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                                                                     Φώτα  
                                       6 Ιανουαρίου, 2019

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Πρότυπό μας σήμερα ένας ασκητής; 
Μα είναι δυνατό;
Εμείς δεν ζούμε, όχι, στην (όποια) έρημο. Πώς λοιπόν..;
Οπωσδήποτε, πάντως, είναι μια πρόκληση. 
Πώς μπορεί να μιλήσει μια τέτοια μορφή στο σύγχρονο άνθρωπο; 

Να εργασθεί αποδοτικά ή ορθόδοξα σε μια κοινωνία, που έχει μάθει να 
ζει με άνεση; Που έμβλημά της έχει την ευζωΐα και την καλοπέραση;

Υπάρχει, άραγε, μια σχέση μεταξύ της ερήμου και τη κοινωνίας;
Η έρημος καθαρίζει τον άνθρωπο από τα πάθη.  
Προετοιμάζει το δρόμο για την έλευση της Βασιλείας του Θεού.
Έτσι, ο άνθρωπος επανέρχεται στη φυσική ζωή. 
Αποκτά την πραγματική κοινωνία  με το Θεό και τους ανθρώπους. 

Γίνεται σωστά κοινωνικός άνθρωπος.
Μα είναι δυνατό; 
Πώς αλλά και πού στην έρημο θα βρεθεί τούτη η κοινωκικότητα;
Έρημος δεν σημαίνει ερημιά. Κάθε άλλο.
Την έρημο τούτη δεν θα την αναζητήσουμε στη Σαχάρα. Δεν 

χρειάζεται να πάμε τόσο μακριά.
Μπορούμε να τη βρούμε στη σκοτεινή γωνιά ενός ναού.
Στου πρωϊνού την δροσιά, στην αυλή μας.
Στην ηρεμία των άστρων τη νύχτα.
Στην απόλαυση της σιγουριάς, τότε που πέφτει το σκοτάδι.
Στο κελάδημα των πουλιών στον όρθρο.
Στο γραφείο μας μέσα.
Στην  επικοινωνία μαζύ Του.
Στην ανανέωση τη διαρκή. Στη βεβαιότητα της παρουσίας Του. Στη 

ζωή  μας. Κάθε στιγμή.
Στη μελέτη του λόγου Του.



Σ’ ένα όμορφο εσπερινό στου δειλινού το μούχρωμα.
Στης κατασκήνωσης τις όμορφες τις ώρες.
Καιρός να κοιτάξουμε γύρω μας. Μα και μέσα μας. Και θα βρούμε τί 

ζητούμε.
Ο Πρόδρομος μπορεί να είναι πρότυπό μας. Στην Ορθόδοξη Πατερική 

διδασκαλία δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ αγάμων και εγγάμων. Μοναχικών 
και κοσμικών τρόπων ζωής, αλλά ανθρώπων που έχουν το Άγιον Πνεύμα 
και αυτών που δεν το έχουν.

Ο τρόπος ζωής μας πρέπει να είναι ασκητικός. Αγωνιστικός.
Καθολικής, απόλυτης ισχύος. 
Κοινός για όλους τους χριστιανούς.
Ασκητική ζωή σημαίνει τρόπος άσκησης. Γυμναστικής πνευματικής. 

Της τήρησης των εντολών. Της κυριαρχίας του ανθρώπου στην υλική φύση. 
Της  ανεξαρτησίας από τη δουλεία, που θέλουν να επιβάλουν τα κτίσματα. 
Της σωστής χρήσης. Και όχι της κατάχρησης των υλικών αγαθών.

Η δουλεία στα πάθη φέρνει άγχος και ανασφάλεια.
Ο Πρόδρομος, επομένως, μας διδάσκει τον ασκητικό τρόπο ζωής. Μ’ 

αυτόν ο άνθρωπος συνδέεται με το Χριστό.
Αποκτά τη θέωσή του.
Μια ζωή χωρίς απαιτήσεις. Με ολιγάρκεια και αυτάρκεια ταυτόχρονα.
Θέλουμε εμείς τούτη τη θέωση;
Η σημερινή ευκαιρία θείο δώρο για  μας.
Θα το αξιοποιήσουμε;   

            Με την αγάπη μου,

	 	 	 	 	 	Ο	ιερέας	
	 	 	 	 					της	ενορίας	σου
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