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Ἡ ἀγάπη εἶνε ὁ βασιλικὸς νόμος

Ἀ

πορία μεγάλη, ἀγαπητοί μου, μεγάλη ἀπορία στὴ σκέψι πολλῶν Χριστιανῶν προκαλεῖ ἕνα σημεῖο τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς
ποὺ ἀκοῦμε σήμερα Κυριακὴ τῶν Ἀπόκρεω.
***
Ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος στὸ 25ο (ΚΕ΄) κεφάλαιο τοῦ Εὐαγγελίου του περιγράφει τὴ
Μέλλουσα Κρίσι, τὸ συγκλονιστικὸ γεγονὸς
μὲ τὸ ὁποῖο μέλλει νὰ κλείσῃ ἡ αὐλαία τοῦ
δράματος τῆς ἀνθρωπότητος κατὰ τὴ συντέλεια τοῦ παρόντος κόσμου. Τὸ περιγράφει
χωρὶς περιττὲς λεπτομέρειες καὶ φλύαρες ἐπεκτάσεις, ὅπως θὰ ζητοῦσε ἡ ἀνθρώπινη
περιέργεια, ἀλλὰ μὲ τρόπο λιτὸ καὶ ἀπέριττο.
«Ὅταν», λέει τὸ ἱερὸ κείμενο, «ὅταν ἔλθῃ ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου» πάλι ἐδῶ στὴ γῆ, δὲν θὰ
ἔλθῃ ὅπως τὴν προηγούμενη φορά. Ἡ δευτέρα παρουσία του δὲν θὰ μοιάζῃ καθόλου μὲ τὴν
πρώτη. Κατὰ τὴν πρώτη ἔλευσί του δὲν ἔγινε
ἀντιληπτὸς ἀπὸ ὅλους, γιατὶ ἦλθε ταπεινὰ καὶ
ἀθόρυβα. Ἐλάχιστοι μόνο, οἱ ποιμένες καὶ οἱ
μάγοι, εἰδοποιήθηκαν γιὰ τὴν ἔλευσί του καὶ ἔσπευσαν νὰ τὸν προσκυνήσουν. Τὴ δεύτερη ὅμως φορὰ θὰ ἔλθῃ «ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ», θὰ εἶνε
«πάντες οἱ ἄγιοι ἄγγελοι μετ᾽ αὐτοῦ», καὶ «τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ» (Ματθ. 25,31).
Θὰ ἔλθῃ τότε ὁ Χριστὸς γιὰ νὰ δικάσῃ τὸν
κόσμο, νὰ κρίνῃ «ζῶντας καὶ νεκρούς», ὅπως
πιστεύουμε καὶ ὁμολογοῦμε κάθε φορὰ ποὺ
ἀπαγγέλλουμε τὸ Σύμβολο τῆς πίστεώς μας,
τὸ «Πιστεύω» (ἄρθρ. 7ο). Θὰ συγκεντρωθοῦν τότε
ἐνώπιόν του ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀπὸ καταβολῆς
κόσμου, καὶ θὰ τοὺς χωρίσῃ ὅπως ὁ τσοπᾶνος χωρίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τὰ γίδια.
Πῶς θὰ δικάσῃ ὁ Κριτής; Θὰ στήσῃ τὰ μὲν
πρόβατα στὰ δεξιά του, τὰ δὲ γίδια στὰ ἀριστερά. Σ᾽ αὐτοὺς ποὺ θά ᾽νε στὰ δεξιά του θὰ
πῇ· Ἐλᾶτε, εὐλογημένα παιδιὰ τοῦ Πατέρα
μου, περάστε νὰ κληρονομήσετε τὸν παράδεισο, τὴ βασιλεία ποὺ ἔχει ἑτοιμαστῆ γιὰ σᾶς,

γιατὶ δείξατε ἀγάπη στὸν πεινασμένο καὶ στὸ
διψασμένο, στὸν ξένο καὶ στὸ γυμνό, στὸν ἄρρωστο καὶ στὸ φυλακισμένο· ὅ,τι κάνατε στὸν
καθένα ἀπὸ αὐτούς, ἦταν σὰν νὰ τὸ κάνατε
σ᾽ ἐμένα τὸν ἴδιο. Κατόπιν θὰ πῇ καὶ σ᾽ αὐτοὺς ποὺ θὰ βρίσκονται στὰ ἀριστερά του·
Φύγετε ἀπὸ μένα, κατηραμένοι, πηγαίνετε
στὴν αἰώνια φωτιὰ τῆς κολάσεως μαζὶ μὲ τὸν
διάβολο καὶ τοὺς δαίμονές του· γιατὶ δὲν δείξατε ἀγάπη στὸν πεινασμένο καὶ στὸ διψασμένο, στὸν ξένο καὶ στὸ γυμνό, στὸν ἄρρωστο καὶ στὸ φυλακισμένο· νὰ ξέρετε πώς, ὅ,τι
δὲν κάνατε στὸν καθένα ἀπὸ αὐτούς, ἦταν
σὰν νὰ μὴν τὸ κάνατε σ᾽ ἐμένα τὸν ἴδιο.
Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι ἡ κρίσι θὰ γίνῃ μὲ δικαιοσύνη καὶ μὲ βάσι τὸν ἴδιο νόμο γιὰ ὅλους.
Ἐδῶ ἀκριβῶς ὅμως βρίσκεται τὸ σημεῖο ποὺ
προκαλεῖ τὴν ἀπορία, γιὰ τὴν ὁποία εἴπαμε
στὴν ἀρχή. Ποιό εἶνε τὸ σημεῖο αὐτό· ὅτι στὴ
Μέλλουσα Κρίσι, σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ
δικαίου Κριτοῦ, τόσο γιὰ τοὺς δικαίους ὅσο
καὶ γιὰ τοὺς ἀμετανόητους ἁμαρτωλούς, ἡ ἀπόφασι τοῦ δικαστηρίου θὰ ἐκδοθῇ μὲ βάσι
τὸ νόμο τῆς ἀγάπης καὶ μόνο αὐτόν. Στὸν παράδεισο θὰ εἰσέλθουν οἱ πρῶτοι, διότι τήρησαν τὸ νόμο τῆς ἀγάπης· καὶ στὴν κόλασι θὰ
πορευθοῦν οἱ δεύτεροι, διότι δὲν τήρησαν τὸ
νόμο τῆς ἀγάπης στὸν κόσμο αὐτόν.
Ἀλλὰ πῶς ἡ κρίσι θὰ βασισθῇ μόνο στὸ νόμο τῆς ἀγάπης; Ὁ Θεὸς τόσες ἄλλες ἐντολὲς
ἔχει δώσει στὸν ἄνθρωπο· ὁ Δεκάλογος τοῦ
Μωυσέως, ἡ Ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου, ὅλα τὰ βιβλία τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς
Διαθήκης περιέχουν ἕνα πλῆθος θείων ἐντολῶν, μικρῶν καὶ μεγάλων. Καὶ ὅμως ἀπ᾽ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐντολὲς καμμία δὲν ἀναφέρεται στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ ποὺ περιγράφει τὴν Μέλλουσα Κρίσι· μόνο ἡ ἐντολὴ τῆς
ἀγάπης μνημονεύεται καὶ αὐτὴ ὅπως βλέπουμε θ᾽ ἀποτελέσῃ τὸν γνώμονα, βάσει τοῦ
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ὁποίου θὰ κριθῇ ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Οἱ ἄλλες λοιπὸν ἐντολὲς δὲν θὰ ἰσχύσουν; Πῶς ἐξηγεῖται αὐτό;
***
Ὁ λόγος, ἀγαπητοί μου, γιὰ τὸν ὁποῖον τόση ἐξαιρετικὴ σημασία θὰ δοθῇ στὴν ἀγάπη
κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Παγκοσμίου Κρίσεως, εἶνε διότι ἡ ἀγάπη ἀποτελεῖ τὸ κατ᾽ ἐξοχὴν διακριτικὸ γνώρισμα τῶν Χριστιανῶν (βλ. Ἰω. 13,35)· ἡ ἀγάπη εἶνε ὁ «σύνδεσμος τῆς τελειότητος» (Κολ.
3,14), εἶνε τὸ «πλήρωμα νόμου» (῾Ρωμ. 13,8-10).
Αὐτὸ τὸ καταλαβαίνουμε εὔκολα, ἂν λάβουμε ὑπ᾽ ὄψιν μας ὅτι, ὅπου ὑπάρχει ἀγάπη, ὅπως τὴν δίδαξε καὶ τὴν ἐφάρμοσε στὴν ἐπὶ
τῆς γῆς ζωή του ὁ Χριστός, ἐκεῖ κανένα κακὸ
δὲν ὑπάρχει· ἐκεῖ ἀντιθέτως ὑπάρχουν ὅλα
τὰ καλά.
Ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος, ποὺ ἔχει στὴν καρδιά
του ἐνθρονισμένη τὴν ἀγάπη, δὲν μπορεῖ νὰ
κάνῃ κακὸ εἰς βάρος τοῦ συνανθρώπου του·
«ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται»
(῾Ρωμ. 13,9). Ἐφ᾽ ὅσον κάποιος ἀγαπᾷ τὸν πλησίον
του σὰν τὸν ἑαυτό του (βλ. Ματθ. 19,19. Μᾶρκ. 12,31,33), πῶς
εἶνε δυνατὸν νὰ τὸν κλέψῃ ἢ νὰ τὸν ἀδικήσῃ
ἢ νὰ τὸν συκοφαντήσῃ ἢ νὰ τὸν ἀτιμάσῃ ἢ
πολὺ περισσότερο νὰ τὸν θανατώσῃ;
Καὶ ὄχι μόνο τὸ κακὸ ἀποκλείεται νὰ κάνῃ
αὐτὸς ποὺ ἀγαπᾷ κατὰ Χριστόν, ἀλλὰ καὶ ἔχει
προθυμία μεγάλη στὸ νὰ κάνῃ τὸ καλὸ καὶ νὰ
διακονῇ τὸν πλησίον του. Ἡ ἀγάπη δηλαδή,
ἐνῷ δένει τὰ χέρια καὶ δεσμεύει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ νὰ πράξῃ τὸ κακό, ἀντιθέτως τὸν
ὠθεῖ καὶ τοῦ δίνει φτερὰ στὸ νὰ κάνῃ παντοῦ
τὸ καλό, νὰ βοηθάῃ ὅπου μπορεῖ καὶ νὰ ἔρχεται ἀρωγὸς σὲ ὅποιον ἔχει ἀνάγκη.
Ἡ ἀγάπη εἶνε ἡ μητέρα τῆς ἀρετῆς· εἶνε ἡ
ῥίζα – ποὺ σημαίνει βάθος, ἀλλὰ καὶ ἡ κορυφὴ τῆς ἀρετῆς – ποὺ σημαίνει τὸ ὕψος της.
⃝ Εἶνε ἡ ῥίζα· γιατὶ ὅπως στὸ δέντρο ἡ ῥίζα
εἶνε τὸ στήριγμά του στὸ ἔδαφος καὶ ἡ πηγὴ
ἀπ᾽ ὅπου ἀντλεῖ χυμοὺς γιὰ νὰ ζήσῃ καὶ νὰ
καρποφορήσῃ, ἔτσι ἡ ἀγάπη στηρίζει, ἐνδυναμώνει καὶ τροφοδοτεῖ κάθε ἐνάρετη κίνησι
καὶ ἐνέργεια. Δέντρο χωρὶς ῥίζα δὲν μπορεῖ
νὰ σταθῇ, ἀλλὰ καὶ ἀρετὴ χωρὶς ἀγάπη δὲν
μπορεῖ νὰ νοηθῇ· καὶ ἂν ἀκόμη ὑποτεθῇ ὅτι
γίνεται κάποιο κατόρθωμα ἀρετῆς χωρὶς ἀγάπη, αὐτὸ τὸ κατόρθωμα, καὶ τὸ μεγαλύτερο ἀκόμη ἂν εἶνε, δὲν ἔχει καμμία ἀξία· γιατὶ ὅπως
λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος «Καὶ ἐὰν ψωμίσω
(δώσω σὲ ἐλεημοσύνη) πάντα τὰ ὑπάρχοντά
μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσομαι (καὶ ἂν ἀκόμη μαρτυρήσω), ἀγάπην δὲ
μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι» (Α΄ Κορ. 13,3).

⃝ Ἡ ἀγάπη λοιπὸν εἶνε ἡ ῥίζα, ποὺ σημαίνει
τὸ βάθος τῆς ἀρετῆς, ἀλλ᾽ εἶνε ἐπίσης καὶ ἡ
κορυφή της, ποὺ δείχνει τὸ ὕψος τῆς κάθε ἐναρέτου ἐνεργείας. Γιατὶ ὅσο αὐξάνει ἡ ἀγάπη, τόσο αὐξάνει καὶ ἡ ἀρετή. Ἂν κάποιος ἔχῃ πολλὴ ἀγάπη, αὐτὸς θὰ δείξῃ καὶ πολλὴ
πραότητα, πολλὴ ἐλεημοσύνη, πολλὴ δικαιοσύνη, πολλὴ τιμιότητα, πολλὴ εὐσπλαχνία.
Δικαίως λοιπὸν ὁ Κύριος εἶπε, ὅτι ὅλα τὰ
καθήκοντά μας, καὶ πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τὸν
πλησίον, ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν ἀγάπη, τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Κύριό μας καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸ
συνάνθρωπό μας. «Ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται (σ᾽ αὐτὲς τὶς δύο ἐντολὲς στηρίζονται ὅλα
ὅσα διδάσκει ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆτες)» (Ματθ.
22,38-40). Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ θεῖος Παῦλος, ὅπως εἴδαμε πιὸ πάνω, ὠνόμασε τὴν ἀγάπη «σύνδεσμον
τῆς τελειότητος»· ἡ ἀγάπη, δηλαδή, συνδέει
ὅλες τὶς ἀρετὲς σὲ ἕνα τέλειο σύνολο. Διατηρεῖται ὁ ἅγιος αὐτὸς δεσμὸς τῆς ἀγάπης;
ἐκεῖ βασιλεύει ἡ θεία ἁρμονία καὶ τάξις· καταστρέφεται καὶ διαλύεται ὁ δεσμὸς τῆς ἀγάπης; ἐκεῖ κυριαρχεῖ δυσαρμονία καὶ ἀταξία
καὶ πολλὴ καὶ μεγάλη ἀνομία.
Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως τὸ εἰσιτήριο τῆς ἀγάπης θὰ ζητήσῃ ἀπὸ
κάθε πιστό. Καὶ ἐκεῖνοι μὲν ποὺ φρόντισαν,
ὅσο βρίσκονταν μέσα σ᾽ αὐτὴ τὴν κοινωνία, ν᾽
ἀποκτήσουν μὲ ἔργα ἀγάπης τὸ εἰσιτήριο αὐτό, θὰ εἶνε μακάριοι - εὐτυχισμένοι, γιατὶ θ᾽ ἀκούσουν τὴ γλυκειὰ φωνὴ τοῦ Σωτῆρος «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ
καταβολῆς κόσμου» (Ματθ. 25,34). Ἐκεῖνοι ὅμως ποὺ
ὅσο ζοῦσαν μέσα στὴν κοινωνία αὐτὴ ἔδιωξαν μακριά τους τὴν ἀγάπη καὶ ἔζησαν σὰν
θηρία ἄγρια, μὲ πρόγραμμα τὸ μῖσος καὶ τὴν
ἀδιαφορία γιὰ τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς πάσχοντας, θὰ εἶνε δυστυχισμένοι, γιατὶ ὁ Κύριος θὰ
τοὺς δείξῃ τὴν πύλη τῆς κολάσεως καὶ θὰ
τοὺς πῇ αὐστηρὰ τὰ φοβερὰ καὶ γεμᾶτα πικρία ἀπερίγραπτη λόγια του «Πορεύεσθε ἀπ᾽
ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ
ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις
αὐτοῦ» (ἔ.ἀ. 25,41).
***
Ἀδελφοί μου! «Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους» (θ.
Λειτ.). Νὰ κοπιάσουμε καὶ ν᾽ ἀγωνιστοῦμε, γιὰ ν᾽
ἀποκτήσουμε τὴν ἀγάπη, τὴ μητέρα τῆς ἀρετῆς, τὴ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν, ἡ ὁποία καὶ θὰ
μᾶς εἰσαγάγῃ στὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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