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ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 
Ἀγαπητέ μου ἀναγνώστη. 

Μέ λύπη καί στενοχωρία πα-
ρακολουθοῦμε τή συμπεριφο-
ρά τῶν χριστιανῶν μας, μιά 
συμπεριφορά πού ἀπέχει κατά 
πολύ ἀπό τήν πραγματική χρι-
στιανική ζωή καί γιά τοῦτο 
γράψαμε τίς λίγες γραμμές 
πού ἀκολουθοῦν μέ τήν ἐλπίδα 
ἴ σως μερικοί προβληματι-
σθοῦν. 

Εἵ μαστε λοιπόν καί  ἐμεῖ ς 
στρατευμένοι στόν ἀγώνα αὐτό 
καί  πονάμε καί  νοιαζόμαστε, 
γιατί  παρακολουθοῦμε ἀπό 
κοντά τήν πνευματική πρόοδο 
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τῶν χριστιανῶν μας καί  διαπι-
στώνουμε ὅτι πολύ ἀργά, καί  
συνεπῶς μή ἱ κανοποιητικά προ-
χωροῦν στήν πνευματική ζωή 
καί  τήν ἀπαλλαγή τους ἀπό τήν 
ἁμαρτί α, ἐκτός ὁλί γων πού ἔ-
χουν βάλει σκοπό νά ἀπαλλα-
γοῦν τελεί ως ἀπό τήν ἁμαρτί α· 
αὐτοί  ἀγωνί ζονται συνεχῶς καί  
συστηματικά καί  πετυχαί νουν 
ἀρκετά. 

Οἱ  περισσότεροι ἀπό τούς 
χριστιανούς μας ἔχουν μιά 
συμπεριφορά πού ἀπέχει πολύ 
ἀπό τήν κατά Χριστό ζωή. Ὅταν 
ἀκοῦμε παράπονα γιά τό Θεό 
καί Πλάστη μας, ὅταν ακοῦμε 
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ἐρωτηματικά γιά τή πίστη μας 
καί γιά τή θεία Πρόνοια, πα-
ράπονα γιά τήν Ἐκκλησία, τί 
μποροῦμε νά συμπεραίνουμε; 

Ἀπό τήν πολύχρονη ἐπα-
φή μας καί συζήτηση μέ τούς  
χριστιανούς διαπιστώνουμε ὅτι 
αὐτό ὀφεί λεται στήν ἀνεπαρκή 
γνώση τῶν ἀνθρώπων μας γιά 
τό Θεό καί Πατέρα μας, γιά τή 
θεία καί ἀγαθή Πρόνοιά Του, 
τό θέλημά Του, τήν πατρική 

Του ἰ διότητα καί τίς ἀλήθειες 
τῆς  ὀρθόδοξης μας πίστεως.   
Καί ὄχι μόνο αὐτό. ἀλλά καί γιά  
τό σκοπό πού  βρίσκονται οἱ  ἴ -
διοι στόν  κόσμον αὐτό. Αὐτά 
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εὔκολα γίνονται φανερά ἀπό 
τά παράπονα πού ἔχουν ἀπό 
τόν Κύριο. 

 Μερικοί εἶ ναι κακοφανισμέ-
νοι μέ τό Θεό, καί παραπονι-
οῦνται, γιατί δέν ἀκούει τίς 
προσευχές τους καί δέν ἀντα-
ποκρίνεται στά αἰ τήματά τους,  
πού εἶ ναι ὠς συνήθως ὑλικά 
πράγματα. Γιά ἀποκατάσταση 
τῶν παιδιῶν τους, νά θεραπεύ-
σει τίς ἀσθένειές τους, νά τούς 
βοηθήσει νά ἔχουν καλή ζωή 
στόν κόσμο αὐτό. Γιατί νά ὑπο-
φέρουν ἀπό ἀσθένειες, γιατί νά 
πεθάνει «ο δικός τους ἄνθρω-
πος κλπ. Γιατί, γιατί. 
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Βέβαια αὐτό φανερώνει τή με-
γάλη ἄγνοια πού ἔχουν οἱ  χρι-
στιανοί αὐτοί. 

Στίς  ἐπαφές μας μέ αὐτούς, δι-
αφαίνεται ἡ μεγάλη ἄγνοια, ἡ 
ὑλοφροσύνη, ἡ ἀδιαφορία, καί 
ἡ  ὀλιγοπιστία, πού ἐλάχιστα 
διαφέρει ἀπό τήν ἀπιστία.  

Αὐτό τό μοτίβο τό ζοῦμε καθη-
μερινά. Σ’ ὄποια συγκέντρωση 
χριστιανῶν βρεθεῖ  κάποιος θά 
τό διαπιστώσει. Θά ἀκούσει νά 
συζητοῦνται θέματα οἰ κονομι-
κά, θέματα πολιτικά καί ὅ,τι 
δήποτε ἄλλο κοσμικό καί οὐδέ-
ποτε θά ἀκούστεί λόγος πνευ-
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ματικός, γιά τό Θεό καί τή σω-
τηρία τοῦ ἀνθρώπου. 
Θά ἀναφέρω ἕνα γεγονός μόνο 
γιά νά γίνουν κατανοητά τά  
γραφόμενά μου. 

Μιά Κυριακή μετά ἀπό ἔνα 
μνημόσυνο, στό σπίτι τῆς οικο-
γένειας παρακολουθοῦσα τούς 
καλεσμένους πού ἦσαν ἀρκε-
τοί. Γιά μιά ὥρα περίπου δέν ἄ-
φησαν κανένα κοσμικό θέμα 
χωρίς συζήτηση. Σέ κάποια 
στιγμή τούς λέχθηκε. Μιλήσα-
τε γιά τόσα θέματα, Δέν πρέ-
πει νά μιλήσουμε καί λίγο για 
τό Θεό καί τή ψυχή μας; Λέγει 
κάποιος, ναί  πρέπει, ἄλλά ἡ 
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κουβέντα γύρισε ἀμέσως στά 
κοσμικά χωρίς κανένα ἐνδια-
φέρο γιά πνευματικά.  
Αὐτό γίνεται σ’ ὄλες τίς συγ-
κεντρώσεις τῶν χριστιανῶν,καί 
αὐτά τούς ὁδηγοῦν σέ ξένο 
προς τό Θεό δρόμο. 

Ποιά ἡ αἰ τία αὐτοῦ τοῦ μεγά-
λου κακοῦ; 

 
Ὁ ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Διά-
βολος χρησιμοποιεῖ  καί τρία 
φοβερά ἐμπόδια πού δυστυχῶς 
χωρίς νά τό ἀντιληφθοῦμε μᾶς 
κυριεύουν καί γίνονται ἐμπό-
διο στή πνευματική μας πρόο-
δο καί σωτηρία 
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. 
 Τά ἐμπόδια αὐτά εἶ ναι:  
Ἡ Ἄγνοια, ἡ Λήθη, (λησμοσύνη) 
καί ἡ Ραθυμία, (ἀδιαφορία, 
τεμπελιά)  
 
Αὐτά τά τρία κακά εἶ ναι σοβα-
ρές ἀσθένειες τῆς ψυχῆς καί 
πρέπει νά ξεπερασθοῦν γιά νά 
μπορέσει ὁ ἄνθρωπος νά προο-
δεύσει πνευματικά. Ὁ Ὅσιος 
Μᾶρκος ὁ ἀσκητής, χαρακτηρί-

ζει, τήν ἄγνοια, τή λίθη, καί τή 
ραθυμία, σάν τρεῖ ς  μεγάλους 
γίγαντες πού ἐμπο-δίζουν τή 
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. 
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Ἄς δοῦμε λοιπόν, μέ συντομία, 
αὐτά τά μεγάλα ἐμπόδια τῆς 
σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Γιατί 
ἄν δέν γνωρίζει κάποιος τόν ἐ-
χθρό του, πὼς θά τόν πολεμή-
σει; 

 
Πρῶτος καί μεγάλος ἐχθρός εἶ -
ναι ἡ ἄγνοια. 
 Ἡ ΑΓΝΟΙΑ,  εἶ ναι ὀ ἀρχηγός ὅ-
λων τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς. Ὅταν 
δέν γνωρίζεις τή πίστη σου, ὅ-
ταν δέ γνωρίζεις τί θέλει ὁ Θε-
ός καί τί  καλά σοῦ ὑπόσχεται, 
πῶς θά προσπαθήσεις νά ἐνδι-
αφερθεῖ ς γι’ αὐτά; Ὅταν δέν 
γνωρίζεις τόν προορισμό σου 
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καί τό συμφέρον σου, πῶς θά 
τά ἀναζητήσεις; Εἶ ναι ἀνάγκη 
λοιπόν νά  ἀφήσωμε τήν ἄγνοι-
α καί νά ἀρχίσωμε νά μαθαί-
νωμε καί νά κατατοπιζόμαστε 
γιά  ὅλα ὅσα ἀφοροῦν τό συμ-
φέρον τῆς ψυχῆς μας,τή σωτη-
ρία μας. Νά ἀρχίσωμε μιά συ-
νεχή μελέτη καί ἔρευνα γιά 
γνώση γιά τά πνευματικά θέ-
ματα πού ἔχουν σχέση μέ τή ἀ-
θάνατη μας ψυχή. 

Δέν εἶ ναι ἀστεῖ ο, νά γνωρίζω-
με τό κάθε τι πού ἔχει σχέση 
μέ τό σῶμα τό πρόσκαιρο καί 
φθαρτό καί νά ἀγνοοῦμε τά 
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βασικά γιά τήν ἀθάνατη καί 
αἰ ώνια ψυχή; 
Δεύτερος ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου 
εἶ ναι ἡ λήθη, δηλαδή ἡ λησμο-
νιά, τό ξέχασμα τοῦ Θεοῦ. 

 Η ΛΗΘΗ -λησμοσύνη. Ὁ σημε-
ρινός ἄνθρωπος, μέ τήν προ-
σκόλλησή του στά ἀγαθά τοῦ 
κόσμου, στίς ἠδονές, στήν κα-
λοπέραση τῆς πρόσκαιρης ζω-
ῆς, πλανιέται καί ξεχνᾶ καί τό 
Θεό καί τίς ἐντολές Του, ἀλλά 
καί τήν ἀθάνατή του ψυχή.Ὅλα 
τά πνευματικά καί ἀθάνατα 
πράγματα ξεθωριάζουν μέσα 
του, φεῦγουν ἀπό τό νοῦ του 
καί λησμονιοῦνται. Γι’ αὐτό 
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βλέπομε τόσους ἀνθρώπουςνά 
ζοῦν μακριά ἀπό τό Θεό καί τήν 
Ἐκκλησία Του. Ἡ λήθη εἶ ναι τό 
ἀσφαλές καταφύγιο τοῦ διαβό-
λου ἀπ’ ὅπου μέ ἀσφάλεια ὑπο-
βάλλει τούς πονηρούς λογι-
σμούς του στούς ἀνθρώπους 
καί τούς κατευθύνει στήν  ορι-
στική καταστροφή, ἄν δέ ξυ-
πνήσουν.. 

 Η ΡΑΘΥΜΙΑ. Τό τρῖ το ἐμπό-
διο πού πρέπει νά ξεπεράσώ-
με.Ἡ ἀμέλεια, ἡ τεμπελιά, ἡ ἀδι-
αφορία.Αὐτό εἶ ναι ἀποτέλεσμα 
τῆς ἄγνοια καί τῆς λήθης. Ἀφοῦ 
ξεχάστηκαν καί δέν γνωρίζον-
ται πλέον ὁ Θεός καί οἱ  ἐντο-
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λές Του καί ἡ πίστη πρός τόν 
Πλάστη καί Σωτήρα, καί τώρα 
ἀπασχολοῦν τόν ἄνθρωπο ὁ κό-
σμος καί ὅσα προσωρινά καλά 
ἔχει, σίγουρα κυριαρχεῖ  ἡ ἀμέ-
λεια, ἡ ἀδιαφορία γιά κάθε 
πνευματικό πρᾶγμα. 

Ἡ ἀμέλεια αὐτή εἶ ναι τό ἀποτέ-
λεσμα τῆς γενικῆς κατάπτωσης 
τῆς ψυχῆς πού την χαρακτηρί-
ζει τό σκοτάδι καί ἡ πνευματι-
κή τύφλωση. Αὐτή ἡ ραθυμία 

συγκαταλέγεται στά θανάσιμα 
ἁμαρτήματα. 
Αὐτή ἡ ἄγνοια ὑπάρχει ἐπειδή 
οἰ  χριστιανοί δέν μελετοῦν τό 
λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἄν μελετοῦσαν 
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τό εὐαγγέλιο, θά ἔβλεπαν ἐκεῖ  
τήν προσπάθεια τοῦ Κυρίου. 
Στό ἔκτο κεφάλαιο τοῦ Ματ-
θαίου, ὁ Κύριος, προσπαθεῖ  νά 
μᾶς πείσει, πώς ὀ Θεός, ἀφοῦ 
προνοεῖ  καί  φροντίζει γιά τήν 
ὑλική κτίση, δέν θα προνοεῖ  
καί νά φροντίζει γιά τόν ἄν-
θρωπο, πού εἶ ναι ἔμψυχή κα-
τασκευή καί εἰ κόνα Του;. Δέν 
παραλείπει ἀκόμα νά μᾶς  δι-
δάξει τί θά ζητοῦμε στήν προ-

σευχή μας, μέ τά λόγια αὐτά: 
«ζητεῖ τε πρῶτον τήν βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην 
αὐτοῦ, καί ταῦτα πάντα προ-
στεθήσεται ὑμῖ ν»(Ματθ. 6,33) 
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Πρῶτο καί κύριο αἴ τημα μας 
θά πρέπει νά εἶ ναι ἡ πνευματι-
κή μας ὠφέλεια. Νά ζητοῦμε νά 
ἔλθει καί νά μείνει μαζί μας  
τό Πανάγιο Πνεῦμα νά μᾶς φω-
τίζει καί νά μᾶς  ὀδηγεί στό 
δρόμο τῆς  βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 
Αὐτό σημαίνει τό «ἐλθέτω ἡ 
βασιλεία σου» πού  θέλει νά 
ζητοῦμε στήν προσευχή μας. 
Καί μόνο μέ τό «Κύριε, Ἰησοῦ 
Χριστέ , ἐλέησέ με τόν ἁμαρτω-

λό», ὅταν γίνεται μέ  πίστη καί 
θέρμη ψυχῆς, εἶ ναι ἱ κανή προ-
σευχή γιά τή σωτηρία κάθε πι-
στοῦ.                           
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        Ὁ Κύριος εὐαρεστεῖ ται, ὅ-
ταν στήν προσευχή μας ζητοῦ-
με πνευματικά πράγματα, καί 
μέ πίστη καί ἐμπιστοσύνη ἀφή-
νουμε τά  ὐπόλοιπα ἀγαθά τοῦ 
κόσμου τούτου στό μεγάλο ἔ-
λεός Του. 
Τό βασιλιά Σολομῶντα, ὅταν 
τόν ρώτησε ὁ Θεός τί θέλει νά 
τοῦ χαρίσει,  
  ὁ Σολομών τοῦ ζήτησε φρόνη-
ση καί σοφία, πνευματικά 

πράγματα, καί ὁ Θεός εὐαρε-
στήθηκε καί τοῦ χάρισε τά 
πάντα.  
 Ὅσο ἀφορᾶ τά ὐλικά πράγματα 
αὐτῆς τῆς ζωῆς,ὁ προφήτης καί 
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βασιλιάς Δαβίδ συμβουλεύι: 
«Ἐπίρριψον ἐπί Κύριον τήν μέ-
ριμνάν σου καί αὐτός σέ δια-
θρέψει· οὐ δώσει εἰ ς τόν αἰ ώ-
να σάλον τῶ δικαίω» (ψαλμός 
54). Δηλαδή ρίψε, ἄφησε στόν 
Κύριο τή φροντίδα σου καί Αὐ-
τός θά φροντίσει γιά σένα καί 
τή διατροφή σου· καί δέ θά ἐ-
πιτρέψει ταραχή στό δίκαιο ἄν-
θρωπο.Καί  ὁ ἀπόστολος Πέ-
τρος μᾶς συμβουλέυει: «πᾶσαν 

τήν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρρίψαν-
τες ἐπ' αὐτόν, ὅτι αὐτῶ μέλλει 
περί ὑμῶν» (α΄Πέτρου 5. 7)  Ἀ-
φοῦ ὁ Θεός εἶ ναι ὁ πλάστης καί 
δημιουργός μας καί πατέρας 
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μας, σίγουρα νοιάζεται καί μᾶς 
παρέχει ὅλα τά ἀναγκαῖ α ὅπως 
κάθε καλός πατέρας. Γι' αὐτό 
λέγει ὁ απόστολος, ὅλες σας τίς 
ὑλικές ἀνάγκες ἀφῆστε τες στό 
Θεό, γιατί πολύ νοιάζεται γιά 
σας τά παιδιά Του σάν καλός 
Πατέρας.. Ἑπομένως, κάθε ἅν-
θρωπος θά πρέπει νά  ἔχει στή  
ἔννοια του καί στή συμπεριφο-
ρά του,  τό πῶς θά γίνει πραγ-
ματικό παιδί τοῦ Θεοῦ, καί νά 

ἔχει ἐμπιστοσύνη σ' Αυτόν, 
γιατί κάθε πατέρας φροντίζει 
πρῶτα τά δικά του παιδιά.Διά-
βασε ἀδελφέ μου, στό εὐαγγέ-
λιο του Ματθαίου (Στ΄25-34) 
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γιά νά δεῖ ς τί  ἀγάπη καί τή 
φροντίδα τοῦ Θεοῦ γιά σένα, 
ἀλλά καί τή συμβουλή Του τί 
πρέπει νά κάνεις, καί στό δέ-
κατο κεφάλαιο τοῦ Ματθαίου 
πάλιν τί μᾶς βεβαιώνει.«ὑμῶν 
δε καί αἱ  τρίχες τῆς κεφαλῆς 
πᾶσαι ἠρηθμημέναι εἰσι, μή 
οὖν φοβηθῆτε.» (Ματθ.ι΄ 30) 
Δηλαδή ὁ Θεός ἔχει μετρημένες 
καί τίς τρίχες τῆς κεφαλῆς σας, 
μή φοβάστε... Αὐτό πού ἀπομέ-

νει εἶ ναι ἡ δική μας ἀπόφαση 
καί ἐνέργεια· νά εμπιστευθοῦ-
με τά λόγια τοῦ σωτήρα Χρι-
στοῦ καί τή συμβουλή Του «ζη-
τεῖ τε πρῶτα τή βασιλεία τοῦ 
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Θεοῦ καί τά ὑπόλοιπα θά σᾶς 
δοθοῦν ὄπωσδήποτε.» 

Ὅλα αὐτά, ἄν οἱ  χριστιανοί διά-
βαζαν τήν Ἁγια Γραφή, θά τά  
γνώριζαν καί θά ἦσαν ἐνήμε-
ροι γιά τήν ἀγάπη καί τή Πρό-
νοια τοῦ Κυρίου γιά τά πλά-
σματά του, ἀλλά καί τίς  δικές 
τους ὑποχρεώσεις καί συμπερι-
φορές θά γνώριζαν ἐπίσης, καί 
δέ θά διαμαρτύρονταν ἀπό ἄ-
γνοια καί νά  ἁμαρτάνουν σί-
γουρα. Θά μοῦ πεῖ τε, πολλοί 
τά γνωρίζουν αὐτά, κι’ ὅμως ὑ-
ποφέρουν καί παραπονοῦνται. 
Καί ἀπαντῶ, ὅτι τά γνωρίζουν, 
ἀλλά δέ τά πίστεψαν μέ τή δύ-
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ναμη τῆς ψυχῆς τους καί τούς 
βασανίζει ἡ ἀμφιβολία καί ὀλι-
γοπιστία καί γι’ αὐτό τούς λεί-
πει ἡ βοήθεια καί  τό στήριγ-
μα.Ὁ ἀπόστολος Ἰάκωβος ὁ ἀ-
δελφόθεος γράφει στήν ἐπι-
στολή του:«Ἀνήρ δίψυχος ἀκα-
τάστατος ἐν πάσαις ταῖ ς ὁ-
δοῖ ς αὐτοῦ»(Α΄ , 8). Δηλαδή 
δίγνωμος καί ἄστατος ἄνθρω-
πος νά μήν περιμένει ὄτι θά 
πάρει κάτι ἀπό τό Θεό. 

Ἔχεις παράπονο, λέγεις χρι-
στιανέ μου, ὄτι ὁ Θεός δέν ἀ-
κούει τίς προσευχές σου, καί 
αὐτό συμπεραίνεις ἐπειδή δέ 
γίνεται τό θέλημά σου. Ἔχεις 
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μεγάλο λάθος, γιατί ὁ Θεός εἶ -
ναι πανταχοῦ παρών καί γεμί-
ζει τά πάντα ἀπό τήν παρουσία 
Του.  
Μελέτα τήν παραβολή τοῦ «Ἀ-
σώτου» γιά νά καταλάβεις τή 
μεγάλη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν 
ἄνθρωπο. 
Ἐσύ πές μου, κάνεις ὅ, τι θέλει 
ὀ Θεός ἀπό σένα; Ζεῖ ς τήν κα-
τά Θεό ζωή; Ἐκτελεῖ ς τό θέλη-
μά Του; Ἐρεύνησε τόν ἑαυτό 
σου καί θά δεῖ ς ὅτι δέν εἶ σαι 
ὅπως θά ἔπρεπε νά ἤσουν. Ἄν 
ἀγαπᾶς τό Θεό καί  πιστεύεις σ’ 
Αὐτόν σάν πραγματικό πατέρα 
πού βλέπει καί φροντίζει τά 
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παιδιά του, θά ἔλεγες σέ κάθε 
σου δυσκολία, πατέρα μου, ἄς 
γίνει τό θέλημά σου, καί θά ἐ-
ξέταζες τόν ἑαυτό σου νά 
βρεῖ ς πού εἶ ναι τό λάθος νά τό 
διορθώσεις, βλέποντας τή δυ-
σκολία σου καμπανάκι ἀπό τόν 
Κύριο ὅτι κάπου γίνεται λάθος 
στή ζωή σου. 

Παρακαλῶ τό Θεό, λέγει μιά 
Κυρία, νά ἀποκατασταθεῖ  ἡ ἐγ-
γονή μου καί τίποτα δέ γίνε-
ται.  Ποῦ ξέρεις ἐσύ κυρία μου 
ὅτι ὁ Θεός δέν τῆς ἔστειλε τόν 
νέο πού  πρέπει καί αὐτή τόν ἀ-
πέριψε γιά δικούς της λόγους; 
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Ἄλλοι γονεῖ ς παραπονιοῦνται, 
γιατί Θεέ μου νά ἀρρωστήσει 
τό παιδί μου; 

Ἅλλοι πάλιν παραπονιοῦνται 
γιά τό κατάντημα τῆς κοινωνί-
ας γενικά. Τήν ανάρμοστη 
συμπεριφορά τῶν νέων καί τήν 
ἀναρχία πού ἐπικρατεῖ   στή 
νεολαία κλπ. 

 Ἐπειδή ἀγνοῦν τό Πλάστη 
τους, τήν Πρόνοια καί τή μεγά-
λη του ἀγάπη, τή παντοδυναμί-
α Του καί τήν πανταχοῦ πα-
ρουσία Του παραπονιοῦνται. 
Λέγουν καί στό «Πιστεύω» ὅτι 
πιστεύουν εἰ ς ἕνα Θεό, παντα-
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χοῦ παρών, καί δέν τό θυμοῦν-
ται ἤ δέν το πιστεύουν. 

 Ἄνθρωπέ μου, ὁ Θεός ἀκούει 
σίγουρα τήν προσευχή σου, ἀλ-
λά γιά νά μήν ἔχεις ἀπάντηση, 
σέ σένα εἶ ναι τό λάθος, γιατί 
δέν ζητᾶς μέ σωστό τρόπο καί 
σωστή συμπεριφορά.Μᾶς τό 
λέγει αὐτό καί ὀ ἀπόστολος Ἰά-
κωβος;« αἰ τεῖ τε καί οὐ λαμβά-
νετε, διότι κακῶς αἰ τεῖ σθε, ἴ να 
ἐν ταῖ ς ἡδονές ὑμῶν δαπανήση-
τε»  (Ἰακ. 4, 3) Δέν μπορεῖ , ὁ 
Θεός, νά ἀκούσει κάποιον πού 
ἔχει κύριο μέλημά του τήν ὑλι-
κή φροντίδα καί ἐπιβίωσή του 
μόνο στόν κόσμο αὐτό, καί ζη-
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τᾶ πράγματα πού θά τόν εὐχα-
ριστήσουν μόνο στήν πρόσκαι-
ρη αὐτή ζωή, νά ἱ κανοποιήσει 
δηλαδή τόν ἐγωϊσμό του ἐνώ-
πιον τῶν συνανθρώπων του. 
Αὐτή ἡ συμπεριφορά εἶ ναι ἡ 
αἰ τία πού  ἐμποδίζει τήν βοή-
θεια τοῦ Θεοῦ νά ἀνταποκριθεῖ  
στό αἴ τημα. 
Εἶ ναι ὅμως καί ἄλλες αἰ τίες, 
πού καί δίκαια αἰ τήματα δέν  
πραγματοποιοῦνται γιά τούς 

λόγους πού  ἀναφέρουμε στή 
συνέχεια.  
 Δέν εἶ ναι λίγες οἱ  περι-
πτώσεις πού  τά ἀποτελέσματα 
μιᾶς σωστῆς προσευχῆς γίνον-
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ται φανερά καί εὐεργετικά. Εἶ -
ναι ὅμως καί μερικές φορές, 
πού δέν παἰ ρνουμε καμιά ἀ-
πάντηση στήν προσευχή μας ἀ-
πό τόν Κύριο, λές καί δέ μᾶς  ἄ-
κουσε. Καί ἐμεῖ ς οἱ  μηδαμινοί 
ἀνησυχοῦμε καί διερωτόμαστε, 
γιατί; Γνωρίζοντας μάλιστα 
καί τήν ὑπόσχεση Του:« αἰ τεῖ -
τε καί δοθήσεται ὑμῖ ν», γίνε-
ται πιό ἔντονη ἡ ἀνησυχία μας. 
Αὐτό τό «γιατί» θά τό δοῦμε 

στή συνέχεια. Στά κείμενα 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς διαπιστώνου-
με, καί Ἁγίων ἀνδρῶν οἱ  προ-
σευχές καί τά αἰ τήματα, πολ-
λές φορές δέν εἶ χαν ἄμεση ἀ-
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πάντηση. Κι’ ὅμως κάποτε ἐρ-
χόταν αὐτή ἡ ἀπάντηση καί μά-
λιστα πολύ θετικά. 
 Θά φέρουμε τέσσερα πα-
ραδείγματα ἀπό τά πολλά, γιά 
νά ἐξηγήσουμε καί τίς αἰ τίες 
τῆς καθυστερημένης ἀπάντη-
σης ἀπό τό Θεό. 

 Γιά παράδειγμα, ὁ Ἰσαάκ 
εἴ κοσι ὁλόκληρα χρόνια προ-
σευχόταν στό Θεό γιά νά γεν-
νήσει ἡ Ρεβέκκα παιδί, κι’ ὅ-

μως μετά ἀπό τά εἴ κοσι χρόνια 
ἀπάντησε ὁ Θεός στό αἰ τημά 
του καί γέννησε ἡ Ρεβέκκα 
παιδί. 
 Ἡ περίπτωση τοῦ ἱ ερέα 
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Ζαχαρία καί τῆς γυναίκας του 
Ἐλισάβετ. Παρ’ ὅλο πού «ἦσαν 
ἀμφότεροι δίκαιοι» ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ», μιά ὁλοκληρη ζωή 
παρακαλοῦσαν τό Θεό νά τούς 
χαρίσει παιδί, ἀλλά καμιά ἀ-
πάντηση δέν ἐρχόταν ἀπό τόν 
Κύριο, παρά μόνον, ὅταν ἔ-
φθασαν στά γεράματά τους, ὁ 
Θεός ἔστειλε τόν Ἄγγελό Του 
καί τούς πληροφόρησε ὅτι θά 
γεννήσουν τόν Ἰωάννη τόν 

Πρόδρομο. 

 Ἡ Χαναναία ἱ κεέτευε τόν 
Ἰησοῦ νά θεραπεύσει τήν κόρη 
της καί νά διώξει τό δαιμόνιο 
πού τή βασάνιζε, καί ὁ Κύριος 
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οὔτε κἄν ἔδειχνε ὅτι τήν ἄκουε. 
Τή δοκίμασε ὅμως, καί ὅταν ἡ 
ἴ δια ἐκδήλωσε πίστη ἀκλόνιτη, 
τότε θεράπευσε τήν κόρη της. 
 Ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν, ὁ  
μέγας Παῦλος, παρακαλοῦσε 
τόν Κύριο νά τοῦ σηκώσει ἕνα 
πειρασμό, ἀλλά Αὐτός τοῦ ἀρ-
νήθηκε καί τοῦ εἶ πε,« Σοῦ ἀρ-
κεῖ  ἡ χάρις Μου». τί φανερώ-
νουν ὅλα αὐτά; Τἰ  μποροῦμε 
νά συμπεράνουμε; 

 α) Στήν περίπτωση τοῦ Ἰ -
σαάκ καί τῆς Χαναναίας, ὁ Θε-
ός ἤθελε νά δοκιμάσει τήν πί-
στη τους, ἀλλά καί γιά νά εἶ ναι 
παράδειγμα πρός μίμηση καί 
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νά μάθουμε ὅτι πρέπει, ὅταν 
καταφεύγουμε στόν Κύριο, 
πρέπει νά ἔχουμε ἀκλόνιτη πί-
στη,  ὑπομονή καί συνέπεια 
στά αἰ τήματά μας. 

 β) Στήν περίπτωση τοῦ 
Ζαχαρία, τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ ἦ-
ταν διαφορετικό ἀπό τήν ἐπι-
θυμία τοῦ Ζαχαρία καί τῆς Ἐλι-
σάβετ. Καί ἔτσι δοκιμάστηκε ἡ 
ὑπομονή καί ἡ ἐπιμονή τους. 

 γ) Στήν περίπτωση δέ τοῦ 
Παύλου, δέν ἦταν πρός τό κα-
λό τοῦ Ἀποστόλου, ἄν τοῦ σή-
κωνε τόν πειρασμό, γιατί ὁ 
πειρασμός τόν βοηθοῦσε, τόν 
ταπείνωνε, καί ταπεινόνοντάς 
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τον προφυλασσόταν ἀπό χειρό-
τερα κακά,  χειρότερα τοῦ πει-
ρασμοῦ. 

 Ἀνάλογα λοιπόν καί σέ 
μᾶς  μποροῦν νά ὑπάρχουν οἱ   
αἰ τίες τῶν περιπτώσεων πού ἀ-
ναφέραμε, καί μπορεῖ  ὁ Κύ-
ριος νά δοκιμάζει τήν πίστη 
μας καί τήν ἐπιμονή μας. Ἴσως 
αὐτά πού ζητοῦμε νά μήν εἶ ναι 
πρός τό συμφέρον τῆς  ψυχῆς 
μας. Ἀκόμα ἴ σως ζητοῦμε κάτι 
πού θά τό χρησιμοποιήσουμε 
γιά νά ἱ κανοποιήσουμε τή φι-
λαυτία μας καί τόν ἐγωϊσμό 
μας. Αὐτό τό τελευταῖ ο τονίζει 
καί ὁ Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος 
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στήν ἐπιστολή του: « Ζητεῖ τε, 
ἀλλά δέν λαμβάνετε, διότι ζη-
τεῖ τε γιά κακό σκοπό, γιά νά 
δαπανήσετε γιά τίς ἡδονικές ἐ-
πιθυμίες σας»(Ἰακ. 4. 3). 

 Ἀκόμα μπορεῖ  νά ζητοῦμε 
πράγματα πού δέ συμφωνοῦν 
μέ τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς. 
Λέγεις, ὅτι ὀ Θεός δέν ἐκπλή-
ρωσε τήν προσευχή σου γιά ἀ-
ποκατάσταση τοῦ παιδιοῦ σου. 
Πῶς γνωρίζεις ὄμως ἄν ὁ Θεός 
δέν φρόντισε καί τό παιδί σου 
μέ τίς ἄμυαλες του ἐνέργειες 
ματαίωσε τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ; 
Τό σκέφθηκες αὐτό; Ἤ ἄν τό 
σχέδιο τοῦ παιδιοῦ σου ἦταν ἐ-
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νάντια στό συμφέρο του, καί 
δέν ἔγινε γιά τό προστατέψει 
σύμφωνα μέ τή θεϊκή του παν-
τογνωσία;  Γιά ὅλα αὐτά τά ἄ-
γνωστα σέ μᾶς βουλεύματα τοῦ 
Θεοῦ, ἐμεῖ ς πρέπει νά λέμε, τό 
θέλημά σου, Κύριε, ἄς γίνει.. 

  Ἐκεῖ νο πού πρέπει νά ἔ-
χουμε στό νοῦ μας, εἶ ναι ὅτι, 
ἄν προσερχόμαστε στήν προ-
σευχή μέ τίς σωστές προϋπο-
θέσεις, σίγουρα ὁ Θεός μᾶς ἀ-
κούει καί πάντοτε θέλει τό 
συμφέρον μας, ἀλλά ἡ πανσο-
φία Του, ἐφαρμόζει τρόπους 
καί μεθόδους γιά τή σωτηρία 
μας, πού ἐμεῖ ς ἀγνοοῦμε καί 
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γιά τοῦτο στενοχωρούμαστε.  
Ἐκεῖ νο πού πρέπει ἐμεῖ ς νά 
κάνουμε πρέπει νά ἐπιμένουμε 
ὅπως μᾶς συμβουλεύει ὁ Σοφός 
Σειράχ.: Μή  ὀλιγοψυχήσεις 
εἰ ς τήν προσευχήν σου».  Ὁ δέ 
Ἰωάννης ὁ  Χρυσόστομος, λέ-
γει: « Ὁ Θεός ἀναβάλλει νά ἐκ-
πληρώσει τά αἰ τήματά μας, ὄχι 
γιά νά ὑποφέρουμε, ἀλλά γιά 
νά μείνουμε πάντοτε συνδεδε-
μένοι μαζί Του, μέ τή θερμή 

καί ἐπίμονη προσευχή μας». 

Θά πρέπει ἀκόμα να προσέχου-
με ὥστε μέ τά αἰ τήματά μας νά 
μήν κάνουμε τό Θεό ὑπηρέτη 
μας, ζητώντας νά μᾶς δώσει 
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πράγματα ὐλικά. 'Μόνο πνευ-
ματικά πράγματα να ζητοῦμε, 
ἐπειδή σάν σπλαχνικός πατέ-
ρας μᾶς δίνει τά ἀναγκαῖ α τῆς 
ζωῆς, χωρίς νά τοῦ τά ζητήσου-
με. Ἐμεῖ ς νά λέμε πρῶτα νά γί-
νει τό θέλημά Του, ὅπως θέλει 
καί ὅπως ἐπιθυμεῖ  Καί θά πρέ-
πει νά αποφεύγουμε νά   μεμ-
ψιμοιροῦμε καί νά ὀλιγοπι-
στοῦμε, ἀλλά νά  εἴ μαστε προ-
ετοιμασμένοι νά προσφέρουμε 

σωστή προσευχή καί νά ἀποδε-
χθοῦμε ὅ,τι δήποτε μᾶς  δώσει 
μέ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στή 
κρίση Του. Αὐτή μας ἡ συμπε-
ριφορά σίγουρα θά ὑποχρεώ-
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σει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί θά 
δικαιώσει τίς  δίκαιες ἐπιθυμί-
ες μας, ἄν αὐτές εἶ ναι πρός τό 
δικό μας συμφέρον. Γιά τοῦτο 
νά μήν ἔχουμε καμιά ἀμφιβολί-
α.Θά ἐπιμείνουμε στήν προ-
σευχή, ὅπως ἡ χήρα τοῦ εὐαγ-
γελίου καί σίγουρα κάποτε, ὅ-
ταν ὁ Κύριος δεῖ  ὄτι πρέπει νά 
μᾶς ἀπαντήσει θά τό κάνει. 
Πρόσεξε παρακαλῶ καί τά πιό 
κάτω γιά δική σου ὠφέλεια. 

Ὁ Εὐάγριος μοναχός γράφει 
γράφει στη Φιλοκαλία τά ἑξῆς: 
«Νά προσεύχεσαι μέ φόβο καί 
τρόμο, μέ πόνο, προσεκτικά 
καί ἄγρυπνα». 
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 Ἄς δοῦμε τί θέλει νά πεῖ  ὁ 
Ὅσιος αὐτός. 

 α) Μέ φόβο καί τρόμο.  Αὐτό 
σημαίνει ὅτι, κατά τήν διά-
ρκεια τῆς προσευχῆς ὁ ἄνθρω-
πος πρέπει νά εἶ ναι πεπεισμέ-
νος ὅτι βρίσκεται ἐνώπιον τοῦ  
Παντοδύναμου Θεοῦ, ὅπου οἱ  
καθαρότατοι Ἄγγελοι μέ φόβο 
καί τρόμο, καί μέ τό βλέμμα 
πρός τά κάτω ὑμνοῦν τήν ἄπει-
ρη μεγαλειότητα καί ἁγιότητα 
τοῦ κοινοῦ μας Δημιουργοῦ.  Ἄν 
οἱ  καθαρότατες ἀγγελικές Δυ-
νάμεις στέκονται μέ φόβο καί 
τρόμο ἐνώπιον τῆς θείας μεγα-
λωσύνης, τί θά πεῖ  ὁ ἁμαρτω-
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λός καί  λερωμένος ἄνθρωπος, 
ὁ ὁποῖ ος πρέπει νά φοβᾶται δι-
πλά. Νά φοβᾶται μήπως δἐν 
προσεύχεται μέ τήν δέουσα 
προσοχή, καί δέν  εἰ σακου-
σθεῖ  ἡ προσευχή του. Νά φο-
βᾶται ἀκόμα μήπως δέν προσέ-
ξει καί τόν παρασύρει ὁ  πονη-
ρός πού καραδοκεῖ ,  μέ τούς 
διάφορους λογισμούς μακριά 
ἀπό τό θέμα τῆς προσευχῆς καί 
χάσει τόν καρπό της, γιατί δέ 

θά εἰ σακουσθεῖ  καί γίνει περί-
γελως τῶν δαιμόνων. 

 β) Μέ πόνο ψυχῆς.  Πού 
σημαίνει ὅτι, ὁ προσευχόμενος 
θά πρέπει νά συναισθάνεται 
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τήν ἁμαρτωλότητά του, καί ὅτι 
σέ  κάθε στιγμή παραβαίνει τό 
νόμο καί τίς ἐντολές τοῦ Κυρί-
ου καί νά πονεῖ  βαθειά ἡ ψυχή 
του. Αὐτός ὁ πόνος τῆς ψυχῆς 
του θά πρέπει νά τόν κάνει πε-
ρισσότερο θερμό στήν προσευ-
χή του. Θά πονεῖ  ἀκόμα, γιατί 
πολλοί ἄνθρωποι βρίσκονται 
μακρυά ἀπό τό Θεό καί νά δέε-
ται γι’ αὐτούς.  

 γ) Προσεκτικά, στοχαστι-
κά.  Δηλαδή μέ πολλή προσοχή 
καί περίσκεψη, χωρίς καμιά 
βιασύνη, μέ εὐλάβεια, ὑπομονή 
καί πραότητα νά  προσεύχεται 
ὁ ἄνθρωπος. Νά στοχάζεται, νά 
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συλλογίζεται τήν ἁμαρτωλότη-
τά του καί τίς δωρεές πού ὁ ἀ-
γαθός Θεός δίνει στόν   ἀδύνα-
μο ἄνθρωπο. Νά στοχάζεται τή 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί τήν αἰ -
ώνια ζωή, καί μέ πολλή περί-
σκεψη νά καθαρίζει τόν ἑαυτό 
του μέ τήν  μετάνοια καί τήν ἀ-
ποχή ἀπό κάθε λογισμό ἀνάρ-
μοστο τῶν περιστάσεων. Καί ἔ-
τσι μέ ψυχή καθαρή νά προ-
σεύχεται σάν παιδί πρός τόν 

πατέρα του. 

 Ἄγρυπνα. Τό ἄγρυπνα ἐδῶ 
σημαίνει νά βρίσκεται ὁ ἄν-
θρωπος σέ  μεγάλο βαθμό ἐ-
γρήγορσης καί προσοχῆς. Μέ 
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ἄγρυπνο μάτι, καί μέ περίσκε-
ψη καί περισυλλογή νά παρα-
κολουθεῖ  τόν ἑαυτό του, γιατί 
γύρω του περιμένουν οἱ   μο-
χθηροί δαίμονες νά τοῦ λερώ-
σουν ἤ  ἀκόμα ναά τοῦ ματαιώ-
σουν τήν προσευχή. Καιροφυ-
λακτοῦν οἱ   μισόκαλοι, γιά 
βροῦν τήν εὐκαιρία νά ἐπιτε-
θοῦν στήν ψυχή καί νά τήν 
αἰ χμαλωτίσουν καί νά τήν ὁ-
δηγήσουν στό δικό τους σκο-

τεινό δρόμο τῆς κόλασης. 

  Ἔτσι ἄγρυπνα, μέ φόβο 
καί τρόμο, προσεκτικά καί στο-
χαστικά, ὅταν συνηθίσει νά 
προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος, θἀ 
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προσεύχεται σωστά καί καρπο-
φόρα καί  σάν φρόνιμος καί 
πιστός θά ἔχει καρποφόρα 
προσευχή καί θά σώσει καί τήν 
ψυχή του, δοξάζοντας τόν πα-
νάγιο Τριαδικό μας Θεό.Ἄς εἶ -
ναι εὐλογημένο καί δεδοξα-
σμένο τό ὄνομά Του στούς αἰ ῶ-
νες. Ἀμήν. 

Μέ πόνο ψυχῆς διαπιστώνουμε  
ὅτι τά πράγματα στή σημερινή 
μας κοινωνία εἶ ναι ξεκάθαρα 
ἐκτός τοῦ θείου θελήματος. Ἡ 
Διαπίστωση εἶ ναι ὅτι πολύ ἀ-
πέχουμε ἀπό τή σωστή κατά 
Θεό ζωή. ὅλοι ἐμεῖ ς οἱ  ὀρθόδο-
ξοι χριστανοί καί  αὐτοί πού ἰ -
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σχυρίζονται ὄτι ζοῦν κατά Θεό, 
δέ συμπεριφέρονται ὅπως λέ-
γουν, λαϊκοί καί κληρικοί ἀκό-
μα. Ἕνα μόνο θά πῶ· ἄν πιστεύ-
ουν ὅτι ὁ Θεός εἶ ναι πατέρας 
καί μεριμνᾶ γιά τά παιδιά Του, 
γιατί θυσιάζουν καί ἀφιερώ-
νουν ὅλο τους τό χρόνο νά μα-
ζέψουν πολλά ἀγαθά γιά νά 
περάσουν στή ζωή καί δέν ἀφι-
ερώνουν καθόλου χρόνο, οὔτε 
γιά σωστή προσευχή οὔτε γιά  

χριστιανική μελέτη, οὔτε γιά 
ἐκκλησιασμό καί θεία 
Κοινωνία, πού εἶ ναι καί ἐντο-
λή Θεοῦ;  Καί αὐτοί πού πηγαί-
νουν στήν Ἐκκλησία οἱ  περισ-
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σότεροι πηγαίνουν μέ τό 
συναίσθημα καί ὄχι μέ τήν 
σωστή γνώση. μερικοί στή μέ-
ση τῆς λειτουργίας καί ἄλλοι 
πρός τό τέλος καί οἱ  περισσό-
τεροι δέν κοινωνοῦν τό σῶμα 
καί τό αἶ μα τοῦ Χριστοῦ, τήν 
πηγή τῆς ζωῆς. Μέ τέτοια συμ-
περιφορά γιατί παραπονιέσαι 
ἄνθρωπε ἀπό τόν Θεό; Αὐτή ἡ 
συμπεριφορά τοῦ ἀνθρώπου 
εἶ ναι σύμφωνη μέ τήν ἀγάπη 

τοῦ παιδιοῦ πρός τόν πατέρα; 
Σίγουρα ὄχι. Γιατί λοιπόν γογ-
γύζεις κατά τοῦ Θεοῦ;  

Καί τό  χειρότερο εἶ ναι τό γε-
γονός ὄτι ἡ κοινωνία μας σήμε-
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ρα ἔχασε τό χριστιανικό της 
χρῶμα καί ντύθηκε τό μελανό 
καί τό μαῦρο χρῶμα! Ἰδού πῶς· 
Οἱ   ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ στή 
Βουλή, μέ ψήφισμά τους ἀνε-
γνώρισαν τήν ὁμοφυλοφιλία 
δηλαδή συμφωνοῦν μέ τήν ἀρ-
σενοκοιτία, βδελυρό ἁμάρτημα 
στά μάτια τοῦ Θεοῦ, ὅπου πα-
λιά, γιά τό ἁμάρτημα αὐτό κα-
τάστρεψε 5  πόλεις στά Σόδο-
μα καί Γόμορα 

 Αὐτούς τούς βουλευτές καί τόν 
πρόεδρο  τούς ψηφίζει συνεχῶς 
ὁ χριστιανικός κόσμος καί γί-
νεται συνένοχος μ’ αὐτούς, ἀ-
κόμα καί οἱ  ἀρχιερεῖ ς τῆς Ἐκ-
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κλησίας τούς δέχονται στούς 
ναούς καί τού δίνουν καί τήν 
πρώτη θέση δίπλα τους, χωρίς 
κανένα ἔλεγχο καί γίνονται 
καί αὐτοί συνένοχοι τοῦ ἁμαρ-
τήματος! Τί νά πεῖ  κάποιος καί 
γιά τόν πρόεδρο τοῦ κράτους, 
πού ἔθεσε τούς  ἀρσενοκῖ τες ὁ-
μοφυλόφιλους ὑπο τήν προ-
στασία του καί ἔχει καί σύμ-
βουλό του τό πρόεδρο τῶν ὁμο-
φυλοφίλων; 

Καί τό πιό τραγικό γεγονός εἶ -
ναι πού οἱ  ταγοί τῆς Ἐκκλησίας 
χειραγωγοῦνται ἀπό τούς πολι-
τικούς καί  τόν κόσμο καί άντί 
νά τηροῦν τήν πίστη καί νά 
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προστατεύουν τήν Ἐκκλησία, 
σύμφωνα μέ τόν ὄρκο πού ἔ-
δωσαν κατά τή χειροτονία 
τους, συμμορφώνονται μέ τίς  
κοσμικές ἀπαιτήσεις καί μόλυ-
ναν τήν ἄμωμη πίστη τοῦ Χρι-
στοῦ μέ τίς αἱ ρετικές καί ἁμαρ-
τωλές ἐνέργειές τους σκανδα-
λίζοντας τίς ὀρθόδοξες συνει-
δήσεις τῶν πιστῶν.   
       Ἔχουμε ὀρθόδοξο 
χριστιανικό κράτος;  Σίγουρα  

ὌΧΙ. 
Μετά ἀπό ὄλα αὐτά τί εὐλογία 
περιμένουμε ἀπό τό Θεό; Θά ἔ-
χουμε εἰ ρήνη στόν τόπο μας, 
λύση τοῦ προβλήματός μας; Ἄν 
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δέ μετανοήσουμε καί ζήσωμε 
κατά Θεό, θά ἔχουμε τά ἴ δια, 
τήν ἀγωνία καί τόν φόβο τοῦ ἐ-
χθροῦ. 
Εὐτυχῶς πού ἡ θεία Πρόνοιά 
Του Κυρίου, συνεχίζει νά μᾶς 
εὐεργετεῖ  καί ἡ ἀπέραντή Του 
ἀγάπη μὰς περιμένει νά ἐπι-
στρέψουμε κοντά Του. 
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Ἀγαπητέ μου ἀναγνώστη,  

Ἐλπίζω νά ἔδωσα ἔστω καί λί-
γες ἀλλά βασικές ἀπαντήσεις 
στά ἀδικαιολόγητα «Γιατί 
σου», καί  σέ παρακαλῶ νά  
μελετήσεις μέ σοβαρότητα καί 
εἰ λικρίνεια αὐτά τά λίγα πού 
σοῦ περιέγραψα καί νά  ἀπο-
φασίσεις ἐπί τέλους νά μελετᾶς 
τήν ἁγία Γραφή καί  τήν πατε-
ρική διδασκαλία γιά νά ἐνημε-
ρωθείς γιά ὅλα ὄσα ἀφοροῦν τή 

σωτηρία σου. 
Ἡ κοινωνία μας γενικά πάσχει 
ἀπό τήν ἀσθένεια τῆς ὀλιγοπι-
στίας καί εἶ ναι δύσκολο ἄν ὄχι 
ἀδύνατο νά διορθωθεῖ . Ἡ ὀλι-
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γοπιστία ὁδηγεῖ  στήν ἀβεβαιό-
τητα καί τελικά στήν ἀπιστία ὅ-
ταν δέν διορθωθεῖ  ἑνωρίς.  

Εἶ ναι τέτοιες οἱ  συνθῆκες 
σήμερα πού ἐπηρεάζουν πολύ 
τόν ἄνθρωπο καί χρειάζεται 
μεγάλη προσπάθεια καί πνευ-
ματικός ἀγώνας γιά νά σωθεῖ  ὁ 
ἄνθρωπος. ὁ τόπος μας δέ θά 
σωθεῖ  ἄν δέ γίνει αὐτή προ-
σπάθεια γιά  μετάνοια καί ἐπι-
στροφή στό Κύριο. Ἄν πάρει 
κάποιος  τή ἀπόφαση τῆς κατά 
Θεό ζωῆς καί περιφρονήσει ὅ,τι 
εἶ ναι ἐναντίο τοῦ νόμου τοῦ 
Πλάστη μας, θά βρεῖ  καί τόν 
Κύριο βοηθό καί συμπαραστά-
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τη καί θά  σωθεῖ  μέ βεβαιότη-
τα. Ἐμπρός λοιπόν μή δηλειά-
σεις γιατί «μείζων εἶ  ὁ ἐν ἡμῖ ν 
ἤ ὁ ἐν τῶ κόσμω.» Εἶ ναι μεγα-
λύτερος αὐτός πού εἶ ναι μαζί 
μας,ὁ Κύριος, παρά αὐτόν πού 
εἶ ναι στόν κόσμο, τό διάβολο.   
Εὔχομαι ὅπως ὁ Κύριος Ἰησοῦς 
Χριστός πού νίκησε καί ἐξου-
δετέρωσε τό διάβολο, νά σέ 
βοηθήσει στόν ἀγώνα σου γιά 
νά πετύχεις αὐτό πού ἐπιθυ-

μεῖ ς, τῆ σωτηρία τῆς ψυχῆς 
σου. Ἀμήν. 

 


