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Κυριακή προ της Υψώσεως – Ιωάν. 3,13 - 17 (7/9/2014)
Η αποστολή της Εκκλησίας στον κόσµο
Απόσπασµα από τον σπουδαίο και αποκαλυπτικό διάλογο του
Κυρίου µε τον νυκτερινό Μαθητή Νικόδηµο, ακούσαµε στη σηµερινή
Ευαγγελική διήγηση, αδελφοί µου. Λίγους στίχους πριν, ο Κύριος
είχε αναπτύξει την υψηλή Του διδασκαλία για την πνευµατική
αναγέννηση του ανθρώπου, η οποία είναι προϋπόθεση για την είσοδό
του στη Βασιλεία του Θεού1. Τώρα παρουσιάζει τρεις ενέργειες της
αγάπης του Θεού γα τη σωτηρία των ανθρώπων, που αποκαλύπτουν
την αποστολή της Εκκλησίας στον κόσµο.
Η πρώτη ενέργεια είναι η ύψωση του Χριστού στο Σταυρό:
«Έτσι θα υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου (στο Σταυρό), ούτως ώστε
εκείνος που θα πιστέψει σ’ Αυτόν να µη χαθεί, αλλά ν’ αποκτήσει την
αιώνια ζωή»2. Ο προφητικός λόγος του Κυρίου για την Σταύρωσή Του
αποκαλύπτει την σταυρική αποστολή και πορεία της Εκκλησίας στον
κόσµο. Μιµούµενη τον Ιδρυτή Της Κύριο, η Εκκλησία διαχρονικά
υφίσταται σταυρική δοκιµασία σε όλα τα επίπεδα. Ήδη, από την
πρώιµη Χριστιανική περίοδο, υφίσταται διώξεις απηνείς, που έχουν
ως αποτέλεσµα την δηµιουργία της χορείας των Αγίων Μαρτύρων, που
συνιστούν την απόδειξη της µαρτυρικής πορείας της Εκκλησίας, µιας
πορείας που διακρίνεται ακόµα και σήµερα από τα σηµάδια του
αίµατος σύγχρονων Μαρτύρων, που εξακολουθούν να θανατώνονται
για την αγάπη του Χριστού. Η Σταυρική πορεία της Εκκλησίας, όµως,
συνεχίζεται και σε ιδεολογικό επίπεδο, όπου η Χριστιανική πίστη
γίνεται στόχος φρενοβλαβών αθεϊστικών καθεστώτων, αλλά και
κοσµικών αντιλήψεων, που, εκµεταλλευόµενες τις συχνές αστοχίες
ενίων εκκλ/κών στελεχών, επιχειρούν να πλήξουν την συνείδηση των
πιστών και να τους αποκόψουν από το Σώµα της Εκκλησίας.
Η δεύτερη ενέργεια, για την οποία οµιλεί ο Κύριος, είναι η
απόλυτη αγάπη του Θεού για τον κόσµο, που φαίνεται µέσα από την
θυσιαστική προσφορά του Υιού Του: «τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον
κόσµο, ώστε έδωσε (θυσία) τον µονογενή του Υιό, για να µη χαθεί
όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν, αλλά να έχει την αιώνια ζωή»3. Η αγάπη του
Θεού δεν είναι θεωρητική, αλλά απολύτως αληθινή, αφού
κορυφώνεται στη θυσία του Θεανθρώπου. Αυτή η αναµφισβήτητη
αγάπη είναι η οδός της αγαπητικής πορείας που ακολουθεί η
Εκκλησία µέσα στην ιστορία. «Η Εκκλησία είναι η µεγάλη αγκαλιά
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που δίνει νόηµα και παρηγοριά στον κάθε άνθρωπο. Στην Εκκλησία
όλοι οι άνθρωποι είναι δεκτοί, όλοι Της ανήκουν και σε όλους ανήκει.
Στην Εκκλησία δεν υπάρχουν διακρίσεις, υπάρχει ισότητα, δεν
υπάρχει εξουσία, αλλά διακονία, δεν υπάρχει βία, υπάρχει µόνο
αλληλεγγύη, δεν υπάρχει µίσος, αλλά µόνο αγάπη, δεν υπάρχει
καταπίεση, αλλά µόνο ελευθερία. Σε κανένα άλλο χώρο δε γίνεται
κανείς δεκτός όπως είναι, µε τις αµαρτίες του, µε τα λάθη του, µε τις
σκιές και τις κηλίδες του. Μόνο στην Εκκλησία υπάρχει χώρος για
τον καθένα. Και γι’ αυτό, όποιος λείπει από το καθηµερινό
προσκλητήριο της Εκκλησίας γίνεται αντιληπτός και προκαλεί όχι
µόνο ανησυχία, αλλά και τις προσευχές για την µετάνοιά του.
Κανένας δεν είναι αναµάρτητος και κανένας δεν αποκλείεται από τη
χάρη του Θεού και τη Βασιλεία Του…»4
Η τρίτη ενέργεια της αγάπης του Θεού, για την οποία οµιλεί ο
Κύριος, είναι η σωτηρία του κόσµου: «δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιό
του στον κόσµο για να καταδικάσει τον κόσµο, αλλά για να σωθεί ο
κόσµος δι’ αυτού»5. Ο Χριστός ήρθε στον κόσµο για να σώσει τους
ανθρώπους από τα δεσµά των παθών και την αιχµαλωσία της αµαρτίας.
∆εν είναι ο ρόλος Του αυτός του στυγνού δικαστού, όπως, δυστυχώς,
παρουσιάζεται στην εποχή µας από τους ακραίους παραποιητές του
Ευαγγελικού λόγου ή και τους αγνοούντες την πίστη, αλλά του
πατέρα που προσφέρει πληθωρικά τη σωτηρία σ’ εκείνους που θα
πιστέψουν στη δύναµή Του και θα ενταχθούν, εν µετανοία, στην
Εκκλησία Του. Γι’ αυτό η αποστολή της Εκκλησίας στον κόσµο είναι
πάντοτε σωστική. Συνιστά το αντίδοτο στις κοσµικές αντιλήψεις και
πρακτικές που επαγγέλλονται την υλιστική θεώρηση της ζωής,
εκφυλίζοντας το ανθρώπινο πρόσωπο σε άτοµο µόνο µε σάρκα, από
πρόσωπο γεµάτο πνεύµα. Η Εκκλησία σώζει το πρόσωπο, τιµά τον
άνθρωπο, αναδεικνύει την κατ’ εικόνα δηµιουργία και την καθ’
οµοίωσιν προοπτική του, ελευθερώνει από την αυτοδέσµευση των
καταστροφικών επιλογών του. Γι’ αυτό, «αν λείψει η Εκκλησία, αυτός
ο κόσµος, µε τις οµορφιές του, θα γίνει µια φυλακή»6
Οι τρεις ενέργειες της αγάπης του Θεού, αδελφοί µου, όπως τις
παρουσίασε ο Κύριος στον νυκτερινό Μαθητή Του Νικόδηµο,
αποκαλύπτουν την αποστολή της Εκκλησίας στην ανθρώπινη ιστορία.
Αυτή την αποστολή κανείς εξωτερικός εχθρός και επίβουλος δε µπορεί
να ανακόψει και ανατρέψει. Μόνο οι δικές µας ατέλειες και
αµφιταλαντεύσεις µπορούν να σκοτίσουν. Ας αναλογιστούµε, λοιπόν,
τις ευθύνες µας και ας εργαστούµε για να λάµπει το φως της
Εκκλησίας στη ζωή µας και στη ζωή του κόσµου. ΑΜΗΝ!
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