
Λίγα λεπτὰ θὰ σᾶς ἀπασχολήσω, ἀγαπητοί
μου. Διότι ὑπάρχουν καὶ πολλοὶ ποὺ λένε·Σύν τομα, σύντομα! σύντομο τὸ κήρυγμα, σύν το-

μα ἡ ψαλμῳδία, σύντομα ἡ θεία λειτουργία…
Αὐτὰ τὰ λέ νε ἐκεῖνοι ποὺ ἐμφανίζον ται στὴν
ἐκκλησία σπανίως, σὰν τοὺς κομῆτες. Αὐτοὶ
θέλουν νὰ τὰ περικόψουμε ὅλα. Ἀλλοῦ δὲν
κουράζονται, στὴν  ἐκκλησία κουράζον ται καὶ
κοι τά ζουν τὸ ρολόι. Ἐν πάσῃ  περιπτώ σει ἐγὼ
λί γα λε πτὰ θὰ σᾶς ἀπασχολήσω.

Ἀκούσατε τὸν ἀπόστολο, ἀκούσατε τὸ εὐ -
αγ γέλιο; Λίγοι στίχοι εἶνε. Καὶ ὅμως ἐπάνω σ᾽
αὐτούς, ἐὰν καὶ ἐσεῖς εἴ χατε τὴν ὑπομονὴ καὶ
ἐμεῖς εἴχαμε τὴ δύναμι, πολλὰ κηρύγματα θὰ
μπο ροῦσαν νὰ γίνουν· γιατὶ κάθε στίχος, ὅ -
πως λέει ὁ ἱερὸς Χρυσό στομος, εἶνε πέλαγος,
ὠκεανὸς θεϊκῶν νοη μά των. Χάριν συντομίας
λοιπὸν ἀπ᾽ ὅλους αὐ τοὺς τοὺς στίχους θὰ
σᾶς παρακα λέσω νὰ προσέ ξουμε ἕναν μόνοστίχο ἀπὸ τὸν ἀπόστολο. Εἶνε αὐτὸς ποὺ ἀ -
κούσατε στὴν ἀρχή· «Ὅσοι τῷ κανό νι τούτῳ
στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἔλεος,
καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσ ραὴλ τοῦ Θεοῦ» (Γαλ. 6,16).

Ἐδῶ ὁ ἀπόστολος μιλάει γιὰ κάποιον «κα -
νόνα». Ποιός εἶνε αὐτὸς ὁ κανόνας;

* * *Κανόνας, ἀγαπητοί μου, λέγεται κάθε τι ποὺ
χρησιμοποιοῦμε γιὰ νὰ ῥυθμίσουμε - νὰ τα-κτοποι ήσουμε πράγματα ποὺ εἶνε σὲ ἀταξία.
� Κανόνας λέγεται ἕνα ῥαβδί, ἕνα μπαστούνι
ἴσιο· κανόνας λέγεται ὁ χάρακας, ἡ ῥίγα ποὺ ἔ -
χουν στὸ σχολεῖο. Μὲ τὸ χάρακα τὸ παιδὶ χαρά -
ζει πάνω στὸ χαρτὶ εὐθεῖες γραμμές. Χωρὶς τὸ
χά ρακα καὶ τὸ πιὸ ἐξασκημένο χέρι, καὶ τοῦ
μηχανικοῦ τοῦ Πολυτεχνείου ἀκόμα, δὲν μπο-
ρεῖ νὰ σύρῃ μία τελείως εὐθεῖα γραμμή.
� Κανόνας λέγεται καὶ ἡ στάθμη ποὺ χρησιμο-
 ποιοῦν στὶς οἰκοδομές. Ὁ χτίστης εὐθυγραμ -
μίζει τὸν τοῖχο ὁριζοντίως καὶ καθέτως.  Γιατὶ

ἂν ὁ τοῖχος δὲν εἶνε ἴσιος καὶ γέρνῃ, ὡς ἑ τοι -
μόρροπος θὰ πέσῃ. Τὸ  παιδὶ λοιπὸν χρησι μο-
ποιεῖ τὸ χάρακα καὶ ὁ χτίστης τὴ στάθμη.
� Ἀλλ᾽ ἂν πᾶμε καὶ σ᾽ ἕνα καράβι κι ἀνεβοῦ με
στὴ γέφυρα, θὰ δοῦμε ὅτι κ᾽ ἐκεῖ ὁ πλοί αρ-
χος, ὁ καπετάνιος, δὲν ταξιδεύει ἂν προ  ηγου-
μένως δὲν ἀνοίξῃ τὸν χάρτη καὶ ἂν δὲν ἔχῃ
μπροστά του τὴν πυξίδα, ποὺ εἶνε τρόπον τι νὰ
ὁ κανόνας του. Μὲ ὁδηγὸ τὴν πυξίδα χα ράζει
πάνω στὸν χάρτη τὴν πορεία πλεύσεως, ποὺ
θ᾽ ἀκολουθήσῃ τὸ σκάφος. Καὶ ἀλλοί μονο ἂν
ξεφύγῃ ἀπὸ αὐτήν· κινδυνεύει νὰ πέσῃ σὲ
Φαλκονέρες καὶ βράχια καὶ νὰ συν τριβῇ.

Ὕστερα ἀπὸ τὰ παραδείγματα αὐτὰ ἐρω τῶ·
ποιός εἶνε ὁ κανόνας ποὺ ἐννοεῖ ὁ ἀπό στο λος
Παῦλος; Εἶνε ὁ χάρακας τῶν παιδιῶν, ἡ στά -
θμη τοῦ οἰκοδόμου, ἡ πυξίδα τοῦ ναυτι κοῦ; Τὸ
νόημά του εἶνε βαθύτερο. Κάθε Χριστι ανὸς πρέ -πει νὰ ἔχῃ τὸν κανόνα του. Ποιός εἶ νε ὁ κανό νας
αὐτός; Δὲν εἶνε ὁ κα νό νας ποὺ βά ζει ὁ πνευμα -
τικὸς στὴν ἐξομολόγησι, οὔ τε ὁ κανό νας ποὺ
ψάλλει ὁ ψάλτης στὴν ἀκολουθία· πρόκειται
γιὰ ἄλλον κανόνα. Ποιός λοιπὸν εἶνε αὐτός;

Εἶνε ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, εἶνε τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο· αὐτὸς εἶνε
ὁ κανόνας κάθε Χριστιανοῦ. Καὶ γιὰ νὰ κατα -
λάβουμε τί θέλει νὰ πῇ ὁ ἀπόστολος Παῦλος,θ᾽ ἀπευθύνω μερικὰ ἐρωτήματα· ἕνα, δύο, τρία,
τέσσερα, πέντε ἐρωτήματα, καὶ θὰ τελειώσω.
⃝ Ἀρχίζω θέτοντας τὸ πρῶτο ἐρώτημα στοὺς
πλου σίους – ἂν καὶ εἶνε γεγονὸς ὅτι στὴν Ἐκ -
κλησία ἔρχονται κυρίως τὰ φτωχαδάκια, ἡ
με σαία τάξι· σπανίως θὰ δῇς ἐφοπλιστὴ ἢ ἐρ -
γοστασιάρχη. Ἐν πάσῃ περιπτώσει ἐρωτῶ· Εἶ -σαι πλούσιος, ἔχεις χρήματα; Δὲν ἔχεις δικαί -
ωμα νὰ ζήσῃς σύμφωνα μὲ τὰ κέφια σου· δὲν
μπορεῖς λόγου χάριν νὰ πᾷς ἀπόψε στὰ κέν -
τρα καὶ νὰ ξοδέψῃς χιλιά δες, τὴν ὥρα ποὺ δί -
πλα στὴ γειτονιά σου ὑπάρ χουν τόσοι φτωχοὶ
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καὶ ἄρρωστοι. Δὲν σοῦ δίνει τὸ δικαίωμα αὐτὸ
ὁ Θεὸς καὶ τὸ Εὐαγγέλιο. Δὲν μπορεῖς νὰ πῇς
στὸν ἑαυτό σου σὰν τὸν ἄφρονα πλούσιο «Ψυ -
χή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθά…· ἀναπαύου, φάγε, πίε,
εὐφραίνου» (Λουκ. 12,19). Δὲν εἶνε αὐτὸς ὁ κανό νας
τοῦ βίου σου, ὄχι! Ὁ κανόνας σου εἶνε –τί ἄλ -
λο– τὰ διδάγματα τοῦ Εὐαγγελίου. Θέλεις ν᾽ ἀ   -
κούσῃς; «Μὴ θησαυρίζετε», λέει, «θησαυροὺς
ἐπὶ τῆς γῆς» (Ματθ. 6,19). Τί ἄλλο λέει· «Πώλησόν
σου τὰ ὑ πάρ χοντα καὶ δὸς πτωχοῖς» (ἔ.ἀ. 19,21).
Αὐτὸ εἶνε  τὸ Εὐαγγέλιο, δὲν μπορεῖς νὰ τ᾽ ἀλ -
λάξῃς. Εἶσαι λοιπὸν πλούσιος; μὴ θησαυ ρίζειςἐδῶ στὴ γῆ, δίνε στὸν φτωχό.
⃝ Εἶσαι φτωχός; Μὴ ζηλεύεις αὐτοὺς ποὺ ἔ -
χουν τὰ πλούτη. Μὲ τὸ Εὐαγγέ λιο δὲν γίνεται
κανεὶς ἑκατομμυρι οῦχος· τὰ χρήματα συχνὰ ἀ -
ποκτῶνται μὲ ψέματα καὶ ἀ δικίες. Νὰ ἔχῃς χα -
ρὰ ἂν «μὲ τὸν ἱδρῶτα τοῦ προσώπου σου τρώ -
γῃς τὸν ἄρ τον σου» (Γέν. 3,19). Ἂν δὲν ἀδικῇς, δὲν
κλέβῃς καὶ γενικὰ στὴ ζωή σου ἔ χῃς ὡς κα  νό-
να τὸ Εὐαγγέλιο, τότε, ἐνῷ σὲ σπίτια πλου σίων
θὰ βλέπῃς κατάρα καὶ ὀργή, στὸ δικό σου θὰ
δῇς τὴν εὐλογία, τὸ ἔλεος, τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ,
αὐτὸ ποὺ ἀκοῦμε στὴν ἐκκλησία· «Πλούσιοι ἐ -
πτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες
τὸν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγα-
θοῦ» (Ψαλμ. 33,11). Εἶσαι φτωχός; μὴ ζη  λεύεις τὸνπλούσιο, καὶ στὸ φτωχικό σου θὰ δῇς θαύματα.
⃝ Εἶσαι οἰκογενειάρχης; Πάρε τὸ Εὐαγγέλιο
καὶ κάνε το κανόνα, νὰ εἶνε τὸ «φῶς» καὶ «τὸ
ἁλάτι» τοῦ σπιτιοῦ σου (Ματθ. 5,14,13). Μὴ ξεχνᾷς ὅ -
τι ζῇς ὄχι στὸ 1900 ἀλλὰ σὲ ἐποχὴ κοσμογονι -
κή, ποὺ καὶ ἡ γυναίκα καὶ τὸ παιδὶ ἔχουν ἄλ λα
προβλήματα. Πρόσεξε νὰ μὴν παρασυρθῇς ἀ πὸ
τὶς μοντέρνες ἰδέες, ἀπ᾽ τὰ παγ κόσμια ῥεύ -
ματα ποὺ πνέουν καὶ ζητοῦν νὰ ξερριζώ σουν
τὶς ἱερὲς παραδόσεις. Ὅ,τι συμφωνεῖ μὲ τὸ Εὐ -
αγγέλιο, κράτησέ το· ὅ,τι δὲν συμφωνεῖ, ἀπόρ-
ριψέ το. Ἂν ἔχῃς γραμμὴ πλεύσεως τὸ Εὐ αγ-
γέ λιο, ἡ οἰκογέ νειά σου δὲν θὰ ναυαγήσῃ, θὰ ἔ -
χῃ τὴν εὐλογία τοῦ οὐρανοῦ. Εἶσαι οἰκογενει-
 άρχης; βάλε τὸ Εὐ αγ γέλιο νόμο στὸ σπίτι σου.
⃝ Εἶσαι ἔμπορος; Ὡς νόμο ἔχε ὄχι τὸ «Ἅρ  παξε
νὰ φᾶς καὶ κλέψε νά ᾽χῃς» ἀλλὰ τὸ Εὐαγγέλιο.
Προσπάθησε νὰ μὴ σὲ νι κήσῃ ὁ πειρα σμὸς τῆς
ἀπληστίας, ἡ αἰσχροκέρδεια· κράτα τὸν ἑαυ-
τό σου ὥσ τε νὰ ζῇ μὲ τιμιότητα καὶ ἁπλότητα.
Στὸ ἐμπόριο μὴ σὲ νικήσῃ τὸ εὔκολο κέρδος.
⃝ Θὰ πῇς ἴσως· Ἐγὼ οὔτε πλούσιος οὔτε φτω -
 χὸς οὔ τε οἰκογε νειάρχης οὔτε ἔμπορος εἶμαι·
εἶμαι ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος. Ἔ, τότε ἀπευ θύ νω
σ᾽ ἐσένα τὸ τελευταῖο ἀλλὰ καὶ σπουδαι ότερο
ἐρώτημα· Εἶσαι ἁμαρτωλός; αἰσθάνεσαι στὴ
ῥάχι σου φορτίο, στὴ συνείδησί σου χρέος, πι -

έζουν τὴν ὕ παρξί σου ἁμαρτίες ποὺ ἔχεις δια-
 πράξει; Πῶς θὰ ῥίξῃς ἀπὸ πάνω σου τὸ φορτίο,
πῶς θὰ ἐξοφλήσῃς τὸ χρέος, πῶς θὰ φύγῃ ἡ
πίεσι; Ὁ ἄνθρωπος μόνος του δὲν μπορεῖ νὰ
σβήσῃ οὔτε τὴν παραμικρότερη ἁ μαρτία, οὔτε
ἕνα ψεματάκι, ἔστω καὶ ἂν ἐπὶ ἑ κατὸ χρόνια νη-
 στεύῃ μέσα σὲ μιὰ σπηλιὰ καὶ  τὰ γόνατά του
ἔχουν κάνει ῥόζο ἀπὸ τὶς με τά νοιες. Μόνο ἡ
θυσία τοῦ Χριστοῦ λυτρώνει. Εἶσαι λοιπὸν ἁμαρ-
 τωλός; χάραξε στὴ ζωή σου τὸν τίμιο σταυρὸκαὶ πίστευε ὅτι δι᾽ αὐτοῦ δίδεται ἡ ἄφεσις τῶν ἁ -μαρτιῶν καὶ ἡ λύτρωσις.  Πά ρε χάρακα καὶ χάρα-
 ξε γραμμή, λεωφόρο, ποὺ ν᾽ ἀρ χίζῃ ἀπὸ ἐδῶ στὴ
γῆ καὶ νὰ φτάνῃ στὸν Ὠ ρίωνα, στὰ  ἄστρα, στὸν
οὐρανό, νὰ σὲ ὁδηγή σῃ μέσα στὸν παράδεισο.
Ποιός εἶνε ὁ χάρακας αὐτός; Ὁ χάρακας, ὁ κα-
 νόνας –αὐτὸ εἶνε τὸ μυστικώτερο νόημα τοῦ ἀ -
ποστόλου–, εἶνε ὁ τίμιος σταυρός. Οἱ νηστεῖες,
οἱ προσευχές, τὰ καλὰ ἔργα χρήσιμα εἶνε κι αὐ -
τά· δὲν τὰ ἀρ νούμεθα, ἀλλιῶς θὰ γίνουμε προ-
 τεστάντες· ἀλλὰ παραπάνω ἀπ᾽ ὅλα θὰ σὲ σώ -
σῃ ἡ πίστις. Ποιά πίστις· ὅτι ὁ σταυρὸς ἄνοι ξε
τὸ δρόμο ποὺ φτάνει μέχρι τὸν «τρίτον οὐρα-
νόν» (βλ. Β΄ Κορ. 12,2), ἐκεῖ ποὺ εἶνε ἡ ἁγία Τριάς. Πί -
στεψε στὸ Χριστό, ὅτι διὰ τοῦ σταυροῦ εἶνε ἡ
ἄφεσις, ἡ συγχώρησις, ἡ ζωή, ὁ παράδεισος. 

* * *Καὶ γεννᾶται τώρα, ἀγαπητοί μου, τὸ ἐρώ τη-
 μα· ῥυθμίζουμε τὴ ζωή μας κατὰ τὸ Εὐαγγέλιο;
εἶνε αὐτὸ ὁ κανόνας γιὰ τὴ ζωή μας στὴν οἰκο-
γένεια, στὸ σχολεῖο, στὸ στρατό, στὰ δικαστή-
ρια, παντοῦ; Πρὸ ἐτῶν (γύρω στὸ 1920), ἕνας εὐ -
σεβὴς βουλευτὴς εἶ πε στὴ βουλή, ὅτι τὸ ἔ θνος
μας πρέπει νὰ τὸ διοικήσουμε μὲ τὸ Εὐ αγγέλιο,
καὶ τότε ὅλοι τὸν εἰρω νεύθηκαν· «Δὲν διοικοῦν -
ται τὰ ἔθνη μὲ τὸ Εὐαγγέλιο»! Μεγαλύτερη ὕ -
βρις δὲν εἶχε λεχθῆ – γι᾽ αὐτὸ καὶ στὴ βουλὴ
δὲν ὑπάρχει εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλ᾽ ὅποιος
πάει κόντρα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ὅ ποιος κι ἂν εἶνε,
γίνεται σκόνη.  Μόνο μὲ τὸ Εὐ αγ γέλιο θὰ ζήσῃ
ὁ κόσμος· διαφορετικά, ζών τας σύμφωνα μὲ τὸἀντι-ευαγγέλιο, κυβερνοῦν τὰ πάθη, οἱ σκοτει -
νὲς δυνάμεις, ἡ μασονία. Διὰ τῆς ἐφαρ μογῆς
τοῦ Εὐαγγελίου ὁ καθένας μας μπορεῖ νὰ γί -νῃ ἕνα ζων τανὸ Εὐαγγέλιο. Καὶ τότε θὰ βασι-
λεύσῃ σ᾽ ἐμᾶς ἡ εἰρήνη· διαφορετικά, μὲ τὸ
ἀντι-ευαγγέλιο, θὰ πέσῃ ἐπάνω μας κατάρα.

Ἀλλ᾽ ὄχι, ἀδελφοί μου. Ἂς ἀποφασίσουμε νὰ
ζήσουμε ὅλοι μὲ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, γιὰ
νὰ εἴμαστε κ᾽ ἐμεῖς ἄξιοι τῆς εὐ λογίας τοῦ ἀπο-
στόλου Παύλου, ποὺ λέει· Εἰρήνη! «Ὅσοι τῷ
κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς
καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ» (Γαλ. 6,16).
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Καὶ πάλι, ἀγαπητοί μου, ὁ πανάγαθος Θεὸς
μὲ ἀξίωσε νὰ φέρω τὰ βήματά μου ἐδῶ

στὸ ναό. Καὶ ἐφ᾽ ὅσον εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ
μιλήσω, θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ πῶ λίγες λέξεις.

Ἀκούσατε τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο· εἶνε ἡ ὡραιο-
 τάτη παραβολὴ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου, γνω-
 στὴ σὲ ὅλους, ποὺ παρὰ τοὺς αἰῶνες ποὺ πέ-
ρασαν διατηρεῖ ὅλη τὴ δροσιά της· ἀπεικονί-
ζει τὴ σύγχρονη πραγματικότητα.

Ὅποιος διαβάζει τὴν παραβολὴ αὐτὴ νομί -
ζει ὅτι κάποιος ζωγράφος στάθηκε ἀπέναντι
στὴ σημερινὴ κοινωνία καὶ μὲ τὰ χρώματά του
ζωγράφισε τρεῖς εἰκόνες· τὴν εἰκόνα τῆς δυσ -τυχίας στὸ πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἔπε-
σε στοὺς λῃστάς, τὴν εἰκόνα τῆς ἀσπλαχνίας
στὰ πρόσωπα τοῦ λευΐτου καὶ τοῦ ἱερέως, καὶ
τρίτον τὴν ὑπέροχη εἰκόνα τῆς εὐσπλαχνίας
στὸ πρόσωπο τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου. 

Θὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ ῥίξουμε ἕνα βλέμ-
μα στὴν τρίτη, στὴν εἰκόνα τῆς εὐσπλαχνίας.

* * *Λέει, ἀγαπητοί μου, τὸ εὐαγγέλιο ὅτι ὁ Σα-
μαρείτης «ἰδὼν αὐτὸν εὐσπλαγχνίσθη» (Λουκ. 10,33)·
ὅτι δηλαδή, ὅταν πέρασε ἀπὸ τὸ σημεῖο ποὺ
ἦ  ταν τραυματισμένος ὁ ἄγνωστος ἐκεῖνος ἄν -
θρωπος, δὲν προσπέρασε. Ὑπάρχουν μερι κοὶ
ποὺ λένε· Συμπονῶ τὸν ἄλλο, ἀλλὰ δὲν μπορῶ
νὰ τὸν κοιτάξω στὸ χάλι ποὺ εἶνε, ὅταν π.χ.
βγαίνῃ ἀπὸ τὸ χειρουργεῖο ἢ ὅταν ξεψυχάῃ…
Αὐτὸ εἶνε μία ὑπερευαισθησία, ἡ ὁποία στὸ
βάθος εἶνε ἐγωισμός.

Ὁ καλὸς Σαμαρείτης ἄ κουσε τὸ βογγητὸ τοῦ
τραυματία, πλησί  ασε κον  τά, εἶδε τὰ αἵματα
στὰ ῥοῦχα καὶ τὶς πλη γὲς στὸ σῶμα του, καὶτὸν συμπόνεσε. Ἂν ἦ ταν κανένας ὑπερευαί-
σθητος, ὅπως εἶνε μερικὲς κυρίες καὶ δεσποι-
 νίδες ἀλλὰ καὶ μερικοὶ κύριοι, ποὺ τρέχουν
μὲν στὰ κέν τρα διασκεδάσεως, ἀλλὰ δὲν πλη-
 σιάζουν ἐκεῖ ποὺ ὑ πάρχει πόνος καὶ δυστυχία
γιατὶ ἀποτροπιά ζονται, ἂν ἔκλεινε κι αὐτὸς τὰ

μάτια του, ἀ σφαλῶς δὲν θὰ τὸν σπλαχνιζό ταν.
Ἄρα λοι πὸν θέα καὶ εὐσπλαχνία συνδέονται·
ἡ θέα τῆς δυστυχίας εἶνε τὸ κίνητρο, καὶ ἡ
εὐσπλαχνία εἶνε τὸ ἀποτέλεσμα.

Δὲν λέω, ὑπάρχουν καὶ ψυχὲς διεστραμμέ -
νες, ποὺ ἀρέσκονται νὰ βλέπουν φρικιαστικὰ
θεάματα, κι ὅσο τὰ βλέπουν τόσο εὐχαριστοῦν -
ται· αὐτὸ λέγεται σαδισμός, τὸ νὰ χαίρεται καν -
εὶς βλέποντας τὸ κακό, τὴ δυστυχία, ἐγκλήμα -
τα, φόνους, αἵματα. Δὲν  μιλᾶμε γι᾽ αὐτούς.

Ἕ νας φυσιολογικὸς ἄνθρωπος μέσα του
ἔχει τὸ λεγόμενο συμ παθητικὸ συναίσθημα.
Παράδειγμα. Περπατᾷς ἀδιάφορος κοντὰ σ᾽ ἕ -
να ποτάμι βλέποντας ὅλα γύρω σου. Ἐὰν ξα -
φνικὰ πέσῃ στὸ ποτάμι ἕνα μικρὸ παιδί, ταρά-
ζεσαι ὁλόκληρος. Ἄχ, λές, ἂν μποροῦσα νὰ
πέσω μέσα νὰ τὸ σώσω!… Εἶνε μέσα στὴ φύ-
σι τοῦ ἀνθρώπου νὰ συμπάσχῃ μὲ τὸν ἄλλο,
εἶ νε ἀνθρώπινο νὰ συμπονῇ, νὰ κλαίῃ μαζί του.
Ἐνῷ τὸ ἄλλο, τὸ νὰ χαίρεται κάποιος μὲ τὴν
εὐ τυχία τοῦ ἄλλου, νὰ χαίρεται ὁ γείτονας ὅ -
ταν τὸ κορίτσι τοῦ διπλανοῦ του παντρεύεται
μ᾽ ἕναν ἐκλεκτὸ νέο, νὰ χαίρεται γιατὶ τὸ παιδὶ
τοῦ φίλου του πῆρε ἄριστα στὰ μαθή μα τα, νὰ
χαίρεται γιατὶ ὁ συνάδελφός του προ οδεύει
στὸ ἐμπόριο ἢ στὴν ἐπιχείρησι ἢ στὴν ἐπιστή -
μη, αὐτὸ τὸ νὰ χαίρεσαι μαζὶ μ᾽ αὐτοὺς  ποὺ
εὐτυχοῦν, εἶνε ἀγγελικό, εἶνε γνώρισμα τῶν
ἀγγέλων. Τέλος, τὸ νὰ χαίρεται κανεὶς γιὰ τὸ
κακὸ ποὺ ὑφίσταται ὁ ἄλλος, αὐτὸ πλέον εἶνεδαιμονικό· μόνο ὁ δαίμονας χαίρεται ὅταν
βλέπῃ τὸν ἄνθρωπο νὰ ἁμαρτάνῃ, νὰ ταλαι-
πωρῆται καὶ νὰ ὀδυνᾶται.

Στὸν καλὸ Σαμαρείτη τὸ νὰ δῇ μὲ βλέμμα
συμπαθείας τὸν τραυματισμένο γέννησε μέσα
του τὴ διάθεσι νὰ τὸν βοηθήσῃ· καὶ στὸν κάθε
φυσιολογικὸ ἄνθρωπο ἡ θέα ἐκείνου ποὺ δυσ -
τυχεῖ γίνεται ἔναυσμα καὶ κίνητρο νὰ τοῦ συμ -
παρασταθῇ. Θέλετε λοιπὸν κ᾽ ἐσεῖς νὰ μιμη -
θῆ τε τὸν καλὸ Σαμαρείτη, ν᾽ ἀποκτήσετε κ᾽ ἐ -
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σεῖς ἀλτρουϊστικὰ αἰσθήματα; Ἐπισκεφθῆτε
νοσοκομεῖα, ν᾽ ἀ κούσετε μέσα στοὺς θαλά-
μους τὸ βογγητὸ τῶν ἀσθενῶν ποὺ κοίτονται
στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου· ἐπισκεφθῆτε ἄσυλα
ἀνιάτων, νὰ δῆτε ἐκεῖ ἀνθρώπους ποὺ ἰσοβί ως
ὑποφέρουν· ἐπισκεφθῆτε φυλακές, ὅ που συ-
 χνὰ ἀθῷοι φτωχοὶ κρατοῦνται στὰ κελ λιὰ γιὰ
μικροπταίσματα· ἐπισκεφθῆτε σπιτάκια καὶ κα-
λύβες, νὰ δῆτε πῶς ζῇ μιὰ χήρα μὲ τὰ ὀρ φανά
της. Αὐτὴ ἡ ἐπίσκεψις εἶνε καλή, τὴν εὐ λογεῖ ὁ
Θεός, τὴν συνιστᾷ καὶ ἡ ἁγία Γραφὴ μὲ τὰ λό-
 για· «Θρησκεία καθαρὰ καὶ ἀμί αντος παρὰ τῷ
Θεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτε σθαι ὀρ -
φανοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐ τῶν, ἄσπιλον
ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου» (Ἰακ. 1,27). Ἐὰν λοι -
πὸν κάποιος ἀπὸ μᾶς ἔχῃ σκλη ρὴ καρ διὰ καὶ
θέλῃ ν᾽ ἀποκτήσῃ συμπάθεια, δὲν ἔχει παρὰ
νὰ πηγαί νῃ τακτικὰ ἐκεῖ ποὺ βασιλεύει ὁ πό-
νος· τέτοιες ἐπισκέψεις, ποὺ πρέπει νὰ γίνων -
ται ἰδί ως τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς, δημιουρ-
γοῦν μέσα στὴν ψυχὴ ἕνα κλίμα συμπαθείας. 

Ἀλλὰ ὁ καλὸς Σαμαρείτης δὲν ἀρκέσθηκε
μόνο στὴν θέα καὶ στὴ συμπάθεια· ἔκανε καὶ
κάτι ἄλλο. Ἔρημος ἦταν ὁ τόπος, δὲν ὑπῆρχε
ἐκεῖ φαρμακεῖο, ἰατρεῖο, γιατρός, νοσοκόμος.
Ἔγινε λοιπὸν αὐτὸς καὶ γιατρὸς καὶ νοσοκόμος.
Λέει τὸ εὐαγγέλιο, ὅτι χρησιμοποίησε κρα σί,
γιὰ νὰ ἀπολυμάνῃ τὶς πληγές, καὶ λάδι, γιὰ νὰ
καταπραΰνῃ τὸν πόνο. Ὁ τραυματίας θὰ εἶχε
ἀσφαλῶς ἀνάγκη ἀπὸ ἐπιδέσμους, μὰ ποῦ νὰ
βρεθοῦν; Δὲν τὸ λέει τὸ εὐαγγέλιο ἀλλὰ ὑπο-
νοεῖται, ὅτι ὁ Σαμαρεί της θὰ ἔσχισε τὸ που-κά μισό του γιὰ νὰ κάνῃ ἐπιδέσμους. Ἔτσι ἔγι-
νε καὶ σὲ πολέμους· εὔσπλαχνοι στρατιῶτες
μας –γνώρισα πολλούς– ὄχι μόνο γιὰ Ἕλλη-
νες τραυματίες ἀλλὰ καὶ γιὰ Ἰταλοὺς καὶ Γερ-
μανοὺς ἔσχισαν πουκάμισα καὶ μαντήλια τους
καὶ ἔδεσαν μὲ συμπόνια τὸν τραυματία, γιὰ
νὰ σταματήσουν τὸ αἷμα του ποὺ ἔτρεχε. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχῃ ἀγάπη, καὶ νοσοκό-
μος γίνεται καὶ γιατρὸς γίνεται, τὰ πάντα γίνε- ται. Λένε γιὰ κάποια μάνα ποὺ βρέθηκε στὴν
ἔρημο κ᾽ ἐκεῖ ἐστείρευσε ὁ μαστός της καὶ δὲν
εἶχε σταλαγματιὰ γάλα γιὰ τὸ παιδί της, ὅτι ἔ -
κανε κάτι ποὺ μόνο ἡ ἐπιστήμη τὸ γνωρίζει· καὶ
τὸ γάλα τὸ ἄσπρο, αἷμα εἶνε. Ἄνοιξε λοι πὸν τὶς
φλέβες της καὶ πότισε τὸ παιδὶ μὲ τὸ αἷ μα της,
καὶ τὸ παιδὶ ἔζησε! Νά λοιπὸν ὅτι, ὅ που κι ἂν
βρεθῇ ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἔχῃ ἀγάπη καὶ εὐ -
σπλα χνία, βρίσκει τρόπους νὰ ἐλεήσῃ. 

* * *Αὐτὸ τὸ δίδαγμα, ἀγαπητοί μου, μᾶς δίνει
σήμερα ὁ καλὸς Σαμαρείτης. � Πρῶτον μὲν ἐπίσκεψις. Ἄχ αὐτὴ ἡ Κυριακή!

θὰ ἔπρεπε νὰ εἶνε ἡμέρα ἐπισκέψεων. Νὰ πᾷς
βέβαια καὶ στὸ σπίτι τοῦ συγγενοῦς σου, ἀλ -
λὰ περισσότερο νὰ ἐπισκεφθῇς τὸν ξένο κ᾽ ἐγ -
καταλελειμμένο, ποὺ ὁ Χριστὸς τὸν θεωρεῖ ἀ -
δελφό του· αὐτὸ ἔχει ἀξία.� Δεύτερον δεῖξτε εὐσπλαχνία, συμπάθεια, ἀ -γάπη· κι αὐτὸ μὲ τὴν καρδιά, ὄχι ἀπὸ ἕνα ξη -
ρὸ καθῆκον καὶ μιὰ τυπικὴ ὑποχρέωσι.� Τρίτον καὶ κυριώτερον δεῖξτε τὴν ἀγάπη σας
ἐμπράκτως, ὄχι μόνο μὲ ὡραῖα λόγια ἀλλὰ καὶμὲ ἔργα, ὄχι μόνο μὲ δάκρυα, συγκινήσεις καὶ
αἰσθήματα φευγαλέα, ἀλλὰ στὴν πρᾶξι μὲ ἔρ -
γα καὶ θυσίες. Λένε ὅτι κάποτε στὸ δρόμο ἔ -
πεσε ἕνας φτωχὸς καὶ ἄρρωστος· ξαπλώθηκε
καταμεσῆς τοῦ δρόμου. Μαζεύτηκαν γύρω του
πολλοί. Κάποιοι ἔλεγαν· Τὸν καημένο, πῶς ἔ -
πεσε!… Μερικὲς κυρίες ἔβγαλαν τὰ μαντήλια
τους καὶ ἔκλαιγαν. Ἦρθε τέλος κάποιος πού,
χωρὶς νὰ κλάψῃ, ἄνοιξε τὸ πορτοφόλι του, ἔ -
βγαλε ἕνα χιλιάρικο καὶ λέει· Ἐγὼ βάζω χίλιεςδραχμές, βάλτε κ᾽ ἐσεῖς ὅ,τι μπορεῖτε… Ἔτσι
συγκεντρώθηκε ἕνα ποσό, τὸν μετέφεραν στὸ
νοσοκομεῖο καὶ σώθηκε ὁ ἄνθρωπος.

Τελείωσα, ἀγαπητοί μου. Σᾶς παρουσίασα
τὴν εἰκόνα τῆς ἀγάπης· τῆς ἀγάπης ὄχι τῆς
συγ γενείας καὶ τοῦ αἵματος, ὄχι τῶν ὑπολογι -
σμῶν καὶ τοῦ συμφέροντος, ὄχι ἑνὸς στενοῦ
κύκλου ἀλλὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Εἶνε ἡ ἀγά-πη ποὺ δίδαξε ὁ Χριστὸς μὲ τὴ θυσία του καὶ
τῆς ὁποίας τὸ ὕψος τὸ βάθος καὶ τὸ πλάτος ἔ -
δειξε ὁ σταυρός του. Δὲν εἶνε ἀγάπη φυσική,
εἶνε ἀγάπη πνευματική· δὲν εἶνε ἀγάπη αἰσθη-
 σιακή, αἰσχρῶν ἐρώτων ποὺ ἀποτελοῦν ἐξευ-
τελισμὸ καὶ ἐκχυδαϊσμὸ τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης.
Ὁ Χριστὸς διὰ τοῦ εὐαγγελίου καὶ τοῦ σταυ-
ροῦ του μᾶς ἔδειξε τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη, τὴν ὁ -
ποία ἐγὼ ὀνομάζω ἐσταυρωμένη ἀγάπη. 

Τὴν πραγματικὴ ἀγάπη μᾶς διδάσκουν ἐπί-σης ὅ λοι οἱ ἅγιοι, καὶ κατ᾽ ἐξοχὴν ὅσοι τὴν εἶ -
χαν ὡς κύριο χαρακτηριστικὸ τῆς ζωῆς τους (ὅ -
πως π.χ. οἱ ἅγιοι Νικόλαος, Σπυρίδων, μέγας
Βασίλειος κ.ἄ.) καὶ κάποιοι ποὺ πῆραν τὸ ἐπί-
θετο ἐλεήμων (ὅπως π.χ. οἱ ἅγιοι Ἰωάννης πα-
τριάρχης Ἀλεξανδρείας, Φιλάρετος, Ταβιθά κ.ἄ.).

Τὴν ἀγάπη πρὸς ὅλους (συγγενεῖς, φίλους,
ἐχθρούς) νὰ δείξουμε στὸν μάταιο τοῦτο κό-
σμο βαδίζοντας στὰ ἴχνη τοῦ Χριστοῦ μας, ὥστε
νὰ γίνουμε κ᾽ ἐμεῖς ἄξιοι τοῦ μακα ρι σμοῦ τοῦ
Κυρίου, ποὺ ἀνέβηκε στὸ Γολγοθᾶ γιὰ νὰ προσ -
 φέρῃ τὴν ὑψίστη ὑπηρεσία στὸν κόσμο. Τότε θὰ
εἴμαστε ὄχι μόνο θαυμασταὶ ἀλλὰ καὶ μι μηταὶ
καὶ ἀντιγραφεῖς, στὸ μέτρο τῶν δυνά με  ών μας,
τῆς παραβολῆς τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἰωάννου ὁδ. Βουλιαγμένης Ἀθηνῶν τὴν 12-11-1967 πρωὶ μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 13-10-2017.
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Ἕνας φιλάργυρος πλούσιος, ἀγαπητοί μου,
ἔρχεται πρὸς τὸν Χριστό· πλησιάζει, γο-

νατίζει μπροστά του καὶ μὲ μεγάλο σεβασμὸ
τὸν ρωτάει· «Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζω -
 ὴν αἰώνιον κληρονομήσω; εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰη-
σοῦς· Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ
μὴ εἷς ὁ Θεός» (Λουκ. 18,18-19). Τί πρέπει νὰ κάνω γιὰ
νὰ κληρονομήσω τὴν αἰώνιο ζωή; ρώτησε τὸν
Ἰησοῦ προσφωνώντας τον «ἀγαθὸ διδάσκα-
λο». Τὸ τί σήμαινε αὐτὴ ἡ προσφώνησι φαίνε -
ται ἀπὸ τὴν ἀπάντησι ποὺ ἔδωσε ὁ Κύριος.

Ὁ πλούσιος αὐτὸς δὲν πίστευε στὴ θεότη-
τα τοῦ Ἰησοῦ· θεωροῦσε τὸ Ναζωραῖο ὡς ἕνα
μεγάλο μὲν δάσκαλο, ἀνώτερο ἴσως ἀπ᾽ ὅ λους
τοὺς ἄλλους νομοδιδασκάλους τοῦ Ἰσ ραήλ,
ἀλλὰ πάντως ὡς ἄνθρωπο, ὄχι ὡς Θεό, ὄχι ὡς
τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ Πρόσωπα τῆς ἁγίας Τρι άδος.
Καὶ ἐπειδὴ εἶχε τέτοια ἀντίληψι γιὰ τὸ πρό-
σωπο τοῦ Ἰησοῦ, γι᾽ αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ ὁ Χρι-
 στὸς τοῦ ἀπαντᾷ· Ἐφ᾿ ὅσον μὲ θεωρεῖς ὡς ἕ -
ναν ἁπλὸ ἄνθρωπο, μάθε λοιπὸν ὅτι αὐτὸς ὁ
τί  τλος, «ἀγαθός», μὲ τὴν ἀπόλυτη ἔννοια ἁρ -
μόζει μόνο στὸ Θεὸ καὶ ὄ χι σὲ ἄν θρωπο, διό-
τι «οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός», καν ένας
δὲν εἶνε ἀγαθὸς παρὰ μόνο ἕνας, ὁ Θεός.

* * *Καὶ ἀλήθεια, ἀγαπητοί μου. Ἂν ἐξετάσου-
με κάπως βαθύτερα τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρί-
ου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, θὰ πεισθοῦμε, ὅτι
καὶ ὁ ἁγιώτερος ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους δὲν δι-καιοῦται καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ὀνομασθῇ «ἀ γα -θός». Γιατί; Γιὰ τοὺς ἑξῆς τρεῖς λόγους.
⃝ «Οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός». Πρῶτα
- πρῶτα δὲν εἶνε «ἀγαθὸς» κανένας θνητός,
διότι μοναδικὴ πηγὴ τῆς ἀγαθότητος εἶνε ὁΘεός, ἐνῷ ἡ ἀρετὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶνε κάτι
ποὺ αὐτὸς δὲν τὸ κατορθώνει μόνος του, μὲ
τὶς ἀτομικές του δυνάμεις καὶ προσ πάθειες,
ἀλλὰ τὸ ἐπιτυγχάνει μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ.
Ἀπὸ τὸ Θεό, ποὺ εἶνε ἡ πηγὴ τῆς ἀ γαθότητος

καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, ὅλοι οἱ ἅγιοι ἀν τλοῦν δυ-
νάμεις γιὰ νὰ γίνουν καὶ αὐτοὶ ἅ γιοι καὶ ἀγα-
θοί. Ἡ ἀρετή τους εἶνε κατὰ μέγα μέρος καὶ
κατ᾽ οὐσίαν δάνειο· τὸ χορηγεῖ ὁ Θε ὸς σ᾽ ἐ -
κείνους ποὺ ἡ καρδιά τους εἶνε ἐπιδεκτικὴ
τῆς θείας καλλιεργείας.

Τὸ λέει αὐτὸ κα θαρὰ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός· «Χω -
ρὶς ἐμοῦ οὐ δύ νασθε ποιεῖν οὐδέν», χωρὶς ἐ -
μένα τίποτα δὲν μπορεῖτε νὰ κάνετε (Ἰω. 15,5). Τὸ
λέει ὡραῖα καὶ ὁ ψαλμῳδός· «Ἐὰν μὴ Κύριος
οἰ κοδομή σῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰ -
κοδομοῦν τες · ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν,
εἰς μά την ἠ γρύπνησεν ὁ φυλάσσων»· ἂν ἕνα
σπίτι δὲν τὸ χτίσῃ ὁ Κύριος, μάταια κοπιάζουν
οἱ χτίστες, καὶ ἂν μιὰ πόλι δὲν τὴ φυλάξῃ ὁ
Κύρι ος, μάταια ἀγρυπνοῦν οἱ φρουροί της (Ψαλμ.
126,1). Σύμφωνα μὲ τὸ ῥητὸ αὐτό, ὅλες οἱ προσ -
πάθειες τοῦ ἀνθρώπου γιὰ νὰ οἰκοδομή σῃ
στὴν καρδιά του καὶ νὰ στήσῃ μέσα του κάτι
τι ἀληθινό, ὡραῖο καὶ ἀγαθό, ἀποβαίνουν μά-
ταιες, ἂν ὁ Κύριος δὲν δώσῃ τὴν εὐλογία του,
τὴ βοήθειά του, τὴ χάρι του.

Ἀφοῦ λοιπὸν εἶ νε γεγονός, τὸ ὁποῖο πιστο -
ποιεῖ ἡ πεῖρα τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, ὅτι χωρὶς
τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἡ ἀρετή, ὅπως τὴν ἐν -
νοεῖ τὸ Εὐαγγέλιο, εἶνε κάτι ἀκατόρθωτο, ἑ -
πομένως κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ὀνομασθῇ ἀ -
γαθὸς μὲ τὴν πλήρη ἔν νοια· «οὐδεὶς ἀγαθὸς
εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός». Ναί, πηγὴ τῆς ἀγαθότητος
εἶνε ὁ Θεός· ὁ ἄν θρωπος μόνο ἐφ᾿ ὅσον ἐπι-κοινωνεῖ μὲ τὸ Θεό, μετέχει στὴν ἀγαθότητα
καὶ στὸν ἁ γιασμό Του.
⃝ «Οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός». Δεύτε-
ρος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο κανένας θνητὸς δὲν
μπορεῖ νὰ ὀνομασθῇ «ἀγαθὸς» μὲ τὴν ἀπόλυ -
τη ἔννοια εἶνε, διότι ἡ ἀρετὴ τοῦ ἀνθρώπουδὲν εἶνε ποτέ πλήρης· πάντοτε θὰ παρουσι -
άζῃ ἐλλείψεις, οἱ ὁποῖες θὰ ῥίχνουν κάποια
μι κρότερη ἢ μεγαλύτερη σκιὰ ἐπάνω στὴ φω-
τεινὴ λάμψι του, στὴν αἴγλη τῆς μορφῆς του.
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Καὶ ὁ ἁγιώτερος ἄν θρω πος θὰ ἔχῃ τὶς κηλῖ -
δες του, τὰ μικρά του ἐλαττώματα.

Εἶνε γνωστὸ ὅτι ἡ ἁγία Γραφὴ δὲν ἀποκρύ-
 πτει ἀνθρώπινες ἀ δυναμίες καὶ ἁγίων ἀκόμη
ἀν δρῶν· ὁ Μωυσῆς π.χ. καὶ  ὁ Δαυῒδ στὴν πα-
λαιὰ διαθήκη, ὁ Πέτρος καὶ οἱ ἄλλοι ἀπόστο-
λοι στὴν και νὴ διαθήκη βλέπουμε ὅτι καὶ με -
τὰ τὴν Πεντηκοστή εἶχαν στι γμὲς ἀνθρώπι-
νες. Καὶ ἂν  αὐτὸ συμβαίνῃ μὲ τοὺς ἁγιώτε-
ρους χαρακτῆρες, φαντασθῆτε τώρα τί γίνε-
ται μὲ τοὺς ἄλλους, μὲ ὅλους ἐμᾶς, ποὺ ἀσφα -
λῶς δὲν πε τᾶμε βέβαια στὰ ὕψη τῆς ἀρετῆς,
ἀλλὰ κινού μεθα πολὺ χαμηλά, σερνόμαστε
σὰν παιδιὰ στὸ ἔδαφος αὐ τῆς τῆς καθημερι-
νότητος, πεζοὶ καὶ ἐλεει νοί.Δὲν ὑπάρχει καθαρὴ ἀρετή· μεῖγμα ἀρετῆς
καὶ κακίας εἶ νε ἡ ζωή μας. Δὲν ὑπάρχει ἀγαθὸ
στὸ ὁποῖο νὰ μὴν ἔχῃ ῥίξει τὶς σταγόνες της
–ἔστω καὶ ἐλάχιστες, ἔστω καὶ μία– ἡ κακία.
Ἀλλὰ νὰ ξέρατε πόσο ἀλλοιώνει τὴν ποιότη-
τα τοῦ ἀγαθοῦ καὶ μία σταγόνα κακίας! Νὰ
σᾶς πῶ πόσο τὴν ἀλλοιώνει; Νά, ὅσο ἐπηρεά-
ζει καὶ κάνει ἀηδιαστικὸ καὶ τὸ πιὸ ἐκλεκτὸ
φαγητὸ καὶ μιὰ σταγόνα πετρελαίου ποὺ πέ-
φτει τὴν τελευταία στιγμὴ μέσα στὸ πιάτο.

Πῶς λοιπὸν μποροῦμε νὰ ὀνομασθοῦμε «ἀ -
γαθοί», ἐφ᾿ ὅσον οὔτε ἐμεῖς εἴμαστε ἡ πη  γὴ
τῆς ἀγαθότητος – αὕτη εἶνε ὁ Θεός, οὔτε καὶ
ἀρετὴ πλήρη εἴμαστε ἄξιοι νὰ παρουσιάσου-
με – αὐτοαγαθότης εἶνε μόνο ὁ Θεός; Κατὰ
τὸν προφήτη Ἠσαΐα, ὅλη «ἡ δικαιοσύνη» μαςεἶνε ἕνα «ῥάκος ἀποκαθημένης», ἕνα βρωμε -
ρὸ καὶ ἀκάθαρτο κουρέλι (Ἠσ. 64,6). Κατὰ δὲ τὸν
ἅ γιο Αὐγουστῖνο, κι αὐτὰ ἀκόμη ποὺ ἐμεῖς θε-
ωροῦ με ὡς ἀρετές μας δὲν εἶνε τίποτε ἄλλο
παρὰ «λάμποντα ἀδικήματα».
⃝ «Οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός». Τέλος ἕ -
νας τρίτος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο κανένας ἀπὸ
μᾶς δὲν μπορεῖ νὰ ὀνομασθῇ «ἀγαθὸς» εἶ νε,
διότι ἡ ἀρετὴ τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶνε κάτι τι
μόνιμο καὶ ἀμετάτρεπτο. Ὁ ἄνθρωπος εἶνετρεπτός, μεταβλητός· δηλαδὴ ἀλλάζει, ἀπὸ
στιγμὴ σὲ στι γμὴ μεταβάλλεται, εὔκολα ἡ δι -
άθεσί του μεταπίπτει.

Παράδειγμα. Σήμερα προσεύχεται, μελετά -
ει τὰ θεῖα λόγια, κάνει ἐλεημοσύνη, συγχωρεῖ
τοὺς ἐχθρούς του, μεταλαμβάνει τὰ ἄ χραντα
μυστήρια, εἶνε θερμὸς στὴν πίστι· αὔριο ψυ-χραίνεται, ἀ μελεῖ, ὑποχωρεῖ, πέφτει στὴν ἁ -
μαρ τία, γίνεται πτῶμα ἐλεεινὸ καὶ ἀξιοθρή νη-
το. Πόσοι ἅγιοι, ποὺ εἶχαν στήσει τὶς φωλιές
τους στὸν οὐρανό, ἀπὸ μιὰ ἀπροσεξία, ἀπὸ
μιὰ σατανικὴ συν αρπαγή, δὲν ἔπεσαν καί,
ἐνῷ ἦταν ἀετοὶ τοῦ πνεύματος, κατήντησαν

σαῦρες καὶ σκου λήκια στὴ λάσπη! Δὲν ἐμπνέ-
ει λοιπὸν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη ἡ ἀρετὴ καὶ
τοῦ ἁγιώτερου ἀνθρώπου, ἐφ᾿ ὅσον ἀκόμη ζῇ
καὶ βρίσκεται ἐδῶ σ᾽ αὐτὴ γῆ, σ᾽ αὐτὸ τὸ γήπε-
 δο τοῦ ἀγῶνος, στὸ κρίσιμο τοῦτο στάδιο τῆς
ἀ ρετῆς, στὸ φο  βερὸ τοῦτο δοκιμαστήριο τῶν
ἀξιῶν. Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ πῇ, ὅτι ἡ ἀρε-
τή του εἶνε σταθερή, μόνιμη, ἀμετάτρεπτη.Ἀπέναντί μας στέκει ὁ ἐχθρός, ποὺ καρα-
δο κεῖ νὰ κερδίσῃ καὶ τὸ ἐλάχιστο ἔδαφος, ν᾽
ἀποσπάσῃ ἔστω ἕνα πόντο καὶ σιγὰ - σιγὰ νὰ
μᾶς ἐκτοπίσῃ, νὰ μᾶς ῥίξῃ στὴν ἁμαρτία καὶ
τελικὰ στὴν κόλασι.

Τρεπτὸς ὁ ἄνθρωπος, τρεπτὴ καὶ ἡ ἀρετή
του. Ἀμετάβλητος εἶνε μόνο ὁ Θεός, καὶ μό-
νι μη, σταθερὴ καὶ ἀμετάβλητη εἶνε ἡ ἀρετή
του. Γιὰ τὸ Θεό, καὶ μόνο γι᾽ αὐτόν, γράφτη-
κε τὸ ῥητὸ «Κατ᾿ ἀρχὰς σύ, Κύριε, τὴν γῆν ἐθε-
μελί ωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ
οὐρανοί· αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις,
καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ
ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλα-
γήσον ται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐ
ἐκλείψουσιν» (Ψαλμ. 101,26-28). Ἐνῷ ὅλα θὰ φύγουν,
ἐσὺ θὰ μέ νῃς εἰς τὸν αἰῶνα ἀναλλοίωτος.

* * *
Ἔχοντας, ἀγαπητοί μου, ὑπ᾿ ὄψιν τὶς ἀλή-

θειες αὐτές, εἶνε ἀνόητο νὰ καυχώμεθα γιὰ  ἀ -
ρετές μας καὶ καλὰ ἔργα μας. Ὅ,τι ἀγαθὸ
πράττουμε, τὸ πράττουμε μὲ τὴ βοήθεια τοῦ
παντοδυνάμου Κυρίου μας. Αὐτὸς μᾶς ἐμ πνέ-
ει, αὐτὸς μᾶς φωτίζει, αὐτὸς μᾶς δίνει ὅλα τὰ
μέσα γιὰ νὰ πραγματοποιοῦμε τὸ ἀγαθό. Εἶνε
ἡ πηγὴ τῆς ἀγαθότητος.

Ἀλλὰ καὶ ὅ,τι ἀγαθὸ πράξαμε δὲν εἶνε κι αὐ -
 τὸ τέλειο· παρουσιάζει τὰ τρωτά του καὶ ἔχει
τὶς ἐλλείψεις του. Τέλειος στὴν ἀγαθότητα εἶ -
 νε ἕ νας μόνο, ὁ Θεός. Ἂς μὴ καυχώμεθα λοι -
πὸν γιὰ τὶς ἀρετές μας, οἱ ὁποῖες ἐν συγκρί-
σει μὲ τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ εἶνε ὅ,τι εἶνε
μία ἀ σβόλη, μιὰ μουτζούρα, μπροστὰ στὸν ὡ -
ραιότερο πίνακα, ὅ,τι εἶνε ἕνα ἐξάμβλωμα καὶ
ἔκτρωμα ἐμπρὸς σὲ ἕνα τέλειο ὀργανισμό.

Ἐξάλλου ἡ πραγματικότητα λέει, ὅτι οὔτε
καὶ ὅταν κατορθώνουμε κάτι μποροῦμε νὰ τὸ
δι ατηρήσουμε γιὰ πολύ. Τὴν ἑπόμενη στιγμὴ
πέταξε κ᾽ ἔφυγε μέσ᾽ ἀπ᾽ τὰ χέρια μας.

Ἂν λοιπὸν κάποτε ἡ ὑπερηφάνεια ἔρχεται
νὰ μᾶς θολώσῃ τὸ νοῦ μὲ ψεύτικες φαν τα σίες
της, ἂς θυμώμαστε καὶ ἂς μελε τοῦμε βαθειὰ
τὰ λόγια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ· «Τί με λέγεις ἀ -
γαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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