
Οι χριστιανοί σήμερα 
 

Όηαλ ν ζύγρξνλνο ρξηζηηαλόο κηιάεη γηα ηνλ Θεό, ελλνεί, ιίγν-πνιύ, θάηη πνπ 
βξίζθεηαη πέξα καθξηά ζηνλ νπξαλό, άγλσζην, αθαηαλόεην, θνβεξό, απιεζίαζην, 
πνπ απιά ην απνδέρεηαη, ρξήζηκν γηα ώξα αλάγθεο, κεξηθέο θνξέο ηνπ απνδίδεη 
καγηθέο ηδηόηεηεο θαη ζπρλά επαλαιακβάλεη ην αλνξζόδνμν «πίζηεπε θαη κε 
εξεύλα». 

Καηά η΄ άιια απηή ε πίζηε ζην Θεό δελ επηθέξεη νπζηαζηηθή αιιαγή ζηε δσή ηνπ 
ρξηζηηαλνύ. Μπνξεί λα εθθιεζηάδεηαη κεξηθέο Κπξηαθέο, λα έρεη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ 
ζύγρξνλα πλεπκαηηθά βηβιία, παιηέο εηθόλεο ζην ζαιόλη, θάπνην θνκπνζθνίλη ζην 
ρέξη, λα δίλεη θαη ιίγε ειεεκνζύλε. Όκσο παξακέλεη αλππόκνλνο ζη΄ όηη νη άιινη 
δελ είλαη όπσο ηνπο ζέιεη, κίδεξνο γηα ηα ρξήκαηα, βπζηζκέλνο ζηνλ αηνκηζκό, ζηελ 
θαινπέξαζε, ζην άγρνο, ζηνλ αληαγσληζκό. Απηό όκσο δελ είλαη δσή ελ Φξηζηώ. 
Μπξίδεη ζάλαην. Σε ηη δηαθέξεη ν ρξηζηηαλόο ζήκεξα από ηνλ ππόινηπν θόζκν; Όηαλ 
δελ έρεη καθξνζπκία, πξαόηεηα, ραξά, απιόηεηα θαη θπξίσο ηαπείλσζε, ζεκαίλεη 
όηη δελ έρεη λνηώζεη ηίπνηε από ηελ ελ Φξηζηώ δσή. Ζσή πνπ αλαθαηλίδεη, 
κεηακνξθώλεη θαη σξαηνπνηεί ηνλ άλζξσπν θαη κέζα από ηηο θαζεκεξηλέο 
δπζθνιίεο. 

Η δσή ησλ ρξηζηηαλώλ κε δηαθέξνληαο θαηαληά επηβίσζε δίρσο λόεκα, αλόεηε, 
αθνύ δελ κπνξείο λα δεηο κόλν γηα κηα ζύληαμε ή γηα έλα δεύηεξν δηακέξηζκα ή γηα 
έλα θαηλνύξην απηνθίλεην. Δελ θαξηεξάκε κηα νπζηαζηηθή αιιαγή, θηλνύκεζα δίρσο 
ειπίδα. Έηζη, ηξέρνπκε ζπλέρεηα, πθαίλνληαο θαηά θάπνην ηξόπν ην ζάβαλν καο. Η 
δσή, ιέκε θαη εκείο, είλαη καύξε, άραξε, ηα ίδηα θαη ηα ίδηα, κνπληή, ζνιή, ξνπηίλα. 

Ο ρξηζηηαλόο πξώηα-πξώηα θαιείηαη λα ζθύςεη θαη λα αθνύζεη ηε θσλή ηνπ 
Επαγγειίνπ, πνπ ηνλ θαιεί ζε κία ζπλερή δηαθηλδύλεπζε ηεο απηάξθεηαο πνπ ηνλ 
δηαθαηέρεη, πνπ πνλεξνύ ινγηζκνύ εθείλνπ, πνπ ηνλ θηλεί λα ιέεη: ε εκείο, δόμα ησ 
Θεώ, δελ θάλνπκε ηα θνβεξά θαη αηζρξά, πνπ βιέπνπκε θαζεκεξηλά ζηελ 
ηειεόξαζε. Η ζθέςε απηή είλαη κάιινλ δαηκνλνθίλεηε θαη ν εθεζπραζκόο πνπ δίλεη 
δελ είλαη αζθαιώο θαζόινπ αγαζόο. Δελ ζα δώζνπκε ιόγν ζην Θεό κόλν γηαηί δελ 
πξάμακε ην θαθό, αιιά θαη γηαηί δελ πξάμακε ην θαιό, δελ αγαπήζακε ηξπθεξά ηελ 
αξεηή. 

 

 
 

Οη ρξηζηηαλνί ζήκεξα έρνπλ δηπιή δσή, δελ είλαη αθέξαηνη, ελνεηδείο, νη απηνί 
πάληα. Ο δηραζκόο απηόο είλαη κηα κεγάιε ηαιαηπσξία. Ο ρξηζηηαλόο δελ κπνξεί 
άιινο λα είλαη θαη άιινο λα θαίλεηαη, άιια λα ιέεη θαη άιια λα ελεξγεί. Απηή ε 
εζνπνηΐα, θαιή ή θαθή, δελ κπνξεί λα αλήθεη ζε θαλέλαλ ρξηζηηαλό. Η αιεζηλή 
ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηνλ Θεό, ραξαθηεξίδεη θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο 
αλζξώπνπο. Δελ είλαη άιινο ν θπξηαθάηηθνο ρξηζηηαλόο θαη άιινο ν θαζεκεξηλόο. 
Παξαηεξείηαη, όπσο θαη άιινηε έρσ πεη, κηα επζεβήο καζθνθνξία. Μηα εξκελεία ηεο 
καληώδνπο ζπνπδήο ηνπ αλζξώπνπ γηα ηελ ηέιεηα εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε, είλαη ηα 
θύιια ηεο ζπθήο, γηα λα θαιύςεη ηελ εζσηεξηθή ηνπ θελόηεηα θαη γπκλόηεηα. Ση΄ 



αθξηβόηεξα θαη σξαηόηεξα ελδύκαηα δελ αληηζηνηρεί ην θάιινο θαη ε ηειεηόηεηα ηνπ 
εζσηεξηθνύ θόζκνπ. 

Ο ρξηζηηαλόο παξαζύξεηαη ζηηο πνιιέο βηνηηθέο κέξηκλεο, ηπξβάδεη πεξί πνιιά, 
απνζπάηαη ζηε κεξηθόηεηα, απνιπηνπνηεί ην ιίγν, ην κηθξό, αξέζθεηαη θαη πξνηηκά 
ηνπο απαγνξεπκέλνπο θαξπνύο, νη νπνίνη ηνπ παξνπζηάδνληαη σξαίνη, γιπθείο θαη 
επράξηζηνη, δελ ζέιεη λα δηαθέξεη, δελ ζέιεη λα αγσλίδεηαη, δελ ζέιεη λα κεηώλεηαη ε 
ειεπζεξία ηνπ, ιέεη, λα πεξηνξίδεηαη. Έηζη, ζίγνπξα νδεγείηαη ζηε αμηνπνίεζε 
πξαγκάησλ δεπηεξεπόλησλ, πνπ ηα ζεσξεί πξώηα. Επαλέξρεηαη ν δαίκνλαο ηεο 
Εδέκ θαη πξνηείλεη ην γπαιηζηεξό πνπ ζακπώλεη θαη όρη ην πνιύηηκν, ην εύθνια 
βιεπόκελν, ην θζελό, ην δηαθεκηδόκελν, ην ησλ πνιιώλ, ην παξαπνηεκέλν, ην 
κεηαρεηξηζκέλν, ην απνδεθηό, ην θαηαλαιώζηκν. Η απόθηεζε απηή δελ είλαη 
θαηάθηεζε, δελ πεξηέρεη γλεζηόηεηα, αγσληζηηθόηεηα, κόρζν ππνκνλήο θαη αγάπεο. 
Εδώ έγθεηηαη ε παξαπιεξνθόξεζε, ν απνπξνζαλαηνιηζκόο, ε παξαπιάλεζε ζηελ 
πηνζεζία δαηκνληθνύ ήζνπο, ύπνπηνπ, ύπνπινπ, δόιηνπ ηξόπνπ πξνζεγγίζεσο ηνπ 
θόζκνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό δίλνληαη ζθαιεξέο πξνηεξαηόηεηεο, πιαλεξέο, 
πιαζκαηηθέο, απνζπαζκαηηθέο αιήζεηεο, σξαηνπνίεζε ηεο αθνζκίαο, 
απνκνλσηηζκόο επηθίλδπλνο, λαξθηζζηζκόο λνζεξόο, κεηάζεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 
πνιπρξσκαηηζκόο ηνπ θειύθνπο. Υπεξβάιισ; 

Έρνπκε κηα καγηθή αληίιεςε πεξί Εθθιεζίαο εκείο νη ρξηζηηαλνί ζήκεξα. Λέκε: 
«Αλ έξζεηο ζηελ Εθθιεζία νη δνπιεηέο ζνπ ζα πάλε θαιά». Μα ππάξρνπλ ρξηζηηαλνί 
πηζηνί πνπ είλαη άλεξγνη, λένη επηζηήκνλεο αδηόξηζηνη, έκπνξνη πησρεύζαληεο. Λέκε: 
«Αλ δελ έιζεηο ζηελ Εθθιεζία ζα θαηαζηξαθείο». Μα ν Φξηζηόο δελ πίεζε 
εξρόκελνο θακία ζπλείδεζε. Δελ έρνπκε ην δηθαίσκα λα απεηινύκε, λα θνβεξίδνπκε 
ηνλ θόζκν, παηαλίδνληαο κάιηζηα έλα ζθνπό πνπ κηιά γηα έλα Θεό αλύπαξθην, έλα 
Θεό δειαδή ηηκσξό, εθδηθεηή, ηξνκνθξάηε, θζνλεξό, αληίδηθν. Έλα Θεό πνπ 
κνηξάδεη θαιέο ζέζεηο εξγαζίαο, παρπινύο κηζζνύο, πςειέο ζπληάμεηο, επηδόκαηα, 
επδσΐα, καθξνδσΐα θαη ινηπά. Μνηάδνπκε κε δηαθεκηζηέο λέσλ πξντόλησλ νκνξθηάο 
ε ζπλήγνξνπο ηνπ αδηθεκέλνπ Θενύ. Δελ έρνπκε λνηώζεη αθόκε εκείο νη ρξηζηηαλνί 
ηνπ δύζηξνπνπ εηθνζηνύ αηώλνο όηη ε Εθθιεζία είλαη ν Φξηζηόο πνπ ζώδεη θαη δελ 
ζώδεηαη από θαλέλαλ καο. Ο Φξηζηόο είπε· αλ ζέινπκε από ηελ θαξδηά καο ηελ 
ηειεηόηεηα αο ηνλ αθνινπζήζνπκε. Οη ζεκεξηλνί ρξηζηηαλνί γίλνληαη εηζαγγειείο, 
βαζηιηθόηεξνη ηνπ βαζηιέσο, κε δήιν αλεπίγλσζην, κε ζπνπδή αδηάθξηηε, κε λόζν 
ηεξαπνζηνιηζκό. 

Μα, αγαπεηνί κνπ, όινη νη άγηνη ηεο Εθθιεζίαο καο ήηαλ άξξσζηνη, θησρνί νη πην 
πνιινί, ζπρλά θπλεγεκέλνη, αλήκπνξνη, θαηαθξνλεκέλνη, δελ ηνπο έπηαλε ην κάηη 
ζνπ. Ο Φξηζηόο δνμάζζεθε ζηνλ Γνιγνζά. Ο πόλνο είλαη ζπλνδνηπόξνο καο ζηε δσή. 
Τν ζύκβνιν ηνπ ρξηζηηαληζκνύ είλαη ν ζηαπξόο. Δελ επηηξέπεηαη ε 
παξαπιεξνθόξεζε. Σηελ Εθθιεζία κέζα ζπλερίδεηαη, ελππάξρεη ν πόλνο, αιιά έρεη 
λόεκα, έρεη δηέμνδν, νδεγεί ζε αλάζηαζε. Δελ έρνπκε ην δηθαίσκα σο νξηζκέλνη 
ππνςήθηνη πνιηηηθνί λα μεγειάκε ην ιαό, ππνζρόκελνη επίγεηνπο παξαδείζνπο. Ο 
Φξηζηόο είπε όηη ζα έρνπκε ζηνλ θόζκν απηό ζιίςε. Δελ καθαξίδεη όζνπο 
ραζνκεξνύλ ζηα γέιηα. Επηζπκνύκε θαη δεκηνπξγνύκε έλα λενρξηζηηαληζκό ζηα 
κέηξα καο, ζηηο αλάγθεο καο, άθνπν, άκνρζν, πξόρεηξν, εύθνιν, δίρσο θαλέλαλ 
θόζηνο, αληηαζθεηηθό, ηειηθά αληηεπαγγειηθό. Σε απηή ηελ πξννπηηθή ε ζ. 
Λεηηνπξγία ζην λαό είλαη κηα απιή αθξόαζε ησλ ιεγνκέλσλ, κία ζέαζε ησλ 
ηεινπκέλσλ, πνπ ζα κπνξείο λα ηελ παξαθνινπζείο πην ήζπρα θαη από ηελ 
πνιπζξόλα ζνπ ζην ζπίηη από ηελ ηειεόξαζε ή ην ξαδηόθσλν ζην απηνθίλεην. Δελ 



είλαη ζπζία, ζπκκεηνρή, εγξήγνξζε, επί ησ απηώ πάλησλ ησλ αδειθώλ 
ζπγθνηλσλνύλησλ θαη ζεξκά δενκέλσλ. 

 

 
 

Εληόο ησλ ρξηζηηαληθώλ θνηλνηήησλ ν αλέζηηνο, ν αλέξαζηνο, ν αθηιόμελνο, ν 
απνκνλσκέλνο θαη ηαιαίπσξνο άλζξσπνο δεηά λα ζεξκαλζεί από ηελ αγάπε θαη ηελ 
αιήζεηα. Αλ εξρόκελνο ζπλαληήζεη ηε δηθή καο απξνζπκία, αθηινμελία θη 
αδηαθνξία, ηελ θόπσζε, ηελ αλαβνιή, ηελ αδηαζεζία θαη αλαπνθαζηζηηθόηεηα, ηόηε 
ζα είλαη ηξαγηθό θαη γηα εκάο θαη γηα εθείλνλ. Αλ δελ έρνπκε θσο θαη ραξά, βίσκα 
θαη δσή, ηη λα πξνζθέξνπκε; Τ΄ άιια ηα βξήθε αιινύ θη ίζσο θαιύηεξα. Αλ εκείο νη 
ρξηζηηαλνί δελ έρνπκε ηε ραξά ηεο πξνζσπηθήο ζπλαληήζεώο καο κε ηνλ Φξηζηό ηόηε 
ηη λόεκα έρεη ε αλαγξαθή ηεο ρξηζηηαληθήο καο ηδηόηεηαο ζηελ ηαπηόηεηα θη έλαο 
ηππηθόο εθθιεζηαζκόο; Λέγεη ν άγηνο Γξεγόξηνο ν Σηλαΐηεο πσο αλ δελ γλσξίζνπκε ηη 
καο έπιαζε ν Θεόο, δελ ζα θαηαλνήζνπκε ηη καο έθαλε ε ακαξηία. Αλ δελ 
γλσξίζνπκε ην θσο ηεο ράξηηνο, ιέκε όηη είκαζηε θαιά θαη ζην εκίθσο. Σην θσο 
απνθαιύπηεηαη ε πξαγκαηηθόηεηά καο. Μέζα ζην θσο ζ΄ απνθαιπθζεί ε Αιήζεηα 
ηεο Εθθιεζίαο. Η Εθθιεζία δελ είλαη απηό πνπ θαληαδόκαζηε, πνπ λνκίδνπκε, πνπ 
ζα ζέιακε λα είλαη. Η Εθθιεζία είλαη κία κεηξηθή αγθάιε, πνπ όινπο ζέιεη λα 
ζώζεη, αλ ζειήζνπλ λα ζσζνύλ. Δελ είλαη ζεζκόο, δελ είλαη ηδενινγία, δελ είλαη 
παξάηαμε, δελ είλαη ζύζηεκα, δελ είλαη κέξνο. Η Εθθιεζία δελ δηθάδεη, δελ ηηκσξεί, 
δελ ςάρλεη γηα νπαδνύο, δελ κεηαζρεκαηίδεηαη, δελ δηαηξεί, δελ θνπξάδεηαη, δελ 
μεθνπξάδεηαη, δελ αλεζπρεί λα πείζεη απνζηνκσηηθά, λα ππνδνπιώζεη θαη λα 
θαηαηξνπώζεη θαλέλα θαη πνηέ. Πξνζέμηε ην παξαθαιώ. 

Οη ρξηζηηαλνί ζήκεξα πξέπεη λα γίλνπκε νη άλζξσπνη ησλ θαζαξώλ βησκάησλ, λα 
κηιά πην βξνληεξά ε δσή καο ε ίδηα από ηα πνιιά ιόγηα καο, λα κε απαηηνύκε κε 
πξνπέηεηα ην ζαύκα, λα κε βηαδόκαζηε ζηελ πξνζεπρή, λ΄ αθνύκε θαη ηνλ άιιν, 
όπνηνο θη αλ είλαη, λα ππνκέλνπκε ηελ αληίδξαζε, ηελ αληίζηαζε ηνπ άιινπ, λα 
ζπλεξγαζζνύκε κε ην Θεό. Εκείο ζα ηνπ δώζνπκε ηνλ εθνύζην θόπν καο, ηελ 
άζθεζε, θη Εθείλνο ηε ράξε Τνπ θαη ην έιεόο ηνπ, αθνύ πάληνηε ε ζσηεξία ηνπ 
αλζξώπνπ είλαη ζπλεξγία Θείαο Φάξηηνο θη αλζξώπηλεο ελέξγεηαο. Ο άλζξσπνο 
πιάζζεθε θαη΄ εηθόλα Θενύ θη ν ζθνπόο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ είλαη ε ζέσζε. Η 
απνζηνιή ηεο Εθθιεζίαο είλαη ε ζσηεξία ηνπ θόζκνπ, ηα κπζηήξηα ηεο Εθθιεζίαο 
αγηάδνπλ ηνλ αγσληδόκελν άλζξσπν, ν νπνίνο θαζαξηδόκελνο θσηίδεηαη θαη 
ζεώλεηαη. Απηή είλαη ε νζξόδνμε ζενινγία, ε αλζξσπνινγία, ε εθθιεζηνινγία θαη ε 
αζθεηηθή ηεο Εθθιεζίαο καο. Με ςάρλνπκε γη΄ άιιεο αηξαπνύο, όηαλ κία είλαη ε 
νδόο ηεο ζσηεξίαο, ηεο ζεώζεσο, ηεο ηειεηόηεηνο. 
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