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Ὁ Κύριος βρισκόταν, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, στήν Καπερναούμ, τήν «πόλι του»,
ὅπως τήν χαρακτηρίζει τό ἱερό Εὐαγγέλιο. Ἀπ’ ὅλους τούς τόπους τῆς Γαλιλαίας καί
τῆς Ἰουδαίας, ὃπου τόν ἔφερναν τά βήματά του, ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα τήν ψαράδικη
αὐτή κωμόπολη, πού ἦταν χτισμένη στήν ἀκρογιαλιά τῆς λίμνης Γεννησαρέτ. Τί ἦταν ἡ
Καπερναούμ; Μιά πόλη φαινομενικά σάν ὅλες τίς ἄλλες. Στόν πληθυσμό της ἔβλεπε
κανείς πόρνες καί τελῶνες, Φαρισαίους κι’ ἄσπλαχνους πλουσίους ὅπως καί παντοῦ
ἀλλοῦ. Ὑπῆρχε ὡστόσο ἐδῶ ἕνα ποσοστό ἁπλοϊκῶν καί πρόθυμων ψυχῶν ἀρκετά
μεγάλο, πού ἦταν ἕτοιμες νά δεχτοῦν τό σπόρο τοῦ Εὐαγγελίου. Γι’ αὐτό ὁ Ὑιός τοῦ
Θεοῦ θεωροῦσε τήν Καπερναούμ ὡς τήν κατ’ ἐξοχήν δική του πόλη.
Βρίσκεται, λοιπόν, καί σήμερα ἐδῶ. Καί γιά ὥρα πολλή διδάσκει τόν ὄχλο σ’ ἕνα
σπίτι, ὃπου τόν φιλοξενοῦσαν.
Τό σπίτι ἔχει πλημμυρίσει ἀπό κόσμο. Κι’ ὅσοι ἄργησαν, ἦταν πιά ἀδύνατο νά
περάσουν τό κατώφλι, ν’ ἀνοίξουν μιά δίοδο καί νά φτάσουν κοντά στόν Ἰησοῦ.
Ἀργοπορημένοι εἶναι καί οἱ τέσσερις ἄνδρες, πού ἔφεραν σ’ ἕνα φορεῖο τόν
παραλυτικό, γιά νά τόν κάνει καλά ὁ Χριστός. Μέ τήν πρώτη ματιά κατάλαβαν ὅτι θά
ἦταν ἀδύνατο μ’ ἐκεῖνο τόν συνωστισμό, νά πλησιάσουν τόν Διδάσκαλο, θά ’πρεπε,
λοιπόν, νά μείνουν ἀναγκαστικά ἔξω; Ἀλλά ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων
αὐτῶν εἶναι μεγάλες. Κι’ ἐκεῖ πού ὑπάρχουν οἱ δύο αὐτές ἀρετές, κανένα φυσικό
ἐμπόδιο δέν μπορεῖ νά τούς ἀνακόψει τό δρόμο. Ἀδιέξοδο γιά τήν πίστη καί τήν ἀγάπη
δέν ὑπάρχει. Ἀνεβαίνουν οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι στή στέγη τοῦ σπιτιοῦ μέ τό φορτίο τους.
Βάζουν παράμερα τά κεραμίδια, ξεκαρφώνουν τίς σανίδες και κατεβάζουν στά πόδια
τοῦ Ἰησοῦ τόν παραλυτικό πού ἒχει ἀνάγκη τοῦ ἐλέους του.
Κι’ ὁ Κύριος, μπροστά σ’ αὐτό τό πρωτότυπο κι’ ἀξιοθαύμαστο δεῖγμα πίστης κι’
ἀγάπης, κάνει μ’ ἕνα λόγο του καλά τόν παραλυτικό.
Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, μέ τό ἄνοιγμα πού ἔκαναν, τοῦ ἔδειξαν κι’ ἕνα κομμάτι τ’
οὐρανοῦ. Τ’ οὐρανοῦ ἀπ’ ὅπου ἑκουσίως κατέβηκε, κενώνοντας τόν ἑαυτό του ἀπό τή
θεία του δόξα γιά νά σώσει τούς ἀνθρώπους.

Πῶς θά τούς ἔσωζε; ξανανεβαίνοντας στόν οὐρανό καί τραβώντας τους ἐκεῖ πάνω.
Ἀπό τό ἄνοιγμα ἐκεῖνο πού τό ἔκαναν ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη, ὁ Χριστός ξαναεῖδε τόν
οὐρανό του. Καί τό θέαμα ἐκεῖνο ἲσως νά πῆρε στά μάτια του μιά συμβολική σημασία.
Ἴσως εἶχε αὐτό τό νόημα: ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη, πού ζήτησε ἀπό τούς ἀνθρώπους, τοῦ
δόθηκαν. Οἱ λόγοι του βρῆκαν ἀπήχηση στίς καρδιές. Δέν θά ξανανέβαινε, στόν
οὐρανό μόνος. Τά πλάσματά του μέ τήν πίστη καί τήν ἀγάπη, πού τοῦ ἔδειξαν, τοῦ
ἄνοιξαν τόν δρόμο τῆς Ἀναλήψεώς του, πού εἶναι καί ἡ ἀνάληψη τῆς δικῆς μας φύσης,
ἡ ἐπιστροφή του ἀνθρώπινου γένους στόν παράδεισο.
Τίποτε ἀληθινά, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, δέν εὐχαριστεῖ καί δέν ἱκανοποιεῖ τόν
Κύριο, ὅπως ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη ἑνωμένες, ἐνισχυμένες ἡ μία ἀπό τήν ἄλλη. Αὐτές
εἶναι οἱ δυό φτεροῦγες, μέ τίς ὁποῖες ἡ ψυχή πετᾶ κοντά στόν κτίστη της,
ἀπομακρύνοντας κάθε δυσκολία, ἐξουδετερώνοντας κάθε ἐμπόδιο. Αὐτές εἶναι οἱ δύο
ἀρετές τῆς ἀνθρώπινης τελειότητας, οἱ ἱκανές γιά ὅλα τά θαύματα, γιά ὅλα τά
τρόπαια, γιά ὅλες τίς διαδρομές, γιά ὅλους τούς ἀγῶνες. Αὐτές εἶναι οἱ σοφές καί
φρόνιμες, πού βρίσκουν ὅλα τά μονοπάτια γιά νά ὁδηγήσουν τόν ἄνθρωπο στήν
ἐκπλήρωση τῶν πόθων του, γιά νά τόν φέρουν μπροστά στά πόδια τοῦ Θεοῦ. Αὐτές
εἶναι τά δύο κλειδιά, πού πρέπει νά χρησιμοποιηθοῦν μαζί γιά ν’ ἀνοίξει τό
θησαυροφυλάκιο τῆς θείας εὐσπλαχνίας, τῆς θείας δύναμης, τῆς θείας δόξας καί νά
πλουτίσει ἡ ψυχή. Αὐτές εἶναι πού περιμένει, πού διψάει, πού ζητάει ἀπό τά πλάσματα
του ὁ Κύριος πρίν ἀπό κάθε τί ἄλλο.
Πίστη καί ἀγάπη. Μακάριος ὅποιος τίς ἔχει. Μακάριος ὅποιος τίς χρησιμοποιεῖ.
Μακάριος ὅποιος ἀπολαμβάνει τούς καρπούς τους. Ἀμήν.
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