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«Έχεις γυναίκα μ’ ελαττώματα; Σε θλίβει,
σε ταλαιπωρεί καθημερινά; Να κάνεις, ό,τι έκαμε ο Ισαάκ, να παρακαλείς
θερμά το Θεό να λύσει Εκείνος το πρόβλημά σου. Ο Ισαάκ με την ταπεινή
προσευχή του έλυσε την πήρωσιν της φύσεως. (πήρωσις από το ρ. πηράω=
κάνω κάποιον ανάπηρο, σωματική αναπηρία, στην περίπτωση του Ισαάκ
ατεκνία). Πολύ περισσότερο εμείς με την καλήν μας «προαίρεση»
(=διάθεση) θα μπορέσουμε να διορθώσομε τα ελαττώματά μας, αν
παρακαλούμε, ικετεύομε συνεχώς τον Θεόν. Αν σε δει ο Θεός ότι δείχνεις
καρτερίαν και υποφέρεις (αντέχεις, σηκώνεις) με γενναιότητα, ψυχραιμία,
ηρεμία τα ελαττώματα της γυναίκας σου, γιατί σέβεσαι τον νόμο Του,
«συνεφάπτεται» (συν+άπτομαι-εγγίζω» θα σου δώσει χέρι βοηθείας) για την
ορθήν διδασκαλίαν σου και θα σου δώσει υπεραρκετόν μισθόν, μέγιστα
ουράνια βραβεία, για την υπομονή σου.
Ο Απ. Παύλος γράφει στους
Κορινθίους ( 7, 16 ) «Τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί
οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις;» (Ω! άνδρα, γνωρίζεις ότι με την
υπομονή σου μπορείς να σώσεις την γυναίκα σου; Και συ γυναίκα, ότι
μπορείς να σώσεις; Τον άνδρα σου;).
Να μην αποκάμεις, λέγει, να μην
σταματήσεις να εξυπηρετείς το ταίρι σου, ούτε ν’ απελπιστείς, ούτε ν’
αγανακτήσεις, αν δεν διορθώνεται, γιατί εσύ δεν έχασες τον μισθόν της
υπομονής.
Αν την διώξεις, αμαρτάνεις, γιατί παραβαίνεις τον νόμο του Θεού (ο
γάμος αδιάλυτος) και συ κρίνεσαι, σαν μοιχός, από τον Θεόν. Ο Χριστός
ολοκάθαρα είπε (Ματθ. 5, 32) «ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς
λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσθαι» (= Όποιος εκδιώκει την γυναίκα
του, εκτός για λόγο πορνείας, αναγκάζει αυτήν να διαπράξει μοιχείαν).
Αν
πάρεις άλλην γυναίκα, χειρότερη από την πρώτην, έχεις ήδη διαπράξει
«μοιχείαν» και δεν έχεις βρει γαλήνη, ηρεμία, που τόσο λαχταρούσες. Η
χειρότερη κάνει χειρότερη τη ζωή σου. Αν πάρεις καλύτερη, δεν θ’
απολαμβάνεις πλήρη ηδονή, γιατί θα συλλογίζεσαι ότι έχεις εγκαταλείψει
την πρώτη γυναίκα σου και έχεις διαπράξει και μοιχείαν. Αν, λοιπόν, δεις
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ότι παρουσιάζονται δυσκολίες, προβλήματα, αδιέξοδα ή από τον γάμον ή
από άλλες καταστάσεις, τότε με δάκρυα να τρέχεις στο Θεό , να τον
παρακαλείς θερμά, επίμονα, ασταμάτητα και Εκείνος σίγουρα θ’ απαντήσει
στο πρόβλημά σου, θετικά ή αρνητικά, πάντα για το συμφέρον της ψυχής
σου.
Πάντα να θυμάσαι ότι η προσευχή είναι ακατανίκητο όπλο.
Αρκετές φορές έχω αναφέρει στην αγάπη σας ότι όλοι αμαρτωλοί και δίκαιοι πρέπει
να προσεύχονται.
Είσαι
αμαρτωλός; Μην φεύγεις, σαν τον άσωτο από τον Θεό, αλλά να συλλογίζεσαι
τον Τελώνην. Τι κέρδισε όταν ζήτησε το έλεος του Θεού; Απέπλυνε όλα τ’
αμαρτήματά του, κέρδισε την ψυχικήν του γαλήνη.
Η προσευχή έχει τεράστια δύναμη.
«Θέλεις
να μάθεις πόσο σπουδαίο πράγμα είναι η προσευχή; Δεν ωφελεί τον
άνθρωπο τόσο πολύ η φιλία προς τον Θεόν, όσο η προσευχή. Τα λόγια αυτά
δεν είναι δικά μου. Δεν θα τολμούσα, στηριζόμενος στην γνώμη μου να πω
τέτοιο σπουδαίο πράγμα. Άκουσε από τις Γραφές ότι δεν ωφελεί τόσο πολύ η
φιλία, όσον η προσευχή…

(Από το βιβλίο: «ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΓΟΝΤΖΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΩΦΕΛΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ», ΤΕΥΧΟΣ 10ΟΝ,
Αθήνα)

(Πηγή ηλ. κειμένου: gonia.gr)
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