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Εκκλησία της Αλληλεγγύης
Οι Πράξεις των Αποστόλων, στο σημερινό Αποστολικό
ανάγνωσμα, αγαπητοί μου, αναφέρονται στην διάδοση του Ευαγγελίου
στην Φοινίκη, στην Κύπρο και στην Αντιόχεια. Μάλιστα, στην
Αντιόχεια,
όπως
χαρακτηριστικά
σημειώνεται,
κατά
την
ιεραποστολική εργασία των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα,
ονομάστηκαν, για πρώτη φορά, τα μέλη της Εκκλησίας Χριστιανοί.
Στη συνέχεια, η Αποστολική διήγηση αναφέρεται στην
προφητική παρέμβαση του ευλαβούς και Πνευματοφόρου Αγάβου, ότι
θα επέλθει μεγάλη πείνα στον κόσμο, κάτι που συνέβη λίγο μετά, επί
ηγεμονίας Κλαυδίου Καίσαρος, πλήττοντας, με δριμύ τρόπο, την
Ιουδαία. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ένα από τα κορυφαία σημεία
της περικοπής· η απόφαση των Χριστιανών της Αντιόχειας να
στείλουν οικονομική ενίσχυση, στο μέτρο των δυνατοτήτων του
καθενός, προς την Εκκλησία των Ιεροσολύμων, επιδεικνύοντας, με τον
τρόπο αυτό, την έμπρακτη αλληλεγγύη τους προς τους κατοίκους της
χειμαζόμενης, από τον λιμό, περιοχής. Η βοήθεια, μάλιστα, εστάλη
μέσω των Αποστόλων Βαρνάβα και Παύλου.
Την προηγούμενη Κυριακή μάθαμε, πάλι από τις Πράξεις των
Αποστόλων, για την μέριμνα που επεδείκνυαν οι Απόστολοι για τις
ανάγκες των μελών της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, τα οποία, μέσα
από τον κοινοτικό τρόπο ζωής της πρώτης Εκκλησίας, δεν ένιωθαν
ποτέ μόνα, εγκαταλελειμμένα και απροστάτευτα. Στο σημερινό
ανάγνωσμα η μία Τοπική Εκκλησία, της Αντιόχειας, συμπαραστέκεται
έμπρακτα στην δοκιμασία μιας άλλης Τοπικής Εκκλησίας, των
Ιεροσολύμων, σηματοδοτώντας, με τον τρόπο αυτό και την κοινωνική
αποστολή της Εκκλησίας στον κόσμο, που είναι άμεσα συνυφασμένη
και απόλυτα εξαρτώμενη από την πνευματική και σωτηριολογική Της
αποστολή.
Η απόφαση της Εκκλησίας, εκείνη την εποχή, για την θεραπεία
των κοινωνικών αναγκών και την συμπαράσταση σε εμπερίστατες
ομάδες ανθρώπων, διατρέχει την ζωή Της όλες τις εποχές, μέχρι και
τις μέρες μας. Μάλιστα, η στάση αυτή λαμβάνει σαφή Ευαγγελική
κατοχύρωση, καθότι ο Ίδιος ο Χριστός ενδιαφέρθηκε και θεράπευσε
τον όλο άνθρωπο και στην φυσική του διάσταση και στη βιολογική.
Εκείνος ήταν, επίσης, που υπέδειξε στους Μαθητές Του, δηλ. στην
Εκκλησία, να δείχνουν έμπρακτη αγάπη στον κάθε άνθρωπο,

ανεξαιρέτως, που έχει ανάγκη, διακονία, που όταν γίνεται εν ονόματι
Ιησού Χριστού, είναι σα να γίνεται στον Ίδιο.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η Εκκλησία μας είναι ο τόπος
της έμπρακτης και ανιδιοτελούς αλληλεγγύης προς τους πάσχοντες
αδελφούς, η οποία λαμβάνει έκτακτες και μεγαλύτερες διαστάσεις σε
εποχές, όπως αυτή που διανύουμε, κατά τις οποίες τα κοινωνικά
προβλήματα μεγεθύνονται και οι οικονομικές και άλλες ανάγκες των
ανθρώπων πολλαπλασιάζονται. Η αλληλεγγύη, όμως, της Εκκλησίας
μας δε διακρίνει τους ανθρώπους ανάλογα με το φύλο ή την εθνική
τους καταγωγή, με το θρήσκευμα ή τις πολιτικές τους προτιμήσεις.
Σήμερα πολλοί είναι εκείνοι που προβαίνουν σε μεγαλόστομες, περί
αλληλεγγύης, διακηρύξεις, αλλά, είτε ζητούν ταυτότητα, για να
ξεχωρίσουν τους Έλληνες από τους θεωρούμενους «δευτέρας
κατηγορίας»
ανθρώπους,
πρόσφυγες
και
μετανάστες,
είτε
περιορίζονται σε όσους ασπάζονται τις κομματικές τους θέσεις. Μόνο
που αυτό δεν είναι αλληλεγγύη, αλλά στυγνή εκμετάλλευση του
ανθρώπινου πόνου, απαράδεκτη ρατσιστική συμπεριφορά, που καμία
σχέση δεν έχει με το πνεύμα της αγάπης, στο οποίο μάς καλεί ο
Κύριος και η Εκκλησία Του.
Γι’ αυτό, αδελφοί μου, μην επιτρέψουμε σ’ εκείνους που έχουν
μετατρέψει την αλληλεγγύη σε τρόπο υφαρπαγής ψήφων και
δημιουργίας διασπαστικού κλίματος μέσα στην κοινωνία, να
δηλητηριάσουν την σκέψη μας και να μάς παρασύρουν σε
συμπεριφορές ανάδελφες, απάνθρωπες και σίγουρα αντίθεες. Ο κάθε
άνθρωπος, ο δικός μας και ο ξένος, είναι η ζωντανή εικόνα του Θεού,
που περιμένει από εμάς, με έργα και όχι λόγια, να αποδείξουμε ότι
είμαστε γνήσια τέκνα της Εκκλησίας και όχι ψευδεπίγραφοι
«Χριστιανοί». Ας σταθούμε, με όσες δυνάμεις διαθέτει ο καθένας,
αλληλέγγυοι σ΄ εκείνους που έχουν ανάγκη, ενισχύοντας το τεράστιο
κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας μας, έργο που Την
καθιστά Εκκλησία της αληθινής αγάπης και της Αλληλεγγύης.
ΑΜΗΝ!
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