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Η ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ 
του Κωστή Μπαστιά 

�� 

ΣΣΣΣ’ αυτήν την παραβολή ολοκάθαρα ο Ιησούς µάς φανερώ-
νει τον τρόπο που θα πετύχουµε απ’ τον ουράνιο Πατέρα την άφεση για 

τα κρίµατά µας. Κι ο τρόπος αυτός είν’ ένας: Η συχώρεση που δίνουµε µεις σ’ 
όσους µας φταίξανε, σ’ όσους µας ζήµιωσαν, σ’ όσους µας πίκρα-
ναν, σ’ όσους µας πρόσβαλαν και µας πρόδοσαν. Και σε τούτον 
το δρόµο τον ολόφωτο της καλωσύνης, ο Κύριος δεν βάζει όρια. Ό-
ταν ο Πέτρος τον ρωτάει, αν πρέπει να συχωρέση εφτά φορές τον 
αδερφό του, που αµάρτησε ενάντια του, ο Ιησούς τού ανταποκρί-
νεται, πως δεν πρέπει να τον συχωρέση εφτά µονάχα φορές, αλλά 
εβδοµήντα εφτά. Έτσι η συγνώµη παίρνει καθολικές διαστάσεις 
και µόνιµη υπόσταση. ∆εν φτάνει να συχωρέσουµε µια φορά ή 
δέκα φορές, αλλ’ είναι θεµελιακή ανάγκη να συχωρνάµε πάντα, να 
συχωρνάµε αδιάκοπα, κι η πηγή της συγνώµης να µην στερεύη πο-
τέ µέσα µας. Η συγνώµη δε µπορεί νάναι ζήτηµα καλής, ή κακής 
µας διάθεσης, ούτε ζήτηµα συµπτωµατικού κεφιού, ούτε να χρω-
στιέται σε πρόσκαιρα συναισθηµατικά κριτήρια. Χρειάζεται νάναι 
η µόνιµη διάθεσή µας, η αδιάκοπη τάση τού είναι µας. Ο Ιησούς 
φανερώνει πως τη σχέση µας άντικρυ στο Θεό δεν θα την καθορίσουν, 
ούτε οι υποκριτικές ευλάβειες, ούτε η πίστη στην ύπαρξή του, ού-
τε οι νηστείες, αλλά θα την καθορίση οριστικά και τελεσίδικα η 

σχέση µας προς τους συνανθρώπους µας, που µας βλάψανε. 

ΗΗΗΗ ιστορία του οφειλέτη δούλου είναι ένα από τα πιο χαρα-
χτηριστικά παραδείγµατα, που ξεκαθαρίζει την προβληµατική της 
συγνώµης: Ο Βασιλιάς βρίσκει χρεώστη το δούλο του για µεγάλο 
χρέος.  Σύµφωνα  µε  τους  νόµους  της  εποχής   µπορούσε   να   ρίξη  
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    ΕΕΕΕἶπεν ὁ Κύριος· Ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, 

ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώ-

ποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώ-

ματα ὑμῶν. Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρω-

ποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις 

νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. Σὺ δὲ νη-

στεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ 

φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, 

καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. Μὴ 

θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, 

καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι· θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυ-

ροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται 

οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ 

ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν. 
 

 

στα σίδερα της φυλακής κι αυτόν και τη φαµίλια του και να κατά-
σχη όλο το βιος του. ∆εν τόκαµε όµως. Εισάκουσε τα παρακάλια 
του και δεν τον τιµώρησε. Ο δούλος όµως πούχε κι αυτός λαβείν 
από άλλον συνάδερφό του, που του χρωστούσε και δεν του πλή-
ρωνε το χρέος του, µόλις τον ανταµώνει τον αρπάζει απ’ το λαιµό 
και τον ρίχνει στη φυλακή. Τότε ο Βασιλιάς µαθαίνοντας την κα-
κουργία του, του επιβάλλει την ίδια σκληρή τύχη που ώρισεν αυ-
τός, ο αχάριστος δούλος, στον δικό του χρεοφειλέτη.  

ΗΗΗΗ συγνώµη δεν είναι πράξη αρνητική, δεν είναι αποχή από εκδίκηση ή κύρω-

ση, αλλ’ είναι προσφορά και πράξη αγάπης. ∆εν υπάρχει θέµα συγνώµης 
όταν πλησιάσουµε το φταίχτη µας µε ύφος υπεροπτικής ανωτερό-
τητας και µε ύφος κριτή και τιµητή. Τέτοια στάση τον κάνει να 
ξεχάση το δικό του κρίµα και δεν βλέπει παρά τη δική µας απο-
κρουστική στάση. 

ΤΤΤΤο κεφάλαιο της συγνώµης είναι από τα πιο θεµελιακά της 
διδασκαλίας του Χριστού. Η όλη προβληµατική της συγνώµης 
είναι θεµελιωµένη πάνω στη µάχη που δίνει ο άνθρωπος µε τον εγὠσµό του. 
Γιατί ο εγωϊσµός είναι κείνος που προστάζει την όραση να δη σαν 
οχτρό και σαν κίνδυνο τον άνθρωπο που µας ζήµιωσε. Κι ο εγωϊ-
σµός  είναι  κείνος  που  µας  σπρώχνει  στην  εκδίκηση,   γιατί    πιστεύ- 
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    Ε    Ε    Ε    Είπε ο Κύριος: «Αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώµατά 
τους, θα σας συγχωρήσει κι εσάς ο ουράνιος Πατέρας σας. Αν όµως δεν 
συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώµατά τους, ούτε κι ο Πατέρας σας 
θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώµατα». «Όταν νηστεύετε, να µη γίνεστε 
σκυθρωποί, όπως οι υποκριτές, που παραµορφώνουν την όψη τους για να δεί-
ξουν στους ανθρώπους πως νηστεύουν. Σας βεβαιώνω πως έτσι έχουν κιόλας 
λάβει την ανταµοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα 
µαλλιά σου και νίψε το πρόσωπό σου, για να µη φανεί στους ανθρώπους η νη-
στεία σου, αλλά στον Πατέρα σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις· και ο Πα-
τέρας σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις, θα σου το ανταποδώσει φανερά». 
«Μη µαζεύετε θησαυρούς πάνω στη γη, όπου τους αφανίζει ο σκόρος και η 
σκουριά, κι όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν. Αντίθετα, 
να µαζεύετε θησαυρούς στον ουρανό, όπου δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκό-
ρος ούτε η σκουριά, κι όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τους 
κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας εκεί θα είναι και η καρδιά σας».  

(ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)     
 
 

 

ουµε πως το κατόρθωµα του άλλου να µας γελάση, µειώνει εµάς. 
Λάθος. Κανένας άνθρωπος δεν λερώνεται απ’ τις βρώµικες πρά-
ξεις του άλλου, αλλά µονάχα απ’ τις δικές του. Ο εγωϊσµός όµως, 
πούναι ο πιο κακόβουλος σύµβουλος τ’ ανθρώπου, τον κάνει να 
πιστεύη πως η ζηµιά που τούκανε ο άλλος, φανερώνει τη δύναµη 
κείνου που τον ζηµίωσε και τη δική του αδυναµία. Και ψιθυρίζο-
ντας αυτό στο πνεύµα και στην ψυχή, ξεσηκώνει τον άνθρωπο 
προς επανάσταση και τον κάνει θηρίο ανήµερο. 

ΑΑΑΑν όµως ο άνθρωπος κατασιγάση τον εγωϊσµό του και βγη 
από τέτοια σφαλερά πλέγµατα κατωτερότητας, τότε βλέπει ολότε-
λα διαφορετικά τον άνθρωπο που τον ζήµιωσε και το αµάρτηµά 
του. Ο τρόπος που τον πλησιάζει είν’ ολότελα διαφορετικός, γιατί 
είν’ ο τρόπος της αγάπης και της συγνώµης, κι ο τρόπος αυτός εί-
ναι πολύ περισσότερο αποτελεσµατικός απ’ το δρόµο της εκδίκη-
σης. Υπάρχει πολύ µεγαλύτερη πιθανότητα να φέρη τον άνθρωπο, 
που έφταιξεν, ειλικρινά µετανοιωµένον κοντά του µε το δρόµο 
της συγνώµης, παρά µε τα µέσα της εκδίκησης και του µίσους.    

´ΟΟΟΟλα αυτά δεν σηµαίνουν διόλου πως ο άνθρωπος που αγα- 
πά    και    συχωρνά    πρέπει    ν’   αφήνη    τον    εαυτό    του    ανυπεράσπιστο 

Κυριακή της Τυρινής 



µπροστά στην κακία, τη δολιότητα, την ανηθικότητα, την απιστία 
του διπλανού του. Κάθε άλλο. Ο άνθρωπος µπορεί και πρέπει να 
παίρνη για τον εαυτό του όλα τα µέτρα που κρίνει χρειαζούµενα 
να τον προστατέψουνε, ώστε να µην πέση θύµα της δολιότητας 
και της απάτης. Αλλά κάνοντας αυτό, παίρνοντας δηλαδή αυτά τα 
µέτρα αυτοπροστασίας, δεν πρέπει να µισή. Πρέπει να προστα-
τεύη την πίστη του, τον εαυτό του και την τιµή του και την αξιο-
πρέπειά του και την περιουσία του κατά κάθε ανήθικης επιβου-
λής, αλλά η αυτοπροστασία του άντικρυ στον φταίχτη, δεν πρέπει 
να διαφέρη στις ψυχικές και πνευµατικές παρορµήσεις απ’ τις πα-
ρορµήσεις που του υπαγορεύουν µέτρα αυτοπροστασίας, όταν ξε-
σπούν τα στοιχεία της φύσης κατ’ απάνω του. Φυλάγεται απ’ τη 
βροχή, φυλάγεται απ’ το κρύο, φυλάγεται απ’ τη ζέστη, ή τη φω-
τιά, φυλάγεται απ’ την πληµµύρα κι απ’ τον κεραυνό, αλλά δεν 
µισεί ούτε τη βροχή, ούτε το χιόνι, ούτε το ποτάµι, που ξεχειλίζει 
και του αφανίζει όλα τα γεννήµατα. Προστατεύεται χωρίς να µι-
σή. Τούτο πρέπει να κάνη αντικρύζοντας και κάθε καταστροφή, 
που πηγή της δεν είναι τα στοιχεία της φύσης, αλλά ο άνθρωπος, 
ο διπλανός του. Όπως δεν µισεί κείνα, δεν πρέπει να µισή κι αυτόν. Και κάτι πε-
ρισσότερο. Όπως αγαπά τη φύση πρέπει ν’ αγαπά και τον άνθρωπο. Κι ακόµα, πρέ-

πει να τον πλησιάζη µε ταπείνωση κι όχι µε περηφάνεια. Χωρίς αυτά τα απλά, 
αλλά σωστά κριτήρια, συγνώµη δεν µπορεί ν’ ανθίση. Και χωρίς 
συγνώµη προς όσους µας φταίξανε, καµµιά άφεση δεν µπορούµε 
να περιµένουµε απ’ τον Ουράνιο Πατέρα.   
Κωστή Μπαστιά, από το «ΝΕΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ∆ΡΟΜΙΟΝ», εκδ. οίκος Αστήρ 1956 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)               ֠  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ    � 
Σήµερα, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 στον Εσπερινό της Συγχω-

ρήσεως, που θα αρχίσει στις 6:30 µ.µ. στο Ναό µας, θα χοροστατήσει ο 
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος.   
2) ֠  ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α΄ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ Μ. ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α΄ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ Μ. ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α΄ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ Μ. ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α΄ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ Μ. ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ֠    
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015, πρωί.πρωί.πρωί.πρωί.    
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015, απόγευµα στις 6:00 µ.µ.απόγευµα στις 6:00 µ.µ.απόγευµα στις 6:00 µ.µ.απόγευµα στις 6:00 µ.µ.    
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015, πρωί.πρωί.πρωί.πρωί.    
Την Τετάρτη µετά την Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία ακολουθείΤην Τετάρτη µετά την Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία ακολουθείΤην Τετάρτη µετά την Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία ακολουθείΤην Τετάρτη µετά την Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία ακολουθεί τράπεζα τράπεζα τράπεζα τράπεζα        &     το Μέγα Απόδειπνο.το Μέγα Απόδειπνο.το Μέγα Απόδειπνο.το Μέγα Απόδειπνο.    
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