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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης
κ.κ. Εἰρηναίου

Γιά νά μιλήσουμε γιά τίς ἀνθρώπινες σχέσεις θά
πρέπει πρωτίστως νά μιλήσουμε γιά τή σχέση

τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Εἶναι σαφές ὅτι σχέσεις οἱ
ὁποῖες δέν εἶναι «κατά Θεόν» καί «ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ
Χριστοῦ»* δέν ἔχουν ἀσφαλές θεμέλιο καί πολύ
γρήγορα καταρρέουν.
Εἰς τήν γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας ἡ «σχέση» ὁρίζεται

μέ τή λέξη «κοινωνία», ἡ ὁποία, κυρίως στήν Καινή
Διαθήκη, ἐκφράζει τίς σχέσεις τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν
ἀληθινό Θεό καί τή σχέση τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους.
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι τό πρότυπο τῆς κοινωνίας τοῦ
ἀνθρώπου μέ τόν Θεό καί μέ τόν συνάνθρωπο, ἀφοῦ
Ἐκεῖνος ταπεινούμενος ἕως ἐσχάτων, ἔλαβε τήν
ἀνθρώπινη φύση καί ἔδωσε τή δυνατότητα εἰς τούς
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* Β΄ Κορ. 4, 6.
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ἀνθρώπους νά ἐπικοινωνοῦν μαζί Του καί νά γίνονται
«κοινωνοί θείας φύσεως»**.
Ἡ αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ εἰς τήν ζωήν

μας καί ἡ ἀνάγκη γιά κοινωνία μαζί Του, ἡ προοπτι-
κή τῆς θεώσεως καί τῆς μετά τόν θάνατον συναντήσε-
ώς μας μέ Αὐτόν, συνιστοῦν τό πρωταρχικό καί τό πιό
κοινό σημεῖο ἀναφορᾶς, γιά νά ὁριοθετήσουμε τήν
ἀνθρώπινη κοινωνία-σχέση. Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος ἀναφερόμενος σ’ αὐτήν τήν αἴσθηση τῆς παρου-
σίας τοῦ Θεοῦ εἰς τήν ζωήν μας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τόν
ἰσχυρότερο δεσμό κοινωνίας, θά σημειώσει χαρακτη-
ριστικά: «Αὐτός ἡ κεφαλή, ἡμεῖς τό σῶμα… Αὐτός
θεμέλιος, ἡμεῖς οἰκοδομή· αὐτός ἄμπελος, ἡμεῖς κλή-
ματα· αὐτός ὁ νυμφίος ἡμεῖς ἡ νύμφη· αὐτός ὁ ποιμήν,
ἡμεῖς τά πρόβατα· ὁδός ἐκεῖνος, ἡμεῖς οἱ βαδίζοντες·
ναός πάλιν ἡμεῖς, αὐτός ὁ ἔνοικος· αὐτός ὁ πρωτότο-
κος, ἡμεῖς οἱ ἀδελφοί· αὐτός ὁ κληρονόμος, ἡμεῖς οἱ
συγκληρονόμοι· αὐτός ἡ ζωή, ἡμεῖς οἱ ζῶντες· αὐτός ἡ
ἀνάστασις, ἡμεῖς οἱ ἀνιστάμενοι· αὐτός τό φῶς, ἡμεῖς
οἱ φωτιζόμενοι»***.
Μέ τά δεδομένα αὐτά εἶναι βασικό νά συνειδητο-

ποιήσουμε ὅτι ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ μᾶς

Ἡ δύναμη τῆς συγνώμης
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** Β΄ Πέτρ. 1, 4.
*** Ἰωάννου Χρυσοστόμου, «Εἰς Α΄ Κορινθίους Ἐπιστολήν, Ὁμιλία
8», PG Migne, 61, 72-73.
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ἑνώνει διότι ἐκφράζεται μέ τήν ἀγάπη πρός τό πρό-
σωπο τοῦ κάθε ἀνθρώπου πού ἀποτελεῖ εἰκόνα Του.
Παρά ταῦτα, στό θέμα αὐτό ὑπάρχει ἀκαταστασία,

ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ σέ μεγάλη ἐσωτερική καί πνευμα-
τική σύγχυση. Δυστυχῶς εἶναι πραγματικότητα ὅτι
ἀγαποῦμε τόν Θεό ἀλλά στήν καθημερινή πράξη μας
ἐπιδιώκουμε μία αὐτονόμηση καί μία διάσπαση ἀπό
Αὐτόν καί τόν πλησίον. Εἴτε ἀπό μικροψυχία καί
ἀνθρώπινη ἀδυναμία, εἴτε ἀπό ὀλιγωρία, ἄγνοια καί
πάθη τά ὁποῖα μᾶς κυριεύουν, οἱ ἄνθρωποι συνεχῶς
αὐτονομούμαστε καί ἀναλωνόμαστε σέ ἰδέες καί ἐπι-
θυμίες, σέ κτίσματα καί κτήματα, σέ στάσεις καί
δεσμούς, πού διασποῦν τήν ἑνότητά μας μέ τόν Θεό καί
τόν πλησίον. Κι ἔτσι ἡ ψυχή χάνει τή γαλήνη καί τήν
εἰρήνη της γιατί ἡ ψυχή πού εἶναι διχασμένη ἀνάμεσα
σέ πολυάριθμους κυρίους, δέν εἶναι ὑγιής, εἰρηνική.
Ὁ νοῦς τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου ἐκδαπανᾶται σέ

λεπτομέρειες τῆς ζωῆς, σέ συγκρίσεις μέ τούς ἄλλους,
σέ κοινωνικές φιλοδοξίες, σέ ἀγώνα γιά ἱκανοποίηση
τοῦ ἐγωισμοῦ του καί τῶν ἀναρίθμητων ἀναγκῶν καί
ἀκόρεστων ἐπιθυμιῶν του. Ψάχνει νά βρεῖ τή χαρά
ἔξω καί μακρυά ἀπό τόν Θεό καί πέρα ἀπό τό πρό-
σωπο τοῦ ἀδελφοῦ του, εἰς τά καταναλωτικά ἀγαθά,
τά πάθη, τίς ἐπιθυμίες καί τό θέλημά του. Ξεχνᾶ ἤ
ἀγνοεῖ ὅτι ἡ πραγματική χαρά εἶναι ἐσωτερική καί ὄχι
μιά σύμπτωση περιστάσεων. Εἶναι ἡ ἐσωτερική εἰρή-

Πρόλογος
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νη τοῦ Θεοῦ, καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μέ τήν
ὁποία πρέπει νά μάθει νά ζεῖ. Δέν εἶναι κάτι πού πρέ-
πει νά τό ψάχνει ἐναγωνίως ἀλλά κάτι τό ὁποῖο τοῦ
προσφέρεται ὡς δῶρο Θεοῦ.
Τό βιβλίο αὐτό τοῦ ἀγαπητοῦ μας π. Μακαρίου, μέ

τόν τίτλο «Ἡ Δύναμη τῆς Συγνώμης - Κένωση καί
φιλανθρωπία στίς ἀνθρώπινες σχέσεις», οὐσιαστικά
ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ χαρά καί ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς βιώ-
νονται μόνο ὅταν ἀπαρνηθοῦμε τόν ἑαυτό μας καί
κενωθοῦμε ὁλοκληρωτικά γιά τόν πλησίον. Ὅταν
πιστέψουμε ὅτι ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται στούς ἀνθρώ-
πους μέ τήν ἀγάπη κι ἐμεῖς εἴμαστε μαζί Του καί νιώ-
θουμε τήν παρουσία Του ὅταν ἀγαποῦμε τό πρόσωπο
τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ἀδελφοῦ μας.
Στά κείμενά του ὁ π. Μακάριος, εὐτυχῶς, δέν

παρουσιάζει μία φαρμακευτική συνταγή, τήν ὁποία
ὅταν ἀκολουθεῖ κάποιος θά ρυθμίσει αὐτομάτως τίς
ἀνθρώπινες σχέσεις, τή συναναστροφή του μέ τόν
πλησίον, τή σχέση του μέ τό οἰκογενειακό καί ἐργα-
σιακό του περιβάλλον ἤ ἀκόμη καί τή σχέση του μέ
τόν Θεό. Μέ πολύ ἁπλό καί κατανοητό τρόπο, μέσα
ἀπό τήν ὀρθόδοξη Παράδοση καί τή διδασκαλία τῶν
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, δίδει τίς βάσεις γιά νά
μπορεῖ ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς νά δημιουργήσει τίς προ-
ϋποθέσεις γιά νά συνυπάρξει μέ τόν Θεόν καί μέ τόν
πλησίον του, χωρίς νά κουράζει καί νά κουράζεται,

Ἡ δύναμη τῆς συγνώμης
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χωρίς νά βασανίζει καί νά βασανίζεται, χωρίς νά πιέ-
ζει καί νά πιέζεται, χωρίς νά ἀγχώνει καί ἀγχώνεται.
Ἄλλωστε ἡ πνευματική ζωή δέν εἶναι πίεση, ἄγχος

καί κούραση ἀλλά χαρά, ἄνεση, ἀνακούφιση καί ἐλευ-
θερία. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τούς ὁποίους συναναστρε-
φόμαστε πρέπει νά αἰσθάνονται τή συμπάθειά μας
πρός τό πρόσωπό τους, νά αἰσθάνονται ὅτι θέλουμε νά
τούς βοηθήσουμε, ὅτι τούς ἀγαποῦμε ἀληθινά. Μέσα
σέ αὐτά τά πλαίσια καί ὑπ᾽ αὐτό τό πνεῦμα ἀναπτύσ-
σονται τά ὅσα καταθέτει ὁ π. Μακάριος γιά τή δύνα-
μη τῆς συγνώμης καί τίς ἀνθρώπινες σχέσεις σέ τρία
κεφάλαια ποιμαντικοῦ καί ἠθικοῦ προβληματισμοῦ, τά
ὁποῖα ἐπί μέρους ἀναφέρονται στήν ἔξοδό μας ἀπό
τήν πνευματική ἐσωστρέφεια, στήν ἀνθρώπινη συνύ-
παρξη καί στή σχέση μας μέ τόν πλησίον σύμφωνα μέ
τά τετρακόσια κεφάλαια περί ἀγάπης τοῦ Ἁγίου
Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ.
Συγχαίρομε καί εὐχαριστοῦμε τόν π. Μακάριο διό-

τι καταθέτει ἄλλο ἕνα πνευματικό καρπό γιά τήν
Ἐκκλησία καί τόν λαό τοῦ Θεοῦ. Ἐπευλογοῦμε τήν
παρούσα ἔκδοση τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Ἐν πλῷ» καί
εἴμαστε σίγουροι ὅτι θά συμβάλει θετικά εἰς τήν κατά
Θεόν προαγωγή τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων.
Εὐχόμαστε, τέλος, νά μιμηθοῦμε τούς Ἁγίους τῆς

Ἐκκλησίας μας οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦσαν νά μήν λυπή-
σουν ποτέ κανένα ἄνθρωπο καί νά τοῦ δώσουν ἀλη-

Πρόλογος
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θινή αἰώνια χαρά. Ἔβλεπαν τόν ἄλλο ὅπως τόν Χρι-
στό, διότι ὁ ἄλλος εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ἀγα-
ποῦσαν τόν πλησίον γιατί ἦταν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.
Τό παρόν βιβλίο εἶναι πολύτιμος ὁδηγός καί πυξί-

δα νά πορευθοῦμε σωστά γιά νά ἀνακαλύψουμε στό
σημερινό χάος τοῦ κόσμου καί τῆς ζωῆς μας τόν Θεό
καί τόν ἀδελφό μας, γιά νά ζοῦμε καί νά πορευόμα-
στε ἀληθινά.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης
Εἰρηναῖος

Ἡ δύναμη τῆς συγνώμης
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ΕΕἰἰσσααγγωωγγιικκάά
Ἡ ἐσωστρέφεια μᾶς θυμίζει τούς τάφους. 
Κι ἡ μοναξιά ταιριάζει στά νεκροταφεῖα 

κι ὄχι στούς ζωντανούς ἀνθρώπους.

Πολλοί�χριστιανοί�μιλοῦν�σήμερα�γιά�τήν�ἀγά-
πη,�οἱ�περισσότεροι�γνωσιολογικά,�δίχως�δηλαδή�νά
ἔχουν�ἐμπειρία�ἤ�δίχως�νά�ἐπιθυμοῦν�νά�ἀποκτήσουν
καί�νά�βιώσουν�τήν�ἀληθινή�ἀγάπη.�Ἔτσι�περιορί-
ζονται�σέ�μία�μορφή�ἀγάπης�τήν�ὁποία�μπορεῖ�νά
βρεῖ�κανείς�καί�στούς�ἀλλοθρήσκους�καί�στούς�εἰδω-
λολάτρες�καί�στούς�ἀπίστους,�σέ�μία�ἀγάπη�πού
ἐνέχει�τό�αἴσθημα�τῆς�ἀνθρωπινότητας,�τῆς�εὐαι-
σθησίας�καί�τοῦ�συναισθηματισμοῦ.�Ὡστόσο,�ἄν�ἡ
ἀγάπη�δέν�ξεπεράσει�τά�ὅρια�τοῦ�συναισθήματος
καί�δέν�γίνει�στόχος�καί�τρόπος�ζωῆς,�ἄν�δέν�ἀπο-
κτήσουμε�τήν�ἱκανότητα�νά�ἀγαποῦμε�τούς�ἄλλους
καί�νά�περιφρονοῦμε�τόν�ἑαυτό�μας,�ἄν�δέν�ἐξα-
σκηθοῦμε�στό�νά�ἀνοιγόμαστε,�πού�βαθύτερα�καί
οὐσιαστικότερα�σημαίνει�νά�ἐξερχόμαστε�ἀπό�τήν
ἐσωτερική�μας�νοσηρή�κατάσταση,�τότε�μένουμε�μό-

19
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νοι�μας,�ἀπομονωμένοι�στόν�δικό�μας�κόσμο,�ὅπως
ὁ�Σατανᾶς,�στόν�ὁποῖο�δέν�ἄρεσε�ἡ�ἐπικοινωνία�μέ
τόν�Δημιουργό�του�Θεό�καί�ἡ�διατήρηση�τῆς�ἀγα-
πητικῆς�του�σχέσης�μέ�Αὐτόν.�
Εἶναι�γνωστό�ὅτι�οἱ�δαίμονες�δέν�μποροῦν�νά�συ-

νυπάρξουν�μέ�τόν�Θεό,�δέν�μποροῦν�νά�μετέχουν�καί
νά�δοῦν�τήν�ἄκτιστη�δόξα�Του:�«Τί�ἡμῖν�καί�σοί,�Υἱέ
τοῦ�Θεοῦ;�Ἦλθες�ὧδε�πρό�καιροῦ�βασανίσαι�ἡμᾶς;»1.
Πιστεύουν,�διότι�«καί�τά�δαιμόνια�πιστεύουσιν�καί
φρίττουσιν»2,�ἀλλά�δέν�ἐπικοινωνοῦν�μαζί�Του.�Προ-
τιμοῦν�τήν�ἀπομόνωση,�τήν�αὐτοδικαίωση,�τήν�ἐσω-
στρέφεια.�Κι�ἀπό�τότε�πού�συνέβη�τό�μοιραῖο�σχί-
σμα�μέχρι�καί�σήμερα,�ὁ�Σατανᾶς�δέν�μπορεῖ�νά�ξε-
περάσει�τόν�ἑαυτό�του.�Ὄχι�μόνο�δέν�μπορεῖ�νά�συ-
νειδητοποιήσει�τό�λάθος�του,�ὄχι�μόνο�δέν�μπορεῖ
νά�ἐξέλθει�ἀπό�τόν�ἑαυτό�του,�ἀλλά�πασχίζει�νά�ὁδη-
γήσει�κι�ἄλλες�ψυχές�στή�δική�του�νοσηρή�κατά-
σταση�ἐσωστρέφειας�καί�πνευματικῆς�ἀπομόνωσης.
Ἡ�ἐσωστρέφεια�εἶναι�μία�ζωντανή�πληγή�γιά�τόν

σημερινό�ἄνθρωπο,�μέ�τάσεις�ἐπιδημίας.�Μπορεῖ�νά
ἀντικατασταθεῖ,�ὡς�ἔννοια,�μέ�τή�λέξη�ἀπομόνωση,
ἐνῶ,�δυστυχῶς,�παρουσιάζεται�σέ�πολλές�πτυχές�τῆς
ἀνθρώπινης�δραστηριότητας:�στήν�ἐπιστήμη,�στήν
πολιτική,�στίς�τέχνες,�στήν�παιδεία,�στόν�πολιτισμό,
στά�γράμματα,�στή�θεολογία,�κυρίως,�ὅμως,�ὑφέρ-
πει�στόν�πνευματικό�χῶρο,�στήν�πνευματική�ζωή.

Ἡ δύναμη τῆς συγνώμης
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