
Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸν ἀπόστολο;
Μεταξὺ τῶν ἀληθειῶν ποὺ κηρύττει ὁ ἀ -

πόστολος Παῦλος, λέει καὶ τοῦτο στὸ τέλος
τῆς περικοπῆς· ὅτι ὁ Θεὸς «κρινεῖ τὰ κρυπτὰ
τῶν ἀνθρώπων» (Ῥωμ. 2,16), δηλαδὴ θὰ δικάσῃ τὰ
κρυφά μας ἁμαρτήματα. Γιὰ τὰ κρυφὰ ἁμαρ-
τήματα ἂς μιλήσουμε λοιπὸν κ᾿ ἐμεῖς.

Ποιά εἶνε αὐτὰ «τὰ κρυπτὰ» ποὺ θὰ κρίνῃ
ὁ Θεός; Δὲν θὰ κρίνῃ ἀσφαλῶς μόνο «τὰ κρυ-
πτά», θὰ κρίνῃ καὶ τὰ φανερὰ ἁμαρτήματα·
ἀλλ᾿ ἐδῶ ὁ λόγος εἶνε εἰδικῶς γιὰ τὰ κρυφά,
«τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων».

* * *
Ἀπὸ τότε ποὺ ἁμάρτησαν ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα,

μέσα στὸν ἄνθρωπο ὑπάρχει μία τάσις νὰ
σκεπάζῃ τὰ ἁμαρτήματά του. Σὰν τὸ γατὶ –μὲ
συγχωρεῖτε γιὰ τὴν εἰκόνα– ποὺ κάνει τὴν ἀ -
καθαρσία του καὶ μετὰ τὴ σκεπάζει, ἔτσι καὶ
χειρότερα ὁ ἄνθρωπος. Κάνει τὸ κακό, κοιτά -
ζει δεξιὰ - ἀριστερά, καὶ τὸ σκεπάζει νὰ μὴν
τὸν δῇ κανείς – ἔτσι νομίζει.

Παρατηρῆστε στὸ σπίτι τὸ μικρὸ παιδί. Κά-
νει μιὰ ἀταξία ἢ ζημιά. Δὲν πάει στὴ μάνα νὰ
πῇ, Ἔκανα αὐτὸ τὸ κακό. Κάθεται στὸ τραπέ -
ζι σὰν ἀγγελούδι. Καὶ πρέπει νὰ εἶνε πολὺ ἔξυ-
 πνη ἡ μάνα γιὰ νὰ καταλάβῃ ὅτι ὁ μικρὸς ἔκα-
νε κάποια ζαβολιά. Αὐτὸς δὲν λέει τίποτα.
Πρέπει νά ̓ ρθῃ ἡ γειτόνισσα ἢ ὁ ἀστυνόμος νὰ
τὸ ἀποκαλύψῃ. Καὶ πάλι ὁ μικρὸς θὰ προσπα-
θήσῃ νὰ σκεπάσῃ τὴν ἁμαρτία του. Οἱ γονεῖς
εἶνε οἱ τελευταῖοι ποὺ λαμβάνουν γνῶ σι τῶν
διαφόρων ἀταξιῶν τῶν παιδιῶν τους. Καὶ ἂν
ἀπὸ τὸ σπίτι πᾶτε στὸ σχολεῖο καὶ ρωτήσετε
τὸ δάσκαλο ἢ τὸν καθηγητή, θὰ σᾶς ποῦν τί
μαρτύριο τραβᾶνε. Ἐνῷ γίνεται μιὰ ἀταξία
στὴν τάξι, στὸ σχολεῖο μέσα, τὰ παιδιὰ δὲν
μαρτυρᾶνε, δὲν λέει κανείς ποιός τό ᾿κανε·
σκεπάζουν τὸν ἔνοχο καὶ δυσκολεύ ουν τὴν
ἔ ρευνα, ὥστε νὰ μὴν ἀνακαλυφθῇ ὁ δρά-

στης. Σκεπάζει ὁ μικρὸς τὴ ζημιὰ στὸ σπίτι,
σκεπάζει ὁ μαθητὴς τὴν ἀταξία του στὸ σχο-
λεῖο. Ἂν πᾶτε καὶ στὸ στρατό, ὅσοι κάνατε
στρατιῶτες θὰ παρατηρήσατε τὸ ἑξῆς. Ὅταν
γίνεται κάποια παράβασι στὸ λόχο, ὁ ἔνοχος
προσποιεῖται ὅτι εἶνε καθ᾿ ὅλα ἐν τάξει, ὥστε
νὰ μείνῃ ἀτιμώρητος. Καὶ ἂν βγῆτε τέλος
στὴν κοινωνία, ἐκεῖ νὰ δῆτε τί κόπο κατα-
βάλλει ἡ ἀστυνομία γιὰ ν᾿ ἀνακαλύψῃ ποιός
ἔκανε τὰ διάφορα ἐγκλήματα. Ὅλοι σκεπά-
ζουν τὸ ἁμάρτημά τους. Νά «τὰ κρυπτὰ τῶν
ἀνθρώπων»!

Ἀλλὰ τέλος πάντων νὰ κρύβεται ὁ μικρὸς
ἀπὸ τὴ μάνα του, νὰ κρύβεται ὁ μαθητὴς ἀπὸ
τὸ δάσκαλο, νὰ κρύβεται ὁ στρατιώτης ἀπὸ
τὸ λοχία, νὰ κρύβεται ὁ πολίτης ἀπὸ τὸν ἀ -
στυ νόμο, νὰ κρύβωνται ὅλοι αὐτοί, καλά, τὸ
καταλαβαίνω· νὰ συνεχίζεται ὅμως τὸ κρυ-
φτούλι καὶ ἀνάμεσα στὸ ἀντρόγυνο; Ὤ «τὰ
κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων»! Ρωτάει ὁ ἄντρας,
ποὺ ἔρχεται ἱδρωμένος τὸ μεσημέρι· –Ποῦ
ἤσουν; –Στὴ θεία μου. Τὴν ἄλλη φορά· –Ποῦ
ἤσουν; –Στὸν ἀδερφό μου. –Ποῦ ἤσουν; –Στὸ
γιατρό. –Ποῦ ἤσουν; –Στὸ Ι.Κ.Α.. –Ποῦ ἤσουν;
–Στὴ μοδίστρα… Κι αὐτὴ ποῦ ἦταν; Πουθενά,
σὲ κανένα ἀπ᾿ αὐτούς. Ἐδῶ εἶνε ἕνα χάος.
Κρύβεται, καὶ μπροστὰ στὸν ἄντρα της πα-
ρου σιάζεται ὡς ἀθῴα. Ἐνῷ ἔχει διαπράξει
τὴν ἀτιμία καὶ ὁ κόσμος τὸ ξέρει καὶ βοᾷ ὅλη
ἡ γειτονιά, ὁ ταλαίπωρος ὁ ἄντρας μένει μέ-
σα στὸ σκότος. Μὰ μόνο ἡ γυναίκα κρύβεται;
Μήπως καὶ ὁ ἄντρας δὲν κρύβεται ἀπὸ τὴ γυ-
ναῖκα, ποὺ ἀγνοεῖ ἡ ταλαίπωρη τί κάνει αὐ -
τός, ποῦ γυρίζει δεξιὰ κι ἀριστερά;

Αὐτὰ εἶνε «τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων». Ὅ -
λοι κρύβουν τὰ ἁμαρτήματά τους. Παίζουμε
μὲ ἄλλα λόγια ἕνα θέατρο. Σοῦ λένε· Θὰ πᾷς
στὸ θέατρο; Ποιό θέατρο; Ἐδῶ εἶνε τὸ θέα-
τρο, ἔτσι ὅπως καταντήσαμε, μιὰ κοινωνία
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Τὰ κρυφὰ ἁμαρτήματα
«Ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων
κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ῥωμ. 2,16)

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



τῆς ψευτιᾶς. Πρῶτα οἱ ἄνθρωποι εἶχαν εἰλι-
κρίνεια· γράμματα δὲν ἤξεραν, διπλώματα δὲν
εἶχαν, γλῶσσες δὲν μιλοῦσαν, ἀλλὰ μύριζαν
θυμάρι, ἤτανε ντόμπροι. Τώρα ὅλοι περπα-
τοῦν μὲ μάσκες. Φαίνονται ἀπ ̓  ἔξω ἀγγελού-
δια, μιλοῦν μὲ εὐγένεια, ἀλλὰ μέσα ἡ καρδιά
τους εἶνε ἕνα ἐργαστήριο τοῦ διαβόλου.

Ἀπὸ ὅσα διαπράττουν οἱ ἄνθρωποι, ἐλάχι-
στα συλλαμβάνει ὁ νόμος. Νομίζετε ὅτι αὐτοὶ
ποὺ βρίσκονται στὴ φυλακὴ εἶνε οἱ μόνοι ἐγ -
κληματίες; Λίγοι εἶνε μέσα. Ἀπὸ τὰ χίλια ἐγ -
κλήματα ἕνα πιάνει ἡ τσιμπίδα, καὶ ἀπὸ αὐτὰ
πιάνει τὸ μικρότερο. Τὰ μεγαλύτερα εἶνε σκε-
πασμένα. Τά ᾿χει ὁ διάβολος κλεισμένα στὸ
ψυγεῖο. Ὑπάρχουν ἐγκλήματα!… Βλέπεις τὸ
φτωχό, κλέβει πέντε κουλούρια στὸ δρόμο
καὶ ὁ ταλαίπωρος μπαίνει στὴ φυλακή· καὶ
βλέπεις τὸν ἄλλο μὲ τὰ μεγάλα ἀξιώματα νὰ
κάνῃ βουτιὲς στὰ δημόσια ταμεῖα, νὰ κλέβῃ
συνεχῶς, νὰ χτίζῃ πολυκατοικίες νὰ πηχτώνῃ
τὴ θάλασσα ἀπὸ καράβια, κ᾿ εἶνε ἐλεύθερος
καὶ περπατάει ἔξω σὰν κύριος. Ὑπάρχουν κλο -
πὲς ποὺ δὲν τὶς ἔχει ἀνακαλύψει κανένας ἔ -
φορος. Ὑπάρχουν συζυγικὲς καὶ οἰκογενεια -
κὲς ἀπάτες καλυμμένες· ὁ ἄντρας ἀπατᾷ τὴ
γυναῖκα, κι αὐτὴ ἡ δύστυχη τὸν θεωρεῖ σὰν
ἄγ γελο· τὸ ἀγόρι ἢ τὸ κορίτσι ἔχουν παρα-
στρα τήσει, κ᾿ οἱ γονεῖς τὸ ἀγνοοῦν… Ὑπάρ-
χουν ψευδομάρτυρες ποὺ ἅπλωσαν τὰ βρω-
μερά τους χέρια στὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἔστειλαν
τὸν ἀθῷο στὴ φυλακή. Ὑπάρχουν ἐγκλήματα
ἀσύλληπτα. Κλέφτες, πόρνοι, μοιχοί, περπα-
τοῦν ἐλεύθεροι καὶ τοὺς δέχονται παντοῦ μὲ
ἀνοικτὲς τὶς πόρτες. Αὐτὰ εἶνε «τὰ κρυπτὰ
τῶν ἀνθρώπων».

–Καὶ ποῦ εἶνε ὁ Θεός, θὰ πῆτε, ποῦ εἶνε ἡ
δικαιοσύνη;… Περίμενε· «μηδένα πρὸ τοῦ τέ-
λους μακάριζε». Τὸ λέει καθαρὰ ὁ σημερινὸς
ἀπόστολος· «κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτά». Θὰ ξε-
 σκεπάσῃ καὶ θὰ τιμωρήσῃ ὁ Θεὸς τὰ κρυμμέ-
να ἁμαρτήματα. Ὅσο κι ἂν παίζῃ τὸ κρυφτού -
λι ὁ ἄνθρωπος, θὰ ἔρθῃ ὥρα τῆς ἀλήθειας.
Ἔ χουμε παραδείγματα πολλά. Κι ἀφήνω τὴν
ἁγία Γραφή· πιάνω τὴν κοινωνία. Τὸ εἶ πε ὁ Κύ-
 ριος· «Δὲν ὑπάρχει κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γε-
 νήσεται» (Λουκ. 8,17). Δὲν θὰ μείνῃ τίποτε κρυφό,
ὅλα θὰ φανερωθοῦν. Θέλετε παράδειγμα;

Πρὸ ἐτῶν συνέβη τὸ ἑξῆς. Ἕνας κακὸς σύ-
ζυγος εἶπε στὴ γυναῖκα του· Πᾶμε στὸ βουνὸ
ν᾿ ἀναπνεύσουμε ἀέρα; Δὲν ὑποπτεύθηκε τί-
ποτα ἡ ταλαίπωρη καὶ τὸν ἀκολούθησε. Ἐκεῖ
ἄρχισε μιὰ λογομαχία, κι αὐτὸς τί κάνει· παίρ-
νει ἕνα κατσαβίδι καὶ τῆς κόβει τὸ λαρύγγι!
Ποτάμι τὸ αἷμα· νεκρὴ ἡ γυναίκα. Μετά; Τὴν

πῆρε, τὴν κατέβασε στὴν παραλία, τὴν ἔβαλε
στὴ βάρκα του (ἦταν ψαρᾶς), καὶ τί τὸν ἔβαλε
ὁ διάβολος νὰ κάνῃ; (Εἶνε νὰ μὴν ὑποχωρή σῃς·
ἅμα ἀρχίσῃς τὸν κατήφορο, θὰ κατρακυλᾷς
συνεχῶς μέχρι τὴν ἄβυσσο). Ἔδεσε λοιπὸν
στὰ πόδια της δυὸ ἄγκυρες καὶ τὴν φούντα-
ρε μέσα στὸ πέλαγος σὲ χίλια μέτρα βάθος.
Πῆγε στὸ σπίτι. Τὰ παιδιὰ ρωτοῦσαν· –Ποῦ εἶ -
νε ἡ μάνα; –Εἶνε στὴ θεία στὴν Ἀθήνα, εἶνε
κα λὰ ἐκεῖ… Ἡ θάλασσα ὅμως δὲν ἄντεξε τὸ
ἔγκλημα. Μὲ ἀφρισμένα κύματα μέσα ἀπὸ τό-
σο βάθος σήκωσε τὸ σῶμα καὶ μαζὶ μὲ τὶς ἄγ -
κυρες τὸ πέταξε ἔξω. Τρόμαξε ὁ κόσμος, ἦρ -
θε ἀστυνομία, ἀντεισαγγελεύς, καὶ τὸ ἔγκλη-
μα ἀποκαλύφθηκε. Ἰδού «τὰ κρυπτὰ τῶν ἀν -
θρώπων»! Τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ κρυφτῇ.

* * *
Ποῦ καταντήσαμε! θὰ πῆτε. Καὶ ποῦ θὰ φτά-

 σουμε ἀκόμα! Στὴν ἀρχὴ ε μεθα. Πρῶτα, ὄχι
ἄνθρωπο νὰ σκοτώσουν, μυρμήγκι φοβοῦν -
ταν νὰ πατήσουν· ὄχι ξένη περιουσία νὰ πει-
ράξουν, ἀλλὰ καὶ χρυσάφι νὰ εὕρισκαν στὸ
δρόμο δὲν τὸ ἄγγιζαν· ὄχι ν᾿ ἀτιμάσουν γυναῖ -
κα ἢ κορίτσι, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἕνα λόγο ἢ ἕνα βλέμ-
 μα θεωροῦσαν προτιμότερο νὰ πεθάνουν.
Τώρα; Ὅπως πίνουν τὸ νερό, ἔτσι κάνουν τὴν
ἁμαρτία, καθὼς ἔλεγε μιὰ προφητεία (βλ. Ἰὼβ 15,16).
Πέφτουν στὴν ἀτιμία, καὶ μετὰ κοιμοῦνται ἥσυ-
 χοι! Δὲν πιστεύουν πλέον στὸ Θεό. Ἢ λένε με-
 ρικοί· Ὁ Θεὸς εἶνε πολὺ ψηλά, δὲν τὸν νοιά-
 ζει τί γίνεται ἐδῶ στὴ γῆ… Τί εἶπες, ἄνθρωπε;
Ὁ κόσμος ἔχει ἀφέντη! Λοιπὸν σοῦ λέω καὶ
τελειώνω· Ὅπου νὰ πᾷς κι ὅπου νὰ κρυφτῇς,
μὴ ξεχνᾷς, ὅτι ὑπάρχει ἕνα μάτι ποὺ τὰ βλέ-
πει ὅλα, ὑπάρχει ἕνα αὐτὶ ποὺ τ᾿ ἀκούει ὅλα,
ὑπάρχει ἕνα χέρι ποὺ τὰ γράφει ὅλα «τὰ κρυ-
πτὰ τῶν ἀνθρώπων». Σὲ ρωτῶ· Ποιός ἀπὸ μᾶς,
ἂν κατεβῇ ἕνας ἄγγελος μὲ τὸ βιβλίο πού ᾿νε
γραμμένα τὰ κρυφά μας ἁμαρτήματα, ποιός
θέλει νὰ διαβαστῇ ἐνώπιον ὅλων τὸ «μητρῷο»
του, τὰ ἁμαρτήματά του, μὲ τὸ νῦ καὶ μὲ τὸ
σῖγμα; Ὦ Χριστέ μου, οὔτε ἕνας· προτιμότε-
ρο ν᾿ ἀνοίξῃ ἡ γῆ νὰ μᾶς καταπιῇ.

Γι᾿ αὐτό, ἕως ὅτου ζοῦμε στὸ μάταιο τοῦτο
κόσμο, ἐμπρὸς ἀδέρφια μου νὰ μετανοήσου-
με. Τὸ ἁμαρτάνειν εἶνε ἀνθρώπινο, τὸ ἐμμέ-
νειν στὴν ἁμαρτία εἶνε σατανικό! Ἂν μετανο -
ήσουμε, ὁ ἄγγελος θὰ πάρῃ τὸ αἷμα τοῦ Χρι-
στοῦ μας καὶ θὰ σβήσῃ τ᾿ ἁμαρτήματά μας.
Ἔτσι, ὅταν φύγουμε ἀπὸ τὸ μάταιο τοῦτο κό-
σμο, νὰ σφραγίσουμε τὰ χείλη μας μ᾿ ἐκεῖνο
ποὺ εἶπε ὁ λῃστής· «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅ -
ταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42)· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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