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Αναγκαία  διευκρίνιση. 
 
Τό κείμενο αὐτό, κυκλοφόρησε μέ τό σχῆμα τριῶν 
φυλλαδίων, τά ὀποῖα ἑνώσαμε σ’ ἕνα τεῦχος, γιά 
πρακτικούς λόγους, καί γιά βοήθεια στούς ἀπλούς 
χριστιανούς μας, στούς ὁποίους καί  ἀπευθύνεται. 
 
Τό πρῶτο φυλλάδιο ἐπιγραφόταν «Απάντηση σε 
μια ερώτηση». Τό δεύτερο, «Για σωστή 
εξομολόγηση» καί τό τρίτο, «Λίγα λόγια για  
σένα πού θά κοινωνήσεις».  
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Ἀγαπητέ ἀναγνώστη. 
 
Εἶμαι βέβαιος ὅτι πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι πού διέρω-
τῶνται, καί λέγουν:« Γιατί ζοῦμε σ’ αὐτό τόν κό-
σμο, μέ τόσα βάσανα καί θλίψεις και στενοχωρίες, 
καί στό τέλος ἀφήνομε τό κόσμο αὐτό , καί 
καταλήγομεν στό θάνατο; 
Εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ ἀπορίες αὐτές προέρχονται ἀπό 
ἄγνοια, γιά τό Θεό, καί γιά τό ἔργο Του καί τό σκο-
πό Του. 
 
 Ἐγκλωβισμένοι οἱ ἄνθρωποι στήν ὑλική καθημερι-
νότητα τῆς ζωῆς, παρασυρόμενοι ἀπό τίς δαιμονι-
κές θεωρίες, συγχίζονται καί τούς δημιουργοῦνται 
πολλές ἀπορίες καί ἐρωτηματικά,  ὅπως τό πιό κά-
τω, στό ὁποῖο θά προσπαθήσωμε, μέ συντομία νά 
δώσωμε μιά ἀπάντηση,τόσο γιά τό σκοπό τοῦ Δη-
μιουργοῦ, ὅσο καί τή πορεία πού ἀκολούθησε καί 
ἀκολουθεῖ τό ἀνθρώπινο γένος. 
 
π΄Χαράλαμπος  Νεοφύτου. 
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ΓΙΑ  ΠΟΙΟ   ΣΚΟΠΟ  ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ   
ΣΤΗ  ΖΩΗ  ΑΥΤΗ, ΓΙΑΤΙ  ΖΟΥΜΕ; 
 
Ὅλα τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, πού ὑπάρχουν 
στόν κόσμο αὐτό, ἔχουν τό καθένα καί τό δικό του 
σκοπό.  
 
Για παράδειγμα, ὁ ἥλιος, ἔχει σκοπό καί προορι-
σμό, γιά νά φωτίζει καί νά θερμαίνει, τά δένδρα νά 
παράγουν τούς καρπούς τους, τή σκιά τους, νά κα-
θαρίζουν τήν ατμόσφαιρα κλπ. Τό κάθε τι ἔχει καί 
τό δικό του ξεχωριστό σκοπό. Καί ὁ ἄνθρωπος τό 
τελειότερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἔχει σίγουρα 
καί αὐτός κάποιο σκοπό, ἁνώτερο πάντως ἀπό τά 
ἄλλα δημιουργήματα, ἀφοῦ εἶναι καί ἁνώτερος 
στήν οὐσία. 
 
Ποιός λοιπόν εἶναι ὁ σκοπὀς πού  οἱ ἄνθρωποι ἐρ-
χόμαστε στὀν κόσμο αὐτό; 
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Γιά νά βροῦμε τήν σωστή ἀπάντηση θά πρέπει νά 
μάθωμεν, ποιός ἦταν ὁ σκοπός τοῦ Θεοῦ, ὅταν δη-
μιούργησε τόν ἄνθρωπο καί τόν ἐγκατέστησε στή 
γῆ αὐτή. 
 
 
Ο ΣΚΟΠΟΣ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ  ΓΙΑ  
 ΤΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ  ΚΟΣΜΟΥ 
 
Ὅπως μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ ἁγία 
Γραφή, ὁ Θεός,Πρῶτα δημιούργησε τά Ἀγγελικά 
τάγματα καί μετά τή φύση καἰ τελευταῖο τόν ἄν-
θρωπο. Δημιούργησε ἕνα σύνολο, ἕνα κόσμο, μιἀ 
ἐκκλησία στό σύνολο, καί μέ τελικό σκοπό τό σύ-
νολο αὐτό τῆς δημιουργίας, νά γίνει μιά κοινωνία 
τέλεια, ἡ ὁποία θά ἀπολάμβανε τά αἰώνια ἀγαθά 
τοῦ Θεοῦ, μέσα σέ μιά  εὐτυχισμένη αἰώνια ζωή. 
Αὐτό ἀποκαλύπτει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Αὐτό ἔγινε ἀ-
πό τήν ἀπέραντη ἀγάπη πού ἔχει ὁ Θεός.Ὁ Θεός εἶ-
ναι ἡ αὐτοαγάπη καί ἡ αυτόαλήθεια. 
 
Αὐτά τά ἀγαθά πού προέρχονταν ἀπό τήν ἀπέραν-
τη ἀγάπη τοῦ Πλάστη, θά τά ἀπολάμβαναν οἱ ἄν-
θρωποι, μέ τήν προϋπόθεση ὅτι θά ἔμεναν κοντά 
στό Δημιουργό τους, καί  θά ὑπάκουαν στά παραγ-
γέλματά Του, καί θά ἐργάζονταν ἔτσι, πού ἀπό τό« 
κατ’ εἰκόνα νά φθάσουν στό καθ’ ὁμοίωσιν», δηλα-
δή νά φθάσουν στή θέωση.Νά γίνουν θεοί κατά 
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χάρη, καί γι’ αὐτούς, ὁ καλός Πατέρας, θά 
μετάτρεπε τά πάντα σέ μιά παραδισένια αἰ-
ώνια ζωή. 
 Ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο νά βρίσκεται μεταξύ 
φθορᾶς καί ἀφθαρσίας. Από τόν ἄνθρωπο ἐξαρτό-
ταν πλέον  ἄν θά γινόταν τελικά ἄφθαρτος, ἤ 
φθαρτός, ἀθάνατος, ἤ θνητός. 
 Γνώρισε, ὅμως στούς πρωτόπλαστους, ὅπως καί  
στούς σημερινούς ἀνθρώπους τό θέλημά Του καί 
τό νόμο Του, τονίζοντας σ’ αὐτούς, ὅτι ἄν δέν ἔμε-
ναν πιστοί σ’ αὐτά πού τούς εἲπε, θά εἶχαν τρομε-
ρές συνέπειες, θά ἀστοχοῦσαν στόν σκοπό τους καί 
δέν θά ἦταν εὐχάριστο γι’ αὐτούς, γιατί θά ἐρχόταν 
ὁ θάνατος καί ἡ φθορά 
Ἀξίζει, νομίζω, νά δοῦμε,ἀκόμα λίγα, στά σύντομα, 
γιά τή δημιουργία καί τό ὗψος τοῦ ἀνθρώπου.Γιατί 
πῶς θά μιλήσωμε γιά τή πτώση καί τή λύτρωση 
τοῦ ἀνθρώπου, ἀγνοῶντας τό μεγαλεῖο τοῦ ἀρχικοῦ 
του ὕψους; 
Ἄς ἀκούσομε μέ προσοχή. Ὁ Θεός εἶπε :     «Ποιή-
σωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ’ ὁ-
μοίωσιν» (Γέν. Α΄26) Καί ἐπαναλαμβάνει ἡ Γρα-
φή:«Ὁ Θεός ἔκτισε τόν ἄνθρωπον ἐπ’ ἀφθαρσία 
καί εἰκόνα τῆς ἰδίας ἰδιότητος ἐποίησεν αὐτόν» 
(Σοφία Σολομ.β΄ 23). Ὁ ἄνθρωπος εἰκόνα τοῦ Θε-
οῦ. Οἱ Πατέρες κάνουν σαφή διάκριση, μεταξύ εἰ-
κόνας καί ὁμοίωσης. Τήν εἰκόνα τήν ἀναφέρουν 
στή νοητική καί ἠθική φύση τοῦ ἀνθρώπου, στό 
αὐτεξούσιο καί  στό ἡγεμονικό. 
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Τό «κατ’ εἰκόνα»  τό πήραμε ἕτοιμο. Ὄχι ὅμως καί 
τό «καθ’ὁμοίωσιν» Ἔπροίκισε ὁ Θεός τόν  ἄνθρω-
πο μέ ψυχή λογική καί ἐλεύθερη, γιά νά κατακτί-
σει τόν ὕψιστο στόχο. Τό «καθ’ὁμοίωσιν». Ἔπρεπε 
νά ἐργασθεῖ ὁ ἄνθρωπος,καί νά σταθεροποιηθεῖ 
στίς ἀρετές, γιά νά ὁμοιωθεῖ, κατά τό δυνατόν μέ 
τό Θεό, στήν ἀρετή καί στήν ἁγιότητα. Ὁ ἄνθρω-
πος ἦταν ἐπιδεκτικός προόδου. Οἱ ἠθικές καί πνευ-
ματικές δυνάμεις τοῦ Ἀδάμ ἔπρεπε νά ἀναπτυ-
χθοῦν καί νά σταθεροποιηθοῦν στό ἀγαθό. Μόνο ἔ-
τσι θά πετύγχανε, ὁ ἄνθρωπος, νά ὁμοιωθεῖ πρός 
τό Θεό καί νά  στερεωθεῖ, δίχα νά μετακινεῖται στό 
κακό, ὅπως οἱ ἄγγελοι δέν μετακινοῦνται στό κακό, 
ἀλλά μένουν σταθεροί στό ἀγαθό. 
 
Ἡ εὐθύνη γιά τήν ἐπιτυχία ἤ τήν ἀποτυχία στόν 
σκοπό τους, ἦταν ἀποκλειστικά στή δική τους θέ-
ληση καί ἀπόφαση, γιατί ὁ  Θεός, ἔδωκεν ἐλευθερί-
α στόν ἄνθρωπο, γιά νά ἀποφασίζει ὁ ἴδιος γιά τίς 
ἐνέργειές του καί τίς πράξεις του. Ἔτσι θά εἶχε καί 
ἀξία τό ἀγαθό πού θά διάλεγε. Ἄν ἔμεναν πιστοί οἱ 
πρωτόπλαστοι στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, θά εἶχαν πε-
τύχει στό σκοπό πού ὁ Θεός τούς προόρισε, καί θά 
γίνονταν θεοί κατά χάρη. 
 
Η ΠΟΡΕΊΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 
 
Ὄμως ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα, ἔκαναν κακή χρήση αὐτῆς 
τῆς ἐλευθερίας τους ,παράκουσαν τήν ἐντολή τοῦ 
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Θεοῦ,  πλανέθηκαν ἀπό τό Διάβολο, καί ἔγιναν αἰχ-
μάλωτοι σ’ αὐτόν, καί ἀστόχησαν στόν σκοπό, πού 
τούς εἶχε βάλει ὁ Πλάστης τους. 
 
Μέ τήν ἐνέργειά τους αὐτή, οἱ πρωτόπλαστοι, φαι-
νομενικά κατάργησαν στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Στήν 
οὐσία καθυστέρησαν, μέχρι καιροῦ, αὐτά πού ὀ Θε-
ός ἤθελε γιά τόν ἄνθρωπο. 
Μέ τήν παρακοή τους οἱ πρωτόπλαστοι, ἐκληρονό-
μησαν στούς ἀπογόνους τους, τά ἀποτελέσματα 
τῆς ἁμαρτίας τους, τό θάνατο δηλαδή. 
Ὃ θάνατος εἶναι τό φρόνημα τῆς σάρκας, ὃ σαρκι-
κός τρόπος πού διαλέγει ὃ ἄνθρωπος, καί μέ τό 
φρόνημα αὒτό, σπέρνονται μέ τρόπο κρυφό τά  ζι-
ζάνια τῶν παθῶν στόν ἃμαρτωλό καί ὑλόφρονα ἄν-
θρωπο καί χωρίς νά τό ἀντιλαμβάνεται, νομίζει δι-
κές του τίς κακές ἔξεις καί ἁμαρτωλές ἐπιθυμίες, 
πού τόν ὁδηγοῦν στήν καταστροφή. 
Κατά τόν Κύριλλο Ἀλεξανδρείας, ὁ Θεός ἔκαμε τόν 
ἄνθρωπο ἄρχοντα καί δεσπότη ὅλων τῶν κτισμά-
των καί δέν τόν ἔβλαπταν, οὔτε ἡ φωτιά, οὔτε τό 
νερό, οὔτε τα θηρία, καί ἀκόμα δέ θά σκεφτόταν 
τό κακό, ἀλλά ἀπό τή στιγμή πού ἀπατήθηκε ἀπό 
τό διάβολο, αὐτή τήν ἀρχή καί τήν ἐξουσία τήν πα-
ρεχώρησε στόν ἐχθρό του καί ἔγινε δοῦλος τοῦ δια-
βόλου. 
 
‘Από τότε οἱ ἀπόγονοι τῶν πρωτοπλάστων, ἀπό τό-
τε μέχρι σήμερα ζοῦν μιά ζωή γεμᾶτη βάσανα,ἄγ-
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χος, ἀγωνία καί φόβο, μιά ζωή, μέ λίγα λόγια δυ-
στυχισμένη. Ὁ προορισμός τους ἦταν ἠ χαρά καί ἡ 
εὐτυχία κοντά στό Πλάστη καί Θεό τους.  Ἀπό τήν 
ἔξοδο τους ἀπό τόν Παράδεισο, οἱ πρωτόπλαστοι, 
κατάλαβαν τί τούς περίμενε.ἒπειδή ἄρχισαν νά  
γεύονται τίς πίκρες καί τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς, για-
τί ἣ ἃμαρτία εἶναι βαριά ἃλυσίδα πού σφίγγει τήν 
ψυχή τοῦ ἃμαρτωλοῦ.Ἔτσι ἂπό τότε μέχρι σήμερα, 
οἰ ἀπόγονοί τους ποθοῦσαν τήν ἀπαλλαγή ἀπό τή 
δυστυχία πού τούς τυραννοῦσε καί περίμεναν τήν 
ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἐλευθερία τους. 
 
 Ὁ σπλαχνικώτατος ὅμως πατέρας καί δημιουργός, 
ἡ Παναγάπη, δέν ἄντεχε νά βλέπει τά παιδιά του σ’ 
αυτά τά χάλια. Παντογνώστης καθώς ἤτανε γνώρι-
ζε πώς θά ἐξελισσόταν ἡ πορεία τῆς δημιουργίας 
καί ἔλαβε τά μέτρα του, καί ἑτοίμασε τό σχέδιο 
πού θά ἐπανέφερε τόν ἄνθρωπο στόν ἀρχικό του 
σκοπό. 
 Εἶχε τό σχέδιο ἕτοιμο, ἀλλά καί συνεχῶς προετοί-
μαζε τούς ἀνθρώπους γι’ αὐτό, ὥστε νά συνεργα-
σθοῦν ὅταν ἐρχόταν ἡ κατάλληλη στιγμή.  
 Μέ διάφορους τρόπους φρόντιζε νά μάθουν οἱ ἄν-
θρωποι ὅτι μιά μέρα θά ἐλευθερωθοῦν ἀπό τήν 
τραγική κατάσταση πού βρίσκονταν. Ἄλλωστε τό 
εἲχε ὑποσχεθεῖ αὐτό ἀπό τότε. Αὐτή ἡ ὑπόσχεση, ὀ-
νομάσθηκε (πρωτο εὐαγγέλιο). 
Ἀπό τόν Μωϋσῆ μέχρι καί τόν Ἰωάννη τόν Βαπτι-
στή, ἄνθρωποι, ἀπεσταλμένοι ἀπό τό Θεό, ἔδιναν 
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τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας. Ὅτι δηλαδή θά ἔλθει ὁ 
Σωτήρας πού θά σώσει τόν κόσμο ἀπό τήν τυραν-
νία τοῦ διαβόλου, καί ὅσοι τόν ἀκολουθήσουν, θά 
ἐπανεύρουν τό δρόμο τῆς αἰώνιας καί εὐτυχισμέ-
νης ζωῆς. 
 
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 
 
Ἦλθε λοιπόν ὁ χρόνος καί ἡ στιγμή πού ὁ Θεός θά 
ἐφάρμοζε τό σχέδιό Του. Ὁ Μονογενής Υἱός καί 
Λόγος τοῦ Πατρός, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Πανα-
γίας Τριάδος,γίνεται ἄνθρωπος παίρνει τήν ἀν-
θρώπινη σάρκα, μέσα στή κοιλία τῆς Ἁγίας Παρθέ-
νου Μαρίας,τῆς νέας Εὔας, μέ τή συνεργεία τοῦ Ἁ-
γίου Πνεύματος. Καί ὅπως λέγουν οἱ Πατέρες,γίνε-
ται ὁ Θεός ἄνθρωπος γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο θε-
ό, κατά χάρη. Ἦλθεν ἀπό τόν οὐρανό στή γῆ, γιά 
νά ἀνεβάσει τόν ἄνθρωπο στόν οὐρανό.Ἦλθεν ὁ 
νέος Ἀδάμ, κατά πάντα ὅμοιος μέ ἐμᾶς, ἀλλά χωρίς 
ἁμαρτίες.Οὐράνιος ἄνθρωπος μέ τή δύναμη τοῦ οὐ-
ρανοῦ,ἀλλά ταπεινός, πρᾶος, ἥσυχος, φτωχός, γιά 
νά δείξει στούς ἀνθρώπους, ὅτι μέ τήν ταπείνωση 
θά σωθοῦν ἀπό τήν σκλαβιά τοῦ ὑπερήφανου Εω-
σφόρου.Μέ τήν παρουσία τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ ἐ-
πληρώθηκε τό Μυστήριο τῆς σωτηρίας τῶν ἀν-
θρώπων, καί κάθε ψυχή μπορεῖ νά ἐλευθερωθεῖ ἀ-
πό τή δουλεία τοῦ σατανᾶ. 
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Αὐτός ὁ φτωχός καί ταπεινός Ἰησοῦς, στήν πραγ-
ματικότητα ἦτανε Θεός καί ἄνθρωπος. Ἕνωσε τή 
Θεότητά του μέ τήν ἀνθρώπινη φύση, κατά τρόπο 
πού δέν μπορεῖ τό ἀνθρώπινο μυαλό μας νά τό κα-
ταλάβει. 
 
Αὐτός λοιπόν ὁ  Θεάνθρωπος Ἰησοῦς, ὁ Υἱός Τῆς 
Παρθένου Μαρίας, ὅταν ἔγινε 30 χρόνων, ἐκήρυξε 
στόν κόσμο τό θέλημα τοῦ Θεοῦ,γνώρισε στούς ἀν-
θρώπους τόν Πατέρα Θεό, καί δίδαξε στούς ἀν-
θρώπους τήν κατά Θεό ζωή. Μέ τούς ἐλέγχους Του 
ἐναντίον τῆς κακίας τῶν Φαρισσαίων, ἀλλά καί μέ 
τά θαύματά Του, κίνησε τό μῖσος τῆς ἄρχουσας 
θρησκευτικῆς τάξης τῶν Ἰουδαίων, μέ αποτέλεσμα 
νά τόν συλλάβουν, νά τόν βασανίσουν, να τόν ξευ-
τελίσουν, καί στό τέλος, νά τόν ἀνεβάσουν στό 
σταυρό, σάν τόν χειρότερο κακοῦργο. 
 
Ἀλλά, μέ τό θάνατό Του, κατάργησε τό βασίλειο 
τοῦ Διαβόλου, καί ἐλευθέρωσε τόν κόσμο ἀπό τή 
σκλαβιά του. 
Μέ τήν ἀνάστασή Του ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς, ἔδω-
κε τό δικαίωμα τῆς ἀνάστασης στό ἀνθρώπινο γέ-
νος, πού ἦταν δέσμιο τοῦ Διαβόλου.Τώρα κάθε ἄν-
θρωπος πού ἐπιθυμεῖ τήν αἰώνια ζωή μέσα στή βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ, μπορεῖ, ἄν θέλει νά τό πετύχει. Ἐ-
κεῖνα πού ἔχασε ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα μέ τήν παρακοή 
τους, μπορεῖ κάθε ἄνθρωπος μέ τήν ὑπακοή στό 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, νά τά ἀποκτίσει. 
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Μετά τήν Ἀνάσταση του ὁ  Κύριος, τήν πρώτην ἐ-
κείνη ἐκκλησἰα πού ἐξέπεσε μέ τήν παράβαση τῶν 
πρωτοπλάστων, τήν ἀνεκαίνησε, τήν καθάρισε μέ 
τό αἷμα Του καί τή πρόσλαβε γιά δικό Του σῶμα, 
γινόμενος ὁ ἴδιος κεφαλή τοῦ σώματος αὐτοῦ. Αὒτό 
ἔγινε τήν ἣμέρα τῆς Πεντηκοστῆς Μέχρις ἐδῶ τέ-
λειωσε τό σωτήριο ἔργο Του, ὀ Κύριος, καί ἔπρεπε 
νά ἀποχωρίσει σωματικά. Καί ἔπρεπε νά πάει καί ἡ 
ἀνθρώπινη φύση πού ἔπαθε γιά τή σωτηρία τοῦ 
κόσμου, κοντά στόν Πατέρα δοξασμένη. Αὐτό ἔγι-
νε ἕξη ἑβδομάδες περίπου μετά τήν Ἀνάστασή του 
Κυρίου 
Γιά νά βοηθήσει τήν ἀνανεωμένη Ἐκκλησία, στέλ-
λει τό Πανάγιο Πνεῦμα, τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκο-
στῆς, ὅπως εἶχε ὑποσχεθεῖ,γιά νά την καθοδηγεῖ 
«εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθεια», καί νά φωτίζει καί κάθε 
πιστό ξεχωριστά. 
Γιά νά γίνει ὅμως αὐτό, εἶναι ἀνάγκη νά τό ἐπιδιώ-
κει κάθε χριστιανός, γιατί χωρίς τό Ἅγιον Πνεῦμα, 
δέν ὁδηγεῖται κανένας στή σωτηρία. 
Αὐτό ἦταν τό μεγάλο ἔργο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία 
τοῦ ἀνθρώπου, γιά νά ἐπαναφέρει τόν ἄνθρωπο 
στόν ἀρχικό προορισμό τόν ὁποῖο ἔχασαν οἱ 
πρωτόπλαστοι. 
 
Ὁ προορισμός ἦταν νά γίνει ὁ ἄνθρωπος θεός 
κατά χάρη, δηλαδή νά μένει πάντοτε σταθε-
ρός στίς ἐντολές, ὅπως καί οἱ ἄγγελοι, καί νά 
ἀπολαμβάνει αἰωνίως τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ στή  
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βασιλεία των οὐρανῶν.Αὐτός εἶναι καί ὀ προ-
ορισμός κάθε χριστιανοῦ. Γι’ αὐτό ἐρχόμα-
στε καί ζοῦμε στή γῆ αὐτή, καί μᾶς δίνεται ἠ 
εὐκαιρία νά ἐργασθοῦμε τό «κατ’ είκόνα», 
γιά νά φθάσωμε στό «καθ’ὁμοίωσιν» νά μοι-
άσωμε τοῦ Πλάστη μας καί νά σταθεροποιη-
θοὺμε στις ἀρετές, νά γίνωμε μικροί θεοί. Γι’ 
αὐτό ζοῦμε στή γῆ αὐτή. 
 
 
Η ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ 
Μάθαμε τώρα γιατί ζοῦμε στή γῆ αὐτή.Παρ’ ὅλο 
πού ὁ Ἀδάμ ἀστόχησε στόν προορισμό του καί 
κληρονόμησε στό ἀνθρώπινο γένος τό θάνατο,ὀ 
καλός Θεός, διά τοῦ σωτήρα Χριστοῦ, ἔφερε τή 
σωτηρία τοῦ  ἂνθρώπου. Οἱ ἄνθρωποι, ἀξιοποιοῦν 
αὐτό τό δῶρο τοῦ Θεοῦ;Δυστυχῶς, εἶναι πικρή ἡ ἀ-
λήθεια, ἀλλά θά τήν ποῦμε. Δυστυχῶς ὄχι. 
Ναί μέν ὁ Θεός ἔδωσε τή δυνατότητα στόν 
ἄνθρωπο νά ἐπιστρέψει στό Παράδεισο, ἀλλά, 
πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά καταβάλει και αὐτός 
προσπάθεια, ἐκείνη πού δέν  ἔκαμε ὁ Ἀδάμ. Πρέπει 
νά ἐργασθεῖ ὁ ἄνθρωπος  καί νά δοκιμασθεῖ, γιά νά 
πάρει τό ἔπαθλο, ὅπως γίνεται στό στῖβο.Γι’αὐτό ἄ-
φησε στό μέσο καί τό νικημένο σατανᾶ, γιά δοκι-
μασία καί γυμναστήριο τοῦ ἂνθρώπου. Χωρίς δο-
κιμή δέν φαίνεται ἣ πραγματική ἂξία κανενός 
πράγματος. 
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Στή δοκιμή αὐτή στηρίζεται ἡ ἐπιτυχία ἤ ἁποτυχία. 
Ὁ σημερινός χριστιανός πρέπει νά αποφύγει τήν 
ἀνυπακοή τῶν πρωτοπλάστων, νά ὑπακούσει στό 
Θεό καί τήν Ἐκκλησία Του, γιά νά μάθει πῶς θά νι-
κήσει τόν ἐχθρό του.Ὁ Διάβολος λένε οἱ Πατέρες, 
μέ κρυφό καί πονηρό τρόπο βάζει στόν ἄνθρωπο 
τά σπέρματα τῶν παθῶν, καί ξεγελᾶ τόν ἄνθρωπο, 
καί τόν κάνει νά νομίζει ὅτι αὐτά τά κακά εἶναι φυ-
σικά, καί δέν ἀντιδρᾶ ὁ ἄνθρωπος. 
 
Ἡ θλιβερή πραγματικότητα εἶναι ἡ ἑξῆς:Ὅταν ὁ ἄν-
θρωπος ζεῖ συνεχῶς στήν ἀμαρτωλή ζωή, αὐτή ἠ 
κατάσταση τοῦ γίνεται δεύτερη φύση, καί φτάνει 
μέχρι τοῦ σημείου νά δικαιολογεῖ τίς ἀμαρτωλές 
του πράξεις σάν φυσικές,καί γιά τοῦτο μένει ἐγ-
κλωβισμένος στόν ἐχθρό του. 
 
Ὁ ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Διάβολος χρησιμοποιεῖ 
καί τρία φοβερά ἐμπόδια πού δυστυχῶς χωρίς νά 
τό ἀντιληφθοῦμε μᾶς κυριεύουν καί γίνονται ἐμπό-
διο στή πνευματική μας πρόοδο καί σωτηρία 
. 
 Τά ἐμπόδια αὐτά εἶναι:Ἡ Ἄγνοια, ἡ Λήθη,(λη-
σμοσύνη) καί ἡ Ραθυμία.(ἀδιαφορία, τεμπελιά)  
 
Αὐτά τά τρία κακά εἶναι σοβαρές ἀσθένειες τῆς 
ψυχῆς καί πρέπει νά ξεπερασθοῦν γιά νά μπορέσει 
ὁ ἄνθρωπος νά προοδεύσει πνευματικά. Ὁ Ὅσιος 
Μᾶρκος ὁ ἀσκητής, χαρακτηρίζει, τήν ἄγνοια, τή 
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λίθη, καί τή ραθυμία, σάν τρεῖς  μεγάλους γίγαντες 
πού ἐμπο-δίζουν τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. 
 
Ἄς δοῦμε λοιπόν, μέ συντομία, αὐτά τά μεγάλα ἐμ-
πόδια τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Γιατί ἄν δέν 
γνωρίζει κάποιος τόν ἐχθρό του, πὼς θά τόν πολε-
μήσει; 
 
Πρῶτος καί μεγάλος ἐχθρός εἶναι ἡ ἄγνοια. 

 Ἡ ΑΓΝΟΙΑ,  εἶναι ὀ ἀρχηγός ὅλων τῶν παθῶν τῆς 
ψυχῆς. Ὅταν δέν γνωρίζεις τή πίστη σου, ὅταν δέ 
γνωρίζεις τί θέλει ὁ Θεός καί τί  καλά σοῦ ὑπόσχε-
ται, πῶς θά προσπαθήσεις νά ἐνδιαφερθεῖς γι’ αὐ-
τά; Ὅταν δέν γνωρίζεις τόν προορισμό σου καί τό 
συμφέρον σου, πῶς θά τά ἀναζητήσεις; Εἶναι ἀ-
νάγκη λοιπόν νά  ἀφήσωμε τήν ἄγνοια καί νά ἀρχί-
σωμε νά μαθαίνωμε καί νά κατατοπιζόμαστε γιά  
ὅλα ὅσα ἀφοροῦν τό συμφέρον τῆς ψυχῆς μας,τή 
σωτηρία μας. Νά ἀρχίσωμε μιά συνεχή μελέτη καί 
ἔρευνα γιά γνώση γιά τά πνευματικά θέματα πού 
ἔχουν σχέση μέ τή ἀθάνατη μας ψυχή. 
Δέν εἶναι ἀστεῖο, νά γνωρίζωμε τό κάθε τι πού ἔχει 
σχέση μέ τό σῶμα τό πρόσκαιρο καί φθαρτό καί 
νά ἀγνοοῦμε τά βασικά γιά τήν ἀθάνατη καί αἰώ-
νια ψυχή; 
Ἄς ἀρχίσομε ἀγώνα ἐναντίον τῆς ἄγνοιας, ἕνα ἀγώ-
να γιά γνώση καί κατάρτιση στή πνευματική ζω-
ή,ἕνα ἀγώνα, μιά προσπάθεια συνδιαζοντας τη μέ 
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προσευχή καί προσοχή,  καί ὁ Θεός βλέποντας τήν 
προσπάθεια σίγουρα θά σηκώσει τό σκοτάδι τῆς ἄ-
γνοιας καί θά φωτίσει τήν ἀγωνιζόμενη ψυχή νά 
πορευθεῖ στό δρόμο τῆς σωτηρίας .Χωρίς αὐτή τή 
συνδιασμένη προσπάθεια πού θά γίνεται μέ  ἐπι-
μονή καί πίστη καί ἱκεσία στό Κύριο, δέ θά ὑπάρ-
ξει καλό ἀποτέλεσμα.     
 Δεύτερος ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ λήθη, 
δηλαδή ἡ λησμονιά, τό ξέχασμα τοῦ Θεοῦ. 
 Η ΛΗΘΗ,-λησμοσύνη. Ὁ σημερινός ἄνθρωπος, 
μέ τήν προσκόλλησή του στά ἀγαθά τοῦ κόσμου, 
στίς ἠδονές, στήν καλοπέραση τῆς πρόσκαιρης ζω-
ῆς, πλανιέται καί ξεχνᾶ καί τό Θεό καί τίς ἐντολές 
Του, ἀλλά καί τήν ἀθάνατή του ψυχή.Ὅλα τά πνευ-
ματικά καί ἀθάνατα πράγματα ξεθωριάζουν μέσα 
του, φεῦγουν ἀπό τό νοῦ του καί λησμονιοῦνται. Γι’ 
αὐτό βλέπομε τόσους ἀνθρώπουςνά ζοῦν μακριά ἀ-
πό τό Θεό καί τήν Ἐκκλησία Του. Ἡ λήθη εἶναι τό 
ἀσφαλές καταφύγιο τοῦ διαβόλου ἀπ’ ὅπου μέ ἀ-
σφάλεια ὑποβάλλει τούς πονηρούς λογισμούς του 
στούς ἀνθρώπους καί τούς κατευθύνει στήν  ορι-
στική καταστροφή, ἄν δέ ξυπνήσουν. 
Πρέπει πολύ γρήγορα νά πετάξωμε τή λησμονιά, 
καί νά  ἀναζωοπυρώσωμε τή μνήμη τοῦ Θεοῦ καί 
τῶν ἐντολῶν Του, ἀλλά καί τῶν τόσων εὐεργεσιῶν 
πού μᾶς παρέχει συνεχῶς. Γιά νά ἀχρηστεύσωμε 
τή λήθη, καθημερινά πρέπει νά ἐνθυμόμαστε τό 
Θεό καί τίς εὐεργεσίες Του καί ἡ δοξολογία καί ἡ 
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εὐγνωμοσύνη μας  πρός Αὐτόν νά εἶναι 
καθημερινό μέλημα τῆς ψυχῆς. 
Χρειάζεται σίγουρα μεγάλη προσπάθεια καί ἡ μνή-
μη τοῦ Θεοῦ νά εἶναι συνέχεια στή σκέψη μας. Μό-
νο ἔτσι θά καταστεῖ ἀνενέργητη ἡ λησμονιά. 
Τρῖτο καί μέγαλο καί καταστρεπτικό ἐμπόδιο εἶναι 
ἡ ραθυμία, Ἠ ἀμέλεια καί ἀδιαφορία γιά τό Θεό 
καί γιά τή σωτηρία, 
  
 Η ΡΑΘΥΜΙΑ. Τό τρῖτο ἐμπόδιο πού πρέπει νά 
ξεπεράσώμε.Ἡ ἀμέλεια, ἡ τεμπελιά, ἡ ἀδιαφορί-
α.Αὐτό εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄγνοια καί τῆς λήθης. 
Ἀφοῦ ξεχάστηκαν καί δέν γνωρίζονται πλέον ὁ Θε-
ός καί οἱ ἐντολές Του καί ἡ πίστη πρός τόν Πλάστη 
καί Σωτήρα, καί τώρα ἀπασχολοῦν τόν ἄνθρωπο ὁ 
κόσμος καί ὅσα προσωρινά καλά ἔχει, σίγουρα κυ-
ριαρχεῖ ἡ ἀμέλεια, ἡ ἀδιαφορία γιά κάθε πνευματι-
κό πρᾶγμα. 
Ἡ ἀμέλεια αὐτή εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς γενικῆς 
κατάπτωσης τῆς ψυχῆς πού την χαρακτηρίζει τό 
σκοτάδι καί ἡ πνευματική τύφλωση. Αὐτή ἡ ραθυ-
μία συγκαταλέγεται στά θανάσιμα ἁμαρτήματα. 
Εἶναι μιά κατάσταση πού ὁδηγεῖ τή ψυχή στόν αἰ-
ώνιο θάνατο καί πάση θυσία πρέπει νᾶ τή διώξωμε 
ἀπό τή ψυχή. 
Χρειάζεται λοιπόν νά ἐξεγερθοῦμε ἐναντίον τοῦ ἑ-
αυτοῦ μας. Νά τόν βιάσωμε νά ἐνδιαφερθεῖ γιά τή 
σωτηρία του. Νά τοῦ ὑπενθυμίσωμε τό θάνατο. Τή 
κόλαση καί τό Παράδεισο, πράγματα πού περιμέ-



~ 18 ~ 

νουν τήν ἀθάνατη ψυχή, νά τόν βιάσωμε γιατί οἱ 
βιαστές μπαίνουν στη βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Θά 
πρέπει νά ποθήσωμε πολύ τή σωτηρία μας, καί νά 
ἀρχίσωμε ἕνα ἀγῶνα ἔντονο γιά τήν κάθαρση τοῦ 
ἑαυτοῦ μας ἀπό  τά  ἁμαρτωλά πάθη καί τίς συνή-
θειες οἱ ὁποῖες ὅπως φαίνεται μᾶς ἔχουν αἰχμαλω-
τίσει γιά καλά.  
Ὁ ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ σκοτίζει τά μάτια καί 
δέν ἀφήνει τόν ἄνθρωπο νά δεῖ τήν ἀξία του.Ὁ ἅ-
γιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας,ἀπευθυνόμενος στόν 
ἄνθρωπο, τοῦ ὑπενθυμίζει τή μεγάλη ἀξία πού ἔχει, 
λέγοντας. Πρόσεξε ἄνθρωπε, πόσο μεγάλα δημι-
ουργήματα ὑπάρχουν, οὐρανός, ἄγγελοι, θάλασσα, 
θηρία καί τόσα ἄλλα δυνατότερα, καί σέ κανένα 
δέν εἶπε, ὅτι τό ἔκαμε «κατ’ εἰκόνα Του», παρά μό-
νο σέ σένα, Ἀκόμα, σέ ἔκανε βασιλέα καί κυβερνή-
τη τῆς κτίσεως, νά την προστατεύεις ἀπό τήν κα-
ταστροφή, ἀλλά ἐσύ τήν καταστρέφης Βλέπεις ἄν-
θρωπε, πόση ἀξία ἔχεις; Κι’ ὅταν ἀκόμα ἤσουν αἰχ-
μάλωτος καί δυστυχισμένος, ὁ Θεός καί οἱ ἄγγελοι, 
ἦλθαν γιά νά σέ λυτρώσουν καί νά σέ σώσουν. 
Θέλει ἀκόμα ὀ Τριαδικός Θεός, νά ἔλθει καί νά 
κατοικήσει στήν καρδιά σου, ὅπως λέγει καί στό 
εὐαγγέλιο. 
Ἐπειδή ἔχει μεγάλη ἀξία ἡ ψυχή σου, ἄνθρωπε, ὁ 
Θεός καί οἱ ἄγγελοί Του, τήν νἐπιζητοῦν καί θέλουν 
νά τή σώσουν καί νά τή βάλουν στή βασιλεία τήν 
αἰώνια. 
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Βλέπεις ἄνθρωπε πιός εἶσαι καί πόση ἀξία ἔχεις; 
Σκέψου λοιπόν καί ἀποφάσισε, γιά το σκοπό τόν ὁ-
ποῖο ἔχεις πλασθεῖ. 
 
****** 
Κάποτε, σ’ ἔνα βιβλίο, διάβασα ἕνα καλό παρά-
δειγμα καί θάθελα νά τό μεταφέρω ἐδῶ, γιατί τό 
βρίσκω πολύ χρήσιμο. 
 Ἔγραφε λοιπόν:«Μιά παρέα ἄνθρώπων διερχό-
ταν διά μέσου τῆς ἐρήμου, καί σέ μιά καμπή τοῦ 
δρόμου ἔπεσε σέ ληστές. Πετάγεται ὀ ἀρχηγός τῶν 
ληστῶν καί τούς θέτει τρία ἐρωτηματα. Ἔ, σεῖς, 
Ποιοί εἶσθε, πόθεν ἔρχεσθε, πού πᾶτε;» 
Αὐτά τά τρία ἐρωτήματα νομίζω,εἶναι ἀνάγκη νά 
τά ὑποβάλει κάθε ἄνθρωπος στόν ἑαυτό του,κι’ ὅ-
ταν ἀπαντηθοῦν σωστά θά τόν ξυπνήσουν ἀπό τό 
λήθαργο πού τόν ἔρριξε ὁ διάβολος, καί νά ἀντιλη-
φθεῖ τήν ἀξία του, καί νά ἐνεργήσει ἀνάλογα,γιά 
νά ἐπανέλθει στό σκοπό τῆς ὕπαρξης του. 
 
Ἄς δοῦμε λοιπόν μαζί τά τρία ἐρωτήματα. 1) Ποι-
ός εἶμαι. 2) Πόθεν ἔρχομαι, καί 3) Ποῦ πη-
γαίνω. 
Θά ἀπαντήσωμεν τά ἐρωτήμα αὐτά, γιά νά 
βοηθήσωμε λίγο τόν ἀναγνώστη. 
  
1) Ποιός εἶμαι;  Εἶσαι ἄνθρωπέ μου, ἡ ἀτίμητη εἶ-
κόνα τοῦ Θεοῦ, πού δέ μπορεῖ νά ἐξαγορασθεῖ μέ 
τό χρυσάφι ὅλο τοῦ κόσμου. Καί αὐτή τήν ἀτίμητη 
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εἰκόνα τολμᾶς καί τήν μουντζουρώνεις μέ τήν ἁ-
μαρτία; Σκέψου το καλά αὐτό καί μή ἐξευτελίζεις 
τόν ἑαυτό σου τόσο εὔκολα.Μήν σμίγεις τό χρυσό 
μέ τή λέρα τῆς ἁμαρτίας. Μήν ἐγκλωβίζεις τήν ἀ-
θάνατη ψυχή σου, μέ τά πρόσκαιρα καί φθαρτά 
τοῦ κόσμου τούτου, ὅσο δελεαστικά κι’ αν εἶναι, 
γιατί σέ λίγο χάνονται καί χάνεσαι καί σύ μαζί 
τους. 
 Ὁ Πλάστης σέ  ἔπλασε «καλό λίαν» ὄχι τέλειο. Τό 
«κατ’εἰκόνα σοῦ τό ἔδωσε ἕτοιμο. Γιά τελειωθεῖς 
πρέπει νά ἔχεις καί τό «καθ’ ὀμοίωσιν» δηλαδή νά 
μοιάσεις τοῦ Πλάστη σου στίς ἀρετές, νάχεις τίς δι-
κές Του ἐπιθυμίες καί συμπεριφορές. Αὐτό ὅμως σέ 
ἄφησε νά τό  ἐργασθεῖς ἐσύ καί νά τό κατορθώ-
σεις, γιά νά γίνεις θεός κατά χάρη.Αὐτό εἶναι δική 
σου εὐθύνη καί πρέπει νά τό θυμᾶσαι κάθε μέρα 
καί ὥρα. 
 
2) Πόθεν ἔρχομαι; Ἔρχεσαι ἀπό τό Θεό πού σέ  
δημιούργησε, γιά νά χαίρεσαι αἰώνια,καί ἐσύ ἀπε-
ρίσκεπτα ἀφήνεις τόν ἐχθρό σου νά σέ ἐκμεταλεύ-
εται, ὅπως ἕνα πρᾶγμα, πού στό τέλος τὀ πετᾶς στά 
ἄχρηστα.Ἀφήνεις τό ἐχθρό σου νά σέ ὀδηγεῖ σέ 
δρόμους καταστροφικούς χωρίς νά τό καταλαμ-
βαίνεις, ἐπειδή σέ παρασύρει ἡ ἀπόλαυση τῆς ἡδο-
νῆς, χωρίς νά σκέφτεσαι ὄτι θά πληρώσεις μέ τήν 
ὀδύνη καί τόν πόνο. Μήν ἀπομακρύνεσαι λοιπόν 
ἀπό τό Πλάστη σου καί τό θέλημά Του.Ἀντιστάθου 
στούς λογισμούς τοῦ διαβόλου, ἔχεις δυνάμεις νά 
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ἀντισταθεῖς. Ἔχεις καί τήν ἀκαταμάχητη δύναμη 
τοῦ Κυρίου,πού θά σέ ἐνισχύει σἐ κάθε σου προ-
σπάθεια. Μήν ἐγκαταλίπεις τόν ἀγώνα ἐναντίο τοῦ 
ἐχθροῦ σου καί στό τέλος ἡ νίκη θάναι δική σου. 
 
3) Ποῦ πηγαίνω;   Ὅπως εἶναι φυσικό, πηγαί-
νεις, ἐπιστρέφεις ἐκεῖ ἀπό τό μέρος πού προῆλθες. 
Πηγαίνεις στό Θεό πού σέ προόρισε νά ζήσεις στήν 
αἰώνια χαρά τῆς βασιλείας.Καί νά γνωρίζεις ὄτι γιά 
νά σε δεχθεῖ στό χῶρο αὐτό τῶν δικαίων, θά σέ ὑ-
ποβάλει σέ ἕρευνα, θά ἐξετασθεῖς καί ἄν δέν εἶσαι 
καθαρός, δέ θά σέ δεχθεῖ, (γιατί μέ τούς καθαρούς 
δέν μποροῦν νά συνυπάρχουν καί ἀκάθαρτοι), καί 
θά σέ διώξει καί θά χάσεις τή χαρά τοῦ Παραδεί-
σου.Θά ἀπολαμβάνεις τήν ἀκαθαρσία σου μέ τούς 
ἀκαθάρτους καί μισητούς δαίμονες αἰώνια. Δέν σέ 
προβληματίζει αὐτό; Πηγαίνεις ἄνθρωπέ μου στόν 
Θεό δημιουργό σου,  γιά νά σέ δεχθεῖ στό βασίλιο 
Του καί νά ζεῖς αἰώνια εὐτυχισμένος. 
Βλέπεις ἄνθρωπε ποιός εἶσαι καί πόση ἀξία ἔχεις; 
Σκέψου λοιπόν καί ἀποφάσισε νά παλαίψεις καί 
νά νικήσεις τά πιό πάνω ἐμπόδια πού σοῦ στεροῦν 
τόν Παράδεισο. Σέ βεβαιώνω ὅτι μπορεῖς νά τά νι-
κήσεις, ὅταν ἐπικαλεῖσαι καί τή θεία βοήθεια διά 
τῆς προσευχῆς σου. 
Τό σκοτάδι εἶναι φοβερό πρᾶγμα, ἀλλά ἕνα μικρό 
κεράκι τό διαλύει, γιατί δέν τό δημιούργησε ὁ Θε-
ός, ἁπλᾶ εἶναι ἡ ἀπουσία τοῦ φωτός, κι’ ὅταν πα-
ρουσιασθεῖ τό φῶς χάνεται τό σκοτάδι. 
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Ἡ μνήμη εἶναι κάτι πού ὑπάρχει. Ἔτσι μιά μικρη 
μνήμη τοῦ Θεοῦ, μιά μικρή προσπάθεια, μπορεῖ νά 
νικήσει τό σκοτάδι πού προκαλεῖ τή λήθη, τή λη-
σμονιά τοῦ Θεοῦ, καί νά προχωρήσει ὁ ἄνθρωπος 
νά πετάξει τή ραθυμία, νά ἀναζωοπυρώσει τή φλό-
γα τῆς πίστεως του καί νά πορεύεται σωστά στό 
δρόμο τῆς σωτηρίας. 
 
ΑΚΟΜΑ ΛΙΓΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
ΣΟΥ 
 
Ὅλοι μας σήμερα, μετά βεβαιότητος ὁμολογοῦμε 
ὅτι βρίσκεται ἡ κοινωνία μας γενικά σέ κακά χά-
λια. Ἀνυπακοή στό νόμο τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησί-
ας, ἀνυπακοή τῶν παιδιῶν πρός τούς γονεῖς. Ἡ ἀ-
πληστία σ’ ὅλα, πού φέρνει τήν  ἐκμετάλευση καί 
τήν ἀδικία. Ἡ φιληδονία ἡ ὁποῖα ρίχνει τόν ἄνθρω-
πο, στό βοῦρκο τῆς ἁμαρτίας καί ἐξευτελίζει τήν ἀ-
θάνατη ψυχή. Ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολλά κακά, πού 
μαστίζουν σήμερα τήν κοινωνία μας, φανερώνουν 
τά ἀποτελέσματα τῶν τριῶν κακῶν πού ἀναφέρα-
με, καί πού πρέπει νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτά καί 
νά πετύχωμε καί νά φθάσωμε στό σκοπό πού ὁ 
Κύριος μᾶς ἔχει προορίσει. 
. 
Γιά νά βοηθηθοῦμε σ’ αὐτό, πρέπει νά δοῦμε παρα-
δείγματα πού βοήθησαν σ’ αὐτό. Κύριο παράδειγ-
μα, τό παράδειγμα τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ, γιατί 
Αὐτός εἶναι, πού μέ τή ζωή Του καί τά ἔργα Του, νί-
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κησε τόν ἐχθρό μας Διάβολο καί μᾶς ἔσωσε. Τό πα-
ράδειγμα τοῦ Λυρτωτή καί Σωτήρα μας ἐφάρμο-
σαν πολλοί ἀδελφοί μας καί  βρίσκονται κοντά στό 
Θεό καί περιμένουν κι’ ἐμᾶς, γιά νά 
συνδοξασθοῦμε ὅλοι  μαζί, κατά τόν Παῦλο. 
Ἔτσι κι’ἐμεῖς ἄς ἐφαρμόσομε στή ζωή μας τό 
παράδειγμα τοῦ Ἰησοῦ.  Αὐτός ἄς εἶναι τό παρά-
δειγμά μας. 
 Νά ζήσωμεν ὅπως Ἐκεῖνος. Ὁ Ἰησοῦς εἶχε ἕνα 
σκοπό, καί γιά νά ἐπιτύχει τό σκοπό αὐτό, δέν ὑπο-
λόγιζε οὔτε πεῖνα, οὔτε δίψα, οὔτε κόπους καί δυ-
σκολίες. Θυσίασε τά πάντα γιά νά  φέρει σέ πέρας 
τό ἔργο Του. Εἶχε προθυμία καί ἐγρήγορση Δέν ζη-
τοῦσε καλοπέραση, ἀλλά θυσίασε τή ζωή Του καί 
ἔφερε σέ πέρας μέ ἐπιτυχία τό ἔργο Του.Ἐκεῖνος 
εἶχε ἀγάπη καί ἡ ἀγάπη Του ἔγινε προσφορά, γιά 
τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, 
 
Ἔκανε καί κάτι ἄλλο σπουδαῖο, ὁ Ἰησοῦς. Εἶχε συ-
νεχή ἐπαφή μέ τόν Πατέρα Θεό, μέ τήν προσευχή. 
Ἔτσι ἡ ἀνθρώπινη φύση Τοῦ Κυρίου, λάμβανε δύ-
ναμη καί ἐπιτελοῦσε τὀ σκοπό Του. Αὐτόν τό Θεάν-
θρωπο Ἰησοῦν εἶχαν παράδειγμα στή ζωή τους,  
τόσα ἐκατομύρια Ἅγιοι καί Μάρτυρες τῆς Ἐκκλησί-
ας. Αὐτόν καλοῦσαν γιά βοήθεια, ἀλλά καί Αὐτόν 
ἐμιμοῦντο κατά πάντα στή ζωή τους, καί νίκησαν 
τούς πειρασμούς καί τίς δυσκολίες τοῦ κόσμου, καί 
τά ἐμπόδια τοῦ Διαβόλου, καί ἔφθασαν μέ τή βοή-
θεια τοῦ Κυρίου στόν σκοπό τους μέ ἐπιτυχία, κι’ ἦ-
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ταν ἄνθρωποι σαν ἐμᾶς, μέ τά προβλήματα καί τίς 
ἀδυναμίες τους. 
 Νά προσέξωμε ἰδιαίτερα τή συμβουλή τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου:«Μιμηταί μου γίνεσθε ὅπως 
κι’ ἐγώ ἔγινα μιμητής τοῦ Χριστοῦ>. 
 
Ἔτσι κι’ ἐμεῖς, γιατί νά μήν  κάνωμε αὐτό πού ἔκα-
ναν οἱ Ἀπόστολοι καί τόσοι ἄλλοι ἀδελφοί μας; Νά 
μιμηθοῦμε κι’ ἐμεῖς τόν Κύριό μας καί τούς ἁγίους 
μας. Νά ζήσωμε τήν κατά Θεό ζωή, νά  ἐνατιονό-
μαστε στίς κακές συνήθειες τοῦ κόσμου, πού ὁδη-
γοῦν στήν ἁμαρτία, ἀφοῦ γνωρίζομεν ὄτι ὅλα τά 
καλά τοῦ κόσμου αὐτοῦ καταλήγουν στό μηδέν. 
Δέν  ἀξίζει νά θυσιάσωμε τά πρόσκαιρα, γιά νά 
κερδίσωμε τά αἰώνια; 
 
Δέν ἀξίζει νά θυσιάσωμε τά φθηνά, γιά νά κερδί-
σωμε τά ἀκριβά; 
 
Θά μοῦ πεῖτε, «μά  εἶναι μεγάλος ὁ πειρασμός καί 
πολλή ἡ πρόκληση, μποροῦμε νά τά ξεπεράσουμε 
αὐτά;» Πρέπει ὅμως νά γνωρίζωμεν ὅτι κάθε νίκη 
τοῦ ἀνθρώπου πάνω στό κακό, δέν εἶναι ἀποκλει-
στικά μέ τή δύναμη ἤ ἱκανότητα τοῦ ἀνθρώπου, 
ἀλλά μέ τήν δύναμη πού δίνει ὁ Θεός στόν ἀγωνι-
ζόμενο ἄνθρωπο. 
 
 Νά εἶσθε βέβαιοι ὅτι μόλις ὁ ἄνθρωπος κάνει τά 
πρῶτα ἀγωνιστικά βήματα, ἔρχεται καί ἡ βοήθεια 



~ 25 ~ 

τοῦ Κυρίου, φτάνει νά τή ζητᾶ καί ὁ ἄνθρωπος.  Ὁ 
κύριος, δέν σταματᾶ νά μᾶς καλεῖ κοντά του, ὅλους 
τούς κουρασμένους καί ταλαιπωρημένους, ἀπό τή 
ἁμαρτωλή ζωή, γιά νά μᾶς ξεκουράσει στή θερμή 
ἀγκαλιά Του  ὅπως κάνει ἕνας καλός πατέρας στά 
παιδιά του. 
 
Ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀπέραντη καλοσύνη Του δέν μετρι-
έται.Ὁ προφήτης Ἠσαϊας εἶπε, γιά τό Χριστό, χρό-
νια πολλά πρίν ἔλθει,«ὅτι Αὐτός πῆρε τίς ἀσθένειές 
μας, καί σήκωσε τίς ἀρρώστιες μας». 
 
Ἔχομεν παντοδύναμο προστάτη καί Λυτρωτή, νά 
μήν  μᾶς τρομάζει ἡ ἀμαρτία. 
Λέγει ἡ Γραφή: «Ὅπου ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑ-
περπερίσσευσεν ἡ Χάρη»  Νά μήν μᾶς τρομάζει ὀ 
πλεονασμός τῆς ἁμαρτίας, γιατί λέγει πάλιν ἡ Γρα-
φή: «Ξέρει ὁ Κύριος τρόπους γιά νά σώσει τούς 
εὐσεβεῖς.» Ἀπόφαση χρειάζεται ἀπό μᾶς, γιά ἀγώ-
να, καί σίγουρα δέν εἴμαστε μόνοι στόν ἀγώνα, ἀλ-
λά ἔχομε καί τό Χριστό, τόν πρῶτο σταυροφόρο, 
ἀντιλήπτωρα καί βοηθό, 
 
Θά βοηθηθοῦμε πάρα πολύ ἄν προσέξομε καί ἐ-
φαρμόσομε ἕνα χωρίο τῆς Γραφῆς, πού μᾶς συμ-
βουλεύει: «Ἐν τῶ νόμω Κυρίου, τό θέλημα Αὐτοῦ, 
καί τῶ νόμω Κυρίου, μελετήσεις ἡμέρας καί νυ-
κτός»  



~ 26 ~ 

Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς μᾶς ὁδηγεῖ στή γνώση 
τοῦ Θεοῦ, καί μᾶς βοηθᾶ νά ἐφαρμόσωμε τό θέλη-
μά Του. 
 
Καλεῖσαι λοιπόν νά ἀκούσεις τή φωνή τοῦ Εὐαγγε-
λίου, τή φωνή τοῦ Κυρίου. ἄκουσε τή φωνή τοῦ Θε-
ανθρώπου Σωτῆρα μας καί προσάρμοσε τή ζωή 
σου μέ τή ζωή Του, τή συμπεριφορά σου μέ τή δι-
κή Του, ἀνταποκρίσου στή πρόσκλησή του, ἐφάρ-
μοσε τά λόγια του στή ζωή σου καί νά εἶσαι βέβαι-
ος ὅτι θά εἶσαι ὁ μεγάλος κερδισμένος. 
 
Δύο παραδείγματα θά δοῦμε στήν Ἁγία Γραφή, 
πού θά μᾶς βοηθήσουν, ἄν τά βάλομε καλά στό νοῦ 
μας, καί πεισθοῦμε γι’ αὐτά. 
 Ἀρχίζοντας τόν ἀγώνα γιά τή σωτηρία μας θά πρέ-
πει νά πιστεύωμεν ὅτι δίπλα μας στέκει ὁ Θεός, ὅ-
πως πίστευε καί ὁ προφήτης Δαβίδ. Ἔλεγε:«Ἔβλε-
παν ἐνώπιόν μου τόν Κύριο, ὅτι στεκόταν στά δε-
ξιά μου γιά νά μήν σαλευθώ». Αὐτό εἶναι πραγμα-
τικότητα. Αὐτό πρέπει νά πιστεύει κάθε ἀγωνι-
στής, γιά νά  μπορέσε νά νικήσει τόν πειρασμό.Αὐ-
τή ἡ πίστη καί  ἡ πεποίθηση πρέπει νά εἶναι πάνω 
ἀπό ὅλα, γιατί βοηθάει πολύ τόν ἀγωνιστή. 
 
Τό δεύτερο παράδειγμα εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ Ἰω-
σήφ. Ὁ Ἰωσήφ βρισκόταν στή φυλακή, στήν Αἰγυ-
πτο, καί ἡ γυναίκα τοῦ ἀρχιφύλακα τόν ἐρωτεύτη-
κε καί τόν πίεζε νά  πορνεύσει μαζί της. Μιά μέρα, 
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πού τόν πίεζε, τῆς εἶπε αὐτά τά λόγια. «Δέν θά 
πράξω αὐτό τό πονηρό πρᾶγμα ἐνώπιον τοῦ Κυρί-
ου μου,» Εἶχε δηλαδή τήν πίστη ὅτι τόν ἔβλεπε ὁ 
Κύριος. Ἔτσι κι’ ἐμεῖς λέμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι παντα-
χοῦ παρών μᾶς βλέπει καί μᾶς παρακολουθεῖ πάν-
τοτε. 
 
Αὐτά τά δύο παραδείγματα, δημιουργοῦν στόν ἄν-
θρωπο, δύο συναισθήματα ἅγια.  
Τό πρῶτον, τήν πίστη ὅτι ὀ Κύριος εἶναι πανταχοῦ 
παρών, εἶναι δίπλα σου καί σέ παρακολουθεῖ, καί 
εἶναι ἕτοιμος σέ κάθε στιγμή πού θά τόν  φωνάξεις 
θά σέ βοηθήσει. Μέ τήν πίστη αὐτή καί τό συναί-
σθημα αὐτό, ὅτι δίπλα σου  εἶναι ὁ Θεός, ἔχεις γερό 
στήριγμα στόν ἀγώνα σου, καί ἀποθέτεις σ’ Αὐτόν 
τίς ἐλπίδες σου, καί δέν ἀπογοητεύεσαι στίς δύσκο-
λες στιγμές,ἀλλά ἔχεις θάρρος καί ὑπομονή.  
  
Το δεύτερο, στερεώνει τήν πίστη, ὅτι σέ βλέπει ὁ 
Θεός καί δέν θά τολμήσεις νά διαπράξεις τήν ἁ-
μαρτία ἐνώπιον τοῦ Πλάστη καί Θεοῦ σου. Εἶναι 
δηλαδή ἕνα ἐμπόδιο, ἕνα φρένο γιά νά νά αποφύ-
γει ὁ ἄνθρωπος τήν ἁμαρτία. 
 
Βοήθεια ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο 
 
Στή συνέχεια θά προβάλωμε και τή διδασκαλία 
τοῦ Ἀποστόλου,γιά νά γνωρίσωμε τίς ἀποστολικές 
νουθεσίες καί νά προσπαθήσωμε νά συμμορφω-
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θοῦμε μέ αὐτές ἄν πραγματικά ποθοῦμε τή δική 
μας σωτηρία καί τήν αἰώνια χαρά. 
Ἄς δοῦμε, τί συμβουλεύει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τούς 
χριστιανούς τῆς πόλεως Ἐφέσου.  
Γράφει ὁ Ἀπόστολος: « Γίνεστε, λοιπόν, μιμη-
τὲς τοῦ Θεοῦ ὡς τέκνα ἀγαπητὰ . 
Εἷναι ἀναγκαῖο νά μιμούμαστε τή συμπεριφορά 
τοῦ Θεοῦ, πρός ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς, γιά νά συμ-
περιφερόμαστε κι’ ἐμεῖς πρός τούς συνανθρώπους 
μας, πού τυχων μᾶς ἀδίκησαν. Καί ὅπως καθαρός 
καί ἄμωμος εἶναι ὁ Κύριός μας, πρέπει καί ἐμεῖς νά 
προσπαθοῦμε νά γίνωμεν. 
 Πορνεία ὅμως καὶ κάθε ἀκαθαρσία ἢ πλεο-
νεξία μήτε νὰ  ἀναφέρονται μεταξύ σας, κα-
θὼς πρέπει σὲ ἁγίους,  
 
Γιατί αὐτὸ νὰ γνωρίζετε συνεχῶς, ὅτι κάθε 
πόρνος ἢ ἀκάθαρτος ἢ πλεονέκτης, ποὺ εἶναι 
εἰδωλολάτρης, δὲν ἔχει κληρονομιὰ στὴ βασι-
λεία τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ. 
 
Οἱ ἁμαρτίες πού  διαπράτουν οἱ χριστιανοί, πού 
δέν μιμοῦνται τό Θεό, τούς ἀποκλείουν ἀπό τήν αἰ-
ώνια βασιλεία τοῦ  Θεοῦ. Βλέπομε πιό κάτω, ὅτι 
δέν φτάνει μόνον ἡ ἀποφυγή τῆς ἁμαρτίας,ἀλλά 
πρέπει νά προσέξωμε γενικά καί τή συμπεριφορά 
μας, καί νά μήν χρησιμοποιοῦμε ἄχρηστα λόγια.-
«όπως καὶ αἰσχρότητα καὶ μωρολογία ἢ βρώ-
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μικα ἀστεία, ποὺ δὲ σᾶς ἁρμόζουν, ἀλλὰ μᾶλ-
λον εὐχαριστία στὸ Θεό» 
  
 Κανείς ἂς μὴ σᾶς ἀπατᾶ μὲ κούφια λόγια. 
γιατί γι’ αὐτὰ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ πάνω 
στοὺς γιοὺς τῆς ἀπείθειας. 
 
 Μη γίνεστε, λοιπόν, συμμέτοχοι μὲ αὐτούς.  
 
 Και μὴν ἐπικοινωνεῖτε μὲ τὰ ἔργα τὰ ἄκαρπά 
του σκότους, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ νὰ τὰ ἐλέγχετε.  
 Προσέχετε, λοιπόν, ἀκριβῶς πῶς περπατᾶτε, 
ὄχι ὡς ἄσοφοι ἀλλὰ ὡς σοφοί,  
 εξαγοράζοντας γιὰ τὸν ἑαυτὸ σᾶς τὸν καιρό, 
γιατί οἱ ἡμέρες εἶναι κακές.  
 
Δέν εἶναι ἀνάγκη νά σπαταλοῦμε τό χρόνο μας σέ 
ἀνώφελα ἔργα καί θεάματα, πού δέ θά μᾶς ὠφελή-
σουν, Αντ’αὐτῶν ἄς μελετοῦμε τό λόγο τοῦ Θεοῦ, ἤ 
καί νά ἀσχολούμαστε μέ τήν  προσευχή καί τή φι-
λανθρωπία. Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας εἶναι πολύτιμος 
καί πρέπει νά τόν χρησιμοποιοῦμεν πάντοτε γιά τή 
πρόοδο τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς, μελετώντας τά 
ἔργα τοῦ Κυρίου καί τῶν ἁγίων, ἐπειδή δέν εἶναι 
γνωστό πότε θά φύγομεν ἀπό τό κόσμο αὐτό, νά 
προετοιμαζώμεθα συνεχῶς, ἔτσι πού ὅταν ἔλθει ἡ 
ὥρα τῆς ἀναχώρισής μα νά  μήν δυσκολευθοῦμε. 
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Ἀκόμα ὁ Ἀπόστολος, μᾶς  δείχνει καί τούς  πραγμα-
τικούς ἐχθρούς μας. 
12 Γιατί δὲν εἶναι ἡ πάλη μας μὲ αἷμα καὶ 
σάρκα, ἀλλὰ μὲ τὶς ἀρχές, μὲ τὶς ἐξουσίες, μὲ 
τοὺς κοσμοκράτορες τοῦ σκότους τούτου, μὲ 
τὰ πνευματικὰ κακὰ ὄντα στὰ ἐπουράνια.  
13 Γι’ αὐτό, λάβετε πάνω σας τὴν πανοπλία 
τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ δυνηθεῖτε νὰ ἀντισταθεῖτε 
κατὰ τὴν ἡμέρα τὴν κακὴ καί, ἀφοῦ τὰ ἐκτελέ-
σετε ὅλα, νὰ μείνετε σταθεροί.  
18 Με κάθε προσευχὴ καὶ δέηση νὰ προσεύ-
χεστε σὲ κάθε καιρὸ μέσω τοῦ Πνεύματος. 
Καὶ σ’ αὐτὸ νὰ ἀγρυπνεῖτε μὲ κάθε ἐπιμονὴ 
καρτερικὰ καὶ μὲ κάθε δέηση γιὰ ὅλους τους 
ἁγίους.  (Ἐφεσίους κεφάλαιο 5) 
 
Θά μπορούσαμε νά γράψωμε πάρα πολλές σελί-
δες, μέ  σωτήριες ὁδηγίες ἀπό τή Αγία Γραφή.  Αὐ-
τά τά λίγα νομίζω ὅτι εἶναι ἕνα σπρώξιμο, μιά ἀ-
φορμή, γιά νά κεντρισθεῖ τό ἐνδιαφέρο, γιά περισ-
σότερη μελέτη τῆς Καινῆς Διαθήκης, καί νά βρεῖ ὀ  
ἄνθρωπος πού ποθεῖ τή σωτηρία του, πολλά πού 
θά τόν βοηθήσουν πραγματικά, ἀφοῦ γνώρισε τό 
σκοπό πού ζεῖ.. Φτάνει νά τό θελήσει κάποιος. 
 
 
Σάν ἐπίλογο τά πιό κάτω 
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Τό κυριώτερο συμπέρασμα πού βγαίνει ἀπό τά ὅσα 

ἀναφέραμε, καί φαίνεται πολύ καθαρά, εἶναι ἡ με-

γάλη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά νά σώσει τούς ἀνθρώ-

πους, καί αὐτό θά πρέπει προβληματίσει κάθε ἄν-

θρωπο καί νά ἀνταποκριθεῖ σ’ αὐτή τή μεγάλη ἀ-

γάπη τοῦ Πλάστη μας. 

 Ἕνα μόνο χωρίο θά ἐπικαλεσθῶ, γιά νά δεῖτε καί 

νά συγκινηθεῖτε ἀπό τό πόθο τοῦ Παντοδυνάμου 

Θεοῦ, νά πλησιάσει τόν ἄνθρωπο καί νά γίνει συγ-

κάτοικος καί σωτήρας κάθε καλοπροαίρετης ψυ-

χῆς. 

Αὐτό τό χωρίο, βρίσκεται στό εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάν-

νη, στό κεφάλαιο 14, καί στό στῖχο13. «Ἐάν κα-

νείς μέ ἀγαπᾶ, θά τηρήσει τό λόγο μου, καί ὁ 

Πατέρας μου θά ἀγαπήσει αὐτόν,καί θά ἔλ-

θωμε νά κατοικήσωμεν σ’ αὐτόν»  Δέ σέ συγ-

κινεῖ ἄνθρωπε μου αὐτή ἡ πρόθεση τοῦ Κυρίου 

μας;Ἀγάπησε λοιπόν τόν Πλάστη σου, ὅπως κι’ Ἐ-

κεῖνος σέ ἀγαπᾶ, τήρησε τίς ἐντολές Του, κάνε τό 

θέλημά Του, ἄνοιξε τήν πόρτα τῆς ψυχῆς σου, στόν 

Παντοδύναμο Κύριο γιά νά σέ σκεπάζει ἡ χάρη 

Του καί νά αἰσθάνεσαι μέσα στή ψυχή σου τή  θεϊ-

κή πάρουσία, Μόνο ἔτσι θά νοιώθεις σιγουριά καί 
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ἠ ἐλπῖδα σου γιά σωτηρία θά γίνει πραγματικότη-

τα. 

Σ’ Αὐτόν λοιπόν πού ποθεῖ τή σωτηρία κάθε ἄν-

θρώπου, περισσότερο ἀπό τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο, 

τον Τρισυπόστατο Κύριο, τόν Πατέρα. Τόν Υἱό καί 

τό Ἅγιον Πνεῦμα, ἄς ἀναπέμπωμε κάθε ὥρα καί 

πάντοτε δόξα, τιμή, καί προσκύνηση ἐν ὅσο ζοῦμε. 

Ἀμήν. 

ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Mετά ἀπό αὐτά πού ἔχεις διαβάσει, χριστιανέ μου, 
ἔχεις τίς ἀπαραίτητες γνώσεις γιά τή σωτηρία σου, 
καί ἄν ἐφαρμόσεις τίς συμβουλές τοῦ κειμένου αὐ-
τοῦ, θά μπορέσεις νά διαγνώσεις σέ πιό σημεῖο 
βρίσκεται ἡ πορεία σου γιά τήν σωτηρία τῆς ἀθά-
νατης ψυχῆς σου. 
 
Ἄν δέν γνώριζες τίποτα ἀπ’ ὅσα ἀναφέρθηκα πιό 
πίσω, καἰ ζοῦσες ὅπως ὀ πολύς κόσμος, δέν ἀπο-
κλείεται νά  ἔχεις μεγάλες καί διάφορες ἁμαρτίες, 
πού λερώνουν τή ψυχή σου. Εἶναι ἀναγκαῖο λοιπόν 
νά καθαρίσεις τόν ἑαυτό σου ἀπό τή λέρα τῆς ἁ-
μαρτίας ὅσο πιό σύντομα γίνεται, γιατί δέν ἐξαρ-
τᾶται ἀπό ἐμᾶς τό πόσο θά ζήσουμε. 
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Θά σοῦ  παρουσιάσω ἀμέσως τίς πιό μεγάλες καί ἐ-
πικίνδυνες ἁμαρτίες, πού ἀποξενώνουν τόν ἄνθρω-
πο ἀπό τό Θεό καί ἀπό τήν ἐκκλησία Του, καί ὀδη-
γοῦν τόν ἄνθρωπο στόν πνευματικό θάνατο. 
 
Αὐτές λοιπόν εἶναι οἱ μεγάλες καί ἐπικίνδυνες ἁ-
μαρτίες, τίς ὁποῖες ὄταν τίς ἔχει ὁ ἄνθρωπος, γεν-
νοῦν ἄλλες τόσες, πού εἶναι σάν νά τόν κυκλώνουν 
λεγεώνα δαιμόνων.Δῶσε προσοχή λοιπόν!. 
 
       Ἡ φιλαυτία-φιληδονία 

῾Υπερηφάνεια:  Γεννᾶ τήν κενοδοξία, τήν 
καύχηση, οἴηση, ἀνυποταξία, καταγέλαση, ὑποκρι-
σία, πεῖσμα καί ἄλλα. 

Φιλαργυρία: Γεννᾶ τήν πλεονεξία ἀνελεη-
μοσύνη, σκληρότητα καρδιᾶς, κλεψιά, ψεῦδος,  ἀ-
δικία, δολιότητα, ἐπιορκία, σιμωνία, ἱεροσυλία, 
κλπ. 

Πορνεία: Μοιχεία, ἀρσενοκοιτία, κτηνο-
βασία αἱμομιξία, παιδοφθορία, συγκυλισμό, μαλα-
κία, ἀναίδεια, τύφλωση τοῦ νοῦ, κλπ. 

Φθόνος – φόνος: ᾿Επιβουλή, ἔχθρα φιλο-
νικεία, καταλαλιά, ἀπάτη, προδοσία φόνο, ἀχαρι-
στία, λύπη γιά τά καλά τοῦ ἄλλου. 

Γαστριμαργία:  Γεννᾶ τή λαιμαργία, μέθη, 
ἀσωτία, λαγνεία, ἀκηδία καί ἄλλα κακά. 

Μῖσος Θυμός: Βλασφημία, μῖσος, μνησι-
κακία, φιλονικεία, ἐπιορκία, κατάρα, ὕβρι, διαπλη-
κτισμό, καυγά καί φόνο. 
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᾿Ακηδία (ἀμέλεια): Γεννᾶ τή μικροψυχία, 
λύπη, ἀγανάκτηση, προφάσεις, ἀπιστία, νωθρότη-
τα, καί ἔλλειψη καλῶν ἔργων. 

Ἄν ὑπάρχουν κάποιες ἀπ’ αὐτές, εἶσαι μα-
κρυά ἀπό τό Θεό καί τήν ἐκκλησία. Πρέπει χωρίς 
καθυστλεριση νά μετανοήσεις καί νά τρέξεις στήν 
ἐξξομολόγηση, γιά βοηθηθεῖς νά  γίνεις ἀγαπητό 
τέκνο τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἐκκλησίας. 

Ἄν χριστιανέ μου, ἔχεις καθαρίσει τόν ἐαυ-
τό σου  ἀπό αὐτές τίς ἁμαρτίες καί εἶσαι κανονικό 
μέλος τῆς ἐκκλησίας, καί παρ’ ὄλο πού  εἶσαι συν-
δεδεμένος μέ τήν ἐκκλησία, σάν ἄνθρωπος, ἔχεις 
νά ἀντιμετωπίσεις κάποιες μικρές ἁμαρτίες πού 
εὔκολα καθαρίζονται. Εἶναι οἱ ἁμαρτίες τῶν δια-
προσωπικῶν μας σχέσεων. Κάποια μικροπαρεξή-
γηση, ἕνας λόγος παραπάνω, μιά σκέψη, ἕνας λο-
γισμός, ἕνας σκανδαλισμός ἀπό κάποια συμπερι-
φορά ἤ ἀπό κάποιο θέαμα κ.λ.π.  Ὅλα αὐτά εὔκολα 
καθαρίζονται μέ τή ἐξομολόγηση καί τή Θεία Κοι-
νωνία, καί μπορεῖς ὅταν ἀγωνίζεσαι καί προσπα-
θεῖς, καί μέ τή θεία βοήθεια θά τά ἀποφεύγεις. 

 
 
ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Ἐπειδή μέ τήν ἐξομολόγηση ὁ χριστιανός 

καθαρίζεται καί σώζεται ἀπό τήν ἁμαρτία, καί τό 
γνωρίζει καλά ὁ πονηρός αὐτό, προσπαθεῖ μέ κάθε 
τρόπο νά ἐμποδίσει τόν ἁμαρτωλό νά πάει στήν ἐ-
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ξομολόγηση. Ἐπειδή δέν ἀγνοοῦμε τά σχέδια του 
νά βάλλει ἐμπόδια σ’ αὐτούς πού θέλουν νά ἐξομο-
λογηθοῦν, καί δέν εἶναι λίγες οἰ φορές πού ἔδιωξε 
ἀνθρώπους ἀπό τήν ἐξομολόγηση, καί ἄλλους τούς 
παραπλανεῖ μέ ἄλλα τεχνάσματα,θά  δώσωμε με-
ρικές συμβουλές στή συνέχεια σ’ αὐτούς πού θέ-
λουν νά ἐξομολογηθοῦν. 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 
 Γιά κάθε μας ἔργο πού πρόκειται νά κάνου-
με προετοιμαζόμαστε γιά νά πετύχουμε. Γιατί νά 
μήν προετοιμαζόμαστε καί γιά τήν ἐξομολόγησή 
μας ἀφοῦ ἀπό αὐτήν ἐξαρτᾶται ἡ σωτηρία μας; Γιά 
νά κάνουμε σωστή ἐξομολόγηση θά πρέπει νά κά-
νουμε καί καλή προετοιμασία. ῾Η προετοιμασία 
αὐτή εἶναι, νά προσευχηθοῦμε θερμᾶ, νά ἐρευνή-
σουμε προσεκτικά τόν ἑαυτό μας γιά νά βροῦμε ὅ-
λες τίς ἁμαρτίες μας τίς ὁποῖες νά καταγράψουμε 
σέ χαρτί γιά νά μήν τίς  λησμονήσουμε. ᾿Επί πλέον 
νά διακατεχόμαστε καί ἀπό τά πιό κάτω συναισθή-
ματα γιά εἶναι καρποφόρα ἡ ἐξομολόγησή μας. 
 
α) Μέ λύπη καί συντριβή. 
 β) Μέ θάρρος καί χωρίς ντροπή. 
 γ) Μέ εἰλικρίνεια καί ἀλήθεια. 
δ) Μέ αὐτοκατηγορία χωρίς δικαιολογίες. 
 ε) Μέ σταθερή ἀπόφαση νά μήν ἁμαρτάνου-
με. 
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 Τά συναισθήματα αὐτά θά προσπαθήσουμε 
νά τά ἀναλύσουμε γιά νά γίνουν πιό κατανοητά. 

α).Μέ λύπη συντριβή καί ταπείνωση: 
Πρῶτα θά λυπηθεῖ ὁ ἁμαρτωλός ἀπό τά βάθη τῆς 
ψυχῆς του, γιατί μέ τίς ἁμαρτίες του ἐπρόσβαλε τό 
Θεό του ἐπειδή περιφρόνησε τό νόμο του, τήν ἀγά-
πη καί τίς εύεργεσίες Του. ῾Η κάθε ἁμαρτία ἔστω 
κι᾿ ἄν γίνεται στό ἑαυτό μας ἤ σέ ἄλλο ἄνθρωπο, 
στό Θεό γίνεται καί σ᾿ Αὐτόν ἁμαρτάνουμε ὅπως ἔ-
λεγε καί ὁ Δαυΐδ· ἐνῶ ἁμάρτησε σέ ἄνθρωπο ἔλεγε, 
«σοί μόνῳ ἥμαρτον καί τό πονηρόν ἐνώπιόν 
σου ἐποίησα» (Ψαλμ. 50). 

Θά νοιώσει ἀκόμα ὁ ἁμαρτωλός ὅτι στάθηκε 
ἀχάριστος μπροστά στίς τόσες εὐεργεσίες τοῦ Θε-
οῦ, πού καθημερινά μᾶς παρέχει. Θά πενθήσει για-
τί ἠ ἁμαρτία του τόν παρέσυρε μακριά ἀπό τόν 
Πλάστη του καί ἔχασε τήν προστασία του. Γιά τοῦ-
το θά συντριβεῖ καί θά ταπεινωθεῖ γιά νά ἐλκύσει 
τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ πού σίγουρα θά τό ἔχει, ἐπειδή      
« καρδίαν συντετριμένη καί τεταπεινωμένην 
ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώση»   (Ψαλμ.50). 

Μέ τή συντριβή καί τήν ταπείνωσή του ὁ ἄν-
θρωπος δείχνει τήν μεταμέλειά του, ἐνῶ χωρίς αὐτά 
φανερώνει ἔλλειψη συναίσθησης τῆς ἁμαρτίας καί 
ἡ ἐξομολόγησή του εἶναι χωρίς κανένα κέρδος ἤ ὠ-
φέλεια. 

β).Μέ θάρρος καί χωρίς ντροπή: Τό μῖ-
σος πρός τήν ἁμαρτία θά πρέπει νά δυναμώσει τήν 
πίστη στό Θεό καί τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας. Καί ὁ 
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ἁμαρτωλός, μέ θάρρος καί δίχα νά ντραπεῖ θά ὁμο-
λογήσει τά ἁμαρτήματά του ὅλα στόν Πνευματικό 
του καί θά ξελαφρώσει ἀπό τό βάρος τους. 
 Ἡ ντροπή εἶναι τό ὅπλο τοῦ διαβόλου γιά νά 
ματαιώσει τήν ἐξομολόγηση τοῦ ἀνθρώπου. Γι᾿ αὐ-
τό πρέπει νά ἀποφύγει τήν ντροπή γιά νά νά μήν 
τοῦ γίνει θηλειά στό λαιμό του τήν ὥρα τοῦ θανά-
του του. Για τοῦτο καί ὁ σοφός Σειράχ προτρέπει 
κάθε ἄνθρωπο νά μή ντραπεῖ νά πεῖ τίς ἁμαρτίες 
του.« Μή αἰσχυνθῆς ὁμολογῆσαι ἐφ᾿ ἁμαρτίες 
σου». 

γ). Εἰλικρίνεια καί ἀλήθεια. ᾿Ενώπιον 
τοῦ Πνευματικοῦ ὁ ἁματωλός, ἐπιβάλλεται νά ὁμο-
λογεῖ ὅλα τά ἁμαρτήματά του, μικρά καί μεγάλα, μέ 
κάθε εἰλικρίνεια καί μ᾿ ὅλη τήν ἀλήθεια. Θά προσέ-
ξει νά μήν κρύψει κανένα ἁμάρτημα, γιατί, ἐκτός 
τοῦ ὅτι δέ θά ὠφεληθεῖ ἀπό τήν ἐξομολόγησή του, 
θά ἀφήσει καί παράθυρο ἀνοικτό στό διάβολο γιά 
νά μπαίνει καί νά τό καταστρέψει. Δυστυχῶς γνω-
ρίσαμε τέτοιες καταστάσεις καί ἡ διαπίστωση ἦταν 
πολύ λυπηρή. Εἶναι μιά πολύ ζημιωγόνα περιπτω-
ση πού πρέπει νά τήν προσέξουμε ἰδιαίτερα, γιατί 
ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά χάσουμε γιά πάντα τόν Πα-
ράδεισο καί νά ζήσουμε αἰώνια στό σκοτάδι τῆς κό-
λασης. 

Χρειάζεται λοιπόν εἰλικρίνεια στήν ἐξομολό-
γηση· ἄν κρύψουμε ἁμαρτήματα ἀπό τόν Πνευμα-
τικό πού κι᾿ αὐτός εἶναι ἄνθρωπος, αὐτά θά γίνουν 
γνωστά ἑνώπιον τῶν ἁγίων καί τῶν  ἀγγέλων καί ὅ-
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λων τῶν ἀνθρώπων τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως. Οἱ Πα-
τέρες λένε ὅτι αὐτός πού κρύβει τά ἁμαρτήματά του 
θά τοῦ γίνουν ἐμπόδιο ἀκόμα καί τήν ὥρα τοῦ θα-
νάτου του. 

δ). Αὐτοκατηγορία χωρίς δικαιολογί-
ες.῞Αν πραγματικά ὁ ἁμαρτωλός ἄνθρωπος ἔνοιω-
σε νά τοῦ πιέζει τήν ψυχή ἡ ἁμαρτία, ἐκεῖνο πού θά 
κάνει εἶναι νά κατηγορήσει τόν ἑαυτό του, νά τόν 
μεμφθεῖ γιατί δέ στάθηκε στό ὕψος τῶν εὐθυνῶν 
καί ὑποχρεώσεών του ἀπέναντι στό Θεό. Δέν τήρη-
σε τό νόμο Του, ἐξέπεσε ἀπό τόν οὐρανό μέ τήν ἁ-
μαρτία του καί ἀκολούθησε τό διάβολο στό σκοτει-
νό ἅδη. ῾Ο μόνος ἔνοχος εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος 
καί δέν πρέπει νά ζητᾶ δικαιολογίες, οὔτε νά προ-
σπαθεῖ νά ἐλαφρύνει τή θέση του, γιατί αὐτό φανε-
ρώνει τήν ἀφέλειά του καί τήν ἀφροσύνη του.Θά 
πρέπει νά λέγει ἐγώ ἔφταιξα ἐγώ καί θά πληρώσω. 
Μόνον τέτοια θαρραλέα συμπεριφορά χρειάζεται 
καί σίγουρα δικαιώνει τόν ἁμαρτωλό ἐνώπιον τοῦ 
Κυρίου. 

ε).᾿Απόφαση ἀμετάκλητη νά μήν ἁμαρ-
τήσει ξανά.Τό συμφέρον κάθε ἀνθρώπου ἐπιβάλ-
λει νά ἀποφύγει πάση θυσία τήν ἁμαρτία Βέβαια μέ 
τή πιό πάνω ἀπόφαση ἐννοοῦμε νά κάνει τουλάχι-
στό σοβαρή προσπάθεια,γιατί ἡ τρεπτή μας φύση 
εἶναι πολύ δύσκολο νά σταθεῖ στό ὕψος της. Βασι-
ζόμενος ὁ ἄνθρωπος στήν ἀκλόνητη πίστη πρός τό 
Θεό καί μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ σίγουρα κατορ-
θώνει τό ἀκατόρθωτο.῾Η πίστη καί ἡ ἀγάπη πρός 
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τόν Κύριο γίνεται βράχος πάνω στόν ὀποῖο διαλύ-
ονται τά κύμματα τῆς ἁμαρτίας πού στήν ἀρχή ἔρ-
χονται σάν λογισμοί, πειρασμοί.῎Αν προσεχθοῦν 
αὐτοί ἀπό τήν ἀρχή καί διωχθοῦν σίγουρα κατορ-
θώνεται μεγάλη νίκη. 

Μέ τέτοια ἐφόδια καί συναισθήματα νά εἶ-
ναι βέβαιος ὁ ἄνθρωπος ὅτι κάνει σωστή, ὠφέλιμη 
καί καρποφόρα ἐξομολόγηση. 
 
 
10. ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
(ἀντιρρήσεις καί προφάσεις) 
 

᾿Από τήν ἀρχή θά πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε 
μιά πολύ ἐπικίνδυνη ὑπόθεση ὅσο ἀφορᾶ τή μετά-
νοια γενικά. Διακρίνουμε μεταξύ τῶν ἀνθρώπων 
δύο εἰδῶν μετάνοια μεταμέλεια. 

῾Η πρώτη εἶναι αὐτή πού συναντοῦμε καί  
στούς ἐκτός τοῦ χριστιανισμοῦ ἀνθρώπους. Εἶναι 
μέν συναίσθηση τῆς ἁμαρτίας ἤ τοῦ κακοῦ πού ἔγι-
νε καί ἵσως νά ἀκολουθεῖ καί κάποια λύπη ἀλλά τί-
ποτα παραπάνω μένουν μέχρι ἐκεῖ. Αὐτό ἀκριβῶς 
ἔκαμε καί ὁ ᾿Ιούδας· μεταμελήθηκε ἀλλά δέν εἶχε 
τό θάρρος νά τρέξει καί νά ζητήσει συγχώρεση. 

Αὐτοῦ τοῦ εἴδους τήν μετάνοια κάνουν δυ-
στυχῶς πολλοί χριστιανοί καί μένουν μακριά ἀπό 
τήν  ἐξομολόγηση καί ἐπανόρθωση καί εἶναι λυπη-
ρό πού χάνουν τή σωτηρία τους. Oἱ διάφορες ἀν-
τιρρήσεις καί προφάσεις πού φέρουν σάν δικαιο-
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λογία τούς  γίνονται μεγάλο ἐμπόδιο στό ἔργο τῆς 
σωτηρίας.  

῾Η δεύτερη σωστή καί ὠφέλιμη μετάνοια εἶ-
ναι αὐτή πού ἔκαμε ὁ ἀπ. Πέτρος καί μᾶς ἄφησε 
παράδειγμα. ᾿Αρνήθηκε τόν Κύριο καί ἁμάρτησε, 
ἀλλα μετανόησε, μεταμελήθηκε, μετανόησε καί ζή-
τησε συγχώρεση, καί ὁ Κύριος τόν ἀποκατάστησε 
στό ἀποστολικό ἀξίωμα, ἀλλά καί τόν ἔκανε κλει-
δοῦχο τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Καί ὁ μέγας 
Παῦλος μέ τήν εἰλικρινή μετάνοιά του ἀναδείχθηκε 
ὁ πρῶτος μετά τόν Κύριο στή σωτηρία τῶν ἀνθρώ-
πων. Τέτοια μετάνοια ἔδειξαν ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκ-
κλησίας μας. 

Θά πρέπει νά  ἔχουμε ὑπόψιν μας τήν ὑπό-
θεση αὐτή καί νά ἐλέγχουμε τή διάθεσή μας, γιά νά 
διακρίνουμε ἐάν διακατεχόμαστε ἀπό τή σωστή με-
τάνοια καί νά διορθώνουμε τόν ἑαυτό μας. 
  Πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι ὀ ἐχθρός μας ὁ δι-
άβολος μηχανεύεται χίλιους δυό τρόπους γιά νά 
ματαιώσει τή μετάνοια καί τή σωτηρία μας. 

Στή συνέχεια θά δοῦμε τίς προφάσεις καί τά 
ἐμπόδια πού μᾶς ὑποβάλλει. 

Μᾶς ὑποβάλλει τίς σκέψεις· «ὄχι σήμερα 
πηγαίνεις αὔριο» ἤ μᾶς δημιουργεῖ μερικές κα-
ταστάσεις γιά νά μᾶς ἀναγκάσει νά  ἀναβάλουμε 
τήν ἐξομολόγησή μας καί στή συνέχεια νά τή μα-
ταιώσει. ῾Εμεῖς ὅμως θά πρέπει νά μήν τοῦ ἀκού-
σουμε ἀλλά νά τρέξουμε ἀμέσως στήν ἐξομολόγη-
ση. 
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Ἀλλά καί ἡ ἀμφιβολία γιά τό Μυστήριο πού 
ὑποβάλλει ὁ πονηρός διάβολος εἶναι τό μεγάλο ὅ-
πλο του γιά νά μᾶς κρατεῖ στήν ἁμαρτία. Μᾶς ὑπο-
βάλλει ἀμφιβολία στό κατά πόσο μπορεῖ ὁ ἱερέας 
νά συγχωρέσει τίς ἁμαρτίες ἐπειδή εἶναι καί αὐτός 
ἁμαρτωλός καί διάφορες ἄλλες σκέψεις, ὑποθέσεις 
πού μᾶς βάλλει στό νοῦ. 

 ᾿Εδῶ θά ἐπαναλάβουμε λίγα γιά τή σύσταση 
τοῦ Μυστηρίου γιά νά διώξουμε τήν ἀμφιβολία ἀπό 
τούς πιστούς. 

Στό Εὐαγγέλιο τοῦ ᾿Ιωάννη ἀναφέρεται ὅτι ὁ 
Χριστός μετά τήν ᾿Ανάστασή Του φάνηκε στούς 
μαθητές του,τούς ἔδωσε Πνεῦμα Ἅγιο καί τό δικαί-
ωμα νά συγχωροῦν ἀμαρτίες. (᾿Ιωάν. 20,22-23). ῾Η 
ἐξουσία αὐτή μεταδόθηκε διαδοχικά ἀπό τούς ᾿Α-
ποστόλους στούς ἐπισκόπους τὴς ᾿Εκκλησίας μέ τή 
χειροτονία. ῾Η ἐξουσία αὐτή ἦταν ἀναγκαία πράξη 
τῆς ᾿Εκκλησίας νά διαφυλάξει καθαρά τά μέλη της 
ἀπό τή λέρα τῆς ἁμαρτίας καί νά ἐκπληρώσει τόν 
προορισμό της. 

Οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν ἀμφιβολία γιά τή 
συγχώρεση τῶν ἀμαρτιῶν, σίγουρα δέν ἔχουν γνώ-
ση τοῦ ἀπόλυτρωτικοῦ ἔργου τῆς ᾿Εκκλησίας καί ἴ-
σως νά μήν πιστεύουν οὔτε στ᾿ ἄλλα Μυστήρια τῆς 
᾿Εκκλησίας.῾Ο Μέγας ᾿Αθανάσιος λέγει γιά τή συγ-
χώρεση : «῎Ωσπερ ἄνθρωπος ὑπό ἀνθρώ-
που(τοῦ ἱερέα) βαπτιζόμενος φωτίζεται ὑπό 
τῆς τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος χάριτος, οὕτω καί ὀ 
ἐξομολογούμενος ἐν μετανοίᾳ διά τοῦ ἱερέως 
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λαμβάνει τήν ἄφεσιν χάριτι Χριστοῦ» (πρός 
Ναυατιανούς) 

Καί τά λόγια τῆς «συγχωριτικῆς εὐχῆς» φα-
νερώνουν ὅτι ὁ Κύριος διά τοῦ ἱερέα δίνει τή συγ-
χώρηση.«῾Η χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος, διά 
τῆς ἑμῆς ἐλαχιστότητος ἔχει σέ λελυμένο καί συγ-
κεχωρημένο» λέγει ὁ ἱερέας χειροθετώντας τόν ἐ-
ξομολογηθέντα. 

᾿Εκτός τῆς ἀμφιβολίας, ὁ διάβολος, ἐπιστρα-
τεύει καί τήν ντροπή. 

Εἶναι μερικοί πού λένε, ντρέπομαι νά τά 
πῶ στόν ἱερέα· δικαιολογοῦνται ὅμως; ᾿Ασφαλῶς 
ὄχι. ῎Αν συνειδητοποιοῦσαν τόν κίνδυνο πού ἐγκυ-
μονεῖ ἡ ἁμαρτία, δέ θάλεγαν αὐτό.῾Η ἁμαρτία εἶναι 
ἡ χειρότερη ἀρρώστεια· καί ὅταν εἶσαι ἄρρωστος 
σίγουρα θά πᾶς στό γιατρό καί θά ξεντυθεῖς καί δέ 
θά ντραπεῖς. Γιά τήν ἀρρώστεια τῆς ψυχῆς σου θά 
ντραπεῖς νά πεῖς τά ἁμαρτήματά σου; Δέ νομίζω νά 
σκέφτεσαι σωστά καί ἀναθεώρησε τή στάση σου. 
῎Αν ἔχεις τόν πόθο νά ἀπαλλαγεῖς ἀπό τή φοβερή ἁ-
μαρτία πού τυραννεῖ τή ψυχή σου σίγουρα δέ θά 
ντρεπόσουν ἕνα ἄνθρωπο συναμαρτωλό σου, γιατί 
καί ὁ ἱερέας ἔχει τις δικές του ἁμαρτίες καί τόν δικό 
του Πνευματικό. Θά ἤθελα ἐδῶ νά σοῦ ὑποδείξω ὅ-
τι ἡ ντροπή σου πηγάζει ἀπό τή φιλαυτία σου μή-
πως πέσεις στά μάτια τοῦ Πνευματικοῦ σου. ῾Η με-
τάνοιά σου δέν εἶναι εἰλικρινής καί πρέπει νά προ-
σέξεις τήν παγίδα πού σοῦ στήνει γιά νά σέ κρατεῖ 
δέσμιο. 
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Εἶναι καί κάποιοι πού λένε« θά τά ποῦμε τά 
ἁμαρτήματά μας στό Θεό ἤ στήν εἰκόνα τοῦ 
Χριστοῦ». Θά ρωτήσουμε καί αὐτούς· τί θά τούς ἀ-
παντήσει ὁ Θεός ἤ  ἡ εἰκόνα; Θά ἀκούσουν ἀπό τό 
Θεό ἤ τήν εἰκόνα, ὅτι συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες 
τους γιά νά ἀναπαυθεῖ ἡ ψυχή τους; ᾿Ασφαλῶς ὄχι. 
Καμιά φορά δέ θά τό ἀκούσουν γιατί ὁ Θεός τό δι-
καίωμα τῆς ἄφεσης τῶν ἁμαρτιῶν τό ἔδωσε στούς 
ἀνθρώπους, τούς ἱερεῖς, πού εἶναι ἐντεταλμένοι γιά 
τό σκοπό αὐτό. Μόνον ὅταν καταλήξετε κάτω ἀπό 
τό Πετραχῆλι κάποιου ἱερέα, μόνον τότε θά ἀκού-
σετε τά λόγια τῆς ἄφεσης καί μόνον τότε θά γαλη-
νέψει ἡ ταραγμένη συνείδηση καί θά εἰρηνεύσει ἡ 
ψυχή. ᾿Από τό στόμα τοῦ Πνευματικοῦ δέ θά ἀκού-
σετε μόνο τά λόγια τῆς συγχώρησης, ἀλλά καί λόγια 
συμβουλῆς γιά τό πῶς θά περπατᾶτε στό δρόμο τοῦ 
Θεοῦ. 

Κάποιοι ἄλλοι φοβοῦνται ὅτι ὁ ἱερέας θά πεῖ 
τά ἀμαρτήματά τους. ῞Ομως καί ἡ πρόφαση αὐτή δέ 
στέκει. Αὐτά μπορεῖ νά συνέβαιναν κάποτε. Σήμε-
ρα δέ συμβαίνουν κάτι τέτοια. ᾿Αλλά καί γιατί νά 
πᾶς σέ ὁποιονδήποτε ἱερέα πού δέ γνωρίζεις τήν 
κατάρτησή του; ῞Οπως ψάχνεις γιά καλό γιατρό νά 
θεραπευθεῖς ἀπό τήν ἀσθένειά σου, τό ἴδιο νά κά-
νεις καί γιά τό γιατρό τῆς ψυχῆς σου. Εὐτυχῶς σή-
μερα ὑπάρχουν καλοί Πνευματικοί καί εὔκολα 
μπορεῖ κάποιος νά τούς βρεῖ. ῾Αφῆστε λοιπόν ἀδελ-
φοί καί τήν πρόφαση αὐτή γιατί εἶναι παγίδα τοῦ 
σατανᾶ. 
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῎Αλλη πρόφαση πολύ ὕπουλη καί ἐπικίνδυνη 
εῖναι καί τούτη· « ἀφοῦ θά ξαναπέσω γιατί νά ἐ-
ξομολογηθῶ καί νά κοροϊδεύω τό Θεό;» Θά 
πρέπει νά γνωρίζεις ἀδελφέ μου, ὅτι ὁ Κύριος ξέρει 
πολύ καλά ὅτι ἡ φύση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τρεπτή 
καί ἄστατη καί δέ θά μᾶς καταδικάσει γιατί ἁμαρ-
τήσαμε, ἀλλά θά μᾶς καταδικάσει ἐπειδή δέ μετα-
νοήσαμε. Χρειάζεται συνεχῶς νά μετανοοῦμε καί 
νά ἐξομολογούμαστε, γιατί ἡ ἁμαρτία δέν κόβεται 
ἀμέσως, ἀλλά κατόπιν πολλῆς προσπάθειας καί ἀ-
γώνα μέχρι πού νά τήν νικήσουμε μέ τή βοήθεια 
τοῦ Θεοῦ. Μέ τίς καθημερινές μας  παραβάσεις λε-
ρώνουμε τήν ψυχή μας καί πρέπει συχνά νά ἐξομο-
λογούμαστε νά τήν καθαρίζουμε. Καί χρειάζεται 
αὐτό γιατί δέν ξέρουμε πότε θά πεθάνουμε.᾿Αλλά 
καί περπατώντας σκόνταψες καί ἔπεσες, θά μείνει 
πεσμένος ἐπειδή ὑπάρχει ἡ περίπτωση νά ξαναπέ-
σεις; Μά εἶναι γελεῖο ἐπιχείρημα αὐτό. ῞Οσες φο-
ρές κι᾿ ἄν ἁμαρτήσεις, τόσες φορές νά μετανοεῖς 
καί νά ἐξομολογῆσαι, φτάνει νά μήν πέφτεις μέ τό 
θέλημά σου. Μήν ξανά προβάλεις τήν πρόφαση αὐ-
τή γιατί γίνεται θηλειά στό λαιμό σου. 
  Πρέπει νά προσέξουμε καί αὐτό τό τέχνα-
σμα τοῦ πονηροῦ. ῞Οταν ἀρχίζεις νά ἁμαρτάνεις 
σοῦ παρουσιάζει τό Θεό πολυεύσπλαχνο καί ὅλον 
ἀγάπη,ὁ ὁποῖος θά σέ συγχωρέσει ὅσες ἁμαρτίες 
κάνεις, γιά νά σέ παρασύρει νά συνηθίσεις τήν ἁ-
μαρτία. ῞Οταν πλέον βυθισθεῖς στή ἁμαρτία καί κά-
ποτε ἀνανήψεις καί ἐπιθυμήσεις νά  ἀπαλλαγεῖς ἀ-
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πό αὐτήν, τότε σοῦ παρουσιάζει τό Θεό ἄσπλαχνο 
καί σκληρό καί ὅτι δέ σέ δέχεται καί δέ σέ συγχω-
ρεῖ, γιά νά σέ ἀπελπίσει καί νά σέ κρατήσει δέσμιό 
του. Καί δικαιολογῆται ὁ ἁμαρτωλός, «ἐγώ ἔκαμα 
πολλά», λέγει· ὁ Θεός δέ δέχεται τή μετάνοιά μου, 
καί μένει μακριά ἀπό τήν ἐξομολόγηση καί τή σω-
τηρία. 

Αὐτό εἶναι τό μεγάλο ψέμα τοῦ διαβόλου. 
Διαβάζοντας τό λόγο τοῦ Θεοῦ, διαπιστώνουμε ὅτι 
« δέ θέλει τό θάνατο τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ἀλλά θέ-
λει ὅλοι νά μετανοήσουν καί νά σωθοῦν» ῾Ο 
σαρκωθείς Θεός Λόγος, καλεῖ τούς ἀνθρώπους κον-
τά Του: « Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες 
καί πεφορτισμένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς»  
(Ματθ. 11,28). ῎Ας προσέξουμε λοιπόν, καμιά ἀ-
πελπισία, καμιά ἀμφιβολία, καμιά ἀπόγνωση, γιατί 
ὁ Θεός περιμένει τόν κάθε ἁμαρτωλό νά μετανοή-
σει καί δέχεται τούς πάντες, φτάνει νά μισήσουν 
τήν ἁμαρτία καί νά τή ἀποστραφοῦν.Τήν  ἄπειρη ἀ-
γάπη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀναζήτηση τοῦ ἁμαρτωλοῦ 
τή βλέπουμε μέσα ἀπό τήν παραβολή τοῦ ἄσωτου 
υἱοῦ μέσα στό Εὐαγγέλιο. Διῶξε μακριά ἄνθρωπε 
τήν θλίψη, τήν ἀπόγνωση καί τό φόβο καί τρέξε 
χωρίς ἀναβολή σέ κάποιο ἐξομολογητῆρι,μέ ταπεί-
νωση καί συντριβή ὅπως ὁ ἄσωτος καί ἐξομολογή-
σου καί θά γαληνέψει ἡ ταραγμένη σου ψυχή καί ἡ 
χαρά τῆς ἐλπίδας θά σέ κυριεύσει. Τρέξε σήμερα, 
γιατί αὔριο ἴσως εἶναι ἀργά, τρέξε τώρα πού βρί-
σκεσαι στή ζωή, ὁ χρόνος φεύγει καί ἄν δέν προ-
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φτάσεις ἀλλίμονο, καλλίτερα νά μή ζοῦσες καθό-
λου. 
  Καί τέλος εἶναι καί  αὐτοί πού δικαιώνονται 
ἀπό μόνοι τους. Λένε μερικοί ἐγώ δέν ἔκλεψα, δέ 
σκότωσα, δέν ἀδίκησα κανένα, ἄρα δέν εἶμαι ἁμαρ-
τωλός. Πόση μεγάλη πλάνη! Πόση μεγάλη φιλαυτί-
α! Κάνετε λοιπόν τό κόπο ἐσεῖς πού τά λέτε αὐτά, ἀ-
νοίξετε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ στό κεφάλαιο 16 
καί διαβάστε τήν παραβολή « τοῦ πλούσιου καί τοῦ 
φτωχοῦ Λαζάρου» καί θά δῆτε ὅτι ὁ πλούσιος οὔτε 
ἔκλεψε οὔτε ἀδίκησε κι᾿ὅμως καταδικάσθηκε στό 
τόπο τῶν βασάνων, μόνο καί μόνο γιατί δέν  ἔδειξε 
λίγη συμπάθεια στό πόνο καί στήν ἀνάγκη τοῦ 
φτωχοῦ ἐκείνου Λαζάρου. ᾿Εσύ εἶσαι βέβαιος πώς 
ἔδειξες πάντοτε σ᾿ ὅλους αὐτή τήν καλωσύνη καί 
δέν περιφρόνησες κανένα στή ζωή σου; Λέγεις δέ 
σκότωσα, ἀλλά μήπως δέν ἔκαμες καμιά ἔκτρωση 
τῆς γυναῖκας σου, ἤ δέ συμβούλεψες ἄλλους νά τό 
κάνουν; Μέ τή γλῶσσα σου δέν σκότωσες τήν τιμή 
καί τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἄλλου; Δέν ἀποφεύγεις τήν 
τεκνογονία χωρίς σοβαρούς λόγους καί δέν ἀφή-
νεις μιά ζωή νά ἔλθει στό κόσμο; Λές δέν ἔκλεψα, 
ἀλλά δέν εἶσαι σίγουρος γιατί ἵσως μέ τό ζύγισμα 
κάποιων ἀγαθῶν, ἤ μέ τήν ὑπερτίμηση τους κλέ-
φτεις τό συνάνθρωπό σου. Εἶσαι σίγουρος ὅτι τη-
ρεῖς τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί τῆς ᾿Εκκλησίας ὅλες; 
᾿Ασκεῖς σωστά τά θρησκευτικά σου καθήκοντα ἀ-
κόμα καί τίς διάφορες ἀρετές, ἤ μήπως μόνο μερι-
κές καί τίς ἄλλες τίς θεωρεῖς ἀσήμαντες; 
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῞Οταν  θελήσεις καί ἐπισκεφθεῖς τόν 
Πνευματικό θά διαπιστώσεις πάρα πολλές ἁμαρτί-
ες στήν πλάτη σου πού δέν τίς ἔχεις ὑπόψιν σου καί 
σέ ἐνοχοποιοῦν ἐνώπιον τοῦ Κριτή. Τότε θά δεῖς ἄν 
εἶσαι ἀναμάρτητος καί ἀθῶος! Σέ συμβουλεύω λοι-
πόν νά ἐπισκεφθεῖ ὅσο πιό γρήγορα μπορεῖς τό ἐξο-
μολογητῆρι γιά τό δικό σου καλό. 
Χριστανοί! 

῾Ο λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι 
«πάντες ἥμαρτον καί στεροῦνται τῆς δόξης 
τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ. 3, 23). ῞Ολοι εἴμαστε ἁμαρτωλοί 
καί δέν ἔχουμε τήν  δόξα πού δίνει ὁ Θεός στούς δι-
κούς Του. Γιά τοῦτο ὅλοι χρειαζόμαστε καθαρισμό, 
μετάνοια καί ἐξομολόγηση, γιά νά γίνουμε παιδιά 
ἀγαπημένα τοῦ Κυρίου. Νά μή γελιόμαστε ὁτι δέν 
ἔχουμε ἁμαρτίες. ῾Ο νόμος τοῦ Θεοῦ εἶναι σάν μιά 
ἁλυσίδα μέ μεγάλους καί μικρούς κρίκους, πού καί 
τόν πιό μικρό κρίκο ἄν σπάσεις ἡ ἁλυσίδα κατα-
στρέφεται ὅλη. Ποιός μᾶς βεβαιώνει ὅτι δέ σπάσα-
με ἔστω καί κάποιο μικρό κρίκο; μιά ἔστω μικρή ἁ-
μαρτία τήν ὁποῖα θά βροῦμε ἐμπόδιο  τήν ὥρα τοῦ 
θανάτου μας καί τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως; 

Γιά νά ἐπανορθώσεις τή ζημιά μόνο μέ τή με-
τάνοιά σου καί τήν ἐξομολόγησή σου ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ καί τοῦ Πνευματικοῦ σου Πατέρα καί τή σω-
στή συμμετοχή σου στό Μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαρι-
στίας.  

*********** 
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Μετά τήν ἐξομολόγησή καί τόν καθαρισμό τῆς ψυ-
χῆς σου, θά ἔλθει καί ἡ ὥρα τἠς  Θείας κοινωνίας, 
τοῦ σώματος καί τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου καί Λυ-
τρωτή μας, Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ ἔχεις ἀποφασίσει 
νά ζεῖς  σύμφωνα μέ τό θέλημά Του. 
Στή συνέχεια θά σου μιλήσω καί γιά τό θέμα αὐτό 
γιά νά εἶσαι κατατοπισμένος καί ἕτοιμος γι’ αὐτό. 
 
 
ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙΣ 

Ἀγαπητέ ἀναγνώστη. 

Ἡ προκατάληψη,  ἡ ἄγνοια καί ἀδιακρισία, δημι-

ουργοῦν μιά ὄχι εὐχάριστη κατάσταση ὅσο ἀφορᾶ 

τήν προσέλευση τῶν χριστιανῶν στό Μυστήριο τῆς 

Θείας Κοινωνίας. Αὐτό δέ μπορεῖ νά μᾶς ἀφήσει ἀ-

διάφορους, καί ἀποφασίσαμε νά  γράψωμεν λίγες  

ὁδηγίες, πού ἴσως  βοηθήσουν τούς χριστιανούς ἐ-

κείνους πού δέν γνωρίζουν καί πολλά πράγματα 

γιά τό θέμα. 

Η ΘΕΊΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΤΟ 

ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Γιά νά εἴμαστε πειστικοί καί  καί ἀληθινοί, θά ἐπι-

καλεσθοῦμε τόν εὐαγγελιστή καί ἀγαπημένο μαθη-

τή τοῦ Κυρίου, τόν Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος γράφει στό 
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εὐαγγέλιό του, τά λόγια τοῦ Κυρίου, τά ὁποῖα ἔλεγε 

σέ ἀκροστήριο καί ἐνώπιον τῶν μαθητῶν του. Τά 

λόγια αὐτά, μας βεβαιώνουν γιά τήν ἀλήθεια αὐ-

τῶν πού λέγομεν. 

Ἔλεγε λοιπόν, ὁ Κύριος,γιά τό μάννα πού ὁ Θεός ἔ-

στειλε τότε γιά νά φάγουν καί νά ζήσουν,  οἱ ἱσρα-

ηλῖτες στήν ἔρημο. Ἡ τροφή ἐκείνη,πού ἔστειλε ὀ 

Θεός ἀπό τόν οὐρανό, ἦταν τροφή ὑλική καί φθει-

ρόμενη καί προσωρινή.Ἐνῶ τώρα, τούς λέγει, σας 

στέλλει ὁ Θεός πατέρας μου ἀπό τόν οῦρανό τόν ἀ-

ληθινόν ἄρτο, τόν ὁποῖο ὅσοι θά φάγουν θά ζήσουν 

αἰώνια. Καί στή συνέχεια βεβαιώνει τούς ἀκροατές 

του, ὅτι Ἐκεῖνος εἶναι ὁ ἄρτος.  «Ὁ δέ Ἰησοῦς 

τούς εἶπε:Ἐγώ εἶμαι ὀ ἄρτος τῆς ζωῆς»(Ἱω-

άν.στ΄35) Καί στό στίχο 51 ἐπαναλαμβάνει;«Ὁ ἄρ-

τος τόν ὁποῖο θά δώσω,  εἶναι ἡ σάρκα μου, τήν  ὁ-

ποία ἐγώ θά δώσω γιά τή ζωή τοῦ κόσμου». 

Ἀπό αὐτούς τούς δύο στίχους τοῦ εὐαγγελίου βε-

βαιωνόμαστε ὅτι· ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι τό σῶμα 

τοῦ Κυρίου,καί ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς,, καί ὅτι γιά νά ζή-

σει ἡ ψυχή μας αἰώνια, πρέπει νά τρέφεται μέ αὐ-

τόν τόν ἄρτο, τή θεία Κοινωνία.  



~ 50 ~ 

Ὅλοι γνωρίζομεν ὅτι, κάθε ζωντανός ὀργανισμός 

ὅταν δέν τρέφεται πεθαίνει. Ἀφοῦ ἡ ψυχή μας  εἶ-

ναι ζωντανός ὀργανισμός χρειάζεται νά τρέφεται. 

Καί τροφή τῆς ψυχῆς, εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία. 

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, βεβαιώνουν ὅτι ὁ 

τελικός σκοπός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ κατά χάρη 

θεώση. Αὐτό ἐπιτυγχάνεται μέ τήν ἀποχή ἀπό τήν 

ἁμαρτία καί τήν Κοινωνία τοῦ σώματος καί αἵμα-

τος τοῦ Κυρίου, μέ τόν Ὁποῖο ἑνωνόμαστε πραγ-

ματικά. 

 Εἶναι ἀνάγκη λοιπόν νά κοινωνοῦμε συχνά, γιά νά 

διατηροῦμε τή ψυχή μας ζωντανή καί νά τήν κά-

νωμε ἀθάνατη.Θά πρότρεπα τόν ἀναγνώστη νά δι-

αβάσει, γιά τό θέμα, τό ἕκτο κεφάλαιο τοῦ κατά Ἰ-

ωάννη εὐαγγέλιο, γιά περισσότερα. 

 Εἴμαστε λοιπόν βέβαιοι γιά τήν ἀνάγκη τῆς Θείας 

Κοινωνίας καί ἐρχόμαστε καί κοινωνοῦμε. Γιά νά 

κοινωνοῦμε ἄξια καί σωτήρια πρέπει νά εἴμαστε ἑ-

νωμένοι μέ τήν Ἐκκλησία, μέσα σέ  ὁρισμένες προ-

ϋποθέσεις, πού θά μᾶς ἐπιτρέπουν τή Θεία Κοινω-

νία, τήν ἕνωση δηλαδή μέ τόν Κύριο, γιατί ὑπάρ-

χουν καί ἐμπόδια πού δυσκολεύουν τή κατάσταση.  
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ΕΠΟΔΙΟ Η ΑΜΑΡΤΙΑ 

Ὅπως λέμε γιά τό σῶμα, ὄτι πληγώνεται, τό ἴδιο ἰ-

σχύει καί γιά τή ψυχή.Ὅπως οἱ πληγές, ἀνάλογα μέ 

τή σοβαρότητά τους ἐμποδίζουν τό σῶμα, ἔτσι καί 

στή ψυχή τό ἴδιο συμβαίνει. 

Ἡ ἁμαρτία, σάν πληγή, εἶναι  ἐμπόδιο στή μετοχή 

τοῦ χριστιανοῦ στή Θεία Κοινωνία 

  Πρέπει ὅμως νά γνωρίζωμεν, ὄτι δεν μᾶς 

ἐμποδίζουν ὅλες οἱ ἀμαρτίες, ἀλλά μιά κατηγορία 

μόνο στέκεται ἐμπόδιο στή Θεία Κοινωνία.  

Οἱ  ἁμαρτίες,ὅπως καί οἱ πληγές, διαιροῦνται σέ  

δύο κατηγορίες. Τίς μεγάλες καί πρός θάνατο, καί 

τίς μικρές πού εὔκολα καθαρίζονται. 

 Οἱ πρός θάνατο ἁμαρτίες, ὄχι μόνο ἐμποδίζουν τή 

Θεία Κοινωνία, ἀλλά ἀποκόπτουν καί τόν ἄνθρωπο 

ἀπό τό Θεό καί τήν Ἐκκλησία.Αὐτές οἱ μεγάλες ἁ-

μαρτίες γίνονται τοῖχος πού ἐμποδίζει τόν ἄνθρω-

πο νά πάει κοντά στό Θεό. 

Αὐτές τίς ἀμαρτίες ὁ χριστιανός θά πρέπει νά τίς ἐ-

ξομολογηθεῖ καί νά τίς καθαρίσει μέ τή βοήθεια 

τοῦ πνευματικοῦ του, γιά νά ἐλευθερωθεῖ ἀπό αὐ-

τές καί νά ἐνταχθεῖ πάλιν στίς τάξεις τῶν ἀγωνιζο-
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μένων χριστιανῶν, καί νά μετάσχει στή Θεία Κοι-

νωνία, ἀφοῦ καθαρισθεῖ, μέ τήν ἄδεια πάντα τοῦ ἐ-

ξομολόγου του. 

Γιά τίς μικρές ἁμαρτίες: 

Μικρές ἁμαρτίες, μικρές πληγές, εἶναι οἱ ἁμαρτίες 

τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων, τίς ὁποῖες ὀ ἄνθρω-

πος δύσκολα μπορεῖ νά τίς ἀποφύγει, λόγω τῆς ἀ-

δυναμίας τῆς φύσεῶς του, καί ὁ Κύριος μας τό ἀ-

ναγνωρίζει αὐτό, καί μᾶς καλεῖ κοντά του νά μᾶς 

θεραπεύσει, νά μᾶς καθαρίσει μέ τό Σῶμα Του καί 

τό Αἷμα Του. Αὐτές οἱ ἁμαρτίες δέν χωρίζουν τόν 

ἄνθρωπο ἀπό τό Θεό, οὔτε ἀπό τήν Ἐκκλησία, 

φτάνει κάθε φορά πού  ἐλέγχεται ὁ ἄνθρωπος, ὅτι 

ἁμάρτησε,νά μετανοεῖ καί νά τρέχει στήν ἐξομολό-

γηση. Αὐτό θά πρέπει νά γίνεται πάντα μέχρι πού 

νά σταματήσωμε νά ἁμαρτάνωμε. Αὐτό ζητᾶ ἀπό 

τόν ἁμαρτωλό ὁ Θε΄’ος καί ἡ Ἐκκλησία, μέχρι πού  

νά κοπεῖ ἡ κακή συνήθεια τῆς ἁμαρτίας. 

Ἡ ἐξομολόγηση εἶναι τό φάρμακο πού  γιατρεύει 

τήν πληγή, καί ἡ Θεία Κοινωνία ἐξαλείφει καί τά 

σημάδια της πληγῆς. Αὐτή εἶναι καί ἡ διδασκαλία 

τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
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Πρίν ἀπό κάθε ἔργο μας, συνήθως κάνουμε κάποια 

προετοιμασία, καί ἀνάλογα μέ τή σοβαρότητα τοῦ 

ἔργου εἶναι καί  ἡ προετοιμασία. Ἔτσι καί στό ἔρ-

γο, τῆς μετοχῆς μας στό Μυστήριο τῆς θεία Κοινω-

νίας,  ἀπό τό ὁποῖο ἐξαρτᾶται ἡ αἰώνια ζωή μας, 

πρέπει νά κάνωμε καί τήν ἀνάλογη προετοιμασία.   

Πρῶτον ὁ Χριστιανός πού θά προσέλθει στή Θεία 

Κοινωνία, πρέπει νά γνωρίζει ὅτι ἑνώνεται μέ τόν 

καθαρό, τό δίκαιο, τόν σπλαχνικό καί γεμᾶτο ἀγά-

πη Χριστό. Ἑπομένως αὐτές τίς ἰδιότητες πρέπει 

νά τίς ἔχει καί ὁ χριστιανός πού θά  ἑνωθεῖ μέ τό 

Χριστό. Βέβαια ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι δέ μποροῦμε νά 

ἔχουμε αὐτές τίς ἰδιότητες στόν ἀπόλυτο βαθμό, 

καί αὐτό τό γνωρίζει ὁ Κύριος.Ἄς κάνουμε ὅμως ἐ-

κεῖνο πού μποροῦμε. 

Ὁ Χριστιανός σάν ἄνθρωπος, εἶναι ἀδύνατος καί 

πολύ δύσκολα φθάνει στην τελειότητα. Ἐκεῖνο πού 

πρέπει νά βάλει σκοπό καί νά ἀγωνίζεται μέ ἀκλό-

νητη πίστη, εἶναι, νά ἀγωνίζεται νά ζήσει χριστια-

νικά, νά ζεῖ τήν κατά Θεό ζωή, ἐπικαλούμενος πάν-

τοτε τή βοήθεια τοῦ Κυρίου. Σίγουρα κάπου θά πέ-

σει, κάποια ἁμαρτία θά κάμει, ὄχι θανάσιμη, ἀλλά 

συγνωστή, ἕνα μικρό τραῦμα πού εὔκολα θεραπεύ-

εται, φθάνει νά τρέξει στήν ἐξομολόγηση. Αὐτό δέ 
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θά μπορέσει κανένας νά τό ἀποφύγει στή ζωή αὐ-

τή ὄσο φρόνιμος καί ἐγκρατής εἶναι. 

Κατά τοὐς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὁ τῦπος αὐτός 

τοῦ χριστιανοῦ «εἶναι ἐν δυνάμει ἅγιος» καί πρέ-

πει νά προσέρχεται στή Θεία Κοινωνία, γιά νά ἐνι-

σχύεται στό ἀγώνα του καί νά ἐπιτύχει τελικά τήν 

ἁγιότητα. Ἄλλωστε καί ὁ ἱερέας δέ λέγει:«εἰς ἄφε-

σιν ἁμαρτιῶν;»ἄρα καί οἱ μετανοημένοι ἀμαρτωλοί 

προσέρχονται στή Θεία Κοινωνία. 

Ἡ πρόφαση, ἤ προκατάληψη, ὅτι εἶμαι ἁμαρ-

τωλός καί ἀνάξιος νά κοινωνίσω, κατά τόν Κύ-

ριλλο Ἀλεξανδρείας, «εἶναι ἐπιζήμιος εὐλάβεια 

καί ἔργο τοῦ διαβόλου».Ἐκεῖνο πού χρειάζεται 

εἶναι πίστη καί ἀγώνας ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας, καί 

τά ἀποτελέσματα εἶναι ἔργο τῆς θείας Χάρης. 

Ἐκτός τοῦ γενικοῦ ἀγώνα καί προσπάθειας, ἐρχό-

μαστε στή μέρα πού θά μετάσχει ὁ χριστιανός στή 

Θεία Λειτουργία καί Θεία Κοινωνία. Γιά τό σκοπό 

αὐτό χρειάζεται εἰδική προετοιμασία. Ἐντείνομε 

τόν ἀγώνα μας περισσότερο,Ὅσοι μποροῦν νά νη-

στέψουν νά τό κάνουν. ὅσοι δυσκολεύονται γιά λό-

γους ὑγείας, ἀς περιορισθοῦν μέ τή νηστεία τῆς τε-

τάρτης καί Παρασκευῆς.Καί ἄλλοι πού  έχουν πε-



~ 55 ~ 

ρισσότερο πρόβλημα, ἄς νηστέψουν μόνο τό βρά-

δυ.Ὁ καθένας πρέπει νά κάμει τόν ἀγώνα του καί 

μέ τή βοήθεια τοῦ πνευματικοῦ του πατέρα.Ἀνά-

λογα με τήν ἐργασία του θά πληρωθεῖ ὁ κάθε ἄν-

θρωπος, φτάνει νά εἶναι γνήσια καί ἀληθινή ἡ προ-

σπάθεια.Πρέπει ἀκόμα νά ἔχει συμφιλιωθεῖ μέ κά-

ποιο πού ἔχει δυσαρεστήσει, καί νά εἶναι ἐλεύθε-

ρος ἀπό κάθε παρεξήγηση. 

Ἐπίσης γιά τά ἀδρόγυνα, ἐκτός αὐτῶν πού ἔχομε 

πεῖ, θά πρέπει νά ἀπέχουν δυό-τρεῖς μέρες πρίν τή 

μίξη, καί ὄσες μέρες μποροῦν μετά, γιατί μέ τή 

Θεία Κοινωνία, τό αἷμα τους γίνεται καί αἷμα Χρι-

στοῦ, καί τό σῶμα τους σῶμα Χριστοῦ. Ἄς κρατή-

σουμε αὐτή τήν ἁγιότητα τοῦ σώματός μας γιά λί-

γες μέρες. 

Ἄλλο ἔργο πού πρέπει νά γίνει:τό προηγούμενο 

βράδυ:Νά περιορίσει ὁ χριστιανός τίς ἐξόδους του, 

νά ἀποφύγει θεάματα πού ξυπνοῦν ἤ προκαλοῦν 

τή ἁμαρτία. Μέ τό «μικρό Ἀπόδειπνο» νά διαβά-

σει καί τήν ἀκολουθία τῆς Θείας Μετάληψης καί 

νά κοιμηθεῖ ἑνωρίς γιά νά ξυπνήσει πρωΐ νά πάει 

στό Ναό χαρούμενος καί κεφᾶτος. Πρέπει νά βρί-

σκεται στό Ναό τό  ἀργότερο, τήν ὥρα τῆς μεγάλης 

Δοξολογίας. Εἶναι κρῖμα πού  πολλοί χρίστιανοί 
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ἔρχονται στό μέσον τῆς Θείας Λειτουργίας καί πη-

γαίνουν καί κοινωνοῦν ἀκόμα χωρίς συναίσθηση 

τό τί κάνουν. Εἶναι σάν νά σέ καλοῦν σέ τραπέζι 

καί πηγαίνεις στό μέσο τοῦ γεύματος, τήν ὥρα πού 

οἱ ἄλλοι ἔχουν φάγει. Εἶναι καλό αὐτό;πῶς θά νοι-

ώθεις; Προσοχή λοιπόν.  

Ὅταν ὁ λειτουργός ἐκφωνήσει, «Πρόσχωμεν, τά ἅ-

για τοῖς ἁγίοις» νά διαβάζεται τό μέρος ἐκεῖνο τῆς 

Ἀκολουθίας τῆς Θείας μετάληψης, πού λέγει· «Πι-

στεύω Κύριε, καί ὁμολογῶ...»,μέχρι πού νά καλέ-

σει ὁ λειτουργός,«Μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως 

καί ἀγάπης προσέλθετε». 

Τότε πηγαίνεις «μετά φόβου Θεοῦ» δηλα-

δή,προχωράς μέ προσοχή καί μέ τό φόβο μήπως ἡ 

συμπεριφορά σου, μέχρι πού νά φθάσεις νά κοι-

νωνήσεις δέν εἶναι ἠ πρέπουσα, καί δέν ἀρέσεις 

στόν Κύριο.Χρειάζεται προσοχή, σοφρωσύνη, τα-

πείνωση, εὐλάβεια, γιατί πρόκειται νά πάρεις μέ-

σα σου τό θεανθρώπινο σῶμα τοῦ Κυρίου.Νά ἑνω-

θεῖς μέ τό Θεό. 

Νά πηγαίνεις ἀκόμα «Μετά πίστεως». Δηλαδή, 

νά πιστεύεις ἀπόλυτα ὅτι αὐτό πού θά πάρεις ἀπό 

τόν λειτουργό ἱερέα, εἶναι πραγματικά τό σῶμα 

καί τό αἷμα τοῡ Θεανθρώπου,Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού 
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μᾶς  θεοποιεῖ καί μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό τήν ἁμαρτί-

α. 

Καί τέλος θά πηγαίνεις καί μέ «ἀγάπη» Θά πηγαί-

νεις νά κοινωνίσεις μέ τέτοια ἀγάπη πού θά πηγά-

ζει ἀπό τή συναίσθηση, ὄτι Αὐτόν πού θά πάρεις 

μέσα σου, εἶναι Αὐτός πού σέ λύτρωσε, πού σέ ε-

λευθέρωσε ἀπό τή δουλεία τοῦ  διαβόλου. Ἠ ἀγά-

πη σου θά πηγάζει ἀπό εὐγνωμοσύνη καί εὐχαρι-

στία πρός τό Κύριο, γιατί εἴσουν καταδικασμένος 

στό θάνατο καί σοῦ ἔδωκε τή ζωή, τή ζωή τήν αἰώ-

νια. Σέ πληγώνει ὁ ἐχθρός σου μέ τήν ἁμαρτία, καί 

ὁ Κύριος σέ θεραπεύει καί σέ καθαρίζει μέ τό δικό 

Του σῶμα καί αἷμα, Καί ὄχι μόνο σέ καθαρίζει,ἀλ-

λά καί σοῦ  τρέφει τήν ψυχή γιά νά ζεῖ, μέχρι πού 

θά σέ πάρει κοντά Του. 

Μετά τή θεία Κοινωνία, ἐπιστρέφεις μέ προσοχή 

στή θέση σου, κι’ ἄν μπορεῖς διαβάζεις τήν «Εὐχα-

ριστία» πού ὑπάρχει στήν Ἀκολουθία τῆς Θείας 

μετάληψης.Ἤ νά τήν διαβάσεις ὅταν πάεις στό 

σπίτι σου. 

Φεύγεις χαρούμενος καί θεοφόρος ἀπό τήν’Εκκλη-

σία, ἀλλά θά πρέπει νά προσέξεις τή συμπεριφορά 

σου. Νά εἶσαι πρᾶος εἰρηνικός.  Κατά τήν ἡμέρα 
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αὐτή θά πρέπει νά προσέξεις μερικά ἁπλά πράαγ-

ματα. 

Τήν ἡμέρα αὐτή νά μήν φτύσεις καί νά μήν πλένεις 

τό στόμα σου, μήπως κάποιο μέρος ἀπό τή Θεία 

Κοινωνία ἔμεινε καί πάει στά λερωμένα. Ἄν θέλεις 

νά  καθαρίσεις τό στόμα σου νά καταπιεις τό 

νερό.Ἀκόμα νά προσέξεις νά μήν  πληγωθεῖς καί 

τρέξει αἷμα, γιατί ἡ Θεία Κοινωνία δέν πηγαίνει 

στό στομάχι, ὅπως οἱ ἄλλες τροφές, ἀλλά πηγαίνει 

κατευθεῖαν στό αἷμα καί ζωοποιεῖ τήν ψυχή καί τό 

σῶμα.Αν πάλιν συμβεῖ κάτι ἀπρόοπτο και αἰμορ-

ραγίσεις, τά πράγματα πού θά σκουπίσεις τό αἷμα, 

νά  τά κάψεις. 

Ἐδῶ ὁλοκληρώσαμε τά κυριώτερα καί ἀναγκαῖα, 

πού πρέπει νά γνωρίζει κάθε χριστιστιανός καί νά 

συμμορφώνεται μ’ αὐτά ἄν θέλει νά Κοινωνᾶ καί 

νά ὠφελεῖται, καί ὄχι νά βλάπτεται. 

 Τέλος θά σοῦ ἔλεγα ἀγαπητέ ἀναγνώστη, ἄν θέλεις 

νά κοινωνᾶς τακτικά καί νά ζοωποιεῖς τή ψυχή 

σου, καί νά τή ὁδηγεῖς στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, θά 

πρέπει νά ἀγωνίζεσαι συνεχῶς καί μέ  προθυμία 

νά φροντίζεις νά ζεῖς τήν κατά Χριστό ζωή, γιατί ὁ 

πόλεμος τοῦ ἐχθροῦ εἶναι συνεχής. Καί  ὅταν πέ-

φτεις σέ ἁμαρτίες συγνωστές, νά τρέχεις ἀμέσως 
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νά τίς καθαρίζεις μέ τήν έξομολόγησή σου καί νά 

κοινωνᾶς.Χωρίς Θεία Κοινωνία ἡ ψυχή εἶναι νε-

κρή. Τό λέγει ὁ Κύριος:( Ἰωάν. Στ΄53), Καἰ ὁ ἱερός 

Χρυσόστομος λέγει: κάθε ζωντανοῦ ὀργανισμοῦ ὅ-

ταν τοῦ στερήσεις τήν τροφή, πεθαίνει. 
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Ἀντί ἐπιλόγου 

Μέ τή σύντομη αὐτή ἀναφορά τήν ὁποία ἀποκαλῶ 

« πορεία σωτηρίας», ἀγαπητέ ἀναγνώστη, εἶμαι 

βέβαιος,πώς ἄν διαβάσεις προσεχτικά καί πάρεις 

τήν ἀπόφαση νά πορευθεῖς στό δρόμο τοῦ Θεοῦ, 

γιά νά μπεῖς στήν αἰώνια βασιλεία Του, καί ἐφαρ-

μόσεις στήν πράξη αὐτά πού συμβουλεύομεν, σί-

γουρα θά  ζήσεις καί θά νοιώσεις ἀπό τή ζωή αὐτή 

τή χαρά τοῦ Παραδείσου.Καί νά ξέρεις ὅτι ἄν δέν 

νοιώσεις ἀπό τή ζωή αὐτή τή χαρά τοῦ Παραδεί-

σου, δέ θά τήν ἔχεις νοιώσει οὔτε στήν ἄλλη ζωή. 

Ἑπομένως, κατάβαλε κάθε προσπάθεια ἐν ὅσω 

ζεῖς, γιά νά μήν τό μετανοιώσεις μετά πού θά εἶναι 

ἀργά γιά κάθε προσπάθεια 

 Μέ τό σύντομο αὐτό κείμενο, ἐλπίζω κάποιοι νά 

βοηθηθοῦν καί νά βαδίσουν σωστά τό δρόμο τοῦ 

Θεοῦ, καί νά κοινωνοῦν συχνά καί ἄξια, πρός δόξα 

τοῦ Λυτρωτή μας καί τροφοδήτη μας, τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μαζί τόν Πατέρα καί τό 

Πνεῦμα τό Ἅγιον.Ἀμήν. 

 
 


