
 

 

Η ανεκτικότητα (2ον) 
(19/9/2021) 

  
Να ανεχόµεθα ο ένας τον άλλον µε αγάπη, ήταν το θέµα της προηγούµενης Οµιλίας 
µας. 
Αλλά όταν ακούµε αυτή την προτροπή του Αποστόλου Παύλου: "Να ανέχεστε µε 
υποµονή ο ένας τον άλλο..." (Κολ.3,13), πολλά ερωτηµατικά δηµιουργούνται µέσα µας, 
ακόµα και αντιρρήσεις: 
  
«Είναι δίκαιο ο άλλος να µας προσβάλει, να µας ζηµιώνει, ή να µας συκοφαντεί χωρίς 
λόγο, κι εµείς να µην αντιδρούµε; Έτσι θα πάρει θάρρος και θα συνεχίσει την άδικη 
συµπεριφορά του απέναντί µας». 
  
Αν από αγάπη ενδιαφερόµαστε να βοηθήσουµε τον άλλον να διορθωθεί, αξίζει κάθε 
προσπάθεια εκ µέρους µας. Αλλά αυτό θα γίνει µετά από προσευχή, µε ηρεµία, χωρίς 
θυµό, φωνές, απειλές, και προ παντός χωρίς να επιδιώξουµε να του ανταποδώσουµε 
το κακό που µας έκανε µε βίαιο τρόπο. Αν ενδιαφερόµαστε ειλικρινά για το ψυχικό 
συµφέρον αυτού που µας αδίκησε, τότε ας ακολουθούµε το παράδειγµα Εκείνου, που 
ανέχθηκε και τα φτυσίµατα, και τους ραβδισµούς και τα καρφιά. Αυτό µας 
συµβούλευσε ο Κύριος (βλ. Ματθ.18,15). Αν όµως παρόλες τις προσπάθειές µας, ο 
άλλος εµµένει στην κακή συµπεριφορά του, τότε ας δείξουµε περισσότερη ανοχή, µε 
θυσιαστική αγάπη προς χάριν του Χριστού. Όπως ο Κύριος ανέχεται όλους, και τις 
δικές µας ανυπακοές, προσβολές που Του κάνουµε και κάθε είδους αµαρτίες, να 
ανεχθούµε κι εµείς τις προσβολές του αδελφού µας. Άλλωστε, ο άλλος συνήθως είναι 
µέλος της οικογενείας µας, συγγενής µας, φίλος µας, συνεργάτης µας, και αξίζει κάθε 
προσπάθεια εκ µέρους µας. Και να είµαστε βέβαιοι ότι τελικά ο Θεός, βλέποντας την 
ανεκτικότητα και αγάπη µας, θα αναλάβει ο Ίδιος να φανερώσει την αλήθεια. 
  
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, ως γνωστόν, διώχθηκε, καθαιρέθηκε, εξορίστηκε και 
από τον τόπο της εξορίας του έγραψε µία πραγµατεία. Σε αυτή, µε πλείστα 
παραδείγµατα υποστηρίζει ότι: «αν ένας δεν κάνει ο ίδιος κακό στον εαυτό του 
(παραβαίνοντας το θέληµα του Θεού) κανένας άλλος δεν µπορεί να τον βλάψει». 
Τούτο εξασφαλίζεται, γιατί έχει µε το µέρος του τον Δίκαιο, Παντοδύναµο και 
Πανάγαθο Θεό. Και ο Θεός, όχι µόνον θα του αποδώσει το δίκαιο, αλλά και θα τον 
επιβραβεύσει, για την ανοχή που έδειξε σε όσους τον αδίκησαν και ελύπησαν. Μεταξύ 
των πολλών παραδειγµάτων από την Αγία Γραφή αναφέρει την περίπτωση του 
Ιωσήφ. Τα αδέλφια του τον φθόνησαν και τον πούλησαν ως δούλο και κατέληξε 
δούλος στην Αίγυπτο. Εκεί συκοφαντήθηκε και κλείστηκε στη φυλακή. Όµως ο Θεός 
εβράβευσε την ανεξικακία του Ιωσήφ και τον ενέδειξε ένδοξο Αντιβασιλέα της 
Αιγύπτου που έσωσε ολόκληρο τον λαό από την ασιτία. 
  
Το ίδιο δεν συνέβη και µε τον Άγιο Χρυσοστόµο; Επειδή όλους τους διωγµούς τους 
υπέµεινε µε εµπιστοσύνη στο Θεό, ο Θεός επιβράβευσε την ανεκτικότητα του Αγίου 



 

 

Χρυσοστόµου, τον αποκατέστησε κατά τρόπο πανηγυρικό στη συνείδηση της 
κοινωνίας και τον ανέδειξε Άγιο. 
  
Εκπληκτική και η ανεκτικότητα του  Αγίου  Νεκταρίου,  Μητροπολίτου  
Πενταπόλεως. Τον συκοφάντησαν, τον καταδίωξαν, στο τέλος όµως ο Θεός φανέρωσε 
την αθωότητά του και µάλιστα τον ανέδειξε µεγάλο Άγιο. 
Να µην ανησυχούµε, λοιπόν, ότι θα εκτεθούµε στην κοινωνία, ή θα ζηµιωθούµε από 
την κακή συµπεριφορά των άλλων, προς το πρόσωπό µας. Αν εµείς δεν ζηµιώσουµε 
τον εαυτό µας, παραβαίνοντας το χρέος της αγάπης, ο Θεός θα µας υπερασπιστεί µε 
τρόπο θει ̈κό! Εκείνοι που ζηµιώνονται είναι αυτοί που αδικούν και συκοφαντούν τους 
αδελφούς τους. 
  
Οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας θεωρούσαν όσους τους κατηγορούσαν ως ευεργέτες 
τους. Παράξενα ακούγεται αυτό! Αλλά είχαν το λόγο τους· διότι έλεγαν µε το να µας 
πολεµούν, µας δίνουν την ευκαιρία να ταπεινωθούµε, και να τους ανεχτούµε 
ειρηνικά, αλλά και να τους αγαπήσουµε, ώστε να ευαρεστήσουµε στο Θεό για να 
έλθει η χάρη Του επάνω µας. 
  
Αν κάποιος που ακούει αυτά, αισθάνεται δυσκολία να συγκρατήσει την οργή του 
εναντίον αυτού που τον προσβάλλει, ας σκεφτεί ότι ο άλλος, για να δείχνει τέτοια 
συµπεριφορά, σίγουρα είναι κυριευµένος από ψυχικά πάθη. Δηλαδή, είναι ψυχικά 
άρρωστος, και δεν είναι δυνατόν, όσα και να του πούµε, να καταλάβει ότι ακολουθεί 
λάθος δρόµο. Ο γιατρός όταν έχει µπροστά του έναν ψυχικά άρρωστο, και εκείνος 
εξυβρίσει τον γιατρό, ο γιατρός τι θα κάνει; Θα θυµώσει και θα τον απειλήσει! Φυσικά 
όχι. Αφού ξέρει ότι αυτό προέρχεται από την αρρώστια του. Κάπως έτσι ας 
αντιµετωπίζουµε κι εµείς αυτούς που µας προσβάλλουν. Να σκεπτόµαστε ότι ο 
άλλος, αν ήταν ψυχικά υγιής, αν το λογικό του λειτουργούσε οµαλά, κατά το θέληµα 
του Δηµιουργού και κατηύθυνε σωστά την θέλησή του και κυριαρχούσε στις 
επιθυµίες του, δεν θα φερόταν µε αυτόν τον ανάρµοστο τρόπο! 
  
Κάποτε ένας Μοναχός βρισκόταν σε διάσταση µε έναν άλλο Μοναχό. Προσπαθούσε 
να συµφιλιωθεί µε τον αδελφό του χωρίς αποτέλεσµα. Πήγε στον Γέροντα Παι ̈́σιο 
(τον µετέπειτα γνωστό Άγιο Παι ̈́σιο) να τον συµβουλευτεί. Ο Γέροντας του είπε: να µη 
του ξαναπείς τίποτε. Να κλειστείς στο κελλί σου και να κάνεις µε το κοµποσχοίνι σου 
προσευχή και να λες: "Κύριε Ιησού Χριστέ δι' ευχών του αδελφού (όνοµα) ελέησόν µε". 
Έτσι και έκανε. Και σε λίγο χτύπησε η πόρτα του κελλιού του. Άνοιξε και βλέπει τον 
αδελφό Μοναχό, που είχαν τη διένεξη, να πέφτει στα γόνατα και να του ζητεί 
συγχώρηση για τη κακή συµπεριφορά του. 
  
Αγαπητοί µου αδελφοί και αδελφές, στις δύσκολες καταστάσεις, να µη προσπαθούµε 
µόνοι µας να λύσουµε τις διαφορές µας µε τους άλλους. Να καταφεύγουµε στον 
Κύριό µας µε ταπείνωση και µε τη βεβαιότητα ότι ως Παντοδύναµος και 
Φιλάνθρωπος Θεός και Άρχων ειρήνης, θα µας ακούσει και θα επέµβη για την 
αποκατάσταση της ειρήνης µεταξύ των συνανθρώπων µας. Αµήν. 


