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"Η τέλεια αγάπη." 
 

Το σημερινό ευαγγέλιο μιλάει για την ύψιστη μορφή αγά-

πης: την αγάπη για τους εχθρούς. Ο Κύριος Ιησούς έδωσε την εντο-

λή, όχι συμβουλή αλλά εντολή, ν’ αγαπάμε τους εχθρούς μας. Η 

εντολή Του αυτή δεν είναι περιστασιακή και σποραδική, όπως είχε 

γίνει πριν από την έλευσή Του σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις. Η 

εντολή της αγάπης για τους εχθρούς μας τοποθετείται στην ύψι-

στη θέση στο ευαγγέλιο. 

Είπε ο Κύριος: «Και καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άν-

θρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως» (Λουκ. στ’ 31). Αυτά είναι 

τα λόγια του σημερινού ευαγγελίου που μας εισάγουν στην αγάπη 

για τους εχθρούς μας. Αν δε θέλετε να γίνουν εχθροί σας οι άν-

θρωποι, πρώτα απ’ όλα φροντίστε να μη γίνετε εσείς εχθροί τους. 

Αν είναι αλήθεια πως κάθε άνθρωπος σ’ αυτόν τον κόσμο έχει εχ-

θρούς, αυτό σημαίνει πως είσαι εχθρός κάποιου. Πώς τότε απαι-

τείς από έναν άνθρωπο να γίνει φίλος σου, αφού είσαι εχθρός του; 

Πρώτα λοιπόν ξερίζωσε την έχθρα από την καρδιά σου κι 

υστέρα να μετρήσεις τους εχθρούς σου στον κόσμο. Στο μέτρο που 



θα ξεριζώσεις από την καρδιά σου την πονηρή αυτή ρίζα κι αποκό-

ψεις όλα τα κλαδάκια που πετούν απ’ αυτήν, θα βρεις και λιγότε-

ρους εχθρούς να μετρήσεις. Αν μετά θελήσεις να γίνουν φίλοι σου 

οι άνθρωποι, πρέπει εσύ πρώτα να πάψεις να είσαι εχθρός τους και 

να γίνεις φίλος τους. Όσο γίνεσαι φίλος με τους άλλους, τόσο ο 

αριθμός των εχθρών σου θα μειώνεται και στο τέλος θα 

μηδενιστεί. 

Αυτό όμως δεν είναι το κύριο θέμα. Το κύριο θέμα είναι 

πως σ’ αυτήν την περίπτωση θα έχεις φίλο σου το Θεό. Είναι πολύ 

πιο σπουδαίο για τη σωτηρία σου να μην είσαι εχθρός κανενός, να 

μην έχεις καθόλου εχθρούς. Αν είσαι εχθρός άλλων, τόσο εσύ όσο 

κι οι άλλοι είστε εμπόδια στη σωτηρία σου. Όταν είσαι φίλος με 

τους άλλους, τότε οι εχθροί σου, έστω και ασυνείδητα, βοηθούν 

στη σωτηρία σου. Ας σκεφτόταν αλήθεια κάθε άνθρωπος τον αριθ-

μό των ανθρώπων τους οποίους εχθρεύεται ο ίδιος, κι όχι εκείνους 

που είναι εχθροί του. Τότε το σκοτεινό πρόσωπο αυτού του κόσμου 

θα άστραφτε μέσα σε μια μέρα σαν τον ήλιο. 

Η εντολή του Χριστού πως πρέπει να κάνουμε στους άλλους 

αυτό που ζητάμε κι εμείς απ’ αυτούς είναι τόσο φυσική και τόσο 

σαφής και καλή, που είναι να θαυμάζει και ν’ απορεί κανείς πως 

δεν έχει γίνει από παλιά μια καθημερινή συνήθεια στους ανθρώ-

πους. Κανένας άνθρωπος δε θέλει να τον βλάψουν οι άλλοι. Επο-

μένως ας μη βλάψει κι αυτός τους άλλους. Κάθε άνθρωπος θέλει 

να του φέρονται καλά. Επομένως ας φέρεται κι αυτός καλά στους 

άλλους. Κάθε άνθρωπος θέλει να του συγχωρούν τις αμαρτίες του. 

Ας συγχωρεί κι αυτός τις αμαρτίες των άλλων. Κάθε άνθρωπος 

θέλει να συμπάσχουν οι άλλοι στις λύπες του και να χαίρονται στη 

χαρά του. Ας συμπάσχει κι αυτός με τις λύπες των άλλων κι ας 

χαίρεται με τις χαρές τους. Κάθε άνθρωπος θέλει ν’ ακούει καλά 

λόγια από τους άλλους. Θέλει να τον τιμούν, να τον ταΐζουν όταν 

πεινάει, να τον επισκέπτονται όταν είναι άρρωστος και να τον 

προστατεύουν όταν τον κυνηγούν. Ας κάνει κι αυτός τα ίδια στους 

άλλους. 

Αυτό ισχύει τόσο για τους ανθρώπους ατομικά, όσο και για 

ομάδες ανθρώπων, γειτονικές φυλές, έθνη και κράτη. Αν την εντο-



λή αυτή την υιοθετούσαν σαν κανόνα όλες οι τάξεις, τα έθνη και 

τα κράτη, θα έπαυε αμέσως κάθε κακία και σύγκρουση ανάμεσά 

τους, θα εξαλειφόταν κάθε έχθρα και πόλεμος. Αυτό είναι το 

φάρμακο για κάθε παρόμοια αρρώστια, δεν υπάρχει κανένα άλλο. 

Και συνεχίζει ο Κύριος: «Και ει αγαπάτε τους αγαπώντας υμάς, 

ποία υμίν χάρις εστί; και γαρ οι αμαρτωλοί τους αγαπώντας αυ-

τούς αγαπώσι. και εάν αγαθοποιήτε τους αγαθοποιούντας υμάς, 

ποία υμίν χάρις εστί; και γαρ οι αμαρτωλοί το αυτό ποιούσι. και 

εάν δανείζητε παρ’ ων ελπίζετε απολαβείν, ποία υμίν χάρις εστί; 

και γαρ αμαρτωλοί αμαρτωλοίς δανείζουσιν ίνα απολάβωσι τα 

ίσα» (Λουκ. στ’ 32-34). 

Αυτό πάει να πει: Αν περιμένετε από τους άλλους να σας 

κάνουν καλό και την καλοσύνη αυτή να την ανταμείψετε και σεις 

με καλό, δεν κάνετε κάτι επαινετό. Περιμένει ο Θεός ανταμοιβή 

για τη θερμότητα του ηλίου, για να δώσει εντολή στον ήλιο να 

λάμψει; Ή μήπως ενεργεί από ευσπλαχνία κι αγάπη; Το ξαναλέμε 

πως η ευσπλαχνία είναι ενεργητική αρετή, όχι παθητική. Αυτό το 

έκανε σαφές ο Θεός από τότε που δημιούργησε τον κόσμο. Μέρα 

με τη μέρα από την αρχή του κόσμου ο Κύριος μοίραζε απλόχερα 

τα πλούσια τα δώρα Του σ’ όλα τα πλάσματά Του. Αν περίμενε 

πρώτα από τα πλάσματά Του να του ανταποδώσουν κάτι, ούτε ο 

κόσμος ούτε ένα μοναδικό πλάσμα δε θα υπήρχε σ’ αυτόν. Αν αγα-

πάμε μόνο αυτούς που μας αγαπάνε, είμαστε έμποροι και κάνουμε 

ανταλλαγές. Αν κάνουμε το καλό μόνο στους ευεργέτες μας, 

είμαστε οφειλέτες και επιστρέφουμε το χρέος μας. Η ευσπλαχνί-

α δεν είναι κάποια αρετή που απλά αποπληρώνει τις οφειλές της, 

αλλά που πάντα δανείζει. Η αγάπη είναι αρετή που δανείζει συνέ-

χεια χωρίς να ελπίζει σε επιστροφή της οφειλής. Αν δανείζουμε 

εκείνους που ελπίζουμε πως θα μας τα επιστρέψουν, ποία ημίν χά-

ρις εστί; Τί καλό κάνουμε; Μεταφέρουμε τα χρήματά μας από μια 

κάσα σε μιαν άλλη, αφού αυτό που δανείζουμε το θεωρούμε δικό 

μας, όπως κι όταν ήταν στα δικά μας χέρια. 

Θα ήταν παραφροσύνη να σκεφτούμε πως με τα παραπάνω 

λόγια ο Θεός μας διδάσκει να μην αγαπάμε εκείνους που μας 

αγαπάνε, να μην κάνουμε το καλό σ’ αυτούς που μας ευεργετούν. 



Αυτό που θέλει να πει, είναι πως αυτή είναι μια κατώτερη αρετή, 

που μπορούν να την ασκήσουν ακόμα κι οι αμαρτωλοί. Είναι το 

ελάχιστο μέτρο του καλού, που φτωχαίνει τον κόσμο αυτόν και 

περιορίζει τους ανθρώπους, τους κάνει στενόμυαλους. Ο Θεός θέ-

λει ν’ αναβιβάσει τον άνθρωπο στα ανώτερα ύψη των αρετών, απ’ 

όπου θεωρεί κανείς όλα τ’ αγαθά του Θεού, όλους τους κόσμους 

Του, εκεί που η τρομοκρατημένη και περιορισμένη καρδιά του δού-

λου γίνεται απεριόριστη κι ελεύθερη καρδιά του υιού και κληρονό-

μου. Η αγάπη προς αυτούς που μας αγαπάνε είναι μόνο το πρώτο 

μάθημα στο απέραντο βασίλειο της αγάπης. 
 

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. 

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Υπεραγία Θεοτόκε φώτισόν μου το σκότος. 
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Καθημερινά.         7π.μ. Όρθρος  &  6μ.μ. Εσπερινός. 

Τρίτη 3/10.              7π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία. 

Παρασκευή  6/10. 7π.μ. Όρθρος & Θ.Λειτουργία.(Ι.Ν. Ζωοδ. Πηγής) 

Σάββατο 7/6. 7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. (Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής) 
 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από τις 6.30μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Στεφάνου, 

ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τον π. Παΐσιο. 
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