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«Αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού»(Ιωάν. 3, 3)

Αυτά είπε ο Κύριος απευθυνόμενος στον Νικόδημο, άρχοντα των Ιουδαίων· και ο
Νικόδημος απάντησε έκπληκτος: πώς δύναται γεννηθήναι γέρων ων; (Ιωάν. 3,4).
Δηλαδή πώς μπορεί ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά; Μέχρι σήμερα πολλοί
ρωτούν: «Πώς μπορεί ένας άνθρωπος με σαρκικό φρόνημα να γίνει πνευματικός
άνθρωπος; Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός να γίνει δίκαιος; Πώς μπορεί η χάρη του
Θεού να εισέλθει σ’ έναν άνθρωπο και ν’ αντικαταστήσει το σαρκικό φρόνημά του
και τη σαρκική θέλησή του; Πώς μπορεί το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει την καρδιά
ενός ανθρώπου; Πώς μπορεί το ύδωρ να μεταβληθεί σε οίνο;».
Γνωρίζουμε πως, όταν το Πνεύμα του Θεού κατήλθε επί των αποστόλων, αυτοί

έγιναν διαφορετικοί άνθρωποι, καινοί, αναγεννημένοι άνθρωποι. Επίσης, μέσα από
χιλιάδες παραδείγματα, γνωρίζουμε ότι άνθρωποι με σαρκικό βίο και πολιτεία
μεταβλήθηκαν

σε

πνευματικούς,

ανακαινισμένους

ανθρώπους.

Συνεπώς

γνωρίζουμε ότι, όπως τότε έτσι και τώρα συμβαίνει αυτό, με την ενέργεια της
Χάριτος του Θεού, του Παρακλήτου Πνεύματος. Εμείς δεν χρειάζεται να
ρωτήσουμε πως συμβαίνει αυτό! Για εμάς αρκεί να γνωρίζουμε ότι συμβαίνει· και
να αγωνιζόμαστε να συμβεί και σ’ εμάς, καθότι η Χάρις του Θεού δίνεται σε όποιον
τη ζητάει και προετοιμάζεται να γίνει άξιος για να τη λάβει!
Δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το να εξηγήσει κάνεις τα πνευματικά
πράγματα σε ανθρώπους που σκέπτονται και κρίνουν μόνον κατά τη σάρκα! Ο
άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: «Μία ψυχή που παραδίδεται στα πάθη δεν
μπορεί να κατορθώσει τίποτε μεγάλο και υψηλό κι ευγενικό, διότι πάσχει από
βαρύτατη τύφλωση, σαν κάποιος που τα μάτια του σκοτίστηκαν από μεγάλη
πυόρροια».
Συνήθως, οι πιο φιλόσαρκοι άνθρωποι ζητούν να μάθουν για τα υψηλοτέρα θεϊκά
μυστήρια. Δεν ρωτούν για να μάθουν πως μπορούν να σωθούν, αλλά μάλλον για να
φέρουν σύγχυση, στους πιστούς και για να χλευάσουν την Πίστη και να
δικαιολογήσουν έτσι τη δική τους αμαρτωλή και γεμάτη πάθη ζωή. Ανίκανοι να
αρθούν από μόνοι τους στο πρώτο σκαλοπάτι της ουράνιας κλίμακας, φαντάζονται
το τελευταίο σκαλοπάτι! Αδελφοί μου, όταν τέτοιοι άνθρωποι ζητούν να μάθουν
τα βαθύτατα μυστήρια της αναγεννήσεως της ψυχής και της Βασιλείας των
Ουρανών, εσείς ζητήστε τους, πρώτα απ’ όλα να τηρήσουν τις δέκα βασικές
εντολές του Θεού. Εάν το πράξουν, τότε οι ψυχές τους θα ανοιχτούν προς την
κατανόηση των Θείων Μυστηρίων, στον βαθμό που χρειάζεται αυτή η κατανόηση
για τον καθαρισμό τους από τις αμαρτίες και τα πάθη και για την αιώνια σωτηρία
τους.
Ω Κύριε Ιησού Χριστέ, Πολυεύσπλαχνε και Πάνσοφε Διδάσκαλε, αξίωσέ μας να
κατανοήσουμε με το νου μας και να ασπαστούμε με την καρδιά μας κάτι από τη
σοφία Σου, όσο μας είναι απαραίτητο για τη σωτηρία μας! Βοήθησέ μας να
φυλαχθούμε από την ανάρμοστη φιλοπεριέργεια.
Ότι Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.
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