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α) Στὸ ςυναξάρι τοῦ Ἁγίου Διονυςίου τοῦ ἐκ Ζακφνκου (1547-1622), ποὺ ἡ Ἐκκλθςία 

τιμᾶ ςτὶσ 17 Δεκεμβρίου, ἀναφζρονται τὰ ἑξῆσ: 

“Μία μζρα ὁ δολοφόνοσ τοῦ ἀδελφοῦ του Ἁγίου ἔφκαςε ςτὴ Μονὴ κυνθγθμζνοσ 

ἀπὸ τὶσ ἀρχὲσ καὶ τοὺσ ςυγγενεῖσ τοῦ κφματοσ, καὶ ηιτθςε καταφφγιο ἀπὸ τὸν ἅγιο 

Διονφςιο, χωρὶσ νὰ ξζρει γιὰ ποιὸν ἐπρόκειτο. Μακαίνοντασ τὸ λόγο τῆσ καταδίωξθσ 

καὶ τὴν ταυτότθτα τοῦ κφματοσ, ὁ ἄνκρωποσ τοῦ Θεοῦ προχϊρθςε πρὸσ τὸν 

δολοφόνο μὲ ςυμπόνια, τὸν παρθγόρθςε, τὸν παρότρυνε νὰ μετανοιςει καὶ τὸν 

ἔκρυψε”. 

β) “Ὅταν οἱ ἀςτυνομικοὶ ἔφκαςαν ςτὸ μοναςτιρι, ὁ ἅγιοσ ὑποκρίκθκε ἄγνοια καὶ 

προςπάκθςε μὲ λόγια εἰρθνικὰ νὰ τοὺσ κακθςυχάςει. Μόλισ ἐκεῖνοι 

ἀπομακρφνκθκαν, ἔβγαλε τὸν δολοφόνο ποὺ εἶχε παραλφςει ἀπὸ τρόμο καὶ 

ἔκπλθξθ, καὶ τὸν ἄφθςε ἐλεφκερο νὰ ἐργαςτεῖ γιὰ τὴ ςωτθρία τῆσ ψυχῆσ του”. Ἡ 

ςτάςθ αὐτὴ τοῦ ἁγίου Διονυςίου φαίνεται παράδοξθ καὶ ἔρχεται ςὲ ἀντίκεςθ μὲ τὴν 

ἀνκρϊπινθ λογικι. Βρίςκεται ὅμωσ ςὲ ἀπόλυτθ ςυμφωνία μὲ τοὺσ λόγουσ τοῦ 

Χριςτοῦ: “Νὰ ἀγαπᾶτε τοὺσ ἐχκροφσ ςασ. Εὐεργετεῖτε ὅςουσ ςᾶσ μιςοῦν. Δίνετε 

εὐχὲσ ςὲ ὅςουσ ςᾶσ δίνουν κατάρεσ, προςεφχεςκε γι’ αὐτοὺσ ποὺ ςᾶσ 

κακομεταχειρίηονται” (Λουκ. 6, 27-28). 

γ) Πολλοί, ἀκόμθ καὶ χριςτιανοί, κεωροῦν ὅτι τὸ εὐαγγελικὸ μινυμα τῆσ ἀγάπθσ 

πρὸσ τοὺσ ἐχκροὺσ εἶναι οὐτοπικό, ἀνζφικτο καὶ ἀνεφάρμοςτο. Ἄλλοι διατείνονται 

ὅτι ἀφορᾶ μικρὲσ κλειςτὲσ κοινότθτεσ ἢ τὴν ἰδιωτικὴ ηωι. Ἄλλοι πάλι τὸ δζχονται 

ἰδεολογικά, ἀλλὰ δὲν τὸ ἐφαρμόηουν πρακτικά. Ἄλλοι, γιὰ νὰ τὸ ἀπορρίψουν, 
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ἐπικαλοῦνται τὸ δυτικὸ μεςαίωνα καὶ τοὺσ κρθςκευτικοὺσ πολζμουσ ποὺ 

αἱματοκφλθςαν τὴ γθραιὰ ἤπειρο. 

δ) Ἀλλὰ καὶ ἡ νεότερθ δυτικὴ φιλοςοφία παρερμινευςε τὸ νόθμα τῆσ χριςτιανικῆσ 

ἀγάπθσ. Ο Kant τὴν κατενόθςε ὡσ κακῆκον, ὁ Schopenhauer ὡσ ςυμπόνια καὶ ὁ 

Nietzsche ὡσ ἔκφραςθ ἐςωτερικῆσ ἀδυναμίασ. Καὶ τὸ ἐρϊτθμα ποὺ εὔλογα 

ἀνακφπτει εἶναι: Τελικά, ποιὰ ἀπιχθςθ μπορεῖ νὰ ἔχει ςτὴ ςφγχρονθ ἀνταγωνιςτικὴ 

καὶ ἀτομοκεντρικὴ κοινωνία τὸ μινυμα τῆσ ἀγάπθσ πρὸσ τοὺσ ἐχκροφσ; Κι ὅμωσ, τὸ 

ἐρϊτθμα μπορεῖ νὰ ἀντιςτραφεῖ: Μπορεῖ ἡ χριςτιανικὴ ἀγάπθ νὰ εἶναι ἀλθκινὴ καὶ 

αὐκεντικὴ ἐὰν δὲν περιλαμβάνει καὶ τοὺσ ἐχκροφσ; 

ε) Ὁ Ἅγιοσ Σιλουανὸσ ὁ Ἀκωνίτθσ γράφει ὅτι “ἡ ψυχὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει εἰρινθ ἂν 

δὲν προςεφχεται γιὰ τοὺσ ἐχκροφσ… Χωρὶσ τὴ χάρθ τοῦ Θεοῦ δὲν μποροῦμε ν’ 

ἀγαποῦμε τοὺσ ἐχκροφσ μασ… Ἂν δὲν ἔχεισ ἀγάπθ, τότε τουλάχιςτον μὴν τοὺσ 

διαβάλλεισ καὶ μὴν τοὺσ καταριζςαι, καὶ τότε καλφτερο κὰ εἶναι… Ὅποιοσ, ὅμωσ, 

ςκζφτεται τὸ κακὸ γιὰ τοὺσ ἐχκροφσ του, ςθμαίνει πὼσ δὲν ἔχει τὴν ἀγάπθ τοῦ Θεοῦ 

καὶ δὲν γνϊριςε ἀκόμθ τὸν Θεό… μᾶλλον κάποιο πονθρὸ πνεῦμα εἰςῆλκε ςτὴν 

καρδιά του καὶ τῆσ φζρνει κακοὺσ λογιςμοφσ”. 

Πηγή: Ιερά Μονι Αγίου Ιωάννου Καρζα 

 

 


