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Αγαπεηνί κνπ αδειθνί,
Ο ηπθιόο ηεο Ιεξνπζαιήκ, είρε γελλεζεί ρσξίο λα αληακώζεη ην
θώο ηεο εκέξαο, είρε γελλεζεί ηπθιόο. Γη’ απηό από αλάγθε θαηέθπγε
ζηελ θηιαλζξσπία ησλ πεξαζηηθώλ. Απηόλ ηνλ δπζηπρηζκέλν άλζξσπν
ζεξαπεύεη ν Κύξηνο θαη ην γεγνλόο απηό δεκηνπξγεί ζάιν κεηαμύ ησλ
Φαξηζαίσλ, γηαηί νινέλα ην θύξνο ηνπ Ιεζνύ κεγάισλε, αιιά εθείλν πνπ
πξέπεη λα πξνζέμνπκε ζήκεξα, είλαη ε απνξία ησλ καζεηώλ ηνπ Κπξίνπ,
νη νπνίνη Τνλ ξσηνύζαλ πνηνο ακάξηεζε, απηόο ε νη γνλείο ηνπ ώζηε λα
γελλεζεί ηπθιόο; Απηή ε εξώηεζε ησλ καζεηώλ αλαθέξεηαη ζε κία
πξνθαηάιεςε ησλ θαηξώλ εθείλσλ, θαηά ηελ νπνία νη πάζρνληεο από
δηάθνξεο ζσκαηηθέο παζήζεηο, ππνθέξνπλ από ηηο πξνζσπηθέο ηνπο
ακαξηίεο ε ησλ γνλέσλ ηνπο.
Οη καζεηέο αλαδεηνύλ ηνλ έλνρν: «ηηο ήκαξηελ;». Αιιά πώο ζα
κπνξνύζε λα ήηαλ απηόο αίηηνο ηεο παζήζεώο ηνπ εμ αηηίαο ησλ
ακαξηηώλ αθνύ γελλήζεθε ηπθιόο; Μήπσο ινηπόλ έθηαηγαλ νη γνλείο
ηνπ; Γηόηη δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο όπνπ ησλ γνλέσλ νη ακαξηίεο θαη
παξεθηξνπέο δεκηνπξγνύλ κεγάινπο θινληζκνύο, ησλ νπνίσλ ηα ζύκαηα
είλαη ηα παηδία ηνπο. Δίλαη γλσζηή θαη ε Βηβιηθή παξνηκία: « Ακαξηίαη
γνλέσλ παηδεύνπζη ηέθλα ».
Σ’ απηήλ όκσο ηελ πεξίπησζε είλαη μεθάζαξα: « Απεθξίζε ν
Ιεζνύο… Ούηε απηόο ήκαξηελ νύηε νη γνλείο απηνύ, αιι’ ίλα θαλεξσζή
ην έξγν ηνπ Θενύ ελ απηώ ». Μηα λέα ζεσξία, κηα λέα άπνςε εηζάγεη ν
Κύξηνο κε απηή ηελ απάληεζή ηνπ. Υπάξρνπλ ζιίςεηο, αζζέλεηεο,
θαηαζηάζεηο πνιύκνξθεο θαη πνιιέο, γηα ηηο νπνίεο δελ θηαίεη πάληα θαη’
αλάγθε θάπνηα ακαξηία ηνπ πάζρνληα ε ηνπ γελεαινγηθνύ ηνπ θιάδνπ.
Έξρεηαη ζην κπαιό καο ν πνιύπαζνο βηβιηθόο Ιώβ. Έγηλε αληηθείκελν
πεηξακαηηζκνύ θαηά ζεία παξαρώξεζε γηα λα δνθηκαζηή ε αθνζίσζε
θαη ε πίζηε ηνπ ζηνλ Θεό. Τνπ Θενύ νη βνύιεο είλαη αλεμηρλίαζηεο.
Φσξίο λα αδηθεί θαλέλα, δνθηκάδεη γηα παξαδεηγκαηηζκό ησλ άιισλ θαη
πξνο σθέιεηα εθείλσλ πνπ ηαιαηπσξνύληαη.
Δίλαη πνιύ παξήγνξε απηή ε δηδαζθαιία θη εξκελεία, ηελ νπνία
εηζάγεη ν Κύξηνο γηα όινπο όζνπο ππνθέξνπλ. Πνιιέο θνξέο θαξηεξηθά
θαη ρξηζηηαληθά αληηκεησπίδνπλ ηελ πεξίπησζε, είλαη θαη αμηνδήιεπηνη.
Αμηνδήιεπηνη; Ναη. Γηόηη ν Θεόο ηνπο δηάιεμε αλάκεζα από άιινπο γηα
λα θαλεξώζεη ηα έξγα ηνπ. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ν ηαπεηλόο
άλζξσπνο γίλεηαη όξγαλν ηνπ Θενύ γηα ηα ζρέδηά ηνπ, αο είλαη θαη
άγλσζηα ζε εκάο. Μηθξή ηάρα είλαη κηα ηέηνηα εύλνηα ηνπ Θενύ ζε εκάο,
γη’ απηό θαη νη αξηηκειείο θαη νη ηπρόλ έρνληεο ζσκαηηθέο παζήζεηο ,

ρσξίο λα θηαίλε πξνζσπηθά νη ίδηνη, αο κελ παξαιείπνπλ λα επραξηζηνύλ
ηνλ Κύξην.
Γηδαζθόκαζηε ζήκεξα αδειθνί κνπ αγαπεηνί, κε ηελ αθνξκή ηεο
ζεξαπείαο ηνπ εθ γελεηήο ηπθινύ, πξώηνλ λα κελ είκαζηε πξόρεηξνη ζηηο
θξίζεηο καο γηα ηνπο άιινπο αλζξώπνπο θαη λα κελ βάδνπκε πάληα ζην
κπαιό καο ην θαθό. Γεύηεξνλ, λα πξνζέμνπκε κήπσο κε ηηο ιαλζαζκέλεο
θξίζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο καο, αδηθνύκε άιινπ αδειθνύο θαη πέθηνπκε
ζην ακάξηεκα ηεο θαηάθξηζεο θαθνινγώληαο ηνλ πιεζίνλ καο.
Τέινο αδειθνί κνπ, ζπνπδαίν κάζεκα είλαη, ην όηη ελίνηε ν Θεόο
ρξεζηκνπνηεί ηνλ άλζξσπν γηα δηθνύο ηνπ ζθνπνύο. Αλ βιέπνπκε ηνπο
αλζξώπνπο, ηόηε ζα δείμνπκε ζεβαζκό θη εθηίκεζε. Σπκπάζεηα γηα ηελ
πεξίπησζε ηνπο, αιιά πνηέ νίθην , δηόηη άμηνη νίθηνπ κπνξεί λα είκαζηε
εκείο, νη θαπρώκελνη γηα όηη έρνπκε; Ακήλ.
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