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Σε όλους τους Χριστιανούς, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκονται, ο
προφήτης Ηλίας είναι πρότυπο και παράδειγμα. Και για τους εν τω κόσμω ζώντες, με
την πίστη και αφοσίωσή του προς τον Θεό, και την πιστή τήρηση των αγίων Του
εντολών, και τον ζήλο τον πνευματικό που είχε. Και για τους ποιμένες της
Εκκλησίας, γιατί δεν υποχωρούσε από το να εκζητεί τα δικαιώματα του Κυρίου του
Θεού του Παντοκράτορος. Αλλά και για τους μοναχούς, διότι ο Προφήτης και την
ερημική ζωή αγαπούσε, και της προσευχής της νοεράς και μυστικής θεωρείται
διδάσκαλος και μύστης, αλλά και της παρθενίας επίσης ήταν λάτρης και
εκπρόσωπος, και μάλιστα εκ των ολίγων ανδρών της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος
είχε το χάρισμα της παρθενίας.
Για όλους αυτούς τους λόγους εμείς τον αισθανόμαστε πολύ κοντά μας τον προφήτη
Ηλία, τον αγαπούμε, τον τιμούμε, ζητούμε τις πρεσβείες του και θαυμάζουμε τον βίο
του, τα έργα του, την πίστη του, την αγάπη του προς τον Θεό, αλλά και την παρρησία
την οποία είχε προς τον Κύριο.
Έκανε τελεία υπακοή στο θέλημα του Θεού, και ο Θεός τού έκανε μετά υπακοή. Διότι
ο Κύριος «θέλημα των φοβουμένων αυτόν ποιεί» (Ψαλμ. 144:19). Είναι θαυμαστή και
μοναδική η παρρησία του Προφήτη προς τον Θεό και το πώς ο Πανάγαθος Θεός
άκουε τον Προφήτη και του έκανε υπακοή.
Ζητούμε λοιπόν σήμερα την ευλογία του προφήτη Ηλία. Δεν ξεχνούμε ότι είναι ένας
εκ των δύο ανδρών της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος μετέσχε και στην Καινή Διαθήκη
δια της εμφανίσεώς του στο Θαβώριο Όρος, κατά την θεία Μεταμόρφωση του Κυρίου,
μαζί με τον προφήτη Μωυσή. Δυο άνδρες διάλεξε ο Κύριος από την Παλαιά Διαθήκη,
τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Μωυσή, που δείχνει πόσο μεγάλη σχέση είχαν και
με τον Χριστό και με την δευτέρα Παρουσία του Κυρίου.
Ας αγωνισθούμε και εμείς, αδελφοί μου, και ας ζητήσουμε σήμερα την ευλογία του
προφήτη Ηλία, να έχουμε και εμείς ζήλο άγιο μετά διακρίσεως, ζήλο πνευματικό για
τις εντολές του Κυρίου και για την ακρίβεια της μοναχικής πολιτείας, την οποία
επηγγέλθημεν να ζήσουμε και με τις ευχές του προφήτη Ηλία. Διότι, αν θυμάμαι
καλά, στην κουρά μνημονεύεται και ο προφήτης Ηλίας, ως ένας εκ των αρχηγών της
μοναχικής πολιτείας.
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Δεν ξέρουμε πόσο ο Κύριος θα επιτρέψει να ζήσουμε ακόμα σ’ αυτή την ζωή, αλλά
νομίζω ότι εκείνο που πρέπει να τον παρακαλούμε όλοι είναι να μας αξιώσει να
ζήσουμε την αγάπη Του και να πεθάνουμε στην αγάπη Του. Και όταν ζούμε, να ζούμε
την αγάπη του Χριστού· και όταν πεθαίνουμε, να πεθαίνουμε για την αγάπη του
Χριστού· και τότε νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Διότι «είτε ζώμεν είτε
αποθνήσκομεν, του Κυρίου εσμέν» (Ρωμ. 14:8), και άρα είμαστε με τον Χριστό μαζί,
και η ζωή είναι ευλογημένη, και ο θάνατος είναι ανάσταση, και έτσι όλα τα
προβλήματα λύνονται. Αρκεί να είμαστε μαζί με τον Χριστό, εν τη αγάπη του
Χριστού, και ζώντες και αποθνήσκοντες.
Βοήθειά μας ο προφήτης Ηλίας και καλή δύναμη στον πνευματικό μας αγώνα.
(1984)
[Από το βιβλίο: † Αρχιμανδρίτου Γεωργίου, "Ομιλίες σε Εορτές Αγίων (των ετών
1981-1991)", Β’. Έκδ. Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου, Άγιον Όρος 2016, σελ. 233]
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