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Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
«Ό Κύριος εγγύς. Μηδέν µεριµνάτε...»
Ο ενθουσιασµός του λαού της Ιερουσαλήµ, όταν ο Χριστός επισκέφθηκε την πόλη τους
µετά την ανάσταση του Λαζάρου, δεν είχε διάρκεια. Ήταν µια αγνή αλλά χωρίς στέρεο
θεµέλιο εκδήλωση. Γιʹ αυτό εύκολα, σε λίγες µέρες, µετατράπηκε στο «άρον άρον,
σταύρωσον αυτόν». Η προφανής αιτία αυτής της αλλαγής ήταν ο φθόνος των
θρησκευτικών αρχόντων του Ισραήλ, των Γραµµατέων και των Φαρισαίων, που έπεισαν
το λαό να στραφεί εναντίον του ευεργέτη του. Στην πραγµατικότητα όµως δεν ήταν
µόνη αίτια ο φθόνος. Ο λαός άκουσε τις διαβολές των αρχόντων του εναντίον του
Χριστού, γιατί προσέγγιζε το Χριστό µε πολλές κοντόφθαλµες επιδιώξεις. Ήθελε
ικανοποίηση προσωπικών και εθνικών απαιτήσεων, που βρίσκονταν έξω από το έργο
του Χριστού, έξω από τη σωτηρία που Εκείνος δώρισε σ΄ ολόκληρο το ανθρώπινο γένος
και όχι µόνο στο λαό του Ισραήλ. Αυτή η παγκοσµιότητα της σωτηρίας, πού κήρυττε ο
Χριστός, ήταν κάτι που δε χωρούσε η στενή θρησκευτική και εθνική αντίληψή του. Το
θέµα όµως είναι ότι αυτή η στενότητα των αντιλήψεων, που οδηγεί σε αλλαγή στάσης
απέναντι στο Χριστό, δεν ήταν κάτι που χαρακτήριζε µόνο το λαό της Ιερουσαλήµ.
Συναντάται συχνά µέσα στην προσωπική ιστορία πολλών ανθρώπων. Πολλοί «κλητοί
Ιησού Χριστού» µετά τον πρώτο ενθουσιασµό της συνάντησης µαζί Του, στρέφονται
εναντίον Του, παραχαράζοντας τη διδασκαλία Του, προσαρµόζοντάς την στα δικά τους
µέτρα, επιδιώκοντας ακόµη και το θάνατο της πίστης Του µέσα στις ψυχές των
ανθρώπων. Αυτό γίνεται γιατί πλησιάζουν το Χριστό µε «µέριµνες» ξένες προς το
πνεύµα Του.
Η αιχµαλωσία στις µέριµνες
Η σταθερότητα της σχέσης µας µε το Χρίστο εξαρτάται, από την ελευθερία της ψυχής
µας. Συνήθως πλησιάζουµε το Χριστό αιχµαλωτισµένοι από πολλές µέριµνες. Η
προσφυγή µας σ’ Αυτόν γίνεται µε την ελπίδα ότι θα τον έχουµε βοηθό στη λύση των
διαφόρων προβληµάτων µας. Αυτό, βέβαια, δεν είναι κατ’ αρχήν κάτι κακό. Είναι,
µάλιστα, µια πράξη που προϋποθέτει πίστη στη δύναµη και την αγάπη του Χριστού.
Όµως ο Χριστός δε θέλει να έλθει στη ζωή µας σα διάκονος των θεληµάτων µας, γιατί
αυτό δε µας σώζει. Γιʹ αυτό, όταν του ζητάµε λύση των προβληµάτων που µας
ταλαιπωρούν, δρα ανάλογα µε την πίστη µας και σύµφωνα µε το αληθινό µας
συµφέρον, το οποίο, µερικές φορές, µπορεί να είναι αντίθετο µε τις επιθυµίες µας. Δεν
ευαρεστείται στις θλίψεις µας. αγαπά όµως «µέχρι σταυρού» την ελευθερία µας, την
οποία συµπνίγουν οι µέριµνες του παρόντος αιώνος. Κι όταν ακόµη δρα ανακουφιστικά
στους πόνους και στα αδιέξοδά µας, αυτό δε σηµαίνει ότι βαθαίνει η σχέση µας µαζί Του.
Παράδειγµα είναι ο λαός της Ιερουσαλήµ, ο οποίος παρά τα «ωσαννά» για την ανάσταση
του Λαζάρου, δε δυσκολεύτηκε µετά από λίγο να ζητήσει τη σταύρωση Του.
Ή περιφρούρηση των νοηµάτων
Ο απ. Παύλος συνδέει την εγγύτητα του Κυρίου µε την αµεριµνία και την προσευχή
«µετά ευχαριστίας». Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήµ, και οι παρεπιδηµούντες, δεν
προϋπάντησαν το Χρίστο µε τέτοιες προϋποθέσεις, γιʹ αυτό στη συνέχεια -από τις
διαβολές των Γραµµατέων και Φαρισαίων- άλλαξαν διαθέσεις και σκέψεις για το Χριστό,
κυριάρχησαν µέσα τους νοήµατα που τους αποµάκρυναν από Αυτόν.
Είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά πού γράφει ο απ. Παύλος στο σηµερινό αποστολικό
ανάγνωσµα, τα οποία σε µια ελεύθερη απόδοση των νοηµάτων τους, λένε τα εξής: «Ό
Κύριος εγγύς». Έρχεται σύντοµα. Γιʹ αυτό, µη µεριµνάτε για τίποτε. Δηλαδή, µη δίνετε

την καρδιά σας σε υποθέσεις του κόσµου τούτου. Μην την εξαντλείτε σε πράγµατα που
δεν της αξίζουν. Η σχέση της µε το Χριστό είναι το πιο αναγκαίο πράγµα. Αυτή πρέπει
να είναι η µοναδική µέριµνα της. Επειδή όµως φοράτε ακόµη θνητή και παθητή σάρκα
και κατοικείτε σ’ αυτόν τον πλεονέκτη κόσµο, ό,τι σας απασχολεί, ας γίνεται σωστό στο
θεό «τη προσευχή και τη δεήσει µετά ευχαριστίας». Συνδέστε την προσευχή µε την
ευχαριστία «εν παντί». Έτσι, κάθε πρόβληµά σας, αντί να προσελκύει τη µέριµνα της
ψυχής, θα την απελευθερώνει και θα τη φέρνει σε σχέση και κοινωνία µε το Θεό.
Ο απ. Παύλος θέλει όλα -ευχάριστα και δυσάρεστα- να τα κάνουµε υλικό προσευχής και
ευχαριστίας προς το Θεό. Η σύνδεση της προσευχής µε την ευχαριστία, για όλα τα
γεγονότα και τα προβλήµατα της ζωής µας, µας παιδαγωγεί να µη θέλουµε να γίνεται
στη ζωή µας το θέληµά µας, αλλά το θέληµα του Θεού, γιατί αυτό είναι η ζωή του
κόσµου.
Έτσι µαθαίνουµε το πραγµατικό µας συµφέρον. Έτσι η σχέση µας µε το Θεό στερεώνεται
στην ανιδιοτέλεια. Έτσι δε θα τον υβρίσουµε ποτέ, αν τα πράγµατα της ζωής µας δεν
πάνε όπως τα θέλουµε. Σε κάθε δυσκολία θα βρίσκουµε κάποιο υψηλό νόηµα.
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