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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (22): Η αγάπη (Οσιος
Μάξιμος ο Ομολογητής)
Date : Μαρτίου 28, 2007
«Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλού, … ου ζητεί τα εαυτής, ου
παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν...΄ πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει,
πάντα υπομένει» (Α΄ Κορ. 13:4, 5, 7)
Ο λόγος για την αγάπη είναι πάντοτε επίκαιρος. Ιδιαίτερα στην εγωκεντρική εποχή
μας, που πέτρωσαν οι καρδιές και χάθηκαν τα ειλικρινή αισθήματα, και που λόγια
πολλά δίχως αντίκρυσμα ζωής, στείρα ιδεολογήματα και νοσηροί συναισθηματισμοί
διεκδικούν τη θέση της αγάπης.
Σε τούτο το ύψιστο αγαθό μπορούν να μας χειραγωγήσουν με ασφάλεια οι άγιοι της
Εκκλησίας μας, γιατί αυτοί, με τη ζωή και το λόγο τους, φανερώνουν τη σαρκωμένη
Αγάπη, που είναι ο ίδιος ο Θεός - «ο Θεός αγάπη εστί» (Α' Ιω. 4:16).
Ο όσιος Μάξιμος ο ομολογητής υπήρξε ο διαπρεπέστερος θεολόγος του 7ου αιώνα.
Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 580 και πήρε επιμελημένη παιδεία. Διετέλεσε
αρχιγραμματέας του αυτοκράτορα Ηρακλείου, μα σύντομα εγκατέλειψε τη θέση του
και, σε ηλικία 34 περίπου χρόνων, έγινε μοναχός.
Αφού ασκήθηκε σκληρά στη μοναστική παλαίστρα, αφοσιώθηκε, από το 633 μέχρι το
τέλος της ζωής του, στον αγώνα εναντίον του μονοθελητισμού, αιρέσεως που
δίδασκε πως ο Χριστός έχει μόνο μια θέληση, τη θεία, σε αντίθεση με την ορθόδοξη
διδασκαλία, σύμφωνα με την οποία ο Χριστός, ως Θεάνθρωπος, έχει δύο θελήσεις, τη
θεία και την ανθρώπινη.
Αν και απλός μοναχός ο όσιος Μάξιμος, κατόρθωσε, με τη δυναμική του παρουσία,
να κατευθύνει τον ορθόδοξο θεολογικό αγώνα για μια περίπου εικοσιπενταετία. Αυτό
του στοίχισε συλλήψεις, κακοποιήσεις, διαπομπεύσεις, εξορίες. Για να σταματήσει
να μιλάει και να γράφει, του έκοψαν τη γλώσσα και το δεξί χέρι. Τελικά, τον
Αύγουστο του 662, κλεισμένος σε φρούριο του Καυκάσου, υπέκυψε στις ταλαιπωρίες
και τα γηρατειά.
Από τα σπουδαία θεολογικά έργα του, παρουσιάζουμε στις επόμενες σελίδες, σε
ελεύθερη νεοελληνική απόδοση, μερικά από τα τετρακόσια «Κεφάλαια περί αγάπης»,
που έγραψε ύστερ' από αίτηση του πρεσβυτέρου Ελπιδίου. Τα προσφέρουμε στον
σημερινό αναγνώστη, πιστεύοντας ότι μέσα σ' αυτά θα βρει το μέτρο της αληθινής
αγάπης προς το Θεό, τον πλησίον και τον εαυτό του. Αρκεί να μελετηθούν όπως ο
όσιος Μάξιμος συμβούλευε τον Ελπίδιο: "Σε παρακαλώ να τα διαβάζεις με προσοχή,
γιατί τα νοήματά τους είναι συμπυκνωμένα, και, παρόλο που η διατύπωσή τους
φαίνεται απλή, χρειάζονται μεγάλη εξέταση και εμβάθυνση. Ίσως μέσα σ' αυτά
ανακαλύψεις κάτι χρήσιμο για την ψυχή σου. Και θ' ανακαλύψει σίγουρα, με τη χάρη
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του Θεού, εκείνος που διαβάζει με απλότητα, φόβο Θεού και αγάπη".
(Πρόλογος υπό των πατέρων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, Ωρωπού Αττικής)

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο πατώντας εδώ
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