
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ Δ΄ (Τετάρτη)
Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν. Δυὸ ἀκόμα ἑβδο-

μά δες καὶ φθάσαμε γιὰ νὰ γιορτάσουμε τὴ
με  γάλη ἑορτὴ τῆς Χριστιανοσύνης.

Τί πρέπει νὰ κάνουμε τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέ-
ρες; Νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ὑποδεχθοῦμε τὸν
Κύριό μας καὶ ν᾽ ἀκούσουμε τὸ «Ἰδοὺ ὁ Νυμ-
φίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός…». Καὶ ἡ
καλύτερη προετοιμασία εἶνε ἡ εἰλικρινὴς με-
τάνοια. Ἐμπρὸς λοιπόν· νὰ μετανοήσουμε γιὰ
τὴ διαφθορὰ καὶ τὴν ἀπιστία μας. Γιατὶ σ᾽ ἐ -
μᾶς ἁρμόζουν τὰ λόγια ποὺ εἶπε σήμερα ὁ Χρι-
 στός μας στὸ εὐαγγέλιο· «Ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕ -
ως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξο-
μαι ὑμῶν;» (Μᾶρκ. 9,19). Ἐμεῖς εἴμαστε ἡ ἄπιστη καὶ
διεφθαρμένη γενεά, ποὺ ἀξίζει νὰ πέσουν στὰ
κεφάλια μας οἱ κεραυνοὶ τοῦ Θεοῦ.

Ποιό πρῶτο καὶ ποιό δεύτερο ἀπ᾽ ὅλα τὰ ἁ -
μαρτήματα ν᾽ ἀναφέρω; Παίρνοντας ἀφορμὴ
ἀ πὸ τὸ σημερινὸ ἀπόστολο θὰ ἐπιστήσω τὴν
προσοχὴ σὲ ἕνα ἁμάρτημα, ποὺ δυσ τυχῶς οἱ
πολλοὶ δὲν τὸ ὑπολογίζουν, γίνεται σὲ μεγά-
λη κλίμακα καὶ ἔχει μεγάλη διάδοσι. Τὸ ἁμάρ-
τημα αὐτὸ εἶνε ὁ ὅρκος.

* * *
–Μά, θὰ μοῦ πῆτε, ἀπαγορεύεται ὁ ὅρκος;…

Ὁ σημερινὸς ἀπόστολος νομίζει καν εὶς ὅτι ἐ -
πιτρέπει τὸν ὅρκο. Διότι λέει, ὅτι ὁ Θεὸς ἔ δω-
 σε ὑπόσχεσι στὸν Ἀβραάμ (ἕνα γέρο 100 χρο -
νῶν μὲ γυναῖκα 90 χρονῶν), ὅτι θὰ γεννή σῃ
παι δί· ὅτι οἱ ἀπόγονοί του θὰ γίνουν τόσο
πολ λοὶ ὅπως ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης καὶ τὰ ἄ -
στρα τοῦ οὐρανοῦ· καὶ τὸ σπουδαιότερο, ὅτι ἕ -
 νας ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους του θά ᾽νε τόσο ἔν -
δοξος κ᾽ εὐλογημένος, ὥστε δι᾽ αὐτοῦ θὰ εὐ -
λογηθοῦν «πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς» (Γέν. 12,3). Ὁ
ἔνδοξος ἀπόγονος τοῦ Ἀβραὰμ ἦταν ὁ Κύρι -
ος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτὴ λοιπὸν τὴν ἐ -
παγγελία - ὑπόσχεσι τὴν βεβαίωσε μὲ ὅρκο·
«ὤμοσε τῷ Ἀβραὰμ ὁ Θεός» (Ἑβρ. 6,13-14).

Ἀλλ᾽ ὅταν λέει ὁ ἀπόστολος σήμερα ὅτι «ὁ
Θεὸς ὡρκίστηκε», δὲν πρέπει νὰ τὸ πάρουμε
μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ἀνθρωπίνου ὅρ κου. Ἡ Γρα -
φὴ λέει ἐπίσης ὅτι ὁ Θεὸς «ἐνεφύ σησεν εἰς
τὸ πρόσωπον» τοῦ ἀνθρώπου καὶ «ἐγένετο ὁ
ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν» (Γέν. 2,7), ὅτι «ἐφύ-
τευσεν ὁ Θεὸς παράδεισον» (ἔ.ἀ. 2,8), ὅτι «περιε-
πάτησεν» ὁ Θεός (βλ. ἔ.ἀ. 3,8-10)· δὲν πρέπει ὅ μως
αὐτὰ νὰ τὰ πάρουμε κατὰ γράμμα. Ὁ Θε ὸς
δὲν ἔχει στόμα νὰ φυσάῃ ὅπως ἐμεῖς, δὲν ἔ -
χει χέρια νὰ φυτεύῃ δέντρα, δὲν ἔχει πόδια
νὰ περπατάῃ· εἶνε πνεῦμα ἄυλο. Αὐτὰ εἶνε εἰ -
κόνες, μὲ τὶς ὁποῖες θέλει νὰ παρουσιάσῃ τὶς
δι άφορες ἐνέργειές του ἡ ἁγία Γραφή. Ἔτσι
λοιπὸν κι ὅταν λέει ὅτι «ὡρκίστηκε ὁ Θεός»,
οἱ πατέρες λένε ὅτι αὐτὸ σημαίνει· βεβαίωσε
τὴν ὑπόσχεσί του, ἔβαλε τὴ σφραγῖδα του ὅτι
θὰ πραγματοποιήσῃ αὐτὰ ποὺ ὑπόσχεται.

Εἶνε γεγονὸς ὅτι ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἐπιτρέ -
πει τὸν ὅρκο· ἐκεῖνο ποὺ ἀπαγορεύει εἶνε ἡ
ψευδομαρτυρία, κατὰ τὴν ἐντολὴ τοῦ Δεκα λό-
γου «Οὐ ψευδομαρτυρήσεις» (Ἔξ. 20,16. Δευτ. 5,20). Ἐπι-
 τρέπει τὸν ὅρκο, ἀλλ᾽ αὐ τὸ εἶνε τὸ κατώτερο
μάθημα. Σ᾽ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανοὺς, ποὺ ὁ Θεὸς
μᾶς ἀ ξίωσε νὰ ἀνήκουμε στὴν Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ, στὸ σχολεῖο τὸ μεγάλο, ὁ Χριστὸς
μᾶς ἔδωσε ἕνα μάθημα ἀνώτερο ἀπὸ αὐτὸ
ποὺ ἔδωσε στοὺς Ἑβραίους. Καὶ τὸ μάθημα
αὐτὸ εἶνε ἐκεῖνο ποὺ λέει στὸ Εὐαγγέλιο, δη-
λαδὴ τὸ «μὴ ὀμόσαι ὅλως» (Ματθ. 5,34 -37). Ἐγώ, λέει,
σᾶς λέω νὰ μὴν ὁρκίζεσθε καθόλου· μήτε ἐ -
πάνω στὸν οὐρανὸ καὶ στὰ ἄστρα, γιατὶ ἐκεῖ
εἶνε ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ· μήτε κάτω στὴ γῆ,
γιατὶ εἶνε τὸ ὑποπόδιο τῶν ποδῶν του· μήτε
στὸ κεφάλι σας, γιατὶ δὲν εἶστε εἰς θέσιν μιὰ
τρίχα νὰ τὴν κάνετε ἄσπρη ἢ μαύρη· ὁ λόγος
σας νὰ εἶνε ναὶ ναὶ ἢ ὄχι ὄχι· τὰ πέρα ἀπ᾽ αὐτὸ
προέρχονται ἀπὸ τὸν πονηρό. Πουθε νὰ νὰ μὴν
ὁρκίζεστε, λέει ὁ Χριστός. Αὐτὴ εἶνε ἡ ἐντο-
λή του, ποὺ πρέπει νὰ ἐκτελοῦμε ὅλοι.
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Ἀποφεύγετε τὸν ὅρκο
«Πάσης ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος» (Ἑβρ. 6,16)

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



Ἀλλὰ δυστυχῶς τί παρατηρεῖται; Σήμερα ὁ
ὅρκος ἔγινε παντοῦ συνήθεια. Καὶ τὸ κακὸ αὐ -
τὸ εἶ νε, ὅπως λέει τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο, «παι -
δι όθεν» (Μᾶρκ. 9,21), ἀπὸ τὴ μικρὴ ἡλικία μαθαίνουν
νὰ ὁρκίζωνται. Τὸ παιδὶ παίζει καὶ τὸ βλέπετε
καὶ ὁρκίζεται στὸ συμμαθητή του. Γίνεται με-
γά λος, φθάνει σὲ ἡλικία καὶ δημιουργεῖ σχέ-
σεις μὲ κορίτσια, καὶ τότε κάνει κάτι φοβερό·
πηγαίνει μπροστὰ στὶς εἰκόνες τῆς Παναγίας
καὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁρκίζεται ἀγάπη αἰώνια.
Ὅταν πᾶνε στρατιῶτες, εἶνε ὑποχρεωμένοι νὰ
ὁρκιστοῦν ὅλοι μπροστὰ στὸ στρατηγό. Ὁρκί-
 ζονται στὸ πανεπιστήμιο· ὅ ποιος βγαίνει π.χ.
γιατρὸς δίνει τὸν λεγόμενο Ἱπποκράτειο ὅρκο,
ὅτι θὰ σεβαστῇ τὸν ἄνθρω πο καὶ δὲν θὰ δώσῃ
ποτέ φάρμακο σὲ γυναῖ κα νὰ «ῥίξῃ» παιδί· πό-
σο τηροῦν τὸν ὅρκο τους τὸ δείχνει ἡ πραγμα -
τικότης – θὰ μᾶς κάψῃ ὁ Θεός! Ὁρκίζονται οἱ
δικηγόροι στὸν Ἄρειο Πάγο, καὶ μετὰ στὰ γρα-
 φεῖα τους «κατηχοῦν» τοὺς πελάτες τους πῶς
νὰ λένε ψέματα μπρο στὰ στὸ δικαστήριο. Ὁρ -
κίζονται ὅλοι· ἀκόμα κ᾽ οἱ ἀγροφύλακες γιὰ τὶς
μικροζημιές, γιατὶ ἡ γίδα τοῦ γείτονα πήδησε
τὸ φράχτη. Ἀλλ᾽ ἐκεῖ ποὺ τὸ πρᾶγμα καταντᾷ
κόλασις εἶ νε τὰ δικαστήρια. Κάθε χρόνο, γιὰ ἀ -
μέτρητες ὑ  ποθέσεις (σὲ εἰρηνοδικεῖα, πρωτο-
δι  κεῖα, ἐφε τεῖα, Ἄρειο Πάγο, ναυτοδικεῖα, στρα-
  τοδικεῖα, ἀεροδικεῖα) ὅλοι ὁρκίζον ται. Ἂν ὑπο-
λογίσετε ὅτι γιὰ κάθε ὑπόθεσι ὁρκίζον ται 5
τοὐλάχιστον μάρτυρες, φανταστῆτε μέσα σ᾽
ἕ να χρόνο, σὲ χωριὰ καὶ πολιτεῖ ες, πόσοι βά-
ζουν τὸ χέρι ἐπάνω στὸ ἅ γιο Εὐαγγέλιο! Φρι-
κτὸ πρᾶγμα. Καὶ δυστυχῶς αὐτὴ ἡ πολυ ορκία
εἶνε ἐπιορκία, καταντᾷ ψευδορκία.

Εἶνε λοιπὸν μικρὴ ἡ ἁμαρτία τοῦ ὅρκου, ν᾽ ἁ -
 πλώνῃς στὸ δικαστήριο τὸ χέρι σου πάνω στὸ
Εὐαγγέλιο; Ἂν τὴ ζυγίσῃς στὴ ζυγαριὰ τοῦ κό-
 σμου, δὲν εἶνε τίποτε· ἂν τὴ ζυγίσῃς στὴ ζυγα-
 ριὰ τοῦ Θεοῦ, εἶνε φοβερὸ ἁμάρτημα. Σκεφθῆ -
τε· ὁ Χριστὸς λέει «μὴ ὀμόσαι ὅλως», κ᾽ ἐδῶ δι-
κα στήρια κι ἀστυνομίες μᾶς τύλιξαν μέσ᾽ στοὺς
ὅρκους. Ἀπ᾽ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ ἀνακρι-
ταί, ἀστυνόμοι, εἰρηνοδίκες, δικαστές, στρατο -
δίκες, ναυτοδίκες, βάζουν ἀνθρώπους νὰ παλα -
μίζουν τὸ Εὐαγγέλιο. Ἄλλα λέει ὁ Χριστός, ἄλ -
λα κάνουμε ἐμεῖς· γίναμε διαβολοκοινωνία.
Σπάνιο πρᾶγμα σήμερα νὰ βρῇς ἄνθρωπο ποὺ
ν᾽ ἀρνῆται νὰ ὁρκισθῇ. Ἂν βρεθῇ καμμιὰ γριού-
 λα ἢ κανένας τσοπάνης· ὅλους τοὺς ἄλλους
μᾶς ἔχει τυλίξει τὸ δίχτυ τοῦ διαβόλου, εἴμα-
στε μέσα στὴ φοβερὴ αὐτὴ ἁμαρτία τοῦ ὅρκου.
Δὲν εἶνε καθόλου μικρὸ τὸ κακό. Ἀνοῖξτε τὴν
Παλαιὰ Διαθήκη καὶ διαβάστε τὸν προφήτη
Ζαχαρία (βλ. Ζαχ. 5,1-5). Εἶδε σὲ ὅραμα ὁ Ζαχαρίας ἕ -

να τεράστιο δρεπάνι, μήκους 20 πήχεων καὶ
πλάτους 10, νὰ πετάῃ καὶ νὰ πέφτῃ – ποῦ; στὸ
σπίτι τοῦ κλέφτη καὶ στὸ σπί τι τοῦ ἐπιόρκου,
νὰ τὰ ρημάζῃ καὶ νὰ μὴ μένῃ τίποτα. Αὐ τὰ λέ-
ει ἡ ἁγία Γραφή· οἱ ἐπίορκοι θὰ γίνουν στάχτη.

Πρέπει ὁ ὅρκος νὰ καταργηθῇ τελείως, νὰ
βρεθῇ ἄλλος τρόπος νὰ δίνουν οἱ ἄνθρωποι
τὴ μαρτυρία τους καὶ νὰ ἐκμαιεύεται ἡ ἀλή-
θεια· ὁ ὅρκος νὰ περιορισθῇ μόνο γιὰ μεγάλα
ἐγκλήματα, γιὰ φόνους καὶ τὰ παρόμοια.

* * *
Τὸ συμπέρασμα ποιό εἶνε; Ὅσο μπορεῖτε,

ἀδελφοί μου, ἀποφεύγετε τὸν ὅρκο. Εὐτυχι-
σμένος ὅποιος δὲν ἔδωσε ὅρκο ποτέ. Γιὰ μικρο -
πράγματα ποτέ μὴ δώσετε ὅρκο. Προτιμότε-
ρο νὰ ζημιωθῆτε – ὁ Θεὸς θὰ σᾶς εὐλογήσῃ.

Ἐὰν ὅμως σὲ ἀναγκάσουν; ἐὰν σοῦ στείλῃ
κλῆσι ὁ εἰσαγγελέας καὶ σὲ ἀπειλῇ, ἐὰν σ᾽ ἁρ -
πάξῃ ὁ χωροφύλακας καὶ σὲ ὁδηγήσῃ μπρο-
στὰ στὸ δικαστήριο, τί θὰ κάνῃς; Ἂν μὲν εἶσαι
ἥ ρωας πιστὸς στὸ Εὐαγγέλιο, θὰ πῇς· –Κύριοι
δικασταὶ καὶ κ. εἰσαγγελέα, ἀνοῖξτε τὸ Εὐ αγ-
γέλιο τοῦ Ματθαίου στὸ κεφάλαιο 5, στίχο 34.
Τὸ Εὐαγγέλιο, ποὺ ἔχετε ἐδῶ, λέει νὰ μὴν ὁρ -
κίζωμαι· πῶς ἐσεῖς μοῦ λέτε νὰ ὁρκιστῶ; Κι ἂν
σὲ ἀπειλοῦν, προτιμότερο νὰ τιμωρη θῇς, νὰ πᾷς
φυλακή, παρὰ νὰ δώσῃς ὅρκο. –Μοῦ τὸ ἀπα-
γορεύει ὁ Χριστός, πές· ἐγὼ παραπάνω ἀπὸ
κά θε ἄλλον θ᾽ ἀκούσω τὸ Εὐαγγέλιο.… Ἐ ὰν ὅ -
μως δὲν ἔχῃς αὐτὴ τὴ δύναμι, τότε τοὐλάχιστον
νὰ ὁρκιστῇς ἀλλὰ μὲ λύπη στὴν καρδιά, νὰ πῇς
τὴν ἀλήθεια, καὶ νὰ πᾶς νὰ ἐξομολογη θῇς.
Ὅσοι ἐξαναγκάστηκαν νὰ ὁρ κιστοῦν, εἶνε ἄξι-
οι συγγνώμης, οἱ ἄλλοι εἶνε ἔνοχοι τιμωρίας.

Ἄχ, ἀδελφοί μου, πότε θὰ γίνουμε Χριστια -
νοί! πότε ἡ κοινωνία μας θὰ φθάσῃ στὸ ὕψος
νὰ μὴν ἔχῃ ἀνάγκη ἀπὸ ὅρκους! Διότι τί σημαί-
 νει ὅρκος· ὅρκος σημαίνει, ὅτι εἴμαστε ψεῦτες.
Ἦταν κάποτε ἐποχή, μέχρι τὴν τουρκοκρατία,
ποὺ οἱ Χριστιανοὶ δὲν ὡρκίζον  ταν. Ὅταν ἔγινε
ἐ λεύθερο βασίλειο καὶ ἦρθαν οἱ μασόνοι ἀπὸ
τὴν Εὐρώπη, τότε ἐπιβλήθηκε ὁ ὅρκος. Στὰ πα-
 λιὰ τὰ χρόνια, τότε ποὺ δὲν ὑ πῆρχαν σχο λειὰ
καὶ πανεπιστήμια, γραμμα τισμένοι, δικηγόροι
καὶ συμβολαιογράφοι, κ᾽ οἱ ἄνθρωποι δὲν μάθαι -
ναν νὰ λένε ψέμα, ὁ λόγος τοῦ ἁπλοῦ ἀνθρώ-
που ἦταν συμβόλαιο, τηροῦσε τὸ λόγο του· τώ-
 ρα εἶνε ἱκανὸς νὰ πάρῃ χίλιους ὅρκους, ἀρκεῖ
νὰ ἐξασφαλίσῃ τὸ εὐτελὲς συμφέρον του.

Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἀξιώσῃ, χωρὶς ὅρκους,
ἀλλὰ τίμιοι στὸ λόγο μας καὶ στὶς ὑποσχέσεις
μας νὰ βαδίζουμε μπροστά, ἕως ὅτου μᾶς ἀ -
ξιώσῃ ὁ Θεὸς τῆς αἰωνίου βασιλείας· ἀμήν.
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