
Λόγοσ εἰσ τὸν Ἀπόςτολο καὶ Εὐαγγελιςτὴ Ἰωάννη 

  

 

Ἅγ. Γρηγόριοσ ὁ Παλαμᾶσ 

Γίνεται λόγοσ καὶ γιὰ τὴν ἀγάπθ πρὸσ τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλθςίον 

Σιμερα τελοῦμε τὴν ἑορτὴ ἑνὸσ ἀπὸ τοὺσ προκρίτουσ Ἀποςτόλουσ τοῦ Χριςτοῦ καὶ 

ἐπευφθμοῦμε αὐτὸν ὡσ πατζρα ὅλων ἐκείνων ποφ φζρουν τὸ ὄνομα τοῦ Χριςτοῦ, ἢ 

καλφτερα ὡσ πατριάρχθ ἐκείνων «ποφ γεννικθκαν ὄχι ἀπὸ αἵματα οὔτε ἀπὸ κζλθμα 

ςαρκικό, οὔτε ἀπὸ κζλθμα ἄνδρα, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν Θεό». 

Γιατί, ὅπωσ ὁ Ἰακὼβ προζβαλε δϊδεκα πατριάρχεσ κατὰ ςάρκα, ἀπὸ τοὺσ ὁποίουσ 

προῆλκαν οἱ δϊδεκα φυλὲσ τοῦ Ἰςραιλ, ἔτςι καὶ ὁ Χριςτὸσ προζβαλε πνευματικά 

τοφσ δϊδεκα μφςτεσ· γιατί τὸν ἀρικμὸ ἐκείνου ποφ ἐλεεινὰ ἐξζπεςε τὸν 

ςυμπλιρωςε ὁ Παῦλοσ, πρὸσ τὸν ὁποῖο ἔςκυψε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ὁ Χριςτόσ. Ἂν ὅμωσ 

δὲν ὑπάρχουν καὶ ἐδῶ φανερὰ φυλὲσ ἰςάρικμεσ δὲν εἶναι κακόλου ἀξιοκαφμαςτο· 

γιατί τὰ πνευματικὰ διαιροῦνται ἀδιαίρετα· γι’ αὐτὸ καί, ἐνῶ οἱ φαινόμενεσ 

ςωματικὲσ αἰςκιςεισ εἶναι πζντε, μία εἶναι ἡ αἴςκθςθ τῆσ ψυχῆσ διαιροφμενθ 

ἀδιαίρετα. Ἀλλὰ καὶ οἱ δϊδεκα πθγὲσ τῶν ὑδάτων, ςτὶσ ὁποῖεσ ςτρατοπζδευςαν οἱ 

Ἰςραθλίτεσ κάτω ἀπὸ τὴν ἀρχθγία τοῦ Μωυςῆ καὶ ἔςβθςαν τὴν ἀπὸ τὴν ὁδοιπορία 

ςτὴν ἔρθμο δίψα, αὐτοὺσ τοὺσ δϊδεκα προτφπωναν. Γιατί αὐτοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποφ 

μὲ τὰ πνευματικὰ ποτίςματα ἀπάλλαξαν τὸ γζνοσ τῶν ἀνκρϊπων ἀπὸ τὸν καφςωνα 

τῆσ εἰδωλομανίασ, τὸ ὁποῖο προθγουμζνωσ πορευόταν μζςω τῶν ἀδιάβατων 

ἐριμων τῆσ ἀκεΐασ. Ἐπίςθσ καὶ οἱ δϊδεκα λίκοι, τοὺσ ὁποίουσ ἔςτθςε ςὰν ςθμάδι 

ςτὰ Γάλγαλα ὁ Ἰθςοῦσ τοῦ Ναυῆ, ἀφοῦ πζραςαν κατὰ τρόπο παράδοξο πεηοὶ τὸν 

Ἰορδάνθ, αὐτοὺσ τοὺσ δϊδεκα προτφπωναν. Γιατί αὐτοὶ εἶναι γιὰ μᾶσ ςὰν αἰϊνιο 
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ςθμάδι, ὅτι ὁ ἀλθκινὸσ Ἰθςοῦσ ἀνεχαίτιςε τὸ ποτάμι τῆσ ἁμαρτίασ ποφ κατζκλυηε 

τὴν οἰκουμζνθ καὶ ἔδωςε ςτοὺσ πιςτοφσ του τὴ δυνατότθτα νὰ διαβαίνουν 

ἀναμάρτθτοι τὴν ὁδὸ τοῦ βίου, ὅπωσ κατζςτθςε τότε δυνατὸ ςτοὺσ Ἰςραθλίτεσ νὰ 

περάςουν χωρὶσ νὰ βραχοῦν τὸν Ἰορδάνθ. 

Ἀλλ’ αὐτὰ βζβαια καὶ τὰ ὅμοια μὲ αὐτά, κακὼσ καὶ ἡ κλιςθ ἀπὸ τὸν Χριςτό, τὸν 

μονογενῆ Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, εἶναι ςὲ ὅλουσ τοφσ Ἀποςτόλουσ κοινά, ὁ ἑορταηόμενοσ 

ὅμωσ ςιμερα ἀπὸ ἐμᾶσ δὲν εἶναι μόνο κλθτὸσ ἀπόςτολοσ, ἀλλὰ καὶ ἀρικμεῖται μαηὶ 

μὲ τοὺσ ἐκλεκτοφσ, γιατί δὲν εἶναι ἁπλῶσ ἐκλεγμζνοσ ἀπὸ ὅλο τὸ γζνοσ τῶν 

ἀνκρϊπων ποφ ηοῦν κάτω ἀπὸ τὸν οὐρανό, ἀλλὰ καὶ ὁ ἐκλεκτὸσ καὶ κορυφαῖοσ τοῦ 

κορυφαίου χοροῦ ἀπὸ ἐκείνουσ ποφ εἶχαν ἐκλεγεῖ, τοὺσ ἄλλουσ Ἀποςτόλουσ 

δθλαδι, καὶ ὁμόςτοιχοσ μὲ τοὺσ διακεκριμζνουσ, τὸν Πζτρο καὶ τὸν Ἰάκωβο. Γι’ αὐτὸ 

καί, ἀφοῦ ξεχωρίςκθκε ἀπὸ τοὺσ ἄλλουσ, μαηὶ μὲ αὐτοὺσ τοὺσ δφο ὁδθγεῖται πάνω 

ςτὸ Θαβϊριο ὄροσ, καὶ ἀκοφει τὴ ςυνομιλία τοῦ Μωχςῆ καὶ τοῦ Ἠλία πρὸσ τὸν 

Χριςτό, καὶ βλζπει κατὰ κεῖο τρόπο τὸ μεγάλο καὶ ὑπερφυςικὸ ἐκεῖνο κζαμα, τὴ 

λαμπρότθτα δθλαδὴ τοῦ φωτὸσ τῆσ κεότθτασ τοῦ Υἱοῦ, ποφ ὑπεράςτραψε κατὰ 

τρόπο ἀνζκφραςτο, καὶ ἐπιπλζον ἀκοφει τὴν πατρικὴ φωνι, ποφ ἀναφζρεται μόνο 

ςτὸν Χριςτό, «αὐτὸσ εἶναι ὁ ἀγαπθτόσ μου Υἱὸσ μὲ τὸν ὁποῖο εὐαρεςτικθκα, αὐτὸν 

νὰ ἀκοφετε», καὶ ἔτςι ὁ Ἰωάννθσ κακίςταται κατὰ τρόπο μακάριοσ μακθτὴσ ὄχι μόνο 

τοῦ Υἱοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ Πατζρα. 

Ἀλλὰ κι αὐτὸ εἶναι κοινὸ ς’ αὐτὸν μὲ τὸν Πζτρο καὶ τὸν Ἰάκωβο, τοὺσ κορυφαίουσ 

μακθτὲσ τοῦ Σωτιρα, ὅπωσ εἶναι καὶ ἡ ἰδιότθτα τοῦ εὐαγγελιςτῆ κοινὴ μὲ ἐκείνουσ 

ποφ ςυνζγραψαν τὸ εὐαγγζλιο, τὰ λόγια τῆσ αἰϊνιασ ηωῆσ, ἂν καὶ ὡσ πρὸσ τὴ 

μεγαλοφωνία καὶ τὸ ὕψοσ τῆσ κεολογίασ ὑπερτερεῖ κατὰ πολφ. Ἐκεῖνα ὅμωσ ςτὰ 

ὁποῖα εὐδοκιμεῖ μόνο αὐτόσ, ποιὸσ λόγοσ εἶναι ἱκανὸσ νὰ τὰ παραςτιςει; Μόνο 

αὐτὸσ ἀπὸ τοὺσ Ἀποςτόλουσ καὶ ὅλουσ τοφσ πρὶν ἀπὸ αὐτὸν καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὸν 

περιβόθτουσ κατόρκωςε νὰ καλεῖται ἀπὸ ὅλουσ παρκζνοσ, γιατί, ὅπωσ φαίνεται, 

μόνοσ αὐτὸσ φφλαξε ς’ ὅλον τὸν βίο του καὶ τὰ δφο, καὶ τὴν ψυχὴ καὶ τὸ ςῶμα, καὶ 

τὸ νοῦ καὶ τὴν αἴςκθςθ. Τὴν παρκενία τοῦ ςϊματοσ βζβαια λίγοι τὴν κράτθςαν, 

ἀλλὰ τὴν γνωρίηουν ςχεδὸν ὅλοι, τῆσ ψυχῆσ ὅμωσ ἀκριβὴσ παρκενία εἶναι ἡ 

ἀςυμβίβαςτθ γνϊμθ πρὸσ κάκε κακία. Ὥςτε μὲ τὸ προςωνφμιο αὐτὸ 

προςμαρτυρεῖται ςτὸν Ἰωάννθ ςχεδὸν ἡ ἀναμαρτθςία. Γι’ αὐτὸ καὶ ἔγινε 

ἀγαπθμζνοσ ςτὸν μόνο ἀπὸ τὴ φφςθ του ἀναμάρτθτο Χριςτό, καὶ αὐτὸ τὸ ἐπϊνυμο 

μόνοσ αὐτὸσ ἀπὸ ὅλουσ τὸ ἀπζκτθςε. 

Μπορεῖ ἄραγε νὰ βρεῖ κανεὶσ μεγαλφτερο ςὲ ἔπαινο ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὀνόματα; Στοὺσ 

ἄλλουσ βζβαια ὅλουσ τοφσ ἀνκρϊπουσ δὲν κὰ μποροῦςε νὰ βρεῖ ὄχι μόνο 

περιςςότερα καὶ μεγαλφτερα ἀπὸ αὐτά, ἀλλ’ οὔτε αὐτὰ μαηί, ς’ αὐτὸν ὅμωσ 

ὑπάρχουν ςυγχρόνωσ καὶ ἄλλα μεγαλφτερα ἀπὸ αὐτά. Γιατί ὄχι μόνο εἶναι 

ἀγαπθμζνοσ παρκζνοσ, ἀλλὰ καὶ τῆσ Παρκζνου υἱόσ, καὶ μάλιςτα τῆσ 

μθτροπαρκζνου καὶ Θεομιτοροσ, ἀφοῦ ἔγινε γι’ αὐτὴν κατὰ χάρθ αὐτὸ ποφ ὁ 



Χριςτὸσ τῆσ εἶναι κατὰ φφςθ. Ἐὰν ὅμωσ μόνοσ αὐτὸσ ἀπζκτθςε τὴν ἴδια μὲ τὸν 

Χριςτὸ μθτζρα, εἶναι καὶ ὁ μόνοσ ἀδελφόσ του πάνω ἀπὸ ὅλουσ καὶ ςυγγενὴσ καὶ 

ἀφομοιωμζνοσ μὲ τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ κακ’ ὅλα. Υἱὸσ ἀγαπθτὸσ ἐκεῖνοσ, καὶ αὐτὸσ 

μακθτὴσ ἀγαπθτὸσ ςτὸν κόλπο τοῦ Πατζρα βρίςκεται ἐκεῖνοσ, καὶ αὐτὸσ εἶναι 

ἐπιςτικιοσ ςτὸν Ἰθςοῦ· παρκζνοσ ἐκεῖνοσ, καὶ αὐτὸσ μὲ τὴ χάρθ ἐκείνου· παρκζνου 

υἱὸσ ἐκεῖνοσ, τῆσ ἴδιασ καὶ αὐτόσ· «βρόντθςε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ὁ Κφριοσ», καὶ αὐτὸσ 

εἶναι βροντι· γι’ αὐτὸ καὶ μὲ αὐτὸ καλεῖται περιςςότερο ἀπὸ τοὺσ ἄλλουσ, βροντὴ 

καὶ βροντῆσ υἱόσ, καὶ μάλιςτα βροντὴ κεολογικϊτατθ ποφ ἀντθχεῖ ς’ ὅλα τὰ πζρατα 

τῆσ γῆσ καὶ κεολογεῖ τὸν ἀπὸ τὸν Πατζρα προερχόμενο Λόγο, ὅτι καὶ ςτὴν ἀρχὴ 

ὑπῆρχε, καὶ μαηὶ μὲ τὸν Θεὸ εἶναι, καὶ Θεὸσ εἶναι, καὶ ηωὴ ἔχει μζςα του καὶ φῶσ 

ἀλθκινό, τὸ ὁποῖο φωτίηει κάκε ἄνκρωπο ποφ ἔρχεται ςτὸν κόςμο καὶ μζςω τοῦ 

ὁποίου ἔγιναν ςτὴν ἀρχὴ τὰ πάντα. 

Αὐτὴ ἡ βροντὴ καὶ διλωςε αὐτὸν ποφ ςτάλκθκε ἀπὸ τὸν Θεὸ ς’ ἐμᾶσ μάρτυρα τῆσ 

ἐπιδθμίασ τοῦ ἀλθκινοῦ φωτόσ, καὶ γνϊριςε ςὲ μᾶσ τὸν Λόγο ποφ κατζβθκε ἀπὸ τὸν 

οὐρανό, ἀφοῦ ἔγινε γιὰ χάρθ μασ ςάρκα, καὶ περίλαμπρα παρουςίαςε ὅλο τὸν 

τρόπο ηωῆσ του μὲ τὴ ςάρκα του πάνω ςτὴ γῆ, τοὺσ λόγουσ, τὰ ἔργα, τὰ πάκθ, τὴν 

μετὰ τὸν ςταυρὸ ἀνάςταςθ, τὴν μετὰ ἀπὸ αὐτὴν ἐπάνοδο ςτοὺσ οὐρανοὺσ ἀπὸ 

ὅπου κατζβθκε. Καὶ ὅλα αὐτά, λζγει, τὰ κατζγραψε γιά μᾶσ, ὅπωσ τὰ εἶδε, γιὰ νὰ 

ςωκοῦμε. Ἀλλὰ καὶ ςὲ ὅλο τὸ χριςτϊνυμο πλιρωμα ἀπευκφνει προτρεπτικὴ 

ἐπιςτολι, καλϊντασ ὅλουσ γιὰ τὴ ςυμμετοχὴ ςτὴν αἰϊνια ηωι, ἡ ὁποία προαιϊνια 

ἦταν μαηὶ μὲ τὸν Πατζρα καὶ φανερϊκθκε ς’ ἐμᾶσ. Ἐπειδὴ ὅμωσ ἦταν μεταξὺ τῶν 

διακεκριμζνων Ἀποςτόλων, καὶ ἰδιαιτζρωσ ἦταν καὶ ὀνομαηόταν ἀγαπθμζνοσ, μᾶσ 

διδάςκει γιὰ τὴν κορυφὴ τῶν ἀρετῶν, δθλαδὴ τὴν ἀγάπθ, λζγοντασ, ὅτι ὁ ἴδιοσ ὁ 

Θεὸσ εἶναι ἀγάπθ, ὥςτε καὶ ὅποιοσ ἔχει ἀγάπθ νὰ ἔχει τὸν Θεό, καὶ ὅποιοσ μζνει 

ςτὴν ἀγάπθ μζνει ςτὸν Θεό, καὶ ὁ Θεὸσ μζνει ςὲ ὅποιον μζνει ἡ ἀγάπθ. Τὴν ἐνζργειά 

τθσ πάλι ς’ ἐμᾶσ τὴ δείχνει διπλι, διαμερίηοντάσ τθν κατὰ τρόπο ἀμζριςτο ςτὸν Θεὸ 

καὶ ςτὸν πλθςίον, καὶ διδάςκοντασ, ὅτι αὐτὲσ ςυγκρατοῦνται ἡ μία ἀπὸ τὴν ἄλλθ, 

καὶ ὀνομάηοντασ ψεφςτθ αὐτὸν ποφ νομίηει ὅτι ἔχει μόνο τὴ μία. Γιατί λζγει, 

ἀπόδειξθ τῆσ πρὸσ τὸν Θεὸ ἀγάπθσ εἶναι τὸ νὰ τθρεῖ κανεὶσ τὸν λόγο καὶ τὶσ ἐντολζσ 

του, ὅπωσ καὶ ὁ ἴδιοσ ὁ Κφριοσ δίδαξε λζγοντασ, «αὐτὸσ ποφ μὲ ἀγαπᾶ κὰ τθριςει 

τὶσ ἐντολζσ μου»· «καὶ αὐτι», λζγει, «εἶναι ἡ ἐντολι μου, νὰ ἀγαπᾶτε ὁ ἕνασ τὸν 

ἄλλο, καὶ ἀπὸ αὐτὸ κὰ γνωρίςουν ὅλοι ὅτι εἶςκε μακθτζσ μου, ἂν ἔχετε μεταξὺ ςασ 

ἀγάπθ». 

Βλζπετε πῶσ εἶναι ἀχϊριςτθ ἡ πρὸσ τὸν Θεὸ καὶ ἡ ἀναμεταξὺ μασ ἀγάπθ; Γι’ αὐτὸ 

λζγει ὁ ἀγαπθμζνοσ μακθτισ, «ἂν κάποιοσ λζγει ὅτι ἀγαπᾶ τὸν Θεὸ καὶ μιςεῖ τὸν 

ἀδελφό του, εἶναι ψεφςτθσ· γιατί, ἂν τὸν ἀδελφό του, ποφ τὸν εἶδε, δὲν τὸν ἀγαπᾶ, 

πῶσ ἀγαπᾶ τὸν Θεό, ποφ δὲν τὸν εἶδε; ἀλλὰ καὶ «αὐτὸσ ποφ λζγει ὅτι μζνει ςτὸν Θεὸ 

μὲ τὴν ἀγάπθ», λζγει, «ὀφείλει καὶ αὐτὸσ νὰ βαδίηει ὅπωσ βάδιςε καὶ ἐκεῖνοσ». Πῶσ 

βάδιςε λοιπὸν ἐκεῖνοσ; Ἔδειξε ὑπακοὴ ςτὸν οὐράνιο Πατζρα, πραγματοποίθςε ὅλθ 

τὴν ἀρετι, εὐεργζτθςε μὲ τὸν ἑαυτὸ του τὴ φφςθ, κεράπευςε τοὺσ ἀςκενεῖσ, δίδαξε 



ἐκείνουσ ποφ πίςτεψαν ς’ αὐτόν, ἔλεγξε τοὺσ ἀπεικεῖσ, ὑπζμεινε γιὰ χάρθ τῶν 

πιςτῶν τοφσ χλευαςμοὺσ ἀπὸ τοὺσ ἀπεικεῖσ, τὰ πτφςματα ἀπὸ τοὺσ ἀχάριςτουσ, τὰ 

ραπίςματα, τοὺσ ἐμπαιγμοφσ, τὰ μαςτιγϊματα, καὶ τζλοσ τὸν ἐπονείδιςτο κάνατο, 

ἀφοῦ ἔδωςε καὶ τὴ ηωι του γιὰ χάρθ μασ, ἀπὸ τὸ ὁποῖο κανζνα ἔργο ἀγάπθσ δὲν 

εἶναι μεγαλφτερο. Βλζπουμε ὅμωσ καὶ τὸν ἀγαπθμζνο μακθτὴ νὰ εἶναι καὶ μακθτὴσ 

μὲ τὰ ἔργα· γιατί αὐτὸσ ἐφάρμοςε μὲ ςαφινεια ὅλα τὰ διδάγματα καὶ καφματα καὶ 

πακιματα τοῦ διδαςκάλου, εὐεργετϊντασ ὅλουσ μὲ ἔργα καὶ λόγια, καὶ ὁδθγϊντασ 

ἀπὸ τὸ ςκότοσ ςτὸ φῶσ, καὶ μεταβάλλοντασ τοὺσ ἀνκρϊπουσ ἀπὸ ἀνάξιουσ ςὲ 

ἄξιουσ, καὶ ὁ ἴδιοσ πάςχοντασ γιὰ χάρθ τουσ. Θάνατο δὲν ὑπζμεινε μόνο ἕνα γιὰ τὴ 

μαρτυρία τοῦ Ἰθςοῦ καὶ τὴν ὠφζλειά μασ, ἢ μὲ ἄλλα λόγια γιὰ τὴν ἀγάπθ πρὸσ τὸν 

Θεὸ καὶ τοὺσ ἀνκρϊπουσ, ἀλλὰ κακ’ ὅλθ τὴ διάρκεια τοῦ βίου του παρζδιδε τὸν 

ἑαυτό του ςὲ κάνατο. Πόςεσ φορὲσ ἐμπαίχκθκε, πόςεσ φορὲσ ραπίςκθκε, πόςεσ 

φορὲσ λικοβολικθκε, πόςεσ φορὲσ ὁδθγικθκε ςὲ τυράννουσ καὶ ἄρχοντεσ γιὰ νὰ 

λογοδοτιςει ὡσ ὑπόδικοσ αὐτὸσ ὁ διανομζασ τῆσ εὐςζβειασ! Ἀπὸ τὸν ὠμότατο τῶν 

τυράννων τφραννο Δομετιανὸ ἐξορίηεται ςτὴν Πάτμο, γεμάτοσ ἀπὸ χαρὰ καὶ 

κθρφςςοντασ παντοῦ τὰ διδάγματα τοῦ ἀγακοῦ Δεςπότθ καὶ Διδαςκάλου. 

Σ’ αὐτὰ τὰ διδάγματα δείχνοντασ καὶ ἐμεῖσ ὑπακοι, ἀδελφοί, ἂσ περπατιςουμε 

κατὰ τὸ δυνατὸ ὅπωσ περπάτθςε καὶ ὁ Χριςτὸσ καὶ ὁ ἀγαπθμζνοσ μακθτισ του, 

ὑποταςςόμενοι ςτοὺσ δικοφσ μασ πατζρεσ· γιατί λζγει, «ὁ ὑπάκουοσ υἱὸσ κὰ 

φυλαχκεῖ γιὰ τὴ ηωι, ἐνῶ ὁ ἀνυπάκουοσ γιὰ τὴν ἀπϊλεια». Καὶ ὄχι μόνο ςτοὺσ 

ςωματικοὺσ πατζρεσ, ἀλλὰ πολὺ περιςςότερο ςτοὺσ πνευματικοφσ, καὶ μζςω αὐτῶν 

ςτὸν ὕψιςτο Πατζρα, «ἀπὸ τὸν ὁποῖο παίρνει τὸ ὄνομα κάκε γενεὰ ςτὸν οὐρανὸ καὶ 

ςτὴ γῆ». Γιατί ἡ ἀγάπθ καὶ ὑπακοὴ καὶ εὐπείκεια πρὸσ τοὺσ πνευματικοὺσ πατζρεσ 

ἀναφζρεται πρὸσ τὸν Θεὸ καὶ αὐτὸσ ποφ δὲν δείχνει ὑπακοὴ ς’ αὐτοὺσ προςκροφει 

ςτὸν Θεὸ τῶν πατζρων, ὅπωσ ἀποφάνκθκε καὶ ὁ Χριςτὸσ λζγοντασ· «αὐτὸσ ποφ 

ὑπακοφει ςὲ ςᾶσ ὑπακοφει ςὲ μζνα, καὶ αὐτὸσ ποφ ἀκετεῖ ἐςᾶσ, ἀκετεῖ ἐμζνα· 

ἐκεῖνοσ ὅμωσ ποφ ἀκετεῖ ἐμζνα ἀκετεῖ ἐκεῖνον ποφ μὲ ἔςτειλε». «Νὰ πείκεςκε 

λοιπόν, ἀδελφοί, ςτοὺσ ἡγζτεσ ςασ καὶ νὰ ὑπακοφετε, γιὰ νὰ μὴ ἀγανακτοῦν 

ἐναντίον ςασ, γιατί αὐτὸ εἶναι ἐπιηιμιο ςὲ ςᾶσ», φωνάηει ὁ Παῦλοσ ὁ 

μεγαλοκιρυκασ, ἐκτελϊντασ μὲ προκυμία κάκε ἀρετὴ καὶ κάκε ἀγακὸ ἔργο, καὶ ἂν 

παραλειφκεῖ κάτι ἐξ αἰτίασ τῆσ ἀδυναμίασ τῆσ φφςθσ μασ, ὁ Κφριοσ εἶναι 

ςπλαχνικόσ, ἀναπλθρϊνοντασ μὲ τὴ χάρθ του τὶσ ἐλλείψεισ τῆσ ἀδυναμίασ μασ, καὶ 

μᾶσ προςδζχεται ςὰν νὰ ἔχουμε ηιςει μὲ τζλεια ἀγακοεργία, καὶ μάλιςτα ἂν μᾶσ δεῖ 

ταπεινωμζνουσ γιὰ τὶσ ἐλλείψεισ ςτὴν ἀρετι, καὶ ὄχι γεμάτουσ ἔπαρςθ γιὰ τὴν 

ἄςκθςθ αὐτῆσ. 

Ὁ κακζνασ ςασ νὰ εὐεργετεῖ τὸν πλθςίον του μὲ πολλοὺσ τρόπουσ μὲ ὅςα ἔχει. Δὲν 

μπορεῖσ νὰ κεραπεφςεισ τοὺσ ἀςκενεῖσ μὲ καυματοποιὸ λόγο; ἀλλὰ μπορεῖσ νὰ 

τοὺσ κεραπεφςεισ μὲ παρθγορθτικὸ λόγο. Καὶ ἂν τοὺσ ὑπθρετιςεισ καὶ μόνοσ ςου 

ςτὶσ ἀνάγκεσ τουσ, κὰ ἔχεισ ὑπθρζτθ τὸν ἴδιο τὸν Χριςτὸ ςτὸν μζλλοντα αἰϊνα 

ςφμφωνα μὲ τὸν λόγο ἐκείνου· γιατί λζγει, «κὰ περιηωκεῖ καὶ κὰ τοὺσ βάλει νὰ 



κακιςουν ςτὰ τραπζηια καὶ κὰ προςζλκει γιὰ νὰ τοὺσ διακονιςει». Ἐὰν πάλι γίνεισ 

καὶ κοινωνὸσ μὲ αὐτὸν μεταδίδοντάσ του ἀπὸ τὰ ἀναγκαῖα ποφ διακζτεισ, κὰ εἶςαι 

κοινωνὸσ τοῦ κείου πλοφτου καὶ τῆσ βαςιλείασ τοῦ Χριςτοῦ καὶ κὰ τραφεῖσ μὲ 

ἀμβροςία ςὰν νὰ ἔντυςεσ καὶ πότιςεσ καὶ ἔκρεψεσ ἐκεῖνον τὸν ἴδιο, καὶ κὰ φορζςεισ 

τὸ βαςιλικὸ ἔνδυμα τῆσ ἀκαναςίασ. Δὲν ἔχεισ λόγο διδαςκαλίασ, παράκλθςθ πρὸσ 

ἀρετι, δφναμθ ἐλζγχου, ἀποτρεπτικι τῆσ κακίασ καὶ προτρεπτικι τῆσ ἀρετῆσ; Γίνε 

διδάςκαλοσ μὲ τὰ ἔργα, κακιςτάμενοσ ἀγακὸσ ἐργάτθσ ςτὸν ἑαυτό ςου καὶ ςτὸν 

πλθςίον. Εἶναι δυνατὸ μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ ἐλζγχεισ καὶ ἐκείνουσ ποφ 

παρανομοῦν. Ἂσ λζνε οἱ παράνομοι αὐτοὶ καὶ γιὰ ςζνα, «μᾶσ εἶναι βαρετὸσ καὶ νὰ 

τὸν βλζπουμε ἀκόμθ, γιατί οἱ δρόμοι αὐτοῦ εἶναι ἀνόμοιοι πρὸσ τοὺσ δρόμουσ 

μασ». Ἂν πάλι δὲν μποροῦν νὰ κρατθκοῦν καὶ ἀπευκφνουν ὕβρεισ καὶ πλζκουν 

ςυκοφαντικὲσ κατθγορίεσ καὶ μθχανεφονται ἐναντίον ςου τὰ πάνδεινα, μεῖνε 

ἀτάραχοσ, μὴν ἀλλάξεισ τρόπο παραφερόμενοσ ἢ μζνοντασ ἀποχαυνωμζνοσ, ἀλλὰ 

νὰ εἶςαι χρθςτὸσ ςτὸν ἑαυτό ςου καὶ ς’ ἐκείνουσ, βλζποντασ γιὰ παράδειγμα τὸν 

ἴδιο τὸν Χριςτὸ καὶ τὸν ἀγαπθμζνο ς’ ἐκεῖνον μακθτι, καὶ παίρνοντασ αὐτὸ γιὰ 

ὁδθγὸ πορείασ ςτὴν ὁδὸ τοῦ Κυρίου τὴν εὐκεία, βάδιηε ς’ αὐτὴν χωρὶσ ἐπιςτροφι· 

γιατί λζγει ἐκεῖνοσ, «ἂν ἐδίωξαν ἐμζνα, καὶ ἐςᾶσ κὰ ςᾶσ διϊξουν». Ἂν ἔτςι ἐνεργεῖσ 

καὶ τζτοια ὑπομονὴ δείχνεισ, κὰ εἶςαι ςὲ ὅλουσ φανερὸσ ὅτι ἀγκαλίαςεσ μὲ πόκο τὴ 

κεία ἀγάπθ. 

Ἐὰν τϊρα καὶ ςὺ ποκεῖσ νὰ δεῖσ μζςα ςου τὰ δείγματά τθσ, κὰ ςοῦ τὰ ὑποδείξω καὶ 

αὐτά, ἀρκεῖ μόνο νὰ βαδίηεισ ἀκοφραςτα πρὸσ τὴν ἀνεφρεςι τουσ. Ὅταν, 

ὑψϊνοντασ τὸν νοῦ πρὸσ τὸν Θεό, δὲν ἀντιςφρεςαι ἀπὸ κανζνα γιινο, ἀλλά, 

λθςμονϊντασ τὰ πάντα, ἀβίαςτα χωρὶσ διαλογιςμοὺσ ἐντρυφᾶσ χαροφμενοσ ςτὴ 

μνιμθ τοῦ Θεοῦ καὶ ςτὶσ πρὸσ αὐτὸν προςευχζσ, τότε γνϊριηε ὅτι ἄγγιξεσ κακαρὰ 

τὴν πρὸσ τὸν Θεὸ ἀγάπθ, καὶ ὅτι ςὲ τζτοιο βακμὸ μετζχεισ αὐτῆσ, ὅςο παρατείνεται 

ὁ καιρὸσ τῆσ αὐτοῦ τοῦ εἴδουσ ςυνάντθςισ ςου μὲ τὸν Θεό, ἢ καλφτερα τῆσ ἕνωςισ 

ςου μ’ αὐτόν. Ὅταν πάλι προςεφχεςαι πρὸσ τὸν Κφριο μὲ κατάνυξθ καὶ γλυκερὸ 

πόνο καρδιᾶσ ἐξ ἴςου ὑπὲρ τοῦ ἑαυτοῦ ςου καὶ ὑπὲρ κάκε ἀνκρϊπου, γνωςτοῦ καὶ 

ἀγνϊςτου, ἐχκροῦ καὶ φίλου, ἀνκρϊπου ποφ ςὲ λφπθςε καὶ δὲν ςὲ λφπθςε, τότε 

γνϊριηε ὅτι ἀγάπθςεσ μὲ τὴν ψυχι ςου τὸν πλθςίον ςου. Ἀλλ’ αὐτὲσ οἱ διακζςεισ 

δὲν δθμιουργοῦνται μζςα ςου ἐὰν δὲν ἔχεισ τὰ φανερὰ ἔργα τῆσ ἀγάπθσ· γιατί ἂν 

δὲν ςυνθκίςεισ τὸν ἑαυτό ςου ν’ ἀφινει τὸ κζλθμά του καὶ νὰ ἐκτελεῖ τὸ τοῦ 

πλθςίον, πῶσ κὰ ὑπομείνεισ τὰ ὅςα ςυμβαίνουν ς’ ἐςζνα ἀπὸ αὐτόν; Καὶ ἂν δὲν 

ὑπομζνεισ μὲ γενναιότθτα καὶ μακροκυμία τὶσ ἐκ μζρουσ τῶν ἀνκρϊπων 

προκαλοφμενεσ δυςχζρειεσ, πῶσ κὰ προκόψεισ ςτὸ νὰ ὑπερεφχεςαι γιὰ τοὺσ 

ἐχκροφσ; Ἐὰν πάλι, μὴ πεικόμενοσ ς’ αὐτὸν ποφ  λζγει, «νὰ δίνετε τὰ διακζςιμα ὡσ 

ἐλεθμοςφνθ καὶ ὅλα κὰ ςᾶσ εἶναι κακαρά», τὰ κρατᾶσ καὶ τὰ φυλάγεισ κοντά ςου 

καὶ δὲν τὰ προςφζρεισ γιὰ νὰ καλφψεισ τὶσ ἀνάγκεσ τοῦ πλθςίον ςου, πῶσ κὰ χφςεισ 

δάκρυα γι’ αὐτοφσ; Γιατί λζγει κάποιοσ ἀπὸ τοὺσ φίλουσ του Θεοῦ, «αὐτὸσ ποφ ἔχει 

ἀγάπθ ςκόρπιςε χριματα, ἐνῶ ὅποιοσ λζγει ὅτι ἔχει καὶ τὰ δφο, καὶ τὰ χριματα καὶ 



τὴν ἀγάπθ, βρίςκεται ςὲ πλάνθ· γιατί ἢ τὰ χριματα ςτερεῖται, ἢ εἶναι κενὸσ ἀπὸ 

ἀγάπθ, δθλαδὴ ἀπὸ τὸν Θεό». Γιατί ὁ Θεὸσ εἶναι ἀγάπθ, ὁ ὁποῖοσ καὶ μᾶσ ἐκφράηει 

τὴ γνϊμθ του λζγοντασ, «δὲν μπορεῖτε νὰ δουλεφετε ςυγχρόνωσ ςτὸν Θεὸ καὶ ςτὸν 

μαμωνᾶ», μαμωνᾶ λζγοντασ κακετὶ ποφ μᾶσ περιςςεφει, χρυςὸ ἢ ἄργυρο ἢ κάτι 

ἄλλο. Καὶ δείχνει ὅτι εἶναι ἀδφνατο νὰ προςευχθκεῖ αὐτὸσ ποφ φυλάςςει ἀπόκεμα 

χρθμάτων γιατί λζγει, «ὅπου εἶναι ὁ κθςαυρόσ ςου, ἐκεῖ εἶναι καὶ ὁ νοῦσ ςου», ὄχι 

ἀςφαλῶσ ςτὴν προςευχι. Ὥςτε γι’ αὐτοὺσ ἔλεγε ὁ Κφριοσ καὶ τοῦτο· «αὐτὸσ ὁ λαὸσ 

μὲ τιμᾶ μὲ τὰ χείλθ, ἡ καρδιὰ τουσ ὅμωσ ἀπζχει πολὺ ἀπὸ ἐμζνα· μάταια μὲ 

ςζβονται». Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἀγαπθμζνθ ςτὸν Θεὸ βροντὴ βροντοφωνάηει, «ὅποιοσ ἔχει 

τὸν πλοῦτο τοῦ κόςμου αὐτοῦ καὶ δὲν δίνει ςτοὺσ ἀδελφοὺσ γιὰ τὶσ ἀνάγκεσ τουσ, 

δὲν ὑπάρχει ς’ αὐτὸν ἡ ἀγάπθ τοῦ Θεοῦ»· οὔτε βζβαια μπορεῖ ἡ ἀγάπθ τοῦ κόςμου 

καὶ ἡ ἀγάπθ τοῦ Θεοῦ νὰ μζνουν ςὲ ἕνα καὶ τὸν ἴδιο, γιατί ἡ ἀγάπθ τοῦ κόςμου 

εἶναι ἔχκρα πρὸσ τὸν Θεό. Γι’ αὐτὸ λζγει πάλι ὁ ἴδιοσ, «νὰ μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόςμο 

οὔτε ὅςα ὑπάρχουν ςτὸν κόςμο». Καὶ ποιὰ εἶναι τὰ τοῦ κόςμου, παρὰ ἀπόκτθςθ 

χρθμάτων ποφ δὲν ὠφελοῦν κακόλου τὴν ψυχι, ςαρκικὲσ ἐπικυμίεσ, 

ὑψθλοφροςφνθ, κζλθμα γιινο; Ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι ἀπὸ τὸν Θεό, ἀλλὰ χωρίηουν 

ἀπὸ αὐτὸν αὐτοὺσ ποφ τὰ ἔχουν, νεκρϊνουν τὴν ψυχὴ τοῦ νικθμζνου ἀπὸ αὐτὰ καὶ 

τὴν κάβουν ςτὸ χρυςὸ καὶ ἀργυρὸ χῶμα, πράγματα ποφ εἶναι τόςο πιὸ χειρότερα 

ἀπὸ τὸ ἁπλὸ χῶμα, μὲ τὸ ὁποῖο ςυνικωσ καλφπτουμε τὸ δικό μασ χῶμα, κακ’ ὅςον 

τὸ χῶμα αὐτὸ ριπτόμενο ἐπάνω ἀπὸ τὰ νεκρὰ ςϊματά μασ ςυγκλείει τὴν ἀπὸ αὐτὰ 

δυςωδία καὶ κακιςτᾶ τελείωσ ἀκατόρκωτθ τὴν ἔξοδό τθσ, ἐνῶ τὸ χρυςὸ καὶ ἀργυρὸ 

χῶμα ὅςο περιςςότερο τοποκετθκεῖ πάνω ςτὸν νοῦ τοῦ κατόχου του, τόςο πιὸ 

δυςϊδθ τὸν κάμνει, ὥςτε ἡ δυςωδία νὰ φκάνει καὶ μζχρι τὸν οὐρανὸ καὶ τοὺσ 

οὐράνιουσ ἀγγζλουσ καὶ ς’ αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ νὰ ςτρζφει πρὸσ 

τὰ πίςω τουσ ἀπὸ ἐκεῖ οἰκτιρμοὺσ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀπὸ ἐκεῖ ἐπιςταςία. 

Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἀγαπθμζνοσ ςτάλκθκε ἀπὸ ἐκεῖνον ποφ τὸν ἀγάπθςε, τὸν Σωτιρα μασ 

Ἰθςοῦ Χριςτό, γιὰ νὰ μᾶσ διδάξει ὅλθ τὴν ἀλικεια καὶ νὰ μᾶσ ἀναςτιςει ἀπὸ τὰ 

νεκρὰ αὐτὰ ἔργα καὶ νὰ μᾶσ προτρζψει ςὲ ἔργα φωτόσ, ὡσ ἀποκορφφωμα τῶν 

ὁποίων ποφ παρζχει αἰϊνια ηωὴ παρουςίαςε ὁλοκάκαρα τὴν πρὸσ τὸν Θεὸ καὶ τὸν 

πλθςίον ἀγάπθ. Πῶσ λοιπὸν τὸν ἀγαπᾶμε καὶ τὸν τιμᾶμε; Ὄχι, ὡσ ἐκεῖνον ποφ μᾶσ 

ἀποκάλυψε ὅλθ τὴν ἀλικεια; Ἂσ μὴ πράττομε λοιπόν, ἀδελφοί, τὰ ἀντίκετα πρὸσ 

τοὺσ λόγουσ ἐκείνου, οὔτε νὰ δείχνομε τὴν ἀγάπθ καὶ τὴν πίςτθ φαινομενικὰ καὶ μὲ 

τὴ γλϊςςα, ἐνῶ μὲ τὰ ἔργα ν’ ἀπιςτοῦμε πρὸσ αὐτόν, πράγμα ποφ καὶ αὐτὸσ 

ἀπαγορεφει λζγοντασ, «νὰ μὴ ἀγαπᾶμε, ἀδελφοί, μὲ τὸ λόγο καὶ τὴ γλϊςςα, ἀλλὰ 

μὲ ἔργα καὶ ἀλθκινά». 

Ἂν λοιπὸν καὶ ἐμεῖσ ἀγαπᾶμε καὶ τιμᾶμε τὸν πάνω ἀπὸ ὅλουσ ἀγαπθμζνο ἀπὸ τὸν 

Θεό, ἂσ δείξουμε μὲ ἔργα καὶ ἀλικεια τὴν ἀγάπθ πρὸσ αὐτόν, γινόμενοι ὄχι μόνο 

ἀκροατὲσ τῶν λόγων ἐκείνου, ἀλλὰ καὶ ποιθτζσ· γιατί ἔτςι κὰ μπορζςουμε νὰ 

ἐπιτφχουμε τὴν ἀπὸ αὐτὸν εὐαγγελιηόμενθ αἰϊνια ηωὴ καὶ βαςιλεία μαηὶ μὲ τὸν 

βαςιλζα τῶν αἰϊνων Χριςτό, ςτὸν ὁποῖο πρζπει αἰϊνια δόξα ςτὸν οὐρανὸ καὶ πάνω 



ςτὴ γῆ μαηὶ μὲ τὸν ἄναρχο Πατζρα του καὶ τὸ ςυναιϊνιο Πνεῦμα, τϊρα καὶ πάντοτε 

καὶ ςτοὺσ αἰῶνεσ τῶν αἰϊνων. Γζνοιτο.  

Πηγή: Ιερά Μονι Αγίου Ιωάννου Καρζα 

 

 


