02-10-2022 Η ανώτερη αγάπη
•

Ο Κύριος μάς λέει ότι, μόνο αν αγαπάμε τους εχθρούς μας, θα έχουμε πνευματικό

όφελος. Δηλαδή το μέτρο που προτείνει για μας ο Κύριος είναι το μέτρο το δικό Του, η
συμπεριφορά του ίδιου του Θεού.
•

Η ουσία της ιδιότητας του χριστιανού φανερώνεται με την αγάπη προς τους εχθρούς.

•

Ο άνθρωπος μόνο με τις δικές του δυνάμεις και χωρίς τη χάρη του Θεού δεν μπορεί να

αγαπήσει κανέναν εχθρό του. Η προϋπόθεση για τον εξαγιασμό της οριζόντιας σχέσης μας με
τους άλλους ανθρώπους είναι η κάθετη σχέση μας με τον Θεό.
•

Αυτός που είναι γεμάτος από τον Θεό δεν θίγεται από τις προσβολές των ανθρώπων. Του

είναι απλό και φυσικό το να συγχωρεί και να αγαπά αυτούς από τους οποίους αδικείται.
•

Ο δείκτης της υγιούς πνευματικής κατάστασης είναι η καρδιά η ελεύθερη από τις έννοιες

του αδικημένου, πληγωμένου, θιγμένου, προδομένου.
•

Η αληθινή αγάπη δεν έχει ούτε σκοπιμότητες ούτε προσδοκίες.

•

Μία προσδοκία οφείλουμε να έχουμε: τον Χριστό. Αν ενωθούμε με τον Χριστό,

ενωνόμαστε με τους πάντες, φίλους και εχθρούς.
•

Η αδικία μάς πληγώνει, γιατί μας θυμίζει τη μεγάλη πληγή, τον θάνατο. Αν όμως με την

προσωπική σχέση μας με τον Χριστό ο θάνατος έχει νικηθεί μέσα μας, τότε δεν υπάρχει
τίποτα που να μας πληγώνει.
•

Είναι ευλογία να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που μας αδικούν, γιατί αυτοί είναι που

μας βοηθούν να δούμε την εσωτερική μας πραγματικότητα και την κατεύθυνσή μας.
•

Κάθε φορά που αδικούμε κάποιον ή νιώθουμε αδικημένοι, θα πρέπει να παραδεχόμαστε

ότι δεν ακολουθούμε τον λόγο του Χριστού.
•

Μόνο με τη χάρη του Θεού θα πάψουμε να βιώνουμε το αίσθημα της αδικίας. Και τη

χάρη του Θεού θα την "αγοράσουμε", μόνο αν "πουλήσουμε" τον εγωισμό μας.
•

Με την προσωπική μας σχέση με τον

Χριστό, η οποία διατηρείται κυρίως με την

προσευχή και τη συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία, αποκτούμε την αγωγή του δοσίματος,
δηλαδή την αγωγή του να δίνουμε και να δινόμαστε. Γιατί Κάποιος άλλος πρώτα μας έδωσε
και μας δόθηκε.

