
Στὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου, ζοῦ -
σαν κάποιοι ποὺ μέσα στὸν ἀγράμματο λαὸ

τῆς Παλαιστίνης φημίζονταν ὡς οἱ «φωτι σμέ -
νοι». Θαυμάζονταν ὡς ἐξαιρετικὲς προσω πικό-
τητες, διάνοιες φωτεινές, πνεύματα ἰσχυ ρά,
κοινωνικοὶ φάροι ἱκανοὶ νὰ καθοδηγήσουν τὸ
λαὸ τοῦ Ἰσραὴλ στὸ δρόμο τῆς κοινω νικῆς εὐ -
τυχίας καὶ τῆς ἐθνικῆς ἀποκαταστάσεως. Οἱ
ψα ρᾶδες τῆς Τιβεριάδος, οἱ βοσκοὶ τοῦ Ἑρ -
μὼν καὶ τοῦ Θαβώρ, οἱ ἔμποροι τῆς Ἰεριχοῦς,
οἱ χωρικοὶ στὴν πεδιάδα τοῦ Ἰορδάνου, ὅλος
γε νικὰ ὁ λαὸς ἄκουγε τὰ ὀνόματά τους, ἀπο-
καλυπτόταν καὶ ἔλεγε· Αὐτοὶ εἶνε τὰ μάτια
τοῦ Ἰσραὴλ ποὺ βλέπουν μακριά, ἀξίζει νὰ βρι-
σκώ μαστε κάτω ἀπὸ τὴν καθοδήγησί τους.

Μιλᾶμε γιὰ τοὺς γραμματεῖς, φαρισαίους καὶ
ἀρχιερεῖς, τὴν πνευματικὴ ἡγεσία τοῦ λαοῦ,
τοὺς ὁδηγοὺς τοῦ Ἰσραήλ. Αὐτοὶ φοιτοῦσαν σὲ
σχολές, ὅπου δίδασκαν καθηγηταὶ ποὺ ἐρευ-
νοῦσαν σχολαστικὰ τὰ πάντα, τριχοτομοῦσαν
κι αὐτὴ τὴν τρίχα ἀκόμη. Αὐτοὶ κρατοῦσαν δι -
αρκῶς τὰ βιβλία. Εἶχαν πλουτίσει τὸν ἐγκέ-
φαλό τους μὲ πλῆθος γνώσεις. Κατεῖχαν τὸ
νόμο καὶ τοὺς προφῆτες καὶ τοὺς ἑρμήνευαν.
Γύρω ἀπὸ κάθε ἐντολὴ εἶχαν δημιουργήσει ἕ -
να σωρὸ ἑρμηνευτικὲς διατάξεις, μὲ τὴ δικαι-
 ολογία ὅτι ἔτσι ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ θείου δικαίου
θὰ εἶνε πλήρης, φθάνοντας μέχρι καὶ τὴν ἐλα-
 χίστη λεπτομέρεια τῆς θρησκευτικῆς καὶ κοι-
νωνικῆς ζωῆς. Αὐτοί, κατέχοντας τὰ σκῆπτρα
τῆς ἡγεσίας τοῦ λαοῦ, ἐπιδεικνύονταν γιὰ τὶς
γνώσεις τους, τὴν ἁγιότητα τῆς ζωῆς τους, τὸ
ζῆλο τους γιὰ τὰ ἰδανικὰ τοῦ ἔθνους. Τί εὐ τυ-
χισμένος λαός, θά ̓ λεγε ἕνας ἐπιπόλαιος κρι-
τής, ποὺ ἔχει τέτοιους σοφοὺς ὁδηγούς!…

Ἀλλὰ ξαφνικὰ ἀκούγεται μιὰ φωνὴ στοργι -
κὴ σὰν τῆς μάνας ἀλλὰ καὶ δυνα τὴ σὰν τοῦ
λιονταριοῦ. Ἦταν ἡ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ, ἡ φω -
νὴ τῆς ἀλήθειας, ποὺ δὲν ξέρει νὰ κολακεύῃ
ἰσχυροὺς τῆς ἡμέρας καὶ νὰ χαϊδεύῃ ἁμαρτω -

λὲς καταστάσεις. Ἔσχισε τὴ μάσκα τῆς ὑπο-
κρισίας, μὲ τὴν ὁποία ἐπὶ αἰῶνες ξεγελιόταν
ὁ ἁπλὸς λαός, καὶ τοὺς εἶπε·

Ἐσεῖς, ποὺ ἀναλάβατε νὰ κυβερνήσετε αὐτὸ
τὸ λαό, εἶστε οἱ πιὸ ἀκατάλληλοι! Οἱ δοῦλοι
τῶν παθῶν δὲν μποροῦν νὰ γίνουν κυβερνῆ τες
τῶν λαῶν. Εἶστε τυφλοί, τυφλοὶ στὴν ψυχή, ἀ -
πείρως χειρότεροι ἀπὸ τοὺς τυφλοὺς ποὺ τρία
τώρα χρόνια θεραπεύω. Καὶ ἐνῷ ἡ τύφλωσί σας
εἶνε τέτοια ποὺ δὲ μπορεῖτε νὰ διακρίνετε τὸ
φῶς ἀπ᾽ τὸ σκοτάδι καὶ τὴν ἀλήθεια ἀπ᾽ τὸ ψέ-
 μα, ἔχετε τὴν ἀναίδεια νὰ λέτε πὼς βλέπετε.
Γι᾿ αὐτό, ἐνῷ ὅλοι οἱ τυφλοὶ θὰ θεραπευθοῦν,
ἐσεῖς θὰ μείνετε τυφλοί. Θὰ κυλιέστε στὸ ἔ ρε-
 βος, καὶ θὰ παρασύρετε καὶ πολλοὺς ἄλλους
ἀκόμη στὰ σκότη. Σεῖς θὰ καταστρέψετε τὸ
λαό μου. «Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί…»! (Ματθ. 23,16).

* * *
Τυφλοί! Βαρὺς φαίνεται ὁ χαρακτηρισμός;

Ἀνοῖξτε λοιπὸν τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο, διαβά-
 στε προσεκτικὰ στίχο - στίχο ὁλόκληρο τὸ 9ο
κεφάλαιο τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου, νὰ
δῆ τε ἐκεῖ μία ζωηρὴ εἰκόνα τῆς ψυχικῆς τυ-
φλώσεως τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν. Τί κάνει ὁ Ἰ -
η σοῦς; Κάνει σήμερα ἕνα θαῦμα, ἕνα ἀπὸ τὰ
μεγαλύτερα θαύματά του, ποὺ ὡς πρὸς τὴν
σπου δαι ότητα ἔρχεται δεύτερο στὴ σειρὰ με -
τὰ τὴν ἀνάστασι τοῦ Λαζάρου. Διότι τὸ θαῦμα
τῆς ση μερινῆς περικοπῆς δὲν εἶνε μία θερα-
πεία ἄρ ρωστων ματιῶν, ποὺ θὰ μποροῦ σε ἴσως
νὰ γί νῃ καὶ σὲ μία ὀφθαλμολογικὴ κλι νική· εἶ -
νε –ση μει ῶστε το καλά– ἐκ τοῦ μὴ ὄν τος δημι -
ουργία ὀφθαλμῶν, ὀπτικῶν ὀργάνων, σὲ ἄνθρω-
 πο ἐν τελῶς τυφλό, ἀόμματο ἐκ γενετῆς.

Τὸ θαῦμα αὐτό, τὸ τρισμέγιστο, ποὺ ὅμοιό
του ἀφ᾿ ὅτου δημιουργήθηκε ὁ κόσμος δὲν ἀ -
κούστηκε ἄλλο, τελεῖται δημοσίως ἐμπρὸς σὲ
πλῆθος λαοῦ. Ἡ εἴδησι τοῦ θαύματος μεταδί -
δεται ἀστραπιαῖα καὶ ὅλη ἡ πρωτεύουσα τοῦ
Ἰσραὴλ σείεται. Κι αὐτὰ ἀκόμη τὰ παιδιὰ τῆς
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συνοικίας, ὅπου ὁ θεραπευμένος ἦταν γνω-
στὸς - πασίγνωστος, φωνάζουν· Ὁ τυφλὸς βλέ-
πει! Καὶ μόνο αὐτοὶ «οἱ βλέπον τες», οἱ ἡγέτες
τοῦ λαοῦ, δὲ βλέπουν τὸ θαῦ μα, δὲν θέλουν νὰ
τὸ δοῦν! Φθονεροί, τυφλω μένοι στὴν ψυχὴ ἀπὸ
τὸ θανάσιμο μῖσος ἐναν τίον τοῦ Ἰησοῦ, ζητοῦν
νὰ διαστρεβλώσουν τὴν ἀλήθεια καὶ ν᾽ ἀποδώ-
σουν σ᾽ αὐτὸν ἰδιότητες ποὺ πόρ ρω ἀπέχουν
ἀ πὸ τὴν ἁγία καὶ ὑπερφυσικὴ ζωή του· νὰ ποῦν
στὸ πάλλευκο περιστέρι «Εἶσαι μαῦρο σὰν κο-
ράκι», στὸ ἄκακο ἀρνὶ «Εἶσαι λύ κος», στὸν φω-
τεινὸ ἄγγελο, τὸν Βασιλέα τῶν ἀγγέλων, «Εἶ -
σαι σατανᾶς». Τί διαστροφή!

Ὁ φθόνος τυφλώνει. Γι᾽ αὐ τὸ ἕνας παλαι-
ότερος ποιητὴς ἔγραψε·

«Ὦ φθόνε, πάντων τῶν καλῶν
ἐχθρὲ καὶ συκοφάντα!…
Φύγε, κακία εἰδεχθής,
καὶ μὴ μοχθεῖς νὰ ἀμαυροῖς
τοὺς πάντας καὶ τὰ πάντα!».

Εἶνε τυφλοί. Ἐρευνῆστε, ἂν θέλετε, περισ σό-
τερο τὰ Εὐαγγέλια ἐν σχέσει μὲ τὴ συμπερι-
φορὰ τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν ἀπέναντι στὸν Ἰ -
ησοῦ, καὶ θὰ δῆτε ἀκόμη βαθύτερα τὸ ψυχικό
τους σκοτάδι. Ἐνῷ ὄχι τὰ Ἰεροσόλυμα ἀλλὰ
ὅλη ἡ Παλαιστίνη λάμπει ἀπὸ τὸ φῶς ποὺ ἐξέ-
πεμψε ἡ ὑπέροχη διδασκαλία καὶ ἡ ἄφθαστη ἁ -
γιότητα τοῦ Ἰησοῦ, αὐτοὶ σὰν ἀσπάλακες δὲν
θέλουν νὰ βγοῦν ἀπὸ τοὺς σκοτεινοὺς ὑπο-
νό  μους γιὰ ν᾿ ἀντικρύσουν τὸ οὐράνιο φῶς.

Καὶ μόνο αὐτό; Ἀλλοίμονο! Τὸ Φῶς αὐτό,
ποὺ ἔκανε τοὺς ἀγγέλους νὰ ψάλλουν τὸ «Δό -
ξα σοι, τῷ δείξαντι τὸ φῶς» καὶ τοὺς ἁλιεῖς
τῆς Γαλιλαίας νὰ σκιρτοῦν ἀπὸ χαρά, νὰ δα-
κρύζουν ἀπὸ συγκίνησι καὶ νὰ ἐγκαταλείπουν
τὰ πάντα, αὐτὸ τὸ σωτήριο φῶς ζητοῦν νὰ τὸ
σβήσουν· νὰ τὸ σβήσουν ὁπωσδήποτε μὲ ψέ-
ματα, συκοφαντίες, ἀπειλές, διωγμούς. Φτύ-
νουν τὸν Ἥλιο. Ὦ τυφλοί! ὁ Ἥλιος μεσουρα -
νεῖ, κ᾽ ἐσεῖς θέλετε νὰ τὸν σβήσετε; Ματαιοπο -
 νεῖτε! τὸ πάθος σᾶς ἀφαίρεσε καὶ τὰ ἐλάχιστα
ἴχνη λογικῆς. Ὁ ἥλιος δὲ σβήνει, ἔστω κι ἂν ὅ -
λοι οἱ παράφρονες ἀ ναρριχηθοῦν στὰ τηλε-
γραφόξυλα κι ἀπὸ ᾽κεῖ ἐξακοντίζουν σάλιο ἐ -
ναντίον του. Μικροὶ καὶ ἀνόητοι, ὅσο κι ἂν φτύ-
 νετε τὸν Ἥλιο, τὸ σάλιο σας δὲν τὸν ἀγγίζει.
Ὁ Ἥλιος θὰ λάμπῃ αἰωνίως. Μὲ καταλάβατε;

* * *
«Ὁδηγοὶ τυφλοί»· τὸ εἶπε τότε ὁ Ἰησοῦς

γιὰ τοὺς ὁδηγοὺς τοῦ Ἰσραήλ. Θὰ τὸ ἐπανε-
λάμβανε ὅμως καὶ σήμερα στοὺς συγχρόνους.
⃝ Οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς συνέρχονται σὲ συνέ-
δρια γιὰ νὰ διαλύσουν τάχα τὰ σκοτά δια· καὶ
ὅ μως ἡ ἀνθρωπότης, ἀντὶ νὰ δῇ φῶς, βυθίζε-

ται περισσότερο στὸ σκοτάδι· μάταια οἱ ἄν -
θρω ποι περιμένουν νὰ δοῦν φῶς, ἀκτῖ νες εἰρή-
 νης. Ἂν ἡ φωνὴ τοῦ Εὐαγγελίου κηρυχθῇ σ᾽ αὐ -
τοὺς τοὺς ἡγέτας, ποὺ ἔχουν πάρει διαζύγιο
ἀ πὸ τὴν πίστι τοῦ Ναζωραίου καὶ ἀγωνίζονται
νὰ θεμε λιώσουν τὶς κοινωνίες πάνω στὰ σαθρὰ
θεμέλια τῆς ὑλιστικῆς κοσμοθεωρίας, σ᾽ αὐ -
τοὺς τοὺς τυφλοὺς ὀδηγοὺς ἡ φωνὴ τοῦ Ναζω-
 ραίου θὰ ἔλεγε· «Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί!». 
⃝ Ἀλλὰ κ᾽ ἐσεῖς οἱ κοινωνιολόγοι, ποὺ καταρτί-
 ζετε σχέδια ἐπὶ σχεδίων γιὰ τὴν ἀναβάθμισι
τῆς ζωῆς καὶ ὅμως οἱ κοινωνίες ἀναστενάζουν·
⃝ κ᾽ ἐσεῖς οἱ διπλωμάτες καὶ οἱ πολιτικοί, ποὺ
ἔχετε στὰ χείλη τὴν «εἰρήνη» ἀλλὰ στὰ βάθη
τῆς καρδιᾶς σας σχεδιάζετε πολέμους καὶ ἀκο-
 νίζετε τὰ μαχαίρια σας γιὰ νὰ σφάξετε λαούς·
⃝ κ᾽ ἐσεῖς οἱ ἐπιστήμονες, ποὺ στὰ ἐργαστήριά
σας οἱ φονεῖς τῶν λαῶν βρίσκουν τὸ μεγαλύτε-
 ρο σύμμαχο, εἶστε τυφλοί! Ἐσεῖς εἶστε οἱ κυ-
ρίως ὑπεύθυνοι τοῦ παγκοσμίου δράματος.
⃝ Ἀλλά, γιὰ νὰ εἴμαστε δίκαιοι, ἔχουν καὶ οἱ
λαοὶ τεράστιο μερίδιο ἐνοχῆς. Διότι, παρασυ -
ρόμενοι ἀπὸ ἀπατηλὰ συνθήματα, δὲν ἐκλέ-
γουν ἐκείνους ποὺ λόγῳ ἤθους καὶ ἀρετῆς ἀ -
ξίζει νὰ κυβερνοῦν τοὺς λαούς· ἐκλέγουν δη-
μαγωγούς, διεθνεῖς ἀπατεῶνες καὶ ἐγκλημα-
τίες, δούλους παθῶν καὶ ἐλαττωμάτων, ποὺ ὑ -
πόσχονται παράδεισο καὶ δίνουν κόλασι καὶ
ὁ δηγοῦν τοὺς λαοὺς στὴν ὁμαδικὴ ἀγχόνη.

* * *
Φαίνεται ὅμως, ἀγαπητοί μου, ὅτι ἡ ἀνθρω-

πότης, ἀφοῦ ἔ παθε τόσα ἀπὸ αὐτοχειροτόνη -
τους ὁδηγοὺς καὶ στενάζει κάτω ἀπὸ τὸ πέλ-
μα τῆς ἀνηθίκου πολιτικῆς καὶ κλαίει πάνω
στοὺς τάφους μυριάδων παιδιῶν της, ὡριμά-
ζει πλέον καὶ ἀναζητεῖ τὸν Ὁδηγό, ποὺ δὲν
εἶνε ἄλλος ἀπὸ Ἐ κεῖνον ποὺ πρὶν ἀπὸ 20 αἰῶ -
νες βροντοφώναξε γιὰ ν᾽ ἀκούσῃ ὅλη ἡ Γῆ·
«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» (Ἰω. 14,6).

Πόσο εὐτυχισμένοι θὰ εἶνε τὰ ἄτομα, οἱ οἰ -
κογένειες, οἱ κοινωνίες, τὰ ἔθνη, ἂν τεθοῦν
κάτω ἀπὸ τὴ φωτεινὴ καθοδήγησι τοῦ Χρι-
στοῦ! Ἐνῷ οἱ ἄπιστοι, παρ᾿ ὅλα τὰ φῶτα τῆς
ἐπιστή μης τους, θὰ σκοντάφτουν καὶ σὰν τυ-
φλοὶ μέσ᾽ στὸ μεσημέρι θὰ ψηλαφοῦν, οἱ τα-
πεινοὶ καὶ καταφρονημένοι, αὐτοὶ δηλαδὴ ποὺ
γνώ ρισαν καὶ ἀ γάπησαν τὸν Ἰησοῦν, θὰ εἶνε
οἱ μόνοι ἀληθι νὰ βλέποντες. Αὐτοὶ θὰ ἐνισχύ -
ουν τὴν ὅρασί τους μὲ τὶς διόπτρες τοῦ οὐ -
ρα νοῦ, θὰ ἔχουν πνευματικὸ ραντὰρ καὶ θὰ
διακρίνουν τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν. Αὐτοὶ θὰ
ἔχουν τὸ Φῶς, θὰ τὸ ἀκτινοβολοῦν καὶ θὰ τὸ
μεταδίδουν. Τὸ δὲ Φῶς εἶνε ὁ Χριστός.
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