ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙ ΜΕΗΝΙΑ
ΜΕΑ ΚΑΣΗΧΗΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ

πλάληεζηο εἰθνζηή δεπηέξα:

« Ὁ ταυρός »




Πξό Χξηζηνῦ ὁ ζηαπξόο ἦηαλ ηό μύιν ηῆο θαηάξαο. Ὅκσο, ἀπό ηή ζηηγκή
πνύ ὁ Κύξηόο καο ἄθεζε πάλσ ζηό ηαπξό ηήλ ηειεπηαία Σνπ πλνή, ηό ἐπάξαην μύιν
γίλεηαη ὄξγαλν ζσηεξίαο. Πάλσ ζ’ αὐηό ηό ηαπξό ἀθνύζηεθε  πηό ὡξαία δηδαζθαιία
ἀγάπεο.
Ἀπό ηόηε ὁ «Σηαπξόο» ηνῦ Μεγάινπ Ἀξρηεξέσο καο  εἶλαη ζξόλνο ράξηηνο,
ἀζηείξεπηε πεγή ἐιένπο. Καζηζκέλνο ζηό «ζξόλν» Σνπ παξαθνινπζεῖ ηόλ ἀγῶλα καο
θαί «ἐληπγράλεη ὑπέξ ἡκῶλ» (Ρσκ. ε΄34), κεζηηεύεη γηά κᾶο ζηό Θεό Παηέξα Σνπ. Σόλ
εἶδε ὁ πξσηνκάξηπο ηέθαλνο ιίγν πξίλ ἀπό ηό ιηζνβνιηζκό ηνπ λά ζηέθεηαη ὁιόξζνο
ζηό ζεῖν ηνπ ζξόλν θαί λά κεζηηεύῃ κέ ζέξκε γη αὐηόλ ζηό Θεό Παηέξα Σνπ.  Δἶλαη ηό
μύιν ηῶλ εὐινγηῶλ, ηῆο δσῆο, ηῆο ζπκθηιηώζεσο, ηῆο ἁγηόηεηνο.  Δἶλαη ηό ζύκβνιν
ηῆο ζετθῆο ἀγάπεο πξόο ηόλ ἄλζξσπν. Δἶλαη ηό ζύκβνιν ηῆο λίθεο θαί ηνῦ ζξηάκβνπ,ηό
ὅπιν θαηά ηῶλ πνλεξῶλ πλεπκάησλ,  δόμα θαί ηό θαύρεκα ηῆο θθιεζίαο.  Δἶλαη ηό
ζηήξηγκα ηνῦ θάζε πηζηνῦ, ἀιιά θαί ηό ὅπιν ηνπ ζηόλ θαζεκεξηλό πλεπκαηηθό ηνπ
ἀγῶλα κέ ηόλ ἑαπηόλ ηνπ, κέ ηό θόζκν, κέ ηό Γαίκνλα.
Ἔιεγε  ἁγία πγθιεηηθή: «Τόλ Σηαπξόλ ἀληί ἱζηίνπ ηαλύζαληεο, ἀδεῶο ηόλ
πινῦλ ἐθηειέζσκελ». Γειαδή: Ὁ παλζεβάζκηνο ηαπξόο ηνῦ Κπξίνπ εἶλαη γηά κᾶο
ηνύο Υξηζηηαλνύο ηό θαηάξηη, πνύ θξαηῶληαο ην ὄξζην κπνξνῦκε λά δηαπιεύζνπκε ἄθνβα ηό πέιαγνο ηῆο δσῆο.
Ὁ Ἅγ. Νηθόδεκνο ὁ Ἁγηνξείηεο κᾶο ζπκβνπιεύεη: Νά ἔρεηε ὅινη, κηθξνί, κεγάινη, ἄλδξεο, γπλαῖθεο, Σίκην ηαπξό
θξεκαζκέλν ζηό ιαηκό ζαο, γηαηί ὁ αηαλᾶο θαί νἱ δαίκνλεο θνβνῦληαη ηόλ ηαπξό. Φεύγνπλ ὅηαλ ηόλ βιέπνπλ.
 Καί ὁ Μέγαο Ἀζαλάζηνο γξάθεη ζἐ κία ζαπκάζηα ὁκηιία ηνπ κέ ηίηιν «βίνο ηνῦ ὁζίνπ Ἀλησλίνπ»,
«Καί ἔλζα ηό ζεκεῖνλ ηνῦ Σηαπξνῦ γίλεηαη, ἀζζελεῖ κέλ καγεία, νὐθ ἐλεξγεῖ δέ θαξκαθεία».
( Βίνο ὁζίνπ Ἀλησλίνπ Δ.Π.Δ, Σόκνο 11νο ζειίο 144,1). Ὅπνπ γίλεηαη ηό ζεκεῖν ηνῦ ηαπξνῦ, ἐμαζζελεῖ θαί ἐμνπδεηεξώλεηαη
 καγεία θαί δέλ ἐλεξγνῦλ ηά καγηθά δειεηήξηα.

«« ‘‘ H
H δδύύννααμμιιςς ττοοῦῦ 
ττααυυρροοῦῦ…
…!!!!!!»»
Σώξα ὅινη καδί ζά ηαμηδεύζνπκε ζηή καθξπλή Ἀθξηθή. θεῖ ζ’ ἀθνύζνπκε κηά ζρεηηθή ἱζηνξία πνύ κᾶο
δηεγεῖηαη ἕλαο θιεξηθόο, κέινο ηῆο ὀξζνδόμνπ ἱεξαπνζηνιῆο, πνύ γλώξηζε ηνύο ἀλζξώπνπο ηῆο καύξεο Ἠπείξνπ.
Μᾶο ιέγεη: Γπξίδνπκε ζηίο πόιεηο, ηά ρσξηά, ζηήλ ἔξεκν, ζηή δνύγθια. πλαληνῦκε ἀλζξώπνπο, πνύ κᾶο
θνηηνῦλ ζηά κάηηα, ξσηνῦλ, ζέινπλ λά κάζνπλ. Καζεκεξηλά, γίλνληαη ζαύκαηα, πνύ ηνλώλνπλ ηό ζξεζθεπηηθό
ζπλαίζζεκα ηῶλ ἀλζξώπσλ. Ἕλα ηέηνην ζαῦκα ζά ἐμηζηνξίζνπκε, πνύ ζπλέβε ζέ ἕλα Ἀθξηθαλόπνπιν.
Ὁ λένο δῇ ζηή Καλάγθα ηνῦ Κνγθό. Γλσξίδεηαη κέ ηνύο ἀλζξώπνπο ηῆο ἱεξαπνζηνιῆο. Σνύο ἀθνύεη θαί
ζπγθηλεῖηαη. Κάηη ἀιιάδεη κέζα ζηή ςπρή ηνπ. Σνύο ἀθνινπζεῖ. Παξαθνινπζεῖ ηίο ὁκηιίεο ηνπο πξνζεθηηθά! Ὥζπνπ
ηό ζαῦκα γίλεηαη! «Πιστεύω κι ἐγώ φωνάζει! Θέλω νά βαπτισθῶ ὀρθόδοξος Χριστιανός »! Ὁ λένο
θαηερεῖηαη θαί θζάλεη  πνιππόζεηε κέξα λά γίλῃ Υξηζηηαλόο. Ἡ ραξά ηνπ ἀπεξίγξαπηε! Ὅπνπ ζηεθόηαλ,
κηινῦζε γηά ηό Υξηζηό. Ἦηαλ ἕλαο κηθξόο ἱεξαπόζηνινο!
Ὁ παηέξαο ηνπ, «εἰδσινιάηξεο», ζηελνρσξηέηαη. Ὁ γηόο ηνπ λά γίλῃ Υξηζηηαλόο! Πξέπεη θάηη λά θάλῃ.
θέπηεηαη ἀθόκα θαί λά ηνῦ ἀθαηξέζῃ ηή δσή. Σξέρεη ζηό κάγν ηῆο πεξηνρῆο, ηνῦ ἐμηζηνξεῖ ηί ηνῦ ζπκβαίλεη θαί
δεηᾶ βνήζεηα. Ὁ κάγνο δέρεηαη λά βνεζήζῃ θαί δειώλεη πώο ζά ἀλαιάβῃ ὁ ἴδηνο λά βγάιῃ ηό παηδί ἀπό ηή κέζε.
Πέξαζε ιίγνο θαηξόο θαί κηά κέξα, πνύ ηά ζρνιεῖα ἦηαλ θιεηζηά, νἱ γνλεῖο ηνῦ παηδηνῦ ηό ἔζηεηιαλ ζηό
δάζνο λά καδέςῃ μύια θαί λά ηά θέξῃ ζηό ζπίηη. Σό παηδί, ρσξίο θακκία ἀληίξξεζη, μεθίλεζε γηά ηό δάζνο. Κάπνηα
ζηηγκή ὅκσο, ἐλῶ πεξλνῦζε ἀπό ἕλα κνλνπάηη, ἀθνύεη ζόξπβν. Κνηηάδεη θαί ηί λά δῇ. Γύν κεγάια θαξκαθεξά
θίδηα ζέξλνληαλ πξόο ηό κέξνο ηνπ. Σό πιεζηάδνπλ. Ναί, εἶλαη κπξνζηά ηνπ! Σό παηδί ηξνκάδεη! Σί ζά θάλῃ;
ύληνκα ὅκσο ξεκεῖ. Θπκᾶηαη θάηη πνύ εἶρε ἀθνύζεη.

«Ἡ δύναμις τοῦ σταυροῦ εἶναι πολύ μεγάλη! Δαίμονες, πειρασμοί καί κάθε εἴδους ἐμπόδια
ἀπομακρύνονται, φυγαδεύονται, ἐάν κάνῃς τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ».
Λνηπόλ, ρσξίο θαζπζηέξεζη, ζεθώλεη ηό ρέξη ηνπ θαί θάλεη ηό ζεκεῖν ηνῦ ζηαπξνῦ. Καί λά! Σό παηδί δῇ ηό
ζαῦκα! Σά δύν θίδηα θάλνπλ κεηαβνιή θαί ράλνληαη κέζα ζηό δάζνο.
Σό παηδί, ἀθνῦ κάδεςε ηά μύια, ἐπέζηξεςε ζηό ζπίηη θαί ραξνύκελν δηεγεῖηαη ζηνύο γνλεῖο ηνπ ηί ηνῦ
ζπλέβε. Ὁ παηέξαο ἐκθαλῶο ζηελνρσξεκέλνο θεύγεη, πεγαίλεη ζηό κάγν. Θέιεη λά κάζῃ ηί θάλεη κέ ηό ζέκα πνύ
ηνῦ εἶρε ἀλαζέζεη. Ὁ κάγνο ηόλ θαζεζπράδεη θαί ηνῦ ιέεη πώο ἐθείλε ηήλ κέξα ζά ἔζηειλε δύν θίδηα γηά λά
ζαλαηώζνπλ ηὀ παηδί ηνπ. Κη ὁ παηέξαο θνπλάεη ηό θεθάιη ηνπ θαί ηνῦ ιέεη: Σά θίδηα ἐκθαλίζζεθαλ, ἀιιά
ὁ γηόο κνπ κέ ηό ζεκεῖν ηνῦ ζηαπξνῦ ἀπέηξεςε ηόλ θίλδπλν, ηόλ βέβαην ζάλαην. Σά θίδηα ἔθπγαλ. Κη ὁ
κάγνο ἀπνγνεηεπκέλνο ζηγνκνπξκνπξίδεη. Φαίλεηαη νἱ Υξηζηηαλνί ἔρνπλ πηό δπλαηή καγεία ἀπό κᾶο.
Ναί!!!
«Ὁ Σηαπξόο λίθεζε θαί πάληα ζά ληθᾶ..»!!!
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Ὁ ταυρός τοῦ Χριστοῦ καί ὁ σταυρός ὁ δικός μας.
Ὁ Ἰεζνῦο Υξηζηόο, ὁ ζηαπξνθόξνο ηῆο ἀγάπεο, δέρεηαη ἑθνύζηα ζηαπξηθό ζάλαην γηά λά δήζνπκε ἐκεῖο.
ηό ύκβνιν ηῆο πίζηεσο  θξάζηο «Σηαπξσζέληα ηε ὑπέξ ἡκῶλ ἐπί Πνληίνπ Πηιάηνπ θαί παζόληα θαί
ηαθέληα», δειώλεη ζαθέζηαηα ὅηη ὁ ζηαπξηθόο ζάλαηνο ηνῦ Ἰεζνῦ, ἦηαλ «ἑκούσιος» θαί ἀπέβιεπε ζηή δηθή
καο «ζσηεξία». «Ὁ ζάλαηόο ζνπ, Κύξηε, ἀζαλαζίαο γέγνλε πξόμελνο». Υξηζηέ κνπ! Πέζαλεο ἐζύ, γηά λά δήζνπκε
ἐκεῖο. Ὁ ζηαπξόο ζνπ θνξησκέλνο κέ η’ ἁκαξηήκαηά καο! Ὤ, Κύξηε! Πόζε  ἀγάπε ζνπ!
Ἀπό ηόηε ὁ ζηαπξόο ἔγηλε  ζεκαία θαί ὁ ζξόλνο ὅισλ ηῶλ ὀπαδῶλ ηνῦ Υξηζηνῦ. «ἀξάησ ηόλ ζηαπξόλ
αὐηνῦ, θαί ἀθνινπζείησ κνη» (Μάξθ. ε΄34) εἶπε ὁ Ἀξρεγόο θαιῶληαο θνληά ηνπ ηνύο ὀπαδνύο ηνπ. Οἱ Ἀπόζηνινη
ἀκέζσο κεηά ηόλ Κύξην, γίλνληαη θήξπθεο ηνῦ ζηαπξνῦ, ἔζηεζαλ παληνῦ ηό ηξόπαην ηνῦ ζηαπξνῦ, κέ ηή δύλακη
ηνῦ ζηαπξνῦ ἀγσλίζηεθαλ, θαί ηειηθά ἔγηλαλ θνηλσλνί ηῶλ παζεκάησλ ηνῦ ζηαπξνῦ. Ἔθπγαλ ἀπό ηή δσή αὐηή κέ
καξηπξηθό ζάλαην. Καί κεηά νἱ πξῶηνη Υξηζηηαλνί, νἱ Μάξηπξεο, νἱ Ἅγηνη, νἱ Ὅζηνη, ὅινη νἱ Υξηζηηαλνί, 2000 ρξόληα
ηώξα ζεθώλνπλ ὁ θαζέλαο ηό ζηαπξό ηνπ. Γέλ κπνξεῖο  λά δήζῃο ηήλ έλ Υξηζηῷ δσή ρσξίο ζηαπξό,  λά
ἀπνιαύζῃο ηήλ εἰξήλε ηνῦ Θενῦ ρσξίο ζηαπξό,  λά ἀθνινπζήζῃο ηό Υξηζηό ρσξίο ζηαπξό. Ὁ ζηαπξόο ζνπ ζά
γίλῃ  ζθάια πνύ ζά ζέ ἀλεβάζῃ ζηή βαζηιεία ηνῦ Θενῦ. Ὁ ζηαπξόο πνύ θέξεηο εἶλαη ἕλα δῶξν ηῆο ἀγάπεο ηνῦ
Θενῦ γηά ζέλα, εἶλαη  ἀπάληεζηο ηνῦ Θενῦ ζηίο πξνζεπρέο ζνπ, γηά κία ἁγία δσή.
ηαπξόο ἀθόκε ζεκαίλεη θιαδεπηήξη. (Ἰσ. ηε΄1-2) Ὁ Κύξηνο κᾶο ιέγεη πώο ὁ ἀκπεινπξγόο θάλεη δύν
πξάγκαηα. Σό θιῆκα πνύ δέλ θέξεη θαξπό ηό θόβεη θαί ηό θιῆκα πνύ θέξεη θαξπό ηό θιαδεύεη γηά λά θέξῃ
πεξηζζόηεξν θαξπό. Κιάδεκα ζεκαίλεη πόλνο, δάθξπα, ζάλαηνο, ἀξξώζηεηα. Ὁ Θεόο ρξεζηκνπνηεῖ ηό θιαδεπηῆξη,
δηόηη ρσξίο θιάδεκα θαξπνθνξία δέλ ὑπάξρεη. Θέιεη λά κᾶο ἐιεπζεξώζῃ ἀπό ηά πάζε καο,  λά θέξνπκε
θαξπό πλεπκαηηθό,  λά κᾶο θάλῃ θαηάιιεινπο γηά λά εἰζέιζνπκε ζηή βαζηιεία ηνπ. «Δηά πνιιῶλ ζιίςεσλ δεῖ
ἡκᾶο εἰζειζεῖλ εἰο ηήλ βαζηιείαλ ηνῦ Θενῦ». Καί κεηά ἀπ’ ὅια αὐηά κεξηθνί ξσηᾶκε:

Γιατί νά σηκώνουμε σταυρό; Σέ τί μᾶς ὠφελεῖ;
(…) Μᾶο θάλεη κηκεηέο ηνῦ πξώηνπ ηαπξνθόξνπ, ηνῦ Κπξίνπ καο. Δἶλαη δπλαηόλ λά δεηᾶκε ηήλ εὔθνιε,
μεθνύξαζηε ὁδό, ὅηαλ ὁ Ἀξρεγόο καο ἀλέβεθε ζηό Γνιγνζᾶ γηά κᾶο; Ὁ ζηαπξόο εἶλαη ἀπαξαίηεηνο γηά ηή
ζσηεξία καο, δηόηη κᾶο ηαπεηλώλεη, κᾶο θαζαξίδεη, κᾶο ἐμαγλίδεη. Μᾶο βνεζᾶ λά ἀπαιιαγνῦκε ἀπό ηήλ
ὑςεινθξνζύλε, ηή καηαηνδνμία, ηόλ ἐγστζκό. Μόλν ζεθώλνληαο ηό ζηαπξό ζνπ ἀγόγγπζηα, ὑπνκέλνληαο ζηίο
ζιίςεηο, πνιεκῶληαο ηνύο πεηξαζκνύο, ζά βξῇο ἀλνηρηέο ηίο «πύλες τῆς Αἰωνιότητος», ιέλε νἱ Παηέξεο.

Δέν μποροῦμε νά ἀκολουθοῦμε τόν Κύριο χωρίς σταυρό;
(…) Ὁ Κύξηνο εἶπε: «Ὅζηηο νὐ βαζηάδεη ηόλ ζηαπξόλ ἑαπηνῦ θαί ἔξρεηαη ὀπίζσ κνπ, νὐ δύλαηαη εἶλαί
κνπ καζεηήο» (Λνπθ. ηδ΄ 27) Φπζηθά ὁ Θεόο ἐμαξρῆο ὥξηζε γηά ηόλ ἄλζξσπν λά δῇ καθάξηνο, εὐηπρηζκέλνο θνληά
Σνπ. Ὅκσο κεηά ηήλ παξαθνή θαί ηήλ ἔμνδό ηνπ ἀπό ηόλ παξἀδεηζν ἦξζε ὁ ζάλαηνο ἀπό ηόλ ὁπνῖν ὁ Κύξηνο κᾶο
ἔζσζε δηά ηνῦ ζηαπξηθνῦ Σνπ ζαλάηνπ.
Ναί, ἀλλά ὁ δικός μου σταυρός εἶναι πολύ βαρύς, ζπλήζσο ιέκε. Δἶλαη; Φπζηθά, ὄρη!
 Ὁ Κύξηνο, κᾶο πιεξνθνξεῖ ηό ἱ. Δὐαγγέιην, δέλ ζά ἐπηηξέςῃ λά δνθηκαζηνῦκε πεξηζζόηεξν ἀπ’ ὅζν δπλάκεζα.
Μαδί κέ ηή δνθηκαζία ζά κᾶο δώζῃ θαί ηή δύλακη λά ηήλ ὑπνζηνῦκε. Καί  ὁ ἱ. Υξπζόζηνκνο κᾶο βεβαηώλεη πώο ὁ
Θεόο εἶλαη δίπια καο ζηίο δνθηκαζίεο καο, ζηήλ ἄξζη ηνῦ ηαπξνῦ καο « μητρός φιλοστοργώτερον».
Γιατί ὁ διάβολος τρέμει τόν Σταυρό κι ὅπου τόν βλέπει φεύγει; (…) Γηόηη ἐπάλσ εἰο ηόλ ηαπξόλ ὁ Υξηζηόο
ἐλίθεζε θαηά θξάηνο ηόλ δηάβνιν θαί θαηήξγεζε ἔηζη ηήλ θπξηαξρία ηνπ ζηνύο ἀλζξώπνπο.

*

*

*

Ὅπνπ Σηαπξόο ἐθεῖ ὁ Χξηζηόο θη ὅπνπ Χξηζηόο δέλ πιεζηάδεη ὁ δηάβνινο. Αὐηό ἰζρύεη κέ ηήλ πξνππόζεζη
ὅηη θαί ὁ ρξηζηηαλόο πξνζέρεη ζηή δσή ηνπ θαί πξνζπαζεῖ λά δῇ ζύκθσλα κέ ηό ζέιεκα ηνῦ Θενῦ: Πξνζεύρεηαη,
ἐθθιεζηάδεηαη, ἐμνκνινγεῖηαη θαί θνηλσλεῖ ηῶλ Ἀρξάλησλ Μπζηεξίσλ. Σόηε κέλεη ὁ Υξηζηόο ζηήλ ςπρή ηνπ θη ὁ
δηάβνινο εἶλαη ἀδύλαηνλ λά ηόλ πιεζηάζῃ θαί λά ηνῦ θάλῃ θαθό. Μπνξεῖ λά δεκηνπξγῇ πεηξαζκνύο ἀιιά ὁ
ρξηζηηαλόο ηνύο πεξηθξνλεῖ θαί κέλεη θαζαξόο θαί ἁγλόο. Υαξνύκελνο θαί εὐηπρηζκέλνο.
Νέε κνπ, ζηά ρέξηα ζνπ ἔρεηο ηόλ Σίκην ηαπξό. Μή δηζηάδεο, ἕλσζε ηά ηξία ζνπ δάθηπια θαί θάλε ηό
ζηαπξό ζνπ. ηά θαιά θαί ζηά δύζθνια, θάλε ηό ηαπξό ζνπ. Ὁκνιόγεζε ηήλ πίζηη ζνπ. Αὐηό εἶλαη ηό
«εὐραξηζηῶ» ζηό Γνηῆξα ὅισλ ηῶλ ἀγαζῶλ.
Καί θάηη ἀθόκε. κεῖο πνύ ζέινπκε λά εἴκαζηε ζηξαηηῶηεο θαί ἀγσληζηέο ηῆο παξαηάμεσο ηνῦ Υξηζηνῦ, ὁ
ζηαπξόο ὄρη κόλν ζηνιίδη ἀιιά θαί δσή. Νά ζηαπξώζνπκε ηά πάζε καο, λά λεθξώζνπκε ηόλ παιαηό ἑαπηό καο,
λά ζπζηαπξσζνῦκε κέ ηόλ Υξηζηό, λά πεζάλνπκε γηά ηήλ ἁκαξηία, λά πνζήζνπκε ηή δσή ηῆο ζπζίαο.
ΤΝΘΗΜΑ—ΡΗΣΟΝ:

«Χξηζηῷ ζπλεζηαύξσκαη΄ δῶ δέ νὐθέηη ἐγώ, δῇ δέ ἐλ ἐκνί Χξηζηόο΄» (Γαι. β΄20).

ΠΡΟΔΤΥΗ: «Κύξηε, Σύ πνύ ἐδέρζεο λά ὑπνθέξῃο ηά θξηθηά παζήκαηα θαί ηόλ ὀδπλεξό ζάλαην πάλσ
ζηόλ Σηαπξόλ γηά κᾶο ηνύο ἁκαξησινύο δνύινπο Σνπ, θώηηδέ καο Σέ παξαθαινῦκε λά
ἐλζπκνύκεζα πάληνηε ὅηη ὁ δηθόο Σνπ ζάλαηνο ἔγηλε γηά κᾶο πεγή δσῆο θαί ζσηεξίαο. Καί
ἀμίσζέ καο λά ἐθαξκόδνπκε πάληνηε ηό ζέιεκά Σνπ θαί ηίο ἐληνιέο Σνπ, δηόηη Σύ εἶζαη ὁ
Σσηῆξαο καο θαί Λπηξσηήο καο». Ἀκήλ
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