
Στοὺς ἐπισήμους ἀνήκει, ἀγαπητοί μου, ὁ ἥ -
 ρωας τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικο -

πῆς. ῾Ρωμαῖος στὴν καταγωγή, ἑκατόν ταρχος
στὸ ἀξίωμα στὴ φρουρὰ τῆς Καπερναοὺμ τῆς
Ἰουδαίας, ἐκπροσωποῦσε τὴ ῾Ρωμαϊκὴ αὐτοκρα-
 τορία. Σκληρὴ καὶ ὑπερήφανη ἡ ̔Ρώμη, σκλη ρὸς
καὶ ὑπερήφανος θὰ περί μενε κανεὶς νά ᾽νε κι
αὐτός. Θυμοῦνται οἱ παλαιότεροι τοὺς ἀξιω-
ματικοὺς τῶν Γερμανῶν, μὲ τί ἐγωισμὸ συμ -
περιφέρονταν· κροτάλιζαν τὰ πόδια, ὕψωναν
τὰ κεφάλια, ἀγρίευαν τὰ βλέμματα, δὲν κατα-
δέχονταν νὰ δοῦν τοὺς ὑπη κόους. Αὐ τοί, βλέ-
πετε, ἦταν οἱ ἡμίθεοι, οἱ ὑ περάνθρωποι τοῦ
Νίτσε, κ᾽ ἐμεῖς τὰ ἄθλια ὑ ποζύγια, τὰ κτήνη
τους. Τί ἑωσφορικὴ ὑπερηφάνεια!…

Ἀλλ᾿ ὁ ἀξιωματικὸς τοῦ εὐαγγελίου δὲν ἦ -
ταν ὑπερήφανος. Εἶχε εὐγενῆ αἰσθήματα, ἀγα-
 ποῦσε τὸ λαό, τὸν βο ηθοῦσε. Αὐτὸς τοὺς ἔκτι σε
τὴ συναγωγὴ τῆς Καπερναούμ. Ἦταν εὐσεβής.

* * *
Εὐσεβὴς ὁ ἑκατόνταρχος. Καὶ βάσι τῆς εὐ -

σεβείας εἶνε τὸ «γνῶθι σαυτόν». Ἡ γνῶσι τοῦ
ἑαυτοῦ μας ὁδηγεῖ στὴ γνῶσι τοῦ Θεοῦ. Γνῶ -
θι σαυτὸν – γνῶθι Θεόν. Κύριε, λέει ὁ ψαλ μῳ -
δός, «ἐθαυμαστώθη ἡ γνῶσίς σου ἐξ ἐμοῦ» (Ψαλμ.
138,6). Ὁ ἑκατόνταρχος αἰσθανόταν τὸ ῥῖγος ποὺ
ἐμπνέει ἡ ἰδέα τῆς μεγαλειότητος τοῦ Θεοῦ,
τοῦ δημιουργοῦ καὶ κυριάρχου τῆς φύσεως.

Ἰδέστε τον. Ὁ δοῦλος του εἶνε ἄρρωστος,
παράλυτος στὸ κρεβάτι, κινδυνεύει νὰ πεθά νῃ.
Κι αὐτός, ἀπελπισμένος ἀπ᾽ τοὺς γιατρούς,
τρέχει σ᾽ ἐκεῖνον ποὺ εἶνε ὁ ἰατρὸς ψυ χῶν καὶ
σωμάτων. Τὸν πλησιάζει. Πῶς τὸν πλησιάζει;

Φρούραρχος αὐτός, ἰδιώτης Ἐκεῖνος. Ἀλλὰ
τί μὲ τοῦτο; Ὁ ἑκατόνταρχος τὴ στιγμὴ ἐκείνη
φωτίζεται ἀπὸ τὸ Θεό, ἐλλάμπεται ἀπ᾽ τὸ θεῖο
φῶς τῆς πίστεως καὶ δοκιμάζει δύο ζωηρὰ
συναισθήματα. Τὸ ἕνα· Ὁ Ἰησοῦς, σκέπτεται,
παρ᾿ ὅλη τὴν ταπεινότητα ποὺ ἔχει κα θὼς συν -
αναστρέφεται μὲ τοὺς ψαρᾶδες, εἶνε μεγάλος·
ὄχι ἁπλῶς μεγάλος, ἀλλὰ ὁ μεγάλος, ὁ μοναδι -

κός, πάνω ἀπὸ κάθε ἀρχὴ καὶ ἐξουσία· ἂν δώ -
σῃ διαταγή, αὐτοστιγμεὶ θὰ ἐκ τελεσθῇ. «Μό-
νον εἰπὲ λόγον, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου» (Ματθ.
8,8). Τὸ ἕνα ποὺ πλημμύριζε τὴν καρδιά του ἦταν
ἡ μεγαλειότης τοῦ Χριστοῦ. Τὸ ἄλλο, σχετικὸ
καὶ ἐξαρτώμενο ἀπὸ τὸ πρῶτο, ἦταν ἡ δική του
ἀθλιότης. Ἐγώ, σκεπτόταν, παρὰ τὸ μεγαλεῖο
ποὺ δείχνω, εἶμαι μικρός, πολὺ μικρός, ἀφάν -
ταστα μικρὸς μπροστὰ στὸν Ἰησοῦ. Ὦ Κύριε,
θέλεις νὰ ἔρθῃς στὸ σπίτι  μου; ἐρευνῶ ὅμως
τὸν ἑαυτό μου καὶ δὲν τὸν βρίσκω ἄξιο τέ-
τοιας τιμῆς· σ᾽ ἐμένα τὸν ἄθλιο θὰ ἔρθῃς;…

* * *
Ἡ γλῶσσα αὐτὴ τῆς αὐτογνωσίας καὶ ταπει-

 νώσεως, ποὺ μίλησε στὸν Κύριο ὁ ἑκατόν ταρ-
χος, θὰ ἔπρεπε νὰ γίνῃ καὶ δική μας γλῶσσα.

Δυστυχῶς ἡ γλῶσσα τῶν σημερινῶν ἀνθρώ-
 πων ἐκτροχιάζεται καὶ κομ πορρημονεῖ. Ὅταν
πρόκειται γιὰ ἱκανότητες τοῦ ἀν θρώπου, λα-
λεῖ μεγάλα καὶ ὑπέρογκα· ὁ ἄν θρωπος εἶνε
τιτάν, γίγαντας, ὑπεράνθρωπος. Ὅταν ὅμως
πρόκειται γιὰ τὸ Θεό, ἡ γλῶσσα τῶν ὑπερηφά-
 νων λαλεῖ μὲ περιφρόνησι. Θεός; –σοῦ λέει–
δὲν ὑπάρχει! καιρὸς νὰ τὸν γκρεμίσουμε ἀπ᾽
τὸ θρόνο του. Θεέ, δὲ σὲ χρειαζόμαστε πιά,
σὲ καταδικάζουμε σὲ ἐξορία ἀπὸ τὴ γῆ!… Ἔ -
τσι λένε καὶ γράφουν στὴν ἐποχή μας.

Πόσο ἀνόητοι εἶνε ὅσοι ἐκφράζονται ἔτσι!
Ὡς ἄριστο φάρμακο τῆς γλωσσαλγίας αὐ τῆς
θὰ εἴχαμε νὰ συστήσουμε ἕνα ῥητὸ τοῦ προ-
φήτου Ἰερεμίου, ὁ ὁποῖος λέει στοὺς ὑ περη-
φάνους· «Τάδε λέγει Κύριος· Μὴ καυχάσθω ὁ
σοφὸς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχά σθω ὁ
ἰσχυρὸς ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω
ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ» (Ἰερ. 9,23).
⃝ Τί καυχᾶσαι, ἄνθρωπε; γιὰ τὴ σοφία, τὴν ἐπι-
 στήμη σου; Ὅλη ὅμως ἡ σοφία σου, ἐν συγ κρί-
σει μὲ τὴν ἄπειρη γνῶσι, τί εἶνε; ἕνας κόκ κος
ἄμμου, μιὰ σταγόνα τῆς θαλάσσης. Κι ἂν ἀκό-
μη εἶσαι ἕνας Νεύτων, μοιάζεις μ᾽ ἕνα παι δὶ ποὺ
προσπαθεῖ στὴν παραλία ν᾽ ἀδειάσῃ τὴ θά-
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λασσα μὲ τὶς φοῦχτες του. Λοι πὸν «μὴ καυ-
χάσθω ὁ σοφὸς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ».
⃝ Ἀλλὰ γιατί καυχᾶσαι; γιὰ τὴ δύναμι τοῦ σώ-
ματός σου; Μὰ τὰ ζῷα ἐδῶ σὲ ξεπερνοῦν· τὸ
ἄλογο τρέχει γρηγορώτερα, ὁ ἀετὸς βλέπει
πιὸ μακριά, ὁ ταῦρος καὶ ἡ ἀρκούδα καὶ ἡ τί-
γρις καὶ τὸ λιοντάρι εἶνε πιὸ δυνατά. Δὲ σκέπτε -
σαι ἔπειτα, ὅτι καὶ τὸ πιὸ ῥωμαλέο σῶ μα ἔρχε-
ται στιγμὴ ποὺ καταρρέει; Ἕνα μικρόβιο νὰ
εἰσχωρήσῃ στοὺς πνεύμονες, ῥίχνει κάτω καὶ
τὸν πρωταθλητή. Δρομεῖς, ἀ κον τισταί, πυγμά-
χοι…, δὲν θά ᾽νε πάντα τὸ σῶ μα σας χαλύβδι-
νο. Φίλαθλοι νέοι, δὲν θέλω νὰ σᾶς ψυχράνω
τὸ ζῆ λο γιὰ γυμνάσματα τοῦ σώματος· σᾶς θυ-
μίζω ὅμως τὴν ἀλήθεια, ὅτι θὰ ἔρθῃ μέ ρα ποὺ
καὶ ἡ πιὸ καλλιεργημένη μυϊκὴ δύναμις θὰ μα-
ρα θῇ· στὶς ῥυτίδες τοῦ γέρου, ποὺ μετὰ βίας
σέρνει τὰ πόδια, ματαίως οἱ ἄνθρωποι θ᾽ ἀνα-
ζητοῦν τὸ νεαρὸ ἐκεῖνο ἀ θλητὴ ποὺ ἔτρεχε σὰν
βέλος καὶ προκαλοῦσε φρενίτιδα. Θυμη θῆτε
καὶ τὰ δάκρυα τοῦ Ξέρξη, ὅταν ἐπιθεωρώντας
τὸν ἀναρίθμητο στρατό του σκέφτηκε, πὼς μιὰ
μέρα τὰ ἀκμαῖα ἐκεῖνα σώμα τα θὰ κοίτωνται
νεκρά, γυμνὰ κόκκαλα, χῶμα καὶ στάχτη. Λοι -
πὸν «μὴ καυχάσθω ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ».
⃝ Ἀλλὰ γιατί καυχᾶσαι, ἄνθρωπε; γιὰ τὰ πλού-
τη σου; Θὰ σὲ ρωτοῦσα· Πόθεν ἔ σχες; Γιατὶ ἂν
ὁ πλοῦτος σου προέρχεται ὄχι ἀπὸ τίμιο ἱδρῶ -
τα ἀλλ᾽ ἀπὸ ἀδικίες καὶ ἁρπα γὲς κ᾽ ἐκμεταλλεύ -
σεις, εἴτε δικές σου εἴτε τῶν προγόνων σου,
τότε ἀντὶ νὰ καυχᾶσαι θά ̓ πρεπε νὰ κλαῖς. Τὰ
πλούτη αὐτὰ εἶνε καται σχύνη. Τί νὰ τὰ κάνῃς,
τὴ στιγμὴ ποὺ χίλια χέρια εἶνε ἕτοιμα νὰ δα-
κτυλοδεικτήσουν τὸ μέγαρό σου καὶ νὰ ποῦν
«Αὐ τὸ χτίστηκε μὲ δάκρυα καὶ αἵματα φτω -
χῶν»; Ἀλλ᾿ ἔστω ὅτι κάθε τι ποὺ ἔχεις προ έρ-
χεται ἀπὸ νόμιμη ἐργασία καὶ τίμιο κόπο. Καὶ
πάλι δὲν ὑπάρχει λόγος καυχήσεως. Δὲς πόσο
ἐφήμερος εἶνε ὁ πλοῦτος. Ρώτησε στὴν πόλι
σου ποιοί ἦταν οἱ πλούσιοι πρὶν 10, 20, 50, 60
χρόνια, καὶ θὰ μάθῃς ὅτι ὁ πλοῦτος δὲν ἔχει
μόνιμη φωλιά· σὰν ἀποδημητικὸ πουλὶ πετᾷ ἀ -
πὸ χέρι σὲ χέρι, ἀπὸ οἰκογέ νεια σὲ οἰκογένεια,
ἀπὸ κράτος σὲ κράτος. Σὲ τέτοιο ἄ στατο κι ἀβέ-
βαιο «φίλο», μπορεῖς νὰ στηριχθῇς; Λοιπὸν «μὴ
καυχάσθω ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ».
⃝ Ἀλλ᾽ ἐγώ, θὰ πῇ κάποιος, δὲν καυχῶμαι οὔ -
τε γιὰ σοφία οὔτε γιὰ δύναμι οὔτε γιὰ πλού-
τη· ἔχω κάτι ἄλλο ἀνώτερο, γιὰ τὸ ὁποῖο νομί-
 ζω ὅτι ἐπιτρέπεται νὰ καυχῶμαι· εἶνε οἱ ἀρε-
τές μου… Γιὰ ἀρετὲς λοιπὸν καυχᾶσαι; Ἀλλὰ
δὲν ἀ κοῦς τί λέει ὁ ἄλλος προφήτης, ὁ Ἠσαΐας
(64,6), ὅτι κάθε ἀρετὴ ἀνθρώπου, ὅσο κι ἂν λάμ -
πῃ, μπροστὰ στὴν ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ εἶνε ἕνα

βρωμερὸ κουρέλι; Καὶ δὲ μελετᾷς πάλι τὴν πα-
ραβολὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου(βλ. Λουκ. 18,10-
14), νὰ δῇς πόσο ὁ Κύριος σιχαίνεται ἐκεῖνον
ποὺ ὑπερηφανεύεται γιὰ τὰ καλά του ἔργα;

Καυχᾶσαι γιὰ τὴν ἀρετή σου· καὶ δὲ λαμβά -
νεις ὑπ᾿ ὄψιν τὸ εὐμετάβολο τῆς ἀνθρωπίνης
φύσεως; Δὲς τὸ Δαυῒδ πῶς ἔπεσε σὲ δυὸ με-
γάλα ἁ μαρτήματα, δὲς τὸν Πέτρο πῶς ἔπεσε
σὲ τριπλῆ ἄρνησι, δὲς τὸν Ἰούδα πῶς διέ-
πραξε τὴ φοβερὴ προδοσία. Δές, ἀδελφέ, τὶς
πτώσεις αὐτῶν, φοβήσου καὶ ταπεινώσου κά-
τω ἀπὸ τὸ πανίσχυρο χέρι τοῦ Κυρίου (Α΄ Πέτρ. 5,6).
Κι ἂν ἀκόμη ὁ Κύριος σὲ κρίνῃ ἄξιο κάποιας
ἰδιαιτέρας χάριτός του, πολὺ θὰ κερδίσῃς ἂν
μὲ εἰλικρινῆ ταπείνωσι ἐπαναλάβῃς τὰ λόγια
τοῦ ἑκατοντάρχου· «Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκα νὸς
ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς» (Ματθ. 8,8).

* * *
Ζοῦμε, ἀγαπητοί μου, σ᾽ ἕνα κόσμο γεμᾶτο

ὑπερηφάνεια. Αὐτὴ ἦταν ἡ ἀρχικὴ αἰτία τῆς
πτώσεως τοῦ Ἑωσφόρου ποὺ καυχήθηκε πὼς
θὰ στήσῃ τὸ θρόνο του πάνω ἀπ᾽ τ᾽ ἄστρα, αὐ -
 τὴ ἡ αἰτία καὶ τῆς πτώσεως τῆς σημερινῆς ἀν -
θρωπότητος. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ αἰῶνος μας ὑ -
περηφανεύθηκε πολύ· καυχήθηκαν ἐ πιστήμο-
 νες, ἰσχυροὶ τῆς ἡμέρας, πλούσιοι, ἄρχοντες
λα ῶν, μεγάλα ἔθνη· καὶ ὡς τιμωρία ἐπῆλθε ἡ
πτῶσις. «Ὑπερήφανη Γερμανία, θὰ πέσῃ», ἔ λε  -
γε μιὰ προφητικὴ φωνή. Καὶ ἡ Γερμανία ἔπε-
σε. Καὶ στὴν περίπτωσι αὐτὴ πραγματοποιή-
θηκε ἡ προφητεία· «Ἐὰν μετεωρισθῇς ὡς ἀε -
τὸς καὶ ἐὰν ἀνὰ μέσον τῶν ἄστρων θῇς νοσσι -
άν σου, ἐκεῖθεν κατάξω σε, λέγει Κύριος» (Ὀβδ. 1,4).

Ὁ ἀξιωματικὸς τῆς Καπερναοὺμ μᾶς δίνει ὑ -
πέροχο μάθημα ταπεινώσεως. Ταπεινώθηκε κ᾽
ἐξυψώθηκε· ὑψώθηκε πάνω ἀπ᾽ τοὺς γραμμα-
 τεῖς καὶ φαρισαίους. Μὲ θεῖο φωτισμὸ ἔνιωσε
ὅ,τι δὲν μπόρεσαν νὰ ἐννοήσουν οἱ σοφοὶ τοῦ
Ἰσ ραήλ· τὴν ἀθλιότητα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν
ἄπειρη μεγαλειότητα τοῦ Χριστοῦ. Μὲ τὴν πί-
στι του προσκολλήθηκε σ᾽ Αὐτὸν καὶ πῆρε τὸ
ῥεῦμα τῆς δυνάμεώς Του στὸ σπίτι του· ἔτσι
σήκωσε ἀπ᾽ τὸ κρεβάτι τὸ δοῦλο του, νίκησε!

Τὴν ἡμέρα ἐκείνη στὴν ψυχὴ τοῦ ἑκατον τάρ-
  χου στήθηκε μία σκάλα ἀρετῶν ποὺ τὸν ἀ νέβα-
 σε στὸν οὐρανό, μὲ πρῶτο σκαλοπάτι τὴν ταπεί -
νωσι, πάνω στὸ ὁποῖο ἔγραφε· «Οὐκ εἰ μὶ ἱκα νὸς
ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς». Αὐτὴ ἡ ταπεί -
νωσι ὁδηγεῖ στὴν πίστι, ἡ πίστι στὴν ἐπιτυχία,
τὴ νίκη καὶ τὸ θρίαμβο, ποὺ δίνει ὁ Θεὸς στοὺς
ταπεινούς, κατὰ τὸ λόγο τῆς ἁγί ας Γραφῆς
«Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπει-
νοῖς δὲ δίδωσι χάριν» (Παρ, 3,34. Ἰακ. 4,6. Α΄ Πέτρ. 5,5).
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