
Ἀπόψε, ἀγαπητοί μου, ἡ ἁγία μας Ἐκκλη-
σία ἑορτάζει τέσσερα πράγματα· τὸν ἱε -

ρὸ νιπτῆρα, τὴν παράδοσι τῆς θείας εὐχαρι-
στί ας, τὴν ὑπερφυᾶ προσευχή, καὶ τὴν προ-
δοσία τοῦ Ἰούδα. Γιὰ τὸ τέταρτο θὰ εἶνε ὁ λό-
γος· θὰ ποῦμε λίγα λόγια περὶ Ἰούδα.

* * *
Τί ἦταν ὁ Ἰούδας; Ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα

μαθητὰς τοῦ Χριστοῦ, ποὺ τοὺς εἵλκυσε ἡ δι-
δασκαλία του, ὁ βίος του, τὰ θαύματά του.
Τὸν Ἰούδα ἴσως τὸν εἵλκυσε καὶ κάποια φιλο-
δοξία, ἡ ἰδέα ὅτι ὁ Χριστὸς μὲ τὴ δύναμι ποὺ
εἶχε σὲ λίγο θὰ σάρωνε τὶς λεγεῶνες τῆς Ῥώ-
μης, θὰ ἐλευθέρωνε τὴν Παλαιστίνη ἀπ᾿ τοὺς
κατακτητάς, θὰ γινόταν βασιλιᾶς ἀνώτερος
ἀπὸ τὸ Δαυῒδ καὶ τὸ Σολομῶντα, καὶ θὰ ἵδρυε
μιὰ παγκόσμια αὐτοκρατορία μὲ πρωτεύουσα
τὰ Ἰεροσόλυμα. Παράξενα φαίνονται αὐτά;
Ἀλλὰ καὶ μέχρι σήμερα οἱ Ἑβραῖοι αὐτὸ τὸ ὄ -
νειρο ἔχουν· νὰ κυβερνήσουν ὅλη τὴν ὑφή-
λιο. Τέτοια ἰδέα ἔχουν καὶ οἱ χιλιασταί, ὅταν
μιλοῦν περὶ χιλιετοῦς βασιλείας.

Ἤξερε ὁ Χριστὸς ποιός εἶνε ὁ Ἰούδας. Κι
ὅταν στὸν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ –αὐτὴ εἶνε
μία ἀπὸ τὶς πιὸ συγκλονιστικὲς σκηνὲς τῶν
παθῶν τοῦ Κυρίου– ὁ Ἰούδας πλησίασε καὶ
τὸν φίλησε (εἶχε συμφωνήσει νὰ τὸν ὑποδεί -
ξῃ μ᾿ αὐτὸ τὸν τρόπο), ὁ Χριστὸς τί τοῦ εἶπε,
«Βρὲ προδότη, βρὲ ἀχάριστε, βρὲ ζῷον, βρὲ
ἀλήτη…»; Τίποτε ἀπὸ αὐτά. –Φίλε, «φιλήμα-
τι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως;» (Ματθ.
26,50. Λουκ. 22,48). Αὐτὴ ἡ εὐγένεια τοῦ Χριστοῦ ἔ -
πρεπε νὰ τὸν συγκινήσῃ. Εἶνε συγκλονιστική,
καὶ ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα συμπεριφορᾶς καὶ
γιὰ μᾶς ἀπέναντι στοὺς ἐχθρούς μας, ὁποι-
οιδήποτε καὶ ἂν εἶνε.

Χαρακτηριστικὸ εἶνε, ὅτι ὁ Ἰούδας δὲν ἔ -
δωσε ποτὲ ἀφορμὴ στὸ Χριστὸ νὰ τοῦ κάνῃ
καμμιὰ παρατήρησι, ὅπως ἔκανε στὸν Πέτρο,

στὸν Ἰάκωβο καὶ στὸν Ἰωάννη. Ἦταν μιὰ σκο-
τεινὴ καὶ ἀνεκδήλωτη ὕπαρξι.

Ξέρετε πῶς ἔμοιαζε ὁ Ἰούδας; Ἐξωτερι κὰ
φαινόταν ἅγιος, ἀλλὰ μέσ᾿ στὰ βάθη τῆς καρ-
διᾶς του εἶχε μικρόβιο. Ποιό μικρόβιο; Τὸ μι-
κρόβιο τῆς φιλαργυρίας. Εἶχε ἀγάπη στὰ χρή-
ματα. Ἐν τούτοις ὁ Χριστὸς τοῦ ἐμπιστεύθη-
κε τὰ οἰκονομικά. Ἦταν ταμίας. Καὶ ὅταν ἔπε-
φταν λεφτὰ στὸ ταμεῖο, αἰσθανόταν χαρά· ὅ -
ταν ἀναγκαζόταν νὰ βγάλῃ λεφτά, στενοχω-
ριόταν. Ἡ φιλαργυρία ὅμως ἦταν ἡ ἀρχὴ τοῦ
κακοῦ· ποῦ θὰ ἔφθανε στὸ τέλος!…

Ὁ σατανᾶς, γνωρίζοντας τὸ ἀσθενές του
σημεῖο, τὸν ἔβαλε νὰ παίρνῃ κάτι μικρὰ ποσά.
–Ὑπηρετῶ, σοῦ λέει, ταμίας εἶμαι, κοπιάζω·
πρέπει κάτι νὰ παίρνω κ᾿ ἐγώ… Ἀλλὰ εἴτε κλέ -
ψῃς ἕνα ἑκατομμύριο εἴτε κλέψῃς δέκα δρα -
χμές, κλοπὴ εἶνε. Ἔχουν μάλιστα ἰδιαίτερη ση-
 μασία οἱ περιπτώσεις μικροκλοπῶν. Δάσκα-
λος ποὺ βλέπει παιδὶ νὰ κλέβῃ μολύβια, κατα-
 λαβαίνει ὅτι, ἐὰν δὲν τὸ προσέξουμε, τὸ παιδὶ
αὐτὸ θὰ γίνῃ μεγάλος κλέφτης. Πόση σημασία
ἔχουν μικροπράγματα ποὺ τὰ παρατρέχουμε!

Ἔτσι κι ὁ Ἰούδας. Ἄρχισε ἀπὸ μικροποσὰ
κ᾿ ἔφθασε νὰ δημιουργήσῃ πλέον μία νοσηρὴ
κατάστασι στὴν ψυχή του· νὰ γίνῃ κλέφτης.
Καὶ μόνο κλέφτης; Καὶ ὑποκριτής (συγγενεύ-
ουν αὐτά). Ἐνῷ ἦταν κλέφτης, φαινόταν ἐλεή-
 μων. Ὅταν ἡ ἁμαρτωλὴ γυναίκα ἄλειψε μὲ πο-
 λύτιμο μύρο τὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἰούδας
τί εἶπε· Τόσα χρήματα, δὲν ἦταν προτιμότερο
νὰ τὰ δίναμε ἐλεημοσύνη;… Ἤθελε νὰ τὰ βά -
λῃ στὸ χέρι. Μεγάλη ἁμαρτία ἡ ὑποκρισία, νὰ
εἶσαι κλέφτης καὶ νὰ φαίνεσαι ἐλεήμων. Ὁ ὑ -
ποκριτὴς βρίσκεται στὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου.

Ἔτσι ἀπὸ τὴν ὑποκρισία ὁ Ἰούδας ἔφθασε
στὴν προδοσία. Ὅπως ἂν ἀφήσῃς μιὰ σφαῖρα
ἀπὸ μιὰ κορυφὴ κατρακυλάει μέχρι ποὺ πέ-
φτει στὴ θάλασσα, ἔτσι κι αὐτός· ἄρχισε ἀπὸ
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τὴ φιλαργυρία καὶ κατρακυλώντας ἔφθασε νὰ
πουλήσῃ – ποιόν; «τὸν Ἀτίμητον»! (ἀπόστ. αἴν. Μ. Πέμ.).
Καὶ τὸν πούλησε γιὰ τριάντα ἀργύρια, ἀσή-
μαντο δηλαδὴ ποσὸ μὲ τὸ ὁποῖο ἀγόραζαν
τότε δούλους στὰ ἀνθρωποπάζαρα.

Καὶ μετά; Ἔ, μετὰ αἰσθάνθηκε τύψεις, τὸν
κέντησε ἡ συνείδησί του. –Πώ πω, λέει, τί ἔ -
κανα!… Μετανόησε, ἀλλὰ δὲν ἦταν τελεία ἡ
μετάνοιά του. Τί ἔπρεπε νὰ κάνῃ; Ἔπρεπε νὰ
προλάβῃ. Εἶχε χρόνο· ὁ Χριστὸς ἦταν ἀκόμα
στὸ σταυρό. Τρέξε, Ἰούδα! καὶ τὰ λεπτὰ ἔ -
χουν σημασία· κοντεύει ὁ Χριστὸς νὰ πῇ τὸ
«Τετέλεσται» (Ἰω. 19,30), κ᾿ ἔχει ἤδη συγχωρήσει
τὸ λῃστὴ – τρέξε!… Δὲν πῆγε. Ἂν πήγαινε –
λένε οἱ πατέρες– καὶ ζητοῦσε συγγνώμη, νὰ
εἶστε βέβαιοι ὁ Χριστὸς θὰ τὸν συγχωροῦσε.

Ἀλλὰ τί ἔκανε; Ὁ διάβολος τὸν ὡδήγησε ἀ -
πὸ γκρεμὸ σὲ γκρεμό. Φιλαργυρία, κλοπή,
ὑποκρισία, προδοσία, καὶ μετὰ ὁ χειρότερος
κρημνός· ἡ ἀπόγνωσις, ἡ ἀπελπισία. Ἀπελπί-
στηκε. Ἔτσι κάνει ὁ σατανᾶς· πρὶν τὴν ἁμαρ-
τία σοῦ λέει «Δὲν εἶνε τίποτα». Μετὰ ὅμως τὸ
χαλίκι τὸ κάνει βουνό. «Τί ἔκανες!», σοῦ λέει,
«τώρα δὲν ὑπάρχει γιὰ σένα σωτηρία». Καὶ
ὅμως ὑπάρχει· ἀρκεῖ νὰ μετανοήσῃς.

Τέλος ὁ Ἰούδας κατέληξε στὸν ὀλέθριο
γκρεμὸ ποὺ λέγεται αὐτοκτονία. Πῆγε κι αὐ -
τοκτόνησε. Πῆρε ἕνα σκοινὶ καὶ κρεμάστηκε.
Ἀλλὰ τὸ σκοινὶ ἔσπασε καὶ πέφτοντας ἄνοι-
ξαν τὰ σπλάχνα καὶ χύθηκαν τὰ ἐντόσθιά του.
Προβλέποντας ὁ Χριστὸς τὸ τέλος τοῦ Ἰού-
δα, εἶχε πεῖ· Προτιμότερο νὰ μὴ ἐγεννᾶτο ὁ
ἄνθρωπος οὗτος· ἦταν προτιμότερο νὰ μὴ
γεννηθῇ ὁ ἄνθρωπος αὐτός (Ματθ. 26,24. Μᾶρκ. 14,21).

* * *
Τέτοιο ἦταν τὸ τέλος τοῦ Ἰούδα, καὶ πολλὰ

μᾶς διδάσκει. Πρέπει, ἀγαπητοί μου, νὰ προσ -
έξουμε. Γιατὶ μέσ᾿ στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας
κρύβεται ἕνας Ἰούδας! Ἔπρεπε νὰ κάνω κ᾿ ἕ -
να ἄλλο κήρυγμα γιὰ νὰ σᾶς δείξω, ὅτι καθέ-
νας ἀπὸ μᾶς εἶνε Ἰούδας. Στὴν καρδιὰ τοῦ
ἀνθρώπου ὑπάρχουν τὰ τρία μικρόβια τῆς ἁ -
μαρτίας· ἕνα εἶνε ἡ φιλοδοξία, τὸ νὰ πατήσου -
 με πάνω στὰ πτώματα τῶν ἄλλων γιὰ ν᾿ ἀ νε-
βοῦμε· τὸ δεύτερο εἶνε ἡ φιληδονία, νὰ ῥου-
φήξουμε μὲ ὅλες τὶς αἰσθήσεις ὅλες τὶς ἡδο-
νές· καὶ τὸ τρίτο καὶ χειρότερο ἡ φιλαργυρία,
ἡ ἀγάπη τοῦ χρήματος. Δαίμονας μεγάλος!

Ποιός, σήμερα μάλιστα, μπορεῖ νὰ πῇ, ὅτι
εἶνε ἀπαλλαγμένος ἀπὸ τὴ φιλαργυρία; Ψέ-
μα τα λέμε πὼς ἀγαπᾶμε τὸ Χριστό· τὸ χρυ σὸ
ἀγαπᾶμε, Ἰοῦδες εἴμαστε. Ἀσπαζόμαστε τὸ
Χριστό, ἀλλὰ γιὰ μερικὰ χρήματα τὸν προδί-
δουμε. Πηγαίνετε στὰ δικαστήρια νὰ δῆτε·

γιὰ τὸ χρῆμα ἁπλώνουν τὰ χέρια καὶ παλαμί-
ζουν τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο. Γιὰ τὸ «μαμωνᾶ» (Ματθ.
6,24) καὶ γιὰ μικροδιαφορὲς σκοτώνουν· μὲ τὴν
καραμπίνα ποὺ σκοτώνουν ἀγριογούρουνα,
σκοτώνει ὁ ἄλλος τὸ γείτονά του, τὸν ἀδελ-
φό του. Γιὰ τὸ χρῆμα πουλάει ἡ γυναίκα τὴν
τιμή της. Γιὰ τὸ χρῆμα πουλάει ὁ ὑπάλληλος
τὴ συνείδησί του. Γιὰ τὸ χρῆμα πουλάει ὁ Ἕλ -
ληνας τὴν πατρίδα του. Γιὰ τὸ χρῆμα πουλά-
ει ὁ ῥασοφόρος τὴ θρησκεία, πουλάει τὸ Χρι-
στὸ ἀντὶ τριάκοντα ἀργυρίων. Πόσο ἀγῶνα ἔ -
χω κάνει γιὰ νὰ κοποῦν τὰ τυχερὰ τῶν παπά-
δων! Τὸ εἴπαμε, τὸ γράψαμε· αὐτὰ εἶνε τὰ τρι -
άκοντα ἀργύρια τοῦ Ἰούδα, εἶνε Χριστεμπό-
ριο. Ἀπ᾿ αὐτὰ βρίσκουν ἀφορμὴ οἱ χιλιασταὶ
καὶ οἱ ἄθεοι νὰ λένε –κ᾿ ἔχουν δίκιο σ᾿ αὐτό–,
ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶνε «μαγαζὶ τῶν παπάδων».

Φταῖμε ὅλοι γι᾿ αὐτό. Γι᾿ αὐτὸ εἶπα, ὅτι ὁ Ἰ -
ούδας δὲν εἶνε πλέον ἕνας, ἀλλὰ ἔχει συν -
τροφιά, μεγάλη συντροφιά, ὅλους ὅσοι λα-
τρεύουν τὰ ἀργύρια. Ὤ φιλαργυρία, νόσος
φοβερά, «ῥίζα πάντων τῶν κακῶν», ποὺ λέει
ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Α΄ Τιμ. 6,10)!

Φάρμακο ὑπάρχει; Ὑπάρχει φάρμακο. Ἀλ -
λὰ τί νὰ τὸ κάνῃς, ὅταν ὁ ἄρρωστος δὲν θέλῃ
νὰ τὸ πάρῃ; Θὰ πεθάνῃ. Φάρμακο δοκιμασμέ-
νο εἶνε – μία λέξις· φονεύει - ξεπατώνει τὰ μι-
κρόβια τῆς φιλαργυρίας· εἶνε ἡ ἐλεημοσύνη!
Ἀλλὰ ἐλεημοσύνη ὄχι ὅπως τὴ νομίζουμε ἐ -
μεῖς, νὰ δώσουμε δηλαδὴ τίποτα ψίχουλα. Ὁ
Χριστὸς ἐννοεῖ μεγάλα πράγματα. Θυμηθῆτε
τί εἶπε σ᾿ ἕνα φιλάργυρο. Τοῦ λέει ὁ φιλάργυ -
ρος· –Θέλω νὰ σωθῶ. –Πολὺ καλά, τοῦ ἀπαν -
τᾷ ὁ Κύριος· «πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ
δὸς πτωχοῖς…» (Ματθ. 19,21).

Ποιός τὸ ἐφαρμόζει; Γελοῦν καὶ κοροϊδεύ-
ουν. Κράτησέ τα λοιπὸν τὰ χρήματά σου, κ᾿
ἔρχεται τὴ νύχτα ὁ τρομοκράτης καὶ σὲ σκο-
τώνει γιὰ νὰ τὰ πάρῃ. Ἔτσι ἡ φιλαργυρία γί-
νεται ἀγχόνη, αὐτοκτονία, καταστροφή, ἀπώ-
λεια. Γι᾿ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία μας λέει· «Βλέπε,
χρημάτων ἐραστά, τὸν διὰ ταῦτα ἀγχόνῃ χρη-
σάμενον…»· βλέπε, φιλάργυρε, τὸ τέλος τοῦ
Ἰούδα καὶ μετανόησε (τροπ. ὄρθρ. Μ. Πέμ.).

Ἂς προσέξουμε, ἀδελφοί μου, γιατὶ ὅλοι ἔ -
χουμε τὸ μικρόβιο τῆς φιλαργυρίας. Τώρα τὶς
ἅγιες ἡμέρες ἂς φανοῦμε γενναῖοι. Μὴ κοιτά -
ζεις μόνο τὴ γυναῖκα καὶ τὰ παιδιά σου· φανοῦ
γενναῖος, ἐφάρμοσε τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ.

Εἴθε ὁ Κύριος νὰ δώσῃ σ᾿ ἐμᾶς μετάνοια καὶ
νὰ μᾶς σώσῃ ἀπὸ τὴ φιλαργυρία, ποὺ ὡδήγη-
σε τὸν Ἰούδα στὴν ἀπόγνωσι, ἀπὸ τὴν ὁποία
δὲν ὑπάρχει τίποτε χειρότερο στὸν κόσμο.
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