ρόσφατα μιά γιγαντοαφίσσα διαφήμιζε
... καζίνο μέ τήν προτροπή «Παῖξε, ὅπωσ
εἶσαι»! Πρόκειται γιά ἕνα πολύ γλυκόηχο σύνθημα, πού συμφωνεῖ μέ τήν σύγχρονη νοοτροπία ... τῆσ ἁρπαχτῆσ! Μέ ἁπλᾶ
λόγια θέλει νά μᾶσ εἰπεῖ:
«Ὁ ἑαυτόσ σου εἶναι μιά χαρά. Δέν χρειάζεται νά ἀλλάξεισ σέ κάτι. Ζῆσε τήν ζωή
σου, ὅπωσ σοὔρχεται κάθε στιγμή. Πάντα
...νά εἶσαι ὁ ἑαυτόσ σου! Καί ὅπωσ λέει καί τό
τραγούδι: Σέ ὅσουσ ἀρέσουμε! Στούσ
ἄλλουσ δέν θά μπορέσουμε!...»
Ἐκ πρώτησ ὄψεωσ φαίνεται ... πολύ ΒΟΛΙΚΗ φιλοσοφία! Μᾶσ ἐλευθερώνει ἀπό «περιττούσ» μπελάδεσ νά ... κυτταζόμαστε κάθε
τόσο σέ καθρέφτεσ! Μᾶσ γλυτώνει ἀπό τό
ἀνυπόφορο βάσανο τῆσ αὐτοκριτικῆσ καί
τήν ἀνάγκη συνεχῶν ἀλλαγῶν καί πνευματικῆσ προόδου! Γιατί νά ἀλλάξουμε, ἀφοῦ
μποροῦμε ἄνετα νά παίξουμε, ὅπωσ εἴμαστε;

* * *

Ὅμωσ, οἱ ἅγιοι Τρεῖσ Ἱεράρχεσ, πού
γιορτάζουμε στίσ 30 Ἰανουρίου, τιμῶνται καί
δοξάζονται γιά τόν ἀκριβῶσ ἀντίθετο λόγο:
Διότι ΟΥΤΕ ΕΠΑΙΞΑΝ, ΟΥΤΕ ΕΜΕΙΝΑΝ ΟΠΩΣ
ΗΤΑΝ!
α. Ποτέ δέν εἶδαν τήν ζωή σάν ...τζόγο!
Ποτέ δέν ἔπαιξαν μέ τήν σωτηρία τουσ! Καί
β. Ποτέ δέν ἄφησαν τόν ἑαυτό τουσ ...
σέ χλωρό κλαρί! Ποτέ δέν βούλιαξαν στόν
βάλτο τοῦ δῆθεν «τσαμπουκᾶ»: «Ἔτσι εἶμαι!
Δέν ἀλλάζω! Καί σʼ ὅποιον ἀρέσω!» Οἱ ἅγιοι
Τρεῖσ Ἱεράρχεσ ποτέ δέν βολεύτηκαν σʼ
αὐτό πού ἦταν. Πάντα ζητοῦσαν τήν ἀλλαγή
πρόσ τό καλύτερο! Πάντα τήν πνευματική
πρόοδο!

Ἡ Ἐκκλησία – σέ ἕνα τροπάριο - τούσ
ἐπαινεῖ μέ τά λόγια τοῦ Χριστοῦ:
«Εὖ δοῦλοι ἀγαθοί καί πιστοί· εὖ ἐργάται τοῦ ἀμπελῶνοσ τοῦ Χριστοῦ, οἱ καί τό βάροσ τῆσ ἡμέρασ βαστάσαντεσ, καί τό δεδομένον τάλαντον αὐξήσαντεσ...».
Δηλαδή:
«Μπράβο σασ, δοῦλοι ἀγαθοί καί πιστοί!
Μπράβο σασ, ἐργάτεσ τοῦ ἀμπελώνα τοῦ
Χριστοῦ! Σᾶσ ἀξίζει τέτοιοσ ἔπαινοσ, διότι
! καί τό «βάροσ τῆσ ἡμέρασ» ἐβαστάσατε,
! καί τά τάλαντα πού σᾶσ δόθηκαν, τά
αὐξήσατε...»
Τό «βάροσ τῆσ ἡμέρασ» ἦταν, ὅτι καθημερινά πάλευαν, ὄχι νά μένουν ὅπωσ ἦταν,
ἀλλά νά συμμορφώνουν τόν ἑαυτό τουσ
σύμφωνα μέ «τόν καθρέφτη» τῶν ἐντολῶν
τοῦ Χριστοῦ! Κάθε μέρα φρόντιζαν νά
ΑΛΛΑΖΟΥΝ στήν ζωή τουσ κάθε τι, πού δέν
ταίριαζε μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ! Κάθε μέρα
ΜΕΤΑΝΟΟΥΣΑΝ, δηλαδή διόρθωναν τό
φρόνημά τουσ.
Ἔτσι κατάφεραν νά αὐξήσουν τά «τάλαντα», πού τούσ ἔδωσε ὁ Θεόσ. Οἱ «τσέπεσ»
τῆσ ψυχῆσ τουσ, δέν ἔμειναν ὅπωσ ἦταν,
ἄδειεσ· ἀλλά γέμισαν μέ πολλαπλάσια «τάλαντα». Καί αὐτά δέν τά κέρδισαν, οὔτε μέ τράπουλεσ, οὔτε μέ ρουλέτεσ! Τά ἀπόκτησαν μέ
καθημερινό πόνο προσευχῆσ καί ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ · μέ συνεχῆ στροφή καί ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ τοῦ
νοῦ καί τῆσ καρδιᾶσ πρόσ τόν Θεό!
Καί κάτι πολύ σημαντικό:
Οἱ ἅγιοι Τρεῖσ Ἱεράρχεσ πρῶτα μέ τήν
ζωή τουσ καί ἔπειτα μέ τίσ διδασκαλίεσ τουσ
ξεκαθάρισαν τήν μεγάλη ἀλήθεια ὅτι:

ΒΓΑΛΕ ΠΡΩ ΤΑ ...
ΓΕΝΕΙΑ!
Ὁ ἅγιοσ Γρηγόριοσ ὁ Θεολόγοσ σέ ἕνα
θαυμάσιο λόγο του ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΦΩΤΑ λέει τά
ἑξῆσ:
«Σήμερα ὁ Χριστόσ φωτίζεται! Ἄσ φωτισθοῦμε κι ἐμεῖσ μαζί Του!
Σήμερα ὁ Χριστόσ βαπτίζεται (κατεβαίνοντασ μέσα στόν Ἰορδάνη). Ἄσ κατεβοῦμε
κι ἐμεῖσ μαζί Του (καλλιεργώντασ τήν ταπείνωση), ὥστε καί νά ἀνεβοῦμε μαζί Του!...

* * *

Γιʼ αὐτό εἶναι ἀναγκαῖο νά προσέξουμε
πῶσ ... καί πότε βαπτίσθηκε!
Βαπτίσθηκε σέ ὥριμη ἡλικία, γιά νά μάθουμε κι ἐμεῖσ ὅτι, πρίν ἀρχίσουμε νά διδάσκουμε τούσ ἄλλουσ καί νά κηρύττουμε,
χρειάζεται πρῶτα νά ὡριμάσουμε. Καί σωματικά. Καί πνευματικά.
Ἄσ τά ἀκοῦνε αὐτά ἐκεῖνοι, πού ξεθαρρεύοντασ ἀπό τόν νεανικό ἐνθουσιασμό
τουσ, νομίζουν ὅτι μποροῦν - ὅποτε νἆναι καί
ὅπωσ καί νἆναι - νά διδάσκουν!
Γιά στάσου λιγάκι! Ἑτοιμάστηκεσ πρῶτα;
Καθαρίστηκεσ πρῶτα;
Ὁ Χριστόσ ὑποβάλλεται σέ κάθαρση καί
σύ τήν περιφρονεῖσ; Ὁ Χριστόσ καταδέχεται
νά βαπτισθῆ ἀπό ἕνα δοῦλο Του, τόν Ἰωάννη,
καί σύ τά βάζεισ μέ τόν πνευματικό σου πατέρα, ἐπαναστατεῖσ δηλαδή ἐναντίον ἐκείνου,
πού σοῦ κηρύττει τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ;
Ὁ Χριστόσ ἔφτασε τριάντα ἐτῶν. Καί σέ τέτοια ἡλικία δέχεται τήν κάθαρση τοῦ βαπτίσματοσ! Καί σύ, ἀκόμη δέν ἔβγαλεσ γένεια,
καί θέλεισ νά κάνεισ τόν δάσκαλο στούσ γεροντότερουσ ἀπό σένα; Καί ὅλα αὐτά, τήν
στιγμή πού, τόσο ἡ ἡλικία σου, ὅσο καί οἱ τρόΣέ καμμιά περίπτωση δέν μένει ὁ ἄνθρωποσ στάσιμοσ! Σέ καμμιά περίπτωση δέν μπορεῖ νά μείνει ἐκεῖ πού εἶναι! Ἤ πρόσ τά πάνω
θά πηγαίνει, ἤ πρόσ τά κάτω! Ἤ θά ἀνεβαίνει
πνευματικά, ἤ θά κατρακυλάει πρόσ τήν ἀπώλεια!
Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη καταδίκη γιά
ἕναν ἄνθρωπο, ἀπό τό νά «συμφιλιωθῆ» μέ
τόν σάπιο ἑαυτό του. Νά βολευτῆ στήν πολυ-

ποι σου, δέν ἐμπνέουν σέ κανένα τόν παραμικρό σεβασμό;...»

* * *

Θά ἦταν μεγάλη παρεξήγηση νά θεωρούσαμε ὅτι ὁ ἅγιοσ Γρηγόριοσ, μέ αὐτά πού
λέει, ὑποστηρίζει ὅτι ... τά γένεια κάνουν τόν
παπᾶ ἤ τόν ἱεροκήρυκα! Σίγουρα δέν θέλει νά
εἰπεῖ αὐτό.
Προφανῶσ θέλει νά ἐντοπίσει καί νά θεραπεύσει μιά – δυστυχῶσ – συνηθισμένη
ἀρρώστεια μέσα στόν χῶρο τῆσ Ἐκκλησίασ:
Τό σύνδρομο τοῦ αὐτόκλητου «σωτήρα καί
διδασκάλου»! Πρόκειται γιά μιά νοσηρή κατάσταση, ὅπου κάποιοσ ΑΥΤΟ-χειροτονεῖται
«μέγασ διδάσκαλοσ» τῆσ Ὀρθοδοξίασ,
«αὐθεντικόσ κριτήσ» τῶν πάντων, καί «μοναδικόσ σωτήρασ καί διορθωτήσ» ὅλων τῶν
κακῶσ κειμένων! Ἔτσι δέν διστάζει, μέ πολλή
ἄνεση νά κρίνει τούσ πάντεσ, ἀπό ... πατριάρχεσ μέχρι καντηλανάφτεσ, καί μέ ... ὕφοσ
καρδιναλίου νά ἐπαναφέρει στήν – κατά τήν
γνώμη του - «ὀρθή» πίστη, ὅσουσ – πάλι κατά
τήν γνώμη του – παρεκκλίνουν!
Ὁ ἅγιοσ Γρηγόριοσ, γιά νά μᾶσ προστατεύσει ἀπό τέτοια ΠΑΝΟΥΚΛΑ, ... μᾶσ ἐμβολιάζει μέ τίσ ἀφυπνιστικέσ ἐρωτήσεισ-ἀντισώματα, πού ἀκολουθοῦν:
" Εἶσαι σίγουροσ ὅτι καθαρίστηκεσ ἐσύ
πρῶτα ἀρκετά, γιά νά μπορεῖσ νά καθαρίσεισ ἄλλουσ;
" Εἶσαι σίγουροσ ὅτι κάνεισ ΣΩΣΤΗ ὑπακοή
στούσ Πατέρεσ τῆσ Ἐκκλησίασ;
" Μήπωσ ὑπάρχουν κάποιοι «γεροντότεροι»
(ὄχι μόνο στά χρόνια) ἀπό σένα, πού
ἔχουν «βαπτισθῆ» ἀληθινά στήν «κολυμβήθρα» τῆσ ὑγιοῦσ ταπείνωσησ;
" Μήπωσ κάποιοι ἔχουν – περισσότερο ἀπό
σένα - «ἀσπρίσει» ἀπό τήν ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ
ΑΓΩΝΙΑ γιά τήν σωτηρία τῶν προβάτων
πού περιπλανῶνται ἔξω ἀπό τήν Μάνδρα
τῆσ Ἐκκλησίασ;
θρόνα τοῦ ἐγωισμοῦ του καί στόν βοῦρκο
τῶν παθῶν του!
Καί δέν ὑπάρχει πιό ἀσφαλήσ ὁδόσ σωτηρίασ, ἀπό τό νά δυσκολεύεται, νά πονάει,
νά «χορεύει στό ταψί», καί παρʼ ὅλα αὐτά νά
προτιμάει νά στέκει ἄκαμπτοσ στήν τήρηση
τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου!
Ἀρχιμ. Β.Λ.

ΠΩ Σ
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΑΙ;
Ἁγίου Κασσιανοῦ τοῦ Ρωμαίου
Ἄν παρακαλο)σαµε κ,ποιον .ρχοντα 1χι γι, ν, µ3σ γλιτ5σει τ6ν ζω6 µασ, 9λλ,
:πλ, γι, ν, µ3σ κ,µει κ,ποια µικρ6 «καλωσ)νη», – δ=ν θ, προσηλ5ναµε σ’ α?τ@ν τ,
µ,τια µασ καA τ6ν καρδι, µασ; ∆=ν θ, «κρεµ@µασταν» κυριολεκτικ, 9π@ τ6ν 1ψη τοE
προσ5που του, µ= Fντονη προσοχ6, γι, ν,
εGσπρ,ξουµε τ6ν συγκατ,θεσ6 του Fστω µ=
Iνα νεEµα του; ∆=ν θ, τρ=µαµε, µ6πωσ κ,ποιοσ 9κατ,λληλοσ J 9δ=ξιοσ δικ@σ µασ λ@γοσ τ@ν KρεθAσει καA τοE κ@ψει τ6ν καλ6 γι,
µ3σ δι,θεση;
Ἄν βρισκ@µαστε σ= κ,ποιο δικαστ6ριο
καA εMχαµε 9π=ναντA µασ τ@ν 9ντAδικο, καA
KµεNσ τ6ν πι@ κρAσιµη Oρα 9ρχAζαµε ν, β6χουµε, ν, φτ)νουµε, ν, γελ3µε, ν, χασµουρι@µαστε J ν, κοιµ@µαστε, τ@τε, δ=ν θ,
Fσπευδε 9µ=σωσ Q .γρυπνη κακ6 δι,θεση
τοE 9ντιπ,λου µασ ν, ξεσηκ5σει KναντAον
µασ τ6ν α?στηρ6 κρAση τοE δικαστR;

* * *

Τ5ρα λοιπ@ν, πο) παρακαλοEµε τ@ν
Ο?ρ,νιο Κριτ6, τ@ν 9λ,θητο µ,ρτυρα Vλων
τWν µυστικWν τRσ καρδι3σ µασ, καA Τ@ν Xκετε)ουµε ν, µ3σ λυτρ5σει 9π@ τ@ν αG5νιο θ,νατο – KνW παρ,λληλα Fχουµε 9π=ναντA µασ
τ@ν κακ@βουλο καA σκληρ@ κατ6γορ@ µασ
δι,βολο – δ=ν θ, πρ=πει ν, KντεAνουµε τ6ν
προσοχ6 καA ν, κ,νουµε Vσο µποροEµε πι@
θερµ6 τ6ν προσευχ6 µασ; ∆=ν θ, πρ=πει ν,
παρακαλοEµε KπAµονα τ@ν Κ)ριο, ν, µ3σ
δ5σει Fλεοσ καA ε?σπλαχνAα;
ΤA λ=τε; ∆=ν θ, εMµαστε καA KµεNσ

"
"

Μήπωσ ἔχεισ καβαλήσει καί σύ τό καλάμι
καί φαντάζεσαι τόν ἑαυτό σου δῆθεν
«σωτήρα καί διδάσκαλο»;
Μήπωσ βιάζεσαι νά διδάξεισ καί νά σώσεισ
ἄλλουσ;

9σφαλWσ Fνοχοι – καA µ,λιστα 1χι γι, κ,ποιο Kλαφρ@ :µ,ρτηµα, 9λλ, γι, µι, πολ)
σοβαρ6 9σ=βεια - .ν, τ6ν Oρα πο) στεκ@µαστε Kν5πιον τοE ΘεοE, πα)ουµε ν,
Fχουµε τ6ν αMσθηση τRσ παρουσAασ Του καA
νι5θουµε σ,ν ν, Fχουµε µπροστ, µασ Iναν
κ,ποιον, ...τυφλ% κα( κουφ% *κροατ,;

* * *

∆ιαφορετικ,, γιατA δ=ν χ)νουµε ο-τε
/να δ2κρυ γι, τ6ν χλιαρ@τητ, µασ J γι, τ6ν
ZκνηρAα, πο) µ3σ 9ποµακρ)νει 9π@ τ6ν
προσευχ6;
∆ιαφορετικ,, γιατA δ=ν τ@ θεωροEµε
πτ5ση µασ, τ@ Vτι κατ, τ6ν δι,ρκεια τRσ
προσευχRσ 9φ6νουµε τ@ν νοE µασ ν, αGχµαλωτAζεται - !στω κα' γι* λ'γο - 9π@ λογισµο)σ .σχετουσ καA ξ=νουσ γι, τ, λ@για τRσ
προσευχRσ µασ;
ΓιατA ν, µ6 θρηνοEµε καA ν, µ6 ζητοEµε
γι’ α?τ6 τ6ν πτ5ση µασ τ@ Fλεοσ τοE ΘεοE;
ΓιατA ν, µ6 καταλαβαAνουµε, τA µεγ2λη
ζηµι2 παθαAνει Q ψυχ6 µασ, Vταν ξεφε)γει \
νοEσ µασ 9π@ τ6ν µν6µη τοE ΘεοE, καA καταντ,ει ν, σκ=φτεται πρ,γµατα .λλα; ∆=ν
τ@ καταλαβαAνουµε Vτι Fτσι µ3σ KµπαAζουν
οX δαAµονεσ;
Α?τ, KµεNσ.
ἈντAθετα οX _γιοι, Fστω κι .ν γι, µι,
στιγµ6 το)σ νικοEσαν λογισµοA καA το)σ
9ποσποEσαν 9κο)σια 9π@ τ6ν προσευχ6,
α?τ@ τ@ θεωροEσαν σ,ν Iνα ε`δοσ -εροσυλ'ασ. ΚαA παρ’ Vλο πο) µ= 9στραπιαAα ταχ)τητα Kπαν,φεραν το)σ «Zφθαλµο)σ» τRσ
καρδι3σ τουσ πρ@σ τ@ν Θε@, κατηγοροEσαν
το)σ aαυτο)σ τουσ Vτι ε`ναι 9σεβεNσ. Τ, σκοτ,δια τWν γ6ινων λογισµWν, Fστω κι .ν bσαν
φευγαλ=α, το)σ bσαν κ,τι τ@ *νυπ%φορο.
ΚαA 9πεχθ,νονταν καθετA, πο) 9ποµ,κρυνε τ@ν νοE τουσ 9π@ τ@ ΦWσ τ@ Ἀληθιν@.
Τά ἐρωτήματα αὐτά εἶναι καλύτερα νά
τά κάνεισ σύ στόν ἑαυτό σου· καί ὄχι σέ
ἄλλουσ.
Ἀρχιμ. Β.Λ

Ἁγίου Γρηγορίου Μεγάλου

Ἄρτος ζωῆς,
ἤ δηλητήριο
γνώση τῶν ἁγίων Γραφῶν
εἶναι ἄρτος, ψωμί, πού στηρίζει τήν ψυχή καί τῆς δίνει τήν
δύναμη νά κάνει τό καλό. Καί, γι᾿
αὐτό, ἀκόμη καί ὁ
κάθε
ὑποκριτής,
φροντίζει νά μαθαίνει τά μυστήρια τοῦ
λόγου τοῦ Θεοῦ· ὄχι
γιά νά προσαρμόσει
σ᾿ αὐτά τήν ζωή του,
ἀλλά γιά νά ἔχει τήν εὐχέρεια, νά
δείχνει στούς ἄλλους, ὅτι τάχα ἔχει
πνευματική μόρφωση καί κουλτούρα!
Ἔτσι ὅμως, τά λόγια τῶν ἁγίων
Γραφῶν ἀντί γιά ψωμί γίνονται μέσα του, δηλητήριο! Ὁ ἴδιος τά μετατρέπει μέσα του σέ δηλητήριο! Καί
μετά, ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, στά λόγια
τῶν Γραφῶν, καταντάει νά βρίσκει
μόνο θάνατο, ἐνῶ θά ἔπρεπε νά
βρίσκει μόνο ζωή!
Ναί. Ἔτσι γίνεται. Ὁ ὑποκριτής
συνήθως τό ρίχνει σέ βαθειά μελέτη
τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ γιά ἐπίδειξη!
Μά αὐτό εἶναι τό θαυμαστό· ὅτι
ἐνῶ ὁ ἴδιος εἶναι κατά Θεόν τυφλός,
τό βλέπει (ἀπό τήν ἀνάποδη!), ὅτι

δέν ἐνεργεῖ σωστά, γιά τό καλό
του!
(Ὑπόμνημα εἰς τόν Ἰώβ, ΙΕ’, 16)
* * *
Αὐτά λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος, πατέρας τῆς Ἐκκλησίας ἀληθινά μεγάλος καί θεόσοφος.
Ἐπεξηγοῦμε καί προσθέτομε:
" Ἡ ἁγία Γραφή εἶναι ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ. Ἀπό φύση του θεόσοφος·
καί ζωοποιός. Ζωή. Καί
Ἀνάσταση.
"Τήν ἁγία Γραφή τήν
μελετᾶμε, ἤ σάν συνηθισμένο βιβλίο· γιά νά μάθωμε κάτι! Ἤ σάν λόγο
τοῦ Θεοῦ γιά νά βροῦμε
τόν δρόμο γιά τήν σωτηρία μας.
" Στήν πρώτη περίπτωση διαβάζουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ γιά χάζι· ὅπως διαβάζουμε τό ὅποιο βιβλίο!
" Στήν δεύτερη, διαβάζουμε,
γιά νά φωτισθοῦμε· γιά νά πάρουμε εὐλογία καί δύναμη στόν ἀγώνα
τῆς ζωῆς μας.
† ὁ Ν. Μ.
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