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Ἡ Σωτηρία κατορθώνεται καὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ 
Θεοῦ καὶ μὲ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου

«Οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν Υἱόν, εἰ μὴ ὁ πατήρ, 
οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ Υἱός, 

καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ Υἱὸς ἀποκαλύψαι» 

(Μτ . ιά  27)

Π αρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ θεία φιλανθρωπία εἶναι 
ἄπειρη, καὶ πλούσια ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ 
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἐντούτοις ἡ σωτηρία 

εἶναι ἀδύνατη χωρὶς τὴ συγκατάθεση καὶ τὴ συνεργασία 
τοῦ ἀνθρώπου. Πρῶτος αὐτὸς ὀφείλει νὰ συν αισθανθεῖ ὅτι 
ἁμάρτησε · νὰ μεταμεληθεῖ, νὰ ἐπιθυμήσει καὶ νὰ ἐπιζητή-
σει τὴ σωτηρία του καὶ ἔτσι ἡ Χάρη νὰ τὸν ἐπιβραβεύσει 
μὲ αὐτήν. Διότι ἡ συναίσθηση καὶ ἡ μεταμέλεια, ὁ πόθος 
τῆς σωτηρίας καὶ ἡ ἀναζήτησή της, εἶναι ἔνδειξη τῆς ἐπι-
στροφῆς πρὸς τὸν Θεό, εἶναι σημεῖο ἀποστροφῆς τῆς ἁμαρ-
τίας καὶ διάθεση ἀσκήσεως στὴν ἀρετή, εἶναι κατά κάποιο 
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τρόπο ἐπίκληση τῆς θείας εὐσπλαχνίας, ἡ ὁποία βιάζεται 
νὰ ἐλεήσει τὸν παραπλανημένο.  Ὥστε γιὰ νὰ μᾶς σώσει ἡ 
Χάρη, πρέπει νὰ θέλουμε νὰ σωθοῦμε. Γι’ αὐτὴ τὴν ἀλή-
θεια δίνουν μαρτυρία οἱ θεῖοι Πατέρες τῆς  Ἐκκλησίας.  Ὁ 
θεῖος Χρυσόστομος λέει: «ἡ Χάρη, παρότι εἶναι Χάρη, σώ-
ζει μόνο αὐτοὺς ποὺ τὸ θέλουν».  Ἐπίσης καὶ ὁ Γρηγόριος ὁ 
Θεολόγος βεβαιώνει: «τὸ νὰ σωθοῦμε προϋ ποθέτει καὶ τὴ 
δική μας συμμετοχή καὶ τοῦ Θεοῦ» · καὶ ὁ  Ἰουστῖνος προ-
σθέτει: «Ἂν καὶ ὁ Θεὸς ἔπλασε μόνος τὸν ἄνθρωπο, δὲν 
σώζει τὸν ἄνθρωπο δίχως τὴ συγκατάθεσή του».

Πλανῶνται αὐτοὶ ποὺ πιστεύουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπο-
ρεῖ νὰ σωθεῖ μόνο μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἢ μόνο μὲ τὴ δική 
του θέληση, δίχως τὴ θεία Χάρη. Γιατὶ ἡ μέν Χάρη, ὅπως 
ἐπισημάναμε, δὲν σώζει παρὰ μόνο ὅσους μετανόησαν 
καὶ ἐπέστρεψαν στὸν Κύριο, ἐνῶ ἡ θέληση χωρὶς τὴ Χάρη 
εἶναι ἀνεπαρκὴς γιὰ τὴ σωτηρία, γιατὶ ὁ ἄνθρωπος ἀδυ-
νατεῖ ἀπὸ μόνος του νὰ δικαιώσει τὸν ἑαυτό του ἀπέναντι 
στὸν Θεό.  Ὡστόσο, ἡ ἀδυναμία του ἔχει διαπιστωθεῖ ἤδη 
στὰ πολλὰ χρόνια τῆς ὑποδουλώσεώς του στὴν ἁμαρτία 
καὶ τὴν τυραννία τοῦ διαβόλου, χρόνια κατὰ τὰ ὁποῖα πα-
ρέμενε ἐκεῖ δουλεύοντας χωρὶς τὴ θέλησή του καὶ στενά-
ζοντας καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν κατάσταση δὲν μπόρεσε νὰ τὸν 
ἐλευθερώσει οὔτε ἡ ἐξέλιξή του οὔτε ἡ σοφία του οὔτε τί-
ποτα ἄλλο.

Γιὰ τὴ δύναμη τῆς ἀνθρώπινης θελήσεως ὡς μόνης 
ἱκανῆς γιὰ τὴ σωτηρία, πρῶτος ἐγνωμάτευσε ὁ Πελάγι-
ος, κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ 5ου μ.Χ. αἰώνα, καὶ οἱ Πελαγιανοί, 
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ποὺ τὸν ἀκολούθησαν. Γιὰ τὴ δύναμη τῆς θείας Χάριτος 
ὡς τῆς μόνης ποὺ σώζει τὸν ἄνθρωπο ἀποφάνθηκαν κατα-
πολεμώντας τὸν Πελάγιο δύο σπουδαῖοι Πατέρες τῆς Δυ-
τικῆς  Ἐκκλησίας, ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος καὶ ὁ Ἱερώνυμος, 
ζητώντας τὴν ἀποκήρυξη τῆς ἐσφαλμένης διδασκαλίας 
τοῦ Πελαγίου.  Ὡστόσο, σύνολη ἡ  Ἐκκλησία, ἀφοῦ βάδι-
σε τὴ μέση ὁδό, κήρυξε καὶ τὶς δύο πλευρὲς λανθασμένες 
καὶ δογμάτισε ὅτι «ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου κατορθώνε-
ται μὲ τὴ θεία Χάρη καὶ μὲ τὴ θέληση καὶ τὴ συνεργασία 
τοῦ ἰδίου». 

Ἡ γνώμη τῆς  Ἐκκλησίας εἶναι ἡ μόνη ὀρθὴ καὶ σύμφω-
νη μὲ τὶς  Ἅγιες Γραφές. Ἀπὸ αὐτὲς τὶς  Ἅγιες Γραφὲς πα-
ρουσιάζεται ὅτι ἀπαιτοῦνται καὶ τά δύο, καὶ ἡ Χάρη καὶ ἡ 
συγκατάθεση τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ τὴ σωτηρία του. Ἀπὸ τὰ 
ἴδια τὰ λόγια τοῦ Σωτήρα θεωρεῖται δεδομένη ἡ ἀνάγκη 
συνυπάρξεως καὶ τῶν δύο.   Ὁ Κύριος ἐρχόμενος γιὰ τὴ 
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπινου γένους, δὲν τοὺς ἔσωζε ὅλους, 
παρόλο ποὺ ἤθελε νὰ σωθοῦν ὅλοι καὶ νὰ ἔλθουν στὴν ἐπί-
γνωση τῆς ἀλήθειας, ἀλλὰ μόνο αὐτοὺς ποὺ τὸν ἀκολου-
θοῦσαν∙ γι’ αὐτὸ ὅταν κήρυττε τοὺς ἔλεγε: «ὅποιος θέλει 
νὰ μὲ ἀκολουθήσει, πρέπει νὰ ἀπαρνηθεῖ τὸν ἑαυτό του» · 
γιὰ τὴ σωτηρία ἀπαιτοῦσε αὐταπάρνηση, ἡ ὁποία εἶναι 
ἀδύνατον νὰ συμβεῖ δίχως τὴ συγκατάθεση καὶ τὴν ἀτο-
μικὴ θέληση.  Ἐπίσης, κηρύττει σ’ αὐτοὺς ποὺ ἀποδέχονται 
τὴ σωτηρία ὡς προερχόμενη ἀπὸ τὴν ἐκτέλεση τῶν ἔργων 
τοῦ νόμου, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη θέληση καὶ μόνο, 
λέγοντας: «Ἐγὼ εἶμαι ἡ θύρα · ἀπὸ μένα ἐὰν κάποιος εἰσέλ-
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θει θὰ σωθεῖ» ( Ἰωάν. ί  9) καί «χωρὶς ἐμένα δὲν μπορεῖτε τί-
ποτα νὰ κάνετε» ( Ἰωάν. ιέ  5), ἀπὸ τὰ ὁποῖα φανερώνεται ἡ 
ἀνάγκη τῆς συνυπάρξεως ἀμφοτέρων.

Στὴ σωτηρία λοιπὸν τοῦ ἀνθρώπου συνεργοῦν συγ-
χρόνως καὶ ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ θέληση τοῦ ἀνθρώ-
που.  Ἡ μέν Χάρη τοῦ Θεοῦ προσκαλεῖ, διαφωτίζει τὸν 
νοῦ καὶ τὴν καρδιά, ἡ δὲ θέληση συνεργεῖ στὴ διάνοιξη 
τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τὴν κάθαρση τῆς καρδιᾶς.  Ἡ σωτηρία 
λοιπὸν ξεκινάει ἀπὸ τὴ Χάρη, μορφοποιεῖται ἀπὸ τὴ θέλη-
ση καὶ τελειοποιεῖται ἀπὸ τὴ Χάρη ἡ ὁποία τὴ στεφανώνει.  
Ἡ παραβολὴ τοῦ Σπορέα εἶναι πρόσφορο παράδειγμα.   Ὁ 
σπορέας ἔσπειρε, ἡ ἀγαθὴ γῆ δέχθηκε, ὁ δὲ Θεὸς αὔξησε 
καὶ εὐλόγησε. Ὥστε εἶναι ἀνάγκη νὰ θέλουμε νὰ σωθοῦμε, 
γιὰ νὰ σωθοῦμε ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ. 

Γιὰ τὸ ὅτι ὀφείλουμε νὰ σπεύδουμε σὲ μετάνοια

Ἡ δική μας φροντίδα γιὰ τὴ σωτηρία εἶναι ἀνάγκη νὰ 
εἶναι ἔγκαιρη.   Ὁ λόγος εἶναι ὁ κίνδυνος ποὺ καιροφυλα-
κτεῖ. Αὐτὸς ποὺ δὲν φροντίζει γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς 
του διατρέχει διπλὸ κίνδυνο: ἢ ἀπροσδόκητα νὰ ἁρπα-
γεῖ ἀπὸ τὸν θάνατο ἢ νὰ ἐγκαταλειφθεῖ ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ 
Θεοῦ · καὶ στὶς δύο περιπτώσεις τὸ κακὸ εἶναι μεγάλο, 
γιατὶ ἡ ζημιὰ εἶναι ὁ θάνατος τῆς ψυχῆς. Γιὰ ὅλα αὐτὰ ὁ 
θεῖος Χρυσόστομος μᾶς διαμηνύει λέγοντας: «Μὴν ἀνα-
βάλλεις νὰ ἐπιστρέψεις στὸν Κύριο, οὔτε νὰ περιμένεις 
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μέρα μὲ τὴ μέρα, μὴ τυχὸν κάποτε συμβεῖ νὰ καταστρα-
φεῖς. Τὸ τέλος εἶναι ἄγνωστο, καὶ εἶναι ἄγνωστο γιὰ νὰ 
ἐπαγρυπνεῖς.  Ἡ μέρα τοῦ Κυρίου ἔρχεται σὰν κλέπτης 
μέσα στὴ νύχτα · ὄχι ὅμως γιὰ νὰ κλέψει, ἀλλὰ για νὰ μᾶς 
κάνει πιὸ ἀσφαλεῖς. Διότι αὐτὸς ποὺ περιμένει τὸν κλέφτη 
ἀγρυπνεῖ, ἔχει ἀναμμένο διαρκῶς τὸ λυχνάρι καὶ εἶναι πά-
ντα ἕτοιμος.   Ἔτσι λοιπὸν καὶ σεῖς, ἀνάψτε τὸ φῶς τῆς πί-
στεως καὶ τοῦ σωστοῦ τρόπου ζωῆς. Νὰ εἶστε σὲ διαρκὴ 
ἐπαγρύπνηση, μὲ ἀναμμένες τὶς λαμπάδες. Ἐπειδὴ δὲν 
γνωρίζουμε πότε ἔρχεται ὁ Νυμφίος, χρειάζεται νὰ εἴμα-
στε πάντα προετοιμασμένοι, ὥστε ὅταν ἔλθει, νὰ μᾶς βρεῖ 
σὲ πνευματικὴ ἐγρήγορση καὶ νήψη». Καὶ ὁ θεολόγος Γρη-
γόριος προσθέτει: «Ὁ καιρὸς δὲν μᾶς περιμένει γιὰ τὴ δι-
όρθωσή μας, γιατὶ τὸ αὔριο δὲν παρέχει καμία ἀσφάλεια∙ 
διότι πολλοὺς ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἤθελαν νὰ κάνουν πολλά, 
δὲν τοὺς βρῆκε τὸ αὔριο». 

«Ἐὰν δὲν δίνεις ποτὲ σημασία στὸ σημάδι αὐτὸ καὶ τὰ 
μεταθέτεις ὅλα στὸ αὔριο, παρασυρόμενος ἀπὸ τὸν πο-
νηρὸ μὲ μικρὲς ἀναβολὲς κατὰ τὸν δικό του τρόπο ποὺ 
σοῦ λέει “Σὲ μένα δῶσε τὸ παρόν σου, στὸν Θεὸ δῶσε τὸ 
μέλλον σου. Σὲ μένα τὴ νεότητά σου, στὸν Θεὸ τὰ γηρα-
τειά σου, σ’ ἐμένα τὶς ἡδονές, σ’  Ἐκεῖνον τὴν ἀνικανότητά 
σου”, πόσο μεγάλος ἀλήθεια ὁ κίνδυνος ποὺ σὲ περιτριγυ-
ρίζει, πόσο πολλὰ τὰ ἀπροσδόκητα περιστατικά∙ εἴτε πό-
λεμος καταστροφικός, εἴτε ναυάγιο (γιατί, τὶ εὐκολότερο 
ἀπὸ τὸ νὰ πεθάνει ὁ ἄνθρωπος, ἀκόμη καὶ ἂν τὸν θεωρεῖς 
σπουδαῖο;), εἴτε ὑπερβολικὸ φαγοπότι, εἴτε ἀνεμοστρόβι-
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λος, εἴτε ἵππος ποὺ συμπαρασύρει μὲ τὴν ὁρμή του, εἴτε 
φαρμάκι ποὺ δόθηκε μὲ δόλια προμελέτη∙ πρόσεχε λοιπόν 
μὴ τυχὸν καὶ ἀντὶ γιὰ φάρμακο σωτηρίας (αὐτὸ στὸ ὁποῖο 
δὲν ἔδωσες σημασία) συναντήσεις δηλητήριο».

Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἐγκαταλείπει τὸν ἀμετανόητο 
ἄνθρωπο, γιατὶ αὐτὸς περιφρόνησε τὸν πλοῦτο τῆς χρη-
στότητας, τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς μακροθυμίας τοῦ Θεοῦ.  Ἂς 
δοῦμε τί λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸν ἄνθρωπο ποὺ πα-
ραμένει στὴν ἁμαρτία: «Νομίζεις, λοιπόν, ἄνθρωπε, ἐσὺ 
ποὺ καταδικάζεις αὐτοὺς ποὺ πράττουν τὴν ἁμαρτία καὶ 
κάνεις καὶ σὺ τὰ ἴδια, ὅτι θὰ ξεφύγεις ἀπὸ τὴν κρίση τοῦ 
Θεοῦ;   Ἢ περιφρονεῖς τὴν ἀγαθοσύνη, τὴν ἀνοχὴ καὶ τὴ 
μακροθυμία Του, ἀγνοώντας ὅτι αὐτὴ ἡ ἀγαθότητα τοῦ 
Θεοῦ σὲ ὁδηγεῖ στὴ μετάνοια;  Ἐνῶ μὲ τὴ σκληρότητά σου 
καὶ τὴν ἀμετανόητη καρδιά σου συγκεντρώνεις πάνω σου 
ὀργή, καὶ ὅταν ἔρθει ἡ μέρα ποὺ θὰ φανερωθεῖ ἡ δίκαιη 
κρίση τοῦ Θεοῦ,  Ἐκεῖνος θὰ ἀποδώσει στὸν καθένα κατὰ 
τὰ ἔργα του» (Ρωμ. β΄ 3-6).  Ἡ θεία μακροθυμία μεταβάλ-
λεται σὲ ἀγανάκτηση, ἡ ἀνοχὴ σὲ ἐξάντληση τῆς ὑπομονῆς 
καὶ ἡ χρηστότητα σὲ ἀποστροφή. Γι’ αὐτὸν τὸ λόγο ὁ κο-
ρυφαῖος τῶν ἀποστόλων μᾶς συμβουλεύει νὰ μὴ ξεγελιό-
μαστε ἑρμηνεύοντας σὰν βραδύτητα τὴν ἀνοχὴ καὶ τὴ μα-
κροθυμία τοῦ Θεοῦ, γιατὶ δὲν ἀργοπορεῖ ἀλλὰ μακροθυμεῖ, 
μὴ θέλοντας νὰ χαθεῖ κανεὶς ἀπὸ μᾶς ἀλλὰ ὅλοι νὰ ἔλθουμε 
σὲ μετάνοια. «Ὁ Κύριος δὲν ἀργεῖ νὰ πραγματοποιήσει τὶς 
ὑποσχέσεις Του, ἂν καὶ μερικοὶ θεωροῦν αὐτὸ ὡς βραδύ-
τητα, ἀλλὰ μακροθυμεῖ γιὰ μᾶς, μὴ θέλοντας νὰ χαθεῖ κα-
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νένας καὶ νὰ φθάσουν ὅλοι στὴ μετάνοια. Θὰ ἔλθει ὅμως ἡ 
ἡμέρα τοῦ Κυρίου ξαφνικά, σὰν κλέπτης μέσα στὴ νύχτα. 
Καὶ τότε οἱ Οὐρανοὶ θὰ ἐξαφανιστοῦν μέσα σὲ ἀπερίγρα-
πτη βοὴ καὶ κρότο. Καὶ τὰ ὑλικὰ στοιχεῖα ποὺ ὑπάρχουν θὰ 
ἀναφλεγοῦν καὶ θὰ διαλυθοῦν.  Ἡ γῆ δὲ καὶ τὰ ἔργα ποὺ 
βρίσκονται σ’ αὐτήν, θὰ κατακαοῦν» (Β΄ Πέτρου γ΄ 9-10). 

Γι’ αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ σπεύσουμε νὰ ἀναζητήσουμε 
τὸν Κύριο, γιατὶ Αὐτὸς ὁ ἴδιος λέει «θὰ μὲ ζητᾶτε καὶ δὲν 
θὰ μὲ βρίσκετε» ( Ἰω. ζ΄ 34). Γιὰ ὅσο λοιπὸν μᾶς προσκα-
λεῖ ἡ Χάρη, ὀφείλουμε νὰ προσερχόμαστε, γιατὶ ἴσως ὅταν 
τὴ ζητήσουμε δὲν θὰ τὴ βροῦμε. Τότε θὰ ἔχει κλεισθεῖ ἡ 
θύρα. Καὶ σὲ μᾶς ποὺ θὰ φωνάζουμε «ἄνοιξε, ἄνοιξέ μας!», 
ὁ Νυμφίος θὰ ἀπαντήσει: «δὲν σᾶς γνωρίζω!». Ζήσαμε 
στὴν ἁμαρτία καὶ ἴσως θὰ πεθάνουμε μέσα σ’ αὐτήν. Ποιὸς 
μᾶς βεβαιώ νει γιὰ τὸ ἀντίθετο, ἀφοῦ μένουμε ἀμετανόη-
τοι; Νά τί λέει ὁ Κύριος πρὸς τοὺς  Ἰουδαίους: «Ἐγὼ ὑπά-
γω καὶ ζητήσετέ με καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε» 
( Ἰω. ή  21).  Ἐὰν λοιπόν, δὲν μετανιώσουμε ὅσο ἔχουμε τὸν 
Χριστὸ ποὺ μᾶς προσκαλεῖ, θὰ πεθάνουμε μέσα στὶς ἁμαρ-
τίες μας, γιατὶ κάποτε θὰ Τὸν ἀναζητήσουμε, ἀλλὰ τότε θὰ 
ἀποβεῖ μάταιη ἡ ἀναζήτηση. Ὥστε εἶναι ἀνάγκη νὰ γνωρί-
ζουμε καλὰ ὅτι ὀφείλουμε νὰ μὴν καθυστεροῦμε, γιατὶ ἡ 
Χάρη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἐγκαταλείπει καὶ γιατὶ πολλὲς φορὲς 
αὐτὲς οἱ ἁμαρτίες μᾶς φέρνουν σὲ πρόωρους καὶ αἰφνί-
διους θανάτους, ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφο-
ντας πρὸς τοὺς Κορινθίους ποὺ ἁμάρταναν: «Γι’ αὐτὸ εἶναι 
πολλοὶ ἀπὸ σᾶς ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ ἀρκετοὶ πεθαί-
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νουν» (Ά  Κορ. ιά  30). Παράδειγμα τῆς ἐγκαταλείψεως 
ἀπὸ τὸν Θεό, τὸ ὁποῖο μαρτυρεῖται ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, 
εἶναι ὁ βασιλιὰς τῆς  Ἰουδαίας Σεδεκίας, ὁ ὁποῖος ἐγκατα-
λείφθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ παραδόθηκε αὐτὸς καὶ τὸ βασί-
λειό του στὴν καταστροφή, παρόλο ποὺ ζητοῦσε διὰ τοῦ 
προφήτη Ἱερεμία τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου καὶ παρακαλοῦσε 
τὸν προφήτη λέγοντας: «Προσευχήσου γιὰ μᾶς στὸν Κύ-
ριο τὸν Θεό». Ἀλλὰ ὁ Ἱερεμίας ἔλαβε ἐντολὴ ἀπὸ τὸν Θεὸ 
νὰ μὴ δεηθεῖ γι’ αὐτούς, γιατὶ εἶχε ἤδη παραδώσει τὴν πόλη 
καὶ τὸν βασιλιὰ Σεδεκία στὰ χέρια τοῦ φοβεροῦ τυράννου 
Ναβουχοδονόσορα, βασιλιὰ τῶν Ἀσσυρίων.   Ἔτσι, ὁ Ἱε-
ρεμίας δὲν προσευχήθηκε γι’ αὐτούς. Κυριεύθηκε ἡ πόλη, 
λεηλατήθηκε, καὶ ὅλοι –ἀπὸ μικρὸ ἕως μεγάλο– πέρασαν 
«ἐν στόματι μαχαίρας».  Ὅλη ἡ οἰκογένεια τοῦ Σεδεκία κα-
τεσφάγη μπροστὰ στὰ μάτια του, καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ ἐξώ-
ρυξαν τοὺς ὀφθαλμούς, τὸν ἔδεσαν μὲ ἀλυσίδες καὶ τὸν 
ὁδήγησαν αἰχμάλωτο στὴ Βαβυλώνα. «Ὁ Θεὸς ξέσπασε 
τὸν θυμὸ καὶ τὴν ὀργή Του κατὰ τοῦ Σεδεκία καὶ τῆς πό-
λης, γιατὶ χλεύα σαν τὰ λόγια τοῦ Ἱερεμία τοῦ Προφήτη. 
Σκλήρυναν δὲ τὶς καρδιές τους, ὥστε νὰ μὴ μποροῦν νὰ 
ἐπιστρέψουν στὸν Κύριο» ( Ἱερεμίας). Φοβερὸ ἀλήθεια, 
ἀλλὰ καὶ δίκαιο! Εἶναι δίκαιο αὐτὸς ποὺ ἐγκαταλείπει τὸν 
Θεὸ νὰ ἐγκαταλειφθεῖ ἀπὸ Αὐτόν. Δίκαιο νὰ ἀπομακρυν-
θεῖ αὐτὸς ποὺ ἀπομακρύνει τὴ Χάρη. Δίκαιο νὰ ἀποστρέ-
ψει ὁ Θεὸς τὸ Πρόσωπό Του ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ φεύγουν καὶ 
δὲν προσέρχονται σ’ Αὐτόν.   Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης 
λέει: «Ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ εἶναι δίκαιη καὶ ἐξομοιώνεται μὲ 
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τὶς δικές μας διαθέσεις. Μᾶς παρέχει μάλιστα αὐτὰ τὰ ἴδια 
ποὺ βρίσκονται μέσα μας» (Λόγ. έ ). 

Τὴν ἀνάγκη βιασύνης γιὰ γρήγορη ἐπιστροφὴ καὶ με-
τάνοια, ὑπαγορεύει καὶ ὁ κίνδυνος νὰ γίνουμε ἀνίκανοι γιὰ 
ἐπιστροφή · γιατὶ ἡ ἐξοικείωση πρὸς τὸ κακὸ μπορεῖ νὰ μᾶς 
καταστήσει ἀνίκανους γιὰ μετάνοια, κάτι ποὺ πρέπει νὰ μᾶς 
φοβίζει πολύ.  Ἡ συνήθεια ἀπὸ τὴ συνεχὴ ἐπανάληψη κατα-
λαμβάνει θέση φύσεως στὸν ἄνθρωπο · τόσο πολὺ καθίσταται 
ἰσχυρή, ὥστε ὁ ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ πλέον νὰ τῆς ἀντισταθεῖ, 
γιατὶ ἡ δύναμή της ὑπερισχύει καὶ τοῦ φυσικοῦ νόμου.  Ὅταν 
λοιπὸν αὐτὴ θὰ ἀρχίσει νὰ μᾶς ἐπηρεάζει, ὑποτασσόμεθα καὶ 
καθιστάμεθα δοῦλοι της.  Ἡ ἐλεύθερη βούληση χάνει τὴν 
ἀνεξαρτησία της, ὁ ἄνθρωπος ἀπομακρύνει τὸ αὐτεξούσιο, 
ἡ θέληση φανερώνεται ἀνίκανη νὰ ἀντισταθεῖ στὴ συνήθεια 
καὶ κάθε ἀπόπειρα, προκειμένου νὰ ἀνακτήσει τὴ χαμένη 
ἐλευθερία, καθίσταται μάταιη.   Ὁ ἀγώνας ἐντέλει καθιστᾶ 
περισσότερο προφανὴ τὴν ἀδυναμία. Αὐτὸς ποὺ κυριεύθηκε 
ἀπὸ τὴ συνήθεια, πράττει, ἐνεργεῖ, ἐκτελεῖ ὡς ὑπήκοος, ὡς 
ὑποτελής.  Ἡ δυνατότητα νὰ αὐτενεργεῖ ἔπαυσε καὶ πράττει 
κατὰ διαταγή τῆς συνήθειας.  Ἡ ἐσωτερικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώ-
που πνίγεται μέσα στὰ στήθια του.  Ἡ ἕξις καταντᾶ πολὺ τυ-
ραννική, γιατὶ μπορεῖ ἡ δύναμη τῶν παθῶν νὰ ἀτόνησε, ἡ συ-
νήθεια ὅμως ἐπιμένει καὶ κατὰ τὴ θεραπεία τους. Αὐτὴ εἶναι 
ἡ συνήθεια, αὐτὴ εἶναι ἡ δύναμή της, αὐτὴ ἡ τυραννία της.  
Ὅταν αὐτὴ μᾶς κυριεύσει μιὰ φορά, ἔκτοτε διευθύνει τὶς θε-
λήσεις μας, κανονίζει τὶς πράξεις μας καὶ ποτὲ πιὰ δὲν ἀφήνει 
τὰ χαλινάρια μὲ τὰ ὁποῖα διευθύνει τὶς διαθέσεις μας. Τότε τὸ 
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πᾶν ἔχει χαθεῖ. Ἔχει χαθεῖ κάθε ἐλπίδα σωτηρίας. Καμιά ἀκτί-
να φωτὸς δὲν ἀπέμεινε.  Ἔζησε μέσα σὲ ἁμαρτίες, μέσα στὶς 
ἁμαρτίες και θὰ πεθάνει. Εἶναι ἀνάγκη λοιπὸν νὰ κάνουμε 
γρήγορα καὶ νὰ μετανοήσουμε, πρὶν ἡ ἁμαρτία γίνει σὲ μᾶς 
συνήθεια, ὁπότε θὰ εἶναι δύσκολο νὰ σωθοῦμε.

Ἡ συνήθεια τοῦ νὰ ἁμαρτάνεις φέρνει θάνατο

Ἀπέναντι στὴν ἁμαρτία ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε ἀνένδο-
τοι, γιατὶ καὶ μία φορὰ νὰ ὑποκλέψει τὴ συγκατάθεσή μας, 
καθίσταται ἀληθινὸς κύριός μας. Πρόσφορο παράδειγ-
μα ποὺ ὑποδεικνύει τὸν ὕπουλο καὶ τυραννικὸ χαρακτήρα 
τῆς ἁμαρτίας εἶναι ὁ τρόπος τῆς Σεμιράμιδος, μὲ τὸν ὁποῖο 
ὑφάρπαξε τὴ βασιλεία καὶ ἔγινε αὐτοκράτειρα.  Ἡ Σεμίρα-
μις κατόρθωσε μὲ παντὸς εἴδους θωπεῖες νὰ πείσει τὸν σύ-
ζυγό της Νῖνο, βασιλιὰ τῆς Ἀσσυρίας, νὰ παραιτηθεῖ γιὰ μία 
μόνο ἡμέρα ἀπὸ τὸ ἀξίωμά του καὶ νὰ τῆς παραδώσει τὸ 
σκῆπτρο τῆς βασιλείας. Ἀλλὰ ποιὸ ὑπῆρξε τὸ πρῶτο ἔργο 
τῆς νέας αὐτοκράτειρας; Νὰ διατάξει νὰ φονευθεῖ ὁ Νῖνος ὁ 
βασιλιὰς καὶ σύζυγός της, ὥστε νὰ ἐξασφαλίσει τὴν ἐξουσία 
ἰσοβίως πρὸς ὄφελός της.  Ἡ παρομοίωση εἶναι πλήρης καὶ 
ταιριάζει σὲ ὅλα.  Ἡ ἁμαρτία, ὅπως ἡ Σεμίραμις ποὺ ἀγωνί-
ζεται μὲ παντὸς εἴδους θωπεῖες νὰ πετύχει τὴ συγκατάθεση 
τοῦ ἀνθρώπου, ἀμέσως μόλις κατορθώσει αὐτὸ ποὺ ποθεῖ, 
κατακυριεύει, αἰχμαλωτίζει καὶ θανατώνει τὸ λογικό.  Ἐγκα-
θιστᾶ τὸν θρόνο της στὴν καρδιὰ καὶ τὴν κατευθύνει σὲ ὅλο 
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τὸν βίο. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἁμαρτία, αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικά της.  
Ὄχι λοιπόν, ἂς μὴν ὑποχωρήσουμε ποτὲ στὶς θωπεῖες της ∙ 
ἂς μὴν παραδώσουμε σ’ αὐτὴν τὴν ἐξουσία∙ ἂς μὴν πράξου-
με ὅ,τι δὲν θέλει ἡ ἐσωτερική μας διάθεση ∙ ἂς μὴν ὑποδου-
λώσουμε τὴν ἐλεύθερη θέλησή μας στὴ θέληση τῆς ἁμαρ-
τίας  ∙ ἂς μὴ συγκατατεθοῦμε σὲ ὅ,τι εἶναι ἀντίθετο πρὸς τὸν 
ἠθικὸ νόμο. Τίποτα ἂς μὴν καταστήσει τὴν καρδιά μας μαλ-
θακή. Ἀκόμη καὶ τὰ πιὸ δελεαστικὰ λόγια, ἂς ἀναδείξουν 
τὴν καρδιά μας σκληρότερη ἀπὸ τὸν χάλυβα. Νὰ μὴ μᾶς 
κάνουν καμία ἐντύπωση τὰ δάκρυα, οἱ στεναγμοί, οἱ ὑπο-
σχέσεις, οἱ ἀπειλές. Νὰ μείνουμε σταθεροὶ καὶ ἀκλόνητοι 
στὸ φρόνημά μας, ὥστε νὰ μὴ μᾶς συμβεῖ ὕστερα ἀπὸ λίγο 
τὰ στεγνὰ μάγουλά μας νὰ τὰ μουσκέψουν δάκρυα ἄκαρ-
πης μετάνοιας.  Ἡ ἄνανδρη ὑποχώρηση θὰ μᾶς προσκομί-
σει διπλὰ δεινά ∙ πρῶτα τὴ ντροπὴ καὶ ὕστερα τὴ δυστυχία. 
Ἀντιθέτως, ἡ ἀνδρεία θὰ προσκομίσει τὸ θάρρος, τὴ δόξα 
καὶ τὴν εὐτυχία. Τὰ πιὸ κατάλληλα παραδείγματα τὰ ὑπο-
δεικνύει ἡ Ἁγία Γραφή. Ἀπὸ μὲν τοὺς ἄνδρες, τὸν πάγκαλο  
Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος ὑπέμεινε κάθε κακοπάθεια, ἀκόμη καὶ τὸν 
θάνατο, προκειμένου νὰ τηρήσει τὶς ἠθικές του ἀρχές, νὰ 
τηρήσει τὴν ἠθική του ἐλευθερία, νὰ τηρήσει τὸν νόμο τοῦ 
Θεοῦ. Ἀπὸ δὲ τὶς γυναῖκες, τὴν ἐνάρετη Σωσάννα, ἡ ὁποία 
προτίμησε τὸν θάνατο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.  Ἐὰν ὁ Νῖνος ἔμε-
νε ἀνυποχώρητος στὶς θωπεῖες τῆς Σεμιράμιδος, αὐτὴ θὰ 
ἔμενε ὑποταγμένη σ’ αὐτὸν γιὰ ὅλη της τὴ ζωή. Σταθερότη-
τα λοιπὸν καὶ ἀνδρεία, γιατὶ μόνο μὲ αὐτὰ θὰ διατηρήσου-
με τὴν ἡγεμονία τοῦ λογικοῦ καὶ τὴν ἠθική μας ἐλευθερία.
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Τὸ παράδειγμα τοῦ Νίνου μᾶς διδάσκει ὅτι ὄχι μόνο ἡ 
ἰσχυρὴ ἁμαρτωλὴ συνήθεια, ἀλλὰ καὶ ἡ ἁμαρτία ποὺ δια-
πράχθηκε μία καὶ μόνο φορὰ εἶναι κάτι ἐπικίνδυνο καὶ φο-
βερό.  Ὡς ἐκ τούτου, εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀποφεύγουμε τὴν 
ἁμαρτία μέ ὅλη μας τὴ δύναμη.  Ὡστόσο, ἐὰν ἁμαρτήσου-
με, γρήγορα νὰ μετανοήσουμε ὥστε νὰ μὴν ὑποδουλω-
θοῦμε. «Ἐὰν τὸ νὰ ἁμαρτήσει κανεὶς εἶναι βαρύ», λέει ὁ 
Μέγας Βασίλειος, «τὸ νὰ ἐπιμείνει στὴν ἁμαρτία πόσο βα-
ρύτερο εἶναι;»· καὶ ὁ θεῖος Χρυσόστομος προσθέτει: «δὲν 
εἶναι φοβερὸ τὸ νὰ πέσεις, ἀλλὰ τὸ νὰ πέσεις καὶ νὰ μὴ ση-
κώνεσαι, τὸ νὰ κακοπαθεῖς μὲ τὴ θέλησή σου καὶ νὰ ἔχεις 
ἀποβλακωθεῖ ἀπὸ τοὺς λογισμοὺς τῆς ἀπογνώσεως, προ-
σπαθώντας νὰ κρύψεις τὴν ἀσθενική σου προαίρεση» · καὶ 
ἀμέσως: «τὸ νὰ ἁμαρτάνει κανεὶς εἶναι ἴσως ἀνθρώπινο, τὸ 
νὰ ἐπιμένει ὅμως στὴν ἁμαρτία δὲν εἶναι ἀνθρώπινο, ἀλλὰ 
ὁλωσδιόλου σατανικό». 

Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀληθινὴ μετάνοια;

Ἡ μετάνοια πρέπει νὰ εἶναι ἀληθινή, καὶ εἶναι ἀληθινὴ 
ὅταν συνοδεύεται ἀπὸ τὴ συντριβὴ τῆς καρδιᾶς, ἀπὸ τὴ 
διά θεση νὰ μὴν πληγώσουμε ξανὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴ δικαιο-
σύνη τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπὸ τὴν ἐξαγόρευση τῶν ἁμαρτιῶν μας.

Ἡ ἀληθινὴ μετάνοια εἶναι μεταβολὴ γνώμης γιὰ τὰ ὅσα 
ἔχουν διαπραχθεῖ, ἀλλαγὴ τοῦ ἠθικοῦ βίου, μεταβολὴ πρὸς 
τὸ καλύτερο, τέλεια ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν προηγούμενο 
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βίο καὶ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. «Ἀληθινὴ μετάνοια», λέει ὁ Κλή-
μης ὁ Ἀλεξανδρεύς, «εἶναι νὰ μὴ βρεθεῖς ποτὲ ξανὰ στὰ 
ἴδια ἔνοχος, ἀλλὰ γρήγορα νὰ ξεριζώσεις ἐντελῶς ἀπὸ τὴν 
ψυχή σου αὐτὰ τὰ ἁμαρτήματα, τὰ ὁποῖα ἔνιωσες ὅτι ὁδή-
γησαν τὴν ψυχή σου στὸν θάνατο». Καὶ συνεχίζει: «τὸ νὰ 
πάψεις νὰ βλέπεις πλέον πρὸς τὰ πίσω, σημαίνει ὅτι πράγ-
ματι ξέφυγες ἀπὸ τὴν ἁμαρτία». Μετάνοια λοιπὸν εἶναι ἡ 
ἠθικὴ ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι καὶ ἀφετηρία 
νέας, ἐνάρετης ζωῆς.

Ὑπόδειγμα ἀληθινῆς μετάνοιας παρέδωσε σὲ μᾶς ὁ πρό-
φήτης  Ἡσαΐας, προτρέποντας τοὺς  Ἰουδαίους σὲ μετάνοια 
καὶ ἐπιστροφὴ στὸν Θεό.  Ἂς δοῦμε τί λέει: «Λουσθεῖτε καὶ 
γίνετε καθαροί, νὰ μὴ βλέπουν τὰ μάτια μου τὶς πονηριές 
σας. Σταματῆστε τὶς πανουργίες σας, μάθετε νὰ κάνετε τὸ 
καλό, ἐπιδιῶξτε τὴ δικαιοσύνη, ἀπαλλάξτε τὸν ἀδικημένο, 
ἀποδῶστε τὸ δίκαιο στὸ ὀρφανὸ καὶ ὑποστηρίξτε τὴ χήρα 
καὶ ἐλᾶτε τότε νὰ συζητήσουμε, λέει ὁ Κύριος. Καὶ ἂν οἱ 
ἁμαρτίες σας ἔχουν τὸ χρῶμα τοῦ φοίνικα, θὰ τὶς λευκάνω 
ὅπως τὸ χιόνι.  Ἐὰν εἶναι σὰν τὸ κόκκινο, θὰ τὶς λευκάνω 
ὅπως τὸ λευκὸ τοῦ ἐριφίου» ( Ἡσαΐας ά  16-18).

Αὐτὸς ποὺ μετανοεῖ εἰλικρινά, ἔχει καρδιὰ «συντετριμ-
μένη καὶ τεταπεινωμένη». Τέτοιο παράδειγμα ἀληθινῆς με-
τάνοιας εἶναι ὁ Προφητάναξ Δαβίδ · νοῦς καὶ καρδιά, ψυχὴ 
καὶ σῶμα, ὁ ἔξω καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος φανερώνουν, μαρ-
τυροῦν, τὴν ἀληθινὴ μετατροπὴ τῆς γνώμης του καὶ τὸν 
δια καὴ πόθο του νὰ ἐξιλεωθεῖ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Οἱ Ψαλ-
μοί του εἶναι πλήρεις ἔνθεου πόθου, περισσότερο δὲ αὐτὸς 
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τῆς Μετανοίας μὲ τὸν ὁποῖο ζητάει τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου · 
εἶναι διαυγεῖς καθρέπτες, στοὺς ὁποίους ἀντικατοπτρίζε-
ται ὁ ἔνθεος πόθος καὶ ὁ ἀνώτερος χαρακτήρας τῆς ἀλη-
θινῆς μετάνοιας. Τέτοια «συντετριμμένην καὶ τεταπεινω-
μένην καρδίαν ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει».

Παρόμοια παραδείγματα ἀποτελοῦν ἡ μετάνοια τοῦ 
Μανασσῆ, βασιλιᾶ τῆς  Ἰουδαίας, τῶν Νινευιτῶν, τοῦ Τε-
λώνου, καὶ αὐτὸ τοῦ ἀσώτου υἱοῦ.  Ἡ μετάνοια δὲ τοῦ 
Ζακχαίου μᾶς ὑποδεικνύει ταυτοχρόνως καὶ τὸν τρόπο 
τῆς θεραπείας τοῦ ἁμαρτήματος, ὅπως καὶ τὸν τρόπο τῆς 
ἀποκαταστάσεως τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ. Εἶχε πεῖ ὁ 
Ζακχαῖος: «Ὁρίστε, Κύριε, τὰ μισὰ ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντά μου 
τὰ προσφέρω στοὺς πτωχοὺς καὶ ἂν κάποιον ἀδίκησα θὰ 
ἀποδώσω τετραπλά». (Λκ. ιθ΄ 8). Τὸ μύρο τῆς μετανοιω-
μένης πόρνης, τὰ δάκρυα τοῦ Πέτρου, ἡ μετάνοια τοῦ 
ληστῆ στὸν σταυρό εἶναι ἐκφραστικότατα παραδείγματα 
τῆς ἀληθινῆς μετάνοιας καὶ συγχρόνως τῆς θείας φιλαν-
θρωπίας. 

Ψεύτικη μετάνοια εἶναι αὐτὴ τοῦ Φαραώ, ὁ ὁποῖος 
δέκα φορὲς ὁμολόγησε τὸ ἴδιο ἁμάρτημα, δέκα φορὲς ζή-
τησε συγχώρεση, δέκα φορὲς ἔλαβε ἄφεση καὶ δέκα φορὲς 
ἐξόργισε τὸν Θεό. Στὸ τέλος δέ, ἐξόρμησε κατὰ τοῦ θελή-
ματος τοῦ Θεοῦ, γιατὶ ἡ ἀσύνετη καρδιά του δὲν ταπεινώ-
θηκε, παρὰ τὶς ἁμαρτίες του, ἀλλὰ ἔμεινε σκληρὴ καὶ ἀνυ-
ποχώρητη∙ ἡ μετάνοιά του ἦταν μετάνοια φόβου καὶ ὄχι 
μετάνοια συναισθήσεως ∙ δὲν εἶχε ἐπίγνωση τῆς ἁμαρτίας. 
Μετανόησε ἀπὸ φόβο μὴν παιδευτεῖ ἢ χαθεῖ, ὄχι ἀπὸ συ-
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ναίσθηση ὅτι ἁμάρτησε ἀπέναντι στὸν Θεό∙ ὄχι ἀπὸ ἐπί-
γνωση τοῦ μεγάλου του ἁμαρτήματος. Γι’ αὐτὸ καὶ κατα-
βυθίστηκε στὰ βάθη τῆς  Ἐρυθρᾶς Θάλασσας, παθαίνοντας 
ἄξια τῆς ψεύτικης μετάνοιάς του.

Περὶ τῆς ἀληθινῆς μετάνοιας καὶ τῶν καρπῶν της

Ἡ ἀληθινὴ μετάνοια καθιστᾶ καθαρὸ τὸν νοῦ ἐκείνου 
ποὺ μετανοεῖ, λέει ὁ σοφὸς Δίδυμος.

Ἐπίσης, ὁ ἅγιος Νεῖλος λέει ὅτι ἡ ἀγαθὴ μεταμέλεια 
ἔχει μεγάλη δύναμη γιὰ τὴ σωτηρία, γι’ αὐτὸ καὶ πρέπει 
συνεχῶς νὰ τὴν καλλιεργοῦμε, ὥστε νὰ σωθοῦμε καὶ νὰ μὴ 
χαθοῦμε, γιατὶ ὅταν ἐπιστρέψεις καὶ στενάξεις, τότε θὰ σω-
θεῖς, καθὼς λέει ὁ προφήτης  Ἡσαΐας: «Ἡ κατὰ Θεὸν λύπη 
ὁδηγεῖ στὴ μετάνοια καὶ κατεργάζεται ἔτσι τὴ σωτηρία». 
Κανεὶς δὲν θὰ χαθεῖ, ἐὰν ὠφελεῖται ἀπὸ τὸ δραστικὸ φάρ-
μακο τῆς μετάνοιας.

Ὁ δὲ θεῖος Χρυσόστομος λέει: «Ἡ μετάνοια γίνεται 
πρόξενος τῆς βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, εἴσοδος στὸν Πα-
ράδεισο καὶ ἀπόλαυση αἰώνιας εὐδαιμονίας. Αὐτὸς ποὺ με-
τανόησε γιὰ τὰ δεινὰ ποὺ ἔπραξε, ἀκόμη καὶ ἂν δὲν δεί-
ξει μετάνοια ἄξια τῶν ἁμαρτημάτων του, ἔχει ἀπὸ τὸν Θεὸ 
ἀνταπόδοση γι’ αὐτὴν τὴ μετάνοια ποὺ ἐπέδειξε». 

Ὁ Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεὺς τονίζει: «Ἡ ἀληθινὴ μετά-
νοια ποτὲ πλέον δὲν ἀφήνει τὸν ἄνθρωπο νὰ βρεθεῖ ἔνο-
χος στὰ ἴδια, ἀλλὰ ξεριζώνει ἀπὸ τὴν ψυχή, ἐκ βάθους, τὰ 



ΠΕΡΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΨΥΧΗΣ

92

ἁμαρτήματα, ἐξαιτίας τῶν ὁποίων ἡ ψυχή του γνώρισε τὸν 
θάνατο»∙ καὶ ἀμέσως: «τὸ νὰ πάψεις νὰ βλέπεις πλέον πρὸς 
τὰ πίσω, σημαίνει ὅτι πράγματι ξέφυγες ἀπὸ τὴν ἁμαρτία» · 
καὶ κάπου ἀλλοῦ: «Καλὸ μὲν εἶναι τὸ νὰ μὴν ἁμαρτάνεις, 
ἀγαθὸ δὲ καὶ αὐτοὶ ποὺ ἁμαρτάνουν νὰ μετανοοῦν, ὅπως 
εἶναι ἄριστο τὸ νὰ ὑγιαίνεις πάντοτε, καλὸ ὅμως καὶ ὅταν 
ἀναλαμβάνεις μετὰ τὴν ἀσθένεια». 

Ἀκόμη, ὁ Μέγας Βασίλειος προτρέπει λέγοντας: «Μὴν 
ἀπελπίζεσαι, οὔτε νὰ ἀφήνεις τὴν προσευχή, ἀλλὰ ἔλα 
ὅπως εἶσαι ἁμαρτωλός, γιὰ νὰ δοξάσεις καὶ σὺ τὸν Δεσπό-
τη καὶ νὰ προσφέρεις τὰ δικά σου δῶρα ἀγάπης γιὰ τὴ συγ-
χώρεση ποὺ σοῦ προσέφερε. Γιατὶ ἂν φοβηθεῖς νὰ προσέλ-
θεις, τότε ἐμποδίζεις νὰ ἔλθει σὲ σένα ἡ ἀγαθότητά Του καὶ 
κωλύεις τὴν πλουσιοπάροχη δικαιο σύνη Του, ποὺ ὁπωσ-
δήποτε θὰ σὲ ἐπισκεπτόταν». Καὶ προσθέτει: «ὑποφέραμε 
ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες, ἂς γιατρευτοῦμε μὲ τὴ μετάνοια∙ ἀλλὰ 
μετάνοια χωρὶς νηστεία, μένει ἀκαλλιέργητη».

Περὶ τῆς προσκλήσεως τῶν ἁμαρτωλῶν  
ἀπὸ τὸν φιλάνθρωπο Θεό

Ὁ Θεὸς μὲ ὅλους τοὺς προφῆτες προσκάλεσε αὐτοὺς 
ποὺ ἁμάρτησαν σὲ μετάνοια, καὶ μὲ τὸν προφήτη Μαλαχία 
καλεῖ λέγοντας: «Ἐπιστρέψτε σὲ μένα, καὶ ἐγὼ θὰ ἀνταπο-
κριθῶ, λέει ὁ Κύριος ὁ Παντοκράτωρ». 

Ἐπίσης, μὲ τὸν προφήτη Ἱερεμία προτρέπει: «Φύγετε 
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μακριὰ ὁ καθένας σας ἀπὸ τὸν πονηρὸ δρόμο καὶ κάνετε 
ὡραιότερα τὰ ἔργα σας».

Μὲ τὸν προφήτη  Ἡσαΐα ἀναγγέλλει: «Ἐγὼ εἶμαι ὁ 
Θεός. Δὲν ὑπάρχει ἄλλος ἐκτὸς ἀπὸ μένα δίκαιος καὶ σω-
τήρας. Κανεὶς δὲν ὑπάρχει ἐκτὸς ἀπὸ μένα!  Ἐπιστρέψτε 
κοντά μου καὶ θὰ σωθεῖτε ὅλοι, ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς 
γῆς. Ἀκοῦστε με ἐσεῖς ποὺ ἀπωλέσατε τὴν καρδιά σας, 
ἐσεῖς ποὺ ἀπομακρυνθήκατε ἀπὸ τὴ δικαιοσύνη μου∙ πλη-
σιάστε τὴ δικαιοσύνη μου καὶ τὴν ἀλήθειά μου καὶ δὲν θὰ 
ἀργήσω νὰ σᾶς παράσχω τὴ σωτηρία». 

Ὁ Θεὸς προσκαλεῖ ἐπίσης διὰ τοῦ προφήτη  Ἰωήλ, λέ-
γοντας: «Ἐπιστρέψτε κοντά μου, μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά σας, 
μὲ νηστεία, μὲ δάκρυα καὶ ὀδυρμὸ καὶ διαρρῆξτε τὶς καρ-
διές σας, ὄχι τὰ ἰμάτιά σας, καὶ μετανοῆστε ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ, καθότι εἶναι ἐλεήμων καὶ πολυεύσπλαγχνος, μακρό-
θυμος καὶ πολυέλεος καὶ πρόθυμος νὰ συγχωρήσει».

Ὁ Θεὸς δὲν τιμωρεῖ ἀμέσως αὐτοὺς ποὺ ἁμαρτάνουν, 
ἀλλὰ τοὺς δίνει χρόνο γιὰ μετάνοια, ὥστε νὰ θεραπευθοῦν καὶ 
νὰ ἐπανορθώσουν, λέει ὁ ἅγιος Νεῖλος.  Ἐπίσης μὲ τὸν προ-
φήτη Ζαχαρία μᾶς προσκαλεῖ λέγοντας: «Ἐπιστρέψτε σὲ μένα 
καὶ γὼ θὰ στραφῶ σὲ σᾶς, λέει ὁ Κύριος ὁ Παντοκράτορ». 

Μέσῳ τοῦ  Ἰεζεκιὴλ ἀναγγέλλει: «Ζῶ ἐγώ, λέει ὁ Κύρι-
ος. Δὲν ἐπιθυμῶ τὸν θάνατο τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ἀλλὰ τὴν ἐπι-
στροφή του καὶ τὴ συνέχιση τῆς ζωῆς του. Μὲ τὴ μετάνοια 
νὰ ξεφύγετε ἀπὸ τὸν πονηρὸ δρόμο ποὺ ἔχετε πάρει. Ποιὸς 
ὁ λόγος νὰ πεθαίνετε,  Ἰσραηλῖτες;»

   Ὁ Πρόδρομος ὑπῆρξε ὁ κήρυκας τῆς μετανοίας.  Στὴ 
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συνέχεια ἦλθε ὁ ἴδιος ὁ Σωτήρας, κηρύττοντας μετάνοια 
καὶ ἄφεση ἁμαρτιῶν: «Ἐλᾶτε σὲ μένα ὅλοι ὅσοι κοπιάζε-
τε καὶ εἶστε φορτωμένοι βάσανα καὶ ἐγὼ θὰ σᾶς ἀναπαύ-
σω». Ἑρμηνεύοντας αὐτὸ τὸ χωρίο, ὁ θεῖος Χρυσόστομος 
λέγει: «Ἐλᾶτε, ὄχι ὁ τάδε, ἀλλὰ ὅλοι ὅσοι βρίσκονται σὲ 
φροντίδες, σὲ λύπες, σὲ ἁμαρτίες.  Ἐλᾶτε, ὄχι γιὰ νὰ σᾶς 
ζητήσω εὐθύνες, ἀλλὰ γιὰ νὰ συγχωρήσω τὰ ἁμαρτήμα-
τά σας.  Ἐλᾶτε, ὄχι γιατὶ παρακαλῶ γιὰ τὴ δόξα σας, ἀλλὰ 
ἐπειδὴ παρακαλῶ γιὰ τὴ σωτηρία σας · γιατὶ ἐγὼ θὰ σᾶς 
ἀναπαύσω. Δὲν εἶπε μόνο θὰ σᾶς σώσω, ἀλλά, θὰ σᾶς πα-
ρέχω κάθε ἀσφάλεια». Γιὰ νὰ δείξει δὲ τὴν ἄκρα φιλανθρω-
πία τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ κάνει προθυμότερους στὴ μετάνοια 
αὐτοὺς ποὺ ἁμαρτάνουν, ἀποκαλύπτει σ’ αὐτοὺς τὰ μυστή-
ρια τοῦ Οὐρανοῦ: «Ὑπάρχει, λέει, χαρὰ στὸν Οὐρανὸ μεγα-
λύτερη, ὅταν ἕνας ἁμαρτωλὸς μετανοεῖ, παρὰ γιὰ ἐνενή-
ντα ἐννέα δίκαιους οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν ἀνάγκη μετανοίας». 

Οἱ ἀπόστολοι εἶχαν τὴν ἀποστολὴ νὰ κηρύξουν μετά-
νοια σὲ ὅλα τὰ ἔθνη, ξεκινώντας ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ, «δι-
ότι ἔτσι ἔχει γραφτεῖ καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἦταν ἀνάγκη 
νὰ πάθει ὁ Χριστὸς καὶ νὰ ἀναστηθεῖ ἐκ νεκρῶν τὴν τρίτη 
ἡμέρα καὶ ἔτσι νὰ κηρυχθεῖ στὸ ὄνομά Του μετάνοια καὶ 
ἄφεση ἁμαρτιῶν σὲ ὅλα τὰ ἔθνη, ἀρχὴ κάνοντας ἀπὸ τὴν 
Ἱερουσαλήμ».  Ἐλᾶτε, λοιπόν, χριστιανοὶ ἀδελφοί, «πάντες 
οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι» ἂς τρέξουμε πρὸς τὸν 
Κύριο∙ ὅπως κακῶς ἀπομακρυνθήκαμε, καλῶς νὰ ἐπιστρέ-
ψουμε.   Ὁ δικαστὴς εἶναι ἐδῶ, πρόθυμος νὰ συγχωρήσει 
τὰ ἁμαρτήματά μας. Εἶναι ἐδῶ ὁ Δεσπότης, ἕτοιμος νὰ μᾶς 
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χαρίσει ὅσα τοῦ ὀφείλουμε∙ εἶναι ἐδῶ ὁ Σωτήρας μας καὶ 
μᾶς ἀνοίγει τὰ χέρια γιὰ νὰ μᾶς εἰσαγάγει στὸν Παράδει-
σο, νὰ μᾶς ἀνακουφίσει ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ἁμαρτιῶν μας, 
νὰ μᾶς χαρίσει τὴν εἰρήνη καὶ νὰ μᾶς ἀναπαύσει.  Ἂς ση-
κώσουμε τὸν ζυγὸ τὸν δικό Του∙ «ὁ γὰρ ζυγὸς τοῦ Κυρίου 
χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον αὐτοῦ ἐλαφρὸν ἐστί» · ἂς σπεύσου-
με ὅσο εἶναι καιρός, ὅσο ἡ θύρα τῆς αἰώνιας ζωῆς παραμέ-
νει ἀνοικτή, ὅσο ὁ Νυμφίος μᾶς προσκαλεῖ νὰ εἰσέλθου-
με στοὺς γάμους, ἂς μὴν ἀναβάλλουμε ἀπὸ μέρα σὲ μέρα, 
γιατὶ δὲν γνωρίζουμε τί θὰ φέρει ἡ ἑπομένη.  Ἂς προσέλ-
θουμε στὸν Κύριο νὰ ἐξομολογηθοῦμε σὲ Αὐτὸν τὶς ἀνο-
μίες μας καὶ εἶναι ἕτοιμος νὰ συγχωρήσει τὶς ἁμαρτίες μας.  
Ἐλᾶτε ὅλοι νὰ ζητήσουμε ἀπὸ καρδιᾶς τὸν Κύριο, γιὰ νὰ 
βροῦμε ἀνάπαυση στὶς ψυχές μας. Ἀμήν.
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