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Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα 

 
                                                                                               ηνπ π. Αιέμαλδξνο κέκαλ 

Όηαλ θάπνηνο μεθηλάεη γηα έλα ηαμίδη ζα πξέπεη λα μέξεη πνπ πεγαίλεη. Απηό 

ζπκβαίλεη θαη κε ηε Λεγάιε αξαθνζηή. Πάλσ απ΄ όια ε Λεγάιε αξαθνζηή είλαη 

έλα πλεπκαηηθό ηαμίδη πνπ πξννξηζκόο ηνπ είλαη ην Πάζρα, «ε Ενξηή Ενξηώλ». Είλαη 
ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ «πιήξσζε ηνπ Πάζρα, πνπ είλαη ε πξαγκαηηθή Απνθάιπςε». 

Γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη λα αξρίζνπκε κε ηελ πξνζπάζεηα λα θαηαιάβνπκε απηή 
ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε αξαθνζηή θαη ην Πάζρα, γηαηί απηή 

απνθαιύπηεη θάηη πνιύ νπζηαζηηθό θαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ηε Χξηζηηαληθή πίζηε θαη 

δσή καο. 
Άξαγε είλαη απαξαίηεην λα εμεγήζνπκε όηη ην Πάζρα είλαη θάηη πνιύ 

πεξηζζόηεξν από κηα γηνξηή, πνιύ πέξα από κηα εηήζηα αλάκλεζε ελόο γεγνλόηνο 
πνπ πέξαζε; Ο θαζέλαο πνπ, έζησ θαη κηα κόλν θνξά, έδεζε απηή ηε λύρηα «ηε 

ζσηήξην, ηε θσηαπγή θαη ιακπξνθόξν», πνπ γεύηεθε εθείλε ηε κνλαδηθή ραξά, ην 
μέξεη απηό. 

Αιιά ηη είλαη απηή ε ραξά; Γηαηί ςέιλνπκε ζηελ αλαζηάζηκε ιεηηνπξγία: «λπλ 

πάληα πεπιήξσηαη θσηόο, νπξαλόο ηε θαη γε θαη ηα θαηαρζόληα»; Λε πνηα έλλνηα 
«ενξηάδνκελ» - θαζώο ηζρπξηδόκαζηε όηη ην θάλνπκε - «ζαλάηνπ ηελ λέθξσζηλ, 

Άδνπ ηελ θαζαίξεζηλ άιιεο βηνηήο ηεο αησλίνπ απαξρήλ...»; 
ε όιεο απηέο ηηο εξσηήζεηο ε απάληεζε είλαη: ε λέα δσή ε νπνία πξηλ από δύν 

ρηιηάδεο πεξίπνπ ρξόληα «αλέηεηιελ εθ ηνπ ηάθνπ», πξνζθέξζεθε ζε καο, ζε όινπο 

εθείλνπο πνπ πηζηεύνπλ ζην Χξηζηό. Λαο δόζεθε ηε κέξα πνπ βαθηηζηήθακε, ηε 
κέξα δειαδή πνπ όπσο ιέεη ν Απ. Παύινο: «... ζπλεηάθεκελ νπλ απηώ δηα ηνπ 

βαπηίζκαηνο εηο ηνλ ζάλαηνλ, ίλα ώζπεξ εγέξζε Χξηζηόο εθ λεθξώλ δηα ηεο δόμεο 
ηνπ παηξόο, νύησ θαη εκείο ελ θαηλόηεηη δσήο πεξηπαηήζσκελ» (Ρσκ. 6,4). 

Έηζη ην Πάζρα παλεγπξίδνπκε ηελ Αλάζηαζε ηνπ Χξηζηνύ ζαλ γεγνλόο πνπ 

έγηλε θαη αθόκε γίλεηαη ζε καο. Γηαηί ν θαζέλαο από καο έιαβε ην δώξν απηήο ηεο 
λέαο δσήο θαη ηε δύλακε λα ηελ απνδερηεί θαη λα δήζεη δηα κέζνπ ηεο. Είλαη έλα 

δώξν πνπ ξηδηθά αιιάδεη ηε δηάζεζή καο απέλαληη ζε θάζε θαηάζηαζε απηνύ ηνπ 
θόζκνπ, αθόκε θαη απέλαληη ζην ζάλαην. Λαο δίλεη ηε δύλακε λα επηβεβαηώλνπκε 

ζξηακβεπηηθά ην: «ληθήζεθε ν ζάλαηνο». Φπζηθά ππάξρεη αθόκα ν ζάλαηνο, είλαη 
ζίγνπξνο, ηνλ αληηκεησπίδνπκε, θαη θάπνηα κέξα ζα έξζεη θαη γηα καο. Αιιά όιε ε 

πίζηε καο είλαη όηη κε ην δηθό Σνπ ζάλαην ν Χξηζηόο άιιαμε ηε θύζε αθξηβώο ηνπ 

ζαλάηνπ. Σνλ έθαλε πέξαζκα - «δηάβαζε», «Πάζρα» - ζηε Βαζηιεία ηνπ Θενύ 
κεηακνξθώλνληαο ηε δξακαηηθόηεξε ηξαγσδία ζε αηώλην ζξίακβν, ζε λίθε. Λε ην 

«ζαλάησ ζάλαηνλ παηήζαο», καο έθαλε κέηνρνπο ηεο Αλάζηαζήο Σνπ. Αθξηβώο γη΄ 
απηό ζην ηέινο ηνπ όξζξνπ ηεο Αλάζηαζεο - ζηνλ Ιαηερεηηθό Κόγν ηνπ Θσάλλνπ 

Χξπζνζηόκνπ - ιέκε ζξηακβεπηηθά: «Αλέζηε Χξηζηόο, θαη δσή πνιηηεύεηαη. Αλέζηε 

Χξηζηόο, θαη λεθξόο νπδείο ελ ησ κλήκαηη». 
Σέηνηα είλαη ε πίζηε ηεο Εθθιεζίαο πνπ επηβεβαηώλεηαη θαη θαλεξώλεηαη κε ηε 

δσή ησλ αλαξίζκεησλ αγίσλ ηεο. Αιιά κήπσο δε δνύκε θαζεκεξηλά ην γεγνλόο όηη 
απηή ε πίζηε ζπάληα γίλεηαη θαη δηθή καο εκπεηξία; Λήπσο δε ράλνπκε πνιύ ζπρλά 

θαη δελ πξνδίλνπκε απηή ηε «λέα δσή» πνπ ιάβακε ζαλ δώξν, θαη ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα δνύκε ζαλ λα κελ αλαζηήζεθε ν Χξηζηόο θαη ζαλ λα κελ έρεη λόεκα 
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γηα καο απηό ην κνλαδηθό γεγνλόο; Ιαη όια απηά εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο καο, ηεο 

αληθαλόηεηάο καο λα δνύκε ζηαζεξά κε «πίζηε ειπίδα θαη αγάπε», ζην επίπεδν 
εθείλν πνπ καο αλέβαζε ν Χξηζηόο όηαλ είπε: «Ζεηείηε πξώηνλ ηελ Βαζηιεία ηνπ 

Θενύ θαη ηελ δηθαηνζύλελ Απηνύ». Απινύζηαηα εκείο μερλάκε όια απηά γηαηί είκαζηε 
ηόζν απαζρνιεκέλνη, ηόζν βπζηζκέλνη ζηηο θαζεκεξηλέο έγλνηεο καο θαη αθξηβώο 

επεηδή μερλάκε, απνηπραίλνπκε. Λέζα ζ΄ απηή ηε ιεζκνζύλε, ηελ απνηπρία θαη ηελ 

ακαξηία ε δσή καο γίλεηαη μαλά «παιαηά», επηειήο, ζθνηεηλή θαη ηειηθά ρσξίο 
ζεκαζία, γίλεηαη έλα ρσξίο λόεκα ηαμίδη γηα έλα ρσξίο λόεκα ηέξκα. Ιαηαθέξλνπκε 

λα μερλάκε αθόκα θαη ην ζάλαην θαη ηειηθά, εληειώο αηθληδηαζηηθά, κέζα ζηηο 
«απνιαύζεηο ηεο δσήο» καο έξρεηαη ηξνκαθηηθόο, αλαπόθεπθηνο, παξάινγνο. Λπνξεί 

θαηά θαηξνύο λα παξαδερόκαζηε ηηο πνηθίιεο «ακαξηίεο» καο θαη λα ηηο 
εμνκνινγνύκαζηε, όκσο εμαθνινπζνύκε λα κελ αλαθέξνπκε ηε δσή καο ζ΄ εθείλε 

ηε λέα δσή πνπ ν Χξηζηόο απνθάιπςε θαη καο έδσζε. Πξαγκαηηθά δνύκε ζαλ λα κελ 

ήξζε πνηέ Εθείλνο. Απηή είλαη ε κόλε πξαγκαηηθή ακαξηία, ε ακαξηία όισλ ησλ 
ακαξηηώλ, ε απύζκελε ζιίςε θαη ηξαγσδία όισλ ησλ θαη΄ όλνκα ρξηζηηαλώλ. 

Αλ ην αλαγλσξίδνπκε απηό, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε ηη είλαη ην Πάζρα 
θαη γηαηί ρξεηάδεηαη θαη πξνϋπνζέηεη ηε Λεγάιε αξαθνζηή. Γηαηί ηόηε κπνξνύκε λα 

θαηαιάβνπκε όηη ε ιεηηνπξγηθή παξάδνζε ηεο Εθθιεζίαο θαη όινο ν θύθινο ησλ 

αθνινπζηώλ ηεο ππάξρνπλ, πξώηα απ΄ όια, γηα λα καο βνεζήζνπλ λα μαλαβξνύκε 
ην όξακα θαη ηελ γεύζε απηήο ηεο λέαο δσήο, πνπ ηόζν εύθνια ράλνπκε θαη 

πξνδίλνπκε, θαη ύζηεξα λα κπνξέζνπκε λα κεηαλνήζνπκε θαη λα μαλαγπξίζνπκε 
ζηελ Εθθιεζία. Πσο είλαη δπλαηόλ λα αγαπάκε θαη λα επηζπκνύκε θάηη πνπ δελ ην 

μέξνπκε; Πσο κπνξνύκε αλ βάινπκε πάλσ από θαζεηί άιιν ζηε δσή καο θάηη πνπ 
πνηέ δελ έρνπκε δεη θαη δελ έρνπκε ραξεί; Λε άιια ιόγηα: πσο κπνξνύκε, πσο είλαη 

δπλαηόλ λα αλαδεηήζνπκε κηα Βαζηιεία γηα ηελ νπνία δελ έρνπκε ηδέα; Η ιαηξεία ηεο 

Εθθιεζίαο ήηαλ από ηελ αξρή θαη είλαη αθόκα θαη ηώξα ε είζνδνο θαη ε επηθνηλσλία 
καο κε ηε λέα δσή ηεο Βαζηιείαο. Λέζα από ηε ιεηηνπξγηθή ηεο δσή ε Εθθιεζία καο 

απνθαιύπηεη εθείλα πνπ «νθζαικόο νπθ νίδε θαη νπο νπθ ήθνπζε θαη επί θαξδίαλ 
αλζξώπνπ νπθ αλέβε, α εηνίκαζελ ν Θεόο ηνηο αγαπώζηλ απηόλ» (Ινξ. 2,9). Ιαη ζην 

θέληξν απηήο ηεο ιεηηνπξγηθήο δσήο, ζαλ θαξδηά ηεο θαη κεζνπξάλεκά ηεο - ζαλ 

ήιηνο πνπ νη αθηίλεο ηνπ δηαπεξλνύλ θαζεηί - είλαη ην Πάζρα. Σν Πάζρα είλαη ε 
πόξηα, αλνηρηή θάζε ρξόλν, πνπ νδεγεί ζηελ ππέξιακπξε Βαζηιεία ηνπ Χξηζηνύ, 

είλαη ε πξόγεπζε ηεο αηώληαο ραξάο πνπ καο πεξηκέλεη, είλαη ε δόμα ηεο λίθεο ε νπνία 
από ηώξα, αλ θαη αόξαηε, πιεκκπξίδεη όιε ηελ θηίζε: «ληθήζεθε ν ζάλαηνο». 

Οιόθιεξε ε ιαηξεία ηεο Εθθιεζίαο είλαη νξγαλσκέλε γύξσ από ην Πάζρα, γη΄ 
απηό θαη ν ιεηηνπξγηθόο ρξόλνο, δειαδή ε δηαδνρή ησλ επνρώλ θαη ησλ ενξηώλ, 

γίλεηαη έλα ηαμίδη, έλα πξνζθύλεκα ζην Πάζρα, πνπ είλαη ην Σέινο θαη πνπ 

ηαπηόρξνλα είλαη ε Αξρή. Είλαη ην ηέινο όισλ απηώλ πνπ απνηεινύλ ηα «παιαηά» 
θαη ε αξρή ηεο «λέαο δσήο», κηα ζπλερήο «δηάβαζε» από ηνλ «θόζκν ηνύην» ζηελ 

Βαζηιεία πνπ έρεη απνθαιπθηεί «ελ Χξηζηώ». 
Παξ΄ όια απηά ε «παιαηά» δσή, ε δσή ηεο ακαξηίαο θαη ηεο κηθξόηεηαο, δελ 

είλαη εύθνιν λα μεπεξαζηεί θαη λ΄ αιιάμεη. Σν Επαγγέιην πεξηκέλεη θαη δεηάεη από ηνλ 

άλζξσπν λα θάλεη κηα πξνζπάζεηα ε νπνία, ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ηώξα ν 
άλζξσπνο, είλαη νπζηαζηηθά απξαγκαηνπνίεηε. Αληηκεησπίδνπκε κηα πξόθιεζε. Σν 
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όξακα, ν ζηόρνο, ν ηξόπνο ηεο λέαο δσήο είλαη γηα καο κηα πξόθιεζε πνπ βξίζθεηαη 
ηόζν πνιύ πάλσ από ηηο δπλαηόηεηέο καο! 

Γη΄ απηό, αθόκα θαη νη Απόζηνινη, όηαλ άθνπζαλ ηε δηδαζθαιία ηνπ Ιπξίνπ Σνλ 

ξώηεζαλ απειπηζκέλα: «ηηο άξα δύλαηαη ζσζήλαη;» (Λαηζ. 19,26). η΄ αιήζεηα δελ 
είλαη θαζόινπ εύθνιν λ΄ απαξλεζείο έλα αζήκαλην ηδαληθό δσήο θακσκέλν κε ηηο 

θαζεκεξηλέο θξνληίδεο, κε ηελ αλαδήηεζε ησλ πιηθώλ αγαζώλ, κε ηελ αζθάιεηα θαη 
ηελ απόιαπζε θαη λα δερηείο έλα άιιν ηδαληθό δσήο ην νπνίν βέβαηα δελ ζηεξείηαη 

θαζόινπ ηειεηόηεηαο ζην ζθνπό ηνπ: «Γίλεζζε ηέιεηνη σο ν Παηήξ εκώλ ελ νπξαλνίο 

ηέιεηνο εζηίλ». Απηό ν θόζκνο κε όια ηνπ ηα «κέζα» καο ιέεη: λα είζαη ραξνύκελνο, 
κελ αλεζπρείο, αθνινύζα ηνλ «επξύ» δξόκν. Ο Χξηζηόο ζην Επαγγέιην ιέεη: δηάιεμε 

ην ζηελό δξόκν, αγσλίζνπ θαη ππόθεξε, γηαηί απηόο είλαη ν δξόκνο γηα ηε κόλε 
αιεζηλή επηπρία. Ιαη αλ ε Εθθιεζία δελ βνεζάεη πσο ζα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε 

απηή ηε θνβεξή εθινγή; Πσο κπνξνύκε λα κεηαλνήζνπκε θαη λα μαλαγπξίζνπκε 
ζηελ ππέξνρε ππόζρεζε πνπ καο δίλεηαη θάζε ρξόλν ην Πάζρα; Αθξηβώο απηή είλαη 

ε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ε Λεγάιε αξαθνζηή. Απηή είλαη ε «ρείξα βνεζείαο» πνπ 

απιώλεη ζε καο ε Εθθιεζία. Είλαη ην ζρνιείν ηεο κεηάλνηαο πνπ ζα καο δώζεη 
δύλακε λα δερηνύκε ην Πάζρα όρη ζαλ κηα απιή επθαηξία λα θάκε, λα πηνύκε, λ΄ 

αλαπαπηνύκε, αιιά, βαζηθά, ζαλ ην ηέινο ησλ «παιαηώλ» πνπ είλαη κέζα καο θαη 
ζαλ είζνδό καο ζην «λέν».  

ηελ αξραία Εθθιεζία ν βαζηθόο ζθνπόο ηεο αξαθνζηήο ήηαλ λα 

πξνεηνηκαζηνύλ νη «Ιαηερνύκελνη», δειαδή νη λένη ππνςήθηνη ρξηζηηαλνί, γηα ην 
βάπηηζκα πνπ, εθείλν ηνλ θαηξό, γίλνληαλ ζηε δηάξθεηα ηεο αλαζηάζηκεο Θείαο 

Κεηηνπξγίαο. Αιιά αθόκα θαη ηώξα πνπ ε Εθθιεζία δελ βαθηίδεη πηα ηνπο ρξηζηηαλνύο 
ζε κεγάιε ειηθία θαη ν ζεζκόο ηεο θαηήρεζεο δελ ππάξρεη πηα, ην βαζηθό λόεκα ηεο 

αξαθνζηήο παξακέλεη ην ίδην. Γηαηί, αλ θαη είκαζηε βαθηηζκέλνη, εθείλν πνπ 
ζπλερώο ράλνπκε θαη πξνδίλνπκε είλαη αθξηβώο απηό πνπ ιάβακε ζην Βάπηηζκα. 

Έηζη ην Πάζρα γηα καο είλαη ε επηζηξνθή, πνπ θάζε ρξόλν θάλνπκε, ζην βάπηηζκά 

καο θαη επνκέλσο ε αξαθνζηή είλαη ε πξνεηνηκαζία καο γη΄ απηή ηελ επηζηξνθή - ε 
αξγή αιιά επίκνλε πξνζπάζεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηειηθά ηε δηθή καο 

«δηάβαζε», ην «Πάζρα» καο ζηε λέα ελ Χξηζηώ δσή. Σν όηη, θαζώο ζα δνύκε, νη 
αθνινπζίεο ζηε ζαξαθνζηηαλή ιαηξεία δηαηεξνύλ αθόκα θαη ζήκεξα ηνλ θαηερεηηθό 

θαη βαπηηζηηθό ραξαθηήξα, δελ είλαη γηαηί δηαηεξνύληαη «αξραηνινγηθά» απνκεηλάξηα, 

αιιά είλαη θάηη ην δσληαλό θαη νπζηαζηηθό γηα καο. Γη΄ απηό θάζε ρξόλν ε Λεγάιε 
αξαθνζηή θαη ην Πάζρα είλαη, κηα αθόκα θνξά, ε αλαθάιπςε θαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ηη γίλακε κε ηνλ «δηα βαπηίζκαηόο» καο ζάλαην θαη ηελ 
αλάζηαζε. 

Έλα ηαμίδη, έλα πξνζθύλεκα! Ιαζώο ην αξρίδνπκε, θαζώο θάλνπκε ην πξώην 
βήκα ζηε «ραξκνιύπε» ηεο Λεγάιεο αξαθνζηήο βιέπνπκε - καθξηά, πνιύ καθξηά - 

ηνλ πξννξηζκό. Είλαη ε ραξά ηεο Κακπξήο, είλαη ε είζνδνο ζηε δόμα ηεο Βαζηιείαο. 

Είλαη απηό ην όξακα, ε πξόγεπζε ηνπ Πάζρα, πνπ θάλεη ηε ιύπε ηεο Λεγάιεο 
αξαθνζηήο ραξά, θσο, θαη ηε δηθή καο πξνζπάζεηα κηα «πλεπκαηηθή άλνημε». Η 

λύρηα κπνξεί λα είλαη ζθνηεηλή θαη κεγάιε, αιιά ζε όιν ην κήθνο ηνπ δξόκνπ κηα 
κπζηηθή θαη αθηηλνβόια απγή θαίλεηαη λα ιάκπεη ζηνλ νξίδνληα. «Λε θαηαηζρύλεο 

εκάο από ηεο πξνζδνθίαο εκώλ, Φηιάλζξσπε!» 
                                                                                     


