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ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ  

ΚΑΤΑ ΣΙΛΟΥΑΝΟ 

[ Γιὰ πολλὰ ζητήματα σήμερα χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος ὁδικὸς χάρτης γιὰ νὰ δρομολογήσει σειρὰ ἐνεργειῶν ποὺ 

θὰ ἀκολουθηθοῦν, ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ ἕνα τελικὸ ἀποτέλεσμα σὲ πρωτοβουλίες ποὺ ἀναλαμβάνονται γιὰ τὴν 

ἐπίλυση ζητημάτων πολιτικῶν, θρησκευτικῶν, κοινωνικῶν κ.ἄ. Ὑπάρχει ἄραγε ἕνας ὁδικὸς χάρτης γιὰ τὴν 

ἀγάπη; Κατευθυντήριες γραμμὲς σίγουρα μποροῦν νὰ δοθοῦν ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κρίσεως ( Ματθαίου 25,31-

46), ἀπὸ τὸν Ὕμνο τῆς Ἀγάπης τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Α΄ Κορινθίους, 12,31-14,1) καὶ ἄλλα κείμενα τῆς Ἁγίας 

Γραφῆς καὶ τῆς χριστιανικῆς παραδόσεως. Ὅλα αὐτὰ μποροῦν νὰ στοιχειοθετήσουν ἕναν χάρτη γιὰ μιὰ τελικὰ 

ἄσκηση ἐπὶ τοῦ ἐδάφους; Ὅλοι μας συνήθως δυσκολευόμαστε ἀπὸ μιὰ ἄσκηση ἐπὶ χάρτου νὰ ἐκτελέσουμε τὴν 

ἄσκηση ἐπὶ τοῦ ἐδάφους. Ἀπὸ καιρὸ μὲ ἀπασχολεῖ το πῶς τῆς μεταβάσεως ἀπὸ τὴν θεωρητικὴ κατανόηση στὴν 

πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς ἀγάπης. Μὲ πολλή, λοιπόν, ἀνακούφιση ἀνακάλυψα ἕνα ὁδηγητικὸ κατὰ τὴν γνώμη 

μου κείμενο, ποὺ τὸ λόγο γιὰ τὴν ἀγάπη μπορεῖ νὰ τὸν κάνει τελικὰ πράξη ἐλλόγιμη. Πρόκειται γιὰ ἕνα κείμενο 

ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ, ἐπὶ καθημερινῆς ρεαλιστικῆς βάσεως, στὴ πραγμάτωση τῆς ἀγάπης. Ἐδῶ, πράγματι, πρόκειται 

γιὰ μιὰ ὁδικὴ βοήθεια ποὺ σπεύδει νὰ μᾶς προλειάνει ἕνα ἔδαφος ποὺ ἔχει ἀρκετὲς δυσκολίες προσπελάσεως 

(Ἀλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος.)] 

 

Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν ἀδελφὸ μαρτυρεῖται περισσότερο ἀπὸ ἕναν συγκεκριμένο 

τρόπο ὕπαρξης (ποὺ εἶναι ἐσωτερικός), παρὰ ἀπὸ τὰ καλὰ ἔργα (ποὺ εἶναι 

ἐξωτερικά). Κι αὐτὸς ὁ τρόπος ὕπαρξης εἶναι ἕνα ἦθος βασισμένο στὴν εὐφρόσυνη 

ἀποδοχὴ καὶ τὴν ταπεινὴ διακονία τοῦ ἀδελφοῦ, στὴ γλυκύτητα καὶ τὴν ὑπομονὴ 

στὶς σχέσεις, στὴν μέριμνα γιὰ τὸν ἄλλο. Αὐτὸ πρακτικὰ σημαίνει νὰ φροντίζουμε 

τὸν διπλανό, νὰ μὴν τὸν κρίνουμε καὶ νὰ μὴ βάζουμε μὲ τὸ μυαλό μας τὸ κακὸ γιὰ 

αὐτόν, νὰ μὴν τὸν πληγώνουμε ἢ νὰ τὸν θλίβουμε –οὔτε κὰν μὲ τὴν ἔκφραση τοῦ 

προσώπου μας– νὰ μὴν ἐπιβάλλουμε τὴ δική μας θέληση, νὰ συμπονᾶμε τὸν 

ἄνθρωπο ποὺ ἁμαρτάνει ἢ ποὺ ὑποφέρει. Ἂν οἱ περιστάσεις τὸ ἐπιβάλλουν, 

μποροῦμε νὰ κάνουμε μιὰ παρατήρηση στὸν πλησίον μὲ σκοπὸ ὄχι νὰ τὸν 

ἐξουθενώσουμε, ἀλλὰ νὰ τὸν διορθώσουμε ἀδελφικά, ἀντιμετωπίζοντας τὶς 

πράξεις ποὺ διαπράχθηκαν καὶ ὄχι τὸ πρόσωπο ποὺ τὶς διέπραξε, κι αὐτό, ἔχοντας 

τὴ συνείδηση ἀπελευθερωμένη ἀπὸ κάθε κακὸ συναίσθημα ἢ θυμὸ (π. Μαξίμου 

Ἐγκέρ, Κράτα τὸν νοῦ σου στὸν Ἅδη… Ὁ Ἅγιος Σιλουανὸς καὶ ἡ ἐλπίδα τῆς 

Βασιλείας, Ἐκδ. Ἐν πλῷ, Ἀθήνα 22009, σ.139-140). 


