
Μία, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τὶς ὡραιότερες πα-
ραβολὲς τοῦ Εὐαγγελίου εἶνε ἡ παραβο -

λὴ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου. Τὴν εἶπε ὁ Κύριος
μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐρώτη σι ἑνὸς νομικοῦ «τίς ἐ -
στί μου πλησίον;», καὶ ἀποτελεῖ σύνοψι τοῦ
μυστηρίου τῆς θείας οἰκονομίας, περίληψι ὅ -
λου τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος. Περιέχει
ὕ  ψος ἰδεῶν, ποὺ θαυμάζουν οἱ αἰῶνες.

Ὦ Κύριε! Τὸ πρόβλημα τῶν ἀνθρωπίνων σχέ-
 σεων πού, παρ᾿ ὅλα τὰ σχέδια τὰ σύμφωνα
καὶ τὰ καταστατικὰ ἔχει γίνει τὸ πιὸ περίπλο-
κο, τὸ ἔλυσες ἐσὺ μὲ τὴν παραβολὴ αὐτή. Μὲ
τὴ φράσι «Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως» (Λουκ.
10,37) ἔδειξες τὸν κανόνα συμ περιφο ρᾶς κάθε ἀν -
 θρώπου πρὸς τὸ συνάνθρωπό του. Ὑπῆρξαν ἄ -
τομα ποὺ ῥύ θμισαν καὶ ῥυ θμίζουν τὴ ζωή τους
σύμ φωνα μ᾽ αὐτόν· ἀλλὰ πότε ἡ ἀνθρωπότης
ὡς σύνολο θὰ νιώσῃ τὸ πνεῦμα σου, θὰ θε-
λήσῃ νὰ ἐ φαρμόσῃ τὰ διδάγματά σου;

Δὲν θὰ κάνουμε λεπτομερῆ ἀνάλυσι τῆς
πα ραβολῆς· θὰ ἐμβαθύνουμε μόνο στὴ λέξι
«πλησίον». Ποιός εἶνε ὁ «πλησίον»; Λέγον τας
«πλησίον» συνήθως ἐννοοῦμε τὸν κοντινό, τὸ
διπλανὸ ποὺ ἔ χει ἀ νάγκη τὴ βοήθειά μας. Κα -
τὰ τὸ βαθύτερο ὅ μως νόημα «πλησίον», μὲ
τὴν ἀπόλυτη ἔννοια, ἀναδείχθηκε ΕΝΑΣ· ἐκεῖ -
νος ποὺ ἡ ἀγάπη του εἶνε ὑπόδειγμα γιὰ ὅλους.

* * *
Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, πλάστηκε κοι-

νωνικός. Ἔχει ἀνάγκη τὸν ἄλλο, γιὰ τὸν ὁ  ποῖο
νὰ μπο ρῇ νὰ λέῃ· «Αὐ τὸς εἶνε πλησί ον μου, στὴ
χα ρὰ καὶ τὴ λύπη, δὲ μ᾽ ἀφήνει ποτέ μόνο».
Ζητάει λοι πὸν νὰ δημιουργήσῃ σχέσεις μὲ τοὺς
γύρω του. Συνδέεται μὲ πρόσωπα, ποὺ τὸ χα-
μόγελο, τὰ λόγια, οἱ τρόποι, τὰ προσόντα ποὺ
φαίνεται νὰ τοὺς στολίζουν, ἡ ὅλη συμ περιφο-
 ρά, τὸν ἑλκύουν καὶ τοῦ δίνουν ἐλπίδα, ὅτι ἀνά-
 μεσα σ᾽ αὐτοὺς θ᾿ ἀνακαλύψῃ τὸν καλὸ σύν -
τροφο, τὸν πιστὸ φίλο, τὸν εἰλικρινῆ σύμβου λο,
τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Κι ὅταν νομίσῃ πὼς τὸν

βρῆκε, φωνάζει χαρούμενος σὰν ἄλλος Ἀρχι-
μήδης· Αὐτὸς εἶνε ὁ ἄνθρωπος ποὺ ζητοῦ σα!

Ἄχ ἐλπίδα ἀπατηλή, πόσα δράματα δὲν ἔ -
χεις σκηνοθετήσει! Διότι ἔρχεται στιγμὴ ποὺ ἡ
φιλία ἀποδεικνύεται κίβδηλη, πέφτει τὸ προ-
 σω πεῖο, γίνονται ἀποκαλυπτήρια τοῦ φίλου,
καὶ τότε λὲς κατάπλη  κτος· Αὐτὸς λοιπὸν εἶν᾽
ἐ κεῖνος στὸν ὁ ποῖο ὑπολόγιζα καὶ στήριζα ἐλ -
πίδες; Ἀλ λοίμονο, πόσο μὲ διέψευσε!

Θυ μᾶστε ἐκεῖνο τὸ μῦθο τοῦ Αἰσώπου; Δυὸ
φίλοι βάδιζαν μαζὶ σὲ δάσος κι ἀλληλο  ϋπό-
 σχον ταν βοήθεια καὶ συμπαράστασι. Ξα φνι κὰ ἐμ -
φανίζεται μιὰ ἀρ κούδα. Ὁ ἕνας τρέχει σκαρφα -
λώνει σ᾽ ἕνα δέν τρο κι ἀφήνει τὸν ἄλλο κάτω.
Αὐτός, ἐ πει δὴ ἡ ἀρ κούδα δὲν τρώει πτώματα,
πέφτει κα τὰ γῆς καὶ προσ ποιεῖται τὸ νεκρό. Τὸ
θηρίο πλησιάζει, τὸν περι ερ γάζεται ἐνῷ ἐκεῖ -
νος κρα τάει τὴν ἀναπνοή του, κάτι φαίνεται
ὅτι λέει στ᾽ αὐτί του καὶ φεύγει. Τί εἶπε; θὰ τὸ
ξέρετε ἀπὸ τὴ συνέχεια τοῦ μύθου… Νά ἡ
ἐγ κατάλειψις ἑ νὸς φίλου σὲ ὥρα κινδύνου.

Κι αὐτὸ εἶνε τὸ λιγώτερο. Γιατὶ ὑπάρχουν καὶ
περιπτώσεις ποὺ ὁ φίλος μεταβάλλεται σὲ
ἐχθρό, κακοῦργο καὶ λῃστὴ καὶ δήμιο, καὶ τότε
ὁ ἀπατημένος φίλος ἀναστενάζει καὶ μονολο -
γεῖ· Καταραμένη ἡ ὥρα ποὺ τὸν γνώρισα…

Ἀλλὰ καὶ ἂν ἀκόμη ὁ «πλησίον» σου μένῃ
πι στὸς ἀφωσιωμένος καὶ πρό θυμος γιὰ βοή-
θεια, ἔρχονται ὅμως στὴ ζωὴ στιγμὲς τραγι-
κές, ποὺ «ὁ πλησίον» αὐ τός, παρ᾿ ὅλη τὴν κα-
λή του διάθεσι, δὲν μπορεῖ νὰ σὲ βοηθήσῃ. Νά,
φτάνει ὁ θάνατος! τί μποροῦν νὰ σοῦ προσ -
φέρουν οἱ ἄνθρωποί σου; Ἢ συμβαίνει κάτι
χειρότερο, δηλαδὴ τί· διέπραξες μιὰ κρυφὴ
ἁ μαρτία, ποὺ καὶ μόνο νὰ τὴ σκέπτεσαι φρίτ-
τεις· σὲ ποιόν, παρακαλῶ, θ᾿ ἀνοί ξῃς τὴν καρδιά
σου; Ἂν τὴν πῇς σ᾽ αὐτὸν ποὺ νομίζεις δικό
σου, δὲν ἀ ποκλείεται νὰ τρομάξ ῃ καὶ νὰ φύγῃ χι-
 λιόμετρα μακριὰ λέγον τας· Σὲ ἀηδιάζω· σὲ θε-
 ωροῦσα ἄνθρωπο, κ᾽ ἐ σὺ ἀποδείχθηκες ἕνα
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σιχαμένο τέρας… Κι ὅμως ἐσὺ ἔχεις ἀνάγ κη
ἀνακουφίσεως. Ποιός θὰ κατευνάσῃ τὴν τρι-
κυμία σου, ποιός θὰ ἐ πουλώσῃ τὴν πληγή σου
ποὺ στάζει αἷμα; Γιὰ τέτοιες τραγικὲς ὧρες ὁ
προφήτης Δαυῒδ ψάλ λει τοὺς μελαγχολικοὺς
ἐκείνους στίχους τοῦ 37ου ψαλμοῦ· «Ἡ καρδία
μου ἐταράχθη, ἐγκα τέλιπέ με ἡ ἰ σχύς μου, καὶ
τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, καὶ αὐτὸ οὐκ ἔστι
μετ᾿ ἐμοῦ. Οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ
ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστη σαν, καὶ οἱ ἔγ -
γιστά μου ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν» (Ψαλμ. 37,11-12). Οἱ
ἄνθρωποι ἀπογοητεύουν. Καὶ οἱ πιὸ στενοὶ
συγγενεῖς καὶ φίλοι ἀποδεικνύ ονται ξένοι καὶ
κάνουν τὴ ζωὴ ἀκόμα πιὸ τραγική.

Καὶ ὅμως, παρ᾿ ὅλες τὶς διαψεύσεις, ὁ ἄν -
θρωπος ἐξακολουθεῖ ν᾿ ἀναζητῇ τὸν «πλησί -
ον» του! Δὲν ὑπάρχει λοιπὸν αὐτός;

Εὐλογητὸς ὁ Θεός! Ὑπάρχει ἐκεῖνος ποὺ ἀ -
ξίζει νὰ ὀνομασθῇ «Ο ΠΛΗΣΙΟΝ». Πρὶν ἀπὸ 2.000
περίπου χρόνια ἔκανε τὴν ἐμφάνισί του στὶς
ἀ κτὲς τῆς Γαλιλαίας καὶ χιλιάδες ἐγκατα λειμ-
μένοι βρῆκαν στὸ πρόσωπό του τὸν στορ γικὸ
φίλο, τὸν θαυμαστὸ σύμβουλο, τὸν ἰσχυ ρὸ προ-
 στάτη, καὶ εἶπαν· Αὐτὸς εἶνε ὁ πλησίον μας.
Ποιός γραμματεὺς ἢ φαρισαῖος, ἀρχιερεὺς ἢ
λευΐτης μᾶς ἐπισκέφθηκε στὰ ταπεινὰ καΐκια
μας, στὰ ἀπόμακρα χωριά μας, στὶς φτωχὲς
καλύβες μας; ποιός μᾶς πλησίασε καὶ ἄγγιξε
τὰ παράλυτα ἢ λεπρὰ μέλη μας; ποιός ἀγκά-
λιασε τὰ παιδιά μας; ποιός ἔδωσε ψωμὶ στοὺς
πεινασμένους, φῶς στοὺς τυφλούς μας;…

Γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὅλων τῶν αἰώ-
νων, σᾶς ἐρωτοῦμε. Κι ἂν ἐσεῖς ἀπὸ φθόνο
καὶ μῖσος κλείνετε τὰ στόματά σας, καὶ οἱ λί-
θοι τῆς ἐρήμου τῆς πέραν τοῦ Ἰορδάνου θὰ
φωνάζουν, ὅτι πραγματικὸς «πλησίον» τοῦ
ἀν θρώπου εἶνε ἕνας καὶ μόνος· ὁ Ἰησοῦς, τὸν
ὁποῖον ἐσεῖς ἀποκαλέσατε Σαμαρείτη (βλ. Ἰω. 8,48).
Αὐτὸς ὁ Σαμαρείτης ἔσωσε τὸν κόσμο.

Πράγματι, ἀδελφοί μου. Κανένας ἄλλος δὲν
γνώρισε τὶς ἀνάγκες, τὶς θλίψεις, τοὺς πόνους
καὶ τοὺς πόθους μας ὅσο ὁ Χριστός, καὶ καν -
ένας ἄλλος δὲν ἀνταποκρίθηκε στὴν ψυχή μας
ὅσο αὐτός. Ἔγινε τὸ πᾶν γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ὅ -
πως κηρύττει ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος· «Θέλεις νὰ θε-
 ραπευθοῦν οἱ πληγές σου; ὁ Χριστὸς εἶ νε ὁ ἰ -
ατρός. Σὲ πιέζουν οἱ ἁμαρτίες; αὐτὸς εἶ νε ἡ
συγχώρησις. Ἔχεις ἀνάγκη ἀπὸ βοήθεια; αὐ -
τὸς εἶνε ἡ δύναμις. Φοβᾶσαι τὸ θάνατο; αὐ τὸς
εἶνε ἡ ζωή. Ἐπιθυμεῖς τὸν οὐρανό; αὐτὸς εἶνε
ἡ ὁδὸς γιὰ ἐκεῖ. Θὲς νὰ βγῇς ἀπ᾽ τὸ σκοτάδι; αὐ -
τὸς εἶνε τὸ φῶς. Πεινᾶς; αὐτὸς εἶνε ὁ ἄρτος
τῆς ζωῆς. Διψᾶς; αὐτὸς εἶνε τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν».

Θέλετε νὰ δῆτε τὴν εἰκόνα του; Ἀνοῖξτε τὸ

Εὐαγγέλιο καὶ μελετῆστε τὴν παραβολὴ τοῦ
καλοῦ Σαμαρείτου. Ρωτῆστε καὶ τοὺς πατέρας
τῆς Ἐκκλησίας, ποιός εἶνε ὁ Σαμαρείτης ποὺ
ἔσωσε τὸν λῃστευθέντα, καὶ θὰ σᾶς ἀπαν τή-
σουν ὁμοφώνως ὅτι εἶνε ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

Ὦ Κύριε! Ποιός μπορεῖ νὰ ψάλῃ πρεπόν -
τως τὴν ἀγάπη σου; Ὁ ἄνθρωπος ἔφυγε ἀπ᾽
τὸν παράδεισο, περιπλανήθηκε, ἔπεσε σὲ ἐνέ-
 δρες λῃστῶν, παθῶν καὶ κακιῶν. Καὶ τί κακὸ
δὲν ἔπαθε ἀπ᾿ αὐτούς! Γυμνός, πληγωμένος,
αἱμόφυρτος κοίτονταν κατὰ γῆς. Κανένας ἀπὸ
ἐκείνους ποὺ ἐμφανίσθηκαν στὸ προσκήνιο
τῆς ἱστορίας καὶ ἐπευφημήθηκαν στὰ θέατρα
καὶ στάδια ὡς σωτῆρες καὶ λυτρωταὶ δὲν μπό-
ρεσε νὰ τὸν σώσῃ. Τὰ φάρμακά τους στάθηκαν
ἀνίσχυρα. Κι ὁ ἄνθρωπος ἀγωνιοῦσε καὶ ἐξέ-
πνεε ἐν μέσῳ τῆς μουσικῆς τοῦ Ὀρφέως καὶ
τῶν συζητήσεων τῆς ἀκαδημίας τοῦ Πλάτωνος
καὶ τῶν σχολαστικῶν ἑρμηνευτῶν τοῦ μωσαϊ κοῦ
νόμου. Ἀλλὰ σύ, Κύριε, ἀπὸ τὰ ὕψη ἄκουσες
τὸν ἐπιθανάτιο ῥόγχο, σπλαχνίστηκες, «ἔκλινες
οὐρανοὺς καὶ κατέβης» (Β΄ Βασ. 22,10. Ψαλμ. 17,10). Ἐπὶ μία
τριετία δημοσίας ζωῆς καὶ δράσεως στάθηκες
στὸ πλευρὸ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ τί καλὸ δὲν ἔ -
κανες γι᾽ αὐτόν! Κι ἀφοῦ ἐκπλήρωσες τὴν πα-
τρικὴ ἐντολή, ἀναλήφθηκες στοὺς οὐρανούς·
ἀλλ᾽ ἄφησες ἐδῶ στὴ γῆ τὴν Ἐκκλησία σου. Αὐ -
τή, Κύριέ μου, εἶνε τὸ «πανδοχεῖον» τῆς παρα -
βολῆς (Λουκ. 10,34), τὸ παγκόσμιο ἰατρεῖο, τὸ ὁποῖο
ἐ φωδίασες μὲ ὅλα τὰ μέσα γιὰ νὰ βρίσκουν σ᾽
αὐτὸ οἱ ἄνθρωποι, σὲ κάθε ἐποχὴ καὶ τόπο, τὴ
ῥιζικὴ θεραπεία τῆς νοσούσης ψυχῆς τους.
«Ποιός πονεμένος τρέχει στὸ ἰατρεῖο τοῦ το
καὶ δὲν θεραπεύεται;» (Παρακλ., ἦχ. δ΄, Κυρ. ἑσπ., ἀπόστ. καταν.).

* * *
Ἀγαπητοί μου! Τὸ βαθύτερο νόημα τῆς πα-

ραβολῆς εἶνε, ὅτι ὁ ἰδεώδης «πλησίον» ἐκεί-
νου ποὺ ἔπεσε στοὺς λῃστὰς εἶνε ὁ Κύ ριος ἡ -
μῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ἄνθρωπε, τί θρηνεῖς;
Δὲν εἶσαι πλέον ἔρημος πάνω στὴ γῆ, δὲν
εἶνε Σαχάρα ἡ ζωή σου.

Σ᾽ αὐτόν, τὸν ἰδεώδη «πλησίον», θὰ βροῦμε
ἀνάπαυσι, γιὰ νὰ δώσουμε ἀνάπαυσι καὶ σὲ ἄλ -
λους. Μόνο αὐτὸς θὰ μᾶς μάθῃ πῶς νὰ γίνου -
με κ᾽ ἐμεῖς «πλησίον» τῶν ἄλλων συνανθρώ-
πων μας. Κι ὅπως ἡ σελήνη ἔχει τὸ πρόσωπό
της πρὸς τὸν ἥλιο κι ἀντανακλᾷ τὸ φῶς του, ἔ -
τσι κ᾽ ἐμεῖς, μὲ τὴν ψυχὴ στραμμένη στὸ Χριστό,
θὰ γίνουμε φῶς, ἀντανάκλασι τῆς ἀγάπης του
στὴ γῆ αὐτὴ τῶν δακρύων καὶ τοῦ αἵματος,
στὴν ὁποία οἱ λῃστευθέντες εἶνε ἀναρίθμη-
τοι κι ἀναζητοῦν τοὺς «πλησίον» αὐτῶν, τοὺς
πιστοὺς μιμητὰς τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου.
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