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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Όλοι οι άγιοι άνθρωποι, που χρησιμοποιήθηκαν από τον
Κύριο για το καλό της ανθρωπότητας, ξεχώριζαν από τους
άλλους ανθρώπους σε ένα σημείο: αγαπούσαν τον Κύριο με
όλη τους την καρδιά, την ψυχή, το νου και τη θέληση. Την
αγάπη τους αυτή την έδειχναν στον Θεό, με το να βρίσκονται
πάντοτε μαζί Του σε πολύωρη συζήτηση και συντροφιά.
Όποιος επιθυμεί μια ανώτατη, υπέροχη, υπερ-υλική και
δυναμική καθημερινή ζωή, θα πρέπει να αγαπήσει τον Κύριο και τη συντροφιά Του. Ο Κύριος ο ίδιος ορίζει τη σχέση
αυτή με τα λόγια: «Αν με ζητήσετε θα με βρείτε, φτάνει να με
αναζητήσετε με όλη σας την καρδιά» (Ιερεμ. 29:13). Ο Βασιλιάς των Προφητών Δαβίδ έμαθε να φωνάζει στον Κύριο και
να λέει: «Θεέ, Θεός μου είσ’ εσύ, σ’ αναζητώ απ’ τα χαράματα, διψάει για σένα η ψυχή μου, η σάρκα μου σ’ αποζητάει
σε μια έρημη, στεγνή κι άνυδρη γη» (Ψαλμός 63:1).
Όποιος “διψάει” και “πεινάει” τον Κύριο, θα Τον βρει στην
πολύωρη και ευλογημένη προσευχή. Όποιος θέλει να λύσει
τα προβλήματά του, θα τα λύσει στην προσευχή. Στην προσευχή που φανερώνει στον άνθρωπο τον εαυτό του, τον κόσμο, την Εκκλησία και τον Θεό. Η προσευχή είναι η μεγαλύτερη δύναμη στη γη που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, για να
κινήσει τη μεγαλύτερη δύναμη του σύμπαντος, που είναι το
Άγιο Πνεύμα, το Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος.
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Η ΕΙΚΟΝΑ
ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
Η θερμή επιθυμία κάθε συνειδητού Χριστιανού σήμερα
θα πρέπει να είναι να αναθεωρήσει την πνευματική του ζωή
και αύξηση υπό το φως της Αγίας Γραφής, των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας και του κόσμου γύρω του. Η χριστιανική
ζωή και πίστη πρέπει να είναι κατά τέτοιο δυναμικό τρόπο
θεμελιωμένη στη χριστιανική αλήθεια και μαρτυρία, ώστε να
οδηγεί το σύγχρονο άνθρωπο στον Ιησού Χριστό.
Η καταστρεπτική επίδραση της «προόδου» του δυτικού
πολιτισμού στη ζωή μας και στην Εκκλησία έχει μετατρέψει
το Χριστιανισμό σε ένα κοσμικο-κοινωνικο-χριστιανικό ομοίωμα, που δεν έχει τα πνευματικά χαρακτηριστικά της ζωής
του Κυρίου Ιησού Χριστού και της αγιογραφικής παράδοσης
του αληθινού ανθρώπου του Θεού. Η πηγή της πνευματικής
μας ζωής δεν παράγει άλλο πια το κρυστάλλινο εκείνο καθαρό νερό του Ιησού Χριστού. Στη θέση του, ένα “σκουριασμένο κόκκινο» νερό, ανακατεμένο μέσα στη μεγάλη δεξαμενή αυτού του κόσμου, δηλητηριάζει τη ζωή μας και τους
ανθρώπους γύρω μας.
Οι άνθρωποι σήμερα βρίσκονται σε πολύ μεγάλη σύγχυση με τα διπλά πρότυπα και τη διπλή ζωή, κυρίως στην περιοχή όπου συνειδητά ή ασυνείδητα αγωνίζονται για «αποδοχή» από τον κόσμο, για «κοινωνική θέση» σ’ αυτόν και ιδι5

αίτερα για οικονομική πρόοδο και απόκτηση υλικών αγαθών.
Η χαρά και η τιμή των πρώτων Χριστιανών για το γεγονός ότι
ήταν διαφορετικοί, είναι σήμερα ένα στίγμα για τους περισσότερους πιστούς. Είμαστε έτοιμοι να πουλήσουμε τα πιο πολύτιμα πνευματικά μας ιδανικά για λιγότερο από ένα πιάτο
φακή. Η συμπεριφορά μας στον κόσμο είναι τόσο απολογητική, ώστε σχεδόν λέμε στους ανθρώπους γύρω μας: «Συγνώμη που είμαι Χριστιανός. Αλλά ξέρεις... ήταν ένα λάθος
που γνώρισα τον Κύριο. Δεν το εννοούσα πραγματικά»!
Πολλοί Χριστιανοί πνευματικοί ηγέτες, συνειδητοποιώντας την άσχημη αυτή κατάσταση της Εκκλησίας, προσπάθησαν και προσπαθούν σε παγκόσμια κλίμακα να βοηθήσουν
την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Παρακάτω αναφέρουμε επιγραμματικά τις προσπάθειες αυτές:
1. Παγκόσμια προσοχή στο Πρόσωπο και το έργο του
Αγίου Πνεύματος
Από το 1950 και μετά, έχει δημιουργηθεί ένα καινούργιο
ενδιαφέρον για το Πρόσωπο και το έργο του Αγίου Πνεύματος, σε παγκόσμια κλίμακα. Στην πατρίδα μας, η μελέτη των
Πατέρων της Εκκλησίας, όπως του Αγίου Συμεών του Νέου
Θεολόγου και του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, έριξαν και ρίχνουν πολύ φως στο θέμα αυτό.
2. Η αναζωπύρωση της πίστης των Χριστιανών
Το μεγάλο θέμα της αναζωπύρωσης και αφύπνισης ενός
ατόμου, μιας περιοχής αλλά και ενός ολόκληρου έθνους απασχολεί αρκετά πολλούς σύγχρονους ηγέτες του Χριστιανισμού.
3. Ο παγκόσμιος ευαγγελισμός
Ο ευαγγελισμός των 3/4 της ανθρωπότητας που δεν είναι Χριστιανοί και το κήρυγμα του Ευαγγελίου από ιεραπο6

στόλους στις περίπου 16.750 φυλές και γλώσσες που δεν
άκουσαν ακόμα για τον Χριστό, είναι το κύριο θέμα πολλών
Ιεραποστολικών Συνεδρίων.
4. Η ενότητα των Εκκλησιών
Το καυτό θέμα της ενότητας και συνεργασίας των μεγάλων χριστιανικών δογμάτων μέσα στα πλαίσια του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, που συμμετέχει και η Εκκλησία
της Πατρίδας μας, συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση στο
χριστιανικό κόσμο.
5. Οι ανεξάρτητες ανανεωτικές χριστιανικές κινήσεις
Πολλές και διάφορες ανανεωτικές κινήσεις στην Ασία,
στην Αφρική, στη Βόρεια και Νότια Αμερική έχουν οδηγήσει
πολλά εκατομμύρια ανθρώπους στον Ιησού Χριστό.
Σε όλες αυτές τις θείες και ανθρώπινες προσπάθειες, παρά τα ερωτηματικά που υπάρχουν για ορισμένες από αυτές,
αναγνωρίζουμε την καλή διάθεση των Χριστιανών ηγετών και
των πιστών να αναζωογονήσουν, να ενώσουν και να οδηγήσουν τον υπόλοιπο κόσμο στον Ιησού Χριστό.
Για να ευλογηθούν όμως οι προσπάθειες αυτές και να
φέρουν θετικά αποτελέσματα, θα πρέπει, τόσο οι πιστοί που
ασχολούνται άμεσα με αυτές, όσο και όλοι οι πιστοί του Κυρίου, να ζουν μια άγια και καθαρή ζωή, με ζωντανή και στενή σχέση, επαφή και επικοινωνία με τον Κύριο. Από το πόσο κοντά στον Κύριο είναι ο πιστός, θα εξαρτηθεί κατά πόσο
το έργο του Κυρίου θα πάει μπροστά. Το μυστικό της επιτυχίας δεν είναι οι καλά οργανωμένες ανθρώπινες προσπάθειες, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο, ή ακόμα και σε
επίπεδο ενός έθνους. Το μυστικό της επιτυχίας είναι ο ίδιος
ο Κύριος. Όταν ο πιστός κατορθώσει να “κινήσει” τον Κύριο,
τότε η επιτυχία του είναι απόλυτα εξασφαλισμένη.
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Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΕΥΛΟΓΙΩΝ
Ο Κύριος θα ενεργήσει με δύναμη στη ζωή μας, στην
πατρίδα μας και στον κόσμο, όταν, όσοι είμαστε συνειδητοί Χριστιανοί αποφασίσουμε να ζούμε κάθε μέρα, κάθε
στιγμή, σε στενή σχέση και επικοινωνία με τον Κύριο. Η
στενή μας αυτή ζωντανή σχέση με την πολύωρη προσευχή, θα έχει ως αποτέλεσμα ο Κύριος να δείχνει τη δύναμή
Του και να πραγματοποιεί τα θαύματα εκείνα που χρειάζονται τόσο οι πιστοί, όσο και ο κόσμος. Το θέμα, λοιπόν,
της προσωπικής μας σχέσης με τον Θεό έχει την πρώτη θέση για την επιτυχία οποιουδήποτε έργου του Κυρίου.
Είναι, όμως, λυπηρό το γεγονός σήμερα ότι εκατομμύρια προσευχές δεν φτάνουν ούτε στην οροφή του δωματίου μας, ούτε στο θόλο της Εκκλησίας μας, καθώς απευθύνονται στον Θεό με τον χαρακτηριστικό τρόπο της εποχής
μας.
Προσευχόμαστε τόσο λίγο και τόσο υλιστικά, που είναι
αδύνατο για τον Θεό να μας δώσει οτιδήποτε. Αν ξέραμε
πόσο μακριά βρισκόμαστε εμείς – οι πιστοί του Κυρίου –
στο ζήτημα της προσευχής, τότε θα αρχίζαμε με σοβαρότητα, με συνέπεια και με φόβο Θεού να μεταρρυθμίζουμε
τη ζωή μας μας ανάλογα. Είναι απόλυτη ανάγκη να επιστρέψουμε στην προσευχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,
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των Αγίων Προφητών, Αποστόλων και Πατέρων της Εκκλησίας.
Η αιτία για την πνευματική μας γυμνότητα βρίσκεται στη
χλιαρή και ψυχρή επικοινωνία που έχουμε με τον Κύριο,
στη φτωχή πνευματική μας ζωή και στη λανθασμένη αντίληψη για το ποια είναι η άγια ζωή. Είναι τόσο ρηχή και επιπόλαιη η ώρα της επικοινωνίας μας με τον Κύριο, ώστε και
ο διάβολος που φοβάται πάρα πολύ την προσευχή, να “ψυχαγωγείται” με την ώρα αυτή. Έχουμε τοποθετήσει τον Θεό
στην πιο μικρή θέση της ζωής μας. Δίνουμε σ’ Εκείνον τα
ψίχουλα του χρόνου μας και περιμένουμε να ανοίξει τους
ουρανούς και να ρίξει όλες τις ευλογίες Του σε μας, σαν
αντάλλαγμα γι’ αυτά τα λίγα ψίχουλα.
Και αυτή δεν είναι η μόνη αιτία. Το χειρότερο είναι ότι
αντιλαμβανόμαστε τον Θεό σαν έναν «αποθηκάριο ευλογιών», που πρέπει να μας δώσει ό,τι Του ζητάμε.
Δεν ενδιαφερόμαστε πραγματικά για τον Θεό σαν Πρόσωπο. Ενδιαφερόμαστε μόνο για τις ευλογίες Του. Εάν ενδιαφερόμασταν για τον Κύριο, θα προσπαθούσαμε να ξοδέψουμε όλο το χρόνο μας μιλώντας μαζί Του, έχοντας
σχέση μαζί Του και προσπαθώντας να καταλάβουμε τις
σκέψεις και τα αισθήματά Του. Αν θέλουμε να ονομαζόμαστε παιδιά Του, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνον ένας Θεός που δίνει ή ευλογεί, αλλά ένα «Πρόσωπο»
που Του αρέσει να Του συμπεριφέρονται σαν σε Πρόσωπο και όχι μόνο σαν σε «αποθηκάριο ευλογιών».
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ΟΤΑΝ Ο ΘΕΟΣ ΒΓΕΙ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΟΥ
Οι σύγχρονοι πιστοί στο ζήτημα της προσευχής βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με εκείνο, όπου ένας υπάλληλος δέχεται τον εργοδότη του μόνον όσο τον πληρώνει. Ο εργάτης δεν ενδιαφέρεται για τη ζωή, τις σκέψεις, τις επιθυμίες και τη συμπεριφορά του εργοδότη του. Ενδιαφέρεται
μόνο για την πληρωμή. Όταν ο υπάλληλος δει τον εργοδότη του σαν άνθρωπο, και ιδιαίτερα σαν φίλο του, τότε δεν
θα σκέφτεται μόνο τον εαυτό του – την πληρωμή του – αλλά και τον εργοδότη του, πώς να του συμπεριφέρεται σωστά και να τον καταστήσει ευχαριστημένο. Αν δεν προσπαθήσουμε να ξεχάσουμε τον εαυτό μας και τις ανάγκες μας
και να σταθούμε με το νου και την καρδιά μας δίπλα στον
Θεό, κοιτάζοντας το ανθρώπινο γένος από τη δική Του σκοπιά, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να καταλάβουμε ποιος είναι
πραγματικά ο Θεός και τι ζητά από εμάς.
Αυτό που ο Θεός θέλει από εμάς σήμερα δεν είναι τόσο να εργαστούμε για Εκείνον, αλλά να έχουμε στενή, θερμή και πολύωρη σχέση μαζί Του. Όταν προσπαθούμε να
βρισκόμαστε όσο περισσότερο μπορούμε μαζί Του, τότε θα
δούμε με έναν καινούργιο και μέχρι τώρα άγνωστο για μας
τρόπο τον κόσμο, τον εαυτό μας και πιο πολύ τον ίδιο τον
Θεό. Έχουμε απόλυτη ανάγκη να μελετήσουμε τον Θεό, να
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Ο Κύριος Ιησούς Χριστος προσευχόμενος
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καταλάβουμε τον Θεό, να δούμε τον Θεό, να ακούσουμε
τον Θεό, να νιώσουμε τον Θεό, να γνωρίσουμε τον Θεό. Και
όλα αυτά θα εκπληρωθούν, όταν βρισκόμαστε συχνά σε
ζωντανή σχέση, επικοινωνία και συζήτηση μαζί Του στην
πολύωρη προσευχή. Τότε και μόνον τότε θα μπορέσει ο
Κύριος να αποκαλύψει τον εαυτό Του σ’ εμάς και οτιδήποτε χρειάζεται να ξέρουμε για Εκείνον, για τον κόσμο και
για τον εαυτό μας. Όταν βγάλουμε τον Θεό από τη «μοναξιά Του» και Τον κάνουμε έναν ζωντανό, καθημερινό «φίλο», τότε θα σπάσουμε για πρώτη φορά τη ρουτίνα της πνευματικής μας ζωής. Θα υψώσουμε τον εαυτό μας και θα ζήσουμε τις ανώτατες εμπειρίες του ουρανού. Ας ομολογήσουμε με ντροπή ότι ο Κύριος σήμερα είναι ένας Κύριος
που Τον καταδικάσαμε μόνιμα σε «μοναξιά». Είναι «μόνος» ο Κύριος, γιατί δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας
όσο θέλει και όπως θέλει, μιας και Τον πλησιάζουμε τόσο
επιπόλαια. Όταν έχουμε τόσες αμαρτίες που δεν τις έχουμε εξομολογηθεί, όταν ζούμε μια διπλή ζωή, όταν προσευχόμαστε τόσο υλιστικά και τόσο λίγο, καταφρονώντας τη
σχέση μας μαζί Του, δεν Τον απομονώνουμε στον ουρανό;
Είναι, λοιπόν, απαραίτητο στις δύσκολες αυτές και τρομερές μέρες που ζούμε, να ξαναζωντανέψουμε τη θερμή
εκείνη επικοινωνία των Αγίων Προφητών, Αποστόλων και
Πατέρων της Εκκλησίας με τον Θεό. Πρέπει να ριχτούμε
με θείο πάθος στην εκζήτηση του Προσώπου Του με όλη
μας την καρδιά (Ιερεμ. 29:13). Την πολλή, λοιπόν, προσευχή, την πολύωρη προσευχή που για μερικές ώρες την ημέρα θα Τον ακούμε και θα Του μιλάμε, πρέπει απαραίτητα
να αναστήσουμε στις χαλεπές αυτές μέρες.
Ο Κύριος είναι Πρόσωπο. Είναι ο Φίλος μας και ο Σύντροφός μας.
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ΟΙ ΒΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ
Ο Κύριος φανερώνει τον εαυτό Του και γεμίζει με ευλογίες τον πιστό εκείνο που Τον πλησιάζει, όχι αποκλειστικά για να πάρει, αλλά γιατί Τον αγαπά αφάνταστα και θέλει κάθε μέρα και πιο πολύ να Τον αγαπά. Ο Κύριος θέλει
να Τον πλησιάζουμε όπως ακριβώς είναι: Το Μόνο και Μοναδικό Πρόσωπο της ζωής μας. Τον αγαπημένο της ψυχής μας. Αυτόν, που χωρίς Αυτόν δεν θα μπορούσαμε να
ζήσουμε. Ο Κύριος θέλει να είναι η μοναδική μας αγάπη,
η χαρά μας, η ζωή μας, ο «έρωτάς» μας. Όταν Τον πλησιάζουμε έτσι, τότε Αυτός φανερώνει το Πρόσωπό Του σε όλη
Του τη μεγαλοπρέπεια. Ο Κύριος θέλει να συνδεθεί στενά
μαζί μας για όλη μας τη ζωή. Θέλει να Του δώσουμε τον
καλύτερο χρόνο στην επικοινωνία μας μαζί Του και την
πρώτη θέση στη ζωή μας. Θέλει να Του κάνουμε συντροφιά, όταν το σώμα μας, ο νους μας, η ψυχή μας και το πνεύμα μας βρίσκονται στην πιο ζωντανή και ξύπνια κατάσταση.
Αν ο Διογένης με ένα λυχνάρι στο χέρι έψαχνε μέρα
μεσημέρι σε όλη την Αθήνα για να βρει έναν τίμιο άνθρωπο, σήμερα ο Κύριος με την Αγία Γραφή στο χέρι Του, γεμάτη από τις υποσχέσεις και τις ευλογίες της γης και του
ουρανού, που για αιώνες μένουν «σκονισμένες» στις αποθήκες Του, ψάχνει να βρει κάποιον για να τον γεμίσει με
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αγαθά, που «μάτι δεν είδε και αφτί δεν άκουσε και καρδιά
ανθρώπου δεν επιθύμησε» (Α’ Κοριν. 2:9).
Χτυπά ο Κύριος σήμερα, τώρα, την πόρτα – την καρδιά
των πιστών. Περπατά στους μικρούς και τους μεγάλους δρόμους, στα χωριά και στις πόλεις, στις χριστιανικές χώρες,
στις Εκκλησίες, γεμάτος αγάπη και θεία ευσπλαχνία, αλλά
με ένα παράπονο στην καρδιά Του: να βρει κάποιον που να
Τον φωνάζει «Πατέρα» και να ανταλλάξει λίγες λέξεις αγάπης μαζί Του. Μια θεία υπεράνθρωπη δίψα και πείνα γεμίζει τα σπλάχνα Του, μια βαθιά επιθυμία να μείνει στην καρδιά του πιστού, να μιλά μαζί του, να εμπιστεύεται στα χέρια
του πιστού το έργο Του: Τη σωτηρία των αμαρτωλών, την οικοδομή των πιστών, τη θεραπεία των αρρώστων, την ελευθερία των πονεμένων, την πρόοδο της Εκκλησίας.
Και ο πιστός, πολύ απασχολημένος, προχωρώντας γρήγορα, κοιτάζοντας πάντα το ρολόι του, με την καρδιά του
και το μυαλό του γεμάτο από κοσμικές ή πνευματικές υποθέσεις και σχέδια για το μέλλον, σταματά για λίγα λεπτά,
δίνει ένα σύντομο χαιρετισμό στον Θεό, είτε με την αφιέρωσή του, είτε με τη λατρεία του και την υπηρεσία του, είτε με την ολιγόλεπτη και επιπόλαια προσευχή του και μετά βυθίζεται όσο μπορεί πιο γρήγορα μέσα στον κόσμο, για
να τελειώσει τις δουλειές του!
Δεν υπήρξε ποτέ μεγαλύτερη παρεξήγηση στο Χριστιανισμό όλων των αιώνων, από τη σημερινή καθημερινή κωμωδία που παίζουν οι πιστοί στο τόσο σοβαρό και λεπτό
θέμα της συνομιλίας τους με τον Θεό.
Η παραμόρφωση της ευλογημένης ώρας της προσευχής ήταν και είναι η μεγαλύτερη νίκη του δυτικού πολιτισμού πάνω στην Εκκλησία και στον πιστό.
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Μιμούμενοι τον σύγχρονο κόσμο μας στην οργάνωση,
στο ρυθμό, στην ταχύτητα, στην αυξανόμενη πολύπλευρη
δραστηριότητα έχουμε χάσει τον εαυτό μας και έχουμε δημιουργήσει μια διχασμένη πνευματική προσωπικότητα,
κομματιασμένη στις πολύπλευρες και ανούσιες καθημερινές μας δραστηριότητες. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος δεν
εργάζεται σήμερα με τον «δυτικό τρόπο» – με το να είναι
κανείς πολύ απασχολημένος και δραστήριος και να κινείται γρήγορα - αλλά με τον παλαιό «αργό τρόπο». Δεν κατεργάζεται ο Κύριος την αγία Του ζωή σε μας και τα θαύματα του στον κόσμο με το «αεριωθούμενο», αλλά με το
αργό «γαϊδουράκι». Οι ευλογίες του ουρανού έρχονται στη
γη με πολλές και πολύωρες ζωντανές προσευχές, με τρομερές μάχες και νίκες ενάντια στις δυνάμεις του Εωσφόρου.

Το ισοζύγιο
Κάθε μέρα και σιγά-σιγά, καθώς ο πιστός επιμένει και
εμμένει στην προσευχή, ο Κύριος τον οδηγεί σε ανώτατα
επίπεδα εσωτερικής, άγιας και ειρηνικής ζωής. Στα επίπεδα αυτά ο Κύριος, από τη μια μεριά κάνει τον πιστό όπως
θέλει Αυτός να είναι, και από την άλλη του εμπιστεύεται τις
ευλογίες Του και τα θαύματά Του για την Εκκλησία και τον
κόσμο.
Μια από τις μεγαλύτερες ευλογίες στην Εκκλησία των
πρώτων Χριστιανών ήρθε, όταν οι Απόστολοι κατάλαβαν
αυτό που εμείς πρέπει να καταλάβουμε σήμερα – ότι έχαναν το χρόνο τους υπηρετώντας στα τραπέζια. Από τη μια
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πλευρά δεν έκαναν τίποτα το άσχημο. Βοηθούσαν τους
αδελφούς στις υλικές τους ανάγκες. Ο Κύριος όμως τους
είχε καλέσει για να κηρύττουν και να προσεύχονται. Έτσι,
βλέπουμε τους Αγίους Αποστόλους να ομολογούν την παράλειψή τους αυτή και να μεταρρυθμίζουν τη ζωή τους.
Φώναξαν, λοιπόν, τους αδελφούς και τους είπαν: «Δεν είναι σωστό εμείς ν’ αφήσουμε το κήρυγμα του λόγου του
Θεού και να ασχολούμαστε με διανομές τροφίμων. Φροντίστε, λοιπόν, αδελφοί, να εκλέξετε απ’ ανάμεσά σας εφτά
άντρες με καλή φήμη, γεμάτους από τη σοφία του Αγίου
Πνεύματος. Θα ορίσουμε αυτούς να κάνουν αυτό το έργο,
κι εμείς θα αφιερωθούμε αποκλειστικά στην προσευχή και
στο έργο του κηρύγματος» (Πράξ. 6:2-4).
Με την πράξη τους αυτή έβαλαν μια για πάντα τα θεμέλια της πνευματικής μας ζωής, που είναι η υπηρεσία μας
στον Κύριο, ανάλογα με το χάρισμά μας (στους Αποστόλους ήταν το κήρυγμα) και η προσευχή. Όσο χρόνο εργαζόμαστε για τον Κύριο, τόσο χρόνο πρέπει να προσευχόμαστε. Αν πραγματικά ποθούμε να ζήσουμε για τον Κύριο
– κληρικοί και λαϊκοί – θα πρέπει να φέρουμε αυτή την
ισορροπία στη ζωή μας, πριν από οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει ισοζύγιο στην υπηρεσία μας
για τον Κύριο και την προσευχή. Όσο νιώθουμε ότι όλα τα
θεοσεβή σχέδιά μας πρέπει να τελειώσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με όσο το δυνατόν πιο λίγη προσευχή, τόσο το έργο του Κυρίου θα συνεχίζει να μην προοδεύει. Όσο νομίζουμε ότι το πρότυπο της πνευματικής μας ζωής και εργασίας πρέπει να μιμείται αυτό του αιώνα μας –
να είσαι δηλαδή πολύ δραστήριος, πολυάσχολος και να κινείσαι γρήγορα – η διακονία μας στο έργο του Κυρίου θα
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αποτυγχάνει εκατό τοις εκατό. Ποιος, αλήθεια, μας είπε ότι
το έργο του Θεού θα προχωρήσει με τη δική μας δύναμη
και δραστηριότητα; Ποιος μας είπε ότι με μια καλή οργάνωση, παρμένη από ανθρώπους κοσμικούς, ο Χριστιανισμός θα προχωρήσει και θα προοδεύσει;
Σήμερα, ενώ ο Χριστιανισμός σε διεθνή κλίμακα παρουσιάζει μεγάλη οικονομική δύναμη και κοσμική δραστηριότητα, δεν παρουσιάζει την πνευματική εκείνη δύναμη που θεραπεύει τους τυφλούς και τους κουτσούς, ελευθερώνει τους δαιμονισμένους και τους φορτωμένους με
άγχη και καταθλίψεις, τους ναρκομανείς και όλους εκείνους που υποφέρουν από σύγχρονες σωματικές, ψυχικές,
κοινωνικές και πνευματικές αρρώστιες. Ο σύγχρονος Χριστιανισμός έχει μπει τόσο βαθιά στον κόσμο και στις μεθόδους του, που η Βιβλική και Πατερική εικόνα του ανθρώπου του Θεού, του έργου Του και της δύναμης του Αγίου Πνεύματος, έχουν αντικατασταθεί με το σύγχρονο δυτικό και πολυάσχολο τύπο, που πολλά κατορθώνει στον υλικό τομέα, μα πολύ λίγα στον πνευματικό.
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Η ΠΟΛΥΩΡΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
Η Αγία Γραφή, όπου και όταν μιλά για την πρόοδο στο
έργο του Θεού, δύο στοιχεία τονίζει περισσότερο από όλα:
«Το Άγιο Πνεύμα και την προσευχή». Το Άγιο Πνεύμα –
το Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας – που έρχεται από
τον Θεό και η προσευχή που έρχεται από τον πιστό. Ξέρουμε ακόμη από την Αγία Γραφή ότι ο Κύριος είναι πάντα
έτοιμος και πρόθυμος να δώσει, όχι μόνο το Άγιό Του Πνεύμα, αλλά οτιδήποτε ο αγιασμένος πιστός ζητά στο όνομα
του Ιησού Χριστού (Λουκάς 11:13). Αυτό, λοιπόν, που μένει
για όσους από εμάς αγαπούμε τον Κύριο, είναι η πολλή
θερμή προσευχή, που θα φέρει στη γη ό,τι ποθούμε, ζητούμε και χρειαζόμαστε. Η πολύωρη θερμή και ζωντανή
προσευχή θα φέρει τη λύση στον πιστό, στην Εκκλησία και
στον κόσμο. Αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας του Κυρίου μας (Λουκ. 21:37, 38), των μαθητών Του (Πράξ. 6:4) και
των Πατέρων της Εκκλησίας. Αν είμαστε ειλικρινείς, καθώς διαβάζουμε για τη ζωή και το έργο τους και τους κρίνουμε με τα σύγχρονα πρότυπα των πολλών μας δραστηριοτήτων, θα πρέπει να τους ονομάσουμε «παράλογους».
Παράλογους, γιατί δεν κινούνταν τόσο γρήγορα όσο εμείς
κινούμαστε σήμερα. Γιατί «έχαναν» πολύ χρόνο στην προσευχή και όχι στη χριστιανική υπηρεσία. Βλέπουμε, όμως,
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ότι χάρη σ’ αυτόν τον «παραλογισμό» οι άρρωστοι θεραπεύονταν και οι αμαρτωλοί μετανοούσαν και σώζονταν.
Αντίθετα, εμείς θέλουμε να θεραπεύσουμε και να σώσουμε τον κόσμο με σύντομες επαφές με τον Θεό και με πολλές ανθρώπινες προσπάθειες. Αυτός είναι ο λόγος που το
έργο του Κυρίου δεν προοδεύει. Η σωτηρία και η πνευματική αύξηση θα έρθει στον κόσμο, όταν αναζωπυρώσουμε
τον «παλιό παραλογισμό» για το σύγχρονο πιστό: την πολύωρη, θερμή και ζωντανή προσευχή των Αγίων Προφητών, Αποστόλων και Πατέρων της Εκκλησίας.
Ο Κύριός μας αναζητά και στην εποχή μας κληρικούς
και πιστούς που θα αφήσουν τις σημαντικές και απαραίτητες δουλειές τους και θα βρουν χρόνο να μιλήσουν μαζί
Του. Θέλει να βρει πιστούς που θα καθήσουν στα πόδια Του
για μία και δύο και τρεις ώρες την ημέρα, για να μοιραστούν μαζί Του τις δυσκολίες και την ομορφιά της ζωής
τους και μετά ν’ ακούσουν το θέλημά Του γι’ αυτούς, παίρνοντας και τη δύναμή Του, που τόσο είναι απαραίτητη για
να βοηθηθεί ο χαμένος κόσμος μας.
Πού θα βρούμε όμως τέτοιους κληρικούς και λαϊκούς;
Πού θα βρούμε πιστούς, που θα νιώθουν τον πόθο του
Θεού να αναπαύεται στη συντροφιά των αγαπημένων Του;
Πού θα βρούμε πιστούς, που με θείο ζήλο θα αγωνίζονται να κάνουν τον Θεό δικό τους αποκλειστικό Θεό;
Πού θα βρούμε πιστούς, που «θα βγάλουν τον Θεό από
τη μοναξιά Του» και την περιφρονητική θέση, που πολλά
από τα παιδιά Του Τον έχουν τοποθετήσει σήμερα και θα
Τον κάνουν τον δικό τους ζωντανό και προσωπικό φίλο;
Η τραγική κατάσταση του κόσμου μας και η απογοητευτική ζωή και πίστη του σύγχρονου Χριστιανισμού μάς
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καλεί να ξυπνήσουμε και να παρακαλέσουμε τον Κύριο να
ενεργήσει στον κόσμο, όχι όπως εμείς θέλουμε, αλλά όπως
Εκείνος θέλει. Γιατί μόνον όταν η δύναμη του Κυρίου ενεργοποιηθεί, τότε ο Χριστιανισμός θα βρει και πάλι τον εαυτό του. Και αυτό θα πραγματοποιηθεί μόνο με πολλή προσευχή.
Όταν ο πιστός συνηθίσει τον Θεό ως Πατέρα και Φίλο
του, όταν ο πιστός βάλει τον Κύριο πάνω από την τροφή
του, την οικογένειά του, τα γήινα, τις επιθυμίες του και όλα
τα αγαθά αυτού του κόσμου, όταν ο πιστός αρχίσει να εκζητεί τον Θεό με πολλή προσευχή, όταν ο πιστός μάθει το
χαρακτήρα και τα μυστικά του Θεού, άσχετα από το τίμημα που θα πληρώσει για να τα αποκτήσει, όταν ο πιστός μετά από πολλή προσευχή αφήσει τον Κύριο να μεταμορφώσει τη ζωή του από σαρκική σε πνευματική, τότε ο κόσμος
θα σωθεί. Και τότε ο πιστός θα ανακαλύψει για πρώτη φορά τι σημαίνει να είσαι και να ζεις σαν παιδί του Θεού. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το έργο του Θεού, πριν ακόμα γίνει μια ορατή πραγματικότητα, προετοιμάζεται στο διάλογο του πιστού με τον Θεό στην πολλή προσευχή. Έτσι, όταν
ο μη πιστός που υπηρετεί ολοκληρωτικά το διάβολο και ο
πιστός που αμαρτάνει με μεγάλη απάθεια, μας παραπονεθούν για εκείνους που χάνονται, εμείς με το χαμόγελο του
Κυρίου και μπροστά στα έκπληκτα μάτια τους θα τους βεβαιώσουμε ότι έχουμε τη σιγουριά πως οι προσευχές μας
ακούστηκαν και η απάντηση έρχεται. Στη ζωντανή παρουσία του Κυρίου μας παίρνουμε τη βεβαιότητα ότι έχουμε
ήδη λάβει αυτά που ζητάμε (Μάρκος 11:24).
Όταν ο Κύριος βρει τη στενή αυτή σχέση που ποθεί τόσο πολύ σήμερα και όταν αποκτήσει ένα στενό φίλο, που
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κάθε στιγμή, κάθε μέρα και κάθε νύχτα θα μένει στη συντροφιά Του, τότε θα τον χρίζει με το άρωμα εκείνο της
αγιοσύνης, που άνθρωποι πονεμένοι θα το μυρίζουν από
πολύ μακριά και θα έρχονται και θα παίρνουν τη βοήθεια
που θα έχουν ανάγκη.
Έτσι εργάζεται ο Κύριος!
Ο Κύριος είναι Παντοδύναμος! Ας μην το ξεχνάμε!
Ο Κύριος στο έργο Του δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει
πολυάσχολους, απειθάρχητους στην προσευχή πιστούς.
Ο Κύριος δεν θέλει απασχολημένους Χριστιανούς, ακόμη κι αν είναι απασχολημένοι για Εκείνον.
Ο Κύριος σήμερα ψάχνει για φίλους, για συντροφιά.
Ο Κύριος είναι ένας Κύριος που σήμερα νιώθει μεγάλη μοναξιά.
Ο Κύριος με πόνο ψυχής καλεί όλους εμάς που Τον
γνωρίζουμε να πιέσουμε τις περιστάσεις, για να έρθουμε
πιο κοντά σ’ Εκείνον σε μια ζωντανή, θερμή και πολύωρη
προσευχή. Τότε και μόνον τότε ελευθερώνουμε και κινητοποιούμε το Άγιο Πνεύμα να πραγματοποιήσει οτιδήποτε
εμείς μάταια προσπαθούμε να κινήσουμε και να πραγματοποιήσουμε με ανθρώπινες προσπάθειες.
Αυτή είναι η σημασία της έννοιας «Θεός». Αντί να εργαζόμαστε εμείς για τον Θεό, ο Θεός να εργάζεται για μας.
Ποιος μπορεί να φροντίσει το έργο Του καλύτερα και να
λύσει τα προβλήματά μας; Εμείς ή ο Θεός; Ο Θεός ως Παντοδύναμος και Πανάγαθος που είναι, και μπορεί και θέλει να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Δεν τα κάνει, γιατί δεν θέλουμε να γνωριστούμε καλά μαζί Του. Γιατί είμαστε πολυάσχολοι. Γιατί Τον αποφεύγουμε.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ας λογικευτούμε επιτέλους! Τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα με τις πολυάσχολες, νευρικές και της στιγμής
προσπάθειές μας; Τι έχουμε κερδίσει με τις τόσες πολλές
σκέψεις, τα σχέδια, τις επιπόλαιες προσευχές, τις τόσες
Λειτουργίες, τις συνεισφορές και την κάποια χριστιανική
ζωή που ζούμε;
Αν είμαστε ειλικρινείς, θα ομολογήσουμε ότι με όλα όσα
έχουμε κάνει μέχρι τώρα στη γενιά μας, έχουμε παρουσιάσει στον κόσμο ένα «νεκρό» Θεό, ή έναν Θεό που «πεθαίνει»!
Είναι, λοιπόν, καιρός να βάλουμε τα πρώτα πράγματα
του Θεού στην πρώτη θέση. Και σ’ αυτή την περίπτωση, το
πρώτο πράγμα είναι η πολύωρη, θερμή και ζωντανή προσευχή. Μια προσευχή γεμάτη συντριβή, πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη και αγάπη στον Κύριο, που θα σείει τους
ουρανούς. Είναι καιρός να αναστήσουμε τη ζωή και την
προσευχή των Αγίων Προφητών, Αποστόλων και Πατέρων
της Εκκλησίας.
Οποιοσδήποτε μελετά την Αγία Γραφή και τα συγγράματα των Πατέρων της Εκκλησίας με καθαρή καρδιά, θα
καταλάβει τη μεγάλη αυτή και πρωταρχική ανάγκη. Οποι22

οσδήποτε είναι αληθινά πεινασμένος και διψασμένος να
γίνει ένας καρποφόρος πιστός, πρέπει να στρέψει τις προσπάθειές του σ’ αυτό το είδος της προσευχής.
Στις έσχατες αυτές και πονηρές μέρες που ζούμε, αυτή είναι η τελευταία μας ελπίδα.
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«Αν με ζητήσετε θα με βρείτε, φτάνει
να με αναζητήσετε με όλη σας την καρδιά»
(Ιερεμ. 29:13)

