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N

ά μήν περιμένουμε νά μᾶς ἀγαπήσουν τά παιδιά ὅπως τούς
ἀγαποῦμε ἐμεῖς. Ὁ γονιός ἀγαπᾶ παραπάνω. Κι ὁ Θεός,
σάν πατέρας, μᾶς ἀγαπᾶ πιό πολύ ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀγαποῦμε ἐμεῖς. Γι’
αὐτό νά μήν τόν πικραίνουμε. Ὅταν αἰσθάνομαι τήν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ νά μέ κατακλύζει, εἶναι δυνατό νά ἁμαρτήσω;
ñ Ὁ Θεός συγχωρᾶ εὔκολα, ἐπειδή μᾶς ἀγαπᾶ· θέλει τή σωτηρία μας. «Χάρισμά σου...» λέει. Εἶναι ἕτοιμος νά χαρίσει τό χρέος.
Θυσιάστηκε γιά τή σωτηρία μας, ἐνῶ ἐμεῖς εἴμαστε ἁμαρτωλοί.
Αὐτό ἀποδεικνύει τήν πολλή του ἀγάπη. Καί λέει: «ἀγαπᾶτε τούς
ἐχθρούς σας», διότι κι ἐκεῖνοι εἶναι παιδιά του. Διά τοῦ καλοῦ νικᾶ
τό κακό.
ñ Πρέπει νά μήν βγαίνει ἀπό τόν νοῦ μας ἡ ἀγάπη πού ἔχει γιά
μᾶς ὁ Θεός. Δέν ὑπάρχουν λόγια γιά νά εὐχαριστήσουμε τόν Θεό,
τόσα πού ὑπόφερε γιά μᾶς, γιά τίς ἁμαρτίες μας, γι’ αὐτό κι ἐμεῖς
ν’ ἀντέχουμε, νά μακροθυμοῦμε.
ñ Ὁ Θεός θέλει τήν καρδιά μας ὅλη. E
Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ποδέα μέ τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Μονή Γρηγορίου. Περίπου 1500.
Στά κείμενα διατηρεῖται ἡ ὀρθογραφία τῶν2συγγραφέων
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Ἐπισκόπου Λήδρας κ. Ἐπιφανίου
Ἡγουμένου Ἱ. Μονῆς Μαχαιρᾶ

ἑορτή τῶν Εἰσοδίων εἶναι μία ἐκ τῶν θεομητορικῶν
ἑορτῶν. Κατ᾽ αὐτήν, ἡ Κυρία Θεοτόκος Μαρία, τριετίζουσα, ἀφιερώθηκε στόν Θεόν ἐκ τῶν δικαίων γονέων της, τόν
Ἰωακείμ καί τήν Ἄνναν. Παραδόθηκε στόν ἀρχιερέα Ζαχαρία, τόν
πατέρα τοῦ Προδρόμου, καί ὁ πνευματικός αὐτός θησαυρός, ἡ
Ὑπεραγία Θεοτόκος, φυλάχθηκε στό ἐπί τῆς γῆς θεῖον καί οὐράνιον θησαυροφυλάκιον, τά Ἅγια τῶν Ἁγίων. Αὐτή ἡ εἴσοδος τῆς
κεχαριτωμένης Κόρης στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἡ Ἐκκλησία θέσπισε
νά ἑορτάζεται στίς 21 Νοεμβρίου καί καλεῖται «τά Εἰσόδια τῆς
Θεοτόκου» ἤ «ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων».
Ἡ ἑορτή αὐτή ἔχει μείζονα σημασίαν τόσο γιά τήν σωτηρίαν
τῆς ἀνθρωπότητος γενικά, ὅσο καί ξεχωριστά γιά τόν κάθε ἕνα
ἀπό ἐμᾶς. Ἡ σημασία της δέν εὑρίσκεται μόνο στό ὅτι τό γεγονός
αὐτό συνέβηκε στήν Κυρίαν Θεοτόκον, οὔτε στό ὅτι αὐτό ἀποτελεῖ τήν ἀπαρχήν τῆς πνευματικῆς της προετοιμασίας. Ἀλλά ἡ
σημασία τῶν Εἰσοδίων εὑρίσκεται στό γεγονός τῆς ἀφιερώσεως·
τῆς ἀφιερώσεώς της στόν Θεόν. Αὐτή ἡ ἀφιέρωσις στόν Θεόν δέν
εἶναι μόνον ψυχική, οὔτε μόνον σωματική, ἀλλά πρωτίστως καί
κυρίως καρδιακή καί διανοητική, καί ἔπειτα ψυχική καί σωματική.
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Εἶναι ἡ ἐκπλήρωσις τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου «ἀγαπήσεις Κύριον
τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καί ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου
καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καί ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου» (Μάρκ.
ιβ΄ 30) στόν μέγιστον βαθμόν κάτ᾽ ἄνθρωπον.
Αὐτό εἶναι τό βαθύτερο καί τό οὐσιαστικό μήνυμα τῆς ἑορτῆς:
ἡ ἀφιέρωσις· ἡ ἀφιέρωσις εἰς τόν Θεόν ψυχῇ τε καί σώματι, ὅπως
ἐντέλλεται ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Λοιπόν, σ᾽ αὐτήν τήν
ἀφιέρωσιν καλούμεθα· καί ἡ μέν κλῆσις εἶναι ἐκ τοῦ Θεοῦ, τόν
δέ τρόπον καί τήν πράξιν ὑποδεικνύει κατά πρῶτον ἡ Θεοτόκος, καί ἀκολούθως ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ὁ ἀληθινός
Θεός ἡμῶν, μέσα ἀπό τήν ἔνσαρκον οἰκονομίαν Του. Τρόπος
εἶναι ἡ ταπείνωσις καί ἡ ἀγάπη, πράξις δέ ἡ ὑπακοή στίς ἐντολές
τοῦ Θεοῦ καί ἡ προσευχή. Μέσα σ᾽ αὐτό τό πνεῦμα καλούμεθα
νά εἰσέλθουμε ξεκινώντας ἀπό τήν πράξιν, ὥστε νά ἀποκαλύψωμεν ἀπό τό βάθος τῆς ὑπάρξεώς μας τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον ὁ
Θεός μᾶς κατεσκεύασε καί μέ αὐτόν νά λειτουργοῦμε.
Αὐτό τό σκεῦος, ἡ Παρθένος Μαρία, εἰσῆλθε εἰς τά Ἅγια τῶν
Ἁγίων, ἀφιερώνοντας τόν ἑαυτόν της στόν Θεόν. Μᾶς καλεῖ καί
ἐμᾶς νά τήν ἀκολουθήσωμε: νά συνεισοδεύσωμε μέτ᾽ αὐτῆς καί
νά συνεισέλθωμε στό βάθος τῆς καρδίας μας, καί ἀπό ἐκεῖ, ἀφοῦ
πάρωμε τήν καρδίαν μας στά χέρια μας, νά τήν προσφέρωμε στόν
Θεόν λέγοντας: «Τά σά ἐκ τῶν σῶν, σοί προσφέρομεν κατά πάντα καί διά πάντα», «ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν
ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Γιά νά τό κάνωμε αὐτό
πρέπει νά ἀφήσωμεν τά ἁμαρτωλά θελήματά μας, τήν κακίαν,
τήν πονηρίαν, τήν ἀσωτίαν, τήν μισαδελφίαν, τόν ἐγωισμόν,
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τήν κενοδοξίαν, τήν
ὑπερηφάνειαν, δηλαδή ὅλες τοῦ διαβόλου τίς ἀνοησίες,
καί νά ἐργασθοῦμε
τίς ἀρετές, τήν μελέτην τῶν ἱερῶν βιβλίων, τήν νηστείαν, τήν προσευχήν,
τήν ἐξομολόγησιν,
τήν ταπείνωσιν, τήν
ἀγάπην, τήν θείαν
κοινωνίαν.
Ἀγ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο ι
κατά μικρόν, τοῦ
Θεοῦ συνεργοῦντος
καί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου συνεπικουρούσης, θά ἀξιωθοῦμε καί
ἐμεῖς, καθένας κατά τό μέτρο του, νά ἐπιτύχωμε τήν ἀφιέρωσίν
μας στόν Θεόν, ὥστε νά λάβωμεν ἐξ Αὐτοῦ, τοῦ οὐρανίου μας
Πατρός, τήν εἴσοδόν μας εἰς τά Ἅγια τῶν ἁγίων ἐν τῷ οὐρανῷ,
ὅπου εὑρίσκονται πάντες οἱ Ἅγιοι καί ἡ Παναγία Μητέρα τοῦ
Θεοῦ, οἱ ἀφιερώσαντες τόν ἑαυτόν τους σέ Αὐτόν, μέ τήν χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, στόν ὁποῖον πρέπει πᾶσα
δόξα, τιμή καί προσκύνησις, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν. E
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TO MYSTIKO GIA NA EXEIS pLHROTHTA
ZVHS
Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου

S

τήν Παλαιστίνη ὑπάρχουν δυό λίμνες, ἡ λίμνη τῆς
Γαλιλαίας καί ἡ Νεκρά Θάλασσα.
Τό κοινό χαρακτηριστικό τους εἶναι ὅτι δέχονται καί οἱ δυό
τά νερά τοῦ ποταμοῦ Ἰορδάνη.
Ἀλλά ἡ Γαλιλαία δέχεται τά νερά καί τά ἀφήνει νά φύγουν
πρός τό Νότο. Ἡ Νεκρά Θάλασσα δέχεται τά νερά τοῦ Ἰορδάνη
καί τά κρατάει γιά τόν ἑαυτό της.
Στή Γαλιλαία ὑπάρχει ὑπέροχη ζωή μέσα στήν λίμνη καί
γύρω ἀπό αὐτήν. Στή Νεκρά δέν ὑπάρχει ἴχνος ζωῆς.
Ἡ Νεκρά Θάλασσα δείχνει συμβολικά τί συμβαίνει, ὅταν κάποιος κρατάει πράγματα γιά τόν ἑαυτό του. Νά δέχεσαι καί νά προσφέρεις. Αὐτό εἶναι τό μυστικό γιά νά ἔχεις πληρότητα ζωῆς. E
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H ELEYUERIA EINAI MEGALO DVRO,
ALLA KAI FRIKTO!

D

Γέροντος Σωφρονίου τοῦ Ἔσσεξ

υό μοναχοί συνομιλοῦσαν γιά τή σωτηρία. Ὁ ἕνας ἔλεγε:
- Ἡ ψυχή μου δέν μπορεῖ νά συμβιβαστεῖ μέ τή σκέψη ὅτι
κάποιος θά χαθεῖ αἰώνια. Νομίζω πώς ὁ Κύριος θά βρεῖ τρόπο
νά τούς σώσει ὅλους.
Ὁ ἄλλος ἀπάντησε:
- Οἱ ἅγιοι Πατέρες λένε ὅτι ὁ Θεός μποροῦσε νά δημιουργήσει
τόν ἄνθρωπο χωρίς τή συνέργειά του, ἀλλά νά τόν σώσει χωρίς
τή συμφωνία καί τή συνέργεια τοῦ ἰδίου τοῦ ἀνθρώπου εἶναι
ἀδύνατο. Ἡ σωτηρία καί ἡ ἀπώλεια βρίσκονται στήν ἐλευθερία
τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ πρῶτος:
- Νομίζω ὅτι ὁ Θεός μέ τό πλῆθος τῆς ἀγάπης Του θά ὑπερβεῖ τήν
ἀντίσταση τοῦ κτίσματος, χωρίς νά καταλύσει τήν ἐλευθερία του.
Ὁ δεύτερος:
- Μοῦ φαίνεται πώς δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ἡ ἐλευθερία τοῦ
ἀνθρώπου εἶναι δυνητικά τόσο μεγάλη, πού καί στό ἐπίπεδο τοῦ
αἰώνιου Εἶναι μπορεῖ νά προσδιοριστεῖ ἀρνητικά ἀπέναντι στό
Θεό. Ὅσοι δέν τό γνωρίζουν αὐτό ἤ τό λησμονοῦν ἤ τρέφονται
μέ «ὠριγενικό γάλα».
- Ἀλλά, πραγματικά, αὐτό εἶναι μωρία!
- Ναί, μωρία.
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Τί λοιπόν νά κάνουμε;
- Ὁ Θεός θέλει νά σωθοῦν ὅλοι, καί ἐμεῖς πρέπει νά
σκεφτόμαστε τή σωτηρία ὅλων καί νά προσευχόμαστε γιά
ὅλους. Ἀλλά οὔτε ἡ ἀποκάλυψη οὔτε ἡ πείρα μας μᾶς δίνουν
βάση νά ἰσχυριστοῦμε ὅτι ὅλοι θά σωθοῦν. Ἡ ἐλευθερία εἶναι
μεγάλο δῶρο, ἀλλά φρικτό. E

T

ό μεγαλύτερο θαῦμα δέν εἶναι ἕνας ἄρρωστος νά γίνει
καλά καί νά μήν πονᾶ ἀλλά νά παραμένει κάποιος ἀθεράπευτος,
νά πονᾶ καί νά χαίρεται ἀληθινά. Nά συμβαίνει δηλαδή τό ἑξῆς
φαινομενικά παράδοξο καί ὀξύμωρο: νά μήν εἶσαι καλά καί νά
αἰσθάνεσαι πιό καλά ἀπό τούς πιό καλά. Νά εἶσαι ὑγιής μέσα στήν
ἀσθένεια, πλούσιος μέσα στήν ἀπόλυτη φτώχεια, δοξασμένος μέσα
στήν ἀδοξία, εὐτυχισμένος μέσα στή δυστυχία»
Μοναχός Μωϋσῆς Ἁγιορείτης
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pERpATA STH BROXH
π. Χαράλαμπου Παπαδόπουλου

p

ολλές φορές αἰσθανόμαστε ὅτι δέν καταφέρνουμε τίποτα.
Ὅτι πάλι διολισθαίνουμε στά ἴδια πάθη, στά ἴδια λάθη, σέ
ἐκεῖνα πού μᾶς κάνουν νά νιώθουμε ἀδύναμοι, ἔνοχοι καί ἀμετανόητοι. Καί ὅμως εἴχαμε δώσει μίαν ὑπόσχεση στόν Θεό καί στόν
ἑαυτό μας. Ἀναφωνήσαμε ἀποφασισμένοι«δέν θά τό ξανακάνω
ποτέ πιά». Γονατίσαμε στήν προσευχή γι’ αὐτό τό θέμα μέ τήν
καρδιά γεμάτη πόνο ἀλλά καί ἐλπίδα ὅτι δέν θά ξανασυμβεῖ.
Κι ὅμως, πάλι ἦρθε, πάλι συναντήσαμε τό πάθος, τήν ἀδυναμία, τό λάθος καί τήν ἀστοχία. Εἶναι τότε πού αἰσθανόμαστε ὅτι
τίποτε δέν ἄλλαξε, ὅτι ὅλα εἶναι πάλι ἴδια, ὅτι ξεκινᾶμε ἀπ’ τήν
ἀρχή.
Δέν εἶναι ὅμως ἔτσι. Ἄδικα χτυπᾶμε τόν ἑαυτό μας καί μάλιστα πιό σκληρά καί βίαια ἀπό ὅλους τούς δήμιους καί βασανιστές. Ξέρεις κάτι; Ἡ δική σου ματιά εἶναι ἡ πιό σκληρή.
Ὅταν βρίσκεσαι σέ ἕνα δρόμο καί κινεῖσαι, δέ σημαίνει ὅτι
ἔφτασες καί στόν προορισμό. Μπορεῖ νά πέσεις, νά χτυπήσεις,
νά λασπωθεῖς, νά χαθεῖς, ὅμως δέν παύεις νά εἶσαι μέσα στό δρόμο. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος τί λέει; Τό φοβερό δέν εἶναι νά πέσεις
ἀλλά νά μείνεις κάτω.
Πόσο ἐγωισμό θέλει, ὥστε νά ἐπιθυμοῦμε νά φτάσουμε ἀμέσως στόν τερματισμό πρίν κἄν ἀκόμη ξεκινήσουμε; Νά μήν
9

κοιτᾶμε αὐτό πού εἴμαστε ἀλλά ἐκεῖνο πού θά ἔπρεπε νά εἴμαστε;
Αὐτό εἶναι ἕνα συμβόλαιο θανάτου. Εἶναι μία σίγουρη ἀποτυχία
πού, ἀργά ἤ γρήγορα, θά μᾶς ὁδηγήσει στήν αὐτοκαταστροφική
ἀπόγνωση.
Ὅταν σέ ἔχουν δέσει μέ σχοινιά καί αὐτά εἶναι τά πάθη, δέν
εἶναι δυνατόν νά λυθεῖς ἀμέσως. Ὅμως κάθε φορά πού ἐσύ θά
παλεύεις καί θά ἀγωνίζεσαι, ἀκόμη καί ἄν δέν ἔχεις ἐλευθερωθεῖ,
θά ἔχεις ἔστω καί λιγάκι κάνει πιό ἀνώδυνο τό σφίξιμο, θά ἔχεις λασκάρει τά
σχοινιά, θά ἔχουν γίνει πιό ἄνετα. Ἔχεις
λιγάκι κερδίσει τήν ἐλευθερία σου.
Δέν τό βλέπουμε ὅμως αὐτό. Δέν
τό νιώθουμε. Ἐμεῖς αἰσθανόμαστε ὅτι
εἴμαστε τό ἴδιο καί χειρότερα. Γιατί;
Μά γιατί δέν ἔχουμε μάθει νά ἐκτιμοῦμε τά ἁπλά μαθήματα, τά σιγαλά
βήματα, τόν ἁρμονικό ρυθμό. Θέλουμε
σπουδαῖα καί θαυμαστά, ὑψηλά καί μέγιστα. Θέλουμε νά μήν πονέσουμε, νά
μήν δακρύσουμε, νά γίνουν ὅλα εὔκολα
καί γρήγορα. Δυστυχῶς μές στήν ἀλαζονεία τῶν κατορθωμάτων μας δέν κατανοοῦμε ὅτι πολλές φορές μία πτώση
μᾶς ὠφελεῖ πολύ περισσότερο ἀπό μία
μεγάλη «ἀρετή». E
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S᾽ AYTOYS pOY AGApHSAN pOLY
Παναγιώτη Καπαρῆ

O

ὐαί σ’ αὐτούς πού δέν ἠγάπησαν πολύ, γιατί δέν θά τούς
ἀφεθοῦν οἱ ἁμαρτίες. Οὐαί σ’ αὐτούς πού δέν ἠγαπήθησαν ὑφ’ οὐδενός πολύ, γιατί δέν ἀφέθηκαν ποτέ νά εἶναι ὄμορφοι...
Ἀλίμονο, λοιπόν, σ’ ὅλους πού ἀπέτυχαν νά ἀγαπήσουν καί
νά ἀγαπηθοῦν, πού δέν πέτυχαν νά ἀνοίξουν τήν καρδιά τους, νά
ἀφήσουν τή λογική, νά παλέψουν γιά τά μεγάλα καί τά ὡραῖα,
νά θυσιαστοῦν γιά τόν ἄλλο καί νά θυσιάσουν τόν ἑαυτό τους.
Ἀλίμονο σ’ αὐτούς πού δέν ἔκαναν ὄμορφο τόν ἑαυτό τους,
δέν τόν στόλισαν μέ χάρες καί ὀμορφιές, μέ ἀρετές καί χαρίσματα, σ’ αὐτούς πού δέν τόλμησαν νά ἐκτεθοῦν καί νά ταπεινωθοῦν, γιά χάρη τῆς ὀμορφιᾶς τοῦ ἔρωτα καί τῆς ἀγάπης.
«Σ’ ἀγαπῶ, γιατί εἶσαι ὡραία, σ’ ἀγαπῶ γιατί εἶσαι ἐσύ…
καί ἀγαπῶ τόν κόσμο ὅλο, γιατί ζεῖς καί ἐσύ μαζί…» τραγουδοῦσαν οἱ Μικρασιάτες καί τραγουδοῦμε καί ἐμεῖς οἱ περιλυπόμενοι ἀναζητητές τῆς χαρᾶς.
Ἡ τέλεια ἀγάπη ἔξω βάλλει τόν φόβο, ἔξω βάλλει τό ἄγχος
τῆς ζωῆς, καί τή μιζέρια τοῦ χρήματος. Ἀγκαλιάζει τόν κόσμο
ὅλο, ξεπερνᾶ τίς μικρότητες τῶν ἐχθρῶν, πού δέν βρίσκονται
πέραν τῶν συνόρων, ὅπως θέλουν κάποιοι νά ἐπαναπαύονται,
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ἀλλά δίπλα καί κοντά μας.
Μέσα ἀπό τόν ἔρωτα, πού ὁδηγεῖ στήν ἀγάπη, μέσα ἀπό τήν
ταπείνωση, πού ὁδηγεῖ στήν ἀνύψωση, μέσα ἀπό τήν «ἐγκατάλειψη» στήν ἀληθινή ἀγάπη, μέσα ἀπό τήν ἄσκηση καί τήν
ὑπομονή, ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἄνθρωπος, γίνεται θεάνθρωπος,
γίνεται ἅγιος.
Χαρά μου, ἔλεγε καί ξανάλεγε ὁ Ρῶσος, ἅγιος Σεραφείμ τοῦ
Σάρωφ, καί ἡ ἀληθινή αὐτή χαρά πού μέ μυστικό τρόπο ἐκπέμπεται ἀπ’ ὅλους τούς «χαριτωμένους» ἀνθρώπους, μεταφέρει
τόν παράδεισο στή γῆ καί ἀνεβάζει τό ἄνθρωπο στόν οὐρανό.
"Ἀγάπα τόν πλησίον σου καί κάνε ὅ,τι θέλεις", διακηρύττει ὁ
Ἱερός Αὐγουστίνος, καί ἀπό ἀγάπη πρός τόν "Πατερούλη" (ἀββᾶ
ὁ Πατήρ)…κάνουμε ὅ,τι θέλουμε, γιά νά βροῦμε τήν ὀμορφιά,
γιά νά βροῦμε τήν Ἀλήθεια, ἡ
ὁποία θά μᾶς ἐλευθερώσει…
Οἱ τολμηροί πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας ἔγραψαν ἐρωτικά, ἔγραψαν ποιήματα καί
κείμενα πού περιγράφουν αὐτό
τό «μανικό», αὐτό τό μανιακό
ἔρωτα τοῦ ἀνθρώπου πρός τό
Θεό, ἀλλά καί ἀντιστρόφως τόν
12

ἔρωτα τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, πού γίνεται ἀγάπη, πού γίνεται τελειότητα θυσίας καί θανάτου, πού ὁδηγεῖ στήν Ἀνάσταση.
Οὐαί καί ξανά οὐαί, σ’ αὐτούς πού δέν ἀγαπήθηκαν, γιατί ἡ
ἀγάπη δέν ἔχει σχέση οὔτε μέ τούς «βαλεντίνους» οὔτε μέ τίς
διαστροφές οὔτε καί μέ τίς προκλήσεις τῶν κάθε λογῆς πουριτανῶν Δόν Ζουάν, πού, στήν ἀποτυχία τους νά ἀγαπήσουν,
μετέτρεψαν τό κορμί σέ ναρκωτικό λήθης καί τήν ἐπαφή τῆς
σάρκας σέ μιζέρια τῆς μοναξιᾶς.
Οὐαί καί ξανά οὐαί, σ’ αὐτούς πού
δέν ἀγάπησαν πολύ, γιατί δέν θά
τούς ἀφεθοῦν οἱ ἁμαρτίες, γιατί ὁ
δρόμος τῆς ἁγιότητας, ὁ δρόμος τοῦ
παραδείσου, εἶναι ὁ δρόμος τῆς ταπείνωσης καί τῆς θυσίας, ὁ δρόμος
τῆς ἀγάπης.
Οὐαί καί ξανά οὐαί, σ’ αὐτούς πού
δέν εἶναι ὄμορφοι, γιατί ἡ ὀμορφιά
δέν ἔχει σχέση μέ τήν ὄψη, ἀλλά
οὔτε καί μέ τίς μπογιές. Ἡ ὀμορφιά
βρίσκεται στά μάτια πού γελοῦν,
στό πρόσωπο πού λάμπει, στό λόγο
πού εἰρηνεύει, στήν ψυχή πού πετᾶ,
στό εἶναι πού ἀντανακλᾶ τό ἄκτιστο φῶς, στόν ἄνθρωπο πού
βρίσκεται στόν παράδεισο τῆς γῆς καί τοῦ οὐρανοῦ. E
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υχνά μία βαριεστιμάρα, ἔλλειψη χρόνου, πολλές δουλειές
καί πιεστικά προβλήματα, μᾶς ὁδηγοῦν στό νά μήν προσευχόμαστε, νά μήν θέλουμε νά ἐκκλησιαστοῦμε, νά μήν μᾶς
ἑλκύει ἡ μελέτη πνευματικῶν βιβλίων.
Ἄν καί οἱ λόγοι μπορεῖ νά εἶναι σοβαροί, ὡστόσο αἰσθανόμαστε
ὅτι κάτι μᾶς λείπει, ὅτι χάσαμε τήν πορεία. Αὐτό, βέβαια, συμβαίνει σ’ ὅσους ἔχουν ἐμπειρία τῆς ὀμορφιᾶς τῆς πνευματικῆς ζωῆς.
Σέ ὅσους ὅμως ἡ ἀπουσία τῆς πνευματικῆς τροφῆς δέν λέει τίποτα, δείχνει πώς δέν ἔχουν γευτεῖ τή χάρη τοῦ Θεοῦ πού δίνει νόημα
στίς δυσκολίες, πού χαρίζει χαρά, πού φέρνει τή γλυκύτητα τῆς
Βασιλείας.
Ὁ τρόπος πού θά ζήσει ὁ κάθε ἄνθρωπος ἐξαρτᾶται ἀπό τίς
προτεραιότητες πού θά θέσει. Ἄν εἶναι ἡ ἐργασία προτεραιότητα,
τότε ὅλα κινοῦνται γύρω ἀπ’ αὐτή. Τό ἴδιο ἄν εἶναι ἡ οἰκογένεια
ἤ ὁ ἑαυτός μας. Τότε ἡ ζωή δέν φαίνεται νά νικᾶ τό θάνατο, ἀφοῦ
μένει στά στενά πλαίσια τοῦ κόσμου αὐτοῦ. Γιατί ἐκεῖνο πού ὑπερβαίνει τό θάνατο εἶναι ἡ σχέση, ἡ ἀγάπη, τό δόσιμο σέ ὅ,τι εἶναι ἔξω
ἀπό μᾶς.
Ἡ ἀγάπη δέν εἶναι Θεός, ὅμως ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. Ὁ Χριστός
ὡς Θεάνθρωπος νίκησε ὅλες τίς μορφές τοῦ θανάτου καί ἔδωσε τή
δυνατότητα νά τόν νικήσουμε κι ἐμεῖς στό σημεῖο πού ἑνωνόμαστε
μαζί Του μέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του.
Ἔτσι, ἄν εἶναι προτεραιότητα ἡ ζωή τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς, ἀνάλογη
θά εἶναι καί ἡ συμπεριφορά μας, ὅπως καί ἄν δέν εἶναι.
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Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς λέει ὅτι ὁ Θεός εἶναι ζηλωτής. Δέν θέλει νά
ἔχουμε ἄλλες προτεραιότητες ἐκτός ἀπ’ Αὐτόν. Θέλει νά εἶναι ὁ
πρῶτος. Κι ὁ Χριστός εἶπε ὅτι ὅποιος ἀγαπᾶ ἄλλο πρόσωπο παραπάνω ἀπό Αὐτόν δέν εἶναι ἄξιος μαθητής Του.
Ἡ ἀνωριμότητά μας ἀπαιτεῖ νά τά θέλουμε ὅλα ὅπως τά θέλουμε. Γι’ αὐτό καί πασχίζουμε ἄδικα νά σμίξουμε τήν κοσμική καί
τήν πνευματική ζωή, νά δώσουμε τήν καρδιά μας σέ διάφορους
ἀνθρώπους καί στό Χριστό, νά ἔχουμε πολλές προτεραιότητες. Τελικά, ἐπικρατεῖ ἡ σύγχυση καί ἡ ἀπουσία τῆς πληρότητας καί τῆς
ἐσωτερικῆς χαρᾶς.
Βέβαια, ζοῦμε μέσα στόν κόσμο καί εἶναι ἀντιληπτό ὅτι χρειάζεται νά δοθοῦμε καί σέ ἄλλες μέριμνες. Σημασία ὅμως δέν ἔχει
τί ἐργασίες γίνονται ἀλλά πόσο ἡ καρδιά μας δόθηκε σ’ αὐτές. Ἡ
θέση πού ἔχει στή ζωή μας ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία Του, θά ρυθμίσει ἀνάλογα τίς προτεραιότητές μας.
Στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως παρουσιάζεται, μεταξύ τῶν ἄλλων,
ὁ Χριστός νά στέκεται ἔξω ἀπό μία πόρτα καί νά κτυπᾶ, ἀναμένοντας νά Τοῦ ἀνοίξουν. Δείχνει τό ἀπαραβίαστο τῆς ἀνθρώπινης
καρδιᾶς, ἀκόμα κι ἀπό τό Θεό. Ποιές προτεραιότητες θά βάλει
ὁ καθένας μας καθορίζονται ἀπό τόν ἴδιο μέ βάση τήν ἐλευθερία
του. Τό πόσο θ’ ἀπογοητευτεῖ ἤ θά χαρεῖ στήν πορεία, καθορίζεται
ἀπό τίς προτεραιότητές του. E
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Μητροπολίτη Προικονήσου Ἰωσήφ

ά τά προσέχεις τά μεγάλα κομποσχοίνια!
Ὅλα τά μεγάλα νά τά προσέχεις.
Τά μεγάλα λόγια,
τά μεγάλα δῶρα, τίς μεγάλες εὐχές,
τίς μεγάλες μετάνοιες,
τούς μεγάλους κανόνες,
- πλήν τοῦ ἑνός ἐκείνου, τοῦ Ἀνδρέου Κρήτηςτίς μεγάλες εὐλάβειες,
τίς μεγάλες ἀρετές.
Καί πρίν ἀπ’ ὅλα,
καί πάνω ἀπ’ ὅλα,
τίς μεγάλες σιγουριές!

