Ο Μ. Αντώνιος καί ό κυνηγός
Ένας κυνηγός, βλέποντας τον «Ασκητή της ερήμου» Μ. Αντώνιο (251
356)
ν'αστειεύεται με τους υποτακτικούς του, σκανδαλίσθηκε.
Θέλοντας ό όσιος να τον διδάξη
ότι μερικές φορές ή διάκρισις επιβάλλει
κάποια συγκατάβαση στην πολλή αυστηρότητα, του είπε:
- Τέντωσε το τόξο σου.
Ό κυνηγός ύπήκουσε. Ό όσιος του είπε πάλι:
-Τέντωσε το περισσότερο.
Ό κυνηγός το τέντωσε περισσότερο, οπότε ό όσιος του είπε ξανά:
- Τέντωσε το ακόμα πιο πολύ.
Ό κυνηγός διαμαρτυρήθηκε:
- "Αν το τεντώσω περισσότερο, θα σπάση.
- Το ίδιο θα συμβή, αποκρίθηκε ό όσιος, καί με τους αδελφούς,
εάν άγωνίζωνται συνεχώς σκληρά, χωρίς καμμιά άνάπαυση κα
ί αναψυχή.
(Γεροντικό)
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Πέρασε και πάλι ένας ολόκληρος χρόνος και έφυγε μέσα στα
βάθη των αιώνων. Και προστέθηκε στη ζωή και την ηλικία μας
ένας ακόμη χρόνος. Και βαδίζουμε οι άνθρωποι όλοι και ο κόσμος
όλος, κινούμενοι και διακινούμενοι μέσα σ’ αυτήν την αδιάκοπη
κίνηση και εναλλαγή του χρόνου. Πού πηγαίνει αυτή η κίνηση;
Πού οδηγεί τον άνθρωπο; Ερωτήματα, που ο καθένας τα απαντά
κατά βούληση.
Προβληματισμένοι οι άνθρωποι κινούνται μέσα στο χρόνο και
οδηγούνται μέσα στην κίνηση, κατά βούληση βεβαίως και
απόφαση πρωτίστως προσωπική, αλλά παράλληλα και κατά
βούληση των μεγάλων «υπευθύνων», των διαφόρων καθεστώτων
της κοσμικής εξουσίας, των οικονομικών κεφαλαίων και των
συμφερόντων αυτών, της κοσμικής απληστίας του πλουτισμού και
του ηδονισμού, της ηδονιστικής και αισθησιακής απολαύσεως της
ζωής, ακόμη μέσα σ’ έναν κόσμο άπονο και αφιλάνθρωπο, που
έχει καταδικάσει ένα μέρος του στη φτώχεια, την εξαθλίωση, τη
γύμνωση και την στέρηση και αυτών ακόμη των αναγκαίων για τη
συντήρησή του.
Και διακινείται ακόμη και επί πλέον μέσα στην παραπληροφό
ρηση, στη σύγχυση, στην πλάνη, στην αίρεση, τα οποία όλα
«εκφράζουν μία ψευδεπίγραφη πρόταση ζωής, η οποία επιχειρεί
να αποσπάσει τον άνθρωπο από το φυσικό χώρο της κατά Χριστόν
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θεραπείας του και δοξασμού του, που είναι το Σώμα του Χριστού,
αυτή η μία Εκκλησία».
Η Αγία Γραφή θέτει το ερώτημα: «Πόθεν έρχομαι και πού
πηγαίνω;». Και ο Ιησούς Χριστός απαντά: «Εκ του Θεού εξήλθον
και εις τον Θεόν πορεύομαι». Όμως ποιος ή ποιοι εννοούν και
βιώνουν την απάντηση αυτή του Κυρίου; Οι χριστιανοί; Οι
περισσότεροι παρερμηνεύουν την αποκεκαλυμμένη αλήθεια, και
βρίσκονται, ως εκ τούτου, στην πλάνη και την αίρεση. Οι άλλοι
χριστιανοί ταλανίζονται μέσα στην ασυνέπεια της ζωής τους,
μεταξύ πίστεως και ζωής, μεταξύ θεωρίας και πράξεως. Και λίγοι
εντείνουν την προσπάθειά τους να εισέλθουν μέσα στα βιώματα
των Μυστηρίων του Θεού, που ιερουργεί η Εκκλησία, «εἰς
ἀναγέννησιν βροτῶν καί εἰς ζωήν τήν αἰώνιον».
Ο υπόλοιπος κόσμος βρίσκεται ακόμη και διακινείται μέσα στην
ειδωλολατρία, στην πλάνη, και δε θέλει, δεν επιδιώκει καν τη
γνωριμία του, πολλώ μάλλον την ένταξή του στο «Ευαγγέλιο της
σωτηρίας». Άλλος κόσμος βρίσκεται και διακινείται μέσα στην
πλάνη της αλλοίωσης του θρησκευτικού συναισθήματος, και με
φανατισμό εμμένει στην πλάνη και με φανατισμό εχθρεύεται
εναντίον των άλλων. Άλλος κόσμος έχει καταδικασθεί στην
ανέχεια και την εξαθλίωση, και βρίσκεται θύμα στην εκμετάλ
λευση από μέρους πολλών άλλων.
Και ομολογουμένως, παντού επικρατεί η σύγχυση και η αβεβαι
ότητα. Και οι νέοι, ως επί το πλείστον, γίνονται θύματα μέσα σε
αυτή την κίνηση και την αναπαραγωγή της σύγχυσης και της
αβεβαιότητας. Και ο τεχνικός πολιτισμός προχωρεί ραγδαίως, και
ανεξελέγκτως εξελίσσεται. Προπορεύεται και αυτού του
ανθρώπου, και μεταξύ των πολλών και αγαθών, που παράγει και
προσφέρει, συγχρόνως και δημιουργεί νέα προβλήματα και άλλη
σύγχυση και άλλη αβεβαιότητα. Και τείνει να καταντήσει τον ίδιο
τον άνθρωπο από εφευρέτη, ως ένα εξάρτημα της μηχανής.

Πού πηγαίνει λοιπόν ο άνθρωπος μέσα στο χρόνο; Ποιο είναι το
μέλλον του κόσμου; Και ποιον κόσμο ετοιμάζει αυτό το κοσμικό
καθεστώς του «διαίρει και βασίλευε», και του άλλου «φάγωμεν,
πίωμεν, αύριον γαρ αποθνήσκομεν»; Πού είναι η πνευματικότητα
του σημερινού ανθρώπου; Σε ποιο σημείο ετοιμότητας βρίσκονται
τα ηθικά αισθητήριά του; Γιατί τόση εκμετάλλευση των δυνατών
εναντίον των αδυνάτων; Γιατί τόση εμπάθεια και απρέπεια των
εχόντων εναντίον των μη εχόντων; Γιατί τόση διαστρέβλωση της
αλήθειας και τόση επιβολή του ψεύδους και της πλάνης; Γιατί
τόση κατασυκοφάντηση εναντίον της αληθούς Πίστεως και
Ευσεβείας; Γιατί τόση υποκρισία εναντίον της τάξεως και της
ευπρέπειας; Γιατί τόση παραπληροφόρηση από τα μέσα επικοι
νωνίας των ανθρώπων και τόση εμπάθεια για την επικράτηση
των ίδιων και των συμφερόντων τους, αυτών των διακινούντων
την ψευδολογία και την αλλοτρίωση; Παντού διαίρεση, παντού
υπονόμευση, παντού παραχάραξη της αληθείας, παντού παρανο
μία, παντού διαφθορά, παντού διαπλοκή. Φτάνουμε στο σημείο,
για να πούμε: «ο σώζων εαυτόν σωθήτω».
Πού είναι η ενότητα των ανθρώπων; Πού είναι η ενότητα των
χριστιανών; Πού είναι η ενότητα της Εκκλησίας, για την οποία
προσευχήθηκε ο ίδιος ο Κύριος; Πού είναι η Εκκλησία; Την
συκοφαντούν οι άπιστοι. Την αμφισβητούν πολλοί χριστιανοί. Την
προδίδουν πολλοί κληρικοί. Πού είναι ο Χριστός; Φάντασμα τον
ονόμασαν πολλοί Ευρωπαίοι. Αρνήθηκε την χριστιανική της
καταγωγή η Ευρώπη. Αποκαθήλωσαν το Σταυρό από τα Σχολεία
και τα δημόσια Κτήρια.
Και καταπατήθηκαν θεσμοί και αξίες, και ισοπεδώθηκαν ήθη και
έθιμα του Γένους, και αμφισβητήθηκε και αυτός ο ιερός θεσμός
της Οικογένειας, και νομιμοποιήθηκαν ηθικές παρεκτροπές και
διαστροφές, και κακοποιήθηκε η Ελληνική Γλώσσα.
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