Περιοδικόν Ο ΛΟΓΟΣ

(Τεφχος 12, 28 Μαρτίου – 10 Απριλίου)

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

Η Αγία Εκκλθςία μασ ϊριςε να εορτάηεται τθν Σετάρτθ Κυριακι των
νθςτειϊν θ μνιμθ του Οςίου Ιωάννου τθσ Κλίμακοσ, για να ενιςχφςθ
αυτοφσ που διανφουν το προχωρθμζνο αυτό ςτάδιο τθσ νθςτείασ.

Η κυρίωσ μνιμθ του οςίου επιτελείται ςτισ 30 Μαρτίου. Η πατρίδα του
μασ είναι άγνωςτθ. Ζηθςε, όμωσ, κατά το 6ο μ.Χ. αιϊνα. (525μ.Χ. –
600μ.Χ.)

Η οικογζνεια του ιταν πλοφςια και του πρόςφερε τθ δυνατότθτα να
παρακολουκιςθ ανϊτερο κφκλο μορφϊςεωσ. Γνωρίηομε ότι είχε ζνα
αδελφό, που ονομαηόταν Γεϊργιοσ.

ε θλικία 16 χρόνων αςπάςκθκε τθν μοναχικι ηωι και μπικε κάτω από
τθν πνευματικι κακοδιγθςθ του Αββά Μαρτυρίου. Όταν απζκανε ο
Γζροντασ του, απεςφρκθκε ςτθν περιοχι «Θωλάσ», ςε ζνα αςκθτικό
ςπιλαιο και ζηθςε αςκθτικι ηωι για ςαράντα χρόνια. Κάποτε ο μακθτισ
του εκοιμόταν εισ τθν περιοχι των Αγίων Αναργφρων κάτω από μια
πζτραν, θ οποία επρόκειτο να πζςθ πάνω του και να τον ςκοτϊςθ. Σότε
ο Άγιοσ προγνωρίηοντασ αυτό, δια του Αγίου Πνεφματοσ, ενϊ κακόταν
εισ τθν καλφβα του εφάνθκε εισ τον μακθτιν του, που κοιμόταν και
αφοφ τον εξφπνθςε, τον γλφτωςε από βζβαιο κάνατο.

ε προχωρθμζνθ θλικία ζγινε θγοφμενοσ τθσ Μονισ του ινά αλλά
αργότερα επζςτρεψε ςτθν αγαπθμζνθ του θςυχία.

Η κοίμθςι του ζγινε κατά τθν εποχι τθσ ανοίξεωσ του 600 μ.χ. ςε θλικία
75 χρόνων, γι’ αυτό ορκά και θ αγία Εκκλθςία μασ εορτάηει τθν πνιμθ
του ςτισ 30 Μαρτίου.

Ο Όςιοσ Ιωάννθσ είναι γνωςτόσ για τθν ςυγγραφι τθσ Κλίμακοσ. το
ζργο αυτό ο ςυγγραφζασ παρουςιάηει ςυςτθματικά τισ ιδζεσ και
εμπειρίεσ που είχε από τθν μοναχικι ηωι. τόχοσ τθσ Κλίμακοσ είναι θ
αναμόρφωςθ του εαυτοφ μασ κακ’ ομοίωςιν του προτφπου, που είναι ο
Ιθςοφσ Χριςτόσ. Αναφζρει ο Άγιοσ Ιωάννθσ ποιθτικά και παραςτατικά:
«Άρχων δαιμόνων, ο πεςϊν εωςφόροσ και άρχων πακϊν, ο λαιμόσ τθσ
κοιλίασ». Κακϊσ διαβάηεισ προςεκτικά τθν κλίμακα παρατθρείσ ότι τα
τελευταία αξιόλογα πορίςματα τθσ υχολογίασ του Βάκουσ ιταν γνωςτά
ςτουσ Αγίουσ Πατζρεσ τθσ εριμου.

Σο «αριςτοφργθμα αυτό του ανατολικοφ αςκθτιςμοφ» δθλαδι θ
Κλίμακα, μασ υπενκυμίηει, επίςθσ, τισ τάςεισ τθσ υπαρξιακισ
φιλοςοφίασ ι τθσ φιλοςοφίασ του προςϊπου που κυριάρχθςε ςτισ
αρχζσ του 20ου αιϊνα και ςνεχίηεται μζχρι ςιμερα.

Η κλίμακα μετεφράςκθ ςε δεκάδεσ γλϊςςεσ και διαλζκτουσ και
επζδραςε πολφ, τόςον ςτον Ορκόδοξο χϊρο (Ρωςία, ερβία, Ρουμανία)
όςο και ςτον Δυτικό (Γαλλία, Ιςπανία).

Αναφζρει ςχετικά ο Άγιοσ Ιωάννθσ για τθν μετάνοια «θμείο τθσ
πραγματικισ μετάνοιασ είναι το να κεωροφμε τον εαυτό μασ άξιο για
όλεσ τισ κλίψεισ που μασ ςυμβαίνουν, τισ ορατζσ, οι οποίεσ προζρχονται
από τουσ ανκρϊπουσ, και τισ αόρατεσ, οι οποίεσ προζρχονται από τουσ
δαίμονεσ, και για πολφ περιςςότερεσ».

Αλικεια, ςκεφτικαμε ποτζ ότι για ό,τι περνάμε τϊρα, ςαν ζκνοσ, τθν
ευκφνθ φζρομε αποκλειςτικά εμείσ και κανζνασ άλλοσ; Και τι πρζπει να
κάνομε; Η απάντθςθ είναι μια: Να μετανοιςουμε, να αλλάξουμε τρόπο
ςκζψεωσ και ηωισ. Να ξεφφγουμε από τθν μαηικοποιθμζνθ αςτικι
κοινωνία και να γίνομε πρόςωπα.

Να ξεφφγουμε από τα περιοριςμζνα πλαίςια του εγϊ και να
αγαπιςουμε πραγματικά τον Χριςτό, όπωσ μασ αγάπθςε Εκείνοσ.
Ενκουςιαςμζνοσ, ο Άγιοσ Ιωάννθσ εισ τον τελευταίο λόγο τθσ Κλίμακοσ
λζει ποιθτικά:

«Αγάπη, ελλάμψεωσ άβυςςοσ.
Αγάπη, πηγή πυρόσ,
Αγάπη, αγγζλων ςτάςισ.
Απάγγειλον ημίν, ω καλή εν αρεταίσ,
Που ποιμζνεισ τα πρόβατά ςου;
Που κατοικείσ εν μεςημβρία;
Φϊτιςον ημάσ, πότιςον ημάσ,
Οδήγηςον ημάσ, χειραγϊγηςον ημάσ
Ταισ του Σου Οςίου πρεςβείαισ, Χριςτζ ο
Θεόσ, Ελζηςον ημάσ. Αμήν».

