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Η αλιεία των ανθρώπων
Είναι εντυπωσιακό το γεγονός που περιγράφει η σημερινή
Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου. Ο Κύριος διδάσκει τον λαό
ανεβασμένος πάνω σ’ ένα πλοιάριο στη λίμνη Γενησσαρέτ, το οποίο
ανήκε στον Σίμωνα, τον μετέπειτα Μαθητή και Απόστολο Πέτρο.
Μετά τη μετάδοση του Λόγου, καλεί τον Σίμωνα να ρίξει τα δίχτυα στο
νερό, αλλά εκείνος εκφράζει την απογοήτευσή του, καθώς όσες φορές
επεχείρησαν να ψαρέψουν εκείνη την ημέρα, οι κόποι τους απέβησαν
άκαρποι. Ο Κύριος επέμεινε και η υπακοή του Σίμωνος
επιβραβεύτηκε με πλήθος ιχθύων, τόσο πολύ, ώστε κινδύνευε να
βυθιστεί το πλοιάριο. Ο Σίμων θαύμασε, ταράχθηκε και ταπεινώθηκε
μπροστά στο Χριστό το ίδιο και οι συνέταιροί του, οι αδελφοί Ιάκωβος
και ο Ιωάννης. Εκείνος τον ησύχασε, του είπε να μη φοβάται και του
αποκάλυψε την αποστολή που του επεφύλασσε, να γίνει, πλέον, από
αλιέας ιχθύων, αλιέας ανθρωπίνων ψυχών. Η περικοπή καταλήγει με
μια πράξη ανατροπής όλης της ζωής των τριών αλιέων. Εγκατέλειψαν
τα πάντα, άφησαν πίσω το επάγγελμά τους, τις οικογένειές τους και
ακολούθησαν τον Χριστό, έτσι απλά, χωρίς όρους και προϋποθέσεις,
χωρίς να μπορούν να φανταστούν τί επρόκειτο να ζήσουν κοντά Του,
χωρίς να διανοούνται τις Θείες αποκαλύψεις των οποίων θα γίνονταν
μέτοχοι. Και ο Κύριος τους έκανε αλιείς ανθρώπων.
Αυτό ήταν το Αποστολικό έργο για το οποίο τους προόριζε να
αλιεύουν ανθρώπινες ψυχές, από την άβυσσο του ψεύδους και της
αμαρτίας, στον παράδεισο της αλήθειας και της σωτηρίας. Το έργο
αυτό οι Απόστολοι διεξήγαγαν, εν Αγίω Πνεύματι, με συνέπεια, με
ενθουσιασμό, με ακλόνητη πίστη στον Αναστημένο Χριστό, με πλήρη
επίγνωση της αποστολής τους, να οδηγήσουν τους ανθρώπους στην
ζωή της Εκκλησίας και να τους κάνουν μέλη του Σώματος του
Χριστού. Επρόκειτο για αλιεία που δεν είχε την παραμικρή
ιδιοτέλεια, δεν αποσκοπούσε σε οιοδήποτε προσωπικό όφελος, στο
παραμικρό υλικό κέρδος, ούτε καν στην ανθρώπινη τιμή και δόξα. Το
αντίθετο! Ήταν ένα έργο με απίστευτο προσωπικό κόστος, με
απερίγραπτες κακουχίες, με εξευτελισμούς και απηνείς διώξεις, ένα
έργο που χλευάστηκε από τους «σοφούς» της εποχής και πολεμήθηκε
από τους άρχοντες του κόσμου. Το έργο αυτό της αλιείας των ψυχών,
στο οποίο τους έταξε ο Χριστός, είχε για τους ίδιους αιματοβαμμένο
και μαρτυρικό τέλος, για την ανθρωπότητα, όμως, συνιστά την
μεγαλύτερη ευεργεσία, καθώς έφερε στο σκοτάδι του κόσμου το φως
του Χριστού, διέλυσε την πλάνη της ειδωλολατρίας, συνέβαλε στην

ανόρθωση του εκπεσμένου ανθρώπου, δίδαξε την πορεία της
καταλλαγής και της συμφιλίωσης με τον Θεό.
Αυτή ήταν η αλιεία των Αποστόλων, που έρχεται σε ευθεία
αντίθεση με την αλιεία που επιχειρούν, κάθε εποχή, πρόσωπα, φορείς,
ιδεολογίες, θρησκευτικά και κοινωνικά συστήματα, που επιδιώκουν
να προσελκύσουν οπαδούς και να ικανοποιήσουν εφήμερα και, ως επί
το πλείστον, ιδιοτελή και αποκρουστικά συμφέροντα. «Αλιείς
ανθρώπων στη σημερινή εποχή έχουμε πολλούς, Μπορεί κάποιος να
παρατηρήσει τα κοινωνικά συστήματα, τα επαγγελματικά σωματεία,
τις πολιτικές οργανώσεις, τις παραθρησκευτικές και μη Ορθόδοξες
εταιρείες, τις προσωποπαγείς κινήσεις και πολλά παρόμοια και θα δει
να γίνεται μια συστηματική προσπάθεια αλιεύσεως οπαδών. Όλοι
αυτοί οι αρχηγοί των κινημάτων δεν έχουν κύριο σκοπό να ωφελήσουν
τους οπαδούς τους, όσο να επωφεληθούν απ’ αυτούς. Τους
εκμεταλλεύονται κοινωνικά, οικονομικά και ηθικά και τους
χρησιμοποιούν, για να αναρριχηθούν στα διάφορα αξιώματα και
θέσεις που επιδιώκουν. Μερικές φορές καταντούν τους οπαδούς τους
άβουλα όντα, ανθρώπινα νούμερα, χωρίς θέληση και προσωπικότητα.
Δε συμβαίνει, όμως, το ίδιο με τον Χριστό. Ο Χριστός πρώτος
θυσιάστηκε για τη σωτηρία μας και ζητεί από μας να κάνουμε αγώνα
για τον εαυτό μας, δηλ. να απαλλαγούμε απ’ τα πάθη μας και τις
ατέλειές μας και όχι να διαδίδουμε το όνομά του ιδιοτελώς…»1
Γι’ αυτό, αδελφοί μου, να είμαστε πολύ προσεκτικοί και
υποψιασμένοι και να προφυλάσσουμε κυρίως τα νέα παιδιά κάθε φορά
που τα κοσμικά συστήματα ρίχνουν το αγκίστρι των υποσχέσεων, των
μεγάλων λόγων, των ψεύτικων παραδείσων, για ν’ αποκτήσουν
οπαδούς και ακολούθους και να προωθήσουν τα άνομα συμφέροντά
τους. Να ασφαλίσουμε τον εαυτό μας στη μάνδρα της Εκκλησίας, να
δεχόμαστε διαρκώς την καλή αλιεία της σωτηρίας, πίσω από την οποία
δεν κρύβονται ανθρώπινα συμφέροντα και επιδιώξεις, αλλά η
θυσιαστική προσφορά και απόλυτη αγάπη του Ιησού Χριστού. ΑΜΗΝ!
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