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ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΔΙΔΑΧΗ 2014
«Πάσχα εν χαρά αλλήλους περιπτυξώμεθα»

του Σωτηρίου Δ. Μασταγκά

Τι υπογραμμίζει, σήμερα αλλά και πάντοτε, η Ανάσταση; Την ακρογωνιαία αλήθεια πως ο
άνθρωπος σώθηκε δια της χάριτος του Χριστού και ότι, για να γίνουμε κι εμείς δεκτικοί
αυτής της χάριτος, πρέπει να ακτινοβολούμε αγάπη, να είμαστε γεμάτοι από χάρι για τους
άλλους. Αν είμαστε πραγματικά τέκνα της Ανάστασης του Κυρίου, αν αληθινά ο Χριστός
είναι Κύριός μας, αυτό το δείχνουμε αγαπώντας όλους τους ανθρώπους, ευλογώντας
εκείνους που μας πίκραναν, ευεργετώντας τους ανάξιους αγάπης, υπηρετώντας τους
εχθρούς μας.

Αυτό είναι το μεγαλείο του Χριστιανισμού. Αν αποξενωθούμε από το αναστάσιμο μεγαλείο,
τότε καμία επίφαση κοσμικής αρετής και ευσέβειας δεν μπορεί να μας σώσει.
«Πάσχα της αφθαρσίας, του κόσμου σωτήριον». Το Πάσχα μας φωτίζει με το φως της
ταπεινοφροσύνης, χορηγώντας μεγαλόδωρα τη βεβαιότητα της αθανασίας.
Προσκαλεσμένοι στον πανηγυρισμό της Ανάστασης, έχουμε πρωταρχικό το χρέος της
αγάπης. Να μην περιμένουμε να σκιρτήσει για μας η μεγάλη καρδιά του Χριστού, αν η δική
μας καρδιά είναι παγωμένη και αδιάφορη. Το φως της αναστάσιμης αγάπης δεν μας αγγίζει,
αν η «αρετή» μας είναι υπολογιστική, ψυχρή και άκαρδη.
Το Πάσχα μάς μιλά σήμερα και στους αιώνες με τη γλυκειά λαλιά της αγάπης. Ο Θεός μας
τράβηξε κοντά με το ακένωτο έλεός του, μας άγγιξε με την αγάπη του. Μέσα στο φως της
Ανάστασης, ο Χριστός μας συμφιλιώνει και μας δείχνει να γίνουμε «δούλοι» της αγάπης
όλων των ανθρώπων, αξίων και αναξίων, καλών και κακών. Αυτό είναι το μυστήριο που
ανακαινίζει τον άνθρωπο και στηρίζει τον κόσμο.
«Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται». Μέσα σ' έναν κόσμο αναστατωμένο, που βλέπει
τους θεσμούς του να χρεοκοπούν, εμείς οι Χριστιανοί ας μη γίνουμε υποχείριοι αυτής της
κατάπτωσης, ας αντισταθούμε στον κατακλυσμό της κακότητας, ας μην επιτρέψουμε το
πονηρό πνεύμα να μας ρυμουλκεί και να μας εκκοσμικεύει. Τότε μόνον η Ανάσταση του
Χριστού θα μπορεί να φωτίζει, να δίνει νόημα στη ζωή και να στηρίζει την πίστη και την
αγάπη μας στον κόσμο.

1/2

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΔΙΔΑΧΗ 2014
Written by mouseio

2/2

