
μεῖς οἱ ἄνθρωποι ἐξ αἰτίας τῶν ἁ -
μαρτιῶν μας τό τελειότερο καί ὀ -
μορφότερο δημιούργημα τῆς φύσης,
τό σῶμα μας, τό ἀχρειώνουμε, ὑπο-
δουλώνοντάς το σέ πάθη καί  σέ κα-

κίες.
Ὄχι μόνο ἕνας ναρκομανής ἤ ἕνας μα-

νιώδης καπνιστής ἤ ἕνας ἄνθρωπος, πού
περνάει τήν ζωή του μέ ἀσωτεῖες, ἀχρειώ-
νει τό σῶμα του· ἀλλά καί ὁ ἄνθρωπος πού
καλλιεργεῖ μέσα του μῖσος καί μνησικα-
κία. Κατά πῶς λένε καί οἱ γιατροί, τά ψυ-
χικά μας πάθη ἐπιδροῦν, πολλές φορές
καί στό σῶμα μας. Ὑποφέρει καί τό σῶμα
μας! 

Ξέροντας ὁ Θεός πόσο δύσκολο εἶναι
νά συνέλθουμε ἀπό τή συνήθεια τῆς ἁμαρ-
τίας, ἐπέτρεψε τό παιδαγωγικό μέτρο τοῦ
σωματικοῦ θανάτου. Οἱ ἅγιοι πατέρες, ρε-
αλιστές καί προσγειωμένοι, λένε κάτι πού
ὅλοι τό καταλαβαίνουμε: Ἄν δέν ὑπῆρχε ὁ
σωματικός θάνατος, τό κακό θά ἦταν
ἀθάνατο. Δέν ὑπῆρχε περίπτωση νά διορ-
θωθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό μόνος του. Ὁ Χρι-
στός δέν μποροῦσε νά βλέπει τό κορυφαῖο
δημιούργημά του, τό μόνο πλάσμα μέ τό
θεῖο προνόμιο τοῦ λογικοῦ, νά τελειώνει
μέσα στόν τάφο. Γι᾿ αὐτό ἦρθε στή γῆ, γιά
νά μᾶς ἀναστήσει. Ἦρθε νά νικήσει γιά
χάρη μας τή φθορά καί τό θάνατο, ἔτσι

ὥστε νά ἔχει τό σῶμα μας τή δυνατότητα
νά ξαναζήσει, αἰώνια πιά.

Ὅμως, ὁ Χριστός ἔκανε κάτι πολύ με-
γαλύτερο γιά τήν ἀνθρώπινη φύση
(=σῶμα καί ψυχή). Κάτι πού δέν θά μπο-
ροῦσε οὔτε κἄν νά τό φαντασθεῖ ἀνθρώπι-
νος νοῦς: Τήν ἀνθρώπινη φύση του ὁ Χρι-
στός τήν ἔχει μαζί του, ὥστε νά κάθεται -
μέ αὐτήν πιά- στά δεξιά τοῦ Πατέρα Του!
Αὐτό εἶναι τό μεγάλο γεγονός τῆς ἑορτῆς
τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου πού ἔγινε σα-
ράντα ἡμέρες μετά τήν Ἀνάστασή Του.

Προσέλαβε, λοιπόν, ὁ Χριστός τό
ἀνθρώπινο σῶμα μέσα στήν ἄχραντη μή-
τρα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Αὐτό τό
σῶμα περπάτησε πάνω στή γῆ τριάντα
τρία χρόνια· ἔζησε κοντά μας· ἔφαγε μαζί
μας· μᾶς μίλησε· μᾶς ἀκούμπησε· μᾶς θε-
ράπευσε· μᾶς ἀγκάλιασε· καί τέλος δέ-
χθηκε σάν «εὐχαριστῶ» ἀπό μᾶς, σταυ-
ρό, θάνατο καί ταφή. Ὕστερα, ὄχι μόνο
τό ἀνέστησε, ἀλλά καί γιά σαράντα ἡμέ-
ρες τό ἔδειξε σέ ἑκατοντάδες ἀξιόπιστους
μάρτυρες. Τήν δέ τεσσαρακοστή ἡμέρα τό
ἀνέβασε πιό πάνω ἀπό τή δόξα τῶν ἀσω-
μάτων ἀγγέλων καί τό «ἐκάθισε» στά δε-
ξιά τοῦ θρόνου τοῦ ἐπουράνιου Πατέρα
Του. «Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι θαύμασαν βλέπο-
ντας ἄνθρωπο ὑπεράνω αὐτῶν» (Ἑσπερι-
νός Ἀναλήψεως, κεκραγάριο α΄). Καί ἔλε-

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΟΔΟΣ



ενήντα ἡμέρες μετά τό Πάσχα, ἡ μέρα
Κυριακή, μαζεύτηκαν οἱ Ἀ πόστολοι σ᾿
ἕνα σπίτι. Μαζί τους κάποιοι ἄλλοι καί,
φυσικά, ἡ Παναγία. Καί ἐκεῖ, ὥρα 9:00 τό

πρωΐ, ἀκούστηκε ἕνας βίαιος, πολύ δυνατός
ἧχος, σάν νά ἔπνεε ἕνας σφοδρός ἄνεμος·
καί αὐτός ὁ ἄνεμος δέν ἔπνεε σέ ὅλη τήν
πόλη· ἀφοροῦσε μόνο τό σπίτι στό ὁποῖο
ἦταν οἱ ἀπόστολοι. Λέει ὁ Εὐαγελιστής Λου -
κᾶς: «Ἐγέμισε τό σπίτι ἀπό αὐτή τήν πνοή
τοῦ ἀνέμου»(Πράξ. 2, 2-4). Ὁ ἦχος αὐτός καί
ὁ ἄνεμος ἔγιναν ἀντιληπτοί ὄχι μόνον ἀπό
τούς ἀποστόλους ἀλλά καί ἀπό τόν κόσμο
πού ἔλεγε: «Τί γίνεται, τί ἦχος καί τί τυφώνας
εἶναι αὐτός γύρω ἀπό τό σπίτι αὐτό καί
μόνο;». Μετά τόν θόρυβο αὐτό, ἐμφανίστηκε
ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μέ τήν μορφή
γλωσσῶν φωτιᾶς. Παρουσιάσθηκαν πύρινες
γλῶσσες πάνω στά κεφάλια τῶν Ἀποστόλων,
οἱ ὁποῖοι ἄρχισαν νά μιλᾶνε ξένες γλῶσσες.
Καί νά διηγοῦνται «τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ».
Ποιά δηλαδή; Αὐτά πού τούς παρέδωσε ὁ
Χριστός· αὐτά πού τούς δίδαξε ὁ Χριστός.
Ὅτι δηλαδή, αὐτός, ὁ Χριστός, εἶναι ὁ Υἱός
τοῦ Θεοῦ καί λυτρωτής τοῦ κόσμου. Αὐτός
πού σταυρώθηκε ὡς ἄνθρωπος καί ἀνέστη
ἐκ νεκρῶν. Ἐ κείνη τήν ἡμέρα πίστεψαν στο
κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων τρεῖς χιλιάδες
ἄνθρωποι.

Γιατί, ὅμως, ἡ χάρη-ἐνέργεια τοῦ Ἁ γίου
Πνεύματος φάνηκε μέ τέτοιο ὁρατό τρόπο,
ὡς φωτιά στούς ἀποστόλους; 

1. Γιατί ἡ φωτιά καίει. Βάζουμε φωτιά στό
χωράφι γιά νά τό καθαρίσουμε. Βάζουμε φω-
τιά καί καῖμε τά σκουπίδια. Γι’ ΄ αὐτό ψάλλου-
με: «Ὦ φωτοειδῆ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, δε-
χθεῖτε τήν δρόσο (πού καίει ὡς πῦρ) τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος, γιατί εἶναι κάθαρση πού μᾶς
ἀπαλλάσσει ἀπό σφάλματα καί ἁμαρτίες»
(εἱρμός ε΄΄ὠδῆς, β΄΄ κανόνος Πεντηκοστῆς).
Ἔρχεται, λοιπόν, ἡ φλόγα τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος καί καίει ἁμαρτίες. Καίει τίς πνευματικές
βρωμιές, πού ὑπάρχουν  στίς συνειδήσεις
τῶν ἀνθρώπων. 

2. Ἡ φωτιά εἶναι καί φῶς καί φωτίζει. Ἔτσι
καί τό ἅγιο Πνεῦμα ἔρχεται καί φωτίζει τή συ-
νείδησή μας, ὥστε νά μποροῦμε νά διακρί-
νουμε: τό καλό ἀπό τό κακό· τό ἅγιο ἀπό τό
ἁμαρτωλό· τήν ἁμαρτία ἀπό τήν ἀρετή. Αὐτό
γίνεται μέ τό νά μᾶς διδάσκει τά λόγια τοῦ
Χριστοῦ. Καί ἀκόμη ὅτι καλό εἶναι μόνον αὐτό
πού γίνεται κατά τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ. Για-
τί δέν πρέπει νά κάνουμε αὐτό πού δέν θέλει,
δέν θεωρεῖ ὁ Χριστός καλό; Διότι κάτι τέτοιο
δέν εἶναι φυσιολογικό  γιά τόν ἄνθρωπο! Ὁ
Χριστός μᾶς ἔμαθε στό εὐαγγέλιο πῶς νά
ζοῦμε, γιά νά εἴμαστε φυσιολογικοί ἄνθρω-
ποι. Ἡ ἁμαρτία εἶναι μιά ἀφύσικη κατάσταση.
Ἡ φυσική κατάσταση γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ
ἁγιότητα. 

3. Ἡ φωτιά, θάλπει. Παρηγορεῖ. Καθόμα-
στε στό τζάκι τό χειμώνα καί λέμε «τί ὡραῖα
εἶναι νά βλέπουμε τή φωτιά καί νά ζεσταινό-
μαστε». Ἔτσι και τό Ἅγιο Πνεῦ μα παρηγορεῖ
τίς καρδιές καί τίς συνειδήσεις. Ὅλες οἱ ἀκο-
λουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀρχίζουν μέ τήν
προσευχή: «Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τό
Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας». Τί θά πεῖ παράκλητος;
Παρηγορητής. Τί θά πεῖ παράκληση; Παρηγο-

ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡ

γαν: «τίς ἐστινοὗτος ὁ ὡραῖος ἀνήρ;
Ὅμως δέν εἶναι μόνον ἄνθρωπος, ἀλλά
Θεός καί  ἄνθρωπος» (Λιτή, στιχηρό ε΄).

Αὐτή εἶναι ἡ τιμή καί ἡ δόξα πού μᾶς
ἀξιώνει ὁ Χριστός νά λάβουμε. Τέτοια τιμή
καί δόξα προετοιμάζει γιά τό ἀνθρώπινο
σῶμα μας. Δέν ὑπάρχει καμμιά πίστη,
καμμιά θρησκεία πάνω στή γῆ, πού νά
τιμᾶ καί νά δοξάζει τόσο τό ἀνθρώπινο
σῶμα.

Ὅλα αὐτά μᾶς βοηθοῦν νά καταλάβου-

με πόση μεγάλη ἀδικία κάνουμε στόν ἑαυ-
τό μας, ὅταν τό σῶμα μας, ἀντί νά τό κά-
νουμε μέσο πού θά μᾶς φέρει κοντά στό
Χριστό, τό κάνουμε μέσο πού μᾶς ἀπομα-
κρύνει ἀπό τό Χριστό καί τό θέλημά Του.

Ἄς ἁγιάσουμε, λοιπόν, τό σῶμα μας
καί τό πνεῦμα μας μέ τήν ἐφαρμογή τῶν
ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, γιά νά ἀξιωθοῦμε
τῆς «μεγάλης ἀνόδου» στήν Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ.

Ἀρχιμ. Ἰ. Ν.



Ἰ ὼβ (6 Μα ΐ ου) ἦ ταν ἄν θρω πος ἄ μεμ -
πτος ἀ πέ ναν τι στὸν Θε ὸ καὶ στοὺς
ἀν θρώ πους. Ὁ ἴ διος ὁ Θε ὸς ἀ πο φάν -
θη κε ὅ τι δὲν ὑ πῆρ χε πά νω στὴ γῆ πιὸ

ἐ νά ρε τος καὶ θε ο σε βὴς ἄν θρω πος ἀ πὸ αὐ -
τόν. Ὁ Σα τα νᾶς ὅ μως ἀν τέ τα ξε ὅ τι ἡ ἀ ρε τὴ
τοῦ Ἰ ὼβ δὲν εἶ ναι γνή σια. Κα τὰ τὴ γνώ μη
του, ὁ Ἰ ὼβ σε βό ταν τὸν Θε ό, ἐ πει δὴ ἔ λα βε
ἀ πὸ αὐ τὸν πολ λὰ ἀ γα θά. Γιὰ νὰ φα νεῖ ὅ τι
ἡ ἀ ρε τὴ τοῦ Ἰ ὼβ εἶ ναι ἀ λη θι νὴ καὶ δὲν ἐ -
ξαρ τᾶ ται ἀ πὸ τὰ ἀ γα θά του, ὁ Θε ὸς ἔ δω σε
τὴν ἄ δεια στὸν Σα τα νᾶ νὰ τὸν δο κι μά σει.
Ἔ τσι λοι πὸν σὲ μί α καὶ μό νο μέ ρα ὁ δί και -
ος Ἰ ὼβ ἔ λα βε ἀ πα νω τὰ τὶς χει ρό τε ρες εἰ δή -
σεις. Ἔ χα σε τὰ χι λιά δες ζῶ α του, τὸ πλῆ -
θος τῶν ὑ πη ρετῶν του, ἀλ λὰ καὶ τὰ δέ κα
του παι διά.

Ὅ ταν ὁ Ἰ ὼβ ἄ κου σε καὶ τὸ τε λευ ταῖ ο νέ -
ο (γιὰ τὸν χαμὸ τῶν παιδιῶν του), ση κώ θη -
κε, ἔ σχι σε τὰ ροῦ χα του καὶ ἔ κο ψε τὰ μαλ -
λιά του, γιὰ νὰ δεί ξει, κα τὰ τὸ ἔ θι μο τῆς ἐ -
πο χῆς, τὸ με γά λο του πέν θος. Στὴ συ νέ χεια
ὅ μως ἔ πε σε στὸ ἔ δα φος, προ σκύ νη σε τὸν
Κύ ριο καὶ εἶ πε:  «Ἐ γὼ γυ μνὸς βγῆ κα ἀ πὸ
τὴν κοι λιὰ τῆς μη τέ ρας μου, γυ μνὸς καὶ θὰ
ἀ πέλ θω ἀ πὸ τὸν κό σμο αὐ τὸν στὸν τά φο. Ὁ
Κύ ριος ἔ δω κε τὰ δῶ ρα του, ὁ Κύ ριος τὰ ἀ -
φαί ρε σε. Ὅ πως φά νη κε ἀ ρε στὸ στὸν Κύ ριο,
ἔ τσι καὶ ἔ γι νε. Ἂς εἶ ναι δο ξα σμέ νο τὸ ὄ νο -
μα τοῦ Κυ ρί ου στοὺς αἰ ῶ νες». Ἔ τσι σὲ ὅ -
λες αὐ τὲς τὶς συμ φο ρὲς ποὺ τὸν βρῆκαν, ὁ
Ἰ ὼβ δὲν ἁ μάρ τη σε κα θό λου ἐ νώ πιον τοῦ
Κυ ρί ου. Δὲν ἔ κα με καμ μιὰ ἀ νό η τη ἐ νέρ γεια
ἀ πέ ναν τί του. «Οὐκ ἔ δω κεν ἀ φρο σύ νην τῷ
Θεῷ».

Στὴ συ νέ χεια τῆς δο κι μα σί ας του φά νη κε
ἀ κό μα κα θα ρώ τε ρα ἡ γνη σι ό τη τα τῆς εὐ σέ -
βειάς του. Δι ό τι ὁ δι ά βο λος ζή τη σε τὴν ἄ δεια

νὰ τοῦ ἀ φαι ρέ σει καὶ τὴν ὑ γεί α του. Καί, ἀ -
φοῦ ὁ Θε ὸς τὸ ἐ πέ τρε ψε, χτύ πη σε τὸν Ἰ ὼβ
μὲ τὸ χει ρό τε ρο ἕλ κος, πι θα νὸν μὲ λέ πρα. Ἀ -
πο τέ λε σμα: Ὁ Ἰ ὼβ ἐ ξο ρί σθη κε καὶ ἀ πὸ τὴν
ἀν θρώ πι νη κοι νω νί α. Ἔ μει νε μό νος καὶ ἔ ρη -
μος νὰ ξύ νει τὶς πλη γές του μὲ ἕ να ὄ στρα κο
πά νω σὲ ἕ να σω ρὸ κο πριᾶς. Ἡ δο κι μα σί α
του μά λι στα ἐν τά θη κε ἀ πὸ τὴν ἴ δια τὴ γυ -
ναί κα του, ποὺ ἀν τὶ νὰ τὸν στη ρίζει ψυ χο -
λο γι κά, τὸν πα ρό τρυ νε νὰ βλα σφη μή σει τὸν
Θε ὸ καὶ ἂς πε θά νει κα τό πιν. 

Τό τε ὁ Ἰ ὼβ δι όρ θω σε τὸν λαν θα σμέ νο
της λο γι σμό μὲ τὰ θαυμάσια λό για του: «Για -
τί μί λη σες σὰν μί α ἀ πὸ τὶς ἀ νό η τες γυ ναῖ -
κες; Ἂν δε χθή κα με εὐ χα ρί στως τὰ κα λὰ ἀ πὸ
τὸν Κύ ριο, δὲν θὰ ὑ πο μεί νου με καὶ τὰ κα -
κά;» Καὶ ἔ τσι, πα ρὰ τὶς τό σες συμ φο ρὲς
ποὺ τοῦ συ νέ βη σαν, κα νέ να πα ρά πο νο δὲν
βγῆ κε ἀ πὸ τὰ χεί λη του ἐ ναν τί ον τοῦ Θε οῦ.
Δὲν ἁ μάρ τησε κα θό λου ἀ πέ ναν τί του. Τε-
λικὰ ὁ Θεὸς ἀποκατέστησε πλήρως τὸν Ἰώβ,
χαρίζοντάς του ἑπτὰ νέους γιοὺς καὶ τρεῖς
θυγατέρες καὶ διπλάσια ἀγαθὰ ἀπὸ ὅ,τι εἶχε
πρῶτα (Ἰ ώβ, κεφ. 1, 2 καὶ 42). 

Ἐ μεῖς πῶς ἀν τι δροῦ με, ὅ ταν οἱ δο κι μα σί -
ες μᾶς ἐ πι σκέ πτον ται; Δο ξά ζου με τό τε τὸν
Θε ό, ἢ ἀ μέ σως στρε φό μα στε ἐ ναν τί ον του μὲ
«δι και ο λο γη μέ νη» ἀ γα νά κτη ση; Ἐ γεί ρου με
τὸ τό σο «δί και ο» κα τὰ τὴ γνώ μη μας «για τί»,
ἢ τὸν εὐ χα ρι στοῦ με «ἐν παν τὶ»(Α΄ Θεσ. 5,
18), σὲ κά θε πε ρί στα ση, εἴ τε εὐ χά ρι στη εἴ τε
δυ σά ρε στη; Πα ρα δί δουμε μὲ ἀπόλυτη ἐμ πι -
στο σύ νη τὸν ἑ αυ τό μας στὰ χέ ρια του; Γιὰ
νὰ μᾶς κα θο δη γεῖ Ἐ κεῖ νος πρὸς τὸ ἀ λη θι νό
μας συμ φέ ρον μὲ τὴ βα θειά του σο φί α καὶ
τὴν ἀ πέ ραν τη ἀ γά πη του γιὰ μᾶς;

Και ρὸς νὰ ἐ στερ νι σθοῦ με τὴν κρυ στάλ -
λι νη σκέ ψη τοῦ Ἰ ώβ, ποὺ ἂν καὶ ἔ ζη σε στὴν
πο λὺ μα κρι νὴ «πρὸ τῆς χά ρι τος» ἐ πο χή, διέ -
βλε πε τὸ θέ λη μα τοῦ Κυ ρί ου πο λὺ πιὸ φω -
τει νὰ ἀ πὸ ἐ μᾶς. 

Πρωτ. Δ. Μ.

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΒ

ριά. Ἄρα τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ὁ παρηγορη-
τής τῶν ψυχῶν μας. Αὐτός πού μᾶς παρηγο-
ρεῖ στίς θλίψεις μας. Αὐτός, ὁ Παράκλητος,
εἶναι Ἐ κεῖνος πού μᾶς μαθαίνει πῶς νά μήν
μᾶς καταπίνουν οἱ πειρασμοί καί οἱ θλίψεις
στή ζωή μας. Ἔτσι πραγματοποιοῦνται τά λό-

για τοῦ Χριστοῦ πρός τούς ἀποστόλους:
«Ἐγώ θά παρακαλέσω τόν Πατέρα νά  σᾶς δώ-
σει καί ἄλλο Παράκλητο, τό Πνεῦμα τῆς Ἀλη-
θείας, ὥστε νά μένει γιά πάντα μαζί σας» (Ἰω-
αν. 14,16). 

Ἀρχιμ. Ν.Κ.



ὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ δέν ἔχουν σκοπὸ
οὔτε νά ἐντυπωσιάσουν ἐξωτερικὰ οὔτε
ἁπλῶς νά ἀνακουφίσουν τὸν πόνο τῶν
ἀνθρώπων. Ὁ Χριστὸς δέν εἶναι οὔτε

«σόουμαν» οὔτε «ὑπουργὸς κοινωνικῆς προ-
νοίας»! Ὁ Χριστὸς - ὅπως τὸ εἶπε καὶ στόν Πι-
λάτο - ἦρθε στόν κόσμο γιά νά μαρτυρήσει
«τῇ ἀληθείᾳ». Ἦρθε γιά νά μᾶς δείξει ὅτι ἡ
Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωὴ δέν εἶναι νεφελώδεις θεω-
ρίες ἀλλὰ ἕνα Πρόσωπο. Ἀλήθεια καὶ Ζωὴ
εἶναι ὁ Χριστός. Εἶναι μόνο ὁ Χριστός. Χωρὶς
τὸν Χριστὸ ὁ ἄνθρωπος ζεῖ στό ψέμα καὶ στήν
σκιὰ τοῦ θανάτου.

Ὅλα τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ ἔχουν
σκοπὸ νά μᾶς ὁδηγήσουν στό μέγιστο θαῦμα
τῆς προσωπικῆς μας ἀνάστασης ἀπὸ τὸ σκο-
τάδι τοῦ ψεύδους καὶ τοῦ θανάτου στό φῶς
τῆς αἰωνίας ζωῆς. Πρόκειται γιά ἕνα θαῦμα,
ἀσύγκριτα ἀνώτερο ἀπὸ τὴν ἀνάσταση τῶν
σωμάτων μας. Καὶ δέν συντελεῖται σὲ κάποια
μακρινὰ ἔσχατα, ἀλλὰ σὲ κάθε στιγμὴ τῆς
ἐπίγειας ζωῆς μας. 

Καὶ τὸ σημαντικότερο ἀπὸ ὅλα: Πρόκειται
γιά ἕνα θαῦμα, ποὺ δέν μπορεῖ νά τὸ κάνει
μόνος Του ὁ Χριστός, ἀλλὰ προϋποθέτει καὶ
τήν δική μας ὁλόψυχη συνεργασία μαζὶ Του.
Ζητάει καὶ τὴν δική μας βοήθεια, γιατὶ δέν
θέλει μὲ τίποτε νά καταργήσει τὴν ἐλευθερία
μας. Δέν θέλει νά μᾶς σώσει μὲ τὸ ζόρι. Γι’
αὐτό, μή μᾶς φαίνεται παράξενο, ὁ Χριστὸς
φωνάζει: «Βοήθεια»! Μᾶς κάνει τὴν ὕψιστη
τιμὴ νά μᾶς ζητάει... νά Τὸν βοηθήσουμε, ὄχι
γιά κάποια δική Του ἀνάγκη, ἀλλὰ γιά τὴν δι-
κή μας σωτηρία! 

Τὸ ὅτι αὐτὴ ἡ συνεχὴς μετάνοια, αὐτὴ ἡ
σταθερὴ πορεία ἐπιστροφῆς, αὐτὴ ἡ «ἀνά-
σταση» εἶναι ἀσύγκριτα μεγαλύτερο θαῦμα
ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἀνάσταση νεκροῦ μᾶς τὸ βε-

βαιώνει καὶ ὁ ἀββᾶς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος λέγοντας:
«Αὐτός πού συναισθάνεται τὶς ἁμαρτίες του
καὶ μετανοεῖ εἰλικρινά, εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ
αὐτόν πού ἀνασταίνει νεκρούς... Καὶ αὐτός
πού ἀξιώθηκε νά ἰδεῖ καὶ νά γνωρίσει τὸν
ἑαυτό του - δηλαδὴ τὰ χάλια του – εἶναι ἀνώ-
τερος ἀπὸ αὐτόν πού ἀξιώθηκε νά ἰδεῖ ἀγγέ-
λους» (Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, Λόγος κδ’ ,
Περί Μετανοιῶν, ἔκδ. Ρηγοπούλου, Θεσ/νίκη
1977, σ. 94).

Ἐμεῖς «ψοφᾶμε» γιά θαύματα, ὁράματα
καὶ προφητεῖες. Λόγῳ τῆς «παχυλῆς διανοί-
ας» μας (ὅπως λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσό-
στομος), δηλαδὴ ἐπειδὴ εἴμαστε «χοντροκέ-
φαλοι», γινόμαστε «κεχηνότες» (Ἁγ. Ἰωάννου
Χρυσοστόμου, Εἰς τάς Πράξεις Ὁμιλία ΛΑ΄, β΄,
P.G. 60, σ. 229), δηλαδὴ χάσκουμε, γιά σημεῖα
καὶ γιά ἐντυπωσιακὰ χαρίσματα. Καὶ ἐδῶ ὁ
ἀββᾶς Ἰσαὰκ μᾶς λέει ὅτι «ἀνώτερος ἀπὸ
αὐτόν πού βλέπει ἀγγέλους, εἶναι ἐκεῖνος
πού ἔφτασε σὲ σωστὴ αὐτογνωσία» καὶ ἔτσι
ἔκανε τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ σωστὴ μετάνοια.

Καὶ ὁ ἀββᾶς Ἀγάθων μᾶς λέει κάτι, ποὺ
μπορεῖ καὶ νὰ μᾶς τρομάξει: «Ἐὰν ὀργίλος νε-
κρὸν ἐγείρῃ, οὐκ ἔστι δεκτὸς παρὰ τῷ Θεῷ».
Καὶ θαυματουργὸς νά ἔγινες κάποτε, καὶ νε-
κρὸ νά ἀνάστησες, ἂν τελικὰ δὲν ἐλευθερώ-
θηκες ἀπὸ τὴν ὀργὴ (καὶ φυσικὰ καὶ ἀπὸ τὰ
ἄλλα πάθη σου), δέν θὰ εἶσαι δεκτὸς ἀπὸ τὸν
Θεό.

Ἑπομένως τὸ ἀσφαλὲς τεκμήριο τῆς γνή-
σιας ἁγιότητας καὶ ἡ ἐγγύηση τῆς ἀσφαλοῦς
πορείας πρὸς τήν σωτηρία δέν εἶναι τὰ θαύ-
ματα καὶ τὰ χαρίσματα, ὅσο μεγάλα κι ἂν φαί-
νονται, ἀλλὰ ὁ σταθερὸς ἀγώνας σωστῆς με-
τάνοιας.

Ἀρχιμ. Β.Λ.
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