ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ Ἤ ΑΓΙΟΣ;
Ροβεσπιέρος ἦταν ἕνας ἀπό τούς τρεῖς
ἀρχηγούς - πρωτεργάτες τῆς Γαλλικῆς
Ἐπανάστασης. Στήν ἀρχή τῆς σταδιοδρομίας του διορίσθηκε δικαστής. Γρήγορα ὅμως ἀναγκάσθηκε νά παραιτηθεῖ, γιατί δέν εἶχε τήν δύναμη νά καταδικάσει σέ θάνατο κάποιον ἐγκληματία. Εἶπε μάλιστα:
-Δέν μπορῶ νά θανατώσω κάποιον ἀπόγονο τοῦ Ἀδάμ!
Ἀργότερα, ὅμως, ἔστειλε στήν λαιμητόμο
χιλιάδες!
Μά, πῶς εἶναι δυνατό νά στραφεῖ ἡ ψυχή
στό κακό; Καί μάλιστα μιά, ἀρχικά τουλάχιστον, τόσο εὐαίσθητη ψυχή!
Μᾶς ἀπαντᾶ ὁ Μέγας Βασίλειος:
«Ἀπό τήν τάση πού ἔχει πρός τό αὐτεξούσιο· ἰδιότητα πού ἔχουν μόνο τά λογικά
ὄντα. Ἡ ψυχή δέν ὑπόκειται σέ καμμιά φυσική
ἀνάγκη καί ἔχει ζωή αὐθυπόστατη, (μή ἐξαρτώμενη ἀπό τίς λειτουργίες τοῦ σώματος).
Αὐτή τή ζωή τήν ἔλαβε ἀπό τόν δημιουργό
της Θεό, ὁ ὁποῖος ἄλλωστε τήν δημιούργησε κατ᾿ εἰκόνα Του.
• Ἡ ψυχή νοεῖ (δηλ. καταλαβαίνει) τί εἶναι
τό καλό καί γνωρίζει τί γλυκύτητα ἔχει ἡ ἀπόλαυση τοῦ καλοῦ· καί ἔχει καί ἐξουσία καί δυνατότητα, ἐρευνώντας ἐπίμονα γιά τό καλό
καί γιά τήν ἀπόλαυση (χαρά) τοῦ κάθε μή ὑλικοῦ - νοητοῦ ἀγαθοῦ, νά κρατάει τήν ζωή της
στή φυσική της κατάσταση.
• Ἀλλά ἔχει καί τήν ἐξουσία, ἅμα θέλει, νά
ξεφύγει ἀπό τό καλό· νά τό ἀφήνει ὅποτε θέλει, στήν ἄκρη» (Ὁμιλία Θ΄, «Ὅτι οὐκ ἔστιν
αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεός», P.G. 31, σ. 344Β).
Ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι γεμάτη ἀ-

πό τέτοιες μεταστροφές! Καί νά, ἕνα συγκλονιστικό παράδειγμα ἀπό τό καλό στό
κακό καί ἀπό τό κακό στήν ἁγιότητα!
Ἕνας νεαρός δεκαοκτώ χρονῶν, ὁ Κωνσταντῖνος, φεύγει ἀπό τήν πατρίδα του τήν
Ὕδρα καί πηγαίνει στήν Ρόδο. Γύρω στά
1800, σέ καιρό Τουρκοκρατίας. Ἐκεῖ, γνωρίσθηκε μέ τόν ἡγεμόνα τῆς Ρόδου καί σύχναζε
στό παλάτι του. Ὁ ἡγεμόνας βλέποντας τόν
λαμπρό νέο, ἄρχισε νά τοῦ προσφέρει πλούσια δῶρα, τιμές καί ἀξιώματα, μέ στόχο: νά
τόν κάνει μουσουλμᾶνο. Ὁ Κωνσταντῖνος δελεάσθηκε καί ὑπέκυψε: Ἀρνήθηκε τόν Χριστό
καί ἔγινε μουσουλμᾶνος! Ἔμεινε κάποια
χρόνια σ᾿ αὐτή τήν κατάσταση. Σύντομα,
ὅμως, ἄρχισε νά τόν ἐλέγχει ἡ συνείδησή του.
Κάποια στιγμή δέν ἄντεξε. Καί ἀποφάσισε νά
ἐπιστρέψει στό Χριστό. Ἔφυγε ἀπό τήν
Ρόδο καί πῆγε στήν Κριμαία, ὅπου ζοῦσε μέ
πίστη καί εὐσέβεια. Στήν συνέχεια πηγαίνει
στήν Κωνσταντινούπολη· ἐξομολογεῖται στόν
ἅγιο Πατριάρχη Γρηγόριο τόν Ε΄· ἔπειτα
φεύγει γιά τό Ἅγιον Ὄρος. Ἐκεῖ ἑτοιμάζεται
γιά τό μαρτύριο μέ αὐστηρή νηστεία καί πολλή προσευχή.
Τά πράγματα πλέον ἐξελίσσονται ραγδαίως. Ἀναχωρεῖ γιά τήν Ρόδο. Ὁμολογεῖ δημοσίως ὅτι εἶναι καί πάλι Χριστιανός, ἐνώπιον
τοῦ ἴδιου ἡγεμόνα πού τόν ξεγέλασε! Ὅμως,
αὐτό ἰσοδυναμεῖ μέ θάνατο. Γιατί ὅποιος μουσουλμᾶνος ἀρνηθεῖ τήν πίστη του, θανατώνεται! Καί πράγματι, μετά ἀπό φρικτά βασανιστήρια, στά ὁποῖα ἔδειξε ἅγιο ἡρωϊσμό καί
ἀπίστευτη καρτερία, οἱ Τοῦρκοι τόν ἔπνιξαν
στί 14 Νοεμβρίου τοῦ 1800. Ὁ ἀρνητής Κων-

χυση· ἡ ἀποδέσμευση ἀπό τά πάθη, τόν
ἐγωϊσμό καί τήν πολύμορφη ἁμαρτία.
Ἔτσι, μποροῦμε νά ἀξιολογήσουμε
σωστά τόν πλοῦτο καί τά ποικίλα ὑλινα συγκλονιστικό θέαμα ἀντιμε- κά ἀγαθά. Ὅτι δηλαδή ἀπό μόνα τους
τώπισαν οἱ ἀρχαιολόγοι ὅταν ἔκα- τά ὑλικά ἀγαθά εἶναι οὐδέτερα. Συναν τίς ἀνασκαφές στήν κατε- νεπῶς δέν εἶναι οὔτε καλά, οὔτε κακά.
στραμμένη ἀπό τόν Βεζούβιο Πομπηΐα. Καλή ἤ κακή εἶναι ἡ διαχείριση πού κάΒρῆκαν μέσα στή λάβα τοῦ Βεζουβίου, νουμε. Ὅλα αὐτά εἶναι μέσα γιά νά ἐξυτοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἡφαιστείου τῆς πηρετοῦν τίς ἀνάγκες μας· καί μᾶς δίἸταλίας, μιά νεαρή γυναίκα ἀπολιθω- νουν τήν δυνατότητα νά βοηθοῦμε καί
μένη. Στήν ἀρχή ἀπόρησαν, πῶς καί δέν κάποιον ἄνθρωπο πού στερεῖται πραγἔτρεξε καί αὐτή νά φύγει νά σωθεῖ. Τό μάτων ἀναγκαίων γιά τήν ζωή καί ἐπιγιατί, τό κατάλαβαν μόλις ἀντιλήφθη- βίωσή του.
Συνεπῶς, ἡ σωστή στάση μας ἀπέκαν τί κρατοῦσε στά χέρια της: τά χρυναντι
τῶν ἐπιγείων ἀγαθῶν μᾶς βοηθᾶ
σαφικά της! Ἡ νεαρή αὐτή, ἀντί νά φύνά
καταλάβουμε
τήν ἐντολή τοῦ Χριγει γρήγορα καί νά γλυτώσει τόν θάστοῦ:
«νά
ἀγαπᾶς
τόν
πλησίον σου ὅπως
νατο, ἐπέστρεψε στό σπίτι της γιά νά
τόν
ἑαυτό
σου»
(Μάρκ.
12,31).
πάρει τά χρυσαφικά της! Παρότι ἔβλεΜιά
ὁμάδα
φοιτητῶν
εἶχε
ἐπισκεφθεῖ
πε τόν ἐπικείμενο κίνδυνο, πού τελικά
γνωστό
γέροντα
στό
Ἅγιον
Ὄρος.
Ἐκεῖ
τῆς κόστισε τήν ζωή της.
πού
κουβέντιαζαν
θέματα
πού
τούς
Συχνά στή ζωή μας, ξεχνᾶμε ὅτι γεἀπασχολοῦσαν,
ὁ
γέροντας
γυρνάει
νικά ὁ πλοῦτος, καί τά ὑλικά ἀγαθά, δέν
εἶναι τό πᾶν. Δέν λύνουν ὅλα τά προ- καί τούς λέει:
-Μπορεῖτε νά μοῦ προσδιορίσετε τό
βλήματα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Καί
σημεῖο
διαχωρισμοῦ ἡμέρας καί νύχτας;
φυσικά δέν ἐξασφαλίζουν τήν εὐτυχία
Πότε
τελειώνει
ἡ νύκτα καί ἀρχίζει ἡ
μας! Μποροῦμε νά ζήσουμε καί μέ λιἡμέρα;
Δηλαδή
πότε
ἀκριβῶς ξημερώγώτερα πράγματα. Γι᾿ αὐτό καί ἕνας σονει;
φός ἔλεγε πώς μέ τά χρήματα μπορεῖς
-Ὅταν ὁ ἥλιος βρίσκεται πίσω ἀπό τό
νά ἀγοράσεις:
βουνό
καί ἀρχίζει νά φαίνεται ἡ κορυτό κρεββάτι, ἀλλά ὄχι τόν ὕπνο·
φή
τοῦ
βουνοῦ, εἶπε κάποιος.
τά βιβλία, ἀλλά ὄχι τό μυαλό·
-Ὅταν
ξεχωρίζει κανείς τόν ἄνθρωπο
τά φάρμακα, ἀλλά ὄχι τήν ὑγεία·
ἀπό
τό
δένδρο,
ἀπάντησε ἕνας ἄλλος.
τή διασκέδαση, ἀλλά ὄχι τήν εὐτυχία·
-Ὄχι, ὄχι! Ὅταν βλέπεις τόν ἄλλο σάν
τή θρησκεία, ἀλλά ὄχι τή σωτηρία.
ἀδελφό
σου. Δηλ. ὅταν ἔχεις ἀγάπη. Τότε
Ὁ ἀληθινός πλοῦτος τοῦ ἀνθρώπου
ἀρχίζει
γιά σένα νά «ξημερώνει» στή
δέν εἶναι τό παθιασμένο κυνήγι τῶν
ζωή
σου!
Τότε ἀνατέλλει ὁ νοητός
ὑλικῶν ἀγαθῶν, τῶν πλασματικῶν ἀναἥλιος,
ὁ
Χριστός
καί λάμπει στή ζωή
γκῶν καί τῶν περιττῶν ἀνέσεων. Ἀλλά
σου!
ἡ ἐλευθερία ἀπό τήν πλάνη καί τήν σύγἈρχιμ. Ἰ. Ν

ΠΟΤΕ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ;

σταντῖνος ἔγινε νέος μάρτυς τῆς Ἐκκλησίας.
Ἔτσι, γιά μιά ἀκόμη φορά, ἐπιβεβαιώνονται
τά λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου:
-Μπορῶ νά κάνω τά πάντα χάρη στόν Χρι-

στό πού μέ ἐνδυναμώνει (Φιλιπ. 4,13).
Ἀρχιμ. Ν. Κ.

ΝΑΟΣ ΚΑΙ ΘΡΟΝΟΣ
έει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Δέν
γνωρίζετε ὅτι εἶσθε ναός τοῦ
Θεοῦ καί τό Πνεῦμα Του
κατοικεῖ μέσα σας; Ἄν κάποιος
καταστρέφει τόν ναό τοῦ Θεοῦ,
θά τόν καταστρέψει ὁ Θεός.
Γιατί ὁ ναός τοῦ Θεοῦ εἶναι
ἅγιος καί αὐτός ὁ ναός εἶσθε
ἐσεῖς» (Α´ Κορ. 3,16-17).
Ἄν κάθε ἄνθρωπος εἶναι
ναός τοῦ Θεοῦ, πόσο περισσότερο εἶναι τέτοιος ναός ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος! Γιατί «ἐχώρησε»
στήν ἄχραντη κοιλιά της τόν Ἀχώρητο
Θεό. Ἐσκήνωσε μέσα της σωματικά ὁλόκληρος ὁ Θεός. Ἔγινε Μητέρα τοῦ Θεοῦ,
ἀφοῦ ἐγέννησε, σωματικά, τόν ἴδιο τόν
Θεό!
Πῶς τό κατόρθωσε; Ποῦ προετοιμάστηκε νά γίνει ἔμψυχος Ναός τοῦ Θεοῦ, τό
ἱερό θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ;
Μέσα στόν πέτρινο Ναό τοῦ Θεοῦ!
Μέσα στό ἄψυχο κτίριο, πού ἦταν ἀφιερωμένο στήν λατρεία τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ, δέν
πήγαινε μιά φορά τήν ἑβδομάδα καί γιά
λίγο! Ἀλλά παρέμεινε συνεχῶς, ἀπό τότε
πού ἔγινε τριῶν ἐτῶν κοριτσάκι!
Ἕνας ἅγιος ἱεράρχης γράφει γιά τήν
Παναγία:
Ἡ Μαρία, ἀκούγοντας στό ναό νά διαβάζεται ἡ προφητεία τοῦ Ἡσαΐα πώς μιά
ἡμέρα ὁ Μεσσίας Χριστός θά γεννηθεῖ ἀπό
μία παρθένο κόρη («ἰδού ἡ παρθένος ἐν γα-

Λ

στρί ἕξει καί τέξεται υἱόν... τόν Ἐμμανουήλ»), παρακαλοῦσε τόν Θεό νά γίνει
ὑπηρέτρια αὐτῆς τῆς τυχερῆς κοπέλας!
Καί ὁ Θεός βλέποντας τήν ἀπέραντη ταπείνωσή της, τήν ἀξίωσε νά γίνει ἡ ἴδια
Μητέρα τοῦ Ἐμμανουήλ!
* * *
Ὑπάρχει μεγαλύτερη ἐπιτυχία
στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό
νά γίνει θρόνος καί ναός τοῦ
Θεοῦ; Αὐτό δέν εὐχόμαστε
ὅταν λέμε «ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου»; Δηλαδή, κάνε
τήν καρδιά μας θρόνο Σου.
Γίνε βασιλιάς καί κυβερνήτης
μας. Σέ τί;
● στά ἔργα μας,
● στά λόγια μας,
● στίς σκέψεις μας,
● ἀκόμη καί στίς πιό μυστικές κινήσεις
τῆς καρδιᾶς μας.
Ἔτσι ἔγινε ἡ Μαρία ναός καί θρόνος τοῦ
Θεοῦ.
Ἔτσι γίνεται ναός καί θρόνος τοῦ
Θεοῦ καί ὁ κάθε ἄνθρωπος πού ἔχει καταλάβει τί εἶναι ἐκκλησία καί ἐκκλησιασμός.
* * *
Ἐμεῖς, φροντίσαμε νά μάθουμε,
● γιατί πᾶμε στήν ἐκκλησία;
● πῶς πᾶμε; πῶς ἑτοιμάζουμε τήν
καρδιά μας;
● πόσο ἀξίζει ἡ μετοχή μας, ἡ συμμετοχή μας στήν Θεία Λειτουργία καί στίς
ἄλλες ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας;
Ἀρχιμ. Ἀ. Μ

Σ. Κίρκεργκωρ (1813-1855)

Η ΑΓΑΠΗ
ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
Ὁ δέ σκοπός αὐτῆς τῆς παραγγελίας (τοῦ Παύλου) εἶναι ἡ ἀγάπη,
πού προέρχεται
ἀπό καθαρή καρδιά, ἀπό ἀγαθή
συνείδηση καί ἀπό εἰλικρινῆ πίστη
(Α΄ Τιμ. 1,5)
ν θά περιέγραφα μέ μία φράση τό
θρίαμβο τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν
οἰκουμένη, ἤ ὀρθότερα τό λόγο πού
ἐπικράτησε στήν οἰκουμένη - ἀλλάζοντας ἄπειρα τά πάντα χωρίς νά ἀλλάξει τίποτα (ἀφοῦ ποτέ δέν ἦταν ὀπαδός τοῦ ἐντυπωσιακοῦ νεωτερισμοῦ)-,
δέν γνωρίζω κάτι πιό σαφές, πιό σύντομο, πιό καθοριστικό ἀπό τοῦτο:
Ὁ Χριστιανισμός ἔχει μετατρέψει
κάθε ἀνθρώπινη σχέση σέ σχέση συνείδησης.
Ὁ Χριστιανισμός δέν ἀποσκοποῦσε
στό νά ἀνατρέψει ἐξουσίες. Δέν ἐπιζητοῦσε μιά θέση στόν κόσμο, στόν ὁποῖο
ἔτσι κι ἀλλιῶς δέν ἀνήκει. Ζητᾶ νά
ἑδραιωθεῖ στό χῶρο τῆς καρδιᾶς. Ὅπως
τό αἷμα διαπερνᾶ κάθε ἀγγεῖο, ὁ Χριστιανισμός θέλει νά διαπεράσει κάθε
ἀνθρώπινη σχέση καί νά τή μετατρέψει
σέ σχέση συνείδησης. Πρόκειται γιά μιά
ἀλλαγή ἐσωτερική καί ἄπειρη. Θέλει νά
διαποτίσει τίς φλέβες τοῦ ἀνθρώπου μέ
θεϊκό χυμό νά ἐμφυσήσει τό αἰώνιο μέσα
του. Ὅταν ἡ πιό ταπεινή καρβουνιάρα
λέει στόν ἑαυτό της «κάνω τούτη τή

δουλειά γιά νά βγάλω τό ψωμί μου καί
τήν κάνω ὅσο καλύτερα μπορῶ», μιλᾶ
μέ τή συνείδησή της. Λέγοντας «κάνω
τούτη τή δουλειά γιά νά τά ἔχω καλά
μέ τή συνείδησή μου», συνομιλεῖ κρυφά μέ τό θεῖο, πού τῆς ἀπαντᾶ κρυφά:
«Μή μοχθεῖς νά ἀλλάξεις τήν κατάστασή σου γιά νά σέ ποῦν κυρία. Κάνε τό χριστιανισμό δικό σου, καί θά σοῦ
δείξει ἕνα σημεῖο ἀπ᾿ ὅπου θά μπορεῖς
νά ἀλλάξεις τά πάντα. Καί θά τά κινήσεις τόσο ἤρεμα, πού κανείς δέν θά
πάρει εἴδηση». Γι΄αὐτό λέει ὁ ἀπόστολος Πέτρος ὅτι ἀξία ἔχει «ὁ κρυπτός τῆς
καρδίας ἄνθρωπος (ὁ ἔσω ἄνθρωπος) μέ
τήν ἄφθαρτη πραότητα καί ἠρεμία
πού χαρίζει τό Ἅγιο Πνεῦμα» (Α΄ Πετρ.
3,4).
Ὁ Χριστιανισμός φέρνει τήν πιό ριζική ἀλλαγή: ἀλλάζει κάθε ἀνθρώπινη
σχέση, σέ σχέση συνείδησης, σέ σχέση
ἀγάπης. Καί τό κάνει σιωπηρά, γιατί
εἶναι ὑπόθεση τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Μά
θά μποροῦσε ποτέ ὁ Χριστιανισμός νά
εἶναι τίποτα ἄλλο;
(«Τό κεντρί τῆς Ὕπαρξης» [ἐπιλογές ἀπό τά βιβλία του], ἔκδ. Κέδρος,
2013, σελ. 237-238. Ὁ Κίρκεργκωρ ὑπῆρξε ὁ σπουδαιότερος χριστιανός φιλόσοφος τοῦ 19ου αἰώνα).
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