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Ο άρρωστος σύζυγος. Vassily Maximov (1881)

Ο Κύριος αφήνει μιάν αρρώστια να παρατείνεται, όταν βλέπει ότι αυτή συμβάλλει
περισσότερο από την υγεία στη σωτηρία του ανθρώπου.
Ας οικοδομήσουμε μέσα μας ναό πνευματικό.
Είστε κατάκοιτη και γι’ αυτό δεν μπορείτε πια να πηγαίνετε στον μοναστηριακό
σας ναό για τις ιερές ακολουθίες. Εύχομαι να οικοδομήσετε μέσα σας, με τη
βοήθεια του Κυρίου, ενα ναό άχειροποίητο, πνευματικό, όπου η ψυχή σας
αδιάλειπτα θα προσφέρει «θυσίας ευπρόσδεκτους τω Θεώ διά Ιησού Χριστού» (Α’
Πέτρ. 2:5) με τη νοερά και καρδιακή προσευχή.
Όλοι οι χριστιανοί, βέβαια, είμαστε ζωντανοί ναοί, όπως μας λέει ο άγιος
απόστολος: «Ναός Θεού έστε και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν υμίν» (Α’ Κορ. 3:16).
«Το σώμα υμών ναός του εν υμίν Άγιου Πνεύματος έστιν, ου έχετε από Θεού» (Α’
Κορ. 6:19). Ο καθένας μας, λοιπόν, οφείλει όχι μόνο να διατηρεί καθαρό, αγνό,
άσπιλο και αμόλυντο από κάθε αμαρτία το «ναό» του, αλλά και να τον καταστήσει
τόπο ακατάπαυστης δοξολογίας του Θεού. Οι κοσμικοί άνθρωποι βυθισμένοι στις

μέριμνες του βίου, λησμονούν ή υποβαθμίζουν τον υψηλό τούτο σκοπό, την ιερή
τούτη λειτουργία της ψυχοσωματικής μας οντότητος. Οι μοναχοί και οι μοναχές,
όμως, γι’ αυτό ακριβώς ακολουθούν έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής, για να
πραγματώσουν, με ευνοϊκές συνθήκες, τα παραπάνω αποστολικά λόγια.
Εσείς, λοιπόν, που είστε βαριά άρρωστη, διαθέτετε τις καλύτερες προύποθέσεις
για την καλλιέργεια της εσωτερικής προσευχής, για την εκτέλεση αδιάλειπτης
νοεράς εργασίας, για τη δόμηση του ναού της ψυχής σας. Κλείστε τα μάτια σας.
Ξεχάστε τα εγκόσμια. Ατενίστε νοερά τον Κύριο, που είναι «πανταχού παρών και
τα πάντα πληρών». Μόνο Αυτός ας είναι μέσα στο νου σας. Δοξάζετε,
ευχαριστείτε, αινείτε Τον… Να, έτσι γίνεστε ναός Του. Τοιχοδομή του ναού αυτού
είναι η υπομονή. Θυσιαστήριο του είναι η καρδιά πού ξεχειλίζει από αγάπη και
ευγνωμοσύνη προς το Θεό. Ύμνοι είναι οι προσευχές και τα ευλαβικά αισθήματα.
Και ψάλτης του ναού είναι το καλοπροαίρετο πνεύμα, που συνθέτει τους ύμνους
και τους εκτελεί με σταθερό ευσεβή λογισμό.
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