
Ὑπάρχει, ἀγαπητοί μου, ἕνα βιβλίο, ποὺ ἀ -
ξίζει παραπάνω ἀπ᾿ ὅλα στὸν κόσμο· εἶ -

νε τὸ Εὐαγγέλιο. Περιέχει τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ
μας, ποὺ εἶπε· «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύ -
σονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι» (Ματθ.
24,35). Ἀνοίγοντας τὸ Εὐαγγέλιο, λέει ὁ ἅγιος
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, βρίσκεις μέσα λόγια ἀνώ-
τερα ἀπὸ χρυσάφι. Αὐτὸ τὸ βλέπουμε κατ᾿ ἐξο -
χὴν στὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο. Ὁ Κύριος ἀκοῦμε
νὰ μᾶς δίνῃ μία ἐντολὴ πολὺ μικρή, δύο λέ-
ξεις. Ἀλλ᾿ ἐνῷ φαίνεται μικρή, ἡ ἐντολὴ αὐτὴ
ἔχει βάθος καὶ ὕψος μεγάλο. Ὅ λος ὁ θεῖος νό-
 μος συνοψίζεται στὶς λέξεις· «Ἀγαπᾶτεἀλλή-
λους», ν᾿ ἀγαπάῃ ὁ ἕνας τὸν ἄλλο (Ἰω. 15,17). Ἂν αὐ -
τὸ τὸ τηρούσαμε, ἡ γῆ θὰ γινόταν παράδεισος.

* * *
Μᾶς συνιστᾷ ὁ Χριστὸς νὰ ἔχουμε ἀγάπη.

Τί ν᾿ ἀγαποῦμε; Ὅ,τι δημιούργησε ὁ Θεός.
⃝ Νὰ ἀγαποῦμε τὴ γῆ ποὺ κατοικοῦμε, αὐτὸ
τὸ χῶμα ποὺ πατοῦμε. Τί δύναμι ἔδωσε ὁ
Θεὸς στὸ χῶμα! Πάρτε δυὸ γλάστρες· γεμί-
στε τὴ μία μὲ σκόνη ἀπὸ χρυσάφι καὶ τὴν ἄλ -
λη μὲ χῶμα. Ποιά ἔχει ἀνώτερη ἀξία; Ἡ γλά-
στρα μὲ τὸ χρυσάφι, θὰ πῆτε. Ὄχι. Γιατὶ ἂν
σπείρῃς κάτι ἐκεῖ δὲν φυτρώνει· τὸ χρυσάφι
εἶνε ἄγονο. Ἐνῷ ὅ,τι νὰ σπείρῃς στὸ χῶμα,
φυτρώνει· λουλούδι, φυτό, σπαρτό, καλαμ -
πόκι, σιτάρι… Ἀγάπα λοιπὸν αὐτὴ τὴ γῆ, γιατὶ
εἶνε σὰν τὴ μάνα ποὺ σὲ τρέφει· ἀλλὰ καὶ για-
τί, ὅπως βγῆκες ἀπὸ τὴ μάνα σου, ἔτσι μιὰ
μέρα θὰ γυρίσῃς πάλι στὴ μάνα γῆ, καὶ πάνω
στὸν τάφο σου ὁ ἱερεὺς θὰ πῇ· «Γῆ εἶ καὶ εἰς
γῆν ἀπελεύσῃ» (Γέν. 3,19· νεκρ. ἀκ.).
⃝ Ἀγάπα τὴ γῆ, ἀγάπα ἀκόμα τὰ δέντρα, ποὺ
φυτρώνουν στὴ γῆ καὶ σοῦ δίνουν τόσους καρ-
 πούς. Ὅλοι μαζὶ οἱ ἐπιστήμονες μποροῦν νὰ
φτειάξουν ἕνα μῆλο; Ἀδύνατον. Ἐνῷ ἡ μηλιὰ
νεράκι παίρνει καὶ δίνει τέτοιο καρπό. Θαυμά-
 ζουν μερικοὶ τὰ ἐργοστάσια. Τί εἶνε ὅ μως αὐ -
τά; Μηδέν. Ἐγὼ θαυμάζω τὰ δέντρα. Παίρνουν

νεράκι, καὶ τὸ νεράκι τὸ κάνουν ἀλ λοῦ ξινό, ἀλ -
λοῦ γλυκό· ἀλλοῦ γίνεται πορτοκάλι, ἀλλοῦ
λεμόνι, ἀλλοῦ λάδι…. Πῶς; Ἡ ἐ πι στήμη δὲν ἐξ -
ηγεῖ. Ἡ ἀπάντησι εἶνε· Ὁ Θεὸς τὰ ἔφτειαξε.
⃝ Ἀγαπᾶτε λοιπὸν τῆ γῆ καὶ τὰ δέντρα, ἀ γα -
πᾶτε τὰ πουλιὰ ποὺ κελαηδοῦν, τὰ πολύχρωμα
λουλούδια ποὺ εὐωδιάζουν, ὅ,τι ὡραῖο ἔπλα-
 σε ὁ Θεός· ἀλλὰ παραπάνω τὸ Εὐαγγέλιο μᾶς
συνιστᾷ νὰ ἀγαποῦμε τὸν ἄνθρωπο. Γιατὶ ὁ
ἄνθρωπος ἔχει ἀξία ἀνεκτίμητη. Δὲν εἶνε μό-
νο σῶμα· εἶνε καὶ ψυχὴ ἀθάνατη καὶ αἰ ώνια. Ἀ -
γάπα λοιπὸν τὸν κάθε ἄνθρωπο χω ρὶς διακρί -
σεις. Ἀγάπα ὅλους, ὅπου κι ἂν κατοικοῦν, εἴτε
στὸ Βόρειο εἴτε στὸ Νότιο Πόλο εἴτε στὴν Κί-
να εἴτε στὴν Ἀμερικὴ εἴτε στὴν Αὐστραλία…
Μὲ ὅλους συγγενεύουμε καὶ πρέπει νὰ τοὺς
ἀγαποῦμε· εἴμαστε μία ἀν θρωπότης.
⃝ Ἀλλὰ τὸ Εὐαγγέλιο ξεχωρίζει μερικὰ πρό-
σωπα ἰδιαιτέρως. Ποιά εἶν᾿ αὐτά; Ἀγάπα τὴ
μάνα, ποὺ σὲ γέννησε καὶ σὲ ἀνέθρεψε. Ἀγά-
πα τὸν πατέρα, ποὺ κοπίασε γιὰ νὰ σὲ συν τη-
 ρήσῃ καὶ νὰ σὲ μορφώσῃ. Ἀγάπα ὁ ἄντρας τὴ
γυναῖκα καὶ ἡ γυναίκα τὸν ἄντρα. Ἀγαπᾶτε τὰ
παιδιὰ τοὺς γονεῖς καὶ οἱ γονεῖς τὰ παιδιά. Ἀ -
γαπᾶτε τὸ δάσκαλο ποὺ σᾶς ἔμαθε γράμματα,
τὸν ἱερέα ποὺ σᾶς εὐλογεῖ. Ἀγαπᾶτε ἀκόμα –
τί; Τὸν τόπο σας, τὸ χωριό σας, τὴν πατρίδα
μας τὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν τόση ἱστορία της.

Ἀλλ᾿ ἐκεῖ θὰ σταματήσουμε; Ἂν ἡ ἀγάπη
μας σταματᾷ ἐκεῖ, δὲν εἴμαστε Χριστιανοί. Πα-
 ραπάνω κι ἀπ᾿ τὸν πατέρα κι ἀπὸ τὴ μάνα κι ἀ -
 πὸ τὸ δάσκαλο κι ἀπὸ τὸν ἱερέα κι ἀπ᾿ τὴν πα-
τρίδα, ἀπὸ κάθε τι ἐπίγειο, ν᾿ ἀγαποῦμε ἐ κεῖ -
νον ποὺ εἶνε ψηλά, πάνω κι ἀπὸ τὰ ἄστρα τοῦ
οὐρανοῦ. Ὦ Θεέ μου, φώτισέ μας νὰ σὲ νιώ-
σουμε καὶ νὰ σὲ ἀγαπήσουμε ὅπως πρέπει!

Ρώτησα κάποτε ἕνα ἀθῷο παιδάκι, ποὺ τὸ
ἀ  νέτρεφε μιὰ γιαγιὰ πιστὴ στὸ Θεὸ καὶ τὸ εἶ -
χε μάθει νὰ προσεύχεται· –Τὸν ἀγαπᾷς τὸν
πατέρα; –Ναί. –Ἀγαπᾷς τὴ μητέρα; –Πῶς! –Ἀ -
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γαπᾷς τὴ γιαγιά; –Πολύ. –Καὶ πόσο ἀγαπᾷς
τὸν πατέρα; –Τόσο. –Τὴ μητέρα; –Τόόσο. –Τὴ
γιαγιά; –Τόόόσο. –Καὶ τὸ Χριστό; Τότε ἄνοι-
ξε τὰ χέρια του ὅσο μποροῦσε…

Ὁ Χριστιανὸς ἀγαπάει ὅλους καὶ ὅλα, μὰ
παραπάνω τὸ Χριστό. Ὅποιος δὲν ἀγαπάει τὸ
Χριστὸ ἢ καὶ τὸν βρίζει καὶ τὸν βλαστημάει,
αὐτὸς δὲν εἶνε Χριστιανός.

* * *
Γεννᾶται τώρα τὸ ἐρώτημα· ὑπάρχει ἀγάπη;

Ἀπάντησις: Ὑπῆρχε κάποτε. Τώρα λιγόστε ψε
πολύ. Καὶ στὴ θέσι της τί ὑπάρχει· μῖσος.

Μῖσος μέσα στὸ σπίτι. Σπάνια εἶνε τὰ σπί-
τια ποὺ ἔχουν ἀγάπη. Φοβερὰ πράγματα συμ-
βαίνουν. Ἀναστατώθηκε ἡ Θεσσαλονίκη καὶ
ὅλη ἡ Ἑλλάδα, διότι μιὰ γυναίκα ἔπνιξε τὸν ἄν -
 τρα της μ᾿ ἕνα μαντήλι. Καὶ κάθε μέρα ἔ χουμε
τέτοια ἐγκλήματα. Καὶ τὰ δικαστήρια βγάζουν
συνεχῶς διαζύγια καὶ διαλύονται οἱ οἰκογέ-
νειες. Τὰ παιδιὰ δὲν ἀγαποῦν τοὺς γονεῖς. Ἦρ -
θε στὴ μητρόπολι ἕνας γέρος καὶ μοῦ λέει· –Θὰ
πέσω στὸ ῥέμα ν᾿ αὐτοκτονήσω, ἀ πελπίστη-
κα. –Τί λόγος εἶν᾿ αὐτός, τώρα στὰ γηρατειά
σου; Τί συμβαίνει; –Ντρέπομαι ποὺ τὸ λέω· ἕξι
παιδιὰ γέννησα, τ᾿ ἀνέθρεψα καὶ τὰ πάντρε-
ψα. Δούλεψα στὴν Αὐστραλία καὶ στὴν Ἀμερι-
 κή, κοπίασα. Καὶ τώρα ὅλοι, παιδιὰ καὶ νύφες,
μὲ διώχνουν. Ποῦ νὰ πάω;… Ἔτσι τὸν πήραμε
στὸ ἐκκλησιαστικὸ γηροκομεῖο. Αὐ τὸ εἶνε τὸ
σπίτι σήμερα. Ἄλλοτε δὲν ὑπῆρ χαν οἱ ἀνέσεις
ποὺ ἔχουμε τώρα, μέσα ὅμως στὰ φτωχὰ ἐκεῖ -
να καλυβάκια κατοικοῦσαν ἄγ  γελοι· τὰ σύγ-
χρονα μέγαρα τὰ ἔχουν ὅλα· ἕνα δὲν ἔχουν,
τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Γι᾿ αὐτὸ τὰ σπίτια αὐτὰ
ἔγιναν κόλασι. Μοῦ ̓ λεγε ἕ νας ἄντρας· Ὅταν
βραδιάζει, τὸ σκέπτομαι πῶς θὰ πάω στὸ σπί-
τι· γιατὶ μὲ περιμένει μιὰ γυναίκα ποὺ θὰ μὲ
ταράξῃ… Καὶ ἡ γυναίκα πάλι σκέπτεται πῶς
θὰ ἐπιστρέψῃ ὁ ἄντρας… Ἔ φυγε ἡ ἀγάπη. Ὁ
Χριστὸς λέει «Ἀγαπᾶτε ἀλ λήλους», καὶ ὁ διά-
βολος λέει «Μισεῖτε ἀλλήλους».

Φεύγουμε ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ πᾶμε στὸ χωριό.
Ἕνας παπᾶς μοῦ ᾿λεγε κλαίγοντας· –Τὰ χά-
σαμε τὰ χωριά. Χωρίστηκαν οἱ ἄνθρωποι μὲ
τὰ κόμματα· ὁ ἕνας πάει στὸ ἕνα καφφενεῖο,
ὁ ἄλλος πάει στὸ ἄλλο, καὶ δὲν λένε μεταξύ
τους καλημέρα· ἔχουν μῖσος καὶ ἔχθρα.

Πάω στὸ σπίτι, ἀγάπη δὲν βρίσκω· πάω στὸ
χωριό, ἀγάπη δὲν βρίσκω. Νὰ πᾶμε τώρα στὸν
κόσμο; Οἱ μεγάλες δυνάμεις παλεύουν μετα-
ξύ τους σὰν ἄγριες τίγρεις ὡπλισμένοι μέχρι
τὰ δόντια. Τρύπησαν τὰ βουνὰ κ᾿ ἔχουν κρύ-
ψει πυρηνικὲς βόμβες, ποὺ ἂν θὰ πέσουν στὴ

γῆ θὰ τὴν ἐρημώσουν, καὶ μόνο οἱ ἀρουραῖοι
θὰ ἐπιζήσουν. Τέτοιο τρομερὸ μῖσος ὑπάρχει.

Ποῦ βρισκόμαστε! Ἔλειψε λοιπὸν ἡ ἀγάπη.
Ὁ Χριστὸς εἶπε, ὅτι θὰ ᾿ρθοῦν χρόνια ἄσχημα·
καὶ νάτα ἦρθαν. Εἶνε καταραμένα χρόνια. Γιατὶ
ἂν λείψῃ ἡ ἀγάπη ἀπὸ τὴν καρδιά, δὲν πά᾿ νά ᾿χῃ
ὁ ἄνθρωπος τοῦ κόσμου τὰ πλούτη καὶ τὶς ἐξ -
ουσίες; δυστυχισμένος εἶνε. Καὶ ἡ ἀνθρωπότης
σήμερα εἶνε δυστυχισμένη. Πάσχει ἀπὸ ἔλ λει-
 ψι ἀγάπης. Καὶ τὸ εἶχε πεῖ ὁ Χριστός· Ὅταν
πληθύνῃ ἡ ἀνομία, ἡ ἀγάπη θὰ «ψυγῇ», θὰ
πάθῃ ψῦξι (Ματθ. 24,12)· καὶ τότε ἔρχεται τὸ τέλος.

* * *
Ἀγάπη εἶχαν οἱ ἅγιοι. Ἀγάπη εἶχε ὁ ἅγιος

Δημήτριος ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα. Διαβά-
στε τὸν βίο του. Ἀγαποῦσε. Ὡς ἀξιωματικὸς
ἀγαποῦσε τοὺς στρατιῶτες του. Ἀγαποῦσε
καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, τὰ παιδιά, ὅλη
τὴν κοινωνία. Πάνω ἀπ᾿ ὅλους καὶ ὅλα ὅμως
ἀγαποῦσε τὸ Χριστό. Γι᾿ αὐτὸ δίδασκε τὸ
εὐαγγέλιο καὶ κατηχοῦσε, ὡδηγοῦσε ψυχὲς
στὸ φῶς, προσπαθοῦσε νὰ κάνῃ κάθε μέρα
καλὸ στὸν κόσμο. Γι᾿ αὐτὸ τὸν συνέλαβαν,
τὸν ἔδεσαν, τὸν φυλάκισαν, καὶ γι᾿ αὐτὸ τέ-
λος τὸν θανάτωσαν μὲ λόγχες, καὶ τὸ σῶμα
του ἀνέβλυσε μύρο καὶ κάνει θαύματα.

Ἀγάπη! Τίποτ᾿ ἄλλο δὲν ἔχω νὰ σᾶς συστή σω.
Παιδιά, ἀγαπᾶτε τοὺς γονεῖς σας, τοὺς δα-
σκάλους σας, τὸν ἱερέα τοῦ Θεοῦ. Γυναῖ κες, ἀ -
γαπᾶτε τοὺς ἄντρες σας. Ἄντρες, ἀγαπᾶ τε τὶς
γυναῖκες σας. Πεθερές, ἀγαπᾶτε τὶς νύφες σας
καὶ συγχωρηθῆτε μαζί τους. Νύφες, ἀγαπᾶτε
τὶς πεθερές σας… Δῶστε μου ἕνα σπίτι, ἕνα
χωριό, μιὰ χώρα ὅπου βασιλεύει ἡ ἀγάπη· κι
ἂς μὴν ἔχουν πλούτη καὶ πολυτέλειες, ἡ ἀγά-
πη τοῦ Χριστοῦ θὰ τὰ κάνῃ παράδεισο.

Ὅπως ὁ ἅγιος Δημήτριος βοήθησε τὸ Νέ-
στορα καὶ νίκησε τὸ γίγαντα Λυαῖο, ἔτσι κ᾿ ἐ -
μεῖς νὰ νικήσουμε ἕναν ἄλλο Λυαῖο ποὺ ὑπάρ-
 χει μέσα μας· τὸν ἐγωισμό. Γιατὶ ὁ ἐγωισμὸς
εἶνε ὁ τάφος τῆς ἀγάπης. Ἂς προσπαθήσου-
με ὅλοι νὰ ἐξοντώσουμε τὸ ἄγριο αὐτὸ θηρίο
καί, μέσα στὸν κόσμο αὐτὸ τῆς ἀνομίας, ἐ -
μεῖς νὰ μείνουμε ἀγαπημένοι καὶ ἑνωμένοι.
Ἔρχονται δύσκολες ἡμέρες. Μὴ μᾶς χωρί-
σουν ἐπίγεια φρονήματα. Τὰ κόμματα χωρί-
ζουν, ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία του ἑνώνουν.
Πάνω ἀπὸ μικροδιαφορές, ν᾿ ἀγαποῦμε τὴν
πατρίδα μας καὶ πρὸ παντὸς τὸ Χριστό μας.

Εὔχομαι διὰ τῶν πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Δη-
μητρίου ἡ ἀγάπη νὰ φωλιάζῃ στὴν ψυχή σας
καὶ νὰ εἶστε ὅλοι ἑνωμένοι σὰν μιὰ οἰκογέ-
νεια τοῦ Χριστοῦ· ἀμήν.
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