
ΣΣΟΟ  ΥΥΡΡΕΕΟΟ  ΣΣΗΗ  ΑΑΓΓΑΑΠΠΗΗ  

Γηα ηελ αγάπε θαη πάιη ν ιόγνο. Ξαλά θαη μαλά. Γη’ απηό ην ζέκα ην βαζύ. Σν 

αλεμάληιεην. Σν απέξαλην. Σελ πεγή θαη ηελ αηηία θάζε θαινύ. Κάζε αξεηήο. 

Κηλεηήξηα δύλακε νλόκαζαλ ηελ αγάπε. Σελ αγάπε πνπ θηάλεη σο ηε ζπζία. «Δε 

θηάλεη κόλν λα αγαπάο. Πξέπεη θαη λα ζπζηάδεζαη», έγξαςε ν Β. Οπγθώ. 

Θπζηαζηηθή όκσο αγάπε κόλνλ Έλαο έδεημε. Δθεί πάλσ, ζην ιόθν ηνπ Γνιγνζά, 

ζπληειέζηεθε ε πην κεγαιεηώδεο ζπζηαζηηθή αγάπε. Ζ ηαύξσζε ηνπ ΑΘΩΟΤ 

Τηνύ ηνπ Θενύ, πνπ έγηλε πξόηππν αγάπεο αιεζηλήο δηά κέζνπ ησλ αηώλσλ ζε 

όινπο ηνπο πηζηνύο. Μηαο αγάπεο δηπιήο, όπνπ ε κηα ηεο έθθξαζε απνηειεί 

πξνϋπόζεζε θαη ζπλέπεηα ηεο άιιεο! Σεο αγάπεο πξνο ην Θεό. Καη ηεο αγάπεο 

πξνο ηνλ πιεζίνλ. Γεκέλεο αιιειέλδεηα κεηαμύ ηνπο θάλνπλ ηνλ άλζξσπν πνπ 

αγαπά έηζη Θεό θαηά ράξηλ. Κη όηαλ ιείπνπλ από ηε δσή ηνπ, ηνλ θάλνπλ 

απάλζξσπν. Υσξίο αγάπε δελ ππάξρεη επγελέο θίλεηξν γηα ηίπνηε ην σξαίν ζηε 

δσή. Ούηε θαη γηα ην πην κηθξό. Ούηε θαη γηα κηα δεζηή «θαιεκέξα».  

Ο Σδνβάλλη Παπίλη γξάθεη: 

«Αλ, απηνύο ηνπο ηειεπηαίνπο αηώλεο, ήκαζηαλ ρξηζηηαλνί, δει. άλζξσπνη 

ηθαλνί λα αγαπνύκε ηε θηώρεηα, ηθαλνί λα αγαπνύκε ηνλ πιεζίνλ θαη ηνλ ερζξό, 

ηθαλνί λα αγαπνύκε ηελ πλεπκαηηθή ηξνθή πεξηζζόηεξν από ηηο πιηθέο απνιαύζεηο, 

δελ ζα ήκαζηαλ ζήκεξα ηόζν ζθιάβνη, ζπγρηζκέλνη, θησρεκέλνη, αλήζπρνη, 

απεγλσζκέλνη. Καη ζα είκαζηε δηαξθώο έηζη, κέρξηο όηνπ αλαθαιύςνπκε όηη ν 

αιεζηλόο πινύηνο βξίζθεηαη ζηε θηώρεηα… θαη ε αιεζηλή λίθε ζηελ αγάπε». 

Απηή ε ηειεπηαία θξάζε είλαη πνιύ κεγάιε αιήζεηα. Ζ δύλακε ηεο αγάπεο 

θάλεη ηα κεγαιύηεξα ζαύκαηα. Νηθά ηα πάληα. «Ληώλεη θαη ηελ πέηξα». Καη ηελ πην 

ζθιεξή θαξδηά, πνπ ηελ έθαλαλ πέηξηλε κίζε θαη πάζε ηεο δσήο.  

Η αιεζηλή λίθε βξίζθεηαη ζηελ αγάπε.  

Σν έρεη απνδείμεη ε Ηζηνξία.  

Βαζηιείεο ζηήζεθαλ ζηνλ θόζκν, θαη ηνλ θπβέξλεζαλ κε ζξόλν ηνπο ηε βία θαη 

ην ζπαζί. Μα δελ ήηαλ αηώληεο. Γξήγνξα κεζνπξάλεζαλ θαη έπεζαλ ζην λαδίξ ηεο 

αθάλεηαο θαη ηεο ηζηνξηθήο ιεζκνζύλεο.  

Με εμαίξεζε κηα κόλν Βαζηιεία. Δθείλε πνπ ν ζξόλνο ηεο ήηαλ «ζξόλνο 

ράξηηνο» (Δβξ. 4, 16). Απ’ απηόλ πήγαδε ην όπιν ηεο λίθεο θαη ηνπ ζξηάκβνπ, πνπ 

ήηαλ ε Αγάπε. Η δύλακε εθείλε πνπ λίθεζε θαη εμαθνινπζεί λα ληθά ηε βία θαη 

ην ζπαζί. Γη’ απηό θαη «ηεο βαζηιείαο απηήο νύθ έζηαη ηέινο». Γηαηί έρεη ζεκειησζεί 

πάλσ ζηνλ ηεξό ιόθν ηνπ Γνιγνζά κε ην παλάγην αίκα ηνπ Μάξηπξα ηεο Αγάπεο κηα 

θνξά. Αιιά έρεη εδξαησζεί γηα πάληα ζηηο θαξδηέο ησλ πηζηώλ Σνπ καζεηώλ, νη 

νπνίνη αγαπώληαο Σνλ ιαηξεπηηθά δνπλ θαη πνιηηεύνληαη όπσο είλαη επάξεζην ζ΄ 

Δθείλνλ, ηνλ Μάξηπξα ηεο Αγάπεο.   

Η αιεζηλή λίθε βξίζθεηαη ζηελ αγάπε.  

Δθεί όπνπ απνηπραίλνπλ λόκνη απζηεξνί θαη ζπζηήκαηα ζθιεξά, γηαηί 

εμαγξηώλνπλ ηνπο αλζξώπνπο θαη ηνπο θάλνπλ βίαηνπο επαλαζηάηεο, εθεί ν λόκνο 

ηεο αγάπεο θεξδίδεη ηηο πην κεγάιεο επηηπρίεο. Ζκεξεύεη ηνπο αλζξώπνπο. Σνπο 
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γαιελεύεη. Σνπο ππνηάζζεη. Σνπο θεξδίδεη. Γηαηί ε αγάπε δελ ηαπεηλώλεη. Γελ 

βαζαλίδεη. Γελ ζθιεξαίλεη. Αληίζεηα. Μαιαθώλεη. ηεξίδεη. Δκπλέεη. Γίλεη θνπξάγην. 

Καη θάηη πεξηζζόηεξν. Γείρλεη ηνλ νπξαλό. Σελ αησληόηεηα. Σν Θεό. Ζ αγάπε όκσο, 

γηα λα είλαη γλήζηα, πεξλάεη από ηελ αγάπε πξνο ηνλ πιεζίνλ. Όπνην γλώξηζκα 

θη αλ έρεη απηόο ν πιεζίνλ. Σν γλώξηζκα ηνπ θησρνύ. Σνπ γπκλνύ. Σνπ μέλνπ. Σνπ 

αξξώζηνπ. Σνπ θπιαθηζκέλνπ. Σν θαζέλα από απηά ηνλ εληάζζεη ζηνλ πάζρνληα 

πιεζίνλ. Καη, ζύκθσλα κε ην επαγγειηθό πλεύκα, ζηνλ πάζρνληα «ελ εηέξα κνξθή» 

Υξηζηό (Μαηζ. 25, 36). Άξα αγαπώληαο ηνλ πιεζίνλ αγαπά θαλείο ηνλ εηθνληδόκελν 

ζ’ απηόλ Κύξην. Σέιεηα αγηνγξαθηθόο ν ιόγνο ηνπ αββά ηεο εξήκνπ: «Είδεο ηνλ 

αδειθό ζνπ; Είδεο Κύξηνλ ηνλ Θεό ζνπ», έηζη όπσο Δθείλνο ην όξηζε 

αλαθεξόκελνο ζηελ παγθόζκηα εκέξα ηεο Κξίζεο, όπνπ όινη ζα δπγηζηνύκε κε ηε 

δπγαξηά ηεο αγάπεο θαη ηεο ειεεκνζύλεο (Μαηζ. 25, 31-46). 

Ο απ. Παύινο, Απόζηνινο ησλ εζλώλ, γηαηί έθεξε ην όλνκα ηνπ Κπξίνπ ζ’ 

Αλαηνιή θαη Γύζε, όηαλ δνύζε ζηα ρξόληα ηεο άγλνηαο ηνπ αιεζηλνύ Θενύ, 

δηαθαηερόηαλ από ζξεζθεπηηθό δήιν ρσξίο επίγλσζε. Κάπνηα κέξα έθπγε νξκεηηθά 

από ηα Ηεξνζόιπκα κε θαηεύζπλζε ηελ πόιε ηεο Γακαζθνύ θαη κε ζθνπό λα θέξεη 

από εθεί αιπζνδεκέλνπο ηνπο ρξηζηηαλνύο ζηα Ηεξνζόιπκα. ’ απηή ηνπ όκσο ηελ 

θπλεγεηηθή πνξεία ηνλ πξόιαβε έλαο άιινο θπλεγόο. Ο ζείνο Κπλεγόο. Έλα 

εθηπθισηηθό θσο ηνλ έξημε από ην άινγν θάησ θαη κηα ππεξθόζκηα θσλή ηνπ έθεξε 

ηα άλσ θάησ ζην κπαιό ηνπ: «ανύι ανύι, ηί κε δηώθεηο;». Σξνκαγκέλνο δεηά λα 

κάζεη: «Πνηνο είζαη, Κύξηε;». Καη ε θσλή απαληά: «Εγώ είκαη ν Ιεζνύο, πνπ εζύ 

θαηαδηώθεηο». 

Πεξίεξγν! 

Ζ θσλή δελ ξσηά: «Γηαηί θαηαδηώθεηο ηνπο καζεηέο κνπ, ηνπο πηζηνύο κνπ, 

ηνπο νπαδνύο κνπ;», αιιά «ηί κε δηώθεηο;». Ζ θσλή δελ ιέεη: «Δίκαη ν δπλαηόο 

Υξηζηόο πνπ ηηκσξώ ηελ αδηθία», αιιά πιεξνθνξεί: «Δγώ είκαη ν Ηεζνύο πνπ εζύ 

θαηαδηώθεηο». αλ λα έιεγε: «Ό,ηη παο λα θάλεηο ζήκεξα ζηνπο καζεηέο κνπ ζηε 

Γακαζθό, ζε κέλα ηνλ ίδην ζα ην θάλεηο. Εγώ δελ μερσξίδσ από απηνύο. Είκαη 

έλα καδί ηνπο. Σαπηίδνκαη κε ηνπο θπλεγεκέλνπο καζεηέο κνπ» (Πξάμ. 9, 1-4). 

Ζ κειέηε ηνπ πεξηζηαηηθνύ απηνύ καο θάλεη πνιύ πξνζεθηηθνύο ζηε 

ζπκπεξηθνξά καο πξνο ηνλ πιεζίνλ καο. Σν κήλπκα ηεο κηθξήο ιέμεο «κε» είλαη 

πσο ό,ηη θάλνπκε ζηνλ πιεζίνλ καο, ην θάλνπκε ζηνλ ίδην ην Υξηζηό. Σε 

κηθξόηεξε εμππεξέηεζε πνπ πξνζθέξνπκε ζηνλ πιεζίνλ καο, ηελ πξνζθέξνπκε 

ζηνλ ίδην ην Θεό. Ζ κηθξόηεξε πιεγή πνπ ηνπ πξνμελνύκε, πιεγώλεη ηνλ ίδην ην 

Υξηζηό.  

 

Καη πνηνο είλαη ν πιεζίνλ; 

Ο Υξηζηόο ζην Δπαγγέιην εμήγεζε πνηνο είλαη ν πιεζίνλ. Ζ παξαβνιή ηνπ 

Καινύ ακαξείηε, ηελ νπνία δηεγήζεθε ζηνλ λνκηθό κε αθνξκή ηελ απνξία ηνπ: «Σίο 

εζηί κνπ πιεζίνλ;» (Λνπθ. 10, 30), δίλεη ηελ απάληεζε ζην εξώηεκά καο. 

Πιεζίνλ κνπ είλαη θάζε άλζξσπνο. Αθόκε θη εθείλνο πνπ κε έβιαςε. Με 

αδίθεζε. Με πεξηθξόλεζε. Ο αληίζεηόο κνπ. Ο αληίπαιόο κνπ. Ο ερζξόο κνπ. 

Πιεζίνλ κνπ είλαη ν άλζξσπνο ηεο δηπιαλήο πόξηαο. Αιιά θαη ν καθξηλόο. Ο 
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Αζηάηεο. Ο Αθξηθαλόο. Ο Επξσπαίνο. Ο Ακεξηθαλόο. Κάζε άλζξσπνο. Κάζε 

θπιήο θαη γιώζζαο. Ο ακαξείηεο δελ έδσζε ζεκαζία ζηε γισζζηθή δηάιεθην ηνπ 

ηξαπκαηία, πνπ ήηαλ αιινεζλήο γη’ απηόλ. Έλαο κηζεηόο Ηνπδαίνο. Άθνπζε κνλάρα ηηο 

θξαπγέο ηνπ πόλνπ ηνπ. Δελ εμήηαζε πνηνο ήηαλ, αιιά κόλνλ ηί δεηνύζε. Έηζη, κε 

ηηο πξνζσπηθέο εληνιέο ηνπ Μεγάινπ Γηδαζθάινπ, ε αγάπε πξνο ηνλ πιεζίνλ 

έγηλε ην ηδηαίηεξν γλώξηζκα ησλ καζεηώλ ηνπ Υξηζηνύ. «Απ’ απηό ζα κάζνπλ νη 

άιινη όηη είζηε καζεηέο κνπ, αλ ν έλαο αγαπά ηνλ άιιν» (Ησάλ. 13, 35). «Να αγαπάο 

ηνλ πιεζίνλ ζνπ κε ην κέηξν πνπ αγαπάο ηνλ ίδην ζνπ ηνλ εαπηό» (Γεπη. 5, 16). 

Γηαηί ελόο παηέξα είζηε όινη παηδηά (Πξαμ. 17, 26). Καη είζηε όινη αδειθνί κνπ 

αγαπεκέλνη θαη εθιεθηνί (Μαηζ. 25, 40). 

Έηζη ν Κύξηνο κε ην ιόγν ηνπ γθξέκηζε ηα ζύλνξα ηεο αγάπεο θαη άπισζε 

ηα όξηά ηεο θαη αγθάιηαζε όιε ηε γε. Πξόζηαμε: «Αγαπήζεηο ηνλ πιεζίνλ ζνπ σο 

ζεαπηόλ». «Σνλ Ηνπδαίν. Σνλ Έιιελα. Σνλ δνύιν. Σνλ ειεύζεξν. Σνλ άλδξα. Σε 

γπλαίθα» (Γαι. 3, 28)· ζπλέδεζε δε ηε γλεζηόηεηα ηεο αγάπεο πξνο Απηόλ κε ηελ 

πξάμε. Σελ έκπξαθηε εθαξκνγή ηεο. «Δλ έξγσ θαη αιεζεία».Είλαη θίβδειε ε 

αγάπε εθείλνπ ν νπνίνο νκνινγεί όηη αγαπά ην Θεό, αιιά δελ αγαπά ηνλ 

«πιεζίνλ» ηνπ. Απηόο είλαη ςεύηεο. Πώο κπνξεί λα αγαπά ην Θεό πνπ δελ βιέπεη, 

αλ δελ αγαπά ηνλ πιεζίνλ, πνπ αληηπξνζσπεύεη ην Θεό θαη ηνλ βιέπεη δίπια ηνπ; 

(Α΄ Ησάλ. 4, 21). Ξάζηεξνο ν ιόγνο ηνπ Δπαγγειίνπ: «ν αγαπώλ ηνλ Θεόλ αγαπά 

θαη ηνλ αδειθόλ απηνύ» (Α΄ Ησάλ. 4, 21). 

Κη έγηλε ν ιόγνο απηόο δσή.  

Εσή γηα ηνπο ρξηζηηαλνύο από ηα απνζηνιηθά αθόκε ρξόληα. Ο Σεξηπιιηαλόο 

δηαζώδεη ηελ πιεξνθνξία όηη νη ρξηζηηαλνί είραλ ηόζν έληνλε ηελ αδειθηθή αγάπε 

κεηαμύ ηνπο, ώζηε νη εζληθνί ηνπο έδεηρλαλ κε ην δάρηπιν θαη έιεγαλ κε ζαπκαζκό: 

«Κνηηάμηε ηνπο ρξηζηηαλνύο, πόζν πνιύ αιιειναγαπώληαη»! ην πέξαζκα ησλ 

είθνζη αηώλσλ ε Δθθιεζία, πηζηή ζην λόκν ηεο έκπξαθηεο αγάπεο ηνπ Δπαγγειίνπ, 

πνιέκεζε ηνλ αλζξώπηλν πόλν ζε όια ηα κέησπά ηνπ. πκπαξαζηάζεθε ηνλ θάζε 

πνλεκέλν κε αληδηνηέιεηα θαη αθνζίσζε, πνιιέο θνξέο κέρξη ζαλάηνπ, πηζηεύνληαο 

πσο δηαθνλώληαο ηνλ πιεζίνλ δηαθνλνύζε ηνλ ίδην ηνλ Υξηζηό. Γηαθνλώληαο 

ηνλ μέλν. Σνλ θησρό. Σνλ νξθαλό. Σνλ αηρκάισην. Σνλ ιεπξό. Σνλ άζηεγν. Σνλ 

πηθξακέλν. Σνλ κνλαρηθό.  

Δπί είθνζη αηώλεο ε Δθθιεζία ηνπ Υξηζηνύ, θαηά ηνλ απαξάκηιιν η. 

Υξπζόζηνκν, είλαη ζαλ ην ιηκάλη, πνπ δέρεηαη ηνπο λαπαγνύο θάζε ρώξαο θαη θπιήο, 

ρσξίο λα θάλεη εμαίξεζε ζε θαλέλαλ. Μέζα ζηελ Δθθιεζία όινη βξίζθνπλ κηα δεζηή 

αγθαιηά. Έηζη πνξεύζεθε ε Δθθιεζία ηνπ Υξηζηνύ επί είθνζη αηώλεο. Με έκβιεκά 

ηεο ηελ αγάπε. Κη έηζη ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηεο κέζα ζηελ Ηζηνξία. Ακέηξεηνη είλαη 

νη δηάθνλνη ηεο αγάπεο ηνπ Υξηζηνύ, πνπ θάλνπλ ην θαιό γύξσ ηνπο απιά, επεηδή 

αγαπνύλ αιεζηλά ην Υξηζηό. Απηήλ ηελ αγάπε δηαθνλνύλ θαη νη Ιεξαπόζηνινη 

ηεο εμσηεξηθήο ηεξαπνζηνιήο πνπ κηινύλ γηα ην Υξηζηό, γηα ηελ αιήζεηα, γηα 

ηελ αησληόηεηα, ζηα πέξαηα ηνπ θόζκνπ. «Έσο εζράηνπ ηεο γεο» (Πξάμ. 1, 8), 

από εθεί πνπ αλαηέιιεη ν ήιηνο σο εθεί πνπ βαζηιεύεη. Απηνύο ηνπο ηεξαπνζηόινπο, 

πνπ αςεθνύλ ηα πάληα γηα ηε ζσηεξία ησλ αλζξώπσλ πνπ δελ γλώξηζαλ ην Υξηζηό, 

ζηεξίδεη θαη εληζρύεη ζπλερώο κε πνιινύο ηξόπνπο ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΤ ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΗ, ώζηε λα δηαθνλείηαη 
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θαζεκεξηλά ν Υξηζηόο ζ’ όιε ηε γε. Ο θαζέλαο δίλεη ζηελ ηεξαπνζηνιή, ρξένο 

αγάπεο όισλ ησλ ρξηζηηαλώλ, ό,ηη πεξηζζόηεξν κπνξεί. Αξθεί λα δίλεη. Ο η. 

Υξπζόζηνκνο, άλζξσπνο ηεο αγάπεο ζηνλ πιεζίνλ, έιεγε: «Αλ θάπνηνο δελ έρεη 

θάλεη θάηη γηα ηε ζσηεξία ησλ αλζξώπσλ, ακθηβάιισ αλ ζα ζσζεί»! Καη ν πηζηόο 

Νηνζηνγηέθζθη έγξαςε: «Πόζν νδπλεξό είλαη λα μέξσ κόλνο ηελ ΑΛΖΘΔΗΑ»! 

Πξέπεη λα είκαζηε όκσο γξήγνξνη θαη απνθαζηζηηθνί ζηελ πνξεία ηεο 

αγάπεο πξνο ηνλ πιεζίνλ. Πξνο εθείλνλ πνπ έρεη ηελ όπνηα αλάγθε. Καη νη 

αλάγθεο είλαη πάληα πνιιέο. Πνιιέο νη αλνηρηέο πόξηεο κπξνζηά καο, πνπ 

νδεγνύλ ζε θάπνηνλ πνλεκέλν άλζξσπν. Καη καο θαινύλ λα κπνύκε ζ’ απηέο. Γηα λα 

δώζνπκε ην κήλπκα ηεο ειπίδαο. Σεο αηζηνδνμίαο. Σεο ππνκνλήο. Σεο αδειθηθήο 

αγάπεο. Να δώζνπκε ιίγε δεζηαζηά. Λίγε αλζξσπηά. Έλα ρακόγειν. Απηά πνπ ε 

ζθιεξή επνρή καο ηα έρεη θιέςεη από ηε δσή ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ έρεη ζηεξέςεη 

ηελ πεγή ηεο αλαλέσζεο θαη ηεο δύλακεο γηα αλάζηαζε κεηά από θάζε πηώζε.  

Μηα από απηέο ηηο αλνηρηέο πόξηεο ηνπ πόλνπ, ηεο κνλαμηάο θαη ηεο θνηλσληθήο 

απνκόλσζεο είλαη θαη ε θπιαθή. Οη θπιαθέο. Τπάξρνπλ παληνύ. ’ όιε ηελ 

πνιύπαζε γε. Υηιηάδεο Φπιαθέο. Καη ζπλνιηθά εθαηνκκύξηα θξαηνύκελνη. 

Μηθξνπνηλίηεο θαη βαξππνηλίηεο. Αλάινγα κε ηελ παξαβαηηθόηεηα ηνπ θαζελόο. 

Άιινηε ζειεκαηηθή, κε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ λόκνπ πνπ παξαβαίλεη θαλείο, θη 

άιινηε αζέιεηε, από ηηο ζπγθπξίεο θαη ηα απξόβιεπηα ηεο δσήο. Όκσο, όπνηνο θη 

αλ είλαη ν θξαηνύκελνο ζηνλ νπνίν επηβάιιεη πνηλή ν λόκνο ηεο Πνιηηείαο, 

ζηελ θαξδηά ελόο θαινύ ρξηζηηαλνύ δελ έρεη ζέζε ε αληηπάζεηα γη’ απηόλ. Ούηε 

ε θαηάθξηζε. Έλα, γηαηί θαλείο δελ μέξεη ηη ηνπ επηθπιάζζεη ην αύξην. Καη δεύηεξνλ, 

γηαηί θαη ν θξαηνύκελνο είλαη αδειθόο. Δίλαη κέινο ηνπ κπζηηθνύ ζώκαηνο, πνπ 

θεθαιή έρεη ην Υξηζηό. Καη γη’ απηό ην κέινο, όπσο θαη ηνλ θαζέλα, πέζαλε ζην 

ζηαπξό ν Λπηξσηήο ηνπ θόζκνπ.  

Πάλσ ζ’ απηήλ ηελ πίζηε θαη ζ’ απηό ην επαγγειηθό πλεύκα, δηαθνλεί ηνλ 

πιεζίνλ σο θξαηνύκελν πάζρνληα ε ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΩΝ ΚΡΑΣΟΤΜΕΝΩΝ «Ο Άγηνο 

Λεζηήο ηνπ Γνιγνζά» από ην 1974 κέρξη θαη ζήκεξα. Ο Θεόο επιόγεζε ην έξγν 

απηό ηεο αγάπεο θαη ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνλ «ειάρηζην αδειθό» θξαηνύκελν ηνπ 

Υξηζηνύ. Δελ ην καξηπξνύλ κόλνλ νη 16.000 απνθπιαθηζζέληεο κηθξνπνηλίηεο 

θξαηνύκελνη από όιε ηελ Ειιάδα θαη 90 ρώξεο ηνπ θόζκνπ. Σν καξηπξνύλ θαη 

νη ρηιηάδεο ζπκπαηξηώηεο καο, νη νπνίνη ζπεύδνπλ λα ζηεξίμνπλ ην έξγν είηε 

νηθνλνκηθά είηε εζηθά, ώζηε λα θζάλεη κέζα ζηα θειηά ησλ θξαηνπκέλσλ ην 

κήλπκα ηεο απέξαληεο αγάπεο ηνπ Θενύ γηα ηα παηδηά ηνπ. Έλα κήλπκα, πνπ 

θέξλεη πάληα ζηελ ςπρή ηελ ειπίδα θαη ηελ πξνζκνλή γηα έλα θαιύηεξν αύξην. 

Υσξίο ην θαθό ζηε δσή. Μαδί κε ην Θεό πάληνηε.  

Ζ Γηαθνλία καο επί 38 ρξόληα ζηνπο ρώξνπο ησλ Φπιαθώλ ζε όιεο ηηο ρώξεο 

ηνπ θόζκνπ, καο δίδαμε όηη δελ θεξδίδνπκε ηνλ άλζξσπν κε ην άγξην, αιιά κόλν 

κε ηελ θαινζύλε. Με ηε δύλακε ηεο αγάπεο, πνπ καο ελώλεη όινπο, μέλνπο θαη 

δηθνύο. Γλσζηνύο θαη αγλώζηνπο. Σε γιώζζα ηεο αγάπεο όινη ηελ 

θαηαιαβαίλνπλ, γηαηί είλαη ππόζεζε θαξδηάο. Όιεο νη άιιεο γιώζζεο πνπ αθνύκε 

γύξσ καο είλαη αθαηαλόεηεο. Δίλαη μέλεο. Δίλαη πνιιέο. Παλζπεξκία γισζζώλ γύξσ 

καο. Η γιώζζα όκσο ηεο αγάπεο; Μνλαδηθή, παγθόζκηα, αηώληα, γιώζζα ησλ 

αγγέισλ θαη ησλ αλζξώπσλ ηνπ Θενύ. Γιώζζα ηνπ Θενύ. Αγάπε πνπ γίλεηαη 
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ιόγνο θαιόο. Λόγνο παξεγνξηάο. Αλαζηάζηκνο ιόγνο. Αγάπε πνπ γίλεηαη δάθξπ. 

πκπόληα. Θπζία. Έιενο. Πξνζεπρή. Αγάπε πνπ θαηεβάδεη ηνλ παξάδεηζν ζηε 

γε. Γηαηί ζε θάλεη λα βιέπεηο ηνλ πιεζίνλ ζνπ, ηνλ όπνην πιεζίνλ, αδειθό 

ζνπ. Σν άιιν εγώ ζνπ. Ση ιέσ; Σνλ ίδην ην Θεό ζνπ. Όρη ηελ θόιαζή ζνπ. Αιιά 

ηνλ παξάδεηζό ζνπ. Σε ραξά ζνπ. Μάηηα όκσο πνπ δελ έζηαμαλ πνηέ έλα δάθξπ 

αγάπεο γηα ηνλ πνλεκέλν αδειθό, δελ ζα κπνξέζνπλ λα δνπλ ην Θεό. Καξδηά πνπ 

δελ έλησζε ζπκπόληα γηα ηα κέιε ηνπ Υξηζηνύ πνπ πάζρνπλ, δελ κπνξεί λα αγαπήζεη 

ην Θεό. Γηαηί έηζη ζέζπηζε ν Θεόο ην λόκν ηεο ζσζηήο αγάπεο: Να κε κπνξείο λα 

επηθνηλσλείο καδί Σνπ, αλ δελ έρεηο κάζεη λα επηθνηλσλείο κε ηε γέθπξα ηεο αγάπεο 

κε ηνπο άιινπο αλζξώπνπο.  

Παξάδεηζνο είλαη ε αγάπε ηνπ Υξηζηνύ, πνπ καδί ηεο είλαη δεκέλε θαη ε 

αγάπε πξνο ηνλ πιεζίνλ.  

Αιήζεηεο κεγάιεο πνπ θάλνπλ ηα ρείιε λα ςηζπξίδνπλ κε αγαιιίαζε:  

Κύξηε, 

Μάζε καο λα θάλνπκε ην θαζεηί κε έλα, γηα έλα θαη ηνλ αδειθό νπ (Μαηζ. 

25, 40). Σνλ αδειθό καο (Πξάμ. 17, 26). Με αγάπε. Με ραξά. Με ζπλαίζζεζε ηεο 

επζύλεο καο κέζα ζηελ Ηζηνξία, όζν κηθξνί θαη ηαπεηλνί θη αλ είκαζηε. Κάλε ηελ 

πνξεία ηεο δσήο καο πνξεία αγάπεο ζαλ ηε δηθή νπ (Πξάμ. 10, 38). 

Κύξε, 

«Μάζε καο λα αγαπνύκε απηνύο πνπ δελ αγαπήζεθαλ. Κάλε καο λα 

ππνθέξνπκε κε ηνλ πόλν ησλ άιισλ. Μελ επηηξέςεηο πηα λα επηπρνύκε κόλνη 

καο. Δνο καο ηελ αγσλία ηεο παγθόζκηαο δπζηπρίαο θαη θύιαμέ καο από ηε 

ιεζκνληά ησλ άιισλ». ΑΜΗΝ.    

                                                         Αξρηκ. Γεξβάζηνο Ησάλ. Ραπηόπνπινο 

                                                                 Γηάθνλνο ησλ Κξαηνπκέλσλ 


