
ύο ἀντίθετες εἰκόνες τῆς ζωῆς πα -
 ρουσιάζει ἡ Οὔρ σου λα Λὲ Γκέν
στό βιβλἰο της «Ὁ ἀ ναρ χι κὸς τῶν
δύ ο κό σμων»:

•  Ἡ δυ στυ χί α ὑ πάρ χει, εἶ πε… ἁ -
πλώ νον τας τὰ χέ ρια του. Εἶ ναι πραγ μα -
τι κή… Δὲν μπο ρῶ νὰ ἰ σχυ ρι στῶ πὼς δὲν
ὑ πάρ χει ἢ ὅ τι κά πο τε θὰ πά ψει νὰ ὑ -
πάρ χει. Ἡ δυ στυ χί α εἶ ναι ἡ ἀν θρώ πι -
νη συν θή κη… Δὲν μπο ροῦ με νὰ ἐμ πο -
δί σου με τὴ δυ στυ χί α... Μιὰ κοι νω νί α
μπο ρεῖ νὰ κα ταρ γή σει μό νο τὴν κοι νω -
νι κὴ δυ στυ χί α - τὴν ἄ χρη στη δυ στυ χί α.
Ἡ ὑ πό λοι πη ἐ ξα κο λου θεῖ νὰ ὑ πάρ χει.
Εἶ ναι ἡ ρί ζα, ἡ πραγ μα τι κό τη τα. Ὅ -
λοι ἀ πὸ μᾶς ἐ δῶ θὰ γνω ρί σου με τὴ λύ -
πη. Ἂν ζή σου με πε νήν τα χρό νια, θὰ εἶ -
ναι πε νήν τα χρό νια λύ πης. Καὶ στὸ τέ -
λος θὰ πε θά νου με. Μὲ αὐ τὴ τὴν συν θή -
κη (=τὸν ὅ ρο) γεν νι ό μα στε. 

• Πραγ μα τι κό τη τα τῆς ζω ῆς μας
εἶ ναι ἡ ἀ γά πη, ἡ ἀλ λη λεγ γύ η. Ἡ ἀ γά -
πη εἶ ναι ἡ ἀ λη θι νὴ συν θή κη τῆς ἀν -
θρώ πι νης ζω ῆς. 

Ὠ μὴ ζο φε ρό τη τα ἀ να δύ ε ται ἀ πὸ τὴ
δι α πί στω ση ὅ τι ἡ ἀν θρώ πι νη ζω ὴ εἶ ναι
κα τα δι κα σμέ νη σὲ συν θῆ κες ἀ να πό τρε -
πτης δυ στυ χί ας μὲ κα τά λη ξη τὸν θά να -
το. Μᾶς θυμίζει τὸ πα λιό, βα θύ τα τα
τραυ μα τι κὸ γε γο νὸς τῆς ἀν θρώ πι νης ἱ -
στο ρί ας: Τὴν ἀ πώ λεια τοῦ Πα ρα δεί σου,
ποὺ σήμανε δραματικὴ ἀλλαγὴ στὴ ζωὴ

τοῦ ἀνθρώπου. Τὴ χα ρὰ καὶ τὴν εὐ τυ χί -
α διαδέχτηκαν τὰ δάκρυ α καὶ ἡ δυ στυ -
χί α. Τὸν Πα ρά δει σο τῆς τρυ φῆς ἡ γῆ
τῶν ἀ καν θῶν καὶ τοῦ μό χθου. Τὴν ἀ πό -
λαυ ση ὁ πό νος καὶ ὁ θά να τος. 

Ὁ Ἀ δὰμ θρη νεῖ πι κρά, ὅταν συνει-
δητοποιεῖ τὴν τεράστια ἀλλαγή: «Ἐ κά -
θι σεν Ἀ δὰμ ἀ πέ ναν τι τοῦ Πα ρα δεί σου»
καὶ ὀδυρόταν βλέποντας τὴ γύμνωσή
του (Ἑ σπερινὸς Τυ ρι νῆς). «Ἐ τρώ θη πι -
κρῶς» ἀ πὸ τὸ λά θος του,  πλη γώ θη κε
θα νά σι μα. Ἡ νύ χτα τῆς ἁ μαρ τί ας ἔ φε ρε
σκο τά δι καὶ βα θειὰ ὁ μί χλη στὴ ζω ή του.
Ὅ λος ὁ βί ος του θὰ δι έλ θει πλέον μέ σα
στὴ νύ χτα αὐ τὴ (Μέγας Κα νών). 

Μὰ ὅ σο πυκνὸ κι ἂν εἶναι τὸ σκο-
τάδι, ὁ ἄν θρω πος ἐλ πί ζει πάν τα γιὰ
φῶς. Εἶ ναι πρό θυ μος ν’ ἀ κο λου θή σει
ὁποιοδήποτε φῶς. Ἀ κό μα καὶ μιὰ οὐ το -
πί α. Ζῆ μὲ τὴν προσδοκία ὅτι θὰ φτά-
σει στὸ φῶς. Καὶ παρ’ ὅλο ποὺ αὐτὸ
συνέχεια τοῦ ξεφεύγει, «…δὲν ἔ χει ση -
μα σί α - αὔ ριο θὰ τρέ ξου με γρη γο ρό τε -
ρα, θ’ ἁ πλώ σου με πιὸ πέ ρα τὰ χέ ρια
μας… καὶ μιὰ  ὡ ραί α μέ ρα…(ἐννοεῖται:
θὰ τὸ φτάσουμε τό φῶς). Ἔ τσι χτυ πι ό -
μα στε πάν τα, βάρ κες κόν τρα στὸ ρεῦ -
μα, ποὺ ἀ δι ά κο πα μᾶς ρί χνει πί σω
στὸ πα ρελ θόν» (Φράνσις-Σκὸτ Φιτζέ-
ραλντ). 

Καὶ ὅ μως, ὑ πάρ χει τὸ φῶς. Ὁ Ἀ δὰμ
δὲν θρη νεῖ ἀ νέλ πι δα. Πα ρα κα λεῖ νὰ ξα -

ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ



ό πρῶτο πού ἀπεχθάνονται τά παιδιά
στούς γο νεῖς τους εἶναι ἡ φιλαυτία. Ὁ
ἑαυτουλισμός. Ὅταν πάνω ἀπό ὅλα
ἔχουν τό βόλεμά τους. Τό νά μή χαλά-
σουν τή ζαχαρένια τους. 

Τόν γάμο καί τά παιδιά μᾶς τά ἔδωσε ὁ
Θεός, ὄχι γιά νά αὐ ξήσουμε τόν ἐγωισμό μας
ἀλλά γιά νά τόν θερα πεύ σουμε. 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 τελευ-
ταῖα τά παιδιά μας. Ἀγάπη πρός τά παιδιά χω-
ρίς συνεπῆ καί συνειδητή ἀγάπη πρός τόν
Θεό καί πρός τόν/τήν σύζυγο εἶναι «ἀγάπη»
ἐγωκεντρική καί κτητική. Ἄρα δέν εἶναι ἀλη-
θινή ἀγάπη. Γιατί δέν σώζει τά παιδιά. Τά σκο-
τώνει!

Τά παιδιά μας δέν εἶναι οὔτε ἰδιοκτησία
μας, οὔτε προέκταση τοῦ ἑαυτοῦ μας. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα τέτοιας παιδοκτο�νι�-
κῆς νοοτροπίας εἶ ναι ὁ πατέρας τῆς ἁγίας
Βαρ  βά ρας. Ἔβλεπε τήν κό ρη του σάν κτῆ μα
του καί σάν προέκταση τοῦ διε στραμμένου ἐ -
γώ του. Καί ὅ ταν ἡ φωτισμένη κόρη του πῆγε
νά τόν βγάλει ἀπό τόν ὕπνο τοῦ δαι μονικοῦ ἐ -
γωισμοῦ του, ὅταν τοῦ ζήτη σε νά διορ θώ σει
τήν ἐγωι στι κή καί κτητική ἀγκαλιά του καί νά
τήν κάνει ὄ χη μα γιά τήν ἀ γκαλιά τοῦ Ἐπουρά-
νιου Πατέρα, ἐκεῖνος ὅρ μησε καί τήν σκότω-

σε!
Γι΄ αὐτό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί οἱ Πα -

τέρες τῆς Ἐκκλησίας στή συνέχεια, μετακί-
νησαν τό κέντρο βάρους ἀπό τήν τεκνογονία
(ἡ ὁποία εἶναι ἔργον φύσεως) στήν τεκνοτρο-
φία (ἡ ὁποία εἶναι ἔργον προαιρέσεως). Καί
τόνισαν ὅτι οἱ σχέσεις πού ὀμορφαίνουν καί
σώ ζουν τόν ἄνθρωπο εἶναι μόνο οἱ σχέσεις
πού μπολιάζει ἡ Ἐκ κλησία. Καί ὄχι οἱ σχέσεις
πού μπολιάζει ἡ φυσική ἀναγκαιότητα.

Ὁ σο φό τα τος ἅγιος τοῦ 20οῦ αἰώνα, ὁ
ἅγιος Νεκτάριος Πε ντα πόλεως, λέει χαρα -
κτηριστικά: «Ὁ Θεός φύτεψε στίς καρδιές

τῶν γονέων τό φίλ τρο τῆς φυσικῆς ἀγάπης

πρός τά παιδιά. Ἀλλά αὐτή ἡ ἀγάπη, δέν πρέ -

πει νά παραμείνει μιά τυφλή ἔμφυτη ὁρμή,

γιατί τότε κιν δυ νεύ ει νά πάψει νά ὑπάρχει

(ὅπως ἔπαψε νά ὑπάρχει στόν παιδοκτόνο πα -
τέρα τῆς ἁγίας Βαρ βάρας). Πρέπει (λέει ὁ
ἅγιος Νεκτάριος) ἡ φυ σι κή 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 ἀγώ να.

Καί «ἔλλογη ἀγάπη» θά πεῖ ὅτι ἔχει κά-
ποιο λόγο. Ἔχει κά ποι ο 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 λοι πόν αὐτῆς τῆς ἀγάπης
εἶναι - πρῶτα ἐμεῖς καί ἔπειτα τά παιδιά μας -
νά μποῦμε ἑκούσια καί συνειδητά στήν Πα-
τρική ἀγκαλιά τοῦ Θε οῦ καί στό Πατρικό μας
Σπίτι, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Γιατί ἁ πλού στατα
μόνο ἐκεῖ ὑπάρχει Ἀληθινή Ζωή.

Ἀρχιμ. Β. Λ.

ΓΟΝΕΙΣ - ΦΟΝΕΙΣ

να γί νει «ἡ μέ ρας υἱ ός», για τὶ ἔ χει ἤδη
λά βει πεῖ ρα τοῦ ἀ λη θι νοῦ φω τός.  μᾶται
τὰ εἰπωμένα μὲ ἀγάπη λόγια τοῦ Δημι-
ουργοῦ του: «Τὸ ἐ μὸν πλά σμα οὐ θέ λω
ἀ πο λέ σθαι». Θέλω νὰ σωθεῖ καὶ νὰ ἔλ -
θει σὲ ἐπίγνωση τῆς ἀλήθειας (Ἑ -
σπερινὸς Τυ ρι νῆς). Καὶ ἐπειδὴ γεύθηκε
τὸ θεϊκὸ φῶς ὡς ἀ γά πη, τὸ ἐμπιστεύε-
ται. Γνω ρί ζει πὼς ἡ Ἀγά πη αὐ τὴ ἑ τοι μά -
ζε ται τώ ρα νὰ κα τε βεῖ κον τά του. Νὰ
σταυ ρω θεῖ γι’ αὐ τόν. Ἡ σταυ ρω μέ νη Ἀ-

γά πη, ὁ Χρι στός, θὰ τὸν ἀ να κα λέ σει
στὸν Πα ρά δει σο, δι α λύ οντας τὴ δυ στυ -
χί α ποὺ ἐπισώρευσε ἡ ἐ ξο ρί α καὶ ὁ θά-
νατος. Ἡ ἀγάπη μπορεῖ ὁριστικὰ πλέον
νὰ γί νει «ἡ ἀ λη θι νὴ συν θή κη τῆς ἀν θρώ -
πι νης ζω ῆς». 

Ἐ σὺ γνω ρί ζεις (καὶ ἂν ὄχι, θέλεις
νὰ γνωρίσεις) τὴν ἀ γά πη ποὺ ἔ φε ρε
«διὰ τοῦ σταυ ροῦ χα ρὰν ἐν ὅ λῳ τῷ κό -
σμῳ»; 

Πρωτ. Δ. Μ. 



«Πρό συντριβῆς ἡγεῖται ὕβρις»
(Παρ. 16,18). Τῆς καταστροφῆς προη-
γεῖται ὑπερηφάνεια, λέγει ἡ ἁγία Γρα-
φή.

Γιατί, ὅμως, ἡ ὑπερηφάνεια προξε-
νεῖ καταστροφή;

Ὁ Θεός ἐδημιούργησε τούς ἀγγέ-
λους καί τούς ἀνθρώπους. Τούς ἐδημι-
ούργησε αὐτεξούσιους καί ἐλεύθερους.
Καί οἱ δύο -ἄγγελοι καί ἄνθρωποι- ἔκα-
ναν χρήση αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας τους. 

Καί ὁ μέν Ἑωσφόρος (ἀρχικά πρῶ -
τος ἀρχάγγελος καί κατόπιν διάβολος)
δέν μπόρεσε νά βαστάξει τόν φωτισμό
καί τήν τιμή πού τοῦ δώρισε ὁ Θεός καί
μέ αὐτεξούσια προαίρεση ἐτράπη (με-
ταβλήθηκε) ἀπό τήν φυσική του κατά-
σταση στήν ἀφύσικη. Καί ὑπερηφανεύθη
κατά τοῦ Δημιουργοῦ Του (Ἰωάννου Δα-
μασκηνοῦ, Ἔκθεσις Ἀκριβής τῆς Ὀρθο-
δόξου Πίστεως, κεφ. 18, ΕΠΕ 1 σελ. 150).
Σκέφθηκε: «θά ἀνεβῶ ἐπάνω ἀπό τά
σύννεφα, θά  γίνω ὅμοιος μέ τόν Ὕψι-
στο» (Ἠσ. 14,14).

Δέν ἔγινε ὅμως αὐτό, πού μέ τόν
ὑπερήφανο λογισμό του σκέφτηκε. Ἀπό
πολύ κοντά στό Θεό, βρέθηκε πολύ μα-
κριά. Καί ὄχι μόνο μακριά, ἀλλά καί
ἀπέναντι. Ἀντίπαλος. Ἐχθρός.  Ἐξέπεσε.
Συνετρίβη.

Ἀνάλογα παραδείγματα συναντοῦ -
με καί στούς ἀνθρώπους.

Ἰσόθεος θέλησε νά γίνει καί ὁ Να-
βουχοδονόσορ ὁ βασιλιάς τῆς Βαβυλώ-
νας. 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 εἴμα-
στε 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 χαρίσμα-
τα 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 πλεο-
νεκτήματα! 

Ποιός μπορεῖ, λοιπόν, νά «ψηλώ-
σει»; 

Καί ὁ «ψηλός» καί ὁ «κοντός», πού
ὅμως εἶναι ταπεινοί. Καί δέν ἔχουν με-
γάλη ἰδέα γιά τόν ἑαυτό τους.

«Χάριτι Θεοῦ εἰμί ὅ εἰμί». Μέ τή χά-
ρη 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 ἀνέβη-
κε 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 ἐγωϊ-
στικό μας φρόνημα. Ἀπό τό νά θέλουμε
νά φτάσουμε ψηλά, χωρίς προηγουμέ-
νως νά ἀποκτήσουμε τήν ἁγία ταπείνω-
ση.

Ἀρχιμ. Π.Ἀ

ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΜΑΣΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΜΑΣ



τά μέσα τοῦ 5ου αἰώνα μ.Χ. ἐμ -
φανίστηκαν στήν Εὐρώπη οἱ Οὖν -
νοι, ἕνας πολεμοχαρής ἄγρι ος
λαός. Βασιλιάς τους ἦταν ἕνας τρο-

μερός ἡγεμόνας, ὁ Ἀττίλας. Λέγεται ὅτι
ἀπ᾿ ὅπου πέρασε, δέν ξαναφύτρωσε
πιά χορτάρι. Δέν νοιαζόταν τόσο γιά τά
ὑλικά ἀγαθά. Τό μόνο πού τόν ἐνδιέφε-
ρε ἦταν ἡ ἐξουσία. Ὅταν ὁ αὐτοκράτο-
ρας τῆς Δυτικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας
ἀρνήθηκε νά ἱκανοποιήσει τίς ἐδαφικές
ἀπαιτήσεις του, ὁ Ἀττίλας ξεκίνησε μέ τόν
πανίσχυρο στρατό του γιά νά τόν τιμω-
ρήσει. Οἱ δύο πλευρές συγκρούστηκαν σέ
μιά φοβερή μάχη, στά Καταλαυνικά Πε-
δία τῆς Γαλατίας, τό 451. Ἡ μάχη δέν
ἀνέδειξε νικητές καί ὁ Ἀττίλας κινήθη-
κε ἐναντίον τῆς Ρώμης. Φόβος καί τρό-
μος κατέλαβε τούς πάντες.

»Μόνο ἕνας ἄνδρας τόλμησε νά
ἀντιμετωπίσει τόν Ἀττίλα, ὁ πάπας Ρώ-
μης Λέων, πού ἀργότερα ὀνομάσθηκε
Μέγας. Πῆγε νά τόν συναντήσει μέ ἱε-
ρεῖς καί λάβαρα. Ὅλοι πίστευαν ὅτι οἱ
Οὖννοι θά τούς κατέσφαζαν. Ἀλλά τελι-
κά ὁ Ἀττίλας πείστηκε νά ὑποχωρήσει.
Ἀπέσυρε τά στρατεύματά του ἀπό τήν
Ἰταλία, καί ἡ Ρώμη αὐτή τή φορά σώθη-
κε. Λίγο ἀργότερα, τό 453, ὁ Ἀττίλας
πέθανε» (E. H. Gombrich, Μικρή Ἱστο-
ρία 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 λογική-
ἀνθρώπινη 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, βέ-
βαια, 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 αὐ -
τός μᾶς πολιορκεῖ μέ τίς δελεαστικές
του προτάσεις γιά ἁμαρτία. Ὅπως ὁ
Ἀττίλας ἰσοπέδωσε ὁλόκληρα βασίλεια,
ἔτσι καί ὁ διάβολος ἰσοπεδώνει τίς ψυ-
χές τῶν ἀνθρώπων πού τόν ἀκοῦν καί
υἱοθετοῦν τίς προτάσεις του γιά νά πε-
ράσουν, τάχα, καλύτερα στή ζωή τους.

Ἄς ἀκούσουμε, λοιπόν, τόν ἀπό-
στολο Ἰάκωβο πού μᾶς προτρέπει νά
ἔχουμε τόλμη καί φρόνημα ἡρωικό σ᾿
αὐτόν τόν «πόλεμο»:

-Ἀντισταθεῖτε στόν διάβολο, κι
αὐτός θά φύγει μακριά ἀπό σᾶς. Πλη-
σιάστε τό Θεό καί θά σᾶς πλησιάσει κι
Ἐκεῖνος (Ἰακ. 4,7).            

Ἀρχιμ. Ν.Κ.
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