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Σκοτ%δι ε)ναι τ, κακ,. Θ%νατοσ ε)ναι. Ν0χτα ε)ναι. Μι% κατ%σταση τ,σο
κακ5, πο0 µ7σ κ%νει κα8 δ9ν βλ9πουµε,
=κε>να πο0 θ% @πρεπε ν% τ% βλ9παµε κα8
δ9ν κ%νουµε τ8ποτε Bπ, =κε>να, πο0 Cταν
τ, πι, καλ, γι% µ7σ ν% τ% κ%ναµε!

* * *

ΟF πεθαµ9νοι πα8ρνουν Gσχηµη HψηJ
δυσ%ρεστη σ9 µ7σJ κα8 γρ5γορα βρωµ7νε.
Τ, Mδιο κα8 οF ψυχ9σ =κε8νων πο0
ζοOν βουτηγµ9νοι στ, κακ,. Ε)ναι
γεµ7τεσ βρQµα κα8 δυσωδ8α.
Κλειστ% τ% µ%τια. Σφιγµ9να τ% χε8λη.
Ἀκ8νητοι κα8 Gσειστοι, κολληµ9νοι στ,
κακ,! Ὑπ%ρχει κα8 κ%τι Bκ,µη χειρ,τερο.
Γιατ8; Γιατ8 αWτο8 ε)ναι, τοWλ%χιστον,
κα8 γι% τ% δ0ο (σXµα κα8 ψυχ5) νεκρο8
κα8 πεθαµ9νοι. ἘνX κ%τι Gλλοι πο0 ζοOν
σωµατικ%, ε)ναι γι% τ5ν Bρετ5 κα8 τ, καλ,, =ντελXσ Bνα8σθητοι, =ντελXσ πεθαµ9νοι, γεµ7τοι ζωντ%νια στ, ν% κ%νουν τ,
κακ,!...
Κα8 π%ρε παρ%δειγµα:
Χτ0πα πεθαµ9νο! ∆9ν α\σθ%νεται τ8ποτε. Κα8 δ9ν Bντιδρ7 καθ,λου! Κα8
]πωσ ^να ξ0λο `µα π%ρει φωτι% «κα8ει»,
@τσι κα8 a ψυχ5 πο0 @χασε τ5ν ζω5, «κα8ει», bπλ% κα8ει. Χωρ8σ ν% µπορε> ν% Bντιδρ%σει στ5ν φωτι% πο0 τ5ν κα8ει! Κα8 ]σο
κα8 Gν τ5ν χτυπ7σ c τ5ν τρυπ7σ, τ8ποτε
δ9ν καταλαβα8νει, τ8ποτε δ9ν τdσ προκα-

λε> π,νο! Κα8 δ9ν π9φτει καθ,λου @ξω,
αWτ,σ πο0 θ% ε\πε>, ]τι e fποδουλωµ9νοσ
στ, κακ,, µπορε> ν% συγκριθd µ,νο µ9
τρελλ, c µεθυσµ9νο!
Ὅλα αWτ% τ% @χει τ, κακ,, a bµαρτ8α.
Κα8 ε)ναι Bπ, ]λα αWτ% κ%τι χειρ,τερο.

* * *

Ὁ τρελλ,σ σ9 ],τι κι Gν κ%µει βρ8σκει
καταν,ησηJ γιατ8 τ5ν κακ5 του κατ%σταση δ9ν τ5ν δι%λεξε. ∆9ν ε)ναι προαιρ9σεωσ τ, ν,σηµ% του, Bλλ% φ0σεωσ. Ἀπ,
Gλλη α\τ8α τοO Cρθε. Ἀντ8θετα, =κε>νοσ
πο0 ζε> µ9 τ, κακ, κα8 τ5ν bµαρτ8α, πXσ
ν% βρε> καταν,ηση; πXσ ν% τοO δε8ξει κανε8σ συµπ,νια;
Ἀπ, ποO µ7σ ξεφ0τρωσε τ, κακ,;
ΠXσ κατ%ντησαν τ,σοι Gνθρωποι
στ, κακ,;
Ἀπ, ποO; Μ9 =ρωτ7σ; Π9σ το µου σ0:
Ἀπ, ποO µ7σ ξεφ0τρωσαν τ,σεσ ψυχικ9σ
BρρQστιεσ; Ἀπ, ποO @ρχεται a φρενοβλ%βεια; Ἀπ, ποO a Bναισθησ8α; Ὄχι Bπ, τ5ν
χαλ%ρωση τοO πνευµατικοO µασ BγQνα;
Κα8 Gν Bκ,µη κα8 τ% σωµατικ% µασ
νοσ5µατα ξεκιν7νε Bπ, δικ% µασ λ%θη,
Bπ, δικ5 µασ κακ5 δι%θεση κα8 κακ5 =πιλογ5, π,σο πι, πολ0 σ9 κακ5 µασ προα8ρεση κα8 =πιλογ5, kφε8λονται τ% ψυχικ%
κα8 πνευµατικ% µασ Bρρωστ5µατα.
ΠXσ µ7σ κ,λλησε a µ9θη; Ὄχι =πειδ5
δ9ν φροντ8σαµε ν% συγκρατ5σουµε τ8σ

“ΛΑΧΤΑΡΕΣ”
ΚΑΙ ΛΑΧΤΑΡΑ!
Σημεῖο κατάπτωσης καί ἐκφυλισμοῦ
τῆς σημερινῆς κοινωνίας, εἶναι ἡ μανία
γιά κατανάλωση καί γιά πολυτέλεια.
Γιατί αὐτό εἶναι κακό;
Γιατί, ὅταν ὁ ἄνθρωπος τό ρίχνει
στήν παράλογη φροντίδα τοῦ σώματος,
ξεχνάει τήν ψυχή του.
Ψάξε καί θά τό ἰδεῖς!
• Πόσα “ἀθλητικά” κέντρα ὑπάρχουν στήν γειτονιά σου;
•Πόσα ἑκατομμύρια ξοδεύονται σέ
καταστήματα ὀμορφιάς καί σέ κέντρα
αἰσθητικῆς, γιά τό “φτιάξιμο” τοῦ προσώπου, πού ἔτσι κι ἀλλιῶς μιά ἡμέρα
δέν θά ὑπάρχει;
• Πόσες ὧρες ξοδεύονται γιά bodybuilding καί γιά bodyline (μέ τό ἀζημίωτο);
Ἄν σέ κάτι τέτοιους ἀνθρώπους τολμήσεις καί μιλήσεις γιά προσευχή, νά γονατίσουν ἔστω μερικά λεπτά μπροστά
στό Θεό, θά εἰσπράξεις, πέρα ἀπό τήν
εἰρωνεία, καί ἕνα σωρό δικαιολογίες καί
διαμαρτυρίες!
Κάποιοι μάλιστα, πού θέλουν νά
πουλοῦν ἐξυπνάδες, λένε:
Τί; δίαιτα; Τί; νηστεία;
Ναί, συμφωνοῦμε! Ἄν ὁ ἀπώτερος
σκοπός θά εἶναι μόνο, (καί στίς δύο περιπτώσεις: νηστείας καί δίαιτας), ὁ
ἄνθρωπος νά χάσει μερικά κιλά!
kρ9ξεισ µασ; Κ%τι Bν%λογο συµβα8νει κα8
µ9 ]λα τ% ψυχικ% µασ π%θη-Bρρωστ5µατα. Ἀρχ8ζουν. Ἐµε>σ δ9ν φροντ8ζοµε ν% τ%
χαλιναγωγ5σουµε, ν% τ% κ,ψουµε, κα8 µετ% ριζQνουν κα8 γ8νονται τ,σο δυνατ%,
πο0 a δ0ναµη a δικ5 µασ δ9ν Bρκε> πι% ν%
τ% ξεριζQσει.

* * *

Γιl αWτ,, Bδελφο8 µου, σ7σ παρακα-

Ὅμως. Ἡ νηστεία τῆς Ἐκκλησίας
δέν ἐπικεντρώνεται στό σῶμα, ἀλλά
στήν ψυχή. Δέν ἔχει στόχο νά κάμει τό
σῶμα εὔπλαστο, ἀλλά νά τό κάμει
εὔχρηστο ὄργανο στά χέρια τῆς ψυχῆς,
ὅπως ἕνα ἐργαλεῖο στά χέρια ἑνός ἐπιδέξιου τεχνίτη.
Ἐδῶ προκύπτει καί τό ζωτικό ἐρώτημα: Τί ἀπό τά δύο εἶναι τό σωστό;
• Ἡ ψυχή εἶναι ὄργανο τοῦ σώματος; ἤ τό σῶμα ὄργανο τῆς ψυχῆς;
• Ἡ ψυχή ὀφείλει νά ἀκολουθεῖ τίς
ἐπιταγές (τίς ὀρέξεις) τοῦ σώματος; ἤ τό
σῶμα νά ὑποτάσσεται στά παραγγέλματα τῆς ψυχῆς;
Τό γνωρίζομε ὅλοι ἐκ πείρας, τό κάθε ἕνα ἀπό αὐτά ἔχει, ὄχι ἁπλά τίς ἀπαιτήσεις του, ἀλλά καί ὅτι ἐπιζητεῖ αὐταρχικά τήν ἱκανοποίησή τους. Ὅμως δέν
εἶναι δυνατό καί τά δύο νά ἱκανοποιοῦνται ταυτόχρονα. Δέν μποροῦν νά καθίσουν καί τά δύο μαζί στό ἴδιο τραπέζι!
Τί μᾶς λέει αὐτό;
Ἡ ἀξία τοῦ κάθε ἀνθρώπου κρίνεται
μέ βάση τίς ἐπιθυμίες του· τίς ὀρέξεις
του· τίς λαχτάρες του. “Πές μου, τί ποθεῖς· καί θά σοῦ εἰπῶ, τί ἄνθρωπος εἶσαι”!
• Λαχταρᾶς γιά χρήματα περισσότερο ἀπό ὅ,τι γιά συμπόνια καί καλοσύνη;
• Λαχταρᾶς γιά πλούτη περισσότερο ἀπό ὅ,τι γιά ἀρετή;
• Λαχταρᾶς γιά δύναμη καί γιά
ἀξιώματα περισσότερο ἀπό ὅ,τι γιά θυσία καί διάθεση νά ὑπηρετεῖς τόν συνάνθρωπό σου;
λX: ]σο ε)σθε Bκ,µα καλ%, µ5 διστ%ζετε
ν% Bναλ%βετε κ%θε κ,πο, προκειµ9νου ν%
καταντ5σετε ν% σ7σ πι%σει a πνευµατικ5
ν0στα, πο0 κ%νει τ,ν κ%θε Gνθρωπο ν%
χ%νει κ%θε Hρεξη γι% ζω5 πνευµατικ5J γι%
BγQνα, Bν%µεσα στ, καλ, κα8 στ, κακ,.
(Ε\σ τ5ν Αn πρ,σ Θεσσαλονικε>σ, Ὁµιλ8α θn, γ’)

Μετ.: † $ Ν. Μ.

σ ὑποθέσουμε ὅτι σʼ ἕνα μεγάλο σπίτι, δέν θά μποροῦσε ποτέ νά ἀντιληφθῆ. Ἐμεῖσ
παραφορτωμένο μέ παλιά ἔπιπλα καί οἱ ἄλλοι δέν δίνουμε σημασία πολλέσ φορέσ
ροῦχα καί διάφορα ἄλλα μικροαντικεί- στά μικρά καί, κατά τήν γνώμη μασ, συγγνωμενα, μπαίνουν δυό ἄνθρωποι, ἀπό στά ἁμαρτήματα. Οἱ ἅγιοι ὅμωσ, πού ἡ συνείτούσ ὁποίουσ ὁ ἕνασ διαθέτει ὑγιῆ καί δησή τουσ λάμπει σάν τό χιόνι, βλέπουν τόν
ἑαυτό τουσ γεμάτο κηλίδεσ.
ὀξεία ὅραση καί ὁ ἄλλοσ εἶναι μισότυφλοσ.
Αὐτοί, πού καλύπτουν τά μάτια τῆσ ψυἌν ρωτήσει κανείσ τόν δεύτερο, τόν μισότυφλο, τί ὑπάρχει μέσα στό σπίτι - ἐπειδή χῆσ τουσ μέ τό πυκνό πέπλο τῆσ ἁμαρτίασ,
αὐτόσ δέν εἶναι σέ θέση νά διακρίνει ὅλα τά ὅπωσ λέει ὁ Κύριοσ, «ἐνῶ κυττάζουν δέν βλέπράγματα – θά βεβαιώσει ὅτι δέν ὑπάρχει πουν, καί ἐνῶ ἀκοῦνε δέν καταλαβαίνουν»
ἐκεῖ μέσα τίποτε ἄλλο, ἐκτόσ ἀπό ντουλάπια, (Ματθ. 13, 13). Αὐτοί μετά βίασ ἀντιλαμβάνονται ἀκόμη καί αὐτά τά βακρεββάτια, πάγκουσ καί τραριά καί θανάσιμα ἁμαρτήμαπέζια. Θά ἀναφέρει δηλαδή
τα.
ὅλα ἐκεῖνα τά πράγματα,
Ἀλήθεια, αὐτοί πῶσ θά
πού τά ἔχει ἀντιληφθῆ πεμποροῦσαν νά ἔχουν καθαρισσότερο μέ τήν ἀφή παρά
Ἁγίου Κασσιανοῦ τοῦ Ρωμαίου
ρό βλέμμα, γιά νά διακρίμέ τήν ὅραση.
Ἀντίθετα ὁ ἄλλοσ, πού μέ τό ὀξύ του νουν τήν ἀνεπαίσθητη ἐμφάνιση τῶν ρυβλέμμα σάν φωτεινό βέλοσ ἔχει ἐξερευνήσει παρῶν λογισμῶν, τίσ φευγαλέεσ καί κρυφέσ
καί τίσ πιό κρυφέσ γωνιέσ τοῦ σπιτιοῦ, θά κινήσεισ τῆσ πονηρῆσ ἐπιθυμίασ – οἱ ὁποῖεσ
ἀναφέρει, ὅτι παράλληλα μέ τά ἔπιπλα, ὑπάρ- πληγώνουν τήν ψυχή σάν τά αἰχμηρά βέλη - ἤ
χει ἕνα πλῆθοσ ἀπό μικροαντικείμενα, πού τήν διάσπαση τοῦ νοῦ πού τούσ αἰχμαλωτίζει;
δύσκολα μποροῦν νά μετρηθοῦν· καί τά Σκορπίζοντασ τήν προσοχή τουσ σέ ἕνα σωρό
ὁποῖα, ἄν τά συγκεντρώναμε, θά ἦταν ἐνδε- πράγματα καί ἀφήνοντασ ἀχαλίνωτη τήν φαχομένωσ περισσότερα, ἀπό ἐκεῖνα τά λίγα ντασία τουσ, οὔτε κἄν ὑποψιάζονται, ὅτι θά
ἔπιπλα, πού εἶχε ἀναγνωρίσει μέ τήν ἁφή ὁ ἔπρεπε νά λυποῦνται κάθε φορά πού ἀπομακρύνονται ἀπό τήν μνήμη τοῦ Θεοῦ. Καί
σύντροφόσ του.
αὐτό, γιατί δέν αἰσθάνονται καμμιά ἀπώλεια,
* * *
Τό ἴδιο συμβαίνει μέ τούσ ἁγίουσ. Οἱ ἅγι- ὥστε νά θρηνήσουν γιʼ αὐτήν. Ἀφήνουν ὁλάοι «βλέπουν» καθαρά. Μέ τόν ζῆλο τουσ γιά νοιχτη τήν πόρτα τῆσ ψυχῆσ τουσ, κι ἔτσι
τήν τελειότητα, οἱ ἅγιοι ἔχουν τήν εὐαισθη- εἰσορμᾶ βίαια μέσα τουσ τό ὁρμητικό ποτάμι
σία νά ἀνακαλύπτουν στόν ἑαυτό τουσ ὅλεσ τῶν λογισμῶν.
Ἐπιπλέον, αὐτοί δέν ἔχουν συγκεκριμέτίσ πτώσεισ καί τίσ ἐλλείψεισ, πού οἱ ἄλλοι
δέν μποροῦν νά διακρίνουν. Ἔτσι κατα- νο καί σταθερό στόχο, πρόσ τόν ὁποῖο νά ἐπιδικάζουν τόν ἑαυτό τουσ γιά πράγματα, πού κεντρώσουν ὅλεσ τίσ ἐπιθυμίεσ καί τίσ σκέτό δικό μασ σκοτισμένο ἐσωτερικό βλέμμα ψεισ τουσ.

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ

• Λαχταρᾶς νά σβήνεις τήν δίψα τῆς τήν κοιλιά περισσότερο ἀπό τήν καρδιά,

καρδιᾶς σου μέ ἡδονές τοῦ σώματος; ἤ,
σάν πνευματική ὀντότητα, τρέχεις στίς
πηγές τοῦ ζωντανοῦ νεροῦ πού ξεδιψάει
τήν ψυχή;

* * *

Συμπέρασμα:
Οἱ λαχτάρες γιά πράγματα τοῦ κόσμου τούτου εὐφραίνουν μέν τό σῶμα,
ἀλλά σβήνουν τήν λαχτάρα τῆς ψυχῆς γιά
τά αἰώνια καί ἀληθινά. Καί συνεπῶς:
• Ἐκεῖνος πού φροντίζει νά γεμίζει

εἶναι ἄνθρωπος πολύ φθηνός!
• Ἐκεῖνος πού “σκοτώνεται” γιά τό
σῶμα καί ἀδιαφορεῖ γιά τήν ψυχή του,
ἔχει πέσει σέ πνευματική ἀποτελμάτωση!
Ὅ,τι εἶναι θησαυρός σου, ἐκεῖ κολλάει ἡ καρδιά σου!

* * *

Σύ τί προτιμᾶς; Τί λαχταρᾶς;
Ἀρχιμ. Α. Μ.

πνευματικῆς, στήν ὁποία ἀναφερόμαστε, δέν συμβαίνει τό ἴδιο. Ἐδῶ μπορεῖς
νά ἔχεις τά μάτια ἀνοιχτά, ὅσο θέΝ ΥΧ ΤΩΜΑ
λεις! Στό θέμα αὐτό μπορεῖς νά κρατᾶς
Ξ ΥΠΝ ΗΜΑ - Ν ΗΨ Η
τά μάτια σου ἀνοιχτά γιά πάντα.
Τῆς ψυχῆς τά μάτια ὁ ἄνθρωπος, ὁ
Λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος:
ἄν
θρωπος
τά κλείνει μέν, ὅταν τό θέἘμεῖς δέν εἴμαστε «τῆς νύχτας».
λει·
ὅταν
ἀφήσει
νά κυριαρχήσει μέσα
Δέν κάνουμε ἔργα τοῦ σκότους. Μά
του
τό
κακό
καί
ἡ
ἁμαρτία. Εἶναι καί
δέν ἀρκεῖ αὐτό. Δέν κάνει «νά κοιμόμαστε»! Ξύπνιοι πρέπει νά ζοῦμε. Μέ αὐτό ζήτημα, ὄχι τῆς φύσης, ἀλλά τῆς
τά μάτια ἀνοιχτά. Ἐκεῖνοι πού ζοῦν προσωπικῆς μας διάθεσης. Οὐχί φύσεστό σκοτάδι, καλά κοιμοῦνται. Ἔχουν ως, ἀλλά προαιρέσεως.
Ξύπνιοι νά εἴμαστε πρέπει! Τό
τάχα καί ἄλλη ἐπιλογή; Καί ἐκεῖνοι
πού ζοῦν μεθυσμένοι, ντοπαρισμένοι, λέω καί τό ἐπαναλαμβάνω. Γιατί ἐδῶ,
ἀπό λάθος ἀντιλήψεις, καλά ζοῦν στήν σ᾿ αὐτόν τόν κόσμο, ἔχουμε καί ἀνθρώκοσμάρα τους, σάν μεθυσμένοι. Ἐμεῖς πους ξύπνιους, πού κοιμοῦνται πιά
πού θέλουμε νά ζοῦμε στό φῶς τοῦ βαθειά! Ἔχουμε καί ἀνθρώπους, πού
Χριστοῦ, σάν ἡμέρας τέκνα, ἔχουμε ποτέ δέν κάνουν κάτι τό καλό.
* * *
χρέος νά ἔχουμε τά μάτια μας ἀνοιχτά
Καί
γιά
νά
καταλήξουμε:
(Α΄ Θεσσ. 5, 5-8).
Δέν ἀρκεῖ νά μήν «κοιμᾶσαι»· δέν
* * *
Στόν κόσμο αὐτό δέν εἶναι δικό ἀρκεῖ νά εἶσαι «ξύπνιος»· πρέπει καί
μας θέμα, πότε ἔχουμε ἡμέρα καί πότε νά ξέρεις, ποῦ κοιτᾶς καί γιατί κυττᾶς!
νύχτα· πότε ξημερώνει καί πότε νυχτώ- Καί γιά νά τό κάνεις αὐτό πρέπει νά
νει. Εἴτε τό θέλουμε, εἴτε ὄχι· εἴτε μᾶς ἔχεις τό νοῦ σου καθαρό.
Ὥστε, συμπεραίνει ὁ ἅγιος, γρηἀρέσει, εἴτε ὄχι ἡ νύχτα καί ἡ ἡμέρα
γορήσεως
ἐπίτασις ἡ νῆψις ἐστιν.
ἐναλάσσονται μέ τόν δικό τους ρυθμό.
Μετ.: † ὁ Ν. Μ.
Μά στήν περίπτωση τῆς νύχτας τῆς

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

!

Εἶναι μεγάλη πλάνη, νά θεωροῦμε δῆθεν
ἐντελῶσ «ἀθῶα» πράγματα τήν ἀνεξέλεγκτη
κίνηση τῆσ φαντασίασ καί τούσ ἀτέλειωτουσ
μάταιουσ λογισμούσ. Ἔτσι γινόμαστε τόσο
τυφλοί, ὥστε δέν διακρίνουμε ἁμαρτήματα,
παρά μόνο τά θανάσιμα. Καί πιστεύουμε ὅτι
πρέπει νά ἀποφεύγουμε μόνο ὅ, τι καταδικάζει ὁ ἀνθρώπινοσ νόμοσ! Μόλισ νιώσουμε γιά
λίγο ὅτι, σύμφωνα μέ τήν κοσμική δικαιοσύνη δέν μᾶσ βαρύνει κάποιο σοβαρό παράπτωμα, ἀμέσωσ νομίζουμε ὅτι ... εἴμαστε ἀναμάρτητοι!...
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