
Αἰχμάλωτος! Νά μία λέξις, ἀγαπητοί μου,
τὴν ὁποία τὰ τελευταῖα χρόνια συχνὰ ἀ -

κοῦμε στὰ δελτία εἰδήσεων ἢ βλέπουμε στὶς
στῆλες τῶν ἐφημερίδων, ἐξ αἰ τίας τῶν διαφό-
  ρων ἐχθροπραξιῶν καὶ πολεμικῶν συγ κρού-
σε ων σὲ διάφορα ση μεῖα τοῦ πλανήτου.

Ἡ φλόγα τοῦ πολέμου, σὰν νὰ ὑπάρχῃ κά-
ποιος εἰ δι κὸς θερμαστής (ἔτσι λέγεται ὁ ἐρ -
γάτης ποὺ συντηρεῖ τὴ φωτιὰ στὴν ἑστία τοῦ
λέβητος, εἴτε σὲ ἐργοστάσια εἴτε ὁπουδήπο-
τε ἀλλοῦ), καίει διαρκῶς. Λὲς καὶ ὑπάρχει ἕ -
νας ἐντεταλμένος ποὺ ἐπιμελῶς τροφο δοτεῖ
τὴ φωτιὰ τῆς ἐνόπλου συρράξεως, κι αὐτὴ
δυστυχῶς ἀ ναρριπίζεται κάθε τόσο, καὶ φουν -
τώνει, καὶ δὲν παύει νὰ καίῃ ἐπὶ χρόνια τώρα.
Φαίνεται ὅτι τὰ ἐργοστάσια ποὺ παράγουν
πο λεμικὸ ὑ λικὸ βρίσκουν ἔτσι ἐπικερδεῖς εὐ -
καιρίες καὶ νέους ἀγοραστάς, ὥστε νὰ διο-
χευτεύουν τὴν παραγωγή τους καὶ ν᾽ αὐξά-
νουν δι αρ κῶς τὶς πωλήσεις τους. Ἰδοὺ λοι -
πὸν πῶς ἡ φωτιὰ τοῦ πολέμου διατηρεῖται ἄ -
σβηστη καὶ γιατί, ἐὰν συμβῇ κάποτε σὲ ἕνα
μέτωπο νὰ σβήσῃ, ἀνάβει ἀμέσως σὲ κάποιο
ἄλλο. Εἶνε φρικτὸ κάποιοι, μὲ τὸν ἀποτρόπαιο
θάνατο πλήθους ἄλλων, θυμάτων τῆς κερδο -
σκοπίας τους, αὐτοὶ νὰ πλουτίζουν! Ἀλλ᾽ ἂς
ἐπανέλθουμε στοὺς αἰχμαλώτους, διότι ἡ κα-
τάστασί τους εἶνε διδακτική.

Τὰ κατὰ καιροὺς ἀνακοινωθέντα τῶν στρα-
τηγείων τῶν ἑ  κατέρωθεν διαμαχομένων προ-
βάλλουν μὲ καύχησι τὶς ἐπιτυχίες τους· κ᾽ ἐ -
μεῖς ἀκοῦμε κάθε τόσο, ὅτι οἱ δυνάμεις τους
συνέλαβαν τόσους ἢ τόσους αἰχμαλώτους ἀ -
πὸ τὴν ἀντίθετη παράταξι. Οἱ ταλαίπωροι αὐ -
τοὶ αἰχμάλω τοι κρατοῦνται σὲ ἰδιαίτερους χώ-
 ρους συγ  κεν  τρώσεως καὶ φρουροῦνται αὐ -
στηρά· ἐκεῖ ἀφοπλίζονται, ἀπομονώνον ται καὶ
ζοῦν μιὰ ζωὴ στερήσεων, στενοχώριας, θλί-
ψεως, βασά νων, μαρτυρίου πολλὲς φορές.

Δὲν μποροῦν νὰ κινηθοῦν, νὰ ἐ πικοινω νή-
σουν μὲ τὴν πατρίδα τους, μὲ τοὺς συγγενεῖς
καὶ τοὺς φίλους τους.

Παλαιότερα, ὅταν τὸ ἄγριο αἴσθημα τῆς
ἐκ δικήσεως κόχλαζε στὰ στήθη τῶν διαμα-
χομέ νων, ἡ ζωὴ τῶν αἰχμαλώτων κρεμόταν ἀ -
πὸ τὶς διαθέ σεις τοῦ ὄχλου· ὅλο τὸ μῖσος, ποὺ
οἱ ἐ χθροὶ ἔτρεφαν ἐναντίον τοῦ ἀντιπάλου ἔ -
θνους, ξεσποῦσε πάνω στοὺς δυστυχεῖς αἰ -
χμαλώτους μὲ διάφορα μέτρα σκληρά, ἄγρια,
ἀπάν θρωπα. Καὶ τόση ἦταν ἡ φρίκη ποὺ προ-
ξενοῦ σε στὶς ψυ  χὲς τῶν μαχομένων στρατιω -
τῶν ἡ λέξι αἰ  χμαλωσία, ὥστε πολλοὶ μαχηταί,
σκεπτόμενοι τὸ ἐνδεχόμενο νὰ συλ ληφθοῦν
αἰχμάλωτοι, προτιμοῦσαν τὸν ἔν τιμο θάνατο
στὸ πεδίο τῆς μάχης παρὰ τὴν αἰχμαλωσία.

* * *Ἀλλὰ γιατί σήμερα σᾶς ὁμιλῶ γιὰ πολέ-
μους καὶ αἰχμαλώτους; τί σχέσι ἔχουν αὐτὰ
μὲ τὸ κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας; Αὐτά, ἀγαπη-
τοί μου, εἶνε μία βοηθητικὴ εἰκόνα. Ἀπὸ τὴνεἰκόνα λοιπὸν τοῦ αἰχμαλώτου καὶ τῆς αἰχμα-
λωσίας ἂς ἔλ θουμε τώρα σὲ μία πραγματικό-τητα, ἡ ὁποία δὲν εἶνε λιγώτερο ὀδυνηρή.

Δυστυχισμένοι οἱ αἰχμάλωτοι. Πιὸ δυστυ-
χισμένοι ὅμως ἀπ᾽ τοὺς αἰχμαλώτους αὐτοὺς
τῶν πολέμων εἶνε οἱ ἁμαρτωλοί. Αὐτοὶ εἶνε οἱ
πιὸ τραγικοὶ αἰχμάλωτοι, γιὰ τοὺς ὁποίους ἀ -
ξίζει καὶ πρέπει νὰ χύσῃ κανεὶς δάκρυα.

Αἰχμάλωτοι οἱ ἁμαρτωλοί. Τίνος; Τῶν ἐλατ-τωμάτων, τῶν κακιῶν, τῶν παθῶν, τοῦ σατα -νᾶ· γιατὶ πίσω ἀπ᾽ αὐτὰ κρύβεται ὁ σατανᾶς.
Ναί, αὐτὸς διεξάγει πόλεμο ἐναντίον τοῦ ἀν -
θρώπου. Θέλει νὰ αἰχμαλωτίσῃ ὄχι ἁπλῶς τὸ
σῶμα του, ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχή του. Καὶ ἐδῶ εἶ -
νε ὁ σοβαρώτερος κίνδυνος.

Ἡ πιὸ φοβερὴ ἀπ᾿ ὅλες τὶς αἰχμαλωσίες εἶ -
νε ἡ αἰχμαλωσία τῆς ψυχῆς, ἡ ὑποδούλωσις
δη λαδὴ τοῦ πνεύματος στὶς κατώτερες ὁρ -
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μὲς καὶ ἐπιθυμίες μας. Τὸ σῶμα μπορεῖ νὰ
συλληφθῇ, νὰ δεθῇ, νὰ περιοριστῇ, νὰ ῥιχτῇ
στὴ φυλακή· ἀλλ᾽ ἐφ᾿ ὅσον ἡ ψυχὴ δὲν ὑπο-
τάσσεται στὴ βία τῆς ἁμαρτίας καὶ στὶς ἐπιτα -
γὲς τῶν παθῶν, ὁ ἄνθρωπος στὴν πραγματι-
κό τητα ἐξακολουθεῖ νὰ εἶνε ἐλεύθερος. Τὰ
κρατητήρια, τὰ κάγκελλα τῶν φυλακῶν καὶ οἱ
χειροπέδες δεσμεύουν τὸ σῶμα, ἀλλὰ τὴν
ψυ χὴ τὴν ἀφήνουν ἄθικτη. Τίποτα δὲν μπορεῖ
νὰ περιορίσῃ τὴ ζωὴ καὶ τὶς κινήσεις τοῦ ἐσω-
τερικοῦ πνευματικοῦ μας κόσμου.

Οἱ ἅγιοι μάρτυρες, ὅταν τοὺς ἔπιαναν καὶ
τοὺς ἔρριχναν στὶς φυλακές, σωματικὰ ἦταν
αἰχμάλωτοι τῶν τυράννων τους, ψυχικὰ ὅμως
ἦταν ἐλεύθεροι· τὸ κελλὶ τῆς φυλακῆς τους
μεταβαλλόταν σὲ ναό, ὅπου ὁ Χριστὸς λα-
τρευόταν πιὸ θερμὰ καὶ πιὸ φλογερὰ ἀπ᾽ ὅ,τι
στοὺς σημερινοὺς μεγαλοπρεπεῖς ναοὺς τῶν
χριστιανῶν. Ὅπως ἐξιστορεῖ ὁ εὐαγγελιστὴς
Λουκᾶς στὶς Πράξεις τῶν ἀποστόλων, οἱ ἀπό-
στολοι Παῦλος καὶ Σίλας δὲν σταμάτησαν καὶ
ἔγκλειστοι στὴ φυλα κὴ τῶν Φιλίππων καὶ αὐ -
στηρὰ φρουρούμενοι νὰ λατρεύουν τὸν Κύ-
ριο, νὰ ἀντηχῇ τὴ νύχτα ἡ φυλακὴ ἀπὸ τοὺς
ὕ μνους καὶ ν᾽ ἀκοῦνε οἱ ἄλλοι κρατούμενοι·
«κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σίλας
προσ ευχόμενοι ὕμνουν τὸν Θεόν· ἐπηκροῶν -
το δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι» (Πράξ. 16,25).

Ὅσο λοιπὸν ἡ ψυχὴ παραμένει ἀδέσμευτη
καὶ ἀδούλωτη, ὁ ἄνθρωπος εἶνε ἐλεύθερος,
κάτω ἀπὸ ὁποιεσδήποτε ἐξωτερικὲς συνθῆ -
κες καὶ ἂν βρίσκεται. Ἀλλ᾿ ἐὰν ἡ ψυχὴ –ποὺ
αὐ τὴ εἶνε ὁ κυρίως ἄνθρωπος– ἀρχίσῃ νὰ ὑ -
ποχωρῇ στὶς κακίες καὶ νὰ δεσμεύεται ἀπὸ τὰ
πάθη, τότε ἀρχίζει ἡ ὑποδούλωσις, ἡ πραγμα -
τικὴ αἰχμαλωσία. Ὁ δοῦλος τῶν παθῶν δὲν εἶ -
νε ἐλεύθερος ἄνθρωπος, εἶνε ἕνας αἰχμάλω-
τος. Σὰν σκυλάκι σέρνεται καὶ ὁδηγεῖται δεμέ-
 νος μὲ τὴν ἁλυσίδα τοῦ φοβεροῦ τυράν νου,
τοῦ πάθους του. Μέσα στὴν ψυχή του στρογ-
γυλοκάθεται καὶ θρο νιάζεται ὁ σατα νᾶς· αὐ -
τὸς κρατάει πλέον τὰ γκέμια τῆς ψυ χῆς του·
ὅ,τι κάνει, ὅλα γίνονται κατὰ τὴ δική του δια-
ταγή. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ὡς αἰχμάλω τος τοῦσατανᾶ, ἐργάζεται σὰν σκλάβος στὰ καταναγ -
καστικὰ ἔργα τῆς κακίας. Εἶνε ὁ πιὸ ἀξιολύ-
πητος ἀπ᾽ ὅλους τοὺς αἰχμαλώτους.

Τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο, ποὺ εἶνε μία περι-
κοπὴ ἀπὸ τὸ 13ο κεφάλαιο τοῦ κατὰ Λουκᾶν
Εὐαγγελίου, μιλάει γιὰ μία γυναῖκα ποὺ ὁ σατα -
 νᾶς τὴν εἶχε δέσει, ὥστε νὰ εἶνε 18 χρόνια δι -
αρκῶς σκυμμένη στὴ γῆ καὶ νὰ μὴ μπορῇ κα-
θόλου νὰ ἀνορθωθῇ· «ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ
δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παν τελές» (Λουκ. 13,11).

Ἀλλὰ ἕνας δοῦλος τῶν παθῶν καὶ αἰχμάλω-
τος τοῦ σατανᾶ βρίσκεται σὲ ἀκόμη πιὸ δεινὴθέσι καὶ ἀπὸ τὴ γυναῖ κα αὐτή· διότι αὐτὴ δια-
τηροῦσε τὴν ἐλευθερία της, ἐνῷ αὐτὸς ὄχι.

* * *Νὰ φοβηθοῦμε, ἀγαπητοί μου, τὴν αἰχμα-
λω σία αὐτήν, ποὺ δημιουργεῖ ἡ ἁμαρτία. Πλα-
σθή καμε ἐλεύθεροι, ἡ ἁμαρτία ὅμως δεσμεύ -
ει τὴν θεόσδοτη ἐλευθερία μας καὶ μᾶς σκλα-
βώνει. Καὶ ἐνῷ θά ᾽πρεπε νὰ πετᾶμε σὰν ἀε-
τοὶ στὰ ὕψη τῆς ἀρετῆς, ἐμεῖς τώρα εἴμαστε
κλει σμένοι μέσα στὰ κλουβιὰ τῆς κακίας.Ἡ ψυχὴ αἰχμάλωτη! Δὲν ὑπάρχει ἐλεεινό-
τερο θέαμα. Τί τὸ ὄφελος νά ᾽νε τὸ σῶμα ἐ -
λεύθερο, νὰ κινῆται ὅπου θέλει, νὰ κάνῃ τα-
ξί δια, ν᾽ ἀνεβαίνῃ στὰ ὕ ψη τοῦ οὐρανοῦ, νὰ ζῇ
μὲ ἀνέσεις σὲ ἀνάκτορα, τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ ψυ -
χὴ ἀναστενάζει κάτω ἀπὸ δεσμὰ τῆς ἁμαρ-
τίας, ὑπόδουλη στὸ σατανᾶ;

Θυμηθῆτε τὴν σύζυγο τοῦ Πετεφρῆ στὴν
Αἴγυπτο (βλ. Γέν. κεφ. 39ο), τὴν αἰ  σχρὴ ἐκείνη γυναῖκα,
ποὺ ζητοῦσε νὰ παρασύρῃ στὴν ἁμαρτία τὸν
Ἰωσήφ, «τὸν δουλωθέντα μὲν τῷ σώματι, τὴν
ψυχὴν δὲ ἀδούλωτον συντηροῦντα» (οἶκ. Μ. Δευτ.).Ὁ Ἰωσήφ, μολονότι δοῦλος, αἰχμάλωτος καὶ
φυλακισμένος κατὰ τὸ σῶμα, εἶχε διατηρήσει
τὴν ψυχή του ἀδούλωτη· ἦταν ὁ ἀληθινὰ ἐ λεύ-
 θερος, γιατὶ δὲν ἄφησε τὴν ἁμαρτία νὰ τὸν αἰ -
χμαλωτίσῃ. Ἐνῷ ἡ γυναίκα τοῦ Πετεφρῆ, μο λο-
νότι ἀφέντρα στὰ ἀνάκτορα, ἦταν ἐν τούτοις
δούλη καὶ αἰχμάλωτη, γιατὶ τὸ αἰσχρὸ πάθος
τὴν εἶχε ὑποδουλώσει μέχρι τέτοιου σημείου,
ὥστε νὰ γίνῃ δούλη τοῦ δούλου της. Ὁ Ἰω -
σὴφ ἐλεύθερος μέσ᾽ στὶς φυλακές, αὐτὴ αἰ -
χμάλωτη μέσ᾽ στὰ ἀνάκτορα· ὁ δοῦλος κύρι -
ος καὶ αὑτοκράτωρ, κυρίαρχος ἐπὶ τοῦ ἑαυ-
τοῦ του, ἡ κυρία δούλη τοῦ πάθους της.

Ἀγαπητὲ ἀδελφέ! Ἐξέτασε καλὰ τὸν ἑαυτό
σου, μήπως εἶσαι αἰχμάλωτος σὲ κάποιο ἐλάτ-
 τωμα μικρὸ ἢ μεγάλο. Καὶ ἐὰν εἶσαι, μὴν ἀφή -
σῃς νὰ περνάῃ ὁ καιρὸς καὶ νὰ πληθύνωνται
οἱ ἡμέρες τῆς αἰχμαλωσίας σου. Ζήλωσον «τὴν
ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ»
(῾Ρωμ. 8,21), ζήλεψε τὴν ἔνδοξη ἐ λευθερία ποὺ χα-
ρίζει ὁ Θεὸς στὰ παιδιά του. Τρέξε στὸ Χρι-
στό. Καὶ Ἐκεῖνος, ποὺ ἐλευθέρω σε σήμερα
τὴν συγκύπτουσα ἀπὸ αἰχμαλωσία 18 ἐτῶν,
εἶ νε ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ ἐλευθε ρώσῃ κ᾽ ἐ -σένα, ὅσα χρόνια κι ἂν διετέλεσες ὑπὸ τὴν
ἐξ ουσία τῆς ἁμαρτίας. Καὶ τότε θὰ εἶσαι πρα -
 γματικὰ ἐλεύθερος. Γιατὶ ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος ὁ
Ἰησοῦς, «ἐὰν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄν -
τως ἐλεύθεροι ἔσεσθε» (Ἰω. 8,36).
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