Πῶς νά πρ οσερχόμ αστε στή θεία Κο ινωνία
Ὁ σ ί ο υ Θ ε ο φ ά ν ο υ ς τ ο ῦ Ἐγ κ λ ε ί σ τ ο υ

Ξέρετε καί αἰσθάνεσθε πόσο ψυχο σωτήρια εἶναι τὰ πανάχραντα Μυ στήρια. Νά κοινωνεῖτε λοιπόν συ χνά.
Γιά νά προσερχόμαστε ἄξια στή θεία
Κοινωνία, πρέπει πρῶτα-πρῶτα νά
καθαριζόμαστε ἀπό τ’ ἁμαρτήματά
μας μέ τήν Ἐξομολόγηση. Ὕστερα, ὅταν πλησιάζουμε στό ἅγιο Πο τήριο, νά ἔχουμε πίστη, φόβο Θεοῦ
καί συντετριμμένη καρδιά· νά μή
νιώθουμε ὑπεροχή ἀπέναντι στούς
ἄλλους, πού δέν κοινωνοῦν, ἀλλά
νά εἴμαστε πλημμυρισμένοι ἀπό
αἰσθήματα αὐτοκατακρίσεως.
Πάνω ἀπ’ ὅλα ὅμως, πρέπει νά
ὑπάρχουν ἀκατάπαυστα μέσα μας
ἡ ἐπιθυμία καί ὁ ζῆλος τῆς εὐαρεστήσεως τοῦ Θεοῦ, ὄχι τοῦ ἑαυτοῦ
μας. Γιατί εἶναι δυνατόν, ἀκόμα κι
ὅταν κάνουμε τό καλό, νά ἱκανο ποιοῦμε τόν ἑαυτό μας.
Λυπᾶστε, γιατί ἡ καλή πνευματική κατάσταση, πού ἀποκτήσατε
μέ τήν Ἐξομολόγηση καί τή θεία
Κοινωνία, πολύ γρήγορα χάθηκε.
Ἡ ἀπώλεια αὐτή εἶναι πολύ θλιβερή, καθώς μάλιστα θά μπορού σατε νά τὴν εἴχατε ἀποφύγει. Πῶς;
Μήν προσφέροντας τόν ἑαυτό σας
θυσία στίς ἐξωτερικές ἐντυπώσεις,

παραστάσεις καί εἰκόνες, πού δέχο νται καί μεταβιβάζουν στήν ψυχή
οἱ αἰσθήσεις. Αὐτές εἶναι πού ἀπο σποῦν τόν νοῦ καί τήν καρδιά καί
τόν κάνουν νά περιπλανιέται ἐδῶ κι
ἐκεῖ, χάνοντας τή νήψη καί τήν κατάνυξη, χάνοντας τήν κοινωνία του
μέ τόν Θεό.
Ἔχουμε δυό λογιῶν γεύσεις, τήν
πνευματική καί τή σωματική. Ἡ
μία ἐναντιώνεται στήν ἄλλη, ἡ μία
ἀποδιώχνει τήν ἄλλη. Ἄν γευθεῖ
κανείς τά πνευματικά ἀγαθά, περιφρονεῖ τά ἄλλα. Ἄν πάλι, γευθεῖ
πράγματα τοῦ κόσμου, τά πνευματικά χάνονται.
Καταλαβαίνετε τώρα τί πρέπει νά
κάνετε, γιά νά διατηρήσετε ἐνεργή
τήν πνευματική σας γεύση καί ν’
ἀπολαμβάνετε ἔτσι τά οὐράνια ἀγαθά, πού σᾶς προσφέρει ὁ Κύριος. Τό
ὅτι δέν αἰσθανθήκατε τήν εὐεργετική ἐνέργεια τοῦ Μυστηρίου, ὀφείλεται μᾶλλον στήν ἀδιαθεσία σας
καί ἐξαιτίας αὐτῆς, στήν ἀδυναμία
σας ν’ ἀσκήσετε πνευματική βία
στόν ἑαυτό σας. Τά θεῖα Μυστήρια,
ὅμως, πάντοτε ἐνεργοῦν μυστικά
στήν ψυχή, ἁγιάζοντάς την, ὅπως
φυσικά ἔγινε τώρα σ’ ἐσᾶς, ἔστω
κι ἄν ἡ ἐνέργειά τους δέν γίνεται
αἰσθητή.
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Παθολογία - Παθοκτονία
Γέ ρ οντος Μωϋσῆ Ἁγ ιο ρ ε ίτου

Οἱ ἀγωνιζόμενοι χριστιανοί, δέν
εἶναι χαζοχαρούμενοι, καρπαζοεισπράκτορες, ἀφελεῖς, ἁπλοϊκοί, ἐπιπόλαιοι, ρηχοί, μουντοί, παράξενοι
καί ἀφηρημένοι. Ἄν εἶναι ἔτσι δέν
εἶναι ἀληθινοί χριστιανοί. Ὁ ἀγω νιζόμενος χριστιανός εἶναι ἐλπιδο φόρος, χαρούμενος, εἰλικρινής, τίμιος, ἀτόφιος καί ταπεινός.
Ἡ συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητάς
μου μέ κάνει κατανυκτικό καί ὄχι
φοβισμένο καί ταραγμένο. Ἡ πίστη
ὅτι θέλω καί μπορῶ ν᾽ ἀλλάξω, ὅτι
εἶμαι ἕνας μεγάλος ἁμαρτωλός, δέν
πρέπει νἆναι ἕνα εὐχολόγιο καί μιά
ταπεινολογία, ἀλλά λόγος καί πράξη βέβαιη, ἀκριβής, ἀμετάθετη.
Ἡ διαπίστωση τῆς ἄπειρης ἀγάπης
τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ καί ἡ δική
μου ἀνταρσία, ἀποστασία καί ἀλλο τρίωση, νά μοῦ δώσει δάκρυα θερμά
εἰλικρινοῦς μετανοίας. Ἡ φιλανθρω πία τοῦ Θεοῦ νά μέ συγκινήσει, κατανύξει, συνταράξει καί ἀνορθώσει
γιά τήν ἐκζήτηση τῆς ἀστάθειας. Ἡ
ἀρχή λοιπόν εἶναι ἡ ἀποδοχή τῆς
ἁμαρτίας μου. Αὐτή ἡ τίμια ἀποδο -

χή θά φέρει ἀπό Θεοῦ τή μετάνοια,
πού θά κάνει τήν ψυχή νά μισήσει
ὅ,τι κακό εἶχε ἀγαπήσει καί ν᾽ ἀγαπήσει ὅ,τι καλό εἶχε λησμονήσει.
Ἡ μετάνοια δέν εἶναι μιά παθητική
στάση, ὅπου κλαῖμε τή μοίρα μας
καί καταριόμαστε τήν τύχη μας,
ἀλλά καύση τῆς καρδίας, γιά τόν
Θεό, τούς ἀνθρώπους καί ὅλη τήν
κτίση. Ὁ μετανοῶν ἀγαπᾶ, φλέγεται ἀπό αὐτή τήν ἀγάπη στήν καρ διά του καί προσπαθεῖ ν᾽ ἀναπληρώσει τόν χρόνο πού ἔχασε στήν
ἁμαρτία. Λυπᾶται γιά τίς πτώσεις
του.
Δέν ἄγχεται οὔτε νευριάζει μέ τόν
ἑαυτό του, μέ τό πῶς τήν πάτησε
αὐτός ὁ «σπουδαῖος», γιατί αὐτό φυ σικά κρύβει πολύ ἐγωισμό. Ἀγάπη
στόν Θεό, δίχως ἀγάπη στό συνάν θρωπο δέν ὑπάρχει ποτέ. Ἡ ἀγάπη
αὐτή μέ κάνει ἀνεκτικό, συγχωρητικό, συμπαθή, καλωσυνάτο, χαριτολόγο καί χαριτωμένο μέ τούς
ἀδελφούς μου καί ὄχι σκληρό, ἐπιτιμιτικό, κριτικό, αὐστηρό, σκυθρω πό καί ἀπόλυτο.

Ἡ ζωή ὡς προσμονή
π . Ἀ λ εξάνδ ρ ου Σ μ έ μαν

(Μετὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο συνεχοῦς ἀπώ λειας δυνάμεων, μὲ σειρὲς χημειο θεραπειῶν ποὺ τοῦ προκαλοῦσαν
ναυτία καὶ τὸν ἐξασθένιζαν ὅλο
καὶ περισσότερο, ὁ π. Ἀλέξανδρος
Σμέμαν ἔγραψε ἕνα κείμενο γιὰ
τὸ ραδιόφωνο στὰ μέσα Νοεμβρίου
1983 γιὰ νὰ μεταδοθεῖ τὴν ἡμέρα
τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, στὶς 2
Φεβρουαρίου. Κοιμήθηκε εἰρηνικὰ
στὶς 13 Δεκεμβρίου 1983.)
«Τί ἐντυπωσιακὴ καὶ ὄμορφη εἰκό να, ὁ ἡλικιωμένος ἄντρας νὰ κρατᾶ
στὰ χέρια του τὸ παιδί, καὶ πόσο
παράξενα εἶναι τὰ λόγια του: «ὅτι
εἶδον ὁ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν Σου…» Ἀναλογιζόμενοι αὐτὰ τὰ
λόγια ἀρχίζουμε νὰ ἐκτιμοῦμε τὸ
βάθος αὐτοῦ τοῦ περιστατικοῦ καὶ
τὴ σχέση του μέ μᾶς, μὲ μένα, μὲ
τὴν πίστη μας.
Ὑπάρχει τίποτα πιὸ χαρμόσυνο ἀπὸ
ἕνα ἀντάμωμα, μία «ὑπαπαντὴ» μὲ
κάποιον ποὺ ἀγαπᾶς; Εἰλικρινὰ τὸ
νὰ ζεῖς σημαίνει νὰ προσμένεις, νὰ
προσβλέπεις στὴ συνάντηση.
Ἡ ὑπερβατικὴ καὶ ὄμορφη προ σμονὴ τοῦ Συμεὼν αὐτὸ δὲ συμβολίζει; Ἄραγε δὲ συμβολίζει τὴν
προσδοκία ἡ μακρόχρονη ζωή του,
αὐτὸς ὁ προβεβηκὼς σὲ ἡλικία

ἄντρας, ὁ ὁποῖος περνᾶ ὅλη του τὴ
ζωὴ περιμένοντας τὸ φῶς ποὺ φω τίζει ὅλους καὶ τὴ χαρὰ ποὺ τὰ πάντα πληροῖ; Καὶ πόσο ἀπρόσμενα,
πόσο ὑπερβολικὰ καλὰ ἔρχονται τὸ
ἀπὸ καιρὸ ἀναμενόμενο φῶς καὶ ἡ
χαρὰ στὸν ὑπέργηρο Συμεὼν μέσω
ἑνὸς παιδιοῦ!
Φανταστεῖτε τὸν γέροντα τὴν ὥρα
ποὺ μὲ τρεμάμενα χέρια παίρνει
τρυφερὰ καὶ προσεχτικὰ στὴν ἀγκαλιὰ του τὸ σαράντα ἡμερῶν βρέφος
καὶ μὲ τὸ βλέμμα του προσηλωμένο
στὴ μικρὴ ὕπαρξη ἀναφωνεῖ: «Τώρα
μπορεῖς νὰ μὲ ἀπολύσεις ἐν εἰρήνῃ,
γιατί εἶδα, κράτησα στὰ χέρια μου,
ἀγκάλιασα αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ νόημα
τῆς ζωῆς».
Ὁ Συμεὼν περίμενε. Περίμενε σὲ
ὅλη του τὴ ζωή, καὶ σίγουρα αὐτὸ
σημαίνει ὅτι ἀναλογιζόταν, προσευ χόταν, ἐμβάθυνε ὅσο περίμενε, ἔτσι
ὥστε ὅλη του ἡ ζωὴ νὰ εἶναι μία διαρκής «παραμονή», ἡ προηγούμενη
ἑνὸς χαρμόσυνου συναπαντήματος.
Δὲν εἶναι καιρὸς νὰ ἀναρωτηθεῖ ὁ
καθένας μας, ἐγὼ τί περιμένω; Τί
μοῦ ὑπενθυμίζει ὅλο καὶ πιὸ ἐπίμο να ἡ καρδιά μου; Μεταμορφώνεται
βαθμιαία σὲ προσμονὴ ἡ δική μου
ζωή, καθὼς προσβλέπω στὴ συ -

νάντηση μὲ τὸ οὐσιῶδες; Αὐτὰ τὰ
ἐρωτήματα θέτει ἡ Ὑπαπαντή.
Ἐδῶ, σ’ αὐτὴ τὴ γιορτή, ἡ ἀνθρώ πινη ζωὴ φανερώνεται ὡς ἡ ἀσύ γκριτη ὀμορφιὰ μιᾶς ψυχῆς ποὺ
ὡριμάζει, ποὺ ἀπελευθερώνεται ὅλο
καὶ περισσότερο, ποὺ βαθαίνει καὶ
καθαρίζεται ἀπ’ ὅ,τι εἶναι δευτερεῦον, ἀνούσιο καὶ τυχαῖο.

τὴν καρδιά, γεμάτος ἀπὸ εὐγνωμο σύνη, λέω: «ἐπίτρεψέ μου τώρα νὰ
ἀποχωρήσω». Ἔχω δεῖ τὸ φῶς ποὺ
διαπερνᾶ τὸν κόσμο. Ἔχω δεῖ τὸ
παιδίον, ποὺ δίνει στὸν κόσμο τόση
θεία ἀγάπη καὶ πού μοῦ προσφέρει
τὸν ἑαυτό του. Δὲν ὑπάρχει τίποτα
ποὺ νὰ φοβίζει, τίποτα ἄγνωστο, τὰ
πάντα τώρα εἶναι εἰρήνη, εὐχαριστία καὶ ἀγάπη.

Ἀκόμη καὶ τὰ γεράματα καὶ ὁ θάνατος, ὁ ἐπίγειος προορισμὸς στὸν
ὁποῖο ἔχουμε ὅλοι μερίδιο, τόσο
ἁπλὰ καὶ πειστικὰ φανερώνονται
ἐδῶ ὡς πλησίασμα ἐκείνης τῆς μίας
στιγμῆς, κατὰ τὴν ὁποία μὲ ὅλη μου

Αὐτὸ εἶναι ποὺ φέρνει ἡ Ὑπαπαντὴ
τοῦ Κυρίου. Γιορτάζει τὴ συνάντηση
τῆς ψυχῆς μὲ τὴν Ἀγάπη, τὴ συνάντηση μὲ τὸν Ἕναν πού μοῦ ἔδωσε
τὴ ζωὴ καὶ μοῦ ἔδωσε τὴ δύναμη
νὰ τὴ μεταμορφώσω σὲ προσμονή».

Ψυχοθεραπεία
Μιά ἡμ έρ α , πα λι ά , τὴν δεκαετί α τοῦ 1950 , ὁ π. Ἰω ήλ Γι αν νακό πουλο ς περ πατώ ν τας στὴν Κα λαμ άτα , ἄ κουσε ἕ ναν νεαρ ό, νά μ ι λά ει
μ έ πολύ ἄ σχημ α λό γι α σέ ἕ ναν ἄ λ λο.
Στάθηκε κα ί τόν ρ ώ τησε:
-Γι ατί , πα ιδί μ ου, τόν πλη γώ νεις μ έ τέ τοι α λό γι α ;
Ἀπάν τησε ὁ νεαρ ό ς :
-Στά ἀ στεῖ α τοῦ τά λέω, παπούλη!
Τόν κ ύ ττα ξε αὐ στηρ ά κα ί εἶπε:
-Δ έ ν ἔχεις δί κι ο, κα λό μ ου πα ιδί ! Κα ί νά τό ξέρ εις, δέ ν ὑ πάρχει
ἀ στεῖ ο πού νά μήν ἐκφρ ά ζει κάτι γι ά ἐκεῖ νον πού τό λέει.

