Κατανυκτική ἑρμηνεία τοῦ Μεγάλου Κανόνος
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Σπλαχνίςου, Σοῦ φωνάηω ςάν τόν τελϊνθ, Σωτιρα μου, ςπλαχνίςου με! Γιατί
κανζνασ ἀπ᾿ τοφσ ἀπογόνουσ τοῦ Ἀδάμ δζν ἁμάρτθςεὅπωσ ἐγϊ ς᾿ Ἐςζνα.
Ὠφζλιμθ διδαχι γιά τόν τελϊνθ καί τόν Φαριςαῖο
Τελϊνθσ, ςτά χρόνια τοῦ Χριςτοῦ, λεγότανὁ ἐπιφορτιςμζνοσ μζ τιν εἴςπραξθ τῶν
φόρων ἀπό τό λαό γιά λογαριαςμό τῶν ρωμαϊκῶν ἀρχῶν. Οἱ τελῶνεσ ἦταν
ςυνικωσ ἄδικοι καί ἅρπαγεσ, γι᾿αὐτό τοποκετοῦνταν ςτόἴδιο ἐπίπεδο μζ
τοφσ ἁμαρτωλοφσ καί τίσ πόρνεσ. Ὁτελϊνθσ, ὡςτόςο, τῆσ εὐαγγελικῆσ παραβολῆσ
(Λουκ. 18,10-14), ἐπειδι ἔδειξε βακειά ταπείνωςθ κι ἔκανε κερμιἐξομολόγθςθ ςτό
Θεό, χτυπϊντασ τό ςτῆκοσ του καί λζγοντασ, ”Θεζ μου, ςπλαχνίςου με,
τόν ἁμαρτωλό!”, πῆρε εὔκολα ἀπό τόν φιλάνκρωπο Κφριο ὅλων τῶνἀνομθμάτων
του τιν ἄφεςθ. Ἀντίκετα, ὁ μεγάλαυχοσ Φαριςαῖοσ, μολονότι ἔδινε ςτό ναό τό
δζκατο ἀπ᾿ὅλα τά εἰςοδιματά του, νιςτευε, προςευχόταν, εἶχε κάκε ἀρετι, γιά τι
μεγάλθ του ἔπαρςθ καταδικάςτθκε. Καί δίκαια. Γιατί;
Πρῶτα-πρῶτα, ἔπρεπε νά γνωρίηει πϊσ ἦταν ἄνκρωποσ. Καί ὡσ ἄνκρωποσ,
εἶχε ἀναπόφευκτα καί τιν ἀνκρϊπινθἀδυναμία. Τί ςθμαίνει αὐτό; Ὅτι κι ἄν μία
μόνο μζρα ηοῦςε, ἦταν ἀδφνατο νά μιν ἁμαρτιςει μζ τά ἔργα ἤ μζ τά λόγια ἤ μζ τίσ
ςκζψεισ.
Κάκε ἁμαρτία,
καί ἡ πιό
μικρι,ὡσ ἀντίκεςθ
ςτό
κζλθμα

τοῦ Θεοῦ, ἀποτελεῖ ἀνταρςίαἐναντίον Του. Ἄσ μιν ξεχνᾶμε πϊσ ὁ Ἑωςφόροσ ἀπό
τάὕψθ τ᾿οὐρανοῦ ξζπεςε ςτά καταχκόνια τοῦ ἅδθ γιά ἕναν μονάχα ὑπεριφανο
λογιςμό, χωρίσ νά ἔχει ἄλλεσἁμαρτίεσ, ὅπωσ ἐμεῖσ.
Δεφτερον, ἔπρεπε νά ςκεφτεῖ πϊσ ὅςα καλά εἶχε, ὅλαἦταν τοῦ φιλάνκρωπου
Θεοῦ δῶρα καί χαρίςματα.Ὄφειλε, λοιπόν, νά δοξάηει γι᾿αὐτά τόν Πλάςτθ του μζ
εὐγνωμοςφνθ καί ταπείνωςθ, ὄχι νά τόν “εὐχαριςτεῖ” μζ τόςθ αὐταρζςκεια, γιατί
δζν ἦταν τάχα ἁμαρτωλόσ ςάν τοφσ ἄλλουσ ἀνκρϊπουσ, κατακρίνοντασ ἔτςι ὅλο τόν
κόςμο καί ἁρπάηοντασ μζ προκλθτικότθτα ἀπό τόν Κφριο τό ἀξίωμα τοῦ Κριτῆ τῆσ
οἰκουμζνθσ.
Τρίτον, ἔπρεπε νά ςυλλογιςτεῖ πϊσ ὁ Θεόσ δζν ἔχει καμιάν ἀνάγκθ οὔτε τίσ
νθςτεῖεσ καί τίσ ἐλεθμοςφνεσ μασ οὔτε τίσ προςευχζσ καί τίσ ἀγρυπνίεσ μασ οὔτε
τίποτ᾿ἄλλοἀπ᾿ὅςα μᾶσ ηθτάει νά κάνουμε. Αὐτά τά ὅριςε γιά τι δικι μασ ὠφζλεια,
προνοϊντασ γιά τι ςωτθρία τῆσ ψυχῆσ μασ.
Ὁ Φαριςαῖοσ, λοιπόν, κά προςευχόταν κεάρεςτα, ἄνἔλεγε: “Σ᾿εὐχαριςτῶ, Θεζ
μου, ποφ, φανερϊνοντασ τινἄπειρθ ἀγακότθτά Σου, μ᾿ἔφερεσ ἀπό τιν ἀνυπαρξία
ςτιν ὕπαρξθ, ἔπλαςεσ ἀπό χῶμα τό ςῶμα μου μζ τά κεϊκά Σου χζρια καί τό
ψφχωςεσ μζ τιν πανάγια πνοι Σου, χαρίηοντάσ μου τι ηωι, τι λογικι, τιν
αὐτεξουςιότθτα καί τιν ἀκαναςία. Σ᾿εὐχαριςτῶ, Θεζ μου, ποφ μζ ςτόλιςεσ, τόν
χωμάτινο ἄνκρωπο, μζ τοφσ λαμπροφσ χαρακτῆρεσ τῆσ κείασ εἰκόνασ Σου, ποφ μζ
τίμθςεσ μζ τι δυνατότθτα νά Σοῦ μοιάςω, ποφ μζ πλοφτιςεσ μζ τά διάφορα
χαρίςματα τοῦ Ἁγίου Σου Πνεφματοσ. Σ᾿εὐχαριςτῶ, Θεζ μου, ποφ ἔκανεσ γιά μζνα
τόν παράδειςο τῆσ τρυφῆσ, ποφ ἅπλωςεσ γιά μζνα τόνἀπζραντο οὐρανό μζ
τόν ἥλιο, τι ςελινθ καί τ᾿ἀναρίκμθτα ἀςτζρια, ποφ δθμιοφργθςεσ γιά μζνα τι γῆμζ
τοφσ κάμπουσ καί τά βουνά, μζ τά φυτά καί τά δζντρα, μζ τοφσ καρποφσ καί τά
λουλοφδια, μζ τά πουλιά καί τά ηῶα, μζ τά τόςα πράγματα καί πλάςματα -ἄλλα γιά
νά μζ τρζφουν, ἄλλα γιά νά μζ ὑπθρετοῦν, ἄλλα γιά νά μζ κεραπεφουν, ἄλλα γιά νά
μζ ντφνουν, ἄλλα γιά νά μζ τζρπουν. Σ᾿εὐχαριςτῶ, Θεζ μου, ποφ παραβλζπεισ τίσ
κακθμερινζσ ἁμαρτίεσ μου καί μακροκυμεῖσ, ὡσἀμνθςίκακοσ, περιμζνοντασ τι
μετάνοια καί τινἐπιςτροφι μου. Σ᾿εὐχαριςτῶ, Θεζ μου, γιά ὅλεσ τίσ εὐεργεςίεσ
Σου, ὅςεσ ἔλαβα καί ὅςεσ ἐλπίηω νά λάβω ἀπό τόν ἀνυπζρβλθτο πλοῦτο
τῆσ ἀγακότθτόσ Σου”.
Ἔτςι ἔπρεπε νά προςευχθκεῖ ὁ Φαριςαῖοσ, ὅταν ἀνζβθκε ςτό ναό, εὐχαριςτϊντασ
δθλαδι γιά ὅλα τόν εὐεργζτθ του Κφριο, καί ὄχι λζγοντασ πϊσ δζν εἶναι ςάν
τοφσ ἄλλουσἀνκρϊπουσ ἅρπαγασ, ἄδικοσ, μοιχόσ κ.λ.π. ἤ καί ςάν τόν τελϊνθ.
Ταλαίπωρε Φαριςαῖε! Δζν εἶςαι, λζσ, ςάν τοφσ ἄλλουσἀνκρϊπουσ. Τί εἶςαι
τότε; Ἄγγελοσ; Ἀλλά ἡ φφςθ ςου καί τό ἀλαηονικό φρόνθμά ςου δζν ταιριάηουν
ςτοφσἀγγζλουσ.
Μιπωσ
δαίμονασ; Ἀλλά
οἱ δαίμονεσ
εἶναι ἄυλοι
καί ἄςαρκοι, ἐνῶ ἐςφ ἔχεισ ὑλικό ςῶμα, ςάρκα καί κόκαλα. Ἀφοῦ, λοιπόν, δζν εἶςαι

οὔτε ἄνκρωποσ, ὅπωσὁμολογεῖσ ὁ ἴδιοσ, οὔτε ἄγγελοσ, ὅπωσ φανερϊνειἡ ἔπαρςι
ςου, οὔτε δαίμονασ, ὅπωσ ἀποδεικνφει τό ςῶμα ςου, δζν μπορεῖ παρά νά εἶςαι
γάιδαροσ! Καί ὁ Θεόσ γαϊδάρουσ δζν ςϊηει. Στόν παράδειςο βάηει μόνοἀνκρϊπουσ
λογικοφσ καί ταπεινοφσ. Γι᾿αὐτό δίκαια καταδικάςτθκεσ, δίκαια ἔχαςεσ τι χάρθ
τοῦ Κυρίου,
δίκαια ἔγινεσ
αἰϊνιο
καί
κλιβερό
παράδειγμα
κομπαςμοῦκαί ὑψθλοφροςφνθσ. Γιά νά βλζπουν οἱ ἄνκρωποι τιν αἰφνίδια πτϊςθ
ςου, καί, ἀποφεφγοντασ τιν ἀνόθτθὑπερθφάνεια, νά ταπεινϊνονται ςάν τόν
τελϊνθ,ἔχοντασ ςτό νοῦ τουσ τίσ ἁμαρτίεσ τουσ καί λζγοντασ: “Σπλαχνίςου με,
Σωτιρα μου, τόν ἁμαρτωλό καί ἀνάξιο δοῦλο Σου, καί ςῶςε με, ὡσ φιλάνκρωποσ!
Γιατί κανζνασἀπό τοφσ ἀπογόνουσ τοῦ Ἀδάμ δζν ἁμάρτθςε ὅπωσ ἐγϊ ς᾿ Ἐςζνα”.
Ὅλοι μασ, ἀδελφοί μου, μικροί καί μεγάλοι, ἐνάρετοι καίἁμαρτωλοί, δίκαιοι
καί ἄδικοι, ἄσ χτυπᾶμε μζ τά λόγια τοῦ τελϊνθ, ςάν μζ ςιδερζνιο ςφυρί, τιν πφλθ
τῆσ κείασ εὐςπλαχνίασ. Καί κά μᾶσ ἀνοιχτεῖ, ὅπωσ ἀνοίχτθκε καί ς᾿ἐκεῖνον τόν
μακάριο, μζ τι χάρθ καί τι φιλανκρωπία τοῦ Κυρίου μασ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ. Ἀμιν.
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