29 Μαρτίου 2017

Μετάνοια: Πέρα από την χώρα της λύπης
Ορθοδοξία / Εκδόσεις
Πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας

Είπε ο Κύριος: «Μετανοείτε· διότι έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών»
(Ματθ. 4, 17). Και αλλού συμπληρώνει: «Να ζητάτε πρώτα την βασιλεία του
Θεού και την δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν» (Ματθ.
6,33). Κλήση μετανοίας είναι όλο το ευαγγέλιο. Αυτά είναι τα Καλά Νέα!
Μετανοώ, σημαίνει αλλάζω τρόπο σκέψης, γίνομαι «καινός» άνθρωπος,
αλλάζω τρόπο ζωής. Ο Χριστός μας είπε ότι «η βασιλεία των ουρανών
βιάζεται και βιασταί αρπάζουσιν αυτήν». Εννοεί πως η σωτηρία
κερδίζεται με κόπο, γι’ αυτό επισημαίνει ότι είναι «στενή η πύλη και
τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν» (Ματθ. 7,14). Γιατί
είναι στενή η πύλη; Επειδή ο Χριστιανός πρέπει να αυτοβασανίζεται;
Όχι. Επειδή μας ζητά να υπερβούμε την φιλαυτία μας, να απαλλαχτούμε
από

τον

άνθρωποι.

αποπνικτικό

εγωκεντρισμό

μας,

να

γίνουμε

ελεύθεροι

Ο Θεός δώρισε το αυτεξούσιο στον άνθρωπο, για να μπορεί να κινείται
ελεύθερα προς το Αγαθό. Με την πτώση όμως αμαυρώθηκε το κατ’
εικόνα

και

συντελέστηκε

φθορά

στο

αυτεξούσιο

του

ανθρώπου.

Ο

άνθρωπος αυτονομήθηκε, αυτοθεώθηκε, έγινε φίλαυτος, έχασε την
δυνατότητα να αγαπά, έπαψε να αναφέρεται στον Θεό, στράφηκε στον
εαυτό του. Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέγει: «Αρχή όλων των παθών
είναι η φιλαυτία, τέλος δε η υπερηφάνεια» και «μην είσαι αυτάρεσκος

και δεν θα μισείς τον αδελφό σου, μην είσαι φίλαυτος και θα αγαπάς τον
Θεό».
Μετάνοια σημαίνει να μεταστρέψουμε το νου μας, να συνταχθούμε ελεύθερα
με το θείο θέλημα, να υπερνικήσουμε σταδιακά την φιλαυτία μας, να
γίνουμε ελεύθεροι. Η εν Χριστώ ελευθερία είναι αγάπη και κοινωνία
προσώπων, διότι ο άνθρωπος κάνει πράξη την βασική ενολή του Κυρίου, «Να
αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου
και μ’ όλο το νου σου… και να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό
σου».
Η συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας είναι το πρώτο βήμα στην οδό της
μετανοίας.

Ο

Άγιος

Ισαάκ

ο

Σύρος,

λέγει

χαρακτηριστικά:

«Εκείνος που έχει γνωρίσει καλά τον εαυτό του και βλέπει τις
αμαρτίες του, αυτός είναι ανώτερος από εκείνον που με την
προσευχή

του

πεθαμένους».

κατορθώνει

Πότε

μετανοούμε;

να

αναστήσει

Μα,

κάθε

μέρα,

ακόμα
κάθε

και

στιγμή,

αδιάκοπα, μέχρι το τέλος, σε όλη μας την ζωή. «Βία της φύσεως
διηνεκής» είναι η μετάνοια, λέει ο Άγ. Ιωάννης ο Σιναΐτης, δηλαδή να
προσπαθούμε διαρκώς να αλλάζουμε τον πεπτωκότα εαυτό μας, να
αγωνιζόμαστε

να

απελευθερωθούμε

από

τα

πάθη

μας

που

μας

καθηλώνουν σε μια διαρκή ενασχόληση με τον εαυτό μας. Να γίνουμε
ελεύθεροι άνθρωποι, να ανακαινίσουμε το αυτεξούσιο, γιατί μόνο με την
δύναμη της ελευθερίας, μπορούμε να αντιστεκόμαστε στους πειρασμούς
και να πορευτούμε στο καθ’ ομοίωσιν.
Όλα αυτά που αναγράφουμε αποτέλεσαν και το έναυσμα για να γραφτεί το
βιβλίο «Πέρα από την χώρα της λύπης». Μέσα από την εμπειρία μας
στην

εξομολόγηση

θελήσαμε

να

δώσουμε

μια

μαρτυρία

για

τον

θαυμαστό τρόπο που ενεργεί ο Χριστός στις ψυχές των ανθρώπων. Ιστορίες
μετανοίας που βασίζονται σε πραγματικά πρόσωπα, μόνο που συμπυκνώνονται
κάθε φορά μαζί σε έναν ήρωα με φανταστικό όνομα, ο οποίος ζει μέσα σε μια
μυθοπλασία που, όμως, κι αυτή θα μπορούσε να είναι αληθινή. Η ομορφιά του
ανθρώπου κοινή, το ίδιο και η αστοχία του κι αυτές οι ιστορίες σκοπό έχουν να
περιγράψουν την πορεία από την τυφλότητα στην μετάνοια, από την σύγχυση στο
νόημα, από την μοναξιά στο μαζί.
Στις σελίδες του βιβλίου γίνεται σαφές πως ο μετανοών άνθρωπος ζει με
ελπίδα γιατί βελτιώνεται συνεχώς, μαθητεύει στην ζωή, χαίρεται γιατί
κατανοεί σε βάθος τα μυστήρια της υπάρξεως, γεύεται την αγάπη,
μαθαίνει να συγχωρεί τον πταίοντα, να καταλαβαίνει τον πλησίον, να

σκεπάζει,

να

περιχωρεί.

Όποια

ηλικία

κι

αν

έχουμε,

όσο

κι

αν

αμαρτήσαμε, όσο κι αν φταίξαμε, ο Θεός της αγάπης, ο «αίρων την
αμαρτία του κόσμου», ο «πάντας θέλων σωθήναι» μας περιμένει κάθε
ώρα να μετανοήσουμε, να μας φωτίσει το σκοτάδι, να μας χαριτώσει με
το Πνεύμα. Αμήν.

http://bit.ly/2nfFafH

