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«Και ποιήσετε πάντα τα δικαιώματά μου
και πάσας τας κρίσεις μου και φυλάξεσθε
και ποιήσετε αυτά και κατοικήσετε επί
της γης πεποιθότες»
(Λευϊτικόν ΚΕ΄25,18,26,5)
Γιά ποιό λόγο όλοι οι λαοί είναι φοβισμένοι;
Τι φοβούνται οι λαοί στη γη;
Τι φοβάται ο άνθρωπος στην γη;
Ο ένας λαός φοβάται τον άλλο λαό, τρέμει ο ένας λαός τον άλλο λαό.
Ο άνθρωπος φοβάται τον άλλο άνθρωπο, τρέμει ο ένας άνθρωπος από τον άλλο
άνθρωπο.
Και ο προπάτορας όλων των ανθρώπων ο Αδάμ φοβήθηκε στον παράδεισο.
Ο φόβος κυρίευσε τον Αδάμ μέσα στον παράδεισο. Πώς λοιπόν να μην κυριεύσει ο
φόβος τους απογόνους του Αδάμ που είναι εξόριστοι από τον παράδεισο;
Όταν ο Αδάμ με την γυναίκα του παράκουσαν την εντολή του Θεού, παρέβησαν τον
νόμο της υπακοής εκρύβησαν από προσώπου Κυρίου του Θεού (Μωυσής Γ΄, 8).
Κρύφτηκαν ανάμεσα στα δέντρα του Παραδείσου, κρύφτηκαν στο δάσος, όπως η
στρουθοκάμηλος κρύβει το κεφάλι της στην άμμο, όταν νιώθει κίνδυνο από τον
κυνηγό.
Άκουσα την φωνή Σου και φοβήθηκα, είπε ο Αδάμ στον Θεό, όταν τον ρώτησε ο Θεός:
Πού είσαι;
Και έτσι συμβαίνει μέχρι σήμερα με την γενιά του Αδάμ. Όταν το παιδί υπακούει
στην εντολή του γονέα του, χαίρεται ακούγοντας τη φωνή του και χαρούμενο
εμφανίζεται ενώπιόν του. Όταν όμως παραβιάζει την εντολή του γονέα του, φοβάται
σαν ακούσει την φωνή του, φεύγει τρέχοντας μπροστά από το πρόσωπό του, κρύβεται
στα έπιπλα του σπιτιού, είτε στο δάσος, και ψάχνει καταφύγιο σε κάτι πιό παράλογο
από τον γονέα του. Και όταν η αγάπη του γονέα φανερωθεί με τη φωνή: Πού είσαι; Το
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παιδί, που έκανε αταξία, και σήμερα απαντάει το ίδιο που απάντησε ο Αδάμ στον
Θεό: «Άκουσα την φωνή σου και φοβήθηκα»!
Σ’ αυτό το σημείο αγγίζουμε το θεμέλιο της ανθρώπινης φύσης και το θεμέλιο
της σχέσης του ανθρώπου προς τον Θεό, τον Σωτήρα . Και τα δύο αυτά
συναντιούνται. Και τα δύο αυτά συναντιούνται στην αγάπη: Όποιος αγαπάει δεν
φοβάται.
Η τέλεια αγάπη διώχνει τον φόβο.
Απλώστε το βλέμμα σας σ’ όλες τις διαστάσεις της ζωής σας, εσάς που σας γέννησε
η γη, και θα συνειδητοποιήσετε πόσο αληθινή είναι αυτή η φράση: η τελεία αγάπη
διώχνει τον φόβο. Όταν είναι παρούσα η αγάπη, δεν υπάρχει φόβος! Όταν απουσιάζει
η αγάπη κυβερνάει ο φόβος.
Από που προέρχεται ο φόβος; Από την απώλεια αγάπης. Από τι αποτελείται η
αγάπη; Ας μιλήσει ο Απόστολος: «Ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε για να μας
ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας και μάλιστα θυσιάστηκε όχι μόνο για τις δικές
μας αμαρτίες αλλά και όλου του κόσμου. Το βέβαιο κριτήριο πως τον έχουμε
γνωρίσει είναι ότι τηρούμε τις εντολές του» (Α΄Ιωάν. 2, 3-3).
Μόλις η εντολή του Θεού καταπατείται, η αγάπη σαν πουλί φεύγει
πετώντας από την καρδιά αυτού που καταπατά την εντολή και το μέρος
της αγάπης κατακτά ο φόβος. Ο φόβος δεν διαφέρει από την ανυπακοή,
από την αμαρτία και από την παρανομία.
Καταλάβατε τώρα αδερφοί, για ποιο λόγο ο Αδάμ φοβήθηκε και γρήγορα
απομακρύνθηκε να μη δει το πρόσωπο του Θεού; Φοβήθηκε, επειδή παραβίασε
την εντολή του Θεού. Καταλαβαίνετε τώρα, για ποιο λόγο ο άνθρωπος φοβάται
από τον άνθρωπο, και ο λαός φοβάται από τον λαό;
Όπως ήταν τότε έτσι συμβαίνει και σήμερα. Όπου υπάρχει ανυπακοή στις
εντολές του Θεού, εκεί υπάρχει φόβος. Και ο φόβος αποδυναμώνει και
υποτιμά τον άνθρωπο. Υπάρχει κάποιο φάρμακο στους ανθρώπους και
στους λαούς για τον φόβο; Υπάρχει στον ύψιστο Ιατρό. Ο ύψιστος Ιατρός
έγραψε την συνταγή για το φάρμακο αυτό και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη.
Αυτή είναι η συνταγή:
«Καί ποιήσετε πάντα τα δικαιώματά μου και πάσας τας κρίσεις μου και φυλάξεσθε
και ποιήσετε αυτά και κατοικήσετε επί της γης πεποιθότες».
Έτσι μίλησε ο ύψιστος Θεός διά μέσου των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη. Και
στην Καινή Διαθήκη είπε δια μέσου των αποστόλων: «Όποιος αγαπάει δεν φοβάται.
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Το βέβαιο κριτήριο πως τον έχουμε γνωρίσει είναι ότι τηρούμε τις εντολές του»
Άνθρωποι και λαοί και φυλές της γης, αν θέλετε να ζείτε ήσυχα χωρίς φόβο στην
χώρα σας, οπλιστείτε με το όπλο το οποίο ονομάζετε : αγάπη.

(Από το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτσ: «ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ». Τόμος Β’
Εκδόσις "Ορθόδοξος Κυψέλη", Δεκέμβριος 2014. Η/Υ επιμέλεια Αικατερίνας
Κατσούρη)
(Πηγή ψηφ. κειμένου: orp.gr)
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