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Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
«Ακούσας δε ότι Ιωάννης παρεδόθη,
ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν»
Η συµπεριφορά του Χριστού απέναντι στους ανθρώπους δεν ήταν µονολιθική. Είχε µιά
ποικιλία εκδηλώσεων. Άλλωστε ο Χριστός ενσαρκώθηκε και φανερώθηκε στους
ανθρώπους και έτσι αποκαλύφθηκε η σοφία του, µε σκοπό «προτεθήναι την αυτού
πολιτείαν εις µίµησιν», δηλαδή για να γίνει η ζωή του σε µας πρότυπο γιά µίµηση,
παρατηρεί ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαµάς. Ανάλογα µε την κάθε περίπτωση που του
παρουσιαζόταν, ενεργούσε. Όχι διπλωµατικά και µε ιδιοτέλεια, αλλά πάντοτε έχοντας
ως γνώµονα τη σωτηρία του ανθρώπου. Άλλοτε µιλούσε ταπεινά για το πρόσωπό του κι
άλλοτε απεκάλυπτε τη θεότητά του. Άλλοτε ερχόταν στα Ιεροσόλυµα και µιλούσε
µπροστά σ’ όλο τον κόσµο για θέµατα σοβαρότατα κι άλλοτε έφευγε και κρυβόταν στη
Γαλιλαία για να αποφύγει το φθόνο των εχθρών του και την άκαιρη σύλληψή του. Μιά
τέτοια περίπτωση είναι κι αυτή που περιγράφει το σηµερινό Ευαγγέλιο.
Γιατί αναχώρησε ο Κύριος στη Γαλιλαία;
Η αναχώρησή του έγινε µετά τη σύλληψη του Ιωάννου του Προδρόµου (Ματθ. 4,12).
Ένας λόγος είναι ότι ο Ιησούς απέφευγε τη δηµοσιότητα και απέβλεπε στην
προετοιµασία των µαθητών του για το επικείµενο πάθος του. Άλλος λόγος είναι ότι
ακόµα δεν είχε έλθει η ώρα του να στευρωθεί «ού τό παθείν φεύγων, δια τούτο γαρ
ελήλυθεν, αλλά καιρόν αναµένων επιτήδειον εις τούτο», δηλαδή ο Κύριος δεν ήταν ένας
δειλός που επέφευγε τους κινδύνους του έργου του, αλλά ήταν συνετός και επεδίωκε τον
κατάλληλο καιρό για να σταυρωθεί, θα σηµειώσει ο άγιος Κύριλλος. Ο ίδιος είχε πει πως
στον κόσµο αυτό ήλθε, για να σταυρωθεί «αλλά διά τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην»
(Ιωάν. 12,27). Εάν σταυρωνόταν γρήγορα, θα καταστρεφόταν µεγάλο µέρος του έργου
του. Η φυγή του δεν ήταν δειλία αλλά σωφροσύνη. Δεν έβαζε σε άσκοπους κινδύνους τον
εαυτό του.
Επιτρέπονται οι υπερβολές στους χριστιανούς;
Το παράδειγµα του Κυρίου µας, που απέφευγε να εκτεθεί άσκοπα, έχει πολλά να µας
πεί. Τίποτε δεν πρέπει να κάνουµε µε διάθεση υπερβολής. Ούτε συντηρητικοί να είµαστε
αλλά ούτε και φιλελεύθεροι στα πνευµατικά θέµατα. Ακόµη και στις κοσµικές
υποθέσεις µας να ενεργούµε συνετά. Πάντοτε να ακολουθούµε τη µέση οδό που διατηρεί
η Εκκλησία µας. Να αναφέρουµε µερικά παραδείγµατα:
Ας δούµε το παράδειγµα της νηστείας. Άλλοι νηστεύουν πολύ κι άκριτα, κι άλλοι, ίσως
είναι οι πιό πολλοί, καθόλου. Ο άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης λέγει πως ο άνθρωπος
οφείλει να είναι «δόκιµος ζυγοστάτης», δηλαδή καλή ζυγαριά. Ούτε την ασιτία να
επικροτήσει, γιατί θα τον οδηγήσει στην ατονία και στην κατάρρευση, αλλ’ ούτε και την
πολυφαγία, γιατί θα τον οδηγήσει στην ασωτία. Οι διάφορες πνευµατικές ασκήσεις της
αρετής να είναι σύµµετρες µε τις δυνάµεις µας για να έχουµε κανονική πνευµατική
πρόοδο. Πολλές φορές άνθρωποι που πρωτογνώρισαν τον Χριστό, έπεσαν µε τα µούτρα
στην πνευµατική ζωή κι όταν έφυγε ο ζήλος ξαναγύρισαν στις προηγούµενες συνήθειές
τους κι έγιναν χειρότεροι «και γίνεται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χείρονα των
πρώτων» (Ματθ. 12,45).
Το ίδιο συµβαίνει και µε άλλα ζητήµατα. Δεν πρέπει να βλέπουµε παντού εχθρούς της
Εκκλησίας, αλλ’ ούτε και να αµνηστεύουµε αυτούς που την διαβάλλουν και την
συκοφαντούν. Στην πνευµατική ζωή να υπάρχει ένα µέτρο. Στη συναναστροφή µας µε
τους άλλους να έχουµε διάκριση, ώστε να αντιληφθούµε ποιός είναι ο κατάλληλος
καιρός για να µιλήσουµε στον άλλο για το Χριστό και για θέµατα πνευµατικά. Ενδέχεται
αντί για καλό να κάνουµε κακό.

Αδελφοί µου, ας παραδειγµατισθούµε από το πρόσωπο του Χριστού για να είµαστε
άνθρωποι του Θεού συνετοί και σώφρονες. Αµήν.
Αρχιµ. Ι. Δ. Φ.
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. δ΄ 12-17)
Το Φώς ανέτειλε
Τω καιρώ εκείνω, ακούσας ο Ιησούς ότι Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησεν εις την
Γαλιλαίαν και καταλιπών την Ναζαρέτ, ελθών κατώκησεν εις Καπερναούµ την
παραθαλασσίαν, εν ορίοις Ζαβουλών και Νεφθαλείµ, ίνα πληρωθεί το ρηθέν διά Ησαίου
του προφήτου, λέγοντος Γή Ζαβουλών και γή Νεφθαλείµ, οδόν θαλάσσης πέραν του
Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ο καθήµενος εν σκότει είδε φως µέγα και τοις
καθηµένοις εν χώρα και σκιά θανάτου, φως ανέτειλεν αυτοίς. Από τότε ήρξατο ο Ιησούς
κηρύσσειν, και λέγειν Μετανοείτε ήγγικε γαρ η βασιλεία των ουρανών.
Μετάφραση της Ευαγγελικής περικοπής
Όταν ο Ιησούς άκουσε ότι ο Ιωάννης συνελήφθη, έφυγε στη Γαλιλαία. Άφησε τη
Ναζαρέτ και ήλθε να κατοικήσει στην Καπερναούµ, η οποία ήταν κοντά στη λίµνη στα
σύνορα Ζαβουλών και Νεφθαλείµ, γιά να εκπληρωθεί εκείνο που λέχθηκε διά του Ησαία
του προφήτου «Η χώρα του Ζαβουλών και η χώρα του Νεφθαλείµ, η οποία εκτείνεται
κοντά στη θάλασσα, η γή πέραν από τον Ιορδάνη, η Γαλιλαία των εθνικών, ο λαός που
κάθεται στο σκοτάδι είδε µεγάλο φώς και σ’ εκείνους που κάθονται στη χώρα και τη σκιά
του θανάτου, ανέτειλε γι΄αυτούς φώς». Από τότε άρχισε ο Ιησούς να κηρύττει και να
λέγει «Μετανοείτε, διότι έφτασε η βασιλεία των ουρανών».

