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ΣΤΟΡΓΗ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ
«Ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί»
(Λουκ. 7, 36-50)

Ὁ Ἰησοῦς ἔδειξε
στοργή στόν ἀνθρώπινο πόνο. Στόν πόνο τό
σωματικό. Ποτέ δέν
προσπέρασε ἄνθρωπο πού τόν εἶδε νά
πονᾶ. Μέ ἀγάπη στάθηκε πλάι του, κουβέντιασε μαζί του καί
ἁπάλυνε τόν πόνο
του, ὅπως μόνον
αὐτός ἤξερε νά τόν
ἁπαλύνει. Ἔτσι, στήν
πονεμένη χήρα τῆς
Ναΐν ψιθύρισε ἐκεῖνο
τό παρήγορο «Μή
κλαῖε», γιά νά ἀνακαλέσει στή ζωή, στή
συνέχεια, τόν νεκρό
της ἔφηβο. «Νεανίσκε,
σοί λέγω ἐγέρθητι»
(Λουκ. 7, 14). Στό παραλυτικό παιδί τοῦ
Ἑκατοντάρχου
τῆς
Καπερναούμ, γιά τήν
ὑγεία τοῦ ὁποίου μέ
θερμή ἱκεσία προσῆλθε ὁ πατέρας του, χαρίζει τήν ὑγεία του.

«Καί ἰάθη ὁ παῖς».
Στόν τυφλό τοῦ Σιλωάμ δίνει τό φῶς. Στόν

τραγικό δαιμονισμένο
τῶν Γεργεσηνῶν προσφέρει τή σωτηρία.
Στόν παράλυτο τῆς
Βηθεσδά λέγει: «Ἆρον
τόν κράββατόν σου
καί περιπάτει». Παντοῦ καί πάντοτε ἔδειχνε ὁ Χριστός τήν ἴδια
στοργή.
Ὁ Ἰησοῦς

εἶναι ὁ καλός Σαμαρείτης πού μέ πολλή
ἀγάπη ἔσκυψε πάνω
ἀπό τόν ἀνθρώπινο
πόνο.
Ὁ Ἰησοῦς
ἔδειξε
στοργή στό σωματικό
πόνο τοῦ ἀνθρώπου.
Τήν ἴδια στοργή ὅμως
ἔδειξε καί στόν ψυχικό του πόνο. Τοῦτος
ὁ πόνος, ὁ πόνος τῆς
ψυχῆς, εἶναι ὀξύτερος
ἀπό τόν πόνο τοῦ
σώματος. Ἡ ἁμαρτία
προκαλεῖ μεγαλύτερο
πόνο στήν ψυχή ἀπό
ὅ,τι
προκαλεῖ
ἡ
ἀρρώστια στό σῶμα.
Πόσες
παραλλαγές
καί πόσες διαβαθμίσεις δέν παρουσιάζει ὁ
πόνος αὐτός! Ἔχει καί
τέτοια συμπαθητικά
παραδείγματα ἡ Ἁγ.
Γραφή. Καί ἔχει πολλά. Ἀναφέρουμε μόνον
ἕνα, γιά νά δοῦμε καί
νά θαυμάσουμε τή
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στοργή τοῦ Ἰησοῦ στόν πόνο τῆς
ψυχῆς.
Κάποιος Φαρισαῖος, Σίμων στό
ὄνομα, προσκαλεῖ τον Ἰησοῦ στό
σπίτι του γιά δεῖπνο. Ὁ Ἰησοῦς δέχεται τήν πρόσκληση. Ἡ πρόσκληση αὐτή ἀποτελεῖ μιά καλή εὐκαιρία νά κηρύξει καί σ’ αὐτό τό περιβάλλον τήν ἀλήθεια καί τήν ἀγάπη.
Παίρνουν οἱ προσκεκλημένοι θέση
γ ύ ρ ω
ἀπό τό
τραπέζι
κ α ί
ἀρχίζουν νά
τρῶνε.
Τ ό τ ε
συνέβηκε κάτι
τό συγκλονιστικό.
Μιά γυναίκα ἁμαρτωλή, γνωστή σέ
ὅλη τήν πόλη, μπαίνει στήν αἴθουσα τοῦ δείπνου, πέφτει στά πόδια
τοῦ Ἰησοῦ καί σκεπτόμενη τίς
ἁμαρτίες της ξεσπᾶ σέ λυγμούς.
Κλαίει πικρά γιά τό ἁμαρτωλό της
παρελθόν. Μέ τά δάκρυα αὐτά,
σάν πράξη λατρείας, πλένει τά πόδια τοῦ Ἰησοῦ, ἐνῶ παράλληλα χύνει πάνω σ’ αὐτά μύρο πολύτιμο.
Ὅλο ἱκεσία στόν κήρυκα τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐλέους, τά σκουπίζει
μέ τά μαλλιά της καί μέ εὐλάβεια
τά καταφιλεῖ. Σκανδαλίζεται ὁ Φαρισαῖος. Διερωτᾶται: «Μά δέν ξέρει
ὁ Ἰησοῦς τό ποιόν τῆς γυναίκας
αὐτῆς πού τόν ἐγγίζει καί πόσο
διεφθαρμένη ζωή ἔχει; Δέν γνωρίζει

ΣΤΟΡΓΗ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ

ὅτι εἶναι ἁμαρτωλή;». Ὁ Ἰησοῦς
γνωρίζοντας τούς ἀπόκρυφους
αὐτούς διαλογισμούς τοῦ Σίμωνα,
τοῦ ἀπαντᾶ μέ ἕναν παραβολικό
λόγο. Ἕνας δανειστής, τοῦ λέγει,
χάρισε τά χρέη σέ δυό χρεωφειλέτες, σέ ἕναν πού τοῦ χρωστοῦσε
πεντακόσια δηνάρια καί σέ ἄλλον
πού τοῦ χρωστοῦσε πενήντα. Ποιός θά ἀγαπήσει περισσότερο τό
δανειστή;
Ὁ
Σίμ ω ν
ἀποκρίνεται: Ὁ
πρῶτος.
Καί συνεχίζει ὁ
Ἰησοῦς
τό λόγο:
Ἡ γυναίκα
α ὐ τ ή
εἶναι ὁ πρῶτος χρεωφειλέτης. Καί
δανειστής εἶμαι ἐγώ. Γι’ αὐτό σοῦ
λέγω: «Εἶναι συγχωρεμένες οἱ
ἁμαρτίες της, γιατί ἀγάπησε πολύ».
Καί γυρίζοντας στή γυναίκα λέγει:
«Ἡ πίστη σου σέ ἔσωσε. Πήγαινε
στό δρόμο τῆς γαλήνης» (Λουκ. 7,
36-50).
Ἀδελφέ,
Εἴτε στό σῶμα πονᾶς εἴτε στήν
ψυχή στόν Ἰησοῦ τρέξε μέ πίστη.
Ἐκεῖνος μόνο θά ἁπαλύνει τόν πόνο σου. Γιατί Ἐκεῖνος ἀγαπᾶ πολύ.
Γιατί Ἐκεῖνος στάθηκε μέ στοργή
κοντά σέ κάθε πονεμένον. Νά εἶσαι
βέβαιος ὅτι θά σταθεῖ καί κοντά
σου. Καί κοντά μου. Καί κοντά σέ
ὅλους μας.

