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1. 9- «�7Θ,ΩΠ9- /9� Θ+9�»
–Διδάσκαλε, τί πρέπει νὰ κάνω γιὰ νὰ 

κληρονομήσω τὴν αἰώνια ζωή; ρώτη-
σε κάποτε ἕνας νομοδιδάσκαλος τὸν 
Κύριο θέλοντας νὰ Τὸν παγιδεύσει. Κι 
Ἐκεῖνος τὸν παρέπεμψε στὶς ἐντολὲς 
τοῦ Μωσαϊκοῦ Nόμου. Τότε ὁ νομοδιδά-

σκαλος ἀνέφερε τὶς δύο βασικότερες  
ἐντολὲς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τὴν ἀ    -
γά πη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς 
τὸν πλησίον. Θέλοντας ὅμως νὰ   δι    και-
ολογηθεῖ, ἐπειδὴ ἔθεσε ἕνα ἐρώτη  μα 
στὸ ὁποῖο τοῦ ἦταν γνωστὴ ἡ ἀ  πάν  -
τηση, ἔθεσε κι ἕνα δεύτερο: Ποιὸν πρέ-
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t 
ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ ἐκπειράζων αὐτὸν
καὶ λέγων· διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; ὁ δὲ 
εἶπε πρὸς αὐτόν· ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; ὁ δὲ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας 
σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης 
τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν. εἶπε δὲ αὐτῷ· ὀρθῶς 
ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπε πρὸς 
τὸν ̓ Ιησοῦν· καὶ τίς ἐστί μου πλησίον; ὑπολαβὼν δὲ ὁ ̓ Ιησοῦς εἶπεν· ἄν θρω-
πός τις κατέβαινεν ἀπὸ ῾Ιερουσαλὴμ εἰς ῾Ιεριχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· 
οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ 
τυγχάνοντα. κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, 
καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. ὁμοίως δὲ καὶ Λευΐτης γενόμενος κατὰ 
τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθε. Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε 
κατ᾿ αὐτόν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη, καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ 
τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ 
ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ· καὶ ἐπὶ τὴν 
αὔριον ἐξελθών, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ· 
ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ,τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί 
με ἀποδώσω σοι. τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι 
τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; ὁ δὲ εἶπεν· ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾿ αὐτοῦ. 
εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.    
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τὸ καθῆκον τους αὐτό. Εἶ ναι θλιβερό, 
ἐκεῖνοι ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ δίνουν τὸ πα-
ράδειγμα τῆς ἀγάπης, νὰ γί  νονται παρα-
δείγματα σκληρότητος. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ 
Θεοῦ νὰ δυσφημοῦν τό σο πολὺ τὸ Θεό. 

Κάτι τέτοιο δυστυχῶς ἐπαναλαμβά-
νεται πολλὲς φορὲς μέσα στὴν ἱστορία 
σὲ «ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ». Καὶ εἶναι 
φο        βερὸ νὰ συμβαίνει κάποτε καὶ σὲ μᾶς. 
Σέ μᾶς ποὺ θέλουμε νὰ εἴ  μα στε ἄν  θρω -
ποι τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ἀποδει κνυό μα-
στε στὴν πράξη ἄσπλα χνοι, σκληροί, 
ἀδιάφοροι στὸν ἀνθρώ πινο πόνο. Εἶναι 
τραγικὸ νὰ ἰσχύει κάτι τέτοιο καὶ γιὰ μᾶς. 
Ἐὰν δὲν δείξουμε ἐμεῖς οἱ πιστοὶ χρι-
στιανοὶ ἀγάπη, ποιὸς ἄλ λος θὰ δείξει; Ὁ 
Κύριός μας τὸ ξεκαθάρισε ὅτι χωρὶς τὴν 
ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπό μας, Βα-
σιλεία οὐρανῶν δὲν πρόκειται νὰ κληρο-
νομήσουμε. Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον 
εἶναι ἡ σφραγίδα τῆς γνησιότητός μας, ἡ 
βασικὴ προϋπόθεση τῆς σωτηρίας μας.
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Ἡ συνέχεια τῆς παραβολῆς εἶναι γνω-

στή. Κάποια στιγμὴ ἕνας Σαμαρείτης 
ποὺ διάβαινε ἀπὸ τὸ δρόμο ἐκεῖνο εἶδε 
τὸν καταπληγωμένο ἄνθρωπο, πλησί-
ασε κοντά του καὶ τὸν σπλαχνίστηκε. 
Δὲν φοβήθηκε μὴν πάθει τὰ ἴδια, ἔμεινε 
κοντά του, ἔπλυνε τὰ τραύματά του, τὰ 
ἄλειψε μὲ λάδι καὶ κρασί, τὰ ἔδεσε μὲ 
ἐπιδέσμους. Καὶ ἀφοῦ μὲ πολὺ κόπο 
ἀνέβασε τὸν ἄνθρωπο αὐτὸν στὸ ζῶο 
του, τὸν μετέφερε σὲ κάποιο πανδοχεῖο 
καὶ τὸν περιποιήθηκε ὅλη τὴ νύχτα. Καὶ 
τὴν ἄλλη μέρα τὸ πρωὶ ἔδωσε δύο δη-
νάρια στὸν ξενοδόχο καὶ τοῦ εἶπε: Πε-
ριποιήσου τον γιὰ νὰ γίνει καλά. Καὶ ὅ,τι 
ἄλλο ξοδέψεις, καθὼς θὰ ἐπιστρέφω 
στὴν πατρίδα μου καὶ θὰ περάσω πάλι 
ἀπὸ ἐδῶ, θὰ σοῦ τὸ ἐξοφλήσω. 

Λοιπόν, ρώτησε ὁ Κύριος τὸν νομο-
διδάσκαλο, ποιὸς ἀπὸ τοὺς τρεῖς αὐ τοὺς 

πει νὰ θεωρῶ πλησίον μου; Αὐτὸ τὸ ἐ     -
ρώτημα στάθηκε ἡ ἀφορμὴ νὰ διηγη θεῖ 
ὁ Κύρι ος μία ὑπέροχη παραβολή, τὴν 
παραβο λὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου. 

Κάποιος ἄνθρωπος, εἶπε, κατέβαινε ἀ  -
πὸ τὰ Ἱεροσόλυμα στὴν Ἱεριχὼ καὶ ἔπε σε 
σὲ ἐνέδρα ληστῶν, οἱ ὁποῖοι τὸν λήστε-
ψαν, τὸν ἔγδυσαν, τὸν καταπλήγωσαν 
καὶ τὸν ἐγκατέλειψαν μισοπεθαμένο. Κά  -
ποια στιγμὴ ἕνας ἱερεὺς ποὺ κατέβαινε 
  στὸ δρόμο ἐκεῖνο, ἐνῶ τὸν εἶδε ἀπὸ μα -
κριά, πέρασε ἀπὸ τὸ ἀπέναντι μέρος χω -
ρὶς νὰ τοῦ δώσει καμία βοήθεια. Παρό-
μοια καὶ κάποιος Λευΐτης, ὑπηρέτης τοῦ 
ναοῦ, ἔφθασε στὸ μέρος ἐκεῖνο. Αὐτὸς 
φάνηκε ἀκόμη πιὸ ἄσπλαχνος. Ἦλθε 
πολὺ κοντά, εἶδε τὴν ἄθλια κατάσταση 
τοῦ πληγωμένου ἀνθρώπου κι ἔφυγε. Ὁ 
ἱερεὺς ἔφυγε ἀπὸ ἐνστικτώδη φιλαυτία, 
ἐνῶ ὁ Λευΐτης ἔπειτα ἀπὸ ὑπολογισμό. 

Καὶ τὰ δύο ὅμως πρόσωπα, ὁ ἱερέας 
καὶ ὁ Λευΐτης εἶχαν κάτι κοινό: Ἦταν δύο 
πρόσωπα ποὺ εἶχαν ἀξίωμα καὶ ἔργο 
ἱερό. Αὐτοὶ ἐξαιτίας τῆς ἰδιότητός τους 
θὰ ἔπρεπε περισσότερο ἀπὸ κά θε ἄλλο 
ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς ἐκείνης νὰ εἶναι 
συμπονετικοὶ καὶ σπλαχνικοί, νὰ δεί-
ξουν ἀγάπη στὸν ἑτοιμοθάνατο διαβάτη. 
Αὐτοὶ λόγῳ τῆς θέσεώς τους δίδασκαν 
καὶ τοὺς ἄλλους τὸ καθῆκον τῆς ἀγάπης 
πρὸς τὸν πλησίον. Κι ὅμως ἀθέτησαν 
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ἐπιτέλεσε τὸ καθῆκον του πρὸς τὸν πλη-
σίον; Κι ἐκεῖνος ἀπάντησε: Αὐτὸς ποὺ τὸν 
συμπόνεσε καὶ τὸν ἐλέησε. Ὁ Κύριος τότε 
τοῦ εἶπε: Πήγαινε καὶ κάνε κι ἐσὺ τὸ ἴδιο. 

Αὐτὴ τὴν προσταγὴ δίνει καὶ σὲ μᾶς ὁ 
Κύριος. Μᾶς ζητᾶ δηλαδὴ νὰ δείχνουμε 
ἀγάπη σὲ κάθε ἄνθρωπο ποὺ πάσχει, 
χωρὶς νὰ ἐξετάζουμε ἂν αὐτὸς εἶναι δικός 
μας, ξένος ἢ ἐχθρός μας, καὶ χωρὶς νὰ 
ὑπολογίζουμε θυσίες καὶ κόπους καὶ δα-
πάνες. Αὐτὸ μᾶς τὸ δίδαξε ὁ Κύριος ὄχι 
μόνο μέσα ἀπὸ τὴν παραβολὴ αὐ τὴ ἀλλὰ 
πολὺ περισσότερο μέσα ἀπὸ τὴ ζωή του. 
Διότι ὁ Ἴδιος ἔγινε ὁ καλὸς Σα μαρείτης 
γιὰ μᾶς. Ἀγάπησε τοὺς ἀν θρώπους μέ-
χρι θανάτου. Ἡ ἀγάπη του κορυφώθη-
κε καὶ ἔλαμψε σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο 
ἐπάνω στὸ Σταυρό. Καὶ μᾶς ζητᾶ νὰ μά-
θουμε κι ἐμεῖς νὰ ἀγαπᾶμε, νὰ γινόμα-
στε καλοὶ Σαμαρεῖτες στοὺς γύρω μας. 

Δυστυχῶς ὅμως στὴν ἐποχή μας, ἐνῶ 
ὅλοι μιλοῦμε γιὰ ἀγάπη, πραγματικὴ 
ἀγάπη δὲν ἔχουμε. Κι αὐτὸ φαίνεται πε-
ρισσότερο στὶς σχέσεις μας μὲ τὰ δικά 
μας πρόσωπα. Πῶς τοὺς μιλᾶμε, πῶς 

τοὺς φερόμαστε; Ἀλλὰ ἂν δυσκολευ-
όμαστε νὰ ἀγαπήσουμε τοὺς δι κούς 
μας, πόσο μᾶλλον τοὺς ξένους; Γι’ αὐ-
τὸ ὑποφέρουμε. Διότι ἀγάπη σημαίνει 
θυσία, σημαίνει νὰ δίνουμε κι ὄχι νὰ 
ἀπαιτοῦμε νὰ γίνουν οἱ ἄλλοι καλοὶ γιὰ 
νὰ τοὺς ἀγαπήσουμε. Ἀγάπη σημαίνει 
νὰ γίνει πλατιὰ ἡ καρδιά μας ὅπως τῶν 
ἁγίων γιὰ νὰ χωράει ὅλους. Ἀκόμη κι 
αὐτοὺς ποὺ μᾶς δυσ κολεύουν. Νὰ τοὺς 
προσφέρουμε τὴν ἀγάπη μας μὲ ἁπαλὸ 
τρόπο, χωρὶς νὰ ἔχουν τὴν αἴσθηση 
ὅτι κάνουμε προσ πάθεια γιὰ νὰ τοὺς 
ἀγαπήσουμε. Νὰ ἀκοῦμε μὲ πόνο τὸν 
πόνο τους, νὰ τοὺς ἀνακουφίζουμε στὸ 
πρόβλημά τους. Κατανοώντας τὸ χα-
ρακτήρα τους, νὰ διαισθανόμαστε τὴν 
κούρασή τους, τὶς δυσκολίες τους, τὶς 
ἐπιθυμίες τους. Καὶ νὰ τοὺς προσφέρου-
με τὴν ἀγάπη μας ἄλλοτε μ’ ἕνα στορ  γι κὸ 
λόγο κι ἄλλοτε μὲ τὴ σιωπή  μας· ἄλλοτε 
μὲ τὴ διακονία μας κι ἄλλοτε  μὲ θυσίες 
ποὺ κοστίζουν ἴσως πολύ. Ἔτσι  θὰ γί-
νουμε καλοὶ Σαμαρεῖτες. Ἔτσι θὰ δοῦμε 
πρόσωπο Θεοῦ.

Θεολογικὴ μελέτη ποὺ ἀποδεικνύει τὶς ἐσφαλμένες ἀντιλήψεις τῆς Δυτικῆς Ἐκ-
κλησίας περὶ τοῦ πρωτείου τοῦ Πάπα. Σελίδες 96. Τιμᾶται 2  ̦. Ταχ. ἐσωτ. 2  ̦. 

† Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα

Ἔκδοσις δευτέρα

Οἱ Παπικοὶ εἶναι ἀμετάθετοι στὴ θέση τους γιὰ τὸ αἱρετικὸ «πρω τεῖο ἐξου σί-
ας» τοῦ Πάπα. Ἐπιμένουν μάλιστα ὅτι τὸ θέμα ἔχει δῆθεν λυθεῖ στὴ Σύνοδο τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 879-880. Ὅ μως οὔτε ἡ Σύνοδος ἐκείνη, οὔτε καμιὰ 
ἄλλη Σύνοδος τῆς ἑνωμένης Ἐκκλησίας κατὰ τὴν πρώτη χιλιετία ἀναγνώρισε 
τέτοιο «πρωτεῖο» στόν Πάπα. Μὲ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ θέμα ἀσχολεῖται τὸ νέο μας 
πόνημα. Σελίδες 32. Τιμᾶται 1  ̦. Ταχ. ἐσωτ. 2  ̦. 
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