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«Ὀφείλομεν ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν» (῾Ρωμ. 15,1)

ὲν κατοικεῖται ἡ Γῆ ἀπὸ ἀγγέλους, ἀγαπητοί μου. Ἄνθρωποι τὴν κατοικοῦν, ποὺ
καθένας ἔχει τὰ ἐλαττώματά του, τὶς ἀδυναμίες του· αὐτὰ δηλαδὴ ποὺ ἔχουμε ὅλοι.
Τί θὰ γινόταν λοιπόν, ἂν ὁ καθένας μας
δὲν ἀνεχόταν τὸν ἄλλο καὶ δὲν ὑπέμενε τὰ ἐλαττώματά του; Τὸ λιγώτερο ποὺ θὰ συνέβαινε θὰ ἦταν, νὰ σταματήσῃ ἡ συμβίωσι, νὰ διαλυθῇ ἡ κοινωνία, καὶ ὁ καθένας, μὴ ὑποφέροντας τὰ ἐλαττώματα τοῦ γείτονά του, νὰ
σηκωθῇ νὰ φύγῃ ἀπὸ τὸν κόσμο, νὰ πάρῃ τὰ
βουνὰ καὶ νὰ πιάσῃ τὶς ἐρημιές, γιὰ νὰ μὴ
βλέπῃ μπροστά του τὰ παράξενα καὶ ἐνοχλητικὰ τοῦ ἄλλου. Αὐτὸ θὰ ἦταν τὸ λιγώτερο.
Γιατὶ θὰ μποροῦσε νὰ συμβῇ καὶ τὸ χειρότερο· νὰ συζοῦν μὲν οἱ ἄνθρωποι στὶς κοινωνίες, ἀλλὰ πῶς; σὰν τὰ θηρία· μένοντας δηλαδὴ ἀσυμβίβαστοι μεταξύ τους, θὰ ἦταν κάθε
στιγμὴ ἕτοιμοι νὰ διαιρεθοῦν, νὰ συγκρουσθοῦν, ν᾽ ἀλληλοσπαραχθοῦν, πολλὲς φορὲς
μάλιστα γιὰ τὸ τίποτα.
Ἀπὸ ἀνθρώπινες ὅμως ἀδυναμίες δὲν εἶνε
ἀπηλλαγμένοι οὔτε οἱ Χριστιανοί. Γι᾽ αὐτὸ καὶ
μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας ἀναφύονται διαφορές, τὶς ὁποῖες θεραπεύει ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ, ὅπως τὸν διαβάζουμε ἐμεῖς σήμερα στὴν ἁγία Γραφὴ καὶ ὅπως τὸν κηρύττουν
ἀνέκαθεν οἱ κήρυκες τοῦ θείου λόγου.
Νά καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ποὺ τὸν ἀκούσαμε πάλι σήμερα. Βαθὺς γνώστης καὶ ψυχολόγος τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων –μὰ πρὸ
παντὸς θεόπνευστος ὁδηγός, μὲ φωτισμὸ τοῦ
ἁγίου Πνεύματος–, βλέπει καθαρὰ καὶ μᾶς τὸ
λέει εὐθέως ὅτι, γιὰ τὴ συμβίωσι τῶν πιστῶν
καὶ γενικὰ γιὰ τὴ συνοχὴ καὶ τὴν πρόοδο μιᾶς
κοινωνίας, εἶνε ἀναγκαία καὶ ἀπαραίτητη ἡ ἀμοιβαία ἀνοχή, ὑποχώρησι, συγκατάβασι. Δὲν
γίνεται διαφορετικά.
Θὰ ρωτήσετε· Εὔκολο τὸ θεωρεῖς αὐτό; δια-

θέτουν ὅλοι τὴ δύναμι ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ μία
ἀνοχὴ καὶ ὑποχώρησι; Ὄχι ἀσφαλῶς. Πρέπει
κάποιος νὰ εἶνε δυνατὸς γιὰ νὰ τὸ κατορθώσῃ. Γι᾽ αὐτὸ στὸ σημερινὸ ἀνάγνωσμα, ἀπὸ
τὴν πρὸς ῾Ρωμαίους ἐπιστολή, ἀκοῦμε τὸν ἀπόστολο Παῦλο νὰ δίνῃ τὴ χρυσῆ συμβουλή·
«Ὀφείλομεν ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα
τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν» (῾Ρωμ. 15,1). Ἀπευθύνεται σ᾽ αὐτοὺς ποὺ
νιώθουν τὸν ἑαυτό τους δυνατό, τοὺς ὑποδεικνύει τί χρέος ἔχουν ἀλλὰ καὶ μὲ ποιό τρόπο μποροῦν νὰ τὸ ἐκπληρώσουν.

***
Ἂς τὸν ἀκούσουμε, ἀγαπητοί μου· τὰ λόγια του εἶνε σοφὰ καὶ πολύτιμα.
«Ὀφείλομεν», λέει, ἔχουμε χρέος δηλαδή,
νὰ βαστάζουμε, νὰ σηκώνουμε, τὶς ἀσθένειες
τῶν ἀδυνάτων. Γιατί; ποιός μᾶς ὑποχρεώνει σ᾽
αὐτό; Αὐτὸ ἐπιβάλλει ἡ χριστιανική μας ἰδιότητα, τὸ ὅτι μεταξύ μας εἴμαστε ἀδέρφια ἐν
Χριστῷ· ἔτσι ἐπιτάσσει ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη.
Ὅπως ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ποὺ ἡ
καρδιά του πλημμυροῦσε ἀπὸ τὰ ἁγιώτερα αἰσθήματα τῆς ἀγάπης, ὑπέφερε τὰ ἐλαττώματα
τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καὶ σήκωσε τὸ φορτίο τῶν ἁμαρτημάτων ὅλου τοῦ κόσμου, κάπως ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς καλούμεθα νὰ ὑπομείνουμε τὶς ἀδυναμίες τῶν συνανθρώπων μας,
νὰ βαστάσουμε αὐτὸ τὸ φορτίο. Φορτίο εἶνε οἱ
ἰδιοτροπίες, οἱ συνήθειες, οἱ κακίες, τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίον μας. Καὶ ἐρωτῶ· τί εἶνε
αὐτό, τὸ δικό μας φορτίο, μπροστὰ στὸ φορτίο ἐκεῖνο ποὺ σήκωσε ὁ Χριστός; Σχεδὸν τίποτα, ἕνα ἄχυρο ἐν συγκρίσει μὲ ἕνα βουνό.
Ἂς ἀναλογισθοῦμε· ὁ Κύριός μας ὑπέμεινε τὶς
συκοφαντίες τῶν Φαρισαίων, τὴν σκληρότητα τῶν ῾Ρωμαίων, τὴν ἀδικία τῶν δικαστῶν, τὶς
ὕβρεις ἑνὸς ὁλόκληρου λαοῦ εὐεργετημένου
μάλιστα ἀπ᾽ αὐτόν, ὅλων ἐκείνων ποὺ σὰν τὰ

λυσσασμένα σκυλιὰ μαίνονταν καὶ ὠρύονταν
ἐναντίον του. Καὶ ὅμως, ὄχι μόνο δὲν ἀγανάκτησε, δὲν ἐξεδήλωσε ὀργή, ἀλλὰ ἔμεινε μέχρι
τέλους καρτερικὰ ἀποφασισμένος νὰ φορτωθῇ τὰ ἁμαρτήματα ὅλων! Ἐνῷ ἐμεῖς; Ἐμεῖς
δὲν καλούμεθα νὰ ἐπωμισθοῦμε ὅλα αὐτά· καλούμεθα νὰ ὑποφέρουμε τὶς ἀδυναμίες κάποιων λίγων συνανθρώπων μὲ τοὺς ὁποίους συμβιώνουμε καὶ νὰ ἀνεχθοῦμε τὰ ἐλαττώματά
τους. Ἂν λοιπὸν εἴμαστε Χριστιανοί, ὀφείλουμε νὰ μιμηθοῦμε τὸ ὑπόδειγμα τοῦ Σωτῆρος
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἂς τοῦ λέμε αὐτὴ τὴν
προσευχή· Κύριε, ἐσὺ σήκωσες τὸ βαρύτερο
φορτίο, τὸ βάρος τῶν ἁμαρτημάτων μας, ἐσὺ
ὑπέφερες πρὸς χάριν μας ὅσο κανείς ἄλλος·
σὲ παρακαλοῦμε, βοήθησέ μας νὰ σηκώνουμε
κ᾽ ἐμεῖς μὲ ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη τὸ μικρὸ φορτίο μας, τὰ ἐλαττώματα τῶν ἀδελφῶν μας.
«Ὀφείλομεν …βαστάζειν». Ἔχουμε χρέος
νὰ βαστάζουμε αὐτὸ τὸ φορτίο, τὰ ἐλαττώματα τοῦ ἄλλου. Ναί, εἶνε φορτίο αὐτό, ὅπως εἴπαμε· φορτίο ποὺ μᾶς στενοχωρεῖ, μᾶς καταπονεῖ, μᾶς πιέζει, πολλὲς φορὲς μᾶς πληγώνει, ματώνει τὴν καρδιά. Ἡ ἀγάπη ὅμως ἐπιβάλλει νὰ τὸ σηκώσουμε.  Εἶνε ὁ ἄλλος (εἴτε
ὁ σύζυγος ἢ ἡ σύζυγος, εἴτε ὁ ἀδελφός, εἴτε
ὁ συγγενής, εἴτε ὁ συνεργάτης μας), εἶνε θυμώδης καὶ ὑβριστής; ἐξάπτεται καὶ ὀργίζεται
μὲ τὸ παραμικρό, λέει λόγια προσβλητικὰ καὶ
πικρά; Ἂς ὑπομείνουμε τὸ θυμό του σιωπώντας, χωρὶς ν᾽ ἀνταποδίδουμε τοὺς χαρακτηρισμούς. Ἂς ὑποδεχθοῦμε τὶς ὕβρεις του μὲ ψυχραιμία, μὲ ὑπομονή, μὲ ἀγάπη. Ἴσως ἔτσι
τὸν βοηθήσουμε νὰ συναισθανθῇ κάποτε πόσο ζημιώνεται ὁ ἴδιος ἀπὸ αὐτὴ τὴν τακτική.
 Εἶνε ὁ ἄλλος ἰδιότροπος καὶ κακομαθημένος,
καὶ ἡ ἰδιοτροπία του ἐνοχλητική; Μακάρι νὰ
μπορούσαμε νὰ τὸν μεταβάλουμε. Ἐφ᾿ ὅσον
ὅμως δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ μᾶς ν᾽ ἀλλάξῃ ὁ χαρακτήρας του, ἂς τὸν ἀνεχθοῦμε· ἂς σηκώσουμε
τὸ φορτίο τῆς ἰδιοτροπίας του.  Εἶνε ὁ τρίτος
βάρβαρος - βάναυσος στοὺς τρόπους καὶ τὴν
ἐν γένει συμπεριφορά; Πῶς μποροῦμε νὰ τὸν
διορθώσουμε; εἶνε εὔκολο; Ἂν τοῦ ποῦμε αὐστηρά, –Πρόσεξε καλὰ πῶς μιλᾷς ἔτσι σ᾽ ἐμένα…, δὲν θὰ πετύχουμε κάτι· ἡ κατάστασι θὰ
χειροτερεύσῃ, οἱ σχέσεις θὰ ὀξυνθοῦν. Προτιμότερο εἶνε νὰ σηκώσουμε καὶ τοῦ βαναύσου τὸ φορτίο, ὅπως σηκώσαμε καὶ τὸ φορτίο
τοῦ ὑβριστοῦ καὶ τοῦ ἰδιότροπου.
«Ὀφείλομεν …βαστάζειν τὰ ἀσθενήματα
τῶν ἀδυνάτων». Ἀκοῦς πῶς ὀνομάζει ὁ ἀπόστολος ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἐλαττώματα; «Ἀδυνάτους» στὴν ψυχή! Λοιπόν, ἂς συμπεριφε-
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ρώμεθα ἀπέναντί τους ὅπως συμπεριφερόμεθα σὲ ἕναν ἀδύνατο, ἕναν ἀσθενῆ στὸ σῶμα.
Καί, ὅπως ὑποφέρουμε τὶς ἰδιοτροπίες τοῦ ἀσθενοῦς, ἔτσι ἂς ὑποφέρουμε καὶ τὰ ἐλαττώματα τοῦ ἀδελφοῦ μας. Ὁ ἀδελφός μας εἶνε ἀσθενής, ὁ μεγάλος ἀσθενής· ὁ ἀδύνατος, ὁ μεγάλος ἀδύνατος. Ἂς τὸν σηκώσουμε λοιπὸν κ᾽
ἐμεῖς ὅπως σηκώνουν οἱ μεγάλοι τὰ μικρά, οἱ
ὑγιεῖς τοὺς ἀσθενεῖς, οἱ μητέρες τὰ νήπια.
«Καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν». Νὰ μὴν κοιτάζουμε τί ἀρέσει σ᾽ ἐμᾶς, ἀλλὰ –ἐννοεῖται– τί ἀρέσει καὶ στὸν ἄλλο. Ὑπέδειξε, δηλαδή, μὲ τὰ
προηγούμενα ὁ ἀπόστολος Παῦλος ποιό εἶνε
τὸ χρέος μας, ὑποδεικνύει τώρα καὶ πῶς μποροῦμε νὰ τὸ ἐκπληρώσουμε. Πῶς λοιπὸν θὰ
ὑπομένουμε τὴν ἀδυναμία τοῦ πλησίον; Μὲ τὸ
νὰ θυσιάζουμε τὸ δικό μας θέλημα γιὰ νὰ κάνουμε αὐτὸ ποὺ ἀρέσει ἀλλὰ καὶ ὠφελεῖ
πνευματικὰ ἐκεῖνον. Ἡ ἀνοχὴ καὶ συγκατάβασις θὰ γίνεται ἐκεῖ ποὺ δὲν κινδυνεύει ἡ σωτηρία, ἀλλὰ σὲ ἀδυναμίες ἀκίνδυνες.

***
Αὐτὰ μᾶς συμβουλεύει, ἀγαπητοί μου, σήμερα ὁ ἀπόστολος. Καὶ τώρα ἂς ρωτήσουμε·
Ἐκτελοῦμε ἐμεῖς τὴν ὡραία αὐτὴ συμβουλή;
βαστάζουμε τὰ ἀσθενήματα τοῦ πλησίον; δείχνουμε ἀνοχή, ὑποχώρησι καὶ συγκατάβασι
στὰ ἐλαττώματα τῶν ἄλλων;
Δυστυχῶς ἔχουμε γίνει τόσο ἐγωισταί, ὥστε δὲν δεχόμαστε νὰ σηκώσουμε οὔτε ἕνα ξυλαράκι ἀπὸ τὸ φορτίο τοῦ πλησίον μας. Δὲν
ἀνεχόμαστε τὸν ἄλλο ὄχι ὅταν πρόκειται γιὰ
μεγάλα ἐγκλήματα, ἀλλ᾿ οὔτε γιὰ μιὰ λέξι ποὺ
εἶπε, οὔτε γιὰ ἕνα μορφασμὸ τοῦ προσώπου
του. Εἴμαστε σκληροὶ καὶ ἕτοιμοι ν᾿ ἀνταποδώσουμε στὸ ἕνα χτύπημά του ὄχι ἕνα ἀλλὰ
πολλὰ χτυπήματα, στὴ μία προσβολὴ ποὺ μᾶς
ἔκανε πολὺ σκληρότερη ἐπίθεσι. Θέλουμε νὰ
στήνουμε παντοῦ καὶ πάντοτε τὸ δικό μας θέλημα, στὸ ὁποῖο ἔχουμε τὴν ἀξίωσι νὰ σκύβουν καὶ νὰ ὑποτάσσωνται ὅλοι.
Ἀλλὰ εἶνε δυνατὸν αὐτό; Ὄχι βέβαια. Γιατὶ
ἔχουν καὶ οἱ ἄλλοι τὸν ἐγωισμό τους, τὶς ἀδυναμίες τους, τὰ ἐλαττώματά τους. Γι᾽ αὐτὸ ἕνας τρόπος ὑπάρχει νὰ ζήσουμε εἰρηνικά, ἕνα εἶνε τὸ σωτήριο φάρμακο τῆς συμβιώσεως,
αὐτὸ ποὺ μὲ θεϊκὴ σοφία μᾶς ὑπέδειξε σήμερα ὁ ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ· «Ὀφείλομεν ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων
βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν» (῾Ρωμ. 15,1).
Μακάρι νὰ δεχθοῦμε τὸ φάρμακο αὐτό, γιὰ
νὰ εἰρηνεύσῃ ἡ Γῆ καὶ νὰ εὐημερήσῃ ἡ ἀνθρωπότης.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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