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Η ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ
«Γίνεσθε ούν οικτίρµονες, καθώς
και ό Πατήρ ύµών οίκτίρµων εστί»
Εάν διαβάσουµε τα συγγράµµατα των αρχαίων Ελλήνων σοφών, αλλά κι όλων των
σοφών του κόσµου, θα δούµε πώς θέλοντας να διατυπώσουν το δί-καιο, το πρέπον, το
νόµιµο καί το καλό έγραψαν πάρα πολλούς λόγους και κατασκεύασαν µακρούς
διαλόγους και βιβλία. Μερικές φορές πέτυχαν να πουν και να γράψουν σπουδαία
πράγµατα, αλλά και πολλές φορές έφεραν τους ανθρώπους σε σύγχυση. Πολλά άπʹ
αυτά πού είπαν οί σοφοί, αντί να διαφωτίσουν τους ανθρώπους, τους έκαναν να
σκοτισθούν περισσότερο.
Αντίθετα, ο θειότατος Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, όταν ήλθε πά-νω στη γη και
ενσαρκώθηκε, ξανάφερε στην επιφάνεια τον έµφυτο νόµο του ανθρώπου κι έκανε τη
βούλησή µας αιτία του καλού ή του κακού, του νόµιµου ή του παράνοµου, του δίκαιου ή
του αδίκου. Με λίγα λόγια είπε όλα εκείνα πού χρειάζεται ό άνθρωπος. «Και καθώς
θέλετε ίνα ποιώσιν ύµίν οί άνθρωποι, και ύµείς ποιείτε αύτοίς οµοίως» (Λουκ. 6,31) ή
«γίνεσθε οίκτίρµονες, καθώς καί ό πατήρ υµών οίκτίρµων εστί» (δπ.π. στιχ. 36). Πάνω
στα λόγια αυτά του Κυρί-ου ας κάνουµε µερικές παρατηρήσεις.
Οι άνθρωποι οµοιάζουν µε το Θεό
Ένας µεγάλος ασκητής της Εκκλησίας µας, ο όσιος Νείλος, κάνει την ακόλουθη
παρατήρηση: Όπως τα παιδιά µε τους γονείς τους έχουν κοινούς χαρακτήρες, δηλ. έχουν
οµοιότητες στο πρόσωπο και στο σώµα κι άπʹ αυτές τίς οµοιότητες καταλαβαίνουµε
τίνος γιός είναι κάποιος, το ίδιο συµβαίνει και µε τη συµπεριφορά ενός ανθρώπου. Από
τα λόγια και τα έργα του καταλαβαί-νουµε τίνος διδασκάλου είναι κάποιος µαθητής. Το
ίδιο και ακόµη περισσότε-ρο συµβαίνει µε τους µαθητές του Χριστού, δηλ. τους
Χριστιανούς. Οι πιστοί Χριστιανοί είναι µαθητές του αιώνιου Πατέρα· «όστις γάρ άν
ποιήση το θέληµα του Πατρός µου του έν ουρανοίς, αυτός µου αδελφός και αδελφή και
µήτηρ εστίν» (Ματθ. 12, 50). Αλλού πάλι λέγει· «µή µεριµνάτε τή ψυχή υµών τί φάγητε...
οίδε γάρ ό πατήρ υµών ό ουράνιος ότι χρήζετε τούτων απάντων» (όπ.π. 6,25 και 32).
Ό Πατέρας µας ο ουράνιος, έφʹ όσον είµαστε παιδιά Του, θα µας φροντί-σει. Έχουµε
συγγένεια και οικείωση µε το Θεό. Αυτός είναι πατέρας µας και µείς παιδιά Του. Μέσα
στο Ευαγγέλιο ο Κύριος µας δείχνει τα σηµάδια, για να γίνουµε παιδιά Του, εφ’ όσον
βέβαια το θελήσουµε, «Μάθετε άπʹ έµού ότι πράος είµι καί ταπεινός τή καρδία» (Ματθ.
11,29). Άφού ο Κύριος είναι πράος καί ταπεινός και τα παιδιά Του οφείλουν να είναι έτσι.
«Έσεσθε ούν υµείς τέ-λειοι, ώσπερ ο πατήρ υµών ό έν τοις ούρανοίς τέλειος εστίν» (όπ.π.
5,48). Ή αυτό πού µας λέγει στο σηµερινό ανάγνωσµα, δηλ. να γίνουµε οικτίρµονες
(εύσπλαχνοι), γιατί και ο Θεός είναι τέτοιος (Λουκ. 6,36).
Σε ποιά µπορούµε νό µιµηθούµε το Θεό;
Ό ιερός Χρυσόστοµος παρατηρεί πώς δεν καλούµαστε άπʹ το Θεό να Τον µιµηθούµε στην
παντοδυναµία, στη σοφία ή στα θαύµατα, αλλά στην αγάπη, στην καλοσύνη, στην
ευσπλαχνία. Ό Θεός είναι ο απόλυτα ελεήµων και εύσπλαχνος, αλλά και ή εικόνα Του,
που είναι ο άνθρωπος, ανάλογα µε τη δύ-ναµη που διαθέτει, δηλ. «συµµέτρως», µπορεί
να µιµηθεί το Θεό στην αγάπη προς τον πλησίον. Μπορούµε να συγχωρήσουµε τους
εχθρούς µας κι εκεί-νους πού µας έκαναν κακό. Ή συγγένειά µας µε το Θεό φαίνεται σ’
αυτές τις καταστάσεις. Μπορούµε να µιµηθούµε το Θεό στην ευσπλαχνία. Ό Θεός, κα-τά
τους Πατέρες, επειδή είναι ή πηγή της χάριτος, της αγάπης και της σο-φίας, «πάσιν
άδεώς ταύτην (την χάριν) µεταδίδωσιν», τα δίνει όλα χωρίς φό-βο και χωρίς να αδικήσει

κανέναν. Αυτό µεταφράζεται ως εξής για µας: Όλοι οι άνθρωποι, µηδενός εξαιρουµένου,
µπορούµε να οµοιάσουµε µε το Θεό ως προς την αγάπη και την ευσπλαχνία.
Ή αµαρτία εµπόδιο ανάµεσα στο Θεό και τον άνθρωπο
Ή αµαρτία µας έκανε µεγάλη ζηµιά. Τη µεν αγάπη προς τον εαυτό µας την αύξησε, ενώ
την αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον τη µείωσε. Έτσι κατα-ντήσαµε µισάνθρωποι. Το
κήρυγµα πού έχει περιεχόµενο την αγάπη προς τους εχθρούς µας, θεωρείται αφέλεια. Η
αγάπη είναι κατάσταση, σύµφωνα µε την άποψη των πολλών, των ταπεινών ανθρώπων.
Εάν δείξουµε αγάπη στους άλλους, κινδυνεύουµε να χαρακτηριστούµε χαζοί κι
ασήµαντοι. Δεν µπορούν να πιστεύσουν οι άνθρωποι πως προάγονται µε την καλοσύνη
και την ευσπλαχνία. Όποιος έφθασε να προσεύχεται για τους εχθρούς του, έφθασε στην
κορυφή των αρετών. «Αγάπης ανυπόκριτου τεκµήριον, αδικη-µάτων συγχώρησις», θα
τονίσει ό άγιος Μάρκος ό ασκητής.
Αδελφοί µου,
Αντί να φροντίζουµε να επιβληθούµε µε τη δύναµη της εξουσίας και των όπλων, ας
καλλιεργήσουµε την αγάπη προς τον πλησίον, για να οµοιάσουµε µε το Θεό και να
κληρονοµήσουµε τη Βασιλεία Του, πού είναι κοινωνία αγάπης.
Άρχιµ.Ί.Δ.Φ
.
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ς 31-36)
Ή αληθινή αγάπη
Είπεν ό Κύριος· Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν ύµίν οί άνθρωποι, καί ύµείς ποιείτε αύτοίς
οµοίως. Καί εί αγαπάτε τούς αγαπώντας υµάς, ποία ύµίν χάρις εστί; καί γάρ οί
αµαρτωλοί τούς αγαπώντας αυτούς άγαπώσι. Καί εάν άγαθοποιήτε τούς
άγαθοποιούντας υµάς, ποία ύµίν χάρις εστί; καί γάρ οί αµαρτωλοί τό αυτό ποιούσι. Καί
εάν δανείζητε παρεών ελπίζετε άπολαβείν, ποία ύµίν χάρις εστί; καί γάρ οί αµαρτωλοί
άµαρτωλοίς δανείζουσιν, ίνα άπολάβωσι τά ίσα. Πλήν αγαπάτε τούς εχθρούς υµών, καί
άγαθοποιείτε, καί δανείζετε, µηδέν άπελπίζοντες καί έσται ό µισθός υµών πολύς, και
έσεσθε υιοί του Υψίστου· ότι αυτός χρηστός εστίν επί τούς αχάριστους καί πονηρούς.
Γίνεσθε ούν οίκτίρµονες, καθώς και ό Πατήρ υµών οικτίρµων εστίν.
Μετάφραση της Ευαγγελικής περικοπής
Είπε ό Κύριος: «Να φέρεσθε προς τους άλλους όπως θα θέλατε να φερθούν σ’ εσάς. Εάν
αγαπάτε µόνον εκείνους πού σας άγαπούν, ποιά χάρη έχετε; Και οι αµαρτωλοί αγαπούν
εκείνους πού τους αγαπούν. Και εάν κάνετε καλό σ’ εκείνους µόνο πού σας κάνουν καλό,
ποιά χάρη έχετε; Και οι αµαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Και εάν δανείζετε µόνον σ’ εκείνους,
από τους οποίους ελπίζετε να τα πάρετε, ποιά χάρη έχετε; Και οι αµαρτωλοί δανείζουν
στους αµαρτωλούς, για να πά-ρουν πίσω το ίσο ποσόν. Άλλα σεις να αγαπάτε τους
εχθρούς σας και να κάνετε καλό και να δανείζετε όπου δεν ελπίζετε σʹ επιστροφή και η
ανταµοιβή σας θα είναι µεγάλη και θα είστε υιοί του Υψίστου, διότι αυτός είναι καλός
στους αχάριστους και κακούς. Να είστε λοιπόν φι-λεύσπλαχνοι, καθώς και ο Πατέρας
σας είναι φιλεύσπλαχνος».

