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Η ωφέλεια τής υπακοής στο θέλημα τού Θεού
Ομιλία για την Κυριακή τής Τυροφάγου
(Τού σεβ. Μητροπολίτη Πεισιδίας Σωτηρίου)

Η Κυριακή προ της νηστείας της Μεγάλης Τεασσαρακοστής, είναι αφιερωμένη στο θλιβερό γεγονός της ανυπακοής
του Αδάμ και της Εύας στην εντολήν του Θεού με συνέπεια να
χάσουν την χαρά του Παραδείσου. (βλέπε Γένεσις κεφ.3ον).
Οι ύμνοι της Κυριακής αυτής, παρουσιάζουν τον Αδάμ
και την Εύα να κάθονται έξω από τον Παράδεισο, να θρηνούν
και να λένε: Αχ! Γιατί να παρακούσουμε την θείαν εντολήν του
Πλάστη μας! Μίαν εντολήν παρέβημεν του Δεσπότου, και
στερηθήκαμε όλα τα αγαθά που απολαμβάναμε στον Παράδεισο. Στη συνέχεια, καθόλην την ιστορία της ανθρωπότητος βλέπουμε ότι
όσοι δεν υπάκουσαν στον Θεό πολύ ζημιώθηκαν (βλέπε Εβρ. 2,2). Άπειρα τα
παραδείγματα. Γι' αυτό ο Ορθόδοξος χριστιανός έχει ως πρωταρχική μέριμνά

του να υπακούει στο θέλημα του Θεού. Και από την αρχή πρέπει να επισημάνουμε ότι συχνά το δικό μας θέλημα που προέρχεται από τον εγωισμό μας
μας εμποδίζει στο να υπακούμε στο θέλημα του Θεού. Ο Κύριός μας δίδαξε
στην προσευχή μας να λέμε "γενηθήτω το θέλημά Σου". Εμείς όμως συνήθως το
αντιστρέφουμε και ζητούμε να γίνεται το δικό μας θέλημα.
Λέγει ο Άγιος Ιωάννης συγγραφέας της Κλίμακος: Υπακοή σημαίνει ενταφιασμός τής ιδικής μας θελήσεως και ανάστασις της ταπεινώσεως... Υπακοή σημαίνει αποξένωσις από την υποκρισία και από κάθε προσωπική επιθυμία. Μα
είναι εύκολη η υπακοή; θα διερωτηθεί κάποιος. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός
μας διαβεβαίωσε ότι το φορτίον των εντολών Του είναι ελαφρό, μπορούμε να
το σηκώσουμε (βλ.Ματθ. 11,30). Ο γεμάτος αγάπη Κύριός μας θα μας φόρτωνε
ποτέ με εντολές που δεν θα μπορούσαμε να τηρήσουμε; Εξ άλλου αν σκεφθεί
κανείς πόσο γλυκείς είναι οι καρποί της υπακοής με προθυμία και χαρά θα επιδιώκει να υπακούει στον Φιλάνθρωπο Ουράνιο Πατέρα μας!
Λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: Ὅταν κάνεις υπακοή προχωρείς
στη ζωή σου ξέγνοιαστα· είσαι αμέριμνος για κάθε κίνδυνο στη ζωή αυτή· δεν
φοβάσαι ούτε τον θάνατο· και κατά την Παγκόσμια Κρίση δεν θα σου ζητηθεί να
απολογηθείς και θα αξιωθείς να εισέλθεις στη χαρά της Βασιλείας του Θεού.
Αλήθεια ποιός έζησε με υπακοή στον Θεό και δεν ωφελήθηκε; Ο Νώε που υπάκουσε στον Θεό, και κατασκεύασε την κιβωτό (ενώ οι άνθρωποι τον ειρωνεύονταν που έφκιανε πλοίο στο βουνό) σώθηκε, ενώ εκείνοι πνίγηκαν! Ο Αβραάμ, που υπακούοντας στον Θεό, ήταν έτοιμος να προσφέρει θυσία τον υιόν
του απήλαυσε δόξα και πλούτη ζηλευτά! (βλέπε Γένεση 22:1–13) και τόσοι
άλλοι ωφελήθηκαν από την υπακοή.
Και πώς μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα ποιό είναι το θέλημα του
Θεού; Η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας παρουσιάζουν το
θέλημα του Θεού με τρόπο αυθεντικό. Βάσει αυτών η Ορθόδοξη Εκκλησία με τα
κηρύγματα, την ανάλυση της Αγίας Γραφής, την Κατήχηση, με Ορθόδοξες εκδόσεις μας βοηθεί και να κατανοήσουμε σωστά, το πραγματικό θέλημα του Θεού.
Για όποια, δε, απορία μάς δημιουργείται σε συγκεκριμένο θέμα απευθυνόμαστε
στους πνευματικούς μας Ποιμένες: στον Επίσκοπο, στον Ιερέα μας, στον Πνευματικό μας καθοδηγό και ακολουθούμε τις οδηγίες του. Να ξέρουμε ότι ο πιστός χωρίς την επικοινωνία του με Πνευματικόν-Εξομολόγον Πατέρα δεν μπορεί
να έχει πρόοδο στην πνευματική του ζωή. Αυτή είναι και η προτροπή του Αποστόλου Παύλου: "Να ακολουθείτε πιστά και να υπακούετε στους εκκλησιαστικούς σας ηγέτες. Γιατί αυτοί αγρυπνούν για την σωτηρία σας, επειδή θα δώσουν
λόγο στον Θεόν." (Εβρ. 13, 17). Αδελφοί μου, να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι
αν αγαπούμε με την καρδιά μας τον Χριστό και προσπαθούμε πρόθυμα να υπακούμε στο δικό Του θέλημα και όχι στο δικό μας, θα είμαστε πραγματικά ευτυ-

χείς, θα έχουμε πλούσια τη Χάρη Του και την ενίσχυσή Του και εδώ και στον ουρανό.

Κατήχησις εις την Κυριακήν τής Τυροφάγου
"Περί νηστείας, και ότι η αληθής νηστεία τού
αληθινού υποτακτικού εστί το κόψαι το ίδιον θέλημα"
(Τού αγίου Θεοδώρου Στουδίτου, μετάφραση)

Ευλόγησε πατέρα.
Αδελφοί και πατέρες, ο αγαθός Θεός μας, Αυτός που χαρίζει έτη ζωή μας
και μας οδηγεί από χρόνο σε χρόνους, για τη φιλανθρωπία Του μας οδήγησε
ήδη και στο χρόνο τούτο των αγίων νηστειών. Στον χρόνο που ο καθένας των
αγωνιστών αγωνίζεται και κοπιάζει υπέρ της σωτηρίας της ψυχής του κατά την
προαίρεση και δύναμή του.
Και αυτός που σπουδάζει στην εγκράτεια, νηστεύει διπλές και τριπλές ημέρες, ενώ εκείνος που σπουδάζει στην αγρυπνία, αγρυπνεί, διαβάζει, προσεύχεται τόσες και τόσες ώρες. Άλλος πάλι (που σπουδάζει) στις γονυκλισίες, κάνει
τόσες και τόσες μετάνοιες έως εδάφους ή και μέχρι τού αντικειμένου κάτω από
τα πόδια του κατά τη δύναμή του· και άλλος αγωνίζεται πάνω σε κάποιο άλλο
κατόρθωμα.
Και αν κάποιος ήθελε να δει πολλή σπουδή και προθυμία σ' αυτές τις ημέρες, ο μοναχός που βρίσκεται κάτω από την υποταγή και έχει διακόνημα και είναι αληθινά υπάκουος, αυτός δεν έχει τον αγώνα μόνο σε κάποιον καιρό, αλλά
σε όλη τη ζωή του αγωνίζεται αδιάκοπα.
Αλλά ποιος είναι ο αγώνας τού υπάκουου υποτακτικού; και ποιο είναι το
μεγάλο του κατόρθωμα και το στεφάνι το λαμπρό; Το να μην εμπιστεύεται στον
δικό του λογισμό, ούτε να κάνει το δικό του θέλημα με τη δική του γνώμη, αλλά
ότι κάνει, να το κάνει ρωτώντας τον ηγούμενο ή τον γέροντά του, ή τον οικονόμο, κάτι που είναι ακόμα καλύτερο από όλα τα καλά αγωνίσματα. Και για να το
πούμε με συντομία, η υποταγή μαζί με την αδιάκριτη υπακοή κατακτά στέφανο
μαρτυρίου. Αυτό σημαίνει ότι το να κόβει κάποιος το δικό του θέλημα και να
κάνει τού προεστώτα του, λογαριάζεται ενώπιον τού Θεού ως μαρτύριο, ότι χύνει το αίμα του για τον Χριστό.
Όμως γνωρίζουμε καλά αδελφοί ότι σε αυτές τις άγιες ημέρες θα γίνει εναλλαγή των φαγητών, αύξηση των γονυκλισιών και μετανοιών και της ακολουθίας και ψαλμωδίας κατά την παλιά παράδοση των αγίων πατέρων μας που μάς
παραδόθηκε. Γι' αυτό και εμείς ας δεχθούμε πρόθυμα και με χαρά το δώρο των
νηστειών.
Μη σκυθρωπιάσουμε για την κακοπάθεια και τον μαρασμό τού σώματος,
αλλά να είμαστε χαρούμενοι για την υγεία και σωτηρία της ψυχής μας. Ας πε-

ράσουμε λοιπόν τις άγιες αυτές ημέρες με χαρούμενο πρόσωπο και καρδιά, άκακοι, ακατάκριτοι, χωρίς οργή, χωρίς πονηρία, χωρίς φθόνο, πιο ειρηνικοί, αγαπημένοι ο ένας με τον άλλο, πράοι, πρόθυμοι στην υπακοή, πλήρεις ελεημοσύνης και αγαθών καρπών, και να ησυχάζουμε στον καιρό της ησυχίας. Όποτε
καλείστε να μιλήσετε για κάποια ανάγκη, να αποκρίνεστε με ταπείνωση και ευλάβεια, αποφεύγοντας την πολυφαγία, πολυλογία και τον θόρυβο και την ταραχή των πολλών, έτσι ώστε να εκτελούμε τις υπηρεσίες μας αθόρυβα και ατάραχα, πιο ειρηνικά και ήσυχα ως διάκονοι Χριστού. Επειδή ο θόρυβος και η ταραχή
προξενεί μεγάλη ψυχική βλάβη στο Κοινόβιο και τη συνοδεία των αδελφών.
Και μαζί με αυτά, χρειάζεται να υπάρχει προσοχή, και φύλαξη. Να μην ανοίγεται πόρτα στους κακούς λογισμούς που εισέρχονται να μολύνουν την ψυχή
μας, ούτε να δίνεται τόπος στον διάβολο, όπως μάς διδάσκει η θεία Γραφή λέγοντας: "Αν ανεβεί σ' εσένα πνεύμα τού εξουσιάζοντα, μη του δώσεις τον τόπο
σου"· Επειδή ο εχθρός μας διάβολος δεν έχει εξουσία να μάς διαφεντέψει, αλλά
μόνο υποβάλλει κακούς λογισμούς, όπως ο ψαράς το δόλωμα· και όταν εμείς
δεν δίνουμε συγκατάθεση για να τους δεχόμαστε, αλλά τούς αποβάλλουμε μακριά μέσω της ευχής και της επικλήσεως τού ενδόξου ονόματος τού Κυρίου μας
Ιησού Χριστού, τότε ο εχθρός φεύγει από εμάς ντροπιασμένος.
Ας καταβάλλουμε λοιπόν κόπο και σπουδή για να φυλάξουμε την ψυχή
μας καθαρή και αμόλυντη από κάθε βρώμικο λογισμό, και άτρωτη από τα βέλη
τού πονηρού, ως νύφη Χριστού, και έτσι να αξιωθούμε να γίνουμε κατοικητήριο
τού αγίου Πνεύματος και να ακούσουμε: "Μακάριοι οι καθαροί στην καρδιά,
επειδή αυτοί θα δουν τον Θεό". Και όπως είπε ο Απόστολος: "Όσα είναι αληθινά, όσα σεμνά, όσα τίμια, όσα δίκαια, όσα αγνά και καθαρά, όσα προσφιλή, όσα
έχουν καλή φήμη, εάν υπάρχει κάποια αρετή και αν υπάρχει κάποιος έπαινος,
αυτά να κάνετε, και αυτά να συζητάτε ο ένας με τον άλλο", και ο Θεός ας είναι
μαζί σας.
Γι' αυτό ας αποφύγουμε αδελφοί τη γαστριμαργία και τη μέθη, τα οποία γεννούν κάθε είδος αμαρτίας. Ας φάμε και ας πιούμε με ευλάβεια και φόβο Θεού,
δοξάζοντας τον Θεό ο Οποίος μάς λύτρωσε από την πλάνη και την ταραχή τού
κόσμου.
Εάν το κάνουμε αυτό, ήδη από τώρα θα αξιωθούμε να φθάσουμε και την Κυρία
ημέρα της αναστάσεως τού Χριστού, αλλά και στον Μέλλοντα Αιώνα στην εξανάσταση των νεκρών, θα επιτύχουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, σε ενότητα με
τον Χριστό Ιησού, τον Κύριό μας, στον οποίο ανήκει η δόξα και το κράτος, μαζί
με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντα και στους αιώνες των αιώνων.
Αμήν.

