ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ
ύο ἀντίθετες εἰκόνες τῆς ζωῆς παρουσιάζει ἡ Οὔρσουλα Λὲ Γκέν
στό βιβλἰο της «Ὁ ἀναρχικὸς τῶν
δύο κόσμων»:
• Ἡ δυστυχία ὑπάρχει, εἶπε… ἁπλώνοντας τὰ χέρια του. Εἶναι πραγματική… Δὲν μπορῶ νὰ ἰσχυριστῶ πὼς δὲν
ὑπάρχει ἢ ὅτι κάποτε θὰ πάψει νὰ ὑπάρχει. Ἡ δυστυχία εἶναι ἡ ἀνθρώπινη συνθήκη… Δὲν μποροῦμε νὰ ἐμποδίσουμε τὴ δυστυχία... Μιὰ κοινωνία
μπορεῖ νὰ καταργήσει μόνο τὴν κοινωνικὴ δυστυχία - τὴν ἄχρηστη δυστυχία.
Ἡ ὑπόλοιπη ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει.
Εἶναι ἡ ρίζα, ἡ πραγματικότητα. Ὅλοι ἀπὸ μᾶς ἐδῶ θὰ γνωρίσουμε τὴ λύπη. Ἂν ζήσουμε πενήντα χρόνια, θὰ εἶναι πενήντα χρόνια λύπης. Καὶ στὸ τέλος θὰ πεθάνουμε. Μὲ αὐτὴ τὴν συνθήκη (=τὸν ὅρο) γεννιόμαστε.
• Πραγματικότητα τῆς ζωῆς μας
εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ ἀλληλεγγύη. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ ἀληθινὴ συνθήκη τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.
Ὠμὴ ζοφερότητα ἀναδύεται ἀπὸ τὴ
διαπίστωση ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ εἶναι
καταδικασμένη σὲ συνθῆκες ἀναπότρεπτης δυστυχίας μὲ κατάληξη τὸν θάνατο. Μᾶς θυμίζει τὸ παλιό, βαθύτατα
τραυματικὸ γεγονὸς τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας: Τὴν ἀπώλεια τοῦ Παραδείσου,
ποὺ σήμανε δραματικὴ ἀλλαγὴ στὴ ζωὴ

τοῦ ἀνθρώπου. Τὴ χαρὰ καὶ τὴν εὐτυχία διαδέχτηκαν τὰ δάκρυα καὶ ἡ δυστυχία. Τὸν Παράδεισο τῆς τρυφῆς ἡ γῆ
τῶν ἀκανθῶν καὶ τοῦ μόχθου. Τὴν ἀπόλαυση ὁ πόνος καὶ ὁ θάνατος.
Ὁ Ἀδὰμ θρηνεῖ πικρά, ὅταν συνειδητοποιεῖ τὴν τεράστια ἀλλαγή: «Ἐκάθισεν Ἀδὰμ ἀπέναντι τοῦ Παραδείσου»
καὶ ὀδυρόταν βλέποντας τὴ γύμνωσή
του (Ἑσπερινὸς Τυρινῆς). «Ἐτρώθη πικρῶς» ἀπὸ τὸ λάθος του, πληγώθηκε
θανάσιμα. Ἡ νύχτα τῆς ἁμαρτίας ἔφερε
σκοτάδι καὶ βαθειὰ ὁμίχλη στὴ ζωή του.
Ὅλος ὁ βίος του θὰ διέλθει πλέον μέσα
στὴ νύχτα αὐτὴ (Μέγας Κανών).
Μὰ ὅσο πυκνὸ κι ἂν εἶναι τὸ σκοτάδι, ὁ ἄνθρωπος ἐλπίζει πάντα γιὰ
φῶς. Εἶναι πρόθυμος ν’ ἀκολουθήσει
ὁποιοδήποτε φῶς. Ἀκόμα καὶ μιὰ οὐτοπία. Ζῆ μὲ τὴν προσδοκία ὅτι θὰ φτάσει στὸ φῶς. Καὶ παρ’ ὅλο ποὺ αὐτὸ
συνέχεια τοῦ ξεφεύγει, «…δὲν ἔχει σημασία - αὔριο θὰ τρέξουμε γρηγορότερα, θ’ ἁπλώσουμε πιὸ πέρα τὰ χέρια
μας… καὶ μιὰ ὡραία μέρα…(ἐννοεῖται:
θὰ τὸ φτάσουμε τό φῶς). Ἔτσι χτυπιόμαστε πάντα, βάρκες κόντρα στὸ ρεῦμα, ποὺ ἀδιάκοπα μᾶς ρίχνει πίσω
στὸ παρελθόν» (Φράνσις-Σκὸτ Φιτζέραλντ).
Καὶ ὅμως, ὑπάρχει τὸ φῶς. Ὁ Ἀδὰμ
δὲν θρηνεῖ ἀνέλπιδα. Παρακαλεῖ νὰ ξα-

σε!

ΓΟΝΕΙΣ - ΦΟΝΕΙΣ
ό πρῶτο πού ἀπεχθάνονται τά παιδιά
στούς γονεῖς τους εἶναι ἡ φιλαυτία. Ὁ
ἑαυτουλισμός. Ὅταν πάνω ἀπό ὅλα
ἔχουν τό βόλεμά τους. Τό νά μή χαλάσουν τή ζαχαρένια τους.
Τόν γάμο καί τά παιδιά μᾶς τά ἔδωσε ὁ
Θεός, ὄχι γιά νά αὐξήσουμε τόν ἐγωισμό μας
ἀλλά γιά νά τόν θεραπεύσουμε. Ὁ γάμος καί
τά παιδιά μᾶς δόθηκαν γιά νά καταλάβουμε
ὅτι τό «ἐγώ» μας καί οἱ ἐπιθυμίες μας δέν
εἴμαστε τό κέντρο τοῦ κόσμου. Ὁ γάμος καί
τά παιδιά μᾶς δόθηκαν, γιά νά μάθουμε νά
ἀγαπᾶμε σωστά: Πρῶτα τό Θεό, πού μᾶς τά
ἔδωσε, ἔπειτα τόν/τήν σύζυγό μας καί τελευταῖα τά παιδιά μας. Ἀγάπη πρός τά παιδιά χωρίς συνεπῆ καί συνειδητή ἀγάπη πρός τόν
Θεό καί πρός τόν/τήν σύζυγο εἶναι «ἀγάπη»
ἐγωκεντρική καί κτητική. Ἄρα δέν εἶναι ἀληθινή ἀγάπη. Γιατί δέν σώζει τά παιδιά. Τά σκοτώνει!
Τά παιδιά μας δέν εἶναι οὔτε ἰδιοκτησία
μας, οὔτε προέκταση τοῦ ἑαυτοῦ μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας παιδοκτονικῆς νοοτροπίας εἶναι ὁ πατέρας τῆς ἁγίας
Βαρβάρας. Ἔβλεπε τήν κόρη του σάν κτῆμα
του καί σάν προέκταση τοῦ διεστραμμένου ἐγώ του. Καί ὅταν ἡ φωτισμένη κόρη του πῆγε
νά τόν βγάλει ἀπό τόν ὕπνο τοῦ δαιμονικοῦ ἐγωισμοῦ του, ὅταν τοῦ ζήτησε νά διορθώσει
τήν ἐγωιστική καί κτητική ἀγκαλιά του καί νά
τήν κάνει ὄχημα γιά τήν ἀγκαλιά τοῦ Ἐπουράνιου Πατέρα, ἐκεῖνος ὅρμησε καί τήν σκότω-

ναγίνει «ἡμέρας υἱός», γιατὶ ἔχει ἤδη
λάβει πεῖρα τοῦ ἀληθινοῦ φωτός. μᾶται
τὰ εἰπωμένα μὲ ἀγάπη λόγια τοῦ Δημιουργοῦ του: «Τὸ ἐμὸν πλάσμα οὐ θέλω
ἀπολέσθαι». Θέλω νὰ σωθεῖ καὶ νὰ ἔλθει σὲ ἐπίγνωση τῆς ἀλήθειας (Ἑσπερινὸς Τυρινῆς). Καὶ ἐπειδὴ γεύθηκε
τὸ θεϊκὸ φῶς ὡς ἀγάπη, τὸ ἐμπιστεύεται. Γνωρίζει πὼς ἡ Ἀγάπη αὐτὴ ἑτοιμάζεται τώρα νὰ κατεβεῖ κοντά του. Νὰ
σταυρωθεῖ γι’ αὐτόν. Ἡ σταυρωμένη Ἀ-

Γι΄ αὐτό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας στή συνέχεια, μετακίνησαν τό κέντρο βάρους ἀπό τήν τεκνογονία
(ἡ ὁποία εἶναι ἔργον φύσεως) στήν τεκνοτροφία (ἡ ὁποία εἶναι ἔργον προαιρέσεως). Καί
τόνισαν ὅτι οἱ σχέσεις πού ὀμορφαίνουν καί
σώζουν τόν ἄνθρωπο εἶναι μόνο οἱ σχέσεις
πού μπολιάζει ἡ Ἐκκλησία. Καί ὄχι οἱ σχέσεις
πού μπολιάζει ἡ φυσική ἀναγκαιότητα.
Ὁ σοφότατος ἅγιος τοῦ 20οῦ αἰώνα, ὁ
ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, λέει χαρακτηριστικά: «Ὁ Θεός φύτεψε στίς καρδιές
τῶν γονέων τό φίλτρο τῆς φυσικῆς ἀγάπης
πρός τά παιδιά. Ἀλλά αὐτή ἡ ἀγάπη, δέν πρέπει νά παραμείνει μιά τυφλή ἔμφυτη ὁρμή,
γιατί τότε κινδυνεύει νά πάψει νά ὑπάρχει
(ὅπως ἔπαψε νά ὑπάρχει στόν παιδοκτόνο πατέρα τῆς ἁγίας Βαρβάρας). Πρέπει (λέει ὁ
ἅγιος Νεκτάριος) ἡ φυσική καί ἀκούσια ἀγάπη
νά ἀποβεῖ ἔλλογη καί ἐλεύθερη ἀγάπη».
«Ἐλεύθερη» θα πεῖ ὅτι δέν εἶναι καρπός
τῆς φύσεως, καρπός ἑνός φυσικοῦ δεσμοῦ,
καρπός ἀνάγκης. Εἶναι καρπός συνειδητῆς
προσωπικῆς ἐπιλογῆς καί προσωπικοῦ ἀγώνα.
Καί «ἔλλογη ἀγάπη» θά πεῖ ὅτι ἔχει κάποιο λόγο. Ἔχει κάποιο σκοπό, πού δέν τόν
ὁρίζω ἐγώ, ἀλλά Ἐκεῖνος πού μοῦ χάρισε τά
παιδιά μου καί τή δύναμη νά τά ἀγαπάω. Ὁ
σκοπός καί ὁ λόγος λοιπόν αὐτῆς τῆς ἀγάπης
εἶναι - πρῶτα ἐμεῖς καί ἔπειτα τά παιδιά μας νά μποῦμε ἑκούσια καί συνειδητά στήν Πατρική ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ καί στό Πατρικό μας
Σπίτι, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Γιατί ἁπλούστατα
μόνο ἐκεῖ ὑπάρχει Ἀληθινή Ζωή.
Ἀρχιμ. Β. Λ.

γάπη, ὁ Χριστός, θὰ τὸν ἀνακαλέσει
στὸν Παράδεισο, διαλύοντας τὴ δυστυχία ποὺ ἐπισώρευσε ἡ ἐξορία καὶ ὁ θάνατος. Ἡ ἀγάπη μπορεῖ ὁριστικὰ πλέον
νὰ γίνει «ἡ ἀληθινὴ συνθήκη τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς».
Ἐσὺ γνωρίζεις (καὶ ἂν ὄχι, θέλεις
νὰ γνωρίσεις) τὴν ἀγάπη ποὺ ἔφερε
«διὰ τοῦ σταυροῦ χαρὰν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ»;
Πρωτ. Δ. Μ.

ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΜΑΣ
«Πρό συντριβῆς ἡγεῖται ὕβρις»
(Παρ. 16,18). Τῆς καταστροφῆς προηγεῖται ὑπερηφάνεια, λέγει ἡ ἁγία Γραφή.
Γιατί, ὅμως, ἡ ὑπερηφάνεια προξενεῖ καταστροφή;
Ὁ Θεός ἐδημιούργησε τούς ἀγγέλους καί τούς ἀνθρώπους. Τούς ἐδημιούργησε αὐτεξούσιους καί ἐλεύθερους.
Καί οἱ δύο -ἄγγελοι καί ἄνθρωποι- ἔκαναν χρήση αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας τους.
Καί ὁ μέν Ἑωσφόρος (ἀρχικά πρῶτος ἀρχάγγελος καί κατόπιν διάβολος)
δέν μπόρεσε νά βαστάξει τόν φωτισμό
καί τήν τιμή πού τοῦ δώρισε ὁ Θεός καί
μέ αὐτεξούσια προαίρεση ἐτράπη (μεταβλήθηκε) ἀπό τήν φυσική του κατάσταση στήν ἀφύσικη. Καί ὑπερηφανεύθη
κατά τοῦ Δημιουργοῦ Του (Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκθεσις Ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, κεφ. 18, ΕΠΕ 1 σελ. 150).
Σκέφθηκε: «θά ἀνεβῶ ἐπάνω ἀπό τά
σύννεφα, θά γίνω ὅμοιος μέ τόν Ὕψιστο» (Ἠσ. 14,14).
Δέν ἔγινε ὅμως αὐτό, πού μέ τόν
ὑπερήφανο λογισμό του σκέφτηκε. Ἀπό
πολύ κοντά στό Θεό, βρέθηκε πολύ μακριά. Καί ὄχι μόνο μακριά, ἀλλά καί
ἀπέναντι. Ἀντίπαλος. Ἐχθρός. Ἐξέπεσε.
Συνετρίβη.
Ἀνάλογα παραδείγματα συναντοῦμε καί στούς ἀνθρώπους.
Ἰσόθεος θέλησε νά γίνει καί ὁ Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλιάς τῆς Βαβυλώνας. Ἀπέτυχε παταγωδῶς. Μάλιστα γιά
ἕνα χρονικό διάστημα ἔχασε τά λογικά
του! Τό ἴδιο καί ὁ Ἀντίοχος ὁ Ἐπιφανής.
Γι΄αὐτόν λέγει ἡ Ἁγία Γραφή: «Ἐκεῖνον
πού πρίν ἀπό λίγο ἐνόμιζε ὅτι θά ἀγγίξει
τ᾿ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, τώρα κανείς δέν
μποροῦσε νά τόν μετακινήσει. Ἐξ αἰτίας
τῆς δυσοσμίας πού ἀνέδιδε τό σῶμα

του. Ὁ ἴδιος νόμιζε, λόγῳ τῆς μεγάλης
ὑπερηφανείας του, ὅτι εἶναι σέ θέση νά
διατάσσει τά κύματα τῆς θάλασσας καί
νά ζυγίζει τίς κορφές τῶν βουνῶν» (Β΄
Μακ. 8-10)!
Ἔτσι καί ἐμεῖς: Ξεχνᾶμε ὅτι εἴμαστε θνητοί. Πεπερασμένοι· καί στό νοῦ·
καί στή λογική. Θέλουμε νά «φτάσουμε
στά ἀστέρια»! Ὅμως: Καί ἀπό τούς
ψηλούς καί ἀπό τούς κοντούς ἀπέχουν
ἴσα τά ἄστρα. Δηλαδή, εἶναι ἀπρόσιτα!
• Καί ὁ «ψηλός», δηλαδή ἐκεῖνος
πού ἔλαβε ἀπό τόν Θεό πολλά χαρίσματα καί ἀπέκτησε πολλά πλεονεκτήματα,
πόσο μπορεῖ νά «ψηλώσει» ἀπό μόνος
του, γιά νά «φθάσει» στόν Θεό; Οὔτε
σπιθαμή.
• Ὅμοίως καί ὁ «κοντός», ἐκεῖνος
πού ἔχει λιγότερα χαρίσματα καί πλεονεκτήματα!
Ποιός μπορεῖ, λοιπόν, νά «ψηλώσει»;
Καί ὁ «ψηλός» καί ὁ «κοντός», πού
ὅμως εἶναι ταπεινοί. Καί δέν ἔχουν μεγάλη ἰδέα γιά τόν ἑαυτό τους.
«Χάριτι Θεοῦ εἰμί ὅ εἰμί». Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ εἶμαι αὐτό πού εἶμαι (Α΄
Κορ. 15,10), λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος
πού ἀνέβηκε πάνω «ἀπό τά ἀστέρια»,
στόν οὐρανό, στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ,
ζώντας ἀκόμη στή γῆ. Βέβαια δέν ἀνέβηκε μόνος του. Τόν ἀνέβασε ὁ Χριστός!
Ὁ Χριστός βρισκόταν καρφωμένος
στόν σταυρό. Καί οἱ σταυρωτές του τόν
ἐνέπαιζαν: «Ἄν εἶσαι Θεός κατέβα ἀπό
τόν Σταυρό» (Ματθ. 27, 40). Ἐκεῖνος
ὅμως δέν τούς ἄκουσε. Δέν κατέβηκε.
Διότι μόνον ἔτσι μᾶς τράβηξε κοντά Του,
μᾶς «ὕψωσε» στόν Οὐρανό!
Λύτρωσέ μας, Κύριε, ἀπό τό ἐγωϊστικό μας φρόνημα. Ἀπό τό νά θέλουμε
νά φτάσουμε ψηλά, χωρίς προηγουμένως νά ἀποκτήσουμε τήν ἁγία ταπείνωση.
Ἀρχιμ. Π.Ἀ

Η ΔΥΝΑΜΗ
ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
τά μέσα τοῦ 5ου αἰώνα μ.Χ. ἐμφανίστηκαν στήν Εὐρώπη οἱ Οὖννοι, ἕνας πολεμοχαρής ἄγριος
λαός. Βασιλιάς τους ἦταν ἕνας τρομερός ἡγεμόνας, ὁ Ἀττίλας. Λέγεται ὅτι
ἀπ᾿ ὅπου πέρασε, δέν ξαναφύτρωσε
πιά χορτάρι. Δέν νοιαζόταν τόσο γιά τά
ὑλικά ἀγαθά. Τό μόνο πού τόν ἐνδιέφερε ἦταν ἡ ἐξουσία. Ὅταν ὁ αὐτοκράτορας τῆς Δυτικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας
ἀρνήθηκε νά ἱκανοποιήσει τίς ἐδαφικές
ἀπαιτήσεις του, ὁ Ἀττίλας ξεκίνησε μέ τόν
πανίσχυρο στρατό του γιά νά τόν τιμωρήσει. Οἱ δύο πλευρές συγκρούστηκαν σέ
μιά φοβερή μάχη, στά Καταλαυνικά Πεδία τῆς Γαλατίας, τό 451. Ἡ μάχη δέν
ἀνέδειξε νικητές καί ὁ Ἀττίλας κινήθηκε ἐναντίον τῆς Ρώμης. Φόβος καί τρόμος κατέλαβε τούς πάντες.
»Μόνο ἕνας ἄνδρας τόλμησε νά
ἀντιμετωπίσει τόν Ἀττίλα, ὁ πάπας Ρώμης Λέων, πού ἀργότερα ὀνομάσθηκε
Μέγας. Πῆγε νά τόν συναντήσει μέ ἱερεῖς καί λάβαρα. Ὅλοι πίστευαν ὅτι οἱ
Οὖννοι θά τούς κατέσφαζαν. Ἀλλά τελικά ὁ Ἀττίλας πείστηκε νά ὑποχωρήσει.
Ἀπέσυρε τά στρατεύματά του ἀπό τήν
Ἰταλία, καί ἡ Ρώμη αὐτή τή φορά σώθηκε. Λίγο ἀργότερα, τό 453, ὁ Ἀττίλας
πέθανε» (E. H. Gombrich, Μικρή Ἱστορία τοῦ Κόσμου, ἐκδ. Πατάκη, Ἀθήνα
2013, σ. 143-144).
Ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου πάπα Λέοντα
ἑορτάζεται στίς 18 Φεβρουαρίου.
***
Πῶς κατόρθωσε ἕνας ἁπλός ἄν θρωπος, ὁ πάπας Λέων, νά μεταβάλει
τήν γνώμη ἑνός τόσο ἄγριου ἡγεμόνα;
Μόνο μέ τήν δύναμη τοῦ ὀνόματος τοῦ

Χριστοῦ! Δέν ὑπάρχει ἄλλη λογικήἀνθρώπινη ἐξήγηση, διότι δέν διέθετε
ἄλλο «ὅπλο» ἤ ἐφόδιο.
Λέει ὁ Χριστός: «Ἄν ἔχετε πίστη
ἔστω καί σάν κόκκο σινάπεως (=ὁ πιό
μικρός σπόρος), θά πεῖτε σ᾿ αὐτό τό
βουνό “πήγαινε ἀπό ἐδῶ ἐκεῖ”, καί θά
πάει! Καί τίποτε δέν θά εἶναι ἀδύνατο
γιά σᾶς» (Ματθ. 17,20). Ὁ ἅγιος Λέων
αὐτό ἐφάρμοσε στή ζωή του! Γιατί, βέβαια, ὁ Ἀττίλας ἦταν πολύ πιό δύσκολη
περίπτωση ἀπό ἐκείνη ἑνός βουνοῦ!
Συνεπῶς, καί ἐμεῖς, ἄν θέλουμε,
μποροῦμε μέ τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ
νά κάνουμε σπουδαῖα πράγματα! Καί,
φυσικά, ἡ πιό μεγάλη ἐπιτυχία γιά τόν
Χριστιανό εἶναι νά νικήσει τόν νοητό
Ἀττίλα, δηλαδή τόν διάβολο. Γιατί αὐτός μᾶς πολιορκεῖ μέ τίς δελεαστικές
του προτάσεις γιά ἁμαρτία. Ὅπως ὁ
Ἀττίλας ἰσοπέδωσε ὁλόκληρα βασίλεια,
ἔτσι καί ὁ διάβολος ἰσοπεδώνει τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων πού τόν ἀκοῦν καί
υἱοθετοῦν τίς προτάσεις του γιά νά περάσουν, τάχα, καλύτερα στή ζωή τους.
Ἄς ἀκούσουμε, λοιπόν, τόν ἀπόστολο Ἰάκωβο πού μᾶς προτρέπει νά
ἔχουμε τόλμη καί φρόνημα ἡρωικό σ᾿
αὐτόν τόν «πόλεμο»:
-Ἀντισταθεῖτε στόν διάβολο, κι
αὐτός θά φύγει μακριά ἀπό σᾶς. Πλησιάστε τό Θεό καί θά σᾶς πλησιάσει κι
Ἐκεῖνος (Ἰακ. 4,7).
Ἀρχιμ. Ν.Κ.
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