Από τα Αρχεία μας

Ο ΘΗΟΤ ΜΕ ΣΗ ΖΩΗ ΣΟΤ ΑΝΕΔΕΘΞΕ
ΣΗΝ ΕΜΦΤΣΗ ΘΕΘΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ
Η ΘΕΙΑ ΑΡΧΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ

Ο

η κεγάινη δηδάζθαινη αλήθνπλ ζηελ αλζξσπόηεηα. Δίλαη
ιάζνο λα πηζηεύεηε όηη ν Ιεζνύο αλήθεη κόλν ζηνπο
Χξηζηηαλνύο θαη όηη ηα Χξηζηνύγελλα είλαη κηα ηεξή γηνξηή
κόλν γηα ηελ Γύζε. Ο Ιεζνύο, ν Ράκα, ν Κξίζλα είλαη γηα όινπο
ηνπο αλζξώπνπο, παληνύ. Σν λα απνδέρεζηε έλαλ από απηνύο ζαλ
δηθό ζαο θαη λα απνξξίπηεηε ηνπο ππόινηπνπο ζαλ λα αλήθνπλ ζε
άιινπο, είλαη ζεκάδη κηθξόηεηαο.
Όποσ Τπάρτοσν Διαθορές Υάνεηαι ε Θεία Υάρε
Γηάθνξα κέιε θαη όξγαλα ζπγθξνηνύλ ην αλζξώπηλν ζώκα.
Γηάθνξα θξάηε θαη θνηλσληθέο νκάδεο ζπγθξνηνύλ ηνλ θόζκν. Η
ζξεπηηθή ηδηόηεηα ηεο ηξνθήο πνπ πξνζθέξεη ε Θεία Χάξε
θπθινθνξεί ζε θάζε κέξνο ηνπ ζώκαηνο θαη βνεζάεη ζην λα
ιεηηνπξγεί σο ζύλνιν. Η ηνλσηηθή αγάπε πνπ πξνζθέξεη ε Θεία
Χάξε πξέπεη λα θπθινθνξεί ζε θάζε Κξάηνο θαη θνηλσληθή νκάδα
γηα λα θάλεη ηνλ θόζκν λα δεη ζε εηξήλε θαη ραξά. Δάλ
ζπλεηδεηνπνηεζεί απηή ε αιήζεηα, δε ζα πξνθύπηεη θακηά ηδέα
δηαθνξάο ή δηάζηαζεο γλώκεο.
Δάλ ηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο είλαη ζηα «καραίξηα», ηα θηήκαηα
θαη άιια ππάξρνληα ηεο νηθνγέλεηαο ζα είλαη παξακειεκέλα θαη, ή
ζα ζπαηαιηνύληαη ή ζα ράλνληαη. Δπίζεο, ν απνρσξηζκόο ελόο
κέινπο από ηελ νηθνγέλεηα ζα είλαη κεγάιε απώιεηα, δηόηη ε Χάξε
πνπ ζηεξίδεη ηελ νηθνγέλεηα ζα ειαηησζεί θαη ζα ραζεί. Όηαλ
αθξσηεξηάδεηαη έλα ρέξη, ν άλζξσπνο ζηεξείηαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ,
αιιά ράλεη θαη πνιύ αίκα θαηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ. Σν ίδην
ζπκβαίλεη θαη κε ηελ Θεία Χάξε ηεο αγάπεο πνπ ράλεηαη, όηαλ
απνκνλώλεηαη από ην ζύλνιν. Απνδπλακώλεηαη θαη γίλεηαη κειεηηνπξγηθό κέινο ηεο παγθόζκηαο θνηλόηεηαο.
Γηρόλνηεο, δηαθνξέο θαη δηαθξίζεηο απνθόπηνπλ ηνλ άλζξσπν
από ηελ δσνδόηξα Χάξε, ε νπνία ηξνθνδνηεί θάζε θύηηαξν ηνπ
ζώκαηνο, αιιά θαη θάζε πξόζσπν ζηνλ θόζκν. Ο θόζκνο
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ζπληεξείηαη από ηελ ίδηα αθξηβώο Χάξε. Σν δέληξν ρξεηάδεηαη γηα
ηελ αλάπηπμή ηνπ έδαθνο, ειηαθό θσο θαη αηκόζθαηξα. Αιιά
πξώηα θαη πξηλ από απηά είλαη απαξαίηεηνο ν ζπόξνο ηνπ γηα λα
θπηξώζεη. Η δσή ηνπ αλζξώπνπ δηακνξθώλεηαη από ηα αηζζήκαηα
θαη ηηο πξάμεηο ηνπ, αιιά θαη από ηηο ζπλέπεηεο απηώλ ησλ
αηζζεκάησλ θαη πξάμεσλ. Η ύπαξμε ηνπ αλζξώπνπ, ην Δίλαη ηνπ,
εμαξηάηαη από απηή ηε Θέιεζε ηνπ Θενύ.
Σα δέληξα κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή αλάπηπμε, θαη απηό
εμαξηάηαη από ην είδνο θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ εδάθνπο, αιιά θαη από
ηελ πνζόηεηα ηνπ ειηαθνύ θσηόο πνπ δέρνληαη. Σν ίδην ζπκβαίλεη
θαη κε ηνπο αλζξώπνπο, πνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλαινγηθά κε ηηο
ζπλέπεηεο ηνπ είδνπο αηζζεκάησλ θαη πξάμεώλ ηνπο. Αθξηβώο,
όπσο είλαη αιήζεηα λα ιέκε όηη νη ζπόξνη είλαη ίδηνη, έηζη θαη ε Θεία
Αξρή κέζα ζε όινπο είλαη ίδηα, ρσξίο θακηά δηαθνξά. Η πνηθηιία
κνξθώλ, αηζζεκάησλ θαη ζηάζεσλ ζπκπεξηθνξάο, ε πνηθηιία
θνηλσληθώλ νκάδσλ θαη ηξόπσλ δσήο πνπ παξνπζηάδνληαη, είλαη ην
απνηέιεζκα ηεο άγλνηαο ηνπ αλζξώπνπ αλαθνξηθά κε ηελ
ζεκειηώδε ελόηεηα, ζύκθσλα κε ηελ Θεία Θέιεζε.
σνειδεηοποιήζηε ηεν Θεμελιώδε Αρτή Ενόηεηας
Σν θηλνύκελν λεξό ελόο πνηακνύ έρεη ηελ ζειήλε ζην βάζνο ηνπ.
Σν ήξεκν λεξό ηεο ιίκλεο έρεη επίζεο ηελ ζειήλε κέζα ηνπ. Η
ζειήλε είλαη κέζα ζηνλ νπξαλό. Η αληαλάθιαζε ηεο ζειήλεο ζην
ξεύκα ηνπ πνηακνύ θνκκαηηάδεηαη θαη ρνξνπεδάεη θαη –
θαηλνκεληθά - ξέεη γξήγνξα καδί κε ην ξεύκα ηνπ λεξνύ. Η
αληαλάθιαζε ηεο ζειήλεο ζηε ιίκλε είλαη γαιήληα, αθίλεηε,
αηάξαρε. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο πξόθεηηαη γηα αληαλάθιαζε ηεο
πξαγκαηηθήο ζειήλεο πνπ είλαη ζηνλ νπξαλό. Η ζειήλε, ε νπνία
αληαλαθιάηαη ζηα ηαξαγκέλα λεξά ηνπ ξεύκαηνο, είλαη ε αηνκηθή
ςπρή πνπ εκπιέθεηαη ζε δξαζηεξηόηεηα, κπεξδεκέλε ζηε Μάγηα,
ζηελ αηηία θαη ην απνηέιεζκα. Η ζειήλε πνπ αληαλαθιάηαη ζηελ
γαιήληα επηθάλεηα ηεο ιίκλεο είλαη ν γηόγθη, ν άγηνο πνπ έρεη πεηύρεη
λνεηηθή επζηάζεηα, ηζνξξνπία, εηξήλε θαη πνπ ζθέθηεηαη ζπλέρεηα
ηνλ Έλα. Η αιεζηλή ζειήλε ζηνλ νπξαλό είλαη ν Αηώληνο Απηόπηεο
Μάξηπξαο, ην Απόιπην, ε Πξσηαξρηθή Αξρή.
Ο Ιεζνύο Χξηζηόο κίιεζε γη’ απηά ηα ηξία, όηαλ έθαλε ηξεηο
δειώζεηο, ηελ κία κεηά ηελ άιιε. Αλαθεξόκελνο ζηε δξαζηήξηα
αηνκηθή ςπρή – ηελ ηαιαληεπόκελε ζειήλε – είπε: «Δγώ είκαη ν
Αγγειηαθόξνο ηνπ Θενύ». Αλαθέξνληαο ηνλ εαπηό ηνπ σο γηόγθη,
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πνπ ππεξέβε ηηο δπαδηθόηεηεο θαη πέηπρε λνεηηθή ηζνξξνπία, είπε:
«Δγώ είκαη πηόο ηνπ Θενύ». πλεηδεηνπνηώληαο όηη απηά ηα δύν
ήζαλ «αληαλαθιάζεηο» θαη όηη ε αιεζηλή ζειήλε είλαη ν απηόπηεο
κάξηπξαο ζηνλ νπξαλό, θαη όηη ν Ίδηνο είλαη ην άκνξθν, ην ρσξίο
όλνκα απόιπην, πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ είπε:«Δγώ θαη ν
Παηέξαο κνπ είκαζηε Έλα».
Να Γιορηάδεηε ηα Υριζηούγεννα με Εσλάβεια
ηελ επνρή καο, νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο γηνξηάδνληαη ηα
Χξηζηνύγελλα δείρλνπλ πόζν νη άλζξσπνη έρνπλ απνκαθξπλζεί
από απηά ηα ηδαληθά πνπ δίδαμε ν Ιεζνύο, πόζε αδηαληξνπηά
ζπζζσξεύνπλ ζην Όλνκά ηνπ! Η κεζνλύθηηα ώξα είλαη ζεβαζηή,
ξπζκίδεηαη αλάινγνο θσηηζκόο, αλάβνληαη ηα θώηα ηνπ
Χξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ θαη ε ππόινηπε λύρηα αθηεξώλεηαη ζην
πνηό θαη ηνλ ρνξό. Δίλαη κηα εκέξα Δπδαηκνλίαο, αιιά ε Δπδαηκνλία
ππνβαζκίδεηαη θαη θαηαιήγεη ζην επίπεδν ηεο δηεθζαξκέλεο
έθζηαζεο ηεο κέζεο!
Σν κεζύζη είλαη ηόζν θαηαζηξεπηηθή ζπλήζεηα, ώζηε όηαλ ν
άλζξσπνο βάδεη ην κπνπθάιη ζην ζηόκα ηνπ, κπαίλεη ν ίδηνο κέζα
ζην κπνπθάιη θαη δελ κπνξεί λα μεθύγεη! Πξώηα, ν άλζξσπνο πίλεη
θξαζί, κεηά ην θξαζί πίλεη πεξηζζόηεξν θξαζί θαη ηειηθά ην θξαζί
πίλεη ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν! Βπζίδεηαη θαη πλίγεηαη κέζα ζην πνηό.
Σν νηλνπλεπκαηώδεο πνηό αθαλίδεη ηνλ αλζξσπηζκό ηνπ
άλζξσπνπ. Πώο, ινηπόλ, κπνξεί λα εθδειώζεη ηελ Θεόηεηα κέζα
ηνπ; Ο άλζξσπνο πξέπεη λα ρνξεύεη ζε ζετθή επδαηκνλία. Αληίζεηα,
ν αηζζεζηαθόο ρνξόο κε ηνλ νπνίν αζρνιείηαη, είλαη έλα βιαβεξό
ππνθαηάζηαην! Δμαγλίζηε ηελ θαξδηά ζαο, θαζαγηάζηε ηηο
δξαζηεξηόηεηέο ζαο θαη θάλεηε ηα αηζζήκαηά ζαο σθέιηκα γηα ηνπο
πάληεο. Απηόο είλαη ν πην θαιόο ηξόπνο γηα λα γηνξηάδεηε ηελ
Γέλλεζε ηνπ Χξηζηνύ.
Απαλλαγείηε από ηε ηενοκεθαλιά
Από ην ζηελόκπαιν όξακα ηεο «αηνκηθήο αλάγθεο», ν άλζξσπνο
πξέπεη λα πεξάζεη ζην επξύ όξακα ηνπ νηθνπκεληθνύ. Όηαλ κηα
ζηαγόλα λεξνύ πέθηεη ζηνλ σθεαλό, ράλεη ηελ πεξηνξηζκέλε
αηνκηθόηεηά ηεο, ην όλνκα θαη ηελ κνξθή ηεο. Παίξλεη ηελ κνξθή, ην
όλνκα θαη ηελ γεύζε ηνπ σθεαλνύ. Αλ επηδηώμεη λα δήζεη μερσξηζηά
ζαλ ζηαγόλα, ζύληνκα ζα εμαηκηζζεί θαη ζα πεξηπέζεη ζε
αλππαξμία. Ο θάζε άλζξσπνο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη είλαη
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κέξνο ηεο κηαο Αιήζεηαο, πνπ πεξηβάιιεη ηα πάληα ζην ύκπαλ.
Δίλαη αμηνθαηάθξηην λα παξακέλεη πξνζθνιιεκέλνο ζε αζήκαληεο
ζηελσπνύο ηδηνηέιεηαο, δεινθζνλίαο θαη απιεζηίαο, γηα νιόθιεξε
ηελ δσή ηνπ. Κάλεηε ηελ θαξδηά ζαο απιόρσξε θαη ηνλ λνπ ζαο
αγλό. Μόλν ηόηε κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί εηξήλε θη επεκεξία ζηε
γε.
ήκεξα είλαη κηα άγηα εκέξα, ε εκέξα πνπ γελλήζεθε ν Ιεζνύο.
Ο Ιεζνύο αλήγγεηιε όηη είλαη ν Αγγειηαθόξνο ηνπ Θενύ. Δίλαη
γεγνλόο όηη όινη νη άλζξσπνη γελληνύληαη σο αγγειηαθόξνη ηνπ
Θενύ. Ο κνλαδηθόο ζθνπόο ηνύηεο ηεο αλζξώπηλεο ζηαδηνδξνκίαο
είλαη λα κεηαδώζεη ην κήλπκα ηεο παληαρνύ Παξνπζίαο ηνπ Θενύ,
ηεο Ιζρύνο θαη ηεο Γόμαο Σνπ. Καλέλαο δελ έρεη ελζαξθσζεί γηα λα
θαηαλαιώλεη πνζόηεηεο ηξνθήο θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο αηζζήζεηο ηνπ.
Η αλζξώπηλε δσή είλαη πνιύ πην πνιύηηκε από ηα λα δαπαληέηαη κε
απηό ηνλ ηξόπν. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ έρεη παξαρσξεζεί κόλν
ζηνλ άλζξσπν ε ηθαλόηεηα λα αλαγλσξίδεη θη εθηηκάεη ηελ νκνξθηά,
ηελ αιήζεηα θαη ηελ θαινζύλε.
σνειδεηοποιήζηε ηεν Θεϊκή ζας Σασηόηεηα
Γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο επίγλσζε ηεο Θεόηεηαο δε ρξεηάδεηαη λα
ηαμηδέςεη ζε θάπνηα ηδηαίηεξε πεξηνρή ή ηόπν. Δίλαη αξθεηό, αλ
ζηξέςεη ηα κάηηα ηνπ εζσηεξηθά. ηελ Μπάγθαβαλη Γθίηα, ε
εζσηεξηθή Πξαγκαηηθόηεηα, ν Άηκαλ, πεξηγξάθεηαη πσο έρεη ηελ
ιακπξόηεηα ελόο δηζεθαηνκκπξίνπ ήιησλ, αιιά ν άλζξσπνο δελ
έρεη αληηιεθζεί νύηε θαλ ην θσο θαη ηελ δύλακε κέζα ηνπ.
Σζαιαβνπηάεη ζην ζθνηάδη ηεο άγλνηαο. Οη ηεξέο γξαθέο
δηαθεξύζζνπλ όηη ν άλζξσπνο είλαη ην «Παηδί ηεο Αζαλαζίαο».
Αιιά αγλνεί απηή ηελ έλδνμε θιεξνλνκηά ηνπ. Ννκίδεη όηη είλαη
ζλεηόο, όηη επίθεηηαη ην ηέινο ηνπ θαη όηη ε ύπαξμή ηνπ είλαη
πξνζσξηλή θαη παξνδηθή.
Όηαλ ν Ιεζνύο δήισζε όηη είλαη πηόο ηνπ Θενύ, έγηλε δηθαηνύρνο
ηνπ παηξηθνύ κεγαιείνπ θαη ηεο εμνπζίαο. Απηά κπόξεζε λα ηα
δηεθδηθήζεη κόλν, όηαλ αλέπηπμε αξεηέο πνπ έρεη ν Παηέξαο Σνπ. Σν
απνηέιεζκα ήηαλ λα πεηύρεη ζπγρώλεπζε, ε νπνία Σνλ νδήγεζε λα
βεβαηώζεη πσο, «Δγώ θαη ν Παηέξαο Μνπ είκαζηε Έλα». Οη
Ιλδνπηθέο ηεξέο γξαθέο ιέλε: «Ο γλώζηεο ηνπ Μπξάρκαλ γίλεηαη
αιεζηλά Μπξάρκαλ».
- Αποζπάζμαηα από Υριζηοσγεννιάηικες Ομιλίες ηοσ
Μπαγκαβάν
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