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Εἴμαστε ἐμεῖς πρόβατα τοῦ Χριστοῦ;

«…Καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ» (Ματθ. 25,33)

οβερά, ἀγαπητοί μου, εἶνε ὅλα ὅσα ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 25,31-46)·
εἶνε φοβερὴ ἡ ἡμέρα τῆς κρίσεως, φοβερὸς
ὁ Κριτής, φοβερὴ ἡ τιμωρία καὶ καταδίκη….
Ἀλλὰ ἐγὼ ἐδῶ, σὲ κήρυγμα μέσα στὴ θεία
λειτουργία, δὲν θὰ μιλήσω οὔτε γιὰ τὸν Κριτή, οὔτε γιὰ τοὺς κρινομένους, οὔτε γιὰ τὶς
δύο ἀποφάσεις τοῦ θείου κριτηρίου. Ἄλλοτε,
ἂν θέλῃ ὁ Θεός, θὰ μιλήσουμε γιὰ ὅλα αὐτά,
καὶ ἐκεῖ θὰ μᾶς δοθῇ εὐκαιρία νὰ ποῦμε περισσότερα καὶ νὰ ἐξετάσουμε πόσο φοβερὴ
εἶνε ἡ ἡμέρα τῆς Κρίσεως. Τώρα, στὰ λίγα λεπτὰ ποὺ διαθέτουμε, θέλω νὰ ἐξετάσουμε ἕνα μόνο σημεῖο τῆς περικοπῆς, καὶ τὸ σημεῖο
αὐτὸ εἶνε τὸ ἑξῆς.
Τὴν ἡμέρα ἐκείνη τῆς θείας δίκης ὁ Χριστὸς θὰ μοιράσῃ τοὺς ἀνθρώπους σὲ δύο μέρη. Ὅπως ὁ βοσκὸς γυρίζοντας τὸ βράδυ στὴ
στάνη χωρίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τὰ κατσίκια,
καὶ ἀλλοῦ βάζει τὰ πρόβατα - ἀλλοῦ τὰ κατσίκια, ἔτσι καὶ ὁ Χριστὸς θὰ ξεχωρίσῃ τοὺς δικαίους ἀπὸ τοὺς ἁμαρτωλούς. Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο τοὺς ἁμαρτωλοὺς
τοὺς ὀνομάζει «ἐρίφια» δηλαδὴ κατσίκια, ἐνῷ
τοὺς δικαίους τοὺς ὀνομάζει «πρόβατα» (ἔ.ἀ.
25,32-33). Ἀλλὰ γιατί τοὺς δικαίους τοὺς παρομοιάζει μὲ τὰ πρόβατα; Αὐτὸ θέλω νὰ ἐξετάσουμε τώρα καὶ θὰ δῆτε ὅτι θὰ διδαχθοῦμε πολλὰ ἀπὸ τὴν παρομοίωσι αὐτή.

***
Τὸ πρόβατο, ἀγαπητοί μου, εἶνε μιὰ εἰκόνα
τοῦ Χριστιανοῦ. Γιατὶ τὸ πρόβατο ἔχει πολλὰ
φυσικὰ ἰδιώματα ποὺ πρέπει νὰ μιμηθῇ καὶ ν᾽
ἀντιγράψῃ ὁ Χριστιανός.
 Πρῶτα - πρῶτα τὸ πρόβατο εἶνε ἄκακο,
ἀθῷο. Τὸ βλέμμα του, ἡ φωνή του, τὸ βάδισμά του, ὅλα εἶνε ἥμερα, χαριτωμένα. Τὸ πρόβατο δὲν πειράζει κανένα, δὲν κάνει ζημιές,
δὲν κάνει κακό. Δὲν ἔχει δόντια γιὰ νὰ κατασπαράζῃ ὅπως ὁ λύκος, δὲν ἔχει νύχια γιὰ νὰ

ξεσχίζῃ ὅπως ἡ τίγρις καὶ τὸ λιοντάρι. Δὲν ἐπιτίθεται, δὲν χτυπάει, δὲν πληγώνει, δὲν θανατώνει, δὲν τρώει τὰ ἄλλα ζῷα. Ζῇ ἥσυχα,
χωρὶς νὰ ἐνοχλῇ κανένα.
Ἔτσι πρέπει νὰ γίνῃ καὶ ὁ κάθε Χριστιανός, ἥμερος καὶ ἄκακος. Νὰ μὴν ὀργίζεται καὶ
βρίζῃ, νὰ μὴν ἐπιτίθεται εἴτε μὲ λόγια εἴτε μὲ
ἔργα, νὰ μὴ χειρονομῇ καὶ μουντζώνῃ, νὰ μὴ
χειροδικῇ, νὰ μὴ χτυπάῃ καὶ κλοτσάῃ, νὰ μὴν
πληγώνῃ καὶ σκοτώνῃ. Νὰ μὴν ἀδικῇ, νὰ μὴ
βλάπτῃ κανένα. Νά ᾽νε ἀθῷος καὶ ἄκακος. Τὸ
ὕφος του ἤπιο, εἰλικρινές, ἀνυπόκριτο. Καὶ
τὸ βλέμμα του ἀθῷο, χωρὶς περιέργεια, πονηριὰ καὶ πάθος. Καὶ τὸ βάδισμά του σεμνὸ
καὶ ταπεινό. Καὶ τὰ λόγια του γλυκά, μὲ καλωσύνη. Καθαρὸς ἀπὸ κάθε ἀτιμία, κάθε πρᾶξι κακή, κάθε ἔγκλημα. Ὅλα ἐπάνω του νὰ ἔχουν τὸ χρῶμα τῆς ἀθῳότητος. Τότε μοιάζει
μὲ τὸ πρόβατο, τὸ πρᾷο, τὸ ἥμερο, τὸ ἄκακο.
 Ἄλλη ἰδιότητα τοῦ προβάτου· εἶνε ὑπομονητικό. Δὲν ξέρω ἂν σᾶς ἔτυχε –σπάνιο βέβαια γιὰ κατοίκους τῶν ἀστικῶν κέντρων– νὰ
βρεθῆτε ποτὲ τὸ καλοκαίρι σὲ μαντρὶ ἢ στάνη ὅταν κουρεύουν τὰ πρόβατα. Εἶνε χαρακτηριστικό. Νὰ δῆτε λοιπὸν ἐκεῖ μὲ πόση ὑπομονὴ τὸ πρόβατο, πλαγιασμένο, δέχεται τὸ
βοσκὸ νὰ τὸ κουρεύῃ μὲ τὸ χοντρὸ ψαλίδι.
Ἔτσι καὶ ὁ Χριστιανὸς πρέπει νά ᾽χῃ ὑπομονὴ σὲ ὅλες τὶς περιστάσεις τῆς ζωῆς του.
Ὁ πιστὸς ποὺ ἀσκεῖται στὴν ὑπομονὴ ἀφήνει
τὸ Θεὸ νὰ ἐνεργῇ ἐπάνω στὴ ζωὴ καὶ στὴν ψυχή του ὅ,τι ἐκεῖνος κρίνει σκόπιμο καὶ ἀναγκαῖο γιὰ τὴν πνευματικὴ προκοπὴ καὶ τὸν ἁγιασμό του. Ἡ θλῖψις, ποὺ ἐπιτρέπει ὁ πανάγαθος Κύριος, εἶνε τὸ ψαλίδι ποὺ κρατάει στὰ
χέρια του ὁ οὐράνιος ποιμένας μας, ὁ Χριστός· μ᾽ αὐτὴν κουρεύει καὶ καθαρίζει τὴν ψυχή μας ἀπὸ κάθε βλαβερὸ καὶ περιττὸ στοιχεῖο. Ἐμεῖς μὴ δυσανασχετοῦμε κατὰ τῆς
θείας προνοίας· ξέρει ὁ Κύριος τί κάνει.
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 Ὑπομονητικὸς λοιπὸν ὅπως τὸ πρόβατο του συμπαραστέκεται ὅσο μπορεῖ. Ἀπὸ κάζύγια, ἀλλὰ μὲ τὰ πόδια, «πεζῇ», μία λέξι ποὺ ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν
πρέπει νά ᾽νε ὁ Χριστιανός, ἀλλὰ καὶ πειθαρ- ποια θέσι, ποὺ κατέχει, προσπαθεῖ νὰ ἐξυπηλέει πολλά. Νὰ φανταστῇ κανεὶς ἐκεῖνο τὸ ἑαυτοῖς βρώματα» (Ματθ. 14,15).
χημένος. Γιατὶ τὸ πρόβατο εἶνε καὶ ὑπάκουο· ρετήσῃ τοὺς συνανθρώπους του. Ἂν ὑπάρχῃ
Ἀλλ᾿ ἀκριβῶς γιατὶ τὸ πλῆθος ἔδειξε στὸν
πλῆθος νὰ ὁδοιπορῇ σὲ δύσβατους τόπους·
αὐτὸ εἶνε τὸ ἄλλο γνώρισμά του. Παρατηρῆ- ἀνάγκη, εἶνε πρόθυμος καὶ τὸ αἷμα του νὰ
ὄχι μόνο παιδιὰ καὶ νέοι, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες Κύριο τέτοια προθυμία, ἀφοσίωσι καὶ ἀγάπη,
στε το. Ἀκούει τὸν τσοπᾶνο, γνωρίζει τὴ φω- προσφέρῃ. Κάποτε καὶ τὴ ζωή του ἀκόμη θυκαὶ ἡλιωμένοι καὶ ἀσθενεῖς. Εἶνε συγκινητικό. γι᾽ αὐτὸ κ᾽ ἐκεῖνος ἔκρινε ὅτι ὁ λαὸς αὐτὸς
νή του, τὸν ἀκολουθεῖ παντοῦ ἥσυχα μὲ τὸ σιάζει γιὰ νὰ σώσῃ κάποιον ποὺ κινδυνεύει.
Τί ἀγάπη, τί ἔρωτας, τί δίψα τῆς ψυχῆς! Ὁ Χρι- εἶνε ἄξιος νὰ τραφῇ ἀκόμη καὶ μὲ ἕνα θαῦμα.
κεφάλι σκυμμένο, πειθαρχεῖ στὰ κελεύσματά Πλοῦτος λοιπὸν ἀπὸ τὰ ζῷα εἶνε τὸ πρόβατο,
στὸς βέβαια δὲν θὰ ἔμενε διαρκῶς στὴν ἔρη- Δὲν εἶνε ὁ Χριστὸς ἐκεῖνος ποὺ εἶπε σὲ ὅτου. Ἔχει ἐμπιστοσύνη στὸν ποιμένα του, καὶ πραγματικὴ εὐλογία μεταξὺ τῶν ἀνθρώμο· θὰ ἐπέστρεφε καὶ στὴν Καπερναοὺμ καὶ σους ἀγωνιοῦν γιὰ τὴ συντήρησί τους «Ζηδὲν ἀπομακρύνεται ἀπὸ κοντά του, συμβαδί- πων εἶνε ὁ πιστὸς Χριστιανός. Εὐτυχισμένη ἡ
στὶς ἄλλες πόλεις τῆς Γαλιλαίας, καὶ θὰ εἶχαν τεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
κοινωνία ποὺ ἔχει τέτοιους Χριστιανούς. Ἂν
ζει εἰρηνικὰ μὲ τὸ ὑπόλοιπο κοπάδι.
πάλι εὐκαιρία νὰ τὸν δοῦν καὶ νὰ τὸν ἀκού- δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεἄλλοι
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Τί ἀποδεικνύει, ἀγαπητοί μου, αὐτὴ ἡ ὁμαΧριστοῦ ἦταν ὅλοι αὐτοί.
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του καὶ ἄρχισε νὰ τοὺς διδάσκῃ. Κρέ- λόγο, εἴμαστε πρόβατα τοῦ Χριστοῦ; Ἐὰν ναί,
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στεύει, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν θὰ στερηθῇ οὔτε
μονται ἀπὸ τὰ χείλη του. Κ᾽ ἐνῷ οἱ ὧρες περ- δόξα τῷ Θεῷ· ὁ Κύριος θὰ μᾶς ἀναγνωρίσῃ
 Ἄκακο λοιπὸν τὸ πρόβατο, ὑπομονητικό, καὶ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ὅσα εἶνε ἀναγκαῖα γιὰ τὴ
νοῦν, ὁ λαὸς αὐτὸς δὲν δείχνει νὰ κουράζε- ὡς δικούς του μαθητὰς καὶ θ᾽ ἀξιωθοῦμε ν᾽
ὑπάκουο στὸ βοσκό, καὶ τέλος ἔχει ἄλλη μία συντήρησί του. Ἕνα τέτοιο λαὸ ποτέ δὲν θὰ
ται, δὲν βαριέται, δὲν δυσανασχετεῖ. Παρα- ἀκούσουμε τὴ γλυκειὰ φωνή του, τὴ γλυκύἰδιότητα· εἶνε οἰκονομικὰ προσοδοφόρο στὸν τὸν ἀφήσῃ ὁ Κύριος νὰ πεινάσῃ καὶ νὰ πετείνει τὴ διαμονή του στὴν ἔρημο. Μετὰ ἀπὸ τερη ἀπ᾽ ὅλα τὰ μουσικὰ ὄργανα τοῦ κόσμου·
ἄνθρωπο· τοῦ προσφέρει τὸ γάλα του, τὸ βού- θάνῃ ἀπὸ τὴν πεῖνα.
λίγο ὁ ἥλιος θὰ βασιλέψῃ· ἀλλὰ τί μὲ τοῦτο; «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κλητυρό του, τὸ μαλλί του, τὸ κρέας του, τὸ δέρΓι᾽ αὐτό, ἂν θέλουμε νὰ ἔχουμε πάντοτε
λάμπει ἐμπρός τους ὁ Ἰησοῦς, ὁ πνευματικὸς ρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείμα του. Καὶ ὅλα αὐτὰ εἶνε πολὺ χρήσιμα.
τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου, πρέπει ὡς λαός, ἄρἭλιος· πρὸς αὐτὸν μικροὶ καὶ μεγάλοι ἔχουν αν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου…» (Ματθ. 25,34 κ.ἑ.). Ἐὰν
Ὅπως πηγὴ λοιπὸν τὸ πρόβατο εἶνε πηγὴ ἀ- χοντες καὶ ἀρχόμενοι, νὰ ζήσουμε μιὰ ζωὴ πίστραμμένη τὴν προσοχή τους καὶ ἀδιαφο- ὅμως ἡ συνείδησι μᾶς πληροφορῇ ὅτι δὲν εἴγαθῶν καὶ εὐημερίας, ἔτσι κι ὁ ἀληθινὸς Χρι- στεως καὶ ἀρετῆς, ποὺ νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν
ροῦν γιὰ τὴ δύσι τοῦ ἥλίου, γιὰ τὴ νύχτα ποὺ μαστε πρόβατά του ἀλλὰ εἴμαστε γεμᾶτοι ἐστιανὸς εἶνε πηγὴ εὐλογίας καὶ πλούτου σὲ Κύριο. Ἐὰν κρεμαστοῦμε ἀπὸ τὸν Κύριο, τόζυγώνει, γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς τροφῆς. Μένουν λαττώματα καὶ κακίες, τότε πρέπει νὰ φοβημιὰ κοινωνία. Γιατὶ ὅποιος ἀκολουθεῖ πιστὰ τὸ τε βάλαμε τοὺς ἑαυτούς μας, τὶς οἰκογένειές
κοντὰ στὸν Ἰησοῦ στὸ ὕπαιθρο, νηστικοί, ἀτε- θοῦμε πολὺ καὶ νὰ φροντίσουμε μὲ κάθε τρόΧριστὸ ὄχι μόνο δὲν κάνει κακὸ σὲ κανένα, μας καὶ ὁλόκληρο τὸ ἔθνος μας κάτω ἀπὸ τὴν
νίζοντας ὅλοι σὲ ἕνα σημεῖο, στὸ πρόσωπό πο νὰ γίνουμε πρόβατα τοῦ Χριστοῦ. Γιατὶ ὅἀλλὰ καὶ σκορπίζει ἀγαθὰ σὲ ὅλους. Αἰσθάνε- κραταιὰ προστασία του. Σὰν πιστὰ καὶ ἀφωτου. Ἡ προσήλωσί τους εἶνε τέτοια, ὥστε οἱ σο ζοῦμε σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο, ὑπάρχει χρόνος
ται πὼς ὅ,τι ἔχει, ὅλα τοῦ τά ᾽δωσε ὁ Θεός· σιωμένα τέκνα τῆς «βασιλείας» του, δηλαδὴ
μαθηταὶ ἄρχισαν νὰ σκέπτωνται ἐκεῖνο ποὺ ὁ ἀλλαγῆς· τὸ κατσίκι μπορεῖ νὰ γίνῃ πρόβατο
δὲν τὰ κρατάει γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ τὰ δι- τῆς Ἐκκλησίας του, θὰ καθώμαστε συνδαιτυλαὸς αὐτὸς δὲν σκεπτόταν· τί θὰ γίνῃ ἂν νυ- (ἀλλὰ καὶ τὸ πρόβατο μπορεῖ νὰ γίνῃ κατσίκι).
αθέτει καὶ στοὺς ἄλλους. Ἂν λοιπὸν ἕνα πρό- μόνες στὴν τράπεζα τοῦ ἐλέους του, ἡ ὁποία
χτώσῃ; Ποῦ θὰ βρεθοῦν τρόφιμα γιὰ τόσο κό- Ἐκεῖ ὅμως δὲν ὑπάρχει καμμιά ἐλπίδα μεταβατο ποτίζῃ παιδιὰ μὲ τὸ γάλα του, στηρίζῃ πάντοτε θὰ ἔχῃ κάτι νὰ μᾶς δώσῃ καὶ γιὰ τὴν
σμο; πῶς θὰ οἰκονομηθῇ ἀπὸ πλευρᾶς φαγη- βολῆς· οἱ δίκαιοι θὰ μείνουν αἰωνίως δίκαιοι,
ἀρρώστους μὲ τὸ κρέας του, ντύνῃ γέροντες ψυχή μας καὶ γιὰ τὸ σῶμα μας. Διότι ὁ Κύριος
τοῦ τέτοια συγκέντρωσι; Γι᾽ αὐτὸ οἱ μαθηταὶ καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ αἰωνίως ἁμαρτωλοί.
μὲ τὸ μαλλί του, πόσο καλὰ μπορεῖ καὶ κάνει εἶνε αὐτὸς ποὺ τρέφει ὅλους, καὶ μάλιστα
παίρνουν τὸ θάρρος καὶ παρεμβαίνουν γιὰ νὰ
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ἀλήθεια, στηρίζει, παρηγορεῖ καὶ ὁδηγεῖ στὸν ως καὶ τῆς ἀρετῆς ψυχῶν.
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Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἡ νύχτα τῆς παρούσης ζωῆς

«Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν» (῾Ρωμ. 13,12)

Παῦλος, ἀγαπητοί μου, ὁ μέγας Παῦλος,
στὴν πρὸς ῾Ρωμαίους ἐπιστολή του, ἀπὸ
τὴν ὁποία εἶνε ἡ περικοπὴ τοῦ σημερινοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος, σαλπίζει·
Χριστιανοὶ τῆς Ῥώμης, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν
ἐκκλησιῶν, ξυπνῆστε, κινηθῆτε! ντυθῆτε τὴν
ἀρετή, εὐτρεπίστε τὶς ψυχές σας· γιατὶ ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ἡ ἡμέρα δηλαδὴ τῆς κρίσεως,
ἔρχεται· ὅσο περνοῦν οἱ ἡμέρες τῆς παρούσης ζωῆς, τόσο καὶ πλησιάζει ἡ ἡμέρα ἐκείνη!
Ἑτοιμασθῆτε λοιπόν!
Αὐτὸ τὸ νόημα ἔχουν τὰ λόγια του, τὰ ὁποῖα ἀκούσαμε σήμερα στὸν ἀπόστολο τῆς
Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, «Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ
δὲ ἡμέρα ἤγγικεν» (῾Ρωμ. 13,12)· δηλαδή, ἡ νύχτα
προχώρησε, πλησιάζει νὰ φέξῃ, κοντεύει πιὰ
νὰ ξημερώσῃ, ἔρχεται ἡ μεγάλη ἡμέρα, ἡ μοναδική, ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου.
Τί ἐννοεῖ ἆραγε; γιὰ ποιά νύχτα καὶ ποιά ἡμέρα μιλάει ἐδῶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος; Νύχτα
ἐννοεῖ τὴν παροῦσα ζωή, καὶ ἡμέρα τὴν ἄλλη
ζωή, ἐκείνη ποὺ ἀρχίζει πέρα ἀπὸ τὸν τάφο.
Γιατί χαρακτηρίζει ἔτσι ὁ ἀπόστολος τὴν παροῦσα ζωή ἐν σχέσει μὲ τὴ μέλλουσα;
Τὸ ὅτι ἡ μέλλουσα ζωή, πρὸς τὴν ὁποία ὅλοι κατευθυνόμεθα, θὰ εἶνε ἡ κατ᾽ ἐξοχὴν ἡμέρα, αὐτὸ πιστεύω ὅτι εὔκολα τὸ καταλαβαίνουμε. Θὰ λάμψῃ τότε ἕνα φῶς λαμπρότερο
ἀπὸ τὸν ἥλιο. «Ἡμέραν ὀνομάζει τὸν μέλλοντα αἰῶνα», ὅπως ἐξηγεῖ ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ
Ἁγιορείτης στὴν ἑρμηνεία του, «διὰ τὸ φῶς
ὁποὺ ἔχουν οἱ δίκαιοι καὶ διατὶ τότε φανερώνονται τὰ κρυπτὰ ὅλων τῶν ἀνθρώπων» (Ἑρμηνεία εἰς τὰς ΙΔ΄ Ἐπιστολὰς τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», τ. Α΄, Θεσσαλονίκη 1989, σσ. 305-6). Οἱ δίκαιοι θὰ ζοῦν μέσα στὸ
φῶς, χωρὶς φόβο, γιατὶ τὰ ἔργα τους εἶνε καθαρὰ καὶ ἀντέχουν στὸ φῶς τῆς δημοσιότητος· οἱ ἁμαρτωλοὶ ὅμως θὰ αἰσθανθοῦν τότε
ντροπή, γιατὶ τὸ φῶς θὰ φανερώσῃ τὰ κρυφὰ
ἀνομήματα καὶ ἐγκλήματα ποὺ ἔχουν διαπρά-

ξει. Αὐτὸ νομίζω ὅτι εἶνε κατανοητὸ καὶ κανένας πιστὸς δὲν τὸ ἀμφισβητεῖ.
Ἐκεῖνο ποὺ θέλει περισσότερη ἐξήγησι εἶνε, ὅτι ὁ παρὼν βίος εἶνε «νύξ», ὅτι ἡ ζωὴ αὐτὴ
ποὺ ζοῦμε εἶνε μία νύχτα· αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ
ἀναλύσουμε, νὰ τὸ ἐξηγήσουμε μὲ λίγα ἔστω
λόγια, ὅσο τοὐλάχιστον ἐπιτρέπει ὁ χρόνος,
τὰ λίγα λεπτὰ ποὺ ἔχουμε στὴ διάθεσί μας.

***
Ἡ παροῦσα ζωή, ἀγαπητοί μου, λέγεται μεταφορικῶς «νύχτα», διότι κατ᾽ αὐτὴν ἐπικρατεῖ σκοτάδι, σκοτάδι πνευματικό. Ἡ ζωὴ τοῦ
καθενὸς, οἱ σκέψεις καὶ τὸ φρόνημά του δὲν
εἶνε ἐδῶ πάντοτε φανερά· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον
εἶνε κρυμμένα. Μέσα στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων καλλιεργοῦνται καὶ δουλεύουν λογισμοὶ
κακοί, πονηρὲς βλέψεις, σχέδια σκοτεινά.
Αὐτὸ βέβαια δὲν ἰσχύει γιὰ ὅλους. Ἐξαιροῦνται οἱ πιστοί. Διότι οἱ Χριστιανοί, ὅσοι
δηλαδὴ ζοῦν ἐν Χριστῷ, αὐτοὶ κινοῦνται ἀπὸ
τώρα «ἐν τῷ φωτί» (Κολ. 1,12. Α΄ Ἰω. 2,9,10. ). Περιπατοῦν
«ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως», ὅπως λέει σήμερα ὁ ἀπόστολος (῾Ρωμ. 13,13), δηλαδὴ ζοῦν μὲ εὐπρέπεια. Αὐτοί, μέσα στὸ μαῦρο σκοτάδι τοῦ
παρόντος αἰῶνος, ἔχουν ἡμέρα· φωτίζονται
μυστικὰ ἀπὸ τὸν ἄδυτο ἥλιο, τὸν Κύριον ἡμῶν
Ἰησοῦν Χριστόν. Γι᾿ αὐτοὺς δηλαδή, ἀντιθέτως, ἡ παροῦσα ζωὴ δὲν εἶνε νύχτα· εἶνε «ἡμέρα» καὶ καιρὸς ἐργασίας. Λέει ὁ Κύριος γιὰ
τὸν ἑαυτό του στὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο·
«Ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός
με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδείς
δύναται ἐργάζεσθαι» (Ἰω. 9,4). Αὐτὸ λοιπὸν ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν ἀληθινὸ Χριστιανό.
Γεννᾶται βέβαια τὸ ἐρώτημα· πόσοι εἶνε
αὐτοὶ οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ζοῦν πραγματικὰ ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ; Ἂν στὴν ἐποχὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἦταν λίγοι, πολὺ λιγώτεροι εἶνε
σήμερα, στὴ δική μας ἐποχή. Ὁ πολὺς κόσμος,
ἡ μεγάλη πλειονότης τῶν ἀνθρώπων, ζοῦμε
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τοῦ τέτοια
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μὲ
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καὶ
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τὴ φωχλους σὲ
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καὶ
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καμμιά σελήνη.
Τὰ λόἡ ὥρακανένα
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τοὺς ὄχλους,
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του τὸν
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Χριστοῦ
ἔσπευσε
πρὸς
τὸ
Φῶς.
γματοποιῇ τώρα. Ὁ λαὸς αὐτὸς εἶχε ἀποδείξει τὴν ἡμέρα αὐτὴ μὲ
* *τὴν
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τοῦ
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καὶ
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τοῦ φωτός» (῾ΡὉ
μο ψυχικὰ
καὶ σωματικὰ
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ἔργα
τοῦ
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τὰ
ποὺ
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ὑπάρχει
κανένας
πεινασμένος!
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νύχτα
«ζοφώδης
τελαοῦ;
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Κυρίου
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ἀκόμη
καὶ
(Ἰωὴλ 3,4
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τὴν
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καὶ
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Χριστοῦ,γιὰ
πότε
καὶ τὰ ὑλικὰτῆς
ἀγαθά,
ὅσα εἶνε
τὴ
νὰ
ἔλθῃ πάλι
ὁ Κύριος
στὴ γῆ,
νὰποτέ
θέσῃδὲν
τέρμα
του.
Ἕνα τέτοιο
λαὸ
θὰ
συντήρησί
στὴ νύχτα
παρούσης
καὶ καὶ
μὲ τὴ
τὸν
ἀφήσῃτῆς
ὁ Κύριος
νὰ ζωῆς,
πεινάσῃ
νὰδευπετέ
ρα
παρουσία
του
νὰ
ἐγκαινιάσῃ
τὴν
«ὀγδό
θάνῃ ἀπὸ τὴν πεῖνα.
(βλ. Ψαλμ.
6,1. Μ. Βασίλειος
Migne 29,52),πάντοτε
δηλαδὴ
ηνΓι᾽
ἡμέραν»
αὐτό, ἂν
θέλουμε
νὰἙ.Π.
ἔχουμε
τὴν εὐλογία
ἀτελεύτητη
τοῦ αἰωνιότητα.
Κυρίου, πρέπει ὡς λαός, ἄρΑὐτὸκαὶ
δείχνει
ὁ τρόπος
ἐκφράζονται
οἱ
χοντες
ἀρχόμενοι,
νὰ ποὺ
ζήσουμε
μιὰ ζωὴ πίἅγιοι
ἀπόστολοι.
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Κύρι
ος
ἐγγύς»,
γράφει
σὲ
στεως καὶ ἀρετῆς, ποὺ νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν
μία
ἄλλη
ἐπιστο
λή του ὁ ἀπόστολος
Παῦλος
Κύριο.
Ἐὰν
κρεμαστοῦμε
ἀπὸ τὸν Κύριο,
τό(Φιλιπ.
4,5). Ὁ Κύριος
πλησιάζει,
ἔρχεται,
ἔφτασε!
τε βάλαμε
τοὺς ἑαυτούς
μας,
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Ἂς
Ἂςκάτω
«εὐτρεπίσωμας
καὶἑτοιμαστοῦμε
ὁλόκληρο τὸ λοιπόν.
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ἀπὸ τὴν
μεν»
τὶς
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μας,
ἵνα
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καθ᾿
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εἰς θὰ
τοὺς
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τῆςμεν
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στὴνἡὁποία,
μόνες
στὴν
τράπεζα
τοῦ
ἐλέους του,
ὁποία
στὴς
Ἰωάννης
στὴν
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φει
ὁ
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πάντοτε θὰ ἔχῃ κάτι νὰ μᾶς δώσῃ καὶ γιὰ τὴν
ἐκεῖ,Διότι
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ποκάλυψι,
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ἔσται»μας.
ψυχή μας καὶ
γιὰοὐκ
τὸ σῶμα
ὁ Κύριος
τὸς ἡλίου,
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ὅλους,
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Ὁ Κύριος μᾶς βλέπει!

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

«Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε» (Ἰω. 1,49)

Ναθαναήλ, ἀγαπητοί μου, ταπεινὸς ψαρᾶς ἀπὸ τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, δέχεται
τὴν πρότασι ἑνὸς φίλου του. Ποιά πρότασι;
Ὁ Ναθαναὴλ καὶ ὁ Φίλιππος ἦταν δύο πιστοὶ Ἰσραηλῖτες, ποὺ μελετοῦσαν τὸ νόμο τοῦ
Θεοῦ καὶ περίμεναν μὲ λαχτάρα τὴν ἔλευσι
τοῦ Μεσσία. Ἀπὸ καιρὸ τοὺς συνέδεε ἱερὴ φιλία, εἶχαν δεθῆ στενὰ μεταξύ τους καὶ ἐμπιστεύονταν ὁ ἕνας τὴ γνώμη τοῦ ἄλλου. Τώρα
λοιπὸν ὁ Φίλιππος ἐνθουσιασμένος λέει· –Ναθαναήλ, σοῦ φέρνω τὴν πιὸ μεγάλη εἴδησι,
ἦρθε ἐκεῖνος ποὺ περιμέναμε· αὐτὸν ποὺ ἔλεγε ὁ Μωυσῆς καὶ οἱ προφῆτες τὸν βρήκαμε, εἶνε ὁ Ἰησοῦς ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωσὴφ ἀπὸ τὴ
Ναζαρέτ. Ὁ Ναθαναὴλ ὅμως δὲν φαίνεται νὰ
ἐνθουσιάζεται. –Ἀπὸ τὴ Ναζαρέτ, λέει, μπορεῖ νὰ βγῇ τίποτε καλό; (ἡ Ναζαρὲτ δὲν εἶχε
καλὴ φήμη). Καὶ τότε ὁ Φίλιππος, χωρὶς νὰ
προσθέσῃ ἄλλα λόγια, προτείνει ἁπλῶς στὸν
φίλο του· –«Ἔρχου καὶ ἴδε» (Ἰω. 1,46-47).
Δέχεται τελικὰ ὁ Ναθαναὴλ τὴν πρόσκλησι
τοῦ Φιλίππου καὶ ἔρχεται νὰ συναντήσῃ τὸν
Ἰησοῦ καὶ νὰ τὸν γνωρίσῃ. Ἀλλὰ καθὼς τὸν
πλησιάζει ἀκούει τὸν Θεῖο διδάσκαλο –ποὺ
δὲν τὸν ἔχει ξαναδεῖ–, νὰ μιλάῃ γι᾽ αὐτόν! νὰ
ἐκφράζεται σὰν νὰ τὸν ξέρῃ καλὰ καὶ νὰ λέῃ·
«Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι», νά καλοκάγαθος Ἰσραηλίτης ποὺ μέσα
του δὲν ὑπάρχει πονηρία (ἔ.ἀ. 1,48).
Ἂν ἦταν ἄλλος στὴ θέσι του, θὰ δεχόταν
πρόθυμα τὰ καλὰ αὐτὰ λόγια. Ὁ Ναθαναὴλ ὅμως, ταπεινὴ ψυχή, δὲν «καταπίνει» ἀμέσως
ὡς ἡδύποτο τοῦτο τὸν ἔπαινο. Ἂν οἱ ὑπερήφανες ψυχὲς δέχωνται εὔκολα καὶ μὲ χαρὰ ἐπαίνους ἀπὸ ὁπουδήποτε, οἱ ταπεινὲς ψυχὲς
ὅπως ὁ Ναθαναὴλ δὲν δέχονται ἀνεξέταστα
τοὺς ἐπαίνους· ἐξετάζουν νὰ μάθουν, σὲ ποιά
δεδομένα στηρίζεται ἡ εὐμενὴς κρίσι τῶν ἄλλων· γιατὶ αὐτοί, ἐξετάζοντας τὸν ἑαυτό τους,

τὸν βρίσκουν νὰ ὑστερῇ σὲ ὅλα τὰ σημεῖα
τῆς ζωῆς τους, καὶ μάλιστα τῆς ἠθικῆς καὶ
πνευματικῆς ζωῆς.
Μὲ μεγάλη λοιπὸν ἔκπληξι ὁ Ναθαναὴλ ἀκούει τὸν ἔπαινό του ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἡ ἔκπληξί του γίνεται ἀκόμη μεγαλύτερη γιατὶ ὅπως εἴπαμε εἶνε ἡ πρώτη φορὰ
ποὺ τὸν συναντᾷ. Πῶς αὐτὸς ὁ ἄγνωστος γνωρίζει σὲ βάθος τὸν χαρακτῆρα του, ποὺ οὔτε
καὶ οἱ γονεῖς ποὺ τὸν γέννησαν δὲν μποροῦν
νὰ γνωρίζουν. –«Πόθεν με γινώσκεις;» ἐρωτᾷ
μὲ ἀφέλεια ὁ Ναθαναὴλ τὸν Κύριο. Καὶ ὁ Κύριος τοῦ ἀπαντᾷ καὶ τὸν καταπλήσσει ἀκόμη
περισσότερο· –«Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε» (ἔ.ἀ. 1,49). Δηλαδή· Ναθαναήλ, σὲ γνωρίζω πολὺ καλά. Ἔχω
παρακολουθήσει ὅλη τὴ ζωή σου μέχρι τώρα.
Καὶ γιὰ νὰ πεισθῇς, ὅτι ὅλες οἱ λεπτομέρειες
τῆς ζωῆς σου μοῦ εἶνε γνωστές, σοῦ ἀναφέρω μία μόνο. Νά, ὅταν πρὶν ἀπὸ λίγο ὁ Φίλιππος ἐρχόταν νὰ σὲ βρῇ γιὰ νὰ σὲ καλέσῃ, δὲν
βρισκόσουν κάτω ἀπὸ μιὰ συκιά; Σὲ εἶδα λοιπὸν τότε ἐκεῖ, κάτω ἀπ᾽ τὴ συκιά. Σὲ ἔβλεπα
πάντοτε, σὲ βλέπω καὶ τώρα. Γι᾽ αὐτὸ μὴ σοῦ
φαίνεται παράδοξο ὅτι γνωρίζω καὶ τὸν χαρακτῆρα σου καὶ τὶς διαθέσεις σου.
Ὁ Ναθαναὴλ πέφτει ἀπὸ ἔκπληξι σὲ ἔκπληξι. Μὰ τί εἶνε αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς! τί μυστήριο κρύβει! Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύπτει τώρα τὸ
πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ ἐμπρὸς στὰ μάτια τοῦ
Ναθαναήλ. Βλέπει τὴν ἀπέριττη μορφή του
θεόρατη, νὰ μεγεθύνεται καὶ νὰ ξεπερνᾷ κάθε ἄλλον. Δὲν εἶνε ἁπλὸς ἄνθρωπος, δὲν εἶνε ἕνας ἁπλὸς προφήτης· ὑψώνεται πάνω ἀπ᾽
ὅλους. Ἔχει δίκιο ὁ Φίλιππος· αὐτὸς εἶνε ὁ ἀναμενό μενος Μεσσίας. Στὴν ἀπορία του μία
μόνο λύσι βρίσκει, καὶ συλλογίζεται· Ἀφοῦ ὁ
Ἰησοῦς γνωρίζει τὰ μυστικὰ τῆς ψυχῆς μου,
ἄρα δὲν εἶνε ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος τοῦ Θε-

οῦ· εἶνε ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ἴδιος ὁ Θεός, γιατὶ
μόνο ὁ Θεὸς εἶνε πανταχοῦ παρὼν καὶ γνωρίζει καὶ καρδιὲς καὶ χαρακτῆρες καὶ τὰ πάντα. Καὶ τότε ὁ Ναθαναὴλ ἐκσπᾷ σὲ ὁμολογία
πίστεως, ποὺ εἶνε ὁμολογία καὶ ὅλων ὅσοι μὲ
εἰλικρινῆ καρδιὰ ἐξετάζουν τὸ πρόβλημα «Ἰησοῦς Χριστὸς» καὶ σκέπτονται λογικά· «῾Ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς
τοῦ Ἰσραήλ» (ἔ.ἀ. 1,50).
***
Ἀλλὰ ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου, δὲν εἶνε
Κύριος μόνο τοῦ Ναθαναήλ· εἶνε Κύριος καὶ
ὅλων ἡμῶν, εἶνε ὁ Θεὸς ὅλων μας! Αὐτὸ σημαίνει ὅτι, ὅπως γνώριζε ὅλες τὶς λεπτομέρειες τῆς ζωῆς τοῦ Ναθαναήλ, ἔτσι γνωρίζει
καὶ ὅλα τὰ περιστατικὰ τῆς δικῆς μας ζωῆς. Ὁ
Κύριος μᾶς βλέπει! μᾶς παρακολουθεῖ παντοῦ καὶ πάντοτε! Αὐτὸ ποτέ δὲν πρέπει νὰ τὸ
λησμονοῦμε. Τί ἔκανε τότε κάτω ἀπ᾽ τὴ συκιὰ
ὁ Ναθαναήλ; Ξεκουραζόταν; Προσευχόταν;
Μελετοῦσε τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ; Ἐρευνοῦσε
στὴν ἡσυχία ἐκείνη τὰ βάθη τῆς ψυχῆς του;
Ἐμεῖς δὲν ξέρουμε. Ὁ Κύριος ὅμως γνωρίζει,
γιατὶ μόνο αὐτὸς τὸν εἶδε «ὑπὸ τὴν συκῆν»!
Δὲν ἦταν ἐκεῖ σωματικῶς ὁ Χριστός. Ἀλλὰ τὸ
βλέμμα τῆς θεότητός του διαπερνοῦσε ὄχι
μόνο τὸ πυκνὸ φύλλωμα τῆς συκιᾶς ἀλλὰ καὶ
τὴν ἴδια του τὴν ὕπαρξι καὶ ἔβλεπε τὸ βάθος
τῆς καρδιᾶς τοῦ Ναθαναήλ. Ταιριάζει ἐδῶ τὸ
θεόπνευστο ῥητὸ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ποὺ
λέει· «Ἰσχυρὸς ἐν δυναστείᾳ καὶ βλέπων τὰ
πάντα» ὁ Κύριος· «καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ
τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ αὐτὸς ἐπιγνώσεται πᾶν ἔργον ἀνθρώπου» (Σ. Σειρ. 15,18-19).
Μᾶς βλέπει ὁ Κύριος! μιὰ μεγάλη ἀλήθεια,
ποὺ ἔχει δύο ἀντίθετες συνέπειες. Ἀφοῦ μᾶς
βλέπει ὁ Θεός, ἂς τρέμουν λοιπὸν οἱ ἁμαρτωλοί, ἀλλ᾽ ἂς χαίρουν οἱ δίκαιοι!
⃟ Νὰ τρέμουν οἱ ἁμαρτωλοί. Γιατὶ οἱ ἁμαρτίες τους, οἱ πολλὲς καὶ μεγάλες, δὲν μποροῦν νὰ κρυφτοῦν ἀπὸ τὸν Παντεπόπτη· εἶνε
γνωστὲς σ᾽ αὐτὸν μὲ κάθε λεπτομερεία.
Ὁ Κύριος εἶνε παντοῦ. Τίποτα δὲν μπορεῖ
νὰ τὸν ἐμποδίσῃ νὰ βλέπῃ τοὺς πάντες καὶ τὰ
πάντα. Οὔτε ἔρημοι τόποι, οὔτε σκοτεινοὶ κρυψῶνες, οὔτε βαθειὲς χαράδρες, οὔτε πυκνὰ
δάση, οὔτε βυθοὶ θαλασσῶν, οὔτε βάθη λιμνῶν, οὔτε κάτι ἄλλο φυσικὸ ἢ τεχνητὸ ἐμπόδιο μπορεῖ νὰ σκεπάσῃ τὸν ἐγκληματία ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ ὄμμα τοῦ Θεοῦ.
Ὁ ἀκοίμητος ὀφθαλμός του ἐπισκοπεῖ τὰ
πάντα. Ὄχι μόνο τὰ ἐξωτερικὰ γεγονότα, αὐτὰ ποὺ προξενεῖ καὶ γεννᾷ ἡ ἁμαρτία τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ ὅσα δὲν φαίνονται ἀλλὰ
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κυοφοροῦνται σὰν ἔμβρυα μέσα στὶς διάνοιες καὶ τὶς καρδιές τους. Βλέπει ὄχι μόνο τὶς
μαῦρες χοντρὲς γραμμὲς ποὺ ἄφησε τὸ ὄργωμα τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ καὶ τὰ πιὸ ἀνεπαίσθητα ἴχνη ποὺ χάραξε καὶ ἄφησε στὶς ψυχὲς τὸ
φίδι τῆς ἁμαρτίας ὅταν σύρθηκε καὶ πέρασε
μέσα της. Τὰ πάντα βλέπει.
Ἁμαρτωλέ! τρέμεις νὰ πράξῃς κάποιο κακὸ
ὄχι μόνο μπροστὰ στὴν ἀστυνομία ἀλλ᾽ ἀκόμη κι ὅταν νιώθῃς ὅτι σὲ παρακολουθεῖ ἕνα
παιδάκι ποὺ μπορεῖ νὰ μαρτυρήσῃ τὸ ἔγκλημά σου. Ἂν τρέμῃς τὴν παρουσία ἑνὸς παιδιοῦ, πόσῳ περισσότερο θά ᾽πρεπε νὰ τρέμῃς
τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ!

⃟ Ὁ Θεὸς μᾶς βλέπει· ἂς τρέμουν οἱ ἁμαρτωλοί, ἀλλὰ οἱ δίκαιοι ἂς χαίρουν. Καὶ πρέπει
νὰ χαίρουν. Γιατὶ ὅπως ὁ Κύριος βλέπει καὶ
γνωρίζει πλήρως καὶ τὰ πιὸ μυστηριώδη ἐγκλήματα, ἔτσι βλέπει καὶ γνωρίζει πλήρως καὶ
τὶς πιὸ ἀφανεῖς ἀγαθοεργίες. Ἐλεεῖς λοιπόν;
προσεύχεσαι; νηστεύεις; συντρέχεις φτωχούς; καταβάλλεις κόπους καὶ κάνεις θυσίες
χάριν τοῦ πλησίον σου, χωρὶς νὰ μαθαίνῃ κανεὶς τίποτε ἀπ᾽ ὅσα προσφέρεις ἐκ πίστεως
καὶ ἀγάπης Χριστοῦ; Χαῖρε!
Ἐὰν δὲν σὲ βραβεύουν ἄρχοντες καὶ βασιλεῖς, ἐὰν δὲν σὲ χειροκροτοῦν οἱ ἄνθρωποι,
ἐὰν δὲν σὲ ἐπαινοῦν τὰ πλήθη καὶ οἱ ὄχλοι, σὲ
βλέπει ὅμως ὁ Θεός. Αὐτὸς μιὰ μέρα, τὴν μεγάλη καὶ ἐπιφανῆ καὶ μοναδικὴ ἡμέρα τοῦ Κυρίου (βλ. Ἰωὴλ 3,4 = Πράξ. 2,20), τὴν «φοβερὰν ἡμέραν»,
τὴν «ἡμέραν τῆς κρίσεως» (αἶν. Κυρ. Ἀπόκρ. & Κυρ. Τυρ.), θὰ
δημοσιεύσῃ ἐμπρὸς στὶς μυριάδες ἀγγέλων
καὶ ἀνθρώπων τὶς ἀφανεῖς καὶ μυστικὲς ἀγαθοεργίες τῶν πιστῶν του δούλων καὶ θὰ τοὺς
δώσῃ τὸ μισθό τους.
Σὲ εἶδα, θὰ πῇ σὲ κάθε πιστὸ μαθητή του.
Σὲ εἶδα νὰ ἐπισκέπτεσαι τὰ σπίτια τῶν δυστυχισμένων, νὰ δροσίζῃς τοὺς διψασμένους, νὰ
τρέφῃς τοὺς πεινασμένους, νὰ ντύνῃς τοὺς
γυμνούς, νὰ παρηγορῇς τοὺς πενθοῦντας, νὰ
συμπαρίστασαι στοὺς ἀσθενεῖς, νὰ ἐπισκέπτεσαι τοὺς φυλακισμένους… Ναί! Σὲ εἶδα σὲ
ὅλες αὐτὲς τὰς περιπτώσεις, καὶ σὲ τόσες
ἄλλες ἀκόμη!
***
–«Πόθεν μὲ γινώσκεις;» ὅμως, Κύριε; θὰ
ρωτήσῃ καὶ ὁ ἁμαρτωλὸς καὶ ὁ δίκαιος.
–«Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ
τὴν συκῆν εἶδόν σε»! Σᾶς γνωρίζω καὶ πρὶν ἀκόμη ἡ φωνὴ τοῦ δημιουργικοῦ μου λόγου
σᾶς καλέσῃ ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία στὴ ζωή!
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 200/21-2-1939, σ. 18-19).
Μεταφορὰ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα καὶ μικρὴ ἀνάπτυξις 15-2-2021.
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Κυριακὴ Β΄ Νηστειῶν (Μᾶρκ. 2,1-12)
28 Μαρτίου 2021

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἡ ἁμαρτία πλήττει καὶ σῶμα καὶ ψυχὴ

«Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» (Μᾶρκ. 2,5)

ανένας ἄλλος, ἀγαπητοί μου, κανένας ἄλλος στὸν κόσμο αὐτὸν δὲν ἀγάπησε τόσο
πολὺ τοὺς δυστυχισμένους ὅσο ὁ Χριστός μας.
Ἐκεῖνος εἶνε ὁ ἀνεκτίμητος φίλος τῶν ἀσθενῶν καὶ πονεμένων ἀνθρώπων. Τὴν ἀλήθεια
αὐτὴ βλέπουμε καὶ στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο,
τὸ ὁποῖο μᾶς διηγεῖται τὴ θεραπεία ἑνὸς παραλυτικοῦ (βλ. Μᾶρκ. 2,1-12). Ἀλλ᾽ ἂς δοῦμε μὲ συντομία τὴ διήγησι αὐτοῦ τοῦ θαύματος.

***
Ποῦ κατοικοῦσε ὁ παραλυτικός; Στὴν Καπερναούμ, τὴν πρωτεύουσα τῆς Γαλιλαίας.
Εἶνε ἡ κεντρικὴ πόλις τῆς περιοχῆς, στὴν ὁποία καὶ ὁ Χριστός, ἀφήνοντας πλέον τὴν ἰδιωτικὴ ζωὴ τῆς Ναζαρέτ, ἦρθε καὶ κατοίκησε
ὅταν ἄρχισε τὸν δημόσιο βίο του καὶ τὴν ἔκανε ἕδρα τῶν περιοδειῶν του. Ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινοῦσε καὶ ἐκεῖ ἐπέστρεφε. Ἐκεῖ λοιπόν, στὴν
Καπερναούμ, ἐπιστρέφει πάλι σήμερα, ὅπως
λέει τὸ εὐαγγέλιο (ἔ.ἀ. 2,1). Ἡ εἴδησι ὅτι ὁ Ἰησοῦς
εἶνε στὴν πόλι διαδόθηκε ἀστραπιαίως. Καὶ
σὲ λίγο κόσμος ἀπ᾽ ὅλες τὶς συνοικίες τρέχει
νὰ πάῃ ἐκεῖ ποὺ διδάσκει ὁ Κύριος.
–Ἦρθε ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ὁ Διδάσκαλος! Ἦρθε ἐκεῖνος πού, ὅπου ἀγγίξῃ τὸ ἅγιό
του χέρι, διώχνει κάθε λογῆς ἀσθένεια! Ἦρθε ὁ γιατρὸς ψυχῶν καὶ σωμάτων!…
Τ᾽ ἀκούει καὶ ὁ παράλυτος στὸ κρεβάτι τοῦ
πόνου. Ὤ καὶ ἂν ἦταν δυνατὸν νὰ τρέξῃ ὅπως
ὅλοι κοντὰ στὸν Ἰησοῦ! Δοκιμάζει νὰ σηκωθῇ. Μὰ πῶς; Δὲν μπορεῖ. Πόδια ἔχει καὶ πόδια
δὲν ἔχει, χέρια ἔχει καὶ χέρια δὲν ἔχει.
Ἀκίνητος, ὅπως εἶνε πάνω στὸ κρεβάτι, δὲν
διαφέρει ἀπὸ μιὰ ἀσάλευτη πέτρα. Μόνο ποὺ
τούτη ἡ «πέτρα» δὲν εἶνε ἄψυχη κι ἀναίσθητη· εἶνε ζωντανὴ κ᾽ ἔχει λογικό, σκέπτεται, αἰσθάνεται, πονάει, καὶ παραπονιέται·
–Ὅλα γύρω μου στὸν κόσμο αὐτὸν κινοῦνται· ἄνθρωποι, γέροι καὶ μικρὰ παιδιά, ζῷα,
πουλιά, ἔντομα· νά οἱ πεταλοῦδες πετοῦν χα-

ρούμενα ἀπὸ λουλούδι σὲ λουλούδι. Μόνο ὁ
παράλυτος ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ κουνηθῶ, οὔτε
νὰ σαλέψω κἄν. Πόσα χρόνια τώρα ὁ πόνος μ᾽
ἔχει καρφωμένο σὲ τοῦτο τὸ κρεβάτι!…
Κάποια στιγμή, μέσα σ᾽ αὐτὴ τὴν ἀπελπισία, φωτίζει τὴν ψυχή του μιὰ ἰδέα, μιὰ ἐλπίδα. Πιστεύει, ὅτι ὁ Χριστὸς ἔχει τὴ δύναμι νὰ
τὸν κάνῃ καλά. Ἀφοῦ λοιπὸν ὁ ἴδιος μόνος του
δὲν μπορεῖ νὰ κουνηθῇ, τότε γιατί δὲν ζητάει
τὴ βοήθεια κάποιου ἄλλου, ὥστε νὰ μπορέσῃ
νὰ φτάσῃ ὣς ἐκεῖ; Δὲν θὰ βρεθῇ ἆραγε κάποιος γείτονας μὲ καλωσύνη;…
Φωνάζει ἀμέσως, ζητάει τὴ βοήθεια φίλων,
τοὺς παρακαλεῖ. Καὶ νά· βρίσκονται πράγματι
τέσσερις σπλαχνικοὶ καὶ γεροδεμένοι ἄντρες
ποὺ κάνουν τὸ ψυχικό· ἀναλαμβάνουν τὸν
κόπο κ᾽ ἐπιχειροῦν τὸ δύσκολο ἔργο νὰ τὸν
μεταφέρουν ἐκεῖ ποὺ εἶνε ὁ Χριστός.
Τὸν σηκώνουν στὰ χέρια μὲ τὸ κρεβάτι του,
βγαίνουν στὸ δρόμο, διασχίζουν τὴν πόλι καὶ
σὲ λίγο φτάνουν στὸ σπίτι ποὺ βρίσκεται καὶ
διδάσκει ὁ Χριστός. Ἐδῶ ὅμως βρίσκουν ἐμπόδιο· ὁ κόσμος εἶνε πάρα πολύς, φράζει τὴν
εἴσοδο καὶ δὲν μποροῦν οὔτε νὰ πλησιάσουν
στὴν πόρτα. Καὶ –οἱ εὐλογημένοι– κανείς ἀπὸ
τὸ πλῆθος δὲν παραμερίζει, ν᾽ ἀνοίξῃ δρόμος
νὰ περάσῃ τὸ φορεῖο μὲ τὸν παράλυτο!… Δὲν
ἀπογοητεύονται ὅμως. Ψάχνουν τρόπο, καὶ
τέλος ἡ ἀγάπη τους ἐπινοεῖ κάτι ἀφάνταστο
καὶ ἐπιχειροῦν κάτι πολὺ τολμηρό.
Ἀνεβαίνουν στὴ στέγη, ἀνεβάζουν μὲ σχοινιὰ καὶ τὸ φορεῖο μὲ τὸν παράλυτο, ἀφαιροῦν
ἔπειτα ἕνα τμῆμα τῆς στέγης ὑπολογίζοντας
τὸ σημεῖο ποὺ βρίσκεται ὁ Διδάσκαλος μέσα
στὸ σπίτι, καὶ ἐκεῖ, μπροστὰ στὰ κατάπληκτα
μάτια ὅλων, κατεβάζουν μὲ τὰ σχοινιὰ τὸν ἀσθενῆ. Καὶ νά τώρα ὁ παράλυτος μπροστὰ στὸ
Χριστό! Ὅλοι ξαφνιάζονται ἀπὸ τὸ ἐγχείρημα,
ποὺ μοιάζει τόσο παράδοξο, ἀλλόκοτο, σχεδὸν τρελλό, καὶ μένουν ἄφωνοι. Μὰ ὁ Κύριος;

Ὁ Κύριος δὲν τὸ θεωρεῖ παραφροσύνη, ἀντιθέτως· «ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου»·
παιδί μου, σοῦ συγχωρῶ τὶς ἁμαρτίες σου (Μᾶρκ. 2,5).

***
Ἂς σταματήσουμε στὸ σημεῖο αὐτά, ἀγαπητοί μου. Γιατὶ ἐδῶ γεννᾶται ἕνα ἐρώτημα
ποὺ χρειάζεται ἀπάντησι. Δηλαδή. Γιατί ἦρθε
στὸ Χριστὸ μὲ τὸν καταπληκτικὸ αὐτὸ τρόπο ὁ
παράλυτος; Ἦρθε νὰ ζητήσῃ τὴ θεραπεία τοῦ
σώματός του· γι᾽ αὐτὸ τὸν ἔφεραν οἱ φίλοι.
Καὶ ὁ Χριστὸς τί τοῦ δίνει; Τὴ συγχώρησι τῶν
ἁμαρτιῶν του! Μήπως ἔκανε λάθος; δὲν γνώριζε ἢ δὲν κατάλαβε τί ζητάει ὁ παράλυτος;
Ἀπαντοῦμε. Ἐγνώριζε ὁ Χριστὸς καλὰ τὴν
ἐπιθυμία τοῦ παραλύτου. Ἀλλὰ τοῦ ἔδωσε
πρῶτα τὴ συγχώρησι τῶν ἁμαρτιῶν, γιατὶ ἤθελε νὰ δώσῃ σὲ ὅλους σπουδαῖα μαθήματα·
τ᾽ ἀκοῦμε, ἀλλὰ δυστυχῶς εὔκολα τὰ λησμονοῦμε. Τὰ μαθήματα αὐτὰ εἶνε τὰ ἑξῆς.
1. Πρῶτον. Νὰ φροντίζῃς γιὰ τὴν ψυχή σου
περισσότερο ἀπ᾽ ὅ,τι γιὰ τὸ σῶμα. Τὴν ἁμαρτία νὰ θεωροῦμε ὡς τὴ χειρότερη ἀσθένεια
ποὺ ὑπάρχει στὸν κόσμο. Καὶ ὅπως ὅταν ἀρρωσταίνῃ τὸ κορμὶ ἀμέσως ἀνησυχεῖς, φωνάζεις γιατρό, μεταχειρίζεσαι διάφορα φάρμακα,
ἔτσι κι ὅταν ἀρρωστήσῃ ἡ ψυχή σου, ὅταν δηλαδὴ ἁμαρτήσῃς, ἀμέσως ν᾽ ἀνησυχῇς, νὰ τρέχῃς στὸν πνευματικὸ πατέρα, νὰ μεταχειρίζεσαι ὅλα τὰ φάρμακα γιὰ τὴ θεραπεία της.
Ὅπως προσέχουμε γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ σώματος,
ἔτσι νὰ κάνουμε καὶ γιὰ τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς.
Αὐτὸ εἶνε τὸ πρῶτο μάθημα, τὸ ἄλλο εἶνε·
2. Δεύτερον. Ἡ ῥίζα πολλῶν ἀσθενειῶν τοῦ
σώματος εἶνε ἡ ἁμαρτία. Ὁ παράλυτος εἶχε
καταντήσει σ᾽ ἐκεῖνο τὸ χάλι γιατὶ εἶχε παραστρατήσει ἀπὸ τὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ. Ἡ παραλυσία τοῦ σώματός του ἦταν ἀποτέλεσμα ἁμαρτωλῆς ζωῆς. Ὁ βίος τῆς ἁμαρτίας ὁδηγεῖ σὲ ἀσθένειες πολλὲς καὶ μεγάλες. Γι᾽ αὐτὸ ὁ Κύριος εἶπε «Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» (ἔ.ἀ.), σὰν
νὰ τοῦ ἔλεγε· «Παιδί μου, δὲν θὰ καταντοῦσες
ἔτσι, ἂν δὲν ἔκανες ἁμαρτίες!». Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ
Ἐκκλησία ψάλλει· «Ἀπὸ τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν ἀσθενεῖ τὸ σῶμα, ἀσθενεῖ μου καὶ ἡ ψυχή» (παρακλ. καν. Θεοτόκ., μεγαλυν.). Ἂν δὲν ὑπῆρχε ἁμαρτία,
δὲν θὰ χρειάζονταν οὔτε γιατροὶ οὔτε φάρμακα. Καὶ ὅσο ὁ Ἀδὰμ ἦταν ἀναμάρτητος καὶ
ζοῦσε στὸν παράδεισο, ἦταν τελείως ὑγιής· ὅταν ἁμάρτησε, τότε τὸν ἐπισκέφθηκε ἡ ἀσθένεια καὶ ὁ θάνατος. Ἆ, ἡ ἁμαρτία δὲν εἶνε παιχνίδι, εἶνε τὸ φοβερώτερο πρᾶγμα! Δὲν βλάπτει μόνο τὴν ψυχή, βλάπτει καὶ τὸ σῶμα. Ἡ
ἁμαρτία ἐκδίδει κάθε μέρα εἰσιτήρια, μαῦρα
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εἰσιτήρια. Τὰ ἔχει ὑπογράψει ὁ διάβολος, ὁ ἀρχιπροϊστάμενος τῆς ἁμαρτίας. Σὲ ἄλλους δίνει
εἰσιτήρια γιὰ φρενοκομεῖο. Ἂν ρωτήσετε τοὺς
διευθυντὰς τῶν φρενοκομείων, θὰ σᾶς ποῦν ὅτι ἐδῶ κατήντησαν οἱ περισσότεροι γιατὶ ἦταν
παιδιὰ τῆς ἁμαρτίας… Ἐκδίδει εἰσιτήρια γιὰ νοσοκομεῖο. Ἂν ρωτήσετε τοὺς γιατροὺς σὲ νοσοκομεῖα, θὰ σᾶς ποῦν ὅτι ἐδῶ κατήντησαν πολλοὶ γιατὶ εἶχαν παρεκτροπές· δούλεψαν στὴν
ἁμαρτία, καὶ μετὰ θερίζουν τὸν καρπὸ ἁμαρτιῶν· ὁ λαίμαργος, ὁ μέθυσος, ὁ γαστρίμαργος,
ὁ ξενύχτης, ὁ καπνιστής, ὁ ναρκομανής, ὁ χαρτοπαίχτης, ὅλοι αὐτοὶ χάνουν τὴν ὑγεία· τὸ ξενύχτι, τὸ οἰνοπνευματῶδες ποτό, τὰ χαρτιά,
τὸ χασὶς καὶ τὰ ἄλλα ναρκωτικά, ὅλα αὐτὰ ξεχαρβαλώνουν, κάνουν ἐρείπιο, τὸν ὀργανισμό,
ποὺ δὲν ἀντέχει στὶς καταχρήσεις.
Ἡ ἁμαρτία ψαλιδίζει τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων. Στέλλει κάθε χρόνο χιλιάδες νέους στὰ
νεκροταφεῖα, σὲ ἄσυλα ἀνιάτων, στὰ φρενοκομεῖα, στὶς φυλακές. Δὲν βλέπετε; Ὅσο προχωροῦν στὸ κακὸ καὶ στὴν ἁμαρτία, τόσο καὶ
καινούργιες ἀσθένειες παρουσιάζονται. Καὶ ἂν
ἐξακολουθήσουμε ἔτσι, θὰ βγοῦν καὶ νέες ἀσθένειες, πρὸς τιμωρίαν τῶν ἁμαρτιῶν μας.
Καὶ ἂν μὲν ἡ τιμωρία τῆς ἁμαρτίας σταματοῦσε μέχρι ἐδῶ, θὰ ἦταν τὸ πρᾶγμα κάπως
ὑποφερτό. Κακὸ ἡ ἀσθένεια, ἡ παραλυσία, ἡ
τρέλλα, ἡ φτώχεια κ.τ.λ. Ἀλλὰ ἡ μεγαλύτερη
συμφορά, ποὺ περιμένει κάθε ἀμετανόητο ἁμαρτωλό, εἶνε ἡ κόλασις! Γι᾽ αὐτὸ ὁ Χριστός,
θεραπεύοντας τὸν ἄλλον ἐκεῖνο παράλυτο,
τὸν παράλυτο τῆς Βηθεσδά, εἶπε· Ἔγινες τώρα καλά, μὰ πρόσεχε νὰ μὴν ξαναπέσῃς στὴν
ἁμαρτία, γιατὶ θὰ σὲ βροῦν τὰ χειρότερα· «ἴδε
ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται» (Ἰω. 5,14).

***
Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, νὰ μισήσουμε κ᾽ ἐμεῖς τὴν ἁμαρτία. Μὲ ὅλη τὴν ψυχή μας καὶ μὲ
κάθε τρόπο νὰ ἐπιδιώξουμε τὴ σωτηρία. Νὰ
ἐπιμεληθοῦμε τὴ μετάνοιά μας. Μὲ ὅση προθυμία ὁ παράλυτος ζήτησε καὶ πῆγε στὸ Χριστό, ἔτσι νὰ τρέξουμε ἐμεῖς σ᾽ ἕναν ἐξομολόγο, ἕνα πνευματικὸ πατέρα. Νὰ ζητήσουμε
καὶ τὴ βοήθεια κάποιων ἄλλων, ποὺ γνωρίζουν καλύτερα, καὶ νὰ ὑπερπηδήσουμε κάθε
ἐμπόδιο ποὺ φέρνει ὁ πονηρός.
Τότε ὁ Χριστὸς θὰ διώξῃ ἀπὸ πάνω μας τὴν
ἁμαρτία, ποὺ μᾶς τυραννεῖ τόσον καιρό, καὶ θὰ
μᾶς πῇ τὰ γλυκά του ἐκεῖνα λόγια, ποὺ εἴθε ὅλοι
νὰ τ᾽ ἀκούσουμε πρὶν τὴν ἡμέρα τῆς κρίσεως·
«Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» (Μᾶρκ. 2,5).
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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