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ΠΩΣ ΤΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ;
Ε"ναι γνωσ)ή + α,)ία, γιά )ήν /ποία / Κάιν
φθόνησε )όν 8δελφό )ου <βελ καί )ελικά )όν
σκό)ωσε: Πρόσφεραν καί οA δυό θυσία σ)όν
Θεό. C γεωργός Κάιν 8πό )ούς καρπούς πού
καλλιεργοFσε, καί / βοσκός <βελ 8πό )ά πρόβα)ά )ου.
ΤοF Κάιν Hµως )ήν προσφορά δέν )ήν δέχθηκε / Θεός. Kιό)ι L)αν πρόχειρη, )υπική καί
σ)ενόκαρδη. Mβγαινε 8πό µιά καρδιά, πού
δέν 8γαποFσε 8ληθινά )όν Θεό. ΜOλλον
Τόν φοβό)αν. Καί γι’ αP)ό Qθελε RπλSς νά...
βγάλει )ήν Tποχρέωση µέ Hσο )ό δυνα)όν λιγό)ερο κόσ)ος!
Uν)ίθε)α / <βελ πρόσφερε H,)ι Vκλεκ)ό)ερο ε"χε. Kιό)ι λά)ρευε 8ληθινά )όν Θεό µέ
µιά καρδιά γεµά)η εPγνωµοσύνη καί 8γάπη!
Τόν πίσ)ευε καί )όν Rναγνώριζε /λόψυχα Κύριο καί ΕPεργέ)η Του. Γι’ αP)ό καί / Θεός δέχθηκε εPάρεσ)α )ήν θυσία )ου.

*

*

*

Πολλές φορές κι Vµε[ς, σ)ήν σχέση µας µέ
)όν Θεό, µιµούµασ)ε )όν Κάιν. ΤοF προσφέρουµε H,)ι πιό λίγο καί H,)ι πιό φ)ηνό µποροFµε. Κάποιες συνηθισµένες νοο)ροπίες )ό
µαρ)υροFν. Γιά παράδειγµα, λένε πολλοί:
• Kέν ε"σαι καλά, πού θά χαραµίσω Vγώ )ά
νιά)α µου µέ προσευχές καί νησ)ε[ες!
Mχω καιρό, 8ργό)ερα, νά κοι)άξω )ήν
ψυχή µου. M)σι κι 8λλιSς σ)ά γεράµα)α
δέν θ]χω καί )ί νά κάνω!...
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• Kέν χρειάζε)αι νά πηγαίνουµε καί 8πό )ά
ξηµερώµα)α σ)ήν ^κκλησία. Καί )ό «Kι’
εPχSν» νά προλάβουµε, καλά ε"ναι!...
• Τήν +µέρα Hσο ε"µαι ξεκούρασ)ος καί µέ
καθαρό µυαλό ]ς κάνω µέ _ρεξη )ίς 8γαπηµένες µου δουλειές. Καί 8ργά )ό βράδυ ]ς γίνει (]ν γίνει!) + «8γγαρεία» )`ς
προσευχ`ς, βιασ)ική καί πε)σοκοµµένη.
• Εaπαµε νά δίνουµε πό)ε-πό)ε καί καµµιά δεκάρα πού µOς περισσεύει Vλεηµοσύνη –
«γιά )ά µά)ια» - _χι Hµως καί νά µοιάσουµε µέ Vκείνη )ήν 8νόη)η χήρα )οF ΕPαγγελίου, πού bδωσε 8πό )ό Tσ)έρηµά )ης!
• Kέν µέ κουράζει νά δίνω κάθε Σάββα)ο
πρόσφορο σ)όν παπά καί λίγο νάµα, 8λλά
µή µοF ε,πε[ς νά συγχωρήσω Vκε[νον
)όν... παλιάνθρωπο πού µέ κακολόγησε Q
µέ 8δίκησε!
Τέ)οιες συµπεριφορές καί πολλές παρόµοιες δείχνουν H)ι 8φήσαµε µέσα µας νά διαµορφωθ` µιά πολύ διεσ)ραµµένη ε,κόνα γιά
)όν Θεό. Σ)ήν καλύ)ερη περίπ)ωση Τόν βλέπουµε σάν... )ήν ^φορία πού πρέπει νά πληρώσουµε, γιά νά µήν bχουµε µπελάδες. Νοµίζουµε H)ι / Θεός bχει 8νάγκη )ίς προσφορές µας καί H)ι χωρίς αP)ές ζηµιώνε)αι. Γι’
αP)ό καί H,)ι κάνουµε, )ό κάνουµε µέ γκρίνια καί µέ )σιγγουνιά.
ΞεχνOµε H)ι / Θεός δέν bχει 8νάγκη )ίπο)ε καί κανένα. Ε"ναι «8νενδεής». ΜOς
bπλασε _χι γιά νά... πάρει 8λλά γιά νά δώσει!
ΜOς bπλασε γιά νά µοιρασ)οFµε µαζί Του )ήν
δόξα καί )ήν fµορφιά )`ς Βασιλείας Του. Καί
H)αν Vµε[ς κλω)σήσαµε αP)ήν )ήν προσφορά Του, Lλθε καί bδωσε )όν hαυ)ό Του θυ-
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αράλυτος... Κατάσταση δυστυχίας καί ταλαιπωρίας. Τό κορμί ἔγινε μολύβι. Ἀκίνητος στό
κρεββάτι. Ζωντανός νεκρός. Νεκρός ἄταφος.
Χωρίς καμμιά ἐλπίδα θεραπείας ἀπό γιατρούς
καί ἀπό φάρμακα. Ὁ ἀπελπισμένος αὐτός ἄνθρωπος ἀκούει μιά εὐχάριστη εἴδηση. Τό πέρασμα
τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν πόλη του. Ἄκουσε γιά τά λόγια τῆς διδασκαλίας του καί γιά τό πλῆθος τῶν
θαυμάτων του καί ξύπνησε μέσα του ἡ ἐλπίδα.
Πῶς θά πραγματοποιήσει συνάντηση μαζί
του; Τέσσερεις σπλαγχνικοί ἄνθρωποι ἀναλαμβάνουν νά τόν βοηθήσουν. Ὁ Χριστός δίδασκε
σ᾿ ἕνα σπίτι. Τόσος πολύς κόσμος ἦταν συγκεντρωμένος ὥστε δημιουργήθηκε ἀδιαχώρητο.
Ἀδύνατο νά ἀνοίξουν δίοδο νά περάσουν τόν παράλυτο.
Τί σκαρφίστηκαν; Ἀνέβηκαν στή στέγη,
ἀφαίρεσαν μερικές πλάκες, ἄνοιξαν τρύπα καί μέ
σχοινιά κατέβασαν τόν παράλυτο μπροστά στό
Χριστό. Καί ὁ Χριστός ἀφοῦ πρῶτα τοῦ συγχώρησε τίς ἁμαρτίες, μετά τοῦ χάρισε τήν σωματική
ὑγεία.
* * *
Τά θαύματα τῆς σωματικῆς θεραπείας (τυφλός εἶδε, παράλυτος περπάτησε, θεραπεία ἀνίατης ἀρρώστιας), παρά τό γεγονός ὅτι μᾶς ἐντυπωσιάζουν, ὡς δῶρο μεγάλο τοῦ Θεοῦ, εἶναι προσωρινή εὐεργεσία. Γι᾿ αὐτό καί ἡ κουβέντα πού
συνηθίζομε νά λέμε «πρῶτα ὑγεία» ἤ «ὑγεία νά
ὑπάρχει» δέν εἶναι σωστή.
Ἡ ὑγεία εἶναι πολύτιμο ἀγαθό ἀλλά δέν εἶναι
τό πολυτιμώτερο. Τό πολυτιμώτερο ἀγαθό εἶναι
σία, γιά νά µOς κάνει πάλι παιδιά Του καί κληρονόµους Του. Γιά νά κερδίσει )ήν καρδιά
µας, _χι )ά «δSρα» µας.
M)σι, κάθε προσφορά µας καί κάθε θυσία
µας γιά )όν Θεό, µόνο VµOς iφελε[, εPεργε)ε[ καί σώζει. ^µε[ς κερδίζουµε. jχι
^κε[νος. Καί Hσο πιό πρόθυµα, Rπλόχερα καί
/λόψυχα )ήν προσφέρουµε, )όσο πιό πολύ
πλου)ίζουµε µέ )ήν δική Του Ζωή καί Uγάπη.

Uρχιµ. Β. Λ.

ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς. Πιό φοβερή ἀπ᾿ ὅλες τίς
ἀρρώστιες, πού ἔχει φρικτές συνέπειες, καί ἐδῶ,
στήν παροῦσα ζωή, καί στήν ἄλλη, εἶναι ἡ ἁμαρτία. Τά μικρόβιά της φωλιάζουν μέσα στή ψυχή
τοῦ ἀνθρώπου. Διαστρέφει τήν κρίση, παραλύει
τήν θέληση καί ἀμβλύνει τή συνείδηση τοῦ
ἀνθρώπου γιά νά μήν μπορεῖ νά ἀντιδράσει στό
κακό. Κάνει ἀφάνταστη καταστροφή καί στό
σῶμα καί στήν ψυχή. Ἀκάθαρτη πηγή, ἀπό ὅπου
προέρχονται ὅλα τά κακά. Πόσο δύσκολο εἶναι
νά ἀπελευθερωθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν ἁμαρτία!
Γι᾿ αὐτό καί ὁ Χριστός πρῶτα θεράπευσε τήν
ψυχή τοῦ παραλύτου ἀπό τήν ἀρρώστια τῆς
ἁμαρτίας (=πνευματική παραλυσία) μέ τήν
ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν πού τοῦ χάρισε καί μετά τοῦ
ἔδωσε καί τήν σωματική ὑγεία.
Πνευματικά παράλυτος εἶναι ὁ ἄνθρωπος
πού, γιά παράδειγμα: βαριέται νά πάει στήν
ἐκκλησία ἤ νά κάνει προσευχή· δέν ἔχει διάθεση
νά προσφέρει μιά ἐξυπηρέτηση στόν συνάνθρωπό του· δέν συγχωρεῖ τόν ἐχθρό του καί δέν μπορεῖ νά τοῦ πεῖ οὔτε κἄν μιά «καλημέρα»· δέν νηστεύει.
Ποῦ ὁδηγεῖ αὐτή ἡ κατάσταση; Στήν σκλήρυνση τῆς καρδιᾶς τοῦ ἀνθρώπου καί στή καταφρόνηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Καί καταντᾶ
ὁ ἄνθρωπος νά βρίσκεται μπροστά στήν πόρτα
τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί νά μήν μπαίνει μέσα!
Ἔτσι καταλαβαίνουμε γιατί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς παρακαλοῦσε σ᾿ ὅλη του τή ζωή
τόν Χριστό, λέγοντας: «φώτισέ μου τό σκοτάδι
πού ἔχω μέσα μου»· γιά νά ἰδῶ τήν πνευματική
παραλυσία μου!
Ἀρχιμ. Ἰ. Ν.
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