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[σελ. 7] 
 
  
 
 
 
 
 

Πρόλογος δεκάτης ἐνάτης ἐκδόσεως  
 
 Στὴν παροῦσα ἔκδοση ἐπιχειρεῖται γιὰ πρώτη φορὰ μία ἁπλοποίηση στὴ 
γλωσσικὴ μορφὴ τοῦ βιβλίου τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἀδελφότητός μας π. Εὐσεβίου 
Ματθοπούλου, ἔτσι ὥστε ὁ νέος ἄνθρωπος νὰ τὸ προσεγγίση ἐννοιολογικὰ μὲ 
μεγαλύτερη ἄνεση.  
 Πρέπει νὰ σημειωθῆ ὅτι ἡ ἐπέμβαση αὐτὴ στὴ γλωσσικὴ μορφὴ τοῦ κειμένου 
ἔγινε μὲ ὅλο τὸ σεβασμό, ὥστε νὰ μὴ φθαρῆ ὁ προσωπικὸς χαρακτήρας στὰ 
γραφόμενα τοῦ π. Εὐσεβίου.  
 Εὐχὴ τῶν πνευματικῶν παιδιῶν τοῦ ἀειμνήστου Συγγραφέως εἶναι ἡ ψυχικὴ 
ὠφέλεια τῶν ἀναγνωστῶν καὶ ἡ ὑποβοήθηση ὅλων μας, γιὰ νὰ πετύχη ὁ καθένας 
μας τόν «Προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου», προσωπικὰ γιὰ τὸν ἑαυτό του.  
 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ» 



[σελ. 8] 
 

ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 
 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρυσόστομος Παπαδόπουλος διὰ τὸν Προορισμὸν 
τοῦ ἀνθρώπου:  
 «Μόνον ὁ διεξερχόμενος ἐπισταμένως τὸ βιβλίον αὐτὸ τοῦ σεβασμίου πατρὸς 
Εὐσεβίου Ματθοπούλου, ἔγραφε, δύναται νὰ κατανοήσῃ τὴν μεγάλην τοῦ βιβλίου 
ἀξίαν. Ὁ συγγραφεὺς συνεκέντρωσεν ἐν αὐτῷ τοὺς θησαυροὺς βαθυτάτης 
γνώσεως τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἀνεκτιμήτου πείρας κήρυκος τοῦ θείου λόγου 
θερμουργοῦ καὶ πνευματικοῦ πατρός, παρακολουθήσαντος ἐπὶ ἔτη μακρὰ τὴν 
ἀνθρωπίνην ζωήν, τὰς ἐκφάνσεις τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ ἐν αὐτῇ, γνωρίσαντος 
κατὰ βάθος τὴν ψυχὴν καὶ μελετήσαντος τὰς μυστικὰς καὶ ἀφανεῖς αὐτῆς κινήσεις. 
Ὁμιλεῖ ὁ πεπειραμένος ἐξομολογητής, ὁ ἀντιμετωπίσας τὴν ἁμαρτίαν ἐν ὅλῃ αὐτῆς 
τῇ γυμνότητι, τὴν ἀρετὴν ἐν τῇ ἐξαισίᾳ ἐκλάμψει αὐτῆς, ὁ ἰδὼν τὴν πτῶσιν τοῦ 
ἀνθρώπου εἰς τὸ κακόν, καὶ τὴν ἀνάστασιν, ὁ γνωρίσας τὰ φανερὰ καὶ μυστικὰ τῆς 
ἁμαρτίας ἐλατήρια, ὁ δοκιμάσας τὰ ὅπλα τὰ πνευματικὰ πρὸς καταπολέμησιν 
αὐτῆς. Καὶ ὕφος καὶ ἔκθεσις τοῦ συγγράμματος φέρουσι τὸν γνήσιον χαρακτῆρα 
ἀφελεστάτης καὶ ἐγκαρδίου ὁμιλίας τοῦ πνευματικοῦ πρὸς τὸν ἐξομολογούμενον. 
Ἔχων ὁ συγγραφεὺς ὡς βάσιν τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τῆς πείρας τὰ διδάγματα, οὐδὲν 
παρ’ ἄλλων δανείζεται συγγραφέων πρὸς ἀπαρτισμὸν τοῦ βιβλίου του. Ἐπέθηκεν 
ἐπ’ αὐτοῦ τὴν σφραγῖδα τῆς ἰδίας προσωπικότητος, πρωτοτύπως καὶ ἰδιοτύπως 
ἐκθέσας ζητήματα τῆς χριστιανικῆς πίστεως, καὶ τῆς χριστιανικῆς πρὸ πάντων ζωῆς, 
κατὰ τὸν μόνον προσιτὸν εἰς τὸν λαὸν τρόπον. Διὰ τοῦτο εὐχῆς ἔργον εἶναι νὰ 
διαδοθῇ εὐρέως εἰς τὸν χριστιανικὸν λαὸν τὸ βιβλίον καὶ νὰ καταστῇ ἀπαραίτητον 
αὐτοῦ ἐγκόλπιον».  
(Ἀνάπλασις 1915 ἀριθμ. 407) 
 
 Ἐπίσης, ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος Πολύκαρπος ἔγραφε:  
 «Ἐφάμιλλον τοῦ «Προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου» ὡς πρὸς τὴν σαφήνειαν, τὴν 
πνευματικότητα καὶ τὴν ψυχολογικὴν βαθύνοιαν δὲν ἐγράφη ἐν τῇ ἐλληνικῇ 
γλώσσῃ. Εἶναι ἀπόσταγμα, ὡς εἶπεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, τῶν βαθυτάτων 
θρησκευτικῶν του πεποιθήσεων, ἀλλὰ καὶ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων καὶ 
ἀσκήσεων, προσθέτομεν ἡμεῖς».  
(Ἐκκλησία 1929 ἀριθ. 27 - 28) 
 
  
   
  
  
  
  



 [σελ. 9] 
  
  

   
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 Ὁ σκοπὸς αὐτοῦ τοῦ βιβλίου εἶναι νὰ γνωρίση ὁ Χριστιανὸς ἀφ’ ἑνὸς μὲν τὶς 
ἀλήθειες τῆς ὀρθόδοξης πίστεώς μας καὶ ἀφ’ ἑτέρου νὰ μάθη τί εἶναι 
ὑποχρεωμένος νὰ κάνη, γιὰ νὰ καταρτισθῆ, νὰ ἀναδειχθῆ δόκιμος, εὐάρεστος καὶ 
ἀγαπητὸς στὸν Θεό.  
 Γι’ αὐτὸ περιέχει περιληπτικὰ ὅλα ὅσα εἶναι χρήσιμα καὶ ἀναγκαῖα νὰ 
γνωρίζη ὁ Χριστιανὸς γιὰ τὸν καταρτισμό, τὴ μόρφωση καὶ τὴν ἠθικὴ τελειοποίησή 
του.  
 Περιέχει Δ ο γ μ α τ ι κ ή ,  διότι διατυπώνονται σ’ αὐτὸ τὰ κυριότερα 
δόγματα τῆς πίστεως. Ἐξηγεῖται δηλαδὴ ἀπὸ ποῦ πηγάζει καὶ πῶς χορηγεῖται στὸν 
Χριστιανὸ ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν του, ἡ σωτηρία καὶ ἡ αἰώνια ζωή. Ποιὰ δύναμη 
καὶ χάρη τοῦ δίνεται μὲ τὰ ἅγια Μυστήρια.  
 Περιλαμβάνει ἀκόμη καὶ Ἀ π ο λ ο γ η τ ι κ ή ,  διότι ἀναφέρονται οἱ 
σπουδαιότεροι λόγοι ποὺ ἀποδεικνύουν τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ.  
 Περιλαμβάνει καὶ Ἠ θ ι κ ή ,  διότι ἀναφέρονται τί εἶναι γενικὰ ἡ ἀρετὴ καὶ 
τί ἡ κακία καὶ ἁμαρτία. Ἀναφέρονται οἱ νόμοι καὶ οἱ ἐντολὲς ποὺ πρέπει νὰ τηρῆ ὁ 
Χριστιανός, καθὼς καὶ οἱ ἀρετὲς ποὺ ὀφείλει νὰ ἐφαρμόζη. Ἀναφέρεται τὸ πῶς 
μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ γνωρίση τὴν ἠθικὴ καὶ πνευματική του κατάσταση, καθὼς 
καὶ τὰ μέσα μὲ τὰ ὁποῖα θὰ ἀποφεύγη τὴν ἁμαρτία καὶ θὰ ἐργάζεται τὴν ἀρετή.  
 Περιλαμβάνει ἀκόμη καὶ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ή ,  διότι ἀποδεικνύεται σ’ 
αὐτὸ φανερὰ ἡ ὕψιστη σημασία ποὺ ἔχει ἡ θεία Λειτουργία καὶ ἐξηγεῖται ποιὰ εἶναι 
ἡ ἀληθινὴ καὶ εὐάρεστη λατρεία στὸν Θεό.  

[σελ. 10] 
 Περιλαμβάνει καὶ Ἑ ρ μ η ν ε υ τ ι κ ή ,  διότι, γιὰ ν’ ἀποδείξη καὶ 
ἐπιβεβαιώση τὰ διάφορα ζητήματα, παρουσιάζει καὶ ἑρμηνεύει σ’ αὐτὸ πολλά, τὰ 
κυριότερα χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ γνωρίζουμε. 
 Ἑπομένως, ἐκεῖνος ποὺ μελετᾶ αὐτό τὸ βιβλίο θὰ μαθαίνη ὅλα αὐτὰ τὰ 
σπουδαιότατα ζητήματα ποὺ ἐνδιαφέρουν ὅποιον θέλει καὶ ποθεῖ τὴ σωτηρία του. 
 Ἐπειδὴ δὲ τὰ θέματα αὐτὰ ἐξηγοῦνται τὸ καθένα σὲ εἰδικὸ κεφάλαιο, μὲ 
ἀποδείξεις καὶ ἐπιχειρήματα, γι’ αὐτὸ ὁ ἀναγνώστης ὄχι μόνο θὰ πείθεται ὁ ἴδιος 
γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως, ἀλλὰ θὰ μπορῆ ἀκόμη νὰ δίνη λόγο σ’ ὅποιον 
ἀναζητεῖ τὴν ἀλήθεια ἢ ἔχει τὴν ἀνάγκη της. 
 

Ἀθῆναι 1η Μαρτίου 1913 
Ἀρχιμ. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 

 



[σελ. 11] 

  
 
  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1. Πόσο ἀναγκαία εἶναι ἡ γνώση 
τοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

 
 Ἡ πιὸ σπουδαία καὶ ὑψηλὴ γνώση, ποὺ ἐνδιαφέρει περισσότερο ἀπὸ κάθε 
ἄλλο ζήτημα τὸν ἄνθρωπο, εἶναι ἡ γνώση τοῦ προορισμοῦ του καὶ πῶς μπορεῖ νὰ 
τὸν ἐπιτύχη. 
 Εἶναι δηλαδὴ ἀπὸ τὰ σημαντικὰ τῆς ζωῆς τὸ σημαντικότερο τὸ νὰ γνωρίζη ὁ 
ἄνθρωπος ποιὸ λόγο καὶ ποιὸ σκοπὸ ἔχει ἡ ὕπαρξη καὶ ἡ ζωή του καὶ μὲ ποιὸ τρόπο 
θὰ φθάση σ’ αὐτὸ τὸν σκοπό. Δὲν ὑπάρχει πιὸ μεγάλη καὶ πιὸ καταστρεπτικὴ ζημιὰ 
στὸν ἄνθρωπο, ἀπὸ τὸ νὰ ἀγνοῆ τὸν σκοπὸ τῆς ὑπάρξεώς του καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν 
ὁποῖο ἐπιτυγχάνεται αὐτός. 
 Ἀπὸ αὐτὴ τὴ γνώση πηγάζει ἡ αἰώνια εὐτυχία καὶ μακαριότητα τοῦ 
ἀνθρώπου. Ἀπὸ τὴν ἄγνοια δὲ καὶ ἀποτυχία τοῦ προορισμοῦ αὐτοῦ ἔρχεται ἡ 
αἰώνια δυστυχία καὶ ἀθλιότητά του. 
 Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο θεωρήσαμε καθῆκον νὰ διατυπώσουμε καὶ νὰ ὑποδείξουμε, 
ὅσο μποροῦμε, ποιὸς εἶναι ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ μὲ ποιὸ τρόπο 
πραγματοποιεῖται, ὥστε νὰ γνωρίσουν ἐκεῖνοι ποὺ ἐπιθυμοῦν καὶ θέλουν τὴ 
σωτηρία τους τὸν τρόπο ποὺ θὰ ἀποφύγουν τὴν αἰώνια δυστυχία καὶ θὰ 
ἀπολαύσουν τὴν αἰώνια εὐτυχία, γιὰ τὴν ὁποία ἔπλασε ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο. 
 

[σελ. 12] 
2. Ποῦ θὰ στηρίζεται ἡ ἀνάπτυξη  
τοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου.  

 
 Ὁ κάθε Χριστιανὸς πρέπει νὰ γνωρίζη ὅτι ἡ ὑπόδειξη τοῦ προορισμοῦ τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο τὸν κατορθώνουμε δὲν εἶναι ἐπινόηση καὶ 
κατασκεύασμα δικό μας. Δὲ θὰ γίνη αὐθαίρετα καὶ κατὰ φαντασίαν, μὲ σκέψεις καὶ 
κατασκευάσματα ὑποκειμενικά, μὲ σκέψεις δικές μας. Ποιὰ σημασία καὶ ὠφέλεια 
ἔχουν οἱ δικές μας σκέψεις καὶ τὰ δικά μας λόγια, ὅταν δὲν τὰ στηρίζουν καὶ δὲν τὰ 



ἐπιβεβαιώνουν τὰ θεῖα λόγια; Ἀπολύτως καμιά, γιατὶ θὰ εἶναι λόγια μάταια καὶ 
κενά.  
 Ἡ ὑπόδειξη λοιπὸν καὶ ἀνάπτυξη θὰ γίνη σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι ὁ πιστὸς φύλακας τῆς 
Ἀποστολικῆς διδασκαλίας καὶ Παραδόσεως καὶ ὁ ἀλάνθαστος ἑρμηνευτὴς τῶν 
ἀληθειῶν τῆς πίστεως, μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  
 Γι’ αὐτὸ καὶ ἐκεῖνος ποὺ συμμορφώνεται μὲ αὐτὴ τὴν ὑπόδειξη τοῦ 
προορισμοῦ του, ἀκριβῶς ἐπειδὴ δὲν συμμορφώνεται καὶ δὲν ὑπακούει σὲ λόγια 
ἀνθρώπων, ἀλλὰ στὸν ἴδιο τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του, βρίσκεται 
στὴν περιοχὴ τῆς αἰώνιας ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ. Καὶ δὲ θὰ μετανοιώση στὸν αἰῶνα. 
Ἀντίθετα, θὰ βρῆ τὴν αἰώνια χαρὰ καὶ σωτηρία του.  
 
 

3. Ἡ γλῶσσα καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο θὰ διατυπώνωνται οἱ ἀλήθειες.  
Πῶς πρέπει νὰ γίνεται ἡ μελέτη.  

Πῶς ὁ Χριστιανὸς κατανοεῖ τὶς ἀλήθειες τοῦ Χριστιανισμοῦ.  
 
 Π ῶ ς  θ ὰ  δ ι α τ υ π ώ ν ω ν τ α ι  ο ἱ  ἀ λ ή θ ε ι ε ς .   
 Ἡ ἐξήγηση καὶ ἀνάπτυξη τοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἀποβλέπει στὸ νὰ 
ὑποδείξη τὶς πιὸ χρήσιμες, τὶς πιὸ ἀναγκαῖες χριστιανικὲς ἀλήθειες.  
 Ἐπειδὴ ὅλοι οἱ ἀναγνῶστες δὲν εἶναι λόγιοι καὶ μορφωμένοι, [σελ. 13] ἀλλὰ 
ὑπάρχουν καὶ ἄνθρωποι μὲ λίγες μόνο γραμματικὲς γνώσεις, γι’ αὐτὸ οἱ ἀλήθειες 
θὰ διατυπώνωνται μὲ ἁπλούστατη γλῶσσα, ὅσο εἶναι δυνατό, συγχρόνως δὲ καὶ μὲ 
περισσότερα λόγια. Καὶ γιὰ νὰ ἐντυπώνωνται τὰ νοήματα καὶ νὰ συγκρατοῦνται πιὸ 
εὔκολα στὴ μνήμη τους, ὅπου θὰ νομίζουμε ὅτι αὐτὸ βοηθάει, δὲν θὰ 
παραλείψουμε καὶ τὴν ἐπανάληψη.  
 Ἀλλὰ καὶ μὲ αὐτὴ τὴ γλῶσσα καὶ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, κάνουμε ἐξαρχῆς γνωστὸ 
στὸν ἀναγνώστη ὅτι δὲν εἶναι εὔκολο ὅλοι εὐθὺς ἀμέσως νὰ κατανοοῦν τὶς 
πνευματικὲς ἀλήθειες, καὶ μάλιστα ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἔχουν ἐξοικειωθεῖ μὲ αὐτές.  
 Ἐπίσης, δὲν εἶναι σὲ ὅλους εὔκολο νὰ κατανοοῦν ἀμέσως τὰ ἐπιχειρήματα 
καὶ τὶς ἀποδείξεις ποὺ θὰ χρησιμοποιοῦμε πολλὲς φορὲς σὲ πνευματικὰ ζητήματα, 
γιὰ νὰ ἀποδειχθῆ ἡ ἀλήθεια.  
 Τὸ κάνουμε αὐτὸ γνωστὸ ἐκ τῶν προτέρων σ’ ἐκείνους ποὺ δὲν μποροῦν 
ἀμέσως ἀπὸ τὴν ἀρχὴ νὰ καταλαβαίνουν ὅσα διαβάζουν, γιὰ νὰ μὴ δειλιάζουν, 
οὔτε νὰ χάνουν τὸ θάρρος τους, μὲ τὴ σκέψη ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ καταλάβουν 
καὶ νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὴν μελέτη. Μποροῦν καὶ αὐτοὶ νὰ καταλάβουν πολὺ καλὰ 
καὶ νὰ πάρουν μεγάλη ὠφέλεια, ἂν συμμορφωθοῦν μὲ τὸν τρόπο τῆς μελέτης, ποὺ 
τοὺς προτείνουμε.  
 Καὶ ποιὸς εἶναι αὐτός; Ἄκουσέ τον ἐσύ, ἀδελφέ, ποὺ δὲν μπορεῖς μὲ πρώτη 
ἀνάγνωση νὰ μπῆς στὸ νόημα καὶ στὸ πνεῦμα αὐτῶν ποὺ μελετᾶς.  
 Ὁ  τ ρ ό π ο ς  τ ῆ ς  μ ε λ έ τ η ς .   
 Πρῶτα νὰ ἀρχίσης μία μελέτη τοῦ βιβλίου ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μέχρι τὸ τέλος. Αὐτὴ 
τὴ μελέτη σου νὰ μὴν τὴν κάνης τροχάδην καὶ βιαστικά, θέλοντας νὰ τελειώσης ὅσο 



τὸ δυνατὸν πιὸ γρήγορα, ἀλλὰ νὰ τὴν κάνης ἀργὰ καὶ μὲ προσοχή, ἀνάλογα μὲ τὸ 
χρόνο καὶ τὴν ἀντοχὴ ποὺ ἔχεις. Δὲν ἔχεις, π.χ., σήμερα καιρὸ ἢ δὲν μπορεῖς νὰ 
μελετήσης πολύ; Μελέτησε λίγο, ὅσο μπορεῖς, καὶ τὴν ἄλλη μέρα ἐξακολουθεῖς, 
μελετώντας καὶ πάλι ἀνάλογα μὲ τὸ χρόνο καὶ τὴ διανοητική σου ἀντοχή. Ἔτσι [σελ. 
14] μπορεῖς νὰ κάνης καὶ τὴν ἑπόμενη ἡμέρα καὶ τὴν μεθεπόμενη, μέχρις ὅτου 
μελετήσης ὅλο τὸ βιβλίο.  
 Στὴ μελέτη αὐτὴ ποὺ θὰ κάνης, νὰ προσέχης τόσο ὅσο μπορεῖς νὰ 
καταλαβαίνης, χωρὶς νὰ ἀνησυχῆς οὔτε νὰ στενοχωρῆσαι καθόλου ἀπὸ τὸ ὅτι δὲν 
μπορεῖς νὰ καταλαβαίνης περισσότερο. Νὰ μὴν ἀφήνης νὰ μπαίνη στὴν ψυχή σου 
τέτοια θλίψη καὶ στενοχώρια, ἀλλὰ νὰ μελετᾶς μὲ εἰρήνη καὶ ἀταραξία. Γιατὶ καὶ τὸ 
νὰ βιάζεσαι πότε νὰ τελειώσης πιὸ γρήγορα τὴν ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου καὶ νὰ 
στενοχωρῆσαι, καὶ τὰ δύο εἶναι βλαβερά, γιατὶ φέρνουν πολλὲς φορὲς καὶ 
δυσάρεστο συναίσθημα καὶ τὴν ἀποστροφὴ στὴ μελέτη.  
 Μὲ τὴ μελέτη ὅμως ποὺ θὰ κάνης πρῶτα ὅλου τοῦ βιβλίου, θὰ πάρης, ἔστω 
καὶ ἀμυδρά, μιὰ γενικὴ ἰδέα αὐτῶν ποὺ περιλαμβάνει καὶ θὰ ἀποκτήσης ἀκόμη μιὰ 
σχετικὴ ἐξοικείωση μὲ αὐτό. Αὐτὴ ἡ γενικὴ ἰδέα θὰ σοῦ χρησιμεύση σὰν ἕνα 
βοήθημα στὴ μελέτη ποὺ θὰ κάνης τὴ δεύτερη φορά. Γιατί, ὅπως καὶ ὁ ἴδιος θὰ δῆς 
ἀπὸ τὴν πείρα, στὴ δεύτερη μελέτη τοῦ βιβλίου θὰ καταλαβαίνης ἐκεῖνο ποὺ θὰ 
μελετᾶς πολὺ καλύτερα, συγχρόνως δὲ καὶ εὐκολότερα ἀπὸ ὅσο στὴν ἀρχή.  
 Στὴ δεύτερη μελέτη ποὺ θὰ κάνης, θὰ ἀκολουθήσης ἄλλο τρόπο: Θὰ τὸ 
μελετήσης μία-μία παράγραφο (παράγραφος εἶναι κάθε κομμάτι ποὺ ἔχει ἀριθμὸ 
καὶ ἐπιγραφή). Αὐτὴ τὴν κάθε παράγραφο θὰ τὴν μελετᾶς τμηματικά, χωρίζοντάς 
την σὲ δύο, τρία καὶ περισσότερα κομμάτια, ἀνάλογα μὲ τὴν εὐκολία ποὺ θὰ 
αἰσθάνεσαι στὴν κατανόηση. Καθένα δὲ ἀπὸ τὰ κομμάτια αὐτὰ θὰ τὸ διαβάζης 
τρεῖς φορές. Καὶ σ’ αὐτὴ τὴ μελέτη θὰ ἔχης συγκεντρωμένη τὴ σκέψη σου (χωρὶς 
ὅμως, ἐννοεῖται, καὶ τώρα νὰ στενοχωρῆσαι καθόλου), γιὰ νὰ καταλαβαίνης ὅσα 
μελετᾶς.  
 Ἀφοῦ μελετήσης ὅλη τὴν παράγραφο, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὥς τὸ τέλος καὶ μὲ 
προσοχή, θὰ δῆς μεγάλη διαφορά. Θὰ δῆς δηλαδὴ ὅτι θὰ καταλαβαίνης τὸ νόημά 
της ὄχι ὅπως πρίν, ἀλλὰ πολὺ καλύτερα.  

[σελ. 15] 
 Ἔπειτα θὰ πηγαίνης στὴν ἄλλη καὶ ἔτσι θὰ συνεχίσης. Θὰ μελετᾶς δὲ κάθε 
μέρα, ὅπως εἴπαμε, τόσο ὅσο μπορεῖς, ἀνάλογα μὲ τὸν καιρὸ καὶ τὴν ἀντοχὴ ποὺ 
ἔχεις γιὰ μελέτη. Θὰ μελετήσης μὲ τὴ σειρὰ ὅλες τὶς παραγράφους τοῦ βιβλίου 
μέχρι τὸ τέλος.  
 Αὐτὴ ἡ δεύτερη μελέτη ποὺ θὰ κάνης ὁλόκληρου τοῦ βιβλίου θὰ ἐξασκήση 
καὶ θὰ προσαρμόση τὴ σκέψη σου στὶς ἀλήθειες καὶ στὰ πνευματικὰ νοήματα, 
ὥστε νὰ καταλαβαίνης πλέον ὁποιαδήποτε ἔννοια τοῦ βιβλίου.  
 Ἂν συμβῆ νὰ συναντήσης, καθὼς μελετᾶς, σὲ κάποια μέρη δυσκολία στὴν 
κατανόηση, νὰ μὴ στενοχωρηθῆς καθόλου γι’ αὐτό. Νὰ ἔχης τὴ βεβαιότητα ὅτι μὲ 
τὸ χρόνο καὶ τὴ μελέτη ποὺ θὰ κάνης, καὶ ἡ ὁποία θὰ ἐξοικειώση τὴ σκέψη σου 
ἀκόμη περισσότερο μὲ τὶς πνευματικὲς ἀλήθειες, καὶ αὐτὴ ἡ δυσκολία θὰ χαθῆ. Θὰ 



καταλαβαίνης ὅλα τὰ πνευματικὰ νοήματα καὶ ὅλα τὰ ζητήματα ποὺ θίγονται στὸ 
βιβλίο.  
 Τότε καὶ ἡ ψυχή σου θὰ αἰσθάνεται μεγάλη χαρά, ἐπειδή, γνωρίζοντας τὶς 
θεῖες ἀλήθειες, θὰ βρίσκη σ’ αὐτὲς τὴν πνευματική της τροφή, μὲ τὴν ὁποία 
τρέφεται πνευματικὰ ὁ ἄνθρωπος, προοδεύει καὶ τελειοποιεῖται.  
 Ὅταν λοιπὸν μελετήσης τὸ βιβλίο μὲ τέτοιο τρόπο, θὰ μπορῆς ἔπειτα νὰ 
καταλαβαίνης ὅλες τὶς ἀλήθειες ποὺ βρίσκονται σ’ αὐτό.  
 Ο ἱ  γ ν ώ σ ε ι ς  π ο ὺ  θ ὰ  ἀ π ο κ τ ή σ ο υ μ ε  ἀ π ὸ  τ ὸ  
β ι β λ ί ο  α ὐ τ ὸ  θ ὰ  χ ρ η σ ι μ ε ύ σ ο υ ν  κ α ὶ  γ ι ὰ  τ ὴ ν  
κ α τ α ν ό η σ η  τ ῆ ς  Ἁ γ ί α ς  Γ ρ α φ ῆ ς .   
 Οἱ γνώσεις ποὺ θὰ ἀποκτήσης ἀπὸ τὸ βιβλίο θὰ σοῦ εἶναι πολὺ χρήσιμες, γιὰ 
νὰ κατανοῆς καὶ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ἰδίως ὅταν μὲ τὸ χρόνο 
ἐξοικειωθῆς μὲ αὐτὸ καὶ καταλαβαίνης τὶς ἀλήθειες ποὺ περιέχονται σ’ αὐτό. Διότι 
ἡ γνώση ποὺ θὰ ἀποκτήσης ἀπὸ ὅσα περιλαμβάνονται στὸ βιβλίο θὰ εἶναι γιὰ σένα 
σὰν μιὰ προεισαγωγή, σὰν μιὰ προπαρασκευαστικὴ ἐκπαίδευση στὸ νὰ 
καταλαβαίνης εὐκολότερα [σελ. 16] τὸ νόημα καὶ τὸ πνεῦμα τῶν θεϊκῶν καὶ 
σωτήριων λόγων τοῦ Εὐαγγελίου. Καὶ αὐτό, γιατὶ οἱ γνώσεις ἀπὸ αὐτὸ τὸ βιβλίο δὲν 
εἶναι ξένες καὶ ἄσχετες, ἀλλὰ σχετικὲς μὲ τὶς ἀλήθειες καὶ τὰ νοήματα τοῦ 
Εὐαγγελίου, τοῦ νόμου καὶ τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Τὸ Εὐαγγέλιο δὲν διδάσκει 
τίποτε ἄλλο παρὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Μὲ αὐτὸ ὁ Θεὸς φανερώνει τὸ νόμο Του, 
διακηρύττει τὶς ἐντολές Του, ἐκδηλώνει τὴ θέλησή Του σ’ ἐμᾶς.  
 Γι’ αὐτὸ ὅλη ἡ Ἁγία Γραφή, καὶ προπάντων τὸ Εὐαγγέλιο, πρέπει νὰ εἶναι γιὰ 
τὸν ἄνθρωπο, ὅπως θὰ δοῦμε καὶ στὰ ἑπόμενα, μελέτη περιπόθητη καὶ πάρα πολὺ 
ἐνδιαφέρουσα. Μόνο ἡ Ἁγία Γραφή, σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας, ποὺ κρατεῖ καὶ τὴν Ἱερὰ Παράδοση, ἔχει τὸ πλῆρες, τὸ ἀληθινό, τὸ 
ἀλάνθαστο καὶ τέλειο πνεῦμα γιὰ τὸν φωτισμό, τὴν ἀναγέννηση καὶ τὴν ἠθικὴ 
τελειοποίηση τοῦ ἀνθρώπου.  
 Κάθε ἄλλο θρησκευτικὸ βιβλίο, καθὼς καὶ τὸ παρόν, φωτίζει, βοηθεῖ καὶ 
ὠφελεῖ στὸν καταρτισμὸ καὶ τὴ μόρφωση τοῦ ἀνθρώπου τόσο, ὅσον εἶναι σύμφωνο 
μὲ τὶς ἀλήθειες τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ γενικὰ τὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας καὶ ἐφ’ ὅσον ἀναφέρει καὶ ἐξηγεῖ μὲ σαφήνεια καὶ καθαρότητα 
περισσότερες, περιεκτικότερες καὶ ἀναγκαιότερες θρησκευτικὲς ἀλήθειες.  
 Ὥστε, μὲ τὸ βιβλίο ποὺ κρατᾶς στὰ χέρια σου, σὺ ὁ Χριστιανός, ποὺ ἔχεις 
ἄγνοια, ἀφενὸς θὰ μάθης τὶς σωτήριες ἀλήθειες τῆς χριστιανικῆς πίστεως, καθὼς 
καὶ τὶ πρέπει νὰ κάνης, γιὰ νὰ μορφωθῆς καὶ νὰ γίνης ἄξιος καὶ εὐάρεστος ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ. Ἀφετέρου, ἐπειδὴ οἱ ἀλήθειες ποὺ θὰ μάθης πηγάζουν καὶ προέρχονται 
ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ Εὐαγγέλιο, θὰ ἐξοικειωθῆς μὲ τὴ γνώση τους καὶ στὸ νὰ 
καταλαβαίνης εὔκολα τὰ λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς.  
 Π ῶ ς  κ α τ α ν ο ο ῦ ν τ α ι  μ ὲ  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η  
ἀ κ ρ ί β ε ι α  ο ἱ  ἀ λ ή θ ε ι ε ς  τ ο ῦ  Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ῦ .   
 Πρέπει ὅμως νὰ γνωρίζη κάθε Χριστιανός, ἀνεξαιρέτως, καὶ προπάντων ὁ 
λόγιος καὶ μορφωμένος, ὅτι: Ἡ πιὸ βαθιά, [σελ. 17] πλήρης, τέλεια κατανόηση καὶ 



ἐπίγνωση τῶν ὑψηλῶν καὶ σωτήριων ἀληθειῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ ἀκλόνητη 
πίστη σ’ αὐτές, ἀκόμη δὲ καὶ ἡ γλυκύτητα, ἡ ἀγαλλίαση καὶ ἡ τέρψη ποὺ 
προέρχεται ἀπὸ αὐτές, δὲν συντελοῦνται στὴν ψυχὴ τοῦ Χριστιανοῦ μὲ τὴ μελέτη 
καὶ μὲ τὴν ἁπλὴ καὶ θεωρητικὴ μόνο γνώση τους. Συντελοῦνται κυρίως, ὅταν 
συμμορφώνεται ὁ Χριστιανὸς μὲ τὶς ἀλήθειες αὐτές. Ὅταν ζῆ, ὅταν συμπεριφέρεται 
σύμφωνα μ’ αὐτές, ὅταν τηρῆ τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου.  
 Τὴν οὐσία τοῦ Χριστιανισμοῦ, τὴ δύναμη καὶ σοφία τοῦ Θεοῦ, ποὺ αὐτὴ 
περικλείει καὶ μὲ τὴν ὁποία σώζεται ὁ Χριστιανός, τὴν καταλαβαίνει περισσότερο 
ἀπὸ ὅλους ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τηρήση καὶ ἐφαρμόση ὅ,τι παραγγέλλει ὁ Χριστός. 
Τὴν διακρίνει καὶ τὴν αἰσθάνεται βαθιὰ στὴν ψυχή του μὲ τὴν πείρα, ποὺ τότε μόνο 
ἀποκτᾶ. Ὁπότε καὶ θὰ αἰσθάνεται μέσα του τὶς ἀλήθειες τοῦ Χριστοῦ ζωντανὲς καί, 
κατὰ κάποιον τρόπο, χειροπιαστές.  
 Τὸ βεβαιώνει ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος λέγοντας στοὺς μαθητές Του: «Ὁ ἔχων τὰς 
ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με 
ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ Πατρός μου· καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ 
ἐμαυτόν» (Ἰω. ιδ΄ 21). Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια διακηρύττει ὁ Χριστὸς ὅτι κανένας ἄλλος 
δὲν μπορεῖ νὰ Τὸν κατανοήση, ἑπομένως καὶ τὶς ἀλήθειες Του, νὰ Τὸν αἰσθανθῆ 
πλήρως στὴν ψυχή του, παρὰ μόνο ἐκεῖνος ποὺ τηρεῖ τὶς ἐντολές Του. Καὶ αὐτὸ 
γίνεται, γιατὶ μόνο στὴν ψυχὴ ἐκείνου ποὺ ἐφαρμόζει τὶς ἐντολές Του ἐνεργεῖ μὲ τὸ 
Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν φωτίζει, τὸν πληροφορεῖ καὶ τὸν βεβαιώνει σὲ τέλειο βαθμὸ γιὰ 
τὸ ὕψος Του καὶ τὶς ἀλήθειές Του.  
 Σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ Χριστός, μιλώντας στοὺς Ἰουδαίους, ποὺ δὲν καταλάβαιναν 
ὅτι ἡ διδασκαλία Του ἦταν θεία, λέει ὅτι ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ πραγματοποιήση τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖνος θὰ γνωρίση καὶ θὰ καταλάβη ὅτι ἡ διδασκαλία Του δὲν 
εἶναι διδασκαλία ποὺ προέρχεται ἀπὸ μόνο τὸν ἑαυτό Του, [σελ. 18] ἀλλὰ εἶναι 
διδασκαλία τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα, ποὺ Τὸν ἀπέστειλε στὸν κόσμο. «Ἡ ἐμὴ διδαχή, 
λέει, οὐκ ἔστιν ἐμή, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με· ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ 
ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς, πότερον ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἢ ἐγὼ ἀπ’ ἐμαυτοῦ 
λαλῶ» (Ἰω. ζ΄ 16-17).  
 Γι’ αὐτό, προκειμένου ὁ Χριστιανὸς νὰ ἀποκτήση τελειότερη γνώση τοῦ 
θελήματος τοῦ Θεοῦ, νὰ κατανοήση βαθύτερα καὶ ἀκριβέστερα τὶς εὐαγγελικὲς 
ἀλήθειες, νὰ μένη σταθερὸς καὶ ἐντελῶς ἀκλόνητος σ’ αὐτές, νὰ μένη ἑνωμένος μὲ 
τὸν Θεό, νὰ ζῆ μέσα στὴν παρουσία Του, πρέπει νὰ συμπεριφέρεται, νὰ 
εὐθυγραμμίζη τὴ διαγωγὴ καὶ τὴ ζωή του σύμφωνα μὲ τὴ γνώση τοῦ θελήματος τοῦ 
Θεοῦ. Αὐτὴ θὰ τὴν ἀποκτᾶ μελετώντας εἴτε τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, εἴτε ἄλλο ἱερὸ 
βιβλίο, ποὺ διδάσκει τί θέλει ὁ Θεός.  
 Ὅταν κάνη ἔτσι, θὰ γνωρίση καὶ θὰ κατανοήση πιὸ τέλεια τὶς ἀλήθειες τοῦ 
Χριστιανισμοῦ, τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, ὁπότε καὶ θὰ αἰσθάνεται ἀγαλλίαση καὶ 
τέτοια ἀπόλαυση, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ αἰσθανθῆ ποτὲ ἄνθρωπος ἀπὸ κανένα, 
ἀπολύτως κανένα, ἐπίγειο καὶ κοσμικὸ πρᾶγμα.  
 
 



 
  
 



[σελ. 19] 
 
  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 
 

4. Τὰ εἴδη τοῦ προορισμοῦ.  
 
 Ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου χωρίζεται σὲ ἀρχικὸ προορισμό, αὐτὸν ποὺ ἔχει 
στὴν ἐπίγεια ζωή του, καὶ στὸν τελικὸ προορισμό, ποὺ ἔχει στὴν μελλοντικὴ αἰώνια 
ζωή.  
 
 

5. Α΄. Ποιὸς εἶναι ὁ ἐπίγειος προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου.  
 
 Γιὰ ποιὸ σκοπὸ ὑπάρχει ὁ ἄνθρωπος σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο;  
 Ἡ ἀπάντηση εἶναι: Γ ι ὰ  ν ὰ  γ ί ν η  ὅ μ ο ι ο ς  μ ὲ  τ ὸ ν  
Χ ρ ι σ τ ό .   
Γι’ αὐτὸ τὸν σκοπὸ καὶ ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, πῆρε σάρκα σὲ συγκεκριμένο 
χρόνο καὶ ἔγινε ὁ ἀληθινὸς καὶ κατὰ πάντα τέλειος ἄνθρωπος, ἡ εἰκόνα καὶ 
ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ τὸν σκοπὸ ὁ Θεὸς καὶ Πατέρας ἀπὸ τὸν οὐρανὸ 
ὁμολόγησε καὶ κήρυξε τὸν Χριστὸ ὡς Υἱόν Του ἀγαπητό, καὶ Τὸν τοποθέτησε 
συγχρόνως Διδάσκαλο τῆς ἀνθρωπότητος, λέγοντας νὰ ὑπακοῦμε στὰ λόγια Του, 
γιὰ νὰ Τοῦ μοιάσουμε.  
 Τὰ διακήρυξε αὐτὰ ὁ οὐράνιος Πατέρας, ὅταν βαπτιζόταν ὁ Χριστὸς στὸν 
Ἰορδάνη ποταμὸ καὶ ὅταν μεταμορφωνόταν στὸ ὄρος. Τότε εἶπε ἀπὸ τὸν οὐρανό: 
«Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. γ΄ 
17, ιζ΄ 5). Δηλαδή, αὐτὸς εἶναι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, διὰ τοῦ Ὁποίου ἀποφάσισα 
νὰ σώσω τὴν ἀνθρωπότητα. Σ’ αὐτὸν νὰ ὑπακούετε. Ἀλλὰ καὶ πιὸ μπροστά, πρὶν 
γίνη ἄνθρωπος ὁ Χριστός, δίδασκε καὶ προετοίμαζε ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους νὰ 
πιστεύσουν καὶ ὑπακούσουν στὸν Χριστὸ μὲ τοὺς ἁγίους προφῆτες [σελ. 20] Του, οἱ 
ὁποῖοι, μὲ ἔμπνευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κήρυξαν περὶ τοῦ Χριστοῦ.  
 Κήρυξε λοιπὸν ἀπευθείας ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς καὶ Πατέρας γιὰ τὸν 
Χριστό. Προεῖπε γι’ Αὐτὸν μὲ τοὺς ἁγίους προφῆτες Του, γιὰ νὰ πιστεύσουμε σ’ 
Αὐτὸν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ὡς τὸν Σωτῆρα τῆς ἀνθρωπότητος. Νὰ ἔχουμε τέλεια  
ἐμπιστοσύνη στὰ λόγια Του καὶ νὰ ὑπακούουμε πλήρως στὰ παραγγέλματά Του.  
 
 



6. Βασικὴ γνώση γιὰ τὸν Χριστό.  
 
 Εἴπαμε ὅτι προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νὰ γίνη ὅμοιος μὲ τὸν Χριστό. 
Ἀλλὰ ποιὸς εἶναι ὁ Χριστός, μὲ τὸν Ὁποῖο ἔχουμε προορισμὸ νὰ γίνουμε ὅμοιοι;  
 Ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ ἔχη, ὅσο εἶναι δυνατό, πλήρη καὶ ξεκάθαρη γνώση 
γιὰ τὸν Χριστό, ποὺ εἶναι ὁ Μόνος καὶ αἰώνιος Λυτρωτὴς καὶ Σωτήρας τῶν 
ἀνθρώπων. Εἶναι ἡ βάση καὶ τὸ θεμέλιο τοῦ Χριστιανισμοῦ.  
 Ἐπειδὴ ὅμως παρακάτω θὰ γίνη λόγος πολλὲς φορὲς γιὰ τὸν Χριστό, ἀφοῦ 
ἀπὸ Αὐτὸν πηγάζει καὶ ἀπὸ Αὐτὸν ἐξαρτᾶται ἡ σωτηρία μας, γι’ αὐτὸ ἐδῶ θὰ 
μιλήσουμε περιληπτικά, μὲ λίγα λόγια.  
 Ὁ  Χ ρ ι σ τ ὸ ς  ε ἶ ν α ι  τ έ λ ε ι ο ς  Θ ε ό ς .  Εἶναι ὁ Υἱὸς καὶ 
Λόγος τοῦ Θεοῦ. Γεννήθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ Πατέρα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, πρὶν 
ἀπὸ ὅλη τὴ δημιουργία. Εἶναι Θεὸς ἀληθινός, ὁμοούσιος μὲ τὸν Πατέρα, 
ἐξεικονίζοντας τὸν Θεὸ καὶ Πατέρα Του ἀκριβῶς καὶ ἀπαράλλακτα. Δηλαδὴ ὅποιας 
οὐσίας εἶναι ὁ Πατέρας, τῆς ἴδιας οὐσίας εἶναι καὶ ὁ Υἱός: Τέλειος Θεὸς ὁ Πατέρας, 
τέλειος Θεὸς καὶ ὁ Υἱός.  
 Ὅλα τὰ κτίσματα ἀνεξαιρέτως δημιουργήθηκαν δι’ Αὐτοῦ, μὲ τὴ θέληση τοῦ 
οὐρανίου Πατέρα. Καὶ ὅσα εἶναι στοὺς οὐρανούς, καὶ ὅσα εἶναι πάνω στὴ γῆ. Καὶ 
ὅσα βλέπουν τὰ ἀνθρώπινα μάτια, καὶ ὅσα δὲν βλέπουν. Δι’ Αὐτοῦ 
δημιουργήθηκαν [σελ. 21] ὅλες οἱ οὐράνιες δυνάμεις. Τὰ τάγματα τῶν ἁγίων 
ἀγγέλων καὶ πνευμάτων. Οἱ Θρόνοι, οἱ Κυριότητες, οἱ Ἐξουσίες, καθὼς καὶ ὅλα ὅσα 
βρίσκονται πάνω στὴ γῆ. Τὰ πάντα δημιουργήθηκαν δι’ Αὐτοῦ καὶ γιὰ τὴ δόξα Του. 
Καὶ τὰ πάντα Αὐτὸς συγκρατεῖ καὶ διευθύνει καὶ κατευθύνει στὸν προορισμό τους.  
 Ἑπομένως, Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀπόλυτος Κύριος καὶ ἄρχοντας καὶ ἐξουσιαστὴς τῶν 
πάντων.  
 Τὶς ἀλήθειες αὐτὲς τὶς ἀποκαλύπτει καὶ μᾶς τὶς διδάσκει ὄχι ἄλλος, ἀλλὰ τὸ 
Ἴδιο τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Καὶ μὲ τὸν εὐαγγελιστὴ μὲν Ἰωάννη λέγει τὰ ἑξῆς γιὰ τὴ 
θεότητα τοῦ Χριστοῦ: «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ 
Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. Πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ 
χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν» (Ἰωάν. α΄ 1-3). Μὲ τὸν ἀπόστολο δὲ 
Παῦλο λέει: «Ὅς ἐστιν (ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ) εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, 
πρωτότοκος πάσης κτίσεως, ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ 
εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται· καὶ αὐτός ἐστι πρὸ 
πάντων, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκε» (Κολασ. α΄ 15-17). Καὶ σὲ ἄλλο μέρος 
τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον μὲ τὸν ἴδιο Ἀπόστολο λέει: «Ὃς (ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ) ὢν 
ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ (τοῦ Θεοῦ), φέρων τε 
τὰ πάντα τῷ ρήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ» (Ἑβρ. α΄ 3).  
 Ὁ  Χ ρ ι σ τ ὸ ς  ε ἶ ν α ι  κ α ὶ  τ έ λ ε ι ο ς  ἄ ν θ ρ ω π ο ς .   
 Ἐνῶ ὁ Χριστὸς εἶναι Θεὸς ἀληθινός, ἔγινε, σὲ χρόνο καθορισμένο, καὶ τέλειος 
ἄνθρωπος. Ἑπομένως, εἶναι Θεὸς μαζὶ καὶ ἄνθρωπος, δηλαδὴ Θεάνθρωπος. Καὶ 
μέσα σ’ Αὐτόν, ὡς ἄνθρωπο, εὐδόκησε νὰ κατοικήση ὁλόκληρη ἡ θεότης.  



 Ἔγινε ἄνθρωπος ὁ Χριστός, γιὰ νὰ ἀπαλλάξη, μὲ τὴ θέληση τοῦ οὐρανίου 
Πατέρα, τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὸν αἰώνιο θάνατο, μὲ τὴ θυσία Του 
πάνω στὸ Σταυρό, καὶ [σελ. 22] ἔτσι νὰ συμφιλιώση καὶ νὰ εἰρηνεύση πρὸς τὸν Θεὸ 
τὰ πάντα, καὶ τὰ ἐπίγεια καὶ τὰ οὐράνια. Καὶ γιὰ νὰ φέρη σὲ πέρας τὸ ἔργο Του, 
δηλαδὴ τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, ἵδρυσε τὴν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία 
εἶναι τὸ ἠθικὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ὁποίου ἄρχοντας καὶ κεφαλὴ εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ 
Χριστός.  
 Ἀφοῦ δὲ ἀναστήθηκε πρῶτος αὐτὸς ἀπὸ τὸν τάφο καὶ ζώντας καὶ 
βασιλεύοντας εἰς τοὺς αἰῶνες, ἔγινε πρωτότοκος καὶ ἀρχὴ τῆς ἀναστάσεως τῶν 
νεκρῶν, γιὰ νὰ εἶναι ἔτσι καὶ ὡς ἄνθρωπος ὁ Χριστὸς πρῶτος σὲ ὅλα.  
 Ὅλα αὐτὰ μᾶς τὰ διαβεβαιώνει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Καὶ μὲ τὸν εὐαγγελιστὴ 
μὲν Ἰωάννη λέει: «Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καὶ 
ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός· πλήρης 
χάριτος καὶ ἀληθείας» (Ἰωάν. α΄ 14). Μὲ τὸν ἀπόστολο δὲ Παῦλο λέει: «Καὶ αὐτός 
(ὁ Χριστός) ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν ἀρχή, 
πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων, ὅτι ἐν αὐτῷ 
εὐδόκησε πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι καὶ δι’ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς 
αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δι’ αὐτοῦ εἴτε τὰ ἐπὶ 
τῆς γῆς, εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Κολασ. α΄ 1820).  
 Τ ὰ  τ ρ ί α  ἀ ξ ι ώ μ α τ α  τ ο ῦ  Χ ρ ι σ τ ο ῦ .  Ὡς κεφαλὴ τῆς 
Ἐκκλησίας ὁ Χριστός, ἔχει ὡς ἄνθρωπος τρία ἀξιώματα: Εἶναι Προφήτης, Ἀρχιερεὺς 
καὶ Βασιλεύς.  
 Καὶ εἶναι μὲν Προφήτης, δηλαδὴ ὁ ἀπόλυτος καὶ μόνος Διδάσκαλος, ἀφοῦ 
Αὐτὸς ἀποκάλυψε καὶ φανέρωσε στὸν κόσμο τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ θέλημα τοῦ 
οὐρανίου Πατέρα. Γι’ αὐτὸ καὶ ἔλεγε ὁ Ἴδιος στὸν Πιλάτο: «Ἐγὼ εἰς τοῦτο 
γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ» 
(Ἰωάν. ιη΄ 37). Μὲ τὴ διδασκαλία Του δέ, τὴν ὁποία ἐπισφράγισε μὲ τὰ μεγάλα 
θαύματα ποὺ ἔκανε, μὲ τὴν ἁγιότητα τοῦ βίου Του, καθὼς καὶ μὲ τὴ μεταμόρφωσή 
Του στὸ ὄρος [σελ. 23] Θαβώρ, ὅπου «ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ 
δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς» (Ματθ. ιζ΄ 2), μὲ ὅλα αὐτὰ φανέρωσε 
σὲ μᾶς τὸν Θεό, ὅσο εἶναι δυνατὸ νὰ γνωρίση ὁ ἄνθρωπος σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο τὸν 
τέλειο καὶ ἄπειρο Θεό.  
 Εἶναι δὲ ὁ Χριστὸς Ἀρχιερεύς, διότι πρόσφερε τὸν ἑαυτό Του θυσία στὸν Θεό, 
παίρνοντας ἐπάνω Του τὶς ἁμαρτίες τοῦ κόσμου, χύνοντας τὸ αἷμα Του καὶ 
πεθαίνοντας πάνω στὸ Σταυρό, γιὰ νὰ ἱκανοποιήση τὴ θεία δικαιοσύνη, καὶ γιὰ νὰ 
σβήση τὶς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων. Γι’ αὐτὴ τὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ, τὴν 
ἀρχιερωσύνη καὶ μεσιτεία Του, ἀπὸ τὴν ὁποία πηγάζει ἡ σωτηρία, μιλάει ὅλη ἡ 
Ἁγία Γραφή, καὶ εἰδικώτερα ἡ πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή.  
 Εἶναι δὲ καὶ Βασιλεὺς ὁ Χριστός, γιατὶ εἶναι ὁ ὕψιστος κυβερνήτης ὄχι μόνο 
τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀπόλυτος Κύριος ποὺ ἐξουσιάζει τὰ πάντα, τὰ οὐράνια 
καὶ τὰ ἐπίγεια, καθὼς λέει καὶ ὁ Ἴδιος: «Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ 
ἐπὶ γῆς» (Ματθ. κη΄ 18). Λέγοντας δὲ αὐτὰ ὁ Χριστός, ἐννοεῖ ὅτι ὁ Θεὸς καὶ 



Πατέρας Τοῦ ἔδωσε, ὡς ἄνθρωπο, κάθε ἐξουσία. Γιατὶ ὡς Θεὸς ὁ Χριστὸς εἶχε καὶ 
ἔχει ἄπειρη τὴν ἐξουσία πάνω στὸ σύμπαν, ἀφοῦ δι’ Αὐτοῦ δημιουργήθηκαν, ὅπως 
εἴπαμε, συγκρατοῦνται καὶ διευθύνονται τὰ πάντα.  
 Ὡς Κύριος καὶ ἐξουσιαστὴς καὶ Βασιλεὺς αἰώνιος ὁ Χριστός, καθὼς εἶπε ὁ 
ἄγγελος τὴν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὴν Παρθένο «καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ 
ἔσται τέλος» (Λουκ. α΄ 33), πρόκειται νὰ ἔλθη καὶ πάλι μὲ ὅλη τὴ θεία δύναμη καὶ 
δόξα Του, μὲ ὅλους τοὺς ἁγίους ἀγγέλους, γιὰ νὰ κρίνη τὸν κόσμο καὶ ν’ ἀποδώση 
στὸν καθένα σύμφωνα μὲ τὰ ἔργα του. Αὐτὸς δὲ ὁ Ἴδιος τὸ βεβαιώνει: «Ὅταν ἔλθῃ 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ, 
τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα 
τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα 
ἀπὸ τῶν ἐρίφων, καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ 
[σελ. 24] εὐωνύμων. Τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ 
εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν 
ἀπὸ καταβολῆς κόσμου...» (Ματθ. κε΄ 31-46).  
 Αὐτὰ περιληπτικὰ γιὰ τὸν Χριστό, πρὸς τὸν Ὁποῖον ἔχουμε προορισμὸ νὰ 
γίνουμε ὅμοιοι.  
 
 

7. Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ γίνη ὅμοιος μὲ τὸν Χριστό;  
 
 Ἔχοντας κάποιος ὑπόψη του τὸ ὕψος τοῦ Χριστοῦ, ἴσως πεῖ: Εἶναι δυνατὸν ὁ 
ἄνθρωπος νὰ γίνη ὅμοιος μὲ τὸν Χριστό; Εἶναι δυνατὸ νὰ ἀποκτήση τὸ ἄμεμπτο, τὴν 
ἁγιότητα, τὴν ἀρετὴ καὶ τὸ ὕψος τοῦ Χριστοῦ; Καὶ ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατό, τότε 
πῶς ὁ ἄνθρωπος ἔχει προορισμὸ πάνω στὴ γῆ νὰ γίνη ὅμοιος μὲ τὸν Χριστό;  
 Ἀπαντώντας σ’ αὐτὴ τὴν ἐρώτηση, λέμε ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ τὴν ὁμοίωση 
τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ. Οὔτε μὲ τὴ δόξα ποὺ πῆρε ὁ Χριστός, 
καὶ κατὰ τὴν ἀνθρώπινή Του φύση, μετὰ τὴν ἀνάστασή Του ἐκ τῶν νεκρῶν καὶ τὴν 
ἀνάληψη στοὺς οὐρανούς. Πρόκειται γιὰ τὴν ὁμοίωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Χριστὸ 
ὡς ἄνθρωπο, ποὺ ἔζησε καὶ πολιτεύθηκε σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο.  
  
 

8. Σὲ τί δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ γίνη ὅμοιος μὲ τὸν Χριστό;  
  
Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐξήγηση, λέμε καὶ σὲ τί ἀκόμη ὑπερέχει ὁ Χριστός, ποὺ εἶναι 
φύσει ἀδύνατο στὸν ἄνθρωπο νὰ φθάση καὶ νὰ γίνη ὅμοιος μὲ Αὐτόν:  
 1. Ὁ Χριστὸς γεννήθηκε ἀπὸ Πνεῦμα Ἅγιον καὶ τὴν Παρθένο Μαρία. Γι’ αὐτὸ 
εἶναι ἐντελῶς ἀμέτοχος τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος.  
 2. Ὁ Χριστὸς γνώριζε ἀκριβῶς, πλήρως καὶ τελείως τὸ [σελ. 25] θέλημα τοῦ 
Θεοῦ. Γνώριζε πλήρως καὶ τελείως καὶ τὸν Διάβολο καὶ ὅλες τὶς μεθοδεῖες, τοὺς 
δόλους καὶ τὰ πονηρά του σχέδια, ποὺ θανατώνουν τὸν ἄνθρωπο.  



 3. Ὁ Χριστὸς στάθηκε σὲ ὅλη Του τὴ ζωὴ ἐντελῶς ἀναμάρτητος καὶ κατὰ 
πάντα ἄμεμπτος καὶ ἅγιος, ἀφοῦ τήρησε κάθε νόμο ἀπαγορευτικό, χωρὶς καθόλου 
νὰ Τὸν μολύνη ἡ ἁμαρτία.  
 4. Ὁ Χριστὸς ἀκόμη τήρησε θετικὰ τὸ νόμο καὶ κάθε ἐντολὴ καὶ ἐκτέλεσε 
ἀκριβῶς, μέχρι κεραίας, ὅλα τὰ θελήματα τοῦ οὐρανίου Πατέρα.  
 5. Ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὸ ἄπειρο καὶ ἀπόλυτο ὕψος καὶ μεγαλεῖο Του ταπείνωσε 
τὸν ἑαυτό Του, κατεβαίνοντας μὲ τὴ θέλησή Του στὸ τελευταῖο καὶ κατώτατο 
σημεῖο τῆς ταπεινώσεως.  
 6. Ὁ Χριστὸς ἔχει τὴν ἁγιότητα φυσικὴ καὶ ἀπόλυτη καὶ τὴν ἔχει ἀπὸ τὸν 
ἑαυτό Του.  
 7. Ὁ Χριστὸς λάτρευσε τὸν Θεὸ καὶ Πατέρα Του καὶ εὐαρέστησε σ’ Αὐτόν μὲ 
ἄφθαστη τελειότητα χωρὶς κάποιον μεσίτη.  
 8. Ὁ Χριστός, ἐπειδὴ εἶναι ὄχι μόνο ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ Θεός, 
πραγματοποίησε καὶ κατόρθωσε ὑπεράνθρωπα ἔργα. Ἔφερε μὲ τὴν αὐτοθυσία Του 
ὕψιστα καὶ αἰώνια ἀποτελέσματα, ποὺ ἔδωσαν τὴν ἀνακαίνιση καὶ σωτηρία σὲ ὅλη 
τὴ λογικὴ κτίση, ἔργα ποὺ δὲν καταλύονται ποτέ, ἀντάξια τοῦ ἄπειρου ὕψους Του.  
 Ὅλα αὐτὰ τὰ παραπάνω προσόντα τὰ ἔχει ἀποκλειστικὰ Μόνος ὁ Χριστὸς σὲ 
τέλειο βαθμό. Ὄχι μὲ ὅλα αὐτά, ἀλλὰ οὔτε καὶ μὲ ἕνα μόνο ἀπὸ αὐτὰ δὲν μπορεῖ 
ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος νὰ ἐξισωθῆ καὶ νὰ ὁμοιωθῆ ἀκριβῶς μὲ τὸν Χριστό.  
 

[σελ. 26] 
9. Σὲ τί ὁ ἄνθρωπος ἔχει προορισμὸ πάνω στὴ γῆ νὰ γίνη ὅμοιος μὲ τὸν Χριστὸ  

καὶ μὲ ποιὸν τρόπο;  
 
 Ἀφοῦ γνωρίσαμε τὰ θεῖα πλεονεκτήματα ποὺ ἀνήκουν σὲ τέλειο βαθμὸ μόνο 
στὸν Χριστό, ἂς ποῦμε σὲ τί ἔχει προορισμὸ ὁ ἄνθρωπος πάνω στὴ γῆ νὰ γίνη 
ὅμοιος μὲ τὸν Χριστό:  
 Ν ὰ  π ρ ο σ ε γ γ ί σ η  π ν ε υ μ α τ ι κ ὰ  κ α ὶ  ἠ θ ι κ ὰ  τ ὸ ν  
Χ ρ ι σ τ ό ,  δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος ἔχει προορισμὸ νὰ καλλιεργηθῆ καὶ νὰ γίνη 
ὅμοιος, ὅσο εἶναι δυνατό, ἐσωτερικὰ καὶ στὴν ἐξωτερική του συμπεριφορά μὲ τὸν 
Χριστό, γιὰ νὰ ἀποκτήση τὸν ἠθικὸ χαρακτῆρα Του.  
 Ἀλλὰ πῶς θὰ γίνη ὅμοιός Του; Θὰ γίνη, ὅταν ἔχη στραμμένα τὰ μάτια του 
στὸν Χριστό, ὡς τὸ τέλειο παράδειγμα τῆς ἀρετῆς, καὶ μιμῆται, ὅσο τοῦ εἶναι 
δυνατό, αὐτὸ τὸ παράδειγμα. Καὶ ἀκόμη, ὅταν ζῆ καὶ συμπεριφέρεται σύμφωνα μὲ 
τὰ λόγια καὶ τὶς ἐντολές Του, διότι τότε θὰ ἀποκτήση, ὅσο εἶναι δυνατό, τὰ 
φρονήματα καὶ θὰ μοιάση, ὅσο εἶναι δυνατό, στὸν ἠθικὸ χαρακτῆρα Του.  
 Μὲ ἀναρίθμητες μαρτυρίες τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ ἄνθρωπος 
ἔχει αὐτὸ τὸν προορισμὸ πάνω στὴ γῆ.  
 
 
 
 



ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ 

 
10. α) Λόγοι τοῦ θείου Παύλου γιὰ τὸ ὅτι πρέπει νὰ μιμούμεθα τὸν Χριστό.  

 
 Νὰ τὶ λέει ὁ θεῖος Παῦλος γιὰ τὸ ὅτι πρέπει νὰ ἔχουμε στραμμένα τὰ μάτια 
μας στὸν Χριστὸ καὶ νὰ μιμούμεθα τὸ παράδειγμά Του: «Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, 
τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα 
καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον [σελ. 
27] ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς 
ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν 
δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν. Ἀναλογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτην 
ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς αὐτὸν ἀντιλογίαν, ἵνα μὴ κάμητε ταῖς 
ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυόμενοι» (Ἑβρ. ι6΄ 1-3).  
 Τὸ νόημα τῶν λόγων αὐτῶν τοῦ θείου Παύλου εἶναι: Καὶ ἐμεῖς, λοιπόν, 
ἔχοντας ὑπόψη μας τὸ ἀναρίθμητο πλῆθος τῶν μαρτύρων καὶ ἀγωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι 
μὲ τὴ μεγάλη πίστη ἀπὸ τὴν ὁποία ἐμπνέονταν τελείωσαν τὴ ζωή τους μὲ καρτερία 
καὶ μεγάλη ὑπομονή, ἀφοσιωμένοι στὸν Θεὸ καὶ ὑπακούοντας τελείως σ’ Αὐτόν, ἂς 
πετάξουμε καὶ ἂς διώξουμε μακριά μας καθετὶ ποὺ μᾶς γίνεται βάρος, κώλυμα καὶ 
ἐμπόδιο στὸ δρόμο τῆς ἀρετῆς. Ἂς μισήσουμε δὲ καὶ ἂς ἀποστραφοῦμε τὴν 
ἁμαρτία ποὺ εὔκολα μᾶς σαγηνεύει, μᾶς περιπλέκει καὶ μᾶς παγιδεύει. Μὲ μεγάλη 
προθυμία καὶ ὑπομονὴ ἂς βαδίζουμε καὶ ἂς τρέχουμε στὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως καὶ 
τῆς ὑπακοῆς στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.  
 Γι’ αὐτὸ ἂς ἔχουμε μπροστά μας ὡς ὑπόδειγμα καὶ παράδειγμα κάθε ἀρετῆς 
τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς ἀληθινῆς πίστεώς μας καὶ ὁ 
τέλειος στὴν ἀρετή, Ἐκεῖνος ποὺ μᾶς κάνει νὰ προοδεύουμε καὶ μᾶς τελειοποιεῖ σ’ 
αὐτή.  
 Ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, ἔχοντας ὑπόψη τὴν αἰώνια δόξα, ποὺ ἐπρόκειτο καὶ ὡς 
ἄνθρωπος νὰ πάρη γιὰ τὰ παθήματά Του, ὑπέφερε ἀγόγγυστα τὸν γεμᾶτο πόνους, 
ἀτιμωτικὸ θάνατο τοῦ Σταυροῦ, χωρὶς καθόλου νὰ ὑπολογίση τοὺς ἀναρίθμητους 
ἐξευτελισμούς, τὶς περιφρονήσεις καὶ ἀτιμώσεις τὶς ὁποῖες ἔκαναν σ’ Αὐτὸν οἱ 
Ἰουδαῖοι καὶ οἱ εἰδωλολάτρες. Γι’ αὐτὸ καὶ ὑψώθηκε καὶ δοξάσθηκε μὲ τέλεια δόξα 
ἀπὸ τὸν οὐράνιο Πατέρα Του καὶ Θεό, ἀφοῦ κάθισε στὰ δεξιὰ τοῦ θρόνου τῆς 
μεγαλειότητός Του.  
 Συλλογισθῆτε λοιπὸν καὶ σεῖς Αὐτὸν τὸν Χριστό, τὸν Υἱὸ [σελ. 28] τοῦ Θεοῦ, ὁ 
Ὁποῖος ὑπέμεινε ἀγόγγυστα τόση καταφρόνηση ἀπὸ τοὺς ἀσεβεῖς καὶ ἁμαρτωλοὺς 
σταυρωτές Του, γιὰ νὰ μὴ χάνουν τὸ θάρρος τους καὶ ἀποκάμουν οἱ ψυχές σας ἀπὸ 
τὶς διάφορες δοκιμασίες, θλίψεις καὶ διωγμούς, τοὺς ὁποίους ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς ἀπὸ 
ἀγάπη, γιὰ νὰ σᾶς δοκιμάση. Τὶς ἐπιτρέπει, γιὰ νὰ μορφωθῆτε μὲ αὐτὲς καὶ νὰ 
τελειοποιηθῆτε.  
 
 



11. β) Λόγοι τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου.  
 
 Καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης τὸ ἴδιο ἀκριβῶς λέει: «Ὁ λέγων ἐν αὐτῷ μένειν 
ὀφείλει, καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησε, καὶ αὐτὸς οὕτω περιπατεῖν» (Α΄ Ἰω. β΄ 6). 
Αὐτὸ σημαίνει, ὅπως τὸ καταλαβαίνει ὁ καθένας, ὅτι ὁ Χριστιανὸς ἔχει προορισμὸ 
πάνω στὴ γῆ, ἐὰν θέλη νὰ εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Χριστοῦ, νὰ ζῆ καὶ νὰ 
συμπεριφέρεται ὅπως ἔζησε καὶ συμπεριφέρθηκε ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός.  
 
 

12. γ) Λόγοι τοῦ ἀποστόλου Πέτρου.  
 
 Ὁ ἀπόστολος Πέτρος μᾶς λέει ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπέμεινε ἀγόγγυστα καὶ μὲ 
ὑπομονή, γιὰ τὴ σωτηρία μας, φρικτὰ πάθη καὶ ἀτιμωτικὸ θάνατο, ἀφήνοντας ἔτσι 
σ’ ἐμᾶς παράδειγμα, τύπο καὶ ὑπογραμμὸ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς ἀρετῆς, γιὰ νὰ Τὸν 
μιμηθοῦμε, ἀκολουθώντας τὰ ἴχνη καὶ τὰ βήματά Του.  
 Ὁ Χριστός, λέει στὴ συνέχεια ὁ θεῖος Πέτρος, δὲν ἔκανε καμιὰ ἁμαρτία, οὔτε 
βρέθηκε στὴν ψυχή του καὶ στὸ στόμα Του ἀπολύτως τίποτε τὸ δόλιο ἢ ἄξιο 
κατηγορίας. Καὶ ὅταν ἀκόμη Τὸν περιγελοῦσαν, ὑπέμεινε μὲ ὑπομονή, χωρὶς νὰ 
ἀντιμιλάη καὶ νὰ ἀνταποδίδη τὰ ὅμοια σ’ αὐτοὺς ποὺ Τὸν περιγελοῦσαν. Καὶ ἐνῶ 
ἔπασχε ἄδικα ἀπὸ τοὺς πονηροὺς καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἤθελαν τὸ κακό Του, δὲν 
ὀργιζόταν, οὔτε τοὺς ἀπειλοῦσε, ἀλλὰ τοὺς παρέδινε στὸν ἐπουράνιο Πατέρα Του, 
ποὺ κρίνει ὅλους μὲ δικαιοσύνη.  

[σελ. 29] 
 Ἰδοὺ καὶ τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ ἀποστόλου Πέτρου: «Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ 
ἡμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ· 
ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ· ὃς 
λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι 
δικαίως» (Α΄ Πέτρ. β΄ 21-23).  
 
 

13. δ) Καὶ ἄλλοι λόγοι τοῦ ἀποστόλου Παύλου.  
 
 Καὶ πάλι ὁ θεῖος Παῦλος, σὲ ἄλλη ἐπιστολή του, ὑποδεικνύει στοὺς 
Χριστιανοὺς ὅτι, ἂν θέλουν νὰ τοὺς τιμήση καὶ νὰ τοὺς δοξάση ὁ Θεὸς μὲ δόξα 
ἀληθινὴ καὶ αἰώνια, πρέπει νὰ ἔχουν τὸν Χριστὸ ὡς ὑπόδειγμα καὶ παράδειγμά 
τους καὶ Αὐτὸν νὰ μιμοῦνται.  
 Πρέπει, λέει, νὰ ἔχουν ὑπόψη τους τὸ φρόνημα καὶ τὴν ταπείνωση τοῦ 
Χριστοῦ, τὴν ὁποία ἔδειξε ἔμπρακτα μὲ τὴν τέλεια ὑπακοή Του στὸ θέλημα τοῦ 
οὐρανίου Του Πατέρα. Ἐξαιτίας δὲ τῆς ταπεινώσεως Του αὐτῆς καὶ τῆς τέλειας 
ὑπακοῆς Του, ὄχι μόνο κατέβηκε μὲ τέλεια συγκατάβαση ἀπὸ τὸ ὕψος τῆς ἀληθινῆς 
καὶ πραγματικῆς θεότητός Του καὶ ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος ὅμοιος μὲ μᾶς, ἀλλὰ 
κατέβηκε καὶ σὲ ἀκόμη μεγαλύτερο βάθος ταπεινώσεως: Περιφρονήθηκε δηλαδή, 



ἐξευτελίσθηκε, δέχθηκε τὸν ἀτιμωτικὸ θάνατο τοῦ σταυροῦ καὶ πέθανε σὰν 
ἁμαρτωλὸς ἀνάμεσα σὲ δύο κακούργους ληστές.  
 Γι’ αὐτό, δηλαδὴ γιὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴ καὶ τέλεια ταπείνωσή Του, λέει στὴ 
συνέχεια ὁ θεῖος Παῦλος, καὶ ὁ Θεὸς Πατέρας ὑπερύψωσε τὸν Χριστὸ καὶ Τὸν 
ἀνέβασε σὲ ὕψιστη καὶ ἄπειρη δόξα. Τοῦ χάρισε τὸ ἀνώτατο καὶ ἐνδοξότατο ὄνομα, 
τὸ ὄνομα Κύριος. Δηλαδὴ ἄρχοντας καὶ ἐξουσιαστὴς ὅλων, τῶν οὐρανίων καὶ τῶν 
ἐπιγείων. Καὶ ἔγινε αὐτό, γιὰ νὰ γονατίσουν λατρευτικὰ τὰ πάντα στὸ ὄνομα Του, 
ἀφοῦ εἶναι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτήρας τῆς ἀνθρωπότητος, Κύριος καὶ ἐξουσιαστὴς 
ὅλων. Καὶ νὰ Τὸν προσκυνήση ἡ κτίση, ὅσα βρίσκονται [σελ. 30] στοὺς οὐρανούς, 
πάνω καὶ μέσα στὴ γῆ. Καὶ κάθε γλῶσσα καὶ φωνὴ νὰ Τὸν ὑμνήση, νὰ Τὸν δοξάση 
καὶ νὰ ὁμολογήση ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι Κύριος καὶ Βασιλεὺς τῶν πάντων.  
 Αὐτὸ εἶναι δόξα καὶ τιμὴ στὸν Θεὸ Πατέρα, ὁ Ὁποῖος ἔχει τέτοιον Υἱὸ ἔνδοξο 
καὶ ὑπερένδοξο, ποὺ ἀπέκτησε τὴ δόξα μὲ τὴν τέλεια ταπείνωση καὶ ὑπακοὴ στὸ 
θέλημά Του.  
 Ἰδοὺ καὶ τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ θείου Παύλου: «Τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ 
καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι 
ἴσα Θεῷ, ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων 
γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος 
ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. Διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε 
καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ 
κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα 
ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός» (Φιλιπ. β΄ 5-
11).  
 Σὲ ἄλλο μέρος πάλι ὁ θεῖος Παῦλος προτρέπει τοὺς Χριστιανοὺς νὰ τὸν 
μιμηθοῦν, καθὼς καὶ αὐτὸς τὸν Χριστό: «Μιμηταί μου, λέει, γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ 
Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. ια΄ 1) 
 Καὶ ἀλλοῦ γράφει πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς ὁ ἴδιος Ἀπόστολος νὰ μιμηθοῦν τὴν 
ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, ὡς τέκνα Του ἀγαπητά, καὶ νὰ ἐφαρμόζουν τὴν ἀρετὴ τῆς 
ἀγάπης, ὅπως τὴν ἐφάρμοσε καὶ ὁ Χριστός, μὲ τὸ νὰ μᾶς ἀγαπήση. Καὶ τὴν 
ἐφάρμοσε, παραδίνοντας καὶ προσφέροντας γιὰ μᾶς τὸν Ἑαυτό Του, μὲ τὸ σταυρικό 
του θάνατο, προσφορὰ καὶ θυσία εὐάρεστη στὸν Θεό.  
 Ἰδοὺ καὶ τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου: «Γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ ὡς τέκνα 
ἀγαπητά, καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ 
παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ Θεῷ εἰς ὀσμὴν 
εὐωδίας» (Ἐφεσ. ε΄ 1-2).  

[σελ. 31] 
 

14. ε) Ἄλλοι λόγοι τοῦ Παύλου, μὲ τοὺς ὁποίους διδάσκει  
γιὰ ποιὸ σκοπὸ τοποθετήθηκαν οἱ πνευματικοὶ ἐργάτες στὴν Ἐκκλησία.  

 
 Ἀκόμη, ὁ ἴδιος Ἀπόστολος μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὁ Χριστὸς ὅρισε τοὺς 
πνευματικοὺς ἄρχοντες καὶ ἐργάτες στὴν Ἐκκλησία, μὲ σκοπὸ νὰ ἐργασθοῦν στοὺς 



Χριστιανούς. Νὰ τοὺς μορφώσουν, νὰ τοὺς καταρτίσουν καὶ νὰ τοὺς 
τελειοποιήσουν. Καὶ ἔτσι νὰ οἰκοδομηθῆ, μὲ τὴν πνευματική τους ἐργασία, ἡ 
πνευματικὴ οἰκοδομὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία, ἀποτελούμενη ἀπὸ Χριστιανοὺς 
πιστοὺς καὶ ἁγιασμένους μὲ τὴ χάρη τοῦ Χριστοῦ, ἀποτελεῖ τὸ πνευματικὸ 
οἰκοδόμημα τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, ποὺ κεφαλή του εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός.  
 Καὶ αὐτοί, μᾶς λέει ὁ θεῖος Ἀπόστολος, τοὺς ὁποίους ὅρισε ὁ Θεὸς ἐργάτες 
ἔργο ἔχουν νὰ ἐργάζωνται στοὺς πιστούς, μέχρις ὅτου φθάσουμε ὅλοι νὰ ἔχουμε 
ἕνα φρόνημα, μιὰ ἀληθινή, στερεὴ καὶ τέλεια πίστη σὲ ὅλες τὶς ἀλήθειες τοῦ 
Εὐαγγελίου καὶ τέλεια γνώση τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι θὰ φθάσουμε 
στὴν τέλεια πνευματικὴ ἡλικία, ποὺ εἶναι ἡ ἀπόκτηση τῆς τέλειας ἀρετῆς, γιὰ νὰ 
εἴμαστε ἄξια μέλη τοῦ σώματός Του.  
 Μὲ αὐτὰ τὰ φωτιστικὰ λόγια ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ διδάσκει ὅτι ὁ 
προορισμός μας σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο εἶναι νὰ μορφωθοῦμε κατὰ Χριστόν, νὰ Τοῦ 
μοιάσουμε πνευματικά, γιὰ νὰ εἴμαστε αἰώνια μαζί Του, σῶμα καὶ μέλη Του.  
 Γιὰ τὸν σκοπὸ τοῦ καταρτισμοῦ καὶ τῆς μορφώσεώς μας αὐτῆς ὅρισε καὶ 
κατέστησε ὁ Χριστὸς στὴν Ἐκκλησία τοὺς Ἀποστόλους, τοὺς προφῆτες, τοὺς 
εὐαγγελιστές, τοὺς ποιμένες καὶ διδασκάλους.  
 Ἰδοὺ καὶ ὁλόκληρη ἡ περικοπὴ τῶν λόγων τοῦ Ἀποστόλου: «Καὶ αὐτὸς ἔδωκε 
τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας 
καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς 
οἰκοδομὴν [σελ. 32] τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς 
τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα 
τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφεσ. δ΄ 11-13).  
 
 

15. στ) Λόγοι τοῦ Ἴδιου τοῦ Χριστοῦ,  
μὲ τοὺς ὁποίους παραγγέλλει νὰ Τὸν μιμούμεθα.  

 
 Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς μᾶς δίδαξε νὰ στρέφουμε τὰ μάτια μας σ’ Αὐτὸν 
καὶ νὰ μιμούμεθα τὶς ἀρετές Του. Ὅταν ἔπλυνε τὰ πόδια τῶν μαθητῶν Του, εἶπε σ’ 
αὐτούς, καὶ σὲ ὅλους τοὺς Χριστιανούς, νὰ εἶναι παράδειγμα καὶ ὑπόδειγμα στὴ 
ζωή μας ἡ μεγάλη ἀρετὴ τῆς ταπεινώσεώς Του, διότι γι’ αὐτὸ τὸν σκοπὸ τὸ ἔκανε.  
 Ἰδοὺ τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελίου: «Ὅτε οὖν ἔνιψε τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ 
ἔλαβε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἀναπεσὼν πάλιν εἷπεν αὐτοῖς· γινώσκετε τί πεποίηκα 
ὑμῖν; Ὑμεῖς φωνεῖτε με, ὁ Διδάσκαλος καὶ ὁ Κύριος, καὶ καλῶς λέγετε· εἰμὶ γάρ. Εἰ 
οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας, ὁ Κύριος καὶ ὁ Διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε 
ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας. Ὑπόδειγμα γὰρ δέδωκα ὑμῖν, ἵνα καθὼς ἐγὼ 
ἐποίησα ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ποιῆτε» (Ἰω. ιγ΄ 12-15).  
 Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ Κύριος μᾶς διδάσκει καθαρὰ καὶ μὲ σαφήνεια νὰ ἔχουμε 
πάντοτε Αὐτὸν ὡς παράδειγμα στὴ ζωή μας. Νὰ συλλογιζώμαστε ὅτι, ἂν Αὐτός, ὁ 
ἀπόλυτος Διδάσκαλος καὶ Κύριος, ποὺ εἶχε ἄπειρο ὕψος δόξας καὶ τελειότητος, 
ταπεινώθηκε τόσο, ὥστε νὰ πλύνη καὶ αὐτὰ τὰ πόδια τῶν μαθητῶν, ποὺ ἦταν ἔργο 



δούλων, πόσο περισσότερο ἐμεῖς, ποὺ ἀπέναντί Του εἴμαστε τιποτένιοι, ἔχουμε 
ὑποχρέωση νὰ ἐφαρμόζουμε μὲ κάθε προθυμία αὐτὲς τὶς ἀρετές, τὴν ἀγάπη καὶ 
τὴν ταπεινοφροσύνη, στοὺς ὁμοίους μας, τοὺς ἀδελφούς μας;  
 Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ χωρία τῆς Γραφῆς καὶ ἀπὸ πάρα πολλὰ ἄλλα ἀποδεικνύεται 
ὅτι ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου πάνω [σελ. 33] στὴ γῆ εἶναι νὰ μορφωθῆ καὶ νὰ 
ὁμοιωθῆ μὲ τὸν Χριστό. Νὰ ὁμοιωθῆ δηλαδή, ὅσο εἶναι δυνατό, πρὸς τὸν τέλειο 
ἠθικὸ χαρακτῆρα τοῦ Χριστοῦ, πρὸς τὴν ἀρετὴ τοῦ Κυρίου.  
 
 

16. Β΄. Ποιὸς εἶναι ὁ τελικὸς προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου  
στὴν μέλλουσα αἰώνια ζωή.  

 
 Ἀλλὰ γιὰ ποιὸ σκοπὸ καθόρισε ὁ Θεὸς καὶ ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο νὰ 
μορφωθῆ κατὰ Χριστὸν καὶ νὰ γίνη ὅμοιος μὲ Αὐτόν;  
 Ἡ ἀπάντηση εἶναι: Θέλει ὁ Θεὸς ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο νὰ μορφωθῆ κατὰ Χριστὸν 
καὶ νὰ ὁμοιωθῆ μὲ Αὐτόν, γιὰ νὰ ἀποκατασταθῆ στὴ μέλλουσα ζωή, ποὺ εἶναι ὁ 
τελικὸς καὶ ὕψιστος προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου. Ποιὰ ὅμως εἶναι αὐτὴ ἡ 
ἀποκατάστασή του; Ν ὰ  ὑ ψ ω θ ῆ  ὁ  ἄ ν θ ρ ω π ο ς  κ α ὶ  ν ὰ  
δ ο ξ α σ θ ῆ  μ α ζ ὶ  μ ὲ  τ ὸ ν  Χ ρ ι σ τ ὸ  σ τ ὸ  α ἰ ώ ν ι ο  κ α ὶ  
ἀ τ ε λ ε ί ω τ ο  μ έ λ λ ο ν .   
 Ἀφοῦ δηλαδὴ προετοιμασθῆ καὶ καταρτισθῆ ὁ ἄνθρωπος σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο 
μὲ τὴν κατὰ τὸ δυνατὸ ὁμοίωσή του μὲ τὸν Χριστό, νὰ ὑψωθῆ ἔπειτα ὡς παιδὶ τοῦ 
Θεοῦ στὸ μέλλον καὶ νὰ δοξασθῇ μαζί Του, κληρονομώντας τὴν αἰώνια βασιλεία, 
δόξα, χαρὰ καὶ μακαριότητα. Ἔτσι θὰ γίνη πραγματικὰ εὐτυχισμένος καὶ μακάριος, 
εἰς ἔπαινο, τιμὴ καὶ δόξα τοῦ αἰωνίου Τρισυποστάτου Θεοῦ.  
 Ὅτι δὲ τελικὸς καὶ ὕψιστος προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ὕψωση καὶ ἡ 
δόξα του ὡς τέκνο τοῦ Θεοῦ, ἡ κληρονομία αἰώνιας καὶ ἄφθαρτης βασιλείας καὶ ἡ 
αἰώνια χαρὰ καὶ μακαριότητά του, διακηρύσσεται καὶ ἐπιβεβαιώνεται μὲ 
ἀναρίθμητα λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς.  
 Καὶ γιὰ νὰ βεβαιωθῆ ἐκεῖνος ποὺ τυχὸν ἀγνοεῖ ἢ ἀμφιβάλλει, ἀναφέρουμε 
λίγα ἀπὸ αὐτά, γιὰ νὰ τὸ ἀποδείξουμε.  

[σελ. 34] 
 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΙ ΥΨΙΣΤΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 
17. α) Λόγοι τοῦ Χριστοῦ.  

 
 Ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, κατὰ τὴ μεγάλη ἡμέρα τῆς κρίσεως καὶ, τῆς ἀμοιβῆς, ὅταν 
θὰ ὁδηγηθοῦν καὶ θὰ ὑψωθοῦν οἱ ἄνθρωποι στὸν ὕψιστο καὶ τελικό τους 
προορισμό, ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς δικαίους καὶ καλώντας τους νὰ ἀπολαύσουν 



τὰ αἰώνια ἀγαθά, λέει: «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου κληρονομήσατε 
τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου» (Ματθ. κε΄ 34).  
 Καὶ σὲ ἄλλο μέρος ὁ Κύριος, μιλώντας γιὰ τὴ μέλλουσα ἀποκατάσταση τῶν 
δικαίων, λέει ὅτι αὐτοί, μὲ τὸ νὰ εἶναι παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, θὰ βρίσκωνται στὴν 
οὐράνια βασιλεία τοῦ Πατέρα τους ἔνδοξοι καὶ λαμπροὶ σὰν τὸν ἥλιο: «Τότε, λέει, 
οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Πατρὸς αὐτῶν» (Ματθ. ιγ΄ 
43).  
 
 

18. β) Λόγοι τοῦ ἀποστόλου Πέτρου.  
 
 Ὁ ἀπόστολος Πέτρος εὐλογεῖ καὶ δοξάζει τὸν Θεό, ὁ ὁποῖος, ἐξαιτίας τῆς 
μεγάλης Του ἀγάπης, μᾶς ἀναγέννησε καὶ μᾶς ἔκανε διὰ μέσου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
παιδιά Του, γιὰ νὰ κληρονομήσουμε ἄφθαρτα καὶ οὐράνια αἰώνια ἀγαθά: 
«Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ 
αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι’ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ἐκ νεκρῶν, εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην 
ἐν οὐρανοῖς εἰς ἡμᾶς» (Α΄ Πέτρ. α΄ 3-4).  
 Ἂς εἶναι δοξασμένος, λέει, ὁ Θεὸς καὶ Πατέρας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀναγέννησε, μὲ τὸ [σελ. 35] πολὺ καὶ ἀμέτρητο ἔλεός Του, 
καὶ μᾶς ἔκανε παιδιά Του μὲ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα καὶ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
καὶ μᾶς ὁδήγησε σὲ ἀληθινή, βεβαία ἐλπίδα. Ἀποδείχθηκε δὲ αὐτὴ ἡ ἐλπίδα μας 
ἀληθινὴ καὶ βεβαία μὲ τὴν ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸν Ὁποῖον ἀνάστησε ἀπὸ 
τοὺς νεκρούς, ἐπιβεβαιώνοντας ἔτσι ὅλες τὶς οὐράνιες καὶ αἰώνιες ἐλπίδες μας γιὰ 
τὸ ὅτι θὰ κληρονομήσουμε ἄφθαρτη, ἀμίαντη, ἀμόλυντη καὶ ἀμάραντη δόξα καὶ 
μακαριότητα, ποὺ ὑπάρχει καὶ φυλάγεται γιὰ μᾶς στοὺς οὐρανούς.  
 
 

19. γ) Λόγοι τοῦ ἀποστόλου Παύλου.  
 
 Ὁ θεῖος Παῦλος, μιλώντας γιὰ τὰ αἰώνια ἀγαθά, ποὺ ξεπερνοῦν κάθε 
ἀνθρώπινη σκέψη, τὰ ὁποῖα θὰ ἀπολαύσουν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, λέει: «Ἃ 
ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ 
ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Α΄ Κορ. β΄ 9). Τὰ ἐπουράνια ἀγαθὰ τῆς 
βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τὴ δόξα, τὴ χαρά, τὴν εὐφροσύνη καὶ τὴν αἰώνια μακαριότητα, 
ποὺ ἑτοίμασε ὁ Θεὸς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ κόσμου γιὰ ἐκείνους ποὺ Τὸν ἀγαποῦν καὶ 
ὑπακούουν στὸ θέλημά Του, εἶναι τέτοια, ποὺ μάτι ἀνθρώπου δὲν τὰ εἶδε ποτὲ καὶ 
αὐτὶ δὲν τὰ ἄκουσε καὶ καρδιὰ καὶ διάνοια ἀνθρώπου δὲ τὰ σκέφθηκε οὔτε τὰ 
φαντάσθηκε ποτέ. Τόσο ὕψιστα καὶ ἀκατάληπτα εἶναι αὐτὰ τὰ ἀγαθά.  
 Καὶ σὲ ἄλλο μέρος ὁ θεῖος Παῦλος κηρύττει ὅτι τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ὁ 
Παράκλητος, μαρτυρεῖ καὶ βεβαιώνει μαζὶ μὲ τὴ δική μας συνείδηση, ποὺ ἔχουμε 
ἀπὸ τότε ποὺ βαπτισθήκαμε καὶ ἀναγεννηθήκαμε, ὅτι εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ. 



Ἀφοῦ εἴμαστε λοιπὸν παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, προσθέτει ὁ θεῖος Ἀπόστολος, εἴμαστε 
φυσικὰ καὶ κληρονόμοι τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, συγχρόνως δὲ καὶ συγκληρονόμοι μὲ 
τὸν Χριστό, τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ: «Αὐτό, λέει, τὸ Πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι 
ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν τέκνα Θεοῦ. Εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι· κληρονόμοι [σελ. 36] 
μὲν Θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ» (Ρωμ. η΄ 16-17). Ὅπως ἐδῶ ὁ θεῖος Παῦλος 
μαρτυρεῖ ὅτι οἱ ἀληθινοὶ Χριστιανοὶ θὰ εἶναι κληρονόμοι τοῦ Θεοῦ καὶ 
συγκληρονόμοι τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι καὶ σὲ ἄλλη ἐπιστολή του βεβαιώνει ὅτι, ἂν οἱ 
Χριστιανοὶ ὑπομένουν τὶς θλίψεις καὶ τὶς δοκιμασίες ποὺ ὑπάρχουν σ’ αὐτὸ τὸν 
κόσμο μὲ ὑπομονὴ καὶ καρτερία, θὰ συμβασιλεύσουν μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸ στὴν 
ἄπειρη αἰωνιότητα· «Εἰ ὑπομένομεν, λέει, καὶ συμβασιλεύσομεν» (Β΄ Τιμ. β΄ 12).  
 
 

20. δ) Ἄλλοι λόγοι τοῦ ἀποστόλου Παύλου.  
 
 Σὲ ἄλλο μέρος, μιλώντας ὁ ἴδιος Ἀπόστολος γιὰ τὴ δόξα ποὺ θὰ ἀπολαύσουν 
οἱ ἀληθινοὶ μιμητὲς τοῦ Χριστοῦ, αὐτοὶ ποὺ ποθοῦν τὰ οὐράνια καὶ 
συμπεριφέρονται σύμφωνα μὲ τὸ οὐράνιο πολίτευμα, λέει: «Ἡμῶν γὰρ τὸ 
πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον Ἰησοῦν 
Χριστόν, ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸ 
σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν 
καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα» (Φιλιπ. γ΄ 20-21).  
 Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ, ἔχοντας ὑπόψη του αὐτοὺς ποὺ 
ζοῦν μακριὰ ἀπὸ τὸν Χριστό, τοὺς ἐχθροὺς τῆς ἀληθινῆς πίστεως τοῦ Εὐαγγελίου, 
γιὰ τοὺς ὁποίους κάνει λόγο πιὸ μπροστά, θέλει νὰ ὑποδείξη, σὲ ἀντίθεση μὲ 
αὐτούς, τὴν ὑψηλὴ θέση τῶν ἀληθινῶν Χριστιανῶν. Μιλάει λοιπὸν γιὰ τὴ δική μας 
θέση, τῶν Χριστιανῶν, ὡς ἑξῆς: Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί, ἀκολουθώντας πιστὰ τὸν 
Χριστό, ἐπειδὴ βρισκόμαστε σὲ ἐντελῶς ἀντίθετη θέση ἀπὸ ὅσους ζοῦν μακριά Του, 
δὲν ἀκολουθοῦμε τὴ ζωὴ καὶ τὴ συμπεριφορά τους. Ἐμεῖς ἔχουμε ἐντελῶς 
διαφορετικὸ τρόπο ζωῆς ἀπὸ αὐτούς. Ἔχουμε διαφορετικὲς σκέψεις, διαφορετικὴ 
ζωή, γιατὶ ἡ πατρίδα μας καὶ ἡ συμπεριφορά μας εἶναι ἐκείνη ποὺ ὑπάρχει καὶ 
ἐπικρατεῖ στοὺς οὐρανούς, ἐκείνη ποὺ ἔχουν οἱ ἄγγελοι καὶ οἱ ἅγιοι στοὺς [σελ. 37] 
οὐρανούς. Ὅπως δηλαδὴ ἐκεῖνοι σκέπτονται, πιστεύουν καὶ συμπεριφέρονται, ἔτσι 
καὶ ἐμεῖς, ποὺ βρισκόμαστε στὴ γῆ. Γιατὶ ὅπως ἐκείνους, ἔτσι καὶ ἐμᾶς μᾶς 
νομοθετεῖ καὶ μᾶς κατευθύνει ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς καὶ σ’ Αὐτὸν ὑπακοῦμε καὶ ἐμεῖς καὶ 
ἐκεῖνοι.  
 Ἔχουμε λοιπόν, ζωὴ καὶ συμπεριφορὰ ποὺ ὑπάρχει στοὺς οὐρανούς, ἀπ’ 
ὅπου καὶ περιμένουμε τὸν Σωτῆρα μας, τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Ὁ Σωτήρας 
μας δὲ Αὐτὸς θὰ μεταβάλη καὶ θὰ μετασχηματίση τὸ σῶμα ποὺ τώρα ἔχουμε, τὸ 
σῶμα τῆς πτωχείας, τοῦ θανάτου καὶ φθορᾶς. Θὰ τὸ μεταβάλη, ὥστε νὰ γίνη ὅμοιο 
μὲ τὸ δικό Του σῶμα, ποὺ εἶναι σῶμα ἀφθαρσίας, λαμπρότητος καὶ δόξας. Καὶ θὰ 
κάνη ὁ Χριστὸς τέτοιο ἔνδοξο καὶ τὸ δικό μας σῶμα, σύμφωνα μὲ τὴν ἄπειρή Του 



δύναμη καὶ ἐπίδραση, μὲ τὴν ὁποία μπορεῖ ὡς Παντοδύναμος νὰ ὑποτάξη τὰ πάντα 
στὸν Ἑαυτό Του.  
 Καὶ σὲ ἄλλο μέρος ὁ ἴδιος Ἀπόστολος, βεβαιώνοντας τὴν ἴδια ἀλήθεια, λέει 
πρὸς τοὺς γνήσιους καὶ πιστοὺς φίλους τοῦ Χριστοῦ: Ὅταν φανερωθῆ ὁ Χριστός, 
ποὺ εἶναι ἡ πνευματικὴ καὶ αἰώνια ζωή μας, μὲ τὴν οὐράνια καὶ ἄπειρή Του δόξα 
στὴ δευτέρα παρουσία Του, τότε καὶ σεῖς θὰ παρουσιασθῆτε καὶ θὰ φανερωθῆτε 
μὲ δόξα ὑψηλὴ καὶ μεγάλη: «Ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ 
ὑμεῖς φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ» (Κολασ. γ΄ 4).  
 
 

21. ε) Λόγοι τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου.  
 
 Ὁ θεῖος εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, μιλώντας γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς ποὺ ἔχουν 
ἀναγεννηθῆ, λέει: Δεῖτε πόσο μεγάλη ἀγάπη ἔδειξε σὲ μᾶς ὁ οὐράνιος Πατέρας, 
ὥστε νὰ ὀνομασθοῦμε καὶ νὰ εἴμαστε παιδιά Του. Καὶ εἴμαστε μὲν καὶ τώρα παιδιὰ 
τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ δὲν ἔγινε ἀκόμη φανερὴ ἡ δόξα ποὺ μελλοντικὰ θὰ πάρουμε. 
Γνωρίζουμε ὅμως ἀπὸ τὸν Ἴδιο τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπὸ τὸ Πνεῦμα Του ὅτι, ὅταν 
φανερωθῆ ὁ Χριστὸς στὴ [σελ. 38] δευτέρα Του παρουσία, θὰ γίνουμε καὶ θὰ 
εἴμαστε ὅμοιοι μὲ Αὐτόν, γιατὶ θὰ ἔχουμε τὴν ἱκανότητα καὶ τὴ δύναμη νὰ Τὸν 
δοῦμε καθὼς εἶναι στὸ ὕψος τῆς δόξας Του.  
 Ἰδοὺ καὶ τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ θείου Ἰωάννου: «Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην 
δέδωκεν ἡμῖν ὁ Πατὴρ ἵνα τέκνα Θεοῦ κληθῶμεν... Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα Θεοῦ 
ἐσμεν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα· οἴδαμεν δὲ ὅτι ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι 
αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστι» (Α΄ Ἰωάν. γ΄ 1, 2).  
 Ὁ ἴδιος ἱερὸς Εὐαγγελιστής, βλέποντας μὲ Πνεῦμα Ἅγιο τὴν ἔνδοξη 
πνευματικὴ πόλη τοῦ Θεοῦ, τὴν ἐπουράνια Ἱερουσαλήμ, τὴ δόξα καὶ μακαριότητα 
τῶν ἁγίων ποὺ θὰ ἀξιωθοῦν νὰ μποῦν σ’ αὐτή, βεβαιώνει γιὰ τοὺς ἁγίους καὶ 
δικαίους ὅτι θὰ βασιλεύουν στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. «Καὶ βασιλεύσουσιν εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Ἀποκ. κβ΄ 5).  
 
 

22. Συμπέρασμα.  
 
 Ὁλόκληρη ἡ Ἁγία Γραφὴ εἶναι γεμάτη ἀπὸ μαρτυρίες ποὺ διακηρύττουν καὶ 
διαβεβαιώνουν ὁλοφάνερα καὶ καθαρὰ ὅτι ὁ ἀγαθὸς Θεὸς ἔπλασε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ 
τὸν ἄνθρωπο, μὲ σκοπὸ νὰ τὸν κάνη αἰώνια εὐτυχισμένο καὶ μακάριο κοντά Του.  
 Εἶναι λοιπὸν βέβαιο καὶ ἐντελῶς ἀναντίρρητο ὅτι ὁ τελικὸς σκοπὸς γιὰ τὸν 
ὁποῖον πλάσθηκε ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὕψιστος καὶ αἰώνιος προορισμός του, ποὺ 
ἀποβλέπει στὸ αἰώνιο καὶ ἄπειρο μέλλον του, εἶναι ἡ ἠθικὴ ἀνύψωσή του, ἡ 
κληρονομία καὶ ἀπόλαυση τῆς αἰώνιας δόξας, τῆς χαρᾶς καὶ τῆς θεϊκῆς 
μακαριότητος.  



 Στὸ ὕψος αὐτὸ τῆς αἰώνιας δόξας καὶ θεϊκῆς μακαριότητος δὲν φθάνει ὁ 
ἄνθρωπος μὲ κανένα ἄλλο μέσο, παρὰ μόνο μὲ τὴ μόρφωσή του κατὰ Χριστὸν σ’ 
αὐτὸ τὸν κόσμο καὶ τὴν ὁμοίωσή του μὲ Αὐτόν, ὅσο εἶναι δυνατό. Καὶ αὐτὸ εἶναι 
ἀνάλογο μὲ τὸν τελικὸ προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅπως ὁ τελικὸς προορισμὸς τοῦ 
ἀνθρώπου εἶναι προορισμὸς ὕψιστος, [σελ. 39] ἀνώτερος ἀπὸ τὸν ὁποῖο δὲν 
ὑπάρχει ἄλλος, διότι πρόκειται ὁ ἄνθρωπος νὰ ὑψωθῆ καὶ νὰ δοξασθῆ ἀπὸ Αὐτὸν 
τὸν Θεὸ ὡς ἀγαπητό Του παιδί, ἔτσι καὶ τὸ μέσο μὲ τὸ ὁποῖο ἐπιτυγχάνεται αὐτὸς ὁ 
ὕψιστος προορισμὸς εἶναι μέσο ὕψιστο. Διότι ὁ ἄνθρωπος δὲν γίνεται ὅμοιος μὲ 
κάποιο ἄλλο ὄν, ἀλλὰ μὲ Αὐτὸν τὸν Χριστό, τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ.  
 Ὅταν δὲ ὁ ἄνθρωπος γίνη ὅμοιος μὲ τὸν Χριστό, ὅσο εἶναι δυνατό, καὶ τέλειος 
στὴν ἀρετή, καθὼς παραγγέλλει ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος, λέγοντας: «Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς 
τέλειοι» (Ματθ. ε΄ 48), θὰ δοξάζεται μαζί Του αἰώνια στὸ μέλλον.  
 Καὶ αὐτὰ μὲν χωριστὰ γιὰ τὸν προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου στὴ γῆ καὶ στὴ 
μέλλουσα αἰώνια ζωή.  
 Καὶ τώρα θὰ παρουσιάσουμε τὶς δύο αὐτὲς ὄψεις τοῦ προορισμοῦ ἑνωμένες 
σὲ ἕνα τύπο, γιὰ νὰ μπορῆ κάθε Χριστιανὸς καὶ εὔκολα νὰ τὸν καταλαβαίνη καὶ 
εὔκολα νὰ τὸν θυμᾶται.  
 
 

23. Ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου στὴ γῆ καὶ στὴ μελλοντικὴ αἰώνια ζωὴ  
διατυπωμένος συνοπτικά.  

 
 Ἑνώνοντας τὸν ἀρχικὸ προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου στὴ γῆ μὲ τὸν τελικὸ ὕψιστο 
προορισμὸ ποὺ ἔχει στὴ μελλοντικὴ αἰώνια ζωὴ καὶ στὸν ὁποῖον φθάνει, ὅταν 
πραγματοποιήση τὸν ἐπίγειο προορισμό του, τὸν διατυπώνουμε συνοπτικὰ ὡς 
ἑξῆς:  
 Π ρ ο ο ρ ι σ μ ὸ ς  τ ο ῦ  ἀ ν θ ρ ώ π ο υ  ε ἶ ν α ι  ν ὰ  
μ ο ι ά σ η  μ ὲ  τ ὸ ν  Χ ρ ι σ τ ό ,  ὅ σ ο  ε ἶ ν α ι  δ υ ν α τ ό ,  κ α ὶ  
ν ὰ  ἀ π ο λ α ύ σ η  μ ὲ  τ ὸ ν  Θ ε ὸ  α ἰ ώ ν ι α  δ ό ξ α  κ α ὶ  
μ α κ α ρ ι ό τ η τ α ,  π ρ ὸ ς  δ ό ξ α ν  τ ο ῦ  ὕ ψ ι σ τ ο υ  κ α ὶ  
π α ν ά γ α θ ο υ  Θ ε ο ῦ .   
 Αὐτὸν τὸν προορισμὸ ἔχει ὁ ἄνθρωπος καὶ γι’ αὐτὸ τὸν δημιούργησε ὁ Θεὸς 
κατ’ εἰκόνα Του. Τὸν ἔκανε πρόσωπο λογικὸ καὶ ἐλεύθερο, γιὰ νὰ γίνη ἔπειτα 
κληρονόμος ἄφθαρτης καὶ αἰώνιας βασιλείας, ἀφοῦ μορφωθῆ κατὰ Χριστὸν στὴν 
παροῦσα ζωή.  

[σελ. 40] 
 Ἐπειδὴ δὲ ἔτσι ἔχει τὸ πρᾶγμα χωρὶς ἀμφιβολία καὶ ἀντίρρηση, βγαίνει 
βέβαιο τὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ ἀληθινὸ καὶ αἰώνιο συμφέρον τοῦ ἀνθρώπου εἶναι: 
Νὰ ἔχη ὡς πρώτη καὶ κύρια φροντίδα καὶ ἔργο του, ὅσο ζῆ, τὸ πῶς νὰ μορφωθῆ 
κατὰ Χριστὸν καὶ νὰ γίνη ὅμοιός Του. Καὶ θὰ τὸ ἔχη ὡς κύριο ἔργο του, ὅταν 
συλλογίζεται πάντοτε καὶ πιστεύη ἀδίστακτα ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ προορισμός του στὸν 
κόσμο. Δηλαδὴ ἡ κατὰ Χριστὸν μόρφωσή του.  



  
 

 
 
 



[σελ. 41] 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

ΤΟ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΗ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΡΦΩΘΗ 

ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 
 

24. Ὁ ἄνθρωπος μὲ μόνη τὴ δική του δύναμη  
εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατο νὰ μορφωθῆ κατὰ Χριστόν.  

 
 Εἴπαμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ἔχη κύριο ἔργο στὸν κόσμο αὐτὸ νὰ 
καλλιεργηθῆ κατὰ Χριστόν.  
 Ἀλλὰ πῶς θὰ τὸ πετύχη; Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος μὲ μόνη τὴ δική του δύναμη νὰ 
τὸ κατορθώση; Ἀπαντώντας, λέμε ὅτι εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατο νὰ τὸ κατορθώση μὲ 
μόνη τὴ δική του δύναμη. Τὸ κατορθώνει ὅμως μὲ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ. Διότι 
πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι, ὅπως δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ μόνος του νὰ πιστέψη 
στὸν Χριστό, ἐὰν δὲν φωτισθῆ καὶ προσελκυσθῆ ἀπὸ τὸν Θεό, ὅπως θὰ δοῦμε πιὸ 
κάτω, ἔτσι δὲν μπορεῖ καὶ μόνο μὲ τὴ δική του δύναμη νὰ καλλιεργηθῆ κατὰ 
Χριστόν. Αὐτὸς ὁ ὕψιστος Θεὸς τὸν προσελκύει στὴν πίστη στὸν Χριστὸ καὶ φέρνει 
σὲ πέρας τὴν καλλιέργεια καὶ σωτηρία του. Ἐργάζεται ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς καὶ τελειώνει 
τὸ ἔργο αὐτό, γιατὶ ἡ καλλιέργεια καὶ τελειοποίηση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τὸ ὕψιστο 
καὶ ἀνώτατο πνευματικὸ ἔργο, ποὺ ἐπιτελεῖ ὁ Ἴδιος ὁ Ὕψιστος Κύριος καὶ Θεός.  
 Καταλαβαίνει ὁ καθένας αὐτὴ τὴν ἀλήθεια, ὅταν λάβη ὑπόψη του τὸν ὕψιστο 
προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι, ὅπως εἴπαμε, νὰ καλλιεργηθῆ αὐτὸς κατὰ 
Χριστόν, νὰ γίνη παιδὶ τοῦ Θεοῦ κατὰ χάριν καὶ νὰ ζῆ κοντὰ στὸν Θεὸ αἰώνια, ὡς 
παιδί Του ἀγαπητό.  
 Ἀφοῦ λοιπὸν τὸ ἔργο τῆς καλλιέργειας καὶ τελειοποιήσεως τοῦ ἀνθρώπου 
κατὰ Χριστὸν εἶναι τέτοιο, ὥστε νὰ ὑψώνη τὸν ἄνθρωπο μέχρις Αὐτὸν τὸν ὕψιστο 
Θεό, εἶναι ὁλωσδιόλου καὶ [σελ. 42] ἀπὸ τὴ φύση του ἀδύνατο νὰ τὸ φέρη σὲ 
πέρας ὁ ἄνθρωπος μὲ μόνη τὴ δική του δύναμη.  
 
 
 
 
 
 



25. Τὸ νὰ πιστέψη ὁ ἄνθρωπος στὸν Χριστὸ εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ.  
 
 Τὸ νὰ πιστέψη ὁ ἄνθρωπος στὸν Χριστό, ποὺ εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ βάση τῆς 
σωτηρίας του, εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ. Γίνεται μὲ τὴν ἐνέργειά Του. Καὶ γιὰ νὰ τὸ 
ἀποδείξουμε, ἀναφέρουμε λόγια καὶ γεγονότα ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Ἁγία Γραφή.  
 Πρῶτα-πρῶτα βεβαιωνόμαστε γι’ αὐτὴ τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ στόμα τοῦ 
Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος ἀποκαλύπτει καθαρὰ καὶ μὲ σαφήνεια ὅτι: «Οὐδεὶς δύναται 
ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν» (Ἰω. στ΄ 44). Ἀπὸ 
αὐτὰ τὰ λόγια καταλαβαίνει κάποιος ὅτι κανένας, ἀπολύτως κανένας, δὲν εἶναι 
δυνατὸ νὰ πλησιάση μόνος του τὸν Χριστό, δηλαδὴ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ πιστέψη 
στὸν Χριστό, ἐὰν δὲν τὸν φωτίση σ’ αὐτὸ καὶ ἐὰν δὲν τὸν ἑλκύση ὁ Θεός.  
 Ἄρα, καθένας ποὺ πιστεύει, πιστεύει γιατὶ τὸν φώτισε καὶ τὸν προσείλκυσε ἡ 
χάρη τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ τὸ βεβαιωνόμαστε καὶ ἀπὸ γεγονότα ποὺ ἀναφέρονται στὴν 
Ἁγία Γραφὴ γιὰ πρόσωπα ποὺ ἦταν ἐντελῶς ἀδύνατο νὰ πλησιάσουν τὸν Χριστό, ἂν 
δὲν τὰ καλοῦσε καὶ δὲν τὰ φώτιζε ὁ Θεός. Καὶ ἰδού:  
 Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον μὲ τὸν εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ μᾶς λέει γιὰ τὴ Λυδία, ποὺ 
βρισκόταν στὴν πόλη τῶν Φιλίππων τῆς Μακεδονίας. Αὐτὴ σεβόταν μὲν τὸν Θεό, 
ἀλλὰ δὲν γνώριζε τὸ μέσο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι ἡ πίστη στὸν 
Χριστό. Μᾶς λέει λοιπὸν γι’ αὐτὴ ὁ ἱερὸς Λουκᾶς στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων: Ὁ 
Κύριος ἄνοιξε τὴν καρδιά της στὸ νὰ ἀκούη μὲ προσοχή, συγχρόνως δὲ καὶ νὰ 
καταλαβαίνη τὴ διδασκαλία γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὸ κήρυγμα ποὺ ἔκανε ἐκεῖ ὁ 
ἀπεσταλμένος ἀπὸ τὸν Κύριο ἀπόστολος Παῦλος. Ἀπὸ τὴν ἀόρατη αὐτὴ ἐπίδραση 
τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ στὴν καρδιά [σελ. 43] της, πίστεψε ἡ Λυδία ὁλόψυχα στὸν 
Χριστὸ καὶ βαπτίσθηκε, καθὼς καὶ ὅλοι οἱ οἰκεῖοι της (Πράξ. ιστ΄ 14-15).  
 Ἀπὸ ὅσα μᾶς ἐξιστορεῖ ἐδῶ ὁ ἱερὸς Λουκᾶς γι’ αὐτήν, φαίνεται καθαρὰ ὅτι 
δὲν ἦταν ποτὲ δυνατὸ νὰ πιστέψη στὸν Χριστὸ αὐτὴ ἡ γυναίκα, ἂν δὲν ἄκουγε τὸν 
Ἀπόστολο ποὺ ἀπέστειλε ὁ Θεός, καὶ ἂν ὁ Κύριος δὲν ἄνοιγε τὴν καρδιά της, ἂν δὲν 
τὴν φώτιζε, δὲν ἐπιδροῦσε μὲ τὴ χάρη Του στὴν καρδιά της, ποὺ διψοῦσε μὲν τὴν 
αἰώνια ζωὴ καὶ σωτηρία, ἀλλὰ ἀγνοοῦσε ὅτι αὐτὴ δίνεται μὲ τὴν πίστη καὶ ὑπακοὴ 
στὸν Χριστό.  
 Στὸ ἴδιο βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων διαβάζουμε καὶ γιὰ τὸν ἐθνικὸ 
Ρωμαῖο ἑκατόνταρχο Κορνήλιο. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ἂν καὶ ἦταν εὐσεβὴς καὶ 
θεοφοβούμενος μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς οἰκείους του καὶ ἔκανε πολλὲς ἐλεημοσύνες 
στὸ λαὸ καὶ παρακαλοῦσε τὸν Θεὸ συνεχῶς, ἀγνοοῦσε ὅμως ὅτι, γιὰ νὰ βρῆ ὁ 
ἄνθρωπος τὴ σωτηρία του, εἶναι ἀνάγκη νὰ πιστέψη στὸν Χριστό.  
 Τί λοιπὸν ἔγινε μὲ αὐτόν; Ὁ Θεὸς τὸν ὁδήγησε μὲ ἄγγελο νὰ καλέση τὸν 
ἀπόστολο Πέτρο, γιὰ νὰ μάθη τί ἔπρεπε νὰ κάνη, γιὰ νὰ σωθῆ. Συγχρόνως δὲ τὸ 
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διέταξε καὶ τὸν ἀπόστολο Πέτρο νὰ μεταβῆ ἀπὸ τὴν Ἰόππη στὴν 
Καισάρεια, ὅπου βρισκόταν ὁ Κορνήλιος. Ὁ Πέτρος, ἀφοῦ πῆγε στὴν Καισάρεια, 
κήρυξε τὸν Χριστὸ στὸ σπίτι τοῦ ἑκατοντάρχου. Ἔτσι πίστεψε ὁ Κορνήλιος καὶ οἱ 
οἰκεῖοι του καὶ βαπτίσθηκαν ὅλοι στὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου (Πράξ. ι΄ 1-48).  



 Βλέπουμε λοιπὸν καὶ στὸ πρόσωπο τοῦ Κορνηλίου καὶ τῶν οἰκείων του ὅτι 
ἦταν ἀδύνατο νὰ πιστέψουν στὸν Χριστὸ καὶ νὰ βροῦν τὴ σωτηρία τους, ἂν ὁ Θεὸς 
δὲν τοὺς καλοῦσε καὶ δὲν τοὺς φώτιζε μὲ τὸν ἀπόστολο Πέτρο.  
 Παρόμοιο γεγονὸς διαβάζουμε στὸ ἴδιο βιβλίο τῶν Πράξεων γιὰ τὸν εὐνοῦχο 
τῆς Κανδάκης, τῆς βασίλισσας τῶν Αἰθιόπων, ὁ ὁποῖος εἶχε μεγάλο ἀξίωμα κοντά 
της. Ἐπέστρεφε στὴν πατρίδα του ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ, ποὺ εἶχε πάει νὰ [σελ. 44] 
προσκυνήση. Αὐτός, καθὼς μᾶς βεβαιώνει ὁ ἱερὸς Λουκᾶς, ἦταν ἄνθρωπος 
εὐσεβής. Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε εἶχε ἀνεβεῖ καὶ στὰ Ἱεροσόλυμα, γιὰ νὰ λατρεύση τὸν 
Θεό. Ἐπιστρέφοντας στὴν πατρίδα του, στὸ δρόμο, μέσα στὴν ἅμαξα, διάβαζε τὸν 
προφήτη Ἡσαΐα. Ἀγνοοῦσε ὅμως καὶ αὐτὸς ὅτι ἡ σωτηρία χορηγεῖται στὸν ἄνθρωπο 
μὲ τὴν πίστη στὸν Χριστό.  
 Καὶ πῶς φωτίσθηκε καὶ βρῆκε τὴ σωτηρία του; Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διέταξε 
τὸν ἀπόστολο Φίλιππο νὰ πάη πρὸς τὸν δρόμο ποὺ ἀκολουθοῦσε ὁ εὐνοῦχος καὶ 
νὰ τὸν κατηχήση στὴν πίστη στὸν Χριστό. Αὐτὸ καὶ ἔκανε ὁ Φίλιππος καὶ κήρυξε τὸν 
Χριστό. Καὶ ἔτσι, ἀφοῦ πίστεψε ὁλόψυχα ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ 
καὶ ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου, βαπτίσθηκε ὁ εὐνοῦχος ἀπὸ τὸ Φίλιππο καὶ βρῆκε τὴ 
σωτηρία του (Πράξ. η΄ 26-39).  
 Τί βλέπουμε λοιπὸν καὶ στὸν εὐνοῦχο τῆς βασίλισσας Κανδάκης; Βλέπουμε 
ὅτι ἦταν ἀδύνατο νὰ πιστέψη στὸν Χριστὸ καὶ νὰ σωθῆ, ἐὰν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον δὲν 
ἔστελνε τὸν ἀπόστολο Φίλιππο νὰ τὸν διδάξη καὶ νὰ τοῦ ἀποκαλύψη τὴ σωτηρία 
διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.  
 Παράδειγμα ἀκόμη στὴν Ἁγία Γραφή, ποὺ ἀποδεικνύει ὅτι χωρὶς τὴν 
ἐπίδραση καὶ τὸν φωτισμὸ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀδύνατο νὰ πιστέψη ὁ ἄνθρωπος στὸν 
Χριστὸ καὶ νὰ σωθῆ, ἔχουμε καὶ τὸν ἀπόστολο Παῦλο. Αὐτός, καθὼς μᾶς βεβαιώνει 
ὁ ἱερὸς Λουκᾶς καὶ ὁμολογεῖ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Παῦλος, ἦταν φοβερὸς ἐχθρὸς καὶ 
ἀμείλικτος διώκτης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ αὐτῶν ποὺ πίστευαν στὸν 
Χριστό. Ὁ πρώην ἄσπονδος ἐχθρὸς τῶν Χριστιανῶν ἦταν ἐντελῶς ἀδύνατο ἀπὸ 
μόνος του νὰ ἀναγνωρίση τὸν Χριστὸ ὡς Υἱὸ τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ πιστέψη σ’ Αὐτὸν καὶ 
νὰ ὑποταχθῆ στὸ θέλημά Του, ἂν δὲν τὸν καλοῦσε καὶ δὲν τὸν φώτιζε ὁ Ἴδιος ὁ 
Χριστός.  
 Εἶναι δὲ γνωστὸς ὁ τρόπος ποὺ μεταχειρίστηκε ὁ Θεὸς γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ 
ἀποστόλου Παύλου. Ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς τοῦ ἀποκάλυψε τὸν Ἑαυτό Του μέσα σὲ 
ὑπέρλαμπρο φῶς, ὅταν [σελ. 45] πήγαινε ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ πρὸς τὴ Δαμασκό. 
Καὶ ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς τοῦ ὑπέδειξε τί νὰ κάνη, γιὰ νὰ σωθῆ. Ἔπειτα δὲ τὸν ἔκανε καὶ 
Ἀπόστολο καὶ κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου στὰ ἔθνη (Πράξ. θ΄ 1-18).  
 Ἀπὸ τὰ γεγονότα λοιπὸν αὐτά, ποὺ ἀναφέρονται στὴν Ἁγία Γραφή, 
ἀποδεικνύεται μὲ δύναμη ἀναντίρρητα ὅτι εἶναι ἀδύνατο νὰ πιστέψη ὁ ἄνθρωπος 
στὸν Χριστὸ ἀπὸ μόνος του, ἐὰν δὲν ἐπιδράση, δὲν τὸν φωτίση, δὲν τὸν ὁδηγήση ὁ 
Ἴδιος ὁ Θεός, εἴτε ἀπευθείας, εἴτε μὲ τὰ ὄργανά Του, ὅπως συνέβη μὲ τὸν ἀπόστολο 
Παῦλο, τὸν εὐνοῦχο καὶ τὴ Λυδία.  
 
 



26. Πῶς μᾶς κάλεσε καὶ μᾶς προσείλκυσε ὁ Θεὸς νὰ πιστέψουμε στὸν Χριστό.  
 

 Ἀλλὰ ἴσως πεῖ κάποιος: Τὰ γεγονότα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ ποὺ ἐξιστορήθηκαν, 
γιὰ νὰ ἀποδείξουν ὅτι ἡ πίστη τοῦ ἀνθρώπου στὸν Χριστὸ εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ, 
δείχνουν φανερὴ τὴν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ στὸ νὰ ὁδηγηθῆ ὁ ἄνθρωπος καὶ νὰ 
πιστέψη στὸν Χριστό. Σὲ μᾶς ὅμως, ποὺ ἤδη πιστεύουμε, ἀφοῦ γεννηθήκαμε ἀπὸ 
γονεῖς Χριστιανούς, βαπτισθήκαμε στὴ νηπιακὴ ἡλικία, ἀκολουθοῦμε τὴν ἀληθινὴ 
θρησκεία τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶχαν καὶ οἱ γονεῖς μας, σὲ μᾶς δὲν φαίνεται ἔτσι 
ὁλοφάνερα ἡ ἐπενέργεια τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν ὁποία πιστέψαμε στὸν Χριστό, ὅπως 
φαίνεται στὰ πρόσωπα ποὺ ἀναφέρθηκαν πιὸ πάνω.  
 Καὶ ἀφοῦ δὲν φαίνεται ὁλοφάνερη ἡ ἐπίδραση τοῦ Θεοῦ, ἐγείρεται ἡ 
ἀπορία: Ἐμεῖς εἴμαστε ἆραγε ἀπὸ ἐκείνους ποὺ προσελκύει, φωτίζει καὶ καλεῖ ὁ 
Θεὸς στὸ νὰ πιστέψουν στὸν Χριστὸ ἢ ὄχι; Χωρὶς ἄλλο ναί, εἴμαστε.  
 Πότε καὶ πῶς τὸ ἔκανε σὲ μᾶς ὁ Θεός; Οἱ κατὰ σάρκα πρόγονοί μας καὶ 
πατέρες μας, ὅπως εἶναι γνωστό, ἦταν ἐθνικοί, εἰδωλολάτρες. Λάτρευαν, ἀντὶ τὸν 
ἀληθινὸ Θεό, τὰ κτίσματα καὶ Τὸν ἀγνοοῦσαν ἐντελῶς. Ὁ δὲ Θεός, μὲ τὴν ἄπειρη 
ἀγάπη [σελ. 46] Του, ἔστειλε τὸν Μονογενῆ του Υἱὸ στὸν κόσμο, Σωτῆρα τῆς 
ἀνθρωπότητος. Ὁ Υἱὸς δὲ τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἔστειλε πρὸς 
τοὺς πατέρες μας τοὺς ἁγίους του Ἀποστόλους καὶ τὰ ἐκλεκτά Του ὄργανα καὶ 
δίδαξαν καὶ κήρυξαν σ’ αὐτοὺς τὸ Εὐαγγέλιο, καλώντας τους στὴν πίστη καὶ ὑπακοὴ 
στὸν Χριστό.  
 Αὐτοί, ἀφοῦ ἄκουσαν τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ὑπάκουσαν στὴν 
πρόσκληση τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν ἐνέργεια καὶ τὸ φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
ἀπαρνήθηκαν τὴ θρησκεία τῶν εἰδώλων, μετανόησαν γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους, 
πίστεψαν ὁλόψυχα στὸν Χριστὸ καὶ βαπτίσθηκαν στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ 
Ὁμοουσίου Τριάδος.  
 Ἔτσι λοιπὸν οἱ πατέρες μας κλήθηκαν ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ὁδηγήθηκαν στὴν 
πίστη.  
 Αὐτὴ δὲ ἡ κλήση καὶ προσέγγιση τῶν πατέρων μας στὴν ὀρθὴ πίστη τοῦ 
Χριστοῦ εἶναι καὶ κλήση καὶ προσέγγιση ὅλων μας. Ὁ Θεός, μὲ τὴν ἄπειρή Του 
ἀγαθότητα εὐδόκησε νὰ γεννηθοῦμε ἀπὸ Χριστιανοὺς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι 
πατροπαράδοτα διδάχθηκαν τὴ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ. Συγχρόνως δὲ εὐδόκησε νὰ 
βρεθοῦμε μέσα στὴν Ἐκκλησία, ποὺ ἵδρυσαν οἱ Ἀπόστολοι, στὴν ὁποία ὑπάρχει καὶ 
ἐνεργεῖ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ὁποία κρατᾶ ἀκέραιη καὶ ἀνόθευτη τὴν 
ἀποστολικὴ διδασκαλία.  
 Μὲ τέτοιο λοιπὸν τρόπο εὐδόκησε ὁ Θεὸς νὰ καλέση, νὰ φωτίση καὶ νὰ μᾶς 
ὁδηγήση στὸ νὰ πιστέψουμε στὸν Χριστό. Καὶ ἐμεῖς λοιπὸν εἴμαστε ἀπὸ ἐκείνους 
ποὺ κάλεσε, προσείλκυσε καὶ ὁδήγησε ὁ Θεὸς στὴν πίστη.  
 Τώρα, δὲ μᾶς ἀπομένει τίποτε ἄλλο, παρὰ νὰ φανοῦμε ἀντάξιοι αὐτῆς τῆς 
κλήσεως, γιὰ νὰ εἴμαστε ἀπὸ τοὺς ἐκλεκτούς, διότι, ὅπως εἶπε ὁ Χριστός, δὲν εἶναι 
καὶ ἐκλεκτοὶ ὅλοι ὅσοι ἐκλήθηκαν: «πολλοί εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί» (Ματθ. 
κθ΄ 14).  



 Ὅταν μὲ τὴν πειθαρχία καὶ τὴν ὑπακοὴ στὰ λόγια τοῦ [σελ. 47] Χριστοῦ 
γίνουμε ἐκλεκτοί, τότε θὰ ἔχουμε εἴσοδο καὶ κληρονομία στὴ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν. Ἂν δὲν γίνουμε ἐκλεκτοί, μόνη ἡ κλήση τοῦ Θεοῦ στὸ νὰ πιστέψουμε ὄχι 
μόνο δὲν θὰ μᾶς ὠφελήση, ἀλλὰ ἀντίθετα θὰ μᾶς ἀποβῆ σὲ καταδίκη.  
 
 

27. Ποιὰ εἶναι ἡ αἰτία, γιὰ τὴν ὁποία τόσα ἔθνη  
βρίσκονται ἀκόμη μακριὰ ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο;  

 
 Ἀλλὰ ἴσως πῆ κάποιος: ἂν ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ πιστέψη στὸν Χριστό, πρέπει ὁ 
Ἴδιος ὁ Θεὸς νὰ τὸν καλέση καὶ νὰ τὸν προσελκύση, διαφορετικὰ εἶναι ἀδύνατο νὰ 
πιστέψη, τότε γιατί ὁ Θεὸς δὲν καλεῖ, δὲν προσελκύει, δὲν ὁδηγεῖ στὴν πίστη τοῦ 
Χριστοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου τόσους λαούς, τόσα ἔθνη, ποὺ βρίσκονταν ἀκόμη στὴν 
ἀπιστία καὶ στὴν πλάνη, μακριὰ ἀπὸ τὴ γνώση τοῦ Εὐαγγελίου;  
 Ὁ Θεός, ἐπειδὴ εἶναι ἀμερόληπτος καὶ γεμᾶτος ἀγαθότητα, εὐσπλαχνία, 
ἔλεος καὶ ἀγάπη, θέλει τὸ φωτισμὸ καὶ τὴ σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, 
ἀνεξαιρέτως. Τὸ βεβαιώνει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο: «Ὅς (ὁ 
Θεός) πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ 
Τιμ. β΄ 4).  
 Ἀλλά, ἂν καὶ θέλη ὁ Θεὸς τὴ σωτηρία ὅλων, ὅμως αὐτὴ ἡ σωτηρία δὲν 
ἐνεργεῖται, δὲν σώζεται ὁ ἄνθρωπος μὲ μόνη τὴ θέληση τοῦ Θεοῦ. Ἡ σωτηρία 
συντελεῖται ἀπὸ δύο παράγοντες. Τὴ θέληση τοῦ Θεοῦ ἀφενὸς καὶ τὴ θέληση τοῦ 
ἀνθρώπου ἀφετέρου. Ἂν λοιπὸν θέλη μόνο ὁ Θεός, ὅπως πραγματικὰ καὶ ἀληθινὰ 
θέλει, ὁ δὲ ἄνθρωπος δὲν θέλει, εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατο νὰ ἔλθη ἡ σωτηρία.  
 Τί λοιπὸν συμβαίνει στοὺς λαοὺς καὶ στὰ ἔθνη ποὺ βρίσκονται στὴν ἀπιστία, 
μακριὰ ἀπὸ τὴν σώζουσα πίστη τοῦ Χριστοῦ; Ποιὰ εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἀπιστίας τους;  
 Αἰτία νὰ μένουν μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ εἶναι ὄχι ὁ Θεός, ἀλλὰ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι, 
ποὺ δὲν ἔχουν διάθεση, οὔτε πρόθεση, οὔτε [σελ. 48] θέληση στὸ νὰ πιστέψουν 
στὸν Χριστό, νὰ ὑπακούσουν καὶ νὰ συμμορφωθοῦν πρὸς τὸ θέλημά Του. Διότι δὲν 
ὠφελεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ πιστέψη μόνο στὸν Χριστό, χωρὶς νὰ συμμορφωθῆ μὲ τὴ 
διδασκαλία καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου Του.  
 Ἀπὸ ποῦ μποροῦμε νὰ ἔχουμε βεβαιότητα γι’ αὐτό; Γιὰ τὸ ὅτι δηλαδὴ αὐτοὶ 
μόνοι εἶναι αἴτιοι τῆς ἀπιστίας τους; Ἀπὸ τὴ φανερὴ καὶ καθαρὴ ἀλήθεια ὅτι ὁ 
Θεός, μὲ τὴν ἄπειρη ἀγαθότητά Του καὶ ἀγάπη, θέλει τὴ σωτηρία κάθε ἀνθρώπου, 
χάριν τῆς ὁποίας παρέδωσε σὲ θάνατο σταυρικὸ Αὐτὸν τὸν Μονογενῆ Του Υἱό, 
«οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, λέει ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, ὥστε τὸν Υἱὸν 
αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ 
ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. γ΄ 16).  
 Ἀφοῦ λοιπὸν εἶναι βέβαιο, χωρὶς καμία ἀμφιβολία, ὅτι ὁ Θεὸς θέλει τὴ 
σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ μπορεῖ ὡς παντοδύναμος νὰ κάνη τὰ πάντα, τί 
βγαίνει ἀπὸ αὐτὸ σὰν συμπέρασμα;  



 Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι, ἂν δὲν ἐνεργῆ μὲ τὰ κατάλληλά ὄργανά Του στοὺς 
ἀνθρώπους ποὺ βρίσκονται στὴν ἀπιστία καὶ στὴν πλάνη, γιὰ νὰ γνωρίσουν τὸν 
Χριστὸ καὶ τὸ Εὐαγγέλιό Του, τὸ κάνει, γιὰ νὰ μὴν καταδικασθοῦν πιὸ βαριὰ τὴν 
ἡμέρα τῆς κρίσεως. Γνωρίζει ὡς παντογνώστης ὅτι δὲν θὰ πιστέψουν στὸ κήρυγμα 
τοῦ Εὐαγγελίου ἤ, κι ἂν πιστέψουν, δὲν θὰ συμμορφωθοῦν μὲ αὐτό. Ὁ ἄνθρωπος, 
ὅταν ἀκούση τὸ Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας καὶ δὲν πιστέψη ἤ, κι ἂν πιστέψη, δὲν 
συμμορφωθῆ ὅμως μὲ αὐτό, ἐξάπαντος θὰ καταδικασθῆ.  
 Πρέπει ὅμως νὰ γνωρίζουμε καὶ τὸ ἑξῆς: Ἂν στὰ διάφορα ἔθνη ποὺ ζοῦν 
μακριὰ ἀπὸ τὴν πίστη ὑπάρχουν ἄνθρωποι καλοπροαίρετοι καὶ δεκτικοὶ στὸ νὰ 
πιστέψουν, συγχρόνως δὲ καὶ νὰ ὑπακούσουν καὶ νὰ συμμορφωθοῦν πρὸς τὸ 
θέλημα τοῦ Χριστοῦ, ὁ Θεὸς εἶναι ἀδύνατο νὰ τοὺς παραβλέψη. Ἡ ἀγαθὴ καὶ 
πάνσοφη πρόνοιά Του γνωρίζει καὶ μεταχειρίζεται διαφόρους τρόπους καὶ 
κατάλληλα μέσα, γιὰ ν’ ἀκούσουν καὶ [σελ. 49] διδαχθοῦν τὸ Εὐαγγέλιο.  
 Ἀποδεικνύεται ἄρα καὶ ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ Θεοῦ πάνω σ’ αὐτοὺς ποὺ 
ἔχουν πρόθεση νὰ πιστέψουν καὶ νὰ ὑπακούσουν στὸν Χριστό ὅτι αἰτία τῆς 
ἀπιστίας τῶν λαῶν καὶ τῶν ἐθνῶν ἐκείνων ποὺ βρίσκονται ἀκόμη στὴν πλάνη εἶναι 
αὐτοὶ οἱ ἴδιοι, ποὺ δὲν ἔχουν πρόθεση νὰ πιστέψουν καὶ ὄχι ὁ Θεός.  
 
 

28. Πῶς θὰ κρίνη ὁ Θεὸς τοὺς πρὸ καὶ μετὰ Χριστὸν Ἰουδαίους καὶ ἐθνικούς.  
 
 Ἀλλὰ ἀπὸ τὰ ὅσα εἴπαμε εἶναι δυνατὸ νὰ γεννηθῆ σὲ κάποιον ἡ ἀπορία: Ναί. 
Ὅσοι πιστεύουν στὸν Χριστὸ καὶ ὑπακούουν στοὺς νόμους τοῦ Εὐαγγελίου, αὐτοὶ 
σώζονται. Ἀποφεύγουν δηλαδὴ τὴν αἰώνια καταδίκη. Γίνονται παιδιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ 
κληρονόμοι τῆς οὐράνιας Βασιλείας. Ἀλλὰ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι, ὅσοι ζοῦν στὰ 
διάφορα ἔθνη τῆς γῆς καὶ ἔχουν ὁλοκληρωτικὴ ἄγνοια τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν νόμων 
Του, τί θὰ γίνουν; Πῶς θὰ τοὺς κρίνη ὁ Θεός; Ἆραγε ὅλοι αὐτοὶ θὰ καταδικασθοῦν 
καὶ θὰ διωχθοῦν στὸ πῦρ τὸ αἰώνιο τὸ ἑτοιμασμένο «τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις 
αὐτοῦ»;  
 Ἐπειδὴ ὁ Θεὸς κρίνει μὲ ἀμεροληψία, μὲ πλήρη καὶ τέλεια δικαιοσύνη, θὰ 
κρίνη καὶ ὅλους αὐτοὺς μὲ τὸ μέτρο τῆς τέλειας δικαιοσύνης Του καὶ θὰ ἀποδώση 
στὸν καθένα σύμφωνα μὲ τὰ ἔργα τους: «Ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα 
αὐτοῦ» (Ρωμ. 6΄ 6).  
 Γι’ αὐτὴ τὴ δίκαιη κρίση τοῦ Θεοῦ γιὰ τοὺς πρὸ Χριστοῦ Ἰουδαίους καὶ 
ἐθνικοὺς μᾶς λέει ὁ θεῖος Παῦλος τὰ ἑξῆς, μιλώντας μὲ τὸ φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος: «Θλῖψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ 
κατεργαζομένου τὸ κακόν, Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ Ἕλληνος· δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ 
εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθὸν Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι· οὐ γάρ 
ἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. [σελ. 50] Ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως 
καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται» (Ρωμ. β΄ 9-
12).  



 Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ μᾶς βεβαιώνει ὁ θεῖος Παῦλος ὅτι ὁ Θεός, μὲ τὴ δίκαιη 
κρίση Του, θὰ δώση θλίψη καὶ στενοχώρια καὶ βάσανο, ἀνεξαιρέτως, σὲ κάθε 
ἄνθρωπο ποὺ ἐργάζεται τὸ κακὸ καὶ τὴν ἁμαρτία.  
 Θὰ τὰ δώση ὅμως βαρύτερα στὸν Ἰουδαῖο, διότι αὐτός, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ φυσικὸ 
νόμο, εἶχε καὶ τὸ γραπτὸ νόμο τοῦ Θεοῦ, τὸν ὁποῖον ἀπέρριπτε καὶ παρέβαινε στὴ 
ζωή του.  
 Θὰ δώση αὐτὰ καὶ στὸν Ἕλληνα, δηλαδὴ στὸν ἐθνικό, ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε 
βέβαια τὸ γραπτὸ νόμο τοῦ Θεοῦ, ὅπως τὸν εἶχαν οἱ Ἰουδαῖοι, εἶχε ὅμως τὴ 
συνείδηση καὶ τὴ δύναμη τοῦ λογικοῦ, τὸν φυσικὸ αὐτὸ νόμο ποὺ ἔβαλε ὁ Θεὸς 
μέσα στὴν ψυχὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ἀρχή, καὶ μὲ τὸν ὁποῖο νόμο διέκρινε 
τὸ καλὸ ἀπὸ τὸ κακό. Ἀλλ’ αὐτός, ἐνῶ μποροῦσε νὰ ἀποφύγη τὸ κακὸ καὶ νὰ 
ἐργασθῆ τὸ ἀγαθὸ στὴ ζωή του, καθὼς τὸν ὁδηγοῦσε ὁ φυσικὸς νόμος, ἔκανε τὸ 
ἀντίθετο, δηλαδὴ ἀπέφυγε νὰ ἐργασθῆ τὸ ἀγαθὸ καὶ ἐργάσθηκε τὸ κακό.  
 Θὰ δώση, ἀντίθετα, ὁ Θεὸς δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη ἀνεξαιρέτως σὲ κάθε 
ἄνθρωπο ποὺ ἐργάζεται τὸ ἀγαθὸ καὶ τὴν ἀρετή. Θὰ δώση αὐτὰ τὰ ἀγαθὰ πρῶτα 
στὸν Ἰουδαῖο, διότι αὐτὸς ἦταν πιὸ κοντὰ στὸν Θεό, διότι εἶχε τὴν ἀληθινὴ γνώση 
τοῦ Θεοῦ. Θὰ τὰ δώση ὅμως καὶ στὸν Ἕλληνα, δηλαδὴ στὸν ἐθνικό, διότι, ἂν καὶ 
δὲν εἶχε τὸν γραπτὸ νόμο τοῦ Θεοῦ, ὅπως ὁ Ἰουδαῖος, φύλαξε ὅμως στὴ ζωή του τὶς 
ἐντολὲς τοῦ νόμου, ὅπως ὁ φυσικὸς νόμος τὸν καθοδηγοῦσε.  
 Θὰ κρίνη μὲ τέτοια δίκαιη κρίση ὁ Θεὸς καὶ τοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς 
ἐθνικούς, διότι εἶναι Θεὸς τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς δικαιοσύνης, ποὺ οὔτε παραβλέπει 
αὐτὸν ποὺ ἔχει τὸ δίκαιο μὲ τὸ μέρος του, οὔτε μεροληπτεῖ, οὔτε παραβαίνει ποτὲ 
τὸ δίκαιο.  
 Γι’ αὐτό, ὅσοι ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες, καθοδηγημένοι ἀπὸ τὸν φυσικὸ νόμο 
ἐργάσθηκαν τὸ ἀγαθὸ καὶ τὴν ἀρετή, θὰ [σελ. 51] ἀνταμειφθοῦν μὲ δόξα, τιμή, 
ὅπως εἶπε πιὸ πάνω ὁ Ἀπόστολος.  
 Ὅσοι δὲ ἀπὸ αὐτοὺς παρέβησαν καὶ ἀπέρριψαν τὸν φυσικὸ νόμο, δηλαδὴ τὴ 
συνείδηση καὶ τὴ δύναμη τοῦ λογικοῦ, ποὺ τοὺς ὁδηγοῦσαν νὰ διακρίνουν τὸ καλὸ 
ἀπὸ τὸ κακό, θὰ κριθοῦν ἀπὸ τὸν Θεὸ βάσει αὐτοῦ τοῦ φυσικοῦ νόμου, ποὺ 
ὑπάρχει μέσα στὶς ψυχές τους. Καὶ θὰ καταδικασθοῦν, ἐπειδὴ τὸν παρέβησαν.  
 Τέτοια σημασία ἔχουν τὰ λόγια τοῦ θείου Παύλου «ὅσοι ἀνόμως ἥμαρτον, 
ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται».  
 Γιὰ τὴ δίκαιη κρίση ποὺ θὰ κάνη ὁ Θεὸς στοὺς Ἰουδαίους λέει τὰ ἑξῆς: Ὅσοι 
Ἰουδαῖοι ἐργάσθηκαν στὴν ζωή τους τὸ ἀγαθὸ καὶ τὴν ἀρετή, ἀφοῦ τήρησαν τὸ 
Μωσαϊκὸ νόμο, θὰ τοὺς ἀνταμείψη ὁ Θεός, ὅπως εἶπε πιὸ πάνω, μὲ δόξα, τιμὴ καὶ 
εἰρήνη. Ὅσοι πάλι ἀπὸ αὐτοὺς ἐργάσθηκαν τὸ κακὸ καὶ τὴν ἁμαρτία, 
παραβαίνοντας τὶς ἐντολὲς τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου, καὶ πέθαναν ἀμετανόητοι, θὰ 
τοὺς κρίνη ὁ Θεὸς βάσει τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου.  
 Αὐτὴ τὴ σημασία ἔχουν τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου «καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ 
ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται».  
 Ἀπὸ αὐτὴ δὲ τὴν ἀμερόληπτη καὶ δίκαιη κρίση ποὺ θὰ κάνη ὁ Θεός, 
καταλαβαίνει καλὰ ὁ καθένας καὶ γιὰ τὴν κρίση ποὺ θὰ κάνη ὁ Θεὸς σὲ ὅλους τοὺς 



ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν σήμερα στὰ διάφορα ἔθνη τῆς γῆς καὶ ἀγνοοῦν τὸν Χριστὸ καὶ 
τοὺς νόμους Του.  
 Θὰ κρίνη τὸν κάθε ἄνθρωπο μὲ πλήρη καὶ τέλεια δικαιοσύνη καὶ θὰ 
ἀποδώση στὸν καθένα ὅ,τι τοῦ ἀνήκει.  
 Πότε ὅμως θὰ κάνη ὁ Θεὸς αὐτὴ τὴν κρίση καὶ μὲ ποιὸν Κριτὴ θὰ τὴν κάνη; 
Μᾶς πληροφορεῖ καὶ γιὰ τὰ δύο ὁ ἴδιος Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ. Ἡ κρίση αὐτὴ θὰ γίνη 
τὴ μεγάλη ἡμέρα τῆς καθολικῆς καὶ παγκόσμιας κρίσεως, ὅταν θὰ φανερωθοῦν ὅλα 
τὰ ἀνθρώπινα ἔργα, ὄχι μόνον τὰ ἐξωτερικὰ, ἀλλὰ καὶ οἱ σκέψεις καὶ τὰ φρονήματά 
τους.  
 Θὰ κάνη δὲ ὁ Θεὸς αὐτὴ τὴν κρίση μὲ Κριτὴ τὸν Κύριο [σελ. 52] ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστό. Αὐτὸ τὸ βεβαιώνει καὶ ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός: «Οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει 
οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκε τῷ υἱῷ» (Ἰωάν. ε΄ 22). Καὶ θὰ κάνη αὐτὴ 
τὴν κρίση, λέει ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία καὶ τὸ 
Εὐαγγέλιο ποὺ κηρύττω, «ἐν ἡμέρᾳ, ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων, 
κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ρωμ. β΄ 16).  
 
 

29. Τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου  
ἐργάζονται καὶ τὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος.  

 
 Εἴπαμε προηγουμένως ὅτι ὁ ἴδιος ὁ ὕψιστος Θεὸς ἐργάζεται πάνω στὸν 
ἄνθρωπο. Αὐτὸς τὸν προσελκύει νὰ πιστεύση στὸν Χριστὸ καὶ Αὐτὸς πραγματοποιεῖ 
τὴ σωτηρία του.  
 Ἀλλά, ὅταν λέμε ὅτι ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς ἐργάζεται τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας, τῆς 
καλλιέργειας καὶ τελειοποιήσεως τοῦ ἀνθρώπου, πρέπει νὰ ἐννοοῦμε ὅτι δὲν τὸ 
ἐργάζεται ἀποκλειστικὰ μόνο ὁ Πατήρ, ἢ μόνο ὁ Υἱός, ἢ μόνο τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, 
ἀλλὰ καὶ τὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Καὶ στὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας 
Τριάδος ὑπάρχει μία καὶ ἡ αὐτὴ θέληση, μία καὶ ἡ αὐτὴ ἐνέργεια, μία καὶ ἡ αὐτὴ 
δύναμη.  
 Γι’ αὐτὸ παρατηροῦμε πολλὲς φορὲς στὴν Ἁγία Γραφὴ ὅτι μία ἐνέργεια τοῦ 
Θεοῦ, ποὺ σὲ ἕνα μέρος της ἀναφέρεται ὅτι τὴν ἐνεργεῖ ὁ Πατήρ, σὲ ἄλλο μέρος τὴν 
ἴδια ἐνέργεια λέγεται ὅτι τὴν ἐνεργεῖ ὁ Υἱὸς καὶ σὲ ἄλλο πάλι μέρος τῆς Γραφῆς τὴν 
ἴδια ἐνέργεια ἀναφέρεται ὅτι τὴν ἐνεργεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Καὶ αὐτὸ γίνεται, 
γιατὶ σὲ ὅλα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἀνεξαιρέτως, καθὼς καὶ σὲ ὅλα ὅσα ἀφοροῦν τὴν 
πίστη στὸν Χριστὸ καὶ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ὑπάρχει, ὅπως εἴπαμε, μία καὶ ἡ 
αὐτὴ θέληση, μία καὶ ἡ αὐτὴ δύναμη, μία καὶ ἡ αὐτὴ ἐνέργεια καὶ στὰ τρία 
πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος. 
 Γιὰ νὰ γνωρίση κάθε Χριστιανὸς πῶς ἐργάζονται καὶ τὰ τρία πρόσωπα τῆς 
Ἁγίας Τριάδος γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ [σελ. 53] ἀνθρώπου, θὰ μιλήσουμε στὴ συνέχεια 
εἰδικότερα.  
 Λέμε λοιπὸν τὰ ἑξῆς: Ὁ Πατὴρ ἐπιθυμεῖ καὶ θέλει τὴν ἀπαλλαγὴ καὶ 
ἀπελευθέρωση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὸ θάνατο, τὴ δικαίωση καὶ τὸν 



ἁγιασμό τους, γιὰ ν’ ἀπολαύσουν τὴν αἰώνια ζωὴ καὶ μακαριότητα. Γιὰ τὸν σκοπὸ 
αὐτὸν ἀποστέλλει τὸν Υἱὸ στὸν κόσμο, γιὰ νὰ πραγματοποιήση αὐτό Του τὸ 
θέλημα.  
 Ὁ Υἱός, ἐπειδὴ θέλει ἀκριβῶς τὸ ἴδιο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ θέλει καὶ ὁ 
Πατήρ, παίρνει ἀνθρώπινη σάρκα, γίνεται τέλειος ἄνθρωπος, κάνει τὰ πάντα, 
δέχεται καὶ ὑπομένει μὲ τὴ θέλησή Του θάνατο σταυρικό, ἀτιμωτικὸ καὶ ἐπώδυνο, 
γιὰ νὰ πραγματοποιήση τὸ θέλημα τοῦ Πατρός, νὰ ἐλευθερωθῆ δηλαδὴ καὶ νὰ 
σωθῆ ὁ ἄνθρωπος αἰώνια.  
 Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἔχοντας τὴν ἴδια θέληση γιὰ τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Πατέρα 
καὶ τὸν Υἱό, χορηγεῖ καὶ παρέχει σ’ αὐτὸν ὅλες τὶς δωρεές. Δηλαδὴ τοὺς καρπούς, 
ποὺ πηγάζουν καὶ προέρχονται δωρεὰν καὶ κατὰ χάριν ἀπὸ τὸ ἀπολυτρωτικὸ ἔργο 
τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τὴ θυσία Του πάνω στὸ Σταυρό, ποὺ ἔχει ἀνυπολόγιστη καὶ 
ὑπεράφθονη ἀξία.  
 Γενικά, ὅπως ἡ Ἁγία Γραφὴ ἀποκαλύπτει καὶ ἡ Ἐκκλησία μας διδάσκει, ἡ 
πίστη τοῦ ἀνθρώπου, ἡ μετάνοια, ἡ δικαίωση, ὁ ἁγιασμός του, ἡ ἐκτέλεση κάθε 
ἔργου θεάρεστου, ἐνεργοῦνται καὶ κατορθώνονται μὲ τὴ δύναμη καὶ ἐνέργεια τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος. Σύμφωνα μὲ τὶς διαβεβαιώσεις τοῦ Ἴδιου τοῦ Κυρίου (Ἰωάν. ιδ΄ 
16, ιστ΄ 13), τὸ Πανάγιον Πνεῦμα παραμένει πάντοτε στὴν Ἐκκλησία. Τὴ ζωογονεῖ, 
τὴν ἐμψυχώνει, τὴν ἁγιάζει μὲ τὰ Μυστήρια, τὴν ὁδηγεῖ εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθεια, 
προφυλάγοντάς την ἀπὸ κάθε πλάνη καὶ κάνοντας ἔτσι τέλεια τὴ σωτηρία αὐτῶν 
ποὺ πειθαρχοῦν στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.  
 Ἀλλὰ ἡ σωτηρία αὐτὴ ἐνεργεῖται μὲν καὶ τελειοποιεῖται ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, 
εἶναι ὅμως, ὅπως εἴπαμε, καρπὸς ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ ἀπολυτρωτικὸ ἔργο τοῦ 
Χριστοῦ. Τὸ δὲ ἀπολυτρωτικὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ ἔγινε μὲ ἐντολὴ τοῦ Πατέρα.  

[σελ. 54] 
 Γενικά, ὅπως συμβαίνει σὲ κάθε ἔργο τῆς Θεότητος, τὴν πρωτοβουλία, γιὰ νὰ 
τὸ ποῦμε ἔτσι, τὴν ἔχει ὁ Πατήρ, συμπράττουν δὲ καὶ συνεργάζονται ὁ Υἱὸς καὶ τὸ 
Ἅγιον Πνεῦμα. Ἔτσι καὶ στὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ὁ Πατήρ, ἔχοντας τὴν 
πρωτοβουλία, τὴν φέρνει σὲ πέρας μὲ τὴν συμβολὴ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Αὐτὴ ἡ ἴδια συνεργασία γίνεται καὶ στὴν ἐνέργεια τῶν ἱερῶν 
Μυστηρίων καὶ σὲ κάθε ἄλλη θεία ἐνέργεια, μὲ τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος φωτίζεται, 
ἀνακαινίζεται, μορφώνεται καὶ τελειοποιεῖται.  
 Γιὰ νὰ γίνη ἀκόμη πιὸ ὁλοφάνερη ἡ συνεργασία αὐτὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος γιὰ 
τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἀναφέρουμε τρία γεγονότα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή.  
 Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ ἔγινε γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ 
ἀνθρώπου. Πῶς ἔγινε αὐτή; Ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ ἤθελε πάντα νὰ σώση τὸν ἄνθρωπο, 
ποὺ τὸν τυραννοῦσε ἡ ἁμαρτία καὶ τὸν βασάνιζε ἡ φθορὰ καὶ ὁ θάνατος. Αὐτή Του 
τὴ θέληση, ὅταν ἦλθε ὁ ὁρισμένος καιρός, θέλησε νὰ τὴν πραγματοποιήση.  
 Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, θέλοντας ὅ,τι καὶ ὁ Πατήρ, ἀναλαμβάνει νὰ γίνη τέλειος 
ἄνθρωπος, ὅμοιος μὲ μᾶς, παίρνοντας σάρκα ἀπὸ τὴν ἁγνὴ κόρη, τὴν ἀειπάρθενο 
Μαρία.  



 Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἔχοντας τὴν ἴδια θέληση, ἐνεργεῖ τὴ σύλληψη καὶ 
γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἄγγελος, ἀπαντώντας στὴν ἀπορία τῆς 
Θεοτόκου πῶς θὰ μποροῦσε νὰ γεννήση υἱό, ἐνῶ αὐτὴ ἦταν παρθένος, εἶπε: 
«Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι» (Λουκ. 
α΄ 35). Δηλαδὴ αὐτὴ ἡ σύλληψη καὶ γέννηση θὰ γίνη μὲ τρόπο ὑπερφυσικό, μὲ τὴ 
δύναμη καὶ ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  
 Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι στὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ ἐνήργησαν καὶ τὰ τρία 
πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος.  
 Ἄλλο γεγονός. Τὸ βάπτισμα τοῦ Σωτῆρος στὸν Ἰορδάνη ἀπὸ τὸν Ἰωάννη ἔγινε 
γιὰ μᾶς. Γιὰ νὰ ἀνακηρυχθῆ καὶ [σελ. 55] διακηρυχθῆ ἐκεῖ ἐπίσημα ὁ Χριστός, ὅτι 
εἶναι ὁ ἀγαπητὸς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, τὸν Ὁποῖο προανήγγειλαν οἱ προφῆτες ὡς Μεσσία, 
Σωτῆρα καὶ Λυτρωτὴ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, μὲ τὸν σκοπὸ νὰ πιστέψουν οἱ 
ἄνθρωποι, νὰ ὑπακούσουν στὰ λόγια Του καὶ νὰ σωθοῦν.  
 Σ’ αὐτὸ τὸ ἐπίσημο γεγονὸς τῆς βαπτίσεως τοῦ Σωτῆρος βλέπουμε ὅτι 
ἐνεργοῦν καὶ τὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος: Ὁ Χριστὸς δέχεται τὸ βάπτισμα 
ἀπὸ τὸν Ἰωάννη. Ὁ οὐράνιος Πατὴρ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ὁμολογεῖ καὶ κηρύττει τὸν 
Χριστὸ ἀγαπητόν Του Υἱὸ καὶ Σωτῆρα τῆς ἀνθρωπότητος. Τὸ δὲ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, 
βεβαιώνοντας τὴ μαρτυρία τοῦ Πατρός, κατεβαίνει πάνω στὸν Χριστὸ σὰν 
περιστέρι καὶ μένει σ’ Αὐτόν.  
 Ἄλλο γεγονός: Ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς 
Πεντηκοστῆς ἔγινε μὲ παρόμοιο τρόπο γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων: Ὁ Χριστὸς 
ἱδρύει τὴν Ἐκκλησία, προετοιμάζοντας τὴν ἵδρυσή της μὲ τὴν ἐκλογὴ καὶ τὸν 
καταρτισμὸ τῶν Ἀποστόλων, ὥστε νὰ εἶναι θεμέλιοι λίθοι της καὶ ὄργανα, ποὺ θὰ 
μεταδίδουν τὸ Εὐαγγέλιό Του καθὼς καὶ τὴ χάρη καὶ σωτηρία, ποὺ πηγάζουν ἀπὸ 
Αὐτόν.  
 Μετὰ τὴν προπαρασκευὴ αὐτή, καθαγιάζει τὴν Ἐκκλησία τὴν ἡμέρα τῆς 
Πεντηκοστῆς, ὅταν κατέβηκε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον στοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς γέμισε 
δύναμη καὶ σοφία, ὁπότε καὶ δέχθηκαν τὴ χριστιανικὴ πίστη τρεῖς χιλιάδες περίπου 
ψυχές.  
 Αὐτὴ ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δὲν εἶναι μόνο ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, ἀλλὰ καὶ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ, ἀφοῦ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ποὺ 
πάντοτε ἐκπορεύεται μόνο ἀπὸ τὸν Πατέρα, στέλνεται στὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὸν 
Πατέρα καὶ ἀπὸ τὸν Υἱό.  
 Αὐτὸ διδάσκοντας ὁ Χριστὸς λέει: «Ὁ δὲ Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ὃ 
πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα, καὶ ὑπομνήσει 
ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον [σελ. 56] ὑμῖν» (Ἰω. ιδ΄ 26). Καὶ πάλι ὁ Ἴδιος: «Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ 
Παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ Πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ  
παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ» (Ἰω. ιε΄ 26).  
 Ἐνῶ προηγουμένως εἶπε ὁ Χριστὸς ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον θὰ τὸ στείλη ὁ 
Πατήρ «ἐν τῷ ὀνόματί του», στοὺς Ἀποστόλους λέει ὅτι θὰ τὸ στείλη σ’ αὐτοὺς 
Αὐτὸς ὁ Ἴδιος. Ἀπὸ αὐτὸ φαίνεται καθαρὰ ὄχι μόνο ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα στέλνεται 
στὴν Ἐκκλησία καὶ ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ ἀπὸ τὸν Υἱό, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἡ θέληση καὶ ἡ 



ἐνέργεια στὴν Ἁγία Τριάδα εἶναι μία. Ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἔλευση τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος στοὺς μαθητὲς καὶ γενικὰ σὲ ὅλη τὴν Ἐκκλησία καὶ σὲ καθένα ἀπὸ τὰ 
μέλη της εἶναι ἐνέργεια καὶ τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος.  
 Μ α ρ τ υ ρ ί ε ς  τ ῆ ς  Ἁ γ ί α ς  Γ ρ α φ ῆ ς ,  π ο ὺ  
μ α ρ τ υ ρ ο ῦ ν  τ ὴ ν  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  τ ῶ ν  τ ρ ι ῶ ν  
π ρ ο σ ώ π ω ν  τ ῆ ς  Ἁ γ ί α ς  Τ ρ ι ά δ ο ς  σ τ ὴ  σ ω τ η ρ ί α  τ ο ῦ  
ἀ ν θ ρ ώ π ο υ .   
 Ἀλλὰ ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ τὰ γεγονότα, μήπως δὲν κηρύττει ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς 
καθαρὰ καὶ ὁλοφάνερα: «Ὁ Πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι»; 
(Ἰωάν. ε΄ 17). Ἐννοεῖ δὲ τὴν πνευματικὴ ἐνέργεια, ποὺ κάνει ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱός, μὲ 
τὴν ὁποία καλλιεργεῖται καὶ σώζεται ὁ ἄνθρωπος.  
 Σὲ ἄλλο δὲ μέρος ἀναφέρει ἡ Γραφὴ γιὰ τὴν ἐργασία τοῦ Πνεύματος: 
«Ὡσαύτως καὶ τὸ Πνεῦμα συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν» (Ρωμ. η΄ 26). 
Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ διδασκόμαστε ὅτι τὸ Πνεῦμα μᾶς βοηθεῖ στὶς ἐλλείψεις καὶ 
ἀδυναμίες μας, τὶς πνευματικὲς καὶ τὶς σωματικές.  
 Καὶ πάλι λέει ἡ Ἁγία Γραφή: «Ὅσοι γὰρ Πνεύματι Θεοῦ ἄγονται, οὗτοί εἰσιν 
υἱοὶ Θεοῦ» (Ρωμ. η΄ 14), βεβαιώνοντάς μας ἔτσι ὅτι τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ διοικοῦνται, 
διευθύνονται καὶ ὁδηγοῦνται ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.  
 Πάρα πολλὰ εἶναι τὰ χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τὰ ὁποῖα [σελ. 57] κηρύττουν 
καὶ βεβαιώνουν μὲ σαφήνεια καὶ ὁλοκάθαρα ὅτι τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ 
ἀνθρώπου τὸ ἐργάζονται καὶ τὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος.  
 
 

30. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ ἄρχων στὴν Ἐκκλησία.  
 
 Εἴδαμε ἕως ἐδῶ ὅτι στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου ἐργάζονται καὶ τὰ 
τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ Χριστὸς ὡς τέλειος ἄνθρωπος 
τήρησε κάθε νόμο καὶ ὑπακούοντας κατὰ πάντα στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα 
πέθανε ἑκούσια γιὰ τὴ σωτηρία μας ἐπάνω στὸ Σταυρὸ καὶ ἱκανοποίησε ἔτσι τὴ 
θεία δικαιοσύνη, γι’ αὐτὸ ὁ Θεὸς καὶ Πατέρας ἔδωσε σ’ Αὐτὸν καὶ ὡς ἄνθρωπο 
κάθε ἐξουσία στὸν οὐρανὸ καὶ στὴ γῆ.  
 Ἔτσι ἔγινε ὁ Χριστὸς ἄρχοντας, κυβερνήτης καὶ κεφαλὴ πάνω ἀπὸ ὅλους στὴν 
Ἐκκλησία (Ματθ. κη΄ 18, Ἐφεσ. α΄ 2123), τὴν ὁποία ὁ Ἴδιος ἵδρυσε στὴ γῆ καὶ τὴν 
ἀνέδειξε διδάσκαλο τῆς ἀλήθειας καὶ διαχειριστὴ τῆς θείας χάριτος. Εἶναι δὲ ἡ 
Ἐκκλησία τὸ σῶμα καὶ ἡ πνευματική Του βασιλεία, ἀφοῦ βασιλεύει ὁ Χριστὸς στὶς 
ψυχὲς καὶ στὶς καρδιὲς ὅσων πειθαρχοῦν σ’ Αὐτόν, στὶς ἐντολὲς καὶ στὸ Πνεῦμα 
Του.  
 Ἄρχοντας καὶ κυβερνήτης τῆς Ἐκκλησίας ὁ Χριστὸς συνεχίζει, ἐνισχύει καὶ 
ἐπεκτείνει τὸ κοσμοσωτήριο ἔργο Του, κάνοντας τοὺς ἀνθρώπους κοινωνοὺς τῶν 
θείων Του δωρεῶν. Δηλαδὴ μὲ τὸ Ἅγιον μὲν Πνεῦμα, ποὺ παραμένει στὴν 
Ἐκκλησία, φωτίζει καὶ διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὰ 
Μυστήρια δέ, ποὺ καθιέρωσε ὁ Ἴδιος καὶ τὰ ὁποῖα τελεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον μὲ τὰ 



ὄργανά του, δηλαδὴ τοὺς λειτουργοὺς τῆς Ἐκκλησίας, μεταδίδει τὴ χάρη Του. Τὴ 
χάρη τοῦ Ἀρχιερέα καὶ Μεσίτη Χριστοῦ, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν σταυρική του θυσία.  
 Καὶ ὅπως θὰ ἐξετάσουμε διεξοδικότερα στὸ σχετικὸ κεφάλαιο, μὲ τὸ ἅγιο 
Βάπτισμα ὁ Χριστὸς ἀναγεννᾶ τὸν ἄνθρωπο [σελ. 58] καὶ τὸν κάνει παιδὶ τοῦ 
οὐρανίου Πατέρα. Μὲ τὴ θεία Κοινωνία ἁγιάζει, τρέφει πνευματικὰ καὶ δίνει 
δύναμη στὸν ἄνθρωπο. Μὲ τὴ μετάνοια τοῦ δίνει τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν του. 
Γενικὰ μὲ ὅλα τὰ Μυστήρια ἁγιάζει, δίνει δύναμη καὶ χαριτώνει τὸν ἄνθρωπο.  
 
 

31. Στὸ ἔργο τοῦ καταρτισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου  
ὁ Χριστὸς μεταχειρίζεται καὶ ἀνθρώπους ὡς ὄργανα καὶ συνεργάτες.  

 
 Στὴν διακυβέρνηση καὶ τὴν ἐργασία ποὺ κάνει ὁ Χριστὸς στὴν Ἐκκλησία γιὰ 
τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, μεταχειρίζεται καὶ ἀνθρώπους ὡς ὄργανα καὶ 
συνεργάτες. Αὐτοὶ εἶναι οἱ Ἀπόστολοι, οἱ προφῆτες, οἱ εὐαγγελιστές, οἱ ποιμένες 
καὶ οἱ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅλοι ὅσοι ἐργάζονται γνήσια γιὰ τὸν 
καταρτισμὸ τῶν πιστῶν, προκειμένου νὰ μορφωθοῦν καὶ νὰ γίνουν ἄξια μέλη τοῦ 
σώματος τοῦ Χριστοῦ, καθὼς μᾶς βεβαιώνει ὁ θεῖος Παῦλος (Ἐφεσ. δ΄ 11-12).  
 Σὲ ἄλλο μέρος ὁ ἴδιος Ἀπόστολος μᾶς βεβαιώνει αὐτὴ τὴν ἀλήθεια, λέγοντας 
γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ τοὺς λοιποὺς πνευματικοὺς ἐργάτες ὅτι εἶναι συνεργάτες τοῦ 
Θεοῦ, ἐργαζόμενοι γιὰ τὸν πνευματικὸ καταρτισμὸ τῶν ἀνθρώπων: «Θεοῦ, λέει, 
ἐσμὲν συνεργοί» (Α΄ Κορινθ. γ΄ 9).  
 Καὶ οἱ μὲν Ἀπόστολοι, τοὺς ὁποίους κατάρτισε καὶ χρησιμοποίησε ὡς ὄργανα 
ὁ Χριστός, ἔφυγαν ἀπὸ αὐτὸ τὸν κόσμο. Ἄφησαν ὅμως τοὺς διαδόχους τους, τοὺς 
ποιμένες, Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς καὶ τοὺς ὑπόλοιπους πνευματικοὺς ἐργάτες τῆς 
Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι συνεχίζουν τὸ ἔργο τῶν Ἀποστόλων, ὅπως οἱ Ἀπόστολοι 
συνέχισαν τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ.  
 Τὰ διάφορα χαρίσματα καὶ τὴν ἱκανότητα στὸ νὰ ἐνεργοῦν καὶ νὰ ἐπιτελοῦν 
οἱ ἐκλεκτοὶ αὐτοὶ ἐργάτες τοῦ Θεοῦ τὰ πνευματικά τους ἔργα τὰ χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα 
τὸ Ἅγιον, σύμφωνα μὲ τὶς πνευματικὲς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου. Βεβαιώνοντας αὐτὸ 
ὁ θεῖος Παῦλος λέει: «Ἑκάστῳ δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ [σελ. 59] Πνεύματος πρὸς 
τὸ συμφέρον· ᾧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ Πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος 
γνώσεως...» (Α΄ Κορινθ. Ιβ΄ 7-11). Ἔργο τῶν ἐκλεκτῶν ὀργάνων τοῦ Θεοῦ εἶναι, 
ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, νὰ φωτισθοῦν οἱ ἄπιστοι, γιὰ νὰ γνωρίσουν 
τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ πιστέψουν στὸν Χριστό. Οἱ δὲ πιστοὶ νὰ καταρτισθοῦν, νὰ 
γίνουν ναὸς τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ κατοικῆ μέσα τους μὲ τὸ Πνεῦμα Του ὁ Θεός.  
 
 

32. Ἡ διακονία τῶν ἁγίων ἀγγέλων γιὰ τὴν μόρφωση τοῦ ἀνθρώπου.  
 
 Στὸ ἔργο τῆς πνευματικῆς καλλιέργειας καὶ τοῦ καταρτισμοῦ τῶν ἀνθρώπων 
ὑπηρετοῦν καὶ τὰ οὐράνια πνεύματα, δηλαδὴ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, καθὼς μᾶς 



βεβαιώνει ἡ Ἁγία Γραφή: «Οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα, λέει ὁ θεῖος 
Παῦλος, εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν 
σωτηρίαν;» (Ἑβρ. α΄ 14). Δηλαδὴ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι εἶναι πνεύματα ὑπηρετικά, ποὺ 
τὰ στέλνει ὁ Θεὸς νὰ ὑπηρετήσουν καὶ νὰ συνεργήσουν γιὰ τοὺς πιστοὺς 
ἀνθρώπους, ποὺ πρόκειται νὰ κληρονομήσουν τὴν αἰώνια ζωή.  
 Σ’ αὐτὴ τὴν ἐργασία ποὺ κάνει ὁ Θεός, γιὰ νὰ καταρτίση καὶ καλλιεργήση 
πνευματικὰ τοὺς ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, μεταχειρίζεται ὅλα τὰ 
μέσα καὶ ὅλους τοὺς τρόπους ἀνεξαιρέτως, ποὺ ἡ ἄπειρη Σοφία Του κρίνει 
χρήσιμους, ἀναγκαίους καὶ συντελεστικοὺς στὴν πνευματικὴ καλλιέργεια καὶ 
τελειοποίηση τοῦ ἀνθρώπου.  
 Εἶναι τέτοια ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ τόσο μεγάλα καὶ 
τέτοιου εἴδους τὰ μέσα ποὺ μεταχειρίζεται ἡ πανσοφία Του, ὥστε κινοῦν τὸ 
θαυμασμὸ καὶ αὐτῶν τῶν ἁγίων ἀγγέλων, οἱ ὁποῖοι μαθαίνοντάς τα γίνονται 
σοφότεροι, καθὼς μᾶς βεβαιώνει ἡ Ἁγία Γραφὴ μὲ τοὺς κορυφαίους Ἀποστόλους 
Πέτρο καὶ Παῦλο.  
 Μὲ τὸν Ἀπόστολο Πέτρο λέει ὅτι ἐκεῖνα ποὺ ἐνεργοῦνται [σελ. 60] γιὰ τὴ 
σωτηρία τῶν πιστῶν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἔχουν μεγάλο πόθο νὰ τὰ βλέπουν καὶ νὰ τὰ 
μαθαίνουν: «εἰς ἅ, λέει, ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακῦψαι» (Α΄ Πέτρ. α΄ 12).  
 Μὲ τὸν Ἀπόστολο δὲ Παῦλο ἡ Ἁγία Γραφὴ μᾶς λέει: «Ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ 
πάντων τῶν ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη ἐν τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸν 
ἀνεξιχνίαστον πλοῦτον τοῦ Χριστοῦ... ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς 
ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς Ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ 
Θεοῦ» (Ἐφεσ. γ΄ 8, 10).  
 Σὲ μένα τὸν πλέον ἐλάχιστο ἀπὸ ὅλους τοὺς ἁγίους ἔδωσε ὁ Θεὸς αὐτὴ τὴ 
χάρη, νὰ κηρύξω ἀνάμεσα στὰ ἔθνη τὸν πλοῦτο τοῦ Χριστοῦ, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ 
ἐξιχνιασθῆ καὶ νὰ ἐρευνηθῆ. Ἔτσι τώρα, μὲ ὅσα ἐνεργεῖ καὶ τελεῖ ὁ Θεὸς στὴν 
Ἐκκλησία, θὰ γνωρίσουν τὰ ἐπουράνια τάγματα τῶν ἀγγέλων, οἱ Ἀρχὲς καὶ οἱ 
Ἐξουσίες τὴν πολυποίκιλη σοφία τοῦ Θεοῦ. Δηλαδὴ θὰ γνωρίσουν ποιὰ μέσα καὶ 
ποιοὺς τρόπους μεταχειρίζεται ὁ πανάγαθος καὶ πάνσοφος Θεός, γιὰ νὰ ὑψώση καὶ 
νὰ κάνη εὐτυχισμένο καὶ μακάριο τὸν ἄνθρωπο.  
 Καὶ εἶναι τὰ μέσα αὐτά, ποὺ μεταχειρίζεται ἡ πανσοφία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν 
πνευματικὴ καλλιέργεια τοῦ ἀνθρώπου, ἄξια νὰ τὰ θαυμάζουν, νὰ τὰ γνωρίζουν καὶ 
νὰ τὰ κατανοοῦν καὶ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι. Διότι διδάσκονται καὶ βλέπουν ὅτι μὲ 
αὐτὰ τὰ μέσα ὁ μικρὸς καὶ ἀτελὴς ἄνθρωπος, καταρτιζόμενος μέσα στὴν Ἐκκλησία 
τοῦ Χριστοῦ, γίνεται ζωντανὴ εἰκόνα καὶ ὁμοίωμα τοῦ Θεοῦ. Γίνεται παιδί Του, 
ὑψώνεται σὲ ὕψιστη δόξα κοντὰ στὸν Ἴδιο τὸν Χριστό, μὲ τὸν Ὁποῖο θὰ εἶναι 
ἑνωμένος σὲ ὅλους τοὺς αἰῶνες.  
 Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἔχουν μεγάλο ἐνδιαφέρον νὰ βλέπουν ὅσα ἐνεργοῦνται καὶ 
τελοῦνται στὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Διότι, ἂν πρὶν ἀπὸ τὸ 
σταυρικὸ θάνατο τοῦ Χριστοῦ αἰσθάνονταν χαρά, ὅταν μετανοοῦσε ἕνας 
ἁμαρτωλός, καθὼς μᾶς βεβαιώνει ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος: «χαρὰ γίνεται ἐνώπιον τῶν 
ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι» [σελ. 61] (Λουκ. ιε΄ 10), πόσο 



περισσότερο χαίρονταν καὶ εὐφραίνονταν, ὅταν εἶδαν νὰ παραδίνη ὁ Θεὸς σὲ 
θάνατο σταυρικὸ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους Αὐτὸν τὸν Μονογενῆ Του Υἱό; Διότι ὁ 
θάνατος καὶ ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ ὄχι μόνο συμφιλιώνει καὶ εἰρηνεύει τοὺς 
ἀνθρώπους μὲ τὸν Θεό, ἀλλὰ τοὺς συνδέει πιὸ στενὰ καὶ μὲ μεγαλύτερη ἀγάπη μὲ 
τοὺς ἁγίους ἀγγέλους. Ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἔγινε γιὰ χάρη τῆς 
ἀνθρωπότητος ἔκανε καὶ τὰ ἐπουράνια πνεύματα, τοὺς ἁγίους ἀγγέλους, ὄχι μόνο 
στερεοὺς καὶ ἀκλόνητους, ἀλλὰ καὶ περισσότερο ἀπὸ πρὶν προσκολλημένους καὶ 
ἀφοσιωμένους στὸν Θεό.  
 Αὐτὸ ἐννοεῖ ὁ θεῖος Παῦλος, ὅταν λέη ὅτι ὁ Θεὸς μὲ τὸ σταυρικὸ θάνατο τοῦ 
Χριστοῦ εἰρήνευσε ὄχι μόνο ὅσα βρίσκονται πάνω στὴ γῆ, ἀλλὰ καὶ ὅσα βρίσκονται 
στοὺς οὐρανούς, δηλαδὴ τοὺς ἁγίους ἀγγέλους (Κολοσ. α΄ 20). Ὅταν ὁ Σατανᾶς 
ἀποστατοῦσε ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ κρημνιζόταν ἀπὸ τὸν οὐρανό, ἐξαιτίας τῆς 
ὑπερηφανείας του, εἶχε ἐπιχειρήσει νὰ παραστήση τὸν Θεὸ ὡς φθονερὸ καὶ 
ἀδιάφορο πρὸς τὰ πλάσματά Του μὲ διαβολὲς καὶ συκοφαντίες ποὺ εἶχε σπείρει 
στὸν οὐράνιο κόσμο. Μὲ τὸ θάνατο ὅμως τοῦ Χριστοῦ, πείσθηκαν τὰ οὐράνια 
πνεύματα ἀκράδαντα καὶ τέλεια ὅτι αὐτὲς οἱ κατηγορίες καὶ συκοφαντίες ἦταν 
ἐντελῶς ψεύτικες καὶ ἀνυπόστατες, διότι εἶδαν ὅτι τόσο ἐνδιαφέρον καὶ τόση 
ἀγάπη ἔχει ὁ Θεὸς στὰ λογικὰ πλάσματά Του, ὥστε γι’ αὐτὰ καὶ τὸν Ἴδιο τὸν 
Μονογενῆ καὶ ἀγαπητό Του Υἱὸ παρέδωσε σὲ θάνατο φρικτὸ καὶ ἀτιμωτικό.  
 Τώρα λοιπὸν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ὅταν εἶδαν στὰ πράγματα τὴν ἄπειρη ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔχει γιὰ τὸν ἄνθρωπο, συμπράττουν μὲ μεγαλύτερη ἀγάπη καὶ 
περισσότερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ σωτηρία μας.  
 
 

33. Ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ μεταχειρίζεται καὶ αὐτοὺς τοὺς πονηροὺς δαίμονες  
γιὰ τὸν καταρτισμὸ τοῦ ἀνθρώπου.  

 
 Ἀξίζει νὰ προσέξουμε καὶ αὐτό: Ἡ πανσοφία τοῦ Θεοῦ μεταχειρίζεται σὰν 
μέσο γιὰ τὴν πνευματικὴ καλλιέργεια καὶ τὸν καταρτισμὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ αὐτὴ 
ἀκόμη τὴν ἐνέργεια τῶν πονηρῶν πνευμάτων.  
 Ἐπιτρέπει δηλαδὴ ὁ Θεὸς τὴν πονηρὴ ἐνέργεια καὶ τὸν πόλεμο τῶν πονηρῶν 
πνευμάτων ποὺ κάνουν, γιὰ νὰ ἀποσπάσουν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν 
ἀρετή. Διότι δοκιμαζόμενος ὁ ἄνθρωπος μὲ αὐτὴν καὶ μένοντας σταθερὸς στὴν 
ὑπακοὴ καὶ τήρηση τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, θὰ στεφανωθῆ μὲ τὸ στεφάνι τῆς αἰώνιας 
δόξας καὶ εὐτυχίας, ἐπειδὴ ἀναδείχθηκε στὴν ἀρετὴ νικητὴς καὶ αὐτῶν ἀκόμη τῶν 
πονηρῶν πνευμάτων.  
 Ὁ Θεὸς μεταχειρίζεται καὶ τοὺς διάφορους πειρασμοὺς γιὰ τὸν ἴδιο σκοπό: 
Νὰ καλλιεργήση πνευματικὰ καὶ νὰ καταρτίση τὸν ἄνθρωπο. Γιὰ τὸν ἴδιο σκοπὸ 
μεταχειρίζεται ἀκόμη καὶ ποικίλα ἄλλα μέσα καὶ περιστάσεις, ποὺ φέρνει σὲ κάθε 
ἄνθρωπο.  
 Ἔτσι ἡ πάνσοφη καὶ πανάγαθη πρόνοιά Του μεταχειρίζεται τὰ πάντα μὲ 
σοφία, γιὰ νὰ καταρτίση καὶ τελειοποιήση τὸν ἄνθρωπο.  



 
 

34. Τί κάνει ὁ οὐράνιος Πατέρας σ’ αὐτοὺς ποὺ ὑπακούουν στὸν Χριστό,  
καὶ τί σὲ ὅσους δὲν ὑπακούουν.  

Ποιὰ σχέση ἔχει ὁ Χριστὸς μὲ ὅσους τὸν ὑπακούουν.  
 

 Ὁ Χριστός, ὅπως εἴπαμε, εἶναι ὁ ἄρχοντας στὴν Ἐκκλησία, κατευθύνοντας μὲ 
τὴ διδασκαλία καὶ τοὺς νόμους Του τοὺς πιστούς, γιὰ νὰ ἐκπληρώσουν τὸν 
προορισμό τους, νὰ καλλιεργηθοῦν πνευματικὰ καὶ νὰ τελειοποιηθοῦν.  
 Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον δίνει τὴν ἱκανότητα καὶ τὴ δύναμη [σελ. 63] στοὺς 
ἐκλεκτοὺς ἐργάτες τοῦ Θεοῦ νὰ ἐνεργοῦν καὶ νὰ φέρνουν σὲ τέλος τὰ πνευματικά 
τους ἔργα.  
 Ὁ δὲ οὐράνιος Πατέρας προσελκύει αὐτοὺς ποὺ ἔχουν πρόθεση καὶ θέληση 
νὰ πιστέψουν στὸν Χριστό, σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ Ἰδίου, ποὺ εἴδαμε καὶ 
προηγουμένως: «Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με 
ἑλκύσῃ αὐτόν» (Ἰωάν. στ΄ 44). Ἑλκύοντας αὐτοὺς ὁ οὐράνιος Πατέρας, τοὺς τιμάει 
καὶ τοὺς βραβεύει, ὅταν μένουν πιστοὶ στὸν Χριστό, συγχρόνως δέ, χορηγώντας σ’ 
αὐτοὺς τὸ Πνεῦμα Του, τοὺς κάνει πιὸ ἱκανοὺς νὰ φέρουν πλουσιότερους καὶ 
ἀφθονότερους πνευματικοὺς καρπούς.  
 Ἂν ὅμως δὲν μένουν πιστοὶ στὸν Χριστό, ἀλλὰ ἀπομακρύνονται ἀπὸ Αὐτὸν 
καὶ ζοῦν στὴν ἁμαρτία, στὴν ἀνομία καὶ μένουν ἀμετανόητοι, ἀπομακρύνει ἀπὸ 
αὐτοὺς τὴ χάρη Του καὶ τοὺς καταδικάζει.  
 Ὅλα δὲ ὅσα κάνει ὁ οὐράνιος Πατέρας τὰ μαρτυρεῖ ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς καὶ 
συγχρόνως μᾶς διαφωτίζει γιὰ τὴν στενότατη σχέση καὶ πνευματικὴ ἕνωση ποὺ 
ὑπάρχει ἀνάμεσα σ’ Αὐτὸν καὶ στοὺς πιστοὺς Χριστιανούς, ποὺ ὑπακούουν στὰ 
λόγια Του.  
 Τὰ λόγια Του τὸ βεβαιώνουν: «Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ 
μου ὁ γεωργός ἐστι. Πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ 
καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ. Ἤδη ὑμεῖς καθαροί 
ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. Μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. Καθὼς τὸ 
κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως 
οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε. Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. Ὁ 
μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ 
δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. Ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ 
ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι καὶ καίεται» (Ἰω. ιε΄ 1-6).  
 Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ὁ Χριστὸς ὀνομάζει τὸν ἑαυτό Του ἄμπελο ἀληθινή, γιὰ νὰ 
τὸν διακρίνη ὄχι τόσο ἀπὸ τὸ φυτικὸ καὶ [σελ. 64] ἐπίγειο ἀμπέλι, ὅσο κυρίως νὰ 
τὸν διακρίνη ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους, οἱ ὁποῖοι ὀνομάζονταν ἀπὸ τοὺς προφῆτες 
ἄμπελος καὶ ἀμπελώνας Θεοῦ. Ἀλλ’ αὐτοί, ἀντὶ νὰ κάνουν σταφύλια, ἔκαναν 
ἀγκάθια, ὅπως ἔλεγαν οἱ προφῆτες. Δηλαδή, ἀντὶ νὰ ἐργάζωνται τὴν ἀρετή, 
ἐργάζονταν τὴν ἀνομία καὶ τὴν ἁμαρτία, ἐνῶ ὁ Χριστὸς ἀνταποκρίθηκε κατὰ πάντα 
στὸ θέλημα τοῦ οὐρανίου Πατέρα Του, πραγματοποιώντας κάθε νόμο Του.  



Ἐπειδὴ τὸ παράδειγμα καὶ τὰ ἴχνη τοῦ Χριστοῦ ἀκολούθησαν καὶ οἱ μαθητές Του 
καὶ ὅλοι οἱ ἐκλεκτοὶ ἀπὸ ὅσους πίστεψαν σ’ Αὐτόν, ὅλοι αὐτοί, ἐξαρτώμενοι ἀπὸ 
τὸν Χριστὸ καὶ πειθαρχώντας σ’ Αὐτόν, ἀποτέλεσαν καὶ ἀποτελοῦν τὴν ἀληθινὴ 
ἄμπελο τοῦ Θεοῦ. Καὶ αὐτό, διότι ἀπέδωσαν πλούσιους τοὺς πνευματικοὺς 
καρπούς, σὰν κλήματα ἐκλεκτὰ καὶ καρποφόρα τῆς μιᾶς ἀληθινῆς ἀμπέλου, τοῦ 
Χριστοῦ.  
 Τὸν οὐράνιο Πατέρα Του ὁ Χριστὸς τὸν ὀνομάζει γεωργὸ τῆς ἀμπέλου, 
ἀμπελουργό. Ὅπως ὁ ἀμπελουργὸς ἐργάζεται καὶ καλλιεργεῖ καὶ περιποιεῖται τὸ 
ἀμπέλι, ἔτσι καὶ ὁ οὐράνιος Πατέρας ἐργάζεται καὶ καλλιεργεῖ πνευματικὰ τὰ 
κλήματα τῆς ἀληθινῆς ἀμπέλου, ὅσους δηλαδὴ πιστεύουν στὸν Χριστό.  
 Στὴ συνέχεια λέει ὅτι κάθε πιστὸς Χριστιανὸς ἔχει τέτοια σχέση μαζί Του, 
ὅποια ἔχει τὸ κλῆμα μὲ τὸ ἀμπέλι. Καὶ ἀκόμη ὅτι κάθε ἄνθρωπος ποὺ σχετίζεται μὲ 
τὸν Χριστὸ διὰ τῆς πίστεως, ἂν δὲν ὑπακούη στὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ καὶ δὲν φέρνη 
καρποὺς πνευματικούς, τὸν ἀποδοκιμάζει ὁ οὐράνιος Πατέρας, τὸν ἀποκόπτει ἀπὸ 
τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τὸν καταδικάζει.  
 Ἀντίθετα, ὅποιος πιστεύει στὸν Χριστὸ καὶ ὑπακούει στὰ λόγια Του καὶ 
φέρνει καρποὺς πνευματικούς, τὸν καλλιεργεῖ ὁ οὐράνιος Πατέρας, τὸν καθαρίζει 
ὅπως τὸ κλῆμα, τὸν ἐλευθερώνει δηλαδὴ ἀπὸ κάθε ἁμαρτία, ἀπὸ κάθε ἐλάττωμα, 
ἀπὸ κάθε ἔλλειψη, τὸν χαριτώνει καὶ τὸν ἐνδυναμώνει, γιὰ νὰ φέρη πολὺ 
περισσότερους καρποὺς ἀρετῆς.  

[σελ. 65] 
 Σὲ σχέση δὲ μὲ τὰ λόγια Του αὐτά, ὁ Χριστός, ἀπευθυνόμενος στοὺς μαθητές 
Του, λέει ὅτι σεῖς τώρα εἶσθε καθαροί, γιατὶ σᾶς καθάρισε ὁ Πατέρας μου ὁ 
οὐράνιος, ἐπειδὴ πιστέψατε καὶ ὑπακούσατε τελείως στὴ διδασκαλία καὶ στὸ λόγο 
ποὺ σᾶς λάλησα. Καὶ προσθέτει: Μείνετε πιστοὶ σὲ μένα μέχρι τέλους. Καὶ ὅταν 
μένετε πιστοὶ καὶ ὑπακούετε στὰ λόγια μου, θὰ εἶμαι πάντοτε μαζί σας. Γνωρίζετε 
δὲ καλὰ ὅτι, καθὼς τὸ κλῆμα ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ φέρη καρπὸ ἀπὸ μόνο του, ἐὰν 
δὲν μείνη προσκολλημένο στὸ ἀμπέλι, ἀπαράλλακτα καὶ σεῖς δὲν μπορεῖτε ποτὲ νὰ 
ἐργασθῆτε τὴν ἀρετὴ καὶ τὰ ἔργα τὰ ὠφέλιμα καὶ σωτήρια, ἂν δὲν μείνετε πιστοὶ 
καὶ ὑπάκουοι σὲ μένα.  
 Ἐγὼ ἀπέναντί σας εἶμαι ὅπως εἶναι τὸ ἀμπέλι πρὸς τὰ κλήματα, καὶ σεῖς εἶσθε 
πρὸς ἐμένα ὅπως εἶναι τὰ κλήματα μὲ τὸ ἀμπέλι. Ὑπάρχει λοιπὸν μεταξύ μας 
στενότατη σχέση καὶ πνευματικὸς σύνδεσμος. Γι’ αὐτό, ὅποιος εἶναι συνδεδεμένος 
μὲ μένα μὲ τὴν τέλεια πίστη καὶ ὑπακοὴ στὰ λόγια μου, καὶ στὸν ὁποῖο θὰ μένω κι 
ἐγὼ μὲ τὴν χάρη, τὴν ἀγάπη καὶ τὴ δύναμη ποὺ θὰ τοῦ δίνω, ἐκεῖνος θὰ φέρη πολὺ 
καὶ ἄφθονο πνευματικὸ καρπό.  
 Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ὄχι μόνο θὰ σώση καὶ θὰ ὑψώση τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ καὶ 
πολλοὺς ἄλλους θὰ ὠφελήση μὲ τὸ λόγο καὶ τὸ παράδειγμά του. Θὰ παράγη 
αὐτοὺς τοὺς μεγάλους πνευματικοὺς καρποὺς λόγω τῆς πνευματικῆς ἑνώσεως ποὺ 
θὰ ἔχη μαζί μου, διότι πρέπει νὰ γνωρίζετε ὅτι χωρὶς τὴ δική μου συνεργασία καὶ 
βοήθεια δὲν μπορεῖτε νὰ κατορθώσετε τίποτε ἀγαθό, ὠφέλιμο καὶ σωτήριο γιὰ τὸν 
ἑαυτό σας καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους.  



 Ἂν κάποιος ἀπὸ σᾶς, ἢ ἄλλος ὁποιοσδήποτε Χριστιανός, δὲν μείνη μέχρι 
τέλους πιστὸς σὲ μένα, ὑπακούοντας στὰ λόγια μου, ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἀποκόπηκε 
ἀπὸ ἐμένα καὶ τὴν Ἐκκλησία μου καὶ πετάχθηκε ἔξω σὰν τὰ ἄχρηστα κλήματα, τὰ 
ὁποῖα κόβονται ἀπὸ τὸ ἀμπέλι καὶ ξεραίνονται καὶ τὰ μαζεύουν οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ 
ρίχνουν στὴν φωτιὰ καὶ καίγονται.  

[σελ. 66] 
 

35. Μαζὶ μὲ τὴν ἐργασία τοῦ Θεοῦ ἀπαιτεῖται καὶ ἡ συνεργασία τοῦ ἀνθρώπου.  
 
 Γιὰ νὰ καλλιεργηθῆ ὅμως ὁ ἄνθρωπος κατὰ Χριστὸν καὶ νὰ τελειοποιηθῆ, δὲν 
ἀρκεῖ μόνο ἡ ἐργασία τοῦ Χριστοῦ. Σ’ αὐτὴ τὴν ἐργασία ποὺ κάνει ὁ Θεὸς στὸν 
ἄνθρωπο, ἀπαιτεῖται, ὡς ὅρος ἀναγκαιότατος καὶ ἀπαραίτητος, ἡ συνεργασία τοῦ 
ἀνθρώπου, γιατὶ χωρὶς αὐτὴ εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατο αὐτὸς νὰ καλλιεργηθῆ 
πνευματικά.  
 Ὁ λόγος εἶναι ὁ ἑξῆς: Ὁ ἄνθρωπος πλάσθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ ὡς πρόσωπο 
ἐλεύθερο. Ὡς ἐλεύθερο πρόσωπο πρέπει ἐλεύθερα, νὰ θέλη ὁλόψυχα καὶ νὰ 
ἐπιζητῆ τὴν πνευματική του μόρφωση. Θέλοντας δὲ καὶ προτιμώντας τὴν 
πνευματική του καλλιέργεια, εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ δείχνη αὐτὴ τὴν προτίμησή 
του καὶ στὴν πράξῃ, συμμορφούμενος σὲ ὅλα καὶ συνεργαζόμενος, τρόπον τινά, μὲ 
τὸν Θεό.  
 Ἡ συνεργασία τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό συνίσταται στὸ νὰ ἔχη ὁ ἄνθρωπος 
τέλεια πειθαρχία καὶ ὑπακοὴ σὲ ὅλα τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ ἀνεξαιρέτως, καθὼς λέει 
ὁ οὐράνιος Πατέρας «Αὐτοῦ ἀκούετε», καὶ νὰ προσπαθῆ, ὅσο τοῦ εἶναι δυνατό, νὰ 
μιμῆται τὴ ζωὴ καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ.  
 
 

36. Οἱ λόγοι τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ζωή Του ἐξιστοροῦνται στὴν Ἁγία Γραφή.  
 
 Καὶ τὰ δύο αὐτά, δηλαδὴ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ζωὴ ποὺ ἔζησε στὸν 
κόσμο, ἔχουν διατυπωθῆ στὸ Εὐαγγέλιο καὶ γενικὰ στὴν Ἁγία Γραφή.  
 Γνωρίζοντας ὁ ἄνθρωπος τὴ ζωὴ καὶ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, γνωρίζει τὰ 
φρονήματα τοῦ Χριστοῦ, τὰ αἰσθήματα, τὰ θελήματά Του, τὴν ἀρετὴ καὶ τὸν τέλειο 
ἠθικό Του χαρακτῆρα.  
 Γι’ αὐτὸ καὶ ὁλόκληρη μὲν ἡ Ἁγία Γραφή, ἰδιαίτερα ὅμως τὸ Εὐαγγέλιο, 
πρέπει νὰ εἶναι μελέτη περισπούδαστη καὶ [σελ. 67] ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα στὸν 
ἄνθρωπο, ἀφοῦ ἔχει προορισμὸ νὰ καλλιεργηθῆ κατὰ Χριστὸν καὶ νὰ γίνη ὅμοιός 
Του καὶ ἐφόσον ὁ Χριστὸς γίνεται γνωστὸς μέσα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὸ 
Εὐαγγέλιο.  
 Γιὰ νὰ βρίσκεται ὅμως ὁ ἄνθρωπος στὴν ἀλήθεια καὶ νὰ τὴν ἀκολουθῆ χωρὶς 
πλάνη, πρέπει νὰ καταλαβαίνη καὶ νὰ παραδέχεται τὰ λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ 
τοῦ Εὐαγγελίου σύμφωνα μὲ τὸ φρόνημα καὶ τὸ πνεῦμα τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. 
Διότι μόνη ἡ ὀρθοδοξία κράτησε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ κρατᾶ καθαρή, χωρὶς 



προσμείξεις καὶ ἀνόθευτη τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἀποστόλων Του, 
συγχρόνως δὲ καὶ τὴν Ἱερὰ Παράδοση. Πρέπει δηλαδὴ ὁ Χριστιανὸς νὰ 
καταλαβαίνη τὰ λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, σύμφωνα μὲ τὶς ἀποφάσεις τῶν 
Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τὴν ὁμόφωνη διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.  
 
 

37. Ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ ἔχη ἀκράδαντη πεποίθηση  
ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν πλανᾶται  

καὶ ὅτι εἶναι ὁ ἀλάνθαστος καὶ ἀπόλυτος Διδάσκαλος τῆς ἀλήθειας.  
 
 Γιὰ νὰ κατανοῆ ὁ Χριστιανὸς καὶ νὰ ἐκτιμᾶ καθὼς πρέπει τὰ λόγια τοῦ 
Χριστοῦ, πρέπει νὰ ἔχη πάντοτε ἀκλόνητο φρόνημα ὅτι ὁ Χριστός, ὡς Θεάνθρωπος, 
εἶναι ὁ μόνος χωρὶς πλάνες, ὁ ἀλάνθαστος καὶ ἀπόλυτος Διδάσκαλος ὅλων τῶν 
ἀληθειῶν ποὺ φωτίζουν, καταρτίζουν καὶ τελειοποιοῦν πνευματικὰ τὸν ἄνθρωπο 
καὶ τὸν κάνουν παιδὶ τοῦ Θεοῦ καὶ κληρονόμο τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.  
 Αὐτὸ τὸ ἀλάνθαστο τοῦ Χριστοῦ σὲ ὅλα γενικὰ τὰ λόγια καὶ τὴ διδασκαλία 
Του βεβαιώνοντας καὶ ὁ Ἴδιος ἔλεγε στοὺς μαθητές Του: «Ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ 
περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς» (Ἰωάν. η΄ 12), καί «Ὑμεῖς μὴ 
κληθῆτε καθηγηταί· εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ καθηγητής, ὁ Χριστός» (Ματθ. κγ΄ 10), 
δηλώνοντας μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ὅτι, [σελ. 68] μὲ ἀπόλυτη ἔννοια, Διδάσκαλος τῆς 
ἀλήθειας εἶναι μόνον Αὐτός, ὅλοι δὲ ἀνεξαιρέτως οἱ ἄλλοι, οἱ Ἀπόστολοι καὶ λοιποὶ 
διδάσκαλοι, εἶναι διδάσκαλοι μὲ ἔννοια σχετική, ἀφοῦ τοὺς διδάσκει καὶ τοὺς 
φωτίζει Ἐκεῖνος καὶ τὰ λόγια Του.  
 Ἑπομένως, καθένας πρέπει νὰ ἔχη τέλεια καὶ ἐντελῶς ἀδίστακτη καὶ 
ἀκλόνητη πεποίθηση στὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, ὅτι εἶναι λόγια ἀληθινά. Ὁ,τιδήποτε 
ἀποκαλύπτεται μὲ αὐτὰ εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια. Ὁ,τιδήποτε βεβαιώνεται ὅτι 
συμβαίνει μὲ τὰ λόγια αὐτὰ συμβαίνει πραγματικὰ καὶ ἀληθινά. Καὶ καθετὶ ποὺ 
ἀναφέρεται σ’ αὐτὰ ὅτι θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ μέλλον θὰ πραγματοποιηθῆ 
ἀκριβῶς ὅπως λέγεται.  
 
 

 
 
 
 



[σελ. 69] 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ 
 

Η ΘΕΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
 
 

38. Ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ ἔχη ἀκλόνητη καὶ τέλεια πίστη  
στὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ.  

 
 Γιὰ νὰ ἔχη ὁ ἄνθρωπος τέλεια ἐμπιστοσύνη καὶ ὑπακοὴ στὰ λόγια τοῦ 
Χριστοῦ, εἶναι ἀνάγκη πρῶτα ἀπὸ ὅλα νὰ ἔχη στὴν ψυχὴ καὶ στὴν καρδιά του 
ἀκλόνητη, χωρὶς δισταγμοὺς τέλεια πίστη καὶ πεποίθηση στὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ. 
Πρέπει δηλαδὴ νὰ πιστεύη ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι τέλειος Θεός, Ὁμοούσιος μὲ τὸν Θεὸ 
καὶ Πατέρα, καὶ τέλειος ἄνθρωπος, δηλαδὴ εἶναι Θεάνθρωπος. Καὶ ἑπομένως ὅλα 
ὅσα λέει εἶναι λόγια ὄχι ἁπλοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ λόγια Θεανθρώπου. Εἶναι λόγια 
Θεοῦ ἀληθινοῦ, Παντογνώστη καὶ Παντοδύναμου.  
 Ἐμεῖς ἔχουμε ὑπόψη μας ὅτι ἀπευθυνόμαστε σὲ Χριστιανοὺς ποὺ ἔχουν 
τέλεια πίστη στὴ θεότητα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ὅμως ἐνδεχόμενο, 
ἀνάμεσα στοὺς πιστοὺς Χριστιανοὺς νὰ ὑπάρχουν καὶ πρόσωπα, ἔστω καὶ πολὺ 
λίγα, στὶς ψυχὲς τῶν ὁποίων νὰ δημιουργῆται κάποια ἀμφιβολία ἢ δισταγμός, ποὺ 
προέρχεται εἴτε ἀπὸ ἄγνοια τῆς ἀλήθειας, εἴτε ἀπὸ ἀντίθετες ἀπόψεις γιὰ τὴ 
θεότητα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἄκουσαν ἢ διάβασαν σὲ βιβλία καὶ ἔντυπα ἢ ἀπὸ 
λογισμοὺς ἀπιστίας, ποὺ ὁ Διάβολος ὑποβάλλει, γιὰ νὰ κλονίση τὸν ἄνθρωπο.  
 Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο, γιὰ νὰ μὴ βρίσκη τόπο καὶ σ’ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ἡ 
ἀμφιβολία καὶ ὁ δισταγμός, θὰ κάνουμε λόγο εἰδικὰ καὶ γι’ αὐτὸ τὸ μεγάλο καὶ 
σπουδαιότατο ζήτημα τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ.  

[σελ. 70] 
 

39. Ὅσοι ἀπιστοῦν στὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ  
δὲν ἀπιστοῦν, διότι δὲν ὑπάρχουν ἀποδείξεις.  

 
 Οἱ λόγοι καὶ οἱ ἀποδείξεις γιὰ τὴ θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι 
περισσότεροι καὶ ἰσχυρότεροι ἀπὸ ὅσους χρειάζονται, γιὰ νὰ πείσουν καὶ 
βεβαιώσουν πλήρως καὶ τὸν μεγαλύτερο ἄπιστο καὶ τὸν μεγαλύτερο ὑλιστή.  
 Ἀλλ’ ἴσως πῆ κάποιος: Ἀφοῦ εἶναι τόσο πολλὲς καὶ τόσο δυνατὲς οἱ 
ἀποδείξεις γιὰ τὴ θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιατί μένουν στὴν ἀπιστία πολλοί, 
καὶ μάλιστα ἄνθρωποι ποὺ θεωροῦνται μορφωμένοι καὶ σοφοί;  



 Ἡ ἀπιστία τους δὲν προέρχεται ἀπὸ τὸ ὅτι δὲν ὑπάρχουν λόγοι καὶ ἀποδείξεις 
γιὰ τὴ θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ αἰτία τῆς ἀπιστίας τους προέρχεται ἀπὸ 
αὐτοὺς τοὺς ἴδιους, ποὺ δὲ θέλουν νὰ κάνουν καλὴ χρήση τῆς ἐλευθερίας τους, γιὰ 
νὰ λύσουν καὶ νὰ τινάξουν ἀπὸ πάνω τους τὰ δεσμὰ ποὺ τοὺς κρατοῦν στὴν 
ἀπιστία.  
 
 

40. Ποιὲς εἶναι οἱ αἰτίες γιὰ τὶς ὁποῖες οἱ ἄπιστοι δὲ θέλουν νὰ πιστέψουν.  
 
 Οἱ αἰτίες αὐτὲς εἶναι οἱ ἑξῆς:  
 1) Ὁ ἐγωισμὸς τῶν ψυχῶν τους. Ἐξαιτίας αὐτοῦ, ἐπειδὴ ἔχουν μεγάλη καὶ 
ὑψηλὴ ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό τους, δὲ θέλουν νὰ δώσουν προσοχὴ στὸ πρόσωπο τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πολὺ περισσότερο δὲ θέλουν νὰ ἀκούσουν γιὰ ταπείνωση καὶ 
ὑποταγὴ στὸ ὄνομά Του. Οἱ ψυχές τους, ἐξ αἰτίας τοῦ ἐγωισμοῦ, αἰσθάνονται μιὰ 
ἀποστροφὴ πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.  
 2) Ἄλλος δεσμὸς ποὺ τοὺς κρατεῖ στὴν ἀπιστία εἶναι ἡ δόξα τοῦ κόσμου, 
Ἐπειδὴ δηλαδὴ οἱ ἄνθρωποι ποὺ ζοῦν μακριὰ ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ τὸ Εὐαγγέλιό Του 
εἰρωνεύονται καὶ περιφρονοῦν ἐκείνους ποὺ πιστεύουν καὶ ὑπακούουν στὰ λόγια 
τοῦ Χριστοῦ καὶ τοὺς θεωροῦν ἀνθρώπους μὲ περιορισμένο [σελ. 71] μυαλό, 
φοβούμενοι καὶ αὐτοὶ μήπως θεωρηθοῦν τέτοιοι, δείχνουν ἀδιαφορία καὶ 
περιφρόνηση στὴν πίστη καὶ τὴ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ.  
 3) Ἄλλος δεσμὸς ποὺ δὲν τοὺς ἀφήνει νὰ πιστέψουν εἶναι οἱ σαρκικὲς 
ἡδονές, ἡ ἁμαρτία καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς. Ὅλα αὐτὰ εἶναι δυνατὰ δεσμά, ποὺ 
ὑποδουλώνουν τὴν ψυχὴ καὶ τὴν κάνουν αἰχμάλωτη, ὥστε νὰ προτιμᾶ νὰ εἶναι 
δούλη σ’ αὐτά, παρὰ νὰ δώση προσοχὴ στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ 
ἀκολουθήση τὴν ἐγκρατῆ καὶ ἐνάρετη ζωὴ τοῦ Εὐαγγελίου.  
 4) Μαζὶ μὲ αὐτὰ τὰ δεσμά, ἐπειδὴ ἔχουν ἀδιαφορία πρὸς τὸν Χριστό, ἀσκεῖ 
ἐπίδραση καὶ ὁ Σατανᾶς στὶς ψυχές τους ἀπευθείας ὁ ἴδιος, ὑποβάλλοντας 
διάφορους λογισμοὺς ἀπιστίας. Ἐπίσης, διὰ μέσου ἀνθρώπων πού, αἰσθανόμενοι 
ἀποστροφὴ πρὸς τὴν ἀλήθεια, μεταδίδουν τὸ ψέμα, εἴτε μὲ ὁμιλίες καὶ τὸν 
προφορικὸ λόγο, εἴτε μὲ συγγράμματα καὶ λοιπὰ δημοσιεύματα.  
 
 

41. Οἱ αἰτίες τῆς ἀπιστίας βεδαιώνονται καὶ ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή.  
 
 Ὅτι αὐτὰ εἶναι τὰ δεσμὰ ἐξ αἰτίας τῶν ὁποίων μένουν οἱ ἄπιστοι στὴν ἀπιστία 
φαίνεται καθαρὰ καὶ ἀπὸ τὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια. Βλέπουμε σ’ αὐτὰ ὅτι οἱ Φαρισαῖοι, 
καὶ γενικὰ οἱ ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων, ἂν καὶ ἄκουσαν τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ 
καὶ εἶδαν μὲ τὰ ἴδια τους τὰ μάτια ἀναρίθμητα θαύματά Του, δὲ θέλησαν ὅμως νὰ 
πιστέψουν, ἀπὸ ἐγωισμό. Διότι ἐκαυχῶντο ὅτι εἶναι παιδιὰ τοῦ Ἀβραὰμ καὶ 
μαθητὲς τοῦ Μωϋσῆ, καὶ ἑπομένως θεωροῦσαν ἐξευτελισμὸ νὰ ὀνομασθοῦν 



μαθητὲς καὶ ὀπαδοὶ τοῦ Χριστοῦ: «Ἡμεῖς, ἔλεγαν, τοῦ Μωσέως ἐσμὲν μαθηταί» 
(Ἰωάν. θ΄ 28).  
 Ἐπίσης μᾶς λένε τὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες τῶν 
Ἰουδαίων, ἂν καὶ ἐσωτερικὰ ἀναγνώριζαν καὶ [σελ. 72] πίστευαν στὸν Χριστό, δὲν 
ὁμολογοῦσαν ὅμως τὴν πίστη τους, ἐπειδὴ ἤθελαν νὰ ἀρέσουν στοὺς Φαρισαίους, 
ποὺ ἦταν ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀπέκλειαν ἀπὸ τὶς συναγωγές τοὺς ἐκείνους 
ποὺ πίστευαν σ’ Αὐτόν. «Καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων, λέει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, 
πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν· ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν, ἵνα μὴ 
ἀποσυνάγωγοι γένωνται· ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ 
τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ» (Ἰωάν. ιβ΄ 42-43).  
 Καὶ ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, ἐλέγχοντας τοὺς Φαρισαίους καὶ τοὺς ἄρχοντες τῶν 
Ἰουδαίων γιὰ τὴν ἀπιστία τους, ἐξ αἰτίας τῆς κενοδοξίας τους, λέει: «Πῶς δύνασθε 
ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ 
μόνον Θεοῦ οὐ ζητεῖτε;» (Ἰωάν. ε΄ 44).  
 Καὶ σὲ ἄλλο μέρος πάλι ὁ Χριστός, βεβαιώνοντας ὅτι ἡ ἁμαρτία, οἱ ἡδονὲς καὶ 
τὰ πάθη ὑποδουλώνουν τὸν ἄνθρωπο καὶ δὲν τὸν ἀφήνουν νὰ πιστέψη, λέει ὅτι 
ἦλθε ὁ Ἴδιος στὸν κόσμο σὰν ἄλλο φῶς, γιὰ νὰ φωτίση τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς 
ἐλευθερώση ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῆς πλάνης καὶ τῆς ἁμαρτίας. Ἀλλὰ οἱ ἄνθρωποι ποὺ 
δουλεύουν στὴν ἁμαρτία ἀγάπησαν περισσότερο τὴν πλάνη καὶ τὴν ἁμαρτία, παρὰ 
τὸν Ἴδιο τὸν Χριστό, ποὺ εἶναι φῶς πνευματικό. Καὶ προτίμησαν, λέει, τὴν ἁμαρτία 
καὶ τὴν ἀπιστία, γιατὶ τὰ ἔργα τους ἦταν πονηρὰ καὶ διεστραμμένα. Διότι βέβαια, 
συνεχίζει ὁ Χριστός, καθένας ποὺ κάνει τὰ ἔργα τὰ αἰσχρὰ καὶ τὰ παράνομα μισεῖ 
τὴν ἀλήθεια, τὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν ἀρετή, ἀποστρέφεται τὸν Ἴδιο τὸν Χριστό, ποὺ 
εἶναι φῶς τοῦ κόσμου, καὶ δὲν ἔρχεται πρὸς Αὐτόν, γιὰ νὰ μὴ φανερωθοῦν, μὲ τὴ 
διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, ὅτι εἶναι πονηρὰ τὰ ἔργα στὰ ὁποῖα εἶναι ὁλοκληρωτικὰ 
ὑποδουλωμένος.  
 Ἰδοὺ καὶ τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ: «Τὸ φῶς, λέει, ἐλήλυθεν εἰς τὸν 
κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς· ἦν γὰρ πονηρὰ 
αὐτῶν τὰ ἔργα. Πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ 
φῶς, [σελ. 73] ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ» (Ἰωάν. γ΄ 19-20).  
 Ὁ θεῖος Παῦλος ἐπίσης, βεβαιώνοντας τὴν ἐπίδραση τὴν ὁποία ἀσκεῖ ὁ 
πονηρὸς πάνω σ’ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση, τὴ θέληση καὶ τὴ διάθεση νὰ 
πιστέψουν, λέει: Ἐὰν τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ποὺ κηρύττουμε ἐμεῖς οἱ Ἀπόστολοί 
Του εἶναι ἄγνωστο καὶ καλυμμένο, εἶναι ὄχι σὲ ὅλους, ἀλλὰ μόνο σ’ ἐκείνους ποὺ 
παρέδωσαν τὸν ἑαυτό τους στὴν καταστροφή, ἐξαιτίας τῆς διεστραμμένης 
θελήσεώς τους καὶ τῆς κακῆς τους προθέσεως. Αὐτοὺς δὲ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς 
τύφλωσε ὁ Σατανᾶς, ποὺ εἶναι ὁ ἄρχοντας καὶ ὁ θεὸς τῶν ἀνθρώπων αὐτοῦ τοῦ 
κόσμου, ἐκείνων δηλαδὴ ποὺ δὲν ὑπακούουν στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ 
ἀκολουθοῦν τὴν ἀνομία καὶ ἁμαρτία. Ὁ Σατανᾶς σκότισε καὶ διέφθειρε τὸ νοῦ τους, 
γιὰ νὰ μὴ λάμψη σ’ αὐτοὺς τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ φανερώνει τὸ ὕψος τῆς 
δόξας τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι εἰκόνα καὶ ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα.  



 Ἰδοὺ καὶ τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ θείου Παύλου: «Εἰ δὲ καὶ ἔστι κεκαλυμμένον τὸ 
εὐαγγέλιον ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶ κεκαλυμμένον, ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ 
αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσε τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τὸν 
φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ» (Β΄ 
Κορινθ. δ΄ 3-4).  
 Ἡ αἰτία ἑπομένως τῆς ἀπιστίας ὅσων δὲν πιστεύουν στὴ θεότητα τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ προέρχεται ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἴδιους, ποὺ δὲ θέλουν νὰ τινάξουν μακριά 
τους τὰ πάθη ποὺ τοὺς δεσμεύουν.  
 
 

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ 
ΤΗ ΘΕΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

 
 

42. Ἡ μαρτυρία τοῦ Ἴδιου τοῦ Χριστοῦ.  
 
Ἕνας λόγος ποὺ ἀποδεικνύει τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ [σελ. 74] εἶναι ἡ μαρτυρία 
αὐτοῦ τοῦ Ἴδιου τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος ὁμολόγησε ὅτι εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὅτι 
εἶναι Θεός. Αὐτὴ ἡ ὁμολογία ἀπὸ τὸ Ἴδιο Του τὸ στόμα εἶναι τρανότατη ἀπόδειξη 
τῆς θεότητός Του, γιατὶ κανεὶς ἄλλος δὲν τόλμησε νὰ πῆ, ὅπως ὁ Χριστός, ὅτι εἶναι 
Θεός, καὶ Θεὸς ἀληθινός, ἴσος μὲ τὸν Θεὸ καὶ Πατέρα Του.  
 Ἂν δὲ κάποιοι Καίσαρες, ποὺ εἶχαν σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο ἐξουσία καὶ 
ἐπιζητοῦσαν ἀνθρώπινη δόξα, τόλμησαν οἱ ἴδιοι νὰ ὀνομάσουν τὸν ἑαυτό τους θεό, 
ἔγιναν γελοῖοι, ὁ Χριστὸς ὅμως, ὁμολογώντας τὴ θεότητά Του, τὴν ἀποδείκνυε 
συγχρόνως καὶ μὲ ἔργα τὰ ὁποῖα μόνο ὁ παντοδύναμος Θεὸς εἶναι δυνατὸ νὰ κάνη.  
 
 

43. β΄) Ἡ ἄμεμπτη ζωή Του.  
 
 Ἄλλος λόγος ποὺ ἀποδεικνύει τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ κατὰ πάντα 
ἄψογη καὶ τέλεια ζωή Του. Αὐτὸ εἶναι τρανὴ ἀπόδειξη τῆς θεότητός Του, διότι, ἂν 
δὲν ἦταν Θεάνθρωπος, ἦταν φύσει ἀδύνατο νὰ δείξη τέτοιο ἠθικὸ χαρακτῆρα καὶ 
τέτοια ζωή, τὴν ὁποία δὲν ἔδειξε ποτὲ κανένας ἄλλος ἄνθρωπος σὲ ὅλους τοὺς 
αἰῶνες. Γι’ αὐτὸ καὶ ἔλεγε μὲ παρρησία στοὺς Ἰουδαίους ποὺ ἀπιστοῦσαν: «τίς ἐξ 
ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας;» (Ἰωάν. η΄ 46).  
 
 

44. γ΄) Οἱ προφητεῖες  
 
 Οἱ προφητεῖες ποὺ πραγματοποιήθηκαν στὸ πρόσωπό Του, τὶς ὁποῖες 
ἐλάλησε ὁ Θεὸς πρὶν ἀπὸ αἰῶνες γι’ Αὐτὸν μὲ τὰ ἐκλεκτά Του ὄργανα, τοὺς 
Προφῆτες, εἶναι λόγος ἰσχυρός, ἰσχυρότατος, ποὺ ἀποδεικνύει τὴ θεότητα τοῦ 



Χριστοῦ. Δὲν εἶναι μία, δύο, πέντε καὶ δέκα, γιὰ νὰ πῆ κάποιος ὅτι ἴσως εἶναι 
σύμπτωση, ἀλλὰ οἱ προφητεῖες αὐτὲς εἶναι ἀναρίθμητες. Εἶναι δὲ καὶ τόσο σαφεῖς, 
τόσο καθαρές, ὥστε, ἂν κάποιος τὶς [σελ. 75] παραλληλίση μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ 
Χριστοῦ καὶ μὲ ὅλα ὅσα Αὐτὸς ἔκανε, θὰ δῆ ὅτι, ἂν καὶ αὐτὲς διατυπώθηκαν καὶ 
γράφτηκαν αἰῶνες πρὸ Χριστοῦ, ἐν τούτοις εἶναι σὰν ἱστορία ποὺ γραφόταν μετὰ 
τὰ γεγονότα.  
 Βλέπουμε π.χ. ὅτι ἀπὸ τοὺς Προφῆτες προλέγεται ἀπὸ ποιὸ γένος καὶ ἀπὸ 
ποιὰ φυλὴ ἐπρόκειτο νὰ ἔλθη ὁ Χριστός. Ἀπὸ ποιὸ πρόσωπο ἐπρόκειτο νὰ γεννηθῆ. 
Σὲ ποιὸ μέρος ἐπρόκειτο νὰ γεννηθῆ. Σὲ ποιὰ ἐποχὴ ἐπρόκειτο νὰ γεννηθῆ. Ποιὰ θὰ 
ἦταν ἡ προσωπικότης Αὐτοῦ ποὺ ἐπρόκειτο νὰ φανῆ στὸν κόσμο καὶ ποιὸ τὸ 
κήρυγμά Του. Πῶς θὰ παραδοθῆ, ἀπὸ ποιοὺς ἐπρόκειτο ἄδικα νὰ καταδικασθῆ, 
ποιὰ πάθη θὰ ὑποστῆ. Ποιὸ θάνατο. Ὅτι ἐπρόκειτο νὰ ταφῆ. Προλέγουν οἱ 
προφητεῖες καὶ τὴν ἀνάστασή Του. Προλέγουν μὲ ἀκρίβεια γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ποὺ 
ἐπρόκειτο νὰ δημιουργήση, γιὰ τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου Του στὰ ἔθνη, γιὰ τὴν 
ἐξάπλωση τῆς πίστεως στὸ Ὄνομά Του. Προλέγουν ὅτι οἱ εἰδωλολάτρες θὰ 
ἐγκαταλείψουν τὰ εἴδωλα καὶ τοὺς ψεύτικους θεούς τους καὶ θὰ πιστέψουν σ’ 
Αὐτόν. Καὶ γενικὰ προλέγουν οἱ Προφῆτες τὰ πάντα ποὺ ἀφοροῦν τὸν Χριστό.  
 Ὅλα δὲ αὐτὰ εἶναι τελείως ἀδύνατο νὰ ἐξηγηθοῦν διαφορετικά, παρὰ μόνο 
μὲ τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Θεάνθρωπος, ὅπως προεῖπε ὁ Θεὸς μὲ τοὺς Προφῆτες, καὶ 
γι’ αὐτὸ μὲ ἀκρίβεια πραγματοποιήθηκαν οἱ προφητεῖες στὸ πρόσωπό Του.  
 
 

45. δ΄) Ἡ μαρτυρία τοῦ Βαπτιστοῦ.  
 
 Ἄλλος λόγος ποὺ ἀποδεικνύει τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ μαρτυρία τοῦ 
Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, τοῦ μεγαλύτερου ἀπὸ ὅλους τοὺς Προφῆτες. Εἶναι δὲ ἡ 
μαρτυρία του τρανότατη ἀπόδειξη τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ, διότι ὁ Ἰωάννης, ὄχι 
μόνο μὲ παρρησία, φανερὰ καὶ καθαρὰ ὁμολόγησε τὸν Χριστὸ ὡς Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, 
ποὺ πῆρε ἐπάνω Του τὴν ἁμαρτία τοῦ κόσμου, ἀλλὰ προπάντων διότι αὐτὸς 
ὑπῆρξε, καθὼς ἦταν [σελ. 76] γνωστὸ σὲ ὅλους τοὺς Ἰουδαίους, τὸ πιὸ ὑψηλὸ καὶ 
τέλειο στὴν ἀρετὴ πρόσωπο ἀπὸ ὅλους τοὺς Προφῆτες καὶ ἁγίους τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης. Ὁ Ἰωάννης ἦταν πρόσωπο ποὺ τὸ παρασκεύασε ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, ποὺ 
γεννήθηκε μὲ θεία ἀποκάλυψη, ποὺ ἦταν γεμᾶτος ἀπὸ Πνεῦμα Ἅγιον ἀκόμη ἀπὸ 
τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας του, γιὰ νὰ παρουσιασθῆ καὶ νὰ ὁμολογήση μὲ παρρησία 
καὶ φανερὰ τὸν Χριστὸ στὸ ἰουδαϊκὸ ἔθνος.  
 Αὐτὸς ὁ Βαπτιστής, μὲ ὅλη του τὴν εἰλικρίνεια καὶ φιλαλήθεια, ὁμολόγησε 
καὶ εἶπε ὅτι ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς τοῦ ἔδωσε σημεῖο καὶ τοῦ εἶπε ὅτι ὁ Υἱός μου ὁ 
ἀγαπητός, ποὺ θὰ βαπτίζη μὲ Πνεῦμα Ἅγιον, δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ ἐκεῖνον πάνω 
στὸν Ὁποῖο θὰ δῆς νὰ κατεβαίνη τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον (Ἰωάν. α΄ 33). Ὁμολόγησε δὲ 
καὶ διαβεβαίωσε ὁ Ἰωάννης ὅτι εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ποὺ κατέβηκε πάνω στὸν 
Χριστό: «Κἀγώ, λέει, ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ» 
(Ἰωάν. α΄ 34).  



 
 

46. ε΄) Οἱ προφητεῖες τοῦ Ἴδιου τοῦ Χριστοῦ.  
 
 Οἱ προφητεῖες ποὺ εἶπε ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, καὶ ἐκπληρώθηκαν, εἶναι λόγος 
ποὺ ἀποδεικνύει τὴ θεότητά Του. Τὸ νὰ προλέγωνται αὐτὰ ποὺ πρόκειται νὰ γίνουν 
στὸ μέλλον, ὕστερα ἀπὸ πολὺ χρόνο, καὶ νὰ γίνωνται ἀκριβῶς ὅπως προειπώθηκαν, 
εἶναι χαρακτηριστικὸ γνώρισμα μόνο τοῦ Θεοῦ. Στὸ πρόσωπο δὲ τοῦ Χριστοῦ 
βλέπουμε ὅτι ὅλες οἱ προφητεῖες ποὺ Αὐτὸς εἶπε ἐκπληρώθηκαν ἀκριβῶς καὶ μὲ 
κάθε λεπτομέρεια, ὅπως τὶς προεῖπε.  
 Προεῖπε, γιὰ παράδειγμα, ὁ Χριστὸς τὰ πάθη Του, προτοῦ νὰ γίνουν, καὶ τὰ 
προεῖπε ὄχι γενικά, ἀλλὰ μὲ λεπτομέρεια. Προεῖπε τὴν προδοσία Του. Τὴν ἄρνηση 
ἑνὸς ἀπὸ τοὺς μαθητές Του, καθὼς καὶ τὴ μετάνοιά του. Προεῖπε τὸ θάνατό Του μὲ 
σταυρό, τὸν ἐνταφιασμὸ τοῦ σώματός Του, τὴν ἀνάστασή Του μετὰ τρεῖς ἡμέρες. 
Προεῖπε τὴν ἐμφάνισή Του μετὰ τὴν [σελ. 77] Ἀνάσταση. Προεῖπε τὴν κάθοδο τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος.  
 Προεῖπε τὴν καταστροφὴ τῆς Ἱερουσαλήμ, τὴν κατεδάφιση τοῦ ναοῦ τῶν 
Ἰουδαίων, καθὼς καὶ τὴν πανωλεθρία ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ὑποστοῦν οἱ Ἰουδαῖοι στὴν 
Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τὶς ρωμαϊκὲς λεγεῶνες. Προεῖπε τὰ βάσανα, τὰ δραματικότατα καὶ 
τὰ σπαραξικάρδια δεινά, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ὑποστοῦν οἱ Ἰουδαῖοι κατὰ τὸ διάστημα 
τῆς πολιορκίας τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ στὰ ὁποῖα θὰ ἀκολουθοῦσε κατόπιν ὁ 
ἀφανισμός τους ἐν στόματι μαχαίρας. Προεῖπε τὴ διάλυση τοῦ ἰουδαϊκοῦ ἔθνους 
καὶ τὸ διασκορπισμὸ τῶν Ἰουδαίων σὲ ὅλα τὰ ἔθνη, ὅπου δὲ θὰ ἔχουν πλέον οὔτε 
βασιλεία, οὔτε ναό, οὔτε ἱερωσύνη.  
 Προεῖπε τὴν ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας μὲ θεμέλιο τὴν πίστη στὸ Ὄνομά Του. 
Προεῖπε ὅτι θὰ πολεμῆται ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ ὅλες γενικὰ οἱ πονηρὲς καὶ ἐχθρικὲς 
δυνάμεις ποτὲ δὲ θὰ μπορέσουν νὰ τὴ νικήσουν. Προεῖπε τὴ διάδοση καὶ ἐξάπλωση 
τοῦ Εὐαγγελίου Του στοὺς εἰδωλολάτρες.  
 Ὅλες αὐτὲς οἱ προφητεῖες τοῦ Χριστοῦ ἐκπληρώθηκαν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ 
ἐκπληρώνωνται ἀκριβῶς καὶ κατὰ γράμμα.  
 
 

47. στ΄) Τὰ θαύματα τοῦ Κυρίου.  
 
 Τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ εἶναι τρανότατη καὶ ἰσχυρότατη ἀπόδειξη τῆς 
θεότητός Του, γιατὶ αὐτὰ ἦταν ὄχι μόνο πολλὰ καὶ ἀναρίθμητα, ἀλλὰ καὶ μέγιστα. 
Ἀμέτρητες εἶναι οἱ ποικίλες θεραπεῖες τῶν διαφόρων ἀσθενειῶν, ποὺ ἔγιναν μὲ ἕνα 
μόνο λόγο. Ἀμέτρητοι εἶναι καὶ ἐκεῖνοι ποὺ βασανίζονταν ἀπὸ πονηρὰ πνεύματα 
καὶ οἱ ὁποῖοι ἐπίσης ἐλευθερώνονταν μὲ μόνο τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἀμέτρητοι 
οἱ ἀνάπηροι, παράλυτοι, τυφλοί, χωλοί, λεπροὶ καὶ ὅσοι ἔπασχαν ἀπὸ κάθε εἴδους 
ἀσθένεια, ποὺ θεραπεύθηκαν μὲ τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ.  



 Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ τὰ θαύματα βλέπουμε ὅτι δίνει μάτια καὶ φῶς σὲ ἄνθρωπο 
ἐκ γενετῆς τυφλό, νὰ ἀνασταίνη νεκροὺς μὲ ἕνα μόνο λόγο Του, σὰν νὰ τοὺς 
σήκωνε ἀπὸ τὸν ὕπνο. Καὶ [σελ. 78] ὄχι μόνο ἀνθρώπους ποὺ μόλις πρὶν εἶχαν 
πεθάνει, ἀλλὰ καὶ ἄνθρωπο ποὺ εἶχε ἐνταφιασθῆ καὶ ἤδη μύριζε νὰ τὸν ἀνασταίνει 
μὲ ἕνα λόγο προστακτικό. Βλέπουμε μὲ πέντε μόνο ἄρτους νὰ χορταίνη μὲ τὴν 
εὐλογία Του πέντε χιλιάδες ἄνδρες, χωρὶς τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά, νὰ μένουν δὲ 
καὶ ὄχι λίγα περισσεύματα. Νὰ προστάζη τὴ μανιασμένη θάλασσα καὶ αὐτὴ νὰ 
ὑπακούη στὸ λόγο Του καὶ νὰ γαληνεύη ἐντελῶς. Νὰ προστάζη τοὺς ἀνέμους νὰ 
καταπαύσουν καὶ αὐτοὶ νὰ ὑποτάσσωνται. Ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἀκόμη ἡ κτίση τὴν ὥρα 
τοῦ σταυρικοῦ Του θανάτου βεβαίωσε τὴ θεότητά Του: Ὁ ἥλιος ἔκρυψε τὸ φῶς του, 
τὸ καταπέτασμα τοῦ Ναοῦ σχίσθηκε στὰ δύο, ἀπὸ πάνω μέχρι κάτω, ἡ γῆ σείσθηκε, 
οἱ πέτρες σχίσθηκαν, οἱ τάφοι ἄνοιξαν καὶ πολλοὶ νεκροὶ ἅγιοι ἀναστήθηκαν καὶ 
φανερώθηκαν σὲ πολλούς.  
 Τέτοια θαύματα καὶ ἔργα δὲν μπορεῖ νὰ κάνη κανεὶς ἄλλος, ἀπολύτως κανείς, 
παρὰ μόνο ὁ ὕψιστος καὶ παντοδύναμος Θεός. Ἂν οἱ Προφῆτες ἔκαναν θαύματα 
πρὶν ἀπὸ τὸν Χριστό, τὰ ἔκαναν ὡς δοῦλοι τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴ δύναμη ποὺ τοὺς ἔδινε 
ὁ Θεός. Κανένας δὲν ἔκανε κάποιο θαῦμα ἀπὸ μόνος του καὶ μὲ τὴ δική του 
δύναμη. Ὁ Χριστὸς ὅμως ἔκανε τὰ θαύματα ἀπὸ μόνος Του καὶ μὲ τὴ δική Του 
δύναμη, μὲ μόνο τὸν προστακτικό Του λόγο, ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Θεός.  
 
 

48. ζ΄) Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.  
 

 Ἄλλος λόγος ποὺ ἀποδεικνύει τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ Ἀνάστασή Του 
ἀπὸ τοὺς νεκρούς, λόγος ἰσχυρότατος, ποὺ δὲν ἐπιδέχεται οὔτε τὴν ἐλάχιστη 
ἀμφισβήτηση. Τὸ νὰ ἀναστήση ὁ Χριστὸς ἄνθρωπο ποὺ βρισκόταν στὸν τάφο 
τέσσερις μέρες καὶ μύριζε εἶναι θαῦμα μέγιστο καὶ ὕψιστο, ποὺ ἀποδεικνύει τὴ 
θεότητά Του, φωτεινότερο κι ἀπὸ τὸν ἥλιο. Τὸ νὰ ἀναστήση ὅμως ὁ Χριστὸς τὸν 
ἑαυτό Του μετὰ τρεῖς μέρες, ὕστερα ἀπὸ τὸν ἐπώδυνο θάνατο τοῦ Σταυροῦ καὶ τὴν 
[σελ. 79] ταφή Του, εἶναι θαῦμα καὶ ἔργο ἀσύγκριτα ἀνώτερο, ποὺ ἀποδεικνύει τὴ 
θεότητά Του.  
 Οἱ ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ, οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων καὶ οἱ Φαρισαῖοι, θέλησαν 
νὰ συκοφαντήσουν τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως. Δωροδόκησαν τοὺς φύλακες τοῦ 
τάφου, ποὺ οἱ ἴδιοι τοὺς ἔβαλαν φρουροὺς τοῦ μνημείου, ἀφοῦ πρῶτα τὸ 
σφράγισαν, καὶ τοὺς εἶπαν νὰ ψευδομαρτυρήσουν ὅτι δῆθεν αὐτοὶ κοιμόνταν, καὶ 
οἱ μαθητὲς ἦλθαν καὶ ἔκλεψαν τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ διαδώσουν στὸ λαό, 
ψευδόμενοι, ὅτι ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκρούς.  
 Ἀλλ’ αὐτὸ τὸ ψέμα ἐξακριβώνεται καὶ διαλύεται σὰν καπνός, μὴ μπορώντας 
νὰ βρῆ τόπο σὲ κανένα λογικὸ ἄνθρωπο. Ἂν ὁ Χριστὸς δὲν ἀνασταινόταν ἀπὸ τοὺς 
νεκρούς, ἦταν φύσει ἀδύνατο οἱ Ἀπόστολοι νὰ κηρύξουν, ψευδόμενοι, τὴν 
Ἀνάστασή Του. Ἦταν φύσει ἀδύνατο νὰ πράξουν αὐτὸ ἄνθρωποι τῶν ὁποίων ἡ 



εὐθύτητα καὶ ἡ φιλαλήθεια ἦταν ἀνώτερες ἀπὸ κάθε ἀμφισβήτηση καὶ ἀμφιβολία, 
καθὼς αὐτὸ ἀποδείχθηκε σὲ ὅλη τὴ μετέπειτα ζωή τους.  
 Πολὺ περισσότερο, ἦταν ἐντελῶς ἀδύνατο, οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ νὰ ὑποβάλουν 
τὸν ἑαυτό τους σὲ κόπους καὶ ἀγῶνες μεγάλους καὶ ὑπερβολικούς, νὰ ὑποβάλουν 
τὸν ἑαυτό τους σὲ περιφρονήσεις, ἐξευτελισμούς, καταδιώξεις, δαρμούς, 
φυλακίσεις, ἀναρίθμητες ταλαιπωρίες, τελικὰ καὶ σ’ αὐτὸ τὸν θάνατο, γιὰ νὰ 
κηρύξουν καὶ νὰ διαβεβαιώσουν, ψευδόμενοι, τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Τὸ ψέμα 
αὐτὸ ἦταν ἐντελῶς ἐναντίον τῆς συνειδήσεώς τους καὶ ἐντελῶς ἄχρηστο καὶ 
ἐπιζήμιο.  
 Τὸ ψέμα ἔπειτα αὐτὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ Φαρισαίων, ὅτι δῆθεν οἱ μαθητὲς 
ἔκλεψαν τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου, ἐνῶ κοιμόνταν οἱ φύλακες, ἀποδεικνύεται ἐντελῶς 
ἀστήρικτο καὶ ἀπὸ τὸ ἑξῆς: Ἀφοῦ κοιμόνταν οἱ φύλακες, ἴσχυαν δὲ οἱ Ρωμαϊκοὶ 
νόμοι, γιατί, σύμφωνα μ’ αὐτούς, δὲν ζήτησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαῖοι τὸ 
θάνατο τῶν φυλάκων, ἀφοῦ μάλιστα εἶχαν ἄσπονδο μῖσος ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ; 
Γιατί δὲν τοὺς καταδίωξαν, [σελ. 80] ἀλλὰ οὔτε κὰν τοὺς ἀνέκριναν; Ἐνῶ βλέπουμε 
ὅτι ὕστερα ἀπὸ λίγο καιρὸ συνέβη τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο στοὺς φύλακες τοῦ 
ἀποστόλου Πέτρου, ποὺ ἦταν δεκαέξι τὸν ἀριθμό. Δηλαδὴ αὐτοὺς τοὺς στρατιῶτες 
τοὺς θανάτωσε ὁ Ἡρώδης, ἐπειδὴ τοὺς νόμισε ὑπαίτιους γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση 
τοῦ Πέτρου ἀπὸ τὴν φυλακή, ἐνῶ αὐτὸ ἔγινε θαυματουργικὰ ἀπὸ ἄγγελο τοῦ Θεοῦ 
(Πράξ. β΄ 1-19).  
 Ἐνοχοποιοῦνται ἀκόμη οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων καὶ οἱ Φαρισαῖοι γιὰ τὸ 
κατασκευασμένο καὶ ἀσυνείδητο ψέμα τους ἐναντίον τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου 
καὶ ἀπὸ τὴ διαγωγή τους ἀπέναντι στοὺς Ἀποστόλους. Ὅταν οἱ μαθητὲς τοῦ 
Χριστοῦ ἐκήρυτταν μὲ παρρησία τὴν Ἀνάστασή Του, αὐτοὶ τοὺς ἔδερναν, τοὺς 
φυλάκιζαν, τοὺς ἔδιναν προσταγὴ μὲ τὴ δύναμη τῆς ἐξουσίας τους νὰ σιωπήσουν οἱ 
Ἀπόστολοι καὶ νὰ μὴν κηρύττουν τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Δὲν τοὺς ἤλεγξαν 
ὅμως ποτὲ ὅτι ψεύδονται. Δὲν εἶπαν ποτὲ σ’ αὐτούς: Λέτε ψέματα, κηρύττοντας τὴν 
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ποὺ σταυρώθηκε καὶ πέθανε. Καὶ δὲν τόλμησαν ποτὲ νὰ τὸ 
ποῦν αὐτό, γιατὶ ἀπὸ τὴ μαρτυρία τῶν φυλάκων τοῦ τάφου καὶ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι εἶχαν 
πεισθῆ γιὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ (Ματθ. κη΄ 11). Τὸ μόνο ποὺ ἔλεγαν σ’ 
αὐτούς, ὅταν κήρυτταν τὴν Ἀνάσταση, ἦταν τοῦτο: Δὲν θέλουμε νὰ λαλῆτε καὶ νὰ 
κηρύττετε στὸ ὄνομα τοῦτο τοῦ Χριστοῦ (Πράξ. δ΄ 17 καὶ ε΄ 28).  
 Γιὰ νὰ κηρύττουν λοιπὸν οἱ Ἀπόστολοι μὲ ὅλη τὴν παρρησία, αὐταπάρνηση 
καὶ αὐτοθυσία τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἀπόδειξη φανερὴ καὶ πάνω ἀπὸ 
κάθε ἀμφισβήτηση ὅτι εἶχαν τέλεια καὶ ἀπόλυτη βεβαιότητα γι’ αὐτὴ τὴν 
Ἀνάσταση. Εἶχαν δὲ αὐτὴ τὴν ἀπόλυτη βεβαιότητα καὶ πεποίθηση οἱ Ἀπόστολοι 
ἀπὸ τὶς πολλὲς καὶ φανερὲς καὶ χειροπιαστὲς ἐμφανίσεις τοῦ Χριστοῦ μετὰ τὴν 
Ἀνάστασή Του καὶ ἀπὸ τὴ συναναστροφὴ μαζί Του ἐπὶ σαράντα μέρες. Σ’ αὐτές, 
παρουσιαζόμενος συχνά, δίδασκε γιὰ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἀκόμη, ἦταν ἀπόλυτα 
βέβαιοι καὶ ἀπὸ τὴν Ἀνάληψή Του, ποὺ ἔγινε μπροστά [σελ. 81] τους μὲ 
λαμπρότητα καὶ δόξα.  



 Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ἀποδεικνύεται ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καὶ βεβαιώνεται τόσο 
φανερὰ καὶ καθαρά, ὥστε νὰ μὴ χωράη οὔτε ὁ ἐλάχιστος δισταγμός.  
 
 

49. η΄) Ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  
 

 Ἡ κάθοδος καὶ ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στοὺς μαθητές Του καὶ 
Ἀποστόλους, ποὺ ἔγινε λίγες μέρες μετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τὸ εἶχε 
προφητεύσει, εἶναι σπουδαιότατη ἀπόδειξη τῆς θεότητός Του, ἐπειδὴ ἔγινε 
ἀκριβῶς καὶ σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόσχεσή Του. Εἶχε προφητεύσει στοὺς μαθητές Του 
ὁ Χριστός, ὄχι μόνο μετὰ τὴν Ἀνάστασή Του, ἀλλὰ καὶ πρὶν ἀπὸ τὸ σταυρικὸ θάνατό 
Του, ὅτι θὰ στείλη σ’ αὐτοὺς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Ὁποῖο θὰ τοὺς κάνη σοφοὺς 
καὶ δυνατούς, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ κηρύξουν ἀποτελεσματικὰ τὸ Εὐαγγέλιο.  
 Πράγματι, μετὰ δέκα μέρες ἀπὸ τὴν Ἀνάληψή Του, κατέβηκε τὸ Πνεῦμα τὸ 
Ἅγιον σὰν πύρινες γλῶσσες ἐπάνω τους καὶ τοὺς γέμισε μὲ τὰ χαρίσματά Του καὶ 
τὶς δωρεές Του. Αὐτούς, ποὺ λίγο πιὸ πρὶν ἦταν ἀγράμματοι, τοὺς ἔκανε ὄχι μόνο 
σοφοὺς καὶ γνῶστες ὅλων τῶν μεγάλων καὶ ὑψηλῶν ἀληθειῶν καὶ δογμάτων τῆς 
θρησκείας τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ τοὺς ἔκανε καὶ δυνατοὺς στὸ νὰ ἐκτελοῦν ἔργα 
σωτήρια, μεγάλα καὶ θαυμαστά, ἐνῶ πιὸ πρὶν ἦταν δειλοὶ καὶ ἐντελῶς ἀδύνατοι.  
 Γι’ αὐτὸ βλέπουμε ὅτι αὐτοὶ ποὺ πιὸ πρὶν κρύβονταν, φοβούμενοι τοὺς 
Ἰουδαίους, κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, τότε ποὺ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τοὺς 
γέμισε μὲ τὴ δύναμη καὶ τὰ χαρίσματά Του, μιλοῦσαν μπροστὰ στὰ πλήθη τῶν 
Ἰουδαίων, ὄχι μόνο μὲ θάρρος καὶ πολλὴ παρρησία, ἀλλὰ καὶ μὲ μεγάλη σοφία. 
Μιλοῦσαν συγχρόνως καὶ ὅλες τὶς γλῶσσες ἀπὸ τὶς διάφορες χῶρες καὶ τὰ ἔθνη τῶν 
Ἰουδαίων ποὺ εἶχαν μαζευθῆ στὴν Ἱερουσαλὴμ γιὰ τὴ μεγάλη ἑορτὴ τῆς 
Πεντηκοστῆς. [σελ. 82] Καὶ ἀποδείκνυαν καὶ βεβαίωναν τὸν Χριστὸ ὡς Θεὸ μὲ 
δύναμη λόγου καὶ σοφία καὶ μὲ πολλὲς ἀποδείξεις ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ 
τοὺς Προφῆτες.  
 Γι’ αὐτὸ καὶ ὅσοι τοὺς ἄκουγαν, ἐπειδὴ γνώριζαν ὅτι οἱ Ἀπόστολοι ἦταν 
ἀγράμματοι, ὄχι μόνο τοὺς κατέλαβε ἔκπληξη καὶ θαυμασμός, ἀλλὰ καὶ πίστεψαν 
στὸ κήρυγμά τους, ἐπειδὴ πείσθηκαν ὅτι ἡ ὑπερφυσικὴ ἐκείνη δύναμη προερχόταν 
ἀπὸ τὸν Χριστό. Καὶ βαπτίσθηκαν τὴν ἡμέρα ἐκείνη τρεῖς χιλιάδες ψυχές. Ἔπειτα δὲ 
καὶ πολὺ πλῆθος, ποὺ ἀποτέλεσαν τὴν πρώτη Ἐκκλησία στὰ Ἱεροσόλυμα.  
 Τὸ γεγονὸς τῆς καθόδου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατο νὰ 
ἐξηγηθῆ διαφορετικά, ἐὰν δὲν ἦταν πραγματικὰ Θεὸς ὁ Χριστός. Διότι ὅλα τὰ 
ὑπερφυσικὰ γεγονότα τὰ ὁποῖα συνέβησαν κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς καὶ 
ὕστερα, ὅλα αὐτὰ ἔγιναν στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ὡς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.  
 
 
 
 
 



50. θ΄) Τὰ θαύματα τῶν Ἀποστόλων.  
 

 Ἄλλος λόγος ποὺ ἀποδεικνύει τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὰ θαύματα τῶν 
Ἀποστόλων.  
 Οἱ Ἀπόστολοι, ἀφοῦ πῆραν τὴ χάρη καὶ τὴ δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
καθὼς τοὺς εἶχε προφητεύσει ὁ Κύριος, ἔκαναν στὸ ὄνομα Του μεγάλα σημεῖα καὶ 
θαύματα στὸ λαό. Θεράπευαν χωλούς, παραλυτικούς, ἀνάπηρους. Θεράπευαν 
κάθε εἴδους ἀρρώστιες, ἔδιωχναν τὰ δαιμόνια. Ἔφερναν στοὺς Ἀποστόλους τόσο 
πλῆθος ἀρρώστων ποὺ ἔπασχαν ἀπὸ διάφορα νοσήματα, ὥστε δὲν πρόφθαιναν νὰ 
θεραπεύσουν τὸν καθένα χωριστά. Καὶ γι’ αὐτὸ τοὺς ἔφερναν στὶς πλατεῖες, 
τοποθετώντας τους ἐπάνω σὲ κρεβάτια καὶ φορεῖα, γιὰ νὰ πέση σὲ κάποιους ἀπὸ 
αὐτοὺς ἔστω καὶ ἡ σκιὰ τοῦ ἀποστόλου Πέτρου, ὅταν θὰ περνοῦσε ἀπὸ ἐκεῖ. Καὶ 
αὐτοὶ ὅλοι ἀνεξαιρέτως θεραπεύονταν (Πράξ. ε΄ 15). Καὶ δὲν ἔκαναν μόνο αὐτὰ τὰ 
θαύματα, ἀλλὰ ἀνάσταιναν καὶ νεκρούς. Ὅλα δὲ αὐτὰ τὰ ἔκαναν [σελ. 83] οἱ 
Ἀπόστολοι στὸ ὄνομα καὶ μὲ τὴ δύναμη τοῦ Χριστοῦ.  
 Καὶ ἦταν πραγματικὰ ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ ἐπιτελοῦν καὶ νὰ πραγματοποιοῦν 
τέτοια μεγάλα σημεῖα καὶ θαύματα οἱ Ἀπόστολοι. Διότι διαφορετικὰ ἦταν φύσει 
ἀδύνατο νὰ πλησιάσουν καὶ νὰ πιστεύσουν στὸν Χριστὸ πλήθη ἀπὸ ἄνδρες καὶ 
γυναῖκες ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους, ποὺ ἦταν ἐντελῶς προσηλωμένοι καὶ ἀφοσιωμένοι 
στὴν πατροπαράδοτη θρησκεία τους. Ἐπίσης ἦταν ἐντελῶς ἀδύνατο νὰ πλησιάσουν 
καὶ νὰ πιστέψουν στὸν Χριστὸ οἱ εἰδωλολάτρες, ποὺ ἦταν προσκολλημένοι στὰ 
εἴδωλα καὶ στοὺς προγονικοὺς θεούς. Ἐπειδὴ ὅμως ἔβλεπαν θαύματα καὶ ἔργα 
ὑπερφυσικά, ποὺ μὲ μόνη τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ ἦταν δυνατὸ νὰ 
πραγματοποιηθοῦν, γι’ αὐτὸ καὶ πίστεψαν στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.  
 Ὅλα λοιπὸν αὐτὰ τὰ θαύματα, ποὺ ἔκαναν οἱ Ἀπόστολοι στὸ ὄνομα καὶ μὲ τὴ 
δύναμη τοῦ Χριστοῦ, ἀποδεικνύουν περίτρανα καὶ ὁλοφάνερα τὴ θεότητά Του.  
 
 

51. ι΄) Ἡ ἐπικράτηση τῆς θρησκείας τοῦ Χριστοῦ.  
 

 Ἡ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ πολεμήθηκε μὲ λύσσα καὶ ἀμείλικτα ἀπὸ δύο 
μεγάλους κολοσσούς, τὸν Ἰουδαϊσμὸ καὶ τὴν εἰδωλολατρία. Ἰουδαῖοι καὶ 
εἰδωλολάτρες ἀμέσως ἀπὸ τὴν ἀρχὴ πολέμησαν θανάσιμα, μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις 
τους, τὴ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ, προσπαθώντας νὰ τὴν ἐξοντώσουν καὶ νὰ τὴν 
ἐξαφανίσουν.  
 Μεταχειρίσθηκαν γι’ αὐτὸ ἐναντίον ὅσων πίστευαν καὶ ὁμολογοῦσαν τὸν 
Χριστό, ὄχι ἁπλῶς τὸ θάνατο, ἀλλὰ καὶ κάθε εἴδους ὄργανα τιμωρίας καὶ 
βασανιστήρια. Τοὺς ἔδερναν καὶ τοὺς μαστίγωναν, τοὺς ἔκλειναν στὰ δεσμωτήρια, 
τοὺς ἀκρωτηρίαζαν καὶ τοὺς τύφλωναν, τοὺς ἔγδερναν ἀπὸ τὸ κεφάλι μέχρι τὰ 
πόδια, ἔμπηγαν καλάμια στὰ νύχια τους, ἔβγαζαν τὰ δόντια τους, ἔκοβαν τὶς 
γλῶσσες τους. Ἔβγαζαν τὰ μάτια τους. Τοὺς ἔβαζαν σὲ τροχοὺς ποὺ 
περιστρέφονταν, σὲ τηγάνια καὶ [σελ. 84] σὲ καζάνια γεμᾶτα μὲ ζεματιστὸ λάδι, 



ἔξυναν τὶς σάρκες τους μὲ σιδερένια νύχια, τοὺς ἔριχναν στὶς λίμνες καὶ στὶς 
θάλασσες. Τοὺς ἔδιναν ὡς τροφὴ στὰ ἄγρια θηρία στὰ ἀμφιθέατρα ἢ ράβοντάς 
τους σὲ δέρματα ζώων, τοὺς ἔριχναν στὰ σκυλιὰ νὰ κατασπαραχθοῦν ἢ τοὺς 
ἄλειφαν μὲ πίσσα καὶ τοὺς ἄναβαν, γιὰ νὰ χρησιμεύσουν σὰν φανάρια στοὺς 
κήπους τῆς Ρώμης καὶ στοὺς δρόμους, ὅπου διασκέδαζε ὁ ρωμαϊκὸς λαός, ἢ τοὺς 
ἔκαιγαν πάνω στὴ φωτιὰ ἢ τοὺς σταύρωναν. Μεταχειρίζονταν κάθε εἴδους 
βασανιστήρια, γιὰ νὰ τοὺς θανατώσουν ὅσο τὸ δυνατὸ πιὸ σκληρὰ καὶ πιὸ 
ὀδυνηρά.  
 Ἐν τούτοις, παρ’ ὅλα αὐτὰ τὰ μαρτύρια, ὄχι μόνο χιλιάδες καὶ μυριάδες, ἀλλὰ 
καὶ ἑκατομμύρια ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἀπὸ κάθε τάξη καὶ κάθε ἡλικία, πεπεισμένοι 
γιὰ τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ, ἔχυσαν τὸ αἷμα τους μὲ πολλὴ παρρησία καὶ ἡρωισμό, 
κατὰ κοινὴ ὁμολογία ὑπεράνθρωπο, ὁμολογώντας καὶ κηρύττοντας τὸν Χριστό, Θεὸ 
ἀληθινό.  
 Βλέπουμε ἔτσι ὅτι ὄχι μόνο δὲν μπόρεσαν οἱ ἰσχυρότατοι τῆς γῆς καὶ 
ἀμείλικτοι ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ νὰ ἐξοντώσουν ἢ μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο νὰ νικήσουν 
τὴ χριστιανικὴ θρησκεία, ἀλλὰ ἀντίθετα, ὅσο σκληρότερα αὐτοὶ τὴν καταδίωκαν καὶ 
τὴν πολεμοῦσαν, τόσο περισσότερο πολλαπλασιάζονταν αὐτοὶ ποὺ πίστευαν στὸν 
Χριστὸ καὶ αὐξανόταν τὸ πλῆθος καταπληκτικά.  
 Αὐτὸ ποὺ ἀξίζει νὰ παρατηρήση κάποιος περισσότερο εἶναι ὅτι ἡ θρησκεία 
τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὴν ὁποία ὑπέμειναν τόσο σκληρά, ἀνυπόφορα καὶ πρωτάκουστα 
βασανιστήρια, δὲν ὑποσχόταν σ’ αὐτοὺς ποὺ τὴ δέχονταν καὶ τὴν ἀκολουθοῦσαν 
ἀπολαύσεις καὶ ἐπίγειες ἀμοιβές, ὅπως ὑπόσχονταν ἄλλες θρησκεῖες. Ἀντίθετα, 
προέλεγε σ’ αὐτοὺς θλίψεις, φυλακίσεις, ὕβρεις, περιφρονήσεις, διωγμούς, 
μαρτύρια καὶ θανάτους, καὶ ζητοῦσε ἀπάρνηση τῶν πάντων, αὐτοθυσία καὶ ἀγάπη 
ἀληθινὴ καὶ πραγματικὴ καὶ πρὸς αὐτοὺς ἀκόμη ποὺ τοὺς θανάτωναν χωρὶς ἔλεος. 
Καὶ ἐν τούτοις δέχονταν, μὲ τὴν καρδιά τους [σελ. 85] καὶ μὲ χαρά, ὅλα αὐτὰ καὶ 
ὑπέμεναν χωρὶς γογγυσμοὺς καὶ καρτερικὰ τὰ πάνδεινα.  
 Τὸ σπουδαιότερο: Καὶ αὐτοὶ οἱ ἰσχυροὶ Ρωμαῖοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τὴν ἐξουσία 
πάνω στὴ γῆ καὶ καταδίωκαν τὸν Χριστό, μέχρι νὰ Τὸν ἐξοντώσουν καὶ νὰ Τὸν 
ἀφανίσουν τελείως, μετὰ ἀπὸ τριακόσια περίπου χρόνια, ἀφοῦ ἀναγνώρισαν τὴν 
ἀκατάλυτη ἀλήθεια τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὕψωσαν σημαία, ἀντὶ τῶν ἀετῶν τους, τὴ 
σημαία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Συνέτριψαν ἐντελῶς τὰ εἴδωλα ποὺ προσκυνοῦσαν, 
μετάτρεψαν τοὺς ναούς τους σὲ ναοὺς χριστιανικοὺς καὶ προσκύνησαν τὸν 
Σταυρωθέντα Χριστὸ καὶ Τὸν λάτρεψαν ὡς ἀληθινὸ Θεό.  
 Τί ἄλλο ἀποδεικνύουν ὅλα αὐτά, παρὰ μόνο ὅτι ἡ δύναμη ποὺ προέρχεται 
ἀπὸ τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ ἔφερε αὐτὴ τὴ νίκη τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐναντίον ὅλων 
τῶν ἰσχυρῶν, ἀμείλικτων καὶ ἀδιάλλακτων ἐχθρῶν του;  
 
 
 
 
 



52. ια΄) Ἡ πίστη τῶν σοφῶν καὶ μορφωμένων.  
 
 Ἕνας ἄλλος λόγος ποὺ ἀποδεικνύει τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ εἶναι καὶ ὁ ἑξῆς: 
Ἄνθρωποι ἔξοχοι κατὰ τὸ νοῦ, τὴ σοφία καὶ τὴν ἐπιστήμη πίστεψαν στὸν Χριστό, 
ἀφοῦ Τὸν ἀναγνώρισαν ὡς Θεὸ ἀληθινό.  
 Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ποὺ ἦταν ἀπαλλαγμένοι ἀπὸ τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὰ πάθη 
καὶ ζητοῦσαν νὰ γνωρίσουν τὴν ἀλήθεια, τὴν ὁποία προτιμοῦσαν ἀπὸ κάθε ἄλλο 
γήινο καὶ πρόσκαιρο, κατανόησαν τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ μὲ ἀναζήτηση ὄχι 
τυχαία, ἀλλὰ ἐπιμελημένη καὶ ἐπίμονη.  
 Ὅταν αὐτὰ τὰ ἔξοχα πνεύματα τῆς ἀνθρωπότητος βρέθηκαν ἀντιμέτωποι μὲ 
ὅσους ἦταν ἀντίθετοι καὶ πολεμοῦσαν τὶς ἀλήθειες τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀπέδειξαν 
καὶ βεβαίωσαν τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ μὲ ἐπιχειρήματα ὁλοφάνερα καὶ ἀποδείξεις 
ἀναμφισβήτητες. Γι’ αὐτὸ καὶ ἔγιναν πιστοὶ καὶ αὐστηροὶ φύλακες καὶ τηρητὲς τῶν 
λόγων καὶ τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ. [σελ. 86] Πολλοὶ μάλιστα ἀπὸ αὐτοὺς ἔχυσαν 
καὶ τὸ αἷμα τους μαρτυρικὰ γιὰ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ.  
 
 

53. ιβ΄) Ἡ τελειότητα τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ.  
 
 Ἄλλος λόγος ποὺ ἀποδεικνύει τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ τελειότητα τῆς 
νομοθεσίας καὶ διδασκαλίας Του.  
 Ἡ νομοθεσία καὶ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ εἶναι τελειότατη, γιὰ τὸν λόγο ὅτι 
μόνη αὐτή, ὅταν ἐφαρμόζεται, ἀνταποκρίνεται πλήρως σὲ ὅλες τὶς ἀνάγκες τῆς 
ἀνθρωπότητος καὶ κάνει εὐτυχισμένο καὶ μακάριο ὄχι μόνο τὸ ἄτομο, τὴν 
οἰκογένεια, τὴν κοινωνία καὶ τὸ ἔθνος, ἀλλὰ καὶ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. Τέτοια δὲ 
νομοθεσία μποροῦσε νὰ προέλθη μόνο ἀπὸ Ἐκεῖνον ποὺ δημιούργησε τὸν 
ἄνθρωπο, διότι μόνο Αὐτὸς γνωρίζει ἀκριβῶς καὶ τέλεια τὶς πνευματικὲς καὶ ὑλικὲς 
ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου. Γι’ αὐτὸ βλέπουμε ὅτι κανεὶς ἄλλος, ἀπολύτως κανείς, 
ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Χριστό, δὲν ἔδωσε τέτοια νομοθεσία, ἂν καὶ ὑπῆρξαν πολλοὶ ποὺ 
νομοθέτησαν ἔθνη καὶ λαούς.  
 Γιὰ νὰ δώση λοιπὸν ὁ Χριστὸς τέτοιο νόμο, ποὺ νὰ ἀνταποκρίνεται ἀκριβῶς 
σὲ ὅλες τὶς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, τὶς πνευματικὲς καὶ ὑλικές, νὰ τὸν κάνη 
εὐτυχισμένο καὶ μακάριο, σημαίνει ὅτι εἶναι παντογνώστης Θεός. Καὶ γι’ αὐτὸ τὸν 
λόγο ἔχει τὴ δύναμη καὶ τὴ σοφία νὰ δίνη τέτοιο νόμο.  
 Ἄρα ἡ τελειότητα τῆς εὐαγγελικῆς νομοθεσίας καὶ διδασκαλίας ἀποδεικνύει 
ἰσχυρότατα τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ.  
 
 

54. Γιατί πολεμεῖ ὁ Σατανᾶς τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ.  
 
 Μπορούσαμε νὰ ἀναφέρουμε καὶ ἄλλους πολλοὺς λόγους ποὺ 
ἀποδεικνύουν τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ πιστεύουμε ὅτι καὶ μόνοι αὐτοὶ ποὺ 



ἀναφέραμε εἶναι ἱκανοὶ νὰ πείσουν τελείως καὶ τὸν μεγαλύτερο ἄπιστο, ἂν αὐτὸς 
ζητῆ μὲ εὐθύτητα καὶ εἰλικρίνεια νὰ γνωρίση τὴν ἀλήθεια, χωρὶς προκατάληψη. Καὶ 
γι’ [σελ. 87] αὐτὸ θεωροῦμε περιττὸ νὰ ἐπεκταθοῦμε περισσότερο.  
 Εἶναι λοιπὸν ἡ θεότητα τοῦ Χριστοῦ ἀλήθεια ὁλοφάνερη σὲ ὅλους. 
Ἀποδεικνύεται τετραγωνικά, μὲ ἀκαταμάχητες, ἰσχυρότατες καὶ ἄς ποῦμε 
ψηλαφητὲς ἀποδείξεις.  
 Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πατέρας τοῦ ψεύδους, ὁ ἐχθρὸς τῆς 
ἀλήθειας, πολεμεῖ τὸν Χριστὸ καὶ τὴ θεότητά Του, καὶ γενικότερα τὸν Χριστιανισμό, 
μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις καὶ τὰ μέσα ποὺ διαθέτει, ἐξαιτίας τοῦ μισητοῦ καὶ βδελυροῦ 
φθόνου ποὺ ἔχει ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου. Διότι γνωρίζει καλὰ ὅτι μὲ τὴν πίστη στὴ 
θεότητα τοῦ Χριστοῦ σώζεται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν αἰώνια καταδίκη καὶ γίνεται 
κληρονόμος τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἀπὸ φθόνο λοιπὸν ὁ Σατανᾶς πρὸς τὸν 
ἄνθρωπο καὶ ἐπιδιώκοντας νὰ τὸν βλάψη θανάσιμα, νὰ τὸν ρίξη στὸν αἰώνιο 
ἀφανισμό, πολεμεῖ τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ.  
 Τὴν πολεμεῖ ἀπευθείας ὁ ἴδιος μὲ λογισμοὺς ἀπιστίας στὴ θεότητά Του. Τὴν 
πολεμεῖ καὶ μὲ τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους ποὺ τοὺς βρίσκει κατάλληλους νὰ τὸν 
δεχθοῦν καὶ τοὺς ὁποίους ἐμπνέοντας τοὺς μεταχειρίζεται ὡς ὄργανα, γιὰ νὰ λένε 
καὶ νὰ γράφουν ἐναντίον τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ, διαστρέφοντας ἐπιτήδεια καὶ 
σοφιστικὰ τὶς ὁλοφάνερες ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου.  
 Ὅτι πολεμεῖ ὁ Σατανᾶς τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ, διότι αὐτὴ εἶναι ἀλήθεια μὲ 
τὴν ὁποία σώζεται ὁ ἄνθρωπος καὶ γίνεται αἰώνια εὐτυχισμένος καὶ μακάριος, 
ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι γιὰ καμιὰ ἄλλη θρησκεία, ἂν καὶ αὐτὲς δὲν 
βρίσκονται στὴν ἀλήθεια, δὲν γίνεται τόσος πόλεμος ὅσος γιὰ τὴ χριστιανική.  
 
 

55. Ἀπόδειξη ὅτι ὁ Σατανᾶς πολεμεῖ τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ.  
 

 Καταλαβαίνει κανεὶς σαφέστερα ὅτι ἡ αἰτία τοῦ πολέμου ἐναντίον τῆς 
χριστιανικῆς θρησκείας εἶναι ὁ Σατανᾶς καὶ ἀπὸ τὸ ἑξῆς:  

[σελ. 88] 
 Ἡ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἀλήθεια ὅτι σώζει τὸν 
ἄνθρωπο αἰώνια καὶ τὸν κάνει εὐτυχῆ καὶ μακάριο στὸ ἀτέλειωτο μέλλον, ἐπιπλέον 
τὸν ἐξημερώνει, τὸν ἐκπολιτίζει, τὸν ἐξευγενίζει, τὸν κάνει εὐτυχισμένο καὶ στὴν 
παροῦσα ζωή, ὅσο εἶναι δυνατὸ νὰ εὐτυχήση ὁ ἄνθρωπος σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο. Καμιὰ 
ἄλλη θρησκεία δὲν φέρνει αὐτὴ τὴν εὐτυχία στὸν ἄνθρωπο, οὔτε τὸν ἐκπολιτίζει, 
οὔτε τὸν ἐξευγενίζει, ὅπως ἡ χριστιανική. Αὐτὸ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἀδικία, τὴ 
δουλεία, τὴ σκληρότητα καὶ τὴν ἀπανθρωπιὰ ποὺ ἐπικρατοῦσε σὲ ὅλα τὰ ἔθνη πρὸ 
Χριστοῦ, χωρὶς νὰ ἐξαιροῦνται καθόλου καὶ αὐτοὶ ἀκόμη οἱ ἀνεπτυγμένοι λαοί. 
Φαίνεται ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὴν ἀγριότητα ποὺ ἐπικρατεῖ, ἀκόμη καὶ σήμερα, στὰ ἔθνη 
ποὺ δὲν πίστεψαν ἀκόμη στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.  
 Ἀφοῦ λοιπὸν ἡ χριστιανικὴ θρησκεία, ἐκεῖ ὅπου ἐφαρμόζεται, εἶναι τόσο 
εὐεργετικὴ ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν παροῦσα ζωὴ καὶ κάνει εὐτυχεῖς ὅλους, γιατί 



πολεμεῖται τόσο ἀμείλικτα; Γιατί δὲ μένει ἀνεπηρέαστη, χωρὶς ἐνόχληση, ἂν ὄχι 
περισσότερο, τουλάχιστον ὅσο καὶ οἱ ἄλλες θρησκεῖες; Αὐτὲς οἱ θρησκεῖες, ἂν καὶ 
δὲν φέρνουν οὔτε σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο τὴν εὐτυχία στὰ ἄτομα καὶ στοὺς λαούς, ἐν 
τούτοις ἢ δὲν πολεμοῦνται καθόλου ἤ, ἂν πολεμοῦνται κάποτε, δὲν πολεμοῦνται 
τόσο λυσσαλέα, ὅπως ἡ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ.  
 Δὲν ἀποδεικνύει λοιπὸν καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ ὅτι ὁ Διάβολος, ἐπειδὴ φθονεῖ 
τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, πολεμεῖ ἀμείλικτα τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ, διότι αὐτὴ 
εἶναι ἀλήθεια στὴν ὁποία, ὅταν πιστέψη ὁ ἄνθρωπος, σώζεται καὶ γίνεται αἰώνια 
εὐτυχισμένος καὶ μακάριος;  
 Μὲ τοὺς ἀκαταμάχητους ἀποδεικτικοὺς λόγους ποὺ ἐκθέσαμε πιὸ πάνω, 
μποροῦν ὅσοι Χριστιανοὶ τυχὸν θὰ εἶχαν κάποιο δισταγμὸ γι’ αὐτὴ τὴν ἀλήθεια νὰ 
διώχνουν ἀπὸ τὶς ψυχές τους κάθε ἀμφιβολία γιὰ τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ 
στερεώνωνται στὴν πίστη σ’ Αὐτόν.  
 

 
 

 



[σελ. 89] 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ 
 

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 
 
 

56. Γιατί πρέπει νὰ γίνη εἰδικὸς λόγος γιὰ ὁρισμένα ζητήματα.  
 
 Ἀπὸ ὅσα εἴπαμε μέχρι τώρα, ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται ὅτι ἡ γνώση τοῦ 
προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἐπιτυγχάνεται αὐτός, ἔγιναν 
καταληπτὰ καὶ δὲν χρειάζεται πιὸ ἐκτεταμένη ἐξήγηση.  
 Καὶ πραγματικὰ θὰ ἀρκοῦσαν, ἂν ἐπρόκειτο γιὰ Χριστιανοὺς ποὺ ἔχουν 
κατηχηθῆ καὶ διδαχθῆ ἱκανοποιητικὰ τὶς χριστιανικὲς ἀλήθειες, καὶ οἱ ὁποῖοι 
μποροῦσαν νὰ κατανοήσουν τὸ νόημα καὶ τὸ πνεῦμα γενικὰ τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ 
τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐπειδὴ ὅμως πρόκειται καὶ γιὰ Χριστιανοὺς ποὺ δὲν ἔχουν 
διδαχθῆ, καὶ ὁ σκοπὸς αὐτοῦ τοῦ βιβλίου ἀποβλέπει στὸ νὰ φωτισθοῦν καὶ νὰ 
ὠφεληθοῦν, γι’ αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη νὰ γνωρίζουν μὲ σαφήνεια τὸ περιεχόμενο τῆς 
χριστιανικῆς πίστεως.  
 Εἶναι ἀνάγκη νὰ γνωρίζουν τὰ καθήκοντα ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἐκτελῆ 
ὁ Χριστιανὸς στὴ ζωή του. Νὰ γνωρίζουν τὴν πνευματικὴ καὶ ἠθική τους κατάσταση. 
Τὸ μέσο μὲ τὸ ὁποῖο ἐξαλείφεται ἡ ἁμαρτία, καθὼς καὶ τὰ μέσα μὲ τὰ ὁποῖα αὐτὴ 
καταπολεμεῖται καὶ διώχνεται μακριά. Νὰ γνωρίζουν ἀκόμη τὰ μέσα μὲ τὰ ὁποῖα 
ἀνακαινίζεται, ἁγιάζεται καὶ καταρτίζεται ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ γενικὰ νὰ 
γνωρίζουν τὰ ζητήματα τὰ σχετικὰ μὲ τὴν κατὰ Χριστὸν μόρφωση τοῦ ἀνθρώπου.  
 Ὅταν τὰ γνωρίζουν αὐτά, καθὼς καὶ ὅλα ὅσα ἔχουν λεχθῆ μέχρις ἐδῶ, τότε 
θὰ ἔχουν καὶ τὸ σωτήριο φρόνημα ποὺ ὑπάρχει μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ θὰ 
μποροῦν νὰ μπαίνουν στὸ πνεῦμα γενικὰ τῶν λόγων τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τοῦ 
Εὐαγγελίου. [σελ. 90] Τότε θὰ ἐργάζωνται μὲ ἐπίγνωση γιὰ τὴν κατὰ Χριστὸν 
μόρφωσή τους καὶ θὰ κατευθύνωνται μὲ ἀσφάλεια στὸν ὕψιστο καὶ τελικὸ 
προορισμό τους.  
 Γι’ αὐτὸ ἐρχόμαστε νὰ ποῦμε τώρα εἰδικὰ καὶ ἐκτεταμένα γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ 
ζητήματα.  
 Καὶ πρῶτα, ἐπειδὴ προηγουμένως εἴπαμε εἰδικὰ μόνο γιὰ τὴν πίστη στὴ 
θεότητα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν ὁποία πρέπει ὁ καθένας νὰ ἔχη, 
ἐρχόμαστε τώρα νὰ ποῦμε γενικὰ γιὰ τὴ χριστιανικὴ πίστη, καθὼς καὶ γιὰ τοὺς 
καρποὺς καὶ τὰ ἀποτελέσματα ποὺ φέρνει αὐτὴ στὸ Χριστιανό.  
 
 



57. Ἡ χριστιανικὴ πίστη καὶ οἱ ἀλήθειες της περιληπτικά.  
 
 Ἡ λέξη πίστη παράγεται ἀπὸ τὸ ρῆμα πείθομαι, ποὺ σημαίνει παραδέχομαι, 
συγκατατίθεμαι, ὑπακούω. Σημαίνει παραδοχή, βεβαιότητα, πεποίθηση, ὑπακοή.  
 Ἡ χριστιανικὴ λοιπὸν πίστη, τὴν ὁποία ζητεῖ ἀπὸ μᾶς ὁ Θεός, εἶναι ἡ 
ἐσωτερικὴ καὶ πλήρης ἀποδοχὴ τῶν ἀληθειῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ, μὲ ὅλη τὴν ψυχή, 
τὴν καρδιά, τὸ νοῦ, καὶ ἡ ἀφοσίωση καὶ ὑπακοὴ στὸν Θεὸ καὶ τὰ λόγια Του.  
 Ὑποδεικνύοντας στὸν Χριστιανὸ τὶς βασικὲς ἀλήθειες τῆς πίστεως, τοῦ λέμε 
ὅτι:  
 Πρέπει νὰ ἔχη τέλεια καὶ ἀκράδαντη πεποίθηση στὸν Θεὸ ὅτι εἶναι τὸ 
αὐθύπαρκτο καὶ ἄπειρο Ὄν, κατὰ πάντα τέλειο, καὶ ὅτι εἶναι ὁ Δημιουργὸς ὅλου 
τοῦ κόσμου, ποὺ τὸν δημιούργησε ἀπὸ τὸ μηδέν.  
 Πρέπει ἀκόμη νὰ πιστεύη ὅτι:  
 Αὐτός, ὁ ἀληθινὸς Θεός, δὲν εἶναι ἕνα πρόσωπο, ἀλλὰ τρία, Πατήρ, Υἱὸς καὶ 
Ἅγιον Πνεῦμα, ποὺ ἔχουν τὴν ἴδια οὐσία καὶ τελειότητα. Ὁ Θεὸς κυβερνᾶ καὶ 
διευθύνει τὸν κόσμο καὶ προνοεῖ γιὰ ὅλα μὲ πανσοφία. Προνοώντας μὲ ἐξαιρετικὸ 
καὶ ἐντελῶς ξεχωριστὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν ἄνθρωπο (τὸν ὁποῖον [σελ. 91] ἔπλασε 
κατ’ εἰκόνα Του καὶ προόρισε νὰ γίνη τέκνο Του), ἐξαπέστειλε στὸν κόσμο τὸν Υἱὸ 
καὶ Λόγο Του, ὁ Ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος ὅμοιος μὲ μᾶς καὶ ἔπαθε ἑκούσια πάνω στὸ 
Σταυρό, γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητος. Νὰ πιστεύη ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ἀθάνατη 
καὶ δὲν φθείρεται, ἀλλὰ θὰ ζῆ αἰώνια καὶ ἀτελεύτητα. Ὅτι μιὰ μέρα θὰ 
ἀναστηθοῦμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἔχοντας πιὰ σώματα ἄφθαρτα καὶ αἰώνια. Θὰ 
παρουσιασθοῦμε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος θὰ μᾶς κρίνη 
καὶ θὰ μᾶς ἀποδώση σύμφωνα μὲ τὰ ἔργα μας καὶ θὰ ὁδηγήση τοὺς μὲν δικαίους 
στὴν αἰώνια εὐτυχία καὶ μακαριότητα, τοὺς δὲ ἁμαρτωλοὺς στὴν αἰώνια κόλαση.  
 Πρέπει ἐπίσης νὰ πιστεύη στὰ λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς 
Καινῆς, ὅτι δηλαδὴ εἶναι θεόπνευστα, ὅτι προέρχονται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό. Νὰ 
πιστεύη ἀκόμη σὲ ὅλα ὅσα ἔχει διατυπώσει ἐπίσημα καὶ διδάσκει ἡ Ἀνατολικὴ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μόνη αὐτὴ κράτησε τὴν ἀποστολικὴ διδασκαλία καὶ 
Παράδοση. Ὁδηγούμενος ἀπὸ αὐτὴ τὴν διδασκαλία ὁ Χριστιανὸς θὰ διώχνη ἀπὸ 
τὴν ψυχὴ καὶ τὴ διάνοιά του κάθε πλάνη, πρόληψη καὶ δεισιδαιμονία.  
 
 

58. Ἡ πίστη ποὺ δικαιώνει.  
 
 Εἴπαμε ὅτι πρέπει ὁ Χριστιανὸς νὰ πιστεύη ὅτι ὁ Θεὸς ἐξαπέστειλε στὸν 
κόσμο τὸν Μονογενῆ Του Υἱό, ὁ Ὁποῖος πέθανε πάνω στὸ Σταυρὸ γιὰ τὴ σωτηρία 
τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὴ ἡ πίστη στὸν Χριστὸ ὡς Λυτρωτὴ καὶ Σωτῆρα τῆς 
ἀνθρωπότητος, ποὺ πῆρε ἐπάνω Του τὶς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων καὶ πέθανε, γιὰ 
νὰ δικαιώση ὅσους πιστεύουν στὸ Ὄνομά Του καὶ ὑπακούουν στὰ λόγια του, αὐτὴ 
ἡ πίστη ἀπαλλάσσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ ὅλες τὶς ἁμαρτίες του.  



 Πρέπει ὅμως αὐτὸς νὰ ἔχη συναίσθηση τῆς βαριᾶς ἐνοχῆς του ἀπέναντι στὸν 
Θεὸ γιὰ τὶς ἁμαρτίες του, νὰ μετανοῆ καὶ νὰ τὶς ἀπαρνῆται.  

[σελ. 92] 
 Ἡ πίστη αὐτὴ ὀνομάζεται πίστη δικαιοῦσα, γιὰ τὸν λόγο ὅτι ἀπαλλάσσεται ὁ 
ἄνθρωπος ἀπὸ ὅλες τὶς ἁμαρτίες του καὶ παρουσιάζεται δίκαιος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 
μὲ τὴ δύναμή της καὶ ὄχι ἐξαιτίας τῶν δικῶν του ἔργων.  
 Πραγματικά, εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατο νὰ δικαιωθῆ ὁ ἄνθρωπος ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ μὲ τὰ δικά του ἔργα. Διότι ἡ ἁμαρτία, ἐπειδὴ εἶναι ἀσέβεια, ἀπείθεια καὶ 
περιφρόνηση πρὸς τὸν ὕψιστο καὶ ἄπειρο Θεό, τοῦ Ὁποίου ὁ ἁμαρτωλὸς 
παραβαίνει τὸ νόμο, εἶναι τόσο βαριὰ καὶ μεγάλη, ὥστε νὰ μὴν ἱκανοποιῆ τὴ θεία 
δικαιοσύνη καὶ νὰ μὴ σβήνη τὴν ἁμαρτία κανένα ἄλλο μέσο, παρὰ μόνο ἡ θυσία 
καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.  
 Δίκαια λοιπὸν καλεῖται πίστη δικαιοῦσα ἡ πίστη στὸν Χριστὸ καὶ στὴν 
ἐξιλαστήρια θυσία Του πάνω στὸ Σταυρό, ποὺ ἐξαφανίζει τὶς ἁμαρτίες τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ τὸν δικαιώνει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.  
 Ὁ θεῖος Παῦλος στὶς ἐπιστολές του διδάσκει μὲ κάθε λεπτομέρεια καὶ ἐξηγεῖ 
αὐτὴ τὴν ἀλήθεια τῆς ἐξαλείψεως τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς δικαιώσεώς 
του μὲ τὴν πίστη στὸν Χριστό.  
 
 

59. Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ πίστη τοῦ Χριστιανοῦ.  
 
 Ἀλλὰ ὁ Χριστιανὸς εἶναι ὑποχρεωμένος, μετὰ τὴ δικαίωσή του, ποὺ γίνεται 
πιστεύοντας στὸν Χριστό, νὰ ζῆ καὶ νὰ συμπεριφέρεται σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία 
τοῦ Εὐαγγελίου, γιὰ νὰ εἶναι αὐτὴ ἡ δικαίωση βεβαία καὶ νὰ παραμείνη 
ἀσφαλισμένη στὸν αἰῶνα.  
 Ἐὰν ἁπλὰ μόνο πιστεύη στὸν Χριστὸ καὶ στὸ θάνατό Του, ἡ ζωή του ὅμως δὲν 
εἶναι σύμφωνη μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, χάνει τὴ δικαίωση. Μόνη ἡ πίστη δὲ 
θὰ τὸν ὠφελήση καθόλου, διότι εἶναι πίστη ἐντελῶς νεκρή, ὅπως λέει ὁ θεῖος 
Ἰάκωβος (Ἰακ. β΄ 17). Γιὰ νὰ σώζη ἡ πίστη τὸν ἄνθρωπο, πρέπει νὰ εἶναι ζωντανή, 
δραστήρια, καρποφόρα. Εἶναι δὲ [σελ. 93] τέτοια, ὅταν ὁ ἄνθρωπος, μαζὶ μὲ τὴν 
πεποίθηση ὅτι οἱ ἁμαρτίες του συγχωροῦνται καὶ ἐξαφανίζονται δωρεάν, σὰν 
χάρισμα, μὲ τὸ θάνατο καὶ τὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ, ἔχη συγχρόνως καὶ ζωὴ σύμφωνη 
μὲ τὰ λόγια καὶ τὶς ἐντολές Του. Διότι καὶ τὰ δυὸ μαζί, δηλαδὴ πίστη καὶ ἔργα, 
καθιστοῦν τὸν ἄνθρωπο δίκαιο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ ὄχι μόνη ἡ πίστη.  
 Τὴν ἀλήθεια αὐτὴ διδάσκει καὶ βεβαιώνει ὁ θεῖος Παῦλος μὲ τὰ ἑξῆς λόγια 
του: «Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει, οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις 
δι’ ἀγάπης ἐνεργουμένη» (Γαλ. ε΄ 6). Τὰ λόγια του ἔχουν τὴν ἑξῆς ἔννοια: Γιὰ νὰ 
σωθῆ ὁ ἄνθρωπος μὲ αἰώνια σωτηρία διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τίποτε ἄλλο δὲν ἔχει 
ἰσχὺ καὶ δύναμη παρὰ μόνον ἡ σταθερὴ καὶ ἀκλόνητη πίστη στὸ Χριστὸ καὶ τὴ 
διδασκαλία Του. Πίστη ποὺ ἐνεργεῖται καὶ δείχνεται στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὰ 



ἔργα τῆς ἀγάπης, δηλαδὴ μὲ τὰ ἀγαθὰ καὶ καλὰ ἔργα τὰ ὁποῖα πράττει ὁ 
Χριστιανός, κινούμενος ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον.  
 
 

60. Ἡ πίστη εἶναι ἀναγκαιότατη καὶ ἐξαιτίας τῆς ἀγνοίας τοῦ ἀνθρώπου.  
 
 Ἀπὸ ὅσα εἴπαμε καταλαβαίνει κανεὶς τὴν ἀναγκαιότητα καὶ χρησιμότητα τῆς 
πίστεως στὸν Θεὸ καὶ σ’ ὅλους τοὺς λόγους Του. Τῆς πίστεως στὸν Χριστὸ καὶ στὸ 
Εὐαγγέλιό Του.  
 Ἀλλὰ ἡ πίστη αὐτή, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους θὰ 
μιλήσουμε παρακάτω, εἶναι ἀναγκαιότατη καὶ χρησιμότατη καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ 
φύση τῶν πραγμάτων, ἐξαιτίας τῆς μεγάλης ἀγνοίας τοῦ ἀνθρώπου. Διότι ὁ 
ἄνθρωπος περιβάλλεται ἀπὸ πλήρη σχεδὸν ἄγνοια. Ἀγνοεῖ πολλὲς φορὲς καὶ αὐτὰ 
ποὺ βρίσκονται μπροστά του. Ἀγνοεῖ καὶ τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό. Καὶ ἀφοῦ ἀγνοεῖ 
ἐκεῖνα ποὺ βρίσκονται μπροστά του, πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ γνωρίση ἀπὸ μόνος του 
τὰ ὑπεραισθητὰ καὶ ὑπερκόσμια;  

[σελ. 94] 
 Ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἀκόμη ἡ πίστη εἶναι χρησιμότατη καὶ 
ἀναγκαία ἐξαιτίας τῆς ἀγνοίας. Ὁ μαθητής, λόγου χάριν, γιὰ νὰ διδαχθῆ καὶ νὰ 
μάθη ἀπὸ τὸν δάσκαλο, ποὺ γνωρίζει, πρέπει νὰ ἔχη ἐμπιστοσύνη στὰ λόγια του. Ὁ 
γιός, γιὰ νὰ μαθαίνη, πρέπει νὰ ἔχη ἐμπιστοσύνη στὰ λόγια τοῦ πατέρα του. Καὶ 
γενικὰ ὁ ἀμαθής, γιὰ νὰ μάθη, πρέπει νὰ ἐμπιστεύεται σ’ αὐτὸν ποὺ ἔχει τὴ γνώση.  
 Ἑπομένως, ἐὰν εἶναι ἀναγκαία ἡ πίστη στὰ λόγια τῶν σοφότερων καὶ 
ἐμπειρότερων ἀνθρώπων γιὰ τὴ μάθηση καὶ γνώση, ἀσύγκριτα εἶναι πιὸ ἀναγκαία 
γιὰ ὅσα ἀποκαλύπτει ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Υἱό Του καὶ γενικὰ μὲ τὶς Ἅγιες 
Γραφές Του, καὶ τὰ ὁποῖα θὰ τοῦ προσφέρουν ὕψιστη καὶ αἰώνια ὠφέλεια.  
 Ἡ πίστη λοιπὸν εἶναι ἀναγκαία, ἀναγκαιότατη στὸν ἄνθρωπο, γιὰ νὰ προαχθῆ 
καὶ τελειοποιηθῆ πνευματικά. Εἶναι ἀναγκαία καὶ ἀπαραίτητη γιὰ τὴ σωτηρία του. 
Κανένας ἄνθρωπος, ἀπολύτως κανένας, ὅσο σοφὸς κι ἂν εἶναι, δὲν μπορεῖ ἀπὸ 
μόνος του νὰ γνωρίση τὰ ὑπεραισθητά, τὰ ὑπερκόσμια, τὰ οὐράνια καὶ τὰ αἰώνια, 
ποὺ μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ Θεὸς μὲ τὶς Ἅγιες Γραφές Του, οὔτε μπορεῖ νὰ βρῆ τὴ 
σωτηρία του.  
 Ἑπομένως, ἡ πίστη στὸ λόγο τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀναγκαία καὶ ἀπαραίτητη, τόσο 
γιὰ τὸ σοφὸ καὶ μορφωμένο, ὅσο καὶ γιὰ τὸν ἀμαθῆ καὶ λίγης μορφώσεως.  
 
 

61. Ἡ πίστη ἁρμόζει στὸν λογικὸ ἄνθρωπο,  
εἶναι δὲ ἐντελῶς ἀδικαιολόγητοι αὐτοὶ ποὺ ἀπιστοῦν.  

 
 Ἡ πίστη δὲν εἶναι ἀσυμβίβαστη γιὰ τὸν λογικὸ ἄνθρωπο, ὅπως βρέθηκαν νὰ 
ποῦν κάποιοι, ἀλλὰ ἀντίθετα συμβιβάζεται καὶ ἁρμόζει στοὺς λογικοὺς ἀνθρώπους, 
διότι φέρνει ὕψιστη ὠφέλεια. Ἂν ἡ πίστη στοὺς δασκάλους, τοὺς γονεῖς, τοὺς 



σοφοὺς θεωρῆται δικαιολογημένα σωστὴ καὶ δίκαιη, πολὺ [σελ. 85] περισσότερο 
ὅταν ἀναφέρεται στὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, τὸν Δημιουργό μας, στὸν οὐράνιο Πατέρα 
μας, τὸν ἀλάνθαστο Διδάσκαλο τῆς ἀλήθειας. Κι αὐτό, γιατὶ ἡ πίστη στὸν λόγο τοῦ 
Θεοῦ δὲν κάνει τὸν πιστὸ μόνο σοφότερο, ἀλλὰ αἰώνια εὐτυχισμένο καὶ μακάριο. 
Ἀντίθετα, αὐτοὶ ποὺ ἀπιστοῦν, ἐπειδὴ δὲν μποροῦν ἀπὸ μόνοι τους νὰ γνωρίσουν 
τὴ σώζουσα ἀλήθεια, ὄχι μόνο μένουν στὸ σκοτάδι καὶ τὴν πλάνη, ἀλλὰ καὶ 
ἀποκόπτονται αἰώνια ἀπὸ τὸν Θεό, βαδίζοντας στὴν καταστροφή.  
 Εἶναι δὲ ἐντελῶς ἀδικαιολόγητοι καὶ ἄξιοι κατηγορίας ὅσοι δὲν πιστεύουν, 
διότι ὁ Χριστιανισμὸς ἔχει τόσες ἀκαταμάχητες ἀποδείξεις, σαφεῖς καὶ ὁλοκάθαρες, 
ὅσες δὲν ἔχει καμιὰ ἄλλη θρησκεία. Καὶ ἐπειδὴ ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι 
ἐντελῶς καθαρὴ καὶ γνήσια, γι’ αὐτό, ὅσο περισσότερο τὴν πολεμοῦν οἱ ἄπιστοι, 
τόσο περισσότερο φαίνεται καθαρὰ καὶ λάμπει ζωηρὰ ἡ γνησιότητά της. Καὶ ὅσο 
περισσότερο ἐρευνοῦν καὶ ἐξετάζουν σὲ βάθος τὸ Χριστιανισμό, τόσο καὶ 
περισσότερο σκορπᾶ τὸ πλούσιο φῶς τῆς ἀλήθειας του καὶ πείθει πλήρως καὶ 
τελείως κάθε νοῦ καὶ κάθε ψυχὴ ποὺ ἀναζητᾶ τὴν ἀλήθεια. Τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο 
συμβαίνει μὲ τὶς ἄλλες θρησκεῖες, ποὺ δὲν στηρίζονται πάνω στὴν ἀλήθεια. Ἐὰν 
ἐρευνηθοῦν καὶ ἐξετασθοῦν, ἀμέσως φαίνονται καθαρὰ οἱ σαθρὲς βάσεις ποὺ 
ὑπάρχουν στὰ θεμέλιά τους, ἡ πλάνη καὶ τὸ ψέμα τους.  
 
 

62. Οἱ καρποὶ τῆς πίστεως.  
 
 Ἡ πίστη, ὅταν στηρίζεται, ὅπως εἴπαμε, στὴν ἀλήθεια, παράγει ἀτίμητους 
καρπούς, σωτήριους καὶ αἰώνιους, διότι στὸν Χριστιανὸ στὸν ὁποῖον ὑπάρχει ἡ 
ζωντανὴ πίστη ἐνεργεῖ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅλα ὅσα κάνει τὰ κάνει μὲ τὴ 
δύναμη τῆς θυσίας καὶ τῆς αἰώνιας μεσιτείας τοῦ Χριστοῦ.  
 Ποιοὶ εἶναι οἱ κυριότεροι καρποὶ τῆς πίστεως:  
 1 )  Ἡ  μ ε τ ά ν ο ι α .  Ἡ πίστη στὸν Θεὸ καὶ στὰ λόγια Του γεννᾶ στὴν 
ψυχὴ ἐκείνου ποὺ εἰλικρινὰ πιστεύει τὴ μετάνοια. [σελ. 96] Καὶ αὐτὸ τὸ 
διδασκόμαστε ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Ἁγία Γραφή. Ἂν πολλοὶ Ἰουδαῖοι ὑπάκουσαν στὸ 
κήρυγμα τῆς μετανοίας τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ καὶ μετανόησαν, τὸ ἔκαναν 
γιατὶ πίστεψαν ὅτι τὸ κήρυγμά του προερχόταν ἀπὸ τὸν Θεό (Ματθ. γ΄ 6). Ἂν 
πλῆθος πολὺ ἀπὸ Ἰουδαίους συγκλονίσθηκαν ἐσωτερικὰ καὶ μετανόησαν, 
ἀκούγοντας τὸ κήρυγμα τοῦ ἀποστόλου Πέτρου τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, τὸ 
ἔκαναν γιατὶ πίστεψαν ὅτι τὰ λόγια τοῦ Πέτρου προέρχονταν ἀπὸ τὸν Θεό, ὅτι τὸ 
κήρυγμά του ἦταν λόγος Θεοῦ (Πράξ. β’ 37-41).  
 Καὶ οἱ πατέρες μας, ἂν ἀπαρνήθηκαν τοὺς πατροπαράδοτους ψεύτικους 
θεούς, ἂν μετάνοιωσαν γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους, ἐγκαταλείποντας τὸ δρόμο τῆς 
καταστροφῆς, τὸ ἔκαναν γιατὶ πίστεψαν στὸ Εὐαγγέλιο.  
 Γενικά, καθένας ὁ ὁποῖος μετάνοιωσε ἢ μετανοεῖ τὸ κάνει ἐξαιτίας τῆς 
πίστεως στὸν Χριστὸ καὶ στὴ διδασκαλία Του, ποὺ ἔχει σκοπὸ νὰ καταργήση τὴν 
ἁμαρτία καὶ νὰ ἐγκαθιδρύση τὴν ἁγιότητα καὶ τὴν ἀρετή.  



 2 )  Ἡ  ἄ φ ε σ η  τ ῶ ν  ἁ μ α ρ τ ι ῶ ν .  Καὶ ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν 
δίνεται μὲ τὴν πίστη. Ἔτσι μᾶς βεβαιώνει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον μὲ τὸν ἀπόστολο 
Πέτρο, ποὺ λέει ὅτι καθάρισε ὁ Θεὸς τὶς καρδιὲς τῶν ἐθνικῶν ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες τους 
μὲ τὴν πίστη: «τῇ πίστει, λέει, καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν» (Πράξ. ιε΄ 9).  
 3 )  Ἡ  δ ι κ α ί ω σ η .  Μὲ τὴν πίστη μᾶς δικαιώνει ὁ Θεὸς καὶ οἱ σχέσεις 
Του μὲ μᾶς γίνονται εἰρηνικές, ἐνῶ χωρὶς τὴν πίστη οὔτε δικαίωση παίρνουμε, οὔτε 
εἶναι δυνατὸ νὰ ἔχωμε ποτὲ εἰρήνη μὲ τὸν Θεό, ὄντας ἐχθροί Του ἐξαιτίας τῶν 
ἁμαρτιῶν μας. Βεβαιώνοντας τὴ δικαίωσή μας καὶ τὴν εἰρήνη διὰ τῆς πίστεως ὁ 
θεῖος Παῦλος λέει: «Δικαιωθέντες ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ρωμ. ε΄ 1).  
 4 )  Ἡ  υ ἱ ο θ ε σ ί α .  Μὲ τὴν πίστη γινόμαστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ. «Ὅσοι 
δὲ ἔλαβον αὐτόν», λέει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, [σελ. 97] δηλαδὴ ὅσοι δέχθηκαν 
τὸν Χριστό, πιστεύοντας σ’ Αὐτόν, «ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, 
τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ» (Ἰω. α΄ 12). Ὁ δὲ θεῖος Παῦλος, γράφοντας 
πρὸς τοὺς Χριστιανούς, λέει: «Πάντες υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ» (Γαλάτ. γ΄ 26).  
 5 )  Ἡ  κ λ η ρ ο ν ο μ ί α  τ ῆ ς  α ἰ ώ ν ι α ς  Β α σ ι λ ε ί α ς .  Μὲ 
τὴν πίστη ὁ Χριστιανὸς γίνεται κληρονόμος τῆς αἰώνιας Βασιλείας καὶ 
μακαριότητος. «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, μᾶς βεβαιώνει ὁ 
Θεάνθρωπος Ἰησοῦς, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν (δηλ. Τὸν 
ἀπέστειλε στὸν κόσμο καὶ Τὸν παρέδωσε σὲ θάνατο), ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν 
μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. γ΄ 16). Καὶ σὲ ἄλλο μέρος λέει ὁ Κύριος: 
«Τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ 
πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ ἐν τῇ ἐσχάτῃ 
ἡμέρᾳ» (Ἰωάν. στ΄ 40).  
 6 )  Ἡ  α ὐ τ α π ά ρ ν η σ η .  Ἄλλος καρπὸς τῆς πίστεως εἶναι ἡ 
αὐταπάρνηση. Δηλαδὴ μὲ τὴν πίστη στὸν Θεὸ καὶ στὰ λόγια Του, γιὰ νὰ μὴν 
ἁμαρτήση ὁ ἄνθρωπος, ἀπαρνεῖται κάθε δόξα καὶ ὅλες τὶς ἁμαρτωλὲς κοσμικὲς 
ἀπολαύσεις καὶ προτιμᾶ τὴ στέρηση καὶ τὴν κακουχία.  
 Βεβαιώνοντας αὐτὴ τὴν ἀλήθεια ὁ θεῖος Παῦλος στὸ πρόσωπο τοῦ Μωυσῆ, 
λέει ὅτι, ἀφοῦ ἔγινε μεγάλος, σοφὸς καὶ ἔνδοξος, ἔδειξε κάθε αὐταπάρνηση, ἕνεκα 
τῆς πίστεως ποὺ εἶχε. Διότι, γιὰ ν’ ἀποφύγη τὴν ἁμαρτία ποὺ ἐπικρατοῦσε στὰ 
ἀνάκτορα τοῦ Φαραώ, ἐκεῖ ὅπου κι αὐτὸς εἶχε ἀνατραφῆ, προτίμησε ν’ ἀφήση ὅλη 
τὴ δόξα καὶ ὅλες τὶς ἐφήμερες καὶ ἁμαρτωλὲς βασιλικὲς ἀπολαύσεις, καθὼς καὶ τὸ 
νὰ λέγεται γιὸς τῆς θυγατέρας τοῦ Φαραώ, καὶ νὰ πάη μὲ τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, 
τοὺς ὁμοεθνεῖς του Ἑβραίους, ὑπομένοντας κακουχίες καὶ συμπάσχοντας μαζί τους. 
«Πίστει, λέει, Μωσῆς μέγας γενόμενος, ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς 
Φαραώ, μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ, ἢ πρόσκαιρον 
ἔχειν [σελ. 98] ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν» (Ἑβρ. ια΄ 24-25).  
 7 )  Ἡ  ἐ π ι τ έ λ ε σ η  ὑ π ε ρ ά ν θ ρ ω π ω ν  ἔ ρ γ ω ν .  Μὲ τὴν 
πίστη, ἀκόμη, ὁ Χριστιανὸς ἐκτελεῖ καὶ κατορθώνει, ὅταν παρουσιάζεται ἀνάγκη, 
ἔργα ποὺ εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατα στὴ ἀνθρώπινη δύναμη. Αὐτὸ τὸ βεβαιώνουν 



πάρα πολλοὶ ἅγιοι ἄνδρες, ποὺ μὲ τὴ θερμή τοὺς πίστη ἔκαναν ἀναρίθμητα 
θαύματα, ὅταν παρουσιαζόταν ἀνάγκη νὰ ἐκτελεσθοῦν τέτοια.  
 8 )  Ἡ  ἀ ν δ ρ ε ί α ,  ἡ  ὑ π ο μ ο ν ὴ  κ α ὶ  ἡ  π α ρ η γ ο ρ ί α .  
Μὲ τὴν πίστη ὁ Χριστιανὸς γίνεται ἀνδρεῖος, καρτερικὸς καὶ ὑπομονητικὸς σὲ ὅλες 
τὶς ποικίλες θλίψεις καὶ στενοχώριες ποὺ παρουσιάζονται στὴ ζωή, καθὼς καὶ στὶς 
ἀρρώστιες, φτώχειες καὶ θανάτους. Συγχρόνως δὲ ἀναδεικνύεται νικητὴς στοὺς 
πειρασμοὺς ποὺ ἔρχονται ἐναντίον του κάθε φορά, ὅσο δυνατοὶ κι ἂν εἶναι, καὶ 
ὑπερνικᾶ μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο ὅλα τὰ ἐμπόδια ποὺ παρουσιάζονται, γιὰ νὰ 
κατορθώση τὴν ἀρετή. Μὲ τὴν πίστη βρίσκει γενικὰ ἀνακούφιση καὶ παρηγοριὰ σὲ 
ὅλες ἀνεξαιρέτως τὶς λῦπες ποὺ τοῦ παρουσιάζονται, ἀπὸ ὁπουδήποτε κι ἂν 
προέρχωνται αὐτές.  
 Καὶ τὸ σπουδαιότερο, ὅτι καὶ σ’ αὐτὸ τὸν καιρὸ τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν 
θλίψεων, ὁ Χριστιανὸς μὲ τὴν πίστη βρίσκει ὄχι μόνο ἀνακούφιση καὶ παρηγοριά, 
ἀλλὰ πολλὲς φορὲς καὶ χαρά. Διότι ἡ πίστη καὶ ἡ πεποίθηση ὅτι θὰ κληρονομήση τὰ 
αἰώνια ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἑτοιμάζονταν σὲ ὅσους δοκιμάσθηκαν μὲ τὶς θλίψεις, 
ἐμπνέει μὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ χαρὰ καὶ εὐχαρίστηση στὴν ψυχή του. Αὐτὴ τὴ 
χαρὰ τὴν ἔνιωσαν οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι καὶ μᾶς βεβαιώνουν γι’ 
αὐτό.  
 9 )  Ἡ  ἐ π ι τ υ χ ί α  τ ο ῦ  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ῦ .  Μὲ τὴν πίστη ἀκόμη 
ὁ ἄνθρωπος πετυχαίνει τὸν προορισμό του. Μὲ αὐτὴ προοδεύεν πνευματικά, 
καταρτίζεται καὶ τελειοποιεῖται καὶ γίνεται εὐάρεστος κατὰ πάντα στὸν Θεὸ καὶ 
κληρονόμος τῆς αἰώνιας Βασιλείας Του, ἐνῶ χωρὶς τὴν πίστη εἶναι ἀδύνατο νὰ 
εὐαρεστήση στὸν Θεό. «Χωρὶς δὲ πίστεως, ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι τῷ Θεῷ», λέει 
ὁ θεῖος Παῦλος στὸ ἑνδέκατο κεφάλαιο [σελ. 99] τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς. Σὲ 
ὁλόκληρο μάλιστα αὐτὸ τὸ κεφάλαιο ὁ μέγας Ἀπόστολος τοῦ Κυρίου βεβαιώνει ὅτι 
οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ ἐξασκήθηκαν στὴν ἀρετή, ἔκαναν μεγάλα ἔργα καὶ 
εὐαρέστησαν στὸν Θεὸ μὲ τὴ δύναμη τῆς πίστεως ποὺ εἶχαν.  
 
 

63. Καρπὸς τῆς πίστεως εἶναι καὶ ἡ νίκη τῶν τεσσάρων ἐχθρῶν,  
τῆς σάρκας, τοῦ κόσμου, τοῦ Διαβόλου καὶ τοῦ θανάτου.  

 
 10) Μὲ τὴν πίστη ὁ Χριστιανὸς νικᾶ τοὺς τέσσερις ἰσχυροὺς καὶ φοβεροὺς 
ἐχθρούς: τὴ σάρκα, τὸν κόσμο, τὸν Διάβολο καὶ τὸν θάνατο. Σ’ αὐτοὺς τοὺς ἐχθροὺς 
ὑπέκυψε καὶ ὑποδουλώθηκε ἡ ἀνθρωπότητα μετὰ τὴν ἁμαρτία τῶν 
πρωτοπλάστων.  
 Κανένας ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαλλαγῆ καὶ νὰ ἐλευθερωθῆ ἀπὸ τὴ 
σκλαβιὰ καὶ τὴν τυραννία τους, παρὰ μόνο ἐκεῖνος ποὺ μὲ ὅλη τὴν καρδιά του, 
ἀδίστακτα πιστεύει στὸν Χριστό, τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑπακούει στὰ λόγια Του. 
Μόνο αὐτὸς μὲ τὴν πίστη νικᾶ τὴ σάρκα, τὸν κόσμο, τὸν Διάβολο καὶ τὸν θάνατο. 
Καὶ αὐτό, διότι ὁ Χριστός, στὸν Ὁποῖο πιστεύει καὶ ὑπακούει, ἀφοῦ πέρασε τὴ ζωή 
Του ἀπόλυτα ἅγιος καὶ ἄσπιλος στὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα, ἀφοῦ νίκησε 



ὁλοκληρωτικὰ τὸν κόσμο καὶ τὸν Διάβολο, εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ ζῆ, χωρὶς νὰ ὑποστῆ 
τὴν ποινὴ τοῦ θανάτου ὅπως οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, ποὺ εἶναι καταδικασμένοι σὲ 
θάνατο ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν τους.  
 Ἐν τούτοις, ὁ Χριστὸς θανατώθηκε ἐντελῶς ἄδικα μὲ ὀδυνηρὸ καὶ ἀτιμωτικὸ 
σταυρικὸ θάνατο. Ἀπὸ αὐτὸ τὸν ἄδικο θάνατο μὲ τὴν παντοδυναμία τῆς Θεότητος 
ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκρούς. Ἀφοῦ πάτησε τὸ θάνατο, πῆρε ἀπὸ τὸν οὐράνιο 
Πατέρα, γιὰ λόγους δικαιοσύνης, ὡς ἱκανοποίηση, τὸ δικαίωμα νὰ χορηγῆ τὴν 
αἰώνια ζωὴ σὲ ὅσους πιστεύουν σ’ Αὐτόν. Τοὺς δίνει δὲ καὶ χάρη καὶ δύναμη στὸν 
ἀγῶνα τους ἐναντίον [σελ. 100] τῆς ἁμαρτίας, γιὰ νὰ νικοῦν καὶ αὐτοὶ τὴ σάρκα, τὸν 
κόσμο καὶ τὸν Διάβολο καὶ νὰ μὴ φοβοῦνται τὸ σωματικὸ θάνατο.  
 Δίνει λοιπὸν ὁ Χριστὸς χάρη καὶ δύναμη σ’ ἐκεῖνον ποὺ πιστεύει, γιὰ νὰ νικᾶ 
τὴ σάρκα, δηλαδὴ ὅλες τὶς ἄτοπες καὶ ἁμαρτωλὲς τάσεις, τὶς ἁμαρτωλὲς κλίσεις, 
ροπὲς καὶ γενικὰ ὅλα τὰ σαρκικὰ πάθη ποὺ παρεμποδίζουν τὸν ἄνθρωπο νὰ 
ὑπακούη στὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, γιὰ νὰ σωθῆ.  
 Δίνει χάρη καὶ δύναμη σ’ ἐκεῖνον ποὺ πιστεύει σ’ Αὐτόν νὰ νικᾶ καὶ τὸν 
κόσμο. Δηλαδὴ τὴν ἁμαρτία τοῦ κόσμου, τὰ θέλγητρα καὶ φόβητρά του, καὶ γενικὰ 
ὅλα ἐκεῖνα μὲ τὰ ὁποῖα μᾶς ἀπατᾶ. Νὰ μένη ἀμόλυντος ἀπὸ αὐτά. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ 
εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, βεβαιώνοντάς μας γι’ αὐτὴ τὴν ἀλήθεια, λέει: «Τίς ἐστιν ὁ 
νικῶν τὸν κόσμον, εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ;» (Α΄ Ἰωάν. 
ε΄ 5).  
 Ἐπίσης, ὁ Χριστὸς ὁπλίζει μὲ τὴ δύναμή Του ἐκεῖνον ποὺ πιστεύει σ’ Αὐτὸν 
καὶ ἀναδεικνύεται νικητὴς τοῦ Διαβόλου. Γι’ αὐτὸ καὶ ἔλεγε λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ πάθος 
Του: «Νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω» (Ἰωάν. ιβ΄ 31). Δηλαδὴ 
τώρα ὁ Σατανᾶς, ποὺ ἐξουσιάζει τὸν κόσμο μὲ τὴν ἁμαρτία, θὰ μὲ θανατώση ἄδικα 
μὲ τὰ ὄργανά του πάνω στὸ Σταυρό. Θὰ ἀναλάβω τὶς ἁμαρτίες ὅλων ὅσων 
πιστέψουν στὸ ὄνομά μου καὶ θὰ τὸν διώξω ἀπὸ αὐτούς, ἀφαιρώντας τὴν ἐξουσία 
καὶ τὴ δύναμη ποὺ ἔχει ἐπάνω τους. Καὶ θὰ τοὺς ἀναδεικνύω ἰσχυρότερούς του.  
 Ἀκόμη, ὁ Χριστὸς μὲ τὸ θάνατό Του δίνει σὲ ὅσους Τὸν πιστεύουν δύναμη καὶ 
φρόνημα γενναῖο καὶ μεγάλο, γιὰ νὰ στέκωνται ἄφοβοι καὶ ἀτρόμητοι ἀπέναντι στὸ 
θάνατο. Ἐκεῖνοι ποὺ πιστεύουν στὸν Χριστὸ ἔχουν φρόνημα μεγάλο καὶ γενναῖο καὶ 
ἀψηφοῦν τὸ θάνατο, ὅταν τοὺς τὸ ὑπαγορεύη τὸ καθῆκον πρὸς τὸν Θεό. Διότι 
ἔχουν τὴν πεποίθηση καὶ τὴ βεβαιότητα ὅτι ὁ θάνατος γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ 
καθῆκον τοὺς μεταφέρει σὲ καλύτερη καὶ μακάρια ζωή. Πιστεύουν ὅτι ὁ [σελ. 101] 
Χριστὸς ποὺ ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκρούς, θὰ τοὺς ἀναστήση θὰ τοὺς τιμήση καὶ 
θὰ τοὺς δοξάση κοντά Του μὲ αἰώνια δόξα.  
 
 

64. Καρπὸς τῆς πίστεως εἶναι καὶ ἡ πεποίθηση ὅτι ὁ Θεὸς φροντίζει  
καὶ γιὰ τὴ συντήρηση τοῦ Χριστιανοῦ σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο.  

 
 11) Τέλος, ὁ Χριστιανός, μὲ τὴν πίστη, ἔχει πεποίθηση καὶ γιὰ τὴ συντήρηση 
τῆς ζωῆς του σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο. Ἔτσι εἰρηνεύει, χωρὶς ποτὲ νὰ ἀνησυχῆ καὶ νὰ 



στενοχωρῆται πῶς θὰ συντηρηθῆ, πῶς θὰ ζήση τὸν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς του. 
Στηρίζει δὲ αὐτὴ τὴν ἀληθινή του ἐλπίδα στὴν πατρικὴ καὶ πάνσοφη πρόνοια τοῦ 
Θεοῦ, γιὰ τὴν ὁποία πιστεύει ἀδίστακτα ὅτι δὲν θὰ τὸν ἐγκαταλείψη οὔτε θὰ τὸν 
ἀφήση ποτὲ νὰ στερηθῆ καὶ νὰ πεινάση.  
 Αὐτὴ τὴν πεποίθηση τὴ βάζουν μέσα στὴν ψυχή του τὰ λόγια τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς: «Ἐμβλέψατε, λέει ὁ Χριστός, εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ 
σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ 
οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;» (Ματθ. στ΄ 26). Ἡ 
ἔννοια αὐτῶν τῶν λόγων τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ ἑξῆς: Ἂν ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ 
προνοῆ γιὰ τὴ διατροφὴ καὶ συντήρηση τῶν πουλιῶν, δὲν θὰ προνοήση καὶ δὲν θὰ 
φροντίση ἀσύγκριτα περισσότερο γιὰ σᾶς, τοὺς ὁποίους ἔπλασε κατ’ εἰκόνα Του 
καὶ σᾶς προόρισε νὰ γίνετε παιδιὰ καὶ κληρονόμοι τῆς αἰώνιας Βασιλείας Του;  
 Καὶ σὲ ἄλλο μέρος τῆς Γραφῆς λέει ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο: Δὲν θὰ σὲ 
ἀφήσω ποτὲ ἀπροστάτευτο καὶ ἀβοήθητο, οὔτε θὰ σὲ ἐγκαταλείψω, ἀλλὰ πάντοτε 
θὰ προνοῶ καὶ θὰ φροντίζω γιὰ σένα. Ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς εἶπε, ἀναφέρει ὁ Παῦλος: 
«Οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ’ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω» (Ἑβρ. ιγ΄ 5). Καὶ ὁ ἀπόστολος Πέτρος, 
γράφοντας μὲ τὴν ἔμπνευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πρὸς τοὺς Χριστιανούς, λέει: 
Ἀναθέστε στὸν Θεὸ [σελ. 102] ὅλη σας τὴ φροντίδα καὶ τὴ μέριμνα, διότι Αὐτὸς 
φροντίξει γιὰ σᾶς: «Πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρρίψαντες ἐπ’ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ 
μέλει περὶ ὑμῶν» (Α΄ Πέτρ. ε΄ 7).  
 Καὶ πάλι ὁ Χριστὸς μᾶς παραγγέλλειν νὰ μὴ στενοχωρούμεθα οὔτε νὰ 
ἀνησυχοῦμε, σκεπτόμενοι τί θὰ φᾶμε ἢ τί θὰ πιοῦμε ἢ τί θὰ ντυθοῦμε, γιατὶ ὅλα 
αὐτὰ τὰ ζητοῦν οἱ εἰδωλολάτρες ποὺ ἀγνοοῦν τὸν Θεό, μὲ ἀνήσυχη καὶ ἀπελπιστικὴ 
μέριμνα. Σεῖς ὅμως, προσθέτει, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ στενοχωρῆτε καὶ νὰ βασανίζετε 
τὶς ψυχές σας μὲ ἀνήσυχες μέριμνες γιὰ τὶς τροφὲς καὶ τὰ ἐνδύματα, γιατὶ ὁ 
Πατέρας σας ὁ οὐράνιος γνωρίζει ὅτι ἔχετε ἀνάγκη ὅλων γενικὰ αὐτῶν καὶ δὲ θὰ 
σᾶς ἀφήση ποτὲ νὰ στερηθῆτε.  
 Ἐκεῖνο ποὺ εἶσθε ὑποχρεωμένοι νὰ κάνετε ἐσεῖς ποὺ ἔχετε Πατέρα τὸν Θεό, 
ποὺ φροντίζει γιὰ σᾶς, εἶναι τοῦτο: νὰ ζητᾶτε πρῶτα καὶ νὰ προσπαθῆτε νὰ 
ἐπικρατήση στὶς ψυχές σας καὶ στὶς ψυχὲς τῶν ἄλλων τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ 
δικαιοσύνη Του, μὲ τὰ ὁποῖα βασιλεύει ὁ Θεὸς στοὺς ἀνθρώπους καὶ μὲ τὰ ὁποῖα 
θὰ ἀπολαύσετε τὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Καὶ τότε ὁ Θεός, μαζὶ μὲ τὰ πνευματικὰ 
ἀγαθὰ καὶ τὴ σωτηρία τῶν ψυχῶν, τὴν ὁποία πρέπει πάντοτε νὰ προτιμᾶτε, θὰ σᾶς 
δώση καὶ ὅλα ὅσα εἶναι χρήσιμα γιὰ τὴ συντήρηση τῆς φυσικῆς ζωῆς σας. Ἰδοὺ τὰ 
λόγια Του: «Μὴ μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί 
περιβαλώμεθα; Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ 
οὐράνιος ὅτι χρήζετε τούτων ἁπάντων. Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. 
στ’ 31-33).  
 
 
 



65. Ἔχουμε μεγάλο συμφέρον νὰ ἀποκτήσουμε τὴν ἀρετὴ τῆς πίστεως.  
 
 Ἡ πίστη λοιπὸν εἶναι μεγάλη ἀρετή. Εἶναι μέγιστη δύναμη. Γέννησε τοὺς 
μεγάλους ἄνδρες τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ μεγάλα ἀγαθὰ [σελ. 103] ἔργα. Εἶναι δύναμη, μὲ 
τὴν ὁποία ὁ Χριστιανὸς πολεμεῖ καὶ ἀποφεύγει τὴν ἁμαρτία, ἐργάζεται καὶ 
κατορθώνει κάθε ἀρετή. Εἶναι ἀρετή, μὲ τὴν ὁποίαν ὁ ἄνθρωπος εὐαρεστεῖ στὸν 
Θεό, δικαιώνεται, υἱοθετεῖται ἀπὸ τὸν Θεὸ κατὰ χάριν, χαίρεται τὴ χαρὰ τοῦ 
Κυρίου, προοδεύει καὶ τελειοποιεῖται, γίνεται ἄξιος τῆς αἰώνιας Βασιλείας καὶ 
μακαριότητος τοῦ Θεοῦ.  
 Ὅλοι λοιπὸν ἔχουμε μεγάλο, ὕψιστο καὶ αἰώνιο συμφέρον νὰ ἀποκτήσουμε 
τὴν ἀληθινὴ καὶ ζωντανὴ πίστη, μὲ μόνη τὴν ὁποία θὰ γίνουμε αἰώνια εὐτυχισμένοι 
καὶ μακάριοι.  
 Καὶ ἐπειδὴ ἡ αἰτία καὶ ἡ πηγὴ αὐτοῦ τοῦ ὕψιστου ἀγαθοῦ τῆς πίστεως, 
καθὼς καὶ κάθε ἄλλου ἀγαθοῦ, εἶναι ὁ Θεός, γι’ αὐτὸ ἂς ζητοῦμε πρῶτα μὲ ὅλη μας 
τὴν καρδιὰ ἀπὸ τὸν πανάγαθο Θεὸ νὰ τὴν βάλη μέσα στὴν ψυχή μας καὶ νὰ τὴ 
στερεώση. Ἔπειτα δὲ ἂς μελετοῦμε μὲ προσοχὴ τὰ θεῖα Του λόγια, μὲ τὰ ὁποῖα 
φωτίζεται καὶ βεβαιώνεται κάθε ψυχὴ ποὺ ζητᾶ ἀληθινὰ τὴ σωτηρία της.  
 Καὶ ὅταν κάνουμε ἔτσι, ἄς ἔχουμε πλήρη τὴν πεποίθηση ὅτι ὁ Κύριος 
ἐξάπαντος θὰ μᾶς χαρίση τὶ στερεή, τὴν ἀκλόνητη, τὴ ζωντανὴ πίστη. Ἔτσι θὰ 
εἴμαστε ἀληθινὰ εὐτυχισμένοι καὶ μακάριοι ὄχι μόνο στὴν αἰωνιότητα, ἀλλὰ καὶ 
στὴν παροῦσα ζωή.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



[σελ. 104] 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ 
 

ΟΙ ΘΛΙΨΕΙΣ 
 
 

66. Ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου στὴ γῆ εἶναι ζωὴ θλίψεων.  
 
 Στὴν ἀνάπτυξη τοῦ ζητήματος τῆς πίστεως εἴδαμε ὅτι μὲ αὐτὴν ὁ Χριστιανὸς 
γίνεται ἀνδρεῖος, καρτερικὸς καὶ ὑπομονετικὸς στὶς θλίψεις καὶ στενοχώριες τῆς 
ζωῆς του. Ἐπειδὴ δὲ ἀνεξαιρέτως κάθε ἄνθρωπος συναντᾶ καὶ δοκιμάζει στὴ ζωή 
του πολλὲς καὶ ποικίλες θλίψεις, γι’ αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη εἰδικὰ καὶ ἐκτεταμένα νὰ 
μιλήσουμε καὶ γι’ αὐτὸ τὸ σπουδαῖο ζήτημα.  
Οἱ θλίψεις λοιπὸν καὶ οἱ στενοχώριες ἄρχισαν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἁμάρτησαν οἱ 
πρωτόπλαστοι, ἐξακολουθοῦν μέχρι σήμερα καὶ θὰ ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν σ’ 
αὐτὸ τὸν κόσμο.  
 Οἱ θλίψεις εἶναι πολλῶν καὶ διαφόρων εἰδῶν: Ἔρχονται θλίψεις ἀπὸ τὸ 
θάνατο οἰκείων, πατέρα, μητέρας, συζύγου, παιδιῶν, ἀδελφῶν, ἢ ἀπὸ θάνατο 
ἄλλων στενῶν συγγενῶν, προστατῶν καὶ φίλων. Ἔρχονται ἔπειτα θλίψεις ἀπὸ 
ἀρρώστιες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὑποφέρει κάποιος, εἴτε γιατὶ πάσχει ὁ ἴδιος, εἴτε γιατὶ 
πάσχουν οἱ οἰκεῖοι του. Ἔρχονται ἀκόμη θλίψεις ἀπὸ φτώχεια, στερήσεις, ζημιές, 
ἀδικίες, ἀπὸ ψεύτικες κατηγορίες καὶ συκοφαντίες, ἀπὸ προσβολές, 
περιφρονήσεις, κατατρεγμοὺς καὶ διωγμούς, ἀπὸ διάφορες μηχανορραφίες καὶ 
κακοποιήσεις. Ἔρχονται θλίψεις ἀπὸ ἐχθρούς. Ἀπὸ τοὺς ξένους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 
οἰκείους, τὸν ἢ τὴ σύζυγο, τὰ παιδιά, ἀπὸ τὰ ἀδέλφια. Ἔρχονται πολλὲς φορὲς καὶ 
ἀπὸ τοὺς γονεῖς καὶ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ εὐεργετήσαμε.  
 Ἀπὸ τὶς διάφορες αὐτὲς θλίψεις πάσχει ὅλος ὁ κόσμος, καὶ δὲν ὑπάρχει 
ἄνθρωπος πάνω στὴ γῆ ποὺ νὰ μὴ δοκίμασε, νὰ μὴ δοκιμάζη ἢ νὰ μὴ δοκιμάση στὸ 
μέλλον στενοχώριες καὶ θλίψεις.  

[σελ. 105] 
 Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Χριστός, ὅταν ἐπρόκειτο νὰ φύγη ἀπὸ αὐτὸ τὸν κόσμο, ἔλεγε 
στοὺς μαθητές Του: «Ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ 
νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰω. ιστ΄ 33). Δηλαδή, ἐφ’ ὅσον μένετε σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο, θὰ 
συναντήσετε καὶ θὰ ἔχετε θλίψεις. Ἀλλ’ ἔχετε θάρρος καὶ γενναία ψυχή, γιατὶ ἐγώ, 
ἀφοῦ δοκίμασα θλίψεις ἀπὸ τὸν κόσμο, νίκησα τὸν κόσμο καὶ τὴν ἁμαρτία του. Γι’ 
αὐτὸ καὶ καθένας ποὺ πιστεύει καὶ ἐλπίζει σὲ μένα θὰ ἀναδεικνύεται καὶ αὐτὸς μὲ 
τὴ χάρη καὶ τὴ δύναμή μου νικητὴς τοῦ κόσμου, τῆς ἁμαρτίας του καὶ τῶν θλίψεων.  



 Καὶ ὁ θεῖος Παῦλος, κηρύττοντας τὸ Εὐαγγέλιο, ἔλεγε σ’ αὐτοὺς ποὺ 
πιστεύουν στὸν Χριστό: «Διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. ιδ΄ 22). Δηλαδή, ἡ ζωή μας σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο εἶναι 
τέτοια, ὥστε νὰ μὴν μποροῦμε μὲ ἄλλο μέσο νὰ μποῦμε στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, 
παρὰ διὰ πολλῶν θλίψεων.  
 Καὶ σὲ ἄλλο μέρος ἡ Ἁγία Γραφή, βεβαιώνοντας ὅτι ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου στὴ 
γῆ εἶναι ζωὴ δοκιμασίας, λέει: «Οὐχὶ πειρατήριόν ἐστιν ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ 
τῆς γῆς;» (Ἰὼβ ζ΄ 1).  
 
 

67. Ποιὰ ἀποτελέσματα ἔχει ἡ ἄγνοια ὅτι οἱ θλίψεις ὠφελοῦν;  
 
 Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ στενοχώρια καὶ τὴ λύπη ποὺ 
ἔρχεται φυσικὰ ἀπὸ τὴν παρουσιαζόμενη θλίψη, προσθέτουν καὶ σὲ μεγάλο βαθμὸ 
μεγαλώνουν αὐτὴ τὴ στενοχώρια καὶ τὴ λύπη τους, σκεπτόμενοι μὲ ἀνησυχία καὶ 
ταραχή, γιατί νὰ ἔχουν θλίψεις.  
 Ἡ πρόσθετη αὐτὴ στενοχώρια εἶναι σὲ πολλοὺς ἀνθρώπους μεγάλη καὶ 
βασανιστική. Γι’ αὐτὸ ὄχι μόνο ὑποφέρουν ὑπερβολικὰ καὶ βασανίζονται ἀπὸ τὶς 
θλίψεις, ἀλλὰ καὶ καμιὰ πνευματικὴ ὠφέλεια δὲν κερδίζουν ἀπὸ αὐτές. Τὸ 
σπουδαιότερο ἀπὸ ὅλα εἶναι ὅτι πολλοὶ ἁμαρτάνουν μὲ ποικίλους τρόπους, [σελ. 
106] παραβαίνοντας τὸ θεῖο νόμο. Ἄλλοι πάλι πέφτουν καὶ στὸ ἁμάρτημα τοῦ 
γογγυσμοῦ. Τὰ βάζουν δηλαδὴ μὲ τὴ θεία Πρόνοια, γογγύζοντας καὶ λέγοντας, γιατί 
ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει νὰ πάσχουν καὶ νὰ ὑποφέρουν ἀπὸ τὶς θλίψεις.  
 Ἐπειδὴ αἰτία τῆς πρόσθετης αὐτῆς στενοχώριας, τῆς παραβάσεως τοῦ θείου 
νόμου καὶ τῆς μεγάλης ἁμαρτίας τοῦ γογγυσμοῦ εἶναι ἡ μεγάλη ἄγνοια γιὰ τὴν 
ὠφέλεια ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὶς θλίψεις, γι’ αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη ν’ ἀναφέρουμε 
τοὺς κυριότερους λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς τὶς θλίψεις.  
 Καὶ ὅταν γνωρίζη ὁ καθένας αὐτοὺς τοὺς λόγους, θὰ πείθεται ὅτι ὁ Θεὸς τὶς 
ἐπιτρέπη, ὄχι γιὰ ζημία καὶ βλάδη, ἀλλὰ γιὰ μεγάλη καὶ αἰώνια ὠφέλειά μας.  
 
 

68. Οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει τὶς θλίψεις.  
 
 1 )  Ἡ  δ ο κ ι μ α σ ί α  τ ῆ ς  ἐ λ ε ύ θ ε ρ η ς  θ ε λ ή σ ε ω ς .  
Κατ’ ἀρχὴν ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει τὶς θλίψεις, γιὰ νὰ δοκιμασθῆ ἡ ἐλεύθερη θέληση τοῦ 
ἀνθρώπου μὲ τὴ δυσκολία καὶ τὴν πίεση ποὺ προξενοῦν καὶ νὰ φανῆ στὴν πράξη ἡ 
πειθαρχία καὶ ἡ ὑπακοή του στὸν Θεό, μὲ τὴν καρτερία καὶ τὴ σταθερότητα ποὺ θὰ 
δείξη.  
 Γι’ αὐτὸ βλέπουμε ὅτι καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι πέρασαν τὴ ζωή τους μὲ τὴ δοκιμασία 
τῶν θλίψεων. Μᾶς βεβαιώνει δὲ γι’ αὐτὸ καὶ τὸ βιβλίο τῆς Σοφίας Σολομῶντος, 
λέγοντας ὅτι, καθὼς ὁ χρυσοχόος δοκιμάζει τὸν χρυσὸ στὸ χωνευτήρι, ἔτσι καὶ ὁ 



Θεὸς μὲ τὶς θλίψεις παιδαγώγησε καὶ δοκίμασε τοὺς ἐνάρετους καὶ δίκαιους 
ἀνθρώπους: «Ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτούς» (Σοφ. Σολ. γ΄ 6).  
 Γιὰ νὰ δοκιμασθῆ ἡ ἐλεύθερη θέληση τοῦ ἀνθρώπου, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς καὶ 
τὶς ἐπιβουλὲς τοῦ Διαβόλου, καθὼς καὶ ἄλλους πειρασμούς. Ἡ πνευματικὴ ὠφέλεια 
ἀπὸ αὐτὴ τὴ [σελ. 107] δοκιμασία εἶναι ὕψιστη καὶ αἰώνια, γιατὶ γυμνάζει καὶ 
ἐνισχύει τὸν ἄνθρωπο στὸ ἀγαθό. Τὸν κάνει εὐτυχισμένο διαμένοντας αἰώνια κοντὰ 
στὸν Θεὸ, ἀπὸ τὸν Ὁποῖο θὰ πάρη τὸ στεφάνι τῆς αἰώνιας ζωῆς, καθὼς μᾶς 
διαβεβαιώνει ὁ ἴδιος ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: «Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν· 
ὅτι δόκιμος γενόμενος λήψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος 
τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Ἰακ. α΄ 12).  
 2 )  Ἡ  μ ε τ ά ν ο ι α .  Πολλὲς φορὲς ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς τὶς θλίψεις, γιὰ 
νὰ συναισθανθοῦμε τὶς ἁμαρτίες μας καὶ νὰ δείξουμε εἰλικρινῆ καὶ τέλεια μετάνοια 
γι’ αὐτές. Χωρὶς θλίψεις δὲν συναισθανόμαστε εὔκολα τὶς ἁμαρτίες μας, ὥστε νὰ 
καταφύγουμε στὸν Θεό. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Προφήτης λέγει: «Κύριε, ἐν θλίψει 
ἐμνήσθημέν σου» (Ἡσ. κστ΄ 16).  
 Ἔχουμε ὡς παράδειγμα καὶ τὸν Δαβίδ, στὸν ὁποῖο ὁ Θεὸς ἔστειλε πολλὲς καὶ 
μεγάλες θλίψεις γιὰ τὴν ἁμαρτία του. Ἐξαιτίας αὐτῶν συναισθανόταν βαθύτερα τὴν 
ἐνοχή του, τὸ βάρος τῶν ἁμαρτιῶν του, καὶ κατέφευγε μὲ μεγαλύτερη θερμότητα 
καὶ ταπείνωση πρὸς τὸν Θεό, ζητώντας τὸ ἔλεός Του.  
 Ἑπομένως, ἂν ἐπιτρέπη ὁ Θεὸς τὶς θλίψεις γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας, τὸ κάνει γιὰ 
μεγάλη μας πνευματικὴ ὠφέλεια.  
 3 )  Ἡ  τ α π ε ι ν ο φ ρ ο σ ύ ν η .  Μερικὲς φορὲς ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει τὶς 
θλίψεις στὸν ἄνθρωπο, γιὰ νὰ ἔχη αὐτὸς πάντοτε ἀληθινὴ καὶ ταπεινὴ ἰδέα γιὰ τὸν 
ἑαυτό του. Γιὰ νὰ μὴν ὑπερηφανευθῆ καὶ ἁμαρτήση. Βεβαιωνόμαστε γι’ αὐτό, 
ἐκτὸς τῶν ἄλλων, καὶ ἀπὸ τὴ θλίψη ποὺ ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς στὸν ἀπόστολο Παῦλο, 
γιὰ νὰ μὴν ὑπερηφανεύεται γιὰ τὶς μεγάλες ἀποκαλύψεις ποὺ τοῦ ἔκανε. Νὰ πῶς 
ἐκφράζεται αὐτὸς ὁ ἴδιος: «Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ 
ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα 
μὴ ὑπεραίρωμαι» (Β΄ Κορινθ. ιβ΄ 7).  
 Ἐπιτρέποντας λοιπὸν ὁ Θεὸς τὶς θλίψεις, μὲ σκοπὸ νὰ ἔχουμε ταπεινὸ 
φρόνημα γιὰ τὸν ἑαυτό μας, μᾶς προσφέρει μεγάλη εὐεργεσία.  

[σελ. 108] 
 4 )  Ἡ  σ υ μ π ά θ ε ι α  σ ’  α ὐ τ ο ὺ ς  π ο ὺ  π ά σ χ ο υ ν .  
Ἀκόμη, ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει τὶς θλίψεις, γιὰ νὰ συμπονοῦμε μὲ αὐτὲς ἐκείνους ποὺ 
πάσχουν μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο. Διότι εἶναι πολὺ δύσκολο ὁ ἄνθρωπος νὰ 
συμπονέση ὅσους θλίβονται καὶ πάσχουν, ὅταν αὐτὸς βρίσκεται πάντοτε σὲ ἄνεση 
καὶ χαρὰ καὶ δὲν ἔχει καμιὰ λύπη καὶ θλίψη. Ὁπότε θὰ ἁμαρτάνη πολύ, μὲ τὸ νὰ 
μὴν ἔχη συμπάθεια καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον του. Καὶ γι’ αὐτὸν τὸν λόγο πολὺ 
μᾶς ὠφελοῦν οἱ θλίψεις.  
 5 )  Ἡ  τ ι μ ὴ  κ α ὶ  ἡ  δ ό ξ α .  Πολλὲς φορὲς ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει τὶς 
θλίψεις καὶ στοὺς ἐνάρετους ἀνθρώπους, γιὰ νὰ τοὺς τιμήση καὶ νὰ τοὺς δοξάση 



ἀκόμη περισσότερο, μὲ τὴν ὑπομονὴ καὶ καρτερία ποὺ θὰ δείξουν, συγχρόνως δὲ 
νὰ τοὺς παρουσιάση ὡς παράδειγμα ἀρετῆς στοὺς ὑπόλοιπους ἀνθρώπους.  
 Αὐτὸ ἀκριβῶς βλέπουμε καὶ στὸν ἐνάρετο καὶ δίκαιο Ἰώβ, ποὺ δοκίμασε 
πολλὲς θλίψεις, βασανιζόμενος ἀπὸ τὸν πονηρό. Ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς στὸν πονηρὸ νὰ 
τὸν ὑποβάλη σὲ δοκιμασίες, γιὰ νὰ φανῆ τελειότερα ἡ πειθαρχία καὶ ὑπακοή του, 
καὶ ἔτσι νὰ τιμηθῆ καὶ δοξασθῆ μὲ πολὺ μεγαλύτερη τιμὴ καὶ δόξα.  
 Τὸ βλέπουμε ἀκόμη καὶ στοὺς ἁγίους Ἀποστόλους καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἁγίους 
ἄνδρες, στοὺς ὁποίους ἐπέτρεψε ὁ Θεός, πάνω στὴν ἄσκηση τῆς δικαιοσύνης καὶ 
τῆς ἀρετῆς, πάνω στὸν ἀγῶνα τῆς ὑπακοῆς τους στὸ θέλημα Του, νὰ δοκιμάζουν 
καὶ νὰ ὑποφέρουν διάφορες θλίψεις, πολλὲς ταλαιπωρίες, ὕβρεις, προσβολές, 
διωγμοὺς καὶ κακοποιήσεις. Καὶ ἐπέτρεψε νὰ ὑποφέρουν ὅλα αὐτά, ὄχι γιὰ νὰ 
ζημιωθοῦν, ἀλλὰ ἀντίθετα, γιὰ νὰ γίνουν αἰώνια εὐτυχισμένοι καὶ μακάριοι. Γι’ 
αὐτὸ ἀκριβῶς τοὺς μακαρίζει ὁ Χριστός: «Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν 
δικαιοσύνης· ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» καί «Μακάριοί ἐστε ὅταν 
ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ρῆμα καθ’ ὑμῶν 
ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ. Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. ε΄ 10-12).  
 Ἐπιτρέποντας λοιπὸν ὁ Θεὸς τὶς θλίψεις καὶ μὲ τὸν σκοπὸ [σελ. 109] νὰ μᾶς 
τιμήση καὶ δοξάση περισσότερο, τὶς ἐπιτρέπει γιὰ πολὺ μεγάλη καὶ αἰώνια ὠφέλειά 
μας.  
 6 )  Ἡ  φ α ν έ ρ ω σ η  τ ῆ ς  π α ν τ ο δ υ ν α μ ί α ς  τ ο ῦ  
Θ ε ο ῦ .  Ἐπιτρέπει ἀκόμη μερικὲς φορὲς ὁ Θεὸς τὶς θλίψεις, γιὰ νὰ φανῆ καθαρὰ 
ἡ παντοδυναμία καὶ μεγαλοσύνη Του καὶ νὰ ὠφεληθοῦν οἱ ἄνθρωποι. Ἐννοεῖται, 
χωρὶς νὰ βλάπτεται ἀπὸ αὐτὸ ἐκεῖνος ποὺ πάσχει, ἀλλὰ ἀντίθετα νὰ ὠφελῆται.  
 Βλέπουμε ὅτι αὐτὸ ἔγινε καὶ μὲ τὸν ἐκ γενετῆς τυφλὸ τοῦ Εὐαγγελίου. 
Ἐπέτρεψε δηλαδὴ ὁ Θεὸς νὰ γεννηθῆ τυφλός, γιὰ νὰ τοῦ χαρίση ὁ Χριστὸς τὸ φῶς 
τῶν ὀφθαλμῶν του, νὰ φανῆ ἡ παντοδυναμία Του, νὰ πιστεύσουν πολλοὶ στὸ 
ὄνομά Του καὶ νὰ βροῦν ἔτσι τὴ σωτηρία τους.  
 Ὁ πρὶν ἐκ γενετῆς τυφλὸς ὄχι μόνο δὲν βλάφθηκε ἀπὸ τὴν τύφλωσή του, ἀλλ’ 
ἀντίθετα ἐκείνη ἔγινε ἀφορμή, γιὰ νὰ πάρη μαζὶ μὲ τὸ φῶς τῶν σωματικῶν του 
ματιῶν καὶ τὸ φῶς τῆς ψυχῆς του, καὶ νὰ βρῆ ἔτσι τὴν αἰώνια σωτηρία καὶ εὐτυχία 
του. Αὐτὴ ἡ ὠφέλεια δὲν ἔχει καμιὰ σύγκριση μὲ τὴ θλίψη ποὺ δοκίμασε, κάποιο 
χρονικὸ διάστημα, στερούμενος τὸ φῶς του. Ἐκείνη ἡ στέρηση ἦταν προσωρινὴ καὶ 
πέρασε. Ἡ ὠφέλεια ὅμως ποὺ προῆλθε ἀπὸ αὐτήν εἶναι μέγιστη καὶ δὲν μπορεῖ νὰ 
ἀφαιρεθῇ εἰς τὸν αἰῶνα.  
 7 )  Γ ι ὰ  ν ὰ  μ ὴ ν  π ρ ο σ κ ο λ λ ώ μ ε θ α  σ τ ὸ ν  κ ό σ μ ο .  
Ἀκόμη, ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει τὶς θλίψεις, γιὰ νὰ σκεπτώμαστε καὶ νὰ καταλαβαίνουμε, 
ὅταν τὶς δοκιμάζουμε, ὅτι ἡ ἄνεση, ἡ εὐτυχία, ἡ χαρὰ καὶ ἡ εὐφροσύνη τοῦ 
ἀνθρώπου δὲν ὑπάρχουν σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο, ἀλλὰ εἶναι κάπου ἀλλοῦ.  
 Ἐπιτρέπει λοιπὸν τὶς θλίψεις, γιὰ νὰ μὴν προσκολλᾶται ἡ ψυχὴ τοῦ 
ἀνθρώπου σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο, οὔτε σὲ ἄνθρωπο, οὔτε σὲ πράγματα καὶ χρήματα, 
οὔτε σὲ ἀξιώματα, τιμὲς καὶ δόξες, οὔτε στὶς ἡδονὲς αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Ἀλλὰ νὰ 



ἀποβλέπη στὴ μέλλουσα αἰώνια ζωή του, ὅπου εἶναι ἡ ἀληθινὴ εὐτυχία, ἡ χαρὰ καὶ 
ἡ μακαριότητα. Χωρὶς τὶς θλίψεις ὅμως δὲν εἶναι εὔκολο ὁ ἄνθρωπος νὰ μὴν εἶναι 
προσκολλημένος σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο.  

[σελ. 110] 
 Καὶ γι’ αὐτὸ λοιπὸν τὸ λόγο ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς τὶς θλίψεις, γιὰ νὰ μᾶς κάνη 
μέσα ἀπὸ αὐτὲς αἰώνια εὐτυχισμένους καὶ μακάριους.  
       
   

69. Σὲ ποιοὺς ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει θλίψεις γιὰ τιμωρία  
καὶ ποιὸ εἶναι τὸ διακριτικὸ γνώρισμά τους.  

 
 Ἀπὸ ὅσα εἴπαμε ἕως τώρα, καταλαβαίνει ὁ καθένας καλὰ ὅτι, ἂν ἐπιτρέπη ὁ 
Θεὸς σὲ μᾶς θλίψεις σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο, τὶς ἐπιτρέπει, ὄχι γιὰ νὰ ζημιωθοῦμε καὶ 
βλαφθοῦμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε μεγάλη καὶ αἰώνια δόξα.  
 Κατ’ ἐξαίρεση ὅμως ἐπιτρέπει πολλὲς φορὲς ὁ Θεὸς θλίψεις γιὰ τιμωρία μόνο 
σὲ ἀνθρώπους ἐγωιστές, πωρωμένους καὶ ἐντελῶς ἀμετανόητους, ποὺ 
ἀντιτάσσονται μὲ πεῖσμα καὶ ὑπερηφάνεια στὸ θέλημά Του. Ἐπιτρέπει θλίψεις ὄχι 
γιὰ τὴν πνευματική τους ὠφέλεια (διότι αὐτοὶ τὴν ἀποκρούουν, δὲν τὴ δέχονται 
ἀπὸ ὑπερηφάνεια καὶ ἐγωισμό), ἀλλὰ γιὰ τιμωρία τους. Ἡ τιμωρία αὐτὴ εἶναι ἡ 
ἀρχὴ καὶ ὁ πρόλογος τῆς μελλοντικῆς αἰώνιας τιμωρίας καὶ τῶν βασάνων τους.  
 Παράδειγμα στὴν Ἁγία Γραφή, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἔχουμε τὸν Φαραώ. Αὐτός, 
ἐπειδὴ ἀντιτάχθηκε ἀπὸ ὑπερηφάνεια καὶ ἰσχυρογνωμοσύνη στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, 
καταποντίσθηκε μὲ ὅλο του τὸ στράτευμα στὴν Ἐρυθρὰ θάλασσα. Ὄχι βέβαια γιὰ 
νὰ ὠφεληθῆ πνευματικά, ἀλλὰ γιὰ νὰ τιμωρηθῆ. Καὶ αὐτὸ ἦταν ἡ ἀρχὴ τῆς 
μελλοντικῆς αἰώνιας κολάσεώς του.  
 Διακριτικὸ γνώρισμα αὐτῶν τῶν θλίψεων, εἶναι τοῦτο: Στὶς θλίψεις ποὺ 
δοκιμάζουν, ὄχι μόνο δὲ μετανοοῦν καὶ δὲν ζητοῦν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ 
ἀντίθετα γίνονται σκληροί, γογγύζουν καὶ βλασφημοῦν τὸ ὑπερύμνητο καὶ 
ὑπεράγιο Ὄνομά Του.  
 Ἀντίθετα, ἐκεῖνοι στοὺς ὁποίους ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς τὶς θλίψεις, ὄχι γιὰ νὰ 
ζημιωθοῦν, ἀλλὰ γιὰ νὰ πάρουν μεγάλη καὶ αἰώνια ὠφέλεια, οὐδέποτε γογγύζουν 
καὶ βλασφημοῦν. Οὔτε ἁμαρτάνουν ἐξαιτίας τῶν θλίψεων μὲ ἄλλο τρόπο, ἀλλὰ 
[σελ. 111] ὑπομένουν δοξάζοντες τὸν Θεό. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἕνα βέβαιο σημάδι καὶ 
βεβαία ἀπόδειξη ὅτι ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει σ’ αὐτοὺς τὶς θλίψεις ἀπὸ ἀγάπη, γιὰ νὰ τοὺς 
διορθώση, καταρτίση καὶ τελειοποιήση πνευματικά.  
 Διότι, ὅπως εἴπαμε, οἱ θλίψεις εἶναι χρήσιμες καὶ ἀναγκαιότατες γιὰ τὸν 
καταρτισμὸ καὶ τὴν ἠθικὴ τελειοποίηση τοῦ ἀνθρώπου.  
 
 
 
 
 



70. Καὶ ὁ Χριστὸς μὲ τὶς θλίψεις ἀναδείχθηκε τέλειος στὴν ἀρετή.  
 
 Τὸ πόσο ἀναγκαῖες εἶναι οἱ θλίψεις τὸ καταλαβαίνουμε ἀκόμη περισσότερο 
καὶ ἀπὸ τὸ ἑξῆς: Ὁ Ἴδιος ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἂν καὶ 
ἦταν ὁ μόνος ἅγιος, ὁ μόνος ἄμεμπτος καὶ ἐντελῶς ἀναμάρτητος, ἀναδείχθηκε 
τέλειος στὴν ὑπακοὴ πρὸς τὸν Θεὸ καὶ Πατέρα Του, μὲ τὶς θλίψεις καὶ τὰ παθήματα 
ποὺ ὡς ἄνθρωπος ὑπέμεινε μὲ ἄριστη καὶ τέλεια ὑπομονὴ μέχρι τέλους.  
 Γι’ αὐτὴ τὴν ὑπακοὴ ποὺ ἔδειξε στὶς θλίψεις καὶ τὰ παθήματά Του, 
ἀναδείχθηκε τέλειος στὴν ἀρετή, ἔγινε τὸ τέλειο παράδειγμα τῆς ἀρετῆς σὲ ὅλους 
ὅσοι πιστεύουν καὶ ὑπακούουν σ’ Αὐτόν. Καὶ ἔγινε αἴτιος τῆς αἰώνιας σωτηρίας καὶ 
εὐτυχίας τους, ὅπως μὲ σαφήνεια μᾶς βεβαιώνει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, μὲ τοὺς 
κορυφαίους ἀποστόλους Πέτρο καὶ Παῦλο (Ἑβρ. β΄ 10, ε΄ 8, Α΄ Πέτρ. β΄ 21).  
 Ἀπὸ τὸ παράδειγμα λοιπὸν τοῦ Ἴδιου τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, 
πείθεται καθένας ἀδίστακτα ὅτι ἡ πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ τελειοποίηση τοῦ 
Χριστιανοῦ δὲν μπορεῖ νὰ γίνη μὲ ἄλλο μέσο, παρὰ μὲ τὶς θλίψεις ποὺ θὰ δοκιμάση 
σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο. Ἀρκεῖ μόνο μέχρι τέλους νὰ δείξη τέλεια πειθαρχία καὶ ὑπακοὴ 
στὸν Θεό, ὑπομένοντας μὲ καρτερία, χωρὶς γογγυσμοὺς τὶς θλίψεις, χωρὶς νὰ 
ἁμαρτήση ἐξαιτίας τους μὲ τὴν παράβαση ὁποιαδήποτε ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ.  

[σελ. 112] 
 

71. Τί πρέπει νὰ γνωρίζη ὁ Χριστιανός,  
γιὰ νὰ ὑπομένη τὶς θλίψεις μὲ καρτερία καὶ χαρά.  

 
 Ὑπομένει ὁ Χριστιανὸς μὲ καρτερία, χωρὶς γογγυσμοὺς τὶς θλίψεις, μένοντας 
πιστὸς στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅταν μὲ βεβαιότητα γνωρίζη ὅτι ὁ Θεὸς τὶς ἐπιτρέπει 
ἀπὸ ἀγάπη καὶ πατρικὸ ἐνδιαφέρον, γιὰ νὰ τὸν καλλιεργήση πνευματικά, νὰ τὸν 
τελειοποιήση, νὰ τὸν κάνη ἱκανὸ καὶ ἄξιο νὰ ζῆ μαζί Του στὴν αἰώνια εὐτυχία.  
 Τὶς ὑπομένει, ὅταν εἶναι πεπεισμένος ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ τελειοποιηθῆ 
μὲ ἄλλο μέσο παρὰ μόνο μ’ αὐτές, γιὰ νὰ ἀξιωθῆ νὰ κληρονομήση τὰ ἄφθαρτα καὶ 
αἰώνια ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης, ὅταν ἔχη ὑπόψη του ὅτι ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ἅγιοι 
ἄνδρες μὲ θλίψεις πέρασαν τὴ ζωή τους, μὲ αὐτὲς τελειοποιήθηκαν καὶ ἔγιναν 
ἄξιοι, ἀρεστοὶ καὶ ἀγαπητοὶ στὸν Θεό.  
 Ὑπομένει μὲ χαρὰ τὶς θλίψεις ὁ Χριστιανός, ὅταν γνωρίζη ὅτι ὁ Θεὸς τὸν 
ἐκπαιδεύει, ὅπως παιδαγωγοῦν τὰ παιδιά τους οἱ συνετοὶ καὶ φιλόστοργοι πατέρες, 
δηλαδὴ ὄχι σὰν ξένο, ἀλλὰ ὡς δικό Του ἄνθρωπο, ὡς παιδί Του.  
 Τὶς ὑπομένει, ἀκόμη, ὅταν γνωρίζη ὅτι, ἂν δὲν παιδαγωγηθῆ ἀπὸ τὸν Θεὸ σ’ 
αὐτὸ τὸν κόσμο, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι παιδί Του. Θὰ εἶναι σὰν τὰ νόθα παιδιά, τὰ 
ὁποῖα ἀποκλείονται ἀπὸ τὴν κληρονομία τῶν γνήσιων καὶ ἀληθινῶν παιδιῶν.  
 Ὅλες αὐτὲς τὶς ἀλήθειες μᾶς τὶς ἀποκαλύπτει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον: «Ὃν 
ἀγαπᾶ Κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται» (Παροιμ. γ΄ 11). 
«Εἰ παιδείαν ὑπομένετε, ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ Θεός· τίς γάρ ἐστιν υἱὸς ὃν 



οὐ παιδεύει πατήρ; Εἰ δὲ χωρίς ἐστε παιδείας, ἧς μέτοχοι γεγόνασι πάντες, ἄρα 
νόθοι ἐστὲ καὶ οὐχ υἱοί» (Ἑβρ. ιβ΄ 7-8).  
 
 

72. Οἱ Ἀπόστολοι μᾶς προτρέπουν νὰ χαιρώμαστε στὶς θλίψεις.  
 
 Οἱ πνευματοφόροι Ἀπόστολοι, ἐπειδὴ γνώριζαν τὴ μεγάλη καὶ ὕψιστη 
ὠφέλεια ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὶς θλίψεις, χαίρονταν καὶ εἶχαν καύχηση κατὰ Θεὸν 
γι’ αὐτές. Γνώριζαν ὅτι ἔτσι ἀποκτοῦν τὴ μεγάλη ἀρετὴ τῆς ὑπομονῆς, γίνονται 
δόκιμοι καὶ ἄξιοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. «Καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, λέει ὁ 
θεῖος Παῦλος, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ ὑπομονὴ 
δοκιμήν» (Ρωμ. ε΄ 3-4).  
 Καὶ δὲν χαίρονταν μόνο, δὲν εἶχαν μόνο καύχηση γιὰ τὶς θλίψεις τους οἱ 
Ἀπόστολοι, ἀλλὰ μᾶς παραγγέλλουν καὶ μᾶς παρακινοῦν, ὅταν βρεθοῦμε σὲ 
διάφορους πειρασμοὺς καὶ θλίψεις, ὄχι μόνο νὰ μὴ λυπούμεθα ἐξαιτίας τους, ἀλλὰ 
ἀντίθετα νὰ ἔχουμε μεγάλη χαρά.  
 Καὶ θὰ ἔχουμε μεγάλη χαρά, ὅταν τὶς θεωροῦμε σὰν μέσο μὲ τὸ ὁποῖον 
δοκιμάζεται ἡ ἀληθινὴ χριστιανικὴ πίστη μας. Σὰν μέσο δηλαδὴ μὲ τὸ ὁποῖον 
ἀποκτᾶται ἡ μεγάλη ἀρετὴ τῆς ὑπομονῆς καὶ τελειοποιεῖται ἠθικὰ καὶ πνευματικὰ ὁ 
Χριστιανός.  
 Αὐτὸ τὸ νόημα ἔχουν καὶ τὰ ἑπόμενα λόγια τοῦ ἀποστόλου Ἰακώβου: «Πᾶσαν 
χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς  περιπέσητε ποικίλοις, 
γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν· ἡ δὲ 
ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ 
λειπόμενοι» (Ἰακ. α΄ 2-4).  
 Καὶ ἀκόμη, θὰ ἔχουμε χαρὰ καὶ παρηγοριὰ στὶς θλίψεις, ὅταν ἔχουμε ὑπόψη 
μας ὅτι καὶ στοὺς μεγάλους ἁγίους ἄνδρες ἐπέτρεπε ὁ Θεὸς πολλὲς καὶ μεγάλες 
θλίψεις. Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι φανερὴ ἀπόδειξη τῆς μεγάλης πνευματικῆς ὠφέλειας 
ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτές. Ἂν δὲν προερχόταν μέγιστη ὠφέλεια ἀπὸ αὐτές, πῶς 
ἦταν δυνατὸ ὁ Θεὸς νὰ ἐπιτρέπη πολλὲς καὶ μεγάλες θλίψεις σ’ αὐτοὺς ποὺ 
ὑπερβολικὰ ἀγαποῦσε καὶ ποὺ εἶχαν πρὸς Αὐτὸν τέλεια ἀφοσίωση καὶ ὑπακοή;  

[σελ. 114] 
 

73. Ὁ Θεὸς δὲν ἐπιτρέπει ποτὲ θλίψεις  
ποὺ νὰ εἶναι πάνω ἀπὸ τὴ δύναμη τοῦ ἀνθρώπου.  

 
 Πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεὸς ποτὲ δὲν ἐπιτρέπει νὰ ἔλθουν στὸν 
ἄνθρωπο πειρασμοὶ καὶ θλίψεις περισσότεροι ἢ ἀνώτεροι ἀπὸ τὴ δύναμη ποὺ ἔχει 
νὰ τοὺς βαστάση καὶ νὰ τοὺς ὑποφέρη. Οἱ πειρασμοὶ καὶ οἱ θλίψεις ποὺ ἐπιτρέπει ὁ 
Θεὸς σὲ κάθε ἄνθρωπο εἶναι πάντοτε ἀνάλογοι μὲ τὴ δύναμή του.  
 Ἂν ἐπέτρεπε ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο θλίψεις περισσότερες ἢ μεγαλύτερες ἀπὸ 
τὴν ἠθική του δύναμη, ἦταν ἐντελῶς ἀδύνατο νὰ τὶς ἀντέξη, νὰ μὴ νικηθῆ ἀπὸ 



αὐτὲς καὶ ἁμαρτήση. Ἀλλὰ οὔτε ἦταν δυνατὸ ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ νὰ τιμωρήση 
τὸν ἄνθρωπο, ἂν οἱ πειρασμοὶ καὶ οἱ θλίψεις ἦταν μεγαλύτεροι ἀπὸ τὴ δύναμή του.  
 Ἐπειδὴ ὅμως οἱ πειρασμοὶ καὶ οἱ θλίψεις εἶναι ἀνάλογοι μὲ τὴ δύναμή του, 
μπορεῖ, ἂν θέλη, νὰ τοὺς νικήση. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ τὸν τιμωρεῖ, ἄν δὲν τὶς 
ὑπομείνη, ἀλλὰ ἁμαρτήση ἐξαιτίας τους.  
 Αὐτὸ διδάσκει καὶ ὁ θεῖος Παῦλος, λέγοντας πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς τῆς 
Κορίνθου ὅτι ὁ ἀληθινός, ὁ κατὰ πάντα ἀξιόπιστος καὶ δίκαιος Θεὸς δὲν θὰ τοὺς 
ἀφήση νὰ πειρασθοῦν περισσότερο ἀπὸ ὅσο μποροῦν νὰ ὑποφέρουν: «Πιστὸς ὁ 
Θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε» (Α΄ Κορ. ι΄ 13).  
 Ὁ Χριστιανὸς γνωρίζει ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἐπιτρέπει μεγαλύτερες θλίψεις ἀπὸ 
ὅσες μπορεῖ νὰ ὑποφέρη ὁ ἄνθρωπος. Καὶ αὐτὸ τοῦ δίνει μεγάλο θάρρος. Τὸν κάνει 
ἀνδρεῖο, καρτερικὸ καὶ μεγαλόψυχο, διότι βάζει στὴν ψυχή του τὴν πεποίθηση ὅτι 
ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος ἀπὸ ἀγάπη ἐπιτρέπει σ’ αὐτὸν τούτη ἢ ἐκείνη τὴ θλίψη, 
ἐξάπαντος θὰ τὸν βοηθήσῃ, ὥστε νὰ βγῇ νικητὴς ἀπὸ αὐτήν, ἀποκομίζοντας μεγάλη 
ὠφέλεια.  
 Ἀρκεῖ μόνο νὰ ἐπικαλῆται πάντοτε τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. [σελ. 115] Καὶ 
πρέπει νὰ τὴν ἐπικαλῆται, διότι ναὶ μὲν οἱ θλίψεις, ὅπως εἴπαμε, δὲν εἶναι ποτὲ 
μεγαλύτερες ἀπὸ τὴ δύναμη τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ ἡ δύναμή του αὐτὴ δὲ νοεῖται 
μόνη της, ἀλλὰ ἐνισχύεται ἀπὸ τὴ χάρη καὶ τὴ βοήθεια τοῦ Κυρίου. Ὁ Θεὸς δίνει 
αὐτή Του τὴ βοήθεια καὶ παρέχει τὴ χάρη Του σὲ ὅποιον τὴ ζητεῖ. Ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς 
τὴν ὑπόσχεται σὲ καθένα ποὺ τὴ ζητεῖ.  
 
 

74. Τὸ παράδειγμα τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου τῆς παραβολῆς τοῦ Εὐαγγελίου.  
 

 Ὁ Χριστιανὸς ἐνισχύεται στὸ νὰ ὑπομένη καρτερικὰ τὶς θλίψεις, ὅταν 
συλλογίζεται καὶ τὸ φτωχὸ Λάζαρο τῆς παραβολῆς τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐνισχύεται, 
ὅταν συγκρίνη τὴν αἰώνια εὐτυχία καὶ μακαριότητά του στοὺς κόλπους τοῦ Ἀβραὰμ 
στὴν μέλλουσα ζωή, μὲ τὴ φτώχεια, τὴν πείνα, τὴν ἀσθένεια καὶ τὶς ὑπόλοιπες 
ταλαιπωρίες καὶ θλίψεις του στὸν κόσμο αὐτό.  
 Ἐνισχύεται, διότι θὰ καταλαβαίνη καὶ θὰ βλέπη ὅτι τὰ βάσανα καὶ οἱ θλίψεις, 
ὅσο πολλές, μεγάλες καὶ φοβερὲς κι ἂν ἦταν, ὅμως ἦταν τελείως μικρὲς καὶ 
ἀσήμαντες, σὲ σύγκριση μὲ τὴν ἀνταμοιβὴ ποὺ πῆρε ἀπὸ αὐτές, διότι ἦταν 
προσωρινές. Τὸ μεγάλο κέρδος ὅμως ἐξαιτίας τῆς ὑπομονῆς ποὺ ἔδειξε καὶ ἡ 
μέγιστη ὠφέλεια, ἡ χαρά, ἡ δόξα καὶ ἡ εὐτυχία δὲν ἦταν προσωρινά, ἀλλὰ 
παντοτεινὰ καὶ αἰώνια.  
 Διότι ἦλθε ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Θεὸς ἔστειλε ἀγγέλους καὶ τὸν ὁδήγησαν 
στοὺς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ, ὁπότε καὶ ἀπαλλάχθηκε γιὰ πάντα ἀπὸ κάθε πόνο καὶ 
κάθε βάσανο. Τὸ ἀντίθετο ὅμως συνέβη στὸν ἄσπλαχνο καὶ σκληρόκαρδο πλούσιο, 
ὁ ὁποῖος σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο ἀπολάμβανε κάθε μέρα μὲ ἀφθονία καὶ ὑπερβολικὰ 
ὅλες τὶς ἀπολαύσεις καὶ ἡδονὲς τοῦ κόσμου. Γι’ αὐτὸν ἡ φλόγα στὸν Ἅδη θὰ εἶναι 
βάσανο παντοτεινὸ καὶ αἰώνιο.  



 Ὅταν ὁ Χριστιανὸς συλλογίζεται αὐτὰ γιὰ τὸ φτωχὸ [σελ. 116] Λάζαρο, θὰ 
ἐνισχύεται πολὺ καὶ θὰ παρηγορῆται στὶς θλίψεις του, γιατὶ στὸ πρόσωπο τοῦ 
φτωχοῦ Λαζάρου ὁ Χριστὸς ἐννοεῖ κάθε ἄνθρωπο ποὺ ἔχει σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο 
μεγάλες καὶ φοβερὲς θλίψεις καὶ τὶς ὑπομένει καρτερικά.  
 
 

75. Συμπέρασμα  
 
 Ὅταν λοιπὸν ἔχουμε ὑπόψη μας τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ Θεὸς ἀπὸ 
ἀγάπη καὶ πατρικὸ ἐνδιαφέρον πρὸς τὸν ἄνθρωπο ἐπιτρέπει τὶς θλίψεις, καθὼς καὶ 
τὶς πολλὲς καὶ μεγάλες ὠφέλειες ποὺ προέρχονται ἀπὸ αὐτές, τότε ὄχι μόνο θὰ τὶς 
ὑπομένουμε καρτερικά, χωρὶς γογγυσμούς, ἀλλὰ καὶ θὰ βρίσκουμε ἀνακούφιση καὶ 
παρηγοριά.  
 Ἀλλὰ τὸ πιὸ θαυμαστὸ εἶναι ὅτι δὲν θὰ βρίσκουμε μόνο ἀνακούφιση καὶ 
παρηγοριά, ἀλλὰ ὄχι σπάνια θὰ αἰσθανώμαστε καὶ χαρά, γιατὶ θὰ ἀποβλέπουμε 
στὴν ὕψιστη καὶ αἰώνια ὠφέλεια, τὴν ὁποία μᾶς προετοιμάζουν οἱ θλίψεις.  
 Ἑπομένως, ὅταν ὁ ἄνθρωπος γνωρίζη τὴ μεγάλη καὶ ὕψιστη ὠφέλεια ποὺ 
φέρνουν οἱ θλίψεις, αὐτὸ τὸν κάνει εὐτυχῆ καὶ μακάριο ὄχι μόνο στὸ αἰώνιο 
μέλλον, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ στὴν παροῦσα ζωή. Τὸν κάνει ἀκόμη ἀτάραχο καὶ εἰρηνικό, 
γιατὶ αὐτὴ ἡ τοποθέτηση τοῦ προξενεῖ τὴν παρηγοριὰ καὶ τὴ χαρὰ σὲ κάθε 
πειρασμὸ καὶ σὲ κάθε θλίψη.  
 Ἂν δὲν ἔχη ὁ ἄνθρωπος αὐτὴ τὴ γνώση ποὺ φωτίζει καὶ σώζει, ὄχι μόνο 
γογγύζει καὶ παραβαίνει τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ καὶ γίνεται ἔνοχος ἐνώπιον τῆς θείας 
δικαιοσύνης, ἀλλὰ καὶ στὴν παροῦσα ζωὴ εἶναι δυστυχισμένος, γιατὶ 
στενοχωρεῖται, θλίβεται, βασανίζεται, βρίσκεται στὸ πέλαγος τῆς ἀπελπισίας.  
 
 

 
 
 
 



[σελ. 117] 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
 

ΟΙ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 
 
 

76. Ποῦ περιέχονται ὅλα τὰ καθήκοντά μας.  
 
 Γιὰ νὰ μορφωθῆ καὶ καταρτισθῇ κατὰ Θεὸν ὁ Χριστιανός, πρέπειν νὰ γνωρίζη 
μὲ σαφήνεια τὰ καθήκοντα ποὺ ἔχει ὑποχρέωση νὰ ἐκτελῇ στὴ ζωή του.  
 Ὅλα γενικὰ τὰ καθήκοντα τοῦ Χριστιανοῦ χωρίζονται σὲ τρία εἴδη: 
καθήκοντα πρὸς τὸν Θεό, καθήκοντα πρὸς τὸν πλησίον καὶ καθήκοντα πρὸς τὸν 
ἑαυτό του.  
 Ἀλλὰ τὰ καθήκοντα πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον κρέμονται καὶ ἐξαρτῶνται, 
ὅπως εἶπε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀπὸ τὶς δύο μεγάλες ἐντολὲς τῆς ἀγάπης, 
τὶς ὁποῖες ἀναφέρει ὁ Ἴδιος:  
 « Ἄ κ ο υ ε ,  Ἰ σ ρ α ή λ ·  Κ ύ ρ ι ο ς  ὁ  Θ ε ὸ ς  ἡ μ ῶ ν  
Κ ύ ρ ι ο ς  ε ἷ ς  ἐ σ τ ι ·  κ α ὶ  ἀ γ α π ή σ ε ι ς  Κ ύ ρ ι ο ν  τ ὸ ν  
Θ ε ό ν  σ ο υ  ἐ ξ  ὅ λ η ς  τ ῆ ς  κ α ρ δ ί α ς  σ ο υ  κ α ὶ  ἐ ξ  
ὅ λ η ς  τ ῆ ς  ψ υ χ ῆ ς  σ ο υ  κ α ὶ  ἐ ξ  ὅ λ η ς  τ ῆ ς  δ ι α ν ο ί α ς  
σ ο υ  κ α ὶ  ἐ ξ  ὅ λ η ς  τ ῆ ς  ἰ σ χ ύ ο ς  σ ο υ .  Α ὕ τ η  ἐ σ τ ὶ  
π ρ ώ τ η  κ α ὶ  μ ε γ ά λ η  ἐ ν τ ο λ ή .  Δ ε υ τ έ ρ α  δ ὲ  ὁ μ ο ί α  
α ὐ τ ῇ  Ἀ γ α π ή σ ε ι ς  τ ὸ ν  π λ η σ ί ο ν  σ ο υ  ὡ ς  σ ε α υ τ ό ν .  
Ἐ ν  τ α ύ τ α ι ς  τ α ῖ ς  δ υ σ ὶ ν  ἐ ν τ ο λ α ῖ ς  ὅ λ ο ς  ὁ  ν ό μ ο ς  
κ α ὶ  ο ἱ  π ρ ο φ ῆ τ α ι  κ ρ έ μ α ν τ α ι »  (Δευτερ. στ΄ 4, Μάρκ. ιβ΄ 29, 
Ματθ. κα’ 38-40).  
 Τὰ καθήκοντα τοῦ Χριστιανοῦ περιέχονται συνεπτυγμένα στὶς δύο μεγάλες 
ἐντολὲς, ὅταν αὐτὲς γίνωνται κατανοητές, ὅπως τὶς συμπλήρωσε ὁ Χριστός.  
 Ἀλλὰ γιὰ νὰ γνωρίσουμε αὐτὰ τὰ καθήκοντα, ποὺ πρέπει νὰ ἐφαρμόζουμε 
στὴ ζωή μας, πρέπει πρῶτα νὰ πάρουμε μιὰ γενικὴ ἰδέα καὶ γνώση τῶν δύο 
μεγάλων ἐντολῶν. Ἔπειτα νὰ [σελ. 118] δοῦμε πῶς τὶς συμπλήρωσε ὁ Χριστός, καὶ 
στὴ συνέχεια νὰ ὑποδείξουμε εἰδικὰ τὰ καθήκοντα ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὶς ἐντολὲς 
αὐτές.  
   
 
 
 
 



77. Ἡ πρώτη ἐντολή.  
 
 Ποιὰ εἶναι ἡ πρώτη ἐντολή; «Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς 
καρδίας σου... καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου».  
 Μὲ τό « ἀ γ α π ή σ ε ι ς  Κ ύ ρ ι ο ν  τ ὸ ν  Θ ε ό ν  σ ο υ »  
παραγγέλλει ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο καὶ τοῦ λέει: Εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ ἀγαπᾶς 
Κύριον τὸν Θεόν σου.  
 Μὲ τό « ἐ ξ  ὅ λ η ς  τῆς καρδίας σου καὶ ἐ ξ  ὅ λ η ς  τῆς ψυχῆς σου 
καὶ ἐ ξ  ὅ λ η ς  τῆς διανοίας σου καὶ ἐ ξ  ὅ λ η ς  τῆς ἰσχύος σου» 
παραγγέλλει: Εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ ἀγαπᾶς Κύριον τὸν Θεόν σου ὄχι χαλαρά, 
ἀνεπαρκῶς καὶ ἐλλιπῶς, ἀλλὰ ὁλοκληρωτικά, μὲ ὅλες τὶς ἐσωτερικὲς δυνάμεις τῆς 
ψυχῆς, συγχρόνως δὲ καὶ μὲ ὅλη τὴν ἐξωτερική σου δύναμη.  
 Μὲ τὴ λέξη « κ α ρ δ ί α ς »  ἡ ἐντολὴ ἐννοεῖ τὴν ἐσωτερικὴ δύναμη τῆς 
ψυχῆς, στὴν ὁποία ἔχει τὴν ἕδρα του τὸ συναίσθημα καὶ μὲ τὴν ὁποία κυρίως 
ἀγαπᾶμε.  
 Μὲ τήν « ψ υ χ ή »  ἐννοεῖ τὴ θέληση.  
 Μὲ τή « δ ι ά ν ο ι α »  ἐννοεῖ τὸ νοῦ, μὲ τὸν ὁποῖο σκεπτόμαστε.  
 Μὲ τήν « ἰ σ χ ύ ν »  ἐννοεῖ τὴ δύναμη τοῦ ὅλου ἀνθρώπου, τοῦ 
ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, δηλαδὴ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος.  
 Μὲ ὅλα δὲ αὐτὰ θέλει νὰ πῆ: Ὅλες οἱ πνευματικές σου δυνάμεις πρέπει νὰ 
ξεκινοῦν καὶ νὰ κατευθύνωνται ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία καὶ τὸν πόθο νὰ ἑνωθῆς μὲ τὸν 
Θεό, ποὺ εἶναι τὸ ὕψιστο ἀγαθό. Καὶ ἡ μὲν καρδιὰ ἂς ποθῆ τὸν Θεό. Ὁ δὲ νοῦς ἂς 
σκέπτεται γύρω ἀπ’ Αὐτόν, διδασκόμενος καὶ φωτιζόμενος ἀπὸ τὰ λόγια Του. Καὶ ἢ 
θέληση, μὲ ὅση δύναμη πνευματικὴ καὶ σωματικὴ ἔχει, ἂς κάνη τὸ θέλημά Του, μὲ 
σκοπὸ νὰ πετύχη [σελ. 119] τὴν τέλεια ἕνωση μὲ Αὐτόν.  
 Ἡ ἕνωση αὐτὴ εἶναι τὸ τέρμα καὶ ὁ σκοπὸς στὸν ὁποῖο ἀποβλέπει ἡ ἀγάπη. Ἡ 
ἀγάπη ποὺ δὲν θὰ παύση ποτέ, ἀλλὰ θὰ εἶναι αἰώνια, γεμίζοντάς τον μὲ ἄπειρη 
χαρά, διότι ὁ Θεὸς εἶναι τὸ τέλειο καὶ ἄπειρο ἀγαθό. Καὶ ἡ ψυχὴ ἑνωμένη μὲ τὴν 
ἀγάπη πρὸς Αὐτὸν θὰ χαίρεται αἰώνια, ἀπολαμβάνοντας τέλεια κάθε ἀγαθό, χωρὶς 
νὰ χρειάζεται τίποτε ἄλλο.  
 Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς μὲ τό «ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ 
ὅλης τῆς διανοίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος» ἀπαιτεῖ τὴν ἀγάπη νὰ μὴν εἶναι 
μοιρασμένη. Θέλει δηλαδὴ ὁ Θεὸς νὰ μὴ συμμετέχη ἡ ψυχὴ στὰ κοσμικὰ καὶ τὶς 
ἐπιθυμίες τοῦ κόσμου, διότι θέλει νὰ βασιλεύη στὸ πνεῦμα μας, στὴν ψυχή μας, 
μόνος Αὐτός. Θέλει Αὐτὸς μόνο νὰ ἔχη ἐξουσία, νὰ εἶναι ὁ Κύριος.  
 Ἂν ἀφήσουμε στὸ πνεῦμα μας χῶρο γιὰ κάτι ἄλλο, ποὺ Αὐτὸς δὲ θέλει, 
γινόμαστε ἐχθροί Του: «Ὃς ἂν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ 
καθίσταται» (Ἰακ. δ΄ 4), λέει ὁ θεῖος Ἰάκωβος. Δηλαδή, ὅποιος θελήση νὰ ἔχη φιλία 
μὲ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν μακριὰ ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ἔχοντας τὸ ἴδιο 
πνεῦμα καὶ ταυτιζόμενος μὲ τὴ διαγωγή τους, αὐτὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἔχη καὶ τὴ φιλία 
τοῦ Θεοῦ. Θὰ εἶναι ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ, διότι ἡ καρδιά του, ἀντὶ νὰ εἶναι 
προσκολλημένη στὸν Θεό, εἶναι στὸν κόσμο.  



 Λέει δὲ ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν πρώτη αὐτὴ ἐντολή: « Α ὕ τ η  ἐ σ τ ὶ  
π ρ ώ τ η  κ α ὶ  μ ε γ ά λ η  ἐ ν τ ο λ ή » .  Εἶναι « π ρ ώ τ η » ,  γιατὶ 
κατέχει τὴν πρώτη θέση ἀπὸ κάθε ἄλλη ἐντολή. Εἶναι ἡ κορωνίδα καὶ ἡ περίληψη 
ὅλων. Εἶναι « μ ε γ ά λ η » ,  γιατὶ σ’ αὐτὴ περιλαμβάνονται ὅλες οἱ ὑπόλοιπες 
ἐντολές. Καὶ τοῦτο, γιατὶ ὅλα τὰ καθήκοντα τοῦ ἀνθρώπου ἀνεξαιρέτως πηγάζουν 
ἀπὸ τὴν πρώτη ἐντολή. Δεύτερον δέ, γιατὶ ἡ τήρηση ὅλων τῶν ἐντολῶν εἶναι ἡ 
τήρηση τῆς πρώτης ἐντολῆς. Ἐπειδὴ κανεὶς ἄλλος δὲν ἀγαπᾶ τὸν Θεό, ἐκτὸς ἀπὸ 
ἐκεῖνον ποὺ τηρεῖ τὶς ἐντολές Του. «Αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη τοῦ [σελ. 120] Θεοῦ, λέει 
ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν» (Α΄ Ἰωάν. ε΄ 3). Δηλαδὴ 
τότε ἀγαποῦμε τὸν Θεό, ὅταν τηροῦμε τὶς ἐντολές Του. Καὶ ὁ Χριστὸς βεβαιώνει: «Ὁ 
ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με» (Ἰω. ιδ΄ 21).  
  
 

78. Ἡ δεύτερη ἐντολή.  
 
 Γιὰ τὴ δεύτερη ἐντολὴ λέει ὁ Χριστός: «Δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ, ἀγαπήσεις 
τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν».  
 « Δ ε υ τ έ ρ α  δ ὲ  ὁ μ ο ί α  α ὐ τ ῇ » .  Εἶναι δεύτερη, γιατὶ ἡ πρώτη 
ἀναφέρεται ἀπευθείας στὸν Θεό, ἐνῶ αὐτὴ ἀναφέρεται στὸν ἄνθρωπο. Εἶναι 
ἀκόμη δεύτερη, γιατὶ εἶναι συνέπεια τῆς πρώτης ἐντολῆς, ὅπως λέει ὁ εὐαγγελιστὴς 
Ἰωάννης: «πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ καὶ τὸν γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ» 
(Α΄ Ἰω. ε΄ 1). Δηλαδή, καθένας ποὺ ἀγαπᾶ τὸν Θεό, ὁ Ὁποῖος ἀναγέννησε τὸν 
ἄνθρωπο μὲ τὴν πίστη στὸν Υἱό Του καὶ μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα, ἀγαπᾶ καὶ τοὺς 
Χριστιανοὺς ποὺ Αὐτὸς ἀναγέννησε.  
 Εἶναι ἡ δεύτερη ὁ μ ο ί α  μὲ τὴν πρώτη, γιατὶ ἀγάπη ζητάει ὁ Θεὸς μὲ τὴν 
πρώτη, ἀγάπη ζητάει καὶ μὲ τὴ δεύτερη. Εἶναι ἀκόμη ἡ δεύτερη ὅμοια μὲ τὴν 
πρώτη, γιατὶ ὅπως μὲ τὴν πρώτη νομοθετοῦνται ὅλα τὰ καθήκοντά μας πρὸς τὸν 
Θεό, ἔτσι καὶ μὲ τὴ δεύτερη νομοθετοῦνται ὅλα τὰ καθήκοντά μας πρὸς τοὺς 
ἀνθρώπους.  
 Μὲ τό « ἀ γ α π ή σ ε ι ς  τ ὸ ν  π λ η σ ί ο ν  σ ο υ  ὡ ς  
σ ε α υ τ ό ν »  μᾶς παραγγέλλει ὁ Θεός: Θὰ ἀγαπᾶς, εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ 
ἀγαπᾶς τὸν πλησίον σου, ὅπως ἀγαπᾶς τὸν ἑαυτό σου.  
 Ἀλλὰ σὲ τί συνίσταται τὸ νὰ ἀγαπᾶ ὁ ἄνθρωπος τὸν πλησίον του, ὅπως τὸν 
ἑαυτό του; Τό «ὡς σεαυτόν» δείχνει τὸ μέτρο τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον μας καὶ 
σημαίνει: Ὅ,τι καλό, ἀγαθό, ὠφέλιμο, πνευματικὸ καὶ ὑλικὸ ζητεῖ ὁ [σελ. 121] 
ἄνθρωπος γιὰ τὸν ἑαυτό του, εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ τὸ ἐπιδιώκη καὶ γιὰ τὸν 
πλησίον του. Καὶ ὁ,τιδήποτε κακό, πνευματικὸ καὶ σωματικό, εὔχεται νὰ μὴ γίνη καὶ 
δὲν τὸ θέλει γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἔχει χρέος νὰ τὸ ἀπομακρύνη καὶ ἀπὸ ἐκεῖνον. Αὐτὸ 
εἶναι δίκαιο, διότι κάθε ἄνθρωπος ἀκριβῶς αὐτὸ ἐπιθυμεῖ καὶ θέλει. Ἀκριβῶς αὐτὸ 
θεωρεῖ δίκαιο γιὰ τὸν ἑαυτό του ἀπὸ μέρους τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Δηλαδὴ 
ἐπιθυμεῖ οἱ ἄλλοι νὰ τὸν ἀγαποῦν, ὅπως ἀγαποῦν τοὺς ἑαυτούς τους.  



 Μπορεῖ ὁ Χριστιανὸς νὰ τηρῆ μὲ ἀκρίβεια καὶ τελειότητα αὐτὴ τὴ δεύτερη 
ἐντολή, ὅταν ἔχη ὑπόψη του τὸ νόμο τοῦ Σωτῆρος: «Πάντα ὅσα ἂν θέλητε ἵνα 
ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ 
νόμος καὶ οἱ προφῆται» (Ματθ. ζ΄ 12). Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Σωτῆρος ἀναφέρονται 
στὴ θέληση τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου, ποὺ θέλει τὰ ὠφέλιμα καὶ σωτήρια. Δὲν 
ἀναφέρονται στὶς ὀρέξεις τοῦ σαρκικοῦ ἀνθρώπου, ποὺ θέλει ὅσα βλάπτουν τὴν 
ψυχὴ καὶ εἶναι ἐπιζήμια.  
 Λέει δὲ μὲ αὐτὰ ὁ Κύριος τὰ ἑξῆς: Ὅλα ὅσα ἐπιθυμεῖτε καὶ θέλετε νὰ σᾶς 
κάνουν οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, παρόμοια κι ἐσεῖς νὰ κάνετε σ’ αὐτούς. Διότι ὅλη ἡ 
νομοθεσία τῆς Π. Διαθήκης καὶ ἡ ἠθικὴ διδασκαλία τῶν Προφητῶν, ποὺ διατάζει τὰ 
καθήκοντα πρὸς τὸν πλησίον, σ’ αὐτὸ συγκεφαλαιώνεται καὶ αὐτὸ διδάσκει.  
 Λέγοντας λοιπὸν ὁ Θεός, «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν», 
παραγγέλλει στὸν ἄνθρωπο: εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ ἔχης ἀγαθὴ διάθεση καὶ πόθο 
νὰ κάνης στὸν πλησίον σου ὅλα ὅσα θέλεις νὰ κάνουν οἱ ἄνθρωποι σὲ σένα.  
 Ἀφοῦ ἀνέφερε ὁ Χριστὸς τὶς δύο μεγάλες ἐντολές, ποὺ εἶναι γραμμένες στὸ 
Μωσαϊκὸ νόμο, ἔπειτα εἶπε: « Ἐ ν  τ α ύ τ α ι ς  τ α ῖ ς  δ υ σ ὶ ν  
ἐ ν τ ο λ α ῖ ς  ὅ λ ο ς  ὁ  ν ό μ ο ς  κ α ὶ  ο ἱ  π ρ ο φ ῆ τ α ι  
κ ρ έ μ α ν τ α ι » .  Δηλαδὴ ὁλόκληρη ὁ Π. Διαθήκη, ἡ ἠθική της νομοθεσία καὶ 
διδασκαλία στηρίζονται, ἐξαρτῶνται καὶ πηγάζουν ἀπὸ αὐτὲς τὶς δύο ἐντολές, ἀπὸ 
τὴν [σελ. 122] ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀγάπη στὸν πλησίον.  
 Καὶ ὁ θεῖος Παῦλος, μιλώντας γιὰ τὴν ἀγάπη στὸν πλησίον καὶ ἐννοώντας την 
ὄχι μόνο σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου, ἀλλὰ καὶ σύμφωνα μὲ τὸ 
πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου, λέει: «Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾶν 
ἀλλήλους. Ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκε (= ἐκπληρώνει τὸ νόμο)· 
τὸ γὰρ οὐ μοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα 
ἐντολή, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦται (= συμπεριλαμβάνεται), ἐν τῷ, 
“ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν”. Ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ 
ἐργάζεται· πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη» (Ρωμ. ιγ΄ 8-10).  
 Δηλαδὴ νὰ μὴ χρωστᾶτε τίποτα σὲ κανένα ἄνθρωπο, παρὰ τὸ νὰ ἀγαπᾶτε ὁ 
ἕνας τὸν ἄλλο, γιατὶ ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ τὸν ἄλλο τηρεῖ καὶ ἐκτελεῖ τὸ νόμο τοῦ 
Θεοῦ. Ἐπειδὴ οἱ ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ μὴ μοιχεύσης, μὴ φονεύσης, μὴ κλέψης, μὴ 
ψευδομαρτυρήσης, μὴν ἐπιθυμήσης ὅσα ἔχει ὁ πλησίον σου καὶ κάθε ἄλλη ἐντολὴ 
τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ ποὺ ἀποβλέπει στὸν πλησίον συμπεριλαμβάνονται σ’ αὐτὸ τὸ 
παράγγελμα: Εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ ἀγαπᾶς τὸν πλησίον σου ὅπως τὸν ἑαυτό 
σου. Ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ δὲν κάνει ποτὲ κακὸ στὸν πλησίον του. Αὐτὸς λοιπὸν ποὺ 
ἔχει τὴν ἀγάπη ἐκπληρώνει ὅλο τὸ νόμο.  
 Καὶ σὲ ἄλλο μέρος ὁ ἴδιος Ἀπόστολος λέει: «Διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε 
ἀλλήλοις. Ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πληροῦται, ἐν τῷ, “ ἀ γ α π ή σ ε ι ς  
τ ὸ ν  π λ η σ ί ο ν  σ ο υ  ὡ ς  σ ε α υ τ ό ν »  (Γαλάτ. ε΄ 13-14). Δηλαδή, 
νὰ ἔχετε ἐσεῖς οἱ Χριστιανοὶ τὴν ἀγάπη καὶ παρακινούμενοι ἀπὸ αὐτὴ νὰ κάνετε τὸ 
ἀγαθὸ καὶ νὰ ὑπηρετῆτε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Διότι ὅλος ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ, ποὺ ὁρίζει 
τὰ καθήκοντα τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἀπέναντι στοὺς ἄλλους, συμπεριλαμβάνεται σὲ 



ἕνα λόγο καὶ σὲ μία ἐντολή: Εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ ἀγαπᾶς τὸν πλησίον σου σὰν 
τὸν ἑαυτό σου.  
 Καὶ ἀπὸ τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ θείου Παύλου γίνεται ὁλοφάνερο ὅτι κάθε ἐντολὴ 
καὶ κάθε καθῆκον ποὺ ἀναφέρεται στὸν [σελ. 123] πλησίον ἐξαρτᾶται καὶ 
συμπεριλαμβάνεται στὴν δεύτερη ἐντολή «Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς 
σεαυτόν».  
 
 
 

ΟΙ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 
ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ 

 
79. Ἡ συμπλήρωση τῆς πρώτης καὶ μεγάλης ἐντολῆς.  

 
 Ὁ Χριστός, ἀφοῦ συμπλήρωσε τὸ Μωσαϊκὸ νόμο, συμπλήρωσε καὶ τὶς δύο 
μεγάλες ἐντολές, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἐξαρτᾶται ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ Προφῆτες.  
 Πῶς δὲ τὶς συμπλήρωσε;  
 Τὴν πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή «Ἄκουε, Ἰσραήλ· Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Κύριος 
εἷς ἐστι· καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σοῦ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης 
τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὕλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου», τὴ 
συμπλήρωσε μὲ τὸ λόγο καὶ τὴ διδασκαλία Του, ἀποκαλύπτοντας καὶ ὁ Ἴδιος καὶ μὲ 
τοὺς Ἀποστόλους Του ὅτι ὁ ἕνας Θεός, ποὺ κήρυττε ἡ Π. Διαθήκη, εἶναι 
τρισυπόστατος: Πατήρ, Υἱὸς καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.  
 Ἐὰν κάποιος πιστεύη στὸν Θεό, στὸν Πατέρα, δὲν πιστεύη ὅμως καὶ δὲν 
ὑπακούη στὸν Υἱό, ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς δὲν ἔχει Θεό. Δὲν τὸν ὠφελεῖ τίποτε, ἐὰν 
ἁπλῶς πιστεύη στὸν Θεό (Ἰωάν. γ΄ 36, ιε΄ 23, Α΄ Ἰω. β΄ 23, Β΄ Ἰω. 9).  
 Ἀφοῦ ἔτσι ἐξήγησε καὶ συμπλήρωσε ὁ Χριστὸς τὴν πρώτη ἐντολὴ μὲ τὴν 
ἀποκάλυψη τῶν τριῶν ὑποστάσεων τῆς μιᾶς Θεότητος, δίδαξε καὶ συγχρόνως 
ἐξάσκησε μὲ κάθε τελειότητα τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό, τηρώντας ἀκριβῶς κάθε 
νόμο καὶ κάθε θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα ὅλο τὸ διάστημα τῆς ζωῆς Του πάνω 
στὴ γῆ.  
 Ἐξάσκησε τὴν ἀγάπη στὸ Θεὸ μὲ τὴν τέλεια ἀπάρνηση τοῦ ἑαυτοῦ Του, μὲ 
τὴν τέλεια ἀφοσίωση πρὸς τὸν Πατέρα Του. Τὴν ἐξάσκησε μὲ τὴ μεγάλη Του 
ἐπιθυμία, τὸ ζῆλο καὶ τὴ [σελ. 124] διδασκαλία Του, γιὰ νὰ μπορέσουν οἱ ἄνθρωποι 
νὰ δοξάσουν τὸ ὄνομα τοῦ οὐρανίου Πατέρα, ὡς Θεοῦ Πατέρα καὶ Πανάγαθου. 
Τελικὰ ἐξάσκησε καὶ ἔδειξε ὁ Χριστὸς τὴν ἀγάπη Του πρὸς τὸν Θεὸ καὶ Πατέρα μὲ 
ὑπακοὴ πρὸς Αὐτόν μέχρι θανάτου, θανάτου σταυρικοῦ καὶ ἀτιμωτικοῦ.  
 Μὲ ὅλα αὐτὰ δίδαξε καὶ ἔδειξε ὁ Χριστὸς πῶς ἀγαπᾶται καὶ λατρεύεται ὁ 
Θεός. Ἑπομένως μᾶς ὑπέδειξε ἔμπρακτα πῶς πρέπει νὰ καταλαβαίνουμε καὶ νὰ 
ἐφαρμόζουμε καὶ ἐμεῖς στὴν πράξη τὴν πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή.  
 
 



80. Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, σύμφωνα μὲ τὸ Μωσαϊκὸ νόμο.  
 
 Ὁ Χριστὸς νομοθέτησε καὶ τὴ δεύτερη ἐντολὴ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον 
μὲ τὸ λόγο Του, συμπληρώνοντάς την, καὶ ἐπισφράγισε ἐκεῖνο ποὺ νομοθέτησε μὲ 
τὸ παράδειγμά Του.  
 Γιὰ νὰ καταλάβη ὅμως κάποιος τὴ συμπλήρωση τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νὰ ξέρη 
τὸ βαθμὸ καὶ τὸ ὅριο τῆς ἀγάπης, ποὺ ὅριζε ὁ Μωσαϊκὸς νόμος μὲ τὴ δεύτερη 
ἐντολή.  
 Ἐκεῖ, ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, ὡς πρὸς τὸ πλάτος, ἀναφερόταν μόνο σὲ 
ὅσους εἶχαν τὴν ἴδια θρησκεία καὶ ἀνῆκαν στὸ ἴδιο ἔθνος. Γιὰ ὅσους εἶχαν ἄλλη 
θρησκεία καὶ ἀνῆκαν σὲ ἄλλο ἔθνος ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Ἰουδαϊκὸ παράγγελλε 
ἀποστροφή, διότι ἤθελε ὁ Θεὸς νὰ προφυλάξη τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τὶς ἐπιδράσεις 
τῆς εἰδωλολατρίας, ἀπὸ τὴν ὁποία κινδύνευαν καὶ πρὸς τὴν ὁποία εἶχαν κλίση.  
 Στὸ Μωσαϊκὸ νόμο βλέπει κάποιος καὶ τὸ βάθος τῆς ἀγάπης, ποὺ 
περιοριζόταν κυρίως στὸ νὰ μὴν ἀδικῆ ὁ Ἰουδαῖος σὲ τίποτε τὸν πλησίον του, νὰ μὴ 
φέρεται ἄσπλαχνα καὶ χωρὶς συμπάθεια στὸν φτωχό, σ’ ἐκεῖνον ποὺ ἔχει ἀνάγκη. 
Τοῦ συνιστοῦσε λόγου χάριν νὰ μὴ μαζεύη στὸ θερισμὸ τὰ στάχυα ποὺ ἔμεναν 
πίσω, ἀλλὰ νὰ τὰ ἀφήνη γιὰ τὸν φτωχό (Λευϊτ. ιθ΄ 9). Ἐπίσης καὶ στὸν τρύγο νὰ μὴν 
ξαναγυρίζη καὶ τρυγᾶ τὶς ρόγες [σελ. 125] ποὺ ἀπέμειναν (Λευϊτ. ιθ΄ 10). Νὰ μὴν 
κατακρατήση τὸ ἔνδυμα τοῦ φτωχοῦ μετὰ τὴ δύση τοῦ ἥλιου, ἄν τὸ εἶχε πάρη σὰν 
ἐνέχυρο, διότι μὲ αὐτὸ θὰ σκεπαζόταν ὁ φτωχός, ὅταν ἔπεφτε νὰ κοιμηθῆ (Ἐξοδ. 
κβ΄ 26).  
 Τέτοια ἀγάπη ὅριζε ὁ Μωσαϊκὸς νόμος.  
 
 

81. Πῶς ὁ Χριστὸς συμπλήρωσε τὴ δεύτερη ἐντολὴ μὲ τὸ λόγο Του.  
 
 Ὁ Χριστὸς συμπλήρωσε τὴ δεύτερη ἐντολὴ καὶ ὡς πρὸς τὸ πλάτος καὶ ὡς 
πρὸς τὸ βάθος.  
 Ὡς πρὸς τὸ πλάτος τῆς ἀγάπης λέει νὰ ἀγαποῦμε ὄχι μόνο αὐτὸν ποὺ ἀνήκει 
στὸ ἴδιο ἔθνος μὲ μᾶς, στὴν ἴδια φυλὴ καὶ θρησκεία, ἀλλὰ ἀνεξαιρέτως κάθε 
ἄνθρωπο, ὁποιασδήποτε θρησκείας, φυλῆς καὶ ἔθνους. Νὰ ἀγαποῦμε, μὲ ἀληθινὴ 
καὶ ἀνυπόκριτη ἀγάπη, καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς ἐχθρούς μας. Νὰ περιποιούμαστε 
καὶ νὰ ἐπαινοῦμε ἐκείνους ποὺ μᾶς καταρῶνται. Νὰ εὐεργετοῦμε ἐκείνους ποὺ μᾶς 
μισοῦν καὶ νὰ προσευχώμαστε γιὰ ἐκείνους ποὺ μᾶς βλάπτουν καὶ μᾶς 
κατατρέχουν, γιὰ νὰ γίνουμε μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο παιδιὰ τοῦ Πατέρα μας τοῦ 
ἐπουράνιου.  
 Αὐτός, ἐπειδὴ εἶναι ἀγαθός, πολυεύσπλαχνος καὶ φιλάνθρωπος, ἀνατέλλει 
τὸν ἥλιο Του ὄχι μόνο γιὰ τοὺς καλοὺς καὶ ἀγαθούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς κακοὺς καὶ 
πονηρούς, καὶ βρέχει ὄχι μόνο γιὰ τοὺς δικαίους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἄδικους.  
 Ἰδοὺ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου: «Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, 
εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς καὶ 



προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς, ὅπως γένησθε 
υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ 
πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους» (Ματθ. ε΄ 44-45).  
 Ὡς πρὸς τὸ βάθος δὲ καὶ τὸ βαθμὸ σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο [σελ. 126] ὁ 
Χριστιανὸς εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀγαπᾶ τοὺς ἄλλους, νὰ τί λέει πρὸς τοὺς 
Ἀποστόλους τὴν παραμονὴ τοῦ σεπτοῦ Του πάθους: «Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, 
ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς. Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς 
ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ» (Ἰωάν. ιε΄12-13).  
 Δηλαδή, ἡ ἐντολὴ ποὺ σᾶς δίνω εἶναι: Νὰ ἀγαπᾶ ὁ ἕνας τὸν ἄλλο σὲ τόσο 
βαθμό, μὲ ὅσο Ἐγὼ σᾶς ἀγάπησα. Μεγαλύτερη ἀγάπη ἀπὸ τὸ νὰ θυσιάση κάποιος 
τὴ ζωή του γιὰ τοὺς φίλους του δὲν ἔχει κανείς. Ἐγὼ λοιπὸν δείχνω τὴν ὕψιστη 
ἀγάπη, διότι θυσιάζομαι καὶ πεθαίνω γιὰ σᾶς, γιὰ νὰ σωθῆτε καὶ νὰ κληρονομήσετε 
τὴν αἰώνια ζωὴ καὶ μακαριότητα. Γι’ αὐτὸ σᾶς παραγγέλλω νὰ ἔχετε καὶ νὰ δείχνετε 
μεταξύ σας τέτοια ἀγάπη, ὥστε καθένας ἀπὸ σᾶς νὰ πεθαίνη, ἐν ἀνάγκη, γιὰ τοὺς 
ἄλλους.  
 Αὐτὸ τὸ βαθμὸ τῆς ἀγάπης σὲ ἄλλο μέρος ὀνομάζει καινήν, καινούργια 
ἐντολή. Καὶ τὴν ὀνομάζει καινούργια, ἀπὸ τὴν ἄποψη ὅτι αὐτὸς ὁ βαθμὸς τῆς 
τέλειας ἀγάπης ἦταν ἄγνωστος ἕως τότε στοὺς Ἰουδαίους. Δηλαδὴ ὅτι ὀφείλουμε 
νὰ ἀγαποῦμε τὸν πλησίον μας ὅπως Αὐτὸς μᾶς ἀγάπησε: «Ἐντολὴν καινὴν δίδωμι 
ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε 
ἀλλήλους» (Ἰω. ιγ΄ 34).  
 Ἔχουμε νόμο λοιπὸν ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ δείχνουμε πολὺ 
μεγαλύτερη καὶ τελειότερη ἀγάπη ἀπὸ ἐκείνη ποὺ εἶχαν οἱ Ἰουδαῖοι. Μόνο μὲ 
τέτοια ἀγάπη μποροῦμε νὰ εἴμαστε ἀληθινοὶ Χριστιανοὶ καὶ ἄνθρωποι δικοί Του, 
παιδιὰ τοῦ οὐρανίου Πατέρα Του. Βάζει μάλιστα ὁ Χριστὸς τὴν ἀγάπη αὐτὴ καὶ ὡς 
τὸ μόνο γνώρισμα τοῦ ἀληθινοῦ Χριστιανοῦ: «Ἐν τούτῳ, λέει, γνώσονται πάντες 
ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» (Ἰω. ιγ΄ 35).  
 Ὁ δὲ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης τὴν ἀγάπη πρὸς τοὺς ἄλλους τὴ βάζει καὶ ὡς 
ἀπόδειξη τῆς ἀναγεννήσεώς μας ἀπὸ τὸν Χριστό. Λέει ὅτι μόνον ἐκεῖνος ποὺ ἔχει 
αὐτὴ τὴν ἀγάπη γνωρίζει [σελ. 127] τὸν Θεό. Καὶ Τὸν γνωρίζει, διότι ὁ Χριστὸς εἶναι 
ἀγάπη, καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ γνώρισμά Του. Καὶ σὲ ἐκεῖνον ποὺ ἔχει ἀγάπη 
ἀποκαλύπτει τὸν ἑαυτό Του ὁ Θεός, μέσῳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  
 Ἰδοὺ καὶ τὰ λόγια τοῦ Ἰωάννη: «Ἀγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη 
ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν 
Θεόν. Ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν» (Α΄ Ἰωάν. δ΄ 7-8).  
 Ὥστε, σύμφωνα μὲ τὰ θεόπνευστα λόγια, καὶ ἂν ἔχη κάποιος ὅλες τὶς 
θεολογικὲς γνώσεις, τὶς ἀνθρωπολογικές, τὶς φυσικὲς καὶ κοσμολογικές, ἂν δὲν ἔχη 
τὴν ἀγάπη, δὲ γνωρίζει τὸν Θεό. Ἐνῶ, ἂν ἔχη τὴν ἀγάπη, καὶ ἂν ἀκόμη δὲν ἔχη ὅλες 
ἐκεῖνες τὶς γνώσεις, γνωρίζει τὸν Θεό.  
 Ἑπομένως, αὐτὸς δὲν εἶναι ἄνθρωπος μόνο σπουδαιότερος, ἀλλὰ καὶ 
σοφότερος ἀπὸ ὅλους ἐκείνους ποὺ δὲ γνωρίζουν τὸν Θεό, ὁποιοιδήποτε κι ἂν 



εἶναι αὐτοί. Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔχει ὁ πιστὸς ἄνθρωπος εἶναι ἀσύγκριτα 
ἀνώτερη ἀπὸ ὅλες μαζὶ τὶς ἄλλες γνώσεις.  
 Ἡ νέα λοιπὸν συμπληρωμένη καὶ τελειοποιημένη ἐντολὴ τῆς ἀγάπης ποὺ 
ἔδωσε ὁ Χριστὸς εἶναι, κατὰ τὸν εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη, τὸ ἀληθινὸ γνώρισμα τῆς 
ἀναγεννήσεως ἀπὸ τὸν Θεό. Χωρὶς αὐτὴ κανεὶς δὲν μπορεῖ, ὅπως εἶπε ὁ Χριστὸς 
στὸ Νικόδημο, νὰ μπῆ στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Συγχρόνως εἶναι καὶ τὸ 
χαρακτηριστικὸ τῶν ἀληθινῶν Χριστιανῶν, τοὺς ὁποίους ἀναγνωρίζει ὁ Χριστὸς ὡς 
δικούς Του.  
 Καὶ ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ μέσο, γιὰ νὰ ὑψωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ νὰ 
ἑνωθῆ μὲ τὸν Θεό, γι’ αὐτὸ δὲν τὴν ἔδωσε ὁ Χριστὸς μόνο ὡς ἐντολή, 
παραγγέλλοντάς την καὶ συστήνοντάς την μὲ ἔμφαση, ἀλλὰ καὶ τὸν Πατέρα Του 
παρακάλεσε στὴν ἀρχιερατική Του προσευχὴ νὰ εὐδοκήση νὰ τὴν ἀποκτήσουν καὶ 
νὰ τὴν ἔχουν οἱ Ἀπόστολοι καὶ ὅλοι ὅσοι πρόκειται νὰ πιστέψουν στὸ ὄνομά Του.  
 Ἰδοὺ ἡ προσευχή Του: «Οὐ περὶ τούτων ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ [σελ. 128] καὶ 
περὶ τῶν πιστευσόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ, ἵνα πάντες ἓν ὦσι, καθὼς 
σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος 
πιστεύσῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας» (Ἰω. ιζ΄ 20-21).  
 Δηλαδή. Σὲ παρακαλῶ, οὐράνιε Πατέρα, ὄχι μόνο γι’ αὐτοὺς τοὺς μαθητές 
μου, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους ἐκείνους ποὺ πρόκειται νὰ πιστέψουν σὲ μένα μὲ τὴ 
διδασκαλία καὶ τὸ κήρυγμά τους. Σὲ παρακαλῶ νὰ εὐδοκήσης νὰ εἶναι ὅλοι 
ἑνωμένοι μὲ τὴν τέλεια ἀγάπη σὲ ἕνα πνευματικὸ σῶμα, χωρὶς νὰ ὑπάρχη κάποια 
διαφωνία, ἀλλὰ νὰ ἔχουν μεταξύ τους τέλεια ὁ ἀγάπη καὶ τέλεια εἰρήνη. Καθὼς σύ, 
οὐράνιε Πατέρα, εἶσαι ἑνωμένος μὲ ἐμένα μὲ τὴν τέλεια ἀγάπη καὶ ἐγὼ ἐπίσης 
εἶμαι ἑνωμένος μὲ σένα μὲ τὴν ἴδια τέλεια ἀγάπη, ἔτσι καὶ αὐτοί, ὅταν εἶναι 
ἑνωμένοι μὲ μᾶς, μὲ τὴν τέλεια πίστη καὶ ἀγάπη, νὰ εἶναι ἑνωμένοι σὲ ἕνα 
πνευματικὸ σῶμα μεταξύ τους. Ἔτσι δὲ κάθε Χριστιανὸς νὰ ζῆ ὄχι μόνο γιὰ τὸν 
ἑαυτό του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν ἄλλο. Ὄχι λιγότερο, ἀλλὰ καὶ περισσότερο γι’ αὐτόν. Ὁ 
κόσμος δὲ βλέποντας καὶ παρατηρώντας τὴν μεταξύ τους τέλεια ἀγάπη, ποὺ εἶναι 
τὸ μεγαλύτερο θαῦμα μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, νὰ καταλάβη τὴ θεία προέλευση καὶ 
ἀποστολή μου, νὰ πιστέψη ὅτι Σὺ μὲ ἀπέστειλες, γιὰ νὰ μεταδώσω αὐτὴ τὴν ἀγάπη 
καὶ νὰ σώσω τὴν ἀνθρωπότητα.  
 Θὰ πιστέψη δὲ πραγματικὰ ὁ κόσμος στὴ θεία προέλευση καὶ ἀποστολὴ τοῦ 
Χριστοῦ, διότι θὰ καταλάβη ὅτι τέτοια ἀγάπη εἶναι φύσει ἀδύνατο νὰ προέλθη ἀπὸ 
τὴ γῆ, ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ἂν δὲν εἶναι στὸ μέσον ὁ Θεός. Πρᾶγμα ποὺ 
ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Θεός.  
 
 

82. Πῶς συμπλήρωσε ὁ Χριστὸς τὴ δεύτερη ἐντολὴ καὶ μὲ τὸ παράδειγμά Του.  
 
 Ὁ Χριστὸς συμπλήρωσε τὴν ἀγάπη τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου καὶ τὴν 
πραγματοποίησε ὁ Ἴδιος καὶ κατὰ τὸ πλάτος καὶ κατὰ [σελ. 129] τὸ βάθος της, διότι 
ἀγάπησε ὄχι μόνο κάθε Ἰουδαῖο, ἀλλὰ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς ἀνθρώπους, κάθε 



ἔθνους, κάθε τόπου, κάθε φυλῆς, κάθε θρησκείας, κάθε γλώσσας, ἀλλὰ καὶ τοὺς 
ἀγάπησε ὅλους μὲ ἀγάπη ἀληθινὴ καὶ πραγματική. Ἀγάπησε καὶ τοὺς πιὸ 
ἄσπονδους ἐχθρούς Του, ποὺ Τὸν βασάνισαν χωρὶς ἔλεος καὶ Τὸν θανάτωσαν μὲ τὸ 
σταυρικὸ θάνατο. Ἀγάπησε τοὺς πάντες μὲ αὐταπάρνηση ὅλο τὸ διάστημα τῆς ζωῆς 
Του πάνω στὴ γῆ καὶ στὸ τέλος, ἀφοῦ ὑπέστη φρικτὰ καὶ ἀτιμωτικὰ πάθη, πέθανε 
γιὰ τὴ σωτηρία ὅλων πάνω στὸ ξύλο τοῦ Σταυροῦ, ἀνάμεσα σὲ δύο κακούργους 
ληστές.  
 Ἡ  ἀ γ ά π η  τ ο ῦ  ο ὐ ρ ά ν ι ο υ  Π α τ έ ρ α .  Ἀφοῦ μιλήσαμε γιὰ 
τὴν τέλεια ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ποὺ τὴν ἔδειξε σὲ μᾶς στὴν πράξη, δὲν πρέπει νὰ 
παραλείψουμε νὰ ὑπενθυμίσουμε καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα, ἡ ὁποία 
φάνηκε πάνω στὰ πράγματα καὶ σὲ τέλειο βαθμό.  
 Πῶς μᾶς τὴν ἔδειξε; Παρέδωσε γιὰ μᾶς στὸν ἀτιμωτικὸ καὶ ὀδυνηρὸ θάνατο 
τοῦ Σταυροῦ τὸν Υἱό Του, ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ τὴν οὐσία Του πρὸ πάντων τῶν 
αἰώνων, τὸν Ὁποῖον ἀγαπᾶ μὲ ἄπειρη καὶ τέλεια ἀγάπη. Μᾶς χορηγεῖ δὲ καὶ τὸ 
Πνεῦμα Του, μὲ τὸ Ὁποῖο μᾶς ἀναγεννᾶ καὶ μᾶς πλουτίζει μὲ τὰ χαρίσματά Του. Καὶ 
κοντὰ σ’ αὐτὰ μᾶς ὑπόσχεται ὅτι θὰ μᾶς χαρίση καὶ τὰ οὐράνια καὶ αἰώνια ἀγαθὰ 
τῆς Βασιλείας Του.  
 Αὐτὸ βεβαιώνοντας καὶ ὁ θεῖος Παῦλος λέει: «Ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ 
ἐφείσατο, ἀλλὰ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ 
πάντα ἡμῖν χαρίσεται;» (Ρωμ. η΄ 32). Δηλαδή, ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος δὲ δυσκολεύτηκε, 
ἕνεκα τῆς ἀγάπης Του πρὸς ἐμᾶς, νὰ ἰδῆ κρεμασμένο πάνω στὸ ξύλο τοῦ Σταυροῦ 
τὸν Ἴδιο τὸν Υἱό Του τὸν Μονογενῆ, ἀλλὰ Τὸν παρέδωσε στὸν ἀτιμωτικὸ καὶ 
ὀδυνηρὸ θάνατο γιὰ τὴν σωτηρία ὅλων μας, πῶς δὲν θὰ μᾶς χαρίση, μαζὶ μ’ Αὐτόν, 
καὶ ὅλα τὰ αἰώνια ἀγαθά Του;  
 Ἔτσι βλέπουμε ὅτι τὴ συμπλήρωση τῆς δεύτερης ἐντολῆς, [σελ. 130] τῆς 
ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον μας, ποὺ ὡς νέα ἐντολὴ μᾶς ἔδωσε ὁ Χριστός, ὄχι μόνο ὁ 
Ἴδιος ὡς ἄνθρωπος ἐφάρμοσε στὴν ἐπίγεια ζωή Του, ἀλλὰ καὶ Αὐτὸς ὁ ὕψιστος 
Θεὸς καὶ Πατέρας τὴν ἔδειξε καὶ μᾶς τὴ δείχνει σὲ τέλειο βαθμό.  
 Τ ὴ  ν έ α  ἐ ν τ ο λ ὴ  τ ῆ ς  ἀ γ ά π η ς  ἐ ξ ά σ κ η σ α ν  κ α ὶ  
ὅ λ ο ι  ο ἱ  ἀ λ η θ ι ν ο ὶ  ὀ π α δ ο ὶ  τ ο ῦ  Χ ρ ι σ τ ο ῦ .  Τὴ νέα 
ἐντολὴ τῆς ἀγάπης, ποὺ δίδαξε ὁ Χριστός, ἐξάσκησαν καὶ ἐφάρμοσαν καὶ οἱ 
Ἀπόστολοι καὶ οἱ πρῶτοι Χριστιανοί, ὅπως τὸ βλέπουμε στὶς Πράξεις τῶν 
Ἀποστόλων. Τὴν ἐξάσκησαν καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι. Διότι ἀπαρνήθηκαν κάθε 
δικό τους θέλημα, δέχθηκαν τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, ἀφιέρωσαν τοὺς ἑαυτούς τους 
στὴν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ καὶ ἐργάσθηκαν μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις, μέχρι 
θανάτου, γιὰ νὰ ὠφελήσουν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους.  
 
 
 
 
 
 



83. Ἡ ἀγάπη καὶ ὑπακοὴ στὸν Θεὸ  
πρέπει νὰ προτιμᾶται ἀπὸ κάθε ἄλλη ἀγάπη καὶ ὑπακοή.  

 
 Εἴδαμε γενικὰ ποιὰ ἀγάπη μᾶς ζητάει ὁ Θεὸς νὰ ἔχουμε σ’ Αὐτὸν μὲ τὴν 
πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολὴ καὶ ποιὰ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον μὲ τὴ δεύτερη. Εἴδαμε 
πῶς συμπλήρωσε τὶς δύο ἐντολὲς ὁ Χριστὸς καὶ πῶς μᾶς παρέδωσε ὡς νέα ἐντολὴ 
τὴν ἀγάπη στὸν πλησίον μας.  
 Ἀλλὰ στὴ ζωὴ τοῦ Χριστιανοῦ παρουσιάζεται πολλὲς φορὲς ἀντίθεση 
ἀνάμεσα στὰ καθήκοντα πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τὸν πλησίον μας. Ὅπως, γιὰ 
παράδειγμα, μὲ τὴν πέμπτη ἐντολὴ μᾶς ζητάει νὰ τιμοῦμε, νὰ σεβώμαστε καὶ νὰ 
ὑπακούουμε τοὺς γονεῖς. Ἐνδέχεται ὅμως οἱ γονεῖς νὰ διατάξουν ἢ καὶ διὰ τῆς βίας 
νὰ ἀναγκάσουν τὸ παιδὶ νὰ κάνη κάτι παράνομο, λόγου χάριν κλοπή, ψευδορκία, ἢ 
κάτι ἄλλο κακὸ ποὺ ἀπαγορεύει ὁ θεῖος νόμος.  
 Σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση τῆς ἀντιθέσεως, τί ἔχει χρέος νὰ κάνη τὸ παιδί; Τὸ 
παιδὶ πρέπει νὰ μὴν ἐκτελέση τὰ κακὰ θελήματα [σελ. 131] τῶν γονέων, ἀλλὰ νὰ 
τηρήση τὶς ἐντολὲς καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καὶ αὐτό, διότι ἡ πρώτη καὶ μεγάλη 
ἐντολή, καθὼς καὶ ὅλη ἡ Ἁγία Γραφὴ μᾶς διδάσκουν ὅτι ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ὑπακοὴ πρὸς 
τὸν Θεὸ εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ κάθε ἄλλη ἀγάπη καὶ ὑπακοή. Εἶναι ἀνώτερη καὶ ἀπὸ 
τὴν ἀγάπη στοὺς γονεῖς, συγγενεῖς, φίλους καὶ κάθε ἄλλο ἀγαπημένο ἀντικείμενο 
καὶ ἐπίγειο συμφέρον.  
 Γι’ αὐτὸ πρέπει ὁ Χριστιανὸς παντοῦ καὶ πάντοτε νὰ προτιμᾶ τὴν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ, θυσιάζοντας κάθε ἄλλη ἀγάπη. Πρέπει δηλαδὴ γιὰ τὴν ὑπακοὴ καὶ τὴν 
ἀγάπη στὸν Θεό, νὰ θυσιάζη τὴν ἀγάπη στὸν ἑαυτό του, στοὺς γονεῖς, στὸν ἢ στὴ 
σύζυγό του, στὰ παιδιά του, στοὺς συγγενεῖς του, στοὺς φίλους του, στὴν πατρίδα 
καὶ τὸ ἔθνος του, καὶ γενικὰ τὴν ἀγάπη σὲ ὅλα τὰ ἐγκόσμια, ὅταν, ἐννοεῖται, αὐτὴ ἡ 
ἀγάπη ἔρχεται σὲ σύγκρουση μὲ τὴν ἀγάπη στὸν Θεό, ὅταν εἶναι ἀντίθετη μὲ τὸ 
θέλημά Του.  
 Καὶ εἶναι δίκαιη, δικαιότατη ἡ θυσία κάθε ἄλλης ἀγάπης ἀπέναντι στὴν 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, διότι ὁ Θεὸς εἶναι ἄπειρες φορὲς ἀνώτερος ἀπὸ ὅλα. Ὄχι μόνο 
ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὅλη τὴν κτίση, τὴν ὁρατὴ καὶ τὴν 
ἀόρατη. Εἶναι ἀσύγκριτα ἀνώτερος ἀπὸ ὁλόκληρο τὸ σύμπαν, ἐπειδὴ εἶναι τὸ 
ἄπειρο καὶ κατὰ πάντα τέλειον Ὂν καὶ σ’ Αὐτὸν χρωστοῦν ὅλα τὰ κτίσματα ὄχι μόνο 
τὴ γέννηση καὶ τὴν ὕπαρξή τους, ἀλλὰ καὶ τὴ συντήρησή τους. Τὰ δὲ λογικὰ 
πλάσματα χρωστοῦν σ’ Αὐτὸν καὶ τὴν εὐτυχισμένη ἀποκατάστασή τους στὸ μέλλον.  
 Εἶναι ἀκόμη καὶ παραπάνω ἀπὸ δίκαιη ἡ θυσία κάθε ἄλλης ἀγάπης ἀπέναντι 
στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, διότι ὁ Θεός, ἂν καὶ εἶναι ἄπειρος, ἀγάπησε, ὅπως εἴπαμε, 
τὸν ἄνθρωπο μὲ ἀγάπη ὕψιστη καὶ τέλεια, θυσιάζοντας γιὰ τὴ σωτηρία του καὶ τὸν 
Μονογενῆ του Υἱό, γιὰ νὰ κάνη αἰώνια εὐτυχισμένο καὶ μακάριο τὸν ἄνθρωπο, ποὺ 
ἔπεσε.  
 Ἐπειδὴ λοιπὸν δὲν συγκρίνεται τὸ ὕψος καὶ ἡ ὑπεροχὴ τοῦ [σελ. 132] Θεοῦ 
μὲ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ ὑπόλοιπα κτίσματα, καὶ ἀφοῦ μάλιστα ὁ Θεὸς ἀγάπησε 
τὸν ἄνθρωπο μὲ ἀγάπη τέλεια καὶ τὸν εὐεργέτησε ἄπειρα, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἀγάπη 



πρὸς τὸν Θεὸ πρέπει νὰ κυριαρχῆ καὶ νὰ κατέχη τὴν πρώτη θέση στὴν ψυχὴ τοῦ 
Χριστιανοῦ σὲ σχέση μὲ κάθε ἄλλη ἀγάπη. Πρέπει νὰ γεμίζη ὅλη τὴν καρδιὰ καὶ τὴν 
ψυχή του, σύμφωνα μὲ τὴν πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. Κάθε δὲ ἄλλη ἀγάπη τοῦ 
Χριστιανοῦ πρέπει νὰ πηγάζη ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό. Καὶ πηγάζει ἀπὸ τὸν 
Θεό, ὅταν δὲν ἐναντιώνεται σὲ καμιὰ ἐντολή Του, ἀλλὰ εἶναι σύμφωνη μὲ τὸ νόμο 
καὶ τὸ θέλημά Του.  
 
 

84. Μόνο μὲ τὴν ἀγάπη στὸν Θεὸ ἐκπληρώνονται  
οἱ ἄπειροι πόθοι καὶ οἱ ἐπιθυμίες τοῦ ἀνθρώπου.  

 
 Ὅταν ὁ ἄνθρωπος προτιμᾶ τὴν ἀγάπη στὸν Θεὸ ἀπὸ κάθε ἄλλη ἀγάπη, ἔχει 
μέγιστο συμφέρον, διότι ἔτσι θὰ ἐκπληρωθοῦν οἱ ἄπειρες ἐφέσεις καὶ ἐπιθυμίες 
του.  
 Καὶ πῶς γίνεται αὐτό;  
 Ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος πλάσθηκε ἀπὸ τὸν Θεό, νὰ γίνη παιδί Του, νὰ ὑψωθῆ σὲ 
ὕψος τελειότητος, νὰ γίνη τρισευτυχισμένος καὶ μακάριος, γι’ αὐτὸ προικίσθηκε μὲ 
εὐγενεῖς πόθους καὶ ἄπειρες ἐπιθυμίες, ἀνάλογες μὲ τὸ ὕψος στὸ ὁποῖον ἔχει 
προορισμὸ νὰ φθάση.  
 Τέτοιοι εὐγενεῖς πόθοι καὶ ἐπιθυμίες εἶναι, γιὰ παράδειγμα, ἢ ἐπιθυμία τῆς 
γνώσεως, νὰ γνωρίζη ὁ ἄνθρωπος τὰ πάντα, ἡ ἐπιθυμία τῆς δόξας, νὰ δοξάζεται 
ἀπὸ ὅλους, ἡ ἐπιθυμία τῆς ζωῆς καὶ τῆς χαρᾶς, δηλαδὴ νὰ ζῆ αἰώνια μὲ χαρὰ καὶ 
τέλεια εὐφροσύνη.  
 Οἱ ἐπιθυμίες αὐτές, δῶρα τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο, πού, ὅταν 
ἱκανοποιηθοῦν, τὸν κάνουν μακάριο, εἶναι ἀπὸ τὴ φύση τους ἀδύνατο νὰ 
ἐκπληρωθοῦν, οὔτε ὅλες, ἀλλὰ οὔτε ἔστω καὶ μία ἀπὸ αὐτές, οὔτε ἀπὸ τὸν κόσμο 
καὶ ὅλες τὶς ἡδονές του, οὔτε ἀπὸ τὴν τιμὴ καὶ τὴ δόξα ὅλων τῶν ἀνθρώπων, οὔτε 
ἀπὸ ὅλη [σελ. 133] τὴν ἀνθρώπινη γνώση καὶ σοφία, οὔτε ἀπὸ ὅλους τοὺς 
θησαυροὺς καὶ τὸν πλοῦτο τῆς γῆς καὶ ἀπὸ ὅλη τὴν κτίση.  
 Καὶ γιατί δὲν μποροῦν νὰ ἐκπληρωθοῦν ὅλα αὐτά; Ὁ λόγος εἶναι 
ὁλοφάνερος. Γιατὶ ὅλα αὐτὰ ἔχουν τέλος, οἱ δὲ ἐπιθυμίες ποὺ ἀναφέρθηκαν εἶναι 
ἄπειρες. Εἶναι δὲ ἀδύνατο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ εἶναι σχετικό, περιορισμένο, νὰ γεμίση τὸ 
ἄπειρο, δηλαδὴ οἱ δοσμένες ἀπὸ τὸν Θεὸ ἐπιθυμίες.  
 Καὶ ποιὸ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ ἔχει τὴ δύναμη νὰ τὶς ἐκπληρώση; Εἶναι τὸ ἄπειρο. 
Ἀλλὰ ἄπειρος σὲ ὅλα καὶ τέλειος εἶναι μόνος ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος ἔχει ὄχι μόνο τὴ 
δύναμη, ἀλλὰ καὶ ὅλη τὴ θέληση νὰ τὶς ἐκπληρώσῃ. Καὶ γιὰ νὰ κάνη εὐτυχισμένο 
καὶ μακάριο τὸν ἄνθρωπο κοντά Του, γι’ αὐτὸ καὶ τὸν προίκισε μὲ αὐτές. Γι’ αὐτὸ 
ἔδωσε νόμο καὶ ἐντολὴ στὸν ἄνθρωπο νὰ προσέξη νὰ μὴ δώση τὴν ψυχὴ καὶ τὴν 
καρδιά του σὲ κανένα κτίσμα. Οὔτε ἡ ψυχή του νὰ προσκολληθῆ μὲ ἀγάπη σὲ 
κανένα πρόσωπο ἢ πρᾶγμα αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ νὰ δώση ὅλη του τὴν καρδιά, 
ὅλη τὴν ψυχή, ὅλη του τὴ διάνοια καὶ τὴν ἰσχὺ μόνο σ’ Αὐτόν.  
 



 
85. Μόνο μὲ τὴν ἀγάπη στὸν Θεὸ γίνεται ὁ ἄνθρωπος εὐτυχής.  

 
 Μὲ περισσότερα λόγια, γιὰ νὰ γίνουν σαφέστερα ὅσα προηγουμένως 
ἀναφέρθηκαν, λέμε ὅτι μὲ τὴν πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολὴ ὁ Θεὸς ἔδωσε στὸν 
ἄνθρωπο νόμο, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι μόνο ἐντολή, ἀλλὰ εἶναι καὶ συμβουλὴ γιὰ τὸ 
πῶς μπορεῖ αὐτὸς νὰ γίνη εὐτυχὴς καὶ μακάριος. Τοῦ λέει μὲ αὐτὸ τὸν νόμο:  
 Ἄνθρωπε, σὺ τὸν ὁποῖο ἔπλασα κατ’ εἰκόνα μου μὲ λογικὸ καὶ ἐλευθερία, ποὺ 
προόρισα νὰ γίνης ὅμοιός μου, δηλαδὴ αὐτοπροαίρετα νὰ θέλης, ὅπως κι ἐγώ, νὰ 
ἐργάζεσαι τὸ ἀγαθὸ καὶ νὰ γίνεσαι μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο παιδί μου ἀγαπημένο, 
ἀπολαμβάνοντας τὴν αἰώνια δόξα καὶ χαρά μου, ἄνθρωπε, τὸν [σελ. 134] ὁποῖο 
προίκισα μὲ πόθους καὶ ἐπιθυμίες ἄπειρες, χρήσιμες καὶ ἀναγκαῖες, γιὰ νὰ ἐπιτύχης 
τὸν ὑψηλὸ προορισμό σου, πρέπει νὰ γνωρίσης καλὰ ὅτι οἱ ἄπειροι πόθοι καὶ 
ἐπιθυμίες ποὺ ἔβαλα μέσα στὴν ψυχή σου καὶ πού, ὅταν θὰ ἐκπληρωθοῦν, θὰ γίνης 
εὐτυχὴς καὶ μακάριος, δὲν μποροῦν νὰ ἐκπληρωθοῦν μὲ κανένα κτίσμα καὶ μὲ 
κανένα μέσο, παρὰ μόνο μὲ ἐμένα.  
 Πρόσεξε λοιπὸν καλὰ νὰ προσκολλήσης μὲ τὴν ἀγάπη ὅλη σου τὴν καρδιά, 
τὴν ψυχὴ καὶ τὴ διάνοια μόνο σὲ ἐμένα. Διότι, σὲ περίπτωση ποὺ προσκολληθῆς σὲ 
κάτι ἄλλο, πρόσωπο, πρᾶγμα ἤ σὲ ὅλο τὸν κόσμο, καὶ ἀγαπήσεις κάποιο ἀπὸ αὐτὰ 
περισσότερο ἀπὸ ἐμένα ἢ τὸ θέλημά μου, θὰ κάνης τὸν ἑαυτό σου δυστυχισμένο, 
πανάθλιο. Διότι αὐτὸ ποὺ θὰ ἀγαπήσης, ὁ,τιδήποτε κι ἂν εἶναι, εἶναι πρᾶγμα φτωχὸ 
καὶ ἔχει ὅρια. Δὲν μπορεῖ καθόλου, οὔτε στὸ ἐλάχιστο, νὰ ἱκανοποιήση ὄχι ὅλες, 
ἀλλὰ οὔτε μιὰ ἀπὸ τὶς ἄπειρές σου ἐπιθυμίες. Ἐγὼ μόνο, ποὺ σοῦ τὶς ἔβαλα μέσα 
σου ἀπὸ τὴν ἀρχή, μόνο ἐγώ, ὁ Παντοδύναμος, μπορῶ νὰ τὶς ἱκανοποιήσω.  
 Ἐὰν λοιπὸν θέλης νὰ ἐκπληρώσης τὶς ἄπειρες ἐπιθυμίες σου καὶ νὰ χορτάσης 
αἰώνια, χωρὶς νὰ στεχωρῆσαι καὶ νὰ θλίβεσαι ἀπὸ τὴν πείνα καὶ τὴ δίψα ποὺ 
προέρχεται ἀπὸ τὸ κενὸ τῶν ἀνεκπλήρωτων πόθων καὶ ἐπιθυμιῶν σου, 
προσκολλήσου σὲ ἐμένα μὲ τὴν ὁλόψυχη καὶ τέλεια ἀγάπη σου. Σοῦ ζητῶ αὐτὴ τὴν 
προσκόλληση, γιατὶ αὐτὸ εἶναι τὸ φυσικὸ καὶ τὸ δίκαιο, τὸ νὰ ἐκπληρώσω δηλαδὴ 
τὶς ἄπειρες ἐπιθυμίες σου μὲ τὴν ἀφοσίωσή σου σὲ ἐμένα. Ἐπειδὴ, ἄν ἔκανα 
διαφορετικά, ἂν ἱκανοποιοῦσα δηλαδὴ τὶς ἄπειρες ἐπιθυμίες σου, ὅταν σὺ θὰ εἶχες 
προσκολλήσει τὴν ψυχὴ καὶ τὴν καρδιά σου σὲ κτίσμα καὶ τὸ ἀγαποῦσες καὶ τὸ 
προτιμοῦσες περισσότερο ἀπὸ ἐμένα, θὰ ἔκανα ἔργο ἄδικο, πρᾶγμα ποὺ εἶναι 
ἐντελῶς ἀντίθετο ἀπὸ τὴ δικαιοσύνη μου.  
 Ἑπομένως, γνώριζε καλὰ ὅτι μόνο μὲ τὴν τέλεια ἀγάπη σου σὲ ἐμένα 
ἱκανοποιοῦνται οἱ ἄπειρες ἐπιθυμίες καὶ γίνεσαι εὐτυχὴς καὶ μακάριος.  

[σελ. 135] 
 Αὐτὰ τὰ νοήματα περιέχουν τὰ λόγια τῆς πρώτης καὶ μεγάλης ἐντολῆς, καὶ 
αὐτὰ ὑποδεικνύει καὶ συμβουλεύει μὲ αὐτὴν ὁ Θεός.  
 
 
 



86. Ἀγαπώντας ὁ Χριστιανὸς τὸν Θεό, τὸν ἑαυτό του ἀγαπᾶ.  
 
 Ὅταν ὁ Χριστιανὸς ἀγαπᾶ τὸν Θεὸ μὲ ὅλη του τὴν καρδιά, μὲ ὅλη του τὴν 
ψυχὴ καὶ τὴ διάνοια, σύμφωνα μὲ τὴν πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή, ἀγαπᾶ καὶ ὠφελεῖ 
τὸν ἑαυτό του. Νὰ πῶς συμβαίνει αὐτό:  
 Ὁ Θεὸς εἶναι τὸ ἀπόλυτο καὶ ἄπειρο ἀγαθό. Δηλαδὴ ὁ Θεὸς συγκεντρώνει 
στὸν ἑαυτό Του τὴν παντοδυναμία, τὴ σοφία, τὴν ἀγαθότητα καὶ τὴν ἀγάπη. 
Συγκεντρώνει ὅλη τὴν ἀρετή, τὴν ἁγιότητα καὶ κάθε καλὸ καὶ ἀγαθὸ σὲ ἄπειρο 
βαθμό. Ἔχοντας σὲ ἄπειρο βαθμὸ ὅλα τὰ καλὰ καὶ ἀγαθά, ἄπειρη τὴν εὐτυχία, τὴν 
εὐδαιμονία καὶ μακαριότητα, ἔχει τὴν πρόθεση καὶ τὴ θέληση, σὰν ἄπειρα ἀγαθὸς 
ποὺ εἶναι, νὰ κάνη καὶ τὸν ἄνθρωπο μέτοχο τῆς μακαριότητός Του.  
 Τοῦ ζητᾶ ὅμως ὁ Θεὸς νὰ ἀποδείξη ὅτι ἐπιθυμεῖ καὶ θέλει μὲ ὅλη του τὴν 
ψυχὴ τὸ καλό, τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἁγιότητα. Τὴ δείχνει δὲ ἔμπρακτα αὐτή του τὴν 
ἐπιθυμία ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἀγαπᾶ τὸν Θεὸ μὲ ὅλη του τὴ καρδιά, σύμφωνα μὲ τὴν 
πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. Καὶ ἀποδεικνύεται ἔτσι ἔμπρακτα αὐτὴ ἡ πρόθεση τοῦ 
ἀνθρώπου, γιὰ τὸν λόγο ὅτι, ἀγαπώντας ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεό, δὲν ἀγαπᾶ τίποτε 
ἄλλο, παρὰ τὸ καλό, τὸ ἀγαθό, τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἁγιότητα, ποὺ εἶναι 
χαρακτηριστικὰ τοῦ Θεοῦ.  
 Ἀγαπώντας λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεὸ μὲ ὅλη του τὴν καρδιά, τὴν ψυχή, τὴ 
διάνοια καὶ τὴν δύναμη, ἀγαπᾶ τὴν πρόοδο καὶ τελειότητά του, ἀγαπᾶ τὴν 
εὐδαιμονία καὶ εὐτυχία του. Ἑπομένως, μὲ τέτοια ἀγάπη, τὸν ἑαυτό του ὠφελεῖ καὶ 
τὸν κάνει αἰώνια εὐτυχῆ καὶ μακάριο.  

[σελ. 136] 
 

87. Ὁ Χριστιανός, ἀγαπώντας τοὺς ἄλλους, τὸν ἑαυτό του ἀγαπᾶ περισσότερο.  
 
 Ἀλλὰ καὶ ὅταν ὁ Χριστιανὸς ἀγαπᾶ τοὺς ἄλλους περισσότερο ἀπὸ τὸν ἑαυτό 
του καὶ ὅταν προτιμᾶ τὴν ὠφέλεια καὶ τὸ συμφέρον τους περισσότερο ἀπὸ τὸ δικό 
του συμφέρον, ἂς γνωρίζη μὲ βεβαιότητα ὅτι τότε ἀγαπᾶ περισσότερο τὸν ἑαυτό 
του, τὸν ὠφελεῖ πολὺ περισσότερο ἀπὸ ὅσο ὠφελεῖ ἐκείνους ποὺ ἀγαπᾶ. Καὶ αὐτὸ 
γιατὶ ὑπακούει στὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελίου καὶ πράττει σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ.  
 Ὅταν γίνεται αὐτό, τί ἀκολουθεῖ ὕστερα; Μιμεῖται τὸν Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἦλθε 
στὸν κόσμο, ὅπως λέει ὁ Ἴδιος, ὄχι γιὰ νὰ Τὸν ὑπηρετήσουν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ γιὰ 
νὰ τοὺς ὑπηρετήση Ἐκεῖνος καὶ νὰ θυσιάση τὴ ζωή Του γιὰ μᾶς.  
 Καὶ μιμούμενος τὸν Χριστὸ καὶ ὑπακούοντας στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ 
ἄνθρωπος θὰ ὑψωθῆ, θὰ πάρη μεγάλη δόξα κοντά Του, θὰ γίνη μεγάλος στὴ 
Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Τόσο μεγάλος, ὅσο μεγαλύτερα ὑπῆρξαν στὸν κόσμο αὐτὸ 
τὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἡ ἀγάπη του πρὸς τοὺς ἄλλους.  
 Αὐτὴ τὴν ἀλήθεια τὴ βεβαιώνει ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός: «Ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι 
μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, 
ἔσται πάντων δοῦλος· καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, 



ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν» (Μάρκ. ι΄ 
43-45).  
 Δηλαδή, ὅποιος ἀπὸ σᾶς τοὺς μαθητές μου θέλει νὰ γίνη μεγάλος καὶ 
ἔνδοξος μεταξύ σας, πρέπει νὰ εἶναι ὑπηρέτης τῶν ὑπολοίπων, ἐργαζόμενος γι’ 
αὐτούς. Καὶ ὅποιος ἀπὸ σᾶς θέλει νὰ γίνη πρῶτος καὶ ἀνώτερος ἀπὸ ὅλους, πρέπει 
νὰ εἶναι δοῦλος ὅλων, ἔχοντας βαθιὰ ταπείνωση καὶ ἐργαζόμενος μὲ ἀγάπη καὶ 
αὐταπάρνηση γιὰ ὅλους. Διότι καὶ ἐγώ, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἔγινα καὶ τέλειος 
ἄνθρωπος, δὲν ἦλθα γιὰ νὰ μὲ ὑπηρετήσουν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ νὰ γίνω ὑπηρέτης 
τῶν [σελ. 137 ἄλλων, νὰ θυσιάσω τὴ ζωή μου, γιὰ νὰ λυτρώσω πολλοὺς ἀπὸ τὸν 
αἰώνιο θάνατο, δηλαδὴ ὅσους θέλουν καὶ νὰ τοὺς χαρίσω τὴν αἰώνια ζωή. Ἔτσι ἡ 
ἀγαθότητα καὶ ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ἀνταμείβει τὴν ἀρετή, καὶ μάλιστα τὴν 
ἀγάπη.  
 Γι’ αὐτὸ εἴπαμε ὅτι, ὅταν ἀγαπᾶ ὁ Χριστιανὸς τὸν πλησίον του, δηλαδὴ τοὺς 
ἄλλους ἀνθρώπους, ὅταν φροντίζη γι’ αὐτοὺς καὶ τοὺς εὐεργετῆ, τὸν ἑαυτό του 
ὠφελεῖ περισσότερο. Ὄχι μὲ μικρὴ ὠφέλεια, ἀλλὰ μὲ μέγιστη, ἀνυπολόγιστη καὶ 
αἰώνια.  
 
 

88. Πόσο βλάπτει τὸν ἑαυτό του ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἀγαπᾶ  
τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον του.  

 
 Τὸ ἀντίθετο ὅμως κάνει, δηλαδὴ μισεῖ τὸν ἑαυτό του μὲ μῖσος μεγάλο, 
ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἀγαπᾶ τὸν Θεό, σύμφωνα μὲ τὴν πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. Διότι, 
ὅταν δὲν ἀγαπᾶ τὸν Θεό, βλάπτει τὸν ἑαυτό του μὲ ἀνυπολόγιστη καὶ αἰώνια 
βλάβη, μένοντας αἰώνια μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό, στὴ φτώχεια, τὴν ἀνάγκη καὶ τὴ 
θλίψη.  
 Ἐπίσης μισεῖ τὸν ἑαυτό του ὁ ἄνθρωπος, καὶ ὅταν δὲν ἀγαπᾶ τὸν πλησίον 
του, σύμφωνα μὲ τὴ δεύτερη ἐντολὴ καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου.  
 Γενικά, καθένας ποὺ πράττει τὸ κακὸ καὶ τὴν ἁμαρτία μισεῖ θανάσιμα τὸν 
ἑαυτό του, γιατὶ τὸν ρίχνει σὲ αἰώνια καταστροφὴ καὶ καταδίκη. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνει 
καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, μὲ τὸν προφήτη Δαβίδ: «Ὁ δὲ ἀγαπῶν τὴν ἀδικίαν μισεῖ 
τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν» (Ψαλμ. ι΄ 5).  
 Ἀποδεικνύεται λοιπὸν χωρὶς ἀντίρρηση ὅτι, ὅσο ὠφελεῖ ὁ Χριστιανὸς τὸν 
ἑαυτό του, ἀγαπώντας τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον του, σύμφωνα μὲ τὶς δύο μεγάλες 
ἐντολές, τόσο βλάπτει τὸν ἑαυτό του, ὅταν δὲν ἀγαπᾶ τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον του.  
 Βλέπουμε ἔτσι ὅτι ἡ ἀγάπη, καθὼς καὶ κάθε ἀγαθὸ ἔργο καὶ κάθε θυσία τοῦ 
Χριστιανοῦ, ὅταν γίνεται σύμφωνα μὲ τὸ [σελ. 138] Εὐαγγέλιο, γιὰ τὴ δόξα τοῦ 
Θεοῦ καὶ τὴν ὠφέλεια τοῦ πλησίον μας, ἀποδίδει πολὺ περισσότερη ὠφέλεια σ’ 
αὐτὸν ποὺ εὐεργετεῖ καὶ ἐργάζεται τὸ ἀγαθό, παρὰ σ’ αὐτὸν ποὺ δέχεται τὴν 
εὐεργεσία καὶ ἀπολαμβάνει τὸ καλὸ τῆς εὐεργεσίας.  
 Αὐτὴ τὴν ἀλήθεια τὴ βεβαιωνόμαστε ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο, ποὺ συνδέει πάντοτε 
τὴν τήρηση τοῦ καθήκοντος μὲ τὴν ἀνταμοιβή, ὑποσχόμενο ἑκατονταπλάσια καὶ 



μυριοπλάσια τὴν ἀμοιβὴ σ’ ἐκεῖνον ποὺ ἐξασκεῖ τὴν ἀγάπη, τὸ καθῆκον καὶ γενικὰ 
τὴν ἀρετή.  
 

 
 

 
 
 



[σελ. 139] 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ 
 

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ 
 
 

89. Ἡ πίστη  
 
 Προτοῦ ἀναφέρουμε εἰδικὰ τὰ καθήκοντά μας πρὸς τὸν Θεό, λέμε ὅτι δὲν 
εἶναι μόνο ἐκεῖνα ποὺ ἀναφέρονται ἀμέσως καὶ κατευθείαν πρὸς Αὐτόν, ἀλλὰ καὶ 
ὅλα τὰ καθήκοντα πρὸς τὸν πλησίον καὶ πρὸς τοὺς ἑαυτούς μας. Καὶ πιὸ 
περιληπτικά, ὅλες ἀνεξαιρέτως οἱ ἐντολές, ποὺ μᾶς παραγγέλλει ὁ Θεὸς μὲ τὶς Ἅγιες 
Γραφές Του.  
 Ἐπειδὴ ὅμως, γιὰ εὐκολότερη κατανόηση, γίνεται διάκριση ὅλων τῶν 
καθηκόντων μας σὲ τρία εἴδη, θὰ ἀναφέρουμε ἐδῶ μὲ λίγα λόγια τὰ κυριότερα ἀπὸ 
ἐκεῖνα πού, κατὰ τρόπο ἄμεσο, ἀναφέρονται πρὸς τὸν Θεό.  
 Πρῶτο καθῆκον ποὺ ἔχει ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεό, εἶναι ἡ πίστη.  
 Προηγουμένως (στὴν παράγραφο 57 καὶ ἑξῆς) μιλήσαμε γιὰ τὴν πίστη ποὺ 
πρέπει νὰ ἔχη κάθε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ εἶναι ἀληθινὸς Χριστιανός. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ 
πίστη εἶναι καθῆκον ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή, γι’ αὐτὸ 
εἶναι ἀνάγκη νὰ ποῦμε κι ἐδῶ λίγα γι’ αὐτή.  
 Ὁ ἄνθρωπος ἔχει καθῆκον νὰ πιστεύη ἀδίστακτα στὸν ἕνα Τριαδικὸ Θεό, τὸν 
Πατέρα, τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ἔχει ἀκόμη καθῆκον νὰ ἔχη τέλεια καὶ 
ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὴν πάνσοφη καὶ πανάγαθη πρόνοιά Του. Εἶναι 
ὑποχρεωμένος ἑπομένως νὰ ἐμπιστευθῆ ὁλοκληρωτικὰ τὸν ἑαυτό του στὴ θεία 
πρόνοια. Νὰ ἐλπίζη στὸν Θεό, τόσο γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς του, ὅσο καὶ γιὰ τὴ 
συντήρηση τῆς ἐπίγειας ζωῆς του, καὶ νὰ μὴ στηρίζη τὶς ἐλπίδες του στὰ χρήματα, 
στὰ κτήματα, στοὺς ἀνθρώπους ἢ σὲ ὁποιοδήποτε κτίσμα. Διότι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος 
δὲν ἐλπίζη στὸν Θεό, ποὺ ὑπόσχεται ὅτι προνοεῖ καὶ [σελ. 140] φροντίζει γι’ αὐτόν, 
σημαίνει ὅτι δὲν ἔχει ἐμπιστοσύνη στὰ λόγια καὶ στὶς ὑποσχέσεις Του. Συνεπῶς ἡ 
ὀλιγοπιστία του αὐτὴ εἶναι μιὰ προσβολὴ καὶ ὕβρις ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, διότι μὴ 
ἐλπίζοντας δὲν παραδέχεται ὅτι ὁ Θεὸς τηρεῖ τὰ λόγια καὶ τὶς ὑποσχέσεις Του.  
 Ἐπίσης ὕβρις κατὰ τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ νὰ καταφεύγη κάποιος σὲ μαντεῖες, 
μαγικοὺς ἐξορκισμούς, στὸν πνευματισμὸ καὶ ὑπνωτισμό, διὰ τῶν ὁποίων ἐνεργοῦν 
τὰ πονηρὰ πνεύματα. Ἀλλὰ καὶ τὸ νὰ δίνη ὁ ἄνθρωπος πίστη καὶ σημασία στὰ 
ὄνειρα, τοὺς οἰωνούς, νὰ διακρίνη τὶς ἡμέρες καὶ νὰ θεωρῆ μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς 
κακές, νὰ παρατηρῆ πόσοι θὰ καθίσουν στὸ τραπέζι καὶ ὅλα τὰ παρόμοια, 



ἀποδεικνύει ὅτι αὐτὸς δὲν ἐξαρτᾶ κατὰ πάντα τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὸν Θεό, ἀλλὰ 
ἀπὸ τυχαῖα πράγματα, καὶ ἁμαρτάνει πολὺ ἐνώπιον Του.  
 Μαζὶ μὲ τὴν πίστη, τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ ἐλπίδα, ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένος ὁ 
ἄνθρωπος νὰ ἔχη στὸν Θεό, ἔχει καθῆκον καὶ νὰ ὁμολογῆ, ὅταν παρουσιάζεται 
ἀνάγκη, μὲ παρρησία τὸ ὄνομα τοῦ ἑνὸς Τριαδικοῦ Θεοῦ μπροστὰ στοὺς ἐχθροὺς 
τῆς πίστεως, ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς κρίσεις καὶ ἐπικρίσεις τους ἐναντίον του. Εἶναι 
ὑποχρεωμένος νὰ εἶναι ἕτοιμος γιὰ τὴν ὁμολογία τῆς πίστεώς του νὰ ὑποστῆ στὴν 
ἀνάγκη κάθε θυσία, θυσιάζοντας ἀκόμη καὶ τὴν ἴδια του τὴ ζωή.  
 
 

90. β΄) Ὁ ἀπόλυτος σεβασμὸς καὶ ἡ εὐλάβεια.  
 
 Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἐπίσης ἀπαραίτητο καὶ ἐπιβεβλημένο καθῆκον νὰ ἔχη 
ἀπόλυτο σεβασμὸ καὶ εὐλάβεια πρὸς τὸν Θεό, ὁ Ὁποῖος εἶναι τὸ ἄπειρο καὶ κατὰ 
πάντα τέλειο Ὄν. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ἁμαρτάνει θανάσιμα ὁ ἄνθρωπος, ἂν 
χρησιμοποιῆ τὸ μεγάλο καὶ ὑπερύμνητο ὄνομα τοῦ Θεοῦ γιὰ μάταια πράγματα. 
Ἁμαρτάνει δηλαδὴ ἐκεῖνος ποὺ ψευδορκεῖ, ἐπιορκεῖ, βλασφημεῖ, ποὺ ἐπικρίνει τὴν 
πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἢ κάτι ἀπὸ ὅσα ἔκανε καὶ δημιούργησε ὁ Θεός, αὐτὸς ποὺ 
ἀναφέρει τὸ [σελ. 141] ὄνομα τοῦ Θεοῦ χωρὶς εὐλάβεια καὶ μὲ ἀδιαφορία.  
 
 

91. γ΄) Ἡ ἀγάπη καὶ λατρεία πρὸς τὸν Θεό.  
 
 Καθῆκον ἐπίσης σπουδαιότατο καὶ ὕψιστο τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεὸ εἶναι 
ἡ ἀγάπη. Ἐπειδὴ ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Δημιουργὸς καὶ ὁ ὕψιστος εὐεργέτης μας, ὁ Ὁποῖος 
θυσίασε γιὰ τὴ σωτηρία μας καὶ Αὐτὸν τὸν Μονογενῆ Του Υἱὸ καὶ ἑτοίμασε γιὰ μᾶς 
αἰώνια Βασιλεία, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι γι’ αὐτό, καθὼς καὶ γιὰ ὅλες γενικὰ τὶς 
πρὸς ἐμᾶς ἀναρίθμητες εὐεργεσίες Του, νὰ Τοῦ ἔχουμε ἀπόλυτη καὶ τέλεια ἀγάπη.  
 Ἔχοντας δὲ τὴν τέλεια ἀγάπη ποὺ Τοῦ ὀφείλουμε, πρέπει νὰ 
ἐνδιαφερώμαστε καὶ νὰ ἐπιδιώκουμε μὲ ὅλη μας τὴν ψυχὴ καὶ τὴ δύναμη, ὅλοι οἱ 
ἄνθρωποι νὰ γνωρίσουν καὶ νὰ δοξάσουν τὸ ἅγιον ὄνομά Του, πιστεύοντας στὸν 
Μονογενῆ Του Υἱὸ καὶ ἐκτελώντας τὸ θέλημά Του, ὅπως τὸ ἐκτελοῦν καὶ τὰ οὐράνια 
πνεύματα.  
 Ἀγαπώντας τὸν Θεὸ μὲ τέλεια ἀγάπη, ἔχουμε ἀκόμη ὕψιστο καθῆκον καὶ νὰ 
Τὸν λατρεύουμε. Γιὰ τὸ καθῆκον αὐτὸ τῆς λατρείας μας πρὸς τὸν Θεὸ θὰ μιλήσουμε 
πιὸ ἐκτεταμένα, ὅταν θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸ μεγάλο καὶ ὕψιστο μυστήριο τῆς θείας 
Εὐχαριστίας καὶ μὲ τὴ θεία Λειτουργία.  
 Ἐπειδὴ ὅμως ἐδῶ μιλοῦμε γενικὰ γιὰ τὰ καθήκοντά μας πρὸς τὸν Θεό, γι’ 
αὐτὸ λέμε καὶ τώρα μὲ λίγα λόγια ὅτι λατρεύουμε τὸν Θεὸ καὶ μὲ τὴν προσευχή. Μὲ 
αὐτὴν δοξάζουμε καὶ ὑμνοῦμε τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκφράζουμε πρὸς Αὐτὸν 
τὴν εὐγνωμοσύνη καὶ τὸν ἄπειρο σεβασμὸ τῶν ψυχῶν μας, ὅπως θὰ δοῦμε πιὸ 
κάτω, ὅταν θὰ μιλήσουμε εἰδικὰ γιὰ τὴν προσευχή.  



 Λατρεύει δὲ ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεὸ κατὰ τὴν προσευχὴ μόνος του ἤ καὶ ὅταν 
συμπροσεύχεται μὲ τοὺς ἄλλους Χριστιανοὺς τὶς Κυριακὲς καὶ τὶς ἐπίσημες γιορτὲς 
στοὺς ἱεροὺς ναούς. Καὶ συγχρόνως ὅταν διακόπτη τὶς βιοτικὲς ἐργασίες καὶ 
μέριμνες, [142] ἐργαζόμενος πνευματικὰ γιὰ τὴν ὠφέλεια τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ τοῦ 
πλησίον, ἁγιάζοντας ἔτσι τὶς ἀφιερωμένες στὴ λατρεία τοῦ Κυρίου μέρες.  
 
 

92. δ΄) Ἡ ὑπακοὴ πρὸς τὸν Θεό.  
 
 Πρέπει ὅμως νὰ γνωρίζη ὁ Χριστιανὸς ὅτι λατρεία πρὸς τὸν Θεὸ εἶναι καὶ ἡ 
τέλεια ὑπακοή μας στὰ λόγια καὶ τὸ θέλημά Του. Αὐτὴ μάλιστα ἡ ὑπακοὴ εἶναι ἡ 
πλήρης, τέλεια καὶ περιεκτικὴ λατρεία. Διότι καὶ τὸ νὰ προσεύχεται μόνος του ὁ 
ἄνθρωπος, καθὼς καὶ τὸ νὰ πηγαίνη στοὺς ἱεροὺς ναούς, μετέχοντας στὴ λατρεία 
ποὺ προσφέρεται ἐκεῖ πρὸς τὸν Θεό, εἶναι ἐντολὴ καὶ θέλημα Θεοῦ.  
 Αὐτὴ δὲ ἡ τέλεια ὑπακοὴ εἶναι καὶ ἀπόδειξη καὶ βεβαίωση τῆς ἀγάπης μας 
πρὸς τὸν Θεό, δεδομένου ὅτι ἀγαπᾶ τὸν Θεὸ μόνο ἐκεῖνος ποὺ ἐφαρμόζει ὅλα ὅσα 
διατάσσει ὁ Θεός. Ἔτσι μᾶς διαβεβαιώνει ὁ Χριστός: «Ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ 
τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με» (Ἰωάν. ιδ΄ 21).  
 Γιὰ νὰ εἶναι τέλεια ἡ ὑπακοή μας πρὸς τὸν Θεό, πρέπει χάριν τῆς τηρήσεως 
τοῦ θελήματός Του νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ὑποστοῦμε ἀκόμη καὶ θάνατο, παρὰ νὰ 
παραβοῦμε μία ἀπὸ τὶς ἐντολές Του.  
 Αὐτὰ εἶναι μὲ λίγα λόγια τὰ κυριότερα καὶ περιεκτικότερα ἀπὸ τὰ καθήκοντα 
ποὺ ἔχει ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεό. Καὶ στὴ συνέχεια ἐρχόμαστε νὰ μιλήσουμε γιὰ 
τὸ σπουδαιότατο ζήτημα τῆς προσευχῆς.  
 
 

 
 
 
 
 



[σελ. 143] 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η 
 

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ 
 

 
93. Τί εἶναι ἡ προσευχή.  

 
 Ἡ προσευχὴ εἶναι ἐπικοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό. Εἶναι μιὰ 
συνομιλία τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό, στὴν ὁποία ὁ μὲν ἄνθρωπος μιλάει μὲ λόγια, 
ὁ δὲ Θεὸς ἀνταποκρίνεται σ’ αὐτὸν μὲ τὰ πράγματα. Δηλαδὴ παρέχοντας ἄφθονα 
καὶ πλούσια πνευματικὰ καὶ ὑλικὰ ἀγαθὰ ποὺ ἔχει ἀνάγκη ὁ ἄνθρωπος.  
 Ἡ προσευχὴ εἶναι τὸ μέσο μὲ τὸ ὁποῖο δοξολογοῦμε τὴν ἄπειρη δύναμη, 
ἀγαθότητα, σοφία καὶ ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ. Μέσο μὲ τὸ ὁποῖο Τὸν εὐχαριστοῦμε γιὰ 
τὶς ἀναρίθμητες εὐεργεσίες μὲ τὶς ὁποῖες μᾶς εὐεργετεῖ ἀδιάκοπα. Καὶ μέσο μὲ τὸ 
ὁποῖο Τὸν παρακαλοῦμε, ζητώντας τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας καὶ κάθε ὑλικὸ καὶ 
πνευματικὸ ἀγαθό.  
 Καὶ γι’ αὐτὸ τρία εἶναι τὰ εἴδη τῆς προσευχῆς, δοξολογία, εὐχαριστία καὶ 
αἴτηση.  
 
 

94. Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς προσευχῆς.  
 
 Ἀπὸ ὅσα ἀναφέραμε προηγουμένως, ὁ καθένας μπορεῖ νὰ καταλάβη ὅτι ἡ 
προσευχὴ εἶναι ἔργο τῶν λογικῶν καὶ ἐλεύθερων δημιουργημάτων. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅλη 
γενικὰ ἡ Ἁγία Γραφὴ τὴ συνιστᾶ. Καὶ καθὼς μᾶς βεβαιώνει, οἱ ἄγγελοι στὸν οὐρανὸ 
ἔχουν κύριο ἔργο τους νὰ δοξολογοῦν καὶ νὰ ὑμνοῦν χωρὶς διακοπὴ τὸ ἄπειρο 
μεγαλεῖο καὶ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ.  
 Ἡ προσευχὴ λοιπὸν εἶναι ἀναγκαιότατη γιὰ κάθε ἄνθρωπο, διότι μὲ αὐτὴν 
ἐπικοινωνοῦμε μὲ τὸν Θεὸ καὶ Τὸν δοξάζουμε, Τὸν εὐχαριστοῦμε γιὰ τὸ ἄπειρο 
μεγαλεῖο καὶ τὴν ἀγαθότητά Του. Ἀκόμη ἡ προσευχὴ εἶναι ἀναγκαιότατη, διότι μὲ 
[σελ. 144] αὐτὴ παίρνουμε τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας, τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, μὲ τὴν ὁποία ἁγιαζόμαστε, φωτιζόμαστε, ἐνισχυόμαστε γιὰ ν’ 
ἀποφύγουμε κάθε ἁμαρτία, κάθε κακό, νὰ ἀποκτήσουμε κάθε ἀρετή, κάθε ἀγαθό, 
γιὰ νὰ προοδεύσουμε καὶ νὰ τελειοποιηθοῦμε στὴν κατὰ Θεὸν ζωὴ καὶ πολιτεία.  
 Καταλαβαίνει ὁ καθένας τὴν ἀναγκαιότητα, δύναμη καὶ ἀξία τῆς προσευχῆς, 
ἂν λάβη ὑπόψη του ὅτι καὶ οἱ ἅγιοι ἄνδρες ἐργάσθηκαν τὴν ἀρετὴ καὶ κατόρθωσαν 



τὰ μεγάλα ἔργα καὶ θαύματα μὲ τὴν προσευχή. Γι’ αὐτὸ τὴν εἶχαν ὡς κύριο ἔργο 
τους καὶ θεωροῦσαν μεγάλη ζημιὰ νὰ τὴν παραλείψουν ποτέ.  
 Σὰν ἀπόδειξη αὐτοῦ, μεταξὺ τῶν πολλῶν ἄλλων, ἔχουμε καὶ τοὺς δύο 
μεγάλους προφῆτες, Δαβὶδ καὶ Δανιήλ.  
 Καὶ ὁ μὲν Δαβίδ, ἂν καὶ ἦταν βασιλιάς, παρ’ ὅλες τὶς πολλὲς καὶ ποικίλες 
μέριμνες καὶ ἀσχολίες του, δὲν παρέλειπε ποτὲ τὴν προσευχή, ἀλλὰ τὴν εἶχε σὰν 
κύριο ἔργο, προσευχόμενος πολλὲς φορὲς τὴν ἡμέρα. Σηκωνόταν δὲ καὶ κατὰ τὴ 
νύχτα ἀκόμη, γιὰ νὰ ὑμνήση τὸν Θεό, ὅπως τὸ ἔκαναν καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι καὶ ἐκλεκτοὶ 
ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ. Μᾶς ἄφησε δὲ καὶ τοὺς θείους του ψαλμούς, ποὺ εἶναι 
δείγματα τῆς τέλειας πίστεως, ἀφοσιώσεως, ἀγάπης καὶ ἐλπίδας του πρὸς τὸν Θεό. 
Καὶ αὐτοὺς τοὺς ψαλμοὺς ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τοὺς ἔχει καθιερώσει σὰν παντοτινὴ 
προσευχὴ στὶς ἀκολουθίες της.  
 Ὁ δὲ προφήτης Δανιὴλ προτίμησε νὰ ριφθῆ στὸ λάκκο τῶν λεόντων, παρὰ νὰ 
παραλείψη γιὰ λίγο διάστημα τὸ ἱερὸ καθῆκον τῆς προσευχῆς.  
 
 

95. Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ τέλειο παράδειγμα τῆς προσευχῆς,  
παραγγέλλει δὲ καὶ σὲ μᾶς νὰ προσευχώμαστε.  

 
 Τὸ τέλειο ὅμως παράδειγμα, μὲ τὸ ὁποῖο διδασκόμαστε τὴν σπουδαιότητα 
καὶ ἀναγκαιότητα τῆς προσευχῆς, μᾶς τὸ ἔδωσε ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός. Καθὼς 
διαβάζουμε στὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια, [σελ. 145] τὴν προσευχὴ εἶχε πρωταρχικὸ καὶ 
κύριο ἔργο Του.  
 Προσευχόταν ὁ Χριστὸς μόνος Του. Πολλὲς φορὲς μάλιστα διανυκτέρευε 
στὴν προσευχή. Καὶ ὄχι σπάνια ἀναχωροῦσε πολὺ πρωὶ σὲ ἔρημους τόπους, γιὰ νὰ 
προσευχηθῆ. Προσευχόταν μαζὶ μὲ τοὺς μαθητές Του. Προσευχόταν καὶ στὸ Ναὸ 
μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους.  
 Παραγγέλλει δὲ καὶ σὲ μᾶς νὰ προσευχώμαστε: «Βλέπετε (= προσέχετε), 
ἀγρυπνεῖτε καὶ προσεύχεσθε» (Μάρκ. ιγ΄ 33). Καί «Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, 
ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει 
καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται» (Ματθ. ζ΄ 7-8). Καὶ πάλι 
«Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν» (Ματθ. κστ΄ 42).  
 Ἄλλοτε δὲ πάλι μᾶς λένε οἱ ἱεροὶ Εὐαγγελιστές, «ἔλεγε παραβολὴν αὐτοῖς 
πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτοὺς καὶ μὴ ἐκκακεῖν» (= νὰ μὴ 
ἀποκάμνουν προσευχόμενοι) (Λουκ. ιη΄ 1).  
 Καὶ ὄχι μόνο μᾶς παραγγέλλει ὁ Χριστὸς νὰ προσευχώμαστε, ἀλλὰ καὶ μᾶς 
ἔδωσε τύπο προσευχῆς, σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ὁποίου ἔχουμε καθῆκον νὰ 
προσευχώμαστε. Ὁ τύπος δὲ αὐτὸς εἶναι ἡ προσευχὴ τοῦ «Πάτερ ἡμῶν», ἡ ὁποία, 
ἐπειδὴ μᾶς δόθηκε ἀπὸ τὸν Κύριο, ὀνομάζεται Κυριακὴ προσευχή.  
 
 
 



96. Ἡ προσευχὴ ποὺ εἶναι εὐάρεστη στὸν Θεό.  
 
 Πῶς θέλει ὁ Θεὸς νὰ προσευχώμαστε; Γιὰ νὰ γίνεται ἡ προσευχή μας δεκτὴ 
ἀπὸ τὸν Θεό, εἶναι ἀνάγκη:  
 1) Αὐτὸς ποὺ προσεύχεται νὰ ἔχη πίστη καὶ ἀκλόνητη πεποίθηση ὅτι ὁ Θεὸς 
εἶναι πανταχοῦ παρών. Εἶναι παντοδύναμος καὶ πανάγαθος, καὶ ἑπομένως ἐξ αἰτίας 
τῆς παντοδυναμίας καὶ ἀγαθότητός Του εἰσακούει τὶς προσευχὲς καὶ τὶς δεήσεις 
μας.  

[σελ. 146] 
 Αὐτὸ βεβαιώνει καὶ ὁ Κύριός μας: «Πάντα ὅσα ἂν προσευχόμενοι αἰτεῖσθε, 
πιστεύετε ὅτι λαμβάνετε, καὶ ἔσται ὑμῖν» (Μάρκ. ια΄ 24). Δηλαδὴ ὅλα ὅσα ζητεῖτε 
ἀπὸ τὸν Θεὸ στὴν προσευχή σας, νὰ ἔχετε βέβαιη πεποίθηση ὅτι θὰ τὰ πάρετε, καὶ 
ἐξάπαντος Αὐτὸς θὰ σᾶς τὰ δώση. 
 2) Ἔχει καθῆκον αὐτὸς ποὺ προσεύχεται νὰ συμβιβάζεται καὶ νὰ 
συμφιλιώνεται μὲ ὅποιον ἀδίκησε ἢ λύπησε, μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο. 
 Αὐτὸ τὸ παραγγέλλει ὁ Κύριός μας: «Ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρον σου ἐπὶ 
τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, ἄφες ἐκεῖ τὸ 
δῶρον σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ 
ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου» (Ματθ. ε΄ 23-24). Μὲ τὰ 
λόγια αὐτὰ μᾶς διδάσκει ὅτι δὲν γίνεται δεκτὴ ἡ προσευχή μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 
οὔτε τὸ δῶρο μας ποὺ προσφέρουμε στὸ ναό, ἂν προηγουμένως δὲν 
συμφιλιωθοῦμε μὲ ἐκείνους τοὺς ὁποίους πικράναμε μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο, 
κάνοντας ὅ,τι μᾶς εἶναι δυνατό, γιὰ νὰ τοὺς ἱκανοποιήσουμε. 
 Ἀκόμη, ἔχει καθῆκον αὐτὸς ποὺ προσεύχεται νὰ μὴν ἔχη ἀντιπάθεια ἢ 
μνησικακία ἐναντίον κανενός, ἀλλὰ νὰ συγχωρῆ ὅλους ἀπὸ τὴν καρδιά του, γιατὶ σὲ 
ἀντίθετη περίπτωση δὲν γίνεται δεκτὴ ἡ προσευχή του καὶ δὲν παίρνει ἀπὸ τὸν Θεὸ 
ἄφεση ἁμαρτιῶν. Καὶ αὐτὸ τὸ παραγγέλλει ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος: «Ὅταν στήκητε 
προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν» (Μάρκ. ια΄ 25). 
 Εἶναι ὑποχρεωμένος, ἀκόμη, ἐκεῖνος ποὺ προσεύχεται νὰ γνωρίζη ὅτι, ἂν 
συμβῆ ποτὲ νὰ ἔχη κάποια ταραχὴ στὴν ψυχή του, πρέπει πρῶτα μὲ κατάλληλες 
σκέψεις, ἐπικαλούμενος τὴ χάρη καὶ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ καταπραΰνη καὶ νὰ 
εἰρηνεύση τὴν ψυχή του, διότι στὴν εἰρηνικὴ καὶ γαλήνια καρδιὰ δίνει ὁ Θεὸς τὶς 
δωρεὲς καὶ τὰ χαρίσματά Του. 
 3) Ἡ προσευχή μας πρέπει νὰ γίνεται στὸ ὄνομα τοῦ [σελ. 147] Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διότι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ μεσίτης ἀνάμεσα σὲ μᾶς καὶ τὸν Θεό, ποὺ 
θυσιάσθηκε γιὰ μᾶς καὶ ἱκανοποίησε τὴ θεία δικαιοσύνη γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας, 
ἐπειδὴ ἐμεῖς ὡς ἁμαρτωλοὶ καὶ ἔνοχοι δὲν εἴχαμε παρρησία ἀπὸ μόνοι μας ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ. Βρίσκουμε δὲ ἔλεος καὶ χάρη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μόνο μὲ τὴ θυσία καὶ τὴ 
μεσιτεία τοῦ Χριστοῦ. 
 Ὁ,τιδήποτε λοιπὸν ζητοῦμε ἀπὸ τὸν Θεό, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τὸ 
ζητοῦμε διὰ μέσου τοῦ Χριστοῦ καὶ στὸ ὄνομά Του. 



 4) Ἡ προσευχὴ πρέπει νὰ γίνεται μὲ προσήλωση καὶ ἀφοσίωση ψυχῆς. 
Δηλαδὴ ἡ ψυχή, ὅταν προσεύχεται, πρέπει νὰ ἔχη πολλὴ προσοχή, γιὰ νὰ 
συναισθάνεται καὶ κατανοῆ τὸ περιεχόμενο τῆς προσευχῆς. 
 Πρέπει ἀκόμη νὰ γίνεται σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μὲ τὴ 
διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ διδάσκει τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸν Θεό. Δηλαδὴ ἡ ψυχὴ 
τοῦ προσευχομένου πρέπει νὰ ἔχη τὴν ἀληθινὴ γνώση γιὰ τὸν Θεό, νὰ Τὸν ἐννοῆ 
δηλαδὴ ὡς ἄπειρο καὶ ἀπόλυτο Πνεῦμα, ὡς πανταχοῦ παρόντα, ποὺ ἀκούει τὶς 
προσευχές μας. Ὡς παντοδύναμο, πανάγαθο καὶ πανάγιο, ποὺ ἀποστρέφεται τὴν 
ἁμαρτία καὶ βραβεύει τὴν ἀρετή. 
 Ἔτσι πρέπει νὰ γίνεται ἣ προσευχή, γιὰ νὰ εἶναι δεκτὴ ἀπὸ τὸν Θεό, ἐπειδὴ 
αὐτὴ τὴν ἔννοια ἔχουν τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ: «Πνεῦμα ὁ Θεὸς καὶ τοὺς 
προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» (Ἰωάν. δ΄ 23). 
 5) Πρέπει ἀκόμη ἡ προσευχή μας νὰ γίνεται ὄχι μόνο μὲ ταπείνωση καὶ βαθιὰ 
συναίσθηση τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῆς μεγάλης καὶ βαριᾶς ἐνοχῆς μας, ἀλλὰ καὶ μὲ 
ἐξομολόγηση καὶ ὁμολογία τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῆς ἐνοχῆς μας. Πρέπει δηλαδὴ στὴν 
προσευχή μας νὰ ἐξομολογούμεθα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τὶς ἁμαρτίες μας καὶ νὰ 
κατηγοροῦμε τοὺς ἑαυτούς μας ὅτι εἶναι ἄξιοι νὰ τιμωρηθοῦν ἐξ αἰτίας τους. 
 Ὅτι αὐτὴ ἡ προσευχή, ποὺ προέρχεται ἀπὸ συντετριμμένη καὶ ταπεινωμένη 
καρδιά, γίνεται δεκτὴ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τὸ [σελ. 148] διδασκόμαστε ἀπὸ πολλὰ 
παραδείγματα καὶ μαρτυρίες τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ 
Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου, αὐτὸ ἀκριβῶς διδάσκει ὁ Χριστός (Λουκ. ιη΄ 10-14). 
 6) Εἶναι ἀνάγκη ἀκόμη νὰ συνεχίζουμε, νὰ περιμένουμε καὶ νὰ ἐπιμένουμε 
στὴν προσευχή. Δὲν πρέπει δηλαδή, ὅταν ζητήσουμε ἀπὸ τὸν Θεὸ κάποιο ἀγαθὸ 
καὶ ὠφέλιμο μιὰ φορὰ ἢ δυὸ καὶ δὲν τὸ πήραμε, νὰ ἀποκάμνουμε καὶ νὰ ἀμελοῦμε 
τὸ καθῆκον τῆς προσευχῆς. Ἀλλὰ πρέπει ἐπανειλημμένα καὶ μὲ ἐπιμονὴ νὰ 
ἐπικαλούμεθα τὸν Θεό, ὁ Ὁποῖος ἀναβάλλει πολλὲς φορὲς νὰ ἐκπληρώση τὰ 
αἰτήματά μας σκόπιμα, γιὰ νὰ δείξουμε μεγαλύτερη πίστη καὶ θερμότερο πόθο μὲ 
τὴν ἐπιμονή μας στὴν προσευχή, ὁπότε καὶ θὰ μᾶς δώση τὰ ζητούμενα. Διότι 
πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι τότε μόνο δὲν μᾶς δίνει ὁ Θεὸς ἐκεῖνο ποὺ Τοῦ ζητοῦμε, 
ὅταν δὲ μᾶς ὠφελεῖ. 
 Αὐτοὶ εἶναι οἱ κυριότεροι ὅροι ποὺ πρέπει νὰ τηροῦμε στὴν προσευχή. Ὅταν 
τοὺς τηροῦμε, ἂς εἴμαστε πεπεισμένοι ὅτι ὁ Θεὸς θὰ μᾶς εἰσακούη καὶ θὰ 
πραγματοποιῆ τὰ αἰτήματά μας. 
 
 

97. Πῶς ἐννοεῖται καὶ πῶς ἐφαρμόζεται τό «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε». 
 
 Ὁ θεῖος Παῦλος μᾶς προτρέπει νὰ προσευχώμαστε συνεχῶς καὶ 
ἀκατάπαυστα: «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε» (Α΄ Θεσ. ε΄ 17). 
Τί ἐννοεῖ ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ; Ἐννοεῖ ἆραγε ὅτι πρέπει διαρκῶς σὲ στάση 
προσευχῆς νὰ προσευχώμαστε, ὅπως τὸ κάνουμε σὲ ὁρισμένους καιροὺς καὶ ὧρες, 
κατὰ τοὺς ὁποίους ὄρθιοι ἢ γονατισμένοι προσευχόμαστε; Ὄχι, δὲν ἐννοεῖ αὐτό. 



Ἀλλὰ παντοῦ καὶ πάντοτε, ὅπου κι ἂν βρισκώμαστε, εἴτε ἐργαζόμαστε, εἴτε 
ἀναπαυόμαστε, ἔχοντας συναίσθηση ὅτι ζοῦμε κάτω ἀπὸ τὸ βλέμμα τοῦ Θεοῦ, ποὺ 
κυβερνάει τὴ ζωή μας, νὰ δοξάζουμε τὸ ἅγιο Ὄνομά Του καὶ νὰ εὐχαριστοῦμε τὴν 
ἀγαθότητά Του γιὰ ὅλα ὅσα [σελ. 149] ἀπολαμβάνουμε ἀπὸ Αὐτόν. Ἀλλὰ καὶ οἱ 
ἀγαθοὶ λογισμοὶ καθὼς καὶ οἱ θεάρεστες σκέψεις, ὅταν κάνουμε τέτοιες, ὑπάγονται 
στό «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε». 
 Ἀκόμη, ἐκπληρώνουμε τὸ παράγγελμα αὐτὸ τοῦ θείου Ἀποστόλου, ὅταν 
μελετοῦμε καὶ διαβάζουμε ἱερὰ βιβλία. Ὅταν, βλέποντας τὰ δημιουργήματα τοῦ 
Θεοῦ δοξολογοῦμε τὴν ἄπειρή Του δύναμη καὶ σοφία. Ὅταν ἀναπνέοντας τὸν ἀέρα 
ἢ πίνοντας νερὸ ἢ τρώγοντας ψωμὶ καὶ ἄλλες τροφὲς ἢ ἀπολαμβάνοντας ὁ,τιδήποτε 
πνευματικὸ ἢ ὑλικὸ ἀγαθό, εὐγνωμονοῦμε καὶ εὐχαριστοῦμε τὸν Θεό. Ἐπίσης, ὅταν 
ἐπικαλούμεθα τὸν Θεό, ἐργαζόμενοι κάποιο ἔργο πνευματικὸ ἢ τὰ ἔργα γιὰ τὴ 
συντήρηση τῆς παρούσης ζωῆς. Ὅταν Τὸν δοξάζουμε, Τὸν εὐχαριστοῦμε καὶ πρὶν 
ἀρχίσουν τὰ ἔργα καὶ μετὰ τὸ τέλος ἢ τὴ διακοπή τους. Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ 
τὸ κάνουμε αὐτό, διότι ὁ Θεὸς εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ μᾶς δίνει τὴ δύναμη νὰ 
τελειώσουμε τὶς ἐργασίες μας καὶ Αὐτὸς εἶναι ποὺ μᾶς δίνει τὰ ἀγαθά, γιὰ νὰ 
συντηρηθοῦμε. 
 
 

98. Ἡ καθορισμένη προσευχή. Ἡ διάρκειά της καὶ ἡ στάση τοῦ προσευχομένου. 
 
 Ἂν καὶ συνεχῶς πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀνυψώνη τὸ νοῦ του στὸν Θεὸ καὶ νὰ 
ἀπασχολῆται μὲ σκέψεις ἀγαθές, νὰ δοξάζη καὶ νὰ εὐχαριστῆ τὸν Θεό, εἶναι 
ὑποχρεωμένος ὅμως νὰ στέκεται ἀποκλειστικὰ γιὰ προσευχὴ καὶ σὲ ὁρισμένους 
καιρούς. Τὸ πρωί, τὸ βράδυ, μὲ λίγες ἔστω λέξεις πρὶν καὶ μετὰ τὸ φαγητὸ καί, ἂν 
τοῦ εἶναι δυνατό, καὶ σὲ ἄλλες ὧρες τῆς μέρας. 
 Ἡ διάρκεια ὅμως αὐτῆς τῆς ὁρισμένης προσευχῆς ἐξαρτᾶται πολλὲς φορὲς 
καὶ ἀπὸ τὴν εὐκαιρία καὶ ἀπὸ τὴ σωματικὴ ἀντοχὴ ποὺ ἔχει κάποιος. Πρόσωπα ποὺ 
ἔχουν ἀρκετὸ καιρό, ὅπως π.χ. οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ ἱερωμένοι, καθὼς καὶ ὅλοι γενικὰ 
ὅσοι ἔχουν διαθέσιμο καιρό, πρέπει νὰ ἀφιερώνουν περισσότερο χρόνο, γιὰ νὰ 
ἐκτελέσουν τὸ ἱερὸ καθῆκον τῆς προσευχῆς. [ σελ. 150]  Ἀλλὰ καὶ ὅλοι ἀνεξαιρέτως 
οἱ Χριστιανοί, ἀνάλογα μὲ τὶς περιστάσεις στὶς ὁποῖες βρίσκονται καὶ ἀνάλογα μὲ τὸ 
χρόνο ποὺ ἔχουν, εἶναι ὑποχρεωμένοι καὶ ἔχουν ἀπαραίτητο καθῆκον νὰ 
προσεύχωνται.  
 Ἐπίσης, ἡ διάρκεια τῆς προσευχῆς ἐξαρτᾶται, ὅπως εἴπαμε, καὶ ἀπὸ τὴ 
σωματικὴ ἀντοχὴ ἐκείνου ποὺ προσεύχεται. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν ἰσχυρὸ 
ὀργανισμὸ καὶ ἀντέχουν σὲ πολύωρη προσευχή, χωρὶς νὰ κουράζωνται ἀπὸ αὐτή. 
Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἄλλα πρόσωπα, τὰ ὁποῖα, ἐπειδὴ ὁ ὀργανισμός τους εἶναι 
καχεκτικὸς καὶ ἀδύνατος, δὲν ἀντέχουν νὰ προσευχηθοῦν πολλὴ ὥρα, 
προσηλώνοντας τελείως τὴ διάνοιά τους.  
 Οἱ πρῶτοι λοιπόν, ποὺ ἔχουν περισσότερη ἀντοχὴ καὶ δύναμη σωματική, 
πρέπει νὰ ἀφιερώνουν περισσότερο χρόνο στὴν προσευχή. Οἱ τελευταῖοι, ποὺ δὲν 



ἀντέχουν ἐξαιτίας τῆς ἀδυναμίας τους, πρέπει νὰ ρυθμίζουν τὴ διάρκεια τῶν 
προσευχῶν τους ἀνάλογα μὲ τὶς δυνάμεις τους, ἀποφεύγοντας τὶς ὑπερβολές, ποὺ 
δὲν ἔχουν πάντοτε καλὸ ἀποτέλεσμα. Νὰ ἔχουν δὲ πεποίθηση ὅτι ὁ Θεὸς δέχεται 
καὶ τὴ μικρὴ προσευχή τους, ὅταν γίνεται ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς καὶ ἀπὸ εἰλικρινῆ 
καρδιά, γιὰ τὸ λόγο ὅτι Ἐκεῖνος ἐξετάζει τὴν πρόθεση, τὴ διάθεση καὶ τὴ δύναμη 
τοῦ ἀνθρώπου.  
 Γι’ αὐτὸ κι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἔχει μὲν τὴν πρόθεση νὰ προσευχηθῆ πολλὴ ὥρα, 
δὲν μπορεῖ ὅμως ἀπὸ ἀσθένεια νὰ τὸ κάνη καὶ γι’ αὐτὸ προσεύχεται λίγο, ὅσο τοῦ 
εἶναι δυνατό, μὲ τὴ λίγη προσευχή του εἶναι ἐξ ἴσου εὐπρόσδεκτος ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ, ὅσο κι ἐκεῖνος πού, ἔχοντας σωματικὲς δυνάμεις, προσεύχεται περισσότερο.  
 Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο δὲν πρέπει νὰ ἔχη τύψεις καὶ ὁ ἄνθρωπος πού, λόγω 
ἀσθενείας ἤ ἀδυναμίας ἢ ἐξαιτίας τῶν γηρατειῶν, δὲν μπορεῖ νὰ στέκεται ὄρθιος 
στὴν προσευχή, ἀλλὰ ἀναγκάζεται νὰ προσεύχεται καθιστός. Ὁ Θεός, ὅπως εἴπαμε, 
ἐξετάζει τὴν πρόθεση, τὴ διάθεση, τὴ δύναμη τοῦ ἀνθρώπου, καὶ δέχεται τὴν 
προσευχή του, ἐπειδὴ εἰδικὰ στὴν προσευχὴ ὁ Θεὸς [σελ. 151] ζητᾶ προπάντων τὴν 
ἀφοσίωση καὶ τὴν ἀφιέρωση τῆς ψυχῆς καὶ τῆς καρδιᾶς τοῦ ἀνθρώπου.  
 
 

99. Ἡ αὐτοσχέδια προσευχή.  
 
 Ἡ προσευχή, ὅπως εἴπαμε, εἶναι ἀναγκαιότατη, διότι μὲ αὐτὴν 
ἐπικοινωνοῦμε μὲ τὸν Θεό. Μὲ αὐτὴ δοξολογοῦμε καὶ εὐχαριστοῦμε τὸ ἅγιο Ὄνομά 
Του. Μὲ αὐτὴν ἐπικαλούμεθα τὴ θεία Του Βοήθεια, γιὰ ν’ ἀποκτήσουμε τὴν ἀρετὴ 
καὶ ν’ ἀποφύγουμε τὴν κακία.  
 Ἐπειδὴ ὅλα αὐτὰ ἐφαρμόζονται πιὸ τέλεια, ὅταν χρησιμοποιοῦμε τὴν 
αὐτοσχέδια προσευχή, γι’ αὐτὸ τὸν λόγο εἶναι ἀνάγκη νὰ μιλήσουμε καὶ γι’ αὐτὴ 
τὴν προσευχή, δηλαδὴ γιὰ τὴν προσευχὴ ποὺ γίνεται μὲ δικά μας λόγια, 
αὐτοσχέδια. Ὁ Χριστιανός, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς διάφορες προσευχὲς ποὺ εἶναι ὁρισμένες 
καὶ τυπωμένες στὰ ἱερὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας, πρέπει νὰ προσεύχεται καὶ μὲ δικά 
του λόγια, αὐτοσχέδια.  
 Εἶναι δὲ ἡ αὐτοσχέδια προσευχὴ τὸ νὰ ἐκφράζη ὁ ἄνθρωπος τὰ αἰσθήματά 
του πρὸς τὸν Θεὸ καὶ νὰ ζητᾶ τὸ ἔλεος καὶ τὴ χάρη Του μὲ λέξεις δικές του. Τὴν 
προσευχὴ αὐτὴ τὴ δημιουργεῖ αὐτοσχέδια, τὴν ὥρα ποὺ προσεύχεται.  
 Ἐννοεῖται ὅμως ὅτι ἡ προσευχὴ αὐτὴ πρέπει νὰ γίνεται σύμφωνα μὲ τὶς 
προσευχὲς γενικὰ ποὺ ἔχει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία. Σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἱεροῦ 
Εὐαγγελίου καὶ μάλιστα τῆς Κυριακῆς προσευχῆς, τοῦ «Πάτερ ἡμῶν». Διότι καὶ ὁ 
Κύριος, ὅταν παρέδωσε τὴν προσευχή «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς...», δὲν 
εἶπε νὰ λέμε μόνο αὐτή, περιοριζόμενοι στὶς λίγες της λέξεις, ἀλλὰ εἶπε: «Οὕτως 
οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς». Δηλαδὴ ἡ προσευχὴ ποὺ θὰ κάνετε πρέπει νὰ γίνεται 
σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τῆς προσευχῆς αὐτῆς ποὺ σᾶς δίνω.  



 Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ πρῶτοι Χριστιανοί, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς θεόπνευστους ψαλμοὺς 
τοῦ προφήτη καὶ βασιλιᾶ Δαβὶδ καὶ μερικὲς ἄλλες προσευχές, προσεύχονταν ἀκόμη 
καὶ μὲ δικά τους λόγια.  

[σελ. 152] 
 

100. Ἡ αὐτοσχέδια προσευχὴ εἶναι ὠφελιμότατη.  
 
 Ἡ προσευχὴ μὲ δικά μας λόγια εἶναι ὠφελιμότατη, γιατὶ προέρχεται καὶ 
πηγάζει ἀπὸ τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου. Ἀνταποκρίνεται πρὸς τὰ αἰσθήματα, τὶς 
διαθέσεις καὶ τὶς διάφορες προσωπικὲς ἀνάγκες τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς.  
 Ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἔχει πάντοτε τὶς ἴδιες διαθέσεις καὶ ἀνάγκες, οὔτε 
πάντα βρίσκεται μὲ τὰ ἴδια αἰσθήματα, γιὰ νὰ χρησιμοποιῆ πάντα αὐτὴ ἢ ἐκείνη 
τὴν προσευχή. Ἄλλοτε, κατανοώντας τὸ ἄπειρο ὕψος καὶ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ, 
παρακινεῖται σὲ ἐγκώμιο καὶ δοξολογία. Ἄλλοτε, αἰσθανομένη τὶς εὐεργεσίες τοῦ 
Θεοῦ, παρακινεῖται ἀπὸ εὐγνωμοσύνη στὸ νὰ Τὸν εὐχαριστήση. Ἄλλοτε, καθὼς 
πολεμεῖται ἀπὸ αὐτὸ ἢ ἐκεῖνο τὸ πάθος, αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ ζητήση τὴν 
ἐνίσχυση καὶ χάρη τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ἀπαλλαγῆ καὶ ἐλευθερωθῆ ἀπὸ αὐτό.  
 Ἄλλοτε, καθὼς βρίσκεται σὲ θλίψεις, λῦπες, ἀσθένειες, φτώχειες, ἀνάγκες, 
κινδύνους, διάφορους πειρασμοὺς καὶ περιπέτειες τῆς ζωῆς, αἰσθάνεται τὴν 
ἀνάγκη νὰ καταφύγη στὸν Θεό, ζητώντας μὲ τὴν προσευχὴ νὰ τὴν ἀπαλλάξῃ, νὰ τὴν 
ἀνακουφίση, νὰ τὴν παρηγορήση. Καὶ ἄλλοτε, καθὼς συναισθάνεται τὴ φτώχεια 
καὶ γυμνότητά της σ’ αὐτὴ ἢ ἐκείνη τὴν ἀρετὴ καὶ ποθώντας τὴν πνευματικὴ 
πρόοδο καὶ τελειοποίησή της, παρακινεῖται στὸ νὰ τὴν ζητήση ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ τὴν 
προσευχή.  
 Ἡ αὐτοσχέδια προσευχὴ εἶναι καταλληλότατη καὶ ὠφελιμότατη γιὰ ὅλα τὰ 
αἰσθήματα καὶ γιὰ ὅλες τὶς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου.  
 Ἀλλὰ ἡ προσευχὴ αὐτὴ εἶναι σπουδαία καὶ ὠφέλιμη καὶ γιὰ τὸν ἑξῆς λόγο: 
Μὲ αὐτὴ τὴν προσευχὴ ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου εὐκολότερα ἀφοσιώνεται στὰ ὅσα 
λέγονται καὶ ἀναφέρονται. Ὁ νοῦς του δὲν ἀποσπᾶται, ἀλλὰ τὰ παρακολουθεῖ, 
ἐπειδὴ τὰ κατανοεῖ.  

[σελ. 153] 
 Γι’ αὐτοὺς τοὺς λόγους καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, σὲ ὅλο τὸ διάστημα 
τῆς ἐπίγειας ζωῆς τους, χρησιμοποιοῦσαν καὶ προσευχὲς μὲ δικά τους λόγια.  
 
 

ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 
 

101. α) Ἡ δοξολογία.  
 
 Εἴπαμε προηγουμένως ὅτι τρία εἶναι τὰ εἴδη τῆς προσευχῆς, σύμφωνα μὲ τὰ 
ὁποῖα εἶναι ὑποχρεωμένος ὁ ἄνθρωπος νὰ προσεύχεται: Δοξολογία, εὐχαριστία καὶ 
δέηση.  



 Θὰ μιλήσουμε τώρα περισσότερο γιὰ καθένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρία εἴδη. Ἔτσι, 
ἀποκτώντας ὁ Χριστιανὸς σαφέστερη ἰδέα γι’ αὐτά, θὰ γνωρίζη νὰ προσεύχεται μὲ 
δικά του λόγια, ὅπως πρέπει καὶ ὅπως εἶναι εὐάρεστο στὸν Θεό.  
 Καὶ πρῶτα λέμε γιὰ τὴ δοξολογία.  
 Μὲ τὴ δοξολογία ὁ ἄνθρωπος, σκεπτόμενος, ὅσο τοῦ εἶναι δυνατό, τὸ ὕψος 
τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς ἄπειρες τελειότητές Του, εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ τὶς διαλαλῆ, 
ἀνυμνώντας μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο καὶ δοξάζοντας τὸν Θεό.  
 Ἀναλογιζόμενος, γιὰ παράδειγμα, ὁ ἄνθρωπος τὴν ἄπειρη δύναμη τοῦ Θεοῦ, 
μὲ τὴν ὁποία δημιούργησε τὰ πάντα ἀπὸ τὸ μηδὲν καὶ τὰ ἐξουσιάζει, εἶναι 
ὑποχρεωμένος νὰ Τὸν ὑμνῆ καὶ νὰ Τὸν δοξάζη, ὡς παντοδύναμο Δημιουργό, 
Βασιλέα καὶ Κύριο τοῦ σύμπαντος. Ἀναλογιζόμενος ὅτι ὁ Θεὸς μὲ τὴν πανσοφία Του 
τακτοποίησε ἁρμονικὰ καὶ κανονικὰ τὰ πάντα καὶ μὲ τὴν πρόνοιά Του συντηρεῖ, 
κυβερνᾶ καὶ διευθύνει τὸ καθένα ἀπὸ αὐτὰ στὸν ἄριστο καὶ κάλλιστο σκοπό του, 
εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ δοξάζη τὸν Θεό, ὡς πάνσοφο καὶ πανάγαθο προνοητὴ καὶ 
κυβερνήτη τοῦ κόσμου.  
 Ἀναλογιζόμενος ὅτι διαλαλοῦν τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ, ὄχι [σελ. 154] μόνο τὰ 
λογικὰ καὶ ἐλεύθερα ὄντα, οἱ ἄγγελοι, τὰ πνεύματα τῶν δικαίων καὶ οἱ ἄνθρωποι 
πάνω στὴ γῆ, ἀλλὰ καὶ ἡ μὴ λογικὴ κτίση, τὰ φυτά, τὰ δέντρα, τὰ ἄνθη, τὰ ἄπειρα 
σὲ πλῆθος ζῶα, τὰ πουλιὰ τοῦ οὐρανοῦ, τὰ ψάρια τῆς θάλασσας, ὁ ἀέρας, τὸ νερό, 
ἡ φωτιά, ὁ ἥλιος, ἡ σελήνη, τὰ ἀναρίθμητα ἀστέρια καὶ γενικὰ ἡ παγκόσμια 
ἁρμονία καὶ κίνηση, εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ὑμνῆ καὶ νὰ δοξάζη τὸ ἄπειρο 
μεγαλεῖο καὶ τὴν τελειότητα τοῦ Θεοῦ.  
  
 

102. β) Ἡ εὐχαριστία.  
 
 Μὲ τὴν εὐχαριστία, κατανοώντας ὁ ἄνθρωπος τὶς ἄπειρες πρὸς αὐτὸν 
εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἐκφράζη εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν 
μεγάλο καὶ πανάγαθο Εὐεργέτη του.  
 Συλλογιζόμενος ἐπὶ παραδείγματι ὁ ἄνθρωπος ὅτι ὁ Θεὸς τὸν δημιούργησε 
ἀπὸ τὸ μηδέν. Ὅτι δὲν τὸν δημιούργησε ἀναίσθητο καὶ χωρὶς λογική, ὅπως εἶναι τὰ 
ζῶα καὶ ἡ ἄλλη κτίση, ἀλλὰ κατ’ εἰκόνα Του καὶ τὸν προόρισε νὰ γίνη ὅμοιός Του 
καὶ μέτοχος τῆς αἰώνιας Βασιλείας, πρέπει νὰ εὐχαριστῆ τὸν πανάγαθο Δημιουργό 
του.  
 Σκεπτόμενος ὅτι ὁ Θεὸς μὲ τὴν πάνσοφη πρόνοιά Του εὐεργετεῖ συνεχῶς τὸν 
ἄνθρωπο μὲ τὰ διάφορα δημιουργήματά Του, τὸν ἥλιο, τὴ σελήνη, τὸν ἀέρα, τὸ 
νερό, τὸν ἄρτο, τὰ παντὸς εἴδους ζῶα, τὰ φυτά, τὰ δέντρα, τὰ διάφορα μέταλλα, 
πρέπει νὰ Τὸν εὐχαριστῇ ὡς τὸν μόνο εὐεργέτη καὶ συντηρητή του.  
 Σκέπτεται ὅτι ὁ Θεὸς δὲ μᾶς ἀποστράφηκε, ὅταν ἁμαρτήσαμε, ἀλλὰ 
ἐξακολούθησε καὶ μετὰ τὴν παράβαση νὰ φροντίζη γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. 
Ἔστειλε Προφῆτες, ἔδωσε νόμο, ἔκανε θαύματα καὶ ἔργα ὑπερφυσικῆς δυνάμεως. 
Καὶ ὅταν ἦλθε ὁ κατάλληλος χρόνος, ἔστειλε καὶ τὸν Ἴδιο τὸν μονογενῆ Του Υἱὸ στὸν 



κόσμο. Βάζοντας τέτοιες σκέψεις στὸ [σελ. 155] νοῦ του ἔχει ὑποχρέωση νὰ Τὸν 
εὐχαριστεῖ γιὰ τὴν ἄπειρη ἀγαθότητά Του.  
 Σκέπτεται ὅτι ὁ Χριστός, ὅταν ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ τὴ σωτηρία μας, ὑπέμεινε 
τόσα δεινά: Τὸν ἔβρισαν, Τὸν μαστίγωσαν, Τὸν ἔφτυσαν, Τὸν καταδίκασαν καὶ μὲ 
ἀτιμωτικὸ τρόπο Τὸν ὕψωσαν στὸ Σταυρὸ καὶ πέθανε μέσα στὴν ἔσχατη 
καταφρόνηση καὶ σὲ φρικτοὺς πόνους. Ἔτσι σκεπτόμενος ὁ Χριστιανὸς εἶναι 
ὑποχρεωμένος νὰ εὐχαριστῆ, μὲ ὅλη του τὴν ψυχὴ καὶ τὴν καρδιά, γιὰ τὴν ἄπειρη 
ἀγαθότητα καὶ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ γιὰ τὴν ἀπερίγραπτη καὶ ἀνεκδιήγητη 
συγκατάβαση τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Του.  
 Ἐπίσης πρέπει νὰ Τὸν εὐχαριστῆ μὲ τὴν καρδιά του, συλλογιζόμενος ὅτι μὲ 
τὴν ἀγαθότητά Του ὁ Θεὸς εὐδόκησε νὰ μὴ βρισκώμαστε στὴν πλάνη, ἀλλὰ νὰ 
φωτισθοῦμε καὶ νὰ πιστεύσουμε στὸν Μονογενῆ Υἱό Του καὶ νὰ εἴμαστε Χριστιανοί.  
Εἶναι ὑποχρεωμένος ὁ Χριστιανὸς νὰ εὐχαριστῆ μὲ ὅλη τὴν ψυχὴ τὸν Θεό, ὁ Ὁποῖος 
ὡς ὕψιστη δωρεὰ καὶ χάρη μᾶς δίνει τὸ Πνεῦμα Του καὶ μὲ αὐτὸ μᾶς ἀναγεννᾶ, μᾶς 
ἁγιάζει, μᾶς φωτίζει, μᾶς δυναμώνει, μᾶς προάγει πνευματικὰ καὶ μᾶς τελειοποιεῖ.  
 Συλλογιζόμενος ὅτι ὁ Χριστὸς μᾶς δίνει ὡς τροφὴ καὶ αὐτὸ ἀκόμη τὸ πανάγιό 
Του Σῶμα καὶ τὸ τίμιό Του Αἷμα, γιὰ νὰ μᾶς ἁγιάση καὶ μᾶς ἑνώση σὲ ἕνα σῶμα 
μαζί Του, πρέπει νὰ εὐχαριστῆ καὶ γι’ αὐτὴ τὴ μέγιστη εὐεργεσία.  
 Εἶναι ἀκόμη ὑποχρεωμένος νὰ Τὸν εὐγνωμονῆ καὶ νὰ Τὸν εὐχαριστῆ ὡς 
παντοδύναμο καὶ πανάγαθο προστάτη του, κατανοώντας ὅτι ὁ Θεὸς τὸν 
προστατεύει καὶ τὸν προφυλάει ἀπὸ μύριους σωματικοὺς καὶ πνευματικοὺς 
κινδύνους καὶ τὸν λυτρώνει ἀπὸ τὶς ἐπιβουλὲς καὶ τὴν ἐπίδραση τῶν πονηρῶν 
πνευμάτων.  
 Κάθε πρωί, ὅταν σηκώνεται ἀπὸ τὸν ὕπνο καὶ συναισθάνεται ὅτι ὁ Θεὸς τὸν 
διαφύλαξε κατὰ τὴ νύχτα ποὺ πέρασε καὶ τὸν σήκωσε ὑγιῆ, εἶναι ὑποχρεωμένος μὲ 
εὐλάβεια νὰ Τὸν εὐχαριστῆ.  

[σελ. 156] 
 Καὶ κάθε βράδυ, ὅταν συλλογίζεται ὅτι ὁ Θεὸς τὸν διαφύλαξε κατὰ τὴν ἡμέρα 
ποὺ πέρασε ἀπὸ διάφορους κινδύνους καὶ ὅτι τὸν εὐεργέτησε μὲ ποικίλους 
τρόπους, πρέπει νὰ Τὸν εὐχαριστῆ μὲ ὅλη του τὴν καρδιά.  
 
 

103. γ) Ἡ αἴτηση.  
 
 Ἡ αἴτηση, ὅπως εἴπαμε, εἶναι τὸ τρίτο εἶδος τῆς προσευχῆς. Ὁ ἄνθρωπος, 
σκεπτόμενος καὶ αἰσθανόμενος τὶς πολλὲς καὶ ποικίλες σωματικὲς καὶ πνευματικές 
του ἀνάγκες καὶ τῶν ἄλλων Χριστιανῶν, γιὰ τὶς ὁποῖες ἔχει καθῆκον νὰ 
ἐνδιαφέρεται, ἂς ζητῆ ἀπὸ τὸν Θεό, τόσο γιὰ τὸν ἑαυτό του, ὅσο καὶ γιὰ τοὺς 
ἄλλους, τὴν ἐκπλήρωσή τους.  
 Προπάντων ὅμως καὶ κατ’ ἐξοχὴν ἔχει ὑποχρέωση, στὴ δέησή του, νὰ 
προσεύχεται πρῶτα καὶ νὰ ζητῆ ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον καὶ θερμὸ πόθο, 
σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τῆς Κυριακῆς προσευχῆς, νὰ γνωρίση ὅλος ὁ κόσμος τὸν 



Θεὸ ὡς πανάγαθο, πανάγιο καὶ πολυεύσπλαχνο Πατέρα. Νὰ πιστεύση ὁ κόσμος 
στὸν Μονογενῆ του Υἱό, τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, καὶ νὰ ἐπικρατήση σ’ ὅλο 
τὸν κόσμο τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.  
 Μετά, συναισθανόμενος ὁ Χριστιανὸς τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τὴ βαριὰ 
ἐνοχή του, εἶναι ὑποχρεωμένος, μὲ ταπεινωμένη ψυχὴ καὶ συντριβὴ καρδιᾶς, νὰ 
κάνη καὶ γενικὴ ἐξομολόγηση τῶν ἁμαρτιῶν του, ζητώντας ἀπὸ τὸν Θεὸ τὴν ἄφεση 
καὶ συγχώρησή του.  
 Ἔπειτα ἂς ζητῆ τὸ ἔλεος καὶ τὶς δωρεὲς τοῦ Θεοῦ γιὰ τὶς πνευματικὲς καὶ 
ὑλικές του ἀνάγκες. Ἂς ζητῆ ἀπὸ τὸν Θεὸ τὴ χάρη, τὸ φωτισμό, τὴ βοήθειά Του γιὰ 
κάθε περίσταση. Τὸν καθαρισμὸ καὶ ἁγιασμὸ τῆς καρδιᾶς, τὴν ἐγρήγορση καὶ 
προσοχὴ στὸ νὰ μὴν ἁμαρτάνη, τὴν ἐνίσχυση καὶ προθυμία νὰ ἐργάζεται κάθε 
ἀγαθό. Τὴν ἀπόκτηση ὅλων τῶν ἀρετῶν ποὺ μακαρίζει ὁ Θεός.  
 Ἂς ζητῆ νὰ περάση ἡ ἡμέρα ἀναμάρτητα καὶ εἰρηνικά. Νὰ [σελ. 157] εὐλογῆ 
ὁ Θεὸς τὰ ἔργα τῶν χειρῶν του, παρέχοντας ὅλα ὅσα τοῦ χρειάζονται, γιὰ νὰ 
συντηρηθῆ.  
 Στὴν ἀρχὴ κάθε ἔργου του καὶ κάθε ἐπιχειρήσεως, ἂς ζητῆ τὴ θεία προστασία 
καὶ βοήθεια. Ὅταν πρόκειται νὰ ταξιδεύση, ἂς ζητῆ ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ τὸν 
κατευθύνη καὶ νὰ τὸν φυλάη ἀπὸ κάθε κακό.  
 Σὲ κάθε θλίψη, πειρασμό, κίνδυνο ψυχικὸ ἢ σωματικό, κάθε ἀδικία καὶ 
συκοφαντία, σὲ κάθε θάνατο οἰκείων του καὶ φίλων, ἂς ζητῆ τὴ βοήθεια, τὴ 
συνδρομή, τὴν προστασία καὶ τὴν παρηγοριὰ τοῦ Θεοῦ.  
 
 

104. Ὁ Χριστιανὸς ἔχει καθῆκον νὰ προσεύχεται καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους.  
 
 Γιὰ νὰ εἶναι ἡ προσευχὴ τοῦ Χριστιανοῦ τέλεια καὶ εὐάρεστη στὸν Θεό, 
πρέπει νὰ μὴν εἶναι ἀποκλειστική. Νὰ μὴ περιορίζεται μόνο στὸν ἑαυτό του. Πρέπει 
νὰ εἶναι γενική. Νὰ ἐπεκτείνεται καὶ στοὺς ἄλλους.  
 Εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ προσεύχεται καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους, ζητώντας τὴν 
ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν τους, καθὼς καὶ κάθε καλὸ καὶ ἀγαθό. Αὐτὸ εἶναι καθῆκον 
του, ἐπειδὴ ὁ Χριστιανός, μὲ τὴν προσευχὴ γιὰ τοὺς ἄλλους, ἐκπληρώνει ἱερὴ 
ὑποχρέωση ἀπέναντι σὲ κάθε εὐεργέτη καὶ καθῆκον χριστιανικῆς ἀγάπης ἀπέναντι 
σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.  
 Εἶναι ὑποχρεωμένος λοιπὸν νὰ προσεύχεται γιὰ τοὺς γονεῖς, ὅλους τοὺς 
οἰκείους, συγγενεῖς, εὐεργέτες του, τοὺς πνευματικοὺς πατέρες καὶ διδασκάλους 
καὶ ὅλους ὅσοι ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ τὴ θεία βοήθεια καὶ προστασία. Πρέπει νὰ 
προσεύχεται γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν ἕνωση ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν. Γιὰ τὸ Ἔθνος καὶ 
τοὺς ἄρχοντές του, γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ ἔθνη.  
 Εἶναι ὑποχρεωμένος ἀκόμη νὰ προσεύχεται γιὰ τοὺς κεκοιμημένους 
Χριστιανοὺς καὶ προπάντων γιὰ τοὺς πνευματικοὺς [σελ. 158] πατέρες, γονεῖς, 
διδασκάλους, συγγενεῖς καὶ εὐεργέτες του, καθὼς καὶ γιὰ τοὺς εὐεργέτες τοῦ 
ἔθνους.  



 Σύμφωνα λοιπὸν μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα, μπορεῖ ὁ Χριστιανὸς καὶ μὲ δικά του 
λόγια νὰ δοξολογῆ καὶ νὰ εὐχαριστῆ τὸν Θεό. Νὰ ζητῆ τὸ ἔλεος καὶ τὶς δωρεές Του 
γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ τοὺς ἄλλους, ἀφοῦ καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία στὶς ἱερές της 
ἀκολουθίες καὶ εὐχές, μὲ τέτοιες δοξολογίες, εὐχαριστίες καὶ αἰτήματα 
προσεύχεται πάντοτε πρὸς τὸν Θεό.  
 Σὰν ὑπόδειγμα αὐτοσχέδιας προσευχῆς, διατυπώνουμε ἐδῶ μία, ὥστε νὰ 
μπορῆ κάθε πιστός, ἔχοντάς την ὑπόψη του, μαζὶ μὲ ὅσα εἴπαμε πιὸ πάνω, νὰ 
καταλάβη καλύτερα πῶς μπορεῖ νὰ προσεύχεται μὲ δικά του λόγια.  
 Τὴν προσευχὴ αὐτὴ τὴ διατυπώνουμε στὸν πληθυντικό, γιὰ τὸν λόγο ὅτι ὁ 
Χριστιανὸς εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ προσεύχεται καὶ ἐκ μέρους ὅλων τῶν 
Χριστιανῶν, διότι καὶ ὁ Κύριος στήν «Κυριακὴ Προσευχή» μᾶς παρήγγειλε νὰ 
προσευχώμαστε στὸν πληθυντικό. Μᾶς εἶπε νὰ λέμε: «Πάτερ ἡμῶν», καὶ ὄχι 
«Πάτερ μου», καί «τὸν ἄρτον ἡμῶν» καὶ ὄχι «τὸν ἄρτον μου», καί «ἄφες ἡμῖν τὰ 
ὀφειλήματα ἡμῶν», καὶ ὄχι «ἄφες σὲ μένα τὰ ὀφειλήματά μου» κ.λ.π.  
 Θέλησε δηλαδὴ νὰ μᾶς διδάξη, παραδίνοντάς μας τὸν τύπο αὐτὸ τῆς 
προσευχῆς, ὅτι στὴν προσευχή του ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ συμπεριλαμβάνη ὅλους 
τοὺς ἀνθρώπους ὅσοι θέλουν νὰ ὑπακούουν στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅσοι πιστεύουν 
στὸν Υἱό Του καὶ ἐπικαλοῦνται τὸ ἔλεός Του, ὁπουδήποτε κι ἂν βρίσκωνται. Δηλαδὴ 
νὰ λέη στὸν Θεὸ τὴν προσευχή του ὄχι μόνο ἐκ μέρους τοῦ ἑαυτοῦ του, ἀλλὰ καὶ 
ὅλων, σὰν νὰ εἶναι ἕνα μαζί τους, σὰν νὰ εἶναι καὶ αὐτοὶ παρόντες καὶ νὰ 
συμπροσεύχωνται πρὸς τὸν κοινὸ Πατέρα. Διότι ὅλοι, σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ 
Χριστοῦ, «Πάτερ ἡ μ ῶ ν », Πατέρα ὅλων μας, εἶναι ἀδέλφια τοῦ προσευχομένου 
πιστοῦ Χριστιανοῦ, καὶ πρέπει νὰ τοὺς ἀγαπᾶ μὲ ἀληθινὴ καὶ πραγματικὴ ἀγάπη. 
Νὰ ἐνδιαφέρεται γι’ αὐτοὺς ἐξ ἴσου, ὅπως καὶ γιὰ τὸν ἑαυτό του, [σελ. 159] ἐπειδὴ 
εἶναι, ὅπως καὶ αὐτός, παιδιὰ τοῦ Ἴδιου οὐράνιου Πατέρα καὶ Θεοῦ, τοὺς ὁποίους 
ἀγαπᾶ ὅπως καὶ αὐτόν.  
 
 

105. Ὑπόδειγμα αὐτοσχέδιας προσευχῆς.  
 
 Βασιλεῦ τῶν αἰώνων, Κύριε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, συναισθανόμαστε ὅτι 
εἴμαστε ἐντελῶς ἀνάξιοι ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας νὰ ἀντικρίσουμε τὸ μεγαλεῖο 
τῆς δόξας Σου καὶ νὰ ἐπικαλεσθοῦμε τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου. Ἀλλὰ ἔχοντας θάρρος στὴ 
μεγάλη Σου ἀγαθότητα καὶ φιλανθρωπία, τολμοῦμε μὲ ταπεινωμένη καρδιὰ νὰ 
προσκυνήσουμε, ὅπως εἶναι δίκαιο καὶ πρέπει στὴ μεγαλειότητα τῆς δόξας Σου, νὰ 
δοξάσουμε τὸ ὑπερύμνητο καὶ ὑπερένδοξο καὶ ὑπεράγιο ὄνομά Σου καὶ τοῦ 
Μονογενοῦς Σου Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος.  
 Ἀναγνωρίζουμε, Πάτερ οὐράνιε, καὶ ὁμολογοῦμε ὅτι Σὺ εἶσαι ὁ ἀληθινὸς 
Θεός. Ἄναρχος, αἰώνιος, ἀμετάβλητος, ἔχοντας στὸν ἑαυτό Σου καὶ ἀπὸ τὸν ἑαυτό 
Σου κάθε ἀγαθό, κάθε τελειότητα. Σὺ εἶσαι ὁ Δημιουργὸς ὅλης τῆς κτίσεως, τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, τῶν ὁρατῶν καὶ τῶν ἀόρατων ὄντων, τοῦ σύμπαντος. Εἶσαι ὁ 



Παντοδύναμος, ποὺ ἔχεις ἀπεριόριστη καὶ ἄπειρη δύναμη. Εἶσαι ὁ Πάνσοφος καὶ 
Παντογνώστης. Εἶσαι ὁ Πανάγιος καὶ Πανάγαθος. Εἶσαι ὅλος ἀγάπη.  
 Μὲ τὴν παντοδυνομία καὶ τὴν πάνσοφη πρόνοιά Σου συνενώνεις καὶ 
συγκρατεῖς ὁλόκληρη τὴ δημιουργία, τὸ σύμπαν. Συγκρατεῖς καὶ διευθύνεις τὰ 
πάντα μὲ ἁρμονία καὶ τέλεια τάξη. Μὲ τὴν ἄπειρη δύναμή Σου κατευθύνεις κάθε 
δημιούργημα καὶ ὅλα μαζὶ στὸν προορισμὸ ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἔχεις ὁρίσει γιὰ 
καθένα χωριστὰ καὶ γιὰ ὅλα μαζί. Εἶσαι τὸ πᾶν γιὰ ὅλα. Σὲ Σένα προσβλέπουν ὅλα 
τὰ δημιουργήματά Σου.  
 Ὡς πνεῦμα ἄπειρο ποὺ εἶσαι, βρίσκεσαι πανταχοῦ παρὼν καὶ γεμίζεις μὲ τὴν 
παρουσία Σου τὰ πάντα. Δὲν ὑπάρχει τίποτε, ἀπολύτως τίποτε, οὔτε στὸν οὐρανὸ 
οὔτε στὴ γῆ, ποὺ νὰ εἶναι ἀόρατο ἐνώπιόν σου. Οἱ διαλογισμοί μας, οἱ σκέψεις, οἱ 
[σελ. 160] ἐπιθυμίες, τὰ σκιρτήματα τῶν καρδιῶν μας, τὰ θελήματα καὶ οἱ 
ἀποφάσεις τῶν ψυχῶν μας, τὰ λόγια καὶ οἱ προθέσεις μας, οἱ σκοποὶ καὶ οἱ πράξεις 
μας, ὁλόκληρος ὁ ἐσωτερικὸς καὶ ὁ ἐξωτερικός μας κόσμος, τὰ πάντα εἶναι γυμνά, 
ὁλοφάνερα καὶ γνωστὰ ἐνώπιόν Σου. Μέσα σὲ Σένα ὑπάρχουμε ὅλοι καὶ μέσα στὸ 
Πνεῦμα Σου ζοῦμε.  
 

*** 
 
 Γι’ αὐτὸ δίκαια καὶ ὅπως εἶναι πρέπον, πανάγαθε Θεέ, ὅλος ὁ οὐράνιος 
πνευματικὸς κόσμος, ὁ χορὸς τῶν ἁγίων ἀγγέλων, τὰ Χερουβεὶμ καὶ τὰ Σεραφείμ, 
μὲ ἀκατάπαυστη φωνή, χωρὶς ποτὲ νὰ σιωποῦν, Σὲ ὑμνοῦν καὶ Σὲ δοξολογοῦν, 
λέγοντας «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος, Κύριος Σαββαώθ. Πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ἀπὸ 
τὴ δόξα Σου». 
 Ἐπάξια Σὲ ὑμνοῦν οἱ ἔνδοξοι Ἀπόστολοι, οἱ ἅγιοι Προφῆτες, οἱ νικηφόροι 
μάρτυρες, οἱ ἔνδοξοι Ἱεράρχες, οἱ ὅσιοι Πατέρες, ὁ μακάριος χορὸς ὅλων τῶν ἁγίων 
ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. Ἀλλὰ καὶ ὅλη ἡ κτίση καὶ αὐτὰ τὰ ἄψυχα δημιουργήματά 
Σου, ὅλες οἱ φυσικὲς δυνάμεις τῶν ἔργων Σου, Σὲ μεγαλύνουν καὶ Σὲ δοξάζουν. 
Διότι ὅλα ἀνεξαιρέτως, ὅταν τὰ παρατηροῦν καὶ τὰ μελετοῦν τὰ λογικὰ πλάσματά 
Σου, οἱ ἄγγελοι καὶ οἱ ἄνθρωποι, ὁμολογοῦν καὶ διακηρύττουν τὴν ἄπειρη δύναμη, 
σοφία καὶ ἀγαθότητά Σου. Ὁ ἥλιος, ἡ σελήνη, τὰ ἀναρίθμητα ἀστέρια, τὸ φῶς, ἡ γῆ 
καὶ ὅσα περιέχει, τὰ ἄπειρα σὲ ἀριθμὸ ζῶα, τὰ ἀμέτρητα δέντρα καὶ φυτά, ἡ 
θάλασσα καὶ τὰ ἀναρίθμητα ψάρια, τὰ πουλιὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὁ ἀέρας, ἡ φωτιά, οἱ 
ἀστραπές, τὰ σύννεφα, τὰ χιόνια, ὅλα διαλαλοῦν καὶ διακηρύττουν τὸ ὕψος τῆς 
δόξας Σου. Ὅλες οἱ ὀμορφιὲς τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ ὁμολογοῦν καὶ διασαλπίζουν 
τὴ δική Σου ἀπερίγραπτη ὀμορφιά, καλλονὴ καὶ λαμπρότητα. 
 Καὶ ἐμεῖς, αἰώνιε Βασιλεῦ, οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἀνάξιοι δοῦλοι Σου, ὡς λογικὰ 
πλάσματά Σου, ἀναγνωρίζουμε καὶ ὁμολογοῦμε τὸ ὕψος τῆς δόξας Σου. Καὶ μὲ 
ὅλους ὅσοι εὐαρέστησαν [σελ. 161] σὲ Σένα στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων, Σὲ αἰνοῦμε, 
Σὲ εὐλογοῦμε, Σὲ προσκυνοῦμε καὶ Σὲ δοξάζουμε.  
 

*** 



 
 Ἐξυμνώντας καὶ δοξάζοντας τὸ ὑπερύμνητο καὶ ὑπερένδοξο ὄνομά Σου, Σὲ 
εὐχαριστοῦμε συγχρόνως γιὰ ὅλες τὶς δωρεές Σου πρὸς ἐμᾶς, τὶς φανερὲς καὶ τὶς 
ἀφανεῖς. Αἰσθανόμαστε, Πάτερ οὐράνιε, ὅτι εἶναι ἀμέτρητες οἱ εὐεργεσίες Σου 
πρὸς ἐμᾶς. Μᾶς δημιούργησες κατ’ εἰκόνα Σου καὶ μὲ προορισμὸ νὰ Σοῦ 
μοιάσουμε. Μᾶς στόλισες μὲ θεῖα καὶ ἔξοχα χαρίσματα. Ὅταν ἁμαρτήσαμε, δὲ μᾶς 
παρέδωσες στὴν ἀπώλεια, οὔτε ἀδιαφόρησες, ἀλλὰ μὲ τὴν ἄπειρή Σου ἀγάπη 
τακτοποίησες πάνσοφα τὴν ἀπελευθέρωσή μας ἀπὸ τὴ σκλαβιὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ 
τὸν αἰώνιο θάνατο. Ὄχι μὲ ἄλλο μέσο, ἀλλὰ μὲ τὸν Ἴδιο τὸν Μονογενῆ καὶ ἀγαπητό 
Σου Υἱό, τὸν Ὁποῖον παρέδωσες στὸ σταυρικὸ θάνατο γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας. Τόσο 
μεγάλη εἶναι ἡ ἀγάπη Σου πρὸς ἐμᾶς.  
 Εὐδόκησες νὰ γεννηθοῦμε ἀπὸ γονεῖς Χριστιανούς. Μᾶς ἔκανες παιδιά Σου 
μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα. Μᾶς σφράγισες καὶ μᾶς ἔδωσες τὴ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Σου 
Πνεύματος, γιὰ νὰ μᾶς κάνης κληρονόμους τῆς ἐπουρανίου Βασιλείας Σου.  
 Μᾶς εὐεργετεῖς μὲ ὅλα τὰ δημιουργήματά Σου. Μᾶς παρέχεις ὅλα τὰ ὑλικὰ 
μέσα, τὰ ἀναγκαῖα γιὰ τὴν συντήρηση τῆς πρόσκαιρης ζωῆς μας. Μᾶς παρέχεις καὶ 
ὅλα τὰ πνευματικά, μὲ τὰ ὁποῖα ἀνακαινιζόμαστε καὶ καταρτιζόμαστε γιὰ τὴν 
αἰώνια ζωή. Μεταχειρίζεσαι τὰ πάντα γιὰ τὸν καταρτισμὸ τῶν ψυχῶν μας. Καὶ τὶς 
θλίψεις τοῦ βίου, ὁποιεσδήποτε κι ἂν εἶναι, τὶς ἐπιτρέπεις καὶ τὶς μεταχειρίζεσαι ὡς 
πατέρας φιλόστοργος γιὰ μεγάλη καὶ αἰώνια ὠφέλεια τῶν ψυχῶν μας. Μᾶς 
προφυλάττεις καὶ μᾶς λυτρώνεις ἀπὸ τὶς ἐπιβουλὲς τοῦ πονηροῦ καὶ ἀπὸ πολλοὺς 
ἄλλους πειρασμοὺς καὶ κακά, χωρὶς ἐμεῖς πολλὲς φορὲς νὰ τὸ γνωρίζουμε. Μᾶς 
ἐνισχύεις καὶ μᾶς βοηθᾶς νὰ ἐπιτύχουμε τὸ καλὸ καὶ ἀγαθό.  

[σελ. 162] 
 Καὶ τί δὲν κάνεις σὲ μᾶς, πολυεύσπλαχνε καὶ πανάγαθε Πατέρα; Ἀμέτρητες 
φορὲς ἁμαρτάνουμε ἐνώπιόν Σου καὶ δὲν μᾶς τιμωρεῖς, ἀλλὰ μᾶς ἀνέχεσαι, 
περιμένοντας τὴ μετάνοιά μας. Ἀλλὰ καὶ τὴ μετάνοιά μας Σὺ τὴν ἐνεργεῖς μὲ τὸ 
Ἅγιον Πνεῦμα σου. Καὶ αὐτὴν ἀκόμη τὴν πρόθεση καὶ θέληση νὰ εἴμαστε ἀρεστοὶ 
σὲ Σένα, Ἐσὺ μᾶς τὴ δίνεις. Καὶ ἐὰν κάποτε κάνουμε κάτι καλό, ἀκόμη κι ἂν 
προσευχώμαστε, τὸ κάνουμε μὲ τὴ δική Σου βοήθεια καὶ χάρη. Ἐμεῖς ἀπὸ μόνοι 
μας, ἂν Σὺ δὲν ἐπέμβης μέσα μας, κανένα ἀγαθὸ δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε.  
 Καταλαβαίνουμε καὶ αἰσθανόμαστε, οὐράνιε Πάτερ, ὅτι ὅλα τὰ καλὰ καὶ τὰ 
ἀγαθὰ πηγάζουν ἀπὸ Σένα. Καὶ ὅτι Σύ, ὁ ἄπειρος Θεός, δείχνεις σὲ μᾶς τοὺς 
ἐλάχιστους καὶ μηδαμινοὺς τόσο μεγάλη στοργή, ὥστε αἰσθάνεσαι τέλεια χαρά, 
εὐφροσύνη καὶ εὐτυχία, ὅταν μᾶς εὐεργετῆς. Αἰσθάνεσαι χαρά, ὅταν μᾶς δίνης ἀπὸ 
τὰ δικά Σου ἀγαθά, γιὰ νὰ μᾶς κάνης εὐτυχισμένους καὶ μέτοχους στὴ δική Σου 
μακαριότητα.  
 Ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς στοργῆς Σου καὶ στὸ αἰώνιο καὶ ἀτέλειωτο μέλλον τῆς 
ἐπουρανίου Βασιλείας Σου, Σὺ ὁ Θεός μας θὰ εἶσαι ἡ εὐτυχία, ἡ εὐδαιμονία καὶ 
μακαριότητά μας καὶ ὅλου τοῦ οὐρανίου κόσμου.  
 Πῶς λοιπὸν μποροῦμε, οὐράνιε Βασιλεῦ, ἐμεῖς οἱ μηδαμινοὶ καὶ ἀσήμαντοι 
νὰ δοξάσουμε ἐπάξια, νὰ ὑμνήσουμε καὶ νὰ εὐχαριστήσουμε τὸ ὑπεράγιο καὶ 



ὑπερύμνητο ὄνομά Σου, γιὰ τὶς ἄπειρες εὐεργεσίες Σου καὶ μάλιστα γιὰ τὴν αἰώνια 
Βασιλεία, ποὺ μᾶς ἔχεις ἑτοιμάσει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ κόσμου, ἐφ’ ὅσον μείνουμε 
μέχρι τέλους πιστοὶ στὸ θέλημά Σου; Κι ἂν εἴχαμε μύριες ζωές, Πάτερ οὐράνιε, καὶ 
ἂν τὶς θυσιάζαμε ὅλες γιὰ τὸ ἅγιο ὄνομά Σου, καὶ πάλι θὰ εἴμαστε πολὺ μακριὰ ἀπὸ  
τὸ νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὶς εὐεργεσίες Σου.  
 Μὴ μπορώντας λοιπὸν νὰ προσφέρουμε τίποτε ἄλλο στὴ Μεγαλειότητά Σου, 
προσφέρουμε τὴ θέλησή μας, ἐπιθυμώντας νὰ ἀνήκουμε ὁλοκληρωτικὰ σὲ Σένα. Σὲ 
εὐχαριστοῦμε μὲ [σελ. 163] ὅλη τὴν ψυχὴ καὶ τὴν καρδιά μας. Προσκυνοῦμε, 
εὐλογοῦμε, δοξάζουμε καὶ μεγαλύνουμε τὸ ὑπερύμνητο καὶ ὑπερένδοξο ὄνομά Σου 
καὶ τοῦ Μονογενοῦς Σου Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος. Ἀμήν.  
 

*** 
 
 Καὶ ἤδη, οὐράνιε Πάτερ, Σὲ παρακαλοῦμε, ἐπικαλούμενοι τὴ μεγάλη Σου 
εὐσπλαχνία καὶ ἀγαθότητα, νὰ δεχθῆς αὐτὴ τὴν προσευχή μας. Εὐδόκησε νὰ 
γνωρίση ὅλος ὁ κόσμος τὴ λαμπρότητα τῆς θεότητός Σου. Νὰ γνωρίση ὅτι Σὺ εἶσαι ὁ 
ἀληθινὸς Θεός, ὁ Δημιουργὸς τοῦ σύμπαντος, ὁ πανάγιος καὶ πολυεύσπλαχνος 
Πατέρας, καὶ ἔτσι νὰ δοξασθῆ τὸ ὑπερύμνητο καὶ ὑπεράγιο Ὄνομά Σου καὶ τοῦ 
Μονογενοῦς Σου Υἱοῦ καὶ τοῦ παναγίου καὶ ζωοποιοῦ Σου Πνεύματος. Εὐδόκησε νὰ 
ἔλθη ἡ βασιλεία Σου πάνω στὴ γῆ. Νὰ ἐπικρατήση σὲ ὅλο τὸν κόσμο, σὲ ὅλα τὰ 
ἔθνη, μὲ τὴν πίστη καὶ ὑπακοὴ στὸν Μονογενῆ Σου Υἱό, καὶ ἔτσι νὰ σταματήση νὰ 
ὑπάρχη στὴν ἀνθρωπότητα ἡ ἀπιστία, τὸ ψέμα, ἡ πλάνη, ἡ ἁμαρτία καὶ κάθε 
ἀδικία. Νὰ ἐπικρατήση ἡ ἀλήθεια, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ εἰρήνη. 
 Εὐδόκησε νὰ ἐκτελῆται μὲ ἀκρίβεια τὸ ἅγιο θέλημά Σου σὲ ὅλη τὴ γῆ, ὅπως 
στὸν οὐρανὸ ἀπὸ τοὺς ἁγίους Σου ἀγγέλους καὶ τὰ ἀγαθὰ πνεύματα. 
 

*** 
 
 Εὐδόκησε ἀκόμη, ἐπουράνιε Βασιλεῦ, νὰ δεχθῆς καὶ τὴν ἐξομολόγησή μας 
αὐτή. Ἐξομολογούμενοι ἐνώπιον τῆς Μεγαλειότητός Σου, ἀναγνωρίζουμε μὲ 
ταπεινωμένη καρδιὰ τὸ ἀμέτρητο πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν μας καὶ τὴ καὶ τὴ μεγάλη 
καὶ βαριὰ ἐνοχή μας. 
 Ἁμαρτήσαμε, Θεέ, καὶ παρανομήσαμε. Ἔχουμε παραβεῖ τὶς ἐντολές Σου καὶ 
δὲν τηρήσαμε τὶς προσταγές Σου. Δὲν βαδίσαμε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά Σου τὸ 
ἅγιο, ἀλλὰ σύμφωνα μὲ [σελ. 164] τὰ θελήματα καὶ τὶς ἐπιθυμίες τῶν καρδιῶν μας. 
Γνωρίζουμε ὅτι, ἂν παρουσιασθοῦμε μπροστά Σου καὶ μᾶς ὑποβάλης σὲ κρίση, θὰ 
βρεθοῦμε ἐντελῶς ἀναπολόγητοι. Ἂν ἐξετάσης ὅλους τοὺς ἀνάρμοστους λογισμούς 
μας ἀπὸ τὴ νεότητά μας μέχρι σήμερα, τὶς παράνομες ἐπιθυμίες μας, τὶς κακὲς 
ἀποφάσεις τῆς θελήσεώς μας, τὰ ἀπρεπῆ καὶ ἁμαρτωλὰ λόγια μας, τὰ παράνομα 
ἔργα μας καὶ ὅλη γενικὰ τὴν ἀδιαφορία καὶ τὴν παραμέληση τῶν καθηκόντων μας, 
ἂν δικασθοῦμε γιὰ ὅλα αὐτὰ σύμφωνα μὲ τὸ νόμο καὶ τὴ δικαιοσύνη Σου, θὰ 
βρεθοῦμε ἄξιοι ἀνελέητης τιμωρίας καὶ αἰωνίου κολάσεως.  



 
*** 

 
 Γι’ αὐτό, πανάγαθε Δέσποτα, ἐπειδὴ δὲν ἔχουμε καμιὰ ἀπολογία ἐνώπιον τῆς 
δικαίας Σου κρίσεως, καταφεύγουμε στὴν ἀσύλληπτη φιλανθρωπία καὶ 
ἀνεκδιήγητη ἀγάπη Σου, ποὺ φανερώθηκε στὸν κόσμο μὲ τὴν ἐνανθρώπηση καὶ 
θυσία τοῦ Μονογενοῦς σου Υἱοῦ. Καταφεύγουμε στὴ χάρη καὶ στὸ ἔλεος ποὺ 
παρέχεις μὲ τὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ Σου σὲ ὅσους Σὲ ἐπικαλοῦνται. Σὲ παρακαλοῦμε 
νὰ μὴ μᾶς ἀποδοκιμάσης, ἀλλὰ νὰ ἀκούσης τὴ δέησή μας, χάρη στὴν εὐσπλαχνία 
ποὺ μᾶς ἔδειξε Αὐτὸς ὁ Μονογενής Σου Υἱὸς καὶ Θεός μας. Χάρη στὰ σεπτά Του 
παθήματα, στὸ τίμιο αἷμα Του, ποὺ χύθηκε ἀπὸ τὸν Σταυρό, χάρη στὸ θάνατο ποὺ 
ὑπέμεινε γιὰ μᾶς καὶ τὴ μεσιτεία ποὺ κάνει ὡς Ἀρχιερέας μας, καθήμενος στὰ δεξιὰ 
τοῦ θρόνου τῆς Μεγαλοσύνης Σου. Γιὰ ὅλα αὐτὰ ἱκετεύουμε καὶ παρακαλοῦμε τὴ 
μεγάλη καὶ ἀνεκδιήγητη εὐσπλαχνία Σου νὰ μᾶς εἰσακούσης. Νὰ συγχωρήσης τὶς 
ἀνομίες καὶ ἁμαρτίες μας. Καθετὶ ποὺ ἁμαρτήσαμε ἀπὸ τὴ νεότητά μας μέχρι τὴν 
παροῦσα ὥρα, μὲ λόγια, μὲ ἔργα, μὲ τὴ διάνοια, τὴν ἐπιθυμία, μὲ ἐπίγνωση ἢ χωρὶς 
ἐπίγνωση. Νὰ μᾶς δώσης δὲ καὶ καρδιὰ πονετική, εὔσπλαχνη καὶ συγχωρητική, γιὰ 
νὰ συγχωροῦμε κι ἐμεῖς ἀπὸ τὴν καρδιά μας πάντοτε ὅλους ὅσοι μᾶς ἀδικοῦν ἢ μὲ 
ὁποιοδήποτε τρόπο μᾶς πικραίνουν.  

[σελ. 165] 
 Σὲ παρακαλοῦμε, πολυεύσπλαχνε καὶ πανάγαθε Κύριε, νὰ μᾶς ἐλευθερώσης 
ἀπὸ τὴ φιλαυτία, τὸν ἐγωισμό, τὴν ὑπερηφάνεια, τὸ φθόνο καὶ τὸ μῖσος, τὴν 
κατάκριση καὶ τὴ μομφή. Νὰ μᾶς ἐλευθερώσης ἀπὸ τὴ φιλαργυρία, τὴν πλεονεξία, 
τὴν ἀσυμπάθεια, τὴν ἀσπλαχνία. Ἀπὸ τὴν ὀκνηρία καὶ τὴν ἀμέλεια, τὴν κενοδοξία 
καὶ τὴν ἀνθρωπαρέσκεια, τὸ θυμό, τὴν ὀργή, τὸ ψέμα, τὴν ἀδικία καὶ πονηρία. Ἀπὸ 
τὶς κακὲς ἐπιθυμίες καὶ ἀπὸ κάθε ροπὴ καὶ κλίση πρὸς τὴν ἁμαρτία. Νὰ καθαρίσης 
τὶς ψυχὲς καὶ τὰ σώματά μας ἀπὸ κάθε μολυσμό.  
 Σὲ παρακαλοῦμε νὰ κατοικήση στὶς ψυχές μας τὸ Πνεῦμα Σου τὸ ἀγαθό, γιὰ 
νὰ μᾶς ὁδηγῆ εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθεια. Νὰ εὐλογῆς δὲ καὶ τὶς σκέψεις, τὰ λόγια, τὶς 
ἐπιθυμίες, τὰ θελήματά μας, τὶς κρίσεις καὶ τὶς πράξεις μας. Σὲ παρακαλοῦμε νὰ 
μᾶς κάνης προσεκτικούς, γιὰ νὰ μὴ γινώμαστε ποτὲ ἀφορμὴ νὰ λυπηθῆ κάποιος ἢ 
νὰ σκανδαλισθῆ.  
 Σὲ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς δίνης τὴ γνώση καὶ τὴ συναίσθηση τῆς ἠθικῆς καὶ 
πνευματικῆς καταστάσεως τῶν ψυχῶν μας, γιὰ νὰ ἔχουμε ταπεινὸ φρόνημα καὶ νὰ 
μὴν κατακρίνουμε τοὺς ἀδελφούς μας. Νὰ μᾶς προφυλάττης ἀπὸ κάθε κλίση καὶ 
προσκόλληση στὰ μάταια καὶ φθαρτὰ αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Νὰ μᾶς λυτρώνης ἀπὸ τὸν 
Πονηρὸ καὶ κάθε πειρασμό, ἀπὸ κάθε πλάνη, ἀπὸ κάθε κακό. Νὰ μᾶς δίνης ζῆλο καὶ 
προθυμία γιὰ νὰ προσευχώμαστε καὶ φωτισμὸ πῶς πρέπει νὰ προσευχώμαστε καὶ 
τί νὰ ζητοῦμε στὴν προσευχή μας.  
 Σὲ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς χαρίσης τὸν ἅγιο φόβο Σου. Τὴ συναίσθηση τῆς 
πανταχοῦ παρουσίας Σου. Τὴ στερεὴ καὶ ἀκλόνητη πίστη καὶ ἐλπίδα. Τὴ 
συναίσθηση τῶν ἀναριθμήτων εὐεργεσιῶν Σου πρὸς ἐμᾶς καὶ τὴν ἐγκάρδια 



εὐγνωμοσύνη πρὸς τὴν ἄπειρη ἀγαθότητά Σου. Τὴν ἀφοσίωση καὶ ἀγάπη πρὸς τὸ 
ἅγιον ὄνομά Σου. Σὲ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς χαρίσης τὴ γνώση τῆς ἀλήθειας, τὴν 
εὐθύτητα, τὴ σωφροσύνη, τὴν ἁγνότητα καὶ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς. Σὲ 
παρακαλοῦμε νὰ μᾶς χαρίσης τὴν ἐγκράτεια, τὴν πνευματικὴ χαρά, τὴν πραότητα, 
τὴν [σελ. 166] ἀνεξικακία, τὴ χρηστότητα, τὴν ἀγαθοσύνη καὶ ἐλεημοσύνη, τὴ 
μεγαλοψυχία καὶ τὴν ὑπομονή. Νὰ ἀνοίξης δὲ τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά μας, γιὰ νὰ 
κατανοοῦμε τὰ θεῖα Σου λόγια καὶ νὰ τὰ κρατᾶμε μέσα στὶς ψυχές μας.  
 Σὲ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς χαρίσης τὴν ἐγρήγορση καὶ τὴν προσοχή. Σὲ 
παρακαλοῦμε νὰ μᾶς ἐνδυναμώνης στὸ νὰ ἀποδοκιμάζουμε πάντοτε καὶ νὰ 
διώχνουμε μακριά μας κάθε ἁμάρτημα, κάθε κακία ποὺ παρουσιάζεται, γιὰ νὰ 
μολύνη τὴν ψυχή μας. Σὲ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς προθυμοποιῆς μὲ τὸ Πνεῦμα Σου 
στὸ νὰ ἐργαζώμαστε πάντοτε γιὰ τὴ δόξα τοῦ ὀνόματός Σου καὶ γιὰ τὴν ὠφέλεια 
τοῦ πλησίον μας, μὲ κάθε αὐταπάρνηση καὶ θυσία, μὲ ἀγάπη καθαρὴ καὶ χωρὶς 
ὑποκρισία, ἀποβλέποντας μόνο στὴ δική Σου δόξα. Σὲ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς 
ἀξιώνης νὰ κοινωνοῦμε κάθε φορὰ τὰ Ἄχραντά Σου Μυστήρια, τὸ Σῶμα καὶ Αἷμα 
τοῦ Χριστοῦ Σου, ἀκατάκριτα γιὰ τὴ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Σὲ 
παρακαλοῦμε νὰ εὐλογῆς τὴν ἐργασία μας καὶ νὰ μᾶς δίνης μὲ τὴν ἀγαθή Σου 
πρόνοια ὁ,τιδήποτε εἶναι χρήσιμο γιὰ τὴ συντήρηση τῆς πρόσκαιρης ζωῆς μας. Σὲ 
παρακαλοῦμε νὰ μᾶς ἐμπνέης τὸ φόβο Σου, γιὰ νὰ ἐργαζώμαστε ὁποιοδήποτε ἔργο 
ἀληθινὰ καὶ δίκαια. Σὲ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς δίνης ἄγγελο ἀγαθό, ὁδηγὸ καὶ 
φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων μας. Σὲ παρακαλοῦμε, Ἀγαθὲ Κύριε, νὰ μᾶς 
δίνης κάθε φορὰ ὁτιδήποτε ἡ πανσοφία Σου θεωρεῖ καλὸ καὶ ὠφέλιμο.  
 

*** 
 
 Ἀκόμη Σὲ παρακαλοῦμε, Κύριε Θεέ, γιὰ τὴν Ἐκκλησία Σου. Νὰ τὴν στερεώνης 
καὶ νὰ τὴν διαφυλάττης. Νὰ ἀναδεικνύης σ’ αὐτὴ ποιμένες καὶ διδασκάλους 
γεμάτους μὲ θεῖο ζῆλο στὸ νὰ ἐργάζωνται γιὰ τὸν φωτισμὸ καὶ τὴ σωτηρία τοῦ 
λαοῦ Σου. Σὲ παρακαλοῦμε νὰ εὐδοκήσης ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὴν 
ἀληθινὴ πίστη σὲ μία ποίμνη καὶ νὰ λείψουν τὰ σχίσματα, οἱ αἱρέσεις καὶ οἱ πλάνες 
καὶ ἔτσι νὰ δοξάζεται [σελ. 167] ἀληθινὰ ἀπὸ ὅλους τὸ ὑπερύμνητο καὶ ὑπεράγιο 
ὄνομά Σου.  
 Σὲ παρακαλοῦμε γιὰ τὸ ἔθνος μας. Γιὰ ὅλους ὅσους ἔχουν ἐξουσία στὸ λαό 
Σου. Νὰ τοὺς διαφυλάττης καὶ νὰ ἐμπνέης στὶς ψυχές τους τὴν ἀλήθεια, τὴ 
δικαιοσύνη καὶ τὴν ἀγάπη, ὥστε νὰ ἐργάζωνται γιὰ τὴν προκοπὴ καὶ τὴν εἰρηνικὴ 
συμβίωση τοῦ λαοῦ Σου. Σὲ παρακαλοῦμε καὶ γιὰ τὴν εἰρήνη ὅλων τῶν ἐθνῶν, γιὰ 
νὰ μὴν πάσχη ἡ ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὶς συγκρούσεις καὶ τοὺς πολέμους.  
 

*** 
 
 Ἀκόμη Σὲ παρακαλοῦμε, πανάγαθε Κύριε, γι’ αὐτοὺς ποὺ ἐργάζονται γιὰ τὴ 
δόξα τοῦ ὀνόματός Σου. Γιὰ ὅσους ζητοῦν τὴ σωτηρία τους. Γιὰ ὅλους ὅσους ζητοῦν 



τὸ ἔλεος καὶ τὴ χάρη Σου. Σὲ παρακαλοῦμε καὶ γι’ αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἀγαποῦν καὶ γιὰ 
ἐκείνους ποὺ μᾶς ἀδίκησαν, μᾶς πίκραναν καὶ μᾶς λύπησαν μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο. 
Σὲ παρακαλοῦμε νὰ φανῆς σπλαχνικὸς καὶ νὰ συγχωρήσης, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου, 
ὅλους τοὺς Χριστιανούς. Νὰ τοὺς φωτίζης, νὰ τοὺς ὁδηγῆς καὶ νὰ τοὺς ἐνισχύης στὸ 
νὰ βαδίζουν σύμφωνα μὲ τὸ ἅγιο θέλημά Σου. Σὲ παρακαλοῦμε καὶ γιὰ ὅλους 
ὅσους βρίσκονται σὲ θλίψεις, ἀνάγκες, ἀσθένειες, σκλαβιὰ καὶ τυραννία νὰ τοὺς 
ἐλευθερώσης καὶ νὰ τοὺς σώσης. Σὲ παρακαλοῦμε νὰ ἀναπαύσης στὴν ἐπουράνια 
Βασιλεία Σου τὶς ψυχὲς τῶν κεκοιμημένων πνευματικῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν, 
γονέων, συγγενῶν, εὐεργετῶν μας καὶ ὅλων τῶν Χριστιανῶν, ποὺ διὰ μέσου τῶν 
αἰώνων μὲ πίστη τέλειωσαν τὴν ἐδῶ ζωή τους.  
 

*** 
 
 Ἀκόμη Σὲ παρακαλοῦμε, πολυεύσπλαχνε Κύριε, νὰ μᾶς δώσης τὴ χάρη Σου, 
γιὰ νὰ ζήσουμε τὸν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς μας πάνω στὴ γῆ μὲ εἰρήνη, μετάνοια, 
μὲ τέλεια ἀφοσίωση καὶ ὑπακοὴ στὸ ἅγιο θέλημά Σου. Ἔτσι ζώντας καὶ πράττοντας 
ὅσα Σοῦ εἶναι ἀρεστά, νὰ ἔχουμε καλὴ καὶ εὐπρόσδεκτη [σελ. 168] ἀπολογία 
ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ Σου καὶ Θεοῦ μας. Ναί, ὁ Θεός, ἡ μόνη 
ἐλπίδα, καταφυγὴ καὶ σωτηρία μας, ἄκουσε μὲ προσοχή, στὸ ὄνομα τοῦ 
Μονογενοῦς Σου Υἱοῦ, τὶς δεήσεις μας. Ἀξίωσέ μας, μὲ τὴν ἀγαθότητα καὶ τὸ ἔλεός 
Σου, νὰ γίνουμε μέτοχοι τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν τῆς Βασιλείας Σου, ποὺ ἑτοίμασες 
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ κόσμου γιὰ ὅσους Σὲ ἀγαποῦν. Καὶ ἔτσι νὰ δοξάζουμε τὸ πάντιμο 
καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά Σου καὶ τοῦ Μονογενοῦς Σου Υἱοῦ καὶ τοῦ παναγίου καὶ 
ἀγαθοῦ καὶ ζωοποιοῦ Σου Πνεύματος εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.  
 
 

106. Ἔνσταση γιὰ τὴν ἔκταση τῆς προσευχῆς.  
 
 Ἡ προσευχὴ αὐτή, ποὺ γράφτηκε σὰν ὑπόδειγμα, περιλαμβάνει, ὅπως βλέπει 
κάποιος, καὶ τὰ τρία εἴδη τῆς προσευχῆς: τὴ δοξολογία, τὴν εὐχαριστία καὶ τὴ 
δέηση μὲ σύντομη ἐξομολόγηση. Ἐπειδὴ ἡ προσευχὴ εἶναι συνομιλία ὄχι πρὸς 
ἄνθρωπο, ἀλλὰ πρὸς τὸν ὕψιστο Θεὸ καὶ Κύριό μας, ποὺ εἶναι παρὼν καὶ μᾶς 
ἀκούει, πρέπει νὰ γίνεται μὲ πολλὴ προσοχὴ καὶ εὐλάβεια.  
 Ἀλλὰ ἴσως νὰ πῆ κάποιος ὅτι στὴν προσευχὴ αὐτὴ ὅλα ὅσα ἀναφέρθηκαν 
παραπάνω εἶναι πολλά. Ἀπαιτοῦν πολὺ χρόνο. Ἰδίως ἐφ’ ὅσον πρέπει ὁ ἄνθρωπος 
νὰ προσεύχεται, κατανοώντας καὶ συναισθανόμενος τὰ λόγια τῆς προσευχῆς καὶ νὰ 
μὴν τὰ προσπερνάη μὲ ταχύτητα. Ἀπαντοῦμε: Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχη καιρὸ καὶ 
μπορῆ νὰ ἀναφέρη ὅλα αὐτὰ στὴν προσευχή του, πρέπει νὰ τὸ κάνη, διότι 
ὠφελεῖται πολὺ ἀπὸ αὐτό. Ἐὰν ὅμως δὲν μπορῆ, εἴτε διότι δὲν ἔχει στὴ διάθεσή του 
τὸ χρόνο ποὺ ἀπαιτεῖται, εἴτε γιατὶ δὲν ἀντέχει ὁ νοῦς του σὲ πολύωρη ἀφοσίωση 
ἐξαιτίας σωματικῆς ἀδυναμίας, τότε ἂς γνωρίζη ὅτι ὁ Θεὸς δέχεται τὴ σύντομη 
προσευχή του, ὅπως δέχεται καὶ τὴν διαρκέστερη ἐκείνου ποὺ μπορεῖ. Καὶ τοῦτο 



[σελ. 169] γιατὶ ἐξετάζει, ὅπως εἴπαμε προηγουμένως, τὴν πρόθεση καὶ ἀντοχὴ τοῦ 
προσευχομένου.  
 Σὲ περίπτωση ἀδυναμίας, μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ λέη σὲ μιά του προσευχὴ 
ἕνα μέρος, ἕνα μέρος σὲ μιὰ δεύτερη καὶ ἕνα ἄλλο σὲ μιὰ ἄλλη του προσευχή. Μὲ 
αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ λέγωνται καὶ θὰ κυκλοφοροῦν στὶς προσευχές του ὅλα ὅσα μὲ 
ἔκταση ἀναφέρθηκαν πιὸ πάνω. Μπορεῖ δηλαδὴ σὲ καθεμιὰ προσευχή του, ὅταν 
δὲν μπορῆ νὰ προσευχηθῆ γιὰ πολλὴ ὥρα, νὰ δοξολογῆ καὶ νὰ εὐχαριστῆ πρῶτα μὲ 
λίγα λόγια τὸν Θεό. Ἔπειτα δέ, ἀνάλογα μὲ τὶς ἀνάγκες του καὶ τὶς περιστάσεις κάτω 
ἀπὸ τὶς ὁποῖες βρίσκεται, νὰ ζητῆ τὸ ἔλεος καὶ τὴ χάρη Του. Ἀρκεῖ μόνο νὰ 
προσεύχεται μὲ συναίσθηση καὶ τὴν πρέπουσα προσοχὴ καὶ εὐλάβεια, ἔχοντας 
ὑπόψη του ὅτι ἡ προσευχή του αὐτὴ θὰ εἶναι ἀρεστὴ καὶ εὐπρόσδεκτη στὸν Θεό. 
Ἐνῶ, ἂν προσεύχεται μὲ πολλὰ λόγια, ἀλλὰ χωρὶς τὴν προσοχὴ ποὺ χρειάζεται, ἡ 
προσευχή του αὐτὴ δὲν θὰ εἶναι εὐάρεστη στὸν Θεό.  
 
 

107. Ὅταν προσεύχεται ὁ Χριστιανός, μπορεῖ νὰ ἀναφέρεται  
καὶ σὲ ἕνα πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ στὰ τρία μαζί.  

 
 Ἡ προσευχὴ ποὺ ἀναφέραμε πιὸ πάνω ἀπευθύνεται πρὸς τὸν οὐράνιο 
Πατέρα. Πρέπει ὅμως νὰ γνωρίζη ὁ Χριστιανὸς ὅτι μπορεῖ νὰ προσεύχεται 
ἀπευθυνόμενος πρὸς τὴν Ἁγία Τριάδα. Μπορεῖ ἀκόμη νὰ ἀπευθύνεται στὸν Χριστὸ 
καὶ στὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Καὶ αὐτό, διότι, ὅταν κάποιος στὴν προσευχή του 
ἀπευθύνεται σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ Πρόσωπα τῆς Τρισυπόστατης Θεότητος, εἶναι σὰν νὰ 
ἀπευθύνεται καὶ στὰ τρία Πρόσωπα: Στὸν Πατέρα, στὸν Υἱὸ καὶ στὸ Ἅγιον Πνεῦμα, 
διότι ἡ Ἁγία Τριὰς εἶναι ἀδιαίρετη καὶ ἀχώριστη καὶ σὲ καθένα Πρόσωπο 
συνυπάρχουν, χωρὶς νὰ συγχέωνται, καὶ τὰ ἄλλα Πρόσωπα. Καὶ ἡ ἁγία μας 
Ἐκκλησία ἔτσι προσεύχεται πρὸς τὸν Θεὸ μὲ [σελ. 170] τὶς προσευχὲς καὶ 
ἀκολουθίες της. Ὠφελεῖται δὲ ὁ ἄνθρωπος στὶς προσευχές του, ἂν ἐπικαλῆται καὶ 
τὶς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων πρὸς τὸν Θεό, καὶ περισσότερο τῆς ὑπερευλογημένης 
Μητέρας τοῦ Κυρίου καὶ Δέσποινάς μας, τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας.  
 Ἔχοντας λοιπὸν ὁ Χριστιανὸς τὴ γνώση πῶς μπορεῖ νὰ προσεύχεται μὲ δικά 
του λόγια, αὐτοσχέδια, γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους, καὶ γενικότερα ὅλα 
ὅσα ἐλέχθηκαν γι’ αὐτήν, θὰ γνωρίζη πῶς πρέπει νὰ προσεύχεται.  
 Αὐτὰ γιὰ τὸ ὕψιστο καθῆκον τῆς προσευχῆς.  
 
 

 
 
 



[σελ. 171] 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ 
 

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ 
 
 

108. Γενικὰ γιὰ τὰ καθήκοντα πρὸς τὸν πλησίον.  
 
 Ἀφοῦ εἴπαμε γιὰ τὰ καθήκοντα ποὺ ἔχουμε πρὸς τὸν Θεό, ἐρχόμαστε στὰ 
καθήκοντα πρὸς τὸν πλησίον μας, τὰ ὁποῖα προέρχονται ἀπὸ τὴ δεύτερη ἐντολή, 
«ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν».  
 Τὰ καθήκοντα αὐτὰ ἀναφέρονται ἀφενὸς μὲν στὶς πνευματικὲς ἀνάγκες τοῦ 
πλησίον, δηλαδὴ στὸ φωτισμό, τὴν πρόοδο καὶ σωτηρία τῆς ψυχῆς του, ἀφετέρου 
δὲ στὶς ὑλικὲς ἀνάγκες του, δηλαδὴ στὴ βοήθεια καὶ ἀνακούφιση τῶν ἀναγκῶν τῆς 
σωματικῆς ζωῆς του καὶ τὴν παρηγοριά του στὶς διάφορες θλίψεις.  
 Στὴν τήρηση αὐτῶν τῶν καθηκόντων πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι πλησίον μας 
εἶναι βέβαια κάθε ἄνθρωπος, δὲν εἶναι ὅμως ὅλοι ἐξ ἴσου κοντά μας, πλησίον μας, 
ἀλλὰ ἄλλος εἶναι περισσότερο κοντὰ σὲ μᾶς ἀπὸ κάποιον ἄλλο. Οἱ γονεῖς λόγου 
χάριν καὶ τὰ παιδιά μας εἶναι περισσότερο κοντὰ σὲ μᾶς ἀπὸ ὅσο εἶναι ἄλλοι 
συγγενεῖς. Οἱ συγγενεῖς μας εἶναι κοντινότεροι ἀπὸ τοὺς μὴ συγγενεῖς. Οἱ 
ὀρθόδοξοι ἀπὸ τοὺς ἑτερόδοξους. Οἱ ὁμοεθνεῖς ἀπὸ τοὺς ἀλλοεθνεῖς.  
 Ἀπὸ αὐτὸ προκύπτει ὅτι ὑπάρχουν καὶ διάφοροι βαθμοὶ ἀγάπης πρὸς τὸν 
πλησίον. Μὲ ποιόν, ὅμως, βαθμὸ ἀγάπης εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ἀγαποῦμε τὸν 
καθένα; Πῶς πρέπει δηλαδὴ νὰ γίνεται ἡ ἐκλογὴ καὶ προτίμηση στὴν ἀγάπη πρὸς 
τὸν πλησίον;  

[σελ. 172] 
 

109. Ἐκλογὴ καὶ προτίμηση στὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον.  
 
 Ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, ὅπως εἴπαμε, μᾶς ἐπιβάλλει νὰ ἀγαποῦμε ὅλους 
τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλὰ σὲ περίπτωση ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε τὸ καλὸ καὶ 
νὰ εὐεργετήσουμε ὅλους, τότε ἀναγκαστικὰ πρέπει νὰ γίνη ἐκλογὴ καὶ προτίμηση.  
 Πρέπει λοιπὸν νὰ δώσουμε τὴν πρώτη θέση στὸν πλησιέστερο. Ὅτι εἶναι 
δίκαιη αὐτὴ ἡ προτίμηση ὅσων βρίσκονται πλησιέστερα σὲ μᾶς φαίνεται ἀπὸ ὅσα 
λέει καὶ ὁ θεῖος Παῦλος: «Ὡς καιρὸν ἔχοντες ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας, 
μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως» (Γαλ. στ΄ 10). Δηλαδή, ὅσο 
βρισκόμαστε σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο, ποὺ εἶναι δυνατὸ νὰ ἐργασθοῦμε τὴν ἀρετή, ἂς 
ἐργαζώμαστε τὸ καλὸ καὶ ὠφέλιμο σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, πρὸ πάντων δὲ σ’ 



ἐκείνους μὲ τοὺς ὁποίους συνδεόμαστε στενὰ μὲ τὴν ἴδια ἀληθινὴ θρησκεία καὶ 
χριστιανικὴ πίστη.  
 Σ τ ὴ ν  π ρ ο τ ί μ η σ η  τ ῆ ς  ἀ γ ά π η ς  π ρ ὸ ς  τ ὸ ν  
π λ η σ ί ο ν  ἀ π α ι τ ε ῖ τ α ι  π ρ ο σ ο χ ή .   
 Ἀλλὰ καὶ σ’ αὐτὴ τὴν προτίμηση πρέπει νὰ ὑπάρχη προσοχή, γιὰ νὰ μὴν πέση 
κάποιος στὴν ἐγωιστικὴ φιλαυτία. Ἂν πρόκειται λόγου χάριν γιὰ τροφὴ καὶ 
ἐνδυμασία, δὲν ἐκπληρώνει ὁ Χριστιανὸς τὸ νόμο τῆς ἀγάπης, ἂν μὲ ἀπληστία 
χορταίνη τὸν ἑαυτό του καὶ τὴν οἰκογένειά του καὶ τὴ ντύνη μὲ πολυτέλεια, 
ξοδεύοντας μόνο γι’ αὐτὴν ὅ,τι ἔχει, τὴ στιγμὴ ποὺ ἄλλοι ἄνθρωποι πεθαίνουν ἀπὸ 
τὴν πείνα καὶ εἶναι γυμνοί. Οὔτε ἂν προσπαθῆ κάποιος νὰ ἀφήση στὰ παιδιά του 
μεγάλη περιουσία, ἐνῶ πολλοὶ ἄλλοι ἄνθρωποι πεινοῦν.  
 Γιὰ νὰ εἶναι κάποιος ἀληθινὸς Χριστιανός, πρέπει μὲν νὰ προτιμᾶ καὶ νὰ 
φροντίζη κατὰ πρῶτο λόγο τὴν οἰκογένειά του, διότι αὐτὸ εἶναι δίκαιο, ἀλλὰ δὲν 
πρέπει νὰ περιορίζη ἀποκλειστικὰ τὴν ἀγάπη του, φροντίζοντας μόνο αὐτὴν σὰν 
πλεονέκτης. Ἀλλὰ προνοώντας καὶ συντηρώντας μὲ μέτρο τὴν [σελ. 173] οἰκογένειά 
του, σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τῆς ἀγάπης, ὅσα περισσεύουν πρέπει νὰ τὰ διαθέτη, 
γιὰ νὰ διεκολύνη ἄλλους ἀνθρώπους, ὅσους μπορεῖ, ποὺ στεροῦνται καὶ τὰ πιὸ 
ἀναγκαῖα. Διότι τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου διδάσκει τὸν ἄνθρωπο νὰ ἔχη πλατιὰ 
καρδιὰ καὶ νὰ ἀγκαλιάζη μὲ τὴν ἀγάπη του ὅλους, καὶ ὄχι μόνο τὸν ἑαυτό του, τὴν 
οἰκογένειά του, λίγους ἀκόμη ἄλλους ἢ φίλους. Διότι τότε δὲν εἶναι ἀληθινὸς καὶ 
γνήσιος Χριστιανός.  
 
 

110. Ὁ Χριστιανὸς εἶναι ὑποχρεωμένος  
νὰ προτιμᾶ τὴν ὠφέλεια τῶν πολλῶν ἀπὸ τὴ δική του ὠφέλεια.  

 
 Ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ γνωρίζη ὅτι εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ προτιμᾶ τὴν 
ὠφέλεια τῶν πολλῶν ἀπὸ τὴ δική του ὠφέλεια. Διότι, ὅταν λέη τὸ Εὐγγέλιο 
«Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν», δηλαδὴ νὰ ἀγαπᾶς τὸν πλησίον σου 
ὅπως ἀγαπᾶς τὸν ἑαυτό σου, ἐννοεῖ νὰ ἀγαπᾶς τὸν πλησίον σου ἐξίσου μὲ τὸν 
ἑαυτό σου, ὅταν ὁ πλησίον, δηλαδὴ ὁ ἄλλος ἄνθρωπος, εἶναι ἕνας.  
 Δὲν ἐννοεῖ ὅμως τὸ ἴδιο, ὅταν ὁ πλησίον εἶναι πολλοί. Σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση 
ἡ ἀγάπη σου πρὸς αὐτοὺς πρέπει νὰ εἶναι πολὺ πιὸ μεγάλη. Ἐὰν δὲ κάποιος ἀγαπᾶ 
καὶ προτιμᾶ τὸν ἑαυτό του περισσότερο ἀπὸ τοὺς πολλούς, τότε δὲν εἶναι 
Χριστιανός, ἀλλὰ ἕνας μεγάλος ἐγωιστής, ξένος πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου. Τὸ 
Εὐαγγέλιο ζητεῖ ἀπὸ τὸν Χριστιανὸ νὰ θυσιάζη τὸ δικό του συμφέρον, καθὼς καὶ τὴ 
ζωή του, σὲ περίπτωση ποὺ παρουσιάζεται ἀνάγκη νὰ σωθοῦν ἄλλοι ἀπὸ τὸν 
αἰώνιο θάνατο τῆς κολάσεως ἢ καὶ ἀπὸ τὸ σωματικὸ θάνατο.  
 Ἀπὸ αὐτὸ καταλαβαίνει καθένας ὅτι ἡ ἐκλογὴ καὶ προτίμηση κατὰ τὴν 
ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον πρέπει νὰ γίνεται ἐκεῖ ὅπου προκύπτει 
γενικότερο καλὸ καὶ ὠφέλεια σὲ περισσότερους ἀνθρώπους. Ἐὰν λόγου χάριν 
παρουσιάζεται ἀπόλυτη καὶ ἀναπόφευκτη ἀνάγκη νὰ σώση κάποιος [σελ. 174] 



μόνο τὴν οἰκογένειά του ἢ νὰ τὴν ἐγκαταλείψη, προκειμένου νὰ σώση ὁλόκληρη 
πόλη ἢ κοινότητα ἢ ἔθνος, πρέπει νὰ προτιμήση τὴ σωτηρία τῶν πολλῶν 
ἀνθρώπων, παρὰ τῶν λίγων, ἔστω κι ἄν αὐτοὶ εἶναι ἄμεσοι συγγενεῖς του.  
 Μὲ τὸ παράδειγμα αὐτὸ γίνεται ἀντιληπτὸ ὅτι πρέπει νὰ προτιμᾶται τὸ 
συμφέρον καὶ ἡ ὠφέλεια τῶν πολλῶν, ἀπὸ τὸ συμφέρον καὶ τὴν ὠφέλεια τῶν 
λίγων. Ὅταν δὲ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἴσος ἀνάμεσα σὲ πλησιέστερους 
(συγγενεῖς, ὁμόθρησκους, ὁμοεθνεῖς) καὶ μή, πρέπει νὰ προτιμῶνται οἱ 
πλησιέστεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους.  
 Ὅλοι ὅμως πρέπει νὰ προτιμῶνται ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι 
ἐμεῖς πρέπει νὰ εἴμαστε οἱ τελευταῖοι στὴν προτίμηση. Αὐτὸ εἶναι τὸ πνεῦμα τοῦ 
Εὐαγγελίου. Καὶ αὐτὸ μᾶς δίδαξε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὄχι μόνο μὲ τὸ 
λόγο, ἀλλὰ καὶ μὲ ὅλη τὴν ἐπίγεια ζωή Του. Καὶ αὐτὸ ἐπισφράγισε καὶ ἐπιβεβαίωσε 
μὲ τὸ θάνατό Του. Τὸ παράδειγμα τοῦ Σωτῆρος ἀκολούθησαν ἔπειτα οἱ Ἀπόστολοι 
καὶ ὅλοι οἱ γνήσιοι καὶ ἀληθινοὶ ὀπαδοί Του, ποὺ ἀγάπησαν καὶ προτίμησαν τὸν 
πλησίον ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους.  
 Ὥστε πρέπει νὰ ἔχουμε πάντοτε ὑπόψη ὅτι, ὅπως ἡ ἀνώτατη καὶ ὕψιστη 
ἀγάπη εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό, ἔτσι καὶ ἡ τελευταία εἶναι ἡ ἀγάπη στὸν ἑαυτό 
μας.  
 Ἂν ὁ Χριστιανὸς γνωρίζη καὶ τὰ ἐφαρμόζη αὐτὰ στὴ ζωή του, θὰ γίνη 
μακάριος. «Εἰ ταῦτα οἴδατε», εἶπε ὁ Κύριος, διδάσκοντας τὴν ἀρετὴ τῆς ἀγάπης καὶ 
τῆς ταπεινώσεως μὲ τὸ παράδειγμά Του, «μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά» (Ἰωάν. 
ιγ΄ 17). Δηλαδή, ἂν καταλάβατε καλὰ αὐτὰ ποὺ σᾶς εἶπα, θὰ εἶσθε μακάριοι, ὅταν 
τὰ ἐφαρμόζετε.  
 Μετὰ τὴν ὑπόδειξη γιὰ τὴν προτίμηση ποὺ πρέπει νὰ γίνεται στὴν ἀγάπη 
πρὸς τὸν πλησίον, ἐρχόμαστε νὰ ποῦμε γιὰ τὰ οἰκογενειακὰ καθήκοντα. Καὶ πρῶτα 
γιὰ τὰ καθήκοντα ποὺ ἔχουν οἱ σύζυγοι.  
 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
 

111. α΄) Ἡ ἱερότητα καὶ σπουδαιότητα τοῦ γάμου.  
 
 Γιὰ νὰ κατανοηθοῦν πλήρως τὰ καθήκοντα ποὺ ἔχουν οἱ σύζυγοι μεταξύ 
τους, εἶναι ἀνάγκη νὰ ἔχουμε ὑπόψη ὅτι ὁ γάμος, μὲ τὸν ὁποῖο αὐτοὶ ἑνώνονται καὶ 
ἀποτελοῦν ἕνα σῶμα, ἐγκαινιάσθηκε ἀπὸ τὸν Ἴδιο τὸν Θεό.  
 Ὅταν ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν Ἀδὰμ καὶ ἀπὸ αὐτὸν ἔπειτα δημιούργησε τὴν Εὔα, 
ἐγκαινίασε τὸ γάμο, μὲ τὸν σκοπὸ νὰ πολλαπλασιασθοῦν οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ 
γίνουν μὲ τὴν καλὴ χρήση τῆς ἐλευθερίας τους μέτοχοι καὶ κληρονόμοι αἰώνιας 
ζωῆς καὶ μακαριότητας. Ἐπειδὴ δὲ ὁ γάμος ἐγκαινιάσθηκε ἀπὸ τὸν Ἴδιο τὸν Θεὸ καὶ 
ἔχει σκοπὸ νὰ γεννηθοῦν ἄνθρωποι καὶ νὰ μορφωθοῦν σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά 
Του, γι’ αὐτὸ ὁ καθένας καταλαβαίνει τὴν ἱερότητα καὶ τὴν ὕψιστη σπουδαιότητα 
ποὺ ἔχει, ὡς ἱερὸς θεσμός. Εἶναι τόσο μεγάλη, ὥστε ὁ δεσμός του εἶναι ἀδιάλυτος.  



 Ἐπιβεβαιώνοντας καὶ ἐπικυρώνοντας τὴν ἱερότητα καὶ σπουδαιότητα τοῦ 
δεσμοῦ τοῦ γάμου καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐπανέλαβε τὰ λόγια ποὺ εἶπε 
ὁ Θεὸς κατὰ τὴ δημιουργία τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας. Διακήρυξε σαφῶς καὶ καθαρὰ 
ὅτι αὐτὸς ὁ δεσμὸς εἶναι ἀδιάλυτος. Τότε μόνο διαλύεται, ὅταν παραβιασθῆ ἡ 
συζυγικὴ πίστη (Ματθ. ιθ΄ 4-9). Καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἐπιβεβαιώνοντας τὴν 
ἱερότητα τοῦ γάμου, λέει ὅτι ἡ ἕνωση τοῦ ἄνδρα μὲ τὴ γυναῖκα εἰκονίζει τὴν 
πνευματικὴ ἕνωση τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν Ἐκκλησία Του (Ἐφεσ. ε΄ 32).  
 
 

112. β΄) Καθήκοντα τοῦ ἄνδρα πρὸς τὴ γυναῖκα του.  
 
 Ἀφοῦ γνωρίσαμε τὴν ἱερότητα καὶ σπουδαιότητα τοῦ γάμου, ἐρχόμαστε 
πρῶτα νὰ ποῦμε γιὰ τὰ καθήκοντα ποὺ ἔχει ὁ σύζυγος πρὸς τὴ σύζυγό του.  

[σελ. 176] 
 Ὁ ἄνδρας, σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς 
γυναίκας του. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο, θεωρώντας τὴ γυναῖκα του ὡς σύντροφο καὶ 
βοηθὸ στὴ ζωὴ ποὺ τοῦ δόθηκε ἀπὸ τὸν Θεό, πρέπει νὰ φροντίζη τὴ συντήρησή 
της, τὴ διατήρηση τῆς ὑγείας της καὶ τὴν προστασία τῆς τιμῆς καὶ ὑπολήψεώς της. 
Ἔχει καθῆκον νὰ δίνη στὴ γυναῖκα τὸ παράδειγμα τῆς καλῆς καὶ χριστιανικῆς 
συμπεριφορᾶς, καθοδηγώντας, διδάσκοντας καὶ διορθώνοντας μὲ ἀγάπη τὶς τυχὸν 
ἐλλείψεις της. Χωρὶς ποτὲ νὰ περιφρονῆ τὶς ὀρθές της γνῶμες, ποὺ ἐκείνη τοῦ 
ἐκθέτει.  
 Ἔχει ἀκόμη καθῆκον ὁ ἄνδρας, καθὼς παραγγέλλει ὁ θεῖος Παῦλος, νὰ 
ἀγαπᾶ τὴ γυναῖκα του, ὅπως καὶ ὁ Χριστὸς ἀγάπησε τὴν Ἐκκλησία καὶ παρέδωσε 
τὸν Ἑαυτό Του σὲ θάνατο, γιὰ νὰ τὴν ἁγιάση. Ἑπομένως, εἶναι ὑποχρεωμένος ὁ 
σύζυγος νὰ μὴν ὀργίζεται ἐναντίον της, οὔτε νὰ μεταχειρίζεται ἀπέναντί της τρόπο 
σκληρὸ καὶ δεσποτικό. Οὔτε νὰ ἀπαιτῆ ἀπὸ αὐτὴν ποτὲ βαριὲς ἐργασίες, ἀνώτερες 
ἀπὸ τὶς δυνάμεις της. Ἔχει καθῆκον νὰ φέρεται σ’ αὐτὴ μὲ πραότητα καὶ εἰρήνη, μὲ 
σύνεση καὶ φρόνηση, σὰν σὲ ἀσθενέστερο σκεῦος, καθὼς λέει ὁ θεῖος Πέτρος (Α΄ 
Πέτρ. γ΄ 7).  
 
 

113. γ΄) Καθήκοντα τῆς γυναίκας πρὸς τὸν ἄνδρα της.  
 
 Ἡ γυναίκα, ἀπὸ τὴν πλευρά της, ἔχει καθῆκον νὰ πείθεται καὶ νὰ ὑπακούη 
στὸ σύζυγό της γενικὰ σὲ ὁ,τιδήποτε δὲν εἶναι ἀντίθετο στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Νὰ 
τὸν σέβεται καὶ νὰ τὸν θεωρῆ κεφαλή της. Ἔχει καθῆκον ἀκόμη νὰ νοιάζεται τὸ 
σπίτι της, φροντίζοντας συγχρόνως νὰ γίνεται παράδειγμα ἀρετῆς σὲ ὅλους τοὺς 
ἀνθρώπους τοῦ σπιτιοῦ της. Ἐπειδὴ δὲ δὲν ἔχει τὶς πολλὲς καὶ διάφορες φροντίδες 
τοῦ ἄνδρα της, πρέπει νὰ δείχνη περισσότερο θρησκευτικὸ ζῆλο καὶ νὰ προσπαθῆ 
μὲ τὴν καλή της συμπεριφορὰ νὰ γαληνεύη, συγκρατῆ καὶ συντελῆ στὴν 
πνευματικὴ πρόοδο τοῦ συζύγου της.  



[σελ. 177] 
 Ἔχει ἀκόμη καθῆκον ἡ σύζυγος, ὅπως διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή (Α΄ Πέτρ. γ΄ 1-
6), νὰ ἀποφεύγη τοὺς ἐξωτερικοὺς ἀνόητους καὶ ἄσκοπους καλλωπισμοὺς καὶ κάθε 
περιττὸ ἔξοδο, προσέχοντας περισσότερο τὸ στολισμὸ τῆς ψυχῆς της, στολίζοντας 
τὸν ἑαυτό της περισσότερο μὲ τὶς ἀρετὲς παρὰ μὲ ἐξωτερικοὺς καλλωπισμούς. Εἶναι 
δὲ ὑποχρεωμένη νὰ προσεύχεται γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τοῦ σπιτιοῦ της, νὰ 
τοὺς εὐλογῆ ὁ Θεὸς καὶ νὰ τοὺς στηρίζη στὴν εὐσέβεια, τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀγάπη.  
 
 

114. δ΄) Ἀμοιβαῖα καθήκοντα τῶν συζύγων.  
 
 Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἰδιαίτερα καθήκοντα καθενὸς ἀπὸ τοὺς συζύγους, ὑπάρχουν 
καὶ ἀμοιβαῖα καθήκοντα.  
 Αὐτὰ δὲ εἶναι τὰ ἑξῆς:  
 1) Οἱ σύζυγοι ἔχουν καθῆκον νὰ ἀγαποῦν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, ἀνεχόμενοι ὁ ἕνας 
τὸν ἄλλο γιὰ κάθε ἀδυναμία ἢ ἐλάττωμά του καὶ ἐφαρμόζοντας ἔτσι τὸ θεῖο 
παράγγελμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ» (Ἐφεσ. Δ΄ 
2). 
 2) Ἔχουν καθῆκον νὰ ζοῦν μὲ ἐγκράτεια, φυλάγοντας καὶ οἱ δύο αὐστηρὰ τὴν 
οἰκογενειακὴ τιμή. Νὰ εἶναι πιστοὶ ὁ ἕνας στὸν ἄλλο, σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ 
θείου Ἀποστόλου: «τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσι καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος» (Ἑβρ. ιγ΄ 4).  
 3) Πρέπει νὰ διώχνουν μακριὰ ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο τὴ ζήλεια, ἡ ὁποία, 
ψυχραίνοντας τὴν ἀγάπη καὶ βάζοντας τὴν καχυποψία ἀνάμεσα στοὺς συζύγους, 
διώχνει ἀπὸ αὐτοὺς τὴ γαλήνη καὶ τὴν ἁρμονία καὶ τοὺς κάνει δυστυχισμένους.  
 4) Ἔχουν ἀκόμη καθῆκον νὰ φροντίζουν καὶ ὁ ἕνας καὶ ἡ ἄλλη νὰ ζοῦν καὶ νὰ 
συμπεριφέρωνται κατὰ Χριστόν. Νὰ προοδεύουν πνευματικὰ καὶ νὰ διορθώνουν τὰ 
ἐλαττώματα καὶ τὶς ἐλλείψεις τους. Ἀκόμη δὲ νὰ συμμερίζωνται τὶς θλίψεις ὁ ἕνας 
τοῦ ἄλλου, βοηθώντας καὶ παρηγορώντας ὁ ἕνας τὸν ἄλλο.  
 5) Εἶναι ὑποχρεωμένοι ἀκόμη καθένας ἀπὸ αὐτοὺς νὰ [σελ. 178] σέβεται καὶ 
νὰ τιμᾶ τοὺς γονεῖς τοῦ ἄλλου, δηλαδὴ τὸν πεθερὸ καὶ τὴν πεθερά. Καθὼς ἐπίσης 
καὶ ὁ πεθερὸς καὶ ἡ πεθερὰ καθενὸς ἀπὸ τοὺς συζύγους εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ 
ἀγαποῦν τὸ γαμπρὸ καὶ τὴ νύφη τους σὰν παιδιά τους.  
 Αὐτὰ γενικὰ καὶ μὲ λίγα λόγια εἶναι τὰ καθήκοντα ποὺ ἔχουν ὁ ἕνας πρὸς τὸν 
ἄλλο οἱ σύζυγοι καὶ πού, ὅταν τὰ τηροῦν, θὰ ζοῦν σὲ τέλεια ὁμόνοια καὶ εἰρήνη, 
ἔχοντας τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εὐτυχία, ὅση εἶναι δυνατὴ σ’ αὐτὸ τὸν 
κόσμο. Ἔτσι θὰ γίνωνται καὶ παράδειγμα εὐσέβειας καὶ καλῆς ἀγωγῆς στὰ παιδιά 
τους, ἄξιοι τῆς οὐρανίου Βασιλείας.  
 
 
 
 
 



115. ε΄) Καθήκοντα τῶν γονέων πρὸς τὰ παιδιά.  
 
 Ἐπειδὴ ὁ γάμος ἔχει σκοπό, ὅπως εἴδαμε, νὰ γεννηθοῦν παιδιὰ καὶ νὰ 
μορφωθοῦν σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτὸ πρώτιστο καθῆκον ἔχουν οἱ 
γονεῖς νὰ μορφώσουν χριστιανικὰ τὰ παιδιά τους καὶ νὰ τὰ προετοιμάσουν νὰ 
γίνουν πολῖτες τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν.  
 Ἐπειδὴ ὅμως τὰ παιδιὰ ἔχουν καὶ ἀνάγκη γιὰ συντήρηση καὶ σωματικὴ 
ἀνάπτυξη, γι’ αὐτὸ εἶναι καθῆκον τῶν γονέων νὰ φροντίζουν καὶ νὰ 
ἀνταποκρίνωνται σ’ αὐτές τους τὶς ἀνάγκες. Στὴ μικρὴ μάλιστα ἡλικία, αὐτὸ τὸ 
καθῆκον τῶν γονέων προηγεῖται ἀπὸ κάθε ἄλλο καθῆκον τους πρὸς τὰ παιδιά.  
 Εἶναι ὑποχρεωμένοι οἱ γονεῖς νὰ φροντίζουν καὶ γιὰ τὴν ὑγεία τῶν παιδιῶν 
τους, προσπαθώντας νὰ μὴ γίνουν ἀσθενικὰ καὶ καχεκτικά, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ τὰ 
κάνουν μαλθακὰ καὶ καλομαθημένα, διότι ἡ μαλθακότητα καὶ ἡ καλοπέραση 
κάνουν τὸν ἄνθρωπο ἐξίσου καχεκτικὸ καὶ ἀδύνατο σ’ ὅλη του τὴ ζωή.  
 Ἀκόμη, ἔχουν καθῆκον νὰ μορφώνουν τὰ παιδιά τους, διότι ἡ μόρφωση θὰ 
τοὺς χρησιμεύση πολὺ σὲ ὅλη τους τὴ ζωὴ καὶ ἀπὸ σωματικὴ καὶ ἀπὸ πνευματικὴ 
ἄποψη. Ἔχουν ἀκόμη καθῆκον οἱ γονεῖς νὰ φροντίσουν γιὰ τὰ παιδιά τους νὰ 
μάθουν [σελ. 179] καὶ κάποια ἐργασία βιοποριστική, γιὰ νὰ κερδίζουν ἀπὸ αὐτὴν 
ὅσα εἶναι ἀναγκαῖα γιὰ νὰ συντηροῦνται, ὅταν φθάσουν σὲ ὥριμη ἡλικία.  
 Ἰδιαίτερα ὅμως, ἐπειδὴ σκοπὸς τοῦ γάμου εἶναι νὰ μορφωθοῦν τὰ παιδιὰ 
σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἔχουν καθῆκον οἱ γονεῖς νὰ δίνουν μεγαλύτερη 
προσοχὴ στὴν ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ μόρφωση τῶν παιδιῶν. Ἔχουν μεγάλη καὶ 
βαριὰ εὐθύνη, ἂν ἀμελήσουν καὶ ἀδιαφορήσουν. Διότι, ὅταν εἶναι μικρά, ἐπειδὴ δὲ 
γνωρίζουν τὸ ἀγαθὸ ἢ τὸ κακό, θὰ πάρουν ὅ,τι θὰ τοὺς μεταδώσουν οἱ γονεῖς. Καὶ 
αὐτὸ θὰ ἐντυπωθῆ στὶς ἁπαλὲς ψυχές τους. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ἐξαρτᾶται ἀπὸ τοὺς 
γονεῖς σὲ μεγάλο βαθμὸ τὸ αἰώνιο μέλλον τῶν παιδιῶν καὶ ἡ αἰώνια ἀποκατάστασή 
τους.  
 Γιὰ τὴ φροντίδα ποὺ πρέπει νὰ ἔχουν οἱ γονεῖς γιὰ τὸν πνευματικὸ 
καταρτισμὸ τῶν παιδιῶν τους, ὁ Κύριος παραγγέλλει, διὰ μέσου τοῦ Ἀποστόλου 
του: «Οἱ πατέρες ἐκτρέφετε τὰ τέκνα ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφεσ. στ΄ 
4). Γι’ αὐτὸ εἶναι ὑποχρεωμένοι οἱ γονεῖς μὲ τὸ παράδειγμά τους νὰ δίνουν στὰ 
παιδιὰ τὸν τύπο καὶ τὸ ὑπόδειγμα τοῦ ἀληθινοῦ Χριστιανοῦ. Νὰ μὴ λένε ψέματα, 
νὰ μὴν κακολογοῦν, νὰ μὴ θυμώνουν. Νὰ μὴ μαλώνουν μεταξύ τους, καὶ μάλιστα 
μπροστὰ στὰ παιδιά, γιατὶ συμπεριφερόμενοι ἔτσι γίνονται κακὸ παράδειγμα.  
 Ἔχουν ἀκόμη καθῆκον ὄχι μόνο νὰ τὰ προτρέπουν νὰ κάνουν προσευχή, ἀλλὰ 
νὰ συμπροσεύχωνται μαζί τους. Νὰ τὰ ὁδηγοῦν στὴν ἐκκλησία, νὰ τὰ 
συμβουλεύουν καὶ νὰ ἐμπνέουν σ’ αὐτὰ τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ, μὲ τὸν ὁποῖο θὰ 
ἀποφεύγουν κάθε κακία καὶ θὰ ἐργάζωνται τὴν ἀρετή.  
 Ἔχουν καθῆκον νὰ διδάσκουν τὰ παιδιά τους νὰ ἔχουν μεταξύ τους ἀγάπη. 
Νὰ σέβωνται καὶ νὰ τιμοῦν τοὺς μεγαλυτέρους τους. Νὰ ἐφαρμόζουν στὴ ζωή τους 
τὴν ἐγκράτεια καὶ δικαιοσύνη, ἀποφεύγοντας κάθε παρεκτροπὴ καὶ ἀδικία. Ἔχουν 
ὑποχρέωση ἀκόμη νὰ προσέχουν, ὥστε τὰ παιδιά τους [σελ. 180] νὰ 



ἀπομακρύνωνται ἀπὸ κάθε κακὴ συναναστροφή, καθὼς καὶ ἀπὸ βιβλία ποὺ 
κλονίζουν τὴν πίστη, τὴ σωφροσύνη καὶ τὴν ἠθική τους.  
 Ἂν κάποτε παρασυρθοῦν, ἔχουν καθῆκον οἱ γονεῖς ὄχι μόνο νὰ τὰ 
συμβουλεύουν, ἀλλὰ στὴν ἀνάγκη καὶ νὰ τὰ τιμωροῦν, ἀνάλογα μὲ τὴν ἡλικία καὶ 
τὸ παράπτωμά τους. Τιμωρώντας ὅμως τὰ παιδιά, πρέπει συγχρόνως καὶ νὰ τοὺς 
ὑποδεικνύουν τὴν αἰτία γιὰ τὴν ὁποία τὰ τιμωροῦν, ὥστε νὰ καταλαβαίνουν ὅτι 
τιμωροῦνται δίκαια καὶ γιὰ τὸ συμφέρον τους.  
 Αὐτὸ τὸ τελευταῖο ἔχει πολὺ μεγάλη σημασία καὶ συντελεῖ ἐξαιρετικὰ στὴ 
μόρφωση καὶ διόρθωση. Χρειάζεται ὅμως προσοχή, νὰ μὴν εἶναι ἡ τιμωρία ἄδικη ἢ 
ὑπερβολική. Οὔτε νὰ ἀπαιτοῦν οἱ γονεῖς ἀπὸ τὰ παιδιὰ περισσότερα ἀπὸ τὶς 
δυνάμεις τους. Γιατί, ὅταν ἡ τιμωρία εἶναι ἄδικη ἢ ὑπερβολική, τότε συντελεῖ στὸ 
νὰ ἐξοργίζωνται τὰ παιδιὰ καὶ νὰ χάνουν τὴν ἐμπιστοσύνη τους πρὸς τοὺς γονεῖς. 
Ἔτσι, ἀντὶ νὰ ὠφελοῦνται, θὰ βλάπτωνται ἀπὸ αὐτὴ τὴν τιμωρία.  
 Αὐτὸ ὑποδεικνύοντας καὶ ὁ θεῖος Παῦλος λέει: «Οἱ πατέρες μὴ παροργίζετε 
τὰ τέκνα ὑμῶν» (Ἐφεσ. στ΄ 4). Ὅπως ὅμως δὲν πρέπει οἱ γονεῖς νὰ τιμωροῦν τὰ 
παιδιά τους ἄδικα ἢ μὲ ὑπερβολή, ἔτσι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ δείχνουν τυφλὴ 
συμπάθεια καὶ παράλογη ἐπιείκεια στὶς παρεκτροπές τους. Κάθε τέτοια τυφλὴ 
συμπάθεια τῶν γονέων δὲ βλάπτει τὰ παιδιὰ μόνο, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἴδιους τοὺς 
γονεῖς, διότι παρουσιάζονται ἔνοχοι καὶ ὑπεύθυνοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἀπόδειξη, 
ἀνάμεσα σὲ πολλὰ ἄλλα παραδείγματα, εἶναι καὶ ὁ Ἠλί, ὁ ὁποῖος, καθὼς μᾶς 
διαβεβαιώνει ἡ Ἁγία Γραφή, ἐπειδὴ παρέβλεπε καὶ δὲν τιμωροῦσε τὶς παρεκτροπὲς 
τῶν παιδιῶν του, τιμωρήθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ὁ ἴδιος καὶ τὰ παιδιά του.  
 Οἱ γονεῖς ἐπίσης, ἂν βλέπουν κάποια κακὴ κλίση στὰ παιδιά τους, δηλαδὴ 
στὸ φθόνο, τὸ θυμό, τὸ ψέμα, τὶς πονηριὲς ἢ σὲ κάποια ἄλλη κακία, ἔχουν καθῆκον 
μὲ κατάλληλο τρόπο νὰ προσπαθοῦν νὰ διορθώσουν αὐτά τους τὰ ἐλαττώματα καὶ 
[σελ. 181] νὰ μεταβάλλουν τὴν κλίση καὶ τὴ ροπή τους πρὸς τὸ καλὸ καὶ τὴν ἀρετή.  
 Εἶναι ὑποχρεωμένοι δὲ συγχρόνως νὰ παρακαλοῦν τὸν Θεό, ὥστε τὴν 
φροντίδα γιὰ τὴ μόρφωση τῶν παιδιῶν τους νὰ τὴν ὁλοκληρώση μὲ τὸν φωτισμὸ 
καὶ τὴν ἐνίσχυσή Του.  
 Ὅταν τὰ παιδιὰ ἀνατραφοῦν ἔτσι, τότε ὄχι μόνο θὰ εὐαρεστοῦν στὸν Θεό, 
ἀλλὰ καὶ θὰ γνωρίζουν νὰ σέβωνται καὶ νὰ τιμοῦν τοὺς γονεῖς τους. Ἀκόμη δὲ καὶ οἱ 
ἄλλοι ἄνθρωποι θὰ καλοτυχίζουν αὐτοὺς τοὺς γονεῖς γιὰ τὰ παιδιά τους. Τὸ 
ἀντίθετο θὰ συμβῆ, σὲ περίπτωση ποὺ τὰ παιδιά, ἀπὸ ἀμέλεια τῶν γονέων, γίνουν 
ἄνθρωποι κακοί.  
 Ὅταν οἱ γονεῖς τηροῦν ὅλα τὰ πιὸ πάνω, ἐκτελοῦν τὸ καθῆκον τους καὶ θὰ 
ἔχουν παρρησία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Σὲ περίπτωση δὲ ποὺ συμβῆ κάποιο παιδὶ νὰ 
μὴ γίνη καλό, δὲ θὰ ἔχουν καμιὰ εὐθύνη, γιατὶ αὐτοὶ ἔκαναν τὸ καθῆκον τους.  
 
 
 
 
 



116. στ΄) Καθήκοντα τῶν παιδιῶν πρὸς τοὺς γονεῖς.  
 
 Πάνω στὴ γῆ, μετὰ τὸν Θεό, ἔχουμε τοὺς γονεῖς μας. Διὰ μέσου αὐτῶν ὁ Θεὸς 
μᾶς ἔδωσε τὴν ὕπαρξη καὶ τὴ ζωή. Αὐτοὺς γνωρίσαμε πρῶτα καὶ αὐτοὶ μᾶς 
περιποιήθηκαν ἀπὸ τὴν ἀρχή. Αὐτοὶ πάλι ἔπειτα φρόντισαν νὰ μᾶς ἀναθρέψουν καὶ 
νὰ μᾶς μεγαλώσουν, ὅπως μποροῦσαν, ἀνάλογα μὲ τὴ γνώση καὶ τὰ μέσα ποὺ 
εἶχαν.  
 Ἔχουμε λοιπὸν γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ἀπαραίτητο καθῆκον νὰ τοὺς τιμοῦμε καὶ νὰ 
τοὺς σεβώμαστε, ἀφοῦ μάλιστα αὐτὸ εἶναι ἐντολὴ τοῦ Ἴδιου τοῦ Θεοῦ: «Τίμα τὸν 
πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου» (Ἔξοδ. κ΄ 12).  
 Ἀκόμη, τὰ παιδιὰ ἔχουν καθῆκον νὰ πειθαρχοῦν στοὺς γονεῖς καὶ νὰ 
συμμορφώνωνται ἔτσι πρὸς τὰ λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Τὰ τέκνα 
ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ» (Ἐφεσ. στ΄ 1). Εἶναι ὑποχρεωμένα τὰ 
παιδιὰ νὰ πειθαρχοῦν στοὺς γονεῖς, διότι λόγω ἀγάπης τὰ συμβουλεύουν [σελ. 
182] καὶ τοὺς ὑποδεικνύουν ὅσα πρέπει καὶ εἶναι ὠφέλιμα.  
 Μόνο τότε ἐπιβάλλεται στὰ παιδιὰ νὰ μὴ πειθαρχοῦν στοὺς γονεῖς τους, ὅταν 
οἱ γονεῖς διατάξουν ἢ ἀπαιτήσουν ἀπὸ αὐτὰ κάτι τὸ ἀντίθετο μὲ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ. 
Γιατί, ὅπως καὶ προηγουμένως εἴπαμε, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ὑπακοὴ στὸν Χριστὸ εἶναι 
ἀνώτερη ἀπὸ κάθε ἄλλη ἀγάπη καὶ ὑπακοή. Αὐτὸ ἐννοεῖ καὶ ὁ θεῖος Παῦλος, 
λέγοντας στὰ παιδιὰ νὰ ὑπακούουν τοὺς γονεῖς τους «ἐν Κυρίῳ» (Ἐφεσ. στ΄ 1). 
Δηλαδὴ νὰ ὑπακούουν στοὺς γονεῖς τους, ἐφόσον αὐτοὶ δὲν ἀπαιτοῦν ἀπὸ αὐτὰ νὰ 
κάνουν κάτι ποὺ εἶναι ἀντίθετο μὲ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου.  
 Τὰ παιδιὰ ἔχουν καθῆκον ἐπίσης νὰ βοηθοῦν καὶ νὰ περιποιοῦνται τοὺς 
γονεῖς τους, ὅταν γεράσουν ἢ ἀρρωστήσουν ἢ ἔχουν κάποια ἀνάγκη, ἀνεχόμενα τὶς 
τυχὸν ἰδιοτροπίες τους ἀπὸ τὰ γηρατειὰ ἢ κάποια ἀρρώστια.  
 Ἔχουν καθῆκον νὰ μὴν τοὺς παραμελοῦν καὶ νὰ μὴ ντρέπωνται γι’ αὐτούς, σὲ 
περίπτωση ποὺ αὐτὰ κατέχουν κάποια κοινωνικὴ θέση, οἱ δὲ γονεῖς θεωροῦνται 
μικροὶ καὶ ἄσημοι κατὰ κόσμον. Γιατί, ἐὰν ὁ ἄνθρωπος ἔχη καθῆκον σὲ ὅλους τοὺς 
ἀνθρώπους νὰ εἶναι ὅσο μπορεῖ πιὸ εὐεργετικός, βοηθώντας, ἀνεχόμενος καὶ 
τιμώντας τοὺς πάντας, πόσο περισσότερο ἔχει καθῆκον νὰ τηρῆ αὐτὰ τὰ καθήκοντα 
πρὸς τοὺς γονεῖς του;  
 Ἐκεῖνος ποὺ παραμελεῖ τὰ καθήκοντά του αὐτὰ ἁμαρτάνει θανάσιμα καί, 
καθὼς βεβαιώνει ὁ θεῖος Παῦλος, εἶναι χειρότερος καὶ ἀπὸ αὐτὸν ἀκόμη τὸν 
ἄπιστο: «εἴ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται 
καὶ ἔστιν ἀπίστων χείρων» (Α΄ Τιμ. ε΄ 8). Μὲ τό «τῶν ἰδίων» ἐννοεῖ ὁ θεῖος Παῦλος 
γενικὰ τοὺς συγγενεῖς, μὲ τό «τῶν οἰκείων» ἐννοεῖ τοὺς πιὸ στενοὺς συγγενεῖς στὸ 
σπίτι, ὅπως τοὺς γονεῖς, τοὺς παπποῦδες, τοὺς συζύγους, τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἀδέλφια. 
Ἐκεῖνος ποὺ μπορεῖ νὰ τοὺς βοηθήση, νὰ τοὺς ὑποστηρίξη καὶ νὰ τοὺς ἀνακουφίση 
καὶ δὲν τὸ κάνει, αὐτός, βεβαιώνει ὁ Ἀπόστολος, ἀρνήθηκε τὴ χριστιανικὴ πίστη καὶ 
εἶναι [σελ. 183] χειρότερος καὶ ἀπὸ τὸν ἄπιστο. Διότι ἡ πίστη, τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ 
Χριστοῦ, διδάσκει τοὺς πιστοὺς νὰ ἐφαρμόζουν τὴν ἀγάπη σὲ ὅλους τοὺς 
ἀνθρώπους, καὶ σ’ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς ἐχθρούς.  



 Ὅταν λοιπὸν ἕνας Χριστιανὸς δὲν ἐφαρμόζη τὴν ἀγάπη στοὺς πιὸ στενοὺς 
συγγενεῖς, αὐτὸς δὲν μπορεῖ νὰ ὑπαχθῆ οὔτε στὴν τάξη τῶν ἀπίστων, γιατὶ καὶ οἱ 
ἄπιστοι προνοοῦν γιὰ τοὺς οἰκείους τους.  
 Καὶ αὐτὰ μὲν εἶναι, μὲ λίγα λόγια, τὰ καθήκοντα ποὺ ἔχουν τὰ παιδιὰ πρὸς 
τοὺς γονεῖς τους, ὅσο αὐτοὶ ζοῦν. Ὅταν δὲ πεθάνουν, ἔχουν καθῆκον τὰ παιδιὰ νὰ 
διασώζουν καὶ νὰ διατηροῦν εὐλαβῆ τὴ μνήμη τους καὶ νὰ προσεύχωνται στὸν Θεὸ 
γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ψυχῶν τους.  
 Ἀκόμη, τὰ παιδιὰ ἔχουν καθῆκον νὰ ἔχουν μεταξύ τους ἀγάπη, ὁμόνοια καὶ 
εἰρήνη. Τὰ μεγαλύτερα δὲ ἀπὸ αὐτά, δηλαδὴ οἱ μεγαλύτεροι ἀδελφοί, ἔχουν 
καθῆκον νὰ προστατεύουν τὰ μικρότερα, νὰ φροντίζουν γι’ αὐτὰ καὶ νὰ τοὺς 
γίνωνται συγχρόνως παράδειγμα ἀρετῆς. Ἐὰν ἔχουν καὶ ἀδελφές, νὰ φροντίζουν γι’ 
αὐτές, σὰν ἄλλοι πατέρες. Τὰ μικρότερα δὲ ἀδέλφια εἶναι ὑποχρεωμένα νὰ τιμοῦν 
καὶ νὰ σέβωνται τὰ μεγαλύτερα.  
 
 

117. ζ΄) Καθήκοντα τῶν οἰκοδεσποτῶν πρὸς τοὺς οἰκιακοὺς βοηθούς.  
 
 Τὰ καθήκοντα πρὸς τοὺς ἤ τὶς οἰκιακὲς βοηθοὺς δὲν ἀπέχουν πολὺ ἀπὸ τὰ 
καθήκοντα ποὺ ἔχουν στὰ παιδιά τους.  
 Εἶναι ὑποχρεωμένοι οἱ οἰκοδεσπότες νὰ θεωροῦν καὶ τοὺς βοηθοὺς αὐτοὺς 
μέλη τῆς οἰκογενείας τους. Δὲν ἐννοοῦμε δὲ μὲ αὐτὸ νὰ μὴ τοὺς δίνουν ἐντολὲς γιὰ 
τὰ ἔργα τους, ἀλλὰ ἐννοοῦμε νὰ λαμβάνουν ὑπόψη τὴν ἱκανότητα καὶ τὶς δυνάμεις 
τους. Ἐπειδὴ δὲ οἱ οἰκοδεσπότες εἶναι πρὸς αὐτοὺς σὰν γονεῖς τους, πρέπει νὰ μὴν 
τοὺς μεταχειρίζωνται μὲ τρόπο ὀργίλο, βίαιο καὶ ἀντιχριστιανικό, ἀλλὰ μὲ 
συμπάθεια καὶ ἐπιείκεια γιὰ τὶς ἐλλείψεις ποὺ παρουσιάζουν. Ἔχουν καθῆκον νὰ 
[σελ. 184] προσέχουν καὶ νὰ ἐνδιαφέρωνται γιὰ τὴν ὑγεία τους. Εἶναι 
ὑποχρεωμένοι νὰ μὴν καθυστεροῦν ποτὲ τὸ μισθό τους. Ἀπαραίτητο καθῆκον τῶν 
οἰκοδεσποτῶν εἶναι ἀκόμη τὸ νὰ ἐνδιαφέρωνται γιὰ τὴ θρησκευτικὴ ἀγωγὴ τῶν 
βοηθῶν τους, ἔχοντας ὑπόψη ὅτι ὁ Θεὸς τοὺς ἐμπιστεύθηκε σ’ αὐτούς. Καὶ γι’ αὐτὸ 
εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ δίνουν καλὸ χριστιανικὸ παράδειγμα. Μὲ τὶς συμβουλὲς νὰ 
τοὺς διαφωτίζουν καὶ καθοδηγοῦν στὴν εὐσέβεια καὶ τὴν κατὰ Θεὸ συμπεριφορὰ 
καὶ ζωή. Εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ τοὺς συστήνουν τὸν ἐκκλησιασμὸ κατὰ τὶς 
Κυριακὲς καὶ τὶς μεγάλες γιορτές, νὰ τοὺς προτρέπουν νὰ ἐξομολογοῦνται καὶ νὰ 
κοινωνοῦν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.  
 Ἐπίσης, πρέπει νὰ φροντίζουν γιὰ τὴν ἠθικὴ καὶ τὴ σωφροσύνη τῶν οἰκιακῶν 
βοηθῶν τους, ἔχοντας ὑπόψη ὅτι, ἐὰν ἀπὸ δική τους ἀμέλεια παρεκτραποῦν, θὰ 
εἶναι καὶ αὐτοὶ ὑπεύθυνοι καὶ ἔνοχοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.  
 Γιὰ νὰ ἐκτελοῦν αὐτὰ τὰ καθήκοντά τους, πρέπει νὰ ἔχουν ὑπόψη τους ὅτι ὁ 
Θεὸς εἶναι Κύριος τῶν πάντων, ἀγαπᾶ ἐξίσου ὅλους καὶ ἐνδιαφέρεται ἐπίσης γιὰ 
ὅλους, διότι εἶναι πλάσματά Του. Καὶ νὰ μὴ ξεχνοῦν ὅτι ὁ Θεὸς πέθανε ἀπὸ ἀγάπη 
καὶ γιὰ τοὺς ἐργοδότες καὶ γιὰ τοὺς ὑπαλλήλους καὶ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο.  



 Ἑπομένως, πρέπει νὰ γνωρίζουν οἱ οἰκοδεσπότες ὅτι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ εἶναι 
ἴσοι μὲ τοὺς βοηθούς τους. Ἐὰν δὲ ἔχουν προσωρινὴ ἐξουσία ἐπάνω τους, ἔχουν 
ὅμως καὶ αὐτοὶ Κύριο στὸν οὐρανό, καθὼς λέγει ὁ θεῖος Παῦλος (Ἐφεσ. στ΄ 9).  
 Ὅταν οἱ κύριοι τηροῦν αὐτὰ τὰ καθήκοντα πρὸς τοὺς ὑπαλλήλους τους, θὰ 
τοὺς ἀνταμείψη ὁ Θεὸς στὴν αἰώνια ζωή. Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ στὴν παροῦσα ζωὴ ὁ 
Θεὸς θὰ εὐλογῆ τὰ σπίτια τους καὶ θὰ προστατεύη τὶς οἰκογένειές τους.   

 [σελ. 185] 
 

118. η΄) Καθήκοντα τῶν οἰκιακῶν βοηθῶν πρὸς τοὺς ἐργοδότες τους.  
 
 Οἱ οἰκιακοὶ βοηθοὶ ἔχουν καθῆκον νὰ θεωροῦν τοὺς κυρίους σὰν γονεῖς τους.  
 Ἑπομένως, εἶναι ὑποχρεωμένοι ὄχι μόνο νὰ πειθαρχοῦν σὲ ὅλα τὰ σωστά, 
νόμιμα καὶ δίκαια ποὺ οἱ κύριοί τους ζητοῦν ἀπὸ αὐτούς, ἀλλὰ καὶ νὰ τοὺς 
σέβωνται καὶ νὰ τοὺς τιμοῦν. Δὲν θὰ πειθαρχήσουν μόνο τότε, ὅταν ἐκεῖνα ποὺ 
τοὺς παραγγέλλουν εἶναι ἀντίθετα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Διότι, σύμφωνα μὲ τὰ 
λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ποὺ εἶναι λόγια Θεοῦ: «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ 
ἀνθρώποις» (Πράξ. ε΄ 29). Δηλαδὴ πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ ὑπακούη στὸν Θεὸ καὶ 
ὄχι στοὺς ἀνθρώπους, ὅταν αὐτοὶ διατάζουν κάτι ποὺ εἶναι ἐναντίον τοῦ θελήματος 
τοῦ Θεοῦ.  
 Εἶναι ὑποχρεωμένοι ἀκόμη οἱ οἰκιακοὶ βοηθοὶ νὰ ἐκτελοῦν τὴ δουλειά τους 
πιστὰ καὶ ἀγόγγυστα. Νὰ μὴν κλέβουν οὔτε τὸ ἐλάχιστο ἀπὸ τὴν περιουσία καὶ τὰ 
πράγματα τῶν κυρίων τους. Νὰ μὴ λένε ψέματα. Νὰ μὴ λένε ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι κάτι 
ἀπὸ ὅσα βλέπουν ἢ ἀκοῦνε, γιατί, ὅταν δὲν ἔχουν προσοχὴ καὶ σ’ αὐτό, εἶναι 
δυνατὸ νὰ προξενήσουν πολλὰ σκάνδαλα.  
 Ἀκόμη καὶ ἂν εἶναι σκληροὶ οἱ ἐργοδότες τους, αὐτοὶ δὲν ἔχουν νὰ πάθουν 
οὐσιαστικὴ βλάβη ἀπὸ αὐτὴ τὴν σκληρότητα. Καὶ γι’ αὐτὸ εἶναι ὑποχρεωμένοι, ὅσο 
διάστημα εἶναι στὴν ὑπηρεσία τους αὐτή, νὰ ἐκτελοῦν τὰ ἔργα τους ἀγόγγυστα καὶ 
μὲ ὑπομονή, ἔχοντας ὑπόψη ὅτι, δουλεύοντας πιστὰ στοὺς οἰκοδεσπότες τους, 
εἶναι σὰν νὰ δουλεύουν στὸν Κύριο.  
 Ἂν οἱ κύριοι δὲν ἀναγνωρίζουν τὴν ἐργασία καὶ τὴν πιστότητά τους, τὴν 
ἀναγνωρίζει ὅμως ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος καὶ θὰ τοὺς ἀνταμείψη, καθὼς βεβαιώνει ὁ 
Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ (Ἐφεσ. στ΄ 7). Συνεπῶς, εἴτε τοὺς ἐπιτηροῦν στὴν ἐργασία 
τους, εἴτε ὄχι, πρέπει νὰ ἐργάζωνται μὲ ἐπιμέλεια καὶ προθυμία, γιατὶ τοὺς βλέπει ὁ 
Θεός, ὁ Ὁποῖος καὶ θὰ τοὺς ἀνταμείψη.  

[σελ. 186] 
 Ἔχουν ἀκόμη καθῆκον νὰ μὴν ἔχουν ἀντιζηλία μεταξύ τους, ὅταν εἶναι 
περισσότεροι, ἀλλὰ νὰ ἔχουν ὁμόνοια καὶ ἀγάπη καὶ νὰ περνοῦν τὶς μέρες τους 
μέσα σὲ εἰρήνη καὶ ἁρμονία.  
 Καὶ αὐτὰ ἀρκοῦν σχετικὰ μὲ τὰ οἰκογενειακὰ καθήκοντα.  
 
 
 



ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 

 
119. α΄) Καθήκοντα τῶν Χριστιανῶν μεταξύ τους.  

 
 Ὅλα τὰ καθήκοντα τῶν Χριστιανῶν μεταξύ τους συγκεφαλαιώνονται στὴν 
ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη τῶν Χριστιανῶν μεταξύ τους εἶναι ἀγάπη οἰκειότητας, ἀγάπη 
ὁμοφροσύνης, ἀγάπη κατὰ τὴν ὁποία ὁ ἕνας βρίσκεται μέσα στὴν ψυχὴ καὶ στὴν 
καρδιὰ τῶν ἄλλων. Αὐτὴ τὴν ἀγάπη πρέπει νὰ ἔχουν οἱ Χριστιανοὶ μεταξύ τους.  
 Ἡ ἀγάπη αὐτὴ μοιάζει μὲ τὴν ἀγάπη ποὺ ὑπάρχει στὴν Ἁγία Τριάδα. Εἶναι σὰν 
εἰκόνα της, σὰν μιὰ κίνηση πρὸς μίμησή της, ὅσο αὐτὸ εἶναι βέβαια δυνατὸ στὸν 
ἄνθρωπο.  
 Τέτοια ἀγάπη, μὲ τὴν ὁποία κάθε Χριστιανὸς βρίσκεται στὴν ψυχὴ καὶ στὴν 
καρδιὰ τῶν ἄλλων, εἶχαν οἱ πρῶτοι Χριστιανοί; «Τοῦ δὲ πλήθους τῶν 
πιστευσάντων ἦν ἡ ψυχὴ καὶ ἡ καρδία μία» (Πράξ. δ΄ 22). Αὐτὰ τὰ λόγια ἀναφέρει 
ὁ ἱερὸς Λουκᾶς στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, περιγράφοντας τὸν πνευματικὸ 
σύνδεσμο καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ εἶχαν οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ μεταξύ τους. Ὅλοι, λέει οἱ 
Χριστιανοί, ποὺ ἦταν πολυάριθμοι, ἦταν τόσο ἑνωμένοι πνευματικὰ μὲ 
ὁμοφροσύνη καὶ ἀγάπη, σὰν νὰ εἶχαν ὅλοι μιὰ ψυχὴ καὶ μιὰ καρδιά. Γιατί, ἐξαιτίας 
τῆς ὁμοφροσύνης καὶ τῆς ἀγάπης ποὺ εἶχαν, καθένας ἀπὸ αὐτοὺς βρισκόταν μέσα 
στὴν ψυχὴ καὶ τὴν καρδιὰ τῶν ἄλλων.  
 Ἡ φιλικὴ καὶ τέλεια ἀγάπη συνέδεε καὶ τὸν Κύριο μὲ τοὺς [σελ. 187] μαθητές 
Του. Γι’ αὐτὸ καὶ ἔλεγε σ’ αὐτούς: «Οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ 
οἶδε τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ 
τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν» (Ἰωάν. ιε΄ 15). Δηλαδή, ἐπειδὴ ὁ Χριστὸς 
ἀγαποῦσε τοὺς μαθητές Του μὲ τέλεια ἀγάπη, γι’ αὐτὸ καὶ τοὺς ἔκανε κοινωνοὺς 
τῆς θείας Του γνώσεως.  
 Καὶ στὴν ἀρχιερατική Του προσευχὴ πρὸς τὸν οὐράνιο Πατέρα, βλέπουμε ὅτι 
ὁ Κύριος εὔχεται μόνο γιὰ τοὺς μαθητές Του καὶ γιὰ ἐκείνους ποὺ ἐπρόκειτο νὰ 
πιστέψουν στὸ ὄνομά Του μὲ τὸ κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων. «Οὐ περὶ τοῦ κόσμου, 
λέει, ἐρωτῶ (= παρακαλῶ), ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι» (Ἰωάν. ιζ΄ 9). 
Καί «Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ 
λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ» ('Ιωάν. ιζ΄ 20).  
 
 

120. 67) Καθήκοντα τῶν Χριστιανῶν πρὸς ἐκείνους  
ποὺ εἶναι ξένοι μὲ τὸν Χριστιανισμό.  

 
 Μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν ὑπάρχουν πολλοὶ οἱ ὁποῖοι ἔγιναν μὲν Χριστιανοὶ μὲ 
τὸ ἅγιο Βάπτισμα καὶ λέγονται Χριστιανοί, ἀλλὰ ἔχουν ξένο πνεῦμα ἀπὸ τὸ πνεῦμα 
τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου Του. Καὶ γι’ αὐτὸ ἄλλοι μὲν ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι 
ἐντελῶς ἀδιάφοροι καὶ ψυχροὶ στὰ θέματα τῆς χριστιανικῆς θρησκείας, 



κλονισμένοι στὴν πίστη, ἄλλοι δὲ ἐμπαίζουν καὶ εἰρωνεύονται ὅσους βαδίζουν τὴν 
κατὰ Χριστὸν ζωή. Ἄλλοι πάλι, κάνοντας τὸ δάσκαλο, διδάσκουν τὴν ἀπιστία καὶ 
μιλοῦν ἐναντίον τῶν ἀληθειῶν τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς κατὰ Χριστὸν ζωῆς.  
 Πρὸς ὅλους αὐτοὺς ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀγάπη μας καὶ ποιὰ ἡ 
συμπεριφορά μας;  
 Πρέπει νὰ ἐπιθυμοῦμε καὶ νὰ ποθοῦμε νὰ ἐπιστρέψουν ἀπὸ τὴν 
διεστραμμένη τους ζωὴ καὶ συμπεριφορά. Νὰ ζήσουν δὲ σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα 
τοῦ Εὐαγγελίου, γιὰ νὰ σωθοῦν. Δὲν [σελ. 188] πρέπει ὅμως ποτὲ νὰ 
προσαρμοζώμαστε στὴ νοοτροπία τους ἢ νὰ ὑποχωροῦμε μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο 
στὰ ἀντίθετα φρονήματα καὶ τὴν παράνομη διαγωγή τους.  
 Ὁ θεῖος Παῦλος, μιλώντας γενικὰ γι’ αὐτοὺς ποὺ πολεμοῦν τὸ Χριστιανισμό, 
καθὼς καὶ γιὰ τοὺς ψευδοδιδασκάλους, οἱ ὁποῖοι ὑποκρίνονταν τὸ δάσκαλο τῆς 
ἀλήθειας, συνιστοῦσε στοὺς Χριστιανοὺς νὰ προσέχουν καὶ νὰ προφυλάγωνται 
μήπως βλαφθοῦν καὶ ζημιωθοῦν ἀπὸ αὐτοὺς πνευματικά: «Βλέπετε (δηλαδὴ 
προσέχετε) τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατομήν» 
(Φιλιπ. γ΄ 2). Καὶ κύνας (σκύλους) μὲν ἐννοεῖ τοὺς ἀπίστους, καὶ μάλιστα ἐκείνους 
οἱ ὁποῖοι πολεμοῦσαν τὸ Χριστιανισμὸ μὲ τὴν ψεύτικη φιλοσοφία, κακοὺς δὲ 
ἐργάτες καὶ κατατομὴ ἐννοεῖ τοὺς ψευδοδιδασκάλους, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν πλανημένη 
διδασκαλία τους ἐξαπατοῦσαν τοὺς πιὸ ἁπλοϊκοὺς Χριστιανοὺς καὶ τοὺς 
διαιροῦσαν, κατακομματιάζοντας ἔτσι τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.  
 
 

121. γ΄) Καθήκοντα πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς ποὺ ζοῦν στὴν ἁμαρτία  
καὶ γίνονται κοινὸ σκάνδαλο.  

 
 Ποιὰ εἶναι τὰ καθήκοντά μας καὶ ποιὰ ἡ συμπεριφορά μας πρὸς τοὺς 
Χριστιανοὺς ποὺ ἔχουν μὲν τὴν ἀληθινὴ πίστη, ὄχι ὅμως καὶ τὴ σωστὴ χριστιανικὴ 
ζωὴ καὶ μένουν στὴν ἁμαρτία, χωρὶς νὰ μετανοοῦν, καὶ γίνονται κοινὸ σκάνδαλο;  
 Πρέπει νὰ ὑπάρχη προσοχὴ καὶ νὰ καταβάλλεται φροντίδα, ὥστε νὰ μὴ 
παρασυρθοῦμε καὶ ἐμεῖς στὸ κακό, ἀλλὰ καὶ οἱ ἴδιοι νὰ μὴν ἐνθαρρύνωνται μὲ τὴ 
δική μας ἀδιαφορία καὶ ἐπαναπαύωνται στὸ νὰ μένουν ἀμετανόητοι.  
 Τὸ ἀντίθετο. Μὲ τὴ συμπεριφορὰ καὶ τὸν κατάλληλο χριστιανικό μας τρόπο 
νὰ παρακινοῦνται σὲ μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ σὲ ζωὴ σωστὴ καὶ ἐνάρετη. Ἀκόμη 
χρέος μας εἶναι νὰ τοὺς παρακινοῦμε καὶ μὲ τὰ λόγια, ἂν δέχωνται λόγο Θεοῦ. Ἂν 
ὅμως δὲν δέχωνται, τότε εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ [σελ. 189] προσευχώμαστε στὸν 
Θεὸ νὰ τοὺς φωτίση καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήση σὲ μετάνοια καὶ σωτηρία.  
 
 
122. δ΄) Καθήκοντα τῶν Χριστιανῶν σὲ ὅσους ἐξέπεσαν καὶ μένουν στὴν ἁμαρτία.  
 
 Ὅταν πρόκειται γιὰ πρόσωπα ποὺ συναναστρεφόμαστε περισσότερο, ποὺ 
συνδεόμαστε μὲ πιὸ στενὴ σχέση καὶ πνευματικὴ φιλία καὶ συμβῆ κάποιο ἀπὸ αὐτὰ 



νὰ παρεκτραπῆ καὶ νὰ βγῆ ἀπὸ τὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ, ἐξακολουθώντας νὰ μένη στὴν 
ἁμαρτία, μὴ θέλοντας νὰ μετανοήση, ποιὰ συμπεριφορὰ πρέπει νὰ δείχνουμε σ’ 
αὐτό;  
 Ἔχουμε καθῆκον νὰ τὸ παρακινοῦμε μὲ λόγια, συμβουλεύοντας νὰ 
ἐπιστρέψη, νὰ διορθώση τὴ ζωή του, νὰ μετανοήση. Σὲ περίπτωση ὅμως ποὺ τὸ 
πρόσωπο αὐτὸ δὲ μᾶς ἀκούει, ἔχουμε καθῆκον νὰ διαμαρτυρηθοῦμε γιὰ τὴν 
ἀμετανοησία του καὶ νὰ διακόψουμε τὴν προηγούμενη στενὴ σχέση μ’ αὐτό, γιὰ νὰ 
τὸ φέρουμε σὲ συναίσθηση τῆς ἁμαρτίας του.  
 Δὲν πρέπει ὅμως ποτὲ νὰ σταματᾶμε νὰ ἐνδιαφερώμαστε καὶ νὰ φροντίζουμε 
γιὰ τὴν πνευματική του σωτηρία. Οὔτε πρέπει νὰ παραλείπουμε νὰ τὸ 
παρακινοῦμε, ἀπὸ ἀγάπη, νὰ μετανοήση, κάθε φορὰ ποὺ θὰ δίνεται κατάλληλη 
εὐκαιρία.  
 Αὐτὸ μᾶς τὸ διδάσκει ἡ ἴδια ἡ Ἁγία Γραφή. Βλέπουμε ὅτι ὁ θεῖος Παῦλος 
ἐλέγχει αὐστηρὰ τοὺς Χριστιανοὺς στὴν Κόρινθο, ἐπειδὴ δὲν εἶχαν διακόψει τὴ 
σχέση, ἀλλὰ ἐξακολουθοῦσαν νὰ συναναστρέφωνται ἕναν ἀπὸ τοὺς ἐκεῖ 
Χριστιανούς, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ ἔπεσε σὲ βαρὺ σαρκικὸ ἁμάρτημα, δὲν εἶχε 
μετανοήσει.  
 Γράφει δὲ πρὸς αὐτοὺς ὁ θεῖος Παῦλος, μεταξὺ τῶν ἄλλων, τὰ ἑξῆς: 
«Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ, μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις, καὶ οὐ πάντως τοῖς 
πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου ἢ τοῖς πλεονέκταις ἢ ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις· ἐπεὶ 
ὀφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν· νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι, 
[σελ. 190] ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ᾖ πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης 
ἢ λοίδορος ἢ μέθυσος ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν» (Α΄ Κορινθ. ε΄ 9-11).  
 Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ θεῖος Παῦλος παρακινεῖ τοὺς Χριστιανοὺς νὰ μὴν ἔχουν 
σχέση μὲ πόρνους καὶ πλεονέκτες καὶ μέθυσους καὶ ἄλλους, ποὺ ἁμαρτάνουν καὶ 
μένουν ἀμετανόητοι. Τοὺς λέει: Γράφοντάς σας αὐτὰ δὲν ἐννοῶ νὰ μὴν ἔχετε 
σχέση, νὰ μὴ συναναστρέφεστε ἐκείνους ποὺ εἶναι ξένοι πρὸς τὴν πίστη καὶ τὸ 
χριστιανικὸ πνεῦμα καὶ πέφτουν σὲ βαριὰ ἁμαρτήματα. Γιατί, ἂν σᾶς ἔλεγα κάτι 
τέτοιο, τότε ἔπρεπε νὰ ἀναχωρήσετε ἀπὸ τὸν κόσμο, γιὰ νὰ μὴν συναντᾶτε αὐτούς, 
ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶναι γεμᾶτος ὁ κόσμος. Δὲν ἐννοῶ λοιπὸν νὰ μὴ 
συναναστρέφεσθε αὐτούς. Ἀλλὰ ἐννοῶ νὰ μὴν συναναστρέφεσθε ἐκείνους μόνο 
τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ σᾶς οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ πίστεψαν στὸν Χριστὸ καὶ ἔγιναν ἕνα μαζί 
σας καὶ συνδέθηκαν μὲ σᾶς μὲ ὁμόνοια καὶ χριστιανικὴ ἀγάπη, ἔπειτα ἁμάρτησαν 
καὶ μένουν ἀμετανόητοι. Μὲ αὐτοὺς σᾶς λέω ὅτι δὲν πρέπει οὔτε νὰ τρῶτε μαζί.  
 Γράφει πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς ὁ θεῖος Παῦλος νὰ δείξουν αὐτὴ τὴ 
συμπεριφορά, τὴν ὁποία καὶ ἔδειξαν πρὸς τὸν Χριστιανὸ ποὺ ἁμάρτησε βαριά, μὲ 
σκοπὸ νὰ συναισθανθῆ αὐτὸς τὴν ἁμαρτία του καὶ νὰ μετανοήση, γιὰ νὰ μὴ χαθῆ. 
Πράγματι δὲ ἡ τέτοια συμπεριφορὰ τῶν Χριστιανῶν στὴν Κόρινθο πρὸς ἐκεῖνον ποὺ 
ἁμάρτησε τὸν ἔφερε σὲ βαθιὰ συναίσθηση, μετανόησε καὶ σώθηκε.  
 
 
 



123. ε΄) Καθήκοντα τῶν Χριστιανῶν  
πρὸς ἐκείνους ποὺ βρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὸ Χριστιανισμό.  

 
 Ὅσο γιὰ ἐκείνους ποὺ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸ Χριστιανισμό, ἔχουμε καθῆκον νὰ 
δείχνουμε ἀγάπη, συμπάθεια καὶ εὐσπλαχνία, ποὺ ἐκδηλώνονται σὰν ἐνδιαφέρον 
μέχρι θανάτου γιὰ τὴ [σελ. 191] σωτηρία τῶν ψυχῶν τους, καθὼς καὶ γιὰ κάθε 
ὑλική τους ἀνάγκη καὶ ἀνακούφιση.  
 Δὲν εἶναι ὅμως ἡ ἴδια μὲ ἐκείνη τὴν ἀγάπη ποὺ συνδέει σὲ πλήρη ταύτιση καὶ 
σύμπνοια τοὺς ἀληθινοὺς Χριστιανοὺς μεταξύ τους. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος μᾶς 
ὑποχρεώνει νὰ ἀγαποῦμε καὶ νὰ εὐεργετοῦμε τοὺς ἐχθρούς μας, χωρὶς συγχρόνως 
νὰ μᾶς παραγγέλλη νὰ ταυτιζώμαστε καὶ νὰ ἔχουμε τὰ ἴδια φρονήματα μὲ αὐτούς: 
«Ἀγαπᾶτε, λέει, τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς 
ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ 
διωκόντων ὑμᾶς, ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ Πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν 
ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ 
ἀδίκους» (Ματθ. ε΄ 44-45).  
 Δηλαδὴ νὰ ἔχετε ἀγάπη πρὸς ἐκείνους ποὺ σᾶς ἐχθρεύονται καὶ σᾶς κάνουν 
κακὸ μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο. Νὰ μιλᾶτε μὲ λόγια ἐπαινετικὰ καὶ εἰρηνικὰ καὶ μὲ 
λόγια ἀγάπης σ’ ἐκείνους ποὺ σᾶς καταρῶνται καὶ σᾶς βλασφημοῦν. Νὰ 
εὐεργετῆτε ἐκείνους ποὺ σᾶς μισοῦν καὶ νὰ προσεύχεσθε γιὰ ἐκείνους ποὺ σᾶς 
βλάπτουν μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο καὶ σᾶς κατηγοροῦν καὶ σᾶς καταδιώκουν. Ὅταν 
κάνετε ἔτσι, θὰ γίνετε παιδιὰ τοῦ ἐπουράνιου Πατέρα σας, ὁ Ὁποῖος ἐξαιτίας τῆς 
ἀγάπης καὶ τῆς ἀγαθότητός Του ἀνατέλλει τὸν ἥλιο ὄχι μόνο στοὺς ἀγαθοὺς 
ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ στοὺς πονηρούς. Καὶ βρέχει ὄχι μόνο στοὺς δικαίους, ἀλλὰ 
καὶ στοὺς ἄδικους καὶ ἁμαρτωλούς.  
 Καὶ αὐτὸ βεβαίωσε ὁ Χριστὸς μὲ τὸ παράδειγμά Του. Πάσχοντας καὶ 
ὑποφέροντας τὰ πάνδεινα ἐπάνω στὸ Σταυρό, προσευχόταν ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τοὺς 
σταυρωτές Του, ἐνῶ τοὺς λυπόταν γιὰ τὴν κακουργία καὶ τὴν πώρωσή τους: 
«Πάτερ, ἔλεγε, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λουκ. κγ΄ 34).  
 Ἐπειδὴ ἐπιθυμοῦσε καὶ ἤθελε τὴ σωτηρία τῶν εἰδωλολατρῶν, ποὺ 
βρίσκονταν μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ πίστη καὶ οἱ ὁποῖοι λάτρευαν τοὺς ψεύτικους 
θεοὺς τῶν εἰδώλων, ἔδωσε ρητὴ ἐντολὴ στοὺς Ἀποστόλους νὰ ἐργασθοῦν γιὰ τὴ 
σωτηρία [σελ. 192] τους. Παράγγειλε σ’ αὐτοὺς νὰ πᾶνε στὰ διάφορα μέρη τῆς γῆς, 
γιὰ νὰ φωτίσουν μὲ τὸ κήρυγμα τῶν ἀληθειῶν τοῦ Εὐαγγελίου καὶ νὰ 
ἐλευθερώσουν τοὺς εἰδωλολάτρες ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς πλάνης, 
στὴν ὁποία βρίσκονταν, καὶ νὰ τοὺς κάνουν κοινωνοὺς καὶ μετόχους τῆς Βασιλείας 
τῶν οὐρανῶν. «Πορευθέντες, εἶπε σ’ αὐτούς, μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, 
βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος» (Ματθ. κη΄ 19).  
 Καὶ παράγγειλε σ’ αὐτούς, ὅταν πήγαιναν σὲ ὅλο τὸν κόσμο, νὰ ἐργασθοῦν 
γιὰ τὴ σωτηρία αὐτῶν ποὺ βρίσκονταν στὴν πλάνη, μέχρι θανάτου. Αὐτὸ σήμαινε, 
μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὁ λόγος ποὺ ἔλεγε σ’ αὐτούς: «Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς 



πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων» (Ματθ. ι΄ 16). Καὶ πραγματικὰ οἱ Ἀπόστολοι ἦταν 
ἀνάμεσα στοὺς ἐθνικούς, τοὺς εἰδωλολάτρες, καθὼς καὶ στοὺς Ἰουδαίους, ὅπως 
εἶναι τὰ πρόβατα ἀνάμεσα σὲ λύκους.  
 Ἔχει λοιπὸν καθῆκον ὁ Χριστιανὸς νὰ θυσιάζεται ἀπὸ ἀγάπη γι’ αὐτοὺς ποὺ 
βρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό, γιὰ νὰ σωθοῦν, ἀφοῦ ὁ Χριστὸς θυσιάστηκε 
γι’ αὐτούς. Δὲν πρέπει ὅμως καὶ νὰ ταυτίζεται μὲ αὐτούς, γιατὶ τὸ πνεῦμα ποὺ 
ἔχουν εἶναι ἐντελῶς ξένο ἀπὸ τὸ χριστιανικό. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ κοσμικὸ πνεῦμα 
βρίσκεται σὲ διάσταση μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου Του. Εἶναι 
ἀντίθετα μεταξύ τους. Αὐτὸ ἀκριβῶς βεβαιώνοντας ὁ Χριστὸς ἔλεγε πρὸς τοὺς 
μαθητές Του: «Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν 
μεμίσηκεν. Εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ 
κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς 
ὁ κόσμος» (Ἰωάν. ιε΄ 18-19). Δηλαδή, ἂν σᾶς μισοῦν οἱ ἄνθρωποι, ποὺ ἔχουν 
ἀντίθετα φρονήματα ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καὶ βαδίζουν ἐναντίον τοῦ 
θελήματός Του, πρέπει νὰ γνωρίζετε καλὰ ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ μίσησαν, 
πρωτύτερα ἀπὸ σᾶς, ἐμένα. Καὶ εἶναι ἑπόμενο νὰ σᾶς μισοῦν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, 
γιατὶ ἐσεῖς δὲν [σελ. 193] ἔχετε τὰ φρονήματα καὶ τὶς ἐπιθυμίες τους καὶ δὲν σᾶς 
θεωροῦν δικούς τους. Ἐὰν εἴχατε τὰ ἴδια φρονήματα καὶ τὶς ἴδιες ἐπιθυμίες καὶ τὴν 
ἴδια ζωή, τότε θὰ σᾶς θεωροῦσαν δικούς τους καὶ θὰ σᾶς ἀγαποῦσαν. Σᾶς μισοῦν, 
γιατὶ ἐγώ, ἀφοῦ σᾶς διάλεξα ἀπὸ αὐτούς, σᾶς μετέδωσα τὸ δικό μου πνεῦμα καὶ τὰ 
δικά μου φρονήματα, ποὺ εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετα ἀπὸ τὰ δικά τους.  
 Ἀπὸ αὐτὸ ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ κόσμος, ὁ ἀπομακρυσμένος ἀπὸ τὸν Θεό, 
μισεῖ τοὺς ἀληθινοὺς Χριστιανούς, ποὺ ἔχουν τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτοὶ ὅμως 
ὄχι μόνο δὲν τοὺς μισοῦν, ἀλλὰ καὶ θυσιάζονται γιὰ τὴ σωτηρία τους.  
 Καὶ ἐπειδὴ αὐτοὶ ἔχουν ξένο πνεῦμα, γι’ αὐτὸ οἱ Χριστιανοὶ πορεύονταν καὶ 
συμπεριφέρονται ἀπέναντί τους μὲ σοφία καὶ σύνεση, ὅπως λέει ὁ θεῖος Παῦλος: 
«ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω» (Κολοσ. δ΄ 5). Καὶ πάλι, θέλοντας νὰ διδάξη 
ὁ ὁ ἴδιος Ἀπόστολος ὅτι εἶναι ἁμαρτωλὴ ὅλη γενικὰ ἡ συμμόρφωσή μας μὲ τὸ 
πνεῦμα καὶ τὰ φρονήματα τῶν ἀνθρώπων ποὺ βρίσκονται μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό, 
γράφοντας πρὸς τοὺς Γαλάτας, λέει ὅτι «εἰ ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος 
οὐκ ἂν ἤμην» (Γαλ. α΄ 10). Ὁ δὲ ἀπόστολος Ἰάκωβος, διαφωτίζοντάς μας πολὺ πιὸ 
καθαρά, λέει ὅτι ὅποιος ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς ταυτισθῆ μὲ τὰ φρονήματα τῶν 
ἀνθρώπων τοῦ κόσμου, γίνεται ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ· «Ὃς ἂν βουληθῇ, λέει, φίλος 
εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ καθίσταται» (Ἰακ. δ΄ 4).  
 Σύμφωνα λοιπὸν πρὸς τὰ παραπάνω, κάθε Χριστιανὸς ἔχει καθῆκον νὰ μὴ 
ταυτίζεται, οὔτε νὰ ἔχη τὶς ἴδιες ἀρχὲς μὲ ἐκείνους ποὺ εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὸν 
Χριστό. Αὐτοί, ἐξαιτίας τῶν φρονημάτων ποὺ ἔχουν, ἀποκρούουν καὶ καταδιώκουν 
τὸ ἀληθινὸ χριστιανικὸ πνεῦμα. Εἶναι ὅμως ὑποχρεωμένος νὰ τοὺς συμπαθῆ, νὰ 
τοὺς λυπᾶται γιὰ τὴν ἀξιοθρήνητη ψυχική τους κατάσταση. Καὶ ἐπειδὴ ποθεῖ τὴ 
σωτηρία τους, νὰ προσεύχεται γι’ αὐτούς, νὰ ἐργάζεται, νὰ μοχθῆ, θυσιάζοντας, 
στὴν ἀνάγκη, καὶ τὴν ἴδια τὴ ζωή του γι’ αὐτούς.  

[σελ. 194] 



 Αὐτὸ μᾶς διδάσκουν τὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια ὅτι ἔκανε ὁ Κύριός μας. Βλέποντας 
τὴν ἀμετανοησία καὶ σκληρότητα τῶν Φαρισαίων, ἐνῶ ἀποδοκίμαζε καὶ 
ἐξοργιζόταν ἐναντίον αὐτῆς τους τῆς συμπεριφορᾶς, ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος λυπόταν 
γιὰ τὴν πώρωση τῶν ψυχῶν τους, ἐνδιαφερόμενος γιὰ τὴ σωτηρία τους: «Καὶ 
περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ’ ὀργῆς (γιὰ τὴν κακεντρέχειά τους), λέει ὁ ἱερὸς 
Εὐαγγελιστής, συλλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν...» (Μάρκ. γ΄ 
5).  
 Καὶ ὁ ἀληθινὸς καὶ πιστὸς κατὰ πάντα ὀπαδὸς τοῦ Κυρίου, ὁ πρωτομάρτυρας 
Στέφανος, βλέποντας τὴν πώρωση καὶ ἀπιστία τῶν Ἰουδαίων, ἐνῶ ἦταν γεμᾶτος 
ἀπὸ Πνεῦμα Ἅγιον, ἔλεγξε αὐστηρὰ τὴν ἀπείθεια καὶ σκληροκαρδία τους, ἐπειδὴ 
ἀντιτάσσονταν καὶ μιλοῦσαν ἐναντίον τῆς διδασκαλίας τῶν Ἀποστόλων: 
«Σκληροτράχηλοι, εἶπε σ’ αὐτούς, καὶ ἀπερίτμητοι τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσίν, ὑμεῖς 
ἀεὶ τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ὑμεῖς» (Πράξ. ζ΄ 
51).  
 Ὕστερα ἀπὸ λίγο ὅμως, ὅταν τὸν λιθοβολοῦσαν καὶ ἐπρόκειτο νὰ παραδώση 
τὸ πνεῦμα του ἀπὸ τὰ χτυπήματα τῶν λίθων καὶ τῶν τραυματισμῶν, λυπούμενος 
βαθιὰ καὶ εἰλικρινὰ γιὰ τὴν πώρωσή τους, παρακάλεσε τὸν Κύριο γι’ αὐτούς: 
«Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην» (Πράξ. ζ΄ 60). Δηλαδὴ μὴ 
λογαριάσης αὐτή τους τὴν ἁμαρτία.  
 Αὐτὰ καὶ ὡς πρὸς τὰ καθήκοντα τῶν Χριστιανῶν μεταξύ τους καὶ πρὸς αὐτοὺς 
ποὺ βρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὸ Χριστιανισμό.  

[σελ. 195] 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
 

124. α΄) Καθήκοντα τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν στρατιωτικῶν.  
 
 Οἱ ἄρχοντες, ἔχοντας τὴν ἐξουσία ἀπὸ τὸν Θεό, καθὼς μᾶς βεβαιώνει ἡ Ἁγία 
Γραφή, πρέπει νὰ ἔχουν πάντοτε τὴ συναίσθηση ὅτι ἀντιπροσωπεύουν τὴν ἐξουσία 
καὶ τὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. Πρέπει γι’ αὐτὸ νὰ εἶναι παράδειγμα πίστεως καὶ 
ἀρετῆς, πειθαρχώντας κατὰ πάντα στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ συμμορφούμενοι σὲ 
ὅλα ὅσα διατάσσει ὁ Θεὸς μὲ τὸ νόμο Του. Καὶ οἱ νόμοι τοὺς ὁποίους αὐτοὶ ὁρίζουν 
καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς ὁποίους διακυβερνοῦν τὸ κράτος πρέπει νὰ εἶναι σύμφωνοι 
σὲ ὅλα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Νὰ ἀποβλέπουν πάντοτε στὴν εὐημερία καὶ 
ὠφέλεια τῶν ἀρχομένων. Εἶναι δὲ ὑποχρεωμένοι πρῶτοι αὐτοὶ νὰ δίνουν τὸ 
παράδειγμα τῆς πειθαρχίας καὶ ὑπακοῆς στοὺς νόμους.  
 Εἶναι ἀκόμη ὑποχρεωμένοι νὰ ἐνδιαφέρωνται πατρικὰ γιὰ τοὺς πολῖτες, 
χωρὶς νὰ λυπηθοῦν κόπους, ἕτοιμοι νὰ θυσιάσουν καὶ αὐτὴ ἀκόμη τὴ ζωή τους γιὰ 
τὸ κοινὸ ἀγαθό. Δὲν ἐπιτρέπεται γιὰ κανένα λόγο νὰ τοὺς πιέζουν, νὰ τοὺς 
περιφρονοῦν ἢ νὰ παραβλέπουν τὰ δίκαιά τους, δίνοντας ἔτσι ἀφορμές, ὥστε οἱ 
πολῖτες νὰ θλίβωνται καὶ νὰ γογγύζουν. Ἔχουν καθῆκον νὰ εἶναι πάντοτε ἄγρυπνοι 
φύλακες τῆς ἐφαρμογῆς τῶν νόμων καὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ λαοῦ.  



 Κύριο καθῆκον ἀκόμη τῶν ἀρχόντων εἶναι νὰ φροντίζουν καὶ γιὰ τὴ διάπλαση 
ἠθικοῦ χαρακτῆρα στὸ λαό, ὑποστηρίζοντας σ’ αὐτὸ καὶ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς 
ἄρχοντες καὶ ἐνισχύοντας κάθε προσπάθειά τους γιὰ τὴν ἠθικὴ μόρφωση τῶν 
πολιτῶν.  
 Γιὰ νὰ ἐκτελοῦν τὰ καθήκοντά τους αὐτὰ πρέπει νὰ ἔχουν ἀφενὸς τὴν ἀρετὴ 
τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἀφετέρου νὰ ζητοῦν πάντοτε μὲ τὴν προσευχὴ τὸν 
φωτισμὸ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἐνίσχυση, γιὰ νὰ τὰ ἐκτελοῦν.  

[σελ. 196] 
 Παρόμοια μὲ τὰ καθήκοντα τῶν ἀρχόντων καὶ ὅλων ὅσων ἔχουν ἐξουσία 
εἶναι καὶ τὰ καθήκοντα τῶν στρατιωτικῶν. Σ’ αὐτοὺς ἔχει ἀνατεθῆ ἡ ἀσφάλεια τῆς 
τάξεως καὶ τῆς εἰρήνης τοῦ Ἔθνους καὶ ἡ ὑπεράσπιση τῶν εἰρηνικῶν καὶ φιλήσυχων 
πολιτῶν ἀπὸ ὅποιον εἶναι δυνατὸ νὰ τοὺς προσβάλλῃ, νὰ τοὺς πιέζη, νὰ τοὺς ἀδικῆ 
ἢ τοὺς βλάπτη μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο. 
 Ποτὲ νὰ μὴν κάνουν κατάχρηση τῆς ἐξουσίας τους, μὲ τὸ νὰ γίνουν βίαιοι καὶ 
τυραννικοὶ ἢ πιεστικοί, μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο, στοὺς πολῖτες ἢ στοὺς στρατιῶτες 
ποὺ εἶναι κάτω ἀπὸ τὶς διαταγές τους.  
 
 

125. β΄) Καθήκοντα τῶν ἀρχομένων.  
 
 Οἱ πολῖτες ἔχουν καθῆκον νὰ τρέφουν σεβασμὸ πρὸς τοὺς ἄρχοντες, 
θεωρώντας τους σὰν πατέρες. Ἔχουν καθῆκον νὰ ὑπακούουν σὲ ὅλες τὶς νόμιμες 
καὶ δίκαιες διαταγές τους. Μόνο τότε ἐπιβάλλεται σ’ αὐτοὺς νὰ μὴν πειθαρχήσουν 
στοὺς ἄρχοντες, ὅταν συμβῆ αὐτοὶ νὰ τοὺς ζητήσουν κάτι ποὺ εἶναι ἀντίθετο στὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ πειθαρχῆ στὸν Θεὸ καὶ 
ὄχι στοὺς ἀνθρώπους (Πράξ. ε΄ 29). 
 Ἔχουν ἀκόμη καθῆκον οἱ πολῖτες νὰ καταβάλλουν ἀγόγγυστα τοὺς φόρους, 
γιατὶ μὲ αὐτοὺς διατηρεῖται καὶ ἡ ἴδια τους ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ ἀσφάλεια ὁλόκληρου 
τοῦ Ἔθνους. Μὲ αὐτοὺς ὑποστηρίζονται δὲ καὶ διατηροῦνται ὅλα τὰ εὐεργετικὰ 
ἱδρύματα τοῦ κράτους. 
 Πρέπει ἀκόμη οἱ πολῖτες νὰ σπεύδουν σὲ βοήθεια τῶν ἀρχόντων, γιὰ νὰ 
ἀνακαλυφθοῦν καὶ τιμωρηθοῦν οἱ ἐγκληματίες καὶ ἔνοχοι. Ὄχι κρύβοντας, ἀλλὰ 
φανερώνοντάς τους. (Μόνο πρέπει νὰ μὴν παρακινοῦνται ἀπὸ ἐμπάθεια καὶ 
ἐκδίκηση, ἀλλὰ ἀπὸ ἀγαθὸ ἐλατήριο νὰ ἐφαρμόζωνται οἱ νόμοι τῆς δικαιοσύνης. 
Συγχρόνως δὲ καὶ ἀπὸ πρόθεση νὰ ὠφελοῦνται οἱ ἔνοχοι, συνετιζόμενοι μὲ τὴν 
τιμωρία). Σὲ ἀντίθετη περίπτωση, ἀδικοῦν [σελ. 197] ὁλόκληρη τὴν κοινωνία καὶ τὸ 
Ἔθνος. Ἐπειδή, ὅταν δὲν τιμωροῦνται οἱ ἔνοχοι, περισσεύει τὸ κακὸ καὶ ἡ ἀδικία, 
καὶ τότε πάσχει καὶ δυστυχεῖ ὁλόκληρη ἡ κοινωνία. Γίνονται λοιπὸν συνένοχοι τῶν 
ἐγκληματιῶν καὶ διαπράττουν μεγάλο κακὸ ἐκεῖνοι ποὺ ὑπερασπίζονται τοὺς 
ἐγκληματίες καὶ τοὺς κρύβουν.  
 Πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι, σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, τότε 
μόνο ὁ Χριστιανὸς ὀφείλει καὶ ἔχει καθῆκον νὰ συγχωρῆ μὲ τὴν καρδιά του αὐτὸν 



ποὺ τὸν ἀδικεῖ, ὅταν ἀδικῆται αὐτὸς ὁ ἴδιος προσωπικὰ ἢ βλάπτεται ἀπὸ τὸν ἄλλο 
μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο. Δὲν ἀποκλείεται ὅμως, ἐννοεῖται, νὰ ζητήση, ἂν θέλη, τὸ 
δίκαιό του, ἀρκεῖ μόνο νὰ τὸ ζητῆ νόμιμα.  
 Προκειμένου δὲ γιὰ τὴν ἐκλογὴ τῶν ἀρχόντων, ἔχουν καθῆκον οἱ πολῖτες νὰ 
κάνουν καλὴ χρήση τῆς ψήφου τους, ἐκλέγοντας εὐσυνείδητα καὶ μὲ φόβο Θεοῦ 
τοὺς πιὸ ἐνάρετους, τοὺς πιὸ ἱκανούς, τοὺς πιὸ τίμιους πολῖτες, ἐκείνους ποὺ 
ἀγαποῦν περισσότερο τὸ δίκαιο. Γιατὶ πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπόψη ὅτι ἀπὸ τοὺς 
καλοὺς καὶ ἐνάρετους ἄρχοντες ἐξαρτᾶται ὄχι μόνο ἡ ὑλικὴ εὐημερία καὶ εὐτυχία 
τῶν πολιτῶν καὶ ὁλόκληρου τοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ καὶ ἡ ἠθική τους πρόοδος. Γι’ αὐτὸ ἡ 
ψῆφος τοῦ καθενὸς ἔχει μεγάλη ἀξία, καὶ ἀπαιτεῖται μεγάλη προσοχὴ στὴ 
χρησιμοποίησή της.  
 
 

126. γ΄) Καθήκοντα τῶν ποιμένων.  
 
 Πνευματικοὶ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας λέγονται πρῶτα μὲν οἱ ἐπίσκοποι, 
ἔπειτα δὲ καὶ οἱ πρεσβύτεροι. Οἱ ἐπίσκοποι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἀναδεικνύονται μὲ 
τὸ μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης. Παρόμοια καὶ οἱ διάκονοι, οἱ ὁποῖοι δὲν μποροῦν μὲν 
νὰ τελέσουν τὰ Μυστήρια, βοηθοῦν ὅμως τὸν ἐπίσκοπο καὶ τὸν ἱερέα στὴν τέλεσή 
τους. Στὸ μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης, μὲ τὴν ἐπίθεση τῶν χειρῶν τῶν ἐπισκόπων καὶ 
τὴν ἐπίκληση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, παίρνουν αὐτοὶ ποὺ χειροτονοῦνται τὸ [σελ. 
198] χάρισμα τῆς Ἱερωσύνης, τοῦ ὁποίου τὸ ἔργο καὶ ἡ διακονία εἶναι τριπλή: Τὸ 
κήρυγμα τοῦ θείου λόγου, ἡ τέλεση τῶν Μυστηρίων καὶ ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας.  
 Γιὰ τὰ καθήκοντα τῶν ποιμένων, ποὺ ἔχουν ἀπέναντι στὸ ποίμνιο ποὺ τοὺς 
ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός, μᾶς μιλάει σχετικὰ πρῶτα μὲν ὁ Κύριος, ἔπειτα δὲ καὶ ὁ θεῖος 
Παῦλος.  
 Καὶ ὁ μὲν Κύριος, διακρίνοντας τὸν ἀληθινὸ ποιμένα ἀπὸ τοὺς 
ψευδοποιμένες, ποὺ τοὺς ὀνομάζει κλέφτες καὶ ληστές, ὀνομάζει τὸν Ἑαυτό Του 
Καλὸν Ποιμένα, ποὺ θυσιάζει τὴ ζωή Του γιὰ τὴ σωτηρία τῶν προβάτων. 
Ὑποδεικνύει ἔτσι ὁ Κύριος, μὲ τὸ ἴδιο τὸ παράδειγμά Του, ποιὸς πρέπει νὰ εἶναι ὁ 
ἀληθινὸς πνευματικὸς ποιμένας τῆς Ἐκκλησίας Του. Αὐτὸς ποὺ θὰ ποιμάνη ὅσους 
πιστεύουν σ’ Αὐτόν, τοὺς ὁποίους ὀνομάζει πρόβατα. Ὑποδεικνύει ἀκόμη, μὲ τὸ 
ἴδιο Του τὸ παράδειγμα, τὴν αὐταπάρνηση καὶ τὴν αὐτοθυσία ποὺ πρέπει νὰ ἔχη ὁ 
πνευματικὸς ποιμένας γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ποιμνίου του, θυσιάζοντας καὶ τὴ ἴδια τὴ 
ζωή του. Ἰδοὺ καὶ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου: «Πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ, κλέπται εἰσὶ 
καὶ λῃσταί... Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. Ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων» (Ἰω. κ΄ 8, 11). Σὲ ἄλλο μέρος ὁ Χριστός, δείχνοντας 
τὴν τέλεια χριστιανικὴ ζωὴ καὶ τὴν τέλεια ἀρετή, στὴν ὁποία πρέπει νὰ ὑπερέχουν 
κυρίως οἱ ποιμένες - διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, λέει: «Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς 
ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα, καὶ δοξάσωσι 
τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. ε΄ 16).  



 Ὁ δὲ θεῖος Παῦλος ὑποδεικνύει τὰ καθήκοντα τῶν ποιμένων στὶς ἐπιστολὲς 
Α΄ καὶ Β΄ πρὸς Τιμόθεον, καθὼς καὶ στὴν ἐπιστολή του πρὸς Τίτον, οἱ ὁποῖες καὶ γι’ 
αὐτὸ λέγονται ποιμαντικές. Ὑποδεικνύονται ἀκόμη μὲ σαφήνεια, καθαρά, τὰ 
καθήκοντα τῶν ποιμένων καὶ στὴν ὁμιλία ποὺ ἔκανε ὁ ἴδιος ὁ ὁ θεῖος Ἀπόστολος 
στοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐφέσου, τοὺς ὁποίους κάλεσε στὴ Μίλητο. Ἡ ὁμιλία αὐτὴ 
περιλαμβάνεται [σελ. 199] στὸ εἰκοστὸ κεφάλαιο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (κ΄ 
1736). Στὴν ὁμιλία αὐτή, καθὼς καὶ στὶς τρεῖς ποιμαντικὲς ἐπιστολές του, βλέπουμε 
ποιὸς πρέπει νὰ εἶναι ὁ ἐπίσκοπος καὶ ὁ πρεσβύτερος. Πόσο πρέπει νὰ ἐπαγρυπνῆ. 
Ποιὰ ἔργα καὶ καθήκοντα πρέπει νὰ ἐκτελῇ καὶ πόσο μεγάλη καὶ βαριὰ εὐθύνη 
φέρει ἀπέναντι στὸν Θεό, ἂν ἀμελήση τὰ καθήκοντά του.  
 Σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ θείου Παύλου, ὁ ποιμένας πρέπει νὰ ἔχη 
πίστη καὶ ἄμεμπτη διαγωγή. Νὰ εἶναι τύπος καὶ ὑπογραμμὸς κάθε ἀρετῆς. Νὰ εἶναι 
ταπεινός, πρᾶος, ἀνεξίκακος καὶ εἰρηνικός. Νὰ εἶναι ἐγκρατής. Νὰ γνωρίζη μὲ 
ἀκρίβεια τὸ νόμο καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Νὰ εἶναι ζηλωτής, πρόθυμος καὶ 
ἀκούραστος στὴν ἐκτέλεση τῶν πνευματικῶν του καθηκόντων, ποὺ ἀποβλέπουν 
στὸν καταρτισμὸ καὶ τὴ σωτηρία τῶν Χριστιανῶν.  
 Πρέπει νὰ εἶναι ἐπίσης κατάλληλος νὰ διδάσκη, διδάσκοντας ἀκούραστα τὸ 
ποίμνιό του. Ἀλλά, γιὰ νὰ φέρη ἀποτελέσματα καὶ καρποὺς ἡ διδασκαλία του, 
πρέπει αὐτὰ ποὺ διδάσκει νὰ τὰ τηρῆ μὲ ἀκρίβεια πρῶτος αὐτός. Γιατὶ σὲ ἀντίθετη 
περίπτωση, ἀντὶ νὰ ὠφελοῦνται οἱ Χριστιανοὶ ἀπὸ τὴ διδασκαλία του, θὰ 
βλάπτωνται πνευματικά, σκανδαλιζόμενοι ἀπὸ αὐτόν.  
 Πρέπει νὰ εἶναι ἄγρυπνος φύλακας τῶν Χριστιανῶν τοῦ ποιμνίου του, ὥστε 
νὰ μὴν τοὺς παρασύρη ἡ ἁμαρτία καὶ τοὺς ἐξαπατήση ὁ πονηρός. Νὰ ἐπαγρυπνῆ, 
ὥστε νὰ μὴν παρασύρουν τοὺς Χριστιανοὺς ἐκεῖνοι ποὺ διδάσκουν ἢ δημοσιεύουν 
στὸν τύπο ἐναντίον τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀλήθειας, οὔτε ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν ζωὴ 
παράνομη καὶ ἀντιχριστιανική, ὁπότε μπορεῖ παραδειγματιζόμενοι ἀπὸ αὐτοὺς νὰ 
βλαφθοῦν.  
 Μεγάλη καὶ βαριὰ θὰ εἶναι ἡ εὐθύνη τοῦ ποιμένα γιὰ κάθε ψυχὴ ποὺ θὰ 
χαθῆ ἐξαιτίας τῆς δικῆς του ἀμέλειας. Μαρτυρεῖ γι’ αὐτὸ ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς μὲ τὸ 
μεγάλο προφήτη Ἰεζεκιήλ, λέγοντας ὅτι θὰ ζητήση τὴν ψυχὴ ποὺ χάθηκε ἀπὸ 
ἀμέλεια τοῦ πνευματικοῦ ποιμένα, ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ποιμένα: «Καὶ τὸ [σελ. 200] 
αἷμα αὐτοῦ, λέει (δηλαδὴ τὴν ψυχὴ ποὺ πέθανε πνευματικὰ ἀπὸ ἀμέλειά σου) ἐκ 
τῆς χειρός σου ἐκζητήσω» (Ἰεζ. γ΄ 18).  
 Πρέπει νὰ εἶναι ἀνώτερος χρημάτων. Ἀφιλοκερδὴς καὶ ἐλεήμονας. Πρέπει ὄχι 
μόνο νὰ μὴ λυπᾶται κόπους καὶ μόχθους καὶ σωματικὲς κακουχίες, ἀλλὰ οὔτε αὐτὴ 
τὴ ζωή του, ὅπως εἶπε ὁ Κύριος, καὶ νὰ εἶναι ἕτοιμος νὰ τὴ θυσιάση γιὰ τοὺς 
Χριστιανούς.  
 Τέτοιον γενικὰ θέλει ὁ Κύριος τὸν πνευματικὸ ποιμένα. Διότι, ἂν δὲν εἶναι 
τέτοιος, πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ σώση ψυχές; Πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ καθοδηγήση καὶ νὰ 
καταρτίση πνευματικὰ καὶ νὰ ὁδηγήσῃ στὴν αἰώνια ζωὴ τοὺς Χριστιανοὺς ποὺ τοῦ 
ἐμπιστεύθηκε ὁ ὁ Θεός;  



 Γιὰ τὸν ἐπίσκοπο δέ, ἀπαιτεῖται ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐκτέλεση τῶν ἄλλων ἱερῶν του 
καθηκόντων καὶ μεγάλη προσοχή, ὅταν πρόκειται νὰ προχωρήση σὲ χειροτονία. 
Πρέπει σ’ αὐτὸ νὰ ἐπαγρυπνῆ καὶ νὰ καταβάλλη πάντοτε κάθε προσπάθεια, στὸ νὰ 
μὴ μπῆ στὴν Ἐκκλησία, μὲ τὴ χειροτονία, διάκονος ἢ ἱερέας, ἀσύγκριτα δὲ 
περισσότερο, νὰ μὴ μπῆ ἀρχιερέας, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει ὀρθὴ πίστη, διαγωγὴ καὶ βίο 
ἄμεμπτο. Ἀκόμη δέ, νὰ μὴ μπῇ στὴν Ἐκκλησία κάποιος λειτουργὸς τοῦ Ὑψίστου ποὺ 
νὰ μὴν ἔχη τὴν ἱκανότητα, τὴν προθυμία καὶ τὸ ζῆλο στὸ νὰ ἀναδειχθῆ ἀληθινὸς 
πνευματικὸς πατέρας. Κατάλληλος νὰ διδάσκη, νὰ οἰκοδομῆ, ἀλλὰ καὶ νὰ εἶναι 
ὠφέλιμος γιὰ τὴ μόρφωση καὶ σωτηρία τῶν Χριστιανῶν. Διαφορετικά, ἂν ἀμελήση, 
θὰ ἔχη βαριὰ ἐνοχὴ μπροστὰ στὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καὶ κρίμα αἰώνιο, ἄν μπῆ 
στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὡς διάκονος, ἱερέας ἢ ἀρχιερέας ἄνθρωπος ἀνάξιος, 
ποὺ θὰ σκανδαλίζη καὶ θὰ βλάπτη τὶς ψυχὲς τῶν Χριστιανῶν, ἀντὶ νὰ τὶς οἰκοδομῆ.  
 Ἐὰν δὲ συμβῆ νὰ γίνη χειροτονία ἐξαγορασμένη μὲ χρήματα, τότε τὸ ἔγκλημα 
καὶ ἡ ἐνοχὴ τόσον αὐτοῦ ποὺ χειροτονεῖ, ὅσο καὶ αὐτοῦ ποὺ χειροτονεῖται, θὰ εἶναι 
πολὺ βαρύτερη καὶ μεγαλύτερη, γιατὶ πουλήθηκε μὲ χρήματα ἡ ἀτίμητη χάρη καὶ 
[σελ. 201] δωρεὰ τοῦ Θεοῦ, ποὺ οὔτε πουλιέται, οὔτε ἀγοράζεται.  
 Ἐπίσης βαριά, πολὺ βαριά, εἶναι ἡ ἐνοχὴ αὐτοῦ ποὺ χειροτονεῖται, ἂν 
χρησιμοποιήση κοσμικοὺς ἄρχοντες ἡ ἰσχυροὺς τῆς γῆς, στὸ νὰ πάρη ὁποιοδήποτε 
βαθμὸ Ἱερωσύνης.  
 Ἔχοντας λοιπὸν ὁ ἐπίσκοπος ἄγρυπνη προσοχὴ στὶς χειροτονίες, εἶναι 
ὑποχρεωμένος ὄχι μόνο ὁ ἴδιος νὰ ἐργάζεται, μὴ λογαριάζοντας κούραση, γιὰ τὴν 
κατάρτιση καὶ τὴ σωτηρία τοῦ ποιμνίου του, ἀλλὰ νὰ φροντίζη μὲ πολλὴ ἐπιμέλεια 
νὰ καταρτίζη μὲ τὴ διδασκαλία του καὶ ἄλλα πρόσωπα ἀπὸ τὸν κλῆρο καὶ τὸν λαό, 
γι’ αὐτὸ τὸν σκοπό. Εἶναι ὑποχρεωμένος δηλαδὴ νὰ καταρτίζη πρόσωπα μὲ θεῖο 
ζῆλο, ποὺ νὰ συνεργάζωνται μαζί του ὡς διάκονοι, ἱερεῖς, πνευματικοί, κήρυκες καὶ 
διδάσκαλοι στὸ χριστιανικὸ λαὸ ποὺ τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός.  
 Ὅταν ἐργάζεται ἔτσι ὁ ἐπίσκοπος, θὰ ἀποδειχθῆ στὴν πράξῃ ἀληθινὸς καὶ 
πιστὸς λειτουργὸς τοῦ Κυρίου, ἄξιος τῆς αἰώνιας δόξας καὶ μακαριότητας.  
 
 

127. δ΄) Καθήκοντα τῶν ποιμαινομένων.  
 
 Οἱ ποιμαινόμενοι ἔχουν καθῆκον νὰ σέβωνται καὶ νὰ τιμοῦν τοὺς ποιμένες 
τους σὰν πατέρες τους καὶ νὰ ὑπακούουν σὲ ὅλα ὅσα αὐτοὶ τοὺς παραγγέλλουν καὶ 
εἶναι σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.  
 Ἂν βλέπουν σ’ αὐτοὺς καὶ καμιὰ ἔλλειψη, νὰ τὴν ἀποδίδουν στὴν ἀνθρώπινη 
ἀσθένεια καὶ ἀδυναμία, χωρὶς νὰ τοὺς κατηγοροῦν. Βέβαια μπορεῖ ὁ 
ποιμαινόμενος, ἀπὸ ἀγάπη καὶ ἁγνὸ ἐλατήριο, ἀποβλέποντας σὲ πνευματικὴ 
ὠφέλεια καὶ οἰκοδομή, νὰ ὑποδείξη, μὲ τὸν πρέποντα σεβασμό, στὸν ἴδιο τὸν 
ποιμένα τὸ τυχὸν ἐλάττωμά του. Δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα ὅμως νὰ κακολογῆ καὶ νὰ τὸν 
δυσφημῆ, ἰδίως ποὺ μὲ τὴν κακολογία καὶ δυσφημία ἔρχεται στὸ λαὸ πνευματικὴ 
βλάβη καὶ ὄχι ὠφέλεια.  



 Εἶναι ὑποχρεωμένοι ἀκόμη οἱ πιστοὶ νὰ εἰσφέρουν καὶ αὐτοὶ [σελ. 202] γιὰ 
τὴν κάλυψη τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν τῶν ποιμένων τους. Διότι ὅπως αὐτοὶ 
ἐπαγρυπνοῦν καὶ προσεύχονται γιὰ τοὺς ποιμαινομένους καὶ φροντίζουν γιὰ τὴν 
πνευματική τους μόρφωση καὶ σωτηρία καὶ ἁγιάζουν αὐτοὺς μὲ τὰ Μυστήρια, ἔτσι 
εἶναι δίκαιο οἱ ποιμαινόμενοι νὰ τοὺς βοηθοῦν στὶς τυχὸν ὑλικές τους ἀνάγκες.  
 
 

128. ε΄) Καθήκοντα τῶν θεολόγων.  
 
 
 Λέγοντας θεολόγους ἐννοοῦμε αὐτοὺς ποὺ εἶναι εἰδικοὶ καὶ γνωρίζουν τὴν 
Ἁγία Γραφὴ καὶ ὅλες γενικὰ τὶς χριστιανικὲς ἀλήθειες. Ἑπομένως καὶ τοὺς 
διδασκάλους καὶ κήρυκες αὐτῶν τῶν ἀληθειῶν.  
 Εἶναι ὑποχρεωμένοι ὅλοι αὐτοὶ νὰ ἔχουν φρονήματα σύμφωνα μὲ τὴ 
διδασκαλία τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ νὰ ὑπερασπίζωνται αὐτὲς τὶς ἀλήθειες 
ἀπέναντι στοὺς αἱρετικούς, τοὺς ἀσεβεῖς καὶ ἀπίστους.  
 Ἐπειδὴ δὲ οἱ θεολόγοι ἔχουν μεγάλο καὶ ὕψιστο πνευματικὸ τάλαντο, γι’ 
αὐτὸ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ φροντίζουν νὰ τὸ πολλαπλασιάζουν γιὰ ὠφέλεια τῶν 
ἄλλων. Θὰ τὸ πολλαπλασιάζουν δέ, ὅταν μὲ προθυμία καὶ ζῆλο μεταδίδουν μὲ τὸ 
λόγο καὶ τὸ κήρυγμά τους τὶς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου, γιὰ νὰ φωτισθοῦν καὶ 
ἀναπλασθοῦν οἱ ψυχὲς τῶν Χριστιανῶν.  
 Γιὰ νὰ εἶναι ὅμως τὸ κήρυγμά τους καρποφόρο καὶ νὰ φέρη εὐνοϊκὰ 
πνευματικὰ ἀποτελέσματα, πρέπει νὰ ἔχουν σωστὴ καὶ ἄμεμπτη χριστιανικὴ ζωὴ 
καὶ νὰ γίνωνται παράδειγμα ἀρετῆς στοὺς Χριστιανούς. Θὰ γίνωνται δὲ 
παράδειγμα, ὅταν ἐφαρμόζουν ἐκεῖνα ποὺ διδάσκουν στοὺς ἄλλους. Σὲ περίπτωση 
ποὺ ἡ ζωή τους δὲν εἶναι σύμφωνη μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, τότε ὄχι μόνο 
ὠφέλεια πνευματικὴ δὲν μπορεῖ νὰ φέρη τὸ κήρυγμά τους στὶς ψυχὲς τῶν 
Χριστιανῶν, ἀλλὰ ἀντίθετα θὰ τοὺς σκανδαλίζη. Καὶ τὸ σπουδαιότερο, θὰ 
καταδικασθοῦν ἀπὸ τὸν Θεὸ ὡς ἀνάξιοι καὶ ἄχρηστοι.  

[σελ. 203] 
 Ἐξασκώντας αὐτὸ τὸ ἱερὸ λειτούργημα, ἔχουν καθῆκον νὰ εἶναι ταπεινοί, μὴ 
ἀποβλέποντας καθόλου στοὺς ἐπαίνους τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ στὸ πῶς θὰ ἀρέσουν 
στὸν Θεὸ καὶ πῶς θὰ δοξασθῆ διὰ μέσου αὐτῶν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν 
πνευματικὴ ὠφέλεια τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ὑποχρεωμένοι ἀκόμη οἱ θεολόγοι νὰ 
ἔχουν μεταξύ τους ὄχι μόνο εἰρήνη, ἀλλὰ καὶ τέλεια ἀγάπη, διώχνοντας κάθε 
ἀντιζηλία. Νὰ ἔχουν δὲ συναίσθηση ὅτι εἶναι ὑπηρέτες Ἑνὸς καὶ τοῦ Ἰδίου Κυρίου, 
ἐργαζόμενοι στὸν ἀμπελῶνα Του.  
 
 
 
 
 



129. στ΄) Καθήκοντα τῶν διδασκάλων.  
 
 Ὅπως οἱ θεολόγοι, ἔτσι καὶ οἱ διδάσκαλοι ἔχουν μεγάλο πνευματικὸ τάλαντο, 
γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχουν καὶ μεγάλη εὐθύνη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἂν δὲν τὸ 
πολλαπλασιάσουν. Γιατὶ σ’ αὐτοὺς ἔχει ἀνατεθῆ, μαζὶ μὲ τὴ διδασκαλία τῶν 
γραμμάτων, καὶ ἡ μόρφωση τῶν νέων.  
 Ἔχουν καθῆκον νὰ διδάσκουν καὶ νὰ παιδαγωγοῦν τοὺς νέους μὲ τὶς ἠθικὲς 
συμβουλὲς καὶ ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου, γιὰ νὰ δημιουργήσουν ἦθος καὶ νὰ γίνουν 
ἀληθινοὶ Χριστιανοὶ καὶ τίμιοι πολῖτες. Εἶναι ὑποχρεωμένοι λοιπὸν οἱ διδάσκαλοι 
νὰ ἐργάζωνται ἀκούραστα, γιὰ νὰ μεταδίδουν στὰ παιδιά, μαζὶ μὲ τὶς γνώσεις, καὶ 
τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐσέβεια, τὸ σεβασμὸ καὶ τὴν ὑπακοὴ στοὺς γονεῖς, στοὺς 
πνευματικοὺς πατέρες καὶ σὲ ὅλους τοὺς μεγαλύτερους.  
 Ἔχουν καθῆκον νὰ διδάσκουν τὰ παιδιὰ νὰ ζοῦν εἰρηνικὰ στὶς οἰκογένειές 
τους καὶ νὰ ἔχουν ἀγάπη μὲ τὰ ἀδέλφια τους καὶ γενικὰ μὲ ὅλους τοὺς οἰκείους καὶ 
συγγενεῖς τους. Εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ τὰ ὁδηγοῦν τὶς γιορτὲς στὴν ἐκκλησία καὶ νὰ 
τὰ προτρέπουν, σὰν ἄλλοι πατέρες, στὴν ἐξομολόγηση καὶ τὴ θεία Κοινωνία. Νὰ 
διδάσκουν τὰ παιδιὰ νὰ ἀγαποῦν πάντα τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ δίκαιο. Νὰ δίνουν καλὴ 
ἀγωγὴ στοὺς τρόπους τῶν παιδιῶν, διδάσκοντάς τα νὰ μὴν ὀργίζωνται, νὰ [σελ. 
204] μὴν περιφρονοῦν ἢ βρίζουν κανένα ἄνθρωπο, γέροντα, κουφό, τυφλό, 
ἀκρωτηριασμένο ἢ καθυστερημένο.  
 Μὲ λίγες λέξεις, καθῆκον τῶν διδασκάλων εἶναι νὰ δίνουν πολὺ μεγαλύτερη 
προσοχὴ στὴν ἠθικὴ ἀγωγὴ τῶν μαθητῶν, παρὰ στὴ μάθηση ξερῶν γνώσεων. Τὰ 
γράμματα, ὅταν λείπη ἡ ἠθικὴ μόρφωση, μποροῦν πολλὲς φορὲς νὰ ἀποβοῦν 
ἐπιζήμια μᾶλλον παρὰ ὠφέλιμα.  
 Ὅταν ἐργάζωνται μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο στὰ παιδιά, θὰ ἔχουν διαρκῆ τὴν 
εὐγνωμοσύνη τους, θὰ ἀπολαμβάνουν τὸ σεβασμὸ καὶ τὴν ὑπόληψη τῆς κοινωνίας, 
καὶ τὸ πιὸ σπουδαῖο, θὰ ἀνταμειφθοῦν πολὺ ἀπὸ τὸν Θεό, κληρονομώντας αἰώνια 
δόξα καὶ μακαριότητα.  
 
 

130. ζ΄ ) Καθήκοντα τῶν δικαστῶν.  
 
 Οἱ δικαστὲς πρέπει νὰ γνωρίζουν πρῶτα - πρῶτα ὅτι στὶς κρίσεις καὶ 
ἀποφάσεις τους ἐκπροσωποῦν τὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ ὅσο ἡ θέση τους 
εἶναι ὑψηλή, τόσο καὶ ἡ εὐθύνη τοὺς εἶναι μεγάλη.  
 Γιὰ νὰ ἀποφύγουν λοιπὸν οἱ δικαστὲς τὴν κρίση καὶ καταδίκη τοῦ Θεοῦ, εἶναι 
ὑποχρεωμένοι νὰ γνωρίζουν πρῶτα τοὺς νόμους, σύμφωνα μὲ τοὺς ὁποίους θὰ 
κρίνουν. Νὰ τοὺς ἐφαρμόζουν ἔπειτα στὶς δίκες τους, μὲ ἀκρίβεια καὶ 
ἀπαρασάλευτα, ἔχοντας ὑπόψη τους ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται καθόλου σ’ αὐτοὺς νὰ 
χαρισθοῦν σὲ πρόσωπα καὶ νὰ διαστρέψουν τὴ δίκαιη κρίση.  
 Εἶναι ὑποχρεωμένοι ἑπομένως οἱ δικαστές, ὡς Χριστιανοί, νὰ καταβάλλουν 
πάντοτε κάθε προσπάθεια νὰ εἰρηνεύσουν καὶ νὰ συμφιλιωθοῦν οἱ ἀντίδικοι, 



σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο. Ὅταν ὅμως αὐτοὶ δὲν δέχωνται νὰ συμβιβασθοῦν, τότε 
οἱ δικαστὲς εἶναι ὑποχρεωμένοι μὲ τὴν κρίση τους νὰ ἀποδίδουν τὸ δίκαιο σ’ 
αὐτοὺς ποὺ τὸ ἔχουν. Τοὺς ἐνόχους νὰ τοὺς τιμωροῦν σύμφωνα μὲ τοὺς ἰσχύοντες 
νόμους, γιὰ τὴν ἀσφάλεια [σελ. 205] τῆς κοινωνίας καὶ ὠφέλεια καὶ αὐτῶν τῶν 
ἐνόχων. Διότι οἱ ἔνοχοι, ὅταν δὲν τιμωροῦνται, θὰ γίνωνται περισσότερο ἐπιζήμιοι, 
θὰ βλάπτουν τοὺς ἑαυτούς τους περισσότερο, μὲ τὸ νὰ γίνωνται ἔνοχοι μεγάλης 
τιμωρίας ἀπέναντι στὴ θεία δικαιοσύνη.  
 Ἔχουν καθῆκον οἱ δικαστὲς νὰ κρίνουν ἐπίσης μὲ τὴν ἴδια σωστὴ κρίση ποὺ 
δὲ λογαριάζει πρόσωπα, τὸν μεγάλο καὶ τὸν μικρό, τὸν πλούσιο καὶ τὸν φτωχό, 
αὐτὸν ποὺ ἔχει ὁποιαδήποτε ὑψηλὴ θέση καὶ τὸν ἁπλὸ πολίτη.  
 Εἶναι ὑποχρεωμένοι οἱ δικαστὲς νὰ μὴ δέχωνται ποτὲ δῶρα, γιατί, καθὼς λέει 
ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος τὰ ἀπαγορεύει, «τὰ δῶρα ἀποτυφλοῖ ὀφθαλμούς». Νὰ 
μὴν ἀναβάλλουν ποτέ, χωρὶς σπουδαῖο λόγο, τὶς δίκες, ἀλλὰ ἔγκαιρα νὰ ἀποδίδουν  
στὸν καθένα τὸ δίκαιο.  
 Γιὰ ὅλα τὰ πιὸ πάνω καθήκοντα τῶν δικαστῶν ὁμιλεῖ ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς στὴν 
Ἁγία Γραφή, στὰ ἱερὰ βιβλία τοῦ Δευτερονομίου καὶ τοῦ Λευϊτικοῦ.  
 
 

131. η΄) Καθήκοντα γενικὰ τῶν μορφωμένων.  
 
 Ἂν κάθε φυσικὴ καὶ διανοητικὴ ἱκανότης εἶναι τάλαντο ποὺ μπορεῖ νὰ 
πολλαπλασιασθῆ καὶ νὰ φέρη πολλοὺς καρπούς, πολὺ περισσότερο εἶναι τάλαντο 
σπουδαῖο καὶ ἔξοχο ἡ παιδεία γενικὰ καὶ ἡ γνώση.  
 Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὸ τάλαντο τῆς μορφώσεως βρίσκονται σὲ ἀνώτερη θέση 
ἀπὸ ἐκείνους ποὺ δὲν τοὺς ἔτυχαν κατάλληλες περιστάσεις νὰ μορφωθοῦν. 
Συνεπῶς οἱ μορφωμένοι ἔχουν καὶ ὑποχρεώσεις πολὺ μεγαλύτερες ἀπὸ τοὺς μὴ 
μορφωμένους.  
 Καθῆκον τους εἶναι νὰ καταγίνωνται καὶ στὸ πῶς νὰ ἀποκτήσουν τὴ γνώση 
τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, ποὺ λόγω τῆς μορφώσεώς τους εἶναι σὲ θέση νὰ τὴν 
καταλαβαίνουν πολὺ καλύτερα ἀπὸ τοὺς ἀπαίδευτους. Γνωρίζοντας δὲ τὸ νόμο τοῦ 
Θεοῦ, εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ τὸν ἐφαρμόζουν καὶ ἔτσι νὰ [σελ. 206] γίνωνται 
παράδειγμα πίστεως, εὐσεβείας, δικαιοσύνης, ταπεινώσεως καὶ ἀγάπης στοὺς 
ὑπόλοιπους ἀνθρώπους.  
 Ἔχουν ἀκόμη καθῆκον ὄχι μόνο μὲ τὸ παράδειγμά τους, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ λόγο 
καὶ τὶς καλὲς συμβουλές τους, νὰ διαφωτίζουν, νὰ καθοδηγοῦν στὸ δρόμο τῆς 
εὐσέβειας καὶ ἀρετῆς αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται στὴν ἄγνοια. Ὅταν βαδίζουν ἔτσι, ὄχι 
μόνο θὰ γίνωνται πάρα πολὺ ὠφέλιμοι στὴν κοινωνία, ποὺ θὰ τοὺς ἐπαινῆ καὶ τιμᾶ, 
ἀλλὰ τὸ σπουδαιότερο, θὰ τοὺς τιμήση καὶ ὁ Θεὸς καὶ θὰ τοὺς ἀνταμείψη μὲ τὴν 
ἐπουράνια Βασιλεία.  
 Σὲ περίπτωση δὲ ποὺ δὲν ἀνταποκριθοῦν στὸ τάλαντο τῆς παιδείας ποὺ 
εὐδόκησε ὁ Θεὸς νὰ ἔχουν, θὰ τιμωρηθοῦν ἀπὸ τὸν Κύριο, ὅπως ὁ πονηρὸς δοῦλος 
τῆς παραβολῆς, ποὺ ἔκρυψε τὸ τάλαντο.  



 
 

132. θ΄) Καθήκοντα τῶν γιατρῶν.  
 
 Πολλοὶ νομίζουν ὅτι καθῆκον τῶν γιατρῶν εἶναι μόνο ἡ φροντίδα καὶ ἡ 
ἐπιμέλεια γιὰ τὴ θεραπεία τῶν ἀσθενειῶν τοῦ σώματος, ἀποξενώνοντάς τους 
τελείως ἀπὸ τὸ καθῆκον ποὺ ἔχουν νὰ ὠφελοῦν καὶ τὶς ψυχὲς τῶν ἀσθενῶν. Πρέπει 
ὅμως νὰ γνωρίζουμε ὅτι οἱ γιατροί, πολλὲς φορές, μποροῦν νὰ ὠφελήσουν τὸν 
ἄρρωστο περισσότερο καὶ ἀπὸ τὸν πνευματικὸ πατέρα, ἐξαιτίας τῆς καταστάσεως 
στὴν ὁποία βρίσκονται οἱ ἄρρωστοι καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης ποὺ ἔχουν στὸ γιατρό, 
τὸν καιρὸ τῆς ἀρρώστιας τους. Γι’ αὐτὸ οἱ γιατροὶ ἔχουν καθῆκον νὰ φροντίζουν ὄχι 
μόνο γιὰ τὶς ἀρρώστιες τοῦ σώματος, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν ἀρρώστων.  
 Πρώτιστο καθῆκον τῶν γιατρῶν εἶναι νὰ κατέχουν τὴν ἰατρική. Νὰ 
καταγίνωνται πάντοτε μὲ αὐτήν, ἐπαυξάνοντας, ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο, τὶς 
ἰατρικές τους γνώσεις, γιὰ νὰ ἀποφεύγουν ἔτσι τὶς κακὲς διαγνώσεις, ποὺ πολλὲς 
φορὲς ὁδηγοῦν καὶ σ’ αὐτὸ τὸ θάνατο. Σὲ μιὰ τέτοια περίπτωση οἱ [σελ. 207] 
γιατροὶ γίνονται ἔνοχοι καὶ ὑπεύθυνοι ἐνώπιον τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, ἂν ἡ 
κακὴ διάγνωση προῆλθε ἀπὸ τὴν ἀμέλεια καὶ ἀπροσεξία τους.  
 Ἔχουν καθῆκον ἀκόμη οἱ γιατροὶ νὰ εἶναι πιστοί, εὐσεβεῖς καὶ ἐνάρετοι. Αὐτὸ 
πιθανὸν νὰ φανῆ παράδοξο σὲ πολλούς, διότι ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ φρονοῦν 
ὅτι καθῆκον τῶν γιατρῶν εἶναι νὰ ἀσχολοῦνται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο μὲ ὅ,τι 
ἀφορᾶ τὴν ἐπιστήμη τους καὶ ὅτι εἶναι ἐντελῶς ἀδιάφορο ἂν ἔχουν ἤ δὲν ἔχουν 
σχέση μὲ τὴ θρησκεία.  
 Ἀλλὰ κάτι τέτοιο εἶναι μεγάλη πλάνη. Κάθε ἄνθρωπος, γιατρὸς ἤ 
ὁποιοσδήποτε ἄλλος ἐπιστήμονας, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἐπάγγελμα ποὺ ἔχει, πρέπει νὰ 
εἶναι καὶ εὐσεβής. Πρέπει νὰ θρησκεύη, θεωρώντας αὐτὸ ὡς ὕψιστο καθῆκον του. 
Διότι ἡ θρησκεία δὲν εἶναι ἀποκλειστικὸ καθῆκον μιᾶς, δυὸ ἢ τριῶν τάξεων 
ἀνθρώπων, ἀλλὰ εἶναι πρωταρχικὸ καθῆκον, ὕψιστο καὶ ἀπαραίτητο κάθε 
ἀνθρώπου, ὁποιασδήποτε ἐπιστήμης, τέχνης ἢ ἐπαγγέλματος εἶναι αὐτός. Οἱ τέχνες 
καὶ οἱ ἐπιστῆμες εἶναι ξεχωριστὰ ἔργα, ἀλλὰ ἡ θρησκεία εἶναι κοινὸ καθῆκον ὅλων. 
Ὅλοι ἀνεξαιρέτως πλασθήκαμε ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ τὸ σκοπὸ νὰ γίνουμε παιδιά Του καὶ 
κληρονόμοι τῆς ἐπουράνιας Βασιλείας Του. Εἶναι δὲ ἀδύνατο νὰ γίνουμε ἄξιοι 
αὐτῆς τῆς Βασιλείας, ἂν δὲν εἴμαστε εὐσεβεῖς, ἂν δὲν ἔχουμε σχέση μὲ τὴ 
θρησκεία. Ὅταν διὰ τῆς θρησκείας εἴμαστε ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, ἄξιοι καὶ ἀγαπητοὶ 
ἐνώπιόν Του, τότε ὄχι μόνο ὠφελοῦμε τοὺς ἑαυτούς μας μὲ ὕψιστη καὶ αἰώνια 
ὠφέλεια, ἀφοῦ γινόμαστε αἰώνια εὐτυχισμένοι καὶ μακάριοι, ἀλλὰ γινόμαστε 
συγχρόνως ὠφέλιμοι καὶ εὐεργετικοὶ καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους.  
 Ὁποιοσδήποτε ἐπαγγελματίας, τεχνίτης καὶ ἰδίως ἐπιστήμονας, ὅταν εἶναι 
πιστὸς καὶ εὐσεβής, μπορεῖ ἐξαιρετικὰ νὰ ὠφελήση τὸν πλησίον του, ὄχι μόνο μὲ 
τὴν τέχνη καὶ ἐπιστήμη του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν εὐσέβεια καὶ τὸ καλὸ παράδειγμά του. 
Ὁ δὲ ἐπιστήμονας καὶ μὲ τὸ λόγο καὶ τὶς χριστιανικὲς συμβουλές του.  

[σελ. 208] 



 Ἐπειδὴ ἔτσι ἔχει τὸ πρᾶγμα, ἐπιβάλλεται ὡς καθῆκον ἀπαραίτητο καὶ στοὺς 
γιατροὺς νὰ εἶναι πιστοί, εὐσεβεῖς καὶ ἐνάρετοι. Ἐπιβάλλεται νὰ ἔχουν, ὅσο εἶναι 
δυνατό, γνώση τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Αὐτὴ ἡ γνώση ὠφελεῖ πολὺ ὄχι μόνο τὴ δική τους 
ψυχή, ἀλλὰ θὰ τοὺς ὠφελήση ἐξαιρετικὰ καὶ στὴν θεραπεία πολλῶν ἀσθενειῶν. Θὰ 
μαθαίνουν ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ ὅτι πολλὲς σωματικὲς ἀσθένειες ἔχουν αἰτία τὴν 
ἁμαρτία καὶ τὴν ἀσθένεια τῆς ψυχῆς, ἐπειδὴ προέρχονται ἀπὸ ψυχικὰ πάθη. Ἔτσι, 
γνωρίζοντας τὴν αἰτία τῆς ἀρρώστιας, θὰ μποροῦν νὰ ὑποδείξουν στὸν ἄρρωστο τί 
πρέπει νὰ κάνη, γιὰ νὰ ἀπαλλαγῆ γρήγορα ἀπὸ αὐτή.  
 Ἔχουν καθῆκον οἱ γιατροὶ νὰ φροντίζουν, ὅπως εἴπαμε πιὸ πάνω, καὶ γιὰ τὴ 
θεραπεία τῶν ψυχῶν τῶν ἀσθενῶν τους, προτρέποντας καὶ συμβουλεύοντας 
αὐτούς, σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καὶ πρὸ πάντων ἔχουν καθῆκον νὰ τοὺς 
προτρέπουν νὰ μετανοήσουν γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους καὶ νὰ ἐξομολογηθοῦν. 
Ἐνθαρρύνοντάς τους, μὲ κατάλληλο καὶ αἰσιόδοξο τρόπο, νὰ τοὺς ὑποδεικνύουν καὶ 
τὴν ἑξῆς ἀλήθεια: ὅτι δηλαδὴ ὁ Κύριος, μὲ τὴ μετάνοια ποὺ θὰ δείξουν, θὰ τοὺς 
εὐεργετήση σὰν εὔσπλαγχνος καὶ ἐλεήμων ποὺ εἶναι καὶ πνευματικά, συγχωρώντας 
τὶς ἁμαρτίες τους, καὶ σωματικά.  
 Αὐτὸ τὸ καθῆκον τῶν γιατρῶν, νὰ προτρέπουν τοὺς ἀρρώστους σὲ μετάνοια, 
ἐπιβάλλεται ἀκόμη περισσότερο σὲ περίπτωση ποὺ ὁ ἄρρωστος ὑποφέρει φοβερά, 
καὶ ὁ γιατρὸς βλέπει καθαρὰ κίνδυνο θανάτου. Γι’ αὐτὸ κάνουν μεγάλη ἁμαρτία οἱ 
γιατροὶ ποὺ παραβαίνουν αὐτὸ τὸ καθῆκον, νομίζοντας ὅτι ὁ ἄρρωστος θὰ φοβηθῆ 
καὶ θὰ δειλιάση. Ἀλλὰ ἐδῶ δὲν πρόκειται γιὰ κάποιο μικρὸ πρᾶγμα ποὺ περνάει 
χωρὶς συνέπειες. Πρόκειται γιὰ τὴν αἰώνια σωτηρία τῆς ψυχῆς ἢ γιὰ τὴν αἰώνια 
ἀπώλειά της. Ἔστω. Θὰ φοβηθῆ ὁ ἄνθρωπος καὶ θὰ δειλιάση μπροστὰ στὸ θάνατο. 
Πρέπει λοιπὸν νὰ πεθάνη ἀμετανόητος, χωρὶς ἐξομολόγηση καὶ κοινωνία τῶν 
ἀχράντων Μυστηρίων, γιὰ νὰ κολάζεται αἰώνια; Ὠφελεῖ ἔτσι ὁ γιατρὸς τὸν [σελ. 
209] ἄρρωστο, ἂν, γιὰ νὰ μὴ φοβηθῆ πρὸς στιγμήν, κολάζεται αἰώνια; Γι’ αὐτὸ ἔχει 
καθῆκον ὁ γιατρός, ἂν ὁ ἴδιος δυσκολεύεται νὰ πῆ στὸν ἄρρωστο νὰ ἑτοιμάση τὴν 
ψυχή του, νὰ ὑποδείξη καὶ νὰ προτρέψη σ’ αὐτὸ τοὺς συγγενεῖς, νὰ φροντίσουν 
αὐτοί, ὥστε νὰ δείξη ὁ ἄρρωστος ἀληθινὴ καὶ πραγματικὴ μετάνοια, γιὰ νὰ βρῆ 
ἔτσι τὴ σωτηρία του.  
 Καθῆκον ἀκόμη ἔχει ὁ γιατρός, γιὰ νὰ ἔχη ἐπιτυχία στὴ θεραπεία τῶν 
ἀρρώστων του, νὰ ἐπικαλῆται πάντοτε καὶ ὁ ἴδιος τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ 
προτρέπη δὲ σ’ αὐτὸ καὶ τὸν ἀσθενῆ καὶ τοὺς συγγενεῖς του νὰ ζητοῦν καὶ νὰ 
ἐλπίζουν τὴ θεραπεία του ἀπὸ τὸν Θεό.  
 Εἶναι ὑποχρεωμένος ὁ γιατρὸς νὰ παρηγορῆ, νὰ ἐνθαρρύνη, νὰ ἀνακουφίζη 
ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς ἀσθενεῖς καὶ νὰ δείχνη ἀληθινὸ καὶ πραγματικὸ 
ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ὑγεία τους. Ἔχει καθῆκον, κάθε φορὰ ποὺ τὸν καλοῦν, νὰ εἶναι 
ἐξίσου πρόθυμος, τόσο στοὺς πλούσιους, ὅσο καὶ στοὺς φτωχούς, χωρὶς νὰ 
ἀναβάλλη τὴν ὥρα τῆς ἐπισκέψεως.  
 Ἔχει καθῆκον σ’ αὐτοὺς ποὺ δὲν μποροῦν νὰ τὸν ἀνταμείψουν νὰ 
προσφέρεται δωρεάν. Θὰ τὸ κάνη αὐτὸ μὲ προθυμία, ὅταν ἔχη ὑπόψη του ὅτι ἡ 
ἀνταμοιβὴ γιὰ τοὺς φτωχοὺς θὰ εἶναι ἀσύγκριτα πιὸ πλούσια ἀπὸ τὴν ἀνταμοιβὴ 



ποὺ παίρνει ἀπὸ τοὺς πλούσιους, γιατὶ θὰ ἀνταμειφθῆ ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους, ἀλλὰ 
ἀπὸ τὸν Ἴδιο τὸν Θεό. Οἱ δωρεὰν ἐπισκέψεις στοὺς φτωχοὺς εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς 
μεγαλύτερες ἐλεημοσύνες ἀπὸ ὅσες μπορεῖ νὰ κάνη ὁ ἄνθρωπος. Τὴν ἀνταμείβει ὁ 
Θεὸς μὲ τὰ ἀγαθὰ τῆς Βασιλείας Του.  
 
 

133. ι΄) Καθήκοντα τῶν ἐμπόρων.  
 
 Ὅπως ὅλοι ὅσοι θέλουν τὴ σωτηρία τους πρέπει νὰ ἔχουν φόβο Θεοῦ, πίστη, 
εὐσέβεια καὶ νὰ εἶναι δίκαιοι, ἔτσι καὶ οἱ ἔμποροι.  
 Τὸ πρώτιστο λοιπὸν καθῆκον τῶν ἐμπόρων εἶναι νὰ [σελ. 210] ἐμπορεύωνται 
μὲ δικαιοσύνη, θεωρώντας κλοπὴ καὶ ἀδικία κάθε τάση πλεονεκτική, νὰ κερδίζουν 
δηλαδὴ περισσότερα ἀπὸ ὅσα πρέπει καὶ εἶναι δίκαιο. Πρέπει νὰ ἀρκοῦνται στὸ 
μέτριο καὶ νόμιμο κέρδος τοῦ ἐμπορίου.  
 Εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ εἶναι φίλοι τῆς ἀλήθειας καὶ νὰ μὴν ἐξαπατοῦν ποτὲ 
τοὺς ἀγοραστές, εἴτε ὑπερτιμώντας τὸ ἐμπόρευμα, εἴτε νοθεύοντάς το, εἴτε 
παρουσιάζοντας καὶ δίνοντας ἄλλο ἀντὶ γιὰ ἐκεῖνο ποὺ ἀκριβῶς ζητεῖ ὁ ἀγοραστής. 
Ὅλα τὰ μέτρα καὶ τὰ ζύγια πρέπει νὰ φροντίζουν νὰ εἶναι ἀκριβῆ καὶ ἀληθινά. Σὲ 
ἐποχὴ ποὺ ὑπάρχειν ἔλλειψη τοῦ ἐμπορεύματος ποὺ αὐτοὶ ἔχουν, εἶναι 
ὑποχρεωμένοι πάλι νὰ τηροῦν δικαιοσύνη, χωρὶς νὰ ἀνεβάζουν τὴν τιμή του καὶ 
πέφτουν ἔτσι στὸ ἁμάρτημα τῆς πλεονεξίας, τὴν ὁποία ὁ θεῖος Παῦλος ὀνομάζει 
εἰδωλολατρία.  
 Ἔχουν ἀκόμη καθῆκον νὰ ἐπιβάλλουν καὶ στοὺς ὑπαλλήλους τους νὰ λένε καὶ 
αὐτοὶ τὴν ἀλήθεια, νὰ εἶναι πάντοτε δίκαιοι, χωρὶς νὰ ἐξαπατοῦν τὸν πελάτῃ. Εἶναι 
ὑποχρεωμένοι νὰ εἶναι πάντοτε συνεπεῖς καὶ ἀκριβεῖς στὶς πληρωμές τους, γιατὶ 
κάθε καθυστέρηση ἢ ἀναβολὴ στὶς πληρωμές, ὅταν προέρχεται ἀπὸ δική τους 
ὑπαιτιότητα, εἶναι ἀδικία καὶ κλοπή.  
 Ὅταν κερδίζουν ἀπὸ τὸ ἐμπόριό τους, πρέπει νὰ μὴν ὑπερηφανεύωνται, 
ἀλλά, εὐχαριστώντας τὸν Θεὸ ὡς τὸν αἴτιο τοῦ κέρδους τους, νὰ ἐλεοῦν ἀπὸ τὰ 
κέρδη τους, θεωρώντας ὅτι σ’ αὐτὸ τοὺς ὑποχρεώνει τὸ καθῆκον τῆς ἀγάπης πρὸς 
τὸν πλησίον. Σὲ περίπτωση ζημιᾶς ἡ ὁποία προῆλθε ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ θέλησή 
τους, πρέπει νὰ μὴν ἀπελπίζωνται, ἀλλὰ ἀντίθετα, ἐλπίζοντας στὸν Θεό, νὰ 
ἐξακολουθοῦν ἐργαζόμενοι τίμια, μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι ὁ Θεὸς δὲν θὰ τοὺς 
ἐγκαταλείψη.  
 Εἶναι ὑποχρεωμένοι οἱ ἔμποροι νὰ τηροῦν καὶ αὐτοὶ τὴν ἀργία τῶν Κυριακῶν, 
ὄχι ἁπλῶς γιὰ νὰ ἀναπαύωνται, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἁγιάζουν τὶς γιορτὲς μὲ τὴ λατρεία 
τοῦ Θεοῦ στοὺς ναοὺς καὶ μὲ χριστιανικὴ συμπεριφορὰ καὶ ζωή.  
 Ὅλα αὐτὰ τὰ πιὸ πάνω καθήκοντα τῶν ἐμπόρων περιγράφονται [σελ. 211] 
ἀπὸ τὸν Θεὸ στὶς Ἅγιες Γραφές. Λοιπὸν κάθε παράβασή τους κάνει τὸν ἔμπορο 
ἔνοχο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἡ τήρησή τους φέρνει, μαζὶ μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ 
στὸν κόσμο αὐτό, καὶ τὴν κληρονομία τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν στὸ μέλλον.  
 



 
134. ια΄) Καθήκοντα τῶν τεχνιτῶν.  

 
 Καθῆκον τῶν τεχνιτῶν εἶναι νὰ ἔχουν καὶ αὐτοὶ τὴ χριστιανικὴ εὐσέβεια, νὰ 
ἐργάζωνται τὰ ἔργα τῆς τέχνης τους τίμια καὶ δίκαια, χωρὶς νὰ ἐξαπατοῦν μὲ 
ψεύτικη ἐργασία τοὺς πελάτες ἢ τοὺς ἀγοραστές τους. Εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ λένε 
τὴν ἀλήθεια, συγχρόνως δὲ νὰ μεταδίδουν τὴν τέχνη τους σ’ ἐκείνους ποὺ θέλουν 
νὰ τὴ μάθουν. Γιατὶ ἡ τέχνη τους εἶναι τὸ τάλαντο ποὺ ἔχουν καί, ἄν δὲν τὸ 
μεταδίδουν, θὰ καταδικασθοῦν, γιατὶ τὸ ἔκρυψαν.  
 Ἀκόμη, ἔχουν καθῆκον νὰ ἐργάζωνται πάντοτε μὲ φόβο Θεοῦ, ἐπικαλούμενοι 
τὴ βοήθειά Του καὶ εὐχαριστώντας Τον, Νὰ συναισθάνωνται, ἀκόμη, ὅτι καὶ τὴν 
τέχνη ποὺ ἔχουν καὶ τὴ δύναμη μὲ τὴν ὁποία τὴν ἐργάζονται τὴν πῆραν ἀπὸ τὴν 
πατρικὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Νὰ μὴν παραμελοῦν δὲ ποτὲ τὰ θρησκευτικά τους 
καθήκοντα.  
 Πρέπει τέλος νὰ εἶναι οἰκονόμοι καὶ ἐγκρατεῖς. Νὰ μὴ ξοδεύουν χωρὶς λόγο 
σὲ συναναστροφὲς ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι τους, ἀλλὰ γιὰ νὰ συντηρήσουν τὶς οἰκογένειές 
τους, βοηθώντας καὶ τοὺς φτωχούς, ὅσο μποροῦν.  
 
 

135. ιβ΄) Καθήκοντα γενικὰ ὅλων τῶν ἐργατῶν.  
 
 Καθήκοντα ὅλων γενικὰ τῶν ἐργατῶν, στοὺς ὁποίους ὑπάγονται καὶ οἱ 
γεωργοί, οἱ κηπουροί, οἱ ποιμένες, οἱ κτηνοτρόφοι καὶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ἐργάτες, 
εἶναι:  
 1) Νὰ εἶναι πιστοί, εὐλαβεῖς, φίλοι τῆς ἀλήθειας καὶ τοῦ δικαίου. 

[σελ. 212] 
 2) Νὰ ἐργάζωνται τὸ ἔργο ποὺ ἔχουν μὲ ἐπιμέλεια καὶ ἀγόγγυστα. Νὰ 
δοξάζουν καὶ νὰ εὐχαριστοῦν τὸν Θεό, γιατὶ τοὺς χάρισε ἀνάμεσα στὰ ἄλλα καὶ τὴ 
δύναμη, μὲ τὴν ὁποία ἐργάζονται καὶ ἀπολαμβάνουν ὅσα εἶναι ἀναγκαῖα γιὰ τὴ 
συντήρηση τῆς ζωῆς τους. Ἂς ἔχουν δὲ ὑπόψη τους ὅτι ἡ ἐργασία εἶναι καθῆκον 
ποὺ ἐπιβάλλεται σὲ κάθε ἄνθρωπο, ὁποιουδήποτε ἐπαγγέλματος, χειρωνακτικοῦ, 
πνευματικοῦ, διανοητικοῦ καὶ ἐπιστημονικοῦ, γιὰ νὰ μὴν τρώη τὸ ψωμί του χωρὶς 
ἐργασία, χωρὶς κόπο. Διότι λέει καὶ ὁ θεῖος Παῦλος ὅτι: «εἴ τις οὐ θέλει 
ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω» (Β΄ Θεσ. γ΄ 10). Δηλαδή, ἂν κάποιος ἀπὸ τοὺς 
Χριστιανοὺς δὲν θέλει νὰ ἐργάζεται, αὐτὸς δὲν πρέπει οὔτε νὰ τρώη.  
 3) Ἐλπίζοντας στὸν Θεό, νὰ ἐπικαλοῦνται πάντα τὴν εὐλογία καὶ τὴ βοήθειά 
Του στὴν ἐργασία τους.  
 4) Τὶς Κυριακὲς καὶ τὶς γιορτὲς νὰ πηγαίνουν μὲ εὐλάβεια στοὺς ἱεροὺς 
ναούς, γιὰ νὰ προσκυνήσουν καὶ λατρεύσουν τὸν Θεὸ μὲ πίστη, περνώντας αὐτὲς 
τὶς ἡμέρες χριστιανικά, ἀπέχοντας ἀπὸ κακὲς καὶ βλαβερὲς συναναστροφὲς καὶ 
ἀποφεύγοντας τὶς ἄσεμνες διασκεδάσεις, καθὼς καὶ τὴν οἰνοποσία.  



 5) Νὰ εἶναι οἰκονόμοι, μὴ ξοδεύοντας ἀνώφελα καὶ ἄσκοπα τὰ χρήματα ποὺ 
βγάζουν ἀπὸ τὴν ἐργασία τους, ἀλλὰ νὰ συντηροῦν μὲ αὐτὰ τὶς οἰκογένειές τους, 
χωρὶς νὰ παραλείπουν νὰ συντρέχουν τοὺς φτωχούς, ἔστω καὶ μὲ ἐλάχιστα 
βοηθήματα, ἂν δὲν μποροῦν μὲ περισσότερα. Ἀκόμη, μὲ τὴ σωματική τους δύναμη, 
ποὺ εἶναι τάλαντο ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ πολλαπλασιασμό, νὰ συντρέχουν καὶ νὰ 
βοηθοῦν αὐτοὺς ποὺ ἔχουν τὴν ἀνάγκη τους. Διότι πρέπει νὰ ἔχουν ὑπόψη τους ὅτι 
κάθε ἄνθρωπος σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο, μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο, πρέπει νὰ γίνεται 
εὐεργετικὸς στὸν πλησίον του, ἐφαρμόζοντας ἔτσι τὴν ἀρετὴ τῆς ἀγάπης, χωρὶς τὴν 
ὁποία δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι κάποιος ἀληθινὸς Χριστιανός.  
 6) Νὰ μένουν εὐχαριστημένοι στὴ θέση ποὺ βρίσκονται, χωρὶς ποτὲ νὰ 
φθονοῦν τοὺς πλούσιους ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλο [σελ. 213] ἄνθρωπο. Ἂς 
συλλογίζωνται ἀκόμη ὅτι καθένας στὴ θέση ποὺ βρίσκεται, ὅταν βαδίζη σύμφωνα 
μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, εἶναι πιὸ εὐτυχὴς ἀπὸ τὸν κάθε πλούσιο καὶ ἔνδοξο ποὺ 
δὲν βαδίζει σύμφωνα μὲ τὸ θεῖο θέλημα. Αὐτὸς ὁ ὕψιστος Θεὸς ἀναγνωρίζει καὶ 
ἔχει σὰν παιδί Του ἐκεῖνον ποὺ βαδίζει σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά Του. Εἶναι γι’ αὐτὸ 
εὐτυχισμένος καὶ σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο, ἔστω καὶ ἂν θεωρῆται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους 
τοῦ κόσμου ὡς ἐλάχιστος, ἔχοντας τὴν θεϊκὴ εὐλογία, προστασία καὶ ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ. Στὸ μέλλον δὲ θὰ γίνη κληρονόμος τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν τοῦ Θεοῦ. Αὐτὰ 
γενικὰ γιὰ τὰ καθήκοντα πρὸς τὸν πλησίον.  
 
 

 
 
 
 
 



[σελ. 214] 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄ 
 

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ 
 
 

136. Ποιὰ εἶναι ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἑαυτούς μας  
καὶ πῶς ἀνταποκρινόμαστε σ’ αὐτή.  

 
 Μετὰ τὰ καθήκοντα πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον ἔρχονται τὰ καθήκοντα 
ποὺ ἔχει καθένας ἀπέναντι στὸν ἑαυτό του. Ὅλα αὐτὰ τὰ καθήκοντα πηγάζουν καὶ 
προέρχονται ἀπὸ τὴν ἀγάπη ποὺ ἔχει ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν ἑαυτό του, ὅπως καὶ τὰ 
καθήκοντα πρὸς τὸν Θεὸ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὰ 
καθήκοντα πρὸς τὸν πλησίον ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον.  
 Ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἑαυτούς μας εἶναι φυσική, γιατὶ ὁ Θεὸς τὴν ἔβαλε μέσα 
στὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἀρχή, ὅταν τὸν ἔπλασε. Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἀγάπη 
παραμορφώθηκε ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας ποὺ μπῆκε στὴ ζωή του. Ἡ ἁμαρτία τὸν 
θόλωσε καὶ διαστρέβλωσε τὶς ἀγαθὲς τάσεις καὶ τοὺς ἱεροὺς πόθους τῆς ψυχῆς, 
ἔτσι πού, ἀντὶ νὰ ἐπιθυμῆ καὶ νὰ ἐπιδιώκη ἐκεῖνα ποὺ τὸν κάνουν νὰ προοδεύη, 
ποὺ τὸν τελειοποιοῦν καὶ τὸν ὁδηγοῦν στὴ μακαριότητα, ἐπιθυμεῖ καὶ θέλει ὅσα 
τὸν ὁδηγοῦν σὲ αἰώνια καταστροφή.  
 Ἀλλὰ εὐτυχῶς, γιὰ ἐπανόρθωση τῆς ἀγάπης ποὺ διαστρεβλώθηκε, ἔρχεται ἡ 
ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου ὑποδεικνύει πάλι στὸν 
ἄνθρωπο ὄχι μόνο ποιὰ εἶναι ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη πρὸς τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ καὶ πῶς 
μπορεῖ νὰ ἀνταποκριθῇ σ’ αὐτὴ καὶ νὰ τὴν ἱκανοποιήση.  
 Γιὰ τὸ τί εἶναι ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἑαυτούς μας, ἡ διδασκαλία καὶ τὸ 
πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου μᾶς ὑποδεικνύει γενικὰ ὅτι εἶναι τάση δυνατή, ἐπιθυμία 
διαρκὴς καὶ πόθος φλογερός, ποὺ σπρώχνει τὸν ἄνθρωπο σὲ ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ 
τελειοποίηση καὶ αἰώνια μακαριότητα. Γιὰ τὸ πῶς θὰ [σελ. 215] ἀνταποκριθῆ καὶ 
θὰ ἱκανοποιήση αὐτὴ τὴν ἀγάπη, μᾶς ὑποδεικνύει ὅτι θὰ τὸ πετύχη μὲ τὴν τήρηση 
ὅλων τῶν θείων ἐντολῶν.  
 Γι’ αὐτό, τὸ καθῆκον ποὺ ἔχουμε πρὸς τοὺς ἑαυτούς μας εἶναι ἡ τήρηση ὅλων 
τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι τότε καὶ μόνο ἀγαπᾶ ὁ ἄνθρωπος τὸν 
ἑαυτό του μὲ ἀληθινὴ ἀγάπη καὶ ἐξυπηρετεῖ τὸ συμφέρον του, ὅταν τηρῆ ὅλες τὶς 
ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ.  
 Γι’ αὐτό, ἡ τήρηση ὅλων τῶν ἐντολῶν, ἂν καὶ εἶναι ὑπακοὴ καὶ λατρεία πρὸς 
τὸν Θεό, εἶναι συγχρόνως καὶ ἄσκηση τῆς ἀγάπης πρὸς τοὺς ἑαυτούς μας. Γιατὶ 



τηρώντας ὅλες τὶς ἐντολές, κερδίζουμε τὴν αἰώνια μακαριότητα, ποὺ ζητεῖ ἡ ἀγάπη 
τοῦ ἑαυτοῦ μας.  
 
 

137. Διάκριση τῶν καθηκόντων πρὸς τοὺς ἑαυτούς μας.  
 
 Τὰ καθήκοντα πρὸς τοὺς ἑαυτούς μας διακρίνονται σὲ σωματικὰ καὶ 
πνευματικά. Διότι καὶ ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται ἀπὸ ψυχὴ καὶ σῶμα καὶ ἔχει γι’ αὐτὸ 
τὸν λόγο καθήκοντα ὄχι μόνο ἀπέναντι στὴν ψυχή, ἀλλὰ καὶ στὸ σῶμα του. Ἡ ψυχὴ 
τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι ἀναπόσπαστα συνδεδεμένη μὲ τὸ σῶμα, ζεῖ μαζί του καὶ 
συνεργάζεται μὲ αὐτό, ἔχοντας τὸ σῶμα ὡς ὄργανο, μὲ τὸ ὁποῖο φέρνει σὲ πέρας 
στὸν κόσμο αὐτὸ τὰ ἐξωτερικά της ἔργα, τὰ πνευματικὰ καὶ σωματικά.  
 Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ὁ ἄνθρωπος ἔχει καθῆκον νὰ προνοῆ καὶ νὰ φροντίζη γιὰ τὴ 
φυσική του ζωή, γιὰ τὴ συντήρηση καὶ ὑγεία του, ὥστε νὰ μπορῆ ἡ ψυχὴ νὰ 
ἐκπληρώνη τὰ ἔργα της αὐτά. Ἐπειδὴ δὲ κάθε ἄνθρωπος, συνήθως, γνωρίζει τὰ 
σωματικά του καθήκοντα, γι’ αὐτὸ δὲν θὰ κάνουμε ἐμεῖς λόγο. Ἀφοῦ μάλιστα 
ὑποκινεῖται ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἀγάπη ποὺ ἔχει ἐκ φύσεως γιὰ τὴ ζωή του.  
 Λέμε μόνο ὅτι πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ προσέχη ἡ τήρηση αὐτῶν τῶν 
καθηκόντων του νὰ γίνεται μέσα στὰ ὅρια τοῦ [σελ. 216] πρέποντος καὶ τοῦ 
δικαίου, χωρὶς νὰ ἐκτρέπεται σὲ ὑπερβολές. Νὰ προσέχη δηλαδὴ νὰ μὴν εἶναι 
ἀμελής, ἀδιάφορος, παραμελώντας τὸν ἑαυτό του, ὥστε νὰ βλάπτεται ἡ ὑγεία του. 
(Δὲν πρόκειται ἐδῶ γιὰ τὴν περίπτωση ποὺ διακινδυνεύη τὴν ὑγεία ἢ τὴ ζωή του ὁ 
ἄνθρωπος, ὅταν κάποιο ὑψηλότερο καὶ ἀνώτερο καθῆκον τοῦ ἐπιβάλλη νὰ τὰ 
θυσιάση). Νὰ προσέχη ἐπίσης νὰ μὴν παρασύρεται ἀπὸ τυφλὴ φιλαυτία καὶ 
καταντᾶ σὲ ὑπερβολές. Νὰ ἀφοσιώνεται δηλαδὴ ὁλοκληρωτικὰ στὴν διατήρηση τῆς 
ὑγείας του καὶ στὴν περιποίηση τῆς σωματικῆς του ζωῆς. Τότε γίνεται δοῦλος, 
αἰχμάλωτος τοῦ πάθους τῆς φιλοζωΐας.  
 Αὐτὰ μόνο ὡς πρὸς τὰ σωματικά μας καθήκοντα.  
 Ἐρχόμαστε τώρα νὰ ποῦμε γιὰ τὰ πνευματικὰ καθήκοντα.  
 Πνευματικὰ καθήκοντα ποὺ ἔχουμε πρὸς τὸν ἑαυτό μας εἶναι ὅσα ἀφοροῦν 
τὸν πνευματικὸ καταρτισμὸ καὶ τὴν ἠθικὴ τελείωση τοῦ ἀνθρώπου.  
 Εἶναι δὲ τὰ ἑξῆς: Νὰ γνωρίση ὁ ἄνθρωπος τὸν ἑαυτό του. Νὰ μετανοῆ γιὰ τὶς 
ἁμαρτίες του. Νὰ πολεμῆ καὶ νὰ διώχνη τὴν ἁμαρτία ἀπὸ τὴν ψυχή του. Νὰ 
ἀναζητῆ καὶ νὰ μαθαίνη τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸ νόμο καὶ τὶς ἐντολές Του, γιὰ νὰ τὶς 
ἐφαρμόζη. Νὰ ἁγιάζεται μὲ τὰ ἅγια Μυστήρια.  
 Ὅλα αὐτά, ἐπειδὴ εἶναι σπουδαιότατα καὶ ἀναγκαῖα γιὰ τὸν καταρτισμὸ τοῦ 
ἀνθρώπου, θεωροῦμε καθῆκον νὰ τὰ ἀναπτύξουμε καὶ νὰ τὰ ἐξηγήσουμε στὴ 
συνέχεια ἐκτενέστερα, γιὰ νὰ πάρουν σαφῆ ἰδέα καὶ γνώση ὅσοι Χριστιανοὶ τὰ 
ἀγνοοῦν.  
 Πρέπει ὅμως νὰ γνωρίζουμε ὅτι ἐπίσης σπουδαιότατο καθῆκον τοῦ 
ἀνθρώπου εἶναι τὸ νὰ ζητῆ μὲ τὴν προσευχὴ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ τὸν 
προφυλάη, νὰ τὸν φωτίζη καὶ νὰ τὸν ἐνισχύη. Γιὰ τὴν προσευχὴ ἤδη μιλήσαμε 



προηγουμένως στὸ ὄγδοο κεφάλαιο. Ἐρχόμαστε λοιπὸν νὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν 
αὐτογνωσία.  
  
 

138. Τί εἶναι ἡ αὐτογνωσία καὶ πόση ἡ σπουδαιότητά της.  
 
 Ὅταν λέμε αὐτογνωσία, ἐννοοῦμε τὴν ἀπαραίτητη ἐκείνη γνώση ποὺ πρέπει 
νὰ ἔχη ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ ποὺ ἡ γνώση αὐτὴ δὲν συντελεῖ ἁπλῶς 
στὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ εἶναι τόσο ἀναγκαία, ὥστε χωρὶς αὐτὴ δὲν 
μπορεῖ νὰ σωθῆ ὁ ἄνθρωπος. Αὐτογνωσία εἶναι τό «γνῶθι σαυτόν».  
 Ἡ αὐτογνωσία εἶναι ἀκόμη ἡ ἀ ρ ε τ ὴ  τ ῆ ς  
τ α π ε ι ν ο φ ρ ο σ ύ ν η ς ,  γιατὶ ἐκεῖνος ποὺ ἔχει τὴν αὐτογνωσία, ἐπειδὴ 
ἔχει τὴν ἀληθινὴ καὶ πραγματικὴ γνώση γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ σκέπτεται τὴν 
ἀδυναμία, τὴν ἄγνοια, τὴν ἐνοχή, τὴ μηδαμινότητά του ἀπέναντι στὸ Θεό, ἔχει τὴν 
ἀληθινὴ καὶ πραγματικὰ ταπεινὴ ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἔχει δηλαδὴ τὴν ἀρετὴ τῆς 
ταπεινοφροσύνης.  
 Εἶναι ἀκόμη ἡ αὐτογνωσία ἡ  ἀ ρ ε τ ὴ  τ ῆ ς  τ α π ε ι ν ώ σ ε ω ς ,  
μὲ τὴν ἑξῆς ἔννοια: Σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ ἀρετὴ τῆς 
ταπεινώσεως, ποὺ ἔχει κάθε ἀληθινὸς Χριστιανός, εἶναι ἀφενὸς ἰδέα ταπεινὴ γιὰ 
τὸν ἑαυτό του, ὅπως εἴδαμε πιὸ πάνω, ἀφετέρου πειθαρχία καὶ ὑπακοὴ στὸ 
ὁποιοδήποτε θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καὶ αὐτὸ δικαιολογεῖται, ἐπειδή, ἔχοντας τὴν 
ἀληθινὴ γνώση τῆς ἁμαρτωλῆς του καταστάσεως, τῆς πνευματικῆς φτώχειας καὶ 
ἀδυναμίας του καὶ θέλοντας νὰ ἀπελευθερωθῆ ἀπὸ τὴν κατάσταση αὐτή, κινεῖται 
καὶ ὁδηγεῖται εὔκολα, φυσικὰ θὰ λέγαμε, νὰ πειθαρχήση καὶ ὑπακούση στὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ἀπαλλαγῆ, μὲ τὴν ὑπακοή του αὐτή, ἀπὸ τὴ μεγάλη του φτώχεια.  
 Εἶναι τέλος ἡ αὐτογνωσία ἡ  ἀ ρ ε τ ὴ  τ ῆ ς  « π τ ω χ ε ί α ς  τ ο ῦ  
π ν ε ύ μ α τ ο ς » .   
 Ὁ Κύριος στὸν πρῶτο μακαρισμὸ ποὺ μακαρίζει ὅσους ἔχουν τήν «πτωχεία 
τοῦ πνεύματος», τὴν αὐτογνωσία ἐννοεῖ καὶ αὐτὴ μακαρίζει, λέγοντας: «Μακάριοι 
οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι [σελ. 218] αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» 
(Ματθ. ε΄ 30). Δηλαδὴ εἶναι εὐτυχισμένοι καὶ μακάριοι οἱ ἄνθρωποι ποὺ στὸ 
πνεῦμα τους, στὴν ψυχὴ καὶ στὴ συνείδησή τους, ἔχουν τὴν ἀληθινὴ ἰδέα καὶ τὸ 
ἀληθινὸ φρόνημα γιὰ τὸν ἑαυτό τους. Πιστεύουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους, πρᾶγμα ποὺ 
εἶναι ἀληθινό, ὅτι, ὅσον ἐξαρτᾶται ἀπὸ αὐτούς, εἶναι φτωχοί, γεμᾶτοι ἀνάγκες, 
γυμνοὶ καὶ στερημένοι ἀπὸ κάθε καλό, ἔχοντας ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους μόνο τὴν 
παρανομία, τὴν ἁμαρτία καὶ τὴν ἐνοχὴ ἀπέναντι στὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ.  
 Καὶ εἶναι μακάριοι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, λέει ὁ Χριστός, γιατὶ σ’ αὐτοὺς θὰ 
δοθῆ ὡς αἰώνια κληρονομιὰ ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Σ’ αὐτοὺς καὶ ὄχι σ’ ἐκείνους 
ποὺ ἔχουν γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους πλανεμένο φρόνημα καὶ ψεύτικη ἰδέα, στοὺς 
φαντασμένους, δηλαδή, στοὺς ὑψηλόφρονες καὶ ὑπερήφανους. Θὰ δοθῆ ἡ 
Βασιλεία τῶν οὐρανῶν σ’ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν τὸ ἀληθινὸ φρόνημα γιὰ τὴν 
πνευματική τους φτώχεια, γιατί, συναισθανόμενοι τὸ βάρος τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῆς 



ἐνοχῆς τους καὶ ἔχοντας τὴν καλὴ πρόθεση νὰ ὑπακούουν στὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, 
καταφεύγουν μὲ καρδιὰ συντριμμένη καὶ ταπεινωμένη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ 
ζητοῦν, μὲ τὴ μετάνοια καὶ ἐξομολόγηση, τὴ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν τους.  
 Ζητοῦν τὴν ἀπελευθέρωσή τους ἀπὸ τὸ κακό, τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν 
πνευματική τους φτώχεια καὶ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ πορεύωνται σύμφωνα 
μὲ τὸ ἅγιο θέλημά Του.  
 Ἀφοῦ τὰ ζητοῦν αὐτὰ μὲ πίστη καὶ ταπείνωση ἀπὸ τὸν πανοικτίρμονα καὶ 
πανάγαθο Θεό, τὰ παίρνουν ὁπωσδήποτε, καὶ ἔτσι γίνονται ἄξιοι τῆς Βασιλείας Του 
τῆς ἐπουρανίου.  
 Ἡ αὐτογνωσία εἶναι τὸ πρῶτο καὶ κύριο καθῆκον τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ἡ 
βάση καὶ τὸ θεμέλιο κάθε ἄλλου καθήκοντος καὶ κάθε ἀρετῆς. Ἡ γνώση τοῦ ἑαυτοῦ 
μας, ἡ αὐτογνωσία, εἶναι ἡ ἀρχή, ἀπὸ τὴν ὁποία ξεκινώντας ὁ ἄνθρωπος καὶ μὲ τὴ 
δύναμη καὶ ἐνέργεια τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐνισχυόμενος, προχωρεῖ στὴ μόρφωση, 
στὸν καταρτισμὸ καὶ στὴν τελειοποίησή [σελ. 219] του. Καὶ αὐτὴ ἡ μόρφωση καὶ 
τελειοποίησή του εἶναι ἀνάλογη μὲ τὴν ἀληθινὴ γνώση ποὺ ἔχει γιὰ τὸν ἑαυτό του. 
Ἑπομένως, ὅσο γνωρίζει ὁ Χριστιανὸς πληρέστερα καὶ τελειότερα τὸν ἑαυτό του, 
τόσο καὶ ἡ πρόοδός του ἡ πνευματικὴ θὰ εἶναι μεγαλύτερη. Ἐὰν ὅμως ἀγνοῆ ὁ 
Χριστιανὸς τὸν ἑαυτό του, ὄχι μόνο εἶναι ἀδύνατο νὰ προοδεύση πνευματικά, ἀλλὰ 
καὶ σὲ σκοτάδι ἠθικὸ καὶ ὀλέθριο γιὰ τὴν ψυχή του θὰ βρίσκεται.  
 Ὁ καθένας, λοιπόν, καταλαβαίνει ἀπὸ αὐτὰ ποιὰ σπουδαιότητα καὶ ποιὰ ἀξία 
ἔχει γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἡ γνώση τοῦ ἑαυτοῦ του. Γιατὶ μ’ αὐτὴ μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ 
περπατήση στὸ φῶς, ἐνῶ χωρὶς αὐτὴ βρίσκεται στὸ ἠθικὸ σκοτάδι.  
 
 

139. Τί πρέπει νὰ γνωρίση προηγουμένως ὁ Χριστιανός,  
γιὰ νὰ ἀποκτήση γνώση τοῦ ἑαυτοῦ του.  

 
 Ἀλλὰ μὲ ποιὸ τρόπο μπορεῖ ὁ Χριστιανὸς νὰ γνωρίση τὸν ἑαυτό του; Στὴν 
ἐρώτηση αὐτὴ δὲν θὰ ἀπαντήσουμε ἀμέσως. Θὰ ἀπαντήσουμε, ἀφοῦ πρῶτα 
μιλήσουμε γενικὰ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, παρατηρώντας τους στὶς διάφορες 
πνευματικὲς καὶ ἠθικές τους καταστάσεις. Δηλαδή, πῶς ἀκριβῶς ὁ Θεὸς 
δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο καὶ γιὰ ποιὸ σκοπό. Ποιὸς ἦταν ὁ ἄνθρωπος πρὶν ἀπὸ 
τὴν ἁμαρτία. Ποιὸς ἔγινε μετὰ τὴν ἁμαρτία. Ποιὸς γίνεται, ὅταν πιστέψη στὸν 
Χριστὸ καὶ ἀποφασίση νὰ ζήση σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά Του. Ποιὸς εἶναι, ὅταν 
φθάση στὴν τέλεια ἀρετή. Καί, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παραπάνω, θὰ εἶναι ὠφέλιμο ὁ 
Χριστιανὸς νὰ γνωρίζη καὶ ποιὸς θὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος στὴ μέλλουσα ζωή του.  
 Ἡ γνώση αὐτὴ συντελεῖ πολὺ καὶ βοηθάει στὸ νὰ ἀποκτᾶ ὁ κάθε Χριστιανὸς 
γνώση τῆς δικῆς του πνευματικῆς καὶ ἠθικῆς καταστάσεως. Χρησιμεύει σὰν ἕνας 
καθρέπτης, μέσα στὸν ὁποῖο θὰ μπορῆ ὁπωσδήποτε ὁ Χριστιανὸς νὰ βλέπη τὴ δική 
του πνευματικὴ κατάσταση.  

[σελ. 220] 
 Γιὰ ὅλα αὐτὰ θὰ μιλήσουμε μὲ συντομία, γιὰ νὰ ἔχη μιὰ ἰδέα ὁ Χριστιανός.  



 
 

140. α) Πῶς ἀρχικὰ πλάσθηκε ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ γιὰ ποιὸ σκοπό.  
 
 Ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ σῶμα ὑλικὸ καὶ ψυχὴ ἄυλη. Καὶ ἡ μὲν 
ψυχὴ δημιουργήθηκε ἀθάνατη, τὸ δὲ σῶμα πλάσθηκε ἀρχικὰ ἀθάνατο, ἀλλὰ ἡ 
ἀθανασία αὐτὴ τοῦ σώματος θὰ διαρκοῦσε καὶ θὰ ἦταν παντοτεινή, μόνο στὴν 
περίπτωση ποὺ θὰ ἔμενε ὁ ἄνθρωπος ὑποταγμένος στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 
Πλάσθηκε ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν Θεὸ «καλὸς λίαν», μὴ ἔχοντας μέσα του τὸ 
παραμικρὸ κακό, οὔτε τὴν ὁποιαδήποτε ροπὴ καὶ κλίση στὸ κακό, ἀλλὰ ἀντίθετα 
πλάσθηκε ἔτσι, ὥστε νὰ θέλη καὶ νὰ ἐπιθυμῆ τὸ ἀγαθὸ καὶ τὴν τελειότητα.  
 Πλάσθηκε ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ τὸ σκοπὸ νὰ καταρτισθῆ ἠθικὰ καὶ νὰ 
τελειοποιηθῆ πνευματικά, γιὰ νὰ μείνη κοντά Του εὐτυχισμένος, μακάριος, 
ἀπολαμβάνοντας αἰώνια εὐτυχία, δόξα, χαρά, εὐφροσύνη πλήρη καὶ 
ὁλοκληρωμένη. Καὶ γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ σκοποῦ χάριν τοῦ ὁποίου πλάσθηκε, τὸν 
προίκισε ὁ Δημιουργὸς καὶ μὲ δυνάμεις καὶ ἱκανότητες ὑπέροχες, ὅπως εἶναι τὸ 
λογικὸ καὶ ἡ ἐλευθερία, προσόντα ποὺ στεροῦνται ὅλα τὰ ἄλλα ἐπίγεια 
δημιουργήματα. Καὶ τὸ μὲν λογικὸ εἶναι δύναμη καὶ ἱκανότης μὲ τὴν ὁποία ὁ 
ἄνθρωπος κατανοεῖ, σκέπτεται, κρίνει, συλλογίζεται καὶ προχωρεῖ στὴ γνώση.  
 Ἡ δὲ ἐλευθερία εἶναι δύναμη καὶ ἱκανότης μὲ τὴν ὁποίαν ὁ ἄνθρωπος μὲ δική 
του πρωτοβουλία καὶ ἐλεύθερα διαλέγει, θέλει καὶ ἐνεργεῖ ἢ τὸ καλὸ καὶ ἀγαθὸ ἢ 
τὸ κακὸ καὶ πονηρό.  
 Οἱ δυνάμεις αὐτές εἶναι ἱκανὲς καὶ ἀνάλογες μὲ τὸν προορισμὸ τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ μὲ τὴν πνευματικὴ ἐργασία ποὺ ἀπαιτεῖται, γιὰ νὰ καταρτισθῆ ὁ 
ἄνθρωπος καὶ νὰ φθάση στὸν προορισμὸ γιὰ τὸν ὁποῖο δημιουργήθηκε. Ἡ δὲ ἀξία 
τοῦ ἀνθρώπου, [σελ. 221] ἡ προαγωγὴ καὶ ἡ τελειοποίησή του βρίσκεται κυρίως 
στὴν καλὴ χρήση τῆς ἐλευθερίας του. Ἡ ἄριστη δὲ χρήση τῆς ἐλευθερίας εἶναι τὸ νὰ 
ὑπακούη ὁ ἄνθρωπος πάντοτε στὸ νόμο καὶ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καὶ εἶναι 
ἀλήθεια τοῦτο, γιατὶ μόνο ὁ Θεός, γνωρίζοντας ἐκεῖνο ποὺ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο 
στὸν προορισμό του, νομοθετεῖ καὶ ἐκφράζει τὸ θέλημά Του ἀνάλογα.  
 
 

141. β) Ποιὲς ἰδιότητες εἶχε ὁ ἄνθρωπος πρὶν ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.  
 
 Ὁ ἄνθρωπος, ἀφοῦ πλάσθηκε λογικὸς καὶ ἐλεύθερος, τοποθετήθηκε, ὅπως 
εἶναι γνωστό, ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸν ἐπίγειο παράδεισο. Τοῦ δόθηκε καὶ νόμος ἀπὸ τὸν 
Θεό, νὰ μὴ γευθῆ ἕνα καρπὸ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ βρίσκονταν στὸν παράδεισο. Σκοπὸς 
τοῦ νόμου αὐτοῦ ἦταν νὰ συνηθίση ὁ ἄνθρωπος νὰ πειθαρχῆ καὶ νὰ ὑπακούη στὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ μόνο μὲ τὴν ὑποταγὴ αὐτὴ θὰ ἔκανε καλὴ χρήση τῆς 
ἐλευθερίας του καὶ θὰ προαγόταν καὶ θὰ ὁλοκληρωνόταν.  
 Δόθηκε ἑπομένως ὁ νόμος αὐτὸς σὰν ἕνα δοκιμαστήριο τῆς ἐλευθερίας τοῦ 
ἀνθρώπου.  



 Καὶ ὅσο ὁ ἄνθρωπος τηροῦσε αὐτὸ τὸ νόμο καὶ δὲν εἶχε διαπράξει τὴν 
ἁμαρτία, βρισκόταν σὲ θεϊκὴ καὶ εὐάρεστη στὸν Θεὸ κατάσταση. Εἶχε παρρησία καὶ 
πλούσια τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἦταν ντυμένος μὲ τέλεια ἁγνότητα καὶ καθαρότητα. 
Εἶχε γαλήνη καὶ εἰρήνη στὴν ψυχή του. Δὲ φοβόταν τίποτα. Δὲν τὸν λυποῦσε 
τίποτα. Δὲν εἶχε τὴν παραμικρὴ στενοχώρια. Ἀπολάμβανε χωρὶς πόνο καὶ κόπο τοὺς 
καρποὺς τοῦ παραδείσου. Ζοῦσε μέσα σὲ χαρά, εὐφροσύνη καὶ ἀθώα 
εὐχαρίστηση, πνευματικὴ καὶ σωματική. Ἡ ψυχή του, ἐλεύθερη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, 
ἀπὸ κάθε παρανόηση καὶ πλάνη, μὲ τὸ φωτισμὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ, 
μελετοῦσε καὶ φιλοσοφοῦσε πάνω στὰ δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ. Δόξαζε, 
εὐχαριστοῦσε ὁλόψυχα καὶ [σελ. 222] μὲ εὐφροσύνη καὶ χαρὰ μεγάλη τὸν Θεό. 
Τέτοια ἦταν ἡ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου πρὶν ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.  
 
 

142. γ) Πῶς κατήντησε ὁ ἄνθρωπος μετὰ τὴν ἁμαρτία.  
 
 Ἀφοῦ ὅμως ὁ ἄνθρωπος, κάνοντας κακὴ χρήση τῆς ἐλευθερίας του, 
ὑπάκουσε στὰ λόγια τοῦ Διαβόλου καὶ δὲν τήρησε τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, ξέπεσε 
ἀπὸ τὴν εὐτυχισμένη ἐκείνη κατάσταση καὶ ἔγινε ἐλεεινὸς καὶ δυστυχισμένος. 
Ἔχασε ὅλα τὰ καλά, ὅσα εἶχε στὸν Παράδεισο.  
 Ἀμέσως μετὰ τὴν παράβαση αἰσθάνθηκε τὸν ἑαυτό του γυμνὸ καὶ στερημένο 
ἀπὸ τὴ θεία χάρη.  
 Ἔχασε τὴν παρρησία πρὸς τὸν Θεό. Γέμισε ἀπὸ φόβο καὶ ντροπή. 
Καταδικάσθηκε στὸ θάνατο καὶ στὴ φθορά. Διώχθηκε ἀπὸ τὸν παράδεισο. 
Καταδικάσθηκε νὰ προμηθεύεται ὅσα τοῦ χρειάζονται γιὰ τὴ συντήρηση τῆς 
προσωρινῆς ζωῆς του μὲ κόπους καὶ μόχθους καὶ ἱδρῶτες. Νὰ ἔχη ἀναστεναγμούς, 
λῦπες, θλίψεις καὶ ὀδύνες, μέχρις ὅτου ἔλθη ἡ ὥρα νὰ πεθάνη.  
 Ὅλα λοιπὸν αὐτὰ ποὺ δοκιμάζουμε καὶ ἐμεῖς σήμερα εἶναι ἀποτελέσματα τῆς 
κακῆς χρήσεως τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ἀποτελέσματα τῆς ἁμαρτίας, 
ποὺ μπῆκε, σὰν ἄλλη ἀρρώστια, στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸν ἔκανε νὰ ἔχη 
ροπὴ στὸ κακό.  
 Ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας, πῆρε ἐξουσία ἐπάνω του ὁ Διάβολος. Ἀπὸ τὶς 
ἐμπνεύσεις καὶ τὶς παρακινήσεις του παρασυρόμενος ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀπὸ τὴν 
ἁμαρτία ποὺ μπῆκε μέσα του, ἔπεσε σὲ κάθε εἶδος κακίας καὶ ἁμαρτίας.  
 Ἐξαχρειώθηκε δὲ σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε σιγά-σιγὰ ἀπομακρύνθηκε τελείως 
ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ προσκύνησε καὶ λάτρευσε, ἀντὶ γιὰ τὸν ἀληθινὸ Θεό, τὰ κτίσματα 
καὶ τὰ εἴδωλα, ὑπακούοντας ἔτσι καὶ λατρεύοντας τοὺς δαίμονες.  
 Βέβαια, δὲν ἐξαφάνισε ἡ ἁμαρτία τελείως τὰ ἀγαθὰ σπέρματα, ποὺ ἀρχικὰ 
φυτεύθηκαν ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸν ἄνθρωπο [σελ. 223] –καὶ γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸν λόγο 
βλέπουμε ὅτι, καὶ μετὰ τὴν παράβαση, ὑπῆρξαν ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ μεγάλης 
πίστεως καὶ ἀρετῆς– ἀλλὰ διέφθειρε γενικὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τοῦ δημιούργησε 
ροπὴ καὶ τάση στὸ νὰ διαπράττη τὸ κακὸ καὶ τὴν ἁμαρτία.  



 Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἐνάρετοι ἐκεῖνοι ἄνθρωποι, μολονότι δὲν ἦταν καὶ αὐτοὶ 
ἐντελῶς ξένοι πρὸς τὴν ἁμαρτία, ἀποτελοῦσαν ὅμως ἐξαίρεση μέσα σὲ ὅλη τὴ 
λοιπὴ ἀνθρωπότητα, ποὺ βρισκόταν παραδομένη στὴν ἁμαρτία καὶ στὸν 
πνευματικὸ θάνατο.  
 Πρέπει ὅμως νὰ γνωρίζη ὁ Χριστιανὸς ὅτι αὐτὲς οἱ τιμωρίες, ποὺ δόθηκαν 
ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸν ἄνθρωπο ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας, δόθηκαν σὰν φάρμακα, γιὰ νὰ 
τὸν θεραπεύσουν ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.  
 Σκοπὸς τῶν τιμωριῶν αὐτῶν εἶναι, ὁ ἄνθρωπος, θλιβόμενος καὶ 
βασανιζόμενος, νὰ αἰσθανθῆ ὅτι ὅλα αὐτὰ προῆλθαν ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, καὶ ἔτσι νὰ 
τὴ μισήση. Νὰ μετανοιώση γι’ αὐτὴ καὶ νὰ ζητήση ὁλόψυχα ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ τὸν 
ἀπαλλάξη ἀπὸ αὐτή.  
 Γιατὶ πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός, καὶ μετὰ τὴν παράβαση, δὲν 
ἐγκατέλειψε τὸν ἄνθρωπο. Ἂν καὶ τὸν τιμώρησε γιὰ τὴν ἁμαρτία του, δὲν τὸν 
τιμώρησε ἐκδικητικά, ἀλλὰ πατρικά, ὡς πατέρας φιλόστοργος, μὲ σκοπὸ νὰ τοῦ 
προετοιμάση, μὲ τὶς τιμωρίες αὐτές, μέλλον πολὺ ἀνώτερο καὶ ἐνδοξότερο ἀπὸ 
ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον εἶχε πρίν, στὸν παράδεισο.  
 Προετοίμασε ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο, μὲ τοὺς πόνους, τὶς θλίψεις καὶ τὶς 
στενοχώριες ποὺ τοῦ ἐπέβαλε, νὰ αἰσθανθῆ, κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδρασή τους, τὰ 
ἀποτελέσματα τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ ἐκτιμήση ὅπως πρέπει τὴν ἀνόρθωσή του 
ἀργότερα ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ τὸν ἀπάλλαξε ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς συνέπειες.  
 Αὐτὴ δὲ τὴν ἀνόρθωση τὴν προεῖπε ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο, ἀμέσως μετὰ τὴν 
πτώση του.  
 Προετοίμασε λοιπὸν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο μὲ τοὺς πόνους [σελ. 224] καὶ τὶς 
θλίψεις, ὥστε ἐλευθερωμένος ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ ἑνωθῆ στενότερα καὶ μὲ 
περισσότερη οἰκείωση πρὸς τὸν Θεό. Καὶ ἔτσι νὰ ὑψωθῆ σὲ ἀνώτερη θέση ἀπὸ 
ἐκείνη ποὺ εἶχε στὸν ἐπίγειο παράδεισο.  
 
 

143. δ) Ποιὸς γίνεται ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν πίστη καὶ ὑπακοὴ στὸν Χριστό.  
 
 Καὶ ποιὸς ἆραγε γίνεται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν πιστέψη στὸν Χριστὸ καὶ 
ἀποφασίση νὰ ζήση σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά Του;  
 Ἀπαλλάσσεται καὶ ἐλευθερώνεται τελείως ἀπὸ ὅλες τὶς ἁμαρτίες του. 
Ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα. Ἐλευθερώνεται ἀπὸ τὸν αἰώνιο 
θάνατο. Παρουσιάζεται δίκαιος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ δικαιώνεται δωρεὰν μὲ τὴ 
χάρη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Υἱοθετεῖται ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ γίνεται παιδί Του ἀγαπητό. 
Παίρνει τὴ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σὰν ἀρραβῶνα καὶ σίγουρη ἀπόδειξη ὅτι 
εἶναι παιδὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ὅτι θὰ γίνη κληρονόμος τῶν αἰωνίων Του ἀγαθῶν. Παίρνει 
καὶ χάρη καὶ δύναμη στὸ νὰ πολεμᾶ τὴν ἁμαρτία, τὸ κακὸ καὶ νὰ ἐργάζεται τὴν 
ἀρετὴ καὶ τὸ ἀγαθό.  
 Ὁ ἄνθρωπος δὲ ποὺ δικαιώθηκε μὲ τὴν πίστη καὶ ὑπακοὴ στὸν Χριστὸ εἶναι 
ἀληθινὸς Χριστιανός, εἶναι δίκαιος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.  



 Πρέπει ὅμως νὰ μένη πιστὸς μέχρι θανάτου ὑποταγμένος στὸν Χριστό, 
ἀποδοκιμάζοντας τὴν κακία καὶ τὴν ἁμαρτία καὶ διατηρώντας τὴν καρδιά του 
καθαρὴ ἀπὸ τὸ μολυσμὸ τῆς ἁμαρτίας. Νὰ ἐργάζεται ἀκόμη τὰ ἔργα τῆς 
δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀγάπης, τὰ ἔργα τῆς φιλανθρωπίας, τῆς ἀγαθοεργίας, 
μετανοώντας καὶ ζητώντας μὲ πίστη καὶ ταπείνωση τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιὰ τὶς 
ἐλλείψεις του.  
 Ὅταν βρίσκεται σὲ τέτοια ἠθικὴ κατάσταση, ὅποτε κι ἂν ἀναχωρήση ἀπὸ τὸν 
κόσμο αὐτό, πηγαίνει ἀσφαλισμένος στὴν αἰώνια ζωή.  

[σελ. 225] 
 Ἡ ἀρετὴ ὅμως ἔχει βαθμούς, καθὼς καὶ ἡ αἰώνια δόξα, ὅπως λέει ὁ θεῖος 
Παῦλος, «ἀστὴρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ» (Α΄ Κορ. ιε΄ 41), ἐννοώντας τὴ 
διαφορὰ καὶ τοὺς βαθμοὺς τῆς δόξας τῶν δικαίων, ποὺ θὰ εἶναι ἀνάλογη μὲ τὴν 
ἀρετὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἡ ἀρετὴ ἔχει βαθμούς, καὶ ὁ ἀνώτερος βαθμός 
της εἶναι ἡ ἀπὸ κάθε ἄποψη, κατὰ τὸ δυνατό, τελειότητά της, θὰ ποῦμε στὴ 
συνέχεια ποιὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει τήν, ὅσο εἶναι δυνατό, τέλεια ἀρετή.  
 
 

144. ε) Ποιὰ εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἀνθρώπου,  
ὅταν φθάση στὴ δυνατὴ τελειότητα τῆς ἀρετῆς.  

 
 Ἕνας καὶ μόνος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι ὁ τέλειος στὴν ἀρετή, σὲ 
ὅλο τὸ πλάτος καὶ τὸ βάθος της. Ἐκεῖνος ποὺ ὑπῆρξε ὁλοκληρωτικὰ καὶ τέλεια 
ἀναμάρτητος, Αὐτὸς εἶναι καὶ τὸ τέλειο παράδειγμα τῆς ἀρετῆς.  
 Ἀλλὰ ἐμεῖς τώρα ζητᾶμε νὰ μάθουμε γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ πίστεψε καὶ 
ὑποτάχθηκε στὸ θέλημά Του. Ζητᾶμε νὰ μάθουμε ποιὸς εἶναι αὐτός, ὅταν 
προοδεύση καὶ φθάση στὴ δυνατὴ τελειότητα τῆς ἀρετῆς. Καὶ μ’ αὐτό, δὲν 
ἐννοοῦμε ὅτι ἡ πρόοδος στὴν ἀρετὴ ἔχει τέρμα, ὅτι δὲν ἐπιδέχεται μεγαλύτερη 
πρόοδο.  
 Ὄχι. Διότι ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, μὴ λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψη του αὐτὰ ποὺ 
εἶναι ἤδη παρελθόν, ὅσα ἐργάσθηκε καὶ κατόρθωσε προηγουμένως, ἐπεκτείνεται 
πάντοτε ἐμπρός. Ἐργάζεται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὴν ἀρετή, μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς 
του. Ἀλλὰ τί ἐννοοῦμε, ὅταν λέμε ὅτι φθάνει στὴ δυνατὴ τελειότητα τῆς ἀρετῆς; 
Ἐννοοῦμε τὶς μεγάλες προόδους ποὺ πραγματοποιεῖ ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ Θεοῦ 
ἄνθρωπος. Ἐννοοῦμε τὸ ὕψος τῆς ἀρετῆς στὸ ὁποῖο προσπαθεῖ πάντοτε νὰ 
βρίσκεται. Ἐξετάζοντας τὸν τέλειο στὴν ἀρετή, λέμε γι’ αὐτὸν ὅτι δὲν ἀνήκει στὸν 
ἑαυτό του, ἀλλὰ ὁλοκληρωτικὰ καὶ τέλεια στὸν Θεό.  

[σελ. 226] 
 Ἔχει τέλεια πίστη. Ἔχει περισσότερη βεβαιότητα σὲ καθετὶ ποὺ λέει ὁ Θεὸς 
παρὰ σὲ ὅ,τι ὁ ἴδιος ἀντιλαμβάνεται μὲ τὶς αἰσθήσεις του. Ἔχει πλήρη πεποίθηση σὲ 
ὅσα βεβαιώνονται ἀπὸ τὸν Θεό, ἔστω κι ἂν δὲν μπορεῖ πολλὲς φορές, μὲ τὸ 
περιορισμένο ἀνθρώπινο μυαλό του, νὰ τὰ καταλάβη.  



 Ἔχει τὴν ἴδια πεποίθηση καὶ βεβαιότητα σὲ ὅλες τὶς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ. Σ’ 
αὐτὲς ποὺ ὑπόσχεται τὴν πρόνοιά Του στὸν παρόντα κόσμο, ἀλλὰ καὶ τὴν 
ἀνταμοιβὴ καὶ δόξα τῶν δικαίων στὸ μέλλον. Παραδομένος ἔτσι στὸν Θεό, ἐξαρτᾶ 
ἀπὸ Αὐτὸν τὰ πάντα, τὰ σωματικὰ καὶ τὰ πνευματικά. Ἔχει ἀπαρνηθῆ τὸ δικό του 
θέλημα καὶ ὑπακούει τέλεια στὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἕτοιμος, γιὰ νὰ τηρήση 
τὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ καὶ γιὰ νὰ ὁμολογήση τὸ ὄνομά Του, νὰ θυσιάση πρόθυμα 
τὰ πάντα, καὶ αὐτὴ τὴ ζωή του.  
 Ἡ ἀγάπη του στὸν Θεὸ εἶναι τέλεια. Ἀποδεικνύεται δὲ μὲ τὴν τέλεια ὑπακοή 
του σ’ Αὐτὸν καὶ μὲ τὴν προσευχὴ καὶ λατρεία «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ». 
Ἀποδεικνύεται ἀκόμη μὲ τὸ θερμὸ ζῆλο καὶ τὸ μεγάλο ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴ δόξα 
τοῦ ὀνόματός Του, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ θελήματος καὶ τοῦ 
Εὐαγγελίου Του.  
 Ἔχει τέτοια ἀγάπη στὸν πλησίον, ὥστε προτιμᾶ τὸ συμφέρον τῶν ἄλλων 
περισσότερο ἀπὸ τὸ δικό του. Λυπᾶται γιὰ κάθε κακὸ τοῦ πλησίον του, σὰν νὰ 
συνέβαινε σ’ αὐτὸν τὸν ἴδιο. Λυπᾶται σὲ κάθε θλίψη καὶ λύπη τοῦ πλησίον καὶ 
χαίρεται σὲ κάθε καλό, σὲ κάθε προτέρημά του, σὲ κάθε πρόοδό του, σὲ κάθε 
ἐπιτυχία του, σὲ κάθε προαγωγή του, σὲ κάθε ἔπαινο καὶ τιμὴ καὶ δόξα ποὺ τοῦ 
ἀποδίδουν οἱ ἄνθρωποι, καὶ χαίρεται τόσο πολύ, ὅσο δὲν θὰ χαιρόταν, ἐὰν 
ἀπονεμόταν σ’ αὐτὸν γιὰ τὰ δικά του προτερήματα.  
 Ἐφαρμόζει στὴ ζωή του, γιὰ τὴν ὠφέλεια τῶν ἄλλων, τὰ λόγια τοῦ θείου 
Παύλου «ἡ ἀγάπη οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς» (Α΄ Κορινθ. ιγ΄ 5). Δηλαδή, ὁ Χριστιανὸς ποὺ 
ἔχει τὴν ἀγάπη δὲν ἀγαπᾶ τοὺς ἄλλους μὲ ὅση ἀγάπη ἀγαπᾶ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ 
[σελ. 227] τοὺς ἀγαπᾶ περισσότερο. Γιὰ χάρη τους δὲν κάνει χρήση τῶν 
δικαιωμάτων του, ἀλλὰ παραιτεῖται ἀπ’ αὐτὰ γιὰ τὴν ὠφέλειά τους. Θυσιάζει γιὰ 
χάρη τῶν ἄλλων ὅλα τὰ δικά του.  
 Ἐργάζεται ὁ ἄνθρωπος τῆς τελείας ἀρετῆς γιὰ τὴν ὠφέλεια καὶ τὴ σωτηρία 
τῶν ἄλλων μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις, καὶ μὲ θυσία καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς του. 
Συγχρόνως προσεύχεται πάντοτε στὸν Θεὸ γι’ αὐτούς. Ὅταν παρουσιάζεται ἀνάγκη, 
ταπεινώνεται καὶ γίνεται ὑπηρέτης καὶ δοῦλος ὅλων, ἐργαζόμενος γιὰ χάρη τους 
καὶ τὰ πιὸ ταπεινωτικὰ καὶ ἐξευτελιστικά, ὅπως φαίνονται, ἔργα, κάνοντάς τα ὅλα 
γιὰ τὴν ὠφέλειά τους καὶ γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ. Ἔχει ὑπομονὴ τέλεια σὲ ὅλες γενικὰ 
τὶς στενοχώριες, τὶς ἀδικίες καὶ τὶς θλίψεις. Ἔχει μεγαλοψυχία καὶ εἶναι καρτερικὸς 
σὲ ὅλους τοὺς διωγμούς, τοὺς κινδύνους, τὶς κακώσεις, τὶς φυλακίσεις γιὰ τὸν 
Χριστὸ καὶ τὸ νόμο τοῦ Εὐαγγελίου Του, ὁμολογώντας μὲ παρρησία τὸ ὄνομά Του 
μπροστὰ στὸν κόσμο, μπροστὰ στοὺς ἀσεβεῖς καὶ ἀπίστους.  
 Ἔχει ἀνεξικακία καὶ τέλεια ἀγάπη πρὸς ὅλους ἀνεξαιρέτως ὅσοι τὸν ἀδικοῦν 
καὶ τὸν κακοποιοῦν καὶ μὲ κάθε τρόπο τὸν βλάπτουν καὶ τὸν στενοχωροῦν, ἀκόμη 
καὶ σ’ αὐτοὺς ποὺ ζητοῦν ὁπωσδήποτε τὸ θάνατό του.  
 Ἡ ψυχή του, ἐπειδὴ εἶναι ἐλεύθερη ἀπὸ κάθε πάθος, ἔχει πραότητα, εἰρήνη 
καὶ γαλήνη ἐσωτερική.  
 Ἔχει προσοχὴ παντοτεινή, γιὰ νὰ μὴν ἁμαρτήσῃ μὲ τὴ γλῶσσα. Νὰ μὴ μπῆ ἡ 
ἁμαρτία στὴν καρδιὰ καὶ στὴν ψυχή του.  



 Ὅλα τὰ κάνει γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ. Τὰ κάνει, γιατὶ τὰ θέλει ὁ Θεός, καὶ ὄχι 
γιὰ ἄλλο λόγο ἢ ἄλλο σκοπό.  
 Κάθε ἔπαινο ποὺ προσφέρεται σ’ αὐτὸν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τὸν ἀποδίδει 
μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά του στὸν Θεό, μὴ θεωρώντας τὸν ἑαυτό του ἄξιο γιὰ 
ἐπαίνους, τιμὲς καὶ προτιμήσεις. Καὶ ἔχοντας κάθε ἀρετὴ καὶ προχωρώντας πάντοτε 
πρὸς τὰ ἐμπρός, πιστεύει ὅτι τίποτε δὲν ἔχει ἀπὸ τὸν ἑαυτό του καὶ ὅτι ὅλα ὅσα 
πραγματοποιήθηκαν ἀπὸ αὐτὸν τὰ πραγματοποίησε [σελ. 228] καὶ τὰ κατόρθωσε ἡ 
χάρη καὶ ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ.  
 Συναισθάνεται πάντα τὴν εὐτέλεια καὶ ἀδυναμία του. Συναισθάνεται καὶ 
πιστεύει γιὰ τὸν ἑαυτό του ἐκεῖνο ποὺ παραγγέλλει ὁ Κύριος: «Ὅταν ποιήσητε 
πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε, ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν (δηλαδὴ δοῦλοι 
ἄχρηστοι)· ὅτι ὅ ὀφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν» (Λουκᾶ ιζ΄ 10).  
 Συναισθάνεται καὶ φρονεῖ ὅτι εἶναι πρῶτος ἀπὸ τοὺς ἁμαρτωλούς, ὅπως τὸ 
φρονοῦσε καὶ ὁ θεῖος Παῦλος, ὁ ὁποῖος, ἂν καὶ ἦταν ὁ ἐκλεκτὸς καὶ μεγάλος τοῦ 
Θεοῦ Ἀπόστολος, ὅμως θεωροῦσε τὸν ἑαυτό του τὸν πρῶτο ἀπὸ τοὺς ἁμαρτωλούς 
(Α΄ Τιμ. α΄ 15). Τέτοιο φρόνημα καὶ τέτοια ταπείνωση ἔχει ὅποιος κατέχει τὴν τέλεια 
ἀρετή. Γιατί, μὴ θεωρώντας ὡς δικό του κατόρθωμα κάθε καλὸ ποὺ ἔχει, ἀλλὰ 
ἔχοντας ὑπόψη του τὶς ἁμαρτίες τοῦ παρελθόντος ποὺ ἔκανε μὲ τὸ νοῦ, τὴν καρδιά, 
τὴ θέληση, τὰ λόγια, τὰ ἔργα του καὶ γενικὰ τὴν ὁποιαδήποτε ἁμαρτία ἔκανε στὸν 
καιρὸ τῆς ἀγνοίας του, μόνο αὐτὲς ἀποδίδει στὸν ἑαυτό του. Τέτοια ταπείνωση 
εἶχαν ὅλοι οἱ ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι, ὅσοι διέπρεψαν στὴν ἀρετὴ καὶ στὴν 
ἁγιότητα.  
 Ἔχει σταυρώσει μέσα του, ὁ τέλειος στὴν ἀρετὴ ἄνθρωπος, ὅλες τὶς 
ἐπιθυμίες καὶ τὰ σαρκικὰ πάθη, κάθε ροπὴ καὶ κλίση στὴν ἁμαρτία. Δὲν ὑποχωρεῖ 
οὔτε παρασύρεται στὸ ἐλάχιστο σὲ τίποτα ἀπὸ αὐτά.  
 Τὰ ἔχει νεκρώσει ὅλα αὐτὰ μέσα του καὶ μοιάζει μὲ τὸν πεθαμένο ἄνθρωπο, 
ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἁμαρτήση. Γιὰ τὴ νέκρωση ποὺ συμβαίνει στοὺς ἀληθινοὺς 
Χριστιανοὺς λέει καὶ ὁ θεῖος Παῦλος: «οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν 
σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις» (Γαλ. ε΄ 24). Βρίσκεται ὁ τέλειος στὴν 
ἀρετὴ στὴν πνευματικὴ ἐκείνη θέση ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν ἴδιο Ἀπόστολο μὲ 
τὰ ἑξῆς λόγια: «Ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ» (Γαλ. στ΄ 14). Δηλαδή, 
ὅλος ὁ κόσμος εἶναι σταυρωμένος καὶ νεκρὸς γιὰ μένα, μὲ ὅλες του τὶς ἡδονές, τὰ 
θέλγητρα, τὰ πλούτη, τὶς δόξες του. Εἶναι [σελ. 229] νεκρὸς μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις 
του καὶ μὲ καθετὶ ποὺ ἔχει καὶ μεταχειρίζεται, γιὰ νὰ ὑποτάξη ἢ προσελκύση τὸν 
ἄνθρωπο στὴν ἁμαρτία. Μὲ ὅλα του αὐτὰ ὁ κόσμος εἶναι σταυρωμένος καὶ νεκρὸς 
σὲ σχέση μὲ μένα. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ μὲ προσελκύση ἢ καθόλου νὰ μὲ 
κλονίση, ὥστε νὰ παρεκκλίνω ἀπὸ τὴν ἀφοσίωση καὶ ὑπακοή μου στὸν Χριστό, ποὺ 
σταυρώθηκε γιὰ μένα. Τέτοιος εἶναι γιὰ μένα ὁ κόσμος. Καὶ ἐγὼ πάλι γιὰ τὸν κόσμο 
εἶμαι σταυρωμένος καὶ νεκρός, μὴ θέλοντας καθόλου νὰ ἔχω σχέσεις ἤ νὰ γίνω 
μέτοχος στὴν ἁμαρτία καὶ στὴν κακία του.  
 Χαρακτηρίζεται ἀκόμη καὶ μὲ τὰ ἑξῆς λόγια τοῦ θείου Παύλου ὁ τέλειος στὴν 
ἀρετὴ ἄνθρωπος: «Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ 



Χριστός» (Γαλ. β΄ 20). Δηλαδή, ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε γιὰ μένα, γιὰ νὰ ἐξαλείψη τὶς 
ἁμαρτίες μου. Καὶ ἐγὼ ὑπάκουσα στὸν Χριστό, καὶ μὲ τὸ Βάπτισμά μου 
σταυρώθηκα ὡς πρὸς τὴν ἁμαρτία, δηλαδὴ νεκρώθηκα καὶ πέθανα γιὰ τὴν 
ἁμαρτία, τὴν ὁποία καὶ μισῶ καὶ ἀποστρέφομαι. Καὶ ἔτσι δὲ ζῶ πιά, ἔχοντας δικά 
μου φρονήματα καὶ δικές μου ἐπιθυμίες, ἀλλὰ ζεῖ μέσα μου ὁ Χριστός. Δηλαδή, ὅ,τι 
ὑπάρχει μέσα μου δὲν εἶναι δικό μου, ἀλλ’ εἶναι τοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἰδέες μου εἶναι 
ἰδέες ποὺ ζητεῖ ὁ Χριστός. Οἱ ἐπιθυμίες μου εἶναι ἐπιθυμίες ποὺ θέλει ὁ Χριστός. 
Αὐτὰ ποὺ θέλω εἶναι ὅσα θέλει ὁ Χριστός. Τὰ λόγια μου εἶναι λόγια τοῦ Χριστοῦ. Οἱ 
πράξεις καὶ τὰ ἔργα μου εἶναι πράξεις καὶ ἔργα ποὺ διατάζει ὁ Χριστός. Ἐπικρατεῖ 
σὲ ὅλη τὴν ψυχή μου καὶ σὲ ὅλες τὶς ἐνέργειές μου τὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ. Καὶ γιὰ 
χάρη τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου Του ἐργάζομαι μὲ ὅλο μου τὸ ζῆλο, τὴν 
αὐταπάρνηση, μὲ ὅλες μου τὶς σωματικὲς καὶ πνευματικὲς δυνάμεις.  
 Τέτοιος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἔχη τὴν τέλεια ἀρετή.  
 Γνωρίζοντας ὁ Χριστιανὸς καὶ τὰ δυὸ αὐτά, ποιὸς εἶναι δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος 
ποὺ δικαιώθηκε μὲ τὴν πίστη καὶ τὴν ὑπακοὴ στὸν Χριστὸ καὶ ποιὸς εἶναι ἐκεῖνος 
ποὺ ἔχει τὴν τέλεια [σελ. 230] ἀρετή, ὅπως εἴπαμε παραπάνω, θὰ μπορεῖ 
ὁπωσδήποτε νὰ καταλάβη καὶ τοὺς διάφορους βαθμοὺς τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ τῆς 
ἀρετῆς τῶν δικαίων καὶ ἁγίων. Γιατὶ εἶναι γνωστὸ ὅτι ὅλοι οἱ δίκαιοι καὶ ἅγιοι δὲν 
ἔχουν τὸν ἴδιο βαθμὸ τῆς ἀρετῆς, ὅπως δὲν θὰ ἔχουν καὶ τὸν ἴδιο βαθμὸ τῆς δόξας 
στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.  
 Οἱ διάφοροι βαθμοὶ τῆς ἀρετῆς ἀναπτύσσονται ἀνάλογα μὲ τὴν ἐργασία ποὺ 
κάνουν οἱ δίκαιοι τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι, γιὰ νὰ ἐφαρμόσουν τὸ θεῖο θέλημα, ἄλλοι 
περισσότερο καὶ ἄλλοι λιγότερο, ἀνάλογα μὲ τὴν προθυμία, τὴν αὐταπάρνηση καὶ 
τὴν ἀγάπη ποὺ διαθέτει ὁ καθένας στὸν Θεὸ καὶ στὸν πλησίον.  
 Ὅλοι ὅμως ἀνεξαιρέτως ἐνισχύονται στὴν κατόρθωση τοῦ ἀγαθοῦ ἀπὸ τὸ 
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπὸ τὴ θεία χάρη.  
 
 

145. στ) Ποιὰ θὰ εἶναι ἡ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου στὴ μέλλουσα ζωή.  
 
 Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν πίστεψε στὸν Χριστό, καθὼς καὶ ἐκεῖνος ποὺ ναὶ μὲν 
πίστεψε, ἀλλὰ ἔζησε καὶ πέθανε στὴν ἁμαρτία, χωρὶς μὲ τὴ μετάνοια νὰ ζητήση τὸ 
ἔλεος τοῦ Θεοῦ, θὰ εἶναι τελείως χωρισμένος καὶ ἀπομακρυσμένος ἀπὸ τὸν Θεό.  
 Θὰ ζῆ ζωὴ θλίψεως καὶ τιμωρίας αἰωνίου, χωρὶς ἐλπίδα ὅτι θὰ ἀπαλλαγῆ 
κάποτε ἀπὸ τὴν αἰώνια τιμωρία καὶ καταδίκη του.  
 Αὐτὸς ὅμως ποὺ πίστεψε καὶ ὑπάκουσε στὸν Χριστό, ποὺ πορεύθηκε 
σύμφωνα μὲ τὸ νόμο καὶ τὸ θέλημά Του, καὶ μὲ αὐτὴ τὴν πίστη καὶ τὴν ὑπακοὴ 
πέθανε, θὰ μπῆ ὡς παιδὶ τοῦ Θεοῦ ἀγαπητὸ στὴν ἔνδοξη καὶ αἰώνια βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ. Ὁλοκληρωτικὰ ἐλεύθερος ἀπὸ τὸ φόβο τοῦ κακοῦ καὶ ἀπὸ κάθε ροπὴ πρὸς 
αὐτό.  



 Θὰ ζῆ μὲ τὸν Θεό, τοὺς ἁγίους ἀγγέλους καὶ ὅλους τοὺς ἁγίους, 
ἀπολαμβάνοντας τέλεια χαρά, ἀπαλλαγμένη ἀπὸ κάθε λύπη. Τέλεια εὐφροσύνη 
καὶ πνευματικὸ χορτασμό.  

[σελ. 231] 
 Αὐτὴ ἡ ἀπόλαυση τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν θὰ εἶναι αἰώνια, χωρὶς τὸ φόβο ὅτι 
θὰ τὰ στερηθῇ ποτὲ ἢ ὅτι θὰ πάψη νὰ ἀπολαμβάνη τὴν αἰώνια αὐτὴ δόξα καὶ 
μακαριότητα.  
 Αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου στὴ μέλλουσα ζωή.  
 
 

146. Πῶς μπορεῖ ὁ Χριστιανὸς νὰ γνωρίση τὸν ἑαυτό του.  
 
 Ἀφοῦ γνωρίσαμε τὰ σχετικὰ μὲ τὴν πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ κατάσταση τοῦ 
ἀνθρώπου, στὶς διάφορες πνευματικὲς καὶ ἠθικές του καταστάσεις, ἐρχόμαστε νὰ 
ποῦμε εἰδικὰ μὲ ποιὸ τρόπο μπορεῖ ὁ κάθε Χριστιανὸς νὰ γνωρίση τὸν ἑαυτό του.  
 Μπορεῖ λοιπὸν ὁ Χριστιανὸς νὰ γνωρίση τὸν ἑαυτό του, προσέχοντας στὰ 
λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ στὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του.  
 Θὰ προσέχη στὰ λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, γιατὶ μέσα σ’ αὐτή, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς 
ἄλλες ἀλήθειες, παρουσιάζονται καὶ ὅλα ὅσα διαφωτίζουν καὶ καθοδηγοῦν τὸν 
ἄνθρωπο στὸ νὰ γνωρίση ἀληθινὰ τὸν ἑαυτό του. Μέσα σ’ αὐτὴ παρουσιάζονται 
καὶ ὅλα ὅσα εἴπαμε προηγουμένως γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ κατάσταση τοῦ 
ἀνθρώπου.  
 Καὶ θὰ προσέχη στὸν ἑαυτό του παράλληλα, γιατὶ μὲ τὴν αὐτοεξέταση θὰ 
βλέπη τὴν κατάστασή του, σύμφωνα μὲ τὴ μαρτυρία τῆς συνειδήσεώς του. Εἶναι 
λοιπὸν ἀναγκαῖα καὶ τὰ δύο στὸ νὰ γνωρίση ὁ ἄνθρωπος τὸν ἑαυτό του, δηλαδὴ καὶ 
ἡ γνώση τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ προσοχὴ στὸν ἑαυτό του.  
 
 

147. Ἡ φυσικὴ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου.  
 
 Ὁ  ἄ ν θ ρ ω π ο ς  ε ἶ ν α ι  φ τ ω χ ό ς .   
 Καὶ πρῶτα-πρῶτα, ἔχοντας ὁ ἄνθρωπος ὑπόψη του τὰ λόγια τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς, ἐξετάζοντας μὲ προσοχὴ τὸν ἑαυτό του καὶ συγχρόνως παρατηρώντας τὴν 
πραγματικότητα, [σελ. 232] πείθεται χωρὶς δισταγμὸ ὅτι εἶναι φτωχός, ἀδύνατος, 
γεμᾶτος ἄγνοια. Καὶ νά, μὲ ποιὸ τρόπο:  
 Ἐξετάζοντας τὸν ἑαυτό του, ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἀπὸ μόνος του δὲν ἔχει 
τίποτε. Καταλαβαίνει ὅτι ὑπάρχει, ἀλλὰ συγχρόνως μὲ τὸ νοῦ καὶ τὴ συνείδησή του 
σκέπτεται ὅτι τὴν ὕπαρξή του δὲν τὴν ἔχει ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ τὴν πῆρε ἀπὸ 
τὸν Παντοδύναμο Θεό. Καὶ ὅπως παραδέχεται ὅτι δὲν ἔχει ἀπὸ τὸν ἑαυτό του τὴν 
ὕπαρξή του, ἔτσι σκέπτεται ὅτι οὔτε τὴ ζωή, οὔτε τὸ νοῦ, οὔτε τὴν ἐλευθερία του 
τὴν ἔχει ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. Δέχεται ὅτι ὅλα αὐτὰ καὶ κάθε ἄλλο καλὸ ποὺ ἔχει, 
ψυχικὸ καὶ σωματικό, ἀπὸ τὸν Θεὸ τὰ πῆρε.  



 Ὁ  ἄ ν θ ρ ω π ο ς  ε ἶ ν α ι  γ ε μ ᾶ τ ο ς  ἀ δ υ ν α μ ί α .   
 Προσέχοντας ἀκόμη στὸν ἑαυτό του, βλέπει τὴν ἀδυναμία του. Γιατὶ πῆρε 
μὲν ἀπὸ τὸν Θεὸ τὴ ζωή, ἀλλὰ βλέπει ὅτι μόνος του δὲν μπορεῖ νὰ τὴν παρατείνη, 
οὔτε νὰ τὴν διατηρήση. Αἰσθάνεται καὶ βλέπει ὅτι γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ζωῆς του 
αὐτῆς ἔχει ἀνάγκη κάποιου τόπου γιὰ διαμονή. Ἔχει ἀκόμη ἀνάγκη ἀπὸ ἀέρα, φῶς, 
νερό, ψωμί. Γενικά, ἀπὸ τροφὴ καὶ ἐνδυμασία.  
 Ἀλλὰ τίποτε ἀπὸ αὐτὰ δὲν μπορεῖ νὰ δημιουργήση ὁ ἴδιος. Ὅλα αὐτὰ τοῦ τὰ 
χορηγεῖ ἡ ἀγαθὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ.  
 Καταλαβαίνει ἀκόμη καὶ αἰσθάνεται μέσα του πολλὲς νόμιμες καὶ ἀγαθὲς 
ἐφέσεις καὶ ἐπιθυμίες, τὶς ὁποῖες ἔβαλε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὁ Θεὸς μέσα του, ὅπως εἶναι 
ἡ ἐπιθυμία τῆς γνώσεως, ἡ ἐπιθυμία νὰ ἔχη χαρὰ τέλεια, αἰώνια, χωρὶς καμιὰ 
στενοχώρια, πόνο, λύπη. Ἡ ἐπιθυμία νὰ ζῆ αἰώνια μὲ δόξα καὶ εὐτυχία χωρὶς τέλος. 
Αἰσθάνεται ὅλες αὐτὲς τὶς νόμιμες ἐπιθυμίες, καταλαβαίνει ὅμως ὅτι μόνο ὁ Θεὸς 
μπορεῖ νὰ τὶς ἐκπληρώση.  
 Πολλὲς φορὲς περνάει πολλὲς καὶ διάφορες περιπέτειες, ἀρρώστιες, 
στενοχώριες, κινδύνους, ἀνάγκες καὶ θλίψεις, ἀπὸ τὶς ὁποῖες θέλει νὰ ἐλευθερωθῆ, 
ἀλλὰ καταλαβαίνει καὶ βλέπει ὅτι μόνος του δὲν τὸ μπορεῖ. Ἄλλοτε τὸν πολεμοῦν 
ἐχθροὶ ὁρατοὶ καὶ ἀόρατοι. Θέλει νὰ ἐλευθερωθῆ ἀπὸ αὐτούς, ἀλλὰ [σελ. 233] 
διαπιστώνει ὅτι εἶναι τελείως ἀδύνατος.  
 Βλέπει ὅτι κυριαρχεῖται ἀπὸ πάθη καὶ κακίες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες θέλει ν’ 
ἀπαλλαγῆ. Βλέπει ὅμως ὅτι τοῦ εἶναι τελείως ἀδύνατο. Μόνον ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ 
τὸν ἐλευθερώση ἀπὸ ὅλα αὐτά. Βλέπει ὅτι ἔχει ἀνάγκη νὰ ἀποκτήση ἡ ψυχή του 
ἀρετές, ἀλλὰ καταλαβαίνει ὅτι καὶ αὐτὸ τοῦ εἶναι ἀδύνατο. Ἐπιθυμεῖ τὴν 
πνευματική του πρόοδο, ἀλλὰ καταλαβαίνει ὅτι τοῦ εἶναι τελείως ἀδύνατο νὰ τὸ 
κατορθώση. Ὅλα αὐτὰ μόνο μὲ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ κατορθώνονται. Τὰ παραπάνω 
τὸν πείθουν γιὰ τὴ μεγάλη του ἀδυναμία.  
 Ὁ  ἄ ν θ ρ ω π ο ς  ε ἶ ν α ι  γ ε μ ᾶ τ ο ς  ἄ γ ν ο ι α .   
 Βλέπει, ἀκόμη, ὅτι ἔχει σχεδὸν ὁλοκληρωτικὴ ἄγνοια. Γιατὶ ἡ γνώση ποὺ ἔχει, 
σὲ σύγκριση μὲ τὸ σύνολο τῆς γνώσεως καὶ τῆς σοφίας, ποὺ ἀγνοεῖ καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ 
ἔχη, εἶναι ἐλάχιστη. Εἶναι σὰν μιὰ σταγόνα νεροῦ ἀπέναντι σ’ ὅλους τοὺς ὠκεανοὺς 
καὶ τὰ ὑπόλοιπα νερά. Εἶναι σὰν κόκκος ἄμμου ἀπέναντι στὴν ἄμμο ὅλων τῶν 
θαλασσῶν καὶ τῶν ποταμῶν.  
 Βλέπει ἀκόμη τὰ ἀναρίθμητα δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκεται ἀπὸ 
τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ ὅτι ὅλα αὐτὰ ἔγιναν μὲ τὴ θεία παντοδυναμία. Συντηροῦνται καὶ 
ἐπιτελοῦν τὸν προορισμό τους μὲ τὴν πάνσοφη πρόνοιά Του. Καταλαβαίνει ἔτσι τὴν 
παντοδυναμία καὶ πανσοφία τοῦ Θεοῦ, τὴν ἄπειρή Του μεγαλωσύνη καὶ 
τελειότητα. Καὶ κάνοντας σύγκριση αὐτῆς τῆς ἄπειρης δυνάμεως καὶ σοφίας τοῦ 
Θεοῦ μὲ τὸν ἑαυτό του, ἀντιλαμβάνεται ἀκόμη πιὸ αἰσθητὰ τὴ δική του ἀδυναμία, 
ἄγνοια καὶ μικρότητα.  
 Ἡ  φ υ σ ι κ ὴ  κ α τ ά σ τ α σ η  τ ο ῦ  ἀ ν θ ρ ώ π ο υ  ε ἶ ν α ι  ἀ ν α μ ά ρ τ η τ η .   
 Κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο, ὁ ἄνθρωπος ποὺ διδάσκεται ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, 
ποὺ προσέχει τὸν ἑαυτό του καὶ ποὺ συγχρόνως παρατηρεῖ γύρω του, πείθεται μὲ 



βεβαιότητα ὅτι ὄχι μόνο δὲν ἔχει τίποτα ἀπὸ μόνος του, ἀλλὰ καὶ ὅτι εἶναι γεμᾶτος 
φτώχεια, ἀδυναμία καὶ ἄγνοια.  

[σελ. 234] 
 Γιὰ τὴ φυσικὴ ὅμως αὐτὴ κατάσταση, τῆς ἀδυναμίας, τῆς φτώχειας, τῆς 
ἀγνοίας, ἂν καὶ τὴν προκάλεσε ἡ πρώτη ἁμαρτία τοῦ ἀνθρώπου, δὲν εἶναι 
ἀξιοκατάκριτος καὶ ἔνοχος ὁ ἄνθρωπος, γιατὶ εἶναι μιὰ κατάσταση φυσική, 
ἀναμάρτητη.  
 Ἔ ν ο χ ο ς  ε ἶ ν α ι  ὁ  ἄ ν θ ρ ω π ο ς  γ ι ὰ  τ ὴ ν  ἁ μ α ρ τ ω λ ὴ  ἠ θ ι κ ή  τ ο υ  
κ α τ ά σ τ α σ η .   
 Κατάσταση ἐλεεινὴ καὶ τρισάθλια εἶναι ἡ ἁμαρτωλὴ ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ 
κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν αὐτὸς γίνεται ἔνοχος ἀπέναντι στὴ δικαιοσύνη τοῦ 
Θεοῦ. Γιατὶ αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὴν κακὴ χρήση τῆς ἐλευθερίας του. Προέρχεται 
ἀπὸ τὴν ἀνυπακοὴ τοῦ ἀνθρώπου στὸ ἄπειρο καὶ ὑπέρτατο Ὄν, στὸν Κύριο τῶν 
πάντων. Γι’ αὐτό, στὴν ἠθική μας κατάσταση πρέπει νὰ δίνουμε ὅλη τὴν προσοχή 
μας καὶ σχετικὰ μ’ αὐτὴ πρέπει νὰ ἐξετάζουμε μὲ ἐπιμέλεια καὶ ἀκρίβεια τὸν ἑαυτό 
μας, γιὰ νὰ τὴ γνωρίζουμε ἐπακριβῶς.  
 Ἔτσι θὰ μποροῦμε νὰ τὴν ἐπανορθώνουμε σὲ καθετὶ ποὺ θὰ βρίσκουμε 
ἔνοχο τὸν ἑαυτό μας ἀπέναντι στὸν Θεὸ καὶ τὶς ἐντολές Του, γιὰ νὰ ἀποφύγουμε 
τὴν αἰώνια καταδίκη καὶ τιμωρία.  
 Γιὰ διαφώτιση καὶ καθοδήγηση τοῦ Χριστιανοῦ θὰ ποῦμε μὲ ποιὸ τρόπο 
ἀποκτᾶται ἡ γνώση τῆς πνευματικῆς καταστάσεως τοῦ ἀνθρώπου.  
 
 

148. α) Ὁ Χριστιανὸς ἐξετάζει τὸν ἑαυτό τον  
ὡς πρὸς τὶς σκέψεις, τὶς ἐπιθυμίες καὶ τὰ θελήματά του.  

 
 Ἔχοντας ὑπόψη του ὁ Χριστιανὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸ νόμο καὶ τὶς 
ἐντολές Του, προσέχει τὶς σκέψεις, τὶς ἐπιθυμίες καὶ τὰ ἐλατήρια τῆς ψυχῆς του. 
Συγκρίνοντάς τα μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, λαμβάνει γνώση τῆς ἐσωτερικῆς 
πνευματικῆς του καταστάσεως καὶ βλέπει τὴ θέση του ἀπέναντι στὴ δικαιοσύνη 
τοῦ Θεοῦ.  
 Προσέχοντας, γιὰ παράδειγμα, μιᾶς μόνο μέρας καὶ νύχτας [σελ. 235] τὶς 
ἁμαρτωλὲς σκέψεις, ποὺ ἐνῶ ἀπαγορεύει ὁ θεῖος νόμος, τὶς δέχθηκε ὅμως αὐτὸς 
στὴν ψυχή του, χωρὶς νὰ τὶς ἀποκρούση μὲ τὴ θέλησή του, καταλαβαίνει ὅτι εἶναι 
ἔνοχος ἀπέναντι στὸν Θεό.  
 Γιατὶ σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, ὅταν οἱ κακὲς σκέψεις δὲν 
ἀποδοκιμάζονται, ὑπολογίζονται ἀπὸ τὸν Θεὸ ὡς πράξεις ἁμαρτωλὲς τῆς ψυχῆς καὶ 
δικάζονται ἀπὸ Αὐτόν.  
 Ἐπίσης, λαμβάνοντας ὑπόψη του μέσα στὴν ἴδια μέρα τὶς ἁμαρτωλὲς 
ἐπιθυμίες τῆς ψυχῆς του, τὶς ὁποῖες ἀπαγορεύει ὁ θεῖος νόμος, αὐτὸς ὅμως δὲν 
ἀπεδοκίμασε μὲ τὴ θέλησή του, πείθεται γιὰ τὴν ἐνοχή του ἀπέναντι στὴ 
δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ.  



 Λαμβάνοντας ἀκόμη ὑπόψη του τὰ ἁμαρτωλὰ θελήματα καὶ τὶς 
συγκαταθέσεις τῆς ψυχῆς του ποὺ πραγματοποιήθηκαν μέσα στὴν ἴδια μέρα, τὰ 
κακὰ καὶ διεστραμμένα ἐλατήρια τῆς ψυχῆς του ποὺ τὸν παρακίνησαν νὰ πῆ αὐτὸ ἢ 
νὰ κάνη ἐκεῖνο, μέσα στὴν ἴδια πάλι μέρα, καὶ συγκρίνοντας αὐτὰ σύμφωνα μὲ τὸ 
νόμο τοῦ Θεοῦ, καταλαβαίνει καὶ πείθεται ὅτι εἶναι ἔνοχος ἐνώπιον τῆς 
δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἂν τὸν δικάση ὁ Θεός, θὰ πρέπει νὰ καταδικασθῆ.  
 Προσέχοντας τὸν ἑαυτό του καὶ λαμβάνοντας ὑπόψη του μιᾶς ἑβδομάδος τὰ 
ἐσωτερικὰ ἁμαρτήματα, καταλαβαίνει ὅτι ἡ ἐνοχή του ἀπέναντι στὴ δικαιοσύνη 
τοῦ Θεοῦ εἶναι βαρύτερη ἀπὸ ἐκείνη τῆς μιᾶς μόνο ἡμέρας. Λαμβάνοντας ὑπόψη 
του τὰ ἐσωτερικὰ ἁμαρτήματα ἑνὸς μηνός, καταλαβαίνει ὅτι ἡ ἐνοχή του εἶναι 
ἀκόμη βαρύτερη. Λαμβάνοντας ὑπόψη τὰ ἐσωτερικὰ ἁμαρτήματα ἑνὸς χρόνου, 
ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ ἐνοχὴ καὶ καταδίκη του εἶναι ἀσύγκριτα μεγαλύτερη. Καὶ ὅταν 
λάβη ὑπόψη του τὰ ἐσωτερικὰ ἁμαρτήματα ὅλων τῶν χρόνων τῆς ζωῆς του, ἀπὸ 
τὴν ἐποχὴ ποὺ γνώρισε τὸν ἑαυτό του μέχρι σήμερα, πείθεται ἀδίστακτα ὅτι, ἂν τὰ 
ἁμαρτήματά του αὐτά, τὰ ὁποῖα εἶναι γνωστὰ μὲ ὅλες τὶς λεπτομέρειές τους στὸν 
Θεό, γραφοῦν, θὰ φτιάξουν ὄχι μόνο ἕνα βιβλίο, ἀλλὰ ὁλόκληρη [σελ. 236] 
βιβλιοθήκη. Καὶ καταλαβαίνει ἀπὸ αὐτὸ πόσο βαριὰ εἶναι ἡ ἐνοχή του ἀπέναντι 
στὸν Θεό.  
 Ἔτσι λαμβάνει μιὰ γενικὴ ἰδέα γιὰ τὴν πνευματική του κατάσταση.  
 
 

149. β) Προσέχοντας ἐσωτερικὰ ὁ Χριστιανὸς  
τὶς κακίες καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς του,  

γνωρίζει τὸν ἑαυτό του καλύτερα.  
 
 Ἔχοντας ὑπόψη του ὁ Χριστιανὸς τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ καὶ προσέχοντας τὴν 
ἐσωτερικὴ ἠθικὴ καὶ πνευματική του κατάσταση, ἂς τὴν ἐξετάση ὄχι πιὰ γενικά, 
ὅπως προηγουμένως, ἀλλ’ εἰδικά, σχετικὰ μὲ τὶς διάφορες κακίες ἀπὸ τὶς ὁποῖες 
κατέχεται ἡ ψυχή του.  
 Ὅταν μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἐξετάζη τὸν ἑαυτό του, θὰ βλέπη καὶ τὶς κακίες ἀπὸ 
τὶς ὁποῖες κυριαρχεῖται, καὶ ποὺ ἴσως πολλὲς ἢ λίγες ὑπάρχουν καὶ ὡς πάθη στὴν 
ψυχή του, ποὺ τὸν σπρώχνουν στὸ νὰ ἐνεργήση καὶ ἐξωτερικὰ τὴν ἁμαρτία, εἴτε μὲ 
ἔργο εἴτε μὲ λόγο.  
 Καὶ ἔτσι θὰ κατατοπίζεται πληρέστερα γιὰ τὴν ἠθική του κατάσταση.  
 Θὰ ἔχη ὅμως ὑπόψη του, σχετικὰ μὲ κάθε κακία καὶ πάθος, καὶ τοῦτο: Ὅταν ἡ 
ψυχὴ πολεμῆται καὶ πιέζεται ἀπὸ τὶς κακίες καὶ τὰ πάθη, ὅμως καθόλου δὲν τὰ 
θέλει, οὔτε τὰ συμπαθεῖ στὸ παραμικρό, ἀλλὰ τὰ διώχνει καὶ τὰ ἀποδοκιμάζει μὲ 
ὅλη της τὴ δύναμη, τότε δὲν ἔχει ἐνοχὴ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἐνοχὴ καὶ ἁμαρτία ἔχει, 
ὅταν τὰ δέχεται καὶ τὰ θέλη.  
 Καὶ γιὰ νὰ βοηθηθῆ ὁ Χριστιανὸς ποὺ δὲν εἶναι κατατοπισμένος σχετικὰ 
ἀναφέρουμε ἐδῶ πολλὲς κακίες καὶ πάθη, σχετικὰ μὲ τὰ ὁποῖα θὰ ἐξετάζη τὸν 
ἑαυτό του.  



 Ἡ γνώση τῶν κακιῶν αὐτῶν ποὺ θὰ ἀναφέρουμε θὰ χρησιμεύση στὸ 
Χριστιανό, γιὰ νὰ καταλάβη καὶ γνωρίση καὶ κάθε ἄλλη κακία ποὺ τυχὸν ὑπάρχει 
στὴν ψυχή του.  

[σελ. 237] 
 

150. Κακίες καὶ πάθη τῆς ψυχῆς,  
πάνω στὰ ὁποῖα ἐξετάζει ὁ Χριστιανὸς τὸν ἑαυτό του.  

 
 Παρατηρώντας μὲ προσοχὴ τὸν ἑαυτό του, βλέπει ἂν ἀμφιταλαντεύεται στὴν 
πίστη. Δηλαδή, ἂν ἔχη ὀλιγοπιστία εἴτε στὸν Θεό, εἴτε στὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ, 
εἴτε στὰ λόγια Του, εἴτε σὲ ὅσα ἡ ἁγία Ἀποστολικὴ καὶ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ τὸ 
φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διδάσκει. Καὶ γενικὰ σὲ καθετὶ ποὺ ζητᾶ ὁ Θεός, 
πρέπει νὰ ἔχη τέλεια, ἀκλόνητη, χωρὶς δισταγμοὺς πίστη ὁ ἄνθρωπος.  
 Αὐτὴ ἡ ὀλιγοπιστία, ἂν ὑπάρχη καὶ δὲν πολεμῆται ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, 
διαρκῶς τὸν κλονίζει καὶ τὸν κάνει ἔνοχο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Κρατᾶ ἀκόμη τὴν ψυχὴ 
στάσιμη, ἀνίκανη νὰ περπατήση τὸν πνευματικὸ δρόμο, ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ 
διανύση στὴ ζωή της.  
 Προσέχοντας βλέπει ὁ Χριστιανὸς ἂν δὲν δείχνη καρτερία καὶ ὑπομονή, στὴν 
περίπτωση ποὺ περιφρονεῖται καὶ χλευάζεται γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ γιὰ τὴν ὑπακοὴ 
στὰ λόγια Του. Ἂν ἀντιστέκεται ἐσωτερικὰ ἡ ψυχή του καὶ ἀγανακτῆ, πρᾶγμα ποὺ 
ἀποτελεῖ ἁμάρτημα μεγάλο.  
 Προσέχοντας βλέπει, ὅταν οἱ ἄνθρωποι τὸν ἐπαινοῦν γιὰ ὁποιοδήποτε ἔργο ἢ 
προτέρημά του, γιὰ ὁποιαδήποτε ἱκανότητα ἢ ἀρετή του, ἄν δὲν ἀποδίδει τὴ δόξα 
στὸν Θεό, ἀπὸ τὸν Ὁποῖο πηγάζει καὶ προέρχεται κάθε καλό. Ἐξετάζει ἄν δέχεται 
ἐγωϊστικὰ τοὺς ἐπαίνους, σὰν νὰ εἶναι αὐτὸς ἡ αἰτία τῶν καλῶν ποὺ τοῦ χάρισε ὁ 
Θεός, καὶ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο σφετερίζεται καὶ οἰκειοποιεῖται τὴ δόξα ποὺ ἀνήκει 
στὸν Θεό.  
 Βλέπει, προσέχοντας τὸν ἑαυτό του, ἐὰν σὲ λυπηρὲς περιστάσεις τῆς ζωῆς 
του παραπονῆται ἐξωτερικὰ ἢ ἐσωτερικὰ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Κάτι τέτοιο εἶναι 
μεγάλο ἁμάρτημα.  
 Βλέπει μήπως ἀπελπίζεται γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς του, μὴ ἔχοντας πίστη 
καὶ ἐλπίδα στὸ ἔλεος καὶ στὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ, ποὺ παρέδωσε σὲ θάνατο τὸν 
Υἱό Του τὸν Μονογενῆ, [σελ. 238] γιὰ νὰ σώση τοὺς ἁμαρτωλούς, ποὺ ζητοῦν τὸ 
ἔλεός του.  
 Προσέχοντας ἀκόμη στὸν ἑαυτό του ὁ Χριστιανὸς καὶ σκεπτόμενος ὄχι μόνο 
τὸ παρόν, ἀλλὰ καὶ τὸ παρελθόν του, βλέπει ἂν δεχόταν ἢ καὶ μιὰ φορὰ ἀκόμη ἂν 
δέχθηκε μέσα στὴν καρδιὰ καὶ στὴ θέλησή του νὰ κάνη κακὸ στὴ ζωὴ τοῦ πλησίον 
του, στὴν ἐλευθερία του, στὴν τιμὴ ἢ στὴν περιουσία του, στὴ θέση, στὸ ἀξίωμα ἢ 
στὴν ὑπόληψή του. Καὶ θυμᾶται γιὰ ὅλα αὐτὰ ἐὰν ὑπῆρξε ἔνοχος καὶ δὲν 
συναισθάνθηκε τὴν ἐνοχή του καὶ δὲν μετανόησε εἰλικρινά.  
 Βλέπει ἂν ἔχη στὴν ψυχή του τὸ φοβερὸ καὶ ἀπάνθρωπο πάθος τῆς 
ἀσπλαχνίας καὶ σκληρότητος πρὸς τοὺς πάσχοντας καὶ σὲ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη.  



 Βλέπει ἂν κατηγορῆ καὶ καταδικάζη ἐσωτερικά, στὴν ψυχή του, χωρὶς 
συμπάθεια τὸν πλησίον γιὰ τὶς ἐλλείψεις του.  
 Ἂν ἀποστρέφεται ἐσωτερικὰ τὸν πλησίον του, ὁποιοσδήποτε καὶ ἂν φαίνεται 
ὅτι εἶναι αὐτός. Τὸ πάθος αὐτό -πάθος ἐγωιστικό- καταδικάζεται αὐστηρὰ ἀπὸ τὸ 
πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου.  
 Βλέπει ἂν ἔχη στὴν ψυχή του τὸ πάθος τῆς μνησικακίας ἐναντίον ἐκείνου ποὺ 
ὁπωσδήποτε τὸν ἔβλαψε καὶ δὲ δίνει σ’ αὐτὸν τὴ συγχώρηση. Σὲ μιὰ τέτοια 
περίπτωση, ἂς γνωρίζη ὅτι οὔτε ὁ Θεὸς θὰ συγχωρήση καὶ αὐτὸν τὸν ἴδιο. Καὶ ἐὰν 
ἐπὶ πλέον ἐπιθυμῆ νὰ βροῦν κακά αὐτὸν ποὺ τὸν ἔβλαψε, τότε ἡ καταδίκη καὶ 
τιμωρία του ἀπὸ τὸν Θεὸ θὰ εἶναι πολὺ μεγαλύτερη.  
 Βλέπει ἂν ὑπάρχη ἀντιπάθεια καὶ μῖσος στὴν ψυχή του. Ἂν δὲν τὴν πολεμάη, 
ἀλλὰ μισῆ τὸν πλησίον του, θέλοντας τὴ βλάβη καὶ τὴν καταστροφή του. Κάτι 
τέτοιο, σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, εἶναι ἁμαρτία ἰσοδύναμη μὲ τὸ 
φόνο.  
 Βλέπει ἂν ἔχη στὴν ψυχή του τὸ πάθος τοῦ φθόνου καὶ δὲν τὸ ἀποκρούη, 
οὔτε τὸ ἀποδοκιμάζη, ἀλλὰ θέλει τὴ βλάβη καὶ τὸ κακὸ τοῦ πλησίον του, ἢ καὶ 
λυπᾶται γιὰ τὴν εὐτυχία, τὰ [σελ. 139] προτερήματα, τοὺς ἐπαίνους καὶ τὴν τιμὴ 
ποὺ δίνουν σ’ αὐτὸν οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι.  
 Βλέπει ἂν ἔχη τὸ πάθος τῆς καχυποψίας καὶ τῆς ζήλειας. Τὰ πάθη αὐτὰ εἶναι 
ὄχι μόνο ἁμαρτωλά, ἀλλὰ καὶ πολὺ βασανιστικὰ σ’ αὐτὸν ποὺ τὰ ἔχει, καὶ τοῦ 
ἀφαιροῦν τὴν ἠρεμία καὶ τὴ γαλήνη τῆς ψυχῆς του.  
 
 

151. Καὶ ἄλλες κακίες καὶ πάθη, στὰ ὁποῖα ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του.  
 
 Βλέπει ἐὰν ἔχη τὴ φίλαυτη καὶ ἐγωιστικὴ ἀγάπη. Ἂν δηλαδὴ ἀγαπᾶ μόνο τὸν 
ἑαυτό του καὶ ἐπιθυμῆ καὶ θέλη νὰ ἔχη αὐτὸς τὰ προτερήματα καὶ τὰ ἀγαθὰ τῶν 
ἄλλων καὶ ὄχι ἐκεῖνοι ποὺ τὰ ἔχουν, καὶ ἀκόμη ἂν θέλη οἱ ἄλλοι νὰ δουλεύουν γι’ 
αὐτόν. Αὐτὸς ποὺ ἔχει αὐτὸ τὸ πάθος εἶναι τελείως ξένος πρὸς τὴ χριστιανικὴ 
ἀγάπη καὶ δὲν ἔχει μέρος κοντὰ στὸν Χριστό, ἐφ’ ὅσον δουλεύει στὸ πάθος αὐτό.  
 Βλέπει ἂν ἔχη τὸ πάθος τῆς οἰήσεως καὶ ὑψηλοφροσύνης, ἔχοντας γιὰ τὸν 
ἑαυτό του μεγάλη καὶ ὑψηλὴ ἰδέα, καὶ ἐξαιτίας της δίνει ἐμπιστοσύνη μόνο στὴν 
κρίση του, χωρὶς νὰ δέχεται τὶς ὀρθὲς κρίσεις καὶ συμβουλὲς τῶν ἄλλων.  
 Ἂν ἔχη τὸ πάθος τῆς κενοδοξίας καὶ δὲν τὸ ἀποκρούη οὔτε τὸ πολεμᾶ. Ἂν 
δηλαδὴ μεταχειρίζεται διαφόρους τρόπους, γιὰ νὰ ἀρέση στοὺς ἀνθρώπους, νὰ 
τιμηθῆ καὶ νὰ δοξασθῆ ἀπὸ αὐτούς.  
 Προσέχοντας, ἀκόμη, βλέπει ἐάν, ὑποκινούμενος ἀπὸ τὴν κενοδοξία, 
συμμορφώνεται μὲ ὅσα ἄτοπα καὶ ἁμαρτωλὰ ἀκολουθεῖ ὁ κόσμος, καθὼς καὶ μὲ τὶς 
ἰδέες καὶ ἀπαιτήσεις τῶν ἀνθρώπων, ἔστω καὶ ἂν ἡ συνείδησή του τὸν ἐλέγχει.  
 Ἂν σφετερίζεται καὶ οἰκειοποιῆται ἔργα ποὺ ἀνήκουν σὲ ἄλλους, γιὰ νὰ 
ἐπαινεθῆ καὶ νὰ δοξασθῆ αὐτὸς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Ὅλα αὐτὰ τὰ καταδικάζει μὲ 
αὐστηρότητα τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου.  



[σελ. 240] 
 Βλέπει ἂν ἔχη τὴν ὑπερηφάνεια. Δὲν λέμε ἐδῶ γιὰ τὴ μεγάλη ἐκείνη 
ἑωσφορικὴ ὑπερηφάνεια, ποὺ ὅποιος κατέχεται ἀπὸ αὐτὴν ὑψώνει τὸν ἑαυτό του 
πάνω ἀπὸ ὅλους, μὴ ὑποτασσόμενος στὸ νόμο τοῦ Θεοῦ, μὴ ἀναγνωρίζοντας θεία 
πρόνοια. Διότι, ὅταν ὑπάρχη τέτοια ὑπερηφάνεια στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὸς 
εἶναι τελείως ἀπομακρυσμένος καὶ ξένος πρὸς τὸν Θεό, καὶ ἑπομένως ποτὲ δὲν 
ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του ἐὰν κατέχεται ἀπὸ αὐτὸ ἢ ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ πάθος. Ἀλλὰ λέμε 
γιὰ τὴν ὑπερηφάνεια ἐξαιτίας τῆς ὁποίας θέλει ὁ ἄνθρωπος νὰ παριστάνη τὸν 
ἑαυτό του μεγάλο καὶ νὰ ἐπιδεικνύεται στοὺς ἄλλους καὶ νὰ τιμᾶται καὶ νὰ 
δοξάζεται ἀπὸ αὐτούς.  
 Βλέπει ἂν ἔχη τὸ πάθος τῆς φιλαρχίας, ἐπιθυμώντας νὰ εἶναι ἀρχηγὸς καὶ νὰ 
ἐξουσιάζη τοὺς ἄλλους, γιὰ νὰ δοξάζεται ἀπὸ αὐτούς. Τὸ πάθος τοῦτο προέρχεται 
ἀπὸ τὴ φιλαυτία καὶ τὸν ἐγωισμό.  
 Βλέπει ἂν ἔχη τὸ πάθος νὰ ἐρεθίζεται καὶ νὰ ταράζεται εὔκολα ἐσωτερικά. 
Δηλαδή, ἂν ἔχη τὸ πάθος τοῦ εὐερέθιστου, τοῦ ὀξύθυμου καὶ τῆς πικρίας. Τὸ πάθος 
αὐτό, ὅταν δὲν τὸ πολεμάη κανείς, ὄχι μόνο ἀπομακρύνει τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ ἀπὸ 
τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ τὸν κάνει δυστυχισμένο.  
 Ἐξετάζει ἂν ἔχη τὸ πάθος τῆς φιλαργυρίας καὶ δὲν τὸ πολεμάη, ἀλλὰ εἶναι 
προσκολλημένος στὰ χρήματα, ἔχοντας τὴν ἐλπίδα του σ’ αὐτά, καὶ ὄχι στὸν Θεό. 
Τὸ πάθος αὐτό, σύμφωνα μὲ τὸν πνευματέμφορο τοῦ Θεοῦ ἀπόστολο, τὸν Παῦλο, 
εἶναι ἡ ρίζα ὅλων τῶν κακῶν.  
 Βλέπει ἂν φοβᾶται, ἂν ἀνησυχῆ καὶ στενοχωρῆται, σκεπτόμενος πῶς θὰ ζήση 
καὶ θὰ συντηρηθῆ στὸ μέλλον, μὴ ἐλπίζοντας στὴν πατρικὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ποὺ 
ὑπόσχεται ὅτι δὲ θὰ ἐγκαταλείψη τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ θὰ τὸν προστατεύη καὶ θὰ 
προνοῆ γιὰ τὶς ἀνάγκες του.  
 Ἐξετάζει ἂν ἔχη προσήλωση καὶ ἀγάπη σὲ ὁποιοδήποτε ἀντικείμενο, 
πρόσωπο ἢ πρᾶγμα καὶ ἐξαρτᾶ ἀπὸ αὐτὸ τὴ ζωὴ καὶ τὴ συντήρησή του καὶ ὄχι ἀπὸ 
τὸν Θεό.  

[σελ. 241] 
 Ἂν κατέχεται ἀπὸ τὸ πάθος τῶν παράνομων ἡδονῶν, ἂν δηλαδὴ 
περιεργάζεται καὶ σκέπτεται μὲ περιέργεια γεμάτη πάθος καὶ φιληδονία 
ὁποιοδήποτε σαρκικὸ ἀντικείμενο. Γιατὶ αὐτὸ εἶναι τελείως ἀντίθετο στὴ 
σωφροσύνη καὶ καθαρότητα τῆς ψυχῆς.  
 Ἀκόμη, προσέχοντας καὶ ψυχολογώντας τὶς διαθέσεις τῆς ψυχῆς του, βλέπει 
μήπως δὲν ἔχει τὴν αὐταπάρνηση ποὺ ἔχουν οἱ πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ τοῦ Χριστοῦ 
ὀπαδοὶ καὶ στρατιῶτες. Βλέπει, δηλαδή, μήπως καὶ δὲν ἔχει τὴ διάθεση νὰ 
θυσιάση, ἐν ἀνάγκη, τὰ πάντα, καὶ αὐτὴ τὴ ζωή του, μένοντας πιστὸς στὴν ὁμολογία 
τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου Του.  
 Καὶ αὐτὰ μὲν ἀρκοῦν γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ ἐξέταση ποὺ θὰ κάνη ὁ Χριστιανός, 
γιὰ νὰ βρίσκη τὶς κακίες καὶ τὰ πάθη ποὺ ὑπάρχουν μέσα στὴν ψυχή του.  
 Καὶ τώρα ἐρχόμαστε νὰ ποῦμε γιὰ τὴν ἐξέταση τὴν ὁποία πρέπει νὰ κάνη 
ἐπάνω στὴν ἐξωτερική του διαγωγή, ποὺ ἐκδηλώνεται μὲ τὰ λόγια καὶ τὰ ἔργα του.  



 
 

152. γ) Ὁ Χριστιανὸς ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του  
καὶ ὡς πρὸς τὴν ἐξωτερική του συμπεριφορὰ καὶ διαγωγή.  

 
 Ἐξετάζοντας τὸν ἑαυτό του ὡς πρὸς τὴν ἐξωτερική του συμπεριφορὰ καὶ 
διαγωγή, βρίσκει καθετὶ ποὺ εἶναι ἔνοχο ἀπέναντι στὸν θεῖο νόμο, καὶ ἀποκτᾶ ἔτσι 
πληρέστερη γνώση τῆς πνευματικῆς καὶ ἠθικῆς του καταστάσεως.  
 Καὶ γιὰ νὰ βοηθηθῆ ὁ Χριστιανὸς ποὺ δὲν γνωρίζει, θὰ ἀναφέρουμε πολλὰ 
ἁμαρτήματα καὶ τῆς ἐξωτερικῆς του συμπεριφορᾶς καὶ διαγωγῆς, πάνω στὰ ὁποῖα 
θὰ ἐξετάζη τὸν ἑαυτό του. Καὶ ἀπὸ αὐτὰ φωτιζόμενος θὰ καταλαβαίνη καὶ κάθε 
ἄλλο στὸ ὁποῖο τυχὸν εἶναι ἔνοχος.  
 Πολλὰ ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματα αὐτὰ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ θὰ ἀναφέρουμε πιὸ 
κάτω, συμβαίνει πολλὲς φορὲς νὰ εἶναι ἢ νὰ ἔχουν γίνει καὶ πάθη στὴν ψυχὴ τοῦ 
ἀνθρώπου, ἐὰν αὐτὸς γιὰ [σελ. 242] πολὺ καιρὸ δούλεψε στὰ ἁμαρτήματα αὐτά.  
 Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, ὅταν ὁ ἄνθρωπος κατ’ ἐπανάληψη καὶ γιὰ πολὺ χρόνο 
ἀδικῆ ἢ κλέβη, γίνεται τότε τὸ ἁμάρτημα τῆς ἀδικίας καὶ κλοπῆς καὶ πάθος στὴν 
ψυχή του. Ἐπίσης, καὶ ὅταν πολὺ συχνά, καὶ μάλιστα γιὰ πολὺ χρονικὸ διάστημα, 
λέη ψέματα, τὸ ἁμάρτημα αὐτὸ γίνεται καὶ πάθος μέσα στὴν ψυχή του. Ἔτσι 
συμβαίνει καὶ γιὰ τὰ ἄλλα ἁμαρτήματα, νὰ ἐξελίσσωνται σὲ πάθη, ὅταν πολὺ συχνὰ 
ὁ ἄνθρωπος ἔπεσε ἢ πέφτει σ’ αὐτά. Καὶ ὅπως εἶναι γνωστό, κάθε πάθος ἐπηρεάζει 
καὶ σπρώχνει τὴν ψυχὴ στὸ νὰ ἁμαρτάνη πολὺ ἰσχυρότερα ἀπὸ ὅ,τι τὸν σπρώχνει τὸ 
ἁμάρτημα ποὺ δὲν ὑπάρχει ὡς πάθος στὴν ψυχή του.  
 
 

153. Ἁμαρτήματα στὰ ὁποῖα ἐξετάζει ὁ Χριστιανὸς τὸν ἑαυτό του.  
 
 Ἐξετάζει προσεκτικὰ ἐὰν δὲν δοξολογῆ καὶ δὲν εὐχαριστῆ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς 
ψυχῆς καὶ τῆς καρδιᾶς του τὸν Θεὸ γιὰ τὴ μεγαλοσύνη καὶ τὴ δόξα Του καὶ γιὰ τὶς 
ἀναρίθμητες εὐεργεσίες τὶς ὁποῖες συνεχῶς ἀπὸ Αὐτὸν δέχεται.  
 Βλέπει ἂν δὲν εὐχαριστῆ τὸν Θεό, κυρίως καὶ προπάντων, διότι τὸν 
Μονογενῆ Του Υἱὸ παρέδωσε σὲ θάνατο σταυρικὸ γιὰ τὶς ἁμαρτίες του. Ἂν δὲν 
εὐχαριστῆ μὲ ὅλη του τὴν ψυχὴ τὸν Χριστό, ποὺ ἔχυσε τὸ αἷμα Του γιὰ τὴ σωτηρία 
του.  
 Ἐξετάζει ἂν δὲν ἀναγνωρίζη καὶ ὁμολογῆ ὅτι κάθε φυσικὸ καλὸ ποὺ ἔχει τὸ 
ἔχει ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ κάθε πνευματικὸ καὶ ἠθικὸ ἔργο ποὺ ἔκανε τὸ κατόρθωσε μὲ 
τὴ θεϊκὴ χάρη. 
 Βλέπει ἂν ντρέπεται νὰ ὁμολογῆ τὸν Χριστὸ καὶ τὰ λόγια Του καὶ νὰ ὑπακούη 
στὸ θέλημά Του, ὅταν βρίσκεται μπροστὰ σὲ ἀνθρώπους ποὺ θεωροῦν ἀνοησία, 
στενοκεφαλιὰ καὶ ἀγραμματοσύνη τὸ νὰ ἀκολουθῆ ὅσα ἔχουν σχέση μὲ τὸν Χριστό. 
Τὸ νὰ ντρέπεται γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ νὰ μὴν Τὸν ὁμολογῆ μὲ τὰ λόγια καὶ τὴν ὑπακοὴ 



στὸ θέλημά Του, εἶναι μεγάλο [σελ. 243] ἁμάρτημα, ποὺ προέρχεται ἢ γιατὶ 
φοβᾶται τοὺς ἀνθρώπους ἢ ἀπὸ κενοδοξία καὶ ἀνθρωπαρέσκεια.  
 Θυμᾶται ἂν κατέφυγε σὲ μαντεῖες, σὲ ξόρκια, στὸν πνευματισμὸ καὶ 
ὑπνωτισμό. Ὅλα αὐτὰ δὲν προέρχονται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἀπὸ τὰ 
πονηρὰ πνεύματα.  
 Ἂν δίνη πίστη στὰ ὄνειρα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα πάρα πολλοὶ παραπλανήθηκαν καὶ 
παραπλανῶνται.  
 Ἂν ἐπέκρινε τὴ θεία πρόνοια. Ἂν ἀσυλλόγιστα θεώρησε τὸν Θεὸ ὡς αἴτιο τῶν 
ἁμαρτιῶν του, λέγοντας ὅτι ὁ Θεὸς τὸν ἔπλασε τέτοιον, ὥστε νὰ μὴ μπορεῖ νὰ 
ἀποφεύγη τὴν ἁμαρτία. Καὶ τὰ δύο αὐτὰ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ ἀσεβὴς 
βλασφημία ἐναντίον τοῦ Ὕψιστου καὶ Πανάγαθου Θεοῦ.  
 Ἐὰν ὁρκίστηκε ψέματα. Γιατὶ πρέπει νὰ γνωρίζη ὁ Χριστιανὸς ὅτι, ἂν 
διαπράττη μεγάλη ὁ ἁμαρτία καὶ μόνο λέγοντας ψέματα, ἀσύγκριτα περισσότερο 
ἁμαρτάνει ἐκεῖνος ποὺ ἐπικαλεῖται Αὐτὸν τὸν Ὕψιστον Θεὸ μὲ τὸν ὅρκο, γιὰ νὰ 
βεβαιώση τὸ ψέμα του, ἐνῶ φαινομενικὰ τὸν ἐπικαλεῖται μὲ τὸν ὅρκο του ὡς 
μάρτυρα ὅτι θὰ πῆ τὴν ἀλήθεια. Τὸ ἁμάρτημα ἑπομένως τῆς ψευδορκίας εἶναι τόσο 
μεγάλο καὶ φοβερό, ὥστε, ἂν δὲν μετανοήση ὁ ἄνθρωπος μὲ εἰλικρίνεια, χύνοντας 
πολλὰ δάκρυα γιὰ τὴ βαριὰ ἐνοχή του, ὁπωσδήποτε θὰ καταδικασθῇ σὲ αἰώνια 
κόλαση.  
 Ἐξετάξει τὸν ἑαυτό του ἄν, ἀπὸ κακὴ συνήθεια, κάνη γιὰ τὸ τίποτα τυχαίους 
καὶ ἄσκοπους ὅρκους, ἔστω κι ἂν εἶναι ἀληθινοί. Γιατὶ κι αὐτὸ εἶναι ἁμάρτημα 
ἀπαγορευμένο μὲ τρόπο ρητὸ καὶ σαφῆ ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο.  
 Ἂν βλασφήμησε τὸ ὑπερύμνητο καὶ ὑπεράγιο ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἢ κάτι ἄλλο 
θεῖο καὶ ἱερό. Ἂν μίλησε μὲ ἀγανάκτηση ἐναντίον τοῦ παναγίου Θεοῦ. Ἄν, 
ἀναφέροντας τὸ πανάγιο ὄνομα τοῦ Θεοῦ, δὲν τὸ ἀναφέρει μὲ τὴν εὐλάβεια ποὺ 
πρέπει.  
 Ὅλα αὐτὰ ἀπαγορεύονται κατηγορηματικὰ ἀπὸ τὴν τρίτη ἐντολὴ τοῦ 
Δεκαλόγου.  
 Ἐξετάζει ἂν δὲν πηγαίνη στὴν ἐκκλησία τὶς Κυριακὲς καὶ [σελ. 244] μεγάλες 
ἑορτὲς καὶ ἂν δὲν στέκεται μὲ τὴν εὐλάβεια ποὺ πρέπει στὴν ἐκκλησία.  
 Ἂν ἐργάζεται τὴν Κυριακή, χωρὶς νὰ εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη, κάποιο ἔργο 
βιοποριστικό. Ἐὰν δὲν περνᾶ, ὅπως ταιριάζει σὲ Χριστιανούς, θεάρεστα τὴν ἀργία 
τῆς Κυριακῆς καὶ τῶν ἄλλων μεγάλων ἑορτῶν, ἁγιάζοντάς τες μὲ ἅγια 
συναναστροφὴ καὶ διαγωγή.  
 
 

154. Ἄλλα ἁμαρτήματα στὰ ὁποῖα ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του.  
 
 Μὲ προσοχὴ ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του ἂν δὲν σέβεται καὶ τιμᾶ τοὺς γονεῖς του 
καὶ ἂν εἶναι ἀνυπάκουος σ’ αὐτούς. Ἐὰν ἀδιαφορῆ γι’ αὐτούς, ὅταν ἔχουν ἀνάγκη, 
καὶ γενικά, ἀνάλογα μὲ τὴ θέση ποὺ ἔχει ὁ Χριστιανὸς στὴν οἰκογένειά του, ἐξετάζει 
τὴ διαγωγὴ καὶ συμπεριφορά του ἀπέναντι ὅλων τῶν ἄλλων μελῶν τῆς οἰκογενείας, 



μήπως εἶναι παραβάτης σὲ ἕνα ἢ σὲ περισσότερα ἀπὸ τὰ καθήκοντα ποὺ 
ἐπιβάλλονται σ’ αὐτὸν ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο.  
 Ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του ἂν δὲν σέβεται, ἂν δὲν ὑπακούη στὶς ὀρθὲς καὶ καλὲς 
συμβουλὲς τῶν πνευματικῶν πατέρων.  
 Ἂν δὲν τιμᾶ τοὺς ἄρχοντες τῆς πολιτείας.  
 Ἂν δὲ δείχνη τὸν ἀπαιτούμενο σεβασμὸ στοὺς μεγαλυτέρους. 
 Ἐξετάζει μήπως μὲ λόγο ἢ μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο τρόπο ἔδωσε ἀφορμὴ ἢ 
συνετέλεσε στὸ νὰ ἀφαιρεθῆ ἡ ζωὴ ἀνθρώπου ἢ νὰ ὑποστῆ ὁπωσδήποτε βλάβη ἡ 
ὑγεία του. Ἐὰν κτύπησε ἡ πλήγωσε κάποιον.  
 Βλέπει ἂν θυμώνη καὶ ὀργίζεται καὶ βρίζη τὸν πλησίον του. Ἂν φέρεται μὲ 
αὐθάδεια ἢ μιλάη μὲ ἄγριο τρόπο σ’ αὐτόν. Ἐὰν τὸν περιφρονῆ.  
 Ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του μήπως, πάσχοντας ποτὲ ἀπὸ μεταδοτικὴ ἀρρώστια, 
δὲν πρόσεξε καὶ μεταδόθηκε ἡ ἀρρώστια του καὶ σὲ ἄλλους.  

[σελ. 245] 
 Ἐξετάζει μήπως ἀναθεμάτισε ἢ βλασφήμησε ἢ καταράσθηκε τὸν πλησίον 
του.  
 Προσέχοντας, θυμᾶται ἂν ἐκδικήθηκε τὸν πλησίον του, ἀποδίδοντας κακὸ 
ἀντὶ κακοῦ.  
 Ἂν σκανδάλισε τὸν πλησίον του ἢ μὲ τὸ κακὸ παράδειγμά του ἢ μὲ τὸ λόγο 
του. Αὐτὸ τὸ σκάνδαλο φέρνει πολλὲς φορὲς τὸ θάνατο στὴν ψυχὴ τοῦ πλησίον.  
 Ἐξετάζει ἀκόμη τὸν ἑαυτό του ἂν εἶναι ἔνοχος σὲ ὁποιοδήποτε αἰσχρὸ 
σαρκικὸ ἁμάρτημα.  
 
 

155. Καὶ σὲ ἄλλα ἁμαρτήματα ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του.  
 
 Ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του καὶ θυμᾶται ἂν ἔκλεψε χρῆμα ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλο 
πρᾶγμα τοῦ πλησίον του καὶ δὲν τὸ ἔδωσε πίσω. Ἂν τὸν ἀδίκησε μὲ ὁποιοδήποτε 
τρόπο καὶ δὲν τὸν ἱκανοποίησε. Ἂν δὲν πληρώνη τὸ χρέος του. Ἂν ἀδίκησε τὸ 
δημόσιο.  
 Ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του καὶ βλέπει ἂν εἶναι ἔνοχος στὸ ἁμάρτημα τῆς 
πλεονεξίας, ἔχοντας πάντοτε περισσότερα ἀπὸ ὅσα τοῦ χρειάζονται καὶ 
ἐπιδιώκοντας μὲ ἀπληστία περισσότερα, ἀδιαφορεῖ, ἂν στὴν ἀπόκτησή τους 
ἀδικῆται ὁ πλησίον.  
 Ἐξετάζει ἂν δὲν μεταδίδη στὸν πλησίον του τὸ καλὸ ἢ τὴν τέχνη ἢ καθετὶ ἄλλο 
χρήσιμο ποὺ ἔχει.  
 Ἂν δὲν εὐχαριστῆ τοὺς εὐεργέτες του.  
 Ἂν ἄδικα καὶ παράλογα πίκρανε ἢ ὁπωσδήποτε ἔβλαψε κάποιον καὶ δὲν τοῦ 
ζήτησε συγγνώμη, ἀναγνωρίζοντας καὶ ὁμολογώντας τὸ φταίξιμό του.  
 Ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του ἂν ὡς μισθωτός, ἐργάτης, δημόσιος ἢ ἰδιωτικὸς 
ὑπάλληλος δὲν ἐργάζεται πιστὰ καὶ μὲ ἐπιμέλεια. Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀδίκημα.  



 Ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του ἂν ὡς ἐπιστήμονας, τεχνίτης, βιομήχανος ἢ ἂν 
κατέχοντας κάποια θέση καὶ ἀξίωμα, παραβαίνη κάποιο ἀπὸ τὰ καθήκοντα ποὺ 
εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἐκτελῆ.  

[σελ. 246] 
 Ἂν ψευδομαρτύρησε ποτέ. Ἐξετάζει ἀκόμη τὸν ἑαυτό του ἂν συκοφάντησε ἢ 
διέβαλε τὸν πλησίον του. Καὶ τὰ δυὸ αὐτὰ ἁμαρτήματα εἶναι φοβερά, θανάσιμα, 
ἁμαρτήματα σατανικά. Βλέπει ἂν λέη ψέματα. Ἐπειδὴ ὁ Θεός, ὡς Θεὸς τῆς 
ἀλήθειας, τιμωρεῖ αὐστηρὰ τὸ ψέμα, ποὺ ἔχει ἀρχὴ καὶ πατέρα τὸν Διάβολο. Τὸ 
βεβαιώνει ὁ ἴδιος ὁ ὁ Χριστός, λέγοντας ὅτι ὁ Διάβολος «ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ 
τοῦ ψεύδους» (Ἰωάν. η΄ 44). Ἐξετάζει ἂν λογομαχῆ, φιλονικώντας μὲ τοὺς ἄλλους. 
Ἐξετάζει ἂν κοροϊδεύη ἢ εἰρωνεύεται τὸν πλησίον του γιὰ ὁποιοδήποτε ἐλάττωμά 
του. Ἐξετάζοντας βλέπει ἂν κατακρίνη τὸν πλησίον του. Βλέπει ἂν μιλάη 
ἀπερίσκεπτα. Γιατὶ ἀπὸ αὐτὸ προέρχονται σκάνδαλα καί, πολλὲς φορές, μεγάλα 
κακά. Βλέπει ἂν αἰσχρολογῆ ἢ λέη ἀνόητα πράγματα μὲ ἐλαφρότητα καὶ ἂν 
ἀστειεύεται μὲ ἀπρέπεια. Ἂν ξοδεύη τὶς ὧρες του σὲ ἀργολογίες καὶ περιττολογίες. 
Ἂν ὑποκρίνεται, παριστάνοντας στοὺς ἀνθρώπους τὸν ἑαυτό του ὡς καλό, ἐνάρετο, 
τίμιο καὶ φιλαλήθη, χωρὶς νὰ εἶναι τέτοιος, πρᾶγμα ποὺ τὸν κάνει μισητὸ ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ. Ἂν κολακεύη τὸν πλησίον του, ἀποδίδοντας σ’ αὐτὸν προτερήματα καὶ 
χαρίσματα ἀντίθετα μὲ ὅσα δέχεται ἡ συνείδησή του. Βλέπει ἂν μιλάη μὲ πονηριὰ 
στὸν πλησίον του, σκοπεύοντας τὴ ζημιὰ καὶ βλάβη ἐκείνου ἢ τὴ δική του ὠφέλεια. 
Βλέπει ἂν δὲν παραδέχεται τὶς ὀρθὲς παρατηρήσεις καὶ συμβουλὲς ποὺ τοῦ 
ὑποδεικνύουν ἐμπειρότεροι ἀπὸ αὐτόν, ἀλλὰ ἀντιλέγει σ’ αὐτούς.  
 
 

156. Ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του καὶ σὲ ἄλλα ἀκόμη ἁμαρτήματα.  
 
 Ἐξετάζοντας ἀκόμη τὸν ἑαυτό του βλέπει ἂν προσέχῃ στὰ ἁμαρτήματα καὶ 
ἐλαττώματα τῶν ἄλλων. Καθὼς κι ἂν τοὺς [σελ. 247] ἐλέγχη γι’ αὐτά, χωρὶς νὰ 
προσέχη τὰ δικά του ἁμαρτήματα καὶ ἐλαττώματα, καταδικάζοντας τὸν ἑαυτό του 
γι’ αὐτά.  
 Βλέπει ἂν εἶναι ἀπρόσεκτος καὶ ἀμελὴς καὶ δὲν ἀποκρούη οὔτε πολεμάη τὴν 
ἁμαρτία, ὅταν παρουσιάζεται στὴν ψυχή του.  
 Βλέπει ἂν δὲν φυλάγεται καὶ δὲν ἀποφεύγη τὸ σκάνδαλο, δηλαδή, ἂν δὲν 
ἀποφεύγη καθετὶ ποὺ προκαλεῖ στὴν ψυχή του τὴν ἁμαρτία.  
 Ἂν εἶναι προσηλωμένος στὰ βιοτικά. Ἂν μεριμνᾶ μὲ συνεχῆ ἐργασία μόνο γι’ 
αὐτά, χωρὶς νὰ φροντίζη συγχρόνως καὶ γιὰ τὴ μόρφωση καὶ τὸν καταρτισμὸ τῆς 
ψυχῆς του.  
 Ἂν, χωρὶς σωματικὴ ἀρρώστια καὶ ἀνάγκη καὶ χωρὶς σοβαρὸ λόγο, ἀλλὰ ἀπὸ 
περιφρόνηση καὶ ἀδιαφορία, καταλύη τὶς νηστεῖες. Προσέχει μήπως εἶναι 
ὑποδουλωμένος στὴν κοιλιά του, μὴ ἀρκούμενος σὲ ὅσα εἶναι χρήσιμα καὶ 
ἀναγκαῖα γιὰ τὴ συντήρηση τῆς ζωῆς καὶ τῆς ὑγείας του, ἀλλὰ ἐπιδιώκει πάντοτε μὲ 
ἀπληστία τὰ πολλὰ φαγητὰ καὶ τὰ ἀνώφελα καρυκεύματα.  



 Ἂν δὲν εἶναι ἐγκρατὴς στὸ κρασὶ ἢ καὶ στὰ ἄλλα οἰνοπνευματώδη ποτά. 
Ἐπειδὴ ἀπὸ αὐτὰ προέρχεται ἡ μέθη καὶ ἀπὸ αὐτὴν ἡ ἀσωτία, ὅπως βεβαιώνει ὁ 
θεῖος Παῦλος.  
 Βλέπει ἂν διασκεδάζη ἁμαρτωλά, ἄπρεπα καὶ ἄσεμνα.  
 Βλέπει ἂν ἔχη εὐκαιρία ἢ μπορῆ νὰ ἐξοικονομῆ ὥρα μελέτης τῶν θείων 
λόγων γιὰ τὸν φωτισμὸ τῆς ψυχῆς του καὶ δὲν τὸ κάνει.  
 Ἐξετάζει ἂν δὲν ἐργάζεται μὲ προθυμία καὶ ζῆλο, γιὰ νὰ ἐλευθερωθῇ ἡ ψυχή 
του ἀπὸ ὁποιαδήποτε κακία. Βλέπει ἂν περιορίζεται σὲ μόνη τὴ μελέτη ἢ μόνο στὴν 
ἀκρόαση τῶν θείων λόγων, χωρὶς νὰ φροντίζη νὰ τὰ ἐφαρμόζη.  
 Βλέπει ἂν δὲν μετανοῆ ἀμέσως γιὰ ὁποιαδήποτε παράβαση τοῦ θείου νόμου 
καὶ δὲν ζητάη ἀπὸ τὸν Θεό, μὲ συναίσθηση καὶ ταπείνωση ψυχῆς, τὴ συγχώρηση.  

[σελ. 248] 
 Προσπαθεῖ νὰ θυμηθῆ ἂν εἶναι ἔνοχος σὲ πολλὰ ἢ καὶ σὲ ἕνα μόνο ἁμάρτημα 
καὶ δὲν τὸ ἐξομολογεῖται.  
 Ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του ἂν ἀπὸ ἀδιαφορία καὶ ἀμέλεια δὲν κοινωνῆ τῶν 
ἀχράντων Μυστηρίων. Ἢ ἂν κοινωνῆ τὰ ἄχραντα Μυστήρια, ἀλλὰ δὲν κοινωνῆ μὲ 
τὴν προετοιμασία ποὺ πρέπει, μὲ πίστη καὶ εὐλάβεια. Αὐτὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἐξέταση 
τῆς ἐξωτερικῆς συμπεριφορᾶς καὶ διαγωγῆς.  
 
 

157. δ) Ὁ Χριστιανὸς ἐξετάζει τὴ διαγωγή του καὶ ἀπὸ τρεῖς ἀκόμη ἀπόψεις.  
 
 Γιὰ νὰ ἀποκτήση ὁ Χριστιανὸς ἀκόμη πιὸ πλήρη καὶ τέλεια γνώση τῆς 
πνευματικῆς του καταστάσεως, δὲν πρέπει νὰ περιορισθῆ μόνο στὴν ἐξέταση ὅσων 
εἴπαμε ὥς τώρα. Ἂν περιορισθῇ μόνο σ’ αὐτά, θὰ ἔχη μερικὴ μόνο αὐτογνωσία. Γι’ 
αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐξετάζη τὴ διαγωγή του καὶ ἀπὸ τρεῖς ἀκόμη πλευρές:  
 Π ρ ῶ τ ο ν :  Ἂν ἔχουν ἐλλείψεις καὶ ἀτέλειες τὰ καλὰ ἔργα καὶ οἱ ἐνάρετες 
πράξεις του.  
 Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  Ἂν ἔχουν ἰδιοτελῆ ἐλατήρια καὶ ἁμαρτωλοὺς σκοπούς.  
 Τρίτον: Ἂν παρέλειψε ὁ Χριστιανὸς τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης, τῆς φιλανθρωπίας 
καὶ ἀγαθοεργίας.  
 Καὶ εἶναι βέβαια ἀλήθεια ὅτι εἶναι πολὺ δύσκολο ἢ μᾶλλον ἀδύνατο νὰ 
θυμηθῆ ὁ ἄνθρωπος ὅλες τὶς περιστάσεις τῆς ζωῆς του ποὺ παρέβη τὸ νόμο τοῦ 
Θεοῦ καὶ ἁμάρτησε. Μὲ τὴν προσοχὴ ὅμως καὶ τὴ σκέψη θὰ μπορεῖ νὰ θυμᾶται 
πολλὲς καὶ διάφορες περιστάσεις, ποὺ συγκρούστηκε μὲ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ 
παίρνη ἔτσι κάποια γνώση τῆς πνευματικῆς καὶ ἠθικῆς καταστάσεώς του ἀρκετὰ 
σπουδαία, ἡ ὁποία θὰ εἶναι παρὰ πολὺ ὠφέλιμη στὴν ἀρετὴ τῆς αὐτογνωσίας.  
 Καὶ γιὰ ὑποβοήθηση τοῦ Χριστιανοῦ ποὺ δὲν ξέρει, ὑποδεικνύουμε μὲ λίγα 
λόγια τὸν τρόπο, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο θὰ [σελ. 249] ἐξετάζη τὸν ἑαυτό του καὶ 
ἀπὸ τὶς τρεῖς αὐτὲς πλευρές.  
 
 



158. α) Ὁ Χριστιανὸς ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του  
σχετικὰ μὲ τὶς ἐλλείψεις καὶ τὴν ἀτέλεια τῶν καλῶν του ἔργων.  

 
 Σχετικὰ μὲ τὶς ἐλλείψεις καὶ τὶς ἀτέλειες αὐτὲς ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του ὡς 
ἑξῆς:  
 Θυμᾶται ἴσως παρὰ πολλὲς περιστάσεις τῆς ζωῆς του κατὰ τὶς ὁποῖες ἔκανε 
πράξεις ἀγαθὲς καὶ ἔργα ἐνάρετα. Ἀλλὰ ἐξετάζει καὶ ρωτάει τὸν ἑαυτό του: τὰ 
ἔκανα αὐτὰ ὅπως θέλει ὁ Θεός; Ἢ τὰ ἔκανα μὲ τρόπο ἐλλιπῆ καὶ ἀτελῆ, ἐνῶ εἶχα τὰ 
μέσα καὶ τὴ δύναμη νὰ τὰ κάνω πιὸ πλήρη καὶ πιὸ τέλεια;  
 Γιὰ παράδειγμα: Σκεπτόμενος θυμᾶται ἐποχὲς καὶ περιστάσεις κατὰ τὶς 
ὁποῖες προσευχόταν ἢ τὸ πρωῒ ἢ τὸ βράδυ ἢ τὸ μεσημέρι ἢ ἄλλη ὥρα. Ἀλλὰ 
ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του: Ἔκανε τὴν προσευχή του αὐτὴ μὲ ὅση προθυμία καὶ 
εὐλάβεια μποροῦσε; Ἔπειτα, προσευχόταν ὅση ὥρα εἶχε καὶ μποροῦσε νὰ 
προσευχηθῆ; Καὶ ἡ συνείδησή του τὸν πληροφορεῖ καὶ γιὰ τὰ δύο.  
 Ἀκόμη, θυμᾶται πιθανὸν περιστάσεις κατὰ τὶς ὁποῖες ἔκανε τὸ καλὸ καὶ 
ἐλεώντας καὶ εὐεργετώντας τὸν πλησίον του μὲ λόγια, μὲ ἔργα ἢ μὲ μετάδοση 
πράγματος ἢ χρήματος. Ἀλλὰ ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του: Τὸ ἔκανε ἀνάλογα μὲ τὶς 
δυνάμεις καὶ τὰ μέσα ποὺ εἶχε καὶ μὲ τὰ ὁποῖα μποροῦσε νὰ τὸν ἀνακουφίση; Ἢ τὸ 
ἔκανε λιγότερο καλὰ ἀπὸ ὅ,τι μποροῦσε; Ἡ συνείδησή του τί μαρτυρεῖ καὶ γι’ αὐτό;  
 
 

159. β) Ἐξετάζει τὰ ἐλατήρια ἀπὸ τὰ ὁποῖα παρακινήθηκε,  
γιὰ νὰ πραγματοποιήση τὰ καλὰ ἔργα.  

 
 Ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του μὲ παρόμοιο τρόπο σχετικὰ μὲ τὰ ἰδιοτελῆ ἐλατήρια 
καὶ τοὺς ἁμαρτωλοὺς σκοπούς, ἂν δηλαδὴ ἀπὸ τέτοια ἐλατήρια κινούμενος ἔκανε 
ἔργα ἐνάρετα καὶ ἐπαινετά.  

[σελ. 250] 
 Σκέπτεται καὶ θυμᾶται ὅτι πάρα πολλὲς φορὲς ἔκανε ἔργα ποὺ αὐτὰ καθ’ 
ἑαυτὰ ἦταν καλὰ καὶ ἀγαθά, ἐνάρετα καὶ ἄξια ἐπαίνου. Ἀλλὰ ἐρευνᾶ τὴ συνείδησή 
του: Ἔκανε τὰ καλὰ αὐτὰ ἔργα, μὲ σκοπὸ νὰ ὠφεληθῆ ὁ πλησίον καὶ δοξασθῇ τὸ 
ἅγιον ὄνομα τοῦ Θεοῦ; Ἤ τὰ ἔκανε μὲ ἐλατήριο καὶ σκοπὸ νὰ δοξασθῆ καὶ νὰ 
ἐπαινεθῆ ὁ ἴδιος ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους; Μήπως τὰ ἔκανε ἀπὸ ἄλλες αἰτίες 
ἀναγκαζόμενος ἢ πιεζόμενος; Δηλαδή, ἀπὸ ντροπὴ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, ἀπὸ 
πίεση, ἀποβλέποντας σὲ κέρδος ἐπίγειο, ὅπως τὴν ἀνθρώπινη ὑποστήριξη, ἢ ἀπὸ 
κάποιον ἄλλο ἰδιοτελῆ σκοπό; Γιὰ ὅλα αὐτὰ τί μαρτυρεῖ ἡ συνείδηση; Ἡ διδασκαλία 
τοῦ Χριστοῦ διδάσκει μὲ σαφήνεια καὶ καθαρότητα ὅτι ὅλα τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα 
ἔργα στὸν πλησίον, ὅσο μεγάλα κι ἂν εἶναι, ὅταν ἐκεῖνος ποὺ τὰ κάνει δὲν ξεκινάη 
ἀπὸ ἀγαθὰ ἐλατήρια (καὶ τέτοια εἶναι ἡ ὑποταγὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ 
ὠφέλεια τοῦ πλησίον), δὲν εἶναι, οὔτε κἂν ὑπολογίζονται ὡς ἀληθινὴ ἀρετὴ αὐτοῦ 
ποὺ τὰ πραγματοποιεῖ. Οὔτε ἔχουν κάποια ἀξία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἐργαζόμενος, 



λέει ὁ Χριστός, τὴν ἀρετή, μὲ σκοπὸ νὰ ἐπαινεθῇ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, δὲν ἔχει 
κανένα μισθὸ ἀπὸ τὸν Θεό (Ματθ. στ΄ 1).  
 
 

160. γ) Ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του ἂν δὲν ἔχανε ἔργα ἀγάπης στὸν πλησίον του.  
 
 Σχετικὰ μὲ τὴν παράλειψη τῶν ἔργων τῆς ἀγάπης, ποὺ εἶναι ἡ τρίτη πλευρά, 
ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του ὡς ἑξῆς:  
 Σκέπτεται τὸ παρελθὸν διάστημα τῆς ζωῆς του καὶ φέρνει στὴ μνήμη του ὅσο 
τὸ δυνατὸν περισσότερες ἐποχὲς καὶ περιστάσεις κατὰ τὶς ὁποῖες ἦταν ἀνάγκη νὰ 
κάνη τὸ καλὸ στὸν πλησίον του καὶ μποροῦσε νὰ τὸ κάνη.  
 Θυμᾶται τότε, καὶ σ’ αὐτὸ βοηθάει ἡ μαρτυρία τῆς συνειδήσεώς του, ἂν 
ἐργάσθηκε στὶς περιστάσεις αὐτὲς τὸ καλὸ καὶ φάνηκε εὐεργετικὸς καὶ ὠφέλιμος 
στὸν πλησίον. Ἢ [σελ. 251] ἀντίθετα, ἂν φάνηκε ξένος στὴν ἀγάπη, ψυχρὸς καὶ 
ἀδιάφορος καὶ δὲν πρόσφερε τὴ βοήθεια ποὺ μποροῦσε, καὶ δὲν ἔκανε τὸ καλὸ 
ποὺ εἶχε τὰ μέσα καὶ τὴ δύναμη νὰ κάνη.  
 Φέρνει στὴ σκέψη του ἂν φέρθηκε χωρὶς συμπάθεια, σὲ περιστάσεις ποὺ 
μποροῦσε νὰ ἀνακουφίση μὲ ἐλεημοσύνη τὸν στερούμενο καὶ σὲ ἀνάγκη 
βρισκόμενο πλησίον του.  
 Θυμᾶται ἂν σὲ περιστάσεις ποὺ μποροῦσε νὰ παρηγορήση ἐκεῖνον ποὺ 
βρισκόταν σὲ πένθος καὶ λύπη δὲν τὸν παρηγόρησε.  
 Ἐπίσης, θυμᾶται ἂν δὲν ἔσωσε ἐκεῖνον ποὺ βρέθηκε σὲ κίνδυνο, ἂν καὶ 
μποροῦσε νὰ τὸν σώση.  
 Θυμᾶται ἀκόμη ἄν, μπορώντας νὰ ἀνακουφίση κάποιον ἄρρωστο, πολὺ ἢ 
λίγο, δὲν τὸ ἔκανε, ἀλλὰ ἀδιαφόρησε.  
 Ἐπίσης, θυμᾶται ἂν ἀδιαφόρησε γιὰ κάποιον ποὺ στενοχωρεῖτο καὶ θλιβόταν 
ἀπὸ ἄδικο κατατρεγμό. Γιὰ κάποιον ποὺ βασανιζόταν ἀπὸ συκοφαντίες, ἀδικίες καὶ 
περιφρονήσεις ἢ ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἄλλο πειρασμό.  
 Ἐξετάζει ἀκόμη τὸν ἑαυτό του ἄν, γνωρίζοντας τὴν σωτηριώδη ἀλήθεια τοῦ 
Εὐαγγελίου, βρέθηκε σὲ κατάλληλη περίσταση, ποὺ μποροῦσε νὰ τὴν φανερώση σὲ 
πολλὰ ἢ σὲ λίγα πρόσωπα ποὺ τὴν ἀγνοοῦσαν, ὅμως δὲν τὴν ὑπέδειξε. Τοὺς 
στέρησε ἔτσι ἀπὸ τὴν ὕψιστη καὶ αἰώνια ὠφέλεια.  
 Ἐπίσης θυμᾶται ἄν, ἀφοῦ βρέθηκε σὲ περίσταση ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ 
εἰρηνεύση καὶ νὰ συμφιλιώση ἀνθρώπους ποὺ βρίσκονταν σὲ διαμάχη ἢ εἶχαν 
ἐχθρικὲς διαθέσεις ὁ ἕνας ἀπέναντι τοῦ ἄλλου, δὲν τοὺς εἰρήνευσε, οὔτε τοὺς 
συμφιλίωσε.  
 Κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του ὁ Χριστιανὸς σχετικὰ μὲ τὴν τρίτη 
πλευρά. Καὶ ἂν βρίσκη τὸν ἑαυτό του ἔνοχο, ἂν δηλαδὴ ἡ συνείδησή του μαρτυρῆ 
ὅτι στὸ παρελθὸν φάνηκε ψυχρὸς ὡς πρὸς τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον του, ἂς 
γνωρίζη μὲ βεβαιότητα τὸ ἑξῆς. Ἐνῶ βρίσκεται σ’ αὐτὴ τὴν ψυχικὴ κατάσταση, ἂν 
δὲν διορθωθῆ, μέρος μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸ δὲν ἔχει, ἔστω καὶ ἂν εἶναι τηρητὴς ὅλων 
τῶν ἄλλων ἐντολῶν [σελ. 252] καὶ παραγγελμάτων τοῦ Θεοῦ.  



 Δὲν μπορεῖ μὲ μόνη τὴν τήρησή τους, χωρὶς τὴν ἐξάσκηση τῆς ἀγάπης, νὰ 
ἀποφύγη τὴν αἰώνια καταδίκη. Σχετικὰ μὲ αὐτὸ μᾶς βεβαιώνει μὲ σαφήνεια καὶ 
καθαρότητα ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, μὲ τὰ λόγια ποὺ ἀπευθύνει στοὺς ἁμαρτωλούς, κατὰ 
τὴν φοβερὴ καὶ φρικτὴ γι’ αὐτοὺς ἡμέρα τῆς κρίσεως: «Πορεύεσθε», λέει σ’ 
αὐτούς, «ἀπ’ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, τὸ ἡτοιμασμένον τῷ 
διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ· ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, 
ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με» (Ματθ. κε΄ 41 - 43).  
 Σᾶς στέλνω, τοὺς λέει, ἐκεῖ, διότι, ἐνῶ μπορούσατε νὰ φανῆτε εὐεργετικοὶ 
καὶ ὠφέλιμοι στοὺς φτωχούς, στοὺς πάσχοντας, σὲ ὅσους εἶχαν ἀνάγκη ἀπὸ τὴ 
βοήθειά σας, σταθήκατε ἄσπλαχνοι, ψυχροὶ καὶ ἀδιάφοροι.  
 Ἐπίτηδες ὁ Χριστὸς τὴν ἡμέρα τῆς κρίσεως, ὅταν θὰ καταδικάση τοὺς 
ἁμαρτωλοὺς στὸ πῦρ τῆς κολάσεως, δὲν μιλάει γιὰ ἄλλα ἁμαρτήματα, παρὰ μόνο 
γιὰ τὸ μεγάλο καὶ φοβερὸ ἁμάρτημα τῆς ἀσυμπάθειας καὶ τῆς ἀσπλαχνίας. Καὶ 
τοῦτο, γιὰ νὰ μᾶς δώση νὰ καταλάβουμε ὅτι, καὶ καμιὰ ἄλλη ἁμαρτία ἂν δὲν ἔχη ὁ 
ἄνθρωπος, θὰ καταδικασθῆ ὁπωσδήποτε στὴν αἰώνια κόλαση γιὰ μόνο τὸ 
ἁμάρτημα αὐτό. Χωρὶς τὴν ἀγάπη στὸν πλησίον, ὁ ἄνθρωπος δὲ σώζεται.  
 Καὶ ἀλλοῦ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, στὴν παραβολὴ τῶν ταλάντων, διατάζει νὰ 
ρίξουν στὸ σκοτάδι τό «ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν 
ὀδόντων» (Ματθ. κε΄ 30) ἐκεῖνο τὸν δοῦλο ποὺ δὲν πολλαπλασίασε τὸ τάλαντο. 
Δηλαδὴ δὲν φάνηκε εὐεργετικὸς καὶ ὠφέλιμος στὸν πλησίον του, ἀνάλογα μὲ τὴ 
δύναμη καὶ τὰ μέσα ποὺ τοῦ εἶχε δώσει ὁ Θεός.  
 Καὶ ὁ ἀπόστολος Ἰάκωβος λέει «ἀνέλεος ἡ κρίσις τῷ μὴ ποιήσαντι ἔλεος» 
(Ἰακώδου β΄ 13). Δηλαδή, στὸν σκληροκάρδιο, σ’ αὐτὸν ποὺ δὲν εἶναι ἐλεήμων, σ’ 
αὐτὸν ποὺ δὲν ἐξάσκησε τὴν ἀγάπη, ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ θὰ εἶναι αὐστηρὴ καὶ 
ἀδυσώπητη. 

[σελ. 253] 
 Προσέχει, λοιπόν, ὁ Χριστιανὸς στὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, τὴν Ἁγία Γραφή, καὶ 
ἐξετάζει τὸν ἑαυτό του ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές ποὺ προηγουμένως ὑποδείχθηκαν.  
 Πείθεται μὲ αὐτὴ τὴν αὐτοεξέταση ἀδίστακτα ὅτι εἶναι γεμᾶτος φτώχεια, 
ἀδυναμία καὶ ἄγνοια. Γεμᾶτος ἁμαρτία καὶ ἐνοχή, καὶ ἑπομένως, ἄν κριθῆ 
σύμφωνα μὲ τὴ θεία δικαιοσύνη, εἶναι ἔνοχος καταδίκης καὶ αἰώνιας τιμωρίας.  
 Ἔτσι, μὲ τὴν προσοχὴ στὸν ἑαυτό του καὶ τὴν ἐξέταση, ἀποκτᾶ αὐτογνωσία, 
δηλαδὴ ἀληθινὴ γνώση τοῦ ἑαυτοῦ του.  
 Δὲν λέμε ὅτι ἀποκτᾶ τὴν ἀπόλυτη καὶ τέλεια γνώσῃ, γιατὶ ἡ τελειότητά της 
βρίσκεται μόνο στὸν Θεό, ἀλλὰ παίρνει, ὅσο εἶναι δυνατὸ στὸν ἀνθρώπινο νοῦ, 
πληρέστερη καὶ τελειότερη γνώση τοῦ ἑαυτοῦ του.  
 
 
 
 
 
 



ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ 
 

161. α) Σ’ αὐτὸν ποὺ ἔχει αὐτογνωσία πολλὰ πάθη καὶ κακίες  
δὲν βρίσκουν εὔκολα θέση στὴν ψυχή του.  

 
 Εἴπαμε στὴν ἀρχὴ ὅτι ἡ αὐτογνωσία εἶναι ἡ ἀρχή, ἀπὸ τὴν ὁποία ξεκινώντας ὁ 
ἄνθρωπος καὶ μὲ τὴ δύναμη καὶ ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐνισχυόμενος, 
προχωρεῖ στὴ μόρφωση καὶ τελειοποίησή του.  
 Καὶ τώρα προσθέτουμε ὅτι στὸν ἄνθρωπο ποὺ ὑπάρχει ἡ αὐτογνωσία πολλὲς 
κακίες καὶ πάθη δὲν βρίσκουν τόπο στὴν ψυχή του. Ἀλλὰ κι ἂν συμβῆ νὰ φανοῦν, 
μὲ πολλὴ εὐκολία πολεμοῦνται καὶ διώχνονται.  
 Καὶ γιὰ νὰ φανῆ αὐτὴ ἡ ἀλήθεια, θὰ ἀναφέρουμε μερικὲς ἀπὸ τὶς κακίες καὶ 
τὰ πάθη αὐτά.  
 Ἡ  κ α κ ί α  π . χ .  κ α ὶ  τ ὸ  π ά θ ο ς  τ ο ῦ  π ε ί σ μ α τ ο ς  κ α ὶ  τ ῆ ς  
ἰ σ χ υ ρ ο γ ν ω μ ο σ ύ ν η ς  δὲν βρίσκει εὔκολα τόπο στὴν ψυχὴ τοῦ ταπεινόφρονος, 
ἐπειδὴ μπορεῖ νὰ μπῆ τὸ πεῖσμα κι ἡ ἰσχυρογνωμοσύνη μόνο ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει 
[σελ. 254] ἐγωιστικὸ θέλημα. Ἀλλὰ στὴν ψυχὴ τοῦ ταπεινόφρονος θέλημα 
ἐγωιστικὸ δὲν ὑπάρχει.  
 Ἐπίσης, ὁ ταπεινόφρονας εἶναι ξ έ ν ο ς  π ρ ὸ ς  τ ὶ ς  ἔ ρ ι δ ε ς  κ α ὶ  τ ὶ ς  
φ ι λ ο ν ι κ ί ε ς ,  γιὰ τὸ λόγο ὅτι οὔτε νὰ ἐπιδειχθῆ ἐπιζητεῖ, οὔτε δικά του ἐγωιστικὰ 
φρονήματα ὑποστηρίζει, τὰ ὁποῖα προκαλοῦν τοὺς τσακωμοὺς καὶ τὶς φιλονικίες.  
 Ὁ ταπεινόφρονας εἶναι ἐ λ ε ύ θ ε ρ ο ς  ἀ π ὸ  κ ά θ ε  φ α ν α τ ι σ μ ὸ  καὶ στὴν 
ὁμολογία τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστεως καὶ στὶς θρησκευτικὲς συζητήσεις καὶ στὴν 
ὑπεράσπιση τῶν ἀληθειῶν τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Συζητεῖ καὶ 
ἀπολογεῖται εἰρηνικὰ μὲ κάθε ἀπάθεια καὶ γλυκύτητα. Καὶ εἶναι τέτοιος, γιατὶ 
ἔχοντας ταπεινὴ ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ μὴ ἔχοντας δικό του ἐγωιστικὸ θέλημα 
καὶ γνώμη νὰ ὑποστηρίξη, θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του μόνο ταπεινὸ δοῦλο τοῦ Θεοῦ. 
Θεωρεῖ ὅτι δὲν ἔχει κανένα ἄλλο δικαίωμα, παρὰ μόνο νὰ κρατάη τὴν ἀλήθεια τοῦ 
Θεοῦ καὶ νὰ τὴν ὁμολογῆ, χωρὶς ἀντιπάθειες ἢ μίση, παρὰ μόνο γιὰ τὴ δόξα τοῦ 
ὀνόματος τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ὠφέλεια τῶν ἀνθρώπων.  
 Ὁ ταπεινόφρονας δ ὲ ν  κ υ ρ ι ε ύ ε τ α ι  ἀ π ὸ  τ ὸ  π ά θ ο ς  τ ῆ ς  
κ ε ν ο δ ο ξ ί α ς .  Καὶ ἂν φανῆ μέσα στὴν ψυχή του τὸ πάθος αὐτό, εὔκολα τὸ 
πολεμᾶ καὶ τὸ διώχνει. Σκέπτεται καὶ συναισθάνεται ὅλες τὶς ἀδυναμίες, τὶς 
ἁμαρτίες, τὶς ἐλλείψεις καὶ τὴν ἐνοχή του ἀπέναντι στὸν Θεό, θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του 
ἀνάξιο γιὰ κάθε τιμὴ καὶ δόξα. Καὶ ἑπομένως, στὸν ταπεινόφρονα δὲν βρίσκει 
εὔκολα τόπο καὶ ἡ φιλόδοξη ἐπιθυμία τῶν προτιμήσεων καὶ πρωτείων.  
 Ὁ ταπεινόφρονας δ ὲ ν  π α ρ α σ ύ ρ ε τ α ι  κ α ὶ  ἀ π ὸ  τ ὸ  π ά θ ο ς  τ ῆ ς  
φ ι λ α ρ χ ί α ς ,  ποὺ βασανίζει τοὺς ὑψηλόφρονες καὶ ὑπερήφανους. Ἀλλὰ καὶ ἂν 
ἀναγκασθῆ αὐτὸς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, χάρη στὴν ἱκανότητά του, νὰ καταλάβη 
κάποιο μεγάλο ἀξίωμα, πάλι κρατάει τὸ ταπεινὸ φρόνημα, χωρὶς νὰ ἐπηρεάζεται 
ἀπὸ τὸ πάθος τῆς φιλαρχίας.  



 Στὴν ψυχὴ τοῦ ταπεινοῦ δὲ μπορεῖ νὰ τρέφεται καὶ τὸ [σελ. 255] π ά θ ο ς  
τ ο ῦ  φ θ ό ν ο υ .  Τὸ πάθος τοῦ φθόνου προέρχεται καὶ ἀπὸ ἄλλες αἰτίες, ἀλλὰ 
κυρίως προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία τῶν τιμῶν καὶ τῆς δόξας τῶν ἀνθρώπων καὶ 
ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία τῆς ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ ταπεινόφρονας δὲν 
παρασύρεται ἀπὸ τὸ πάθος τῆς κενοδοξίας καὶ τῆς φιλαρχίας, γι’ αὐτὸ τὸν λόγο δὲν 
μπορεῖ εὔκολα νὰ βρῆ τόπο καὶ νὰ μένη στὴν ψυχή του τὸ μισητὸ πάθος τῆς 
ζήλειας. Ἀλλὰ καὶ ἂν φανῆ στὴν ψυχή του, ἐπειδὴ παρουσιάζεται ἐξασθενημένο, 
εὔκολα τὸ ἀποδοκιμάζει καὶ τὸ διώχνει.  
 Ἔτσι λοιπὸν βλέπουμε ὅτι πολλὲς κακίες δὲ βρίσκουν εὔκολα τόπο στὴν ψυχὴ 
τοῦ ταπεινόφρονα, ἀλλὰ καὶ ἂν παρουσιασθοῦν αὐτές, μὲ πολλὴ εὐκολία 
πολεμοῦνται καὶ διώχνονται.  
 
 

162. β) Ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ ἔχει αὐτογνωσία  
πολλὲς ἀρετὲς ἐξασκοῦνται χωρὶς δυσκολία.  

 
 Ὅπως δὲν βρίσκουν εὔκολα τόπο στὴν ψυχὴ τοῦ ταπεινόφρονα πολλὲς 
κακίες καὶ πάθη, ἔτσι καὶ πολλὲς ἀρετὲς ἐξασκεῖ ὁ ταπεινόφρονας μὲ προθυμία καὶ 
εὐκολία, ἐπειδὴ οἱ ἀρετὲς αὐτὲς εἶναι ἑνωμένες μὲ τὴν αὐτογνωσία καὶ ἔχουν 
τέτοια σχέση, ὅποια ἔχουν τὰ ἀποτελέσματα μὲ τὴν αἰτία τους. Καὶ γιὰ νὰ τὰ 
ἐπιβεβαιώσουμε αὐτά, ἀναφέρουμε μερικὲς ἀπὸ τὶς ἀρετές:  
 Ἡ ἀρετή, π.χ., τ ῆ ς  μ ε τ α ν ο ί α ς ,  ἡ ὁποία εἶναι ἀναγκαιότατη καὶ 
ἀπαραίτητη γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἐνεργεῖται καὶ ἐξασκεῖται μὲ τὴ 
μεγαλύτερη εὐκολία ἀπὸ αὐτὸν ποὺ ἔχει τὴν ἀρετὴ τῆς αὐτογνωσίας, αὐτὸν ποὺ 
ἔχει συνείδηση καὶ πραγματικὴ συναίσθηση τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῆς βαριᾶς ἐνοχῆς 
του ἀπέναντι στὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ.  
 Ἡ μετάνοια εἶναι συνέπεια, θὰ λέγαμε, τῆς αὐτογνωσίας. Γι’ αὐτὸ βλέπουμε 
ὅτι καὶ ὁ Κύριος στὴ διδασκαλία τῶν μακαρισμῶν, μετὰ τὴν πτωχεία τὴν 
πνευματική, ποὺ εἶναι ἡ αὐτογνωσία, ἀναφέρει καὶ συνδέει μαζί της τὴ μετάνοια, 
λέγοντας: «Μακάριοι οἱ πενθοῦντες» (Ματθ. ε΄ 4), ἐννοώντας μὲ τὸ [σελ. 256] 
μακαρισμὸ αὐτὸ ὅσους μετανοοῦν καὶ λυποῦνται γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους.  
 Ἐπίσης, ὁ  φ ό β ο ς  τ ο ῦ  Θ ε ο ῦ ,  ὁ ὁποῖος συγκρατεῖ καὶ προφυλάσσει τὸν 
ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, μπαίνει καὶ ριζώνει εὐκολότερα στὴν ψυχὴ τοῦ 
ταπεινόφρονα. Αὐτός, αἰσθανόμενος τὴν ἀδυναμία καὶ τὴ φτώχεια του, 
καταλαμβάνεται ἀπὸ τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ, μήπως προσκρούση στὴ θεία δικαιοσύνη, 
καὶ ἔτσι ἀποφεύγει τὴν ἁμαρτία.  
 Ἡ ἀρετὴ τ ῆ ς  π ί σ τ ε ω ς  σὲ ὅλα ὅσα λέει ὁ Θεὸς μέσα στὶς Ἅγιές Του Γραφὲς 
φυτεύεται εὐκολότατα στὴν ψυχὴ τοῦ ταπεινόφρονα. Ἐπειδὴ εἶναι ἐλεύθερος ἀπὸ 
τὴν ψεύτικη ὑπόληψη τοῦ ἑαυτοῦ του, πιστεύει ὁλόψυχα σ’ ὅλα τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ.  
 Ἡ ἀρετὴ τ ῆ ς  ὑ π α κ ο ῆ ς  ὄχι μόνο στὸν Θεό, ἀλλὰ καὶ σὲ ὁποιοδήποτε 
ἄνθρωπο ποὺ τοῦ ὑποδεικνύει τὸ ὀρθό, τὸ δίκαιο, τὸ ὠφέλιμο, ἐξασκεῖται χωρὶς 
δυσκολία ἀπὸ αὐτὸν ποὺ ἔχει τὴν ἀρετὴ τῆς αὐτογνωσίας. Ἐπειδὴ εἶναι ἐλεύθερος 



ἀπὸ τὸν ἐγωισμό, ποὺ σκοτίζει, ἀφενὸς μὲν διακρίνει τὶς ὀρθὲς συμβουλὲς τῶν 
ἄλλων, ἀφετέρου δέ, χάρη στὴν ταπεινοφροσύνη του, δὲν συναντᾶ δυσκολία στὸ 
νὰ πειθαρχῆ καὶ νὰ ὑπακούη σ’ αὐτὸν ποὺ τοῦ ὑποδεικνύει τὸ ὀρθό.  
 Ἡ ἀρετὴ τ ῆ ς  ε ὐ γ ν ω μ ο σ ύ ν η ς  κ α ὶ  ε ὐ χ α ρ ι σ τ ί α ς  πρὸς τὸν Θεὸ 
ἐξασκεῖται διαρκῶς ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ ἔχει τὴν αὐτογνωσία. Ἐννοώντας τὴ φτώχεια 
καὶ τὴν ἀδυναμία του, αἰσθάνεται ὅτι συνεχῶς καὶ μὲ ποικίλους τρόπους 
εὐεργετεῖται πάντοτε ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ κάθε καλὸ ποὺ ἔχει τὸ ὀφείλει σ’ Αὐτόν.  
 Ἡ μεγάλη ἀρετὴ τ ῆ ς  ὑ π ο μ ο ν ῆ ς  ἐξασκεῖται χωρὶς δυσκολία ἀπὸ αὐτὸν 
ποὺ ἔχει τὴν αὐτογνωσία. Ἐπειδὴ συναισθάνεται τὶς ἁμαρτίες του καὶ ἔχει ἀληθινὴ 
ἰδέα τῆς πνευματικῆς του καταστάσεως, δὲν θεωρεῖ ὡς ἄδικες, ἀλλὰ ἀντίθετα 
θεωρεῖ δίκαιες γιὰ τὴν ὑποβαθμισμένη πνευματική του κατάσταση τὶς στενοχώριες, 
τὶς θλίψεις, τὶς ὁποιεσδήποτε περιπέτειες. [σελ. 257] Τὸ ταπεινὸ φρόνημα ποὺ ἔχει 
γιὰ τὸν ἑαυτό του παρουσιάζει ὄχι μόνο δίκαιη, ἀλλὰ καὶ ἐλαφριὰ στὴν ψυχή του 
τὴν κάθε θλίψη καὶ τὸ κάθε βάσανο αὐτοῦ τοῦ κόσμου.  
 Ἐὰν δὲν εἶχε τὴν ταπεινὴ γιὰ τὸν ἑαυτό του ἰδέα, θὰ νόμιζε ὅτι ἀνάξια πάσχει 
καὶ γι’ αὐτὸ σὲ κάθε θλίψη τῆς ζωῆς θὰ στενοχωριόταν ὑπερβολικὰ καὶ θὰ 
βασανιζόταν καὶ θὰ ἁμάρτανε, χωρὶς νὰ μπορῆ καθόλου καὶ νὰ ἀνακουφίζεται.  
 Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει τὴν αὐτογνωσία ἔχει καὶ ἐξασκεῖ καὶ τὴ μεγάλη ἀρετὴ τ ῆ ς  
ἐ π ι ε ί κ ε ι α ς .  Ἐσωτερικὰ δὲν εἶναι αὐστηρὸς κριτὴς τῶν ἁμαρτωλῶν, αὐτῶν ποὺ 
ἀπὸ ἀδυναμία νικοῦνται καὶ παρεκτρέπονται. Οὔτε τοὺς μισεῖ. Οὔτε τοὺς 
ἀποστρέφεται, ἀλλὰ ἀντίθετα εἶναι ἐπιεικὴς σ’ αὐτούς. Καὶ ὄχι μόνο εἶναι ἐπιεικής, 
ἀλλὰ εἶναι καὶ σπλαχνικός. Λυπᾶται γι’ αὐτούς, συλλογιζόμενος ὅτι, ἐφόσον 
νικῶνται ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ζημιώνονται καὶ βλάπτονται πολύ.  
 Ἔχει δὲ τὴν ἀρετὴ τῆς ἐπιείκειας καὶ εὐσπλαχνίας ὁ ταπεινόφρονας, γιὰ τὸ 
λόγο ὅτι στὶς ἁμαρτίες καὶ παρεκτροπὲς τῶν ἄλλων βλέπει τὶς δικές του ἀδυναμίες 
καὶ ἐλλείψεις. Θυμᾶται ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ τὶς ξερριζώση καὶ διορθώση, ἂν ἡ χάρη 
τοῦ Θεοῦ δὲν τὸν βοηθήση.  
 Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει τὴν αὐτογνωσία δ ὲ ν  κ α τ α λ α λ ε ῖ ,  δ ὲ ν  κ α τ α κ ρ ί ν ε ι ,  
δ ὲ ν  δ υ σ φ η μ ε ῖ  τ ο ὺ ς  ἄ λ λ ο υ ς .  Ἔχοντας πάντοτε ὑπόψη τὶς δικές του 
ἁμαρτίες, τὰ ἐλαττώματα καὶ τὶς ἐλλείψεις, θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του περισσότερο ἄξιο 
κατακρίσεως καὶ καταδίκης, παρὰ τοὺς ἄλλους.  
 Ἐπίσης, ἐκεῖνος ποὺ ἔχει τὴν ταπεινοφροσύνη σ υ γ χ ω ρ ε ῖ  ε ὔ κ ο λ α  κ α ὶ  
μ ὲ  τ ὴ ν  κ α ρ δ ι ά  τ ο υ  ὅλους ὅσοι ὁπωσδήποτε τοῦ ἔφταιξαν. Καὶ τοὺς συγχωρεῖ, 
ἐπειδὴ συναισθάνεται τὶς ἁμαρτίες του, καταλαβαίνει ὅτι εἶναι πολὺ περισσότερο 
αὐτὸς ὑπεύθυνος ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ ἀπὸ ὅ,τι εἶναι σ’ αὐτὸν οἱ ἄλλοι ποὺ τὸν 
ἀδικοῦν ἢ ὁπωσδήποτε τὸν βλάπτουν.  
 Ὁ ταπεινόφρονας ἔχει καὶ τὸ μεγάλο προτέρημα νὰ ε ἶ ν α ι  ἀ δ ι ά φ ο ρ ο ς  
σ τ ὸ  ν ὰ  ἐ ρ γ α σ θ ῆ  κ ά θ ε  ἔ ρ γ ο  [σελ. 258] π ο ὺ  θ ε ω ρ ε ῖ τ α ι  κ α τ ώ τ ε ρ ο .  Ὁ 
λόγος εἶναι ὅτι, θεωρώντας τὸν ἑαυτό του, μέσα στὸ πνεῦμα τῆς ταπεινοφροσύνης 
του, μικρό, κανένα ἀπολύτως ἔργο (ἐκτὸς ἂν πρόκειται γιὰ ἔργο ἁμαρτωλό) δὲ 
θεωρεῖ ἀνάξιο γιὰ τὸν ἑαυτό του.  



 Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει αὐτογνωσία καὶ ταπεινοφροσύνη κ ι ν ε ῖ τ α ι  
ε ὐ κ ο λ ό τ ε ρ α  ἀ π ὸ  κ ά θ ε  ἄ λ λ ο ν  κ α ὶ  σ ὲ  π ρ ο σ ε υ χ ὴ  π ρ ὸ ς  τ ὸ ν  Θ ε ό .  
Συναισθανόμενος τὴ μεγάλη του ἀδυναμία καὶ καταλαβαίνοντας ὅτι ἀπὸ τὸν 
πανάγαθο καὶ παντοδύναμο Θεὸ προέρχεται καὶ χορηγεῖται κάθε καλὸ καὶ ἀγαθό, 
καταφεύγει σ’ Αὐτὸν μὲ τὴν προσευχὴ καὶ Τοῦ τὰ ζητάει.  
 Ἔχει ἀκόμη ὁ ταπεινόφρονας καὶ αὐτὸ τὸ προτέρημα: Ε ἷ ν α ι  μ ὲ  ὅ λ ο υ ς  
ε ἰ ρ η ν ι κ ό ς ,  κ α ὶ  ἀ γ α π η τ ό ς .   
 Καὶ ἔχει αὐτὸ τὸ προτέρημα, ἐπειδὴ λόγῳ τῆς ταπεινοφροσύνης του δὲν 
ὑπερηφανεύεται. Δὲν ὀργίζεται. Δὲν περιφρονεῖ κανένα. Δέ φιλονικεῖ, ἀλλὰ μὲ τὴν 
τιμὴ ποὺ δείχνει πρὸς ὅλους, καὶ μιλώντας πάντοτε σὲ ὅλους μὲ τρόπο ταπεινὸ καὶ 
γλυκό, δὲ συγκρούεται μὲ κανένα. Ἀκόμη, καὶ ἂν συμβῇ νὰ περιφρονηθῆ, νὰ 
ὑβρισθῆ ἢ ὁπωσδήποτε νὰ ἀδικηθῆ ἀπὸ τοὺς ἄλλους, καὶ τότε, χάρη στὴν 
ταπείνωσή του, φέρεται μὲ πραότητα, ἠρεμία καὶ ἀνεξικακία πρὸς αὐτούς.  
 Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ὁ ταπεινὸς εἶναι ἀγαπητὸς σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ 
αὐτοὶ ἀκόμη οἱ ὑπερήφανοι καὶ ἐγωϊστὲς ἀγαποῦν τὸν ταπεινὸ ἄνθρωπο. Τὸ 
ἀντίθετο παρατηρεῖται ὅτι συμβαίνει στὸν ὑπερήφανο. Γιατὶ τὸν ὑπερήφανο ὄχι 
μόνο οἱ ὑπερήφανοι, ἀλλὰ καὶ γενικὰ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τὸν ἀποστρέφονται καὶ τὸν 
καταδικάζουν μέσα στὴν ψυχή τους.  
 Καὶ ἐνῶ εἶναι πρὸς ὅλους εἰρηνικὸς ὁ ταπεινόφρονας, εἶναι, ὡς ἐπὶ τὸ 
πλεῖστον, καὶ ἐσωτερικὰ εἰρηνικός. Ἔ χ ε ι  ε ἰ ρ ή ν η ,  γ α λ ή ν η  κ α ὶ  ἡ σ υ χ ί α  
σ τ ὴ ν  ψ υ χ ή  τ ο υ .  Καὶ ἔχει αὐτὴν τὴ γαλήνη, γιατὶ χάρη στὴν ταπεινοφροσύνη 
του δὲν κυριεύεται, ὅπως εἴδαμε, ἀπὸ τὶς ἐπιθυμίες καὶ τὰ πάθη ποὺ τυραννοῦν καὶ 
βασανίζουν τοὺς ὑπερήφανους.  
 

[σελ. 259] 
163. γ) Τὸν ταπεινόφρονα ἀγαπᾶ καὶ ὑψώνει ὁ Ἴδιος ὁ Θεός.  

 
 Στὸν Χριστιανὸ ποὺ ἔχει τὸ ἀληθινὸ γιὰ τὸν ἑαυτό του ταπεινὸ φρόνημα, τὴν 
αὐτογνωσία δηλαδή, ἐπιβλέπει μὲ μάτι ἀγάπης ὁ παντοδύναμος Θεός, ὅπως 
βεβαιώνει ὁ Ἴδιος: «Ἐπὶ τίνα ἐπιβλέψω, ἀλλ’ ἢ ἐπὶ τὸν ταπεινὸν καὶ ἡσύχιον καὶ 
τρέμοντα τοὺς λόγους μου;» (Ἠσ. ξ΄ 2). Δηλαδή, ἐγὼ ὁ Θεὸς δὲν εὐχαριστοῦμαι καὶ 
δὲ βλέπω μὲ μάτι ἀγάπης σὲ κανέναν ἄλλο, παρὰ στὸν ταπεινόφρονα καὶ ἥσυχο καὶ 
εἰρηνικὸ καὶ σ’ αὐτὸν ποὺ διακατέχεται ἀπὸ ἱερὸ φόβο μήπως καὶ παρακούση τὰ 
λόγια μου. 
 Καὶ ἀλλοῦ ἡ Ἁγία Γραφὴ μᾶς πληροφορεῖ ὅτι, ὅσο ὁ Θεὸς ἐναντιώνεται καὶ 
ἀποστρέφεται τοὺς ὑψηλόφρονες καὶ ὑπερήφανους, τόσο, ἀντίθετα, ἀγαπάει, 
προστατεύει καὶ δίνει τὴ χάρη Του σ’ ὅσους ἔχουν τὴν αὐτογνωσία καὶ 
ταπεινοφροσύνη. «Κύριος, λέει, ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι 
χάριν» (Α΄ Πέτρ. ε΄ 5).  
 Καὶ τὸ σπουδαιότερο ἀπὸ ὅλα εἶναι ὅτι ὅσους συναισθάνονται τὶς ἁμαρτίες, 
τὴ μικρότητά τους, τοὺς τιμάει καὶ τοὺς ὑψώνει αὐτὸς ὁ μεγάλος καὶ ὕψιστος Θεός, 
ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ Χριστός, λέγοντας ὅτι «Πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν 



ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται» (Λουκᾶ ιη΄ 14). Δηλαδή, 
κάθε ἄνθρωπος ποὺ ὑψώνει μόνος του τὸν ἑαυτό του, γιατὶ δὲν ἔχει αὐτογνωσία 
καὶ δὲν συναισθάνεται τὶς ἁμαρτίες του, θὰ ταπεινωθῆ. Καὶ ἀπὸ ποιὸν θὰ 
ταπεινωθῆ; Καὶ ποιὰ ταπείνωση θὰ ὑποστῆ αὐτός; Θὰ ταπεινωθῆ ἀπὸ τὸν Ἴδιο τὸν 
παντοδύναμο Θεό, ὁ Ὁποῖος ἀντιτάσσεται καὶ ἀποστρέφεται καὶ κρημνίζει ἀπὸ τὸ 
ὕψος τῆς ἐπάρσεως τοὺς ὑψηλόφρονες καὶ ὑπερήφανους. Καὶ ἡ ταπείνωση ποὺ θὰ 
ὑποστῆ ἀπὸ τὸν Θεὸ εἶναι ἡ περιφρόνηση, ἡ ἀτιμία καὶ ἡ ντροπή. Τὸ ἀντίθετο θὰ 
συμβῆ, λέει ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, στὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει τὴν ταπεινοφροσύνη καὶ 
ταπείνωση. Αὐτός, λέει, θὰ ὑψωθῆ. Καὶ ἀπὸ ποιὸν θὰ ὑψωθῆ; Καὶ τί ὕψος θὰ πάρη; 
Θὰ ὑψωθῆ ἀπὸ [σελ. 260] Αὐτὸν τὸν παντοδύναμο καὶ ἄπειρο Θεό. Καὶ τὸ ὕψος 
στὸ ὁποῖο θὰ ὑψωθῆ ἀπὸ τὸν Θεὸ εἶναι ἡ δόξα ἡ οὐράνια καὶ μεγάλη, ποὺ θὰ εἶναι 
ὄχι μόνο αἰώνια, ἀλλὰ καὶ ἀνάλογη μὲ τὴ μεγαλειότητα τοῦ ὕψιστου καὶ 
παντοδύναμου Θεοῦ.  
 Βεβαιωνόμαστε λοιπὸν ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, ὅπως καὶ ἀπὸ ἄλλα 
παρόμοια λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅτι, ὅσο ὁ Χριστὸς κρημνίζει καὶ ταπεινώνει τοὺς 
ὑψηλόφρονες καὶ ὑπερήφανους, ἀντίθετα, τόσο τιμᾶ, ὑψώνει καὶ δοξάζει αὐτοὺς 
ποὺ ἔχουν τὴν ταπείνωση.  
 Καί ὁ κύριος λόγος εἶναι ὅτι, τιμωρώντας τὴν ὑψηλοφροσύνη καὶ 
ὑπερηφάνεια, καταδικάζει καὶ τιμωρεῖ τὸ ψέμα. Πράγματι, οἱ ὑψηλόφρονες, 
ἔχοντας ὄχι ἀληθινὴ ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό τους, βρίσκονται στὸ ψέμα. Καὶ τὸ ψέμα 
κυριαρχεῖ στὴν ψυχή τους.  
 Βραβεύοντας δὲ τὴν ταπεινοφροσύνη καὶ τὴν ταπείνωση, βραβεύει ὁ Θεὸς 
καὶ δοξάζει τὴν ἀλήθεια. Καὶ ὁ λόγος εἶναι ὅτι ὅσοι ἔχουν τὴν αὐτογνωσία, οἱ 
ταπεινόφρονες, πιστεύοντας τὸ ὀρθὸ γιὰ τὸν ἑαυτό τους, βρίσκονται στὴν ἀλήθεια 
καὶ ἡ ἀλήθεια κυριαρχεῖ στὴν ψυχή τους.  
 Γι’ αὐτό, ὅσο βαθύτερη καὶ τελειότερη εἶναι μέσα στὸν ἄνθρωπο ἡ 
ταπείνωση, τόσο πλουσιότερη καὶ μεγαλύτερη εἶναι ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ ποὺ δίνει σ’ 
αὐτὸν ὁ Θεός.  
 
 

164. Ἐκεῖνοι ἀπὸ τοὺς ἁγίους ποὺ ἔχουν μεγαλύτερη δόξα  
εἶχαν καὶ μεγαλύτερη ταπείνωση.  

 
 Γι’ αὐτὸ καὶ βλέπουμε ὅτι ἐκεῖνοι ἀπὸ τοὺς ἁγίους ποὺ ἔχουν μεγαλύτερη 
τιμὴ καὶ δόξα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, αὐτοὶ εἶχαν καὶ τὴν ἀρετὴ τῆς ταπεινώσεως σὲ 
μεγαλύτερο καὶ τελειότερο βαθμό. Παράδειγμα, ἀνάμεσα σὲ ἄλλους μεγάλους 
ἁγίους, ἡ Παναγία Παρθένος. Αὐτὴ ποὺ ἀξιώθηκε νὰ γίνη μητέρα τοῦ 
ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ 
τῆς ὁποίας ἡ τιμὴ καὶ ἡ δόξα εἶναι ἀσύγκριτα [σελ. 261] ἀνώτερη ἀπὸ τὴ δόξα τῶν 
Χερουβεὶμ καὶ τῶν Σεραφείμ.  
 Αὐτή, ἂν καὶ ἦταν ἡ πιὸ ἁγνὴ καὶ καθαρὴ ἁγία Παρθένος Κόρη, ἡ στολισμένη 
μὲ ὅλες τὶς ἀρετὲς καὶ τὰ χαρίσματα, ἡ μόνη ἀνάμεσα στὶς γυναῖκες εὐλογημένη, 



εἶχε ταπεινότατη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό της. Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, μιλώντας διὰ μέσου 
αὐτῆς, λέει ὅτι ὁ ὑψηλὸς καὶ ἄπειρος Θεός «ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς 
δούλης αὐτοῦ» (Λουκᾶ α΄ 48).  
 Καὶ ὅταν λέη ἡ Παρθένος, μὲ τὴν ἔμπνευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅτι ὁ 
ὑψηλὸς Θεός «ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ», συναισθάνεται 
ἐσωτερικὰ ὅτι ἀπὸ τὸν ἑαυτό της δὲν ἔχει τίποτε ἀπολύτως, ἀλλὰ ὁτιδήποτε καλὸ 
ὑπάρχει σ’ αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ ὄχι ἀπὸ αὐτή.  
 Γιὰ ἄλλο παράδειγμα ἀναφέρουμε τὸ μεγάλο καὶ δοξασμένο πατριάρχη 
Ἀβραάμ, ποὺ τὸν δόξασε ὁ Θεός. Τὸν ἔκανε γενάρχη καὶ πατέρα ὄχι μόνο τοῦ 
ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, τοῦ ἐκλεκτοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ πατέρα τοῦ Ἴδιου τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πράγματι, ὁ Χριστός, κατὰ τὸ ἀνθρώπινο, προῆλθε 
ἀπὸ τὸ γένος τοῦ Ἀβραάμ. Ἀκόμη, τὸν ἔκανε, καθὼς βεβαιώνει ὁ θεῖος Παῦλος, 
πατέρα ὅλων ὅσοι πιστεύουν στὸν Χριστό. Ὁ μεγάλος αὐτὸς πατριάρχης Ἀβραὰμ 
βλέπουμε ὅτι εἶχε τόσο μεγάλη καὶ βαθιὰ ταπείνωση, ὥστε νὰ λέη ὅτι εἶναι χῶμα 
καὶ στάχτη: «Ἐγώ εἰμι γῆ καὶ σποδός» (Γεν. κη΄ 27).  
 Ἄλλο παράδειγμα ἀναφέρουμε τὸν ἔνδοξο προφήτη καὶ Πρόδρομο, τὸν 
Βαπτιστὴ Ἰωάννη. Ποιὸ εἶναι τὸ ὕψος καὶ ἡ δόξα τοῦ Ἰωάννη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 
μποροῦμε νὰ τὸ καταλάβουμε καὶ ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ ἀγγέλου Γαβριὴλ καὶ ἀπὸ τὴ 
μαρτυρία τοῦ Ἴδιου τοῦ Χριστοῦ.  
 Καὶ ὁ μὲν ἄγγελος Γαβριήλ, ἐνῶ εὐαγγελιζόταν στὸ Ζαχαρία τὴ σύλληψη τοῦ 
Ἰωάννη, προεῖπε, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, ὅτι «Οὗτος (ὁ Ἰωάννης) ἔσται μέγας ἐνώπιον 
τοῦ Κυρίου» (Λουκᾶ α΄ 15). Ὁ δὲ Χριστὸς κήρυξε γι’ αὐτὸν ὅτι «οὐκ ἐγήγερται ἐν 
γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ» (Ματθ. ια΄ 11), δηλαδὴ δὲν 
ἔχει φανῆ κάποιος ἄλλος μεγαλύτερος καὶ [σελ. 262] ἀνώτερος ἀπὸ τὸν Ἰωάννη τὸν 
Βαπτιστὴ ἀνάμεσα σὲ ὅσους γεννήθηκαν ἀπὸ γυναῖκες. Ἀπὸ τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ 
ἀγγέλου γιὰ τὸν Ἰωάννη καὶ ἀπὸ τὴ μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ γι’ αὐτόν, 
καταλαβαίνουμε ὅλοι ποιὰ εἶναι ἡ δόξα καὶ τὸ ὕψος τοῦ Ἰωάννη. Αὐτὸς λοιπὸν ὁ 
Ἰωάννης, ὁ τόσο μεγάλος καὶ ἐπιφανής, πού, ἐνῶ ἦταν ἀκόμη στὴν κοιλιὰ τῆς 
μητέρας του, γέμισε ἀπὸ Πνεῦμα Ἅγιο, εἶχε τόσο μεγάλη ταπείνωση, ὥστε 
θεωροῦσε τὸν ἑαυτό του ἀνάξιο νὰ προσφέρη στὸ Σωτῆρα μιὰ ἐργασία ποὺ ἔκανε ὁ 
ὁποιοσδήποτε ὑπηρέτης καὶ δοῦλος στὸν κύριό του. Θεωροῦσε τὸν ἑαυτό του 
ἀνάξιο νὰ σκύψη, γιὰ νὰ λύση τὸ λουρὶ τῶν ὑποδημάτων τοῦ Χριστοῦ: «Οὗ οὔκ εἰμι 
ἱκανός, ἔλεγε, κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ» (Μάρκ. α΄ 7).  
 Ἄλλο παράδειγμα ἀναφέρουμε τὸν ἐκλεκτὸ τοῦ Χριστοῦ ἀπόστολο καὶ 
διδάσκαλο τῶν ἐθνῶν, τὸν Παῦλο. Πόσο μεγάλος καὶ ἔνδοξος εἶναι ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ ὁ Παῦλος, μποροῦμε νὰ καταλάβουμε ἀπὸ ὅσα λέει γι’ αὐτὸν ὁ Ἴδιος ὁ 
Χριστός. Καὶ τί λέει γι’ αὐτὸν ὁ Χριστός; Λέει τὰ ἑξῆς: Ὁ Παῦλος εἶναι ἄνθρωπος τῆς 
ἀρεσκείας μου καὶ τῆς ἐκλογῆς μου, εἶναι τέτοιος ποὺ ἐγὼ τὸν θέλω. Εἶναι 
ἄνθρωπος ποὺ ἐγὼ ἐξέλεξα ἀπὸ τὸ λαὸ τὸν ἰουδαϊκὸ καὶ τὰ ἔθνη, γιὰ νὰ τὸν στείλω 
στὸ μεγάλο καὶ σωτήριο ἔργο νὰ φωτίση τὰ ἔθνη ποὺ βρίσκονται στὸ σκότος καὶ 
στὴν πλάνη τῆς εἰδωλολατρίας. Θὰ τὸν στείλω, γιὰ νὰ ἐπιστρέψη τοὺς ἐθνικοὺς στὴ 
γνώση καὶ στὴ λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ πάρουν τὴ συγχώρηση τῶν 



ἁμαρτιῶν τους καὶ νὰ κληρονομήσουν σωτηρία αἰώνια μὲ τὴν πίστη στὸ ὄνομά 
μου. Εἶναι ἄνθρωπος ποὺ θὰ κηρύσση τὸ ὄνομά μου μὲ κάθε παρρησία καὶ δύναμη 
μπροστὰ στὰ ἔθνη καὶ τοὺς βασιλεῖς καὶ μπροστὰ στοὺς Ἰσραηλίτες. (Πράξ. θ΄ 15 
καὶ κστ΄ 17).  
 Αὐτὸς λοιπὸν ἦταν ὁ Παῦλος, τοῦ ὁποίου ἡ καρδιὰ φλογιζόταν γιὰ τὴ δόξα 
τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὸς πού, ἐξαιτίας τῆς μεγάλης του 
ἀγάπης, ἐπιθυμοῦσε καὶ [σελ. 263] προτιμοῦσε καὶ Αὐτὸν τὸν Χριστὸ νὰ στερηθῆ, 
γιὰ νὰ σωθοῦν οἱ ὁμοεθνεῖς του Ἰουδαῖοι. Αὐτὸς ποὺ γιὰ τὶς ἔξοχες ἀρετές του 
ἀξιώθηκε, καὶ ζώντας ἀκόμη πάνω στὴ γῆ, νὰ ἀνέβη μέχρι τρίτου οὐρανοῦ, σ’ αὐτὸ 
τὸν Παράδεισο, καὶ ν’ ἀκούση ρήματα καὶ λόγια ὑπερκόσμια καὶ ἀπόρρητα. Αὐτός, 
λέμε, ὁ τόσο μεγάλος καὶ τέτοιας ἀρετῆς Παῦλος εἶχε τέτοιο ταπεινὸ φρόνημα καὶ 
τέτοια συναίσθηση στὴν ψυχή του, ὥστε θεωροῦσε τὸν ἑαυτό του «ἔκτρωμα» (Α΄ 
Κορινθ. ιε΄ 8) καὶ κήρυσσε ὅτι εἶναι ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς ἁμαρτωλούς, δηλαδὴ 
ὁμολογοῦσε ὅτι εἶναι ὁ ἁμαρτωλότερος ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. «Χριστὸς 
Ἰησοῦς, ἔλεγε, ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ» (Α΄ 
Τιμ. α΄ 15).  
 
 

165. Γιατί ὁ Παῦλος θεωροῦσε τὸν ἑαυτό του  
πιὸ ἁμαρτωλὸ ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους.  

 
 Ἀλλὰ ἴσως πῆ κάποιος: Πῶς δικαιολογεῖται αὐτὸ τὸ φρόνημα τοῦ Παύλου; 
Αὐτός, ποὺ ἦταν ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ Χριστοῦ ἀπόστολος, ποὺ εἶχε τὴν ἀρετὴ τῆς ἀγάπης 
σὲ τέλειο βαθμό, καθὼς καὶ τὶς ὑπόλοιπες ἀρετές. Αὐτὸς ποὺ ἔκανε τόσο μεγάλα 
καὶ θαυμαστὰ κατορθώματα, ποὺ εἶχε τόσα καὶ τέτοια χαρίσματα, πῶς ἔχει πεισθῆ, 
πῶς γράφει καὶ ὁμολογεῖ μὲ πλήρη συναίσθηση ὅτι εἶναι ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς 
ἁμαρτωλούς; Πῶς συμβιβάζεται τὸ φρόνημά του αὐτὸ μὲ τὴν ἀρετή του καὶ τὴ 
μεγάλη του ἀξία; Νὰ πῶς συμβιβάζεται:  
 Ὁ Παῦλος γνώριζε καὶ αἰσθανόταν ὅτι ὁ Θεὸς τοῦ εἶχε δώσει τὴν συγχώρηση 
τῶν ἁμαρτιῶν του, τὸν καθαρισμὸ καὶ τὸν ἁγιασμὸ τῆς ψυχῆς του καὶ ὅλα τὰ ἔξοχα 
χαρίσματα μὲ τὰ ὁποῖα ἦταν προικισμένος.  
 Γιὰ ὅλα αὐτὰ αἰσθανόταν βαθιὰ καὶ ἐγκάρδια εὐγνωμοσύνη καὶ 
εὐχαριστοῦσε καὶ δοξολογοῦσε συνεχῶς τὸν Θεό. Καὶ ὄχι μονάχα συνεχῶς Τὸν 
εὐχαριστοῦσε, ἀλλὰ καὶ προσπαθοῦσε καὶ ἀγωνιζόταν μέχρι θανάτου, μὲ ὅλες τὶς 
δυνάμεις του, νὰ [σελ. 264] φανῆ σὲ ὅλα δόκιμος καὶ εὐάρεστος στὸν Θεό. 
Συχνότατα διακινδύνευσε μέχρι θανάτου καὶ ὑπέφερε φοβερὲς ταλαιπωρίες γιὰ 
τὴν ἐξάπλωση τοῦ Εὐαγγελίου μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του, ὁπότε καὶ μὲ μαρτύριο 
παρέδωσε τὸ πνεῦμα του.  
 Ἀναγνώριζε λοιπὸν ὅτι ὅλα τὰ καλὰ ποὺ εἶχε προέρχονταν ἀπὸ τὸν Θεό. Δικές 
του θεωροῦσε μόνο τὶς ἁμαρτίες ποὺ ἔκανε στὸν καιρὸ τῆς ἀγνοίας του, προτοῦ νὰ 
φωτισθῆ καὶ ἐπιστρέψη στὸν Χριστό, ὅταν καταδίωκε τὴν Ἐκκλησία. Γιατὶ ὁ Παῦλος, 
πρὶν πιστέψει στὸν Χριστό, κινούμενος ἀπὸ ζῆλο γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ 



νομίζοντας, φυσικὰ ἀπὸ ἄγνοια, ὅτι ὑπηρετοῦσε τὸ θέλημά Του, καταδίωκε ὅσους 
πίστευαν στὸν Χριστό. Συλλογιζόμενος λοιπὸν τὴ διαγωγή του ἐκείνη, τῆς ἀγνοίας, 
θεωροῦσε μὲ σιγουριὰ ὅτι εἶναι ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς ἁμαρτωλούς. Καὶ ἐκεῖνες τὶς 
ἁμαρτίες του, ἂν καὶ εἶχε πλήρη καὶ τέλεια βεβαιότητα ὅτι τὶς συγχώρησε καὶ τὶς 
ἔσβησε ὁ Θεός, ὅμως ποτὲ δὲν τὶς ξεχνοῦσε, ἀλλὰ διαρκῶς τὶς θυμόταν καὶ τὶς 
συναισθανόταν, γιατὶ εἶχε τέλεια ἐπίγνωση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Γνώριζε πόσο 
μεγάλο καὶ φοβερὸ κακὸ εἶναι ἡ ἁμαρτία, ἔστω καὶ ἂν αὐτὸς εἶχε ἁμαρτήσει ἀπὸ 
ἄγνοια.  
 Μὲ αὐτὴ τὴ συναίσθηση, δὲν πρόσεχε τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἄλλων, ἀλλὰ 
αἰσθανόταν μόνο τὶς δικές του ἁμαρτίες.  
 Αὐτὸς ἦταν ὁ λόγος, λοιπόν, ποὺ θεωροῦσε μὲ πεποίθηση τὸν ἑαυτό του ὡς 
τὸν πιὸ ἁμαρτωλὸ ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἂν καὶ ὑπῆρχαν ἀναρίθμητοι ἄλλοι 
ἀσύγκριτα ἁμαρτωλότεροι ἀπὸ αὐτόν.  
 Καὶ γιὰ νὰ καταλάβουμε πῶς ὁ Παῦλος αἰσθανόταν μόνο τὶς δικές του 
ἁμαρτίες, χωρὶς νὰ προσέχη τὶς ἁμαρτίες τῶν ἄλλων, ἂς λάβουμε ὑπόψη μας ἕναν 
ἄνθρωπο ποὺ αἰσθάνεται πόνους δυνατούς. Αὐτὸς ὁ ἄρρωστος, ἐπειδὴ μόνο τοὺς 
δικούς του πόνους αἰσθάνεται καὶ σ’ αὐτοὺς μόνο προσέχει, πιστεύει μὲ ἰσχυρὴ 
πεποίθηση ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλος ποὺ νὰ πάσχη τόσο πολύ, ἐνῶ ὑπάρχουν παρὰ 
πολλοὶ ἄλλοι ἄρρωστοι, ποὺ ὑποφέρουν περισσότερο καὶ αἰσθάνονται πόνους 
πολὺ [σελ. 265] δυνατότερους ἀπὸ τοὺς δικούς του. Κάτι παρόμοιο συνέβαινε καὶ 
στὸ θεῖο Παῦλο, ἐξαιτίας τοῦ ὁποίου αἰσθανόταν τὸν ἑαυτό του ὡς τὸν πρῶτο ἀπὸ 
τοὺς ἁμαρτωλούς.  
 Τὴν ἴδια συναίσθηση εἶχαν καὶ ὅλοι οἱ μεγάλοι ἅγιοι ἄνδρες ποὺ εἶχαν τὴ 
μεγάλη αὐτὴ ἀρετὴ τῆς αὐτογνωσίας καὶ ταπεινοφροσύνης. Ὅλοι, προσέχοντας 
τοὺς ἑαυτούς τους καὶ συναισθανόμενοι τὶς δικές τους ἁμαρτίες, ποὺ ἔκαναν πρὶν 
γνωρίσουν τὴν ἀλήθεια, φρονοῦσαν ὅτι αὐτοὶ ἦταν οἱ πιὸ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ ὅλους 
τοὺς ἀνθρώπους. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς τοὺς ἀνέδειξε μεγάλους, τοὺς τίμησε καὶ τοὺς 
δόξασε. Καὶ ὄχι μόνο ὁ Θεὸς μεγαλύνει καὶ ὑψώνει τοὺς ταπεινόφρονες, ἀλλὰ καὶ 
οἱ ἄνθρωποι πολὺ τοὺς τιμοῦν καὶ τοὺς δοξάζουν.  
 
 

166. δ) Ὁ ταπεινόφρονας καὶ στὸν κόσμο αὐτὸ  
εἶναι πιὸ εὐτυχὴς ἀπὸ τοὺς ἄλλους.  

 
 Ἑπομένως, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει τὴν ταπεινοφροσύνη εἶναι ὁ εὐτυχέστερος 
ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ὄχι μόνο στὴ μέλλουσα ζωὴ τῆς αἰωνιότητος, τῆς αἰώνιας 
δόξας καὶ μακαριότητος, ἀλλὰ καὶ σ’ αὐτὴ ἐδῶ τὴ ζωή. Καὶ εἶναι καὶ σ’ αὐτὴ τὴ ζωὴ 
ὁ πιὸ εὐτυχισμένος, γιατὶ τὸν βοηθᾶ ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, ποὺ συνοδεύει τὸν ταπεινό. 
Ἀποφεύγει εὔκολα τὴν ἁμαρτία καὶ τὸ κακό. Ἐργάζεται τὸ ἀγαθὸ μὲ χαρά, ποὺ 
χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Προοδεύει χωρὶς δυσκολία σὲ κάθε ἀρετή. Ἀποκτᾶ 
εὔκολα καὶ ἐξασκεῖ τὴν ὕψιστη τῶν ἀρετῶν, τὴν ἀγάπη. Ἐξαιτίας τῆς ἀγάπης, ὄχι 
μόνο τιμᾶται καὶ δοξάζεται ἀπὸ τὸν Θεό, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους.  



 Εἶναι ἀκόμη ὁ πιὸ εὐτυχισμένος ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, γιατὶ εἶναι ὁ πιὸ 
εἰρηνικὸς ἀπ’ αὐτούς. Ὁ πιὸ γαλήνιος καὶ ἀναπαυμένος, δοξάζοντας καὶ 
εὐχαριστώντας γιὰ ὅλα τὸν Θεό. Ὅλα δὲ αὐτὰ δὲν ὑπάρχουν σὲ ἄλλο ἄνθρωπο, ποὺ 
δὲν ἔχει τὴν ταπεινοφροσύνη. Μὲ τέτοια θεῖα καὶ ἔξοχα προσόντα στολίζεται ὁ 
ταπεινόφρονας.  

[σελ. 266] 
 Καὶ τελειώνοντας τὸ ζήτημα τῆς αὐτογνωσίας, λέμε ὅτι, ἂν θέλη ὁ Χριστιανὸς 
τὴν πρόοδο καὶ τελειοποίησή του μὲ τὴ χάρη τοῦ Χριστοῦ, ἂν θέλη τὴ σωτηρία, τὴν 
αἰώνια δόξα καὶ μακαριότητα, πρέπει νὰ φροντίζη πάντοτε μὲ πολλὴ ἐπιμέλεια νὰ 
ἀποκτήση τὴν ἀρετὴ τῆς αὐτογνωσίας. Καὶ τὸ πῶς θὰ τὴν ἀποκτήση ὑποδείχθηκε μὲ 
ὅσα ἐλέχθησαν προηγουμένως πάνω στὸ ζήτημα αὐτό.  
 Ἐδῶ προσθέτουμε μόνο ὅτι, μαζὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ὑποδείχθηκε, πρέπει νὰ 
θεωρῆ ὁ Χριστιανὸς ὡς ἀναγκαιότατο καὶ πάρα πολὺ συντελεστικὸ στὴν ἀληθινὴ 
γνώση τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ τὴν προσευχή. Εἶναι πάρα πολὺ χρήσιμη καὶ 
συντελεστικὴ ἡ προσευχή, γιατὶ μὲ αὐτὴν ἔρχεται ὁ φωτισμὸς καὶ ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ 
στὸ νὰ καταλαβαίνη ὁ ἄνθρωπος ὀρθὰ καὶ νὰ ἐκτιμᾶ τὰ πράγματα ἀληθινά, 
σύμφωνα μὲ τὴ φύση καὶ τὴν πραγματική τους ἀξία. Τὰ δύο αὐτὰ ἔχοντας στὴ 
διάθεσή του ὁ Χριστιανός, δηλαδὴ τὸν τρόπο ποὺ ὑποδείχθηκε καὶ τὴν προσευχή, 
θὰ κατανοῆ ἀληθινὰ τὸν ἑαυτό του καὶ θὰ βρίσκεται στὴν ἀλήθεια, ἔχοντας τὴ 
μεγάλη ἀρετὴ τῆς ταπεινοφροσύνης.  
  
 

 
 
 
 



[σελ. 267] 
 
  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄ 
 

Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ 
 
 

167. Μὲ τὴν εἰλικρινῆ μετάνοια ὁ Χριστιανὸς  
παίρνει πλήρη καὶ τέλεια τὴ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν του.  

 
 Μετὰ τὰ ὅσα ἐλέχθηκαν γιὰ τὴν αὐτογνωσία μὲ τὴν ὁποία ὁ Χριστιανὸς 
γνωρίζει τὴν ἠθικὴ καὶ πνευματική του κατάσταση, ἐρχόμαστε νὰ μιλήσουμε γιὰ τὴ 
μετάνοια.  
 Αὐτὸ γίνεται γιὰ ὅσους τυχὸν Χριστιανοὺς δὲ γνωρίζουν τὴ δύναμη τοῦ 
μυστηρίου τῆς μετανοίας, οἱ ὁποῖοι, ἀντὶ νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὴ γνώση τῆς ἠθικῆς 
τους καταστάσεως, ἐνδέχεται νὰ βλαφθοῦν καὶ νὰ ζημιωθοῦν.  
 Λέμε, λοιπόν, ὅτι μὲ τὴν ἐξέταση ποὺ θὰ κάνη ὁ Χριστιανὸς πάνω στὸν ἑαυτό 
του, σχετικὰ μὲ ὅλα τὰ ἁμαρτήματα ποὺ ἀναφέραμε, καθὼς καὶ μὲ καθετὶ ἄλλο ποὺ 
ὁ ἴδιος θὰ σκεφθῆ, θὰ διαφωτισθῆ καὶ θὰ καταλάβη σὲ τί εἶναι παραβάτης καὶ 
ἔνοχος ἀπέναντι στὸ νόμο τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἐνδεχόμενο νὰ βρῆ τὸν ἑαυτό του ἔνοχο 
σὲ λίγα μόνο ἁμαρτήματα. Εἶναι ὅμως ἐνδεχόμενο νὰ βρῆ τὸν ἑαυτό του σὲ πολλά. 
Ἀλλὰ δὲν εἶναι καὶ ἀδύνατο νὰ βρῆ τὸν ἑαυτό του ἔνοχο σὲ ὅλα, εἴτε σὲ μικρό, εἴτε 
σὲ μεγάλο βαθμό.  
 Σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση, σὲ ποιὰ θέση βρίσκεται, σύμφωνα μὲ τὸ νόμο τοῦ 
Θεοῦ; Ἡ θέση του εἶναι νὰ ἀποξενωθῆ τελείως ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ νὰ ριφθῆ στὸ 
αἰώνιο πῦρ τῆς κολάσεως. Καὶ τώρα λοιπὸν τί πρέπει νὰ κάνη; Δὲν ὑπάρχει σωτηρία 
γι’ αὐτόν;  
 Ἂν μείνη σ’ αὐτὴ τὴ θέση ποὺ βρίσκεται, κουβαλώντας ἐπάνω του τὸ βαρὺ 
φορτίο τῶν ἁμαρτιῶν του, σωτηρία γι’ αὐτὸν δὲν ὑπάρχει. Ἡ καταδίκη του εἶναι 
ἀναπόφευκτη καὶ ἡ τιμωρία του βεβαία. Τὸ ἀποκαλύπτει ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, τοῦ 
Ὁποίου ὁ λόγος εἶναι ἀληθινὸς καὶ βέβαιος. Αὐτὴ εἶναι ἡ θέση τοῦ ἁμαρτωλοῦ.  

[σελ. 268] 
 Ἂν ὅμως μετανοήση εἰλικρινὰ γιὰ τὶς ἁμαρτίες του, τότε ὄχι μόνο 
ἐλευθερώνεται καὶ ἀπαλλάσσεται ἀπὸ αὐτές, ὄχι μόνο ἀποφεύγει τὴν αἰώνια 
κόλαση, ἀλλὰ καὶ εἰρηνεύει καὶ συμφιλιώνεται τελείως μὲ τὸν πανάγαθο Θεὸ καὶ 
γίνεται ἀγαπητό Του παιδί, ἔπειτα δὲ καὶ κληρονόμος τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν, 
μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς δικαίους καὶ ἁγίους.  
 Στὴ σωτηρία του διὰ τῆς μετανοίας ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ ἔχη τέλεια καὶ 
ἀκράδαντη βεβαιότητα, χωρὶς νὰ ἔχη τὴν παραμικρὴ ἀμφιβολία.  



 Εἶναι βεβαιότατη καὶ ἀσφαλέστατη ἡ ἀλήθεια ὅτι μὲ τὴν μετάνοια ὁ 
ἄνθρωπος συγχωρεῖται, γίνεται δίκαιος, καθαρίζεται. Ὁσεσδήποτε ἀσέβειες κι ἂν 
ἔχη. Ὁσεσδήποτε ἁμαρτίες, παραβάσεις, ἐγκλήματα καὶ κακουργήματα καὶ ἂν ἔχη 
διαπράξει. Ἔστω καὶ ἂν εἶναι ἀμέτρητα τὰ ἁμαρτήματά του.  
 Καὶ γι’ αὐτὸ δὲν ἐπιτρέπεται σὲ κανέναν ἁμαρτωλό, κι ἂν ἀκόμη αὐτὸς εἶναι 
ὁ χειρότερος καὶ ἁμαρτωλότερος ἀπὸ ὅλους, νὰ ἔχη ἀμφιβολία στὸ ὅτι θὰ 
συγχωρηθοῦν οἱ πολλὲς καὶ ἀναρίθμητες ἁμαρτίες του. Ἀρκεῖ μόνο ἡ μετάνοιά του 
νὰ εἶναι εἰλικρινὴς καὶ ἀληθινή.  
 
 

168. Οἱ ὅροι τῆς ἀληθινῆς μετανοίας.  
 
 Ἡ μετάνοια τοῦ ἁμαρτωλοῦ εἶναι εἰλικρινὴς καὶ ἀληθινή, ὅταν τηροῦνται οἱ 
ἑξῆς σπουδαιότατοι καὶ ἀναγκαιότατοι ὅροι:  
 1) Πρέπει νὰ αἰσθανθῆ ὁ ἁμαρτωλὸς τὶς ἁμαρτίες του. Νὰ λυπηθῆ μὲ τὴν 
καρδιά του καὶ νὰ κλάψη γι’ αὐτές, συλλογιζόμενος ὅτι ἐξόργισε μὲ αὐτὲς τὸν Θεὸ 
καὶ ἔγινε ἔνοχος μπροστὰ στὴ θεία δικαιοσύνη.  
 2) Νὰ πάρη τὴν στερεὴ καὶ ὁλόψυχη ἀπόφαση νὰ κόψη κάθε σχέση μὲ τὴν 
ἁμαρτία καὶ νὰ βαδίση ἀπὸ δῶ καὶ πέρα σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ δὲ 
ἡ ἀπόφαση ἐκ μέρους τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὅταν μετανοῆ, πρέπει νὰ εἶναι ὁριστικὴ καὶ 
τέλεια.  

[σελ. 269] 
 Καὶ ἄν, μετὰ τὴν ἀπόφαση αὐτή, συμβῆ πάλι νὰ ἁμαρτήση ἀπὸ ἀδυναμία ἢ 
ἄγνοια ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλη αἰτία, νὰ μὴ νομίση ὅτι δὲν τὸν συγχωρεῖ πλέον ὁ 
Θεός. Νὰ ἔχη πλήρη τὴ βεβαιότητα καὶ τὴν πεποίθηση ὅτι πάντοτε τὸν συγχωρεῖ. 
Ἀρκεῖ εἰλικρινὰ πάλι νὰ μετανοιώση, παίρνοντας πάλι τὴν ἴδια στερεὴ ἀπόφαση νὰ 
μὴν παρεκκλίνη πλέον ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ νὰ μείνη πιστὸς τηρητής Του.   
 3) Νὰ ἱκανοποιήση σὲ ὅ,τι τοῦ εἶναι δυνατὸ αὐτὸν ποὺ τυχὸν πρόσβαλε ἢ 
ἀδίκησε. Δηλαδή, ἂν ἔβρισε κάποιον ἢ τὸν περιφρόνησε, νὰ ζητήση ἀπὸ αὐτὸν 
συγχώρηση. Ἂν δυσφήμησε καὶ συκοφάντησε τὸν πλησίον του, νὰ φροντίσῃ, ὅσο 
τοῦ εἶναι δυνατό, νὰ ἀνατρέψη τὴν κατηγορία καὶ συκοφαντία αὐτή, διαφωτίζοντας 
τὰ πρόσωπα ποὺ τὴν ἄκουσαν.  
 Ἂν ἀδίκησε κάποιον μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, εἴτε σὲ χρῆμα, εἴτε σὲ πρᾶγμα, 
νὰ ἀποδώση αὐτὸ ἢ τὸ ἀντίτιμό του. Κι ἂν δὲν μπορῆ νὰ βρῆ αὐτὸν ποὺ ἀδίκησε, 
μπορεῖ νὰ διαθέση σὲ φτωχοὺς ὅ,τι ὄφειλε νὰ ἀποδώση σ’ ἐκεῖνον. Εἶναι 
ὑποχρεωμένος δὲ νὰ ἱκανοποιήση ἐντελῶς αὐτὸν ποὺ ἀδίκησε, ἢ τοὐλάχιστον ὅσο 
τοῦ εἶναι δυνατό, ἂν δὲν μπορῆ νὰ τὸν ἱκανοποιήση ἐξ ὁλοκλήρου. Λέμε ὅτι εἶναι 
ὑποχρεωμένος νὰ τὸν ἱκανοποιήση, ὅσο τοῦ εἶναι δυνατό, γιὰ τὸν λόγο ὅτι ὁ Θεὸς 
ζητεῖ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο νὰ κάνη ὅ,τι τοῦ εἶναι δυνατό, καὶ ὄχι ἐκεῖνο ποὺ δὲν 
μπορεῖ. Εἶναι ἐνδεχόμενο νὰ ἀδικήση κάποιος τὸν πλησίον του σὲ κάποια ποσότητα 
χρημάτων καὶ μετὰ ἀπὸ καιρὸ μετανοεῖ γι’ αὐτή του τὴν ἁμαρτία καὶ ἔχει ὅλη τὴν 
προθυμία καὶ τὴ θέληση νὰ ἀποδώση ὁλόκληρο αὐτὸ τὸ ποσό, ἀλλὰ βρίσκεται σὲ 



φτώχεια καὶ ἀνάγκη καὶ τοῦ εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατο νὰ τὸ κάνη. Ἔχει ὅμως τὴ 
θέληση στὸ μέλλον, ἂν μπορέση, νὰ ἐπανορθώση τὴν ἀδικία ποὺ ἔκανε, 
ἐπιστρέφοντας εἴτε ὁλόκληρο εἴτε ἕνα μέρος τοῦ ποσοῦ, ἂν τοῦ εἶναι ἀδύνατο νὰ 
τὸ ἐπιστρέψη ὁλόκληρο.  
 Αὐτός, λέμε, ὁ ὁποῖος κάνει ὅ,τι ἐξαρτᾶται ἀπὸ αὐτόν, γιὰ νὰ ἐπανορθώση 
τὴν ἀδικία, παίρνει πλήρη συγχώρηση ἀπὸ τὸν Θεό.  

[σελ. 270] 
 4) Ἄλλος ὅρος τῆς ἀληθινῆς μετανοίας εἶναι νὰ συγχωρῆ καθέναν ποὺ τὸν 
ἔβλαψε μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο.  
 5) Εἶναι ὑποχρεωμένος ἀκόμη νὰ ζητῆ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ συγχώρηση 
τῶν ἁμαρτιῶν του μὲ καρδιὰ συντετριμμένη καὶ ταπεινωμένη.  
 6) Νὰ ἐξομολογηθῆ στὸν πνευματικὸ ἱερέα μὲ ταπείνωση ψυχῆς, 
καταδικάζοντας τὸν ἑαυτό του ὡς ἔνοχο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ὁποίου τὸ νόμο 
παρέβη.  
 7) Νὰ πιστεύη ἀδίστακτα ὅτι ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ δίνεται δωρεὰν καὶ 
χαριστικὰ μὲ τὴν ἄπειρης ἀξίας θυσία καὶ τὴ μεσιτεία τοῦ Χριστοῦ. Νὰ εἶναι 
πεπεισμένος ὅτι, ἂν ὁ Χριστὸς δὲν πέθαινε πάνω στὸ Σταυρὸ καὶ δὲν ἔχυνε τὸ αἷμα 
Του γιὰ τὶς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων, κανεὶς δὲ θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ ἐλευθερωθῆ 
ἀπὸ τὸν αἰώνιο θάνατο. Ἐλευθερώνεται ὅμως μὲ τὴ θυσία καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ.  
 8) Νὰ προσπαθῆ ἔπειτα, δείχνοντας κάθε προθυμία στὸ νὰ βαδίζη σύμφωνα 
μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, κάνοντας καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας, μὲ τὴν τήρηση 
τοῦ θείου νόμου καὶ τὴν ἐξάσκηση τῆς ἀγάπης καὶ τῶν ἀγαθῶν ἔργων.  
 
 

169. Μαρτυρίες τῆς Ἁγίας Γραφῆς μὲ τὶς ὁποῖες βεβαιώνεται  
ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας μὲ τὴ μετάνοια.  

 
 Ὅταν λοιπὸν ὁ ἁμαρτωλὸς ποὺ μετανοεῖ τηρῆ αὐτοὺς τοὺς ὅρους, τότε ἡ 
μετάνοιά του εἶναι ἀληθινὴ καὶ εἰλικρινής, καὶ δὲν ἐπιτρέπεται πλέον γιὰ κανένα 
λόγο νὰ ἀμφιβάλλη γιὰ τὴ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν του.  
 Τὴ συγχώρηση αὐτὴ τὴν ὑπόσχεται ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος γι’ αὐτὸ τὸν 
σκοπὸ καθιέρωσε καὶ διέταξε τὸ μυστήριο τῆς μετανοίας. Τὸ καθιέρωσε δέ, 
δίνοντας τὴν ἐξουσία στοὺς Ἀποστόλους καὶ διὰ μέσου αὐτῶν στοὺς διαδόχους 
τους ποιμένες καὶ πνευματικοὺς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας νὰ παρέχουν στὸ ὄνομά 
Του ἄφεση ἁμαρτιῶν σ’ ἐκείνους ποὺ εἰλικρινὰ μετανοοῦν.  

[σελ. 271] 
 «Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἶπε σ’ αὐτούς, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται 
δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ 
οὐρανῷ» (Ματθ. ιη΄ 18).  
 Καὶ μετὰ τὴν Ἀνάστασή Του ἐκ νεκρῶν, εἶπε πάλι σ’ αὐτούς: «Λάβετε Πνεῦμα 
Ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς· ἄν τινων κρατῆτε, 
κεκράτηνται» (Ἰωάν. κ΄ 22).  



 Ὅτι δὲ μὲ τὴ μετάνοια δίνεται ἐντελῶς ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μᾶς τὸ 
βεβαιώνουν πάρα πολλὲς ἀποδείξεις καὶ μαρτυρίες τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀπὸ τὶς 
ὁποῖες θὰ παρουσιάσουμε μερικές, γιὰ νὰ διαφωτισθοῦν αὐτοὶ ποὺ ἀγνοοῦν.  
 Καὶ πρῶτα ἀπ’ ὅλα, ἔχουμε τὸ ὕψιστο γεγονὸς τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ 
Κυρίου, ὁ Ὁποῖος κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ σκοπό, γιὰ νὰ 
καλέση τοὺς ἁμαρτωλοὺς σὲ μετάνοια καὶ μὲ αὐτὴ νὰ τοὺς σώση. Καὶ τὸ 
σπουδαιότερο, ὅτι γιὰ τὴν ἐξάλειψη τῶν πολλῶν μας ἁμαρτιῶν ἔχυσε τὸ Αἷμα Του 
τὸ τίμιο πάνω στὸ Σταυρό.  
 Ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς παραστατικὲς καὶ ὁλοφάνερες παραβολὲς τοῦ ἀσώτου υἱοῦ 
καὶ τοῦ τελώνου καὶ φαρισαίου, παρουσιάζεται ἡ ἀπερίγραπτη εὐσπλαχνία τοῦ 
Θεοῦ. Τὸ ἀμέτρητό Του ἔλεος.  
 Διὰ μέσου αὐτῶν διακηρύσσει τὸ Εὐαγγέλιο ὅτι: Κάθε ἁμαρτωλός, 
ὁσεσδήποτε ἁμαρτίες κι ἂν ἔχη, ὅταν ἐπιστρέψη στὸν Θεὸ μὲ τὴ μετάνοια, παίρνει 
ὁλοκληρωτικὴ τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν του καὶ γίνεται παιδί Του ἀγαπητό.  
 Καὶ διὰ τοῦ εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη μᾶς βεβαιώνει τὸ Εὐαγγέλιο ὅτι μὲ τὴ 
μετάνοια καὶ τὴν ἐξομολόγηση παίρνουμε τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Λέγει τὰ 
ἑξῆς: «Ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν 
τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας» (Α΄ Ἰωάν. α΄ 9).  
 Τὰ λόγια αὐτὰ ἔχουν τὸ ἑξῆς νόημα: Ἐὰν συναισθανώμαστε τὶς ἁμαρτίες μας 
καὶ δὲν τὶς κρύβουμε, ἀλλὰ τὶς [σελ. 272] ἐξαγορεύουμε μὲ ταπείνωση καὶ συντριβὴ 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ μπροστὰ στὸν πνευματικὸ ἱερέα, ἂς ἔχουμε τὴν πεποίθηση 
ὅτι θὰ πάρουμε πλήρη καὶ τέλεια τὴ συγχώρηση. Καὶ θὰ τὴν πάρουμε, γιατὶ ὁ Θεός, 
ποὺ λέει στὸ νόμο Του ὅτι συγχωρεῖ αὐτὸν ποὺ μετανοεῖ καὶ παραδέχεται τὶς 
ἁμαρτίες του, εἶναι ἀξιόπιστος σὲ ὅ,τι ὑπόσχεται. Ἐπειδὴ δὲ εἶναι δίκαιος, τηρεῖ καὶ 
τέλεια ἐφαρμόζει αὐτὸ ποὺ ὑπόσχεται. Καὶ γι’ αὐτὸ ἐξάπαντος θὰ συγχωρήση τὶς 
ἁμαρτίες μας καὶ θὰ μᾶς καθαρίση ἀπὸ κάθε ἐνοχή.  
 Ὁ ἴδιος Εὐαγγελιστὴς μᾶς λέει ἀκόμη: «Καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ 
αὐτοῦ, καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας» (Α΄ Ἰωάν. α΄ 7). Τὸ αἷμα δηλαδὴ τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ποὺ χύθηκε ἀπὸ τὸ Σταυρό, μὲ τὸ σκοπὸ νὰ 
ἐξαφανίση τὶς ἀνομίες καὶ τὶς παραβάσεις τῶν ἀνθρώπων, μᾶς πλένει καὶ μᾶς 
καθαρίζει ἀπὸ κάθε ἁμαρτία, ὅταν πλησιάζουμε μὲ μετάνοια καὶ πίστη στὸν Ἰησοῦ 
Χριστό.  
 Καὶ πάλι ὁ ἴδιος Ἀπόστολος λέει: «Τεκνία μου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ 
ἁμάρτητε· καὶ ἐάν τις ἁμάρτῃ, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν Πατέρα, Ἰησοῦν 
Χριστὸν δίκαιον· καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστι περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ περὶ τῶν 
ἡμετέρων δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου» (Α΄ Ἰωάν. β΄ 1-2).  
 Λέγει δὲ μὲ αὐτὰ τὰ ἑξῆς: Ἀγαπητά μου παιδιά, ὅσα σᾶς ἔγραψα καὶ σᾶς 
γράφω σᾶς τὰ γράφω μὲ τὸ σκοπὸ νὰ ἔχετε μεγάλη προσοχή, γιὰ νὰ μὴν 
ἁμαρτήσετε. Ἂν ὅμως ἀπὸ ἀπερισκεψία ἢ ἀδυναμία ἢ ἀπροσεξία ἁμαρτήση 
κάποιος, δὲν πρέπει νὰ ἀπελπισθῆ, γιατὶ ἔχουμε κοντὰ στὸν Οὐράνιο Πατέρα 
μεσίτη καὶ ὑπερασπιστὴ τὸν Ἰησοῦν Χριστό, τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸς εἶναι δίκαιος 
καὶ σὲ ὅλα τέλειος, γιατὶ τήρησε μὲ ἀκρίβεια ὅλο τὸ νόμο καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ 



καὶ Πατέρα Του καὶ εἰσακούεται ἡ μεσιτεία Του πρὸς Αὐτόν. Καὶ ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς 
εἶναι μέσον μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Θεὸς καὶ Πατέρας μᾶς ἐξιλεώνει καὶ συγχωρεῖ τὶς 
ἁμαρτίες μας. Καὶ δὲ συγχωρεῖ μόνο τὶς δικές μας ἁμαρτίες, ἀλλὰ καὶ τὶς ἁμαρτίες 
ὅλου τοῦ κόσμου. [σελ. 273] Δηλαδὴ συγχωρεῖ ὅλους ὅσους πηγαίνουν κοντά Του 
μὲ πίστη καὶ συμμορφώνονται πρὸς τὸ θέλημά Του. Αὐτὰ μᾶς λέει ὁ εὐαγγελιστὴς 
Ἰωάννης.  
 Ὁ δὲ ἀπόστολος Παῦλος, μιλώντας στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ γιὰ τὴν 
ἱερωσύνη καὶ τὴν διαρκῆ μεσιτεία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, μὲ τὴν ὁποία παίρνουμε τὴν 
ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν, μᾶς λέει:  
 «Καὶ σώζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται τοὺς προσερχομένους δι’ αὐτοῦ τῷ 
Θεῷ, πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν» (Ἑβρ. ζ΄ 25). Δηλαδὴ ὁ Χριστός, 
ὡς ἄριστος καὶ τέλειος καὶ αἰώνιος ἀρχιερέας καὶ μεσίτης, μπορεῖ νὰ ἐλευθερώνη 
ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ σώζη ἀπολύτως ὅλους ἐκείνους ποὺ καταφεύγουν μέσῳ 
Αὐτοῦ στὸν Θεό, διότι ζῆ πάντοτε στὸ νὰ μεσιτεύη γιὰ τὴ σωτηρία τους.  
 Τὴν ἴδια ἀλήθεια βεβαιώνοντας καὶ σὲ ἄλλες ἐπιστολές του ὁ θεῖος Παῦλος, 
λέει:  
 «Χριστὸς ὁ ἀποθανών, μᾶλλον δὲ καὶ ἐγερθείς, ὃς καὶ ἔστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ 
Θεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν» (Ρωμ. η΄ 34). Δηλαδή: Ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ, εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ πέθανε γιὰ μᾶς. Αὐτὸς εἶναι δοξασμένος καὶ τιμημένος στὰ 
δεξιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα Του καὶ μεσιτεύει πρὸς Αὐτόν, γιὰ νὰ συγχωρήση τὶς 
ἁμαρτίες μας καὶ νὰ μᾶς σώση.  
 Ὁ ἴδιος Ἀπόστολος μᾶς βεβαιώνει ἀκόμη γιὰ τὸν Χριστὸ ὅτι γνωρίζει ἀπὸ τὴ 
δική του πείρα τοὺς πειρασμοὺς καὶ τὴν ἀδυναμία τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, ἐπειδὴ 
ἔγινε ἄνθρωπος ὅμοιος μὲ μᾶς καὶ πολεμήθηκε καὶ πειράσθηκε ἀπὸ τὸν πονηρό, 
χωρὶς ὅμως καὶ νὰ ἁμαρτήση καθόλου. Ἔτσι συμπονεῖ καὶ δείχνεται ἐπιεικὴς στὶς 
ἁμαρτίες μας.  
 Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο, μᾶς προτρέπει ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ νὰ ἔχουμε ὑπόψη 
μας ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ μεγάλος ἀρχιερέας καὶ μεσίτης. Αὐτὸς ποὺ ἀνελήφθη ἀπὸ 
τὴ γῆ στὸν οὐρανὸ μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασή Του. Αὐτὸς ποὺ πέρασε τοὺς 
οὐρανοὺς καὶ κάθισε στὰ δεξιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μεσιτεύει γιὰ μᾶς. [σελ. 274] Ἔχοντας, 
λέει, αὐτὰ ὑπόψη μας, ἂς κρατοῦμε τὴν πίστη σ’ Αὐτὸν στερεὴ καὶ ἀκλόνητη. 
Στηριζόμενοι δὲ στὴν ἀγάπη καὶ συμπάθειά Του, ἂς πλησιάζουμε μὲ θάρρος σ’ 
Αὐτόν, γιατὶ ἀπὸ τὴν ἱερωσύνη καὶ τὴ μεσιτεία Του πηγάζει καὶ προέρχεται τὸ ἔλεος 
καὶ ἡ χάρη. 
 Ἂς προσερχώμαστε λοιπὸν μὲ θάρρος σ’ Αὐτόν, γιὰ νὰ πάρουμε ἄφεση 
ἁμαρτιῶν καὶ νὰ βροῦμε προστασία καὶ βοήθεια στὸν καιρὸ τῶν πειρασμῶν, ὁπότε 
ἔχουμε μεγάλη ἀνάγκη ἀπὸ τὴ θεία βοήθεια, γιὰ νὰ μὴ μᾶς νικήσουν οἱ πειρασμοί.  
 Τὶς ἀλήθειες αὐτὲς ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ τὶς λέει μὲ τὰ ἑξῇς λόγια: 
 «Ἔχόντες ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν Υἱὸν τοῦ 
Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. Οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον 
συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ’ 
ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας. Προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς 



χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν» (Ἑβρ. δ΄ 
14-16).  
 
 

170. Ποτὲ νὰ μὴν ἀπελπίζεται ὁ Χριστιανός, ἂν ἀπὸ ἀδυναμία ἢ ἀπροσεξία 
ἁμαρτήση. Τὸ ἄριστον ὅμως εἶναι νὰ μὴν ἁμαρτάνη καθόλου.  

 
 Ἡ γνώση ὅτι ὁ Χριστὸς μᾶς συμπονεῖ στὶς ἠθικὲς ἀσθένειες καὶ ἀδυναμίες μας 
εἶναι πάρα πολὺ χρήσιμη. Ὅτι γίνεται σπλαχνικὸς στὶς ἁμαρτίες μας, ὅταν 
πηγαίνουμε σ’ Αὐτὸν μὲ πίστη καὶ Τοῦ ζητᾶμε τὸ ἔλεος καὶ τὴ χάρη Του. Η γνώση 
αὐτὴ εἶναι πολὺ ἀναγκαία σ’ αὐτὸν ποὺ ἐργάζεται καὶ ἐπιδιώκει τὴ μόρφωσή του 
κατὰ Χριστόν.  
 Εἶναι πολὺ ἀναγκαία, γιατὶ ὁ ἄνθρωπος, ἐνῶ ἦταν προηγουμένως δοῦλος τῆς 
ἁμαρτίας καὶ ἀπαλλάχθηκε ἀπὸ αὐτὴ τὴ δουλεία μὲ τὴ χάρη τοῦ Χριστοῦ, προχωρεῖ 
σιγά-σιγὰ πρὸς τὰ ἐμπρός. Περιορίζοντας τὶς ἐλλείψεις καὶ τὰ ἐλαττώματά του, 
[σελ. 275] προχωρεῖ λίγο-λίγο ἀπὸ τὴν ἀτέλεια στὴν τελειότητα.  
 Στὸν ἠθικὸ καὶ πνευματικὸ αὐτὸ δρόμο, τὸν ὁποῖο θὰ περάση, μέχρις ὅτου 
φθάση μὲ τὴ θεία χάρη στὴ δυνατὴ ἠθικὴ τελειότητα, θὰ συναντήση πολλὰ 
ἐμπόδια. Ἐξαιτίας δὲ τῆς ἀδυναμίας του, ποὺ στὴν ἀρχὴ θὰ εἶναι μεγαλύτερη, 
μέχρις ὅτου προχωρήση στὴν ἀρετὴ καὶ ἀποκτήση δύναμη καὶ στερεωθῆ σ’ αὐτή, 
θὰ πέφτη καμιὰ φορά, ἢ καὶ πολλὲς φορές, ἂν ὄχι σὲ μεγάλες, ἀλλὰ σὲ μικρὲς 
ἁμαρτίες καὶ παραβάσεις τοῦ θείου νόμου.  
 Στὴν περίπτωση αὐτὴ τῶν ἁμαρτημάτων καὶ παραπτωμάτων, ὁ Χριστιανὸς 
δὲν πρέπει καθόλου νὰ δειλιάζη καὶ νὰ χάνη τὸ θάρρος του. Μιὰ τέτοια δειλία καὶ 
ἀποθάρρυνση, καθὼς καὶ ἡ παραμικρὴ ἀμφιβολία γιὰ τὴ σωτηρία, δὲν προέρχεται 
ἀπὸ τὸν Θεό. Τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ μέσα στὸ Εὐαγγέλιο διαμαρτύρεται ἐναντίον 
αὐτῆς τῆς πλάνης. Προέρχεται καθαρὰ ἀπὸ τὸ πονηρὸ πνεῦμα, ποὺ θέλει τὴν 
καταστροφὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ γι’ αὐτὸ βάζει μέσα του λογισμοὺς δειλίας καὶ 
ἀπελπισίας.  
 Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ πιστεύη ἀδίστακτα καὶ μὲ 
βεβαιότητα στὴν ἀπερίγραπτη εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ καὶ στὸ ἀμέτρητο πλῆθος τοῦ 
ἐλέους Του. Νὰ πιστεύη ὅτι μὲ τὴ μετάνοια συγχωροῦνται καὶ σβήνουν, ὅπως καὶ 
στὸ ἅγιο Βάπτισμα, ὅλες οἱ ἁμαρτίες του καὶ ξαναγυρίζει στὴ θέση τοῦ δικαιωμένου 
ἀνθρώπου, συγκαταλεγόμενος μαζὶ μὲ τοὺς δικαίους, μὲ τοὺς ὁποίους θὰ γίνη καὶ 
κληρονόμος τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.  
 Αὐτὴ τὴν πεποίθηση πρέπει νὰ ἔχη στὴν ψυχή του ὁ Χριστιανὸς ποὺ 
μετανοεῖ. 
 Κάθε ἀντίθετη ἰδέα, κάθε ἀμφιβολία καὶ κάθε δισταγμὸ εἶναι ὑποχρεωμένος 
νὰ τὸν διώχνη ἀπὸ τὴν ψυχή του ὡς ψέμα καὶ πλάνη, ποὺ προέρχεται, ὅπως 
εἴπαμε, ἀπὸ τὸν πονηρό, καὶ ὡς ἁμαρτία, ποὺ εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετη μὲ τὴν 
ἀγαθότητα καὶ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ καὶ προσβάλλει τὴ δύναμη καὶ [σελ. 276] τὴν 
ἀξία τῆς θυσίας καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ.  



 Ἡ ἀπελπισία δέ, ἡ δειλία καὶ ἀποθάρρυνση, ἐκτὸς τοῦ ὅτι εἶναι ξένη πρὸς τὸ 
πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι καὶ νέκρωση καὶ θάνατος τῆς ψυχῆς. Καὶ αὐτό, γιατὶ ἡ 
ψυχὴ δὲν θὰ μπορῆ πλέον ἐξαιτίας της νὰ ἀνορθωθῆ ἀπὸ τὸ παράπτωμα καὶ νὰ 
ξαναγυρίση στὴν προηγούμενή της κατάσταση καὶ νὰ ἐξακολουθήση τὸν 
πνευματικό της δρόμο.  
 Ὁ Χριστιανὸς εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἔχη ὅλη τὴ διάθεση καὶ τὴ θέληση νὰ 
βαδίζη παντοῦ καὶ πάντοτε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Νὰ ἔχη τὴν πρόθεση 
ἀκόμη καὶ νὰ πεθάνη, παρὰ νὰ ἔλθη σὲ σύγκρουση μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.  
 Ἐὰν δὲ ἀπὸ ἀδυναμία ἁμαρτήση σὲ κάτι, ἂν γίνη παραβάτης σὲ κάτι, τότε νὰ 
λυπηθῆ μὲν καὶ νὰ συντριβῆ ἡ ψυχή του, ἀλλ’ ὄχι καὶ νὰ ἀπελπισθῆ, οὔτε νὰ χάση 
τὸ θάρρος του. Νὰ ταπεινωθῆ μόνο, καὶ νὰ ξαναγυρίση μὲ τὴ μετάνοια στὴν 
προηγούμενή του θέση. Νὰ εἰρηνεύση τελείως καὶ νὰ ἐξακολουθήση τὸ δρόμο τῆς 
ἀρετῆς, μὲ τὸν ἴδιο ζῆλο ποὺ εἶχε καὶ προηγουμένως. Καὶ πρέπει νὰ εἰρηνεύση, 
γιατὶ μὲ τὴ μετάνοια ποὺ ἔδειξε γιὰ τὸ παράπτωμά του ὁ Θεὸς τὸν συγχώρησε.  
 Εἶναι ὅμως καλὸ καὶ ἀπὸ κάθε ἄποψη πιὸ ὠφέλιμο, πιὸ συμφέρον, πιὸ 
τέλειο, ὁ Χριστιανὸς νὰ προσέχῃ ὅσο τὸ δυνατὸ περισσότερο νὰ τηρῆ τὸ νόμο τοῦ 
Θεοῦ, γιὰ νὰ μένη, ὅσο εἶναι δυνατό, ἀναμάρτητος καὶ ἄμεμπτος. Καὶ αὐτό, γιατί, 
ὅταν ἀπὸ ἀπροσεξία συμβαίνη κάποια πτώση, ναὶ μὲν συγχωρεῖται ὁ ἄνθρωπος 
ἀπὸ τὸν Θεὸ τελείως μὲ τὴν μετάνοια, ὅπως ἐλέχθη προηγουμένως, δὲν θεωρεῖται 
πλέον τὸ ἁμάρτημά του ὡς ἁμάρτημα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν ἁμαρτία ὅμως 
ἔρχεται στὴν ψυχὴ μιὰ ἀδυναμία καὶ μιὰ τάση πρὸς τὸ κακό.  
 Ἡ τάση αὐτὴ πρὸς τὸ κακὸ δὲν εἶναι ἁμαρτωλή, ὅταν ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου 
τὴν ἀποκρούη καὶ τὴν ἀποδοκιμάζη. Φέρνει ὅμως ἀτονία στὴν ψυχή, ὅπως καὶ ἡ 
ἀδυναμία ἀπὸ τὴν ἀρρώστια τοῦ σώματος ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχη, καὶ ὅταν ἀκόμη 
ὁ ἀσθενὴς βρίσκεται στὸ στάδιο τῆς ἀναρρώσεως.  

[σελ. 277] 
 Ἡ ἀδυναμία δὲ αὐτὴ τῆς ψυχῆς θὰ φύγη γρήγορα ἢ ἀργά, ἀνάλογα μὲ τὴν 
προσοχὴ καὶ προθυμία ποὺ θὰ ἔχη ὁ ἄνθρωπος στὸ νὰ ἀποδοκιμάζη καὶ ἀποκρούη 
τὴν ἁμαρτία, ποὺ τὸν ταράζει καὶ τὸν ἐνοχλεῖ.  
 Γι’ αὐτὸ εἶναι, ὅπως εἴπαμε, ἄριστο καὶ πάρα πολὺ ἀναγκαῖο ἡ προσοχὴ νὰ 
εἶναι πολὺ μεγάλη στὴν τήρηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Τόσο μεγάλη, ὥστε, ἂν 
εἶναι δυνατό, ὁ Χριστιανός, καθὼς προχωρεῖ στὸ δρόμο τῆς ἀρετῆς, νὰ μένη 
ἄμεμπτος. Ὅσο δὲ λιγότερο σφάλλει, καὶ πολὺ καλύτερα ἂν δὲ σφάλλη καθόλου, 
τόσο περισσότερο θὰ εἰρηνεύη ἐσωτερικὰ καὶ θὰ προοδεύη εὐκολότερα καὶ 
περισσότερο, ὁπότε καὶ ἡ χαρά του θὰ εἶναι πολὺ μεγαλύτερη καὶ διαρκής.  
 Ὁ Χριστιανός, γνωρίζοντας αὐτὲς τὶς μεγάλες καὶ σωτήριες ἀλήθειες καὶ 
πιστεύοντας ὁλόψυχα, εὔκολα καὶ μὲ θάρρος, θὰ βαδίζη στὴν κατὰ Χριστὸν 
μόρφωσή του.  
 
 

 



[σελ. 278] 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ΄ 
 

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ 
 
 

171. Ὁ ἀγώνας ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας εἶναι ὁ ἐνδοξότερος ἀγώνας.  
 
 Μετὰ τὴν αὐτογνωσία καὶ τὴ μετάνοια, ἀκολουθεῖ ἕνα ἄλλο μεγάλο καὶ πάρα 
πολὺ οὐσιαστικὸ καθῆκον: Νὰ ἐργάζεται ὁ ἄνθρωπος νὰ μὴν πέση πάλι στὴν 
ἁμαρτία. Συγχρόνως δὲ καὶ νὰ νεκρώση κάθε πάθος καὶ κάθε κλίση καὶ ροπὴ τῆς 
ψυχῆς του πρὸς τὸ κακό.  
 Τὸ καθῆκον αὐτὸ εἶναι στενὰ συνδεδεμένο καὶ ἀχώριστο ἀπὸ τὴν 
αὐτογνωσία καὶ τὴ μετάνοια. Μὲ τὴν αὐτογνωσία ὁ Χριστιανὸς γνωρίζει τὴν 
πνευματικὴ καὶ ἠθική του κατάσταση καὶ βρίσκει σὲ ποιὰ ἁμαρτήματα εἶναι ἔνοχος. 
Μὲ τὴ μετάνοια παίρνει ἀπὸ τὸν Θεὸ τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν καὶ ἀπαλλάσσεται 
ἀπὸ κάθε ἐνοχὴ καὶ εὐθύνη.  
 Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴ μετάνοια καὶ τὴ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν του εἶναι 
ἐνδεχόμενο, ὅπως ἐλέχθη, εἴτε ἀπὸ ἀπροσεξία, εἴτε ἀπὸ ἀδυναμία, νὰ ἁμαρτήση 
καὶ πάλι ὁ Χριστιανός, ἴσως δὲ καὶ πάλι καὶ πάλι. Καὶ εἶναι ἐνδεχόμενο νὰ 
ἁμαρτήση, ἐπειδὴ τὰ διάφορα πάθη στὰ ὁποῖα ἦταν δοῦλος πιὸ μπροστὰ δὲ 
νεκρώνονται ἀμέσως μετὰ τὴ μετάνοια, οὔτε ἡ τάση καὶ ροπὴ καὶ κλίση πρὸς τὸ 
κακὸ ἐξαφανίζεται ἀπὸ τὴν ψυχή του.  
 Γι’ αὐτὸ ἔχει καθῆκον ὁ Χριστιανὸς ἀφενὸς νὰ ἐργάζεται, νὰ πολεμῆ, νὰ 
ἀποκρούη κάθε προσβολὴ τῆς ἁμαρτίας, ὥστε νὰ μὴ νικηθῆ, ἀφετέρου νὰ νεκρώση 
μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ κάθε πάθος καὶ κάθε ροπὴ καὶ κλίση τῆς ψυχῆς του στὸ κακό. 
Ὄχι μόνο γιὰ νὰ μὴν παρασύρεται στὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ προκόβη καὶ 
προοδεύη στὴν ἀρετὴ καὶ στὸν ἁγιασμό.  

[σελ. 279] 
 Ὁ ἀγώνας αὐτὸς καὶ ὁ πνευματικὸς πόλεμος ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας εἶναι ὁ 
ἐνδοξότερος, ὁ εὐγενέστερος, ὁ πιὸ σωτήριος ἀπὸ ὅλους γενικὰ τοὺς ἀγῶνες.  
 Μὲ αὐτὸν ἀπαλλάσσεται καὶ ἐλευθερώνεται ὁ ἄνθρωπος, ὄχι ἀπὸ κάποια 
σωματικὴ καὶ προσωρινὴ σκλαβιά, ἀλλὰ ἀπὸ ψυχικὴ καὶ αἰώνια. Ἐλευθερώνεται 
ἀπὸ τὴ σκληρὴ σκλαβιὰ καὶ τυραννία τῆς ἁμαρτίας καὶ βρίσκει τὴν εἰρήνη καὶ τὴν 
ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του καὶ ἀναδεικνύεται κληρονόμος τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν 
τοῦ Θεοῦ.  



 Ἀπαραίτητο λοιπὸν καὶ πάρα πολὺ χρήσιμο εἶναι νὰ γνωρίζη ὁ Χριστιανὸς 
πῶς πρέπει νὰ διεξάγη αὐτὸ τὸν ἔνδοξο ἀγῶνα ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας, γιὰ νὰ 
ἀναδειχθῆ νικητὴς καὶ νὰ στεφανωθῆ ἀπὸ τὸν Θεό.  
 
 

172. Οἱ αἰτίες ἀπὸ τὶς ὁποῖες γεννιέται ἡ ἁμαρτία  
 
 Ἀλλὰ γιὰ νὰ μάθη ὁ Χριστιανὸς πῶς πρέπει ν’ ἀγωνίζεται ἀποτελεσματικὰ 
ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας, πρέπει προηγουμένως νὰ μάθη πῶς γεννιέται καὶ πῶς 
ἐμφανίζεται στὸν ἄνθρωπο ἡ ἁμαρτία. Δηλαδή, πρέπει νὰ μάθη τὶς αἰτίες ἀπὸ τὶς 
ὁποῖες συμβαίνει καὶ γεννιέται μέσα του ἡ ἁμαρτία.  
 Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο θὰ μιλήσουμε πρῶτα γιὰ τὶς αἰτίες τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἔπειτα 
θὰ ἔρθουμε στὸ ζήτημα πῶς καταπολεμεῖται ἡ ἁμαρτία.  
 Καὶ ἐπειδὴ τὸ ζήτημα ποὺ ἀναφέρεται στὶς αἰτίες ἔχει πολλὴ καὶ μεγάλη 
σπουδαιότητα, γι’ αὐτὸ θὰ τὸ ἐξετάσουμε εὐρύτατα. Γιὰ νὰ τὸ ἀποδείξουμε δὲ καὶ 
γιὰ νὰ τὸ ἐπιβεβαιώσουμε, θὰ παρουσιάσουμε κατάλληλα παραδείγματα καὶ 
χωρία ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ μὲ τὴν ἑρμηνεία τους. Θὰ λύνουμε δὲ καὶ τὶς ἀπορίες 
ποὺ παρουσιάζονται, ἐξηγώντας καὶ τὰ σχετικὰ ζητήματα ποὺ στὸ μεταξὺ θὰ 
προκύπτουν.  
 Λέμε, λοιπόν, ὅτι τρεῖς εἶναι οἱ κύριες αἰτίες τῆς ἁμαρτίας: 1) Ἡ εἰσήγηση τοῦ 
πονηροῦ 2) Ἡ θέληση τοῦ ἀνθρώπου καὶ [σελ. 280] 3) Ἡ κλίση καὶ ροπὴ πρὸς τὸ 
κακό, ποὺ ὑπάρχει στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου.  
 
 

173. Α΄) Ἡ εἰσήγηση τοῦ πονηροῦ.  
 
 Κατ’ ἀρχήν, ἀπὸ τὴν πρώτη ἁμαρτία ποὺ παρουσιάσθηκε στὸν ἄνθρωπο, 
δηλαδὴ τὴν ἁμαρτία τῶν πρωτοπλάστων, μαθαίνουμε τὴν πρώτη αἰτία καὶ ἀφορμὴ 
ἐξαιτίας τῆς ὁποίας μπαίνει ἡ ἁμαρτία μέσα στὸν ἄνθρωπο.  
 Αὐτὴ εἶναι ἡ εἰσήγηση τοῦ πονηροῦ, ὁ ὁποῖος, μὲ τρόπο κατάλληλο, 
ὑποκριτικὸ καὶ δόλιο, παρακινεῖ καὶ προτρέπει τὸν ἄνθρωπο νὰ πράξη αὐτὸ ποὺ 
εἶναι ἀντίθετο πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.  
 Εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ πρωτόπλαστοι δημιουργήθηκαν ἀπὸ τὸν Θεὸ ἁγνοὶ καὶ 
καθαροί, χωρὶς νὰ ἔχουν μέσα τους κανένα ἴχνος ἁμαρτίας καὶ κακίας. Ἔγιναν ὅμως 
ἁμαρτωλοὶ καὶ καταδικάσθηκαν σὲ θάνατο, σύμφωνα μὲ τὸ θεῖο νόμο, ἐπειδὴ 
παρέβησαν τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ.  
 Ἡ παράβασή τους αὐτὴ ἔγινε μὲ τὴν εἰσήγηση τοῦ πονηροῦ διαβόλου. Αὐτός, 
ἀφοῦ ἐμφανίσθηκε σὰν φίλος, ποὺ ἐνδιαφερόταν γι’ αὐτούς, τοὺς παρέσυρε νὰ 
φᾶνε ἀπὸ τὸν ἀπαγορευμένο καρπό, λέγοντας ψέματα ὅτι μὲ τὴν παράβαση τῆς 
ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ ὄχι μόνο δὲ θὰ βλαδοῦν, ἀλλὰ καὶ θὰ ὠφεληθοῦν, ἀφοῦ θὰ 
γίνουν καὶ οἱ ἴδιοι θεοί (Γεν. γ΄ 4).  



 Ἔτσι, βλέπουμε ὅτι ἡ πρώτη ἀφορμὴ καὶ αἰτία ποὺ μπῆκε ἡ ἁμαρτία στὸν 
ἄνθρωπο εἶναι ὁ ἴδιος ὁ πονηρός, ποὺ μὲ πανουργία καὶ δολιότητα τὸν ξεγελᾶ καὶ 
τὸν παραπλανᾶ στὸ νὰ παραβῆ τὸ θεῖο νόμο.  
 
 

174. Εἰσηγήθηκε ὁ Διάβολος τὸ πονηρὸ καὶ στὸν Χριστό,  
ἀλλὰ ἀμέσως ἀποκρούσθηκε.  

 
 Γιὰ νὰ γνωρίζη ὁ Χριστιανὸς ὅτι, ὅπως στοὺς πρωτοπλάστους, [σελ. 281] ἔτσι 
ὁ πονηρὸς εἰσηγεῖται τὸ κακὸ ἀνεξαίρετα σὲ κάθε ἄνθρωπο, θὰ φέρουμε ὡς 
παράδειγμα καὶ τὸν Ἴδιο τὸν Χριστό, γιατὶ καὶ σ’ Αὐτὸν ἀκόμη παρουσιάσθηκε μὲ 
δόλιο τρόπο ὁ Σατανᾶς καὶ εἰσηγήθηκε τὸ πονηρό του θέλημα.  
 Ἀναφέρουμε ὡς παράδειγμα καὶ τὸν Χριστό, γιατί, ἂν γνωρίζη ὁ Χριστιανὸς 
μὲ ποιὸ τρόπο πειράσθηκε ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὸν πονηρό, θὰ διαφωτισθῆ πολύ, ἀφοῦ 
ἀπὸ αὐτὴ τὴ γνώση φαίνεται πολὺ πιὸ καθαρὰ ἡ μεγάλη δολιότητα τοῦ πονηροῦ 
καὶ διαφωτίζεται μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο περισσότερο ὁ Χριστιανὸς ὡς πρὸς τὶς 
πανουργίες καὶ δολιότητές του.  
 Λέμε, λοιπόν, ὅτι, ὅπως παρουσιάσθηκε ὁ πονηρὸς στοὺς πρωτοπλάστους 
καὶ εἰσηγήθηκε σ’ αὐτοὺς τὸ πονηρὸ ἐναντίον τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, ἔτσι 
παρουσιάσθηκε καὶ στὸν Χριστὸ στὴν ἔρημο, μὲ σκοπὸ νὰ Τὸν ὑποτάξη στὸ θέλημά 
του.  
 Ἀλλὰ προτοῦ νὰ ποῦμε μὲ ποιὸ τρόπο ἐπιχείρησε ὁ πονηρὸς νὰ πειράξη τὸν 
Χριστό, θεωροῦμε καλὸ νὰ δώσουμε μιὰ ἐξήγηση, γιὰ νὰ διαφωτισθοῦν αὐτοὶ ποὺ 
ἀγνοοῦν καὶ γιὰ νὰ μὴν ἀποροῦν, ἀκούγοντας ὅτι ὁ πονηρὸς πῆγε καὶ στὸν Χριστὸ 
καὶ Τὸν πείραξε.  
 Ἀφοῦ ὁ Χριστός, ποὺ ἦταν τέλειος Θεός, ἔγινε καὶ τέλειος ἄνθρωπος, ὡς 
ἄνθρωπος ἦταν ὅμοιος σὲ ὅλα μὲ ἐμᾶς, ἐκτὸς μόνο ἀπὸ τὰ προσόντα καὶ θεῖα 
πλεονεκτήματα τὰ ὁποῖα ἀνήκουν σὲ τελειότητα μόνο σ’ Αὐτὸν καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα 
ἔχουμε κάνει λόγο προηγουμένως. Ἐπειδὴ δὲ ἦταν ὅμοιος μὲ ἐμᾶς ὁ Χριστός, καὶ 
πεινοῦσε καὶ διψοῦσε καὶ κοπίαζε καὶ πονοῦσε καὶ γενικὰ αἰσθανόταν ὅλα ὅσα 
αἰσθάνεται καὶ δοκιμάζει κάθε ἄνθρωπος. Ἐπίσης ὁ Χριστός, ἐπειδὴ ἦταν ὅμοιος μὲ 
ἐμᾶς, πειράσθηκε καὶ πολεμήθηκε ἀπὸ τὸν πονηρό, ὅπως καὶ κάθε ἄλλος 
ἄνθρωπος καὶ ἀκόμη περισσότερο. Περισσότερο, γιατὶ ὁ Χριστός, ἀφοῦ ἦλθε στὸν 
κόσμο, γιὰ νὰ νικήση τὴ δύναμη τοῦ Σατανᾶ καὶ νὰ ἐξαφανίση τὴν ἁμαρτία, ἔπρεπε 
νὰ πολεμηθῆ ἀπὸ αὐτὸν καὶ νὰ ἀναδειχθῆ νικητής του. Ἀναδείχθηκε δὲ νικητής του, 
ἀφοῦ τήρησε ἀκριβῶς τὸ θέλημα τοῦ οὐρανίου Του Πατέρα.  

[σελ. 282] 
 Μετὰ τὴν ἐξήγηση αὐτὴ λέμε ὅτι, ὅπως στοὺς πρωτοπλάστους, ἔτσι καὶ στὸν 
Χριστό, ποὺ ἦταν τελείως ἁγνός, ἅγιος καὶ ἄμωμος, παρουσιάσθηκε στὴν ἔρημο ὁ 
πονηρός, μετὰ τὴ νηστεία τοῦ Κυρίου ἐπὶ σαράντα μέρες, καὶ ὅταν πείνασε, Τοῦ 
εἶπε «Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται». Ἀλλὰ ὁ Κύριος 
ἀμέσως ἀπέκρουσε τὴ δόλια εἰσήγηση τοῦ πονηροῦ, λέγοντάς του: «Γέγραπται, 



οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ρήματι ἐκπορευομένῳ διὰ 
στόματος Θεοῦ» (Ματθ. δ΄ 3).  
 Αὐτὰ τὰ λόγια ἔχουν τὸ ἑξῆς νόημα: Σύ, Διάβολε, μοῦ ὑποδεικνύεις νὰ πῶ νὰ 
γίνουν οἱ πέτρες αὐτὲς ψωμιά, γιὰ νὰ χορτάσω τὴν ἀνάγκη τῆς πείνας μου. Ἀλλὰ 
αὐτό, τὸ νὰ ὑπακούσω σὲ σένα, εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετο ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 
Καὶ εἶναι ἐναντίον τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ τὸ νὰ ὑπακούσω σὲ σένα, ὄχι μόνο 
ὅταν μοῦ προβάλλης πράγματα τὰ ὁποῖα χωρὶς ἄλλο εἶναι ἀντίθετα πρὸς τὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἀκόμη μοῦ ὑποδεικνύεις νὰ κάνω πράγματα τὰ ὁποῖα 
εἶναι ἀκριβῶς σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά Του. Καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ εἶναι ἐναντίον 
τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ τὸ νὰ ὑπακούσω σὲ σένα, διότι, ὅταν εἶναι πράγματα ποὺ 
εἶναι ἀκριβῶς σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ τὰ ἐκτελῶ, ὄχι γιατὶ μοῦ 
τὰ εἰσηγεῖσαι ἐσύ, ἀλλὰ γιατὶ τὰ διατάζει ὁ Θεός. Ἂν ἐκτελῶ αὐτά, ἐπειδὴ τὰ 
εἰσηγεῖσαι ἐσύ, τότε δὲν θὰ εἶμαι πλέον ὑπήκοος τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ ὑπήκοος δικός 
σου.  
 Ἀλλ’ ἐγὼ δὲ θὰ γίνω ποτὲ ὑπήκοος δικός σου. Ὅταν δὲν πειθαρχῶ σὲ σένα 
καὶ ὑπακούω στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τότε ὁ Θεός, ἐπειδὴ θὰ εὐαρεστῶ σ’ Αὐτόν, θὰ 
μὲ χορταίνη μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο θελήση ἡ ἀγαθότητα καὶ ἡ παντοδυναμία Του. 
Θὰ μὲ χορταίνη, γιατὶ εἶναι γραμμένο στὸ νόμο Του ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲ θὰ ζήση 
μόνο μὲ ψωμί, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ ζήση μὲ κάθε λόγο ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ 
Θεοῦ.  
 Ἔτσι ὁ Χριστὸς καταντρόπιασε τὸν πονηρό, μὲ τὸ νὰ τὸν ἀποκρούση.  

[σελ. 283] 
 Ἀλλὰ ὁ πονηρός, ἂν καὶ ἀποκρούσθηκε μὲ τέτοιο τρόπο καὶ νικήθηκε ἀπὸ τὸν 
Χριστό, δὲν ἀπομακρύνθηκε ὅμως ἀπὸ Αὐτόν, ἀλλὰ ἐπιχείρησε καὶ μὲ ἄλλο τρόπο, 
πιὸ πανοῦργο, νὰ Τὸν πείση νὰ ὑπακούση στὸ θέλημά του.  
 Προτείνει στὸν Κύριο νὰ ρίξη τὸν Ἑαυτό Του κάτω ἀπὸ τὸ ὑψηλότερο ἄκρο 
τῆς στέγης τοῦ ναοῦ τῶν Ἱεροσολύμων: «Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἶπε πρὸς Αὐτόν, 
βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, 
καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου». Ἀλλὰ 
ἀμέσως καὶ τότε ὁ Κύριος τὸν ἀπέκρουσε λέγοντας: «Πάλιν γέγραπται, οὐκ 
ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου» (Ματθ. δ΄ 6-7).  
 Δηλαδή, λές σὲ μένα, Διάβολε, νὰ ρίξω μόνος μου τὸν ἑαυτό μου κάτω ἀπὸ 
αὐτὸ τὸ ὕψος τοῦ ναοῦ. Καὶ γιὰ νὰ μὲ πείσης ὅτι, ἂν θὰ τὸ κάνω, δὲν θὰ πάθω 
κάποια σωματικὴ βλάβη οὔτε θὰ πράξω ἐναντίον τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, μοῦ 
προβάλλεις τὰ λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, μὲ τὰ ὁποῖα αὐτή, μιλώντας γιὰ τὸν 
ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ, λέει: Σὲ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, 
χωρὶς νὰ θέλη, θὰ πέση ἢ θὰ σκοντάψη, ὁ Θεὸς θὰ τὸν προστατεύση καὶ θὰ τὸν 
προφυλάξη μὲ τοὺς ἁγίους Του ἀγγέλους, ὥστε νὰ μὴν πάθη κάποιο κακό. Καὶ ἐνῶ 
αὐτὸ ἐννοοῦν τὰ λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἐσύ, ἀλλοιώνοντας αὐτά, μοῦ προτείνεις 
νὰ ρίξω μόνος μου, μὲ τὴ θέλησή μου, τὸν ἑαυτό μου ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὕψος κάτω. Ἀλλὰ 
αὐτὸ ποὺ μοῦ προβάλλεις μὲ πανουργία καὶ δολιότητα νὰ κάνω τὸ ἀπαγορεύει 
ρητῶς ὁ Θεὸς διὰ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, λέγοντας ὅτι δὲν πρέπει ποτὲ μόνος του ὁ 



ἄνθρωπος νὰ ρίχνη τὸν ἑαυτό του σὲ κίνδυνο, γιὰ νὰ δοκιμάση ἔτσι τὴν προστασία 
τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ κάτι τέτοιο εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετο στὸ θεῖο θέλημα.  
 Ἔτσι ὁ Χριστὸς καὶ κατὰ τὴ δεύτερη αὐτὴ προσβολὴ τοῦ πονηροῦ ἔμεινε 
ἀκαταμάχητος, ἀφοῦ τὸν ἀπέκρουσε καὶ τὸν νίκησε.  
 Ἀλλὰ καὶ πάλι ὁ πονηρός, φανταζόμενος ὅτι θὰ κατόρθωνε [σελ. 284] νὰ 
δελεάση καὶ νὰ πείση τὸν Χριστὸ νὰ ὑπακούση στὸ θέλημά του, προβάλλει καὶ 
τρίτο πειρασμό, πολὺ πιὸ ἰσχυρὸ καὶ δελεαστικὸ ἀπὸ τοὺς δύο προηγούμενους:  
 Δείχνει σ’ Αὐτὸν ἀπὸ βουνὸ πολὺ ψηλό, σὰν σὲ πανόραμα, ὅλες τὶς βασιλεῖες 
τοῦ κόσμου, μὲ τὶς ἡδονὲς καὶ τὰ πλούτη, τὶς τιμὲς καὶ τὶς δόξες τους. Καὶ λέει στὸν 
Χριστό, μὲ ἀναίσχυντα ψέματα, μὲ δόλιο τρόπο, χωρὶς ντροπή, ὅτι τάχα ἔχει κάτω 
ἀπὸ τὴ δική του ἐξουσία ὅλες αὐτὲς τὶς βασιλεῖες τοῦ κόσμου: «Ταῦτα πάντα σοι 
δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι». Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς μὲ ὀργὴ τότε τὸν ἀποκρούει 
καὶ τὸν διώχνει, λέγοντας: «Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν 
Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις» (Ματθ. δ΄ 8-10 καὶ Λουκ. δ΄ 
8).  
 Δηλαδή, μοῦ προτείνεις, Διάβολε, καὶ μοῦ ὑπόσχεσαι ὅτι θὰ μοῦ δώσης ὅλες 
τὶς βασιλεῖες τοῦ κόσμου καὶ ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὶς δόξες τους, μὲ τὸν ὅρο νὰ πέσω 
καὶ νὰ σὲ προσκυνήσω. Ἀλλὰ ἡ προσκύνηση καὶ ἡ λατρεία ἀνήκει μόνο στὸν Θεό, 
γιατὶ εἶναι γραμμένο στὸ ἴδιο τὸ βιβλίο τοῦ Θεοῦ ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι 
ὑποχρεωμένος νὰ προσκυνῆ τὸν Κύριο καὶ Θεό του καὶ Αὐτὸν μόνο νὰ λατρεύη. Σὺ 
δέ, ὁ ὁποῖος τολμᾶς καὶ ζητᾶς καὶ θέλεις νὰ σὲ προσκυνήσω, τί εἶσαι; «Ὕπαγε 
ὀπίσω μου, Σατανᾶ», ἐξαφανίσου ἀπὸ μπροστά μου. Ἐγὼ πάντοτε θὰ ὑπακούω σ’ 
ἐκεῖνο μόνο ποὺ λέει ὁ Θεὸς καὶ ποτὲ δὲ θὰ ὑπακούσω σὲ σένα.  
 Ἔτσι ὁ Χριστός, ἀφοῦ μὲ ὀργὴ ἀπέκρουσε καὶ ἔδιωξε τὸ Σατανᾶ, τὸν νίκησε 
καὶ τὸν καταντρόπιασε καὶ ἔμεινε πιστὸς τηρητὴς τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ.  
 Ὅπως λοιπὸν εἴδαμε ὅτι ὁ Σατανᾶς εἰσηγήθηκε τὸ πονηρό, μὲ τρόπο 
πανοῦργο καὶ δόλιο, στοὺς πρωτοπλάστους, ἔτσι βλέπουμε ὅτι αὐτὸς ὁ ἴδιος 
εἰσηγήθηκε, μὲ πανουργία καὶ δολιότητα, τὸ πονηρό του θέλημα καὶ στὸν Ἴδιο τὸν 
Χριστό. Ἀλλὰ ἐκεῖ μέν, στοὺς πρωτοπλάστους, ἔγινε δεκτὴ ἡ σατανική του εἰσήγηση 
καὶ διαπράχθηκε ἡ ἁμαρτία, ἐδῶ ὅμως, στὸν [σελ. 285] Χριστό, ἀποκρούσθηκε μὲ 
ὀργὴ καί, ἀφοῦ νικήθηκε ὁλοκληρωτικά, καταντροπιάστηκε.  
 
 

175. Ὁ διάβολος πείραξε καὶ τὸν Ἰώβ, ἀλλὰ καὶ ὁ Ἰὼβ ἔμεινε πιστὸς στὸν Θεό.  
 
 Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Χριστό, τοῦ Ὁποίου τὸ ὑπέροχο ὕψος τῆς ἀρετῆς ξεπερνᾶ κάθε 
μέτρο καὶ ὅριο, βλέπουμε στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἁγίους ἄνδρες οἱ ὁποῖοι, ἂν καὶ 
πολεμήθηκαν καὶ πειράσθηκαν ἀπὸ τὸν Διάβολο μὲ ποικίλους τρόπους, τὸν 
ἀπέκρουσαν καὶ τὸν νίκησαν, μένοντας πιστοὶ ὑπήκοοι στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.  
 Ἀπὸ τοὺς ἁγίους αὐτοὺς ἄνδρες, ἀναφέρουμε γιὰ παράδειγμα τὸν δίκαιο 
Ἰώβ, στὸν ὁποῖο ὁ πονηρὸς δὲν ὑπέδειξε τὸ κακὸ μὲ τὴν εἰσήγησῃ, ἀλλὰ 
μεταχειρίσθηκε ἄλλη μέθοδο, γιὰ νὰ τὸν ἐξαναγκάση νὰ ἁμαρτήση. Ἔφερε δηλαδὴ 



σ’ αὐτὸν μεγάλους πειρασμοὺς καὶ ταλαιπωρίες πάρα πολὺ ὀδυνηρές. Καὶ 
ἀναφέρουμε τὸν Ἰώβ, γιὰ νὰ δειχθῆ στὴν πράξη ὅτι, ἂν καὶ πειράζη ὁ πονηρὸς τοὺς 
ἀνθρώπους μὲ ποικίλους τρόπους, ὅμως δὲν τοὺς ὑποτάσσει καὶ ὅλους στὸ θέλημά 
του. Εἶναι δυνατὸ στὸν ἄνθρωπο, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀποκρούση καὶ νὰ 
νικήση τὸν πονηρό.  
 Καὶ ἀξίζει νὰ προσέξουμε πολὺ τοὺς πειρασμοὺς τοῦ δίκαιου Ἰώβ, ἀπὸ τοὺς 
ὁποίους βγῆκε νικητὴς αὐτὸς ὁ ἐκλεκτὸς ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, γιατὶ ἔτσι 
μαθαίνουμε ὄχι μόνο τὴ φονικὴ διάθεση τοῦ Διαβόλου ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων καὶ 
τὴν κακουργία του, ἀλλὰ καὶ τὴν πρὸς τὸν Θεὸν ἀφοσίωση καὶ ὑπακοὴ τῶν 
ἀνθρώπων.  
 Ἀκόμη δέ, διδασκόμαστε καὶ μαθαίνουμε ὅτι ὅλα κατευθύνονται καὶ γίνονται 
σύμφωνα μὲ τὴ θέληση καὶ τὴν ἐπιθυμία τοῦ Θεοῦ.  
 Γιὰ τὸν Ἰὼβ μᾶς βεβαιώνει ἡ Ἁγία Γραφὴ ὅτι ἦταν ἀληθινός, ἄμεμπτος, 
δίκαιος, θεοσεβής, μακριὰ ἀπὸ κάθε κακὸ καὶ [σελ. 286] κάθε ἁμαρτία (Ἰώβ α΄ 2). 
Εἶχε δὲ ἑπτὰ γιοὺς καὶ τρεῖς θυγατέρες καὶ φρόντιζε πάντα τὰ παιδιά του νὰ μένουν 
πιστὰ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ διατηροῦνταν οἱ ψυχές τους καθαρὲς ἀπὸ κάθε 
ἁμαρτία. Ὁ Ἰὼβ ἦταν καὶ πάρα πολὺ πλούσιος.  
 Ὁ Διάβολος, ἐπειδὴ φθονοῦσε τὴν ἀρετὴ τοῦ Ἰὼβ καὶ τὴν τέλεια ἀφοσίωσή 
του στὸν Θεό, θέλησε νὰ τὸν πειράξη, μὲ σκοπὸ νὰ τὸν ἀναγκάση νὰ ἁμαρτήση 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.  
 Καὶ ἀφοῦ ὁ Θεός, ὁ ὅπως λέει ἡ Ἁγία Γραφή, τὸ ἐπέτρεψε, τότε ὁ πονηρός, σὲ 
μιὰ μέρα, ἔφερε ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ σὲ ὅλη τὴν περιουσία τοῦ Ἰὼβ καὶ 
συγχρόνως τὴν ἴδια μέρα θανάτωσε ὅλους τοὺς γιοὺς καὶ τὶς θυγατέρες του, 
γκρεμίζοντας τὸ σπίτι μέσα στὸ ὁποῖο βρίσκονταν αὐτοί. Ἐπίτηδες ἑτοίμασε ὁ 
πονηρὸς καὶ ἔφερε ταυτόχρονα αὐτὲς τὶς μεγάλες συμφορὲς στὸν Ἰώβ, γιὰ νὰ μὴ 
τοῦ δώση καιρό, ἐν τῷ μεταξύ, παρηγοριᾶς καὶ ἐνθαρρύνσεως γιὰ κάθε μιὰ 
συμφορά. Τὰ ἔκανε ὅλα αὐτὰ ὁ πονηρός, γιὰ νὰ ἀναγκάση τὸν Ἰώβ, ἐξαιτίας τῶν 
ἀλλεπάλληλων θλίψεων καὶ μεγάλων συμφορῶν, νὰ γογγύση κατὰ τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ 
Τὸν βλασφημήση.  
 Ἀλλὰ ὁ Ἰώβ, παρ’ ὅλες τὶς μεγάλες θλίψεις καὶ συμφορές, ὄχι μόνο δὲν 
ὑποχώρησε στοὺς ὀλέθριους καὶ κακόβουλους σκοποὺς τοῦ πονηροῦ, ἀλλ’ 
ἀντίθετα θριάμβευσε καὶ τὸν ντρόπιασε. Ἔμεινε σὲ ὅλα πιστὸς στὸν Θεό. Ὄχι μόνο 
δὲν εἶπε κακὸ λόγο οὔτε διανοήθηκε κάτι ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, ἀλλά, ἀφοῦ ἔπεσε 
κάτω, προσκύνησε τὸν Θεὸ καὶ δόξασε τὸ ὑπερύμνητο καὶ ὑπεράγιο ὄνομά Του, 
λέγοντας: «Αὐτὸς γυμνὸς ἐξῆλθον ἐκ κοιλίας μητρός μου, γυμνὸς καὶ 
ἀπελεύσομαι ἐκεῖ· Ὁ Κύριος ἔδωκεν, ὁ Κύριος ἀφείλατο. Ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, 
οὕτω καὶ ἐγένετο. Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἰὼβ α΄ 1-
22).  
 Ἀλλὰ ὁ πονηρός, ἐπειδὴ ὁ Ἰὼβ σ’ ὅλες αὐτὲς τὶς συμφορὲς ἔμεινε πιστὸς στὸν 
Θεό, ζήτησε νὰ τὸν θλίψη καὶ νὰ τὸν βασανίση σὲ μεγαλύτερο ἀκόμη βαθμό, μὲ τὴν 
ἐλπίδα ὅτι ἔτσι θὰ τὸν ἀνάγκαζε νὰ ἁμαρτήση ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.  

[σελ. 287] 



 Καὶ ἀφοῦ πῆρε καὶ πάλι ἄδεια ἀπὸ τὸν Θεό, ἔφερε στὸν Ἰὼβ φοβερὴ 
ἀρρώστια, ἕλκος μὲ φοβεροὺς καὶ ἀφόρητους πόνους. Πληγὲς ἀπὸ τὸ κεφάλι μέχρι 
τὰ πόδια. Καθισμένος τότε ὁ Ἰὼβ ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη καὶ ταλαιπωρούμενος καὶ 
βασανιζόμενος φοβερὰ καὶ ξύνοντας διαρκῶς τὸ σῶμά του μὲ κεραμίδι, δὲ 
σταματοῦσε νὰ προσεύχεται στὸν Θεό.  
 Καὶ σὰν νὰ μὴν ἦταν ἀρκετὲς οἱ τόσο πολλὲς καὶ μεγάλες θλίψεις καὶ 
συμφορές, τοῦ προστέθηκε καὶ ἄλλος πειρασμός, ποὺ προῆλθε ἀπὸ τὴ γυναῖκα 
του. Αὐτή, χωρὶς καθόλου νὰ καταλαβαίνη ὅτι γίνεται ὄργανο τοῦ πονηροῦ, 
προέτρεπε καὶ παρακινοῦσε τὸν Ἰὼβ νὰ βλασφημήση ἐναντίον τοῦ Θεοῦ: «Ἀλλ’ 
εἰπόν τι ρῆμα, ἔλεγε σ’ αὐτόν, πρὸς Κύριον (=βλασφήμησε τὸν Κύριο) καὶ 
τελεύτα».  
 Ἀλλὰ ὁ Ἰώβ, μένοντας πιστὸς στὸν Θεό, ὄχι μόνο δὲν ὑπάκουσε στὰ λόγια της, 
ἀλλ’ ἀντίθετα, τὴν ἤλεγξε καὶ τὴ συμβούλεψε λέγοντας: «ἵνα τί ὥσπερ μία τῶν 
ἀφρόνων γυναικῶν ἐλάλησας οὕτως; Εἰ τὰ ἀγαθὰ ἐδεξάμεθα ἐκ χειρὸς Κυρίου, 
τὰ κακὰ οὐχ ὑποίσομεν;» Ποὺ σημαίνει: Δὲν καταλαβαίνεις ὅτι, ὅπως μὲ 
εὐχαρίστηση δεχόμαστε τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ εὐχάριστα ἀπὸ τὸν Θεό, ἔτσι πρέπει νὰ 
δεχώμαστε καὶ τὰ λυπηρὰ καὶ δυσάρεστα, ὅσα ἐπιτρέπει νὰ μᾶς ἔρχωνται ἡ 
πάνσοφη πρόνοιά Του; (Ἰὼβ β΄10).  
 Ὁ Ἰώβ, μᾶς πληροφορεῖ ἡ Ἁγία Γραφή, ἔμεινε μέχρι τέλους τῶν συμφορῶν 
του πιστὸς στὸν Θεό, δοξάζοντας γιὰ ὅλα τὸ ἅγιο ὄνομά Του, χωρὶς καθόλου νὰ 
ἁμαρτήση.  
 Κι ἔτσι ἔγινε ἔξοχο παράδειγμα καρτερίας καὶ ὑπομονῆς, ποὺ προβάλλεται 
γιὰ μίμηση ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή. Γιὰ τὴν ὑπομονή του δὲ αὐτὴ καὶ οἱ ἄνθρωποι 
ἀναφέρουν πάντοτε μὲ σεβασμὸ τὸ ὄνομά του, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνταμοιβὴ καὶ ἡ δόξα 
του ἀπὸ τὸν Θεὸ θὰ εἶναι αἰώνια.  
 Ἀλλὰ ὁ Θεὸς καὶ σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο ἀντάμειψε τὴ μεγάλη ἀρετὴ τῆς 
ὑπομονῆς τοῦ Ἰώβ, γιατί, ὅπως μᾶς βεβαιώνει ἡ Ἁγία Γραφή, ἀφοῦ γιὰ πολὺ χρόνο 
δοκιμάστηκε ἡ ἀδαμάντινη ψυχή [σελ. 288] του μὲ τοὺς μεγάλους πειρασμοὺς καὶ 
τὰ παθήματα, ἔπειτα ὁ Θεὸς τὸν εὐλόγησε καὶ ξαναγύρισε σὲ θέση πολὺ καλύτερη 
ἀπὸ τὴν πρώτη. Ἔγινε πολὺ πιὸ πλούσιος ἀπὸ ὅ,τι ἦταν πιὸ μπροστά. Ἀπέκτησε καὶ 
πάλι ἑπτὰ γιοὺς καὶ τρεῖς θυγατέρες καὶ ἔζησε ἀρκετὰ χρόνια μαζί τους μὲ εὐτυχία 
καὶ χαρὰ πνευματική.  
 Ἔτσι, βλέπουμε ὅτι ὁ πονηρός, ἂν καὶ πείραξε φοβερὰ καὶ πολέμησε τὸν Ἰώβ, 
δὲν κατόρθωσε ὅμως νὰ τὸν κάνη νὰ ἁμαρτήση. Ἔτσι ἀποδείχθηκε ὁ Ἰὼβ πιστὸς 
ὑπήκοος καὶ λάτρης τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνο ὅταν ἀπολάμβανε πλούσια τὰ ἀγαθά Του, 
ἀλλὰ καὶ ὅταν βρισκόταν στὰ πιὸ φοβερὰ παθήματα καὶ στὶς μεγαλύτερες 
συμφορὲς τῆς ζωῆς.  
 
 
 
 
 



176. Πῶς μᾶς προσβάλλει ὁ Διάβολος.  
 
 Ἀπὸ τὰ παραπάνω, ποὺ μᾶς ἐξιστορεῖ ἡ Ἁγία Γραφή, καταλαβαίνουμε 
καθαρὰ ὅτι ἡ πρώτη καὶ ἀρχικὴ ἀφορμὴ ἐξαιτίας τῆς ὁποίας μπῆκε ἡ ἁμαρτία στὸν 
κόσμο εἶναι κυρίως ὁ Διάβολος.  
 Καὶ ναὶ μὲν ἡ ἁμαρτία εἰσχωρεῖ στὸν ἄνθρωπο καὶ ἀπὸ πάρα πολλὲς ἄλλες 
αἰτίες καὶ ἀφορμές, ἐπειδὴ ὅμως καὶ αὐτὲς τὶς ἐκμεταλλεύεται ὁ πονηρός, γι’ αὐτὸ 
λέμε ὅτι ὁ πονηρὸς εἶναι γενικὰ ἡ πρώτη καὶ ἀρχικὴ αἰτία τῆς ἁμαρτίας.  
 Ἐνεργεῖ λοιπὸν ὁ πονηρὸς καὶ ἀπευθείας αὐτὸς ὁ ἴδιος καὶ ἔμμεσα μὲ ὅλες τὶς 
ἄλλες αἰτίες καὶ ἀφορμές.  
 Π ῶ ς  ἐ ν ε ρ γ ε ῖ  ἀ π ε υ θ ε ί α ς  σ ὲ  μ ᾶ ς  ὁ  π ο ν η ρ ό ς .   
 Ἐνεργεῖ ὕπουλα καὶ δόλια μὲ διάφορους ψεύτικους καὶ ἀπατηλοὺς 
λογισμούς. Μᾶς προσβάλλει μὲ λογισμοὺς ἀπιστίας καὶ ἀμφιβολίας. Μὲ λογισμοὺς 
πλάνης, μὲ τοὺς ὁποίους προσπαθεῖ νὰ βάλη μέσα μας φρονήματα ψεύτικα, 
ἀντίθετα στὴν ἀλήθεια. Μᾶς προσβάλλει μὲ λογισμοὺς οἰήσεως καὶ ὑπερηφανείας. 
Μὲ λογισμοὺς βλασφημίας καὶ ἐπικριτικοὺς τῆς [σελ. 289] προνοίας καὶ τῶν ἔργων 
τοῦ Θεοῦ. Μᾶς προσβάλλει μὲ λογισμοὺς ὀλιγοπιστίας ὡς πρὸς τὴ συντήρησή μας. 
Μὲ λογισμοὺς ἄτοπους καὶ αἰσχρούς. Μὲ λογισμοὺς ποὺ ἀποβλέπουν στὸ κακὸ καὶ 
στὴ βλάβη τοῦ πλησίον μας. Μὲ λογισμοὺς ποὺ δικαιολογοῦν τὶς ἁμαρτίες μας. 
Μᾶς προσβάλλει μὲ λογισμοὺς ἀπελπισίας, ὅτι δὲ θὰ μᾶς συγχωρήση ὁ Θεός. Μὲ 
λογισμοὺς ἀποθαρρύνσεως, δηλαδὴ ὅτι δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀποφύγη 
τελικὰ τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ τὴν νικήση. Ὅτι, καὶ ἂν ἤδη ἀντιστέκεται στὸ κακό, δὲ θὰ 
μπορέση ὅμως μέχρι τέλους νὰ τὸ ἀποφύγη. Καὶ μὲ ἄλλους παρόμοιους λογισμοὺς 
μᾶς προσβάλλει, μὲ σκοπὸ νὰ δειλιάσουμε καὶ νὰ σταματήσουμε νὰ ἀγωνιζώμαστε 
ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας. Μᾶς παρακινεῖ μὲ λογισμοὺς ραθυμίας καὶ ἀμέλειας ἢ μᾶς 
παρακινεῖ νὰ κάνουμε ὑπερβολὲς στὴν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς, μὲ σκοπὸ νὰ μᾶς βλάψη 
πνευματικά, σωματικὰ ἢ καὶ στὰ δυὸ μαζί. Καὶ γενικὰ μᾶς προσβάλλει μὲ ποικίλους 
λογισμούς, γιὰ νὰ μπορέση νὰ μᾶς παρασύρη στὴν ἁμαρτία.  
 Ἀλλὰ ὁ πονηρὸς δὲ μᾶς προσβάλλει μόνο μὲ λογισμοὺς ψεύτικους καὶ 
ἀπατηλούς. Μᾶς προσβάλλει καὶ μὲ τὰ ὄνειρα, τὶς μαντεῖες, τὸν πνευματισμὸ καὶ 
τὸν ὑπνωτισμό. Διὰ μέσου δὲ ὅλων αὐτῶν συχνότατα μετασχηματίζεται καὶ σὲ 
ἄγγελο φωτός, ὅπως βεβαιώνει ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ Θεοῦ Ἀπόστολος Παῦλος (Β΄ Κορινθ. 
ια΄ 14). Δηλαδή, προσποιούμενος ὅτι εἶναι ἀγαθὸ ἢ οἰκεῖο καὶ φιλικὸ πνεῦμα, 
ἀποκαλύπτει καὶ διδάσκει πράγματα περίεργα καὶ παράδοξα, ποὺ πολλὲς φορὲς 
φαίνονται σύμφωνα καὶ πρὸς αὐτὴ τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ σκοπὸς ὅμως 
γιὰ τὸν ὁποῖο μετασχηματίζεται ἔτσι ὁ πονηρὸς καὶ προσποιεῖται τὸ δάσκαλο τῆς 
ἀρετῆς εἶναι νὰ παραπλανήση ἀπὸ τὴν ἀλήθεια ὄχι μόνο τοὺς ψυχροὺς καὶ 
ἀδιάφορους στὴ χριστιανικὴ πίστη, ἀλλὰ καὶ ἐκείνους ποὺ δὲν ἐξαπατῶνται μὲ τὴ 
φανερὴ ἁμαρτία.  
 Μᾶς προσβάλλει ἀκόμη ὁ πονηρός, ὅταν ἐπιτρέψη ὁ Θεός, καὶ μὲ πολλὲς καὶ 
ποικίλες ζημιὲς καὶ θλίψεις, μὲ κακώσεις καὶ [σελ. 290] ἀσθένειες, ὅπως τὸν Ἰώβ, 



ὅπως τὴ συγκύπτουσα γυναῖκα τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου (Λουκ. ιγ΄ 11-16), ποὺ τὴν 
κρατοῦσε κυρτωμένη δέκα ὀκτὼ ὁλόκληρα χρόνια.  
 Π ῶ ς  ἔ μ μ ε σ α  ἐ ν ε ρ γ ε ῖ  ἐ ν α ν τ ί ο ν  μ α ς  ὁ  π ο ν η ρ ό ς .   
 Ἀλλ’ ἐκτὸς ἀπὸ τὶς προσβολὲς ποὺ ὁ ἴδιος ἐνεργεῖ ἐναντίον μας, ἔρχονται σὲ 
μᾶς προσβολὲς τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀπ’ ἔξω, ἀπὸ πάρα πολλὲς αἰτίες καὶ ἀφορμές.  
 Ἀπὸ τὴ μεριὰ τῶν ἀνθρώπων, δίνονται αἰτίες καὶ ἀφορμές, γιὰ νὰ 
ἁμαρτήσουμε. Δίνονται καὶ ἀπὸ τὰ λόγια τους, τὰ προφορικὰ ἢ τὰ γραπτά, μὲ τὰ 
ὁποῖα συκοφαντοῦνται καὶ πολεμοῦνται οἱ χριστιανικὲς ἀλήθειες καὶ ὑποστηρίζεται 
τὸ ψέμα, ἡ πλάνη καὶ ἡ ἀπιστία.  
 Δίνονται ἀπὸ τὸ κακό τους παράδειγμα. Ἀπὸ τὰ ψέματά τους, ἀπὸ τὶς 
κατηγορίες καὶ τὴν κατάκρισή τους. Ἀπὸ διαβολή, συκοφαντία, κακόβουλα σχέδια 
καὶ ραδιουργίες. Ἀπὸ περιφρονήσεις καὶ βρισιές. Ἀπὸ ἀπειλὲς καὶ ἀδικίες. Ἀπὸ 
πιέσεις καὶ κακώσεις. Ἀπὸ κατατρεγμοὺς καὶ διωγμούς, καὶ γενικὰ ἀπὸ κάθε τους 
ἐνέργεια ποὺ μπορεῖ νὰ γίνη αἰτία γιὰ ἁμαρτία.  
 Τέτοιες ἀφορμὲς γιὰ ἁμαρτία δίνονται ὄχι μόνο ἀπὸ ξένους, ἀλλὰ πολλὲς 
φορὲς καὶ ἀπὸ οἰκείους καὶ φίλους.  
 Δίνονται ἀκόμη ἀφορμὲς γιὰ νὰ ἁμαρτήσουμε καὶ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ποὺ 
ἐπικρατεῖ γενικὰ στὸν κόσμο. Ἀπὸ τὴ ματαιότητα τοῦ κόσμου, ἀπὸ τὰ θέλγητρα καὶ 
τὶς ἡδονές του. Ἀπὸ τὶς τροφὲς καὶ τὰ ποτά. Ἀπὸ τὴν ἀπόλαυση, τὰ μεγαλεῖα, τὰ 
ἀξιώματα. Ἀπὸ τὴν ἀλαζονεία, τὴ δόξα τοῦ κόσμου, τὸν πλοῦτο, τὴν πολυτέλεια, τὶς 
ἐπιδείξεις. Ἀπὸ τὸ θαυμασμὸ καὶ τοὺς ἐπαίνους. Ἀπὸ τὴν ὑπόσχεση κοσμικῶν 
ἀγαθῶν. Τὴν ψεύτικη καὶ κακὴ ἐκτίμηση τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου. Τὶς ἀπρεπεῖς 
καὶ ἄτοπες διασκεδάσεις. Τὴν ἄσεμνη ἐνδυμασία. Τὶς ἄσεμνες εἰκόνες καὶ θεάματα. 
Τὶς ἀνήθικες θεατρικὲς παραστάσεις καὶ κινηματογραφικὰ ἔργα. Τὰ ἄπρεπα 
τραγούδια, καθὼς καὶ ἀπὸ [σελ. 291] ὅλα τὰ ἀνάρμοστα τοῦ κόσμου, τὰ ὁποῖα 
ἀντιλαμβανόμαστε μὲ τὶς αἰσθήσεις.  
 Δίνονται ἀκόμη ἀφορμὲς γιὰ ἁμαρτία, ὅσο ζῆ ὁ ἄνθρωπος στὴ γῆ, καὶ ἀπὸ 
ἄλλες πολλὲς καὶ ποικίλες περιστάσεις. Δηλαδή, ἀπὸ διάφορες ἀνάγκες καὶ 
στερήσεις. Ἀπὸ κακουχίες καὶ διάφορους κινδύνους. Ἀπὸ τὸ θάνατο προσώπων 
οἰκείων καὶ ἀγαπητῶν. Ἀπὸ ζημιές, στέρηση τῆς περιουσίας καὶ διάφορες ἄλλες 
λυπηρὲς περιστάσεις.  
 Καὶ ἀπὸ τὸ φόβο τοῦ θανάτου δίνεται ἀφορμὴ νὰ ἁμαρτήσουμε. Αὐτὸς ὁ 
φόβος προκαλεῖται ἀπὸ περιστάσεις τῆς ζωῆς πού, γιὰ νὰ μείνη ὁ ἄνθρωπος πιστὸς 
στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, παρίσταται ἀνάγκη εἴτε νὰ θυσιάση τὴ ζωή του, εἴτε νὰ 
ὑποστῆ ὁποιεσδήποτε ἄλλες κακώσεις καὶ θλίψεις.  
 Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ καταλαβαίνει ὁ Χριστιανὸς πόσες ἄλλες αἰτίες καὶ ἀφορμὲς 
τοῦ δίνονται, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Διάβολο, ποὺ τὸν σπρώχνουν στὴν ἁμαρτία.  
 Ἀλλὰ σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς αἰτίες καὶ ἀφορμές, καθὼς καὶ στὴν κλίση καὶ ροπὴ 
πρὸς τὸ κακό, ποὺ ὑπάρχει μέσα στὴν ψυχή, δὲν εἶναι ξένος καὶ ἀμέτοχος ὁ 
πονηρός, ἀλλὰ καὶ μὲ αὐτὲς ἐνεργεῖ ἔμμεσα ἐναντίον μας. Τὶς ἐκμεταλλεύεται, γιὰ 
νὰ μᾶς κάνη νὰ ἁμαρτήσουμε. Ἐνεργεῖ δὲ μὲ δύο τρόπους: Ἀφενός, 
προπαρασκευάζει μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο μπορεῖ τὶς αἰτίες καὶ τὶς ἀφορμὲς ποὺ θὰ 



ἐπηρεάσουν τὸν ἄνθρωπο νὰ ἁμαρτήση, ἀφετέρου, ἀφοῦ τὶς προετοιμάσει, ἐπιδρᾶ 
στὸν ἄνθρωπο ἀπευθείας καὶ ὁ ἴδιος, παρακινώντας καὶ ἐσωτερικὰ προτρέποντάς 
τον νὰ ἁμαρτήση.  
 
 

177. Ἀπὸ ποῦ παίρνει ὁ πονηρὸς τὴν κύρια ἀφορμή,  
γιὰ νὰ σπρώξη τὸν ἄνθρωπο στὴν ἁμαρτία.  

 
 Ἀλλά, ἂν καὶ εἰσηγεῖται ὁ πονηρὸς στὸν ἄνθρωπο τὴν ἁμαρτία καὶ τὸ κακὸ μὲ 
διάφορους λογισμούς, ἂν καὶ μεταχειρίζεται [σελ. 292] καθετὶ ποὺ φαντάζεται ὅτι 
μπορεῖ νὰ σπρώξη τὸν ἄνθρωπο στὴν ἁμαρτία, ὅμως τὴν κύρια ἀφορμή, γιὰ νὰ 
κάνη τὸν ἄνθρωπο νὰ ἁμαρτήση, τὴν παίρνει ἀπὸ τὴν ἄγνοια τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
ἀπὸ τὶς ἐπιθυμίες του.  
 1 .  Ἀ π ὸ  τ ὴ ν  ἄ γ ν ο ι α  τ ο ῦ  ἀ ν θ ρ ώ π ο υ .   
 Ὁ πονηρὸς παίρνει ἀφορμὴ ἀπὸ τὴν ἄγνοια τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν βρίσκη τὸν 
ἄνθρωπο νὰ μὴ γνωρίζη τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ οὔτε τὴν πανουργία τοῦ διαβόλου καὶ 
ἑπομένως νὰ μὴ μπορῆ νὰ διακρίνη τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸ ψέμα. Βρίσκοντας δὲ τὸν 
ἄνθρωπο σὲ ἄγνοια, διαστρέφει τὴν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων καὶ παριστάνει σ’ 
αὐτόν, μὲ τρόπο ἀπατηλὸ καὶ δόλιο, τὴν παράβαση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ σὰν κάτι 
ποὺ τὸν ὠφελεῖ καὶ τὸν συμφέρει.  
 Αὐτὸ βλέπουμε ὅτι ἔκανε ὁ πονηρὸς στοὺς πρωτοπλάστους. Ἐπειδὴ αὐτοὶ δὲν 
κατάλαβαν τὴν πανουργία του, ἔδωσαν ἐμπιστοσύνη στὰ λόγια του καὶ παρέβησαν 
τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ.  
 Τὸ ἀντίθετο ὅμως ἔκανε ὁ Χριστός, ὅπως εἴδαμε προηγουμένως, ὅταν Τὸν 
πείραξε ὁ πονηρὸς στὴν ἔρημο. Ὁ Χριστός, ἐπειδὴ γνώριζε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ 
τὴν πανουργία τοῦ πονηροῦ, τὸν ἀπέκρουσε καὶ τὸν ντρόπιασε.  
 2 .  Ἀ π ὸ  τ ὶ ς  ἐ π ι θ υ μ ί ε ς  τ ο ῦ  ἀ ν θ ρ ώ π ο υ .   
 Εἴπαμε ὅτι ὁ πονηρὸς παίρνει ἀφορμὴ νὰ κάνη τὸν ἄνθρωπο νὰ ἁμαρτήση, 
ὑποκινούμενος ἀπὸ τὶς ἐπιθυμίες του. Λέγοντας δὲ ἐδῶ ἐπιθυμίες, ἐννοοῦμε 
ἐκεῖνες ποὺ φυτεύθηκαν μέσα στὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεό, τὶς νόμιμες, τὶς καλὲς 
καὶ ἀγαθὲς ἐπιθυμίες. Καὶ ἄλλες ἀπὸ αὐτὲς εἶναι σωματικές, ἄλλες πνευματικές.  
 Καὶ οἱ μὲν σωματικές, αὐτὲς ποὺ ἀποβλέπουν στὴ συντήρηση τῆς ζωῆς τοῦ 
ἀνθρώπου, ὅπως εἶναι π.χ. ἡ πείνα καὶ ἡ δίψα, μποροῦν νὰ ἱκανοποιηθοῦν ἀπὸ 
αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο, σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.  
 Οἱ δὲ πνευματικές, ποὺ εἶναι ἐπιθυμίες εὐγενεῖς καὶ ὑψηλὲς καὶ οἱ ὁποῖες 
ἀποβλέπουν στὴν τελειοποίηση καὶ στὴν αἰώνια [σελ. 293] εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου, 
ἱκανοποιοῦνται ἀπὸ τὸν Ἴδιο τὸν Θεό, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ὑπακούη σ’ Αὐτόν.  
 Ἀλλὰ πῶς ὁ πονηρὸς παίρνει ἀφορμὴ ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐπιθυμίες τοῦ 
ἀνθρώπου; Καὶ πῶς ἐξαιτίας αὐτῶν τὸν κάνει νὰ ἁμαρτήσῃ, ἀφοῦ εἶναι ἐπιθυμίες 
καλὲς καὶ νόμιμες, ποὺ τὶς φύτεψε ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς μέσα στὸν ἄνθρωπο;  
 Νὰ πῶς: Ὁ πονηρὸς παίρνει ἀφορμή, γιατὶ βλέπει τὸν ἄνθρωπο νὰ ἔχη κλίση 
καὶ τάση νὰ τὶς ἐκπληρώση. Παίρνοντας δὲ τὴν ἀφορμὴ αὐτή, εἰσηγεῖται στὸν 



ἄνθρωπο, μὲ πανοῦργο καὶ δόλιο τρόπο, νὰ τὶς ἐκπληρώση ὄχι μὲ τὸ μέσο ποὺ ἔχει 
ὁρίσει ὁ Θεός, δηλαδὴ μὲ τὴν ὑποταγὴ στὸ νόμο Του, ἀλλὰ μὲ μέσο ποὺ εἶναι 
ἀντίθετο στὸ θέλημά Του.  
 Αὐτὸ παρατηροῦμε ὅτι ἔκανε καὶ στοὺς πρωτοπλάστους. Βλέποντας ὅτι εἶχαν 
τὴ νόμιμη καὶ καλὴ ἐπιθυμία γιὰ τελειότερη γνώση, τὴν ὁποία θὰ ἱκανοποιοῦσε ὁ 
Θεὸς σ’ αὐτούς, ἂν τηροῦσαν τὴν ἐντολή Του, τί ἔκανε; Παρουσίασε μὲ ψεύτικα 
ἐπιχειρήματα σ’ αὐτοὺς ὅτι, ἂν φάγουν ἀπὸ ἐκεῖνο τὸν καρπὸ ποὺ εἶχε 
ἀπαγορεύσει ὁ Θεὸς μὲ ποινὴ θανάτου, ὄχι μόνο δὲ θὰ πεθάνουν, ἀλλὰ ἀντίθετα 
θὰ ζήσουν καὶ θὰ ἔχουν μεγάλες ὠφέλειες.  
 Μὲ ἄλλα λόγια, παρουσίασε σ’ αὐτοὺς ὅτι, ἂν τηρήσουν τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ 
δὲν θὰ προοδεύσουν, ἐνῶ, ἂν φᾶνε ἀπὸ τὸν ἀπαγορευμένο καρπό, θὰ ὑψωθοῦν, 
θὰ γίνουν μεγάλοι, πάνσοφοι. Θὰ γνωρίζουν τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό. Θὰ γίνουν σὰν 
θεοί. Ἔτσι τοὺς ἐξαπάτησε καὶ τοὺς παρέσυρε καὶ παρέβησαν τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ.  
 Τὴν ἴδια πανουργία καὶ δολιότητα μεταχειρίσθηκε ὁ πονηρὸς καὶ στὸν Κύριο. 
Παίρνοντας, ὅπως εἴδαμε, ἀφορμὴ ἀπὸ τὴ νόμιμη ἐπιθυμία τῆς πείνας ποὺ 
αἰσθάνθηκε ὁ Κύριος ὡς ἄνθρωπος, μετὰ τὴν νηστεία τῶν σαράντα ἡμερῶν στὴν 
ἔρημο, Τοῦ ὑπέδειξε νὰ ἱκανοποιήση τὴν πείνα Του, μεταβάλλοντας τὶς πέτρες σὲ 
ψωμιά. Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς ἀμέσως τὸν ἀπέκρουσε, χωρὶς νὰ δεχθῆ καθόλου τὴν 
πρόταση τοῦ πονηροῦ.  

[σελ. 294] 
 Ἔτσι, βλέπουμε ὅτι ὁ πονηρός, παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὶς καλὲς καὶ νόμιμες 
ἐπιθυμίες τοῦ ἀνθρώπου, εἰσηγεῖται μὲ πανουργία σ’ αὐτὸν τὴν ἐκπλήρωση αὐτῶν 
τῶν ἐπιθυμιῶν μὲ μέσο ἀντίθετο μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.  
 
 

178. Ὁ πονηρὸς πολεμεῖ τὸν ἄνθρωπο μὲ λύσσα, γιατὶ τὸν φθονεῖ καὶ τὸν μισεῖ.  
 
 Πρέπει ἐπίσης νὰ γνωρίζη ὁ Χριστιανὸς ὅτι ὁ Διάβολος δὲν παραπλανᾶ, δὲν 
παρακινεῖ μὲ ἁπλὸ τρόπο τὸν ἄνθρωπο στὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ τὸν πολεμᾶ μὲ λύσσα 
καὶ μὲ ἄσπονδο μῖσος.  
 Καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο τὸν πολεμεῖ μὲ τόση μανία καὶ ἔχθρα εἶναι ἡ 
θηριώδης κακία καὶ ὁ φθόνος, ἐξαιτίας τοῦ ὁποίου δὲν μπορεῖ νὰ ὑποφέρη καὶ νὰ 
ἀνεχθῆ τὴν ἀνύψωση τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὴ ποὺ ὅρισε ὁ Θεός, προορίζοντάς τον νὰ 
γίνη παιδί Του καὶ κληρονόμος τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν Του. Καὶ ἐπειδὴ ὁ πονηρὸς 
γνωρίζει ὅτι αὐτὸς ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου ματαιώνεται, ὅταν ὁ ἄνθρωπος 
ἁμαρτήση, γι’ αὐτὸ μὲ πολλὴ μανία τὸν πολεμεῖ, μεταχειριζόμενος ὅ,τι τοῦ 
ἐπιτρέπεται, γιὰ νὰ τὸν ρίξη στὴν ἁμαρτία.  
 Τὴ φονικὴ πρόθεση καὶ μανία μὲ τὴν ὁποία μᾶς πολεμεῖ ὁ πονηρὸς τὴν 
ἀναφέρει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Καὶ πρῶτα ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος τὸν ὀνομάζει 
«ἀνθρωποκτόνο» (Ἰωάν. η΄ 44), παριστάνοντας μὲ αὐτὸ τὸν χαρακτηρισμὸ τὴν 
κακούργα πρόθεση καὶ τὸ ἔργο τοῦ πονηροῦ νὰ θανατώνη τὶς ψυχὲς τῶν 
ἀνθρώπων μὲ τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ τοὺς ρίχνη στὴν αἰώνια κόλαση.  



 Ὁ δὲ ἀπόστολος Πέτρος μᾶς προτρέπει νὰ ἔχουμε ἄγρυπνη προσοχή, γιατὶ ὁ 
πονηρός, σὰν ἄλλο ἄγριο καὶ πεινασμένο λιοντάρι, ζητᾶ πῶς νὰ βρῆ τὸν ἄνθρωπο 
ἀπρόσεκτο καὶ ἀπροετοίμαστο, γιὰ νὰ τὸν θανατώση πνευματικά. «Νήψατε, λέει, 
γρηγορήσατε· ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν 
τίνα καταπίῃ» (Α΄ Πέτρ. ε΄ 8).  
 Ὁ δὲ ἀπόστολος Ἰάκωβος, ἔχοντας ὑπόψη τὴ μανία τοῦ [σελ. 295] πονηροῦ 
ἐναντίον μας, μᾶς συμβουλεύει νὰ πλησιάζουμε τὸν Θεὸ μὲ τὴν ὑπακοὴ σ’ Αὐτὸν 
καὶ μὲ τὴν προσευχή, ὁπότε θὰ ἔχουμε τὴν προστασία καὶ τὴ βοήθειά Του. Νὰ 
ἀντιστεκώμαστε δὲ καὶ νὰ πολεμοῦμε τὸν πονηρό, καὶ τότε θὰ φύγη μακριά μας. 
«Ὑποτάγητε, λέει, τῷ Θεῷ. Ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ καὶ φεύξεται ἀφ’ ὑμῶν. 
Ἐγγίσατε τῷ Θεῷ καὶ ἐγγιεῖ ὑμῖν» (Ἰακώβου δ΄ 7-8).  
 Ὁ δὲ θεῖος Παῦλος, μιλώντας γιὰ τὸν πνευματικὸ πόλεμο ποὺ εἴμαστε 
ὑποχρεωμένοι νὰ διεξάγουμε ἐναντίον τῶν πονηρῶν πνευμάτων, μᾶς κάνει γνωστὸ 
ὅτι αὐτὸς ὁ πόλεμος δὲν εἶναι μὲ ἐχθροὺς ποὺ ἀντιλαμβανόμαστε μὲ τὶς αἰσθήσεις 
μας, ποὺ ἔχουν δηλαδὴ αἷμα καὶ σάρκα. Εἶναι πόλεμος ἐναντίον τῶν πονηρῶν 
πνευμάτων, ποὺ ἔχουν δύναμη καὶ ἐξουσία πάνω στοὺς ἀνθρώπους αὐτοῦ τοῦ 
κόσμου, ποὺ βαδίζουν στὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας. Εἶναι πόλεμος ἐναντίον τῶν 
πνευμάτων τὰ ὁποῖα μὲ πανουργία καὶ μὲ κάθε τρόπο μᾶς πολεμοῦν, γιὰ νὰ μᾶς 
στερήσουν τὰ ἐπουράνια ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ. «Οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη, λέει, πρὸς 
αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς 
κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς 
πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» (Ἐφεσ. στ΄ 12). Ὁ ἴδιος Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ 
παρομοιάζει καὶ τὶς δόλιες καὶ μανιακὲς ἐπιθέσεις τοῦ Διαβόλου μὲ βέλη 
πυρακτωμένα καὶ φλογερά (Ἐφεσ. στ΄ 16).  
 
 

179. Ὁ πονηρὸς κρύβει τὸν ἑαυτό του, ἐνῶ ἐργάζεται γιὰ τὴν καταστροφή μας.  
 
 Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἀξίζει νὰ προσέξουμε πολὺ εἶναι ὅτι ὁ πονηρὸς σὲ κάθε 
εἰσήγηση καὶ ἐνέργειά του κρύβει τὸν ἑαυτό του, γιὰ νὰ μὴ γίνεται κατανοητὸ ὅτι 
αὐτὸς ὑποκινεῖ καὶ πραγματοποιεῖ ὅσα μὲ πανοῦργο τρόπο μηχανεύεται καὶ 
ἐργάζεται σὲ βάρος τοῦ ἀνθρώπου.  
 Καὶ τὸ ἀκόμη σπουδαιότερο εἶναι ὅτι κατορθώνει νὰ διδάσκη [σελ. 296] καὶ 
νὰ ὑποστηρίζη ὅτι δὲν ὑπάρχει. Μεταχειρίζεται δὲ γι’ αὐτὸ ὡς ὄργανα τοὺς 
ἀνθρώπους, ἰδιαίτερα ἐκείνους οἱ ὁποῖοι, δῆθεν ἐν ὀνόματι τῆς ἐπιστήμης, 
διαδίδουν τὸ ψέμα καὶ τὴν ἀπιστία.  
 Καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο κρύβει τὸν ἑαυτό του ὁ πονηρὸς εἶναι ὅτι μὲ αὐτὸ 
τὸν τρόπο πετυχαίνει πιὸ σίγουρα τὸ σκοπό του.  
 Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δὲν παραδέχεται τὴν ὕπαρξη τοῦ πονηροῦ, τότε αὐτός, 
ἐργαζόμενος κρυφὰ τὸ καταστροφικό του ἔργο, τὸ τελειώνει μὲ μεγαλύτερη 
εὐκολία καὶ ἀσφάλεια. Σὲ μιὰ τέτοια περίπτωση, αὐτὸς ποὺ δέχεται τὴν ἐπιβουλὴ 



δὲν παίρνει κανένα μέτρο πρὸς ἀντιμετώπισή του. Καὶ ἑπομένως, ἁμαρτάνοντας 
γίνεται ὑπόδουλος στὸν πονηρό.  
 
 

180. Γιατί ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὑπεύθυνος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ,  
ἀφοῦ τὸν πλανεύει ὁ πονηρός.  

 
 Ἀλλ’ ἴσως γεννηθῆ ἀπορία καὶ πῆ κανείς, ἀφοῦ ὁ πονηρὸς ἀφενὸς 
ἐκμεταλλεύεται τὴν ἄγνοια τοῦ ἀνθρώπου, ἀφετέρου κρύβει τὸν ἑαυτό του, 
παρασύροντας μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὸν ἄνθρωπο στὴν ἁμαρτία, γιατί τότε γίνεται ὁ 
ἄνθρωπος ὑπεύθυνος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ;  
 Ἀπαντώντας σ’ αὐτό, λέμε:  
 Πρῶτον, ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται στὸν ἄνθρωπο νὰ ἀγνοῆ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ 
ἀπὸ ἀμέλεια καὶ ἀδιαφορία. Ἡ γνώση τοῦ θείου νόμου, στὸν ὁποῖον διδάσκεται καὶ 
ἡ ὕπαρξη τοῦ πονηροῦ καὶ ἡ δόλια ἐνέργειά του, εἶναι τὸ πιὸ μεγάλο καθῆκον τοῦ 
ἀνθρώπου πάνω στὴ γῆ. Μὲ τὴ γνώση τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, θὰ ἀποφεύγη τὰ 
κακόβουλα σχέδια καὶ τὴν ἀπάτη τοῦ πονηροῦ καὶ θὰ πραγματοποιήση τὸν 
προορισμό του, γιὰ νὰ γίνη μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο κληρονόμος τῆς αἰώνιας ζωῆς.  
 Δεύτερον, ἂν ἁμαρτήση ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ ἄγνοια, ἀλλὰ ἔχη τὴν καλὴ πρόθεση 
καὶ τὴν ἀγαθὴ θέληση νὰ γνωρίση τὸ θέλημα [σελ. 297] τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ βαδίζη 
σύμφωνα μὲ αὐτό, ὁ Θεὸς ἐξάπαντος θὰ φέρη σ’ αὐτὸν τὶς κατάλληλες περιστάσεις, 
γιὰ νὰ γνωρίση τὸ θέλημά Του καὶ νὰ φωτισθῆ. Ὅπως, ἐπίσης, καὶ γιὰ νὰ 
καταλαβαίνη τὰ δόλια σχέδια τοῦ πονηροῦ καὶ νὰ τὰ ἀποκρούη.  
 Τὸ νὰ εἶναι ὅμως ἀδιάφορος καὶ ψυχρὸς στὸ νὰ γνωρίση τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ, 
αὐτὸ εἶναι ἐντελῶς ἀδικαιολόγητο καὶ ἀξιοκατάκριτο. Καὶ γι’ αὐτὸ τὸν λόγο, 
παραπλανώμενος ἀπὸ τὸν πονηρό, εἶναι ὑπεύθυνος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.  
 
 
181. Ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς τὸν πόλεμο τοῦ πονηροῦ γιὰ τὴν ὠφέλεια τοῦ ἀνθρώπου.  

 
 Ἀλλ’ ἴσως πάλι πῆ κανείς: Γιατί ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει στὸν πονηρὸ νὰ σχεδιάζη τὴ 
βλάβη τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ ἐνεργῆ, γιὰ νὰ τὸν καταστρέψη;  
Ἡ πανσοφία τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ καταρτίση τὸν ἄνθρωπο, μεταχειρίζεται καὶ αὐτὴ τὴν 
ἀντίδραση τῶν πονηρῶν πνευμάτων. Γιὰ νὰ διαφωτισθοῦν αὐτοὶ ποὺ τὸ ἀγνοοῦν, 
θὰ μιλήσουμε ἀναλυτικότερα γι’ αὐτό.  
 Ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς στὸν πονηρὸ νὰ πειράζη καὶ νὰ εἰσηγῆται τὸ κακὸ στὸν 
ἄνθρωπο, ὄχι γιὰ τὴ βλάβη του, ἀλλὰ ἀντίθετα, γιὰ μεγάλη ὠφέλειά του, γιὰ τὴν 
ὁποία θὰ μιλήσουμε στὴ συνέχεια.  
 Ὁ  ἄ ν θ ρ ω π ο ς ,  γ ι ὰ  ν ὰ  μ ὴ ν  π έ φ τ η  σ τ ὴ ν  ἁ μ α ρ τ ί α ,  π ρ έ π ε ι  ν ὰ  
δ ο κ ι μ α σ θ ῆ .   
 Ὁ Θεὸς μὲ τὴν ἄπειρή Του σοφία δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο κατ’ εἰκόνα Του. 
Τὸν προόρισε νὰ γίνη παιδί Του, γιὰ νὰ ζήση αἰώνια μαζί Του. Καὶ ἐπειδὴ πλάσθηκε 



ἀπὸ τὸν Θεὸ γι’ αὐτὸ τὸν σκοπό, ὁ Θεὸς τὸν προίκισε μὲ τὸ ὑψηλὸ καὶ μεγάλο δῶρο 
τῆς ἐλευθερίας. Δηλαδή, τὸν ἔκανε ὁ Θεὸς ὂν ἐλεύθερο, μὲ τὸν σκοπὸ νὰ ἐκλέγη 
πάντοτε μὲ τὴ θέλησή του τὸ καλὸ καὶ νὰ ἀποφεύγη τὸ κακό, ἐπίσης μὲ τὴ δική του 
προτίμηση.  

[σελ. 298] 
 Θέλησε δηλαδὴ ὁ Θεός, μὲ τὴν πανσοφία καὶ ἀγαθότητά Του, νὰ κάνη τέτοιο 
τὸν ἄνθρωπο, ὥστε μὲ τὴ θέληση καὶ τὴν προτίμησή του νὰ φθάση στὸν προορισμό 
του καί, ἀφοῦ φθάση, νὰ μένη σ’ αὐτὸν αἰώνια ἀσφαλὴς καὶ ἀμετακίνητος, χωρὶς 
νὰ ὑπάρχη φόβος νὰ χάση ποτὲ τὴν εὐτυχισμένη θέση του.  
 Θέλησε, μὲ ἄλλες λέξεις, ὁ Θεὸς νὰ κάνη τὸν ἄνθρωπο ὅμοιό Του στὴν 
ἀκλόνητη προσκόλλησή του στὸ ἀγαθό. Ὅπως δηλαδὴ ὁ ὁ Θεός, ἂν καὶ εἶναι 
ἐλεύθερος, ἀπόλυτα ἐλεύθερος, ἐφόσον εἶναι ὁ ἀπόλυτος Κύριος, προτιμᾶ ὅμως 
καὶ θέλει πάντοτε τὸ ἀγαθὸ καὶ ποτὲ τὸ κακό, ἔτσι θέλησε καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο νὰ 
γίνη τέτοιος, ὥστε νὰ μένη πλησίον τοῦ Θεοῦ, ὡς παιδί Του ἀγαπητό, ἀγαπώντας 
φλογερὰ καὶ μένοντας αἰώνια στὸ ἀγαθὸ καὶ στὴν ἀρετή.  
 Ἀλλά, γιὰ νὰ φθάση ὁ Χριστιανὸς σ’ αὐτὴ τὴν ὑψηλὴ θέση, ὥστε νὰ μένη 
ἀσάλευτος στὸ ἀγαθό, χωρὶς νὰ ξεπέση ποτὲ στὸ κακό, ὅπως ξέπεσε ὁ Σατανᾶς, 
εἶναι ἀνάγκη νὰ καταρτισθῆ κατάλληλα γι’ αὐτό.  
 Ἕνας τέτοιος ὅμως καταρτισμὸς δὲν ἐπιτυγχάνεται μὲ ἄλλο τρόπο, παρὰ μὲ 
τὴ δοκιμασία τῆς ἐλευθερίας του. Ἐπιτυγχάνεται δὲ ἡ δοκιμασία αὐτὴ μὲ τὴν 
ἀντίδραση ἀπέναντι στὸ κακό. Δηλαδή, γιὰ νὰ δοκιμασθῆ ἡ ἐλεύθερη θέληση τοῦ 
ἀνθρώπου, εἶναι ἀνάγκη νὰ τοποθετηθῆ αὐτὸς στὸν κόσμο τοῦτο ἀνάμεσα στὰ δυὸ 
ἀντίθετα, ἀνάμεσα στὸ καλὸ καὶ στὸ κακό. Εἶναι ἀνάγκη νὰ τοποθετηθῆ ἀνάμεσα 
στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ στὸ θέλημα τοῦ πονηροῦ. Ἀνάμεσα στὶς ἐνέργειες καὶ τὰ 
μέσα ποὺ μεταχειρίζεται ὁ Θεὸς γιὰ τὴ μόρφωσή του καὶ ἀνάμεσα στὴν ἐνέργεια 
καὶ τὰ μέσα ποὺ μεταχειρίζεται ὁ πονηρός, γιὰ νὰ ἀπομακρύνη τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ 
τὸν Θεό.  
 Ὅταν δὲ σταθῆ ἀνάμεσα σ’ αὐτὲς τὶς δύο ἀντίθετες ἐνέργειες ὁ Χριστιανός, 
μπορεῖ, ἂν θέλη, νὰ προτιμήση καὶ νὰ πράξη τὸ ἀγαθό, παρ’ ὅλο τὸν πόλεμο, τὶς 
ἀντιδράσεις καὶ τὰ δόλια σχέδια τοῦ πονηροῦ ἐναντίον του, καὶ νὰ ἀναδειχθῆ 
νικητής.  

[σελ. 299] 
 Ὁ  Θ ε ὸ ς  δ ὲ ν  ἐ π ι τ ρ έ π ε ι  ν ὰ  π ε ι ρ α σ θ ῆ  ὁ  ἄ ν θ ρ ω π ο ς  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  ἀ π ὸ  τ ὶ ς  δ υ ν ά μ ε ι ς  τ ο υ .   
 Μπορεῖ ὁ Χριστιανὸς νὰ ἀναδειχθῆ νικητής, γιατὶ ὁ πονηρός, ἂν καὶ μὲ κάθε 
τρόπο καὶ μὲ μεγάλη μανία πολεμεῖ τὸν ἄνθρωπο, ποτὲ ὅμως δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ 
τὸν πολεμήση καὶ νὰ τὸν πειράξη περισσότερο ἀπὸ ὅσο μπορεῖ.  
 Τόσο μόνο δικαίωμα ἔχει νὰ πειράξη τὸν ἄνθρωπο, ὅσο αὐτὸς μπορεῖ, ὄχι 
μόνο νὰ τὸν ἀποκρούση, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν νικήση ὁλοκληρωτικά.  
 Καὶ ὄχι μόνο δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ πειράξη τὸν ἄνθρωπο περισσότερο ἀπὸ 
τὴ δύναμή του, ἀλλὰ οὔτε κἂν νὰ τὸν πειράξη, ἂν δὲν τοῦ δοθῇ αὐτὸ τὸ δικαίωμα 
ἀπὸ τὸν Θεό.  



 Ἂν ὁ πονηρὸς δὲν μπορεῖ, ὅπως βλέπουμε στὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια, νὰ μπῆ στοὺς 
χοίρους, χωρὶς νὰ πάρη γι’ αὐτὸ ἄδεια (Ματθ. η΄ 31), πολὺ περισσότερο δὲν μπορεῖ 
νὰ πειράξη τὸν ἄνθρωπο. Καὶ ἀκόμη περισσότερο, δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τὸν 
πειράξη πάνω ἀπὸ τὴ δύναμή του, ὅπως τὸ βλέπουμε καθαρὰ στοὺς πειρασμοὺς 
τοῦ Ἰώβ. Ὁ Σατανᾶς πείραξε τὸν Ἰώβ, ἀφοῦ πρῶτα τοῦ δόθηκε τὸ δικαίωμα ἀπὸ τὸν 
Θεό, μέχρι ποιὸ ὅριο νὰ τὸν πειράξη (Ἰὼβ α΄ 12 καὶ β΄ 6), καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν 
πνευματικὴ ἀντοχὴ καὶ δύναμη ποὺ εἶχε ὁ Ἰώβ. Καὶ γι’ αὐτὸ βλέπουμε ὅτι ὁ Ἰὼβ 
βγῆκε νικητὴς ἀπὸ τοὺς πάρα πολὺ μεγάλους πειρασμούς, μὲ τοὺς ὁποίους τὸν 
πολέμησε ὁ Σατανᾶς, μένοντας πιστὸς καὶ ὑπάκουος στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.  
 Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸν λόγο ἀναδείχθηκαν νικητὲς ἀπὸ κάθε εἴδους 
πειρασμοὺς καὶ ποικίλες πανουργίες καὶ τεχνάσματα τοῦ πονηροῦ, ὄχι χιλιάδες καὶ 
μυριάδες, ἀλλὰ ἑκατομμύρια ἁγίων καὶ ἐναρέτων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. Καὶ 
βέβαια, δὲν ἦταν ποτὲ δυνατὸ νὰ ἐπιτρέπῃ ὁ Θεὸς στὸν πονηρὸ νὰ πειράζη τὸν 
ἄνθρωπο πάνω ἀπὸ τὴ δύναμή του, γιατὶ τότε αὐτὸς θὰ νικοῦσε τὸν καθένα. 
Κανένας δὲν θὰ ἦταν ποτὲ δυνατὸ νὰ τὸν νικήση.  
 Ἀλλὰ καὶ ὁ Θεός, τότε, δὲν θὰ τιμωροῦσε τὸν ἄνθρωπο, [σελ. 300] ὅταν τὸν 
νικοῦσε ὁ πονηρός. Ἤδη ὅμως δίκαια τὸν τιμωρεῖ, γιατὶ ὄχι μόνο δὲν ἐπιτρέπει στὸν 
πονηρὸ νὰ πειράζη τὸν ἄνθρωπο περισσότερο ἀπὸ τὴ δύναμή του, ἀλλὰ καὶ τὸ 
σπουδαιότερο, χορηγεῖ καὶ παρέχει στὸν Χριστιανὸ καὶ ὅλα τὰ μέσα μὲ τὰ ὁποῖα 
μπορεῖ νὰ νικήση τὸν πονηρό.  
 Ὁ  Θ ε ὸ ς  π α ρ έ χ ε ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  μ έ σ α  γ ι ὰ  τ ὴ  σ ω τ η ρ ί α  μ α ς  
ἀ π ὸ  ὅ σ α  δ ι α θ έ τ ε ι  ὁ  π ο ν η ρ ὸ ς  γ ι ὰ  τ ὴ ν  κ α τ α σ τ ρ ο φ ή  μ α ς .   
 Τὰ μέσα δὲ αὐτά, ποὺ μᾶς παρέχει ὁ Θεός, γιὰ νὰ καταπολεμήσουμε τὸν 
πονηρὸ καὶ μορφωθοῦμε πνευματικά, εἶναι κατὰ πολὺ ἀνώτερα ἀπὸ τὰ ἀντίθετα 
μέσα, ποὺ διαθέτει ὁ πονηρός, γιὰ νὰ ἀπομακρύνη τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεό.  
 Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἄλλα μέσα, μᾶς δίνει τὴ μετάνοια, μὲ τὴν ὁποία ὁ Χριστιανὸς 
συγχωρεῖται καὶ ἀπαλλάσσεται ἀπὸ κάθε ἁμαρτία. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο γκρεμίζει σὲ 
μιὰ στιγμὴ ὅλο τὸ πονηρὸ οἰκοδόμημα τοῦ Σατανᾶ. Ματαιώνει ὅλες τὶς 
πολυχρόνιες ἐνέργειές του, μὲ τὶς ὁποῖες πλανοῦσε καὶ κρατοῦσε ὑπόδουλό του, 
δοῦλο τῆς ἁμαρτίας τὸν ἄνθρωπο.  
 Ἑπομένως, μὲ τὰ μέσα ποὺ παρέχει ὁ Θεός, καὶ μάλιστα μὲ τὴ μετάνοια, 
ἀναδεικνύεται ὁ ἄνθρωπος νικητὴς τοῦ πονηροῦ. Κι ἂν συμβῆ στὸν ἀγῶνα ἐναντίον 
τοῦ πονηροῦ νὰ παρεκκλίνη ἀπὸ ἄγνοια ἢ ἀδυναμία ἢ ἀπροσεξία, μὲ τὴ μετάνοια 
ἐπιστρέφει πάλι στὴν προηγούμενη θέση, ποὺ εἶχε πρὶν ἁμαρτήσει.  
 Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος, μὲ τὴν ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ νίκη του 
ἐναντίον τοῦ Σατανᾶ, κάνει καλὴ χρήση τῆς ἐλευθερίας του, ὁπότε καὶ καταρτίζεται 
καὶ τελειοποιεῖται καὶ γίνεται αἰώνια σταθερὸς καὶ ἀσφαλὴς στὴν ἀρετὴ καὶ στὴν 
ὑπακοὴ στὸν Θεό.  
 Σ υ μ π έ ρ α σ μ α :  Ἡ ἀντίδραση λοιπὸν καὶ ὁ πόλεμος τοῦ πονηροῦ ὄχι μόνο 
δὲν βλάπτει αὐτὸν ποὺ κάνει καλὴ χρήση τῆς ἐλευθερίας του καὶ ἀποκρούει τὸν 
πονηρό, ἀλλὰ καὶ ἀποβαίνει πάρα πολὺ ὠφέλιμη γιὰ τὸ Χριστιανό. Καὶ αὐτό, γιατὶ 
[σελ. 301] συντελεῖ πολὺ στὸν καταρτισμὸ καὶ στὴν τελειοποίησή του καὶ στὴν 



ἀσάλευτη ἐπιμονή του στὸ ἀγαθό, στὸ αἰώνιο μέλλον του. Γι’ αὐτὸ δὲ ἀκριβῶς τὸ 
λόγο ἐπιτρέπει καὶ ὁ Θεὸς στὸν πονηρὸ νὰ πειράζη καὶ νὰ πολεμῆ τὸν ἄνθρωπο.  
 
 

182. Β΄) Ἡ δεύτερη αἰτία τῆς ἁμαρτίας εἶναι ἡ θέληση τοῦ ἀνθρώπου.  
 
 Πρέπει ὅμως νὰ γνωρίζουμε ὅτι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος δὲν ὑπακούη στὴν 
εἰσήγηση τοῦ πονηροῦ, αὐτὴ ἡ εἰσήγηση, καθὼς καὶ κάθε ἄλλη του ἐνέργεια, ὄχι 
μόνο δὲ λογαριάζεται ὡς ἁμαρτία, ἀλλὰ ἀντίθετα, εἶναι ἀρετή, ποὺ τιμᾶ καὶ δοξάζει 
ὁ Θεός.  
 Ὥστε ἡ εἰσήγηση τοῦ πονηροῦ εἶναι πρώτη αἰτία τῆς ἁμαρτίας γιὰ ἐκεῖνον 
ποὺ τὴ δέχεται καὶ ἐνεργεῖ σύμφωνα μὲ αὐτή.  
 Δεύτερη αἰτία τῆς ἁμαρτίας εἶναι ἡ παραδοχὴ τῆς εἰσηγήσεως τοῦ πονηροῦ 
ἀπὸ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ παρατηροῦμε στοὺς πρωτοπλάστους. Ἡ πρώτη 
ἀφορμὴ τῆς ἁμαρτίας τῶν πρωτοπλάστων ἦταν ὁ πονηρός. Ἡ παραδοχὴ ὅμως τῆς 
εἰσηγήσεως τοῦ πονηροῦ ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη θέλησή τους καὶ ἡ συμμόρφωσή τους 
πρὸς αὐτὴ ἀποτέλεσε τὴ δεύτερη αἰτία τῆς ἁμαρτίας.  
 Βλέπουμε λοιπὸν ξεκάθαρα ὅτι ἡ δεύτερη αἰτία τῆς ἁμαρτίας γι’ αὐτὸν ποὺ 
τὴ διαπράττει εἶναι ἡ δική του θέληση τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ἡ κακὴ χρήση τῆς 
ἐλευθερίας του.  
 
 

183. Γ΄) Ἄλλη βασικὴ αἰτία τῆς ἁμαρτίας  
εἶναι ἡ κλίση καὶ ἡ ροπὴ τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ κακό.  

 
 Εἰς μὲν τοὺς πρωτοπλάστους, ποὺ ἦσαν ἀπαλλαγμένοι καὶ καθαροὶ ἀπὸ κάθε 
ἁμαρτία, αἰτία καὶ ἀφορμὴ τοὺς ἔδωσε, ὅπως εἴπαμε προηγουμένως, ὁ πονηρός.  
 Ἀπὸ τότε ὅμως ποὺ ἁμάρτησαν, ἡ ἁμαρτία, σὰν ἄλλη ἀσθένεια, μπῆκε μέσα 
στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, πῆρε ἐξουσία καὶ [σελ. 302] δύναμη σ’ αὐτή, ὥστε καὶ ἡ 
ψυχὴ πλέον ἀπὸ μόνη της νὰ κλίνη καὶ νὰ ρέπη πρὸς τὸ κακό. Αὐτὸ τὸ μαρτυρεῖ καὶ 
ἡ Ἁγία Γραφή, ποὺ λέει, ὕστερα ἀπὸ τὴν ἁμαρτία τῶν πρωτοπλάστων, ὅτι «ἔγκειται 
(=τείνει, ρέπει) ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐκ νεότητος 
αὐτοῦ» (Γενέσ. η΄ 21).  
 Γι’ αὐτό, λοιπόν, ἀπὸ τότε ποὺ ἔκαναν οἱ πρωτόπλαστοι τὴν παράβαση, αἰτία 
καὶ ἀφορμὴ γιὰ ἁμαρτία δὲν εἶναι μόνο ὁ πονηρός, ἀλλὰ καὶ ἡ κλίση καὶ ροπὴ πρὸς 
τὸ κακὸ ποὺ ὑπάρχει στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου.  
 Ἡ κλίση αὐτὴ δὲν εἶναι σὰν τὶς πολλὲς ἐξωτερικὲς αἰτίες ποὺ δίνουν ἀφορμὲς 
γιὰ ἁμαρτία, γιὰ τὶς ὁποῖες μιλήσαμε προηγουμένως, ἀλλὰ εἶναι αἰτία πρωταρχική, 
εἶναι αἰτία τῆς ἁμαρτίας πολὺ δυνατὴ στὸν ἄνθρωπο ποὺ δὲν εἶναι ἀναγεννημένος. 
Γι’ αὐτὸ τὸ θέμα κάνουμε καὶ εἰδικὸ λόγο.  
 Αὐτὴ τὴν αἰτία, δηλαδὴ τὴ ροπὴ τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὴν ἁμαρτία, 
βεβαιώνοντας ἡ Ἁγία Γραφὴ μὲ τὸν ἀπόστολο Ἰάκωβο, λέει τὰ ἑξῆς: «Μηδεὶς 



πειραζόμενος λεγέτω ὅτι ἀπὸ Θεοῦ πειράζομαι· ὁ γὰρ Θεὸς ἀπείραστός ἐστι 
κακῶν, πειράζει δὲ αὐτὸς οὐδένα. Ἕκαστος δὲ πειράζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας 
ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμενος· εἶτα ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν, ἡ 
δὲ ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἀποκύει θάνατον» (Ἰακ. α΄ 13-15).  
 Ἐδῶ ὁ θεῖος Ἰάκωβος δὲν μιλάει γιὰ τοὺς ἐξωτερικοὺς πειρασμούς, τοὺς 
ὁποίους ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς γιὰ δοκιμασία καὶ στέφανο τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως, γιὰ 
παράδειγμα, ἦταν οἱ πειρασμοὶ τοῦ Ἰώβ, τοὺς ὁποίους, ὅταν ὑπομένη ὁ ἄνθρωπος, 
γίνεται εὐτυχής. Ἀλλὰ μιλάει γιὰ τὴ ροπὴ καὶ κλίση ποὺ ἐσωτερικὰ ὑπάρχει στὴν 
ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ τὸν σπρώχνει νὰ ἁμαρτήση.  
 Ὀνομάζει δὲ πειρασμόν («μηδεὶς πειραζόμενος») αὐτὴ τὴν κλίση καὶ ροπὴ 
στὴν ἁμαρτία, γιατὶ ἐξαιτίας της ἡ ἐλεύθερη θέληση τοῦ ἀνθρώπου μπαίνει σὲ 
δοκιμασία. Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν δοκιμασία, πρόκειται νὰ δείξη ὁ ἄνθρωπος ἂν θὰ 
μείνη [σελ. 303] πιστὸς στὸ νόμο τοῦ Θεοῦ ἢ θὰ παρασυρθῆ καὶ θὰ πράξη τὴν 
ἁμαρτία. Κανένας λοιπόν, λέει ὁ θεῖος Ἰάκωβος, ὅταν αἰσθάνεται στὴν ψυχή του τὴν 
κλίση καὶ ἐπιθυμία γιὰ τὸ κακό, κανένας νὰ μὴ σκέπτεται, κανένας νὰ μὴ λέη, ὅτι 
τὸν πειράζει ὁ Θεός. Ὁ Θεὸς οὔτε πειράζεται ἀπὸ κανένα κακό, οὔτε βάζει σὲ 
κάποιον κακὴ ἐπιθυμία. Κάθε ἄνθρωπος, λέει, ἐπηρεάζεται καὶ παρακινεῖται στὸ 
κακό, ἐπειδὴ παγιδεύεται καὶ παρασύρεται ἀπὸ τὴ δική του κακὴ ἐπιθυμία.  
 Ἔπειτα δέ, βεβαιώνει ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ, ἂν ἀπροσεκτήση ὁ ἄνθρωπος 
καὶ παρασυρθῆ στὴν παραπλάνηση καὶ παρακίνηση αὐτὴ τῆς δικῆς του ἐπιθυμίας, 
συγκατατίθεται στὴν ἁμαρτία, τὴν ὁποία ἀποδέχεται ἐσωτερικά, ὁπότε καὶ 
ἁμαρτάνει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ ἐννοεῖ λέγοντας «εἶτα ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα 
τίκτει ἁμαρτίαν». Ἐὰν δὲ ἔπειτα κάμη τὴν ἁμαρτία καὶ ἐξωτερικὰ μὲ πράξη, τότε 
αὐτὴ ἡ ἁμαρτία φέρνει σ’ αὐτὸν τὸν αἰώνιο θάνατο, χωρίζοντάς τον ἀπὸ τὸν Θεό.  
 Καὶ αὐτὰ μὲν λέει ὁ θεῖος Ἰάκωβος γιὰ τὴ ροπὴ καὶ κλίση πρὸς τὸ κακὸ ποὺ 
ὑπάρχει στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου.  
 Ὁ δὲ ἀπόστολος Παῦλος, μιλώντας γιὰ τὴν ἴδια ροπὴ καὶ κλίση πρὸς τὴν 
ἁμαρτία, μᾶς λέει τὰ παρακάτω:  
 «Βλέπω ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μου, ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ 
νοός μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσί 
μου» (Ρωμ. ζ΄ 23). Βλέπω, λέει, μέσα στὸν ἑαυτό μου μιὰ διάθεση, μιὰ κλίση καὶ 
ροπὴ πρὸς τὴν ἁμαρτία, ποὺ ἀντιμάχεται καὶ πολεμεῖ ἐκεῖνο ποὺ σκέπτεται ὁ νοῦς 
καὶ ἡ συνείδησή μου νομίζει σὰν ὀρθό. Εἶναι δὲ τόσο μεγάλη ἡ δύναμη αὐτῆς τῆς 
ἐπιθυμίας καὶ ροπῆς πρὸς τὸ κακό, ὥστε μὲ κάνει αἰχμάλωτο, μὲ ὑποδουλώνει, μὲ 
παρασύρει στὸ νὰ διαπράττω τὴν ἁμαρτία.  
 Αὐτὰ λέει καὶ ὁ θεῖος Παῦλος γιὰ τὴν κλίση καὶ ροπὴ τῆς ψυχῆς πρὸς τὴν 
ἁμαρτία, μιλώντας γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ δὲν ἔχει ἀναγεννηθῆ, ἀλλὰ κυριεύεται 
ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ ὡς αἰχμάλωτος παρασύρεται ἀπὸ αὐτήν.  

[σελ. 304] 
 Ἡ κλίση καὶ ροπὴ πρὸς τὸ κακὸ εἶναι πολλῶν εἰδῶν, γιατὶ ἀναφέρεται σὲ 
πολλὰ καὶ διάφορα ἀντικείμενα. Ἔτσι, παραδείγματος χάριν, ὑπάρχει κλίση καὶ 



ροπὴ πρὸς τὴν πλεονεξία, πρὸς τὴν ἀπόκτηση δόξας ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, πρὸς τὶς 
σαρκικὲς ἡδονὲς καὶ ἀπολαύσεις τοῦ κόσμου καὶ οὕτω καθεξῆς.  
 Ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔχουν τὶς ἴδιες ἐπιθυμίες καὶ ροπές. Ἄλλος 
ἔχει ἐπιθυμία καὶ ροπὴ πρὸς αὐτὸ καὶ ἄλλος πρὸς ἐκεῖνο. Ἐπίσης, ἡ ἐπιθυμία καὶ 
ροπὴ πρὸς τὸ κακὸ δὲν ἔχει τὴν ἴδια δύναμη σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Σὲ ἄλλον 
εἶναι πιὸ ἰσχυρή, σὲ ἄλλον πιὸ ἀσθενική. Ἀλλὰ καὶ στὸν ἴδιο ἄνθρωπο ὅλες οἱ 
ἐπιθυμίες καὶ ροπές του πρὸς τὸ κακὸ δὲν ἔχουν τὴν ἴδια δύναμη καὶ ἰσχύ. Ἄλλες 
ἀπὸ αὐτὲς εἶναι πιὸ ἀσθενικὲς καὶ τὸν ἐπηρεάζουν λιγότερο, ἄλλες ἰσχυρότερες καὶ 
ἐπικρατέστερες καὶ τὸν σπρώχνουν πιὸ δυνατὰ πρὸς τὸ κακό.  
 
 

184. Γιατί ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ μεταδοθῆ ἡ ἁμαρτία τῶν πρωτοπλάστων,  
καθὼς καὶ ἡ ροπὴ καὶ κλίση πρὸς τὸ κακό.  

 
 Ἡ ἁμαρτία τῶν πρωτοπλάστων, καθὼς καὶ ἡ ροπὴ καὶ κλίση πρὸς τὸ κακὸ ποὺ 
προῆλθε ἀπὸ αὐτήν, μεταδόθηκε κληρονομικὰ στὴν ἀνθρωπότητα ἀπὸ τοὺς 
πρωτόπλαστους μὲ τὴ γέννησή μας.  
 Ἐπέτρεψε δὲ τοῦτο ὁ δίκαιος καὶ πανάγαθος Θεὸς καὶ γιὰ ἄλλους λόγους, 
ἀλλὰ καὶ γιατὶ ἐπρόκειτο ἀργότερα, ἐφαρμόζοντας νόμο δικαιοσύνης, νὰ μεταδώση 
διὰ τοῦ ἑνὸς Θεανθρώπου, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν δικαίωση καὶ 
σωτηρία σὲ ὅλους ὅσοι πιστεύουν σ’ Αὐτόν, ἂν καὶ φέρνουν μέσα τους ἀμέτρητο 
πλῆθος ἁμαρτιῶν καὶ βαριὰ ἐνοχή.  
 Ἂν λοιπὸν ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ μεταδοθῆ καὶ σὲ μᾶς ἡ ἁμαρτία τοῦ Ἀδάμ, ἂν 
καὶ ἐμεῖς προσωπικὰ δὲν διαπράξαμε τὴν ἁμαρτία του, τὸ ἐπέτρεψε γιὰ λόγους 
δικαιοσύνης καὶ γιὰ τὸ συμφέρον μας. Ἐμεῖς ἤδη διὰ μέσου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ἐλευθερωνόμαστε ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία τοῦ Ἀδάμ, ποὺ [σελ. 305] μεταδόθηκε 
σὲ μᾶς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κάθε ἄλλη δική μας ἁμαρτία, καὶ γινόμαστε δίκαιοι καὶ 
κληρονόμοι τῆς αἰώνιας ζωῆς. Ναί. Ἡ ἁμαρτία ποὺ μεταδόθηκε ἀπὸ τοὺς 
πρωτοπλάστους, καθὼς καὶ ἡ κλίση καὶ ροπὴ πρὸς τὸ κακό, καθιστᾶ κάθε ἄνθρωπο 
ἁμαρτωλὸ καὶ ἔνοχο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὴν πίστη ὅμως στὸν Χριστὸ καὶ μὲ τὸ 
Ἅγιο Βάπτισμα ἐξαφανίζεται αὐτὴ ἡ ἁμαρτία καὶ ἐνοχή, ποὺ μεταδόθηκε 
κληρονομικά. Ἐξαφανίζεται δὲ μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε ἐκεῖνος ποὺ πίστεψε καὶ 
βαπτίσθηκε νὰ εἶναι πλέον ἐντελῶς ἐλεύθερος ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἁμαρτία καὶ ἐνοχή, 
καθὼς καὶ ἀπὸ κάθε δική του ἁμαρτία ποὺ τυχὸν εἶχε διαπράξει πρὶν ἀπὸ τὸ Ἅγιο 
Βάπτισμα, ἂν βαπτίσθηκε σὲ μεγάλη ἡλικία.  
 
 

185. Ποιὰ εἶναι ἡ κλίση καὶ ροπὴ πρὸς τὸ κακὸ μετὰ τὸ Βάπτισμα.  
 
 Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα γίνεται μὲν ὁλότελα καθαρὸς καὶ 
ἐλεύθερος ἀπὸ κάθε ἁμαρτία καὶ κάθε ἐνοχή. Γίνεται οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ 
δικαιώνεται διὰ μέσου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ κλίση ὅμως καὶ ροπὴ πρὸς τὸ κακὸ δὲν 



ἐξαφανίζεται μὲ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα, ἀλλὰ παραμένει στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
μετὰ ἀπ’ αὐτό. Εἶναι ὅμως πολὺ διαφορετικὴ ἀπ’ ἐκείνη ποὺ εἶναι στὸν ἀβάπτιστο.  
 Γιατί, πρῶτον, στὸν ἀβάπτιστο, ὁ ὁποῖος εἶναι ὅλως ἁμαρτωλός, ἡ κλίση καὶ 
ροπὴ εἶναι ἔνοχη. Σ’ ἐκεῖνον ὅμως ποὺ βαπτίσθηκε, ὅπως ἐξαφανίζεται μὲ τὸ Ἅγιο 
Βάπτισμα κάθε ἁμαρτία καὶ ἀπαλλάσσεται ἀπὸ κάθε ἐνοχή, ἔτσι ἐξαφανίζεται καὶ ἡ 
ἐνοχὴ τῆς ροπῆς καὶ κλίσεως πρὸς τὸ κακό.  
 Γι’ αὐτὸ δὲ λογαριάζεται στὸ ἑξῆς ἡ ροπὴ ὡς ἁμαρτία. Δὲν ἔχει ὁ ἄνθρωπος 
γι’ αὐτὴ ἐνοχὴ καὶ εὐθύνη ἀπέναντι στὸν Θεό, ὅταν ἡ ἐλεύθερη θέλησή του δὲν 
δίνη τὴ συγκατάθεσή της καὶ δὲν ὑποχωρῆ καθόλου σ’ αὐτή.  
 Δεύτερον, ὁ ἀβάπτιστος κυριεύεται ἀπὸ τὴ δύναμη τῆς [σελ. 306] ροπῆς καὶ 
κλίσεως πρὸς τὸ κακὸ καὶ παρασύρεται ἀπ’ αὐτή, ὡς αἰχμάλωτος, χωρὶς νὰ μπορῆ 
νὰ τὴ νικήση.  
 Ὁ βαπτισμένος ὅμως, ἐνισχυόμενος ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, νικᾶ καὶ 
ὑποτάσσει ἐντελῶς αὐτὴ τὴν κλίση καὶ ροπή, ὅταν τὴν καταπολεμᾶ καὶ δὲν 
ὑποχωρῆ σ’ αὐτή.  
 
 

186. Γιατί ὁ Θεός, ἂν καὶ θέλει τὸν ἄνθρωπο ἐλεύθερο ἀπὸ κάθε ροπὴ  
καὶ κλίση πρὸς τὸ κακό, δὲν τὸν ἐλευθερώνει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μὲ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα.  

 
 Ἡ κλίση καὶ ροπὴ ἀπὸ μόνη της δὲν εἶναι μὲν ἁμαρτωλὴ μετὰ τὸ Βάπτισμα, 
ὅπως εἴπαμε. Οὔτε κάνει ἔνοχο τὸν Χριστιανὸ ἀπέναντι στὸν Θεό, ὅταν δὲν 
ὑποχωρῆ ἡ θέληση σ’ αὐτή. Δὲν εἶναι ὅμως καὶ ἀρεστὴ στὸν Θεό.  
 Ὁ Θεὸς ἔπλασε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὸν ἄνθρωπο ἐλεύθερο ἀπὸ κάθε κλίση καὶ 
ροπὴ πρὸς τὸ κακό, καὶ γι’ αὐτὸ τὸν θέλει ἀπαλλαγμένο καὶ ἐλεύθερο ἀπὸ κάθε 
κακὴ κλίση. Νὰ ζῆ μὲ ἁρμονία καὶ εἰρήνη, βαδίζοντας καὶ ὑπακούοντας σὲ ὅλα στὸ 
θεῖο θέλημα. Νὰ μὴν ὑπάρχη κάτι στὴν ψυχή του ποὺ νὰ εἶναι ἀντίθετο καὶ νὰ 
μάχεται ἐναντίον τῆς θείας θελήσεως.  
 Ἀλλά, ἀφοῦ θέλει ὁ Θεὸς νὰ ζῆ ὁ ἄνθρωπος σὲ ἁρμονία καὶ εἰρήνη, 
ἐλεύθερος ἀπὸ τὴ ροπὴ καὶ κλίση πρὸς τὸ κακό, τότε γιατί δὲν τὸν ἐλευθερώνει μὲ 
τὸ Ἅγιο Βάπτισμα καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν κλίση καὶ τὴ ροπή, ἀφοῦ μὲ αὐτὸ τὸν καθαρίζει 
καὶ τὸν ἐλευθερώνει ἀπὸ κάθε ἁμαρτία καὶ ἐνοχή;  
 Ἀπαντώντας λέμε ὅτι ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ μένη ἡ κλίση καὶ ροπὴ πρὸς τὸ 
κακό, πρῶτα-πρῶτα, γιὰ νὰ θυμώμαστε καὶ νὰ συναισθανώμαστε ὅτι αὐτὴ εἶναι 
ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτίας καὶ γι’ αὐτὸ νὰ τὴν ἀποστρεφώμαστε καὶ νὰ τὴ μισοῦμε.  
 Ὁ κυριότερος ὅμως λόγος εἶναι νὰ τὴν ὑποτάξη καὶ νὰ τὴν ἐξουδετερώση ὁ 
ἴδιος ὁ Χριστιανὸς μὲ τὸν ἀγῶνα καὶ τὸν πόλεμο ἐναντίον της. Ὁ ἀγώνας αὐτὸς εἶναι 
πάρα πολὺ χρήσιμος, γιατὶ γίνεται ἀφορμὴ στὸ νὰ ἔχη προσοχὴ ὁ Χριστιανὸς [σελ. 
307] καὶ νὰ προοδεύη καὶ νὰ προκόβη στὴν ἀρετή. Ἂν ἔτσι ἀγωνίζεται καὶ 
προάγεται ὅλο καὶ περισσότερο στὴν ἀρετὴ καὶ στὸν ἁγιασμό, θὰ δαμάση καὶ θὰ 
ὑποτάξη ἐντελῶς τὴν κλίση αὐτὴ μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, οὕτως ὥστε νὰ μὴν 
ὑποχωρῆ ποτὲ σ’ αὐτή. Ὁπότε, δὲν θὰ ὑπάρχη πιὰ στὴν ψυχή του κάτι ποὺ νὰ ἔχη 



δύναμη νὰ τὸν κλονίση ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἑπομένως, αὐτὴ ἡ κλίση καὶ ροπὴ 
χρησιμεύει στὸ Χριστιανὸ ὡς ἀφορμὴ γιὰ προσοχή, ἀγῶνα, προκοπὴ καὶ 
τελειοποίηση στὴν ἀρετή.  
 Χρησιμεύει δὲ καὶ ὡς μέσο δοκιμασίας στὸ νὰ δειχθῆ ἡ τέλεια πειθαρχία καὶ 
ὑπακοὴ τοῦ ἀνθρώπου στὸν Θεό. Γιατί, ἂν χρησιμεύουν ὡς μέσα δοκιμασίας τῆς 
ἐλεύθερης θελήσεως τοῦ ἀνθρώπου ἡ ἐπίδραση τοῦ πονηροῦ καὶ οἱ διάφοροι 
πειρασμοὶ καὶ οἱ κάθε εἴδους θλίψεις καὶ ὀδύνες τῆς ζωῆς, ὅπως εἴπαμε 
προηγουμένως, πολὺ περισσότερο χρησιμεύει γι’ αὐτὴ τὴ δοκιμασία ἡ κλίση καὶ 
ροπὴ πρὸς τὸ κακό, ἡ ὁποία δὲν προέρχεται ἀπὸ ἔξω, ἀλλὰ ὑπάρχει μέσα στὴν 
ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸν πολεμεῖ.  
 Ἂν λοιπὸν δὲν ἐξαφανίζη ὁ Θεὸς μὲ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα τὴν κλίση καὶ ροπὴ 
πρὸς τὸ κακό, τὸ κάνει μὲ σκοπὸ νὰ τὴ δαμάση, νὰ τὴν ὑποτάξη ὁ ἴδιος ὁ 
Χριστιανός, μὲ τὸν πόλεμο καὶ ἀγῶνα ἐναντίον της, γιὰ νὰ ἀναδειχθῆ ἔτσι νικητὴς 
καὶ νὰ πάρη τὸ αἰώνιο στεφάνι τῆς νίκης.  
 
 

187. Πότε εἶναι ἁμαρτωλὴ ἡ ροπὴ καὶ κλίση πρὸς τὸ κακό.  
 
 Εἴπαμε ὅτι ἡ ροπὴ καὶ κλίση πρὸς τὸ κακὸ ποὺ μένει καὶ μετὰ τὸ Ἅγιο 
Βάπτισμα δὲν εἶναι ἔνοχη ἀπέναντι στὸν Θεό. Ὅτι εἶναι πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν 
κλίση καὶ ροπὴ ποὺ ὑπάρχει στὸν ἀβάπτιστο.  
 Εἶναι ὅμως ἀνάγκη νὰ ξεχωρίσουμε πότε ὁ Χριστιανὸς εἶναι ἢ πότε δὲν εἶναι 
ἔνοχος καὶ ὑπεύθυνος γι’ αὐτή.  
 Λέμε, λοιπόν, ὅτι τότε μόνο δὲν ἔχει εὐθύνη ὁ Χριστιανός, [σελ. 308] ὅταν τὴν 
ἀποδοκιμάζη μὲ τὴ θέλησή του καὶ τὴν ἀποκρούη, χωρὶς καθόλου νὰ τὴ δέχεται. 
Ὅταν ὅμως δὲν τὴν ἀποκρούη, ἀλλὰ τὴν ἀγαπᾶ καὶ τὴ δέχεται μὲ τὴ θέλησή του καὶ 
ὑποχωρῆ, ἢ ἐσωτερικὰ στὴν ψυχή του ἢ ἐξωτερικά, μὲ τὸ νὰ διαπράττη τὸ κακό, 
τότε εἶναι ἔνοχος καὶ ὑπεύθυνος στὴ θεία δικαιοσύνη.  
 Σ’ αὐτὴ δὲ τὴν περίπτωση, ἡ κλίση καὶ ροπὴ πρὸς τὸ κακὸ ὄχι μόνο εἶναι τὸ 
ἴδιο ἔνοχη ὅσο καὶ στὸν ἀβάπτιστο, ἀλλὰ ἀποκτᾶ ἐπιπλέον καὶ τὴ δύναμη καὶ τὴν 
ἐξουσία τὴν ὁποία ἔχει σ’ ἐκεῖνον. Ὁπότε καὶ κυριεύει τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
τὸν παρασύρει στὴν ἁμαρτία, μὲ τὸν τρόπο ποὺ παρασύρει κάθε σαρκικὸ ἄνθρωπο, 
ὅπως βεβαιώνει καὶ ὁ θεῖος Παῦλος (Ρωμ. ζ΄ 23).  
 
 

188. Ὅλες οἱ αἰτίες γιὰ ἁμαρτία εἶναι ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου  
καὶ συμμαχοῦν μεταξύ τους.  

 
 Εἴδαμε προηγουμένως ὅτι οἱ αἰτίες ποὺ γίνονται ἀφορμὴ γιὰ ἁμαρτία εἶναι 
ἐξωτερικὲς καὶ ἐσωτερικές. Ὅλες δὲ αὐτές, καθὼς ὁ καθένας μπορεῖ νὰ κατανοήση, 
εἶναι ἐχθροὶ τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.  



 Ἀλλὰ τὸ ἄξιο προσοχῆς εἶναι ὅτι αὐτοὶ οἱ ἐξωτερικοὶ καὶ ἐσωτερικοὶ ἐχθροὶ 
συμμαχοῦν στὰ περισσότερα σημεῖα μεταξύ τους, προκειμένου νὰ παρασύρουν τὸν 
ἄνθρωπο στὴν ἁμαρτία.  
 Συμμαχοῦν δὲ κατὰ τὸν ἑξῆς τρόπο: Οἱ μὲν ἐξωτερικοὶ ἐχθροί, δηλαδὴ οἱ 
ἐξωτερικὲς ἀφορμές, ὑποδεικνύουν καὶ παρουσιάζουν στὸν ἄνθρωπο τὴν ἁμαρτία 
σὰν κάτι καλὸ καὶ εὐχάριστο.  
 Οἱ δὲ ἐσωτερικοὶ ἐχθροί, δηλαδὴ οἱ ἐσωτερικὲς ἀφορμὲς τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ 
τῆς ροπῆς πρὸς τὸ κακὸ μὲ ἀφορμὴ τὶς ἐξωτερικὲς παρακινήσεις καὶ ὑποδείξεις, τὸν 
παρακινοῦν καὶ τὸν σπρώχνουν νὰ κάνη τὴν ἁμαρτία.  

[σελ. 309]  
 Ἄλλοτε πάλι οἱ ἐσωτερικὲς ἐπιθυμίες καὶ ἡ κλίση καὶ ροπὴ πρὸς τὸ κακὸ 
σπρώχνουν τὸν ἄνθρωπο στὸ νὰ ζητήση τὴν ἁμαρτία στὸν κόσμο. Καὶ ὁ κόσμος τοῦ 
παρέχει κάθε εὐκολία γι’ αὐτή.  
 
 

189. Ποιὰ εἶναι ἡ κύρια αἰτία τῆς ἁμαρτίας.  
 
 Μιλώντας γιὰ τὶς αἰτίες τῆς ἁμαρτίας, εἴπαμε ὅτι αὐτὲς εἶναι τρεῖς: Πρῶτον, ἡ 
εἰσήγηση καὶ ἐνέργεια τοῦ πονηροῦ. Δεύτερον, ἡ θέληση τοῦ ἀνθρώπου καί, 
τρίτον, ἡ κλίση καὶ ροπὴ πρὸς τὸ κακὸ ποὺ ὑπάρχει στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. 
Εἴπαμε ἀκόμη ὅτι αἰτίες γιὰ ἁμαρτία δίνονται καὶ ἀπὸ πάρα πολλὲς ἄλλες ἀφορμές, 
ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀναφέραμε ἀρκετές.  
 Ἀλλὰ ἀπὸ ὅλες τὶς αἰτίες ποὺ ἀναφέραμε, πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι μιὰ καὶ 
μόνη εἶναι ἡ κύρια αἰτία τῆς ἁμαρτίας καὶ δὲν εἶναι πολλές.  
 Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐλεύθερη θέληση τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ὁποίαν ἀναφέραμε 
προηγουμένως ὡς δεύτερη αἰτία τῆς ἁμαρτίας. Καὶ τὴν ἀναφέραμε ἐκεῖ ὡς 
δεύτερη, ὡς πρὸς τὴ σειρὰ ποὺ ἀκολουθεῖ σ’ αὐτὸν ποὺ διαπράττει τὴν ἁμαρτία. 
Προηγεῖται, ὅπως εἴδαμε στὴν ἁμαρτία τῶν πρωτοπλάστων, ἡ εἰσήγηση καὶ 
ἐνέργεια τοῦ πονηροῦ, καὶ ἀκολουθεῖ ἡ συγκατάθεση τῆς ἐλεύθερης θελήσεως γιὰ 
τὴν ἐκτέλεση τῆς ἁμαρτίας. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν ἁμαρτία ποὺ 
προέρχεται ἀπὸ τὴ ροπὴ καὶ κλίση πρὸς τὸ κακό. Προηγεῖται δηλαδὴ ἡ παρακίνηση 
ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν κλίση καὶ ροπὴ πρὸς τὸ κακό, καὶ ἔπειτα ἀκολουθεῖ ἡ 
συγκατάθεση τῆς ἐλεύθερης θελήσεως νὰ διαπραχθῆ ἡ ἁμαρτία. Ἔτσι 
δικαιολογεῖται ὅτι ἐκεῖ τὴν ἐλεύθερη θέληση τὴν ἀναφέραμε ὡς δεύτερη αἰτία τῆς 
ἁμαρτίας, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα εἶναι ἡ κύρια αἰτία. Ἐὰν ὀνομάσαμε 
προηγουμένως τὸν πονηρὸ καὶ τὴν κλίση καὶ ροπὴ πρὸς τὸ κακὸ ἀρχικὲς αἰτίες τῆς 
ἁμαρτίας, τὸ κάναμε ἀπὸ τὴν ἄποψη ὅτι αὐτὰ δίνουν ἀφορμὴ καὶ παρακίνηση καὶ 
ἐπιδροῦν [σελ. 310] πάρα πολὺ στὸν ἄνθρωπο, γιὰ νὰ τὸν κάνουν νὰ ἁμαρτήσῃ.  
 Ὅτι δὲ ὁ πονηρός, ἡ κλίση καὶ ροπὴ πρὸς τὸ κακὸ καὶ ὅλες οἱ διάφορες ἄλλες 
αἰτίες τῆς ἁμαρτίας εἶναι κυρίως ἀφορμὲς καὶ ὄχι ἡ κυρία αἰτία τῆς ἁμαρτίας 
μποροῦμε νὰ τὸ καταλάβουμε καλά, ὅταν λάβουμε ὑπόψη μας τοὺς ἁγίους ἄνδρες. 
Οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτούς, πρὶν ἀναγεννηθοῦν καὶ ἁγιασθοῦν, ἔμοιαζαν μὲ τοὺς 



ὑπόλοιπους ἀνθρώπους. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν πόλεμο ποὺ εἶχαν ἀπὸ τὸν πονηρό, 
αἰσθάνονταν, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι, τὴν κλίση καὶ ροπὴ πρὸς τὴν ἁμαρτία. Ἐπειδὴ 
ὅμως ἀποφάσισαν ὁλόψυχα νὰ κάνουν καλὴ χρήση τῆς ἐλεύθερης θελήσεώς τους 
καὶ νὰ ὑποταχθοῦν στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, δὲν εἶχε τὴ δύναμη πιὰ νὰ τοὺς ἐμποδίση 
ὁ πονηρός, ἡ τάση καὶ ροπή, οὔτε οἱ διάφορες ἄλλες αἰτίες ἀπὸ τὴν κατὰ Θεὸν ζωή.  
 Αὐτὸ ἀποδεικνύει ὅτι ὅλες οἱ αἰτίες τῆς ἁμαρτίας ποὺ ἀναφέρθηκαν δὲν εἶναι 
ἡ κύρια αἰτία τῆς ἁμαρτίας ποὺ διαπράττει ὁ ἄνθρωπος. Ἂν κυρία αἰτία τῆς 
ἁμαρτίας ἦταν ἕνα ἀπὸ αὐτά ἢ καὶ ὅλα μαζί, ἐὰν δηλαδὴ αὐτὰ ἦταν ἰσχυρότερα 
ἀπὸ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου, θὰ ἦταν ἐντελῶς ἀδύνατο οἱ ἅγιοι ἄνδρες νὰ 
ἀποδειχθοῦν δυνατότεροι ἀπὸ τὶς αἰτίες αὐτὲς καὶ νὰ ἀποφύγουν τὴν ἁμαρτία. Ἀπὸ 
τὸ παράδειγμα λοιπὸν τῶν ἁγίων ἀνδρῶν ποὺ ἀπέκρουσαν καὶ νίκησαν τὶς 
ἀφορμὲς τῆς ἁμαρτίας, καταλαβαίνουμε καλὰ ὅτι ἡ κυρία αἰτία τῆς ἁμαρτίας σ’ 
αὐτοὺς ποὺ ἁμαρτάνουν εἶναι ἡ ἐλεύθερη θέλησή τους, ποὺ δὲν ἀποκρούει, ἀλλὰ 
ἀποδέχεται τὸ κακό.  
 Ἐπειδὴ δὲ αὐτὴ εἶναι ἡ κύρια αἰτία τῆς ἁμαρτίας, γι’ αὐτὸ τὸν λόγο καὶ κάθε 
ἕνας ποὺ ἁμαρτάνει θὰ τιμωρηθῆ ἀπὸ τὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, γιατὶ ἔκανε κακὴ 
χρήση τῆς ἐλευθερίας του. Γιατί, ἐνῶ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ ἐλεύθερος, γιὰ 
νὰ ἐκλέγη καὶ νὰ δέχεται ἐλεύθερα τὸ σωστό, τὸ ὠφέλιμο καὶ σωτήριο γιὰ τὸν 
ἑαυτό του, αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ τοῦ ὑποδεικνύει ὁ Θεὸς μὲ τὸ νόμο Του, κάνει τὸ 
ἀντίθετο. Προτιμᾶ τὸ ἐπιζήμιο καὶ καταστροφικὸ γιὰ τὸν ἑαυτό του. Αὐτὸ ποὺ 
εἰσηγεῖται ὁ πονηρός.  

[σελ. 311] 
 Ἡ κακὴ λοιπὸν χρήση τῆς ἐλευθερίας του, αὐτὴ καὶ μόνο αὐτή, ἐπιβαρύνει 
ὑπερβολικὰ τὸν ἄνθρωπο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Δὲν μπορεῖ νὰ ἐλαφρώση καθόλου τὴ 
θέση του, νὰ δικαιολογηθῆ, ἐπειδὴ τοῦ δόθηκαν διάφορες ἄλλες αἰτίες καὶ 
ἀφορμὲς νὰ ἁμαρτήση. Καὶ δὲν ὑπάρχει δικαιολογία, γιατὶ μπορεῖ νὰ ἀποκρούση 
ὄχι μόνο κάθε εἰσήγηση τοῦ πονηροῦ καὶ κάθε ἄλλη αἰτία καὶ ἀφορμή, ἀλλὰ καὶ 
κάθε πάθος τῆς ψυχῆς. Νὰ ἀποκρούση κάθε πάθος ποὺ ἔγινε δεύτερη φύση καὶ 
ἔχει μεγάλη δύναμη. Νὰ ἀποκρούση καὶ αὐτὴ τὴν κλίση καὶ ροπὴ πρὸς τὸ κακό, ποὺ 
ἀσκεῖ ἰσχυρὴ δύναμη στὴν ψυχὴ τοῦ ἁμαρτωλοῦ. Μπορεῖ νὰ τὰ κατανικήση μὲ τὴ 
χάρη ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὸν Χριστό, ἀρκεῖ μόνο νὰ θελήση ἀποφασιστικὰ καὶ μὲ τὴν 
καρδιά του, ἀφενὸς νὰ συμμορφωθῆ μὲ τοὺς ὅρους τῆς μετανοίας, ποὺ ἤδη 
ἀναφέρθηκαν, καὶ ἀφετέρου νὰ χρησιμοποιήση τὰ μέσα ἢ ὅπλα μὲ τὰ ὁποῖα 
πολεμεῖται καὶ ἀποκρούεται ἡ ἁμαρτία, γιὰ τὰ ὁποῖα θὰ μιλήσουμε στὴ συνέχεια.  
 
 

190. Ἐννοώντας ὁ ἄνθρωπος τοὺς πολυάριθμους ἐχθροὺς τῆς ψυχῆς του,  
καταλαβαίνει ποιὰ εἶναι ἡ θέση του ἀπὸ πνευματικὴ ἄποψη.  

 
 Ἀπὸ ὅσα ἐλέχθηκαν προηγουμένως γιὰ τὶς αἰτίες καὶ ἀφορμὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες 
προκαλεῖται ἡ ἁμαρτία, καταλαβαίνει ὁ καθένας ὅτι ὁ ἄνθρωπος περικυκλώνεται 



καὶ πολιορκεῖται ἀπὸ παντοῦ ἀπὸ πολυάριθμους καὶ κάθε εἴδους ἐχθροὺς καὶ 
ἀντιπάλους τῆς σωτηρίας του, ποὺ ἐπιζητοῦν τὴν καταστροφὴ καὶ τὴν ἀπώλειά του.  
Αὐτοὶ δὲ οἱ ἐχθροί, ποὺ πολιορκοῦν καὶ σχεδιάζουν δόλια ἐναντίον τῆς σωτηρίας 
του, δὲν εἶναι μόνο ὁρατοί, ἀλλὰ καὶ ἀόρατοι. Δὲν εἶναι μόνο τυραννικοί, ἀλλὰ καὶ 
ἑλκυστικοὶ καὶ γοητευτικοί. Δὲν εἶναι μόνο ἐξωτερικοί, ἀλλὰ καὶ ἐσωτερικοί. Οἱ δὲ 
ἐσωτερικοὶ εἶναι πιὸ ἰσχυροὶ ἀπὸ τοὺς ἐξωτερικούς.  
 Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ καταλαβαίνει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἡ θέση του [σελ. 312] ἀπὸ 
πνευματικὴ ἄποψη εἶναι ὅμοια μὲ τὸ ἔθνος ἢ τὴν πόλη ἐκείνη ἡ ὁποία ἐξωτερικὰ 
μὲν πολιορκεῖται ἀπὸ πολυάριθμο ἐχθρικὸ στρατό, ποὺ ἐπιζητεῖ νὰ τὴν κυριεύση 
καὶ νὰ τὴν ὑποτάξη τελείως, ἐσωτερικὰ δὲ πολεμεῖται ἀπὸ προδότες καὶ 
ἐπαναστάτες, ποὺ κι αὐτοὶ ἐπιζητοῦν ὅ,τι ἐπιζητοῦν κι ἐκεῖνοι ποὺ πολιορκοῦν ἀπ’ 
ἔξω, δηλαδὴ νὰ πάρουν τὴν ἐξουσία στὰ χέρια τους καὶ νὰ γίνουν κύριοι τῆς 
πόλεως.  
 Κατὰ παρόμοιο τρόπο καὶ ὁ ἄνθρωπος πολεμεῖται, ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς 
ἐξωτερικοὺς ἐχθρούς, δηλαδὴ τὶς ἐξωτερικὲς αἰτίες καὶ ἀφορμές, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς 
ἐσωτερικές, δηλαδὴ τὶς ἐπιθυμίες καὶ τὴ ροπὴ πρὸς τὸ κακό.  
 Σκεπτόμενος δὲ καλὰ ὁ ἄνθρωπος αὐτή του τὴ θέση, στὴν ὁποία βρίσκεται 
ἀπὸ πνευματικὴ ἄποψη, καταλαβαίνει ὅτι, ἂν ἀφεθῆ στὶς δυνάμεις του, ἐξάπαντος 
θὰ νικηθῆ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ θὰ ὑποδουλωθῆ σ’ αὐτή.  
 Ἐὰν εἴπαμε πιὸ πάνω ὅτι ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη θέληση τοῦ ἀνθρώπου 
νὰ ἀποκρούση καὶ νὰ κατανικήση κάθε εἰσήγηση τοῦ πονηροῦ, κάθε αἰτία καὶ 
ἀφορμή, κάθε πάθος καὶ τὴν ἴδια τὴν κλίση καὶ ροπὴ πρὸς τὸ κακό, τὸ εἴπαμε μὲ 
τὸν ὅρο νὰ συμμορφωθῆ ὁ ἄνθρωπος πρὸς ἐκεῖνα τὰ μέσα μὲ τὰ ὁποῖα 
ἐξαφανίζεται καὶ πολεμεῖται ἡ ἁμαρτία. Τότε δὲ πραγματικὰ καὶ ἀληθινὰ μπορεῖ ἡ 
ἐλεύθερη θέληση, μὲ τὴ χάρη ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, νὰ καταρρίψη 
καὶ νὰ ὑπερνικήση κάθε δυσκολία. Ἂν ἀφεθῇ ὅμως ὁ ἄνθρωπος μόνο στὶς δυνάμεις 
του, εἶναι φύσει ἀδύνατο νὰ παλέψη μόνος του καὶ νὰ ἀναδειχθῆ νικητὴς τῆς 
ἁμαρτίας.  
 Ἀπὸ αὐτὸ καταλαβαίνουμε ὅτι ἔχουμε ἀπόλυτη ἀνάγκη ἀπὸ τὴ θεία δύναμη 
καὶ βοήθεια, μὲ τὴν ὁποία μπορεῖ ὁ Χριστιανὸς νὰ βγῆ νικητὴς ἀπὸ αὐτὸ τὸν 
φοβερὸ ἀγῶνα. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Χριστὸς εἶπε ὅτι «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν 
οὐδέν» (Ἰω. ιε΄ 5). Γιὰ νὰ βάλη δὲ μέσα στὴν ψυχὴ καὶ τὴν πεποίθηση καὶ 
βεβαιότητα ὅτι ὁ ἄνθρωπος ποὺ πολεμεῖ τὴν ἁμαρτία θὰ τὴν νικήση ἐξάπαντος μὲ 
τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, εἶπε καὶ ὅτι «τὰ [σελ. 313]ἀδύνατα παρ’ ἀνθρώποις δυνατά 
ἐστι παρὰ τῷ Θεῷ» (Λουκ. ιη΄ 27).  
 Ἀλλὰ ὁ Θεός, γιὰ νὰ δώση τὴ χάρη καὶ τὴ βοήθειά Του, ζητεῖ καὶ ἀπαιτεῖ ἀπὸ 
τὸν ἄνθρωπο νὰ κάνη καὶ ὁ ἴδιος καθετὶ ποὺ ἐξαρτᾶται ἀπὸ αὐτὸν γιὰ τὴν 
καταπολέμηση τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ κακοῦ.  
 Τί δὲ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ἢ καλύτερα πῶς πρέπει αὐτὸς νὰ πολεμῆ 
ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας, ἐρχόμαστε ἤδη νὰ μιλήσουμε.  
 
 



 
 



[σελ. 314] 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ 
 

ΟΠΛΑ Ἢ ΜΕΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ 

 
 

191. Πῶς πρέπει νὰ πολεμῆ ὁ Χριστιανὸς ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας.  
 
 Λέγοντας πόλεμο ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας, ἐννοοῦμε πῶς πρέπει νὰ 
πολεμοῦμε καὶ νὰ διώχνουμε τὶς αἰτίες καὶ τὶς ἀφορμὲς τῆς ἁμαρτίας, ἀπὸ 
ὁπουδήποτε μᾶς προσβάλλουν. Εἴτε ἐσωτερικά, ἀπὸ τὴν κλίση καὶ ροπὴ τῆς ψυχῆς 
πρὸς τὸ κακό, εἴτε ἀπ’ ἔξω, ἀπὸ τὸν Διάβολο καὶ ἀπὸ ὅλες τὶς ὑπόλοιπες αἰτίες καὶ 
ἀφορμές. Ὁ πόλεμος ἐναντίον τῶν αἰτιῶν καὶ ἀφορμῶν εἶναι πόλεμος ἐναντίον τῆς 
ἴδιας τῆς ἁμαρτίας, ἐπειδὴ ἡ ἁμαρτία μπαίνει στὴν ψυχὴ καὶ στὴ θέληση τοῦ 
ἀνθρώπου μὲ τὶς αἰτίες καὶ ἀφορμὲς αὐτές.  
 Ἑπομένως, ὅταν ὁ ἄνθρωπος πολεμῆ καὶ νικᾶ τὶς αἰτίες καὶ τὶς ἀφορμὲς τῆς 
ἁμαρτίας, πολεμεῖ καὶ διώχνει τὴν ἴδια τὴν ἁμαρτία.  
 Οἱ αἰτίες καὶ οἱ ἀφορμὲς τῆς ἁμαρτίας πολεμοῦνται μὲ μέσα ἢ ὅπλα 
πνευματικά. Ἡ χρήση δὲ τῶν ἀναγκαίων κάθε φορὰ ὅπλων, γιὰ νὰ διωχθῆ ἡ 
ἁμαρτία, ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὸν Θεὸ ὡς καθῆκον καὶ ἔργο ἀπαραίτητο σὲ κάθε 
ἄνθρωπο ποὺ θέλει νὰ ἀποφύγη τὴν αἰώνια καταδίκη καὶ νὰ ἀπολαύση τὴν αἰώνια 
ζωή.  
 Ἐπειδὴ ἡ θέληση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχὴν καὶ κύρια αἰτία τῆς 
ἁμαρτίας, γι’ αὐτό, ἂν δὲν ἐπαγρυπνῆ ὁ ἄνθρωπος, κάθε φορὰ ποὺ παρουσιάζεται 
ἡ ἁμαρτία, καὶ δὲ βάζη σὲ ἐνέργεια τὰ κατάλληλα ὅπλα, ποὺ θὰ ὑποδειχθοῦν στὴ 
συνέχεια, θὰ φέρη μόνος του ὁλόκληρη τὴν εὐθύνη τῆς ἁμαρτίας καὶ θὰ [σελ. 315] 
εἶναι ἑπομένως ἄξιος τῆς αἰωνίου κολάσεως.  
 Ἔχοντας, λοιπόν, αὐτὰ ὑπόψη μας, ἐρχόμαστε πλέον νὰ ὑποδείξουμε ποιὰ 
εἶναι τὰ μέσα καὶ τὰ πνευματικὰ ὅπλα μὲ τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ πολεμῆ ὁ Χριστιανὸς 
ἐναντίον τῶν αἰτιῶν καὶ ἀφορμῶν τῆς ἁμαρτίας, γιὰ νὰ μὴ νικᾶται ἀπὸ αὐτή.  
 Πρέπει ὅμως νὰ γνωρίζουμε ὅτι αὐτὰ τὰ ὅπλα εἶναι συγχρόνως καὶ ἀρετὲς καὶ 
μέσα μὲ τὰ ὁποῖα ἐξασκεῖται ἡ ἀρετή.  
 Θὰ ἀναφέρουμε δὲ τὰ κυριότερα καὶ σπουδαιότερα ἀπὸ αὐτά. Ὅταν τὰ ἔχη 
ὑπόψη του ὁ Χριστιανὸς καὶ τὰ μεταχειρίζεται, θὰ μπορῆ νὰ ἀποκρούη εὔκολα καὶ 
ἀποτελεσματικὰ κάθε πάθος, ροπὴ καὶ κλίση πρὸς τὸ κακό, καὶ γενικὰ κάθε 
ἁμαρτία, νικώντας καὶ θριαμβεύοντας ἐναντίον της.  



 Ἀκόμη δὲ καὶ θὰ ἐργάζεται καὶ θὰ ἐξασκῆ τὴν ἀρετή, προοδεύοντας εὔκολα 
καὶ προκόπτοντας στὴ ζωὴ τοῦ πνεύματος, στὴν κατὰ Χριστὸν ζωή.  
 
 

192. Α΄) Ἡ γνώση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ.  
 
 Ὡς πρῶτο πνευματικὸ μέσο ἢ ὅπλο μὲ τὸ ὁποῖο μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ 
ἀποκρούη καὶ νὰ διώχνη τὴν ἁμαρτία, ἀναφέρουμε τὴ γνώση τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ. 
Τὴ γνώση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ.  
 Εἶναι τόσο ἀναγκαῖο αὐτὸ τὸ πνευματικὸ ὅπλο, ὥστε χωρὶς αὐτὸ εἶναι 
ἐντελῶς ἀδύνατο νὰ ἀποφύγη ὁ ἄνθρωπος τὴν ἁμαρτία. Πῶς εἶναι δυνατό, ὅταν ὁ 
ἄνθρωπος ἔχη ἄγνοια τοῦ νόμου Του καὶ τῶν ἐντολῶν Του, νὰ τὶς τηρήση;  
 Ἡ γνώση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καὶ γενικὰ ἡ γνώση τῆς ἀλήθειάς Του εἶναι 
φῶς στὴν ψυχή, μὲ τὸ ὁποῖο βλέπει ὁ ἄνθρωπος καὶ διακρίνει τὸ καλὸ ἀπὸ τὸ κακό, 
τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸ ψέμα, τὴν προκατάληψη, τὴ δεισιδαιμονία καὶ τὴν πλάνη.  
 Ἀκόμη, ἡ γνώση αὐτὴ τὸν φωτίζει στὸ νὰ κρίνη ὅλα τὰ πράγματα σύμφωνα 
μὲ τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἀποδίδη στὸ καθένα τὴν πραγματική του ἀξία. Δηλαδή, τὰ 
μὲν σωματικὰ καὶ [σελ. 316] ἐπίγεια νὰ τὰ θεωρῆ, ὅπως καὶ εἶναι, ἐφήμερα καὶ 
φθαρτά, χωρὶς νὰ τὸν ἐξαπατᾶ ἡ ματαιότητά τους, τὰ δὲ πνευματικὰ πάλι νὰ τὰ 
κρίνη σὰν οὐράνια καὶ αἰώνια.  
 Ἀκόμη, αὐτὴ ἡ γνώση τὸν διδάσκει ἀφενὸς πόσο καταστροφικὰ εἶναι τὰ 
ἀποτελέσματα τῆς ἁμαρτίας, ἀφετέρου ποιὰ εἶναι τὰ βραβεῖα καὶ οἱ ἀνταμοιβὲς 
τῆς ἀρετῆς.  
 Γι’ αὐτὸ ἡ γνώση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἀλήθειάς Του ἔχει τὴ 
δύναμη ὄχι μόνο νὰ ἐλευθερώνη τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ κάθε ψεύτικο φρόνημα, ἀλλὰ 
καὶ νὰ τὸν ἀπαλλάσση ἀπὸ κάθε κλίση καὶ προσκόλληση στὰ γήινα καὶ βλαβερά.  
 Ἔχει, ἀκόμη, τὴ δύναμη νὰ τὸν ἀπαλλάσση ἀπὸ τὴ σκλαβιὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ 
νὰ τὸν κάνη πραγματικὰ καὶ ἀληθινὰ ἐλεύθερο, ποὺ νὰ μπορῆ νὰ ζῆ στὴν ἀληθινὴ 
ἐλευθερία, τὴν ὁποία δίνει τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.  
 Τὴ μεγάλη αὐτὴ ἀλήθεια βεβαιώνει ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, μὲ τὰ ἑξῆς λόγια Του: 
«Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε· καὶ γνώσεσθε 
τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰω. η΄ 31-32).  
 Τὴ σπουδαιότητα καὶ ἀναγκαιότητα τῆς γνώσεως τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, 
τοῦ νόμου καὶ τῶν ἐντολῶν Του τὴν καταλαβαίνουμε καὶ ἀπὸ τὰ λόγια ποὺ εἶπε ὁ 
Ἴδιος ὁ Θεὸς στὸν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, τὸ διάδοχο τοῦ Μωυσέως: «Καὶ οὐκ 
ἀποστήσεται, εἶπε σ’ αὐτόν, ἡ βίβλος τοῦ νόμου μου τούτου ἐκ τοῦ στόματός σου 
καὶ μελετήσεις ἐν αὐτῇ ἡμέρας καὶ νυκτός, ἵνα εἰδῇς ποιεῖν πάντα τὰ 
γεγραμμένα. Τότε εὐοδωθήσῃ καὶ εὐοδώσεις τὰς ὁδούς σου, καὶ τότε συνήσεις» 
(Ἰησοῦς Ναυῆ α΄ 8).  
 Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ὁ Θεὸς τοῦ λέει τὰ ἑξῆς: Τὸ βιβλίο αὐτό, δηλαδὴ ἡ 
Πεντάτευχος τοῦ Μωυσέως, τὸ ὁποῖο περιέχει τὸ νόμο καὶ τὶς ἐντολές μου, νὰ μὴν 
ἀπομακρυνθῆ ποτὲ ἀπὸ σένα. Νὰ ἔχης αὐτὸ πάντοτε κοντά σου καὶ νὰ μελετᾶς 



αὐτὸ μέρα καὶ νύχτα, γιὰ νὰ ἔχης πάντοτε ὑπόψη σου τὸ νόμο καὶ τὶς ἐντολές μου 
καὶ νὰ κάνης ὅλα ὅσα εἶναι γραμμένα σ’ αὐτό. Ὅταν κάνης ἔτσι, τότε θὰ εὐτυχήσης 
καὶ θὰ βαδίζης μὲ [σελ. 317] φρόνηση καὶ σύνεση καὶ θὰ φέρης σὲ εὐτυχὲς τέλος τὸ 
μεγάλο ἔργο ποὺ σοῦ ἀνατέθηκε.  
 Μαθαίνουμε, ἀκόμη, τὴ σπουδαιότητα τῆς γνώσεως τοῦ θελήματος τοῦ 
Θεοῦ καὶ ἀπὸ τὰ λόγια ποὺ λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διὰ τοῦ προφήτου καὶ 
βασιλέως Δαβίδ, μὲ τὰ ὁποῖα καλοτυχίζει τὸν ἄνθρωπο ἐκεῖνο ποὺ ἀποφεύγει τὴν 
ἁμαρτία καὶ μελετᾶ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ μέρα καὶ νύχτα. «Μακάριος, λέει, ἀνήρ, ὃς 
οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν... ἀλλ’ ἢ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ, 
καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυκτός» (Ψαλμ. α΄ 1-2).  
 Κατανοοῦμε, ἀκόμη, τὴ σπουδαιότητα τῆς γνώσεως τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ 
καὶ ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.  
 Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι κύριο ἔργο εἶχαν, ὅπως μᾶς ἐξιστορεῖ ὁ ἱερὸς Λουκᾶς στὶς 
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, νὰ διδάσκουν κάθε μέρα σ’ αὐτοὺς ποὺ πίστευαν καὶ 
βαπτίσθηκαν, τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὶς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου (Πράξ. β΄ 42). Ὁ δὲ 
θεῖος Παῦλος ἐπὶ τρία συνεχῆ ἔτη στὴν Ἔφεσο δίδασκε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ στοὺς 
Χριστιανούς, ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ ἴδιος, ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς.  
 Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας θεωροῦσαν ὡς τὸ πρῶτο τους ἔργο νὰ 
διαφωτίζουν τοὺς Χριστιανούς, κάνοντας γνωστὸ σ’ αὐτοὺς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 
Ἐπειδὴ θεωροῦσαν τὴ γνώση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ ὡς τὸ κυριότερο μέσο, μὲ τὸ 
ὁποῖο μποροῦσαν οἱ Χριστιανοὶ νὰ ἀποφύγουν τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ ἐργάζωνται τὴν 
ἀρετή, εἶχαν καὶ τὴ θεία καὶ ἱερὰ Λειτουργία ἑνωμένη μὲ τὴ διδασκαλία τῶν 
ἀληθειῶν τοῦ Εὐαγγελίου. Ἔτσι δὲ ἡ διδασκαλία τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ 
ἀποτελοῦσε ἀναπόσπαστο μέρος τῆς θείας καὶ ἱερᾶς Λειτουργίας.  
 Τὰ μεγάλα καὶ σωτήρια ἀποτελέσματα ποὺ ἔφερε στὶς ψυχὲς τῶν Χριστιανῶν 
ἡ γνώση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴ διδασκαλία τὸ μαρτυρεῖ ἡ ἱστορία.  
 Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ κατανοοῦμε τὴ σπουδαιότητα καὶ [σελ. 318] ἀναγκαιότητα τῆς 
γνώσεως τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, ὡς ὅπλου πνευματικοῦ ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας.  
 Περισσότερο ὅμως καταλαβαίνει ὁ ἄνθρωπος τὴν ἀναγκαιότητα τῆς γνώσεως 
τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ στὸ νὰ ἀποκρούη καὶ νὰ ἀποφεύγη τὴν ἁμαρτία, ὅταν 
προσέξη τοὺς πειρασμοὺς τοῦ Κυρίου, γιὰ τοὺς ὁποίους μιλήσαμε προηγουμένως. 
Ὁ Χριστὸς καὶ στοὺς τρεῖς πειρασμούς, μὲ τοὺς ὁποίους Τὸν πείραξε ὁ Σατανᾶς, 
ἀντέταξε τὰ ρήματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, διδάσκοντάς μας μ’ αὐτὸ ὅτι, γιὰ νὰ 
ἀντιστεκώμαστε στὸν πονηρὸ καὶ νὰ τὸν νικοῦμε, πρέπει νὰ ἔχουμε γνώση τῶν 
λόγων τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Νὰ γνωρίζουμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Διαφορετικά, δὲν 
μποροῦμε σὲ κάθε περίσταση νὰ διακρίνουμε αὐτὸ ποὺ ἀρέσει στὸν Θεὸ καὶ νὰ 
ἀποκρούωμε μὲ ἰσχὺ καὶ δύναμη τὸν πονηρό, ὅταν εἰσηγῆται τὸ κακὸ στὴν ψυχή 
μας. Δὲν μποροῦμε ἐπίσης νὰ ἀποκρούωμε καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους ποὺ μᾶς 
παρουσιάζουν κάτι ποὺ εἶναι ἀντίθετο στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.  
 Εἶναι, λοιπόν, ἀναγκαιότατη καὶ ἀπαραίτητη ἡ γνώση τοῦ θελήματος τοῦ 
Θεοῦ γιὰ τὴν ἀπόκρουση τοῦ πονηροῦ καὶ ὁποιουδήποτε ἀνθρώπου ποὺ μᾶς 
εἰσηγεῖται ἀντίθετα πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ γενικὰ γιὰ τὴν ἀπόκρουση καὶ 



ἀποφυγὴ τῆς ἁμαρτίας. Ἐπίσης, εἶναι ἀναγκαιότατη ἡ γνώση τοῦ θελήματος τοῦ 
Θεοῦ καὶ γιὰ τὴν ἐργασία τῆς ἀρετῆς.  
 Γι’ αὐτὸ δὲν πρέπει ὁ Χριστιανὸς νὰ θεωρῆ τὴ μελέτη τῶν Ἁγίων Γραφῶν, τὴ 
μελέτη τοῦ νόμου καὶ τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀκρόαση τοῦ θείου λόγου, μὲ 
τὰ ὁποῖα γίνεται γνωστὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὡς κάτι ἐπουσιῶδες ἢ μικρῆς 
σημασίας. Οὔτε πρέπει ποτὲ νὰ προφασίζεται ὅτι δὲν ἔχει καιρό, γιὰ νὰ γνωρίση τὸ 
θεῖο νόμο καὶ τὸ θεῖο θέλημα. Πάντοτε μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος, ὅταν θέλη, νὰ 
ἐξοικονομήση χρόνο, ἔστω καὶ λίγο, γιὰ τὸ ἱερὸ καὶ ὑψηλὸ αὐτὸ καθῆκον.  
 Ἀπόδειξη εἶναι ὁ Δαβίδ, ὁ ὁποῖος, ἂν καὶ εἶχε, ὡς βασιλιάς, ἀναρίθμητες 
ἀσχολίες, ἀφοῦ κυβερνοῦσε καὶ διεύθυνε [σελ. 319] ὁλόκληρο ἔθνος, ἐν τούτοις 
κατόρθωνε νὰ ἐξοικονομῆ ἀρκετὸ χρόνο, ποὺ διέθετε σὲ ὕμνους καὶ προσευχὲς 
πρὸς τὸν Θεὸ καὶ μελέτη καὶ γνώση τοῦ θείου νόμου.  
 Ἂς ἔχη δὲ καὶ πλήρη βεβαιότητα καὶ πεποίθηση ὁ Χριστιανὸς ὅτι, καὶ ὅταν 
ἀκόμη ἔχη πολλὲς ἀσχολίες, ἂν ξοδεύη καὶ λίγο χρόνο στὸ νὰ μαθαίνη τὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ προσεύχεται, δὲν θὰ ζημιωθῇ ἀπὸ αὐτὸ οὔτε καὶ στὰ βιοτικά του 
ἔργα. Ἀντίθετα μάλιστα, ἔχει νὰ ὠφεληθῆ. Ὁ Θεός, τοῦ Ὁποίου τὸ θέλημα θὰ 
ἀναζητῆ καὶ τὴ βοήθεια θὰ ἐπικαλῆται, θὰ τὸν ἐνισχύη καὶ θὰ εὐλογῆ τὶς ἐργασίες 
καὶ τὶς ἐπιχειρήσεις του.  
 
 

193. Β΄) Ἡ πίστη ὡς ὅπλο πνευματικὸ ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας.  
 
 Δεύτερο πνευματικὸ μέσο ἢ ὅπλο μὲ τὸ ὁποῖο μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ 
ἀποκρούη τὴν ἁμαρτία, ἀναφέρουμε τὴν π ί σ τ η .  
 Ἡ πίστη εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σπουδαῖα, ἀναγκαῖα καὶ ἀπαραίτητα ὅπλα γιὰ 
τὴν καταπολέμηση τῆς ἁμαρτίας. Εἶναι δὲ τόσο ἀναγκαῖο τὸ ὅπλο αὐτό, ὥστε χωρὶς 
αὐτὸ εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατο νὰ διώχνη ὁ ἄνθρωπος τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ μὴ νικᾶται 
ἀπὸ αὐτή.  
 Ἀλλὰ ποιὰ εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτῆς τῆς πίστεως, ποὺ ἀναφέρεται στὴν 
καταπολέμηση καὶ ἀποδίωξη τῆς ἁμαρτίας;  
 Πρῶτον, τὸ νὰ ἔχη ἡ ψυχὴ τοῦ Χριστιανοῦ ἀδίστακτη καὶ ἀκλόνητη 
πεποίθηση σὲ ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅτι εἶναι λόγια Θεοῦ, 
λόγια ἀληθινά, ποὺ ἔχουν ἀπόλυτο κῦρος καὶ βεβαιότητα.  
 Δεύτερον, τὸ νὰ ἔχη τέλεια βεβαιότητα ὁ Χριστιανὸς ὅτι ὁ Θεὸς τὸν 
προστατεύει πάντοτε. Τοῦ παρέχει τὴ χάρη καὶ τὴ βοήθειά Του στὸ νὰ 
ἀναδεικνύεται νικητὴς τῆς ἁμαρτίας, ἀρκεῖ μόνο νὰ κάνη ὅλα ὅσα ἐξαρτῶνται ἀπὸ 
αὐτὸν γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ κακοῦ.  

[σελ. 320] 
 Καὶ παρέχει τὴ χάρη αὐτὴ ὁ Θεὸς γιὰ τὴ νίκη τῆς ἁμαρτίας, γιατὶ καὶ ὁ 
Χριστὸς γι’ αὐτὸ τὸν σκοπὸ κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ στὸν κόσμο καὶ πέθανε πάνω 
στὸ Σταυρό: Γιὰ νὰ καταργήση καὶ νὰ ἀποδιώξη τὴν ἁμαρτία ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους 
καὶ νὰ τοὺς ἐνισχύση στὸ νὰ ἀναδεικνύωνται νικητές της.  



 Καὶ τὰ δύο αὐτά, ἡ ἀδίστακτη πίστη σὲ ὅλα γενικῶς τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ 
πεποίθηση στὴ χάρη καὶ βοήθειά Του εἶναι πάρα πολὺ ἀναγκαῖα στὸ Χριστιανὸ γιὰ 
τὴν καταπολέμηση καὶ ἐκδίωξη τῆς ἁμαρτίας. Γιατί, ἂν ὁ Χριστιανὸς δὲν ἔχη τέλεια 
πίστη στὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, ποὺ καταδικάζουν τὴν ἁμαρτία καὶ βραβεύουν τὴν 
ἀρετή, πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ πολεμῆ καὶ νὰ ἐκδιώκη τὴν ἁμαρτία μακριά του; 
Ἐπίσης, ἂν δὲν ἔχη ἀδίστακτη πεποίθηση ὅτι ὁ Θεὸς θὰ τὸν βοηθῆ, πῶς εἶναι 
δυνατὸ νὰ ἐπικαλῆται μὲ τὴν καρδιά του τὴν ἐνίσχυση καὶ βοήθειά Του, μὲ τὴν 
ὁποία διώχνεται ἡ ἁμαρτία;  
 Ἐπειδὴ λοιπὸν ἔτσι θὰ μποροῦμε ἀποτελεσματικὰ νὰ πολεμοῦμε τὴν 
ἁμαρτία, γι’ αὐτὸ ἂς ζητοῦμε μὲ τὴν καρδιά μας τὴν πίστη αὐτὴ ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ ἡ 
ἀγαθότητά Του θὰ μᾶς τὴν δώση.  
 
 

194. Γ΄) Ἡ προσοχή.  
 
 Ἄλλο πνευματικὸ μέσο ἢ ὅπλο μὲ τὸ ὁποῖον ἀποκρούεται ἡ ἁμαρτία εἶναι ἡ 
π ρ ο σ ο χ ή .  
 Ἡ προσοχὴ εἶναι τὸ νὰ ἐπαγρυπνῆ ὁ ἄνθρωπος καὶ νὰ φυλάη τὴν ψυχή του, 
ὥστε νὰ μὴν ἁμαρτήση. Δηλαδή, στὸ νὰ μὴν ἀφήνη ὁ ἄνθρωπος νὰ βρίσκη χῶρο 
στὴν ψυχή του τὸ κακό. Νὰ μὴ βρίσκη τόπο νὰ παραμείνη σ’ αὐτή.  
 Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ προσοχὴ συνίσταται στὸ νὰ διώχνη ὁ ἄνθρωπος τὴν 
ἁμαρτία, ἀπὸ ὁπουδήποτε κι ἂν προβάλλη καὶ προέρχεται: Εἴτε προέρχεται ἀπὸ τὸν 
πονηρό, εἴτε ἀπὸ τὸν κόσμο, εἴτε ἀπὸ τὶς αἰσθήσεις, εἴτε παρουσιασθῆ ἐσωτερικὰ 
ἀπὸ κακὴ συνήθεια, εἴτε προέλθη ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν κακὴ φύση, [σελ. 321] ποὺ ἔγινε 
τέτοια ἀπὸ τὴν προπατορικὴ ἁμαρτία.  
 Ἡ προσοχὴ συνίσταται στὸ νὰ προσπαθῆ ὁ ἄνθρωπος νὰ βαδίζη ἔτσι, ποὺ νὰ 
μὴν τὸν ἐλέγχη ἡ συνείδησή του. Καὶ δὲν θὰ τὸν ἐλέγχη, ὅταν, ἀφενὸς μέν, δὲν 
παραδέχεται ἐσωτερικὰ μὲ τὴ θέλησή του, οὔτε λέει λόγια, οὔτε κάνει κάτι ποὺ 
ἀπαγορεύει ἡ συνείδηση, ἀφετέρου δέ, ὅταν δὲν παραλείπη νὰ ἐνεργῆ καὶ νὰ κάνη 
ὅ,τι αὐτὴ τοῦ ὑποδεικνύει, ὅ,τι εἶναι σύμφωνο μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ εἶναι 
δυνατὸ νὰ πραγματοποιηθῆ.  
 Πρέπει ὅμως νὰ γνωρίζουμε ὅτι, γιὰ νὰ ὑπαγορεύη ἡ συνείδηση στὸν 
ἄνθρωπο τὴν ἀλήθεια, εἶναι ἀνάγκη αὐτὸς νὰ γνωρίζη τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ὁ 
ἄνθρωπος ἔχη ἄγνοια τοῦ θείου νόμου, ἡ συνείδησή του δὲν μπορεῖ πάντοτε νὰ 
εἶναι σωστὴ καὶ ἀληθινή. Πολλὲς φορὲς θὰ τὸν πλανᾶ, ἐπειδὴ δίνει μαρτυρία στὸν 
ἄνθρωπο γιὰ κάθε πρᾶγμα σύμφωνα μὲ τὴ γνώση ποὺ ἔχει γι’ αὐτό.  
 Εἶναι δὲ τὸ ὅπλο τῆς προσοχῆς πάρα πολὺ χρήσιμο καὶ ἀναγκαῖο, γιὰ νὰ 
διώχνη ὁ ἄνθρωπος τὴν ἁμαρτία. Γιατί, ὅταν διώχνη ἀμέσως ὁ ἄνθρωπος τὸ κακὸ 
ποὺ προσβάλλει τὴ διάνοια καὶ τὴν ψυχή του, τότε αὐτὸ δὲν μπαίνει στὴν καρδιὰ 
καὶ στὴν θέλησή του. Ἔτσι μένει ὁ ἄνθρωπος ἀπαλλαγμένος καὶ ἐλεύθερος ἀπὸ τὴν 
ἁμαρτία. Γιατὶ ἡ ἁπλὴ προσβολὴ τοῦ κακοῦ, ὅταν ἀποκρουσθῇ ἀμέσως καὶ δὲν γίνη 
δεκτή, δὲν εἶναι καθόλου ἁμαρτωλή.  



 Τὴν προσοχὴ τῆς ψυχῆς, γιὰ νὰ μὴν εἰσχωρήση ἡ ἁμαρτία στὴν καρδιὰ καὶ 
στὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου, μᾶς τὴν παραγγέλλει ξεκάθαρα ἢ καλύτερα μᾶς τὴν 
ἐπιβάλλει ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς μὲ τὴν Ἁγία Γραφή, λέγοντας: «Πρόσεχε σεαυτῷ μὴ 
γένηται ρῆμα κρυπτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἀνόμημα» (Δευτερ. ιε΄ 9). Δηλαδή, ἔχε 
προσοχὴ στὸν ἑαυτό σου, ἔχε προσοχὴ στὴ διάνοια καὶ στὴν ψυχή σου, μήπως δὲν 
διώξης ἀμέσως ἀπὸ αὐτὴν κάθε κακὴ καὶ πονηρὴ σκέψη ποὺ θὰ τὴν προσβάλη. Ἂν 
δὲν προσέξης, θὰ γίνη δεκτὴ ἀπὸ τὴν καρδιὰ καὶ τὴ θέλησή σου, καὶ τότε πλέον 
εἶναι παρανομία καὶ ἁμαρτία.  

[σελ. 322] 
 Καὶ σὲ ἄλλο μέρος τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον λέει: «Πάσῃ φυλακῇ τήρει σὴν 
καρδίαν» (Παροιμ. δ΄ 23). Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον μᾶς διδάσκει νὰ 
ἐπαγρυπνοῦμε καὶ νὰ ἔχουμε μεγάλη προσοχὴ στὸ νὰ φυλάγουμε τὴν ψυχή μας 
ἀπὸ κάθε ἁμαρτωλὴ προσβολή, ἀπὸ ὅποιο μέρος κι ἂν ἔρχεται, γιὰ νὰ μὴ γίνη 
δεκτή, μᾶς μολύνη καὶ μᾶς κάνη ἐνόχους μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ.  
 Ἡ ἀρετὴ τῆς προσοχῆς μοιάζει μὲ φρούριο πάρα πολὺ ἰσχυρὸ καὶ ἀπόρθητο. 
Ὅπως ἕνα ἀπόρθητο φρούριο προστατεύει ὅσους βρίσκονται σ’ αὐτό, χωρὶς νὰ 
μποροῦν οἱ ἐχθροὶ καθόλου νὰ τοὺς κυριεύσουν ἢ μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο νὰ τοὺς 
βλάψουν, ἔτσι καὶ ἡ προσοχὴ κάνει τὴν ψυχὴ ἀκαταμάχητη καὶ ἀμόλυντη ἀπὸ τὴν 
ἁμαρτία.  
 
 

195. Δ΄) Ἡ προσευχὴ ὡς ὅπλο πνευματικό.  
 
 Ἐδῶ ἀναφέρουμε τὴν προσευχὴ ὡς ἀναγκαιότατο πνευματικὸ ὅπλο γιὰ τὴν 
καταπολέμηση καὶ ἐκδίωξη τῆς ἁμαρτίας.  
 Γιὰ νὰ ἀποφεύγη ὁ Χριστιανὸς κάθε ἁμαρτία, γιὰ νὰ διώχνη τὸν πονηρό, γιὰ 
νὰ μένη ἀμόλυντος ἀπὸ τὸν κόσμο, γιὰ νὰ δαμάζη καὶ νεκρώνη κάθε πάθος, κάθε 
πονηρὴ ἐπιθυμία, κάθε κλίση καὶ ροπὴ πρὸς τὸ κακό, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ 
ἐπικαλῆται μὲ τὴν προσευχὴ καὶ νὰ ζητῆ μὲ πίστη τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ.  
 Ἡ προσευχὴ εἶναι ὅπλο γενικό, γιατὶ εἶναι ἀναγκαιότατη καὶ ἀπαραίτητη γιὰ 
τὴν καταπολέμηση κάθε ἁμαρτήματος, γιὰ τὴν κατασίγαση καὶ νέκρωση ὅλων 
ἀνεξαιρέτως τῶν πονηρῶν ἐπιθυμιῶν καὶ παθῶν.  
 Χωρὶς τὴ βοήθεια καὶ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ποὺ ζητεῖ καὶ παίρνει ὁ ἄνθρωπος 
μὲ τὴν προσευχή, δὲν εἶναι ποτὲ δυνατό, μὲ μόνη τὴ δική του δύναμη, νὰ ἀποφύγη 
τὴν ἁμαρτία καὶ τὸ κακό, καθὼς μᾶς βεβαιώνει ὁ Κύριος, λέγοντας: «Γρηγορεῖτε 
καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν» (Ματθ. κστ΄ [σελ. 323] 41). 
Δηλαδή, γιὰ νὰ μὴν πέσετε σὲ πειρασμὸ καὶ ἁμαρτία, εἶναι ἀνάγκη νὰ ἔχετε 
ἄγρυπνη προσοχὴ καὶ νὰ προσεύχεσθε.  
 Εἶναι λοιπὸν ἀναγκαιότατο ὅπλο ἡ προσευχή, καὶ χωρὶς αὐτὴ δὲν ἐκδιώκεται 
ἡ ἁμαρτία.  
 
 



196. Ε΄) Σωστὲς σκέψεις καὶ κατάλληλα χωρία τῆς Γραφῆς.  
 
 Ὅπλο καὶ μέσο πνευματικὸ μὲ τὸ ὁποῖον ἐκδιώκεται γενικὰ ἡ ἁμαρτία εἶναι 
καὶ αὐτό: Ν ὰ  κ ά ν η  ὁ  ἄ ν θ ρ ω π ο ς  σ κ έ ψ ε ι ς  κ α ὶ  σ υ λ λ ο γ ι σ μ ο ὺ ς  
λ ο γ ι κ ο ὺ ς  κ α ὶ  σ ω σ τ ο ύ ς ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ὲ  τ ὸ  π ν ε ῦ μ α  τ ῆ ς  Ἁ γ ί α ς  
Γ ρ α φ ῆ ς .  Ἀπὸ αὐτὴν νὰ παίρνη καὶ κατάλληλα χωρία, μὲ τὰ ὁποῖα νὰ βεβαιώνεται 
ὅτι τοῦτο ἢ ἐκεῖνο τὸ πονηρὸ καὶ τὸ κακό, ποὺ ἔρχεται νὰ μπῆ στὴν ψυχή, εἶναι 
ὀλέθριο καὶ καταστροφικὸ γι’ αὐτόν.  
 Ἀναφέρουμε ἐδῶ γιὰ παράδειγμα λίγες σκέψεις καὶ ἕνα ἢ δύο χωρία ἀπὸ τὴ 
Γραφή, πού, ὅταν τὰ ἔχη ὑπόψη του ὁ Χριστιανός, θὰ μπορῆ καὶ αὐτὸς νὰ βρίσκη 
παρόμοια χωρία, νὰ κάνη δὲ καὶ παρόμοιες σκέψεις καὶ συλλογισμοὺς ἐναντίον τῆς 
ἁμαρτίας.  
 Λέμε λοιπὸν ὅτι μπορεῖ νὰ σκέπτεται ὡς ἑξῆς: Ἡ βλάβη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία εἶναι 
ἀνυπολόγιστη. Δὲν συγκρίνεται μὲ καμιὰ σωματικὴ καὶ ἐπίγεια βλάβη, ἐπειδὴ ὄχι 
μόνο καταστρέφει αἰωνίως τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ καὶ σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο τὸν θλίβει καὶ 
τὸν βασανίζει μὲ ποικίλους τρόπους.  
 Ἔπειτα, γιὰ νὰ φοβᾶται τὴν ἁμαρτία, ἂς ἔχη ὑπόψη καὶ ἂς σκέπτεται πόσο 
ἀπατηλὴ εἶναι αὐτή. Ἡ ἁμαρτία φέρνει πάντοτε μαζί της τὸ δελεαστικὸ καὶ 
ἀπατηλό, γιατὶ παρουσιάζεται στὴ διάνοια καὶ στὴ φαντασία τοῦ ἀνθρώπου ὡς κάτι 
καλὸ καὶ εὐχάριστο, ἐνῶ πραγματικὰ εἶναι ὅ,τι βλαβερὸ καὶ ἐπιζήμιο. Μοιάζει μὲ τὸ 
δόλωμα μὲ τὸ ὁποῖο οἱ ψαράδες πιάνουν τὰ ψάρια. Τὸ δόλωμα φαίνεται μὲν 
ἐξωτερικὰ ὡς τροφή, ἀλλὰ [σελ. 324] ἔχει μέσα του κρυμμένο τὸ ἀγκίστρι. Τὸ ψάρι, 
βλέποντας τὸ δόλωμα καὶ παίρνοντάς το γιὰ τροφὴ ἀβλαβῆ καὶ ὠφέλιμη, τὸ τρώει, 
ἀλλὰ βρίσκει ἐξαιτίας του τὸ θάνατό του. Ἔτσι καὶ ἡ ἁμαρτία, ἐνῶ παρουσιάζεται 
μὲ τρόπο ἀπατηλὸ ὡς ἀβλαβὴς καὶ ὠφέλιμη, φέρνει τὸν αἰώνιο θάνατο σ’ αὐτὸν 
ποὺ τὴν διαπράττει.  
 Ἔτσι καὶ οἱ πρωτόπλαστοι. Ἔφαγαν ἀπὸ τὸν ἀπαγορευμένο καρπό, γιατὶ 
νόμισαν ὅτι τρώγοντάς τον θὰ γίνουν σὰν θεοί. Ἀφοῦ ὅμως τὸν ἔφαγαν, βρῆκαν 
ἐντελῶς τὸ ἀντίθετο. Βρέθηκαν γυμνοί. Γέμισαν ἀπὸ ντροπὴ καὶ φόβο, ἔχασαν τὴν 
αἰώνια ζωὴ καὶ καταδικάσθηκαν στὸ θάνατο.  
 Αὐτὸ ἀκριβῶς, κατ’ ἀναλογία, συμβαίνει χωρὶς ἐξαίρεση σὲ κάθε ἄνθρωπο 
ποὺ διαπράττει τὴν ἁμαρτία.  
 Ἂς ἔχη ἀκόμη ὁ Χριστιανὸς μεταξὺ τῶν ὀρθῶν καὶ λογικῶν σκέψεων ἐναντίον 
τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦτο: Ἂν ἀφήση τὴν ἁμαρτία νὰ μπῆ μέσα του, θὰ χάση τὴν 
εἰρήνη καὶ τὴ γαλήνη τῆς ψυχῆς του. Θὰ ἐλέγχεται καὶ θὰ βασανίζεται ἀπὸ τὴ 
συνείδησή του. Θὰ κυριευθῆ ἀπὸ ντροπὴ καὶ αἰσχύνη. Θὰ χάση τὴν παρρησία καὶ 
τὸ θάρρος πρὸς τὸν Θεό. Καὶ θὰ εἶναι ντροπιασμένος καὶ φοβισμένος μπροστά Του, 
περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι εἶναι ὁ δοῦλος ποὺ ἔκανε μεγάλα ἐγκλήματα μπροστὰ στὸν 
κύριό του.  
 Ἂς συλλογίζεται ἀκόμη ὅτι ὁ ἔνοχος γιὰ ἁμαρτία ἀκόμη καὶ ἀπέναντι στοὺς 
ἀνθρώπους χάνει τὴν παρρησία καὶ τὸ θάρρος, πολλὲς φορὲς δὲ χάνει καὶ τὴν 



ὑπόληψή του. Ἀλλὰ ὄχι σπάνια καὶ τὴν ὑγεία του ἀκόμη διαταράσσει ἡ ἁμαρτία, 
πολὺ συχνὰ δὲ τὸν ζημιώνει καὶ οἰκονομικά.  
 Ἂς συλλογίζεται ὅμως ὅτι τὸ πιὸ φοβερὸ ἀπ’ ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ὅτι ἡ ἁμαρτία 
θὰ τὸν ρίξη, ὅπως ἐλέχθη πιὸ πάνω, στὴν αἰώνια κόλαση.  
 Μαζὶ δὲ μὲ τὶς ὀρθὲς καὶ λογικὲς σκέψεις ἂς παίρνη, ὅπως εἴπαμε, καὶ 
κατάλληλα χωρία ἀπὸ τὴ Γραφή, ὅπως λόγου χάριν τὰ λόγια τοῦ εὐαγγελιστοῦ 
Ἰωάννου: «Πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ [σελ. 325] ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία 
τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός, ἀλλ’ ἐκ τοῦ 
κόσμου ἐστί· καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ· ὁ δὲ ποιῶν τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα» (Α΄ Ἰω. β΄ 16-17).  
 Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ μᾶς λέει ὅτι οἱ ἄνθρωποι τοῦ 
κόσμου, δηλαδὴ αὐτοὶ ποὺ βαδίζουν ἔξω ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, βαδίζουν καὶ 
ζοῦν σύμφωνα μὲ τὶς ἀνήθικες σαρκικὲς ἐπιθυμίες. Ἀκολουθοῦν τὶς γήινες 
ἐπιθυμίες τοῦ πλούτου καὶ τῆς δόξας τῶν ἀνθρώπων. Προσηλώνονται στὰ 
ἁμαρτωλὰ θεάματα καὶ ἐπιθυμοῦν τὴν ἀπόλαυσή τους. Ζοῦν ζωὴ ἐγωιστικὴ καὶ 
ἀλαζονική, κάνοντας ἐπίδειξη καὶ ὑπερηφανευόμενοι μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους. 
Ὅλοι αὐτοὶ δὲν ἔχουν καμιὰ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Θεὸ καὶ Πατέρα, ἀλλὰ εἶναι 
ἐντελῶς ἀντίθετοι πρὸς Αὐτόν, ἀφοῦ εἶναι προσηλωμένοι στὴν ὕλη, στὰ γήινα, στὰ 
ἐφήμερα καὶ φθαρτά.  
 Καὶ ὅπως, ἐξακολουθώντας λέει ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστής, ὅλα αὐτά, στὰ ὁποῖα 
εἶναι προσκολλημένοι καὶ ἀφοσιωμένοι, φεύγουν καὶ χάνονται, ἔτσι καὶ αὐτοὶ θὰ 
φύγουν ἀπὸ αὐτὸ τὸν κόσμο, καθὼς καὶ ὅλες οἱ κακὲς ἐπιθυμίες. Καὶ ἡ νεότητα καὶ 
ἡ ὀμορφιὰ καὶ τὰ πλούτη καὶ ἡ δόξα καὶ οἱ ἐπιδείξεις καὶ οἱ ἀπολαύσεις περνοῦν 
καὶ γρήγορα φεύγουν. Δὲ μένει τίποτε σταθερὸ καὶ βέβαιο στὸν κόσμο αὐτό, γιατὶ 
ὅλα τὰ διαδέχεται ἡ φθορὰ καὶ ὁ θάνατος ποὺ ἀκολουθοῦν. Ἡ δὲ ψυχὴ ποὺ 
δούλεψε σ’ αὐτὰ διώχνεται στὴν αἰώνια καταδίκη.  
 Τὸ ἀντίθετο ὅμως συμβαίνει στὸν ἄνθρωπο ποὺ πράττει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 
Αὐτὸς βρίσκεται σὲ στενὴ σχέση μὲ τὸν Θεὸ καὶ ζῆ μέσα στὸ πνεῦμα Του. Ζώντας δὲ 
μέσα στὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, θὰ μείνη αἰώνια μαζί Του, γεμᾶτος χαρὰ καὶ 
εὐφροσύνη. Αὐτὰ λέει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης.  
 Ὁ ἀπόστολος Πέτρος παρομοιάζει τὴ μὲν σάρκα μὲ τὸ χορτάρι τοῦ ἀγροῦ, τὴ 
δὲ δόξα καὶ τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ ἄνθος τοῦ χόρτου. Ὅπως τὸ χορτάρι 
ξεραίνεται καὶ τὸ [σελ. 326] ἄνθος του πέφτει, ἔτσι περνᾶ καὶ ἡ γήϊνη σάρκα τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ μεγαλεῖο του ἐξαφανίζονται ἀπὸ τὸ πρόσωπο τῆς γῆς.  
 Τὸ ἀντίθετο, λέει, συμβαίνει στὸν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀναγεννήθηκε μὲ 
τὴν πίστη καὶ τὸ λόγο τοῦ Κυρίου. Καὶ αὐτό, γιατί, ὅπως ἐκπληρώνονται ἀκριβῶς 
καὶ μένουν αἰώνια ὅλα τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ ὑποσχέσεις Του, ἔτσι μένει αἰώνια 
σὲ δόξα καὶ τιμὴ κοντὰ στὸν Θεὸ καὶ καθένας ποὺ τηρεῖ τὰ λόγια καὶ τὶς ἐντολές 
Του. «Πᾶσα σάρξ, λέει, ὡς χόρτος καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου· 
ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσε· τὸ δὲ ρῆμα Κυρίου μένει εἰς τὸν 
αἰῶνα» (Α΄ Πέτρ. α΄ 24-25).  



 Τὴν ἀλήθεια αὐτὴ τῆς ματαιότητος ὅλων τῶν ἐπιγείων μᾶς τὴν βεβαιώνει καὶ 
ἕνας ἄνθρωπος μεγάλος καὶ σοφός, ποὺ γεύθηκε καὶ ἀπόλαυσε τὰ ἀγαθὰ τοῦ 
κόσμου περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον. Αὐτὸς εἶναι ὁ σοφὸς βασιλιὰς Σολομών.  
 Καὶ λέμε γι’ αὐτὸν ὅτι ἀπόλαυσε ὅλα τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ τοῦ κόσμου, γιατὶ τρία 
εἶναι κυρίως ἐκεῖνα ποὺ προσελκύουν καὶ στὰ ὁποῖα δίνουν ὅλη τους τὴν προσοχή, 
τὴν ἐκτίμηση καὶ τὴν ἀγάπη οἱ μακρὰν τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι: Ἡ δόξα τῶν ἀνθρώπων, 
ὁ πλοῦτος, οἱ ἡδονὲς καὶ οἱ ἀπολαύσεις τοῦ κόσμου.  
 Αὐτά, καὶ τὰ τρία, τὰ δοκίμασε καὶ τὰ ἀπόλαυσε ὁ Σολομὼν σὲ μέγιστο 
βαθμό. Εἶχε μεγάλη δόξα, ὄχι μόνο γιατὶ ἦταν βασιλιάς, καὶ βασιλιὰς μεγάλος τῆς 
ἐποχῆς του, ἀλλὰ καὶ γιατὶ εἶχε ἔξοχη σοφία. Ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς γῆς ἔρχονταν νὰ 
τὸν δοῦν καὶ νὰ ἀκούσουν τὴ σοφία του. Εἶχε ἀκόμη καὶ μεγάλο πλοῦτο, γιατὶ ἐπὶ 
τῆς βασιλείας του ἐρχόταν ἀμέτρητος ὁ χρυσὸς στὴν πρωτεύουσα τοῦ βασιλείου 
του, τὴν Ἱερουσαλήμ, ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς γῆς καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς βασιλεῖς τῆς 
Ἀραβίας καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς σατράπες. Καὶ κύριος ὅλου αὐτοῦ τοῦ πλούτου ἦταν ὁ 
Σολομών. Ἀκόμη, ὁ Σολομὼν ἀπόλαυσε ὅλες τὶς ἡδονὲς τοῦ κόσμου, περισσότερο 
ἀπὸ κάθε ἄλλο θνητό. Γιὰ ὅλα αὐτὰ μᾶς βεβαιώνει ἡ Ἁγία Γραφή.  

[σελ. 327] 
 Ἐν τούτοις, ὁ Σολομών, ἀφοῦ ἀπήλαυσε ὅλα τὰ ἀγαθὰ τοῦ κόσμου, κατάλαβε 
σὲ βάθος καὶ πείσθηκε μὲ βεβαιότητα ὅτι τὰ πάντα εἶναι ματαιότης καὶ τίποτε 
παραπάνω. Διδάχθηκε ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν πεῖρα, καὶ μάλιστα πεῖρα πολλῶν χρόνων. 
Γι’ αὐτὸ καὶ κήρυξε καὶ ἔγραψε στὸ ἱερὸ βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὁ Ἐκκλησιαστής τὰ 
πάρα πολὺ διδακτικὰ αὐτὰ λόγια, τὰ γεμᾶτα ἀλήθεια. «Ματαιότης ματαιοτήτων, 
τὰ πάντα ματαιότης» (Ἐκκλησ. α΄ 1). Ἔγραψε καὶ τὰ ἑξῆς διαφωτιστικὰ καὶ 
προτρεπτικὰ λόγια: «Τὸν Θεὸν φοβοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ φύλασσε, ὅτι τοῦτο 
πᾶς ὁ ἄνθρωπος. Ὅτι σύμπαν τὸ ποίημα ὁ Θεὸς ἄξει ἐν κρίσει, ἐν παντὶ 
παρεωραμένῳ, ἐὰν ἀγαθὸν καὶ ἐὰν πονηρόν» (Ἐκκλ. ιβ΄ 13- 14).  
 Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ὁ σοφὸς Σολομὼν κηρύττει ὅτι ὅλες οἱ δόξες καὶ τιμὲς τῶν 
ἀνθρώπων, ὅλα τὰ πλούτη, οἱ ἡδονές, οἱ ἀπολαύσεις τοῦ κόσμου, ὅλα αὐτὰ εἶναι 
ἀνάξια λόγου. Εἶναι ἐφήμερα, πρόσκαιρα, σὰν τὴ σκιά. Δὲν ἔχουν τίποτε τὸ 
σταθερό, τὸ σίγουρο, τὸ οὐσιαστικὰ ὠφέλιμο. Κηρύττει, ἀκόμη, ὅτι ἐκεῖνο ποὺ 
συμφέρει καὶ ὠφελεῖ τὸν ἄνθρωπο αἰώνια εἶναι: Νὰ φοβᾶται τὸν Θεὸ καὶ νὰ φυλάη 
τὶς ἐντολές Του. Αὐτὸ εἶναι τὸ κύριο ἔργο τοῦ ἀνθρώπου πάνω στὴ γῆ καὶ αὐτὸ τὸν 
φέρνει στὸν αἰώνιο προορισμό του. Ὅλα τὰ ἔργα τοῦ ἀνθρώπου ὁ Θεὸς θὰ τὰ 
παρουσιάση μιὰ μέρα, γιὰ νὰ τὰ κρίνη. Ἐκείνη τὴν ἡμέρα τῆς κρίσεως θὰ φανερώση 
καὶ κάθε κρυφὸ καὶ ἄγνωστο, εἴτε ἀγαθὸ εἶναι αὐτό, εἴτε πονηρό. Αὐτὰ μᾶς λέει ὁ 
σοφὸς Σολομών.  
 Ἀπὸ ὅλα αὐτά, σκεπτόμενος ὁ Χριστιανὸς σοβαρὰ καὶ λογικά, πείθεται σὲ 
βάθος καὶ ἀδίστακτα ὅτι ἡ ἁμαρτία, καθὼς καὶ γενικὰ ἡ ἀπόλαυση καὶ ἡ ἀπόκτηση 
ὄχι αὐτοῦ ἢ ἐκείνου τοῦ πράγματος, ἀλλὰ καὶ ὅλου τοῦ κόσμου, εἶναι μιὰ 
ματαιότητα καὶ τίποτα περισσότερο. Ματαιότητα, γιατὶ ὅλα τὰ γήινα περνοῦν σὲ 
λίγο χρόνο καὶ χάνονται. Μαζί τους δὲ φεύγει ἀπὸ αὐτὸ τὸν κόσμο καὶ ὁ ἴδιος ὁ 
ἄνθρωπος ποὺ τὰ ἀπόλαυσε.  



 Γι’ αὐτό, τὸ ἀληθινὸ συμφέρον καὶ ἡ αἰώνια εὐτυχία τοῦ [σελ. 328] 
ἀνθρώπου εἶναι νὰ διώχνη μακριά του τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ μένη πιστὸς στὴν 
ὑπακοὴ καὶ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.  
 
 

197. ΣΤ) Ἡ ἀποφυγὴ τῶν αἰτιῶν τῆς ἁμαρτίας.  
 
 Ἄλλο μέσο γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς ἁμαρτίας εἶναι: Ν ὰ  ἀ π ο φ ε ύ γ η  ὁ  
ἄ ν θ ρ ω π ο ς ,  ὅ σ ο  μ π ο ρ ε ῖ ,  τ ὶ ς  α ἰ τ ί ε ς  κ α ὶ  τ ὶ ς  ἀ φ ο ρ μ ὲ ς  τ ῆ ς  
ἁ μ α ρ τ ί α ς .  Νὰ ἔχη πάντοτε τὸ φόβο ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφύγη τὴν ἁμαρτία, ἐὰν 
δὲν ἀποφεύγη τὶς αἰτίες καὶ τὶς ἀφορμὲς γι’ αὐτή. Ὅταν ὅμως τὶς ἀποφεύγη, τότε, 
μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, θὰ μένη ἐλεύθερος ἀπὸ αὐτήν.  
 Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος, κατηγορηματικὰ διατάζοντάς μας νὰ ἀποφεύγουμε τὶς 
αἰτίες καὶ τὶς ἀφορμὲς τῆς ἁμαρτίας, παραγγέλλει συγχρόνως νὰ παρακαλοῦμε τὸν 
Θεὸ νὰ μὴν ἐπιτρέψη νά «εἰσέλθωμεν εἰς πειρασμόν», δηλαδὴ στὶς αἰτίες καὶ 
ἀφορμὲς ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ἁμαρτία (Ματθ. ε΄ 29 καὶ στ΄ 13).  
 
 

198. 27) Ἡ συναίσθηση τῆς ἁπανταχοῦ παρουσίας τοῦ Θεοῦ.  
 
 Ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα ὅπλα γιὰ ἀποφυγὴ καὶ ἐκδίωξη τῆς ἁμαρτίας εἶναι 
καὶ ἡ  σ κ έ ψ η  κ α ὶ  σ υ ν α ί σ θ η σ η  τ ῆ ς  ἁ π α ν τ α χ ο ῦ  π α ρ ο υ σ ί α ς  τ ο ῦ  
Θ ε ο ῦ .   
 Ὁ Θεός, ἐπειδὴ δὲν περικλείεται ἀπὸ κανένα χῶρο, ὡς ἄπειρος ποὺ εἶναι καὶ 
σὲ ὅλα τέλειος, εἶναι πανταχοῦ παρὼν καὶ δὲν ὑπάρχει μέρος μέσα στὴ δημιουργία, 
στὸ σύμπαν, ποὺ νὰ μὴν παρευρίσκεται. Αὐτὸ βεβαιώνοντας καὶ ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος λέει: «ἐν αὐτῷ (τῷ Θεῷ) ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν» (Πράξ. ιζ΄ 28), 
ποὺ σημαίνει: Ὅπως τὰ σώματά μας ζοῦν, κινοῦνται καὶ ὑπάρχουν μέσα στὸν 
ἀτμοσφαιρικὸ ἀέρα, χωρὶς ποτὲ νὰ βγαίνουν ἀπὸ αὐτόν, ἔτσι καὶ οἱ ψυχές μας μαζὶ 
μὲ τὰ σώματα ζοῦν μέσα στὸ ἄπειρο Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καὶ κινοῦνται σ’ Αὐτὸ καὶ 
ὑπάρχουν μέσα σ’ Αὐτό.  

[σελ. 329]  
 Καὶ σὲ ἄλλο μέρος ὁ ἴδιος Ἀπόστολος, μιλώντας γιὰ τὸν Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ 
Θεοῦ, γιὰ τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, λέει μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: «Καὶ 
οὐκ ἔστι κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα τοῖς 
ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸς ὃν ἡμῖν ὁ λόγος» (Ἑβρ. δ΄ 13). Δηλαδή, ὅλη ἡ κτίση, ὅλα τὰ 
κτίσματα παρουσιάζονται μπροστά Του γυμνὰ καὶ ὁλοφάνερα, χωρὶς νὰ κρύβεται 
κάτι ἀπὸ Αὐτόν. Αὐτὸ σημαίνει: Ὡς Πνεῦμα ἄπειρο ποὺ εἶναι ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ 
Θεοῦ, βρίσκεται πανταχοῦ παρών, καὶ δὲν ξεφεύγει τίποτε ἀπὸ τὴν προσοχή Του, 
ἀπολύτως τίποτε. Σ’ Αὐτὸν δέ, ποὺ εἶναι πανταχοῦ παρὼν καὶ γνωρίζει τὰ πάντα, θὰ 
δώσουμε λόγο μιὰ μέρα γιὰ τὴν ὅλη μας διαγωγή, ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερική.  



 Καὶ ὁ βασιλιὰς καὶ προφήτης Δαβίδ, μιλώντας γιὰ τὴν πανταχοῦ παρουσία 
τοῦ Θεοῦ, λέει: «Ποῦ πορευθῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός σου καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου 
σου, ποῦ φύγω; Ἐὰν ἀναδῶ εἰς τὸν οὐρανόν, σὺ ἐκεῖ εἶ· ἐὰν καταβῶ εἰς τὸν ᾅδην, 
πάρει· ἐὰν ἀναλάβω τὰς πτερυγάς μον κατ’ ὄρθρον καὶ κατασκηνώσω εἰς τὰ 
ἔσχατα τῆς θαλάσσης, καὶ γὰρ ἐκεῖ ἡ χείρ σου ὁδηγήσει με καὶ καθέξει με ἡ δεξιά 
σου» (Ψαλμ. ρλη΄ 7-10).  
 Εἶναι ἀνάγκη νὰ γίνη συναίσθηση καὶ κτῆμα στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἡ 
μεγάλη αὐτὴ καὶ ἐγγυημένη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι πανταχοῦ παρών, εἶναι 
μπροστά μας. Τότε ὁ ἄνθρωπος, ἔχοντας τὴ συναίσθηση ὅτι ὁ Θεός, ὡς πανταχοῦ 
παρών, βλέπει καὶ ἀκούει τὶς σκέψεις τῆς διανοίας του, τὶς ἐπιθυμίες τῆς καρδιᾶς 
του, τὶς ἐσωτερικὲς ἀποφάσεις τῆς θελήσεώς του, τὰ ἐλατήρια, τὰ λόγια του καὶ 
γενικὰ ὅλες τὶς ἐνέργειες καὶ τὶς ἐξωτερικὲς πράξεις του, ὄχι μόνον εὐκολότατα θὰ 
ἀποκρούη κάθε κακία, ἀλλὰ μὲ ὅλη του τὴν προθυμία καὶ αὐταπάρνηση θὰ 
ἐργάζεται τὴν ἀρετή.  
 Ὅτι δὲ τὸ ὅπλο αὐτὸ συντελεῖ πάρα πολὺ στὴν ἀποφυγὴ καὶ μάλιστα στὴν 
παντελῆ ἀποφυγὴ καὶ ἐκδίωξη τῆς ἁμαρτίας, τὸ καταλαβαίνει καθένας, ὅταν λάβη 
ὑπόψη του τοῦτο: [σελ. 330] Ἐὰν ὁ ἄνθρωπος, ἐπειδὴ τὸν περικυκλώνουν καὶ τὸν 
βλέπουν οἱ ἄνθρωποι, δὲν τολμᾶ κάποτε, εἴτε ἀπὸ φόβο εἴτε ἀπὸ ντροπή, νὰ κάνη 
κάτι ἄπρεπο καὶ ἄσχημο, ποὺ ἀποδοκιμάζουν οἱ ἄνθρωποι, πολὺ περισσότερο, 
ἀσυγκρίτως περισσότερο, δὲν θὰ τολμήση ποτὲ νὰ δεχθῆ ἐσωτερικὰ ἢ καὶ νὰ κάνη 
ἐξωτερικὰ τὴν ἁμαρτία, ὅταν σκέπτεται καὶ αἰσθάνεται ὅτι εἶναι μπροστά του ὁ 
παντοδύναμος καὶ τὰ πάντα ἐπιβλέπων Θεός. Καὶ δὲν θὰ τολμήση, γιατὶ γνωρίζει 
ὅτι ὁ Θεὸς κρίνει, καταδικάζει καὶ τιμωρεῖ, χωρὶς ἐξαίρεση, κάθε ἁμαρτία ἐξωτερικὴ 
καὶ ἐσωτερική, μὲ τιμωρία καὶ αἰώνια κόλαση.  
 Ἑπομένως, ἡ σκέψη καὶ συναίσθηση τῆς ἁπανταχοῦ παρουσίας τοῦ Θεοῦ 
εἶναι ὅπλο ἀναγκαιότατο καὶ σπουδαιότατο γιὰ τὴν ἐκδίωξη τῆς ἁμαρτίας.  
 Ἀκόμη, αὐτὸ τὸ πνευματικὸ ὅπλο εἶναι χρησιμότατο καὶ ἀναγκαιότατο στὸν 
Χριστιανὸ καὶ γιὰ ἄλλο λόγο: Μὲ τὴ συναίσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, δὲν 
ἐργάζεται μόνο, ὅπως εἴπαμε παραπάνω, μὲ κάθε προθυμία καὶ αὐταπάρνηση τὴν 
ἀρετή, ἀλλὰ καὶ γίνεται ἀνδρεῖος, παίρνοντας πάντοτε θάρρος καὶ μὴ νιώθοντας 
δειλία ἀπέναντι σὲ κανένα. Ἔχει τὴν πεποίθηση ὅτι ὁ Θεός, τοῦ Ὁποίου αἰσθάνεται 
τὴν παρουσία, θὰ τὸν προστατεύη παντοῦ καὶ πάντοτε.  
 Ἀκόμη δέ, ἐπειδὴ συναισθάνεται τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλες 
ἀνεξαιρέτως τὶς θλίψεις του, θὰ βρίσκη ἀνακούφιση καὶ παρηγοριά. Ὄχι μόνο γιατὶ 
θὰ ζητῆ, ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς συναισθήσεως, μὲ περισσότερη πίστη καὶ θέρμη τὴ 
βοήθεια καὶ προστασία τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ μόνο ποὺ θὰ σκέπτεται καὶ θὰ 
συναισθάνεται τὸν Θεὸ μπροστά του, νὰ παρακολουθῆ ὅλα ὅσα τοῦ συμβαίνουν, 
αὐτὸ θὰ τοῦ δίνη ἰδιαίτερη ἐνίσχυση.  
 Ἑπομένως, ἡ συναίσθηση τῆς ἁπανταχοῦ παρουσίας τοῦ Θεοῦ εἶναι κατὰ 
πάντα χρήσιμη καὶ ἀναγκαία στὸν Χριστιανό.  
 Ἀλλὰ ἡ συναίσθηση αὐτὴ εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ. Καὶ γιὰ νὰ τὴν ἀποκτήση ὁ 
Χριστιανός, δὲν ἀρκεῖ μόνο νὰ σκέπτεται καὶ [σελ. 331] νὰ συλλογίζεται συχνότατα 



ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μπροστά του, ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη καὶ νὰ τὴν ζητῆ μὲ πίστη ἀπὸ τὸν 
Θεό, καὶ θὰ τὴν λάβη.  
 
 

199. Η΄) Τὸ νὰ ἐπιπλήττουμε καὶ νὰ τιμωροῦμε τὸν ἑαυτό μας.  
 
 Πνευματικὸ ὅπλο γιὰ τὴν καταπολέμηση καὶ ἐκδίωξη τῆς ἁμαρτίας εἶναι καὶ 
τ ὸ  ν ὰ  ἐ π ι π λ ή τ τ ο υ μ ε  τ ὸ ν  ἑ α υ τ ό  μ α ς .   
 Δηλαδή, κάθε φορὰ ποὺ αἰσθανόμαστε ἢ παρατηροῦμε στὴν ψυχή μας εἴτε 
πονηρὸ λογισμό, εἴτε κακὴ ἐπιθυμία, εἴτε κάποιο πάθος, εἴτε ἴδιον θέλημα ποὺ 
εἶναι ἀντίθετο στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, εἴτε ὁποιαδήποτε ἁμαρτία ποὺ ζητεῖ νὰ 
εἰσχωρήση μέσα μας καὶ νὰ μᾶς κάνη ἐνόχους ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πολὺ θὰ 
ὠφελούμεθα, ἐὰν κατακρίνουμε καὶ ἐλέγχουμε καὶ ἐξευτελίζουμε καὶ 
ἐπιπλήττουμε ἔντονα καὶ μὲ θυμὸ τὸν ἑαυτό μας.  
 Καὶ πρέπει νὰ τὸν ἐπιπλήττουμε, γιατὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι κάναμε τοὺς ἑαυτούς μας 
νὰ ἔχουν κλίση καὶ νὰ ἀρέσκωνται στὴν ἁμαρτία, ἐξαιτίας τῆς ἀμέλειας, ἀπροσεξίας 
καὶ παρακοῆς μας.  
 Ὁ ἔλεγχος καὶ ἡ ἐπίπληξη μὲ θυμὸ τοῦ ἑαυτοῦ μας γιὰ κάθε ἁμαρτία ποὺ 
πάει νὰ ἐμφανισθῆ εἶναι σπουδαιότατο πνευματικὸ ὅπλο. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ὁ 
ἄνθρωπος ὄχι μόνο ἐξασκεῖ τὴν ἀρετὴ τῆς ταπεινοφροσύνης, ἀποδοκιμάζει καὶ 
ἐξευτελίζει τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ καὶ ἐφαρμόζει στὸν ἑαυτό του τὸ νόμο τῆς 
δικαιοσύνης. Καταδικάζει καὶ τιμωρεῖ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὸν ἑαυτό του, ὅπως 
κάποιος κύριος καταδικάζει καὶ τιμωρεῖ τὸν ὑπηρέτη του ποὺ ἔπεσε σὲ σφάλμα.  
 Ὁ Θεὸς ἔβαλε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὸ θυμὸ στὸν ἄνθρωπο, ὡς μία δύναμη ψυχῆς, 
τὴν ὁποία νὰ μεταχειριζώμαστε ὄχι ἄδικα καὶ παράλογα ἐναντίον τῶν ἄλλων 
ἀνθρώπων γιὰ πρόσκαιρα καὶ γήινα πράγματα. Τότε ἁμαρτάνουμε. Ἀλλὰ νὰ τὸν 
μεταχειριζώμαστε ἐναντίον τοῦ πονηροῦ, ὅταν ἐπιχειρῆ νὰ μᾶς [σελ. 332] 
παραπλανήση ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ μᾶς ἀπομακρύνη ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.  
 Νὰ τὸν μεταχειριζώμαστε ἐναντίον τῆς κακίας ποὺ παρουσιάζεται στὴν ψυχή 
μας.  
 Νὰ μεταχειριζώμαστε τὸν ἐλεγκτικό, τὸν γεμᾶτο θυμὸ καὶ θαρραλέο τρόπο 
ἐναντίον κάθε ἀνθρώπου ποὺ θὰ ἐπιχειροῦσε νὰ μᾶς παραπλανήση ἀπὸ τὴν 
ἀλήθεια, ποὺ θὰ μᾶς πρότεινε νὰ συμμορφωθοῦμε ἢ νὰ κάνουμε ὁποιοδήποτε 
κακὸ καὶ πονηρὸ ποὺ ἀπαγορεύει ὁ θεῖος νόμος. Καὶ γενικὰ νὰ μεταχειριζώμαστε 
τὸ θυμὸ ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας, ποὺ ζητεῖ νὰ μᾶς κάνη ἐνόχους ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.  
 Ὅταν μεταχειριζώμαστε τὸ θυμὸ σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς περιστάσεις, ὄχι μόνο δὲν 
ἁμαρτάνουμε, ἀλλὰ ἀντίθετα, κάνουμε ἔργο δικαιοσύνης. Ἐνεργοῦμε σύμφωνα μὲ 
τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Διακρίνοντας δὲ αὐτὸ τὸ εἶδος τοῦ θυμοῦ ἀπὸ τὸν ἁμαρτωλὸ 
θυμό, καὶ ὁ προφήτης τοῦ Θεοῦ λέει: «Ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε» (Ψαλμ. δ΄ 
5).  
 Καὶ εἶναι ὠφέλιμο καὶ συντελεῖ στὴν ἀποφυγὴ κάθε ἁμαρτίας ὄχι μόνο νὰ 
ἐπιπλήττουμε τὸν ἑαυτό μας, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ν ὰ  τ ι μ ω ρ ο ῦ μ ε  τ ὸ ν  ἑ α υ τ ό  



μ α ς ,  ἐπιβάλλοντας κάποια πνευματικὴ ποινή, ὅπως λόγου χάριν προσευχὴ ἡ 
μελέτη θρησκευτικὴ ἢ ἐλεημοσύνη ἢ ἄλλο θεάρεστο ἔργο, σὲ περίπτωση κατὰ τὴν 
ὁποία δὲν θὰ δείχναμε τὴν ἀπαιτούμενη προσοχὴ πρὸς ἀποφυγὴ τῆς ἁμαρτίας.  
 Τὸ νὰ ἐπιβάλλουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι κάποια ποινὴ στὸν ἑαυτό μας, κάθε φορὰ 
ποὺ παρεκκλίνουμε καὶ παρασυρόμαστε ἀπὸ ὁποιοδήποτε πάθος ἢ ἐλάττωμα, 
αὐτὸ συντελεῖ πολὺ νὰ ἔχουμε στὸ ἑξῆς περισσότερη προσοχή, γιὰ νὰ διώξουμε 
κάθε ἁμαρτία.  
 Ἔτσι θὰ δαμάζεται, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, καὶ θὰ νεκρώνεται κάθε πάθος καὶ 
κάθε πονηρὴ ἐπιθυμία καὶ θὰ ἐκδιώκεται κάθε ἁμαρτία.  

[σελ. 333] 
 

200. Θ) Ἡ θεία Κοινωνία.  
 
 Ἡ θεία Κοινωνία, ὅταν λαμβάνεται ἀξίως, εἶναι μέσο πάρα πολὺ ἐνισχυτικό, 
γιὰ ν’ ἀποφεύγη ὁ Χριστιανὸς τὴν ἁμαρτία. Καὶ αὐτό, γιατί, καθὼς τὸν ἑνώνει 
πνευματικὰ μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τὸν ἁγιάζει, τὸν ἐνισχύει καὶ τὸν κάνει ἱκανὸ ἀφενὸς 
μὲν νὰ καταπολεμῆ καὶ νὰ διώχνη εὐκολότερα τὶς προσβολὲς τοῦ πονηροῦ καὶ κάθε 
ἄλλη προσβολή, ἀπὸ ὁπουδήποτε κι ἂν προέρχεται, καθὼς καὶ κάθε ἁμαρτία, 
ἀφετέρου τὸν ἐνισχύει νὰ ἐργάζεται τὴν ἀρετὴ καὶ νὰ προοδεύη πνευματικά.  
 Ἀλλὰ στὸν Χριστιανό, ποὺ γνωρίζει τὴν ἀξία καὶ τὴν ὑψίστη ὠφέλεια τοῦ 
μεγάλου μυστηρίου τῆς θείας Κοινωνίας, αὐτὴ τὸν ὠφελεῖ πάρα πολὺ καὶ συντελεῖ 
στὴν καταπολέμηση καὶ ἀποφυγὴ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀπὸ τὴν ἑξῆς ἄποψη. Ὁ 
Χριστιανὸς δηλαδή, ἂν δὲν πολεμῆ καὶ δὲν ἀποφεύγη τὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ ὑποχωρῆ 
καὶ πέφτη σ’ αὐτήν, ἀποκλείεται καὶ ἀποξενώνεται ἀπὸ τὴ θεία Κοινωνία. Ὁ δὲ 
ἀποκλεισμὸς ἀπὸ τὴ θεία Κοινωνία εἶναι ἀπομάκρυνση καὶ ἀποχωρισμὸς ἀπὸ τὴ 
θεία σχέση καὶ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Χριστό. Ἀλλὰ αὐτὸς ὁ ἀποχωρισμὸς ἀπὸ τὸν 
Χριστὸ εἶναι ἡ πιὸ μεγάλη ζημιὰ στὸν Χριστιανό. Εἶναι ζημιὰ αἰώνια.  
 Ὅταν λοιπὸν ἔχη ὑπόψη του τὴ ζημιὰ αὐτή, θὰ ἀγωνίζεται καὶ θὰ πολεμῆ μὲ 
περισσότερη προθυμία καὶ ζῆλο. Θὰ πολεμῆ μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις, ὥστε νὰ μὴν 
ὑποχωρῆ καθόλου στὴν ἁμαρτία, καὶ ἔτσι νὰ μένη διὰ τῆς θείας Κοινωνίας πάντοτε 
ἑνωμένος μὲ τὸν Χριστό.  
 
 

201 Ι΄) Ἡ βία.  
 
 Μεταξὺ τῶν ὅπλων ποὺ ἀναφέραμε προηγουμένως εἶναι καὶ τὰ θεῖα ὅπλα 
τῆς προσευχῆς καὶ τῆς θ. Κοινωνίας, μὲ τὰ ὁποῖα ἐνισχύεται καὶ παίρνει δυνάμεις ὁ 
Χριστιανὸς στὸ νὰ καταπολεμῆ καὶ νὰ ἐκδιώκη τὴν ἁμαρτία.  

[σελ. 334] 
 Ἀλλὰ καὶ τὰ θεῖα αὐτὰ ὅπλα, καθὼς καὶ ὅλα τὰ ἄλλα, δὲν ἐνεργοῦν 
ἀποτελεσματικά, ἂν δὲν κάνη ὁ ἄνθρωπος αὐτὸ ποὺ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. 
Βεβαίως ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ κάνη τὸ πᾶν, ἀλλὰ δὲν διώχνει μόνος ὁ Θεὸς τὴν 



ἁμαρτία ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, γιατὶ αὐτὸ εἶναι ἀντίθετο μὲ τὴ δικαιοσύνη Του, ἂν δὲν 
κάνη καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνο ποὺ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν ἑαυτό του.  
 Τί δὲ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν ἑαυτό του; Νὰ ἀγωνίζεται καὶ νὰ τὸν βιάζη. Ποῦ 
ἀναφέρεται αὐτὸς ὁ ἀγώνας καὶ αὐτὴ ἡ βία; Στὸ νὰ ἐπιβάλλεται ἐπιτακτικὰ στὸν 
ἑαυτό του, βιάζοντάς τον, γιὰ νὰ ἐνεργῆ ἀνδρεῖα καὶ καρτερικὰ ἐναντίον τῆς 
προσβολῆς τῆς ἁμαρτίας, ἀπὸ ὁπουδήποτε κι ἂν παρουσιάζεται ἢ προσβάλλη αὐτή. 
Κάνοντας ὅ,τι ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, γιὰ νὰ τὴν ἀποκρούση καὶ νὰ τὴν διώξη 
τελείως.  
 Ἡ  β ί α  κ α ὶ  ὁ  ἀ γ ώ ν α ς  αὐτὸς εἶναι ὅπλο πνευματικὸ ἰσχυρότατο καὶ 
ἀναγκαιότατο ὄχι μόνο γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν 
ἐργασία τῆς ἀρετῆς καὶ τὴν κατόρθωση κάθε ἀγαθοῦ ἔργου. Εἶναι ὅπλο ἐντελῶς 
ἀπαραίτητο γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.  
 Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο θὰ μιλήσουμε μὲ περισσότερες λεπτομέρειες γι’ αὐτὸ τὸ 
ὅπλο, παρουσιάζοντας καὶ τὰ κυριότερα σχετικὰ χωρία ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή.  
 
 

202. Γιατί εἶναι ἀναγκαιότατη ἡ βία.  
 
 Τὴν ἀναγκαιότητα τοῦ πνευματικοῦ ὅπλου τῆς βίας καταλαβαίνει καθένας, 
ὅταν λάβη ὑπόψη του ὅτι ὁ ἄνθρωπος μετὰ τὴν παράβαση τῶν πρωτοπλάστων 
ρέπει πρὸς τὴν ἁμαρτία, συρόμενος μὲ δύναμη πρὸς αὐτή. Καὶ ναὶ μὲν μὲ τὸ 
μυστήριο τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος ἐξασθενεῖ στὸν Χριστιανὸ αὐτὴ ἡ δύναμη, ἀλλὰ 
δὲν νεκρώνεται, οὔτε φεύγει ἐντελῶς, καθὼς εἴδαμε καὶ σὲ ἄλλο κεφάλαιο.  
 Ἔχοντας, λοιπόν, ὑπόψη του ὁ Χριστιανὸς τὴν κλίση καὶ [σελ. 335] ροπὴ πρὸς 
τὸ κακὸ ποὺ ὑπάρχει στὴν ψυχή του, καταλαβαίνει καλὰ τὴν ἀνάγκη νὰ βιάζη 
πάντοτε τὸν ἑαυτό του στὸν πόλεμο ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας.  
 Ἡ ἀνάγκη δὲ αὐτὴ παρουσιάζεται καὶ μὲ τὰ λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Ἡ 
σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός· ταῦτα δὲ 
ἀντίκειται ἀλλήλοις, ἵνα μὴ ἃ ἂν θέλητε ταῦτα ποιῆτε» (Γαλ. ε΄ 17).  
 Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ διδάσκει ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ ὅτι, ἔχοντας ὁ ἄνθρωπος 
μέσα του τὸ σαρκικὸ φρόνημα, τὴν κλίση καὶ ροπὴ πρὸς τὸ κακό, ἡ ὁποία 
ἀντιστέκεται καὶ ἐναντιώνεται στὰ ὅσα διδάσκει τὸ πνεῦμα, πρέπει πάντοτε νὰ 
βιάζη τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ ἀγωνίζεται, γιὰ νὰ κατανικήση τὴν κλίση καὶ ροπὴ πρὸς 
τὸ κακό. Κι ἔτσι νὰ ὑποταχθῆ τὸ σαρκικὸ φρόνημα στὸ θεῖο φρόνημα τοῦ 
Πνεύματος, γιὰ νὰ ὑπάρχουν πλέον στὴν ψυχὴ τοῦ Χριστιανοῦ ἐσωτερικὰ καὶ νὰ 
γίνωνται στὶς πράξεις του ἐξωτερικὰ ὄχι ἐκεῖνα ποὺ ἐπιθυμεῖ ὁ παλαιός, ἁμαρτωλὸς 
καὶ σαρκικὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ἐκεῖνα ποὺ ὑποδεικνύει καὶ διδάσκει τὸ Πνεῦμα τοῦ 
Θεοῦ.  
 Τότε θὰ ὑπάρχη καὶ ἁρμονία ἀνάμεσα στὰ αἰσθήματα καὶ στὸ νοῦ, στὴν 
σάρκα καὶ στὸ πνεῦμα. Τὸ κατώτερο θὰ ὑπακούη καὶ θὰ ὑπηρετῆ τὸ ἀνώτερο. Ἡ 
σάρκα δηλαδὴ θὰ ὑπηρετῆ τὸ πνεῦμα.  



 Αὐτὸς ἀκριβῶς εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἦλθε ὁ Χριστὸς ἐπὶ τῆς γῆς νὰ 
διαμορφώση κατὰ Θεόν.  
 Τὰ παραπάνω λόγια τοῦ θείου Παύλου αὐτὸ γενικὰ τὸ πνεῦμα καὶ νόημα 
ἔχουν. Ἀπὸ αὐτὰ φαίνεται ὁλοκάθαρα ὅτι εἶναι ἀνάγκη ἀπαραίτητη νὰ βιάζουμε 
τοὺς ἑαυτούς μας, ἀγωνιζόμενοι ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας. Ἀγωνιζόμενοι ἐναντίον τῆς 
κλίσεως καὶ ροπῆς πρὸς τὸ κακό, ποὺ ὑπάρχει μέσα μας. Ἀγωνιζόμενοι ἐναντίον 
γενικὰ τοῦ σαρκικοῦ φρονήματος.  

[σελ. 336] 
 

203. Τί λέει ὁ Κύριος γιὰ τὴ βία.  
 
 Ὁ Κύριος συνιστᾶ τὴ βία μὲ τὰ ἑξῆς λόγια Του: «Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν» (Ματθ. ια΄ 12).  
 Τὸ νόημα αὐτῶν τῶν λόγων τοῦ Κυρίου εἶναι τὸ ἑξῆς: Ὅποιος θέλει νὰ μπῆ 
στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ νὰ συγκαταλεχθῆ μὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς καὶ ἁγίους τοῦ 
Θεοῦ, εἶναι ἀνάγκη νὰ βιάση τὸν ἑαυτό του. Νὰ ἀγωνισθῇ στὸ νὰ νεκρώση τὸ 
σαρκικὸ φρόνημα καὶ τὰ πάθη τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, γιατὶ μόνον ἐκεῖνοι ποὺ 
βιάζουν τοὺς ἑαυτούς τους, γιὰ νὰ κατορθώσουν τέτοιο ἔργο, εἶναι ἄξιοι γιὰ τὴν 
εἴσοδο στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ γιὰ τοὺς στεφάνους τῆς αἰώνιας δόξας καὶ 
εὐτυχίας.  
 Γι’ αὐτούς, λέει καὶ ὁ θεῖος Παῦλος, ἐγκωμιάζοντάς τους: «Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ 
τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις» (Γαλ. ε΄ 24). 
Δηλαδή, ὅσοι εἶναι ἄνθρωποι τοῦ Χριστοῦ, ὅσοι εἶναι γνήσιοι ὀπαδοί Του, αὐτοί, 
ἀφοῦ σταυρώθηκαν καὶ ἐτάφησαν μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸ στὸ Ἅγιο Βάπτισμα, βιάζουν 
τοὺς ἑαυτούς τους, γιὰ νὰ μὴν παραλείπουν τίποτε ἀπὸ ὅ,τι συντελεῖ στὴν 
καθυπόταξη τῆς σάρκας στὸ πνεῦμα.  
 Ἔτσι κατόρθωσαν, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Χριστοῦ, στὸν Ὁποῖο παρέδωσαν τοὺς 
ἑαυτούς τους, νὰ νεκρώσουν τὸ σαρκικὸ φρόνημα, ποὺ ἀντιστρατεύεται στὸ 
πνεῦμα. Κατόρθωσαν νὰ νεκρώσουν ἐντελῶς τὰ πάθη καὶ τὶς κακὲς ἐπιθυμίες τοῦ 
παλαιοῦ ἀνθρώπου. Νὰ ζοῦν πλέον μέσα στὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ἐκτελώντας καὶ 
πράττοντας μόνο ἐκεῖνα ποὺ ζητεῖ ὁ Θεὸς διὰ τοῦ νόμου καὶ τῶν ἐντολῶν Του.  
 Ἀλλοῦ ὁ Κύριος μᾶς παραγγέλλει ἐπιτακτικὰ τὴ βία τοῦ ἑαυτοῦ μας: 
«Ἀγωνίζεσθε, λέει, εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πολλοὶ ζητήσουσιν 
εἰσελθεῖν καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν» (Λουκ. ιγ΄ 24). Δηλαδή, φροντίζετε καὶ προσπαθεῖτε 
μὲ κόπο [σελ. 337] καὶ ἐπίμονο ἀγῶνα, βιάζοντας τὸν ἑαυτό σας, νὰ μπῆτε στὴ 
Βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀπὸ τὴ στενὴ πύλη. Πολλοὶ ἄνθρωποι θὰ ζητήσουν νὰ 
μποῦν στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἀλλὰ δὲν θὰ μπορέσουν, γιατὶ ὁ Θεὸς θὰ τοὺς 
ἀποκλείση.  
 Στὴν συνέχεια θὰ δοῦμε ποιοὶ εἶναι οἱ πολλοὶ αὐτοὶ ἄνθρωποι ποὺ θὰ 
ἀποκλεισθοῦν ἀπὸ τὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, καθὼς καὶ ποιοὶ εἶναι ὅσοι θὰ μποῦν 
σ’ αὐτή, ἑρμηνεύοντας τὰ σχετικὰ λόγια τοῦ Κυρίου ποὺ μᾶς ἀναφέρει ὁ 
εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος.  



 
 

204. Τὰ λόγια τοῦ Κυρίου ποὺ ἀναφέρει ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος  
σχετικὰ μὲ τὴ βία.  

 
 Συμπληρώνοντας ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος ὅσα ἀνέφερε ὁ εὐαγγελιστὴς 
Λουκᾶς σχετικὰ μὲ τὴν βία, ποὺ προηγουμένως εἴδαμε, λέει:  
 «Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς 
ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς· ὅτι 
στενὴ ἡ πύλη, καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ 
εὑρίσκοντες αὐτήν» (Ματθ. ζ΄ 13,14).  
 Αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, μολονότι ἔχουν στενή, στενότατη σχέση πρὸς ὅσα 
ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς ἀνέφερε παραπάνω, καθὼς καὶ πρὸς ὅσα ὁ θεῖος Παῦλος 
εἶπε, ὅμως πρέπει, ἐπειδὴ ἐκτενέστερα μᾶς παρουσιάζουν τὸ ζήτημα, νὰ τὰ 
σκεφθοῦμε, ὄχι ἐπιπόλαια, ἀλλὰ σὲ βάθος, ὅσο γίνεται μὲ μεγαλύτερη ἀκρίβεια.  
 Καὶ αὐτὸ ἰσχύει ἀκόμη περισσότερο, ἐπειδὴ μὲ αὐτὰ ὑποδεικνύεται μὲ 
σαφήνεια ὁ δρόμος ποὺ πρέπει ὁριστικὰ νὰ διαλέξη ὅποιος θέλει τὴ σωτηρία του. 
Ὅπως ἐπίσης καὶ ὁ δρόμος ποὺ πρέπει παντοτεινὰ νὰ ἐγκαταλείψη καὶ νὰ 
ἀποστραφῆ.  
 Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, γνωρίζοντας πιὸ τέλεια πόσο ἀναγκαῖο εἶναι τὸ ὅπλο τῆς 
βίας καὶ τὸ δρόμο ποὺ πρέπει νὰ [σελ. 338] ἀκολουθήσουμε, θὰ μποροῦμε, μὲ 
φωτισμένη πλέον συνείδηση, νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν δρόμο αὐτό. Γιατὶ εἶναι 
σίγουρο ὅτι ὅσο πιὸ σαφῆ καὶ πλήρη γνώση ὁ Χριστιανὸς ἔχει γιὰ τὶς ἀλήθειες τοῦ 
Εὐαγγελίου, τόσο ἡ ἐμπιστοσύνη του σ’ αὐτὲς στερεώνεται καὶ προθυμότερα καὶ 
εὐκολότερα τὶς ἐφαρμόζει.  
 
 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ 
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

 
205. α΄) Ποιὸ εἶναι τὸ νόημα τοῦ Κυρίου  

γιὰ τὴν πλατεῖα πύλη καὶ τὴν εὐρύχωρη ὁδό.  
 

 Ἀναζητώντας λοιπὸν τὴ σημασία τῶν παραπάνω λόγων τοῦ εὐαγγελιστοῦ 
Ματθαίου, λέμε πρῶτα ὅτι μὲ παραβολὲς ὁ Κύριος παρουσιάζει τὴν εἴσοδο ἀπὸ τὴν 
ὁποία εἰσέρχεται ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καθὼς καὶ τὴν 
εἴσοδο ἀπὸ τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας εἰσέρχεται στὴν αἰώνια κόλαση.  
 Καὶ τὴ μὲν εἴσοδο πρὸς τὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν τὴν παρομοιάζει μὲ στενὴ 
πύλη καὶ τεθλιμμένη ὁδό, τὴν δὲ εἴσοδο στὴν ἀπώλεια καὶ αἰώνια κόλαση τὴν 
παριστάνει μὲ πλατεῖα πύλη καὶ εὐρύχωρη ὁδό.  
 Μὲ τὴν πλατεῖα πύλη, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια, ἐννοεῖ ὁ Κύριος τὴν ἀρχὴ 
τῆς εἰσόδου τοῦ ἀνθρώπου στὴ ζωὴ τῆς ἁμαρτίας. Ἐννοεῖ τὸ συμβιβασμὸ καὶ τὴν 



τέλεια ὑποχώρηση στὴν ἁμαρτία ποὺ κατὰ πρῶτον κάνει ὁ ἄνθρωπος, ὅταν 
εἰσέρχεται στὴν ἁμαρτωλὴ ζωή. Ὅταν ἀφήνη τὸν ἑαυτό του ἐντελῶς ἐλεύθερο καὶ 
ἀχαλίνωτο στὶς πονηρὲς ἐπιθυμίες καὶ ἡδονὲς τοῦ κόσμου. Ὅταν ὑποδουλώνεται σὲ 
αὐτὲς μὲ ὅλη του τὴν καρδιὰ καὶ τὴ θέληση.  
 Μὲ τὴν εὐρύχωρη ὁδὸ ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια, ὁ Κύριος ἐννοεῖ γενικὰ 
τὴ ζωὴ τοῦ σαρκικοῦ ἀνθρώπου, τὴ ζωὴ τῆς ἁμαρτίας. Τὴ ζωὴ ποὺ κάνει μετὰ τὴν 
ἀρχική του [σελ. 339] παράδοση καὶ ὑποδούλωση στὸν κόσμο καὶ τὴν σάρκα. 
Αὐτὴν ποὺ ἔκανε μὲ ὅλη του τὴν θέληση, ἀφήνοντας τὸν ἑαυτό του τελείως 
ἀχαλίνωτο στὶς πονηρὲς ἐπιθυμίες καὶ ἡδονὲς τοῦ κόσμου, χωρὶς νὰ ἐμποδίζη τὸν 
ἑαυτό του καθόλου ἀπὸ κάθε ἄτοπο ποὺ ἐπιθυμεῖ καὶ διαπράττει.  
 Καὶ ὀνομάζει ὁ Κύριος π λ α τ ε ῖ α  τὴν πύλη ἀπὸ τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος τῆς 
ἁμαρτίας εἰσάγεται στὴν ἀπώλεια, γιὰ τὴ μεγάλη εὐκολία μὲ τὴν ὁποία ἀρχίζει νὰ 
ὑποκύπτη καὶ νὰ ὑποχωρῆ στὶς ἄτοπες ἐπιθυμίες, γιὰ νὰ ἀκολουθήση τὴν 
ἀχαλίνωτη ζωὴ τῆς ἀνομίας. Ἡ ὑποχώρηση αὐτή, ἐπειδὴ εἶναι ὑποχώρηση σὲ 
παράνομες ἐπιθυμίες, τάσεις καὶ ὀρέξεις, δὲν χρειάζεται κανένα κόπο, κανένα 
ἀγῶνα. Δὲν συναντᾶ κανένα ἐμπόδιο. Μπαίνει ἑπομένως ὁ ἄνθρωπος στὴν 
ἁμαρτία μὲ τόση εὐκολία, μὲ ὅση εἰσέρχεται καὶ στὴν πλατεῖα πύλη.  
 Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ λόγο λέει καὶ τὸ δρόμο τῆς ἀπωλείας ε ὐ ρ ύ χ ω ρ ο .  Ὁ 
ἁμαρτωλός, ἐπειδὴ δὲν παίρνει καμιὰ ἀπόφαση νὰ ἀντισταθῆ στὶς κακὲς κλίσεις 
του ἢ νὰ ἐμποδίση τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὶς ἀθέμιτες ἡδονές, δὲν δοκιμάζει οὔτε 
ἀγῶνα, οὔτε κόπο. Βαδίζει τὸ δρόμο τῆς ἁμαρτίας χωρὶς φραγμὸ καὶ ἐμπόδιο. Εἶναι 
λοιπὸν σ’ αὐτὸν ἡ ὁδὸς τῆς ἀπωλείας εὐρύχωρη καὶ ἡ πύλη πλατεῖα.  
 Κάτω δὲ ἀπὸ τὴ λέξη « ἀ π ώ λ ε ι α »  ὁ Κύριος ὑπονοεῖ τὸν αἰώνιο χωρισμὸ 
ἀπὸ τὸν Θεό, τὴν αἰώνια θλίψη καὶ βάσανο στὴν κόλαση, ποὺ δὲν ἔχει τέλος.  
 
 

206. β΄) Τί νόημα δίνει ὁ Σωτήρας στὴ στενὴ πύλη καὶ τὴν τεθλιμμένη ὁδό.  
 
 Μὲ τὴ σ τ ε ν ὴ  π ύ λ η  ὁ Κύριος ἐννοεῖ τὴ δυσκολία ποὺ αἰσθάνεται ὁ 
ὑποδουλωμένος στὶς ἐπιθυμίες τοῦ κόσμου, προκειμένου νὰ πάρη τὴν ἀπόφαση νὰ 
βαδίση τὴν κατὰ Χριστὸν ζωή. Ἐννοεῖ τὴ μεγάλη δυσκολία ποὺ στὴν ἀρχὴ 
αἰσθάνεται ὁ σαρκικὸς ἄνθρωπος, προκειμένου νὰ ὑποβληθῆ στοὺς ὅρους [σελ. 
340] τῆς μετανοίας. Οἱ ὅροι αὐτοὶ ἀπαιτοῦν ὁπωσδήποτε νὰ πάρη τὴν ἀπόφαση νὰ 
βγάλη ἀπὸ πάνω του τὸν παλαιὸ ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο, νὰ ἀπαρνηθῆ τὶς συνήθειες 
καὶ ἐπιθυμίες τοῦ κόσμου ποὺ ἀντιστρατεύονται στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.  
 Μὲ τὶς λέξεις τ ε θ λ ι μ μ έ ν η  ὁ δ ὸ ς  ἐννοεῖ ὁ Κύριος τὴ χριστιανικὴ ζωή, στὴν 
ὁποία θὰ εἰσέλθη ὁ ἄνθρωπος, εἴτε ἀπὸ τὴν ἀπιστία, ἂν δὲν ἦταν Χριστιανός, εἴτε 
ἀπὸ τὴν ζωὴ τῆς ἁμαρτίας, ποὺ ἦταν ὡς τώρα ὑποδουλωμένος, ἂν καὶ λεγόταν 
Χριστιανός.  
 Καὶ λέει ὁ Κύριος σ τ ε ν ὴ  τ ὴ ν  π ύ λ η ,  γιατὶ ἡ στενὴ πύλη, λόγῳ τῆς 
στενότητός της, εἶναι σύμβολο δυσκολίας. Τὴν δυσκολία ποὺ αἰσθάνονται στὸ νὰ 



εἰσέλθουν στὴν κατὰ Χριστὸν Ζωὴ ὅσοι εἶναι σαρκικοὶ καὶ παχυλοὶ στὴ διάνοια καὶ 
στὴν ψυχή, ἐξαιτίας τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῆς ὑποδουλώσεώς τους στὸν κόσμο.  
 Πρέπει αὐτοὶ νὰ ἀποχωρισθοῦν ὅλες τὶς κακὲς ἐπιθυμίες, ὅλα τὰ πάθη τοῦ 
παλαιοῦ ἀνθρώπου, ποὺ τοὺς κάνουν ἀπὸ ἠθικὴ ἄποψη παχεῖς καὶ ὀγκώδεις, καὶ 
ἐφόσον συνοδεύονται ἀπὸ αὐτά, δὲ μποροῦν νὰ μποῦν διὰ τῆς στενῆς πύλης.  
 Εἶναι ἀνάγκη, λοιπόν, αὐτοὶ νὰ ἀπαρνηθοῦν τὸν ἑαυτό τους, νὰ ἀπορρίψουν 
τὰ θελήματα καὶ τὶς ἰδέες τους, νὰ πάρουν τὴν ἀπόφαση ἀκόμη καὶ νὰ πεθάνουν, 
ἂν ἡ τήρηση τοῦ καθήκοντος τὸ ἀπαιτήση. Νὰ πορεύωνται πάντα σύμφωνα μὲ τὰ 
λόγια καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ὁ ἴδιος τὸ ζητεῖ μὲ τὰ λόγια: «Ὅστις 
θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ 
ἀκολουθείτω μοι» (Μάρκ. η΄ 34).  
 Ἐπειδὴ δὲ σὲ ὅλα αὐτὰ αἰσθάνονται πολλὴ δυσκολία, γι’ αὐτὸ τὸ λόγο 
ὀνομάζει ὁ Κύριος στενὴ τὴν πύλη.  
 Ὀνομάζει δὲ τ ε θ λ ι μ μ έ ν η  τ ὴ ν  ὁ δ ό ,  γιατὶ ὁ Χριστιανός, ζώντας κατὰ τὸ 
ὑπόδειγμα τοῦ Χριστοῦ, ὑφίσταται πάντοτε μέν, ἀλλὰ ἰδίως σὲ ἐποχὲς διωγμοῦ τῆς 
Ἐκκλησίας, μύριες ταλαιπωρίες, σκάνδαλα, δυσφημίες, ἀποδοκιμασίες ἀπὸ [σελ. 
341] τὸν κόσμο, διωγμοὺς καὶ βάσανα. Γι’ αὐτὸ λέει καὶ ὁ θεῖος Παῦλος, «Πάντες οἱ 
θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται» (Β΄ Τιμ. γ΄ 12), καί «Διὰ 
πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. ιδ΄ 22).  
 Λέει ἀκόμη ὁ Κύριος τὴν ὁδὸ τεθλιμμένη, γιατὶ ὁ ἄνθρωπος πολεμεῖται καὶ 
ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του. Δηλαδή, πολεμεῖται ἀπὸ τὶς ἐπιθυμίες του, τὶς κλίσεις 
καὶ ροπὲς ποὺ ἀντιστρατεύονται στὸ πνεῦμα καὶ στὸ νόμο τοῦ Θεοῦ. «Ἡ σάρξ, 
καθὼς εἴδαμε καὶ προηγουμένως, ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα 
κατὰ τῆς σαρκός· ταῦτα δὲ ἀντίκειται ἀλλήλοις» (Γαλ. ε΄ 17).  
 Πολεμεῖται ἀκόμη μὲ πολλοὺς τρόπους ἀπὸ τὸν Διάβολο. Πολεμεῖται καὶ ἀπὸ 
τὸν φόβο τοῦ θανάτου. Ἑπομένως, ἐκεῖνος ποὺ ἔγινε ὀπαδὸς τοῦ Χριστοῦ, ὁ 
νεοσύλλεκτος στρατιώτης Του, πρέπει νὰ παλέψη ἐναντίον ὅλων αὐτῶν. Καὶ 
ἐπειδή, γιὰ νὰ τὰ νικήση, χρειάζεται πραγματικὴ ἐπαγρύπνηση καὶ κόπος καὶ βία 
καὶ ἀδιάκοπος ἀγώνας, γι’ αὐτὸ ὀνομάζει ὁ Κύριος τεθλιμμένη τὴν ὁδό.  
 Ἀλλὰ ὁ δρόμος αὐτός, λέει, ὁδηγεῖ τὸν ὁδοιπόρο στὴν ζωή. Μὲ τὴ λέξη ζωὴ 
ἐννοεῖ ὁ Κύριος τὴν ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό, τὴν κληρονομία καὶ 
ἀπόλαυση τῶν ἀφθάρτων καὶ αἰωνίων ἀγαθῶν στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.  
 
 

207. γ΄) Γιατί ὁ Κύριος λέει γιὰ μὲν τὴν πλατεῖα πύλη  
ὅτι «πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς»,  

γιὰ τὴ στενὴ δὲ ὅτι «ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν».  
 
 Γιὰ τὴν πλατεῖα πύλη καὶ τὴν εὐρύχωρη ὁδὸ λέει ὁ Κύριος ὅτι « π ο λ λ ο ί  
εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς». Τὸ λέει, ἐπειδὴ ὁ σαρκικὸς ἄνθρωπος δὲν 
συναντᾶ καμιὰ δυσκολία στὸ νὰ ὑποτάσσεται στὶς κακές του ἐπιθυμίες, στὶς κλίσεις 
καὶ ροπές του, σὲ ὅσα τοῦ ἀρέσουν. Καὶ γενικὰ στὸ νὰ ἀκολουθῆ καὶ νὰ πράττη τὰ 



κοσμικά. Ἀντίθετα. Ρέπει πρὸς αὐτὰ ἀσυγκράτητα [σελ. 342] καὶ ὁρμητικά κάτω 
ἀπὸ τὴν δυνατὴ ἕλξη τους.  
 Γι’ αὐτὸ ὁ πολὺς κόσμος, ἀγνοώντας τὸν ὑψηλό του προορισμὸ καὶ τὸ αἰώνιο 
συμφέρον του, εὐθὺς ἐξαρχῆς ἀκολουθεῖ αὐτὸ τὸ δρόμο. Καὶ ἀκόμη περισσότερο, 
ἐπειδὴ ὁ καθένας ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς του βλέπει τοὺς πολλοὺς νὰ ἀκολουθοῦν 
τὸν δρόμο αὐτό, τὸν κατηφορικό. 
 Γιὰ τὴ στενὴ δὲ πύλη καὶ τὴν τεθλιμμένη ὁδό, δὲν λέει ὁ Κύριος ὅτι «πολλοὶ 
εἰσέρχονται δι’ αὐτῆς», ἀλλὰ ὅτι « ὀ λ ί γ ο ι  ε ἰ σ ὶ ν  ο ἱ  ε ὑ ρ ί σ κ ο ν τ ε ς  α ὐ τ ή ν » .  
Ὁ λόγος δὲ γιὰ τὸν ὁποῖο τὸ λέει ὁ Σωτὴρ εἶναι ὅτι ἡ στενὴ πύλη καὶ ἡ τεθλιμμένη 
ὁδὸς δὲν εἶναι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ γνωστὴ στὸν ἄνθρωπο, δὲν τὶς ἀντιλαμβάνεται, δὲν 
βλέπει τοὺς πολλοὺς νὰ ἀκολουθοῦν αὐτὸ τὸ δρόμο, οὔτε ἀπὸ μόνος του ἔχει 
κάποια πείρα ἢ γνώση σχετική. Εἶναι λοιπὸν γενικὰ ἄγνωστη ἡ στενὴ πύλη καὶ ἡ 
τεθλιμμένη ὁδὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὴ ζωή. Γιὰ νὰ τὴν ἀνακαλύψη ὁ ἄνθρωπος, πρέπει 
νὰ ἔχη διάθεση ἀναζητήσεως. Νὰ κάνη ἔρευνα γι’ αὐτή. Ἀλλὰ οἱ πολλοί, ὅπως 
εἴπαμε, εἶναι καρφωμένοι στὰ γήινα καὶ οὔτε νὰ τὴν ἀναζητήσουν θέλουν, ἀλλὰ καὶ 
ὅταν κάποιος ἄλλος τοὺς τὴν ὑποδείξη, δὲν θέλουν νὰ τὴν ἀκολουθήσουν.  
 Ἑπομένως, αὐτοὶ ποὺ ζητοῦν καὶ βρίσκουν καὶ ἀκολουθοῦν τὴ στενὴ πύλη καὶ 
τὴν τεθλιμμένη ὁδὸ εἶναι λίγοι.  
 
 

208. Ἡ ζωὴ ὅσων βαδίζουν τὴν εὐρύχωρη ὁδό, εἶναι ζωὴ στενοχώριας.  
 
 Ἐλέχθη προηγουμένως ὅτι ὅσοι διαβαίνουν τὴν πλατεῖα πύλη καὶ βαδίζουν 
τὴν εὐρύχωρη ὁδὸ δὲν καταβάλλουν κόπο, οὔτε ἀγῶνα.  
 Αὐτὸ ὅμως δὲ σημαίνει ὅτι ζοῦν μὲ ἄνεση καὶ χαρά. Ὄχι. Ὅταν λέμε ὅτι δὲν 
ἔχουν κόπο καὶ ἀγῶνα, ἐννοοῦμε ὅτι ἀφήνουν τοὺς ἑαυτούς τους ἐλεύθερους καὶ 
ἀχαλίνωτους στὶς ἐπιθυμίες καὶ ὀρέξεις τους, σὲ ὅλα ὅσα ἀκολουθεῖ ὁ κόσμος. Δὲν 
[σελ. 343] προσπαθοῦν καθόλου νὰ συγκρατήσουν τοὺς ἑαυτούς τους. Μόνο 
λοιπὸν σ’ αὐτὸ δὲν κοπιάζουν, οὔτε ἀγωνίζονται. Στὸ νὰ πορεύωνται, δηλαδή, 
σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιθυμίες τῆς καρδιᾶς τους.  
 Ἀπὸ ἄλλη ὅμως ἄποψη οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἐξεταζόμενοι, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν 
ἄποψη τῆς ὅλης τους ζωῆς, περνοῦν ζωὴ στενοχώριας καὶ θλίψεως. Ἡ ἁμαρτία ποὺ 
κουβαλοῦν μαζί τους εἶναι φορτίο βαρὺ καὶ ὀδυνηρό. Ζητοῦν νὰ ἐκπληρώσουν τὶς 
ἐπιθυμίες τους μὲ τὶς ἡδονὲς καὶ ἀπολαύσεις τοῦ κόσμου, ποτὲ ὅμως δὲν μποροῦν 
νὰ τὸ ἐπιτύχουν.  
 Οἱ ἐπιθυμίες καὶ οἱ ἐφέσεις τοῦ ἀνθρώπου εἶναι φυσικῶς ἀδύνατο νὰ 
ἐκπληρωθοῦν μὲ ὅσα ἀτελῆ διαθέτει ὁ κόσμος. Ἐξ αἰτίας αὐτοῦ βρίσκονται σὲ 
παντοτεινὸ βάσανο καὶ θλίψη, δεδομένου μάλιστα ὅτι, ὅσο πιὸ πολὺ ἀπολαμβάνει 
καὶ δοκιμάζει ὁ ἄνθρωπος τὰ σαρκικά, τὰ κοσμικά, τόσο περισσότερο καὶ οἱ 
ἐπιθυμίες του αὐξάνουν, καὶ τὸ κενὸ ποὺ αἰσθάνεται μέσα του γίνεται μεγαλύτερο, 
ἄρα καὶ ἡ λύπη του αὐξάνει.  



 Πραγματικά. Μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ ζώντας ὁ ἄνθρωπος καὶ ζητώντας τὴν 
εὐτυχία καὶ τὴ χαρά του στὸν κόσμο τοῦτο, βρίσκεται σὲ παντοτεινὴ ἀνυπομονησία 
καὶ ταραχή.  
 Ἐκεῖνο ποὺ παρηγορεῖ, εἰρηνεύει, χαροποιεῖ καὶ εὐφραίνει τὸν ἄνθρωπο 
εἶναι ἡ πνευματικὴ ἐπικοινωνία του μὲ τὸν Θεό. Αὐτοὶ δέ, μὴ ἔχοντας τέτοια 
ἐπικοινωνία, ζώντας μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό, δὲν εἶναι δυνατὸν ποτὲ νὰ 
ἀπολαμβάνουν αὐτὰ τὰ ἀγαθά, ποὺ προέρχονται μόνο ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ ὄχι ἀπὸ τὶς 
ἡδονὲς καὶ ἀπολαύσεις τοῦ κόσμου.  
 Ἡ ζωὴ λοιπὸν αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων εἶναι ζωὴ γεμάτη ἀνησυχίες, θλίψη, 
στενοχώρια, πολλὲς φορὲς γεμάτη ἀπογοήτευση καὶ ἀπελπισία, μολονότι φαίνεται 
πολλὲς φορὲς ἐξωτερικὰ σὰν ζωὴ εὐχάριστη καὶ εὐτυχισμένη σὲ ὅσους ἀγνοοῦν τὰ 
ὅσα συμβαίνουν στοὺς ἀνθρώπους αὐτούς.  

[σελ. 344] 
 

209. Ἡ δυσκολία αὐτῶν ποὺ ἀκολουθοῦν τὴν τεθλιμμένη ὁδὸ  
δὲν εἶναι παντοτεινή.  

 
 Ἐλέχθη ἀκόμη ὅτι γιὰ τὴ στενὴ πύλη καὶ τὴν τεθλιμμένη ὁδὸ αἰσθάνονται οἱ 
ἄνθρωποι μεγάλη δυσκολία καὶ στενοχώρια. Ἀλλὰ πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι ἡ 
μεγάλη αὐτὴ δυσκολία καὶ στενοχώρια δὲν παρουσιάζεται σὲ ὅλους τοὺς 
ἀνθρώπους, ἀλλὰ μόνο σὲ ἐκείνους ποὺ βρίσκονται ἀκόμη ὑποδουλωμένοι στὴ 
σάρκα, στὶς ἐπιθυμίες, στὶς ἡδονὲς καὶ στὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου. Σ’ αὐτοὺς 
παρουσιάζεται δύσκολη καὶ στενόχωρη ἡ χριστιανικὴ ζωή. Καὶ τοῦτο, γιατὶ ἀπαιτεῖ, 
ὅπως εἴδαμε, ἀπάρνηση ὅλων ὅσων ἀντιστρατεύονται στὸ νόμο καὶ στὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ.  
 Δὲν παρουσιάζεται ὅμως ἡ ἴδια δυσκολία σὲ ὅσους δὲν ἔχουν ἐξ ὁλοκλήρου 
παραδοθῆ στὶς ἐπιθυμίες καὶ ἡδονὲς τοῦ κόσμου. Στὰ πρόσωπα αὐτὰ ἡ δυσκολία 
εἶναι μικρότερη. Παρουσιάζεται στὴν ἀρχή, ὅταν ἀποφασίζουν νὰ ἀκολουθήσουν 
μὲ αὐταπάρνηση τὴν κατὰ Θεὸν ζωή. Ὅταν ὅμως τὴν ἀρχίσουν καὶ ἀποκτήσουν 
πείρα ἀπὸ τὴν ὠφέλεια καὶ τὴ γλυκύτητά της, τότε ἡ ψυχή τους ἔχει εἰρήνη, βρίσκει 
παρηγοριὰ καὶ ἀνάπαυση, καὶ ὄχι μόνο δὲν στενοχωρεῖται, ἀλλά, ἀντίθετα, 
χαίρεται. Χαίρεται ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ δρόμο τῆς κατὰ Χριστὸν ζωῆς, μὲ πίστη καὶ 
ἐλπίδα ὅτι θὰ φθάση στὴν αἰώνια ζωὴ τῆς ἀληθινῆς δόξας καὶ μακαριότητος.  
 Ἀλλὰ καὶ στοὺς ὑποδουλωμένους ἐξ ὁλοκλήρου στὶς ἐπιθυμίες καὶ ἡδονὲς 
τοῦ κόσμου, ποὺ θέλουν ὅμως νὰ βαδίσουν τὸ χριστιανικὸ δρόμο, ἡ μεγάλη 
δυσκολία καὶ στενοχώρια εἶναι στὴν ἀρχὴ μόνο καὶ ὄχι πάντοτε. Τότε ποὺ 
ἀποφασίζουν νὰ ἀπορρίψουν τὸν παλαιό, ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο. Νὰ ἀπαρνηθοῦν τὶς 
ἐπιθυμίες καὶ ἡδονὲς τοῦ κόσμου. Ὅταν ὅμως, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, 
ὑπερπηδήσουν τὴ μεγάλη αὐτὴ δυσκολία τῆς ἀρχῆς καὶ μποῦν στὴν κατὰ Θεὸν ζωή, 
ὅταν ἀρχίσουν νὰ βαδίζουν σύμφωνα μὲ αὐτή, τότε ἐλαττώνεται ἡ δυσκολία. Τὴν 
[σελ. 345] ἀντικαθιστοῦν ἡ εἰρήνη, ἡ παρηγοριά, ἡ ἐλπίδα, ἡ χαρά, δῶρα τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Δῶρα ποὺ χορηγοῦνται σὲ ὅσους ζοῦν κατὰ Χριστόν. Αὐτὰ τὰ δῶρα ποὺ 



προηγουμένως ποτὲ δὲν εἶχαν δοκιμάσει. Καὶ συμβαίνει στὸ χθεσινὸ σαρκικὸ 
ἄνθρωπο σήμερα νὰ χαίρεται καὶ νὰ εὐφραίνεται ἡ ψυχή του, ἀνάλογα μὲ τὴν 
προθυμία καὶ προκοπή του στὴν κατὰ Θεὸν ζωή. Ἡ χαρὰ αὐτὴ καὶ ἡ εὐφροσύνη 
περισσότερο αὐξάνει, ἐπειδὴ σκέπτεται καὶ συγκρίνει τὴν τωρινή του ἠθικὴ καὶ 
πνευματικὴ κατάσταση μὲ τὴν προηγούμενη, ποὺ ζοῦσε μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό.  
 Τὴν ἀλήθεια ὅτι ὅσοι ἀκολουθοῦν τὴ στενὴ πύλη καὶ τὴν τεθλιμμένη ὁδὸ 
βρίσκουν ἄνεση, παρηγοριὰ καὶ χαρὰ καὶ ὅτι ἀπαλλάσσονται ἀπὸ τὴ δυσφορία, 
στενοχώρια καὶ ἀπελπισία τῆς προηγούμενης ζωῆς τους μᾶς τὴ βεβαιώνουν οἱ 
ἅγιοι ἄνδρες ποὺ ἔζησαν καὶ τοὺς δυὸ τρόπους ζωῆς. Διαβεβαιώνουν ὅτι, ἀπὸ τὴν 
ἐποχὴ ποὺ ἀποφάσισαν καὶ παρέδωσαν τὸν ἑαυτό τους στὸν Θεὸ καὶ τὸ θέλημά 
Του, αἰσθάνθηκαν εἰρήνη, ἄνεση, παρηγοριά, ἐλπίδα καὶ χαρά, ποὺ προηγουμένως 
οὐδέποτε εἶχαν αἰσθανθῆ. Ἀντίθετα, τότε ποὺ ζοῦσαν σύμφωνα μὲ τὰ θελήματα καὶ 
τὶς ἐπιθυμίες τοῦ κόσμου, εἶχαν παντοτεινὴ θλίψη, στενοχώρια, ἀπογοήτευση καὶ 
ἀπελπισία.  
 
 

210. Καὶ ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος βεβαιώνει ὅτι οἱ θλιβόμενοι ἀπὸ τὴν ἁμαρτία  
ἀπαλλάσσονται, βρίσκουν ἄνεση καὶ χαρά,  
ὅταν ἀκολουθήσουν τὴν τεθλιμμένη ὁδό.  

 
 Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ μαρτυρία τῶν ἁγίων αὐτῶν ἀνδρῶν, ἔχουμε αὐθεντικότερη 
μαρτυρία αὐτοῦ τοῦ Ἴδιου τοῦ Χριστοῦ. Γιατὶ ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς διακηρύττει καὶ 
βεβαιώνει ὅτι τότε καὶ μόνο θὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὸ φορτίο τῶν ἁμαρτιῶν τους ὅσοι 
ἀκολουθοῦν τὴν πλατεῖα πύλη καὶ τὸν εὐρύχωρο δρόμο, ὅταν μποῦν ἀπὸ τὴ στενὴ 
πύλη καὶ ἀκολουθήσουν τὴν τεθλιμμένη ὁδό. Ὅσοι βαδίζουν σύμφωνα μὲ τὰ δικά 
τους θελήματα, ὅσοι πιέζονται καὶ βασανίζονται ἀπὸ τὸ βαρὺ φορτίο τῶν ἁμαρτιῶν  
[σελ. 346] τους, τότε καὶ μόνο θὰ ἀπαλλαγοῦν, ὅταν προσέλθουν σ’ Αὐτὸν καὶ 
πορευθοῦν σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολές Του. Νά τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ Κυρίου: «Δεῦτε 
πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. Ἄρατε 
τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ 
καρδίᾳ· καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ 
τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν». (Ματθ. ια΄ 28-30).  
 Μὲ αὐτά Του τὰ λόγια ὁ Χριστὸς ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους 
ποὺ θλίβονται, στενάζουν, ὑποφέρουν καὶ τυραννοῦνται ἀπὸ τὸ βάρος τῶν 
ἁμαρτιῶν τους καὶ λέει τὰ ἑξῆς: Ὅλοι ὅσοι εἶσθε φορτωμένοι μὲ τὸ βαρὺ φορτίο 
τῶν ἁμαρτιῶν σας, ποὺ σᾶς θλίβει καὶ σᾶς βασανίζει, ἐλᾶτε σὲ μένα μὲ τὴν πίστη 
στὸ ὄνομά μου καὶ θὰ σᾶς ἀπαλλάξω ἀπὸ τὸ βαρὺ αὐτὸ φορτίο. Θὰ σᾶς 
συγχωρήσω καὶ θὰ ἐξαλείψω τὶς ἁμαρτίες σας καὶ θὰ ἀναπαύσω τὶς ψυχές σας ἀπὸ 
ὅλους τοὺς κόπους καὶ τὶς θλίψεις μὲ τὶς ὁποῖες βασανίζεσθε. Πετάξτε ἀπὸ πάνω 
σας τὸν τυραννικὸ ζυγὸ τοῦ πονηροῦ, ποὺ σᾶς ὑποτάσσει καὶ σᾶς τυραννεῖ μὲ τὴν 
ἁμαρτία. Δεχθῆτε τὸ δικό μου ζυγό, ποὺ εἶναι ἡ πίστη στὸ ὄνομά μου καὶ ἡ ὑπακοὴ 
στὰ λόγια μου. Τότε θὰ διδαχθῆτε ἀπὸ τὴ ζωή μου ὅτι δὲν εἶμαι θυμώδης, 



ὑπερήφανος καὶ τυραννικός, ὅπως οἱ τύραννοι τῶν ἀνθρώπων. Θὰ μάθετε τότε ὅτι 
εἶμαι πρᾶος, εὔσπλαχνος, συμπαθὴς καὶ ταπεινός. Ὄχι ἐπιφανειακά, ἀλλὰ 
ἐσωτερικά, ἀπὸ καρδίας. Ἀφοῦ ἀπὸ συγκατάβαση καὶ ἀπὸ ἀγάπη ἔγινα ἄνθρωπος 
ὅμοιος πρὸς ἐσᾶς. Κάνοντας τὰ πάντα καὶ πάσχοντας γιὰ τὴ δική σας εὐτυχία.  
 Ὅταν δεχθῆτε τὸ δικό μου ζυγό, τότε θὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὰ βάσανα τῆς 
ἁμαρτίας οἱ ψυχές σας καὶ θὰ βροῦν ἀνάπαυση καὶ χαρά, γιατὶ ὁ δικός μου ζυγός, 
δηλαδὴ ἡ βασιλεία μου στὶς ψυχές σας, εἶναι χρήσιμος ζυγός. Ἀρεστὸς καὶ 
σωτήριος, ὄχι δουλικὸς ζυγός, ἀλλὰ ζυγὸς ἀληθινῆς καὶ πραγματικῆς ἐλευθερίας. 
Ἐλευθερώνει τὶς ψυχές σας ἀπὸ κάθε δουλεία καὶ [σελ. 347] τυραννία καὶ τὶς κάνει 
νὰ ζοῦν στὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Νὰ ζοῦν μὲ ἀλήθεια καὶ δικαιοσύνη. Μὲ εἰρήνη καὶ 
χαρά.  
 Τὸ φορτίο μου δέ, μὲ τὸ ὁποῖο σᾶς φορτώνω, δηλαδὴ ὁ νόμος μου καὶ οἱ 
ἐντολές μου, εἶναι ἐλαφρό, εὐάρεστο. Παρέχει ἄνεση, εὐχαρίστηση καὶ χαρά. Γιατὶ 
ὁ ἠθικὸς νόμος καὶ οἱ ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου μου συγκεφαλαιώνονται στὴν ἀγάπη, 
ποὺ ὄχι μόνο βάρος καὶ κόπο δὲ σᾶς φέρνει, ἀλλὰ ἀντίθετα εἶναι τὸ μέσο μὲ τὸ 
ὁποῖο γίνεσθε εὐτυχισμένοι, χαρούμενοι καὶ μακάριοι. Τί λοιπὸν πιὸ τερπνὸ καὶ 
εὐχάριστο καὶ ὠφέλιμο ἀπὸ τὸν ζυγό μου καὶ τὸ φορτίο μου;  
 Τέτοιο νόημα ἔχουν τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ 
κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι...» 
 Καὶ ἀπὸ αὐτὰ λοιπὸν τὰ λόγια τοῦ Κυρίου πείθεται καθένας ὅτι ὅσοι ζοῦν μὲ 
τὰ δικά τους θελήματα, τὶς ἐπιθυμίες καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου μόνο τότε θὰ 
ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὶς θλίψεις, τὰ βάσανα καὶ τὶς ταλαιπωρίες ποὺ φέρνει ἡ ἁμαρτία, 
ὅταν μποῦν ἀπὸ τὴ στενὴ πύλη στὴν κατὰ Χριστὸν ζωὴ καὶ ὑποταχθοῦν στὸ θέλημα 
τοῦ Χριστοῦ. Διαφορετικά, ἂν μένουν στὴν ἁμαρτία, βαδίζοντας τὸν εὐρύχωρο 
δρόμο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν αἰώνια θλίψη καὶ ὀδύνη, στὴν ὁποία μετὰ θάνατο θὰ τοὺς 
ὁδηγήση ἐξάπαντος ὁ δρόμος αὐτός, ἀκόμη καὶ στὴν παροῦσα ζωὴ θὰ στενάζουν 
καὶ θὰ θλίβωνται κάτω ἀπὸ τὸ βαρὺ ζυγὸ τῆς ἁμαρτίας. Χωρὶς νὰ βρίσκουν ποτέ, 
καὶ σ’ αὐτὰ ἀκόμη τὰ εὐχάριστα τοῦ βίου, τὴν πραγματικὴ ἄνεση καὶ τὴν ἀληθινὴ 
χαρά.  
 Τὸ ἀντίθετο συμβαίνει, ὅπως στὴν συνέχεια θὰ δοῦμε, μὲ αὐτοὺς ποὺ 
ἀκολουθοῦν τὴν τεθλιμμένη ὁδό.  
 
 

211. Ὅσοι ζοῦν κατὰ Χριστὸν  
καὶ σ’ αὐτὰ τὰ ἐμπόδια καὶ τὶς θλίψεις δοκιμάζουν χαρά.  

 
 Αὐτοὶ ποὺ ζοῦν κατὰ Χριστόν, ὄχι μόνο στὶς ὁμαλὲς περιστάσεις τοῦ βίου 
χαίρονται πνευματικά, ἀλλὰ καὶ στὰ ἐμπόδια [σελ. 348] καὶ στὶς παρουσιαζόμενες 
θλίψεις βρίσκουν παρηγοριὰ καὶ αἰσθάνονται χαρά. Πολεμοῦν καὶ ἀγωνίζονται 
ἐναντίον τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, γιὰ νὰ τὶς ὑποτάξουν στὸ πνεῦμα. Πολεμοῦν καὶ 
ἀγωνίζονται ἐναντίον τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ μὴν ἐπηρεάζωνται καὶ βλάπτωνται ἀπὸ 
αὐτόν. Πολεμοῦν καὶ ἀγωνίζονται ἐναντίον τοῦ Διαβόλου, γιὰ νὰ διώχνουν κάθε 



πονηρή του ἐνέργεια. Πολεμοῦν ἐπίσης καὶ ἀγωνίζονται, γιὰ νὰ μένουν πιστοὶ στὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, σὲ ὅλες τὶς θλίψεις καὶ ταλαιπωρίες τῆς ζωῆς.  
 Ἀλλά, παρὰ τὸν πόλεμο καὶ τὸν ἀγῶνα ἐναντίον ὅλων αὐτῶν, χαίρονται. Ὁ 
πόλεμος βέβαια αὐτός, ὅπως εἶπε ὁ Κύριος, κάνει τὴν πύλη στενὴ καὶ τεθλιμμένη 
τὴν ὁδὸ ποὺ ὁδηγεῖ στὴ ζωή. Παρ’ ὅλο ὅμως τὸν ἀγῶνα, παρ’ ὅλη τὴν πάλη αὐτή, 
χαίρονται τὴ χαρὰ τοῦ Κυρίου, ποὺ εἶναι πολὺ ἀνώτερη ἀπὸ τὴ χαρὰ τῶν νικητῶν 
ἑνὸς πολέμου. Γιατὶ αὐτοί, ἐξαιτίας τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀληθινῆς γνώσεως ποὺ 
ἔχουν, κρίνουν καὶ ἐκτιμοῦν ὅσα τοὺς συμβαίνουν ἀληθινὰ καὶ σύμφωνα μὲ τὴν 
ἀξία τους. Ἔτσι παρηγοροῦνται, ἀναπαύονται καὶ χαίρονται στὴ σκέψη ὅτι ὅσα 
ὑποφέρουν καταλήγουν στὸν καταρτισμὸ καὶ στὴν αἰώνια ὠφέλειά τους.  
 Χωρὶς βία καὶ ἀγῶνα δὲν μποροῦμε νὰ μποῦμε διὰ τῆς στενῆς πύλης καὶ τῆς 
τεθλιμμένης ὁδοῦ στὴν αἰώνια ζωή. Δὲν μποροῦμε νὰ διώχνουμε τὴν ἁμαρτία καὶ 
νὰ κατορθώνουμε τὸ ἀγαθό. Καὶ ἀκόμη, ἐπειδὴ στὸν ἀγῶνα αὐτὸ βρίσκουμε τὴν 
παρηγοριά, τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀνάπαυση στὴν παροῦσα ζωή, γιὰ τοῦτο ἡ βία καὶ ὁ 
ἀγώνας πρέπει νὰ εἶναι ἡ κυριότερη φροντίδα τοῦ Χριστιανοῦ στὴ ζωή του.  
 
 

212. Ἡ ἐκδίωξη τῆς ἀμέλειας.  
 
 Στὴ βία ὑπάγεται καὶ ἡ προσπάθεια ποὺ πρέπει νὰ κάνη ὁ Χριστιανός, γιὰ νὰ 
διώχνη τὴν ἀμέλεια.  
 Ἡ ἀμέλεια εἶναι δυνατὸ νὰ παρουσιάζεται μὲ τρεῖς μορφές. [σελ. 349] Ἢ ὁ 
ἄνθρωπος νὰ ἐμφανίζεται ἀμελὴς καὶ ἀπὸ αὐτή του τὴν ἀμέλεια νὰ μπαίνη στὴν 
ψυχή του ἡ ἁμαρτία. Ἢ ἀπὸ τεμπελιὰ νὰ μὴν ἐργάζεται τὸ ἀγαθὸ καὶ τὴν ἀρετή. Ἢ 
ἐπίσης ἀπὸ τεμπελιὰ νὰ ἐργάζεται μὲν τὴν ἀρετὴ καὶ τὸ ἀγαθό, ἀλλὰ μὲ ἐλλείψεις 
καὶ χαλαρότητα.  
 Καὶ τὰ τρία αὐτὰ εἴδη τῆς ἀμέλειας εἶναι ἁμαρτωλά.  
 Καὶ ὅτι τὸ πρῶτο εἶδος, κατὰ τὸ ὁποῖο ἀπὸ ἀμέλεια μπαίνει ἡ ἁμαρτία στὴν 
ψυχή, φέρνει ἐνοχὴ μεγάλη, εἶναι σὲ ὅλους φανερό.  
 Ὅτι δὲ καὶ τὸ δεύτερο εἶδος, ποὺ ἀπὸ τεμπελιὰ ὁ ἄνθρωπος δὲν ἐργάζεται τὸ 
ἀγαθὸ καὶ τὴν ἀρετή, εἶναι ἁμαρτία, μᾶς τὸ βεβαιώνει ὁ ἀπόστολος Ἰάκωβος. Λέει 
ὅτι ὁ ἄνθρωπος ποὺ γνωρίζει καὶ μπορεῖ νὰ πράξη τὸ ἀγαθὸ καὶ τὴν ἀρετή, ἀλλὰ 
δὲν τὸ κάνει, ἁμαρτάνει. «Εἰδότι καλὸν ποιεῖν, καὶ μὴ ποιοῦντι, ἁμαρτία αὐτῷ 
ἐστιν» (Ἰακώβ. δ΄ 17).  
 Ὅτι εἶναι ἁμαρτία καὶ τὸ τρίτο εἶδος, αὐτὸ ποὺ ὁ ἄνθρωπος μὲ ἀτέλεια καὶ 
χαλαρότητα κάνει τὴν ἀρετὴ καὶ τὰ καλὰ ἔργα, μὲ τὰ ὁποῖα δοξάζεται ὁ Θεός, μᾶς 
τὸ φανερώνει ὁ προφήτης τοῦ Θεοῦ. Διαμαρτύρεται καὶ λέει: «Ἐπικατάρατος ὁ 
ποιῶν τὰ ἔργα τοῦ Κυρίου ἀμελῶς» (Ἱερεμ. λα΄ 10) 
 Καὶ τὰ τρία αὐτὰ εἴδη τῆς ἀμέλειας πολεμοῦνται νικηφόρα μὲ τὸ ὅπλο τῆς 
προθυμίας καὶ τοῦ ζήλου. Αὐτὰ συνιστᾶ ὁ θεῖος Παῦλος. Παραγγέλλει καὶ 
προτρέπει τοὺς Χριστιανοὺς νὰ δείχνουν κάθε σπουδὴ γιὰ ὅλα τὰ θεάρεστα ἔργα. 
Νὰ μὴν εἶναι βραδεῖς, ἀμελεῖς καὶ ὀκνηροί, ἀλλὰ θερμοὶ καὶ πύρινοι στὸ νὰ 



πράττουν τὴν ἀρετὴ καὶ τὸ ἀγαθό, δουλεύοντας ἔτσι καὶ εὐαρεστώντας στὸν Κύριο. 
«Τῇ σπουδῇ, λέει, μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες» 
(Ρωμ. ιδ΄ 11).  
 
 

213. Τὸ συμπέρασμα γιὰ τὰ πνευματικὰ ὅπλα.  
 
 Αὐτὰ εἶναι τὰ κυριότερα μέσα ἢ πνευματικὰ ὅπλα μὲ τὰ ὁποῖα ἀφενὸς 
καταπολεμεῖται καὶ διώχνεται ἡ ἁμαρτία, [σελ. 350] ἀφετέρου ἐπιτυγχάνεται ἡ 
ἀρετή. Δὲν πρέπει ὅμως νὰ λησμονοῦμε ὅτι, γιὰ νὰ διώξουμε τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ 
νεκρώσουμε τὰ πάθη, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀρετὴ τῆς αὐτογνωσίας. Εἶναι 
ἀπαραίτητη, γιατὶ χωρὶς αὐτὴ δὲν μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε τὶς ἁμαρτίες καὶ κακίες 
μας, τὰ πάθη καὶ τὰ ἐλαττώματά μας. Καὶ ὅταν δὲν τὰ γνωρίζουμε, πῶς εἶναι 
δυνατὸ νὰ πολεμήσουμε ἐναντίον τους; Ὅταν ὅμως ὁ Χριστιανὸς ἔχη σὰν βάση καὶ 
θεμέλιο τὴν αὐτογνωσία, θὰ γνωρίζη σὲ ποιὰ πάθη καὶ κακίες εἶναι 
ὑποδουλωμένος καὶ θὰ μεταχειρίζεται ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας νικηφόρα καὶ 
ἀποτελεσματικὰ τὰ πνευματικὰ ὅπλα ποὺ ὑποδείχθηκαν. Γιατὶ ἔχουν τόση δύναμη 
τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτά, ὥστε, ἂν ὑποτεθῆ ὅτι ὁ Χριστιανὸς χρησιμοποιεῖ τέλεια 
κάποιο ἀπὸ αὐτά, θὰ μποροῦσε καὶ μόνο μὲ αὐτὸ νὰ κατανικᾶ τὴν ἁμαρτία. Ἄν, 
π.χ., χρησιμοποιῆ τέλεια τὸ ὅπλο τῆς ἁπανταχοῦ παρουσίας τοῦ Θεοῦ ἢ τὸ ὅπλο τῆς 
πίστεως ἢ τὸ ὅπλο τῆς προσοχῆς, θὰ μποροῦσε καὶ μὲ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ νὰ νικᾶ τὴν 
ἁμαρτία ὁλοκληρωτικά. Ἐπειδὴ ὅμως οἱ περισσότεροι ἀπὸ μᾶς χρησιμοποιοῦμε τὶς 
περισσότερες φορὲς χαλαρὰ καὶ μὲ ἐλλείψεις καθένα ἀπὸ αὐτά, γι’ αὐτὸ 
ἀναφέρθηκαν πολλά. Ἀκόμη, γιατὶ ὁ ἕνας ὠφελεῖται περισσότερο ἀπὸ τοῦτο τὸ 
ὅπλο καὶ ὁ ἄλλος ὁ ἀπὸ τὸ ἄλλο. Ἔτσι, μὲ τὴ βοήθειά τους θὰ μποροῦμε μὲ τὴ θεία 
χάρη νὰ κατανικοῦμε εὐκολότερα τὴν ἁμαρτία. Μὲ τὶς νίκες αὐτὲς κατὰ τῆς 
ἁμαρτίας ὁ Χριστιανὸς θὰ γίνη ἄξιος γιὰ τὸν οὐράνιο στέφανο καὶ γιὰ τὴν αἰώνια 
δόξα, ποὺ τοῦ ὑπόσχεται ὁ Θεός.  
 
 

 
 
 
 



[σελ. 351] 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ΄ 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΟΠΛΑ 
 
 

214. Πολλὰ ἀπὸ τὰ πάθη πολεμοῦνται μὲ εἰδικὰ μέσα.  
 
 Εἴπαμε στὰ προηγούμενα μὲ ποιὰ πνευματικὰ ὅπλα καὶ μέσα πολεμεῖται καὶ 
ἐκδιώκεται κάθε ἁμαρτία καὶ γενικὰ κάθε πάθος.  
 Γιὰ τὴν καταπολέμηση ὅμως καὶ νέκρωση πολλῶν παθῶν, ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι 
δυνατὸ καὶ μετὰ τὴν εἰλικρινῆ μετάνοιά του νὰ ἐπηρεάζεται ὁ Χριστιανὸς πολὺ ἢ 
λίγο, ἴσως δὲ καὶ νὰ νικᾶται πολλὲς φορὲς ἀπὸ αὐτά, θὰ ἔχη μεγάλη ὠφέλεια, ἄν, 
ἐκτὸς ἀπὸ τὰ λεχθέντα, μεταχειρίζεται καὶ ἄλλα ὅπλα ἢ μέσα, ποὺ χρησιμεύουν 
εἰδικὰ γι’ αὐτὰ τὰ πάθη.  
 Θὰ ἀναφέρουμε λοιπὸν μερικὰ ἀπὸ τὰ πάθη, καὶ ἀφοῦ χαρακτηρίσουμε μὲ 
λίγα λόγια τί εἶναι τὸ καθένα ἀπὸ αὐτά, θὰ ὑποδεικνύουμε τὰ ὅπλα ἢ μέσα ποὺ 
ἰδιαίτερα ἁρμόζουν σ’ αὐτό. Μαζὶ δὲ μὲ τὰ ἄλλα ὅπλα ποὺ ὑποδείχθηκαν, ὅταν τὰ 
μεταχειρίζεται καὶ αὐτὰ ὁ Χριστιανός, θὰ μπορῆ πιὸ ἀποτελεσματικὰ νὰ πολεμῆ 
ἐναντίον τῶν παθῶν.  
 Ὁδηγούμενος ἀπὸ αὐτὴ τὴ γνώση, θὰ μπορῆ καὶ αὐτός, προκειμένου καὶ γιὰ 
ἄλλα πάθη, νὰ βρίσκη εὔκολα τὰ ὅπλα ποὺ ἰδιαίτερα ταιριάζουν σ’ αὐτὰ καὶ μὲ τὰ 
ὁποῖα θὰ τὰ πολεμῆ καὶ θὰ τὰ νεκρώνη.  
 Καὶ πρῶτα λέμε γιὰ τὸ πάθος τῆς φιλαυτίας καὶ τοῦ ἐγωισμοῦ.  
 
 

215. Ὁ ἐγωισμὸς καὶ ἡ φιλαυτία.  
 
 Ὁ ἐγωισμός, γενικά, εἶναι ἡ ρίζα καὶ αἰτία κάθε ἁμαρτίας. Μοιάζει μὲ κορμὸ 
δένδρου, ἀπὸ τὸν ὁποῖο φυτρώνουν τὰ [σελ. 352] διάφορα κλωνάρια καὶ 
μικρότερα κλαδιά, γιατὶ ἀπὸ τὸν ἐγωισμὸ φυτρώνουν καὶ πηγάζουν τὰ διάφορα 
ἄλλα πάθη καὶ ἁμαρτήματα τῆς ψυχῆς.  
 Ὁ ἐγωιστὴς ἀγαπᾶ μόνο τὸν ἑαυτό του. Ἐπιθυμεῖ καὶ θέλει, ἂν τοῦ εἶναι 
δυνατό, νὰ συγκεντρώνη τὰ πάντα στὸν ἑαυτό του. Νὰ εἶναι αὐτὸς κύριος, καὶ τὰ 
πάντα νὰ ὑποτάσσωνται σ’ αὐτόν.  
 Φέρνει ἑπομένως ὁ ἐγωισμὸς μέσα του, μεταξὺ τῶν ἄλλων κακῶν, τὴ 
φιλαυτία, ποὺ εἶναι σχεδὸν ὁ ἴδιος ὁ ἐγωισμός, τὴ φιληδονία, τὴν ἰδιοτέλεια, τὸν 
ἀτομισμό.  



 Στοὺς ἀνθρώπους ποὺ εἶναι ἐντελῶς ξένοι ἀπὸ τὸ Χριστιανισμό, ὁ ἐγωισμὸς 
φανερώνεται καὶ ἐξωτερικὰ μὲ τὴν ὑπερηφάνεια καὶ ἀλαζονεία.  
 Στοὺς θρησκευόμενους ὅμως, ἀλλὰ μὴ πνευματικὰ ἀναγεννημένους, ὁ 
ἐγωισμὸς δὲν φαίνεται πάντοτε καὶ ἐξωτερικά. Ὑπάρχει ὅμως ἐσωτερικὰ καὶ 
ἐκδηλώνεται σὲ περιστάσεις κατὰ τὶς ὁποῖες δίνεται σ’ αὐτοὺς ἀφορμή.  
 Αὐτὸ βλέπουμε καὶ στὸν πρεσβύτερο γιὸ τῆς παραβολῆς τοῦ ἀσώτου, ὁ 
ὁποῖος φαινόταν μὲν ἐξωτερικὰ ὡς ἄνθρωπος τοῦ καθήκοντος, ὡς τηρητὴς τῶν 
ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ ἐπειδὴ εἶχε ἐσωτερικὰ τὸν ἐγωισμό, τὴ φιλαυτία καὶ 
ἀτομικότητα, πικράθηκε, ἀγανάκτησε καὶ ὀργίσθηκε, καθὼς λέει τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο. 
Ὀργίσθηκε δέ, γιατὶ ὁ πατέρας του δέχθηκε ἐγκάρδια καὶ μὲ χαρὰ τὸν ἀδελφό του, 
πού, ἐνῶ βρισκόταν προηγουμένως στὴν ἀπώλεια, ὕστερα ὅμως μετάνοιωσε καὶ 
ἐπέστρεψε.  
 Αὐτὸ τὸ πάθος τοῦ ἐγωισμοῦ, ὡς ρίζα καὶ πηγὴ κάθε ἄλλου πάθους καὶ κάθε 
ἁμαρτίας, ἂν δὲν καταπολεμηθῆ καὶ δὲ νεκρωθῆ, ἀποκλείει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴ 
Βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ τὸν ρίχνει στὰ αἰώνια βάσανα καὶ τὴν ὀδύνη.  
 Γιὰ νὰ καταπολεμηθῆ ἀποτελεσματικὰ ὁ ἐγωισμός, ἀπαιτεῖται, πρὶν ἀπὸ κάθε 
ἄλλο, νὰ τὸν διακρίνη ὁ ἐγωιστὴς καὶ νὰ αἰσθανθῆ καλὰ ὅτι κατέχεται ἀπὸ αὐτὸ τὸ 
πάθος. Ἂν στὶς [σελ. 353] σωματικὲς ἀσθένειες εἶναι ἀνάγκη πρῶτα νὰ διακρίνη ὁ 
ἄνθρωπος τὴν ἀρρώστια ἀπὸ τὴν ὁποία πάσχει, γιατὶ διαφορετικὰ δὲν εἶναι δυνατὸ 
νὰ φροντίση γιὰ τὴ θεραπεία της, πολὺ περισσότερο στὶς ψυχικὲς ἀσθένειες εἶναι 
ἀνάγκη νὰ γίνη ἡ διάγνωση καὶ ἀναγνώρισή τους. Διαφορετικά, δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ 
καταπολεμηθοῦν καὶ νὰ διωχθοῦν ἀπὸ τὴν ψυχή.  
 Καὶ ἂν ἡ διάγνωση εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ ὁποιοδήποτε πάθος τῆς ψυχῆς, 
πολὺ περισσότερο εἶναι ἀναγκαιότατη γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ πάθους τῆς 
φιλαυτίας καὶ τοῦ ἐγωισμοῦ.  
 Γιὰ τὴ διάγνωση δὲ αὐτὴ τοῦ ἐγωισμοῦ ἀπαιτεῖται καὶ πολὺ μεγαλύτερη 
προσοχή, ἀπὸ ὅποια ἀπαιτεῖται γιὰ τὴ διάγνωση κάθε ἄλλου πάθους. Καὶ αὐτό, 
γιατὶ τὸ πάθος τοῦ ἐγωισμοῦ εἶναι τυφλό, ἐπειδὴ ὁ ἐγωιστὴς τρέφει ψεύτικη ἀγάπη 
πρὸς τὸν ἑαυτό του καὶ ἔχει μεγάλη ἰδέα γι’ αὐτόν. Ἡ φίλαυτη αὐτὴ ἀγάπη καὶ 
ὑπόληψη ποὺ ἔχει ὁ ἐγωιστὴς στὸν ἑαυτό του εἶναι σὰν ἕνας πυκνὸς πέπλος 
μπροστὰ στὴν ψυχή του ἢ σὰν βαθὺ σκοτάδι, ποὺ τὸν ἐμποδίζει νὰ δῆ καὶ νὰ 
σχηματίση ἀληθινὴ ἰδέα καὶ γνώση τῶν ἁμαρτημάτων καὶ ἐλαττωμάτων του, καὶ 
γενικὰ τοῦ ἐγωισμοῦ του.  
 Γι’ αὐτό, κι ἂν συμβῆ νὰ ὑποδειχθοῦν στὸν ἐγωιστὴ τὰ ἐλαττώματά του ἀπὸ 
ἄλλον, αὐτὸς ὄχι μόνο δὲν τὰ παραδέχεται, ἀλλὰ καὶ δυσαρεστεῖται, γιατὶ τὰ 
ἀκούει. Ἴσως δὲ καὶ νὰ ὀργίζεται πολὺ ἢ λίγο, ἀνάλογα μὲ τὸν ἐγωισμό του, γιατὶ 
καὶ ὁ βαθμὸς τῆς δυσαρεσκείας καὶ τοῦ θυμοῦ βαδίζει σὲ ἀναλογία μὲ τὸ βαθμὸ 
τοῦ ἐγωισμοῦ. Ἐκτὸς δὲ ἀπὸ τὴ δυσαρέσκεια καὶ τὸ θυμό, ὁ ἐγωιστής, σκοτισμένος 
ἀπὸ τὴ φίλαυτη ἀγάπη καὶ μὴ βλέποντας οὔτε ἀναγνωρίζοντας τὰ ἐλαττώματά του 
ποὺ τοῦ ὑποδεικνύονται, ἀντιλέγει καὶ δικαιολογεῖται γι’ αὐτά, παριστάνοντας τὸν 
ἑαυτό του ἀμέτοχο. Ἀπόδειξη καὶ αὐτὸ τοῦ θολώματος ποὺ φέρνει στὴν ψυχὴ ὁ 



φίλαυτος ἐγωισμός. Τόσο τυφλὸ καὶ ὀλέθριο πάθος εἶναι ὁ ἐγωισμὸς καὶ ἡ 
φιλαυτία!  
 Γι’ αὐτό, ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν δώση ἀφενὸς μεγάλη καὶ ἐπίμονη προσοχὴ στὸν 
ἑαυτό του, γιὰ νὰ καταλάβη τὸ πάθος τοῦ [σελ. 354] ἐγωισμοῦ καὶ τῆς φιλαυτίας 
ποὺ κατέχει τὴν ψυχή του, καὶ ἂν ἀφετέρου δὲν ἀκούη αὐτοὺς ποὺ τοῦ τὸ 
ὑποδεικνύουν, τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ θεωρῆ καὶ ὡς εὐεργέτες του, εἶναι ἀδύνατο 
νὰ ἀντιληφθῆ ποτὲ αὐτὸ τὸ πάθος.  
 Ἀλλὰ καὶ μαζὶ μὲ τὴ μεγάλη προσοχὴ καὶ ὑπακοὴ ποὺ θὰ ἔχη σ’ αὐτοὺς ποὺ 
τοῦ τὸ ὑποδεικνύουν, ἀπαιτεῖται νὰ ζητᾶ μὲ πίστη τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ τὸν 
φωτίζη νὰ διακρίνη καὶ νὰ κατανοῆ αὐτὸ τὸ πάθος.  
 Καὶ μετὰ τὴν κατανόηση αὐτή, καταπολεμεῖται καὶ διώχνεται ἀπὸ τὴν ψυχὴ ὁ 
ἐγωισμός, πρῶτα-πρῶτα μὲ τὰ πνευματικὰ ὅπλα ποὺ ἤδη ὑποδείχθηκαν.  
 Ἔπειτα δέ, πολεμεῖται εἰδικὰ μὲ τὴν ἐξάσκηση τῶν ἀρετῶν τῶν ἀντίθετων 
πρὸς τὸν ἐγωισμό, ποὺ εἶναι ἡ αὐταπάρνηση καὶ ἡ ἀγάπη. Καὶ ἡ μὲν αὐταπάρνηση, 
σὲ σχέση μὲ τὴν καταπολέμηση τοῦ πάθους τοῦ ἐγωισμοῦ, εἶναι τὸ νὰ ἀπαρνῆται ὁ 
ἄνθρωπος κάθε ἐλατήριο ποὺ ἀποβλέπει στὸ δικό του συμφέρον καὶ κάθε φίλαυτη 
ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς του. Δηλαδή, νὰ ἀπαρνῆται κάθε ἐπιθυμία καὶ ἀπαίτηση τῆς 
ψυχῆς του νὰ ὠφελῆται μόνον αὐτός, ὄχι δὲ καὶ οἱ ἄλλοι. Ἡ δὲ ἀγάπη σὲ σχέση μὲ 
τὸν ἐγωισμὸ εἶναι τὸ νὰ ἐνεργῆ καὶ νὰ πράττη ὁ ἄνθρωπος καθετὶ ποὺ ἀποβλέπει 
στὴν ὠφέλεια τοῦ πλησίον, θυσιάζοντας καὶ τὸ δικό του συμφέρον γιὰ χάρη τοῦ 
συμφέροντος τῶν ἄλλων.  
 Καὶ γενικά, τὸ ἰδιαίτερο χαρακτηριστικὸ στὴν καταπολέμηση καὶ νέκρωση τοῦ 
ἐγωισμοῦ εἶναι: Νὰ ἐνεργῆ καὶ νὰ πράττη ὁ ἄνθρωπος τὰ ἀντίθετα ἀπὸ ὅσα τοῦ 
ὑποδεικνύει ὁ ἐγωισμός. Νὰ προτιμᾶ μὲ κάθε θυσία τὴν ὠφέλεια τῶν ἄλλων ἀπὸ τὴ 
δική του. Θὰ μπορῆ δὲ νὰ κατορθώνη αὐτό, ὅταν συλλογίζεται ὅτι ἡ εὐεργεσία καὶ 
τὸ καλὸ ποὺ θὰ κάνη στοὺς ἄλλους θὰ προξενῆ μεγαλύτερη ὠφέλεια σ’ αὐτόν.  
 Ὅταν δὲ συλλογίζεται καὶ πράττη ἔτσι, θὰ ἐλευθερωθῆ ἐξάπαντος, μὲ τὴ χάρη 
τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὸ καταστροφικὸ πάθος τοῦ ἐγωισμοῦ καὶ τῆς φιλαυτίας.  

[σελ. 355] 
 

216. Ἡ ὑψηλοφροσύνη καὶ ἡ ὑπερηφάνεια.  
 
 Ἡ ὑψηλοφροσύνη καὶ ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι πάθη πάρα πολὺ κακὰ καὶ 
καταστροφικά.  
 Αὐτὸς ποὺ κατέχεται ἀπὸ τὰ πάθη αὐτά, πρῶτον, ἔχει οἴηση. Δηλαδή, 
ψεύτικη μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἐξαιτίας τῆς ὁποίας ἔχει καὶ 
αὐτοπεποίθηση. Γι’ αὐτό, τὴν κρίση καὶ τὶς γνῶμες του τὶς θεωρεῖ ὡς τὶς μόνες 
σωστές, χωρὶς νὰ παραδέχεται καὶ νὰ ἀκούη τὶς σωστὲς κρίσεις καὶ συμβουλὲς τῶν 
ἄλλων. Δεύτερον, θέλει νὰ φαίνεται μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους σὰν νὰ ἔχη ἀξία 
καὶ ὑπεροχὴ καὶ σὰν τέτοιο νὰ τὸν δοξάζουν καὶ νὰ τὸν τιμοῦν.  
 Ἡ ὑψηλοφροσύνη καὶ ὑπερηφάνεια εἶναι πάθη τὰ ὁποῖα μισεῖ καὶ 
ἀποστρέφεται καὶ τσακίζει ὁ Θεός, ὅπως γι’ αὐτὸ μᾶς βεβαιώνει ὁ λόγος Του: 



«Ἀκάθαρτος, λέει, παρὰ τῷ Θεῷ πᾶς ὑψηλοκάρδιος» (Παροιμ. ιστ΄ 5) καί «τὸ ἐν 
ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐστιν» (Λουκ. ιστ΄ 15) καί 
«Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται» (Παροιμ. γ΄ 34).  
 Γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ὑψηλοφροσύνης καὶ ὑπερηφανείας εἶναι 
ἀπαραίτητο, πρῶτα ὁ ἄνθρωπος νὰ γνωρίση τὸν ἑαυτό του, συμμορφούμενος μὲ τὰ 
ὅσα σχετικὰ ὑποδείχθηκαν πιὸ πρὶν στὸ θέμα τῆς αὐτογνωσίας. Ἔπειτα δέ, νὰ 
μεταχειρίζεται τὰ πνευματικὰ ὅπλα ποὺ ἐκεῖ ὑποδείχθηκαν.  
 Ἐκτὸς δὲ ἀπ’ αὐτά, εἰδικῶς χρήσιμα ὅπλα εἶναι τὰ ἑξῆς:  
 Γιὰ τὴν ὑψηλοφροσύνη μὲν νὰ σκέπτεται καὶ νὰ συλλογίζεται ὅτι τὸ νὰ τρέφη 
ὁ ἄνθρωπος ὑψηλὴ ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό του δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ μία 
ἐλαφρότητα καὶ μιὰ ψεύτικη ἰδέα ποὺ τὸν ἀπατᾶ. Κατέχει τὸ ψέμα στὴν ψυχή του, 
ποὺ εἶναι σκοτάδι καὶ πάρα πολὺ ἐπιζήμιο καὶ καταστροφικό.  
 Γιὰ τὴν καταπολέμηση δὲ τῆς ὑπερηφάνειας πνευματικὸ ὅπλο ποὺ ἰδιαίτερα 
ἁρμόζει εἶναι: Νὰ ὑπακούη σὲ ὅλα τὰ σωστά, δίκαια καὶ πρέποντα ποὺ τοῦ 
ὑποδεικνύουν οἱ ἄλλοι. Νὰ πράττη δὲ καὶ ἔργα ποὺ φαίνονται μπροστὰ στοὺς 
ἀνθρώπους [σελ. 356] ταπεινωτικὰ καὶ τιποτένια. Μὲ αὐτὰ τὰ ἔργα, ποὺ φαίνονται 
ταπεινωτικά, συνηθίζει καὶ ἐξοικειώνεται ἡ ψυχὴ στὸ νὰ μὴ θέλη νὰ ἐπιδεικνύεται, 
οὔτε νὰ ζητῆ καὶ νὰ ἐπιδιώκη τὶς τιμὲς καὶ τοὺς ἐπαίνους τῶν ἄλλων.  
 Ἔτσι ἂν συλλογίζεται καὶ πράττη ὁ ἄνθρωπος, ὄχι μόνον ἀπαλλάσσεται ἀπὸ 
τὴν ὑψηλοφροσύνη καὶ ὑπερηφάνεια, ἀλλὰ καὶ ἀποκτᾶ συγχρόνως τὴν ταπείνωση, 
τὴν μεγάλη αὐτὴ καὶ ὕψιστη ἀρετή.  
 
 

217. Ἡ κενοδοξία.  
 
 Τὸ πάθος τῆς κενοδοξίας ἔχει στενὴ συγγένεια μὲ τὸ πάθος τῆς 
ὑπερηφάνειας.  
 Εἶναι τὸ νὰ ἐπιθυμῆ, νὰ θέλη, νὰ ἐπιδιώκη ὁ ἄνθρωπος νὰ τὸν ἐπαινοῦν, νὰ 
τὸν τιμοῦν, νὰ τὸν δοξάζουν οἱ ἄλλοι. Γι αὐτό, τὸ πάθος τῆς κενοδοξίας τὸν 
σπρώχνει πολλὲς φορὲς νὰ ὑποκρίνεται τὸν ἐνάρετο καὶ νὰ κάνη πολλὰ καὶ 
ὠφέλιμα ἔργα, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ τὸν δοξάζουν οἱ ἄνθρωποι.  
 Ὅταν αὐτὸ τὸ πάθος ὑπάρχη ἰσχυρὸ στὸν ἄνθρωπο, τὸν κάνει νὰ παραβαίνη 
τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ συμμορφωθῆ μὲ ὅσα ἀκολουθεῖ ὁ ἀπομακρυσμένος ἀπὸ 
τὸν Θεὸ κόσμος, γιὰ νὰ ἀρέση καὶ δοξασθῆ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀκόμη, ἐπειδὴ 
αὐτὸς ποὺ ἔχει τὸ πάθος τῆς κενοδοξίας φθονεῖ καὶ τὰ προτερήματα τοῦ ἄλλου, γι’ 
αὐτὸ προτιμᾶ καὶ θέλει, γιὰ νὰ δοξάζουν αὐτὸν οἱ ἄνθρωποι, νὰ μὴν ἔχη ὁ πλησίον 
αὐτὰ τὰ προτερήματα. Ἔστω καὶ ἂν μὲ τὰ προτερήματα αὐτὰ ὠφελοῦνται οἱ 
ἄνθρωποι καὶ δοξάζεται ὁ Θεός. Καὶ ἔτσι ὁ κενόδοξος, ἀντὶ γιὰ τὴν ὠφέλεια τοῦ 
πλησίον του καὶ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ, προτιμᾶ τὴ δική του δόξα. Καὶ γίνεται μ’ αὐτὸ 
τὸν τρόπο, χωρὶς ἴσως καὶ νὰ τὸ καταλαβαίνη, ἐχθρὸς τῆς ὠφέλειας τῶν ἀνθρώπων 
καὶ τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ.  



 Ἀκόμη, ἡ κενοδοξία, ὅταν ὑπάρχη σὲ μεγάλο βαθμό, ἔχει τόση δύναμη, ὥστε 
νὰ ἐμποδίζη τὸν ἄνθρωπο νὰ ὁμολογῆ τὴν [σελ. 357] πίστη του στὸν Χριστό, γιὰ νὰ 
μὴ τὸν περιφρονήσουν οἱ ἄνθρωποι. Αὐτὸ δὲ τὸ βλέπουμε καθαρὰ καὶ σὲ πολλοὺς 
ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων, ποὺ πίστεψαν μὲν ἐσωτερικὰ στὸν Χριστό, ὅπως 
μᾶς λέει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ἀλλὰ δὲν ὁμολογοῦσαν αὐτή τους τὴν πίστη, γιὰ 
νὰ μὴ γίνουν ἀποσυνάγωγοι καὶ περιφρονηθοῦν ἀπὸ τοὺς ἄλλους Ἰουδαίους: «Καὶ 
ἐκ τῶν ἀρχόντων, λέει, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν (τὸν Χριστόν), ἀλλὰ διὰ τοὺς 
Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν, ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται· ἠγάπησαν γὰρ τὴν 
δόξαν τῶν ἀνθρώπων ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ» (Ἰω. ιβ΄ 42- 43).  
 Ἡ κενοδοξία δὲν ἐμποδίζει μόνο τὸν ἄνθρωπο νὰ ὁμολογήση τὴν πίστη του 
στὸν Χριστό, ἀλλὰ τὸν ἐμποδίζει ἀκόμη καὶ νὰ πιστέψη στὸν Χριστό, καθὼς τὸ 
βλέπουμε ὅτι συνέβη σὲ πολλοὺς Ἰουδαίους, ποὺ δὲν πίστεψαν, ἐπειδὴ 
προτιμοῦσαν καὶ ἐπεδίωκαν τὴ δόξα ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Γι’ αὐτό, ἐλέγχοντας ὁ 
Κύριος αὐτή τους τὴν ἀπιστία, ποὺ προερχόταν ἀπὸ τὴν κενοδοξία, ἔλεγε σ’ 
αὐτούς: «Πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ 
τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ οὐ ζητεῖτε;» (Ἰω. ε΄ 44).  
 Γι’ αὐτό, τὸ πάθος τῆς κενοδοξίας, ὅταν δὲν τὸ πολεμῆ ὁ ἄνθρωπος, τὸν 
χωρίζει ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὸν ρίχνει στὴν αἰώνια κόλαση.  
 Αὐτὸ τὸ πάθος πολεμεῖται πρῶτα μὲν μὲ τὰ πνευματικὰ ὅπλα ποὺ ἤδη 
ὑποδείχθηκαν γιὰ τὴν καταπολέμηση ὅλων τῶν ὑπολοίπων παθῶν, ἔπειτα δὲ ὡς 
εἰδικὸ μέσο γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς κενοδοξίας ἀναφέρουμε καταρχὴν τὶς 
σωστὲς σκέψεις πάνω σ’ αὐτή. Δηλαδή, νὰ συλλογίζεται ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἡ 
κενοδοξία, ὅπως τὸ δηλώνει καὶ ἡ ἴδια ἡ λέξη, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μιὰ 
ματαιότητα. Ἡ δόξα ποὺ προέρχεται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ὅσο μεγάλη καὶ ἂν εἶναι, 
εἶναι ἀνώφελη καὶ σὰν σκιά. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος φύγη ἀπὸ αὐτὸ τὸν κόσμο, αὐτὴ δὲν 
τὸν ἀκολουθεῖ. Μόνη καὶ ἀληθινὴ δόξα εἶναι ἐκείνη ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν Θεό. 
Ὄχι μόνο γιατὶ εἶναι ὕψιστη δόξα, ἐπειδὴ [σελ. 358] προέρχεται ἀπὸ Αὐτὸν τὸν 
Ὕψιστο Θεό, ἀλλὰ καὶ γιατὶ θὰ εἶναι κτῆμα τοῦ ἀνθρώπου αἰώνιο, ποὺ δὲ θὰ τοῦ 
ἀφαιρεθῆ ποτέ.  
 Νὰ συλλογίζεται ἀκόμη ὅτι αὐτὸς ποὺ ἔχει τὴν κενοδοξία εἶναι ταπεινὸς 
δοῦλος τῶν ἄλλων. Καὶ αὐτό, γιατὶ προσπαθεῖ νὰ κάνη ὄχι ἐκεῖνα ποὺ εἶναι ἀληθινὰ 
καὶ ὠφέλιμα, ἀλλὰ ἐκεῖνα ποὺ ἀρέσουν στοὺς ἀνθρώπους. Ὁπότε, γιὰ νὰ ἀρέση σ’ 
αὐτούς, ἀναγκάζεται νὰ φέρεται παρὰ συνείδηση. Καὶ ἐπειδὴ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι δὲν 
ἔχουν τὶς ἴδιες γνῶμες καὶ τὶς ἴδιες πεποιθήσεις, γι’ αὐτὸ ὁ κενόδοξος, θέλοντας ν’ 
ἀρέση, ἂν εἶναι δυνατό, σὲ ὅλους καὶ νὰ ἐπαινεθῆ ἀπὸ ὅλους, γίνεται ἀνελεύθερος 
δοῦλος ὅλων.  
 Νὰ συλλογίζεται ἀκόμη ὁ ἄνθρωπος πόσο τυραννικὸ εἶναι τὸ πάθος αὐτὸ καὶ 
πόσο βασανίζει αὐτὸν ποὺ τὸ ἔχει. Τὸν βασανίζει, γιατὶ ὁ κενόδοξος, ποὺ ἐπιθυμεῖ 
καὶ ἐπιδιώκει τοὺς ἐπαίνους τῶν ἄλλων, δὲν μπορεῖ νὰ βρίσκη πάντοτε καὶ αὐτοὺς 
ποὺ θὰ τὸν ἐπαινέσουν, πρᾶγμα ποὺ γίνεται σ’ αὐτὸν ἀφορμὴ λύπης καὶ 
στενοχώριας. Ἐὰν δὲ μάλιστα συμβῆ καὶ νὰ περιφρονηθῆ, τότε ἡ λύπη καὶ ἡ 
στενοχώρια τοῦ γίνεται πολὺ μεγαλύτερη.  



 Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο, ὁ κενόδοξος βρίσκεται, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, σὲ ἀνησυχία, 
γιατὶ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἀπολαμβάνη ἐκεῖνο ποὺ ἐπιδιώκει, ἂν καὶ πολλὲς φορὲς 
ὑποβάλλεται γι’ αὐτὸ σὲ κόπους, στερήσεις, δαπάνες, καὶ ὄχι σπάνια ἐκτίθεται καὶ 
σὲ κινδύνους.  
 Νὰ συλλογίζεται, ἀκόμη, ὁ Χριστιανὸς ὅτι ὁ Θεὸς ποὺ μὲ γνωρίζει σὲ βάθος 
καὶ πλάτος, ποὺ γνωρίζει τὴν ὅλη ἠθική μου κατάσταση, ἂν μὲ κρίνη σύμφωνα μὲ 
τὴ δικαιοσύνη Του, θὰ μὲ βρῆ ἄξιο γιὰ καταδίκη καὶ αἰώνια κόλαση. Καὶ ἐνῶ εἶμαι 
ἄξιος γιὰ τὴν αἰώνια καταδίκη καὶ ντροπή, ἐγὼ ζητῶ τὴν ὑπόληψη καὶ τοὺς 
ἐπαίνους τοῦ κόσμου. Δηλαδή, τὰ ἀντίθετα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ταιριάζουν στὴν 
ἁμαρτωλή μου κατάσταση. Ἑπομένως, διαπράττω ἀδικία, γιατὶ ζητῶ πράγματα ποὺ 
δὲν [σελ. 359] ἀνήκουν σὲ μένα. Ἐὰν τὰ ἐπιτύχω, ψεύτικα θὰ τὰ κατέχω καὶ θὰ 
βρίσκωμαι στὸ ψέμα. Ἀλλὰ ὅταν βρίσκωμαι στὴν ἀδικία καὶ στὸ ψέμα, εἶμαι 
συμμέτοχος τῆς ἁμαρτίας τοῦ Διαβόλου, ὁ ὁποῖος καὶ ἀπὸ τὸν Ἴδιο τὸν Χριστὸ 
ζήτησε νὰ πάρη τιμὴ καὶ προσκύνηση, ποὺ ἀνήκει μόνο στὸν Θεό. Καὶ ἐπειδὴ τὸ 
ἁμάρτημά μου εἶναι τέτοιο, γι’ αὐτό, ἂν δὲ μετανοήσω, χωρὶς ἄλλο, μιὰ μέρα ὁ 
Χριστὸς θὰ μὲ διώξη ντροπιασμένο, ὅπως ἔδιωξε καὶ τὸ Διάβολο σ’ ἐκείνη τὴν 
περίσταση. Καὶ θὰ εἶναι δίκαιη ἡ τιμωρία μου. Ἀντὶ νὰ ζητήσω, μὲ τὴν 
ταπεινοφροσύνη καὶ τὴν ὑποταγὴ στὸ θέλημά Του, τὴν ἀληθινὴ καὶ αἰώνια δόξα 
ἀπὸ Αὐτόν, προτίμησα καὶ ζήτησα ἄδικα καὶ ψεύτικα τὴ δόξα τῶν ἀνθρώπων.  
 Ὅλες αὐτὲς οἱ σκέψεις συντελοῦν σὲ μεγάλο βαθμό, ὄχι μόνο νὰ κατανοῆ ὁ 
ἄνθρωπος πόσο τυραννικὸ εἶναι τὸ πάθος τῆς κενοδοξίας στὴν παροῦσα ζωή, ἀλλά, 
καὶ τὸ σπουδαιότερο ἀπ’ ὅλα, ποιὰ ντροπὴ καὶ αἰώνια καταδίκη τὸν περιμένει στὴ 
μέλλουσα, ἂν δὲν πολεμήση καὶ ἂν δὲν ἀποστραφῆ τὸ πάθος αὐτό.  
 Ἀκόμη, πολὺ ὠφελεῖ καὶ τὸ νὰ μὴ κρύβη, ἀλλὰ νὰ ὁμολογῆ ὁ ἄνθρωπος τὴν 
κλίση του πρὸς τὴν κενοδοξία, κατηγορώντας καὶ καταδικάζοντας γι’ αὐτὸ τὸν 
ἑαυτό του.  
 Ἀκόμη, πολὺ ὠφελεῖ γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς κενοδοξίας τὸ νὰ πράττη ὁ 
ἄνθρωπος ἔργα ποὺ φαίνονται στοὺς ἀνθρώπους ταπεινωτικὰ καὶ τιποτένια. Μὲ 
αὐτὰ ἐξασκεῖται καὶ συνηθίζει ἡ ψυχὴ νὰ εἶναι χωρὶς πάθη καὶ ἐλεύθερη ἀπὸ τὶς 
κρίσεις καὶ ἐπικρίσεις τοῦ κόσμου.  
 Ἀλλὰ τὸ πιὸ ἀποτελεσματικὸ ἀπὸ ὅλα τὰ ὅπλα τὰ ἐναντίον τῆς κενοδοξίας 
εἶναι τὸ ἑξῆς: Νὰ ἐπιδιώκη ὁ ἄνθρωπος μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς του νὰ 
συνηθίση νὰ ἀρέσκεται ἀκριβῶς στὸ ἐντελῶς ἀντίθετο ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ἐπιθυμεῖ τὸ 
πάθος τῆς κενοδοξίας. Δηλαδή, αὐτὸς ποὺ ἔχει αὐτὸ τὸ πάθος ἐπιθυμεῖ καὶ θέλει 
νὰ τὸν ἐπαινοῦν, νὰ τὸν τιμοῦν καὶ νὰ τὸν περιποιοῦνται οἱ ἄλλοι, χωρὶς νὰ 
παρατηροῦν τὶς ἐλλείψεις, τὶς ἰδιοτροπίες, τὰ ἐλαττώματά του. Οὔτε ποτὲ νὰ τὸν 
ἐλέγχουν. Μόνο [σελ. 360] αὐτὸν νὰ ἐκτιμοῦν καὶ νὰ θαυμάζουν. Σ’ αὐτὸν μόνο νὰ 
ἔχουν στραμμένη τὴν προσοχή τους καὶ νὰ τοῦ χαρίζωνται. Σ’ αὐτὸν νὰ 
ἐμπιστεύωνται. Σ’ αὐτὸν νὰ δείχνουν τὴν ἀγάπη καὶ τὴ συμπάθειά τους. Καὶ πρὸς 
αὐτὸν νὰ μιλοῦν μὲ ὅλη τὴν οἰκειότητα καὶ γλυκύτητα. Αὐτὰ καὶ τὰ παρόμοια 
ἐπιθυμεῖ καὶ θέλει αὐτὸς ποὺ ἔχει τὸ πάθος τῆς κενοδοξίας.  



 Αὐτὸς ὅμως ποὺ θέλει νὰ ἐλευθερωθῆ ἀπὸ αὐτὸ πρέπει μὲ σωστὲς καὶ 
κατάλληλες σκέψεις καὶ συλλογισμοὺς νὰ πείθη τὸν ἑαυτό του νὰ συνηθίση νὰ 
ἱκανοποιῆται στὰ ἐντελῶς ἀντίθετα. Δηλαδή, νὰ ἱκανοποιῆται στὶς περιφρονήσεις, 
στοὺς ἐξευτελισμούς, στὶς βρισιές, στοὺς ἐλέγχους καὶ στὶς παρατηρήσεις τῶν 
ἄλλων, καὶ νὰ τὶς θεωρῆ ὄχι μόνο ὠφέλιμες, ἀλλὰ καὶ δίκαιες καὶ ἄξιες γιὰ τὸν 
ἑαυτό του. Καὶ πραγματικὰ θὰ τὶς θεωρῆ δίκαιες καὶ ταιριαστὲς γιὰ τὸν ἑαυτό του, 
ὅταν ἀποκτήση τὴ μεγάλη ἀρετὴ τῆς αὐτογνωσίας, γιὰ τὴν ὁποία ἔχουν λεχθῆ 
προηγουμένως ἀρκετά.  
 Πολεμώντας ἔτσι ὁ ἄνθρωπος τὸ πάθος τῆς κενοδοξίας, θὰ ἀπαλλαγῆ 
ἐξάπαντος ἀπ’ αὐτό, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, καὶ θὰ ἀπολαμβάνη ἀπὸ δῶ κι ἐμπρὸς 
διαρκῆ εἰρήνη καὶ χαρά, ποὺ ἦταν ἀδύνατο νὰ δοκιμάση πιὸ μπροστά, ἐξαιτίας τῆς 
κενοδοξίας.  
 
 

218. Ὁ θυμὸς καὶ ἡ ὀργή.  
 
 Ὁ θυμὸς καὶ ἡ ὀργὴ εἶναι πάθος πάρα πολὺ καταστρεπτικὸ καὶ ἐπιζήμιο. Τὰ 
ἀποτελέσματά του εἶναι πολλὰ καὶ μεγάλα.  
 Θὰ μιλήσουμε γιὰ τὰ κυριότερα ἀπ’ αὐτά, γιὰ νὰ γνωρίζη καθένας ποιὰ 
μεγάλα κακὰ προέρχονται ἀπ’ αὐτὸ τὸ πάθος, καὶ ἔπειτα θὰ μιλήσουμε καὶ γιὰ τὰ 
ὅπλα ποὺ ἰδιαίτερα ἁρμόζουν ἐναντίον του.  
 Πρῶτα-πρῶτα, ὁ θυμὸς φέρνει σκοτισμὸ καὶ σύγχυση στὸ μυαλὸ τοῦ 
ἀνθρώπου. Ἐξαιτίας του δὲν ἀφήνει τὸν ἄνθρωπο νὰ συλλογίζεται καὶ νὰ κρίνη μὲ 
δικαιοσύνη καὶ ἀλήθεια, οὔτε [σελ. 361] νὰ κάνη ἔργο δίκαιο καὶ ἀρεστὸ στὸν Θεό, 
ὅσο χρόνο βρίσκεται σὲ κατάσταση θυμοῦ. Καὶ ὄχι μόνο δὲν μπορεῖ ὁ θυμώδης νὰ 
κάνη ἔργο δίκαιο, ἀλλὰ καὶ παρασύρεται σὲ μεγάλα καὶ φοβερὰ κακά. Ἀπὸ τὸ θυμὸ 
προέρχονται βλασφημίες καὶ ἔχθρες καὶ ἐκδικήσεις καὶ ὕβρεις. Ἀπὸ ἀνθρώπους δὲ 
ποὺ παρασύρονται σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπ’ αὐτὸν προέρχονται πολλὲς φορὲς καὶ 
τραυματισμοὶ καὶ φόνοι.  
 Οἱ θυμώδεις εἶναι δυστυχισμένοι γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους καὶ βάσανο καὶ 
τυραννία στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Εἶναι οἱ ἴδιοι δυστυχεῖς, γιατὶ βρίσκονται 
συχνὰ σὲ ἀνησυχία καὶ ταραχή.  
 Χάνουν τὴν ὑγεία τους, καὶ καμιὰ φορὰ καὶ τὴ ζωή τους. Πολλὲς φορὲς 
χάνουν τὸ δίκιο τους, μὴ μπορώντας νὰ τὸ ὑπερασπίσουν ὅπως πρέπει. Γίνονται 
μισητοὶ καὶ δυσάρεστοι στοὺς ἄλλους. Ἀποκτοῦν πολλοὺς ἐχθρούς. Ὄχι δὲ σπάνια, 
κάνουν ἐχθροὺς καὶ τοὺς ἴδιους τοὺς φίλους τους.  
 Καὶ στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους γίνονται βάσανο καὶ τυραννία, γιατὶ συχνὰ 
τοὺς βασανίζουν καὶ τοὺς θλίβουν, ὄχι μόνο μὲ τὴ γλῶσσα, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν τρόπο 
καὶ τὴ συμπεριφορά τους. Πρὸ πάντων, εἶναι τύραννοι σκληροὶ καὶ μάστιγες στοὺς 
ἀνθρώπους μὲ τοὺς ὁποίους συζοῦν, ἐπειδὴ βρίσκονται πάντοτε μαζί τους. Καὶ 
τίποτε ἄλλο δὲν κάνει τὴν οἰκογενειακὴ ζωὴ τόσο ἀφόρητη καὶ δυστυχισμένη, ὅσο 
ὁ ἄνθρωπος ποὺ εἶναι εὐερέθιστος καὶ μὲ ἐκρήξεις ὀργῆς στὸ σπίτι του.  



 Ἀλλὰ ἐκτὸς τοῦ ὅτι οἱ εὐερέθιστοι εἶναι δυστυχεῖς γιὰ τὸν ἑαυτό τους καὶ 
τυραννικοὶ στοὺς ἄλλους, τὸ φοβερότερο εἶναι ὅτι ἀποκλείονται ἀπὸ τὴ Βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν. Μᾶς τὸ βεβαιώνει ὁ θεῖος Παῦλος, ὁ ὁποῖος, μιλώντας γιὰ τὰ 
ἁμαρτήματα ποὺ ἀποκλείουν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, 
συγκαταλέγει σ’ αὐτὰ καὶ τὸ θυμό, λέγοντας ὅτι: «Οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες, 
βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν» (Γαλ. ε΄ 18-21).  
 Γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ φοβεροῦ πάθους τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ὀργῆς, ἐκτὸς 
ἀπὸ τὰ πνευματικὰ ὅπλα ποὺ ἤδη ὑποδείχθηκαν, [σελ. 362] ἀναφέρουμε ὡς ὅπλα 
ἢ μέσα ποὺ ἰδιαίτερα ἁρμόζουν τὰ ἑξῆς:  
 Πρῶτα, νὰ συλλογίζεται ὁ ἄνθρωπος ὅτι δὲν μποροῦν οὐσιαστικὰ νὰ τὸν 
βλάψουν ὅσα τοῦ προκαλοῦν τὸ θυμό: Κάθε ἀδικία ἐκ μέρους τῶν ἄλλων, εἴτε 
περιφρόνηση, εἴτε κακολογία, εἴτε ὕβρις, εἴτε συκοφαντία, εἴτε ὁποιαδήποτε ζημία, 
ποὺ ἐξαιτίας τους, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὀργίζονται οἱ ἄνθρωποι καὶ θυμώνουν.  
 Ἀντίθετα, μάλιστα, ἂν δυσφημισθῆ καὶ ζημιωθῆ ὑλικὰ καὶ δὲν ὀργισθῆ, ἀλλὰ 
δείξη πραότητα, ἔχει μεγάλη καὶ ἀνυπολόγιστη πνευματικὴ ὠφέλεια. Μὲ τὴν 
πραότητα ποὺ θὰ δείξη, θὰ γίνη εὐτυχής, ἀφοῦ θὰ γίνη κληρονόμος τῆς γῆς τῶν 
πράων, ποὺ θὰ εἶναι ἡ μελλοντικὴ νέα ἀνακαινισμένη γῆ (Β΄ Πέτρ. γ΄ 13). Εἶναι ὁ 
καινούργιος ἄφθαρτος καὶ αἰώνιος κόσμος, ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τὴν ὁποία ὁ 
Κύριος ὑπόσχεται στοὺς πράους, λέγοντας: «Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ 
κληρονομήσουσι τὴν γῆν» (Ματθ. ε΄ 5).  
 Γνωρίζοντας αὐτὴ τὴν ἀλήθεια καὶ ἔχοντάς την ὑπόψη του ὁ Χριστιανός, θὰ 
συγκρατῆ εὔκολα τὸ θυμὸ καὶ θὰ προτιμᾶ νὰ ἀδικῆται μᾶλλον, παρὰ νὰ θυμώνη. 
Νὰ συλλογίζεται, ἀκόμη, ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὕψιστη ὠφέλεια τῆς κληρονομίας τῶν 
οὐρανῶν, θὰ ἔχη καὶ σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο μεγάλη ὠφέλεια ἀπὸ τὴν πραότητα. Θὰ ζῆ 
ζωὴ ἀτάραχη καὶ εἰρηνικὴ καὶ θὰ εἶναι ἑπομένως ὄχι μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό του 
εὐτυχισμένος, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἄλλους εὐχάριστος καὶ ἀγαπητός.  
 Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὲς τὶς σκέψεις, ὠφελεῖ γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ θυμοῦ καὶ 
τῆς ὀργῆς καὶ τὸ νὰ συλλογίζεται ὁ ἄνθρωπος τὰ ἁμαρτήματά του. Νὰ λέη: Ἂν ὁ 
ἄλλος ἔφταιξε σὲ μένα, ἐγὼ ὅμως εἶμαι φταίχτης καὶ ἔνοχος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Καὶ 
ἂν ὁ Θεός, τοῦ Ὁποίου τὸ νόμο παραβαίνω κάθε μέρα, δὲν ὀργίζεται ἐναντίον μου 
καὶ δὲ μὲ τιμωρῆ, ἀλλὰ μὲ ἀνέχεται καὶ δείχνει κάθε μακροθυμία, πόσο 
περισσότερο ἐγὼ δὲν πρέπει νὰ ὀργίζωμαι ποτὲ ἐναντίον ἐκείνων ποὺ φταῖνε σὲ 
μένα;  

[σελ. 363] 
 Πάρα πολύ, ἀκόμη, συντελεῖ στὴν ἀποφυγὴ τοῦ θυμοῦ καὶ ἡ προετοιμασία 
ποὺ πρέπει νὰ κάνη ὁ Χριστιανὸς πάντοτε στὸ νὰ μὴν ὀργίζεται καὶ θυμώνη. 
Ἔχοντας δηλαδὴ ὑπόψη του ὅτι εἶναι ἐνδεχόμενο νὰ δοθοῦν ἀφορμές, γιὰ νὰ 
ὀργισθῆ ἐναντίον τῶν ἄλλων, νὰ προετοιμάζη τὸν ἑαυτό του μὲ κατάλληλες 
σκέψεις, ὥστε, ἂν συμβῆ νὰ δοθῆ σ’ αὐτὸν ἀφορμὴ θυμοῦ, νὰ συγκρατήση τὸν 
ἑαυτό του καὶ νὰ ἀποφύγη τὸ θυμό.  



 Ὅτι δὲ ἡ προετοιμασία αὐτὴ συντελεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ στὸ νὰ προλαβαίνη ὁ 
ἄνθρωπος τὸ θυμό, μᾶς τὸ βεβαιώνει ὁ προφήτης Δαβίδ, ποὺ λέει: «Ἡτοιμάσθην 
καὶ οὐκ ἐταράχθην» (Ψαλμ. ριη΄ 60).  
 Τελευταῖο μέσο γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ θυμοῦ ὑποδεικνύουμε τοῦτο: Νὰ 
συλλογίζεται ὁ ἄνθρωπος τὴν ἀνεξικακία καὶ πραότητα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ποὺ ἔδειξε σὲ ὅλο τὸ διάστημα τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του. Πρὸ πάντων, ὅμως, 
ἔλαμψε στὸν καιρὸ τῶν παθημάτων Του. Ἐνῶ ὁλόκληρος λαὸς Τὸν περιφρονοῦσε 
τότε καὶ Τὸν ὕβριζε καὶ Τὸν χλεύαζε, ἐνῶ ὑπέφερε βάσανα καὶ φρικτοὺς πόνους καὶ 
πέθανε μὲ θάνατο σκληρό, ἀτιμωτικὸ καὶ ἀδικότατο, ὄχι μόνο δὲν ὀργίσθηκε 
ἐναντίον τῶν σταυρωτῶν Του, ἀλλὰ καί, λυπούμενος αὐτοὺς γιὰ τὴν τύφλωση καὶ 
τὴν ἠθική τους ἀναισθησία, προσευχόταν γι’ αὐτούς.  
 Τὸ παράδειγμα αὐτὸ τῆς πραότητος καὶ ἀνεξικακίας τοῦ Κυρίου ἔχοντας 
ὑπόψη του ὁ Χριστιανός, μεταχειριζόμενος συγχρόνως καὶ τὰ ὑπόλοιπα μέσα ποὺ 
ὑποδείχθηκαν, πολὺ εὔκολα θὰ συγκρατῆ καὶ θὰ νεκρώνη τὸ καταστρεπτικὸ πάθος 
τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ὀργῆς.  
 Τότε δέ, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, θὰ ἀποκτήση, μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, τὴν 
ἀρετὴ τῆς πραότητος, μὲ τὴν ὁποία καὶ σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο θὰ ἔχη, ὅπως εἴπαμε, 
εἰρήνη καὶ γαλήνη, καὶ στὸν μέλλοντα θὰ εἶναι κληρονόμος τῆς Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ.  
 Εἴδαμε ποιὸ εἶναι τὸ πάθος τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ὀργῆς καὶ ποιὰ εἶναι τὰ 
καταστροφικά του ἀποτελέσματα καὶ πῶς [σελ. 364] πολεμεῖται. Δὲν πρέπει ὅμως 
ἀπὸ ἄγνοια νὰ συγχέη κάποιος αὐτὸ τὸ πάθος μὲ τὴ δίκαιη ἀγανάκτηση, ἡ ὁποία 
δημιουργεῖται σὲ περιστάσεις κατὰ τὶς ὁποῖες περιφρονεῖται τὸ ἅγιον ὄνομα τοῦ 
Θεοῦ ἢ διαστρέφεται ἡ ἀλήθεια καὶ βλάπτονται οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων, καθὼς 
χωρίζονται ἀπὸ τὸν Θεό.  
 Δὲν πρέπει νὰ συγχέη κάποιος μὲ τὸ θυμὸ τὴ δικαία ἀγανάκτηση ἐναντίον τῆς 
ἀσεβείας καὶ ἀδικίας καὶ διαστροφῆς καὶ καταπατήσεως τῆς ἀλήθειας καὶ τοῦ 
δικαίου. Ἡ τέτοιου εἴδους ἀγανάκτηση εἶναι μιὰ φωτιά, εἶναι ἕνας θεϊκὸς καὶ ἱερὸς 
ζῆλος, ποὺ ξεσηκώνεται καὶ παρουσιάζεται σὲ ψυχὲς ποὺ ποθοῦν τὸν Θεό, στὶς 
ψυχὲς ποὺ ἔνθερμα ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὴν τήρηση τοῦ 
νόμου Του καὶ τὴν ἐπικράτηση τῆς ἀλήθειας καὶ τοῦ δικαίου. Ἡ ἱερὴ καὶ δικαία 
αὐτὴ ἀγανάκτηση προέρχεται ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ 
τὸν ἁμαρτωλὸ θυμό. Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι ποὺ μέσα τους ξεσηκώνεται ἡ δικαία 
ἀγανάκτηση, προκειμένου γιὰ τὸν ἑαυτό τους, γιὰ τὸ ἄτομό τους, εἶναι ξένοι καὶ 
ἀμέτοχοι στὸν ἁμαρτωλὸ θυμό, εἶναι πρᾶοι καὶ ἤπιοι καὶ ἐντελῶς ἀνεξίκακοι 
ἀπέναντι σ’ αὐτοὺς ποὺ τοὺς περιφρονοῦν, τοὺς βρίζουν, τοὺς ἀδικοῦν, τοὺς 
κακοποιοῦν ἢ τοὺς βλάπτουν σωματικὰ μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο.  
 Καὶ τὰ δύο αὐτά, τὴ δικαία ἀγανάκτηση ἀφενὸς καὶ τὸ πρᾶο καὶ ἐντελῶς 
ἀνεξίκακο ἀφετέρου, τὰ βλέπουμε φανερὰ καὶ καθαρὰ ὄχι μόνο στὸν Κύριο ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστό (Ἰωάν. β΄ 15-17, Ματθ. κγ΄ 13-19 καὶ Λουκ. κγ΄ 34), ἀλλὰ καὶ στοὺς 
γνήσιους ὀπαδούς Του, στοὺς ἁγίους Ἀποστόλους (Πράξ. ζ΄ 51-53, ιγ΄ 9-11 καὶ ζ΄ 60) 
καὶ ὑπόλοιπους ἁγίους ἄνδρες.  



 
 

219. Ἡ ἔχθρα καὶ ἡ μνησικακία.  
 
 Ἡ ἔχθρα καὶ ἡ μνησικακία εἶναι πάθη ποὺ συνδέονται στενά. Καὶ ἡ μὲν ἔχθρα 
εἶναι τὸ μῖσος καὶ ἡ ἀντιπάθεια ποὺ ἔχει ὁ ἄνθρωπος ἐναντίον τοῦ πλησίον του.  

[σελ. 365] 
 Ἡ δὲ μνησικακία εἶναι τὸ νὰ θυμᾶται ὁ ἄνθρωπος μὲ πάθος τὸ κακὸ ποὺ τοῦ 
ἔκανε ὁ ἄλλος, καὶ γι’ αὐτὸ ὄχι μόνο νὰ μὴ θέλη νὰ δώση συγχώρηση σ’ αὐτόν, 
ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιθυμῆ πολλὲς φορὲς νὰ τὸν ἐκδικηθῆ.  
 Πόσο μεγάλα καὶ φοβερὰ εἶναι καὶ τὰ δύο αὐτὰ πάθη μαθαίνουμε ἀπὸ τὸν 
εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος λέει: «Πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 
ἀνθρωποκτόνος ἐστί, καὶ οἴδατε ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον 
ἐν ἑαυτῷ μένουσαν» (Α΄ Ἰωάν. γ΄ 15). Ἀνθρωποκτόνος λέγεται ὁ φονιάς. Ἑπομένως, 
ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ἔχθρα καὶ μῖσος στὴν ψυχή του ἔχει, κατὰ τὸν εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη, 
τὴν ἴδια ἁμαρτία καὶ ἐνοχὴ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μὲ αὐτὸν ποὺ διέπραξε φόνο.  
 Εἶναι δὲ μεγάλα καὶ φοβερὰ αὐτὰ τὰ πάθη, γιατὶ ἀνατρέπουν ἐντελῶς τὴν 
ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, χωρὶς τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος ὄχι μόνο δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ 
δῆ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ οὔτε μπορεῖ νὰ ὀνομασθῆ Χριστιανός, σύμφωνα μὲ 
τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου.  
 Ὡς μέσα ποὺ ἰδιαίτερα ἁρμόζουν στὴν καταπολέμηση καὶ νέκρωση τῆς 
ἔχθρας καὶ τῆς μνησικακίας ἀναφέρουμε τὰ ἑξῆς:  
 Πρῶτον, νὰ συλλογίζεται ὁ ἄνθρωπος ὅτι, ἂν δὲ συγχωρῆ αὐτοὺς ποὺ τοῦ 
ἔχουν φταίξει, ἀλλὰ κρατῆ πάθος καὶ ἔχθρα στὴν ψυχή του, οὔτε ὁ Θεὸς θὰ τοῦ 
συγχωρήση τὰ πολλὰ καὶ ἀναρίθμητα ἁμαρτήματά του. Ἐὰν τοὺς συγχωρῆ μὲ τὴν 
καρδιά του, τότε καὶ ὁ Θεὸς θὰ τὸν συγχωρήσῃ.  
 Ὅτι δὲ εἶναι ἀδύνατο νὰ συγχωρηθῆ ἀπὸ τὸν Θεὸ αὐτὸς ποὺ ἔχει ἔχθρα καὶ 
μνησικακία, μᾶς τὸ βεβαιώνει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, λέγοντας: «Ἐὰν ἀφῆτε τοῖς 
ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· 
ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ Πατὴρ ὑμῶν 
ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν» (Ματθ. στ΄ 14-15).  
 Δεύτερον, νὰ ἀποκρούη καὶ νὰ διώχνη ἀπὸ τὴν ψυχή του ὅλους ἐκείνους 
τοὺς λογισμοὺς πού, ὅταν ἔρχωνται στὸ μυαλό [σελ. 366] του, ἀναπτύσσουν καὶ 
αὐξάνουν τὴν ἔχθρα καὶ τὸ μῖσος ἐναντίον τοῦ πλησίον. Καὶ πρέπει μάλιστα νὰ 
γνωρίζουμε ὅτι, στὶς περιστάσεις αὐτές, ἐπεμβαίνει πάντοτε καὶ ὁ πονηρός, 
μεγαλώνοντας μὲ διάφορους δικαιολογητικοὺς λογισμοὺς τὸ μῖσος πρὸς τὸν 
πλησίον. Γι’ αὐτὸ εἶναι ὑποχρεωμένος ὁ Χριστιανὸς νὰ μὴ δέχεται κανένα λογισμὸ 
ἐναντίον τοῦ πλησίον. Ὅταν δέχεται τέτοιους λογισμούς, διεγείρει καὶ τρέφει τὸ 
μῖσος στὴν ψυχή του, ὁπότε πλέον εἶναι ἀδύνατο νὰ τὸ διώξη ἢ καὶ νὰ τὸ 
συγκρατήση.  
 Τρίτον, νὰ βιάζη τὸν ἑαυτό του νὰ προσεύχεται γιὰ ἐκείνους ἐναντίον τῶν 
ὁποίων αἰσθάνεται ἔχθρα καὶ μῖσος, καὶ νὰ ζητῆ ἀπὸ τὸν Θεὸ κάθε καλὸ καὶ ἀγαθὸ 



γι’ αὐτούς. Ἀναφέρουμε δὲ τὴν προσευχὴ ἐδῶ ὡς μέσο ποὺ ἰδιαίτερα ταιριάζει, 
γιατὶ συντελεῖ σὲ πάρα πολὺ μεγάλο βαθμὸ νὰ διώξη ὁ ἄνθρωπος τὴν ἔχθρα καὶ νὰ 
ἀποκτήση τὴν ἀγάπη. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος, παραγγέλλοντας σ’ ἐμᾶς νὰ ἀγαποῦμε 
τοὺς ἐχθρούς μας, λέει μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὸ νὰ προσευχώμαστε γιὰ ἐκείνους 
ποὺ μᾶς βλάπτουν καὶ μᾶς κατηγοροῦν. «Προσεύχεσθε, λέει, ὑπὲρ τῶν 
ἐπηρεαζόντων καὶ διωκόντων ὑμᾶς» (Ματθ. ε΄ 44).  
 Τελευταῖο μέσο γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἔχθρας καὶ τῆς μνησικακίας 
ἀναφέρουμε τὸ νὰ βιάζη ὁ ἄνθρωπος τὸν ἑαυτό του νὰ κάνη τὰ ἀντίθετα ἀπὸ ὅσα 
τοῦ ὑπαγορεύει ἡ ἔχθρα καὶ τὸ μῖσος ἐναντίον τοῦ πλησίον.  
 Γιὰ παράδειγμα, νὰ ἐπαινῆ μπροστὰ σὲ ἄλλους τὸν ἄνθρωπο ἐκεῖνο ἐναντίον 
τοῦ ὁποίου αἰσθάνεται τὴν ἔχθρα καὶ τὸ μῖσος. Νὰ τὸν χαιρετᾶ ὁπουδήποτε τὸν 
συναντήση. Νὰ προσπαθῆ νὰ μιλᾶ σ’ αὐτὸν μὲ τρόπο καλὸ καὶ γλυκό. Τέλος δέ, ἂν 
τοῦ εἶναι δυνατό, νὰ τὸν εὐεργετῆ μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο μπορεῖ, ἀφοῦ μάλιστα 
τὴν εὐεργεσία πρὸς τοὺς ἐχθροὺς μᾶς τὴν παραγγέλλει κατηγορηματικὰ ὁ Ἴδιος ὁ 
Κύριος, λέγοντας: «Καλῶς ποιεῖτε τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς» (Ματθ. ε΄ 44). Ἀλλὰ καὶ ὁ 
θεῖος Παῦλος διδάσκει: «Ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε [σελ. 367] αὐτόν· ἐὰν 
διψᾷ, πότιζε αὐτόν» (Ρωμ. ιβ΄ 20).  
 Ὅταν θέση σὲ ἐνέργεια ὁ Χριστιανὸς αὐτὰ τὰ μέσα, θὰ νεκρώση τὴν ἔχθρα 
καὶ τὴ μνησικακία καὶ θὰ ἀποκτήση τὴν ἀγάπη. Τότε, ὄχι μόνο θὰ ἀποφύγη τὴν 
αἰώνια κόλαση καὶ θὰ γίνη κληρονόμος τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἀλλὰ καὶ σ’ 
αὐτὸ τὸν κόσμο θὰ ἔχη στὴν ψυχή του τὴ γαλήνη καὶ τὴν εἰρήνη.  
 
 

220. Ὁ φθόνος.  
 
 Ὁ φθόνος εἶναι πάθος ἀπὸ τὸ ὁποῖον, ὅταν κατέχεται ὁ ἄνθρωπος, 
αἰσθάνεται λύπη γιὰ τὴν εὐτυχία τοῦ προσώπου ποὺ φθονεῖ. Αἰσθάνεται λύπη γιὰ 
τὴ δόξα του, τὴν τιμή, τὸν πλοῦτο, τὴν εὐημερία, τὴν εὐφυΐα, τὴν πολυμάθεια, τὴν 
ἱκανότητα καὶ γενικὰ γιὰ ὁποιοδήποτε καλό του. Ἀντίστροφα δέ, αἰσθάνεται χαρὰ 
στὴ δυστυχία αὐτοῦ ποὺ φθονεῖ, στὴν καταφρόνησή του, στὴ φτώχεια, στὸν 
κατατρεγμό του καὶ γενικὰ σὲ ὁποιοδήποτε κακό του.  
 Εἶναι τέτοιο τὸ πάθος τοῦ φθόνου, ὥστε, ὅταν ὑπάρχη στὸν ἄνθρωπο σὲ 
μεγάλο βαθμό, δὲ δυσκολεύεται αὐτὸς νὰ προχωρήση σὲ ψεύτικες κατηγορίες καὶ 
συκοφαντίες καὶ σ’ αὐτὸ ἀκόμη τὸ φόνο καὶ στὴν καταστροφὴ αὐτοῦ ποὺ φθονεῖ.  
 Βλέπουμε στὴν παγκόσμια ἱστορία ἀναρίθμητα παραδείγματα μοχθηρίας καὶ 
κακίας. Ἀλλὰ καὶ στὴ Γραφὴ συναντοῦμε ὄχι λίγα. Ὁ Κάϊν, γιὰ παράδειγμα, ἐξαιτίας 
τοῦ φθόνου ποὺ εἶχε, σκοτώνει τὸν εὐλαβῆ καὶ δίκαιο ἀδελφό του, τὸν Ἄδελ. Τὸν 
ἐνάρετο καὶ συνετὸ Ἰωσὴφ σκέφθηκαν νὰ θανατώσουν οἱ ἀδελφοί του ἐξαιτίας 
φθόνου, καὶ στὸ τέλος τὸν πούλησαν σὲ Ἰσμαηλίτες ἐμπόρους. Ἀλλὰ καὶ τὸν Ἴδιο 
τὸν Κύριο οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι καταδίκασαν στὸ σταυρικὸ θάνατο ἐξ 
αἰτίας φθόνου.  



 Αὐτὸς ποὺ τὸν κυριεύει ὁ φθόνος δὲ διστάζει οὔτε καὶ τὸν ἴδιο τὸν εὐεργέτη 
του νὰ κακοποιήση. Αὐτὸ τὸ βλέπουμε καὶ στὸ Σαούλ, τὸν βασιλιά, ὁ ὁποῖος ἀπὸ 
φθόνο ποὺ εἶχε πρὸς [σελ. 368] τὸν Δαβίδ, δυὸ φορὲς ἀποπειράθηκε μὲ δόρυ νὰ 
τὸν θανατώση. Ἀποπειράθηκε μάλιστα νὰ τὸν θανατώση, ὅταν ὁ Δαβὶδ μὲ τὸ 
μουσικό του ὄργανο καταπράυνε τὴ μελαγχολία τοῦ Σαούλ, τὴν ὁποία τοῦ 
προκαλοῦσε δαιμόνιο πονηρό.  
 Καὶ ἔτσι βλέπουμε ὅτι αὐτὸς ποὺ τὸν κυριεύει ὁ φθόνος προτιμᾶ ἀκόμη καὶ 
τὴ δική του ζημία καὶ βλάβη, ἀρκεῖ μόνο νὰ κακοποιήση ἐκεῖνον ποὺ φθονεῖ.  
 Τὸ πάθος τοῦ φθόνου εἶναι πάθος μισητὸ καὶ ἀηδιαστικὸ ὄχι μόνο ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους. Καὶ εἶναι τέτοιο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 
γιατὶ εἶναι τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο ἀπὸ τὴν ἀγάπη ποὺ ἔχει ὁ Θεὸς στὴν τελειότητα καὶ 
τὴν ὁποία ζητάει καὶ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Εἶναι δὲ ἀηδιαστικὸ τὸ πάθος αὐτὸ καὶ 
μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους, γιατὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μισοῦν τὸν φθονερὸ ἄνθρωπο.  
 Γι’ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, ἂν πρέπη νὰ πολεμῆ καὶ νὰ διώχνη μακριὰ ἀπὸ τὴν 
ψυχή του κάθε ἁμαρτία καὶ κάθε πάθος, πολὺ περισσότερο πρέπει νὰ πολεμῆ καὶ 
νὰ διώχνη μὲ ὅλες τοῦ τὶς δυνάμεις τὸ σατανικὸ πάθος τοῦ φθόνου. Καὶ λέμε 
σατανικὸ τὸ πάθος τοῦ φθόνου, γιατὶ αὐτὸν ποὺ τὸ ἔχει καὶ δὲν τὸ πολεμεῖ τὸν 
κάνει νὰ μοιάζη μὲ τὸ Σατανᾶ, ποὺ ἐντελῶς ξένος ἀπὸ κάθε ἴχνος ἀγάπης, εἶναι ὁ 
πατέρας τοῦ φθόνου καὶ κάθε μοχθηρίας καὶ χαιρεκακίας.  
 Τὰ κατάλληλα μέσα μὲ τὰ ὁποῖα καταπολεμεῖται τὸ πάθος τοῦ φθόνου εἶναι 
περίπου τὰ ἴδια μὲ τὰ μέσα ποὺ καταπολεμεῖται καὶ νεκρώνεται ἡ ἔχθρα καὶ ἡ 
μνησικακία, ἀφοῦ ὁ φθόνος ἔχει πολλὴ καὶ μεγάλη σχέση μ’ αὐτές.  
 Γιὰ νὰ νεκρωθῆ καὶ ἐξαφανισθῆ, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, τὸ πάθος τοῦ φθόνου, 
πρέπει ὁ ἄνθρωπος, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς σωστὲς σκέψεις καὶ συλλογισμούς, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ 
ἄλλα πνευματικὰ ὅπλα ποὺ ὑποδείχθηκαν γιὰ τὴν καταπολέμηση κάθε πάθους, 
ροπῆς καὶ κλίσεως πρὸς τὸ κακὸ καὶ τὴν ἁμαρτία, νὰ μεταχειρίζεται καὶ τὰ ἑξῆς, ποὺ 
εἶναι ἰδιαίτερα ἀποτελεσματικά:  
 Πρῶτον, νὰ βιάζη τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ προσπαθῆ νὰ ἐπαινῆ [σελ. 369] καὶ 
νὰ ἐγκωμιάζη σὲ ἄλλους ἀνθρώπους αὐτὸν ποὺ φθονεῖ.  
 Δεύτερον, νὰ προσπαθῆ, ἂν τοῦ εἶναι δυνατό, νὰ τὸν συναντᾶ καὶ νὰ τοῦ 
ὁμιλῆ φιλικὰ καὶ μὲ γλυκύτητα.  
 Τρίτον, νὰ βιάζη τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ προσπαθῆ, ἂν τοῦ εἶναι δυνατό, νὰ τὸν 
εὐεργετῆ μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο.  
 Τέταρτον, νὰ προσεύχεται πάντοτε γι’ αὐτὸν ποὺ φθονεῖ, παρακαλώντας τὸν 
Θεὸ νὰ τὸν διαφυλάττη, νὰ τὸν εὐλογῆ καὶ νὰ τὸν χαροποιῆ. Νὰ τὸν κάνη πλούσιο 
καὶ ἔνδοξο, ὥστε νὰ τὸν ἐπαινοῦν καὶ νὰ τὸν δοξάζουν ὅλοι. Νὰ τοῦ χαρίση τὴν 
ἐπουράνιό Του Βασιλεία. Καὶ πρὸ πάντων, νὰ τοῦ δώση ὁ Θεὸς τὰ ἐντελῶς ἀντίθετα 
ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἐπιθυμεῖ αὐτὸς ἐναντίον του.  
 Πέμπτον, ὅταν αἰσθάνεται στὴν ψυχή του νὰ ἐγείρεται τὸ ἀποκρουστικὸ 
αἴσθημα τοῦ φθόνου, νὰ κατηγορῆ καὶ νὰ ἐπιπλήττη τὸν ἑαυτό του αὐστηρά, 
περιφρονώντας ἔτσι καὶ ἐξευτελίζοντας καὶ ἐλέγχοντας τὸν ἑαυτό του, σὰν νὰ ἔχη 
στὴν ψυχή του ἐκεῖνο ποὺ ἔχει ὁ Σατανᾶς καὶ τὸ ὁποῖο, ἂν δὲν τὸ πολεμῆ, ἀλλὰ τὸ 



δέχεται μὲ τὴ θέλησή του, θὰ κάνη αὐτὸν ἄξιο γιὰ τὴν αἰώνια κόλαση. Καὶ τὸ λέμε 
αὐτό, γιατί, καθὼς ἔχουμε πεῖ καὶ σὲ ἄλλο μέρος, ἐὰν ὁ ἄνθρωπος πολεμῆ καὶ 
ἀποκρούη αὐτὸ τὸ πάθος μὲ τὴ θέλησή του, τότε δὲν ἔχει καμιὰ ἁμαρτία καὶ ἐνοχὴ 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἔστω καὶ ἄν τὸ αἰσθάνεται συχνά.  
 Ἕκτον, νὰ παρακαλῇ τὸν Κύριο μὲ πίστη καὶ ταπείνωση νὰ τὸν ἀπαλλάξη ἀπ’ 
αὐτὸ τὸ ἀποκρουστικὸ καὶ θανάσιμο πάθος.  
 Γιὰ τὴν αὐτοκατηγορία καὶ προσευχή, τὰ δυὸ αὐτὰ τελευταῖα ὅπλα ἐναντίον 
τοῦ πάθους τοῦ φθόνου, εἴπαμε ἰδιαιτέρως γιὰ τὸ καθένα ἀπὸ αὐτὰ στὰ 
πνευματικὰ ὅπλα ποὺ χρησιμεύουν γιὰ τὴν καταπολέμηση κάθε ἁμαρτίας καὶ κάθε 
πάθους. Τὰ ἀναφέρουμε ὅμως καὶ ἐδῶ, γιὰ νὰ μὴν παραλείπωνται ποτέ, ἐπειδὴ 
εἶναι πάρα πολὺ χρήσιμα στὴν καταπολέμηση καὶ ἀπονέκρωση τοῦ σατανικοῦ 
πάθους τοῦ φθόνου.  

[σελ. 370] 
 Ὅταν τηρῆ αὐτὰ ὁ Χριστιανός, θὰ ἐλευθερωθῆ ἐξάπαντος, μὲ τὴ χάρη τοῦ 
Θεοῦ, ἀπὸ τὸ πάθος τοῦ φθόνου, καὶ δὲν θὰ ἔχη γι’ αὐτὸ ἐνοχή, ἔστω καὶ ἂν 
κεντᾶται ἐσωτερικὰ ἀπὸ αὐτό.  
 
 

221. Ἡ κατάκριση.  
 
 Τὸ νὰ παρατηρῆ ἐπίμονα ὁ ἄνθρωπος τὰ ἁμαρτήματα, τὶς ἐλλείψεις καὶ τὰ 
ἐλαττώματα τοῦ πλησίον καὶ νὰ τὸν κατηγορῆ καὶ νὰ τὸν καταδικάζη ἄσπλαχνα καὶ 
χωρὶς συμπάθεια, ποὺ εἶναι φοβερὸ πάθος καὶ μεγάλο ἁμάρτημα, πολλοί, ἀπὸ 
ἄγνοια, δὲν τὸ θεωροῦν ὡς ἁμάρτημα.  
 Ὁ Κύριος ὅμως, ἀπαγορεύοντάς το, λέει ὅτι ὅσοι πέφτουν στὸ ἁμάρτημα 
αὐτὸ θὰ κριθοῦν ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο. Δηλαδή, θὰ τοὺς κρίνη καὶ θὰ τοὺς 
καταδικάση ὁ Θεὸς γιὰ τὰ ἁμαρτήματά τους χωρὶς συμπάθεια καὶ ἔλεος, ὅπως καὶ 
οἱ ἴδιοι κατέκριναν καὶ καταδίκαζαν τὸν πλησίον τους χωρὶς εὐσπλαχνία.  
 Δὲν πρόκειται ἐδῶ γιὰ ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἀπὸ τὸν Θεὸ τὸ δικαίωμα νὰ 
κρίνουν καὶ νὰ καταδικάζουν αὐτοὺς ποὺ παρεκτρέπονται, ὅπως εἶναι π.χ. οἱ 
δικαστές, οἱ γονεῖς, οἱ πνευματικοὶ πατέρες, οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ παιδαγωγοί. Αὐτοί, 
ἐφαρμόζοντας νόμο δικαιοσύνης καὶ παιδαγωγώντας πατρικὰ αὐτοὺς ποὺ 
ἐκτρέπονται ἀπὸ τὸν ἴσιο δρόμο καὶ εἶναι κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία τους, 
ἐκπληρώνουν καθῆκον ἱερό.  
 Τὸ ἴδιο, δὲν συγκαταλέγεται στὴν ἁμαρτωλὴ κατάκριση καὶ ὁ δίκαιος καὶ 
ἀληθινὸς χριστιανικὸς ἔλεγχος, ποὺ γίνεται ἐναντίον ἐκείνων ποὺ σκανδαλίζουν καὶ 
προξενοῦν φθορὰ καὶ ζημιὰ στοὺς ἀνθρώπους. Δὲ συγκαταλέγεται δηλαδὴ στὴν 
ἁμαρτωλὴ κατάκριση ὁ ἔλεγχος ποὺ γίνεται ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν καὶ 
πολιτεύονται σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους καὶ τὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ ἔλεγχος 
ὄχι μόνο δὲν ἀπαγορεύεται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλὰ καὶ ἐπιβάλλεται: 
Ὅταν γίνεται μὲ περίσκεψη καὶ σύνεση, ὅπως πρέπει καὶ ὅταν πρέπει, [σελ. 371] 
σύμφωνα μὲ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ. Ὅταν γίνεται μόνο ἀπὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν 



ὑπεράσπιση τῆς ἀληθείας, τοῦ δικαίου καὶ τῆς ὠφέλειας τῶν ἀνθρώπων, χωρὶς 
ποτὲ καθόλου νὰ προέρχεται ἀπὸ κάποια ἀντιπάθεια ἢ ἐγωισμὸ καὶ φανατισμό, 
ἀπὸ ἀνθρωπαρέσκεια ἢ ἀπὸ κάποιο ἄλλο ἐλατήριο προσωπικοῦ συμφέροντος ἢ 
κοσμικό. Ὁ ἔλεγχος αὐτὸς εἶναι ἐκτέλεση χριστιανικοῦ καθήκοντος. Καὶ γι’ αὐτὸ 
βλέπουμε ὅτι τέτοιον ἔλεγχο, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ἔκαναν καὶ 
οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.  
 Ἐπίσης, δὲν ὑπάγεται στὴν ἁμαρτωλὴ κατάκριση καὶ ἡ ὑπόδειξη τοῦ 
σφάλματος καὶ ἁμαρτήματος τοῦ πλησίον ποὺ γίνεται ἀπὸ ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον, 
αὐτὴ ποὺ κάνει ὁ Χριστιανὸς πρὸς ἐκεῖνον, ἰδιαιτέρως μὲ τρόπο χριστιανικὸ καὶ 
ἀδελφικό, μὴ γελοιοποιώντας καὶ ἐκθέτοντάς τον μπροστὰ σὲ ἄλλους. Ἐπειδὴ ἡ 
ὑπόδειξη αὐτή, ποὺ γίνεται ἀκριβῶς μὲ σκοπὸ νὰ διαφωτισθῆ καὶ παρακινηθῆ ὁ 
πλησίον νὰ μετανοήση καὶ νὰ διορθωθῆ, γιὰ νὰ μὴ χαθῆ, ὄχι μόνο δὲν εἶναι 
ἁμάρτημα, ἀλλὰ ἀντίθετα εἶναι καὶ ἐκπλήρωση καθήκοντος ποὺ ἐπιβάλλεται ἀπὸ 
τὴν χριστιανικὴ ἀγάπη.  
 Ἐδῶ πρόκειται γιὰ τὴν ἁμαρτωλὴ κατάκριση, ἡ ὁποία γίνεται, εἴτε ὅταν 
ἐκεῖνος ποὺ κατακρίνεται εἶναι ἀπών ἢ καὶ παρὼν καὶ ἡ ὁποία δὲν ὠφελεῖ οὔτε 
αὐτὸν ποὺ κατακρίνεται οὔτε αὐτοὺς ποὺ ἀκοῦνε τὰ ἁμαρτήματα καὶ ἐλαττώματά 
του.  
 Πρόκειται γιὰ τὴν κατάκριση τὴν ὁποία κάνουν ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι πού, 
χωρὶς νὰ ἔχουν τέτοιο δικαίωμα, κατακρίνουν καὶ καταδικάζουν τὸν πλησίον τους. 
Κατακρίνουν δέ, εἴτε γιατὶ θέλουν νὰ τὸν δυσφημήσουν, εἴτε γιατὶ ἔχουν μεγάλη 
ἰδέα γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους, εἴτε γιὰ νὰ δείξουν καὶ νὰ παραστήσουν τοὺς ἑαυτούς 
τους καλύτερους καὶ ἀνώτερους ἀπὸ τὰ πρόσωπα ποὺ κατακρίνονται, εἴτε καὶ ἀπὸ 
κακὴ συνήθεια ποὺ ἔχουν στὸ νὰ κατακρίνουν. Μὲ τὴν πράξη αὐτὴ ἰδιοποιοῦνται τὸ 
δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ποὺ κράτησε γιὰ τὸν Ἑαυτό Του, τὴν κρίση καὶ καταδίκη τῶν 
δούλων του, ὅπως μᾶς βεβαιώνει τὸ [σελ. 372] Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διὰ τοῦ 
ἀποστόλου Ἰακώβου, ποὺ λέει: «Εἷς ἐστιν ὁ νομοθέτης καὶ κριτής, ὁ δυνάμενος 
σῶσαι καὶ ἀπολέσαι· σὺ τίς εἶ ὃς κρίνεις τὸν ἕτερον;» (Ἰακώβ. δ΄ 12).  
 Ὁ δὲ ἀπόστολος Παῦλος, ἐλέγχοντας τὴ θρασύτητα καὶ τὴν τόλμη ἐκείνων 
ποὺ ἰδιοποιοῦνται τὴν κρίση τοῦ Θεοῦ καὶ κατακρίνουν τοὺς ἄλλους, πάνω στοὺς 
ὁποίους ἔχει δικαίωμα μόνος ὁ Θεός, λέει: «Σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην;» 
(Ρωμ. ιδ΄ 4).  
 Ἀλλὰ ἀκόμη πιὸ φανερὰ καὶ καθαρὰ ἀπαγορεύει καὶ καταδικάζει τὴν τέτοια 
κατάκρισῃ ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος, λέγοντας: «Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε· ἐν ᾧ γὰρ 
κρίματι κρίνετε, κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν» 
(Ματθ. ζ΄ 1-2).  
 Αὐτὴ λοιπὸν τὴν κατάκριση πρέπει νὰ πολεμῆ καὶ νὰ διώχνη μακριὰ ἀπὸ τὸν 
ἑαυτό του ὁ Χριστιανός, γιατὶ διαφορετικὰ εἶναι ἀδύνατο νὰ ἀποφύγη τὴ δίκαιη 
κρίση καὶ καταδίκη τοῦ Θεοῦ.  
 Ἐρχόμαστε λοιπὸν νὰ ποῦμε ποιὰ μέσα πρέπει νὰ μεταχειρίζεται ἐκεῖνος ποὺ 
πέφτει σ’ αὐτὸ τὸ ἁμάρτημα.  



 Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ γενικὰ πνευματικὰ ὅπλα ποὺ ὑποδείχθηκαν, κατάλληλο καὶ 
ἀποτελεσματικὸ μέσο γιὰ τὴν καταπολέμηση καὶ ἐκδίωξη τῆς κατακρίσεως εἶναι 
διάφορες εἰδικὲς καὶ κατάλληλες σκέψεις καὶ συλλογισμοί. Μὲ τὶς σκέψεις αὐτὲς 
θὰ ἔρχεται καὶ θὰ ἀναπτύσσεται στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου εὐσπλαχνία καὶ λύπη γι’ 
αὐτὸν ποὺ ἔχει αὐτὸ ἢ ἐκεῖνο τὸ ἁμάρτημα ἢ ἐλάττωμα, καὶ ὄχι κακογλωσσιὰ καὶ 
καταδίκη του.  
 Μπορεῖ, γιὰ παράδειγμα, ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ ἀποφύγη τὴν κατάκρισῃ, νὰ 
σκέπτεται καὶ νὰ λαμβάνη ὑπόψη του τὸν φυσικὸ χαρακτῆρα ἐκείνου ποὺ ἔχει αὐτὸ 
ἢ ἐκεῖνο τὸ ἐλάττωμα, γιατὶ καὶ οἱ χαρακτῆρες τῶν ἀνθρώπων δὲν εἶναι οἱ ἴδιοι. 
Εἶναι χαρακτῆρες ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν ἀδυναμία καὶ κλίση καὶ παρασύρονται σ’ 
αὐτὸ ἢ ἐκεῖνο τὸ ἐλάττωμα μὲ πολλὴ εὐκολία, χωρὶς νὰ ἔχουν τὴ δύναμη νὰ τὸ 
ἀποφύγουν, ἂν καὶ τὸ θέλουν. 

[σελ. 373]  
 Μπορεῖ λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος, σκεπτόμενος, νὰ συλλογίζεται καὶ νὰ λέη: Ναί, ὁ 
ἄνθρωπος αὐτὸς ἔχει τοῦτο τὸ ἐλάττωμα ἢ κυριεύεται ἀπὸ αὐτὴ τὴν κακία. Ἀλλ’ 
ἆραγε ἔχει τὴ δύναμη καὶ τὸ σθένος νὰ τὴν ἀποφύγη; Μήπως ἔχει κάποια φυσικὴ 
ἐλαφρότητα καὶ ἐπιπολαιότητα καὶ ἔλλειψη κρίσεως, καὶ δὲν μπορεῖ γι’ αὐτὸ νὰ 
φανῆ ἀνώτερος τοῦ ἑαυτοῦ του; Μήπως εἶχε παραμελημένη καὶ κακὴ ἀνατροφή, 
ἀφοῦ, ὡς γνωστό, ἡ παραμελημένη καὶ μάλιστα ἡ κακὴ ἀνατροφὴ ἔχει πάρα πολὺ 
μεγάλη ἐπιρροὴ στὰ ἐλαττώματα τοῦ ἀνθρώπου;  
 Μπορεῖ, ἀκόμη, νὰ σκέπτεται καὶ νὰ λέη: Μήπως ἔχει ἄγνοια καὶ δὲν 
διδάχθηκε οὔτε γνώρισε ὅπως πρέπει τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ 
καταλαβαίνη καλὰ τὸ βάρος αὐτῆς ἢ ἐκείνης τῆς κακίας; Μήπως τὸ περιβάλλον ἀπὸ 
τὸ ὁποῖο περιστοιχίζεται εἶναι κακό, καὶ τὰ πρόσωπα μὲ τὰ ὁποῖα συναναστρέφεται 
τὸν ἐπηρεάζουν μὲ τὰ λόγια τους καὶ τὴ διαγωγή τους, καὶ αὐτὸς δὲ διακρίνει τὴν 
ζημιὰ καὶ βλάβη ποὺ ἔχει ἀπὸ αὐτά; Μήπως στὸ διάστημα τῆς ζωῆς του δὲν εἶχε τὶς 
κατάλληλες περιστάσεις, οὔτε εἶδε καλὰ παραδείγματα, οὔτε ἄκουσε ὠφέλιμες 
συμβουλές, γιὰ νὰ διορθωθῆ καὶ ἀλλάξη; Μήπως θέλει μὲν νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὸ 
ἐλάττωμα καὶ τὴν κακία του, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κατορθώση, ἐξαιτίας τῆς 
πολυχρόνιας κακῆς συνήθειας;  
 Μπορεῖ, ἐπίσης, νὰ σκέπτεται καὶ νὰ συλλογίζεται καὶ τὰ ἑξῆς: Ἐὰν εἶχα ἐγὼ 
τὸ ἐλάττωμα ποὺ ἔχει ἐκεῖνος, εἶμαι βέβαιος ὅτι δὲν θὰ ἔπραττα καὶ ἐγὼ αὐτὸ ποὺ 
πράττει ἐκεῖνος; Ἐπίσης, ἂν εἶχα ἐγὼ τὰ ἐλαττώματα ποὺ ἔχει ἐκεῖνος, θὰ ἤθελα νὰ 
μὲ κατακρίνουν οἱ ἄλλοι;  
 Μπορεῖ, ἐπίσης, νὰ σκέπτεται: Ναί, αὐτὸς ἔχει σήμερα αὐτὸ τὸ ἐλάττωμα. 
Ἀλλὰ γνωρίζω ἐγὼ ἂν αὐτὸς αὔριο μετανοήση καὶ ἐλευθερωθῆ ἀπὸ τὸ ἐλάττωμά 
του καὶ σωθῆ, ἐγὼ δὲ ἐγκαταλειφθῶ ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ ἐξαιτίας τῆς 
αὐτοπεποιθήσεώς μου καὶ παρεκκλίνω ἀπὸ τὸ νόμο Του καὶ χαθῶ;  
 Ἔπειτα, ἐὰν ἐγὼ ἔχω προτερήματα καὶ ἀρετές, ἀντίθετες [σελ. 374] ἀπὸ τὶς 
κακίες ἐκείνου, ἔχω ἆραγε αὐτὲς ἀπὸ δική μου ἱκανότητα; Δὲν εἶναι αὐτὲς δωρεὲς 
τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖες δὲ θὰ μοῦ φέρουν καμιὰ ὠφέλεια, ἂν δὲν ἔχω ταπεινὸ 
φρόνημα, ἀλλὰ κατακρίνω τὸν πλησίον μου;  



 Ἐπίσης, μπορεῖ νὰ συλλογίζεται ὅτι κατακρίνοντας τοὺς ἄλλους δὲν ἔχει 
χριστιανικὴ ἀγάπη, γιατὶ αὐτὴ εἶναι προϋπόθεση, γιὰ νὰ συμπαθῆ ὁ Χριστιανὸς 
τοὺς ἁμαρτωλούς.  
 Ἀκόμη, μπορεῖ νὰ σκέπτεται καὶ νὰ συλλογίζεται ὅτι, σύμφωνα μὲ τὰ λόγια 
τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἐλέχθηκαν πιὸ πάνω, ὅπως κρίνει καὶ καταδικάζει τοὺς ἄλλους, 
κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο θὰ κριθῆ καὶ αὐτὸς καὶ θὰ καταδικασθῆ ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ τὰ 
ἁμαρτήματά του. Ὅταν ὅμως δὲν κατακρίνη καὶ δὲν καταδικάζη τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ 
εἶναι συμπαθὴς καὶ ἐπιεικής, δὲν θὰ κατακριθῆ καὶ αὐτὸς ἀπὸ τὸν Θεό.  
 Ὅλες οἱ τέτοιου εἴδους σκέψεις καὶ συλλογισμοὶ συντελοῦν σὲ μεγάλο βαθμὸ 
στὸ νὰ ἀποφεύγη ὁ ἄνθρωπος τὴν κατάκριση.  
 Ἀλλὰ περισσότερο ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες σκέψεις συντελεῖ στὴν ὁλοκληρωτικὴ 
ἀποφυγὴ τῆς κατακρίσεως τοῦτο: Νὰ προσέχη ὁ ἄνθρωπος τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ 
σκέπτεται καὶ νὰ συναισθάνεται τὶς δικές του ἐλλείψεις, τὰ ἐλαττώματά του καὶ τὶς 
κλίσεις του σ’ αὐτὴ ἢ ἐκείνη τὴν κακία, καὶ γενικὰ νὰ συλλογίζεται τὰ ἁμαρτήματά 
του, τὰ ὁποῖα καὶ ἂν δὲν τὰ ἔχη πιά, γιατὶ ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ τὸν ἀπελευθέρωσε, τὰ 
εἶχε ὅμως προηγουμένως.  
 Ἡ συναίσθηση τῶν δικῶν του ἁμαρτημάτων θὰ τὸν κάνη ὥστε νὰ στρέφη τὴν 
κατηγορία καὶ τὴν κατάκριση ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ του. Αὐτὸς ποὺ συναισθάνεται 
τὰ δικά του ἁμαρτήματα καὶ ἐλαττώματα θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του χειρότερο καὶ πιὸ 
ἁμαρτωλὸ ἀπὸ τοὺς ἄλλους.  
 Ὅταν μάλιστα ἐργάζεται καὶ πολεμῆ νὰ ἐξαλείψη ὁποιοδήποτε ἐλάττωμα ἢ 
ὁποιαδήποτε κλίση πρὸς τὸ κακό, θὰ αἰσθάνεται συμπάθεια καὶ λύπη πρὸς τὸν 
πλησίον του γιὰ τὰ [σελ. 375] ἐλαττώματά του, ἐπειδὴ θὰ γνωρίζη ἀπὸ δική του 
πείρα τὴ δυσκολία ποὺ συναντᾶ ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ περιορίση καὶ νεκρώση τὰ δικά 
του ἐλαττώματα.  
 Ὅταν ὁ ἄνθρωπος κάνη συνεχῶς αὐτὲς τὶς σκέψεις, καὶ μάλιστα ὅταν 
συναισθάνεται τὰ δικά του ἁμαρτήματα, θὰ ἀποφεύγη, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, τὸ 
μεγάλο ἁμάρτημα τῆς κατακρίσεως.  
 
 

222. Ἡ πλεονεξία καὶ ἡ φιλαργυρία.  
 
 Ἡ πλεονεξία καὶ ἡ φιλαργυρία εἶναι πάθη συγγενῆ καὶ στενὰ συνδεδεμένα. 
Καὶ τοῦτο, γιατὶ ἡ μὲν πλεονεξία εἶναι τὸ νὰ ἐπιθυμῆ καὶ νὰ ἐπιδιώκη ὁ ἄνθρωπος 
μὲ ἀπληστία τὰ περισσότερα, χωρὶς ποτὲ νὰ χορταίνη ἀπὸ ὅσα ἀποταμιεύει, ἡ δὲ 
φιλαργυρία εἶναι τὸ νὰ κατέχη ὁ ἄνθρωπος τὸ χρῆμα, ἔχοντας τὴν καρδιά του 
προσηλωμένη σ’ αὐτὸ καὶ νιώθοντας μεγάλη λύπη, ὅταν βρίσκεται στὴν ἀνάγκη νὰ 
ξοδεύση ἀπὸ αὐτό.  
 Ἐπειδὴ δὲ τὸ πάθος τῆς πλεονεξίας καὶ φιλαργυρίας εἶναι κυρίως ἡ ἀγάπη καὶ 
προσκόλληση τῆς καρδιᾶς στὸ χρῆμα ἢ στὸ κτῆμα ἢ στὸ πρᾶγμα καὶ στὴν 
ἀχόρταστη ἐπιθυμία νὰ ἀποκτήση καὶ νὰ κατέχη ὅλο περισσότερα, γι’ αὐτὸ 
πλεονέκτης καὶ φιλάργυρος δὲν εἶναι μόνον ἐκεῖνος ποὺ ἀποκτᾶ μεγάλα ποσὰ μὲ 



τὴν πλεονεξία ἢ ἐκεῖνος ποὺ κατέχει πολὺ πλοῦτο μὲ τὴ φιλαργυρία, γιατὶ δὲν 
μποροῦν ὅλοι νὰ ἀποκτήσουν μεγάλα ποσά.  
 Πλεονέκτης εἶναι καὶ ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἀρκεῖται σὲ ὅσα εἶναι ἀρκετὰ γιὰ τὴ 
συντήρηση καὶ τὶς ἀνάγκες του, ἀλλὰ ἐπιθυμεῖ μὲ ἀπληστία τὰ περισσότερα. Καθὼς 
φιλάργυρος εἶναι καὶ ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος, ἔχοντας ἔστω καὶ λίγα, ἔχει ὅμως ἀγάπη καὶ 
προσκόλληση σ’ αὐτὰ καὶ στηρίζει τὴν ἐλπίδα τῆς ζωῆς του σ’ αὐτά.  
 Πόσο φοβερὰ καὶ ὀλέθρια εἶναι καὶ τὰ δύο αὐτὰ πάθη, μᾶς διδάσκει ὁ λόγος 
τοῦ Θεοῦ.  

[σελ. 376] 
 Καὶ γιὰ μὲν τὴν πλεονεξία μᾶς λέει μὲ σαφήνεια καὶ καθαρὰ διὰ τοῦ 
ἀποστόλου Παύλου ὅτι εἶναι «εἰδωλολατρία» (Κολασ. γ΄ 5), γιὰ δὲ τὸν πλεονέκτη 
ὅτι εἶναι εἰδωλολάτρης (Ἐφεσ. ε΄ 5).  
 Ὀνομάζει δὲ εἰδωλολάτρη τὸν πλεονέκτη ὁ θεῖος Παῦλος, γιατὶ αὐτὸς ἔχει 
στὰ χρήματα καὶ στὰ πράγματα αὐτοῦ τοῦ κόσμου τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἐλπίδα ποὺ 
πρέπει νὰ ἔχη στὸν Θεό. Ἐπειδὴ δὲ ὁ πλεονέκτης, σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ θείου 
Παύλου, εἶναι εἰδωλολάτρης, καταλαβαίνει ὁ καθένας ὅτι εἶναι ἀδύνατο τέτοιος 
ἄνθρωπος νὰ εἶναι Χριστιανός, ὀπαδὸς τοῦ Χριστοῦ, γιατὶ ἀληθινὸς Χριστιανὸς καὶ 
εἰδωλολάτρης εἶναι δύο ἄκρα ἀντίθετα.  
 Γιὰ δὲ τὴ φιλαργυρία ὁ ἴδιος Ἀπόστολος λέει ὅτι εἶναι αἰτία καὶ πηγὴ ὅλων 
τῶν κακῶν. Ἔχει τόση δύναμη, ὥστε νὰ ἀποπλανᾶ καὶ νὰ ἀπομακρύνη τὸν ἄνθρωπο 
καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν πίστη. «Ρίζα, λέει, πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία, ἧς 
τινες ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως» (Α΄ Τιμ. στ΄ 9). Λέει δηλαδὴ ὁ 
θεῖος Ἀπόστολος ὅτι ἡ φιλαργυρία εἶναι ρίζα ὅλων τῶν κακῶν, γιατὶ ἡ ἀγάπη καὶ ἡ 
προσκόλληση ποὺ ἔχει ὁ φιλάργυρος στὸ χρῆμα τὸν ἀποξενώνει ἀπὸ τὴν ἀγάπη 
πρὸς τὸν πλησίον. Τὸν ὠθεῖ καὶ τὸν σπρώχνει νὰ παραβῆ, χάρη τοῦ χρήματος, κάθε 
νόμο καὶ κάθε ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ.  
 Γι’ αὐτὸ βλέπουμε ὅτι καὶ ὁ Ἰούδας παρέδωσε καὶ Αὐτὸν τὸν Κύριο ἐξαιτίας 
τῆς φιλαργυρίας του. Καὶ Τὸν παρέδωσε γιὰ τριάντα ἀργύρια.  
 Γιὰ νὰ ἀπαλλαγῆ καὶ ἐλευθερωθῆ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ αὐτὰ τὰ 
φοβερὰ πάθη τῆς πλεονεξίας καὶ φιλαργυρίας, εἶναι ἀνάγκη ὁ ἄνθρωπος νὰ δώση 
τὴν προσοχὴ καὶ ἐπιμέλεια ποὺ πρέπει, γιὰ νὰ κατανοήση τὸν γκρεμὸ στὸν ὁποῖο 
ὁδηγοῦν τὰ πάθη αὐτὰ ἐκεῖνον ποὺ κατέχεται ἀπὸ αὐτά.  
 Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐπαγρυπνήση, σύμφωνα μὲ τὴν παραγγελία τοῦ Κυρίου, ποὺ 
λέει: «Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ τῆς πλεονεξίας» (Λουκ. ιβ΄ 15). Ἀποτρέποντας 
δὲ ἐμᾶς καὶ ἀπὸ [σελ. 377] τὴν προσήλωση τῆς καρδιᾶς στὸ χρῆμα καὶ στὸν πλοῦτο, 
παραγγέλλει: «Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς» (Ματθ. στ΄ 19).  
 Μιλώντας γι’ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν τὴν ἐλπίδα τους καὶ τὴν πεποίθηση στὰ 
χρήματα, δηλώνει ὅτι εἶναι εὐκολότερο νὰ περάση ἡ καμήλα, αὐτὸ τὸ μεγάλο ζῶο, 
ἀπὸ τὴν τρύπα τοῦ βελονιοῦ, παρὰ νὰ μπῆ στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐκεῖνος ποὺ ἔχει 
ἀγάπη καὶ προσκόλληση στὰ χρήματα καὶ στὰ κτήματα (Μάρκ. ι΄ 23-25).  
 Ὡς ὅπλα καὶ μέσα ποὺ ἰδιαίτερα ἁρμόζουν, γιὰ νὰ ἀπελευθερωθῆ ἡ καρδιὰ 
ἀπὸ τὴν προσκόλληση στὰ κτήματα καὶ πράγματα αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ 



γενικὰ ὅπλα ποὺ ὑποδείχθηκαν γιὰ κάθε πάθος καὶ κάθε κλίση πρὸς τὸ κακό, 
ὑποδεικνύονται καὶ τὰ ἑξῆς:  
 Πίστη καὶ πεποίθηση στὸν Θεό, ποὺ συντηρεῖ ὁλόκληρη τὴν κτίση καὶ τρέφει 
κάθε ζωντανὸ πλάσμα. Πεποίθηση ὅτι θὰ τὸν συντηρήση, ἐπειδὴ ὁ Θεὸς οὐδέποτε 
ἐγκαταλείπει ἐκεῖνον ποὺ πιστεύει σ’ Αὐτόν, ἀφοῦ μάλιστα ὁ Ἴδιος τὸ ὑπόσχεται. 
Ἐπίσης, νὰ ἐφαρμόζη δικαιοσύνη σὲ κάθε ἐπιχείρηση καὶ σὲ κάθε δοσοληψία του.  
 Ἡ σκέψη ὅτι τὰ χρήματα καὶ ὅλα τὰ πράγματα αὐτοῦ τοῦ κόσμου εἶναι 
ἐφήμερα καὶ προσωρινά. Ἡ σκέψη ὅτι ἀληθινὸς καὶ αἰώνιος πλοῦτος καὶ θησαυρὸς 
τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ Θεὸς καὶ ἡ κληρονομία τῆς ἐπουρανίου Αὐτοῦ Βασιλείας, 
ποὺ θὰ τὰ ἀποκτήση ὁ ἄνθρωπος, ὅταν εἶναι προσκολλημένος στὸν Θεὸ μὲ τὴν 
ἀγάπη καὶ τὴν ὑπακοὴ στὸ θέλημά Του.  
 Ἡ ἐλεημοσύνη, τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ ἐξασκῆ, βιάζοντας τὸν ἑαυτό του. Ἡ 
προσευχή, ὅταν γίνεται καὶ ἀποβλέπη ἀκριβῶς σ’ αὐτό, δηλαδὴ στὸ νὰ ἐλευθερώση 
ὁ Θεὸς τὴν καρδιὰ ἀπὸ τὴν προσκόλληση καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ χρήματος.  
 Ὅλα αὐτὰ τὰ μέσα συντελοῦν στὴ νέκρωση τῶν παθῶν τῆς πλεονεξίας καὶ 
φιλαργυρίας.  
 Τὰ μέσα ποὺ ὑποδείχθηκαν πιὸ πάνω δὲν εἶναι δυνατὰ νὰ [σελ. 378] 
ἀπελευθερώσουν τὴν καρδιὰ ἀπὸ τὴν ἀφοσίωση καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὰ πράγματα 
τοῦ κόσμου τούτου, ἂν τὰ πάθη αὐτὰ κυριεύουν σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν ψυχὴ τοῦ 
ἀνθρώπου. Ἐὰν δηλαδὴ βλέπη ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἔχει μεγάλη προσκόλληση καὶ 
ἀφοσίωση καὶ ἀγάπη στὰ χρήματα καὶ στὰ λοιπὰ πράγματα τοῦ κόσμου, καὶ ἂν ἀπὸ 
αὐτὰ ἐξαρτᾶ τὴ συντήρηση καὶ τὴ ζωή του, καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν Θεό. Στὴν περίπτωση 
αὐτή, τὸ μόνο μέσο ποὺ ριζικὰ ἐλευθερώνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν πλεονεξία καὶ 
φιλαργυρία εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Κύριος σ’ ἐκεῖνο τὸν πλούσιο ποὺ εἶχε τὴν καρδιά 
του προσκολλημένη στὰ χρήματα καὶ κτήματα. Τοῦ εἶπε νὰ πουλήση ὅλα τὰ 
ὑπάρχοντά του καὶ νὰ τὰ δώση στοὺς πτωχούς (Λουκ. ιη΄ 22).  
 Αὐτὸ δὲ ποὺ εἶπε ὁ Κύριος σ’ ἐκεῖνο τὸν πλούσιο δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὸ καὶ 
γιὰ τοὺς πλούσιους ποὺ δὲν εἶναι προσκολλημένοι καὶ ἀφοσιωμένοι στὸ χρῆμα, 
ἀλλὰ ἔχουν τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν πεποίθησή τους στὸν Θεὸ καὶ εἶναι ἐλεήμονες καὶ 
εὐεργετικοί. Ὑποχρεωτικὸ εἶναι γιὰ ἐκείνους μόνο ποὺ εἶναι ὁλότελα προσηλωμένοι 
καὶ ἀφοσιωμένοι στὰ χρήματα καὶ πράγματα τοῦ κόσμου καὶ ἔχουν μόνο σ’ αὐτὰ 
τὶς ἐλπίδες τους, καὶ ὄχι στὸν Θεό.  
 Καὶ διατάσσει τοῦτο ὁ Σωτήρας γι’ αὐτούς, γιατί, ἐξαιτίας τῆς τελείας τους 
προσκολλήσεως καὶ ἀγάπης πρὸς τὸ χρῆμα, κάθε ἄλλο μέσο δὲν μπορεῖ νὰ 
ἀποσπάση τὴν καρδιά τους ἀπὸ τὰ χρήματα καὶ πράγματα.  
 Ὅταν ὁ Χριστιανὸς μεταχειρίζεται αὐτὰ τὰ μέσα, γιὰ νὰ ἀπελευθερώση τὴν 
ψυχὴ καὶ τὴν καρδιά του ἀπὸ τὴν πλεονεξία καὶ φιλαργυρία, θὰ ἀπελευθερωθῆ 
ἐξάπαντος, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ.  
 
 

 



[σελ. 379] 
 
  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄  
 

Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 
 
 

223. Πότε ὁ Χριστιανὸς ἔχει καθῆκον νὰ θυσιάζη τὴ ζωή του.  
 
 Μετὰ τὴν ὑπόδειξη τῶν εἰδικῶν μέσων μὲ τὰ ὁποῖα πολεμοῦνται καὶ 
νεκρώνονται διάφορα πάθη, ἐρχόμαστε νὰ ποῦμε πῶς καταπολεμεῖται ὁ φόβος τοῦ 
θανάτου. Ἐπειδὴ ὁ φόβος αὐτὸς εἶναι μεγάλη καὶ ἰσχυρότατη ἀφορμὴ γιὰ ἁμαρτία, 
ποὺ ἐπιδρᾶ ἔντονα στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ γίνη εἰδικὸς 
λόγος. Ἔτσι θὰ πάρη πληρέστερη καὶ τελειότερη ἰδέα ὁ Χριστιανὸς γιὰ τὸ πῶς 
πολεμᾶται καὶ διώχνεται αὐτὸς ὁ φόβος.  
 Πρὶν ὅμως ἀπὸ αὐτό, πρέπει νὰ ποῦμε, γιὰ νὰ φωτισθοῦν ὅσοι δὲν ξέρουν, 
πότε ἔχει καθῆκον ὁ Χριστιανὸς νὰ θυσιάζη τὴ ζωή του, καθὼς καὶ πότε ἔρχονται ὡς 
συνέπεια δεινὰ καὶ θλίψεις σ’ αὐτόν.  
 Ὁ Χριστιανὸς εἶναι ὑποχρεωμένος, πειθαρχώντας καὶ ὑπακούοντας στὸν Θεό, 
νὰ φυλάη κάθε ἐντολή Του, μὲ κάθε θυσία ποὺ ἀπαιτεῖ αὐτὴ ἡ ὑπακοή, ἀκόμη καὶ 
μὲ τὴ θυσία τῆς ζωῆς του. Ἔχει καθῆκον, ἂν θέλη νὰ εἶναι ἀληθινὸς Χριστιανός, νὰ 
θυσιάζη τὴ ζωή του, ὄχι μόνο ὅταν πρόκειται νὰ μείνη πιστὸς στὴν ὁμολογία τοῦ 
Χριστοῦ καὶ νὰ μὴν ἀρνηθῆ τὸ ὄνομά Του -ὅπως τὸ ἔκαναν οἱ ἅγιοι μάρτυρες-, ἀλλὰ 
καὶ στὴν περίπτωση ποὺ εἶναι ἀδύνατο νὰ τηρήση σαφῆ καὶ ὁρισμένη ἐντολὴ τοῦ 
Θεοῦ.  
 Ἔχει δηλαδὴ καθῆκον νὰ θυσιάζη τὴ ζωή του, ὅταν ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ 
ἀναφέρεται στὴν τήρηση τῆς δικαιοσύνης, ποὺ ζητάει ὁ Θεός, στὴν τήρηση τῆς 
ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ μὴν τὴν ἀρνηθῆ, στὴν τήρηση τῆς ἁγνότητας καὶ 
σωφροσύνης, στὴν τήρηση τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον μὲ τὴν εὐεργεσία καὶ 
ὠφέλεια σ’ αὐτόν, στὴν τήρηση ὁποιασδήποτε ἄλλης [σελ. 380] ἐντολῆς ἢ 
καθήκοντος ποὺ ἡ ἐκτέλεσή του ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὸ θεῖο νόμο.  
 Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις ποὺ θὰ ἦταν ἀδύνατο στὸ Χριστιανὸ νὰ κάνη 
τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, χωρὶς νὰ ὑποστῆ θλίψεις καὶ στενοχώριες, ἔχει καθῆκον νὰ 
ὑποστῆ ἀγόγγυστα ὅ,τι κι ἂν τοῦ συμβῆ, ἀκόμη καὶ τὴ ζωή του νὰ θυσιάση.  
 Γι’ αὐτὸ ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ ἔχη ὡς φρόνημα στὴν ψυχή του, φρόνημα 
σταθερὸ καὶ διαρκές, καὶ τὴ ζωή του νὰ θυσιάση, ὅταν μιὰ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ δὲν 
εἶναι δυνατὸ νὰ τηρηθῆ, χωρὶς αὐτὴ τὴ θυσία.  
 Ὅταν ἀποδέχεται καὶ θάνατο νὰ ὑποστῆ, ποὺ εἶναι ἡ μεγαλύτερη θυσία, τότε 
θὰ ἀποδέχεται εὐκολότερα κάθε ἄλλη θυσία, ὅπως τὸν κλονισμὸ τῆς ὑγείας, τὴν 



ἀπώλεια τῆς περιουσίας ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλη, γιατὶ ὅλα αὐτὰ εἶναι κατώτερα ἀπὸ 
τὸ θάνατο.  
 Ὅτι δὲ ὁ πραγματικὸς καὶ ἀληθινὸς Χριστιανὸς πρέπει νὰ ἔχη στὴν ψυχή του 
τὸ φρόνημα τῆς αὐταπαρνήσεως, τὸ φρόνημα νὰ ὑποστῆ κάθε θυσία, καὶ αὐτὸν τὸ 
θάνατο, γιὰ νὰ τηρήση τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, μᾶς τὸ διαβεβαιώνει ὁ Ἴδιος ὁ 
Χριστός: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω 
τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Μαρκ. η΄ 34). Δηλαδή, ὅποιος θέλει νὰ 
εἶναι ἄνθρωπος δικός μου, ἀληθινὸς ὀπαδός μου, ἔχει ὑποχρέωση νὰ ἀρνηθῆ, 
πρῶτον, κάθε δικό του θέλημα, καὶ νὰ ἔχη ὡς θέλημα τὸ δικό μου θέλημα. 
Δεύτερον, εἶναι ὑποχρεωμένος, νεκρώνοντας ὅλες τὶς κακὲς ἐπιθυμίες καὶ τὰ πάθη 
ποὺ βρίσκονται στὴν ψυχή του, νὰ ἔχη θέλημα καὶ φρόνημα σταθερὸ μέσα του νὰ 
ὑποστῆ καὶ θάνατο ἀκόμη, ἂν τὸν προκαλέση ἡ τήρηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. 
Καὶ τρίτον, ἔχοντας στὴν ψυχή του αὐτὸ τὸ φρόνημα τοῦ θανάτου, νὰ μὲ ἀκολουθῆ, 
δηλαδὴ νὰ μιμῆται τὴ ζωὴ καὶ τὸ παράδειγμά μου.  

[σελ. 381] 
 

224. Πότε ἀπὸ τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ  
ἀκολουθοῦν θλίψεις ἢ καὶ θάνατος.  

 
 Εἴπαμε ὅτι ὁ Χριστιανὸς ἔχει καθῆκον νὰ θυσιάζη τὴ ζωή του, στὴν 
περίπτωση ποὺ εἶναι ἀδύνατο νὰ τηρήση συγκεκριμένη ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, χωρὶς νὰ 
ὑποστῆ ταλαιπωρίες, θλίψεις ἢ καὶ αὐτὸν ἀκόμη τὸ θάνατο.  
 Πρέπει ὅμως νὰ γνωρίζουμε ὅτι δὲν ἀκολουθοῦν πάντοτε αὐτά, παρὰ μόνον 
ὅταν ὁ Θεὸς τὸ ἐπιτρέψη.  
 Μᾶς βεβαιώνει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ὑπακούοντας καὶ 
τηρώντας τὶς ἐντολές Του, προστατεύεται ἀπὸ Αὐτόν, λυτρώνεται ἀπὸ ὅλα τὰ δεινὰ 
καὶ εὐημερεῖ.  
 Ὅταν μάλιστα τηρῆ μὲ περισσότερη ἀκρίβεια τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, 
εὐλογεῖται περισσότερο ἀπὸ Αὐτόν.  
 Εἶναι ποτὲ δυνατό, ὁ Θεὸς ποὺ προνοεῖ καὶ φροντίζει γιὰ ὅλα Του τὰ 
κτίσματα, ποὺ τρέφει τὰ πουλιὰ τοῦ οὐρανοῦ, ποὺ ἀνατέλλει τὸν ἥλιο ὄχι μόνο γιὰ 
τοὺς ἀγαθούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς πονηρούς, ποὺ βρέχει ὄχι μόνο γιὰ τοὺς δίκαιους, 
ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἄδικους, εἶναι ποτὲ δυνατὸ νὰ ἐγκαταλείψη αὐτὸν ποὺ πειθαρχεῖ 
στὸ θέλημά Του; Εἶναι ποτὲ δυνατό, ὁ Θεὸς πού, δείχνοντας τὴν ἀγαθότητά Του, 
χορηγεῖ πολλὲς φορὲς πλούσια καὶ ἄφθονα τὰ ἀγαθὰ τοῦ κόσμου αὐτοῦ καὶ στοὺς 
τελείως ἀπομακρυσμένους ἀπὸ Αὐτόν, μὲ σκοπὸ νὰ τοὺς φέρη σὲ συναίσθηση, νὰ 
Τὸν ζητήσουν, νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ σωθοῦν, εἶναι δυνατό, λέμε, νὰ μὴ λαμβάνη 
ἰδιαίτερη πρόνοια καὶ νὰ δείχνη ἰδιαίτερη ἀγάπη γι’ αὐτὸν ποὺ πειθαρχεῖ καὶ 
ὑπακούει στὸ ἅγιο θέλημά Του; Εἶναι δυνατὸ νὰ τὸν ἀφήση ἀπροστάτευτο καὶ 
ἐγκαταλελειμμένο;  
 Ἡ ἴδια ἡ Ἁγία Γραφὴ μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι πάντοτε μαζὶ μὲ 
ὅσους φοβοῦνται τὸ ὄνομά Του καὶ τηροῦν τὶς ἐντολές Του καὶ ποτὲ δὲν τοὺς 



ἐγκαταλείπει. Ἀντίθετα, τοὺς περιβάλλει μὲ ἰδιαίτερη ἀγάπη καὶ πρόνοια καὶ τοὺς 
προστατεύει ἀκόμη καὶ μὲ τοὺς ἁγίους Του ἀγγέλους.  

[σελ. 382] 
 Πρέπει ὅμως νὰ γνωρίζουμε ὅτι, ὡς πρὸς τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ὁ Θεὸς δὲν δείχνει 
πάντοτε σὲ ὅσους ἐκτελοῦν τὶς ἐντολές Του, στοὺς δικούς Του ἀνθρώπους, τὴν 
ἀγάπη Του μόνο μὲ τὴν πλούσια προσφορὰ τῶν ἀγαθῶν αὐτῶν, δηλαδὴ μὲ τὴν 
προσφορὰ τῆς φυσικῆς ζωῆς, τῆς ὑγείας, τῶν τροφῶν, τῆς κατοικίας, τῶν 
ἐνδυμάτων, τῶν χρημάτων καὶ τῶν ὑπόλοιπων ἀγαθῶν. Δείχνει τὴν ἀγάπη Του καὶ 
μὲ τὴ στέρηση αὐτοῦ ἢ ἐκείνου τοῦ ὑλικοῦ ἀγαθοῦ, μὲ τὴ στέρηση ἑνὸς ἢ καὶ 
πολλῶν ἀγαθῶν ἐπιγείων.  
 Διότι πολλὲς φορὲς ὁ Θεός, ὅπως εἴδαμε προηγουμένως, ἐπιτρέπει σὲ 
ἀνθρώπους ποὺ ἀγαπάει θλίψεις καὶ στενοχώριες πολλὲς καὶ μεγάλες, μὲ τὸ σκοπὸ 
νὰ τιμηθοῦν αὐτοὶ καὶ νὰ δοξασθοῦν περισσότερο μὲ τὴν ὑπακοὴ καὶ τὴν 
αὐταπάρνηση ποὺ θὰ δείξουν, πειθαρχοῦντες στὸ θέλημά Του.  
 Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὴ μεγάλη καὶ ὕψιστη ὠφέλεια χάριν τῆς ὁποίας ἐπιτρέπει ὁ 
Θεὸς θλίψεις, κακουχίες, ἀρρώστιες, κινδύνους, καὶ αὐτὸν ἀκόμη τὸν θάνατο, 
ὑπάρχει καὶ ἄλλος λόγος: Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ μένη πιστὸς στὴν 
τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ μέχρι θανάτου, χωρὶς νὰ ὑπολογίζη ὅτι θὰ 
ἀνταμειφθῆ μὲ ὑλικὰ καὶ ἐπίγεια ἀγαθὰ στὸν κόσμο αὐτό, ἂν τηρήση τὶς ἐντολὲς 
τοῦ Θεοῦ. Καὶ εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ὑπολόγιζε καθένας σ’ αὐτὴ τὴν ἀπολαβή, ἂν 
δηλαδὴ κατὰ γενικὸ κανόνα, ἀνεξαιρέτως, καθένας ποὺ τηρεῖ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ 
ἀνταμειβόταν ὑλικὰ σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο, χωρὶς νὰ δοκιμάζη τὴν παραμικρὴ θλίψη. 
Τότε ἡ ἀρετὴ τοῦ ἀνθρώπου δὲν θὰ εἶχε ἠθικὴ ἀξία, οὔτε ὑψηλὸ σκοπό, διότι οἱ 
περισσότεροι θὰ τηροῦσαν τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ ἐργάζονταν τὴν ἀρετή, ὄχι 
ἀποβλέποντας σὲ ὑψηλότερο σκοπό, παρὰ μόνο στὴν ἀπόλαυση ἐπίγειων ἀγαθῶν.  
 Μετὰ τὶς ἐξηγήσεις αὐτές, ἐρχόμαστε νὰ μιλήσουμε γιὰ τὰ ὅπλα μὲ τὰ ὁποῖα 
καταπολεμεῖται ἀποτελεσματικὰ ὁ φόβος τοῦ θανάτου. Καὶ αὐτὰ εἶναι ἡ  π ί σ τ η ,  
ο ἱ  ὀ ρ θ ὲ ς  σ κ έ ψ ε ι ς  κ α ὶ  τ ὰ  κ α τ ά λ λ η λ α  χ ω ρ ί α  τ ῆ ς  Ἁ γ ί α ς  Γ ρ α φ ῆ ς .   

[σελ. 383] 
 

ΟΠΛΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 
 

225. α΄) Ἡ πίστη.  
 
 Γιὰ τὴν πίστη εἴπαμε προηγουμένως ἀρκετά. Ἐπειδὴ ὅμως ἐδῶ πρόκειται νὰ 
σχηματίσουμε πιὸ ὁλοκληρωμένη ἰδέα καὶ γνώση γιὰ τὰ μέσα μὲ τὰ ὁποῖα 
πολεμεῖται καὶ διώχνεται ἀπὸ τὴν ψυχὴ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, γι’ αὐτὸ τὴν 
ἀναφέρουμε πάλι ἐδῶ, ἐπειδὴ εἶναι τὸ σπουδαιότατο καὶ ἀναγκαιότατο ἀπὸ αὐτὰ 
τὰ μέσα.  
 Λέγοντας ἐδῶ πίστη τί ἐννοοῦμε; Ἐννοοῦμε τὴ βέβαιη, τὴν ἀδίστακτη καὶ 
τέλεια πεποίθηση τῆς ψυχῆς ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ὁ μόνος καὶ ἀπόλυτος Κύριος καὶ 



Ἐξουσιαστής. Ἀπὸ Αὐτὸν ἐξαρτῶνται καὶ διευθύνονται ὅλα. Εἰς Αὐτὸν μιὰ μέρα θὰ 
δώσουμε λόγο γιὰ τὴ διαγωγή μας στὸν κόσμο τοῦτο.  
 Ἐννοοῦμε ἐπίσης τὸ νὰ ἔχη ἀπόλυτη πεποίθηση ὁ ἄνθρωπος ὅτι, μένοντας 
πιστὸς καὶ ὑπάκοος στὸ θέλημα καὶ στὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, θὰ εἶναι αἰώνια καὶ γιὰ 
πάντα ἐξασφαλισμένος. Θὰ ἔχη Αὐτὸν τὸν Ὕψιστο καὶ Παντοδύναμο μὲ τὸ μέρος 
του. Ὁ Παντοδύναμος θὰ τὸν ἀγαπάη καὶ θὰ τὸν προστατεύη σ’ αὐτὴ τὴ ζωή. Στὸ 
μέλλον δέ, θὰ πάρη ἀπὸ Αὐτὸν σὰν κληρονομιὰ Βασιλεία αἰώνια, Βασιλεία τῆς 
ὁποίας τὴ χαρά, τὴ δόξα καὶ τὴ μακαριότητα κανένας νοῦς ἀνθρώπινος δὲν μπορεῖ 
νὰ καταλάβη.  
 Ἀλλὰ καὶ τὸ ἀντίθετο, ὅποιος δὲν μείνη πιστὸς καὶ ὑπάκοος στὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ θὰ εἶναι αἰώνια δυστυχισμένος.  
 Ἂν λοιπὸν ἡ πίστη εἶναι ἀναγκαία, γιὰ νὰ διώχνη ὁ Χριστιανὸς ὁποιαδήποτε 
ἁμαρτία καὶ νὰ ἐργάζεται ὁποιαδήποτε ἀρετή, πολὺ περισσότερο εἶναι ἀναγκαία, 
γιὰ νὰ διώχνη τὸ φόβο τοῦ θανάτου, χωρὶς ποτὲ νὰ ὑποχωρῆ μπροστά του.  
 Εἶναι περισσότερο ἀναγκαία, ἐπειδὴ καὶ ἡ θυσία τῆς ζωῆς εἶναι μεγαλύτερη 
ἀπὸ κάθε ἄλλη θυσία ποὺ θὰ ἤθελε νὰ κάνη [σελ. 384] κάποιος, γιὰ νὰ ἀποφύγη 
τὴν ἁμαρτία. 
 Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ θεῖος Παῦλος, μιλώντας γιὰ τὶς ἀρετὲς καὶ τὰ μεγάλα 
κατορθώματα ποὺ ἔκαναν οἱ ἅγιοι ἄνδρες μὲ τὴ δύναμη τῆς πίστεως, μᾶς 
βεβαιώνει ὅτι ὅσοι θανατώθηκαν γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ ὑπέστησαν τὸν θάνατο ἐξαιτίας τῆς μεγάλης πίστεως τὴν ὁποίαν εἶχαν (Ἑβρ. 
ια΄ 35-37).  
 
 

226. β΄) Ὀρθὲς σκέψεις.  
 
 Οἱ ὀρθοὶ λογισμοὶ καὶ οἱ ὀρθὲς σκέψεις εἶναι πολὺ συντελεστικοί, γιὰ νὰ 
διώξη κάποιος τὸ φόβο τοῦ θανάτου. Νὰ μὴ νικηθῆ ποτὲ ἀπὸ αὐτὸν καὶ ἁμαρτήση. 
 Μὲ τὶς σκέψεις αὐτὲς ὁ ἄνθρωπος θὰ πληροφορῆται καὶ θὰ πείθεται ὅτι τὸ 
αἰώνιο συμφέρον του εἶναι νὰ μὴ λυπᾶται τὴ ζωή του, ἀλλὰ νὰ τὴν θυσιάζη μὲ 
προθυμία, ὅταν ἡ τήρηση ὁποιασδήποτε θείας ἐντολῆς ἀπαιτεῖ αὐτὴ τὴ θυσία. Γιὰ 
παράδειγμα: 
 Ὁ σωματικὸς θάνατος εἶναι χωρισμὸς τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα. Ὁ χωρισμὸς 
αὐτός, ἀφοῦ μιὰ φορὰ ὁ ἄνθρωπος λόγω τῆς ἁμαρτίας καταδικάστηκε νὰ τὸν 
ὑποστῆ, θὰ ἔλθη σ’ αὐτὸν ἀναπόφευκτα μιὰ μέρα. Θὰ ἔλθη, λοιπόν, χωρὶς ἄλλο καὶ 
σὲ μένα, μετὰ ἀπὸ κάποιο χρόνο. Ἐὰν δὲ ἔλθη κατὰ τρόπο φυσικό, δὲ θὰ ὑπάρξη 
γιὰ μένα ἀπὸ αὐτὸν καμιὰ ἀμοιβή. Ἂν ὅμως ἔλθη πιὸ πρὶν μὲ ἀφορμὴ τὴν ὁμολογία 
τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ ἢ ἀπὸ πειθαρχία καὶ ὑπακοὴ στὰ λόγια καὶ στὶς ἐντολές 
Του καὶ γενικὰ ἀπὸ τὴν τήρηση τῶν καθηκόντων μου, ὁ θάνατος αὐτός, θάνατος 
ἔντιμος, ἡρωικὸς καὶ ἔνδοξος, θὰ φέρη σὲ μένα κέρδος μεγάλο καὶ ἀνυπολόγιστο. 
Ἐπειδὴ γιὰ τὴν αὐταπάρνηση ποὺ θὰ δείξω, θυσιάζοντας τὴ ζωή μου καὶ μένοντας 
πιστὸς στὸν Θεό, θὰ μοῦ χαρίση ζωὴ πολὺ καλύτερη καὶ μακάρια, μὲ δόξα καὶ χαρὰ 



αἰώνια. Γιατί λοιπὸν νὰ φοβᾶμαι τὸ θάνατο, ἀφοῦ θὰ ἔχω συμφέρον ἀληθινὸ καὶ 
αἰώνιο; Ἀφοῦ θὰ [σελ. 385] πάρω ἀπόλαυση αἰώνιας δόξας καὶ μακαριότητας; 
Πρέπει νὰ ἔχω φόβο ἀπέναντι στὸ θάνατο ἢ ἀντίθετα νὰ αἰσθάνωμαι μεγάλη χαρά, 
ἂν ἐπιτρέψη ὁ Θεὸς νὰ πεθάνω, πειθαρχώντας καὶ ὑπακούοντας στὸ νόμο καὶ τὶς 
ἐντολές Του;  
 Ἀκόμη, σκέπτεται ὁ ἄνθρωπος καὶ ὡς ἑξῆς:  
 Ἄν, φοβούμενος τὸ θάνατο ποὺ ἡ ἐκπλήρωση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ θὰ 
τὸν προκαλοῦσε, θελήσω νὰ τὸν ἀποφύγω, τότε θὰ στερηθῶ τὴν αἰώνια ἀνταμοιβὴ 
ὁ ὅσων πεθαίνουν μὲ αὐταπάρνηση. Τότε, τὸ φοβερότερο ἀπὸ ὅλα, πρόκειται νὰ 
ὑποστῶ χωρισμὸ ἀπὸ τὸν Θεό, δηλαδὴ παντοτινὸ καὶ αἰώνιο βάσανο.  
 Θὰ τὰ ὑποστῶ αὐτά, γιατὶ προτίμησα προσωρινὴ διατήρηση τῆς ζωῆς μου, 
ἀντὶ γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ ὑπακοὴ στὸν Χριστό, ὁ Ὁποῖος, ἂν καὶ ἦταν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, 
θυσίασε τὴ ζωή Του γιὰ μένα. Τὴ θυσίασε μὲ τὸν ὀδυνηρὸ σταυρικὸ θάνατο, χωρὶς 
καὶ νὰ περιμένη ἀπὸ ἐμένα κάποια ἀμοιβή. Μὲ συμφέρει λοιπὸν νὰ λυπᾶμαι τὴ 
ζωή μου ἢ πρέπει μὲ χαρὰ νὰ τὴ θυσιάζω, ὅταν ὁ Χριστὸς τὸ διατάξη;  
 Μπορεῖ, ἀκόμη, νὰ σκέπτεται ὁ ἄνθρωπος ὅτι, κι ἂν δοκιμάση πολλὲς ὀδύνες 
καὶ βάσανα, κι ἂν ὑποστῆ φρικτὸ καὶ ὀδυνηρὸ θάνατο χάριν τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς 
τηρήσεως τοῦ καθήκοντος, ὅλα αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα, συγκρινόμενα μὲ τὴν ὕψιστη 
ἀνταπόδοση καὶ τὴν αἰώνια ἀμοιβή. Αὐτὴ τὴν ἀλήθεια ἐπιβεβαιώνοντας καὶ ὁ θεῖος 
Παῦλος λέει: «Οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν 
ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς» (Ρωμ. η΄ 18).  
 Καὶ δὲν συγκρίνονται τὰ δεινὰ αὐτῆς τῆς ζωῆς μὲ τὰ μελλοντικὰ ἀγαθὰ καὶ 
τὴν αἰώνια δόξα, γιατί, ὅσο πολλὰ καὶ μεγάλα κι ἂν εἶναι, ὅταν τὰ συγκρίνη κάποιος 
μὲ τὸ ἀτέλειωτο καὶ αἰώνιο μέλλον, εἶναι στιγμιαῖα, ἐνῶ ἐκεῖνα εἶναι αἰώνια καὶ 
ποτὲ δὲν παρέρχονται.  
 Συλλογίζεται, ἀκόμη, ὁ Χριστιανός: Οἱ ἅγιοι μάρτυρες, ποὺ γιὰ τὴν ὁμολογία 
τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δοκίμασαν [σελ. 386] φρικτὰ βασανιστήρια καὶ 
ὑπέφεραν ὀδυνηρὸ θάνατο, ὑπέφεραν πράγματι πολύ. Ἡ ταλαιπωρία τους ὑπῆρξε 
φρικτὴ καὶ φοβερή, ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ τὰ ὑπέστησαν μόνο γιὰ ὁρισμένο χρονικὸ 
διάστημα καὶ μετὰ σταμάτησαν γιὰ πάντα.  
 Τὰ στεφάνια ὅμως, τὰ βραβεῖα, ἡ δόξα, ἡ χαρὰ καὶ ἡ αἰώνια μακαριότητα 
ποὺ θὰ δοθοῦν σ’ αὐτοὺς ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ ὅσα ὑπέφεραν θὰ εἶναι ὄχι μόνο στὸ 
μέγεθος καὶ στὴ ἀξία ὕψιστα καὶ ἀνεκτίμητα, ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τὴ διάρκεια 
ἀτέλειωτα καὶ αἰώνια.  
 Ἑπομένως, αὐτὰ ποὺ ὑπέφεραν οἱ ἅγιοι μάρτυρες, ὅπως καὶ ὅλοι ὅσοι γιὰ τὴν 
ἀλήθεια καὶ τὴν τήρηση τῶν καθηκόντων τους πέθαναν, ὄχι μόνο δὲν ζημίωσαν 
οὔτε ἔβλαψαν τοὺς ἑαυτούς τους, ἀλλὰ ἀντίθετα τοὺς ἔκαναν αἰώνια χαρούμενους 
καὶ μακάριους.  
 Ἂν λοιπὸν κι ἐγὼ πεθάνω, ὑπακούοντας στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ 
ἐκτελώντας τὰ καθήκοντά μου, ὄχι μόνο δὲν ἔχω νὰ ζημιωθῶ κάτι, ἀλλὰ ἀντίθετα 
θὰ κληρονομήσω τὴν ἴδια μὲ ἐκείνους αἰώνια ἀνταμοιβὴ καὶ μακαριότητα.  



 Τὸ σπουδαιότερο εἶναι ὅτι, ἐπειδὴ θὰ γίνω μιμητὴς τῶν παθημάτων τοῦ 
Χριστοῦ, γιατὶ καὶ Αὐτὸς πέθανε γιὰ τὴν ἀλήθεια, πειθαρχώντας καὶ ὑπακούοντας 
στὸ θέλημα τοῦ οὐρανίου Πατέρα Του, θὰ γίνω συμμέτοχος καὶ τῆς δόξας Του, 
ὅπως γι' αὐτὸ μᾶς βεβαιώνει ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ: «Εἴπερ συμπάσχομεν, ἵνα καὶ 
συνδοξασθῶμεν» (Ρωμ. η΄ 17).  
 Ἀλλ’ ἂν κάποιος ἔχη γυναῖκα, παιδιὰ ἀνήλικα, γονεῖς, ἀδελφὲς ἀνύπαντρες, 
μέλη τῆς οἰκογενείας ὅλα ἀδύνατα, ποὺ προστατεύονται καὶ συντηροῦνται ἀπὸ 
αὐτὸν μόνο, καὶ αἰσθάνεται δυσκολία νὰ θυσιάση τὴ ζωή του λόγω στοργῆς καὶ 
ἀγάπης σ’ αὐτά, μπορεῖ νὰ κάνη περίπου τέτοιες σκέψεις:  
 Ἡ συμπάθεια καὶ ἡ στοργὴ γιὰ τοὺς δικούς μου, γιὰ τὰ ἀγαπητά μου 
πρόσωπα μὲ στενοχωρεῖ, μὲ πιέζει, μὲ θλίβει, μὲ ἐμποδίζει νὰ θυσιάσω τὴ ζωή μου, 
μένοντας πιστὸς τηρητὴς τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ.  

[σελ. 387] 
 Μὲ θλίβει καὶ μὲ πιέζει, γιατὶ συλλογίζομαι τὴ στενοχώρια καὶ τὴ μεγάλη τους 
λύπη, ὄχι μόνο γιατὶ μὲ ἀγαποῦν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς στερήσεις ποὺ θὰ δοκιμάσουν, 
ὅταν δὲν θὰ ἔχουν πιὰ ἐμένα, ποὺ φρόντιζα γιὰ τὴ συντήρηση καὶ ἀποκατάστασή 
τους, ποὺ τὰ προστάτευα σὲ ὅλες τὶς περιστάσεις, σὲ ὅλες τὶς ἀδυναμίες τους.  
 Ἀλλὰ ἆραγε ἡ λύπη μου αὐτή, ἡ στενοχώρια καὶ ὁ πόνος ποὺ αἰσθάνομαι, 
εἶναι λόγος ποὺ μὲ ἐμποδίζει ἀπὸ τὴν τήρηση τοῦ καθήκοντός μου πρὸς τὸν Θεό; Ἢ 
εἶναι αἰσθήματα φυσικά, ἱκανὰ νὰ ἐμποδίσουν ἀπὸ τὴν ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων 
τους μόνο ἐκείνους πού, ἀντίθετα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, ἀγαποῦν 
περισσότερο τὴν οἰκογένεια ἀπὸ τὸν Θεό, καθὼς κι ἐκείνους ποὺ ἐξαρτοῦν τὰ 
πάντα ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν Θεό;  
 Ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς δὲν μᾶς βεβαιώνει μὲ τὰ λόγια Του ὅτι Αὐτὸς εἶναι ὄχι μόνο ὁ 
αἴτιος καὶ Δημιουργὸς ὅλων, ἀλλὰ καὶ Ἐκεῖνος ποὺ προνοεῖ καὶ συντηρεῖ τὰ πάντα;  
 Ἂν προνοῆ λοιπὸν ὁ Θεὸς γιὰ ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ πλάσματά Του, δὲν 
προνοεῖ περισσότερο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους;  
 Δὲν μᾶς βεβαιώνει ὁ Ἴδιος, μὲ τὸ στόμα τοῦ Προφήτου, ὅτι ἀναλαμβάνει τὴν 
προστασία τῶν ὀρφανῶν καὶ τῶν χηρῶν (Ψαλμ. ρμε΄ 9);  
 Καὶ πάλι, ἂν προνοῆ γιὰ ὅλους, δὲν θὰ προνοήση πολὺ περισσότερο γιὰ τὴν 
οἰκογένεια καὶ τοὺς οἰκείους τοῦ ἀνθρώπου ποὺ θυσιάζει τὴ ζωή του, γιὰ νὰ μείνη 
πιστὸς καὶ ἀκριβὴς τηρητὴς τοῦ νόμου καὶ τῶν ἐντολῶν Του;  
 Μέχρι τώρα ἡ οἰκογένειά μου καὶ ὅλα τὰ πρόσωπα τοῦ σπιτιοῦ μου 
συντηροῦνται καὶ προστατεύονται ἀπὸ ἐμένα, σὰν διαχειριστὴ τοῦ Θεοῦ. Σὰν 
τέτοιο μὲ ἔχει βάλει ὁ Θεὸς κοντά τους. Ὅταν ὅμως ἐγώ, ὑπακούοντας στὸ θεῖο 
θέλημα, φύγω ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο, ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, ποὺ προνοεῖ γιὰ τὰ πουλιὰ τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ εἶναι ἀσύγκριτα πιὸ φιλόστοργος ἀπὸ μένα, θὰ παρηγορήση τὴν 
οἰκογένειά μου καὶ θὰ ἀναλάβη ἀπευθείας [σελ. 388] ὁ Ἴδιος μὲ τὴν πρόνοιά Του 
τὴ συντήρηση καὶ προστασία της, ἢ μὲ ἄλλα πρόσωπα, ὅπως γνωρίζει ἡ πάνσοφη 
καὶ παντοδύναμη πρόνοιά Του. Ὁπότε θὰ εἶναι τὰ παιδιά μου καὶ ἡ οἰκογένειά μου 
σὲ πολὺ καλύτερη καὶ εὐτυχέστερη κατάσταση, ἀπὸ ὅ,τι θὰ ἦταν, ἂν ἐγὼ ἤμουνα 
μαζί τους. Λοιπόν, κανένα λόγο δὲν ἔχει ἡ λύπη καὶ στενοχώρια ποὺ ἔρχεται στὴν 



ψυχή μου ἀπὸ τὴν ἰδέα ὅτι θὰ μείνη ἀπροστάτευτη καὶ θὰ δυστυχήση ἡ οἰκογένειά 
μου. Καὶ ὄχι μόνο δὲν ἔχει λόγο αὐτὴ ἡ σκέψη, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἁμαρτωλή, γιατὶ δὲν 
πιστεύω στὴν ἀγαθὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ δὲν ἐμπιστεύομαι τοὺς ἀνθρώπους 
μου σ’ Αὐτόν, ἀλλὰ στὸν ἑαυτό μου. Γιατὶ δὲ συλλογίζομαι ὅτι καὶ ἐμένα τὸν ἴδιο ὁ 
Θεὸς συντηρεῖ καὶ προστατεύει, ἀλλιώτικα δὲν θὰ ζοῦσα.  
 Ἀλλὰ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀλήθεια ὅτι ὁ Θεὸς προστατεύει ἀσύγκριτα πιὸ πολὺ ἀπὸ 
μένα τὴν οἰκογένειά μου, ἐγώ ὡς ἄνθρωπος ἀνήκω κυρίως καὶ πρώτιστα στὸν Θεό. 
Στὴν οἰκογένειά μου ἀνήκω, ἐφόσον αὐτὸ εἶναι σύμφωνο μὲ τὸ θέλημά Του.  
 Σὲ περίπτωση ποὺ ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ ὁ νόμος καὶ τὸ θέλημά Του μὲ 
καλεῖ νὰ ἐγκαταλείψω τὰ πάντα, πατέρα, μητέρα, γυναῖκα, παιδιά, ἀδελφούς, 
ἀδελφές, συγγενεῖς, φίλους, χρήματα, πράγματα καὶ ὅλη μου τὴν περιουσία, νὰ 
θυσιάσω καὶ τὴ ζωή μου, εἶμαι ὑποχρεωμένος ἀγόγγυστα καὶ μὲ κάθε προθυμία νὰ 
τὴ θυσιάσω.  
 Ἀλλιῶς, ἂν δὲν τὸ κάνω, ἀλλὰ προτιμήσω τὴν ἀγάπη τῆς οἰκογένειάς μου, 
ἀντὶ γιὰ τὸν Χριστό, μέρος μαζί Του δὲν ἔχω, ὅπως ὁ Ἴδιος μὲ διαβεβαιώνει: «Ὁ 
φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος» (Ματθ. ι΄ 37, Λουκ. ιδ΄ 26).  
 Τέτοιες λογικὲς καὶ σωστὲς σκέψεις ἂν κάνη ὁ Χριστιανός, θὰ διώχνη ἀπὸ τὴν 
ψυχή του τὸ φόβο τοῦ θανάτου, θὰ ἐνισχύεται καὶ θὰ προθυμοποιῆται στὸ νὰ μένη 
πιστὸς στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, χωρὶς φόβο ἢ δειλία.  

[σελ. 389] 
 

227. γ΄) Χωρία τῆς Γραφῆς.  
 
 Καὶ κατάλληλα χωρία τῆς Γραφῆς ἂν σκέπτεται καὶ μελετᾶ κάποιος, ἔχουν ὄχι 
μικρή, ἀλλὰ μεγάλη, τὴν μεγαλύτερη ἀπὸ κάθε ἄλλο μέσο δύναμη, γιὰ νὰ διώχνεται 
ὁ φόβος τοῦ θανάτου. Καὶ ἔχουν μεγαλύτερη δύναμη, διότι ὁ Χριστιανὸς ποὺ ἔχει 
τὴ βεβαία καὶ ἀκλόνητη πίστη ὅτι τὰ λόγια τους, τὰ λόγια τῶν Ἁγίων Γραφῶν, εἶναι 
λόγια τοῦ Θεοῦ, ἐνισχύεται στὴν ψυχή του, γίνεται δυνατός, δὲν φοβᾶται καθόλου 
μπροστὰ στὸν ὁποιοδήποτε κίνδυνο καὶ θάνατο.  
 Πείθεται τελείως καὶ ἀδίστακτα ὅτι μόνο τὰ λόγια αὐτά, ὅταν τηροῦνται, τὸν 
κάνουν αἰώνια εὐτυχισμένο καὶ μακάριο.  
 Ἀπὸ τὰ πολυάριθμα χωρία τῆς Γραφῆς παραθέτουμε μερικά. Συγχρόνως δὲ 
φωτίζεται ἀπὸ αὐτὰ ὁ Χριστιανὸς στὸ νὰ βρίσκη καὶ ἄλλα παρόμοια.  
 Ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς λέει: «Ὃς ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει 
αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, 
οὗτος σώσει αὐτήν» (Μάρκ. η΄ 35). Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ λέει σαφῶς ὁ Κύριος ὅτι 
ὅποιος Χριστιανὸς θέλει νὰ διατηρήση καὶ νὰ σώση τὴν ψυχή του, δηλαδὴ τὴ ζωή 
του, σὲ καιρὸ ποὺ τοῦ ἐπιβάλλει ὁ Θεὸς νὰ τὴ θυσιάση, ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς θὰ τὴ 
χάση αἰώνια στὴ μέλλουσα ζωή. Γιατὶ ἀντὶ νὰ ζῆ στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μὲ χαρὰ καὶ 
τέλεια εὐφροσύνη, θὰ θλίβεται καὶ θὰ βασανίζεται στὴν αἰώνια κόλαση. Ὅποιος 
ὅμως θυσιάση τὴ ζωή του χάρη τῆς πίστεως σὲ μένα ἢ χάρη τοῦ κηρύγματος τοῦ 
Εὐαγγελίου καὶ γιὰ τὴν τήρηση καὶ ἐφαρμογή του, αὐτὸς θὰ τὴν σώση γιὰ πάντα, 



γιατὶ θὰ ζήση αἰώνια στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀπολαμβάνοντας τέλεια χαρὰ καὶ 
μακαριότητα.  
 Ἀπὸ τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου πείθεται μὲ βεβαιότητα κάθε Χριστιανὸς ποιὸ 
εἶναι τὸ ἀληθινὸ καὶ πραγματικό του συμφέρον καὶ πόσο ἄφοβος καὶ ἀνίκητος 
πρέπει νὰ εἶναι ἀπέναντι στὸ θάνατο, ὅταν ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ τὸν καλῆ νὰ θυσιάση 
[σελ. 390] προσωρινὰ τὴ ζωή του. Γιατὶ ὁ προσωρινὸς θάνατος γιὰ τὴν ἀλήθεια 
γεννάει τὴ μακάρια κι αἰώνια ζωή.  
 Ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς λέει ἀλλοῦ: «Καὶ μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ 
σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν 
δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ» (Ματθ. ι΄ 28). Μὲ τὰ λόγια 
αὐτὰ μᾶς λέει ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε κανένα φόβο ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ 
μόνο τὸ σῶμα μας μποροῦν νὰ θανατώσουν, ὅταν, ἐννοεῖται, τὸ ἐπιτρέψη ὁ Θεός, 
τὴν ψυχή μας ὅμως δὲν μποροῦν νὰ τὴ σκοτώσουν, οὔτε καθόλου νὰ τὴν βλάψουν. 
Νὰ φοβώμαστε μόνο τὸν Θεό, μήπως δὲν πειθαρχήσουμε στὸ θέλημά Του καὶ 
δειχθοῦμε ἀνάξιοί Του. Διότι μόνος ὁ Θεός, μόνος Αὐτός, ἔχει τὴ δύναμη νὰ 
παραδώση στὴν καταστροφὴ καὶ στὰ αἰώνια βάσανα τῆς κολάσεως καὶ τὴν ψυχὴ 
καὶ τὸ σῶμα μας.  
 Καὶ ἀπὸ τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Σωτῆρα μας καταλαβαίνει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἐκεῖνος 
ποὺ φοβᾶται τὸν Θεὸ καὶ μένει πιστὸς καὶ ὑπάκουος στὸ θέλημά Του εἶναι ἀνίκητος 
καὶ ἄφοβος ἀπέναντι στὸ θάνατο καὶ ἀπέναντι στοὺς ἀνθρώπους. Διότι 
καταλαβαίνει καλὰ ὅτι τὸ μεγαλύτερο κακὸ ποὺ μποροῦν νὰ κάνουν οἱ ἄνθρωποι σ’ 
αὐτὸν εἶναι νὰ τὸν θανατώσουν σωματικά. Ἀλλὰ ὁ θάνατος αὐτὸς χάρη τῆς 
ἀλήθειας ὄχι μόνο ζημιὰ καὶ βλάδη δὲν τοῦ φέρνει, ἀλλὰ ἀντίθετα φέρνει τὴν 
ἀληθινὴ καὶ μακάρια καὶ ἀτέλειωτη ζωή.  
 Βεβαιώνοντας αὐτὸ ὁ Κύριος σὲ ἄλλο μέρος τῆς Γραφῆς, λέει: «Γίνου πιστὸς 
ἄχρι θανάτου καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς» (Ἀποκ. β΄ 10). Μὲ τὰ λόγια 
αὐτὰ ὑπόσχεται στὸν Χριστιανὸ ὅτι, ἂν μείνη πιστὸς στὴν ὁμολογία τοῦ ὀνόματός 
Του καὶ τηρητὴς τῶν λόγων καὶ τῶν ἐντολῶν Του μέχρι θανάτου, θὰ δώση σ’ αὐτόν, 
σὰν ἀμοιβὴ καὶ κληρονομιά, τὸ στεφάνι τῆς αἰώνιας ζωῆς καὶ μακαριότητας.  
 Αὐτὴ τὴν ἀδίστακτη καὶ βέβαιη πίστη ἔχοντας ὑπόψη τους καὶ οἱ ἅγιοι 
ἄνδρες, ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ θεῖος Παῦλος, προτίμησαν νὰ ὑποστοῦν τὰ 
πάνδεινα, καὶ αὐτὸν τὸ θάνατο, παρὰ [σελ. 391] νὰ παρακούσουν, ἔστω καὶ σὲ κάτι 
ἀπὸ ὅσα ὁ Θεὸς ζητάει ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους: «Ἄλλοι δέ (ἀπὸ τοὺς ἅγιους ἄνδρες) 
ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος 
ἀναστάσεως τύχωσιν». Δηλαδὴ πέθαναν ἀπὸ χτυπήματα ροπάλων καὶ δὲν 
δέχθηκαν ν’ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὰ βασανιστήρια, προτιμώντας νὰ ὑπακούσουν στὸν 
Θεό, γιὰ νὰ πετύχουν καλύτερη ἀνάσταση, δηλαδὴ τὴν αἰώνια ζωή. «Ἕτεροι δὲ 
ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς»· δηλαδὴ 
ἄλλοι ἀπὸ τοὺς ἅγιους ἄνδρες δέχθηξαν ἐμπαιγμούς, μαστιγώθηκαν καὶ 
φυλακίσθηκαν· «ἐλιθάσθησαν (=λιθοβολήθηκαν), ἐπρίσθησαν (=πριονίσθηκαν), 
ἐπειράσθησαν (=δοκιμάσθηκαν μὲ διάφορους πειρασμοὺς καὶ θλίψεις), ἐν φόνῳ 
μαχαίρας ἀπέθανον (=θανατώθηκαν μὲ μαχαίρι), περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν 



αἰγείοις δέρμασιν (=ἄλλοι πέρασαν τὴ ζωή τους ντυμένοι μὲ δέρματα προβάτων 
καὶ κατσικιῶν), ὑστερούμενοι (=στερούμενοι πολλὲς φορὲς ἀπὸ ὅλα τὰ 
ἀπαραίτητα), θλιβόμενοι, κακουχούμενοι (=ὑπομένοντες πολλὲς θλίψεις καὶ 
κακουχίες), ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος (=οἱ πονηροὶ καὶ διεστραμμένοι ἄνθρωποι, 
ποὺ ἀποστρέφονταν καὶ δίωκαν τὴν ἀλήθεια, δὲν ἦταν ἄξιοι νὰ ἔχουν ἀνάμεσά 
τους τέτοιους ἅγιους ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ), ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι 
καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς» (=καταδιωκόμενοι γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν 
τήρηση τῶν νόμων τοῦ Θεοῦ, περιπλανῶντο στὶς ἐρημιὲς καὶ κρύβονταν στὰ βουνά, 
στὶς σπηλιὲς καὶ στὶς τρύπες τῆς γῆς) (Ἑβρ. ια΄ 35-38). Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ὑπέφεραν 
χωρὶς παράπονο οἱ ἅγιοι ἄνδρες, γιατὶ ἀπέβλεπαν στὴν αἰώνια ζωὴ καὶ 
μισθαποδοσία.  
 Ὁ ἴδιος Ἀπόστολος, μιλώντας σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τοῦ θανάτου, τῶν 
θλίψεων, τῶν κακώσεων, τῶν διωγμῶν, τῶν κινδύνων, ποὺ μὲ πολλὴ καρτερία καὶ 
προθυμία ὑπέφεραν οἱ Ἀπόστολοι, λέει ὅτι, ἐνῶ ζοῦμε ἐμεῖς οἱ Ἀπόστολοι σ’ αὐτὸ 
τὸν κόσμο καὶ ἐνῶ ἐκτελοῦμε τὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ, κηρύττοντας τὸ Εὐαγγέλιό 
Του, παραδινόμαστε πάντοτε στὸ θάνατο [σελ. 392] γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ: 
«ἀεὶ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν» (Β΄ Κορ. δ΄ 11).  
 Καὶ ἔπειτα, ἐπειδὴ διαδίδεται τὸ Εὐαγγέλιο, σώζονται οἱ ἄνθρωποι καὶ 
δοξάζεται ὁ Θεός, γι’ αὐτὸ δὲν ἀποκάνουμε μὲ τοὺς διωγμοὺς ἐναντίον μας καὶ 
τοὺς κινδύνους μέχρι θανάτου. Γιατὶ γνωρίζουμε ὅτι, ἂν καὶ ὁ ἐξωτερικὸς 
ἄνθρωπος, δηλαδὴ τὸ σῶμα μας, καταστρέφεται μὲ τὶς θλίψεις, τὶς κακουχίες καὶ 
τὶς κακώσεις, ὅμως ὁ ἐσωτερικὸς ἄνθρωπος, δηλαδὴ ἡ ψυχή μας, ἀνακαινίζεται καὶ 
γίνεται καινούργια μὲ αὐτὲς τὶς ταλαιπωρίες κάθε μέρα. Πρᾶγμα ποὺ ἀποτελεῖ γιὰ 
μᾶς τὸ ὕψιστο καὶ ἀνυπολόγιστο κέρδος. Γιατὶ ἡ στιγμιαία ἐλαφριὰ θλίψη μας (καὶ 
λέει στιγμιαία τὴ θλίψη σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο, ὅσο πολυχρόνια κι ἂν εἶναι, 
συγκρίνοντάς την μὲ τὴ μέλλουσα, στὴν ὁποία θὰ εἶναι ἡ ἀνταμοιβή. Καὶ λέει ὅτι 
εἶναι ἐλαφριά, ὅσο μεγάλη καὶ βαριὰ κι ἂν εἶναι σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο, συγκρίνοντάς 
την μὲ τὸ ἀνυπολόγιστο μέγεθος τῆς μέλλουσας ἀνταμοιβῆς), ἡ στιγμιαία, λέει, 
ἐλαφριὰ θλίψη μας ἑτοιμάζει μέγιστη καὶ ὑπερμέγιστη, ὕψιστη καὶ αἰώνια δόξα σ’ 
ἐμᾶς. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ἀποκάνουμε μὲ τοὺς ἐναντίον μας διωγμοὺς καὶ τοὺς 
κινδύνους μέχρι θανάτου, γιατὶ ἐμεῖς δὲν δίνουμε προσοχὴ σ’ αὐτὰ ποὺ βλέπουμε, 
ἀλλὰ σ’ ἐκεῖνα ποὺ δὲν βλέπουν τὰ σωματικὰ μάτια, δηλαδὴ τὴ χαρά, τὴν 
εὐφροσύνη, τὴν δόξα, τὴν εὐτυχία, τὴν μακαριότητα κοντὰ στὸν Θεὸ καὶ τὴν 
κληρονομία τῆς Βασιλείας Του. Ὅλα αὐτὰ εἶναι αἰώνια.  
 Καὶ δὲν ἀποκάνουμε, γιατὶ γνωρίζουμε ὅτι, ἂν ἡ ἐπίγεια κατοικία, τὸ σῶμα 
μας δηλαδή, ποὺ εἶναι ἡ προσωρινὴ σκηνὴ τῶν ψυχῶν μας, φθαρῆ καὶ διαλυθῆ στὰ 
στοιχεῖα ἀπὸ τὰ ὁποῖα φτιάχθηκε, ἔχουμε πιὰ ὄχι ἐπίγεια σκηνή, ἀλλὰ οἰκοδόμημα 
ἀπὸ τὸν Θεό, σπίτι ποὺ δὲν κατασκευάσθηκε ἀπὸ χέρια ἀνθρώπινα, σπίτι ἔνδοξο 
καὶ αἰώνιο στοὺς οὐρανούς.  
 Καὶ αὐτὸ τὸ ἄφθαρτο, ἔνδοξο καὶ αἰώνιο σπίτι ἐπιθυμοῦμε ν’ ἀπολαύσουμε, 
ἐπειδὴ σὲ τοῦτο τὸ σκήνωμα, δηλαδὴ τὸ φθαρτὸ σῶμα εὑρισκόμενοι, λυπούμαστε 



καὶ στενάζουμε, ποθώντας [σελ. 393] καὶ θέλοντας ὁλόψυχα νὰ ντυθοῦμε καὶ νὰ 
ἔχουμε κατοικία μας τὸ ἄφθαρτο, ἔνδοξο καὶ οὐράνιο σῶμα.  
 Καὶ ἀφοῦ τὸ ντυθοῦμε, δὲν θὰ βρεθοῦμε πιὰ γυμνοὶ καὶ φτωχοί, ἀλλὰ θὰ 
εἴμαστε πάντα στολισμένοι μὲ τιμὴ καὶ δόξα.  
 Διότι ὅσοι βρίσκονται σ’ αὐτὸ τὸ σῶμα, τῆς φτώχειας καὶ τῆς φθορᾶς, 
λυπούμαστε καὶ στενάζουμε κάτω ἀπὸ τὸ δάρος του, ἐπειδὴ δεσμευόμαστε καὶ 
πιεζόμαστε ἀπὸ αὐτό.  
 Ἐπειδὴ θέλουμε ὄχι ἁπλῶς νὰ τὸ ξεντυθοῦμε, νὰ τὸ βγάλουμε γιὰ πάντα ἀπὸ 
πάνω μας, ἀλλὰ θέλουμε νὰ πάρουμε καὶ νὰ ντυθοῦμε τὴν ἀφθαρσία καὶ τὴν 
ἀθανασία στὰ σώματά μας, καὶ ἔτσι νὰ ἐξαφανισθῆ ἡ φθορὰ καὶ ὁ θάνατος μὲ τὴν 
ἀφθαρσία καὶ τὴ ζωή.  
Ἔχουμε δὲ σ’ αὐτὸ πλήρη καὶ ἀδίστακτη πίστη καὶ βεβαιότητα, διότι Ἐκεῖνος ποὺ 
μᾶς ἔπλασε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ νὰ εἴμαστε ἄφθαρτοι, ἔνδοξοι καὶ αἰώνιοι, δὲν εἶναι ὁ 
ὁποιοσδήποτε, ἀλλὰ Αὐτὸς ὁ ὕψιστος, παντοδύναμος καὶ πανάγαθος Θεός. Αὐτὸς 
μᾶς ἔδωσε στὸ ἅγιο Βάπτισμα τὴ χάρη καὶ τὴ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὡς 
ἀρραβῶνα, ὡς ἀσφαλῆ καὶ βέβαιη ἀπόδειξη ὅτι θὰ πραγματοποιήση ὅλα ὅσα μᾶς 
ὑπόσχεται καὶ θὰ μᾶς κάνη αἰώνια ἄφθαρτους, εὐτυχεῖς καὶ μακάριους.  
 Ἔχοντας λοιπὸν πάντοτε θάρρος καὶ χωρὶς νὰ ἀποκάμνουμε, δὲν φοβόμαστε 
καθόλου τοὺς διωγμούς, τὶς ἐπιβουλές, τὶς κακώσεις καὶ τὸ θάνατο ποὺ πάντοτε 
μᾶς παρακολουθοῦν. Ἐπειδὴ γνωρίζουμε ὅτι, ἐνῶ ζοῦμε καὶ ὑπάρχουμε σ’ αὐτὸ τὸ 
φθαρτὸ σῶμα, εἴμαστε μακριὰ ἀπὸ τὴ θεωρία καὶ ἀπόλαυση τοῦ Κυρίου. (Διότι σ’ 
αὐτὸ τὸν κόσμο ποὺ βρισκόμαστε εἴμαστε μὲ τὴν πίστη μόνο ἑνωμένοι μαζί Του, 
καὶ ὄχι μὲ τὴν πρόσωπο πρὸς πρόσωπο θεωρία καὶ ἀπόλαυσή Του. Διότι ἡ 
πρόσωπο πρὸς πρόσωπο θεωρία καὶ ἀπόλαυση τοῦ Κυρίου θὰ γίνη μετὰ τὸ θάνατό 
μας).  
 Καὶ ὄχι μόνο δὲν φοβόμαστε καθόλου τοὺς ἐναντίον μας διωγμοὺς καὶ τὸ 
θάνατο, ἀλλὰ ἀντίθετα, μᾶλλον ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀποδημήσουμε ἀπὸ τὸ σῶμα καὶ νὰ 
ἐνδημήσουμε στὸν [σελ. 394] Κύριο. Ἐπιθυμοῦμε δηλαδή, ἀντὶ νὰ ζοῦμε σ’ αὐτὸ 
τὸν κόσμο, μᾶλλον νὰ πεθάνουμε μὲ ὁποιοδήποτε θάνατο, ὑπακούοντας στὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ πᾶμε γρηγορότερα κοντὰ στὸν Κύριο καὶ νὰ Τὸν 
ἀπολαύσουμε πρόσωπο πρὸς πρόσωπο.  
 Ἰδοὺ καὶ τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ θείου Ἀποστόλου: «Διὸ οὐκ ἐκκακοῦμεν, ἀλλ’ 
εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ’ ὁ ἔσωθεν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ 
τῇ ἡμέρᾳ. Τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ’ ὑπερβολὴν εἰς 
ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν, μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ 
βλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα· τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ 
βλεπόμενα αἰώνια. Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἢ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους 
καταλυθῇ, οἰκοδομὴν ἐκ Θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς. Καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζομεν, τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ 
ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες, εἴ γε καὶ ἐνδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα. 
Καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζομεν, βαρούμενοι ἐφ’ ᾧ οὐ θέλομεν 
ἐκδύσασθαι, ἀλλ’ ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς. Ὁ δὲ 



κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο Θεός, ὁ καὶ δοὺς ἡμῖν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ 
Πνεύματος. Θαρροῦντες οὖν πάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι 
ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ Κυρίου· διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους· 
θαρροῦμεν δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι 
πρὸς τὸν Κύριον» (Β΄ Κορ. δ΄ 16 - ε΄ 1-8).  
 Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ θείου Παύλου ἔχοντας ὑπόψη του ὁ Χριστιανός, ἐννοεῖ τί 
φρόνημα ἔχουν οἱ ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὶς θλίψεις, τὶς κακώσεις καὶ τὸ θάνατο 
ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ πῶς τὸν αἰσθάνονται οἱ 
ψυχές τους.  
 Ὄχι μόνο φόβο δὲν ἔχουν γιὰ τέτοιο θάνατο, ἀλλὰ ἀντίθετα χαίρονται γι’ 
αὐτόν, γιατὶ τὸν θεωροῦν μέσο μεταβάσεως σὲ καλύτερη ζωή, δηλαδὴ στὴν 
ἀπόλαυση τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν αἰωνίων Του ἀγαθῶν.  

[σελ. 395] 
 Ἀλλὰ μήπως ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς δὲν ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό; Γιὰ 
νὰ καταργήση μὲ τὸ θάνατό Του τὸν Διάβολο, ποὺ κυριαρχοῦσε μὲ τὴν δύναμη τοῦ 
θανάτου, καὶ νὰ ἀπαλλάξη ἀπὸ τὸ φόβο τοῦ θανάτου τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι, 
φοβούμενοι μήπως θανατωθοῦν ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἀρετῆς, 
παρέβαιναν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ γίνονταν δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας;  
 Ναί, γι’ αὐτὸ τὸν λόγο, κηρύττει ὁ θεῖος Παῦλος, πέθανε ὁ Χριστός.  
 «Καὶ αὐτός, λέει, παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν (δηλαδὴ καὶ ὁ Χριστός, 
ποὺ ἦρθε γιὰ νὰ σώση τοὺς ἀνθρώπους, πῆρε ὅμοια μ’ αὐτοὺς ἀνθρώπινη σάρκα), 
ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ’ ἔστι τὸν 
διάβολον, καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι 
ἦσαν δουλείας» (Ἑβρ. β΄ 14- 15).  
 Καὶ θέλει νὰ πῆ μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ Ἀπόστολος ὅτι, ἀφοῦ νίκησε ὁ Χριστός, μὲ 
τὸ θάνατό Του, νίκησε τὸ θάνατο καὶ ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκρούς, κάνει ὅσους 
πιστεύουν στὸ ὄνομά Του ἄφοβους καὶ ἀπτόητους ἀπέναντι στὸ θάνατο.  
 Καὶ βέβαια τοὺς κάνει τέτοιους, γιατὶ ἀποδεικνύει σὲ ὅσους πιστεύουν σ’ 
Αὐτὸν μὲ τὴν παντοδυναμία Του, ποὺ φαίνεται καθαρὰ στὴν Ἀνάστασή Του ἀπὸ 
τοὺς νεκρούς, ὅτι, ἂν πεθάνουν ὅπως Αὐτὸς γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ὑπακοὴ στὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, θ’ ἀναστηθοῦν ἀπὸ Αὐτόν, ὅπως κι Ἐκεῖνος, ἄφθαρτοι, ἔνδοξοι, 
εὐτυχισμένοι καὶ μακάριοι.  
 Ποιὸς λοιπὸν ἀπὸ τοὺς πιστοὺς Χριστιανούς, ποὺ ζητοῦν τὴν ἀληθινὴ καὶ 
αἰώνια ζωὴ κοντὰ στὸν Θεό, ποιός, ἔχοντας ὑπόψη του ὅλα ὅσα κηρύττει ὁ Ἴδιος ὁ 
Χριστὸς μὲ τὶς Ἅγιες Γραφές Του καὶ διαβεβαιώνει μὲ τὸ παράδειγμά Του, δὲν 
ἀναδεικνύεται ἀνώτερος ἀπὸ τὸ φόβο τοῦ θανάτου;  
 Καὶ ποιὸς ἀπὸ τοὺς πιστοὺς Χριστιανοὺς δὲ λαχταράει νὰ λάβη κι αὐτὸς τὴν 
ὕψιστη χάρη νὰ ὑποστῆ παθήματα, κακώσεις καὶ θάνατο γιὰ τὴν τήρηση τοῦ νόμου 
τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὴν [σελ. 396] πειθαρχία καὶ ὑπακοὴ στὸ θέλημά Του;  
 Πραγματικά, τὸ νὰ ὑποστῆ ὁ ἄνθρωπος δεινὰ καὶ θλίψεις, νὰ ὑποστῆ μάλιστα 
καὶ θάνατο γιὰ χάρη τοῦ Χριστοῦ, τοῦ νόμου, τῶν ἐντολῶν Του, εἶναι χάρη Θεοῦ, 
ὕψιστο θεϊκὸ δῶρο. Αὐτὸ μᾶς τὸ βεβαιώνει ὁ πνευματέμφορος τοῦ Θεοῦ 



ἀπόστολος Παῦλος. Γράφοντας στοὺς Χριστιανοὺς τῶν Φιλίππων, ποὺ περνοῦσαν 
διωγμοὺς καὶ κακώσεις γιὰ τὴν πίστη τους στὸν Χριστὸ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ 
ἀπιστοῦσαν στὸ Εὐαγγέλιο, λέει: «Ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς 
αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν» (Φιλιπ. α΄ 29).  
 Δηλαδή, δόθηκε σὲ σᾶς ἡ χάρη καὶ δωρεὰ ἀπὸ τὸν Θεό, ὄχι μόνο τὸ νὰ 
πιστεύετε σ’ Αὐτόν, ἀλλὰ καὶ τὸ νὰ ὑποφέρετε καὶ νὰ ὑπομένετε θλίψεις, διωγμοὺς 
καὶ παθήματα γιὰ τὴ δόξα τοῦ Ὀνόματός Του.  
 Ἀρκετὰ εἶναι ὅσα εἴπαμε καὶ γιὰ τὰ χωρία τῆς Γραφῆς, γιὰ νὰ ἀποδιώκεται ὁ 
φόβος τοῦ θανάτου.  
 Ὅταν λοιπὸν ὁ Χριστιανὸς ἔχη, ὅπως εἴπαμε, τὴν ἀδίστακτη καὶ ἀκλόνητη 
πίστη, ὅταν κάνη σκέψεις καὶ συλλογισμοὺς σωστούς, ὅταν μελετάη κατάλληλα 
χωρία τῆς Γραφῆς, θὰ διώχνη μακριὰ ἀπὸ τὴν ψυχή του τὸ φόβο τοῦ θανάτου. Καὶ 
ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ θὰ θεωρῆ καὶ μεγάλη του εὐτυχία νὰ ἀξιωθῆ, ὅπως ἀξιώθηκαν 
καὶ ἄπειρα πλήθη ἁγίων, νὰ πεθάνη ὑπακούοντας στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, μένοντας 
πιστὸς στὰ λόγια καὶ τὶς ἐντολές Του.  
 
 

228. Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει στὴν ψυχή του συνεχῶς  
τὸ φρόνημα τοῦ θανάτου εἶναι μακάριος.  

 
 Τὸ νὰ μὴ δειλιάζη, νὰ μὴ φοβᾶται ὁ Χριστιανὸς ἀπέναντι στὰ παθήματα, τοὺς 
κινδύνους καὶ τὸ θάνατο, εἶναι τὸ σπουδαιότερο μέσο μὲ τὸ ὁποῖο ἀναδεικνύεται 
ἀκριβὴς τηρητὴς κάθε ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ. Εἶναι τὸ σπουδαιότερο, γιατί, ἀφοῦ 
ὑπάρχει στὴν ψυχή του τὸ φρόνημα τοῦ θανάτου καὶ προτιμάει [σελ. 397] νὰ 
ὑποστῆ τὰ πάντα, παρὰ νὰ παραβῆ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, μὲ πολλὴ εὐκολία θὰ 
ὑπερνικᾶ, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, τὰ μικρότερα ἐμπόδια ποὺ θὰ παρουσιάζονται 
κατὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων του.  
 Ἀπὸ αὐτὸ καταλαβαίνει καθένας ὅτι, γιὰ νὰ ἐφαρμόση ὁ ἄνθρωπος κάθε 
ἐντολή, κάθε θέλημα τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ δειχθῆ τέλειος στὰ μάτια τοῦ Κυρίου, εἶναι 
ἀνάγκη νὰ ἔχη φρόνημα στὴν ψυχή του τὸ θάνατο, ὥστε νὰ εἶναι ἀπτόητος καὶ 
ἄφοβος ἀπέναντί του. Νὰ προτιμάη νὰ πεθάνη ὄχι μόνο μιά, ἀλλὰ καὶ πολλὲς 
φορές, ἂν αὐτὸ γινόταν, παρὰ νὰ παραβῆ κάποια ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν 
ἐλάχιστη.  
 Τὸ φρόνημα αὐτὸ δημιουργεῖ στὴν ψυχὴ τοῦ Χριστιανοῦ παντοτινὴ εἰρήνη 
καὶ γαλήνη. Διότι ἔχοντας μιὰ γιὰ πάντα ἑδραιωμένη στὴν ψυχή του τὴν ἀπόφαση 
ἀκόμη καὶ νὰ πεθάνη, μένοντας πιστὸς στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, εἶναι πιὰ 
ἀπαλλαγμένος καὶ ἐλεύθερος ἀπὸ κάθε δεσμὸ καὶ κάθε ἐμπόδιο ποὺ θὰ τάραζε, θὰ 
λυποῦσε ἢ ὁπωσδήποτε θὰ ἀνησυχοῦσε τὴν ψυχή του. Ἀλλὰ ἐκτὸς ἀπὸ αὐτό, 
ἔρχεται καὶ κατοικεῖ μέσα του τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ποὺ ὄχι μόνο βάζει στὴν ψυχή 
του τὴν ἀταραξία, τὴ μεγαλοψυχία καὶ τὸ θάρρος, ἀλλὰ καὶ τὴ γεμίζει μὲ διαρκῆ 
χαρά. Κάτι τέτοιο δὲν μπορεῖ νὰ συμβῆ σὲ ὅποιον δὲν ἔχει παγιωμένο τὸ φρόνημα 
τοῦ θανάτου.  



 Γι’ αὐτὸ δὲν ὑπάρχει ἄλλος ἄνθρωπος πιὸ εὐτυχισμένος καὶ μακάριος, ὄχι 
μόνο στὴ μέλλουσα ζωή, ἀλλὰ καὶ στὴν παροῦσα, ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ ἔχει στὴν ψυχή 
του σταθερὸ τὸ φρόνημα νὰ μένη πιστὸς τηρητὴς τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ μέχρι 
θανάτου.  
 
 

 
 
 
 



[σελ. 398] 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ΄ 
 

ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 

229. Τὸ πάθος τῶν σαρκικῶν ἁμαρτημάτων εἶναι πάρα πολὺ καταστρεπτικό.  
 
 Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγάλα καὶ τὰ πιὸ καταστρεπτικὰ πάθη εἶναι καὶ τὸ πάθος τῶν 
σαρκικῶν ἁμαρτημάτων.  
 Τὰ ἁμαρτήματα αὐτὰ μολύνουν καὶ κάνουν ἀκάθαρτη ὄχι μόνο τὴν ψυχή, 
ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Ἐπὶ πλέον, αὐτὰ τὰ ἁμαρτήματα, ὅταν 
κυριεύσουν τὸν ἄνθρωπο, δὲν βλάπτουν καὶ δὲν καταστρέφουν μόνο τὴν ὑγεία καὶ 
τὸ σῶμα του, ἀλλὰ τὸ ἀκόμη φοβερότερο, ἐπιδροῦν σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ στὴ 
διάνοιά του, τὴν ὁποίαν ἀποχαυνώνουν καὶ χαλαρώνουν, φέρνοντας πολλὲς φορὲς 
καὶ τὴν ὁλοκληρωτικὴ διατάραξή της.  
 Παραλείπουμε δὲ καὶ τὸ ὅτι, ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτημάτων αὐτῶν, χάνει πολλὲς 
φορὲς ὁ ἄνθρωπος τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψή του, τὴν παρρησία καὶ τὸ θάρρος του. 
Κατασπαταλᾶ τὴν περιουσία του, καὶ ὄχι σπάνια ἡ ροπὴ ἑνὸς ἀτόμου σ’ αὐτὰ 
φέρνει μεγάλη ζημιὰ καὶ βλάβη πνευματικὴ καὶ σωματικὴ καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα 
πρόσωπα.  
 Ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ ἀξίζει περισσότερο νὰ προσέξουμε εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς πολὺ 
τιμωρεῖ αὐτὰ τὰ ἁμαρτήματα.  
 Γι’ αὐτὸ κρίνουμε χρήσιμο καὶ ἀναγκαῖο νὰ μιλήσουμε γι’ αὐτὰ ἐκτενέστερα, 
ὥστε ὅσοι Χριστιανοὶ βρίσκονται σὲ ἄγνοια νὰ τὰ γνωρίσουν ὅσο τὸ δυνατὸ μὲ 
ἀκρίβεια, γιὰ νὰ τὰ ἀποφεύγουν μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις καὶ νὰ φυλάγουν τοὺς 
ἑαυτούς τους καθαροὺς καὶ ἀμόλυντους.  
 Καὶ τόσο περισσότερο θεωροῦμε ἀναγκαῖο νὰ μιλήσουμε ἐκτεταμένα γι’ 
αὐτὸ τὸ πάθος, γιατὶ δύσκολα διακρίνεται ἀπὸ τοὺς πολλοὺς στὸ πλάτος καὶ στὸ 
βάθος του. Καὶ εἶναι [σελ. 399] ἐνδεχόμενο κάποιος νὰ ἔχη μεγάλη καὶ βαριὰ ἐνοχὴ 
σ’ αὐτὸ καὶ νὰ μὴ τὴ γνωρίζῃ, γιὰ νὰ φροντίση νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ αὐτήν.  
 
 

230. Μόνο ὁ γάμος εἶναι εὐλογημένος ἀπὸ τὸν Θεό.  
 
 Ἀλλά, ἂς ρωτήσουμε ποιὰ εἶναι τὰ ἁμαρτήματα τῆς σάρκας; Προτοῦ νὰ 
ἀπαντήσουμε σ’ αὐτό, λέμε ὅτι εὐλογημένος ἀπὸ τὸν Θεὸ εἶναι μόνο ὁ γάμος. Ὁ 
γάμος εἶναι μυστήριο ἱερό. Συνέστησε δὲ τὸ γάμο ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, ὁ 



Ὁποῖος καὶ ἔβαλε μέσα στὸν ἄνθρωπο τὴ νόμιμη ἐπιθυμία τοῦ γάμου, μὲ σκοπὸ νὰ 
γεννιοῦνται καὶ νὰ πολλαπλασιάζωνται οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ μορφώνωνται, 
σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ γίνουν ἔπειτα μέτοχοι καὶ κληρονόμοι 
αἰωνίου ζωῆς καὶ μακαριότητος.  
 Ἔχει λοιπὸν τὸ δικαίωμα ἀπὸ τὸν Θεὸ κάθε ἄνδρας νὰ ἑνώνεται, μὲ τὶς εὐχὲς 
καὶ εὐλογίες τῆς Ἐκκλησίας, μὲ μιὰ γυναῖκα καὶ νὰ τὴν ἔχη νόμιμη σύζυγό του σὲ 
ὅλη του τὴ ζωή. Ὅμοια καὶ κάθε γυναίκα ἔχει τὸ ἴδιο δικαίωμα ἀπὸ τὸν Θεό, νὰ 
παντρεύεται, μὲ τὶς εὐχὲς καὶ εὐλογίες τῆς Ἐκκλησίας, μὲ ἕναν ἄνδρα καὶ νὰ τὸν ἔχη 
νόμιμο σύζυγο σὲ ὅλη της τὴ ζωή.  
 Γι’ αὐτὸ κάθε ἄνδρας καὶ κάθε γυναίκα, ὅταν ἔλθουν σὲ νόμιμη κοινωνία 
γάμου, ὄχι μόνο δὲν ἁμαρτάνουν, ἀλλὰ ἀντίθετα ἐκπληρώνουν θέλημα Θεοῦ.  
 Μετὰ τὴν ἐξήγηση αὐτὴ γιὰ τὸ γάμο, λέμε ὅτι στὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα 
ὑπάγεται ὁτιδήποτε σαρκικό (ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νόμιμο γάμο) ποὺ γίνεται ἢ μὲ τὸ σῶμα 
ἢ μὲ μόνη τὴν ψυχή, εἴτε δηλαδὴ αὐτὸ εἶναι πονηρὴ πράξη, εἴτε κακὴ ἐπιθυμία.  
 
 

231. Ὁ Θεὸς τιμωρεῖ παραδειγματικὰ τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα.  
 
 Πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεὸς μισεῖ, ἀποστρέφεται καὶ καταδικάζει 
ἀμείλικτα αὐτὰ τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα. 

[σελ. 400]  
 Τὸ καταλαβαίνουμε δὲ καθαρὰ ἀπὸ πολλές, μεγάλες καὶ παραδειγματικὲς 
τιμωρίες ποὺ ἔστειλε ὁ Θεὸς γι’ αὐτὰ τὰ ἁμαρτήματα. Καὶ αὐτὸς ἀκόμη ὁ 
παγκόσμιος κατακλυσμός, μὲ τὸν ὁποῖο καταστράφηκε ὁ ἀρχαῖος ἁμαρτωλὸς 
κόσμος, ἦλθε ὡς τιμωρία καὶ γιὰ ἄλλα ἁμαρτήματα, ἀλλὰ κυρίως, ὅπως καθαρὰ 
φαίνεται στὴν Ἁγία Γραφή (Γεν. στ΄ 2-3), γιὰ τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα. Τὰ Σόδομα 
καὶ Γόμορα, μὲ ὅλα τὰ περίχωρά τους, ἐξαιτίας αὐτῶν τῶν ἁμαρτημάτων ὁ Θεὸς τὰ 
κατέστρεψε μὲ φωτιὰ καὶ θειάφι. Τιμώρησε ἔτσι παραδειγματικὰ τὴν αἰσχρότητα 
καὶ κακοήθεια τῶν κατοίκων τῶν πόλεων ἐκείνων.  
 
 

232. Λόγοι τοῦ θείου Παύλου γιὰ τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα.  
 
 Καταλαβαίνουμε ἀκόμη καλὰ πόσο ὁ Θεὸς μισεῖ καὶ καταδικάζει τὰ σαρκικὰ 
ἁμαρτήματα καὶ ζητεῖ τὸν ἁγιασμό μας καὶ ἀπὸ τὰ λόγια ποὺ θὰ ἀναφέρουμε ἀπὸ 
τὶς ἐπιστολὲς τοῦ θείου Παύλου.  
 Καὶ πρῶτα λέμε ὅτι, γράφοντας ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς 
Χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου, βεβαιώνει καὶ λέει: «Μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε 
εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε πλεονέκται οὔτε 
κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ 
κληρονομήσουσι» (Α΄ Κορινθ. στ΄ 9-10).  



 Ἀπὸ τὰ λόγια αὐτὰ βλέπει καθένας ὅτι εἶναι ἀδύνατο ἄνθρωποι ποὺ εἶναι 
ἔνοχοι στὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα νὰ μποῦν στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐκτὸς μόνο ἂν 
καθαρίσουν τοὺς ἑαυτούς τους μὲ ἀληθινὴ μετάνοια καὶ εἰλικρινῆ ἐξομολόγηση.  
 Ἔπειτα δέ, πάλι ὁ ἴδιος Ἀπόστολος λέει: «Φεύγετε τὴν πορνείαν. Πᾶν 
ἁμάρτημα, ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος, ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς 
τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει» (Α΄ Κορ. στ΄ 18). Ἐκεῖνος ποὺ κάνει, λέει, σαρκικὸ 
ἁμάρτημα ἁμαρτάνει καὶ μολύνει ὄχι μόνο τὴν ψυχή του, ἀλλὰ καὶ τὸ [σελ. 401] 
σῶμα του τὸ ἴδιο τὸ κάνει ἀκάθαρτο καὶ βδελυκτό.  
 Στοὺς Χριστιανοὺς δὲ τῆς Ἐφέσου γράφει τὰ ἑξῆς: «Πορνεία δὲ καὶ πᾶσα 
ἀκαθαρσία ἢ πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις» (Ἐφεσ. 
ε΄ 3).  
 Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ βεβαιώνει ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ λέγοντας ὅτι μεταξὺ τῶν 
Χριστιανῶν ὄχι μόνο δὲν πρέπει κανένας νὰ κάνη κάποιο σαρκικὸ ἁμάρτημα, ἀλλὰ 
πρέπει νὰ ὑπάρχη καὶ τόση προσοχὴ καὶ καθαρότητα καὶ σύνεση, ὥστε οὔτε 
ὀνόματα ἀνήθικων ἁμαρτημάτων νὰ ἀκούγωνται ποτὲ μεταξὺ αὐτῶν, ὅπως 
ταιριάζει σὲ Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γίνονται ἅγιοι.  
 Πρὸς δὲ τοὺς Θεσσαλονικεῖς γράφει: «Τοῦτό ἐστι θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ 
ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀπέχεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας, εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ 
ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ, μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας καθάπερ καὶ 
τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν Θεόν... Οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ, 
ἀλλ’ ἐν ἁγιασμῷ. Τοιγαροῦν ὁ ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ, ἀλλὰ τὸν Θεόν, τὸν 
καὶ δόντα τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ τὸ Ἅγιον εἰς ὑμᾶς» (Α΄ Θεσσ. δ΄ 3-5, 7-8).  
 Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ θεῖος Παῦλος διδάσκει, ὅπως βλέπει ὁ καθένας, καὶ 
κηρύττει τί ζητεῖ καὶ τί θέλει ὁ Θεὸς ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανούς. Τὸ νόημα δὲ αὐτῶν 
τῶν λόγων εἶναι τὸ ἑξῆς: Ἀπαιτεῖ, λέει, ὁ Θεὸς ἀπὸ ἐμᾶς τὸν ἁγιασμὸ τῶν ψυχῶν καὶ 
τῶν σωμάτων μας. Καὶ θὰ τὸν ἔχουμε αὐτὸ τὸν ἁγιασμό, ὅταν ἀπέχουμε καὶ 
φυλάγουμε τοὺς ἑαυτούς μας καθαροὺς ἀπὸ τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα. Νὰ ξέρη, 
λέει, κάθε Χριστιανὸς νὰ κρατῆ καὶ νὰ διατηρῆ τὸν ἑαυτό του σὲ ἐγκράτεια, σὲ 
ἁγνότητα καὶ καθαρότητα, ὁπότε θὰ ἔχη στὸν ἑαυτό του τὸν ἁγιασμό. Νὰ κρατῆ 
ἀκόμη καὶ νὰ διατηρῆ τὸν ἑαυτό του σὲ δόξα καὶ τιμή, φυλάγοντάς τον ἁγνὸ καὶ 
καθαρὸ ἀπὸ τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα. Χωρὶς ποτὲ νὰ ἀτιμάζη τὸν ἑαυτό του μὲ 
αὐτὰ τὰ πάθη καὶ χωρὶς ν’ ἀφήνη νὰ τὸν κυριεύη τὸ πάθος τῆς κακῆς καὶ αἰσχρῆς 
ἐπιθυμίας, γιατὶ τότε γίνεται ὅμοιος μὲ τοὺς [σελ. 402] ἐθνικοὺς καὶ τοὺς 
εἰδωλολάτρες. Αὐτοί, ἐπειδὴ ἀγνοοῦσαν τὸν Θεὸ καὶ λάτρευαν τοὺς ψεύτικους 
θεοὺς τῆς ἀκολασίας καὶ ἀκαθαρσίας, ἦταν παραδομένοι στὰ ἁμαρτήματα καὶ στὰ 
σαρκικὰ πάθη.  
 Πρέπει, λέει, ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ νὰ ἔχουμε ἀληθινὴ ἐγκράτεια καὶ 
καθαρότητα, γιατὶ ὁ Θεός, ποὺ εἶναι Θεὸς τῆς ἁγνότητος καὶ τῆς ἁγιοσύνης, δὲ μᾶς 
κάλεσε διὰ τοῦ Μονογενοῦς Του Υἱοῦ νὰ ἀκολουθήσουμε τὴν ἀκαθαρσία τῶν 
σαρκικῶν ἁμαρτημάτων. Μᾶς κάλεσε νὰ μείνουμε ἁγνοὶ καὶ καθαροὶ ἀπὸ κάθε 
ἁμαρτία. Νὰ μείνουμε πιστοὶ σ’ Αὐτόν, βαδίζοντας μὲ ἁγνότητα καὶ ἁγιασμό, 
ἀπέχοντας ἀπὸ κάθε πονηρὴ πράξη καὶ αἰσχρὴ ἐπιθυμία.  



 Καὶ λοιπόν, συμπεραίνει ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἡ θέληση τοῦ Θεοῦ 
εἶναι νὰ εἴμαστε ἁγνοὶ καὶ καθαροί, ἐκεῖνος ποὺ παραβαίνει καὶ δὲν ὑπακούει σ’ 
αὐτὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ρίχνει τὸν ἑαυτό του στὸ σαρκικὸ μολυσμό, δὲν 
παρακούει καὶ δὲν ἀπειθεῖ σὲ ἄνθρωπο, ἀλλὰ ἀπειθεῖ στὸν Ἴδιο τὸν Θεό, ὁ Ὁποῖος 
ἔδωσε σὲ μᾶς καὶ τὸ Πνεῦμα Του τὸ Ἅγιον, αὐτὸν τὸν πολύτιμο καὶ ἀνεκτίμητο 
οὐράνιο θησαυρό.  
 
 

233. Ὁ Κύριος καταδικάζει καὶ τὴ σαρκικὴ κακὴ ἐπιθυμία.  
 
 Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, δίνοντας τὸν τέλειο νόμο, μὲ τὸν ὁποῖο 
τελειοποιεῖται πνευματικὰ ὁ ἄνθρωπος, γενόμενος καθαρὸς καὶ στὴν ψυχὴ καὶ στὸ 
σῶμα, δὲν ἀπαγορεύει καὶ δὲν καταδικάζει μόνο τὴν πράξη ὁποιουδήποτε 
σαρκικοῦ ἁμαρτήματος. Ἀπαγορεύει καὶ καταδικάζει καὶ αὐτὴ τὴν ἐσωτερικὴ κακὴ 
ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς.  
 Νά τὰ λόγια Του: «Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, οὐ μοιχεύσεις. Ἐγὼ 
δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη 
ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ» (Ματθ. ε΄ 27-28).  

[σελ. 403] 
 Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ Κύριος, συμπληρώνοντας, ὅπως βλέπουμε, τὴν ἕβδομη 
ἐντολὴ τοῦ Δεκαλόγου τοῦ Μωυσέως, μὲ τὴν ὁποία ἀπαγορευόταν καὶ 
καταδικαζόταν ἡ ἀνήθικη καὶ βδελυρὴ πράξη τῆς μοιχείας, λέει: Ἀκούσατε καὶ 
γνωρίζετε ἀπὸ τὸ Μωσαϊκὸ νόμο ὅτι δόθηκε ἐντολὴ στοὺς ἀρχαίους Ἰσραηλίτες μὲ 
τὴν ὁποίαν ἀπαγορευόταν καὶ καταδικαζόταν ἡ μοιχεία. Ἐγὼ δέ, συμπληρώνοντας 
τὴν ἕβδομη ἐντολή, σᾶς λέω ὅτι εἶναι ἔνοχος ὄχι μόνο ἐκεῖνος ποὺ διαπράττει 
μοιχεία διὰ τοῦ σώματος, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος βλέπει γυναῖκα, μὲ 
σκοπὸ νὰ τὴν ἐπιθυμήση καὶ νὰ εὐχαριστηθῆ σαρκικὰ ἀπὸ αὐτή. Κάθε τέτοιος 
ἄνθρωπος, ὅταν βλέπη αὐτὴ μὲ τέτοια πονηρὴ καὶ κακὴ ἐπιθυμία, ἤδη τὴν 
ἐμοίχευσε ἐσωτερικὰ στὴν ψυχή του.  
 
 

234. Οἱ λόγοι τοῦ Παύλου γιὰ τὴ σαρκικὴ κακὴ ἐπιθυμία.  
 
 Αὐτό, τὸ νὰ βλέπης ὁποιοδήποτε ἀντικείμενο μὲ περίεργη καὶ γεμάτη πάθος 
ἐπιθυμία, ποὺ τὸ καταδικάζει ὁ Κύριος ὡς μοιχεία, ὁ θεῖος ἀπόστολος Παῦλος τὸ 
ὀνομάζει «ἐπιθυμίαν κακήν», γιὰ τὴν ὁποία ἔρχεται ἡ ὀργὴ καὶ τιμωρία τοῦ Θεοῦ.  
 Νά τὰ λόγια του: «Νεκρώσατε τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, 
ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν 
εἰδωλολατρία, δι’ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας» 
(Κολοσ. γ΄ 5-6).  
 «Μέλη ἐπὶ τῆς γῆς» ἐννοεῖ ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ ἐδῶ τὰ μέλη τοῦ 
ἀνθρώπου ποὺ ἐπιθυμοῦν τὶς φθαρτές, γήινες καὶ ἁμαρτωλὲς ἡδονές. 



«Ἀκαθαρσίαν» ἐννοεῖ κάθε αἰσχρὸ σαρκικὸ μολυσμό. «Πάθος» ἐννοεῖ τὴ ροπὴ τῆς 
ψυχῆς στὴ σαρκικὴ ἡδονή. Ἡ ψυχὴ ἐξαιτίας τῆς κακῆς συνηθείας κλίνει καὶ 
παραδίνεται σ’ αὐτὴ τὴν ἡδονή. «Ἐπιθυμίαν κακήν» ἐννοεῖ τὸ νὰ σκέπτεται ὁ 
ἄνθρωπος, νὰ δέχεται, νὰ θέλη καὶ νὰ ἐπιθυμῆ στὴν ψυχή του τὴ σαρκικὴ ἁμαρτία.  

[σελ. 404]  
 Στὰ πάθη καὶ τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα κατατάσσει ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ καὶ 
τὴν πλεονεξία. Καὶ τοῦτο, γιατί, ὅπως ἡ ψυχὴ τοῦ σαρκικοῦ ἀνθρώπου κλίνει, ρέπει 
καὶ παραδίνεται στὶς σαρκικὲς ἁμαρτίες, νομίζοντας ὅτι θὰ βρῆ σ’ αὐτὲς τὴν 
εὐχαρίστησή της, ἔτσι καὶ ὁ πλεονέκτης κλίνει καὶ ρέπει στὰ χρήματα καὶ στὰ 
πράγματα, στὰ ὁποῖα ἀφοσιώνεται ὁλόψυχα, στηρίζοντας τὶς ἐλπίδες του σ’ αὐτὰ 
καὶ ὄχι στὸν Θεό. «Δι’ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ». Γιὰ ὅλα αὐτά, λέει, καθὼς καὶ 
γιὰ καθένα ἀπὸ αὐτά, ἔρχεται ἡ ἐκδίκηση καὶ τιμωρία τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλους ὅσοι εἶναι 
ἔνοχοι σ’ αὐτά.  
 Καὶ γι’ αὐτό, παραγγέλλει ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ, γιὰ ν’ ἀποφύγουμε τὴν 
τέτοια καταδίκη, νὰ συμμορφωθοῦμε μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ κάνουμε, μὲ 
τὴ χάρη Του, νεκρὰ ὡς πρὸς τὴν ἁμαρτία τὰ μέλη μὲ τὰ ὁποῖα γίνονται αὐτὰ τὰ 
ἁμαρτήματα.  
 
 

235. Καὶ μόνο τὸ πονηρὸ βλέμμα καὶ ἡ γεμάτη πάθος ἀπασχόληση  
εἶναι συγκατάθεση τῆς ψυχῆς στὴν ἁμαρτία.  

 
 Γιὰ νὰ γνωρίσουν ὅσοι ἀγνοοῦν, πρέπει νὰ δώσουμε καὶ τὴν ἑξῆς ἐξήγηση:  
 Τὸ γεμᾶτο πάθος καὶ περιέργεια βλέμμα, ποὺ γίνεται σὲ ὁποιοδήποτε 
ἀντικείμενο πρὸς ἡδονὴ καὶ εὐχαρίστηση, δὲ γίνεται μόνο μὲ τὰ μάτια τοῦ 
σώματος, ἀλλὰ καὶ μὲ μόνη τὴ διάνοια καὶ τὴ φαντασία. Καὶ αὐτὸ τὸ βλέμμα καὶ ἡ 
παρατήρηση ποὺ γίνεται μὲ τὴ διάνοια καὶ τὴ φαντασία δὲν εἶναι μικρότερη 
ἁμαρτία ἀπὸ αὐτὴ ποὺ γίνεται μὲ τὰ μάτια τοῦ σώματος, δεδομένου ὅτι αὐτὴ 
εἰκονίζεται καὶ ἐντυπώνεται ζωηρότερα στὴν ψυχὴ ἀπὸ ὅ,τι παρουσιάζεται καὶ 
ἐντυπώνεται μὲ τὰ σωματικά μάτια.  
 Ἀλλ’ ἴσως πῆ κάποιος ὅτι μὲ τὰ λόγια ποὺ λέγει ὁ Κύριος «πᾶς ὁ βλέπων 
γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτήν, ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ», 
δὲν καταδικάζει ὡς ἔνοχο [σελ. 405] μοιχείας ἐσωτερικῆς αὐτὸν ποὺ βλέπει 
σαρκικὸ ἀντικείμενο καὶ τὸ περιεργάζεται μὲ πάθος, ἀλλ’ ὅμως δὲν δίνει τὴ 
συγκατάθεσή του στὸ νὰ ἁμαρτήση μαζί του. Ἀλλὰ καταδικάζει ἐκεῖνον μόνο ποὺ 
καὶ βλέπει μὲ ἐμπάθεια καὶ δίνει τὴ συγκατάθεσή του καὶ θέλει νὰ πράξη τὸ πονηρὸ 
μαζί του, ἔστω κι ἂν δὲν μπόρεσε νὰ τὸ πράξη. Ἴσως πῆ κάποιος ὅτι αὐτὸν μόνο 
καταδικάζει ὁ Χριστός.  
 Ἀπαντώντας σ’ αὐτὴ τὴν ἔνσταση, λέμε ὅτι αὐτὸς ποὺ δίνει τέτοια ἔννοια στὰ 
λόγια τοῦ Χριστοῦ δὲν τὰ ἐννοεῖ ὀρθά. Ὁ Χριστός, λέγοντας ὅτι εἶναι ἔνοχος 
μοιχείας καθένας ποὺ βλέπει μὲ βλέμμα γεμᾶτο πάθος καὶ ἡδονή, ἐννοεῖ ὅτι αὐτὸς 
εἶναι ἔνοχος, εἴτε δίνει τὴ συγκατάθεσή του στὸ νὰ κάνη τὸ κακὸ καὶ μὲ τὸ σῶμα, 



εἴτε ὄχι. Αὐτὸ τὸν κάνει ἔνοχο ἁμαρτίας, τὸ ὅτι βλέπει δηλαδὴ μὲ περιέργεια 
πονηρή, γεμάτη πάθος καὶ ἡδονή.  
 Καὶ γιὰ νὰ τὸ καταλάβουν ὅλοι, λέμε ὅτι ἡ σαρκικὴ ἁμαρτία εἶναι δύο εἰδῶν. 
Ἁμαρτία ποὺ γίνεται πράξη μὲ τὸ σῶμα, καὶ ἁμαρτία ποὺ πράττεται ἐσωτερικὰ 
μόνο μὲ τὴν ψυχή. Καὶ αὐτὴ μὲν ποὺ διαπράττεται ἐξωτερικὰ μὲ τὸ σῶμα τὴν 
καταλαβαίνει καθένας καὶ εἶναι ὁλότελα περιττὸ νὰ ποῦμε ποιὰ εἶναι αὐτή. Ἐκείνη 
ὅμως ποὺ διαπράττεται ἐσωτερικὰ μόνο μὲ τὴν ψυχὴ συνίσταται στὸ νὰ δέχεται, νὰ 
ἐγκρίνη, νὰ θέλη ἡ ψυχὴ νὰ σκέπτεται, νὰ μελετᾶ καὶ νὰ ἀσχολῆται ἐμπαθῶς, εἴτε 
μὲ τὰ μάτια τοῦ σώματος, εἴτε μὲ μόνη τὴ διάνοια καὶ τὴ φαντασία, ὁποιοδήποτε 
ἀντικείμενο, μόνο γιὰ ἡδονὴ καὶ εὐχαρίστηση. Αὐτὸ εἶναι καθαρὴ συγκατάθεση τῆς 
ψυχῆς στὸ νὰ διαπράττη ἐσωτερικὰ τὴν ἁμαρτία.  
 Δὲν εἶναι συγκατάθεση τῆς ψυχῆς τότε καὶ μόνο τότε, ὅταν αὐτὴ 
ἀποδοκιμάζη καὶ ἀποκρούη τὴν πονηρὴ μελέτη καὶ ἐνασχόληση, τὴ γεμάτη πάθος. 
Ἑπομένως, ὅπως εἶναι συγκατάθεση καὶ θέληση τοῦ ἀνθρώπου τὸ νὰ πράξη 
ἐξωτερικὰ τὸ πονηρὸ διὰ τοῦ σώματος, ἔτσι εἶναι καὶ συγκατάθεση καὶ θέληση νὰ 
κάνη τὴν ἁμαρτία ἐσωτερικὰ μόνο διὰ τῆς ψυχῆς. Ἡ τελευταία αὐτὴ συγκατάθεση, 
ἐπειδὴ εἶναι ἐνέργεια καὶ [σελ. 406] ἐσωτερικὴ πονηρὴ πράξη τῆς ψυχῆς, τὴν 
καθιστᾶ ἀκάθαρτη καὶ ἔνοχη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἔστω καὶ χωρὶς αὐτὴ νὰ 
συγκατατεθῆ στὸ νὰ διαπράξη καὶ ἐξωτερικὰ τὴν ἁμαρτία.  
 Γιατὶ ἂν δὲν κάνη ὁ ἄνθρωπος τέτοια συγκατάθεση, δηλαδὴ στὸ νὰ διαπράξη 
καὶ ἐξωτερικὰ τὴν ἁμαρτία διὰ τοῦ σώματος, αὐτὸ προέρχεται ὄχι ἀπὸ τὸ ὅτι 
ἀποδοκιμάζει τὴν ἁμαρτία, ποὺ ἐσωτερικὰ ἐπιθυμεῖ καὶ μὲ πάθος ἐγκολπώνεται 
καὶ μὲ ἡδονὴ ἐκτελεῖ στὸ ἐργαστήριο τῆς ψυχῆς του, ἀλλὰ προέρχεται ἀπὸ τὸ ὅτι 
δίνει σημασία μόνο στὴν ἁμαρτία ποὺ γίνεται διὰ τοῦ σώματος. Στὴ δὲ ἁμαρτία 
ποὺ γίνεται ἐσωτερικὰ δὲν δίνει σημασία ἢ δίνει ἐλάχιστη, καὶ γι’ αὐτὸ τὴ 
διαπράττει μέσα στὴν ψυχή του.  
 Ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ σκέπτεται ἔτσι γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ ἁμαρτία σκέπτεται καὶ τὴν 
ἐκτιμᾶ, ὅπως ἐκεῖνος ποὺ θέλει μὲν καὶ μὲ τὴν καρδιά του ἐπιθυμεῖ τὸ φόνο καὶ τὴν 
καταστροφὴ κάποιου ἀνθρώπου, ποὺ τὸν φθονεῖ ἢ ἢ τὸν ἐχθρεύεται, ἀλλὰ τὸ νὰ 
τὸν σκοτώση ἴδιος τὸ θεωρεῖ μέγιστο καὶ θανάσιμο ἁμάρτημα, ποὺ τιμωρεῖται 
αὐστηρὰ ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ γι' αὐτὸ δὲν παίρνει τέτοια ἀπόφαση. Ἐὰν ὅμως συμβῆ 
νὰ τὸν σκοτώση κάποιος ἄλλος, αἰσθάνεται μεγάλη εὐχαρίστηση καὶ χαρά, χωρὶς νὰ 
τὸ θεωρῆ ἁμαρτία. Ἀλλὰ ἐκεῖνον ποὺ ἔχει τέτοια ψυχικὴ διάθεση ὁ εὐαγγελιστὴς 
Ἰωάννης τὸν ὀνομάζει «ἀνθρωποκτόνο», δηλαδὴ φονιά.  
 Καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ παράδειγμα γίνεται φανερὸ ὅτι καὶ μόνη ἡ πονηρὴ ματιά, ἡ 
παρατήρηση καὶ ἀπασχόληση μὲ τὸ σαρκικὸ ἀντικείμενο, ὅταν ἡ ψυχὴ δὲν 
ἀποκρούη τὸ κακό, εἶναι συγκατάθεση στὴν ἁμαρτία.  
 
 
 
 
 



236. Ἡ συγκατάθεση στὴν ἐσωτερικὴ ἁμαρτία εἶναι ἁμαρτία μεγάλη.  
 
 Ἡ συγκατάθεση τῆς ψυχῆς στὴν ἐσωτερικὴ ἁμαρτία, γιὰ τὴν ὁποία γίνεται ὁ 
λόγος, εἶναι ἁμαρτία τοῦ πνεύματος, [σελ. 407] δηλαδὴ εἶναι ἁμαρτία τὴν ὁποία 
ἐνεργεῖ, κάνει ἐσωτερικὰ ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ πνεῦμα, δηλαδὴ μὲ τὴν ψυχή του.  
 Καὶ τὸ καταλαβαίνει κάποιος αὐτό, ὅταν λάβη ὑπόψη του τήν «ἐν πνεύματι 
προσευχήν», μὲ τὴν ὁποίαν ὁ ἄνθρωπος λατρεύει τὸν Θεό. Ὅπως δηλαδὴ ὁ 
ἄνθρωπος, καὶ χωρὶς νὰ λέη κάτι μὲ τὸ στόμα του καὶ χωρὶς νὰ κάνη κάποια 
ἐξωτερικὴ κίνηση μὲ τὸ σῶμα του, μπορεῖ ἐσωτερικὰ μὲ τὴν ψυχή του μόνο, 
προσηλώνοντας τὴ διάνοια καὶ τὴν καρδιά του, νὰ προσεύχεται νοερὰ καὶ νὰ 
λατρεύη τὸν Θεό «ἐν πνεύματι», κατὰ παρόμοιο τρόπο μπορεῖ ὁ καθένας νὰ 
καταλάβη ὅτι διαπράττεται καὶ ἐσωτερικὰ ἡ ἁμαρτία.  
 Καὶ αὐτό, γιατί, ὅταν σκέπτεται ὁ ἄνθρωπος καὶ μελετᾶ καὶ περιεργάζεται μὲ 
πάθος καὶ μὲ ἐσωτερικὴ εὐχαρίστηση κάποιο ἀντικείμενο, ἐνεργεῖ καὶ πράττει 
ἐσωτερικὰ τὴν ἁμαρτία τῆς αἰσχρότητας μὲ τὴν ψυχή του μόνο, μὲ τὴν καρδιὰ καὶ 
τὴ διάνοιά του, χωρὶς νὰ παίρνη μέρος τὸ σῶμα του.  
 Ἡ συγκατάθεση τῆς θελήσεως πρὸς τὴν ἐσωτερικὴ ἁμαρτία δὲν εἶναι κάποια 
μικρὴ καὶ τυχαία ἁμαρτία, ἀλλὰ μεγάλη. Ὁ Χριστιανὸς καὶ κυρίως ἡ ψυχή του εἶναι 
ναὸς τοῦ Θεοῦ καὶ κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: «Ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ 
ζῶντος» (Β΄ Κορ. στ΄ 16), λέει ὁ θεῖος Παῦλος.  
 Ἡ ψυχὴ λοιπὸν ἐκείνη ποὺ ἐργάζεται ἐσωτερικὰ τὴν ἁμαρτία μολύνει καὶ 
κάνει ἀκάθαρτο τὸν ἴδιο τὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὴν ἁμαρτία ποὺ κάνει ἐσωτερικά, 
βάζει μέσα της τὸ πονηρὸ καὶ ἀκάθαρτο πνεῦμα. Ἐγκαταλείπει μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο 
τὸν Χριστό, ποὺ εἶναι ὁ πνευματικός της νυμφίος, ποὺ θυσιάσθηκε γιὰ χάρη της, γιὰ 
νὰ τὴν ἁγιάση. Γι’ αὐτὸ ἡ ψυχὴ αὐτὴ ὀνομάζεται καὶ μοιχαλίς, γιατὶ ἐξομοιώνεται 
μὲ τὴ μοιχαλίδα γυναίκα, ἡ ὁποία, ἀφήνοντας τὸ σύζυγό της, ἀκολουθεῖ ξένον.  
 Γ ι ὰ  λ ό γ ο υ ς  δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς  ὁ  Κ ύ ρ ι ο ς  ὀ ν ο μ ά ζ ε ι  μ ο ι χ ε ί α  τ ὴ ν  
ἐ σ ω τ ε ρ ι κ ὴ  ἁ μ α ρ τ ί α .   
 Ἀπὸ ὅσα ἐλέχθησαν, καταλαβαίνει ἀκόμη καθένας ὅτι ὁ Κύριος, ὀνομάζοντας 
ἐσωτερικὴ μοιχεία τὴν αἰσχρὴ ἁμαρτία, [σελ. 408] ποὺ διαπράττεται στὴν ψυχὴ τοῦ 
ἀνθρώπου, τὸ κάνει ἀπὸ λόγους δικαιοσύνης. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δέχεται στὴν ψυχή 
του τὴν ἁμαρτία καὶ μελετᾶ καὶ περιεργάξεται καὶ εὐχαριστῆται σ’ αὐτή, τί ἄλλο 
ἀποδεικνύει τοῦτο, παρὰ ὅτι σκέπτεται, ἐπιθυμεῖ καὶ θέλει ἐκεῖνα ποὺ καταδικάζει 
ὁ Θεός; Τί ἄλλο σημαίνει αὐτό, παρὰ ὅτι ἡ ψυχή του, ποὺ πρέπει νὰ εἶναι 
προσκολλημένη καὶ ἀφοσιωμένη στὸν Θεό, εἶναι παραδομένη στὴν ἀκαθαρσία τῆς 
ἁμαρτίας καὶ αὐτὴν ἐπιθυμεῖ καὶ ἐνεργεῖ καὶ πράττει ἐσωτερικά;  
 Ἀποκαλώντας λοιπὸν ὁ Κύριος τὴν τέτοια ἐπιθυμία καὶ ἐνέργεια τῆς ψυχῆς 
μοιχεία ποὺ διαπράττεται στὴν καρδιά, τὴν ἀποκαλεῖ ἔτσι γιὰ λόγους δικαιοσύνης.  
 
 
 
 



237. Ἡ ἐσωτερικὴ ἁμαρτία εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνη ἀπὸ τὴν ἐξωτερική.  
 
 Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἀξίζει νὰ προσέξουμε περισσότερο εἶναι ὅτι ἡ πονηρὴ καὶ 
κακὴ αὐτὴ ἐπιθυμία καὶ ἡ γεμάτη πάθος περιέργεια τῆς ψυχῆς εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνη 
ἀπὸ κάθε ἐξωτερικὴ ἁμαρτία.  
 Κάθε ἐξωτερικὴ ἁμαρτία μπορεῖ εὐκολότερα νὰ διαγνωσθῆ. Ἡ κακὴ ὅμως 
αὐτὴ ἐπιθυμία δὲν παρουσιάζεται στὸν ἄνθρωπο φανερά, ὅπως οἱ ἄλλες ἁμαρτίες 
ποὺ γίνονται διὰ τοῦ σώματος, ἀλλὰ μπαίνει στὴν ψυχὴ ὕπουλα καὶ ἀπατηλά. Ἂν 
μάλιστα δὲν ἔχη κάποιος γνώση της, μπαίνει ἐλεύθερα καὶ ἐντελῶς ἀπαρατήρητα. 
Ἀλλὰ καὶ ὅταν τὴ γνωρίζη, εἶναι ὅμως ἀπρόσεκτος, αὐτὴ ὑποκλέπτει πολὺ εὔκολα 
τὴ διάγνωσή του, ἐπειδὴ εἶναι ὕπουλη καὶ ἀπατηλή, γιατί, στὴν ἀρχὴ ἰδίως, δὲν 
παρουσιάζεται στὴ διάνοιά του ὡς κάτι κακό. Ἀλλὰ ἁπλὰ παρουσιάζεται ὡς μιὰ 
ἰδέα, ἔπειτα δὲ ὡς ἰδέα ἁπλῆς γνώσεως, στὴν ὁποία ἔρχεται κρυφὰ καὶ μπαίνει 
μέσα ὕπουλα καὶ χωρὶς νὰ τὸ καταλάβη ἡ ἀνήθικη ἡδονή. Τόσο δόλια καὶ ἀπατηλὴ 
εἶναι ἡ ἁμαρτία ποὺ γίνεται ἐσωτερικά!  

[σελ. 409] 
 Καὶ ἂν συμβῆ νὰ γίνεται καὶ νὰ παραμένη στὴν ψυχή, χωρὶς νὰ 
ἀποδοκιμάζεται ἀπὸ τὴ θέληση, θὰ φέρη τὸν αἰώνιο θάνατο τῆς ψυχῆς, ἔστω κι ἂν 
κάποιος διατήρησε τὸν ἑαυτό του καθαρὸ ἀπὸ ὅλα τὰ ἐξωτερικὰ σαρκικὰ 
ἁμαρτήματα καὶ νομίζει γι’ αὐτὸ τὸν ἑαυτό του ἐγκρατῆ καὶ ἁγνό.  
 Θὰ φέρη σ’ αὐτὸν τὸν αἰώνιο θάνατο, γιατὶ ἡ ψυχή του, ἐπειδὴ πέθανε μὲ τὴν 
ἐσωτερικὴ ἁμαρτία, θὰ βρεθῆ μολυσμένη καὶ ἀκάθαρτη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὡς 
τέτοια, θὰ ἀποκλεισθῆ ἀπὸ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅπου ἐπικρατεῖ καὶ βασιλεύει ἡ 
τέλεια καὶ ἀπόλυτη καθαρότητα καὶ ἁγιότητα, καὶ κάθε τι ποὺ εἶναι μολυσμένο ἀπὸ 
τὴν ἁμαρτία δὲν μπορεῖ νὰ μπῆ καὶ νὰ κατοικήση σ’ αὐτή.  
 
 
238. Γιὰ νὰ πετύχη τὸν ἁγιασμό του ὁ ἄνθρωπος, ὁ Χριστὸς δίνει καὶ τέλειο νόμο.  
 
 Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ἦλθε καὶ ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο, γιὰ νὰ ἀνακαινίση, νὰ 
ἀναπλάση καὶ νὰ κάνη τὸν ἄνθρωπο ὁλότελα ἁγνὸ καὶ ἄμεμπτο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, 
γιὰ νὰ μπορέση ἔτσι νὰ μπῆ στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.  
 Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ σκοπὸ συμπλήρωσε καὶ τὸ Μωσαϊκὸ νόμο καὶ ἔδωσε τὸν 
τέλειο νόμο τοῦ Εὐαγγελίου. Μὲ αὐτὸ τὸν νόμο, κόβοντας ἐντελῶς καὶ τὶς αἰτίες 
ἀπὸ τὶς ὁποῖες προέρχονται οἱ παραβάσεις τῶν ἐντολῶν τοῦ Δεκαλόγου, καθαρίζει 
καὶ τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ ὅλες τὶς κακές του ἐπιθυμίες καὶ διαθέσεις.  
 Ὁ Μωσαϊκὸς νόμος, γιὰ παράδειγμα, ἀπαγόρευε καὶ καταδίκαζε μὲ τὴν ἕκτη 
ἐντολὴ ἐκεῖνον ποὺ θὰ σκότωνε τὸν πλησίον του. Ὁ Χριστός, συμπληρώνοντας αὐτὴ 
τὴν ἐντολή, λέει ὅτι εἶναι ἔνοχος μπροστὰ στὴ θεία δικαιοσύνη καὶ ἐκεῖνος ποὺ θὰ 
βρίση καὶ θὰ κακολογήση καὶ θὰ ἐξευτελίση τὸν πλησίον του, καθὼς καὶ ἐκεῖνος 
ποὺ θὰ ὀργισθῆ ἐναντίον του παράλογα καὶ ἀνάρμοστα (Ματθ. ε΄ 22).  

[σελ. 410] 



 Ἔτσι ὁ Χριστός, ἀπαγορεύοντας τὸ θυμὸ καὶ τὴν ὀργή, κόβει συγχρόνως καὶ 
τὴ ρίζα, δηλαδὴ τὴν αἰτία ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχεται ὁ φόνος, ποὺ τὶς πιὸ πολλὲς 
φορὲς διαπράττεται, ἀφοῦ ἔχει προηγηθῆ θυμὸς καὶ ὀργή. Ἀπαλλάσσει δὲ καὶ τὴν 
ψυχὴ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία τῆς παράλογης ὀργῆς καὶ τὴν κάνει ἤρεμη καὶ εἰρηνική.  
 Ἔτσι κάνει ὁ Θεὸς καὶ ὡς πρὸς τὴν ἑβδόμη ἐντολή. Ἀπαγορεύει ὄχι μόνο νὰ 
διαπράττη ὁ ἄνθρωπος κάθε ἐξωτερικὸ σαρκικὸ ἁμάρτημα, ποὺ καταδικάζει καὶ ὁ 
Μωσαϊκὸς νόμος, ἀλλὰ ἀπαγορεύει καὶ τὸ νὰ δέχεται μόνο καὶ νὰ ἐπιθυμῆ 
ἐσωτερικὰ μὲ τὴ θέλησή του τὸ πονηρό. Ἀναγεννᾶ ἔτσι καὶ τελειοποιεῖ ὁλόκληρο 
τὸν ἄνθρωπο, καὶ στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα.  
 Γενικά, ὅλη ἡ νομοθεσία τοῦ Χριστοῦ ἀποβλέπει στὸν ἀνακαινισμὸ τοῦ 
ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ ἀνθρώπου καὶ στὴν ἠθική του ἐξύψωση, γιὰ νὰ γίνη 
ὁλότελα ἁγνός, ἄμεμπτος καὶ ἅγιος.  
 Γι’ αὐτὸ ὁ θεῖος Παῦλος, σύμφωνα μ’ αὐτὴ τὴ νομοθεσία τοῦ Χριστοῦ, 
παραγγέλλει καὶ προτρέπει, ἀλλὰ καὶ διαμαρτύρεται ἀκόμη, νὰ καθαρίσουμε τοὺς 
ἑαυτούς μας ἀπὸ κάθε μολυσμὸ τῆς ἁμαρτίας, ἐξωτερικὸ καὶ ἐσωτερικό, γιὰ νὰ 
ἀποκτήσουμε ἔτσι τὴν καθαρότητα καὶ τὸν ἁγιασμό, χωρὶς τὸν ὁποῖο εἶναι ἀδύνατο 
νὰ δῆ ὁ ἄνθρωπος τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. «Καθαρίσωμεν, λέει, ἑαυτοὺς ἀπὸ 
παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος(=ψυχῆς)» (Β΄ Κορ. ζ΄ 1). Καί: «Διώκετε 
(=ζητεῖτε καὶ ἐπιδιώκετε νὰ ἀποκτήσετε) τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται 
τὸν Κύριον» (Ἑβρ. ιβ΄ 14).  
 Ὅτι δὲ ἄξιοι νὰ δοῦν καὶ νὰ ἀπολαύσουν τὸν Θεὸ θὰ εἶναι μόνον ἐκεῖνοι ποὺ 
ἀπέκτησαν τὴν καθαρότητα καὶ τὸν ἁγιασμό, μᾶς τὸ βεβαιώνει ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος: 
«Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται» (Ματθ. ε΄ 8).  
 Ἀπὸ ὅλα λοιπὸν ὅσα ἐλέχθηκαν γιὰ τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα, καταλαβαίνει ὁ 
Χριστιανὸς πόσο φοβερὰ καὶ θανάσιμα εἶναι αὐτὰ τὰ ἁμαρτήματα. Καὶ δὲν εἶναι 
δυνατὸ ὁ ἄνθρωπος [σελ. 411] νὰ ἔχη ποτὲ μέρος μαζὶ μὲ τὸν Θεό, ἂν εἶναι ἔνοχος 
εἴτε σὲ πολλὰ ἀπὸ αὐτά, εἴτε καὶ σὲ ἕνα μόνο, καὶ δὲν φροντίση ἔγκαιρα νὰ 
καθαρισθῆ ἀπὸ αὐτά.  
 
 

239. Πῶς καθαρίζεται καὶ πῶς διατηρεῖται καθαρὸς ὁ ἄνθρωπος  
ἀπὸ τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα.  

 
 Τὸ μέσο, μὲ τὸ ὁποῖο καθαρίζεται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ κάθε σαρκικὸ ἁμάρτημα 
εἶναι ἐκεῖνο μὲ τὸ ὁποῖο ἀπαλλάσσεται καὶ ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἁμαρτία. Καὶ 
αὐτὸ εἶναι, ὡς γνωστό, ἡ ἀληθινὴ μετάνοια καὶ ἐξομολόγηση τοῦ ἐνόχου καὶ ἡ 
ἀπόφαση νὰ ἀπαρνηθῆ πλέον τὸ μολυσμὸ καὶ τὴν ἀκαθαρσία τῆς ἁμαρτίας.  
 Ἐὰν λοιπὸν κάποιος εἶναι ἔνοχος, εἴτε σὲ ἕνα, εἴτε σὲ πολλὰ σαρκικὰ 
ἁμαρτήματα, εἶναι ὑποχρεωμένος, ἔχοντας ὑπόψη του ὅσα ἐλέχθηκαν γιὰ τὴ 
μετάνοια, νὰ μετανοήση εἰλικρινά. Καὶ ἂς ἔχη ἀδίστακτη τὴ βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεὸς 
θὰ τὸν συγχωρήση τελείως, ὁσηδήποτε κι ἂν εἶναι ἡ ἐνοχή του, ὁσεσδήποτε κι ἂν 
εἶναι οἱ παρεκτροπές του.  



 Ἀλλά, ἀφοῦ μιὰ φορὰ καθαρισθῆ μὲ τὴ μετάνοια ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματα αὐτά, 
ἔχει ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ μεταχειρίζεται ἀνάλογα πνευματικὰ ὅπλα ἢ μέσα, γιὰ νὰ 
πολεμῆ μὲ αὐτὰ καὶ νὰ ἀποκρούη καθετὶ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τὸν μολύνη.  
 Ποιὰ δὲ εἶναι αὐτὰ τὰ πνευματικὰ ὅπλα ἢ μέσα ποὺ ἰδιαίτερα ἁρμόζουν, 
ἐρχόμαστε νὰ ὑποδείξουμε, ἀφοῦ συμπεριλάβουμε σ’ αὐτὴ τὴν ὑπόδειξη καὶ ὅσα 
ἀπὸ τὰ γενικὰ ὅπλα θεωροῦμε ἀπαραίτητα στὴν καταπολέμηση αὐτῶν τῶν 
ἁμαρτημάτων.  
 Ἔχοντας δὲ ἔτσι ὁ Χριστιανὸς ὅλα μαζὶ αὐτὰ τὰ ὅπλα, θὰ τὰ θυμᾶται 
εὐκολότερα καί, ὅταν τὰ μεταχειρίζεται, θὰ μένη, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀμόλυντος 
ἀπὸ κάθε σαρκικὴ ἁμαρτία.  
 Καὶ τὰ ὅπλα αὐτὰ εἶναι ἀναγκαῖα γιὰ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς Χριστιανούς. 
Ὄχι μόνο γιὰ ἐκείνους ποὺ τυχὸν ἔπεσαν [σελ. 412] σὲ σαρκικὰ ἁμαρτήματα καὶ 
μετανοοῦν, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι δὲν παρασύρθηκαν σὲ τέτοιο 
ἁμάρτημα. Εἶναι καὶ γι’ αὐτοὺς χρήσιμα τὰ ὅπλα αὐτά, γιατί, ἂν δὲν τὰ 
μεταχειρίζωνται, δὲν εἶναι καθόλου ἀπίθανο νὰ παρεκκλίνουν καὶ νὰ παρασυρθοῦν 
στὸ μέλλον. Ἂν ἔχουν αὐτὰ ὑπόψη τους καὶ τὰ μεταχειρίζωνται, θὰ 
προφυλάσσωνται, θὰ διατηροῦν τὸν ἑαυτό τους ἀμόλυντο καὶ δὲν θὰ πέφτουν στὴν 
ἁμαρτία. Ὡς κυριότερα δὲ πνευματικὰ ὅπλα ἐναντίον τῶν σαρκικῶν ἁμαρτημάτων 
παρουσιάζουμε τὰ ἑξῆς.  
 
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΟΠΛΑ Ἢ ΜΕΣΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΑΡΚΙΚΩΝ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 
240. α) Ὀρθὲς σκέψεις.  

 
 Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ σκέπτεται ὅτι τὰ ἁμαρτήματα αὐτά, ὅπως εἴπαμε καὶ 
προηγουμένως, καταστρέφουν καὶ βλάπτουν τὴν ὑγεία, τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψή 
του. Μπορεῖ ἀκόμη νὰ σκέπτεται ὅτι οἱ ἀπολαύσεις καὶ οἱ σαρκικὲς ἡδονὲς εἶναι 
ἐφήμερες καὶ παροδικές. Αὔριο θὰ πεθάνη, καὶ καμιὰ ἀνήθικη ἡδονὴ δὲ θὰ τὸν 
ἀκολουθήση, ἀλλὰ ἀντίθετα θὰ τὸν συνοδεύση ἢ λύπη καὶ ἢ ντροπή. Καὶ τὸ 
φοβερότερο, ὅτι γιὰ στιγμιαῖες ἄνομες ἡδονὲς καὶ εὐχαριστήσεις θὰ τιμωρῆται 
αἰώνια.  
 Ἀλλὰ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν αἰώνια τιμωρία, μπορεῖ νὰ σκέπτεται καὶ τὸ βάσανο ποὺ 
δοκιμάζει καὶ σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο. Ἐκεῖνος ποὺ δουλεύει στὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα 
δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ βρῆ ἀνάπαυση καὶ ἡσυχία. Αὐτὸ εἶναι φυσικό, ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ 
τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἄπειρες ἐπιθυμίες καὶ ὀρέξεις, τὶς ὁποῖες θὰ ἐκπληρώση ὁ Ἴδιος 
ὁ ἄπειρος Θεὸς μελλοντικὰ σ’ αὐτοὺς ποὺ ὑπακούουν στὸ θέλημά Του.  
 Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ δουλεύει στὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα, [σελ. 413] νομίζοντας 
ὅτι θὰ χορτασθῆ ἡ ἄπειρή του ἐπιθυμία μὲ τὶς ἀνήθικες σαρκικὲς ἡδονές, ἐπιδιώκει 
τὴν ἀπόλαυσή τους, ἔχοντας καὶ νοῦ καὶ καρδιὰ στραμμένη πάντοτε σ’ αὐτές, καὶ 
ἀντὶ νὰ βρίσκη τὴν ἐκπλήρωση καὶ τὸν χορτασμὸ τῆς ἐπιθυμίας του, ἀντίθετα 



μεγαλώνει τὴν πείνα καὶ τὴ δίψα τῆς ψυχῆς του. Γιατὶ ὅσο περισσότερο 
ἀπολαμβάνει τὴν ἄνομη ἡδονή, τόσο περισσότερο διψᾶ καὶ τὴν ἐπιθυμεῖ.  
 Ἐξαιτίας δὲ τῆς ἀχόρταγης αὐτῆς ἐπιθυμίας καὶ δίψας, δὲν μπορεῖ νὰ βρῆ 
ἀνάπαυση οὔτε μέρα οὔτε νύχτα. Καὶ τὴν ἡμέρα βρίσκεται σὲ ἀνησυχία καὶ ταραχὴ 
καὶ τὴ νύχτα στενοχωρεῖται καὶ βασανίζεται.  
 Τί ἄλλο εἶναι αὐτὸ παρὰ διαρκὲς βάσανο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο εἶναι ἀπαλλαγμένος 
ὁ ἐγκρατὴς καὶ συνετός;  
 Οἱ τέτοιου εἴδους σκέψεις εἶναι πνευματικὸ ὅπλο, ποὺ συντελεῖ στὸ νὰ 
διώχνη ὁ ἄνθρωπος τὴ σαρκικὴ ἐπιθυμία. Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις πείθεται ὅτι τὸ 
ἀληθινὸ συμφέρον του, ὄχι μόνο τὸ αἰώνιο, ἀλλὰ καὶ τὸ προσωρινό, εἶναι νὰ 
ἀποφεύγη μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις τὴ σαρκικὴ ἁμαρτία.  
 
 

241. β) Ἀποφυγὴ τῶν ἀφορμῶν καὶ αἰτιῶν.  
 
 Ἄλλο μέσο γιὰ τὴν καταπολέμηση τῶν σαρκικῶν ἁμαρτημάτων εἶναι ἡ 
ἀποφυγὴ τῶν αἰτιῶν καὶ τῶν ἀφορμῶν ἀπὸ τὶς ὁποῖες προέρχονται αὐτά. Ἀφορμὲς 
δὲ καὶ αἰτίες ποὺ πρέπει νὰ ἀποφεύγη ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ μὴ μολύνεται ἡ ψυχή 
του, εἶναι οἱ κακὲς συναναστροφές, ἡ περιέργεια γιὰ πρόσωπα ἢ ὁποιαδήποτε 
ἀντικείμενα καὶ εἰκόνες ποὺ προκαλοῦν τὴν ἁμαρτία. Ἐπίσης, τὸ νὰ ἀκούη κάποιος 
ἀνηθικότητες, αἰσχρὰ τραγούδια, νὰ διαβάζη ἀνήθικα ἀναγνώσματα καὶ 
μυθιστορήματα, καθὼς καὶ τὸ νὰ βλέπη ἄσεμνες θεατρικὲς ἢ κινηματογραφικὲς 
παραστάσεις. Τὴν ἀποφυγὴ τῶν αἰτιῶν καὶ ἀφορμῶν τὴν ἐπιβάλλει σ’ ἐμᾶς ὁ Ἴδιος 
ὁ Κύριος: «Εἰ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει [σελ. 414] βάλε ἀπὸ σοῦ· 
συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου 
βληθῇ εἰς γέενναν. καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ 
βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ 
σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν» (Ματθ. ε΄ 29-30).  
 Αὐτὴ τὴν ἐντολὴ ἔδωσε ὁ Κύριος τότε, ὅταν εἶπε ὅτι ἐκεῖνος ποὺ βλέπει 
γυναῖκα μὲ πονηρὸ βλέμμα τὴν ἐμοίχευσε μέσα στὴν καρδιά του. Καὶ τὸ εἶπε αὐτὸ 
ἀμέσως τότε ὁ Κύριος, ὑποδεικνύοντας ὅτι μὲ αὐτὸ τὸ μέσο θὰ μπορῆ ὁ ἄνθρωπος 
νὰ ἀποφεύγη καὶ τὴν ἐξωτερικὴ ἁμαρτία καὶ τὴν ἐσωτερική.  
 Αὐτὸ δὲ ποὺ ἀξίζει νὰ προσέξουμε πολὺ εἶναι ὅτι ἀπειλεῖ γέεννα, δηλαδὴ 
κόλαση αἰώνια, σ’ ἐκεῖνον ποὺ δὲν ἀποφεύγει τὶς αἰτίες ποὺ προκαλοῦν τὴν 
ἁμαρτία. Μὲ τὸ δεξὶ μάτι καὶ τὸ δεξὶ χέρι ὁ Κύριος ἐννοεῖ τὰ πιὸ προσφιλῆ, τὰ πιὸ 
ἀγαπητὰ πρόσωπα, καὶ ἐκεῖνα ποὺ πολὺ μᾶς εὐεργετοῦν. Δηλαδή, ἂν ὑπάρχουν 
πρόσωπα ποὺ εἶναι τόσο πολὺ ἀγαπητὰ καὶ χρήσιμα σὲ μᾶς, ὅσο εἶναι τὸ μάτι καὶ 
τὸ χέρι μας, ἀλλὰ συμβαίνει αὐτὰ τὰ πρόσωπα νὰ μᾶς σκανδαλίζουν καὶ νὰ 
γίνωνται ἀφορμὴ νὰ βλαβῆ ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ καθαρότητα τῶν καρδιῶν μας, μᾶς 
συμφέρει πιὸ πολύ, λέει, νὰ διακόψουμε τὴ σχέση μὲ αὐτὰ τὰ πρόσωπα καὶ νὰ 
στερηθοῦμε τὴν εὐχαρίστηση καὶ ὠφέλειά τους. Εἶναι πιὸ συμφέρον αὐτό, παρά, 



ἔχοντας τὴν εὐχαρίστηση καὶ τὴν ὠφέλεια ποὺ προέρχεται ἀπὸ ἐκείνους σ’ αὐτὸ 
τὸν κόσμο, νὰ παραδοθοῦμε στὸ αἰώνιο πῦρ τῆς κολάσεως.  
 Στὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου πρέπει νὰ δώση ὁ Χριστιανὸς μεγάλη προσοχή. 
Νὰ τὰ τηρῆ μὲ ἀκρίβεια, χωρὶς ποτὲ νὰ ἐμπιστεύεται στὸν ἑαυτό του ὅτι μπορεῖ νὰ 
ἀποφύγη τὴν ἁμαρτία, ἂν δὲν ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὶς ἀφορμὲς καὶ αἰτίες της. Ἂν 
εἶναι δυνατὸ νὰ μὴν ἀνάψη ἡ πυρίτιδα, ὅταν πλησιάζη σ’ αὐτὴ ἡ φωτιά, ἄλλο τόσο 
εἶναι δυνατὸ καὶ στὸν ἄνθρωπο νὰ μὴ μολύνη τὴν ψυχή του, ὅταν, ἐνῶ 
σκανδαλίζεται, πλησιάζει τὶς ἀφορμὲς καὶ αἰτίες τῆς σαρκικῆς ἁμαρτίας.  

[σελ. 415] 
 Καὶ σὲ μεγάλη ἡλικία ἂν εἶναι κάποιος καὶ γιὰ πολλὲς δεκάδες χρόνια ἂν 
διατηρήθηκε καθαρὸς ἀπὸ τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα, πάλι δὲν πρέπει νὰ 
ἐμπιστεύεται στὸν ἑαυτό του, ἀλλά, γιὰ νὰ εἶναι ἀσφαλής, πρέπει νὰ ἔχη φόβο καὶ 
νὰ προφυλάγεται, χωρὶς ποτὲ νὰ ἀφήνη ἀπρόσεκτο τὸν ἑαυτό του. Καὶ ἂν ὁ συνετὸς 
καὶ ἐγκρατὴς καὶ ἀρκετὰ προχωρημένης ἡλικίας ἔχη ἀνάγκη νὰ προσέχη καὶ νὰ μὴν 
ἐμπιστεύεται στὸν ἑαυτό του, πόσο περισσότερο ὁ νέος στὴν ἡλικία, ποὺ εἶναι καὶ 
περισσότερο εὔκολο νὰ πέση;  
 Ἀλλὰ κι ἂν βρίσκεται νέος ποὺ δὲν ἐπηρεάζεται στὸ ζήτημα τὸ σαρκικό, καὶ 
αὐτὸς πάλι, γιὰ νὰ εἶναι ἀσφαλής, δὲν πρέπει νὰ ἐμπιστεύεται στὸν ἑαυτό του, 
γιατὶ εἶναι ἐνδεχόμενο, γιὰ νὰ μὴν ποῦμε βέβαιο, ὅτι μὲ τὴν ἀπροσεξία στὶς 
συναναστροφές, σιγά-σιγὰ καὶ χωρὶς νὰ τὸ καταλάβη, θὰ ἐπηρεασθῆ καὶ θὰ 
αἰχμαλωτισθῆ.  
 Ὡς πρὸς τὸ ζήτημα τῶν σαρκικῶν ἁμαρτημάτων πρέπει νὰ ἔχη ὑπόψη του ὁ 
Χριστιανός, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἄλλα, ὅτι ἔχει ἐχθρὸ καὶ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του, γιατὶ ἡ 
σαρκικὴ ἐπιθυμία εἶναι μέσα στὴν ψυχή του. Γι’ αὐτό, ὡς πρὸς τὸ ζήτημα αὐτό, 
ποτὲ δὲν πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐμπιστεύεται στὸν ἑαυτό του. Ἐπειδὴ ἡ σαρκικὴ 
ἐπιθυμία εἶναι μέσα του, ἂν δὲν ἀποφεύγη τὶς αἰτίες τῆς ἁμαρτίας, εἶναι ἀδύνατο 
νὰ μὴν πέση στὴν ἁμαρτία. Ἀλλὰ καὶ ἂν δὲν πέση στὴν πράξη, θὰ μολυνθῆ καὶ θὰ 
γίνη ἀκάθαρτος ἐσωτερικά.  
 Ἡ σωφροσύνη εἶναι θησαυρὸς πολύτιμος, τὸν ὁποῖο, ἂν δὲν προσέξη ὁ 
ἄνθρωπος, εἶναι δυνατὸ σὲ μιὰ στιγμὴ νὰ τὸν χάση. Γι’ αὐτὸ πρέπει μὲ ὅλες του τὶς 
δυνάμεις νὰ ἀποφεύγη τὶς αἰτίες ποὺ προκαλοῦν τὴν σαρκικὴ ἁμαρτία.  
 Πρέπει δὲ νὰ γνωρίζουμε ὅτι τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα δὲν πολεμοῦνται ὅπως 
τὰ ἄλλα πάθη, ἀλλὰ μὲ διαφορετικὸ τρόπο. Ἐνῶ, γιὰ παράδειγμα, τὸ πάθος τοῦ 
φθόνου πολεμεῖται, ὅπως ἔχουμε πεῖ, μὲ τὸ νὰ συναντήσουμε τὸ πρόσωπο ποὺ 
φθονοῦμε καὶ νὰ συζητήσουμε μαζί του μὲ τρόπο φιλικὸ καὶ [σελ. 416] γλυκό, τὰ 
σαρκικὰ πάθη πολεμοῦνται καὶ νεκρώνονται μὲ ἐντελῶς ἀντίθετο τρόπο. Δηλαδὴ 
αὐτὸς ποὺ τὸν ἐνοχλεῖ ἡ πονηρὴ ἐπιθυμία πρέπει πρῶτα πρῶτα νὰ ἀποφεύγη τὸ 
πρόσωπο ἀπὸ τὸ ὁποῖο σκανδαλίζεται, καθὼς καὶ κάθε ἄλλη αἰτία ποὺ προκαλεῖ 
τὴν σαρκικὴ ἁμαρτία.  
 Ἀκόμη, πρέπει νὰ γνωρίζη ὁ Χριστιανὸς καὶ αὐτό: Σὲ περίπτωση κατὰ τὴν 
ὁποίαν αἰσθανθῆ κάποια ἐνοχὴ στὸν ἑαυτό του καὶ μετανοήσει καὶ ζητήσει τὸ ἔλεος 
τοῦ Θεοῦ, νὰ μὴν ἀφήνη ὕστερα ἀπὸ αὐτὰ νὰ ξαναγυρίζη πάλι στὴ μνήμη του ἡ 



ἰδέα καὶ ἡ εἰκόνα τῆς παρεκτροπῆς. Οὔτε νὰ θέλη ποτὲ νὰ συλλογίζεται τὴν ἐνοχή 
του καὶ νὰ ἐξετάζη καὶ νὰ συζητᾶ μὲ τὸν ἑαυτό του ἂν αὐτὴ ἦταν μεγάλη ἢ μικρή, 
βαριὰ ἢ ἐλαφρά, ἢ ἂν ἡ συγκατάθεσή του ἦταν τέτοια ἢ τέτοια.  
 Πρέπει νὰ γνωρίζη ὁ Χριστιανὸς ὅτι ὁ πονηρὸς ἐργάζεται τὸ ὀλέθριό του 
σχέδιο, ἐνεργώντας πάνω στὴ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν ἀνάμνηση τῆς εἰκόνας 
τῆς ἁμαρτίας, γιὰ νὰ μολύνη καὶ πάλι αὐτὸν ποὺ μετανόησε, ἐντυπώνοντας, μὲ τὸ 
συλλογισμὸ καὶ τὴν ἐξέταση αὐτή, βαθύτερα στὴν ψυχή του τὴν πονηρὴ εἰκόνα τῆς 
ἁμαρτίας. Συγχρόνως δὲ καὶ νὰ τὸν κάνη αἰχμάλωτο καὶ ὑπόδουλο στὴν κακὴ 
ἐπιθυμία.  
 Γι’ αὐτὸ ὁ Χριστιανός, ἀφοῦ ζητήση μιὰ φορὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν 
ἐνοχή του, πρέπει νὰ ἔχη πεποίθηση ὅτι τὸν συγχώρησε ὁ Θεὸς καὶ νὰ εἰρηνεύση 
τελείως, ὡς νὰ μὴν ἔφταιξε καθόλου, ἀποφεύγοντας κάθε ἀνάμνηση τῆς 
παρεκτροπῆς του.  
 
 

242. γ) Ἡ ἐγκράτεια.  
 
 Τὴν ἐγκράτεια, ὡς ὅπλο πνευματικὸ ἐναντίον τῶν σαρκικῶν ἁμαρτημάτων, 
δὲν τὴν παίρνουμε ἐδῶ σὲ ὅλη τὴν πλατιά τῆς ἔννοια, ἀλλὰ τὴν παίρνουμε μόνο ὡς 
πρὸς τὸ ζήτημα τῶν φαγητῶν καὶ τῶν ποτῶν.  
 Δηλαδή, γιὰ νὰ ἐξουσιάζη καὶ νὰ ἐπιβάλλεται ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου στὶς 
παράλογες καὶ ἀνάρμοστες ἐπιθυμίες τοῦ [σελ. 417] σώματος, εἶναι ἀνάγκη νὰ 
φροντίζη μὲν ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὴ διατήρηση καὶ ὑγεία τοῦ σώματός του, ἀλλὰ νὰ 
ἔχη μέτρο καὶ στὸ φαγητὸ καὶ στὸ ποτό του.  
 Τὸ πολὺ φαγητὸ καὶ τὸ πολὺ ποτό, σύμφωνα μὲ τοὺς φυσικοὺς νόμους, δὲν 
ξεσηκώνουν μόνο τὶς ἐπιθυμίες καὶ τὶς σαρκικὲς ὁρμές, ἀλλὰ ζαλίζουν καὶ 
ἀποχαυνώνουν καὶ τὸ μυαλὸ καὶ τὸ κάνουν τέτοιο, ὥστε νὰ μὴν ἔχη ἡ ψυχὴ καὶ ἡ 
θέληση τὴ διαύγεια καὶ τὴ δύναμη νὰ ἐπιβάλλεται καὶ νὰ συγκρατῆ τὶς ἐπιθυμίες 
καὶ τὶς ὁρμὲς αὐτὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες προέρχεται ἡ ἁμαρτία.  
 Εἶναι ἀνάγκη λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος νὰ τρώη πάντοτε μὲ μέτρο καὶ ἐγκράτεια. 
Καὶ αὐτὸ ὄχι μόνο θὰ συντελῆ σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴ διατήρηση τῆς σωφροσύνης 
του, ἀλλὰ θὰ εἶναι ὠφέλιμο καὶ στὴν ὑγεία τοῦ σώματός του.  
 Ἐὰν δὲ ἔχη καὶ ὑγεία, εἶναι ὑποχρεωμένος καὶ νὰ νηστεύη, θεωρώντας αὐτὸ 
ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ καθήκοντά του, ὁπότε καὶ θὰ ἔχη μεγάλη ὠφέλεια, ἀφοῦ ἡ νηστεία, 
ὅπως φαίνεται καθαρὰ ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, εἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ σπουδαῖες 
ἀρετές.  
 Ὅταν μάλιστα συνοδεύεται ἀπὸ τὴν ταπεινοφροσύνη καὶ τὴν προσευχή, 
φέρνει πλούσια τὴ χάρη ἀπὸ τὸν Θεό, ὄχι μόνο γιὰ νὰ ἀπομακρύνουμε καὶ 
νεκρώσουμε τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε ὁποιαδήποτε 
ἄλλη ἀρετή.  
 
 



243. δ) Νὰ μὴ κατακρίνουμε.  
 
 Τὸ νὰ προβάλλουμε ὡς ὅπλο πνευματικὸ ἐναντίον τῶν σαρκικῶν 
ἁμαρτημάτων τὸ νὰ μὴ κατακρίνουμε εἶναι δυνατὸ νὰ φανῆ σὲ κάποιον ὡς κάτι 
ἄσχετο καὶ νὰ πῆ: Τί σχέση ἔχει ἡ κατάκριση μὲ τὴν ἀπόκρουση καὶ ἀποφυγὴ τῶν 
σαρκικῶν ἁμαρτημάτων;  
 Πρῶτα, πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι καὶ μόνη ἡ ἁμαρτία τῆς κατακρίσεως τοῦ 
πλησίον μας εἶναι ἱκανὴ νὰ κάνη τὸν [σελ. 418] ἄνθρωπο νὰ ἔχη κλίση καὶ νὰ εἶναι 
ἔνοχος στὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα, ὥστε νὰ μὴν μπορῆ αὐτὸς νὰ ἀποφύγη τὸ 
μολυσμὸ ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτά, ἔστω καὶ ἂν μεταχειρίζεται ὅλα τὰ ἄλλα 
πνευματικὰ ὅπλα. Καὶ ὁ λόγος εἶναι ἡ οἴηση καὶ ὑψηλοφροσύνη ποὺ ὑπάρχει μέσα 
στὴν κατάκριση. Καὶ ἐξηγούμεθα:  
 Ὁ ἄνθρωπος ποὺ κατακρίνει τὸν πλησίον του ἔχει μέσα του τὸν ἐγωισμὸ καὶ 
τὴν ὑψηλοφροσύνη. Κανένας ταπεινὸς δὲν κατακρίνει. Ἐπειδὴ δὲ ὁ Θεὸς μισεῖ καὶ 
ἀποστρέφεται τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὴν ὑψηλοφροσύνη, γι’ αὐτό, τιμωρώντας αὐτὸν 
ποὺ κατακρίνει, τὸν ἀφήνει στὶς δικές του δυνάμεις. Καὶ αὐτός, μὴ ἔχοντας τὴ 
βοήθεια καὶ χάρη ἀπὸ τὸν Θεό, κλίνει καὶ ρέπει, πολλὲς φορὲς μάλιστα καὶ 
αἰχμαλωτίζεται στὶς πονηρὲς σαρκικὲς ἐπιθυμίες. Κάθε ἄνθρωπος ποὺ προσέχει 
μπορεῖ νὰ τὸ καταλάβη αὐτὸ καὶ νὰ τὸ ἀντιληφθῆ ἐξ ἰδίας πείρας, ὅταν συμβῆ νὰ 
κατακρίνη τὸν πλησίον του. Ἐπιτρέπει δὲ ὁ Θεὸς αὐτὸς ποὺ κατακρίνει νὰ 
πειράζεται ἀπὸ τὴ σάρκα, γιὰ νὰ συναισθανθῆ τὴ δική του ἀθλιότητα καὶ νὰ 
ταπεινωθῆ μ’ αὐτὸ τὸν πειρασμό, ποὺ εἶναι ὁλοφάνερος.  
 Γιὰ νὰ ἔχη λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνισχυμένος ἀπὸ αὐτὴ 
νὰ διατηρῆται καθαρὸς ἀπὸ τὰ σαρκικὰ μολύσματα καὶ νὰ ἀποκρούη εὔκολα κάθε 
προσβολὴ τοῦ ἐχθροῦ, ἔχει μεγάλη ἀνάγκη νὰ προσέχη καὶ νὰ ἀποφεύγη μὲ ὅλη 
του τὴ δύναμη τὸ ἁμάρτημα τῆς κατακρίσεως. Εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ μὴ 
κατακρίνη τὸν πλησίον του οὔτε ἐξωτερικὰ μὲ τὰ λόγια του οὔτε ἐσωτερικά, 
κατηγορώντας τον μέσα του καὶ καταδικάζοντάς τον χωρὶς συμπάθεια.  
 
 

244. ε) Ἡ πίστη στὴ βοήθεια καὶ στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.  
 
 Ἀναφέρουμε ἐδῶ τὴν πίστη ὡς ὅπλο πνευματικὸ ἐναντίον τῶν σαρκικῶν 
ἁμαρτημάτων, ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς πεποιθήσεως στὴ βοήθεια καὶ προστασία τοῦ 
Θεοῦ, καθὼς καὶ στὴν εὐσπλαχνία καὶ τὸ ἔλεός Του.  

[σελ. 419] 
 Πρέπει δηλαδὴ ὁ Χριστιανός, γιὰ νὰ διώχνη ἀποτελεσματικὰ τὴ σαρκικὴ 
ἁμαρτία, νὰ ἔχη ἀδίστακτη πίστη ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μαζί του, ὅταν ἐννοεῖται κάνη καὶ 
αὐτὸς ὅ,τι ἐξαρτᾶται ἀπὸ αὐτόν, γιὰ νὰ ἀποκρούση τὴν ἁμαρτία. Ἡ πίστη αὐτὴ 
πρέπει νὰ εἶναι βεβαία στὴν ψυχή του, χωρὶς ποτὲ νὰ ἀπελπίζεται ἢ νὰ δειλιάζη 
ἀπὸ φόβο ὅτι ὁ Θεὸς θὰ τὸν ἀφήση ἀβοήθητο.  



 Κι ἂν ἀκόμη συμβῆ, ἀπὸ ἀπερισκεψία ἢ ἀδυναμία ἢ καὶ ἀπροσεξία, νὰ 
παρεκκλίνη μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο καὶ νὰ αἰσθανθῆ μολυσμὸ καὶ κάποια ἐνοχὴ 
στὴν ψυχή του, καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ ἀμέσως νὰ καταφεύγη στὸν Θεὸ καὶ νὰ 
ζητῆ μὲ ταπείνωση τὴν συγχώρηση καὶ τὸ ἔλεός Του. Εἶναι ὑποχρεωμένος δὲ μὲ 
ταπείνωση νὰ ζητῆ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἐπειδὴ πρέπει νὰ γνωρίζη ὅτι ἡ πτώση 
προέρχεται κυρίως ἀπὸ παραχώρηση Θεοῦ, γιατὶ προηγήθηκε οἴηση καὶ 
ὑψηλοφροσύνη. Ζητώντας δὲ μὲ ταπείνωση τὸ ἔλεος καὶ τὴ συγχώρηση ἀπὸ τὸν 
Θεό, ἂς ἔχη βεβαία πίστη ὅτι συγχωρεῖται καὶ ξαναγυρίζει στὴ θέση στὴν ὁποία 
ἦταν, προτοῦ νὰ παρεκκλίνη.  
 Ἀλλὰ πάλι, καὶ πάλι ἂν συμβῆ νὰ παρεκκλίνη μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο σὲ κάτι, 
πρέπει αὐτὸ ἀκριβῶς νὰ κάνη. Νὰ καταφεύγη δηλαδὴ στὸν Θεὸ μὲ ταπείνωση καὶ 
νὰ ζητῆ τὸ ἔλεός Του, χωρὶς ποτὲ νὰ ἀμφιβάλλη γιὰ τὴ συγχώρησή Του ἢ νὰ 
ἀπελπίζεται τελείως καὶ νὰ χάνη τὸ θάρρος του.  
 Πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι ἔχουμε καὶ κακόβουλο ἐχθρό, τὸν πονηρὸ Διάβολο, 
ὁ ὁποῖος, ἐπιδιώκοντας τὴν καταστροφὴ τοῦ ἀνθρώπου, βάζει σκέψεις καὶ ἰδέες 
ἀποθαρρύνσεως καὶ ἀπελπισίας. Βάζει δηλαδὴ σκέψεις ὅτι ὁ Θεὸς δὲν τὸν 
συγχωρεῖ πλέον, ἀφοῦ πάρα πολλὲς φορὲς ἔπεσε στὴν ἴδια ἁμαρτία, ἢ σκέψεις ὅτι 
δὲν θὰ μπορέση ποτὲ νὰ ἐλευθερωθῆ ἀπὸ τὴν ἐνοχὴ καὶ τὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ θὰ 
βασανίζεται πάντοτε.  
 Τὸ ὅπλο αὐτὸ τῆς ἀποθαρρύνσεως καὶ ἀπελπισίας μεταχειρίζεται ὁ πονηρὸς 
σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ δέχονται τὶς τέτοιες σκέψεις. Αὐτὸ τὸ ὅπλο συμβάλλει σὲ 
πάρα πολὺ μεγάλο βαθμὸ [σελ. 420] στὸ ἀνθρωποκτόνο σχέδιό του, ποὺ εἶναι νὰ 
κρατᾶ τοὺς ἀνθρώπους στὴν ἁμαρτία.  
 Μὲ τὴν ἀπελπισία μὲν ἀποχωρίζει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεό, μὲ τὴν 
ἀποθάρρυνση δὲ καὶ τὴ δειλία τὸν ἐκνευρίζει καὶ τὸν ἀποχαυνώνει, οὕτως ὥστε νὰ 
βρίσκεται σὲ μιὰ χαλαρότητα καὶ νάρκωση καὶ νὰ μὴ μπορῆ νὰ ἐνεργῆ καὶ νὰ 
ἐργάζεται πρόθυμα, γιὰ νὰ διώξη τὴν ἁμαρτία. Καὶ ἀκόμη, τὸν κρατεῖ σὲ λύπη καὶ 
στενοχώρια παντοτινή.  
 Γι’ αὐτὸ πρέπει ὁ Χριστιανὸς μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις νὰ ἀποκρούη τὶς 
τέτοιες σκέψεις τοῦ πονηροῦ, γιὰ νὰ μὴ δουλεύη σ’ αὐτόν, κάνοντας τὸ θέλημά 
του.  
 Τὸ ὅπλο λοιπὸν τῆς πίστεως, τὸ νὰ ἔχη δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος πεποίθηση στὴ 
βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ στὸ ἔλεός Του, εἶναι ἀναγκαιότατο στὴν καταπολέμηση τῶν 
σαρκικῶν ἁμαρτημάτων.  
 
 

245. στ) Ἡ συναίσθηση τῆς ἁπανταχοῦ παρουσίας τοῦ Θεοῦ.  
 
 Ἂν ἡ συναίσθηση τῆς ἁπανταχοῦ παρουσίας τοῦ Θεοῦ εἶναι, ὅπως ἔχουμε 
ἀναφέρει καὶ ἀλλοῦ, μέσο καὶ ὅπλο ἀναγκαιότατο, γιὰ νὰ ἀποφύγη ὁ ἄνθρωπος καὶ 
νὰ διώξη κάθε ἁμαρτία, πολὺ περισσότερο εἶναι ἀναγκαῖο καὶ ἀποτελεσματικό, γιὰ 
νὰ διώξη τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα.  



 Ὅταν ὁ ἄνθρωπος συναισθάνεται ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μπροστά του καὶ βλέπει 
ὄχι μόνο ὅλες τὶς ἐξωτερικές του πράξεις, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς ἀπόκρυφους 
διαλογισμούς, ὅλες τὶς ἐπιθυμίες καὶ τὶς κινήσεις τῆς καρδιᾶς του, εἶναι ἐντελῶς 
ἀδύνατο ὄχι μόνο νὰ κάνη ἐξωτερικὰ κάτι πονηρό, ἀλλὰ καὶ νὰ δεχθῆ αὐτὸ ὡς 
σκέψη στὴν ψυχή του. Καὶ στοὺς πιὸ φοβεροὺς πειρασμοὺς τῆς σαρκικῆς ἁμαρτίας 
ἂν βρεθῆ ὁ ἄνθρωπος, ὅταν αἰσθάνεται ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μπροστά του καὶ τὸν 
βλέπει, ἐξάπαντος καὶ χωρὶς ἀμφιβολία διαφεύγει καὶ ἀποκρούει μὲ ὅλη τὴ δύναμή 
του τὸ σαρκικὸ μολυσμό.  

[σελ. 421] 
 Αὐτὸ τὸ βλέπουμε καὶ στὸ πρόσωπο τοῦ παγκάλου καὶ συνετοῦ Ἰωσήφ, ὁ 
ὁποῖος νέος, «ὡραῖος τῷ εἴδει σφόδρα», ὅταν βρέθηκε στὸ φοβερότερο πειρασμό 
(καὶ λέμε τὸ φοβερότερο πειρασμό, γιατὶ ἦταν δοῦλος πουλημένος, δηλαδὴ 
σκλάβος ἀπέναντι στὴν κυρία του, τὴ μεγάλη καὶ ἔνδοξη κατὰ κόσμο), ἀντιτάχθηκε 
μὲ ἰσχὺ καὶ δύναμη πρὸς τὴν Αἰγυπτία, ποὺ τὸν πίεζε ἀφόρητα νὰ ἐνδώση στὶς 
ἁμαρτωλὲς ἀπαιτήσεις της. Καὶ τοῦτο, γιατὶ αἰσθανόταν μπροστά του τὸν Θεό, ποὺ 
τὰ βλέπει ὅλα καὶ εἶναι πανταχοῦ παρών.  
 «Πῶς ποιήσω, εἶπε σ’ αὐτὴ ποὺ τὸν παρακινοῦσε ὑποχρεωτικὰ στὴν 
ἁμαρτία, πῶς ποιήσω τὸ ρῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο, καὶ ἁμαρτήσομαι ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ;» (Γεν. λθ΄ 9). Δηλαδή, πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ ὑπακούσω στὴν πονηρὴ καὶ 
ἐντελῶς ἀνήθικη πρότασή σου καὶ νὰ τολμήσω νὰ πράξω τὸ βδελυρὸ καὶ ἀνόσιο 
τοῦτο καὶ νὰ ἁμαρτήσω ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι παρὼν μπροστά μου καὶ 
μὲ βλέπει; Καὶ ἐπειδὴ ἐκείνη τὸν πίεζε ἀφόρητα νὰ ἁμαρτήση, ἀφοῦ ἄφησε τὰ 
ἱμάτιά του στὰ χέρια της, ἔφυγε ἀπὸ αὐτὴ καὶ βγῆκε ἔξω (Γεν. λθ΄ 12).  
 
 

246. Ἡ προσοχὴ στὸ νὰ ἀποκρούη κάποιος ἀμέσως τὴν προσβολή.  
 
 Στὰ γενικὰ πνευματικὰ ὅπλα ποὺ ἀναφέραμε ἤδη εἶναι καὶ ἡ προσοχή. Ἐκεῖ 
εἴδαμε ὅτι ἡ προσοχὴ συνίσταται στὸ νὰ ἐπαγρυπνῆ ὁ ἄνθρωπος καὶ νὰ φυλάττη 
τὴν ψυχή του νὰ μὴν ἁμαρτήση.  
 Ἂν δὲ ἡ προσοχὴ εἶναι πάρα πολὺ χρήσιμη γιὰ τὴν ἀπόκρουση κάθε 
ἁμαρτίας, εἶναι πολὺ περισσότερο ἀναγκαία καὶ ἐντελῶς ἀπαραίτητη γιὰ τὴν 
καταπολέμηση καὶ ἐκδίωξη τῆς προσβολῆς τῆς σαρκικῆς ἁμαρτίας. Χωρὶς τὴν 
προσοχή, κι ἂν χρησιμοποιήση ὁ ἄνθρωπος ὅλα τὰ ἄλλα πνευματικὰ ὅπλα, δὲν θὰ 
μπορέση νὰ ἀποφύγη τὸ μολυσμὸ τῆς σαρκικῆς ἁμαρτίας.  

[σελ. 422] 
 Ὁ καθένας καταλαβαίνει τὴν ἀπόλυτη ἀνάγκη καὶ χρησιμότητα τῆς προσοχῆς, 
ὅταν λάβη ὑπόψη του ὅτι γενικὰ κάθε ἁμαρτία, καὶ πολὺ περισσότερο ἡ σαρκικὴ 
ἁμαρτία, δὲν μπαίνει ἀμέσως στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ μπαίνει λίγο-λίγο.  
 Ἡ ἁμαρτία μπαίνει μὲ τὴν προσβολή. Ἡ προσβολὴ γενικὰ εἶναι ἕνας λογισμός, 
μιὰ ἰδέα κάποιου ἀντικειμένου ἢ εἰκόνας, ποὺ παρουσιάζεται στὸ μυαλὸ τοῦ 
ἀνθρώπου. Ὡς πρὸς τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα, προσβολὴ εἶναι κάθε λογισμός, κάθε 



ἰδέα εἰκόνας ἢ κάποιου σαρκικοῦ ἀντικειμένου. Προέρχεται δὲ αὐτὴ ἡ προσβολὴ 
εἴτε ἀπὸ τὶς αἰσθήσεις, καὶ συνηθέστερα ἀπὸ τὰ μάτια, εἴτε ἀπὸ τὸν πονηρό, εἴτε 
ἐσωτερικὰ ἀπὸ κακὴ συνήθεια καὶ ροπὴ τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ κακό, εἴτε φυσικὰ καὶ 
ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ διάνοια.  
 Μετὰ τὴν προσβολὴ ἀκολουθεῖ σκέψη ἐμπαθὴς καὶ ἀπασχόληση καὶ μελέτη 
τῆς διανοίας πάνω στὸ λογισμὸ καὶ τὴν ἰδέα ποὺ προσέβαλε τὴ διάνοια. Δηλαδή, 
ἀφοῦ παρουσιάσθηκε στὴ διάνοια ἡ ἰδέα ἢ ὁ λογισμὸς τῆς εἰκόνας ἢ τοῦ σαρκικοῦ 
ἀντικειμένου, ἀρχίζει ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴ διάνοιά του νὰ σκέπτεται καὶ νὰ συνομιλῆ 
μὲ τὸν λογισμὸ αὐτὸ ὄχι ἁπλᾶ, μὲ ἀφέλεια καὶ χωρὶς πάθος, ἀλλὰ μὲ ἐμπάθεια. Ἡ 
ἐμπαθὴς αὐτὴ σκέψη καὶ συνομιλία, ἀκόμη καὶ ἂν διαρκέση λίγα μόνο 
δευτερόλεπτα, φέρνει στὴν ψυχὴ μολυσμό. Ὁ μολυσμὸς αὐτός, ποὺ παρουσιάζεται, 
μόλις ἀρχίζει ἡ ἐμπαθὴς σκέψη καὶ συνομιλία, εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ἁμαρτίας. Εἶναι τὸ 
πρῶτο βῆμα της. Ὁ πρῶτος βαθμός της, τὸ πρῶτο της στάδιο.  
 Μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἐμπαθοῦς σκέψεως, ἂν αὐτὴ δὲ διακοπῆ, ἀλλὰ 
ἐξακολουθήση, ἀναπτύσσεται στὴν καρδιὰ ἡδονικὴ ἐπιθυμία καὶ πονηρή. Καὶ 
γίνεται τόσο μεγαλύτερη, ὅσο ἡ διάνοια περισσότερο ἐξακολουθεῖ νὰ σκέπτεται, νὰ 
συλλογίζεται καὶ νὰ μελετᾶ τὴν εἰκόνα ἢ τὸ σαρκικὸ ἀντικείμενο. Ὅσο ἐξακολουθεῖ 
αὐτὴ ἡ σκέψη καὶ ἡ μελέτη τῆς εἰκόνας ἢ τοῦ σαρκικοῦ ἀντικειμένου, ἡ ψυχὴ 
βρίσκεται αἰχμάλωτη στὴν ἐπιθυμία τῆς σαρκικῆς ἁμαρτίας, ἀφοῦ εἶναι ὁλόκληρη 
[σελ. 423] προσηλωμένη στὴν ἄνομη καὶ κακὴ ἐπιθυμία. Ἔχει παραδώσει ὅλες της 
τὶς δυνάμεις, ὁλόκληρο τὸν ἑαυτό της, τὴ σκέψη, τὴν ἐπιθυμία καὶ τὴ θέλησή της 
στὴν ἀπαγορευμένη ἐσωτερικὴ ἀπόλαυση τῆς ἁμαρτίας.  
 Ἡ τέτοια ἀφοσίωση τῆς ψυχῆς μὲ ὅλες της τὶς δυνάμεις εἶναι τέλεια 
συγκατάθεση τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως ἐλέχθη προηγουμένως, στὸ νὰ κάνη καὶ νὰ 
ἀπολαμβάνη τὴν ἡδονὴ τῆς ἁμαρτίας ἐσωτερικά.  
 Αὐτὸς εἶναι ὁ δεύτερος βαθμὸς τῆς σαρκικῆς ἁμαρτίας, βαθμὸς πάρα πολὺ 
μεγαλύτερος ἀπὸ τὸν πρῶτο καὶ πολὺ βαρύτερος ἀπὸ αὐτόν.  
 Μετὰ τὴν ἁμαρτία ποὺ διαπράχθηκε ἐσωτερικὰ στὴν καρδιά, κάνει 
συγκατάθεση ὁ ἄνθρωπος, δηλαδὴ παίρνει ὁρισμένη ἀπόφαση στὸ νὰ διαπράξη 
τὴν ἁμαρτία καὶ ἐξωτερικὰ μὲ τὸ σῶμα.  
 Αὐτὸς εἶναι ὁ τρίτος βαθμὸς τῆς ἁμαρτίας, ἀνώτερος καὶ βαρύτερος ἀπὸ τὸ 
δεύτερο.  
 Μετὰ τὴν ἀπόφαση γιὰ τὴ διάπραξη τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐξωτερικὰ διὰ τοῦ 
σώματος, ἂν δὲν συμβῆ νὰ παρουσιασθῆ ἐμπόδιο ἢ νὰ ἔλθη στὴν ψυχὴ 
μεταμέλεια, ἀκολουθεῖ ἡ πράξη τῆς μισητῆς καὶ θανάσιμης σαρκικῆς ἁμαρτίας.  
 Αὐτὸς εἶναι ὁ τελευταῖος καὶ βαρύτερος βαθμὸς τῆς σαρκικῆς ἁμαρτίας.  
 Τὰ στάδια λοιπὸν ποὺ ἀκολουθεῖ καὶ περνᾶ ἡ ἁμαρτία, μέχρις ὅτου φθάση 
στὸ τελευταῖο της ὅριο, εἶναι τὰ ἑξῆς: Μετὰ τὴν προσβολή, ποὺ ἂν τὴ δοῦμε μόνη 
της εἶναι ἀναμάρτητη, π ρ ῶ τ α  ἔρχεται ἡ ἐμπαθὴς σκέψη καὶ ἡ συνομιλία πάνω 
στὴν εἰκόνα ἢ τὸ ἀντικείμενο τῆς προσβολῆς.  
 Δ ε ύ τ ε ρ ο ν ,  ἔρχεται ἡ ἐσωτερικὴ διάπραξη τῆς σαρκικῆς ἁμαρτίας μὲ 
συγκατάθεση τῆς ψυχῆς.  



 Τ ρ ί τ ο ν ,  ἔρχεται ἡ ἀπόφαση νὰ διαπραχθῆ ἡ σαρκικὴ ἁμαρτία καὶ 
ἐξωτερικὰ διὰ τοῦ σώματος. 

[σελ. 424]  
 Καὶ τ έ τ α ρ τ ο ν ,  ἀκολουθεῖ ἡ πράξη τῆς μισητῆς ἁμαρτίας διὰ τοῦ σώματος.  
Ὁ καθένας ὅμως καταλαβαίνει ὅτι ὅλοι ὅσοι μολύνουν τοὺς ἑαυτούς τους μὲ τὴ 
σαρκικὴ ἁμαρτία δὲν περνοῦν πάντοτε καὶ τὰ τέσσερα στάδιά της. Ἄλλος μπαίνει 
στὸ πρῶτο στάδιό της, ἄλλος μπαίνει ὄχι μόνο στὸ πρῶτο, ἀλλὰ καὶ στὸ δεύτερο, 
ἄλλος μπαίνει καὶ στὸ τρίτο, καὶ ἄλλος φθάνει καὶ στὸ τέταρτο στάδιό της.  
 Ἀλλὰ καὶ τὸ ἴδιο πρόσωπο ποὺ μολύνει τὸν ἑαυτό του μὲ τὴν ἁμαρτία 
συμβαίνει νὰ μὴ μένη σ’ ὅλες τὶς περιστάσεις τῆς ζωῆς του ἀκριβῶς σ’ αὐτὸ ἢ 
ἐκεῖνο τὸ στάδιο τῆς ἁμαρτίας.  
 Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ φαίνεται μὲ σαφήνεια καὶ καθαρὰ ὅτι τὸ κύριο μέσο μὲ τὸ 
ὁποῖο ἀποφεύγει ὁ ἄνθρωπος ὅλους τοὺς βαθμοὺς καὶ ὅλα τὰ στάδια τῆς σαρκικῆς 
ἁμαρτίας, εἶναι ἡ προσοχὴ ποὺ πρέπει νὰ ἔχη ἡ ψυχή, γιὰ νὰ ἀποκρούη καὶ διώχνη 
μὲ ὅλη της τὴ δύναμη τὴν προσβολή, ἀμέσως μόλις αὐτὴ ἔλθη στὴ διάνοια. Νὰ τὴ 
διώχνη, ἀπὸ ὁπουδήποτε κι ἂν προέρχεται αὐτή, χωρὶς νὰ ἀναβάλλη οὔτε 
δευτερόλεπτο τὴν ἀπόκρουση καὶ τὴν ἐκδίωξή της.  
 Ὅλη ἡ ἀπαλλαγὴ καὶ ἀπελευθέρωση καὶ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ 
μολυσμὸ τῆς σαρκικῆς ἁμαρτίας σ’ αὐτὸ κυρίως ἔγκειται καὶ ἀπὸ αὐτὸ ἐξαρτᾶται: 
Νὰ ἀποκρούση καὶ νὰ διώξη τὴν προσβολή, ὅσο τὸ δυνατὸ γρηγορότερα, γιὰ νὰ μὴ 
χρονοτριβήση αὐτὴ οὔτε στιγμὴ στὴ διάνοια.  
 Τὸ νὰ διώξη ὁ ἄνθρωπος ἀμέσως τὴν προσβολὴ ἀπὸ τὴ διάνοια, 
διαφυλάττοντας τὸν ἑαυτό του ἀμόλυντο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, φέρει σ’ αὐτὸν καὶ 
σπουδαιότατο κέρδος: Ἡ ψυχή, συνηθίζοντας νὰ μὴ σκέπτεται καθόλου τὸ πονηρό, 
γίνεται μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ἐλεύθερη καὶ χωρὶς πάθος. Ἔτσι, κι ἂν ἔρχεται ἡ 
προσβολὴ τῆς σαρκικῆς ἁμαρτίας, δὲν ἔχει καμιὰ δύναμη καὶ ἐπιρροή, ἀλλὰ 
ἀποκρούεται μὲ μεγάλη εὐκολία.  
 Ἡ τέλεια λοιπὸν ἀσφάλεια τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νὰ θεωρῆ καὶ τὴν ἐλάχιστη 
ἐμπαθῆ σκέψη πάνω σὲ κάποιο σαρκικὸ [σελ. 425] ἀντικείμενο ὡς δηλητηριώδη 
καὶ θανατηφόρο τροφὴ τῆς ψυχῆς καὶ νὰ τὴ διώχνη ἀμέσως ἀπὸ τὸ μυαλό του.  
 Ἀλλὰ καὶ ἂν τύχη κάποτε ἀπὸ ἀπροσεξία καὶ νωθρότητα νὰ ἐξαπατηθῆ ἡ 
ψυχὴ καὶ νὰ παραμείνη ἡ προσβολὴ εἴτε λίγο εἴτε πολὺ στὴ διάνοια, εἶναι 
ὑποχρεωμένος ὁ ἄνθρωπος, ἀμέσως μόλις καταλάβη ὅτι ἁμαρτάνει, νὰ διώξη χωρὶς 
καθυστέρηση τὸν πονηρὸ λογισμὸ καὶ νὰ ζητήση τὴ συγχώρηση καὶ τὸ ἔλεος τοῦ 
Θεοῦ γι’ αὐτή του τὴν ἀπροσεξία.  
 Γιατὶ σὲ περίπτωση ποὺ αἰσθανθῆ μὲν καὶ καταλάβει ὅτι δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται 
νὰ σκέπτεται μὲ ἐμπάθεια πάνω σὲ σαρκικὸ ἀντικείμενο, δὲν διώξει ὅμως ἀμέσως 
ἀπὸ τὴν ψυχή του τὴ σαρκικὴ σκέψη, ἀλλὰ τὴν ἐξακολουθήσει, ἀρχίζει ὁ μολυσμὸς 
τῆς καρδιᾶς του καὶ ἡ ἐνοχὴ τῆς ψυχῆς του. Γίνεται πλέον ἡ σαρκικὴ σκέψη ἐν 
γνώσει καὶ μὲ τὴ συγκατάθεση τῆς θελήσεως, καὶ ὄχι, ὅπως προηγουμένως, ὅταν ἡ 
ψυχὴ δὲν εἶχε συναίσθηση τοῦ ἑαυτοῦ της, γιατὶ βρισκόταν σὲ νωθρότητα καὶ 
πνευματικὴ ὑπνηλία.  



 Ἀκόμη, ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν διώχνη ἀμέσως ἀπὸ τὸ μυαλό του τὴν προσβολή, 
ἀλλ’ ἐν γνώσει ἀναβάλλη, ἔστω καὶ πρὸς στιγμή, τὴν ἐκδίωξή της, θὰ συναντήση 
ἔπειτα δυσκολία νὰ τὴ διώξη. Ἂν δὲ ἀναβάλλη περισσότερες στιγμές, ἡ δυσκολία 
τῆς ἐκδιώξεως θὰ εἶναι μεγαλύτερη. Καὶ τόσο μεγαλύτερη, ὅσο περισσότερος ἦταν 
καὶ ὁ χρόνος κατὰ τὸν ὁποῖο τὸ μυαλὸ ἀπασχολήθηκε μὲ τὴ σαρκικὴ σκέψη.  
 Ἀκόμη, ἂν δὲν διώχνη ὁ ἄνθρωπος ἀμέσως τὴ σαρκικὴ σκέψη, ἀλλὰ τὴν 
ἀφήση νὰ χρονοτριβῆ, κάνει καὶ τὴν ψυχή του ἐξασθενημένη καὶ αἰχμαλωτισμένη 
ἀπὸ τὸ πάθος, νὰ κλίνη καὶ νὰ ρέπη μὲ ὁρμὴ πρὸς τὴν ἁμαρτία. Καὶ αὐτό, γιατὶ κατὰ 
φυσικὸ νόμο ἡ συνεχὴς σκέψη καὶ ἡ ἐμπαθὴς ἀπασχόληση τοῦ νοῦ σὲ σαρκικὰ 
ἀντικείμενα, ὅταν γίνεται συχνὰ καὶ ἐπανειλημμένα, γεννᾶ τὴ συνήθεια, ποὺ 
καταντᾶ πάθος. Κι ἔτσι ἡ ψυχὴ ἐπιθυμεῖ πάντοτε νὰ σκέπτεται καὶ νὰ ἀπασχολῆται 
μὲ τὰ πονηρά.  

[σελ. 426] 
 Ἀκόμη, πρέπει νὰ γνωρίζη ὁ Χριστιανὸς ὅτι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν 
ἀπροσεξία του βάζη μέσα στὴν ψυχή του τὴ σαρκικὴ ἁμαρτία, δίνει τόπο καὶ στὸν 
πονηρό, ὥστε νὰ μπαίνη ἀνεμπόδιστα στὴν ψυχή του καὶ νὰ τὸν πολεμῆ ἔπειτα μὲ 
μανία. Σὲ τέτοια περίπτωση, γιὰ νὰ διωχθῆ ἀπὸ τὴν ψυχή του ἡ ἁμαρτία καὶ μαζί 
της καὶ ὁ πονηρός, χρειάζεται πολὺς ἀγώνας καὶ μεγάλη ἐπιμονὴ ἐκ μέρους τοῦ 
ἀνθρώπου.  
 Εἶναι νόμος θείας δικαιοσύνης, ποὺ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶ ὁ Χριστιανός: Ὅπου 
διαπράττεται ἡ ἁμαρτία, φεύγει ἀπὸ κεῖ ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, καὶ παίρνει δικαίωμα ὁ 
πονηρός.  
 Γιὰ ὅλους λοιπὸν αὐτοὺς τοὺς λόγους πρέπει ὁ Χριστιανὸς νὰ ἀποκρούη 
ἀμέσως καὶ χωρὶς τὴν ἐλάχιστη ἀναβολὴ τὴν προσβολὴ ποὺ παρουσιάζεται.  
 Ἂν θέλη μὲν νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὸν πειρασμὸ τῶν σαρκικῶν ἁμαρτημάτων, 
δὲν ἀποκρούη ὅμως ἀμέσως τὴν προσβολή, μοιάζει μὲ ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος, ἐνῶ θέλει 
νὰ σβήση τὴ φωτιά, ρίχνει λάδι πάνω της, καθὼς καὶ μὲ ἐκεῖνον πού, ἐνῶ τρομάζει 
ἀπέναντι στὸ θάνατο, περιθάλπει ὅμως καὶ θερμαίνει στὸν κόρφο του 
δηλητηριῶδες φίδι.  
 Γιατὶ πράγματι, οἱ πονηρὲς σαρκικὲς σκέψεις εἶναι φίδια δηλητηριώδη, καὶ 
μάλιστα πολὺ χειρότερες ἀπὸ τὰ δηλητηριώδη φίδια. Αὐτὰ δηλητηριάζουν καὶ 
θανατώνουν τὸ σῶμα μόνο. Οἱ πονηρὲς σκέψεις, ὅταν δὲν διωχθοῦν ἔγκαιρα, 
μποροῦν νὰ θανατώσουν σῶμα καὶ ψυχὴ μὲ αἰώνιο θάνατο.  
 Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ καταλαβαίνει ὁ Χριστιανὸς πόσο σπουδαία, πόσο ἀναγκαία 
καὶ ἀπαραίτητη εἶναι ἡ προσοχὴ καὶ ἡ ἐγρήγορση στὸ νὰ διώχνη ἀμέσως ἀπὸ τὴ 
διάνοιά του κάθε προσβολὴ τῆς σαρκικῆς ἁμαρτίας ποὺ παρουσιάζεται. Ἀκόμη δὲ 
καὶ ἂν ἡ προσβολὴ παρουσιάζεται μὲ δύναμη καὶ ζητῆ νὰ αἰχμαλωτίση τὸν 
ἄνθρωπο στὴν πονηρὴ κακὴ σκέψη, καὶ τότε ὁ Χριστιανός, καὶ πολὺ περισσότερο 
τότε, πρέπει νὰ εἶναι τελείως ἀνυποχώρητος ἀπέναντί της καὶ νὰ μεταχειρίζεται 
ἀκόμη καὶ βία. Δηλαδή, νὰ ἐπιβάλλεται στὸν ἑαυτό του καὶ νὰ [σελ. 427] ἐπιμένη 
μὲ δύναμη καὶ ἀνδρεία στὸ νὰ διώχνη τὴν προσβολή, ὁπότε καὶ θὰ ἐκδιωχθῆ.  



 Βοηθᾶ δὲ ἀκόμη πολὺ καὶ τὸ νὰ κατηγορῆ καὶ ἐλέγχη τὸν ἑαυτό του, ὅπως 
ἔχει προηγουμένως λεχθῆ, μὲ ἐλεγκτικὰ λόγια, ἐξουθενώνοντάς τον, γιατὶ ἐπιθυμεῖ 
νὰ βάλη μέσα στὴν ψυχή του τὸ μολυσμὸ τῆς ἁμαρτίας, ποὺ δηλητηριάζει καὶ 
θανατώνει.  
 Καὶ ἔτσι, ὅταν διώχνη τὴν προσβολή, ὄχι μόνο δὲν ἁμαρτάνει οὔτε ἔχει 
κάποια ἐνοχή, ἀλλά, ἀντίθετα, βραβεύεται ἀπὸ τὸν Θεό, ὡς ἀνδρεῖος πολεμιστὴς 
καὶ νικητὴς τοῦ κακοῦ.  
 
 

247. η) Ἡ προσευχή.  
 
 Ὡς ἐπισφράγιση τῶν πνευματικῶν ὅπλων ποὺ ἀναφέρθηκαν γιὰ τὴν 
καταπολέμηση καὶ ἐκδίωξη τῶν σαρκικῶν ἁμαρτημάτων, εἶναι ἡ προσευχή.  
 Ἀναφέρουμε τὴν προσευχὴ καὶ ἐδῶ, γιατὶ ἡ προσευχὴ εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὅπλο 
χωρὶς τὸ ὁποῖο, ὁτιδήποτε κι ἂν κάνη ὁ ἄνθρωπος, ὁσοδήποτε κι ἂν ἀγωνισθῆ, δὲν 
μπορεῖ νὰ κατορθώση τίποτε. Ὅλα ὅσα κάνει, ἐπιδιώκει καὶ ἐργάζεται ὁ ἄνθρωπος 
κατευοδώνονται καὶ πραγματοποιοῦνται μὲ τὴ χάρη καὶ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ.  
 Αὐτὸ διδάσκοντας καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διὰ τοῦ Προφήτου, λέει: «Ἐὰν μὴ 
Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες· ἐὰν μὴ Κύριος 
φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων» (Ψαλμ. ρκστ΄ 1). Ἀλλὰ καὶ ὁ 
Κύριος τὴν ἴδια ἀλήθεια ἐπιβεβαιώνει, λέγοντας: «Ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε 
ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. ιε΄ 5). Τὴ χάρη δὲ καὶ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ζητεῖ ὁ ἄνθρωπος 
μὲ τὴν προσευχή.  
 Καὶ ἂν ἡ προσευχὴ εἶναι ἀναγκαιότατη γιὰ τὴν ἀπόκτηση κάθε ἀρετῆς, πολὺ 
περισσότερο εἶναι ἀναγκαία καὶ ἀπαραίτητη γιὰ τὴ διατήρηση τῆς καθαρότητος καὶ 
ἁγνότητός μας ἀπὸ τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα. Σ’ αὐτά, ὅπως ἐλέχθη καὶ [428] 
προηγουμένως, ἔχουμε ἐχθρὸ καὶ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μας. Ἡ σαρκικὴ ἐπιθυμία εἶναι 
μέσα μας. Γι’ αὐτό, ἂν δὲν ἔχουμε τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, δὲν μποροῦμε ν’ 
ἀποφύγουμε τὸν σαρκικὸ πειρασμό.  
 
 

248. Συμπέρασμα.  
 
 Εἴδαμε πόσο φοβερὰ καὶ καταστροφικὰ εἶναι τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα καὶ μὲ 
ποιὰ πνευματικὰ ὅπλα ἀποκρούονται καὶ διώχνονται.  
 Ἔχοντάς τα λοιπὸν ὑπόψη του ὁ Χριστιανὸς καὶ κανονίζοντας τὴ διαγωγή του 
σύμφωνα μ’ αὐτά, θὰ διατηρῆ τὸν ἑαυτό του, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ἐγκρατῆ, 
καθαρὸ καὶ ἐλεύθερο ἀπὸ τοὺς σαρκικοὺς μολυσμούς. Ἔτσι, θὰ γίνη ναὸς τοῦ Θεοῦ 
καὶ κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ θὰ εἶναι ἄξιος νὰ εἰσέλθη στὴν οὐράνια 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ἀπολαμβάνη τὴν αἰώνια δόξα καὶ εὐτυχία.  
 
 



 
 
 



[σελ. 429] 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄ 
 

Ο ΠΑΡΘΕΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ 
 
 

249. Ὁ σκοπὸς τοῦ παρθενικοῦ βίου.  
 
 Μετὰ τὴ γνώση ποὺ πήραμε γιὰ τὰ εἰδικὰ μέσα μὲ τὰ ὁποῖα πολεμοῦνται τὰ 
πάθη, καὶ μάλιστα τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα, κρίνουμε καλὸ νὰ ποῦμε λίγα λόγια καὶ 
γιὰ τὸν κατὰ Χριστὸν ἄγαμο καὶ παρθενικὸ βίο.  
 Θεωροῦμε τὴ γνώση αὐτὴ πολὺ χρήσιμη καὶ ἀναγκαία, διότι ὅσοι ἐκλέγουν 
τὴν ἀγαμία καὶ παρθενία, γιὰ νὰ φανοῦν δόκιμοι καὶ ἄξιοι, δὲν ἀρκεῖ νὰ γνωρίζουν 
μόνο τὰ πνευματικὰ ὅπλα μὲ τὰ ὁποῖα πολεμεῖται τὸ πάθος τῶν σαρκικῶν 
ἁμαρτημάτων, ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ γνωρίζουν καὶ τὸν ὑψηλὸ καὶ πνευματικὸ 
σκοπὸ πρὸς τὸν ὁποῖο ἀποβλέπει ἡ ἀληθινὴ ἄγαμη καὶ παρθενικὴ ζωή.  
 Ὁ σκοπὸς τῆς παρθενικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ἀπερίσπαστη προσκόλληση πρὸς τὸν 
Χριστὸ ὅλων ὅσων δέχονται αὐτὴ τὴ ζωή. Ἐπίσης, ἡ ἐργασία μὲ αὐταπάρνηση, ὅσων 
μποροῦν, γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ἀνθρώπων ποὺ βρίσκονται στὴν ἁμαρτία. Γιὰ 
τὴν ἀνάπλαση καὶ ἀναγέννησή τους. Ἡ ἐργασία γενικὰ γιὰ κάθε δυνατὴ 
ἀγαθοεργία, φροντίδα καὶ ἀνακούφιση ὅσων ἔχουν ἀνάγκη.  
 Ἀπὸ αὐτὸν τὸν ὑψηλὸ σκοπό, στὸν ὁποῖο ἀποβλέπει ἡ ἀληθινὴ κατὰ Χριστὸν 
ἀγαμία, καταλαβαίνει καθένας ὅτι ὅσοι δέχονται τὴν ἀγαμία ἢ παρθενία μὲ τέτοιο 
σκοπὸ ἀκολουθοῦν ὑψηλότερη πνευματικὴ ζωὴ καὶ μποροῦν ὁλοκληρωτικὰ νὰ 
δοθοῦν στὸ νὰ εὐαρεστήσουν στὸν Θεό.  

[σελ. 430] 
 

250. Οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου γιὰ τὸν παρθενικὸ βίο.  
 
 Ὁ Κύριος μιλοῦσε γιὰ τὸν γάμο καὶ διακήρυσσε τὸ ἀδιάλυτό του. Τότε τοῦ 
εἶπαν· ἀφοῦ δὲν ἐπιτρέπεται στὸν ἄνδρα νὰ χωρίση τὴ γυναῖκα του, εἶναι πιὸ 
συμφέρον νὰ μένη ἄγαμος. Σ’ αὐτὸ ἀπάντησε τὰ ἑξῆς: «Οὐ πάντες χωροῦσι τὸν 
λόγον τοῦτον, ἀλλ’ οἷς δέδοται· εἰσὶ γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς 
ἐγεννήθησαν οὕτω· καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν 
ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν 
οὐρανῶν. Ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω» (Ματθ. ιθ΄ 11-12).  
 Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ Κύριος λέει στοὺς μαθητές Του: Δὲν μποροῦν ὅλοι νὰ 
δεχθοῦν καὶ νὰ πραγματοποιήσουν αὐτὸ ποὺ λέτε. Δὲν μποροῦν ὅλοι νὰ μείνουν 



ἄγαμοι, ζώντας μὲ ἐγκράτεια, ἀλλὰ μόνο ἐκεῖνοι στοὺς ὁποίους ἔχει δοθῆ ἀπὸ τὸν 
Θεό. Εἶναι ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔρχονται σὲ γάμο, ἐπειδὴ γεννήθηκαν ἀπὸ τὴν κοιλία 
τῆς μητέρας τους σωματικὰ ἀνίκανοι γι’ αὐτό. Καὶ ὑπάρχουν ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι 
ἔμειναν ἄγαμοι, γιατὶ τοὺς εὐνούχισαν οἱ ἄνθρωποι καὶ ἔγιναν ἀνίκανοι γιὰ γάμο.  
 Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἄλλοι, ποὺ δὲν ἔρχονται σὲ γάμο, ἀλλὰ ζοῦν παρθενικὴ 
ζωή, γιατὶ οἱ ἴδιοι, μὲ τὴν ἐλεύθερη θέλησή τους, κατανίκησαν τὴ φυσικὴ κλίση 
πρὸς τὸ γάμο καὶ νέκρωσαν κάθε σαρκικὴ ἐπιθυμία. Δὲν θέλησαν τὸ γάμο, ὄχι γιὰ 
ἀνάπαυση ἢ γιὰ κάποιον ἄλλο κοσμικὸ λόγο, ἀλλὰ γιὰ πνευματικὸ σκοπό, τὴν 
Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Γιὰ νὰ εἶναι ἐλεύθεροι ἀπὸ τὶς μέριμνες καὶ φροντίδες τοῦ 
ἔγγαμου βίου, προκειμένου ἀπερίσπαστοι καὶ μὲ μεγαλύτερη ἀφοσίωση πρὸς τὸν 
Θεὸ νὰ ἐργάζωνται εὐκολότερα καὶ τελειότερα τὰ ἔργα γιὰ τὴ Βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν.  
 Αὐτοὶ οἱ τελευταῖοι εἶναι ἐκεῖνοι στοὺς ὁποίους ἔχει δοθῆ ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ 
ζοῦν παρθενικὴ ζωή.  
 Ὅποιος λοιπὸν μπορεῖ νὰ καταλάβη τὴν ἀξία τοῦ πνευματικοῦ σκοποῦ τῆς 
παρθενίας καὶ νὰ τὸν πραγματοποιήση, ἂς [σελ. 431] δεχθῆ καὶ ἂς ἀκολουθήση τὴν 
ἄγαμη παρθενικὴ ζωή, ἀγωνιζόμενος νὰ φυλάη τὸν ἑαυτό του ἐγκρατῆ καὶ καθαρὸ 
ἀπὸ κάθε σαρκικὸ ἁμάρτημα καὶ ἐργαζόμενος, μὲ ὅση δύναμη ἔχει, γιὰ τὴ δόξα τοῦ 
Θεοῦ καὶ τὴν ὠφέλεια τοῦ πλησίον.  
 Αὐτὴ εἶναι ἡ ἔννοια τῶν λόγων τοῦ Κυρίου. Καὶ καταλαβαίνει ὁ καθένας ὅτι 
αὐτὴ τὴν ἔννοια ἔχουν τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, ὅταν λάβη ὑπόψη του καὶ τὰ λόγια τοῦ 
ἀποστόλου Παύλου γιὰ τὸν ἄγαμο καὶ τὸν ἔγγαμο.  
 
 

251. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁμιλεῖ γιὰ τὸν ἔγγαμο καὶ τὸν παρθενικὸ βίο.  
  
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ὁποῖος τὴν ἕνωση τοῦ ἄνδρα μὲ τὴ γυναῖκα στὸ γάμο τὴ 
θεωρεῖ ὅτι εἰκονίζει τὴν πνευματικὴ ἕνωση τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν Ἐκκλησία, μιλώντας 
καὶ γιὰ τοὺς δύο τρόπους ζωῆς, δηλαδὴ τὸν ἔγγαμο καὶ τὸν ἄγαμο, τὸν παρθενικό, 
λέει γιὰ τὸν ἄνδρα μὲν τὰ ἑξῆς: «Ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, πῶς ἀρέσει τῷ 
Κυρίῳ· ὁ δὲ γαμήσας (= ὁ ἄνδρας δὲ ποὺ νυμφεύθηκε) μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, 
πῶς ἀρέσει τῇ γυναικί». Γιὰ τὴ γυναῖκα δὲ λέει: «Μεμέρισται καὶ ἡ γυνὴ καὶ ἡ 
παρθένος (= διαφέρει ἡ ἔγγαμη γυναίκα καὶ ἡ παρθένος, δηλαδὴ ἄλλη ἀποστολὴ 
ἔχει ἡ γυναίκα ποὺ παντρεύθηκε καὶ ἄλλη ἀποστολὴ ἡ ἄγαμος παρθένος). Ἡ 
ἄγαμος (=ἡ παρθένος) μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ἡ ἁγία καὶ σώματι καὶ 
πνεύματι’ ἡ δὲ γαμήσασα (= ἡ γυναίκα ποὺ παντρεύθηκε) μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, 
πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρί» (Α΄ Κορινθ. ζ΄ 32-34).  
 
 
 
 
 



252. Πῶς θὰ καταλάβη κάποιος ἂν ἔχη καὶ σ’ αὐτὸν δοθῆ  
ἡ χάρη νὰ μείνη ἄγαμος.  

 
 Εἴδαμε πιὸ πάνω νὰ λέη ὁ Κύριος ὅτι δὲν μποροῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ 
μείνουν ἄγαμοι, ζώντας μὲ ἐγκράτεια, παρὰ μόνον ἐκεῖνοι στοὺς ὁποίους ἔχει δοθῆ 
ἀπὸ τὸν Θεό: «Οὐ πάντες [σελ. 432] χωροῦσι τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ’ οἷς δέδοται». 
Ἀλλὰ δημιουργεῖται ἡ ἀπορία: Σὲ ποιοὺς ἆραγε εἶναι δοσμένο ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ ζοῦν 
παρθενικὴ ζωή; Πῶς μπορεῖ κάποιος νὰ καταλάβη ἂν καὶ σ’ αὐτὸν ἔχη δοθῆ ἀπὸ 
τὸν Θεὸ νὰ μείνη ἄγαμος;  
 Γιὰ νὰ τὸ καταλάβη αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, πρέπει πρῶτα νὰ γνωρίζη τί εἶναι 
ἐκεῖνο ποὺ διακρίνει ἐκείνους στοὺς ὁποίους ἔχει ὁ Κύριος δώσει τὸ χάρισμα τῆς 
παρθενίας.  
 Καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ ζωηρὴ ἐπιθυμία, ὁ πόθος, ὁ ζῆλος τῆς ψυχῆς τους νὰ ζήσουν 
ζωὴ παρθενική, μὲ σκοπὸ νὰ ἀφιερωθοῦν ὁλοκληρωτικὰ στὴν ἐργασία τοῦ θείου 
θελήματος. Ἡ ζωηρὴ αὐτὴ ἐπιθυμία εἶναι τὸ χάρισμα ποὺ δίνεται ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ 
ζοῦν παρθενικὴ ζωή.  
 Ἑπομένως, ἀπὸ αὐτὸν τὸν χαρακτηρισμὸ μπορεῖ καθένας νὰ καταλάβη γιὰ 
τὸν ἑαυτό του ἂν ἔχη καὶ σ’ αὐτὸν δοθῆ τὸ χάρισμα νὰ μείνη ἄγαμος. Ἂν δηλαδὴ 
αἰσθάνεται στὴν ψυχή του ζωηρὴ τὴν ἐπιθυμία καὶ τὸν πόθο νὰ μείνη ἄγαμος, τότε 
ἂς γνωρίζη ὅτι καὶ σ’ αὐτὸν ἔχει δοθῆ.  
 Πρέπει ὅμως ἐπίσης νὰ γνωρίζη ὁ Χριστιανὸς ὅτι καὶ σ’ ἐκείνους στοὺς 
ὁποίους ἔχει δοθῆ ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μείνουν ἄγαμοι δὲν ἐπιβάλλεται ἡ παρθενικὴ 
ζωή. Ὅταν λέη ὁ Χριστός «οὐ πάντες χωροῦσι τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ’ οἷς δέδοται», 
δὲν ἐννοεῖ μὲ τό «οἷς δέδοται» (=σὲ ὅσους ἔχει δοθῆ) ὅτι αὐτοὶ ἀπόλυτα ἔχουν 
προορισθῆ νὰ μείνουν ἄγαμοι, οὔτε ὅτι τοὺς ἔχει ἐπιβληθῆ ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ ζοῦν 
ζωὴ παρθενική, θέλοντας καὶ μή.  
 Ἀλλὰ τί ἐννοεῖ;  
 Ἐννοεῖ ὅτι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἔχουν κατ’ ἀρχὴν τὸ προσὸν μόνο ποὺ εἴπαμε, 
τὴν ἐπιθυμία, τὸν πόθο, τὸν ζῆλο γιὰ τὴν παρθενικὴ ζωή, μὲ τὸ ὁποῖο μποροῦν, ἂν 
θέλουν, νὰ τὴν ἀκολουθήσουν. Ἀφήνονται ὅμως ἐντελῶς ἐλεύθεροι ἀπὸ τὸν Χριστὸ 
νὰ διαλέξουν ὁποιαδήποτε ζωὴ θελήσουν, εἴτε τὴν παρθενική, εἴτε τὴν ἔγγαμη. Καὶ 
αὐτὸ φαίνεται καθαρὰ καὶ σαφῶς ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ Κυρίου: « Ὁ  
δ υ ν ά μ ε ν ο ς  χωρεῖν χωρείτω». Τὰ λόγια αὐτὰ δὲν σημαίνουν τίποτα ἄλλο, [σελ. 
433] παρὰ ἀκριβῶς ὅτι ἡ παρθενικὴ ζωὴ ἀφήνεται ἐξ ὁλοκλήρου στὴν ἐκλογὴ τοῦ 
ἀνθρώπου, γιατὶ ἐκεῖνος ποὺ θὰ διαλέξη αὐτὴ τὴ ζωὴ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀναλάβη καὶ 
τὸν διαρκῆ ἀγῶνα νὰ ὑποτάσση καὶ νὰ νεκρώνη τὴν σαρκικὴ ἐπιθυμία μὲ νηστεία, 
προσευχὴ καὶ ἐγκράτεια, γιὰ νὰ φυλάξη μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὸν ἑαυτό του μέχρι 
τέλους ἐγκρατῆ καὶ καθαρὸ ἀπὸ κάθε σαρκικὸ ἁμάρτημα. Γιατί, ἂν δὲν ἀναλάβη 
ὁριστικὰ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ αὐτὸν τὸν ἀγῶνα μὲ τέλεια ἀπόφαση, δὲν θὰ μπορέση νὰ 
ἀποφύγη τὴ σαρκικὴ ἁμαρτία.  
 Ἐπειδὴ λοιπὸν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο νὰ ἀναλάβη ἢ ὄχι αὐτὸν τὸν 
ἀγῶνα, ἐπειδὴ πρέπει νὰ ἀναμετρήση τὶς δυνάμεις, τὴν προθυμία, τὸ ζῆλο καὶ τὴν 



ἐπιμονή του, ἂν μπορῆ δηλαδὴ νὰ μείνη μέχρι τέλους ἀγωνιζόμενος καὶ τηρώντας 
τὴ σωφροσύνη του, γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ἀφήνεται ἐντελῶς ἐλεύθερος ἀπὸ τὸν Χριστὸ 
νὰ ἀκολουθήση ἢ ὄχι αὐτὴ τὴ ζωή.  
 Γι’ αὐτά, σὲ περίπτωση παρεκτροπῆς, θὰ φέρη μόνος του τὴν εὐθύνη τῆς 
ἁμαρτίας, ἐπειδή, ἀφοῦ μιὰ γιὰ πάντα προτίμησε ἐλεύθερα τὴν ἄγαμη καὶ 
παρθενικὴ ζωή, χωρὶς ὁ Κύριος νὰ τοῦ τὴν ἐπιβάλη, δὲν ἀνέλαβε ὅμως καὶ τὸν 
ἀγῶνα, γιὰ νὰ φυλάξη τὸν ἑαυτό του ἐγκρατῆ καὶ καθαρό.  
 
 

253. Ἡ ἐκλογὴ τοῦ παρθενικοῦ βίου.  
 
 Ἐπειδὴ λοιπὸν ἐκεῖνος ποὺ θὰ ἐκλέξη τὴν παρθενικὴ ζωὴ ἔχει μεγάλη εὐθύνη 
σὲ περίπτωση παρεκκλίσεως, γι’ αὐτὸ δὲν πρέπει ν’ ἀποφασίζη ὁριστικὰ ὅτι θὰ 
ἀκολουθήση αὐτὴ τὴ ζωή, δίνοντας ὑπόσχεση ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὅτι θὰ μείνη 
ἄγαμος, προτοῦ νὰ ἔλθη σὲ νόμιμη ἡλικία. Τότε καὶ μόνο θὰ μπορῆ νὰ σκεφθῆ 
ὡριμότερα καὶ νὰ κρίνη μὲ περισσότερη ἀσφάλεια γιὰ τὸ χαρακτῆρα καὶ τὶς 
δυνάμεις του, ἂν μπορῇ δηλαδὴ ν’ ἀκολουθήση αὐτὴ τὴ ζωή. Ἂν πρὶν ἀπὸ τὴν 
ἐνηλικίωσή του κάνη τέτοια ὑπόσχεση, εἶναι ἐνδεχόμενο κατόπιν νὰ μετανοιώση. 
Ὁπότε εἶναι φόβος καὶ νὰ παρεκκλίνη σὲ κάτι ἄτοπο, μὲ τὸ [σελ. 434] ὁποῖο καὶ τὸν 
ἑαυτό του θὰ βλάψη πολὺ καὶ θὰ γίνη σκάνδαλο στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους.  
 Γι’ αὐτὸ διαπράττουν μεγάλη ἁμαρτία ἐκεῖνοι ποὺ ἀναγκάζουν ἢ καὶ 
προτρέπουν μόνο, ἀσκώντας ἠθικὴ ἐπιβολὴ σὲ νέους, ν’ ἀκολουθήσουν τὴν 
παρθενικὴ ζωή, γινόμενοι μοναχοί, νέους ποὺ εἶναι ἀκόμη ἀνήλικοι καὶ δὲ 
γνωρίζουν τοὺς ἑαυτούς τους καὶ δὲν μποροῦν ἀκόμη νὰ σκεφθοῦν καὶ νὰ κρίνουν 
ὥριμα.  
 Ἐπίσης, διαπράττουν μεγάλη ἁμαρτία καὶ ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖον ἀναγκάζουν 
αὐτοὺς ποὺ ἔχουν μὲν ὥριμη ἡλικία, δὲν ἔχουν ὅμως κλίση, νὰ ἀσκήσουν τὴν 
παρθενία καὶ νὰ ζήσουν ζωὴ ἐνάρετη καὶ σὲ ὅλα εὐάρεστη στὸν Θεό. Ἁμαρτάνουν 
δὲ καὶ ἐκεῖνοι ποὺ προτρέπουν καὶ ἐκεῖνοι ποὺ τοὺς ἀναγκάζουν, γιατὶ αὐτὸς ποὺ 
ἀναγκαστικὰ θὰ δεχθῆ νὰ ἀκολουθήσῃ τὴν παρθενικὴ ζωή, χωρὶς νὰ ἔχη φλογερὸ 
καὶ θερμὸ ζῆλο γι’ αὐτό, εἶναι ζήτημα ἂν θὰ πετύχη.  
 Πρέπει λοιπὸν ἐκεῖνος ποὺ πρόκειται νὰ ἐκλέξη τὴν παρθενικὴ ζωή, ὄχι μόνο 
νὰ εἶναι σὲ ὥριμη ἡλικία, ἀλλὰ καὶ μόνος του, ἀβίαστα καὶ ἐλεύθερα νὰ ἀποφασίση 
καὶ νὰ ἐκλέξη αὐτὴ τὴ ζωή.  
 
 

254. Τί εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ κάνη αὐτὸς ποὺ διάλεξε τὸν παρθενικὸ βίο.  
 
 Ἀφοῦ μιὰ γιὰ πάντα ὁ ἄνθρωπος, σὲ ὥριμη ἡλικία, ἐκλέξη ἐλεύθερα, μὲ τὴ 
δική του βούληση, καὶ πάρη τὴν ἀκλόνητη ἀπόφαση νὰ ζήση ζωὴ παρθενική, εἶναι 
ὑποχρεωμένος:  



 Πρῶτον, νὰ ἀγωνίζεται νὰ διατηρῆ τὸν ἑαυτό του ἀμόλυντο καὶ καθαρὸ ἀπὸ 
κάθε σαρκικὴ ἐπιθυμία. Νὰ ἀποφεύγη καθετὶ ποὺ θὰ τὸν σκανδαλίζη. Χωρὶς ποτὲ 
νὰ ἐμπιστεύεται τὸν ἑαυτό του, μὲ τὴ σκέψη ὅτι τάχα μπορεῖ νὰ διαφύγη τὸ 
μολυσμὸ τῆς ἁμαρτίας, χωρὶς τὴν πρέπουσα προσοχή.  
 Δεύτερον, εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἐργάζεται μὲ ὅλη του τὴ δύναμη καὶ μὲ 
κάθε αὐταπάρνηση γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ [σελ. 435] τὴν ὠφέλεια τοῦ πλησίον, 
δίνοντας τὸν ἑαυτό του παράδειγμα ἁγνότητος καὶ κάθε ἀρετῆς.  
 Καὶ τρίτον, ἔχοντας ὑπόψη του τὰ λόγια τοῦ Κυρίου «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε 
ποιεῖν οὐδέν», εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ζητῆ θερμὰ καὶ μὲ πίστη τὴ θεία βοήθεια, 
ἐλπίζοντας στὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, καὶ ὄχι στὶς δικές του δυνάμεις.  
 Μιὰ τέτοια παρθενία καὶ μιὰ τέτοια παρθενικὴ ζωὴ εἶναι δόκιμη καὶ κατὰ 
πάντα εὐάρεστη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.  
 
 

255. Ἡ παρθενικὴ ζωὴ εἶναι μὲν δύσκολη, ἀλλὰ εἶναι ζωὴ ὑψηλή.  
 
 Ἡ ἀληθινὴ αὐτὴ καὶ πραγματικὴ παρθενικὴ ζωὴ εἶναι μὲν δύσκολη, ἀλλὰ 
εἶναι ζωὴ ὑψηλή, ἀπὸ τὸν ὑψηλὸ πνευματικὸ σκοπὸ πρὸς τὸν ὁποῖο ἀποβλέπει. 
Αὐτὴ τὴ ζωὴ ἀκολούθησαν καὶ ἄσκησαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ οἱ μεγάλοι Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας ποὺ διέπρεψαν στὴν ἀρετὴ καὶ ἁγιότητα, ὅπως ὁ Παῦλος, ὁ 
Ἀθανάσιος, ὁ Βασίλειος, ὁ Γρηγόριος, ὁ Χρυσόστομος καὶ ἄλλοι.  
 Ὅτι ἡ ζωὴ αὐτὴ εἶναι μὲν δύσκολη, ἀλλὰ ὑψηλή, πνευματικότερη καὶ 
τελειότερη ἀπὸ κάθε ἄλλη ζωή, τὸ καταλαβαίνει καλὰ ὁ Χριστιανός, ὅταν λάβη 
ὑπόψη του τὰ λόγια τοῦ Κυρίου: «Οὐ πάντες χωροῦσι τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ’ οἷς 
δέδοται» καί «ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω», καθὼς καὶ τὰ λόγια τοῦ 
πνευματοφόρου ἀποστόλου Παύλου, «ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, πῶς 
ἀρέσει τῷ Κυρίῳ» καί «ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ σώματι 
καὶ πνεύματι».  
 Ἁμαρτάνουν λοιπὸν ἐκεῖνοι ποὺ ἐν ὀνόματι τοῦ γάμου κατηγοροῦν τὴν κατὰ 
Χριστὸν ἀγαμία. Ἁμαρτάνουν, γιατὶ ἔρχονται σὲ ἀντίθεση ὄχι μόνο μὲ τὰ λόγια τοῦ 
μεγάλου ἀποστόλου Παύλου, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ λόγια τοῦ Ἴδιου τοῦ Κυρίου, μὲ τὰ 
ὁποῖα χαρακτηρίζεται σὰν ὑψηλὸ καὶ θεῖο ἔργο, ποὺ τὸ κατορθώνουν ὄχι ὅλοι, 
ἀλλὰ λίγοι.  

[σελ. 436] 
 Ἐπίσης, ἁμαρτάνουν καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἐν ὀνόματι τῆς παρθενίας κατηγοροῦν 
τὸ γάμο, ξεχνώντας ὅτι ἀντιτάσσονται στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τό γάμο ὁ Ἴδιος ὁ 
Θεὸς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὸν καθιέρωσε καὶ τὸν εὐλόγησε.  
 Δὲν ἁμαρτάνουν ὅμως, ἀλλὰ βρίσκονται μέσα στὴν ἀλήθεια, ἐκεῖνοι μόνο 
ποὺ σκέπτονται καὶ κρίνουν καὶ γιὰ τὸ γάμο καὶ γιὰ τὴν παρθενία σύμφωνα μὲ τὰ 
λόγια τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ἀποστόλου Του, τοῦ Παύλου.  
 Ἀπὸ ὅλα λοιπὸν αὐτὰ ποὺ εἴπαμε γιὰ τὴν ἄγαμη ἢ παρθενικὴ ζωή, 
καταλαβαίνει ὁ καθένας ὄχι μόνο τὸν ὑψηλὸ πνευματικὸ σκοπὸ πρὸς τὸν ὁποῖον 



ἀποβλέπει αὐτὴ ἡ ζωή, ἀλλὰ καὶ πῶς πρέπει νὰ ζῆ καὶ νὰ ἐργάζεται ἐκεῖνος ποὺ τὴν 
ἐκλέγει, γιὰ νὰ φανῆ ἀντάξιός της.  
 Ὅταν τὰ ἔχη ὑπόψη του αὐτά, καθὼς καὶ ὅλα ὅσα εἴπαμε γιὰ τὰ μέσα μὲ τὰ 
ὁποῖα πολεμεῖται τὸ πάθος τῶν σαρκικῶν ἁμαρτημάτων, ὅταν ζῆ καὶ 
συμπεριφέρεται σύμφωνα μὲ αὐτά, θὰ ἀναδειχθῆ, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀντάξιος 
τῆς ὑψηλῆς αὐτῆς ζωῆς, ἐκλεκτὸς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἄξιος τῶν ἐπουρανίων 
βραβείων, τῆς αἰώνιας δόξας καὶ μακαριότητας.  
 

 
 

 
 
 



[σελ. 437] 
 
 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ΄ 

 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 
 

256. Γενικὰ περὶ Μυστηρίων.  
 
 Μὲ τὰ μυστήρια μεταδίδεται στὸν ἄνθρωπο ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ δωρεὰ τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, μὲ τὴν ὁποία αὐτὸς ἁγιάζεται, ἐνισχύεται, προοδεύει 
πνευματικά, τελειοποιεῖται καὶ γίνεται ἄξιο μέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ.  
 Ἐκεῖνος ποὺ τελεῖ τὰ μυστήρια δὲν εἶναι ὁ ἱερέας, ἀλλὰ ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ 
Ὁποῖος μὲ τὴ θέληση τοῦ Πατρὸς καὶ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὰ 
καθιέρωσε. Τὰ ἵδρυσε καὶ παραμένει πάντοτε στὴν Ἐκκλησία, ποὺ εἶναι τὸ σῶμα 
Του, ἐνεργώντας μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν 
ἁμαρτία, τὴ δικαίωση, τὸν ἁγιασμό, τὴν πνευματική του πρόοδο καὶ τελείωση. Ὁ 
ἱερέας εἶναι τὸ ἀπαραίτητο ὄργανο, μέσω τοῦ ὁποίου ἡ ἀόρατη θεία δύναμη καὶ 
χάρις τὰ ἐνεργεῖ.  
 Τὰ μυστήρια, ὅπως εἶναι γνωστό, εἶναι ἑπτά: Τὸ Βάπτισμα, τὸ Χρῖσμα, ἡ θεία 
Εὐχαριστία, ἡ Μετάνοια ἢ ἐξομολόγηση, ἡ Ἱερωσύνη, ὁ Γάμος καὶ τὸ Εὐχέλαιο. Ἀπὸ 
αὐτὰ τὸ Βάπτισμα, τὸ Χρῖσμα, ἡ θεία Εὐχαριστία καὶ ἡ Μετάνοια εἶναι μυστήρια 
ἀναγκαιότατα καὶ ἀπαραίτητα γιὰ τὴ σωτηρία κάθε ἀνθρώπου. Ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα, ἡ 
μὲν Ἱερωσύνη καὶ ὁ Γάμος δὲν εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ κάθε ἄνθρωπο καὶ 
ὑποχρεωτικά. Τὸ δὲ Εὐχέλαιο δὲν εἶναι μὲν ἀπαραίτητο, ὅπως εἶναι τὰ τέσσερα 
πρῶτα μυστήρια, εἶναι ὅμως ὠφελιμότατο γιὰ κάθε Χριστιανό. Σ’ αὐτὸ ὁ ἱερέας, 
χρίοντας τὸν ἄρρωστο μὲ λάδι, ἐπικαλεῖται τὴν θεία χάρι, ποὺ θεραπεύει τὶς 
ψυχικὲς καὶ σωματικὲς ἀρρώστιες τοῦ ἀσθενῆ, ὅταν μετανοῆ εἰλικρινὰ καὶ ζητῆ μὲ 
πίστη τὴ θεία βοήθεια.  

[σελ. 438] 
 Ἐπειδὴ γιὰ τὴ Μετάνοια, τὸ Γάμο καὶ τὴν Ἱερωσύνη ἔχουμε μιλήσει σὲ ἄλλο 
μέρος τοῦ βιβλίου (στὶς παραγράφους 167, 111 καὶ 126), γι’ αὐτὸ θὰ ποῦμε τώρα 
πρῶτον μὲν γιὰ τὸ ἅγιο Βάπτισμα, μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεται καὶ τὸ Χρῖσμα ἢ ἅγιο 
Μύρο, ἔπειτα δὲ γιὰ τὴ θεία Εὐχαριστία.  
 
 
 
 
 



257. Τὸ ἅγιον Βάπτισμα.  
 
 Τὸ ἅγιο Βάπτισμα εἶναι τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ μυστήρια, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος 
μπαίνει στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Γίνεται μέλος της καὶ μέτοχος τῶν ἄλλων 
Μυστηρίων, τῆς θείας χάριτος, καὶ κληρονόμος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Τὸ 
μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος καθιέρωσε ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος μετὰ τὴν Ἀνάστασή Του, 
ὅταν παράγγειλε στοὺς μαθητές Του: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, 
βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος» (Ματθ. κη΄ 19).  
 
 

258. Ἡ ἀναγκαιότητα τοῦ Βαπτίσματος.  
 
 Τὴν ἀναγκαιότητα καὶ σπουδαιότητα τοῦ Βαπτίσματος γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ 
ἀνθρώπου διδάσκει ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος: «Ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ 
Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Ἰωάν. γ΄ 5) καί «Ὁ 
πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται· ὁ δὲ ἀπιστήσας, κατακριθήσεται» (Μάρκ. 
ιστ΄ 15).  
 Ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο εἶναι σπουδαῖο καὶ ἀναγκαῖο τὸ Βάπτισμα εἶναι ὁ ἑξῆς: 
Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, χωρὶς ἐξαίρεση, ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτίας καταδικασθήκαμε στὸν 
αἰώνιο θάνατο. Ἀλλὰ ὁ Χριστός, γιὰ νὰ μᾶς ἀπαλλάξη ἀπὸ αὐτόν, ἔκανε δικές Του 
τὶς ἁμαρτίες μας καὶ πέθανε γι’ αὐτὲς πάνω στὸ Σταυρό. Αὐτὴν ὅμως τὴν ἀπαλλαγὴ 
ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες μας καὶ τὸν [σελ. 439] αἰώνιο θάνατο τὴν δίνει ὁ Χριστὸς μὲ τὸν 
ἑξῆς ὅρο: Νὰ πιστεύουμε σ’ Αὐτόν, ὡς τὸν Υἱὸ τοῦ ζῶντος Θεοῦ, καὶ νὰ 
ὑποβληθοῦμε ὄχι πλέον σὲ πραγματικὸ θάνατο, γιατὶ τὸν πραγματικὸ θάνατο τὸν 
ὑπέμεινε ὁ Χριστὸς γιὰ μᾶς, ἀλλὰ εἰκονικὰ καὶ κατὰ τὸ ὑπόδειγμα τοῦ πραγματικοῦ 
θανάτου τοῦ Χριστοῦ.  
 Μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα πεθαίνουμε τυπικὰ κατὰ τρόπο ποὺ νὰ μοιάζη μὲ τὸν 
θάνατο τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἀπεικονίζει τὸ ἅγιο Βάπτισμα τὸν θάνατο τοῦ Χριστοῦ, 
γιατὶ ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ζήση μέσα στὸ νερὸ οὔτε γιὰ λίγη ὥρα, ἂν μείνη 
βυθισμένος μέσα σ’ αὐτό.  
 Εἶναι δὲ ἀναγκαιότατη ἡ ἀπεικόνιση τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ στὸ ἅγιο 
Βάπτισμα, γιατὶ μὲ αὐτὴ τὴν πράξη ὁμολογεῖ ὁ ἄνθρωπος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὅτι 
εἶναι ἔνοχος θανάτου γιὰ τὶς ἁμαρτίες του. Ἀλλά, πιστεύοντας ὅτι πέθανε ὁ 
Χριστός, γιὰ νὰ τὸν ἀπαλλάξη ἀπὸ τὸ θάνατο καὶ νὰ τὸν σώση, καὶ ὑποβαλλόμενος 
στὸν τύπο τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ, ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὴν ἁμαρτία μὲ τὴ δύναμη 
αὐτῆς τῆς πίστεως.  
 Ὅπως αὐτὸς ποὺ λούζεται μέσα στὸ νερὸ βγαίνει καθαρὸς στὸ σῶμα, ἔτσι 
βγαίνει κι αὐτὸς ἀπὸ τὴν ἁγία κολυμβήθρα ἁγνὸς καὶ καθαρὸς στὴν ψυχὴ καὶ στὸ 
σῶμα. Καθὼς δὲ εἶναι ἐλεύθερος ἀπὸ κάθε ἁμαρτία, μπαίνει σὲ νέα πνευματικὴ 
ζωή, στὴν ὁποία εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ζῆ βίο ἅγιο καὶ ἁγνό, σύμφωνα μὲ τὸ 



θέλημα τοῦ Χριστοῦ, στὸν Ὁποῖον ὀφείλει τὴν ἀπελευθερώση του καὶ τὴν αἰώνια 
σωτηρία του.  
 Ἐπειδὴ δὲ ἡ ὑποχρέωση τοῦ βαπτιζομένου νὰ ζῆ ἀπὸ δῶ καὶ πέρα νέα ζωή, 
μὲ ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἀπαραίτητη καὶ ἐπιβεβλημένη, γι’ αὐτὸ 
τὴν ὁμολογεῖ καὶ ἐπίσημα. Διότι, ὅταν τὸν ρωτᾶ ὁ ἱερέας, ὁμολογεῖ ὄχι μόνο ὅτι 
ἀποδοκιμάζει καὶ ἀπαρνεῖται τὸ Σατανᾶ καὶ τὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ καὶ ὅτι τάσσεται μὲ 
τὸ μέρος τοῦ Χριστοῦ καὶ πιστεύει σ’ Αὐτόν, ὑποσχόμενος ὅτι θὰ ζήση στὸ ἑξῆς 
σύμφωνα μὲ τὸ νόμο καὶ τὶς ἐντολές Του.  

[σελ. 440] 
 Αὐτὴ τὴν ἐπίσημη ὑπόσχεση καὶ ὁμολογία, ποὺ εἶναι συνθήκη ἱερὴ καὶ 
συμβόλαιο θεῖο, ἀνάμεσα στὸν Θεὸ καὶ σ’ ἐκεῖνον ποὺ βαπτίζεται, αὐτὴ τὴν 
ὁμολογία τὴν κάνει ὁ ἴδιος ὁ βαπτιζόμενος, ἂν εἶναι ἐνήλικας. Ἐὰν ὅμως εἶναι 
ἀνήλικος, τὴν ὁμολογεῖ, ἀντὶ γι’ αὐτόν, ὁ ἀνάδοχος, ποὺ ὀνομάζεται ἔτσι, γιατὶ 
ἀναδέχεται (ἀποδέχεται) καὶ ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωση, ὅταν ἐνηλικιωθῆ αὐτὸς 
ποὺ βάπτισε, νὰ τὸν κατηχήση καὶ νὰ τοῦ διδάξη τὴ χριστιανικὴ πίστη καὶ ἀλήθεια, 
καὶ ἰδίως ὅταν συμβῆ ἐκεῖνος ποὺ βαπτίστηκε νὰ μὴν τὴ διδαχθῆ ἀπὸ τοὺς γονεῖς 
του.  
 
 

259. Γιατὶ στὸ Βάπτισμα ἀναφέρονται τὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος.  
 
 Τὸ μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος τελεῖται ἀπὸ τὸν ἱερέα μὲ τρεῖς καταδύσεις 
μέσα στὸ νερό, οἱ ὁποῖες γίνονται στὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Ἀναφέρονται δὲ τὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, στὶς τρεῖς 
καταδύσεις καὶ ἀναδύσεις, ὡς ἀπόδειξη καὶ βεβαίωση ὅτι αὐτὸς ποὺ βαπτίζεται 
ἀναγνωρίζει ὡς ἀπόλυτο Κύριό του καὶ Δεσπότη τὸν Τρισυπόστατο ἀληθινὸ Θεὸ καὶ 
ὅτι σ’ Αὐτὸν μόνο θὰ ἀνήκη. Ὅτι σ’ Αὐτὸν ὁλοκληρωτικὰ θὰ πειθαρχῆ καὶ θὰ 
ὑποτάσσεται. Ὅτι βαπτίζεται, πιστεύοντας στὸ ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Καὶ ἔτσι 
ἐκδηλώνει τὴν τέλεια καὶ ἀπόλυτη πίστη καὶ ἀφοσίωσή του στὰ τρία πρόσωπα τῆς 
Ἁγίας Τριάδος, ἀπὸ τὴν Ὁποία προέρχεται ἡ ἐνέργεια τοῦ Βαπτίσματος, καθὼς καὶ 
τῶν ἄλλων Μυστηρίων, μὲ τὰ ὁποῖα παρέχονται στὸν ἄνθρωπο τὰ θεῖα καὶ σωτήρια 
δῶρα.  
 
 

260. Τί πραγματοποιεῖται στὸ ἅγιον Βάπτισμα.  
 
 Μὲ τὶς τρεῖς καταδύσεις καὶ ἀναδύσεις, μὲ τὶς ὁποῖες τελεῖται τὸ ἅγιο 
Βάπτισμα, ἐνεργοῦνται καὶ πραγματοποιοῦνται [σελ. 441] συνολικὰ σ’ αὐτὸν ποὺ 
βαπτίζεται τὰ ἑξῆς:  
 Πρῶτον, ἀπεικονίζεται καὶ ὑποτυπώνεται ὁ θάνατος καὶ ἡ ταφὴ τοῦ Χριστοῦ, 
ὅπως διδάσκει ὁ θεῖος Παῦλος: «Ὅσοι εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐβαπτίσθημεν, εἰς τὸν 



θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν. Συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς 
τὸν θάνατον» (Ρωμ. στ΄ 3,4).  
 Δεύτερον, ἐνεργεῖται καὶ πραγματοποιεῖται σ’ ἐκεῖνον ποὺ βαπτίζεται 
σταύρωση καὶ θάνατος πραγματικὸς τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, δηλαδὴ τέλεια 
ἐξάλειψη τῆς ἁμαρτίας ποὺ ὑπάρχει μέσα του, καθὼς μᾶς διδάσκει ὁ ἴδιος 
Ἀπόστολος: «Τοῦτο γινώσκοντες, ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη 
(στὸ Βάπτισμα) ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς 
τῇ ἁμαρτίᾳ» (Ρωμ. στ΄ 6).  
 Τρίτον, δίνεται σ’ αὐτὸν ποὺ βαπτίσθηκε ἡ δικαίωσή του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ: 
«Ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας», λέει στὴ συνέχεια ὁ θεῖος 
Παῦλος (Ρωμ. στ΄ 7). Δηλαδή, ἀφοῦ μὲ τὸ Βάπτισμα ἐκεῖνος ποὺ βαπτίσθηκε 
πέθανε ὡς πρὸς τὴν ἁμαρτία καὶ δὲν τὴ φέρνει πλέον μέσα του, ἀπέκτησε τὴ 
δικαίωση, ἔγινε δηλαδὴ δίκαιος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.  
 Τέταρτον, στὸ Βάπτισμα ἀφενὸς μὲν ἀπεικονίζεται καὶ ὑποτυπώνεται ἡ 
ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τοὺς νεκρούς, ἀφετέρου δὲ ἐνεργεῖται ἡ ἠθικὴ 
ἀνάσταση αὐτοῦ ποὺ βαπτίζεται, ἀπὸ τὸ θάνατο τῆς ἁμαρτίας. Δηλαδή, ὅπως ὁ 
Χριστὸς ἀναστήθηκε καὶ βγῆκε ἔξω ἀπὸ τὸ μνῆμα καὶ μπῆκε σὲ ζωὴ ἀθανασίας καὶ 
δόξας, στὴν ὁποία δὲ βαστάζει πιὰ ἐπάνω τοῦ τὶς ἁμαρτίες τοῦ κόσμου, τὶς ὁποῖες 
βάσταζε, ὅταν ἦταν ἐπάνω στὸ Σταυρό, ἔτσι κι αὐτὸς ποὺ βαπτίσθηκε. Ἀνασταίνεται 
καὶ αὐτὸς πνευματικὰ μὲ τὸ Βάπτισμα καὶ βγαίνει ἀπὸ τὴν ἱερὴ κολυμβήθρα σὰν 
ἀπὸ τάφο, μὴ φέροντας πλέον μέσα του τὴν ἁμαρτία, ὅπως τὴν ἔφερε πρωτύτερα, 
καὶ μπαίνει σὲ νέα πνευματικὴ ζωή. Σ’ αὐτὴ τὴ νέα ζωή, καθὼς κηρύττει ὁ 
Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ζῆ καὶ νὰ συμπεριφέρεται σὰν 
νεκρὸς μὲν ὡς πρὸς τὴν ἁμαρτία, ἐργαζόμενος δὲ [σελ. 442] τὶς ἐντολὲς τοῦ 
Χριστοῦ (Ρωμ. στ΄ 8-11).  
 Πέμπτον, ἐνεργεῖται καὶ πραγματοποιεῖται στὸ Βάπτισμα νέα γέννηση αὐτοῦ 
ποὺ βαπτίζεται, γέννηση πνευματική. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ Βάπτισμα λέγεται λ ο υ τ ρ ὸ ν  
π α λ ι γ γ ε ν ε σ ί α ς ,  δηλαδὴ λουτρὸ στὸ ὁποῖο γίνεται νέα γέννηση αὐτοῦ ποὺ 
βαπτίζεται (Τίτ. γ΄ 5), κατὰ τὴν ὁποία νέα γέννηση πατέρας αὐτοῦ ποὺ βαπτίσθηκε 
εἶναι ὁ Θεός. Ἑπομένως, ὁ ἄνθρωπος, μὲ τὸ Βάπτισμα, γίνεται παιδὶ τοῦ Θεοῦ κατὰ 
χάριν, υἱοθετούμενος ἀπὸ τὸν Ἴδιο τὸν Θεό.  
 Ἕκτον, ὅπως θὰ δοῦμε καὶ πιὸ κάτω στὸ μυστήριο τοῦ Χρίσματος, ἐνεργεῖται 
καὶ πραγματοποιεῖται σ’ αὐτὸν ποὺ βαπτίσθηκε χρίσις καὶ σφράγισμα ἀπὸ τὸν Ἴδιο 
τὸν Θεό, ὁ Ὁποῖος δίνει σ’ αὐτὸν τὴ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σὰν ἀρραβῶνα καὶ 
βεβαία ἀπόδειξη ὅτι εἶναι παιδί Του ἀγαπητό, μέλος ἅγιο τῆς ἁγίας Του Ἐκκλησίας, 
καὶ ἑπομένως, ὡς παιδί Του ἀγαπητό, θὰ γίνη κληρονόμος τῶν αἰωνίων Του 
ἀγαθῶν.  
 
 
 
 
 



261. Τὸ Χρῖσμα ἢ Ἅγιο Μύρο.  
 
 Ἡ χρίσις καὶ τὸ σφράγισμα αὐτοῦ ποὺ βαπτίζεται γίνεται μὲ τὸ δεύτερο 
μυστήριο, δηλαδὴ μὲ τὸ Χρῖσμα ἢ Ἅγιο Μύρο. Αὐτὸ δὲ τὸ μυστήριο τοῦ Χρίσματος 
συνδέεται στενὰ μὲ τὸ μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος καὶ εἶναι, κατὰ κάποιο τρόπο, τὸ 
συμπλήρωμα καὶ τὸ ἐπιστέγασμά του. Τελεῖται δὲ τὸ μυστήριο αὐτὸ μετὰ τὸ 
Βάπτισμα ἀπὸ τὸν ἱερέα, ὁ ὁποῖος, χρίοντας (ἀλείφοντας) σὲ σχῆμα σταυροῦ αὐτὸν 
ποὺ βαπτίζεται στὰ κυριότερα μέλη καὶ ὄργανα τῶν αἰσθήσεων, λέει: «Σφραγὶς 
δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου. Ἀμήν».  
 Στὰ ἀποστολικὰ χρόνια ἡ χάρις καὶ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μεταδιδόταν 
σ’ αὐτοὺς ποὺ βαπτίζονταν μὲ τὴν ἐπίθεση τῶν χειρῶν τῶν Ἀποστόλων. Ἀλλὰ ἀπὸ 
ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ὁρίστηκε καὶ ἐπικράτησε μετὰ σ’ ὅλη τὴν Ἐκκλησία νὰ δίδεται ἡ 
χάρις καὶ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σ’ αὐτοὺς ποὺ [σελ. 443] βαπτίζονταν μὲ τὸ 
Ἅγιο Μύρο. Τὸ Ἅγιο Μύρο, ποὺ κατασκευάζεται ἀπὸ ποικίλες καὶ εὐωδιαστὲς 
οὐσίες, σὰν σημάδι τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
εὐλογεῖται καὶ καθαγιάζεται ἀπὸ τοὺς ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας.  
 Τὴ χρίση, σφράγιση καὶ μετάδοση τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σ’ αὐτὸν 
ποὺ βαπτίσθηκε, ποὺ γίνεται ἀόρατα ἀπὸ τὸν Ἴδιο τὸν Θεό, μαρτυρεῖ ἡ Ἁγία Γραφή: 
«Ὁ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστόν, λέει ὁ Παῦλος, καὶ χρίσας ἡμᾶς (εἶναι ὁ) 
Θεός, ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν ταῖς 
καρδίαις ἡμῶν» (Β΄ Κορ. α΄ 21-22). Καὶ πάλι «Ἐσφραγίσθητε τῷ Πνεύματι τῆς 
ἐπαγγελίας τῷ Ἁγίῳ, ὅς ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν» (ἘἜφεσ. α΄ 13).  
 
 

262. Συμπέρασμα.  
 
 Μὲ τὸ ἅγιο λοιπὸν Βάπτισμα πλένεται καὶ καθαρίζεται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ κάθε 
ἁμαρτία. Δηλαδὴ καὶ ἀπὸ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα καὶ ἀπὸ κάθε ἄλλο ἁμάρτημα 
ποὺ τυχὸν διέπραξε μὲ τὴ θέλησή του πρὶν ἀπὸ τὸ Βάπτισμα, ἂν ἦταν ἐνήλικας. 
Αὐτὸ βεβαιώνοντας ὁ θεῖος Παῦλος λέει πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς ποὺ βαπτίσθηκαν: 
«Ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ 
Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν» (Α΄ Κορ. στ΄ 11). Αὐτὸς ποὺ 
βαπτίζεται ἀπαλλάσσεται, καθαρίζεται ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ δικαιώνεται μὲ τὴ 
θυσία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριος, ἀφοῦ ἔσβησε τὴν ἁμαρτία μὲ τὸν σταυρικό Του 
θάνατο, ἱκανοποίησε τὴ θεία δικαιοσύνη.  
 Ἀφοῦ καθαρίζεται ἀπὸ κάθε ἁμαρτία αὐτὸς ποὺ βαπτίζεται, ξαναγυρνᾶ στὴν 
ἀρχαία ἀναμαρτησία καὶ ἁγνότητα. Αὐτὴ ποὺ εἶχε ὁ Ἀδὰμ πρὶν ἀπὸ τὴν παρακοή. 
Συγχρόνως δέ, ἐνδυναμώνεται καὶ ἐνισχύεται ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
ὥστε νὰ ἀγωνίζεται ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ προοδεύη στὴν πίστη πρὸς τὸν 
Θεό, στὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἀγάπη, [σελ. 444] ζώντας κατὰ πάντα σύμφωνα μὲ τὸ 
θέλημά Του, γιὰ νὰ γίνη ἔτσι σὲ ὅλα δόκιμος καὶ εὐάρεστος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὡς 
παιδί Του ἀγαπητό.  



 Γιὰ νὰ ἀγωνίζεται ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας καὶ γιὰ νὰ ἀναδειχθῆ ἄξιος τῆς 
αἰώνιας δόξας καὶ μακαριότητας, δὲν καταργεῖται μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα καὶ ἡ κλίση 
καὶ ροπὴ τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ κακό, ὅπως εἴπαμε στὶς παραγράφους 184-187.  
 
 

 
 
 
 



[σελ. 445] 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ΄ 
 

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ - Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
 

263. Α΄) Ἡ θεία Εὐχαριστία.  
 
 Ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι μυστήριο μὲ τὸ ὁποῖο μεταλαμΒάνουμε τὸ 
πανάχραντο Σῶμα καὶ τὸ τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.  
 Αὐτὸ δὲ τὸ μεγάλο μυστήριο τῆς σωτηρίας ὀνομάζεται Εὐχαριστία, γιατὶ τὸ 
καθιέρωσε καὶ τὸ παράδωσε ὁ Κύριος, ἀφοῦ προηγουμένως εὐχαρίστησε τὸν 
οὐράνιό Του Πατέρα καὶ Θεό.  
 Ὀνομάζεται ἡ θεία Εὐχαριστία καὶ μετάδοση καὶ μετάληψη καὶ κοινωνία, 
γιατὶ σ’ αὐτὸ τὸ μυστήριο μεταδίδει ὁ ἱερέας καὶ μεταλαμβάνουν καὶ κοινωνοῦν οἱ 
Χριστιανοὶ τὸ Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.  
 Ὀνομάζεται καὶ θυσία, γιατί, ὅπως θὰ δοῦμε στὴ συνέχεια, ἡ θεία Εὐχαριστία 
εἶναι ἀνάμνηση καὶ ἀναπαράσταση πραγματικὴ τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ ἐπάνω 
στὸ Σταυρό. Ὡς θυσία, ἡ θεία Εὐχαριστία, ποὺ προσφέρεται στὸν Θεό, ὀνομάζεται 
καὶ ἀναφορὰ καὶ προσφορά.  
 Τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας εἶναι μυστήριο ὕψιστο, γιατὶ ἑνώνει τὸν 
ἄνθρωπο μὲ τὸν Χριστό. Καὶ γιὰ νὰ τὸ γνωρίση κάθε Χριστιανὸς ὅσο τὸ δυνατὸν 
σαφέστερα καὶ ὁλοκληρωμένα, θὰ μιλήσουμε γι’ αὐτὸ ἐκτεταμένα. Δὲν θὰ 
ἀπασχοληθοῦμε μὲ τὴν καθιέρωσή του, γιατὶ καὶ ὅσοι ἔχουν στοιχειώδεις γνώσεις 
γιὰ τὸν Χριστιανισμὸ ξέρουν ὅτι τὸ καθιέρωσε καὶ τὸ παρέδωσε ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος 
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Λέμε λοιπὸν ὅτι πρῶτα προανήγγειλε τὴν καθιέρωση καὶ 
παράδοση τοῦ μυστηρίου καὶ μετὰ τὸ παρέδωσε.  
 Τὸ προανήγγειλε μὲ τὴν ὁμιλία ποὺ ἔγινε στὴν Καπερναούμ, στὴν ὁποία 
παρουσιάζεται ἡ σπουδαιότης καὶ τὸ ὕψος τοῦ μυστηρίου, ἡ ἀναγκαιότης, οἱ 
ὕψιστες καὶ αἰώνιες ὠφέλειες [σελ. 446] ποὺ προέρχονται ἀπὸ αὐτό. Τὴν ὁμιλία 
αὐτὴ τοῦ Κυρίου τὴ βρίσκουμε στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννου, στὸ 6ο κεφάλαιο.  
 Παρέδωσε δὲ τὸ μυστήριο αὐτὸ κατὰ τὴν νύχτα τῆς Μεγάλης Πέμπτης, ἐνῶ 
συνέτρωγε μὲ τοὺς μαθητές Του, τὸ τελευταῖο δεῖπνο πρὶν ἀπὸ τὸ θάνατό Του. Πῶς 
δὲ τὸ παρέδωσε τὸ ἐξιστοροῦν οἱ τρεῖς Εὐαγγελιστές, Ματθαῖος, Μᾶρκος, Λουκᾶς 
καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος.  
 
 
 



264. Πῶς παρέδωσε ὁ Χριστὸς τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας.  
 
 Καὶ ὁ μὲν Παῦλος λέει: «Παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, 
ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο ἔλαβεν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας 
ἔκλασε καὶ εἶπε· λάβετε, φάγετε· τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 
κλώμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. Ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ 
τὸ δειπνῆσαι λέγων· τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· 
τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἂν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν» (Α΄ Κορ. ια΄ 23-25).  
 Τὰ δὲ λόγια τῶν τριῶν Εὐαγγελιστῶν συνοψίζονται στὰ ἑξῆς λόγια τῆς θείας 
Λειτουργίας «Ὅς (ὁ Χριστός)... τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, μᾶλλον δὲ ἑαυτὸν παρεδίδου 
ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς, λαβὼν ἄρτον ἐν ταῖς ἁγίαις αὐτοῦ καὶ ἀχράντοις χερσίν, 
εὐχαριστήσας καὶ εὐλογήσας, ἁγιάσας, κλάσας, ἔδωκε τοῖς ἁγίοις αὑτοῦ μαθηταῖς 
καὶ ἀποστόλοις, εἰπών: "Λάβετε, φάγετε· τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 
κλώμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν". Ὁμοίως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι 
λέγων: "πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτό ἐστι τὸ αἷμα μου τὸ τῆς Καινῆς Διαθήκης, τὸ 
ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν 
ἐμὴν ἀνάμνησιν"».  
 Ἔτσι ὁ θεῖος Παῦλος καὶ οἱ ἱεροὶ Εὐαγγελιστὲς ἐξιστοροῦν τὴν καθιέρωση καὶ 
παράδοση τοῦ ὕψιστου μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας. Σύμφωνα μὲ αὐτὰ τὰ 
λόγια, ὁ Χριστὸς παρέδωσε [σελ. 447] τὸ μυστήριο ὡς ἑξῆς: Πῆρε ἄρτο στὰ ἅγια καὶ 
ἄχραντά Του χέρια, καὶ ἀφοῦ σήκωσε τὰ μάτια Του στὸν οὐρανό, εὐχαρίστησε 
πρῶτα τὸν οὐράνιό Του Πατέρα, γιατὶ εὐαρεστήθηκε νὰ ἔλθη ἡ ὥρα νὰ παραδώση 
αὐτὸ τὸ μέγα μυστήριο στοὺς μαθητές Του καὶ διὰ μέσου αὐτῶν σὲ ὅλη τὴν 
Ἐκκλησία.  
 Ἀφοῦ εὐχαρίστησε καὶ εὐλόγησε, ἁγίασε τὸν ἄρτο, μεταβάλλοντάς τον μὲ τὸ 
Ἅγιον Πνεῦμα σὲ Σῶμα του. Μετὰ δὲ τὴν εὐλογία, ἔκοψε σὲ κομμάτια τὸν 
ἁγιασμένο ἄρτο καὶ δίνοντάς τον στοὺς μαθητές Του τοὺς εἶπε: «Λάβετε, φάγετε, 
τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν». Δηλαδή, 
αὐτὸς ὁ ἄρτος ποὺ σᾶς δίνω δὲν εἶναι ἁπλὸς καὶ κοινὸς ἄρτος, ἀλλὰ εἶναι τὸ Σῶμα 
μου, τὸ ὁποῖο παραδίνεται σὲ λίγο σὲ θάνατο, θυσιάζεται καὶ πεθαίνει, γιὰ νὰ 
πάρετε ἄφεση ἁμαρτιῶν, αἰώνια ζωὴ καὶ σωτηρία. Πάρτε λοιπὸν αὐτὸ ποὺ εἶναι τὸ 
Σῶμα μου καὶ φάγετέ το.  
 Οἱ Ἀπόστολοι, ἔχοντας ὑπόψη τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου γι’ αὐτὸ τὸ 
μυστήριο, δηλαδὴ τὰ λόγια ποὺ τοὺς εἶχε πεῖ στὴν Καπερναούμ, ὅτι δηλαδὴ εἶναι 
ἀνάγκη νὰ φάγουν τὸ Σῶμα Του καὶ νὰ πιοῦν τὸ Αἷμα Του, γιὰ νὰ ἔχουν αἰώνια ζωή, 
κατάλαβαν ὅτι θὰ τοὺς δίνη νὰ κοινωνοῦν τὸ Σῶμα Του καὶ τὸ Αἷμα Του μὲ τὰ εἴδη 
τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου. Διότι ὁ Κύριος, παραδίνοντας τὴ θεία Εὐχαριστία ὡς 
ὕψιστο μυστήριο, δὲν θέλησε, ἀπὸ συγκατάβαση, νὰ εἶναι ὁλοφάνερη στὰ μάτια 
καὶ στὶς ἄλλες σωματικές μας αἰσθήσεις ἡ μεταβολὴ τοῦ ἄρτου στὸ πανάχραντο 
Σῶμα Του καὶ τοῦ οἴνου στὸ τίμιο Αἷμα Του.  
 Οἱ Ἀποστόλοι δέχθηκαν ὁλόψυχα αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, πῆραν ἀπὸ τὰ 
ἅγιά Του χέρια τὸν ἅγιον ἄρτο, ποὺ ἦταν τὸ Σῶμα Του, καὶ τὸ ἔφαγαν.  



 Ἔπειτα δέ, ἀφοῦ τελείωσαν τὸ δεῖπνο, πῆρε τὸ ποτήριο ποὺ εἶχε τὸν οἶνο καὶ 
μὲ ὅμοιο τρόπο εὐχαρίστησε, εὐλόγησε, ἁγίασε τὸν οἶνο καὶ μεταβάλλοντάς τον, μὲ 
τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, σὲ Αἷμα Του, τὸ ἔδωσε στοὺς μαθητὲς καὶ εἶπε: «Πίετε ἐξ αὐτοῦ 
πάντες· τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς Καινῆς Διαθήκης, τὸ [σελ. 448] ὑπὲρ ὑμῶν 
καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν». Δηλαδή, αὐτὸς ὁ οἶνος ποὺ σᾶς 
δίνω νὰ πιῆτε δὲν εἶναι ἁπλὸς καὶ κοινὸς οἶνος, ἀλλὰ τὸ Αἷμα μου, μὲ τὸ ὁποῖο 
ἐπικυρώνεται ἡ νέα Διαθήκη, καὶ τὸ ὁποῖον ὕστερα ἀπὸ λίγο χύνεται γιὰ τὴ 
σωτηρία σας, γιὰ νὰ πάρετε ἄφεση ἁμαρτιῶν καὶ αἰώνια ζωή. Χύνεται δὲ καὶ 
δίνεται τὸ Αἷμα μου ὄχι μόνο γιὰ σᾶς, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους ἐκείνους ποὺ θὰ 
πιστέψουν σὲ μένα καὶ θὰ ὑπακούσουν στὰ λόγια μου. Πίετε λοιπὸν ἀπὸ αὐτὸ ὅλοι. 
Οἱ Ἀπόστολοι, ἀφοῦ δέχθηκαν καὶ αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, μετάλαβαν ἀπὸ τὸ 
Αἷμα Του, ποὺ ἦταν μέσα στὸ ποτήριο.  
 
 

265. Γιατί ὁ Χριστὸς εἶπε τὸ Αἷμα Του αἷμα τῆς Καινῆς Διαθήκης.  
 
 Ἂς δοῦμε τί ἐννοεῖ ὁ Κύριος λέγοντας «τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς Καινῆς 
Διαθήκης». Μὲ τὴ λέξη «Διαθήκη» ἐννοεῖ ὁ Χριστὸς τὴ συνθήκη τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν 
ἀνθρωπότητα. Συγκεφαλαιώνεται δὲ αὐτὴ ἡ Διαθήκη σὲ τοῦτο: Ὁ Θεὸς δίνει ἄφεση 
ἁμαρτιῶν καὶ κληρονομία τῆς ἐπουράνιας Βασιλείας Του σὲ ὅσους πιστεύουν στὸν 
Χριστὸ καὶ ὑπακούουν στὰ λόγια Του. Ἡ διαθήκη αὐτὴ τοῦ Θεοῦ Πατέρα μὲ τὴν 
ἀνθρωπότητα ἔγινε διὰ μέσου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι ὁ μεσίτης, ὁ 
ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀντιπρόσωπος τῶν ἀνθρώπων 
πρὸς τὸν Θεό.  
 Εἶναι ὁ Χριστὸς ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, διότι Τὸν 
ἔστειλε ὁ Θεὸς Πατέρας ἀπὸ τὸν οὐρανὸ στὴ γῆ, γιὰ νὰ φανερώση στοὺς 
ἀνθρώπους τὴν θεϊκὴ ἀγάπη σ’ αὐτοὺς καὶ νὰ κάνη γνωστὴ τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ 
θέλημά Του. Γι’ αὐτὸ καὶ ἔλεγε: «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε 
τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, 
ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. γ΄ 16). Καί «Ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο 
ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ» (Ἰω. Ιη΄ 37). Καί [σελ. 449] 
«Ἐντολήν μοι ἔδωκεν ὁ πατὴρ τί εἴπω καὶ τί λαλήσω» (Ἰω. ιβ΄ 49). Καί «Ὅτι 
καταβέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα 
τοῦ πέμψαντός με» (Ἰω. στ΄ 38). Εἶναι δὲ ὁ Χριστὸς ἀντιπρόσωπος τῶν ἀνθρώπων 
πρὸς τὸν Θεό, γιατί, ἀφοῦ ἀνέλαβε τὶς ἁμαρτίες τους μὲ τὴ θέλησή Του καὶ ἀπὸ 
ἀγάπη, ὡς ἐγγυητὴς ἀξιόπιστος ἀνάμεσα σὲ μᾶς καὶ τὸν Θεό, δέχθηκε νὰ χύση τὸ 
Αἷμα Του καὶ νὰ πεθάνη πάνω στὸ Σταυρό, προσφέροντας τὸν Ἑαυτό Του θυσία 
στὸν οὐράνιο Πατέρα Του γιὰ ἐξιλέωση τῶν ἁμαρτιῶν τῶν ἀνθρώπων. Στὰ δεξιὰ 
τώρα τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα καθήμενος, πάντοτε παρακαλεῖ, δηλαδὴ μεσιτεύει ὡς 
αἰώνιος ἀρχιερέας καὶ μεσίτης, γιὰ τὴ σωτηρία ἐκείνων ποὺ πιστεύουν σ’ Αὐτόν, 
καθὼς βεβαιώνει ὁ θεῖος Παῦλος: «Χριστὸς ὁ ἀποθανών, μᾶλλον δὲ καὶ ἐγερθείς, 
ὃς καὶ ἔστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν» (Ρωμ. η΄ 34). Καὶ 



πάλι: «(ὁ Χριστός) σῴζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται τοὺς προσερχομένους δι’ αὐτοῦ 
τῷ Θεῷ, πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν» (Ἑβρ. ζ΄ 25). Καὶ σὲ ἄλλο 
μέρος ὁ ἴδιος Ἀπόστολος λέει: «Εἷς Θεός, εἷς καὶ μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, 
ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς, ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπέρ (τῆς σωτηρίας) 
πάντων τῶν ἀνθρώπων» (Α΄ Τιμ. β΄ 5-6). Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς λέει: «Οὐδεὶς 
ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ» (Ἰω. ιδ΄ 6).  
 Ὅταν λέη ὁ Κύριος τὴ συνθήκη τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἀνθρωπότητα «Διαθήκη», 
τὴν ὀνομάζει «Καινὴ Διαθήκη», δηλαδὴ νέα Διαθήκη, γιὰ νὰ τὴν διακρίνη ἀπὸ τὴν 
Παλαιὰ Διαθήκη, ποὺ ἔκανε ὁ Θεὸς μὲ τὸ Μωϋσῆ πρὸς τοὺς Ἰσραηλῖτες. Μὲ αὐτὴ 
τοὺς προπαρασκεύαζε γιὰ τὴ νέα Διαθήκη, τὴν τέλεια καὶ αἰώνια, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ 
γίνη μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ νὰ ἐπικυρωθῆ μὲ τὸ θάνατό Του. Διότι ἡ μὲν Παλαιὰ 
Διαθήκη ἐπικυρώθηκε μὲ τὸ αἷμα ζώων ποὺ θυσιάσθηκαν (Ἐξόδ. κδ΄ 5-8), (τῶν 
ὁποίων οἱ θυσίες καὶ τὸ χύσιμο τοῦ αἵματος προτύπωναν καὶ ἀπεικόνιζαν τὴ μία καὶ 
μόνη ἀληθινὴ καὶ σωτήρια θυσία [σελ. 450] τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος ἐπρόκειτο νὰ 
πεθάνη καὶ νὰ χύση τὸ αἷμα Του πάνω στὸ Σταυρό).  
 Ἡ δὲ Νέα Διαθήκη πραγματοποιεῖται μέσω τῆς θυσίας καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ 
Χριστοῦ σὲ ὅλα ὅσα ὑπόσχεται ὁ Θεός μὲ αὐτήν. Αὐτὸ ἐννοεῖ ὁ Χριστὸς λέγοντας: 
«Τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς Διαθήκης». Δηλαδή, αὐτὸ τὸ Αἷμα μου, τὸ 
ὁποῖο μετὰ ἀπὸ λίγο θὰ χυθῆ πάνω στὸ Σταυρό, εἶναι τὸ Αἷμα μὲ τὸ ὁποῖο παίρνει 
κῦρος, βεβαιότητα καὶ ἰσχὺ ἡ νέα Διαθήκη, τὴν ὁποία κάνει ὁ Θεὸς καὶ Πατέρας 
μοῦ μὲ τοὺς ἀνθρώπους.  
 Αὐτὸς λοιπὸν εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Χριστὸς λέει τὸ Αἷμα Του Αἷμα τῆς 
Καινῆς Διαθήκης.  
 Π ῶ ς  ἐ π ι κ υ ρ ώ ν ε τ α ι  ἡ  ν έ α  Δ ι α θ ή κ η .   
 Ποιὰ σχέση ἔχει τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ ποὺ χύθηκε μὲ τὴν ἐπικύρωση καὶ 
πραγματοποίηση τῆς Καινῆς Διαθήκης;  
 Ἀπαντώντας σ’ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα, λέμε ὅτι ὁ Χριστὸς ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος 
καὶ ἀνέλαβε τὶς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων. Πέθανε πάνω στὸ Σταυρὸ μέσα σὲ ὀδύνες 
καὶ φρικτὰ βάσανα, γιὰ νὰ τιμωρηθῆ στὸ πρόσωπό Του ἡ ἁμαρτία ὅλου τοῦ κόσμου 
καὶ νὰ ἱκανοποιηθῆ ἡ θεία δικαιοσύνη, τὴν ὁποία προσέβαλε ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν 
παρακοή του στὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ. Δηλαδὴ νὰ ἱκανοποιηθῆ ὁ θεῖος νόμος, τὸν 
ὁποῖον ἀπέρριψε ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν παράβασή του. Ἱκανοποίησε δὲ ὁ Χριστὸς 
τέλεια τὴν θεία δικαιοσύνη μὲ τὸν σταυρικό Του θάνατο, σβήνοντας τὶς ἁμαρτίες 
τῶν ἀνθρώπων, ἐπειδὴ πέθανε ὡς ἄνθρωπος πάνω στὸ Σταυρό, ἑνωμένος μὲ τὴ 
θεότητα.  
 Ὁ θάνατός Του δηλαδή, ὡς θάνατος Θεανθρώπου, ἔχει τὴ δύναμη νὰ 
ἱκανοποιῆ τὴ θεία δικαιοσύνη τέλεια καὶ νὰ ἐξευμενίζη τὸν Θεὸ γιὰ τὶς ἁμαρτίες 
τοῦ κόσμου.  
 Ἔτσι λοιπόν, μὲ τὴν ἐξάλειψη τῆς ἁμαρτίας, ἀφοῦ τιμωρήθηκε στὸ πρόσωπο 
τοῦ Χριστοῦ, καὶ μὲ τὴν ἱκανοποίηση τῆς θείας δικαιοσύνης, ἀπαλλάχθηκε ἡ 
ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὴν ποινὴ τοῦ αἰωνίου θανάτου, δικαιώθηκε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 
καὶ [σελ. 451] συμφιλιώθηκε μαζί Του. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἡ ἀπαλλαγὴ τῶν ἀνθρώπων 



ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ ἡ δικαίωσή τους ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ γίνεται μὲ τὴ θυσία καὶ τὸ 
Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, γι’ αὐτὸ ἡ Καινὴ Διαθήκη, διὰ μέσου τῆς ὁποίας ὑπόσχεται καὶ 
δίνει ὁ Θεὸς τὴ δικαίωση καὶ σωτηρία σὲ ὅσους πιστεύουν σ’ Αὐτόν, στηρίζεται ἐξ 
ὁλοκλήρου στὴ θυσία καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.  
 Διότι ἄν δὲν πραγματοποιεῖτο ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ, ἦταν ἐντελῶς ἀδύνατο 
νὰ ἀπαλλαγῆ ἡ ἀνθρωπότης ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τὸν αἰώνιο θάνατο, καὶ νὰ βρῆ 
σωτηρία. Ἐπειδὴ ὅμως πέθανε ὁ Χριστὸς καὶ ἔχυσε τὸ Αἷμα Του γιὰ τὶς ἁμαρτίες τοῦ 
κόσμου, γι’ αὐτὸ καὶ πραγματοποιεῖται ἡ Καινὴ Διαθήκη. Ὁ Θεὸς δίνει ἄφεση 
ἁμαρτιῶν καὶ κληρονομία τῆς οὐρανίου Του Βασιλείας σὲ ὅσους πιστεύουν στὸν 
Χριστὸ καὶ ὑπακούουν στὰ λόγια Του.  
 Ἔτσι, μὲ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ ἐπικυρώνεται καὶ ἐπιβεβαιώνεται ἡ Καινὴ 
Διαθήκη.  
 
 

266. Ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι ἀνάμνηση  
καὶ ἀναπαράσταση τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ.  

 
 Μετὰ τὰ ὅσα εἴπαμε γιὰ τὴν Καινὴ Διαθήκη, ἐπανερχόμαστε στὴ σειρὰ τῆς 
παραδόσεως τῆς θείας Εὐχαριστίας. Ἀφοῦ κοινώνησαν οἱ Ἀπόστολοι, τότε εἶπε ὁ 
Χριστὸς σ’ αὐτούς: «Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν». Δηλαδή, αὐτὸ 
ἀκριβῶς ποὺ εἴδατε ὅτι ἔκανα, αὐτὸ τὸ ἴδιο νὰ κάνετε καὶ σεῖς. Νὰ τελῆτε δηλαδὴ 
τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, ὅπως ἐγὼ τὸ ἐτέλεσα, καὶ νὰ κοινωνῆτε τὸ 
Σῶμα μου καὶ τὸ Αἷμα μου, γιὰ νὰ μὲ θυμᾶστε. Μὲ τὶς λέξεις «τοῦτο ποιεῖτε» δίνει 
ὁ Κύριος ὁρισμένη καὶ ρητὴ ἐντολὴ στοὺς Ἀποστόλους καὶ διὰ μέσου αὐτῶν στὴν 
Ἐκκλησία Του. Αὐτὴ ἡ ἐντολὴ εἶναι νὰ τελοῦν τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, 
ποὺ τοὺς παρέδωσε, νὰ κοινωνοῦν ὅλοι οἱ πιστοὶ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα Του καὶ νὰ τὸ 
τελοῦν, γιὰ νὰ Τὸν ἐνθυμοῦνται.  

[σελ. 452] 
 Ἀλλὰ τί ἐννοεῖ ὁ Χριστὸς μὲ αὐτό; Τί ἐνθυμούμεθα καὶ ἔτσι τηροῦμε τὸ λόγο 
Του;  
 Μᾶς διαφωτίζει γι’ αὐτὸ ὁ θεόπνευστος ἀπόστολος Παῦλος, λέγοντας ὅτι μὲ 
τὴ θεία Εὐχαριστία ἐνθυμούμεθα τὸν θάνατο τοῦ Κυρίου: «Ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε, 
λέει, τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου 
καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἂν ἔλθῃ» (Α΄ Κορ. ια΄ 26). Δηλαδή, κάθε φορὰ ποὺ τελεῖτε 
τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας καὶ τρώγετε τὸν ἄρτον ποὺ ἁγιάσθηκε, δηλαδὴ 
τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου, καὶ πίνετε τοῦτο τὸ ποτήριο ποὺ ἁγιάσθηκε, δηλαδὴ τὸ Αἷμα 
τοῦ Κυρίου, κάθε φορὰ μὲ τὴν πράξη αὐτὴ ἀναπαριστάνετε, ὁμολογεῖτε καὶ 
κηρύττετε τὴ θυσία καὶ τὸ σταυρικὸ θάνατο τοῦ Κυρίου. Καὶ θὰ τὸ κάνετε αὐτὸ 
μέχρι τὴ δευτέρα παρουσία Του, ποὺ θὰ ἔλθη γιὰ νὰ κρίνη τὸν κόσμο.  
 Ἔτσι παρέδωσε ὁ Κύριος τὴ θεία Εὐχαριστία ὡς θεσμό, δηλαδὴ ὡς ἐντολὴ καὶ 
νόμο ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ ἐφαρμόζεται καὶ νὰ τηρῆται διαρκῶς. Μὲ αὐτὸ τὸν θεσμὸ 
θὰ πραγματοποιῆται ἡ στενότατη πνευματικὴ ἕνωση τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν Ἐκκλησία, 



δηλαδὴ μὲ τοὺς πιστούς Του, μέχρι τὴ δευτέρα παρουσία. Τότε ποὺ θὰ ἔλθη νὰ 
κρίνη ζωντανοὺς καὶ νεκροὺς καὶ νὰ πάρη μαζί Του στὴ Βασιλεία τοῦ Πατέρα Του 
αὐτοὺς ποὺ πιστεύουν στὸ ὄνομά Του καὶ κοινωνοῦν ἄξια τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα Του.  
 
 

267. Ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι θυσία.  
 
 Ἀπὸ ὅσα εἴπαμε προηγουμένως γιὰ τὴ θεία Εὐχαριστία, καταλαβαίνουμε μία 
ἀλήθεια ὕψιστη καὶ σωτήρια: ὅτι ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι θυσία. Καὶ εἶναι θυσία, 
γιατὶ ἀναπαριστάνει τὴν θυσία ποὺ προσφέρθηκε πάνω στὸ Σταυρὸ ἀπὸ τὸν Χριστὸ 
μιὰ φορά. Τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ Κυρίου μᾶς τὸ βεβαιώνουν. Διότι ὁ Κύριος, 
παραδίνοντας, ὅπως εἴδαμε, τὸ Μυστήριο εἶπε: «Τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ 
ὑμῶν κλώμενον». [σελ. 453] Δηλαδή, αὐτὸς ὁ ἄρτος ποὺ σᾶς δίνω νὰ φάγετε εἶναι 
τὸ Ἴδιο τὸ Σῶμα μου ποὺ τεμαχίζεται, δηλαδὴ θυσιάζεται γιὰ σᾶς.  
 Στὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου βλέπουμε:  
 Πρῶτον, ὅτι ὁ ἄρτος τῆς Εὐχαριστίας ποὺ δίνει ὁ Κύριος στοὺς μαθητὲς νὰ 
κοινωνήσουν εἶναι τὸ Ἴδιο τὸ Σῶμα Του.  
 Δεύτερον, ὅτι τὸ Σῶμα Του τῆς θείας Εὐχαριστίας εἶναι ὄχι ἄλλο, ἀλλὰ τὸ Ἴδιο 
τὸ Σῶμα Του τὸ ὁποῖο θυσιάζεται, δηλαδὴ ποὺ ἐπρόκειτο ὕστερα ἀπὸ λίγο νὰ 
πεθάνη, νὰ θυσιασθῆ ἐπάνω στὸ Σταυρό.  
 Τρίτον, ὅτι αὐτὸ τὸ Σῶμα Του « κ λ ᾶ τ α ι » ,  δηλαδὴ κομματιάζεται, 
θυσιάζεται. Δὲν λέει ὅτι θ ὰ  θ υ σ ι α σ θ ῆ ,  ἀλλ’ ὅτι τώρα θ υ σ ι ά ζ ε τ α ι ,  γιὰ νὰ 
φανερώση ὅτι ἡ θυσία τοῦ Σώματός Του, τὴν ὁποία ἐπρόκειτο ὕστερα ἀπὸ λίγο νὰ 
προσφέρη μία φορὰ ἐπάνω στὸ Σταυρό, ἡ ἴδια αὐτὴ θυσία θὰ προσφέρεται 
διαρκῶς, ἀναπαρισταμένη καὶ συνεχιζομένη στὴν θεία Εὐχαριστία.  
 Ἐπίσης, ὁ Κύριος, δίνοντας στοὺς μαθητές Του τὸ ποτήριο, εἶπε: «Τοῦτό ἐστι 
τὸ αἷμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον». Δηλαδή, αὐτὸς ὁ οἶνος ποὺ 
σᾶς δίνω νὰ πιῆτε εἶναι τὸ Ἴδιο τὸ Αἷμα μου, ποὺ χύνεται ἀπὸ τὶς πληγές μου γιὰ τὴ 
σωτηρία σας καὶ γιὰ τὴ σωτηρία πολλῶν.  
 Καὶ ἐδῶ πάλι παρατηροῦμε: Πρῶτον, ὅτι ὁ οἶνος τῆς Εὐχαριστίας, ποὺ δίνει ὁ 
Κύριος στοὺς μαθητές Του γιὰ κοινωνία, εἶναι τὸ Ἴδιο τὸ Αἷμα Του. Δεύτερον, ὅτι τὸ 
Αἷμα Του τῆς Εὐχαριστίας δὲν εἶναι ἄλλο, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ Ἴδιο Αἷμα Του ποὺ χύνεται 
γιὰ τὴ σωτηρία τους καὶ γιὰ τὴ σωτηρία πολλῶν ἄλλων, Αἷμα δηλαδὴ ποὺ 
ἐπρόκειτο ὕστερα ἀπὸ λίγο νὰ χυθῆ πάνω στὸν Σταυρό. Τρίτον, ὅτι τὸ Αἷμα Του 
« ἐ κ χ ύ ν ε τ α ι » .  Δὲν λέει θ ὰ  χ υ θ ῆ ,  ἀλλ’ ὅτι χ ύ ν ε τ α ι ,  γιὰ νὰ φανερώση μὲ 
αὐτὸ ὅτι ἡ ἔκχυση τοῦ Αἵματός Του, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ γίνη πάνω στὸ Σταυρὸ 
ὕστερα ἀπὸ λίγο μιὰ φορὰ γιὰ πάντα, ἡ ἴδια αὐτὴ ἔκχυση θὰ ὑφίσταται καὶ θὰ 
τελῆται συνεχῶς ἀναπαρισταμένη καὶ συνεχιζομένη στὴν θεία Εὐχαριστία.  

[σελ. 454] 
 Ἀφοῦ λοιπόν, σύμφωνα μὲ τὰ πιὸ πάνω λόγια τοῦ Κυρίου, τὸ Σῶμα καὶ τὸ 
Αἷμα τῆς θείας Εὐχαριστίας δὲν εἶναι ἄλλο παρὰ τὸ Ἴδιο τὸ Σῶμα Του καὶ τὸ Αἷμα 
Του, τὰ ὁποῖα προσέφερε θυσία πάνω στὸ Σταυρό, ἀποδεικνύεται περίτρανα ὅτι ἡ 



θεία Εὐχαριστία ταυτίζεται μὲ τὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ πάνω στὸ Σταυρό, ἐπειδὴ τὴν 
ἀναπαριστάνει. Καὶ τὴν ἀναπαριστάνει ὄχι εἰκονικὰ καὶ φανταστικά, ἀλλὰ 
πραγματικὰ καὶ οὐσιαστικά, διότι τὸ Σῶμα καὶ Αἷμα τῆς θείας Εὐχαριστίας εἶναι, 
ὅπως βεβαιώνει ὁ Κύριος, τὸ Ἴδιο τὸ Σῶμα καὶ τὸ Ἴδιο τὸ Αἷμα Του, τὰ ὁποῖα 
θυσίασε πάνω στὸ Σταυρό.  
 Ἀλλὰ σαφέστερα καταλαβαίνουμε ὅτι ἡ θεία Εὐχαριστία ταυτίζεται μὲ τὴ 
θυσία τοῦ Χριστοῦ πάνω στὸ Σταυρό, ὅταν λάβουμε ὑπόψη μας καὶ τὰ ἑξῆς λόγια 
τοῦ Κυρίου, ποὺ ἀναφέρει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος: 
«Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 
ἐκχυνόμενον» (Λουκ. κβ΄ 20, Α΄ Κορ. ια΄ 25). Δηλαδή, τὸ αἷμα μου ποὺ βρίσκεται 
μέσα σ’ αὐτὸ τὸ ποτήριο, ποὺ χύνεται γιὰ τὴ σωτηρία σας, εἶναι ἡ Καινὴ Διαθήκη, 
διότι μὲ αὐτὸ πραγματοποιεῖται καὶ ἐπικυρώνεται.  
 Μὲ τὰ λόγια αὐτά, ὅπως βλέπουμε, ὁ Κύριος ἀποδίδει στὸ Αἷμα τῆς θείας 
Εὐχαριστίας τὴν ἴδια ἀξία καὶ δύναμη ποὺ ἔχει τὸ Αἷμα Του ποὺ χύθηκε στὸ Σταυρό. 
Διότι λέει ὅτι τὸ Αἷμα μου ποὺ βρίσκεται σ’ αὐτὸ τὸ ποτήριο εἶναι ἡ Καινὴ Διαθήκη. 
Δηλαδὴ ἡ Νέα Διαθήκη ἐπικυρώνεται καὶ πραγματοποιεῖται μὲ τὸ Αἷμα μου, ποὺ 
βρίσκεται μέσα σ’ αὐτὸ τὸ ποτήριο. Ἀλλὰ ἡ Νέα Διαθήκη, ὅπως εἴπαμε 
προηγουμένως, ἐπικυρώθηκε καὶ πραγματοποιεῖται μὲ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου ποὺ 
χύθηκε στὸν Σταυρό. Ἂν δὲ τὸ Αἷμα τῆς θείας Εὐχαριστίας δὲν ἦταν τὸ Ἴδιο μὲ τὸ 
Αἷμα τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἐπρόκειτο νὰ χυθῇ στὸ Σταυρὸ καὶ μὲ τὸ ὁποῖο ἐπικυρώνεται 
ἡ Νέα Διαθήκη, δὲν θὰ ἦταν ποτὲ δυνατὸ νὰ ἀποδίδη ὁ ὁ Κύριος σ’ αὐτὸ τέτοια 
ἀξία καὶ δύναμη, ὥστε νὰ λέη ὅτι μὲ αὐτὸ ἐπικυρώνεται καὶ πραγματοποιεῖται ἡ 
Καινὴ Διαθήκη.  

[σελ. 455] 
 Ἀποδεικνύεται λοιπὸν καὶ βεβαιώνεται χωρὶς ἀντίρρηση ὅτι τὸ Αἷμα τῆς θείας 
Εὐχαριστίας εἶναι τὸ Ἴδιο τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ χύθηκε στὸ Σταυρό. Καὶ 
ἑπομένως γίνεται ὁλοφάνερο ὅτι ἡ θεία Εὐχαριστία ταυτίζεται μὲ τὴ θυσία τοῦ 
Χριστοῦ στὸ Σταυρό, διότι αὐτὴν ἀναπαριστάνει πραγματικὰ καὶ οὐσιαστικά. Καὶ 
ἀφοῦ ταυτίζεται, ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι θυσία ἀληθινὴ καὶ 
πραγματική.  
 
 

268. Καὶ ἄλλοι λόγοι ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι θυσία.  
 
 Ὅτι ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι θυσία μᾶς τὸ βεβαιώνει καὶ τὸ ἑξῆς: 
Παραδίνοντας ὁ Κύριος τὸ μυστήριο, παρέδωσε χωριστὰ τὸ Σῶμα καὶ χωριστὰ τὸ 
Αἷμα Του, γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο. Διότι, ὅπως εἶναι γνωστό, στὴ θυσία χύνεται 
τὸ αἷμα καὶ χωρίζεται ἀπὸ τὸ σῶμα.  
 Ἐπίσης, κατανοοῦμε ὅτι εἶναι θυσία, ὅταν λάβουμε ὑπόψη μας καὶ αὐτὰ ποὺ 
ἀποτελοῦν τὴ θεία Εὐχαριστία. Σὲ κάθε θυσία διακρίνονται τρία πράγματα: ὁ 
θυσιάζων, τὸ θυσιαζόμενο καὶ ἡ πράξη τῆς θυσίας. Ἀλλὰ καὶ στὴν Εὐχαριστία 
παρατηροῦμε αὐτὰ τὰ τρία στοιχεῖα. Γιατὶ σ’ αὐτὴ θυσιάζων καὶ θυσιαζόμενος εἶναι 



ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος, ὁ Ὁποῖος τελεῖ διὰ μέσου τοῦ ἱερέα τὴ θυσία καὶ τὴν προσφέρει 
στὸν Θεὸ καὶ Πατέρα. Πράξη δὲ τῆς θυσίας εἶναι ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ, ποὺ στὴν 
περίπτωση τοῦ μυστηρίου δὲν εἶναι ἕνας νέος θάνατος, ποὺ τελεῖται στὴ θεία 
Εὐχαριστία, ἀλλὰ εἶναι μόνο ἀναπαράσταση τοῦ θανάτου τὸν ὁποῖον ὑπέστη ὁ 
Χριστὸς μιὰ καὶ μόνη φορὰ στὸ Γολγοθᾶ πάνω στὸ Σταυρό. Ἀναπαριστάνεται δὲ ὁ 
θάνατος αὐτὸς τοῦ Χριστοῦ στὴ θεία Εὐχαριστία κατὰ τὴν καθαγίαση καὶ μεταβολὴ 
τοῦ ἄρτου στὸ Ἴδιο τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου ποὺ καρφώθηκε στὸ Σταυρό, καὶ τοῦ οἴνου 
στὸ Ἴδιο τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου ποὺ χύθηκε στὸ Σταυρό. Κατὰ τὴ στιγμὴ τῆς 
καθαγιάσεως τῶν Τιμίων Δώρων, κατὰ τὴν ὁποία ὁ [σελ. 456] ἱερέας ἐπικαλεῖται 
τὸν οὐράνιο Πατέρα καὶ Θεὸ νὰ μεταβάλη μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τὸν ἄρτο στὸ Ἴδιο τὸ 
τίμιο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν οἶνο στὸ Ἴδιο τὸ τίμιο Αἷμα Του, κατὰ τὴ στιγμὴ 
αὐτή, ὁ Χριστὸς παρευρίσκεται ἀόρατα, οὐσιαστικά, ὡς Θεάνθρωπος, θυσιάζοντας 
καὶ θυσιαζόμενος. Τελώντας δὲ μὲ τὸν ἱερέα τὸν καθαγιασμὸ καὶ τὴν προσφορὰ 
τῶν Τιμίων Δώρων, προσφέρει πάλι στὸν Θεὸ ὡς αἰώνιος Ἀρχιερέας μας καὶ 
Μεσίτης τὴ θυσία Του, ποὺ προσφέρθηκε ἅπαξ ἐπάνω στὸ Σταυρό. Δηλαδὴ 
προσφέρει τὸ Ἴδιο τὸ Σῶμα Του ποὺ θυσιάστηκε στὸ Σταυρὸ καὶ τὸ Ἴδιο τὸ Αἷμα Του 
ποὺ χύθηκε στὸ Σταυρό.  
 Παρευρίσκεται δὲ οὐσιαστικά, ὡς Θεάνθρωπος ὁ Χριστὸς στὴ θεία 
Εὐχαριστία, διότι σ’ αὐτὴν εἶναι τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα Του κάτω ἀπὸ τὰ εἴδη τοῦ 
ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου. Καὶ ἐπειδὴ εἶναι βέβαιο καὶ ἀναντίρρητο ὅτι ὅπου εἶναι τὸ 
Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι καὶ ὁ Ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Κύριος μὲ τὴν ψυχὴ 
καὶ τὴ θεότητά Του, καταλαβαίνουμε ἀπὸ αὐτὸ ὅτι παρευρίσκεται πραγματικὰ καὶ 
οὐσιαστικὰ ὁ Χριστὸς στὴ θεία Εὐχαριστία.  
 Αὐτὸ βεβαιώνοντας καὶ διακηρύττοντας ἡ Ἐκκλησία, σὲ εὐχὴ τῆς θείας καὶ 
ἱερᾶς Λειτουργίας, λέει ἀπευθυνομένη πρὸς τὸν Χριστὸ μὲ τὸν ἱερέα: «ὁ ἄνω τῷ 
Πατρὶ συγκαθήμενος καὶ ὧδε ἡμῖν ἀοράτως συνών». Δηλαδή, Σύ, ὁ Χριστός, ὁ Θεός 
μας, ὁ Ὁποῖος κάθεσαι στὸν οὐρανὸ μαζὶ μὲ τὸν οὐράνιο Πατέρα σου καὶ 
συγχρόνως ὑπάρχεις ἀοράτως ἐδῶ μαζί μας.  
 
 

269. Πῶς τὸ Σῶμα καὶ Αἷμα τῆς θείας Εὐχαριστίας εἶναι τὸ Ἴδιο  
τὸ Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ ποὺ θυσιάσθηκε πάνω στὸ Σταυρό.  

  
Ἀλλὰ πῶς ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος τῆς θείας Εὐχαριστίας, ποὺ μεταβάλλεται σὲ Σῶμα 
καὶ Αἷμα Χριστοῦ, δὲν ἀποτελοῦν ἄλλο σῶμα καὶ αἷμα, παρὰ τὸ Ἴδιο Σῶμα καὶ Αἷμα 
τὰ ὁποῖα [σελ. 457] πρόσφερε ὁ Χριστὸς θυσία πάνω στὸ Σταυρό; Ὅταν ἔχουμε 
ὑπόψη τὴν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία τὸ πραγματοποιεῖ, καταλαβαίνουμε 
καλὰ πῶς γίνεται αὐτό, καὶ στὴν ὁποία τίποτα, ἀπολύτως τίποτα, δὲν εἶναι ἀδύνατο 
ἢ δύσκολο.  
 Ἀλλὰ καὶ μὲ αἰσθητὸ καὶ φυσικὸ παράδειγμα, δηλαδὴ μὲ τὸν κοινὸ ἄρτο ποὺ 
τρώει ὁ ἄνθρωπος καὶ μὲ τὸν κοινὸ οἶνο ποὺ πίνει, μποροῦμε νὰ πάρουμε κάποια 
σχετικὴ ἰδέα αὐτοῦ τοῦ ὑπερφυσικοῦ μυστηρίου. Διότι ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος, ὅταν 



τρώγωνται, μεταβάλλονται καὶ ἀφομοιώνονται, ὅπως εἶναι γνωστό, σὲ σῶμα καὶ 
αἷμα ἐκείνου ποὺ τὰ τρώγει, καὶ ὄχι σὲ ἄλλο σῶμα.  
 Μποροῦμε ἀκόμη νὰ καταλάβουμε σχετικὰ τὴν οὐσιαστικὴ μεταβολὴ στὴ 
θεία Εὐχαριστία τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ ποὺ πρόσφερε 
θυσία στὸ Σταυρὸ καὶ ἀπὸ τὸ θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων στὴν 
ἔρημο. Γιατί, ὅπως γνωρίζουμε, ἀφοῦ εὐλόγησε ὁ Κύριος τοὺς πέντε ἄρτους, τοὺς 
πλήθυνε τόσο, ὥστε χόρτασαν ἀπὸ αὐτοὺς πέντε χιλιάδες ἄνδρες καὶ περίσσεψαν 
ἀκόμη καὶ δώδεκα κοφίνια γεμᾶτα. Στὸν πολλαπλασιασμὸ αὐτῶν τῶν ἄρτων, ὅταν 
προσέξουμε, βλέπουμε ὅτι ὅλοι οἱ ἄρτοι ποὺ μοιράστηκαν ἢ ὅλα τὰ κομμάτια τῶν 
ἄρτων ποὺ μοιράστηκαν δὲν προέρχονταν ἀπὸ κάποιον ἄλλο ἄρτο, παρὰ ἀπὸ 
αὐτοὺς τοὺς πέντε ἄρτους ποὺ εὐλογήθηκαν. Ἑπομένως, ὅλο τὸ πλῆθος τῶν ἄρτων, 
καὶ οἱ ἄρτοι τοὺς ὁποίους ἔφαγαν οἱ πέντε χιλιάδες ἄνδρες καὶ τὰ δώδεκα κοφίνια 
ποὺ περίσσεψαν, ἦταν αὐτοὶ οἱ πέντε ἄρτοι ποὺ εὐλογήθηκαν. Κατ’ ἀναλογία 
λοιπὸν καταλαβαίνουμε πῶς καὶ ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος στὴ θεία Εὐχαριστία, ὅταν 
μεταβάλλωνται σὲ Σῶμα καὶ σὲ Αἷμα Χριστοῦ, δὲν ἀποτελοῦν ἄλλο σῶμα καὶ αἷμα, 
ἀλλὰ τὸ Ἴδιο τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα ποὺ πρόσφερε ὁ Κύριος θυσία ἐπάνω στὸ Σταυρό.  
Ἀπὸ τὸ θαῦμα αὐτὸ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων μποροῦμε κάπως νὰ 
καταλάβουμε ἀκόμη καὶ τὸ πῶς ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ στὸ Σταυρό, ἐνῶ εἶναι μία, 
ἐξαπλώνεται, [σελ. 458] μὲ τὴ θεία Εὐχαριστία, σὲ κάθε τόπο καὶ χρόνο. Γιατὶ 
βλέπουμε στὸ πιὸ πάνω θαῦμα ὅτι οἱ πέντε ἄρτοι, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, 
πλήθυναν τόσο πολύ, ὥστε χόρτασε ἀπὸ αὐτοὺς τέτοιο πλῆθος ἀνθρώπων. Καὶ ὄχι 
μόνο πέντε χιλιάδες, ἀλλὰ καὶ πέντε ἑκατομμύρια ἂν ἦταν αὐτοὶ ποὺ ἔτρωγαν καὶ 
ἑκατὸ καὶ χίλια καὶ ἀναρίθμητα ἑκατομμύρια, μποροῦσε ὁ Χριστὸς μὲ τὴν εὐλογία 
τῶν πέντε ἄρτων νὰ χορτάση μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ὅλους αὐτοὺς καὶ νὰ μείνουν ἀκόμη 
καὶ περισσεύματα.  
 Ὅπως δὲ ἐπλήθυναν οἱ πέντε ἄρτοι μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ καὶ μὲ 
ἀφθονία χόρτασε τόσο πλῆθος λαοῦ, ἔτσι ἀνάλογα συμβαίνει καὶ στὸ μυστήριο τῆς 
θείας Εὐχαριστίας. Δηλαδὴ ἡ μία θυσία τοῦ Χριστοῦ στὸν Σταυρὸ ὑπάρχει 
παντοτινὰ καὶ ἐξαπλώνεται μὲ τὴ θεία Εὐχαριστία σὲ κάθε τόπο καὶ χρόνο σὰν μιὰ 
πηγὴ πλούσια καὶ ἀνεξάντλητη. Ἀπὸ αὐτὴν τρέφονται πνευματικὰ ὅλοι οἱ πιστοὶ 
κάθε τόπου σὲ ὅλους τοὺς αἰῶνες, ὅσοι καὶ ἂν εἶναι.  
 
 

270. Σὲ τί ταυτίζεται καὶ σὲ τί διαφέρει  
ἡ θυσία τῆς θείας Εὐχαριστίας ἀπὸ τὴ θυσία στὸ Σταυρό.  

 
 Εἴδαμε προηγουμένως ὅτι ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι θυσία ἀληθινὴ καὶ 
πραγματική, γιατὶ ταυτίζεται μὲ τὴ θυσία ποὺ προσφέρθηκε πάνω στὸ Σταυρό.  
 Ταυτίζεται ὅμως κατὰ πάντα μὲ τὴ θυσία στὸ Σταυρό ἢ διαφέρει ἀπὸ αὐτή; 
Καὶ ἂν ὑπάρχη διαφορὰ μεταξύ τους, τότε ὡς πρὸς τί ταυτίζεται καὶ σὲ τί διαφέρει;  
 Ἡ θυσία τῆς θ. Εὐχαριστίας ταυτίζεται μὲν μὲ τὴ θυσία πάνω στὸ Σταυρὸ ὡς 
πρὸς τὰ ἑξῆς σπουδαιότατα σημεῖα:  



 Πρῶτον, Αὐτὸς ποὺ θυσιάζει καὶ Αὐτὸς ποὺ θυσιάζεται εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος 
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.  
 Δεύτερον, ὁ θάνατος ποὺ ὑπέστη ὁ Χριστὸς στὸ Γολγοθᾶ, ὁ ἴδιος θάνατος 
ἀναπαριστάνεται καὶ στὴ θεία Εὐχαριστία.  
 Τρίτον, τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ ποὺ θυσιάσθηκε στὸ Σταυρὸ [σελ. 459] καὶ τὸ 
Αἷμα Του ποὺ χύθηκε εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τῆς θείας Εὐχαριστίας.  
 Τέταρτον, Αὐτὸς ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος ἐξαιτίας τῆς ἀγάπης Του πρὸς ἐμᾶς 
πρόσφερε στὸν οὐράνιό Του Πατέρα τὴ θυσία ἐπάνω στὸ Σταυρό, Αὐτὸς καὶ στὴ 
θεία Εὐχαριστία, παρακινούμενος ἀπὸ τὴν ἴδια ἀγάπη πρὸς ἐμᾶς, προσφέρει πάλι 
τὴν ἴδια ἐκείνη θυσία στὸν Θεὸ καὶ Πατέρα.  
 Πέμπτον, τὰ ἴδια ἀγαθὰ ποὺ παίρνουμε μὲ τὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ ἐπάνω στὸ 
Σταυρό, μὲ τὴν ὁποία ὁ Κύριος ἐξιλέωσε τὴ θεία δικαιοσύνη γιὰ τὶς ἁμαρτίες τῆς 
ἀνθρωπότητος, τὰ ἴδια παίρνουμε καὶ μὲ τὴ θυσία τῆς Εὐχαριστίας. Διότι καὶ ἡ θεία 
Εὐχαριστία, ὡς πραγματικὴ ἀναπαράσταση τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ στὸ Σταυρό, 
εἶναι καὶ αὐτὴ θυσία ἐξιλαστήρια πρὸς τὸν Θεό, δηλαδὴ θυσία μὲ τὴν ὁποία ὁ Θεὸς 
γίνεται εὐμενὴς καὶ συγχωρεῖ τὶς ἁμαρτίες μας.  
 Διαφέρει, τώρα, ἡ θυσία τῆς θείας Εὐχαριστίας ἀπὸ τὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ 
στὸ Γολγοθᾶ στὰ ἑξῆς:  
 Πρῶτον, στὸ μὲν Γολγοθᾶ ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς παρέδωσε ἀπευθείας τὸν Ἑαυτό 
Του θυσία ἐπάνω στὸ Σταυρό. Στὴ δὲ θεία Εὐχαριστία γίνεται ἀπὸ τὸν ἱερέα ἡ 
ἀναπαράσταση τῆς θυσίας ἐκείνης.  
 Δεύτερον, τὸ τίμιο Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ στὴ θεία Εὐχαριστία εἶναι 
κάτω ἀπὸ τὰ εἴδη τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου, καὶ ὄχι ὅπως στὸ Σταυρό.  
 Τρίτον, ἡ μὲν θυσία τοῦ Χριστοῦ ἔγινε μὲ αἷμα, ἡ δὲ θυσία τῆς Εὐχαριστίας 
γίνεται ἀναίμακτα. Δηλαδή, στὸ μὲν Γολγοθᾶ πέθανε πραγματικὰ ὁ Χριστός, ἀφοῦ 
ἔχυσε τὸ αἷμα Του ἐπάνω στὸ Σταυρό, στὴ δὲ θεία Εὐχαριστία δὲν χύνει τὸ Αἷμα 
Του, οὔτε πεθαίνει πάλι, γιατὶ μιὰ καὶ μόνη φορὰ πέθανε. Καὶ ἀφοῦ ἀναστήθηκε 
ἀπὸ τοὺς νεκρούς, δὲν ξαναπεθαίνει πιά. Ἀλλὰ στὴ θεία Εὐχαριστία γίνεται μόνο 
ἀναπαράσταση καὶ μυστηριακὴ ἐπανάληψη τοῦ σταυρικοῦ Του θανάτου.  
 Τέταρτον, τὴ μὲν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ θυσία πρόσφερε [σελ. 460] ἀπευθείας ὁ 
Ἴδιος ὁ Χριστός. Τὴ δὲ θυσία τῆς θείας Εὐχαριστίας προσφέρει ἐπὶ τῆς γῆς (ὁ 
Χριστός) διὰ μέσου τοῦ ἱερέα, καὶ τὴν ἀποδέχεται ὁ Ἴδιος ἐπάνω στὸν οὐρανό, 
προσφέροντάς την στὸν οὐράνιο Πατέρα Του. Προσφέρει δηλαδὴ ἐκ νέου αὐτὴ τὴν 
ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ θυσία Του.  
 Πέμπτον, διαφέρει ἡ θυσία τῆς Εὐχαριστίας ἀπὸ τὴν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ καὶ ὡς 
πρὸς τὸν σκοπό. Διότι τὴ μὲν θυσία ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ πρόσφερε ὁ Χριστός, μὲ σκοπὸ 
νὰ σώση γενικὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος, ἐλευθερώνοντας τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν 
ἁμαρτία καὶ συμφιλιώνοντάς τον μὲ τὸν Θεό. Ἡ θυσία ὅμως τῆς θ. Εὐχαριστίας 
σκοπὸ ἔχει νὰ μεταδώση τὰ πνευματικὰ ἀγαθὰ ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴ σταυρικὴ 
θυσία τοῦ Χριστοῦ σ’ ἐκείνους ποὺ κοινωνοῦν τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου, 
καθὼς καὶ σ’ ἐκείνους γιὰ τοὺς ὁποίους γίνεται δέηση, κατὰ τὴν προσφορὰ τῆς 
θυσίας τῆς Εὐχαριστίας.  



 Ἕκτον, τέλος, ἡ μὲν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ θυσία προσφέρθηκε μιὰ φορὰ σὲ 
ὁρισμένο τόπο καὶ χρόνο, ἡ δὲ θυσία τῆς Εὐχαριστίας προσφέρεται παντοτινὰ σὲ 
κάθε τόπο, σὲ κάθε καιρὸ καὶ χρόνο, ἐπειδὴ ἀναπαριστάνει μυστηριακὰ καὶ 
συνεχίζει τὴν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ θυσία.  
 Βλέπουμε ἑπομένως ἀπὸ αὐτὰ ὅτι ἡ θυσία τῆς θείας Εὐχαριστίας ταυτίζεται 
μὲ τὴν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ θυσία ὡς πρὸς τὰ κύρια καὶ οὐσιαστικότερα σημεῖα. Ἂν δὲ 
ὑπάρχουν οἱ διαφορὲς ποὺ σημειώθηκαν προηγουμένως, αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ τὸ 
ὅτι ἡ θυσία τῆς Εὐχαριστίας δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξη ἀπὸ μόνη της σὰν ἰδιαίτερη καὶ 
ἀνεξάρτητη θυσία, ἀλλ’ ἐξαρτᾶται καὶ ὑφίσταται ἐξαιτίας τῆς σταυρικῆς θυσίας τὴν 
ὁποίαν ἀναπαριστάνει. Καὶ ὄχι μόνο ἐξαρτᾶται, ἀλλὰ καὶ τὴν ὕψιστη ἀξία της, τὴν 
δύναμη, ὅλες τὶς πνευματικὲς ὠφέλειες καὶ γενικὰ τὰ ἀγαθὰ τὰ ὁποῖα μεταδίδει 
στοὺς πιστοὺς τὰ ἔχει ἀπὸ τὴ σταυρικὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ.  

[σελ. 461] 
 

271. Ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι θυσία ἐξιλαστήρια, θυσία δεήσεως καὶ ἱκεσίας.  
 
 Ἡ θεία Εὐχαριστία, ἐπειδὴ εἶναι πραγματικὴ ἀναπαράσταση τοῦ θανάτου καὶ 
τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ, χορηγεῖ, ὅπως εἴδαμε, πνευματικὰ ἀγαθά, τὰ ὁποῖα 
πηγάζουν καὶ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ θυσία τοῦ Κυρίου. Γι’ αὐτὸ τὸ 
λόγο, ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι θυσία ἐξιλαστήρια πρὸς τὸν Θεό, γιὰ τὶς ἁμαρτίες 
μας. Δηλαδὴ εἶναι θυσία μὲ τὴν ὁποία ὁ Θεὸς γίνεται σπλαχνικὸς καὶ συγχωρεῖ τὶς 
ἁμαρτίες μας.  
 Εἶναι συγχρόνως ἡ θεία Εὐχαριστία καὶ θυσία δεήσεως καὶ ἱκεσίας. Δηλαδή, 
μὲ αὐτὴν ζητοῦμε καὶ παίρνουμε ἀπὸ τὸν Θεὸ κάθε χρήσιμο καὶ ὠφέλιμο ἀγαθὸ γιὰ 
μᾶς. Καὶ τοῦτο, ἐπειδὴ ἡ θυσία τῆς Εὐχαριστίας σὰν ἀναπαράσταση τῆς θυσίας τοῦ 
Γολγοθᾶ εἶναι πηγὴ τῆς θείας χάριτος καὶ ἔχει τὴ δύναμη νὰ χορηγῆ γενικὰ κάθε 
ἀγαθὸ ποὺ συντελεῖ μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο στὴν πνευματικὴ ὠφέλεια τοῦ 
ἀνθρώπου.  
 
 

272. Πόσο ὠφελοῦνται οἱ Χριστιανοὶ ποὺ συναθροίζονται  
στὸ Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ ζητοῦν τὰ ἀγαθά Του διὰ μέσου τῆς θυσίας Του.  

 
 Καὶ ἐπειδὴ τέτοιας φύσεως εἶναι ἡ θυσία τῆς Εὐχαριστίας καὶ χορηγεῖ κάθε 
ἀγαθὸ συντελεστικὸ στὴν πνευματικὴ ὠφέλεια τοῦ ἀνθρώπου, γι’ αὐτὸ πολὺ θὰ 
ὠφελοῦνται οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ζητοῦν μὲ πίστη ἀπὸ τὸν Θεὸ στὴν θεία Λειτουργία 
τὸν καταρτισμὸ τῶν ψυχῶν τους καὶ τὴν πνευματική τους τελειοποίηση.  
 Καὶ θὰ ὠφελοῦνται ἐξάπαντος, ὅταν πράττουν σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ 
Κυρίου μὲ τὰ ὁποῖα ὑπόσχεται νὰ χορηγήση κάθε καλὸ καὶ ἀγαθὸ σ’ αὐτοὺς ποὺ τὰ 
τηροῦν. Εἶναι δὲ αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου τὰ ἑξῆς: «Ἐὰν δύο ὑμῶν 
συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, [σελ. 462] 



γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς 
συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ. ιη΄ 19-20).  
 Ἔχουν δὲ αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου τὸ ἑξῆς νόημα: Ἂν δύο ἀπὸ σᾶς ποὺ 
πιστεύουν σὲ μένα ἔχουν ὁμόφωνα τὴν ἴδια πρόθεση, ἐπιθυμία καὶ θέληση νὰ 
τηρήσουν τὶς ἐντολές μου καὶ νὰ κάνουν τὸ θέλημά μου, οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ καθετὶ 
ποὺ θὰ ζητήσουν σύμφωνο μὲ τὶς ἐντολές μου θὰ τὸ πάρουν ἀπὸ τὸν Πατέρα τὸν 
ἐπουράνιο.  
 Ὁ δὲ λόγος εἶναι ὅτι ἐκεῖ ὅπου εἶναι δύο, τρεῖς ἢ περισσότεροι 
συγκεντρωμένοι στὸ ὄνομά μου, δηλαδὴ γιὰ μένα, γιὰ τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν 
μου, ἐκεῖ μαζί τους, ὅσοι κι ἂν εἶναι αὐτοί, εὑρίσκομαι ἐγώ, ἑνώνοντας, 
εὐλογώντας, προφυλάγοντας, ἐνισχύοντάς τους καὶ ἀναφέροντας ὡς Ἀρχιερέας 
τους καὶ Μεσίτης τὴν προσευχή τους πρὸς τὸν ἐπουράνιο Πατέρα μου, ὡς δική μου. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Πατέρας μου εἰσακούει καὶ ἐκπληρώνει τὰ αἰτήματά τους.  
 Ἀπὸ αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου μπορεῖ καθένας νὰ καταλάβη τὴν πνευματικὴ 
ὠφέλεια ποὺ ἀπολαμβάνουν οἱ Χριστιανοί (ὁσοιδήποτε κι ἂν εἶναι, δύο, τρεῖς ἢ 
περισσότεροι) οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὸ φρόνημα καὶ τὸ θέλημα ποὺ ζητᾶ ὁ Χριστὸς μὲ τὶς 
ἐντολές Του καὶ ἐπιθυμοῦν ὅλοι καὶ θέλουν μὲ μιὰ ψυχὴ καὶ μὲ μιὰ καρδιὰ νὰ τὸ 
πραγματοποιήσουν.  
 Ἀγωνιζόμενοι δὲ γι’ αὐτό, ζητοῦν ἐν ὀνόματι τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ τὴ 
συγχώρηση, τὸ ἔλεος ἀπὸ τὸν Θεό, καθὼς καὶ κάθε ἀγαθό. Καὶ τὰ ζητοῦν, ὄχι μόνο 
ὅταν τελῆται ἡ θεία Λειτουργία, στὴν ὁποία ἀναπαριστάνεται ἡ ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ 
θυσία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ ἄλλοτε. Τὰ ζητοῦν μὲ κατάλληλες προσευχὲς ποὺ 
συμπεριλαμβάνονται στὰ ἱερὰ βιβλία, ἢ καὶ μὲ αὐτοσχέδια προσευχή, ποὺ γίνεται 
σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς Ἐκκλησίας. (Ἐννοεῖται ὅμως ὅτι 
πρέπει πρῶτα νὰ δοξολογήσουν, νὰ εὐχαριστήσουν τὸν Θεὸ καὶ νὰ ὁμολογήσουν 
ἐνώπιόν Του μὲ ταπείνωση ψυχῆς τὴν εὐθύνη [σελ. 463] καὶ ἐνοχή τους, πρᾶγμα 
ποὺ πρέπει νὰ γίνεται σὲ κάθε προσευχή).  
 Ζητοῦν, γιὰ παράδειγμα, χάρη καὶ ἐνίσχυση νὰ περιπατοῦν ἀντάξια πρὸς τὴν 
ὑψηλὴ κλήση τοῦ Χριστιανοῦ. Νὰ μορφωθοῦν μὲ τρόπο σύμφωνο πρὸς τὸ θεῖο 
θέλημα καὶ νὰ γίνουν ἄξιοι καὶ δόκιμοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ζητοῦν τὴν 
ἀπελευθέρωση καὶ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ κάθε ἐλάττωμα, κάθε κλίση πρὸς τὸ κακό, ἀπὸ 
τὴν ὁποία τυχὸν κατέχονται πολλοὶ συμπροσευχόμενοι, ὅλοι ἢ καὶ ἕνας ἀπὸ 
αὐτούς. Ζητοῦν τὴν ἀπελευθέρωσή τους ἀπὸ αὐτὸν ἢ ἐκεῖνο τὸν πειρασμὸ ποὺ 
τυχὸν θὰ παρουσιαζόταν σ’ αὐτούς.  
 Ζητοῦν νὰ ἀποκτήσουν αὐτὴ ἢ ἐκείνη τὴν ἀρετή, καὶ μάλιστα τὴ ζωντανὴ 
πίστη, τὴ σίγουρη ἐλπίδα, τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη. Ζητοῦν νὰ μὴ ἐπιτρέψη ποτὲ ὁ 
Θεὸς νὰ εἰσχωρήση στὶς ψυχές τους μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό τους, ὑπερηφάνεια, 
πνεῦμα φανατισμοῦ, ἀντιπάθειας καὶ ἀποστροφῆς πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, 
κακίες δηλαδὴ ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἔλλειψη τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης καὶ ἀπὸ 
φαρισαϊκὴ καὶ σατανικὴ ἰδέα ὅτι αὐτοὶ τάχα εἶναι ἐνάρετοι καὶ δίκαιοι, οἱ δὲ ἄλλοι 
ἄνθρωποι εἶναι ἁμαρτωλοί. Παρακαλοῦν νὰ τοὺς φωτίζη ὁ Θεὸς νὰ ἔχουν τὴν 
ἀληθινὴ γνώση καὶ συναίσθηση τοῦ ἑαυτοῦ τους. Νὰ μὴ λησμονοῦν ποτὲ τὶς 



εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ νὰ εἶναι εὐγνώμονες καὶ νὰ εὐχαριστοῦν παντοῦ καὶ 
πάντοτε τὸν Κύριο. Νὰ ἐφαρμόζουν τὴν ἀρετὴ καὶ νὰ ἐργάζωνται τὸ ἀγαθὸ μὲ 
ταπεινοφροσύνη, μὲ αὐταπάρνηση καὶ ἀγάπη, χωρὶς κάποιο ἐλατήριο ποὺ 
ἀποβλέπει στὸ δικό τους συμφέρον, παρὰ μόνο στὴ δόξα τοῦ Θεοῦ.  
 Παρακαλοῦν νὰ ἀναδείξη ὁ Θεὸς ἐργάτες στὸ λαό Του, γιὰ νὰ τὸν φωτίζουν 
καὶ νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὸ δρόμο τῆς σωτηρίας. Νὰ τοὺς χαρίζη ὁ Θεὸς ἀνδρεία καὶ 
μεγαλοψυχία καὶ σταθερότητα θελήσεως, γιὰ νὰ μὴ δειλιάζουν, νὰ μὴ φοβοῦνται 
κανένα, ἀλλὰ νὰ μένουν μέχρι θανάτου πιστοὶ στὴν πνευματική τους ἐργασία, 
ὑπομένοντας μὲ καρτερία καὶ γενναιότητα κάθε [σελ. 464] πειρασμὸ καὶ 
ἀντιμετωπίζοντας μὲ θάρρος κάθε ἀντίξοη περίσταση ποὺ θὰ παρουσιασθῆ στὴν 
κατὰ Χριστὸν πνευματικὴ πορεία τους. Παρακαλοῦν νὰ τοὺς διατηρήση ὁ Θεὸς 
μέχρι τέλους τῆς ζωῆς τους σὲ ὁμοφροσύνη, σὲ εἰρήνη καὶ ἀγάπη, ἑνωμένους στὸ 
ἴδιο Πνεῦμα τῆς ἀλήθειας καὶ πιστοὺς ὑπηκόους τοῦ θελήματός Του. Γενικά, 
παρακαλοῦν γιὰ κάθε ἀγαθὸ ποὺ εἶναι σύμφωνο μὲ τὸ θεῖο θέλημα.  
 Καὶ θὰ τὸ ἀποκτοῦν ἐξάπαντος ἀπὸ τὸν Θεό, ὅταν μὲ κοινὴ συμφωνία τὸ 
ζητοῦν, διότι στὸ μέσον τους βρίσκεται ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, ποὺ θὰ ἐκπληρώνη τὰ 
αἰτήματά τους.  
 Γ ι α τ ί  ὁ  Κ ύ ρ ι ο ς  ὑ π ό σ χ ε τ α ι  σ τ ο ὺ ς  π ο λ λ ο ὺ ς  τ ὴ  χ ο ρ ή γ η σ η  τ ῶ ν  
ἀ γ α θ ῶ ν  Τ ο υ .   
 Ἀλλ’ ἴσως κάποιος ἀπορήσῃ: Γιατί ἆραγε ὁ Κύριος, μὲ τοὺς πιὸ πάνω λόγους 
Του, ὑπόσχεται στοὺς πολλοὺς τὴ χορήγηση τῶν ἀγαθῶν καὶ ὠφέλιμων αἰτημάτων 
τους; Μήπως ὁ Χριστὸς δὲν εἰσακούει καὶ τὴ δέηση τοῦ ἑνός; Ναί, καὶ τοῦ ἑνὸς 
Χριστιανοῦ ὁ Χριστὸς εἰσακούει τὴ δέηση καὶ δίνει καὶ στὸν ἕνα τὴ χάρη καὶ τὶς 
δωρεές Του, ὅταν τηρῆ τὶς ἐντολές Του καὶ Τὸν παρακαλῆ μὲ πίστη.  
 Καὶ λοιπόν; Ἀφοῦ εἰσακούει καὶ τὴ δέηση τοῦ ἑνός, γιατί τότε ὑπόσχεται 
ἀπάντηση στὰ αἰτήματα τῶν περισσοτέρων, βεβαιώνοντας συγχρόνως ὅτι 
βρίσκεται καὶ ἀνάμεσά τους;  
 Ὁ Χριστὸς θέλησε μὲ τὰ πιὸ πάνω λόγια Του νὰ ὑποδείξη σὲ μᾶς τὸ μεγάλο 
ὕψος στὸ ὁποῖο ἀνεβάζουν τοὺς Χριστιανοὺς οἱ ἀρετὲς τῆς ὁμοφροσύνης καὶ τῆς 
ἀγάπης καὶ νὰ μᾶς διδάξη πόσο ἀποδέχεται καὶ εὐχαριστεῖται μὲ τοὺς ἀνθρώπους 
ἐκείνους ποὺ ἔχουν αὐτὲς τὶς ἀρετές. Καὶ δὲν θὰ ὑπάρχουν μόνο οἱ ἀρετὲς αὐτὲς σὲ 
ὅσους συναθροίζονται στὸ ἴδιο μέρος, ἔχοντας ὅλοι τὸ ἴδιο θέλημα τοῦ Χριστοῦ, 
ἀλλὰ αὐτοὶ θὰ ἐφαρμόζουν καὶ θὰ ἔχουν καὶ πολλὲς ἄλλες.  
 Ἔτοι, μεταξὺ ἐκείνων ποὺ ἔχουν τὸ ἴδιο φρόνημα σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ, θὰ ἐφαρμόζεται ἡ ἀρετὴ τῆς ἀνοχῆς, ἐπειδὴ καθένας ἀπὸ αὐτοὺς θὰ 
ἀνέχεται καὶ θὰ ὑπομένη τὶς [σελ. 464] ἀδυναμίες καὶ ἐλλείψεις τῶν ἄλλων. Θὰ 
ἐφαρμόζεται ἡ ἀρετὴ τῆς πραότητος, γιατὶ καθένας ἀπὸ αὐτούς, ἐπειδὴ ἐπιθυμεῖ 
καὶ θέλει τὴν εἰρήνη, δὲ θὰ θυμώνη καὶ δὲ θὰ ὀργίζεται ἐναντίον τοῦ ἄλλου. Θὰ 
ἐφαρμόζεται ἡ ἀρετὴ τῆς ἀγαθοεργίας, γιατὶ καθένας ἀπὸ αὐτοὺς ὄχι μόνο θὰ 
μεταδίδη στοὺς ἄλλους ἀπὸ ὅσα ἔχει, ἀλλὰ θὰ δίνη καὶ τὸν ἑαυτό του σ’ αὐτοὺς 
βοηθὸ σὲ ὅ,τι μπορεῖ. Θὰ ἐφαρμόζεται ἡ ἀρετὴ τῆς ταπεινοφροσύνης, γιατὶ κανεὶς 
ἀπὸ αὐτοὺς δὲ θὰ ἔχη μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ δὲ θὰ ὑπερηφανεύεται, 



ἀλλὰ ἀντίθετα, θὰ εἶναι ταπεινὸς ἀπέναντι στοὺς ἄλλους, θὰ τοὺς τιμᾶ καὶ θὰ τοὺς 
προτιμᾶ ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. Θὰ ἐφαρμόζεται ἡ ἀρετὴ τῆς αὐταπαρνήσεως καὶ 
ὑπακοῆς, γιατὶ καθένας ἀπὸ αὐτοὺς δὲ θὰ ὑποστηρίζη οὔτε θὰ ἔχη φρόνημα καὶ 
θέλημα δικό του. Ἀλλὰ κι ἂν συμβῆ ἀπὸ ἄγνοια νὰ ἔχη τέτοιο φρόνημα, θὰ τὸ 
ἀπορρίπτη καὶ θὰ τὸ ἀποβάλλη μὲ τὴν ὑπόδειξη τῶν ἄλλων. Καὶ θὰ παραδέχεται, 
θὰ θέλη, θὰ ὑπακούη σ’ ἐκεῖνο ποὺ εἶναι σύμφωνο μὲ τὸ νόμο τοῦ Χριστοῦ, τὸ 
ὁποῖον θὰ εἶναι καὶ θέλημα ὅλων τῶν ἄλλων.  
 Ἀκόμη δέ, καθένας ἀπὸ αὐτούς, ἐφαρμόζοντας τὸ νόμο τῆς ἀγάπης, θὰ ἔχη 
πρόθεση καὶ θέληση νὰ θυσιάση γιὰ τοὺς ἄλλους ὄχι μόνο τὰ δικά του, ἀλλὰ καὶ τὴ 
ζωή του, σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου (Α΄ Ἰω. γ΄ 16).  
 Ἔτσι θὰ ἐφαρμόζωνται αὐτὲς οἱ ἀρετὲς μεταξὺ ἐκείνων ποὺ συναθροίζονται 
στὸ Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Ἐπειδὴ ὅλοι θὰ ἔχουν ἕνα θέλημα, τὸ ἴδιο πνεῦμα, τὸ 
θέλημα καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἐκφράζεται στὸ Εὐαγγέλιο.  
 Ὑπόσχεται ὁ Κύριος προπάντων στοὺς πολλοὺς τὴ χορήγηση τῶν ἀγαθῶν 
αἰτημάτων τους, ἐπειδὴ ἐφαρμόζονται αὐτὲς οἱ μεγάλες ἀρετὲς μεταξὺ τῶν 
πολλῶν, τῶν περισσοτέρων τοῦ ἑνός, καὶ ὄχι ἀπὸ ἕνα μεμονωμένο πρόσωπο. 
Ἐπειδὴ μεταξὺ τῶν πολλῶν ἐφαρμόζεται καὶ ἐκτελεῖται ἡ ἀγάπη τὴν ὁποίαν 
ἐφάρμοσε ὁ Κύριος σὲ ὅλη τὴ ζωή Του, μὲ κάθε αὐταπάρνηση καὶ αὐτοθυσία καὶ σὲ 
ὅλο τὸ Εὐαγγέλιό Του αὐτὴν [σελ. 466] διδάσκει, παραγγέλλει καὶ συνιστᾶ. Γι’ αὐτὸ 
τὸν λόγο καὶ βεβαιώνει ὅτι βρίσκεται ἀνάμεσα στοὺς πολλούς, θέλοντας νὰ 
δηλώση ὅτι ἐκεῖ ὅπου ἐκτελοῦνται καὶ ἐφαρμόζονται οἱ ἐντολές Του, ἐκεῖ ὅπου 
ἐκτελεῖται καὶ ἐφαρμόζεται ἡ ἀγάπη, ἐκεῖ εὐαρεστεῖται.  
 Ἀπὸ ὅλα ὅσα εἴπαμε καὶ τὰ ὁποῖα στηρίζονται στὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, 
φαίνεται καθαρὰ ποιὰ καὶ πόση ὠφέλεια ἔρχεται στοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους ποὺ 
συγκεντρωμένοι στὸ Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ παρακαλοῦν καὶ ζητοῦν ἀπὸ κοινοῦ ἀπὸ 
τὸν Θεὸ κάθε σωτήριο καὶ ὠφέλιμο, ἐν ὀνόματι τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ, ὅταν 
τελῆται ἡ θεία Λειτουργία ἢ σὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη περίσταση.  
 Προκύπτει δὲ μεγάλη καὶ ὕψιστη ὠφέλεια σ’ ἐκείνους, καὶ ἐπειδὴ ἔχουν τὸν 
Ἴδιο τὸν Χριστὸ ἀνάμεσά τους, ποὺ φωτίζει, ἐνισχύει καὶ ἐκπληρώνει τὰ αἰτήματά 
τους, καὶ ἐπειδή, ὅπως εἴδαμε, ἐκτελοῦν καὶ ἐφαρμόζουν τὶς μεγάλες ἀρετὲς τοῦ 
Εὐαγγελίου καὶ προπάντων τὴν ἀγάπη, ἡ ὁποία σύμφωνα μὲ τὸν θεῖο Παῦλο εἶναι 
«σύνδεσμος τῆς τελειότητος» (Κολοσ. γ΄ 14), δηλαδὴ τελειοποιεῖ καὶ συνδέει ὅλες 
τὶς ἀρετές.  
 
 

273. Ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι καὶ θυσία εὐχαριστίας  
καὶ ὕμνος καὶ δοξολογία πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεό.  

 
 Ἀφοῦ γνωρίσαμε τὴ μεγάλη ὠφέλεια ποὺ παίρνουν οἱ συγκεντρωμένοι στὸ 
Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ὅσοι συμφωνοῦν καὶ παρακαλοῦν σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά 
Του, λέμε ὅτι ἡ θυσία τῆς Εὐχαριστίας εἶναι ὄχι μόνο θυσία ἐξιλαστήρια καὶ θυσία 



δεήσεως καὶ ἱκεσίας, ἀλλὰ εἶναι συγχρόνως καὶ θυσία εὐχαριστίας καὶ αἶνος καὶ 
δοξολογία πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεό.  
 Διότι ἀναλογιζόμενοι τὶς ὕψιστες καὶ ἀναρίθμητες εὐεργεσίες Του πρὸς ἐμᾶς 
καὶ μὴ μπορώντας μὲ ἄλλο τρόπο νὰ ἐκφράσουμε τὴν εὐχαριστία καὶ τὴν 
εὐγνωμοσύνη μας καὶ μὴ ἔχοντας νὰ προσφέρουμε στὸν Θεὸ κάτι ἀντάξιο τῆς 
μεγαλοσύνης [σελ. 467] Του, προσφέρουμε τὸν Ἴδιο τὸν Κύριο, ποὺ πέθανε ἐπάνω 
στὸ Σταυρὸ καὶ θυσιάσθηκε. Τὸν Κύριο, ὁ Ὁποῖος εἶναι τὸ μόνο ἀντικείμενο τῆς 
ἀρεσκείας καὶ τέλειας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη ἡ θεία Εὐχαριστία 
εἶναι θυσία εὐχαριστίας πρὸς τὸν Θεό.  
 Εἶναι καὶ αἶνος καὶ δοξολογία, γιατὶ προσφέροντας στὴν θεία Εὐχαριστία τὸν 
Κύριο, ποὺ πέθανε ἐπάνω στὸ Σταυρό, παρατηροῦμε ὄχι μόνο τὴ σοφία Του, μὲ τὴν 
ὁποία πάνσοφα διευθέτησε τὴ σωτηρία μας, ὥστε μὲ τὸ θάνατο τοῦ Υἱοῦ Του καὶ 
τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἀγάπης Του πρὸς ἐμᾶς νὰ συμβιβασθῆ καὶ ἡ ἱκανοποίηση τοῦ 
νόμου Του καὶ ἡ δικαιοσύνη Του, ἀλλὰ προπάντων καὶ κατ’ ἐξοχὴν παρατηροῦμε 
τὴν ἀνεκδιήγητη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐμᾶς. Ἀναλογιζόμενοι δὲ αὐτὴ τὴν ἀγάπη, 
ἐξαιτίας τῆς ὁποίας παρέδωσε σὲ θάνατο γιὰ τὴ σωτηρία μας τὸν Ἴδιο τὸ Μονογενῆ 
Του Υἱό, ὄχι μόνο εὐχαριστοῦμε, ἀλλὰ δοξάζουμε καὶ Τὸν ὑμνοῦμε μὲ ὅλη τὴν ψυχὴ 
καὶ τὴν καρδιά μας.  
 Μαζὶ μὲ τὸν Θεὸ καὶ Πατέρα, εὐχαριστοῦμε στὴ θυσία τῆς Εὐχαριστίας μὲ 
ὅλη μας τὴν ψυχὴ καὶ τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ προσφέρουμε ὕμνο καὶ 
δοξολογία πρὸς τὴν ἄπειρη φιλανθρωπία καὶ ἀγάπη Του. Διότι, καθὼς τελοῦμε τὴ 
θυσία τῆς Εὐχαριστίας σὲ ἀνάμνησή Του, σύμφωνα μὲ τὴν κατηγορηματικὴ ἐντολή 
Του «Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν» (Λουκ. κβ΄ 19), θυμόμαστε ὅτι ὁ 
Χριστός, ὁ Ὁποῖος εἶναι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἔχοντας αἰώνια τὴ θεία μεγαλοσύνη καὶ 
δόξα, ὡς βασιλιὰς παντοδύναμος τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ὅλων τῶν 
οὐρανίων καὶ ἐπιγείων δημιουργημάτων, καταδέχθηκε νὰ κατεβῆ γιὰ τὴ σωτηρία 
μας, ταπεινώθηκε τόσο πολύ, ὥστε πῆρε μορφὴ δούλου. Ἀφοῦ δὲ ἔγινε ἄνθρωπος 
ὅμοιος μὲ μᾶς, ἔζησε μὲ πάρα πολὺ μεγάλη αὐταπάρνηση καὶ ταπείνωση, 
ἐργάσθηκε, κοπίασε, γιὰ νὰ κηρύξη καὶ φανερώση τὴν ἀλήθεια, ταλαιπωρήθηκε γιὰ 
μᾶς, συκοφαντήθηκε, δέχθηκε ὕβρεις, διώχθηκε, ὑπέστη μύριες περιφρονήσεις, 
[σελ. 468] χλευασμούς, φτυσίματα, μαστιγώσεις καὶ τέλος γιὰ τὴ σωτηρία μας 
δέχθηκε καὶ αὐτὸν τὸν ἀτιμωτικὸ καὶ φριχτὸ θάνατο, τὸν σταυρικό, πεθαίνοντας 
στὸ Σταυρὸ σὰν κακοῦργος ἀνάμεσα σὲ δύο ληστές.  
 Στὴ θυσία τῆς Εὐχαριστίας, ἀκόμη, μαζὶ μὲ τὴν ἀνάμνηση τῶν ὅσων ὑπέστη 
γιὰ μᾶς ὁ Χριστός, βλέπουμε ὅτι χορηγεῖ ὡς πνευματική μας τροφὴ τὸ Ἴδιο τὸ 
πανάχραντο Σῶμα Του καὶ τὸ Ἴδιο τὸ τίμιο Αἷμα Του. Καὶ γιὰ τὴ μέγιστη αὐτὴ 
εὐεργεσία δοξάζουμε, ὑμνοῦμε καὶ ἀπὸ τὴν καρδιά μας εὐγνωμονοῦμε καὶ 
εὐχαριστοῦμε τὸν Κύριο καὶ Σωτῆρα μας Χριστό.  
 Μαζὶ μὲ τὸν Θεὸ καὶ Πατέρα καὶ τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, δοξάζουμε 
στὴ θεία Εὐχαριστία, εὐγνωμονοῦμε καὶ εὐχαριστοῦμε καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ἐπειδὴ 
τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ποὺ εἶναι ἑνωμένο χωρὶς νὰ συγχέεται μὲ τὸν Χριστό, 
συνεργάσθηκε γιὰ τὴ σωτηρία μας ὄχι μόνο καθ’ ὅλο τὸ διάστημα τῆς ἐπίγειας ζωῆς 



τοῦ Σωτῆρα (ἐπειδὴ ὁ Χριστὸς ὅλα ὅσα πραγματοποίησε καὶ ἔκανε πάνω στὴ γῆ γιὰ 
τὴ σωτηρία μας τὰ ἔκανε ἑνωμένος μὲ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον), ἀλλὰ συνεργάζεται καὶ 
μετὰ τὸ θάνατο καὶ τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Διότι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα διαμένει 
στὴν Ἐκκλησία διαρκῶς καὶ πραγματοποιεῖ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τὴ 
δικαίωση, τὸν ἁγιασμό μας, πραγματοποιεῖ τὴν τέλεση τοῦ μυστηρίου τῆς θείας 
Εὐχαριστίας καὶ ὅλων τῶν λοιπῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας.  
 Ἔτσι ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι καὶ θυσία εὐχαριστίας καὶ δοξολογίας πρὸς τὸν 
Τριαδικὸ Θεό.  
 
 

274. Ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι καὶ διδασκαλία τῶν ὑψίστων ἀρετῶν τοῦ Χριστοῦ.  
 
 Εἴδαμε ὅτι ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι θυσία ἐξιλαστήρια, θυσία δεήσεως καὶ 
ἱκεσίας, θυσία εὐχαριστίας, ὕμνος καὶ δοξολογία πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεό.  

[σελ. 469] 
 Ἀλλὰ συγχρόνως ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι καὶ διδασκαλία τῶν ὑψίστων 
ἀρετῶν τοῦ Χριστοῦ, διότι στὴ θεία Εὐχαριστία, ἐνθυμούμενος ὁ Χριστιανὸς τὰ 
φρικτὰ πάθη καὶ τὸ σταυρικὸ θάνατο τοῦ Χριστοῦ, παρατηρεῖ καὶ βλέπει σ’ αὐτὰ τὶς 
μεγάλες Του ἀρετές, ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ μελετᾶ καὶ νὰ μιμῆται.  
 1) Καὶ πρῶτα, στὴ θεία Εὐχαριστία, στὴν ὁποία γίνεται ἀνάμνηση τοῦ 
σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Κυρίου καὶ τῶν παθῶν Του, ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ τὴν ἀγωνία 
Του στὴ Γεθσημανῆ, παρατηθοῦμε τὴ μεγάλη ἀ ρ ε τ ὴ  τ ῆ ς  π ρ ο σ ε υ χ ῆ ς .  Αὐτὴ 
τὴν ἀρετὴ καὶ σὲ ὅλο τὸ διάστημα τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του μὲ πολλὴ ἀφοσίωση 
ἐφάρμοζε ὁ Χριστός. Ἀλλὰ ἐμφανέστερα βλέπουμε ὅτι κατέφυγε καὶ ἀφοσιώθηκε 
σ’ αὐτὴ κατὰ τὴν ὥρα ποὺ ἐπρόκειτο νὰ παραδοθῆ στὸν ἑκούσιο θάνατό Του. Ὅταν 
βρισκόταν μὲ τοὺς μαθητές Του στὴ Γεθσημανῆ τὴ νύχτα τῆς παραδόσεώς Του καὶ 
γνώριζε ὅλα ὅσα ἐπρόκειτο νὰ συμβοῦν σ’ Αὐτόν, βρισκόμενος σὲ ἀγωνία, 
προετοίμασε καὶ προπαρασκεύασε τὸν ἑαυτό Του μὲ προσευχὴ θερμότατη καὶ 
μεγάλη πρὸς τὸν οὐράνιο Πατέρα.  
 2) Παρατηροῦμε ἀκόμη στὴ θεία Εὐχαριστία καὶ τὴ μεγάλη καὶ ὕψιστη 
ἀ ρ ε τ ὴ  τ ῆ ς  ὑ π α κ ο ῆ ς .  Ἔδειξε τέτοια ὑπακοὴ ὁ Χριστός, ὥστε ἀρνήθηκε ἐξ 
ὁλοκλήρου κάθε θέλημα τῆς ἀνθρώπινης φύσεώς Του καὶ δέχθηκε πρόθυμα νὰ 
θυσιάση τὴ ζωή Του μὲ θάνατο σταυρικό, ἀτιμωτικὸ καὶ ὀδυνηρό, ὑπακούοντας μ’ 
αὐτὸ τὸν τρόπο τέλεια στὸ θέλημα τοῦ οὐρανίου Πατέρα Του.  
 3) Βλέπουμε ἀκόμη στὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν βαθύτατη 
τ α π ε ί ν ω σ ή  Του. Ἐνῶ ἦταν Θεὸς ἀληθινὸς καὶ εἶχε ὅλη τὴ δύναμη, τὴ δόξα καὶ τὸ 
ὕψος τῆς θεότητος, ἔδειξε συγκατάβαση, παίρνοντας τὴν ἀνθρώπινη φύση, καὶ 
ταπεινώθηκε τόσο πολύ, ὥστε δέχθηκε νὰ Τὸν φτύσουν, νὰ Τὸν χλευάσουν, νὰ Τὸν 
περιφρονήσουν μὲ κάθε τρόπο καὶ τελικὰ νὰ πεθάνη ἐπάνω στὸ Σταυρό, ἀνάμεσα 
σὲ δύο ληστές, μὲ θάνατο ἐξευτελιστικὸ καὶ ἀτιμωτικό.  

[σελ. 470] 



 4) Ἄλλη ἀρετὴ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ συναντοῦμε στὰ σωτήρια παθήματά Του, 
εἶναι ἡ ἀ ρ ε τ ὴ  τ ῆ ς  π ρ α ό τ η τ ο ς .  Ὁ Χριστός, σὲ ὅλα Του τὰ παθήματα, τὰ ὁποῖα 
ἐντελῶς ἄδικα καὶ παράνομα ὑπέστη ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους καὶ εἰδωλολάτρες, ποὺ μὲ 
μανία καὶ μὲ κάθε τρόπο Τὸν βασάνισαν καὶ Τὸν θανάτωσαν, ὄχι μόνο δὲν 
ὀργίσθηκε ἐναντίον τους, ἀλλὰ ἀντίθετα, ἔμεινε ἐντελῶς ἄκακος καὶ πρᾶος, σὰν τὸ 
ἀρνὶ ποὺ ὁδηγεῖται στὴ σφαγή.  
 5) Παρατηροῦμε ἀκόμη στὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ὕψιστη ἀ ρ ε τ ὴ  
τ ῆ ς  ὑ π ο μ ο ν ῆ ς ,  τὴν ὁποία σὲ τέλειο βαθμὸ ἔδειξε ὁ Χριστὸς σὲ ὅλα τὰ φρικτὰ 
καὶ ὀδυνηρὰ παθήματά Του. Ὑπέστη καρτερικὰ καὶ ἀγόγγυστα κτυπήματα στὸ 
πρόσωπο, μαστιγώσεις, περιφρονήσεις, ἐξευτελισμοὺς καὶ αὐτὸ τὸν σκληρότατο 
καὶ ὀδυνηρότατο θάνατο, τὸν σταυρικό.  
 6) Ἀλλὰ καὶ ἄλλη μεγάλη ἀρετὴ τοῦ Χριστοῦ διδασκόμαστε στὴ θεία 
Εὐχαριστία, τὴν ὕψιστη ἀ ρ ε τ ὴ  τ ῆ ς  ἀ μ ν η σ ι κ α κ ί α ς ,  τὴν ὁποία ἔδειξε ὁ 
Χριστὸς στοὺς σταυρωτές Του. Ἐνῶ αὐτοὶ ἐπιδίωξαν καὶ ζήτησαν τὸ θάνατό Του 
ἀπὸ φθόνο καὶ κακία, καθὼς καὶ ἐκεῖνοι ποὺ Τὸν σταύρωσαν, ἔδειξαν ἐναντίον Του 
μανιακὴ λύσσα καὶ πρωτάκουστη θηριωδία καὶ ἀπάνθρωπα χωρὶς οἶκτο τὸν 
κάρφωσαν πάνω στὸ ξύλο τοῦ Σταυροῦ σὰν τὸν τελευταῖο κακοῦργο, ὁ Χριστὸς 
ἔδειξε τέλεια ἀμνησικακία. Ὄχι μόνο δὲν σκέφθηκε οὔτε εἶχε κάτι ἐναντίον τους, 
ἀλλὰ ἀντίθετα, τοὺς σπλαχνιζόταν, τοὺς λυπόταν γιὰ τὴν τόση κακουργία καὶ βαριὰ 
ἐνοχή τους καὶ προσευχόταν γι’ αὐτοὺς πρὸς τὸν οὐράνιο Πατέρα Του, λέγοντας: 
«Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λουκ. κγ΄ 34).  
 7) Τέλος, παρατηροῦμε στὰ παθήματα καὶ τὸ θάνατο τοῦ Χριστοῦ, ποὺ 
θυμόμαστε στὴ θεία Εὐχαριστία, τὴν ὕψιστη ἀ ρ ε τ ὴ  τ ῆ ς  ἀ γ ά π η ς .  Αὐτὴ 
δείχθηκε καὶ μὲ ὅλα μὲν ὅσα ἐργάσθηκε καὶ ἔκανε γιὰ τὴ σωτηρία μας ὁ Χριστός, 
προπάντων ὅμως καὶ κατ’ ἐξοχὴν αὐτὴ φανερώθηκε καὶ ἔλαμψε στὰ παθήματά 
Του. Γιὰ τὴ σωτηρία μας ὑπέστη τόσα φρικτὰ παθήματα, [σελ. 471] τόσους 
χλευασμούς, περιφρονήσεις καὶ αὐτὸ τὸν ὀδυνηρὸ καὶ ἀτιμωτικὸ θάνατο τοῦ 
σταυροῦ. Αὐτὴ ἡ ἀγάπη Του πρὸς ἐμᾶς εἶναι ἀδύνατο νὰ ἐκτιμηθῆ, ἐπειδή, ὅταν 
ὑπέστη ὁ Χριστὸς φρικτὰ παθήματα καὶ τὸν ὀδυνηρότατο θάνατο ἐπάνω στὸ ξύλο 
τοῦ Σταυροῦ, ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ἄνθρωποι ἤμασταν ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ, ἐξαιτίας 
τῶν ἁμαρτιῶν μας. Καὶ ὅμως, ὁ Χριστὸς πέθανε γιὰ μᾶς, ἂν καὶ ἤμαστε ἐχθροί Του 
(Ρωμ. Ε΄ 6-10). 
 Αὐτὲς τὶς μεγάλες καὶ ὕψιστες ἀρετὲς τοῦ Χριστοῦ παρατηθοῦμε καὶ 
διδασκόμαστε, καθὼς θυμόμαστε στὴ θεία Εὐχαριστία τὰ σωτήριά Του πάθη. 
Ἔχουμε δὲ καθῆκον ἐπιβεβλημένο καὶ ἀπαραίτητο νὰ μιμούμεθα καὶ ἐμεῖς καὶ νὰ 
ἐφαρμόζουμε τὶς ἀρετὲς αὐτές, ἐπειδή, ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ Χριστὸς ἔγινε σὲ μᾶς, 
διὰ μέσου αὐτῶν τῶν ἀρετῶν, ὁ τύπος καὶ ὁ ὑπογραμμός, γιὰ νὰ ἀκολουθήσουμε 
καὶ ἐμεῖς τὰ ἴχνη Του, σύμφωνα μὲ τὸ θεῖο Πέτρο (Α΄ Πέτρ. β’ 21).  
 
 
 
 



275. Μὲ τὴ θεία Εὐχαριστία λατρεύουμε ἀληθινὰ καὶ εὐάρεστα τὸν Θεό.  
 
 Ἐπειδὴ ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι, ὅπως εἴδαμε, θυσία ἐξιλαστήρια πρὸς τὸν 
Θεό, θυσία δεήσεως καὶ ἱκεσίας, θυσία εὐχαριστίας, ὕμνος καὶ δοξολογία πρὸς τὴ 
μεγαλοσύνη Του, ἀπὸ ὅλα αὐτὰ καταλαβαίνουμε ὅτι μὲ τὴ θεία Εὐχαριστία 
λατρεύουμε ἀληθινὰ καὶ εὐάρεστα τὸν Θεό.  
 Καὶ γιὰ νὰ σχηματίσουμε σαφέστερη ἰδέα τοῦ πῶς μὲ τὴ θεία Εὐχαριστία 
λατρεύουμε ἀληθινὰ καὶ εὐάρεστα τὸν Θεό, ἂς ποῦμε ποιὰ εἶναι ἡ ἀληθινὴ καὶ 
εὐάρεστη στὸν Θεὸ λατρεία.  
 Ἡ  ἀ λ η θ ι ν ὴ  κ α ὶ  ε ὐ ά ρ ε σ τ η  σ τ ὸ ν  Θ ε ὸ  λ α τ ρ ε ί α  εἶναι ἡ σύμφωνη μὲ 
τὸ Εὐαγγέλιο ἐγκάρδια, ὁλόψυχη, ὁλόθερμη προσήλωση καὶ ἀφοσίωση τῆς 
καρδιᾶς στὸν Θεὸ καὶ ἡ τέλεια ὑπακοὴ στὸ θέλημά Του.  

[σελ. 472] 
 Σύμφωνα μὲ αὐτά, κάθε προσευχὴ τοῦ Χριστιανοῦ, εἴτε γίνεται ἀτομικά, εἴτε 
μαζὶ μὲ πολλὰ πρόσωπα, ὁπουδήποτε καὶ ὁποτεδήποτε κι ἂν πραγματοποιῆται, ἂν 
γίνεται «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ», εἶναι λατρεία στὸν Θεὸ ἀληθινὴ καὶ εὐάρεστη. 
Δηλαδὴ ἂν προέρχεται ἀπὸ τὴν ψυχὴ καὶ τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου καὶ εἶναι 
σύμφωνη μὲ τὶς ἀλήθειες καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου. Τὸ Εὐαγγέλιο ἀπαιτεῖ 
ἀπὸ τὸν προσευχόμενο, μαζὶ μὲ τὰ σωστὰ καὶ ἀληθινὰ φρονήματα, διαγωγὴ 
σύμφωνη πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.  
 Ἐπίσης, λατρεία ἀληθινὴ καὶ εὐάρεστη στὸν Θεὸ εἶναι ἡ ὑπακοὴ γενικὰ στὸ 
θέλημά Του. Εἶναι ἀκόμη καὶ ὅλες οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας, ὅλες οἱ 
ἱεροτελεστίες τῶν Μυστηρίων, καὶ γενικὰ κάθε ἱεροπραξία ποὺ ἔχει ὁρισθεῖ ἀπὸ 
τὴν Ἐκκλησία σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου, ὅταν ὅλα αὐτὰ λέγωνται καὶ 
τελοῦνται μὲ εὐλάβεια καὶ ἀφοσίωση τῆς ψυχῆς πρὸς τὸν Θεό.  
 Ἡ  κ α τ ε ξ ο χ ὴ ν  ε ὐ ά ρ ε σ τ η  σ τ ὸ ν  Θ ε ὸ  λ α τ ρ ε ί α .   
 Ἀλλά, ἂν καὶ μὲ ὅλα αὐτὰ λατρεύουμε τὸν Θεό, ἡ κυρίως ὅμως λατρεία μὲ 
τὴν ὁποία λατρεύουμε κατεξοχὴν ἀληθινὰ καὶ εὐάρεστα τὸν Θεὸ εἶναι ἢ λατρεία 
τῆς Εὐχαριστίας.  
 Προσφέροντας στὸν Θεὸ τὴ θυσία τῆς Εὐχαριστίας, τὴν ὁποία παρέδωσε ὁ 
Ἴδιος ὁ Κύριος σὲ μᾶς, προσφέρουμε ἐκείνη τὴν ἴδια τὴν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ θυσία τοῦ 
Χριστοῦ, ποὺ εἶναι ἡ κατεξοχὴν ἀληθινή, τέλεια κατὰ πάντα καὶ εὐάρεστη 
προσφορὰ στὸν Θεό. Διότι ὁ Χριστός, ἀφοῦ ἔδειξε σὲ ὅλη τὴν ἐπίγεια ζωή Του 
τέλεια, ἀπόλυτη ἀφοσίωση καὶ ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ οὐρανίου Του Πατέρα, 
τελικὰ μὲ αὐτὴ τὴν ὑπαχοὴ πέθανε μὲ σχληρότατο καὶ ὀδυνηρότατο θάνατο, 
καρφωμένος ἐπάνω στὸν Σταυρό.  
Προσφέροντας λοιπὸν ἐ ἐμεῖς στὸν Θεὸ τὴ θυσία τῆς Εὐχαριστίας, προσφέρουμε σ’ 
αὐτή, ὅπως ἔχουμε πεῖ προηγουμένως, τὸν Ἴδιο τὸν θυσιασθέντα Μονογενῆ Του 
Υἱό, τὸ μόνο [σελ. 473] ἀντικείμενο τῆς τέλειας ἀγάπης καὶ εὐδοκίας Του.  
 Λατρεύουμε, ἀκόμη, ἀληθινὰ καὶ εὐάρεστα τὸν Θεό, διότι θυμόμαστε τὴ 
δικαιοσύνη, τὴν πανσοφία τοῦ Θεοῦ καὶ ἰδίως τὴν τέλεια ἀγάπη Του πρὸς ἐμᾶς, τὰ 
φρικτὰ καὶ ἀτιμωτικὰ πάθη τοῦ Κυρίου, ποὺ ὑπέστη γιὰ τὴ σωτηρία μας. 



Ἀναλογιζόμαστε ὅτι, ἐξαιτίας τῶν ἁγίων παθῶν καὶ τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ, 
παίρνουμε τὴ χάρη καὶ τὴ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  
 Ὅταν τὰ ἀναλογιζώμαστε ὅλα αὐτά, καταλαβαίνουμε, ὅσο εἶναι δυνατό, τὶς 
τελειότητες τοῦ Θεοῦ, τὸ μεγαλεῖο, τὴ δόξα καὶ προπαντὸς τὴν ἀγάπη Του πρὸς 
ἐμᾶς. Ἀπὸ αὐτὰ δὲ παρακινούμαστε νὰ ἀγαπᾶμε καὶ νὰ εὐχαριστοῦμε ὁλόψυχα τὸν 
Πατέρα, τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Παρακινούμαστε νὰ ὑμνοῦμε καὶ νὰ 
δοξάζουμε τὸ ἅγιο ὄνομά Του καὶ νὰ ὑπακούουμε τὸ νόμο καὶ τὶς ἐντολές Του, ποὺ 
εἶναι λατρεία ἀληθινὴ καὶ εὐάρεστη στὸν Θεό.  
 Λατρεύουμε, ἀκόμη, μὲ τὴ θυσία τῆς Εὐχαριστίας ἀληθινὰ καὶ εὐάρεστα τὸν 
Θεό, διότι διδασκόμαστε, ὅπως εἴπαμε προηγουμένως, τὶς μεγάλες ἀρετὲς τοῦ 
Χριστοῦ, ἀπὸ τὶς ὁποῖες διεγείρονται μέσα μας αἰσθήματα ἱερά, αἰσθήματα 
θαυμασμοῦ καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν Σωτῆρα, συγχρόνως δὲ καὶ πόθος νὰ μιμηθοῦμε, 
ὅσο εἶναι δυνατό, καὶ νὰ ἀποκτήσουμε αὐτὲς τὶς ἀρετές, γιὰ νὰ εὐαρεστήσουμε σ’ 
Αὐτόν.  
 Ἀκόμη, μὲ τὴ θυσία τῆς Εὐχαριστίας λατρεύουμε ἀληθινὰ καὶ εὐάρεστα τὸν 
Θεό, ὄχι μόνο γιὰ ὅλα ὅσα εἴπαμε προηγουμένως, ἀλλὰ καὶ διότι καὶ μ’ αὐτὲς 
ἀκόμη τὶς αἰσθήσεις μας βλέπουμε καὶ αἰσθανόμαστε ὅτι ὁ Χριστὸς ἀπὸ ἀγάπη 
δίνει γιὰ τροφή μας τὸ Ἴδιο τὸ Σῶμα Του ποὺ θυσιάσθηκε καὶ τὸ Ἴδιο τὸ Αἷμα Του 
ποὺ χύθηκε γιὰ τὴ σωτηρία μας. Ἀπὸ αὐτὴ δὲ τὴν οὐράνια τροφὴ ἀναπτύσσεται 
στὶς ψυχές μας μεγαλύτερη ἡ ἀγάπη, ἡ ἀφοσίωση καὶ ἡ ὑπακοὴ πρὸς τὸν Χριστό, 
μὲ τὶς ὁποῖες λατρεύεται ὁ Θεὸς ἀληθινὰ καὶ εὐάρεστα.  
 Ὅλα αὐτὰ μαρτυροῦν ὅτι ἡ κύρια καὶ κατεξοχὴν λατρεία, [σελ. 474] μὲ τὴν 
ὁποία λατρεύουμε ἀληθινὰ καὶ εὐάρεστα τὸν Θεό, εἶναι ἡ θυσία τῆς Εὐχαριστίας.  
 
 

276. Β΄) Ἡ θεία Λειτουργία.  
 
 Μετὰ τὰ ὅσα εἴπαμε γιὰ τὴ θεία Εὐχαριστία, ἐρχόμαστε νὰ μιλήσουμε μὲ 
λίγα λόγια γιὰ τὴ θεία Λειτουργία, στὴν ὁποία καὶ διαμέσου τῆς ὁποίας τελεῖται τὸ 
μέγα μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας.  
 Καὶ θὰ μιλήσουμε ἰδιαίτερα γιὰ τὴ θεία Λειτουργία,. γιατὶ αὐτή, στὸ σύνολό 
της, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μέχρι τὸ τέλος, εἶναι ἢ κυριότερη καὶ ἡ ἐπισημότερη τελετὴ τῆς 
Ἐκκλησίας.  
 Μὲ τὴ θεία Λειτουργία οἱ πιστοί, συγκεντρούμενοι στὸ ἴδιο μέρος, στὸ ναὸ 
τοῦ Θεοῦ, ὑμνοῦν, δοξάζουν, εὐχαριστοῦν, δέονται καὶ λατρεύουν πνευματικά, 
ἀληθινὰ καὶ εὐάρεστα τὸν Θεό. Καὶ τὸ λέμε αὐτό, γιὰ τὸν λόγο ὅτι τὸ μυστήριο τῆς 
θείας Εὐχαριστίας, μὲ τὸ ὁποῖο κυρίως λατρεύεται ὁ Θεός, ὅπως ἐλέχθη 
προηγουμένως, τελεῖται μὲ τὴ θεία Λειτουργία. Ἀκόμη δέ, διότι ἡ θεία Λειτουργία, 
κατὰ τὴν τέλεση τοῦ μυστηρίου τῆς Εὐχαριστίας, συμπεριλαμβάνει ὕμνους, 
δοξολογίες, εὐχαριστίες, ψάλματα ἱερά, ἀναγνώσματα θεῖα, εὐχὲς καὶ δεήσεις. 
Δηλαδή, συμπεριλαμβάνει αἴνους, ὕμνους καὶ δοξολογίες πρὸς τὸν Τρισυπόστατο 



Θεό, τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, μὲ τοὺς ὁποίους ὕμνους καὶ 
δοξολογίες ὑμνοῦμε καὶ δοξάζουμε τὴν ἀγαθοσύνη καὶ μεγαλειότητά Του.  
 Περιλαμβάνει, ἀκόμη, ἡ θεία Λειτουργία εὐχαριστίες, μὲ τὶς ὁποῖες 
ἐκφράζουμε καὶ ἐκδηλώνουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας γιὰ τὶς εὐεργεσίες καὶ τὶς 
ὕψιστες δωρεές Του. Περιλαμβάνει, ἀκόμη, θεῖα καὶ ἱερὰ ἀναγνώσματα καὶ 
κηρύγματα, ποὺ διακηρύττουν ἀφενὸς μὲν τὰ μεγαλεῖα καὶ τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ 
καὶ ἀφετέρου τὸ θέλημά Του, καὶ γενικὰ τὶς σωτήριες ἀλήθειες μὲ τὶς ὁποῖες 
φωτίζονται καὶ ὁδηγοῦνται οἱ πιστοὶ στὴν κατὰ Θεὸν ζωὴ καὶ συμπεριφορά.  

[σελ. 475] 
 Περιλαμβάνει, ἀκόμη, ἡ θεία Λειτουργία δεήσεις καὶ ἱκεσίες, μὲ τὶς ὁποῖες ὁ 
ἱερέας παρακαλεῖ τὸν Θεὸ νὰ γίνη σπλαχνικὸς γιὰ τὶς ἁμαρτίες τῶν Χριστιανῶν καὶ 
νὰ τοὺς ἀξιώνη νὰ κοινωνοῦν τὰ Ἄχραντα Μυστήρια ἀκατάκριτα. Καὶ γενικὰ 
δεήσεις ποὺ ἔχουν καταχωρηθῆ στὶς εὐχὲς τῆς θείας Λειτουργίας καὶ μὲ τὶς ὁποῖες 
δέεται ὁ ἱερέας γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ τὸν λαό. Ἀλλὰ ἐκτὸς ἀπὸ αὐτές, 
περιλαμβάνει, ἀκόμη, ἡ θεία Λειτουργία δεήσεις καὶ ἱκεσίες μὲ τὶς ὁποῖες δέεται 
μαζὶ μὲ τὸν ἱερέα καὶ τὸν διάκονο ὅλος ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Κυρίου ποὺ ἐκκλησιάζεται 
καὶ ζητεῖ τὴ χάρη, τὴ βοήθεια καὶ τὶς δωρεὲς τοῦ Θεοῦ. Τέτοιες αἰτήσεις εἶναι οἱ 
λεγόμενες μετὰ τό «Εὐλογημέγη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός...». Δηλαδή: «Ἐν εἰρήνῃ τοῦ 
Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν» 
καὶ συνέχεια. Καί «ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήγῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, 
ἐλέησον κ.λ.π.». Καί «Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς... Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν 
εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν» καὶ συνέχεια. Καὶ οἱ αἰτήσεις «Τὴν ἡμέραν 
πᾶσαν τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον» κ.λ.π.  
 Ἔτσι, ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ἡ κυριότερη καὶ ἐπισημότερη τελετὴ τῆς 
Ἐκκλησίας, μὲ τὴν ὁποία ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Κυρίου λατρεύει τὸν Θεό «ἐν πνεύματι 
καὶ ἀληθείᾳ». Τὸν λατρεύει ἀληθινὰ καὶ εὐάρεστα. Καὶ εἶναι ἡ κυριότερη τελετὴ 
τῆς Ἐκκλησίας, γιατὶ ἔχει σκοπὸ καὶ κέντρο τὸ μέγα μυστήριο τῆς σωτηρίας, τὴ 
θυσία τῆς Εὐχαριστίας, γιὰ νὰ κοινωνήσουν οἱ πιστοὶ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ 
Κυρίου καὶ γιὰ νὰ μετάσχουν στὶς θεῖες δωρεὲς καὶ τὰ ἀγαθὰ ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὴ 
θυσία τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἀκόμη, διότι περιλαμβάνει ὕμνους, δοξολογίες, 
εὐχαριστίες, ψάλματα ἱερά, ἀναγνώσματα θεῖα, δεήσεις καὶ ἱκεσίες.  
 Γι’ αὐτὸ θεωροῦμε χρήσιμο καὶ ἀναγκαῖο νὰ ποῦμε τὰ βασικὰ τουλάχιστον γι’ 
αὐτή.  

[σελ. 476] 
 

277. Τὸ θεῖο χάρισμα τῆς εἰρήνης.  
 
1) Ἡ  ἀ ν α γ κ α ι ό τ η τ α  τ ῆ ς  ε ἰ ρ ή ν η ς .   
 Προτοῦ μιλήσουμε γιὰ τὴ θεία Λειτουργία, πιστεύουμε ὅτι θὰ προξενήση 
μεγάλη πνευματικὴ ὠφέλεια, ἂν μιλήσουμε γιὰ τὸ θεῖο χάρισμα τῆς ε ἰ ρ ή ν η ς .  
Θεωροῦμε δὲ τὴ γνώση γιὰ τὴν εἰρήνη ἀναγκαιότατη, ὄχι μόνο γιὰ τὴν πνευματικὴ 
ὠφέλεια τοῦ Χριστιανοῦ ἀπὸ τὴ θεία Λειτουργία, ἀλλά, καθὼς μᾶς διδάσκει ὁ 



λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀναγκαία καὶ ἀπαραίτητη καὶ γιὰ τὴν ἴδια τὴ σωτηρία τοῦ 
Χριστιανοῦ.  
 Διότι ἂν δὲν ἔχη εἰρήνη στὴν ψυχή του, δὲν παίρνει καμιὰ πνευματικὴ 
ὠφέλεια, παρευρισκόμενος στὴ θεία Λειτουργία. Ὅταν ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου 
στερῆται τὴν εἰρήνη, δὲν μπορεῖ αὐτὸς νὰ ἐπικοινωνῆ μὲ τὸν Θεό, ἑπομένως οὔτε 
νὰ εὐαρεστήση στὸν Κύριο.  
 Τὸ ὅτι δὲν μπορεῖ ὁ Χριστιανὸς νὰ ὠφεληθῆ ἀπὸ μόνη τὴν παρουσία του στὴ 
θεία Λειτουργία, χωρὶς εἰρήνη στὴν ψυχή του, μπορεῖ καθένας νὰ τὸ καταλάβη καὶ 
ἀπὸ τὸ ἑξῆς: Μόλις ἀρχίζει ἡ θεία Λειτουργία, ἀμέσως μετὰ τό «Εὐλογημένη ἡ 
Βασιλεία τοῦ Πατρός...», ὁ διάκονος ἢ ὁ ἱερέας, ἀπευθυνόμενος στὸ ἐκκλησίασμα, 
παραγγέλλει καὶ προτρέπει νὰ προσέξουν οἱ Χριστιανοὶ ποὺ βρίσκονται στὸ ναὸ νὰ 
ἔχουν εἰρήνη στὶς ψυχές τους, λέγοντας: « Ἐ ν  ε ἰ ρ ή ν ῃ  τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν». Καὶ 
ἔπειτα, πάλι, «Ἔτι καὶ ἔτι ἐ ν  ε ἰ ρ ή ν ῃ  τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν». Πάλι καὶ πάλι 
ἐπαναλαμβάνει τὴν ἴδια προτροπή, τὸ νὰ ἔχουν δηλαδὴ εἰρήνη στὶς ψυχές τους. 
Ἐννοεῖ δὲ μὲ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία καθόρισε νὰ ὑπενθυμίζουν συχνὰ οἱ 
λειτουργοί της τὴν εἰρήνη στὸ λαὸ ποὺ ἐκκλησιάζεται, ὅτι δὲν εἰσακούει ὁ Θεὸς τὴν 
προσευχή τοῦ Χριστιανοῦ οὔτε θεωρεῖ ὡς λατρεία Του μόνο τὴν παρουσία του 
μέσα στὸ ναό, ἂν αὐτὸς δὲν ἔχη εἰρήνη καὶ γαλήνη στὴν ψυχή του.  
 Ἀκόμη, τὸ πόσο σπουδαία καὶ ἀναγκαία εἶναι ἡ εἰρήνη τὸ καταλαβαίνει ὁ 
Χριστιανός, ἂν λάβη ὑπόψη του ὅτι, σὲ ὅλο τὸ [σελ. 477] διάστημα ποὺ τελεῖται ἡ 
θεία Λειτουργία, πολλὲς φορὲς καὶ ἐπανειλημμένα ὁ ἱερέας εὔχεται τὴν εἰρήνη 
πρὸς τὸ λαό, λέγοντας: « Ε ἰ ρ ή ν η  πᾶσι». Ἀφήνουμε ὅτι καὶ στὶς ἄλλες ἱερὲς 
ἀκολουθίες ἡ Ἐκκλησία μὲ τὸν ἱερέα εὔχεται τὴν ἴδια εἰρήνη σὲ ὅσους 
παρευρίσκονται.  
 Ἀλλὰ καὶ τὸ πρῶτο αἴτημα γιὰ τὸ ὁποῖο δέεται στὸν Θεὸ ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴ 
θεία Λειτουργία εἶναι νὰ μᾶς δώση, μὲ τὴν ἀγαθότητά Του, ὁ Θεὸς εἰρήνη. «Ὑπὲρ 
τῆς ἄ ν ω θ ε ν  ε ἰ ρ ή ν η ς ,  λέει, καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου 
δεηθῶμεν». Συνδέει, βλέπουμε, ἡ Ἐκκλησία, σ’ αὐτὸ τὸ πρῶτο αἴτημα, τὴν εἰρήνη 
μὲ τὴ σωτηρία τῶν ψυχῶν μας. Καὶ τὸ κάνει, γιατὶ χωρὶς εἰρήνη δὲν μποροῦμε νὰ 
ἔχουμε τὴ σωτηρία τῶν ψυχῶν μας.  
 Τὴ μεγάλη ἀξία καὶ ἀναγκαιότητα τῆς εἰρήνης τὴν καταλαβαίνει ὁ Χριστιανὸς 
ἀκόμη καλύτερα, ὅταν βλέπη ὅτι καὶ οἱ πνευματοφόροι Ἀπόστολοι πάντοτε στὶς 
ἐπιστολές τους προτάσσουν καὶ εὔχονται στοὺς Χριστιανούς, μαζὶ μὲ τὴ θεία χάρη, 
τὴν εἰρήνη. Ἔτσι, ὁ θεῖος Παῦλος γράφει: «Χάρις ὑμῖν καὶ ε ἰ ρ ή ν η  ἀπὸ Θεοῦ 
Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ὁ δὲ ἀπόστολος Πέτρος «χάρις ὑμῖν καὶ 
ε ἰ ρ ή ν η  πληθυνθείη».  
 Ἀλλὰ πάνω ἀπὸ ὅλα αὐτά, ποὺ ἀποδεικνύουν καὶ βεβαιώνουν τὴ 
σπουδαιότητα τοῦ χαρίσματος τῆς εἰρήνης, ἔχουμε αὐθεντικότερη ἐπικύρωση γιὰ 
τὴν ἀξία καὶ ἀναγκαιότητά της: Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, λίγες ὧρες πρὶν ἀπὸ 
τὰ πάθη Του, ὅταν προδιέθετε, διαφώτιζε καὶ προκατάρτιζε τοὺς μαθητές Του μὲ 
τὴν τελευταία ἐκείνη ὑψηλὴ διδασκαλία Του, ἡ ὁποία εἶναι ἡ, ἂς ποῦμε, διαθήκη 
Του, ἀφήνει στοὺς μαθητές Του ὡς πολύτιμο δῶρο τὴν εἰρήνη: « Ε ἰ ρ ή ν η ν ,  εἶπε 



σ’ αὐτούς, ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος 
δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν» (Ἰωάν. ιδ΄ 27). Δηλαδή, ἀφήνω σὲ σᾶς εἰρήνη. Σᾶς 
ἀφήνω καὶ σᾶς δίνω τὴν εἰρήνη τὴν ὁποίαν ἔχω ἐγώ, μέσα μου. Δὲ σᾶς δίνω εἰρήνη 
[σελ. 478] τὴν ὁποία δίνουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Εἰρήνη, δηλαδή, ἡ 
ὁποία δὲν ἔχει τὸ ἀληθινὸ ἀγαθό, δὲν ἔχει σταθερότητα καὶ βεβαιότητα.  
 Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός, ὅταν γιὰ πρώτη φορὰ 
παρουσιάσθηκε μπροστὰ στοὺς δέκα μαθητές Του, τὴν εἰρήνη ἔδωσε σ’ αὐτούς, 
λέγοντας: « Ε ἰ ρ ή ν η  ὑμῖν». Καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο πάλι τὴν εἰρήνη τοὺς ἔδωσε 
λέγοντας: «Εἰρήνη ὑμῖν». Ἀλλὰ καὶ μετὰ ἀπὸ ὀκτὼ ἡμέρες, ὅταν ἦταν 
συγκεντρωμένοι οἱ ἕνδεκα μαθητὲς καὶ παρουσιάσθηκε σ’ αὐτούς, τὴν εἰρήνη πάλι 
τοὺς μετέδωσε: «Εἰρήνη ὑμῖν» (Ἰω. Κ΄ 19, 21, 26).  
 Ὅλα αὐτὰ μαρτυροῦν καὶ βεβαιώνουν τὴ σπουδαιότητα καὶ ἀναγκαιότητα 
τῆς εἰρήνης καὶ πόσο ἐμεῖς πρέπει νὰ ἐκτιμοῦμε καὶ νὰ ἐπιδιώκουμε τὴν ἀπόκτησή 
της.  
 2) Ἡ  ε ἰ ρ ή ν η  τ ο ῦ  Χ ρ ι σ τ ο ῦ .   
 Ἀλλὰ ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ εἰρήνη, ποὺ ἔχει τέτοια καὶ τόσο μεγάλη ἀξία καὶ 
σπουδαιότητα;  
 Ἡ εἰρήνη αὐτὴ εἶναι ἐκείνη ποὺ εἶχε ὁ Χριστὸς μέσα Του ὡς ἄνθρωπος. Ἦταν 
ἡ ἠρεμία καὶ ἀταραξία τῆς ψυχῆς Του, ἡ τέλεια ἐσωτερικὴ γαλήνη. Ἀλλὰ ἀπὸ ποῦ 
προερχόταν μιὰ τέτοια εἰρήνη στὸν Χριστό; Ἀπὸ τὴν ἐντελῶς ἀληθινὴ καὶ ἀγαθὴ 
μαρτυρία τῆς συνειδήσεώς Του, ὅτι δηλαδὴ ὡς ἄνθρωπος τηροῦσε ἀκριβῶς καὶ 
κατὰ πάντα τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καὶ γι’ αὐτὸ εἶχε καὶ τέλεια εἰρήνη μὲ τὸν οὐράνιο 
Πατέρα Του.  
 Ὁ Χριστὸς εἶχε εἰρήνη καὶ μὲ τοὺς ἀνθρώπους. Ὄχι μόνο γιατὶ δὲν εἶχε στὴν 
ψυχή Του κάτι ἐναντίον κανενός, οὔτε ἔβλαψε ποτὲ κανένα, ἀλλὰ ἀντίθετα, 
παρακινούμενος ἀπὸ ἀγάπη, θυσίασε καὶ τὴ ζωή Του γιὰ τὴ σωτηρία τῶν 
ἀνθρώπων.  
 Εἶχε ὁ Χριστὸς εἰρήνη μέσα Του, γιατὶ ὡς πρὸς τὶς πράξεις Του, τὰ ἔργα Του, 
τὰ λόγια Του, τοὺς τρόπους Του, τὸν ἐσωτερικὸ ἄνθρωπο, τὴν καρδιά, τὴ διάνοια, 
τὴ θέληση, τοὺς σκοποὺς καὶ τὰ ἐλατήρια τῆς ψυχῆς Του ἦταν ἐντελῶς ἅγιος καὶ 
ἀπόλυτα ἄμεμπτος.  

[σελ. 479] 
 Καὶ ἐπειδὴ ἦταν σὲ ὅλα ἅγιος καὶ ἄμεμπτος ὁ Χριστός, σὲ ὅλο τὸ πλάτος καὶ 
τὸ βάθος τοῦ θελήματος τοῦ οὐρανίου Πατέρα Του, γι’ αὐτὸ εἶχε καὶ τέλεια 
πεποίθηση στὴν ἀγάπη ποὺ εἶχε ὁ Πατέρας πρὸς Αὐτόν. Αὐτὴ δὲ ἡ τέλεια 
πεποίθηση τοῦ Χριστοῦ στὴν ἀγάπη τοῦ οὐρανίου Πατέρα διατηροῦσε τὴν τέλεια 
ἠρεμία καὶ ἀταραξία τῆς ψυχῆς Του, τὴν τέλεια ἐσωτερικὴ γαλήνη καὶ ἀνάπαυση 
τῆς συνειδήσεώς Του σὲ ὅλη γενικὰ τὴν ἐπίγεια ζωή Του.  
 3) Π ῶ ς  ἀ π ο κ τ ᾶ τ α ι  ἡ  ε ἰ ρ ή ν η .   
 Ἀφοῦ εἴδαμε ποιὰ ἦταν ἡ εἰρήνη ποὺ εἶχε ὁ Χριστὸς μέσα Του καὶ ἀπὸ ποῦ 
προερχόταν αὐτή, ἂς ζητήσουμε τώρα νὰ μάθουμε πῶς καὶ ἐμεῖς μποροῦμε νὰ 
ἀποκτήσουμε αὐτὴ τὴν εἰρήνη, ὅσο μᾶς εἶναι δυνατό.  



 Πρῶτα πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι ἡ εἰρήνη γιὰ τὴν ὁποία κάνουμε λόγο εἶναι 
χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τὸ χάρισμα αὐτὸ δίνεται ἀπὸ τὸν οὐράνιο Πατέρα 
καὶ Θεὸ καὶ ἀπὸ τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Ἐννοεῖται ὅτι δίνεται ὄχι 
μεροληπτικά, ἀλλὰ κατὰ τρόπο δίκαιο. Δίνεται δηλαδὴ σ’ ἐκείνους ποὺ πιστεύουν 
στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ὅτι πέθανε ἐπάνω στὸ Σταυρὸ γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους καὶ 
προσπαθοῦν, μὲ ὅλη τὴ δύναμη καὶ τὴ θέλησή τους, νὰ βαδίζουν σύμφωνα μὲ τὶς 
ἐντολές Του.  
 Ὅταν ἔτσι βαδίζη ὁ Χριστιανός, θὰ πάρη ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ θὰ ἔχη στὴν ψυχή 
του τὸ μέγα καὶ ὕψιστο χάρισμα τῆς εἰρήνης. Θὰ ἔχη εἰρήνη μὲ τὸν Θεό, ἐπειδὴ 
τηρεῖ τὶς ἐντολές Του. Θὰ ἔχη εἰρήνη μὲ τοὺς ἀνθρώπους, ὅσον ἐξαρτᾶται ἀπὸ 
αὐτόν. Γιατὶ ὄχι μόνο δὲ θὰ ἔχη κάποια ἀντιπάθεια ἐναντίον κανενός, ἀλλὰ καὶ θὰ 
ἀγαπᾶ καὶ θὰ εὐεργετῆ ὅλους, ὅσο εἶναι δυνατὸ σ’ αὐτόν. Θὰ ἔχη εἰρήνη καὶ μὲ τὸν 
ἴδιο τὸν ἑαυτό του, γιατὶ ὡς τηρητὴς τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ δὲ θὰ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴ 
συνείδηση σὰν ἔνοχος, οὔτε γιὰ κάποιο ἐξωτερικὸ παράπτωμα, δηλαδὴ γιὰ πράξη, 
λόγο, συμπεριφορὰ καὶ τρόπο, οὔτε γιατὶ ἀποδέχθηκε κάποιο ἐσωτερικὸ πονηρὸ 
λογισμὸ ἢ πάθος ἢ κακὴ ἐπιθυμία.  

[σελ. 480] 
 Ἔτσι ὁ Χριστιανός, ἔχοντας εἰρήνη μὲ τὸν Θεό, μὲ τοὺς ἀνθρώπους καὶ μὲ τὸν 
ἑαυτό του, ἔχοντας συνείδηση ἀγαθή, ποὺ σὲ τίποτα δὲν τὸν καταδικάζει, ἔχει 
ἐσωτερικὴ ἠρεμία καὶ γαλήνη ψυχῆς.  
 4) Ἡ  ε ἰ ρ ή ν η  ε ἶ ν α ι  σ υ ν έ π ε ι α  τ ῆ ς  ἀ γ ά π η ς  τ ο ῦ  Θ ε ο ῦ .  Ἡ εἰρήνη 
αὐτή, τὴν ὁποίαν δίνει ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο, εἶναι συνέπεια καὶ ἀποτέλεσμα τῆς 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.  
 Τὸ καταλαβαίνει αὐτὸ ὁ καθένας, ὅταν λάβη ὑπόψη του ὅτι ἡ μεταξὺ Θεοῦ 
καὶ ἀνθρώπων εἰρήνη ἐμφανίσθηκε, ἀφοῦ πρῶτα παρέδωσε ὁ Θεὸς τὸν Μονογενῆ 
Του Υἱὸ σὲ θάνατο. Ἔτσι μᾶς διαβεβαιώνει ἀφενὸς ὁ Χριστὸς καὶ ἀφετέρου ὁ 
πνευματοφόρος Παῦλος. «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, λέει ὁ Χριστός, 
ὥστε τὸν υἱόν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν (εἰς θάνατον), ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς 
αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. γ΄ 16). Ὁ δὲ θεῖος Παῦλος, 
διακηρύττοντας τὸ ἀποτέλεσμα, δηλαδὴ τὴν εἰρήνη τὴν ὁποία ἔφερε ὁ σταυρικὸς 
θάνατος τοῦ Κυρίου, γράφει: «Δικαιωθέντες ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν 
Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ρωμ. ε΄ 3). Δηλαδή, ἀφοῦ πιστέψαμε 
στὸν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν Ὁποῖον ὁ Θεὸς καὶ Πατέρας ἀπὸ ἀγάπη παρέδωσε σὲ 
θάνατο γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας, ἔφυγε ἡ ἁμαρτία ἀπὸ τὴ μέση καὶ ἦλθε εἰρήνη 
ἀνάμεσα σὲ μᾶς τοὺς Χριστιανοὺς καὶ στὸν Θεό. Γιατὶ πιὸ μπροστά, ὅπως λέει ὁ 
ἴδιος Ἀπόστολος, ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας ἤμαστε ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ, 
συμφιλιωθήκαμε δὲ μὲ τὸ θάνατο τοῦ Υἱοῦ Του (Ρωμ. ε΄ 10).  
 Ἦλθε λοιπὸν ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ σὲ μᾶς, ὡς συνέπεια καὶ ἀποτέλεσμα τῆς 
ἀγάπης Του.  
 Καὶ αὐτὴ μὲν ἡ εἰρήνη, ποὺ ἐπικράτησε στὴν ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὴν ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ, μὲ τὸ θάνατο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ καθολικὴ καὶ γενικὴ εἰρήνη 
ἀνάμεσα στὸν Θεὸ καὶ σ’ ἐκείνους ποὺ πιστεύουν στὸν Χριστό. Ἡ δὲ εἰρήνη ποὺ 



ἔρχεται στὴν ψυχὴ κάθε Χριστιανοῦ μὲ τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ 
ἠρεμία καὶ γαλήνη τῆς ψυχῆς. Δίνεται δὲ [σελ. 481] αὐτὴ σὰν μιὰ ξεχωριστὴ καὶ 
ἐξαιρετικὴ χάρη, σὰν ἰδιαίτερη ἐσωτερικὴ χαρά, σὰν τέλειο δῶρο.  
 Ἀλλὰ καὶ ἡ εἰρήνη ποὺ δίνεται σ’ ὅποιον ἐφαρμόζει τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ 
προέρχεται ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. Διότι, καθὼς βεβαιώνει ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, 
ἐκεῖνος ποὺ τηρεῖ τὶς ἐντολές Του ἀγαπᾶται ἀπὸ τὸν οὐράνιο Πατέρα: «Ὁ ἔχων τὰς 
ἐντολάς μου, λέει, καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με 
ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου» (Ἰω. ιδ΄ 21).  
 5) Α ὐ τ ὸ ς  π ο ὺ  ἔ χ ε ι  τ ὴ ν  ε ἰ ρ ή ν η  ε ἶ ν α ι  ε ὐ τ υ χ ὴ ς  κ α ὶ  μ α κ ά ρ ι ο ς .  
Ἀγαπώντας λοιπὸν ὁ Θεὸς ἐκεῖνον ποὺ τηρεῖ τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ, δίνει σ’ αὐτὸν 
τὴν τέλεια δωρεὰ τῆς εἰρήνης. Μὲ αὐτὴν ὁ Χριστιανὸς θὰ εἶναι αἰώνια 
εὐτυχισμένος. Ὄχι μόνο ἔνδοξος καὶ μακάριος στὴ μελλοντικὴ ζωή, ἀλλὰ καὶ στὴν 
πρόσκαιρη, ποὺ εἶναι γεμάτη θλίψεις καὶ στενοχώριες. Καὶ τώρα θὰ εἶναι ὁ 
εὐτυχέστερος ἀπὸ κάθε ἄλλον, ποὺ στερεῖται τὴν εἰρήνη. Διότι, καὶ ἂν ὑποτεθῆ ὅτι 
ὁ ἄνθρωπος ἔχει ὅλα τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ τοῦ κόσμου, τὸν ἔπαινο, τὴ δόξα ὅλων τῶν 
ἀνθρώπων, ὅλο τὸν πλοῦτο, ὅλες τὶς ἡδονὲς καὶ ἀπολαύσεις, ὅλη τὴ σοφία τοῦ 
κόσμου τούτου, ἀκόμη δὲ καὶ τέλεια σωματικὴ ὑγεία, ἂν δὲν ἔχη ἐσωτερικὴ ἠρεμία 
καὶ γαλήνη, ἀλλὰ βρίσκεται πάντοτε σὲ ἀνησυχία καὶ ταραχή, τί ὠφελεῖται ἀπὸ ὅλα 
τὰ ἀγαθὰ τοῦ κόσμου, ποὺ ἔχει στὴν ἐξουσία του; Ἀφοῦ ἡ ψυχή του δὲν ἔχει εἰρήνη 
καὶ ἠρεμία, εἶναι δυστυχὴς καὶ ἀξιολύπητος, ἂν καὶ οἱ ἄνθρωποι τὸν νομίζουν καὶ 
τὸν θεωροῦν εὐτυχισμένο καὶ μακάριο.  
 Ἡ εἰρήνη ὅμως τὴν ὁποία δίνει ὁ Θεὸς κάνει τὸν ἄνθρωπο πραγματικὰ 
εὐτυχισμένο καὶ μακάριο, γιατὶ ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ 
βρίσκεται καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ καὶ ἡ προστασία Του. Καὶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος 
ἔχη μέσα του τὴν εἰρήνη, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν προστασία τοῦ Θεοῦ, τότε ἀπὸ ποιὸν 
ἔχει νὰ φοβηθῆ ἢ νὰ δειλιάση; Ὅλος ὁ κόσμος, ὅλα τὰ θηρία, ὅλα τὰ στοιχεῖα, ὅλες 
οἱ δυνάμεις τῆς φύσεως, ὅλοι οἱ [σελ. 482] δαίμονες, τὰ πάντα, εἶναι σὰν ἱστὸς 
ἀράχνης ἀπέναντι στὴν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, ποὺ τὸν προστατεύει. Αὐτὴ τὴν 
πεποίθηση βάζοντας ὁ Θεὸς μὲ τὸ Πνεῦμα Του στὴν ψυχὴ ἐκείνου ποὺ τηρεῖ τὶς 
ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ, τὸν κάνει ἐντελῶς ἄφοβο, ἀτρόμητο, γαλήνιο, εἰρηνικό.  
6) Ἡ  ὑ π ε ρ ο χ ὴ  κ α ὶ  τ ὸ  ὕ ψ ο ς  τ ῆ ς  ε ἰ ρ ή ν η ς .  Αὐτὴ ἡ εἰρήνη, ἐπειδὴ κλείνει 
μέσα της τὸν ἄπειρο πλοῦτο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, δὲν ἀνταλλάσσεται μὲ κανένα, 
οὔτε μὲ ὅλα μαζὶ τὰ ἀγαθά. Εἶναι τόσο ἔξοχο χάρισμα, ὥστε, καθὼς βεβαιώνει ὁ 
θεῖος Παῦλος, γράφοντας πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς τῶν Φιλίππων, δὲν μπορεῖ νὰ τὴν 
καταλάβη καμιὰ διάνοια. Αὐτὴ ἡ εἰρήνη, λέει πρὸς αὐτούς, ἡ ὁποία εἶναι 
ἀπεριόριστη καὶ ἀπερίγραπτη, θὰ περιφρουρήση καὶ θὰ διαφυλάξη τὶς καρδιές σας 
καὶ τὶς σκέψεις σας διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ τοῦ Ὁποίου πήρατε τὴν ἄφεση τῶν 
ἁμαρτιῶν σας καὶ γίνατε οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ. Ἡ εἰρήνη αὐτὴ θὰ σᾶς περιφρουρήση 
ἔτσι, ὥστε νὰ μὴν ἔχετε φόβο ἀπὸ κανένα, οὔτε νὰ κλονίζεσθε καθόλου ἀπὸ τὴν 
πίστη καὶ τὴν ἀφοσίωση πρὸς τὸν Θεό. Ἰδοὺ τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου: «Ἡ 
εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν, φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ 
νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Φιλιπ. δ΄ 7). 



 7) Ἡ  ε ἰ ρ ή ν η  ε ἶ ν α ι  τ ὸ  ἠ θ ι κ ὸ  τ έ ρ μ α  κ α ὶ  τ ὸ  γ ν ώ ρ ι σ μ α  τ ῆ ς  
π ν ε υ μ α τ ι κ ῆ ς  κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς .  Αὐτὴ ἡ εἰρήνη ποὺ ἔχει ἐκεῖνος ποὺ τηρεῖ τὶς 
ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ ἠθικὸ ὕψος ἤ, νὰ ποῦμε ἔτσι, τὸ ἠθικὸ τέρμα στὸ 
ὁποῖο φθάνει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Καὶ αὐτό, γιατί, ἂν ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ 
εἶναι ἔνοχος σὲ κάτι, δὲν μπορεῖ τότε νὰ ἔχη ἥσυχη τὴ συνείδησή του, νὰ ἔχη 
εἰρήνη. Ναί. Τὴν τέλεια καὶ ἀπόλυτη εἰρήνη τὴν ἔχει ὁ Θεὸς μέσα στὴ φύση Του. 
Δίνει ὅμως καὶ στὸν Χριστιανὸ εἰρήνη ἀνάλογη μὲ τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ 
Χριστοῦ. Γιατὶ ὅσο ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ εἶναι πιὸ πλήρης, πιὸ τέλεια, 
τόσο καὶ ἡ εἰρήνη ποὺ δίνεται ἀπὸ τὸν Θεὸ εἶναι μεγαλύτερη. Ὅποιος λοιπὸν τηρεῖ 
[σελ. 483] ἀκριβῶς τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ, αὐτὸς παίρνει ἀπὸ τὸν Θεὸ πλήρη 
εἰρήνη καὶ ἀνάπαυση συνειδήσεως.  
 Μπορεῖ ἑπομένως ὁ Χριστιανὸς νὰ ἔχη ὡς γνώρισμα, κριτήριο, μέτρο τῆς 
ἠθικῆς καὶ πνευματικῆς του καταστάσεως, τῆς προόδου κατὰ Χριστὸν καὶ τῆς 
καλλιέργειάς του, τὴν εἰρήνη τῆς ψυχῆς του.  
 Ἂν δηλαδὴ ἔχη συνείδηση ἀγαθή, χωρὶς νὰ τὸν ἐλέγχη γιὰ κάτι, ἂν ἔχη τέλεια 
ἐσωτερικὴ ἠρεμία καὶ γαλήνη, θὰ καταλαβαίνη τότε καὶ θὰ πληροφορῆται ὅτι τηρεῖ 
τὸ θεῖο θέλημα.  
 Λέγοντας ὅμως ἐδῶ συνείδηση, πρέπει νὰ δώσουμε μιὰ ἐξήγηση. Ὅτι δηλαδὴ 
ἐννοοῦμε τὴν ἀληθινὴ συνείδηση, ποὺ ὑπάρχει στοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ, οἱ 
ὁποῖοι γνωρίζουν τὸ θέλημά Του καὶ διακρίνουν ἀνάμεσα στὴν ἀρετὴ καὶ στὴν 
κακία. Δὲν λέμε γιὰ ἀνθρώπους ποὺ τοὺς πλανᾶ ἡ οἴηση καὶ ἡ ὑπερηφάνεια καὶ 
θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς τους ἐκλεκτὰ ὄργανα τοῦ Θεοῦ. Οὔτε γιὰ ἐκείνους οἱ 
ὁποῖοι, ἐξαιτίας τοῦ ἐγωισμοῦ καὶ τῆς μεγάλης ἰδέας στὸν ἑαυτό τους, φαντάζονται 
τοὺς ἑαυτούς τους ἀναμάρτητους καὶ δὲν ἐλέγχονται καθόλου ἀπὸ τὴ συνείδηση. 
Δὲν πρόκειται λοιπὸν γιὰ συνείδηση πλανεμένων καὶ πωρωμένων ἀνθρώπων, ἀλλὰ 
πρόκειται γιὰ τὴ συνείδηση τῶν Χριστιανῶν, ποὺ ἀναζητοῦν τὴν κατὰ Χριστὸν 
μόρφωση καὶ τελειοποίησή τους, σύμφωνα μὲ τὸ θεῖο νόμο.  
 Ἂν λοιπὸν ἡ συνείδηση ἑνὸς τέτοιου Χριστιανοῦ τὸν ἐνοχοποιῆ, ἂν δηλαδὴ 
τὸν ἐλέγχη, καταλαβαίνει τότε ὅτι ἔχει κάποια ἐνοχὴ εἴτε σὲ μία, εἴτε σὲ 
περισσότερες ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ. Ἀκόμη, ἂν βλέπη ὅτι ἔχει ταραχὴ στὴν ψυχή 
του, πρέπει νὰ καταλαβαίνη ὅτι δὲ βρίσκεται σὲ τάξη, ὅτι δὲν κατοικεῖ στὴν ψυχή 
του τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Δὲν πρόκειται ἐδῶ γιὰ τὴν ταραχὴ τῆς ψυχῆς ποὺ εἶναι 
δυνατὸ νὰ παρουσιάζεται στὸν ἄνθρωπο ἀπὸ φυσικὲς ἢ κάποιες ἄλλες αἰτίες, 
ὅπως, π.χ., ἀπὸ σεισμό, ἀπὸ θηρία ἢ ἀπὸ ἄλλο ἀπρόοπτο καὶ σοβαρὸ κίνδυνο, καὶ ἡ 
ὁποία ταραχή, ἐπειδὴ δὲν προέρχεται ἀπὸ ἁμαρτία, εἶναι χωρὶς ἐνοχή. Διότι ἐκεῖ 
ὅπου κατοικεῖ τὸ Πνεῦμα [σελ. 484] τοῦ Θεοῦ, ὑπάρχει γαλήνη καὶ χαρά. Πρέπει νὰ 
γνωρίζη ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ὅτι βρίσκεται στὴν ψυχή του δύναμη ἀντίθετη μὲ τὸ 
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ὅτι βρίσκεται δύναμη διεστραμμένη καὶ πονηρή, ποὺ τὸν ἐνοχλεῖ 
καὶ τὸν ταράζει.  
 8) Ε ἰ δ ι κ ὸ  δ ρ ο μ ο λ ό γ ι ο  γ ι ὰ  τ ὴ ν  ἀ π ό κ τ η σ η  τ ῆ ς  ε ἰ ρ ή ν η ς .  Τί 
πρέπει λοιπὸν νὰ κάνη τότε ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ κατοικήση τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ 
μέσα του, γιὰ νὰ ἔλθη ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ στὴν ψυχή του;  



 Καὶ ἀπὸ ὅσα εἴπαμε προηγουμένως διαφωτίζεται καθένας γιὰ τὸ τί πρέπει νὰ 
κάνη. Ἀλλὰ πιστεύουμε ὅτι θὰ εἶναι ἀκόμη πιὸ διαφωτιστικὸ καὶ θὰ προξενήση 
πολλὴ ὠφέλεια, ἂν ὑποδείξουμε εἰδικὸ τρόπο, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο νὰ ἐργάζεται 
ὁ Χριστιανός, σὲ ὁποιαδήποτε πνευματικὴ κατάσταση κι ἂν βρίσκεται.  
 Λέμε λοιπόν. Ἄν, Χριστιανέ, ἐπιθυμῆς καὶ θέλης τὴν πνευματική σου πρόοδο, 
ἂν θέλης νὰ ἀπολαύσης τὴν αἰώνια ζωὴ καὶ μακαριότητα καὶ τὴν ἄνεση τῆς ψυχῆς 
σου, ἀκόμη καὶ σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο, νὰ ἀποφασίσης καὶ νὰ θέσης σὰν ὅρο 
ἀπαράβατο στὴ ζωή σου νὰ ποθῆς καὶ νὰ ἐπιδιώκης, μὲ ὅλη σου τὴ δύναμη, νὰ 
εἰρηνεύης τὴν ψυχή σου.  
 Πῶς θὰ τὸ κατορθώσης;  
 Θὰ λάβης ὑπόψη σου ὅτι κάθε μέρα τῆς ζωῆς σου εἶναι δυνατὸ νὰ συναντᾶς 
διάφορες αἰτίες καὶ ἀφορμὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες, ἂν δὲν ἔχης προοδεύση πνευματικά, 
θὰ ἁμαρτάνης, καὶ κατὰ συνέπεια θὰ ἐλέγχεσαι ἀπὸ τὴ συνείδησή σου καὶ θὰ 
ταράζεσαι.  
 Οἱ αἰτίες δὲ αὐτὲς μποροῦν νὰ ὑπαχθοῦν σὲ τέσσερις κυρίως κατηγορίες:  
 1) Σὲ αἰτίες ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό σου. Εἶναι δυνατό, 
λόγου χάριν, νὰ προέρχωνται ἀπὸ τὶς κλίσεις καὶ ροπὲς τῆς ψυχῆς σου, ἀπὸ τὶς 
κακὲς συνήθειές σου, ἀπὸ κάποιο πάθος τῆς ψυχῆς σου, ἀπὸ φιλαυτία, κενοδοξία, 
φθόνο, ἔλλειψη ἀγάπης, ὑπερηφάνεια, ἀντιπάθεια, προσκόλληση [σελ. 485] σὲ 
κάποιο ἀντικείμενο, πρόσωπο ἢ πρᾶγμα, ἀπὸ ἰδιοτροπία, ὀξυθυμία, ὀλιγοπιστία, 
ἀνυπομονησία, ἀπὸ φόβο, ἀπροσεξία τῶν ὀφθαλμῶν, ἀπὸ κάποιο ἁμαρτωλὸ 
ἄκουσμα, ἀπὸ ἀπροσεξία τῆς γλώσσας, ἀπὸ κάποια ἀνάρμοστη πράξη σου, ἀπὸ 
παράλειψη κάποιου ἔργου σου.  
 2) Σὲ αἰτίες ποὺ προέρχονται ἀπὸ θλίψεις. Δηλαδὴ εἶναι δυνατὸ οἱ αἰτίες ποὺ 
θὰ σὲ ταράξουν νὰ προέρχωνται ἀπὸ ἀσθένειες, εἴτε ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄλλη αἰτία 
ποὺ προξενεῖ λύπη.  
 3) Σὲ αἰτίες ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἀνθρώπους, εἴτε οἰκείους σου, εἴτε ξένους. 
Εἶναι δυνατό, π.χ., νὰ προέρχωνται ἀπὸ ἀδικίες, ἀπὸ ψεύτικες κατηγορίες καὶ 
συκοφαντίες καὶ κατακρίσεις, ἀπὸ μηχανορραφίες, ἀπὸ λόγια πειρακτικὰ καὶ 
περιπαικτικά, ἀπὸ τρόπους περιφρονητικοὺς καὶ ἀπὸ ὁποιεσδήποτε ἄλλες 
κακοποιήσεις.  
 4) Σὲ αἰτίες ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸν πονηρό, δηλαδὴ ἀπὸ διάφορα 
τεχνάσματα καὶ πειράγματά του, ἀπὸ λογισμοὺς ἀπιστίας, βλασφημίας, 
ἀπελπισίας, ἀνηθικότητος, πονηρίας καὶ κάθε κακίας τὴν ὁποία εἰσηγεῖται στὴ 
διάνοια τοῦ ἀνθρώπου.  
 Ἂν λοιπὸν αἰσθανθῆς ἔλεγχο συνειδήσεως καὶ ταραχὴ στὴν ψυχή σου, νὰ 
ἐξετάσης πρῶτα ἀπὸ ποῦ προῆλθε αὐτὴ ἡ ταραχή, δηλαδὴ ἀπὸ ποιὰ κατηγορία 
ἀπὸ ὅσες ἀναφέραμε.  
 Καὶ ἂν εἶναι ἀπὸ τὴν πρώτη, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου, νὰ ἀποδοκιμάσης μὲ 
ὅλη σου τὴν ψυχὴ τὸ κακὸ τὸ ὁποῖο κατέστησε ἔνοχο τὸν ἑαυτό σου. Νὰ λυπηθῆς 
ἀπὸ τὴν καρδιά σου, γιατὶ ἁμάρτησες ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Νὰ ἐλέγξης αὐστηρὰ καὶ 
νὰ ἐξευτελίσης τὸν ἑαυτό σου γιὰ τὴν κακία σου. Νὰ παρακαλέσης τὸν Θεὸ νὰ σὲ 



ἀπαλλάξη ἀπὸ τὸ κακὸ καὶ νὰ μετανοήσης εἰλικρινά, συμμορφούμενος μ’ αὐτὰ ποὺ 
εἴπαμε στὸ κεφάλαιο περὶ μετανοίας.  
 Καὶ ἂν τὸ ἁμάρτημά σου εἶναι σοβαρό, νὰ χύσης καὶ πολλὰ δάκρυα 
ἐπανειλημμένως καὶ νὰ ζητήσης μὲ πίστη τὴ συγχώρησῃ, νὰ εἰρηνεύσης, 
δοξάζοντας καὶ εὐχαριστώντας τὸν Θεὸ γιὰ [σελ. 486] τὸ ἄπειρο ἔλεός Του. Γιατὶ ὄχι 
μόνο δὲ σὲ ἐγκατέλειψε νὰ μείνης ἀμετανόητος καὶ νὰ πεθάνης μέσα στὴν ἁμαρτία, 
ἀλλὰ καὶ σὲ φώτισε καὶ σὲ προέτρεψε σὲ μετάνοια καὶ συγχώρησῃ. Καὶ τὸ 
σπουδαιότερο, θὰ σοῦ χαρίση καὶ τὴ Βασιλεία Του τὴν ἐπουράνια.  
 Ἂν ὁ ἔλεγχος τῆς συνειδήσεως καὶ ἡ ταραχή σου προέρχωνται ἀπὸ τὴ 
δεύτερη κατηγορία, δηλαδὴ ἀπὸ θλίψεις, νὰ προσπαθήσης να καταπραΰνης τὴν 
ταραχή σου, συλλογιζόμενος ὅτι δὲν γίνεται τίποτε, χωρὶς νὰ τὸ ἐπιτρέψη ὁ Θεός. Ὁ 
Θεὸς ἐπιτρέπει ἐκεῖνο ποὺ εἶναι συμφέρον στὴν ψυχή σου. Καὶ ἀφοῦ αὐτὸ εἶναι τὸ 
συμφέρον, πρέπει νὰ συλλογισθῆς ὅτι ὄχι μόνο δὲν πρέπει νὰ παρεκκλίνης καὶ νὰ 
γίνης ἔνοχος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, νὰ στενοχωρῆσαι καὶ νὰ λυπᾶσαι καὶ νὰ ταράζεσαι, 
ἀλλὰ πρέπει νὰ χαίρεσαι. Νὰ χαίρεσαι συλλογιζόμενος ὅτι ὁ Θεός, ὡς Πατέρας 
φιλόστοργος, σὲ παιδαγωγεῖ καὶ σὲ καταρτίζει μὲ ὅλα τὰ μέσα, ὅσα κρίνει ἡ 
πανσοφία Του ὅτι θὰ σὲ κάνουν παιδί Του δόκιμο καὶ ἀγαπητό, ἄξιο γιὰ νὰ σὲ πάρη 
κοντά Του στὴ αἰώνια Βασιλεία Του.  
 Ἔτσι λοιπὸν συλλογιζόμενος καὶ παραδίνοντας ὁλόκληρο τὸν ἑαυτό σου στὴν 
προστασία καὶ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, νὰ ὑπομένης μὲ κάθε καρτερία, ζητώντας μὲ 
μετάνοια τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου, καὶ νὰ εἰρηνεύης, δοξάζοντας καὶ εὐχαριστώντας τὸν 
πάνσοφο καὶ πανάγαθο Κύριο.  
 Ἂν δὲ ὁ ἔλεγχος τῆς συνειδήσεως καὶ ἡ ταραχή σου προέρχεται ἀπὸ τὴν τρίτη 
κατηγορία, δηλαδὴ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, νὰ συλλογισθῆς καὶ νὰ πῆς στὸν ἑαυτό 
σου: Αὐτὸ ποὺ μοῦ ἔκαναν (ὁτιδήποτε κι ἂν εἶναι αὐτό), ἐὰν τὸ ὑπομείνω χωρὶς 
γογγυσμούς, χωρὶς νὰ ζητῶ ἐκδίκηση οὔτε νὰ ἔχω ἐναντίον τους ἔχθρα καὶ 
ἀντιπάθεια, ἀλλὰ καὶ ἀντίθετα, νὰ παρακαλῶ μὲ τὴν καρδιά μου τὸν Θεὸ νὰ τοὺς 
ἐλεήση καὶ νὰ τοὺς συγχωρήση, ὄχι μόνο δὲ θὰ ἔχω καμιὰ ἀπολύτως πραγματικὴ 
ζημία, ἀλλὰ ἀντίθετα, θὰ ἔχω καὶ πολὺ μισθό: τὴν κληρονομία τῶν ἄφθαρτων καὶ 
αἰωνίων ἀγαθῶν τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν [σελ. 487] καὶ θὰ γίνω παιδὶ τοῦ 
Ὕψιστου Θεοῦ, σύμφωνα μὲ τὴ βεβαίωση τοῦ Ἴδιου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ (Ματθ. ε΄ 44, 45, Λουκ. στ΄ 35).  
 Ἑπομένως, αὐτοὶ ποὺ μὲ ἀδικοῦν, μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο, εἶναι εὐεργέτες 
μου, καὶ πρέπει νὰ τοὺς συγχωρῶ μὲ τὴν καρδιά μου καὶ νὰ παρακαλῶ τὸν Θεὸ γι’ 
αὐτούς. Ζημιώνουν τὸν ἑαυτό τους μὲ ἀνυπολόγιστη ζημία, χωρὶς νὰ τὸ 
καταλαβαίνουν, ἐμένα ὅμως μὲ ὠφελοῦν μὲ ὕψιστη ὠφέλεια.  
 Ἔτσι σκεπτόμενος καὶ πράττοντας καὶ μετανοώντας μὲ τὴν καρδιά σου σὲ ὅ,τι 
αἰσθάνεσαι ἐνοχή, νὰ εἰρηνεύης, νὰ δοξάζης καὶ νὰ εὐχαριστῆς τὸν πανάγαθο Θεὸ 
καὶ Πατέρα μας, ὁ Ὁποῖος μὲ τὴν πανσοφία Του μᾶς εὐεργετεῖ καὶ μᾶς καταρτίζει 
γιὰ τὴν αἰώνια ζωή, μὲ ὅλες τὶς περιστάσεις, χαροποιὲς καὶ λυπηρές.  
 Ἄν, τέλος, ὁ ἔλεγχος τῆς συνειδήσεως καὶ ἡ ταραχή σου προέρχεται ἀπὸ τὴν 
τέταρτη κατηγορία, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν πονηρό, νὰ προσέξης νὰ ἀποδοκιμάσης καὶ νὰ 



ἀποκρούσης ἀμέσως, μὲ ὅλη σου τὴ δύναμη, ὅ,τι πονηρὸ καὶ κακὸ εἰσηγήθηκε στὸ 
νοῦ σου νὰ σκεφθῆς ἢ νὰ κάνης, μὲ τὸ ὁποῖο σὲ ἔκανε νὰ ἁμαρτήσης. Νὰ ζητήσης 
μὲ πίστη τὴ συγχώρηση ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ νὰ εἰρηνεύσης. Ἂν σὲ ἐνοχλῇ καὶ σὲ 
ταράζη μὲ λογισμοὺς βλασφημίας, ἀπιστίας, ἀπελπισίας, νὰ προσέχης νὰ μὴ τοὺς 
ὑπολογίζης καθόλου καὶ νὰ τοὺς περιφρονῆς ἐντελῶς σὰν γαυγίσματα, ἔχοντας τὴν 
πεποίθηση ὅτι δὲν ἁμαρτάνεις καθόλου, ὅταν ἡ ψυχή σου δὲν τοὺς δέχεται. Ὅταν 
τὰ κάνης αὐτά, νὰ ἔχης εἰρήνη στὴν ψυχή σου καὶ νὰ δοξάζης τὸν Θεό, ὁ Ὁποῖος δὲν 
δίνει ποτὲ στὸ Σατανᾶ ἐξουσία, γιὰ νὰ βιάση σὲ κάτι τὴ θέλησή σου.  
 Ὅταν ἀκολουθῆς αὐτὸ τὸ δρομολόγιο μὲ προθυμία καὶ ζῆλο καὶ μὲ προσευχὴ 
στὸν Θεὸ νὰ σὲ φωτίζη καὶ ἐνισχύη σ’ αὐτό σου τὸν ἀγῶνα, θὰ προοδεύης μέρα μὲ 
τὴ μέρα στὴν κατὰ Χριστὸν ζωή καὶ θὰ καταρτίζεσαι πνευματικά, ὥστε λίγο-λίγο νὰ 
ἀποκτήσης, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, τὴν εἰρήνη στὴν ψυχή [σελ. 488] σου, ποὺ εἶναι 
συνδεδεμένη ἀναπόσπαστα μὲ τὴν ἐν Κυρίῳ χαρά, ποὺ εἶναι ὁ ἀρραβώνας τῆς 
τέλειας μακαριότητας στὸ μέλλον.  
 
 

278. Ἡ ἀρχὴ τῆς θείας Λειτουργίας καὶ τὰ τρία μέρη της.  
 
 Μετὰ τὰ ὅσα εἴπαμε γιὰ τὸ θεῖο χάρισμα τῆς εἰρήνης, ξαναγυρίζουμε στὴ 
θεία Λειτουργία. Ἡ θεία Λειτουργία ἀρχίζει ἀπὸ τό «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ 
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν». Ὅπως βλέπουμε, ἡ ἀρχὴ τῆς 
θείας Λειτουργίας μὲ τό «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία...» εἶναι ὕμνος καὶ δοξολογία τοῦ 
Τρισυπόστατου Θεοῦ.  
 Ἀρχίζει ἔτσι ἡ θεία Λειτουργία, διότι εἶναι ἀνάμνηση καὶ ἀναπαράσταση τοῦ 
θανάτου τοῦ Χριστοῦ καὶ γενικὰ τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του. Καὶ ἐπειδὴ ὁ Χριστὸς κατὰ 
τὴν ἐπίγεια ζωή Του ἀποκάλυψε καὶ φανέρωσε σὲ μᾶς καθαρὰ ὅτι ὁ ἀληθινὸς Θεὸς 
εἶναι τρία πρόσωπα, γι’ αὐτὸ ἡ θεία Λειτουργία ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ὁμολογία καὶ τὴ 
δημόσια διακήρυξη τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, 
καὶ ἀρχίζει μὲ δοξολογία καὶ ὕμνο πρὸς Αὐτόν.  
 Ἀκόμη, ἡ θεία Λειτουργία ἀρχίζει μὲ ὕμνο καὶ δοξολογία στὴν Ἁγία Τριάδα, 
διότι Αὐτὸς ὁ Θεὸς μὲ τὰ τρία πρόσωπα, καθὼς ἐξηγήθηκε (στὴν παράγραφο 29), 
εὐδόκησε νὰ μᾶς σώση μὲ τὴν ἔνσαρκο οἰκονομία, δηλαδὴ μὲ τὴν ἐνανθρώπηση 
καὶ τὸ θάνατο τοῦ Χριστοῦ, τὸν ὁποῖον ἀναπαριστάνει ἡ θεία Λειτουργία.  
 Ἀκόμη, ἡ θεία Λειτουργία ἀρχίζει ἀπὸ ὕμνο καὶ δοξολογία πρὸς τὸν Τριαδικὸ 
Θεό, γιατὶ ὅλα τὰ μυστήρια, ἀνεξαιρέτως, καθὼς καὶ τὸ μέγα καὶ ὕψιστο μυστήριο 
τῆς μυστικῆς θυσίας, τῆς θείας Εὐχαριστίας, τελοῦνται μὲ τὴν ἀκράδαντη πίστη καὶ 
ὁμολογία στὸν ἀληθινὸ τρισυπόστατο Θεό.  
 Ἡ θεία Λειτουργία ἀρχίζει μὲ τό «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός...» καὶ 
τελειώνει στό: «Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων [σελ. 489] Πατέρων...». Ἀποτελεῖται δὲ ἀπὸ 
τρία μέρη: Τὴν Προσκομιδή, τὴ Λειτουργία τῶν Κατηχουμένων καὶ τὴ Λειτουργία 
τῶν Πιστῶν.  



 1 )  Ἡ  Π ρ ο σ κ ο μ ι δ ή .  Αὐτὴ ἐτελεῖτο παλιά, τὴν ὥρα ποὺ ψαλλόταν ὁ 
Χερουβικὸς ὕμνος. Τώρα ὅμως τελεῖται πρὶν ἀπὸ τό «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ 
Πατρός...». Ἀποτελεῖται δὲ ἡ Προσκομιδὴ ἀπὸ τὴν προπαρασκευὴ καὶ προετοιμασία 
τῶν Τιμίων Δώρων στὴν ἁγία Πρόθεση, γιὰ νὰ μεταφερθοῦν στὴν Ἁγία Τράπεζα 
κατὰ τὴ λεγόμενη «Μεγάλη Εἴσοδο», ὅταν ψάλλεται ὁ Χερουβικὸς ὕμνος.  
 2 )  Ἡ  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ῶ ν  Κ α τ η χ ο υ μ έ ν ω ν .  Αὐτὴ ἀρχίζει ἀπὸ τό 
«Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός...» καὶ τελειώνει στὸ μέρος ποὺ λέγεται τό 
«Ὅσοι κατηχούμενοι προέλθετε (= ἀποχωρήσατε)». Ὀνομάζεται δέ «Λειτουργία τῶν 
Κατηχουμένων», γιὰ τὸ λόγο ὅτι ἄλλοτε, ὅταν ὑπῆρχαν Κατηχούμενοι, τοὺς 
ἐπιτρεπόταν νὰ μένουν μαζὶ μὲ τοὺς πιστοὺς μέσα στὸ ναό, γιὰ νὰ ἀκοῦν καὶ αὐτοὶ 
τὰ ἱερὰ ἀναγνώσματα τοῦ Ἀποστόλου, τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὸ κήρυγμα τοῦ θείου 
λόγου. Ἔβγαιναν ὅμως ἀπὸ τὸ ναό, ὅταν ἄκουγαν τό «Ὅσοι κατηχούμενοι 
προέλθετε», ἐπειδὴ ἦταν ἀβάπτιστοι καὶ δὲν ἐπιτρεπόταν σὲ κανένα μὴ πιστὸ οὔτε 
νὰ ἀκούση οὔτε νὰ ἰδῆ τὸ ὕψιστο μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας.  
 3 )  Ἡ  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ῶ ν  π ι σ τ ῶ ν .  Αὐτὴ ἀρχίζει ἀπὸ τὸ μέρος ὅπου 
λέγεται τό «Ὅσοι πιστοί, ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν» καὶ τελειώνει 
στό «Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων...». Λέγεται δὲ τὸ μέρος τοῦτο «Λειτουργία τῶν 
Πιστῶν», γιατὶ μόνον οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ εἶχαν τὸ δικαίωμα νὰ παραμένουν μέχρι 
τέλους στὸ ναό. Εἶναι δὲ ἡ Λειτουργία τῶν Πιστῶν ἡ καθαυτὸ καὶ κυρίως θεία 
Λειτουργία, γιατὶ σ’ αὐτὴ καὶ διὰ μέσου αὐτῆς τελεῖται τὸ μέγα μυστήριο τῆς 
σωτηρίας, ἡ ἀνάμνηση καὶ ἡ πραγματικὴ ἀναπαράσταση τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ. 
Τὸ μέγα καὶ ὕψιστο τοῦτο κοσμοσωτήριο ἔργο, μὲ τὸ ὁποῖο ἐξαγορασθήκαμε καὶ 
[σελ. 490] λυτρωθήκαμε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὸν αἰώνιο θάνατο.  
 Ἡ ὥρα κατὰ τὴν ὁποία τελεῖται στὴν ἁγία Τράπεζα τὸ ὕψιστο αὐτὸ μυστήριο, 
ἡ ἀναίμακτη θυσία, εἶναι ἡ ὥρα ποὺ οἱ ψάλτες ψάλλουν στὸ ναὸ τό «Σὲ ὑμνοῦμεν, 
Σὲ εὐλογοῦμεν, Σοὶ εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, καὶ δεόμεθά Σου, ὁ Θεὸς ἡμῶν». Τὸ ἱερὸ 
τοῦτο ἆσμα εἶναι ὕμνος, εὐχαριστία καὶ δέηση πρὸς τὸν Θεό. Κατὰ τὴν ὥρα αὐτή, 
ἐνῶ ὁ ἱερέας μὲ πολλὴ εὐλάβεια καὶ θερμὴ πίστη δέεται καὶ ἱκετεύει τὸν Θεὸ καὶ 
Πατέρα νὰ στείλη τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ νὰ μεταβάλη τὸν ἄρτο σ’ αὐτὸ τὸ τίμιο Σῶμα 
τοῦ Κυρίου, καὶ τὸν οἶνο σ’ αὐτὸ τὸ τίμιο Αἷμα Του, κατὰ τὴν ὥρα αὐτή, τὸ Ἅγιον 
Πνεῦμα μεταβάλλει τὸν ἄρτο καὶ τὸν οἶνο σ’ αὐτὸ τὸ τίμιο Σῶμα καὶ τίμιο Αἷμα τοῦ 
Χριστοῦ, τὰ ὁποῖα πρόσφερε θυσία ἐπάνω στὸ Σταυρό. Ὁ δὲ Χριστός, ὡς Ἀρχιερέας 
παρευρισκόμενος ἀόρατα καὶ τελώντας αὐτὴ τὴν ὥρα πάνω στὴ γῆ, διὰ τοῦ ἱερέως, 
μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴν ἀναπαράσταση τῆς ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ 
θυσίας Του, τὴν προσφέρει ἐκ νέου ὁ Ἴδιος ἀπευθείας στὸν οὐρανό, στὸν Θεό, γιὰ 
νὰ ἀπολαύσουμε τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ αὐτή.  
 Ἑπομένως, ἡ ὥρα αὐτὴ τῆς θείας Λειτουργίας εἶναι ἡ πιὸ σπουδαία καὶ πιὸ 
ἐπίσημη. Καὶ ἂν πρέπη σὲ ὅλο τὸ διάστημα τῆς θείας Λειτουργίας νὰ ἔχουμε 
μεγάλη προσοχὴ καὶ πολλὴ εὐλάβεια, πολὺ περισσότερο στὴν ὥρα αὐτή, τοῦ 
καθαγιασμοῦ τῶν Τιμίων Δώρων, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ εἴμαστε ἐντελῶς 
ἀφοσιωμένοι καὶ προσηλωμένοι στὸν Θεό.  



 Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι μὲ τό «Σὲ ὑμνοῦμεν...» νὰ δοξάζουμε καὶ νὰ 
εὐχαριστοῦμε τὸν Θεό, γιατὶ τόσο μᾶς ἀγάπησε, ὥστε τὸν Υἱό Του τὸν Μονογενῆ 
παρέδωσε σὲ θάνατο γιὰ μᾶς. (Αὐτό, ἐννοεῖται, πρέπει νὰ γίνεται μέσα μας, 
μυστικά, γιὰ νὰ μὴ γινώμαστε ἐνοχλητικοὶ σ’ αὐτοὺς ποὺ παρευρίσκονται μαζὶ μὲ 
μᾶς στὸ ναό). Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι ἀκόμη νὰ παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ γιὰ τὸν 
ἑαυτό μας, τοὺς οἰκείους μας, γιὰ ὅλους τοὺς Χριστιανούς, νὰ μᾶς δίνη τὴν ἄφεση 
τῶν ἁμαρτιῶν μας, [σελ. 491] τὴ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ νὰ μᾶς ἀξιώνη 
πάντοτε νὰ κοινωνοῦμε ἀκατακρίτως τὰ ἄχραντα μυστήρια. Νὰ μᾶς δίνη φωτισμὸ 
νὰ γνωρίζουμε πάντοτε τὸ θέλημά Του καὶ ἐνίσχυση στὸ νὰ βαδίζουμε σύμφωνα μὲ 
τὸ νόμο καὶ τὶς ἐντολές Του. Νὰ μᾶς δίνη αὐτογνωσία, νὰ χαρίζη εἰρήνη στὶς ψυχές 
μας, θερμὴ πίστη καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον μας, νὰ μᾶς προφυλάη ἀπὸ τὶς 
πανουργίες καὶ μηχανορραφίες τοῦ πονηροῦ, ἀπὸ κάθε πειρασμὸ καὶ κάθε 
κίνδυνο. Νὰ νεκρώνη μέσα μας κάθε πονηρὴ ἐπιθυμία καὶ κλίση πρὸς τὸ κακό, νὰ 
μᾶς διατηρήση πιστοὺς καὶ ἐντελῶς ἀφοσιωμένους στὸ Ὄνομά Του μέχρι τὴν 
τελευταία μας ἀναπνοή. Νὰ μᾶς χορηγῆ καθετὶ τὸ ὠφέλιμο γιὰ τὴ σωτηρία τῶν 
ψυχῶν μας, καθετὶ ποὺ εἶναι χρήσιμο καὶ ἀναγκαῖο γιὰ τὴ συντήρηση τῆς ἐπίγειας 
ζωῆς μας καὶ τέλος νὰ μᾶς ἀξιώση τῆς ἐπουράνιας Βασιλείας Του.  
 Τὰ αἰτήματα αὐτά, βέβαια, ἐπειδὴ δὲν προφθαίνει ὁ Χριστιανὸς νὰ τὰ 
ἀναφέρη ὅλα στὸ διάστημα ποὺ ψάλλεται τό «Σὲ ὑμνοῦμεν...», μπορεῖ νὰ 
ἐξακολουθῆ νὰ τὰ ἀναφέρη, ἐνῶ ψάλλεται τό «Ἄξιόν ἐστιν...» ἢ τό «Ἐπὶ σοὶ χαίρει 
Κεχαριτωμένη...», ποὺ ψάλλεται στὴ Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου. Ἀφοῦ καὶ ὁ 
ἱερέας τὴν ὥρα αὐτή, ὅταν δηλαδὴ ἔχει πλέον τελεσθῆ ἡ θυσία τῆς Εὐχαριστίας καὶ 
ἐπάνω στὴν Ἁγία Τράπεζα βρίσκεται ἤδη τὸ θυσιασθὲν Σῶμα τοῦ Κυρίου καὶ τὸ ἐπὶ 
τοῦ Σταυροῦ ἐκχυθὲν Αἷμα Του, ὁ ἱερέας ἐξακολουθεῖ νὰ δέεται γιὰ τοὺς ἤδη 
κοιμηθέντας καὶ τοὺς ζῶντας ἀδελφούς μας Χριστιανούς. Δέεται νὰ ἀναπαύση ὁ 
Θεὸς μὲ τὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ τοὺς κεκοιμημένους. Νὰ δώση δὲ καὶ στοὺς ζῶντες 
τὸ ἔλεός Του, τὴ χάρη, τὶς θεῖες δωρεές Του καὶ γενικὰ κάθε χρήσιμο καὶ ἀναγκαῖο 
στὴν ἐπίγεια ζωή τους.  
 Κατὰ τὴν ὥρα αὐτὴ ποὺ ψάλλεται τό «Ἄξιόν ἐστιν...» ἢ τό «Ἐπὶ σοὶ χαίρει 
Κεχαριτωμένη...» (τὰ ὁποῖα, ὅταν τὰ λέμε μέσα μας, δὲν χρειάζονται τόσο χρόνο, 
ὅσος ἀπαιτεῖται γιὰ τὸ ἀργό τους ψάλσιμο) μπορεῖ ὁ Χριστιανός, ἔχοντας ὑπόψη 
του τὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ, νὰ δέεται καὶ νὰ παρακαλῆ τὸν Θεὸ μὲ [σελ. 492] πίστη 
καὶ εὐλάβεια. Μπορεῖ νὰ δέεται ὄχι μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό του, τοὺς οἰκείους του, 
τοὺς εὐεργέτες του καὶ γενικὰ γιὰ ὅλους τοὺς Χριστιανούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς 
κεκοιμημένους οἰκείους, συγγενεῖς καὶ ὑπόλοιπους ἀδελφοὺς Χριστιανούς, 
παρακαλώντας καὶ ἐπιθυμώντας νὰ πραγματοποιήσῃ ὁ Θεὸς τὶς προσευχὲς καὶ 
δεήσεις τοῦ ἱερέα.  
 Ἐπίσης, μπορεῖ ὁ Χριστιανὸς νὰ παρακαλῆ τὸν Θεὸ καὶ τὴν ὥρα κατὰ τὴν 
ὁποία ψάλλεται τὸ Κοινωνικό, ἐπειδὴ καὶ τότε ἔχει καιρό, γιατὶ τὸ Κοινωνικὸ 
ψάλλεται ἀργά. Ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ὥρα ἀκόμη ποὺ ψάλλεται ὁ Χερουβικὸς ὕμνος 
«Οἱ τὰ Χερουβὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες...», ὁ ὁποῖος ἐπίσης ψάλλεται ἀργά, μπορεῖ 
ὁ Χριστιανός, λέγοντας πρῶτα αὐτὸν μέσα του, ἔπειτα νὰ θυμᾶται τὰ πάθη καὶ τὸ 



θάνατο τοῦ Χριστοῦ, νὰ εὐχαριστῆ, νὰ δοξάζη τὸν Θεὸν καὶ νὰ ἐπικαλῆται τὴ χάρη 
καὶ τὸ ἔλεός Του.  
 Στὰ ψάλματα ὅμως ποὺ λέγονται σύντομα, καθὼς καὶ στὶς αἰτήσεις καὶ 
ἐκφωνήσεις τῶν ἱερέων καὶ τῶν διακόνων, καθὼς καὶ στὰ ἱερὰ ἀναγνώσματα καὶ 
κηρύγματα, ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ προσέχη καὶ νὰ παρακολουθῇ μὲ τὴ σκέψη καὶ 
τὴν καρδιά του τὰ νοήματά τους. Διότι εἶναι λόγια θεῖα, ἱερά, λόγια τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, καὶ ἐκεῖνος ποὺ προσέχει καὶ τὰ παρακολουθεῖ προσεύχεται «ἐν 
πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ», συγχρόνως δὲ φωτίζεται ἀπὸ αὐτὰ καὶ ὠφελεῖται ὕψιστη 
καὶ αἰώνια ὠφέλεια.  
 Σπουδαιότατη ἐπίσης εἶναι καὶ ἡ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία, μὲ τὴν πρόσκληση 
τοῦ ἱερέα ἢ τοῦ διακόνου, «Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε», 
καλοῦνται οἱ πιστοὶ νὰ πλησιάσουν καὶ νὰ κοινωνήσουν τὸ πανάχραντο Σῶμα καὶ 
τὸ τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου.  
 Εἶναι σπουδαιότατη αὐτὴ ἡ ὥρα, διότι πρόκειται ὁ Χριστιανός, μὲ τὴ θεία 
Κοινωνία, νὰ πάρη ἄφεση ἁμαρτιῶν. Νὰ ἑνωθῆ μὲ τὸν Χριστό. Νὰ ἁγιασθῆ καὶ νὰ 
ἐνδυναμωθῆ στὴν κατὰ Χριστὸν ζωή, γιὰ νὰ πολεμῆ τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ ἐργάζεται 
[σελ. 493] μὲ προθυμία καὶ πνευματικὴ χαρὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.  
 Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ὁ Χριστιανός, σύμφωνα μὲ τὰ ἱερὰ λόγια τῆς προσκλήσεως, 
πρέπει μὲ πολλὴ συναίσθηση, εὐλάβεια καὶ ταπείνωση, μὲ ἀκλόνητη πίστη καὶ 
ἀληθινὴ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τὸν πλησίον, νὰ πλησιάζη καὶ νὰ κοινωνῆ.  
 Ἀφοῦ δὲ κοινωνήση, συναισθανόμενος τὴν ὕψιστη δωρεὰ ποὺ πῆρε ἀπὸ τὸν 
Θεό, εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ Τὸν εὐχαριστήση καὶ νὰ Τὸν δοξολογήση μὲ ὅλη του 
τὴν ψυχὴ καὶ τὴν καρδιά, γιατὶ τὸν ἀξίωσε νὰ κοινωνήση τὰ ἄχραντα καὶ ἐπουράνια 
μυστήρια τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ὑποχρεωμένος ἀκόμη νὰ παρακαλέση τὸν Θεό, ἡ 
κοινωνία τοῦ ἁγίου Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ νὰ τὸν βοηθήση, ὥστε νὰ 
ἀποκτήση ἀγάπη εἰλικρινῆ, γνώση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, θεραπεία ψυχῆς καὶ 
σώματος, ἐκδίωξη κάθε κακοῦ, τήρηση καὶ ἐργασία τῶν ἐντολῶν Του καὶ καλὴ 
ἀπολογία στὸ φοβερὸ βῆμα τοῦ Χριστοῦ.  
 Μετὰ τὴν κοινωνία τῶν Χριστιανῶν, ἀφοῦ ἀναπέμψουν οἱ λειτουργοὶ τοῦ 
Ὑψίστου σύντομη εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεὸ καὶ ζητήσουν τὴν εὐλογία, τὴ χάρη καὶ 
τὴν εἰρήνη Του, γίνεται ἀπόλυση.  
 Κι ἔτσι τελειώνει ἡ θεία Λειτουργία.  
 

 
 

 
 



[σελ. 494] 
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279. Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς ἐπικοινωνίας  
τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Χριστὸ μὲ τὴ ζωντανὴ πίστη. 

 
 Ἐπειδὴ πολλοὶ νομίζουν, γιατί ἀγνοοῦν, ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται ὁ Χριστιανὸς νὰ 
κοινωνῆ συνεχῶς, ἀλλὰ μόνο τέσσερις φορὲς τὸ χρόνο, γι’ αὐτὸ κρίνουμε χρήσιμο 
καὶ ἀναγκαῖο, γιὰ νὰ φωτισθοῦν οἱ ἀγνοοῦντες, νὰ ποῦμε καὶ γιὰ τὴ συνεχῆ θεία 
Κοινωνία. 
 Πιὸ πρὶν ὅμως πρέπει νὰ ποῦμε πόσο ἀναγκαία εἶναι ἡ κοινωνία τοῦ τιμίου 
Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Κυρίου. Ἀλλ’ ἐπειδὴ καὶ τὸ ζήτημα αὐτὸ συνδέεται μὲ τὸν 
Χριστό, ὅπως θὰ δοῦμε ἀμέσως πιὸ κάτω, μὲ τὸ πόσο ἀναγκαία εἶναι ἡ πνευματικὴ 
ἐπικοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Χριστό, μὲ τὴ ζωντανὴ πίστη, γι᾿ αὐτὸ ἐρχόμαστε 
πρῶτα νὰ μιλήσουμε γι’ αὐτὰ τὰ δύο σπουδαιότατα ζητήματα. 
 Παραθέτουμε πρῶτα τὰ λόγια τῶν Ἰουδαίων πρὸς τὸν Κύριο, ἀπὸ τὰ ὁποῖα 
δόθηκε ἀφορμὴ νὰ μιλήση σ’ αὐτοὺς στὴν Καπερναοὺμ ὁ Κύριος γιὰ τὰ δύο αὐτὰ 
σπουδαιότατα ζητήματα: 
 «Εἶπον αὐτῷ (οἱ Ἰουδαῖοι)· τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ 
πιστεύσωμέν σοι; Τί ἐργάζῃ; Οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
καθώς ἐστι γεγραμμένον· ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν» (Ἰω. στ΄ 
30-31). 
 Ὅπως βλέπουμε, οἱ Ἰουδαῖοι ζητοῦν ἀπὸ τὸν Κύριο θαῦμα, γιὰ νὰ 
πιστεύσουν. Τί θαῦμα κάνεις ἐσύ, Τοῦ λένε, γιὰ νὰ δοῦμε καὶ νὰ πιστεύσουμε; 
Προβάλλουν δὲ σὰν λόγο τῆς ἀπαιτήσεώς τους αὐτῆς τὸ μάννα ποὺ ἔφαγαν οἱ 
πατέρες τους σαράντα χρόνια στὴν ἔρημο τῆς Ἀραβίας, στὴν περιπλάνησή τους. 
Αὐτὸ τὸ μάννα, ἐπειδὴ δὲν προερχόταν ἀπὸ τὴ γῆ, ὅπως τὸ [σελ. 495] σιτάρι, ἀλλὰ 
ἔπεφτε ἀπὸ πάνω ὅπως ἡ βροχὴ καὶ λεγόταν γι’ αὐτὸ ἀπὸ τὴ Γραφή «ἄρτος ἐξ 
οὐρανοῦ», τὸ θεωροῦσαν οἱ Ἰουδαῖοι σὰν ἄρτον οὐράνιο καὶ μεγάλο θαῦμα, ποὺ 
ἔγινε ἀπὸ τὸν Μωϋσῆ. 
 Ἐννοοῦν δέ, ὅταν ἀναφέρωνται στὸ μάννα, ὅτι, γιὰ νὰ πιστεύσουν, θέλουν νὰ 
δοῦν καὶ αὐτοὶ παρόμοιο θαῦμα, ἂν καί, ἐκτὸς ἀπὸ πάρα πολλὰ ἄλλα μεγάλα 
σημεῖα καὶ θαύματα ποὺ ἔκανε ὁ Κύριος, πρὶν ἀπὸ λίγο εἶχαν δεῖ καὶ τὸ θαῦμα τοῦ 



χορτασμοῦ τῶν πέντε χιλιάδων ἀνδρῶν μὲ πέντε ἄρτους. Αὐτὰ λοιπὸν εἶπαν οἱ 
Ἰουδαῖοι στὸν Χριστό, ὁ δὲ Ἰησοῦς τότε εἶπε σ’ αὐτούς: 
 «Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ· ἀλλ’ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν 
ἀληθινόν. Ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν 
διδοὺς τῷ κόσμῳ» (Ἰω. στ΄ 32-33). 
 Δηλαδή, σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι δὲν εἶναι ὁ Μωϋσῆς ποὺ ἔδωσε σὲ σᾶς τοὺς 
Ἰσραηλίτες τὸν ἄρτο ἀπὸ τὸν οὐρανό, ἀλλὰ ὁ Πατέρας μου δίνει σὲ σᾶς, μὲ ἐμένα, 
τὸν ἄρτο ἀπὸ τὸν οὐρανό, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ὅπως τὸ μάννα, τὸ ὁποῖο συντηροῦσε 
αὐτοὺς ποὺ τὸ ἔτρωγαν μόνο σωματικά, ὅπως συμβαίνει μὲ τὸν κοινὸ ἄρτο, ἀλλὰ 
εἶναι ὁ ἀληθινὸς ἄρτος, εἶναι ὁ ὄντως ἄρτος. Αὐτὸς δὲ ὁ ἄρτος, ποὺ σᾶς δίνει 
σήμερα ὁ Θεὸς καὶ Πατέρας μου, εἶναι ἐκεῖνος ποὺ κατεβαίνει ἀπὸ τὸν πραγματικὸ 
οὐρανό, κατεβαίνει δηλαδὴ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ Πατέρα μου καὶ δίνει ζωὴ στὸν κόσμο 
ποὺ βρίσκεται στὴν ἁμαρτία καὶ στὸν ἠθικὸ θάνατο. 
 Αὐτὴ τὴν ἀπάντηση ἔδωσε σ᾽ αὐτοὺς ὁ Χριστός. Αὐτοὶ ὅμως ποὺ ἄκουγαν τὰ 
λόγια τοῦ Κυρίου, ἐπειδὴ δὲν κατάλαβαν ὅτι ὁ Χριστὸς τὸν Ἑαυτό Του ὀνομάζει 
ἄρτο ποὺ κατεβαίνει ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ δίνει ζωὴ στοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ 
νόμισαν ὅτι μιλάει γιὰ κάποιο ἄλλο ἄρτο ποὺ μπορεῖ νὰ τοὺς τρέφη καὶ νὰ τοὺς 
διατηρῆ στὴ ζωή, χωρὶς καθόλου νὰ κοπιάζουν, χάρηκαν [σελ. 496] καὶ μὲ 
προθυμία εἶπαν στὸν Κύριο: «Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον» (Ἰω. στ΄ 
34). Δηλαδή, Κύριε, δίνε μας πάντοτε τὸν ἄρτο τοῦτο. Τὸν θέλουμε καὶ τὸν ζητοῦμε.  
Τότε ὁ Χριστὸς ἀποκαλύπτει τὸν ἑαυτό Του καὶ λέει φανερά: «Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς 
ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρός με οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσῃ 
πώποτε». Καὶ πιὸ κάτω: «Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἔχει ζωὴν 
αἰώνιον. Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. Οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ 
ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον· οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις 
ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ. Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
καταθάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα» (Ἰω. στ΄ 35, 
47-51).  
 Καταλαβαίνουμε καλὰ τὴν ἔννοια αὐτῶν τῶν λόγων τοῦ Κυρίου, καθὼς καὶ 
τὰ λόγια ποὺ θὰ παρουσιάσουμε στὴ συνέχεια, ὅταν ἔχουμε ὑπόψη μας καὶ ἄλλα 
λόγια τῆς Γραφῆς, ποὺ ἔχουν στενὴ σχέση πρὸς τὸ νόημα τῶν προηγουμένων, 
καθώς, γιὰ παράδειγμα, εἶναι ὅσα ἀναφέρονται στὰ χωρία: Γαλ. δ΄ 4, Ἰωάν. α΄ 17, 
Ρωμ. γ΄ 23-25, ε΄ 1, Πράξ. δ΄ 12, Ματθ. ιβ΄ 28, Ἰωάν. ζ΄ 37, δ΄ 14, Α΄ Κορ. ιδ΄ 27, 
Ἐφεσ. γ΄ 17, Γαλ. γ΄ 26, Ἰωάν. ιβ΄ 46, η΄ 12, ιδ΄ 6, ιε΄ 4-5, Α΄ Κορ. ιε΄ 22, Ἰωάν. η΄ 51, 
ια΄ 25-26, ε΄ 26-29.(*) 

* Κατηργήθητε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε, τῆς χάριτος ἐξεπέσατε (Γαλ. δ΄ 4).  
 Ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. (Ἰωάν. α΄ 
17).  
 Πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι 
διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃν προέθετο ὁ Θεὸς ἱλαστήριον διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ 
αὐτοῦ αἵματι, εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων 
(Ρωμ. γ΄ 23 -25).  

                                              



[σελ. 497] 
 Ἔχοντας λοιπὸν αὐτὰ ὑπόψη μας, ἐρχόμαστε νὰ ποῦμε ποιὰ νοήματα καὶ 
ποιὲς ἀλήθειες περιέχουν.  
 Ὅλη γενικὰ ἡ ἀνθρωπότητα, μέρος τῆς ὁποίας ἀποτελοῦν καὶ οἱ Ἰουδαῖοι, 
πρὸς τοὺς ὁποίους μιλάει ὁ Κύριος, βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία τῆς ἁμαρτίας 
καὶ τοῦ θανάτου, ποὺ προῆλθε ἀπὸ αὐτή. Πρόκειται περὶ θανάτου σωματικοῦ, ποὺ 
εἶναι ὁ χωρισμὸς τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα, καὶ θανάτου πνευματικοῦ, ποὺ εἶναι ἡ 
ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό. Βρίσκεται ἡ ἀνθρωπότητα στὸ σκότος 
τῆς ἀγνοίας, στὴ φτώχεια, τὴν ἀδυναμία, τὴν πνευματικὴ πεῖνα καὶ δίψα καὶ 
ἐπιθυμεῖ νὰ χορτάση. Βρίσκεται στὴ θλίψη καὶ στὴ στενοχώρια [σελ. 498] καὶ θέλει 
νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ αὐτή. Θέλει νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὸ θάνατο, τὴ φθορά, τὴ λύπη καὶ 
ἀπὸ ὅλα τὰ φοβερὰ ποὺ τὴ μαστίζουν.  
 Ἀλλὰ κανένας ἄνθρωπος, ἀπολύτως κανένας, δὲν ἔχει τὴ δύναμη νὰ 
ἀνορθώση ἢ νὰ μεταβάλη καθόλου τὴν κατάσταση αὐτὴ τῆς ἀνθρωπότητος. Κανεὶς 
δὲν μπορεῖ νὰ τὴν σώση. Αὐτὴ τὴ δύναμη τὴν ἔχει μόνο ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.  

 Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ (Ρωμ. ε΄ 1).  
 Οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ 
δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς (Πράξ. δ΄ 12).  
 Εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Πνεύματι Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ 
(Ματθ. ιβ’ 28).  
 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· ἐάν τις διψᾷ, 
ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω (Ἰωάν. ζ΄ 37).  
 Ὃς δ’ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ 
δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον (Ἰωάν. δ΄ 14).  
 Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους (Α΄ Κορ. ιβ΄ 27).  
 Κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν (Ἐφεσ. γ΄ 17).  
 Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ (Γαλ. γ΄ 26).  
 Ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ (Ἰωάν. ιβ΄ 
46).  
 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε λέγων· ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ 
μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς (Ἰωάν. η΄ 12).  
 Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα 
εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ (Ἰωάν. ιδ΄ 6).  
 Μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ 
μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε. ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ 
μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν 
(Ἰωάν. ιε΄ 4-5).  
 Ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν, οὕτω καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες 
ζωοποιηθήσονται (Α΄ Κορ. ιε΄ 22).  
 Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν λόγον τὸν ἐμὸν τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν 
αἰῶνα (Ἰωάν. η΄ 51).  
 Εἶπεν αὐτῇ (Μάρθα) ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν 
ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. (Ἰωάν. ια΄ 25-26).  
 Ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως ἔδωκε καὶ τῷ υἱῷ ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ· καὶ 
ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ καὶ κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστί. μὴ θαυμάζετε τοῦτο· ὅτι ἔρχεται ὥρα 
ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ, καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ 
ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως (Ἰωάν. ε΄ 26-29). 

                                                                                                                                                      



 Αὐτός, μὲ τὴν ἐνανθρώπησή Του στὴ γῆ, σταλμένος ἐπίτηδες γι’ αὐτό, ἀπὸ 
ἀγάπη, ἀπὸ τὸν οὐράνιο Πατέρα Του, λέει μὲ παρρησία καὶ διαβεβαιώνει μὲ τὸν 
αὐθεντικότερο τρόπο τοὺς Ἰουδαίους, μαζὶ δὲ μὲ αὐτοὺς καὶ ὅλους τοὺς 
ἀνθρώπους, ὅτι: Ἐγὼ ἔχω τὴ δύναμη νὰ σώσω τὸν ἄνθρωπο. Ἐγὼ μόνος μου μπορῶ 
νὰ τὸν ἀπαλλάξω ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὸ θάνατο καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ βάσανά του. Ἐγὼ 
ἔχω τὴ δύναμη νὰ ἱκανοποιήσω καὶ νὰ χορτάσω τὴν πνευματική του πεῖνα καὶ 
δίψα. Ἐγὼ ἔχω τὴ δύναμη νὰ τὸν κάνω, ὥστε πάντοτε νὰ χαίρεται καὶ οὐδέποτε νὰ 
λυπᾶται.  
 Ἔχοντας ὁ Χριστὸς αὐτὴ τὴ δύναμη καὶ παρέχοντας αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὸν 
χορτασμό, ὀνομάζει τὸν Ἑαυτό Του « ἄ ρ τ ο ν  τ ῆ ς  ζ ω ῆ ς » . Διότι ἔχοντας εἰς τὸν 
Ἑαυτό Του χωρὶς ἀρχὴ καὶ τέλος μακάρια ζωή, ἔχει καὶ τὴ δύναμη νὰ τὴ μεταδίδη 
καὶ στὸν ἄνθρωπο, ὅταν αὐτὸς γίνεται μέτοχός Του, ὅταν δηλαδὴ ἔχη Αὐτὸν ὡς 
πνευματικὴ τροφή του. Γιατὶ ὁ Χριστός, ὡς πανίσχυρη τροφή, ζωογονεῖ καὶ τρέφει 
καὶ χορταίνει μὲ τὴν ἀλήθεια τὸν ἄνθρωπο, ἀπαλλάσσοντάς τον ἀπὸ κάθε φτώχεια, 
ἀπὸ κάθε πνευματικὴ πεῖνα καὶ δίψα, καὶ τὸν κάνει αἰώνια εὐτυχισμένο καὶ 
μακάριο.  
 Τὸ πῶς μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐπικοινωνῆ πνευματικὰ μὲ τὸν Χριστό, γιὰ νὰ 
ἀποκτήση ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν ἐνέργειά Του καὶ νὰ γίνη αἰώνια μακάριος, τὸ 
διδασκόμαστε ἀπὸ Αὐτὸν τὸν Ἴδιο, ποὺ ὑποδεικνύει ὅτι αὐτὸ γίνεται μὲ τὴν πίστη, 
τὴ ζωντανή, ἐννοεῖται, πίστη.  

[σελ. 499] 
 Ἡ δὲ ζωντανὴ πίστη εἶναι: Ἀδίστακτα νὰ πιστεύη ὁ ἄνθρωπος ὅτι Αὐτός, ὁ 
Χριστὸς δηλαδή, εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ποὺ κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανό. Ὅτι Αὐτὸς 
εἶναι Ἐκεῖνος ὁ Ὁποῖος σηκώνει τὴν ἁμαρτία τοῦ κόσμου, ὁ Λυτρωτὴς τῆς 
ἀνθρωπότητος. Ἔχοντας δὲ αὐτὴ τὴν πίστη, νὰ πειθαρχῆ καὶ νὰ ὑπακούη στὶς 
ἐντολές Του, καταφεύγοντας πάντοτε στὴν προσευχή.  
 Ὅταν ὁ ἄνθρωπος πλησιάζη τὸν Χριστὸ μὲ τέτοια πίστη, βρίσκεται σὲ 
παντοτινὴ ἐπικοινωνία καὶ σχέση μαζί Του. Γιατὶ αὐτὸς ποὺ ἔχει αὐτὴ τὴν πίστη, 
ἀφενὸς μὲν ἔχει ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση στὸν Χριστό, ὑπακούοντας πάντα καὶ 
τηρώντας τὸ θέλημά Του, ἀφετέρου τὸν ἀγαπάει ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος καὶ κατοικεῖ 
μέσα στὴν ψυχή του μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Καὶ δὲν ἔχει μέσα του μόνο τὸν Χριστό, 
ἀλλὰ καὶ τὸν Θεὸ καὶ Πατέρα, ὁ Ὁποῖος ἐπίσης τὸν ἀγαπᾶ καὶ κατοικεῖ μέσα του μὲ 
τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Αὐτὲς τὶς ἀλήθειες μαρτυρεῖ καὶ βεβαιώνει ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός: «Ὁ 
ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν 
με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου· καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτόν, καὶ ἐμφανίσω 
αὐτῷ ἑμαυτόν». Καί: «Ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου 
ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιήσομεν» 
(Ἰω. ιδ΄ 20, 21, 23).  
 Ἔτσι μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνῆ ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸν Χριστό, μὲ τὴ ζωντανὴ πίστη, 
γιὰ νὰ ἱκανοποιήση τὶς ἐλλείψεις, τὶς ἀνάγκες του καὶ νὰ γίνη αἰώνια εὐτυχισμένος 
καὶ μακάριος. Μὲ τὸν Χριστό, μὲ τὰ λόγια Του, γνωρίζοντας τὴν ἀλήθεια, 
ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῆς ἀγνοίας καὶ τῆς πλάνης, ἐλευθερώνεται ἀπὸ τὴν 



ἁμαρτία καὶ τὸν αἰώνιο θάνατο. Τρέφεται μὲ τὶς ἀλήθειες τοῦ Χριστοῦ, ἐνισχύεται, 
ἐνδυναμώνεται στὴν ἐργασία τοῦ ἀγαθοῦ, παίρνει μέσα του τὸ πνεῦμα τοῦ 
Χριστοῦ, τὸ ὁποῖο καλλιεργεῖ στὴν ψυχή του τὸν ἁγιασμό, τὸν καταρτισμό, τὴν 
ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ τελειοποίησή του. Ἔτσι χαίρεται τὴ χαρὰ τοῦ Κυρίου, ζῆ σ’ 
αὐτὸ τὸν κόσμο τὴν κατὰ [σελ. 500] Χριστὸν ζωή, ἀφοῦ τὸν ἀγαπᾶ, τὸν εὐλογεῖ καὶ 
τὸν προστατεύει ὁ Θεός. Καὶ ἔτσι προγεύεται τὴ μελλοντικὴ αἰώνια καὶ μακάρια 
ζωή. 
 Καὶ ἐπειδὴ ὅλα αὐτὰ κατορθώνονται μὲ τὸν Χριστὸ καὶ εἶναι ἔργο δικό Του, 
γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Χριστὸς βεβαιώνει τοὺς Ἰουδαίους ὅτι τὸ θαῦμα καὶ τὸ ἔργο ποὺ 
ἐργάζεται Αὐτὸς εἶναι πολὺ πιὸ μεγάλο καὶ ἀσύγκριτα ἀνώτερο ἀπὸ τὸ θαῦμα τοῦ 
μάννα, ποὺ Τοῦ πρόβαλαν ἐκεῖνοι. Λέγει δηλαδὴ πρὸς αὐτούς: Σεῖς προβάλλετε τὸ 
μάννα ὡς θαῦμα μέγα. Ἐν τούτοις οἱ πατέρες σας ποὺ τὸ ἔφαγαν δὲν πῆραν μέσα 
τους τὴ ζωὴ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ πέθαναν, φέρνοντας μέσα τους τὴν ἁμαρτία καὶ τὸν 
αἰώνιο θάνατο. Δὲν ἦταν λοιπὸν τὸ μάννα ὁ ἄρτος ὁ ἀληθινὸς ποὺ ἔχει μέσα του 
ζωὴ καὶ ποὺ μπορεῖ νὰ δώση τὴ ζωὴ τοῦ Θεοῦ. Δὲν ἦταν ὁ ἄρτος ποὺ κατεβαίνει 
ἀπὸ τὸν πραγματικὸ οὐρανό, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν αἰώνιο Θεό. Οὔτε ἦταν τροφὴ 
παγκόσμια. Τὸ μάννα ἦταν μιὰ τροφὴ ποὺ περιοριζόταν μόνο στοὺς πατέρες σας, 
ὅταν βρίσκονταν στὴν ἔρημο τῆς Ἀραβίας, καὶ ἦταν χρήσιμο μόνο στὸ νὰ διατηρῆ 
τὴν πρόσκαιρη σωματική τους ζωή. Ἦταν ἕνας τύπος, μιὰ σκιὰ τοῦ ἀληθινοῦ ἄρτου, 
τοῦ ἄρτου τῆς ζωῆς.  
 Ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς, σᾶς ἐπαναλαμβάνω (γιατὶ λέει αὐτὸ ἐπανειλημμένα), ὁ 
ἄρτος ποὺ κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανό, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν ζῶντα αἰώνιο Θεό, ὁ 
ἄρτος ὁ ζωντανός, ποὺ ἔχει ζωὴ καὶ τὴ μεταδίδει σὲ κάθε ἄνθρωπο, εἶμαι Ἐγώ. Γι’ 
αὐτὸ τὸν λόγο κατέβηκα ὡς ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν οὐρανό, γιὰ νὰ γίνω πνευματικὴ 
τροφὴ στὸν ἄνθρωπο. Γιὰ νὰ μὴ μείνη στὸν αἰώνιο θάνατο, ποὺ εἶναι ἡ στέρηση 
τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ παντοτινὴ θλίψη καὶ στενοχώρια, ἀλλὰ νὰ πάρη τὴ ζωή, νὰ ζήση τὴν 
αἰώνια καὶ μακάρια ζωὴ τοῦ Θεοῦ. Μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα εἶπε ὁ Χριστὸς στοὺς 
Ἰουδαίους τὰ πιὸ πάνω λόγια.  
 Ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου ποὺ παραθέσαμε, καὶ τῶν ὁποίων εἴδαμε τὴ 
σημασία, διδαχθήκαμε τὴν ἀναγκαιότητα τῆς πνευματικῆς ἐπικοινωνίας τοῦ 
ἀνθρώπου μὲ τὸν Χριστό, μάθαμε [σελ. 501] δηλαδὴ ὅτι, χωρὶς αὐτὴ τὴν 
ἐπικοινωνία, εἶναι ἀδύνατο νὰ ἐλευθερωθῆ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὸν 
αἰώνιο θάνατο. Εἶναι ἀδύνατο νὰ ζήση τὴν αἰώνια καὶ μακάρια ζωή. Συνίσταται δέ, 
ὅπως εἴδαμε, ἡ πνευματικὴ ἐπικοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Χριστὸ στὸ ἑξῆς: Νὰ 
πιστεύη ὁ ἄνθρωπος ἀδίστακτα στὸν Χριστό, νὰ τηρῆ τὶς ἐντολές Του καὶ νὰ 
καταφεύγη πάντοτε στὴν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ προσευχή.  
 
 
 
 
 
 



280. Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς κοινωνίας τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ.  
 
 Συνεχίζοντας ὁ Κύριος τὴν ὁμιλία Του πρὸς τοὺς Ἰουδαίους ποὺ ἀναφέραμε 
πιὸ πάνω, λέει: «Καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μού ἐστιν, ἣν ἐγὼ δώσω 
ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς» (Ἰωάν. στ΄ 51).  
 Μὲ ὅσα προηγουμένως εἶπε ὁ Κύριος γιὰ τὸν Ἑαυτό Του, ἀναφέρθηκε στὴν 
προέλευσή Του ἀπὸ τὸν οὐρανό, ἀπὸ τὸ ὕψος τῆς θεότητός Του. Ὑπέδειξε δὲ μὲ 
αὐτὰ ὅτι ἦλθε στὴ γῆ μὲ τὴν ἐνανθρώπησή Του, γιὰ νὰ γίνη μὲ τὴ ζωντανὴ πίστη 
ἄρτος ζωῆς στοὺς ἀνθρώπους. Νὰ γίνη πνευματική τους τροφὴ καὶ νὰ ἀνταποκριθῆ 
ἔτσι σὲ ὅλες τὶς ἐλλείψεις καὶ ἀνάγκες τους, γιὰ νὰ ζήσουν τὴν αἰώνια καὶ μακάρια 
ζωὴ τοῦ Θεοῦ.  
 Τώρα δέ, μιλάει γιὰ τὴ θεία Εὐχαριστία καὶ γιὰ τὸν θάνατό Του: Ὁ ἄρτος τὸν 
ὁποῖο ἐγὼ θὰ δώσω ὡς τροφὴ σὲ ὅσους πιστεύουν σ’ ἐμένα εἶναι ἡ Σάρκα μου, 
δηλαδὴ τὸ Σῶμα μου. Τὸ Σῶμα τοῦτο, τὸ Ὁποῖον ἑκούσια θὰ δώσω σὲ θάνατο γιὰ 
τὴν αἰώνια ζωὴ καὶ σωτηρία τοῦ κόσμου. (Τὸ Σῶμα Του, ποὺ ἔδωσε γιὰ τροφὴ μὲ 
μορφὴ ἄρτου, ὅταν παρέδωσε τὸ μυστήριο τῆς Εὐχαριστίας, δηλαδὴ ὅταν 
παρέδωσε τὴν κοινωνία τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματός Του στοὺς μαθητές Του).  
 Ἔτσι εἶπε ὁ Χριστὸς στοὺς Ἰουδαίους. Ἀλλὰ αὐτοί, ἀντὶ νὰ δώσουν πίστη στὰ 
λόγια Του ἤ, ἂν δὲν τὰ καταλάβαιναν, νὰ ζητήσουν ἐξηγήσεις, νὰ πληροφορηθοῦν 
γιὰ τὸ ἀληθινό τους [σελ. 502] νόημα, ἀντίθετα, ἀπιστοῦσαν καὶ σκανδαλίζονταν, 
καθὼς μᾶς βεβαιώνει ὁ Εὐαγγελιστής, ἐπειδὴ θεωροῦσαν ἀδύνατο νὰ 
πραγματοποιηθοῦν τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ. «Ἐμάχοντο οὖν, λέει, πρὸς ἀλλήλους οἱ 
Ἰουδαῖοι λέγοντες· πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν;» (Ἰω. στ. 
52). Δηλαδὴ ταραζόντουσαν καὶ ἀντιστέκονταν ἀκούγοντας τὰ λόγια τοῦ Κυρίου καὶ 
ἔλεγαν μεταξύ τους: Πῶς εἶναι δυνατὸ αὐτὸς νὰ δώση σὲ μᾶς νὰ φᾶμε τὴ σάρκα 
Του; Καὶ πῶς μποροῦμε ἐμεῖς νὰ φᾶμε ἀνθρώπινη σάρκα;  
 Ἀλλὰ ἂν καὶ αὐτοὶ ἀπιστοῦν καὶ σκανδαλίζονται, ἐπειδὴ τὸ θεωροῦν 
ἀδύνατο, ὁ Χριστὸς ὅμως διακηρύττει μὲ κῦρος, ὡς Θεάνθρωπος ποὺ ἦταν, γιὰ τὴν 
ἀλήθεια τῶν λόγων Του: «Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, λέει ὁ Εὐαγγελιστής, ἀμὴν 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε 
αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων 
μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. Ἡ 
γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις» (Ἰω. στ΄ 
53-55).  
 Δηλαδή, σεῖς θεωρεῖτε ἀδύνατο τὸ νὰ δώσω τὸ σῶμα μου γιὰ τροφή. Ἀλλ’ 
ἐγὼ σᾶς λέγω ὅτι ὄχι μόνο αὐτὸ εἶναι δυνατὸ σὲ μένα, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἀναγκαιότατο 
γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό. Σᾶς λέω ἀληθινὰ καὶ σᾶς 
διαβεβαιώνω ὅτι, ἂν δὲν φάγετε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἂν δὲν πιῆτε 
τὸ Αἷμα του, ἂν δηλαδὴ δὲν κοινωνήσετε τὸ Σῶμα μου καὶ τὸ Αἷμα μου, δὲν θὰ 
ἔχετε μέσα σας ζωή, δὲν θὰ ἔχετε τὴν πνευματικὴ θεϊκὴ ζωή, ἀλλὰ θὰ ἔχετε τὴν 
ἁμαρτία καὶ τὸ θάνατο.  



 Δηλαδή, χωρὶς τὴν κοινωνία τοῦ Σώματός μου καὶ τοῦ Αἵματός μου, θὰ ζῆτε 
μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό, στὴν αἰώνια θλίψη καὶ ὀδύνη. Ὅποιος τρώει τὴ Σάρκα μου καὶ 
πίνει τὸ Αἷμα μου, δηλαδὴ ὅποιος κοινωνεῖ τὸ Σῶμα μου καὶ τὸ Αἷμα μου, αὐτὸς 
παίρνει καὶ ἔχει μέσα του τὴ ζωή, τὴν θεϊκὴ ζωή. Καὶ [σελ. 503] ἐγώ, ὁ Ὁποῖος εἶμαι 
ἡ ἀνάσταση καὶ ἡ ζωή, θὰ τὸν ἀναστήσω κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς κρίσεως, ὄχι ὅπως θὰ 
ἀναστήσω ὅλους τοὺς ἄλλους νεκρούς, γιὰ νὰ κριθοῦν σύμφωνα μὲ τὰ ἔργα τους, 
ἀλλὰ θὰ τὸν ἀναστήσω ἔνδοξο καὶ λαμπρό, γιὰ νὰ κληρονομήση τὴν αἰώνια, 
πανευφρόσυνη καὶ μακάρια ζωή. Θὰ τὸν ἀναστήσω δὲ ἔνδοξο καὶ λαμπρό, διότι 
αὐτός, ἐπειδὴ εἶναι κοινωνὸς τοῦ Σώματός μου καὶ τοῦ Αἵματός μου, γίνεται ἕνα μὲ 
ἐμένα, ἑνώνεται μαζί μου.  
 Καὶ αὐτό, γιατὶ τὰ λόγια ποὺ λέω γιὰ τὴν τροφὴ τοῦ Σώματός μου καὶ τοῦ 
Αἵματός μου δὲν εἶναι λόγια αἰνιγματικὰ καὶ παραβολικά. Δὲν εἶναι λόγια εἰκονικά, 
εἶναι λόγια ποὺ ἀνταποκρίνονται στὰ ἴδια τὰ πράγματα. Τὸ Σῶμα μου δηλαδή, ποὺ 
λέω ὅτι θὰ δώσω γιὰ κοινωνία, εἶναι ἀληθινὴ καὶ πραγματικὴ βρῶσις. Εἶναι δηλαδὴ 
πραγματικὴ τροφή. Εἶναι αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ Σῶμα μου. Καὶ τὸ Αἷμα μου, τὸ ὁποῖο λέω 
ὅτι θὰ δώσω νὰ πιῆτε, εἶναι ἀληθινὸ καὶ πραγματικὸ ποτό, εἶναι αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ 
Αἷμα μου.  
 Αὐτὸ τὸ νόημα καὶ αὐτὴ τὴ σημασία ἔχουν τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, ἀπὸ τὰ 
ὁποῖα διδασκόμαστε καὶ βεβαιωνόμαστε γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς κοινωνίας τοῦ 
Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Διότι ὁ Κύριος, καθὼς βλέπουμε, διακηρύττει 
καθαρὰ ὅτι, ἂν δὲν κοινωνήση ὁ ἄνθρωπος τὸ τίμιό Του Σῶμα καὶ Αἷμα, δὲν μπορεῖ 
νὰ πάρη τὴν αἰώνια καὶ μακάρια ζωή, ἀλλὰ θὰ φέρνη μέσα του τὴν ἁμαρτία καὶ τὸν 
αἰώνιο θάνατο, ποὺ μπῆκαν στὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἐπικράτησαν, ἀπὸ τότε ποὺ 
ἔφαγαν οἱ πρωτόπλαστοι τὸν ἀπαγορευμένο καρπὸ στὸν Παράδεισο.  
 Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι, ὅπως μὲ τὴν ἀπιστία καὶ τὴν παράβαση τῆς ἐντολῆς τοῦ 
Θεοῦ μπῆκε στὸν κόσμο ἡ ἁμαρτία καὶ ὁ θάνατος, ἔτσι μὲ τὴν πίστη στὸν Χριστὸ καὶ 
τὴν ὑπακοὴ στὸ θέλημά Του καταργοῦνται καὶ τὰ δύο: Ἡ ἁμαρτία καὶ ὁ θάνατος, 
καὶ χορηγεῖται ἡ δικαίωση καὶ ἡ αἰώνια ζωὴ στὸν ἄνθρωπο.  

[σελ. 504] 
 Ἀπὸ τὴν ἀντίστροφη δὲ αὐτὴ ἀναλογία, στὴν ὁποία παρατηροῦμε τὸ πῶς 
μπῆκε στὴν ἀνθρωπότητα ἡ ἁμαρτία καὶ ὁ θάνατος καὶ τὸ πῶς καταργοῦνται καὶ τὰ 
δύο, καταλαβαίνουμε καλύτερα ὄχι μόνο πόσο ἀναγκαία εἶναι ἡ πνευματικὴ 
ἐπικοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Χριστὸ μὲ τὴ ζωντανὴ πίστη, ἀλλὰ καὶ πόσο 
ἀναγκαία εἶναι ἡ κοινωνία τοῦ Σώματος καὶ Αἵματός Του καὶ πόσο στενὰ 
συνδεδεμένα εἶναι αὐτὰ τὰ δύο.  
 Καταλαβαίνουμε ὅτι, ἂν καὶ εἶναι δύο αὐτὰ τὰ ἔργα, ὅμως, ἐπειδὴ καὶ τὰ δύο 
ἀποβλέπουν σὲ ἕνα καὶ μόνο σκοπό, δηλαδὴ στὴν τέλεια ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ 
τὸν Χριστό, καὶ τὴν ὁποία ἐπιτυγχάνουν, ὅταν γίνωνται πράξη, εἶναι ὅμως στενὰ 
συνδεδεμένα καὶ ἀχώριστα, ὅπως εἴδαμε στὰ λόγια τοῦ Κυρίου, καὶ ἀποτελοῦν ἕνα 
σύνολο πλῆρες καὶ τέλειο, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ τηρήση ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ βρῆ τὴ 
σωτηρία του, γιὰ νὰ φθάση στὸν ὕψιστο προορισμό του.  



 Αὐτὸ τὸν στενὸ σύνδεσμο καὶ τὴν ἑνότητα τῶν δύο ἔργων, δηλαδὴ τῆς 
ἐπικοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Χριστὸ διὰ τῆς ζωντανῆς πίστεως καὶ τὴν 
κοινωνία τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματός Του, τὰ καταλαβαίνουμε, ὅταν σκεφθοῦμε 
τὸ ἑξῆς: Ἡ κοινωνία τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ συμπεριλαμβάνεται 
καὶ περιέχεται στὴν ἐπικοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Χριστὸ μὲ τὴ ζωντανὴ πίστη. 
Ἐπειδὴ τὸ ἔργο τῆς ἐπικοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Χριστό, ἂν τὸ δοῦμε σ’ ὅλη 
του τὴν ἔκταση, περιλαμβάνει ὅλες τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ, μία ἀπὸ αὐτές, ἡ 
σπουδαιότερη, εἶναι νὰ κοινωνῆ ὁ ἄνθρωπος τοῦ ἁγίου Σώματος καὶ τοῦ τιμίου 
Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Ἂν λοιπὸν δὲν τηρήση ὁ Χριστιανὸς αὐτὴ τὴ σπουδαιότατη 
ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ, ἂν δὲν κοινωνήσῃ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα Του, τότε δὲν τήρησε 
καὶ δὲν ἐκτέλεσε τὸ ἔργο τῆς ἐπικοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Χριστό, ἔστω κι ἂν 
φύλαξε ὅλες τὶς ἄλλες ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ. Διότι, ὅπως λέει ὁ θεῖος Ἰάκωβος, 
«ὅστις ὅλον τὸν νόμον τηρήσει, πταίσει δὲ ἐν ἑνί, γέγονε πάντων ἔνοχος» (Ἰακ. β΄ 
10).  

[σελ. 505] 
 Ἂν πάλι κοινωνήσῃ ὁ πιστὸς τὸ Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς νὰ ἔχη καὶ 
τὴ βεβαία πίστη ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτήρας τοῦ κόσμου, ἢ 
κοινωνήση πιστεύοντας μὲν θεωρητικά, εἶναι ὅμως ἔνοχος καὶ παραβάτης τῶν 
ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς νὰ μετανοήση ἀληθινὰ καὶ εἰλικρινά, δὲν θὰ ὠφεληθῆ 
καθόλου ἀπὸ αὐτὴ τὴν Κοινωνία. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα. Θὰ βρεθῆ περισσότερο 
ἔνοχος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, γιατὶ θεώρησε τὸ πανάγιο Σῶμα τοῦ Κυρίου καὶ τὸ τίμιο 
Αἷμα Του σὰν κάτι τὸ κοινὸ καὶ ἀνάξιο λόγου. Τότε μόνο ἡ Κοινωνία τοῦ Σώματος 
καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ φέρνει τὸ σωτήριο ἀποτέλεσμά της, ὅταν ὑπάρχη στὴν 
ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἡ ζωντανὴ πίστη, ποὺ ἀποδεικνύεται μὲ τὴν τήρηση τῶν 
ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ.  
 Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Χριστός, ὅπως εἴδαμε καὶ στὰ λόγια Του, ποὺ ἑρμηνεύθηκαν 
προηγουμένως, πρῶτα μίλησε γιὰ τὴν προσέγγιση τοῦ ἀνθρώπου πρὸς Αὐτὸν μὲ 
τὴν πίστη, καὶ ἔπειτα εἶπε γιὰ τὴν Κοινωνία τοῦ ἁγίου Του Σώματος καὶ Αἵματος. 
Ἤθελε μὲ αὐτὸ νὰ διδάξη ὅτι δὲν ὠφελεῖται καθόλου ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν Κοινωνία 
τοῦ Σώματός Του καὶ τοῦ Αἵματός Του, ἂν πρῶτα δὲν ἔχη προσκολληθῆ σ’ Αὐτὸν μὲ 
τὴν πίστη.  
 Ὥστε γιὰ τὴν αἰώνια ζωὴ καὶ μακαριότητα τοῦ ἀνθρώπου ἀπαιτεῖται νὰ 
τηροῦνται καὶ νὰ ἐκτελοῦνται καὶ τὰ δύο ἔργα, τὰ ὁποῖα γι’ αὐτὸ τὸν λόγο καὶ 
συνδέονται, ἀποτελώντας ἕνα σύνολο πλῆρες καὶ τέλειο γιὰ τὴ σωτηρία του.  
 Ἀφοῦ λοιπὸν τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ Κυρίου ἔδειξαν φανερὰ πόσο ἀναγκαία 
εἶναι ἡ ἐπικοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Χριστὸ μὲ τὴ ζωντανὴ πίστη καὶ πόσο 
ἀναγκαία εἶναι ἡ Κοινωνία τοῦ Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ἐρχόμαστε τώρα 
νὰ ποῦμε γιὰ τὴ συνεχῆ θεία Κοινωνία, ἐκθέτοντας καὶ τοὺς λόγους ποὺ 
συνηγοροῦν γι αὐτή. Θὰ παρουσιάσουμε δὲ αὐτοὺς τοὺς λόγους, γιὰ νὰ γίνη σὲ 
ὅλους φανερό ὅτι ὄχι μόνο δὲν ἀπαγορεύεται ἡ συχνὴ θεία Κοινωνία, ἀλλὰ 
ἀντίθετα παραγγέλλεται.  

[σελ. 506] 



 Καὶ παραγγέλλεται, διότι αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ κύρια τροφὴ τῆς ψυχῆς τοῦ 
Χριστιανοῦ. Πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι, ἂν μὲ τὸ Βάπτισμα ἀναγεννώμαστε 
πνευματικά, μὲ τὴ θεία Κοινωνία τρεφόμαστε καὶ συντηρούμαστε πνευματικά. Καὶ 
ὅπως, γιὰ νὰ ζήση, νὰ αὐξηθῆ καὶ συντηρηθῆ ὁ ἄνθρωπος στὴ σωματική του ζωή, 
δὲν ἀρκεῖ μόνο νὰ γεννηθῆ, ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη καὶ νὰ τρέφεται διαρκῶς, κατὰ τὸν 
ἴδιο τρόπο καὶ ὁ Χριστιανός, γιὰ νὰ ζήση, νὰ ἀναπτυχθῆ καὶ νὰ τελειοποιηθῆ 
πνευματικά, δὲν τοῦ ἀρκεῖ μόνο ἡ ἀναγέννηση μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα. Εἶναι ἀνάγκη 
καὶ νὰ τρέφεται πνευματικά, κοινωνώντας συνεχῶς τὸ Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Κυρίου.  
Γι’ αὐτὸ ἡ συνεχὴς θεία Κοινωνία ὄχι μόνο ἐπιτρέπεται, ἀλλὰ καὶ τὴν παραγγέλλει 
καὶ ὁ Σωτήρας καὶ ἡ Ἐκκλησία Του.  
 
 

281. α΄) Ὁ Κύριος γιὰ τὴ συνεχῆ θεία Κοινωνία.  
 
 Ὁ Κύριος, μιλώντας γιὰ τὶς ὕψιστες ὠφέλειες ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴ θεία 
Κοινωνία, καὶ συνιστώντας νὰ κοινωνοῦν οἱ πιστοὶ συνεχῶς, λέει: «Ὁ τ ρ ώ γ ω ν  
μου τὴν σάρκα καὶ π ί ν ω ν  μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. στ΄ 54). Καὶ πάλι: 
«Ὁ τ ρ ώ γ ω ν  μου τὴν σάρκα καὶ π ί ν ω ν  μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν 
αὐτῷ» (Ἰω. στ΄ 56).  
 Ἀπὸ αὐτὰ τὰ λόγια, « ὁ  τ ρ ώ γ ω ν »  καὶ « ὁ  π ί ν ω ν » ,  πείθεται ὁ καθένας 
ὅτι ὁ Σωτήρας συνιστᾶ τὴ συνεχῆ Κοινωνία. Γιατὶ διαφορετικὰ δὲν θὰ ἔλεγε « ὁ  
τ ρ ώ γ ω ν »  καὶ « ὁ  π ί ν ω ν » ,  ἀλλὰ θὰ ἔλεγε «ὁ φαγὼν καὶ ὁ πιών». Ἔτσι 
κατάλαβαν αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου καὶ οἱ Ἀπόστολοι, ποὺ τὰ ἄκουσαν ἀπὸ τὸ 
ἴδιο τὸ στόμα τοῦ Κυρίου, ὅταν τοὺς παρέδωσε τὸ μυστήριο.  

[σελ. 507] 
 

282. β΄) Ἡ συνεχὴς θεία Κοινωνία στὴν νεοσύστατη Ἐκκλησία.  
 
 Ὅτι ἔτσι κατάλαβαν αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι 
ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν πράξη τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐφάρμοσε τὴ 
συνεχῆ θεία Κοινωνία εὐθὺς ἐξαρχῆς ἀπὸ τὴ δημιουργία της, ὁπότε ἦταν παρόντες 
καὶ οἱ ἴδιοι οἱ Ἀπόστολοι. Τὸ διαπιστώνει καὶ τὸ διαβεβαιώνει ὁ ἱερὸς Λουκᾶς στὶς 
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων λέγοντας: «Ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν 
Ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ καὶ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς» (Πράξ. 
β΄ 42).  
 Δηλαδή, οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ ποὺ πίστευσαν στὸν Χριστὸ καὶ βαπτίσθηκαν, 
μὲ προθυμία καὶ ζῆλο μεγάλο ἄκουγαν τὴ διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων, ἔκαναν 
ἀγαθὰ ἔργα, βοηθοῦσαν ὅσους εἶχαν ἀνάγκη, κοινωνοῦσαν τὸν οὐράνιο ἄρτο τῆς 
θείας Εὐχαριστίας, δηλαδὴ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου, καὶ προσεύχονταν. 
Ἀπὸ αὐτὰ φαίνεται καθαρὰ καὶ μὲ σαφήνεια ὅτι τὴ θεία Κοινωνία οἱ πρῶτοι 
Χριστιανοὶ τὴ θεωροῦσαν καὶ τὴν ἐφάρμοζαν ὡς πρώτιστο καὶ κύριο καθῆκον τους, 



ὅπως καὶ τὸ νὰ ἀκοῦνε τὸν θεῖο λόγο, νὰ ἐφαρμόζουν τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον 
καὶ νὰ προσεύχωνται.  
 Γι’ αὐτό, ὅταν ἐτελεῖτο τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, κοινωνοῦσαν ὄχι 
μόνον αὐτοὶ ποὺ παρευρίσκονταν, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἀπὸ σωματικὴ ἀσθένεια ἢ 
κάποια ἄλλη ἀνάγκη δὲν μποροῦσαν νὰ παρευρεθοῦν στὴν τέλεση τοῦ μυστηρίου. 
Σ’ αὐτοὺς τοὺς τελευταίους, μαρτυρεῖ ὁ θεῖος Ἰουστῖνος, ὁ φιλόσοφος καὶ 
μάρτυρας, στέλλονταν οἱ διάκονοι στὰ σπίτια τους καὶ τοὺς κοινωνοῦσαν 
(Ἰουστίνου, Πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Ἀντωνῖνον, Ἀπολογία Α΄, κεφ. 67).  

[σελ. 508] 
 

283. γ΄) Οἱ ἱεροὶ κανόνες ποὺ παραγγέλλουν τὴ συνεχῆ θεία Κοινωνία.  
 
 Ἔτσι δὲ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀρχὴ παραλαμβάνοντας ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τοὺς 
Ἀποστόλους καὶ τοὺς πρώτους Χριστιανοὺς τὴ συνεχῆ θεία Κοινωνία, ὄχι μόνο 
στοὺς πρώτους αἰῶνες τὴν καθιέρωσε καὶ τὴν ἐφάρμοσε, ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς ἱεροὺς 
κανόνες της ἔπειτα διέταξε τὴ συνεχῆ θεία Κοινωνία.  
 Συνιστᾶ καὶ παραγγέλλει τὴ συνεχῆ θεία Κοινωνία μὲ τοὺς Ἀποστολικοὺς 
Κανόνες, ὄγδοο καὶ ἔνατο, τῶν ὁποίων τὸ κῦρος ἀναγνώρισε καὶ ἡ ἕκτη 
Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Τὴ συνιστᾶ μὲ τὸν δεύτερο κανόνα τῆς τοπικῆς μὲν Συνόδου 
τῆς Ἀντιοχείας, ἀλλὰ ποὺ κι αὐτὴ τὴν ἐπικύρωσε ἡ ἕκτη Οἰκουμενική. Τὴ συνιστᾶ μὲ 
τὸν ἑξηκοστὸ ἕκτο κανόνα τῆς ἕκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, μὲ τὸν ὁποῖο 
παραγγέλλει, οἱ Χριστιανοὶ σὲ ὅλη τὴν Διακαινήσιμο ἑβδομάδα, δηλαδὴ σὲ ὅλες τὶς 
ἡμέρες τῆς Ἑβδομάδας τοῦ Πάσχα, μέχρι τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ, νὰ κοινωνοῦν τὸ 
Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.  
 
 

284. δ΄) Οἱ θεῖοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴ συνεχῆ θεία Κοινωνία.  
 
 Τὴ συνεχῆ θεία Κοινωνία συνιστοῦν μὲ λόγια προτρεπτικὰ καὶ οἱ μεγάλοι 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ διακρίθηκαν στὴν ἀρετὴ καὶ στὴ σοφία. Ὁ Μέγας 
Βασίλειος, γιὰ παράδειγμα, λέει: «Καὶ τὸ κοινωνεῖν κ α θ ’  ἐ κ ά σ τ η ν  ἡ μ έ ρ α ν  καὶ 
μεταλαμβάνειν τοῦ ἁγίου Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, καλὸν καὶ ἐπωφελές, 
αὐτοῦ (τοῦ Κυρίου) σαφῶς λέγοντος, “ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ 
αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον”». «Τίς γὰρ ἀμφιβάλλει, λέει στὴ συνέχεια ὁ Μ. Βασίλειος, 
ὅτι τὸ μετέχειν συνεχῶς τῆς ζωῆς οὐδὲν ἄλλον ἐστὶν ἢ ζῆν πολλαχῶς; Ἡμεῖς (δηλ. οἱ 
Χριστιανοὶ τῆς ἐπαρχίας του) μέντοι γε τέταρτον καθ’ ἑκάστην ἑβδομάδα 
κοινωνοῦμεν, ἐν τῇ Κυριακῇ, [σελ. 509] ἐν τῇ Τετράδι καὶ ἐν τῇ Παρασκευῇ καὶ τῷ 
Σαββάτῳ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ἡμέραις, ἐὰν ᾖ μνήμη ἁγίου τινός» (Ἑλληνικὴ 
Πατρολογία Migne τόμος 32, ἐπιστολὴ 93, σελ. 484).  
 Γιὰ δὲ τοὺς μοναχοὺς καὶ λαϊκοὺς στὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ Αἴγυπτο μαρτυρεῖ ὁ 
ἴδιος Πατήρ, ὁ Μ. Βασίλειος, στὴν ἴδια ἐπιστολὴ 93, ὅτι «οἱ κατὰ τὰς ἐρήμους 
μονάζοντες, ἔνθα μή ἐστιν ἱερεύς, κοινωνίαν οἴκοι κατέχοντες, ἀφ’ ἑαυτῶν 



μεταλαμβάνουσιν. Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δὲ καὶ Αἰγύπτῳ ἕκαστος καὶ τῶν ἐν λαῷ 
τελούντων, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἔχει κοινωνίαν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ὅτε βούλεται 
μεταλαμβάνει δι’ ἑαυτοῦ».  
 Ὁ θεῖος Χρυσόστομος, στὸν τρίτο του λόγο στὴν ἐπιστολὴ πρὸς Ἐφεσίους, 
ἐλέγχει ἐκείνους ποὺ παρευρίσκονται στὴ θεία Λειτουργία καὶ δὲν κοινωνοῦν. Ὁ δὲ 
Ἱερώνυμος, ὅταν ρωτήθηκε γιὰ τὸ ἂν πρέπη κάθε μέρα νὰ κοινωνοῦν οἱ Χριστιανοί, 
ἀπάντησε καταφατικά, ἀφοῦ εἶπε ὅτι πρέπει πάντοτε νὰ παίρνουμε τὴ θεία 
Κοινωνία (Λατινικὴ Πατρολογία Migne, τόμος 22, σελ. 672). Καὶ ὁ ἱερὸς 
Αὐγουστῖνος, μιλώντας στοὺς νεοφώτιστους καὶ ἀναφέροντας σ’ αὐτοὺς τὰ 
καθήκοντα ποὺ εἶχαν ὡς Χριστιανοὶ ποὺ βαπτίσθηκαν στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, λέει 
ὅτι καθῆκον τους εἶναι καὶ τὸ νὰ κοινωνοῦν κάθε μέρα (Λατινικὴ Πατρολογία 
Migne, τόμος 38, σελ. 1099).  
 Ἀπὸ τὰ λόγια αὐτῶν τῶν ἱερῶν καὶ μεγάλων διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας ποὺ 
παρουσιάσθηκαν πιὸ πάνω, καὶ ἀπὸ πάρα πολλὲς ἄλλες γνῶμες, ποὺ δὲν εἶναι 
δυνατὸ νὰ παρουσιάσουμε ἐδῶ, καταλαβαίνει κάθε Χριστιανὸς ποιὰ σημασία καὶ 
σπουδαιότητα ἀπέδιδαν οἱ ἅγιοι Πατέρες καὶ ὅλοι οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ στὴ συνεχῆ 
θεία Κοινωνία.  
 
 

285. ε΄) Τὴ συνεχῆ θεία Κοινωνία  
ἐξυπηρετεῖ καὶ ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων.  

 
 Ἀλλὰ καὶ ἡ Προηγιασμένη Λειτουργία, ποὺ τελεῖται κατὰ τὴ Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή, δὲν καθορίστηκε ἀπὸ τὸν 52ο [σελ. 510] κανόνα τῆς ἕκτης 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου γιὰ ἄλλο σκοπό, παρὰ γιὰ νὰ κοινωνοῦν συνεχῶς οἱ πιστοί. 
 Ἐπειδὴ δηλαδὴ κατὰ τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ δὲν τελεῖται καθημερινὰ θεία 
Λειτουργία, στὴν ὁποία προσφέρεται ἡ θυσία τῆς θείας Εὐχαριστίας, παρὰ μόνο τὸ 
Σάββατο καὶ τὴν Κυριακή, γι’ αὐτὸ ὁρίσθηκε ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες ὁ ἱερέας νὰ 
κρατῆ κατὰ τὴ Λειτουργία τῆς Κυριακῆς καὶ τοῦ Σαββάτου μέρος ἀπὸ τὰ Τίμια Δῶρα 
ποὺ ἁγιάστηκαν, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου, καὶ κατὰ τὴ 
Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων νὰ τὰ τοποθετῆ στὴν Ἁγία Τράπεζα, μὲ σκοπὸ νὰ 
κοινωνοῦν οἱ Χριστιανοί.  
 Αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ ἅγιοι Πατέρες δὲν θεώρησαν ἀρκετὸ τὸ νὰ κοινωνοῦν οἱ 
Χριστιανοὶ δύο μόνο φορὲς τὴν ἑβδομάδα, δηλαδὴ τὸ Σάββατο καὶ τὴν Κυριακή, 
ἀλλὰ θεώρησαν καὶ ἔκριναν ὠφέλιμο καὶ ἀναγκαῖο νὰ κοινωνοῦν ἀκόμη καὶ τὴν 
Τετάρτη καὶ τὴν Παρασκευή.  
 
 

286. στ΄) Κύριος σκοπὸς τῆς θείας Λειτουργίας εἶναι ἡ θεία Κοινωνία.  
 
 Ἀλλὰ καὶ τῆς θείας Λειτουργίας ποιὸς εἶναι ὁ σκοπός; Εἶναι ἡ τέλεση τοῦ 
μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, γιὰ νὰ κοινωνήσουν οἱ πιστοί. Ὅτι πρώτιστος καὶ 



κύριος σκοπὸς τῆς θείας Λειτουργίας εἶναι αὐτός, ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ 
λόγια καὶ τὶς εὐχὲς τής θείας Λειτουργίας. 
 Γιὰ νὰ γνωρίση καὶ βεβαιωθῆ κάθε Χριστιανὸς ποὺ τὸ ἀγνοεῖ, 
παρουσιάζουμε περικοπὲς ἀπὸ τὴ θεία Λειτουργία, ἀπὸ τὶς ὁποῖες φαίνεται 
καθαρὰ αὐτὸς ὁ σκοπός: «Χάρισαι δὲ ὁ Θεός, λέει προσευχόμενος ὁ ἱερέας, καὶ τοῖς 
συνευχομένοις ἡμῖν (Χριστιανοῖς) προκοπὴν βίου καὶ πίστεως καὶ συνέσεως 
πνευματικῆς. Δὸς αὐτοῖς πάντοτε μετὰ φόβου καὶ ἀγάπης λατρεύειν σοι, 
ἀ ν ε ν ό χ ω ς  κ α ὶ  ἀ κ α τ α κ ρ ί τ ω ς  μ ε τ έ χ ε ι ν  τ ῶ ν  ἁ γ ί ω ν  σ ο υ  μ υ σ τ η ρ ί ω ν  
καὶ τῆς [σελ. 511] ἐπουρανίου σου Βασιλείας ἀξιωθῆναι». Καὶ πάλι: «Καὶ 
καταξίωσον τῇ κραταιᾷ σου χειρὶ μεταδοῦναι ἡμῖν τοῦ ἀχράντου Σώματός σου καὶ 
τοῦ τιμίου Αἵματος καὶ δι’ ἡμῶν π α ν τ ὶ  τῷ λαῷ».  
 Ἀφοῦ δὲ κοινωνήσουν οἱ λειτουργοί, βγαίνει ἔξω ὁ διάκονος ἢ ὁ ἱερέας μὲ τὸ 
ἅγιο Ποτήριο καί, προσκαλώντας τοὺς πιστοὺς νὰ κοινωνήσουν καὶ αὐτοὶ τὸ τίμιο 
Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Κυρίου, λέει: «Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης 
προσέλθετε». Ἡ πρόσκληση αὐτή, « π ρ ο σ έ λ θ ε τ ε » ,  ἡ ὁποία σὲ κάθε Λειτουργία 
ἀπευθύνεται πρὸς τοὺς πιστοὺς ποὺ ἐκκλησιάζονται, εἶναι τρανὴ μαρτυρία καὶ 
ὁλοφάνερη ἀπόδειξη ὅτι σκοπὸς τῆς θείας Λειτουργίας εἶναι νὰ κοινωνήσουν οἱ 
πιστοί, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο καὶ ἔκαναν οἱ πρῶτοι Χριστιανοί, μεταλαμβάνοντες σὲ 
κάθε θεία Λειτουργία τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου. Γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο 
καὶ ἀκολουθεῖ πάντοτε, σὲ κάθε Λειτουργία, ἡ εὐχαριστία πρὸς τὸν Κύριο μὲ τὰ 
λόγια τοῦ διακόνου ἢ τοῦ ἱερέα: «Ὀρθοί· μεταλαβόντες τῶν θείων, ἁγίων, 
ἀχράντων, ἀθανάτων, ἐπουρανίων, ζωοποιῶν, φρικτῶν τοῦ Χριστοῦ μυστηρίων, 
ἀξίως εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ».  
 Ἔτσι βλέπουμε ὅτι ὁ κύριος σκοπὸς τῆς θείας Λειτουργίας, κάθε φορὰ ποὺ 
τελεῖται αὐτή, εἶναι νὰ κοινωνήσουν οἱ πιστοί.  
 Ἀπὸ ὅλα λοιπὸν ὅσα ἀναφέρθηκαν, δηλαδὴ ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, ἀπὸ 
τὴν πράξη τῆς Ἐκκλησίας τῶν πρώτων αἰώνων, ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς κανόνες, ἀπὸ τὰ 
λόγια τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὴ Λειτουργία τῶν 
Προηγιασμένων καὶ ἀπὸ τὴ θεία Λειτουργία, φαίνεται καθαρὰ καὶ ἀποδεικνύεται 
μὲ σαφήνεια καὶ ἀναντίρρητα ὅτι ἡ συνεχὴς θεία Κοινωνία ὄχι μόνο δὲν 
ἀπαγορεύεται, ἀλλὰ ἀντίθετα συνιστᾶται καὶ ἐπιβάλλεται στοὺς Χριστιανούς.  
 Εἶναι λοιπὸν τέλεια ἄγνοια καὶ μεγάλη πλάνη τὸ νὰ πιστεύη κάποιος ὅτι ἡ 
συνεχὴς θεία Κοινωνία δὲν ἐπιτρέπεται. Ἑπομένως, πολὺ ἁμαρτάνει ὅποιος 
ἐμποδίζει ἐκείνους τοὺς Χριστιανοὺς πού, προετοιμασμένοι καθὼς πρέπει, 
πλησιάζουν νὰ [σελ. 512] κοινωνήσουν μὲ εὐλάβεια, πίστη, μετάνοια καὶ 
ἐξομολόγηση. Ἁμαρτάνει δὲ πολὺ ἐκεῖνος ποὺ τοὺς ἐμποδίζει, γιατὶ ἐναντιώνεται 
καὶ ἀντιτάσσεται ὄχι πρὸς ἄλλο τι, παρὰ σ’ ἐκεῖνο ποὺ ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, οἱ 
Ἀπόστολοί Του, ἡ Ἐκκλησία στὴν πράξη, μὲ τοὺς ἱεροὺς κανόνες της, τοὺς θείους 
Πατέρες, καθὼς καὶ μὲ τὶς θεῖες Λειτουργίες της διέταξε καὶ καθιέρωσε.  
 
 
 



287. Ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ προετοιμάζεται, γιὰ νὰ κοινωνῆ ἄξια.  
 
 Προηγουμένως εἴδαμε ὅτι ἡ θεία Κοινωνία εἶναι τόσο ἀναγκαία, ὥστε χωρὶς 
αὐτὴν εἶναι ἀδύνατο ὁ ἄνθρωπος νὰ μπῆ στὴν αἰώνια ζωή. Εἴδαμε ἀκόμη ὅτι ἡ 
συνεχὴς Κοινωνία ὄχι μόνο δὲν ἀπαγορεύεται, ἀλλά, ἀντίθετα, ἐπιβάλλεται καὶ μὲ 
ἔμφαση συνιστᾶται.  
 Τώρα λέμε ὅτι ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ προετοιμάζεται, γιὰ νὰ κοινωνῆ ἄξια. 
Διότι, ὅταν ἀνάξια κοινωνῆ, ὄχι μόνο δὲν ὠφελεῖται ἀπὸ τὴ θεία Κοινωνία, ἀλλὰ 
ἀντίθετα ζημιώνεται καὶ βλάπτεται. Καὶ γι’ αὐτὸ μᾶς βεβαιώνει ὁ Ἀπόστολος τοῦ 
Χριστοῦ, ὁ θεῖος Παῦλος: «Ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ 
Κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Κυρίου» (Α΄ Κορ. ια΄ 
27). Δηλαδή ὁ Χριστιανὸς ὁ ὁποῖος ἀνάξια κοινωνεῖ τὸ πανάγιο Σῶμα τοῦ Κυρίου 
καὶ μεταλαμβάνει τὸ τίμιο Αἷμα Του θὰ εἶναι ἔνοχος ἁμαρτίας ἀπέναντι σ’ αὐτὸ τὸ 
ἴδιο τὸ Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Κυρίου.  
 Ὁ λόγος ποὺ γίνεται ἔνοχος εἶναι διότι τολμᾶ, χωρὶς φόβο καὶ χωρὶς συστολή, 
νὰ μεταλαμβάνη ἀνάξια τὸ Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Κυρίου, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἑνωμένος μὲ 
ὅλη τὴν θεότητα.  
 Γι’ αὐτὸ ὁ ἴδιος Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ μᾶς παραγγέλλει καὶ μᾶς προτρέπει 
νὰ δοκιμάζουμε πρῶτα τὸν ἑαυτό μας καὶ ἔπειτα νὰ πλησιάζουμε στὴ θεία 
Κοινωνία: «Δοκιμαζέτω δέ, λέει, ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου 
ἐσθιέτω καὶ ἐκ [σελ. 513] τοῦ ποτηρίου πινέτω· ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως 
κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. Διὰ τοῦτο ἐν 
ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι, καὶ κοιμῶνται ἱκανοί» (Α΄ Κορ. ια΄ 28).  
 Δηλαδή, προτοῦ νὰ πλησιάση ὁ Χριστιανὸς στὴ θεία Κοινωνία, ἂς ἐξετάζη 
πρῶτα καὶ ἂς δοκιμάζη τὴ ζωή του καὶ τὴ διαγωγή του, καὶ τότε ἂς πλησιάση νὰ 
κοινωνήση τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου. Γιατὶ ἐκεῖνος ποὺ κοινωνεῖ ἀνάξια 
παίρνει γιὰ τὸν ἑαυτό του ὄχι ὠφέλεια, ἀλλὰ καταδίκη. Ἐπειδὴ δὲν αἰσθάνεται οὔτε 
συλλογίζεται ὅτι αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ μεταλαμβάνει δὲν εἶναι κάποια ὁποιαδήποτε 
ἁπλὴ τροφή, ἀλλὰ εἶναι τὸ ἴδιο τὸ πανάχραντο καὶ πανάγιο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τοῦ 
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἐξαιτίας αὐτοῦ, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ ὅτι ἀνάξια κοινωνοῦν, πολλοὶ 
Χριστιανοὶ μεταξύ σας ἀσθενοῦν καὶ ἀρρωσταίνουν, ἀρκετοὶ μάλιστα καὶ 
πεθαίνουν.  
 Μὲ αὐτὰ λοιπὸν τὰ λόγια ὁ ἐκλεκτὸς Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ μᾶς 
ὑποδεικνύει ὅτι, γιὰ νὰ ἀποφεύγουμε τὴ ζημιὰ καὶ βλάβη ποὺ γίνεται, ἐπειδὴ 
ἀνάξια κοινωνοῦμε, πρέπει πρῶτα νὰ δοκιμάζουμε τὸν ἑαυτό μας καὶ ἔπειτα νὰ 
κοινωνοῦμε.  
 
 

288. Σὲ τί συνίσταται ἡ «δοκιμασία», γιὰ νὰ κοινωνῇ ἄξια ὁ Χριστιανός.  
 
 Πῶς δοκιμάζει ὁ Χριστιανὸς τὸν ἑαυτό του;  



 Γιὰ νὰ δοκιμάζης, Χριστιανέ, ἀκριβῶς τὸν ἑαυτό σου γιὰ τὴ θεία Κοινωνία, 
εἶναι ἀνάγκη νὰ γνωρίζης ἀφενὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ποὺ σὲ γενικὲς γραμμὲς 
ἀναφέρεται καὶ σ’ αὐτὸ τὸ βιβλίο. Νὰ γνωρίζης δηλαδὴ τὸ νόμο καὶ τὶς ἐντολές Του. 
Ἀφετέρου δὲ νὰ ἐξετάζης, μὲ τὴν ἀναγκαία προσοχή, τὴν ὅλη σου διαγωγή, τὴν 
ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερική, σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα ἀναφέρθηκαν στὴν παράγραφο 148 
καὶ ἑξῆς.  
 Μὲ τὰ δύο αὐτά, δηλαδὴ μὲ τὴ γνώση τοῦ θείου νόμου καὶ τὴν ἀκριβῆ 
ἐξέταση τοῦ ἑαυτοῦ σου, σὲ σχέση μὲ τὸ θεῖο νόμο, [σελ. 514] θὰ γνωρίζης τὴν 
ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ κατάστασή σου καὶ θὰ βλέπης ἂν εἶσαι ἔνοχος ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ, καθὼς καὶ σὲ τί ἀκριβῶς εἶσαι ἔνοχος.  
 Ὅταν βλέπης ὅτι εἶσαι ἔνοχος σὲ τοῦτο ἢ σ’ ἐκεῖνο τὸ ἁμάρτημα, δὲν πρέπει 
τότε νὰ τολμήσης νὰ πλησιάσης στὴ θεία Κοινωνία, ἀλλὰ πρῶτα νὰ καθαρίσης τὸν 
ἑαυτό σου μὲ ἀληθινὴ μετάνοια καὶ ἐξομολόγηση, ὅπως ἀναφέρθηκε στὴν 
παράγραφο 167 καὶ ἑξῆς, καὶ τότε νὰ πλησιάσης, γιὰ νὰ κοινωνήσης. Ὁπότε καὶ θὰ 
κοινωνῆς ἀξίως τῶν ἀχράντων Μυστηρίων.  
 
 

289. Ἡ νηστεία πρὸ τῆς θείας Κοινωνίας.  
 
 Δὲν κάνουμε ἐμεῖς ἐδῶ λόγο γιὰ τὴ νηστεία πρὸ τῆς θείας Κοινωνίας. Αὐτὸ τὸ 
ζήτημα ἀφήνεται στὴ διάκριση τῶν πνευματικῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.  
 Οἱ πνευματικοὶ πατέρες, δηλαδὴ αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὴν ἄδεια ἀπὸ τὸν 
ἀρχιερέα νὰ ἐξομολογοῦν, πρώτιστο καὶ κύριο προσὸν πρέπει νὰ ἔχουν τὴν 
ἄμεμπτη κατὰ Χριστὸν ζωή. Εἶναι ἀνάγκη ὁ κάθε πνευματικὸς νὰ ἔχη γνώση τοῦ 
θελήματος τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἱερῶν κανόνων τῆς 
Ἐκκλησίας. Νὰ ἔχη γενικὰ τὴ γνώση τῆς ἀρετῆς καὶ τὴ γνώση τῆς ἁμαρτίας. 
Συγχρόνως πρέπει νὰ ἔχη σύνεση καὶ διάκριση, γιὰ νὰ διακρίνη στὸν 
ἐξομολογούμενο τὶς διάφορες ἀσθένειες τῆς ψυχῆς, δηλαδὴ τὰ διάφορα πάθη καὶ 
τὶς ἁμαρτίες τοῦ ἐξομολογουμένου, καθὼς καὶ τὸ βαθμὸ κάθε πάθους καὶ κάθε 
ἁμαρτίας, συγχρόνως δὲ καὶ τὸ βαθμὸ τῆς ἀναπτύξεως καὶ γνώσεως τοῦ 
ἐξομολογουμένου.  
 Εἶναι δὲ ἀνάγκη νὰ ἔχη καὶ τὰ δύο ὁ πνευματικός, τὴ γνώση δηλαδὴ καὶ τὴ 
διάκριση, γιὰ νὰ μπορῆ ἔτσι νὰ κάνη καλὴ διάγνωση τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς. 
Διότι τότε θὰ ὑποδεικνύη στὸν ἐξομολογούμενο πρῶτα τὸ βάρος καὶ τὴν ἐνοχή του 
ἀπέναντι στὸν Θεό, καθὼς καὶ ποιὰ θὰ εἶναι ἡ αἰώνια καταδίκη του, σὲ περίπτωση 
ποὺ δὲ μετανοήση εἰλικρινά. Ἔπειτα θὰ [σελ. 515] μπορῆ νὰ τοῦ δίνη καὶ τὶς 
ἀναγκαῖες συμβουλὲς καὶ νὰ τοῦ ὑποδεικνύη καὶ τὰ κατάλληλα φάρμακα. Οἱ 
συμβουλὲς δὲ καὶ τὰ φάρμακα αὐτὰ θὰ χρησιμεύουν στὸν ἐξομολογούμενο καὶ θὰ 
τὸν προφυλάξουν, γιὰ νὰ μὴν ξαναγυρίση πιὰ στὴν ψυχή του ἡ ἁμαρτία.  
 Ὕστερα ἀπὸ ὅλα αὐτά, ὅταν βλέπη ὁ πνευματικὸς στὸν ἐξομολογούμενο 
εἰλικρινῆ μετάνοια, θὰ ἀπαγγέλλη σ’ αὐτόν, εἰς τὸ Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀπὸ 
μέρους τοῦ Χριστοῦ, τὴ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν του, μὲ τὴν ὑπόδειξη νὰ κάνη 



καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας. Δηλαδὴ θὰ ὑποδεικνύη ἔντονα σ’ αὐτὸν νὰ 
προσπαθῆ μὲ ὅλη του τὴ δύναμη νὰ βαδίζη ἀπὸ δῶ καὶ πέρα σύμφωνα μὲ τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ.  
 Ὅταν ἔχει τὶς παραπάνω προϋποθέσεις ὁ πνευματικός, θὰ σώση μὲ τὴ χάρη 
τοῦ Θεοῦ πλῆθος Χριστιανῶν ποὺ μετανοοῦν. Θὰ σωθῆ καὶ αὐτὸς μὲ τὴν ἴδια χάρη 
τοῦ Χριστοῦ καὶ θὰ κληθῆ μέγας στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ὅταν, ἐννοεῖται, 
ἐργασθῆ πιστὰ τὸ ἔργο τῆς ἐξομολογήσεως, μὲ ταπεινοφροσύνη καὶ αὐταπάρνηση, 
πρὸς δόξαν Θεοῦ.  
 Ξαναγυρίζοντας στὴ σειρὰ τοῦ λόγου, λέμε ὅτι τὸ ζήτημα τῆς νηστείας πρὸ 
τῆς θείας Κοινωνίας ἀφήνεται στὴ διάκριση τῶν πνευματικῶν, καὶ δὲν λέμε ἐμεῖς 
κάτι γι’ αὐτὸ τὸ θέμα γιὰ τοὺς ἐξῆς λόγους:  
 1. Οἱ ἱεροὶ κανόνες τοῦ Πηδαλίου δὲν ἐπιβάλλουν νηστεία πρὸ τῆς θείας 
Κοινωνίας.  
 2. Ὅπως εἶναι γνωστό, οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ δὲ νήστευαν πρὸ τῆς θείας 
Κοινωνίας. Ἡ ἱερὴ δὲ συνήθεια νὰ νηστεύουν οἱ Χριστιανοὶ χρονολογεῖται ἀπὸ τότε 
ποὺ παρατηρήθηκε στοὺς περισσότερους χαλάρωση τοῦ πρώτου τους 
θρησκευτικοῦ ζήλου, μὲ συνέπεια νὰ μὴν κοινωνοῦν πλέον συνέχεια, ὅπως πρίν, σὲ 
κάθε θεία Λειτουργία, ἀλλὰ νὰ κοινωνοῦν σὲ μακρὰ καὶ ἀραιὰ χρονικὰ διαστήματα.  
 3. Δὲν κοινωνοῦν ὅλοι ἐξίσου συχνά, ἀλλὰ ἄλλοι πολὺ συχνά, ἄλλοι τέσσερις 
φορὲς τὸ χρόνο, ἄλλοι τρεῖς ἢ δυὸ φορές [σελ. 516] καὶ ἄλλοι μόνο μιὰ φορὰ τὸ 
χρόνο. (Δὲν ἀναφερόμαστε σ’ ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἐντελῶς ἀπομακρυνθῆ ἀπὸ τὴν 
Ἐκκλησία καὶ τὴν ἱερὴ Ἐξομολόγηση).  
 4. Ὅλοι δὲν ἔχουν τὴν ἴδια ὑγεία καὶ τὴν ἴδια ἀντοχή, ὥστε ὅλοι νὰ νηστεύουν 
ἐξίσου πρὸ τῆς θείας Κοινωνίας. Εἶναι μάλιστα καὶ Χριστιανοὶ ποὺ ἔχουν τόση 
σωματικὴ ἀτονία καὶ ἀδυναμία, ὥστε νὰ μὴ μποροῦν νὰ νηστεύουν οὔτε μία μέρα.  
 5. Δὲν ἔχουν ὅλοι οὔτε τὴν ἴδια γνώση, οὔτε τὴν ἴδια προσοχὴ στὴν 
καθημερινή τους ζωή, οὔτε τὴν ἴδια πρόοδο στὴν ἀρετή.  
 Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους, καθὼς καὶ γιὰ κάθε ἄλλο σχετικό, τὸ ζήτημα 
τῆς νηστείας πρὸ τῆς θείας Κοινωνίας ἀφήνεται στὴ σύνεση καὶ διάκριση τῶν 
πνευματικῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ τὸν λόγο ὅτι ὁ πνευματικός, γνωρίζοντας 
ἀφενὸς τοὺς λόγους ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν πρὸ τῆς θείας Μεταλήψεως νηστεία, 
ἀφετέρου ἔχοντας ὑπόψη του τὴ σωματικὴ καὶ πνευματικὴ κατάσταση τοῦ 
ἐξομολογουμένου, μπορεῖ νὰ κρίνη, σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς 
Ἐκκλησίας, τί πρέπει νὰ πῆ ὡς πρὸς τὴ νηστεία σὲ τοῦτον τὸν ἐξομολογούμενο καὶ 
τί σ’ ἐκεῖνον.  
 Ἂν ἐμεῖς ποῦμε ἐδῶ κάτι ὁρισμένο γιὰ νηστεία, αὐτὸ ὄχι μόνο δὲν θὰ εἶναι 
δίκαιο γιὰ ὅλους τοὺς Χριστιανούς, ἀλλὰ οὔτε δυνατὸ νὰ ἐφαρμοσθῆ ἀπὸ ὅλους. 
Διότι, ἂν ὁρισθῆ νηστεία τόσων ἡμερῶν, ὅση ἀπαιτεῖται γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς 
ἐκείνους οἱ ὁποῖοι, χωρὶς νὰ ἔχουν τὸν χριστιανικὸ ζῆλο ποὺ πρέπει καὶ τὴν 
προσοχὴ ποὺ χρειάζεται στὴ ζωή τους, κοινωνοῦν δύο ἢ τρεῖς ἢ τέσσερις φορὲς τὸ 
χρόνο, ὁπότε καὶ πηγαίνουν στὸν πνευματικό, γιὰ νὰ διορθωθοῦν μὲ τὴν 
ἐξομολόγηση, ἡ νηστεία αὐτὴ ἡ πάρα πολὺ ἀναγκαία γι’ αὐτοὺς τοὺς Χριστιανούς 



(ἐκτὸς πλέον καὶ δὲν μποροῦν ἐξαιτίας ἀσθενείας νὰ νηστεύσουν) θὰ εἶναι σχεδὸν 
ἀδύνατη γιὰ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ζοῦν ζωὴ χριστιανικὴ καὶ ἐνάρετη.  
 Γιατὶ αὐτοί, ποὺ ἀποφεύγουν μὲ ὅλη τους τὴ δύναμη καθετὶ [σελ. 517] ποὺ 
εἶναι ἀντίθετο στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐργάζονται μὲ προθυμία τὸ ἀγαθό, καὶ 
παρακινούμενοι ἀπὸ εὐλάβεια καὶ θεῖο ζῆλο κοινωνοῦν συνέχεια, θὰ βρίσκονταν 
στὴν ἀνάγκη νὰ ἔχουν διαρκῆ νηστεία ὅλο τὸ χρόνο.  
 Γι’ αὐτὸ λέμε ὅτι ἡ νηστεία πρὸ τῆς θείας Κοινωνίας ἀφήνεται στὴ σύνεση καὶ 
διάκριση τῶν πνευματικῶν.  
 
 

290. Οἱ ὠφέλειες ἀπὸ τὴ θεία Κοινωνία.  
 
 α ΄ )  Ἡ  ἄ φ ε σ η  τ ῶ ν  ἁ μ α ρ τ ι ῶ ν .   
 Ἂν καὶ οἱ μεγάλες ὠφέλειες ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴ θεία Κοινωνία 
φαίνονται καθαρὰ μέσα στὸ σύνολο αὐτῶν ποὺ ἀναφέρθηκαν γιὰ τὸ μυστήριο τῆς 
θείας Εὐχαριστίας, ὅμως νομίζουμε ὅτι θὰ εἶναι ὠφέλιμο, ἂν τὶς συγκεντρώσουμε 
σ’ ἕνα μέρος μὲ λίγα λόγια.  
 Οἱ ὠφέλειες ἀπὸ τὴ θεία Κοινωνία εἶναι ὕψιστες καὶ σωτήριες. Μὲ τὴ θεία 
Κοινωνία παίρνουμε πρῶτα συγχώρηση ἁμαρτιῶν, καθὼς μᾶς βεβαιώνει γι’ αὐτὸ ὁ 
Ἴδιος ὁ Χριστός. Διότι ὁ Χριστός, δίνοντας στοὺς μαθητές Του καὶ Ἀποστόλους νὰ 
κοινωνήσουν, εἶπε: «Λάβετε, φάγετε· τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 
κλώμενον ε ἰ ς  ἄ φ ε σ ι ν  ἁ μ α ρ τ ι ῶ ν »  καί «πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ 
ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον ε ἰ ς  
ἄ φ ε σ ι ν  ἁ μ α ρ τ ι ῶ ν »  (Ματθ. κστ΄ 26-28, Λουκ. κβ΄ 19, Α΄ Κορ. ια΄ 24).  
 Ὅτι ὁ Χριστός, λέγοντας ἐδῶ δυὸ φορὲς τό «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν», ἐννοεῖ 
ὅτι δίδεται ἄ φ ε σ ι ς  ἁ μ α ρ τ ι ῶ ν  μὲ τὴν κοινωνία τοῦ Σώματός Του καὶ τοῦ 
Αἵματός Του, βεβαιωνόμαστε γι’ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τὰ ἑξῆς λόγια Του, ποὺ εἴδαμε καὶ 
πρὶν στὴν παράγραφο 280: «Ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου 
καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς» (Ἰω. στ΄ 53). Δηλαδή, ἂν δὲν 
κοινωνήσετε τὸ Σῶμα μου καὶ τὸ Αἷμα μου, δὲν θὰ ἔχετε ζωὴ μέσα σας, [σελ. 518] 
ἀλλὰ θὰ ἔχετε τὸν πνευματικὸ θάνατο. Ἐνῶ, ἂν κοινωνήσετε τὸ Σῶμα μου καὶ τὸ 
Αἷμα μου, ἐπειδὴ ἐγὼ εἶμαι ἡ ζωὴ καὶ ἀπὸ μένα πηγάζει καὶ χορηγεῖται στοὺς 
ἀνθρώπους ἡ ἐν Θεῷ ζωή, ἡ αἰώνιος ζωή, γι’ αὐτὸ καὶ μὲ τὴν κοινωνία τοῦ Σώματος 
καὶ τοῦ Αἵματός μου, ποὺ ἔχει τὴ δύναμη νὰ κατακαίη καὶ νὰ ἐξαφανίζη τὴν 
ἁμαρτία, ποὺ φέρνει τὸ θάνατο, θὰ ἔχετε τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν σας, θὰ ἔχετε τὴ 
ζωή, τὴν ἐν Θεῷ ζωή.  
 Ἀπὸ αὐτὰ λοιπὸν τὰ λόγια τοῦ Κυρίου καὶ τὰ προηγούμενα γίνεται 
ὁλοφάνερο καὶ βέβαιο ὅτι μὲ τὴν κοινωνία τοῦ Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ 
παίρνουμε συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν.  
 Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἡ ὁποία κατέχει στερεὰ αὐτὴ τὴν ἀλήθεια, 
δέεται διὰ τοῦ ἱερέως σὲ εὐχὴ τῆς θείας Λειτουργίας, σύμφωνα μὲ τὴν ἀλήθεια 
αὐτή. Λέει δὲ αὐτὴ τὴν εὐχὴ ὁ ἱερέας ἀμέσως μετὰ τὸν καθαγιασμὸ τῶν Τιμίων 



Δώρων, ἐνῶ στέκεται μπροστὰ στὴν ἁγία Τράπεζα, ὅπου εἶναι τοποθετημένο Αὐτὸ 
τὸ πανάχραντο Σῶμα τοῦ Κυρίου καὶ τὸ τίμιό Του Αἷμα: «...ὥστε γενέσθαι (τὸ τίμιον 
Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ σου, Πάτερ οὐράνιε) τοῖς μεταλαμβάνουσιν εἰς νῆψιν 
ψυχῆς, ε ἰ ς  ἄ φ ε σ ι ν  ἀ μ α ρ τ ι ῶ ν ,  εἰς κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος». Καὶ 
σὲ ἄλλη εὐχὴ πιὸ κάτω δέεται παρόμοια: «Καταξίωσον ἡμᾶς (Δέσποτα 
φιλάνθρωπε) μεταλαβεῖν τῶν ἐπουρανίων Σου καὶ φρικτῶν Μυστηρίων ταύτης τῆς 
ἱερᾶς καὶ πνευματικῆς Τραπέζης μετὰ καθαροῦ συνειδότος, ε ἰ ς  ἄ φ ε σ ι ν  
ἁ μ α ρ τ ι ῶ ν ,  εἰς σ υ γ χ ώ ρ η σ ι ν  π λ η μ μ ε λ η μ ά τ ω ν ,  εἰς Πνεύματος Ἁγίου 
κοινωνίαν, εἰς Βασιλείας οὐρανῶν κληρονομίαν...» 
 β ΄ )  Ἡ  ἕ ν ω σ η  μ ὲ  τ ὸ ν  Χ ρ ι σ τ ό .   
 Ἀλλ’ ἐκτὸς ἀπὸ τὴ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν μας, μεταλαμβάνοντες τὸ 
πανάχραντο Σῶμα καὶ τὸ τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου, γινόμαστε ἄξιοι τῆς μεγάλης καὶ 
ὕψιστης χάριτος νὰ ἐνωνώμαστε στενὰ καὶ νὰ ἐπικοινωνοῦμε ἐπίσης στενὰ καὶ 
ἄμεσα μὲ τὸν Χριστό. Καὶ γι’ αὐτὸ πάλι μᾶς βεβαιώνει ὁ Ἴδιος: [σελ. 519] «Ὁ 
τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ» 
(Ἰωάν. στ΄ 56). Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια Του ὁ Χριστὸς ἐννοεῖ ὅτι ἐκεῖνος ποὺ κοινωνεῖ τὸ 
Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα Του μὲ ἀληθινὴ μετάνοια, μὲ πίστη καὶ εὐλάβεια, ζεῖ μὲ τὸν 
Χριστό, καὶ ὁ Χριστὸς ζεῖ μέσα του διὰ τοῦ Πνεύματός Του, γίνεται μέτοχος τῆς ζωῆς 
τοῦ Χριστοῦ, ἔχει τὸν Χριστὸ νὰ κατοικῆ μέσα του καὶ νὰ τὸν ἀγαπᾶ.  
 Γι’ αὐτὸ παίρνει δύναμη στὸ νὰ διώχνη μακριὰ τὴν ἁμαρτία, ἐνισχύεται στὴν 
ἐργασία τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἁγιάζεται καὶ στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα, προοδεύει 
στὴν ἀρετή, ἐπαυξάνει τὴν ἀφοσίωσή του πρὸς τὸν Χριστό, προάγεται στὴν πίστη, 
τὴν ἐλπίδα, τὴν ἀγάπη, προκόβει στὴ γνώση τῆς ἀλήθειας, γίνεται μέτοχος τῆς 
εἰρήνης καὶ τῆς χαρᾶς ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὸν Χριστό, ἀνακαινίζεται καὶ 
τελειοποιεῖται. Ἔτσι δὲ ἑνωμένος μὲ τὸν Χριστό, ὅταν φύγη ἀπὸ αὐτὸ τὸν κόσμο, 
γίνεται ἄξιος τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ θεία Κοινωνία δίνεται ὡς 
ἀσφαλὲς ἐφόδιο τῆς αἰώνιας ζωῆς σὲ ὅλους ὅσοι πεθαίνουν μέσα σὲ πίστη καὶ 
μετάνοια.  
 γ ΄ )  Ὁ  σ ύ ν δ ε σ μ ο ς  τ ῶ ν  Χ ρ ι σ τ ι α ν ῶ ν  μ ὲ  τ ὴ ν  ἀ γ ά π η .  Ἡ θεία 
Κοινωνία, ἀκόμη, καθὼς ἑνώνει τοὺς Χριστιανοὺς μὲ τὸν Χριστό, τοὺς συνδέει καὶ 
μεταξύ τους μὲ τὸ στενὸ δεσμὸ τῆς ἀγάπης, καὶ γίνεται ἔτσι πρόξενος ὕψιστης 
ὠφέλειας σ’ αὐτούς. Ἐννοεῖται ὅμως ὅτι δὲν συνδέει ἐκείνους τοὺς Χριστιανοὺς οἱ 
ὁποῖοι κοινωνοῦν τὰ ἄχραντα μυστήρια μόνο τυπικὰ καὶ ἀπὸ συνήθεια, ἀλλὰ 
συνδέει ἐκείνους ποὺ ἔχουν τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ζοῦν ζωὴ σύμφωνη μὲ τὸ 
Εὐαγγέλιό Του, σύμφωνη μὲ τὸ νόμο καὶ τὶς ἐντολές Του.  
 Εἶναι ἑπόμενο ἢ μᾶλλον εἶναι φυσικὸ νὰ συνδέη ἡ θεία Κοινωνία αὐτοὺς 
τοὺς Χριστιανοὺς μεταξύ τους μὲ τὸ στενὸ δεσμὸ τῆς ἀγάπης. Γιατί, ὅπως καὶ οἱ 
καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ ἀδελφοί, ποὺ γεννιοῦνται καὶ ἀνατρέφονται ἀπὸ τοὺς ἴδιους 
γονεῖς, ἀγαποῦν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, ἔτσι καὶ αὐτοὶ ποὺ κοινωνοῦν ἄξια, ἐπειδὴ 
ἀναγεννῶνται ἀπὸ τὸν Ἴδιο οὐράνιο Πατέρα διὰ τοῦ [σελ. 520] Ἁγίου Πνεύματος, 
τρέφονται ἀπὸ τὴν ἴδια τροφή, τὸ τίμιο Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, συνδέονται 



ἑπομένως στενὰ μεταξύ τους μὲ τὴν ἀγάπη. Αὐτὴ ἡ ἀγάπη, ἐπειδὴ εἶναι ἀγάπη 
πνευματική, εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ κάθε ἄλλη φυσικὴ καὶ σαρκικὴ ἀγάπη.  
 Σὰν ἀποτέλεσμα, καθένας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ὑπερηφανεύεται καὶ δὲν φέρεται 
ἀλαζονικὰ ἀπέναντι στὸν ἄλλον, οὔτε τὸν βλάπτει ποτέ. Ἀλλὰ ἀντίθετα, 
ταπεινώνεται καὶ προσπαθεῖ νὰ φανῆ εὐεργετικὸς πρὸς ὅλους, ἐξυπηρετώντας, ὅσο 
μπορεῖ, τὶς διάφορες πνευματικὲς καὶ ὑλικές τους ἀνάγκες, ὅπως καὶ οἱ πρῶτοι 
Χριστιανοί, ποὺ ζοῦσαν καὶ συμπεριφέρονταν σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ 
καὶ κοινωνοῦσαν ἄξια τὰ Ἄχραντα Μυστήρια.  
 Παρακινεῖται μάλιστα καθένας ἀπὸ αὐτοὺς στὸ νὰ γίνη ὅσο μπορεῖ 
περισσότερο εὐεργετικὸς καὶ χρήσιμος πρὸς τοὺς ἄλλους, ἐπειδὴ μὲ τὴ θεία 
Κοινωνία ἀναλογίζεται καὶ σκέπτεται ὡς ἑξῆς: Ἀφοῦ ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, 
θυσίασε τὴ ζωή Του γιὰ τὴ σωτηρία μου καὶ δίνει γιὰ τροφή μου τὸ Ἴδιο τὸ Πανάγιο 
Σῶμα Του καὶ τὸ Ἴδιο τὸ τίμιο Αἷμα Του, τί εἶμαι ὑποχρεωμένος ἐγὼ πλέον νὰ κάνω, 
γιὰ νὰ Τὸν εὐχαριστήσω; Τί ζητεῖ ἀπὸ μένα; Ζητεῖ νὰ ἀγαπῶ τὸν πλησίον μου, 
εὐεργετώντας τον. Βεβαιώνει μάλιστα ὁ Χριστὸς ὅτι κάθε εὐεργεσία ποὺ κάνει ὁ 
Χριστιανὸς σ’ ἐκείνους τοὺς πιστοὺς ποὺ ἔχουν ἀνάγκη τὴν κάνει πρὸς τὸν Ἴδιο: 
«Ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ 
ἐποιήσατε» (Ματθ. κε΄ 40). Πόσο λοιπὸν ἐγὼ πρέπει νὰ γίνωμαι εὐεργετικὸς πρὸς 
τὸν πλησίον, ὑποφέροντας γι’ αὐτὸν κάθε κόπο καὶ κάθε θυσία;  
 Συνοπτικά, λοιπόν, τέτοιες εἶναι οἱ ὠφέλειες ποὺ προκύπτουν στὸν Χριστιανὸ 
ποὺ κοινωνεῖ ἄξια.  

[σελ. 521] 
 

291. Τί πρέπει νὰ κάνουν ὅσοι δὲν μποροῦν νὰ κοινωνοῦν συνεχῶς,  
ἀπὸ ἐμπόδια ἀνεξάρτητα τῆς θελήσεώς τους.  

 
 Ἀπὸ ὅσα ἀναφέραμε γιὰ τὴν συνεχῆ Κοινωνία, πείθεται καθένας ὅτι 
ὠφελοῦνται πολὺ ἐκεῖνοι ποὺ κοινωνοῦν συνεχῶς τὰ Ἄχραντα Μυστήρια, ὅταν, 
ἐννοεῖται, κοινωνοῦν μὲ τὴν πρέπουσα προετοιμασία.  
 Ἀλλὰ προβάλλεται τὸ ἐρώτημα: Μποροῦν σήμερα νὰ κοινωνοῦν συνεχῶς 
ὅλοι ὅσοι ἔχουν πρόθεση ἀγαθή, θέληση καὶ ζῆλο στὸ νὰ προετοιμάζωνται, γιὰ νὰ 
κοινωνοῦν;  
 Ἀπαντώντας σ’ αὐτὴ τὴν ἐρώτηση, λέμε πρῶτα-πρῶτα ἐκεῖνο ποὺ εἴπαμε καὶ 
προηγουμένως (στὶς παραγράφους 279 καὶ 280), ὅτι δηλαδὴ τὰ ἔργα τοῦ 
ἀνθρώπου τὰ ἐντελῶς ἀναγκαῖα καὶ ἀπαραίτητα γιὰ τὴ σωτηρία του εἶναι δύο: Ἡ 
πνευματικὴ ἐπικοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Χριστὸ διὰ τῆς ζωντανῆς πίστεως καὶ 
ἡ κοινωνία τοῦ Σώματος καὶ Αἵματός Του.  
 Καὶ τὸ μὲν ἔργο τῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Χριστὸ διὰ τῆς ζώσης πίστεως, ποὺ 
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη θέληση τοῦ ἀνθρώπου, μπορεῖ ὁ Χριστιανὸς νὰ τὸ 
ἐργάζεται παντοῦ καὶ πάντοτε. Διότι ὅπου κι ἂν βρίσκεται, μπορεῖ, ἔχοντας τὴν 
πίστη πρὸς τὸν Χριστὸ καὶ βαδίζοντας σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολές Του καὶ 



προσευχόμενος «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ», μπορεῖ παντοῦ καὶ πάντοτε νὰ 
βρίσκεται σὲ πνευματικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Χριστό.  
 Τὸ ἔργο ὅμως τῆς κοινωνίας τοῦ Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ἐπειδὴ 
δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ μόνη τὴν ἐλεύθερη θέληση κάθε Χριστιανοῦ, δὲν μποροῦν ὅλοι 
οἱ Χριστιανοὶ νὰ τὸ ἐκτελοῦν παντοῦ καὶ πάντοτε. Διότι ὑπάρχουν ἄνθρωποι οἱ 
ὁποῖοι ἔχουν ὅλη τὴν καλὴ πρόθεση καὶ θέληση νὰ κοινωνοῦν συνεχῶς, δὲν ἔχουν 
κάποιο κώλυμα ποὺ νὰ τοὺς ἐμποδίζη ἀπὸ τὴ θεία Κοινωνία, εἶναι πρόθυμοι νὰ 
προετοιμάζωνται ἄξια κάθε φορὰ γιὰ τὴ θεία Κοινωνία, καὶ ὅμως, παρ’ ὅλα αὐτά, 
δὲν μποροῦν νὰ κοινωνοῦν συνέχεια, γιατὶ ἐμποδίζονται ἀπὸ τὸν [σελ. 522] ἱερέα 
ποὺ ἱερουργεῖ. Ὑπάρχουν καὶ ἱερεῖς ποὺ νομίζουν -ἀπὸ ἄγνοια βέβαια- ὅτι ὁ 
Χριστιανός, καὶ χωρὶς νὰ ἔχη κάποιο κώλυμα καὶ ὁσοδήποτε ἄξια κι ἂν 
προετοιμάζεται, δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ κοινωνῆ συνεχῶς. Λένε, ἁμαρτάνει, ἂν τὸ 
κάνη αὐτό.  
 Ἀλλὰ καὶ ἄλλα ἐμπόδια, ἐντελῶς ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου, 
εἶναι δυνατὸ νὰ παρουσιάζωνται σὲ πολλοὺς Χριστιανοὺς ἐνάρετους, ὥστε, καὶ μὲ 
ὅλο τὸν πόθο τους, νὰ μὴ μποροῦν νὰ κοινωνοῦν συνέχεια.  
 Σὲ τέτοια περίπτωση προβάλλεται τὸ ἑξῆς ἐρώτημα: Αὐτοὶ οἱ Χριστιανοί, οἱ 
ὁποῖοι δὲν μποροῦν νὰ κοινωνοῦν συνεχῶς, ὄχι ἀπὸ αἰτία ποὺ προέρχεται ἀπὸ 
ἐνοχὴ ἢ ἀμέλεια δική τους, ἀλλὰ ἀπὸ ἐμπόδια ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ θέλησή τους, τί 
πρέπει νὰ κάνουν, γιὰ νὰ εἶναι εὐάρεστοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, χωρὶς νὰ ζημιώνωνται 
ἀπὸ τὸ ὅτι δὲν μποροῦν νὰ κοινωνοῦν συνέχεια;  
 Νόμος τῆς θείας δικαιοσύνης εἶναι νὰ κάνη ὁ ἄνθρωπος ὅ,τι εἶναι δυνατὸ σ’ 
αὐτόν. Νὰ ἐκτελῆ καθετὶ ποὺ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ θέλησή του. Ποτὲ ὁ Θεὸς δὲ ζητεῖ 
ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο νὰ ἐκτελέση ἐκεῖνο ποὺ δὲν μπορεῖ, ἐκεῖνο ποὺ δὲν ἐξαρτᾶται 
ἀπὸ αὐτόν.  
 Ἐπειδὴ λοιπὸν καὶ τὸ νὰ κοινωνῆ συνέχεια δὲν ἐξαρτᾶται πάντοτε ἀπὸ τὴ 
θέληση κάθε Χριστιανοῦ, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς δὲν ζητεῖ τοῦτο ἀπὸ αὐτόν, οὔτε τὸ 
λογαριάζει σὰν παράλειψη καθήκοντος, ὅπως θὰ τὸ λογάριαζε, ἂν μποροῦσε νὰ 
κοινωνῆ συνέχεια καὶ δὲν κοινωνεῖ ἀπὸ ἀμέλειά του.  
 Τί ζητεῖ ὁ Θεὸς ἀπὸ αὐτόν; Ζητεῖ νὰ ἐργάζεται καὶ νὰ ἐκτελῆ ἐκεῖνο ποὺ 
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐλεύθερή του θέληση, ἐκεῖνο ποὺ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ δύναμή του. 
Ποιὸ εἶναι αὐτό; Εἶναι τὸ ἔργο γιὰ τὸ ὁποῖο μιλήσαμε πιὸ πάνω (στὴν παράγραφο 
279), ἡ ἐπικοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Χριστὸ διὰ τῆς ζώσης πίστεως.  
 Ἑπομένως, ὁ Χριστιανὸς ὁ ὁποῖος ἔτσι ἐργάζεται καὶ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν 
Χριστὸ εἶναι ἀρεστός, δόκιμος ἐνώπιον τοῦ [σελ. 523] Θεοῦ, εὐλογεῖται, ἁγιάζεται 
ἀπὸ τὸν Χριστό, καταρτίζεται καὶ τελειοποιεῖται ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, σὰν νὰ 
κοινωνοῦσε συνέχεια. Ὁ Θεὸς δὲν βραβεύει μόνο τὶς πράξεις καὶ τὰ καλὰ ἔργα τοῦ 
ἀνθρώπου, ἀλλὰ ἀνταμείβει πλούσια καὶ τὴν ἀγαθὴ πρόθεση καὶ τὸ φλογερὸ ζῆλο 
ποὺ ἔχουν οἱ εὐσεβεῖς καὶ οἱ ψυχὲς ποὺ ἀγαποῦν τὸν Θεὸ στὸ νὰ ἐργάζωνται πάντα 
τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιόν Του, ἔστω κι ἂν πράττουν μόνον ὅσα ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴ θέλησή 
τους.  



 Κάνοντας ἔτσι ὁ Χριστιανός, πρέπει νὰ εἰρηνεύη καὶ νὰ ἔχη πλήρη καὶ τέλεια 
τὴν πεποίθηση ὅτι ὁ Θεός, στὸ θέλημα τοῦ Ὁποίου ὑποτάσσεται πλήρως, θὰ τοῦ 
χαρίση, μὲ τὸ ἄπειρο ἔλεός Του, τὴν αἰώνια ζωὴ καὶ μακαριότητα.  
 Αὐτὰ καὶ γιὰ τὴ συνεχῆ θεία Κοινωνία. Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ τελειώνουμε τὸ 
βιβλίο, πιστεύοντας ὅτι ὅσα ἐγράφησαν σ’ αὐτὸ εἶναι ἀρκετὰ νὰ διαφωτίσουν καὶ 
νὰ ὁδηγήσουν τὸν Χριστιανὸ στὴ γνώση τοῦ ὑψηλοῦ του προορισμοῦ καὶ τῶν 
μέσων μὲ τὰ ὁποῖα πραγματοποιεῖται αὐτός.  
 Πιστεύοντας ὅμως ἀκόμη ὅτι θὰ εἶναι πολὺ ὠφέλιμη μία γενικὴ 
ἀνακεφαλαίωση μὲ λίγα λόγια, ἐρχόμαστε νὰ τὴν κάνουμε καὶ αὐτή.  
 
 

292. Ἀνακεφαλαίωση.  
 
 Προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι, ὅπως εἴδαμε, νὰ γίνη ὁ ἄνθρωπος ὅμοιος, 
ὅσο εἶναι δυνατό, μὲ τὸν Χριστό, ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμά Του καὶ 
μιμούμενος τὶς ἀρετές Του, γιὰ νὰ γίνη εὐτυχὴς καὶ μακάριος στὸ αἰώνιο μέλλον.  
 Λοιτόν, ἀγαπητὲ ἀναγνώστη, θὰ ἐργάζεσαι, ὅπως εἴπαμε, σύμφωνα μὲ τὸν 
προορισμό σου, ὅταν ἔχης πίστη στὸν Θεὸ καὶ στὰ λόγια Του. Ἔχοντας τὴν τέλεια 
πίστη καὶ ἐλπίδα στὸν Θεό, θὰ εἶσαι εὐτυχὴς καὶ μακάριος ὄχι μόνο στὸ αἰώνιο 
μέλλον, ἀλλὰ καὶ στὴν παροῦσα ζωή, γιατὶ θὰ βρίσκης ἀνακούφιση καὶ παρηγοριὰ 
καὶ σ’ αὐτὲς ἀκόμη τὶς φοβερὲς περιστάσεις [σελ. 524] καὶ θλίψεις τῆς ζωῆς, ἐπειδὴ 
θὰ ἔχης τὴ βεβαιότητα ὅτι καθετὶ ποὺ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς τὸ ἐπιτρέπει γιὰ τὴν αἰώνια 
ὠφέλειά σου.  
 Ἡ πίστη πρὸς τὸν Θεὸ φέρνει τὰ μεγάλα καὶ σωτήριά της ἀποτελέσματα, ὅταν 
εἶναι ἐνεργητικὴ καὶ ζωντανή. Θὰ εἶναι δὲ τέτοια, ὅταν βαδίζης σύμφωνα μὲ τὶς 
ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖες συγκεφαλαιώνονται στὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν 
πλησίον σου. Θὰ βαδίζης δὲ σύμφωνα μὲ αὐτὲς τὶς ἐντολές, ὅταν τηρῆς τὰ 
καθήκοντα πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον σου.  
 Ἐπειδὴ ἔχεις καθήκοντα καὶ πρὸς τὸν ἑαυτό σου, εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ 
τηρῆς καὶ αὐτά, δηλαδὴ νὰ προσέχης πρῶτα-πρῶτα νὰ γνωρίζης τὴν πνευματική 
σου κατάσταση, νὰ μετανοῆς γιὰ τὶς ἁμαρτίες σου, νὰ ἀγωνίζεσαι ἐναντίον τῆς 
ἁμαρτίας καὶ τῶν παθῶν, γιὰ νὰ διατηρῆσαι ἐλεύθερος ἀπὸ αὐτά, καὶ νὰ ἐργάζεσαι 
τὴν ἀρετή, ἀσκώντας την γιὰ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ὠφέλεια τοῦ πλησίον σου.  
 Εἶσαι ὑποχρεωμένος, ἀκόμη, νὰ προπαρασκευάζεσαι καὶ νὰ κοινωνῆς, μὲ τὴν 
πρέπουσα πίστη, εὐλάβεια καὶ ἀγάπη, τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.  
 Ἀλλά, ἀδελφέ, θὰ ὠφεληθῆς πολύ, ἄν, μελετώντας ὅσα ἐκτέθηκαν στὸ 
βιβλίο, ὁρίσης στὸν ἑαυτό σου καὶ ἕνα ἠθικὸ καὶ πνευματικὸ δρομολόγιο, ἂν 
κανονίσης δηλαδὴ μιὰ τάξη ποὺ νὰ τὴν ἀκολουθῆς κάθε μέρα στὴ ζωή σου.  
 Σὰν ὑπόδειγμα δὲ τέτοιου δρομολογίου ὑποδεικνύουμε τὸ ἑξῆς:  
 
 
 



293. Ὑπόδειγμα ἡμερήσιας πνευματικῆς πορείας.  
 
 Ὅταν σηκώνεσαι τὸ πρωί, νὰ θεωρῆς καθῆκον σου ἐπιβεβλημένο καὶ ἐντελῶς 
ὁ ἀπαραίτητο, πρὶν ἀπὸ κάθε ἄλλο, νὰ προσευχηθῆς μὲ πίστη καὶ εὐλάβεια πρὸς 
τὸν Θεό. Καθὼς προσεύχεσαι, νὰ εὐλογῆς καὶ νὰ δοξολογῆς τὸ ὑπερύμνητο καὶ 
ὑπεράγιο ὄνομά Του, νὰ Τὸν εὐχαριστῆς γιὰ τὶς ἀναρίθμητες [σελ. 525] εὐεργεσίες 
Του καὶ προπάντων γιὰ τὴ θυσία τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Του καὶ γιὰ τὴ μακροθυμία 
ποὺ ἔδειξε στὸ διάστημα τῆς ζωῆς σου, ποὺ σὲ ἀνέχθηκε, ἂν καὶ ἁμάρτησες μύριες 
φορὲς ἐνώπιόν Του. Ἔπειτα νὰ ζητᾶς τὸ ἔλεός Του καὶ τὴ χάρη Του γιὰ τὰ 
ἁμαρτήματά σου, καὶ στὴ συνέχεια νὰ ζητᾶς τὴν εὐλογία Του, γιὰ νὰ περάσης τὴν 
ἡμέρα ἀναμάρτητα, εἰρηνικὰ καὶ νὰ ἐργασθῆς τὸ ἀγαθό.  
 Ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἡμέρας νὰ μὴ λησμονῆς ποτὲ τὸν Θεό, ἀλλὰ 
νὰ Τὸν δοξάζης καὶ νὰ Τὸν εὐχαριστῆς, ἔχοντας ὑπόψη σου ὅτι, ἂν περνᾶς τὶς μέρες 
τῆς ζωῆς σου, χωρὶς νὰ δοξάζης καὶ νὰ εὐχαριστῆς τὸν Θεό, ποὺ συνεχῶς σὲ 
εὐεργετεῖ, προξενεῖς στὸν ἑαυτό σου τὴ μεγαλύτερη λάθη.  
 Νὰ προετοιμάζεσαι κατόπιν μὲ κατάλληλες σκέψεις, ἔχοντας ὑπόψη σου ὅτι 
ὁ ἄνθρωπος περικυκλώνεται πάντοτε ἀπὸ πολλὲς καὶ ποικίλες παγίδες, ἐξ αἰτίας 
τῶν ὁποίων, ἂν δὲν προσέξη, πολὺ εὔκολα μπορεῖ νὰ μπλεχθῆ καὶ νὰ πέση στὴν 
ἁμαρτία.  
 Νὰ συλλογίζεσαι ὅτι εἶναι ἐνδεχόμενο κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἡμέρας νὰ σὲ 
περιφρονήσουν, νὰ σὲ βρίσουν, νὰ σὲ συκοφαντήσουν, νὰ σὲ κακοποιήσουν, μὲ 
κάθε τρόπο νὰ ἀδικηθῆς, καὶ γενικὰ νὰ συναντήσης πολλοὺς καὶ διάφορους 
πειρασμοὺς καὶ ποικίλα σκάνδαλα, ποὺ σὲ σπρώχνουν στὴν ἁμαρτία. Ὅλα αὐτὰ 
συλλογιζόμενος, νὰ προετοιμάζεσαι μὲ ἰσχυρὴ ἀπόφαση νὰ ἀντιμετωπίσης μὲ 
δύναμη καὶ σύνεση κάθε πειρασμὸ ποὺ θὰ παρουσιασθῆ καὶ νὰ ἀποκρούσης κάθε 
ἁμαρτία.  
 Ἡ προετοιμασία αὐτὴ εἶναι πάρα πολὺ ὠφέλιμη, διότι, ἔχοντας ἐκ τῶν 
προτέρων ὑπόψη σου τοὺς πειρασμοὺς ποὺ ἐνδέχεται νὰ σὲ βροῦν, δὲν θὰ 
αἰφνιδιάζεσαι ἀπὸ αὐτούς, ὥστε νὰ ταράζεσαι καὶ νὰ θορυβῆσαι, σὰν νὰ σοῦ 
συνέβαινε κάτι ἀπρόοπτο, ἀλλὰ θὰ τοὺς βλέπης ἥσυχα. Θὰ μπορῆς μὲ αὐτὸ τὸν 
τρόπο νὰ ὑποφέρης καὶ τὰ ἀδικήματα ποὺ παρουσιάζονται καὶ τοὺς πειρασμοὺς νὰ 
ὑπερνικᾶς καὶ τὴν ἁμαρτία νὰ ἀποκρούης νικηφόρα.  

[σελ. 526] 
 Ἐννοεῖται ὅμως ὅτι σὲ κάθε πειρασμὸ καὶ σὲ κάθε θλίψη εἶναι ἀνάγκη νὰ 
ζητᾶς τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Καὶ τότε νὰ μένης ἄφοβος, ἔχοντας τὴν πεποίθηση ὅτι, 
σὲ αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ εἶναι ἀρεστοὶ στὸν Θεό, ὅλοι οἱ πειρασμοὶ ἀνεξαιρέτως 
ἀποβαίνουν σὲ μεγάλη τους ὠφέλεια καὶ ποτὲ σὲ λάθη.  
 Νὰ παίρνης, ἀκόμη, ἀπόφαση στὸ διάστημα τῆς ἡμέρας νὰ γίνης εὐεργετικὸς 
στὸν πλησίον σου, κάνοντας σ’ αὐτὸν ὅ,τι καλὸ καὶ ὠφέλιμο μπορεῖς, 
συλλογιζόμενος ὅτι ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἔχει ὡς κύριο σκοπὸ τῆς ζωῆς του νὰ 
ὠφελῆ δὲν θὰ ἔχη μέρος μὲ τὸν Θεὸ καὶ σίγουρα θὰ καταδικασθῇ.  



 Νὰ συλλογίζεσαι ὅτι ὁ χρόνος τῆς ζωῆς σου εἶναι σύντομος, καὶ ἡ ὥρα τοῦ 
θανάτου ἄγνωστη. Ἂν σήμερα ὑπάρχης στὴ ζωή, αὔριο εἶναι ἐνδεχόμενο νὰ ἔχης 
πεθάνει. Τὸ κέρδος σου δὲ τὸ πραγματικό, τὸ αἰώνιο, θὰ εἶναι τὸ ἀγαθὸ ποὺ θὰ 
ἔχης πράξει τὴν παροῦσα μέρα τῆς ζωῆς σου.  
 Νὰ παίρνης, ἀκόμη, ἀπόφαση νὰ μὴ κάνης θέλημα δικό σου. Δηλαδή, νὰ μὴ 
θελήσης νὰ κάνης κάτι ποὺ δὲν εἶναι σύμφωνο μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης, νὰ 
παίρνης τὴν ἀπόφαση, ἀπέναντι σ’ αὐτοὺς ποὺ σοῦ ὑποδεικνύουν τὸ σωστὸ καὶ τὸ 
σύμφωνο μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, νὰ μὴν ὑποστηρίζης δική σου γνώμη, ἀντίθετη 
μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.  
 Τὸ ἀντίθετο μάλιστα. Νὰ ἔχης ἀπόφαση σταθερὴ νὰ ὑπακούσης στὸ δίκαιο 
καὶ τὸ πρέπον, ποὺ εἶναι σύμφωνο μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ποὺ θὰ σοῦ 
ὑποδεικνύουν ὅσοι τὸ γνωρίζουν καλύτερα ἀπὸ σένα.  
 Θὰ  ἐνισχύεσαι δὲ σ’ αὐτή σου τὴν ἀπόφαση, ὅταν ἔχης ὑπόψη σου ὅτι 
ἐκεῖνος ποὺ δὲν πειθαρχεῖ στὸ δίκαιο καὶ τὸ σωστὸ εἶναι ἐγωιστής. Τὸν ἐγωιστὴ 
ὅμως τὸν ἀποδοκιμάζει ὁ Θεὸς τόσο, ὅσο, ἀντίθετα, τὸν ταπεινό -καὶ αὐτὸς εἶναι 
ἐκεῖνος ποὺ ὑπακούει στὸ σωστό- τὸν εὐλογεῖ, τὸν χαριτώνει, καὶ αὐτὸς προοδεύει.  
 Νὰ θεωρῆς, ἀκόμη, καθῆκον σου καὶ τὴ μελέτη τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ, σὲ 
ὁποιαδήποτε ὥρα τῆς ἡμέρας σοῦ εἶναι δυνατό. [σελ. 527] Ἔστω καὶ λίγο νὰ 
μελετᾶς κάθε μέρα, ἂν δὲν μπορῆς πολύ. Μὲ τὴ μελέτη αὐτὴ καὶ θὰ γνωρίζης πιὸ 
τέλεια τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ τὸ ἔχης πάντοτε στὴ μνήμη σου.  
 Νὰ προσέχης νὰ ἐξασκῆς τὸ ἔργο ἢ τὸ ἐπάγγελμα ποὺ ἔχεις μὲ φόβο Θεοῦ, μὲ 
δικαιοσύνη καὶ ἀλήθεια, ἔχοντας ὑπόψη σου ὅτι σὲ βλέπει ὁ Θεός. Νὰ προσέχης δὲ 
συγχρόνως καὶ στὰ λόγια σου, στὴ σκέψη, στὴν καρδιά σου, ὥστε τίποτα τὸ πονηρὸ 
νὰ μὴ γίνη δεκτὸ στὴν ψυχή σου.  
 Ὅταν προετοιμάζεσαι τὸ πρωὶ μὲ τέτοιες σκέψεις καὶ ἀποφάσεις, νὰ 
ἐπικαλῆσαι συγχρόνως μὲ πίστη καὶ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴ σκέψη ὅτι μόνο μὲ 
τὴ δική σου δύναμη, χωρὶς τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, δὲν μπορεῖς νὰ κατορθώσης 
τίποτε, οὔτε νὰ ἀποφύγης τὴν ἁμαρτία, οὔτε νὰ ἐργασθῆς τὸ ἀγαθό.  
 Ἂν στὸ διάστημα τῆς ἡμέρας σοῦ παρουσιασθῆ κάποιος πειρασμός, εἴτε 
μικρός, εἴτε μεγάλος, καὶ ἀπὸ ἀδυναμία ἢ ἀπροσεξία ἢ ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄλλη 
αἰτία καταλάβης κάποια ἐνοχὴ στὴν ψυχή σου, ἀφοῦ συναισθανθῆς αὐτὴ τὴν 
ἐνοχή, νὰ μὴν ἀφήσης νὰ κυριέψει τὴν ψυχή σου μεγάλη στενοχώρια καὶ 
ἀπελπισία. Διότι αὐτὴ ἡ στενοχώρια, ποὺ προέρχεται τὶς περισσότερες φορὲς ἀπὸ 
τὴν ὑπόληψη ποὺ ἔχει ὁ ἄνθρωπος στὸν ἑαυτό του, θὰ σοῦ φέρη πίεση, θλίψη, 
ζημιά, καὶ ὄχι πνευματικὴ ὠφέλεια.  
 Τί πρέπει νὰ κάνης τότε, γιὰ νὰ ὠφεληθῆς; Νὰ καταλάβης καὶ νὰ 
συναισθανθῆς ὅτι εἶσαι ἀδύνατος, ὅτι εἶσαι τιποτένιος καὶ ἄθλιος. Ἀφοῦ 
ταπεινωθῆς ἔτσι, νὰ ζητήσης τὴν συγχώρηση καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί, 
πιστεύοντας ὅτι τὴν παίρνεις, νὰ εἰρηνεύης καὶ νὰ ἐξακολουθῆς ἔπειτα τὸ ἔργο σου 
μὲ φόβο Θεοῦ. Ἂν παρασύρθηκες ὅμως σὲ κάτι, ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ τὴ μετάνοια, τὴ 
λύπη, τὴν κατανυκτικὴ προσευχή, ἀπαιτεῖ καὶ τὴν ἐξομολόγηση στὸν πνευματικὸ 



πατέρα, πρέπει νὰ τὴν κάνης, γιὰ νὰ πάρης τὴ συγχώρηση, ὁπότε καὶ πάλι πρέπει 
τελείως νὰ εἰρηνεύης.  
 Ἀκόμη, ἂν στὸ διάστημα τῆς ἡμέρας ἔλθη στὴν ψυχή σου [σελ. 528] 
ἀνησυχία καὶ στενοχώρια ἀπὸ λογισμοὺς καὶ σκέψεις, πῶς θὰ ἐξοικονομήσης τὶς 
ἀνάγκες σου, νὰ διώξης αὐτοὺς τοὺς λογισμοὺς ὡς ἁμαρτωλούς. Θὰ τοὺς διώχνης 
δὲ εὔκολα, ὅταν πιστεύης ὅτι προνοεῖ καὶ φροντίζει γιὰ σένα ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, ὁ 
παντοδύναμος καὶ πανάγαθος Πατέρας σου, ὅπως ὁ Ἴδιος τὸ ὑπόσχεται. Ἀρκεῖ μόνο 
ἐσὺ νὰ κάνης ἐκεῖνο ποὺ ἐξαρτᾶται ἀπὸ σένα.  
 Ἐπίσης, στὸ διάστημα τῆς ἡμέρας, ἐὰν ἀπὸ ὁποιαδήποτε αἰτία αἰσθανθῆς 
ἀντιπάθεια ἐναντίον κάποιου, ἀμέσως νὰ σκεφθῆς ὅτι αὐτὸ εἶναι ἁμαρτωλό, 
συγχρόνως δὲ νὰ συλλογισθῆς γενικὰ τὶς ἁμαρτίες σου, γιὰ νὰ ταπεινωθῇ ἡ ψυχή 
σου. Ἔπειτα νὰ κατηγορήσης καὶ νὰ ἐπιπλήξης αὐστηρὰ τὸν ἑαυτό σου ἐσωτερικὰ 
γι’ αὐτὴ τὴ μομφὴ καὶ τὴν ἀντιπάθεια. Στὴ συνέχεια νὰ παρακαλέσης τὸν Θεὸ γιὰ 
ἐκεῖνον γιὰ τὸν ὁποῖον αἰσθάνθηκες ἀντιπάθεια, καθὼς καὶ γιὰ τὸν ἑαυτό σου, νὰ 
σὲ ἐλεήση ὁ Κύριος. Ὅταν κάνης ἔτσι, θὰ ἔρχεται στὴν ψυχή σου ἡ εἰρήνη καὶ ἡ 
ἀγάπη, οἱ δύο αὐτὲς ἀρετές, τὶς ὁποῖες, πάνω ἀπὸ καθετὶ ἄλλο, πρέπει νὰ 
ἐπιδιώκης, γιὰ νὰ ζῆς ἐν τῷ Θεῷ.  
 Ἐπίσης, ἂν στὸ διάστημα τῆς ἡμέρας συμβῆ νὰ ἀδικήσης κάποιον μὲ 
ὁποιοδήποτε τρόπο ἢ νὰ τὸν πικράνης ἀπὸ ἀπερισκεψία ἢ νὰ λυπήσης κάποιον 
χωρὶς λόγο, τότε νὰ πάρης τὴν ἀπόφαση νὰ ἐπιδιώξης τὴ συμφιλίωση μαζί του, 
ζητώντας μὲ ταπείνωση ἀπὸ αὐτὸν συγχώρηση καὶ ἱκανοποιώντας τον μὲ τὴν 
ἐπανόρθωση τοῦ ἀδικήματος.  
 Τὸ βράδυ δέ, ἀναπολώντας στὴ μνήμη σου, ὅσο σοῦ εἶναι δυνατό, τὴν ὅλη 
ἡμερήσια διαγωγή σου, νὰ ἀνακρίνης τὸν ἑαυτό σου σύμφωνα μὲ τὸ θεῖο νόμο. Νὰ 
ἀνακρίνης, γιὰ παράδειγμα, τὸν ἑαυτό σου ἂν ἔπραξες κάτι ποὺ ἀπαγορεύει ὁ 
Θεός, ἂν δέχθηκες στὴν ψυχή σου κάτι κακὸ καὶ πονηρό, ἂν εἶπες κάτι ἀνάρμοστο, 
ἂν σκανδάλισες ἢ λύπησες κάποιον, ἂν κατέκρινες κανένα. Νὰ ἀνακρίνης τὸν ἑαυτό 
σου ἂν παρέλειψες νὰ κάνης κάποιο καλὸ ἔργο ποὺ μποροῦσες νὰ κάνης. Ἂν 
ἔκανες κάτι καλό, ἀλλὰ ὄχι μὲ ἐλατήριο ἀγαθό. Ἂν ἐργάσθηκες [σελ. 529] κάποιο 
καλὸ ἔργο, ἀλλὰ μὲ ἀτέλειες, ἐνῶ μποροῦσες νὰ τὸ ἐργασθῆς πιὸ τέλεια.  
 Ἀνακρίνοντας ἔτσι τὴν διαγωγή σου, ἂν βρίσκης τὸν ἑαυτό σου ἔνοχο ἢ 
ἐλλιπῆ, νὰ ζητᾶς μὲ ταπείνωση ψυχῆς τὴ συγχώρηση καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, 
συγχρόνως δὲ καὶ τὴν ἐνίσχυση καὶ τὴ βοήθεια ἀπὸ Αὐτόν, γιὰ νὰ εἶσαι στὸ ἑξῆς 
προσεκτικότερος καὶ προθυμότερος, γιὰ νὰ μὴν παρεκκλίνης πλέον ἀπὸ τὸ ἅγιο 
θέλημά Του.  
 Πρὶν δὲ πέσης νὰ κοιμηθῆς, νὰ θεωρῆς ὡς καθῆκον σου ἀπαραίτητο νὰ 
προσευχηθῆς, δοξάζοντας καὶ εὐχαριστώντας τὸν Θεό, γιατὶ μὲ τὴν ἀγαθοσύνη καὶ 
μακροθυμία Του σὲ διατήρησε στὴ ζωὴ μέχρι τὴν ὥρα ἐκείνη, γιατὶ σὲ προφύλαξε 
ἀπὸ διάφορους κινδύνους καὶ πειρασμοὺς καὶ γιατὶ σὲ εὐεργέτησε κατὰ πολλοὺς 
καὶ ποικίλους τρόπους.  
 Μὲ τὴν προσευχή, ἀκόμη, νὰ ζητᾶς νὰ σὲ διαφυλάξη ὁ Κύριος καὶ κατὰ τὴν 
νύχτα ἀναμάρτητο καὶ εἰρηνικό, καὶ τὸ πρωὶ νὰ σὲ σηκώση, γιὰ νὰ εὐλογήσης καὶ 



δοξάσης τὸ ἅγιο ὄνομά Του. Στὸ κρεβάτι, μέχρις ὅτου κοιμηθῆς, νὰ προσπαθῆς 
μέσα στὸ μυαλό σου νὰ κυκλοφοροῦν θεῖα νοήματα, ὠφέλιμα στὴν ψυχή σου. 
Αὐτὸ τὸ ἴδιο νὰ κάνης καὶ ὅσες φορὲς ξυπνήσης στὸ διάστημα τῆς νύχτας, 
μνημονεύοντας τὸ πανάγιο ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ δοξάζοντας τὴν ἄπειρη ἀγαθότητα 
καὶ μεγαλοσύνη Του, ἔχοντας ὑπόψη ὅτι οἱ μεγάλοι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, ὅπως ὁ 
προφήτης Δαβίδ, ὄχι μόνο μνημόνευαν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ κατὰ τὴ νύχτα, ἀλλὰ 
καὶ σηκώνονταν ἀπὸ τὸ κρεβάτι τους, γιὰ νὰ ὑμνήσουν τὴ δόξα καὶ τὴ 
μεγαλοπρέπειά Του.  
 Ἀκολουθώντας, ἀδελφέ, κάθε μέρα τέτοια πορεία, θὰ ζῆς μέσα στὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ, στὴν ἀγάπη καὶ προστασία Του, ὅλες τὶς μέρες ποὺ θὰ σὲ ἀφήση νὰ 
ζήσης σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο. Ὅταν δὲ εὐδοκήση ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ νὰ φύγης ἀπὸ 
τὴν παροῦσα ζωή, τότε γεμᾶτος χαρὰ θὰ πᾶς ἐκεῖ ὅπου εἶναι τὰ πνεύματα τῶν 
δικαίων καὶ θὰ ζῆς μέσα σὲ εἰρήνη καὶ χαρά, ἐλευθερωμένος καὶ ἀπαλλαγμένος γιὰ 
πάντα ἀπὸ τὸν κίνδυνο [σελ. 530] τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀπὸ τὸν πόλεμο ἐναντίον της, 
καθὼς καὶ ἀπὸ ὅλες τὶς θλίψεις καὶ τοὺς φόβους.  
 Κατὰ τὴ δευτέρα δὲ καὶ ἔνδοξη παρουσία τοῦ Χριστοῦ, τότε ποὺ θὰ 
ἀναστηθοῦν ὅλοι, ἀφοῦ ἑνωθῆς καὶ μὲ τὸ σῶμα σου, ποὺ θὰ εἶναι πλέον χωρὶς 
ἀνάγκες, ἄφθαρτο καὶ ἔνδοξο, θὰ μπῆς στὴν ἄφθαρτη καὶ αἰώνια Βασιλεία τοῦ 
οὐρανοῦ. Ἐκεῖ θὰ ζῆς αἰώνια μαζὶ μὲ τὸν Θεὸ καὶ ὅλους τοὺς ἁγίους καὶ θὰ 
ἀπολαμβάνης τὴν πλήρη καὶ τέλεια καὶ αἰώνια χαρὰ καὶ μακαριότητα, 
ἐπιτυγχάνοντας ἔτσι τὸν ὕψιστο καὶ τελικὸ προορισμό σου.  
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