
Οἱ περισσότεροι ἀπὸ μᾶς, ἀγαπητοί μου,
ποὺ λεγόμαστε Χριστιανοί, δὲν δίνουμε

προσοχὴ καὶ σημασία στὸ ἐσωτερικὸ τῆς ψυ -
χῆς μας. Ποιές σκέψεις κυκλοφοροῦν στὴ δι -
άνοιά μας, ποιά αἰσθήματα τρέφει ἡ καρδιά
μας, ποιά εἶνε τὰ θελήματα τῆς ψυχῆς μας·
νά ζητήματα, στὰ ὁποῖα δὲν δίνουμε προσο-
χή. Προσέχουμε μόνο τὸ ἐξωτερικό· ὅλη δη-
λαδὴ ἡ ἐξωτερική μας συμπεριφορὰ νὰ εἶ νε
ἐν τάξει, «καθὼς πρέπει», σύμφωνη μὲ τὶς ἠ -
θικὲς ἀπαιτήσεις τῆς σημερινῆς κοινωνίας,
καὶ ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὸ ἐσωτερικὸ τῆς ψυχῆςμας. «Καθαρίζουμε», σὰν ἄλλοι φαρισαῖοι, «τὸ
ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος»,
ἐνῷ τὸ «ἔσωθεν» κρύβει ὅ,τι ἀκάθαρτο καὶ ἀ -
ηδιαστικό (Ματθ. 23,25).

Καὶ μόνο ἀδιαφοροῦμε; Τὸ χειρότερο εἶνε
ὅτι θέλουμε νὰ ἐξαπατοῦμε τὸν ἑαυτό μας καὶ
νὰ καθησυχάζουμε τὴν ἀρρωστημένη συνεί-
δησί μας μὲ τὸν φαρι   σαϊκὸ λογισμό, ὅτι δῆ -
θεν μία ἁμαρτωλὴ κατάστασι (σκέψι, φαν τα-
σία, πρόθεσι, ἐπιθυμία, σχέδιο) μόνο ἂν φανε-
 ρωθῇ συνιστᾷ ἁμαρτία· ἐφ᾽ ὅ σον τὸ κα κὸ δὲνἐξωτερικεύεται καὶ δὲν ἐκ δηλώνεται δημοσί -
ως ἀλλὰ μένει κρυμμένο μέσα μας, δὲν ἀ πο-τελεῖ ἁμαρτία! Ἀφήνουμε ἔτσι ἐνσυνειδήτως
καὶ ἑκουσίως νὰ βόσκουν μέσα μας ἀνενό-
χλητα ὅλα τὰ θηρία τῶν πα θῶν, νὰ τρέφων ται
καὶ νὰ γιγαντώνων  ται, καὶ κοιμόμαστε ἥ συ-
χοι. Τί ἀπάτη, τί πλάνη, τί κίνδυνος!

Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὰ παιδιά του καὶ τοὺς
μαθητάς του δὲν ζητάει ἁπλῶς μία ἄψογη ἐ -
ξωτε  ρικὴ συμπεριφορά. Πολλὲς φορὲς μᾶς ἔ -
δει ξε, ὅτι παραβλέπει, περιφρονεῖ κι ἀκόμα
στηλιτεύει αὐτὸ τὸ «θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώ-
ποις» (Ματθ. 6,1· 23,5). Μὲ τὸ ἔμπρακτο παράδει γμάτου, ὅπως βλέπουμε, δίδαξε κάτι ἄλλο.
� Δέχθηκε π.χ. τὴν πρόσκλησι τοῦ τελώνουΜατθαίου νὰ παρακαθίσῃ στὸ τραπέζι μαζὶ μὲ

ἄλλους τελῶνες, ἐνῷ οἱ φαρι σαῖοι ρωτοῦσαν
πειραγμένοι· «Διατί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁ -
μαρτωλῶν ἐσθίει καὶ πίνει;» (Ματθ. 9,11. Μᾶρκ. 2,16).
� Δέχθηκε στὰ πόδια του μύρα καὶ φιλήματα
ἀ πὸ ἁμαρτωλὴ γυναῖκα, ἐνῷ ὁ φαρισαῖος ποὺ
τὸν φιλοξενοῦσε ἀμφισβητοῦσε μέσα του ἂν
εἶ νε προφήτης, ἀφοῦ δὲν γνωρίζει «τίς καὶ
πο ταπὴ ἡ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ» (Λουκ. 7,39).
� Πῆγε στὸ σπίτι τοῦ ἁμαρτωλοῦ Ζακχαίου κι
αὐτὸ ἐξένισε τότε ὅλους· «ἰδόντες πάντες
δι  εγόγγυζον λέ γον  τες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ
ἀν  δρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι» (Λουκ. 19,7).
� Λίγο πρὸ τοῦ πάθους του δέχθηκε στὴ Βη-
θανία νὰ μυρωθῇ ἀπὸ ἄλλη γυναῖκα, ἐνῷ με-
ρι κοὶ ἀγανακτοῦσαν διαλογιζόμενοι «Εἰς τί ἡ
ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν;» (Μᾶρκ. 14,4).

Μ᾽ αὐτὰ καὶ ἄλλα παρόμοια ὁ Κύριος ἔδει-
ξε ὅτι ἀδιαφορεῖ συχνὰ γιὰ τὴν «καθὼς πρέ-
πει» κοινωνικὴ συμπεριφορά· ὄχι βέβαια γιὰ
νὰ σκανδαλίσῃ, ἀλλὰ γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ σὲμιὰ βαθύτερη θεώρησι τῆς πνευματι κῆς ζωῆς.
Ἀπὸ αὐτὰ ἐμπνεύσθηκαν ἔπειτα στὴ ζωή τους
καὶ πολλοὶ ἅγιοι ποὺ ἔμειναν γνωστοὶ στὴν ἐκ -
κλησιαστικὴ ἱστορία μὲ τὸ ἐπίθετο «σαλός».

Ὁ Χριστὸς προχωρεῖ πέρα ἀπὸ τὴν κατὰ
κόσμον ἀξιοπρέπεια καὶ ζητάει τὴν πλήρη καὶβαθειὰ κάθαρσι τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία φτάνει νὰ
κοσκινίζῃ καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς λεπτοὺς δι -
αλογισμοὺς καὶ τὰ ἀνεπαίσθητα κινήματα τῆς
ψυχῆς. Γι᾿ αὐτὸ ὁ Κύριός μας ἔψεξε καὶ καυ-
τη ρίασε τοὺς φαρισαίους τῆς ἐποχῆς του, οἱ ὁ -
ποῖοι περιώριζαν ὅλη κι ὅλη τὴν ἠθικὴ στὰ ἐ -
 ξωτερι κὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς, κι ἀδιαφοροῦ σαν
ἂν ἡ καρδιά τους εἶχε καταντήσει φωλιὰ τῶν
φοβερωτέρων παθῶν. Γι᾿ αὐτοὺς καὶ τοὺς ὁ -
μοίους μ᾽ αὐτοὺς ὁ Χριστὸς εἶπε τὸ λόγο «Φα -
ρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ
ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ
τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν» (Ματθ. 23,26).
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* * *Ἀναπτύσσοντας τὴ διδασκαλία αὐτὴ τοῦ
Χριστοῦ καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος προτρέπει
σήμερα, Κυριακὴ τῶν Βαΐων, τοὺς Φιλιππησί-
ους, καὶ διὰ μέσου αὐτῶν ὅλους τοὺς Χριστι -
ανούς, νὰ καθαρίσουν τὴν διάνοιά τους ἀπὸ
κάθε πονηρὴ σκέψι. Τὸ κήρυγμά του εἶνε ὑ -
ψη λό, ἂς τὸ ἀκούσουμε· «Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί,
ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα
ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρε -
τὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε» (Φιλ. 4,8).
Δηλαδή· Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, σταματῆ -
στε νὰ σκέπτεστε τὸ κακό· ἡ διάνοιά σας ἂς
σκέπτεται πάντοτε τὸ καλό, ἂς γίνῃ μιὰ πινα-κοθήκη καλῶν καὶ ὡραίων σκέψεων.

Τί πρέπει λοιπὸν νὰ σκέπτωνται οἱ Χριστι α-νοί; Τὸ καθορίζει λεπτομερῶς ὁ ἀπόστολος.
Νὰ σκέπτεστε, λέει, πρῶτα - πρῶτα «ὅσα ἐ -στὶν ἀληθῆ». Σκέψεις ἀληθινὲς εἶνε ὅσα περι -

έχει ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, τὰ διδάγματα τῶν ἀ -
ποστόλων, ἡ διδασκαλία τῶν πατέρων τῆς Ἐκ -
κλησίας· γύρω ἀπὸ τὴν ἀλήθεια αὐτὴ νὰ στρέ-
 φεται ἡ διάνοιά μας. Ἡ σκέψι μας λοιπὸν νὰ
βυθίζεται μέσα στὶς σελίδες τοῦ Εὐαγγελίου
καὶ νὰ ἐντρυφᾷ στὰ θεῖα διδάγματα, ποὺ εἶνε
καθα ρὴ ἀλήθεια.

Νὰ σκέπτεστε, δεύτερον, «ὅσα εἶνε σεμνά».
Σεμνὲς σκέψεις εἶνε ἐκεῖνες ποὺ δὲν προκα-
λοῦν ντροπή. Οἱ σκέψεις μας, δηλαδή, νά ᾽νε
τέτοιες ὥσ τε, καὶ ἂν τὶς ἐκφράσουμε μὲ τὸ
στόμα καὶ τὶς ἀκούσουν οἱ ἄλλοι, νὰ μὴ μᾶς
κά νουν νὰ κοκκινίζουμε. Ἡ διάνοιά μας νὰ μὴ
βόσκῃ σὲ μέρη ἀκάθαρτα, νὰ μὴν ἀσχολῆται
μὲ πρόσωπα καὶ πράγματα, ποὺ καὶ μόνο τὸ
ὄνομά τους εἶνε ἀρκετὸ γιὰ ν᾿ ἀνάψῃ καὶ νὰ
πάρῃ φωτιὰ ἡ θρυ αλλίδα τῆς ἀνηθικότητος.

Μακριὰ λοιπὸν ἀπὸ τὴ διάνοιά μας τὸ ψέ-
μα καὶ τὸ ἄσεμνο· μακριὰ ἀκόμη τὸ ἄδικο. Νὰ
σκεπτώμαστε «ὅσα εἶνε δίκαια». Ὑπάρχουν δι -
άνοιες κακούργων, κλεπτῶν, πλεονεκτῶν ποὺ
μέρα - νύχτα καταγίνονται γύρω ἀπὸ τὸ πῶς
θὰ ἐγκληματήσουν, πῶς θ᾿ ἁρπάξουν, πῶς θὰ
θησαυρί σουν εἰς βάρος τῶν ἄλλων. Μακριὰ
ἀπὸ τὸν Χριστιανὸ τέτοιες σκέψεις. Δικαίωμα
εἰσόδου στὸ νοῦ μας ἂς ἔχουν μόνο σκέψεις
ποὺ ἀποβλέπουν στὸ δίκαιο· πῶς ὁ πλησίον
μας νὰ μὴν ἀδικηθῇ οὔτε στὸ ἐλάχιστο.

Νὰ σκέπτεστε, προτρέπει ἀκόμη ὁ ἀπόστο -
λος Παῦλος, «ὅσα εἶνε ἁγνά». Οἱ σκέψεις μας
πρέπει νά ̓ νε ἁγνές. Ὑπάρχουν διάνοιες ποὺ
σκέπτονται τὸ πονηρό, καταστρώνουν σχέ-
δια ἐπὶ σχεδίων εἰς βάρος τῆς οἰκογενειακῆς
τιμῆς καὶ τῆς ὑπολήψεως τοῦ πλησίον. Μα-
κριὰ ἀπὸ τὸν Χριστιανὸ τέτοιες σκέψεις. Ἡ

διάνοιά μας νὰ εἶνε κλειστὴ σὲ σκέψεις δο-
λιότητος καὶ πονηρίας.

Νὰ σκέπτεστε «ὅσα εἶνε προσφιλῆ». Προσ -
φιλὲς εἶνε κάθε τι ποὺ ἀρέσει στὸ Θεὸ καὶ
τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ, στοὺς ἐνάρετους
καὶ ἁγίους ἀνθρώπους. Βάζοντας σὲ ἐφαρμο -
γὴ αὐτὸ τὸν κανόνα, πάρα πολλὲς σκέψεις δὲν
θὰ βρίσκουν θέσι στὸ νοῦ μας· θὰ φεύγουν
μακριά μας ἐάν, μόλις ἐμφανιστοῦν στὸν ὁρί-
ζοντα τῆς ψυχῆς μας, λέμε στὸν ἑαυτό μας·
«Αὐτὸ ποὺ σκέπτομαι αὐτὴ τὴ στιγμὴ εἶνε ἀ -
ρεστὸ στὸ Θεό;»· ἢ «Θὰ ἤθελα ν᾿ ἀκούσουν οἱ
ἅγιοι καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτὸ ποὺ ἐγὼ συζητῶ τώ-
ρα μέσα μου;»· ἢ «Θὰ ἤθελα κάποιος νὰ γρά -
ψῃ σ᾽ ἕνα χαρτὶ αὐτὸ ποὺ τώρα ἐγὼ σκέπτο-
μαι κρυφὰ καὶ νὰ τὸ στείλῃ, σὰν ἕνα γράμμα,
στοὺς γονεῖς μου, στοὺς δασκάλους μου ἢ
στοὺς πνευματικούς μου πατέρες;».

Νὰ σκέπτεστε τέλος, συμβουλεύει ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος, «ὅσα εἶνε εὔφημα, εἴ τις ἀ ρε -τὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος». Εὔφημα εἶνε ὅσα ἔ χουν
καλὴ φήμη καὶ δημιουργοῦν ὠφέλεια στοὺς
συνανθρώπους μας. Αὐτὰ νὰ σκεπτώμαστε,
κάθε ἀρετὴ καὶ κάθε τι καλὸ καὶ ἐπαινετό.

* * *Ὤ πόσο θὰ προώδευε, ἀγαπητοί μου, καὶθὰ ἐξαγιαζόταν ἡ κοινωνία μας, ἂν ὅλοι βάζα-
με σὲ ἐφαρμογὴ τὴ χρυσῆ αὐτὴ συμβουλὴ
τοῦ ἀποστόλου!

Ἂν εἶνε ἀλήθεια –καὶ εἶνε ἀ λήθεια– ὅτι ἡ
κακὴ καὶ πονηρὴ σκέψι εἶνε τὸ πρῶτο ᾠάριο
ποὺ γεννάει τὴν ἁμαρτία, τότε μὲ τὸ νὰ διώ-
χνῃ κάποιος καὶ νὰ θανατώνῃ τὴν πονηρὴ
σκέψι ἐξοντώνει τὴν ἁμαρτία στὴ γέννησί της.
Γιατὶ ἀπὸ τὶς κακὲς σκέψεις πηγαίνουμε πρὸς
τὶς κακὲς πράξεις, ὅπως πάλι καὶ ἀπὸ τὶς ἀγα -
θὲς σκέψεις πηγαίνουμε πρὸς τὶς καλὲς πρά-
ξεις. Ἀρχὴ ὅλων τῶν ἐγκλημάτων ἢ τῶν ἀρε -τῶν εἶνε ἡ σκέψις. Θέλουμε λοιπὸν νὰ γίνου-
με ἅγιοι, ψυχὲς χριστιανικές; Ἂς ἀρχίσουμε
ἀπὸ σήμερα νὰ ἐφαρμόζουμε τὴ συμβουλὴ
τοῦ ἀποστόλου Παύλου, καὶ νὰ εἴμαστε βέβαι-
οι, ὅτι σύντομα θὰ πλησιάσουμε στὴν ἀ ρετή·
γιατὶ ἡ ἀρετὴ δὲν εἶνε τίποτε ἄλλο πα ρὰ ἐκ -
δήλωσις τοῦ ἐσωτερικοῦ μας κόσμου, τῶν
σκέψεων καὶ τῶν αἰσθημάτων μας.

Λοιπὸν «ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δί-
 καια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ
τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε»·
τηρῆστε στὴν πρᾶξι αὐτὰ ποὺ εἴδατε στὴ δι-
κή μου ζωή, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, καὶ τό-
τε «ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν», ὁ
Θεὸς τῆς εἰρήνης θὰ εἶνε πάντοτε μαζί σας.
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