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Ἕνα κάθε μήνα.
Ἀγαπητοί μου ἐνορίτες,
Συμ π ληρώνονται ὀκτώ μῆνες ἀ π ό τή μυστηριώδη ἐκείνη νύκτα π ού
ἐξαφανίσθηκε ὁ νεαρός Κωστής ἀπό τήν πόλη μας. Τό γεγονός ἔγινε θέμα
συζητήσεως ἀπό ὅλους μας. Ἔφθασε μέχρι τά ΜΜΕ, ραδιόφωνα καί τηλεόραση.
Κατάντησε τό δράμα σέ σήριαλ. Δημοσιογράφοι, μή εἰδήμονες, ἁπλοί ἄνθρωποι, ὁ
καθένας ἔχει τή ἄποψή του, βγάζει τά συμπεράσματά του, τίς ἀποφάσεις του. Χωρίς
ἀκόμη νά ἔχει ἀποφανθεῖ ἡ δικαιοσύνη, ὅλοι μιλοῦν μέχρι σήμερα καταδικαστικά
γιά ἐκεῖνον ἤ γιά ἐκείνους πού ἐγκλημάτησαν. Μιλοῦν μέ ἀποτροπιασμό καί μέ
ἀπέχθεια γιά τόν φόνο. Καί ζητοῦν τήν παραδειγματική καταδίκη του ἀπαίσιου
φονιά.
Ὁ Θεός ἀπό πάνω, μᾶς βλέπει καί σιωπᾶ. Θά ἔλθει ἡ στιγμή πού θά μιλήσει
καί θά φανερώσει τήν ἀλήθεια. Ἄν ὅμως τόν ἀναγκάζαμε νά μιλήσει σήμερα, θά
ἔλεγε τά ἴδια πού εἶπε κάποτε σέ κείνους, πού τοῦ ἔφεραν μπροστά του μία γυναίκα,
ἡ ὁποία εἶχε συλληφθεῖ νά μοιχεύει καί ζητοῦσαν τό λιθοβολισμό της: «Ὁ
ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος τόν λίθον βαλέτω ἐπ’ αὐτῇ». (Ἰωάν. Η΄ 8 ) Ὅποιος εἶναι
ἀναμάρτητος, ἄς ρίξει πρῶτος πέτρα ἐπάνω σ’ αὐτήν. Καί τότε, ἔχοντας λίγη
αὐτογνωσία ὁ καθένας τους, σηκώθηκαν καί ἔφυγαν καί δέν τήν λιθοβόλησαν. Κι
ἐμεῖς σήμερα, ἄν εἴχαμε λίγη αὐτογνωσία δέν θά μιλούσαμε κατ’ αὐτόν τόν τρόπο.
Θά στεκόμασταν πολύ διαφορετικά ἀπέναντι στόν ἐγκληματία. Γιατί καί αὐτός
εἶναι ἕνα μέλος τῆς σάπιας κοινωνίας μας. Θά λυπόμασταν καί θά κλαίγαμε γιά τό
κατάντημά του. Θά κάναμε περισσότερη προσευχή. Νά ἀναπαύσει ὁ Θεός πρῶτα
τόν Κωστή καί ἔπειτα νά συγχωρήσει αὐτόν, πού προέβη σ’ αὐτή τή βδελυρή πράξη.
Θά ψάχναμε πιό πολύ τόν ἑαυτό μας, ἐπειδή κι ἐμεῖς εἴμαστε ἁμαρτωλοί, γιά νά
δοῦμε μήπως κι ἐμεῖς ἔχουμε διαπράξει κάποια παρόμοια πράξη.
Ἴσως μᾶς διαφεύγει ὅτι, ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται ἀπό σῶμα καί ἀπό ψυχή, καί
ὅτι εἶναι δυνατόν νά σκοτώσουμε ἤ τό σῶμα του ἤ τήν ψυχή του. Ὅτι ὁ θάνατος
μπορεῖ νά εἶναι ἀκαριαῖος ἤ σταδιακός. Ὅτι ὑπάρχει ἄμεσος φόνος ἤ ἔμμεσος. Ὅτι
μπορεῖ κάποιος νά θανατώνει σταδιακά ἀκόμη καί τόν ἑαυτό του. Ἄν δοῦμε ἔτσι τά
πράγματα, τότε πιθανότατα μπορεῖ νά ἀνακαλύψουμε ὅτι, κι ἐμεῖς ἴσως νά ἔχουμε
διαπράξει κάποιο φόνο ἤ φόνους ἤ νά συνεργήσαμε νά γίνει κάτι τέτοιο.
Δυστυχῶς εἴμαστε μέτοχοι σέ πολλές περιπτώσεις θανάτου συνανθρώπων μας.
Ἡ νοθεία στά τρόφιμα, οἱ μολυσμένες τροφές, οἱ ὑπερβολικές δόσεις λιπασμάτων,

οἱ ὁρμόνες στά φυτά καί στά ζῶα ποῦ τρῶμε, δέν σκοτώνουν; Τό κάπνισμα, τό
πιοτό, τά ναρκωτικά, τό ὑπερβολικό φαγητό καί ἡ ὑπερβολική κρεοφαγία δέν
σκοτώνουν; Τό στρές, τό ἄγχος, ἡ ἀγωνία, ἡ ποικίλες πιέσεις δέν σμικρύνουν τή ζωή
μας; Οἱ ἐκτρώσεις ἀνυπεράσπιστων ἐμβρύων δέν εἶναι φόνοι; Μήπως τά ψέματα καί
οἱ συκοφαντίες καί οἱ ἀδικίες δέν ἔχουν προκαλέσει θανάτους κοινωνικούς καί
σωματικούς; Ἡ ἀναλγησία στόν πόνο, στή φτώχεια καί στά προβλήματα τοῦ
πλησίον μας δέν ἔχουν προξενήσει πολλούς θανάτους;
Ἀλλά καί τήν ψυχή δέν τήν σκοτώνουν οἱ διάφορες ἁμαρτίες καί τά
συνεχιζόμενα πάθη; Ἡ ἀπιστία εἶναι θάνατος τῆς ψυχῆς. Ἡ ὀργή, ἡ μνησικακία, ἡ
θλίψη, ὁ φθόνος, τό μίσος, ἡ ζήλια, τό ἄγχος, ἡ ἀγωνία, ἡ ἀπελπισία, οἱ σαρκικές
ἁμαρτίες, ὅλα αὐτά προξενοῦν τόν πνευματικό θάνατο στόν ἑαυτό μας. Ὅταν
σκανδαλίσω ποικιλοτρόπως τόν συνάνθρωπό μου, σέ θέματα πίστεως, ἠθικῆς
συμπεριφορᾶς, πλουτισμοῦ, σαρκικότητας, ἀδικίας, παρανομίας δέν σκοτώνω τήν
ψυχή τή δική μου ἀλλά καί τοῦ ἄλλου, ἀκόμη καί τό σῶμα του; Τέλος, ὁ ἐγωισμός,
ἡ ὑποκρισία καί ἡ ὑπερηφάνεια δέν προκαλοῦν τόν τελεσίδικο θάνατο τῆς ψυχῆς;
Ὅταν ὁ Χριστός μιλοῦσε γιά τούς νεκρούς πού κυκλοφοροῦν γύρω μας,
αὐτούς ἐννοοῦσε. Τούς πνευματικά πεθαμένους, πού σκοτώθηκαν ἀπό τά πάθη καί
τίς ἁμαρτίες τους.
Μετά ἀπό αὐτήν τήν μικρή αὐτοεξέταση, ποιός θά μποροῦσε νά ὑποστηρίξει
ὅτι δέν εἶναι ἔνοχος σέ τίποτα; Ποιός εἶναι ἀθῶος;
Ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ εἶναι διαχρονική: «Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος τόν
λίθον βαλέτω». Ὅποιος αἰσθάνεται ἀναμάρτητος, μπορεῖ νά «λιθοβολεῖ» τούς
ἐνόχους.
Ἀγαπητοί μου, ἀφήσαμε τόν ἑαυτό μας καί ἀσχολούμαστε μέ τούς ἄλλους.
Εἶναι καιρός γιά αὐτοεξέταση, γιά αὐτοκριτική, γιά αὐτομεμψία. Τό ποιός σκότωσε
τόν Κωστή, ἄς τό ἀφήσουμε στήν ἀνθρώπινη δικαιοσύνη, προπαντός, ὅμως, στή
θεία δικαιοσύνη. Ἐμεῖς ἄς ἀσχοληθοῦμε μέ τόν ἑαυτό μας, τόν ὁποῖο ἔχουμε
παραμελήσει. Ἄν ὁ καθένας μας πρόσεχε τόν ἑαυτό του καί ἀσχολοῦνταν μέ αὐτόν,
ἡ κοινωνία μας θά ἦταν καλύτερη. Ἄς τό προσπαθήσουμε!
Μέ πολλές εὐχές καί κάθε εὐλογία
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