμάσθε κανενός το όνομα;
• Να εκείνος ο Απολλώνιος ο Τυανεύς, ήταν και μάγος και
απατεώνας. Και έλαμψε!
Πού και πότε!
Σε μια μικρή πόλη! Και για λίγο! Και έσβησε! Και δεν
άφησε ούτε Εκκλησία∙ ούτε πιστούς∙ ούτε τίποτε!
• Και γιατί χάνω τα λόγια μου, μιλώντας για μάγους, που
έσβησαν;
4. Η ειδωλολατρεία, πώς έπαυσε;
Πού είναι ο Δωδωναίος; Πού είναι ο Κλάριος; Πού είναι
εκείνα τα εργαστήρια της πονηρίας και απάτης (τα
μαντεία); Σιωπούν! Το εβούλωσαν!
• Τί είναι εκείνο που κάνει τα δαιμόνια να τρέμουν;
Γιατί τα πιάνει φρίκη και τρόμος, όταν ακούνε κάτι για
τον Εσταυρωμένο, ή για λείψανα ανθρώπων που εσφάγηκαν
για χάρη του;
Γιατί ακούνε Σταυρό και το βάζουν στα πόδια;
Να γελάνε έπρεπε! Είναι τίποτα το σπουδαίο ο Σταυρός;
Κάθε άλλο! Σιχαμερό και επονείδιστο! Εκτελεστικό όργανο
είναι. Και μάλιστα το χειρότερο από όλα. Για τους
Εβραίους καταραμένο. Για τους Έλληνες σιχαμερό. Σε τί
οφείλεται και τον τρέμουν οι δαίμονες; Όχι στην δύναμη
του Σταυρωμένου;

Αν εφοβούντο τον Σταυρό σαν σταυρό (άφησε που αυτό (= να
φοβούνται!) είναι εξευτελιστικό για «Θεούς»!), θα έπρεπε
ν α τρέμουν και κάθε σταυρωμένο∙ και ασφαλώς και τους
ληστές.
Ε λοιπόν. Σε ερωτώ: Αν κάποιος ειπή: «Στο όνομα του
σταυρωθέντος» (και εννοεί κάποιον ληστή), θα φύγη ο
διάβολος;
Αμ δε…
Όχι μόνο δεν θα φύγη, αλλά και θα γελάση με την καρδιά
του!
Μα αν εννοεί «τον Ναζωραίο», φεύγουν σαν να είναι το
όνομα αυτό φωτιά!
5. Έλα τώρα∙ και ειπέ μου:
Πώς εξαπλώθηκε η πίστη στον Χριστό; Σε τί οφείλεται
αυτό; Σε ικανοποιεί η εξήγηση;
• ότι τάχα ήταν απατεώνας;
• ότι τάχα ήταν σοφός;
• ότι ήταν μάγος;
Όχι. Γιατί κανένας απατεώνας, μάγος Και σοφός δεν
απόκτησε ποτέ τέτοια δύναμη. Κανένας. Ποτέ. Ούτε από
μακριά. Ούτε στο ελάχιστο.
6. Από αυτά γίνεται φανερό ότι:
Ο Χριστός επεκράτησε, όχι γιατί ήταν μάγος, όχι γιατί
ήταν απατεώνας, αλλά επειδή ήρθε να μας απαλλάξη από
τους μάγους και τους απατεώνες∙ επειδή είναι η
ακαταμάχητη θεία δύναμη.
Ο Απόστολο Παύλος εξομολογείται:
Όλα μου τα επίγειας μορφής κέρδη και πλεονεκτήματα τα εθεώρησα
ζημία και τα άφησα, για τον Χριστό.
Ναι, όλα μου ανεξαιρέτως τα επίγεια κέρδη όχι απλώς τα αφήνω,
αλλά και τα θεωρώ ζημία! Τόσο ανώτερο είναι, να καταλάβη
κανείς ότι ο Ιησού είναι ο Χριστός (= ο μοναδικός Σωτήρας)∙
και να Τον κάμη Κύριο της ζωής!
Εγώ τα άφησα όλα για τον Χριστό! Ναι, όλα τα θεωρώ σκουπίδια
και τα πετάω, προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό και να πάω

κοντά Του!
Και δεν επιδιώκω να πάω κοντά Του με την αμαρτωλή και
αυτάρεσκη συναίσθηση, ότι ετήρησα τον Νόμο και θα δικαιωθώ σαν
τηρητής του Νόμου.
Πιστεύω, ότι ο Θεός θα με ελεήση, επειδή πιστεύω στον Χριστό
και Τον επικαλούμαι.
Και επιθυμώ να είμαι πάντοτε κοντά Του, για να μπορέσω να
καταλάβω καλά
• τι είναι ο Χριστός
• τί σημασία έχει για μας η ανάσταση
• και γιατί πρέπει, αν θέλω στην κοινή ανάσταση να αναστηθώ
για αιώνια ζωή και δόξα, να γίνω εδώ κοινωνός στα Πάθη Του,
δηλ. να νεκρώνω και εγώ τα πάθη μου (Φιλ. 3,7-11).
+Επισκόπου Νικοπόλεως Μελετίου.

