Τὸ νὰ εἶμαστε Χριστιανοί καὶ νὰ μὴν προσευχώμεθα,εἶναι δύο πράγματα ἀσυμβίβαστα
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«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΥΣ»

( φιερώνεται στον πό το 1962 και μέχρι τ ς κοιμήσεώς του γνώριμο, λίαν άγαπητό και μόψυχο ν Χριστ
δελφό Μακαριστό ρχιμανδρίτη φραίμ, Καθηγούμενον τ ς ερ
Μον ς Ξηροποτάμου, τον κατά πάντα μιμησάμενον την γγελικ πολιτεία το Γέροντος μ ν πατρός φραίμ Φιλοθεΐτου. ψιπέτη τ ς Θεολογίας και κριβή ργάτη τ ς Νοερ
Καρδιακῆς Προσευχῆς.
Ὡς ἐπίλογος θά χρησιμοποιηθοῦν ἀποσπάσματα ἀπό ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἐφραίμ Ξηροποταμινοῦ, ὡς ἐλάχιστο δεῖγμα τιμῆς προς το πρόσωπό του).

«… Τ νά λέγωμε φ’ νός μέν τι πιστεύουμε στόν Θεό καί ε μεθα χριστιανοί καί φ’ τέρου νά μην προσευχώμεθα ε ναι δύο πράγματα συμβίβαστα. Το ν κανείς προσεύχε
άποτελε το σφαλέστερο τεκμήριο το
ν ζ συνειδητά ς χριστιανός. χριστιανική κκλησία ε ναι κκλησία προσευχομένων. νθρωπος που δεν προσεύχεται, κόμη και
φαίνεται πλέον νάρετος, δεν μπορε να ε ναι πραγματικός χριστιανός, σο και ν σως θέλη να συγκαταλέγη τον αυτό του με κείνους. Π ς μπορ να πιστεύη σ’ Α τόν πο
γνωρίζει; Διότι ἡ παρουσία και ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ μόνο δια μέσου τῆς προσευχῆς μᾶς γίνονται αἰσθητές και γνωστές.

λλο λοιπόν πίστις στον Θεό και στο θέλημά του και λλο προσευχή. Διότι «και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρίττουσι» μως δεν προσεύχονται. Γι’ α τό και ποιος πιστεύει μεν,
λλά δεν προσεύχεται, μοιάζει με τους δαίμονες, που ε ναι πνευματικά νεκροί, δυσώδεις και ποκομμένοι ντελ ς πό τον Θεό. « πως το σ μα α τό το δικό μας χωρίς την ψυχ
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ε ναι νεκρό και ποκρουστικό, τσι και ψυχή που δεν κινε τον αυτό της σε προσευχή ε ναι νεκρή, θλια και δυσώδης», μας βεβαιώνει
δηλαδή ἡ προσευχή ἡ ζωἠ και ἡ «ψυχή» τῆς ψυχῆς. Εἶναι ἄρα πιο ἀναγκαία και ἀπό αύτήν την ζωή του σώματος.

γιος

ωάννης

Χρυσόστομος.

Κύριος ποσχέθηκε να εμφανισθ σ’α τόν που τηρε τις ντολές του: «
χων τας εντολάς μου και τηρ ν α τάς, κείνος στίν άγαπ ν με.
γαπ ν με γαπηθήσεται πό το Πατρός μου, καγώ γαπήσω α τόν και μφανίσω α τ
μαυτόν». Τι ε ναι δε τήρησις ντολ ν το Χριστο ;
γαπήσωμε και να προσπαθήσωμε να ποκτήσωμε τις ρετές που μας δίδαξε
Κύριος στο Ευαγγέλιο, φο προηγουμένως μισήσωμε και
κδιώξωμε πό την ψυχή μας τις ντίστοιχες κακίες: στην θέσι το φθόνου να βάλωμε την γάπη, στη θέσι τ ς φιλαργυρίας την λεημοσύνη, στ
θέσι τῆς ὀργῆς την πραότητα και στη θέσι τῆς ὑπερηφανείας την ταπεινοφροσύνη.

τσι και προσευχή, ε ναι ε αγγελική ντολή που δόθηκε σε λους τους νθρώπους. πως δε στην σκησι λων τ ν λλων ρετ ν ο λα
πρέπει να προσανατολίζωνται προς το παράδειγμα τ ν μοναχ ν -σύμφωνα με το γιο ωάννη τ ς Κλίμακος, «φ ς για τους μοναχούς ε ναι ο
Ἄγγελοι ἐνῶ φῶς για ὅλους τους ἀνθρώπους εἶναι ἡ μοναχική πολιτεία»- κατ’ ἀναλογίαν, αὐτό ἰσχύει και στην ἄσκηση τῆς προσευχῆς.

Πρέπει λοιπόν να ξασκο με και με τα σωματικά ργα και με τον προφορικό λόγο και με τη σκέψι μας την δυνατή σ’ μάς τώρα προσευχή συνεχ ς, μέχρις του πιτύχουμε το
«δ ρο». Ποιο ε ναι α τό το δ ρο; Ε ναι έκείνο το μυστικό και πόρρητο δ ρο τ ς προσευχ ς που δίνει το γιον Πνε μα στον νθρωπο και το πο ο παραμένει μαζί του συνεχ ς
νέργεια τ ς Νοερ ς Καρδιακ ς Προσευχ ς). Α τό το δ ρο λλοτε μεν λκει μόνο του τον νο , που ξιώθηκε να το λάβη, προς την πλέον ρρητη νωσι και πηγάζει ερή ε φρ
και λλοτε πάλι συνοδεύει μυστικά τον νο που νυψώνεται προς τον Θεό και συμπροσεύχεται με α τόν σαν μια μουσική πόκρουσι σε κάποιον που τραγουδ , ναρμονίζοντας το
τραγούδι του με α τήν. Το μυστικό δηλαδή α τό χάρισμα του γίου Πνεύματος ε ναι να ε δος προσευχ ς ριζωμένης στην καρδιά του νθρώπου που νεργε συνεχ ς κατά το
λόγιο: «Ἐγώ καθεύδω και ἡ καρδία μου ἀγρυπνεῖ».
σο λοιπόν και ν α τά φαίνονται παράξενα στον δικό μας σαρκικό νο , ς μην πιστήσωμε. Ο
βεβαιότητα και κῦρος ἐκφράζοντας τα βιώματα τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, που τους εἶναι κοινά.

πατέρες τ ς

κκλησίας δεν κάνουν φιλοσοφικές θεωρίες,

λλά μιλούν μ

Ἄν κάνωμε μια σύγκριση τῶν διαφόρων ἐποχῶν, θα δοῦμε ὄτι καθῶς σιγά-σιγά πλεονάζει ἡ ἀμαρτία στον κόσμο και ἐνεργείται σταδιακά το «μυστήριον τῆς ἀνομίας» ἔτσι και ἡ Χάρις
το Θεο
περπερισσεύει παρέχοντας πλουσιώτερα τα βοηθητικά μέσα σε σους θέλουν να πλησιάσουν τον Θεό. τσι Θεολογία τ ς κκλησίας πλατύνεται και ποσαφηνίζεται,
Λατρεία της ἐμπλουτίζεται, ἡ Πνευματικότης της κυρήσσεται «ἐν ταῖς πλατείαις» και «ἐπί τῶν δωμάτων».

ς μην προσπαθο με λοιπόν να σβήνωμε τη δίψα μας με «ζωγραφιστό νερό» μόνο, πως πολύ χαρακτηριστικά λέγει
ββ ς σαάκ Σύρος, σχετικά με την θεωρητική μόνο
νασχόλησι με τα νηπτικά θέματα, λλά ς προσπαθήσωμε να πιο με πό α τά τα δια δολα νάματα «τ ν πηγ ν το σωτηρίου».
νάγκη ε ναι πιτακτική, κριβ ς λόγ τ
ποχ ς στην πο α ζο με. ν
ποστασία φθασε δη, π ς θα μπορέσουμε να ντιμετωπίσωμε κείνον που θα προσπαθήση να πλανήση «ε δυνατόν και τους κλεκτούς»; Μό
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ἔχωμε την «ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ» το ὄνομα δηλαδή τοῦ Χριστοῦ «τυπωμένο στην ψυχή μας σαν μια σφραγίδα ἀνεξάλειπτη» ὅπως λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος.
Ε θε Χάρις και ε λογία το
Πατέρων μας. Ἀμην.

γίου Θεο

να ε ναι

φθονοπάροχη σε

+Αρχ. Ἐφραίμ
Καθηγούμενος Ἱεράς Μονῆς Ξηροποτάμου
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λους

σους

πιθυμο ν και προσπαθο ν να γευθο ν κάτι

πό την πλούσια και

ψηλή

ν Χριστ

μπ

