
ν�να�…τὴν�ἁ�γνὴν�ἀ�ει�πάρ�θε�νον�προ�σά�-
γει�με�τ’�εὐ�φρο�σύ�νης εἰς�τὸν�να�ὸν�τοῦ
Θε�οῦ»�(Ἀ�πό�στι�χα�Εἰ�σο�δί�ων).
Οἱ�εὐ�λο�γη�μέ�νοι�Θε�ο�πά�το�ρες�Ἰ�ω�α�-

κεὶμ�καὶ�Ἄν�να�δὲν�παύ�ουν�νὰ�μᾶς�ἐκ�πλήτ�τουν
εὐ�χά�ρι�στα,�κα�θώς,�ἐναλλασσόμενο�ἀδιάκο-
πα�τὸ�ἐτήσιο�ἑορτολόγιο,�ἀ�πο�κα�λύ�πτει�μπρο�-
στά�μας�ἀ�ξι�ο�πρό�σε�κτες�πτυ�χὲς�τῆς�θεοχα-
ρίτωτης� ζω�ῆς� τους� (βλ.� καὶ�ΛΥΧΝΙΑ�ΝΙ�ΚΟ�-
ΠΟΛΕΩΣ,�ἀρ.�φ.�386,�Σε�πτ.�2015).�
Δὲν�πρό�λα�βαν�νὰ�χα�ροῦν�κα�λὰ-κα�λὰ�τὴν

ἀ�γα�πη�μέ�νη�τους�κο�ρού�λα,�ποὺ�εἶ�χαν�ἀ�πο�κτή�-
σει�πρὸς�τὴ�δύ�ση�τῆς�ζω�ῆς�τους,�μετὰ�ἀ�πὸ�ἰ�-
σό�βια�σχε�δὸν�ἀ�να�μο�νή.�Τρί�α�χρό�νια�ὅ�λα�κι�ὅ�-
λα�τὴν�ἔ�ζη�σαν�καὶ�τὴ�χά�ρη�καν.�Μὰ�ἦ�ταν�ἀρ�-
κε�τὰ�αὐ�τὰ�γιὰ�νὰ�ἀνα�πλη�ρώ�σουν�στὴν�εὐ�γνώ�-
μο�νη�καρ�διά�τους�τὴ�λύ�πη�γιὰ�τὴ�μα�κρὰ�πε�-
ρί�ο�δο�τῆς�πι�κρῆς�ἀ�να�μο�νῆς.�
Εἶ�χαν�δι�δα�χθεῖ�νὰ�ἀ�πο�δέ�χον�ται�ἤ�ρε�μα�τὸ

θέ�λη�μα�τοῦ�Θε�οῦ.�Ἂν�καὶ�ἐ�πώ�δυ�νη�ἡ�ἀ�να�μο�-
νή�τους,�δὲν�τοὺς�ἐ�ξώ�θη�σε�πο�τὲ�σὲ�ἀλ�λα�γὴ
στά�σης�ἀ�πέ�ναν�τι�στὸν�Θε�ό.�Ἡ�στά�ση�τους,
στά�ση�ἐμ�πι�στο�σύ�νης�καὶ�ἀ�γά�πης,�ἦ�ταν�ἀ�πό�-
λυ�τα�στα�θε�ρή,�χω�ρὶς�νὰ�στη�ρί�ζε�ται�στὸ�δοῦ�-
ναι�καὶ�λα�βεῖν.�Ἂν�καὶ�ἀ�δι�ά�λει�πτο�τὸ�αἴ�τη�μά
τους,�δὲν�ἦ�ταν�μο�νό�πλευ�ρα�ἀ�παι�τη�τι�κό,�ἐ�πί�-
μονα� ἐ�γω�κεν�τρι�κό.� Ζη�τοῦ�σαν� καὶ� πε�ρί�με�-
ναν.�Χω�ρὶς�νὰ�βά�ζουν�στὸν�Θε�ὸ�χρο�νο�δι�ά�-
γραμ�μα.�Ζη�τοῦ�σαν�καὶ�δὲν�εἶ�χαν�πρόβλη�μα
νὰ� ξα�να�ε�πι�στρέ�ψουν� μὲ� ζη�λευ�τὴ� εὐ�χα�ρι�-
στια�κὴ�δι�ά�θε�ση�στὸν�δω�ρε�ο�δό�τη� τὸ�δῶ�ρο
του.�
Εἶ�χαν�τὸ�οὐ�σι�ω�δέ�στε�ρο,�τὸν�Θε�ό.�Δὲν�ἦ�-

ταν�καί�ριας�ση�μα�σί�ας�συ�νε�πῶς�γι’�αὐτοὺς�σὲ
τί�νος�τὰ�χέ�ρια�θὰ�βρί�σκον�ταν�τὰ�δῶ�ρα�του.

Πρό�θυ�μα�τοῦ�τὰ�ἀν�τι�πρό�σφε�ραν.�Ὄ�χι�ἀ�πὸ�ἀ�-
νάγ�κη.�Ὄ�χι�μὲ�μί�ζε�ρη,�γκρινιάρικη�δι�ά�θε�ση.
Ἀλ�λὰ�μὲ�χα�ρά.�«Με�τ’�εὐ�φρο�σύ�νης». Καὶ�μὲ�δι�-
ά�θε�ση�εὐ�γνω�μο�σύ�νης.�Γι’�αὐ�τὸ�στὴν�ὁ�ρι�σμέ�-
νη�ὥ�ρα,�ὅ�πως�εἶ�χαν�ὑ�πο�σχε�θεῖ�στὸν�Θε�ό,�ἔ�-
φε�ραν�τὴν�τρί�χρο�νη�μό�λις�θυ�γα�τέ�ρα�τους�στὰ
Ἅ�για�τῶν�Ἁ�γί�ων,�στὸν�να�ό,�δῶ�ρο,�ἀ�φι�έ�ρω�μα
σ’�αὐ�τόν.�Κα�τα�λά�βαι�ναν�πὼς�πι�θα�νό�τα�τα�δὲν
θὰ�τὴν�ἔ�βλε�παν�πο�τὲ�ξα�νά.�Ἦ�ταν�γέ�ροι.�(Καὶ
πράγ�μα�τι,�ὅ�ταν�ἡ�Πα�να�γί�α�-�δε�κα�πεν�τά�χρο�νη
πλέ�ον�-�βγῆ�κε�ἀ�π’�τὸν�να�ό,�οἱ�γο�νεῖς�της�δὲν
ζοῦ�σαν�πιά).�Μὰ�δὲν�θρη�νοῦν�γι’�αὐ�τό.�Δὲν
κλαῖ�νε�γιὰ�τὸν�ἀ�πο�χω�ρι�σμό�της.�Χαί�ρον�ται
ποὺ�τὴν προ�σφέ�ρουν�στὸν�Θε�ό,�γιὰ�νὰ�γί�νει
«ἱ�ε�ρὸν�ἀ�νά�θη�μα�(=ἀφιέρωμα), εὐ�ῶ�δες�θυ�μί�-
α�μα,�δο�χεῖ�ον�τοῦ�ἀ�προ�σί�του�καὶ�θεί�ου�Φω�τός,
τοῦ�Ἰ�η�σοῦ�οἰ�κη�τή�ριον,�Θε�ο�μή�τωρ�καὶ�Θε�ό�νυμ�-
φος»(ἀπὸ�τὴν�ὑμνολογία).�
Τὸ�γνή�σιο�τῆς�συμ�πε�ρι�φο�ρᾶς�τους�φαί�νε�-

ται�καὶ�ἀ�πὸ�τὸ�ὅ�τι�προ�ε�τοί�μα�σαν�καὶ�τὴ�μι�κρή
τους�κό�ρη�νὰ�δε�χθεῖ�μὲ�τὸν�ἴ�διο�τρό�πο�τὸ�γε�-
γο�νὸς�τῆς�ἀ�φι�έ�ρω�σης�καὶ�τοῦ�ἀ�πο�χω�ρι�σμοῦ
της�ἀ�πὸ�τοὺς�γο�νεῖς.�Καί,�πράγ�μα�ἀ�φύ�σι�κο�γιὰ
παι�δά�κι�τριῶν�χρο�νῶν,�ἡ�ὄν�τως�χα�ρι�τω�μέ�νη
Μα�ρί�α� φεύ�γει� μὲ� χα�ρὰ� ἀ�πὸ� τὴν� ἀγ�κα�λιά
τους,�ἀ�νε�βαί�νει�τὰ�σκα�λιὰ�τοῦ�να�οῦ�«πε�ρι�χο�-
ρεύ�ου�σα»�(=χορεύοντας), «χαί�ρει�εἰ�σερ�χο�μέ�-
νη�ἐν�τῷ�Να�ῷ».�Ἀ�δι�α�νό�η�τα�πράγ�μα�τα�γιὰ�τὸ
φτω�χό�μας�μυα�λό!�Με�γα�λει�ῶ�δες�φαι�νό�με�νο
καὶ�οἱ�γο�νεῖς�καὶ�ἡ�κό�ρη!�Πῶς�νὰ�μὴν�ἀ�να�κρά-
ξει�πε�ρι�χα�ρὴς�καὶ�ἐκ�στα�τι�κὸς�«ὁ�Βα�ρα�χί�ου�υἱ�-
ός», ὁ�προ�φή�της�Ζα�χα�ρί�ας�καὶ�πα�τέ�ρας�τοῦ
Προ�δρό�μου:�«Χαῖ�ρε�θαῦ�μα�παγ�κό�σμιον»!�
Ἐ�μεῖς�τώ�ρα;�Προ�σφέ�ρου�με�τί�πο�τε�στὸν

Θε�ό;�Σταυ�ρώ�νου�με�τὰ�πά�θη�μας�καὶ�τὶς�ἐ�πι�-
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ἅγιος� Γρηγόριος,� ἐπίσκοπος� Νεοκαι-
σαρείας,�ἔζησε�στά�τέλη�τοῦ�3ου�μ.Χ.
αἰώνα.�Γιά�τήν�ἱεραποστολική�του�δρά-
ση�καί�τό�πλῆθος�τῶν θαυμάτων�ὀνο-

μαζόταν� ἀπό� χριστιανούς� καί� εἰδωλολά-
τρες�«δεύτερος�Μωϋσῆς».�Διαβάζουμε�στό
βίο�του�τό�ἑξῆς,�πολύ�διδακτικό�γιά�ὅλους
μεγάλο�θαῦμα:
«Δύο�νεαρά�ἀδελφια�μοίρασαν�μεταξύ

τους�τήν�περιουσία�πού�πληρονόμησαν�ἀπό
τόν�πατέρα�τους.�Ἡ�περιουσία�περιελάμβα-
νε� καί� μιά� μεγάλη� καί� πλούσια� λίμνη,� τήν
ὁποία�ὁ�κάθε�ἀδελφός�ἤθελε γιά�τόν�ἑαυτό
του�ὁλόκληρη!�Διόρισαν�λοιπόν��τόν�ἅγιο�Γρη-
γόριο,� κριτή� καί� δικαστή� τῆς� ὑποθέσεως!
Ἐπῆγε� ὁ� ἅγιος� καί� τούς� παρακάλεσε� νά
σταματήσουν�τήν�φιλονεικία�καί�τήν�ἔχθρα
τους.�Νά�ἔ�χουν�τήν�ἀδελφική�εἰρηνική�ἀγά-
πη,�πού�εἶναι�προτιμότερη�ἀπό�τό�πρόσκαιρο
κέρδος.�Ἀλλά,�εἰς�μάτην!�Τά�δύο�ἀδέλφια�δέν
τόν�ἄκουγαν.�Καί�ἀποφάσισαν�νά�πολεμή-
σουν(!)�μεταξύ�τους.�
Τό�βράδυ�τῆς�παραμονῆς�τῆς�σύγ�κρου�-

σης� πῆγε� ὁ� ἅγιος� στήν� λίμνη� καί� προσ�-
ευχόταν�ὅλη�τή�νύκτα�νά�στεγνώσει�(!)�ἡ�λί-
μνη�γιά�νά�παύσει�ἡ�μάχη.
Τό�πρωΐ�εὑρέθη�ἡ�λίμνη�ξηρά�καί�ἄνυδρη·

αὐτή�ἡ�τόσο�μεγάλη�λίμνη�πού�πρίν�κυμάτι-
ζε�σάν�πέλαγος!�Καί,�φυσικά,�δέν�ὑπῆρχε�πιά
λόγος�διαμάχης»�(Μ.�Συναξαριστής,�17�Νο-
εμβρίου).
Μέ� κάτι� τέτοια� παραδείγματα,� κάπως

καταλαβαίνουμε�τίς�«παράξενες»,�μερικές
φορές,�ἀποφάσεις�καί�ἐνέργειες�τοῦ�Θεοῦ,

ὁ�ὁποῖος�δρᾶ�πάντοτε�σύμφωνα�μέ�τό�πνευ-
ματικό�μας�συμφέρον.
Πόσο�δίκαιο�ἔχει�ὁ�ἀπόστολος�Παῦλος

ὅταν�λέει:
-Ρίζα�ὅλων�τῶν�κακῶν�εἶναι�ἡ�φιλαργυρία

τήν� ὁποία� μερικοί� τόσο� πολύ� ἀγάπησαν,
ὥστε�πλανήθηκαν�καί�ἀπομακρύνθηκαν�ἀπό
τήν�πίστη�καί�πλήγωσαν�τόν�ἑαυτό�τους�μέ
πολλές�ὀδύνες�(Α΄�Τιμ.�6,�10).
Ἄν�δέν�πρόφθαινε�ὁ�ἅγιος�Γρηγόριος,

στήν� παραπάνω� περίπτωση� θά� εἴχαμε� ὄχι
ἁπλῶς «ὀδύνες»,�ἀλλά ἀδελφικούς�φόνους!
Γιατί,�ὅμως�ὁ�ἀπόστολος�δίνει�τόση�βαρύ-
τητα� στήν� φιλαργυρία,� ἀποκαλώντας� την
«ρίζα»;
«Τί�κακό�ὑπάρχει�πού�δέν�γίνεται�γιά�τά

χρήματα; Μᾶλλον�ὄχι�γιά�τά�χρήματα,�ἀλλά
ἀπό�τήν�κακή�προαίρεση�αὐ�τῶν�πού�δέν�ξέ-
ρουν�νά τά�χρησιμοποιοῦν.�Ἐπειδή,�εἶναι�δυ-
νατόν�νά�χρησιμοποιηθοῦν�τά�χρήματα�ὅπως
πρέπει·�εἶναι�δυνατόν�νά�κληρονομήσεις�μέ
αὐτά�καί�τήν�βασιλεία�τῶν�οὐρανῶν.�Τώ�ρα
ὅμως�αὐτά�πού�δόθηκαν�γιά�βο�ήθεια� τῶν
φτω�χῶν, γιά�παρηγοριά�αὐ�τῶν�πού�μᾶς�ἔ�-
βλαψαν,�ὥστε νά��εὐδοκιμήσουμε�καί�νά�ἀρέ-
σουμε�στό�Θεό,�αὐτά�τά χρησιμοποιοῦμε�ἐνα-
ντίον�τῆς ψυχῆς�μας!�Τί�κακό�ὑπάρχει�πού�δέν
γίνεται�γιά�χρήματα;�Πλεονεξίες·�ἁρπαγές·
κλάματα·�ἔχθρες·�μάχες·�φιλονεικίες·�τυμ-
βωρυχίες·�μίση�ἀ�δελφῶν�καί�γονέων.�“Σκό-
τωσε”�τήν�φιλο�χρηματία�καί�αὐτά�θά�σβή-
σουν.�Ποιός�τά�δημιουργεῖ�ὅλα�αὐτά;�Ἡ�προ-
αίρεση�τοῦ�ἀνθρώπου. Λοιπόν,�ἡ�προαίρεση
μπορεῖ�καί�νά�τά�ἐξαφανίσει.�Μόνο�νά�τό�θέ-
λουμε» (ἁγ.�Ἰωάννου�Χρυσοστόμου,�ὁμιλία
17�εἰς�τήν�Α΄�πρός�Τιμόθεον�ἐπιστολήν,�γ’,
P.G.�62,�594-595).�����

Ἀρχιμ.�Ν.Κ.

Η ΛΙΜΝΗ 
ΤΗΣ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑΣ 

θυ�μί�ες�μας�γιὰ�νὰ�ἑ�τοι�μά�σου�με�καὶ�νὰ�προ�-
σφέ�ρου�με�τὸν�ἑ�αυ�τό�μας�«εἰς�κα�τοί�κη�σιν»
τοῦ�παμβασιλέως�Θε�οῦ;�Καὶ�μὲ�ποι�ὰ�δι�ά�θε�ση
τὸ�κά�νου�με�αὐ�τό;�Μὲ�προ�θυ�μί�α�καὶ�χα�ρὰ ἢ�μὲ
τὴ�μί�ζε�ρη ἀ�δι�ά�κο�πη�γκρί�νια�μας�γιὰ�τὶς�ἀ�τέ�-
λει�ω�τες�(δῆ�θεν)�ἀ�παι�τή�σεις�τοῦ�Θε�οῦ;�
Κι�ὅ�ταν�τὸ�παι�δί�μας�ἢ�κά�ποι�ος�ἄλ�λος�δι�-

κός�μας�θέ�λει�νὰ�ἀ�φι�ε�ρω�θεῖ�στὸν�Θε�ό,�πῶς

ἀν�τι�δροῦ�με;�Κυ�ρι�εύ�ει�τό�τε�τὴν καρ�διά�μας�ἡ
χα�ρὰ ὅ�πως� τοὺς�Θε�ο�πά�το�ρες;�Ἢ�μή�πως� ἡ
πνευ�μα�τι�κὴ μι�ζέ�ρια μας,�σὰν�ἄλ�λος�μο�λυ�σμα�-
τι�κὸς�λοι�μός,�μα�ραί�νει�ἐν�τῇ�γε�νέ�σει�του�καὶ
πνί�γει�κά�θε�«καλὸν�σπέρμα»�ποὺ�ὁ�Θε�ὸς�πα�-
σχί�ζει�νὰ�φυ�τέ�ψει�μέ�σα�μας;�

Πρωτ.�Δ.�Μ.



Π
ολλά χωρία μέσα στήν Ἁγία Γραφή
μιλᾶνε γιά τήν ‘ὀργή τοῦ Θεοῦ’. Τί ση-

μαίνει ‘ὀργή τοῦ Θεοῦ’;
Δυστυχῶς ἡ φράση αὐτή συχνά παρερ-

μηνεύεται, παρουσιάζοντας ἕνα Θεό - στήν
καλύτερη περίπτωση - ‘αὐστηρό χωροφύ-
λακα’, καί - στήν χειρότερη - ‘σαδιστή τύ-
ραννο’, πού ἱκανοποιεῖται κολάζοντας ἀμεί-
λικτα τούς παραβάτες τῶν ἐντολῶν Του! (Ἄς
θυμηθοῦμε τό παράπονο τοῦ ὑπαρξιστῆ
φιλοσόφου Σάρτρ, πού ἔλεγε ὅτι περίμενε ἀπό
τούς χριστιανούς νά τοῦ δείξουν ἕνα Θεό-
στοργικό 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 ἀμε-
τάβλητος... 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 Νη-
πτικῶν, ἐκδ. Ἀστήρ, 1974, τ. Α΄, σελ. 24).

Στό ἴδιο πνεῦμα καί ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύ-
ρος λέει:

«Οἱ κολαζόμενοι στή γέεννα θά τιμω-
ροῦνται μέ τήν μάστιγα [ὄχι τῆς ὀργῆς ἀλλά]
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ... (Δηλαδή δέν θά τι-
μωροῦνται 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 (συ-
νεχίζει ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ) νά πιστεύει κανείς
ὅτι οἱ ἁμαρτωλοί στήν κόλαση στεροῦνται
τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δί-
νεται ἀδιάκριτα σέ ὅλους. Ἐνεργεῖ ὅμως κατά
δύο τρόπους: τούς μέν ἁμαρτωλούς κολάζει,

τούς δέ δικαίους εὐφραίνει»(Ἀγ. Ἰσαάκ Σύ-
ρου, λόγος πδ΄).

Τά ἴδια λέει καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δα-
μασκηνός: «Αὐτό πρέπει νά ξέρετε», λέει, «ὅτι
ὁ Θεός κανένα δέν κολάζει. Ἀλλά ὁ καθένας
εἶναι ἐλεύθερος νά κάνει τόν ἑαυτό του δε-
κτικό της ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος ἐλεύ-
θερα ἀνοίγει τήν πόρτα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
γεμίζει χαρά καί τρυφή. Ὅποιος πεισματι-
κά τήν κλείνει, αὐτός μόνος του φτιάχνει τήν
κόλασή του» (Ἁγ. Ἰω. Δαμασκηνοῦ, Κατά
Μανιχαίων διάλογος, PG 94, 1545D-
1548A).

Καί ὁ Μέγας Βασίλειος λέει ἐπιγραμ-
ματικά: «Τό πῦρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ δι-
χάζεται 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 λί-
μνη τοῦ πυρός, τό πῦρ τό ἄσβεστον, ὁ βρυγ-
μός 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 πύ-
ρινο ποταμό τῆς θεϊκῆς ἀγάπης, ὅσοι ἀπό μό-
νοι τους, τελείως ἐ λεύθερα, 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.

Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ



ν ὑπάρχουν δύο ἄνθρωποι, ὁ ἄλλος
εἶναι ὁ πλησίον. Ἄν ὑπάρχουν ἑκα-
τομμύρια, ὁ καθένας εἶναι πλησίον,

πλησιέστερος ἀπό τό φίλο καί τόν ἀγα-
πημένο, ἐφόσον καί οἱ δύο - ὡς ἀντικεί-
μενα προτίμησης - ἀνήκουν στήν παρά-
ταξη τῆς φιλαυτίας. Ὁ πλησίον δέν ὑφί-
σταται γιά νά ἀσκήσουμε κάποιο προ-
νόμιο, νά τοῦ στερήσουμε κάτι. Ὅταν ὁ
Χριστός διηγήθηκε τήν παραβολή τοῦ κα-
λοῦ Σαμαρείτη, ρώτησε τόν Φαρισαῖο
«ποιός λοιπόν ἀπό αὐτούς τούς τρεῖς
κατά τήν γνώμη σου ἔγινε “πλησίον” ἐκεί-
νου πού ἔπεσε στούς ληστές;», ἐκεῖνος
ἀπάντησε σωστά: «Ἐκεῖνος πού τοῦ
ἔδειξε ἔλεος (=εὐσπλαγχνία)» (Λουκ. 10,
36-37). Μέσα ἀπό τό χρέος σου μαθαί-
νεις τόν πλησίον. Πλησίον εἶναι αὐτός πρός
τόν ὁποῖο ἔχω χρέος. Ἐκτελώντας τό χρέ-
ος μου δείχνω ὅτι εἶμαι πλησίον. Ὁ Χρι-
στός δέν ζητᾶ νά μάθουμε ποιός εἶναι ὁ
πλησίον, ἀλλά νά γίνουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι
πλησίον καί νά τό δείξουμε, ὅπως ὁ Σα-
μαρείτης 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 ἀγα-
πημένο, 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 πλη-
σίον 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 χρι-
στιανισμό νά σοῦ μάθει νά ἀγαπᾶς τόν
ἑαυτό σου σωστά, δέν θά μπορέσεις νά
ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου. Ἴσως κατα-
φέρεις 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 μά-
θει 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 χρό-
νο καί τίς ἱκανότητές του ὑπηρετώντας
μάταιες ἐπιδιώξεις, δέν ἔχει μάθει πῶς νά
ἀγαπᾶ τόν ἑαυτό του. Οὔτε ὁ ἐπιπόλαι-
ος, πού ρίχνεται ἀπερίσκεπτα στήν τρέλ-
λα τῆς στιγμῆς. Οὔτε ὁ καταθλιπτικός, πού
θέλει νά τερματίσει τή ζωή του. Ὅταν
ἕνας παραδίδεται στήν ἀπελπισία ἐπει-
δή ὁ κόσμος ἤ κάποιος τόν ἔχει προδώ-
σει, τί ἄλλο μπορεῖ νά εἶναι τό λάθος του
ἀπό τό ὅτι δέν ἀγαπᾶ σωστά τόν ἑαυτό
του; Ὅποιος ὑποφέρει, τί ἄλλο ἁμάρτη-
μα διαπράττει ἀπό νά μή θέλει νά ἀγα-
πήσει σωστά τόν ἑαυτό του;
(«Τό Κεντρί τῆς Ὕπαρξης» [ἐπιλογές ἀπό τά

ἔργα του], ἔκδ. Κέδρος, 2013, σελ. 247-248)

Σ. Κίρκεγκωρ (1813-1855)
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