Εισαγωγή Τα δέκα σηµεία του Πνευµατικού Προγράµµατος
Ο απότερος στόχος του ανθρώπου είναι η επ ικοινωνία του µε τον Θεό. Ο δρόµος προς αυτή την
επικοινωνία έχει οριστεί µε ακρίβεια : πίστη, και να βαδίζουµε προς τις Δέκα Εντολές µε τη
βοήθεια της χάρης του Κυρίου.
Άγιος Θεοφάνης, ο ερηµίτης
Μπορεί να είναι αλήθεια ότι η Ορθόδοξη οδός της ζωής δεν είναι η φυσιολογική οδός της ζωής
για τους περισσότερους ανθρώπους στην κοινωνία µας. Παρόλα αυτά, είναι µια πολύ πρακτική
ζωή για τους ανθρώπους που είναι παντρεµένοι, που έχουν οικογένεια, που αντιµετωπίζουν τις
προκλήσεις κάποιας καριέρας. Στην πραγµατικότητα, είναι ένας τρόπος ζωής που θα κάνει τη
ζωή σας λιγότερο αγχωτική και µε περισσότερο νόηµα.
Ο Ορθόδοξος τρόπος ζωής ΔΕΝ είναι ένας µοναστικός τρόπος ζωής. Παρόλο που ο µοναχικός
βίος ήταν µέρος της πρώιµης εκκλησίας, δεν είναι απαραίτητο να ζούµε µε αυτό τον τόσο
τιµηµένο τρόπο. Μόνο λίγοι εκλεκτοί καλούνται να ακολουθήσουν αυτό τον τρόπο ζωής.
Έχουµε, όµως, κι εµείς τους ίδους στόχους. Όπως οι µοναχοί, έτσι κι εµείς αποζητούµε την
αγιοσύνη και την ένωση µε τον Θεό, αλλά καλούµαστε να ζήσουµε στον κόσµο µε τις
οικογένειές µας. Οι αξίες µας για πνευµατική ανάπτυξη είναι οι ίδιες, ανεξάρτητα από το
µονοπάτι που επιλέγουµε.
Οι περισσότεροι από εµάς δεν αφιερώνουµε ποτέ χρόνο να σκεφτούµε για το σκοπό της ζωής
µας. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν το κάνουµε µέχρι κάποιο πολύ αγαπηµένο µας πρόσωπο
να φύγει από αυτή τη ζωή ξαφνικά. Κατά κάποιο τρόπο, η ζωή έχει να κάνει µε το θάνατο. Όλοι
ξέρουµε ότι βαδίζουµε προς τα εκεί, αλλά επίσης πολύ συχνά αρνούµαστε να το σκεφτούµε
σοβαρά, εξαιτίας του αγνώστου και του φόβου που αυτό προκαλεί.
Σκοπός της ζωής, έτσι όπως διδάχτηκε από τους Αποστόλους και τους Πατέρες της Εκκλησίας
µας, είναι να βρίσκει κανείς την ένωσή του µε τον Θεό. Ο Ιησούς ήρθε για να µας σώσει και να
ανοίξει τις Πύλες του Παραδείσου για εµάς. Μας έδειξε πως να ζούµε µέσα από την διδασκαλία
Του και το παράδειγµά Του. Μας έδειξε ότι δεν έχουµε τίποτα να φοβόµαστε στο θάνατο.
Αρχικά, θα πρέπει να έχετε πίστη στο Θεό και να δέχεστε την αγάπη Του για εσάς. Με λίγη
πίστη, µπορείτε να ξεκινήσετε να ζείτε µε τον Ορθόδοξο τρόπο ζωής µέσα από το ταξίδι µας µε
το Πρόγραµµα Δέκα Σηµείων. Αυτός ο τρόπος ζωής µας δίνεται από τον ίδιο τον Χριστό µέσα
από την Εκκλησία Του. Είναι ένας αποδεδειγµένος τρόπος ζωής που ΘΑ σας φέρει πιο κοντά στο
Θεό. Καθώς έρχεστε πιο κοντά στο Θεό, αυξάνετε την ικανότητά σας να χειριστείτε όποια
δυσκολία µπορεί να αντιµετωπίζετε. Αυξάνετε την ικανότητά σας να ζείτε σύµφωνα µε τις
αρετές.
Μέσα στους επόµενους δέκα µήνες, η Επιτροπή Διαχείρισης θα παρουσιάσει το Πρόγραµµα
Δέκα Σηµείων για να βοηθήσει τον καθένα από εµάς να βρει το δεσµό του µε τον Θεό. Θα
συζητήσουµε τα ακόλουθα : Προσευχή, Λατρεία, Κύκλος της Λειτουργίας, Προσευχή του Ιησού,
Επιβράδυνση, Επαγρύπνηση, Ηµέρωµα των παθών, Προτεραιότητα στους άλλους, Πνευµατική
Αλληλεγγύη, Ανάγνωση των Γραφών και του Άγιου Πατέρα. Εάν ακολουθήσετε αυτά τα δέκα
σηµεία, θα σας οδηγήσουν σε όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε.
Μελετήστε το καθένα από αυτά µαζί µας και εξετάστε την τωρινή σας ζωή. Μετά, αναζητήστε
τρόπους για να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές στη ζωή σας και να τις ενσωµατώσετε σ'αυτή.
Πάντα να προσεύχεστε για τη βοήθεια του Θεού σε όλη τη διαδικασία.
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1. Προσευχή
Η Προσευχή είναι το θεµέλιο για τον Ορθόδοξο τρόπο ζωής. Τι είναι η Προσευχή; Είναι ένας
διάλογος ανάµεσα σε εσάς και τον Θεό. Ενώνει την ψυχή σας µε το Θεό. Μέσα από την
προσευχή καταφέρνετε να ενωθείτε µε τον Θεό και να λάβετε το δώρο της χάρης Του για να σας
βοηθήσει να ξεπεράσετε τα πάθη σας και να ζήσετε µια ζωή που βασίζεται στην αγάπη. Μέσα
από την προσευχή µαθαίνετε, επίσης, να ελέγχετε τους περισπασµούς του µυαλού σας,
επιτρέποντάς σας µε αυτό τον τρόπο να γίνετε πιο προσεκτικοί και συγκεντρωµένοι στις
καθηµερινές σας δραστηριότητες. Η Προσευχή είναι το κλειδί για να εισέλθετε σε µια ζωή που
βασίζεται στις αρετές.
Πώς προσεύχεστε; Πρώτα, καθιερώστε µία συγκεκριµένη ώρα και ένα ιδιωτικό µέρος. Θα πρέπει
να έχετε ένα συγκεκριµένο κανόνα και για το πρωί και το βράδυ. Μην προσπαθήσετε να
"αυτοσχεδιάσετε". Αυτή δεν είναι µία άσκηση χαλάρωσης, άλλα ένα µονοπάτι προς την
επικοινωνία σας µε το Θεό. Θα επωφεληθείτε από το να έχετε ένα συγκεκριµένο αριθµό οδηγιών
που θα ακολουθείτε κάθε φορά, χωρίς δικαιολογίες και χωρίς να το συντοµεύετε. Μέσα στους
κανόνες σας, συµπεριλάβετε την όρθια στάση, τις µετάνοιες, το γονάτισµα, να κάνετε το σήµα
του σταυρού, να διαβάζετε, και κάποιες φορές να ψέλνετε. Χρησιµοποιείστε βιβλία προσευχών
και γραπτές προσευχές. Τα Ορθόδοξα βιβλία προσευχών είναι γεµάτα µε προσευχές που είναι
καλά δοκιµασµένες και που έχουν χρησιµοποιηθεί για εκατοντάδες χρόνια Η Προσευχή δεν
χρειάζεται να είναι µία δηµιουργική προσευχή. Πάνω απ' όλα, πρέπει να είστε ειλικρινείς.
Κρατήστε την γνώση στην καρδιά σας και συγκεντρωθείτε στα λόγια της προσευχής. Μόλις
καθιερώσετε έναν κανόνα, πάντα να τον κρατάτε. Δουλέψτε µε τον Πνευµατικό σας Πατέρα
πάνω σε αυτό.
Ξεκινάτε να προσεύχεστε όταν συγκεντρώνετε την συνείδησή σας στην καρδιά σας και, µε
προσπάθεια, να συγκεντρώσετε εκεί όλη την ενέργεια της ψυχής και του σώµατός σας. Πριν
ξεκινήσετε τις προσευχές σας, αφιερώστε λίγο χρόνο να ηρεµήσετε και να συγκεντρώσετε την
ενέργειά σας στην καρδιά σας. Ο Χριστός είπε, "Μπείτε µέσα στην ντουλάπα...και κλείστε την
πόρτα" (Κατά Ματθαίον 6:6). Αφαιρέστε όλες τις δραστηριότητες που µπορεί να διακόψουν την
εσωτερική σας κατάβαση. Αφήστε στην άκρη, όσο πιο πολύ µπορείτε, όλα τα προβλήµατα της
µέρας και τις έγνοιες για αύριο. Αυτή, δεν είναι ώρα για να σκεφτόµαστε και να ανησυχούµε.
Όταν προετοιµάζεστε να προσευχηθείτε, σηκωθείτε, καθείστε ή περπατήστε για λίγα λεπτά και
σταθεροποιήστε το µυαλό σας για να συγκεντρωθεί στο Θεό. Σκεφτείτε ποιός είναι αυτός στον
οποίο θα απευθηνθείτε. Θυµηθείτε, είναι ο ίδιος ο Θεός, ο Δηµιουργός των πάντων, µε τον οποίο
πρόκειται να µιλήσετε. Προσπαθείστε να κρατήστε στην καρδιά σας ένα συναίσθηµα
ταπεινότητας και θρησκευτικής ευλάβειας. Εάν µπορείτε, κάντε µερικά προσκυνήµατα, πριν
ξεκινήσετε.
Καθώς ξεκινάτε να προσεύχεστε, µπείτε µέσα σε κάθε λέξη της προσευχής. Φέρτε το νόηµα των
λέξεων µέσα στην καρδιά σας. Μην πείτε γρήγορα τις προσευχές, σαν να βιάζεστε να τις
τελειώσετε. Αφήστε τα λόγια των προσευχών να πέσουν αργά µέσα στα βάθη της καρδιάς µε
ταπεινότητα και µε δέος για τον Θεό. Χρειάζεται να χαλαρώσετε το µυαλό σας για να
συγκεντρωθείτε αποκλειστικά στην προσευχή σας. Είναι κάτι σαν να οδηγείτε ένα αµάξι. Όταν
τρέχετε µε 90 µίλια την ώρα στον αυτοκινητόδροµο, µπορεί να νιώθετε ενθουσιασµένοι,
δυναµικοί και ότι έχετε τον έλεγχο. Αλλά, σε µεγάλες ταχύτητες τα πράγµατα µπορεί να πάνε
στραβά πολύ γρήγορα. Όµως, όταν κόβετε ταχύτητα και οδηγείτε µε είκοσι πέντε µίλια την ώρα,
το αµάξι ελέγχεται πιο εύκολα, και αν κάποιος κάνει µία επικίνδυνη κίνηση, µπορείτε εύκολα να
την αποφύγετε. Το µυαλό λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο. Θέλετε να το εξασκήσετε να επιβραδύνει,
έτσι ώστε να µην σας προκαλέσει κάποιο ανεπιθύµητο ατύχηµα, και να µπορέσετε να ανοίξετε
την καρδιά σας στην παρουσία του Θεού. Γι'αυτό το λόγο, στις προσευχές πείτε τα λόγια αργά,
έτσι ώστε να κατακτήσετε το πλήρες νόηµά τους και να τους επιτρέψετε να διαπεράσουν τη
συνείδησή σας και να φέρουν στην καρδιά σας συναισθήµατα αγάπης και ευλάβειας προς τον
Θεό. Ελέγξτε την τάση να τρέχετε να τις τελειώσετε βιαστικά. Όταν συµβαίνει αυτό, έχετε
µετατρέψει την προσευχή σε υποχρέωση, άλλη µια δουλειά που πρέπει να ολοκληρωθεί, και δεν
είναι πλέον πραγµατική προσευχή. Μην ανησυχήσετε αν πιάσετε τον εαυτό σας να το κάνει αυτό.
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Είναι φυσιολογικό στην αρχή. Απλά σταµατήστε, επιβραδύνετε και µετά, συνεχίστε, αφού πρώτα
ζητήσετε την συγχώρεση και τη βοήθεια του Θεού. Κάποια στιγµή θα βρείτε τον κατάλληλο
ρυθµό για εσάς. Επίσης, µελετήστε τις προσευχές πριν τις χρησιµοποιήσετε, έτσι ώστε να
γνωρίζετε την σηµασία της κάθε λέξης. Στο τέλος, θα θέλετε να τις µάθετε όλες απ'έξω.
Αφού ξεκινήσετε να απαγγέλνετε τις προσευχές, θα διαπιστώσετε ότι το µυαλό σας θα θέλει να
περιπλανιέται. Αυτό σηµαίνει ότι συνεχίζετε να οδηγείτε σε υψηλές ταχύτητες. Μην ανησυχείτε
γι' αυτό· είναι φυσιολογικό εξαιτίας των υπερδραστήριων µυαλών µας. Συνεχίστε να δουλεύετε
µε επιµονή για να βελτιώσετε την ικανότητά σας να συγκεντρώνετε την προσοχή σας στο Θεό
και στην προσευχή σας. Όταν το µυαλό σας περιπλανιέται, να είστε ευγενικοί µε τον εαυτό σας.
Σκεφτείτε το Θεό και πως Εκείνος σας αγαπάει και απαγγείλετε ξανά όσα λέγατε όση ώρα το
µυαλό σας ήταν κάπου αλλού. Φέρτε τον εαυτό σας πίσω στην συγκέντρωση προς το Θεό και τα
λόγια των προσευχών. Κάποιες φορές βοηθάει να λέτε τις προσευχές σας φωναχτά για λίγη ώρα
για να σας βοηθήσει να συγκεντρωθείτε. Το µυαλό είναι ιδιαίτερα ικανό στο να προσπαθεί να
κάνει πολλά πράγµατα ταυτόχρονα. Αλλά στην πραγµατικότητα, µπορείτε να συγκεντρωθείτε
µόνο σε ένα πράγµα τη φορά. Μπορείτε εύκολα να εξαπατηθείτε από το µυαλό, καθώς αφήνει
την προσευχή για να εστιάσει σε άλλα θέµατα. Αυτές οι περιπλανήσεις του µυαλού δείχνουν τις
διαστάσεις της πολυάσχολης ζωής και που ακριβώς χρειάζεται να βρίσκετε τρόπους να
ησυχάζετε, έτσι ώστε να µπορείτε πάντοτε να είστε επιµελής προς τον Θεό. Η προσευχή ΔΕΝ
είναι η ώρα για να συγκεντρωθείτε σε αυτές τις επίγειες δραστηριότητες, γιατί το µόνο που θα
καταφέρουν θα είναι να σας αποσπάσουν ακόµα περισσότερο από την προσευχή σας.
Εκπαιδευτείτε στο να συγκεντρώνετε την προσοχή σας όλο και περισσότερο κάθε φορά που
προσεύχεστε. Κάθε µέρα θα κερδίζετε λίγη προσήλωση παραπάνω στην προσευχή.
Όταν τελειώσετε τις προσευχές σας, σταθείτε για λίγο όρθιοι. Αναλογιστείτε σε τι είδους ζωή σας
δεσµεύει η προσευχή. Προσπαθείστε να κρατήσετε στην καρδιά σας αυτό που σας δόθηκε.
Αγαπήστε το για λίγα λεπτά.
Είναι πολύ σηµαντικό να κάνετε την προσευχή έναν σταθερό κανόνα στη ζωή σας, µία επιθυµητή
συνήθεια, και όχι κάτι που γίνεται µία φορά στο τόσο, σποραδικά ή αδιάφορα. Προσευχηθείτε
κάθε πρωί και βράδυ για δεκαπέντε λεπτά το λιγότερο. Ο κανόνας προσευχών σας θα πρέπει να
περιλαµβάνει συγκεκριµένες προσευχές. Δεσµευτείτε να εφαρµόζετε τον κανόνα κάθε µέρα,
όπως ακριβώς δεσµεύεστε στα καθηµερινά σας καθήκοντα υγιεινής, όπως για παράδειγµα στο
βούρτσισµα των δοντιών. Δεν ξεχνάτε να τα κάνετε κάθε µέρα. Χρειάζεται να κάνετε την
προσευχή ένα παρόµοιο συνήθειο, κάτι που δεν ξεχνάτε ποτέ. Όπως ακριβώς το βούρτσισµα των
δοντιών είναι αναγκαίο για την υγεία των ούλων και των δοντιών µας, έτσι και η προσευχή είναι
απαραίτητη για την υγεία της ψυχής µας. Η επιµονή και η υποµονή στην προσευχή θα σας
προετοιµάσουν για να δουλέψει η χάρη του Θεού µέσα σας.

Page 3 of 23

2. Λατρεία και συµµετοχή στα µυστήρια
Δεν χρειάζονται γιατρό αυτοί που είναι υγιείς, αλλά αυτοί που είναι άρρωστοι. Αλλά ας µάθουµε τι
ακριβώς σηµαίνει αυτό : Επιθυµώ ευσπλαχνία και όχι θυσία. Για το λόγο αυτό, δεν ήρθα να
καλέσω τους δίκαιους, αλλά τους αµαρτωλούς, σε µετάνοια.
Ιησούς Χριστός (Κατά Ματθαίον 9:12-13)
Μαζί µε την προσωπική µας προσευχή χρειάζεται να συµµετέχουµε και σε συλλογική προσευχή,
ή σε προσευχή που προσφέρεται κατά τη διάρκεια της λατρευτικής λειτουργίας. Η λατρεία στην
Εκκλησία είναι ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της ζωής µε το Χριστό. Η εκκλησία είναι το σώµα
του Χριστού στην γη. Όταν µαζευόµαστε όλοι µαζί για να προσευχηθούµε, ενωνόµαστε µε τους
αγγέλους και τους αγίους στην προσευχή για να λατρέψουµε και να δοξάσουµε το Θεό.
Μπαίνουµε µέσα στον τόπο λατρείας µε ταπεινότητα, γνωρίζοντας ότι δεν είµαστε άξιοι να
είµαστε σε ένωση µε το Θεό, αλλά, µπαίνουµε µε λαχτάρα, µε ζήλο να έρθουµε πιο κοντά σε
Αυτόν. Μπαίνουµε µε την κατανόηση ότι µέσα από τα µυστήρια, τις διδασκαλίες και τις
πρακτικές της Εκκλησίας δεν µπορούµε να αναπτυχθούµε πνευµατικά. Παρόλο που µπορεί να
βρούµε κοινωνικά πλεονεκτήµατα πηγαίνοντας στην Εκκλησία, αυτή η κοινωνική δραστηριότητα
δεν είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Περιγράφεται καλύτερα ως ένα πνευµατικό νοσοκοµείο στο
οποίο ερχόµαστε ως άτοµα που χρειάζονται πνευµατική επούλωση. Παίρνοντας µέρος σε αυτή τη
συγκέντρωση πιστών του Ιησού Χριστού, βρίσκουµε αυτή τη γιατρειά και µας υποδεικνύεται µία
διαδικασία βήµα προς βήµα, όπου µπορούµε να λάβουµε τη βοήθεια του Θεού για να έρθουµε
πιο κοντά στην ένωση µαζί Του.
Το Άγιο Πνεύµα δουλεύει στην Εκκλησία και παρέχει πνευµατική τροφή κατά τη διάρκεια των
µυστηρίων της Εκκλησίας. Είναι σηµαντικό να παίρνουµε µέρος σε αυτά, διότι µας έχουν δοθεί
από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό για την πνευµατική µας υγεία.
Μεγάλα Μυστήρια της Εκκλησίας
Θεία Κοινωνία
Η Θεία Λειτουργία είναι η πιο σηµαντική λειτουργία και µας προµηθεύει µε ένα είδος
πνευµατικού γιατρικού : την Θεία Κοινωνία. Για το λόγο αυτό, θα έπρεπε να έρχεστε στην
εκκλησία κάθε Κυριακή για να ανανεώνεστε και να δυναµώνετε µέσα από την συµµετοχή στην
Θεία Κοινωνία. Εδώ, το Σώµα και το Αίµα του Χριστού προσφέρονται στα µέλη για τη
συγχώρεση των αµαρτιών τους και για την αιώνια ζωή. Χρειάζεται να συµµετέχετε τακτικά σε
αυτό το δώρο που ο Θεός προσφέρει σε όλους µας για πνευµατικό µας όφελος. Γι'αυτό, µία από
τις εντολές του Θεού είναι η συµµετοχή στη λατρεία κάθε Κυριακή. Καθώς αναπτύσσετε την
προσωπική προσευχή σας, δεν θα το θεωρείται ως µία υποχρέωση, αλλά σαν κάτι που θέλετε και
χρειάζεται να κάνετε για πνευµατικό σας όφελος. Παρακαλουθείστε συχνά την Θεία Λειτουργία,
σαν ένα κοµµάτι του κανόνα της προσευχής σας και µάθετε πως να προετοιµάζεστε σωστά και να
συµµετέχετε συστηµατικά στο µυστήριο της Θείας Κοινωνίας.
Βεβαίως, σας λέω, εκτός κι αν φάτε τη σάρκα του Υιού του Ανθρώπου και πιείτε το αίµα Του, δεν
έχετε ζωή µέσα σας. Όποιος τρώει τη σάρκα Μου και πίνει το αίµα Μου έχει αιώνια ζωή, και θα
τον εξιψώσω την ύστατη µέρα. Διότι η σάρκα Μου είναι όντως φαγητό, και το αίµα Μου είναι
όντως ποτό. Αυτός που τρώει τη σάρκα Μου και πίνει το αίµα Μου παραµένει πιστός σε Εµένα και
Εγώ σε αυτόν.
Ιησούς Χριστός (Κατά Ιωάννη 6:53-56)
Θεία Εξοµολόγηση
Η εξοµολόγηση είναι επίσης ένα σηµαντικό µυστήριο για την πνευµατική σας ανάπτυξη. Με τη
συµµετοχή σας σε αυτό το µυστήριο ανανεώνετε την Βάπτισή σας και απελευθερώνεστε από
κάθε σας την αµαρτωλή πράξη στα µάτια του Θεού. Μην πέσετε στην παγίδα να σκέφτεστε ότι
δεν αµαρτάνετε. Κανένας από εµάς δεν ζει χωρίς να αµαρτάνει. Αυτό το µυστήριο περιλαµβάνει
να στέκεστε όρθιοι µπροστά από την εικόνα του Χριστού µε καρδιά γεµάτη µετάνοια, ζητώντας
από το Θεό συγχώρεση για όλες τις φορές που δεν φανήκατε αντάξιοι για όσα Αυτός σας έχει
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κάνει ικανούς, µε τον ιερέα στο πλευρό σας σαν µάρτυρά σας. Θα πρέπει να το κάνετε αυτό
τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.
Ευχέλαιο
Σε αυτό το µυστήριο, αλοίφεστε µε λάδι που έχει ευλογηθεί για να σας δώσει δύναµη και να
θεραπεύσει φυσικές και πνευµατικές αρρώστιες. Προσφέρεται σε όλους κατά τη διάρκεια της
Μεγάλης Εβδοµάδας, και κατά παραγγελία σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Γάµος
Κατά το µυστήριο του γάµου, το ζευγάρι στέκεται ενώπιον του Θεού, και γίνεται ένα µπροστά
στα µάτια του Θεού. Αυτό είναι ένα µονοπάτι που έχει τεθεί προς όφελος της πνευµατικής του
ανάπτυξης και της ένωσης µε τον Θεό.
Χειροτονία
Σε αυτό το µυστήριο, η ιερωσύνη δίνεται σε κάποιον άντρα, και εκείνος προικίζεται µε τις
πνευµατικές δυνάµεις να φέρει σε πέρας αυτό το έργο.
Βάφτιση και Χρίσµα
Όποιος πιστεύει και βαφτίζεται, αυτός θα σωθεί (Κατά Μάρκον 16:16)
Η Βάφτιση είναι η αρχή της Ορθόδοξης Χριστιανικής ζωής, όπου καθένας εξαγνίζεται από όλες
τις παλιές αµαρτίες και επισφραγίζεται µε το Άγιο Πνεύµα. Είναι ο τρόπος µε τον οποίο
γινόµαστε µέλη της Εκκλησίας και κοµµάτι του σώµατος του Χριστού, και έτσι µπορούµε να
συµµετέχουµε σε όλα τα µυστήρια προς πνευµατικό όφελος. Το Χρίσµα είναι όταν χρίεται
κάποιος µε τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύµατος. Είναι ένα µυστήριο που συνήθως γίνεται αµέσως
µετά την Βάφτιση.
Η Θεία Κοινωνία, η Εξοµολόγηση και το Ευχέλαιο είναι αλληλένδετα, επειδή χρησιµεύουν στην
γιατρειά του σώµατος και της ψυχής. Λάβετε µέρος στη λατρεία και τα µυστήρια της Εκκλησίας
σαν ένα συνεχές και ακέραιο κοµµάτι της ζωής σας.
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3. Τιµώντας τον Λειτουργικό Κύκλο
Η Εκκλησία µε την Ιερή της σοφία µας προσφέρει έναν κύκλο νηστείας αλλά και γλεντιού.
Αυτός ο κύκλος βασίζεται στη ζωή του Χριστού. Το σηµείο κλειδί είναι να µάθουµε να τον
ακολουθούµε, να συµµετέχουµε σε αυτόν, και να µην επιτρέπουµε σε άλλες δραστηριότητες της
ζωής µας να θεωρούνται ως σηµαντικότερες. Ακολουθείστε τις προγραµµατισµένες περιόδους
νηστείας. Συµµετέχετε στις µεγάλες µέρες νηστείας της Εκκλησίας. Φτιάξτε το πρόγραµµά σας
µε τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να γίνει µία πραγµατικότητα.
Ο εκκλησιαστικός χρόνος ξεκινάει τον Σεπτέµβριο. Αυτό εγκαινιάζει µία περίοδο προετοιµασίας
για τον εορτασµό της Γέννησης και της Βάφτισης του Χριστού. Καθώς πλησιάζουµε στα
Χριστούγεννα, υπάρχει η χριστουγεννιάτικη νηστεία των 40 ηµερών. Συµµετέχετε σε αυτήν και
προετοιµαστείτε συνειδητά για αυτό το σηµαντικό πνευµατικό γεγονός. Αυτό θα αντισταθµίσει
την καταναλωτική µανία που συνήθως βιώνουµε αυτή την περίοδο του χρόνου. Αµέσως µετά τα
Χριστούγεννα, ακολουθεί µία περίοδος εορτασµού (οι δώδεκα µέρες των Χριστουγέννων) η
οποία επισφραγίζεται µε τον εορτασµό των Θεοφανείων και την Βάφτιση του Ιησού στις 6
Ιανουαρίου. Γιορτάστε µε τους συνανθρώπους σας κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου. Κάντε
µια προσπάθεια να µετατρέψετε τη ζωή σας σε έναν κύκλο νηστείας και γιορτής.
Λίγο καιρό µετά τα Θεοφάνεια, ξεκινάει η περίοδος που προετοιµαζόµαστε για το πιο σηµαντικό
γεγονός, το Πάσχα. Ξεκινάει µε µια περίοδο προετοιµασίας τριών εβδοµάδων πριν από την
Μεγάλη Νηστεία του Πάσχα (τη Σαρακοστή), που λέγεται Τριόδυο. Χρησιµοποιείστε αυτή την
περίοδο και τα αναγνώσµατα που έχουν οριστεί για τις τέσσερις Κυριακές αυτής της περιόδου,
για να µας βοηθήσουν να έχουµε την σωστή στάση προς την Μεγάλη Νηστεία. Όταν ξεκινήσει η
Νηστεία, νηστέψτε όσο πιο πολύ µπορείτε, ανάλογα µε τις δυνατότητές σας, έχοντας κατά νου τις
οδηγίες νηστείας της Εκκλησίας για αυτήν την περίοδο. Η νηστεία οδηγεί στην Μεγάλη
Εβδοµάδα, που είναι η πιο έντονη περίοδος στον Εκκλησιαστικό Λειτουργικό Κύκλο. Η Μεγάλη
Εβδοµάδα µας καθοδηγεί µέσα από τα Πάθη του Χριστού και την Σταύρωσή Του και µας οδηγεί
στην Λαµπρή Του Ανάσταση και στην νίκη επί του θανάτου. Πάρτε χρόνο από τις καθηµερινές
σας δραστηριότητες αυτή την εβδοµάδα για να συµµετέχετε σε αυτές τις υπέροχες λειτουργίες.
Θα βρείτε καινούργιο νόηµα στην Ανάσταση καθώς διακόπτετε την Νηστεία µε την χαρµόσυνη
είδηση της Ανάστασης τα µεσάνυχτα της πρώτης αυγής της ηµέρας νηστείας του Πάσχα. Μετά το
Πάσχα, σχεδιάστε ακόµα µια περίοδο εορτασµού και γλεντιού µε την οικογένεια και τους φίλους
σας. Στη συνέχεια, έχει σειρά η Ανάληψη του Χριστού, που έρχεται 40 µέρες µετά το Πάσχα.
Δέκα µέρες αργότερα, ακολουθεί ο ερχοµός του Αγίου Πνεύµατος µε την Πεντηκοστή, όπου
γιορτάζουµε τη στιγµή που οι Απόστολοι ενδυναµώθηκαν για να µεταφέρουν τα διδάγµατα του
Χριστού σε όλα τα µέρη του κόσµου. Μπορούµε να το θεωρήσουµε ως την Γέννηση της
Εκκλησίας εδώ στη γη.
Εκτός απο αυτούς τους µεγάλους κύκλους, υπάρχει ένας εβδοµαδιαίος κύκλος καθώς ακόµα κι
ένας καθηµερινός κύκλος. Κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας θα πρέπει να νηστεύουµε τις
Τετάρτες και τις Παρασκευές. Δεσµευτείτε να υπενθυµίζετε στον εαυτό σας να ελέγχει τις
διατροφικές σας συνήθειες περιορίζοντας αυτές τις δύο µέρες στην θύµηση του Θεού.
Εκτός από τις συνηθισµένες πρωινές και απογευµατινές καθηµερινές προσευχές, η Εκκλησία
προσεύχεται ακόµα κατά τη διάρκεια αυτών που αποκαλούµε "Ώρες" : στη µέση του πρωινού, το
µεσηµέρι, στη µέση του απογεύµατος και κατά τη δύση του ηλίου. Καθώς θα ωριµάσετε µέσα
στο πρόγραµµα των προσευχών σας, µπορείτε να βρείτε χρόνο για αυτές τις προσευχές µέσα στη
µέρα.
Ο λειτουργικός κύκλος παρέχει περιόδους όπου µπορεί κανείς να εστιάσει πιο έντονα στις
πνευµατικές του ανάγκες. Η περίοδος της Μεγάλης Νηστείας είναι η πιο σηµαντική για αυτό.
Μας δίνει χρόνο να αποσυρθούµε από την πολυάσχολη ζωή µας, να περιορίσουµε τις
συνηθισµένες µας δραστηριότητες, να αυξήσουµε το χρόνο για προσευχή και για ανάγνωση των
Γραφών, και να συγκεντρωθούµε στον εσωτερικό µας εαυτό, ψάχνοντας για το τι είναι πιο
σηµαντικό για την ψυχή µας ώστε να ενωθούµε µε τον Θεό. Άλλες τέτοιες περίοδοι είναι οι
νηστείες που προηγούνται του εορτασµού των Αγίων Πέτρου και Παύλου στις 29 Ιουνίου, και
τον εορτασµό της Κοίµησης της Θεοτόκου (1 έως 14 Αυγούστου).
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Αυτές είναι οι δώδεκα µεγάλες γιορτές της Εκκλησίας :
8 Σεπτεµβρίου
Η γέννηση της Θεοτόκου
14 Σεπτεµβρίου
H Ύψωση του Τιµίου Σταυρού
21 Νοεµβρίου
Τα Εισόδια της Θεοτόκου
25 Δεκεµβρίου
Η Γέννηση του Χριστού
6 Ιανουαρίου
Τα Θεοφάνεια (η Βάφτιση του Χριστού)
2 Φεβρουαρίου
Η Υπαπαντή του Κυρίου
25 Μαρτίου
Ο Ευαγγελισµός
Κυριακή πριν το Πάσχα Κυριακή των Βαϊων
Κυριακή του Πάσχα
40 µέρες µετά το Πάσχα Η Ανάληψη του Κυρίου
50 µέρες µετά το Πάσχα Η Πεντηκοστή
6 Αυγούστου
Η Μεταµόρφωση του Σωτήρος
15 Αυγούστου
Η Κοίµησις της Θεοτόκου
Οργανώστε το πρόγραµµά σας έτσι ώστε να µπορείτε να συµµετέχετε στις Θείες Λειτουργίες που
γίνονται εκείνες τις µέρες. Φυσικά, µην ξεχάσετε να κάνετε κάθε Κυριακή µία ευκαιρεία για να
συµµετέχετε στη Θεία Λειτουργία, επίσης.
Είναι µεγάλη πρόκληση να δίνετε προτεραιότητα στο πρόγραµµα της Εκκλησίας και να µην του
επιτρέπετε να έρχεται δεύτερο σε όλες τις άλλες σας δραστηριότητες. Να έχετε πάντα υπόψιν σας
ότι η ένωση µε τον Θεό είναι ο σκοπός της ζωής σας και ότι µέσα από την πλήρη συµµετοχή σας
στον Λειτουργικό Κύκλο της Εκκλησίας θα βοηθηθείτε για να συνεχίσετε να έρχεστε πιο κοντά
σε Εκείνον. Αυτή η δέσµευση είναι δύσκολη σε µια κοινωνία που δεν ενδιαφέρεται για τον
Λειτουργικό κύκλο της Εκκλησίας. Αλλά, εάν προγραµµατίσετε από νωρίς, ακόµα κι αν έχετε
πολύ φορτωµένο πρόγραµµα, έτσι όπως µπορείτε να χωρέσετε χρόνο για ασκήσεις γυµναστικής
χρόνο µε τα παιδιά σας και άλλες εκτός δουλειάς δραστηριότητες, µπορείτε να βρείτε τρόπους να
χτίσετε το πρόγραµµά σας γύρω από σηµαντικά γεγονότα του Λειτουργικού κύκλου της
εκκλησίας.
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4. Χρησιµοποιώντας την Προσευχή του Ιησού
"Κύριε Ιησού Χριστέ, υιέ του Θεού, ελέησόν µε τον αµαρτωλό"
Αυτή η προσευχή έχει την δυνατότητα να αλλάξει τις αισθήσεις σας και να σας φέρει πιο κοντά
στο Θεό. Είναι µια προσευχή βαθιά ριζωµένη στην παράδοση της Εκκλησίας. Είναι µια
προσευχή που επαναλαµβάνεται ξανά και ξανά, πολλές φορές. Μπορείτε να ξεκινήσετε να
αναπτύσετε τη χρήση αυτής της προσευχής ενσωµατώνοντας έναν αριθµό επαναλήψεων στον
καθηµερινό σας κανόνα προσευχής. Στην πραγµατικότητα, σκοπός σας θα πρέπει να είναι να την
κάνετε µία προσευχή δίχως τέλος. Με αυτό τον τρόπο όλη σας η ζωή γίνεται ζωή προσευχής.
Αναγνωρίστε, παρόλα αυτά, ότι αυτή η προσευχή είναι απίστευτα δύσκολη να την εξασκήσει
κανείς, παρότι φαίνεται πολύ απλή. Κατά την εξάσκησή της, συνεχώς να την απαγγέλετε, έτσι
ώστε να διαποτίσει την καρδιά σας και να εστιάσει στο µυαλό σας, προκαταβάλοντάς σας να
ακολουθήσετε τη θέληση του Θεού αντί για την δική σας εγωκεντρική θέληση.
Ξεκινήστε επαναλαµβάνοντάς την για δέκα λεπτά το πρωί ή το απόγευµα. Αρχίστε λέγοντάς την
δυνατά ή τουλάχιστον κουνώντας τα χείλη σας. Στο τέλος, θα την επαναλάβετε νοητικά, αλλά
ξεκινήστε µε µία δυνατή προσευχή. Προσθέστε περισσότερες επαναλήψεις, χτίζοντας σιγά-σιγά
το χρόνο που µπορείτε να συγκεντρωθείτε στην προσευχή. Όταν το µυαλό σας περιπλανιέται,
φέρτε το πίσω στην προσευχή. Συγκεντρωθείτε, αλλά µην είστε σκληροί µε τον εαυτό σας. Αυτό
δεν είναι κάτι που θα κατακτήσετε µε την δική σας θέληση. Ζητήστε από τον Θεό να σας
βοηθήσει να κατακτήσετε την εµµονή του µυαλού σας. Με επιµονή, ταπεινότητα και υποµονή, η
εξάσκηση αυτής της προσευχής θα σας προετοιµάσει για τη χάρη του Θεού να δουλέψει ενεργά
µέσα σας.
Εκτός από το να λέτε την προσευχή σας σαν µέρος του κανόνα προσευχής σας, προσπαθείστε να
την λέτε όποτε µπορείτε. Μπορείτε να το κάνετε αυτό καθώς περπατάτε, καθώς περιµένετε στο
γραφείο του γιατρού, στην ουρά του ταχυδροµείου, ή καθώς περιµένετε να επιβιβαστείτε στο
αεροπλάνο. Μπορείτε να την λέτε όταν πλένετε τα πιάτα ή όταν δουλεύετε στον κήπο σας.
Μπορείτε να την λέτε όταν είστε αγχωµένοι, ανύσηχοι ή όταν φοβάστε. Όταν θυµώνετε,
επαναλάβετε αυτή την προσευχή ξανά και ξανά µέχρι να περάσει ο θυµός σας. Αυτό να το κάνετε
όποτε το µυαλό σας είναι ταραγµένο, και θα δείτε ότι θα ηρεµήσει το µυαλό σας. Όταν την λέτε,
µην ξεχνάτε να σκέφτεστε το Θεό και την ατέλειωτη αγάπη Του και να αναζητάτε τη συγχώρεσή
Του.
Εκτός από κάποιες επιφανειακές οµοιότητες, η προσευχή του Ιησού δεν είναι σαν τις
επαναλαµβανόµενες προσευχές στον Βουδισµό, τον Ινδουισµό, ή τις άλλες παραδόσεις. Είναι µια
προσευχή για τον Ιησού Χριστό, για να τον τιµήσουµε ως Κύριο και ως Χριστό. Είναι µια
προσευχή που ζητά ελεηµοσύνη. Άλλες παραδόσεις µπορούν να προσφέρουν ένα αίσθηµα
γαλήνης, αλλά δεν µας φέρνουν την παρουσία του Κύριου Ιησού Χριστού. Στον Βουδισµό, µία
συνηθισµένη πρακτική είναι να επαναλαµβάνεται συνεχώς ένα µάντρα, όπως το "Om mani
padme hum". Ο σκοπός στον Βουδισµό είναι να απελευθερώσει κανείς τον εαυτό του από όλους
τους πόνους, και να κατακτήσει αυτό που ο Βούδα αποκαλούσε "Νιρβάνα", ή αλλιώς, την
απόλυτη ηρεµία του µυαλού. Αυτή η ηρεµία του µυαλού επιτυγχάνεται µέσα από διάφορες
τεχνικές διαλογισµού. Ο Βούδας δεν δίδαξε ποτέ καµία εκδοχή του Θεού. Πολλοί άνθρωποι
εξασκούν αυτή τη µορφή διαλογισµού για να κερδίσουν ηρεµία στη ζωή τους. Ο Σουφισµός είναι
ένα παρακλάδι του Ισλαµισµού, που επίσης εφαρµόζει µορφές διαλογισµού. Οι ακαδηµαϊκοί του
Σουφισµού προσδιορίζουν τον Σουφισµό ως "µία επιστήµη, της οποίας στόχος είναι η
επιδιόρθωση της καρδιάς, και να την στρέφουµε µακρυά από ο,τιδήποτε εκτός µόνο από τον
Θεό". Στον διαλογισµό, σκοπός είναι να φτάσει κανείς στην επίγνωση της µοναδικότητάς του µε
το σύµπαν, πιστεύοντας ότι µε το καταφέρει αυτό, µπορεί να βρει θεµελιώδεις αλήθειες που
υπάρχουν µέσα µας, αλλά που συχνά παραµένουν κρυµµένες. Δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι
Θεός, αλλά Τον θεωρούν µόνο έναν προφήτη. Στον Ινδουισµό, ο βασικός σκοπός είναι να
κερδίσει κανείς την απελευθέρωση από τον κύκλο της µετενσάρκωσης που προκαλεί το κάρµα οι επιπτώσεις πράξεων του παρελθόντος, σε αυτή ή σε προηγούµενες ζωές! Αυτό επιτυγχάνεται
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µέσα από µορφές διαλογισµού. Πολλές από αυτές τις προσεγγίσεις έχουν υιοθετηθεί από τον
σύγχρονο πολιτισµό µας, για να χρησιµεύσουν ως µέσα χαλάρωσης ή σαν τρόποι µείωσης του
άγχους στις υπερ-δραστήριες ζωές µας. Συνιστούν τη βάση για τη "Νέα Εποχή" του πνευµατικού
κινήµατος. Διδάσκονται χωρίς κάποιο συγκεκριµένο σκοπό µετάνοιας, ούτε το σκοπό να
πράττουµε τη θέληση του Θεού, ούτε να ψάχνουµε την ένωση µε τον Χριστό.
Η χρήση της προσευχής του Ιησού γίνεται µε µία στάση µετάνοιας και ταπεινότητας, ψάχνοντας
για µία συνάντηση µε τον ζωντανό Χριστιανό Θεό, τον Ιησού Χριστό. Μπορεί να κερδίσουµε
οφέλη από αυτή τη χαλάρωση ή το µειωµένο άγχος, αλλά αυτό δεν είναι ο σκοπός της
προσπάθειάς µας. Η ένωση µε τον Θεό είναι ο σκοπός. Δεν πρόκειται για ένα µάντρα που απλά
θα ηρεµήσει το µυαλό µας. Θα κερδίσετε επίσης αυτό το προνόµιο εάν µάθετε να το
επαναλαµβάνετε εκατοντάδες φορές, αλλά είναι σηµαντικό να νιώθετε πραγµατική µεταµέλεια
για τις αµαρτίες σας και να αναζητάτε το έλεος του Θεού καθώς το επαναλαµβάνετε. Η προσευχή
µιλάει για µία προσωπική σχέση µε τον Θεό.
Πολλοί Χριστιανοί Ορθόδοξοι χρησιµοποιούν ένα κοµποσκοίνι για να τους βοηθήσει να
συγκεντρωθούν καθώς επαναλαµβάνουν την προσευχή του Ιησού. Τα κοµποσκοίνια
κυκολοφορούν σε µεγάλη ποικιλία σχεδιών και µεγεθών. Τα περισσότερα κοµποσκοίνια έχουν
πλεγµένο έναν σταυρό µέσα τους ή κολληµένο για να δείχνει το "τέλος", και επίσης έχουν κάποιο
σηµάδι κάθε 10, 25 ή 50 κόµπους ή χάντρες. Υπάρχουν πολλά σχέδια κοµποσκοινιών, κάποια
πλεκτά µε µαλλία ή µετάξι, ή άλλα πιο φινετσάτα ή απλά υλικά. Κατά τη διάρκεια της
συνηθισµένης σας προσευχής, όταν προσεύχεστε ακολουθώντας τον κανόνα της προσευχής,
κρατήστε το κοµποσκοίνι µε το χέρι σας ανάµεσα στον αντίχειρα και τον δείκτη και µετακινείστε
το από κόµπο σε κόµπο κάθε φορά που λέτε την προσυεχή. Κάντε το αυτό µέχρι να ολοκληρωθεί
ο αριθµός των επαναλήψεων στον κανόνα σας.
"Όπως είναι αδύνατο να πολεµήσεις µάχες χωρίς όπλα, ή να κολυµπήσεις µία µεγάλη θάλασσα
φορώντας ρούχα, ή να ζήσεις χωρίς αναπνοή, έτσι, χωρίς ταπεινότητα και συνεχή προσευχή στον
Χριστό, είναι αδύνατον να κατακτήσεις την τέχνη της εσωτερικής πνευµατικής µάχης ή να θέσεις
στόχους και να τους κατακτήσεις επιτυχώς."
Άγιος Hσύχιος
Για περισσότερες πληροφορίες για την προσευχή του Ιησού επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για τις
προσευχές :
www.OrthodoxPrayer.org
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5. Μειώνοντας τους ρυθµούς και βάζοντας τη ζωή σας σε µία
σειρά
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι ένας υπερβολικά πολυάσχολος τρόπος ζωής. Όλοι µας
παρακινούµαστε να δουλεύουµε όλο και πιο γρήγορα και ολοένα και πιο αποδοτικά. Τα παιδιά
µας ασχολούνται µε πολλές δραστηριότητες και έχουν απαιτητικά προγράµµατα. Με όλες τις
απαιτήσεις της δουλειάς και της οικογένειας, µένει πολύ λίγος χρόνος για περισυλλογή και
προσευχή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να γινόµαστε αναίσθητοι στις ανάγκες των άλλων και να
νιώθουµε το βάρος του άγχους. Μια τόσο γρήγορη ζωή µας κάνει να νιώθουµε σφιγµένοι,
ανεπαρκείς, ανασφαλείς, ακόµα και επιφανειακοί.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι που µπορείτε να µειώσετε τους ρυθµούς και να απλοποιήσετε της ζωής
σας. Ξεκινώντας τη διαδικασία, µπορείτε να ξεκινήσετε µε το να σηκώνεστε από το κρεβάτι
νωρίτερα το πρωί (το οποίο σηµαίνει ότι θα πρέπει επίσης να πηγαίνετε για ύπνο νωρίτερα το
βράδυ). Όταν σηκώνεστε το πρωί, η πρώτη σας δραστηριότητα θα πρέπει να είναι η προσευχή.
Τουλάχιστον 30 λεπτά απαιτούνται (ξεκινήστε µε 15 λεπτά και σιγά-σιγά δουλέψτε µέχρι τα 30
λεπτά). Αυτό περιλαµβάνει προσευχές ευχαριστίας, µεταµέλειας και µεσολάβησης. Θα πρέπει,
επίσης,να συµπεριλάβετε την εξάσκηση της Προσευχής του Ιησού σε αυτό το σηµείο. Αφού
τελειώσετε την προσευχή σας και έχετε φροντίσει για όλες τις ανάγκες προσωπικής υγιεινής σας,
θα πρέπει να οργανώσετε το χρόνο σας για άλλες υποχρεώσεις, όπως το να ετοιµάσετε τα παιδιά
για το σχολείο. Καλό θα ήταν να αφήσετε αρκετό χρόνο για ένα ήρεµο πρωινό. Βοηθήστε τα
υπόλοιπα άτοµα στο σπίτι να ξεκινήσουν όµορφα τη µέρα τους. Δεν θέλετε να αρχίσετε τη µέρα
σας νιώθοντας πιεσµένοι από τον χρόνο. Θυµηθείτε, οι βιαστικοί άνθρωποι δηµιουργούν
βιαστικούς ανθρώπους και οι ήρεµοι άνθρωποι δηµιουργούν ήρεµους ανθρώπους. Αν δεν
ξεκινήσετε τη µέρα σας µε ηρεµία, δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες η υπόλοιπη µέρα σας να
κυλήσει ήρεµα.
Ο πιο εύκολος τρόπος να βρείτε αυτόν τον χρόνο είναι να εξετάσετε προσεκτικά τους τρόπους
που ξοδεύετε το χρόνο σας µε τα διάφορα µέσα ενηµέρωσης, όπως η τηλεόραση, το ίντερνετ ή το
κινητό τηλέφωνο. Το πιο πιθανόν είναι ότι η τηλεόραση είναι ο µεγαλύτερος ένοχος. Σταµατείστε
µόνο ένα από τα προγράµµατα που βλέπετε και αυτόµατα θα αποκτήσετε µία επιπλέον ώρα να
ξεκινήσετε τη µέρα σας µε το δεξί. Η χρήση των µέσων ενηµέρωσης προσθέτουν τεράστιο βάρος
στις ζωές όλων µας. Μία πρόσφατη έρευνα από την Nielsen Media Research δείχνει ότι ο µέσος
άνθρωπος σπαταλά περισσότερο χρόνο απ'ότι ποτέ άλλοτε µπροστά από την τηλεόραση,
περισσότερες από 133 ώρε το µήνα. Επιπλέον, ξοδεύουµε κατά µέσο όρο άλλες 26 ώρες
χρησιµοποιώντας το ίντερνετ. Και τα δύο µέσα έχουν σηµειώσει σηµαντικές αυξήσεις κατά τον
τελευταίο χρόνο. Τώρα, το τηλέφωνο είναι συνδεδεµένο στο ίντερνετ και µπορούµε να
ξοδέψουµε άλλες τρεις ώρες βλέποντας βίντεο και τηλεόραση στο κινητό µας. Το κινητό
τηλέφωνο και οι άλλες κινητές συσκευές καταλαµβάνουν ένα σηµαντικό µέρος του χρόνου µας,
καθώς είναι επίσης όργανα που αποσπούν και σκορπίζουν την προσοχή µας. Αυτή είναι µία καλή
περιοχή της ζωής σας για να εξετάσετε και να σκεφτείτε σοβαρά πως πραγµατικά θέλετε να
κατανείµετε το χρόνο σας, έτσι ώστε να έχετε περισσότερο χρόνο για την οικογένειά σας και τους
φίλους σας, για να βοηθήσετε όσους βρίσκονται σε ανάγκη, ή για την καθηµερινή σας προσευχή,
για να παρακολουθήσετε θρησκευτικές λειτουργίες, και το πιο σηµαντικό, για να έχετε ένα ήρεµο
ξεκίνηµα κάθε µέρα. Εάν βλέπετε τηλεόραση και σερφάρετε στον ίντερνετ για να χαλαρώσετε
από την ένταση της ηµέρας, ή εξαιτίας της βαρεµάρας, η προσευχή θα σας φέρει ακόµα
µεγαλύτερα οφέλη.
Για να αλλάξετε το ρυθµό της ζωής σας, ελλατώστε κάποιες δραστηριότητες από την λίστα των
"Πρέπει να κάνω". Βρείτε τα πράγµατα που δεν προωθούν την πνευµατική σας ανάπτυξη και που
έρχονται σε σύγκρουση µε τον Ορθόδοξο τρόπο ζωής. Στη δουλειά, θέτετε προτεραιότητες πολύ
προσεκτικά και είστε βέβαιοι ότι κάνετε αυτά που είναι τα πιο σηµαντικά. Κάντε το ίδιο για την
προσωπική σας ζωή. Στο τέλος της εργάσιµης µέρας, χρειάζεται να διαχωρίσετε τον εαυτό σας
από τις δραστηριότητες της δουλειάς. Εάν αφήσετε τη δουλειά στην δουλειά, τότε θα µπορέσετε
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να απολαύσετε καλύτερα τους φίλους και την οικογένειά σας, όταν είστε εκτός δουλειάς. Θα
µπορέσετε να έχετε χρόνο για να ακούσετε τα παιδιά σας και τον/την σύζυγό σας. Στο τέλος της
µέρας θα πρέπει να µειώνετε τους ρυθµούς µέχρι να έρθει η ώρα για την καθορισµένη προσευχή
σας, για να διαβάσετε λίγο από τις Γραφές, ή να διαβάσετε από τα έργα των πατέρων της
Εκκλησίας. Κάντε την συζήτησή σας µε τον Θεό, και µετά πηγαίνετε στο κρεβάτι
επικεντρωµένοι στην αγάπη Του και στο µέγα έλεός Του. Οργανώστε τη ζωή σας έτσι ώστε η
περίοδος µετά την δουλειά να είναι περίοδος ψυχαγωγίας απαλλαγµένη από όλες τις
δραστηριότητες της δουλειάς.
Μην µπερδέωετε τη χαλάρωση µε την τεµπελιά και την οκνηρία. Αυτά είναι πολύ διαφορετικές
έννοιες. Η τεµπελιά οδηγεί στην αναβλητικότητα και στην µη-αποδοτικότητα. Ένας τεµπέλης
άνθρωπος δεν θα κάνει ποτέ την προσπάθεια να οργανώσει χρόνο για προσευχή. Καθώς µειώνετε
τους ρυθµούς, θα δείτε ότι θα δίνετε µεγαλύτερη προσοχή στις λεπτοµέρειες. Συγκεντρωθείτε
ακόµα και στα πιο µικρά πράγµατα που κάνετε. Η ποιότητα των πράξεών σας θα βελτιωθεί σε
ό,τι κι αν κάνετε.
Ο Ιησούς προειδοποιούσε συνεχώς κατά τους άγχους για τα υλικά αγαθά, ακόµα και το φαγητό
και τον ρουχισµό. Ο Θεός ξέρει και παρέχει όλα όσα χρειάζεστε, αλλά το πιο πιθανό είναι πως
έχετε πάρει τις ανάγκες σας και τις έχετε υπερβάλλει πέρα από τις βασικές ανάγκες. Για να
ακολουθείσετε τον Ιησού, σας ζητάει να εγκαταλείψετε την προσκόλλησή σας στα υπάρχοντά
σας και να µετατοπίσετε την προτεραιότητά σας στα δηµιουργήµατα αυτού του κόσµου, και να
ακολουθήσετε έναν πιο απλό τρόπο ζωής επικεντρωµένο στο Θεό, όπου δεν επιβαρύνεστε µε
υπερβολικές απαιτήσεις να συσσωρεύσετε υλικά αγαθά για την ευτυχία σας. Το κλειδί είναι η
ισορροπία. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης δίδαξαν την ανθρωπότητας, εκατοντάδες χρόνια πριν
από τον Χριστό, ότι το ιδανικό είναι η χρυσή τοµή, που υποννοεί ένα µονοπάτι µέσα από τη ζωή
που δεν είναι ούτε φορτωµένο µε υπερβολή, αλλά ούτε και υστερεί σε κάτι. Με το να µειώσετε
τους ρυθµούς ή να απλοποιήσετε τις ζωές σας, δεν εννοούµε να είσαστε λιγότερο αποδοτικοί ή
να απορρίψετε τον υλιστικό κόσµο ολοκληρωτικά. Απλά γινόµαστε πιο αποτελεσµατικοί,
ισορροπηµένοι, και κάνουµε αυτά που κάνουµε µε πολύ µεγαλύτερη φροντίδα, που περιλαµβάνει
την εξάσκηση των ηθικών επιταγών που ο Θεός µας έχει θέσει.
Δεν υπάρχει µαγική συνταγή για να µειώσετε τους ρυθµούς και να απλοποιήσετε τη ζωή σας. Οι
δυνατότητες είναι απεριόριστες. Ξεκινήστε µε το να ξεκαθαρίσετε τις προτεραιότητες στις αξίες
σας. Μετά, φτιάξτε µία λίστα µε όλες σας τις δραστηριότητες. Καταγράψτε τις για µία ολόκληρη
εβδοµάδα. Βρείτε χρόνο να σκεφτείτε πάνω σε αυτά που καταγράψατε και να καθορίσετε ποιά
από αυτά χωράνε στις προτεραιότητές σας. Σκεφτείτε ποιά από αυτά µπορείτε να εξαλείψετε για
να βάλετε µία διαφορετική προτεραιότητα στη ζωή σας. Ξεκινήστε να ξαναφτιάχνετε συνειδητά
το µοτίβο της ζωής σας. Πειραµατιστείτε µε διάφορους τρόπους να µειώσετε τους ρυθµούς και
να απλοποιήσετε τη ζωή σας, και θα βρείτε τον εαυτό σας να έρχεται πιο κοντά στον Θεό στις
καθηµερινές σας δραστηριότητες. Μέσα από τις προσευχές, αναζητείστε τη βοήθεια του Θεού σε
αυτό το εγχείρηµα.
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6. Να επαγρυπνείτε
Επαγρύπνηση σηµαίνει να προστατεύουµε τους εαυτούς µας από τις αυτόµατες αντιδράσεις σε
σκέψεις που προκαλούνται από τις αισθήσεις µας. Σηµαίνει να είµαστε προσηλωµένοι στον
βαθύτερο εαυτό µας. Η ελληνική λέξη που µεταφράζεται ως επαγρύπνηση είναι η "Νύψις".
Προέρχεται από τη λέξη "νέφω" που σηµαίνει προστατεύω, επιθεωρώ, εξετάζω, προσέχω και έχω
υπό επιτήρηση. Η επαγρύπνηση έχει περιγραφεί από τον Εφραίµ τον πρεσβύτερο, του Φιλόθεου,
ως "το τσεκούρι που κοµµατιάζει τα µεγάλα δέντρα, χτυπώντας τα στις ρίζες. Όταν η ρίζα
χτυπηθεί, δεν ανθίζει ξανά."
Ο Άγιος Ησύχιος βλέπει την επαγρύπνηση όπως ακολουθεί :
Η επαγρύπνηση είναι µία συνεχής παύση και διόρθωση της σκέψης στην είσοδο της καρδιάς... Εάν
είµαστε ευσυνείδητοι σε αυτό, µπορούµε να αποκτήσουµε πολλές εµπειρίες και γνώση στην
πνευµατική διαµάχη.
Μας δείχνει πως αυτό σηµαίνει να επεµβαίνουµε στον ειρµό των σκέψεών µας και να τις
εξετάζουµε, κοιτώντας τες υπό το φως των Εντολών του Κυρίου. Δίνει έµφαση στην
σπουδαιότητά του µε το να το αποκαλεί "διαµάχη". Ξέρουµε πως σε µία διαµάχη χρειαζόµαστε
αποτελεσµατικά όπλα που είναι πιο δυνατά από αυτά του εχθρού.
Ένας άλλος πρεσβύτερος της Εκκλησίας µας στη σύγχρονη εποχή, ο Παϊσιος, µας µιλάει για
κάποιες από τις επιπτώσεις του να µην επαγρυπνείς.
"Όταν η ψυχή µας ζει απερίσκεπτα, χωρίς να προσέχει τις σκέψεις της, θα γεµίσει, κατά συνέπεια,
µε βρώµικες και πονηρές σκέψεις.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, οι άνθρωποι να αρχίσουν να αναπτύσσουν ψυχολογικά προβλήµατα, τα
οποία σταδιακά θα συσσωρευτούν...Κάποιοι άνθρωποι, ενώ βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και
έρχονται πρόσωπο µε πρόσωπο µε το ίδιο το πρόβληµα, δεν το αντιλαµβάνονται, και έτσι είναι
ανήµποροι να οµολογήσουν µε ταπεινότητα στον πνευµατικό τους πατέρα την πτώση τους. Αντί
αυτού, ψάχνουν µία "κοσµική" λύση και συµβουλεύονται κάποιον ψυχίατρο, ο οποίος αναπόφευκτα
θα χορηγήσει φάρµακα... Η µόνη λύση είναι να γνωρίσουµε το πρόβληµα και να το οµολογήσουµε
στον πνευµατικό µας πατέρα και µετά ταπεινά να ακολουθήσουµε την συµβουλή του.
Στις µέρες µας, οι άνθρωποι έχουν χάσει τον έλεγχο της ζωής τους, και δεν ξέρουν τι κάνουν. Ο
λόγος είναι ότι δεν επιθυµούν την καθοδήγηση· θέλουν να ζουν χωρίς να τους ενοχλεί κανένας,
ακολουθώντας την δική τους ελεύθερη βούληση, η οποία στο τέλος τους φέρνει στην ολική
καταστροφή... όταν ο άνθρωπος χρησιµοποιεί την ελευθερία και την ανεξαρτησία του χωρίς να
λαµβάνει υπόψιν του τις ανθρώπινες αδυναµίες του, τότε αυταπατάται· βιώνει και ερµηνεύει τα
πάντα χρησιµοποιώντας την λογική του. Αντίθετα από την χάρη του Θεού, η ανθρώπινη λογική
καθοδηγεί την ζωή του, και το µυαλό του βρίσκεται σε σύγχυση. Αυτό είναι τροµερό."
Ο Πρεσβύτερος Παϊσιος
Είναι πολύ σηµαντικό να αναπτύξετε τον αυτοέλεγχο των εσωτερικών εργασιών του µυαλού σας.
Πιο σηµαντικό ακόµα, είναι να µάθετε να χαλιναγωγείτε τις πράξεις του µυαλού σας, που τείνουν
να τρέχουν άγρια και ανεξέλεγκτα. Αυτή η αχαλίνωτη κατάσταση σας οδηγεί να βασιζόσαστε
στον πνευµατικό σας προγραµµατισµό, ο οποίος χρειάζεται να αλλάξει εάν σκοπεύετε να ζήσετε
την Ορθόδοξη ζωή.
Το να επαγρυπνείτε σηµαίνει ότι έχετε την απαραίτητα αυτο-πειθαρχία να φυλάτε το εσωτερικό
σας άδυτο, από το να εισβάλλουν σκέψεις που προκαλούνται από τις αισθήσεις που σας οδηγούν
σε αµαρτωλές πράξεις, όπως ο θυµός. Είναι µία ικανότητα να παρεµβαίνετε στη διαδικασία
επιλογής πώς να πράξετε βασισµένοι σε κάθε είδους ερέθισµα που οδηγεί σε µία σκέψη. Είναι
µία ικανότητα να παρεµβαίνετε σε πραγµατικό χρόνο στις διεργασίες σκέψεις σας.
Πώς βιώνετε τους περισπασµούς του µυαλού σας; Σκεφτείτε τις φορές που παρατηρήσατε ότι
είσασταν αφηρηµένοι κατά τις καθηµερινές σας δραστηριότητες. Ήταν λόγω κάποιας διαµάχης;
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Ήταν λόγω του ότι έχετε πολλές υποχρεώσεις και δεν µπορέσατε να ανταπεξέλθετε σε όλες;
Ήταν κάποια επαναλαµβανόµενη ανησυχία; Προήλθε από κάποιο συναίσθηµα ενοχής; Ήταν
στεναχώρια που σας απέσπασε την προσοχή; Ίσως να νιώσατε µοναξιά και να ξεκινήσατε να
λυπάστε για τον εαυτό σας. Ήταν κάποιος φόβος; Ίσως θελήσατε κάτι που δεν έχετε; Καθένας
από εµάς έχει τα δικά του θέµατα που τον αποδιοργανώνουν και τον κρατούν µακρυά από τον
Θεό.
Ένα µυαλό που αφήνεται στους δικούς του µηχανισµούς, θα παραµείνει ανεκπαίδευτο. Ένα
ανεκπαίδευτο µυαλό είναι αδύνατο να ελεγθεί. Θα συνεχίσει να πηγαίνει από την µία σκέψη στην
άλλη, όπως ακριβώς µία πεταλούδα σε ένα λιβάδι µε λουλούδια. Γρήγορα θα πηδήσει από το ένα
λουλούδι στο άλλο σχηµατίζοντας κάτι που µοιάζει µε τυχαίο µοτίβο. Το να αναπτύξουµε
εγρήγορση και επαγρύπνηση απαιτεί ασκητική πειθαρχία, όπως προσευχή και νηστεία, όπως
επίσης βοήθεια από το Άγιο Πνεύµα.
Το να κάνετε ένα πράγµα την φορά είναι ένα καλός τρόπος να γίνετε πιο άγρυπνοι.
Επικεντρωθείτε απόλυτα σε κάθε δραστηριότητα. Μην αφήνετε το µυαλό σας να περιπλανιέται.
Κάντε αυτό πειθαρχία µέχρι να νιώσετε ότι έχετε την ικανότητα της επαγρύπνησης. Φυσικά, η
φυσική απαγγελία της προσυεχής του Ιησού θα βοηθήσει να αναπτύξουµε αυτή την ικανότητα.
Βάζοντας τη ζωή σας σε σειρά, θα σας βοηθήσει ακόµα να δηµιουργήσετε µία κατάσταση
λιγότερο αφηρηµένης ζωής. Η συµµετοχή στην λατρεία και τον λειτουργικό κύκλο της
Εκκλησίας θα σας βοηθήσει να κρατήσετε το µυαλό σας συγκεντρωµένο στον Θεό. Όσο
επιµένετε να ζείτε τη ζωή σας σαν να µπορείτε να κάνετε πολλά πράγµατα ταυτόχρονα χωρίς
καµία υπόληψη στο Θεό, θα παραµείνετε διασκορπισµένοι στο µυαλό και δεν θα Τον θυµόσαστε
όταν χρειάζεστε τον Θεό περισσότερο από ποτέ. Χαλαρώστε, βάλτε τη ζωή σας σε µία τάξη, και
συγκεντρωθείτε σε ένα πράγµα την φορά. Μετατρέψτε όλη σας τη ζωή σας προσευχή.
Με τη βοήθεια του Θεού, στο πλαίσιο της Εκκλησίας, µπορείτε να εκπαιδεύσετε το µυαλό σας να
γίνει συγκεντρωµένο και αιχµηρό, έτσι ώστε να φέρεται περισσότερο σαν ακτίνα λέιζερ, µε την
δύναµη του Αγίου Πνεύµατος.
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7. Εξηµερώνοντας τα πάθη
Τα πάθη προκαλούνται από τις αισθήσεις µας. Εάν θέλετα να απελευθερωθείτε πραγµατικά και
να µάθετε να ζείτε σύµφωνα µε τη θέληση του Θεού, πρέπει να µάθετε να ελέγχετε τα πάθη που
προκύπτουν από τον τρόπο που αντιδράτε στις αισθήσεις σας. Για παράδειγµα, µπορεί να
λαχταράτε συγκεκριµένα φαγητά. Όταν τα στερείστε, ταράζεστε και ακόµα µπορεί να θυµώσετε.
Η απόκτηση της ελευθερίας από αυτές τις επιθυµίες και τις αντιπάθειες, είναι αυτό που εννοούµε
µε τον όρο "εξηµερώνοντας τα πάθη". Όταν µπορείτε να το κάνετε αυτό, κερδίζετε την ελευθερία
να πράξετε την θέληση του Θεού και αγαπάτε τους άλλους µε το να είστε λιγότερο
επικεντρωµένοι στις δικές σας επιθυµίες. Αυτό δεν σηµαίνει ότι χρειάζεται να στερείστε το καλό
φαγητό ή την διασκέδαση. Όλα όσα δηµιούργησε ο Θεός είναι καλά. Σηµαίνει ότι θα έπρεπε να
απολαµβάνετε όσα είναι απαραίτητα για την ευηµέριά σας, αλλά επίσης να προηγούνται όλες οι
απολαύσεις που βασίζονται στις επιθυµίες σας για την ευχαρίστηση των αισθήσεων. Δεν
µπορείτε απλά να αγνοήσετε τα πάθη. Χρειάζεται να τα αναγνωρίσετε και µετά να τα
εκπαιδεύσετε έτσι ώστε να είναι υπό τον έλεγχο της ψυχής και του µυαλού σας. Έτσι µπορείτε να
ζήσετε µε τρόπους που δεν υπονοµεύουν την υγεία σας, την ασφάλεια, ή την ελευθερία από
αµαρτωλές τάσεις, όπως ο θυµός. Με πάθη που δεν έχουν εκπαιδευτεί, είναι σαν να έχετε µία
οµάδα µε άγρια άλογα να τραβάνε το κάρο σας. Νοµίζετε ότι είστε ο οδηγός, αλλά τα άλογα
αποφασίζουν να πάνε όπου θέλουν. Αυτά τα άγρια άλογα είναι τα αδάµαστα πάθη. Η πρόκληση
είναι να τιθασεύσετε τα πάθη σας, ώστε να ακολουθήσουν τις διαταγές σας, όπως ακριβώς µία
εκπαιδευµένη οµάδα αλόγων είναι υπάκουη στις διαταγές του οδηγού της.
Η δουλειά ξεκινάει µε το να αναγνωρίσετε ότι συχνά ΣΑΣ ελέγχουν οι συµπάθειες και οι
αντιπάθειές σας. Ξεκινήστε µε το να µάθετε να λέτε "Όχι" όταν οδηγείστε να ενδώσετε σε κάτι
που ξέρετε πως δεν είναι καλό για εσάς. Κερδίζοντας πειθαρχία σε αυτό που τρώτε είναι ένα
πρώτο βήµα για να αρχίσετε. Αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήµατα της νηστείας που µας
συµβουλεύουν να κάνουµε. Επιλέγοντας να µην φάτε συγκεκριµένα φαγητά, στην
πραγµατικότητα, εκπαιδεύετε το µυαλό σας να είναι πιο υπάκουο. Όταν γίνει υπάκουο, τότε θα
είναι πιο ικανό να κάνει το θέληµα του Θεού. Θα κερδίσετε περισσότερη ελευθερία. Στην
παράδοση της Εκκλησίας, η νηστεία ήταν πάντοτε µία από τις πρώτες πειθαρχίες που
διδάσκονταν µετά την προσευχή. Διδάχθηκε σε εµάς από τον ίδιο τον Χριστό. Το πρώτο πράγµα
που έκανε µετά την Βάπτισή Του, ήταν να πάει στην έρηµο για να νηστέψει και να προσευχηθεί
για σαράντα µέρες "µπαίνοντας σε πειρασµό από τον Διάβολο". (Ματθαίος 4:1).
Όπως συζητήθηκε νωρίτερα, ο Ορθόδοξος τρόπος ζωής περιλαµβάνει πολλές περιόδους και
µέρες νηστείας. Υπάρχει η Μεγάλη Νηστεία πριν από το Πάσχα· πρέπει να νηστεύουµε κάθε
Τετάρτη και Παρασκευή· και επίσης νηστεύουµε πριν λάβουµε τη Θεία Κοινωνία. Μπορείτε να
ακολουθείτε το ηµερολόγιο της Εκκλησίας για τις οδηγίες νηστείας που έχουν καθιερωθεί από τη
Εκκλησία για να σας βοηθήσουν στις προσπάθειές σας να ηµερώσετε τα πάθη σας. Πάντοτε να
ψάχνετε για την συµβουλή του πνευµατικού σας πατέρα για το τι είναι κατάλληλο για την
προσωπική σας κατάσταση.
Συχνά, βρίσκεστε κολληµένοι σε ένα τέλµα και τόσο επηρεασµένοι για κάποια συµπάθεια, ή
αντιπάθεια, που δεν µπορείτε να αντέξετε ακόµα και την σκέψη να απελευθερωθείτε από αυτή.
Είναι σαν να υπάρχει ένα βαθύ πηγάδι χαρακωµένο στο µυαλό σας, σαν ένα τέλµα, που δεν
µπορείτε να βγείτε έξω από αυτό. Κάνετε το ίδιο πράγµα ξανά και ξανά χωρίς να το σκέφτεστε.
Αυτά τα τέλµατα χρειάζεται να τα αναγνωρίσετε και να τα εξαλείψετε, έτσι ώστε να είστε
ελεύθεροι να διαλέξετε. Όταν είστε κολληµένοι µε το ακολουθείτε τις δικές σας επιθυµίες, που
αυτοµάτως κινητοποιούνται από τις αισθήσεις σας, και το αυτί σας παίρνει κάτι που λέει κάποιο
άλλο άτοµο που σας προκαλεί το θυµό, τότε οδεύετε προς την διαµάχη. Τη στιγµή που αντιδράτε
µε θυµό, είστε ανήµποροι να αγαπήσετε όπως προστάζει ο Θεός. Στην πραγµατικότητα,
αυτόµατα διαχωρίζεστε από τον Θεό.
Προσπαθείστε να γίνετε παρατηρητής των συµπαθειών και των αντιπαθειών σας, και
αναγνωρίστε τα πάθη που προκαλούνται. Αυτό σηµαίνει να είστε ικανοί να πείτε "ναι" στις
κατάλληλες περιπτώσεις και να πείτε "όχι" ως µία λογική επιλογή, όχι βασιζόµενη σε µία
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αυτόµατη απάντηση. Η απάντηση δεν είναι απαραίτητα η εγκράτεια. Θέλουµε να πάµε πέρα από
το να στηριζόµαστε στην εγκράτεια, αλλά η εγκράτεια µπορεί να είναι απαραίτητη σαν µία αρχή
για να σπάσουµε το µοτίβο που µας ελέγχει. Η αποφυγή καταστάσεων που προκαλεί τα πάθη σας
είναι η µία προσέγγιση, αλλά καθώς αναπτύσσετε κάποια από τα άλλη σηµεία που
παρουσιάστηκαν εδώ, θα µπρορέσετε να παρέµβετε στην στιγµή που θα διεγερθούν και να
διαλέξετε πιο κατάλληλη πορεία δράσης. Θέλετε να µπορείτε να παρεµβαίνετε στη διαδικασία
σκέψης σας όταν προκύπτουν επιθυµίες. Σε αυτό το σηµείο είναι που η επαγρύπνηση και η
πρακτική της προσευχής του Ιησού είναι τα πιο σηµαντικά. Αντί να αντιδράσετε σαν ροµπότ,
µπορείτε να προπονήσετε το µυαλό σας να επικαλείται την προσευχή για να σας διακόψει και να
σας σηκώσει από το τέλµα. Καθώς αναγνωρίζετε τα βασικότερά σας τέλµατα, µπορείτε να
προσευχηθείτε για τη βοήθεια του Θεού. Εάν διατηρήσετε µία κανονική ζωή προσευχής,
συµµετέχετε συστηµατικά στις τελετές λατρείας και τα µυστήρια. ο Θεός θα σας βοηθήσει.
Τα πάθη µας είναι σαν ένα κατοικίδιο. Εάν είχατε ποτέ ένα κουταβάκι θα θυµόσασταν πως
παίρνουν ένα παππούτσι ή κάποιο άλλο αντικείµενο και το µασούν και το σκίζουν. Γρυλίζουν
όταν προσπαθείτε να τους το πάρετε. Αυτή είναι φυσιολογική συµπεριφορά για ένα µικρό
κουταβάκι, αλλά όχι κάποια που θέλου να συνεχιστεί. Αν δεν εκπαιδεύσουµε το σκυλάκι στην
αρχή, θα παραµείνει άγριο και µπορεί αργότερα να στραφεί και εναντίον µας. Τα πάθη µας είναι
σαν τα κουταβάκια. Δυστυχώς, πολλοί από εµάς έχουµε µεγαλώσει χωρίς να εκπαιδεύσουµε τα
πάθη µας µε τον κατάλληλο τρόπο. Όταν προσπαθούµε να τα αντιµετωπίσουµε, αυτά δεν είναι
πρόθυµα να συνεργαστούν. Επαναστατούν σαν θυµωµένα σκυλάκια. Ο έλεγχός τους γίνεται µία
δύσκολη δουλειά, αλλά κάποια που είναι απαραίτητη για µία ενάρετη ζωή.
Όταν ξεκινάτε πρώτη φορά να ηµερώσετε τα πάθη σας, µπορεί να νιώσετε έναν εσωτερικό
εκνευρισµό. Καθώς παλεύετε µαζί τους, θα δείτε ότι το εµπόδιο είναι µέσα στο µυαλό. Επίσης,
καθώς ωριµάζετε στην προσευχή σας, θα δείτε ότι έχετε περισσότερα µέσα να ξεπεράσετε τα
τέλµατα που δηµιουργούνται στο µυαλό σας. Καθώς αναζητάτε τη βοήθεια του Θεού, θα
βοηθηθείτε σε αυτή την προσπάθεια. Μέσα από τη συνεχή προσευχή, ειδικά µέσα από την
επανάληψη της προσευχής του Ιησού, θα µπορέσετε ακόµα και να δηµιουργήσετε νέα τέλµατα
που να είναι ωφέλιµα στην υγεία της ψυχής σας, νέα µοτίβα που να είναι δυνατότερα από τα
παλιότερα. Στο τέλος, η ψυχή θα ξανακερδίσει την αρχική της κατάσταση να έχει τον έλεγχο.
Τότε, το µυαλό γίνεται πολύ δυνατό και χρήσιµο εργαλείο, υπό την διαφωτιστική καθοδήγηση
της ψυχής, για να ζούµε τη ζωή όπως ο Θεός επιθυµεί για εµάς.
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8. Βάζοντας τους άλλους πρώτους
Καθώς θα ξεκινήσετε να µειώνετε τους ρυθµούς της ζωής σας, να επαναδιοργανώνετε τις
προτεραιότητές σας, να γίνεστε πιο άγρυπνοι, και να κερδίζετε ελευθερία από τα δεσµά των
συµπαθειών και των αντιπαθειών σας, θα αρχίσετε επίσης να βλέπετε αλλαγές να συµβαίνουν
µέσα στις σχέσεις σας.
Είναι οι µη εγωιστικές σχέσεις που µας οδηγούν στην ευτυχία και σε µια ζωή κοντά στον Θεό.
Αυτό είναι που εννοούσε ο Χριστός όταν µας ζήτησε να αγαπάµε τον πλησίον µας όπως τον
εαυτό µας. Δεν µπορείτε να πράττετε ένα αποµονωµένο ων και να είστε κοντά στον Θεό. Όταν
εµµένετε στον εαυτό σας, το µόνο που κάνετε είναι να χτίζετε έναν τοίχο ανάµεσα σε εσάς, τους
άλλους και τον Θεό. Όσοι επιµένουν να σκέφτονται για τις δικές τους ανάγκες, τα δικά τους
θέλω, τα σχέδια και τις ιδέες, απλά µένουν µόνοι κα νιώθουν ανασφαλείς. Διαχωρίζουν τους
εαυτούς τους από τον Θεό.
Μία δυναµική προσέγγιση στο να µάθετε να αγαπάτε είναι το να προσπαθείτε να βάζετε τους
άλλους πρώτους. Μπορείτε να ξεκινήσετε µε τη δική σας οικογένεια και τους κοντινούς φίλους
και συναδέλφους. Καθώς προσπαθείτε να καταλάβετε τις ανάγκες του συζύγου ή του καλύτερού
σας φίλου, και να ξεκινήσετε να λαµβάνετε υπόψιν σας τις ανάγκες τους προτού να επιµένετε
στις δικές σας, θα δείτε ότι θα έρθετε πιο κοντά µαζί. Αυτού του είδους η δράση αποδυναµώνει
τις αρνητικές πλευρές της εγωκεντρικότητάς σας και ανοίγει βαθύτερες σχέσεις µε τους άλλους.
Υπάρχει µια αλληλουχία αντιδράσεων που ξεκινάει µε τις πιο κοντινές σας σχέσεις. Καθώς οι πιο
κοντινές σας σχέσεις αναπτύσσονται, θα δείτε ότι όσοι έχουν αποµακρυνθεί από εσάς, θα έρθουν
πιο κοντά. Η αγάπη σας διαχέεται προς τα έξω. Στην αρχή, θα δείτε ότι θα έρθετε πιο κοντά στον
Θεό. Γι΄ αυτό, αρχίστε αυτή την πρακτική µε όσους βρίσκονται πιο κοντά σε εσάς.
Οι περισσότεροι από µας βρίσκουµε ότι είµαστε φουσκωµένοι από το εγώ µας. Βλέπουµε ότι ο
κόσµος βασίζεται στις συµπάθειες και τις αντιπάθειές µας. Νοµίζουµε ότι όλοι έχουν τις ίδιες
ελπίδες και τους ίδιους φόβους, τις συµπάθειες και τις αντιπάθειες που έχουµε κι εµείς. Πολύ
συχνά, προσδοκούµε από τους άλλους να συµπεριφέρονται ακριβώς όπως εµείς. Αλλά, όταν όταν
δεν το κάνουν, και περιµένουν εµείς να συµπεριφερόµαστε όπως εκείνοι, τότε ερχόµαστε σε
αντιπαράθεση. Αυτή είναι η πραγµατικότητα του κόσµου. Προσπαθήστε να επιτρέψετε στον
εαυτό σας να σκέφτεστε µε τον τρόπο που σκέφτονται οι άλλοι, να εκτιµάτε τις συµπάθειες και
τις αντιπάθειές τους, να κοιτάτε τα πράγµατα από τη δική τους οπτική γωνία. Τότε θα δείτε ότι οι
σχέσεις σας θα ανθίσουν.
Το εµπόδιο να γνωρίσουµε τον Θεό είναι το ίδιο που µας εµποδίζει από το να αγαπήσουµε ο ένας
τον άλλο. Είναι η προσωπική µας θέληση. Αναπτυσσόµαστε πνευµατικά όταν µαθαίνουµε πως να
µειώνουµε την προσωπική µας θέληση. Αυτός είναι ο σκοπός του να βάζουµε τους άλλους
πρώτα. Αυτό είναι το παράδειγµα που έθεσε ο Χριστός για εµάς. Αυτό είναι το κατόρθωµα των
Αγίων της Εκκλησίας. Αυτό είναι που εννοούσε ο Χριστός όταν είπε : "Εάν θέλετε να βρείτε τη
ζωή σας, πρέπει να την χάσετε." Μία από τις δύο µεγαλύτερες εντολές που µας έδωσε είναι να
αγαπάµε τον πλησίον µας όπως τον εαυτό µας. Γιατί; Επειδή θέλει να µπορούµε να Τον αγαπάµε.
Ο Θεός είναι παρών µέσα σε όλους µας, και όταν αγαπάµε ο ένας τον άλλο, αγαπάµε τον Θεό.
Είναι µέσα από την αγάπη των άλλων που µπορούµε να γνωρίσουµε την αγάπη του Θεού.
Η ικανότητα να βάζουµε τους άλλους πρώτα απαιτεί υποµονή - ένα ήρεµο και ελεγχόµενο µυαλό.
Αυτή η αρετή έρχεται µόνο µε µια πειθαρχηµένη ζωή που βασίζεται στα θεµέλια της
καθηµερινής προσευχής από όπου κερδίζετε δύναµη να ελέγξετε τα πάθη σας και να πάτε πέρα
από τις δικές σας συµπάθειες και αντιπάθειες. Να ζητάτε συνεχώς έλεος από το Θεό και Εκείνος
θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε την ισχυρογνώµων φύση σας. Όταν είστε υποµονετικοί και
µπορείτε να σκέφτεστε τις ανάγκες των άλλων, ένας σκληρός κόσµος δεν σας ταράξει και δεν θα
προκαλέσει θυµό. Καθώς θα γίνεστε πιο άγρυπνοι και η ζωή σας πιο οργανωµένη, τότε θα
µπορείτε να υποστηρίξετε τους άλλους ακόµα και όταν είναι θυµωµένοι µαζί σας.
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Μπορείτε να εξασκηθείτε να βάλετε τους άλλους πρώτα, ακόµα και στη δουλειά. Μάθετε να
δέχεστε ότι οι άλλοι µπορεί να έχουν καλές ιδέες ακόµα κι αν είναι διαφορετικές από τις δικές
σας. Όταν δεν περιµένετε πια όλοι να είναι και να σκέφτονται όπως εσείς, και όταν αναγνωρίζετε
τις συµπάθειες και τις αντιπάθειες τους χωρίς να τους κρίνουµε, θα ξεκινήσετε να χτίζετε σχέσεις
αγάπης στη δουλειά. Στην πραγµατικότητα, ο χώρος εργασίας είναι ένα φοβερό µέρος για να
ξεφορτωθείτε τα αιχµηρά σηµεία της προσωπικότητάς σας. Καθώς µαθαίνετε να αγαπάτε µέσα
στο περιβάλλο εργασίας, το παράδειγµά σας θα γίνει ορατό από τους άλλους, προς όφελος όλων.
Κάποιοι θα πουν ότι το να βάζεις τους άλλους πρώτα, θα σας κάνει να µοιάζετε µε χαλάκι πόρτας
και θα σας υποβάλλει σε εκµετάλλευση. Δεν είναι αυτό που εννοούµε µε το να βάζουµε τους
άλλους πρώτα. Δεν λέτε αυτόµατα "ναι" σε όλα όσα θέλουν οι άλλοι. Αυτό που λέµε είναι να
βάζετε την ευηµέρια των άλλων πάνω από τις δικές σας επιθυµίες, όχι απαραίτητα όλα όσα
θέλουν. Υπάρχουν φορές που το καλύτερο για κάποιον άνθρωπο είναι να πει "όχι". Και υπάρχουν
άλλες φορές που λέµε "ναι" ακόµα κι αν αυτό πηγαίνει ενάντια σε κάποια από τις δικές µας
επιθυµίες, επειδή γνωρίζουµε ότι είναι το καλύτερο για τους άλλους. Αυτή είναι η ουσία της
αγάπης του Θεού. Βάζουµε τους άλλους πρώτα όταν η ευηµέρια των άλλων ανθρώπων σηµαίνει
περισσότερα από τις δικές µας επιθυµίες. Είναι σαν να την φυσική αγάπη της µητέρας για το
µωρό της. Αυτή είναι η θυσία που έκανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Έδωσε τη δική Του ζωή µε
προθυµία για τη δική µας σωτηρία. Συχνά σε µία σχέση είναι απαραίτητο να λέµε "όχι" όταν
ξέρουµε ότι δεν είναι µέσα στα καλύτερα συµφέροντα του άλλου ατόµου και "ναι" όταν
πράγµατι είναι για δικό µας όφελος.
Μπορείτε επίσης να διορθώσετε σχέσεις που έχουν χαλάσει, µε την αγάπη. Είναι η πράξη της
συγχώρεσης που έχει την µεγαλύτερη δύναµη να θεραπεύει. Η συγχώρεση κάνει και τα δύο µέρη
να νοιώθουν γεµάτα. Όταν συγχωρείτε αυτούς που σας έχουν κάνει κακό, συγχωρείτε επίσης τον
εαυτό σας για όλα τα λάθη του παρελθόντος. Αυτό φέρνει στην επιφάνεια ένα ακόµα όφελος που
έχουµε στη Εκκλησία : το µυστήριο της Εξοµολόγησης. Σε αυτό το µυστήριο µπορείτε να
ζητήσετε από τον Θεό να σας εξαγνίσει από όλες τις παλιές αµαρτίες, σε όλες τις περιπτώσεις
που δεν µπορέσατε να ελέγξετε να πάθη σας και να επιβληθείτε στην εγω-κεντρικότητά σας. Σε
αυτό το µυστήριο, όχι µόνο εξαγνίζεστε από το Άγιο Πνεύµα, αλλά επίσης παίρνετε πνευµατικές
συµβουλές, εξιλέωση, για να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τα πάθη που σας φαίνονται τα πιο
δύσκολα να ελεγχθούν. Όταν "καθαρίζετε τη γέφυρα", όταν ταπεινώνετε τον εαυτό σας µπροστά
στο Θεό και παραδέχεστε τις αδυναµίες σας, ανοίγετε τον εαυτό σας να έχει περισσότερη
κατανόηση για τους αγώνες των άλλων και γίνεστε περισσότερο πρόθυµοι να τους συγχωρέσετε.
Καθώς συγχωρείτε τους άλλους, γίνεστε περισσότερο ικανοί να συγχωρήσετε τον εαυτό σας.
Καθώς το κάνετε αυτό, θα δείτε ότι µπορείτε πιο εύκολα να βάλετε τους άλλους πρώτα. Το
αποτέλεσµα είναι όλοι να έρθουµε πιο κοντά στον Θεό.
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9. Πνευµατική συντροφικότητα
Οι άνθρωποι µε τους οποίους περνάτε τον περισσότερο χρόνο σας, επηρεάζουν την σκέψη και
την συµπεριφορά σας. Εάν συναναστρέφεστε µε ανθρώπους µε τους οποίους µοιράζεστε τις αξίες
σας, τότε αυτές θα ενισχυθούν. Θέλετε να αναπτύξετε έναν κύκλο φίλων που σας εξυψώνουν σε
ψηλότερα ιδανικά και να αποφύγετε όσους σας επηρεάζουν αρνητικά. Χρειάζεστε να αναζητάτε
την καλοσύνη στους άλλους όταν διαλέγετε τους φίλους σας και συνειδητά επιλέγετε αυτούς µε
τους οποίους περνάτε τον χρόνο σας σε µόνιµη βάση. Όταν βρίσκετε ανθρώπους που
µοιράζονται τις πνευµατικές σας αξίες, τότε θα πρέπει να βρείτε τρόπους να περνάτε
περισσότερο χρόνο µαζί τους.
Όταν καταπιάνεστε µε το να κάνετε αλλαγές στον τρόπο ζωής σας, χρειάζεστε τη βοήθεια των
φίλων σας µε τους οποίους είστε σε µόνιµη επαφή. Αναζητήστε αυτούς που προσπαθούν επίσης
να ζήσουν τον Ορθόδοξο τρόπο ζωής, συναντηθείτε µαζί τους, διαβάστε τα ίδια βιβλία και
συζητήστε για αυτά. Μοιραστείτε µαζί τους τις στιγµές διασκέδασης, επίσης.
Ένας καλός τρόπος να αναπτύξετε µία δυνατή σχέση µε τέτοιους ανθρώπους µε κοινό τρόπο
σκέψης και αξίες, είναι να δουλέψετε µαζί για έναν ανιδιοτελή σκοπό. Αυτό µπορεί να είναι ένα
έργο όπως να µειωθεί η πείνα, ή να δουλέψετε σε κάποιο γεγονός της Εκκλησίας. Όταν
δουλεύετε µε άλλους πάνω σε κάποιο έργο, που δεν περιλαµβάνει προσδοκίες επιβράβευσης ή
αναγνώρισης, θα δείτε ότι οι ενέργειες πολλαπλασιάζονται και η συνεργασία διαφορετικών
ανθρώπων µεγιστοποιείται.
Αυτή είναι η αξία της Εκκλησιαστικής κοινότητας. Είναι ένα µέρος όπου όλοι µοιραζόµαστε τα
ίδια ιδανικά. Ερχόµαστε µαζί τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα για κοινή λατρεία. Μπορούµε
να συµµετάσχουµε στην ανάγνωση της Βίβλου και το Κατηχητικό Σχολείο, όπου µπορούµε να
συνεχίσουµε να µαθαίνουµε όλοι µαζί. Μπορούµε, επίσης, να συναναστραφούµε σε κοινωνικές
δραστηριότητες.
Στην πνευµατική σας ανάπτυξη, είσαστε σαν ένα καινούργιο δεντράκι. Στην αρχή, ένα
καινούργιο φιντανάκι χρειάζεται προστασία σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ακόµα και να
περιφραχτεί για να προστατευτεί από τα ζώα που βόσκουν. Όταν ωριµάσει, ωστόσο, µπορεί να
επιζήσει µόνο του. Στην αρχή, κι εσείς επίσης χρειάζεστε ένα ασφαλές περιβάλλον· ο
αναδυόµενος Ορθόδοξος τρόπος ζωής σας χρειάζεται προστασία. Καθώς ωριµάζετε πνευµατικά
µπορείτε να κάνετε παρέα µε όποιον θέλετε χωρίς κανένα φόβο να ξεριζώσει κάποιος. Καθώς η
σχέση σας µε το Θεό προσωράει, θα έχετε λιγότερη ανάγκη για προστασία, αφού θα έχετε το
Άγιο Πνεύµα να σας υποστηρίζει. Τότε µπορείτε να γίνετε πηγή προστασίας για ένα καινούργιο
αναδυόµενο φιντανάκι.
Ο Απόστολος Παύλος βλέπει το πνευµατικό µας µονοπάτι σαν κάποιο που περιλαµβάνει αγώνα
και απαιτεί αντοχή. Λέει "Αφήστε µας να τρέξουµε µε αντοχή τον αγώνα που βρίσκεται µπροστά
µας, εστιάζοντας τα µάτια µας στον Ιησού, τον δηµιουργό και τελειωτή της πίστης." Εξηγεί ότι
βρισκόµαστε σε έναν αγώνα µε τις επιθυµίες µας και το Πνεύµα, "Η αµαρτωλή φύση επιθυµεί
αυτά που είναι ενάντια στο Πνεύµα, και το Πνεύµα αυτά που είναι αντίθετα στην αµαρτωλή φύση.
Βρίσκονται σε αντιπαράθεση το ένα µε το άλλο, έτσι ώστε να µην κάνουµε αυτό που θέλουµε."
Τότε, µας δείχνει ότι χρειαζόµαστε να είµαστε ενεργά µέλη, υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλο σε
αυτό τον αγώνα. "Εποµένως, αδελφοί, ... µέσω ενός νέου και ζωντανού τρόπου, τον οποίο
Εκείνος αφιέρωσε σε εµάς... Ας αντέξουµε την οµολογία της ελπίδας χωρίς να διστάσουµε, γιατί
Εκείνος που µας το υποσχέθηκε είναι πιστός. Και ας αναλογιστούµε ο ένας τον άλλο έτσι ώστε
να προκαλέσουµε αγάπη και καλά έργα, όχι να αφήσουµε τη συγκέντρωσή µας µαζί, κατά τους
τρόπους µερικών, αλλά ας παροτρύνουµε ο ένας τον άλλο, όλο και περισσότερο καθώς βλέπετε
την Μεγάλη Μέρα να πλησιάζει." Η πνευµατική µας συντροφικότητα θα έπρεπε να είναι τέτοιας
φύσεως ώστε να µπορούµε δυνατά να ενθαρρύνουµε ο ένας τον άλλο.
Αυτοί µε τους οποίους περνάτε το χρόνο σας κάνει τη διαφορά. Εάν διαλέξετε σοφά, θα πάρετε
την ενθάρρυνση που χρειάζεστε, Εάν δεν το κάνετε, θα δείτε ότι θα σας ενθαρρύνουν να
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παρατήσετε τον αγώνα, και αντ' αυτού να αναζητήσετε µια ζωή ευχαρίστησης και αυτοικανοποίησης. Είναι κοινό ρητό ότι µοιάζετε µε τις παρέες σας. Εάν συναναστρέφεστε µε όσους
παίρνουν µέρος επίσης σε αυτό τον αγώνα, οι εµπειρίες τους θα σας δώσουν γνώση και δύναµη.
Θα σας βοηθήσουν να επεκτείνετε την όρασή σας, και θα ωφεληθείτε από τις εµπειρίες τους.
Αφού και εκείνοι είναι επίσης πνευµατικοί φιλόδοξοι όπως εσείς, θα σας εµπνεύσουν, να
δυναµώσουν τις αποφάσεις σας, θα ανυψώσουν τους στόχους σας, και θα σας επιτρέψουν να
προοδεύσετε µε µεγαλύτερη σιγουριά σε αυτό το δύσκολο µονοπάτι.
Εκτός από την πνευµατική συντροφικότητα, η Ορθόδοξη παράδοση προτείνει ότι οι Χριστιανοί
θα έπρεπε να έχουν έναν πνευµατικό πατέρα για να τους καθοδηγεί στο πνευµατικό τους ταξίδι.
Αυτό πηγαίνει πίσω στις πρώτες µέρες του Χριστιανισµού. Ο Άγιος Παύλος υπογραµµίζει τη
σχέση ανάµεσα στον πνευµατικό οδηγό και τα πνευµατικά παιδιά του. "Διότι, παρόλο που µπορεί
να έχετε 10.000 δασκάλους του Χριστού, δεν έχετε όµως πολλούς πατέρες· γιατί όπως τον Ιησού
Χριστό σας έχω γεννήσει µέσα από το Ευαγγέλιο. Για το λόγο αυτό, σας συµβουλεύω, µιµηθείτε µε."
Υπογραµµίζει ότι αυτή η σχέση περιλαµβάνει την µίµηση της ζωής και του χαρακτήρα του
πνευµατικού πατέρα. Αργότερα, τον 4ο αιώνα ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας ενθαρρύνει κάθε
άνθρωπο να βρει έναν πνευµατικό πατέρα "ο οποίος µπορεί να αποδειχτεί ένας σίγουρος οδηγός
στην επίτευξη µιας άγιας ζωής" και προειδοποιεί ότι "το να λέει κάποιος ότι δεν χρειάζεται
συµβουλές είναι µεγάλη περηφάνεια." Όταν ρισκάρετε να διευθύνετε το δικό σας δρόµο,
ρισκάρετε να γίνετε θύµα της πιο ισχυρής αµαρτίας από όλες : την περηφάνεια. Μπορούµε όλοι
πολύ εύκολα να παραπλανηθούµε από τις ίδιες µας τις κατευθύνσεις και να µπούµε στον
πειρασµό να σκεφτούµε ότι κάνουµε µεγάλη πρόοδο, όταν απλά χτίζουµε το δικό µας εγώ και
την δική µας περηφάνεια.
Κάθε άνθρωπος χρειάζεται έναν πνευµατικό πατέρα εάν είναι ειλικρινής στο ότι αναζητάει τη
θέληση του Θεού και ότι προοδεύει στην πίστη. Ο ρόλος του Ορθόδοξου πνευµατικού πατέρα
είναι να οδηγεί τους αναζητητές κατά µήκος του πνευµατικού µονοπατιού, βοηθώντας τους να
κατακτήσουν τα πάθη τους, καθοδηγώντας τους στους τρόπους προσευχής, των σκητικών
πειθαρχιών, και της συµµετοχής στα µυστήρια και οδηγώντας τους στην υπέρτατη ένωση µε τον
Θεό.
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10. Διαβάζοντας τις Γραφές και τους Άγιους Πατέρες
Αυτά που διαβάζετε έχουν αντίκτυπο στον τρόπο που σκέφτεστε. Το ίδιο και όσα βλέπετε στην
τηλεόραση ή στις ταινίες. Σκεφτείτε τι θέλετε να αφήσετε να µπει µέσα στο µυαλό σας και να
επηρεάσει τη σκέψη σας. Τα διαβάσµατά σας θα έπρεπε να έχουν µια θετική επίδραση στην
πνευµατική σας ανάπτυξη, που θα διαµορφώσουν το νου σας και θα τον κατευθύνουν προς τον
Θεό.
Για να µεγιστοποιήσετε τη θετική προσαρµογή του µυαλού σας, θα πρέπει να προγραµµατίσετε
να έχετε χρόνο για να διαβάζετε συστηµατικά τις Αγίες Γραφές, τα γραπτά των Αγίων Πατέρων
και τους βίους των Αγίων. Θα πρέπει να οργανώσετε τη ζωή σας έτσι ώστε να περνάτε
τουλάχιστον µισή ώρα τη µέρα για αυτό το σκοπό, ίσως στη θέση ενός από τα προγράµµατα στην
τηλεόραση που βλέπετε καθηµερινά. Μια καλή ώρα για αυτό το σκοπό είναι το βραδάκι λίγο
πριν την ώρα του ύπνου, πριν ή µετά την βραδυνή προσευχή. Όταν το κάνετε αυτό, τότε θα
πέσετε για ύπνο µε αυτές τις γλυκές σκέψεις στο µυαλό σας.
Η πνευµατική ζωή είναι µία πρόκληση.Είναι σαν να ανεβαίνει κανείς µία απότοµη πλαγιά ή ένα
βουνό. Είναι ένα µακρύ και αργό µονοπάτι µε χαρούµενες στιγµές κατά τη διάρκεια της
διαδροµής. Καθώς, περπατάτε κατά µήκος του µονοπατιού, κερδίζετε δύναµη. Μπορείτε να
ξεκινήσετε να κοιτάτε προς τα πίσω και να συλλογιέστε πόσο µακρυά έχετε φτάσει, ενώ βλέπετε
πόσο ακόµα δρόµο έχετε να διανύσετε µπροστά σας. Καθώς κερδίζετε δύναµη, θα κατορθώσετε
να αντιµετωπίσετε ένα ακόµα πιο δύσκολο πεδίο, καθώς και την ανασφάλεια των καταιγίδων που
δεν µπορείτε να προβλέψετε. Είναι συχνά ένα µοναχικό µονοπάτι, και µερικές φορές µοιάζει να
µην καταφέρετε ποτέ να αγγίξετε την κορυφή.
Καθώς αντιµετωπίζετε αυτές τις δυσκολίες, τα γραπτά, ειδικά οι βίοι των Αγίων, µπορούν να σας
εµπνεύσουν µε κουράγιο για να συνεχίσετε στο µονοπάτι. Μπορείτε να δείτε ότι και άλλοι έχουν
ταξιδέψει σε αυτό το µονοπάτι, πριν από εσάς, και µε επιµονή και πίστη, έχουν αγγίξει πολύ
µεγαλύτερα ύψη από αυτά που µπορείτε να δείτε τώρα. Καθώς στρέφεστε σε όσους είχαν µια
στενή σχέση µε το Θεό, εκείνοι θα σας δώσουν ελπίδα και θα ανάψουν την φλόγα της θέρµης
στην καρδιά σας. Εκείνοι θα σας βοηθήσουν να κρατήσετε το κεφάλι ψηλά και τα µάτια σας
σταθερά στην κορυφή µπροστά. Θα σας δείξουν ότι η ικανότητά σας να επιλέγετε, να αλλάζετε
και να υποµένετε είναι µια πραγµατικότητα. Θα σας δείξουν τον δρόµο προς τη σοφία και την
αγάπη, και την δυνατότητα να µπορείτε να εκπέµπετε πνευµατική δόξα καθώς ανακαλύπτετε το
αδηµιούργητο φως του Θεού και βρίσκετε τον εαυτό σας σε λαµπρή ένωση µαζί Του.
Η Βίβλος περιέχει τα πιο σηµαντικά βιβλία που θα πρέπει να διαβάζετε συστηµατικά. Εδώ
υπάρχουν κάποιες προτάσεις πως να διαβάζετε τη Βίβλο :
Διαβάστε τη Βίβλο µε υπακοή. Θυµηθείτε ότι εµπνεύστηκε από τον Θεό. Είναι ο Χριστός ο Ίδιος
που µιλάει σε εσάς. Αυτό σηµαίνει ότι χρειάζεται να διατηρήσετε µία αίσθηση κατάπληξης
καθώς και να ακούτε χωρίς να κρίνετε. Μην παίρνετε τον θαυµασµό για δεδοµένο. Εξαιτίας της
εξοικείωσης ή του σύνηθες της Βίβλου, µπορείτε να δείτε όσα είναι γραµµένα στη Βίβλο
ακριβώς όπως οποιοδήποτε άλλο γραπτό υλικό και να χάσετε την αίσθηση του δέους και του
θαυµασµού καθώς το διαβάζετε. Η ανάγνωση της Βίβλου δεν µπορεί να είναι σαν την ανάγνωση
ενός µυθιστορήµατος ή µιας καθηµερινής εφηµερίδας. Ακριβώς όπως και η προσευχή, χρειάζετε
να προετοιµάσετε το µυαλό σας ως προς τη φύση του κειµένου που πρόκειται να διαβάσετε.
Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Με θαυµασµό, µπορείτε να ανοίξετε τον εαυτό σας για να
ακούσετε όσα λέγονται. Ψάξτε για την πνευµατική σηµασία όσων είναι γραµµένα. Θυµηθείτε ότι
η Βίβλος δεν είναι ένα εγχειρίδιο, αλλά ένα πνευµατικό έγγραφο. Καθώς ακούτε τις λέξεις ενώ
τις διαβάζετε, θα συνηδειτοποιήσετε το εντυπωσιακό καθήκον που ο Θεός έχει για εσάς και την
απεριόριστη αγάπη Του, που έχει για όλη την ανθρωπότητα.
Όταν διαβάζετε τη Βίβλο, µην προσπαθήσετε να κάνετε τις δικές σας ερµηνείες. Οι Γραφές
πρέπει να ερµηνεύονται µέσω της Εκκλησίας. Θυµάστε την ιστορία του Φίλιππου που ήρθε σε
επαφή µε τον Αιθίοπα που διάβαζε την Βίβλο µέσα στο άρµα του; Ο Φίλιππος τον ρωτάει
"Καταλαβαίνεις τι διαβάζεις;" Ο Αιθίοπας απάντησε, "Πώς µπορώ, αν δεν µε καθοδηγήσει
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κάποιος;" Είναι αυτή η ίδια αντιµετώπιση που θα έπρεπε να έχετε. Η Γραφή δεν είναι πάντα
αυτο-επεξηγηµατική. Όταν βρίσκεστε σε διαφορετικά στάδια πνευµατικής ανάπτυξης, τα κείµενα
θα αποκτούν διαφορετική σηµασία. Καθώς προοδεύετε πνευµατικά, η Βίβλος θα έχει όλο και
περισσότερα πράγµατα να σας διδάξει. Θα πρέπει να εκµεταλλευτείτε τις Βιβλικές περιγραφές
των Εκκλησιαστικών Πατέρων για να σας βοηθήσουν. Αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήµατα του
να χρησιµοποιείτε την Ορθόδοξη Προσέγγιση της Βίβλου, αφού περιέχει σχόλια που σας
βοηθούν να καταλάβετε αυτά που είναι γραµµένα όπως έχουν ερµηνευτεί από την Εκκλησία.
Όταν διαβάζετε τη Βίβλο εκµεταλλεύεστε στο έπακρο τη δική σας αντίληψη διαφωτισµένη από
το Άγιο Πνεύµα, και επίσης καταλαβαίνετε πλήρως τις περιγραφές των Εκκλησιαστικών
Πατέρων. Στο τέλος, όταν έχετε ερωτήσεις ή απόψεις, υποβάλλετέ τις στην Εκκλησία για
περαιτέρω διευκρινίσεις.
Η ανάγνωση της Βίβλου θα πρέπει πάντα να έχει ως επίκεντρο τον Χριστό. Η δική σας ερµηνεία
θα πρέπει να γίνεται υπό το πρίσµα της αρµονίας και της ολοκλήρωσης που ο Ιησούς έφερε σε
αυτόν τον κόσµο. Δεν µπορείτε να υιοθετήσετε µια αναλυτική προσέγγιση και να χωρίσετε το
κάθε βιβλίο ή το κάθε κεφάλαιο στα δικά του κοµµάτια. Η Βίβλος θα πρέπει να γίνει κατανοητή
σαν σύνολο, µε τον Χριστό σαν συνδετικό και ενωτικό κρίκο.
Θα πρέπει επίσης να διαβάζετε την Βίβλο για µια προσωπική εφαρµογή. Ο Άγιος Μάρκος ο
µοναχός (5ος-6ος αιώνας) λέει "Αυτός που είναι ταπεινός στις σκέψεις του και παίρνει µέρος σε
πνευµατικές εργασίες, όταν διαβάζει τις Άγιες Γραφές, θα εφαρµόσει τα πάντα στον εαυτό του και
όχι στον γείτονά του." Μην ρωτάτε "Τι σηµαίνει αυτό;" αλλά αντίθετα, ρωτήστε "Τι σηµαίνει
αυτό για µένα;" Όταν διαβάζετε τη Βίβλο, αναλογιστείτε πρώτα ότι η Γραφή είναι µία ιερή
ιστορία του κόσµου από τη στιγµή της Δηµιουργίας µέχρι τη διαµόρφωση της πρώιµης
Εκκλησίας. Μετά, παρατηρείστε την ιδιαιτερότητα αυτής της ιστορίας όπου βρίσκουµε τον Θεό
να παρεµβαίνει σε συγκεκριµένες στιγµές και τόπους και να ανοίγει διάλογο µε συγκεκριµένα
άτοµα. Αφού ζωντανέψετε αυτή την πνευµατική ιστορία, εφαρµόστε την σε εσάς. Χρειάζεται να
φέρετε αυτούς τους µακρυνούς τόπους και χρόνους στον δικό σας τόπο και χρόνο και να δείτε ότι
αυτές οι ιστορίες περιλαµβάνουν κι εσάς.
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Επίλογος
Προφανώς, υπάρχουν πολλά περισσότερα να µάθουµε για το πως να ζούµε την Ορθόδοξη ζωή.
Μπορεί να βρείτε ότι δεν ζείτε αυτή τη στιγµή σύµφωνα µε τα δέκα σηµεία που περιγράφηκαν σε
αυτό το φυλλάδιο. Θυµηθείτε, το να είναι κανείς Χριστιανός Ορθόδοξος σηµαίνει να βρίσκεται
σε ένα µονοπάτι συνεχούς ανάπτυξης. Καθώς ερχόµαστε πιο κοντά στο Θεό, µαθαίνουµε πιο
καθαρά τι περιµένει Εκείνος από εµάς. Καθώς εξελισσόµαστε πιο κοντά σε Εκείνον, µας παρέχει
µε µεγαλύτερη ικανότητα να ασκήσουµε τα διδάγµατά Του. Είµαστε όλοι αµαρτωλοί και η
Εκκλησία είναι το µέρος που ερχόµαστε για πνευµατική καθοδήγηση και συγχώρεση. Στα µάτια
του Θεού δεν είναι ποτέ πολύ αργά να αλλάγουµε τις συνήθειές µας. Όχι µόνο προσδοκά από
εµάς να είµαστε τέλειοι όσο τέλειος είναι Εκείνος, αλλά είναι ο πιο ελεήµων σε όσους είναι οι
µεγαλύτεροι αµαρτωλοί.
Σκεφτείτε κάθε ένα από αυτά τα σηµεία και αναζητήστε τρόπους να τα συµπεριλάβετε στην
τωρινή σας ζωή, άσχετα από το πόσο πολυάσχολή ή πυρετώδης είναι, και θα δείτε ότι θα
αναπτυχθείτε πνευµατικά. Καθώς αναπτύσσεστε θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε να ξέρετε. Μία
προειδοποίηση : Αυτή εδώ δεν είναι µία λίστα από την οποία µπορείτε να επιλέξετε. Είναι πολύ
σηµαντικό να συµπεριλάβετε ΟΛΑ τα σηµεία στον τρόπο ζωής σας. Είναι αλληλένδετα. Κανένα
από αυτά τα σηµεία δεν είναι αρκετό από µόνο του.
Εάν θέλετε να µάθετε περισσότερα, µπορείτε να βρείτε όλες τις πηγές που χρειάζεστε στην
ιστοσελίδα www.OrthodoxWayofLife.org. Επίσης, θα θέλετε να βρείτε έναν πνευµατικό πατέρα
να σας καθοδηγήσει. Κάθε Ορθόδοξος ιερέας ή µοναχός µπορεί να σας βοηθήσει µε ασφάλεια
καθώς θα περπατάτε στο µονοπάτι της Θέωσης ή της ένωσης µε τον Θεό.
Μία τελευταία σκέψη από τον Κύριό µας και Λυτρωτή µας Ιησού Χριστό :
"Κάθε ένας που µε αναγνωρίζει µπροστά στους ανθρώπους, θα τον αναγνωρίσω επίσης µπροστά
στον Πατέρα Μου όταν είναι στον Παράδεισο· αλλά όποιος µε αρνηθεί µπροστά στους ανθρώπους,
θα τον αρνηθώ κι εγώ µπροστά στον Πατέρα Μου που είναι στον Παράδεισο. Αυτός που αγαπάει
τον πατέρα ή τη µητέρα του περισσότερο από εµένα, δεν µε αξίζει· και αυτός που αγαπάει το γιο ή
την κόρη του περισσότερο από εµένα, δεν µε αξίζει· και αυτός που δεν παίρνει τον σταυρό του να µε
ακολουθήσει δεν µε αξίζει."
Ο Πέτρος απάντησε στον Ιησού : "Ιδού, παρατήσαµε τα πάντα και σε ακολουθήσαµε. Τι άλλο
έχουµε τότε;"
Ο Ιησούς τους είπε : "Ειλικρινά, σας το λέω, στον νέο κόσµο, όταν ο Γιος του ανθρώπου θα
καθίσει στον λαµπρό του θρόνο, εσείς που θα µε έχετε ακολουθήσει θα καθίσετε επίσης σε δώδεκα
θρόνους, κρίνοντας τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ. Και κάθε ένας που έχει αφήσει σπίτις ή αδελφούς
ή αδελφές ή πατέρα ή µητέρα ή παιδιά ή γη, στο όνοµά µου, θα τα λάβει στο εκατονταπλάσιο, και
θα κερδίσει την αιώνια ζωή. Αλλά πολλοί που είναι πρώτοι θα γίνουν τελευταίοι, και οι τελευταίοι,
πρώτοι."
Κατά Ματθαίον 10:32-33· 37-38· 19:27-30
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Οδηγίες Νηστείας
Πότε να νηστέψετε
Νηστείες της Εβδοµάδας
Υπάρχει η εβδοµαδιαία νηστεία τις περισσότερες Τετάρτες και Παρασκευές. Επίσης, νηστεύουµε
την ηµέρα πριν τα Χριστούγεννα και τα Θεοφάνεια, και στις γιορτές της Ύψωσης του Τιµίου
Σταυρού (14 Σεπτεµβρίου) και του Αποκεφαλισµού του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή (29
Αυγούστου).
Περίοδοι Νηστείας
Υπάρχουν πέντε περίοδοι νηστείας
1. Η Μεγάλη Σαρακοστή, η οποία διαρκεί πενήντα µέρες. Η προσκόλληση στις µοναστικές
παραδόσεις, υπαγορεύει επίσης για µερική νηστεία κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας πριν την
έναρξη της Νηστείας.
2. Μεγάλη Εβδοµάδα. Μία λιγότερο αυστηρή νηστεία παρατηρείται το Σάββατο του Λαζάρου
και την Κυριακή των Βαϊων. Αυστηρή νηστεία παρατηρείται από τη Μεγάλη Δευτέρα µέχρι τα
µεσάνυχτα του Σαββάτου.
3. Η νηστεία των Αποστόλων ξεκινάει τη Δευτέρα µετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων και
τελειώνει στις 28 Ιουνίου, την παραµονή της γιορτής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
Η διάρκεια αυτής της νηστείας εξαρτάται από την ηµεροµηνία του Πάσχα· Ωστόσο, στις µέρες
µας, αυτή η νηστεία δεν ακολουθείται µε αυστηρότητα.
4. Η νηστεία για την Κοίµηση της Θεοτόκου (1-14 Αυγούστου).
5. Η νηστεία για τη Γέννηση του Χριστού (15 Νοεµβρίου - 24 Δεκεµβρίου).
Πώς να νηστέψετε
Σε γενικές γραµµές, νηστεία σηµαίνει αποχή από το να τρώµε κρέας, γαλακτοκοµικά, προϊόντα
από ζώα, ή ψάρι, και συνήθως όχι ελαιόλαδο ή αλκοόλ, επίσης.
Υπάρχουν προσαρµογές σε κάποιες µέρες νηστείας του λειτουργικού ηµερολογίου. Κάποιες
µέρες, το ψάρι, το κρασί και το λάδι επιτρέπονται. Υπάρχουν επίσης τοπικά έθιµα σε κάθε
ενορία, γι'αυτό είναι προτιµότερο να ελέγχετε το ηµερολόγιο της εκκλησίας για συγκεκριµένες
οδηγίες στη δική σας δικαιοδοσία και ενορία.
Συµβουλευτείτε τον Πνευµατικό πατέρα για τις κατάλληλες προσωπικές οδηγίες νηστείας.
Η νηστεία σηµαίνει περισσότερα από την αποχή από το φαγητό. Είναι µία πειθαρχία που µας
βοηθάει να ξεπεράσουµε τα πάθη µας και τις ανεξάλεγκτες επιθυµίες µας. Με το να νηστεύουµε
δείχνουµε την ειλικρίνεια της µετάνοιάς µας. Είναι µία βοήθεια στον αγώνα µας ενάντια στην
αµαρτία.
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