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ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
«Ού µόνον δέ έµοί, αλλά καί πάσι
τοίς ήγαπηκόσι τήν έπιφάνειαν αύτού»
Όποιος δεν αγαπά το Χριστό δεν µπορεί να τον ακολουθήσει, δηλαδή δεν µπορεί να
τηρήσει τις εντολές Του. Ό Χριστός µας το είπε καθαρά: «εάν τις άγαπά µε τον λόγον
µου τηρήσει... Ό µή αγαπών µε τους λόγους µου ού τηρεί» (Ίωάν. 14,23-24). Ή κινητήρια
δύναµη της ψυχής είναι η αγάπη.
Ο απόστλος Παύλος, προς το τέλος της δεύτερης προς Τιµόθεον επιστολής του,
περιγράφει ένα βασικό κριτήριο της πνευµατικής πορείας των µελών της Εκκλησίας.
Αυτό είναι η αγάπη της «επιφανείας» του Χριστού. Ή ύπαρξη αυτής της αγάπης είναι
απόδειξη πνευµατικής υγείας.
«Επιφάνεια» και «εµφάνεια»
«Επιφάνεια» του Χριστού ονοµάζεται η δεύτερη ένδοξη παρουσία Του στον κόσµο, η
οποία ονοµάζεται έτσι, διότι θα πραγµατοποιηθεί «εκ των άνω· Ο Χριστός θα εµφανισθεί
στον κόσµο ερχόµενος από τους ουρανούς. Ό άγιος Νικόδηµος ο αγιορείτης διακρίνει δύο
«επιφάνειες» του Χριστού. Τη µία την ονοµάζει καθολική και αισθητή, και την άλλη
µερική και νοητή. Ή καθολική και αισθητή είναι η δεύτερη παρουσία του Χριστού, η
οποία θα είναι ορατή από όλους τους ανθρώπους, δικαίους και αδίκους, ζώντες και
κεκοιµηµένους, αφού τότε θα πραγµατοποιηθεί η ανάσταση των νεκρών. Σʹ αυτήν
αναφέρεται ο απ. Παύλος. Η µερική και νοητή πραγµατοποιείται στα όρια της
προσωπικής ζωής του αγωνιζόµενου χριστιανού. Δεν είναι κάτι που αναµένουµε στο
τέλος της ιστορίας του παρόντος κόσµου. Είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί κάθε στιγµή
και κάτω από οποιεσδήποτε εξωτερικές συνθήκες, αρκεί να υπάρχει καθαρή καρδιά και
νους απαλλαγµένος από τη λήθη και την άγνοια του Θεού, νους που διατηρείται
ελεύθερος από αιχµαλωσίες σε εµπαθή νοήµατα. Ή µερική και νοητή επιφάνεια του
Χριστού ονοµάζεται ακριβέστερα «εµφάνεια», διότι πραγµατοποιείται στο εσωτερικό του
ανθρώπου.
Είναι φανερό ότι αγαπούν την καθολική και αισθητή επιφάνεια του Χριστού όσοι
γεύονται από τώρα την «έµφάνειά» Του, δηλαδή την αποκάλυψή Του µέσα στην καρδιά
τους. Γιʹ αυτό βασικός σκοπός της εκκλησιαστικής ζωής είναι να καταστήσει τους
ανθρώπους ικανούς να αισθάνονται µέσα τους την παρουσία του θεού.
Απολογισµός και ταπείνωση Υπάρχουν κάποιες σηµαντικές λεπτοµέρειες στον
αποστολικό λόγο που πρέπει να επισηµανθούν. Είναι βασική διδασκαλία των αγίων
Πατέρων ότι πρέπει να διατηρούµε το πνεύµα µας ταπεινό µέχρι το τέλος της ζωής µας
και ποτέ να µην αξιολογούµε ως κάτι σηµαντικό τους ασκητικούς ή ιεραποστολικούς
µας αγώνες. Ό υπερήφανος απολογισµός των έργων µας είναι ένας πειρασµός, κυρίως
στις τελευταίες στιγµές της επίγειας ζωής µας, που χρειάζεται ανύστακτη προσοχή. Γιʹ
αυτό ίσως εκπλήσσει ο απολογισµός που επιχειρεί ο απ. Παύλος: «Τόν αγώνα τόν καλόν
ήγώνισµαι, τόν δρόµον τετέλεκα...». Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι η ταπείνωση δεν
ταυτίζεται µε την ταπεινολογία και την ταπεινοσχηµία, αλλά µε τη βαθιά αίσθηση της
κτιστότητας και της φθαρτότητάς µας, η οποία συνδέεται µε τη βεβαιωµένη πίστη ότι η
αληθινή ζωή µας είναι ο Χριστός. Αυτήν την πείρα εκφράζει ο απ. Παύλος,
παρηγορώντας το µαθητή του Τιµόθεο, µετά την αναγγελία της αναχωρήσεώς του από
τον κόσµο αυτό. Γράφει: «εγώ ήδη σπένδοµαι», δηλαδή, είµαι έτοιµος να χύσω το αίµα
µου σαν σπονδή για το Χριστό. Αυτό το γεγονός δηλώνει ότι για τον Απόστολο η ζωή
ήταν ο Χριστός· δε ζούσε για τον εαυτό του. αλλά για το Χριστό, διότι κατάλαβε ότι σ’
Αυτόν βρίσκεται το νόηµα όλης της δηµιουργίας. Έξω από Αυτόν τίποτε δεν έχει αξία και

νόηµα. Ούτε οι προσωπικοί του αγώνες, ούτε οι θλίψεις και οι διωγµοί που υπέστη, ούτε
ακόµη και η διατήρηση µέσα σʹ αυτούς ζωντανής της πίστης του δεν θα είχαν νόηµα, αν
δε ζωογονούσαν µέσα του την αγάπη στην «επιφάνεια» του Χριστού, αν δεν τον φέρναν
σε διαρκή κοινωνία και σχέση µαζί Του.
Νήψη καί κακοπάθεια Ή προτροπή του απ, Παύλου: «Σύ δέ νήφε έν πάσι,
κακοπάθησον...ʺ, δηλαδή, έχε εσωτερική προσοχή και ανάλαβε τον σκληρό πνευµατικό
αγώνα εναντίον της φιλαυτίας, δίνεται ως ο τρόπος που απελευθερώνεται εσωτερικά ο
άνθρωπος και ζωογονούνται µέσα του τα σπέρµατα της αγάπης του Χριστού.
Αυτήν την προτροπή δίνει και η Εκκλησία σʹ εµάς µέσω του αποστολικού
αναγνώσµατος. Ό φωτισµός µας κατά τη βάπτισή µας, τον οποίο µας υπενθυµίζει η
εορτή των Φώτων, διατηρείται ή ενεργοποιείται στην ψυχή µας µε τη νήψη και την
κακοπάθεια, δηλαδή, µε τη νηφάλια και ολοπρόθυµη αντίστασή µας στη συνήθεια της
αµαρτίας. Επιβεβαίωση αυτού του φωτισµού είναι η αγάπη για την ένδοξη «επιφάνεια»
του Χριστού.
π. Θ.Α.Β.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Βʹ Τιµ. δ’ 5-8)
Ό Χριστιανικός αγώνας Τέκνον Τιµόθεε, νήφε έν πάσι, κακοπάθησον, έργον ποίησον
εύαγγελιστού, τήν διακονίαν σου πληροφόρησον. Εγώ γάρ ήδη σπένδοµαι, καί ό καιρός
τής έµής αναλύσεως έφέστηκε. Τόν αγώνα τόν καλόν ήγώνισµαι, τόν δρόµον τετέλεκα,
τήν πίστιν τετήρηκα, λοιπόν απόκειταί µοι ό τής δικαιοσύνης στέφανος, όν αποδώσει µοι
ό Κύριος έν εκείνη τή ηµέρα, ό δίκαιος κριτής, ού µόνον δέ έµοί, άλλά καί πάσι τοίς
ήγαπηκόσι τήν έττιφάνειαν αυτού.
Μετάφραση της Αποστολικής περικοπής Παιδί µου Τιµόθεε, να είσαι σώφρων σε όλα,
κακοπάθησε, κάνε έργο ευαγγελιστού, την υπηρεσία σου κάνε στην εντέλεια. Εγώ είµαι
έτοιµος να χύσω το αίµα µου σαν σπονδή και ο καιρός της αναχωρήσεώς µου έφθασε.
Τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκα, το δρόµο τελείωσα, την πίστη τήρησα και τώρα πλέον
µου αποµένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, το οποίο θα µου δώσει ο Κύριος εκείνη την
ηµέρα, ο δίκαιος κριτής όχι µόνο σʹ εµένα αλλά και σ’ όλους που έχουν αγαπήσει την
εµφάνισή του.

