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Ὁ Ἄφθαστος
«Καὶ φθάσαντες τὸν ἄφθαστον ἐχάρησαν, αὐτῷ βοῶντες· Ἀλληλούϊα» (Ἀκάθ. ὕμν. Θ)

Ὁ

Ἀκάθιστος ὕμνος, ἀγαπητοί μου, ἢ λαϊκώτερα οἱ Χαιρετισμοί, εἶνε ἕνα ἀριστούργημα τῆς Βυζαντινῆς ποιήσεως, μία
πνευματικὴ οἰκοδομὴ μὲ 24 ὀρόφους ποὺ λέγονται οἶκοι, ὅσα καὶ τὰ γράμματα τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου· καὶ κάθε ὄροφος - οἶκος ἀντὶ γιὰ δωμάτια ἔχει τὰ «Χαῖρε», ποὺ εἶνε 144.
Δὲν θὰ ἑρμηνεύσω κάποιο ἀπὸ τὰ «Χαῖρε»·
θὰ ῥίξω ἕνα βλέμμα στὸν ὄγδοο οἶκο ποὺ ἀρχίζει μὲ τὸ ψηφίο θῆτα. Ὁ οἶκος αὐτὸς ὁμιλεῖ γιὰ
τοὺς μάγους ποὺ προσκύνησαν τὸν Κύριο.
***
Τί ἦταν, ἀγαπητοί μου, οἱ μάγοι; Δὲν ἦταν
μάγοι μὲ τὴ σημερινὴ ἔννοια. Οἱ μάγοι σήμερα
εἶνε ἐκμεταλλευταί· καὶ ἀπορεῖ κανεὶς πῶς
στὸν αἰῶνα μας ὑπάρχει ἀκόμη μαγεία, αὐτὴ
ἡ ἀπάτη τοῦ διαβόλου. Ἀλλὰ οἱ πολλοὶ ἔφυγαν
ἀπὸ τὸ Θεό· γι᾽ αὐτὸ πιστεύουν στὰ μάγια, στὰ
ὡροσκόπια, στὰ μέντιουμ· μόνο στὸ Χριστὸ
δὲν πιστεύουν. «Σημεῖον τῶν καιρῶν» εἶνε ἡ
μαγεία, σημεῖον τοῦ ἐρχομένου ἀντιχρίστου.
Οἱ μάγοι, γιὰ τοὺς ὁποίους λέει σήμερα ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος καὶ τὸ Εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 2,1), ἦταν
ἐπιστήμονες· ἦταν οἱ ἀστρονόμοι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ποὺ μὲ τὶς γνώσεις ποὺ εἶχαν ἐρευνοῦσαν τὸν οὐρανό. Τὴ νύχτα δὲν κοιμοῦνταν· παρατηροῦσαν τὰ ἄστρα, τὸ πανόραμα τοῦ Θεοῦ.
Μιὰ νύχτα λοιπόν, ἐκεῖ ποὺ παρατηροῦσαν,
βλέπουν ἕνα ἀστέρι ἔκτακτο. Ἔμειναν κατάπληκτοι. Ἄνοιξαν τὰ ἀρχαῖα βιβλία καὶ συμπέραναν, ὅτι τὸ ἀστέρι ἦταν ἕνα μήνυμα· φανερώνει, ὅτι γεννήθηκε ὁ Λυτρωτὴς τοῦ κόσμου.
Ἔτσι ἀποφάσισαν νὰ πᾶνε νὰ τὸν βροῦν. Φόρτωσαν τὰ δισάκκια τους· στὸ ἕνα ἔβαλαν χρυσάφι, στὸ ἄλλο λιβάνι, στὸ ἄλλο σμύρνα· καὶ ξεκίνησαν ταξίδι μεγάλο, νὰ φθάσουν στὸ Χριστό.
Ἐδῶ μοῦ ᾿ρχεται νὰ σταματήσω καὶ νὰ κλάψω. Γιατί; Γιὰ νὰ βροῦν τὸ Χριστὸ οἱ μάγοι, βάδισαν δύο χιλιάδες χιλιόμετρα – τόσο ἀπεῖχε
ἡ χώρα τους, πέρασαν βουνὰ καὶ λαγκάδια μὲ

τὶς καμῆλες τους ἔχοντας τὸ ἀστέρι ὁδηγό,
«ὡς λύχνον φαίνοντα»(πρβλ. Β΄ Πέτρ. 1,19). Καὶ οἱ σημερινοὶ Χριστιανοὶ τί κάνουν; Δίπλα τους εἶνε ἡ ἐκκλησία, μὰ δὲν πατᾶνε. Τί νομίζετε ὅτι εἶστε οἱ
ἐκκλησιαζόμενοι; μιὰ μειονότης. Ποῦ εἶνε οἱ ἄλλοι, ποῦ βρίσκονται; Αὐτοὶ οἱ μάγοι θὰ μᾶς δικάσουν τὴν ἡμέρα ἐκείνη· πόδια ἔχουμε γιὰ
τὸν διάβολο, πόδια γιὰ τὸ Χριστὸ δὲν ἔχουμε.
Μετὰ ἀπὸ κοπιαστικὴ ὁδοιπορία οἱ μάγοι
ἔφθασαν τέλος στὴ Βηθλεέμ. Εἶδαν τὸ Χριστὸ
καὶ δίπλα του τὴν Παναγία. Τὸν προσκύνησαν καὶ
γέμισε ἡ ψυχή τους χαρά. Γι᾽ αὐτοὺς λοιπὸν
λέει ὁ οἶκος στὸ γράμμα θῆτα τὴ φράσι «καὶ
φθάσαντες τὸν ἄφθαστον ἐχάρησαν…»(Ἀκάθ. ὕμν. Θ).
«Ἔφθασαν τὸν ἄφθαστο»! Ἐδῶ παρατηρεῖται μιὰ ἀντίφασις. «Ἔφθασαν τὸν ἄφθαστο».
Μὰ ἂν εἶνε ἄφθαστος, πῶς τὸν ἔφθασαν; Πῶς
ἐξηγεῖται αὐτό; Ἔφθασαν, λέει. Κ᾽ ἐσὺ βαδίζεις βαδίζεις, καὶ φθάνεις κάποτε στὸν προορισμό σου· εἴτε στὸ Βόρειο Πόλο εἴτε στὸ Νότιο Πόλο, φθάνεις πάντως. Ἐδῶ ὅμως λέει ὅτι
«ἔφθασαν τὸν ἄφθαστο». Πῶς νὰ τὸ ἐξηγήσουμε αὐτό; τί λένε οἱ θεολόγοι μας;
Ἄφθαστος θὰ πῇ, αὐτὸς ποὺ ὅσο καὶ νὰ ταξιδέψῃς δὲν τὸν φθάνεις. Μικρὰ παιδιὰ ἐμεῖς
βλέπαμε τὸν οὐρανὸ καὶ νομίζαμε μὲ τὴ φαντασία μας ὅτι, ἂν ἀνεβοῦμε στὸ βουνό, θ᾽ ἀγγίξουμε τὰ ἄστρα· καὶ ἡ μητέρα μας γελοῦσε.
Κι ἀπὸ βουνὸ σὲ βουνὸ νὰ πᾷς, καὶ στὸ ψηλότερο ν᾽ ἀνεβῇς, στὶς Ἄλπεις, στὰ Ἱμαλάια, καὶ
μὲ διαστημόπλοιο νὰ ταξιδέψῃς, ὁ οὐρανὸς εἶνε ἄφθαστος. Τὰ διαστημόπλοια ἔκαναν λίγα
μικρὰ βήματα στὸ ἄπειρο, τίποτα περισσότερο. Πῶς λοιπὸν λέει ἐδῶ ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος,
ὅτι οἱ μάγοι «ἔφθασαν τὸν ἄφθαστον»;
Ἡ ἑρμηνεία εἶνε ἁπλῆ. Ὁ Χριστὸς εἶνε ἄφθαστος, γιατὶ ἔχει διπλῆ φύσι· δὲν εἶνε μόνο
ἄνθρωπος, εἶνε καὶ Θεός. Ὡς Θεὸς εἶνε ἄφθαστος, δὲν μπορεῖς νὰ τὸν φθάσῃς, νὰ τὸν ἀγγίξῃς. Ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ ἄφθαστος κάποτε χαμήλωσε.

2
Μιὰ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ εἶνε ὁ ἀετός, ὅπως
βλέπουμε στὴν Ἀποκάλυψι, ὅπου ὁ Χριστὸς ὀνομάζεται «ἀετὸς» μεγαλοπτέρυγος (βλ. Ἀπ. 12,14).
Σὰν τὸν ἀετό, ποὺ πετάει σὲ ἄφθαστα ὕψη, μὰ
ὅταν διακρίνῃ κάτι στὴν κάμπο ὁρμᾷ, κατεβαίνει καὶ κάθεται σ᾽ ἕνα βράχο, ἔτσι καὶ ὁ Χριστός,
ὁ ἄφθαστος Θεός· κατέβηκε, ἄγγιξε τὴ γῆ, ἔγινε ἄνθρωπος διὰ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, κι
ἄφησε τοὺς ἀνθρώπους νὰ τὸν πλησιάσουν.
Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ὁ Χριστὸς ἔγινε ἄνθρωπος, μποροῦμε νὰ τὸν πλησιάζουμε. Καὶ τὸν πλησίασαν πολλοί· τὸν εἶδαν, τὸν ἄκουσαν, κουβέντιασαν μαζί του. Ὁ ἄφθαστος ἔγινε προσιτός.
***
Γιὰ νὰ ἐμβαθύνουμε ὅμως λίγο στὴ φράσι
«ἔφθασαν τὸν ἄφθαστο», ἂς τὴν δοῦμε καὶ ἀπὸ μία ἄλλη πλευρά. Ὁ Χριστὸς εἶνε ἄφθαστος
καὶ ὡς ἄνθρωπος, ὄχι μόνο ὡς Θεός. Καὶ ἀπὸ
ἀνθρωπίνης πλευρᾶς, ἀπὸ ἀπόψεως ἀρετῆς,
ὁ Χριστὸς εἶνε ἄφθαστος, ἄφθαστο πρότυπο
ἀρετῆς. Νὰ τὸ ἐξηγήσουμε καλύτερα.
Πολλοὶ διαπρεπεῖς ἄνθρωποι πάτησαν καὶ
πέρασαν ἐδῶ ἀπὸ τὴ γῆ, ποὺ διακρίθηκαν γιὰ
τὶς ἀρετές τους καὶ ἔφθασαν σὲ ὕψος – δὲν τὸ
ἀρνούμεθα. Ὁ ἕνας ὠνομάστηκε δίκαιος, γιατὶ στὴ ζωή του ἐφάρμοσε δικαιοσύνη· ὁ ἄλλος ὠνομάστηκε σώφρων, γιατὶ ἔζησε μὲ σωφροσύνη· ὁ ἄλλος ὠνομάστηκε ἁγνός, γιατὶ τήρησε ἁγνότητα· ὁ ἄλλος ὠνομάστηκε παρθένος, γιατὶ φύλαξε παρθενία· ὁ ἄλλος ὠνομάστηκε ἐλεήμων, γιατὶ μοίρασε τὰ ἀγαθά του στοὺς φτωχούς· ὁ ἄλλος ὠνομάστηκε χρυσόστομος, γιατὶ
εἶχε χαριτωμένο λόγο· κ.τ.λ.. Πολλὲς τέτοιες
ὀνομασίες δόθηκαν. Ἀλλὰ ὅλοι αὐτοί, ὅσο καὶ
ἂν διακρίθηκαν, ἐν συγκρίσει μὲ τὸ ὕψος τοῦ
Χριστοῦ εἶνε νᾶνοι, μικροὶ καὶ ἀσήμαντοι. Ἕνας καὶ μόνο κατέχει τὸ τέλειο, ὁ Χριστός.
Ὁ ἄνθρωπος ὅμως πλάσθηκε νὰ διψᾷ τὴν
τελειότητα. Σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς ἀναζητεῖ τὸ
τέλειο· μὰ τί συναντᾷ; Στὴν τέχνη λ.χ.. Ὁ ζωγράφος, ὅσο ἄριστος καὶ ἂν εἶνε, δὲν ἱκανοποιεῖται ἀπὸ τὸ ἔργο του· βλέπει ὅτι ὁ πίνακας
ποὺ ζωγράφισε εἶνε ἀτελής. Ὁ γλύπτης, ποὺ
φιλοτεχνεῖ ἕνα ἄγαλμα, ἐνῷ οἱ ἄλλοι τὸ θαυμάζουν, αὐτὸς τοῦ βρίσκει ἐλλείψεις· θὰ ἤθελε νὰ τὸ κάνῃ τελειότερο. Ὁ ποιητὴς γράφει
ἕνα ποίημα, καὶ ἐπιφέρει ἀλλεπάλληλες διορθώσεις καὶ βελτιώσεις. Ὁ συνθέτης δημιουργεῖ ἕνα τραγούδι ποὺ ἀρέσει στὸν κόσμο, ἀλλ᾽
αὐτὸν δὲν τὸν ἱκανοποιεῖ πλήρως. Στὶς διαπροσωπικὲς σχέσεις; Σὲ πλησιάζει κάποιος,
τὸν θεωρεῖς φίλο, μὲ τὸν καιρὸ ὅμως ἀποδεικνύεται ἀνειλικρινὴς καὶ σὲ προδίδει. Ὁ ἄλλος γνωρίζει μιὰ γυναῖκα κι ἀποφασίζει νὰ τὴν

παντρευτῇ γιατὶ τὴν θεωρεῖ ἰδανική· κατόπιν
ἀνακαλύπτει τόσο σοβαρὰ ἐλαττώματα, ὥστε
παίρνει διαζύγιο. Ἀνικανοποίητη ἡ δίψα γιὰ τὸ
τέλειο. Ἡ ζωὴ αὐτὴ εἶνε γεμάτη ἀπογοητεύσεις. Μήπως στὴν δημοσία ζωὴ καὶ τὰ πολιτικὰ ἢ φιλοσοφικὰ συστήματα ὑπάρχει τελειότης; Εἴτε καπιταλισμός, εἴτε σοσιαλισμός, εἴτε
ὁποιοδήποτε ἄλλο, ὅλα ἔχουν ἀτέλειες. Χωρὶς
νὰ θέλω νὰ κατηγορήσω κανένα ἢ ν᾽ ἀνήκω σὲ
κάποια παράταξι, λέγω τὸ ἑξῆς. Τιμήθηκε πολὺ
ὁ Λένιν καὶ τοῦ ἔφτειαξαν ἀγάλματα. Δὲν ἀρνοῦμαι ὅτι ἦταν ἀξιοπρόσεκτος καὶ τὸν ἔχω
διαβάσει. Ὅταν ὅμως οἱ ἄνθρωποι εἶδαν ποῦ
τοὺς ὡδήγησε τὸ σύστημά του, ἄλλαξαν τὰ
πράγματα καὶ στὸ Βουκουρέστι ἤθελαν νὰ
γκρεμίσουν ἕνα τεράστιο ἄγαλμά του καὶ μὲ
τὸ χαλκό του νὰ φτειάξουν – τί· καμπάνες γιὰ
ἐκκλησίες! Ὦ Χριστέ, ποὺ σὲ ἐμπαίξαμε καὶ
σὲ σταυρώσαμε καὶ σὲ ταπεινώσαμε…
Ἡ ἀτέλεια χαρακτηρίζει ὅλα τὰ ἀνθρώπινα.
Τέλειος ἑκατὸ τοῖς ἑκατὸ εἶνε μόνο ὁ Ἰησοῦς
Χριστός. Ἡ ἀρετή του ξεπερνᾷ τοὺς οὐρανούς.
Γι᾽ αὐτὸ ἡ ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ Ἐκκλησία τοῦ ψάλλουν· «Ἐκάλυψεν οὐρανοὺς ἡ ἀρετή σου, Χριστέ» (Ἀβ. 3,3· καταβ. Ὑπαπ., ᾠδ. δ΄).
***
Τὸ συμπέρασμα, ἀγαπητοί μου, ποιό εἶνε;
Ἄνθρωπε, ὅσο κι ἂν ἔχῃς προοδεύσει, ποτέ
νὰ μὴν ὑπερηφανευθῇς. Νὰ μένῃς ταπεινός.
Διότι τί εἶσαι; ἕνα μηδέν. Ὁ ἄφθαστος εἶνε ὁ
Χριστός· καὶ αὐτὸς μᾶς λέει «Τέλειοι γίνεσθε»
(Ματθ. 5,48· πρβλ. Λευϊτ. 11,44· 19,2). Γι᾽ αὐτὸ σᾶς συνιστῶ νὰ
διαβάζετε τὰ ἱερὰ κείμενα, ποὺ εἶνε πλοῦτος.
Ἀλλ᾽ ἂς ὄψεται τὸ σύστημα ποὺ ἀπέκοψε
τὰ παιδιά μας ἀπὸ τὴν πατρογονικὴ γλῶσσα,
ἀφοῦ βρέθηκε ὑπουργὸς νὰ πῇ στὴ βουλὴ
«Σήμερα κηδεύουμε τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα»!
Τί νὰ τοῦ πῇς; μασόνος ἦταν. Κ᾽ ἔτσι τώρα πᾶμε
στὴν ἐκκλησία καὶ δὲν καταλαβαίνουμε τίποτα.
Ἔχε λοιπὸν ταπεινὸ φρόνημα· ὅπως ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Γιατὶ αὐτὸς πλησίασε στὸ τέλειο· τὸν ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ φθάσῃ «ἕως τρίτου
οὐρανοῦ», ν᾽ ἀκούσῃ «ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι» (Β΄ Κορ. 12,2-4). Καὶ ὅμως θεωροῦσε
τὸν ἑαυτό του μικρὸ κι ἁμαρτωλὸ καὶ ἔλεγε, ὅτι ὁ «Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ» (Α΄ Τιμ. 1,15).
Εἴθε, ἀγαπητοί μου, ὅλοι ν᾽ ἀναζητοῦμε τὸν
Ἄφθαστο, νὰ τὸν μιμούμεθα, ν᾽ ἀντιγράφουμε
τὸ μεγαλεῖο του. Κι ἀπὸ δύναμι σὲ δύναμι κι ἀπὸ ἀρετὴ σὲ ἀρετὴ νὰ τὸν πλησιάζουμε κ᾽ ἐμεῖς
ὅπως οἱ μάγοι· «καὶ φθάσαντες τὸν Ἄφθαστον»
νὰ τὸν ὑμνοῦμε μὲ τὸ «Ἀλληλούϊα».
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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