
Ἔγκλημα, φόνος ἀνθρώπου! Ἄλλοτε ὁ φό-
νος ἦταν κάτι σπάνιο. Τώρα, ἀλλοίμονο,

δὲν περνάει μέρα χωρὶς ἕνα ἢ περισσότερα ἐγ -
κλήματα. Καὶ γίνον ται τόσο «τέλεια», ὥστε δὲν
ἀφήνουν ἴχνη· οἱ δράστες μένουν ἄ γνωστοι.

Ὁ πλανήτης μας, ἀφ᾿ ὅτου ὁ Κάιν σκότωσε
τὸν Ἄβελ, μιάνθηκε μὲ αἷμα ἀδελφι κό. Καὶ τὸ
παράδει γμά του δυστυχῶς μιμήθηκαν πολ λοί.
Ἂν μαζευόταν ὅλο τὸ αἷ μα τῶν ἀδικοσκο τω μένων,
«ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἄβελ τοῦ δικαίου ἕ ως τοῦ αἵ -
ματος Ζαχαρίου υἱ οῦ Βαραχίου» (Ματθ. 23,35) καὶ τῶν
θυ μάτων τῶν ἡμερῶν μας, θὰ σχηματιζόταν μία
θλιβε ρὴ λίμνη μὲ τὴν ἐπιγραφὴ «Λίμνη Ἄβελ».

Ὅταν γίνεται κάποιο ἔγκλημα, τὸ πρῶτο
ποὺ ρωτοῦν ὅλοι εἶνε· Ποιός εἶνε ὁ δράστης;
Ἡ Δικαιοσύνη προσπαθεῖ νὰ τὸν ἀνα κα  λύψῃ,
καὶ αἴσθημα ἀνακουφίσεως δημιουρ γεῖται ὅ -
ταν ὁ ἔνοχος συλλαμβάνεται καὶ τιμωρεῖται.

* * *
Ἀναρίθμητα τὰ ἐγκλήματα. Ἀλλ᾿ ὑπάρχει ἕ να

ἔγκλημα ποὺ ἀποτελεῖ τὸ ἀποκορύφωμα τῆς
ἀνθρωπίνης κακίας· μπροστά του τὰ ἄλλα ὠ -
χριοῦν. Εἶνε ὄχι ἁπλῶς ἔγκλημα, ἀλλὰ τὸ ἔγκλημα.

Ποιό εἶνε αὐτό; Εἶνε ὁ φόνος ἐ κείνου, ποὺ
μπόρεσε, μόνο αὐτός, νὰ σταθῇ ἐμ πρὸς στὴν
ἀνθρωπότητα καὶ νὰ πῇ «Τίς ἐξ ὑ μῶν ἐλέγχει
με περὶ ἁμαρτίας;» (Ἰω. 8,46). Ὁ Ἄνθρω πος αὐτός,
ποὺ ἀξίζει νὰ γράφε ται μὲ ἄλφα κε φαλαῖο, εἶνε
ὁ Χριστός. Κ᾽ ἐπει δὴ ὅπως λέει ὁ Παῦλος «ἐν
αὐ τῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος
σωματικῶς» (Κολ. 2,9), γι᾽ αὐ τὸ ὁ φόνος του δὲν εἶνε
ἁπλῶς μία ἀν θρωποκτονία· εἶνε, ὅπως λέει ἡ
ὑμνολογία τῆς Μεγάλης Ἑ βδομά δος, χριστο-
κτονία καὶ θεο κτονία. Θεοκτο νία, ὄχι γιατὶ εἶ -
νε δυνατὸν νὰ φονευ θῇ ὁ Θεός – ἄπαγε τῆς
βλασφημίας· τὸ θεῖον εἶνε ἀπαθὲς καὶ ἀπρόσ -
βλητο ἀπὸ πλη γὲς καὶ θάνατο. Θεοκτονία, για τὶ
στὸ ἔγκλημα αὐτὸ δι αφαίνεται ἡ ἀπύθμενη κα-
 κία τοῦ ἀν θρώπου, ποὺ θέλει νὰ ἐξοντώσῃ εἰ
δυνατὸν καὶ τὸ Θεό! Ἕνας ὕμνος λέει· «Βροτο-

κτόνον ἀλλ᾿ οὐ θεο κτόνον ἔφυ τὸ πταῖ  σμα τοῦ Ἀ -
δάμ· εἰ γὰρ καὶ πέπονθέ σου τῆς σαρκὸς ἡ χοϊκὴ οὐ -
σία, ἀλλ᾿ ἡ θεότης ἀπαθὴς διέμεινε…» (3ο τροπ. στ΄ ᾠδ. καν. Μ. Σαββ.).

Ἡ σφαγὴ τοῦ Ἀθῴου χριστοκτονία καὶ θεο-
 κτονία. Καὶ ποιοί οἱ ἔ νοχοι; Οἱ Ἰουδαῖοι. Ἕνας ἄλ -
λος ὕμνος λέει· «Τῶν θεοκτό νων ὁ ἑ σμός, Ἰου-
δαίων ἔ θνος τὸ ἄνομον, πρὸς Πιλᾶ τον ἐμμανῶς
ἀνακρά ζων ἔλεγε· Σταύρωσον Χρι στὸν τὸν ἀνεύ-
 θυ  νον· Βαραββᾶν δὲ μᾶλλον οὗ τοι ᾐτήσαντο…»
(3ο τροπ. Μακαρ., βράδυ Μ. Πέμ πτ.). Ἀλλὰ καὶ στὴν γ΄ στάσι τῶν ἐγ κω-
μίων τοῦ ἐ πιταφίου θρήνου ὁ ποιητὴς ἀ ναφω-
νεῖ˙«Ὤ τῆς παραφροσύνης καὶ τῆς χριστοκτο-
νίας τῆς τῶν προφητοκτόνων!».

* * *
Οἱ Ἰουδαῖοι λοιπόν, οἱ σύγχρονοι τοῦ Χριστοῦ,

εἶνε οἱ δράσται τοῦ ἐγ κλήματος τῆς σφαγῆς τοῦ
Δικαίου. Ἀλλ᾿ ἂς ἐπιτραπῇ ἐ δῶ μία τολμη ρὴ ὑπό-
 θεσις. Ἂν ὁ Χριστὸς δὲν γεννιόταν στὴν Παλαι -
στίνη, ἀλλὰ γεννιόταν δίδασκε καὶ δροῦ σε σὲ κά-
 ποια ἄλλη χώρα, π.χ. στὴν Ἑλλάδα, ἡ συμπεριφο -
ρὰ τῶν ἀνθρώπων τῆς χώρας αὐτῆς θὰ διέφερε
ἀπὸ τὴ συμπερι φορὰ τῶν Ἰουδαίων; Ἂν λάβου-
με ὑπ᾿ ὄψιν ὅ τι στὶς ἄλλες χῶρες με τὰ τὴν ἀ νά-
στασι καὶ ἀνάλη ψι τοῦ Χριστοῦ πῆ γαν μαθηταὶ καὶ
ἀπόστο λοί του καὶ κήρυξαν ὅ,τι κήρυξε Ἐκεῖνος
κι ὅτι αὐ τοὶ διώχθηκαν βασανίστηκαν καὶ θανα-
 τώθηκαν ἀπὸ τοὺς ἐντοπίους, τότε ἔχουμε τὴν ἀ -
 πάν τη σι· ἡ συμπεριφορὰ τῶν ἀνθρώπων ἄλλων
χω ρῶν δὲν θὰ δι έφερε ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ τῶν
Ἰουδαίων. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς δὲν εἶπε πὼς ὅ,τι
κάνει κανεὶς στοὺς μαθητάς του, στοὺς ἀδελ-
 φούς του, εἶνε σὰν νὰ τὸ κάνῃ σ᾽ αὐτὸν τὸν ἴδιο;
«Ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀ δελ-
φῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ.
25,40). Οἱ ἄνθρωποι ποὺ βασάνισαν καὶ θανάτω-
 σαν τοὺς μαθητὰς τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς ἀμ φι-
βολία καὶ τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ θὰ βασάνιζαν
καὶ θὰ θανάτωναν, ἂν ἐρχόταν στὴ χώρα τους.
Στὰ Ἰεροσόλυμα σταυρώθηκε ὁ Κύριος· ἀλλὰ
καὶ στὴν Πάτρα, πόλι τῆς πατρίδος μας, σταυ-
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Τὸ ἔγκλημα
«Ὤ τῆς παραφροσύνης καὶ τῆς χριστοκτονίας τῆς τῶν προφητοκτόνων!» (Γ΄ στ. ἐγκ.)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)



ρώθηκε ὁ ἀπόστολός του, ὁ Πρωτόκλητος Ἀν -
δρέας. Γολγοθᾶς ἐκεῖ, Γολγοθᾶς καὶ ἐδῶ!

Τὸ λέμε αὐτό, διότι συνήθως ὑπάρχει μεγά -
  λη καταφορὰ τῶν χριστιανῶν κατὰ τῶν Ἰου-
 δαίων μόνο γιὰ τὸ μεγάλο ἔγκλημα. Μὴ πα-
ρεξηγη θοῦ με. Δὲν ἀμνηστεύουμε τὴν ἐνοχὴ
τῶν Ἰουδαίων, οὔτε συμφωνοῦμε μὲ τοὺς θε-
ολογοῦντας τῆς Δύσεως πού, ἐνοχλούμενοι
ἀπὸ τοὺς βαρεῖς, ὅ πως λένε, χαρακτηρισμοὺς
τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ποιήσεως στοὺς ὕμνους
τῆς Μεγάλης Ἑβδο μάδος, ζητοῦν νὰ «ἐκκαθα -
ρίσουν» τὰ λειτουρ γικὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας
μας ἀπὸ τέτοιους χα ρακτηρισμούς, ἀπὸ ἐκ -
φράσεις κατὰ τῶν σταυρω  τῶν Ἰουδαίων. Ἡ ἐ -
νοχὴ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ γιὰ τὴν χριστοκτο νία
θὰ μένῃ· θὰ μένῃ μέχρι τὴν ἁγία ἐ κείνη ἡμέ-
ρα ποὺ ὁ Ἰουδαϊκὸς λαός, ὅπως πιστεύ  ουμε,
θὰ μετανοήσῃ, θὰ κλίνῃ γόνυ πρὸ τοῦ Ἐ σταυ-
ρωμένου, καὶ ἐκεῖνος, ὅπως συγχώρησε τοὺς
τό  τε σταυρωτάς του καὶ ἀνέδειξε ἀπὸ αὐτοὺς
ἁγίους καὶ μάρτυρας, πολὺ περισσότε ρο θὰ
συγχωρήσῃ τοὺς ἀπογόνους ἐκείνων.

Ἱστορικὴ ἡ ἐνοχὴ τῶν Ἰουδαίων. Ἀλλὰ δὲν
εἶνε ὀρθὸ νὰ περιορισθοῦμε καὶ νὰ τονίζουμε
τὴν ἐνοχὴ μόνο τῶν Ἰουδαίων γιὰ τὴν σταύρω -
σι τοῦ Χριστοῦ. Ὄχι! Ἡ ἐνοχὴ ἐπεκ τείνεται καὶ
συμπεριλαμβάνει ἀναρίθμητο πλῆθος. Αὐτὸ θὰ
τὸ καταλάβουμε, ἂν λάβουμε ὑπ᾿ ὄψιν, ὅτι τὸ
ἔγκλημα τοῦ Γολγοθᾶ δὲν εἶνε ἁπλῶς ἕνας φό-
 νος, μιὰ ἀνθρωποκτονία· περικλείει μυστήριο.

Ὁ Χριστός, λόγῳ τῆς ὑποστατικῆς ἑνώσεως
τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως μὲ τὴν θεία, μποροῦ -
σε ν᾿ ἀποφύγῃ τὸ θάνατο καὶ νὰ διασωθῇ ἀπὸ
ὅλες τὶς παγίδες τῶν ἐχθρῶν του. Κανείς δὲν θὰ
μποροῦσε ν᾽ ἀγγίξῃ τὸ θεανδρικό του πρόσω -
πο. Ὁ Χριστὸς ὄχι ἀκουσίως ἀλλὰ ἑκουσίως
βάδισε πρὸς τὸν φρικτὸ θάνατο. Οὔτε ὁ Ἰού-
δας οὔτε οἱ γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι οὔτε οἱ
ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς οὔτε ὁ Πιλᾶτος οὔτε καν -
εὶς ἄλλος μποροῦσε νὰ κάνῃ κάτι ἐναντίον του,
ἐὰν δὲν ἦταν «δεδομένον ἄνωθεν» (Ἰω. 19,11).

Ἦταν θέλημα τοῦ οὐρανίου Πατρὸς νὰ προσ -
φέρῃ ὁ Υἱὸς θυσία τὸν ἑαυτό του «ὑπὲρ τῆς τοῦ
κόσμου ζωῆς καὶ σωτηρίας» (θ. Λειτ. Μ. Βασ. καθαγ.). Ἔπρεπε
νὰ ὑποστῇ τὰ πάθη τοῦ σταυροῦ, νὰ θυσιασθῇ,
νὰ χύσῃ τὸ ἁγνὸ καὶ τίμιο αἷμα του, γιὰ νὰ λυ-
τρωθῇ μὲ αὐτὸ τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὴν
τυραννίδα τοῦ διαβόλου. «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν
ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν
μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐ -
τὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. 3,16).

Ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν ἁμάρτανε, ὁ Υἱὸς τοῦ
Θεοῦ δὲν θὰ ἐμφανιζόταν ὡς ἄνθρωπος ἐπά-
νω στὴ γῆ καὶ δὲν θὰ σταυρωνόταν. Ἦταν τόσο

βαθειὰ ἡ πτῶσις τοῦ ἀνθρώπου, τόσο μεγάλο τὸ
τραῦμα ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ὥστε πρὸς θεραπεί -
αν καὶ ἀνάπλασιν τοῦ ἀνθρώπου, χρειάστηκε
τὸ αἷμα τοῦ Θεανθρώπου. Πρόκειται γιὰ τὸ με-
 γαλύτερο γεγονὸς στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπί-
 νου γένους. Χωρὶς τὸ αἷμα τοῦ Θεανθρώπου καμ-
 μία ἄφεσις ἁμαρτιῶν, καμμία λύτρωσις. Ἔτσι
ὥρισε ὁ Θεός, μὲ τὸ αἷμα αὐτὸ νὰ σωθοῦμε.

Τὸ συμπέρασμα εἶνε, ὅτι οἱ ἁμαρτίες ὅλων
μας, ἀπὸ τὸν Ἀδὰμ μέχρι τὸν τελευταῖο ποὺ θὰ
ζήσῃ πάνω στὴ γῆ, εἶνε ἐκεῖνες ποὺ ἀνέβα σαν
τὸ Χριστὸ στὸ σταυρό. Στὸ σταυρὸ ἐξοφλοῦν -
ται ὅλες οἱ ἁμαρτίες. Ἄρα κάθε ἄνθρωπος
σχετίζεται μὲ τὸ δρᾶμα τοῦ Γολγοθᾶ καὶ μπο-
ρεῖ, μὲ καρδιὰ συντετριμ μένη ἀτενίζοντας
τὸν Ἐσταυρωμένο, νὰ πῇ· «Κύριε, ἐγὼ ὑπῆρ ξα
ὁ ἔνοχος τῆς σταυρώσεώς σου. Σὺ εἶσαι “ὁ αἴ -
ρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου» (Ἰω. 1,29). Σὺ στὸ
σταυρὸ σήκωσες καὶ τὸ βάρος τῶν δικῶν μου ἁ -
μαρτιῶν!”. Αὐτὸ διεκήρυξε ὁ προφήτης Ἠσαΐας
στὴν περίφημη προφητείᾳ του· «Οὗτος τὰς ἁ -
μαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶ ται…
Αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν
καὶ μεμελάκισται διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν» (Ἠσ. 53,4-5).

* * *
Ἀγαπητοί μου! Ὁ κόσμος γιὰ τὴν σταύρω-

σι τοῦ Χριστοῦ καταφέρεται μόνο ἐναντίον
τῶν ἐνόχων τῆς ἱστορικῆς ἐκείνης περιόδου.
Ἀλλὰ γιὰ τὸν πιστὸ ἔνοχος εἶνε καὶ κάθε ἄν -
θρωπος. Ἔνοχος κ᾽ ἐγώ, ἀδελφέ μου, ἔνοχος
κ᾽ ἐσύ. Ὤ ἐὰν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο μᾶς φώτιζε
νὰ καταλάβουμε τὴν θεμελιώδη αὐτὴ ἀλήθεια!
Τότε, βλέποντας κ᾽ ἐμεῖς τὸν Ἐσταυρωμένο,
θὰ αἰσθανόμασταν τὸν ἅγιο ἐκεῖνο σεισμὸ
ποὺ αἰσθάνθηκαν οἱ σταυρωταὶ ὅταν τοὺς μί-
λησε ὁ ἀπόστολος Πέτρος καὶ τοὺς κατήγ-
γειλε ὡς σφαγεῖς τοῦ Δικαίου (βλ. Πράξ. 2,22 κ.ἑ.).

Ὁ Κύριος θυσιάστηκε ἀντὶ ἡμῶν καὶ ὑπὲρ
ἡ μῶν. Ἔτσι λένε οἱ διδάσκαλοι καὶ πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος προσ -
ευχόταν στὸν Ἐσταυρωμένο λέγοντας· «Τί ἔ -
κανες, ὦ Ἰησοῦ μου γλυκύτατε, γιὰ νὰ ὑποφέ -
ρῃς τέτοια καταδίκη;… Ἐγὼ εἶμαι ἡ αἰ τία τῶν
πόνων σου, ὁ ὑπεύθυνος τῆς σφαγῆς σου… Ἁ -
μαρτάνει ὁ παραβάτης, καὶ κολάζεται ὁ δίκαι -
ος… Ἐγὼ ἔκανα τὸ πονηρό, καὶ σὺ καταδικάστη-
 κες… Ἐμπρὸς στὸ σταυρό σου λάμπουν δυὸ ἀ -
λήθειες· ἡ μία ὅτι εἶμαι ἔνοχος, ἡ ἄλλη ὅτι εἶσαι
εὔσπλαχνος… Τί λοιπὸν θὰ σοῦ ἀνταποδώσω
γιὰ τὴν ἄπειρη εὐεργεσία σου;… Μένω ἐκστα-
 τικὸς ἐμπρὸς στὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης σου. Σὲ
ὁλόκληρη τὴν κτίσι δὲν ὑπάρχει ἀντίβαρο τῆς
θυσίας σου» (βλ. καὶ τὸ βιβλίο μας «Πρὸς τὸν Γολγοθᾶν», Ἀθῆναι 19894, σσ. 283-284).
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