
Κυριακή Β’ Λουκά 

“Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί” 

 

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, σήμερα ὁ Κύριος μᾶς ὁμιλεῖ, μέσα ἀπό τήν περικοπή τοῦ 

Εὐαγγελίου τοῦ Λουκᾶ, γιά τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης. Καί ξεκινᾶ προτρέποντάς μας 

νά συμπεριφερόμαστε στούς συνανθρώπους μας ὅπως ἀκριβῶς ἐπιθυμοῦμε καί οἱ 

ἄλλοι νά συμπεριφέρονται πρός ἐμᾶς, δηλαδή μᾶς λέει ὅτι ἄν θέλουμε οἱ ἄνθρωποι 

νά μᾶς ἀγαπᾶνε, νά μᾶς σέβονται, νά μᾶς συγχωροῦν, τότε κι ἐμεῖς πρῶτοι θά πρέπει 

νά εἴμαστε ἄνθρωποι τῆς ἀγάπης. Γιατί, συνεχίζει, ἄν ἀγαπᾶτε αὐτούς πού σᾶς 

ἀγαποῦν, ὅπως κάνουν οἱ ἁμαρτωλοί, καί κάνετε καλό μόνο σέ ἐκείνους πού σᾶς 

φέρονται καλά, τότε μέσα σας δέν ὑπάρχει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. Ἄν δανείζετε σ’ 

ἐκείνους ἀπό τούς ὁποίους περιμένετε νά ἔχετε ἀπολαβές, ὅπως κάνουν οἱ 

ἁμαρτωλοί, τότε ἡ ἀγάπη γίνεται ἀντικείμενο δοσοληψίας, τότε ἡ φιλανθρωπία εἶναι 

ἰδιοτελής, τότε δέν ὑπάρχει ἀγάπη, ἀλλά συμφέρον καί ἐγωισμός. Γι’ αὐτό, πάλι μᾶς 

προτρέπει, νά ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς σας, καί νά πράττετε τό ἀγαθό καί νά δανείζετε 

χωρίς νά περιμένετε καμία ἀνταπόδοση, καί τότε ὁ μισθός σας θά εἶναι πολύς, καί 

θά εἶστε γνήσια παιδιά τοῦ Ὑψίστου, μιᾶς πού ὁ ἴδιος ὁ Θεός εὐεργετεῖ ἀκόμα καί 

τούς ἀχάριστους καί πονηρούς ἀνθρώπους. Νά εἶστε ἐλεήμονες, καταλήγει στό λόγο 

Του ὁ Χριστός, ὅπως ἐλεήμων εἶναι καί ὁ Πατέρας σας.  

Εἶναι ὅμως κατορθωτό γιά ἐμᾶς τούς ἁπλούς ἀνθρώπους νά φθάσουμε σέ 

τέτοιο σημεῖο ὥστε νά ἀγαποῦμε ἀκόμα καί τούς ἐχθρούς μας; Τήν ἀπάντηση στό 

ἐρώτημα αὐτό μᾶς τήν δίνει ὁ Ἀββᾶς Δωρόθεος στόν λόγο του περί “Οἰκοδομῆς τῶν 

Ἀρετῶν τῆς Ψυχῆς.” Ὁ Ἀββᾶς μᾶς συμβουλεύει ὅτι ὅταν ξεκινήσουμε νά 

οἰκοδομοῦμε τόν πνευματικό μας οἶκο τῶν ἀρετῶν, θά πρέπει πρῶτα νά ρίξουμε 

γερό θεμέλιο προτοῦ ἀρχίσουμε τήν ἀνέγερση τῶν τοίχων. Καί ποιό εἶναι αὐτό τό 

θεμέλιο; Ποιό ἄλλο ἀπό τήν ἀρετή τῆς πίστεως. Πάνω σε αὐτό τό θεμέλιο λοιπόν θά 

συνεχίσουμε μέ τήν συμμετρική ἀνέγερση τῶν τοίχων τοῦ οἴκου. Μέ ποιό τρόπο; 

Ἐκμεταλλευόμενοι κάθε εὐκαιρία πού μᾶς δίνεται στήν ἐπίγεια ζωή μας. Ὀργίσθηκε 

κάποιος μαζί μας; Εὐκαιρία νά βάλουμε ἕνα λιθάρι μακροθυμίας. Μᾶς διατάσσει 

κάποιος νά κάνουμε κάτι πού δέν θέλουμε; Εὐκαιρία νά βάλουμε ἕνα λιθάρι 

ὑπακοῆς. Ἔτσι σέ κάθε εὐκαιρία πού συναντοῦμε γιά τήν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς, ἅς 

βάζουμε ἕνα λιθάρι στήν πνευματική μας οἰκοδομῆ, εἴτε αὐτό εἶναι λιθάρι 

συμπαθείας, εἴτε λιθάρι ἐκκοπῆς θελήματος, εἴτε λιθάρι πραότητος καί τά παρόμοια. 

Πάνω ἀπ’ ὅλα ὅμως θά πρέπει νά καλλιεργοῦμε τίς ἀρετές τῆς ὑπομονῆς καί τῆς 

ἀνδρείας, γιατί αὐτές οἱ δύο ἀρετές εἶναι οἱ γωνίες πού στερεώνουν τήν οἰκοδομή. 

Πρέπει ὅμως ὁ οἰκοδόμος νά βάλει ἐνδιάμεσα στά λιθάρια λάσπη, γιατί 

διαφορετικά τά λιθάρια σπάζουν καί γκρεμίζεται ἡ οἰκοδομή. Λάσπη, ἀδελφοί μου, 

στήν πνευματική οἰκοδομή εἶναι ἡ ἀρετή τῆς ταπείνωσης, ἐπειδή γίνεται ἀπό χῶμα 



καί πατιέται ἀπό ὅλους. Πρέπει λοιπόν ὅ,τι καλό κάνει κανείς νά τό κάνει μέ 

ταπείνωση. Καί τί ἄλλο μένει γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς οἰκοδομῆς; Ἡ στέγη, πού δέν 

εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό τήν ἀρετή τῆς ἀγάπης, ἡ τελείωση ὅλων των ἀρετῶν. Εἶναι 

λοιπόν φανερό ὅτι θά πρέπει νά ἐργασθοῦμε πρῶτα τίς ἄλλες ἀρετές πρίν γευθοῦμε 

τήν ἀρετή τῆς ἀγάπης.  

Ὁ Ἀββᾶς Δωρόθεος μᾶς συμβουλεύει ἐπίσης νά μήν δεχόμαστε λογισμούς 

ὅτι δῆθεν ἡ ἀρετή τῆς ἀγάπης εἶναι ὑπερφυσική καί ἀκατόρθωτη. Φαντάσου, μᾶς 

λέγει, ὅτι ὑπάρχουν δύο σκάλες πού ἡ μία ὁδηγεῖ στόν οὐρανό καί ἡ ἄλλη φέρνει 

κάτω στόν Ἅδη, καί σύ βρίσκεσαι στήν γῆ ἀνάμεσα στίς δύο σκάλες. Μήν θελήσεις 

νά πεῖς: “Πῶς μπορῶ μέ μιᾶς νά πετάξω ἀπό τή γῆ στήν κορυφή τῆς σκάλας”; Δέν 

εἶναι δυνατόν νά γίνει αὐτό. Ἀλλά ἀγωνίσου νά μήν πάρεις τουλάχιστον τήν ἄλλη 

σκάλα πού πάει πρός τά κάτω. Πῶς; Νά μήν κάνεις κακό στόν πλησίον, νά μήν τόν 

πληγώσεις, νά μήν τόν καταλαλήσεις, νά μήν τόν προσβάλεις, νά μήν τόν 

ἐξουδενώσεις. Κι ἔτσι ἀρχίζεις νά εὐεργετεῖς λίγο τόν ἀδελφό σου, ἀνακουφίζοντάς 

τον μέ τόν καλό σου λόγο, πάσχοντας μαζί του καί δίνοντάς του κάτι ἄν χρειαστεῖ. 

Ἔτσι βοηθώντας λίγο-λίγο τόν πλησίον, φθάνεις καί νά ἐπιθυμεῖς τό συμφέρον τοῦ 

πλησίον σου ὅπως ἀκριβῶς καί τό δικό σου, καί τήν ὠφέλειά του ὅπως ἀκριβῶς καί 

τήν δική σου. Καί ἀνεβαίνοντας μέ αὐτό τόν τρόπο μία-μία βαθμίδα, φθάνεις μέ τήν 

βοήθεια τοῦ Θεοῦ στήν κορυφή τῆς σκάλας. 

Ἅς ἀποβάλουμε λοιπόν ἀδελφοί μου τήν ὀκνηρία καί ἅς βάλουμε ἀρχή στήν 

ἐργασία τῶν ἀρετῶν, πιστεύοντας στόν Θεό. Ἅς Τοῦ δείξουμε τό ἐνδιαφέρον μας 

καί τήν προαίρεσή μας καί θά λάβουμε ἀμέσως τήν βοήθειά Του. 
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