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Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου
Κυριακὴ 1 Σεπτεμβρίου 2019

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἡ προφητεία τοῦ Ἠσαΐα γιὰ τὸν Χριστὸ

Σ

«Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν, κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν» (Λουκ. 4,18-19 = Ἠσ. 61,1-2)

ήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτή. Εἶνε ἡ 1η
τοῦ Σεπτεμβρίου, ποὺ οἱ Χριστιανοί, ὅπως
κάθε πρωτομηνιά, ζητοῦν ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ διανύσουν τὸ μῆνα μὲ εὐλογία καὶ χωρὶς ἁμαρτία.
Ἀλλὰ εἶνε καὶ πρωτοχρονιά. –Ἐμεῖς, θὰ πῆτε, πρωτοχρονιὰ ἔχουμε τὴν 1η Ἰανουαρίου. Ναί,
ἀλλ᾽ αὐτὸ σύμφωνα μὲ τὸ πολιτικὸ ἡμερολόγιο· μὲ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἡμερολόγιο ἀρχὴ τοῦ
ἔτους εἶνε ἡ 1η Σεπτεμβρίου. Στὰ βιβλία τῆς
Ἐκκλησίας μας ἡ ἡμέρα αὐτὴ λέγεται Ἀρχὴ
τῆς Ἰνδίκτου, ποὺ σημαίνει πρωτοχρονιά.
Ἡ ἑορτὴ αὐτὴ μᾶς διδάσκει τὴν ἀξία ποὺ ἔχει ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας. Ἡ ζωή μας εἶνε ἀνεπανάληπτη· μιά φορὰ θὰ περάσουμε πάνω
ἀπὸ τὸν πλανήτη αὐτὸν τῆς Γῆς, δὲν θά ᾽χουμε ἄλλη εὐκαιρία, καὶ πρέπει τώρα νὰ κάνουμε «ἔργα ἄξια τῆς μετανοίας» (Πράξ. 26,20).
Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ὥρισε νὰ διαβάζεται τὸ εὐαγγέλιο ποὺ ἀκούσαμε (βλ. Λουκ. 4,16-22). Ἔχει βαθειὰ νοήματα. Ἂς προσπαθήσουμε νὰ
τὸ ἐξηγήσουμε μὲ λίγα λόγια.
***
Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἀγαπητοί μου, ὁ Χριστὸς γεννήθηκε στὴ Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας.
Γιὰ ἕνα διάστημα ὅμως ἔζησε ὡς πρόσφυγας.
Λόγῳ τῆς ἀπειλῆς τοῦ Ἡρῴδου ἀναγκάστηκε
μὲ τὴν ἁγία του Μητέρα νὰ φύγῃ μακριά, στὴν
Αἴγυπτο. Ἐκεῖ παρέμεινε ἕως ὅτου πέθανε ὁ
Ἡρῴδης. Πρόσφυγας ὁ Κύριός μας! Κι ἀφοῦ
ἐκεῖνος ὑπῆρξε πρόσφυγας, εἶνε τιμή, ὄχι ὑποτιμητικό, νὰ λέγεται κανεὶς πρόσφυγας.
Ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο ὁ Χριστὸς
δὲν ἔμεινε πιὰ στὴ Βηθλεέμ. Πῆγε στὴ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας, ἕνα μικρὸ περιφρονημένο
χωριὸ μὲ ἀγροίκους κατοίκους. Ἔζησε καὶ μεγάλωσε ἐκεῖ. Ἐργαζόταν πολλὰ χρόνια καὶ ἦταν γνωστὸς ὡς μαραγκός· κρατοῦσε στὰ ἅ-

γιά του χέρια πριόνια καὶ σφυριά, ἔφτειαχνε
ἔπιπλα, πόρτες καὶ παράθυρα. Ἔτσι ζοῦσε καὶ
συντηροῦσε τὴν ἁγία του Μητέρα, τὴν ἀειπάρθενο Μαρία. Εἶνε λοιπὸν ὁ πρῶτος πρόσφυγας καὶ ὁ πρῶτος ἐργάτης.
Ἕνας ξένος ζωγράφος, Βιεννέζος, ἔκανε ἕνα πίνακα ποὺ παριστάνει τὸ Χριστὸ νὰ ἐργάζεται ὡς μαραγκὸς στὸ ξυλουργεῖο τῆς Ναζαρὲτ κοντὰ στὸν νομιζόμενο πατέρα του Ἰωσήφ. Αὐτὸς ὁ πίνακας θὰ ἄξιζε νὰ στολίζῃ τὰ
γραφεῖα τῶν συντεχνιῶν τῶν ξυλουργῶν· νὰ
ἔχουν τὸ Χριστὸ προστάτη καὶ ὑπερασπιστή.
Σήμερα συμβαίνει, κάποιοι ἀπὸ τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ἐργατικῶν σωματείων νὰ μὴν εἶνε
ἐργάτες· συχνὰ οἱ λεγόμενοι ἐργατοπατέρες
ἔχουν χέρια πιὸ μαλακὰ κι ἀπὸ τῶν γραφέων
ποὺ κάθονται στὰ γραφεῖα.
Ὁ Χριστὸς λοιπόν, ἐπειδὴ τὰ περισσότερα
χρόνια ἔμεινε στὴ Ναζαρέτ, ὠνομάστηκε «Ναζωραῖος» (Ματθ. 2,23). Ὑποτιμητικὸ παρωνύμιο - παρατσούκλι ἦταν αὐτό· ἐννοοῦσε, ὅτι εἶνε ἀπὸ
ἕνα ἄσημο κουτσοχώρι. Καὶ ὁ προσδιορισμὸς
αὐτὸς ἔμεινε. Κ᾽ ἐπάνω στὸ σταυρό του αὐτὸ
τὸ παρατσούκλι γράφτηκε· «Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων» (Ἰω. 19,19). Κ᾽ ἐμεῖς
λοιπόν, ἂν τυχὸν ὑβριζώμεθα γιὰ τὴν ἀλήθεια
τοῦ Κυρίου, ἐπειδὴ ἐμμένουμε στὴν ἐκτέλεσι
τοῦ θείου θελήματος, καὶ μᾶς βγάζουν διάφορα παρατσούκλια, ἂς παρηγορούμεθα, ἀφοῦ πρῶτος ποὺ δέχθηκε τέτοια συμπεριφορὰ εἶνε «ὁ ἀρχηγὸς τῆς πίστεώς» μας (Ἑβρ. 12,2).
Ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἔγινε τριάντα ἐτῶν, πῆγε
στὸν Ἰορδάνη, βαπτίσθηκε ἀπὸ τὸν Ἰωάννη
στὰ ῥεῖθρα του, καὶ ἀκούστηκε τὸ οὐράνιο διάγγελμα· «Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα» (Ματθ. 3,17). Κατόπιν βγῆκε
στὴν ἔρημο, ὅπου νίκησε τοὺς πειρασμοὺς

τοῦ σατανᾶ, καὶ τέλος ἦρθαν ἄγγελοι καὶ τὸν
«διηκόνουν», τὸν ὑπηρετοῦσαν (Ματθ. 4,11).
Μετὰ ἀπὸ τὴν ἔρημο, λέει τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο, ἐπισκέφθηκε τὸ χωριό του. Καὶ πῆγε
– ποῦ· «εἰς τὴν συναγωγήν» (Λουκ. 4,16). Ἡ συναγωγὴ (ἢ χάβρα) ἦταν ἕνα εἶδος ναοῦ, ποὺ συγκεντρώνονταν –καὶ μέχρι σήμερα συγκεντρώνονται– οἱ Ἑβραῖοι κάθε Σάββατο γιὰ τὴ λατρεία
τους. Οἱ Τοῦρκοι πηγαίνουν κάθε Παρασκευὴ
στὰ τζαμιά. Ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ πηγαίνουμε τὴν Κυριακὴ στὴν ἐκκλησία. Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι ὁ Χριστὸς πήγαινε στὴ συναγωγή. Ἂς τ᾽ ἀκούσουν αὐτὸ καὶ οἱ χιλιασταὶ καὶ
ὅσοι ἄλλοι εἶνε ἐναντίον τῶν ναῶν.
Στὴ συναγωγὴ ὁ Χριστὸς σηκώθηκε νὰ διαβάσῃ. Τοῦ ἔδωσαν τὸ βιβλίο, τὸ χειρόγραφο,
τοῦ προφήτου Ἠσαΐα. Δὲν τὸ ἄνοιξε στὴν τύχη· πῆγε καὶ βρῆκε ἕνα συγκεκριμένο χωρίο
τῆς προφητείας, ποὺ ἔλεγε· «Πνεῦμα Κυρίου
ἐπ᾽ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με, εὐαγγελίσασθαι
πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν, κηρῦξαι αἰχμαλώτοις
ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν» (Λουκ. 4,18-19 = Ἠσ. 61,1-2). Εἶνε ἕνα δύσκολο
χωρίο, ποὺ τὸ διάβασε καθαρὰ ὁ Χριστός. Τὸ
ἅγιο Πνεῦμα, λέει, μὲ καθιέρωσε καὶ μὲ ἔστειλε γιὰ νὰ εὐαγγελίζωμαι στοὺς φτωχοὺς εἰδωλολάτρες (φτωχοὺς σὲ πλοῦτο ἀληθείας) καὶ
στοὺς τσακισμένους Ἑβραίους (τσακισμένους
ἀπὸ τὴν ἄστοχη προσδοκία τους), γιὰ νὰ φέρω
τὴν ἐλευθερία στοὺς αἰχμαλώτους καὶ νὰ δώσω τὸ φῶς στοὺς τυφλούς (εἰδωλολάτρες καὶ
Ἑβραίους, ἀλλὰ καὶ στοὺς νεκρούς), νὰ δώσω ἄφεσι σ᾽ αὐτοὺς ποὺ σκλάβωσε ἡ ἁμαρτία,
νὰ ἐγκαινιάσω χρονικὴ περίοδο συνδιαλλαγῆς κατὰ τὴν ὁποία γίνεται δεκτὴ ἀπὸ τὸν Κύριο ἡ μετάνοια. Αὐτὰ ἔλεγε τὸ ἱερὸ κείμενο.
Τὰ μάτια ὅλων μέσα στὴ συναγωγὴ ἦταν ἐπάνω του. Περίμεναν νὰ δοῦν τί θὰ πῇ. Ἤξεραν ὅλοι, ὅτι σὲ σχολεῖα δὲν πῆγε, γράμματα
δὲν ἔμαθε. Αὐτὸς ὅμως εἶνε ἡ ἐνυπόστατος
Σοφία τοῦ Θεοῦ, ὁ ἴδιος ὁ Θεός! Τί εἶπε λοιπὸν ἐπὶ τοῦ ῥητοῦ αὐτοῦ ὁ Χριστός;
Στὸ ῥητὸ αὐτὸ ζωγραφίζεται ὁ ἁμαρτωλὸς
ἄνθρωπος. Καὶ ποιός δὲν εἶνε ἁμαρτωλός! Ἐδῶ λοιπὸν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο ζωγραφίζει ζωηρὰ τὴν ψυχὴ τοῦ καθενός· στὸν καθρέφτη αὐτὸν βλέπουμε ὅλοι τὸν ἑαυτό μας. Ἂς δείχνουμε ἐξωτερικὰ εὐτυχισμένοι· ἡ ζωὴ τῆς ἁμαρτίας
εἶνε μιὰ ἀθλιότης, μιὰ δυστυχία. Ἔχει φτώχεια,
ἡ ἁμαρτία κάνει τὸν ἄνθρωπο φτωχό. Ἀπόδειξις ὁ ἄσωτος υἱός· κληρονόμησε μεγάλη περιουσία, τὴ σπατάλησε ὅλη σὲ διασκεδάσεις, κα-
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τήντησε χοιροβοσκός, καὶ τέλος προσπαθοῦσε
νὰ ζήσῃ μὲ τὰ «κεράτια» (Λουκ. 15,16), τὰ ξυλοκέρατα ποὺ ἔτρωγαν οἱ χοῖροι. Ἡ ἁμαρτία εἶνε ἀκόμη κατάστασι ἀσθενείας, μελαγχολίας μέχρι
ἀπελπισίας. Ἔρχονται στιγμὲς ποὺ ὁ ἁμαρτωλὸς λέει· Ἀξίζει νὰ ζῶ; τί κοπιάζω; «Ματαιότης
ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης» (Ἐκκλ. 1,2). Ἡ ζωή
του τέλος εἶνε μιὰ σκλαβιά, μέσα ἀπ᾽ τὴν ὁποία
βγαίνει ὁ πανανθρώπινος πόθος γιὰ λύτρωσι.
Πολλοὶ ὑποσχέθηκαν ὅτι θὰ φέρουν νέα τάξι πραγμάτων· τελευταῖο πείραμα ἦταν ὁ κομμουνισμός, ποὺ εἶπε ὅτι θὰ δημιουργήσῃ ἕναν
παράδεισο, ἀλλὰ παράδεισο χωρὶς Θεό. Γι᾽
αὐτὸ ὅμως ἀπέτυχε καὶ ἀπογοήτευσε. Καὶ ὅποιος ἄλλος τολμᾷ νὰ σχεδιάσῃ ἕνα νέο κόσμο χωρὶς Θεό, χωρὶς Χριστό, θὰ ἀποτύχῃ.
Ὁ προφητικὸς αὐτὸς λόγος, εἶπε τώρα στοὺς
Ναζαρηνοὺς ὁ Χριστός, ἐκπληρώθηκε σήμερα
μ᾽ αὐτὰ ποὺ ἀκοῦτε. Ἐγώ, δηλαδή, εἶμαι ἐκεῖνος γιὰ τὸν ὁποῖο γράφτηκαν τὰ λόγια αὐτά.
Στὴν ἀρχὴ οἱ Ναζαρηνοὶ τὸν θαύμασαν καὶ
ὅλοι τους βεβαίωναν ὅτι τὰ λόγια του ἔχουν
ὄντως θεία χάρι. Ἐν συνεχείᾳ ὅμως δὲν δέχτηκαν τὴν ἀλήθεια ποὺ τοὺς εἶπε. Ἀντέδρασαν μάλιστα θυμωμένοι ἐναντίον του· καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο σηκώθηκαν, τὸν ἔβγαλαν ἔξω ἀπὸ
τὴν πόλι τους, τὸν ὡδήγησαν σ᾽ ἕνα γκρεμὸ
μὲ σκοπὸ νὰ τὸν ῥίξουν κάτω! Ἀλλὰ ἐκεῖνος
ξέφυγε ἀπὸ ἀνάμεσά τους καὶ πῆγε ἀλλοῦ γιὰ
νὰ συνεχίσῃ τὴν ἀποστολή του (βλ. Λουκ. 4,29).

***
Ταιριάζει σήμερα, ἀγαπητοί μου, τὸ ῥητὸ
αὐτὸ στὴν ἀνθρωπότητα. Παρὰ τὴν πρόοδο
τῶν ἐπιστημῶν, αὐτὴ παλεύει μέσα σὲ πνευματικὴ φτώχεια, μελαγχολία, τύφλωσι, σκλαβιά. Ὁ Γκαῖτε εἶπε· «Ἰδοὺ ἐγώ, μὲ τόσα φῶτα,
τυφλός, τυφλὸς ὅπως καὶ πρῶτα».
Ν᾽ ἀπελπιστοῦμε; Ὄχι. Οὔτε νὰ ἐπαναλάβουμε τὸ λάθος τῶν Ναζαρηνῶν. Γιατὶ μέσ᾽ στὴ
σκοτεινιὰ φάνηκε οὐράνιο τόξο, ἦρθε ὁ Χριστὸς καὶ κήρυξε «ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν»,
ἄνοιξε θύρα μετανοίας, ἔδωσε εὐκαιρία νὰ σωθοῦμε· ἀρκεῖ νὰ τὸν ἀκολουθήσουμε. Γιατὶ ὅπου εἶνε ὁ Χριστός, ἐκεῖ φεύγει τὸ ψέμα, ἡ
σκλαβιά, ἡ ἀπελπισία, ἡ λύπη, ἡ ἀδικία, ἡ
φτώχεια, τὸ μῖσος, καὶ ἔρχεται ἡ ἀλήθεια, ἡ ἐλευθερία, ἡ ἐλπίδα, ἡ χαρά, ἡ εὐσπλαχνία, τὸ
ἔλεος, ὁ πλοῦτος, ἡ ἀγάπη, ὁ παράδεισος.
Ἂν λοιπὸν βασιλεύῃ Ἐκεῖνος στὴν καρδιά
μας, ἂς διαθέσουμε «τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς
ζωῆς ἡμῶν» (θ. Λειτ.) γιὰ ἔργα μετανοίας. Καὶ τότε,
παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως (Ἰω. 3,13-17)
8 Σεπτεμβρίου 2019

Αἷμα φάρμακο ψυχῆς!

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

«Καὶ καθὼς Μωυσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ
ἀνθρώπου, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. 3,14-15)

Ὑ

πάρχουν, ἀγαπητοί μου, μυστήρια στὴ ζωή
μας, ποὺ ζαλίζουν τὴ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου. Ὑπάρχουν μυστήρια στὴ φύσι, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ λύσουν οἱ ἐγκέφαλοι τῶν φυσικῶν. Τί
εἶνε π.χ. ζωή; ἢ τί καίει ὁ ἥλιος ὥστε νὰ μᾶς
φωτίζῃ καὶ νὰ μᾶς θερμαίνῃ;… Καὶ τόσα καὶ
τόσα ἄλλα δύσκολα γιὰ τοὺς ἐπιστήμονες.
Ὑπάρχουν ὅμως μυστήρια καὶ στὴν πνευματικὴ σφαῖρα, στὶς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας.
Γιατί π.χ. ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος; ποιός ἦταν
ὁ σκοπὸς τῆς ἐνανθρωπήσεώς του; ἢ πῶς ἑνώθηκαν στὸ πρόσωπό του ἡ θεία φύσις μὲ
τὴν ἀνθρώπινη φύσι;… Αὐτὰ εἶνε πραγματικότητες τὶς ὁποῖες δὲν μπορεῖ νὰ χωρέσῃ τὸ ἀνθρώπινο μυαλό· τὶς δεχόμεθα μὲ τὴν πίστι.
Ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς γνωρίζει ὅλα τὰ μυστήρια. Καὶ ὅταν ὁμιλεῖ σ᾽ ἐμᾶς γιὰ τὰ οὐράνια μὲ τὴν πεπερασμένη ἀνθρώπινη γλῶσσα, μᾶς ἀποκαλύπτει τόσα ὅσα μπορεῖ νὰ χωρέσῃ ὁ δικός μας νοῦς.
Αὐτὸ βλέπουμε καὶ στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο.
Ὁ Χριστὸς συνομιλεῖ μὲ τὸ Νικόδημο, ἕναν
ἄρχοντα τῶν Ἑβραίων ποὺ ἦρθε νύχτα νὰ τὸν
συναντήσῃ γιὰ νὰ ζητήσῃ ἐξηγήσεις ἐπάνω
σὲ τέτοια ζητήματα τῆς πίστεως. Γιατί ὁ Θεὸς
θέλησε νὰ γίνῃ ἄνθρωπος; Στὸ ζήτημα αὐτὸ
λοιπὸν ὁ Χριστὸς ἔδωσε, ὅπως ἀκούσαμε, ἐξήγησι μὲ ἕνα βοηθητικὸ παράδειγμα ἀπὸ τὴν
ἱστορία τοῦ περιουσίου λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

***
Οἱ Ἑβραῖοι, ἀγαπητοί μου, ἐπὶ 400 χρόνια
ζοῦσαν σκλάβοι κάτω ἀπὸ τοὺς βασιλεῖς τῆς
Αἰγύπτου, τοὺς φαραώ. Ὑπέφεραν τὰ πάνδεινα.
Δούλευαν στὰ κτήματα καὶ σὲ ἄλλες ἐργασίες τῶν Αἰγυπτίων ἀπ᾽ τὸ πρωὶ ὣς τὸ βράδυ· ἔχτιζαν παλάτια, μέγαρα καὶ τὶς περίφημες πυραμίδες. Παρ᾽ ὅλα αὐτὰ οἱ Αἰγύπτιοι δὲν τοὺς
ἀγαποῦσαν· τοὺς ἄφηναν νὰ κατοικοῦν σὲ καλύβες, σὲ ἄθλιες συνθῆκες, τοὺς καταπίεζαν.

Ἐν τούτοις οἱ σκλάβοι αὐξάνονταν καὶ πλήθαιναν. Ἦταν ὅμως τόση ἡ μανία τοῦ φαραὼ
ἐναντίον τους, ὥστε στὸ τέλος ἀποφάσισε νὰ
τοὺς ξεκληρίσῃ· ἔβγαλε διαταγή, κάθε ἀρσενικὸ Ἑβραιόπουλο ποὺ θὰ γεννιέται νὰ θανατώνεται! Ἐρχόταν πλέον τὸ τέλος τους· ἀνθρωπίνως ἦταν καταδικασμένοι σὲ ἀφανισμό.
Ἀλλὰ ἦρθε κάποτε ἡ ὥρα ποὺ ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος προστατεύει τὰ φτωχὰ καὶ ἀδύνατα παιδιά του, ἄρχισε νὰ τιμωρῇ τοὺς τυράννους. Γιὰ
νὰ ἐλευθερώσῃ τοὺς Ἑβραίους, ἔστειλε τὸ
Μωυσῆ· καί, μὲ διάφορα τιμωρητικὰ θαύματα
ποὺ ἔγιναν, ὁ φαραὼ ἀναγκάστηκε νὰ τοὺς ἐλευθερώσῃ. Ἁλυσίδες αἰώνων ἔπεσαν! Χαρούμενοι οἱ Ἑβραῖοι ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο,
ποὺ τὴν εἶχαν ποτίσει μὲ τὰ δάκρυα καὶ τὸ αἷμα τους. Ποῦ πήγαιναν; Ὁ Θεὸς τοὺς ὡδηγοῦσε γιὰ νὰ φτάσουν στὴν Παλαιστίνη, σὲ μιὰ
χώρα ποὺ ἔρρεε μέλι καὶ γάλα (βλ. Ἔξ. 3,8,17 κ.ἀ.).
Πρὶν φτάσουν ὅμως ἐκεῖ, ἔπρεπε νὰ περάσουν ἀπὸ μιὰ ἔρημο. Ὅπως οἱ δικοί μας στρατιῶτες κατὰ τὴ μικρασιατικὴ ἐκστρατεία ἦταν
ὑποχρεωμένοι νὰ περάσουν ἀπὸ τὴν Ἁλμυρὰ
ἔρημο, ἔτσι καὶ οἱ Ἑβραῖοι τότε. Ὅσοι ἀπὸ σᾶς
δοκιμάσατε ὡς στρατιῶτες παρόμοιες καταστάσεις, μπορεῖτε νὰ καταλάβετε τί βασανισμὸ ζῇ ὁ ὁδοιπόρος στὴν ἔρημο· χωρὶς νερό,
χωρὶς τροφή, μέσα στὸ καμίνι τῆς ζέστης…
Τότε οἱ Ἑβραῖοι ἄρχισαν νὰ γογγύζουν. Τά
᾽βαλαν μὲ τὸ Μωυσῆ, ποὺ τοὺς ἔβγαλε στὴν ἔρημο. Θυμήθηκαν τί ἔτρωγαν στὴν Αἴγυπτο
ξεχνώντας τὰ βάσανα ποὺ περνοῦσαν ἐκεῖ.
Προτιμοῦσαν τὴ σιγουριὰ τῆς σκλαβιᾶς ἀπὸ
τὴν ἀβεβαιότητα τῆς ἐλευθερίας. Λησμόνησαν τὶς τόσες εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ καὶ ἄρχισαν νὰ γογγύζουν. Ἔτσι εἶνε ὁ ἄνθρωπος·
τὸν εὐεργετεῖ καθημερινῶς ὁ Κύριος· ἀλλ᾽ ὅταν τοῦ λείψῃ τὸ παραμικρό, τότε τὰ βάζει μὲ
τὸ Θεό. Καὶ οἱ Ἑβραῖοι τώρα δείχνουν ἀχαρι-

στία. Ἡ ἀχαριστία ὅμως εἶνε μεγάλη ἁμαρτία,
ποὺ ὁ Κύριος δὲν τὴν ἀφήνει ἀτιμώρητη.
Μιὰ μέρα λοιπὸν τὸ στρατόπεδό τους γέμισε φίδια! Καὶ τί φίδια· μεγάλα καὶ φαρμακερά. Τί ἦταν πάλι αὐτό; ποιός τὰ γέννησε, ἡ ἄμμος τῆς ἐρήμου; Τὰ φίδια τοὺς ἔφεραν μεγάλη
καταστροφή· ὅποιον δάγκωναν δὲν γλύτωνε,
πέθαινε ἀπ᾽ τὸ φαρμάκι. Κ᾽ ἔβλεπες φοβερὸ
θέαμα· γέροι καὶ νέοι, ἄντρες γυναῖκες παιδιὰ νὰ ξεψυχοῦν· γέμισε ἡ ἔρημος πτώματα.
Τί νὰ κάνουν τώρα; Ἕνα τοὺς μένει· νὰ παρακαλέσουν τὸ Θεό. Πέφτουν λοιπὸν μετανοημένοι στὰ γόνατα καὶ διὰ τοῦ Μωυσέως τὸν
παρακαλοῦν νὰ τοὺς λυπηθῇ. Καὶ ὁ μακρόθυμος Κύριος, ποὺ συγχωρεῖ ὅταν δῇ μετάνοια,
σπλαχνίζεται καὶ δίνει τώρα στὸ Μωυσῆ τὴν
ἑξῆς ἐντολή. Νὰ κατασκευάσῃ ἕνα φίδι ἀπὸ
χαλκό, μπροῦτζο· νὰ τὸ κρεμάσῃ πάνω σ᾽ ἕνα
ξύλο, νὰ τὸ στήσῃ στὴ μέση τοῦ στρατοπέδου,
καὶ νὰ τοὺς πῇ· Ὅποιος δαγκώνεται, νὰ στρέφῃ τὰ μάτια του σ᾽ αὐτό. Ἔτσι καὶ ἔγινε· κι αὐτὸ τοὺς ἔσωσε. Ὅποιος πληγωνόταν γύριζε,
ἀτένιζε τὸ χάλκινο φίδι καὶ ζοῦσε (βλ. Ἀριθ. 21,4-9).

***
Ὅ,τι ἔπαθαν, ἀγαπητοί μου, οἱ Ἑβραῖοι τότε στὴν ἔρημο, αὐτὸ παθαίνουμε κ᾽ ἐμεῖς. Ἡ
ζωὴ αὐτή, ποὺ ζοῦμε ἐδῶ στὸν κόσμο, εἶνε
μία ἔρημος, μιὰ Σαχάρα, γεμάτη φίδια. Δὲν
ἐννοῶ φίδια φυσικά, ποὺ ζοῦν κρυμμένα στὶς
πέτρες· αὐτὰ εἶνε λίγα. Ὑπάρχουν κάποια ἄλλα φίδια φοβερώτερα· εἶνε τὰ φίδια τῆς ἁμαρτίας. Αὐτὰ εἶνε πολλά· καὶ δὲν ἔχουν φωλιὰ
σὲ πέτρες καὶ κουφάλες· αὐτὰ –ἀλλοίμονο–
φωλιάζουν μέσα μας, φωλιάζουν στὴν καρδιά
μας. Μᾶς κεντοῦν, μᾶς πληγώνουν, μᾶς θανατώνουν κάθε μέρα, κάθε στιγμή.
Θέλετε νὰ σᾶς δείξω μερικά;
 Νά ἕνα φίδι ποὺ λέγεται θυμός. Εἶνε φαρμακερό, σοῦ δηλητηριάζει τὴ ζωή· σὲ ταράζει, σὲ
ἀναστατώνει, σοῦ θολώνει τὴ σκέψι, σὲ κάνει
νὰ χάνῃς τὴν ἠρεμία καὶ τὸν ὕπνο σου.
 Ἄλλο φίδι ἡ μέθη. Σὲ ποτίζει ὣς τὸ τελευταῖο σου κύτταρο μὲ τὸ φαρμάκι ποὺ λέγεται
ἀλκοόλ· σὲ ὑποδουλώνει, σὲ κάνει παράφρονα («ὁ τρελλὸς εἶδε τὸ μεθυσμένο κ᾽ ἔφυγε»
λέει μιὰ παροιμία), σὲ μεταβάλλει ἀπὸ ἄνθρωπο σὲ κτῆνος, σὲ κάνει ἕνα πτῶμα ἄταφο.
 Ἄλλο φίδι ἡ συκοφαντία. Ἄχ αὐτή! μεταβάλλει τὴ γλῶσσα τοῦ ἀνθρώπου σὲ γλῶσσα ὀχιᾶς. Πληγώνει σὲ τέτοιο βαθμὸ τὸν ἄλλο,
ὥστε φτάνει κάποτε ὁ συκοφαντημένος στὸ
σημεῖο νὰ σκέπτεται· Καλύτερα νὰ μὲ δάγκωνε φίδι παρὰ ἡ γλῶσσα τοῦ συκοφάντου!
 Τὸ πιὸ φαρμακερὸ φίδι πάντως εἶνε ἡ βλα-
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σφημία. Εἶνε ἡ χειρότερη μορφὴ ἁμαρτίας.
Γιατὶ τολμᾷ νὰ «δαγκώσῃ» ὄχι πλέον ἀνθρώπους ἀλλὰ αὐτὸν τὸν Θεό.
Δὲν ἔχουν τελειωμὸ τὰ φίδια αὐτὰ τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν. Καὶ πόσο ὕπουλα εἶνε! Κρύβονται μερικὲς φορὲς τόσο καλά, ὥστε, ἐνῷ
φωλιάζουν μέσα στὴν καρδιά, ὁ ἄνθρωπος δὲν
τὰ καταλαβαίνει, ἀλλὰ καὶ τὰ χαϊδεύει καὶ τὰ
περιποιεῖται καὶ τὰ τρέφει· τὰ θερμαίνει «σὰν
φίδι στὸν κόρφο του» ὅπως λέμε συχνά.
Κάποιος πῆγε σ᾽ ἕνα δάσος καὶ χαιρόταν
νὰ βλέπῃ τὰ δέντρα, τὴ βλάστησι, τὴ χλόη, τὰ
λουλούδια· ἅπλωνε μὲ ἀφέλεια τὸ χέρι στὰ
πολύχρωμα λουλούδια. Ἀλλὰ ξαφνικὰ αἰσθάνθηκε στὴν παλάμη πόνο ὀδυνηρό· δὲν εἶχε
προσέξει ὅτι κάτω ἀπὸ τὰ μυρωδᾶτα τριαντάφυλλα μὲ τὰ ὡραῖα χρώματα ἦταν κουλουριασμένο ἕνα φαρμακερὸ φίδι, καὶ τὸν δάγκωσε
θανάσιμα. Ἔτσι εἶνε ἡ ἁμαρτία. Φαίνεται ἀκίνδυνη, ὡραία σὰν τὰ τριαντάφυλλα, ἑλκυστική. Σὲ τραβᾷ. Πρόσεξε ὅμως, γιατὶ πίσω της
εἶνε κρυμμένο τὸ μεγάλο φίδι, ὁ θάνατος.

***
Ταλαίπωρος ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου. Τί
μπορεῖ νὰ πάθῃ; Καὶ ποιός μπορέσῃ νὰ τὸν
προστατεύσῃ καὶ νὰ ἐξοντώσῃ τὰ φαρμακερὰ
φίδια τῶν παθῶν; Μόνο ὁ Χριστός· αὐτὸ σήμαινε τὸ χάλκινο φίδι στὴν ἔρημο. Ὁ Χριστὸς
μᾶς ἔσωσε μὲ τὸ αἷμα του. Ὤ πόσο μεγάλη ἀγάπη ἔδειξε σ᾽ ἐμᾶς ὁ Χριστός!
Γνωρίζουμε ὅλοι τὸν πελεκᾶνο. Συμβαίνει
λοιπὸν κάποτε, σὲ ὥρα ποὺ αὐτὸς ἀπουσιάζει, νὰ φτάσῃ ὣς τὴ φωλιά του κακὸ φίδι καὶ νὰ
δηλητηριάσῃ τὰ πουλιά του. Τί κάνει τότε ὁ
πελεκᾶνος; Μόλις γυρίσῃ καὶ δῇ τὰ παιδιά του
ἑτοιμοθάνατα, τρυπάει μὲ τὸ ῥάμφος τὸ πλευρό του, τὰ ποτίζει μὲ τὸ καθαρὸ αἷμα του, κι
αὐτὰ σῴζονται. Ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς ἤμασταν δηλητηριασμένοι ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἕτοιμοι νὰ πεθάνουμε πνευματικά· ἀλλὰ ἦρθε ὁ Χριστός, κρεμάστηκε στὸ σταυρό, καὶ τὸ αἷμα ποὺ ἔχυσε ἔγινε τὸ φάρμακο ποὺ ζωογονεῖ τὴν ὕπαρξί μας.
Ἀδελφοί μου! ὅλοι οἱ φαρμακωμένοι ἀπὸ τὴν
ἁμαρτία, ἂς πλησιάζουμε τὸν Ἐσταυρωμένο
μὲ μετάνοια καὶ δάκρυα. «Καὶ δάκρυον στάξαν
ἰσοδυναμεῖ λουτρῷ παλιγγενεσίας καὶ ἐπανάγει τὴν χάριν», λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης (περὶ μετανοίας), τὸ δάκρυ δηλαδὴ ἀνανεώνει τὴ
χάρι τοῦ ἁγίου βαπτίσματος. Αὐτὸς θὰ μᾶς θεραπεύσῃ, κι ἀπὸ τὴν ἔρημο αὐτῆς τῆς γῆς θὰ
μᾶς ὁδηγήσῃ στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν· ἐκεῖ
ποὺ βασιλεύει ὄχι ὁ δράκων τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ ἡ χαρά, τῆς ὁποίας εἴθε ὅλοι ν᾽ ἀξιωθοῦμε.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Ὁ μεγαλύτερος θησαυρὸς

«Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Μᾶρκ. 8,36-37)

εγάλα καὶ συγκλονιστικὰ εἶνε, ἀγαπητοί
μου, τὰ λόγια τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου.
Ὅποιος τ᾽ ἀκούσῃ καὶ τὰ ἐφαρμόσῃ, αὐτὸς
σῴζεται. Εἶνε συμβουλὲς κάποιου ὁ ὁποῖος
μᾶς ἔχει ἀγαπήσει περισσότερο ἀπὸ τὸν πατέρα μας, συμβουλὲς ἀπὸ ἕνα στόμα ποὺ εἶπε
πάντοτε τὴν ἀλήθεια καὶ ποτέ δὲν ἐξαπάτησε
κανένα. Εἶνε λόγια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, γιὰ τὸν ὁποῖον οἱ προφῆτες εἶχαν
προαναγγείλει, καὶ οἱ ἀπόστολοι ποὺ τὸν ἔζησαν τὸ ἐπιβεβαίωσαν, ὅτι δὲν «εὑρέθη δόλος
ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» (Ἠσ. 53,9 = Α΄ Πέτρ. 2,22)· δὲν εἶπε
ποτέ ψέμα, δὲν μίλησε ποτέ ἀπατηλά.
Τὰ λόγια αὐτὰ τὰ εἶπε ὅταν πλησίαζε τὸ τέλος τῆς ἐπιγείου ἀποστολῆς του καὶ εἶνε ἰδιαιτέρως βαρυσήμαντα.
Ἂς τὸν ἀκούσουμε λοιπόν.

***
Λέει τὸ Εὐαγγέλιο, ἀδελφοί μου, ὅτι ὁ Χριστὸς κάλεσε ὅλο τὸ λαὸ καὶ τοὺς μαθητάς
του καὶ τοὺς εἶπε· «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω
τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι»· ὅποιος θέλει νὰ γίνῃ ἀκόλουθός μου, τὸν καλῶ νὰ ἀπαρνηθῇ τὸν ἑαυτό του, νὰ σηκώσῃ
τὸ σταυρό του καὶ νὰ μὲ ἀκολουθῇ (Μᾶρκ. 8,34).
Πολλοὶ ἔχουν τὴν ἐντύπωσι ὅτι ὁ Κύριος
κήρυξε μόνο τὴν εἰρήνη καὶ τὸ «Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» (Ἰω. 13,34· 15,12,17). Ναί, ἀλλ᾽ ὄχι μόνο αὐτά.
Μὲ τὸ ὅλο κήρυγμά του ὁ Κύριος ἔκανε φανερὸ ὅτι ἄρχισε μία πνευματικὴ μάχη, ὅτι κήρυξε ἕναν ἀόρατο πόλεμο. Πόλεμο ἐναντίον
τῶν τριῶν ἀσπόνδων ἐχθρῶν μας· τοῦ πονηροῦ διαβόλου, τοῦ ἁμαρτωλοῦ κόσμου καὶ τοῦ
παλαιοῦ ἀνθρώπου ποὺ φέρουμε μέσα μας.
Τώρα λοιπὸν κάνει ἐπιστράτευσι καὶ καλεῖ
μαχητάς. Θέλει νὰ κάνῃ ἐπιλογὴ τῶν στρατιωτῶν του· ἀλλὰ δὲν θέλει στρατιῶτες ἀναγκαστικούς, θέλει ἐθελοντάς, γι᾽ αὐτὸ λέει·

«Ὅποιος θέλει…». Δὲν βιάζει κανέναν ὁ Κύριος. Ὁ καθένας εἶνε ἐλεύθερος ν᾽ ἀκολουθήσῃ ἢ νὰ ἀρνηθῇ τὸ προσκλητήριό του.
Ὅσοι ὅμως θελήσουν ν᾽ ἀκολουθήσουν τὸ
Χριστό, πρέπει νὰ γνωρίζουν καὶ νὰ ἀποδέχωνται τὶς ὑποχρεώσεις ποὺ ἀναλαμβάνουν,
νὰ ξέρουν –ἂς ποῦμε μὲ σημερινὴ γλῶσσα–
τὸν κανονισμὸ τοῦ στρατεύματός του. Τί ζητάει λοιπὸν ἀπὸ μᾶς ὁ Κύριος γιὰ νὰ εἴμαστε
πραγματικὰ ἀκόλουθοί του; Τρία πράγματα
ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο.
 Πρῶτον, «ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν», ν᾽ ἀπαρνηθοῦμε τὸν ἑαυτό μας. Τί σημαίνει τὸ ν᾽ ἀρνηθῇ κανεὶς τὸν ἑαυτό του; ποιός εἶνε ὁ ἑαυτός μας ποὺ πρέπει νὰ τὸν ἀποστραφοῦμε, νὰ
τὸν μισήσουμε καὶ νὰ τὸν ἐγκαταλείψουμε;
Μήπως εἶνε τὸ σῶμα μας; Ὄχι· διότι τὸ σῶμα
εἶνε δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, δὲν εἶνε κάτι κακό. Γιὰ νὰ καταλάβουμε τί ἐννοεῖ ἐδῶ ὁ Κύριος, πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ᾽ ὄψι μας, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶνε τώρα ὅπως τὸν ἔπλασε στὴν ἀρχὴ ὁ Θεός· δὲν εἶνε τώρα δίκαιος, εὐθύς, ἐνάρετος. Ἡ ἁμαρτία τὸν διέστρεψε καὶ τὸν ἐμόλυνε· διαμόρφωσε μέσα του ἕναν ἄλλον ἄνθρωπο, διεφθαρμένο, ποὺ ῥέπει πρὸς τὸ κακὸ
καὶ τὴν καταστροφή του. Τὸ αἰσθανόμαστε
καὶ οἱ ἴδιοι· ὑπάρχει μέσα μας καὶ κάποιος
κακὸς σύμβουλος ποὺ μᾶς σπρώχνει ἀλλοῦ.
Καὶ τί συμβουλεύει· νὰ δείχνουμε κακία, νὰ
θυμώνουμε, νὰ λέμε ψέματα, νὰ συκοφαντοῦμε, νὰ βλαστημοῦμε, νὰ ἀδικοῦμε, νὰ κλέβουμε, νὰ πιανώμαστε στὰ χέρια σὰν τ᾽ ἀγρίμια, ἀκόμη καὶ νὰ σκοτωνώμαστε.
Αὐτὸν λοιπὸν τὸν κακὸ ἑαυτό μας, τὸν «παλαιὸν ἄνθρωπον» (῾Ρωμ. 6,6. Ἐφ. 4,22. Κολ. 3,9), αὐτὸν τὸν
παλιάνθρωπο, πρέπει ν᾽ ἀπαρνηθοῦμε· νὰ μὴ
τὸν λυπηθοῦμε, ἀλλὰ νὰ τὸν διώξουμε ἀποφασιστικὰ ἀπὸ τὸ σπίτι τῆς ψυχῆς μας. Γιατὶ
ἂν αὐτὸς μείνῃ, ἐμεῖς θὰ καταστραφοῦμε.

 Δεύτερον, «ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ». Τί
σημαίνει αὐτὸ τὸ νὰ σηκώσουμε τὸ σταυρό
μας; Σταυρὸς εἶνε τὸ ξύλο ἐπάνω στὸ ὁποῖο
ἀπέθανε ἀτιμωτικὰ ὁ Κύριος. Ὅπως λοιπὸν ὁ
Χριστὸς ὑπέμεινε τὸν σταυρό του, βάδισε δηλαδὴ ἀποφασιστικὰ πρὸς τὸν θάνατο, ἔτσι καὶ
ὁ Χριστιανὸς ἔχει τὸ δικό του σταυρό· πρέπει
δηλαδὴ νὰ εἶνε ἕτοιμος νὰ ὑποστῇ κάθε θυσία, μέχρι θανάτου, γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ τὸ ἅγιο
θέλημά του. Ὁ στρατιώτης ὑποφέρει καὶ ταλαιπωρεῖται γιὰ τὴν ἐπίγεια πατρίδα, κ᾽ ἐμεῖς
νὰ εἴμαστε ἀποφασισμένοι καὶ τὸ αἷμα μας ἀκόμη νὰ δώσουμε γιὰ τὴν οὐράνια πατρίδα.
 Καὶ τρίτον, «ἀκολουθείτω μοι». Νὰ τὸν ἀκολουθοῦμε, νὰ ὑποτασσώμεθα σ᾽ αὐτόν, νὰ τηροῦμε ὅλες τὶς ἐντολές του, νὰ τὸν μιμούμεθα. Ὅπου ὁ Χριστός, ἐκεῖ κ᾽ ἐμεῖς. Ὅπως τὰ
πουλάκια στὸ ἄκουσμα τῆς φωνῆς τῆς κλώσσας τρέχουν κοντά της, ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς σὲ κάθε κλῆσι τοῦ Χριστοῦ νὰ τρέχουμε πατώντας
ἐπάνω στὰ ἴχνη του. Εἶνε «ὁ ἀρχηγὸς τῆς σωτηρίας» (Ἑβρ. 2,10), ὁ Σωτήρας μας, ὁ Θεός μας· νὰ
τὸν ἀκολουθοῦμε πιστὰ καὶ σταθερά, μὲ ἀκρίβεια καὶ προθυμία, διαρκῶς, ἰσοβίως.
***
Ἀλλὰ γιατί νὰ γίνουν τόσοι κόποι; γιατί νὰ
ὑποφέρουμε ὅλα αὐτά; γιὰ ποιόν; Δὲν τὰ ζητάει ὁ Χριστὸς αὐτὰ γιὰ τὸν ἑαυτό του, δὲν
τὰ ἔχει ὁ ἴδιος ἀνάγκη· τὰ ζητάει γιὰ μᾶς, γιατὶ ἐμεῖς ἔχουμε τὴν ἀνάγκη. Σκοπός του εἶνε,
νὰ σωθῇ ἡ ψυχή μας.
Καὶ τώρα στὸ εὐαγγέλιο μᾶς λέει, τί μεγάλος θησαυρὸς εἶνε ἡ ψυχή μας. Δὲν ὑπάρχει
τίποτα ἰσάξιο μ᾽ αὐτήν, τίποτα δὲν ἀντισταθμίζει τὴν ἀξία της. Φανταστῆτε μιὰ ζυγαριά, ἡ ὁποία κλίνει πρὸς τὸ ἕνα μέρος, γιατὶ ἐκεῖ ὑπάρχουν ὅλα τὰ πολύτιμα πράγματα τοῦ κόσμου τούτου· μόλις ὅμως στὸ ἄλλο μέρος βάλουμε μία ψυχή, τὴν ψυχὴ ὄχι ἑνὸς ἐπωνύμου καὶ διασήμου ἀνθρώπου ἀλλὰ τὴν ψυχὴ
ἀκόμη καὶ τοῦ πιὸ ταπεινοῦ καὶ ἀσήμου θνητοῦ, ἀμέσως ἡ ζυγαριὰ κλίνει πρὸς τὰ ἐκεῖ. Τόση εἶνε ἡ ἀξία τῆς ψυχῆς· μεγαλύτερη ἀπὸ
τὴν ἀξία ὅλου τοῦ κόσμου! Αὐτὸ λέει σήμερα
τὸ εὐαγγέλιο· «Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν
κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Μᾶρκ. 8,36-37).
Ἐπειδὴ ὅμως δὲν ἔχουμε συνείδησι τῆς ἀξίας ποὺ ἔχει αὐτὸς ὁ πολύτιμος θησαυρός μας,
ἀπερίσκεπτα τὸν ξεπουλᾶμε μὲ πολὺ φτηνὰ
ἀνταλλάγματα· γιὰ λίγη ἐφήμερη διασκέδασι,
γιὰ λίγο βρώμικο χρῆμα, γιὰ λίγη μάταιη δόξα.
Πόσο ἀνόητοι εἴμαστε! Ἂν ἔχῃς μιὰ λίρα, δὲν
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τὴν δίνεις γιὰ νὰ πάρῃς μιὰ δεκάρα· ἂν ἔχῃς
ἕνα πολύτιμο ῥολόι, δὲν τὸ πουλᾷς γιὰ ἕνα
πακέττο τσιγάρα· δὲν σὲ συμφέρει νὰ πουλᾷς
τὸ σιτάρι ἢ τὸ καλαμπόκι ἢ τὸ βαμβάκι ἢ τὰ ἑσπεριδοειδῆ ἢ τὸ γάλα ποὺ παράγεις ἐὰν δὲν
σοῦ πληρώσουν τὴν ἀξία τους· διαφορετικά,
εἶνε σὰν τὰ τὰ πετᾷς στὸ ῥέμα. Προσέχεις,
καὶ καλὰ κάνεις, νὰ μὴ ζημιωθῇς στὰ ὑλικά·
γιατί ὅμως δὲν προσέχεις, ἐξ ἴσου τοὐλάχιστον, νὰ μὴ ζημιωθῇς καὶ στὰ πνευματικά,
ποὺ ἔχουν ἀσυγκρίτως μεγαλύτερη ἀξία;
Εἶνε φρικτό, ἀδελφοί μου· πουλᾶμε τὴν ἀθάνατη ψυχή μας σὲ ἕνα μεγάλο ἀπατεῶνα,
τὸν σατανᾶ. Καὶ γιατί τὴν πουλᾶμε; γιὰ ἕνα τίποτα! Ὑπάρχουν λαοὶ στὴν Ἀφρική, στὴν Αὐστραλία, στὸ νότιο Ἀμερική, ποὺ οἱ δῆθεν πολιτισμένοι τοὺς ὀνομάζουν ὑποανάπτυκτους.
Ζοῦν σὲ ἡμιάγρια κατάστασι στὴ φύσι, μέσα
σὲ δάση ἢ κοντὰ σὲ ποτάμια. Ἐκεῖ βρίσκουν
πολύτιμα πράγματα, διαμάντια καὶ μαργαριτάρια, ἀλλὰ αὐτοὶ δὲν γνωρίζουν τὴν ἀξία τους,
τὰ θεωροῦν χαλίκια. Ὡρισμένοι ὅμως Εὐρωπαῖοι ἔμποροι, ποὺ διακρίνουν ὅτι αὐτὰ εἶνε
πολύτιμοι λίθοι, τὰ βάζουν στὸ μάτι καὶ κατορθώνουν νὰ τὰ πάρουν ἀπὸ τοὺς ἀγρίους.
Τί κάνουν· τὰ ἀνταλλάσσουν μὲ κάτι μικροαντικείμενα, μεταλλικὰ ἢ γυάλινα ποὺ λάμπουν,
πολύχρωμα ὑφάσματα, διάφορες γυαλιστερὲς χάντρες, κομπολόγια κ.λπ.. Ὅταν οἱ ἰθαγενεῖς βλέπουν τὰ ἀντικείμενα αὐτὰ ἐνθουσιάζονται, τὰ ἀνταλλάσσουν χωρὶς ἄλλη σκέψι
μὲ τὰ δικά τους, καὶ ἔτσι οἱ Εὐρωπαῖοι μαζεύουν τὰ μαργαριτάρια καὶ τὰ διαμάντια. Κάτι
τέτοιο παθαίνουμε κ᾽ ἐμεῖς· ὁ σατανᾶς ξέρει
τὴν ἀξία τῆς ψυχῆς, μᾶς δελεάζει καὶ μᾶς ξεγελάει μὲ τὴν ἁμαρτία, ποὺ τὴν κάνει νὰ φαντάζῃ σὰν γυαλιστερὴ χάντρα.
***
Ἂς κατανοήσουμε, ἀδελφοί μου, πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει ἡ ψυχή. Γιὰ μία ψυχή, τὴν ἁμαρτωλὴ Σαμαρείτιδα, ὡδοιπόρησε ὁ Θεάνθρωπος· καὶ γιὰ τὶς ψυχὲς ὅλων μας σταυρώθηκε, γιὰ νὰ μᾶς σώσῃ. Εἶνε λοιπὸν ὁ μεγαλύτερος θησαυρὸς ποὺ ὑπάρχει. Γι᾽ αὐτὸ ἂς
τὸν φυλάξουμε, ἂς τὸν προστατεύσουμε.
Καὶ ἂς φροντίσουμε γιὰ τὴν ψυχή μας. Νὰ
τὴν στολίσουμε μὲ τὸ φόρεμα κάθε ἀρετῆς·
τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς
ταπεινώσεως. Καὶ τότε ὁ Κύριος θὰ μᾶς βραβεύσῃ, ὅταν θὰ ἔλθῃ πάλι στὸν κόσμο τὴν «ἡμέραν ἐκείνην τὴν φοβεράν» (μεσονυκτ.), γιατὶ δείξαμε μέριμνα γιὰ τὴν ψυχή μας καὶ δὲν τὴν
παραδώσαμε στὰ χέρια τοῦ ἐχθροῦ μας.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας καὶ πιθανῶς τὴν 18-9-1938.
Ἀνάγνωσις, μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, στοιχειοθεσία καὶ ἀναπλήρωσις 13-8-2019.
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Κυριακὴ Α΄ Λουκᾶ (Λουκ. 5,1-11)
22 Σεπτεμβρίου 2019

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Τί θὰ κερδίσουμε; Τὴν εὐλογία Του!

«Ἐπιστάτα, δι᾽ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον» (Λουκ. 5,5)

τοὺς Ἁγίους Τόπους, ἀγαπητοί μου, ὑπάρχει μία λίμνη, ποὺ λέγεται λίμνη Γεννησαρέτ (Λουκ. 5,1) ἤ, ὅπως τὴν ὀνομάζουν ἀλλοῦ τὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια, θάλασσα τῆς Τιβεριάδος (βλ. Ἰω.
6,1· 21,1). Γύρω ἀπὸ τὴ λίμνη αὐτὴ τὴν ἐποχὴ τῆς
καινῆς διαθήκης ἦταν χτισμένα διάφορα χωριά. Ὁ μεγαλύτερος ἀπὸ τοὺς οἰκισμοὺς ἐκείνους, ἡ πρωτεύουσα, ἦταν ἡ Καπερναούμ.
Οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς αὐτῆς ἀσχολοῦνταν βέβαια καὶ μὲ ἄλλες ἐργασίες, κυρίως ὅμως ζοῦσαν ἀπὸ τὸ ψάρεμα.
Ὁ Χριστὸς πολλὲς φορὲς ἦρθε στὰ μέρη
αὐτὰ γιὰ νὰ διδάξῃ καὶ νὰ εὐλογήσῃ τοὺς ἐργατικοὺς αὐτοὺς ἀνθρώπους. Μία λοιπὸν ἀπὸ
τὶς πρῶτες ἐπισκέψεις του ἀναφέρει τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο, ὅταν ἄρχισε νὰ διαλέγῃ ποιούς
θὰ κάνῃ μαθητὰς καὶ ἀποστόλους του.

***
Σὲ μιὰ παραλία τῆς λίμνης εἶχε μαζευτῆ τότε χιλιάδες κόσμος. Καὶ μέσα ἀπὸ τὸ πλῆθος
ἐκεῖνο τοῦ κόσμου ὁ καρδιογνώστης Κύριος
πλησιάζει τέσσερις ψαρᾶδες, ποὺ ἀνὰ δύο ἦταν μεταξύ τους ἀδέρφια, καὶ αὐτοὺς τοὺς καλεῖ κοντά του γιὰ τὴ μεγάλη ἀποστολή. Οἱ
τέσσερις αὐτοὶ εἶνε· ὁ Πέτρος καὶ ὁ Ἀνδρέας
παιδιὰ τοῦ Ἰωνᾶ, ὁ Ἰάκωβος καὶ ὁ Ἰωάννης
παιδιὰ τοῦ Ζεβεδαίου.
Μεγάλη τιμὴ τοὺς ἔκανε ὁ Χριστός. Ἂν εἶνε τιμὴ νὰ ὑπηρετῇ κανεὶς κοντὰ στὸ βασιλιᾶ
ὡς ὑπασπιστής του, πόσο πιὸ μεγάλη τιμὴ εἶνε νὰ ὑπηρετῇ κανεὶς κοντὰ στὸ Χριστό, νὰ
εἶνε ἀπόστολος, κήρυκας τοῦ εὐαγγελίου; Μεγάλη ἡ τιμή· ἀλλὰ τὴν ἄξιζαν. Ἄξιζαν νὰ τιμηθοῦν μὲ τέτοιο μέγα ἀξίωμα αὐτοὶ οἱ ἁλιεῖς
τῆς Γεννησαρὲτ – γιατί; Διότι ἦταν ψυχὲς στολισμένες μὲ πολλὲς ἀρετές. Προσέξτε.
 Πρῶτα - πρῶτα ἀκοῦνε τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ μὲ δίψα. Ὅταν πῆγε ὁ Χριστὸς στὸ μέρος τους, αὐτοὶ ἐργάζονταν· εἶχαν βγάλει τὰ

δίχτυα τους καὶ τὰ διώρθωναν. Ὅταν ὅμως
ἄκουσαν ὅτι θὰ μιλήσῃ ὁ Χριστός, δὲν εἶπαν·
Τώρα ἐμεῖς ἔχουμε δουλειά, δὲν εὐκαιροῦμε
γιὰ ν᾽ ἀκοῦμε κηρύγματα… Δὲν σκέφτηκαν
κάτι τέτοιο· ἄφησαν ἀμέσως τὴ δουλειά τους
καὶ προσηλώθηκαν στὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ μὲ
μεγάλη προσοχή. Τὸ παράδειγμά τους εἶνε διδασκαλία γιὰ ὅλους μας. Μᾶς διδάσκει, ὅτι
καθῆκον ὅλων μας εἶνε νὰ ἀκοῦμε τὰ λόγια
τοῦ Κυρίου. Πρέπει ἀσφαλῶς καὶ νὰ ἐργασθοῦμε· χωρὶς ἐργασία πῶς θὰ ζήσουμε; ἀλλὰ ὁ
Θεὸς ὥρισε ἕξι ἡμέρες ὡς χρόνο ἐργασίας
καὶ μία ἡμέρα γιὰ νὰ λατρεύουμε τὸ ὄνομά
του καὶ νὰ ἀκοῦμε τὸ λόγο του.
Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶνε τὸ Εὐαγγέλιο, τὰ τροπάρια ποὺ ψάλλουν οἱ ψάλτες, οἱ εὐχὲς τοῦ
ἱερέως. Πρέπει νὰ τ᾽ ἀκοῦμε αὐτὰ μὲ προσοχή. Ὅταν χτυπᾷ ἡ καμπάνα νὰ λέμε στὸν ἑαυτό μας· Τώρα μὲ καλεῖ ὁ Θεός, πρέπει νὰ
σηκωθῶ νὰ τρέξω στὴν ἐκκλησία… Ὄχι λοιπὸν
στὸ χωράφι, ὄχι στὸ καφφενεῖο, ὄχι στοὺς
δρόμους, ἀλλὰ στὴν ἐκκλησία· ἐκεῖ εἶνε ἡ θέσι σου, Χριστιανέ, τὴν Κυριακή. Ἐκεῖ, γιὰ νὰ
τιμήσῃς τὸ Θεό, γιὰ νὰ τὸν εὐχαριστήσῃς γιὰ
ὅλα τ᾽ ἀγαθά, γιὰ νὰ ζητήσῃς τὴ βοήθειά του,
γιὰ ν᾽ ἀκούσῃς τὸ λόγο του. Αὐτὸ ἔκαναν οἱ
τέσσερις ψαρᾶδες, αὐτὸ νὰ κάνῃς κ᾽ ἐσύ.
 Αὐτοὶ ὅμως δὲν ἄκουγαν μόνο τὸ λόγο τοῦ
Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ ἔκαναν ὅ,τι τοὺς εἶπε ὁ Κύριος. Δὲν ἔμειναν μόνο στὰ λόγια, ἀλλὰ προχώρησαν καὶ στὰ ἔργα· ἦταν ὄχι «μόνον ἀκροαταὶ» ἀλλὰ καὶ «ποιηταὶ λόγου» (Ἰακ. 1,22). Καὶ ἐδῶ
εἶνε τὸ σπουδαῖο. Τί τοὺς διέταξε ὁ Κύριος·
«Προχωρῆστε» τώρα μὲ τὸν ἥλιο! «βαθειὰ στὴ
λίμνη καὶ ῥίξτε τὰ δίχτυα νὰ ψαρέψετε» (Λουκ.
5,4). Αὐτὴ ἦταν ἡ διαταγὴ τοῦ Χριστοῦ. Παράξενη διαταγή. Αὐτοὶ εἶχαν κοπιάσει ὅλη τὴ
νύχτα. Ἔρριξαν δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τὰ δίχτυα,
μὰ δὲν εἶχαν πιάσει οὔτε λέπι. Κι ἀφοῦ δὲν
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Κυριακὴ Β΄ Λουκᾶ (Λουκ. 6,31-36)
29 Σεπτεμβρίου 2019

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Τὰ γνωρίσματα τῆς ἀγάπης

ίση, ἔχθρες καὶ ἀδικίες βασίλευαν στὸν
κόσμο, ἀγαπητοί μου, προτοῦ νὰ ἔλθῃ ὁ
Κύριος στὴ γῆ. Παντοῦ ἦταν ὑψωμένη ἡ σημαία τοῦ μίσους. Ἀγάπη δὲν ὑπῆρχε· ἤ, καὶ ὅπου ὑπῆρχε, ἦταν μιὰ ἀγάπη ἀτελὴς καὶ συμφεροντολόγος· εἶχε τὸ ὄνομα τῆς ἀγάπης, μὰ
ἀγάπη δὲν ἦταν. Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς ἦρθε γιὰ νὰ
σβήσῃ τὰ μίση καὶ νὰ ὑψώσῃ παντοῦ τὴ σημαία τῆς ἀγάπης. Ἦρθε νὰ διώξῃ τὴν ἔχθρα
καὶ νὰ θεμελιώσῃ ἕνα νέο κόσμο ἐπάνω σὲ
νέο θεμέλιο, τὸ θεμέλιο τῆς ἀγάπης. Τὴν ἀγάπη αὐτὴ δίδαξε πάντοτε, τὴν ἀγάπη διδάσκει καὶ στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο.
Ποία λοιπὸν εἶνε ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ; Ἡ
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶνε ὅπως ἡ ἀγάπη
τοῦ κόσμου. Σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἀκούσαμε σήμερα, τὰ γνωρίσματα
τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης εἶνε τὰ ἑξῆς τρία. Ἀγαπᾷ κατὰ Θεὸν ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἀδικεῖ τὸν
ἄλλο – πρῶτον, ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἐκδικεῖται
τοὺς ἐχθρούς του – δεύτερον, καὶ τρίτον ἐκεῖνος ποὺ ἐλεεῖ καὶ συμπαθεῖ τοὺς πάσχοντας.
Ἂς τὰ ἐξετάσουμε ὅμως αὐτὰ καλύτερα.
***
⃝ Πρῶτον, ὅποιος ἔχει τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ δὲν ἀδικεῖ κανένα. Καὶ γιὰ νὰ μὴν ἀδικῇ
ποτὲ στὴ ζωή του, πρέπει νὰ θυμᾶται τὸν χρυσὸκανόνα τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὸν ὁποῖο ἀρχίζει
τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο. Τί λέει ἐκεῖ ὁ Χριστός· «Καθὼςθέλετεἵναποιῶσινὑμῖνοἱἄνθρωποι,καὶὑμεῖςποιεῖτεαὐτοῖςὁμοίως» (Λουκ.
6,31). Δηλαδή· ὅπως θέλετε νὰ φέρωνται οἱ ἄλλοι ἀπέναντι σ᾽ ἐσᾶς, ἔτσι νὰ φέρεστε κ᾽ ἐσεῖς ἀπέναντι σ᾽ αὐτούς. Καὶ γιὰ νὰ τὰ ἀναλύσουμε ἀκόμη περισσότερο τὰ λόγια αὐτὰ
τοῦ Χριστοῦ, λέμε τὰ ἑξῆς.
Τρία εἶνε τὰ σπουδαιότερα ἀγαθὰ τοῦ ἀνθρώπου· ἡ ζωή, ἡ τιμή, καὶ ἡ περιουσία.
 Ἡ ζωὴ εἶνε δῶρο θεῖο. Μόνο ὁ Θεὸς δημιουργεῖ τὴ ζωὴ καὶ μόνο αὐτὸς ἔχει τὸ δικαί-

ωμα νὰ τὴν ἀφαιρέσῃ. Ἑπομένως ἐμεῖς δὲν
ἔχουμε δικαίωμα ν᾽ ἁπλώσουμε τὸ χέρι καὶ
νὰ βλάψουμε τὴ ζωὴ κανενός· ἀντιθέτως ἔχουμε χρέος νὰ προστατεύουμε καὶ νὰ βοηθοῦμε τὴ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου. Θέλεις ἐσὺ νὰ
ἐπιτεθῇ ὁ ἄλλος ἐναντίον σου μὲ μαχαίρι ἢ
ἄλλο φονικὸ ὅπλο καὶ νὰ σοῦ ἀφαιρέσῃ τὴ
ζωή; θέλεις νὰ σοῦ ῥίξῃ δηλητήριο μέσα στὸ
φαγητό σου καὶ νὰ σὲ δηλητηριάσῃ; θέλεις
νὰ σοῦ μεταδώσῃ τὰ μικρόβια τῆς ἀσθενείας
ἀπὸ τὴν ὁποία πάσχει; Ὄχι βεβαίως. Ἔ λοιπόν, ὅπως ὁ ἄλλος θέλεις νὰ σεβαστῇ τὴ ζωή
σου, ἔτσι κ᾽ ἐσὺ νὰ σέβεσαι τὴ ζωὴ τὴ δική
του· νὰ τὴ θεωρῇς ἀπαραβίαστη.
 Καὶ ὄχι μόνο τὴ ζωή του ἀλλὰ καὶ τὴν τιμή του. Γιατὶ καὶ ἡ τιμή, ἡ ὑπόληψις, τὸ καλὸ
ὄνομα ὅπως λέμε, εἶνε μεγάλο ἀγαθό. Τί νὰ
τὴν κάνῃς τὴ ζωὴ χωρὶς καλὸ ὄνομα, χωρὶς ὑπόληψι; Λοιπὸν σὲ ἐρωτῶ· θέλεις ὁ ἄλλος νὰ
σὲ διαβάλῃ ὡς κλέφτη, ὡς ἀνήθικο, ὡς καταχραστή; θέλεις ὁ ἄλλος ν᾽ ἀκονίζῃ τὴ γλῶσσα
του ἐναντίον τῆς προσωπικῆς ἢ τῆς οἰκογενειακῆς σου τιμῆς; θέλεις μὲ τὰ λόγια καὶ τὶς
διαδόσεις του νὰ ῥίξῃ λάσπη κατὰ τῆς τιμῆς
τῆς γυναίκας σου, τῆς κόρης σου, τῆς ἀδελφῆς σου; θέλεις ὁ ἄλλος νὰ γίνῃ ὁ δολοφόνος τῆς τιμῆς σου; Ὄχι, ὄχι! Ἀλλὰ τί θέλεις;
Κανείς νὰ μὴν ἐκφράζεται ἐναντίον σου καὶ τὸ
ὄνομά σου νά ᾽νε τιμημένο. Ὅπως λοιπὸν ἐσὺ ἐπιθυμεῖς νὰ σέβεται ὁ ἄλλος τὴν τιμή
σου, ἔτσι κ᾽ ἐσὺ νὰ σέβεσαι τὴν τιμὴ τοῦ δικοῦ του ὀνόματος. Πρόσεχε τὴ γλῶσσα σου,
ζύγιζε καλὰ τὰ λόγια σου. Μὴ ῥίχνεις τὸ δηλητήριο τῆς συκοφαντίας ἐναντίον κανενὸς
ἀθῴου συνανθρώπου σου.
 Ἀλλὰ καὶ ἄλλο ἀγαθὸ ἔχει ὁ ἄνθρωπος·
τὴν περιουσία. Χωρὶς περιουσία δὲν μπορεῖς
νὰ συντηρήσῃς τὸν ἑαυτό σου, νὰ θρέψῃς τὰ
παιδιά σου, νὰ ἐκπληρώσῃς τὶς οἰκογενειακὲς καὶ κοινωνικές σου ὑποχρεώσεις. Θέλεις

λοιπὸν ὁ ἄλλος νὰ πάῃ καὶ νὰ βάλῃ φωτιὰ στὰ
σπαρτά σου, νὰ κλέψῃ τὰ πρόβατά σου, νὰ ἀνοίξῃ τὰ χρηματοκιβώτιά σου; θέλεις νὰ σὲ
δολιευθῇ καὶ νὰ σὲ ἀπατήσῃ; θέλεις νὰ σοῦ
καταπατήσῃ τὸ οἰκόπεδό σου, νὰ κλέψῃ τὸν
ἱδρῶτα τοῦ προσώπου σου, νὰ γίνῃ τὸ παράσιτο εἰς βάρος τῆς περιουσίας σου; Ὄχι! Ἀλλὰ τί θέλεις· ὅλοι νὰ σέβωνται τὴν περιουσία
σου. Ὅπως λοιπὸν ἐπιθυμεῖς οἱ ἄλλοι νὰ σέβωνται τὴν περιουσία σου, ἔτσι κ᾽ ἐσὺ νὰ δείχνῃς σεβασμὸ στὴν περιουσία κάθε συνανθρώπου σου. Τὸ ξένο πρᾶγμα, ἔστω καὶ μιὰ
δραχμή, πρέπει γιὰ σένα νά ᾽νε σεβαστό.
Ὅταν λοιπὸν πρόκειται νὰ κάνῃς κάτι, βάζε τὸ χέρι στὴν καρδιὰ καὶ ρώτα τὴ συνείδησί σου· Αὐτὸ ποὺ πάω νὰ κάνω στὸν ἄλλο θέλω ἐγὼ νὰ μοῦ τὸ κάνῃ ἐκεῖνος; Ἔτσι θ᾽ ἀποφεύγῃς τὴν ἀδικία καὶ θ᾽ ἀνεβῇς τὸ πρῶτο
σκαλοπάτι τῆς ἀγάπης. Ἀλλὰ ἡ ἀγάπη ἔχει κι
ἄλλα σκαλοπάτια.
⃝ Τὸ δεύτερο σκαλοπάτι εἶνε, καὶ ὅταν ὁ ἄλλος σὲ ἀδικῇ καὶ σὲ βλάπτῃ, ἐσὺ νὰ μὴν ἀνταποδίδῃς τὰ ἴσα, νὰ μὴν ἐκδικῆσαι. Τὸ γνωρίζω· ὅλοι ὅσοι ζοῦμε στὴν κοινωνία, λίγο ἢ πολὺ ἔχουμε δεχτῆ καὶ δεχόμαστε ἀδικίες· κάποιος, ξένος ἢ γείτονας ἢ καὶ συγγενής, θὰ
μᾶς προσβάλῃ, θὰ μᾶς κλέψῃ, θὰ μᾶς συκοφαντήσῃ. Τί πρέπει λοιπὸν νὰ κάνουμε ἐμεῖς
σὰν Χριστιανοί; Νὰ ἀντεπιτεθοῦμε, νὰ αὐτοδικήσουμε, νὰ τρέξουμε στὰ δικαστήρια;
Πρέπει βέβαια νὰ λάβουμε κάποια μέτρα,
νὰ ἀμυνθοῦμε καὶ νὰ προστατευθοῦμε ἀπὸ
τὴν κακία. Θὰ ὑπερασπίσουμε λοιπὸν τὰ δίκαιά μας· ἀλλὰ χωρὶς μῖσος καὶ χωρὶς νὰ μᾶς
κυριεύσῃ τὸ πάθος. Δὲν πρέπει ν᾽ ἀφήσουμε
τὸ θυμὸ νὰ κατακτήσῃ τὴν ψυχή μας. Δὲν εἴμαστε στὸν καιρὸ τῆς παλαιᾶς διαθήκης καὶ
δὲν θ᾽ ἀνταποδώσουμε «ὀφθαλμὸνἀντὶὀφθαλμ
 οῦ,ὀδόνταἀντὶὀδόντος» (Ἔξ. 21,24. Λευ. 24,20. Δευτ. 19,21).
Δὲν θ᾽ ἀνοίξουμε λάκκο γιὰ νὰ ῥίξουμε μέσα
τὸν ἀντίδικό μας. Ἀλλὰ τί θὰ κάνουμε; Μᾶς τὸ
λέει σήμερα καθαρὰ ὁ Κύριος· «Ἀγαπᾶτετοὺς
ἐχθροὺςὑμῶν» (Λουκ. 6,35)! Θὰ δείξουμε ἀγάπη,
γιατὶ κι αὐτὸς εἶνε πλάσμα τοῦ Θεοῦ, εἶνε ἀδελφός μας· αὐτὸ μᾶς διατάζει τώρα ὁ Κύριος. Γιατὶ μόνο ἡ ἀγάπη μπορεῖ νὰ σβήσῃ τὴν
πυρκαϊὰ τοῦ μίσους.
Ἔτσι, ἀγαπώντας τοὺς ἐχθρούς σου, ἀνεβαίνεις τὸ δεύτερο σκαλοπάτι τῆς ἀγάπης τοῦ
Χριστοῦ μας. Ὑπάρχει ὅμως καὶ τρίτο ἀνώτερο.
⃝ Τὸ τρίτο σκαλοπάτι εἶνε νὰ εὐεργετῇς. Τ᾽ ἀκούσαμε σήμερα· «Ἀγαθοποιεῖτε», «Δανείζετε» καὶ «Γίνεσθεοἰκτίρμονες» (ἔ.ἀ. 6,35-36). Εἶνε ἡ
φωνὴ τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾷ δὲν
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μπορεῖ νὰ βλέπῃ ὀρφανὰ νὰ πεινοῦν, χῆρες
νὰ λειώνουν στὸ καμίνι τῆς φτώχειας, σακάτηδες νὰ γυρνοῦν στοὺς δρόμους· καὶ ἐλεεῖ.
Ἡ ἐλεημοσύνη εἶνε ἡ καλύτερη τοποθέτησι τῶν χρημάτων. Ὑπάρχουν πολλὲς τράπεζες, μὲ διάφορα ὀνόματα, ποὺ ἀσφαλίζουν τὰ
χρήματα· Ἐθνική, Ἀθηναϊκή, Ἀγροτική… Δίνουν καὶ τόκο. Ἀλλὰ ἡ καλύτερη τράπεζα ξέρετε ποιά εἶνε; Εἶνε ἡ τράπεζα τῆς ἐλεημοσύνης. Ὅ,τι δίνεις στοὺς φτωχούς, δὲν τὸ χάνεις· τ᾽ ἀφήνεις στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅ,τι
κρατάει ὁ Θεὸς ἀσφαλίζεται καὶ αὐξάνεται.
Ὅπου ἀλλοῦ νὰ βάλῃς τὰ χρήματά σου, δὲν
θὰ ἔχῃς τόσο ἐπιτόκιο· καὶ ὑπάρχει κίνδυνος
μιὰ μέρα ἀκόμη καὶ νὰ τὰ χάσῃς τελείως, ὅπως συνέβη πράγματι στὸ παρελθόν. Ἀλλὰ
ὅσα θὰ καταθέσῃς στὴν τράπεζα τῆς ἐλεημοσύνης δὲν θὰ χαθοῦν· θὰ σὲ περιμένουν στὸν
οὐρανὸ καὶ θὰ τὰ βρῇς πολλαπλασιασμένα!
Ἂν σοῦ συμβῇ μάλιστα, αὐτὸς ποὺ βρίσκεται τώρα σὲ ἀνάγκη νά ᾽νε ἕνας ἐχθρός σου,
ἐσὺ μὴ δείξῃς χαιρεκακία. Ἄκουσε τί σὲ συμβουλεύει ὁ ἀπόστολος Παῦλος γιὰ τὴν περίπτωσι αὐτή· «Ἐὰνπεινᾷὁἐχθρόςσου,ψώμιζε
αὐτόν (=δίνε του νὰ φάῃ),ἐὰνδιψᾷ,πότιζεαὐτόν· τοῦτογὰρποιῶνἄνθρακαςπυρὸςσωρεύσῃς ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ (=κάνοντας
ἔτσι θὰ μαζέψῃς ἀναμμένα κάρβουνα πάνω
στὸ κεφάλι του).Μὴνικῶὑπὸτοῦκακοῦ,ἀλλὰνίκαἐντῷἀγαθῷτὸκακόν (=μὴ νικιέσαι ἀπὸ τὸ κακό, ἀλλὰ νίκα τὸ κακὸ διὰ τοῦ ἀγαθοῦ)»
(῾Ρωμ. 12,20-21). Ἔτσι ξέρει νὰ νικᾷ ἡ ἀγάπη· ἔτσι ἀφοπλίζει, σκλαβώνει, καὶ τὸ μεγαλύτερο ἐχθρό.

***
Ἀγάπη! Νά, ἀδελφοί μου, ποιό εἶνε τὸ διακριτικὸ γνώρισμα τοῦ Χριστιανοῦ. Νά ἡ σκάλα
ποὺ θὰ μᾶς ἀνεβάσῃ ἕως τὸν οὐρανό. Νά τὸ
φάρμακο ποὺ χρειάζεται ἡ ἀνθρωπότης γιὰ
νὰ βρῇ τὴ θεραπεία της.
Γι᾽ αὐτὸ ἂς προσπαθήσουμε νὰ ξερριζώσουμε τὸ ἀγκάθι τοῦ μίσους καὶ νὰ φυτέψουμε τὸ λουλούδι τῆς ἀγάπης. Ἂς τὸ καλλιεργήσουμε ὅσο μποροῦμε καλλίτερα· ἂς τὸ ποτίζουμε μὲ τὸ δάκρυ τῆς προσευχῆς, ἂς τὸ λιπαίνουμε μὲ τὴν ἐλεημοσύνη, ἂς τὸ προστατεύουμε μὲ τὴν ταπεινοφροσύνη, ἂς τὸ ἐνισχύουμε μὲ τὴ συγχώρησι καὶ τὴν πίστι.
Ἡ ἀγάπη εἶνε ἡ ῥίζα κάθε ἀγαθοῦ· αὐτὴ θὰ
μᾶς χαρίσῃ τὴ εἰρήνη τῆς ψυχῆς, αὐτὴ θὰ μᾶς
φέρῃ τὰ δῶρα καὶ τὶς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ, αὐτὴ θὰ μᾶς δώσῃ τὸ εἰσιτήριο γιὰ νὰ μποῦμε στὸ
ἀνάκτορο τοῦ Βασιλέως, ὅπου μόνο ἀγάπη βασιλεύει· διότι «ὁΘεὸςἀγάπηἐστί» (Α΄Ἰω. 4,8,16).
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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