ΜΙΖΕΡΙΑ Ἢ ΧΑΡΑ;
ννα…τὴνἁγνὴνἀειπάρθενονπροσάγειμετ’εὐφροσύνης εἰςτὸνναὸντοῦ
Θεοῦ»(ἈπόστιχαΕἰσοδίων).
ΟἱεὐλογημένοιΘεοπάτορεςἸωακεὶμκαὶἌνναδὲνπαύουννὰμᾶςἐκπλήττουν
εὐχάριστα,καθώς,ἐναλλασσόμενοἀδιάκοπατὸἐτήσιοἑορτολόγιο,ἀποκαλύπτειμπροστάμαςἀξιοπρόσεκτεςπτυχὲςτῆςθεοχαρίτωτης ζωῆς τους (βλ. καὶ ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ,ἀρ.φ.386,Σεπτ.2015).
Δὲνπρόλαβαννὰχαροῦνκαλὰ-καλὰτὴν
ἀγαπημένητουςκορούλα,ποὺεἶχανἀποκτήσειπρὸςτὴδύσητῆςζωῆςτους,μετὰἀπὸἰσόβιασχεδὸνἀναμονή.Τρίαχρόνιαὅλακιὅλατὴνἔζησανκαὶτὴχάρηκαν.Μὰἦτανἀρκετὰαὐτὰγιὰνὰἀναπληρώσουνστὴνεὐγνώμονηκαρδιάτουςτὴλύπηγιὰτὴμακρὰπερίοδοτῆςπικρῆςἀναμονῆς.
Εἶχανδιδαχθεῖνὰἀποδέχονταιἤρεματὸ
θέληματοῦΘεοῦ.Ἂνκαὶἐπώδυνηἡἀναμονήτους,δὲντοὺςἐξώθησεποτὲσὲἀλλαγὴ
στάσηςἀπέναντιστὸνΘεό.Ἡστάσητους,
στάσηἐμπιστοσύνηςκαὶἀγάπης,ἦτανἀπόλυτασταθερή,χωρὶςνὰστηρίζεταιστὸδοῦναικαὶλαβεῖν.Ἂνκαὶἀδιάλειπτοτὸαἴτημά
τους,δὲνἦτανμονόπλευραἀπαιτητικό,ἐπίμονα ἐγωκεντρικό. Ζητοῦσαν καὶ περίμεναν.ΧωρὶςνὰβάζουνστὸνΘεὸχρονοδιά-
γραμμα.Ζητοῦσανκαὶδὲνεἶχανπρόβλημα
νὰ ξαναεπιστρέψουν μὲ ζηλευτὴ εὐχαριστιακὴ διάθεση στὸν δωρεοδότη τὸ δῶρο
του.
Εἶχαντὸοὐσιωδέστερο,τὸνΘεό.Δὲνἦτανκαίριαςσημασίαςσυνεπῶςγι’αὐτοὺςσὲ
τίνοςτὰχέριαθὰβρίσκονταντὰδῶρατου.

Πρόθυματοῦτὰἀντιπρόσφεραν.Ὄχιἀπὸἀνάγκη.Ὄχιμὲμίζερη,γκρινιάρικηδιάθεση.
Ἀλλὰμὲχαρά.«Μετ’εὐφροσύνης». Καὶμὲδιάθεσηεὐγνωμοσύνης.Γι’αὐτὸστὴνὁρισμένηὥρα,ὅπωςεἶχανὑποσχεθεῖστὸνΘεό,ἔφεραντὴντρίχρονημόλιςθυγατέρατουςστὰ
ἍγιατῶνἉγίων,στὸνναό,δῶρο,ἀφιέρωμα
σ’αὐτόν.Καταλάβαινανπὼςπιθανόταταδὲν
θὰτὴνἔβλεπανποτὲξανά.Ἦτανγέροι.(Καὶ
πράγματι,ὅτανἡΠαναγία-δεκαπεντάχρονη
πλέον-βγῆκεἀπ’τὸνναό,οἱγονεῖςτηςδὲν
ζοῦσανπιά).Μὰδὲνθρηνοῦνγι’αὐτό.Δὲν
κλαῖνε γιὰ τὸν ἀποχωρισμό της. Χαίρονται
ποὺτὴν προσφέρουνστὸνΘεό,γιὰνὰγίνει
«ἱερὸνἀνάθημα(=ἀφιέρωμα), εὐῶδεςθυμίαμα,δοχεῖοντοῦἀπροσίτουκαὶθείουΦωτός,
τοῦἸησοῦοἰκητήριον,ΘεομήτωρκαὶΘεόνυμφος»(ἀπὸτὴνὑμνολογία).
Τὸγνήσιοτῆςσυμπεριφορᾶςτουςφαίνεταικαὶἀπὸτὸὅτιπροετοίμασανκαὶτὴμικρή
τουςκόρηνὰδεχθεῖμὲτὸνἴδιοτρόποτὸγεγονὸςτῆςἀφιέρωσηςκαὶτοῦἀποχωρισμοῦ
τηςἀπὸτοὺςγονεῖς.Καί,πράγμαἀφύσικογιὰ
παιδάκιτριῶνχρονῶν,ἡὄντωςχαριτωμένη
Μαρία φεύγει μὲ χαρὰ ἀπὸ τὴν ἀγκαλιά
τους,ἀνεβαίνειτὰσκαλιὰτοῦναοῦ«περιχορεύουσα»(=χορεύοντας), «χαίρειεἰσερχομένηἐντῷΝαῷ».Ἀδιανόηταπράγματαγιὰτὸ
φτωχόμαςμυαλό!Μεγαλειῶδεςφαινόμενο
καὶοἱγονεῖςκαὶἡκόρη!Πῶςνὰμὴνἀνακράξειπεριχαρὴςκαὶἐκστατικὸς«ὁΒαραχίουυἱός», ὁπροφήτηςΖαχαρίαςκαὶπατέραςτοῦ
Προδρόμου:«Χαῖρεθαῦμαπαγκόσμιον»!
Ἐμεῖςτώρα;Προσφέρουμετίποτεστὸν
Θεό;Σταυρώνουμετὰπάθημαςκαὶτὶςἐπι-

Η ΛΙΜΝΗ
ΤΗΣ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑΣ
ἅγιος Γρηγόριος, ἐπίσκοπος Νεοκαισαρείας,ἔζησεστάτέλητοῦ3ουμ.Χ.
αἰώνα.Γιάτήνἱεραποστολικήτουδράσηκαίτόπλῆθοςτῶν θαυμάτωνὀνομαζόταν ἀπό χριστιανούς καί εἰδωλολάτρες«δεύτεροςΜωϋσῆς».Διαβάζουμεστό
βίοτουτόἑξῆς,πολύδιδακτικόγιάὅλους
μεγάλοθαῦμα:
«Δύο νεαρά ἀδελφια μοίρασαν μεταξύ
τουςτήνπεριουσίαπούπληρονόμησανἀπό
τόνπατέρατους.Ἡπεριουσίαπεριελάμβανε καί μιά μεγάλη καί πλούσια λίμνη, τήν
ὁποίαὁκάθεἀδελφόςἤθελε γιάτόνἑαυτό
τουὁλόκληρη!ΔιόρισανλοιπόντόνἅγιοΓρηγόριο, κριτή καί δικαστή τῆς ὑποθέσεως!
Ἐπῆγε ὁ ἅγιος καί τούς παρακάλεσε νά
σταματήσουντήνφιλονεικίακαίτήνἔχθρα
τους.Νάἔχουντήνἀδελφικήεἰρηνικήἀγάπη,πούεἶναιπροτιμότερηἀπότόπρόσκαιρο
κέρδος.Ἀλλά,εἰςμάτην!Τάδύοἀδέλφιαδέν
τόν ἄκουγαν. Καί ἀποφάσισαν νά πολεμήσουν(!)μεταξύτους.
Τόβράδυτῆςπαραμονῆςτῆςσύγκρουσης πῆγε ὁ ἅγιος στήν λίμνη καί προσευχότανὅλητήνύκτανάστεγνώσει(!)ἡλίμνηγιάνάπαύσειἡμάχη.
Τόπρωΐεὑρέθηἡλίμνηξηράκαίἄνυδρη·
αὐτήἡτόσομεγάληλίμνηπούπρίνκυμάτιζεσάνπέλαγος!Καί,φυσικά,δένὑπῆρχεπιά
λόγοςδιαμάχης»(Μ.Συναξαριστής,17Νοεμβρίου).
Μέ κάτι τέτοια παραδείγματα, κάπως
καταλαβαίνουμετίς«παράξενες»,μερικές
φορές,ἀποφάσειςκαίἐνέργειεςτοῦΘεοῦ,
θυμίεςμαςγιὰνὰἑτοιμάσουμεκαὶνὰπροσφέρουμε τὸν ἑαυτό μας «εἰς κατοίκησιν»
τοῦπαμβασιλέωςΘεοῦ;Καὶμὲποιὰδιάθεση
τὸκάνουμεαὐτό;Μὲπροθυμίακαὶχαρὰ ἢμὲ
τὴμίζερη ἀδιάκοπηγκρίνιαμαςγιὰτὶςἀτέλειωτες(δῆθεν)ἀπαιτήσειςτοῦΘεοῦ;
ΚιὅταντὸπαιδίμαςἢκάποιοςἄλλοςδικόςμαςθέλεινὰἀφιερωθεῖστὸνΘεό,πῶς

ὁὁποῖοςδρᾶπάντοτεσύμφωναμέτόπνευματικόμαςσυμφέρον.
ΠόσοδίκαιοἔχειὁἀπόστολοςΠαῦλος
ὅτανλέει:
-Ρίζαὅλωντῶνκακῶνεἶναιἡφιλαργυρία
τήν ὁποία μερικοί τόσο πολύ ἀγάπησαν,
ὥστεπλανήθηκανκαίἀπομακρύνθηκανἀπό
τήνπίστηκαίπλήγωσαντόνἑαυτότουςμέ
πολλέςὀδύνες(Α΄Τιμ.6,10).
Ἄν δέν πρόφθαινε ὁ ἅγιος Γρηγόριος,
στήν παραπάνω περίπτωση θά εἴχαμε ὄχι
ἁπλῶς «ὀδύνες»,ἀλλά ἀδελφικούςφόνους!
Γιατί,ὅμωςὁἀπόστολοςδίνειτόσηβαρύτητα στήν φιλαργυρία, ἀποκαλώντας την
«ρίζα»;
«Τίκακόὑπάρχειπούδένγίνεταιγιάτά
χρήματα; Μᾶλλονὄχιγιάτάχρήματα,ἀλλά
ἀπότήνκακήπροαίρεσηαὐτῶνπούδένξέρουννά τάχρησιμοποιοῦν.Ἐπειδή,εἶναιδυνατόννάχρησιμοποιηθοῦντάχρήματαὅπως
πρέπει·εἶναιδυνατόννάκληρονομήσειςμέ
αὐτάκαίτήνβασιλείατῶνοὐρανῶν.Τώρα
ὅμως αὐτά πού δόθηκαν γιά βοήθεια τῶν
φτωχῶν, γιά παρηγοριά αὐτῶν πού μᾶς ἔβλαψαν,ὥστε νάεὐδοκιμήσουμεκαίνάἀρέσουμεστόΘεό,αὐτάτά χρησιμοποιοῦμεἐναντίοντῆς ψυχῆςμας!Τίκακόὑπάρχειπούδέν
γίνεταιγιάχρήματα;Πλεονεξίες·ἁρπαγές·
κλάματα·ἔχθρες·μάχες·φιλονεικίες·τυμβωρυχίες·μίσηἀδελφῶνκαίγονέων.“Σκότωσε” τήν φιλοχρηματία καί αὐτά θά σβήσουν.Ποιόςτάδημιουργεῖὅλααὐτά;Ἡπροαίρεσητοῦἀνθρώπου. Λοιπόν,ἡπροαίρεση
μπορεῖκαίνάτάἐξαφανίσει.Μόνονάτόθέλουμε» (ἁγ.ἸωάννουΧρυσοστόμου,ὁμιλία
17εἰςτήνΑ΄πρόςΤιμόθεονἐπιστολήν,γ’,
P.G.62,594-595).
Ἀρχιμ.Ν.Κ.
ἀντιδροῦμε;Κυριεύειτότετὴν καρδιάμαςἡ
χαρὰ ὅπως τοὺς Θεοπάτορες; Ἢ μήπως ἡ
πνευματικὴ μιζέρια μας,σὰνἄλλοςμολυσματικὸςλοιμός,μαραίνειἐντῇγενέσειτουκαὶ
πνίγεικάθε«καλὸνσπέρμα»ποὺὁΘεὸςπασχίζεινὰφυτέψειμέσαμας;
Πρωτ.Δ.Μ.

Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Π

ολλά χωρία μέσα στήν Ἁγία Γραφή
μιλᾶνε γιά τήν ‘ὀργή τοῦ Θεοῦ’. Τί σημαίνει ‘ὀργή τοῦ Θεοῦ’;
Δυστυχῶς ἡ φράση αὐτή συχνά παρερμηνεύεται, παρουσιάζοντας ἕνα Θεό - στήν
καλύτερη περίπτωση - ‘αὐστηρό χωροφύλακα’, καί - στήν χειρότερη - ‘σαδιστή τύραννο’, πού ἱκανοποιεῖται κολάζοντας ἀμείλικτα τούς παραβάτες τῶν ἐντολῶν Του! (Ἄς
θυμηθοῦμε τό παράπονο τοῦ ὑπαρξιστῆ
φιλοσόφου Σάρτρ, πού ἔλεγε ὅτι περίμενε ἀπό
τούς χριστιανούς νά τοῦ δείξουν ἕνα Θεόστοργικό Πατέρα καί τοῦ ἔδειξαν ἕνα
ἄσπλαχνο ἀφεντικό).
Ἄν ἀνοίξουμε ὅμως τήν Φιλοκαλία, θά
ἀκούσουμε τόν Καθηγητή τῆς Ἐρήμου, τόν
Μέγα Ἀντώνιο, νά λέει:
«Ὁ Θεός εἶναι ἀγαθός, ἀπαθής καί ἀμετάβλητος... Ὁ Θεός δέν ὀργίζεται· γιατί ἡ
ὀργή εἶναι πάθος. Δέν πρέπει νά κρίνουμε τόν
Θεό μέ ἀνθρώπινα μέτρα... Τό νά λέμε ὅτι ὁ
Θεός ἀποστρέφεται τούς κακούς, εἶναι σάν
νά λέμε ὅτι ὁ ἥλιος κρύβει τό φῶς του ἀπό
τούς τυφλούς» (Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν, ἐκδ. Ἀστήρ, 1974, τ. Α΄, σελ. 24).
Στό ἴδιο πνεῦμα καί ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος λέει:
«Οἱ κολαζόμενοι στή γέεννα θά τιμωροῦνται μέ τήν μάστιγα [ὄχι τῆς ὀργῆς ἀλλά]
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ... (Δηλαδή δέν θά τιμωροῦνται ἀπό ἕνα Θεό πού νευρίασε,
ὀργίστηκε ἐπειδή Τόν προσβάλανε, καί
τώρα γεμάτος ἐκδίκηση βγάζει τό ἄχτι Του
πάνω στούς ἀπίστους, γιά νά ἱκανοποιηθεῖ
δῆθεν ἡ Θεία Δικαιοσύνη). Εἶναι ἄτοπο (συνεχίζει ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ) νά πιστεύει κανείς
ὅτι οἱ ἁμαρτωλοί στήν κόλαση στεροῦνται
τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δίνεται ἀδιάκριτα σέ ὅλους. Ἐνεργεῖ ὅμως κατά
δύο τρόπους: τούς μέν ἁμαρτωλούς κολάζει,

τούς δέ δικαίους εὐφραίνει»(Ἀγ. Ἰσαάκ Σύρου, λόγος πδ΄).
Τά ἴδια λέει καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: «Αὐτό πρέπει νά ξέρετε», λέει, «ὅτι
ὁ Θεός κανένα δέν κολάζει. Ἀλλά ὁ καθένας
εἶναι ἐλεύθερος νά κάνει τόν ἑαυτό του δεκτικό της ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος ἐλεύθερα ἀνοίγει τήν πόρτα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
γεμίζει χαρά καί τρυφή. Ὅποιος πεισματικά τήν κλείνει, αὐτός μόνος του φτιάχνει τήν
κόλασή του» (Ἁγ. Ἰω. Δαμασκηνοῦ, Κατά
Μανιχαίων διάλογος, PG 94, 1545D1548A).
Καί ὁ Μέγας Βασίλειος λέει ἐπιγραμματικά: «Τό πῦρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ διχάζεται σέ δύο ἐνέργειες: τό μέν καυστικόν
τοῦ πυρός ἐνεργεῖ στούς ἁμαρτωλούς, τό δέ
φωτιστικόν στούς δικαίους» (Μ. Βασιλείου,
Εἰς τούς Ψαλμ. 28,6, PG 29, 297BC).
Τούς ἁμαρτωλούς τούς κατακαίει, ἐνῶ
τούς δικαίους τούς φωτίζει. Τό ἴδιο πῦρ καί
γιά τούς δυό. Ὄχι πῦρ ὀργῆς καί ἐκδίκησης
γιά τούς ἁμαρτωλούς καί πῦρ ἀγάπης γιά
τούς δικαίους. Πῦρ ἀγάπης καί γιά τούς δυό!
Συμπέρασμα: Ὅλα αὐτά τά φρικτά, ἡ λίμνη τοῦ πυρός, τό πῦρ τό ἄσβεστον, ὁ βρυγμός τῶν ὀδόντων, τό σκότος τό ἐξώτερον καί
τά ὅμοια, δέν εἶναι καρποί τῆς ἐκδικητικῆς
μανίας ἑνός ὀργισμένου τιμωροῦ Θεοῦ, ἀλλά
ἁπλῶς περιγράφουν τό πῶς βιώνουν τόν πύρινο ποταμό τῆς θεϊκῆς ἀγάπης, ὅσοι ἀπό μόνοι τους, τελείως ἐλεύθερα, δέν θέλησαν νά
μοιάσουν στόν Θεό καί νά ἀνταποκριθοῦν
στήν ἀγάπη Του. Δέν θέλησαν νά ἀγωνιστοῦν
γιά νά γίνουν δεκτικοί τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ. Ἐλεύθερα διάλεξαν νά γίνουν «χόρτος»
καί γι΄ αὐτό «ταχύ ἀποξηρανθήσονται».
Γρήγορα θά ξεραθοῦν (Ψαλμ. 36, 2). Ἐνῶ, ὅσοι
ἐλεύθερα διάλεξαν νά γίνουν «χρυσάφι»,
αὐτοί «ὡς φωστῆρες τοῦ οὐρανοῦ φανοῦσιν
καί ὡσεί τά ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ εἰς τόν αἰῶνα
τοῦ αἰῶνος» (Δανιήλ 12, 3). Θά λάμπουν καί
θά εὐφραίνονται αἰώνια!
Ἀρχιμ. Β.

Σ. Κίρκεγκωρ (1813-1855)

ΟΕΑΥΤΟΣ
ΚΑΙΟΠΛΗΣΙΟΝ
ν ὑπάρχουν δύο ἄνθρωποι, ὁ ἄλλος
εἶναι ὁ πλησίον. Ἄν ὑπάρχουν ἑκατομμύρια, ὁ καθένας εἶναι πλησίον,
πλησιέστερος ἀπό τό φίλο καί τόν ἀγαπημένο, ἐφόσον καί οἱ δύο - ὡς ἀντικείμενα προτίμησης - ἀνήκουν στήν παράταξη τῆς φιλαυτίας. Ὁ πλησίον δέν ὑφίσταται γιά νά ἀσκήσουμε κάποιο προνόμιο, νά τοῦ στερήσουμε κάτι. Ὅταν ὁ
Χριστός διηγήθηκε τήν παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη, ρώτησε τόν Φαρισαῖο
«ποιός λοιπόν ἀπό αὐτούς τούς τρεῖς
κατά τήν γνώμη σου ἔγινε “πλησίον” ἐκείνου πού ἔπεσε στούς ληστές;», ἐκεῖνος
ἀπάντησε σωστά: «Ἐκεῖνος πού τοῦ
ἔδειξε ἔλεος (=εὐσπλαγχνία)» (Λουκ. 10,
36-37). Μέσα ἀπό τό χρέος σου μαθαίνεις τόν πλησίον. Πλησίον εἶναι αὐτός πρός
τόν ὁποῖο ἔχω χρέος. Ἐκτελώντας τό χρέος μου δείχνω ὅτι εἶμαι πλησίον. Ὁ Χριστός δέν ζητᾶ νά μάθουμε ποιός εἶναι ὁ
πλησίον, ἀλλά νά γίνουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι
πλησίον καί νά τό δείξουμε, ὅπως ὁ Σαμαρείτης μέ τό ἔλεός του. Δέν ἔδειξε πώς
ὁ κακοποιημένος ἦταν πλησίον. Ἔδειξε
πώς ἐκεῖνος ἦταν πλησίον σέ αὐτόν πού
συνέτρεξε. Ὁ Λευίτης και ὁ ἱερέας ἦταν
οἱ πλησίον τοῦ θύματος, ὅμως ἐπέλεξαν
νά τόν ἀγνοήσουν, ἐνῶ ὁ Σαμαρείτης, ἄν
καί ἀπό τήν ἀντίθετη παράταξη, ἔκρινε
ὀρθά ὅτι ἦταν πλησίον στόν πληγωμένο
ἄνδρα.
Εἶναι δύσκολο νά ἐπιλέξεις ἕναν ἀγαπημένο, νά βρεῖς ἕνα φίλο, ὅμως εὔκολα
ἀντιλαμβάνεσαι τόν πλησίον. Εὔκολα
τόν βρίσκεις, ἀρκεῖ νά ἀναγνωρίσεις τό
χρέος σου πρός αὐτόν.
Ἡ ἐντολή λέει: «Ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν». Ὡστόσο, ἄν τήν

ἀντιληφθοῦμε σωστά, λέει καί τό ἀντίθετο:
Θά ἀγαπήσεις ὀρθά τόν ἑαυτό σου. Ἄν
δέν εἶσαι πρόθυμος νά ἀφήσεις τό χριστιανισμό νά σοῦ μάθει νά ἀγαπᾶς τόν
ἑαυτό σου σωστά, δέν θά μπορέσεις νά
ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου. Ἴσως καταφέρεις νά συνάψεις δεσμό μέ κάποιον ἤ
κάποιους πού θά ἀντέξουν τίς δοκιμασίες,
ὅμως αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἀγαπᾶς τόν
πλησίον σου. Τό νά ἀγαπᾶς τόν ἑαυτό σου
καί τό νά ἀγαπᾶς τόν πλησίον εἶναι ἕνα
καί τό αὐτό. Ὅταν τό ὡς σεαυτόν ἔχει
ἀπαλείψει τή φιλαυτία πού δυστυχῶς
ὑπάρχει στόν καθένα μας, τότε ἔχεις μάθει νά ἀγαπᾶς τόν ἑαυτό σου. Ἡ ἐντολή
λέει: Θά ἀγαπήσεις τόν ἑαυτό σου ὅπως
ἀγαπᾶς τόν πλησίον ὅταν τόν ἀγαπᾶς ὡς
σεαυτόν. Ὅσο ἀποβάλλεις τή φιλαυτία,
τόσο μαθαίνεις νά ἀγαπᾶς τόν ἑαυτό σου.
Ὁ πολυάσχολος, πού σπαταλάει τό χρόνο καί τίς ἱκανότητές του ὑπηρετώντας
μάταιες ἐπιδιώξεις, δέν ἔχει μάθει πῶς νά
ἀγαπᾶ τόν ἑαυτό του. Οὔτε ὁ ἐπιπόλαιος, πού ρίχνεται ἀπερίσκεπτα στήν τρέλλα τῆς στιγμῆς. Οὔτε ὁ καταθλιπτικός, πού
θέλει νά τερματίσει τή ζωή του. Ὅταν
ἕνας παραδίδεται στήν ἀπελπισία ἐπειδή ὁ κόσμος ἤ κάποιος τόν ἔχει προδώσει, τί ἄλλο μπορεῖ νά εἶναι τό λάθος του
ἀπό τό ὅτι δέν ἀγαπᾶ σωστά τόν ἑαυτό
του; Ὅποιος ὑποφέρει, τί ἄλλο ἁμάρτημα διαπράττει ἀπό νά μή θέλει νά ἀγαπήσει σωστά τόν ἑαυτό του;
(«Τό Κεντρί τῆς Ὕπαρξης» [ἐπιλογές ἀπό τά
ἔργα του], ἔκδ. Κέδρος, 2013, σελ. 247-248)
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