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ΙΗΣΟΥΣ – Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 

 

Μπαγκαβάν Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα έχει πει ότι οι θρησκευτικές 

γιορτές όπως τα Χριστούγεννα θα αποκτήσουν το πραγματικό 

τους νόημα όταν τις γιορτάζουμε κατανοώντας την εσωτερική τους 

πνευματική σημασία. Με τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε τη ζωή και τη 

δόξα του Κυρίου Ιησού, τη μελέτη των διδασκαλιών Του και την ε-

φαρμογή τους στην καθημερινή ζωή. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη Γη 

για να διδάξει στον άνθρωπο τα υψηλά ιδανικά της αγάπης και 

της θυσίας την εποχή που οι ναοί της λατρείας είχαν μετατραπεί σε 

τόπους εμπορίου και οι αρχιερείς και οι μελετητές των Ιερών Κειμέ-

νων ακολουθούσαν το γράμμα των γραφών ξεχνώντας, όμως, το 

πνεύμα. Ο Ιησούς γεννήθηκε στη μικρή πόλη Βηθλεέμ, σε μια μικρή 

φάτνη από την εκλεκτή μητέρα Του τη Μαρία. Ευλογημένοι οι ελά-

χιστοι που μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τη Θεότητά Του με τη χάρη 

Του και μόνον – οι τρεις σοφοί από την Ανατολή και ένας ηλικιωμένος 

Εβραίος πνευματικός αναζητητής ονόματι Συμεών, ο οποίος πήρε το 

μωρό Ιησού στην αγκαλιά του και είπε: «Κύριε, τώρα άφησε τον υ-

πηρέτη Σου να φύγει εν ειρήνη, σύμφωνα με τον λόγο Σου. Γιατί τα 
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μάτια μου είδαν τον σταλμένο από Σένα Σωτήρα.»1 Αργότερα, όταν 

ήρθε η ώρα για να βαφτιστεί ο Ιησούς, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε 

ότι δεν μπορούσε να Τον βαφτίσει και ότι ήταν ο Ιησούς που έπρεπε 

να βαφτίσει εκείνον. Με αυτόν τον τρόπο αναγνώρισε το μεγαλείο 

του Ιησού. Στο διάβα των αιώνων, ελάχιστοι υπήρξαν οι εκλεκτοί 

που, με τη χάρη του Θεού, αναγνώρισαν τη Θεότητα των Αβατάρ 

καθώς δεν διέφεραν από τους απλούς θνητούς γιατί δεν είχαν φα-

νερώσει ακόμα τη Θεότητά Τους. Αυτό συνέβη με τον Ράμα, τον 

Κρίσνα, ακόμη και τον Σάτυα Σάι Μπάμπα. Πολύ λίγοι άνθρωποι α-

ναγνώρισαν τη Θεότητα του Σουάμι στα πρώτα Του χρόνια. Ακόμη 

και σήμερα, από τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων, μόνο εκείνοι 

που είναι ευλογημένοι με τη χάρη Του μπορούν να πάρουν μια γεύση 

της Θεότητάς Του και να βιώσουν την Αγάπη Του. 

Μαθήματα που δίδαξε ο Ιησούς 

Ως νεαρό αγόρι, ο Ιησούς ερμήνευσε το εσωτερικό νόημα των Γρα-

φών, το οποίο οι πρεσβύτεροι δεν εκτιμούσαν. Όταν οι ιερείς είπαν 

ότι δεν επιτρέπεται η όποια εργασία το Σάββατο, την έβδομη ημέρα 

της εβδομάδας που ήταν ιερή για τους Εβραίους, Εκείνος δήλωσε, 

με σταθερή πίστη και καθαρή αυθεντία, ότι καμία μέρα δεν απαγο-

ρεύεται για τις καλές πράξεις. Η αγάπη Του ήταν καθολική. Συγχώ-

ρεσε τις αμαρτίες της Μαρίας της Μαγδαληνής και δέχτηκε τη λα-

τρεία της επειδή είχε έντονη αφοσίωση. Ο Ιησούς δέχθηκε και εκτί-

μησε την αγνή της αγάπη. Η Μαρία η Μαγδαληνή έπλυνε τα πόδια 

του Ιησού με δάκρυα, τα σκούπισε με τα μαλλιά της και τα άλειψε 

με άρωμα. Ο Θεός κοιτάζει την καρδιά των ανθρώπων και όχι την 

εξωτερική τους εμφάνιση. Ο Ιησούς μάς δίδαξε να μην κρίνουμε τους 

άλλους για να μην κριθούμε εμείς οι ίδιοι. Όταν οι άνθρωποι ήταν 

έτοιμοι να λιθοβολήσουν μια γυναίκα μέχρι θανάτου, μπήκε μπροστά 

της λέγοντας: «Μόνον εκείνος που είναι αναμάρτητος μπορεί να ρίξει 

την πρώτη πέτρα»2. Όλοι υποχώρησαν κι εκείνη σώθηκε. Και τότε 

της είπε: «Πήγαινε και στο εξής μην αμαρτήσεις»3. Το μήνυμά Του 

ήταν: «Γιατί κοιτάς τον κόκκο στο μάτι του αδερφού σου αλλά δεν 

προσέχεις τη δοκό του ξύλου στο δικό σου μάτι;»4 Ο Σουάμι είπε: 

 

1 Κατά Λουκά: 2:29-30 
2 Κατά Ιωάννη: 8:7 
3 Κατά Ιωάννη: 8:11 
4 Κατά Ματθαίον: 7:3 
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«Όταν θέλουμε να καλλιεργήσουμε θεϊκή αγάπη, είναι πολύ σημα-

ντικό να εξασκούμαστε στο να μη βρίσκουμε λάθη στους άλλους, 

αλλά να αναγνωρίζουμε τα δικά μας ελαττώματα». Η ευγενής ιδιό-

τητα που επέδειξε ο Κύριος Ιησούς στη ζωή Του ήταν η συγχώρεση. 

Όταν ο Πέτρος, ο μαθητής Του, ρώτησε: «Κύριε, πόσες φορές πρέπει 

να συγχωρήσω τον αδελφό ή την αδελφή μου που αμαρτάνει ενα-

ντίον μου; Μέχρι επτά φορές;» Ο Ιησούς απάντησε: «Δεν σας λέω 

μέχρι επτά φορές αλλά μέχρι εβδομήντα φορές το επτά»5, που ση-

μαίνει ότι δεν πρέπει να κουραστούμε ποτέ να συγχωρούμε. Η ζωή 

Του ήταν το μήνυμά Του. Ακόμη κι όταν Τον σταύρωναν και το μαρ-

τύριό Του είχε φθάσει στην κορύφωση, Εκείνος προσευχήθηκε στον 

Κύριο: «Πατέρα, συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν»6. 

Συμβούλευε τους ανθρώπους να συγχωρούν τους εχθρούς τους. 

«Ακούσατε ότι ειπώθηκε: “Να αγαπάς τον πλησίον σου και να μισείς 

τον εχθρό σου.” Εγώ όμως σας λέγω αγαπήστε τους εχθρούς σας 

και προσευχηθείτε για κείνους που σας διώκουν για να γίνετε παιδιά 

του Πατέρα σας στους Ουρανούς. Εκείνος είναι που κάνει τον ήλιο 

να λάμπει και στους κακούς και στους καλούς κι Εκείνος είναι που 

στέλνει βροχή στους δίκαιους και στους αδίκους. Αν αγαπάτε αυτούς 

που σας αγαπούν, ποια ανταμοιβή θα λάβετε; Το ίδιο δεν κάνουν 

και οι φοροεισπράκτορες; Αν χαιρετάτε μόνον τους δικούς σας, τι 

περισσότερο κάνετε από τους άλλους; Αυτό δεν κάνουν και οι ειδω-

λολάτρες; Να είστε τέλειοι όπως τέλειος είναι και ο Ουράνιος Πατέ-

ρας σας»7. 

Ο Ιησούς δίδαξε επίσης στην ανθρωπότητα πώς να δίνει, λέγο-

ντας: «Μην αφήνεις το αριστερό σου χέρι να γνωρίζει τι κάνει το δεξί 

σου»8. Λέει περαιτέρω: «Κάνε το με απόλυτη ταπεινοφροσύνη». Ο 

Ιησούς έδωσε το παράδειγμα μιας γυναίκας που έβαλε μόνο δύο χάλ-

κινα νομίσματα στο κουτί των προσφορών: «Σας λέγω την αλή-

θεια,», είπε, «τούτη η φτωχή χήρα έχει βάλει περισσότερα από όλες 

τις άλλες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν τον οβολό τους από το 

περίσσευμά τους, αλλά εκείνη έβαλε ό,τι είχε για να ζήσει.»9 Ο Θεός 

 

5 Κατά Ματθαίον: 18:22 
6 Κατά Λουκά: 23:34 
7 Κατά Ματθαίον: 5:43-48 
8 Κατά Ματθαίον: 6:3 
9 Κατά Λουκά: 20:45-21:4, NIV 
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κοιτάζει την καρδιά του δωρητή κι όχι το δώρο. Ομοίως, όταν χτι-

ζόταν το Νοσοκομείο Super Speciality στο Πουτταπάρτι, ο Σουάμι 

εκτίμησε τη συνεισφορά ενός νεαρού αγοριού που έδωσε 100 ρου-

πίες (που ισοδυναμούν μόνο με δύο περίπου δολάρια) περισσότερο 

από τις δωρεές εκατομμυρίων δολαρίων που έλαβε από άλλους δω-

ρητές για την κατασκευή του. Ο Θεός κοιτάζει την καθαρότητα της 

καρδιάς, την αγάπη και την απλότητα του δωρητή. 

Η μεγαλύτερη εντολή του Ιησού Χριστού είναι: «Αγάπα τον Κύ-

ριο και Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη τη δύναμη της 

ψυχής σου και να αγαπάς τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου»10. 

Αυτή η εντολή σημαίνει ότι πρέπει να αγαπάμε τον πλησίον μας όσο 

αγαπάμε τον ίδιο τον εαυτό μας. Πρέπει να μοιραζόμαστε τη χαρά 

και τα βάσανα των άλλων σα να ’ναι δικά μας. Ο Κρίσνα λέει στην 

Μπάγκαβαντ Γκίτα: «Εκείνος που ταυτίζει τον εαυτό του με τις χαρές 

και τα βάσανα των άλλων, αυτός είναι ο μεγαλύτερος γιόγκι». Αλλά 

ο Χριστός προχώρησε ακόμη πιο πέρα στο τελευταίο δείπνο, όταν 

έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του και μοίρασε το ψωμί ως σώμα 

Του και το κρασί ως αίμα Του. Είπε: «Τώρα που Εγώ, ο Κύριος και 

 

10 Κατά Μάρκον: 12:30-1 
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ο Διδάσκαλός σας, σας έπλυνα τα πόδια, το ίδιο πρέπει να κάνετε 

και σεις. Πρέπει κι εσείς να πλύνετε ο ένας τα πόδια του άλλου. Σας 

έδωσα το παράδειγμα για να κάνετε ό,τι έκανα Εγώ για σας»11. Έτσι 

ο Κύριος Ιησούς μάς έδειξε πώς πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον 

όπως κι Εκείνος μας αγάπησε όλους άνευ όρων. 

Μαθήματα από τους Μαθητές Του 

Ο Πέτρος ήταν ένας από τους 12 μαθητές του Ιησού. Το όνομά του 

προέρχεται από την ελληνική λέξη «πέτρα». Η πίστη του Πέτρου ή-

ταν σταθερή σαν πέτρα ή βράχος και αναγνώρισε τον Ιησού ως Χρι-

στό, ως Κεχρισμένο από τον Θεό. Ο Ιησούς είπε στον Πέτρο: «Εσύ 

είσαι ο Πέτρος και πάνω σ’ αυτή την πέτρα θα χτίσω την εκκλησία 

μου»12 .  

Αλλά ακόμη κι αυτός αρνήθηκε τον Χριστό τρεις φορές και η πί-

στη του κλονίστηκε όταν αντιμετώπισε προκλήσεις και αντιξοότητες. 

Και ο Άγιος Θωμάς Τον αμφισβήτησε και ζήτησε απόδειξη της Ανά-

στασής Του. Αλλά αργότερα ο Άγιος Θωμάς διέδωσε το μήνυμα και 

την αγάπη του Ιησού σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμ-βανομένης της 

Ινδίας. 

Ο Ιούδας, ένας από τους δώδεκα μαθητές, πρόδωσε τον Ιησού 

μόνο για λίγα νομίσματα. Ο Ιησούς το είχε προβλέψει πριν συμβεί. 

Στη χριστουγεννιάτικη ομιλία τού 2001, ο Σουάμι είπε ότι σήμερα θα 

υπήρχαν πολλοί προδότες όπως ο Ιούδας. Το μάθημα είναι: Ας είμα-

στε πάντα προσεκτικοί, ας μην υποκύπτουμε σε αμφιβολίες όπως ο 

Θωμάς, ας μην αμφιταλαντευόμαστε όπως ο Πέτρος ούτε και να υ-

ποκύπτουμε στον πειρασμό όπως ο Ιούδας. Αντίθετα, ας έχουμε α-

πόλυτη, ακλόνητη, σταθερή πίστη στον Θεό, στον Κύριό μας Σάι, σε 

κάθε περίσταση. Στην Αγία Γραφή υπάρχει ένα όμορφο παράδειγμα 

ενός Εκατόνταρχου του Ρωμαϊκού Στρατού. Όταν ο υπηρέτης του, 

τον οποίο αγαπούσε ως γιο του, αρρώστησε και ήταν έτοιμος να 

πεθάνει, κάλεσε τον Ιησού. Όταν ο Ιησούς αποφάσισε να πάει στο 

σπίτι του και να θεραπεύσει τον υπηρέτη, ο εκατόνταρχος είπε: «Κύ-

ριε, δεν χρειάζεται να έρθεις. Πες μόνο μια λέξη να πεις και θα θε-

ραπευτεί.» Και να! Όταν επέστρεψε στο σπίτι του, ο υπηρέτης είχε 

θεραπευτεί πλήρως. Τότε ο Ιησούς είπε στους ανθρώπους γύρω του: 

 

11 Κατά Ιωάννην: 13:14-5 
12 Κατά Ματθαίον: 16:18 
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«Αλήθεια σας λέγω, ούτε στο Ισραήλ δεν βρήκα τέτοια πίστη»13. 

Αυτό είναι το είδος της πίστης που χρειάζεται. Πρέπει να προσευχό-

μαστε στον Κύριο να μας ευλογήσει να έχουμε τέτοια απόλυτη πίστη 

σε όλες τις καταστάσεις. 

Τα θαύματά Του 

Τα θαύματα του Ιησού Χριστού είναι εκδηλώσεις της συμπόνιας και 

της άνευ όρων αγάπης Του. Είναι τα επισκεπτήριά Του. Έκανε ανά-

πηρους να περπατούν, τυφλούς να βλέπουν, κωφάλαλους να μιλή-

σουν και θεράπευσε λεπρούς. Ανέστησε νεκρούς, όπως τον Λάζαρο, 

και έκανε θαύματα πολλά. Έδειξε πως μπορούσε να ελέγξει τη φύση, 

όπως μαρτυρεί το γεγονός εκείνο όπου γαλήνεψε τη θάλασσα της 

Γαλιλαίας σταματώντας την καταιγίδα. Ξόρκιζε κακά πνεύματα και 

φαντάσματα που είχαν καταλάβει ανθρώπους, κάτι που μας θυμίζει 

τα παρόμοια θαύματα που έκανε ο Σουάμι στα πρώτα χρόνια. 

 Στην πόλη Κανά της Γαλιλαίας, σε έναν γάμο ο Ιησούς μετά-

τρεψε το νερό σε κρασί καθώς το κρασί είχε τελειώσει. Και η γεύση 

αυτού του κρασιού ήταν θεϊκή. Έχουμε κι εμείς ακούσει ότι ο Σουάμι 

μετέτρεψε το νερό σε βενζίνη όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε 

έμεινε χωρίς καύσιμα. Σε μια άλλη περίσταση, ο Ιησούς πολλαπλα-

σίασε τα τρόφιμα για να ταΐσει τα πλήθη. Χρησιμοποίησε πέντε καρ-

βέλια ψωμί για να σερβίρει χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συγκε-

ντρωθεί εκεί για να Τον ακούσουν και μάλιστα, αφού τους σέρβιρε 

όλους, περίσσεψαν επτά καλάθια με τροφή. 

Το μήνυμά Του 

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έδωσε το μήνυμά Του μέσα από απλές πα-

ραβολές, όπως και ο Κύριός μας Σάι μετέδωσε το δικό Του μήνυμα 

με τη μορφή μικρών ιστοριών (τσίνα κάτας = μικρές ιστορίες). Μερι-

κές από τις παραβολές του Ιησού έχουν αγγίξει τις καρδιές μας, ει-

δικά οι παραβολές του καλού Σαμαρείτη και του άσωτου υιού. Όλες 

αυτές οι ιστορίες μάς διδάσκουν πώς να ζούμε μια πνευματική ζωή. 

Ο Ιησούς μάς δίδαξε πώς να απαλλαγούμε από τα εμπόδια που πα-

ρουσιάζονται στην πνευματική μας πορεία, κυρίως από την προ-

σκόλληση. Γι' αυτό, όταν ένας πιστός είπε ότι θα ακολουθήσει τον 

Ιησού αφού θάψει τον νεκρό πατέρα του, Εκείνος απάντησε: «Ακο-

λούθησέ Με και άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς 

 

13 Κατά Ματθαίον: 8:10 
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τους»14. Όταν ακολουθούμε τον Κύριο, η ύψιστη προτεραιότητά μας 

είναι να υπηρετήσουμε Αυτόν και την αποστολή Του. 

Ομοίως, όταν ένας πλούσιος θέλησε να ακολουθήσει τον Χριστό, 

Εκείνος του είπε: «Πούλησε ό,τι έχεις και ακολούθησέ Με» – κάτι που 

εκείνος δεν ήταν έτοιμος να κάνει. Ο Ιησούς είπε: «Διαλέξτε μεταξύ 

του Θεού και του Μαμωνά. Δεν μπορείτε να υπηρετείτε δύο κυρί-

ους». Είπε επίσης: «Είναι ευκολότερο για μια καμήλα να περάσει από 

το μάτι της βελόνας παρά για έναν πλούσιο να μπει στη Βασιλεία του 

Θεού»15. Με παρόμοιο τρόπο, ο Μπαγκαβάν Μπάμπα έχει πει: «Ο δι-

κός Μου είναι ένας μονός καναπές», «Δεν μπορείς να υπηρετείς δύο 

κυρίους» και «Στον Θεό πρέπει να δίνεις την ύψιστη προτεραιό-

τητα». 

Οι Μακαρισμοί 

Ο Ιησούς Χριστός έδωσε ένα εμπνευσμένο κήρυγμα στην κορυφή ε-

νός βουνού, που ονομάζεται «Η επί του Όρους Ομιλία», η οποία πε-

ριλαμβάνει τους «Μακαρισμούς». Πρόκειται για θεμελιώδεις πνευ-

ματικές διδασκαλίες από τις οποίες έχω επιλέξει μερικές. 

Μια από αυτοές είναι: «Μακάριοι οι καθαροί στην καρδιά, γιατί 

αυτοί θα δουν τον Θεό»16. Ο περιορισμός, ο οποίος εμποδίζει την 

όραση να δει τον Θεό είναι η μη αγνότητα. Και γι' αυτό ο Σουάμι 

είπε: «Μην αναζητάτε τον Θεό – δείτε τον Θεό!» Εφόσον τα πάντα 

είναι Θεός, θα πρέπει να βλέπουμε τον Θεό σε κάθε άτομο, σε κάθε 

κύτταρο και κάθε στιγμή. Για να γίνει αυτό, πρέπει κατ’ αρχήν να 

απαλλαγούμε από τους ρύπους μας που είναι οι έξι εσωτερικοί ε-

χθροί: επιθυμία, θυμός, απληστία, προσκόλληση, υπερηφάνεια και 

ζήλεια. Μόλις εξαγνιστούμε θα μπορέσουμε να δούμε καθαρά και να 

βιώσουμε τον Θεό. Γι' αυτό, είπε ο Σουάμι: «Η αγνότητα είναι φώ-

τιση». 

Μια άλλη σημαντική διδασκαλία του Χριστού είναι: «Μακάριοι οι 

ειρηνοποιοί, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού»17. Στον 

κόσμο αυτό όπου επικρατεί μίσος, αναταραχή, συγκρούσεις και α-

 

14 Κατά Ματθαίον: 8:22 
15 Κατά Ματθαίον: 19:24 
16 Κατά Ματθαίον: 5:8 
17 Κατά Ματθαίον: 5:9 
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ντιπαραθέσεις, η ειρήνη είναι πρώτη προτεραιότητα. Ο Σουάμι απο-

κάλυψε όμορφα τη λύση: «Όταν υπάρχει δικαιοσύνη στην καρδιά, 

υπάρχει ομορφιά στον χαρακτήρα. Όταν υπάρχει ομορφιά στον χα-

ρακτήρα, υπάρχει αρμονία στο σπίτι. Όταν υπάρχει αρμονία στο 

σπίτι, υπάρχει τάξη στο έθνος. Όταν υπάρχει τάξη στο έθνος, υπάρ-

χει ειρήνη στον κόσμο». Για να εδραιώσει κανείς την ειρήνη, πρέπει 

να ακολουθήσει το μονοπάτι της δικαιοσύνης. Γι’ αυτό, ο Κύριος Ιη-

σούς και ο Κύριος Σάι προώθησαν και οι δύο την ειρήνη μέσω της 

αγάπης και της δικαιοσύνης. Πράγματι, οι ειρηνοποιοί είναι τα αλη-

θινά παιδιά του Θεού. 

Σε έναν άλλον Μακαρισμό ο Ιησούς είπε: «Μακάριοι οι πτωχοί 

στο πνεύμα, γιατί δική τους είναι η Βασιλεία των Ουρανών»18. Μας 

προτρέπει να γίνουμε σαν παιδιά, όχι παιδαριώδεις, αλλά σαν τα 

παιδιά, που σημαίνει χωρίς εγώ, αθώοι και αγνοί όπως τα παιδιά, 

γιατί τότε θα μπορέσουμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. 

«Μακάριοι όσοι πενθούν, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν»19, 

διακήρυξε ο Ιησούς. Ο καθένας από μας, είτε άγιος είτε αμαρτωλός, 

πλούσιος ή φτωχός, βασιλιάς ή πένητας, περνάει μέσα από πόνο, 

προκλήσεις και δυσκολίες. Όταν περνάμε από αυτές τις αντιξοότη-

τες, ο χαρακτήρας μας βελτιώνεται. Αν έχουμε τη σωστή στάση και 

θεωρούμε τα πάντα ως θέλημα Κυρίου, ο Θεός θα μας παρηγορήσει, 

και, παρόλο που ο πόνος είναι συνυφασμένος με τη ζωή, εμείς δεν 

θα υποφέρουμε. 

Ο Ιησούς εξύμνησε την ορθή διαγωγή, λέγοντας: «Μακάριοι οι 

πεινώντες και οι διψώντες την δικαιοσύνη ότι αυτοί χορτασθήσο-

νται»20. Ο Σουάμι λέει, «Dharmo Rakshati Rakshitah» (Το Ντάρμα 

προστατεύει όσους το προστατεύουν). Για τους πνευματικούς ανα-

ζητητές, είναι απαραίτητο να περπατήσουν στο μονοπάτι της δικαι-

οσύνης. Ο Σουάμι λέει επίσης: «Η δικαιοσύνη είναι αγάπη στην 

πράξη». 

Ο επόμενος Μακαρισμός του Ιησού είναι: «Μακάριοι οι ελεήμο-

νες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν»21. Ο Ιησούς ήταν πάντα γεμάτος συ-

μπόνια, και ο Σουάμι τόνιζε: «Καρδιά με συμπόνια είναι ο Ναός του 

 

18 Κατά Ματθαίον: 5:3 
19 Κατά Ματθαίον: 5:4 
20 Κατά Ματθαίον: 5:6 
21 Κατά Ματθαίον: 5:7 
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Θεού». Η συμπόνια προς όλους τους ανθρώπους είναι μια ευγενής 

αρετή. Όταν είμαστε συμπονετικοί, ο Θεός μάς λούζει με τη χάρη και 

τη συμπόνια Του. 

Ένας άλλος Μακαρισμός που πρέπει να προσέξουμε είναι: «Μα-

κάριοι εκείνοι που διώκονται για χάρη της δικαιοσύνης, γιατί δική 

τους είναι η Βασιλεία των Ουρανών»22. Όταν περπατάμε στο μονο-

πάτι του Δικαίου και κάνουμε καλό, ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε 

εμπόδια, οι άνθρωποι να μας επικρίνουν και να μας καταδιώξουν. 

Αλλά αν όλα αυτά τα δεχθούμε ως δικό Του Θέλημα, θα έχουμε μα-

κροθυμία και τότε θα κατακτήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών, ο 

Κύριος θα είναι ευχαριστημένος και θα μας λούσει με τη χάρη και τις 

ευλογίες Του. 

Ο επόμενος Μακαρισμός μάς δίνει πρακτική καθοδήγηση στο 

πνευματικό μονοπάτι. «Μακάριοι όσοι συκοφαντούνται για χάρη 

του Θεού, γιατί μεγάλη θα είναι η ανταμοιβή τους στον Ου-

ρανό»23. Στη ζωή, πιθανότατα θα αντιμετωπίσουμε την επίκριση, κα-

θώς και οι Αβατάρ, ο Κρίσνα, ο Σίρντι Μπάμπα ακόμα και ο Σάτυα 

Σάι επικρίθηκαν κατά τη διάρκεια της επί Γης παραμονής Τους. Πα-

ρόλο που οι Αβατάρ ενσάρκωναν την αγάπη, οι άνθρωποι τους εξύ-

βριζαν προσπαθώντας συνεχώς να Τους βρίσκουν λάθη. Το μάθημα 

είναι να δεχόμαστε την κριτική με ειλικρίνεια και πίστη, πιστεύοντας 

ότι η ανταμοιβή μας θα είναι υψηλότερη στον Ουρανό, κατά πώς 

διδάσκει ο Ιησούς. Ο Σουάμι έχει πει: «Αν κατακρίνεις ή κακοποιή-

σεις κάποιον, όλα αυτά θα γυρίσουν σε σένα. Ο κόσμος δεν είναι 

παρά αντίδραση, αντανάκλαση και αντήχηση δική σου. Ό,τι κι αν 

κάνεις θα επιστρέψει σε σένα. Αυτός είναι ο Θεϊκός Νόμος.» Επομέ-

νως, ας καλωσορίζουμε την κριτική και ας μην επηρεαζόμαστε από 

αυτήν· ας τα αντιμετωπίζουμε όλα με χαμόγελο και ας είμαστε χα-

λαροί και ήρεμοι. Το χαμόγελο είναι η καλύτερη απάντηση στην αρ-

νητικότητα και στην κριτική. 

Καλλιεργήστε τη Θεία Αγάπη 

Η εφαρμογή της Θεϊκής Αγάπης είναι η Θεμελιώδης Αρχή όλων των 

εντολών και των διδασκαλιών του Ιησού, συμπεριλαμβανομένης της 

 

22 Κατά Ματθαίον: 5:10 
23 Κατά Ματθαίον: 5:11 
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Επί του Όρους Ομιλίας και των Μακαρισμών. Ο Ιησούς έδειξε με πα-

ράδειγμα τα τρία στάδια της πνευματικής προόδου. Στο πρώτο στά-

διο είπε: «Είμαι ο αγγελιοφόρος του Θεού». Στα πρώτα στάδια της 

πνευματικής άσκησης, όταν έχουμε σωματική συνείδηση, νομίζουμε 

ότι είμαστε οι υπηρέτες του Θεού. 

Στη συνέχεια, καθώς προοδεύουμε, εξαγνιζόμαστε όλο και πε-

ρισσότερο και εφαρμόζουμε με ειλικρίνεια τις διδασκαλίες Του. Σ’ 

αυτό το δεύτερο στάδιο, ο Ιησούς είπε: «Είμαι ο Υιός του Θεού». 

Φτάνουμε σε ένα στάδιο όπου βιώνουμε ότι είμαστε μέρος του Θεού, 

ότι Εκείνος είναι ο πατέρας μας και ότι έχουμε συμπόνια και αγάπη 

όπως ακριβώς ο Πατέρας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός ή ο Κύριος Σάι. 

Στο τελικό στάδιο, ο Χριστός δήλωσε: «Εγώ και ο Πατέρας Μου 

είμαστε Ένα». Συνειδητοποιούμε ότι είμαστε Ένα με τον Θεό και 

διεκδικούμε τη Θεότητά μας επειδή γνωρίζουμε ότι είμαστε η Ενσάρ-

κωση της Θεϊκής Αγάπης και δεν βλέπουμε καμία διαφορά μεταξύ 

του Θεού και του εαυτού μας. Αυτά είναι τα στάδια της πνευματικής 

ζωής. Στο Σανάτανα Ντάρμα, το πρώτο στάδιο ονομάζεται Dvaita 

(Δυϊσμός), όπου είμαστε ξεχωριστοί από τον Θεό. Στη συνέχεια, κα-

θώς εξελισσόμαστε, το επόμενο στάδιο είναι το Viśishtādvaita (Δια-

φοροποιημένος Μη-Δυϊσμός), όπου νομίζουμε ότι είμαστε μέρος του 

Θεού. Το τελικό στάδιο είναι η Advaita (Μη δυϊσμός), όπου βιώνουμε 

τα πάντα ως θεϊκά. Ο Σουάμι είπε: «Ο καλύτερος τρόπος για να 

γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα είναι να ακολουθούμε ειλικρινά τις 

διδασκαλίες του Ιησού και να κάνουμε τη ζωή μας το μήνυμά 

Του». 

Τζέι Σάι Ραμ 

Dr. Narendranath Reddy,  

πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Σρι Σάτυα Σάι 

 
 


