
Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο.
Ἤθελα, ἂν μποροῦσα, τὸ δίδαγμά του νὰ

τὸ φυτέψω μέσα σας ὅπως ὁ γεωργὸς φυ-
τεύει τὸ σπόρο στὴ γῆ. Καὶ ἂν αὐτὸ τὸ ἔνιω-
θε ὁ κόσμος ὅλος, θὰ ἄλλαζε ἡ ὄψι τῆς γῆς.

Μὰ ποιό εἶνε αὐτὸ τὸ δίδαγμα;

* * *
Πρὶν φθάσουμε σ᾿ αὐτό, θὰ σᾶς κάνω ἕνα

ἐρώτημα.
Ἀπ᾿ ὅλα τὰ δυστυχήματα ποιό θεωρεῖτε

πιὸ μεγάλο; Ἀπ᾿ τὴν ἀπάντησι, ποὺ θὰ δώσε-
τε, θὰ σᾶς ζυγίσω καὶ θὰ καταλάβω ἂν εἶστε
Χριστιανοί. Σύμφωνα μὲ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ,
τὴν ἁγία Γραφή, τὸ φοβερώτερο δυστύχημα
εἶνε ἡ ἁμαρτία.

Ἦταν κάποτε ἐποχή, ποὺ οἱ ἄνθρωποι  φο -
βοῦνταν καὶ τὴν πιὸ μικρὴ ἁμαρτία. Οἱ μάνες
ἔλεγαν στὰ παιδιά· Μὴν τὸ κάνεις αὐτό, εἶνε
ἁμαρτία! Κ᾿ ἐκεῖνα ἔτρεμαν. Τότε ἡ γῆ ἦ ταν
γεμάτη ἀγγέλους. Τώρα κανένας φόβος γιὰ
τὴν ἁμαρτία. Ὑποτιμοῦν τὸν κίνδυνο ἀπὸ
αὐτήν.

Εἴμαστε στὰ χρόνια ποὺ λέει τὸ βιβλίο τοῦ
Ἰώβ, ὅτι ὁ ἄνθρωπος θὰ βρίσκεται σὲ ἀναι-
σθησία. Ὅπως πίνει κανεὶς ἕνα ποτήρι κρύο
νε ρὸ τώρα τὸ καλοκαίρι, ἔτσι σήμερα κάνει
τὴν πιὸ φοβερὴ ἁμαρτία. Ἡ ἀδικία, τὰ διαζύ-
για, οἱ ἐκτρώσεις, ἡ ἀσέβεια, ἡ βλασφημία εἶ -
νε σὰν τὸ κρύο νερὸ τοῦ διαβόλου(βλ. Ἰὼβ 15,16). Δὲν
εἶνε τίποτε, λένε, ἡ ἁμαρτία… Σὲ τέτοια ἐ πο -
χὴ ζοῦμε.

Καὶ ὅμως ἡ ἁμαρτία εἶνε τὸ φοβερώτερο
κακὸ ἀπ᾿ ὅλα· κι ἀπ᾿ τὸν καρκίνο, κι ἀπ᾿ τὴν
πυρκαγιά, κι ἀπ᾿ τὸ σεισμό, κι ἀπ᾿ τὸ φαρμά-
κι τῆς κόμπρας… Ὤ καὶ νὰ ἄνοιγαν τὰ μάτια
μας καὶ νὰ βλέπαμε!

Θὰ ποῦν μερικοί, ὅτι τὰ λέω ὑπερβολικά.
Ὄχι. Δὲν σᾶς εἶπα οὔτε τὸ ἕνα χιλιοστὸ τῆς

πραγματικότητος. Νά ᾿χα καιρό, θὰ σᾶς ἀνέ-
λυα πόσα καὶ ποιά κακὰ φέρνει ἡ ἁμαρτία. 

Πρῶτα - πρῶτα χτυπάει τὸ κορμὶ τοῦ ἀν -
θρώπου. Οἱ γιατροὶ τώρα ἄρχισαν νὰ τὸ κα-
ταλαβαίνουν καὶ νὰ τὸ παραδέχωνται αὐτό.
Κάτι, ποὺ ἀπὸ πολὺ παλιὰ τὸ λέει ὁ Παρακλη -
τικὸς κανόνας· «Ἀπὸ τῶν πολλῶν μου ἁμαρ-
τιῶν ἀ σθενεῖ τὸ σῶμα, ἀσθενεῖ μου καὶ ἡ ψυ-
χή…».

Ὤ ἡ ἁμαρτία! Εἶνε δύναμι καταστροφῆς,
διαφθορᾶς καὶ ἀποσυνθέσεως. Ἀποσυνθέτει
ὄχι μόνο καὶ τὸν πιὸ γερὸ ἀνθρώπινο ὀργα-
νι  σμό, ποὺ μιὰ μέρα θὰ πάῃ κι αὐτὸς στὸν τά-
φο, ἀλλὰ καταστρέφει κάτι μεγαλύτερο καὶ
πολὺ πιὸ πολύτιμο· καταστρέφει τὴν ψυχή.

Ἡ ἁμαρτία θολώνει τὸ μυαλὸ τοῦ ἀνθρώ-
που, χτυπάει τὸ συναίσθημα, μολύνει τὴν καρ-
 διά, παίρνει ψαλίδι καὶ κόβει τὰ νεῦρα τῆς
ψυ χῆς· τὸ δὲ νεῦρο τῆς ψυχῆς εἶνε ἡ θέλη-
σις.

Μὲ ἄρρωστη τὴ θέλησι, ὁ ἄνθρωπος μοιά-
ζει σὰν τὸν παραλυτικό, ποὺ μένει ἀκίνητος.
Βλέπει τὸ καλὸ μπροστά του, καὶ δὲν μπορεῖ
νὰ τὸ κάνῃ. Χτυπᾷ ἡ καμπάνα, κι αὐτὸς δὲν
ἔρ χεται στὴν ἐκκλησία. Ἄλλος πάλι, ἐνῷ χτυ -
πᾷ ἡ πρώτη καμπάνα, χτυπᾷ ἡ δεύτερη καὶ ἡ
τρίτη καμπάνα, ἔρχεται ἐκεῖ κατὰ τὸ τέλος
τῆς θείας λειτουργίας.

Ὅσοι ἀπὸ σᾶς ἔχετε τὴν καλὴ συνήθεια νὰ
ἔρχεστε νωρὶς στὴν ἐκκλησία, νὰ εἶστε εὐλο-
γημένοι. Ὅταν ἔρχεστε νωρίς, ἀκοῦτε καὶ τὸν
Ἑξάψαλμο, τὰ ἕξι λουλούδια τοῦ οὐρανοῦ,
ποὺ εἶνε ἕνα μεγαλεῖο.

Πολλὰ βιβλία διάβασα, ἀλλὰ σὰν τὸν Ἑξά-
ψαλμο δὲν εἶδα. Μακάρι νὰ εἶχα χρόνο νὰ τὸν
ἑρμηνεύσω. Ξέρετε τί νοήματα κρύβει; Μὴ
μοῦ μιλᾶτε γιὰ ἄλλους ποιητάς, γιὰ Πίνδαρο,
Εὐριπίδη καὶ τοὺς ἄλλους. Πέστε μου γιὰ τὸ
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Τὸ φοβερώτερο βάρος
«Εἶπε τῷ παραλυτικῷ· Θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» (Ματθ. 9,2)

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



Δαυΐδ· γι᾿ αὐτὴ τὴν οὐράνια κιθάρα, γι᾿ αὐτὸ
τὸ βιολί, γι᾿ αὐτὸ τὸ ἀηδόνι τῆς Ἐκκλησίας.

Λέει κάπου λοιπὸν στὸν Ἑξάψαλμο· «Οὐκ
ἔ  στιν εἰρήνη ἐν τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ προσώ -
που τῶν ἁμαρτιῶν μου. …ὡσεὶ φορτίον βα ρὺ
ἐβαρύνθησαν ἐπ᾿ ἐμέ» (Ψαλμ. 37,4-5). Τί θὰ πῇ αὐτό;
Ὅτι οἱ ἁμαρτίες εἶνε βουνό, φορτίο βαρύ, πά-
νω ἀπ᾿ τὸ κεφάλι μου, καὶ ὑποφέρω ἀ πὸ τὸ
βάρος τους. Καὶ τὸ λέει αὐτὸ ὄχι ἕνας ἄση-
μος, ἀλλὰ ἕνας ἔνδοξος καὶ πλούσιος βασι-
λιᾶς, στὸν κολοφῶνα τοῦ μεγαλείου. Ἀναστε -
νάζει ὁ Δαυῒδ καὶ φωνάζει· Θεέ μου, ἐλευθέ-
ρωσέ με ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας ποὺ ψυ-
χοπλακώνει τὴν καρδιά μου.

Φορτίο βαρὺ ἡ ἁμαρτία. Μολύβι, ποὺ ἂν τὸ
ῥίξῃς στὴ θάλασσα πάει μὲ ὁρμὴ στὸν πάτο.

* * *
Ἕνας μεγάλος ζωγράφος ζωγράφισε τὸν

ἁμαρτωλὸ σὰν ἀχθοφόρο, σὰν χαμάλη, ποὺ ὁ
διάβολος τὸν φόρτωσε φορτίο βαρύ, καὶ τό
᾿δεσε πάνω του καλὰ μ᾿ ἕνα συρματόσχοινο.
Μετὰ τὸν ἄφησε. Προχώρα, τοῦ λέει, μὲ τὸ
φορτίο· καὶ νὰ δοῦμε ποιός θὰ σὲ λύσῃ.

Προσπαθοῦσε ὁ ταλαίπωρος νὰ λυθῇ. Κου-
ράστηκε. Ποτάμι ἔτρεχε ὁ ἱδρώτας του. Ἔπε-
σε κάτω, ἀλλὰ δὲν κατάφερε τίποτε.

Κάποια στιγμὴ εἶδε νὰ περνοῦν ἀπὸ μπρο-
στά του οἱ μεγάλοι φιλόσοφοι, ὁ Σωκράτης, ὁ
Ἀριστοτέλης, ὁ Πλάτων, ἄλλα μεγάλα πνεύ-
ματα. Σᾶς παρακαλῶ πολύ, τοὺς εἶπε, λύστε
με ἀπὸ τὸ φορτίο! Αὐτοὶ ὅμως κάθονταν καὶ
φιλοσοφοῦσαν γιὰ τὸ φορτίο. Τὸ ἐξέταζαν, τὸ
ἐρευνοῦσαν, τὸ ζύγιζαν, μὰ κανείς τους δὲν
μποροῦσε νὰ τοῦ ἀφαιρέσῃ οὔτε κάτι ἐλάχι-
στο ἀπὸ τὸ βάρος. Ἦταν ὁ ἄνθρωπος ἀπελ-
πισμένος. Ἀναστέναζε καὶ ἔκλαιγε.

Ἐπὶ τέλους πέρασε κ᾿ ἕνας ἀσκητὴς μὲ τὸ
ῥαβδί του. Αὐτὸς τοῦ εἶπε· Ἄνθρωπέ μου, ἂν
θέ᾽ς νὰ λυτρωθῇς, βλέπεις αὐτὸ τὸ ἀνηφο-
ράκι; Ἀνέβα στὴν κορυφή, καὶ τότε θὰ πέσῃ
ἀπὸ τοὺς ὤμους σου τὸ φορτίο ποὺ ἔχεις. Ὁ
ἄνθρωπος πίστεψε στὰ λόγια του. Μπουσου-
λώντας σιγὰ - σιγὰ ἀνέβηκε στὴν κορυφή. Κ᾿
ἐ  κεῖ τί εἶδε; Εἶδε τὸν Κύριο ἐσταυρωμένο,
ποὺ ἔλαμπε περισσότερο ἀπὸ τὸν ἥλιο. Καὶ ὁ
Ἐσταυρωμένος τοῦ λέει· «Δεῦτε πρός με πάν -
τες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀ -
ναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. 11,28). Καὶ πίστεψε ὁ ἄνθρω-
πος στὸ Χριστὸ καὶ εἶπε· Σὺ εἶσαι ὁ Σωτήρας
τοῦ κόσμου!

Ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἄγγελοι πέταξαν ἀπὸ τὰ
οὐράνια, ἔκοψαν τὰ δεσμὰ καὶ ἐλευθέρωσαν
τὸν ἄνθρωπο. Αὐτόματως ἔφυγε ἀπὸ τὴν
πλά τη του τὸ φορτίο. Ἀκούστηκαν τότε μου-

σικὲς καὶ ἐμβατήρια οὐράνια. Γιατὶ εἶπε ὁ Χρι-
στός· «Χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁ -
μαρτωλῷ μετανοοῦντι» (Λουκ. 15,7).

* * *
Ἀδέρφια μου, δὲν εἶνε λόγια αὐτά, δὲν εἶνε

ποίησις, δὲν εἶνε ζωγραφιά. Εἶνε μιὰ πραγμα-
τικότης. Καθένας ἀπὸ μᾶς ἔχει πάνω στοὺς
ὤμους του τὶς ἁμαρτίες του. Αὐτὲς εἶνε τὸ
μεγαλύτερό μας δυστύχημα, ποὺ ἔχει συνέ-
πειες καὶ πέρα ἀπὸ τὸν τάφο.

Ἀπὸ τὸ Γολγοθᾶ ὁ Χριστὸς μᾶς καλεῖ· Ἐλᾶ -
τε, ἁμαρτωλοὶ ὁδοιπόροι τοῦ κόσμου· γυναῖ -
κες καὶ ἄντρες, μικροὶ καὶ μεγάλοι, πλούσιοι
καὶ φτωχοί, ἐλᾶτε γιὰ νὰ πάρω ἀπὸ τοὺς ὤ -
μους σας τὸ φορτίο καὶ νὰ σᾶς ξεκουράσω.

Δόξα στὸ Χριστό! Αὐτός, σὰν τὸν μυθικὸ
Ἄ τλαντα, σηκώνει τὶς ἁμαρτίες τοῦ κόσμου.

Τὸ φάρμακο κατὰ τῆς ἁμαρτίας εἶνε ἕνα· ἡ
ἀκράδαντη πίστι στὸ Χριστό. Ποιά πίστι; ὅτι ὁ
Χριστὸς εἶνε ὄχι ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ
ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ Σωτήρας τοῦ κόσμου.

Κοίταξε τὸ ἅγιο ποτήριο μὲ πίστι. Μιὰ στα-
γόνα ἀπ᾿ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ καίει τὰ ἁμαρ-
τή ματα ὅλου τοῦ κόσμου καὶ μᾶς καθαρίζει ἀ -
πὸ κάθε ἁμαρτία. Αὐτὸ εἶνε τὸ θεμέλιο τῆς
πί στεώς μας, αὐτὸ ἡ ἐλπίδα μας.

Εἶπα στὴν ἀρχή, ὅτι ὅλη ἡ εὐαγγελικὴ πε-
ρι κοπὴ ἔχει ἕνα δίδαγμα. Ἀσθενὴς καὶ παρά-
λυτος, ποὺ εἶχε μολύβι τὸ κορμί του, ἀλλὰ καὶ
πιὸ μολύβι τὴν ψυχή του, ἦταν ὁ παραλυτικὸς
τοῦ εὐαγγελίου. Ἐμεῖς βλέπουμε τὸ κορμί του,
ὁ Χριστὸς βλέπει τὴν ψυχή του. Γι᾿ αὐτὸ δὲν
τοῦ λέει πρῶτα τὸ «Ἔγειρε καὶ περιπάτει»,
ἀλλὰ τὸ «Ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι σου» (Ματθ.
9,5). Λοιπόν, μεγαλύτερη προσοχὴ νὰ ἔ χουμε
στὴν ψυχὴ ἀπ᾿ ὅ,τι στὸ σῶμα.

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ν᾿ ἀνοίξῃ τὰ μάτια μας
καὶ νὰ φυλαχθοῦμε ἀπ᾿ τὸ κεντρὶ τῆς ἁμαρ-
τίας. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει· «Ἀποστυ-
γοῦν τες τὸ πονηρόν» (Ῥωμ. 12,9), μῖσος δηλαδὴ κα -
τὰ τοῦ κακοῦ. Φεῦγε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, λέει καὶ
ἡ Παλαιὰ Διαθήκη, «ὡς ἀπὸ προσώπου ὄφε-
ως» (Σ. Σειρ. 21,2), σὰν ἀπὸ φίδι. Κι ὅταν πέφτουμε σὲ
ἁμάρτημα, νὰ τὸ θεωροῦμε μεγάλο δυστύχη-
μα τῆς ζωῆς σας. Ἀλλὰ νὰ μὴν ἀπελπιστοῦμε.
Διότι φτάνει μιὰ σταγόνα ἀπὸ τὸ αἷμα τοῦ
Χρι στοῦ γιὰ νὰ μᾶς ξεπλύνῃ. Ὁ Χριστός, ποὺ
δέχτηκε ὅλους τοὺς ἁμαρτωλούς, θὰ δεχτῇ
κ᾿ ἐμᾶς καὶ θὰ μᾶς πῇ· «Θάρσει, τέκνον· ἀφέ-
ωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» (Ματθ. 9,2).

Τῆς ἀφέσεως αὐτῆς εἴθε νὰ τύχουμε ὅλοι
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Σωτῆρι ἡμῶν· ἀμήν.
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