“Τα πάθη δεν θα πάψουν να επαναστατούν και να μας
πολεμούν, ώσπου να μας σκεπάσει η ταφόπλακα!”

Γράφει: Βασιλική Λαζαρίδου
“Τα πάθη δεν θα πάψουν να επαναστατούν και να μας πολεμούν, ώσπου
να μας σκεπάσει η ταφόπλακα!”
Πολλές είναι οι φορές που πέφτουμε σε κάποιο αμάρτημα, που κάνουμε λ
άθη και που πιάνουμε τον εαυτό μας να έχει

αδυναμίες.

Όμως, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε άνθρωποι (και όχι Θεοί
) και θα έχουμε πάθη.
Είναι απαραίτητονα συμφιλιωθούμε με τον εαυτό μας και την αλήθεια τη
ς ψυχής μας, ώστε να μπορέσουμε με καθαρό μυαλό να κάνουμε τοναγώ
να μας.
Ο αγώνας που θα κάνουμε θα πρέπει να γίνεται με χαρα, η οποία θα είνα
ι αποτέλεσμα της πίστεώς μας σΤο Θεό.
Θα πρέπει να εμπιστευτούμε σε Εκείνον όλη μας τη ζωή και να αφεθούμε
εξολοκλήρου στα χέρια Του.
Διότι, είναι σίγουρο,και ας το ξέρουμε, πως Ο Θεός μας αγαπά πιο πολύ α
π' ότι αγαπούμε και εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας και μας έχει στη σκέψη

του κάθε δευτερόλεπτο και είναι έτοιμος όποτε Τον ζητήσουμε (αλλά και
χωρίς να Τον ζητήσουμε) να σπεύσει να μας ακούσει,
να διορθώσει τα λάθη μας, να μας αγκαλιάσει, να μας γαληνέψει την ψυχ
ή και να ξεριζώσει από μέσα μας τα πάθη.
Πράγματι,Ο Χριστός είναι μια αγκαλιά και ας μη χάνουμε χρόνο απ' τη χ
αρά που μας περιμένει τη στιγμή που θα συναντηθούμε μαζί Του!
Ας καταλάβουμε το συντομότερο δυνατό πως από Εκείνον πηγάζει η αλη
θινή αγάπη και χαρά, ώστε έχοντας σχέση μαζί Τουνα πέρνουμε από αυτ
ήν την αγάπη και τη χαρά και να δίδουμε και στους άλλους!
Παρακάτω, παρουσιάζεται ένα ψυχωφελές κείμενο του Αγίου Ιγνατίου
Μπριανστιανίνωφ, ο οποίος επεξηγεί πολύ κατανοητά πως μπορούμε να
βλέπουμε τα πάθη στη ζωή μας.
"Ένας μεγάλος ασκητής, ο στάρετς Σεραφείμ του Σάρωφ, είπε ότι πρέπει
να υπομένουμε τα ελαττώματά μας έτσι όπωςυπομένουμε και των συναν
θρώπων μας τα ελαττώματα. Να αντιμετωπίζουμε με συγκατάβαση τις α
δυναμίες και τις ατέλειες της ψυχής
μας, χωρίς ωστόσο να πέφτουμε στη νωθρότητα και την αμέλεια. Απεναν
τίας, μάλιστα, ν’ αγωνιζόμαστε με ζήλο για τηνδιόρθωση και την πνευματ
ική προκοπή μας.
“Το να ταράζεται κανείς, όταν ενοχλείται από κάποιο πάθος, είναι σημάδι
αγνωσίας και υπερηφάνειας”, αποφαίνεται ένας

από

τους

πατέρες, “και αυτό προέρχεται από την άγνοια της καταστάσεώς του και
από τη φυγοπονία του. Το καλύτερο, λοιπόν,είναι, γνωρίζοντας τα μέτρα
του με ταπείνωση, να υπομένει με προσευχή, ώσπου να τον ελεήσει ο Θεό
ς”.
Κάτω από το φως του λόγου του Θεού πρέπει να εξετάσουμε τη στάση μα
ς απέναντι στα πάθη και τις αδυναμίες μας, για ν’αποκτήσουμε ορθή γνώ

ση του εαυτού μας και να τον κατευθύνουμε αλάθητα με βάση αυτή την ο
ρθή γνώση.
Ο άνθρωπος “μέσα στις ανομίες συλλαμβάνεται και μέσα στις αμαρτίες γ
εννιέται”. Τα πάθη, οι αμαρτωλές αδυναμίες τόσο τηςψυχής όσο και του σ
ώματος, αποτελούν σύμφυτα χαρακτηριστικά του μεταπτωτικού ανθρώπ
ου. Ανύπαρκτα, ως αφύσικα, ήταντα πάθη στην άκακη ανθρώπινη φύση,
όπως αυτή πλάστηκε από τον Θεό. Ανύπαρκτα, ως αφύσικα, είναι τα πάθ
η και στηνανακαινισμένη από το Άγιο Πνεύμα ανθρώπινη φύση. Φυσικά,
απεναντίας, είναι τα πάθη στην πεσμένη ανθρώπινη φύση, όπωςακριβώς
φυσικές είναι σε κάθε σωματική ασθένεια οι συνέπειές της. Φυσική συνέπ
εια της σωματικής ασθένειας είναι και οθάνατος του σώματος, που μετά τ
ην προπατορική πτώση έχασε την αθανασία. Πριν από την πτώση η αθαν
ασία ήταν φυσικήκατάσταση του σώματος, ενώ η ασθένεια και ο θάνατος
όχι.
Τα πάθη είναι οι αμαρτίες με την πλατειά σημασία της λέξεως. Όταν ο απ
όστολος Παύλος λέει, “η αμαρτία που έχειεγκατασταθεί μέσα μου”, με τη
λέξη “αμαρτία” εννοεί τη μόλυνση σύνολης της ανθρωπίνης φύσεως από
το κακό, εννοεί ταπάθη. Την κατάσταση αυτή ο ίδιος ο απόστολος την ονο
μάζει σαρκική και θάνατο.
Πριν λυτρωθεί από τον Σωτήρα Χριστό, ο άνθρωπος δεν μπορούσε, αν και
το ήθελε, να αντισταθεί στα πάθη. Αυτά τονκυρίευαν με τη βία και τον εξ
ουσίαζαν ενάντια στη βούλησή του.
O χριστιανός με το άγιο Βάπτισμα αποτινάζει τον ζυγό τωνπαθών, καθώς
παίρνει με το Μυστήριο τη δύναμη ν’ αντισταθεί σ’ αυτά και να τα καταβ
άλει. Κι αυτός, ωστόσο, ο λυτρωμένοςκαι ανακαινισμένος άνθρωπος, ο οπ
οίος με το Βάπτισμα τοποθετήθηκε στον πνευματικό παράδεισο της Εκκλ
ησίας, είναιελεύθερος. Με το αυτεξούσιο, που του έχει παραχωρηθεί, μπο

ρεί είτε να αντισταθεί στα πάθη και να τα νικήσει με τη δύναμητου Κυρίο
υ, είτε να υποκύψει και να υποδουλωθεί σ’ αυτά. Την ίδια ελευθερία είχε κ
αι στον αισθητό παράδεισο και οπρωτόπλαστος άνθρωπος, ο οποίος μπορ
ούσε είτε να υπακούσει στον Θεό και να τηρήσει την εντολή Του, είτε να π
αρακούσειτον Θεό και να αθετήσει την εντολή Του, όπως και έκανε.
Κάθε αντίστασή μας σ’ ένα πάθος το εξασθενίζει. Η διαρκής αντίστασή μ
ας το υποτάσσει. Κάθε υποχώρησή μας το δυναμώνει.Η διαρκής υποχώρη
σή μας, μάς υποδουλώνει σ’ αυτό.
Η αντίσταση του χριστιανού στα πάθη πρέπει να φτάνει μέχρι τη σταύρω
ση, τη σταύρωση του σαρκικού, δηλαδή τουαμαρτωλού, εαυτού του “μαζί
με τα πάθη και τις επιθυμίες του”. Αυτό σημαίνει πως οι εκλεκτοί πνευμα
τικοί αγωνιστές χύνουνκαι το αίμα τους στον πόλεμο εναντίων των παθώ
ν. “Δώσε αίμα, για να λάβεις Πνεύμα”, λέει ο αββάς Λογγίνος. Μόνο εκείν
οςπου “υπέμεινε παθήματα στη σάρκα, έπαψε να ζει μέσα στην αμαρτία”,
επισημαίνει και ο απόστολος. Επομένως, μόνο εκείνοςπου κακοπαθαίνει
σωματικά, είτε εκούσια είτε ακούσια, αλλά σε κάθε περίπτωση αγόγγυστ
α και μακρόθυμα, γίνεται ικανός νααντισταθεί στις αμαρτωλές επιθυμίες
της σάρκας, να τις καταβάλει και να τις σβήσει από μέσα του. Σώμα που α
ναπαύεται καικαλοπερνά με κάθε λογής ανάπαυση και άνεση, γίνεται κα
τοικητήριο των παθών.
Ο Θεάνθρωπος που υπέμεινε παθήματα και σταυρικό θάνατο, ζητάει από
τους μαθητές και ακολούθους Του να Τον μιμηθούν,θυσιάζοντας τα πρόσ
καιρα για τα αιώνια και τα φθαρτά για τα άφθαρτα.
Απαραίτητος είναι για τον χριστιανό ο αγώνας εναντίον των παθών. Από
την τυραννία τους, ωστόσο, δεν τον λυτρώνει αυτός οαγώνας, αλλά η δύν
αμη του Υψίστου, η χάρη του Αγίου Πνεύματος.

Με τη χαλιναγώγηση και τη νέκρωση της σάρκας, με τους ασκητικούς κόπ
ους και με την τήρηση των ευαγγελικών εντολών οχριστιανός αποκτά την
αληθινή ταπείνωση. Και τι είναι αληθινή ταπείνωση; Είναι η πλήρης αυτ
απάρνηση, η ολοκληρωτικήπαράδοση στον Θεό, η διαρκής διακονία του Θ
εού. Μια τέτοια ταπείνωση ελκύει στην ψυχή τη θεία χάρη. Η θεία χάρη δί
νειστην ψυχή την πνευματική αίσθηση. Και τότε τα πάθη, αυτές οι σαρκικ
ές και αμαρτωλές αισθήσεις και έλξεις, μένουνανενέργητα.
Η ενέργεια των παθών, που ευχαριστεί τον σαρκικό άνθρωπο, είναι δυσάρ
εστη και βασανιστική για τον πνευματικό άνθρωπο,στον οποίο προκαλεί
έντονη αποστροφή. Με την πρώτη εμφάνιση ή διέγερση κάποιου πάθους,
ο πνευματικός άνθρωπος φεύγειμακριά του σαν από αρπακτικό πτηνό, σ
αν από άγριο θηρίο, σαν από αιμοβόρο φονιά, και καταφεύγει στη σκέπη
τηςπροσευχής, στη σκέπη της ευαγγελικής διδασκαλίας, στη σκέπη του Θ
εού.
Ψυχή που δεν έχει καλλιεργηθεί με τις ευαγγελικές εντολές, ή σώμα που
δεν έχει ασκηθεί με τους μόχθους της ευσεβείας, δενμπορεί να γίνει ναός
της θείας χάριτος, ναός του Αγίου Πνεύματος.
Η ουσία του αγώνα είναι η τήρηση των εντολών. Τηρητής των εντολών, ό
μως, δεν θα μπορέσει να γίνει εκείνος που δενυποδούλωσε το σώμα του μ
ε τους ασκητικούς κόπους, τη νηστεία, την αγρυπνία, την προσευχή, εκείν
ος που αφήνει τη σαρκικήσοφία να δεσπόζει μέσα του, εκείνος που τρέφει
και στηρίζει τα πάθη του.
Ο θάνατος, μόνο ο θάνατος λυτρώνει οριστκά ακόμα και τους αγίους του
Θεού από την επήρεια της αμαρτίας. Αδιάντροπα είναιτα πάθη: Μπορούν
να ξεσηκωθούν ενάντια και σ’ έναν ετοιμοθάνατο. Μη σταματήσεις, λοιπ
όν, να προσέχεις άγρυπνα τονεαυτό σου, έστω κι αν βρίσκεσαι στο κρεβάτ

ι του θανάτου. Όταν το σώμα σου τοποθετηθεί στον τάφο, τότε μόνο να πι
στέψειςστην απάθειά του.
Τα πάθη, παραμένοντας στον χριστιανό, τον αναγκάζουν να είναι σε διαρ
κή επιφυλακή, τον προκαλούν σε διαρκή πόλεμο, κιέτσι συμβάλλουν στην
πνευματική πρόοδο. “Το κακό, κατά τη σοφή οικονομία της θείας πρόνοια
ς, συντελεί στηνπραγματοποίηση του καλού, μολονότι δίχως καλή προαίρ
εση”, λέει ο όσιος Μακάριος ο Μέγας.
Η σκληρή και βαριά μυλόπετρα συντρίβει το σιτάρι και το μεταβάλλει σε
αλεύρι κατάλληλο για την παρασκευή ψωμιού. Ησκληρή μάχη με τα πάθ
η συντρίβει την καρδιά, αφαιρεί από τον άνθρωπο το πνεύμα της υπερηφ
άνειας, του αποκαλύπτει τηνκατάστασή του, κατάσταση πτώσεως και φθ
οράς, τον κάνει να συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα της λυτρώσεως, τ
ου παίρνειόλες τις ελπίδες, τις οποίες στήριζε στον εαυτό του, και τις μετα
φέρει στον Λυτρωτή.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι στην προπατορική αμαρτία υπάρχουν οι σπό
ροι όλων των παθών. Ως απόγονοι, λοιπόν, του Αδάμ,γεννιόμαστε με τη ρ
οπή προς κάθε λογής αμαρτία. Γι’ αυτό δεν πρέπει να απορούμε, όταν εμ
φανίζεται μέσα μας οποιοδήποτεπάθος και μας πολεμάει.
Η εμφάνιση, η ενέργεια και η εξέλιξη ενός πάθους εξαρτώνται τόσο από τ
ις ιδιότητες της ψυχής και του σώματος κάθεανθρώπου όσο και από τις συ
νθήκες. Έτσι, στον έναν άνθρωπο ενεργεί με ιδιαίτερη δύναμη ετούτο το π
άθος και στον άλλονεκείνο, στον έναν η φιλαργυρία και στον άλλον η γα
στριμαργία, στον έναν η λαγνεία και στον άλλον η φιλοδοξία. Όποιος,πά
ντως, δεν πολεμείται από κάποιο πάθος, ας μη νομίζει πως αυτό δεν υπάρ
χει μέσα του, υπάρχει, απλώς δεν του δόθηκε ηευκαιρία να αποκαλυφθεί.
Ο αγωνιστής πρέπει να βρίσκεται αδιάλειπτα σε ετοιμότητα, για ν’ αντιδρ
άσει αποτελεσματικά, όταν θα του επιτεθεί ένα πάθος,προπαντός το πάθ

ος εκείνο που εμφανίζεται πιο συχνά, τον πολεμάει πιο επίμονα και τον τ
αράζει πιο πολύ από τα άλλα.
Σε κάθε άνθρωπο τα πάθη που είναι οικεία στην πεσμένη φύση του διαφέ
ρουν σε ένταση από τα πάθη που αποκτά θεληματικά.Η δύναμη των δευτ
έρων είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη από τη δύναμη των πρώτων. Αλλά η με
τάνοια, αυτό το παντοδύναμοφάρμακο που μας δόθηκε από τον παντοδύν
αμο Γιατρό, τον Θεό, θεραπεύει τον άνθρωπο που θα θελήσει να το χρησι
μοποιήσεισωστά. Η μετάνοια είναι πανάκεια για όλες τις ασθένειες της ψ
υχής, για όλες τις αμαρτίες.
Μερικά πάθη, όπως η γαστριμαργία, η τρυφή, η πολυτέλεια, οι διασκεδάσ
εις, η φιλαργυρία, η φιλοδοξία, η απιστία, αποτελούντην αρχή και την αιτί
α άλλων παθών, όπως είναι η ηδυπάθεια, η λύπη, η οργή, η μνησικακία, ο
φθόνος, η υπερηφάνεια, η λήθητου Θεού, η εγκατάλειψη της ενάρετης βιο
τής. Στον πνευματικό αγώνα πρέπει να πολεμάμε αρχικά και κατεξοχήν τ
α πρώταπάθη. Αν νικηθούν αυτά, τα δεύτερα θα αφανιστούν μόνα τους.
Όποιος αρνήθηκε τις σωματικές απολαύσεις, την ανθρώπινηδόξα, τον υλι
κό πλούτο, τον βιοτικό περισπασμό, δεν θα κυριευθεί από την οργή και τη
λύπη, την υπερηφάνεια και τη ζήλια.Ανεμπόδιστα θα βαδίζει στον δρόμο
των εντολών του Θεού, τον δρόμο που οδηγεί στη σωτηρία, τον δρόμο που
οδηγεί στηθεογνωσία, την προσιτή μόνο στις καθαρές καρδιές.
Αρχηγός και θύρα όλων των παθών είναι η απιστία. Αυτή αφήνει να μπου
ν στην ψυχή και η φιλαργυρία και η φιλοδοξία και ηφιληδονία και η οργή
και η λύπη και, το κορυφαίο κακό, η απελπισία.
Αρχηγός και θύρα όλων των γνήσιων χριστιανικών αρετών είναι η πίστη.
Οι περισσότεροι άνθρωποι, ζώντας απρόσεκτα, ζώντας μέσα στον περισπ
ασμό, δεν συνειδητοποιούν τα πάθη τους. Οιπερισσότεροι άνθρωποι ικανο
ποιούνται με τα πάθη τους. Οι περισσότεροι άνθρωποι δικαιολογούν τα π

άθη τους. Συχνά,μάλιστα, τα θεωρούν αρετές, αρετές καθαρές, αρετές υψ
ηλές.
Ο αληθινός χριστιανός που διαρκώς προσέχει τον εαυτό του και που μέρα
–
νύχτα μαθητεύει στον νόμο του Κυρίου,προσπαθώντας να μιμηθεί τις ευ
αγγελικές εντολές με ακρίβεια, αυτός μπορεί να δει τα πάθη του. Όσο περ
ισσότερο καθαρίζεταιαπό την αμαρτία, όσο περισσότερο προοδεύει πνευμ
ατικά, τόσο πιο έντονα τα συνειδητοποιεί. Και τελικά, μπροστά στα μάτια
του νου του – θεραπευμένου πια από το Ευαγγέλιο –
αποκαλύπτεται η φοβερή άβυσσος όπου έχει πέσει η ανθρώπινη φύση,απ
οκαλύπτονται τα πάθη του σ’ όλη τους τη ζοφερότητα. Τα πάθη είναι τα σ
υμπτώματα και οι αποδείξεις της θανάσιμηςασθένειας της αμαρτίας, από
την οποία έχει προσβληθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα.
Πού οδηγεί τον χριστιανό το αντίκρυσμα των παθών του, η συνειδητοποίη
ση της πτώσεώς του; Τον οδηγεί στο πένθος, στοπικρό και διαρκές πένθος.
Καμιά επίγεια χαρά δεν μπορεί να διακόψει αυτό το πένθος. Μόνο η θεία
χάρη το σταματά από καιρόσε καιρό, προσφέροντας στην περίλυπη και τσ
ακισμένη καρδιά την ελπίδα της σωτηρίας, την πνευματική ανάπαυση, τη
νουράνια απόλαυση, την ειρήνη του Χριστού.
Πού οδηγεί τον χριστιανό η φανέρωση της ενέργειας των παθών; Τον οδη
γεί στον εντατικό αγώνα εναντίον τους. Ο αγωνιστήςτου Χριστού αυξάνει
τις προσευχές του, τη νηστεία του, τις αγρυπνίες του, τις γονυκλισίες του,
και ικετεύει τον Θεό για άφεση,εκθέτοντάς Του νοερά τις συμφορές του με
ανέκφραστη συντριβή και αβάσταχτο πόνο καρδιάς. “Εγώ”, λέει ο ιερός Δ
αβίδ,“όταν με ταλαιπωροὐσαν, φορούσα πένθιμο ρούχο και ταπείνωνα τη
ν ψυχή μου με νηστεία. Και η προσευχή μου,
(αφού γίνειδεκτή από Σένα), θα επιστρέψει σ’ εμένα (για την ωφέλειά μου

)<Σαν άνθρωπος βυθισμένος στο πένθος και τη σκυθρωπότητα,έτσι ταπε
ινωνόμουν μπροστά τους”.
Με ποιον τρόπο αποκαλύπτονται τα πάθη; Με αμαρτωλούς λογισμούς, α
μαρτωλούς ρεμβασμούς, δηλαδή ονειροπολήματα, καιαμαρτωλά αισθήμα
τα. Οι λογισμοί και οι ρεμβασμοί άλλοτε εμφανίζονται ξαφνικά στο νου κ
αι άλλοτε πλησιάζουνανεπαίσθητα δίχως να τους αντιληφθούμε. Με όμοι
ο τρόπο ξεφυτρώνουν και στην καρδιά τα αισθήματα, τα οποία επηρεάζου
νκαι το σώμα. Από τους λογισμούς, τους ρεμβασμούς και τα αισθήματα ο
άνθρωπος παρασύρεται στη διάπραξη της αμαρτίαςείτε με το σώμα του εί
τε, το λιγότερο, με το νου και την καρδιά του.
Ο αγωνιστής του Χριστού οφείλει να αποφεύγει όχι μόνο τη σωματική αμ
αρτία, αλλά και τη νοερή και την καρδιακή. Γιατίκάθε πάθος δυναμώνει ό
ταν το ικανοποιούμε, όταν υποκύπτουμε στις άνομες απαιτήσεις του, ακό
μα και όταν το αφήνουμεαπλώς να κατοικεί και να κινείται ανεπαίσθητα
μέσα μας. Το πάθος που ενεργείται στην πράξη ή έστω έχει ριζώσει στην
ψυχή,επειδή αυτή το συμπαθεί και το τρέφει για πολύν καιρό, αποκτά εξο
υσία πάνω στον άνθρωπο. Απαιτούνται τόσο μακροχρόνιοςκαι αιματηρός
αγώνας όσο και ιδιαίτερη ενίσχυση από το θείο έλεος, για ν’ αποτιναχθεί
ο ζυγός ενός πάθους, που έγινε δεκτόαυτοπροαίρετα από τον άνθρωπο κα
ι απέκτησε εξουσία πάνω του. Εξουσία πάνω στον άνθρωπο αποκτά το πά
θος, όταν αυτόςπέσει σωματικά σε θανάσιμο αμάρτημα ή και απλώς όταν
απολαύσει εκούσια την αμαρτία μέσα στον μυστικό θάλαμο τηςψυχής το
υ, θάλαμο αφιερωμένο στον Χριστό.
Δεν είναι δυνατόν τα πάθη, όταν αυτά ζουν μέσα στον άνθρωπο, να μην ε
κδηλωθούν στους λογισμούς του, στα λόγια και στιςπράξεις του. Στο στάδ
ιο της αθλήσεως των χριστιανών ασκητών, που αποβλέπουν στην τελειότ

ητα, ως πτώσεις καταλογίζονταιοι εκδηλώσεις των παθών έστω και στους
λογισμούς μόνο.
Οι πτώσεις είναι αναπόφευκτες για τον απόγονο του Αδάμ με τη μολυσμέ
νη από την αμαρτία ανθρώπινη φύση. Ιδιαίτερα έναςαρχάριος ασκητής δε
ν μπορεί να μην παρασυρθεί από αμαρτωλές σκέψεις και αμαρτωλά αισθ
ήματα, δεν μπορεί να μηναμαρτήσει όχι μόνο με τον νου και την καρδιά, α
λλά και με τα λόγια και με τα έργα. Μπορεί, ωστόσο, και πρέπει ύστερα α
πότην πτώση του να θεραπευθεί αμέσως με τη μετάνοια.
Εδώ, βέβαια, δεν γίνεται λόγος για τις πτώσεις σε θανάσιμα αμαρτήματα
ή, πολύ περισσότερο, για τη συνειδητή και εκούσιααμαρτωλή ζωή, που είν
αι ολόκληρη μια πτώση, αλλά για πτώσεις μικρές, από αδυναμία, οι οποίε
ς ονομάζονται συγγνωστέςαμαρτίες και τις οποίες δεν μπορούν να αποφύ
γουν εντελώς ούτε οι δίκαιοι.
“Και εφτά φορές να πέσει ο δίκαιος, ξανασηκώνεται” με τη μετάνοια, λέει
η Γραφή. Και όσο καθαρίζεται κανείς με τημετάνοια, τόσο λιγοστεύουν οι
πειρασμικοί λογισμοί. Αλλά συνάμα γίνονται πιο λεπτοί, πιο δυσδιάκριτο
ι, τόσο, που καμιάφορά παραπλανούν ακόμα και ανθρώπους γεμάτους θε
ία χάρη. Παραπλανώντας τους, πάντως, τους ταπεινώνουν, τουςπροφυλά
σσουν από την υψηλοφροσύνη και τους συγκρατούν στη σωτήρια κατάστ
αση της μετάνοιας.
Όταν αποκαλυφθεί μέσα μας η ενέργεια των παθών, ας διατηρήσουμε τη
ν ειρήνη της καρδιάς μας. Ας μην ταραχθούμε, ας μηλυπηθούμε, ας μη σα
στίσουμε. Είτε αδύναμη είναι αυτή η ενέργεια είτε δυνατή, ας αντισταθού
με με ανδρεία.
Τα πάθη δεν θα πάψουν να επαναστατούν και να μας πολεμούν, ώσπου ν
α μας σκεπάσει η ταφόπλακα! Ας ετοιμαστούμε,λοιπόν, για ισόβια αντίστ
αση. με σταθερή την πεποίθηση ότι δεν είναι δυνατό να νικάμε πάντοτε.

Αναπόφευκτα θα υποστούμεαθέλητες ήττες, και αυτές ακριβώς οι ήττες θ
α συντελούν στην πνευματική μας πρόοδο, όταν διατηρούν και ενισχύουν
μέσαμας τη μετάνοια και τη θυγατέρα της, την ταπείνωση.
Ας μην επαναπαυόμαστε στις νίκες μας επί των παθών κι ας μην ενθουσι
αζόμαστε μ’ αυτές τις νίκες. Τα πάθη είναι πονηράτόσο, όσο και οι δαίμον
ες που τα μεταχειρίζονται. Συνηθίζουν, λοιπόν, να παρουσιάζονται σαν νι
κημένα, ώστε εμείς,νομίζοντας ότι κατορθώσαμε την εξουδετέρωσή τους,
να κυριευθούμε από την έπαρση. Κι όταν κυριευθούμε από την έπαρση, η
νίκη τους θα είναι πιο άνετη και πιο αποφασιστική.
Ας προετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε τόσο τις νίκες όσο και τις ήττες
μας με τον ίδιο τρόπο: με ανδρεία, με ψυχραιμία, μενηφαλιότητα.
Παρασύρθηκες από αμαρτωλούς ρεμβασμούς; Δέχτηκες με ευχαρίστηση
αμαρτωλούς λογισμούς; Είπες λόγια ανώφελα ήαπερίσκεπτα; Έφαγες υπ
έρμετρα; Υποχώρησες σε κάποιαν άλλη αδυναμία; Μην ταραχθείς, μη λιγ
οψυχήσεις, μην προσθέσειςπληγή πάνω στην πληγή, όπως έλεγε ο στάρετ
ς Σεραφείμ του Σάρωφ. Μετανόησε αμέσως μπροστά στον καρδιογνώστη
Θεόκαι, διατηρώντας την ψυχική σου ειρήνη, συνέχισε με επιμονή και στα
θερότητα τον αγώνα για τη διόρθωση και την πνευματικήσου τελείωση, β
έβαιος πια για την αναγκαιότητα την αδιάλειπτης και αυστηρής παρακολ
ούθησης του εαυτού σου.
Η σωτηρία μας είναι ο Θεός μας και όχι τα έργα μας. Με τα καλά μας έργ
α, δηλαδή την τήρηση των ευαγγελικών εντολών,απλώς αποδεικνύουμε τ
ην ειλικρίνεια της πίστεώς μας και την αφοσίωσή μας στον Θεό.
Μη δίνεις σημασία στους λογισμούς της ψεύτικης ταπεινοφροσύνης, οι οπ
οίοι, όταν, παρασύρεσαι και πέφτεις, σου λένε ότι οΘεός οργίστηκε πια μα
ζί σου, ότι σε εγκατέλειψε και σε ξέχασε. Την προέλευση τέτοιων λογισμώ
ν θα την καταλάβεις από τουςκαρπούς τους. Και οι καρποί τους είναι η λύ

πη, η ακηδία και η χαλάρωση του πνευματικού αγώνα ή, συχνά, ακόμα κα
ι ηεγκατάλειψή του.
Αν οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ότι στο μεγάλο και πο
λύμοχθο στάδιο του πνευματικού αγώνα αναπόφευκταθα υπάρχουν όχι μ
όνο νίκες αλλά και ήττες, ότι η ανεπάρκεια, η αδυναμία, η αμαρτωλότητά
μας δεν είναι δυνατόν παρά ναεκδηλώνονται από καιρό σε καιρό, πολύ πε
ρισσότερο τα γνωρίζει όλα αυτά ο θεσμοθέτης του πνευματικού αγώνα, ο
παντογνώστης Πλάστης μας και Θεός μας. Βλέπει με ευσπλαχνία τις ακο
ύσιες πτώσεις των αγωνιστών Του, αλλά βλέπει μεικανοποίηση και τη γεν
ναιοψυχία, τη σταθερότητα, την πιστότητά τους. Γι’ αυτό τους ετοιμάζει τ
α αμάραντα στεφάνια τηςδικαιοσύνης, της νίκης, της δόξης.
Πόσο ποθητή είναι η αγνότητα, η καθαρότητα της καρδιάς και του σώματ
ος! Σ’ αυτήν ρίχνει το στοργικό Του βλέμμα, σ’ αυτήνδείχνει την ευμένειά
Του ο Θεός! Και πώς αποκτάται η καθαρότητα; Με συνεχή και πολύμοχθο
αγώνα εναντίων τηςακαθαρσίας των παθών και της αμαρτίας. Αλλά για
ν’ αρχίσουμε αυτόν τον αγώνα, είναι απαραίτητο να αποκαλυφθεί πρώτα
ηακαθαρσία της ψυχής μας μπροστά στα μάτια του νου μας με τους λογισ
μούς, τους ρεμβασμούς και τα αισθήματα. Όποιος ποτέδεν πολέμησε την
ακαθαρσία του, όποιος δεν γνωρίζει καν την ακαθαρσία του, όποιος νομίζ
ει πως είναι καθαρός, βρίσκεταιστην πιο επικίνδυνη αυταπάτη και κινδυν
εύει κάθε στιγμή να γκρεμιστεί στην άβυσσο θανάσιμων αμαρτημάτων.
Η ακαθαρσίαείναι αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της πεσμένης μας φύσε
ως. Η καθαρότητα είναι δώρο της θείας χάριτος, την οποία ελκύει οάνθρω
πος, όταν αγωνίζεται σωστά για την κάθαρσή του.
Είναι τεράστια η διαφορά ανάμεσα στην αμαρτία που κάνει κάποιος από
πρόθεση, έχοντας διάθεση φιλάμαρτη, και στηναμαρτία που κάνει άλλος
από συναρπαγή και αδυναμία, έχοντας διάθεση φιλόθεη. Είναι τεράστια

η διαφορά ανάμεσα στη ζωήτης αμαρτίας, τη ζωή της ικανοποιήσεως όλω
ν των επιθυμιών και των παθών, και στη ζωή που συμφωνεί με το θέλημα
τουΘεού, αλλά περιστασιακά κηλιδώνεται από την αμαρτία λόγω της αν
θρώπινης αδυναμίας.
Πολύ επικίνδυνη είναι η πρόωρη απάθεια! Πολύ επικίνδυνη είναι η πρόωρ
η απόλαυση της θείας χάριτος! Τα υπερφυσικάχαρίσματα μπορούν να κατ
αστρέψουν τον αγωνιστή που δεν γνώρισε τις αδυναμίες του με πτώσεις, τ
ον αγωνιστή που δεν έχειεπαρκή πείρα των μεταπτώσεων της πνευματικ
ής ζωής και του πολέμου με τους αμαρτωλούς λογισμούς, τον αγωνιστή π
ου δενέχει γνωρίσει τέλεια την κακία και την πανουργία των δαιμόνων αλ
λά και το ευμετάβλητο της ανθρωπίνης φύσεως.
Κάθε άνθρωπος, ακόμα και αυτός που αξιώθηκε να γίνει σκεύος της θεία
ς χάριτος, είναι ελεύθερος να επιλέγει είτε το καλό είτετο κακό. Κι ένας π
νευματοφόρος, λοιπόν, μπορεί, κάνοντας κατάχρηση της χάριτος που έχει
λάβει, να παραδοθεί κάποτε στηνυπερηφάνεια, ν’ αντιμετωπίσει με έπαρ
ση τον πλησίον. Έτσι, στη συνέχεια, θα κυριευθεί από την αυταρέσκεια κα
ι τηναυτοπεποίθηση, συνέπειες των οποίων είναι η αμέλεια, η χαλάρωση
του αγώνα και, τελικά, η εγκατάλειψή του. Πρέπει νασημειωθεί εδώ ότι, μ
ε την πρώτη εκδήλωση της αμέλειας, ξεσηκώνονται αναπάντεχα οι σαρκι
κές επιθυμίες, πέφτουν λυσσαλέαεπάνω στον άνθρωπο, τον παρασύρουν
σαν ορμητικός χείμαρρος και τον γκρεμίζουν στο βάραθρο της ασέλγειας,
όπου συχνάτον περιμένει ο ψυχικός θάνατος.
Ο φιλάνθρωπος Θεός, “ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να
γνωρίσουν σε βάθος την αλήθεια”, επιτρέπει ναπολεμούνται οι μαθητές
Του, επιτρέπει να πολεμούνται οι φίλοι Του από εξωτερικές και εσωτερικέ
ς θλίψεις σ’ όλη τη διάρκειατης επίγειας ξενιτιάς τους. Επιτρέπει, επίσης,
να πολεμούνται από τα πάθη και να υπομένουν τα παθήματα, που τους π

ροξενείαυτός ο πόλεμος, παθήματα ασύγκριτα πιο οδυνηρά απ’ όλους του
ς εξωτερικούς πειρασμούς.
Ο αόρατος εσωτερικός πόλεμος του χριστιανού με τα πάθη δεν είναι καθό
λου κατώτερος ή ευκολότερος από τον αιματηρόαγώνα των μαρτύρων της
πίστεως. “Δώσε αίμα, για να λάβεις Πνεύμα”, λένε, όπως είδαμε, οι πατέ
ρες, που γνώρισαν εμπειρικάαυτόν τον πόλεμο. Μόνο οι επιμελείς τηρητέ
ς των ευαγγελικών εντολών, μόνο οι αληθινοί μαθητές του Χριστού πολε
μούν μεσυνέπεια και αυταπάρνηση τα πάθη τους. “Η ακριβής τήρηση των
εντολών διδάσκει στους ανθρώπους πόσο αδύναμοι είναι”,λέει ο όσιος Συ
μεών ο Νεός Θεολόγος. Στη γνώση και τη συναίσθηση της αδυναμίας μας
θεμελιώνεται όλο το οικοδόμημα τηςσωτηρίας μας.
“Η ακριβής τήρηση των εντολών διδάσκει στους ανθρώπους πόσο αδύναμ
οι είναι”: Τι παράξενη λογική για την επιφανειακήσκέψη! Και όμως, τα λό
για τούτα είναι λόγια πείρας. Μόνο με την επιμελημένη τήρηση των εντο
λών μπορεί ο άνθρωπος ναπεισθεί για την απόλυτη αδυναμία του παλαιο
ύ Αδάμ, για τη δύναμη του νέου Αδάμ και για την ορθότητα του πατερικο
ύεκείνου ορισμού, σύμφωνα με τον οποίο ο πνευματικός νόμος δεν μπορεί
να εκπληρωθεί παρά μόνο με τους οικτιρμούς τουΧριστού.
Με την οικονομία της παντοδύναμης αγαθής πρόνοιας του Θεού, ακόμα κ
αι η ίδια η αμαρτία που ζει μέσα στον άνθρωπο, ηαμαρτία που κυριαρχεί
σ’ όλη την ύπαρξή του, σ’ όλα τα μέρη της ψυχής του και σ’ όλα τα μέλη τ
ου σώματός του, συμβάλλειστην πνευματική του πρόοδο, αν βέβαια είναι
αληθινός χριστιανός.
Η συναίσθηση της πνευματικής μας φτώχειας, η παραδοχή της πνευματικ
ής μας πτώσεως, η αναγνώριση της αναγκαιότητας τηςλυτρώσεως και η ο
λόψυχη ομολογία ως Λυτρωτή του Υιού του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χ

ριστού, είναι οι καρποί τηςπάλης μας με τα πάθη. Αυτοί οι καρποί αποτελ
ούν το εχέγγυο της αιώνιας μακαριότητας.
Η συναίσθηση της πνευματικής φτώχειας, η παραδοχή της πτώσεως, η ζω
ντανή ομολογία του Λυτρωτή είναι άγνωστες στονάνθρωπο που έχει κοσ
μικό φρόνημα. Αυτός είναι δούλος των παθών, δεν βλέπει στον εαυτό του
παρά μόνο προτερήματα, μόνοαρετές, και είτε δεν περιμένει τίποτα στον
ουρανό, καθώς δεν συλλογίζεται ποτέ τον ουρανό, είτε περιμένει βραβεία
σανοφειλές, έχοντας πλήρη άγνοια της μοναδικής αρετής που βραβεύεται
στον ουρανό και που δεν είναι άλλη από τον χριστιανικότρόπο ζωής.
Ο δούλος του Θεού, τηρώντας τις ευαγγελικές εντολές, όλο και πιο καθαρ
ά βλέπει τα πάθη του. Και όσο η χάρη του ΑγίουΠνεύματος δημιουργεί μα
κάριες πνευματικές καταστάσεις τη συναίσθηση της πνευματικής του φτώχειας, το πένθος, τηνπραότητα, τ
ο έλεος, την καθαρότητα, τη διάκριση , τόσο νιώθει τον εαυτό του πιο αμαρτωλό απ’ όλους τους αμαρτωλούς,αμ
έτοχο σε οποιοδήποτε καλό, ένοχο αναρίθμητων κακών, άξιο αιώνιων βασ
άνων στη γέεννα του πυρός για τη διαρκή αθέτησητων εντολών του Θεού.
Οι άγιοι πατέρες, βλέποντας μέσα τους πνευματική καρποφορία από την
πάλη με τα πάθη, δεν επιθυμούσαν την παύση τουαοράτου πολέμου. Επι
θυμούσαν να υπομένουν τον πόλεμο με ανδρεία και καρτερία.
Τι μακάριοι που ήταν! Δεν αναζητούσαν αλλού την τελειότητα παρά μόνο
στην ταπείνωση. Δεν αναζητούσαν αλλού την ελπίδατης σωτηρίας παρά
μόνο στον Χριστό. Όπου δεν υπάρχει ταπείνωση, εκεί δεν υπάρχει καμιά χ
ριστιανική αρετή. Όπου υπάρχειαληθινή ταπείνωση, εκεί υπάρχουν όλες
οι αρετές στην πληρότητά τους. Εκεί υπάρχει ο ίδιος ο Χριστός. Εκεί τα πά
θη και οχειριστής τους, ο εχθρός μας διάβολος, καθόλου δεν μπορούν να β

λάψουν τον εργάτη του Κυρίου. Εκεί “το παιδί της ανομίας”,η αμαρτία, “δ
εν θα μπορέσει να του κάνει κακό”.
Ας βαδίσουμε στ’ αχνάρια των πατέρων, και θα φτάσουμε στο λιμάνι της
αιώνιας μακαριότητας. Αμήν."
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