12 Μαρτίου 2020

† Γέροντος Γεωργίου Γρηγοριάτου (Καψάνη):
Μορφές εμπειρίας της χάριτος του Θεού (μέρος
2ο)
Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Ορθόδοξη πίστη

Θα εξετάσουμε τώρα τις προϋποθέσεις, οι οποίες μας εξασφαλίζουν ώστε οι
διάφορες εμπειρίες που έχουμε να είναι γνήσιες και όχι νόθες.
Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι θα είμαστε άνθρωποι της μετάνοιας. Αν δεν
μετανοούμε για τις αμαρτίες μας και δεν καθαριζόμαστε από τα πάθη μας, δεν
μπορούμε να δούμε τον Θεό. Όπως λέει ο Κύριος μας στους μακαρισμούς: ‘‘
Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται”. Μακάριοι είναι αυτοί
που είναι καθαροί στην καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Όσο περισσότερο ο
άνθρωπος καθαρίζεται από τα πάθη του, μετανοεί , επιστρέφει στον Θεό , τόσο
καλλίτερα μπορεί να αισθάνεται και να βλέπει τον Θεό.
Το να επιδιώκουμε να λάβουμε εμπειρίες του Θεού με τεχνητούς τρόπους και
μεθόδους, όπως γίνεται στις αιρέσεις, στους ινδουιστές, στη γιόγκα, είναι λάθος.
Οι εμπειρίες αυτές δεν είναι εκ Θεού. Είναι εμπειρίες που προκαλούνται με
ψυχολογικούς τρόπους.
Οι άγιοι Πατέρες μας λέγουν: ‘‘Δώσε αίμα και λάβε πνεύμα”. Αν δηλαδή δεν δώσεις
το αίμα της καρδιάς σου με την μετάνοια, την προσευχή , την νηστεία, την
άσκηση, δεν μπορείς να λάβεις την χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Οι αληθινές πνευματικές εμπειρίες δίνονται σ’ εκείνους που από ταπείνωση δεν
ζητούν πνευματικές εμπειρίες, αλλά ζητούν από τον Θεό μετάνοια και σωτηρία. Σ’
αυτούς που είναι ταπεινοί και λένε: ‘‘ Θεέ μου εγώ δεν είμαι άξιος να έχω
εμπειρίες, δεν είμαι άξιος να λάβω χαρίσματα πνευματικά, δεν είμαι άξιος να
λάβω επίσκεψη της χάριτος σου και θείες ουράνιες παρηγοριές και πνευματικές
ηδονές”. Σ’ αυτούς όμως που με υπερηφάνεια ζητούν από τον Θεό να τους δώσει
εμπειρίες, δεν θα δώσει αληθινές και γνήσιες εμπειρίες. Αντίθετα θα το
εκμεταλλευθεί ο πειρασμός και θα τους δώσει πλανεμένες και διαβολικές
εμπειρίες, λόγω της υπερηφάνειας τους. Άρα λοιπόν ο δεύτερος όρος είναι η
ταπείνωση.

Τρίτος όρος για να λάβουμε αληθινές πνευματικές εμπειρίες είναι να
είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Όχι έξω από την Εκκλησία. Διότι έξω από την
Εκκλησία ο διάβολος θα μας πλανήσει. Άμα απομονωθεί το πρόβατο από την
ποίμνη, θα το κατασπαράξει ο λύκος. Μέσα στην ποίμνη είναι η ασφάλεια. Ο
χριστιανός μέσα στην Εκκλησία είναι ασφαλής. Άμα βγει από την Εκκλησία, είναι
εκτεθειμένος στις πλάνες τις δικές του, των άλλων ανθρώπων και των δαιμόνων.
Έχουμε παραδείγματα πολλών ανθρώπων , οι οποίοι μη κάνοντας υπακοή στην
Εκκλησία και στον Πνευματικό τους έπεσαν σε μεγάλες πλάνες. Και νόμιζαν ότι
βλέπουν τον Θεό, ενώ στην πραγματικότητα οι εμπειρίες που είχαν ήταν
δαιμονικές και καταστρεπτικές γι’ αυτούς.
Επίσης βοηθά πολύ το να έχουμε καθαρά και θερμή προσευχή. Η αλήθεια
είναι ότι την ώρα της προσευχής ο Θεός δίνει τις περισσότερες πνευματικές
εμπειρίες στον άνθρωπο, γι’ αυτό και όσοι προσεύχονται με πόθο, με ζήλο, με
υπομονή , λαμβάνουν τα δώρα του Αγίου Πνεύματος και την αίσθηση της χάρης
του Θεού.
Όπως γνωρίζετε, υπάρχει μία προσευχή που λέμε στο Άγιον Όρος• και σείς ίσως
την λέτε: ‘‘ Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν”. Αυτή η προσευχή ,
που χαρακτηρίζεται ως νοερά, καρδιακή και αδιάλειπτος, όταν λέγεται με
ταπείνωση, με πόθο και με επιμονή, φέρνει σιγά-σιγά μέσα στην καρδιά του
ανθρώπου την αίσθηση της χάριτος του Θεού.

Πηγή: Αρχιμ. Γεωργίου, Καθηγουμένου Ι. Μονής Οσίου Γρηγορίου, Εμπειρίες της
Χάριτος του Θεού, Ι.Μ.Οσίου Γρηγορίου, Αγιον Όρος 1998.

