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ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΑΛΙΑΣ
…Καταλαλιά σημαίνει, γέννημα του
μίσους, ασθένεια λεπτή, αλλά και
πάγια.
Σημαίνει υπόκρισης αγάπης, αιτία της
ακαθαρσίας, αιτία του βάρους της
καρδιάς, εξαφανίσει της αγνότητας.
Είδα άνθρωπο που φανερά αμάρτησε
αλλά μυστικά μετανόησε. Και αυτόν που εγώ τον κατέκρινα ως
ανήθικο, ο Θεός τον θεώρησε αγνό, γιατί με την μετάνοια του
Τον είχε πλήρως εξευμενίσει.
Η κρίσης είναι αναιδής αρπαγή του δικαιώματος του Θεού, ενώ η
κατάκριση όλεθρος της ψυχής αυτού ο οποίος κατακρίνει.
Ο καλός «ραγολόγος» τρώει τις ώριμες ρώγες των σταφυλιών και
δεν πειράζει καθόλου τις άγουρες. Παρόμοια ο καλόγνωμος και
συνετός άνθρωπος, όσες αρετές βλέπει στους άλλους τις
σημειώνει με επιμέλεια, ενώ ο ανόητος αναζητεί τα ελαττώματα
και τις κατηγορίες…
ΠΕΡΙ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
….Ο ύπνος είναι σπουδαίο συστατικό της φύσεως μας, απεικόνισης
του θανάτου, αργία των αισθήσεων. Είναι μεν ένας, αλλά όπως
και η επιθυμία, έχει πλείστες αιτίες και αφορμές.
Δηλαδή προέρχεται άλλοτε από την ανθρώπινη φύση, άλλοτε από τα
φαγητά και άλλοτε από τους δαίμονες.
Μερικές φορές ίσως και από υπερβολική νηστεία από την οποία
εξασθενημένη η σάρκα, ζητεί να αυτοπαρηγορηθεί με τον ύπνο.
Όπως η πολυποσία εξαρτάται και ενισχύεται από την κακή
συνήθεια , έτσι και ο πολύς ύπνος
Ας παρακολουθήσουμε και θα δούμε πως ενώ σημαίνει το σήμαντρο,
η πνευματική σάλπιγγα ορατός μεν συναθροίζονται οι αδελφοί,

αόρατος δε συνάγονται οι εχθροί.
Έτσι άλλοι δαίμονες έρχονται στο κρεβάτι και μας πιέζουν να
ανακληθούμε πάλι.
Μείνε, μας λένε μέχρι να συμπληρωθούν οι προοιμιακοί ύμνοι και
έπειτα πηγαίνεις στην Εκκλησία.
Άλλοι ενώ παριστάμεθα στην προσευχή, έρχονται και μας βυθίζουν
στον ύπνο.
Άλλοι προξενούν έντονη και απροσδόκητη κοιλιακή ενόχληση.
Άλλοι μας προτρέπουν να ανοίγουμε συζητήσεις μέσα στο ναό.
Άλλοι παρασύρουν του νου μας σε αισχρούς λογισμούς.
Άλλοι μας κάνουν να ακουμπούμε σαν κουρασμένοι στον τοίχο.
Μερικές φορές μας προκαλούν και παρά πολλά χασμουρητά.
Μερικοί από αυτούς προκάλεσαν πολλές φορές γέλια τον καιρό
της προσευχής, ώστε να κάνουν τον Θεό να αγανάκτησει εναντίον
μας.
Άλλοι μας βιάζουν να διαβάζουμε γρήγορα το ψαλτήριο από
ραθυμία, και άλλοι μας προτρέπουν να ψάλουμε αργά από
φιληδονία.
Εκείνος που αναλογίζεται ότι προσευχόμενος ίσταται ενώπιον του
Θεού και το αισθάνεται αυτό στην καρδιά του, θα είναι στύλος
ακλόνητος και δεν θα εμπαίζεται από κανένα δαίμονα από όσους
προανέφερα…
ΠΕΡΙ ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑΣ

Η φιλαργυρία είναι προσκύνηση των ειδώλων, θυγατέρα της
απιστίας, προφασίστρια νόσων, μάντις γηρατειών, υποβολεύς
ανομβρίας, προμηνυτής λιμών. Φιλάργυρος είναι εκείνος που
καταφρονεί τις ευαγγελικές εντολές και τις παραβαίνει
ενσυνείδητα. Οποίος απέκτησε αγάπη, διασκόρπισε χρήματα.
Οποίος όμως ισχυρίζεται πως συμβιβάζει στην ζωή του και τα δυο
αυταπατήθηκε.
Οποίος πενθεί για τις αμαρτίες του, απαρνήθηκε και το σώμα
του.
Γιατί όταν τον κάλεσε η περίσταση, ούτε αυτό λυπήθηκε.
Μην ισχυρίζεσαι ότι μαζεύεις χρήματα για τους πτωχούς. Γιατί

μόνο δυο λεπτά αγόρασαν την ουράνια βασιλεία (πρβλ Λουκα.κα
2).
Ο φιλόξενος και ο φιλάργυρος συναντήθηκαν. Και ο δεύτερος
αποκαλούσε τον πρώτο αδιάκριτο και ασύνετο.
Οποίος νίκησε το πάθος αυτό έπαψε να έχει μέριμνες. Οποίος
είναι δεμένος μαζί του, ποτέ δεν θα κάνει καθαρά προσευχή.
Έως όταν κάποιος συγκεντρώσει τα χρήματα, κάνει ελεημοσύνες.
Όταν όμως τα συγκεντρώσει, σφίγγουν τα χέρια του. Μέγας είναι
εκείνος που απαρνείται κατά τρόπο θεάρεστο τα χρήματα. Άγιος
όμως είναι εκείνος που απαρνείται το δικό του θέλημα.
Ο μεν πρώτος θα λάβει εκατονταπλάσια είτε με χρήματα είτε με
χαρίσματα.
Ο δεύτερος θα κληρονομήσει την αιώνιο ζωή. Δεν θα λείψουν τα
κύματα από την θάλασσα. Ούτε από τον φιλάργυρο, η οργή και η
λύπη.
Όποιος καταφρονεί τα υλικά, απαλλάχθηκε από τις δικαιολογίες
και τις αντιλογίες, ενώ ο φιλοκτήμων και για μια βελόνα ακόμη
αγωνίζεται μέχρι θανάτου.
Στον Ιώβ δεν υπήρχε ίχνος φιλαργυρίας για αυτό και όταν τα
στερήθηκε όλα έμεινε ατάραχος.
«ΡΙΖΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΛΕΓΕΤΑΙ Η ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ» (Α
Τιμοθ. Σ 10).
Γιατί είναι αυτή που δημιούργησε μίση και κλοπές και φθόνους
και χωρισμούς και έχθρες και ζάλες και μνησικακίες……

