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Κυριακή Β’ Λουκά 1 Οκτωβρίου 2017 

 (Λουκ. στ. 31-36)  Αγάπη προς τους εχθρούς 

Ο Κύριος στο όρος της Γαλιλαίας παραδίδει στους µαθητές του τον 

τέλειο νόµο της Καινής Διαθήκης µε την «επί του όρους οµιλία» του. 

Και συγκεφαλαιώνει µέσα σε λίγες λέξεις το πνεύµα του νέου νόµου 

του, λέγοντας: Όπως θέλετε να σας συµπεριφέρονται οι άνθρωποι, 

έτσι να τους συµπεριφέρεσθε κι εσείς. Και εξηγεί την τόσο περιεκτική 

αυτή εντολή του. Εάν αγαπάτε µόνον εκείνους που σας αγαπούν, ποια 

αµοιβή σας ανήκει από τον Θεό; Καµία. Διότι και οι αµαρτωλοί το ίδιο 

κάνουν. Και εάν κάνετε το καλό σ’ εκείνους πού σας ευεργετούν, ποια 

ανταµοιβή µπορεί να έχετε από τον Θεό; Καµία. Διότι και οι αµαρτωλοί 

έτσι ενεργούν. Και εάν δανείζετε σ’ εκείνους από τους οποίους ελπίζετε 

να πάρετε πίσω τα δανεικά, ποια ανταπόδοση από τον Θεό σας ανήκει; 

Καµία. Διότι και οι αµαρτωλοί δανείζουν σε άλλους αµαρτωλούς, για 

να πάρουν πίσω ολόκληρο το ποσό που δάνεισαν ή και σε καιρό 

ανάγκης να πάρουν κι αυτοί ίσα δάνεια. Εσείς, όµως, να αγαπάτε τους 

εχθρούς σας και να τους ευεργετείτε και να τους δανείζετε, χωρίς να 

περιµένετε καµία ανταπόδοση από αυτούς. 

Στο τµήµα αυτό της «επί του όρους οµιλίας» του ο Κύριος κάνει µία 

σύγκριση ανάµεσα στην  αγάπη του κόσµου και στην πραγµατική 

αγάπη που πρέπει να έχουν οι µαθητές του και, κατά συνέπεια, οι 



	

	

άνθρωποι που βαπτίστηκαν στο όνοµά του, δηλαδή εµείς οι Χριστιανοί. 

Και ζητά την ανιδιοτελή αγάπη, και όχι την ψεύτικη 

συµφεροντολογική αγάπη του κόσµου, η οποία δεν έχει πνευµατική 

αξία. Διότι ποια αξία έχει να κάνεις το καλό, επειδή περιµένεις 

ανταπόδοση; Η αγάπη αξίζει µόνο όταν την κάνεις για τον Θεό, χωρίς 

να υπολογίζεις ποιος είναι ο αποδέκτης της αγάπης σου. Η αγάπη που 

ζητά ο Χριστός πρέπει να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, ακόµη 

και τους δύστροπους, τους άδικους, τους εχθρούς. 

Βέβαια µία τέτοια αγάπη προς τους εχθρούς µας φαίνεται δύσκολη 

ή και ακατόρθωτη. Πώς να αγαπήσουµε και να ευεργετούµε κι αυτούς 

ακόµη που µας πληγώνουν, µας αδικούν, µας βρίζουν, µας πολεµούν;  

Όµως, αυτό είναι το µέτρο της αληθινής αγάπης, το µέτρο της 

τελειότητας. Σ’ αυτήν την υψηλή κορυφή της αγιότητας µας καλεί ο 

Κύριος. Και δεν είναι αυτό εξωπραγµατικό, όπως φαίνεται. Τέτοια 

αγάπη έδειξαν  έµπρακτα πολλοί άγιοι και πιστοί της Εκκλησίας µέσα 

στο πέρασµα του χρόνου. Η αγάπη τους αυτή ήταν που εντυπωσίασε 

και άλλαξε τον κόσµο. Ήταν η σφραγίδα της γνησιότητας της πίστης 

τους και η έµπρακτη εφαρµογή των λόγων του Κυρίου. Διότι, ας µην 

ξεχνάµε, ο λόγος του Θεού δεν συνιστά ένα σύνολο θεωριών, αλλά ένα 

διαρκές κάλεσµα για αλλαγή του τρόπου ζωής µας.  Βέβαια η αγάπη 

προς τους εχθρούς δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωµα. Είναι δώρο Θεού 

και µόνο µε τη δική του χάρη αποκτάται. Είναι µια κατάσταση 

υπερκόσµια, άγια, ανώτερη και αληθινή. Αν θέλουµε, λοιπόν, κι εµείς 



	

	

να την αποκτήσουµε, θα πρέπει να το ζητάµε αυτό καθηµερινά από 

τον Θεό και εµείς ταυτόχρονα να αγωνιζόµαστε να γίνουµε άνθρωποι 

της αγάπης. 

Στο ιερό κείµενο ο Κύριος µας λέει ποια είναι η αµοιβή και η δωρεά 

αυτών που θα δείχνουν µια τέτοια αγάπη και ευσπλαχνία προς όλους 

τους συνανθρώπους τους. Όποιος µπορεί να αγαπά τους εχθρούς του 

και να τους ευεργετεί, θα αποκτήσει τη µεγαλύτερη χάρη, θα φθάσει 

στο σηµείο που µπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Ποιο είναι αυτό; Με την 

αγάπη αυτή ο άνθρωπος θα γίνει κατά χάριν θεός, υιός του υψίστου 

Θεού. Θα αποκτήσει τα θεϊκά χαρακτηριστικά. Και εξηγούν οι Πατέρες 

της Εκκλησίας µας: Καµία άλλη αρετή δεν µας κάνει τόσο όµοιους µε 

τον Θεό όσο η αγάπη και η συµπάθεια και η ευσπλαχνία προς τους 

εχθρούς µας. Αυτή η αγάπη µάς χαρίζει τα χαρακτηριστικά του Θεού. 

Αυτή είναι που µας κάνει «κατά χάριν θεούς».  

                                   Α. Ταπάκης 

 


