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Ἦχος πλ. δ' 

Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς, τῆς ἐρήμου τὸ ἄγονον ἐγεώργησας, καὶ τοῖς 

ἐκ βάθους στεναγμοῖς, εἰς ἑκατὸν τοὺς πόνους ἐκαρποφόρησας, καὶ 

γέγονας φωστήρ, τῇ Οἰκουμένῃ λάμπων τοῖς θαύμασιν Ἰωάννη Πατὴρ 

ἡμῶν ὅσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
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ΣΦΟΚΘΑ ΣΤΗΜ Δ' ΙΥΡΘΑΙΗ ΤΩΜ ΜΗΣΤΕΘΩΜ 

ΤΟ ΜΟΗΛΑ ΤΗΣ ΑΣΙΗΣΕΩΣ ΛΕΣΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΙΙΚΗΣΘΑΣ 
 

Ἡ ἐν Φπιζηῷ ἄζκηζη 
Μέζα ζηό Μπζηήξην ηῆο Θείαο Λεηηνπξγίαο, ζηό ὁπνῖν θηππᾶ ἡ 

θαξδηά ηῆο θθιεζίαο θαί ἀπνθαιύπηεηαη ἡ ἀγάπε ηνῦ Θενῦ, ηηκᾶκε θαί 
γεξαίξνπκε πάληνηε ηήλ ἱεξά κλήκε ηνῦ Ὁζίνπ Παηξόο ἡκῶλ Ἰσάλλνπ 
ηνῦ Σηλαΐηνπ, γηά λά δηδαρζνῦκε ἀπό ηήλ αἰσλόβηα πεῖξα ηνπ πεξί ηνῦ 
ὄλησο Ὄληνο Θενῦ θαί Σσηῆξνο ἡκῶλ Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ θαί λά εἰζέιζνπκε 
ζηό βάζνο ηῆο κεγαινπξγίαο ηνῦ Θενῦ, πνύ ζνθά ηόλ ἐλέπλεπζε γηά 
ηήλ νζηαζηηθή ἀμία ηῆο ἐλ Χξηζηῷ ἀζθήζεσο. 

 

Τό νόημα ηῆρ ἀζκήζεωρ 
Ἡ ὀξζόδνμε πλεπκαηηθόηεηα ηαπηίδεηαη θαί ἐθθξάδεηαη κέ ηήλ 

ὀξζόδνμε ἄζθεζε. Γηαηί ἡ ἄζθεζε κέζα ζηή ράξε, πνύ κεηακνξθώλεη 
ηό ἀλζξώπηλν πξόζσπν γηά λά ἀξρίζεη ζπλνκηιία κέ ηό Θεό θαί λά 
ἑλσζεῖ καδί ηνπ, εἶλαη ἡ πηό γλήζηα θαί αζεληηθή θαί ἀδηάθζνξε δσή 
ηῆο θθιεζίαο. Γηαηί ἡ αζεληηθή ἐζσηεξηθή δσή δέλ εἶλαη θάπνηα 
παζεηηθή-ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, ἀιιά πξόνδνο πλεπκαηηθή θαί ἀγώλαο 
γηά ηήλ ἐξγαζία ὅισλ ηῶλ ζεαλζξώπηλσλ ἀξεηῶλ. 

Ἡ πίζηε, ὅηη ὁ ἄλζξσπνο εἶλαη ηνῦ Θενῦ θαί ὁ Θεόο ηνῦ ἀλζξώπνπ, 
ἀπνηεινῦλ ηό κνλαδηθό λόεκα θαί ζθνπό ηῆο ὀξζνδόμνπ ἀζθήζεσο. Τό 
λόεκα ηῆο ἀζθήζεσο κέζα ζηήλ θθιεζία εἶλαη ἡ θαλεξή πξνζπάζεηα 
θαί ὁ ἐιεύζεξνο ζπλεηδεηόο ἀγώλαο γηά ηήλ ἀπόθηεζε ηῆο ἐλ Χξηζηῷ 
ηειεηόηεηνο. πεηδή ἡ ηειεηόηεο δέλ εἶλαη ἔξγν ἀλζξώπηλν θαί δέλ 
κπνξεῖ λά ἀλαπηπρζῆ θαί λά ἀπνθηεζῆ κόλνλ ἀπό ηίο πξνζπάζεηεο ηῶλ 
θπζηθῶλ δπλαηνηήησλ ηνῦ ἀλζξώπνπ, ἀιιά εἶλαη δσξεά ηνῦ Ἁγίνπ 
Πλεύκαηνο, ὡο ἐθ ηνύηνπ ἡ ἄζθεζε θαζ' ἑαπηήλ πνηέ δέλ ἀπνβαίλεη 
ζθνπόο, ἀιιά κόλν κέζνλ πξόο ἀπόθηεζε ηῆο δσξεᾶο ηνῦ Θενῦ. 

Ἡ ρξηζηηαληθή δσή εἶλαη ἡ δπλαηόηεηα λά βξεῖ ὁ ἄλζξσπνο, κέ ηήλ 
ἐιεύζεξε ἄζθεζε θαί ηή ράξε ηῶλ κπζηεξίσλ, ηόλ ἑαπηό ηνπ θαί ηόλ 
πξννξηζκό ηνπ, λά γίλεη δειαδή εἰθόλα ηνῦ Θενῦ. Ὅινο ὁ ρξηζηηαληζκόο 
ζάλ ὀξζόδνμν δόγκα θαί ἦζνο εἶλαη ἕλα ζηάδην ἀζθήζεσο. Τό δόγκα θαί 
ηό ἦζνο εἶλαη ἡ θιίζε ηνῦ ἀλζξώπνπ ζηήλ ἄζθεζε ηῆο λέαο δσῆο ἐλ 
Χξηζηῷ, πνύ ἐθθξάδεηαη θπξίσο κέ ηήλ ηήξεζε ηῶλ ἐληνιῶλ ηνῦ Θενῦ. 
Ἰδηαίηεξα αηό πνύ θαινῦκε Ἠζηθή, δέλ εἶλαη ἔθζεζε ηῶλ ἀληηθεηκεληθῶλ 
ἠζηθῶλ ἀξρῶλ θαί θαλόλσλ, ζύκθσλα κέ ηνύο ὁπνίνπο πξέπεη λά 
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πξάηηεη ὁ ἄλζξσπνο, ἀιιά ἀζθεηηθή ἐξγαζία, θύιαμε ηῶλ ἐληνιῶλ θαί 
ἄζθεζε ηῶλ ἀξεηῶλ ηνῦ Χξηζηνῦ. Αηά ζεκαίλνπλ ὅηη ἡ ἄζθεζε ηῶλ 
Χξηζηηαλῶλ δέ λνεῖηαη ζάλ ἕλα θιεηζηό ηερληθό ζύζηεκα αμήζεσο ηῶλ 
ἀλζξώπηλσλ δπλαηνηήησλ, ἀιιά εἶλαη πξνζπάζεηα κεηακνξθώζεσο θαί 
αμήζεσο ηνῦ ὅινπ ἀλζξώπνπ, θαηά ηό κέηξν ηῆο δσξεᾶο, πνύ ὁ Θεόο 
ράξηζε ζηνύο ἀλζξώπνπο. Μέ ηήλ ἐιεύζεξε ἄζθεζε ἐπηζηξέθνπκε ζηήλ 
πιεξόηεηα ηῆο Θεαλζξώπηλεο δσῆο θαί ράξεο, ζηή ζεόλνκε θαί 
ραξηησκέλε δσή, ζηό πιήξσκα ηῆο ζείαο ἀγάπεο θαί ἐιεεκνζύλεο, ζηήλ 
εαγγειηθή θιήζε θαί ἐξγαζία καο, γεγνλόο πνύ ἀπαηηεῖ ἀπό κέξνπο καο 
αηνγλσζία θαί ἐπίγλσζε, ἐιεπζεξία θαί εζύλε. Πξόθεηηαη γηά κηά 
ἐπίπνλε θαί καθξπλή πνξεία, ζηήλ ὁπνία θαί κέ ηήλ ὁπνία ὁ ἄλζξσπνο 
κεηακνξθώλεη θαί ἐιεπζεξώλεη πξαγκαηηθά ηόλ ἑαπηό ηνπ. 

Ἡ ἄζκηζη ζηήν Ὀπθοδοξία δέν εἶναι μιά ζηείπα 
καθηκονηολογία, μιά πιζηή ηήπηζη ἑνόρ ἄκαμπηος ηςπικοῦ, 
ἕναρ ηακηικόρ καθωζππεπιζμόρ, μιά ὑποκπιηική εὐζεβοθάνεια. 
Ἄζκηζη εἶναι ἡ ἀγάπη. Ἄζκηζη εἶναι ἡ ηαπείνωζη. Ἄζκηζη 
ζημαίνει ὑπακοή ζηήνἘκκληζία. 

 

Ἄζκηζη καί αὐηόνομη ἠθική 
Ἡ θαζνιηθόηεηα ηῆο ἀζθήζεσο ἀπνθιείεη θάζε ηαύηηζή ηεο κέ ηήλ 

ἠζηθνινγία ἤ ἀξεηνινγία ηῆο αηόλνκεο ἠζηθῆο. Ἡ ἄζθεζε ὅπσο 
ὁξίδεηαη ἀπό ηήλ ἐκπεηξία ηῆο θθιεζίαο δέλ εἶλαη ἕλα ζύζηεκα ἀξεηῶλ 
ἤ κία ἠζηθή θηινζνθία. Ἡ ἄζθεζε δέλ ἀπνβιέπεη ζέ ἠζηθά πξόηππα, 
δειαδή ζέ ἀληηθεηκεληθά πηζηνπνηεκέλεο ἀξεηέο, πνύ κπνξεῖ λά εἶλαη 
κόλν θπζηθά πξνηεξήκαηα. Ἀπνβιέπεη ζηήλ δνθηκαζία ηῆο ἀλζξώπηλεο 
ἐιεπζεξίαο πνύ ἐπηκέλεη λά ζηξέθεηαη πξόο ηό Θεό παξά ηήλ 
ἐπαλαζηαηεκέλε ἀληίπξαμε ηῆο ἴδηαο ηῆο θύζεσο ηνῦ ἀλζξώπνπ. 

Ἡ ἄζθεζε εἶλαη ἕλα πξνζσπηθό γεγνλόο, ὅπσο ἰδηαίηεξα ἐθθξάδεηαη 
ζηήλ πάιε κέ ηίο δαηκνληθέο δπλάκεηο θαί ζηόλ ἀγώλα γηά ηήλ ἐξγαζία 
ηῶλ ἐληνιῶλ ηνῦ Θενῦ. Εἶλαη ἕλα ἄζιεκα πνύ δέ ζρεηίδεηαη κέ θάπνην 
ζύζηεκα ἠζηθῶλ ἀμηῶλ θαί καξηπξεῖ ηόλ ἀλζξώπηλν δπλακηζκό, πνύ 
θηλεηνπνηεῖηαη ἀπό ηή θηιάλζξσπε παξνπζία ηνῦ Θενῦ. 

Ἡ ζημαζία ηηρ ἀζκήζεωρ ζηήν ἐποσή μαρ 
Εἶλαη γεγνλόο πώο νἱ ἄλζξσπνη ηνῦ θαηξνῦ καο ἀδπλαηνῦλ λά 

θαηαλνήζνπλ ηό λόεκα ηῆο ἀζθήζεσο ζηή δσή καο. Ζνῦκε ζέ κηά ἐπνρή 
θαηά ηήλ ὁπνία ὁ ἄλζξσπνο ἔγηλε ὅινο ζῶκα, πνδνπισκέλνο ζέ 
ἰδενινγήκαηα θαί πξνθαηαζθεπαζκέλεο ζεσξίεο. Τίο ἀλάγθεο ηῆο ςπρῆο 
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γηά θαηαλαισηηθή πεῖξα, πνύ πεξηώξηζε ζηό ἐιάρηζην ηήλ ἄζθεζε ηνῦ 
ἀλζξώπνπ, ἐγθιώβηζε ηό κεγαιεῖν ηνῦ ἀλζξώπνπ ζηήλ θπιαθή ηῆο 
αἰζζεηηθῆο δσῆο, θαί δεκηνύξγεζε κηά θαη' ὄλνκα ὀξζόδνμε δσή, ἡ 
ὁπνία δέλ πιεξνθνξεῖ ηόλ ἄλζξσπν πεξί ηῆο πάξμεσο ηνῦ Θενῦ. 
Ἀθόκε θαί ζηόλ κνλαρηθό βίν παξαηεξνῦληαη θαηλόκελα πνύ 
ἀπνθαιύπηνπλ ηήλ βαζηθή ἀπόθιηζε ηῆο λεσηέξαο πλεπκαηηθῆο 
ἐθπηώζεσο: ηήλ ἀπνκάθξπλζε ἀπό ηό ἀζθεηηθό ἦζνο. 

Γη' αηό θαί ἡ θθιεζία πνιύ ζνθά κέζα ζηόλ ρξόλν πξνβάιιεη θαί 
ηά ἀζιήκαηα ηῶλ Ἁγίσλ Τεο θαί ὁξίδεη ηξόπνπο ἀζθήζεσο πνύ 
παηδαγσγνῦλ ηίο ζειήζεηο ηῶλ ἀλζξώπσλ, ηῶλ Κιεξηθῶλ, ηῶλ 
Μνλαρῶλ, ηῶλ Λατθῶλ θαί ηίο κεηαζηξέθνπλ ἀπό ηά ρείξνλα ζηά 
θξείηηνλα θαί κᾶο ἐληζρύνπλ, ζήκεξα πνύ θαζεκεξηλά δνθηκά-δεηαη ἡ 
ἐιεπζεξία καο, λά δηαζώδνπκε ηήλ αηνγλσζία καο θαί ηήλ αηνγλσζία 
ηῆο κνλαρηθῆο καο θιήζεο. 

Τό ἔξγν δέλ εἶλαη εὔθνιν. Ἀπαηηεῖ πόλν θαί αἷκα. Ἄξζε ηνῦ Σηαπξνῦ 
καο κέζα ζηήλ ἔκπνλε θαζεκεξηλή καο πνξεία. Ὅκσο πάξρεη ὁ Χξηζηόο 
"Μάζεηε ἀπ' ἐκνῦ... ὅηη ὁ δπγόο κνπ ρξεζηόο θαί ηό θνξηίνλ κνπ 
ἐιαθξόλ ἐζηη" (Μαηζ. 11, 30). Ὁ ιόγνο ηνῦ Κπξίνπ ζεκαίλεη ηόλ 
ἀλζξώπηλν δπλακηζκό θηλεηνπνηεκέλν ἀπό ηήλ παξνπζία ηνῦ Θενῦ. Δέλ 
πξόθεηηαη γηά θαλέλα ἀμηόκηζζν ἔξγν. "Οθ ἔζηη κηζζόο ἔξγσλ ἡ 
βαζηιεία ηνῦ Θενῦ, ἀιιά ράξηο Δεζπόηνπ πηζηνῖο δνύινηο ἡηνηκαζκέλε" 
(Ἅγηνο Μᾶξθνο ὁ ξεκίηεο, P.G. 65, 929). 

Ἡ ἄζθεζε, κέ ηήλ πνηθηιία ηῶλ κνξθῶλ θαί ηῶλ θαλόλσλ ηεο, εἶλαη 
ζπλπθαζκέλε κέ ηήλ ἴδηα ηή δσή θαί ηίο ἱζηνξηθέο ζπλζῆθεο ηῆο 
θθιεζίαο. Ἡ δσή ζηή βαζύηεξή ηεο ἔλλνηα εἶλαη ἄζθεζε, θαί ἡ ἄζθεζε 
ζηή δπλακηθή ηεο ἔθθξαζε δσή. Ἄλ ρσξίζνπκε ηή δσή ἀπό ηήλ ἄζθεζε, 
ηόηε ἡ δσή ἐθπίπηεη ζ' ἕλα θαζαξά βηνινγηθό ἤ ἐλζηηθηῶδεο ἤ ζηαηηθό 
θαηλόκελν. Καί ἄλ ρσξίζνπκε ηήλ ἄζθεζε ἀπό ηήλ δσή ηόηε ἡ ἄζθεζε 
θαηαληᾶ ἕλαο θαζαξά ἀληηθεηκεληθόο ἤ ηπξαλληθόο θαλόλαο, ἕλαο 
ἐμσηεξηθόο ἤ λεθξόο ηύπνο. Ἡ ρξηζηηαληθή ἄζθεζε δέλ ἀξλεῖηαη ηή δσή, 
ἀιιά ηή κεηακνξθώλεη θαί ηήλ ὁινθιεξώλεη κέζα ζηή ράξε ηνῦ Θενῦ. 

Σηό Γεξνληηθό δηαζώδεηαη ἡ καξηπξία ὅηη ὁ ἀββᾶο Σηζώεο, ἐλῶ 
βξηζθόηαλ ζηίο ηειεπηαῖεο ζηηγκέο ηῆο δσῆο ηνπ, δέλ εἶρε ἀξρίζεη ἀθόκε 
ηό ἔξγν ηῆο ἀζθήζεσο θαί γηά ηνῦην θαί παξαθαινῦζε λά κείλεη κόλνο, 
ἔζησ γηά ἕλα ζύληνκν ἀλαζηελαγκό. Πξόθεηηαη γηά ηήλ κόληκε ἐκπεηξία 
ηῆο ὀξζόδνμεο πλεπκαηηθῆο ἄζθεζεο: "Ἀπέξρνκαη πξόο ηόλ Θεόλ, ὡο 
κεδέ ἀξμάκελνο Θεῷ δνπιεύεηλ".                                           π. Α.Χ.  


