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Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ
«Εµοί δε µη γένοιτο καυχάσθαι ει µη εν τω σταυρώ του Κυρίου»
Οι άνθρωποι έχουν πολλές αφορµές για να καυχώνται στη ζωή τους. Η οικονοµική τους
άνεση, η κοσµική ισχύς, η επίγεια δόξα, η κοινωνική θέση, τα ποικίλα χαρίσµατα,
αποτελούν το λόγο της καυχήσεως και της υπερηφανείας. Λησµονούν, όµως, το µάταιο
και εφήµερο των ανθρώπινων πραγµάτων, τη ζηµιά για την ανθρώπινη ψυχή, όταν
µάλιστα δεν αντιµετωπίζονται ως δώρα της αγάπης του Θεού, ως µέσα για τη διακονία
του ανθρώπου.
Για τον πιστό χριστιανό, που οφείλει να παραµερίζει τα όποια χαρίσµατά του, µοναδικό
καύχηµα είναι ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, τον οποίον υπέστη
«υπέρ της του κόσµου ζωής και σωτηρίας» (Ιωάν. ς΄51). Κάθε πιστός καυχάται ότι είναι
µαθητής Εκείνου που εκουσίως πέθανε επάνω στο Σταυρό. Πιστεύει πως µ΄΄ έναν τέτοιο
ατιµωτικό και σκληρό θάνατο σώθηκε ο κόσµος και ότι ο ίδιος ο πιστός µ΄ αυτό τον
τρόπο, µε όπλο το Σταυρό, κερδίζει τη σωτηρία του, οικειοποιείται το έργο του Σωτήρα
Χριστού.
Ο σταυρικός θάνατος του Χριστού είναι το κέντρο της ζωής των χριστιανών, η οποία
αποκτά, µ΄ αυτό τον τρόπο, αξία και γίνεται αληθινά µακάρια, ευτυχισµένη. Όλες οι
χαρές και οι δοκιµασίες της καθηµερινότητας εξαφανίζονται ενώπιον της ευφροσύνης,
την οποία µας παρέχει ο Εσταυρωµένος του Γολγοθά.
Διπλή σταύρωση
Σ΄ αυτή την καύχηση του πιστού συντελούνται δύο σταυρώσεις. Πρώτον, είναι
σταυρωµένος για τον πιστό ο κόσµος, δηλαδή καθετί στην ανθρώπινη ζωή που αποτελεί
αµαρτία, εκείνοι που ζουν µακριά από το πνεύµα του Ευαγγελίου, εκείνοι που κινούνται
µέσα στη µαταιότητα και την αχαλίνωτη ζωή, οι αµαρτωλές επιθυµίες, οι πειρασµοί του
κόσµου, οι αµαρτωλές απολαύσεις. Μέσα στον πιστό δεν ζει ο κόσµος, ζει µόνον ο
Χριστός. Όλα τα φρονήµατα, οι επιθυµίες, οι λόγοι και οι πράξεις του εµπνέονται από
την πίστη στο Χριστό και αποβλέπουν µόνο στο να ευαρεστήσουν ενώπιόν Του. Όλη
αυτή η ανακαίνιση ωφείλεται στο Σταυρό του Χριστού από τον οποίο απορρέει χαρά και
ισχυρή δύναµη, που εξαγιάζει την ψυχή του χριστιανού.
Δεύτερον ο πιστός είναι σταυρωµένος για τον κόσµο, νεκρώνει το φρόνηµα του κόσµου
και της αµαρτίας. Νεκρώνει «τα µέλη τα επί της γης» (Κολ. Γ΄5), αποκηρύσσει τον κόσµο,
κάθε δηλαδή αµαρτωλή επιθυµία ή εκδήλωση. Και τότε στρέφει όλες τις δυνάµεις του
στο να επιτελεί το θέληµα του Θεού. Η προσπάθεια αυτή δεν είναι εύκολη. Ο κόσµος
είναι πολύ ισχυρός, η έλξη της αµαρτίας δυνατή, ώστε χρειάζεται σκληρός αγώνας για
να επιτύχει ο άνθρωπος να διατηρήσει την καθαρότητά του. Ο Χριστός γνωρίζει τη
δυσκολία του αγώνα και τις δικές µας αδυναµίες, βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό µας και
µας βοηθεί, ώστε µε τη δική Του χάρη και τη δική µας πρόθεση να ζήσουµε σύµφωνα µε
το θέληµα του.
Αγαπητοί µου!
Γινόµαστε ισχυροί και χαρούµενοι, δίνουµε περιεχόµενο στη ζωή µας, λύση στα
προβλήµατά µας ασφάλεια στην πορεία µας προς τον ουρανό όταν έχουµε καύχηµα µας
το Σταυρό του Χριστού. Αυτός είναι το καύχηµα, όχι της υπερηφανείας, αλλά της
ταπεινώσεως.
Αρχιµ. Θ. Απ.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. Στ΄11-18)
Καύχηση από το σταυρό του Κυρίου µας

Αδελφοί, ίδετε πηλίκοις υµίν γράµµασιν έγραψα τη εµή χειρί. Όσοι θέλουσιν
ευπροσωπήσαι εν σαρκί, ούτοι αναγκάζουσιν υµάς περιτέµνεσθαι, µόνον ίνα µη τω
σταυρώ του Χριστού διώκωνται. Ουδέ γαρ οι περιτµηµένοι αυτοί νόµον φυλάσσουσιν,
αλλά θέλουσιν υµάς περιτέµνεσθαι, ίνα εν τη υµετέρα σαρκί καυχήσωνται. Εµοί δε µη
γένοιτο καυχάσθαι ει µη εν τω σταυρώ του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, διʹ ου εµοί
κόσµος εσταύρωται καγώ τω κόσµω. Εν γαρ Χριστώ Ιησού ούτε περιτοµή τι ισχύει ούτε
ακροβυστία, αλλά καινή κτίσις. Και όσοι τω κανόνι τούτω στοιχήσουσιν, ειρήνη επʹ
αυτούς και έλεος, και επί τον Ισραήλ του Θεού. Του λοιπού κόπους µοι µηδείς παρεχέτω
εγώ γαρ τα στίγµατα του Κυρίου Ιησού εν τω σώµατί µου βαστάζω. Η χάρις του Κυρίου
ηµών Ιησού Χριστού µετά του πνεύµατος υµών, αδελφοί αµήν.
Μετάφραση της Αποστολικής περικοπής
Κοιτάξτε µε πόσο µεγάλα γράµµατα σας έγραψα µε το χέρι µου. Όσοι θέλουν να φανούν
ευάρεστοι µε µέσα εξωτερικά, αυτοί σας αναγκάζουν να περιτέµνεστε, απλώς και µόνο
για να µην καταδιώκονται για το κήρυγµα περί του σταυρού του Χριστού. Διότι ούτε
αυτοί που περιτέµνονται φυλάσσουν το νόµο, αλλά θέλουν να περιτέµνεστε σεις, για να
καυχηθούν για τη συµµόρφωσή σας σʹ έναν εξωτερικό τύπο. Σε µένα ας µη γίνει να
καυχηθώ για τίποτε άλλο, παρά για το σταυρό του Κυρίου µας Ιησού Χριστού, δια του
οποίου ο κόσµος είναι σταυρωµένος ως προς εµέ, και εγώ είµαι σταυρωµένος ως προς
τον κόσµο. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε η περιτοµή ούτε η ακροβυστία έχουν αξία, αλλά η
νέα δηµιουργία. Και όσοι βαδίσουν σύµφωνα µε τον κανόνα τούτο, ειρήνη ας έλθει σʹ
αυτούς και έλεος, και στον Ισραήλ του Θεού. Στο εξής ας µη µε ενοχλεί κανείς, διότι εγώ
βαστάζω στο σώµα µου τα σηµάδια του Κυρίου Ιησού. Η χάρις του Κυρίου µας Ιησού
Χριστού να είναι µε το πνεύµα σας, αδελφοί. Αµήν.

