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ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΡΟΣΩΠΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
«Προσευχή προσηύξατο τού µή βρέξαι,
και ούκ έβρεξεν έπί τής γής...»
Ο προφήτης Ήλίας, του οποίου τη µνήµη σήµερα γιορτάζει ή Εκκλησία µας, µάς δείχνει
τη µεγάλη δύναµη του ανθρώπου απέναντι στίς απρόσωπες φυσικές δυνάµεις. Ό
αδελφόθεος Ίάκωβος στην επιστολή του µάς θυµίζει ότι ό προφήτης Ήλίας ήταν
άνθρωπος «οµοιοπαθής ηµίν». Αυτό όµως δεν τον εµπόδισε, δείχνοντας στον βασιλέα
Άχαάβ τη µεγάλη δύναµη του αληθινού Θεού, να επέµβει στην οµαλή εξέλιξη των
µετεωρολογικών φαινοµένων. Ζήτησε, λοιπόν, µε την προσευχή του να µη βρέξει καί δεν
έβρεξε επί τρία χρόνια καί έξι µήνε.ς. Τα σύννεφα υπάκουαν στο λόγο του στόµατός του.
Ήταν κύριος των φυσικών φαινοµένων. Με τον τρόπο αυτό αποκάλυπτε την ηγεµονική
θέση του ανθρώπου µέσα στην κτίση, την παρουσία του ανθρώπου ώς κατόπτρου που
φανερώνει τη δόξα του Θεού. Τη δύναµη της προσευχής του προφήτη Ηλία τη βλέπουµε
σε διαφόρους βαθµούς καί στούς βίους πολλών αγίων. Είναι η δύναµη που
απελευθερώνει τον άνθρωπο από τα στενά όρια της κτίσεως, που φαίνονται
αδιαπέραστα, όταν κυβερνιόµαστε από τα πάθη και τη λογική του παρόντος αιώνος. Δεν
αρκεί όµως να µιλάµε για τη δύναµη της προσευχής απλά χρειάζεται να ερευνούµε τις
προϋποθέσεις της και τους τρόπους εξασκήσεώς της. Διότι έτσι µόνο θα µάθουµε κάποια
βασικά στοιχεία της µεγάλης τέχνης και επιστήµης της προσευχής, µε την οποία ο
άνθρωπος σταδιακά µεταµορφώνεται από φίλαυτο άτοµο σε γεµάτο αγάπη πρόσωπο.
Στη συνέχεια µε βάση κάποιες χαρακτηριστικές προτάσεις του σηµερινού αποστολικού
αναγνώσµατος θα σηµειώσουµε ορισµένες προϋποθέσεις της προσευχής µας στο ζώντα
Θεό.
Ο λόγος της πίστεως
Όταν αναπνέουµε την προσευχή αναρριπίζουµε µέοα µας «τους άνθρακες της πίστης».
Η πίστη θερµαίνεται και η ψυχή γίνεται θυσιαστήριο του αληθινού Θεού. Όµως χωρίς
ορθή «εισαγωγική» πίστη δεν µπορούµε να προσευχηθούµε στον αληθινό Θεό. Ο
αναρριπισµός της πίστεως µε την προσευχή προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιας έστω
θαµπής αρχικής πίστεως. Πιο συγκεκριµένα, αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να
προσευχηθούµε στο όνοµα του Ιησού, όταν δε γνωρίζουµε ή δε δεχόµαστε ό,τι
διατυπώθηκε µε ανθρώπινο λόγο για το πρόσωπό Του. Ό λόγος που διδάσκει την πίστη
τρέφει την καρδιά, ευαισθητοποιεί τη συνείδηση, ισχυροποιεί τους νυγµούς των τύψεων,
προκαλεί τη µετάνοια, η οποία µε την σειρά της, ανάλογα µε το βάθος καί την
ειλικρίνειά της, καθαρίζει το οπτικό της ψυχής και οδηγεί τον µετανοούντα άνθρωπο
στην εµπειρική βεβαίωση της διδασκαλίας που δέχθηκε. Αυτή η βεβαίωση προέρχεται
από την προσευχή που ενεργεί µέσα στην ψυχή το Άγιο Πνεύµα, το οποίο πιό µπροστά
µέσω του λόγου προκάλεσε τους νυγµούς των τύψεων και ενέπνευσε τη µετάνοια. Με
όλα αυτά γίνεται φανερό ότι χρειάζεται να µαθητεύουµε διαρκώς στο λόγο των
αποστόλων και των πατέρων για να µην πλανηθούµε από της αληθείας και χάσουµε τη
δυνατότητα τής εµπνευσµένης προσευχής.
Υποµονή και µακροθυµία
Ό άγιος Ιάκωβος στην αρχή του σηµερινού αναγνώσµατος, το οποίο αποτελεί το τέλος
της Καθολικής Επιστολής του, µας θυµίζει τη µακροθυµία καί την κακοπάθεια των
προφητών, οι οποίοι «ελάλησαν τώ ονόµατι Κυρίου». Ό λόγος της πίστεως συνδέθηκε
(και πολλές φορές συνδέεται) µε κακοπάθεια, η οποία αποκτά πνευµατική αξία όταν
αντιµετωπίζεται µε υποµονή και µακροθυµία. Γιʹ αυτό συµπληρώνει ο άγιος Ιάκωβος:

«Ιδού µακαρίζοµεν τους υποµένοντας». Η υποµονή στις θλίψεις της ζωής, που
ενισχύεται από την πίστη στον παντοδύναµο και πολυεύσπλαχνο Θεό δίνει πολύ καρπό
προσευχής. Μέσα στον πόνο, µε τη µνήµη των παθηµάτων του Χριστού, ο Θεός γίνεται
οικείος. Ό (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος υπογραµµίζει αυτή την εµπειρική αλήθεια. Μάς λέει ότι,
όταν προσευχόµαστε στο Θεό µέσα από θλίψεις, του µιλάµε ως οικείοι, ενώ όταν
προσευχόµαστε µέσα από ανέσεις, του µιλάµε σαν ξένοι. Η υποµονή των εκουσίων και
των ακουσίων θλίψεων δίνει µεγάλη δύναµη στην προσευχή. Ό άνθρωπος γίνεται
πρόσωπο «καθʹ οµοίωσιν του Θεού, όταν ενεργοποιεί τις δυνατότητες που του έχει δώσει
ο Θεός. Στις καταβολές του ανθρώπου βρισκονται η λογική σκέψη και η ελευθερία υης
επιλογής, δηλαδή το αυτεξούσιο, το οποίο θεωρείται από τους πολλούς ότι είναι η
µεγάλη δόξα του ανθρώπου. Όµως στις καταβολές του ανθρώπου βρίσκονται και
κάποιες άλλες δυνατότητες, οι οποίες συνδυαζόµενες µε το αυτεξούσιο, αποτελούν τη
µεγαλύτερη δόξα του. Αυτές είναι η δυνατότητα να γνωρίζει το θέληµα του Θεού για τη
ζωή του, και το πιό σηµαντικό, να µπορεί να προσεύχεται και να αγαπά το Θεό.
Πολλά λέγονται για τον άνθρωπο ως πρόσωπο «κατ’ εικόνα Θεού». Το πιο σηµαντικό
γνώρισµα της προσωπικής αρχής στόν άνθρωπο είναι η δυνατότητά του να αγαπήσει το
Θεό και να ενωθεί µαζί Του. Αυτό τον κάνει κύριο όλων των απρόσωπων δυνάµεων της
κτίσεως οι οποίες τον διακονούν ως ζώσα εικόνα του πολυεύσπλαχνου Θεού.
π. Θ.Α.Β.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ίακ. ε΄ 10-20)
Υπόδειγµά µας οι Προφήτες
Ἀδελφοί, ὑπόδειγµα λάβετε τῆς κακοπαθείας καὶ τῆς µακροθυµίας τοὺς προφήτας, οἳ
ἐλάλησαν τῷ ὀνόµατι Κυρίου. Ἰδοὺ µακαρίζοµεν τοὺς ὑποµένοντας· τὴν ὑποµονὴν ᾿Ιὼβ
ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ Κύριος καὶ οἰκτίρµων.
Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί µου, µὴ ὀµνύετε µήτε τὸν οὐρανὸν µήτε τὴν γῆν µήτε ἄλλον
τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑµῶν τὸ ναὶ ναί, καὶ τὸ οὒ οὔ, ἵνα µὴ εἰς ὑπόκρισιν πέσητε. Κακοπαθεῖ
τις ἐν ὑµῖν; προσευχέσθω· εὐθυµεῖ τις· ψαλλέτω. Ἀσθενεῖ τις ἐν ὑµῖν; προσκαλεσάσθω
τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ᾿ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν
ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόµατι τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάµνοντα, καὶ ἐγερεῖ
αὐτὸν ὁ Κύριος· κἂν ἁµαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ. Ἐξοµολογεῖσθε ἀλλήλοις
τὰ παραπτώµατα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε· πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου
ἐνεργουµένη. ᾿Ηλίας ἄνθρωπος ἦν ὁµοιοπαθὴς ἡµῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ µὴ
βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ µῆνας ἕξ· καὶ πάλιν
προσηύξατο, καὶ ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκε καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησε τὸν καρπὸν αὐτῆς.
᾿Αδελφοί, ἐάν τις ἐν ὑµῖν πλανηθῇ ἀπὸ τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν,
γινωσκέτω ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἁµαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν ἐκ θανάτου
καὶ καλύψει πλῆθος ἁµαρτιῶν.
Μετάφραση ιής Άποστολικής περικοπής
Αδελφοί µου, ως υπόδειγµα κακοπαθείας καί υποµονής, πάρετε τους προφήτας, οι οποίοι
εµίλησαν εις το όνοµα του Κυρίου. Μακαρίζοµεν έκείνους που έχουν υποµονήν. Έχετε
ακούσει δια την υποµονήν του Ιώβ και ξέρετε πως εις το τέλος του εφέρθηκε ο Κύριος,
διότι ο Κύριος είναι πολυεύσπλαγχνος και οικτίρµων. Προ πάντων, αδελφοί µου, µη
ορκίζεσθε ούτε εις τον ουρανόν ούτε είς την γήν, ούτε µε κανένα άλλον όρκον. Το δικό
σας «ναί» άς είναι ναί, και το «όχι» όχι, δια να µη πέσετε σε καταδίκην. Υποφέρει κανείς
µεταξύ σας; Ας προσεύχεται. Ευρίσκεται κανείς εις ευθυµίαν; Ας ψάλλη. Ασθενεί κανείς
µεταξύ σας; Ας προσκαλέση τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και ας προσευχηθούν
επάνω του, αφού τον αλείψουν µε λάδι εις το όνοµα του Κυρίου, και η προσευχή που
έγινε µε πίστιν, θα θεραπεύση τον ασθενή· ο Κύριος θα τον σήκωση και, αν έχη

διαπράξει αµαρτίας, θα του συγχωρηθούν. Να εξοµολογήσθε τας αµαρτίας σας ο ένας
πρός τον άλλον και να προσεύχεσθε ο ένας δια τον άλλον, δια να θεραπευθήτε. Η
προσευχή του δικαίου έχει µεγάλη δύναµιν εις τα αποτελέσµατά της. Ό Ήλίας ήτο
άνθρωπος µε αδυναµίες όπως και εµείς, και όταν προσευχήθηκε να µη βρέξη, δεν
έβρεξε εις την γην τρία χρόνια και έξη µήνες. Και πάλιν προσευχήθηκε και ο ουρανός
έστειλε βροχήν και η γη εβλάστησε τον καρπον της. Αδελφοί, εάν κανείς από σας
πλανηθή από την άλήθειαν και κάποιος τον επαναφέρη, ας γνωρίζη ότι εκείνος που
επαναφέρει αµαρτωλόν απο τον δρόµον της πλάνης του, θα σώση ψυχήν από τον
θάνατον και θα καλύψη πλήθος αµαρτιών.
(Εκ της µεταφράσεως της Καινής Διαθήκης των αειµνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Αρχιµ. Ευ. Αντωνιάδου, Αµ. Αλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Εκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ)

