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εηξά κελπκάησλ επί ηνπ ζέκαηνο: 

Δ ΠΕΣΔ ΣΟΝ ΥΡΕΣΟΝ θαη Δ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΔ 

«…Ο δε δίθαηνο ζέιεη δήζεη εθ πίζηεσο.» (Ρσκ.1:17) 

«Ώιεζώο αιεζώο, ζαο ιέγσ, Ο πηζηεύσλ εηο εκέ έρεη δσήλ αηώληνλ.» (Ησάλ.6:47) 

 

Κεθάιαηνλ 1
νλ

  (043 – GR) 

 

Δ ζεκαζία ηεο πίζηεσο θαη ε ζπνπδαηόηεηά ηεο 

Βηζαγσγή 
Πξφζεζή κνπ είλαη, Θενχ ζέινληνο, λα ζαο παξνπζηάζσ κία ζεηξά κελπκάησλ επί ηνπ 

ζέκαηνο ηεο πίζηεσο ελ Υξηζηψ. Ζ ζεηξά απηή επηθεληξψλεηαη ζε κηά απιή θαη πξαθηηθή 

εμέηαζε ηξηψλ εδαθίσλ: 

 «Ώιεζώο αιεζώο, ζαο ιέγσ, Ο πηζηεύσλ εηο εκέ έρεη δσήλ αηώληνλ.» (Ησάλ.6:47) 

 «Ώιι' εάλ θαη πξνζθέξσ εκαπηόλ ζπνλδήλ επί ηεο ζπζίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

πίζηεώο ζαο, ραίξσ θαη ζπγραίξσ κεηά πάλησλ πκώλ·» (Φηιηπ.2:17), θαη 

 «Βαπηνύο εμεηάδεηε αλ ήζζε ελ ηε πίζηεη, εαπηνύο δνθηκάδεηε. Δ δελ γλσξίδεηε 

εαπηνύο όηη ν Εεζνύο Υξηζηόο είλαη ελ πκίλ; εθηόο εάλ ήζζε αδόθηκνη θαηά ηη.» 

(2Κνξ.13:5) 

 

Με ην πξψην εδάθην Ησάλλεο 6:47 εμεηάδεηαη ην «ΑΒΓ» ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεσο θαη δσήο 

αιιά πνπ είλαη, λαη κελ πνιχ απιφ αιιά ζπγρξφλσο, ΠΟΛΤ ΔΜΏΝΣΕΚΟ! Πνιχ 

ζεκαληηθφ, ηφζνλ γηα ηνπο κε πηζηεχνληαο φζνλ θαη γηα ηνπο πηζηνχο. Γελ κπνξψ λα μεράζσ 

φηη, πξηλ απφ ηε επηζηξνθή κνπ ζηνλ Υξηζηφλ, δνχζα ζηελ αζεΐα. Γελ ήκνπλ έλαο απιφο 

άπηζηνο αιιά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ελ αγλνία κνπ, ήκνπλ έλαο άζενο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ 

επεζηξάθελ ζηνλ Υξηζηφλ δελ ζηακάηεζα λα νκηιψ γηα Δθείλνλ πνπ κε έζσζε. Λέγσ φηη 

Δθείλνο είλαη πνπ κε έζσζε! Γελ έρσ ζψζεη ηνλ εαπηφλ κνπ. Καπρψκαη ηαπεηλά ζ‟Απηφλ! Με 

έζσζε απφ ηελ ακαξηία κνπ θαη απφ ηηο ζιίςεηο κνπ. Με ζεξάπεπζε απφ ηελ αζζέλεηά κνπ 

αιιά Απηφο, επίζεο, κε έζσζε, θαηά θχξηνλ ιφγνλ, απφ ηελ θφιαζε πξνο ηελ νπνίαλ 

θαηεπζπλφκνπλ εμ αηηίαο ηεο ακαξηίαο κνπ θαη ηεο απηζηίαο κνπ. Πξφζεζή κνπ ήηαλ απφ 

ηφηε, είλαη, θαη ζα είλαη πάληνηε κέρξη ην ηέινο ησλ εκεξψλ κνπ, εδψ ζ‟απηήλ ηελ γε ηνπ 

πφλνπ, ηεο ηαξαρήο θαη ηεο απνγνεηεχζεσο, λα ηηκήζσ θαη λα δνμάζσ: 

 Σνλ Εεζνύλ Υξηζηόλ, ν Οπνίνο, κε ηνλ ιπηξσηηθφλ ζάλαηφλ Σνπ, έγηλε πξνζσπηθφο 

σηήξαο κνπ θαη Κύξηνο ηεο δσήο κνπ, 

 Σνλ ιόγνλ ηνπ Θενύ, ηελ πνιχηηκε θαη αμία πάζεο απνδνρήο Ώγία Γξαθή, ε νπνία είλαη 

ην κνλαδηθφ βηβιίν ζε φινλ ηνλ θφζκν πνπ κπνξεί αιεζηλά λα θσηίζεη ηα κάηηα ηεο 

ςπρήο θαη πνπ κπνξεί λα … καο ζνθίζε εηο ζσηεξίαλ δηά ηεο πίζηεσο ηεο ελ Υξηζηώ 

Εεζνύ… (2Ti.3:15-17). Κάπνηνο είπε: «Μειέηα ηε ΐίβιν γηα λα γίλεηο ζνθόο, πίζηεπζέ 

ηελ γηα λα είζαη αζθαιήο· εθάξκνζέ ηελ γηα λα γίλεηο άγηνο.»  θαη  

 Σνλ ξφινλ ηνπ Ώγίνπ Πλεύκαηνο γηα ηελ αλαγέλλεζε, ηνλ αγηαζκφλ θαη ηελ ππεξεζία 

ηνπ πηζηνχ. 

 

Με ην δεχηεξν εδάθην Φηιηππεζίνπο 2:17 θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε θξάζε «ιεηηνπξγία 

ηεο πίζηεσο» εμεηάδνληαη νη πιένλ δηαδεδνκέλεο πεπιαλεκέλεο δηδαζθαιίεο, εξκελείεο θαη 
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γλψκεο πνπ αθνξνχλ ηε «ιεηηνπξγία ηεο πίζηεσο». ΒΏΝ ε πίζηε δελ ιεηηνπξγεί θαιώο, 

ζα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα, φρη κφλνλ ζηνλ πλεπκαηηθφ ηνκέα αιιά επίζεο θαη ζηε θπζηθή 

θαζεκεξηλή δσή. Γελ αξθεί ν άλζξσπνο λα έρεη πίζηε ζηνλ Θεφλ αιιά ε πίζηε ηνπ πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί θαιψο ζπκθψλσο πξνο ηηο πλεπκαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ηνπ Υξηζηνχ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη κέζα ζηελ Αγία Γξαθή. Πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο πίζηεσο θαηά ηξόπνλ 

πξαθηηθόλ αλαθεξφκελνλ ζηελ εθαξκνγήλ ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεσο ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

ηνπ πηζηνχ. Σε θξάζε απηή ρξεζηκνπνίεζε ν Παχινο γηαηί ήζειε νη απνδέθηεο ηεο επηζηνιήο 

ηνπ λα θαηαιάβνπλ φηη είρε ζπζηάζεη θαη ζπζηαζηεί, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο κεηαδψζεη 

πλεπκαηηθέο αξρέο θαη αιήζεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ θαιή ιεηηνπξγία 

ηεο πίζηεψο ηνπο (Ρσκ.15:29). 

 

Σέινο, κε ην ηξίην εδάθην 2 Κνξηλζίνπο 13:5 ζα εμεηάζνπκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ν απφζηνινο Παχινο ηνπο πξνέηξεςε λα θάλνπλ ελδειερή απηνεμέηαζή ηνπο. Ο 

Παχιoο ηνπο εθάιεζε (αθoχ ακέζσο πξoεγoπκέλσο ηνπο είρε ειέγμεη γηα ρoλδξoεηδείο 

ακαξηίεο, γηα ηηο oπoίαο εθoβείηo κήπσο πελζήζεη πoιιoχο εθ ησλ πξoακαξηεζάλησλ θαη κε 

κεηαλoεζάλησλ), λα παχζoπλ λα ακθηζβεηνχλ ηελ απνζηνιηθφηεηά ηνπ, λα εμεηάζνπλ ηoπο 

εαπηoχο ηνπο εάλ δνπλ «ελ ηε πίζηεη» θαη αλ έρνπλ θαιήλ ελ Υξηζηψ δηαγσγήλ. Έλαο απφ 

ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν Παχινο ηνπο παξήγγεηιε λα εμεηάζνπλ εαπηνχο ήηαλ δηφηη 

αξθεηνί αλάκεζά ηνπο επξίζθνλην ζε πιάλε. Δθoβείηo óηη oη άλζξσπoη απηoί είραλ ράζεη óρη 

κóλoλ ηελ νξζή δηδαζθαιία ηoπ Δπαγγειίoπ αιιά θαη ηoλ έιεγρoλ ηoπ εαπηoχ ηνπο θαη óηη 

εθηλδύλεπαλ λα απoιεζζoύλ. O θóβoο απηóο ηoλ είρε θάκεη λα αλαιάβεη εθζηξαηεία 

επαλoξζψζεψο ηνπο δηά ησλ επηζηoιψλ ηoπ. Γη‟απηó θαη ηoπο πξoέηξεπε λα εμεηάζoπλ θαη λα 

δνθηκάζνπλ ηoπο εαπηoχο ηνπο. Σί ζα έπξεπε λα θάκνπλ; Οπσζδήπνηε, πξψηνλ λα εμεηάζνπλ 

ην ηί πηζηεύνπλ θαη δεχηεξνλ λα δηαπηζηψζνπλ αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ήηαλ αμία ησλ 

αιεζεηψλ ηνπ Δπαγγειίνπ ηνπ Υξηζηνχ! Απηή ε πξνηξνπή ηζρχεη θαη γηα θάζε ρξηζηηαλφλ. Θα 

ηελ εμεηάζνπκε θη‟εκείο γηα ηελ σθέιεηά καο, δηφηη ε απηoεμέηαζή καο είλαη έλα απó ηα 

ζπλερή θαζήθoληά καο ελ Υξηζηψ. Υσξίο ζπλερή απηνεμέηαζε θαη ζπκκφξθσζή καο πξνο ηηο 

αιήζεηεο ηνπ Δπαγγειίνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη πξαγκαηηθή πλεπκαηηθή πξφνδνο. 

 

 Αο εμεηάζνπκε ηα εδάθηα απηά ιεπηνκεξψο αξρίδνληαο απφ ην πξψην:  

«Ώιεζώο αιεζώο, ζαο ιέγσ, Ο πηζηεύσλ εηο εκέ έρεη δσήλ αηώληνλ.» (Ησάλ.6:47) 

 

1. «ΏΛΔΘΧ, ΏΛΔΘΧ»: δηπιή επηβεβαίσζε 
Σν εδάθην πνπ ζα κειεηήζνπκε απνηειεί κηα δήισζε πνπ ν Ηεζνχο έθαλε, αιιά πνπ 

απνηειεί ζπγρξφλσο, κηα έλδνμε ππόζρεζε. Θέιεζε λα εηζαγάγεη ηε δήισζή Σνπ κε κηά 

δηπιή επηβεβαίσζε, ιέγνληαο «Ώιεζώο, αιεζώο»! Μηά επηβεβαίσζε πνπ εκπλέεη ηε 

βεβαηφηεηα θαη ηελ πεπνίζεζε ζε φινπο εθείλνπο πνπ ηελ αθνχλε. Απηή ε επαλάιεςε ηνλίδεη 

ηε δήισζε πνπ αθνινπζεί. Δάλ ν ιφγνο Σνπ, αθφκε θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε επηβεβαίσζε ζα 

κπνξνχζε λα καο δψζεη απφιπηε βεβαηφηεηα, πφζν κάιινλ κπνξεί λα ην θάλεη κε δχν 

επηβεβαηψζεηο! Δθείλν ην νπνίν ιέγεη θαη ην θάλεη. Γη‟απηφλ ηνλ ιφγνλ αληηκεησπίδνπκε ην 

κέιινλ ζαλ παξφλ θαη ην αφξαην ζαλ νξαηφ δηφηη «πηζηεύσ» ζεκαίλεη «βιέπσ» 

(Ησάλ.11:40) 

 Ο Κχξηνο Ηεζνχο Υξηζηφο είπε: «Ο νπξαλόο θαη ε γε ζέινπζη παξέιζεη, νη δε ιόγνη κνπ 

δελ ζέινπζη παξέιζεη» ( Μαη.24:35· Μάξθ.13:31 θαη Λνπθ.21:33)·  

 Σν Άγηνλ Πλεχκα είπε: «ν Θεόο δελ είλαη άλζξσπνο λα ςεπζζή, νύηε πηόο αλζξώπνπ 

λα κεηακειεζή· απηόο είπε θαη δελ ζέιεη εθηειέζεη; ή ειάιεζε θαη δελ ζέιεη 

εκκείλεη;» (Αξηζ.23:19)· 

 Ο Θεφο Παηέξαο ην επηβεβαίσζε κε φξθνλ: Ο Θεόο ώκνζελ εηο εαπηόλ, γη‟απηό θαη 

γλσξίδνκε όηη ε ππόζρεζή Σνπ είλαη ακεηάζεηε (Δβξ.6:13-17), θαη 
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 Ο απφζηνινο Παχινο, εκπλεφκελνο απφ ην Άγηνλ Πλεχκα, είπε: «Αηόηη πάζαη αη 

επαγγειίαη ηνπ Θενύ είλαη ελ απηώ, ην λαη θαη ελ απηώ ην ακήλ, πξνο δόμαλ ηνπ Θενύ 

δη' εκώλ.» (2Κνξ.1:20).  

πκπέξαζκα: Ο ιφγνο ηνπ Θενχ είλαη ακεηάζεηνο· κπνξνχκε, ζπλεπψο, λα ζέζνπκε φιε ηελ 

εκπηζηνζχλε καο ζηνλ Θεφλ!  Αιιά, ηη ζεκαίλνπλ αθξηβψο νη δειψζεηο απηέο γηα ζέλα θαη 

γηα κέλα πξνζσπηθψο; 

 

2. «ΒΚΒΕΝΟ πνπ πηζηεύεη ζ‟Ώπηόλ:» ινη νη άλζξσπνη ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ηαλ ν Ηεζνχο ιέγεη «εθείλνο πνπ πηζηεύεη ζε Μέλα», ζεκαίλεη φηη φινη νη άλζξσπνη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη: εγψ, εζχ θαη θάζε άιινο: Ο άλδξαο, ε γπλαίθα, ν λένο, ν γέξνο, ν 

ιεπθφο, ν καχξνο, ν κηθξφο ή ν κεγάινο ακαξησιφο, ν θησρφο, ν πινχζηνο, ν κνξθσκέλνο ή 

ν αγξάκκαηνο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε φηη: 

 

3. «ΠΕΣΒΤΒΕ ΒΕ ΏΤΣΟΝ»: Αειαδή ζηα ιόγηα Σνπ θαη ζηνλ ραξαθηήξα Σνπ. 

Αο εμεηάζνπκε ηί νη ιέμεηο «ΠΗΣΔΤΔΗ ‟ΑΤΣΟΝ» δελ ζεκαίλνπλ θαη ηί ζεκαίλνπλ. 

 

3α) Ση νη ιέμεηο «ΠΗΣΔΤΔΗ ΔΗ ΑΤΣΟΝ» δελ ζεκαίλνπλ: 

«Πηζηεύσ» δελ ζεκαίλεη «βιέπσ κε ηα κάηηα κνπ»  

Σφηε ηί ε ιέμε «πηζηεύσ» ζεκαίλεη; Απηφο πνπ βιέπεη ηε ζπγρψξεζε ησλ ακαξηηψλ ηνπ ή ηε 

ζσηεξία ηνπ; Απνιχησο φρη: «Αηόηη κε ηελ ειπίδα εζώζεκελ· ειπίο δε ήηηο βιέπεηαη δελ 

είλαη ειπίο· δηόηη εθείλν, ην νπνίνλ βιέπεη ηηο, δηά ηη θαη ειπίδεη; Βάλ δε ειπίδσκελ 

εθείλν, ην νπνίνλ δελ βιέπνκελ, δηά ηεο ππνκνλήο πεξηκέλνκελ απηό.» (Ρσκ.8:24-25). Ζ 

πίζηε είλαη «…ειπηδνκέλσλ πεπνίζεζηο, βεβαίσζηο πξαγκάησλ κε βιεπνκέλσλ.» 

(Δβξ.11:1). Ζ πίζηε θάλεη ηα αφξαηα πξάγκαηα νξαηά, ηα απφληα θαη απνκεκαθξπζκέλα 

πξάγκαηα παξφληα θαη πνιχ πιεζίνλ ζηελ ςπρή! Ο απφζηνινο Παχινο καο ιέγεη: «δηόηη 

πεξηπαηνύκελ δηα πίζηεσο, νπρί δηά ηεο όςεσο» (2Κνξ.5:7). 
 

Κάπνηνο κνπ έζηεηιε ηνλ αθφινπζν δηάινγν κεηαμχ δαζθάιαο θαη δχν καζεηψλ: 

<<<Η δαζθάια επξόθεηην λα εμεγήζεη ηε ζεσξία ηεο εμειίμεσο ζηα παηδηά. Η δαζθάια 

ξώηεζε έλα κηθξό αγόξη: Tommy βιέπεηο ηα δέλδξα έμσ; TOMMY: Ναη.  

ΓΑΚΑΛΑ: Tommy, βιέπεηο εμσ ηε ριόε; TOMMY: Ναη.  

ΓΑΚΑΛΑ: Πήγαηλε εμσ θαη ηδέο επάλσ θαη δεο εάλ κπνξείο λα δεηο ηνλ νπξαλό. TOMMY: 

Δληάμεη. (Δπέζηξεςε ιίγα ιεπηά αξγόηεξα) Ναη, είδα ηνλ νπξαλό.  

ΓΑΚΑΛΑ: Δίδεο ηνλ Θεόλ; TOMMY: Όρη.  

ΓΑΚΑΛΑ: Απηό είλαη ην ζέκα κνπ. Γελ κπνξνύκε λα δνύκε ηνλ Θεόλ επεηδή δελ είλαη εθεί. 

Γελ ππάξρεη.  

Έλα κηθξό θνξίηζη κίιεζε επάλσ θαη ζέιεζε λα ππνβάιεη ζην αγόξη κεξηθέο εξσηήζεηο. 

Η δαζθάια ζπκθώλεζε θαη ην κηθξό θνξίηζη ξώηεζε ην αγόξη: Tommy, βιέπεηο εμσ ηα δέλδξα; 

TOMMY: Ναη.  

ΚΟΡΙΣΑΚΙ: Tommy βιέπεηο έμσ ηε ριόε; TOMMY: Ναίαηαηαη (πνπ άξρηζε ζπγρξόλσο λα 

θνπξάδεηαη από ηηο εξσηήζεηο).  

ΚΟΡΙΣΑΚΙ: Δίδεο ηνλ νπξαλό; TOMMY: Ναίαηαηαηαηαη  

ΚΟΡΙΣΑΚΙ: Tommy, βιέπεηο ηε δαζθάια; TOMMY: Ναη  

ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΣΑΚΙ: Βιέπεηο ηνλ εγθέθαιό ηεο; TOMMY: Όρη.  

ΚΟΡΙΣΑΚΙ: Σόηε, ζύκθσλα κε απηό πνπ δηδαρζήθακε ζήκεξα ζην ζρνιείν, δελ πξέπεη λα έρεη 

εγθέθαιν!>>> 
 

«Πηζηεύσ» δελ ζεκαίλεη «αηζζάλνκαη» 

Σφηε, ηί ε ιέμε «πηζηεχσ» ζεκαίλεη; εκαίλεη φηη αηζζάλεηαη ηε ζπγρψξεζε ησλ ακαξηηψλ 

ηνπ θαη ηε ζσηεξία ηνπ; Απνιχησο φρη! Σα αηζζήκαηα αιιάδνπλ φπσο ν θαηξφο. Ο Θεφο 
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ππάξρεη είηε αηζζάλνκαη ηελ χπαξμε Σνπ ή ηελ παξνπζία Σνπ ή φρη! Οη ππνζρέζεηο ηνπ Θενχ 

ηζρχνπλ είηε ηηο αηζζάλνκαη είηε φρη. Σηο δερφκαζηε απιψο βάζεη ηνπ ιφγνπ ηνπ Θενχ, ν 

νπνίνο είλαη πηζηφο θαη πάζεο απνδνρήο άμηνο (1Σηκ.1:15). Ζ πίζηε πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

ζπλαηζζήκαηα ζηεξίδεηαη ζε έλα πνιχ νιηζζεξφ έδαθνο. Ο Ηεζνχο απέζαλε ζην ζηαπξφ γηα 

ηηο ακαξηίεο κνπ είηε ην αηζζάλνκαη είηε φρη είηε ην πηζηεχσ είηε φρη. Σν Άγηνλ Πλεχκα δε 

κέζα ζηνλ πηζηφλ είηε ην αηζζάλεηαη είηε φρη! Σα γεγνλόηα δελ επεξεάδνληαη από ηα 

ζπλαηζζήκαηά καο! Βάλ εηιηθξηλώο κεηαλννύκε θαη πηζηεύνπκε φηη νη ακαξηίεο καο έρνπλ 

ζπγρσξεζεί θαη φηη έρνκε ζσζεί, ηόηε, ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαη εηξήλεο επηθξαηνχλ ζηε δσή 

καο! 

Πξέπεη, ζην ζεκείν απηφ, λα πξνζζέζνπκε φηη απνηειεί κέγα ιάζνο λα ζπγρένπκε ηελ 

πίζηε ζηνλ Θεφλ κε ηε «ζεηηθή ζθέςε» ή κε θάπνηα αηζηφδνμε άπνςε ή κε θάπνηα αφξηζηε 

αηζηφδνμε ειπίδα γεγνλφησλ ή πεξηζηάζεσλ ζηε δσή φηαλ ε δσή ηνπ αλζξψπνπ δελ έρεη 

ζρέζε κε ηνλ Θεφλ ή φηαλ ππάξρεη γλσζηή ακαξηία ζηε δσή ηνπ. Ζ «ζεηηθή ζθέςε» ή νη 

αηζηφδνμεο ειπίδεο δελ κπνξνχλ λα ζψζνπλ θαλέλα απφ ηελ Κφιαζε! Ζ αιεζηλή πίζηε είλαη 

πέξαλ ησλ αηζζεκάησλ, ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ηεο αλζξσπίλεο ινγηθήο (Ησάλ.6:6). 

 

«Πηζηεύσ» δελ ζεκαίλεη λνκηθίζηηθε επζέβεηα 

Ο Νηθφδεκνο, έλαο εγέηεο ησλ Φαξηζαίσλ, ήηαλ επζεβήο άλζξσπνο αιιά δελ είρε ηελ 

εκπεηξία ηεο αλαγελλήζεσο πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνλ αλαλεψζεη κε ην Άγηνλ Πλεχκα, λα ηνλ 

δηθαηψζεη κε ηε ράξε ηνπ Θενχ θαη λα ηνλ θαηαζηήζεη θιεξνλφκνλ ηεο ειπίδνο ηεο αησλίνπ 

δσήο. Γλσξίδνκε «…όηη δελ δηθαηνύηαη άλζξσπνο εμ έξγσλ λόκνπ εηκή δηά πίζηεσο 

Εεζνύ Υξηζηνύ, θαη εκείο επηζηεύζακελ εηο ηνλ Εεζνύλ Υξηζηόλ, δηά λα δηθαησζώκελ εθ 

πίζηεσο Υξηζηνύ θαη νπρί εμ έξγσλ λόκνπ, δηόηη δελ ζέιεη δηθαησζή εμ έξγσλ λόκνπ 

νπδείο άλζξσπνο.» (Γαι.2:16). Καλείο δελ κπνξεί λα „αγνξάζεη‟ «ηνλ νπξαλφλ» κε ηηο 

απνθαινχκελεο θαιέο ηνπ πξάμεηο επεηδή «…πάζα ε δηθαηνζύλε εκώλ είλαη σο ξππαξόλ 

ηκάηηνλ· δηά ηνύην επέζακελ πάληεο σο ην θύιινλ, θαη αη αλνκίαη εκώλ αθήξπαζαλ εκάο 

σο ν άλεκνο.» (Ζζα.64:6). 

 

«Πηζηεύσ» δελ ζεκαίλεη «ςάιισ, ρνξεύσ θαη θσλάδσ αιιεινύηα θαη ακήλ» 

Σν λα ςάιιεηο χκλνπο, λα θξάδεηο «αιιεινχηα» θαη «ακήλ» θαη λα ρνξεχεηο ρνξνχο ή 

κπαιέηα ελψπηνλ ηνπ Κπξίνπ δελ εγγπψληαη φηη ιαηξεχεηο αιεζψο ηνλ Κχξηνλ Ηεζνχλ 

Υξηζηφλ „ελ πλεχκαηη θαη αιεζεία‟. ρη! Ζ αιεζηλή ιαηξεία είλαη λα δεο «ελ θφβσ θαη 

ηξφκσ», κε κεηάλνηα, κε θαζαξφηεηα, κε επγλσκνζχλε, κε ζεβαζκφ, κε πξνζεπρή, κε 

πεξηζπιινγή θαη κε πιήξε εμάξηεζε απφ ηνλ Θεφλ θαη θπξίσο λα ππαθνύεηο ζηνλ ιόγνλ 

Σνπ! Ο πξαγκαηηθφο Υξηζηηαλφο ιαηξεχεη ηνλ Θεφλ είηε ππάξρεη ρξηζηηαληθή κνπζηθή ζηελ 

εθθιεζία είηε φρη, είηε επξίζθεηαη ζηελ εθθιεζία είηε φρη. Γελ έρεη αλάγθε λα δηδαρζεί πψο 

λα ιαηξεχεη ηνλ Κχξηνλ επεηδή ε εηιηθξηλήο πίζηε ηνπ ζηνλ Θεφλ θαη ην Άγηνλ Πλεχκα πνπ 

θαηνηθεί κέζα ηνπ ηνλ σζνχλ ζε κηα ζπλερή ππαθνή, ζε κηά αηειείσηε ιαηξεία θαη ζε ζπλερή 

θνηλσλία κε ηνλ Θεφλ θαη κε ηνπο αδειθνχο ηνπ! «…Θέιεηο αγαπά Κύξηνλ ηνλ Θεόλ ζνπ εμ 

όιεο ηεο θαξδίαο ζνπ θαη εμ όιεο ηεο ςπρήο ζνπ θαη εμ όιεο ηεο δπλάκεώο ζνπ θαη εμ 

όιεο ηεο δηαλνίαο ζνπ, θαη ηνλ πιεζίνλ ζνπ σο ζεαπηόλ.» (Lu.10: 27). «Ώγάιιεζζε, 

δίθαηνη, ελ Κπξίσ· εηο ηνπο επζείο αξκόδεη ε αίλεζηο.» (Φαι.33:1). Να αγαπάο ηνλ Θεφλ 

θαί φρη ην δηθφ ζνπ ζπκθέξνλ, απηφ είλαη αιεζηλή ιαηξεία! «Βάλ κε αγαπάηε, ηαο εληνιάο 

κνπ θπιάμαηε.» (Ησάλ.14:15). Ηδνχ ε αιεζηλή ιαηξεία! «Πάληνηε ραίξεηε, αδηαιείπησο 

πξνζεύρεζζε, θαηά πάληα επραξηζηείηε· δηόηη ηνύην είλαη ην ζέιεκα ηνπ Θενύ πξνο εζάο 

ελ Υξηζηώ Εεζνύ.» (1Θεζ.5:16-18). Απηφ είλαη αιεζηλή ιαηξεία! «Αη' απηνύ ινηπόλ αο 

αλαθέξσκελ πάληνηε εηο ηνλ Θεόλ ζπζίαλ αηλέζεσο, ηνπηέζηη θαξπόλ ρεηιέσλ 

νκνινγνύλησλ ην όλνκα απηνύ. Σελ δε αγαζνπνηΎαλ θαη ην κεηαδνηηθόλ κε ιεζκνλείηε, 

δηόηη εηο ηνηαύηαο ζπζίαο επαξεζηείηαη ν Θεόο.» (Δβξ.13:15-16). Απηφ είλαη αιεζηλή 
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ιαηξεία! Σν λα αγαπάο ηελ αιήζεηα ηνπ Θενύ θαη ηελ αιήζεηα πνπ ζε αθνξά πάλσ 

απ‟όια! Ώπηή είλαη ε αιεζηλή ιαηξεία ηνπ πηζηνύ! 

 

3β) Σί νη ιέμεηο «ΠΗΣΔΤΩ ΔΗ ΑΤΣΟΝ» ζεκαίλνπλ: 

Δ ιέμε «πηζηεύσ» ζεκαίλεη:  

ηη ν άλζξσπνο «ν πηζηεύσλ εηο απηόλ» έρεη ΠΔΠΟΗΘΖΖ θαη βεβαηόηεηα, έρεη πίζηε 

ζηνλ ιόγνλ ηνπ Θενχ θαη εκπηζηεύεηαη ηνλ ραξαθηήξα Σνπ: ηελ αγάπε Σνπ, ζηε 

δηθαηνζχλε Σνπ, ζηελ αγηφηεηά Σνπ, ζηελ παληνγλσζία Σνπ θ.ιπ. Δθείλνο πνπ ζεσξεί φιεο 

ηηο δειψζεηο Σνπ θαη ηηο ππνζρέζεηο Σνπ άμηεο πάζεο απνδνρήο θαη ζηεξεέο γηα λ‟αθνπκπάεη 

θαη λα αλαπαχεηαη ζ‟απηέο. Ζ απηζηία είλαη, επνκέλσο, κεγάιε ακαξηία δηφηη ζεσξεί ηνλ 

Θεφλ ςεχηε θαη φηη δελ αγαπά ηνλ άζξσπνλ! Σνπλαληίνλ, ν πξαγκαηηθφο πηζηφο έρεη ζηάζε 

εκπηζηνζχλεο έλαληη ηνπ Θενχ πνπ έζηεηιε ηνλ Τηφλ απηνχ Ηεζνχ Υξηζηφλ γηα ηε ζσηεξία 

ηνπ θαη ην Πλεχκα ηνπ ην Άγηνλ γηα λα ηνλ θσηίδεη, λα ηνλ νδεγεί θ.ιπ. Δκπηζηνζχλε πνπ 

ζεκαίλεη ηελ απνδνρή Υξηζηνχ σο Λπηξσηή αιιά θπξίσο ΚΑΗ σο Κύξηνλ ηεο δσήο ηνπ. 

Δκπηζηνζχλε, ε νπνία παξαθηλεί ζε ππαθνή πνπ πξνέξρεηαη απφ αγάπε θαη νδεγεί ζε θαιά 

έξγα. Ο ιφγνο ηνπ Θενχ επηβεβαηψλεη φ, ηη κφιηο πξναλέθεξα: 

 « ζηηο πηζηεύεη εηο ηνλ Τηόλ ηνπ Θενύ έρεη ηελ καξηπξίαλ ελ εαπηώ· όζηηο δελ 

πηζηεύεη εηο ηνλ Θεόλ, έθακελ απηόλ ςεύζηελ, δηόηη δελ επίζηεπζελ εηο ηελ 

καξηπξίαλ, ηελ νπνίαλ εκαξηύξεζελ ν Θεόο πεξί ηνπ Τηνύ απηνύ.» (1Ησάλ.5:10) 

  «ζνη δε εδέρζεζαλ απηόλ, εηο απηνύο έδσθελ εμνπζίαλ λα γείλσζη ηέθλα Θενύ, εηο 

ηνπο πηζηεύνληαο εηο ην όλνκα απηνύ· νίηηλεο νπρί εμ αηκάησλ νπδέ εθ ζειήκαηνο 

ζαξθόο νπδέ εθ ζειήκαηνο αλδξόο, αιι' εθ Θενύ εγελλήζεζαλ.» (Ησάλ.1:12-13) 

  

Δ ιέμε «πηζηεύσ» ζεκαίλεη εκπηζηεύνκαη, εμαξηώκαη, ζηεξίδνκαη ζηνλ Θεόλ 

Πηζηεχσ ζηνλ Κχξηνλ Ηεζνχλ Υξηζηφλ ζεκαίλεη φηη δέρνκαη ην γεγνλφο φηη είκαη ακαξησιφο, 

φηη σο ακαξησιφο κνπ πξέπεη ε πνηλή ηεο ακαξηίαο. Καη φηη ν Ηεζνχο Υξηζηφο πέζαλε ζην 

ζηαπξφ ζηε ζέζε κνπ, εηάθε, θαη αλέζηε πάιηλ ηελ ηξίηε εκέξα γηα λα πιεξψζεη ην εζηθφ 

ρξένο πνπ φθεηια. εκαίλεη φηη έρσ ηειεία εκπηζηνζχλε ζηνλ Υξηζηφλ γηα λα κε ζψδεη θαη κε 

θπιάηηεη, θαη φηη ζα εμαξηψκαη απφ Απηφλ κφλνλ. Σν Άγηνλ Πλεχκα είλαη ν βνεζφο κνπ ζε 

θάζε ηη πξνθεηκέλνπ λα δσ αγία δσή θαη λα ππεξεηψ ηνλ Κχξηνλ θαη ηα ζρέδηά Σνπ. 

 

Ζ ζσηεξία δελ παξέρεηαη σο ακνηβή δηά αζθεζείζαλ πίζηηλ. Ζ πίζηε είλαη ην óξγαλνλ κε 

ην νπνίνλ απνδέρεηαη ν άλζξσπνο ηελ ζσηεξίαλ θαη νηθεηνπνηείηαη πάληα ηα ελ απηή 

πεξηερóκελα. Απηζηία ζεκαίλεη απóξξηςε θαη πίζηε ζεκαίλεη απνδνρή. Ζ πίζηε είλαη, ινηπφλ, 

o αγσγóο. Ζ ράξε είλαη ε πεγή. Ζ ιεηηνπξγία ηεο πίζηεσο oκoηάδεη κε ηε ιεηηoπξγίαλ ησλ 

καηηψλ πoπ θέξλεη ηα καθξπλά αληηθείκελα πιεζίoλ, ηoπ ρεξηoχ πoπ πηάλεη θαη παίξλεη, κε ηα 

θηεξά γηα ηo πoπιί θαη κε ηα παληά γηα ηε βάξθα. Δίλαη ηo θιεηδί πoπ αλoίγεη ηελ πóξηα. Ζ 

πίζηε καο ιoηπóλ θαηεπζχλεηαη πξoο ηoλ Θεóλ δηά ησλ Αγίσλ Γξαθψλ θαη εηο ηoλ Κχξηoλ 

Ηεζoχλ Υξηζηóλ, ηνλ oπoίoλ Δθείλoο απέζηεηιελ (Ησάλ.1:12· 5:49· 629· 14:1). Ζ πίζηε, 

ζπλεπψο, παξαδέρεηαη óζα o Υξηζηóο είπε γηα ηoλ Δαπηóλ ηoπ, παξαδέρεηαη ó,ηη είπε πσο ζα 

θάκεη θαη ηέιoο κπνξεί λα πξoζκέλεη κε ππoκoλή ηελ εθπιήξσζε ησλ επαγγειηψλ ηoπ Θεoχ.  

πλεπώο: Δ πίζηε δελ ζώδεη αιιά ν Θεόο δηά ηεο πίζηεσο! Αλ ιoηπóλ ε πίζηε δελ ζψδεη 

αιιά δη‟απηήο ζψδεζαη, ηóηε δελ ζα πξέπεη λα ηελ πςψλνπκε ππεξάλσ ηεο πεγήο óισλ ησλ 

επιoγηψλ πνπ είλαη ν Θεφο. Καιoχκεζα λα απoβιέπνπκε ζηνλ Ηεζoχλ θαη óρη ζηελ 

πξoζσπηθή καο πίζηε. Σα πάληα δπλάκεζα δηά ηεο πίζηεσο αιιά ε δχλακή καο δελ είλαη ζηελ 

πίζηε αιιά ζηνλ Θεóλ επί ηoπ oπoίoπ ε πίζηε αλαπαχεηαη. Άμηoλ πξoζoρήο είλαη θαη εθείλν 

πνπ ε Γξαθή ιέγεη πσο εάλ εκείο απηζηψκελ Δθείλoο κέλεη πηζηóο… Σoχηo ζεκαίλεη óηη, 

έζησ θη‟αλ είλαη αδχλαηε ε πίζηε ζoπ o Θεóο δελ δεζκεχεηαη απó ηoπ λα ζε επιoγήζεη ζε ó,ηη 

επξίζθεζαη αξθεί λα είζαη εηιηθξηλήο απέλαληη Βθείλνπ αιιά θαη ηνπ εαπηνύ ζνπ. 
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Καη θάηη άιιo: Ζ πίζηε ζηελ πιάλε δελ ζε ζψδεη αιιά ζε θαηαζηξέθεη ελψ ε πίζηε ζoπ 

ζηoλ Υξηζηóλ ζε ζψδεη. Πίζηεςε ζε θάπoηo ςέκκα θαη ζα αηρκαισηηζζείο. Πίζηεςε ζε θάπoηα 

αιήζεηα θαη ζα ειεπζεξσζείο. Μoλoλ ε αιήζεηα ειεπζεξψλεη… Σo αληηθείκελoλ ηεο πίζηεσο 

είλαη εθείλo πoπ έρεη ζεκαζία. O Μoχληε έιεγε: «Δκπηζηεύζoπ ζηoλ εαπηóλ ζoπ θαη είζαη 

θαηαδηθαζκέλoο ζε απoγoήηεπζε. Δκπηζηεύζoπ ζηoπο θίιoπο ζoπ θαη απηoί ζα απoζάλoπλ ε ζα 

ζε εγθαηαιείςoπλ. Δκπηζηεύζoπ ζηα ρξήκαηα θαη απηά κπoξεί λα ζoπ αθαηξεζoύλ. Δκπηζηεύζoπ 

ζηελ θαιή θήκε θαη θάπoηα θαηάιαιoο γιώζζα ζα ζoπ ηελ αλαηηλάμεη. Αιιά κπηζηεύζoπ ζηoλ 

Θεóλ θαη πoηέ δελ πξóθεηηαη λα θαηαηζρπλζείο νύηε ηώξα νύηε ζηελ αησληóηεηα.» 

 

 Δμάιινπ αο κε μερλνχκε φηη ππάξρνπλ δηάθνξα είδε πίζηεσο:  

 Δ αξλεηηθή πίζηε ή ε πίζηε ησλ δαηκoλίσλ, ηά oπoία πηζηεχoπλ κελ αιιά θξίηηoπλ 

έκπξoζζελ ηεο αγηóηεηoο ηoπ Θεoχ (Μαη.8:29 θαη Ηάθ.2:19).  

 Δ ζεσξεηηθή ή ηζηoξηθή ή ε λεθξά ή ε αξγή ή ε θιεξoλoκηθή πίζηε ηελ oπoίαλ 

έρoπλ oη ζεσξεηηθψο πεπεηζκέλoη γηα ηηο αιήζεηεο ηoπ Δπαγγειίoπ, ρσξίο óκσο ηζρπξή 

πεπoίζεζε πνπ λα ηνπο σζεί εθ θαξδίαο ζε απνθάζεηο θαη ζε δξάζε. Οη άλζξσπoη απηoί 

γλσξίδoπλ θαη απoδέρoληαη ηα πάληα δηα ηεο ιoγηθήο, πιελ θoβoχκελoη κε ράζoπλ εθείλν 

πνπ αγαπoχλ, δελ αθήλoπλ ηελ θαξδηά ηνπο λα oκηιήζεη θαη λα ηoπο θέξεη ζηo θσο ηoπ 

ζψδoληoο επαγγειίoπ. 

 Δ πξόζθαηξε πίζηε πεξί ηεο oπoίαο oκίιεζε o Κχξηoο γηα ηε δεχηεξε πεξίπησζε ηεο 

παξαβoιήο ηoπ ζπoξέσο.  

 Σέινο, ε ζώδoπζα ή δώζα πίζηε πνπ επηδξά επί ηεο ζειήζεσο ηoπ ακαξησινχ 

αλζξψπνπ, ψζηε ηνλ πείζεη γηα ηελ αγάπελ ηoπ Θεoχ γη‟απηóλ ελ Υξηζηψ Ηεζoχ. Ζ πίζηε 

πνπ ηνλ ζπκθηιηψλεη κε ηoλ Θεóλ, κε απoηέιεζκα λα ζπγρσξoχληαη oη ακαξηίεο ηoπ, λα 

αγλίδεηαη ε θαξδία ηoπ θαη λα ληθά ηoλ θóζκoλ θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ. Απηή ε πίζηε 

εθδειψλεηαη κε αγία δσή θαη θαιά έξγα. Απηνχ είδνπο ε πίζηε αθελφο κελ πηνζεηεί φιεο 

ηηο ππνζρέζεηο ηνπ Θενχ θαη αθεηέξνπ δέρεηαη κε ππoκoλή θαη εηξήλε πλεχκαηνο ην 

θαη‟επηζπκίαλ ή ηo θαη‟αλoρήλ ζέιεκα ηoπ Θεoχ ζηηο δχζθνιεο πεξηζηάζεηο ηεο δσήο. 

 

Δ ιέμε «πηζηεύσ» ζεκαίλεη επίζεο «κεηαλνώ» 

ην θαηά Ησάλλελ Δπαγγέιηνλ θαζψο θαη ζηηο επηζηνιέο ηνπ ε ιέμε κεηάλνηα δελ ππάξρεη. 

κσο, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πίζηε. Πεξηιακβάλεηαη ζηελ έλλνηα ηεο πίζηεσο, επεηδή ε 

πίζηε ηελ πεξηέρεη. Πίζηε αμία ηνπ νλφκαηφο ηεο ππνρξεψλεη εθείλνλ πνπ ηελ έρεη ζε 

νκνινγία ησλ ακαξηηψλ ηνπ θαη ζε πιήξε εγθαηάιεηςε ηνπο… σο θαη ζε απφιπηε 

παξαρψξεζε ζηνλ Θεφλ θαη ζην ζέιεκά Σνπ… Αξθεί λα δηαβάζεη θαλείο ην βηβιίν ησλ 

Πξάμεσλ ησλ Απνζηφισλ ή ηελ επηζηνιή ηνπ Ηαθψβνπ ή ηελ πξψηε επηζηνιή ηνπ Ησάλλνπ 

γηα λα θαηαιάβεη φηη ε βηβιηθή πίζηε δελ ππάξρεη ρσξίο κεηάλνηα, ρσξίο πλεχκα πέλζνπο γηα 

ηηο ακαξηίεο ηνπ. Γηα λα θαηαζηήζσ απηήλ ηελ αιήζεηα ζαθέζηεξε αλαθέξσ ην εδάθην 

1Ησάλ.1:9 πνπ ιέγεη: «Βάλ νκνινγώκελ ηαο ακαξηίαο εκώλ, είλαη πηζηόο θαη δίθαηνο, 

ώζηε λα ζπγρσξήζε εηο εκάο ηαο ακαξηίαο θαη θαζαξίζε εκάο από πάζεο αδηθίαο.» 

ην ζεκείν απηφ ζα επαλέιζνπκε ζρεηηθψο εθηελέζηεξα ζηε ζπλέρεηα.  

 

Δ ιέμε «πηζηεύσ» ζεκαίλεη πεξηπαηώ ζύκθσλα κε ηηο δειώζεηο ηνπ Θενύ 

Ο άλζξσπνο πεξηπαηεί ζπλήζσο ή δε δηα ηεο φςεσο δειαδή ζχκθσλα κε εθείλα πνπ βιέπεη. 

Βαζίδεη ηηο απνθάζεηο ηεο δσήο ηνπ ζηηο πεξηζηάζεηο ηνπ, ζηηο πέληε αηζζήζεηο ηνπ, ζηηο 

θηινδνμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Οη αιεζηλνί πηζηνί, ηνπλαληίνλ, πεξηπαηνχλ ή δνπλ ηε δσή 

ηνπο επί ηε βάζεη κηαο έθηεο αίζεζεο, πνπ ηνπο ρνξεγείηαη απφ ην Άγηνλ Πλεχκα, πνπ 

θαιείηαη «πίζηε» θαη πνπ κπνξεί λα „αηζζάλεηαη‟ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Θενχ θαη λα είλαη ζε 

θνηλσλία καδί Σνπ: Θέηεη ζε εθαξκνγή κηά λέα πλεπκαηηθή ινγηθή. Πεξηπαηψ δηα ηεο 

πίζηεσο ζεκαίλεη, επίζεο, φηη δηεμάγσ αδηάθνπν πλεπκαηηθφ πφιεκν θαζ' φιελ ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο κνπ δηά ηεο πίζηεσο. Απηφο ν πφιεκνο πεξηιακβάλεη πνιιέο κάρεο: «Καη 
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επηζθέπηεζαη απηόλ θαηά πάζαλ πξσΎαλ θαη δνθηκάδεηο απηόλ θαηά πάζαλ ζηηγκήλ;» 
(Ηψβ 7:18). Γη‟απηφ πξέπεη λα αγσληδόκαζηε δηά ηεο πίζηεσο, λα αγσληδόκαζηε γηα ηελ 

πίζηε, λα δηαηεξνύκε ηελ πίζηε, ε νπνία καο παξαδφζεθε… (Ηνχδαο 1:3). 

πκπέξαζκα: «…ν δε δίθαηνο ζέιεη δήζεη δηά ηεο πίζηεσο απηνύ.» (Αββαθ.2:4). Ο 

πξαγκαηηθφο πηζηφο δε θαη αληηκεησπίδεη φια ηα πξνβιήκαηά ηνπ ιέγνληαο: «Ούησ ιέγεη ν 

Κύξηνο…» Απηφο είλαη ν ηξφπνο πνπ ν πηζηφο αληηκεησπίδεη ηα εμσηεξηθά πξνβιήκαηά ηνπ 

θαζψο επίζεο θαη ηηο αλεζπρίεο, ηηο κέξηκλεο, ηνπο θφβνπο ηνπ θ.ιπ. Απηφο είλαη ν κφλνο 

ηξφπνο λα δήζεη. ηαλ ν άλζξσπνο ηηκά ηνλ Θεφλ δηά ηεο πίζηεσο ν Θεφο ηηκά ηελ πίζηε ηνπ 

θαη ηνλ αληακείβεη (Δβξ.11:6)  

 

Ο Θεφο δελ ζα επηηξέςεη λα πεηξαζζνχκε πάλσ απφ ηε δπλακή καο αιιά κε ηνλ πεηξαζκφ 

ζα δψζεη επίζεο ηξφπν δηαθπγήο, ψζηε λα κπνξνχκε λα ηνλ ππνθέξνπκε (1Κνξ.10:13). Απηή 

ε ελζαξξπληηθή ππφζρεζε, ζεκαίλεη, επίζεο, φηη φηαλ πεξηεξρφκεζα ζε δηαθφξνπο 

πεηξαζκνχο θαη δνθηκαζίεο, εάλ ακαξηήζνπκε είλαη επζχλε καο. Γελ κπνξνχκε λα 

θαηεγνξήζνπκε ηνλ Θεφλ! Οη πεηξαζκνί ηνπο νπνίνπο ν Θεφο επηηξέπεη ζηε δσή καο δελ είλαη 

πνηέ πέξαλ ησλ δπλάκεψλ καο. ηαλ εκείο νη πηζηνί επξίζθνκεζα ζε πεηξαζκνχο θαη 

δνθηκαζίεο θαιφλ είλαη λα πξνζεπρφκεζα θαη λα εθαξκφδνπκε εθείλν πνπ είπε θάπνηνο: 

«ηαλ πξνζεπρόκεζα, νκηινύκε ζηνλ Θεόλ, όηαλ δηαβάδνπκε θαη κειεηνύκε ηνλ Άγηνλ 

ιόγνλ Σνπ, ηελ Ώγία Γξαθή, ν Θεόο καο νκηιεί. ηαλ ππαθνύκε, δίλνπκε ηε καξηπξία 

καο θαη νκνινγνύκε  ηνλ Υξηζηόλ νκηινύκε  γηα ηνλ Θεόλ!» Πνιχ απνηειεζκαηηθφο είλαη ν 

ηξφπνο απηφο ηεο αληηζηάζεσο! 

 

Ζ Βίβινο ιέγεη: «… κε γείλεηε λσζξνί, αιιά κηκεηαί ησλ δηά πίζηεσο θαη 

καθξνζπκίαο θιεξνλνκνύλησλ ηαο επαγγειίαο.» (Δβξ.6:12). Σί βαζηθφ θείκελν! ηαλ 

θάπνηνο έρεη πίζηε, ελλνψ αιεζηλή πίζηε, πεπνίζεζε θαη παξξεζία, ν ίδηνο έρεη αληνρή θαη 

κπνξεί ππνκνλεηηθά λα πεξηκέλεη ηηο ππνζρέζεηο ηνπ Θενχ λα εθπιεξσζνχλ! Βιέπεη ηνλ 

αφξαην θαη πεξηκέλεη λα έιζεη θαη λα ηεξήζεη ηηο ππνζρέζεηο Σνπ. Ξέξεη φηη είλαη πηζηφο θαη 

φηη ζα ηεξήζεη ηνλ ιφγνλ Σνπ! Οη δπζθνιίεο θαη αληημνφηεηεο ηεο δσήο δελ ηνλ επεξεάδνπλ! 

Ζ πίζηε παξάγεη εηξήλε, ππνκνλή (Ρσκ.5:1-3) θαη αληνρή. Ζ έιιεηςε πίζηεσο θαζηζηά ηνπο 

αλζξψπνπο αλππφκνλνπο… Δ πίζηε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε 

ζπλείδεζή καο δελ καο θαηαθξίλεη θαη όηη ζπγρσξνύκε όινπο εθείλνπο πνπ ακάξηεζαλ 

ζ‟εκάο!!! Ζ ακαξηία θαη ε πίζηε είλαη αζπκβίβαζηεο, δελ κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ. Δ πίζηε 

δελ κπνξεί λα επηδήζεη ρσξίο κεηάλνηα. 

 

πκπέξαζκα: Ζ πίζηε είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ ιακβάλνκε ηε ζπγρψξεζή καο, ηε 

ζσηεξία καο θαζψο επίζεο θαη ηηο ππνζρέζεηο ηνπ Θενχ ζηε δσή καο. Θα επηζπκνχζα, ρσξίο 

λα εηζέιζσ ζε ιεπηνκεξή ζρφιηα, λα αλαθεξζψ ζε δχν κέξε ηεο Καηλήο Γηαζήθεο πνπ 

ζεσξψ κεγάιεο ζπνπδαηφηεηνο:  

 « … Καη επίζηεπζελ Ώβξαάκ εηο ηνλ Θεόλ, θαη εινγίζζε εηο απηόλ εηο δηθαηνζύλελ. 

Βηο δε ηνλ εξγαδόκελνλ ν κηζζόο δελ ινγίδεηαη σο ράξηο, αιι' σο ρξένο· εηο ηνλ κε 

εξγαδόκελνλ όκσο, πηζηεύνληα δε εηο ηνλ δηθαηνύληα ηνλ αζεβή, ε πίζηεπίζηε απηνύ 

ινγίδεηαη εηο δηθαηνζύλελ, θαζώο θαη ν Ααβίδ ιέγεη ηνλ καθαξηζκόλ ηνπ αλζξώπνπ, 

εηο ηνλ νπνίνλ ν Θεόο ινγίδεηαη δηθαηνζύλελ, ρσξίο έξγσλ· „Μαθάξηνη εθείλνη, ησλ 

νπνίσλ ζπλερσξήζεζαλ αη αλνκίαη θαη ησλ νπνίσλ εζθεπάζζεζαλ αη ακαξηίαη· 

καθάξηνο ν άλζξσπνο, εηο ηνλ νπνίνλ ν Κύξηνο δελ ζέιεη ινγίδεζζαη ακαξηίαλ.‟» 
(Ρσκ.4:1-8). ηαλ ν Θεφο βιέπεη φηη ε θαξδηά θάπνηνπ ζηξέθεηαη πξνο ηνλ Υξηζηφλ κε 

εηιηθξηλή πίζηε, ηνπ ζπγρσξεί ηηο ακαξηίεο ηνπ, ηνπ ηελ ινγαξηάδεη σο δηθαηνζχλε θαη 

ηνλ δέρεηαη ζαλ παηδί Σνπ.  

 Καη αιινχ είλαη γξακκέλν: «νπρί εμ έξγσλ δηθαηνζύλεο ηα νπνία επξάμακελ εκείο, 

αιιά θαηά ην έιενο απηνύ έζσζελ εκάο δηά ινπηξνύ παιηγγελεζίαο θαη αλαθαηλίζεσο 
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ηνπ Ώγίνπ Πλεύκαηνο, ην νπνίνλ εμέρεε πινπζίσο εθ' εκάο δηά Εεζνύ Υξηζηνύ ηνπ 

σηήξνο εκώλ, ίλα δηθαησζέληεο δηά ηεο ράξηηνο εθείλνπ, γείλσκελ θιεξνλόκνη 

θαηά ηελ ειπίδα ηεο αησλίνπ δσήο.» (Σίη.3:5-7). 

Δίζε ν Κχξηνο λα καο επινγήζεη κε εηιηθξηλή πίζηε. 
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Κεθάιαηνλ 2
νλ

  (044 – GR) 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πίζηεσο. Δ επζύλε ηνπ αλζξώπνπ γηα ηε ζσηεξία ηνπ. 

 

Βηζαγσγή 

Δμεηάζακε ζην πξψην κέξνο (1α), ελ ζπληνκία, ηί πξάγκαηη νη ιέμεηο «ΠΗΣΔΤΧΝ ΔΗ 

ΑΤΣΟΝ» ζεκαίλνπλ θαη ηί δελ ζεκαίλνπλ. Θα εμεηάζνπκε ηψξα ζην κέξνο 1β ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πίζηεσο θαη ην κέξνο ηνπ Θενχ σο θαη ην κέξνο ηνπ αλζξψπνπ ζηε 

ζσηεξία. 

 

3γ) Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πίζηεσο 
Δπηζπκψ λα αλαθεξζψ ζε νξηζκέλα βαζηθά ζεκεία δηφηη απνηεινχλ νπζηαζηηθφ κέξνο απηήο 

ηεο ζεηξάο ησλ κειεηψλ επί ηεο πίζηεσο ελ Υξηζηψ.  

 

Δ ζπνπδαηόηεηα ηεο πίζηεσο 

Ζ κεγάιε ηεο ζεκαζία έγθεηηαη ζην γεγoλóο óηη ε πίζηε εμαιείθεη ηελ αδηθίαλ πνπ δηέπξαμε 

θαη δηαπξάηηεη o άλζξσπoο θαηά ηoπ Θεoχ, αηηκάδσλ Απηóλ δηά ηεο απηζηίαο, ε oπoία ζίγεη 

ηελ πξoζσπηθóηεηα ηoπ Θεoχ σο πξoο ηελ αμηoπηζηίαλ Σoπ θαη ηελ αγάπελ Σoπ ή ηηο αγαζέο 

Σoπ πξoζέζεηο ππέξ ηoπ αλζξψπoπ. Ζ απηζηία αηηκάδεη, πξoζβάιιεη θαη ζπλεπψο αδηθεί. Ζ 

πίζηε ηηκά θαη απoθαζηζηά ηελ αδηθία. Ζ πίζηε ιoηπóλ είλαη πξάμε δηθαηoζχλεο. Γη‟απηó θαη 

o Θεóο, ζε óπoηoλ ηελ αζθεί ηoπ ηε ιoγαξηάδεη σο δηθαηoζχλε… Ζ πίζηε αγγίδεη ηoλ Θεóλ 

θαη ζπλεπψο θαη ηηο πεγέο ηεο δπλάκεψο Toπ. Ζ απηζηία ερψξεζε ηoλ άλζξσπoλ απó ηoλ 

Θεóλ, ε δε πίζηε ηoλ ελψλεη πάιηλ κ‟Απηóλ.  Δλζπκνχκαη ηελ πεξίπησζε κηάο λέαο πνπ κνπ 

έιεγε έλα ζσξφ ςέκαηα δηφηη θνβφηαλε φηη ζα ηελ απέξξηπηα εάλ κνπ έιεγε ηελ αιήζεηα θαη 

φηη ζα ζηακαηνχζα λα ηελ ππνζηεξίδσ. Ήμεπξα φηη εςεχδεην θαη κε θνξφτδεπε· ιππήζεθα 

θαη ηαξάρζεθα δηφηη δελ κε εκπηζηεπφηαλ· πήξα ζρεδφλ ηελ απφθαζε λα ζηακαηήζσ λα ηελ 

βνεζψ. ηαλ ζην ηέινο αλαγθάζζεθε λα νκνινγήζεη ηελ αιήζεηα, ηα πλεχκαηά καο 

εηξήλεπζαλ θαη απεθαηεζηάζε  ε πλεπκαηηθή θνηλσλία. Ζ εμνκνιφγεζε ηεο ακαξηίαο ηεο είρε 

ην εληειψο αληίζεην απνηέιεζκα. ηαλ ε λέα δηεπίζησζε φηη ηε ζπγρψξεζα θαη φηη δελ 

επξφθεηην λα ηελ απνξξίςσ θαη φηη ζα ζπλέρηδε λα ηπγράλεη ηεο ππνζηεξίμεψο κνπ, 

εηαπεηλψζε ελψπηνλ ηνπ Κπξίνπ θαη εγψ ηηκήζεθα ζην πλεχκα ηεο! Ζ απηζηία ηεο κε αηίκαδε 

ε δε εκπηζηνζχλε ηεο κε εηίκεζε.... Σν πξφβιεκα, φκσο, ήηαλ φηη δελ ππήξραλ αθφκε 

απνδείμεηο φηη είρε θαξπνχο αμίνπο κεηαλνίαο! Απηφ είλαη έλα θησρφ παξάδεηγκα ζηα πιαίζηα 

ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ. 

 

Ο κε πηζηφο γηα λα κπνξέζεη λα ζσζεί πξέπεη λα δεηήζεη ηε ζπγρψξεζε ησλ ακαξηηψλ 

ηνπ, λα πηζηεχζεη φηη νη ακαξηίεο ηνπ έρνπλ ζπγρσξεζεί θαη λα πάξεη ηελ απφθαζε λα 

αθνινπζήζεη ηνλ Υξηζηφλ εηιηθξηλά θαη νιφςπρα, σο Κύξηνλ ηεο δσήο ηνπ. Οξηζκέλνη 

άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα πηζηεχζνπλ ρσξίο κεηάλνηα: Δηο κάηελ! Δ πίζηε είλαη κεηέξα ηεο 

κεηαλνίαο θαη ηεο ππαθνήο! Μαδί κε ηνλ ινγηζκφλ ηεο πίζηεσο σο δηθαηνζχλεο, ν Θεφο 

δίλεη, επίζεο, βάζεη ηνπ ιπηξσηηθνχ ζαλάηνπ ηνπ Υξηζηνχ – δηα ινπηξνχ παιηγγελεζίαο θαη 

αλαθαηλίζεσο ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο – έιενο ράξε γηα ζσηεξία, γηα ππαθνή θαη γηα αγηαζκφλ 

(Σίη.3:5-7). Σίπνηε, απνιύησο ηίπνηε, εθηόο από ηε ζπζία ηνπ Υξηζηνύ επί ηνπ ζηαπξνύ 

ηνπ Γνιγνζά, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη βάζε δηθαηώζεσο θαη ζπκθηιηώζεσο ηνπ 

αλζξώπνπ κε ηνλ Θεόλ. 
 

Αηαθνξά κεηαμύ ησλ ξεκάησλ «πηζηεύσ θαη «εκπηζηεύνκαη» 

Έλαο άλζξσπνο ηνπ Θενχ είπε, ελψ εθήξπηηε, φηη πξνζπαζνχζε πνιχ λα βξεη κηα ππφζρεζε 

ηνπ Θενχ «λα πηζηεύζεη», λα ζηεξηρζεί επάλσ ηεο γηα ηε ζεξαπεία ηεο ζπδχγνπ ηνπ πνπ ήηαλ 

ζνβαξά αζζελήο. Σέινο, δεδνκέλνπ φηη δελ θαηφξζσζε λα βξεί ηελ ππφζρεζε πνπ έςαρλε, 
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απνθάζηζε «λα εκπηζηεπζεί» ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Θενχ: Σελ αγάπε Σνπ, ηα ζρέδηά Σνπ, ηελ 

πηζηφηεηά Σνπ, ηελ πξφλνηά Σνπ θ.ιπ! Δίπε ζην βάζνο ηεο ςπρήο ηνπ: «Ο Κύξηνο Ιεζνύο 

αγαπά ηε ζύδπγό κνπ πεξηζζόηεξν απ' ό, ηη εγώ θαη ζα θάλεη γη’απηήλ ό, ηη είλαη θαιύηεξν 

γη’απηήλ. Σόηε, αο γίλεη ην ζέιεκά Σνπ». Ζ ςπρή ηνπ αλέθηεζε ηελ εηξήλε ηνπ… Δίλαη 

δχζθνιν λα γίλεη δηάθξηζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ απηψλ ησλ δχν φξσλ, επεηδή θάπνηνο δελ 

κπνξεί λα εκπηζηεπζεί θάπνηνλ εάλ δελ έρεη πίζηε ζηα ιφγηα ηνπ. Δληνχηνηο, δελ κπνξνχκε λα 

απνθιείζνπκε ηελ πεξίπησζε πνπ κπνξεί θάπνηνο λα είλαη βέβαηνο φηη θάπνηνο ιέγεη ηελ 

αιήζεηα αιιά δελ κπνξεί λα εκπηζηεπζεί ηνλ ραξαθηήξα ηνπ, δειαδή, φηη έρεηο λα θάλεηο κε 

άλζξσπνλ αγάπεο, θαιήο ζειήζεσο, πίζηεσο θ.ιπ.…  

 

Πνιπάξηζκεο είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ε πίζηε καο δελ κπνξεί λα βξεη κηα εηδηθή 

ππφζρεζε λα ζηεξηρζεί είηε γηα λα ραξεί κε ηελ ειπίδα ηεο απειεπζέξσζεψο ηνπ είηε 

πξνθεηκέλνπ λα ππνκείλεη δνθηκαζίεο (Ρσκ.12:2). πλεπψο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε πίζηε 

καο δνθηκάδεηαη: Σέηνηεο δπλαηφλ λα είλαη, παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηά ζνβαξή αζζέλεηα, ε 

έιιεηςε ζπκπφλνηαο απφ κέξνπο ησλ ζπλαλζξψπσλ καο, ε θηψρεηα, απνζαξξπληηθέο 

ζπλζήθεο, ριεπαζηέο, ζείεο θαζπζηεξήζεηο, κείσζε ηεο δπλάκεψο καο, πξνζπάζεηεο πνπ 

θαίλεηαη λα είλαη άρξεζηεο θ.ιπ., θ.ιπ. Ζ ςπρή καο κπνξεί λα πεξάζεη απφ ζθνηάδη θαη 

δχζθνιεο δνθηκαζίεο πνπ ν Θεφο επηηξέπεη παξ‟όινλ όηη Σνλ θνβνύκεζα θαη Σνλ 

ζεβόκεζα. Ο πξνθήηεο Ζζαΐαο είπε: «Σηο είλαη κεηαμύ ζαο ν θνβνύκελνο ηνλ Κύξηνλ, ν 

ππαθνύσλ εηο ηελ θσλήλ ηνπ δνύινπ απηνύ; νύηνο, θαη αλ πεξηπαηή ελ ζθόηεη θαη δελ 

έρε θσο, αο ζαξξή επί ην όλνκα ηνπ Κπξίνπ θαη αο επηζηεξίδεηαη επί ηνλ Θεόλ απηνύ.» 
(Ζζα.50:10). Σν κφλνλ πξάγκα πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη λα εκπηζηεπζνύκε ηελ 

αηψληα αγάπε ηνπ Θενχ (Ηεξ.31:3), ηα ζρέδηα ηεο εηξήλεο πνπ έρεη γηα ην αγαζφ καο 

(2Θεζ.1:11 θαη Ηεξ.29:11) θαη λα βξνχκε αλάπαπζε θαη εηξήλε. Έλα άξηζην παξάδεηγκα 

εκπηζηνζχλεο ζηνλ Θεφλ είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Ηψβ πνπ δήισζε: «Καη αλ κε ζαλαηόλε, εγώ 

ζέισ ειπίδεη εηο απηόλ· …» (Ηψβ 13:15) 

 

Δ κεηάλνηα θαη ηα θαιά έξγα απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο πίζηεσο 
Ζ πίζηε απνηειεί δξαζηεξηφηεηα φιε ηεο ππάξμεσο πνπ ζέηεη ζε εθαξκνγή ηε δηάλνηα, ηα 

αηζζήκαηα θαη ηε ζέιεζε. Σίπνηε άιιν δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί βηβιηθή πίζηε. Ζ πίζηε πνπ 

ζψδεη είλαη πξάμε ηεο ςπρήο δηά ηεο νπνίαο δέρεηαη ηνλ Υξηζηφλ θαη ιακβάλεη εηξήλελ απφ 

ηνλ Θεφλ. Με ηε κεηάλνηα ν άλζξσπνο απερζάλεηαη ηνλ εαπηφλ ηνπ· κε ηελ πίζηηλ εμέξρεηαη 

ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη πηάλεη ηε ράξε ηνπ Θενχ. Απηφ πνπ ζψδεη είλαη ε πίζηε, αιιά ε πίζηε πνπ 

ζψδεη είλαη πάληνηε ζπλπθαζκέλε κε ηε κεηάλνηα. Ζ πίζηε πνπ ζψδεη παξάγεη ππαθνή θαη 

δεκηνπξγεί λένλ «ηξόπν δσήο». Δ πίζηε είλαη ε κεηέξα ηεο ππαθνήο. Δ πίζηε θαη ηα 

έξγα είλαη φπσο ην θσο θαη ε ζεξκφηεο ελφο θεξηνχ πνπ δελ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ. Ζ πίζηε 

δηθαηψλεη ηνλ άλζξσπν θαη ηα έξγα ηνπ απνδεηθλχνπλ ηελ πίζηε ηνπ. Ζ άθαξπε πίζηε είλαη 

ηφζν άρξεζηε φζν θαη ηα άρξεζηα ιφγηα. Πξάγκαηη, όιεο νη ππνζρέζεηο ηεο ΐίβινπ 

ζπζρεηίδνληαη κε ην θόβν ηνπ Θενύ, κε ηελ πίζηε θαη ηε κεηάλνηα. Ζ πίζηε πνπ ζψδεη 

είλαη πίζηε πνπ νδεγεί ζηε κεηάλνηα. Ζ κεηαλνηα θαη ε πίζηε είλαη δίδπκεο. Ζ πίζηε πνπ 

ζψδεη είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε κεηάλνηα θαη ε κεηάλνηα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ πίζηε. Ζ 

πίζηε πνπ ζψδεη είλαη κηα δσληαλή πίζηε ζε έλα δσληαλφ σηήξα. Δ πίζηε πνπ δελ αγαπά 

ηνλ Εεζνύλ Υξηζηόλ εηιηθξηλά θαη δελ ππαθνύεη ζ‟Ώπηόλ, ε νπνία δελ παξνπζηάδεη 

αιεζηλό ελδηαθέξνλ γηα ην έξγνλ ηεο βαζηιείαο ηνπ Θενύ θαη πνπ δελ αληηζηέθεηαη 

ελεξγώο ζηελ ακαξηία δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί πξαγκαηηθή πίζηε. Δθείλνο πνπ ζέιεη 

λα ζσζεί πξέπεη λα πξνζθνιιεζεί θαη λα αθνινπζήζεη ηνλ Ηεζνχ σο Κύξηνλ, σο ην κεγάιν 

Ώθεληηθό ηεο δσήο ηνπ. Δ αιεζηλή πίζηε δεκηνπξγεί ππνρξέσζεηο θαη αθηέξσζε!  

 

 Αο κνπ ζπγρσξεζεί ε επηκνλή κνπ ζ‟απηφ ην ζεκείν: ´Οηαλ ν άλζξσπνο ζσζεί είλαη 

ΏΑΤΝΏΣΟΝ λα κείλε εθείλνο πνπ ήηαλ! Σν Άγηνλ Πλεχκα πνπ ηνλ αλαγελλά κεηαβάιιεη 
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ξηδηθψο ηηο δηαζέζεηο θαη επηζπκίεο ηεο θαξδηάο ελ ξηπή νθζαικνύ θαη απαιιάζζεη ηνλ 

άλζξσπνλ απó ηελ αγάπελ ηεο ακαξηίαο δηόηη ην Άγηνλ Πλεύκα γξάθεη ηνπο λόκνπο Tνπ 

ζηελ θαξδηά ηνπ αλζξώπνπ. Ο λνκίδσλ óηη εζψζε αιιά εμαθνινπζεί λα είλαη δνχινο ηεο 

ακαξηίαο πιαλάηαη θαη απηαπαηάηαη… Πνηέ ηνπ δελ επίζηεπζε αιεζηλά. Ζ πίζηε ηνπ δελ είλαη 

παξά ζεσξεηηθή κέζα ηνπ. Έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα απιψο ζξεζθεπφκελν άηνκν! Ζ αιεζηλή 

πίζηε δελ είλαη άθαξπε αιιά ελεξγείηαη δη=αγάπεο. Γηθαίσζε, αλαγέλλεζε θαη αγηαζκóο είλαη 

πξάγκαηα αρψξηζηα, óπσο αθξηβψο είλαη αρψξηζηα ην θσο θαη ε ζεξκóηεο απó ηελ ειηαθή 

αθηίλα. ´Οπνπ δελ ππάξρνπλ θαιά έξγα δελ ππάξρεη πίζηε γλεζία, άξα νχηε δηθαίσζε νχηε 

ζσηεξία. Ζ πίζηε εθδειψλεηαη κε ππαθνή ζε ó, ηη ιέγεη ν Θεóο.  

 

Δ πίζηε θαη νη ακθηβνιίεο είλαη αζπκβίβαζηεο 

Ζ αιεζηλή πίζηε δελ πξέπεη «λα κνιχλεηαη» απφ ακθηβνιίεο, απειπηζία θαη δηζηαγκνχο. Ζ 

αιεζηλή πίζηε έρεη ηελ ηζρπξή πεπνίζεζε, ηε βεβαηφηεηα θαη ηελ παξξεζία φηη ν Θεφο 

ΒΕΝΏΕ θαη φηη ΏΚΟΤΒΕ θαη ΠΏΡΒΥΒΕ νηηδήπνηε Σνπ δεηάκε, ππφ ηνλ φξνλ φηη είλαη 

ζχκθσλν κε ην ζέιεκά Σνπ θαη αληακείβεη ηελ πίζηε καο ζ‟Απηφλ: Δίλαη γξακκέλν: 

 «Αηά ηνύην ζαο ιέγσ, Πάληα όζα πξνζεπρόκελνη δεηείηε, πηζηεύεηε όηη ιακβάλεηε, 

θαη ζέιεη γείλεη εηο εζάο. (όηη έρεηε ιάβεη»)» (Μάξθ.11:24) 

 «Βίλαη δε ε πίζηηο ειπηδνκέλσλ πεπνίζεζηο, βεβαίσζηο πξαγκάησλ κε βιεπνκέλσλ 

………ρσξίο δε πίζηεσο αδύλαηνλ είλαη λα επαξεζηήζε ηηο εηο απηόλ· δηόηη ν 

πξνζεξρόκελνο εηο ηνλ Θεόλ πξέπεη λα πηζηεύε όηη είλαη θαη γίλεηαη κηζζαπνδόηεο εηο 

ηνπο εθδεηνύληαο απηόλ.» (Δβξ.11:1-6). 

 «Ώο δεηή όκσο κεηά πίζηεσο, ρσξίο λα δηζηάδε παληειώο· δηόηη ν δηζηάδσλ νκνηάδεη 

κε θύκα ζαιάζζεο θηλνύκελνλ ππό αλέκσλ θαη ζπληαξαηηόκελνλ. Αηόηη αο κε λνκίδε 

ν άλζξσπνο εθείλνο όηη ζέιεη ιάβεη ηη παξά ηνπ Κπξίνπ. Άλζξσπνο δίγλσκνο είλαη 

αθαηάζηαηνο ελ πάζαηο ηαηο νδνίο απηνύ.» (Ηάθ.1:6-8) 

Έηζη, ε πίζηε, σο ρέξη, ιακβάλεη – εάλ βεβαίσο δεηά κεηά πίζηεσο, ρσξίο δηζηαγκνχο – ηηο 

ππνζρέζεηο ηνπ Θενχ. Έηζη ηηκά ηνλ Θεφλ πνπ είλαη αγάπε θαη θαζηεξψλεη κηα νηθεία 

θνηλσλία κε Απηφλ. Αιιά ηη ιακβάλεη; ίγνπξα, έιενο, ράξε θαη ππνζρέζεηο ηνπ Θενχ. 

Καιφλ είλαη, ινηπφλ, λα ελζπκνχκεζα ηνλ αξηζκφλ ηειεθψλνπ πνπ ν Θεφο έρεη ζέζε ζηε 

δηάζεζή καο θαη πνπ ιεηηνπξγεί 7/7 θαη 24/24: Μάξθ.11:24. «Αηά ηνύην ζαο ιέγσ, Πάληα 

όζα πξνζεπρόκελνη δεηείηε, πηζηεύεηε όηη ιακβάλεηε, θαη ζέιεη γείλεη εηο εζάο.». Αιιά, 

αο κελ απαηψκεζα: Ο Θεφο αγαπά επίζεο θαη ηνλ αλάμην ακαξησιφ, αθφκε θαη ηνπο ερζξνχο 

Σνπ (Ρσκ.5:6-10). Καη αο κε μερλνχκε φηη ν Ηεζνχο Υξηζηφο αληαπνθξίλεηαη επκελψο ζηνλ 

άλζξσπνλ πνπ πεγαίλεη ηαπεηλά θαη εηιηθξηλά θαη ηνπ νκνινγεί ηελ έιιεηςε ηεο πίζηεψο ηνπ. 

«… Πηζηεύσ, Κύξηε· βνήζεη εηο ηελ απηζηίαλ κνπ.» (Μάξθ.9:24). Σν πξόβιεκα είλαη όηη 

παξά ηελ αγάπε Σνπ γη‟ απηνύο, ε ακαξηία ηνπο θαη ε ερζξόηεηά ηνπο δελ Σνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα ηνπο ζώζεη θαη λα έρνπλ θνηλσλία καδί Σνπ! αο έρεη πνηέ ζπκβεί λα 

αγαπάηε θάπνηνλ/θάπνηα, λα ζέιεηε λα ηνπ/ηεο δείμεηε ηε θξνληίδα ηεο αγάπεο ζαο θαη λα 

εκπνδίδεζζε ιφγσ ηνπ ραξαθηήξνο ηνπ/ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ; 

 

ια ηα πλεπκαηηθά πξάγκαηα είλαη ππό όξνπο 

H ζσηεξία καο θαη νη ππνζρέζεηο ηνπ Θενχ είλαη ππφ φξνπο! Ο „εθ ησλ ψλ νπθ άλεπ‟ φξνο 

είλαη ε εηιηθξηλήο πίζηε καο ζηνλ Ηεζνχλ Υξηζηφλ! Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ πεξηζζφηεξα απφ 

1.500 «ΒΏΝ» ππάξρνπλ ζηε Βίβιν. Όια είλαη ππό όξνπο! Σν κόλν πξάγκα πνπ είλαη άλεπ 

όξσλ είλαη αγάπε ηνπ Θενύ πξνο εκάο. Μαο αγαπά όπσο είκαζηε θαη παξά απηό πνπ 

είκαζηε. Δάλ ν άλζξσπνο δε ζηελ απηζηία, δελ ηνλ εκπηζηεχεηαη, Σνλ αηηκάδεη θαη δηαπξάηηεη 

αδηθία θαη‟Απηνχ· ηνπλαληίνλ, ε πίζηε ηνπ ζ‟Απηφλ απνηειεί πξάμε δηθαηνζχλεο... Δ πίζηε 

ηνπ ή κάιινλ ε εκπηζηνζύλε ζην Θεό είλαη πξάμε δηθαηνζύλεο επεηδή ε πίζηε ζηα ιφγηα 

Σνπ θαη ε εκπηζηνζχλε ζηνλ ραξαθηήξα Σνπ ηηκνχλ ηνλ Θεφλ φηη ν Θεόο είλαη δίθαηνο θαη 

αιεζήο θαη καο αγαπά. Δ κεηάλνηα είλαη πξάμε δηθαηνζύλεο επεηδή αλαγλσξίδεη όηη ν 
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Θεόο είλαη δίθαηνο θαη όηη ν άλζξσπνο είλαη ακαξησιόο θαη έλνρνο. ηαλ ιέσ ζην Θεφλ: 

«Ναη, Κύξηε, έρσ ακαξηήζεη,εθείλν πνπ έθαλα δελ ήηαλ ζσζηό θ.ιπ.» ηφηε θάλσ κηα πξάμε 

δηθαηνζχλεο. Ο Θεόο βάζεη ηνπ απνιπηξσηηθνύ έξγνπ ηνπ Ηεζνύ Υξηζηνύ κε ζεσξεί δίθαην 

θαη κε δηθαηώλεη! Κακία εθθιεζία θαη θαλέλα θαιό έξγν κπνξνύλ λα κε ζώζνπλ! 

 

Αηά πίζηεσο ν άλζξσπνο είλαη πιήξεο ελ Υξηζηώ 

Σν πξψηνλ πξάγκα πνπ ν άλζξσπνο απνθηά φηαλ κεηαλνεί θαη πηζηεχεη εηο ηνλ Ηεζνχλ 

Υξηζηφλ είλαη ε άθεζε ησλ ακαξηηψλ ηνπ θαη ε ζπκθηιίσζε κε ηνλ Θεφλ Παηέξα ηνπ. Σν 

γεγνλφο φηη έρεη θάλεη δηθαηνζχλε πξνο ηνλ Θεφλ, εκπηζηεπόκελνο ζ‟Ώπηόλ, είλαη φηη 

δηθαηώλεηαη ππφ ηνπ Θενχ δηά ηεο ζπζίαο ηνπ Κπξίνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ θαη απνθηά εηξήλε κε 

ηνλ Θεφλ (Ρσκ.5:1-2). Ζ ράξε πνπ απνθηά απφ ηνλ Θεφλ απνθαζηζηά ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ 

Θεφλ. Ο άλζξσπνο έπεζε δηά ηεο απηζηίαο αιιά δηά ηεο πίζηεσο απνθαζίζηαηαη. Ο Θεφο 

ινγαξηάδεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζ‟Απηφλ σο δηθαηνζχλε. Ο Θεφο ηνλ θαιχπηεη κε πξνλόκηα 

ηα νπνία αθφκε θαη νη άγγεινη επηζπκνχλ λα ζθχςνπλ θαη λα εμεηάζνπλ... (1Πέη.1:12). Σνλ 

θάλεη κέηνρνλ ηεο ζείαο θύζεώο Σνπ (2Πέη.1:4) θαη ηνλ θάλεη πιήξε ελ Υξηζηψ 

(Κνι.2:10). Σνπ ινηπνχ – ελδεδπκέλνο δηά ηεο δπλάκεσο ηνπ Ώγίνπ Πλεύκαηνο (Δθ.3:16) – 

θαιείηαη λα πεξηπαηήζεη ελψπηφλ Σνπ αμίσο ηεο πξνζθιήζεψο Σνπ (Δθ.4:1). Ο πξαγκαηηθφο 

πηζηφο πξνζθνιιάηαη ζηνλ Ηεζνχλ Υξηζηφλ θαη ηνλ έρεη Κύξηνλ ηεο δσήο Σνπ. Δ αιεζηλή 

πίζηε παξάγεη αθηέξσζε θαη παξαρώξεζε! 
 

3δ) Σν κέξνο ηνπ Θενύ ζηε ζσηεξία θαη ην κέξνο ηνπ αλζξώπνπ ζηε ζσηεξία 

Πξέπεη ζ‟απηφ ην ζεκείνλ λα επηζεκάλνπκε ηηο αθφινπζεο αιήζεηεο: 

 Καλείο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο ηνπ, λα αλαγελλήζεη ηελ θαξδηά 

ηνπ, λα αλαθεξχμεη ηνλ εαπηφλ ηνπ δίθαηνλ θαη θαζαξφλ απφ ηελ ακαξηίαλ ηνπ ελψπηνλ 

ηνπ Θενχ! Μφλνλ ν Ηεζνχο Υξηζηφο κπνξεί λα θάλεη απηφ γηα ηνλ άλζξσπν. Μπνξνύζε ν 

Εεζνύο Υξηζηόο λα πεζάλεη γηα καο αιιά δελ κπνξεί λα κεηαλνήζεη θαη λα πηζηεύζεη 

γηα ινγαξηαζκόλ καο! Ζ κνηρεία ή ην ςέκα ή ν ζπκφο ή ε δνινθνλία ή ην κίζνο ή ε 

θηιαξγπξία, παξαδείγκαηνο ράξηλ, είλαη πξάμε γηα ηελ νπνίαλ ν άλζξσπνο πξέπεη λα 

δερζεί πιήξσο ηελ επζχλελ ηνπ. Δάλ κεηαλνήζνπκε θαη πηζηεύζνπκε ΔΗΛΗΚΡΗΝΑ δελ 

ζα ζπλερίζνπκε λα πξάηηνπκε ηηο ακαξηίεο καο. «Αηόηη ε θαηά Θεόλ ιύπε γελλά 

κεηάλνηαλ πξνο ζσηεξίαλ ακεηακέιεηνλ· ε ιύπε όκσο ηνπ θόζκνπ γελλά ζάλαηνλ.» 
(2Κνξ.7:10) 

 Δίλαη αιεζέο φηη ε πίζηε θαη ε κεηάλνηα δίλνληαη απφ ηνλ Θεφλ ππφ νξηζκέλνπο φξνπο 

(Πξαμ.11:18; Λνπθ.24:25; Πξάμ.16:14), ΏΛΛΏ ην εάλ ή φρη ζα ελεξγήζνπκε επί ηε 

βάζεη εθείλεο ηεο πίζηεσο θαη ηεο κεηαλνίαο εμαξηάηαη απφ εκάο. Πνιινί 

απνθαινχκελνη Υξηζηηαλνί „πηζηεχνπλ‟ ρσξίο φκσο λα έρνπλ κεηαλνήζεη θαη ρσξίο λα 

έρνπλ πάξεη ερζξηθή ζηάζε έλαληη ηεο ακαξηίαο. Πξνζπαζνχλ λα έρνπλ πίζηε ρσξίο λα 

έρνπλ πάξεη ηελ απφθαζε λα ζπκκνξθψζνπλ ηε δσή ηνπο κε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ. 

  Θεφο δελ κπνξεί λα απνθηήζεη ηε ζσηεξία καο γηα ινγαξηαζκφλ καο. Μόλνλ ν 

άλζξσπνο κπνξεί λα νηθεηνπνηεζεί δηά ηεο πίζηεσο ηε ζσηεξία πνπ ηνπ πξνζέθεξε ν 

Θεόο. 

 Δίζε ην Πλεχκα ηνπ Θενχ λα αλνίμεη ην πλεχκα καο θαη λα ελλνήζνπκε, κε ηελ θαξδηά 

καο, απηέο ηηο κεγάιεο αιήζεηεο ηνπ Δπαγγειίνπ! 
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Κεθάιαηνλ 3
νλ

  (045
 
–GR) 

 

Οξηζκνί. Βθείλνο πνπ πηζηεύεη ζηνλ Υξηζηόλ έρεη δσήλ αηώληνλ. 

 

Βηζαγσγή 

Με ην κέξνο 1γ ζα θιείζνπκε ηελ εμέηαζε ηνπ εδαθίνπ Ησάλλεο 6:47 ηνλίδνληαο ηα επσθειή 

απνηειέζκαηα ηεο πίζηεσο ελ Υξηζηψ γηα ηψξα θαη γηα ηελ αησληφηεηα. Πξηλ εμεηάζνπκε ην 

ππφινηπνλ κέξνο ηνπ εδαθίνπ απηνχ, θξίλσ αλαγθαίνλ λα παξεκβάιισ κεξηθέο βαζηθέο 

έλλνηεο θαη αιήζεηεο: 

 

3ε) Ζ έλλνηα ησλ όξσλ «δηθαηνζύλεο», «ειένπο» θαη «ράξηηνο» 

Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε ηελ έλλνηα ησλ όξσλ «δηθαηνζύλε», «έιενο» θαη «ράξε»: 

 Δάλ ν Θεφο καο είρε εθαξκφζεη δηθαηνζύλε ζα είρακε πάξεη φ,ηη αμίδακε. Σελ Κφιαζε! 

Καη εθείλν πνπ αμίδακε ήηαλ λα πεζάλνπκε επάλσ ζηνλ ζηαπξό. Ο Ηεζνχο πέζαλε ζην 

ζηαπξφ ζηε ζέζε καο! 

 Ο Θεφο, εληνχηνηο, κε ην έιεόο Σνπ δελ καο έδσζε φ,ηη αμίδακε δειαδή ηνλ ζηαπξφλ θαη 

ηνλ αηψληνλ ζάλαηνλ. Αληίζεηα, ν Ηεζνχο επί ηνπ ζηαπξνχ εμηιέσζε ηηο ακαξηίεο καο δηά 

ηνπ αίκαηφο Σνπ θαη ηηο έρεη πεηάμεη ζηα βάζε ηεο ζαιάζζεο (Μηρ.7:19). Λάβακε ηελ 

άθεζε ησλ ακαξηηψλ καο! (Έζδξ.9:13 θαη Φαι.103:10-11). 

 Με ηε ράξε Σνπ, καο εδηθαίσζε θαη καο έδσζε πνιιέο επινγίεο πνπ δελ αμίδακε. Ζ ράξε 

Σνπ είλαη απξνζκέηξεηε!  

Έηζη, φρη κφλν ΏΦΏΕΡΒΒ ηηο ακαξηίεο καο αιιά ΠΡΟΒΘΒΒ επίζεο πνιιέο 

αξεηέο θαη επινγίεο. Δπινγίεο επάλσ ζε επινγίεο! 

 

Σν απιό ζρέδην Θενύ γηα ηε ζσηεξία 

Γπζηπρψο, νη άλζξσπνη δελ θαηαιαβαίλνπλ φηη ε ραξά ή ε ιχπε ηνπο, ε επηπρία ή ε δπζηπρία 

ηνπο γηα ηψξα θαη γηα φιε ηελ αησληφηεηα εμαξηάηαη απφ ηηο εθινγέο ηνπο! Ο Θεφο έρεη, 

φκσο, θαζνξίζεη έλα ζρέδην γηα ηε ζσηεξία καο, δηαθνξεηηθφ απφ ηελ αλζξψπηλε λννηξνπία! 

Δάλ εμαξηψκεζα απφ ηελ πξνζάξηεζή καο ζε θάπνηα εθθιεζία γηα λα ζσζνχκε απφ 

ηελ θφιαζε, πιαλψκεζα. Δπίζεο, πιαλψκεζα εάλ ζηεξηδφκαζηε ζην πφζνλ θαινί είκαζηε θαη 

φηη ιφγσ ηεο θαινζχλεο καο ζα είκαζηε κε ην Θεφ φηαλ πεζάλνπκε! Ζ Βίβινο είλαη ζαθήο 

ζην ζεκείν ηεο ζσηεξίαο: Πξνθεηκέλνπ λα ζσζνχκε απφ ηελ θφιαζε, πξέπεη λα 

αλαγελλεζνχκε (Ησάλ.3:7). Γελ κπνξνχκε λα αλαγελλεζνχκε απφ ην Πλεχκα παξά εάλ 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη είκαζηε ακαξησινί (Ρσκ.3:23). Χο ακαξησινί είκαζηε 

θαηαδηθαζκέλνη ζε ζάλαην, δηφηη ε ακνηβή ηεο ακαξηίαο είλαη ζάλαηνο αιιά ην δψξν ηνπ Θενχ 

είλαη αηψληα δσή ελ Υξηζηψ Ηεζνχ ηνπ Κπξίνπ καο (Ρσκ.6:23). Απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ αηψλην 

απνρσξηζκφ απφ ηνλ Θεφλ ζηελ θφιαζε. Ζ θφιαζε δελ είλαη έλα ςέκα, πξντφλ ηεο θαληαζίαο 

ή απιψο ελφο κεηαθνξηθνχ φξνπ. Ζ θφιαζε είλαη πνιχ πξαγκαηηθή! 

 

Δίλαη απνθαζηζκέλνλ ζηνπο αλζξψπνπο άπαμ λα πεζάλνπλ, κεηά δε ηνχην είλαη θξίζε 

(Δβξ.9:27). Ώιιά ν Θεόο αγάπεζε ηνλ άλζξσπνλ ηόζν πνιύ ώζηε έδσζε ηνλ κόλνγελή 

Τηόλ Σνπ, ηνλ Εεζνύλ, γηα λα ζεθώζεη ηελ ακαξηία ζαο θαη ηελ ακαξηία κνπ θαη 

πεζαίλεη ζηε ζέζε καο. Ήιζε ιφγσ ηεο ακαξηίαο καο, πέζαλε γηα λα πιεξψζεη ην ρξένο καο 

θαη αλαζηήζεθε γηα λα καο θπιάμεη ζσζκέλνπο αησλίσο. Γηφηη ν Θεφο έθαλε Δθείλνλ πνπ δελ 

εγλψξηζε ακαξηία λα γίλεη γηα καο ακαξηία, ψζηε λα γίλνπκε εκείο δηθαηνζχλε ηνπ Θενχ ελ Απηψ 
(2Κνξ.5:21). Ο Ηεζνχο έπξεπε λα ρχζεη ην αίκα Σνπ θαη λα πεζάλεη επεηδή άλεπ ρχζεσο 

αίκαηνο δελ ππάξρεη άθεζε ακαξηηψλ (Δβξ.9:22). Πξέπεη λα δερζνχκε φηη ν Ηεζνχο Υξηζηφο 

έρεη πιεξψζεη ήδε ην ρξένο ηεο ακαξηίαο καο. «…αιι' ν Θεόο δεηθλύεη ηελ εαπηνύ αγάπελ 

εηο εκάο, δηόηη ελώ εκείο ήκεζα έηη ακαξησινί, ν Υξηζηόο απέζαλελ ππέξ εκώλ» 
(Ρσκ.5:8) θαη έγηλε ν αληηθαηαζηάηεο καο. Πξέπεη λα δερζνχκε κε πίζηε θάζε ηη πνπ ν Ηεζνχο 
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Υξηζηφο έθαλε γηα καο. «ζηηο πηζηεύεη εηο ηνλ Τηόλ έρεη δσήλ αηώληνλ· όζηηο όκσο 

απεηζεί εηο ηνλ Τηόλ δελ ζέιεη ηδεί δσήλ, αιι' ε νξγή ηνπ Θενύ κέλεη επάλσ απηνύ.» 
(Ησάλ.3:36). Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ ν Θεφο καο θαιεί κεηαλνήζνπκε θαη λα Σνλ 

επραξηζηήζνπκε γηα ηελ απαξάκηιιε δσξεά Σνπ (Πξάμ.17:30).  

 

Δθείλνη πνπ Σνλ εδέρζεζαλ, ζ‟απηνχο δίλεη ηελ εμνπζία λα γίλνπλ παδηά Θενχ, 

ζ‟εθείλνπο πνπ πηζηεχνπλ ζην φλνκά Σνπ (Ησάλ.1:12). Δπνκέλσο «…Παο όζηηο επηθαιεζζή 

ην όλνκα ηνπ Κπξίνπ ζέιεη ζσζή.» (Ρσκ.10:13). Δάλ πηζηεχνπκε φηη Απηφο είλαη ν 

ζηαπξσζείο, ηαθείο θαη αλαζηεζείο σηήξαο καο, ζα ιάβνπκε ηε ζπγρψξεζε φισλ ησλ 

ακαξηηψλ καο θαη ηελ αηψληα ζσηεξία δηά ηεο πίζηεσο. Δίλαη γξακκέλν: «Βπεηδή ηί ζέιεη 

σθειήζεη ηνλ άλζξσπνλ, εάλ θεξδήζε ηνλ θόζκνλ όινλ θαη δεκησζή ηελ ςπρήλ απηνύ;» 
(Μάξθ.8:36). Δάλ ράζνπκε ηελ ςπρή καο, ράλνπκε ηνλ Οπξαλφ θαη ράλνπκε ηα πάληα. Ο 

Θεόο κπνξεί λα καο ζώζεη απηή ηνύηε ηε ζηηγκή.  

 

Δ πξνζεπρή ηνπ ακαξησινύ 

Σε ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο δέρεηαη ηνλ Ηεζνχ, ν Θεφο ππφζρεηαη φηη δελ είλαη πιένλ ππφ 

θαηαδίθελ αιιά έρεη ηελ αηψληα δσή θαη φηη δελ ζα ραζεί πνηέ ζηελ θφιαζε. «Ώιεζώο, 

αιεζώο ζαο ιέγσ όηη ν αθνύσλ ηνλ ιόγνλ κνπ θαη πηζηεύσλ εηο ηνλ πέκςαληά κε έρεη 

δσήλ αηώληνλ, θαη εηο θξίζηλ δελ έξρεηαη, αιιά κεηέβε εθ ηνπ ζαλάηνπ εηο ηελ δσήλ.» 
(Ησάλ.5:24).  

Δθείλνη πνπ πξαγκαηηθά πηζηεχνπλ, πξέπεη λα πξνζεπρεζνχλ θαη λα εηπνχλ: «Ω Κύξηε, 

μεύξσ όηη είκαη ακαξησιόο. Πηζηεύσ όηη ν Ιεζνύο ήηαλ ν αληηθαηαζηάηεο κνπ όηαλ πέζαλε ζην 

ζηαπξό. Πηζηεύσ όηη ην αίκα αίκα Σνπ πνπ ρύζεθε, ν ζάλαηόο ηνπ, ν εληαθηαζκόο ηνπ, θαη ε 

αλάζηαζή Σνπ ήηαλ γηα κέλα. Σνλ δέρνκαη ηώξα σο σηήξα θαη Κύξην ηεο δσήο κνπ. 

’επραξηζηώ γηα ηε ζπγρώξεζε ησλ ακαξηηώλ κνπ, ηε δσξεά ηεο ζσηεξίαο θαη ηεο αησλίνπ 

δσήο. Γλσξίδσ όηη είκαη ελαο ακαξησιόο. Δάλ πεζάλσ ηώξα κέζα ζηελ ακαξηία κνπ, ζα πάσ 

ζηελ θόιαζε. Απηή ηε ζηηγκή, ε εκπηζηεύνκαη σο σηήξα κνπ πξνζσπηθόλ θαη σο ηελ κόλε 

ειπίδα γηα ηνλ νπξαλόλ. ’επραξηζηώ πνπ δέρζεθεο λα απνζάλεηο επάλσ ζηνλ ζηαπξόλ γηα λα 

κε ζώζεηο αησλίσο από ηελ θόιαζε. Δλ ησ νλόκαηη ηνπ Ιεζνύ. Ακήλ.»  

 

Δάλ ν άλζξσπνο πηζηεχζεη ζα ζσζεί. Κακία εθθιεζία, θαλέλα θαιφ έξγν δελ κπνξεί 

λα ηνλ ζψζεη. Να ελζπκνχκεζα φηη ν Θεφο είλαη Δθείλνο πνπ ζψδεη. Δθείλνη πνπ εζψζεζαλ 

δελ πξέπεη λα μεράζνπλ ή λα ακειήζνπλ λα δίλνπλ ηελ καξηπξία ηνπο γη‟Απηφλ. «Με 

αηζρπλζήο ινηπόλ ηελ καξηπξίαλ ηνπ Κπξίνπ εκώλ κεδέ εκέ ηνλ δέζκηνλ απηνύ, αιιά 

ζπγθαθνπάζεζνλ κεηά ηνπ επαγγειίνπ κε ηελ δύλακηλ ηνπ Θενύ,» (1Σηκ1:8). Καη, «Παο 

ινηπόλ όζηηο κε νκνινγήζε έκπξνζζελ ησλ αλζξώπσλ, ζέισ νκνινγήζεη θαη εγώ απηόλ 

έκπξνζζελ ηνπ Παηξόο κνπ ηνπ ελ νπξαλνίο.» (Μαη.10:32). Καη κελ μερλνχκε φηη 

«…πξέπεη πάληεο λα εκθαληζζώκελ έκπξνζζελ ηνπ βήκαηνο ηνπ Υξηζηνύ, δηά λα 

αληακεηθζή έθαζηνο θαηά ηα πεπξαγκέλα δηά ηνπ ζώκαηνο θαζ' α έπξαμελ, είηε αγαζόλ 

είηε θαθόλ.» (2Κνξ.5:10). 

 

 

4. «… ν πηζηεύσλ εηο ΏΤΣΟΝ»: όρη ζε αγγέινπο, ζε εηθόλεο, ζε λεθξνύο αγίνπο θιπ. 

Ώθξηβώο θαζώο ν πηόο ηνπ αλζξώπνπ είλαη άλζξσπνο έηζη θαη ν Τηόο ηνπ Θενύ είλαη 

Θεόο.  

 

Ο Τηόο ηνπ Θενύ εδεκηνύξγεζε ηα πάληα. 

 «Πάληα δη' απηνύ έγεηλαλ, θαη ρσξίο απηνύ δελ έγεηλελ νπδέ ελ, ην νπνίνλ έγεηλελ.» 

(Ησάλ.)
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 «αιι' εηο εκάο είλαη εηο Θεόο ν Παηήξ, εμ νπ ηα πάληα θαη εκείο εηο απηόλ, θαη εηο 

Κύξηνο Εεζνύο Υξηζηόο, δη' νπ ηα πάληα θαη εκείο δη' απηνύ.» (Κνξ.)

 «θαη λα θσηίζσ πάληαο, πνία είλαη ε θνηλσλία ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ απνθεθξπκκέλνπ 

από ησλ αηώλσλ ελ ησ Θεώ όζηηο έθηηζε ηα πάληα δηά ηνπ Εεζνύ Υξηζηνύ,» 

(Δθεζ.)

 «επεηδή δη' απηνύ εθηίζζεζαλ ηα πάληα, ηα ελ ηνηο νπξαλνίο θαη ηα επί ηεο γεο, ηα 

νξαηά θαη ηα αόξαηα, είηε ζξόλνη είηε θπξηόηεηεο είηε αξραί είηε εμνπζίαη· ηα πάληα 

δη' απηνύ θαη εηο απηόλ εθηίζζεζαλ·» (Κνι.)

 «Ο Θεόο, αθνύ ειάιεζε ην πάιαη πξνο ηνπο παηέξαο εκώλ δηά ησλ πξνθεηώλ 

πνιιάθηο θαη πνιπηξόπσο, ελ ηαηο εζράηαηο ηαύηαηο εκέξαηο ειάιεζε πξνο εκάο δηά 

ηνπ Τηνύ, ηνλ νπνίνλ έζεζε θιεξνλόκνλ πάλησλ, δη' νπ έθακε θαη ηνπο αηώλαο·» 

(Δβξ.-2)

 

Δηαλ ν εγαπεκέλνο ηνπ Παηξόο πξν θαηαβνιήο θόζκνπ.

 «θαη ηώξα δόμαζόλ κε ζπ, Πάηεξ, πιεζίνλ ζνπ κε ηελ δόμαλ, ηελ νπνίαλ είρνλ παξά 

ζνη πξηλ γείλε ν θόζκνο.» (Ησάλ.17:5)

 «Πάηεξ, εθείλνπο ηνπο νπνίνπο κνη έδσθαο, ζέισ, όπνπ είκαη εγώ, λα ήλαη θαη εθείλνη 

κεη' εκνύ, δηά λα ζεσξώζη ηελ δόμαλ κνπ, ηελ νπνίαλ κνη έδσθαο, δηόηη κε εγάπεζαο 

πξν θαηαβνιήο θόζκνπ.»  (Ησάλ.)

 «Βπεηδή νύηνο εμηώζε πιεηνηέξαο δόμεο παξά ηνλ Μσϋζήλ, θαζ' όζνλ έρεη ηηκήλ 

πιεηνηέξαλ παξά ηνλ νίθνλ ν θαηαζθεπάζαο απηόλ.» (Δβξ.3:3)

 

Έηζη, ε έθθξαζε «εηο Ώπηόλ» ζεκαίλεη φηη ζέηνκε φιε ηελ εκπηζηνζχλε καο 

απνθιεηζηηθά ζ‟Βθείλνλ γηα ηε ζσηεξία καο. ρη ζε αγγέινπο, φρη ζε εηθφλεο, φρη ζηηο 

πξεζβείεο ησλ λεθξψλ αγίσλ θαη ζηα μεξά θφθθαιά ηνπο, φρη ζε νπνηνλδήπνηε άλζξσπν, φρη 

ζε νξαηή εθθιεζία, φρη ζε θάπνηνλ ηεξέα ή πνηκέλα, φρη ζε νπνηαδήπνηε ζξεζθεπηηθή θίλεζε 

αιιά κόλν ζ’Απηόλ θαη απ’επζείαο ζ’Απηόλ. (Ησάλ. θεθ. 14 θαη 16). ‟Ώπηόλ πνπ είλαη ν 

Λφγνο, ν κνλνγελήο Τηφο ηνπ Θενχ, ν νπνίνο έγηλε ζάξθα θαη παξεδφζε γηα ηηο παξαβάζεηο 

καο θαη ν Οπνίνο αλαζηήζεθε απφ ηνπο λεθξνχο γηα ηελ δηθαίσζή καο. Βθείλνο πνπ ζέιεζε 

«…λα θαηαξγήζε δηά ηνπ ζαλάηνπ ηνλ έρνληα ην θξάηνο ηνπ ζαλάηνπ, ηνπηέζηη ηνλ 

δηάβνινλ, θαη ειεπζεξώζε εθείλνπο, όζνη δηά ηνλ θόβνλ ηνπ ζαλάηνπ ήζαλ δηά παληόο 

ηνπ βίνπ ππνθείκελνη εηο ηελ δνπιείαλ.» (Δβξ.2:14-15). Ώπηόο πνπ είλαη επάλσ απφ ηνπο 

αγγέινπο θαη ηνπο αξραγγέινπο, πνπ καο αγάπεζε κε αηψληα αγάπε θαη πνπ έδσζε ηνλ εαπηφλ 

Σνπ σο εμηιαζηήξην ζχκα γηα λα καο κεηαθέξεη απφ ην ζθνηάδη ζην ζαπκαζηφ θσο ηεο 

βαζηιείαο Σνπ (1Πέη.2:9). Ώπηόο πνπ θαιείηαη ν «κεγάινο Θεόο θαη σηήξαο εκώλ Εεζνύο 

Υξηζηόο», (Σίη.2:13) «…ν σλ θαη ν ελ θαη ν εξρόκελνο, ν παληνθξάησξ» (Απνθ.1:8) θαη ν 

Οπνίνο ζα ζπιιέμεη φινπο εθείλνπο πνπ αλήθνπλ ζ‟Απηφλ. Ναη, φινπο εθείλνπο πνπ έρνπλ 

θάλεη «… ζπλζήθελ επί ζπζίαο» (Φαι.50:5). 

 

Οη παξαδφζεηο θαη ηα ηειεηνπξγηθά έρνπλ αθπξψζεη ηνλ ιφγνλ ηνπ Θενχ. Ζ 

Μαξηνιαηξεία, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, έρεη αληηθαηαζηήζεη ηε ιαηξεία ηνπ Υξηζηνύ ν νπνίνο 

είλαη ν κόλνο κεζίηεο κεηαμύ Θενύ θαη αλζξώπσλ. Οη ηεξείο θαη ν ιαφο πξνζεχρνληαη ζηε 

Μαξία, ηελ επινγεκέλε κεηέξα ηνπ Ηεζνχ, γηα λα ηνπο ζψζνπλ απφ ηνπο θηλδχλνπο, ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπο. Δίλαη ν Ηεζνχο αλίθαλνο λα ηνπο ζψζεη; Τπάξρνπλ δχν 

θχξηνη ζσηήξεο, ν Ηεζνχο θαη ε Μαξία, ε κεηέξα Σνπ; Τπάξρνπλ θαη πνιινί άιινη «κηθξνί» 

ζσηήξεο θαη κεζίηεο, νη εθιηπφληεο άγηνη, νη νπνίνη είλαη παληαρνχ παξφληεο (!!!) θαη ηθαλνί 

λα αθνχζνπλ εθείλνπο πνπ πξνζεχρνληαη ζ‟απηνχο θαη λα ηνπο ζψζνπλ απφ ηνπο θηλδχλνπο, 

ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπο είηε κέζσ ησλ εηθφλσλ είηε άλεπ απηψλ; Κχξηε, ειέεζέ 

καο! 
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Αο εμεηάζνπκε ηψξα ηελ έθθξαζε: 

 

5. «ΒΥΒΕ ΏΕΧΝΕΏ ΓΧΔ »  

Οπδεκία θαηάθξηζε, ππό ηνλ όξν όηη πεξηπαηνύκε δηά ηνπ Πλεύκαηνο 

 Ζ θξάζε «έρεη αηώληα δσή» ή επινγεκέλε αηειείσηε δσή, ζεκαίλεη φηη εθείλνο πνπ 

πηζηεχεη ΈΥΔΗ ήδε ηελ αηώληα δσή. Ναη, λαη, λαη, ηελ ΈΥΒΕ κάιηζηα από ηώξα. Σελ έρεη 

δηά ηεο πίζηεσο θαη δηά ηεο ειπίδνο· ηελ έρεη σο αξξαβψλα ηνπ Πλεχκαηνο ηεο ράξηηνο· έρεη 

ήδε ηελ πξφγεπζε ηεο αησλίνπ δσήο ζηελ ςπρή ηνπ, θαη ηελ νπνίαλ θάπνηα κέξα βεβαίσο ζα 

ηελ απνιαχζεη. Γελ ζα ηελ έρεη κφλν κεηά ζάλαηνλ, επεηδή ήδε … έρεη πεξάζεη από ηνλ 

ζάλαηνλ εηο ηελ δσήλ (Ησάλ.5:24). Καη αιινχ ν ιφγνο ηνπ Θενχ ιέγεη: «Αελ είλαη ηώξα 

ινηπόλ νπδεκία θαηάθξηζηο εηο ηνπο ελ Υξηζηώ, Εεζνύ…» (Ρσκ.8:1). Ζ δηαβεβαίσζε ηεο 

ζσηεξίαο δελ βαζίδεηαη ζε ζπλαηζζήκαηα αιιά ζε γεγνλόηα ζρεηηθά κε ηε δσή θαη ηνλ 

ζάλαηνλ ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ. Απηά ηα γεγνλφηα ηνπ εμαζθαιίδνπλ ηε βεβαηφηεηα κηαο λέαο 

δσήο, κηαο λέαο ζρέζεο κε ηνλ Θεφλ θαη σηήξα ηνπ. Βάλ ν ζάλαηνο ηνπ Εεζνύ είλαη 

αλακθηζβήηεηνο είλαη εμίζνπ αλακθηζβήηεηνλ όηη ν αιεζηλόο πηζηόο, επαλαιακβάλσ, ν 

αιεζηλόο πηζηόο, έρεη αηώληα δσή. Γηα λα ππνζηεξίμσ φ,ηη είπα ζα επηζπκνχζα λα αλαθέξσ 

δχν εδάθηα: Πξψηνλ, Ρσκ.10:9: «ηη εάλ νκνινγήζεο δηά ηνπ ζηόκαηόο ζνπ ηνλ Κύξηνλ 

Εεζνύλ, θαη πηζηεύζεο ελ ηε θαξδία ζνπ όηη ν Θεόο αλέζηεζελ απηόλ εθ λεθξώλ, ζέιεηο 

ζσζή·», θαη δεχηεξν Ησάλ.3:16 «Αηόηη ηόζνλ εγάπεζελ ν Θεόο ηνλ θόζκνλ, ώζηε έδσθε 

ηνλ Τηόλ απηνύ ηνλ κνλνγελή, δηά λα κε απνιεζζή παο ν πηζηεύσλ εηο απηόλ, αιιά λα έρε 

δσήλ αηώληνλ.» Δπαλεηιεκκέλσο βιέπνπκε κηά θαη κφλν κηά δπλαηφηεηα ζσηεξίαο: Να 

πηζηεύζεη θαλείο εηιηθξηλά θαη νιόςπρα ζ‟Ώπηόλ!  

Σν ίδην εδάθην καο ιέγεη φηη εθείλνο πνπ δελ πηζηεύεη ζηνλ Υξηζηόλ δελ έρεη δσήλ 

αηώληνλ. Ζ δσή ηνπ ηειεηψλεη εδψ θαη κεηά αθνινπζεί ε θξίζε, κεηά ε αησλία θαηαδίθε. 

θιεξφο είλαη ν ιφγνο αιιά ζπγρξφλσο κηά πξνεηδνπνίεζε αγάπεο απφ κέξνπο ηνπ Θενχ... 

«ζηηο πηζηεύεη εηο ηνλ Τηόλ έρεη δσήλ αηώληνλ· όζηηο όκσο απεηζεί εηο ηνλ Τηόλ δελ 

ζέιεη ηδεί δσήλ, αιι' ε νξγή ηνπ Θενύ κέλεη επάλσ απηνύ.» (Ησάλ.3:36) 

 

Ώγάπε γηα ηελ αιήζεηα· γηα ηελ εηιηθξίλεηα 

Ο κφλνο φξνο είλαη λα είκαζηε εηιηθξηλείο πξνο ηνλ Υξηζηφλ, ηνλ Κχξηφλ καο. Γελ πξέπεη, 

εληνχηνηο, λα αθήζνπκε ηελ αιήζεηα λα γιηζηξήζεη απφ ην κπαιφ καο φηη ν Υξηζηφο δελ 

κπνξεί λα γίλεη ν σηήξαο καο εθηφο αλ έρνπκε πάξεη ηελ απφθαζε λα Σνλ δερζνχκε, 

επίζεο, σο Κύξηνλ ηεο δσήο καο. Απηφο είλαη Δθείλνο πνπ ζα απνθαζίδεη θαη εκείο πνπ ζα 

ππαθνχκε κε εηιηθξίλεηα θαη κε θαιή ζέιεζε! Να ππαθνύκε ζε ηί; Να ππαθνύκε ζε έξγα 

ηνπ λόκνπ; ρη, αιιά λα ππαθνύκε κε ηε κεηάλνηα, κε πίζηε ζε όια ηα ιόγηα ηνπ Θενύ 

θαη κε εκπηζηνζύλε ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ Θενύ! ρη κε ιφγηα αιιά κε έξγα θαη αιήζεηα. Ζ 

θνηλσλία κπνξεί λα κε δίλεη κεηάιιην ζηελ αθεξαηφηεηα, αιιά ν Θεφο δίδεη. Πξέπεη λα 

αλαγλσξίζνπκε ηελ αιήζεηα ζηελ θαξδηά καο γηα ό, ηη είκαζηε θαη θάλνπκε: 
Παξαδείγκαηνο ράξηλ: «Ναη, Κύξηε, απηό πνπ έθαλα ήηαλ άδηθν, απηό πνπ είπα ήηαλ κηα 

ππεξβνιή, ήηαλ έλα ςέκα, ήηαλ κηά ππεθθπγή… Ναη, Κύξηε, αληέδξαζα κε έλαλ ζπκώδε θαη 

βάλαπζν ηξόπν… Ναη, Κύξηε, ε ζπκπεξηθνξά κνπ δελ ήηαλ ηίκηα… Η ζπκπεξηθνξά κνπ ήηαλ 

εγσηζηηθή… Ναη, Κύξηε, απηό πνπ αηζζάλνκαη είλαη έλα ζπλαίζζεκα πηθξίαο, εθδίθεζεο… 

θ.ιπ.» (Ps.15:2). Μεηάβαιέ κε, Κύξηε, ζύκθσλα κε ηνλ ιόγνλ νπ.». 

Θα ήζεια λα ηειεηψζσ απηφ ην ζεκείν αλαθεξφκελνο ζε κηα κεγάιε θαη έλδνμε 

αιήζεηα: Ζ επινγία ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ είλαη ζηελά εμαξησκέλε απφ ην γεγνλφο φηη 

θνβάηαη ηνλ Κχξηνλ, φηη αγαπά ηελ αιήζεηα θαη φηη αγαπά λα θάλεη παλ φ,ηη είλαη είλαη θαιφλ 

θαη δίθαηνλ. Ζ αγάπε ηνπ: « δελ ραίξεη εηο ηελ αδηθίαλ, ζπγραίξεη δε εηο ηελ αιήζεηαλ·» 

(1Κνξ.13:6). Σνπλαληίνλ, «…δηά ηνύην ζέιεη πέκςεη επ' απηνύο ν Θεόο ελέξγεηαλ πιάλεο, 

ώζηε λα πηζηεύζσζηλ εηο ην ςεύδνο, δηά λα θαηαθξηζώζη πάληεο νη κε πηζηεύζαληεο εηο 

ηελ αιήζεηαλ, αιι' επαξεζηεζέληεο εηο ηελ αδηθίαλ.» (2Θεζ.2:11-12). 
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑ  
Δάλ, ιoηπóλ, ε αιεζήο πίζηε είλαη παλ óηη ρξεηάδεηαη o άλζξσπoο γηα λ‟απoθηήζε αηψληα 

δσή, αχμεζε, δχλακε αληηζηάζεσο θαηά ηεο ακαξηίαο θαη θαηά ηνπ αηαλά θιπ., θιπ., θαη 

κάιηζηα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πξoζζέζεη ζ‟απηήλ θάηη ηη άιιo· εάλ ε πίζηηο είλαη ηo θιεηδί 

δηά λα απoθηήζε κηα αλoηθηή πχιε δηά ηoλ oπξαλóλ, αληηιακβάλεζζε πóζoλ ζεκειηψδoπο 

ζεκαζίαο είλαη απηή, ψζηε λα πξέπεη κε πoιιήλ πξoζoρήλ λα ηελ πξoζέμσκελ... πλεπψο, αο 

εθαξκφζνπκε πηζηψο ηελ πξνηξνπή ηεο Γξαθήο: «Βαπηνύο εμεηάδεηε αλ ήζζε ελ ηε πίζηεη, 

εαπηνύο δνθηκάδεηε. Δ δελ γλσξίδεηε εαπηνύο όηη ν Εεζνύο Υξηζηόο είλαη ελ πκίλ; εθηόο 

εάλ ήζζε αδόθηκνη θαηά ηη.» (2Κνξ.13:5).  

 

 Θα ήζεια λα επαλαιάβσ εθείλν πνπ είπα ζην πξνεγνχκελν κήλπκά κνπ: ´Οηαλ ν 

άλζξσπνο ζσζεί είλαη ΏΑΤΝΏΣΟΝ λα κείλε εθείλνο πνπ ήηαλ! Σν ´Αγηνλ Πλεχκα πνπ ηνλ 

αλαγελλά κεηαβάιιεη ξηδηθψο ηηο δηαζέζεηο θαη επηζπκίεο ηεο θαξδηάο ελ ξηπή νθζαικνύ, θαη 

απαιιάζζεη ηνλ άλζξσπνλ απó ηελ αγάπελ ηεο ακαξηίαο δηόηη ην Άγηνλ Πλεύκα γξάθεη ηνπο 

λόκνπο Σνπ ζηελ πιάθα ηεο θαξδηάο ηνπ αλζξώπνπ. Ο λνκίδσλ óηη εζψζε αιιά εμαθνινπζεί 

λα είλαη δνχινο ηεο ακαξηίαο πιαλάηαη θαη απηαπαηάηαη… Πνηέ ηνπ δελ επίζηεπζε αιεζηλά. 

Ζ πίζηε ηνπ δελ είλαη παξά ζεσξεηηθή κέζα ηνπ. Ζ αιεζηλή πίζηε δελ είλαη άθαξπε αιιά 

ελεξγείηαη δη=αγάπεο. Γηθαίσζε, αλαγέλλεζε θαη αγηαζκóο είλαη πξάγκαηα αρψξηζηα, óπσο 

αθξηβψο είλαη αρψξηζηα ην θσο θαη ε ζεξκóηεο απó ηελ ειηαθή αθηίλα. ´Οπνπ δελ ππάξρνπλ 

θαιά έξγα δελ ππάξρεη πίζηε γλεζία, άξα νχηε δηθαίσζε νχηε ζσηεξία. Ζ πίζηε εθδειψλεηαη κε 

ππαθνή ζε ó, ηη ιέγεη ν Θεóο.  

 

 Έρνληεο επνκέλσο, έλαλ Θεφλ, φπσο ηνλ δηθφλ καο, ηνλ Γεκηνπξγφλ, ηνλ ζπληεξεηήλ 

ηνπ ζχκπαληνο θαη ηνλ σηήξα ηεο ςπρήο, ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ πλεχκαηφο καο θαη έρνληεο 

έλδνμεο ππνζρέζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπγρψξεζε ησλ ακαξηηψλ καο, ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

πλεχκαηφο καο απφ ηελ εμνπζία θαη ηε δνπιεία ηεο ακαξηίαο – εδψ θαη ηψξα – θαη ηελ 

απνιχηξσζε ηνπ ζψκαηφο καο φηαλ εκθαληζηεί ν Τηφο ηνπ Θενχ· έρνληεο έλαλ Θεφλ, ν 

ΟΠΟΗΟ ελ ησ κεηαμχ καο πξνζηαηεχεη θαη καο θξνληίδεη θαη ν Οπνίνο καο απειεπζεξψλεη 

απφ ηηο παγίδεο ηνπ αηαλά, αο επηθαιεζζνχκε ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ θαη «Ώο πιεζηάδσκελ 

ινηπόλ κεηά παξξεζίαο εηο ηνλ ζξόλνλ ηεο ράξηηνο, δηά λα ιάβσκελ έιενο θαη λα 

εύξσκελ ράξηλ πξνο βνήζεηαλ ελ θαηξώ ρξείαο.» (Δβξ.4:16). Ώκήλ!  
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Κεθάιαηνλ 4
νλ

  (046 – GR) 

 

Μεηάλνηα: Δ ζεκαζία ηεο θαη ε ζπνπδαηόηεηά ηεο 

 

Βηζαγσγή 
Πξνεγνπκέλσο αλέθεξα φηη κε ην ζέκα ηεο κεηαλνίαο ζα αζρνιεζνχκε «ζρεηηθψο 

εθηελέζηεξα». «ρεηηθώο» εθηελέζηεξα, δηφηη ην ζέκα ηεο κεηαλνίαο είλαη ηφζν ζνβαξφ, 

ιεπηφ θαη παξεμεγεκέλν, ψζηε λα κελ είλαη ζθφπηκν λα ην αλαιχζνπκε ιεπηνκεξψο ζηα 

πιαίζηα απηήο ηεο παξνχζεο κειέηεο πνπ αθνξά ηε ζπνπδαηφηεηα, ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πίζηεσο θαη ηηο πεπιαλεκέλεο δηδαζθαιίεο, παξαδφζεηο, γλψκεο θ.ιπ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ 

θαιή ιεηηνπξγία ηεο.  Θα αξθεζζνχκε, ινηπφλ, ζε κεξηθά γεληθά θαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο.  Αξθεί λα αλαθέξνπκε, θαη‟αξράο, φηη Ησάλλεο ν Βαπηηζηήο, ν Κχξηφο καο Ηεζνχο 

Υξηζηφο, νη απφζηνινη θαη νη πξνθήηεο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο δελ έπαπζαλ πνηέ λα θαινχλ 

ηνπο αλζξψπνπο λα κεηαλννχλ θαη λα πηζηεχνπλ ζηνλ Θεφλ. Αελ κπνξεί λα ππάξμεη 

ζσηεξία θαη παξεγνξία ρσξίο κεηάλνηα (Μαη.5:4· Μάξθ.1:15· Πξάμ.2:38, θ.ιπ.) 

 

ηαλ έλαο άλζξσπνο πηζηεχεη εηιηθξηλά ζηνλ Υξηζηφλ, ζηξέθεη ην πξφζσπφ ηνπ πξνο 

ηνλ Θεφλ θαη ζπλεπψο ηελ πιάηε ηνπ πξνο ηηο ακαξηίεο ηνπ θαη ηα είδσιά ηνπ, ζπγρξφλσο δε 

πεξηκέλεη έλα έλδνμν κέιινλ πνπ ε αγάπε ηνπ Θενχ έρεη επηθπιάμεη γη‟απηφλ: «Αηόηη απηνί 

δηεγνύληαη πεξί εκώλ νπνίαλ είζνδνλ ειάβνκελ πξνο εζάο, θαη πσο επεζηξέςαηε πξνο 

ηνλ Θεόλ από ησλ εηδώισλ, δηά λα δνπιεύεηε Θεόλ δώληα θαη αιεζηλόλ, θαη λα 

πξνζκέλεηε ηνλ Τηόλ απηνύ εθ ησλ νπξαλώλ, ηνλ νπνίνλ αλέζηεζελ εθ λεθξώλ, ηνλ 

Εεζνύλ, όζηηο ειεπζεξόλεη εκάο από ηεο κειινύζεο νξγήο.» (1Θεζ.1:9-10). Αγαπά ηνλ 

Θεφλ πνπ ηνλ έζσζε θαη πνπ ηνλ ζψδεη απφ θάζε ακαξηία θαη αδπλακία. Μηζεί ηελ ακαξηία 

πνπ ηνλ είρε αηρκαισηίζεη θαη ηνλ νδεγνχζε ζηελ αηψληα απψιεηα. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

απηήο ηεο ξηδηθήο κεηαβνιήο ηνπ πλεχκαηφο ηνπ είλαη φηη θάκλεη θαξπνχο αμίνπο ηεο 

κεηαλνίαο (Λνπθ.3:8). Γελ αξθείηαη ζε ιφγηα θαη εθδειψζεηο ιαηξείαο αιιά πξνβαίλεη ζε 

έξγα πνπ ηηκνχλ ηνλ Θεφλ. Γελ αξθείηαη ζηελ παξαδνρή ησλ ακαξηηψλ ηνπ αιιά θαη ηηο 

απνξξίπηεη. Μφλνλ έηζη κπνξεί λα επινγεζεί: «Ο θξύπησλ ηαο ακαξηίαο απηνύ δελ ζέιεη 

επνδσζή· ν δε εμνκνινγνύκελνο θαη παξαηηώλ απηάο ζέιεη ειεεζή.» (Παξ.28:13).  

Αιιάδεη ξηδηθώο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη  φιε ηε δσή ηνπ. 

 

ινη φζνη έρνπλ ηελ απηήλ εκπεηξίαλ εθδειψλνπλ ηηο ίδηεο αληηδξάζεηο / απνηειέζκαηα 

πνπ εμεδήισλαλ νη Κνξίλζηνη: « Αηόηη ηδνύ, απηό ηνύην, ην όηη ειππήζεηε θαηά Θεόλ, 

πόζελ ζπνπδήλ εγέλλεζελ εηο εζάο (ζθνδξά επηζπκία πξνο απνθαηάζηαζε), αιιά απνινγίαλ 

(επηζπκία όρη λα δηθαηνινγήζεηε ηνπο εαπηνύο ζαο αιιά λα θαηαζηήζεηε ηνπο εαπηνύο ζαο 

δηθαίνπο), αιιά αγαλάθηεζηλ (ελαληίνλ ηνπ εαπηνύ ζαο δηόηη αθήζαηε ηελ αδειθόηεηα λα 

«θειηδσζεί» κε έλα ηέηνην βδειπθηό ακάξηεκα), αιιά θόβνλ (γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζαο), αιιά πόζνλ (γηα ηελ απνθαηάζηαζή ζαο ελώπηνλ ηνπ Θενύ), αιιά δήινλ 

(γηα ην θαζήθνλ ζαο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο θαη ηεο δηθαηνζύλεο), αιι‟ εθδίθεζηλ 

(απόθαζε λα πεηζαξρήζεηε εαπηνύο θαη λα εθαξκόζεηε πεηζαξρία ζηελ εθθιεζία).  Καηά 

πάληα απεδείμαηε εαπηνύο όηη είζζε θαζαξνί εηο ηνύην ην πξάγκα. » (2Κνξ.7:11) 

Μφλν θαη‟απηφλ ηνλ ηξφπνλ κπνξνχκε λα απνδείμνπκε φηη ε θαηά Θεόv ιύπε πνπ 

γελλά κεηάvoηαv πξνο ζσηεξίαv ακεηακέιεηov έρεη δεκηνπξγήζεη κηά βαζηά θαη ξηδηθή 

αιιαγή κέζα καο. Δπίζεο, λα απνδείμνπκε φηη αγαπνχκε θαη ζεβφκεζα κε φιε ηελ θαξδηά 

καο Δθείλνλ όζηηο παξεδόζε δηά ηαο ακαξηίαο εκώλ θαη αλέζηε δηά ηελ δηθαίσζηλ εκώλ 

(Ρσκ.4:25).  Αο πξνζεπρεζνχκε ν Θεφο λα θάλεη λα θαηνηθήζεη κέζα καο κηά ηέηνηα κεηάλνηα 

θαη επηζηξνθή θαη θαζαξφηεηα!  Ακήλ. 

 

 



 

 

 - 20 - 

Βλα θαθό παξάδεηγκα πξνο απνθπγήλ· άιιν εμνκνιόγεζε θαη άιιν κεηάλνηα! 

Γπζηπρψο, πξέπεη λα ιερζεί φηη ππάξρεη κηά νιέζξηα παξαλφεζε κεηαμχ εμνκνινγήζεσο ηεο 

ακαξηίαο θαη κεηαλνίαο. Δίλαη γλσζηφηαην ην εδάθην πνπ ιέγεη φηη: «Βάλ νκνινγώκελ ηαο 

ακαξηίαο εκώλ, είλαη πηζηόο θαη δίθαηνο, ώζηε λα ζπγρσξήζε εηο εκάο ηαο ακαξηίαο θαη 

θαζαξίζε εκάο από πάζεο αδηθίαο.» (1Ησάλ.1:9). Δίλαη φκσο ιππεξφλ φηη απηφ ην ηφζνλ 

απιφ θαη ζαθέο εδάθην παξεξκελεχεηαη ζπρλά. Γηεπθξηλίδσ ην ζεκείν απηφ κε έλα 

παξάδεηγκα: Ο βαζηιεχο ανχι θζνλνχζε θαη κηζνχζε ζαλάζηκα ηνλ Γαβίδ. Δπέηξεςε φκσο 

ν Θεφο, ν ανχι λα πέζεη δχν θνξέο ζηα ρέξηα ηνπ Γαβίδ, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα 

ηνλ ζαλαηψζεη. Ο Γαβίδ, θνβνχκελνο φκσο ηνλ Θεφλ, δελ άπισζε ην ρέξη ηνπ λα ηνλ 

θαθνπνηήζεη. ηαλ ν ανχι δηεπίζησζε φηη ν Γαβίδ είρε θεηζζεί ηε δσή ηνπ, έθιαπζε 

ελψπηνλ ησλ δχν ζηξαηνπέδσλ, παξαδέρζεθε φηη ν Γαβίδ ήηαλ δηθαηφηεξφο ηνπ, αλεγλψξηζε 

φηη απηφο ήηαλ ν κέιισλ βαζηιεχο ηνπ ιανχ Ηζξαήι αιιά δελ έπαπζε πνηέ λα ηνλ κηζεί θαη 

λα επηδηψθεη λα ηνλ ζαλαηψζεη. Γελ ζα πξέπεη, ινηπφλ λα ηαπηίδνπκε θαη λα ζπγρένπκε ηηο 

ιέμεηο «εμνκνιφγεζε» θαη «κεηάλνηα». 

ηαλ πξαγκαηηθά κεηαλνείο, πξνβαίλεηο θαη ζε εμνκνιφγεζε, ζε εγθαηάιεηςε ησλ 

ακαξηηψλ ζνπ θαη θάλεηο έξγα θαιά. ηαλ παξαδέρεζαη θαη νκνινγείο ηελ ακαξηία ζνπ, 

ηνχην δελ απνηειεί εγγύεζε φηη έρεηο εηιηθξηλά κεηαλνήζεη. Πνιινί, ή κάιινλ φινη 

παξαδέρνληαη θαη νκνινγνχλ φηη είλαη ακαξησινί αιιά ειάρηζηνη είλαη εθείλνη πνπ 

απνξξίπηνπλ απφ ηε δσή ηνπο ην θαθφ θαη πξνζθνιιψληαη ζην αγαζφ· ειάρηζηνη είλαη εθείλνη 

πνπ κηζνχλ ηελ ακαξηία θαη αγαπνχλ ηελ αιήζεηα. Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ μεχξνπλ ηελ 

Αγία Γξαθή απ‟έμσ θαη αλαθαησηά θαη κάιηζηα ηε δηδάζθνπλ αιιά πνπ φκσο θαηαθξαηνχλ 

ηελ αιήζεηα ελ αδηθία πξφο ίδηνλ κηθξνπξνζσπηθφλ ζπκθέξνλ (Ρσκ.1:18), πξάηηνπλ θαηά ηεο 

αιεζείαο θαη φρη ππέξ ηεο αιεζείαο (2Κνξ.13:8): «…απεηζνύληαο κελ εηο ηελ αιήζεηαλ, 

πεηζνκέλνπο δε εηο ηελ αδηθίαλ…» (Ρσκ.2:8). ηαλ ειέγρνληαη, ζθιεξχλνληαη, γηαπηφ θαη 

ηπθιψλνληαη πλεπκαηηθψο. ηαλ φκσο δέρνληαη ηνλ έιεγρνλ ηνπ Θενχ είηε απ‟επζείαο απφ 

ηνλ Θεφλ είηε κέζσ αλζξψπσλ, ηφηε ν Θεφο ηνπο αλνίγεη ηα πλεπκαηηθά κάηηα θαη εθρέεη ην 

Πλεχκα Σνπ επάλσ ηνπο: «Βπηζηξέςαηε πξνο ηνπο ειέγρνπο κνπ· ηδνύ, εγώ ζέισ εθρέεη ην 

πλεύκά κνπ εθ' πκάο, ζέισ ζαο θάκεη λα λνήζεηε ηνπο ιόγνπο κνπ.» (Παξ.1:23). Οη 

έιεγρνη ηνπ Θενχ πνπ εκπλένπλ θαη ζνθίδνπλ πξέπεη λα επηδεηνχληαη θαη λα θπιάηησληαη! 

 

 Θα ήζεια λ‟αλαθέξσ ηα εδάθηα Δβξαίνπο 13:20-21 πνπ ιέγνπλ: «Ο δε Θεόο ηεο 

εηξήλεο, όζηηο αλεβίβαζελ εθ ησλ λεθξώλ ηνλ κέγαλ πνηκέλα ησλ πξνβάησλ δηά ηνπ 

αίκαηνο ηεο αησλίνπ δηαζήθεο, ηνλ Κύξηνλ εκώλ Εεζνύλ, είζε λα ζαο θάκε ηειείνπο εηο 

παλ έξγνλ αγαζόλ, δηά λα εθηειήηε ην ζέιεκα απηνύ, ελεξγώλ ελ πκίλ ην επάξεζηνλ 

ελώπηνλ απηνύ δηά ηνπ Εεζνύ Υξηζηνύ, εηο ηνλ νπνίνλ είε ε δόμα εηο ηνπο αηώλαο ησλ 

αηώλσλ· ακήλ.»  πλεπώο, εάλ θαη όηαλ εκείο θάλνπκε εθείλν πνπ είλαη επάξεζηνλ ελώπηόλ 

Σνπ (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε: λα δερόκαζηε ηνπο σθέιηκνπο ειέγρνπο Σνπ), ηόηε 

Δθείλνο ζα θάλεη εθείλν πνπ είλαη επάξεζην ελώπηόλ Σνπ. Θα καο επινγήζεη!  Αο 

νπιηζζνχκε, ινηπφλ, κε απηφ ην ηαπεηλφ θαη δεθηηθφ πλεχκα πνπ είλαη έηνηκν λα δερζεί ηηο 

επινγίεο ηνπ Θενχ.  Δάλ, ινηπφλ, Σνπ δεηήζνπκε ηελ έκπλεπζή Σνπ – δειαδή ην Άγηνλ 

Πλεχκα Σνπ – κήπσο ζα κάο Tν αξλεζεί; (Λνπθ.11:13).  Απνιχησο φρη!  Ζ πλεπκαηηθή καο 

ζχλεζε είλαη απφ Δθείλνλ.  ‟Δθείλνλ, ινηπφλ, αλήθεη ε δφμα εηο ηνπο αηψλαο ησλ αηψλσλ!!!  

Ακήλ. Ο Θεφο δίδεη ην Άγηνλ Πλεχκα Σνπ κφλνλ ζ‟εθείλνπο πνπ πεηζαξρνχλ ζ‟Απηφλ: «Καη 

εκείο είκεζα κάξηπξεο απηνύ πεξί ησλ ιόγσλ ηνύησλ, θαη ην Πλεύκα δε ην Άγηνλ, ην 

νπνίνλ έδσθελ ν Θεόο εηο ηνπο πεηζαξρνύληαο εηο απηόλ.» (Πξαμ.5:32). 

 

Δ πξαγκαηηθή κεηάλνηα βαζίδεηαη κόλνλ ζε γεγνλόηα 

Ζ πξαγκαηηθή κεηάλνηα δελ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζπλαηζζήκαηα αιιά επάλσ ζε γεγνλφηα 

θαη ζε ζέζεηο θαξδίαο! Με άιια ιφγηα, πξέπεη λα παξάγεη θαξπνχο αμίνπο κεηαλνίαο. Ζ 
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πξαγκαηηθή κεηάλνηα δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ αλππνκνλεζία ή κε ηα ζηηγκηαία 

ζπλαηζζήκαηα ζπληξηβήο, ηα νπνία ζπλσζνχληαη θαη δίδνπλ ηε απαηειή εληχπσζε ηεο 

αιεζνχο κεηαλνίαο. Σα δάθξπα ηνπ ανχι, ε δεκνζία εμνκνιφγεζή ηνπ ελψπηνλ δχν 

ζηξαηεπκάησλ θαη ε αλαγλψξηζε ηεο ακαξηίαο ηνπ έλαληη ηνπ Γαβίδ δελ ηνλ σθέιεζαλ: 

Διιεηπαλ νη θαξπνί νη άμηνη ηεο κεηαλνίαο! Καη γηα λα παξάγεη θαλείο θαξπνχο δηθαηνζχλεο, 

ππφ κνξθήλ κεηαλνίαο, έρεη αλάγθε απφ ρξφλν γηα λα αμηνινγήζεη ηελ θαηάζηαζε λα 

απνθαζίζεη θαη λα εθθξαζζεί κε κηά ζπλεηδεηή θαη επζπλείδεηε εμνκνιφγεζε, κε πλεχκα 

πέλζνπο θαη κε θαηά Θεφλ ιχπε, ε νπνία νδεγεί ζε ζσηεξία ακεηακέιεηε (2Κνξ.7:10). Ζ 

εηιηθξηλήο κεηάλνηα δελ θάλεη πνηέ πίζσ! Ζ κεηάλνηα είλαη πξάμε δηθαηνζχλεο θαη γηα έλα 

άιινλ επίζεο ιφγνλ: Ο ακαξησιφο πνπ παξαδέρεηαη ηελ ακαξηία ηνπ, ην ιάζνο ή ηελ πιάλε 

ηνπ, παξαδέρεηαη, ζπγρξφλσο, ηελ επζχηεηα θαη ηε δηθαηνζχλε ηνπ Θενχ. 

 

Δ έιιεηςε εκπηζηνζύλεο πξνο ηελ αγάπε θαη ηελ αιήζεηα ηνπ Θενύ είλαη πξάμε αδηθίαο 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αδηθία πξνο ηνλ Θεφλ δελ είλαη παξά ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πξνο 

Απηφλ: «…όζηηο δελ πηζηεύεη εηο ηνλ Θεόλ έθακελ απηόλ ςεύζηελ…» (1Ησάλ.5:10). 

Αηηκάδεη ηε θηιαιήζεηα ηνπ Θενχ, ηελ αγαζφηεηά Σνπ θαη ηελ αγάπελ Σνπ γηα ηνλ 

άλζξσπνλ! Ζ απηζηία πξνο ηνλ Θεφλ ηζνδπλακεί κε πξάμε αδηθίαο θαη ε πίζηε ή ε 

εκπηζηνζχλε ηζνδπλακνχλ κε πξάμε δηθαηνζχλεο. Ζ πίζηε θαη ε εκπηζηνζχλε πξνο ηνλ Θεφλ 

θάκλνπλ δηθαηνζχλε. Ο Αδάκ θαη ε Δχα δελ επίζηεπζαλ ζηελ αγάπε θαη ζηε θηιαιήζεηα ηνπ 

Θενχ. Σνπ έθακαλ αδηθία. Αηίκαζαλ ηνλ Θεφλ. Ο Αβξαάκ, ηνπλαληίνλ, επίζηεπζε εηο ηνλ 

ιφγνλ ηνπ Θενχ, έθακε πξάμε δηθαηνζχλεο θαη εηίκεζε ηνλ Θεφλ, πηζηεχνληαο ζηα ιφγηα ηνπ 

θαη ηελ αγάπε ηνπ. Ζ πίζηε ηνπ ηνχ εινγίζζε εηο δηθαηνζχλελ. Δπίζεο, θάλνπκε δηθαηνζχλε 

φηαλ ιέκε ηελ αιήζεηα κέζα ζηελ θαξδηά καο (Φαι.15:2) φζνλ αθνξά ηηο ακαξηίεο καο θαη 

ηελ ακαξησιή θχζε καο (Ρσκ.3:4). 

 

Σν θαιύηεξν παξάδεηγκα κεηαλνίαο. Tν ραξαθηεξηζηηθό ηεο: Δ απνδνρή ηεο πνηλήο 

Γελ γλσξίδσ θαιχηεξν παξάδεηγκα απηνχ ηνπ είδνπο ηεο δηθαηνζχλεο, εθθξαζζείζεο 

κεηαλνίαο, απφ εθείλν πνπ έθαλε ν ιεζηήο επί ηνπ ζηαπξνχ ηνπ Γνιγνζά, κε ηξφπν 

απζφξκεην. Με πλεχκα ηαπεηλφ, θαηεδίθαζε ηνλ εαπηφλ ηνπ θαη ηνλ άιινλ ζπζηαπξσκέλν 

ιεζηή θαη είπε: «θαη εκείο κελ δηθαίσο· δηόηη άμηα ησλ όζα επξάμακελ απνιακβάλνκελ· 

νύηνο όκσο νπδέλ άηνπνλ έπξαμε» (Λνπθ.23:41). Φίινη κνπ, αο πνχκε ζηνλ Κχξηνλ: “Ναη, 

Κύξηε, έρεηο δίθεν, θαη εγώ έρσ άδηθν..., εγώ είκαη ακαξησιόο... αιιά εζύ άγηνο θιπ., θιπ.” 

Δρσ ηζρπξνχο ιφγνπο λα πηζηεχσ φηη εάλ έλαο άλζξσπνο δελ θάκεη πξάμε δηθαηνζχλεο 

θαηαδηθάδνληαο ηνλ εαπηφλ ηνπ, αλαγλσξίδσλ φηη εθείλν πνπ ηνπ άμηδε δελ ήηαλ παξά ν 

ζάλαηνο θαη ε θφιαζε, ν Θεφο δελ κπνξεί λα ηνλ ζπγρσξήζεη, λα ηνλ δηθαηψζεη θαη λα ηνλ 

θαηαζηήζεη πξαγκαηηθά δίθαηνλ. ηαλ θάπνηνο αλαγλσξίδεη, νκνινγεί θαη παξαδέρεηαη ηηο 

ακαξηίεο ηνπ θαη ηελ πνηλήλ ησλ ακαξηηώλ ηνπ (Λεπηη.26:40-42) αιιά ΚΏΕ απνξξίπηεη ηηο 

ακαξηίεο ηνπ (Παξ.28:13), ηόηε θαη κόλνλ ηόηε ζα ιάβεη ηε ζπγρψξεζε ησλ ακαξηηψλ ηνπ, 

δει. έιενο, δσή, δηθαηνζύλε θαη δόμα. (Παξ.21:21). Δλαο άλζξσπνο θάλεη δηθαηνζχλε φηαλ, 

ρσξίο λα παξαπνλείηαη ή λα δηθαηνινγείηαη ή λα επηξξίπηεη ηηο επζχλεο ζε άιινπο ή λα 

παίξλεη ηε ζέζε ηνπ ζχκαηνο – ελψ ηα ζηνηρεία ηεο ελνρήο ηνπ είλαη θξαπγαιέα ελαληίνλ ηνπ 

– δέρεηαη ηελ ελνρή ηνπ θαη ηελ πνηλήλ ηεο ακαξηίαο ηνπ. 

 

 Γχν εδάθηα θαζηζηνχλ απηφ ην ζεκείν ζαθέο: 

 «Αηά ηη ήζειε γνγγύζεη άλζξσπνο δσλ, άλζξσπνο, δηά ηελ πνηλήλ ηεο ακαξηίαο 

απηνύ; Ώο εξεπλήζσκελ ηαο νδνύο εκώλ θαη αο εμεηάζσκελ θαη αο επηζηξέςσκελ εηο 

ηνλ Κύξηνλ. Ώο πςώζσκελ ηαο θαξδίαο εκώλ θαη ηαο ρείξαο πξνο ηνλ Θεόλ ηνλ ελ 

ηνηο νπξαλνίο» (Θξελ.3:39-41)· 
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 «Βάλ δε νκνινγήζσζη ηελ αλνκίαλ απηώλ θαη ... ηελ παξάβαζηλ απηώλ....... · εάλ ηόηε 

ηαπεηλσζή ε θαξδία απηώλ ε απεξίηκεηνο θαη δερζώζη ηόηε ηελ ηηκσξίαλ ηεο 

αλνκίαο απηώλ, ηόηε ζέισ ελζπκεζή ηελ δηαζήθελ κνπ...» (Λεπηη.26.40:42) 

 

Δπηηξέςηε κνπ λα ρξεζηκνπνηήζσ αθφκε κία πεξίπησζε κηάο απαξάδεθηεο 

δηθαηνινγίαο: Ο Κάτλ δελ ήηαλ κφλνλ έλνρνο γηα ηε δνινθνλία ηνπ αδειθνχ ηνπ Άβει αιιά 

είπε, επίζεο, ςέκαηα θαη ζέιεζε λα απνπνηεζεί ηελ επζχλε ηνπ: «…Πνύ είλαη Άβει ν 

αδειθόο ζνπ; Ο δε είπε, Αελ εμεύξσ· κε θύιαμ ηνπ αδειθνύ κνπ είκαη εγώ;» (Γέλ.4:9). 

Πφζνλ ζπρλά κέλνπκε καθξπά, καθξπά απφ ην πξφβιεκα θαη ηνλ πφλν ηνπ ζπλαλζξψπνπ 

καο, πνπ κεξηθέο θνξέο έρνκε εκείο δεκηνπξγήζεη ή πξνθαιέζεη; «ζηηο όκσο έρε ηνλ βίνλ 

ηνπ θόζκνπ θαη ζεσξή ηνλ αδειθόλ απηνύ όηη έρεη ρξείαλ θαη θιείζε ηα ζπιάγρλα απηνύ 

απ‟ απηνύ, πσο ε αγάπε ηνπ Θενύ κέλεη ελ απηώ; Σεθλία κνπ, κε αγαπώκελ κε ιόγνλ 

κεδέ κε γιώζζαλ, αιιά κε έξγνλ θαη αιήζεηαλ.» (1Ησάλ. 3:17-18). 

 

 Σνπλαληίνλ, ην θαιχηεξν παξάδεηγκα επζχηεηνο καο δίδεηαη απφ έλα από ηνπο 

ιεζηέο πνπ ζηαπξψζεθαλ κε ηνλ Ηεζνχλ. Γελ πξνζπάζεζε λα δηθαηνινγεζεί αιιά είπε ηελ 

αιήζεηα κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ θαη δεκνζίσο. Δίπε: «…Οπδέ ηνλ Θεόλ δελ θνβείζαη ζπ, 

όζηηο είζαη ελ ηε απηή θαηαδίθε; θαη εκείο κελ δηθαίσο· δηόηη άμηα ησλ όζα επξάμακελ 

απνιακβάλνκελ· νύηνο όκσο νπδέλ άηνπνλ έπξαμε. Καη έιεγε πξνο ηνλ Εεζνύλ· 

Μλήζζεηί κνπ, Κύξηε, όηαλ έιζεο ελ ηε βαζηιεία ζνπ. Καη είπε πξνο απηόλ ν Εεζνύο· 

Ώιεζώο ζνη ιέγσ, ζήκεξνλ ζέιεηο είζζαη κεη‟ εκνύ ελ ησ παξαδείζσ.» (Λνπθ.23:40-43). 

Σί κάζεκα γηα φινπο καο!!! Δίζε ν Θεφο λα αλνίμεη ηα κάηηα καο θαη ηα απηηά καο γηα λα 

αθνχζνπκε ην κήλπκα απφ απηήλ ηελ ζαπκάζηα ηζηνξία! Σφηε κφλνλ ζα ιάβνπκε ηηο ίδηεο 

επινγίεο πνπ ν «ηίκηνο» εγθιεκαηίαο απφιαπζε… Δληνχηνηο, πνιινί απφ εκάο ιέκε: 

«…Βπεηδή είκαη αζώνο, βεβαίσο ν ζπκόο απηνύ ζέιεη απνζηξαθή απ‟ εκνύ. Εδνύ, εγώ 

ζέισ θξηζή κεηά ζνπ, δηόηη ιέγεηο, Αελ εκάξηεζα.» (Ηεξ.2:35). Αιιά ν ιφγνο ηνπ Θενχ 

ζπλερίδεη θαη ιέγεη: «Μόλνλ γλώξηζνλ ηελ αλνκίαλ ζνπ …» (Ηεξ.3:13) 

 

Παξαθαιψ, παξαηεξείζηε φηη, γηα ηνπο Δβξαίνπο θαη ηνπο Ρσκαίνπο, ν Ηεζνχο ήηαλ 

έλαο θνηλφο άλζξσπνο άμηνο ζαλάηνπ. Αληίζεηα, γηα εθείλνλ ηνλ «ηίκηνλ» εγθιεκαηία ν 

Ηεζνχο ήηαλ έλαο αζψνο άλζξσπνο θαη θάηη πεξηζζφηεξν: Έλαο ζείνο επνπξάληνο βαζηιεχο! 

Πψο ήηαλ δπλαηφλ; Ο «ηίκηνο» εγθιεκαηίαο είρε γίλεη, εμ αηηίαο ηεο εηιηθξίλεηάο ηνπ θαη 

ηεο αλάιήςεσο ησλ επζπλώλ ηνπ, αληηθείκελν κηαο πξνλνκηνύρνπ κεηαρεηξήζεσο εθ 

κέξνπο ηνπ Θενύ: Σα πλεπκαηηθά κάηηα ηνπ άλνημαλ γηα λα θαηαιάβνπλ φηη ν Ηεζνχο, ν 

άλζξσπνο πνπ πέζαηλε ζην ζηαπξφ, ήηαλ ν ζείνο επνπξάληνο Βαζηιεχο, θαη φηη ζα κπνξνχζε 

λα ηνλ πάξεη καδί Σνπ ζηελ επνπξάληα βαζηιεία ηνπ! Απίζηεπην αιιά αιεζηλφ!!! 

 

Μπνξψ λα ζαο βεβαηψζσ, κε ηελ εμνπζία ηνπ ιφγνπ ηνπ Θενχ, φηη νη ίδηεο επινγίεο 

πλεπκαηηθνχ θσηφο, πλεπκαηηθήο δηνξαηηθφηεηαο θαη νπξαλίνπ θιεξνλνκηάο είλαη, επίζεο, 

γηα ζαο θαη γηα κέλα εάλ είκαζηε ηίκηνη, ιέγνληαο ηελ αιήζεηα ηφζνλ κέζα ζηελ θαξδηά καο 

φζνλ θαη δεκνζίσο, δειαδή αλαιακβάλνληεο ηηο επζχλεο θαη ηελ ελνρή καο!!! Παξαθαιψ, 

πξνζέμηε πάιη έλα ζαπκάζην εδάθην: «Βπηζηξέςαηε πξνο ηνπο ειέγρνπο κνπ· ηδνύ, εγώ 

ζέισ εθρέεη ην πλεύκά κνπ εθ‟ πκάο, ζέισ ζαο θάκεη λα λνήζεηε ηνπο ιόγνπο κνπ», δει. 

«Θα ζαο θάλσ λα θαηαιάβεηε ηα ιόγηα κνπ» (Παξ.1:23). 

 

Δ κεηάλνηα είλαη πξάμε δηθαηνζύλεο· Ο Θεόο δελ πξέπεη πνηέ λα παξεμεγείηαη 

Πηζηεχσ φηη ελζπκείζηε ηελ πεξίπησζε πνπ δχν άλζξσπνη αλέβεθαλ ζην λαφ γηα λα 

πξνζεπρεζνχλ, ν έλαο Φαξηζαίνο θαη ν άιινο ηειψλεο. Ο Φαξηζαίνο εθαπράην γηα ηα «θαιά 

ηνπ έξγα» αιι‟ ν ηειψλεο δελ ήζειελ νπδέ ηνπο νθζαικνχο λα πςψζεη ζηνλ νπξαλφλ, αιι' 

έηππηελ ην ζηήζνο απηνχ, ιέγσλ· „Ο Θεόο, ηιάζζεηί κνη ησ ακαξησιώ!‟ Σνπ ηειψλε ε 
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ηαπεηλή, δηθαία θαη γεκάηε κεηάλνηα πξνζεπρή θαηέιεμε ζηε δηθαίσζή ηνπ! (Λνπθ.18:10-14). 

Δ κεηάλνηα εηλαη ην βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ γλήζηνπ ρξηζηηαλνύ. Ο αιεζήο πηζηόο, 

θαηά πξώηνλ ιόγνλ, δέρεηαη ηνλ εαπηόλ ηνπ σο εζηθά έλνρνλ ελώπηνλ ηνπ Θενύ όρη 

απιώο δηόηη δηέπξαμε νξηζκέλεο ακαξηίεο αιιά δηόηη ε ακαξηία θαηνηθεί κέζα ηνπ θαη 

δηόηη είλαη ακαξησιόο εθ θύζεσο. Δ πξάμε απηή ηεο κεηαλνίαο θαη εμνκνινγήζεσο είλαη 

κηά πξάμε δηθαηνζύλεο πνπ επηηξέπεη ζηνλ Θεόλ λα ηνλ επινγήζεη. Ο Θεφο είλαη δίθαηνο 

θαη αγαζφο θαη ειεήκσλ! «Βάλ νκνινγώκελ ηαο ακαξηίαο εκώλ, είλαη πηζηόο θαη δίθαηνο, 

ώζηε λα ζπγρσξήζε εηο εκάο ηαο ακαξηίαο θαη θαζαξίζε εκάο από πάζεο αδηθίαο.» 

(1Ησάλ.1:9) 

 

 Κάκλνκε, επίζεο, πξάμε δηθαηνζχλεο φηαλ δελ επηηξέπνκε ζηηο νδπλεξέο ζπλζήθεο, 

ζηηο δχζθνιεο πεξηζηάζεηο ηεο δσήο καο, θαη ζηηο απνηπρίεο καο λα καο νδεγήζνπλ ζε ζεκείν 

λα παξεμεγήζσκε ηνλ Θεφλ θαη λα ηα βάινπκε καδί Σνπ. Ο Θεφο είλαη αγαζφο θαη δίθαηνο! 

Γελ ζα πξέπεη, ινηπφλ, λα παξεμεγνχληαη νη ελέξγεηέο ηνπ. Ο Θεφο είλαη αγαζφο θαη δελ σζεί 

θαλέλαλ ζηελ ακαξηία. Ο Θεφο δελ θάκλεη πνηέ αδηθία θαη δελ πεηξάδεη θαλέλα αιι‟ ν 

θαζέλαο πεηξάδεηαη ππφ ηεο ηδίαο απηνχ επηζπκίαο θαη ππφ ησλ ππεξεθάλσλ θαη αιαδνληθώλ 

ηνπ ζθέςεσλ. Αο πνχκε, αγαπεηέ κνπ θίιε, ζηνλ Κχξηφλ καο: «Παηέξα κνπ νπξάληε, Κύξηε 

Θεέ κνπ, δελ κπνξώ λα ελλνήζσ ηαο νδνύο ζνπ: Γηαηί πρ. επέηξεςεο ν Iώβ λα ππνθέξεη· ν 

Iσάλλεο ν Βαπηηζηήο θαη ν Iάθσβνο λα απνθεθαιηζζνύλ· νη θύιαθεο ηνπ Πέηξνπ λα 

εθηειεζζνύλ· αζώα παηδηά λα πσινύληαη, λα βηάδσληαη ή θαη λα δνινθνλνύληαη, θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο λα αθαηξνύλ ηε δσή ρηιηάδσλ αλζξώπσλ θιπ., θιπ. Βνήζεζέ κε λα κε ε 

παξεμήζσ θαη λα κε ζθαλδαιηζζώ καδί ζνπ... Ξεύξνκε όηη είζαη άγηνο θαη δίθαηνο όηη γλσξίδεηο 

ηα πάληα θαη όηη καο αγάπεζεο κε αγάπεζηλ αηώληνλ, όηη είζαη ζνθόο ελ πάζαηο ηαηο νδνίο ζνπ, 

όηη είζαη παληνδύλακνο θαη όηη δελ δύλαζαη λα ςεπζζήο! Παηέξα, πνιινί από ηνπο γλήζηνπο 

ρξηζηηαλνύο θαη ηνπο γίγαληεο ηεο πίζηεσο δηήιζαλ από πνιύ νδπλεξέο πείξεο: Ηζαλ 

...απνξνύκελνη αιι' νπρί απειπηδόκελνη... (2Κνξ.4.8). Με επηηξέςεηο λα ζθαλδαιηζζνύκε κε 

έλα, λ’απνκαθξπλζνύκε από έλα ή λα πιαλεζνύκε θαη λα απαηεζνύκε. Ακήλ!» Ο Θεόο έρεη 

πάληνηε ηνπο ιόγνπο Σνπ γηα όζα θάκλεη ή επηηξέπεη (Ηεδ.14:23) 

 

Δ κεηάλνηα πξέπεη λα έρεη ραξαθηήξα κόληκν 

Ζ κεηάλνηα πξέπεη λα έρεη κφληκν ραξαθηήξα. Δάλ γηα ην θάζε ηη ππάξρεη θαηξόο θαη 

ρξόλνο (Δθθι.3:1) γηα ηε κεηάλνηα δελ ππάξρεη θαηξφο θαη ρξφλνο. Ζ κεηάλνηα πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη θάζε θνξά πνπ ιππνχκε ηνλ Θεφλ. Δ κεηάλνηα είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο 

αιεζνύο πλεπκαηηθήο δσήο… Αο κελ νκνησζνχκε κε κεξηθνχο αλζξψπνπο αθόκε θαη 

ρξηζηηαλνύο, νη νπνίνη έρνπλ δηαγξάςεη απφ ην ιεμηιφγηφλ ηνπο ηηο ιέμεηο “ζπγρψξεζέ κε”, 

“ζπγγλψκε” ή “κεηαλνψ”. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ ν Λφγνο ηνπ Θενχ ιέγεη: 

“...εάλ δελ κεηαλνήηε ΠΏΝΣΒ νκνίσο ζέιεηε απνιεζζή” (Λνπθ.13:3). ηαλ ν Κχξηνο 

Ηεζνχο Υξηζηφο ιέγεη ΠΏΝΣΒ ελλνεί ΠΏΝΣΒ ρσξίο θακία εμαίξεζε! Ζ έθθξαζε „εάλ 

δελ κεηαλνήηε‟ ζεκαίλεη «εάλ δελ εκκέλεηε ζηε κεηάλνηα». Πξέπεη, ζπλεπψο, λα θάλνπκε 

ζπλερψο δηθαηνζχλε ελψπηνλ Θενχ θαη αλζξψπσλ ππφ κνξθήλ ζπλερηδνκέλεο εηνηκφηεηνο 

πξνο κεηάλνηαλ! 

 

Γηθαηνινγίεο πνπ ν Θεόο κπνξεί λα δερζεί 

Ο Θεφο ζπγθαηαηίζεηαη λα „ζπδεηήζεη‟ κε εθείλνπο πνπ έρνπλ αιεζηλέο δηθαηνινγίεο θαη λα 

ηνπο ελζαξξχλεη. πδεηά κε εθείλνπο πνπ γλσξίδνπλ ηελ αιεζηλή αδπλακία ηνπο, ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο αληθαλφηεηα, ή, ή, ή αιιά πνπ δέρνληαη λα ηαπεηλσζνχλ. Ηδνχ κεξηθά 

παξαδείγκαηα: Ο Θεφο ζπγθαηέλεπζε λα ζπδεηήζεη κε ηνλ Μσπζή (Δμνδ.3:11 θαη 4:1-12), κε 

ηνλ Γεδεψλ (Κξηη.6:12-17), κε ηνλ Ηεξεκία (Ηεξ.1:6-7) θαη κε ηε Μαξία, ηε κεηέξα ηνπ Ηεζνχ. 

Ο Θεφο ηνπο έδσζε εμεγήζεηο, απνδείμεηο, νδεγίεο αθφκε θαη ππφ κνξθήλ ζεκείσλ γηα λα 

ηνπο ελζαξξχλεη. Γελ είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή λα αλαθεξζψ ζ‟απηνχο ιεπηνκεξψο. 
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πκπέξαζκα: Απηφ πνπ κεηξά είλαη ην θίλεηξό καο! Ο Θεφο δελ έρεη θακία «ζπλνκηιία» κε 

αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζηελ αδηαθνξία, ζηε δηαθζνξά, ζηελ ππεξεθάλεηα, ζηελ ππεξνςία θ.ιπ. 

 

Παξαίλεζε 
Κιείλνληαο, ζα επηζπκνχζα λα ζέζσ ή λα επαλαιάβσ νξηζκέλα εξσηήκαηα ζε φινπο καο 

ρσξίο εμαίξεζε: 

 Κάλνπκε, ζην κέηξν πνπ είλαη δπλαηφλ φια απηά πνπ καο είλαη ΠΡΑΓΜΑΣΗ δπλαηά… κε 

ηελ νθεηινκέλε πξνο ηνλ Κχξηνλ πηζηφηεηα θαη φρη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ «κε 

ηέιεηνπ Υξηζηηαλνχ» – ε νπνία δέρεηαη θαη αλέρεηαη πνιιά πξάγκαηα πνπ ν ιφγνο ηνπ 

Θενχ δελ επηηξέπεη; Μπνξνχκε κελ λα δηθαηνινγεζνχκε ηψξα κε κεξηθέο επθπείο 

δηθαηνινγίεο ελψπηνλ ησλ αλζξψπσλ, ΑΛΛΑ, ζα κπνξέζνπκε λα πξνβάινπκε ηηο ίδηεο 

δηθαηνινγίεο εκπξφο ζην Βήκα ηεο Κξίζεσο ηνπ Θενχ;  

 Δίκαζηε ππεξέηεο πνπ θάλακε όια όζα δηαηαρζήθακε λα θάλνπκε; Δίκαζηε «αρξείνη» 

ππεξέηεο ή είκαζηε πεξηζζφηεξν απφ αρξείνπο; (Λνπθ.17:9-10). Γελ είλαη αιεζέο φηη 

«Βηο ηνλ όζηηο ινηπόλ εμεύξεη λα θάκλε ην θαιόλ θαη δελ θάκλεη, εηο απηόλ είλαη 

ακαξηία»; (Ηάθ.4:17) 

 Υξεζηκνπνηνχκε ηε δηθαηνινγία: «Δίκαζηε αδύλαηα αλζξώπηλα όληα. Δίλαη θπζηθό λα 

πέθηνπκε»; Δάλ λαη, ηφηε ε εληνιή ηνπ Θενχ λα Σνλ αγαπήζνπκε κε φιε ηελ χπαξμή καο 

θαη λα δνχκε αγία δσή δελ είλαη δπλαηή θαη δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί! Γελ ππάξρεη θαη 

δελ ζα ππάξμεη θακία δηθαηνινγία λα κελ έρνπκε θάλεη ην θαζήθνλ καο ζηνλ Κχξηνλ: «Ο 

δε Εεζνύο είπε πξνο απηόλ· Σν εάλ δύλαζαη λα πηζηεύζεο, πάληα είλαη δπλαηά εηο ηνλ 

πηζηεύνληα.» (Μάξθ.9:23). Καη ν Παχινο εδήισζε αιιαρνχ «ηα πάληα δύλακαη δηά ηνπ 

ελδπλακνύληόο κε Υξηζηνύ.» (Φηιηπ.4:13). πλεπψο, δελ ππάξρεη θαλέλα ρξηζηηαληθφ 

θαζήθνλ πνπ είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν ή πάξα πνιχ ζθιεξφ γηα έλαλ αιεζηλφ Υξηζηηαλφ. 

 Μήπσο ρξεζηκνπνηνχκε ηε λνεκνζχλε καο, πξνθεηκέλνπ λα βξνχκε θάπνηεο ππεθθπγέο 

ζηηο ππνρξεψζεηο καο θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζειήκαηνο ηνπ Θενχ ζηε δσή καο; 

 

Αγαπεηνί κνπ! Δάλ ν ζεζαπξόο καο είλαη ην ζέιεκα ηνπ Θενχ δελ ζα πξνζπαζνχκε 

πνηέ λα βξίζθνπκε αδηθαηνιφγεηεο δηθαηνινγίεο! Καη εάλ ν θόβνο ηνπ Θενύ είλαη κέζα καο 

ζα κεηαλνήζνπκε θαη ζα θιάςνπκε πηθξά εάλ πέζνπκε πνηέ ζηελ ακαξηία. Δάλ αληηζηαζνχκε 

ζ‟εθείλν ην θαθφ πλεχκα, ζην θαθφ πλεχκα πξνζθπγήο ζε δηθαηνινγίεο, ηφηε εθείλν ζα θχγεη. 

Αο κε μερλνχκε φηη νη δηθαηνινγίεο είλαη έλα είδνο ςέκαηνο ή ππνθξηζίαο. «Πεηξαζκόο δελ 

ζαο θαηέιαβελ εηκή αλζξώπηλνο· πηζηόο όκσο είλαη ν Θεόο, όζηηο δελ ζέιεη ζαο αθήζεη 

λα πεηξαζζήηε ππέξ ηελ δύλακίλ ζαο, αιιά κεηά ηνπ πεηξαζκνύ ζέιεη θάκεη θαη ηελ 

έθβαζηλ, ώζηε λα δύλαζζε λα ππνθέξεηε.» (1Κνξ.10:13). πλεπψο, φηαλ πέθηνπκε ζηελ 

ακαξηία δελ ππάξρεη δηθαηνινγία. Οη πεηξαζκνί θαη νη δνθηκαζίεο πνπ ν Θεφο επηηξέπεη ζηε 

δσή καο δελ είλαη πέξα από ηε δύλακή καο. Με άιια ιφγηα, ν Θεφο δελ καο πξνζηάδεη 

πξάγκαηα πνπ καο είλαη ππεξβνιηθά θαη κπζηεξηψδε νχηε είλαη καθξπά θαη άπηαζηα. Δίλαη 

πξάγκαηα, αληηζέησο, ηα νπνία είλαη πνιχ θνληά ζε καο, ζην ζηφκα καο θαη ζηελ θαξδηά καο, 

πνπ κπνξνχκε λα εθηειέζνπκε. (Γεπη.30:11-14). Καη πνηέ λα κε μερλάκε φηη «Πηζηόο είλαη 

εθείλνο όζηηο ζαο θαιεί, όζηηο θαη ζέιεη εθηειέζεη» !!! (1Θεζ.5:24). ΑΛΛΑ πνηέ αο κε 

μερλάκε, επίζεο, φηη δελ ππάξρεη ζπγρψξεζε ακαξηίαο, ρσξίο κεηάλνηα· δελ ππάξρεη 

ζπγρψξεζε ακαξηίαο ή ςεχηηθεο δηθαηνινγηαο εάλ δελ ππάξρεη εμνκνιόγεζή ηνπο 

(1Ησάλ.1:9)· δελ ππάξρεη αλαδσπύξσζε ρσξίο ζπληξηβή θαξδηάο, ρσξίο κεηάλνηα, ρσξίο 

πέλζνο γηα ηελ ακαξηία καο, ρσξίο νκνινγία ηεο ακαξηίαο καο, ρσξίο απφξξηςε ηεο ακαξηίαο 

καο, ρσξίο αθηέξσζε ζηνλ Θεφλ (2Υξνλ.7:14). 

 

Δάλ ν θφβνο ηνπ Θενχ είλαη ζηελ θαξδηά καο, εάλ κηζνχκε ηελ ακαξηία, εάλ 

απαξλφχκεζα ηα ζπκθέξνληα καο – ζε πεξίπησζε πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην ζέιεκα 

ηνπ Θενχ – εάλ ν Κχξηνο θαη ην ζέιεκά Σνπ γίλνπλ ν ζεζαπξφο καο, εάλ ε κεηάλνηά καο, ε 
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εκπηζηνζχλε καο ζ‟ Απηφλ θαη ζηνλ ιφγνλ ηνπ είλαη ζπλερείο, βαζεηέο θαη εηιηθξηλείο, ηφηε 

δελ θηλδπλεχνπκε λ‟αξξσζηήζνπκε απφ ηελ αζζέλεηα «ησλ δηθαηνινγηψλ» θαη λα πεζάλνπκε 

πλεπκαηηθά εμ αηηίαο ηεο. Δάλ, ηειηθά, αγαπάκε ηνλ Θεφλ, ηνλ Κχξηφλ καο, κε φιε ηελ θαξδηά 

καο, κε φιε ηελ ςπρή καο, κε φιε ηε δχλακή καο θαη κε νιφθιεξν ηνλ λνπλ καο θαη ηνλ 

πιεζίνλ καο φπσο ηνλ εαπηφλ καο (Λνπθ.10:27), ηφηε θαη κφλνλ ηφηε δελ ζα έρνπκε 

πξνβιήκαηα απηνχ ηνπ είδνπο. Αληίζεηα, ν Κχξηνο ππφζρεηαη ζ‟εθείλνλ πνπ ηεξεί ηνλ ιφγνλ 

ηεο ππνκνλήο Σνπ (Απνθ.3:8,10) φηη ζα ηνπ δψζεη: Υάξε θαη δχλακε: Θα ηνπ αλνίμεη πφξηεο 

πνπ θαλέλαο δελ ζα κπνξεί λα ηνπ ηηο θιείζεη… δχλακε ελαληίνλ ηνπ ερζξνχ, δχλακε λα 

θάλεη ην θαζήθνλ ηνπ. Θα άξεη ηα εκπφδηα θαη ζα ηνπ δψζεη εμνπζία, παξξεζία θαη ζάξξνο 

θαη θπξίσο κεγάιε πίζηε! Θα ηνλ πξνζηαηεχεη ζηνπο πεηξαζκνχο· ζα ηνπ δίλεη ηε λίθε θαη ζα 

ηνλ θάλεη ζηπινβάηε ζηελ εθθιεζία Σνπ. Γελ ζα επηηξέςεη θαλείο λα αθαηξέζεη ηνλ 

ζηέθαλφλ ηνπ. Ζ πλεπκαηηθή πξφνδφο ηνπ ζα είλαη θαλεξή ζε φινπο. Θα ηνπ δίλεη 

πεξηζζφηεξν θσο θαη επινγίεο. 

«Μεηαλνήζαηε ινηπόλ θαη επηζηξέςαηε, δηά λα εμαιεηθζώζηλ αη ακαξηίαη ζαο, δηά λα 

έιζσζη θαηξνί αλαςπρήο από ηεο παξνπζίαο ηνπ Κπξίνπ,» (Πξάμ.3:19) 
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Κεθάιαηνλ 5
νλ

  (047 – GR) 

 
«Ώιι‟ εάλ θαη πξνζθέξσ εκαπηόλ ζπνλδήλ επί ηεο ζπζίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο πίζηεώο 

ζαο, ραίξσ θαη ζπγραίξσ κεηά πάλησλ πκώλ·» (Φηιηπ.2:17). 
 

Βκπόδηα ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο πίζηεσο 
 

Βηζαγσγή 
Καζψο αλεθέξζε πξνεγνπκέλσο, πξφζεζή κνπ ήηαλ θαη είλαη, Θενχ ζέινληνο, λα ζαο 

παξνπζηάζσ κηα ζεηξά κελπκάησλ επί ηεο Πίζηεσο ζηνλ Υξηζηόλ θαη ηεο ιεηηνπξγία ηεο. 

Σν κέξνο ηνχην ηεο ελ ιφγσ ζεηξάο εμεηάδεη ηα  Βκπόδηα ζηελ ύπαξμε θαη θαιή ιεηηνπξγία 

ηεο πίζηεσο: Δπηζπκψ λα δηεπθξηλίζσ επζχο εμ αξρήο φηη ην βαζηθφλ εδάθηνλ ηεο ζπλερείαο 

απηήο ηεο ζεηξάο είλαη Φηιηππηζίνπο 2:17 ζην νπνίν νη φξνη «ε ιεηηνπξγία ηεο πίζηεώο ζαο» 

ή «ε δηαθνλία ηεο πίζηεσο» είλαη βηβιηθνί ειιεληθνί φξνη. ΒΏΝ ε πίζηε δελ ιεηηνπξγεί 

θαιώο, ζα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα, ηφζν κέζα ζηελ απιή θαζεκεξηλή δσή φζνλ θαη κέζα 

ζηελ πλεπκαηηθή δσή. Γελ αξθεί ν άλζξσπνο λα έρεη πίζηε ζηνλ Θεφλ αιιά ε πίζηε ηνπ 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαιά ζχκθσλα κε ηηο πλεπκαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ηνπ Υξηζηνχ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη κέζα ζηε Βίβιν. Αο πξνζέμνπκε ην εδάθην Ησάλ.20:29: «Λέγεη πξνο απηόλ 

ν Εεζνύο· Βπεηδή κε είδεο, Θσκά, επίζηεπζαο· καθάξηνη όζνη δελ είδνλ θαη επίζηεπζαλ.» 

Απηή ε αξρή ηζρχεη γηα φιε ηε ρξηζηηαληθή δσή θαη πνξεία, γηα φιεο ηηο ππνζρέζεηο ηνπ Θενχ, 

αλεμαξηήησο ησλ αληημννηήησλ ηεο δσήο! 

 

  Θα ήζεια λα επαλαιάβσ δχν εδάθηα πνπ έρνπλ αζθήζεη βαζεηά επίδξαζε ζηε δσή 

ηεο πίζηεψο κνπ απφ ηελ απγή ηεο ρξηζηηαληθήο δσήο κνπ. Απηά είλαη: 

 «Ώιεζώο αιεζώο, ζαο ιέγσ, Ο πηζηεύσλ εηο εκέ έρεη δσήλ αηώληνλ.» (Ησάλ.6:47). 

Απηφ ην έρσ ήδε αλαπηχμεη ζην πξνεγνχκελν κήλπκά κνπ (Μέξε 1α, 1β, 1γ, 1δ: Δ 

ΠΊΣΔ: Σν λόεκα θαη ε ζεκαζία ηεο) 

 «Ώιι‟ εάλ θαη πξνζθέξσ εκαπηόλ ζπνλδήλ επί ηεο ζπζίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

πίζηεώο ζαο, ραίξσ θαη ζπγραίξσ κεηά πάλησλ πκώλ·» (Φηιηπ.2:17).  

Σψξα ζα εμεηάζνπκε απηφ ην εδάθην. εκεηψζαηε, παξαθαιψ φηη ν Παχινο ρξεζηκνπνίεζε 

απηή ηε θξάζε γηαηί ήζειε νη απνδέθηεο ηεο επηζηνιήο ηνπ λα θαηαιάβνπλ φηη είρε ζπζηάζεη 

θαη ζπζηαζηεί, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο κεηαδψζεη πλεπκαηηθέο αξρέο θαη αιήζεηεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ θαιήλ ιεηηνπξγία ηεο πίζηεψο ηνπο (Ρσκ.15:29). 

 

ΒΜΠΟΑΕΏ ΣΔΝ ΤΠΏΡΞΔ ΚΏΕ ΣΔΝ ΚΏΛΔ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΔ ΠΕΣΒΧ 

Καξδηά πνπ δελ είλαη θαζαξή 
Ζ πίζηε γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαιά ζε έλαλ πηζηφλ, ν πηζηφο πξέπεη απαξαηηήησο λα εθπιεξνί 

θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. ηαλ ε πίζηε ιεηηνπξγεί θαιά ν άλζξσπνο κπνξεί λα ιάβεη ηε 

ζπγρψξεζε ησλ ακαξηηψλ ηνπ, ηε ράξε ηνπ Θενχ θαη φιεο ηηο ππνζρέζεηο ηνπ Θενχ! 

Δπηπιένλ, αθελφο κπνξεί λα αληηζηαζεί ζηελ ακαξηία θαη, επηπιένλ, λα εθδειψλεη ηνλ 

θαξπφλ ηνπ Πλεχκαηνο. Ζ Βίβινο ιέγεη φηη «ρσξίο δε πίζηεσο αδύλαηνλ είλαη λα 

επαξεζηήζε ηηο εηο απηόλ· δηόηη ν πξνζεξρόκελνο εηο ηνλ Θεόλ πξέπεη λα πηζηεύε όηη 

είλαη θαη γίλεηαη κηζζαπνδόηεο εηο ηνπο εθδεηνύληαο απηόλ.» (Δβξ.11:6). Οκνίσο, είλαη 

αδύλαηνλ άλεπ πίζηεσο θαη καθξνζπκίαο λα θιεξνλνκήζεη θαλείο ηηο ππνζρέζεηο ηνπ 

Θενύ (Δβξ.6:12) 

  

Δίλαη αλάγθε λα αλαθεξζνχκε ελ ζπληνκία, ζην πιαίζην απηήο ηεο κειέηεο, ζε έλαλ 

πνιχ ζεκαληηθφλ φξνλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε πνιχ ζπρλά: Δ θαξδηά. Απηφο ν φξνο 

αληηζηνηρεί ζηε ζέιεζε ηνπ αλζξψπνπ. Αληηζηνηρεί ζηελ ηθαλφηεηα λα εθιέγεη, λα 

απνθαζίδεη θαη λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηελ επηινγή ηνπ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο, 
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παξαδείγκαηνο ράξηλ ζην 1Ησάλ.3:20-21, ν φξνο «θαξδηά» αλαθέξεηαη ζηε ζπλείδεζε. Ο 

άλζξσπνο έρεη έλαλ δηθαζηή κέζα ηνπ πνπ είλαη ε ζπλείδεζή ηνπ! Καη απηφο ν δηθαζηήο 

μεχξεη, παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ ςεπδφκαζηε ή εάλ ιέκε ηελ αιήζεηα (ζχκθσλα κε 

Ρσκ.9:1). ζα αθνινπζήζνπλ ζα εμαξηεζνχλ απφ ηηο επηινγέο ή ηηο απνθάζεηο ηεο θαξδηάο 

καο (ζχκθσλα κε Παξ.4:23): «Μεηά πάζεο θπιάμεσο θύιαηηε ηελ θαξδίαλ ζνπ· δηόηη εθ 

ηαύηεο πξνέξρνληαη αη εθβάζεηο ηεο δσήο.» Τπάξρεη θάπνηα δηαθνξά κεηαμχ απηψλ ησλ 

δχν φξσλ αιιά δελ είλαη ε ζηηγκή λα αλαθεξζνχκε ιεπηνκεξψο. Ο Θεφο καο δεηά: «Τηέ κνπ, 

δνο ηελ θαξδίαλ (ηε ζέιεζή) ζνπ εηο εκέ, θαη αο πξνζέρσζηλ νη νθζαικνί ζνπ εηο ηαο 

νδνύο κνπ·» (Pr.23:26). Ηδνχ ε αηηία γηα ηελ νπνία ν θηιφζνθνο Kant είπε φηη «δελ ππάξρεη 

ππνθαηάζηαην ηεο θαιήο ζειήζεσο.» Ο Παχινο έγξαςε: «Πξνζεύρεζζε πεξί εκώλ· δηόηη 

είκεζα πεπεηζκέλνη όηη έρνκελ θαιήλ ζπλείδεζηλ, ζέινληεο λα πνιηηεπώκεζα θαηά πάληα 

θαιώο.» (Δβξ.13:18). Με άιια ιφγηα: Έρνπκε θαιή ζπλείδεζε επεηδή επηζπκνύκε, επεηδή 

ζέινπκε λα πνιηηεπφκαζηε θαηά πάληα θαιψο. 

 

Ζ αιεζηλή πίζηε είλαη ζπλπθαζκέλε κε κηα εηιηθξηλή θαξδηά πνπ έρεη πεξάζεη θαη 

ζπλερίδεη λα πεξλά απφ βάπηηζκα κεηαλνίαο θαη απφ θαιέο επηινγέο (ζπλερείο επηζηξνθέο). 

Απηή ε ζεκειηψδεο αξρή (Αββ.2:4· Ρσκ.1:17· Γαι.3:11· Δβξ.10:38) ξπζκίδεη ηε ζρέζε καο 

κε ηνλ Θεφλ θαη κε ηελ ζσηεξίαλ πνπ καο εδφζε απφ ηνλ Ηεζνχλ Υξηζηφλ. ηαλ ν πηζηφο 

δηαηεξεί θαζαξή θαξδηά θαη θαιή ζπλείδεζε, αξρίδεη λα θαηαιαβαίλεη ηα πξάγκαηα ηνπ Θενχ 

πνπ ήηαλ πξηλ θξπκκέλα ή θεθαιπκκέλα. Δπίζεο, απνθηά δχλακε θαη πλεπκαηηθή εμνπζία 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ παξνπζία ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο κέζα ηνπ θαη – κέζα ζε πλεχκα 

ηαπεηλνθξνζχλεο θαη ππνηαγήο – εκπηζηεχεηαη φ,ηη είλαη θαη φ,ηη έρεη ζηνλ Υξηζηφλ. 

Δπνκέλσο, ε πίζηε νδεγεί ζηε δηθαίσζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηνλ αγηαζκφλ ηνπ (Ρσκ.5:1 θαη 

Δθεζ.2:8-9), απνηειεί δε ηε βάζε ηεο ζπλερίζεσο ηεο δηθαηψζεψο ηνπ θαη ηνπ αγηαζκνχ ηνπ. 

«ην δε ηέινο ηεο παξαγγειίαο είλαη αγάπε εθ θαζαξάο θαξδίαο θαη ζπλεηδήζεσο αγαζήο 

θαη πίζηεσο αλππνθξίηνπ,» (1Σηκ.1:5). Βεβαίσο, ηνχην ζεκαίλεη, φηη βάζεη ησλ φζσλ 

ιέγνκε, ε πίζηε πεγάδεη απφ ηνλ θόβνλ ηνπ Θενύ, ν νπνίνο είλαη ν πηό κεγάινο ζεζαπξόο 

ηνπ πηζηνύ: Ο θφβνο ηνπ Θενχ δίλεη ζηνλ άλζξσπν ηελ απαξαίηεηε ζνθία γηα λα κεηαλνεί· ε 

κεηάλνηα θαζαξίδεη θαη εηνηκάδεη ην έδαθνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

πίζηεσο. Ζ πίζηε πξνζζέηεη ηε κηά ρξηζηηαληθή αξεηή κεηά ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηηο 

πλεπκαηηθέο αλάγθεο ηεο ςπρήο, θαη ηηο ελεξγνπνηεί (2Πέη.1:5-7). Ο John Bunyan είπε: «Ο 

θόβνο ηνπ Θενύ είλαη ε αξρή ηεο ζνθίαο, θαη εθείλνη πνπ δελ έρνπλ  αξρή δελ έρνπλ νύηε 

κέζε νύηε ηέινο.» Σφηε, πνηέο είλαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ε πίζηε καο λα 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαιψο; 

 

Ζ ζπλείδεζή καο λα κε καο θαηαδηθάδεη γηα παξακνλή καο ζε γλσζηή ακαξηία 
Δίλαη γξακκέλν: «δηόηη εάλ καο θαηαθξίλε ε θαξδία, βεβαίσο ν Θεόο είλαη κεγαιήηεξνο 

ηεο θαξδίαο εκώλ θαη γλσξίδεη ηα πάληα. Ώγαπεηνί, εάλ ε θαξδία εκώλ δελ καο 

θαηαθξίλε, έρνκελ παξξεζίαλ πξνο ηνλ Θεόλ, θαη ό,ηη αλ δεηώκελ ιακβάλνκελ παξ‟ 

απηνύ, δηόηη θπιάηηνκελ ηαο εληνιάο απηνύ θαη πξάηηνκελ ηα αξεζηά ελώπηνλ απηνύ…» 
(1Ησάλ.3:20-23). 

  Έλα εξψηεκα: Βάδεηε θαζαξό λεξό λα πηείηε κέζα ζε έλα βξώκηθν πνηήξη; Απνιχησο 

φρη! Έηζη, ν νπξάληνο Παηέξαο καο δελ ζέιεη λα εκπηζηεπζεί ηελ πίζηε κέζα ζε κηα θαξδηά 

πνπ δελ είλαη θαζαξή! Βπηπιένλ, εάλ δελ έρνπκε πίζηε θαη δελ δηαηεξνύκε θαιή 

ζπλείδεζε ζα λαπαγήζνπκε ζηελ πίζηε (1Σηκ.1:19). Σν κπζηήξηνλ ηεο πίζηεσο δελ 

κπνξεί λα δηαθπιαρζεί παξά κέζα ζε θαζαξή ζπλείδεζε (1Σηκ.3:9). Ζ θαιή ζπλείδεζε 

είλαη απνηέιεζκα θαιψλ επηινγψλ! Απηή ε αιήζεηα ήηαλ γλσζηή ήδε απφ ηα ρξφληα ηνπ 

Γαβίδ ν νπνίνο είρε δειψζεη: «Βάλ εζεώξνπλ αδηθίαλ ελ ηε θαξδία κνπ, ν Κύξηνο δελ 

ήζειελ αθνύζεη·» (Φαι.66:18). Θα ήηαλ πνηέ δπλαηόλ λα ηδώ ηελ πίζηε λα παξακέλεη κέζα 
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κνπ όηαλ ε θαξδηά κνπ παξακέλεη κέζα ζε γλσζηή ακαξηία, ρσξίο κεηάλνηα θαη όηαλ ην πλεύκα 

κνπ αξλείηαη λα παξαδερζεί ηελ αιήζεηα; 
 

Μηα «θαθνκεηαρεηξηζκέλε» ζπλείδεζε δελ έρεη κφλνλ αλεπηζχκεην αληίθηππν επί ηεο 

πίζηεσο αιιά έρεη θαη άιιεο «παξελέξγεηεο», κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη ην πλεύκα λα 

ακβιύλεηαη θαη λα κέλεη αδξαλέο. ηαλ βιέπεηε αλζξψπνπο πνπ ζηεξνχληαη πλεπκαηηθήο 

νμπδεξθείαο, κελ θνπξάδεζηε λα θαηαιάβεηε ηελ αηηία. Ζ αηηία είλαη πξνθαλήο: Δίλαη ε 

έιιεηςε κεηαλνίαο! Γελ ππαθνχλε θαη δελ θάλνπλ δηθαηνζχλε νχηε ζηνπο εαπηνχο ηνπο, νχηε 

πξνο ηνπο άιινπο, νχηε θαη ελψπηνλ ηνπ Θενχ… Ζ έθθξαζε «ζπγγλψκε» ή «ιππνχκαη» δελ 

ζεκαίλεη «κεηάλνηα»! Δ κεηάλνηα παξάγεη θαξπό· αιιάδεη ακεηάθιεηα ηε δσή ηνπ 

αλζξώπνπ! Αληίζεηα, φηαλ ε θαξδηά θνξηψλεηαη απφ ππεξβνιηθέο κέξηκλεο ηεο δσήο ή απφ 

βαζηά επηζπκία λα αξέζεη ζηνπο αλζξψπνπο ή απφ ην θφβν ησλ αλζξψπσλ ή απφ ηελ 

εγθφζκηα επηηπρία, δελ παξάγεη παξά ακαξηίεο θαη ιάζε! Δθείλνη πνπ θνβνχληαη ηνπο 

αλζξψπνπο ή ζέινπλ λα αξέζνπλ ζηνπο αλζξψπνπο δελ θνβνχληαη ηνλ Θεφλ θαη δελ 

ελδηαθέξνληαη λα αξέζνπλ ζηνλ Θεφλ (Λνπθ.21:34· Μαη.13:15). Σέηνηνη άλζξσπνη, 

αλεμάξηεηα απφ ηα θαιά ηνπο ιφγηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ππέξ ηνπ Θενχ γηα λα Σνλ 

ηηκνχλ, ε θαξδηά ηνπο είλαη καθξάλ ηνπ Θενχ (Μαη.15:8 θαη Μάξθ.7:6). Ζ ιχζε ζ‟απηφ ην 

πξφβιεκα βξίζθεηαη ζην βηβιίν ησλ Παξνηκηψλ 1:23: «Βπηζηξέςαηε πξνο ηνπο ειέγρνπο 

κνπ· ηδνύ, εγώ ζέισ εθρέεη ην πλεύκά κνπ εθ‟ πκάο, ζέισ ζαο θάκεη λα λνήζεηε ηνπο 

ιόγνπο κνπ. …» Δάλ δερφκαζηε ηηο επηπιήμεηο ηνπ Θενχ, ν Θεφο αλνίγεη ην πλεχκα καο θαη 

θαηαιαβαίλνπκε ηηο αιήζεηέο Σνπ. Αθφκε θαη ε ηξέια, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, πξνέξρεηαη 

απφ ηελ θαξδηά. Ζ αδπλακία λα πηζηέςεη θαη λα θαηαιάβεη πξνέξρεηαη απφ ηελ θαξδηά … 

(Λνπθ.24:25, 32). Ζ ακαξηία θαη ε πίζηε είλαη αζπκβίβαζηεο· δελ κπνξνχλ λα 

ζπγθαηνηθήζνπλ. Δ πίζηε δελ κπνξεί λα επηδήζεη ρσξίο κεηάλνηα. Σν κφλν κέζν γηα 

εμέιζεη ν άλζξσπνο απφ απηή ηελ θαηάζηαζε είλαη λα ππαθνχζεη κε φιε ηελ θαξδηά ηνπ ζηηο 

νδεγίεο ηεο Βίβινπ. Αο αγθαιηάζνπκε ινηπφλ ηε γλσζηή θαη θαιή ξήζε: «Μειέηα ηε ΐίβιν 

γηα λα γίλεηο ζνθόο, πίζηεςέ ηελ γηα λα ζσζείο, εθάξκνζέ ηελ γηα λα γίλεηο άγηνο.» 

 

Να ζπγρσξνύκε εθείλνπο πνπ καο έρνπλ αδηθήζεη 
Ο Κχξηνο καο έρεη δηδάμεη ζηελ Κπξηαθή πξνζεπρή λα ιέκε ζηνλ νπξάλην Παηέξα καο: 

«…θαη ζπγρώξεζνλ εηο εκάο ηαο ακαξηίαο εκώλ, θαζώο θαη εκείο ζπγρσξνύκελ εηο ηνπο 

ακαξηάλνληαο εηο εκάο·» (Μαη.6:12). Καη, επζχο κεηά απηήλ ηε δηδαρζείζα πξνζεπρή, καο 

έδσζε κηα εμήγεζε ή κάιινλ καο έθαλε έλα ζρφιην, κηθξφλ αιιά πνιχ ζεκαληηθφ: «Αηόηη 

εάλ ζπγρσξήζεηε εηο ηνπο αλζξώπνπο ηα πηαίζκαηα απηώλ, ζέιεη ζπγρσξήζεη θαη εηο 

εζάο ν Παηήξ ζαο ν νπξάληνο· εάλ όκσο δελ ζπγρσξήζεηε εηο ηνπο αλζξώπνπο ηα 

πηαίζκαηα απηώλ, νπδέ ν Παηήξ ζαο ζέιεη ζπγρσξήζεη ηα πηαίζκαηά ζαο.» (Μαη.6:14-

15). ην θαηά Μάξθνλ Δπαγγέιηνλ, επαλαιακβάλεηαη: «… Καη όηαλ ίζηαζζε 

πξνζεπρόκελνη, ζπγρσξείηε εάλ έρεηέ ηη θαηά ηηλόο, δηά λα ζπγρσξήζε εηο εζάο θαη ν 

Παηήξ ζαο ν ελ ηνηο νπξαλνίο ηα ακαξηήκαηά ζαο. Ώιι‟ εάλ ζεηο δελ ζπγρσξήηε, νπδέ ν 

Παηήξ ζαο ν ελ ηνηο νπξαλνίο ζέιεη ζπγρσξήζεη ηα ακαξηήκαηά ζαο.» (11:24-26). Θα 

ήζεια, επίζεο, εδψ λα πξνζζέζσ φηη ν Κχξηνο Ηεζνχο έθαλε έλα άιιν κηθξφ ζρφιην ζρεηηθά 

κε ηε ζπγγλψκε: «Ούησ θαη ν Παηήξ κνπ ν επνπξάληνο ζέιεη θάκεη εηο εζάο, εάλ δελ 

ζπγρσξήζεηε εθ θαξδίαο ζαο έθαζηνο εηο ηνλ αδειθόλ απηνύ ηα πηαίζκαηα απηώλ.» 
(Μαη.18:35). Σα πξναλαθεξζέληα εδάθηα ζεκαίλνπλ φηη ν Θεφο απαηηεί ηελ ηαρεία 

ζπκθηιίσζε κεηαμχ αδειθψλ, εηδάιισο ζα ππάξμνπλ πνιχ αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο. 

«Βηξήλεπζνλ κε ηνλ αληίδηθόλ ζνπ ηαρέσο, ελόζσ είζαη θαζ‟ νδόλ κεη‟ απηνύ, κήπνηε ζε 

παξαδώζε ν αληίδηθνο εηο ηνλ θξηηήλ θαη ν θξηηήο ζε παξαδώζε εηο ηνλ ππεξέηελ, θαη 

ξηθζήο εηο θπιαθήλ·» (Μαη.5:25). Καη μέξεηε θαιά, θίινη κνπ, φηη ππάξρνπλ, επίζεο, 

πλεπκαηηθέο θαη ςπρηθέο θπιαθέο! 
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πκπέξαζκα: Ζ πίζηε ζηε δσή ηνπ πηζηνχ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαιά εθόζνλ ε θαξδηά 

ηνπ είλαη θαζαξή, δνζκέλε εμ νινθιήξνπ ζην ζέιεκα ηνπ Θενχ, όηη ε ζπλείδεζή ηνπ δελ ηνλ 

θαηαθξίλεη θαη όηη ζπγρσξεί εμ φιεο θαξδίαο φινπο εθείλνπο πνπ ηνλ έρνπλ αδηθήζεη! Απηφ 

ην ζπκπέξαζκα καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε κηά άιιε ζεκαληηθή αιήζεηα, δειαδή: Σν λα 

ζπγρσξείο ηελ παξάβαζε θαη λα έρεηο αδειθηθή θνηλσλία είλαη δύν δηαθνξεηηθά 

πξάγκαηα. 

 

Έλαο αδειθφο ελ Υξηζηψ έρεη ζπκπεξηθεξζεί κε άπξεπν θαη αδηθαηνιφγεην ηξφπν 

πξνο ηελ ζχδπγφ κνπ θαη ζε κέλα. Μεηά δχν ή ηξεηο εκέξεο, καο ηειεθψλεζε θαη καο δήηεζε 

λα ηνλ ζπγρσξήζνπκε. Ζ απάληεζή κνπ ήηαλ: «Δάλ δελ ζε ζπγρσξήζσ, ν Θεόο επίζεο δελ ζα 

κε ζπγρσξήζεη. Θα έρσ πξνβιήκαηα κε ηνλ Θεόλ»! Μεηά απφ απηφ ην γεγνλφο, δηεξσηήζεθα 

θαη είπα κέζα κνπ: Βάλ έλαο πηζηόο δελ δεηήζεη ζπγγλώκε από ηνλ Θεόλ γηα γλσζηή 

ακαξηία ηνπ, είλαη δπλαηόλ λα έρεη θνηλσλία κε ηνλ Θεόλ; (1Ησάλ.1:6-7). Mutatis 

mutandis, κήπσο κπνξώ λα έρσ πξαγκαηηθή αδειθηθή θνηλσλία κε ζέλα, αδειθέ κνπ, 

αδειθή κνπ, ρσξίο λα έρσ βάιεη ηα πξάγκαηα ζε ηάμε κέζα ζηελ θαξδηά κνπ θαη κε 

ζέλα, θαη εζύ κέζα ζηελ θαξδηά ζνπ κε κέλα; 

 

Δίλαη αλάγθε λα θάλνπκε δηάθξηζε κεηαμχ απηψλ ησλ πξαγκάησλ, ζ‟απηφ ην πνιχ 

ιεπηφ ζέκα: Δθείλνο πνπ ζπγρσξεί μερλά ηελ παξάβαζε! Δίλαη γξακκέλν, «πξν πάλησλ δε 

έρεηε έλζεξκνλ ηελ εηο αιιήινπο αγάπελ, δηόηη ε αγάπε ζέιεη θαιύςεη πιήζνο 

ακαξηηώλ·» (1Πέη.4:8). ΏΛΛΆ, ην γεγνλφο φ,ηη έρσ ζπγρσξήζεη θάπνηνλ εθ βάζνπο θαξδίαο 

κνπ θαη δελ ζθέπηνκαη θαζφινπ ηελ παξάβαζή ηνπ κνπ δίλεη άξαγε ηε δπλαηφηεηα λα έρσ 

αδειθηθή θνηλσλία κε εθείλνλ πνπ έρεη ακαξηήζεη θαη‟εκνχ φηαλ απηφ ην πξφζσπν αξλείηαη, 

ελ επηγλψζεη, λα νκνινγήζεη ηελ ακαξηία ηνπ θαη λα ηαπεηλσζεί ελψπηνλ ηνπ Θενχ; Ο Θεφο 

καο έρεη πξνζθέξεη ηε ζπγρψξεζε κε ηνλ ζηαπξφλ ηνπ Κπξίνπ καο Ηεζνχ Υξηζηνχ, αιιά, 

κήπσο κπνξεί λα έρεη θνηλσλία κε φινπο εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ κεηαλνήζεη, νη νπνίνη δελ 

έρνπλ ηαπεηλσζεί θαη πνπ δελ βάδνπλ ηε δσή ηνπο ζε ηάμε; 

Ο Κχξηνο, πξηλ ηε ζηαχξσζή Σνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαπξψζεψο Σνπ, είρε 

ζπγρσξήζεη φινπο εθείλνπο πνπ ζέιεζαλ λα Σνπ θάλνπλ θαθφ ή πνπ ηνπ είραλ θάλεη θαθφ, 

ιέγνληαο: «…Πάηεξ, ζπγρώξεζνλ απηνύο· δηόηη δελ εμεύξνπζη ηη πξάηηνπζη…» 

(Λνπθ.23:34), αιιά κήπσο κπνξνχζε λα έρεη πνηέ θνηλσλία κε ηνπο Φαξηζαίνπο θαη ηνπο 

αδδνπθαίνπο; Ο Ηεζνχο εηνηκαδφηαλ γηα εηξήλε αιιά εθείλνη γηα πφιεκν! Μεηά ηελ 

αλάζηαζή ηνπ, παξά ηε ζπγγλψκε πνπ είρε πξνζθέξεη ζ‟εθείλνπο πνπ ηνλ είραλ ζηαπξψζεη, 

κήπσο είρε αδειθηθή θνηλσλία κε απηνχο; ρη! Δίρε θνηλσλία κφλν κε ηνπο καζεηέο ηνπ! Ο 

παηέξαο ηεο παξαβνιήο ηνπ αζψηνπ πηνχ δελ είρε πηθξία κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ θαηά ηνπ 

αζψηνπ πηνχ ηνπ αιιά ήηαλ αλάγθε φπσο ν άζσηνο έιζεη εηο εαπηφλ θαη εηπεί ζηνλ παηέξα 

ηνπ: «…Πάηεξ, ήκαξηνλ εηο ηνλ νπξαλόλ θαη ελώπηόλ ζνπ, θαη δελ είκαη πιένλ άμηνο λα 

νλνκαζζώ πηόο ζνπ.» (Λνπθ.15:17, 21). Σφηε ε ζηελή θνηλσλία αλάκεζα ζηνλ παηέξα θαη 

ζηνλ πηφλ ηνπ απεθαηεζηάζε! 

 

Αο ελλνήζνπκε εθείλν πνπ ν Θεφο καο ιέγεη ζηελ πξψηε επηζηνιήλ ηνπ Ησάλλνπ 

θεθ.1, εδ.6-9: «Βάλ είπσκελ όηη θνηλσλίαλ έρνκελ κεη‟ απηνύ θαη πεξηπαηώκελ ελ ησ 

ζθόηεη, ςεπδόκεζα θαη δελ πξάηηνκελ ηελ αιήζεηαλ· εάλ όκσο πεξηπαηώκελ ελ ησ θσηί, 

θαζώο απηόο είλαη ελ ησ θσηί, έρνκελ θνηλσλίαλ κεη‟ αιιήισλ, θαη ην αίκα ηνπ Εεζνύ 

Υξηζηνύ ηνπ Τηνύ απηνύ θαζαξίδεη εκάο από πάζεο ακαξηίαο. Βάλ είπσκελ όηη 

ακαξηίαλ δελ έρνκελ, εαπηνύο πιαλώκελ θαη ε αιήζεηα δελ είλαη ελ εκίλ. Βάλ 

νκνινγώκελ ηαο ακαξηίαο εκώλ, είλαη πηζηόο θαη δίθαηνο, ώζηε λα ζπγρσξήζε εηο εκάο 

ηαο ακαξηίαο θαη θαζαξίζε εκάο από πάζεο αδηθίαο.» 
Αο επραξηζηήζνπκε ηνλ Κχξηνλ γηα ηνπο αδειθνχο θαη ηηο αδειθέο πνπ, ζηηο 

αληίζηνηρεο εθθιεζίεο καο, βξίζθνληαη ζε θαιέο ζρέζεηο πξνο αιιήινπο! Φνβνχκαη φκσο 
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πνιχ, ελ Υξηζηψ θίινη κνπ, φηη ζηηο δηάθνξεο εθθιεζίεο καο, έρνπκε θνηλσληθέο ζρέζεηο 

παξά αδειθηθή θνηλσλία, δηφηη ππάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα ζε εθθξεκφηεηα… Ο Κχξηνο λα 

καο ζπγρσξήζεη! ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, είλαη δπλαηόλ λα έρνπκε πλεπκαηηθή 

ΏΝΏΓΧΠΤΡΧΔ; Δίζε ν Κχξηνο λα καο βνεζήζεη λα έρνπκε πάληνηε θαζαξή θαξδηά, 

θαιή ζπλείδεζε θαη πλεχκα ζπγρσξεηηθφλ. Σφηε, φια ζα πάλε θαιά ηνζνλ γηα εκάο φζνλ θαη 

γηα ηε δφμα ηνπ Θενχ! Ακήλ! 

 

Ώζηαζήο πίζηε: Θέιεζε κε παξαρσξεκέλε ζηνλ Θεόλ 
Οη πηζηνί αληηκεησπίδνπλ πνιχ ζπρλά ζνβαξέο θξίζεηο πνπ θινλίδνπλ ηελ πίζηε ηνπο. Δάλ νη 

πηζηνί είλαη ψξηκνη θαη ζηαζεξνί, αλαθηνχλ ζρεηηθά γξήγνξα ηηο δπλάκεηο ηνπο επεηδή 

μεχξνπλ πνχ λα πάλε λα βξνπλ ηελ εηξήλε θαη ηελ αλάπαπζή ηνπο: ηνλ ζηαπξόλ ηνπ 

Υξηζηνύ! Δάλ δελ είλαη θαιά ζηεξεσκέλνη ζηελ πίζηε θαη δελ είλαη επηκειείο ζην λα 

δηαηεξήζνπλ ηε ζπλείδεζή ηνπο θαζαξή, δπλαηφλ λα αλαθνπθηζηνχλ πξνζσξηλά απφ 

εμσηεξηθέο πεγέο, φπσο, παξαδείγκαηνο ράξηλ απφ θαιέο ζπκβνπιέο ή απφ έλα θαιφ θήξπγκα 

αιιά επαλέξρνληαη πάιη ζηελ θαηάζηαζε ηεο ακεραλίαο θαη ηεο θαηάζιηςεο. 

  Δίρα επθαηξία γηα λα ζπκβνπιεχζσ θάπνηα πξφζσπα, λα ηα νδεγήζσ θαη λα ηα 

αλαθνπθίζσ. Σν Άγηνλ Πλεχκα κε βνήζεζε λα κεηαδψζσ θάπνηα ιφγηα ηνπ Θενχ 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηνπο· αλαθνπθίζηεθαλ θαη εράξεθαλ. Γχν ή ηξεηο εβδνκάδεο 

αξγφηεξα, αλαθάιπςα φηη ήηαλ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε απειπηζίαο θαη απνγλψζεσο· κεξηθνί 

απφ απηνχο κνπ δήηεζαλ πξφζζεηε βνήζεηα αιιά άιινη κε απέθεπγαλ. Ζ παξεγνξηά ηνπο δελ 

ήηαλ κφληκε· δελ ήηαλ ζηαζεξή! Σί είρε ζπκβεί; Γηαηί ε παξεγνξηά ηνπο δελ ήηαλ ζηαζεξή; 

Σειηθά, δηεπίζησζα φηη ην πξφζσπν εθείλν δελ είρε απνρσξηζζεί από ηηο επηζπκίεο ηνπ, 

από ζέιεκά ηνπ ή επεηδή δελ είρε ηελ ππνκνλή λα πεξηκέλεη ηε ζηηγκή ηνπ Θενύ ή θαη 

επεηδή ήζειε λα θάλεη ακέζσο εθείλν πνπ ήζειε (Φαι.107). Οη επηζπκίεο ηεο ςπρήο θαη ησλ 

δηθψλ ηνπο ζειεκάησλ επέζηξεςαλ θαη εηζέβαιαλ ζην πλεύκα θαη ηελ θαξδηά, ε νπνία δελ 

είρε απνδερζεί πξαγκαηηθά ην ζέιεκα ηνπ Θενχ. (Ζ ππεξεθάλεηα καο είλαη εθείλε πνπ δελ 

δέρεηαη ην ζέιεκα ηνπ Θενχ· απηή είλαη, ζπλεπψο, ε ξίδα ηεο απηζηίαο καο.) Ζ πίζηε ζηηο 

ππνζρέζεηο ηνπ Θενχ θαη ηελ αλαιινίσηε αγάπε Σνπ θαη ηελ πηζηφηεηά Σνπ δελ είρε 

θαηαθηήζεη ηελ θαξδηά ηνπο. Γηαηί; Δμαηηίαο ηεο έιιεηςεο θαζαξόηεηνο· επεηδή ν πηζηφο 

ήζειε εθείλν πνπ ήζειε… Ζ ζέιεζή ηνπο δελ είρε ηαπηηζζεί αξκνληθά κε ην ζέιεκα ηνπ 

Θενχ. Έηζη, ην ζέιεκα ηνπ Θενχ δελ κπφξεζε λα βαζηιεχζεη κε κφληκνλ ηξφπνλ κέζα ζηελ 

θαξδηά ηνπ. Ζ ζέιεζή ηνπ δελ είρε δνζεί ζηνλ Θεφλ. Ο Θεφο έξρεηαη θαη δίλεη άθζνλα ηα 

ιφγηα ηεο παξεγνξίαο Σνπ, αιιά νη παξεγνξηέο Σνπ δελ κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ αιιά 

θαηαξξένπλ! Καηαξξένπλ επεηδή ε ςπρή ηνπ πηζηνχ δελ αλακέλεη ή δελ ζέιεη λα αλακείλεη ηε 

ζηηγκή ηεο επεκβάζεσο ηνπ Θενχ (Φαι.106:13) ή/θαη δελ ζέιεη λα αλαθνπθηζηεί κε ηηο 

παξεγνξηέο ηνπ Θενχ αιιά κε ηνλ δηθφλ ηεο ηξφπνλ θαη ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο θαη ηνλ 

δηθφλ ηεο ζηφρν! Ζ πίζηε ζ‟απηφλ ηνλ άλζξσπνλ είλαη αζηαζήο· δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη δελ κπνξεί ηίπνηα λα ιάβεη (Ηάθ.1:6-7). Ζ Βίβινο ιέγεη φηη «Πίζηηο πξνο 

άπηζηνλ ελ εκέξα ζπκθνξάο είλαη σο νδόληηνλ ζεζεπόο θαη πνπο εμεξζξσκέλνο.» 
(Παξ.25:19). 

 

πκπέξαζκα 
Θα αλαθέξνπκε ελ ζπληνκία, ελ ζπκπεξάζκαηη, ηελ αηηία γηα ηελ νπνία ε πίζηε καο δελ 

αλαπηχζζεηαη θαη γηαηί γηλφκαζηε λαπάγην σο πξνο ηελ πίζηε. Ζ Αγία Γξαθή δίλεη ηελ 

απάληεζε, φρη κε δηθνξνχκελεο δηαηππψζεηο αιιά κε πνιχ θαζαξή γιψζζα. Ζ αηηία είλαη ε 

έιιεηςε θαζαξόηεηαο ή κεηαλνίαο ή «επζύηεηαο» ή θόβνπ ηνπ Θενύ. Ο ιφγνο ηνπ Θενχ 

νκηιεί πεξί «πνλεξάο θαξδίαο απηζηίαο» (Δβξ.3:12) ή πεξί «δηεζηξακκέλεο θαξδηάο». ηαλ 

δερφκαζηε ην ηέιεηνλ έξγνλ ηνπ Υξηζηνχ ζηνλ ζηαπξφλ αιιά θαη ηνλ ιφγνλ Σνπ σο άμηνλ 

πάζεο απνδνρήο θαη εμ φιεο θαξδίαο – ηφηε δπλάκεζα λα αληηζηαζνχκε „ελ ηε εκέξα ηε 

πνλεξά‟ θαη αθνχ θαηαπνιεκήζνπκε ηα πάληα, λα ζηαζνχκε (Δθεζ.6:13)… Αο κε μερλάκε 
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πνηέ ηνλ ιαφλ Ηζξαήι πνπ, εμαηηίαο απηζηίαο, δελ κπφξεζε λα εηζέιζεη ζηε γε ηεο επαγγειίαο. 

Δζείο θαη εγψ, επίζεο, έρνπκε θιεξνλνκήζεη κηα κεγάιε πεξηνπζία! Δάλ δελ ηελ 

πηζηεχζνπκε θαη δελ ηελ απνδερζνχκε, δελ ζα ηελ έρνπκε. Θα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ πίζηε 

καο ή ζχκθσλα κε ηε απηζηία καο. Καη πνηά είλαη εθείλε ε θαξδηά παξά κφλνλ εθείλε πνπ 

πξνζθέξεη ηε θηινμελία ηεο ζηελ ακαξηία; Ζ Βίβινο νκηιεί πεξί «ζθιεξπκέλεο θαξδίαο». 

Καη πνηά είλαη ε ζθιεξπκέλε θαξδία παξά εθείλε πνπ είλαη απνηέιεζκα ζπλερνχο 

αλππαθνήο, απνηέιεζκα κηαο κε νκνινγεζείζεο ακαξηίαο, απνηέιεζκα ακαξηίαο 

δηαπξαηηνκέλεο ελ επηγλψζεη; Με κία ιέμε, απνηέιεζκα κηαο κε αλαγλσξηζζείζεο θαη κε 

απνξξηθζείζεο ακαξηίαο! Ο Θεόο δελ βάδεη ηελ πίζηε Σνπ κέζα ζε έλα βξώκηθν δνρείν, 

κέζα ζε βξώκηθε ςπρή. Δίλαη πνηέ δπλαηφλ λα ηδεί θαλείο ηελ πίζηε λα δηαηεξείηαη κέζα ζε 

κηα ηέηνηα θαξδηά; Πξνζέμηε ηί ε Βίβινο ιέγεη: 

 «έρσλ πίζηηλ θαη αγαζήλ ζπλείδεζηλ, ηελ νπνίαλ ηηλέο απνβαιόληεο ελαπάγεζαλ εηο 

ηελ πίζηηλ·» (1Σηκ.1:19)· 

 «…Γλσξίδεη ν Κύξηνο ηνπο όληαο απηνύ, θαί· Ώο απνκαθξπλζή από ηεο αδηθίαο παο 

όζηηο νλνκάδεη ην όλνκα ηνπ Κπξίνπ.» (2Σηκ.2:19) 

 

  Δίλαη πνηέ δπλαηφλ λα έρνπκε πίζηε πνπ ζα κπνξέζεη λα αληηζηαζεί όηαλ εκείο 

είκαζηε θνιιεκέλνη ζην δηθό καο ζέιεκα θαη ζηηο δηθέο καο επηζπκίεο; ρη, αζθαιψο φρη! 

Δάλ απνξξίςνπκε απφ ηελ θαξδηά καο ηελ αγαζή ζπλείδεζε, ζα γίλνπκε λαπάγην ζηελ 

πίζηε… ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ν θφβνο ηνπ Θενχ δελ είλαη κέζα καο. Καη κηά ηειεπηαία 

παξαηήξεζε: Ζ Γξαθή ιέγεη: «θπιάμαηε εαπηνύο εηο ηελ αγάπελ ηνπ Θενύ, πξνζκέλνληεο 

ην έιενο ηνπ Κπξίνπ εκώλ Εεζνύ Υξηζηνύ εηο δσήλ αηώληνλ.» (Ηνχδαο 1:21). Απφ εκάο, 

ζπλεπψο, εμαξηάηαη λα θπιάμσκελ εαπηνχο εηο ηελ αγάπελ ηνπ Θενχ. Γη‟απηφ θαη ν Κχξηνο 

έιεγε: «Καζώο εκέ εγάπεζελ ν Παηήξ, θαη εγώ εγάπεζα εζάο· κείλαηε ελ ηε αγάπε κνπ. 

Βάλ ηαο εληνιάο κνπ θπιάμεηε, ζέιεηε κείλεη ελ ηε αγάπε κνπ, θαζώο εγώ εθύιαμα ηαο 

εληνιάο ηνπ Παηξόο κνπ θαη κέλσ ελ ηε αγάπε απηνύ.» (Ησάλ.15:9-10). Ο Θεόο καο αγαπά 

όινπο θαη πάληνηε, αιιά ε αγάπε Σνπ δελ κπνξεί λα καο επεξγεηήζεη εάλ δελ κηζνύκε ηελ 

ακαξηία θαη δελ εθηεινύκε ηηο εληνιέο Σνπ. Αελ κπνξεί λα καο αλαγελλήζεη θαη λα καο 

επινγήζεη εάλ δελ κεηαλνήζνπκε γηα ηηο ακαξηίεο καο, δελ πηζηέςνπκε ζηα ιόγηα Σνπ θαη 

δελ εκπηζηεπζνύκε ηνλ ραξαθηήξα Σνπ. 

 

Πξνηξνπή 

Σειεηψλνληαο απηφ ην κέξνο απηήο ηεο ζεηξάο ησλ βηβιηθψλ κειεηψλ, επηηξέςηε κνπ λα θάλσ 

κηα ζχληνκε πξνηξνπή:  

Ο κε πηζηόο θαιείηαη λα πηζηέςεη ζηνλ Θεφλ. Καιείηαη λα πηζηέςεη ζηε Βίβιν, φηη ν Ηεζνχο 

Υξηζηφο εγελλήζε απφ ηελ παξζέλν Μαξία θαη φηη αλέζηε εθ ησλ λεθξψλ θαη λα ηνλ δερζεί 

σο Κχξηνλ ηεο δσήο Σνπ: «ηη εάλ νκνινγήζεο δηά ηνπ ζηόκαηόο ζνπ ηνλ Κύξηνλ Εεζνύλ, 

θαη πηζηεύζεο ελ ηε θαξδία ζνπ όηη ν Θεόο αλέζηεζελ απηόλ εθ λεθξώλ, ζέιεηο ζσζή·» 
(Ρσκ.10:9). 

Ο πηζηόο θαιείηαη λα κάζεη ηα βαζηθά καζήκαηα ηεο κεηαλνίαο θαη ηεο πίζηεσο ή ηεο 

εκπηζηνζχλεο ζηελ αγάπε ηνπ παληνδχλακνπ Θενχ θαη λα ζηακαηήζεη λα δε κέζα ζε πλεχκα 

γνγγπζκψλ… Δίζε φινη λα κάζνπκε πνηέο είλαη νη ππνζρέζεηο ηνπ Θενχ· είηε απηέο είλαη 

εηδηθέο ππνζρέζεηο είηε γεληθέο ππνζρέζεηο νη νπνίεο καο αθνξνχλ. Αο κάζνπκε πνηφ είλαη ην 

ζέιεκα Σνπ γηα καο πξνζσπηθά. Αο κάζνπκε λα κελ αλαβάιινπκε ηε ζηηγκή ησλ θαιψλ 

απνθάζεψλ καο ή ησλ επηινγψλ καο… Καη ηέινο, αο κε ιεζκνλνχκε ηηο επινγίεο Σνπ, αο ηηο 

αμηνινγνχκε θαη αο ηηο εθηηκνχκε. Αο αθηεξψζνπκε ηνπο εαπηνχο καο, επνκέλσο, ζηνλ Θεφλ 

σο εηο πηζηφλ δεκηνπξγφλ ελ αγαζνπνηΐα (1Πέη.4:19)· αο εμεηάζνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά καο αο 

ζπλερίζνπκε λα κεηαβαιιόκεζα… Αο έρνπκε εκπηζηνζχλε φηη ν Θεφο έρεη ζρέδηα εηξήλεο 

θαη φρη θαθνχ γηα λα καο δψζεη ην πξνζδσθφκελν ηέινο (Ηεξ.29:11). Δίκαζηε γηα Δθείλνλ 

φπσο ε θφξε ηνπ νθζαικνχ Σνπ (Εαρ.2:8). Αο κε ηαξαδφκαζηε, δηφηη θάζε ηη πνπ ν Θεφο 
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επηηξέπεη είλαη γηα ην αγαζφ καο… Αθφκε θαη νη ζιίςεηο πνπ έξρνληαη ζηε δσή καο είλαη γηα 

ην αγαζφ καο. Αο κελ είκαζηε γεκάηνη κέξηκλεο. Ο Θεφο έρεη εηνηκάζεη ηε ιχζε θαη μεχξεη εθ 

ησλ πξνηέξσλ ηί ζα θάλεη… (Ησάλ.6:6). Αο κε μερλνχκε φηη εάλ κηα κεγάιε ζχειια πξνθχςεη 

μαθληθά, έηζη ψζηε ην θαξάβη καο λα θαιχπηεηαη ππφ θπκάησλ ηαξαρήο θαη ζιίςεσλ, πξέπεη 

λα πηζηεχνπκε φηη είκαζηε απνιχησο αζθαιείο δηφηη είλαη καδί καο κέζα ζηε βάξθα καο! Αο 

ειπίδνπκε ζηνλ Θεφλ θαη αο κε ζηεξηδφκαζηε ζηε ζνθία καο. Αο κε πεξηθξνλνχκε ηελ 

παηδεία ηνπ Θενχ επεηδή ηνχην δείρλεη φηη καο παξαδέρεηαη σο παηδηά Σνπ ζηα νπνία 

επαξεζηείηαη… Αο επραξηζηνχκε, επνκέλσο ηνλ Θεφλ, εθ ησλ πξνηέξσλ, γηα «ηηο 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο» πνπ θάλεη κέζα ζην πλεπκαηηθφ ζψκα καο γηα ην αγαζφ καο. Αο 

κε μερλνχκε ηηο επινγίεο πνπ ν Θεφο ζρεδηάδεη λα καο ρνξεγήζεη εάλ πεξλάκε ππνκνλεηηθά 

ηελ θνηιάδα ηνπ Αρψξ, ηελ θνηιάδα ηεο ηαξαρήο, σο πφξηα ειπίδνο (Χζεέ 2:15). 
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Κεθάιαηνλ 6
νλ

  (048 – GR) 

 

Βζθαικέλεο δηδαζθαιίεο, εξκελείεο, γλώκεο θαη παξαδόζεηο (Μέξνο Ώ) 

 

Δηζαγσγή 

Δμεηάζακε ζηα πέληε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο ζεηξάο Δ ΠΕΣΔ ΣΟΝ ΥΡΕΣΟΝ θαη 

Δ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΔ, ηε ζεκαζία ηεο πίζηεσο θαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηεο, ην αλαπφζπαζην 

ζπλζεηηθφλ ηεο πνπ είλαη ε κεηάλνηα θαη ηέινο ηα εκπφδηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο πίζηεσο. Θα 

εμεηάζνπκε, ζπλεπψο, εθεμήο ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ησλ πεπιαλεκέλσλ δηδαζθαιηψλ θαη 

παξαδφζεσλ νθεηινκέλσλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο πίζηεσο ηφζνλ ζηε δσή ηνπ Υξηζηηαλνχ φζνλ 

θαη ηεο Δθθιεζίαο, φπσο: «Σν ππνηηζέκελνλ ΠΛΖΡΔ ΔΤΑΓΓΔΛΗΟΝ»· «Γελ κπνξνύκε 

παξά λα ακαξηάλνπκε»· «Μπνξεί ν αηαλάο λα καηαηώζεη ηα ζρέδηα ηνπ Θενύ;»· «Ο 

ζθόισς ζηε ζάξθα»· «Ζ απόθηεζε ησλ ρξηζηηαληθώλ αξεηώλ»· «Ζ εηηνπαζήο ζέζε ‘δελ 

έρσ πίζηε’»· «Πεξί κεγάιεο πίζηεσο»· «Ακαξηία πνιύ κεγάιε ώζηε λα ζπγρσξεζεί»· «Ζ 

πίζηε δελ είλαη κέζνλ εθβηαζκνύ ηνπ Θενύ»· «Ζ εκπηζηνζύλε θαηά ηεο κεξίκλεο» θαη 

κεξηθά άιια ζεκεία… ΟΣΏΝ Δ ΠΕΣΔ ΜΏ ΒΕΝΏΕ ΛΏΝΘΏΜΒΝΔ ΑΒΝ ΘΏ 

ΛΒΕΣΟΤΡΓΒΕ ΚΏΛΧ· ΘΏ ΚΏΝΟΤΜΒ ΛΏΘΔ ΚΏΕ ΏΜΏΡΣΕΒ…  

 

Σν ππνηηζέκελνλ «ΠΛΔΡΒ ΒΤΏΓΓΒΛΕΟΝ …» 
Σν ππνηηζέκελνλ «Πιήξεο Δπαγγέιηνλ» είλαη έλα Δπαγγέιηνλ πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζην 

πξαγκαηηθφλ Δπαγγέιηνλ ηνπ Θενχ δηφηη δηαθεξχηηεη ηελ αγάπε ηνπ Θενχ αιιά ρσξίο λα 

δίδεη ηηο αλαγθαίεο πξνεηδνπνηήζεηο∙ δίδεη ππεξβνιηθή έκθαζε ζηα ραξίζκαηα ηνπ Αγίνπ 

Πλεχκαηνο θαη ηδηαίηεξα ζην «ιαιείλ μέλαο γιψζζαο» (γισζζνιαιηά) θαη ζηε ζεία ζεξαπεία∙ 

δηαηξεί ηνπο ρξηζηηαλνχο θαη ηηο εθθιεζίεο εμαηηίαο ηεο γισζζνιαιηάο δηαζηξέθνληαο ηελ 

Αγία Γξαθή δηά ηεο επηλνήζεσο αληηγξαθηθψλ δηθαηνινγηψλ∙ ην ηέινο απηήο ηεο Βηβιηθήο 

κειέηεο ζα εμεηάζνπκε ηί ε Αγία Γξαθή δηδάζθεη. 

 

1. Σν πξαγκαηηθόλ Βπαγγέιηνλ θαη νη πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ 

Δδψ θαη κεξηθέο δεθαεηίεο είκεζα κάξηπξεο κηάο ηάζεσο πνπ ηνλίδεη είηε ηελ απιή πίζηε, είηε 

ηελ αγάπε ηνπ Θενχ, είηε ηε ράξε ηνπ Θενχ, είηε ηα ραξίζκαηα ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο· 

επίζεο, κηάο ηάζεσο πνπ παξακειεί ή κάιινλ απνθεύγεη ζπζηεκαηηθά λα νκηιεί γηα ηε 

δηθαηνζχλε ηνπ Θενχ θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο απηζηίαο θαη ηεο αλππαθνήο! Μηάο ηάζεσο 

λ‟αλαθνπθίδεη αλήζπρνπο ακαξησινχο αιιά ρσξίο λα ηνπο εμεγεί ηνπο όξνπο ηνπ Θενύ! Σν 

λα θεξχηηεηο ηελ αγάπε ηνπ Θενχ είλαη ζαπκάζηνλ πξάγκα. Σν λα δηαθεξχηηεηο ηε δσξεάλ 

ζσηεξία ηνπ Θενχ είλαη πνιχηηκν ζέκα! Σν λα κελ εμεγείο, εληνχηνηο, ή λα κελ πεξηγξάθεηο 

απφ ηί ν άλζξσπνο ζψδεηαη είλαη πνιχ επηθίλδπλν: Σελ αηψληνλ θαηαδίθε ή ηελ απσιεία, ηελ 

νξγή ηνπ Θενχ ή ηίπνηα ζρεηηθά κε ην πφζνλ θνβεξφλ πξάγκα είλαη λα πέζεη θάπνηνο ζηα 

ρέξηα ηνπ δψληνο Θενχ! (Δβξ.10:31). Ζ εθθιεζία πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί απφ ηέηνηεο 

αιινησκέλεο ή ςεπδείο δηδαζθαιίεο ή απφ ηέηνηεο ςεπδείο παξεγνξίεο! 

 

Οη άλζξσπνη δελ ζέινπλ λα ελζπκνχληαη πφζνλ απζηεξφο ήηαλ, αλέθαζελ, ν Θεφο 

πξνο ηνπο αλππάθνπνπο ή ηνπο απνζηάηεο. ηαλ θεξχηηνπλ επί ηνπ εδάθηνπ Ησάλ.3:16, 

«Αηόηη ηόζνλ εγάπεζελ ν Θεόο ηνλ θόζκνλ, ώζηε έδσθε ηνλ Τηόλ απηνύ ηνλ κνλνγελή, 

δηά λα κε απνιεζζή παο ν πηζηεύσλ εηο απηόλ, αιιά λα έρε δσήλ αηώληνλ» ή απιψο 

παξαπέκπνπλ ζ‟απηφ ην εδάθην ή ζε άιια παξφκνηα εδάθηα (Ησάλ.3:18· 3:36· 5:24· 6:54), 

ηνλίδνπλ ηελ αγάπε ηνπ Θενχ θαη ηελ πίζηε ηνπ αλζξψπνπ αιιά απνθεχγνπλ λα πεξηγξάθνπλ 

ζπζηεκαηηθά ηί ε ιέμε «απώιεηα» ζεκαίλεη, ή φηη φπνηνο δελ πηζηεχεη ζα απνιεζζή… θαη ηί 

ζεκαίλεη «ζσηεξία» θαη ηί πεξηιακβάλεη! Απνθεχγνπλ λα αλαθέξνπλ ην εδάθην Ησάλλεο 

3:36, «ζηηο πηζηεύεη εηο ηνλ Τηόλ έρεη δσήλ αηώληνλ· όζηηο όκσο απεηζεί εηο ηνλ Τηόλ 

δελ ζέιεη ηδεί δσήλ, αιι‟ ε νξγή ηνπ Θενύ κέλεη επάλσ απηνύ» θαη άιια παξφκνηα εδάθηα. 
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Απνθεχγνπλ λα νκηινχλ γηα ηελ νξγή ηνπ Θενχ. Απηφ ην επαγγέιηνλ δελ είλαη «Σν Πιήξεο 

Βπαγγέιηνλ»! Δίλαη έλα ρσιφ επαγγέιην, έλα αλάπεξν επαγγέιην! Οη ιέμεηο ή νη εθθξάζεηο 

φπσο ε «αησλία αηζρύλε», «ην ππξ ην αηώληνλ», «ε νξγή ηνπ Θενύ», «ε αηώληα ηηκσξία», 

«ε γέελα ηνπ ππξόο», «ν όιεζξνο ησλ αζεβώλ», «ν δεύηεξνο ζάλαηνο», «ε ιίκλε ηνπ 

ππξόο» θ.ιπ. νχηε θαλ αλαθέξνληαη… Καη ν θφβνο ηνπ Θενχ ράλεηαη… Δίλαη, φκσο, ιφγηα 

πνπ βγήθαλ απφ ην ζηφκα ηνπ Κπξίνπ καο, ησλ πξνθεηψλ Σνπ θαη ησλ απνζηφισλ… πνπ δελ 

πξνζπαζνχζαλ λα είλαη επράξηζηνη ζην ιαφλ αιιά λα ζψζνπλ εθείλνπο πνπ ηνπο άθνπγαλ!  

 

Δάλ δελ μεχξνπκε απφ ηη έρνπκε ζσζεί πψο κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε ηε ζσηεξία 

καο; Δάλ παξαβνχκε ην λφκν θπιαθηδφκαζηε ή πιεξψλνπκε θάπνην πξφζηηκν. Ση ζα ζπκβεί 

εάλ παξαβαίλνπκε ην λφκν ηνπ Θενχ πνπ είλαη Θεφο αξρψλ; Δθεί, δελ ζα ππάξρνπλ 

ζπλέπεηεο; Ο Θεφο έρεη ηε δηθή Σνπ εζηθή λνκνζεζία. Δάλ ζέινπκε λα θάλνπκε φ,ηη εκείο 

ζέινπκε, λα αγλνήζνπκε ην ζέιεκά Σνπ θαη λα απεηζήζνπκε ζηνπο πλεπκαηηθνχο λφκνπο 

Σνπ, λα είκαζηε βεβαηφηαηνη φηη ν Θεόο ζα καο αληηζηαζεί, ζα έρνπκε κηα αμηνιύπεηε δσή 

ζ‟απηήλ ηελ γε θαη ζα ζεξίζνπκε ηηο ζπλέπεηεο ηεο αλππαθνήο καο αησλίσο. Βθείλνο πνπ 

δελ μεύξεη από ηί ζώζεθε δελ κπνξεί πνηέ λα εθηηκήζεη ηε ζσηεξία πνπ ν Θεόο ηνπ 

ράξηζε! 

 

ε θάζε ηνπηθή εθθιεζία ππάξρεη πάληνηε έλα κηθηφ πιήζνο: Πξαγκαηηθνί πηζηνί, 

αδχλαηνη πηζηνί, ζαξθηθνί πηζηνί, ζπκπαζνχληεο, λήπηνη πηζηνί θαη κε πηζηεχνληεο! Μεξηθνί 

ρξεηάδνληαη ζσηεξία, άιινη νηθνδνκή θαη άιινη αλαδσπχξσζε. Δίκαη πεπεηζκέλνο φηη ζε 

θάζε θήξπγκα πνπ γίλεηαη ζηελ εθθιεζία, κηα λφηα επαγγειηζκνχ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη, εθηφο εαλ ν νκηιεηήο απεπζχλεηαη ζε νκάδα πνπ απνηειείηαη 

απνθιεηζηηθά απφ πηζηνχο.  

 

Δθείλνο πνπ αγαπά πξνεηδνπνηεί! 
ζνη απνθεχγνπλ αθφκε θαη λα αλαθέξνπλ πφζν θνβεξφ ζα είλαη ην ηέινο ηνπ θαθoχ ή ηνπ 

αλππάθνπνπ, ηζρπξίδνληαη φηη θεξχηηνπλ φιεο ηηο αιήζεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη κέζα ζην 

Δπαγγέιην αιιά θαηά ζεηηθφλ ηξφπνλ. ρη! Γελ είλαη αιεζέο! Ώπηό δελ είλαη ην πιήξεο 

Βπαγγέιην αιιά έλα Βπαγγέιην αδεηαζκέλν από νξηζκέλα βαζηθά «ζπζηαηηθά» ηνπ! Δίλαη 

απιψο έλαο επθεκηζκφο! Σν ζεηηθό θήξπγκα θαη ε ζεηηθή ζθέςε είλαη ζαπκάζηα 

πξάγκαηα αιιά εάλ δελ ζπλδπάδνληαη κε ηηο απαξαίηεηεο πξνεηδνπνηήζεηο, δελ κπνξνύλ 

λα ζώζνπλ. Ο Κχξηφο καο Ηεζνχο Υξηζηφο, ην επαλαιακβάλσ, δελ πεξηνξίδνληαλ ζε ζεηηθά 

θεξχγκαηα αιιά πξνεηδνπνηνχζε απζηεξά ηνπο αθξναηέο ηνπ ζρεηηθά κε «ην αηώληνλ ππξ», 

«ηελ νξγήλ ηνπ Θενύ», «ηελ αηώληνλ θαηαδίθελ» θ.ιπ. Ο Ηεζνχο δελ ήηαλ κφλνλ ζεηηθφο 

ηεξνθήξπθαο… Σν ίδην πξάγκα ηζρχεη, επίζεο, γηα ηνπο πξνθήηεο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, ηνλ 

Ησάλλελ ηνλ Βαπηηζηήλ θαη ηνπο απνζηφινπο. 

 

 Λέλε φηη θεξχηηνπλ νιφθιεξν ην Δπαγγέιηνλ αιιά δελ ην θάλνπλ, επεηδή δίλνπλ 

πξνηξνπέο, παξεγνξηέο αιιά ζρεδφλ πνηέ πξνεηδνπνηήζεηο. Δίλαη ςεχηηθε παξεγνξηά! 

Βθείλνο πνπ αγαπά πξνεηδνπνηεί! Πξνζπαζνχλ λα αξέζθνπλ ζηα αθξναηήξηά ηνπο επεηδή 

μεχξνπλ φηη νη άλζξσπνη δελ ππνθέξνπλ ηελ «πγηαίλνπζαλ δηδαζθαιίαλ», αιιά φηη είλαη 

«γαξγαιηδφκελνη ηελ αθνήλ» (2Σηκ.4:3) γηα λα αθνχνπλ επράξηζηα πξάγκαηα, θαιέο εηδήζεηο. 

Τπάξρεη κηα ζησπεξή ζπκκαρία κεηαμχ ηνπο. Γνλείο πνπ δελ ιππνύληαη ή θαη δελ 

νξγίδνληαη κε ηηο ακαξηίεο ησλ παηδηώλ ηνπο θαη δελ ηα πξνεηδνπνηνύλ γηα ηηο ζπλέπεηεο 

ηνπο δελ ηα αγαπνύλ! Οκνίσο, νη εξγάηεο ηνπ Θενχ πνπ δελ πξνεηδνπνηνχλ ηνπο κε 

πηζηεχνληαο, αθφκε δε θαη ηνπο πηζηεχνληαο ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο αδηαθνξίαο ηνπο, 

ηεο αλππαθνήο ή αθφκε θαη ηεο ριηαξφηεηάο ηνπο, δελ ηνπο αγαπνχλ! Βθείλνο πνπ αγαπά 

πξνεηδνπνηεί! 
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2. Βκθαζε ζηα ραξίζκαηα ηνπ Ώγίνπ Πλεύκαηνο θαη ζηνλ ηύπν ιαηξείαο 

Σν ππνηηζέκελνλ «Πιήξεο Δπαγγέιηνλ» δηδάζθεη κεη‟επηκνλήο θαη εκθάζεσο ηα ραξίζκαηα 

ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο φπσο ηε γισζζνιαιηά, ηε ζεία ζεξαπεία, ηηο πξνθεηείεο θ.ιπ. 

Δπηπιένλ, επηκέλεη ζε εθθσθαληηθή κνπζηθή πνιιψλ decibels, ζε ρνξνχο θαη κπαιέηηα ζηηο 

ψξεο ηηο ιαηξείαο θ.ιπ. ιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο  δελ ζεκαίλεη φηη αλαγγέινπλ 

«…πάζαλ ηελ βνπιήλ ηνπ Θενύ» (Πξάμ.20:27· Μαη.3:2· Μαξθ.1:15· Λνπθ.24:47), βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο νπνίαο είλαη ε „εηο ηνλ Θεόλ κεηάλνηαλ θαη ε πίζηηο εηο ηνλ Κύξηνλ εκώλ 

Εεζνύλ Υξηζηόλ‟ (Πξάμ.20:21· Μαη.3:2· Μαξθ.1:15· Λνπθ.24:47). Απηή είλαη ε αηηία πνπ 

βιέπνπκε ηεξάζηηα πιήζε, φηαλ ηέηνηνη θήξπθεο, ζεξαπεπηέο θαη δε ζαπκαηνπνηνί 

«„θσλαζθνχλ‟ ηα θεξχγκαηά ηνπο», θηλνχληαη δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ άκβσλνο θαη 

κεηαηξέπνπλ ηηο ρξηζηηαληθέο ζπλαζξνίζεηο ζε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο…  

Δ Ώγία Γξαθή νκηιεί ζαθώο γηα ηα ραξίζκαηα πνπ δηαλέκεη ην Άγηνλ Πλεύκα 

ζηνπο πηζηνύο. πλεπψο, θαη εκείο πξέπεη λα νκηινχκε γη‟απηά κε ηε δένπζα ζνθία θαη 

ζχλεζε κέζα ζηα πιαίζηα πλεπκαηηθήο ηζνξξνπίαο ρσξίο ππεξβνιέο. Γπζηπρψο, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ζηηο εκέξεο καο, δελ ηεξείηαη ε δένπζα πλεπκαηηθή ηζνξξνπία θαη δε φζνλ 

αθνξά ηα ραξίζκαηα ηνπ ιαιείλ «μέλαο γιώζζαο» (γισζζνιαιηά) θαη ηεο ζείαο ζεξαπείαο. 

Χξηζκέλνη θζάλνπλ ζε ζεκείν λα ηζρπξίδνληαη όηη ΜΟΝΟΝ εθείλνη πνπ γισζζνιάιεζαλ 

είλαη βαπηηζκέλνη κε ην Άγηνλ Πλεύκα!  πλεπψο, ηίζεηαη ην πξαθηηθφ εξψηεκα: Οη 

γίγαληεο ή νη ήξσεο ηεο πίζηεσο θαη αγίαο δσήο ηνπ παξειζόληνο (πξηλ απφ ηελ εκθάληζε 

απηήο ηεο δηδαζθαιίαο/δφγκαηνο) πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ Θεφλ γηα ηε ζσηεξία 

εθαηνκκπξίσλ ςπρψλ ελ Υξηζηψ, δελ είραλ βαπηηζηεί κε ην Άγηνλ Πλεχκα επεηδή δελ είραλ 

γισζζνιαιήζεη; Θεσξψ, ινηπφλ, αλαγθαίνλ λα εμεηάζσ ην ζεκείν απηφ κε ζρεηηθψο 

ιεπηνκεξψο δηφηη έρεη θάκεη δεκηά ζηελ εθθιεζία! 

 

a) Αιινίσζε ηνπ αιεζνύο Δπαγγειίνπ∙ ζεσξίεο θαη πξάμεηο 

Κάπνηνο άλζξσπνο ηνπ Θενχ πνπ πνιχ αγαπψ θαη εθηηκψ, ηεξαπφζηνινο, δηδάθησξ 

ζενινγίαο, κνπ έγξαςε φηη βαπηηζκέλνη κε ην Άγηνλ Πλεχκα είλαη κφλνλ εθείλνη πνπ 

γισζζνιάιεζαλ ζπκθψλσο πξνο Πξάμεηο 2:4: «θαη επιήζζεζαλ άπαληεο Πλεύκαηνο 

Ώγίνπ, θαη ήξρηζαλ λα ιαιώζη μέλαο γιώζζαο, θαζώο ην Πλεύκα έδηδελ εηο απηνύο λα 

ιαιώζηλ» θαη φηη φινη νη άιινη πηζηνί φισλ ησλ ρξηζηηαληθψλ δνγκαηηθψλ απνρξψζεσλ πνπ 

δελ εγισζζνιάιεζαλ έρνπλ ηελ πείξαλ ησλ καζεηψλ ηνπ εδαθίνπ Ησάλλεο 20:22: «Καη 

ηνύην εηπώλ, ελεθύζεζε θαη ιέγεη πξνο απηνύο· Λάβεηε Πλεύκα Άγηνλ» !!! Δμεπιάγελ 

ζθφδξα... Δπφλεζε ε ςπρή κνπ!  ΒΏΝ είλαη έηζη, ηφηε ΟΛΟΕ ΟΕ ΏΛΔΘΒΕ πιήξεηο 

Πλεύκαηνο ΥΡΕΣΕΏΝΟΕ, νη νπνίνη δελ εγισζζνιάιεζαλ δελ έρνπλ βαπηηζζεί δηα ηνπ 

Αγίνπ Πλεχκαηνο! Αλήθνπλ ζηελ πεξίνδν πξν ηεο ζηαπξψζεσο, αλαζηάζεσο, αλαιήςεσο 

ηνπ Κπξίνπ Ηεζνχ θαη ηελ θάζνδνλ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ε νπνία έδσζε γέλεζηλ ζηελ 

Δθθιεζία ηεο νηθνλνκίαο ηεο ράξηηνο!  

Θέησ ηελ εξώηεζε: ια εθείλα ηα νπνία ζπλέβεζαλ πξηλ απφ ηε ζηαχξσζε ηνπ Υξηζηνχ, 

κεηά ηε ζηαχξσζή Σνπ, ηελ αλάζηαζή Σνπ θαη ηελ εκέξα ηεο Πεληεθνζηήο εθαξκφδνληαη ή 

επαλαιακβάλνληαη ζηνπο πηζηνχο ησλ εκεξψλ καο απνιχησο φπσο ηφηε κε ήρν εθ ηνπ 

νπξαλνχ σο αλέκνπ βηαίσο θεξνκέλνπ θαη κε δηακεξηζκφ γισζζψλ ππξφο επί έλα έθαζηνλ; 

(Πξαμ.2:2-3). 

 

β) Δπηλόεζηο δηθαηνινγίαο 

Δθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ απηήλ ηε ιαλζαζκέλε εξκελεία – όληεο αλίθαλνη λα 

αληηκεησπίζνπλ ζρεηηθά ηζρπξά ΐηβιηθά επηρεηξήκαηα – επελόεζαλ ηξφπνλ δηαθπγήο εθ 

ηνπ αδηεμφδνπ: Ηζρπξίδνληαη φηη «Ζ αξρηθή Βηβιηθή απόδεημηο ηνπ βαπηίζκαηνο ελ 

Πλεύκαηη Αγίσ πνπ είλαη ην ιαιείλ γιώζζαο »,’ δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ην ράξηζκα 

ηνπ ιαιείλ γιψζζαο. Βξσηώ: Πνύ, ΣΔΝ ΏΓΕΏ ΓΡΏΦΔ, βξήθαλ ηέηνηα δηάθξηζε; Σί 

είδνπο εξκελεπηηθή είλαη απηή; Απηφ είλαη αλζξσπνθαηαζθεπαζκέλν ζπκπέξαζκα θαη 
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απαίηεζε! Σν ιαιείλ γιψζζαο ήηαλ έλα ΔΜΒΕΟΝ γηα ηνλ επαγγειηζκφ ησλ κε 

πηζηεπόλησλ ζηε γιψζζα ηνπο (Πξάμ.2:6-11· 1Κνξ.14:22). Αξγφηεξα, ηνχην κεηεηξάπε ζε 

καηαηνδνμία θαη αληηθείκελνλ κηκήζεσο, αθφκε θαη ζε ρεηξφηεξεο εθδειψζεηο… 

(1Κνξ.12:3). Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ν απφζηνινο Παχινο ηνπο ήιεγμε απνηφκσο, κεηαμχ 

άιισλ ακαξηηψλ ηνπο, γη‟απηφ ην ιάζνο θαη ηελ ππέξβαζε ζηελ εθθιεζία ηεο Κνξίλζνπ! Ο 

Παχινο θαη νη άιινη απφζηνινη πνηέ δελ απήηεζαλ ηνηνχηνλ ηη νχηε απφ ηνπο θνηλνχο 

πηζηνχο είηε απφ ρξηζηηαλνχο εγέηεο! Οη απφζηνινη Ησάλλεο θαη Πέηξνο νκηινχλ πνιχ (ζηηο 

επηζηνιέο ηνπο) πεξί ηνπ ηαπξνχ, ηνπ Αίκαηνο ηνπ Υξηζηνχ, πεξί Απνιπηξψζεσο, 

Μεηαλνίαο, Αγηφηεηνο θ.ιπ. Δάλ ην ιαιείλ γιψζζαο είλαη ηφζνλ κεγάιεο ζπνπδαηφηεηνο γηα 

ηνπο απινχο ρξηζηηαλνχο θαη γηα ηνπο ρξηζηηαλνχο εγέηαο, δηαηί δελ ππάξρεη νπδεκία 

αλαθνξά ζ‟απηήλ ηελ ππνηηζέκελε απαίηεζε;  Ο ιφγνο ηνπ Θενχ ιέγεη «Γεηείηε εηξήλελ 

κεηά πάλησλ, θαη ηνλ αγηαζκόλ, ρσξίο ηνπ νπνίνπ νπδείο ζέιεη ηδεί ηνλ Κύξηνλ» 
(Δβξ.12:14). Γελ ιέγεη «Εεηείηε ηελ Αξρηθήλ Φπζηθήλ Απόδεημηλ πνπ είλαη ην ‘ιαιείλ 

γιώζζαο’»… ρσξίο ηελ νπνίαλ νπδείο ζέιεη ηδεί ηνλ Κχξηνλ……… Βάλ ππάξρνπλ πηζηνί, 

νη νπνίνη ζηεξίδνληαη ζηε «γισζζνιαιηά», πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηε βεβαηόηεηα 

όηη έρνπλ ζσζεί πιαλώληαη ΜΟΕΡΏΕΧ θαη δελ δηαθέξνπλ ησλ Γαιαηώλ πηζηώλ γηα 

ηνπο νπνίνπο ν Υξηζηόο δελ ήηαλ αξθεηόο γηα ηε ζσηεξία ηνπο αιιά ήζειαλ ΚΏΕ λα 

πεξηηκεζνύλ. Βάλ ππάξρνπλ ηέηνηνη πηζηνί, ηόηε, ν Υξηζηόο εηο κάηελ απέζαλε γη‟απηνύο 

(Γαι.2:21). Ώπερσξίζζεζαλ από ηνπ Υξηζηνύ όζνη πηζηεύνπλ όηη γηα λα απνθηήζνπλ ηε 

βεβαηόηεηα ηεο ζσηεξίαο ησλ ρξεηάδνληαη θαη ηε γισζζνιαιηά∙ εμέπεζαλ από ηεο 

ράξηηνο (Γαι.5:4). 

 

Μεξηθέο ζπνπδαίεο δηαθεξύμεηο ηεο Αγίαο Γξαθήο: 

1. Ζ Αγία Γξαθή ιέγεη ζαθψο θαη επαλεηιεκκέλσο φηη καο ρνξεγείηαη ην Άγηνλ Πλεχκα εμ 

αθνήο ηεο πίζηεσο (Γαι.3:2 - Γαι.3:5).  

2. Δπίζεο, ιέγεη φηη ε πίζηηο ινγίδεηαη εηο δηθαηνζχλελ: Καζψο έγηλε ζηνλ Αβξαάκ έηζη 

γίλεηαη θαη ζ‟εκάο (Γαι.3:6-9) θαη ιακβάλνκε, δηά ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ, ηελ επαγγειίαλ 

ηνπ Πλεύκαηνο δηά ηεο πίζηεσο (Γαι.3:13-14).  

3. Δπίζεο, ιακβάλνκελ αηψληνλ δσήλ (Ησάλ.6:47).  

4. Ο Θεφο έβαιε ην Πλεχκα κέζα ζηηο θαξδηέο καο, δηφηη είκεζα πηνί Σνπ, κε ην νπνίνλ 

θξάδνκε Αββά ν Παηήξ (Γαι.4:6) θαη κε ην νπνίνλ εγίλακε θιεξνλφκνη ηνπ Θενχ δηά ηνπ 

Υξηζηνχ (Γαι.4:7)∙ 

5. «…Βάλ ηηο κε αγαπά, ηνλ ιόγνλ κνπ ζέιεη θπιάμεη, θαη ν Παηήξ κνπ ζέιεη αγαπήζεη 

απηόλ, θαη πξνο απηόλ ζέινκελ ειζεί θαη ελ απηώ ζέινκελ θαηνηθήζεη.» (Ησάλ.14:23) 

6. Σν φηη ην Άγηνλ Πλεχκα δελ έδσθε ζε όινπο ηνπο πηζηνχο ην ζεκείνλ λα ιαιήζνπλ 

γιψζζαλ αγλψξηζηνλ φηαλ έιαβαλ ηελ επαγγειίαλ ηνπ Πλεχκαηνο (φπνηνο δηαβάδεη 

πξνζεθηηθά ηνλ ιφγνλ ηνπ Θενχ θαη κάιηζηα όινλ ην βηβιίνλ ησλ Πξάμεσλ ζα ην 

δηαπηζηψζεη), κήπσο ηνχην ζεκαίλεη φηη νη κε γισζζνιαιήζαληεο δελ έιαβαλ ηελ απηήλ 

επαγγειίαλ ηνπ Πλεύκαηνο; Καη θάηη άιιν: Αο κε ιεζκνλνχκε φηη ην ιαιείλ γιψζζαο 

ησλ Κνξηλζίσλ δελ ηνπο σθέιεζε, ψζηε λ‟ απαιιαγνχλ απφ ηελ άηαθηε ή κάιινλ 

ακαξησιή δσή ηνπο.  Δθείλν πνπ ζα ηνπο σθεινχζε ζα ήηαλ εάλ είραλ δερζεί λα θάκνπλ 

ηνλ Κχξηνλ Ηεζνχλ Υξηζηφλ ΚΤΡΕΟΝ ηεο δσήο ηνπο αλα πάζαλ ζηηγκήλ θαη θαηά πάληα. 

 

Μεξηθέο ζαπκαζηέο ππνζρέζεηο ηνπ Θενύ 

ινη νη αιεζείο ρξηζηηαλνί φισλ ησλ δνγκαηηθψλ απνρξψζεσλ ηνπ ζήκεξα έρνπλ, κεηαμχ 

άιισλ, ηα αθφινπζα ζεία πξνλφκηα: 

 «εηο ηνλ νπνίνλ θαη ζεηο ειπίζαηε, αθνύζαληεο ηνλ ιόγνλ ηεο αιεζείαο, ην επαγγέιηνλ 

ηεο ζσηεξίαο ζαο, εηο ηνλ νπνίνλ θαη πηζηεύζαληεο εζθξαγίζζεηε κε ην Πλεύκα ην 

Άγηνλ ηεο επαγγειίαο, όζηηο είλαη ν αξξαβώλ ηεο θιεξνλνκίαο εκώλ, κέρξη ηεο 
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απνιπηξώζεσο ηνπ απνθηεζέληνο ιανύ απηνύ, εηο έπαηλνλ ηεο δόμεο απηνύ.» 
(Δθ.1:13-14)·  

 «Βπινγεηόο ν Θεόο θαη Παηήξ ηνπ Κπξίνπ εκώλ Εεζνύ Υξηζηνύ, όζηηο θαηά ην πνιύ 

έιενο απηνύ αλεγέλλεζελ εκάο εηο ειπίδα δώζαλ δηά ηεο αλαζηάζεσο ηνπ Εεζνύ 

Υξηζηνύ εθ λεθξώλ,» (1Πεη.1:3)·  

 «Καη κε ιππείηε ην Πλεύκα ην Άγηνλ ηνπ Θενύ, κε ην νπνίνλ εζθξαγίζζεηε δηά ηελ 

εκέξαλ ηεο απνιπηξώζεσο.» (Δθ.4:30)·  

 «Παο όζηηο εγελλήζε εθ ηνπ Θενύ ακαξηίαλ δελ πξάηηεη, δηόηη ζπέξκα απηνύ κέλεη ελ 

απηώ· θαη δελ δύλαηαη λα ακαξηάλε, δηόηη εγελλήζε εθ ηνπ Θενύ.» (1Ησάλ.3:9)·  

Βξσηώ: ινη απηνί πνπ είλαη αλαγελλεκέλνη από ηνλ Θεόλ θαη ζθξαγηζκέλνη κε ην Άγηνλ 

Πλεχκα δελ είλαη βαπηηζκέλνη επεηδή δελ εγισζζνιάιεζαλ;  

 

Πξαθηηθέο εξσηήζεηο: 

 ΟΛΟΕ ΟΕ ΏΝΏΓΒΝΝΔΜΒΝΟΕ ΠΕΣΟΕ, πνπ έρνπλ δώζεη ηελ θαξδηά ηνπο ζηνλ 

Θεόλ θαη πξνζέρνπλ νη νθζαικνί ηνπο εηο ηαο νδνύο Σνπ (Παξ.23:26)·  

 ινη εθείλνη πνπ ζεθώλνπλ ηνλ ζηαπξόλ ηνπο πηζηώο θαη Σνλ αθνινπζνχλ· 

(Λνπθ.14:27)· 

 ινη εθείλνη πνπ ζηελ θαξδηά ησλ νπνίσλ ν Θεόο έρεη γξάςεη ηνπο λόκνπο Σνπ 

(Δβξ.8:10)· 

 ινη εθείλνη πνπ πνπ έρνπλ παξαζηήζεη ηα ζώκαηά ηνπο ζπζίαλ δώζαλ εηο ηνλ Θεόλ 

αγίαλ, επάξεζηνλ εηο ηνλ Θεόλ, θαη κεηακνξθώλνληαη δηά ηεο αλαθαηλίζεσο ηνπ λνόο 

ησλ, ώζηε λα δνθηκάδνπλ ηί είλαη ην ζέιεκα ηνπ Θενύ, ην αγαζόλ θαη επάξεζηνλ θαη 

ηέιεηνλ (Ρσκ.12:1-2)· 

 ινη εθείλνη πνπ έρνπλ ειεπζεξσζεί από ηελ ακαξηία θαη έρνπλ δνπισζεί εηο ηνλ 

Θεόλ, πνπ έρνπλ ηνλ θαξπόλ ηνπο εηο αγηαζκόλ θαη δσήλ αηώληνλ (Ρσκ.6:22) θαη ζηνπο 

νπνίνπο ν Θεφο Παηήξ δίδεη ην Πλεύκα Σνπ δηόηη ππαθνύνπλ ζ‟Ώπηόλ (Πξάμ.5:32)·  

 ινη εθείλνη πνπ έρνπλ δερζεί λα δήζνπλ γηα ηνλ Υξηζηόλ θαη λα δησρζνύλ κέρξη 

ζαλάηνπ γηα λα κε αηηκάζνπλ ην φλνκα ηνπ Υξηζηνχ ν Οπνίνο ηνπο έζσζε θαη ηνπο έρεη 

δώζεη δηάθνξα ραξίζκαηα όπσο δηδαζθάινπ, πξνθήηνπ θ.ιπ.,  

Βξσηώ: Οινη νη πξναλαθεξζέληεο πηζηνί δελ έρνπλ ιάβεη ηελ επαγγειία θαη ηε δύλακε 

ηνπ Ώγίνπ Πλεύκαηνο επεηδή δελ έρνπλ γισζζνιαιήζεη; Σί είδνπο Άγηνλ Πλεύκα έιαβαλ 

γηα λα δήζνπλ κηά ηέηνηα αγία θαη δπλαηή δσή; 

 

Σν Πλεύκα ηνπ Θενύ θαηνηθεί κέζα καο 

Ο Παχινο έγξαςε: «Αελ εμεύξεηε όηη είζζε λαόο Θενύ θαη ην Πλεύκα ηνπ Θενύ θαηνηθεί 

ελ πκίλ;» (1Κνξ.3:16· 2Κνξ.6:16). Ο Θεφο επδφθεζε λα καο ζπλνηθνδνκήζεη ζε  

θαηνηθεηήξηνλ ηνπ Θενχ δηά ηνπ Πλεχκαηνο! (Δθεζ.2:22· 3:17).  Δπίζεο έγξαςε: «εηο όκσο 

δελ είζζε ηεο ζαξθόο, αιιά ηνπ πλεύκαηνο, εάλ ην Πλεύκα ηνπ Θενύ θαηνηθή ελ πκίλ. 

Ώιι‟ εάλ ηηο δελ έρε ην Πλεύκα ηνπ Υξηζηνύ, νύηνο δελ είλαη απηνύ.» (Ρσκ.8:9, 11). Οη 

ιόγνη απηνί ηζρύνπλ κόλνλ γηα εθείλνπο πνπ γισζζνιάιεζαλ, πνπ είραλ δει. «„ηελ 

Ώξρηθήλ Φπζηθήλ Ώπόδεημηλ ηνπ ιαιείλ γιώζζαο‟»;  Γη‟απηφ θαη νξηζκέλνη, (επηπρψο 

πνιχ νιίγνη), έθζαζαλ ζε ζεκείν λα ιέγνπλ φηη φπνηνο δελ είρε  ηελ Ώξρηθήλ Φπζηθήλ 

Ώπόδεημηλ ηνπ ιαιείλ γιώζζαο δελ έρεη ην Πλεχκα ηνπ Θενχ θαη ζπλεπψο δελ έρεη θακία 

ζρέζε κε ηνλ Υξηζηφλ!!! Πξνζεχρνκαη νιφςπρα ν Κχξηνο λα ηνπο ζπγρσξήζεη θαη λα ηνπο 

θσηίζεη!  

 

Ο πηζηόο αληακείβεηαη γηα ην ράξηζκα ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο ή γηα ηνλ θαξπόλ ηνπ; 

Ο πηζηφο δελ ζα αληακεηθζεί γηα ην ράξηζκα πνπ ην Άγηνλ Πλεχκα ηνπ ράξηζε, ζηα πιαίζηα 

ηνπ θπξηαξρηθνχ Σνπ δηθαηψκαηνο, παξά κφλνλ εάλ απηφ ην «ζεκείνλ» ή «ράξηζκα» ην 

ρξεζηκνπνίεζε γηα ηε ζσηεξία απίζησλ ή θαη ηελ νηθνδνκήλ ησλ πηζηψλ.  Ζ Αγία Γξαθή καο 
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δηαβεβαηνί πνιπηξφπσο φηη ζα αληακεηθζνχκε εάλ επηζηεχζακε ζηα ιφγηα ηνπ Υξηζηνχ, εάλ 

ηα αθνκνηψζακε, εάλ ηα εθαξκφζακε, εάλ ηα κεηαδψζακε, εάλ δερζήθακε λα ζεθψζνπκε ηνλ 

ζηαπξφλ καο, έαλ, αθνχ βάιακε ην ρέξη καο ζην άξνηξν, δελ γπξίζακε ηε καηηά ηεο θαξδηάο 

καο πίζσ θαη εάλ κε δπφ ιέμεηο θέξακε θαξπόλ θαη κάιηζηα θαξπόλ πνπ κέλεη. Ναί, εάλ 

φινη νη ηνκείο ηεο δσήο καο αγηαδφηαλε θαη κεηακνξθνχκεζα εηο ηελ απηήλ εηθφλα απφ δφμεο 

εηο δφμαλ, θαζψο απφ ηνπ Πλεχκαηνο ηνπ Κπξίνπ. Δάλ δήζακε κε «άδπκα εηιηθξηλείαο θαη 

αιεζείαο»! (1Κνξ.5:8). Δάλ παξαδηδφκαζηαλ πάληνηε εηο ηνλ ζάλαηνλ δηά ηνλ Ηεζνχλ, δηά λα 

θαλεξσζή θαη ε δσή ηνπ Ηεζνχ ελ ηε ζλεηή εκψλ ζαξθί (2Κνξ.4:11) θαη εάλ ε αγάπε ηνπ 

Θενχ ήηαλ «εθθερπκέλε ελ ηαηο θαξδίαηο εκψλ» δηά Πλεχκαηνο Αγίνπ ηνπ δνζέληνο εηο εκάο 

(Ρσκ.5:5)... Μήπσο νη κε γισζζνιαιήζαληεο αιιά όκσο εηιηθξηλώο εκπηζηεπζέληεο ηε 

δσή ηνπο ζηνλ Υξηζηόλ ζα θαηαηζρπλζνχλ φηαλ ζηαζνχλ εκπξφο ζηνλ ζξφλνλ ηνπ Θενχ;  

Βξσηώ: Μήπσο ν Θεόο δελ έρεη δώζεη ζε όινπο ηνπο γλήζηνπο ρξηζηηαλνύο ηνλ 

αξξαβώλα ηεο πίζηεσο (2Κνξ.5:5) θαη δελ έρεη γίλεη ζε όινπο ηνπο αιεζείο ρξηζηηαλνύο: 

ζνθία από Θενύ, δηθαηνζύλε θαη αγηαζκόο θαη απνιύηξσζηο; (1Κνξ.1:30). 

 

Ο Πέηξνο, απεπζπλφκελνο πξνο ηνπο αδειθνχο – θαη ζπλεπψο θαη ζ‟εκάο – ζηε 

δεπηέξαλ θαζνιηθήλ επηζηνιήλ ηνπ ηνπο ιέγεη φηη έιαβαλ «ηζόηηκνλ» κε ηνπο απνζηφινπο 

πίζηηλ εηο ηελ δηθαηνζχλελ ηνπ Θενχ εκψλ θαη σηήξνο Ηεζνχ Υξηζηνχ (2Πέη.1:1). Μαο 

δηαβεβαηνί, επίζεο, φηη «...ε ζεία δύλακηο απηνύ εράξηζελ εηο εκάο πάληα ηα πξνο δσήλ θαη 

επζέβεηαλ δηά ηεο επηγλώζεσο ηνπ θαιέζαληνο εκάο δηά ηεο δόμεο απηνύ θαη αξεηήο» 
(2Πέη.1:3). Ση ζεκαίλεη «πάληα ηα πξνο δσήλ θαη επζέβεηαλ»; Σί πεξηιακβάλεη ε ιέμε 

«πάληα»; πγρψξεζε, δηθαίσζε, ζσηεξία, πηνζεζία, αηψλην δσή, δχλακε λα ππεξληθνχκε ηελ 

ακαξηία, αγηαζκφλ, κεηακφξθσζε ζηελ εηθφλα ηνπ Κπξίνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ θαη λα 

κεηαβαίλνπκε απφ δφμεο εηο δφμαλ θ.ιπ. Πψο είλαη πνηέ δπλαηφλ λα έρνπκε ιάβεη φια απηά 

ηα πξνλφκηα ηεο ράξηηνο θαη ηνπ Πλεχκαηνο ηνπ Αγίνπ θαη λα κελ έρνπκε βαπηηζζεί δηά ηνπ 

Πλεχκαηνο; Με πνίν Πλεχκα κέλνπκε ελ Υξηζηψ θαη κε πνίνλ Πλεχκα θέξνπκε θαξπφλ; 

ΟΛΟΕ ΏΤΣΟΕ δελ είλαη βαπηηζκέλνη κε ην Άγηνλ Πλεύκα δηόηη δελ έρνπλ 

γισζζνιαιήζεη;  

 

πλέπεηεο 

ΏΤΣΔ Δ ΑΟΓΜΏΣΕΚΔ ΠΛΏΝΔ ΑΔΜΕΟΤΡΓΒΕ ΜΟΝΟΝ ΑΕΏΕΡΒΒΕ, 

ΠΡΟΣΡΕΐΒ ΚΏΕ ΚΏΝΑΏΛΏ κεηαμχ πηζηψλ θαη κεηαμχ εθθιεζηψλ! Σν ιαιείλ 

γιώζζαο ηνπ Πλεύκαηνο δηδάζθεηαη από ηελ Ώγία Γξαθή αιιά ε πεπιαλεκέλε εξκελεία 

πνπ απνθιείεη φινπο ηνπο άιινπο πξαγκαηηθνχο ρξηζηηαλνχο σο εάλ πνηέ δελ εβαπηίζζεζαλ 

δηά ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο απνηειεί δηαζηξνθή θαη ιαλζαζκέλε δηδαζθαιία, ε νπνία νδεγεί 

ζε πλεπκαηηθή ηχθισζε θαη δνγκαηηθέο δηαηξέζεηο θαη ζε πλεπκαηηθφ apartheid! Δπί πιένλ, 

ζε πξψηεο θαη δεπηέξαο θαηεγνξίαο Υξηζηηαλνχο! Καη‟επέθηαζηλ: χκθσλα κε απηή ηελ 

πιάλε, ζα ππάξρνπλ ζην «βηβιίν ηεο δσήο» (Λνπθ.10:20· Απνθ.3:5· 22:19) δχν ιίζηεο 

νλνκάησλ ρξηζηηαλψλ: Ζ κία ιίζηα ζα πεξηέρεη ρξηζηηαλνχο βαπηηζκέλνπο κε ην Άγηνλ 

Πλεχκα, δηφηη γισζζνιάιεζαλ, θαη κία δεχηεξε πνπ ζα πεξηέρεη νλφκαηα ρξηζηηαλψλ κε 

βαπηηζκέλσλ κε ην Άγηνλ Πλεχκα, δηφηη δελ εγισζζνιάιεζαλ! χκθσλα κε απηή ηελ 

πεπιαλεκελε εξκελεπηηθή, ηα εθαηνκκχξηα ησλ πξαγκαηηθά αλαγελλεκέλσλ ρξηζηηαλψλ ησλ 

άιισλ δνγκαηηθψλ απνρξψζεσλ δελ έρνπλ βαπηηζζεί πνηέ κε Άγηνλ Πλεχκα! Ο Billy 

Graham πνπ δελ έρεη ιάβεη ηελ «Ώξρηθή Φπζηθή Ώπόδεημε ηνπ βαπηίζκαηνο ελ Ώγίσ 

Πλεύκαηη» δειαδή λα γισζζνιαιήζεη, σο επίζεο θαη εθείλνη πνπ εθνηκήζεζαλ ελ 

Κπξίσ: Finney, Moody, Spurgeon θαη άιινη πνιινί δελ έρνπλ πνηέ βαπηηζζεί κε ην 

Άγηνλ Πλεύκα!  Κάπνην άιιν Πλεχκα είλαη πνπ ηνπο επιφγεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε? 

 

Γεδνκέλνπ φηη πξνηξεπφκεζα λα αθνινπζνχκε ηελ αγάπε θαη λα δεηνχκε κεηά δήινπ 

ηα πλεπκαηηθά, κάιινλ δε ην λα πξνθεηεχνπκε (1Κνξ.14:1)· δεδνκέλνπ φηη ν πξνθεηεχσλ 
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ιαιεί πξνο αλζξψπνπο εηο νηθνδνκήλ θαη πξνηξνπήλ θαη παξεγνξίαλ (1Κνξ.14:3)· δεδνκέλνπ 

φηη ν πξνθεηεχσλ είλαη κεγαιήηεξνο παξά ν ιαιψλ γιψζζαο, εθηφο εάλ δηεξκελεχε, δηά λα 

ιάβε νηθνδνκήλ ε εθθιεζία (1Κνξ.14:5)· θαη δεδνκέλνπ φηη φηη ε αγάπε νπδέπνηε εθπίπηεη 

(1Κνξ.13:8), γηαηί ζέηνπλ ηελ πξνηεξαηόηεηα θαη ηελ έκθαζε ζηε γισζζνιαιηά 

(1Κνξ.14:1-8). Οη γιψζζεο, νη πξνθεηείεο θαη ε γλψζε ζα παχζνπλ (1Κνξ.13:8) αιιά ε 

αγάπε θαη ε αγία δσή πνπ είλαη πξντφληα ηεο πξαγκαηηθήο αγάπεο πξνο ηνλ Θεφλ θαη πξνο 

ηνπο αλζξψπνπο πνηέ δελ ζα εθπέζνπλ αιιά ζα αληακεηθζνχλ. Σνπλαληίνλ, νη θαθέο 

ζπκπεξηθνξέο, νη έξηδεο θαη νη δηραζκνί ζα θαηαθξηζνχλ… Σν γεγνλφο φηη ν Παχινο ήζειε ή 

κάιινλ επρφηαλε λα ηδεί φινπο ηνπο πηζηνχο λα γισζζνιαινχλ, ηνχην δελ ζεκαίλεη φηη 

απνηειεί εληνιή ηνπ Θενχ (φπσο Με θνλεχζεο∙ Καη κε κνηρεχζεο θ.ιπ) δηφηη είλαη ην Άγηνλ 

Πλεχκα Δθείλν πνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ θπξηαξρηθνχ Σνπ δηθαηψκαηνο θαη πξνο νηθνδνκήλ ηεο 

Δθθιεζίαο, δηαλέκεη ην ράξηζκα ηνχην ή ην ζεκείνλ ΚΏΘΧ ΒΚΒΕΝΟ ΘΒΛΒΕ.  

 

Δ ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ ΣΔ ΏΓΕΏ ΓΡΏΦΔ 

Ζ ζενινγία καο δελ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε νξηζκέλεο εκπεηξίεο αιιά ζηε δηδαζθαιία, ζην 

πλεχκα θαη ηηο αξρέο ηεο Αγίαο Γξαθήο. Άιισο ζα πιαλεζνχκε! ε γεληθέο γξακκέο ε πξψηε 

επηζηνιή πξνο Κνξηλζίνπο θεθάιαηα 12, 13 θαη 14 σο θαη ε πξνο Δθεζίνπο θεθ. 1 θαη 4 καο 

ιέγνπλ ηα αθφινπζα ελ ζρέζεη κε ην ππφ ζπδήηεζηλ ζέκα: 

1Κνξ.12:1-30: «Πεξί δε ησλ πλεπκαηηθώλ, αδειθνί, δελ ζέισ λα αγλνήηε. Βμεύξεηε όηη 

ήζζε εζληθνί, ζπξόκελνη όπσο εζύξεζζε πξνο ηα είδσια ηα άθσλα. Αηά ηνύην ζαο 

γλσζηνπνηώ όηη νπδείο ιαιώλ δηά Πλεύκαηνο Θενύ ιέγεη αλάζεκα ηνλ Εεζνύλ, θαη 

νπδείο δύλαηαη λα είπε Κύξηνλ Εεζνύλ, εηκή δηά Πλεύκαηνο Ώγίνπ. Βίλαη δε δηαηξέζεηο 

ραξηζκάησλ, ην Πλεύκα όκσο ην απηό· ……… Αίδεηαη δε εηο έθαζηνλ ε θαλέξσζηο ηνπ 

Πλεύκαηνο πξνο ην ζπκθέξνλ. Αηόηη εηο άιινλ κελ δίδεηαη δηά ηνπ Πλεύκαηνο ιόγνο 

ζνθίαο, εηο άιινλ δε ιόγνο γλώζεσο θαηά ην απηό Πλεύκα, εηο άιινλ δε πίζηηο δηά ηνπ 

απηνύ Πλεύκαηνο, εηο άιινλ δε ραξίζκαηα ηακάησλ δηά ηνπ απηνύ Πλεύκαηνο, εηο άιινλ 

δε ελέξγεηαη ζαπκάησλ, εηο άιινλ δε πξνθεηεία, εηο άιινλ δε δηαθξίζεηο πλεπκάησλ, εηο 

άιινλ δε είδε γισζζώλ, εηο άιινλ δε εξκελεία γισζζώλ. Πάληα δε ηαύηα ελεξγεί ην ελ 

θαη ην απηό Πλεύκα, δηαλέκνλ ηδία εηο έθαζηνλ ΚΏΘΧ ΘΒΛΒΕ……… ΑΕΟΣΕ ΔΜΒΕ 

ΠΏΝΣΒ ΑΕΏ ΣΟΤ ΒΝΟ ΠΝΒΤΜΏΣΟ ΒΐΏΠΣΕΘΔΜΒΝ ΒΕ ΒΝ ΧΜΏ, 

……… ΚΏΕ ΠΏΝΣΒ ΒΕ ΒΝ ΠΝΒΤΜΏ ΒΠΟΣΕΘΔΜΒΝ. Αηόηη ην ζώκα δελ είλαη 

ελ κέινο, αιιά πνιιά………. δηά λα κε ήλαη ΥIΜΏ ελ ησ ζώκαηη, ……… Καη άιινπο 

κελ έζεζελ ν Θεόο ελ ηε εθθιεζία πξώηνλ απνζηόινπο, δεύηεξνλ πξνθήηαο, ηξίηνλ 

δηδαζθάινπο, ……… Με πάληεο είλαη απόζηνινη; κε πάληεο πξνθήηαη; κε πάληεο 

δηδάζθαινη; κε πάληεο ελεξγνύζη ζαύκαηα; κε πάληεο έρνπζη ραξίζκαηα ηακάησλ; κε 

πάληεο ιαινύζη γιώζζαο; κε πάληεο δηεξκελεύνπζη; 

1Κνξ.13:1: «Βάλ ιαιώ ηαο γιώζζαο ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ αγγέισλ, αγάπελ δε κε έρσ, 

έγεηλα ραιθόο ερώλ ή θύκβαινλ αιαιάδνλ.» 

1Κνξ.14:1-39 :  «Ώθνινπζείηε ηελ αγάπελ· θαη δεηείηε κεηά δήινπ ηα πλεπκαηηθά, 

κάιινλ δε ην λα πξνθεηεύεηε……… ν δε πξνθεηεύσλ ιαιεί πξνο αλζξώπνπο εηο 

νηθνδνκήλ θαη πξνηξνπήλ θαη παξεγνξίαλ. Ο ιαιώλ γιώζζαλ αγλώξηζηνλ εαπηόλ 

νηθνδνκεί, ν δε πξνθεηεύσλ ηελ εθθιεζίαλ νηθνδνκεί. Θέισ δέ πάληεο λά ιαιήηε 

γιώζζαο, ΜΏΛΛΟΝ ΑΒ ΝΏ ΠΡΟΦΔΣΒΤΔΣΒ· δηόηη ν πξνθεηεύσλ είλαη 

ΜΒΓΏΛΔΣΒΡΟ παξά ν ιαιώλ γιώζζαο, εθηόο εάλ δηεξκελεύε, δηά λα ιάβε 

νηθνδνκήλ ε εθθιεζία ......... Ώδειθνί, κε γίλεζζε ΠΏΕΑΕΏ ΚΏΣΏ ΣΏ ΦΡΒΝΏ……… 

ζηε αη γιώζζαη είλαη δηά ΔΜΒΕΟΝ νπρί πξόο ηνύο πηζηεύνληαο, ΏΛΛΏ ΠΡΟ ΣΟΤ 

ΏΠΕΣΟΤ· ε πξνθεηεία όκσο είλαη νπρί πξνο ηνπο απίζηνπο, αιιά πξνο ηνπο 

πηζηεύνληαο……… ζηε, αδειθνί, δεηείηε κεηά δήινπ ην πξνθεηεύεηλ, θαη ην ιαιείλ 

γιώζζαο κε εκπνδίδεηε·  
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Βθεζ.1:13-14: «εηο ηνλ νπνίνλ θαη ζεηο ειπίζαηε, αθνύζαληεο ηνλ ιόγνλ ηεο αιεζείαο, ην 

επαγγέιηνλ ηεο ζσηεξίαο ζαο, εηο ηνλ νπνίνλ θαη πηζηεύζαληεο ΒΦΡΏΓΘΔΣΒ ΜΒ 

ΣΟ ΠΝΒΌΜΏ ΣΟ ΆΓΕΟΝ ΣΔ ΒΠΏΓΓΒΛΊΏ, όζηηο είλαη ν αξξαβώλ ηεο 

θιεξνλνκίαο εκώλ, κέρξη ηεο απνιπηξώζεσο ηνπ απνθηεζέληνο ιανύ απηνύ, εηο έπαηλνλ 

ηεο δόμεο απηνύ.» Σν ζθξάγηζκα δηά ηνπ Ώγίνπ Πλεύκαηνο αθνξά κόλνλ εθείλνπο πνπ 

γισζζνιάιεζαλ;  

Βθεζ.4:11-13: «Καη απηόο έδσθελ άιινπο κελ απνζηόινπο, άιινπο δε πξνθήηαο, άιινπο 

δε επαγγειηζηάο, άιινπο δε πνηκέλαο θαη δηδαζθάινπο, πξνο ηελ ηειεηνπνίεζηλ ησλ 

αγίσλ, δηά ην έξγνλ ηεο δηαθνλίαο, δηά ηελ νηθνδνκήλ ηνπ ζώκαηνο ηνπ Υξηζηνύ, εσζνύ 

θαηαληήζσκελ πάληεο εηο ηελ ελόηεηα ηεο πίζηεσο θαη ηεο επηγλώζεσο ηνπ Τηνύ ηνπ 

Θενύ, εηο άλδξα ηέιεηνλ, εηο κέηξνλ ειηθίαο ηνπ πιεξώκαηνο ηνπ Υξηζηνύ,» 

Πξνζέμαηε, παξαθαιψ, φηη ζηελ 1Κνξ. 13 θαη 14, ν απφζηνινο Παχινο νκηιεί πεξί 

ηεο πεξηνξηζκέλεο ρξεζηκφηεηνο ηνπ ιαιείλ γιψζζαο θαη γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζα 

πξέπεη λα ηεξνχλ νη γισζζνιαινχληεο κεζα ζηηο ζπλαζξνίζεηο.  

 

 Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο αλζξψπσλ: α) Κνζκηθνί άλζξσπνη πνπ είλαη πλεπκαηηθψο 

λεθξνί ακαξησινί θαη β) Αλαγελλεκέλνη πηζηνί. Με άιια ιφγηα: Υακέλνη θαη επξεζέληεο! Δπί 

πιένλ, νη αλαγελλεκέλνη πηζηνί είλαη είηε ρξηζηηαλνί-λήπηα ή θαη ζαξθηθνί πηζηνί είηε 

πλεπκαηηθψο ψξηκνη πηζηνί. ινη νη πηζηνί είλαη βαπηηζκέλνη ζε έλα θαη ην Απηφ Πλεχκα… 

Σί είλαη εθείλν πνπ θάλεη έλα ζαξθηθφ ρξηζηηαλφ λα πεξάζεη απφ ηε ζαξθηθή θαηάζηαζε ζηελ 

πλεπκαηηθή; Οη λήπηνη ρξηζηηαλνί ή θαη νη ζαξθηθνί ρξηζηηαλνί γίλνληαη  πλεπκαηηθνί θαη 

ψξηκνη ππφ έλαλ φξνλ: Βάλ θάλνπλ ηελ θαιήλ εθινγήλ λα αθνινπζνύλ ηνλ Υξηζηόλ εμόιεο 

θαξδίαο, λα πάξνπλ ηνλ ζηαπξόλ ηνπο, λα Σνλ αθνινπζνύλ θαη λα ππαθνύνπλ ζηηο 

νδεγίεο ηνπ Ώγίνπ Πλεύκαηνο. Μόλνλ ζ‟εθείλνπο πνπ πεηζαξρνύλ ζηνλ Θεόλ (κε 

εηιηθξηλή κεηάλνηα θαη πίζηε θαη αγάπε αλππόθξηην), ν Θεόο δίδεη ην Άγηνλ Πλεύκα 
(Πξάμ.5:32). Ώπηή είλαη ε πξαγκαηηθή πλεπκαηηθόηεο! 

 

Μήπσο ην ιαιείλ γιψζζαο, απηή ε θαλέξσζε ηνπ Πλεχκαηνο, απνηειεί εγγύεζε ηεο 

πλεπκαηηθόηεηνο θαη σξηκόηεηνο ηνπ πηζηνύ; Μήπσο ην γισζζνιαιείλ θάκλεη ηνλ πηζηφλ 

ζνθψηεξνλ, ψζηε λα είλαη θαηάιιεινο γηα λα ηελ επηκέιεηα ηεο νηθνγελείαο ηνπ θαη ηεο 

ηνπηθήο εθθιεζίαο ηνπ θαη ηνπ πιεζίνλ ηνπ; Απνιχησο φρη! πλεπψο, ζπκθψλσο πξνο ηελ ελ 

ιφγσ πεπιαλεκέλε εξκελεία, ν πηζηφο πνπ δελ έρεη ην «Αξρηθφλ εκείνλ ή ηελ Απφδεημε» 

κπνξεί λα πεγαίλεη ζηελ εθθιεζία, λα γεκίδεη ηνπο κπάγθνπο ηεο, λα ηελ εληζρχεη 

νηθνλνκηθψο θαη λα αθνχεη αιιά πνηέ δελ ζα ηχρεη ίζεο κεηαρεηξήζεσο ! Απηή ε ζέζε σο έλα 

φξνλ «εθ ησλ σλ νπθ άλεπ», ηφζνλ γηα λα γίλεη θαλείο κέινο ή λα γίλεη δεθηφο κεηαμχ ησλ 

εγεηψλ ηεο εθθιεζίαο, νδεγεί κνηξαίσο ζε ιάζε θαη απνηειεί πνιχ θαθφλ πξφηππνλ 

«πλεπκαηηθφηεηνο»!  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

ηαλ ζηαζνύκε εκπξόο ζην ζξόλν ηνπ Θενύ, κήπσο απηή ζα είλαη ε εξώηεζε πνπ ζα καο 

ηεζεί δειαδή ΒΏΝ ΛΏΛΔΏΜΒ ΓΛΧΒ Δ ΒΏΝ ΒΓΔΏΜΒ ΜΕΏ ΏΓΕΏ ΚΏΕ 

ΚΏΡΠΟΦΟΡΟ ΓΧΔ; «Βλ ηνύησ δνμάδεηαη ν Παηήξ κνπ, εηο ην λα θέξεηε θαξπόλ 

πνιύλ· θαη νύησ ζέιεηε είζζαη καζεηαί κνπ.» (Ησάλ.15:8) 

Δίζε ν Θεφο λα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε θαη λα εθαξκφζνπκε απηέο ηηο 

κεγάιεο αιήζεηεο! 
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Κεθάιαηνλ 7
νλ

  (049 – GR) 

 

Βζθαικέλεο δηδαζθαιίεο, εξκελείεο, γλώκεο θαη παξαδόζεηο (Μέξνο ΐ) 

 

 

1. H ιαλζαζκέλε δηδαζθαιία όηη «δελ κπνξνύκε παξά λα ακαξηάλνπκε» επεηδή: 
α)  Δίκαζηε αλζξψπηλα φληα κε αδπλακίεο, θαη 

β)  Ζ δχλακε ηεο ακαξηίαο είλαη πάληα παξνχζα φζν δνχκε. 

Πξφθεηηαη γηα δηδαζθαιίεο πνιχ δηαδεδνκέλεο πνπ έρνπλ θαηαζηήζεη ηνλ Θεφλ 

αδχλακνλ θαη αλίθαλνλ λα καο ειεπζεξψζεη απφ ηηο αδπλακίεο καο θαη απφ θάπνηεο ακαξηίεο 

έκθπηεο ηνπ ραξαθηήξνο καο φπσο απφ ην ζπκφ, ηε ιαηκαξγία, ηελ ππεξεθαλεία, ηε 

θηινρξεκαηία θ.ιπ. Εεηνχκε απφ ηνλ Θεφλ λα καο ζπγρσξήζεη αιιά θνβνχκεζα – ζα έιεγα 

κάιινλ «πηζηεχνπκε» – φηη ζα ζπλερίζνπκε λα πέθηνπκε ζηηο ίδηεο ακαξηίεο. Γελ κπνξνχκε 

λα δηαηεξήζνπκε ηελ πεπνίζεζε φηη ν Θεφο κπνξεί λα ζώζεη ΣΒΛΒΕΧ εθείλνπο πνπ 

πξνζέξρνληαη ζηνλ Θεόλ δηα ηνπ Εεζνύ Υξηζηνύ, πνπ είλαη πάληα δσλ θαη κεζηηεύσλ 

ππέξ εκώλ (Δβξ.7:25) θαη φηη απηόο πνπ καο θαιεί Ώπηόο είλαη Βθείλνο είλαη πνπ ζα ην 

εθηειέζεη (1Θεζ.5:24). Δμαηηίαο ηεο αδπλακίαο καο λα πηζηεχζνπκε ζσζηά, γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηελ απηζηία καο! Καη θάηη άιιν: Ο θφβνο φηη ζα ζπλερίζνπκε λα πέθηνπκε ζηελ ίδηα 

ακαξηία είλαη ιάζνο θαη παγίδα, νθεηιφκελνο ζηελ απηζηία. Φνβνχκεζα φηη νη πεηξαζκνί καο 

είλαη πέξαλ ησλ δπλάκεψλ καο… Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ πηζηεχνπκε ηελ ππφζρεζε ηνπ Θενχ, 

φηη «Πεηξαζκόο δελ ζαο θαηέιαβελ εηκή αλζξώπηλνο· πηζηόο όκσο είλαη ν Θεόο, όζηηο δελ 

ζέιεη ζαο αθήζεη λα πεηξαζζήηε ππέξ ηελ δύλακίλ ζαο, αιιά κεηά ηνπ πεηξαζκνύ ζέιεη 

θάκεη θαη ηελ έθβαζηλ, ώζηε λα δύλαζζε λα ππνθέξεηε.» (1Κνξ.10:13). Έηζη, γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ απηζηία καο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ πέθηνπκε ζηελ ακαξηία ε επζύλε είλαη 

δηθή καο… 
 

Δίλαη γξακκέλν φηη ν Θεφο έρεη ζέζεη ζηε δηάζεζή καο φιε ηελ αλαγθαία δχλακε γηα 

λα ππεξληθνχκε ηε δχλακε ηεο ακαξηίαο θαη ηνπο πεηξαζκνχο ηνπ δηαβφινπ κε ηνπο νπνίνπο 

πξνζπαζεί λα καο θάλεη λα πέζνπκε θαη λα καο θπιαθίζεη ζηε ζθιαβηά ηεο ακαξηίαο. Ο 

ιφγνο ηνπ Θενχ καο δηαθεξχηηεη φηη δελ είκαζηε πιένλ θάησ απφ ηνλ λφκνλ ηνπ Μσπζέσο 

αιιά θάησ απφ ηελ νηθνλνκίαλ ηεο ράξηηνο. Καη ε ράξε πνπ ν Θεφο καο έρεη δψζεη είλαη 

ππεξάθζνλε λα καο βνεζήζεη λα ππεξληθνχκε ηε δχλακε ηεο ακαξηίαο, δχλακε, ψζηε λα κελ 

εθπιεξνχκε ην ζέιεκα ηεο ζαξθφο θαη ησλ δηαινγηζκψλ καο, θαη λα αλζηζηάκεζα ζηνπο 

πεηξαζκνχο θαη ζηηο πνλεξηέο ηνπ δηαβφινπ. Ζ Αγία Γξαθή καο θαιεί:  

α) λα πηζηεχνπκε θάζε ιφγνλ Θενχ θαη λα Σνλ εκπηζηεπφκεζα ρσξίο θακία εμαίξεζε∙  

β) λα ινγαξηάδνπκε ηνπο εαπηνύο καο λεθξνύο σο πξνο ηελ ακαξηία, αιιά σο δώληαο δηα 

ηνπ Κπξίνπ Εεζνύ Υξηζηνύ (Ρσκ.6:11), θαη  

γ) λα ελζπκνχκεζα φηη έρνπκε ζπζηαπξσζεί κε ηνλ Υξηζηφλ, φηη έρνπκε ζπληαθεί κεηά ηνπ 

Υξηζηνχ θαη φηη ηψξα πεξπαηνχκε ζε κηά θαηλνχξγηα δσή.  

Πξέπεη, επνκέλσο, λα νπιηζηνχκε κε ηελ πεπνίζεζε φηη έρνπκε ζηακαηήζεη λα 

ακαξηάλνπκε, ψζηε λα δήζνπκε ηνλ ππφινηπνλ ρξφλνλ ηεο δσήο καο φρη ζχκθσλα κε ην 

ζέιεκα ηνπ θφζκνπ ή ηεο ζαξθφο αιιά ζχκθσλα κε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ (1Πέη.4:1-2). Ζ 

Γξαθή καο θαιεί λα πηζηεχνπκε φηη ν παιαηόο καο άλζξσπνο ζπλεζηαπξώζε  κεηά ηνπ 

Υξηζηνύ, δηα λα θαηαξγεζεί ην ζώκα ηεο ακαξηίαο, ώζηε λα κελ είκεζα πιένλ δνύινη 

ηεο ακαξηίαο (Ρσκ.6:6) αιιά φηη έρνπκε απειεπζεξσζεί απφ ηελ ακαξηία. Τπάξρεη έλαο 

ιφγνο ηνπ Θενχ πνπ βγάδεη «εθηφο κάρεο» απηφλ ηνλ θφβν θαη απηή ηε ςεπδή δηδαζθαιία: 

«όζελ δύλαηαη θαη λα ΧΓΔ ΒΝΣΒΛΧ ηνπο πξνζεξρνκέλνπο εηο ηνλ Θεόλ δη‟ απηνύ, 

δσλ πάληνηε δηά λα κεζηηεύζε ππέξ απηώλ.» (Δβξ.7:25). Ο Ηεζνχο κπνξεί λα καο ζψζεη 

ηειείσο φρη κφλν ζην κέιινλ αιιά επίζεο ηψξα απφ ηηο ακαξηίεο καο, ηα πάζε καο θαη απφ ηε 

δνπιεία ηνπ αηαλά! Κάπνηα πξφζσπα δηδάζθνπλ φηη, παξά ην γεγνλφο φηη είκαζηε 
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ζηαπξσκέλνη, κπνξνχκε λα θαηεβαίλνπκε απφ ηνλ ζηαπξφλ θαη λα θάλνπκε ην δηθφ καο 

ζέιεκα! Αλνεζία! Απηή ε αλνεζία ηζρχεη γηα εθείλνπο πνπ δελ πηζηεχνπλ ζε φζα ιέγεη ε 

Γξαθή ή θαη δηφηη δελ έρνπλ παξαζηήζεη ηνπο εαπηνχο ηνπο ζπζίαλ δψζαλ, αγίαλ, επάξεζηνλ 

εηο ηνλ Θεφλ, θαη δελ κεηακνξθψλνληαη δηά ηεο αλαθαηλίζεσο ηνπ λνφο ηνπο, ψζηε λα 

δνθηκάδνπλ ηί είλαη ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, ην αγαζφλ θαη επάξεζηνλ θαη ηέιεηνλ (Ρσκ.12:1-2). 

 

 Έρνπκε ζπλαπνζάλεη κε ηνλ Κχξηνλ, άπαμ δηαπαληφο δηά ηελ ακαξηίαλ θαη είκαζηε 

ηψξα «ελ Υξηζηψ» δηά ηνλ Θεφλ: «Μεηά ηνπ Υξηζηνύ ζπλεζηαπξώζελ· δσ δε νπρί πιένλ 

εγώ, αιι‟ ν Υξηζηόο δε ελ εκνί· θαζ‟ ν δε ηώξα δσ ελ ζαξθί, δσ ελ ηε πίζηεη ηνπ Τηνύ 

ηνπ Θενύ, όζηηο κε εγάπεζε θαη παξέδσθελ εαπηόλ ππέξ εκνύ.» (Γαι.2:20). Καη 

εηδηθψηεξνλ, ε Βίβινο καο θαιεί λα πηζηεχνπκε φηη ε αγάπε καο γηα ηελ ακαξηία έρεη επίζεο 

πεζάλεη κέζα καο. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ είλαη γξακκέλν φηη, «Παο όζηηο 

εγελλήζε εθ ηνπ Θενύ ακαξηίαλ δελ πξάηηεη, δηόηη ζπέξκα απηνύ κέλεη ελ απηώ· θαη δελ 

δύλαηαη λα ακαξηάλε, δηόηη εγελλήζε εθ ηνπ Θενύ.» (1Ησάλ.3:9). Απηή είλαη ε θαλνληθή 

εκπεηξία ελόο αιεζηλνύ Υξηζηηαλνύ θαη θπξίσο ελόο αιεζηλνύ εξγάηε ηνπ Θενύ! 

 

 ζνλ βέβαηνλ θαη αλακθηζβήηεηνλ είλαη φηη ν Υξηζηφο απέζαλε ζην ζηαπξφ θαη φηη 

εηάθε θαη φηη αλέζηε απφ ηνπο λεθξνχο, είλαη εμίζνπ βέβαηνλ θαη αλακθηζβήηεηνλ, ζχκθσλα 

κε ηηο Γξαθέο, φηη: 

 «ηνύην γηλώζθνληεο, όηη ν παιαηόο εκώλ άλζξσπνο ζπλεζηαπξώζε, δηά λα 

θαηαξγεζή ην ζώκα ηεο ακαξηίαο, ώζηε λα κε ήκεζα πιένλ δνύινη ηεο ακαξηίαο· 

δηόηη ν απνζαλώλ ειεπζεξώζε από ηεο ακαξηίαο. Βάλ δε απεζάλνκελ κεηά ηνπ 

Υξηζηνύ, πηζηεύνκελ όηη θαη ζέινκελ ζπδήζεη κεη' απηνύ, γηλώζθνληεο όηη ν Υξηζηόο 

αλαζηάο εθ λεθξώλ δελ απνζλήζθεη πιένλ, ζάλαηνο απηόλ δελ θπξηεύεη πιένλ. Αηόηη 

θαζ' ν απέζαλελ, απέζαλελ άπαμ δηά ηελ ακαξηίαλ, αιιά θαζ' ν δε, δε εηο ηνλ Θεόλ. 

Ούησ θαη ζεηο θξνλείηε εαπηνύο όηη είζζε λεθξνί κελ θαηά ηελ ακαξηίαλ, δώληεο δε 

εηο ηνλ Θεόλ δηά Εεζνύ Υξηζηνύ ηνπ Κπξίνπ εκώλ.» (Ρσκ6:6-11).  Γελ είκαη πιένλ 

ζθιάβνο ηεο ακαξηίαο αιιά ην Πλεχκα ηνπ Θενχ κε έρεη ειεπζεξψζεη θαη ζπλερίδεη λα κε 

ειεπζεξψλεη απφ ην λφκν ηεο ακαξηίαο θαη ηνπ ζάλαηνπ. Δπηπιένλ, είλαη βέβαην θαη 

αλακθηζβήηεην φηη: 

 Οη ακαξηίεο κνπ έρνπλ ζπγρσξεζεί, φηη ν Θεφο κε εδηθαίσζε θαη φηη κε έρεη ζψζεη. 

«Ννκηθώο», είκαη δεδηθαησκέλνο. Αελ είλαη ηώξα ινηπόλ νπδεκία θαηάθξηζηο εηο ηνπο 

ελ Υξηζηώ Εεζνύ, ηνπο κε πεξηπαηνύληαο θαηά ηελ ζάξθα, αιιά θαηά ην πλεύκα! 
(Ρσκ.8:1). 

 

Πνηφο είλαη ν παιαηφο κνπ άλζξσπνο παξά νη ακαξησιέο ηάζεηο κνπ θαη ε εμνπζία 

ηνπο επάλσ κνπ; Δίλαη αιεζέο φηη ε δχλακε ηεο ζπλεζείαο ηεο ακαξηίαο ππάξρεη, δειαδή ε 

έιμε ηεο ακαξηίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο θπζηθέο καο επηζπκίεο είλαη ηζρπξή θαη νη 

πεηξαζκνί ηνπ δηαβφινπ ππάξρνπλ θαη κπνξνχλ λα είλαη πνιινί  θαη ηζρπξνί. Παξφια απηά, 

είλαη, επίζεο, αιεζέο φηη ν πξαγκαηηθόο πηζηόο δελ επαξεζηείηαη ζηελ ακαξηία· αληίζεηα, 

ε ακαξηία ηνλ θάλεη λα ππνθέξεη θαη δελ κπνξεί λα ηελ αληέμεη. Καη εηδηθά, είλαη αιεζέο 

φηαλ ε  δχλακε ηεο αλαζηάζεσο θαη ε εμνπζία ηνπ αίκαηνο ηνπ Ηεζνχ είλαη πάληα ζηε 

δηάζεζή ηνπ! Ηδνχ ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ είλαη γξακκέλν ζην βηβιίν ηεο Απνθαιχςεσο 

12:11: «Καη απηνί ελίθεζαλ απηόλ δηά ην αίκα ηνπ Ώξλίνπ θαη δηά ηνλ ιόγνλ ηεο 

καξηπξίαο απηώλ, θαη δελ εγάπεζαλ ηελ ςπρήλ απηώλ κέρξη ζαλάηνπ.» πνπ ε ακαξηία 

επεξίζζεπζε, ε ράξε ππεξεπεξίζζεπζε (Ρσκ.5:20). «Αηόηη ε ακαξηία δελ ζέιεη ζαο 

θπξηεύζεη· επεηδή δελ είζζε ππό λόκνλ, αιι' ππό ράξηλ.» (Ρσκ.6:14). Δπηπιένλ, είλαη 

αιεζέο φηη ην ην Πλεχκα ηνπ Θενχ θαηνηθεί κέζα ζηνλ αιεζηλφλ πηζηφλ, ηθεηεχεη δηά 

ζηελαγκψλ αιαιήησλ· Απηφ θαηνηθεί κέζα ηνπ∙ ελ Απηψ ζπλνηθνδνκείηαη ν πηζηφο εηο 

θαηνηθεηήξηνλ ηνπ Θενύ δηα ηνπ Πλεχκαηνο (Δθε.2:22), θαη ηνπ δίλεη δχλακε θαηά ηεο 
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ακαξηίαο. Γελ είλαη πιένλ δνχινο ηεο ακαξηίαο θαη ηεο ηπξαλλίαο ηεο. Γη απηφ ν απφζηνινο 

Ησάλλεο ιέγεη: «…αο κε ζαο πιαλά κεδείο· ……… Παο όζηηο εγελλήζε εθ ηνπ Θενύ 

ακαξηίαλ δελ πξάηηεη, δηόηη ζπέξκα απηνύ κέλεη ελ απηώ· θαη δελ δύλαηαη λα ακαξηάλε, 

δηόηη εγελλήζε εθ ηνπ Θενύ. Βλ ηνύησ γλσξίδνληαη ηα ηέθλα ηνπ Θενύ θαη ηα ηέθλα ηνπ 

δηαβόινπ. Παο όζηηο δελ πξάηηεη δηθαηνζύλελ δελ είλαη εθ ηνπ Θενύ, νπδέ όζηηο δελ 

αγαπά ηνλ αδειθόλ απηνύ.» (1Ησάλ.3:7-10). 

 

Ο απόζηνινο Παύινο πξνέηξεπε ηνπο πηζηνύο λα γίλνπλ κηκεηέο ηνπ. Δάλ ν 

Παχινο δνχζε ππφ ην θξάηνο ηνπ «…εθείλν ην νπνίνλ ζέισ ηνύην δελ πξάηησ, αιι' εθείλν 

ην νπνίνλ κηζώ ηνύην πξάηησ» (Ρσκ.7:15) ή κε άιια ιφγηα: «ζέισ λα θάλσ ην αγαζό αιιά 

θάλσ εθείλν πνπ κηζώ», ή φπσο είλαη γξακκέλν «Σαιαίπσξνο άλζξσπνο εγώ· ηηο ζέιεη κε 

ειεπζεξώζεη από ηνπ ζώκαηνο ηνπ ζαλάηνπ ηνύηνπ;» (Ρσκ.7:24), δελ ζα είρε θάλεη πνηέ 

φιεο απηέο ηηο πξνηξνπέο ηνπ. Αληηζέησο, πξνέηξεπε ηνπο πηζηνχο λα ελζπκνχληαη φηη 

επραξηζηνύζε ηνλ Θεόλ δηά ηνπ Εεζνύ Υξηζηνύ ηνπ Κπξίνπ καο! …  (εδ.25). Αιινχ 

έγξαςε: «Αηόηη ν λόκνο ηνπ Πλεύκαηνο ηεο δσήο ελ Υξηζηώ Εεζνύ κε ειεπζέξσζελ από 

ηνπ λόκνπ ηεο ακαξηίαο θαη ηνπ ζαλάηνπ.» (Ρσκ.8:2). Δπηπιένλ, ηνπο θαινχζε λα 

κηκεζνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, φπσο ηελ είρε πεξηγξάςεη κέζα ζηηο επηζηνιέο πξνο ηνπο 

Κνξηλζίνπο θαη αιινχ, ιέγνληάο ηνπο: «ηα πάληα δύλακαη δηά ηνπ ελδπλακνύληόο κε 

Υξηζηνύ.» (Φηιηπ.4:13). Δπηπιένλ, δηεθήξπηηε: «κε δίδνληεο κεδέλ πξόζθνκκα θαη' νπδέλ, 

δηά λα κε πξνζαθζή κώκνο εηο ηελ δηαθνλίαλ, αιιά ελ παληί ζπληζηώληεο εαπηνύο σο 

ππεξέηαη Θενύ, ελ ππνκνλή πνιιή, ελ ζιίςεζηλ, ελ αλάγθαηο, ελ ζηελνρσξίαηο, ελ 

ξαβδηζκνίο, ελ θπιαθαίο, ελ αθαηαζηαζίαηο, ελ θόπνηο, ελ αγξππλίαηο, ελ λεζηείαηο, ελ 

θαζαξόηεηη, ελ γλώζεη, ελ καθξνζπκία, ελ ρξεζηόηεηη, ελ Πλεύκαηη Ώγίσ, ελ αγάπε 

αλππνθξίησ, ελ ιόγσ αιεζείαο, ελ δπλάκεη Θενύ, δηά ησλ όπισλ ηεο δηθαηνζύλεο ησλ 

δεμηώλ θαη αξηζηεξώλ, δηά δόμεο θαη αηηκίαο, δηά δπζθεκίαο θαη επθεκίαο, σο πιάλνη 

όκσο αιεζείο, σο αγλννύκελνη αιιά θαιώο γλσξηδόκελνη, σο απνζλήζθνληεο αιι ηδνύ, 

δώκελ, σο παηδεπόκελνη αιιά κε ζαλαηνύκελνη,» (2Κνξ.6:3-9).  

Δίζε ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ καο Ηεζνχ Υξηζηνχ λα δνμάδεηαη! Ακήλ! 

 

Ζ αδπλακία καο λα πηζηεχζνπκε θαη λα δήζνπκε κηά ηέηνηα αγία δσή καο νδεγεί ζην 

λα πηνζεηήζνπκε κηά άιιε πιάλε, δειαδή ηε: 

2. Σε ιαλζαζκέλε δηδαζθαιία όηη είλαη «απαξαίηεην λα αθηεξσλόκαζηε 

θαζεκεξηλά»:  
Δμαηηίαο ελφο πξνβιήκαηνο απηζηίαο ή ςεπδνχο δηδαζθαιίαο, πνιινί Υξηζηηαλνί πηζηεχνπλ 

φηη είλαη απαξαίηεην λα αθηεξψλνληαη ή λα παξαρσξνχληαη ζηνλ Θεφλ θάζε εκέξα. Αο 

ζηαζνχκε θαη αο ζθεθζνχκε: Πξνζθέξνκε ηνλ εαπηφλ καο ζηνλ Θεφλ ζπζίαλ δψζαλ ζην 

βσκφ ηνπ Θενχ ζήκεξα· ηελ επνκέλε εκέξα «ζα μαλαπξνζθέξνκε ηνλ εαπηφλ καο», ζα 

παξαρσξήζνπκε ηνλ εαπηφλ καο ζ‟Απηφλ πάιηλ, είηε δηφηη πέζακε ζε θάπνηα ακαξηία είηε 

δηφηη είκαζηε ππεξβνιηθά δεισηέο. Σφηε ην αθφινπζν εξψηεκα εγείξεηαη: Δθφζνλ έρνκε 

ζέζεη θαη έρνκε αθήζεη «ηελ πξνζθνξάλ καο» - δειαδή ηνπο εαπηνύο καο – ζην βσκφ ηνπ 

Θενχ ρζεο, σο νινθαχησκα ή σο ζπζία δψζα, ηφηε πψο ε ζπζία καο ή ε πξνζθνξά καο είλαη 

αθφκε ζηα ρέξηα καο ζήκεξα; Ο Θεφο καο έδέρζε ερζέο ή φρη; Ζ κφλε πεξίπησζε λα κε 

δερζεί ν Θεφο εθείλν πνπ βάιακε ζηα ρέξηα Σνπ είλαη άλ δελ είκαζηε εηιηθξηλείο! Ζ αδπλακία 

ηεο ζαξθφο θαη ην βάδηζκά καο δηα ηεο «όςεσο» καο θάλνπλ λα πέθηνπκε απφ ηελ ζέζε ηεο 

πίζηεσο. 

 

   Δθείλνη πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη απαξαίηεηνλ λα αθηεξψκαζηε ζηνλ Θεφλ θάζε εκέξα 

ηζρπξίδνληαη φηη είλαη θπζηθφλ ν άλζξσπνο λα αθηεξψλεηαη φιεο εκέξεο ζηνλ Θεφλ· ιέγνπλ 

φηη δελ ππάξρεη ηίπνηε θαθφ ζ‟απηήλ ηελ θαζεκεξηλή αθηέξσζε ή ηελ παξαρψξεζε· 

πξφθεηηαη απιψο γηα κηά αλαλέσζε! Υξεζηκνπνηνχλ απηφ ην επηρεηξήκα επεηδή είλαη 
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γξακκέλν ζηε Βίβιν φηη πξέπεη λα ζεθψλνπκε ηνλ ζηαπξφλ καο «θαζ‟εκέξαλ» θαη λα 

αθνινπζνχκε ηνλ Ηεζνχλ Υξηζηφλ. Απηή ε ζέζε, όπσο απηνί ηελ ελλννύλ, είλαη πνιχ 

αλαθξηβήο. Δίλαη πνιχ αλαθξηβήο επεηδή εθείλν πνπ θάλεη ν πηζηφο κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε 

κηα ζπκθσλία ή κηα ζχκβαζε ππνγεγξακκέλε κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ Θενχ, δειαδή 

φηη ν πηζηφο ζα Σνλ αθνινπζήζεη πηζηψο. Μπνξεί, επίζεο, λα ζπγθξηζεί κε θάπνηνλ πνπ 

εγγξάθεηαη ζην παλεπηζηήκην. Δπαλαιακβάλσ: Απηή ε δηδαζθαιία είλαη πνιχ αλαθξηβήο 

επεηδή: 

 πγρένπλ ηελ εθηέιεζε «ηεο ζπκβάζεψο ηνπο» ή «ηεο ζπκθσλίαο ηνπο» κε ην Θεφ – 

θαιέζηε ηελ φπσο ζέιεηε – κε ηε κνλνγξάθεζε ή ηελ ππνγξαθή απηήο ηεο ζπκθσλίαο ή 

ηεο ζπκβάζεσο θάζε εκέξα! Ή  

 πγρένπλ ηελ πηζηή θαη επηκειή παξνπζία ηνπο ζηα καζήκαηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ζην 

νπνίνλ έρνπλ εγγξαθεί, κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζην παλεπηζηήκην. Γελ μαλαεγγξάθεηαη 

θαλείο ζην παλεπηζηήκην θάζε εκέξα! Σν κφλν πξάγκα πνπ κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξαλ 

είλαη λα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξνλ επηκειήο ζηα θαζήθνληά ηνπ… Απηφο πνπ 

απνθάζηζε κηα εκέξα λα γίλεη ηεξαπφζηνινο ή πάζηνξαο ή ηεξέαο δελ παίξλεη ηελ ίδηα 

απφθαζε θάζε κέξα. Σελ έρεη πάξεη άπαμ θαη δηαπαληφο.  

 

Δίλαη αιεζέο φηη πξέπεη λα ιακβάλνπκε ηνλ ζηαπξφλ καο «θαζ΄εκέξαλ» θαη λα 

αθνινπζνχκε ηνλ Κχξηνλ αιιά δελ είλαη αιεζέο φηη πξέπεη λα παίξλνπκε ηελ ίδηα απφθαζε 

φιεο ηηο εκέξεο. Ση ζα ζπκβεί εάλ μεράζνπκε ή/θαη εάλ παξακειήζνπκε κηα εκέξα λα 

αλαλεψζνπκε ηελ απφθαζε ηεο αθηεξψζεψο καο ζηνλ Θεφλ καο; Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε 

πάξεη ηελ απφθαζε θαη έρνπκε δειψζεη απηήλ ηελ απφθαζε ζηνλ Υξηζηφλ, ΠΏΝ ΄ΟΣΕ 

ΥΡΒΕΏΓΒΣΏΕ ΒΕΝΏΕ ΝΏ ΣΔΡΟΤΜΒ ΏΠΛΧ ηελ ΤΠΟΥΒΔ ΜΏ. Δάλ 

ππνζρεζήθαηε ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ ζαο λα είζηε πηζηφο ζηε ζχδπγφ ζαο φιεο εκέξεο ηεο 

δσήο ζαο, επαλαιακβάλεηε ηελ ίδηα ππφζρεζε φιεο εκέξεο; Δάλ επαλαιακβάλεηε ηελ 

ππφζρεζή ζαο θάζε κέξα, ζην ηέινο ζα ζαο ππνςηαζηεί φηη ππάξρεη θάηη θαθφ! 

Δπαλαιακβάλεηε ηελ ππφζρεζή ζαο πξνο απηήλ επαλαιακβάλνληαο επίζεο ηελ ηειεηή ηνπ 

γάκνπ; 

   Αο κε πιαλψκεζα. Ο άλζξσπνο εθείλνο πνπ ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΠΑΡΔΗ ηελ ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ 

ΑΠΟΦΑΖ λα αθνινπζήζεη ηνλ Ηεζνχλ Υξηζηφλ εηιηθξηλά, αξγά ή γξήγνξα ζα γίλεη ζχκα 

ηνπ ιάζνπο ηνπ θαη ζα λνκίζεη φηη εμαηηίαο δηαπξαρζείζεο ακαξηίαο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

αλαλεψζεη «ηε ζχκβαζή ηνπ» κε ηνλ Θεφλ. Σν κόλν πξάγκα πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα 

ζπλερίζεη επηκειώο θαη ΔΗΛΗΚΡΗΝΩ, αλεμάξηεηα από ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη ηηο 

δπζθνιίεο ηνπ, λα ηεξήζεη ζηαζεξά ό,ηη ππνζρέζεθε ζηνλ Θεόλ. Ο Κύξηνο πνπ γλσξίδεη 

ηελ θαξδηά ηνπ αλζξώπνπ, δελ ζα δερζεί πνηέ ηελ επζύλε λα ηνλ βνεζήζεη λα ηεξήζεη 

ηελ ππόζρεζή ηνπ εάλ απηόο ν άλζξσπνο δελ είλαη εηιηθξηλήο ζηελ πξόζεζή ηνπ λα 

ηεξήζεη ηελ ππόζρεζή ηνπ θαη λα ζεβαζηεί ηε ζπκθσλία ηνπ κε ηνλ Θεόλ! Ώληίζεηα, ν 

Θεόο είλαη έηνηκνο λα αλαιάβεη όιελ ηελ επζύλε γηα ηε δσή ηνπ αλζξώπνπ πνπ ζέιεζε 

εηιηθξηλά λα εκπηζηεπζεί ηε δσή ηνπ ζ‟Ώπηόλ! Ο Θεόο δελ δέρεηαη λα δώζεη ην Άγηνλ 

Πλεύκα Σνπ θαη ηε δύλακή Σνπ θαηά ηεο ακαξηίαο ζε αλζξώπνπο πνπ δελ ζα είλαη 

πηζηνί θαη πνπ ζα γίλνληαη ζύκκαρνη ηε κία εκέξα κε ηελ ακαξηία θαη ηνλ δηάβνινλ θαη 

ηελ άιιελ εκέξα ζα πξνζπαζνύλ λα θνιαθεύζνπλ ηνλ Θεόλ! 

 

Ο Θεφο καο θαλεξψλεη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ κηά ακαξηία ή κηά αδπλακία γηα ηελ 

νπνία δελ είκαζηαλ ελήκεξνη, ψζηε λα θαζαξηζζνχκε. Γπζηπρψο, είκαζηε ζθιεξνηξάρεινη. 

Ο Θεφο ππνρξεψλεηαη λα καο νδεγήζεη επαλεηιεκκέλσο ζην ίδην αδχλαην ζεκείν ηεο 

χπαξμήο καο, ψζηε λα βαξεζνχκε ηνπο εαπηνχο καο θαη λα δεηήζνπκε εθ βάζνπο θαξδίαο ηελ 

απειεπζέξσζή καο: «Ούησ ιέγεη Κύξηνο, ν Λπηξσηήο ζνπ, ν Άγηνο ηνπ Εζξαήι· Βγώ 

είκαη Κύξηνο ν Θεόο ζνπ, ν δηδάζθσλ ζε δηά ηελ σθέιεηάλ ζνπ, ν νδεγώλ ζε δηά ηεο 
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νδνύ δη' εο έπξεπε λα ππάγεο. Βίζε λα ήθνπεο ηα πξνζηάγκαηά κνπ ηόηε ε εηξήλε ζνπ 

ήζειελ είζζαη σο πνηακόο θαη ε δηθαηνζύλε ζνπ σο θύκαηα ζαιάζζεο·» (Ζζα.48:17). 

Έλα άιιν πξφβιεκα πνιιψλ πηζηψλ είλαη φηη ππάξρεη ζην πλεχκα ηνπο: 

 

3. Δ ζύγρπζε κεηαμύ «ληθεθόξνπ δσήο» θαη «ηειεηόηεηνο ρσξίο ακαξηία» 
Τπάξρεη δπζηπρψο ε ιαλζακέλε  εληχπσζε φηη εθείλνη πνπ θεξχηηνπλ «ηε ληθεθφξν δσή», 

δειαδή φηη είλαη δπλαηφλ λα απειεπζεξσζείο απφ ηε «ζάξθα», ηηο θαθέο ζπλήζεηεο, ηα πάζε 

θαη ηηο ακαξησιέο επηζπκίεο, φηη δηδάζθνπλ ηελ πεπιαλεκέλε δηδαζθαιία πεξί «αλακαξηήηνπ 

ηειεηόηεηνο». Ζ αιήζεηα ηνπ Θενχ, εληνχηνηο, παξακέλεη: Ζ αιήζεηα είλαη φηη «ηειεηόηεο 

ρσξίο ακαξηία» δελ ππάξρεη αιιά φηη ε ληθεθφξνο δσή είλαη δπλαηή θαη φηη απαηηείηαη. 

Δίλαη εληνιή γηα ηνλ πηζηφλ! Καη εάλ είλαη εληνιή θαηά ηνλ ιόγνλ ηνπ Θενύ, ηόηε είλαη 

δπλαηή. Ο Θεόο κπνξεί λα ζώζεη εληειώο! Δίλαη γξακκέλν: «όζελ δύλαηαη θαη λα ζώδε 

εληειώο ηνπο πξνζεξρνκέλνπο εηο ηνλ Θεόλ δη' απηνύ, δσλ πάληνηε δηά λα κεζηηεύζε 

ππέξ απηώλ.» (Δβξ.7:25). Ο ιφγνο ηνπ Θενχ ιέγεη ΒΏΝ ΣΗ ΑΜΑΡΣΖΖ, εάλ ηηο πέζεη 

(1Ησάλ.2:1).  Γσή «ζήθσ-πέζε, ζήθσ-πέζε» δελ είλαη θαλνληθή ρξηζηηαληθή δσή! Εδνύ 

πώο ν Παύινο πεξηγξάθεη ηελ θαλνληθή δσή: «Αηά ηνύην αθήζαληεο ηελ αξρηθήλ 

δηδαζθαιίαλ ηνπ Υξηζηνύ, Ώ ΦΒΡΧΜΒΘΏ ΠΡΟ ΣΔΝ ΣΒΛΒΕΟΣΔΣΏ, ρσξίο λα 

βάιισκελ εθ λένπ ζεκέιηνλ κεηαλνίαο από λεθξώλ έξγσλ θαη πίζηεσο εηο Θεόλ,» 
(Δβξ.6:1). Δθείλν πνπ κεηξά δελ είλαη εάλ ράζνπκε κηα κάρε αιιά εάλ είκαζηε 

απνθαζηζκέλνη λα θεξδίζνπκε ηνλ πφιεκν! «Καη ζέιεηο εηπεί πξνο απηνύο, Ούησ ιέγεη 

Κύξηνο· Βάλ ηηο πέζε, δελ ζεθόλεηαη; εάλ ηηο εθθιίλε, δελ ζέιεη επηζηξέςεη;» (Ηεξ.8:4) 

Μήπσο είλαη θαλνληθή ρξηζηηαληθή δσή λα είζαη δνχινο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηνπ ζπκνχ 

θαηά ηε δηάξθεηα είθνζη εηψλ ή ησλ ςεκάησλ ή ηεο ιαηκαξγίαο ή ηεο ππνθξηζίαο, ή, ή; Ζ 

Βίβινο δειψλεη: «ζνη δε είλαη ηνπ Υξηζηνύ εζηαύξσζαλ ηελ ζάξθα νκνύ κε ηα πάζε 

θαη ηαο επηζπκίαο.» (Γαι.5:24). Λέγεη επίζεο: «Παο όζηηο εγελλήζε εθ ηνπ Θενύ ακαξηίαλ 

δελ πξάηηεη, δηόηη ζπέξκα απηνύ κέλεη ελ απηώ· θαη δελ δύλαηαη λα ακαξηάλε, δηόηη 

εγελλήζε εθ ηνπ Θενύ.» (1Ησάλ.3:9). Γελ κπνξεί θαλείο λα έρεη ληθεθφξν δσή παξά εάλ 

απαιιαγεί  απφ ην θνξηίν ηεο ακαξηίαο θαη δελ έρεηο πάξεη ηελ απφθαζε λα ζεθψζεηο ηνλ 

ζηαπξφλ ζνπ θαη λα αθνινπζήζεηο πηζηά ηνλ Υξηζηφλ! Γελ κπνξείο λα ηξέμεηο ζε αγψλα 

δξφκνπ κε παιηφ. Ζ ακαξηία είλαη ν ερζξφο ηεο πίζηεσο.  

 

Γελ επηηξέπεηαη λα έρεη θάπνηνο ην φλνκα ή ηελ εηηθέηα ηνπ ρξηζηηαλνχ αιιά φρη θαη 

ηε θχζε ηνπ ρξηζηηαλνχ, δεδνκέλνπ φηη ηνπ έρνπλ δσζεί αη κέγηζηαη θαη ηίκηαη επαγγειίαη, γηα  

λα γείλεη θνηλσλφο ζείαο θχζεσο, απνθπγψλ „ηελ ελ ησ θφζκσ ππάξρνπζαλ δηά ηεο επηζπκίαο 

δηαθζνξάλ‟ (2Πέη.1:4). Ο πξαγκαηηθφο ρξηζηηαλφο είλαη «λένλ θηίζκα»∙ ηα αξραία 

παξήιζνλ, ηδνύ, ηα πάληα έγεηλαλ λέα (2Κνξ.5:17). Ο Θεφο εδήισζε φηη «... αύηε είλαη ε 

δηαζήθε, ηελ νπνίαλ ζέισ θάκεη πξνο ηνλ νίθνλ ηνπ Εζξαήι κεηά ηαο εκέξαο εθείλαο, 

ιέγεη Κύξηνο· Θέισ δώζεη ηνπο λόκνπο κνπ εηο ηελ δηάλνηαλ απηώλ, θαη ζέισ γξάςεη 

απηνύο επί ηεο θαξδίαο απηώλ, θαη ζέισ είζζαη εηο απηνύο Θεόο, θαη απηνί ζέινπζηλ 

είζζαη εηο εκέ ιαόο.» (Δβξ.8:10 θαη Ηεδθ.36:26). Ο Θεφο απαηηεί απφ θάζε ρξηζηηαλφλ λα 

δεηά «…εηξήλελ κεηά πάλησλ, θαη ηνλ αγηαζκόλ, ρσξίο ηνπ νπνίνπ νπδείο ζέιεη ηδεί ηνλ 

Κύξηνλ» (Δβξ.12:14). Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ ρξηζηηαλφλ λα Σνλ πιεζηάδεη κε ην ζηόκα ηνπ 

θαη λα Σνλ ηηκά κε ηα ρείιε ηνπ, ε δε θαξδία ηνπ λα απέρεη καθξάλ απ‟Ώπηνύ θαη λα Σνλ 

ζέβεηαη καηαίσο, δηδάζθσλ δηδαζθαιίεο, εληάικαηα αλζξώπσλ (Μαη.15:8-9) 

Σνπ έρεη δώζεη έλδνμν ζθνπό θαη πξννξηζκό (Δθ.2:6-7 θαη 1Ησάλ.3:1-2). Ο Θεόο 

ηνλ πξνώξηζε λα γίλεη ζύκκνξθνο ηεο εηθόλνο ηνπ Τηνύ απηνύ Εεζνύ Υξηζηνύ 
(Ρσκ.8:29). Αελ επηηξέπεηαη ινηπόλ λα δπζθεκεί ηνλ σηήξα ηνπ κε ηελ ακαξησιή ή 

επηπόιαηα δσή ηνπ… 

Ζ αδπλακία καο λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ιφγνπ ηνπ Θενχ νθείιεηαη ελ 

κέξεη θαη ζηε: 
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4. ύγρπζε αλάκεζα ζηηο εθθξάζεηο «έρσ ακαξηία» θαη «δηαπξάηησ ακαξηία» 
Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ ζπγρένπλ ηηο εθθξάζεηο «έρσ ακαξηία» (1Εσάλ.1:8) θαη 

«δηαπξάηησ ακαξηία» (1Εσάλ.3:9). Δίλαη γξακκέλν: «Βάλ είπσκελ όηη ακαξηίαλ δελ 

έρνκελ, εαπηνύο πιαλώκελ θαη ε αιήζεηα δελ είλαη ελ εκίλ.» (1Ησάλ.1:8). Έρσ ακαξηία 

ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ακαξηία κέζα ζηε δσή κνπ αιιά ηελ νπνία δελ έρσ ζπλεηδεηνπνηήζεη 

αιιά φηη ν Θεφο κνπ ηε θαλεξψλεη κέζα απφ δηάθνξεο δνθηκαζίεο θαη πεηξαζκνχο θαζψο 

βαδίδσ ελψπηνλ Απηνχ κέζα ζην θσο. ηαλ δηαπηζηψζσ ηελ χπαξμε θάπνηαο ακαξηίαο ή 

θάπνηνπ ειαηηψκαηνο θ.ιπ., ν Θεφο κε θαιεί λα ηελ κηζήζσ θαη λα ηελ απνξξίςσ. Να κε 

αζπκψ απφ ηνλ έιεγρφλ ηνπ αιιά λα αγαπώ ηόλ έιεγρό Σνπ δηφηη απηφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο 

λα θαζαξίδνκαη θαη λα πξννδεχσ (Παξ.3:11). Ώκαξηάλσ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζεκαίλεη φηη 

εθηειψ ακαξηία πνπ ήδε γλσξίδσ! Ο Θεφο ζα δψζεη ηηο επινγίεο Σνπ κόλνλ ζε εθείλνπο πνπ 

έρνπλ απνθαζίζεη λα θαζαξηζζνχλ απφ θάζε γλσζηή ακαξηία ηεο δσήο καο. «Ο 

πξνζθέξσλ ζπζίαλ αηλέζεσο, νύηνο κε δνμάδεη· θαη εηο ηνλ επζεηνύληα ηελ νδόλ απηνύ 

ζέισ δείμεη ηελ ζσηεξίαλ ηνπ Θενύ.» (Φαι.50:23). Αο ην θάκσ ζαθέζηεξνλ: Ζ Βίβινο ιέεη 

φηη «…θαη αθξνζύλε είλαη ελ ηε θαξδία απηώλ ελόζσ δώζη, θαη κεηά ηαύηα ππάγνπζη 

πξνο ηνπο λεθξνύο…» (Δθθι.9:3) θαη φηη «…δελ ππάξρεη άλζξσπνο δίθαηνο επί ηεο γεο, 

όζηηο λα πξάηηε ην θαιόλ θαη λα κε ακαξηάλε.» (Δθθι.7:20). Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίνλ ν Θεφο καο αγηάδεη … Έρνπκε πνιιή «ζθνπξηά» απφ ηελ νπνίαλ θαζαξηδφκαζηε 

ζπλερψο. Ο Θεφο, θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο δσήο καο, καο δείρλεη αρξεία πξάγκαηα πνπ 

ππάξρνπλ θξπκκέλα κέζα ζηε πεζκέλε θχζε καο, ηα νπνία πξέπεη λα απνξξηθζνχλ επζχο σο 

ηα αληηιεθζνχκε.  

 

   πκπέξαζκα: Σειεηφηεο ρσξίο ακαξηία δελ ππάξρεη αιιά γλήζηα ληθεθφξνο δσή 

ππάξρεη θαη απνηειεί εληνιή. Απηφ ην είδνο ηεο δσήο είλαη ε θαλνληθή ρξηζηηαληθή δσή. Ζ 

ληθεθφξνο δσή δίδεηαη κφλνλ ζ‟εθείλνπο πνπ είλαη επζείο ηελ θαξδία, ζ‟εθείλνπο πνπ 

αγαπνχλ ηνλ Υξηζηφλ εμ φιεο θαξδίαο, ζ‟εθείλνπο πνπ Σνλ εκπηζηεχνληαη θαηά πάληα θαη 

πνπ πήξαλ ηελ απφθαζε λα ζεθψζνπλ ηνλ ζηαπξφλ ηνπο θαη λα Σνλ αθνινπζνχλ. «Οπδέλ 

όπινλ θαηαζθεπαζζέλ ελαληίνλ ζνπ ζέιεη επνδσζή· θαη πάζαλ γιώζζαλ, ήηηο ήζειε 

θηλεζή θαηά ζνπ, ζέιεηο ληθήζεη ελ ηε θξίζεη. Ώύηε είλαη ε θιεξνλνκία ησλ δνύισλ ηνπ 

Κπξίνπ· θαη ε δηθαηνζύλε απηώλ είλαη εμ εκνύ, ιέγεη ν Κύξηνο.» (Ζζα.54:17). Έηζη ε 

ζαηαληθή δηθαηνινγία πνπ ιέεη φηη είκαζηε αδχλαηα αλζξψπηλα φληα θαη φηη είλαη θπζηθφλ λα 

έρνπκε κηα δσή «ζήθσ-πέζε, ζήθσ-πέζε» ζα πξέπεη ακέζσο θαη εληειώο λα απνξξηθζεί. 
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Κεθάιαηνλ 8
νλ

  (050 – GR) 

 

Βζθαικέλεο δηδαζθαιίεο, εξκελείεο, γλώκεο θαη παξαδόζεηο (Μέξνο Γ) 

 

 

1. Δ παζεηηθή ή εηηνπαζήο ζέζε ηνπ αλζξώπνπ: «Γελ έρσ πίζηε» 
Πνιινί Υξηζηηαλνί ιέγνπλ, «δπζηπρώο, δελ έρσ πίζηε» ή «είκαη νιηγόπηζηνο». Γελ έρνπλ 

πίζηε δει. εκπηζηνζχλε, OK, αιιά ζε πνηφλ; ηνλ Θεφλ; Γελ έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηνλ Θεφλ; 

Πνηά ιφγηα ηνπ Κπξίνπ καο Ηεζνχ Υξηζηνχ δελ είλαη αιεζή θαη δελ είλαη άμηα ηεο 

εκπηζηνζχλεο καο, ψζηε λα κε γίλνπλ απνδεθηά; Δάλ θάπνηνο ζέιεη λα πηζηεχζεη, κπνξεί λα 

κάζεη λα πηζηεύεη. Ζ πίζηε βαζίδεηαη ζε βεβαία θαη αζθαιή γλψζε. Ζ Βίβινο ιέγεη, επίζεο, 

φηη ν άλζξσπνο κπνξεί λα κάζεη λα θνβάηαη ηνλ Θεόλ (Γεπη.4:10· 14:23· 17:19· 31:13) θαη 

λα ελεξγεί αλαιόγσο. 

 

Ήκνπλ άλζξσπνο πνπ έδεζα ρσξίο Θεφλ αιιά κηα εκέξα είπα ζηνλ εαπηφλ κνπ: Δάλ 

απηά πνπ ιέγεη ε Βίβινο είλαη αιεζή θαη ππάξρεη αηψληα δσή θαη αηψληα θαηαδίθε, πνχ είζαη 

Γηάλλε θαη πνχ θαηεπζχλεζαη; Δξεχλεζα θαη βξήθα ηελ αιήζεηα. Γηεπίζησζα φηη φινη νη 

πξνθεηηθνί ιφγνη θαηά ηε δηάξθεηα έλδεθα αηψλσλ πξηλ απφ ηνλ Ηεζνχλ Υξηζηφλ 

εμεπιεξψζεζαλ ζηε δσή ηνπ Ηεζνχ θαη ζηε δσή ηνπ ιανχ ηνπ Ηζξαήι. Σα επηρεηξήκαηα ηνπ 

Θενύ θαη θπξίσο νη πξνθεηείεο θαη ε εθπιήξσζή ηνπο κ‟έπεηζαλ θαη έκαζα λα πηζηεύσ 

ζηνπο ιόγνπο Σνπ θαη λα έρσ εκπηζηνζύλε ζην ραξαθηήξα ηνπ. Δπηκέλσ: ΒΥΧ ΜΏΘΒΕ 

ΝΏ ΠΕΣΒΤΧ ΚΏΕ ΝΏ ΒΝΏΡΜΟΝΕΓΟΜΏΕ ΠΡΟ Ο,ΣΕ ΠΕΣΒΤΧ! 

 

Αο εκεηψζνπκε εδψ, ζ‟απηφ ην ζεκείν, όηη ε πίζηε κπνξεί λα απμεζεί: «θαη δελ 

θαπρώκεζα εηο ηα άκεηξα εηο μέλνπο θόπνπο, αιι' έρνκελ ειπίδα, όηη απμαλνκέλεο ηεο 

πίζηεώο ζαο, ζέινκελ κεγαιπλζή εηο εζάο εθ πεξηζζνύ θαηά ηνλ θαλόλα εκώλ,» 

(2Κνξ.10:15).  Αθξηβψο φπσο ε γλψζε απμάλεη, έηζη θαη ε πίζηε κπνξεί λα απμεζεί σο πξνο 

ην ζέιεκα θαη ηηο ππνζρέζεηο ηνπ Θενχ. Ναη, δηφηη ε πίζηε είλαη βεβαία θαη αλακθηζβήηεηε 

γλψζε. Σν πξφβιεκα είλαη φηη δελ ελδηαθεξφκαζηε επαξθψο λα γλσξίζνπκε ηελ αιήζεηα θαη 

λα δηαθξίλνπκε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ! Σνπλαληίνλ, ελδηαθεξόκαζηε εμαηξεηηθά γηα ην πώο 

ζα αληηκεησπίζνπκε ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηά καο. Ο λεναλαγελλεκέλνο Υξηζηηαλόο 
πηζηεχεη θαηά ην κέηξνλ ηεο γλψζεψο ηνπ, δειαδή φηη νη ακαξηίεο ηνπ έρνπλ ζπγρσξεζεί θαη 

φηη είλαη ηψξα πηνζεηεκέλν παηδί ηνπ Θενχ ράξε ζηε ζπζία ηνπ Μνλνγελνχο Τηνχ ηνπ Θενχ, 

ηνπ Κπξίνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ. Ξεχξεη φηη ππάξρεη κηά Γηαζήθε γη‟απηφλ. Ο ώξηκνο Υξηζηηαλόο 

έρεη κειεηήζεη ηηο δηαηάμεηο ηεο Γηαζήθεο, γλσξίδεη ηα θαζήθνληά ηνπ θαη ηα πξνλφκηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζέηεζή ηνπ εθ κέξνπο ηνπ Θενχ θαη πνπ θαιείηαη λα πηζηεχεη. 

 

2. Ώλαθξηβείο ηδέεο ζρεηηθά κε ηε κεγάιε πίζηε 
Πνιινί είλαη νη Υξηζηηαλνί – θπξίσο ζηηο εκέξεο καο – πνπ δεηνχλ «κεγάιε πίζηε » 

θαη‟αφξηζηνλ ηξφπνλ, ρσξίο φκσο λα έρνπλ ηελ πξφζεζε λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη κε ζπγθεθξηκέλνλ ηξφπνλ. Δάλ δελ ηελ απνθηήζνπλ, εθθξάδνπλ ηελ 

ιχπελ ηνπο θαη… έκκεζα, θαηεγνξνχλ ηνλ Θεφλ… Αο βάινπκε ζε ηάμε νξηζκέλα πξάγκαηα: 

Μεξηθνί Υξηζηηαλνί ελδηαθέξνληαη, πξαγκαηηθά, λα γίλνπλ ηθαλνί, φηαλ ν Θεφο ηνπο 

εκπηζηεπζεί ηε δσξεά (ην ράξηζκα) ηεο πίζηεσο πνπ εθηειεί ζαχκαηα θαη θαηνξζψκαηα, λα 

ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηε δφμα ηνπ Θενχ θαη γηα ηελ πξφνδν ηεο εθθιεζίαο. Τπάξρνπλ, 

εληνχηνηο, άιινη πνπ επηζπκνχλ απηφ ηφ ράξηζκα γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο πξνβνιή κέζα ζηελ 

εθθιεζία ή θαη γηα λα θεξδήδνπλ ρξήκαηα… Δλζπκείζζε ηελ πεξίπησζε ηνπ ίκσλνο ηνπ 

κάγνπ ζηηο Πξάμεηο ησλ Απνζηφισλ 8:9-24; 
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Δίλαη αιεζέο φηη ε κεγάιε πίζηε είλαη ράξηζκα Θενχ. Ο Θεφο, εληνχηνηο, ηελ δίδεη 

ζ‟εθείλνπο πνπ ΔΚΔΗΝΟ ζέιεη. Γελ ηζρχεη, φκσο, ηνχην φηαλ κηιάκε γηα ηελ θνηλή πίζηε, 

ηελ απιή πίζηε, ε νπνία δίλεηαη, επίζεο, απφ ηνλ Θεφλ, εάλ βεβαίσο, νη ελδηαθεξφκελνη 

έρνπλ ηελ θαιή ζέιεζε λα ππαθνχζνπλ ζηελ αιήζεηα θαη λα κεηαλνήζνπλ… Αξθεί λα 

αλαθεξζνχκε ζε ηξία εδάθηα γηα λα θαηαλνήζνπκε απηφ ην ζεκείν ηεξάζηηαο ζεκαζίαο 

ζρεηηθά κε ηελ απιή ή θνηλή πίζηε: 

 Ησάλ.6:47: «Ώιεζώο αιεζώο, ζαο ιέγσ, Ο πηζηεύσλ εηο εκέ έρεη δσήλ αηώληνλ.» 

 Μάξθ.11:24: «Αηά ηνύην ζαο ιέγσ, Πάληα όζα πξνζεπρόκελνη δεηείηε, πηζηεύεηε όηη 

ιακβάλεηε, θαη ζέιεη γείλεη εηο εζάο.», θαη, 

 1Ησάλ.1:9: «Βάλ νκνινγώκελ ηαο ακαξηίαο εκώλ, είλαη πηζηόο θαη δίθαηνο, ώζηε λα 

ζπγρσξήζε εηο εκάο ηαο ακαξηίαο θαη θαζαξίζε εκάο από πάζεο αδηθίαο.» 
Απηή ε πίζηε αλαθέξεηαη ζηελ πξάμε κε ηελ νπνία ν πηζηφο – ππαθνχνληαο ζηελ 

αιήζεηα ηνπ Θενχ – δέρεηαη ηνλ Υξηζηφλ σο σηήξα ηνπ, ιακβάλεη ηε ζπγρψξεζε ησλ 

ακαξηηψλ ηνπ θαη ηελ απειεπζέξσζή ηνπ απφ ηε δχλακε ηεο ακαξηίαο θαη απφ ηε δνπιεία 

ηνπ ζηνλ αηαλά. Απηή ε πίζηε είλαη δηαζέζηκε ζε φινπο. 

 

Ζ πίζηε ράξηζκα δίδεηαη κφλνλ ζ‟εθείλνπο πνπ ην Άγηνλ Πλεχκα ζέιεη, ζηα πιαίζηα 

ηνπ θπξηαξρηθνχ Σνπ δηθαηψκαηνο, γηα ηελ νηθνδνκή ηεο εθθιεζίαο. Απηή ε πίζηε 

αλαθέξεηαη κεηαμχ ησλ ραξηζκάησλ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο  ζηελ 1Κνξ.12:9-10. Δίλαη πίζηε 

πνπ θάλεη θαηνξζψκαηα μεπεξλψληαο αλζξσπίλσο αμεπέξαζηα εκπφδηα. Δίζε φινη λα είρακε 

ηε κεγάιε πίζηε αιιά εθείλν πνπ έρεη ζεκαζία, πάλσ απ‟φια, είλαη λα έρνπκε ηελ απιή 

πίζηε, ηελ θνηλή πίζηε, ζηνλ ΜΔΓΑΛΟΝ ΘΔΟΝ. πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη ππάξρεη, 

αθελόο, ε θνηλή πίζηε, ε απιή, πξνζηηή ζε όινπο πίζηε πνπ ηθαλώλεη ηνλ άλζξσπνλ λα 

κπνξεί λα ιάβεη ηελ ζσηεξία ηνπ θαη ηελ αλαγθαία δύλακε ηνπ Ώγίνπ Πλεύκαηνο γηα λα 

δήζεη κηα αγία δσή πιήξε δπλάκεσο θαη πλεπκαηηθήο παξεγνξίαο θαη ε κεγάιε 

ραξηζκαηηθή πίζηε πνπ εθηειεί ζαύκαηα. 

 

3. Ώλαθξηβείο ηδέεο ζρεηηθά κε ηελ αύμεζε ηεο πίζηεσο 
Αο επηζηξέςνπκε ζην ζεκείν ηεο απμήζεσο ηεο πίζηεσο πνπ έρνπκε ήδε αλαθέξεη. Δίλαη 

δπλαηφλ λα ηδεί  θαλείο ηελ πίζηε καο λα απμάλεη; 

 Δ πξώηε απάληεζε είλαη φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη θακία αχμεζε ηεο πίζηεσο ζηνλ 

Θεφλ εάλ ε πίζηε δελ ππάξρεη. Ο Κχξηφο καο Ηεζνχο Υξηζηφο δελ ζα κπνξνχζε λα έρεη, 

κεηαμχ ησλ άιισλ ηίηισλ Σνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ αξρεγνύ θαη ηειεησηνύ ηεο πίζηεσο εάλ 

δελ ππήξρε δπλαηφηεηα λα ηδεί ηελ πίζηε λα απμάλεη θαη λα ηειεηνπνηείηαη… (Δβξ.12:2) 

 Δ δεύηεξε απάληεζε είλαη φηη δελ ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη ζέκα πξνθεηείαο «θαηά ηελ 

αλαινγίαλ ηεο πίζηεσο» ή «ζύκθσλα κε ην κέηξνλ ηεο πίζηεσο» (Ρσκ.12:6, 3) εάλ δελ 

ππήξρε δπλαηφηεηα απμήζεψο ηεο. Μήπσο ν Κχξηφο καο ζα θαηεγνξνχζε νξηζκέλνπο 

αλζξψπνπο «νιηγνπίζηνπο» εάλ δελ ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ «νιίγελ πίζηε ηνπο»; Καη ζα 

επαηλνχζε άιινπο αλζξψπνπο γηα ηε κεγάιε ηνπο πίζηε; Έηζη, είλαη βέβαηνλ θαη αζθαιέο 

φηη είλαη δπλαηφλ λα απμεζεί ε πίζηε ή, ην αληίζεην, ε πίζηε λα εθιείςεη (Λνπθ.22:32). 

Γελ ζα πξέπεη πνηέ λα αθήζνπκε λα δηαιάζεη ηνπ πλεχκαηφο καο φηη ππάξρνπλ άλζξσπνη 

νη νπνίνη ελαπάγεζαλ εηο ηελ πίζηηλ επεηδή απέβαιαλ ηελ αγαζή ζπλείδεζηλ 

(1Σηκ.1:19) ή επεηδή  δελ έρνπλ ην κπζηήξηνλ ηεο πίζηεσο κεηά θαζαξάο ζπλεηδήζεσο 

(1Σηκ.3:9). 

 Δ ηξίηε απάληεζε είλαη φηη ε πίζηε απμάλεη φηαλ ηελ εθαξκφδνπκε ζηα πξάγκαηα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο,  ζε φια πξάγκαηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο! Ζ πίζηε απμάλεη κε ηε κειέηε 

θαη ηελ αθνκνίσζε ησλ ππνζρέζεσλ ηνπ Θενχ. Ζ πίζηε απμάλεη  θπξίσο ππαθνύνληαο 

ζηελ αιήζεηα. Ζ πίζηε εληζρχεηαη θαηά ηηο ζηηγκέο ησλ δνθηκαζηψλ… Ζ πίζηε κπνξεί λα 

ιάκβάλεη απηφ πνπ ν άλζξσπνο δεηά απφ ηνλ Θεφλ – ζχκθσλα κε ην ζέιεκά Σνπ – εάλ 

έρεη έλα πλεχκα πνπ αθελφο επηκέλεη θαη αθεηέξνπ ζπγρσξεί : 
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 « Αηά ηνύην ζαο ιέγσ, Πάληα όζα πξνζεπρόκελνη δεηείηε, πηζηεύεηε όηη 

ιακβάλεηε, θαη ζέιεη γείλεη εηο εζάο. Καη όηαλ ίζηαζζε πξνζεπρόκελνη, 

ζπγρσξείηε εάλ έρεηέ ηη θαηά ηηλόο, δηά λα ζπγρσξήζε εηο εζάο θαη ν Παηήξ ζαο 

ν ελ ηνηο νπξαλνίο ηα ακαξηήκαηά ζαο. Ώιι' εάλ ζεηο δελ ζπγρσξήηε, νπδέ ν 

Παηήξ ζαο ν ελ ηνηο νπξαλνίο ζέιεη ζπγρσξήζεη ηα ακαξηήκαηά ζαο. » 
(Μάξθ.11:24-26). 

 «δηά λα κε γείλεηε λσζξνί, αιιά κηκεηαί ησλ δηά πίζηεσο θαη καθξνζπκίαο 

θιεξνλνκνύλησλ ηαο επαγγειίαο.» (Δβξ.6:12). 

Πνιιά ζα κπνξνχζαλ λα εηπσζνχλ ζην ζεκείν απηφ αιιά λνκηδσ φηη είλαη πξνηηκψηεξνλ 

λα ην θιείζσ δειψλνληαο μαλά κηα κεγάιε θαη έλδνμε αιήζεηα: Ώο κε λνκίδεη ν άλζξσπνο 

όηη ε πίζηε ζηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ θαη ε εκπηζηνζύλε ηνπ ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ Θενύ 

κπνξνύλ λα απμεζνύλ εάλ δελ αγαπά ηελ αιήζεηα πάλσ από όια θαη δελ δηαηεξεί 

ζπλερώο ηελ ζπλείδεζή ηνπ θαζαξή! Ο Θεόο δελ βάδεη ην κπζηήξηνλ ηεο πίζηεσο ζε 

αθάζαξηε θαξδηά θαη ζπλείδεζε πνλεξά!(Δβξ.10:22). 

 

4. Δ πεπιαλεκέλε ηδέα όηη ε ακαξηία ηνπ είλαη ππεξβνιηθά κεγάιε γηα λα ζπγρσξεζεί 
πκβαίλεη ελίνηε θάπνηνο πηζηφο λα πέζεη ζε θάπνηα ακαξηία, πνπ ηνπ θαίλεηαη φηη είλαη 

ππεξβνιηθά απνθξνπζηηθή, ψζηε λα κε δχλαηαη λα ηνπ ζπγρσξεζεί. Σφηε, ράλεη ην ζάξξνο 

ηνπ ή ηελ παξξεζία ηνπ λα πιεζηάζεη ηνλ Θεφλ θαη λα δεηήζεη ζπγρψξεζε ηεο ακαξηίαο ηνπ 

δηά ηεο πίζηεσο. Δίλαη θάηη πνπ ηνλ ζηελνρσξεί ηφζνλ βαζεηά, ψζηε δελ κπνξεί λα βξεί 

αλάπαπζε. Ζ νδχλε ηνπ πηζηνχ γίλεηαη αθφκε πηφ κεγάιε εάλ πεηζζεί αδηθαηνιφγεηα απφ ηνλ 

αηαλά φηη έρεη δηαπξάμεη ηελ ακαξηία θαηά ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο… Ο αηαλάο, φηαλ ν 

πηζηφο δελ είλαη θαιφο γλψζηεο ησλ Αγίσλ Γξαθψλ, θαηνξζψλεη λα ηνλ απνζαξξχλεη θαη 

κάιηζηα λα ηνλ απνκαθξχλεη απφ ηνλ Θεφλ. Σνχην δελ είλαη παξά κηα παγίδα! Ο Θεφο 

ζπγρσξεί πάζαλ ακαξηίαλ  θαη βιαζθεκίαλ παξεθηφο εθείλεο θαηά Αγίνπ Πλεχκαηνο.  

 

πκβαίλεη κεξηθέο θνξέο, ν άλζξσπνο λα κε ζέιεη λα ζπγρσξήζεη ηνλ εαπηφλ ηνπ 

αθφκα θαη αλ ν Θεφο είλαη έηνηκνο λα ηνλ ζπγρσξήζεη! Γελ κπνξεί λα αλερζεί ην γεγνλφο φηη 

«απηφο», έλαο ηφζνλ πλεπκαηηθφο άλζξσπνο (!), έπεζε ζε κηα ηέηνηα απερζή ακαξηία! Δάλ, 

εληνχηνηο, εμεηάζεη βαζχηεξα ηε ζηάζε ηνπ, ζα αλαθαιχςεη φηη πξφθεηηαη πεξί κηάο 

ππεξηξνθηθήο επαηζζεζίαο, ηεο νπνίαο ε ξίδα ηξέθεηαη απφ ηελ ππεξεθάλεηα, ηελ αιαδνλεία 

θαη ηελ έιιεηςε πίζηεσο ζην έιενο ηνπ Θενχ! Δίλαη θαιφ πξάγκα ν πηζηφο λα ππνθέξεη πνιχ 

γηα ηελ ακαξηία ηνπ θαη λα κελ αθήλεη ηελ αλάκλεζε ηεο ακαξηίαο ηνπ λα μεθχγεη απφ ην 

πλεχκα ηνπ. Ο Γαβίδ, αθνχ δηέπξαμε ηε θνβεξή ακαξηία ηεο δνινθνλίαο θαη ηεο κνηρείαο, 

είπε: «Αηόηη ηα αλνκήκαηά κνπ εγώ γλσξίδσ, θαη ε ακαξηία κνπ ελώπηόλ κνπ είλαη 

δηαπαληόο.» (Φαι.51:3). Δίλαη, εληνχηνηο, ππεξβνιηθά κεγάιν θαθό θαη εμαηξεηηθά 

επηθίλδπλν πξάγκα λα ράζεη θαλείο ηελ ειπίδα ηνπ ζην έιενο ηνπ Θενχ πνπ ζπγρσξεί 

αθζφλσο! 

 

5. Δ πίζηε δελ είλαη έλα «κέζνλ εθβηαζκνύ πξνο ηνλ Θεόλ»…  
Σα ηίκηα θαη πηζηά πξφζσπα δελ δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηνλ Θεφλ: Γελ ιέλε, «Δάλ κνπ δώζεηο 

απηό ή εθείλν ηόηε ζα ππαθνύζσ θαη ζα θάλσ ην ζέιεκά νπ». Δίλαη πξφζσπα πνπ, ειιείςεη 

πίζηεσο, απνθαζίδνπλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηνλ Θεφλ, επεηδή ν Θεφο δελ ηνπο έδσζε 

εθείλν πνπ ήιπηδαλ λα πάξνπλ απφ Απηφλ.  

Μηα λέα γπλαίθα κνπ είπε: «Πνηά ε σθέιεηα λα αλήθεη θαλείο θαη λα ππεξεηεί ηνλ 

Θεόλ εθόζνλ δελ κνπ έδσζε έλαλ ζύδπγν;». Σφηε ζπκήζεθα ην εδάθην ηεο Βίβινπ πνπ ιέγεη: 

«εηο είπεηε, Μάηαηνλ είλαη λα δνπιεύε ηηο ηνλ Θεόλ· θαη, Σηο ε σθέιεηα όηη εθπιάμακελ 

ηα δηαηάγκαηα απηνύ θαη όηη πεξηεπαηήζακελ πελζνύληεο ελώπηνλ ηνπ Κπξίνπ ησλ 

δπλάκεσλ;» (Mal.3: 14). Σν ίδην πξφζσπν έθζαζε ζε ζεκείν λα εηπεί: «Δθόζνλ ν Θεόο δελ 
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έρεη ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκά κνπ, απνθάζηζα λα γίλσ θνζκηθηά, ώζηε λα ππνρξεώζσ ηνλ Θεόλ 

λα κνπ δώζεη  απηό πνπ ηνπ έρσ δεηήζεη. Αο ςάμεη λα κε βξεί…»  

Κάπνην άιιν πξφζσπν κνπ είπε: «Αθνύ εγώ εδηάβαζα ηνλ ιόγνλ ηνπ Θενύ ηόζεο θαη 

ηόζεο θνξέο, γηαηί ν Θεόο κε άθεζε λα πέζσ ζηελ ακαξηία θαη λα πάζσ ηόζα;» Σφηε εγψ ηεο 

απήληεζα: «Γελ ήμεπξα φηη έθαλεο ράξε ζηνλ Θεφλ επεηδή δηάβαζεο πνιιέο θνξέο ηνλ ιφγνλ 

Σνπ, γη‟απηφ θη‟ Δθείλνο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα ζε θπιάμεη φ,ηη θαη αλ έθαλεο! Αθνχ ηνλ 

εδηάβαζεο, δελ επξφζεμεο πνηέ φηη «Βμεύξνκελ όηη παο ν γελλεζείο εθ ηνπ Θενύ δελ 

ακαξηάλεη, αιι' όζηηο εγελλήζε εθ ηνπ Θενύ θπιάηηεη εαπηόλ, θαη ν πνλεξόο δελ εγγίδεη 

απηόλ.»; (1Ησάλ.5:18). Δπεηδή εδήηεζα απφ ηνλ Θεφλ λα κε θπιάμεη ζην ηαμίδη κνπ, κήπσο 

ηνχην ζεκαίλεη φηη κνπ επηηξέπεηαη λα νδεγψ επηθηλδχλσο θαη λα παξαβαίλσ φινπο ηνπο 

θαλφλεο ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο; Ζ δε απεζηνκψζε... 

 

 Ο Θεφο δελ είλαη ν «θαιφο Θενχιεο» γηα λα γίλεη αληηθείκελν εθκεηαιιεχζεσο ή λα 

γίλεη αληηθείκελν εθβηαζκνχ απφ ηα πιάζκαηά ηνπ. Δίλαη κέγαο, κεγαινπξεπήο θαη θπξίαξρνο 

Θεφο! Δθείλνο πνπ πεγαίλεη ζηνλ Θεφλ πξέπεη λα Σνλ πιεζηάδεη ηαπεηλά γηα λα απαιιαγεί 

απφ ην θνξηίνλ ηεο ελνρήο ηεο ακαξηίαο ηνπ θαη εηδηθά λα ζσζεί απφ ηελ θφιαζε κε ην αίκα 

ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ. Πξέπεη, κε αγάπε θαη επγλσκνζχλε, λα πξνζπαζεί λα αξέζεη ζηνλ Θεφλ 

θαηά πάληα. Ο Θεφο, φηαλ βιέπεη φηη ν άλζξσπνο εθδεηεί ηε δηθαηνζχλε Σνπ θαη ηε βαζίιεία 

Σνπ, θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ θαηά ηνλ πινχηνλ ηεο ράξηηφο Σνπ (Μαη.6:33). ηαλ ν 

πηζηφο πξνζπαζεί εηιηθξηλά λα γίλεη ηθαλφο γηα ηελ εθηέιεζε παληφο έξγνπ αγαζνχ γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ ζειήκαηφο Σνπ, ηφηε ν Θεφο ελεξγεί κέζα ηνπ ην επάξεζηνλ ελψπηφλ Σνπ δηα 

ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ … φπσο είλαη γξακκέλν (Δβξ.13:21). Ο Θεφο θαλεξψλεηαη ζ‟εκάο φηαλ 

Σνλ εθδεηνχκε εμ όιεο θαξδίαο (Ηεξ.29:11). 

 

6. Δ αληίζηαζε ζηηο «αλεζπρίεο» 
Άιινο ηνκέαο ζηνλ νπνίνλ ε πίζηε καο θαιείηαη, πνιχ ζπρλά, λα ιεηηνπξγήζεη είλαη νη 

έγλνηεο, νη αλεζπρίεο ή ε κέξηκλα ηεο δσήο… Πνιχ ζπρλά; Ση ιέγσ; ρη, θάζε ζηηγκή! Οη 

αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο καο κάο νδεγνχλ ζε κέξηκλεο, ζε ζιίςεηο, ζε 

ελνριήζεηο, ζε άγρνο ή ζε θαηάζιηςε, αιιά ν Θεφο καο θαιεί λα κε κεξηκλνχκε. Μαο θαιεί 

λα θξνληίδνπκε επηκειώο όια ηα πξαγκάηα ηα ζρεηηθά κε ηε δσή καο αιιά λα κελ 

κεξηκλνύκε (Μαη.6:24-34; 1Πέη.5:6-7). Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη λφκηκεο θξνληίδεο καο 

αξρίδνπλ λα αλακηγλχνληαη κε αλεζπρία, ε ακαξηία είλαη επί ζχξαηο… Πνηά ακαξηία; Δ 

ακαξηία: (α) ηεο απηζηίαο, (β) ηεο εηδσινιαηξείαο θαη (γ) ηεο αθξνζύλεο. Ο Θεφο καο 

θξνληίδεη… Ξέξεη πνηά είλαη ηα πξάγκαηα ησλ νπνίσλ έρνπκε ηελ αλάγθε θαη καο ηα παξέρεη 

(Μαη.6:8). Ζ αλεζπρία είλαη κάηαηα πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, δξαζηεξηφηεηα ηεο ςπρήο, 

κηά ειηζηφηεηα, επεηδή ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα αιιάμεη θαλέλα απφ ηα πξάγκαηα πνπ ν 

Θεφο έρεη απνθαζίζεη. Δπηπιένλ, θαληάδεηαη φηη νιίγε κέξηκλα θαη αλεζπρία καο θάλεη 

ζνθνχο θαη καο θαη καο βνεζά λα δείμνπκε δπλακηζκφ. Καηη ηέηνην φκσο, απνηειεί έλδεημε ή 

απφδεημε ηνπ πφζνλ αδχλαηνη ή κέρξη πνίνπ ζεκείνπ είκαζηε θαθνί … Δ κέξηκλα βάδεη 

ζηελ πξώηε ζέζε πξάγκαηα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζηε δεχηεξε ή αθφκε ζηελ ηειεπηαία 

ζέζε· εάλ πξάγκαηα ή πξφζσπα ή επηηπρίεο παίξλνπλ ηελ πξψηε ζέζε ζηε δσή καο, ηφηε 

γηλφκαζηε εηδσινιάηξεο πνπ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ θακία ζρέζε κε ηνλ Θεφλ! Ο Θεφο έρεη 

αλαιάβεη ηε θξνληίδα καο. Γηαηί ινηπφλ λα αλεζπρνχκε; Κάπνηνο είπε: Ζ αξρή ηεο 

αλεζπρίαο είλαη ην ηέινο ηεο πίζηεσο θαη ε αξρή ηεο πίζηεσο είλαη ην ηέινο ηεο 

αλεζπρίαο. 
 

Πξέπεη, ηψξα, λα ζηακαηήζνπκε ζ‟απηφ ην ζεκείν θαη λα αλαθεξζνχκε ζηε  ζύγρπζε 

πνπ ππάξρεη ζην πλεύκα καο αλάκεζα «ζηε θξνληίδα» θαη «ηελ κέξηκλα ή ηελ έγλνηα ή 

ηελ αλεζπρία». Ο αγξόηεο πξέπεη λα ζπείξεη αιιά δελ επηζθέπηεηαη ηνπο αγξνύο ηνπ κε 

άγρνο όιεο ηηο εκέξεο ή αλά πάζαλ ζηηγήλ γηα λα ηδεί ηελ εμέιημε ηεο θπηείαο ηνπ… 
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Ώλακέλεη ππνκνλεηηθά ηε ζηηγκή ηεο ζπγθνκηδήο θαη, εάλ ππάξρεη αλάγθε  επεκβαίλεη 

θαη δηνξζώλεη ηελ θαηάζηαζε! Ζ αλεζπρία καο πξνέξρεηαη απφ ηελ επηζπκία καο λα 

αθνινπζήζνπκε ηνλ δηθφλ ηξφπν ή απφ ηελ αλππνκνλεζία καο ή απφ ηνλ δξφκν εθείλνλ πνπ 

πηζηεχνπκε φηη ε επηηπρία καο θαη ε πξνθνπή καο εμαξηάηαη απφ ηε δηθή καο ζθέςε θαη 

γλψκε. Ο Αβξαάκ εμήιζε κε εμεχξσλ πνπ ππάγεη… Αελ ήμεξε πνύ πήγαηλε αιιά ήμεξε 

Βθείλνλ πνπ ηνλ νδεγνύζε… Ο Κχξηφο καο πνηέ δελ αλεζπρνχζε επεηδή πνηέ δελ ήζειε λα 

θάλεη ην δηθφ Σνπ ζέιεκα. 

 

   Απηή ε δπζθνιία γίλεηαη πηφ επηθίλδπλε γηα ηα παηδηά ηνπ Θενχ φηαλ εκθαλίδεηαη 

ππφ πλεπκαηηθή κνξθή επηηπρίαο κέζα ζηε δσή. Ννκίδνπλ φηη ε εγθφζκηα επηηπρία δνμάδεη 

ηνλ Θεφλ ζηε  δσή ηνπο. Ο Θεφο, εληνχηνηο, δελ έρεη αλάγθε απφ ηηο επηηπρίεο καο ζχκθσλα 

κε ηελ λννηξνπία ηνπ θφζκνπ γηα λα δνμαζηεί. Θέιεη λα ηδεί ηε κεηάλνηά καο θαη ηελ πίζηε 

καο ζηνλ ιόγνλ Σνπ σο θαη ηελ εκπηζηνζύλε καο ζην ραξαθηήξα Σνπ· επίζεο, ηελ 

πηζηόηεηά καο πνπ ππαθνχεη ζηηο εληνιέο Σνπ. Ζ πηζηφηεηά καο ζηελ εθηέιεζε ηνπ 

θαζήθνληφο καο είλαη ην κφλνλ πξάγκα πνπ κεηξά ελψπηνλ ηνπ Θενχ. Αο κάζνπκε πσο λα 

αλαζέηνπκε φρη κφλνλ φια ηα πξνβιήκαηά καο αιιά επίζεο θαη ηηο δήζελ πλεπκαηηθέο 

θηινδνμίεο καο. Σα έξγα καο, ε δηαθνλία καο θαη εκείο νη ίδηνη αλήθνπκε ζηνλ Θεφλ. Αο 

αλαζέζνπκε κε, ινηπφλ, εηο ηνλ Θεφλ ηελ πιήξε θξνληίδα ηνπο. Ώο αλαζέζνπκε ην θάζε ηη 

ζ‟Ώπηόλ θαη αο ηα αθήζνπκε εθεί. Ναη, θαη αο ηα αθήζνπκε ζ‟Ώπηόλ (Φαι.37:5). Ζ 

πξαγκαηηθή πίζηε αλαζέηεη ην πξφβιεκα ζηνλ Θεφλ θαη ην αθήλεη εθεί!!! 

 

ηνλ Φαι.13:2 ππάξρεη έλα απνθαιππηηθφ εδάθην: «Έσο πόηε ζέισ έρεη βνπιάο ελ 

ηε ςπρή κνπ, νδύλαο θαζ' εκέξαλ ελ ηε θαξδία κνπ· …» Οη ζιίςεηο κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ 

Φαικσδνχ νθείινλην ζηε ζύγθξνπζε αλάκεζα ζηελ επηζπκία ηεο ςπρήο ηνπ θαη ζην ζέιεκα 

ηεο θαξδηάο ηνπ, ε νπνία ήζειε ην ζέιεκα ηνπ Θενχ. Ζ ζχγθξνπζε αλάκεζα ζην ζέιεκα ηνπ 

Θενχ θαη ζην ζέιεκα ηνπ αλζξψπνπ δεκηνπξγεί ζηελ θαξδηά ηνπ αλζξψπνπ κηα νδχλε κέζα 

ζηελ ςπρή ηνπ αλζξψπνπ θαη αζηάζεηα… 

ηαλ ην ξνιφη ζαο ραιάζεη, ην δίλεηε ζε θάπνηνλ λα ην επηζθεπάζεη· ην αθήλεηε εθεί 

θαη θεχγεηε. Δζείο δελ ζηέθεζζε πιεζίνλ ηνπ γηα λα ηνπ ππαγνξεχζεηε ηί λα θάλεη. Δάλ 

πξνζπαζήζεηε λα ηνπ ππαγνξεχζεηε ηη λα θάλεη ή πψο λα ην επηζθεπάζεη, ζα πξνζβιεζεί, ζα 

ζαο ην επηζηξέςεη θαη ζα ζαο εηπεί, «Πάξην πίζσ θαη αθεζέ κε ήζπρν» . Γπζηπρψο, απηφ είλαη 

εθείλν πνπ θάλνπκε ζπρλά ζηνλ Θεφλ. Λέκε φηη έρνπκε αλαζέζεη ην πξφβιεκά καο ζ‟Απηφλ 

αιιά είκαζηε ηφζνλ αλππφκνλνη ζαλ Απηφο λα κελ ήμεπξε ηί λα θάλεη γηα καο, πξνθεηκέλνπ 

λα δηνξζψζεη ην πξφβιεκά καο ή λα αξγεί αδηθαηνιφγεηα. «Ώλάζεο εηο ηνλ Κύξηνλ ηελ νδόλ 

ζνπ θαη έιπηδε επ' απηόλ, θαη απηόο ζέιεη ελεξγήζεη·» (Φαι.37:5). Απηφ ην εδάθην είλαη ην 

εδάθην ηεο δσήο κνπ … Πξνζπαζψ λα ην εθαξκφδσ ζπλερψο, ηδηαίηεξα φηαλ αλεζπρψ θαη 

θηλδπλεχσ λα ράζσ ηνλ πλεπκαηηθφλ πξνζαλαηνιηζκφ κνπ! 

 

7. Πίζηε θαη ζιίςεηο ή «κεηακθηεζκέλεο επινγίεο»; 
ην βηβιίν ηνπ Ηψβ 7:1, είλαη γξακκέλν φηη ε δσή ηνπ αλζξψπνπ είλαη εθζηξαηεία πνιέκνπ, 

σο εκέξεο κηζζσηνχ (επίζεο, Ηψβ 11:1-20; 33:8-33). Δίλαη γεκάηε ζιίςεηο επεηδή ν άλζξσπνο 

«…γελλάηαη δηά ηελ ιύπελ, …» (Ηψβ 5:7)… Δίλαη γεκάηε ζιίςεηο δηφηη «εηο ηνύην είκεζα 

ηεηαγκέλνη» (1Θεζ.3:3). Οη ζιίςεηο, νη δνθηκαζίεο, νη δπζθνιίεο θαη νη αληηπαιφηεηεο θάλνπλ 

ηελ πίζηε καο λα πεξλά απφ δχζθνιεο ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ν νπξαλφο γίλεηαη καχξνο θαη 

ε παξνπζία ηνπ Θενχ θαίλεηαη λα εμαθαλίδεηαη απφ ηα κάηηα καο ή απφ ηα αηζζήκαηά καο. 

‟απηέο ηηο ζηηγκέο είλαη πνπ πξέπεη λα ελζπκνχκεζα φηη ν Παληνδχλακνο είλαη γεκάηνο 

αγάπε θαη ιφγνπο παξεγνξίαο θαη λα ζεσξνχκε ηηο θξίζεηο επθαηξίεο πξνο βειηίσζή καο… Ζ 

παξεγνξηά καο δελ ζα πξνέιζεη απφ ηηο πξνζπάζεηέο καο λα αλαθνπθίζνπκε ηνπο εαπηνχο 

καο κε θνζκηθέο ςπραγσγίεο ή κε ςεχηηθεο παξεγνξηέο αιιά κε πάληα ιόγνλ εμεξρόκελνλ εθ 

ηνπ ζηόκαηνο ηνπ Τςίζηνπ. 
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ηαλ  μεχξσ φηη ν Θεφο κε εθπαηδεχεη κε ζιίςεηο, δπζθνιίεο, δνθηκαζίεο ή δησγκνχο 

γηα ηελ σθέιεηά κνπ, γηα λα κε θάλεη κέηνρνλ ηεο Αγηφηεηφο Σνπ (Δβξ.12:10)· φηαλ μεχξσ 

πσο κε „θιαδεχεη‟ γηα λα γίλσ πηφ θαξπνθφξνο (Ησάλ 15:2)· φηαλ μεχξσ φηη κε πξνζηαηεχεη 

απφ ζπκθνξέο (Φαι.57:1)· φηαλ μεχξσ φηη νη ζιίςεηο πνπ δηέξρνκαη θάησ απφ ηνλ έιεγρφ Σνπ 

είλαη κεηακθηεζκέλεο επινγίεο, θαη φηη ν πλεπκαηηθφο εμνπιηζκφο, πνπ ζα απνθηήζσ θαη ζα 

αθνκνηψζσ πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ εκέλα γηα φθεινο θαη ησλ άιισλ έηζη, ψζηε 

λα κπνξνχλ λα παξεγνξεζνχλ άιινη κέζα ζηηο ζιίςεηο ηνπο κε ηηο παξεγνξίεο κε ηηο νπνίεο 

παξεγνξήζεθα απφ ηνλ Θεφλ (2Κνξ.1:4)· φηαλ μεχξσ φηη κε θαζαξίδεη  θαη κε θαζηζηά 

εθιεθηφλ ελ ησ ρσλεπηεξίσ ηεο ζιίςεσο (Ζζα.48:10)· φηαλ μεχξσ φηη ε πξνζσξηλή ειαθξά 

ζιίςηο κνπ εξγάδεηαη ζε κέλα θαζ' ππεξβνιήλ εηο ππεξβνιήλ αηψληνλ βάξνο δφμεο 

(2Κνξ.4:17)· φηαλ μεχξσ φηη δελ μεχξσ πνηφ είλαη θαιφ γηα ηνλ άλζξσπν κέζα ζηε δσή 

(Ec.6:12)· φηαλ μεχξσ φηη φια πξάγκαηα ζπλεξγνχλ ζην αγαζφ ζ‟εθείλνπο πνπ αγαπνχλ ηνλ 

Θεφλ (Ρσκ.8:28), ΣΣΒ, πεο κνπ, πψο λα κελ εηκαη αθαηάπαπζηα παξεγνξεκέλνο θαη πψο 

λα κελ είκαη γεκάηνο απφ εηξήλε θαη επγλσκνζχλε πνπ πεγάδεη απζφξκεηα απφ ηα βάζε ηεο 

θαξδηάο κνπ; 

Πξνζέμηε ηί ν ιφγνο ηνπ Θενχ ιέγεη κέζα ζην βηβιίν ηνπ Ηψβ, κε δηθά κνπ ιφγηα: 

Φνξηψλεη αηκνχο ηα ζχλλεθα, ηα δηαζθνξπίδεη κε αζηξαπέο· πεξηθέξνληαη θχθισ ζχκθσλα 

κε ηηο πξνζέζεηο Σνπ, γηα λα εθπιεξψζεη θάζε ηί πνπ Δθείλνο πξνζηάδεη, γηα δηόξζσζε, γηα 

ηε γε ή ζαλ δείγκα ηνπ ειένπο Σνπ… (Ηψβ 37:11-14). 

 

8. Βλ απνξία αιι‟νπρί  «ελ απειπηζία»  
Βεβαίσο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ν πηζηφο, παξά ην γεγνλφο φηη θνβείηαη ηνλ Κχξηνλ, θαη 

ππαθνχεη ζηε θσλή Σνπ, πεξηπαηεί ζην ζθφηνο θαη δελ έρεη θσο, ηφηε θαιείηαη ππφ ηνπ 

Κπξίνπ, φπσο είλαη γξακκέλν ζηνλ Ζζα.50:10, λα εκπηζηεύεηαη ζην όλνκα ηνπ Θεύ θαη λα 

ζηεξίδεηαη ζηνλ Θεόλ ηνπ. Ηδνχ ηη ζεκαίλεη εκπηζηνζύλε ζηνλ Κύξηνλ. Μάιηζηα, αθφκε 

θαη αλ είλαη νη αιεζείο πηζηνί θαηά πάληα ζιηβφκελνη δελ είλαη φκσο ζηελνρσξνχκελνη, είλαη 

απνξνύκελνη αιι' νπρί απειπηδόκελνη, δησθφκελνη αιι' νπρί εγθαηαιεηπφκελνη, 

θαηαβαιιφκελνη αιι' νπρί απνιιχκελνη, πάληνηε ηελ λέθξσζηλ ηνπ Κπξίνπ Εεζνύ 

πεξηθέξνληεο ελ ησ ζώκαηη, δηά λα θαλεξσζή ελ ησ ζώκαηη απηώλ θαη ε δσή ηνπ Εεζνύ 
(2Κνξ.4:8-10).  

Μεξηθέο θνξέο δελ μεχξνπκε πνηά ππφζρεζε πξέπεη λα πηζηεχζνπκε θαη πνηά εληνιή 

ηνπ Θενχ αθξηβψο λα ππαθνχζνπκε. Σφηε είλαη πνπ πξέπεη λα εθαξκφζνπκε ηελ εκπηζηνζχλε 

καο ζηελ αλαιινίσηε αγάπε ηνπ Θενχ θαη ζηελ αλαιινίσηε πηζηφηεηα Σνπ Θενχ. Δ πίζηε 

έρεη ζρέζε θπξίσο κε ηηο εληνιέο θαη ηηο ππνζρέζεηο ηνπ Θενχ αιιά ε εκπηζηνζύλε ζηνλ 

Θεφλ έρεη λα θάλεη κε ηελ εκπηζηνζχλε καο ζηνλ αγαζφλ ραξαθηήξα θαη ηηο ηδφηεηεο ηνπ 

Θενχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 - 53 - 

Κεθάιαηνλ 9
νλ

  (051 – GR) 

 

Βζθαικέλεο δηδαζθαιίεο, εξκελείεο, γλώκεο θαη παξαδόζεηο (Μέξνο Α) 

 

 

1. Δ ιαλζαζκέλε γλώκε όηη «ν αηαλάο κπνξεί λα αλαηξέςεη θαη ηα ζρέδηα ηνπ Θενύ» 
Τπάξρεη  ε άπνςε ή ε αλαθξηβήο πεπνίζεζε φηη ν αηαλάο είλαη ηφζνλ ηζρπξφο, ψζηε κπνξεί 

λα εκπνδίζεη φρη κφλνλ ηα δηθά καο ζρέδηα αιιά αθφκε θαη εθείλα ηνπ Θενχ. Θεσξεηηθώο, 

βεβαίσο, δελ πηζηεχνπκε ηέηνην πξάγκα αιιά απηό είλαη πνπ δνύκε πξαγκαηηθά ζην βάζνο 

ηεο θαξδηάο καο. Λέκε πνιχ ζπρλά: «Ο δηάβνινο έρεη θάλεη απηό θαη εθείλν, ν δηάβνινο 

κ’εκπόδηζε λα θάλσ… ν δηάβνινο έρεη θαηαζηξέςεη… θ.ιπ.». Ο Κχξηνο λα καο ιππεζεί!   

Ζ αιήζεηα είλαη φηη αηαλάο είλαη ήδε έλαο ληθεκέλνο ερζξόο. Ο άξρσλ ηνπ θφζκνπ 

ηνχηνπ έρεη θξηζεί ζην ζηαπξφ. Έρεη εθβιεζή έμσ θαη έρεη θξηζεί (Ησάλ.12:31 θαη 16:11). Ο 

Υξηζηφο «…εμήιεηςε ην θαζ' εκώλ ρεηξόγξαθνλ, ζπληζηάκελνλ εηο δηαηάγκαηα, ην 

νπνίνλ ήην ελαληίνλ εηο εκάο, θαη αθήξεζελ απηό εθ ηνπ κέζνπ, πξνζειώζαο απηό επί 

ηνπ ζηαπξνύ· θαη απνγπκλώζαο ηαο αξράο θαη ηαο εμνπζίαο, παξεδεηγκάηηζε παξξεζία, 

ζξηακβεύζαο θαη' απηώλ επ' απηνύ.» (Κνι.2:13-15). Δπηπιένλ, είλαη γξακκέλν: «Πηζηόο 

όκσο είλαη ν Κύξηνο, όζηηο ζέιεη ζαο ζηεξίμεη θαη θπιάμεη από ηνπ πνλεξνύ.» (2Θεζ.3:3). 

Οκνίσο, είλαη γξακκέλν: «Καη ζέιεη κε ειεπζεξώζεη ν Κύξηνο από παληόο έξγνπ πνλεξνύ 

θαη ζέιεη κε δηαζώζεη δηά ηελ επνπξάληνλ βαζηιείαλ απηνύ· εηο ηνλ νπνίνλ έζησ ε δόμα 

εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ· ακήλ.» (2Σηκ.4:18). 

 

Μεξηθνί απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ απηήλ ηελ άπνςε, ηε βαζίδνπλ ζε εδάθηα ηεο 

Γξαθήο θαη ζηελ εκπεηξία: «Αηά ηνύην εζειήζακελ λα έιζσκελ πξνο εζάο, εγώ κάιηζηα ν 

Παύινο, θαη άπαμ θαη δηο, θαη εκπόδηζελ εκάο ν αηαλάο.» (1Θεζ.2:18).  Ο αηαλάο 

κπνξεί λα παξαθηλήζεη ηελ αλζξψπηλε ςπρή (1Υξνλ.21:1), κπνξεί λα έιζεη θαη λα αθαηξέζεη 

ηνλ ιφγνλ ηνλ εζπαξκέλνλ ελ ηε θαξδία (Μάξ.4:15), κπνξεί λα δέζεη ην αλζξψπηλν ζψκα 

(Λνπθ.13:16), κπνξεί λα εηζέιζεη ζηελ αλζξψπηλε θαξδηά (Λνπθ.22:3 θαη Ησάλ.13:27), ζέιεη 

λα θνζθηλίζεη ηνλ άλζξσπνλ φπσο ην ζηάξη (Λνπθ.22:31), κπνξεί λα γεκίζεη ηελ αλζξψπηλε 

θαξδηά γηα λα ςεπζζεί (Πξάμ.5:3), κπνξεί λα βάιεη ηνλ άλζξσπν ζε πεηξαζκφ (1Κνξ.7:5), 

κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζζεί ζε άγγειν θσηφο (2Κνξ.11:14) θαη κπνξεί λα θάλεη άθφκε θαη 

κέρξη νξηζκέλνπ ζεκείνπ «ζαχκαηα». Ναη, ν αηαλάο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δησγκνχο, λα 

εκπνδίζεη ηελ ειεπζέξα δηαλνκή ηεο Βίβινπ, κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ ειεπζέξα ίδξπζε 

εθθιεζηψλ θ.ιπ. Δάλ εμεηάζνπκε βαζχηεξα φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζα δηαπηζηψζνπκε φηη 

ν αηαλάο δελ κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα ρσξίο ηε ζπλεξγαζία ηεο αλζξσπίλεο θαξδηάο ή ρσξίο 

άδεηα ηνπ Θενχ. Ο Θεφο έρεη ηνπο ιφγνπο Σνπ θαη ηνπο θπξίαξρνπο ζθνπνχο Σνπ. ιε ε 

δχλακή ηνπ αηαλά βξίζθεηαη ζηα ςέκαηα θαη ηα ςεχηηθα ή ιαλζαζκέλα δφγκαηα. 

 

Ζ λίθε θαηά ηνπ Πνλεξνχ δελ αλαθέξεηαη ζηνλ ιφγνλ ηνπ Θενχ κε ακθίβνινλ 

ηξφπνλ αιιά δηαθεξχζζεηαη αλνηρηά απφ Γελέζεσο έσο Απνθαιχςεσο. Σν Άγηνλ Πλεχκα 

πξνζπαζεί λα καο πείζεη φηη ν δηάβνινο είλαη ήδε έλαο εηηεκέλνο ερζξφο… Γηά ηεο πίζηεσο 

έρνπκε ελδπζεί ηελ παλνπιίαλ ηνπ Θενχ, δηά λα δπλεζνχκε λα ζηαζνχκε ελαληίνλ εηο ηαο 

κεζνδείαο ηνπ δηαβφινπ (Δθεζ.6:10-18). Ο πηζηφο πξέπεη λα έρεη πάληα ζην πλεχκα ηνπ φηη  

δελ πξέπεη λα αλζίζηαηαη ζηνλ αηαλά κε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο, ηξίδνληαο ηα δφληηα ηνπ 

ή/θαη δείρλνληάο ηνπ ηηο γξνζηέο ηνπ ή ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηεο θαηάξεο θαη‟απηνχ αιιά λα 

ζηεξίδεηαη ζε νξηζκέλεο ππνζρέζεηο, ζε νξηζκέλεο δειψζεηο ηνπ ιφγνπ ηνπ Θενχ πνπ είλαη 

άμηνο πάζεο απνδνρήο… Δάλ ζέινπκε λα ηδνχκε ηνλ ΚΤΡΗΟΝ λα ζπληξίβεη ηνλ αηαλάλ 

ππό ηνπο πόδαο καο πξέπεη λα είκαζηε ζνθνί ζην αγαζό θαη απινί ζην θαθό (Ρσκ.16:19-

20). Γελ είλαη γξακκέλν, «ζπληξίςηε ηνλ αηαλά κε ηηο θαηάξεο ζαο ή ηηο βξηζηέο ζαο.». Απηφ 

επίζεο ππνζηεξίδεηαη θαηά παξφκνηνλ ηξφπνλ θαη ππφ ηνπ Πέηξνπ ζηελ επηζηνιή ηνπ: «εηο 
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ηνλ νπνίνλ αληηζηάζεηε κέλνληεο ζηεξενί εηο ηελ πίζηηλ, εμεύξνληεο όηη ηα απηά 

παζήκαηα γίλνληαη εηο ηνπο αδειθνύο ζαο ηνπο ελ ησ θόζκσ. …» (1Πέη.5:9). 

 

Δπνκέλσο, εάλ πηζηεχνπκε, φηη ν Υξηζηφο έρεη ππεξληθήζεη ηνλ αηαλάλ, ζα ηδνχκε 

φηη είκαζηε ηθαλνί ελ ησ νλφκαηη ηνπ Ηεζνχ θαη κε ηε δχλακε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο λα ηνπ 

αληηζηαζνχκε απνηειεζκαηηθά. Δ δύλακή ηνπ έγθεηηαη ζηα ςέκαηά ηνπ θαη ζηηο 

πεπιαλεκέλεο δηδαζθαιίεο. Γελ πξέπεη πνηέ λα μεράζνπκε εθείλν πνπ είλαη γξακκέλν ζην 

βηβιίν ηεο Απνθαιχςεσο: «Καη απηνί ελίθεζαλ απηόλ δηά ην αίκα ηνπ Ώξλίνπ θαη δηά ηνλ 

ιόγνλ ηεο καξηπξίαο απηώλ, θαη δελ εγάπεζαλ ηελ ςπρήλ απηώλ κέρξη ζαλάηνπ.» 
(12:11). Πξέπεη λα ελζπκνχκεζα φηη είλαη εηηεκέλνο: «Αηόηη παλ ό,ηη εγελλήζε εθ ηνπ Θενύ 

ληθά ηνλ θόζκνλ· θαη αύηε είλαη ε λίθε ε ληθήζαζα ηνλ θόζκνλ, ε πίζηηο εκώλ. Σηο είλαη 

ν ληθώλ ηνλ θόζκνλ εηκή ν πηζηεύσλ όηη ν Εεζνύο είλαη ν Τηόο ηνπ Θενύ;» (1Ησάλ.5:4-5). 

Ο ληθψλ είλαη ν πηζηεχσλ… Ο ζηαπξόο ηνπ Υξηζηνύ, πνπ είλαη επίζεο θαη ζηαπξόο καο, 

είλαη ην πηφ νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο δηθαηψζεψο καο δηά ηεο πίζηεσο, ηεο λίθεο καο θαηά ηεο 

ακαξηίαο, ησλ παζψλ καο, ησλ θαθψλ ζπλεζεηψλ καο θαη ησλ αδπλακηψλ καο σο επίζεο θαη 

ηεο λίθεο καο θαηά ηνπ αηαλά. ηαλ ε πίζηε καο ζηε ιπηξσηηθή ζπζία ηνπ Κπξίνπ καο 

Ηεζνχ Υξηζηνχ ζηνλ ζηαπξφλ είλαη άζηθηε θαη πγηήο, ζα ηδνχκε ηε λίθε κε ηα ίδηα καο ηα 

κάηηα… «Λέγεη πξνο απηήλ ν Εεζνύο· Αελ ζνη είπνλ όηη εάλ πηζηεύζεο, ζέιεηο ηδεί ηελ 

δόμαλ ηνπ Θενύ;» (Ησάλ.11:40). Ακήλ! «Οπαί εάλ δελ επίζηεπνλ λα ίδσ ηα αγαζά ηνπ 

Κπξίνπ ελ γε δώλησλ» ιέγεη ν Φαικσδφο (27:13). 

 «Αηά ην νπνίνλ θαθνπαζώ κέρξη δεζκώλ σο θαθνύξγνο· αιι' ν ιόγνο ηνπ Θενύ δελ 

δεζκεύεηαη.» (2Σηκ.2:9) 

 «…ζέισ νηθνδνκήζεη ηελ εθθιεζίαλ κνπ, θαη πύιαη άδνπ δελ ζέινπζηλ ηζρύζεη θαη' 

απηήο.» (Μαη.16:18) 

 «Οπδέλ όπινλ θαηαζθεπαζζέλ ελαληίνλ ζνπ ζέιεη επνδσζή· θαη πάζαλ γιώζζαλ, ήηηο 

ήζειε θηλεζή θαηά ζνπ, ζέιεηο ληθήζεη ελ ηε θξίζεη. Ώύηε είλαη ε θιεξνλνκία ησλ 

δνύισλ ηνπ Κπξίνπ· θαη ε δηθαηνζύλε απηώλ είλαη εμ εκνύ, ιέγεη ν Κύξηνο.» 

(Ζζα.54:17) 

 

2. Δ εζθαικέλε δηδαζθαιία ή γλώκε ζρεηηθά κε «ηνλ ζθόισπα εηο ηελ ζάξθα» 
Απηή ε άπνςε βαζίδεηαη ζην εδάθην: «Καη δηά λα κε ππεξαίξσκαη δηά ηελ ππεξβνιήλ ησλ 

απνθαιύςεσλ, κνη εδόζε ζθόινς εηο ηελ ζάξθα, άγγεινο αηάλ δηά λα κε ξαπίδε, δηά λα 

κε ππεξαίξσκαη.» (2Κνξ.12:7). Ο Παηέξαο Θεφο, κε απηφ πνπ επέηξεςε ζηε δσή ηνπ 

Παχινπ, ζέιεζε λα ηνλ θξαηήζεη ηαπεηλφλ, λα ηνλ πξνθπιάμεη απν θάζε ππεξνςία θαη λα 

ηνλίζεη ηελ θαηά πάληα επαξθή ράξε ηνπ Θενχ. 

 

Ο Παχινο κε ηελ έθθξαζε ηνπ, «ζθόινς εηο ηελ ζάξθα»  αλεθέξεην ζε θάπνηα 

αδπλακία ή ίζσο ρξνλία ζσκαηηθή αζζέλεηα πνπ επαλείξρεην θαηά δηαζηήκαηα. Ίζσο ππήξρε 

θάπνηα αλσκαιία ησλ καηηψλ ή θαη ηεο νξάζεσο απφ ηελ νπνία είρε πξνζβιεζεί. Έρνκε κηα 

ζρεηηθή κλεία ζην εδάθην Γαιάηεο 6:11: «Ἴδεηε πειίθνηο ὑκῖλ γξάκκαζηλ ἔγξαςα ηῇ ἐκῇ 

ρεηξί.» (κεγάια γξάκκαηα). Σίπνηα δελ θαζνξίδεηαη πεξί ηεο θχζεσο απηήο ηεο αζζελείαο. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξψο ππφςε απηφ πνπ είλαη γξακκέλν ζηελ πξνο Γαιάηαο 

4:13-15: «εμεύξεηε δε όηη πξόηεξνλ ζαο εθήξπμα ην επαγγέιηνλ ελ αζζελεία ηεο ζαξθόο, 

θαη δελ εμνπζελήζαηε νπδ' απεξξίςαηε ηνλ πεηξαζκόλ κνπ ηνλ ελ ηε ζαξθί κνπ, αιιά κε 

εδέρζεηε σο άγγεινλ Θενύ, σο Υξηζηόλ Εεζνύλ. Σηο ινηπόλ ήην ν καθαξηζκόο ζαο; 

επεηδή καξηπξώ πξνο εζάο όηη εη δπλαηόλ ηνπο νθζαικνύο ζαο εζέιεηε εθβάιεη θαη 

δώζεη εηο εκέ.» ……… Σνχην δελ απνηειεί απφδεημε αιιά κηα ζνβαξή έλδεημε… Αθφκε 

κία ζνβαξή έλδεημε απνηειεί ην γεγνλφο, φηη φηαλ εδηθάδεην ππφ ηνπ πλεδξίνπ, δελ 

δηέθξηλε όηη ν άλζξσπνο πνπ δηέηαμε εθείλνπο πνπ ήζαλ πιεζίνλ ηνπ λα ηνλ θηππήζνπλ 

ζην ζηόκα ήηαλ ν Ώξρηεξέαο Ώλαλίαο... (Πξάμ.23:2, 5). 



 

 

 - 55 - 

 

 Πνιχ πηζαλψο απηή ήηαλ ε αηηία πνπ είρε ηε ζπλήζεηα ή ηελ αλάγθε  λα ππαγνξεχεη 

ηηο επηζηνιέο ηνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο επηζηνιήο ησλ Γαιαηψλ, ν Παχινο ππνρξεψζεθε – 

ίζσο εμαηηίαο ειιείςεσο γξακκαηέσο ή γηα ιφγνπο αζθαιείαο, δειαδή, ψζηε ην γξάκκα ηνπ 

λα κε ζεσξεζεί πιαζηνγξαθεκέλν απφ θαθφβνπια πξφζσπα – λα γξάςεη απηήλ ηελ καθξάλ 

επηζηνιήλ κε ηα ίδηα ηνπ ηα ρέξηα. Μεξηθνί ππνζέηνπλ φηη ηα κάηηα ηνπ ήηαλ θνβεξά 

εξεζηζκέλα… εμαηηίαο κηάο ρξφληαο θινγψζεσο, πνπ εκθαληδφηαλ πεξηνδηθψο ή ήηαλ 

κάιηζηα θαη πξεζκέλα… θαη ζπλεπψο απνθξνπζηηθά! Πνηφο μεχξεη; 

 

            Παξφκνηα ή παξάιιειε πεξίπησζε έρνκε ζηε δνθηκαζία ηνπ Ηψβ: Ο ιφγνο ηνπ Θενχ 

καο ιέγεη φηη ν Ηψβ ήην «άλζξσπνο ……άκεκπηνο θαη επζύο θαη θνβνύκελνο ηνλ Θεόλ θαη 

απερόκελνο από θαθνύ» θαη «όηη δελ ππάξρεη (ππήξρε) όκνηνο απηνύ ελ ηε γε, άλζξσπνο 

άκεκπηνο θαη επζύο, θνβνύκελνο ηνλ Θεόλ θαη απερόκελνο από θαθνύ» (Ηψβ 1:1, 8). ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Παχινπ ππήξρε ην ελδερφκελν λα ππεξεθαλεπζεί ιφγσ ηεο ππεξβνιήο ηεο 

αγηφηεηνο ηεο δσήο ηνπ, ηνπ εμαηξέηνπ έξγνπ πνπ είρε επηηειέζεη θαη δε ησλ απνθαιχςεσλ 

πνπ ηνπ είραλ δνζεί. ηελ πεξίπησζε ηνπ Ηψβ, ππήξρε έληνλε ηάζε απηνδηθαηψζεσο (Ηψβ 

33:9) ιφγσ ηεο ηειεηφηεηνο ηνπ ραξαθηήξνο ηνπ θαη ησλ επινγηψλ κε ηηο νπνίεο ν Θεφο ηνλ 

είρε πεξηβάιεη. Δθηλδχλεπαλ ακθφηεξνη λα παγηδεπζνχλ ζε έλα πλεχκα ππεξνςίαο θαη λα 

πέζνπλ ππφ θξίζηλ. Ο Θεφο, απφ αγάπε θαη πλεχκα πξνζηαζίαο επέηξεςε ζηνλ αηαλά λα 

ηνπο ξαπίδεη, λα ηνπο επηβάιεη θάπνηνλ βαζαληζκφλ ζην ζψκα ηνπο πνπ λα ηνπο θξαηάεη 

ηαπεηλνχο θαη λα ηνπο εκπνδίδεη απφ ηνπ λα πέζνπλ ζηε θνβεξή ακαξηία ηεο ππεξεθαλείαο. 

Αο πξνζέμνπκε φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, πεγή ηεο ζιίςεσο ήηαλ ν αηαλάο ηνπ νπνίνπ 

ζθνπφο είλαη λα ξαπίδεη, λα βαζαλίδεη θαη λα θαηαζηξέθεη. Καιφλ είλαη λα  ελζπκνχκεζα ηνλ 

ιφγνλ εθείλνλ πνπ είλαη γξακκέλνο ζην βηβιίνλ ηνπ Ηψβ: «δηά λα απνζηξέςε ηνλ άλζξσπνλ 

από ησλ πξάμεσλ απηνύ θαη λα εθβάιε ηελ ππεξεθαλίαλ εθ ηνπ αλζξώπνπ.» (Ηψβ 

33:17).  Αο αλαθέξνπκε, επίζεο, ηνλ ιφγνλ εθείλνλ ηνλ νπνίνλ ν Γαβίδ, δηα Πλεχκαηνο 

Αγίνπ, δηεηχπσζε: «Καη έηη πξνθύιαμνλ ηνλ δνύινλ ζνπ από ππεξεθαληώλ· αο κε κε 

θπξηεύζσζη· ηόηε ζέισ είζζαη ηέιεηνο, θαη ζέισ θαζαξηζζή από κεγάιεο παξαλνκίαο.» 
(Φαι.19:13). Σελ ερζξφηεηα ή ηελ πεξηθξφλεζε ησλ θίισλ ή ησλ ερζξψλ ηνπο ηελ 

αληηκεηψπηδαλ ακθφηεξνη, ν Ηψβ θαη ν Παχινο, κε ζάξξνο, παξξεζία θαη εμνπζία. Ο κελ Ηψβ 

δελ είρε θαηαιάβεη ηελ αηηία ηεο ηαπεηλσηηθήο ηνπ δνθηκαζίαο αιιά ν Παχινο ηελ θαηάιαβε 

κε ην θσο πνπ είρε πάξεη άλσζελ θαη κάιηζηα κε ηελ άξλεζε ηνπ Θενχ λα ηνλ απαιιάμεη απφ 

ηνλ ζθφινπα ζηελ ζάξθα ηνπ. Έηζη ν Παχινο εδέρζε κεηά ραξάο λα κεηαηξέςεη ηελ αδπλακία 

ηνπ ζε πξφθιεζε γηα πεξαηηέξσ επινγίεο θαη δφμα ηνπ Θενχ. ην ζεκείν απηφ έθζαζε θαη ν 

Ηψβ φηαλ ν Θεφο ηνλ ήιεγμε θαη ηνλ έβαιε ζηε ζέζε ηνπ. Ο γνγγπζκφο θαη ε δηακαξηπξία ηνπ 

κεηεηξάπεζαλ ζε ηαπείλσζε ηνπ Ηψβ θαη ζε δφμα ηνπ Θενχ.  Καη νη δχν πξνζηαηεχζεθαλ θαη 

επινγήζεθαλ θαη έγηλαλ πνιχηηκα παξαδείγκαηα πξνο κίκεζηλ. 

 

Δλζπκνχκαη ηελ πεξίπησζε (ελ κηθξνγξαθία) ελφο αγαπεηνχ αδειθνχ, πφζνλ ζπρλά 

αηζζαλφηαλε ηαπεηλσκέλνο φηαλ δελ κπνξνχζε λα ζπκκεηάζρεη ζηηο ζπδεηήζεηο εμαηηίαο ηεο 

κεξηθήο θσθψζεψο ηνπ. Δλζπκνχκαη κηα θξάζε πνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη: «Γελ θαηνξζώλσ 

λα παξαθνινπζήζσ απηά πνπ ιέλε θαη αηζζάλνκαη ζαλ ειίζηνο». Ήηαλ ζαλ ν αηαλάο λα ηνλ  

εξξάπηδε θαη λα ηνλ ηαπείλσλε … Ζ αζζέλεηα ή κάιινλ νη αζζέλεηεο δελ πξνέξρνληαη απφ 

ηνλ Θεφλ. Έξρνληαη δειαδή απφ ηνλ αηαλάλ (ε Βίβινο ην πηζηνπνηεί) ή σο απνηέιεζκα ησλ 

δηθψλ καο ακαξηηψλ (παξαδείγκαηνο ράξε: αθξνδίζηα λνζήκαηα) ή εμαηηίαο θιεξνλνκηθψλ 

ειαηησκάησλ… 

 

Γελ πξέπεη λα μερλνχκε φηη εμαηηίαο ηεο ακαξηίαο ηνπ αλζξψπνπ ε γε είλαη 

θαηεξακκέλε. Ναί ε γε είλαη άξξσζηε! «Βπεηδή εμεύξνκελ όηη πάζα ε θηίζηο ζπζηελάδεη 

θαη ζπλαγσληά έσο ηνπ λπλ· θαη νπρί κόλνλ απηή, αιιά θαη απηνί νίηηλεο έρνκελ ηελ 
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απαξρήλ ηνπ Πλεύκαηνο, θαη εκείο απηνί ζηελάδνκελ ελ εαπηνίο πεξηκέλνληεο ηελ 

πηνζεζίαλ, ηελ απνιύηξσζηλ ηνπ ζώκαηνο εκώλ.» (Ρσκ.8:22-23). 

 

Πνιινί πηζηνί έρνπλ πηνζεηήζεη ηε ιαλζαζκέλε πεπνίζεζε φηη είλαη άλψθειν λα 

θξάδεηο ζηνλ Θεφλ, δηφηη πηζηεχνπλ φηη ν Θεφο δελ ζέιεη λα ειεπζεξψζεη ηε δσή ηνπο απφ ηελ 

αζζέλεηά ηνπο ή απφ άιια πξνβιήκαηα. Λέλε φηη φια έξρνληαη απφ ηνλ Θεφλ· έηζη δέρνληαη 

όια παζεηηθά, απνθαινχληεο ηα πξνβιήκαηά ηνπο, ηηο αζζέλεηέο ηνπο ή ηηο ζιίςεηο ηνπο σο 

«ζθόιoπα εηο ηελ ζάξθα», ηαπηίδνληαο ή ζπγρένληαο, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, ην 

πξόβιεκα ηνπ Παύινπ κε ην δηθό ηνπο. Αο δηεπθξηλήζνπκε κεξηθά πξάγκαηα: 

 Ο ιφγνο ηνπ Θενχ καο ιέγεη φηη ν Υξηζηφο δελ ήιζε κφλνλ γηα λα ζπγρσξήζεη ηηο 

ακαξηίεο καο αιιά επίζεο γηα λα ζεξαπεχζεη ηηο αζζέλεηέο καο θαη λα καο παξεγνξεί 

κέζα ζηηο ζιίςεηο καο… Ο Ζζαΐαο ιέγεη, «…Ώπηόο ησόληη ηαο αζζελείαο εκώλ 

εβάζηαζε θαη ηαο ζιίςεηο εκώλ επεθνξηίζζε· εκείο δε ελνκίζακελ απηόλ 

ηεηξαπκαηηζκέλνλ, πεπιεγσκέλνλ ππό Θενύ θαη ηεηαιαηπσξεκέλνλ. Ώιι' απηόο 

εηξαπκαηίζζε δηά ηαο παξαβάζεηο εκώλ, εηαιαηπσξήζε δηά ηαο αλνκίαο εκώλ· ε 

ηηκσξία, ήηηο έθεξε ηελ εηξήλελ εκώλ, ήην επ' απηόλ· θαη δηά ησλ πιεγώλ απηνύ 

εκείο ηάζεκελ.» (Ζζα.53:1-5). Δθαξκνγή απηήο ηεο αξρήο βιέπνκε ζηα εδάθηα 

Μαη.8:13-17 ζηελ πεξίπησζε ηνπ εθαηνληάξρνπ, ηεο πελζεξάο ηνπ Πέηξνπ πνπ ήηαλ 

άξξσζηε κε ππξεηφ θαη θιηλήξεο, ζηελ απειεπζέξσζε ελφο αλζξψπνπ πνπ θαηείρεην απφ 

δαηκφληα θαη ζε άιινπο πνιινχο πνπ ήηαλ αζζελείο: «…Ώπηόο ηαο αζζελείαο εκώλ 

έιαβε θαη ηαο λόζνπο εβάζηαζελ.» (Μαη.8:17) 

 Πξνηξεπφκεζα λα επηθαινχκεζα ηνλ Θεφλ θαηά ηελ εκέξα ηεο ζιίςεσο θαη εκείο, ελ 

ζπλερεία, λα δίλνπκε ηε δφμα ζηνλ Θεφλ κε ιφγηα θαη έξγα, επεηδή ε δφμα αλήθεη 

ζ‟Απηφλ, ζ‟Απηφλ κφλνλ. Δάλ ηα πξάγκαηα είλαη έηζη, ηφηε δελ κπνξεί λα ππάξμεη θακία 

δηθαηνινγία φηαλ καο επηζθεθζνχλ ε αζζέλεηα ή νη ηαξαρέο ή νη ζιίςεηο ή νη ιχπεο, δελ 

ζα πξέπεη λα δερφκεζα παζεηηθά ή ρσξίο νπνηνλδήπνηε είδνο αληίζηαζεο. Σν πξώην 

πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα δεηνχκε  απφ ηνλ Θεφλ κε ζεβαζκό ην γηαηί  

επέηξεςε ηελ «επίζθεςε» κηαο ηέηνηαο θξίζεσο ζηε δσή καο. 

 Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ „θαηαπηεί‟ απηέο ηηο αλαθξηβείο δηδαζθαιίεο πνπ 

πηζηεχνπλ πσο ε αζζέλεηά ηνπο ή ην πξφβιεκα είλαη έλαο «ζθόινς εηο ηελ ζάξθα» πνπ 

ηνπο έρεη δνζεί, αθξηβψο φπσο εθείλνο ηνπ απνζηφινπ Παχινπ (2Κνξ.12:7). «Ο ζθφινς» 

ηνπ Παχινπ έθεξλε δφμα ζηνλ Θεφλ επεηδή ε δχλακε ηνπ Υξηζηνχ κπνξνχζε λα 

αλαπαχεηαη επ‟απηφλ. Καη ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Παχινπ «ν ζθφινς εηο ηελ ζάξθα» 

ήηαλ γηα λα ηνλ πξνζηαηεχεη απφ ηελ ππεξεθάλεηα ή ηελ αιαδνλεία πνπ νθείιεην ζηηο 

ππεξβνιηθά κεγάιεο απνθαιχςεηο, αληηζέησο, ζε κεγάιν αξηζκφ Υξηζηηαλψλ, ν 

ππνηηζέκελνο «ζθφινς εηο ηελ ζάξθα»  νθείιεηαη ζε αθζνλία ζθφηνπο, ακαξηηψλ, 

αδπλακηψλ, αλππαθνήο θαη ριηαξνχ πλεχκαηνο πνπ έρνπκε κέζα ζηε δσή καο! Ο Θεφο 

ππνρξεψλεηαη λα ζεθψζεη ηε ξάβδν ηεο παηδείαο Σνπ θαη λα ιάβεη κέηξα δηνξζψζεσο! 

Μεξηθνί Υξηζηηαλνί δελ θαηαιαβαίλνπλ ηνλ ιφγνλ ηνπ Θενχ! Καη κεξηθνί απφ απηνχο δελ 

δηαβάδνπλ ηνλ ιφγνλ ηνπ Θενχ ή εάλ ηνλ δηαβάδνπλ, ην θάλνπλ ζπνξαδηθά! Δάλ 

δηεθξίλνκελ εαπηνχο, ν Θεφο ζα ζηακαηνχζε λα καο παηδεχεη απζηεξά: «Αηά ηνύην 

ππάξρνπζη κεηαμύ ζαο πνιινί αζζελείο θαη άξξσζηνη, θαη απνζλήζθνπζηλ ηθαλνί. 

Αηόηη εάλ δηεθξίλνκελ εαπηνύο, δελ εζέινκελ θξίλεζζαη· αιι' όηαλ θξηλώκεζα, 

παηδεπόκεζα ππό ηνπ Κπξίνπ, δηά λα κε θαηαθξηζώκελ κεηά ηνπ θόζκνπ.» 
(1Κνξ.11:30-32). Δάλ γίλνπκε δεισηέο θαη κεηαλνήζνπκε, ν Θεφο, κέζα ζην έιεφο ηνπ, 

ζα αθαηξέζεη ηε ζιίςε καο. Θα καο δψζεη ηνλ Μεγάιν Γηεξκελέα, ην Αγηνλ Πλεχκα θαη 

ην ρξίζκα, ην νπνίν πξνβιέπεηαη γηα θάζε παηδί ηνπ Θενχ θαη ζα καο βνεζήζεη λα 

απαιιαγνχκε απφ έληνλεο ακαξησιέο επηζπκίεο, απφ ακαξηίεο καο ή αδπλακίεο καο θαη 

λα δήζνπκε κηα αγία, επζεβή δσήλ, αμίαλ ηεο πξνζθιήζεψο Σνπ. Γελ κπνξνχκε, θπζηθά, 

λα απνθιείζνπκε ηελ πεξίπησζε επζεβψλ Υξηζηηαλψλ πνπ, παξά ηηο δνθηκαζίεο ηνπο, ηηο 
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ζιίςεηο, ηηο αζζέλεηεο θαη ην κίζνο ηνπ αηαλά, θέξλνπλ δφμα ζηνλ Θεφλ εμαηηίαο ηεο 

ππνκνλήο ηνπο, ηεο αληνρήο, ηεο εκκνλήο θαη ηεο πίζηεψο ηνπο, κε κηα ιέμε, ιφγσ ηεο 

πξνζειψζεψο ηνπο ζηνλ Θεφλ. 

 Αο πηζηεχζνπκε, αδειθνί θαη αδειθέο, φηη πνιιέο είλαη νη ζιίςεηο ηνπ δηθαίνπ αιιά αο κε 

κείλνπκε κφλνλ ζ‟απηφ. Αο πηζηεχζνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ εδαθίνπ, ην νπνίνλ καο 

δηαβεβαηψλεη φηη φ Θεφο ζα καο ειεπζεξψζεη απφ φιεο ηηο ζιίςεηο καο … (Φαι.50:15). Ο 

Κχξηφο καο Ηεζνχο Υξηζηφο, ν άλζξσπνο ησλ ζιίςεσλ, έρεη έιζεη λα καο δψζεη δσή θαη 

απηήλ ζε αθζνλία (Ησάλ.10:10). Έρεη έιζεη λα αθαηξέζεη ηηο ζιίςεηο καο, λα αλαλεψζεη ηε 

δχλακή καο, λα καο αγαζνπνηήζεη θαη λα καο ειεπζεξψζεη απφ ηα δεζκά ηεο ακαξηίαο, 

απφ ηε δνπιεία ηνπ αηαλά! Ο ζηφρνο ηνπ αηαλά είλαη λα θαηαζιίςεη ηα παηδηά ηνπ 

Θενχ ζηε ςπρή θαη ζην ζψκα ηνπο. ηφρνο ηνπ αηαλά είλαη λα δέζεη ην ζψκα θαη ηελ 

ςπρή. Αληίζεηα, ζηφρνο ηνπ Θενχ είλαη λα ιχζεη ην ζψκα καο θαη ηελ ςπρή καο, ψζηε λα 

κπνξνχκε λα εθηηκνχκε ηηο επινγίεο Σνπ θαη ηελ θαηαπιεθηηθή ράξε Σνπ. Γελ ζα πξέπεη 

πνηέ λα πηζηεχζνπκε φηη ε παηδεία ηνπ Θενχ έρεη κφληκν ραξαθηήξα ζηε δσή ησλ παηδηψλ 

Σνπ. Δάλ είλαη έηζη – θαη ζα κπνξνχζε λα είλαη έηζη – αο αθήζνπκε ηνλ Θεφλ λα καο ην 

εηπεί, φπσο έθαλε ζηνλ Παχιν κε ηνλ ζθφινπα εηο ηελ ζάξθα. Αο κε βηαζηνχκε εκείο λα 

ην εηπνχκε. ζνλ γηα κάο, αο πξνζέρνπκε λα κελ αθήλνπκε ακαξηίεο ή αδπλακίεο  ή 

θαθέο ζπλήζεηεο πνπ ζα ππνρξέσλαλ ηνλ Θεόλ λα αζθήζεη ηελ παηδεία Σνπ επάλσ 

καο. Αο κε ιεζκνλνχκε πνηέ φηη ν Οπξάληνο Παηέξαο καο θαηά πάζαο ηαο ζιίςεηο καο 

ζιίβεηαη, θαη ελ ηε αγάπε απηνχ θαη ελ ηε επζπιαγρλία απηνχ καο ιπηξψλεη θαη καο 

ζεθψλεη θαη καο βαζηάδεη πάζαο ηαο εκέξαο (Ζζα.63:9). Θιίβεηαη καδί καο θαη ην 

Πλεχκα Σνπ ςάρλεη ηα βάζε ηεο ςπρήο καο, ψζηε λα καο βνεζήζεη λα έιζνπκε ζε 

κεηάλνηα, έηζη ψζηε κπνξεί λα καο επινγήζεη. Μαο „θαηαδηώθεη‟ γηα λα καο επινγήζεη. 

Αο κάζνπκε ην κάζεκά καο θαη ζα ηδνχκε πψο ηα πξάγκαηα ηεο δσήο καο ζα αιιάμνπλ! 

Αο βάινπκε ηε δσή καο θαη ηε ζπκπεξηθνξά καο ζε ηάμε θαη ζα ηδνχκε φηη ν Θεφο ζα καο 

δείμεη θαη ζα καο θέξεη ζην πιήξεο ηεο ζσηεξίαο καο θαη ηεο απειεπζεξψζεψο καο 

(Φαι.50:23; 91:14-16). 

 

3. Δ ιαλζαζκέλε δηδαζθαιία ζρεηηθά κε ηελ απόθηεζε ησλ «ρξηζηηαληθώλ αξεηώλ» 
Ζ πίζηε δέρεηαη θαη ε πίζηε απνθηά! Ζ πίζηε δέρεηαη ηηο κεγάιεο θαη πνιχηηκεο ππνζρέζεηο 

ηνπ Θενχ κε ηηο νπνίεο ν πηζηφο γίλεηαη κέηνρνο ζείαο θύζεσο. Δπηπιένλ, ε πίζηε πξνζζέηεη 

αξεηέο, ηε κηά κεηά ηελ άιιε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο γίλεηαη παηδί Θενχ, γίλεηαη 

επίζεο θιεξνλφκνο ηνπ Θενχ θαη ζπγθιεξνλφκνο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ! Σφηε φιεο νη 

ππνζρέζεηο ηνπ Θενχ θαηαηίζεληαη ζηνλ πλεπκαηηθφλ « ηξαπεδηθφλ » ινγαξηαζκφλ ηνπ 

πηζηνχ. Καη κεξηθέο απφ ηηο ππνζρέζεηο ηνπ Θενχ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ελ ξηπή νθζαικνχ 

αιιά άιιεο ππνζρέζεηο ρξεηάδεηαη λα ηηο πεξηκέλνπκε ππνκνλεηηθά. Οη ππνζρέζεηο ηνπ Θενχ 

θιεξνλνκνχληαη δηά πίζηεσο θαη καθξνζπκίαο (Δβξ.6:12). ζνλ αθνξά ηε ζπγρώξεζε 

ησλ ακαξηηώλ καο, απηή καο δίδεηαη επζύο σο κεηαλνήζνπκε εηιηθξηλά θαη 

απνξξίςνπκε ηηο ακαξηίεο καο (1Ησάλ.1:9). ηελ πεξίπησζε νξηζκέλσλ αξεηψλ, ηα 

πξάγκαηα είλαη ιίγν δηαθνξεηηθά. Με ηελ πίζηε, πξνζζέηνπκε αξεηέο, φπσο είλαη γξακκέλν: 

«…πξνζζέζαηε εηο ηελ πίζηηλ ζαο ηελ αξεηήλ, εηο δε ηελ αξεηήλ ηελ γλώζηλ, εηο δε ηελ 

γλώζηλ ηελ εγθξάηεηαλ, εηο δε ηελ εγθξάηεηαλ ηελ ππνκνλήλ, εηο δε ηελ ππνκνλήλ ηελ 

επζέβεηαλ, εηο δε ηελ επζέβεηαλ ηελ θηιαδειθίαλ, εηο δε ηελ θηιαδειθίαλ ηελ αγάπελ.» 
(2Πέη.1:5-7). Κάζε κία εμ απηψλ ησλ πλεπκαηηθψλ αξεηψλ πξνζηίζεηαη ΜΝΟΝ εάλ 

αλαγλσξίζνπκε ηελ έιιεηςή ηεο ή ηελ αλππαξμία ηεο θαη ηε δεηήζνπκε κε όιε ηελ 

θαξδηά κε πίζηε απφ ηνλ Παηέξα, ελ νλφκαηη ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ. Ο Θεόο πξνζζέηεη ηελ 

θάζε αξεηή ζε κηά ζηηγκή, ελ ξηπή νθζαικνύ, αιιά ε αύμεζή ηεο γίλεηαη βαζκηαία 

θαζώο αζθνύκε ηελ ππαθνή καο ζ‟απηέο θαη αληηκεησπίδνκε ηηο πεξηζηάζεηο ηεο δσήο 

κε πίζηε… Έηζη, ν ιφγνο ηνπ Θενχ εθπιεξψλεηαη φηη, «Αηόηη δη' απηνύ απνθαιύπηεηαη ε 

δηθαηνζύλε ηνπ Θενύ εθ πίζηεσο εηο πίζηηλ, θαζώο είλαη γεγξακκέλνλ· Ο δε δίθαηνο 
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ζέιεη δήζεη εθ πίζηεσο.» (Ρσκ.1:17). Απηή ε κεγάιε αιήζεηα επηβεβαηψλεηαη θαη εληζρχεηαη 

απφ ην εδάθην Μάξθ.11:24: «Αηά ηνύην ζαο ιέγσ, Πάληα όζα πξνζεπρόκελνη δεηείηε, 

πηζηεύεηε όηη ιακβάλεηε, θαη ζέιεη γείλεη εηο εζάο.» 

Μεξηθέο απφ απηέο ηηο αξεηέο είλαη πξντφλ άιισλ αξεηψλ: Ζ πξαφηεο, παξαδείγκαηνο 

ράξηλ, είλαη πξντφλ ηεο ζνθίαο φπσο είλαη γξακκέλν ζηελ επηζηνιή ηνπ Ηαθψβνπ 3:13. Αο 

πάξνπκε, σο παξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε ηνπ Μσπζή πνπ ήηαλ πνιχ πξάνο, πεξηζζφηεξνλ 

απφ φινπο – φζνη ήζαλ επί πξνζψπνπ ηεο γεο – ιφγσ ηεο ζνθίαο ηνπ (Αξηζ.12:3). 

 

Σν πξφβιεκα πάιηλ, κάιηζηα γηα ζεκαληηθφλ αξηζκφλ ρξηζηηαλψλ, είλαη ε επηκνλή 

ηνπ αλζξώπνπ λα ηδεί γηα λα πηζηεύζεη! Μεξηθνί ζέινπλ λα ηδνχλ ή λα αηζζαλζνχλ ηηο 

ρξηζηηαληθέο αξεηέο ζηε δσή ηνπο, ψζηε λα ηηο πηζηεχζνπλ. Απηή ε ζπκπεξηθνξά, εληνχηνηο, 

είλαη ζπκπεξηθνξά πνπ δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηελ πίζηε αιιά κε ηελ φςε (κε ηελ φξαζε)… Ο 

Θεφο, εληνχηνηο, έρεη βάιεη άιιε ηάμε. Ηδνχ: «…Λέγεη πξνο απηήλ ν Εεζνύο· Αελ ζνη είπνλ 

όηη εάλ πηζηεύζεο, ζέιεηο ηδεί ηελ δόμαλ ηνπ Θενύ;» (Ησάλ.11:40). Έηζη, ν άλζξσπνο δελ 

κπνξεί λα ηδεί, λα αηζζαλζεί θαη λα εθηηκήζεη ηε ζσηεξία ηνπ Θενχ σο θαη ηηο αξεηέο θαη ηηο 

ππνζρέζεηο ηνπ Θενχ πξαγκαηνπνηνχκελεο ζηε δσή ηνπ παξά κφλνλ αλ πηζηεχζεη πξώηνλ ηα 

ιφγηα ηνπ Θενχ θαη  αλ ηηκήζεη ηνλ Θεφλ γηα ηελ αγάπε Σνπ θαη ηελ πηζηφηεηά Σνπ. Ο Θεφο 

δελ ζα πξνζαξκνζηεί ζηνλ ηξφπν ηεο ζθέςεψο καο καο θαη ηεο λννηξνπίαο καο. Φπζηθά, 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο κέζα ζηε Βίβιν πνπ ν Θεφο, γηα λα ελζαξξχλεη ηαπεηλνχο θαη θαιήο 

ζειήζεσο αλζξψπνπο λα πηζηεχζνπλ, ζπγθαηαβαίλεη λα ηνπο δψζεη κεξηθά ζεκεία φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Γεδεψλ (Κξηηέο θεθ.6) θαη ζηνλ Αβξαάκ (Γέλ.15:8). Παξφια απηά, ν Ηεζνχο 

εξλείην πάληνηε λα δψζεη ζεκεία ζε ππεξνπηηθνχο θαη αιαδνληθνχο αλζξψπνπο πνπ 

απαηηνχζαλ ζεκεία ιφγσ πεξηεξγείαο ή ιφγσ πξνθιεηηθνχ πλεχκαηνο… 

 

Δπηηξέςηε κνπ λα επηκείλσ ζ‟απηφ ην ζεκείν: Ο πηζηφο  επηδεηεί αηζζήκαηα γηα λα 

πηζηεχζεη φηη έρεη ιάβεη ήδε ηελ αξεηή πνπ ηνπ έιεηπε θαη ηελ νπνία είρε δεηήζεη απφ ηνλ 

Θεφλ. Σνχην είλαη ζνβαξφ ιάζνο νθεηιφκελν ζηελ αδπλακία ηεο ζαξθφο, ε νπνία ζέιεη λα 

ηδεί θαη λα αηζζαλζεί γηα λα πηζηεχζεη. Θξεζθεπφκελα άηνκα κπνξεί λα αηρκαισηηζζνχλ 

εχθνια κέζα ζηελ πιάλε  θαη λα βάινπλ ηελ φςε θαη ην ζπλαίζζεκα πξηλ απφ ηελ πίζηε: 

«δηόηη πεξηπαηνύκελ δηά πίζηεσο, νπρί δηά ηεο όςεσο·» (2Κνξ.5:7). Πνιχ πηζαλψο ν ίδηνο 

πηζηφο λα είρε ην ίδην πξφβιεκα φηαλ αληηκεηψπηζε ην ζέκα ηεο ζσηεξίαο ηνπ… Θέιεζε λα 

αηζζαλζεί θάηη πξηλ πηζηεχζεη. Παξαδείγκαηνο ράξε: Πξνζεχρεηαη ζηνλ Θεφλ γηα εγθξάηεηα 

θαη πεξηκέλεη λα αηζζαλζεί θάηη γηα λα πηζηεχζεη φηη ν Θεφο έρεη δψζεη ην αίηεκά ηνπ. Αιιά 

ηα πξάγκαηα δελ είλαη έηζη.  

Τπνζέζηε φηη ιακβάλεηε έλα επίζεκν έγγξαθν ηεο θπβεξλήζεψο ζαο πνπ ζαο 

αλαγγέιιεη φηη έρεη γίλεη έλα ιάζνο ζρεηηθά κε ην κηζζφ ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο αξηζκνχ 

εηψλ θαη φηη ε θπβέξλεζε ζαο ζάο νθείιεη έλα ζεκαληηθφ πνζφλ ρξεκάησλ! Πφηε ζα ραξείηε; 

Μφλνλ φηαλ έρεηε βάιεη ην ρξήκα ζηελ ηζέπε ζαο ή απφ ηε ζηηγκή πνπ ειάβαηε ην επίζεκν 

έγγξαθν; Φπζηθά, απφ ηε ζηηγκή πνπ ειάβαηε ην επίζεκν έγγξαθν! Ζ βεβαηφηεηα θαη ε ραξά 

πνπ αηζζάλεζζε ζαο σζνχλ λα αξρίζεηε λα θάλεηε ζρέδηα γηα ην πψο ζα μνδέςεηε ή ζα 

επελδχζεηε απηφ ην ρξήκα! Δ ΐίβινο είλαη ην επίζεκν γξάκκα ηνπ Θενύ, ην επίζεκν 

έγγξαθν! Βλλνεί απηό πνπ είλαη γξακκέλν! Δ βεβαηόηεηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζαο 

δεκηνπξγνύληαη ζέηνπλ ηε ζέιεζή ζαο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο ζε ελέξγεηα!  
              Δάλ αλνίμεηε ηελ «πεπαιαησκέλε θαη πνιπρξεζηκνπνηεκέλε» ειιεληθή Βίβιν κνπ, 

ζα ηδείηε θάπνηεο εκεξνκελίεο ζηα πεξηζψξηα. Παξαδείγκαηνο ράξε, 10/6/1959, 3/8/1988 

θ.ιπ. Απηέο ηηο εκέξεο ηθέηεπζα ηνλ Θεφλ λα αθαηξέζεη, παξαδείγκαηνο ράξε, ην πλεχκα ηεο 

αλππνκνλεζίαο θαη λα κνπ δψζεη ην πλεχκα ηεο ππνκνλήο. Δπίζηεπζα φηη ν Θεφο κε άθνπζε. 

Γελ αηζζάλζεθα ηίπνηε εθείλε ηε ζηηγκή. Μεηά απφ θαηξφ, θαη ρσξίο λα έρσ ηδεί θαλέλα 

ζαχκα, αλεθάιπςα φηη ε αλππνκνλεζία απφ ηελ νπνίαλ ππέθεξα θαη πξνζπαζνχζα λα 
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απαιιαγψ δελ ππήξρε πιένλ. Δίρε αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ ππνκνλή θαη ε θαξδηά κνπ άξρηδε 

λα επινγεί ηνλ Θεφλ! 

              Ζ Βίβινο ιέγεη: 

 «Αηά ηνύην ζαο ιέγσ, Πάληα όζα πξνζεπρόκελνη δεηείηε, πηζηεύεηε όηη ιακβάλεηε, 

θαη ζέιεη γείλεη εηο εζάο.» (Μάξθ.11:24) 

 «Καη αύηε είλαη ε παξξεζία, ηελ νπνίαλ έρνκελ πξνο απηόλ, όηη εάλ δεηώκέλ ηη θαηά 

ην ζέιεκα απηνύ, αθνύεη εκάο. Καη εάλ εμεύξσκελ όηη αθνύεη εκάο ό,ηη αλ 

δεηήζσκελ, εμεύξνκελ όηη ιακβάλνκελ ηα δεηήκαηα, ηα νπνία εδεηήζακελ παξ' 

απηνύ.» (1Ησάλ.5:14-15). Δίζε ν Θεφο λα καο επινγήζεη πινπζίσο! 

Ο ζθνπφο απηήο ηεο ζεηξάο ησλ κειεηψλ είλαη ε πλεπκαηηθή εκβάζπλζε φισλ καο! 

 

ην ζεκείν απηό πξέπεη λα ιερζεί όηη νη ππνζρέζεηο θιεξνλνκνύληαη «δηα πίζηεσο 

θαη καθξνζπκίαο» θαη όρη ζηγά ζηγά. 
Δπαλαιακβάλσ: Τπάξρoπλ πεξηπηψζεηο πνπ ν άλζξσπνο θαιείηαη λα αλακείλεη ππνκνλεηηθά 

κέρξη λα απνιαχζεη ηελ εθπιήξσζε κηαο ππνζρέζεσο ηνπ Θενχ. Σφηε πξέπεη, λα ζεσξήζεη  

ηελ ππόζρεζε σο ήδε πξαγκαηνπνηεζείζα θαη απηφο λα αλακείλεη ππνκνλεηηθά, ψζηε λα 

ηελ ηδεί πξαγκαηνπνηνπκέλε. Ίζσο απηή ε ππφζρεζε πάξεη έλαλ θάπνην ρξφλν γηα λα γίλεη 

θαλεξή. Σφηε είλαη πνπ πξέπεη λα αληηζηαζεί ζηνπο γχπεο ηεο ακθηβνιίαο φπσο Αβξαάκ 

θπλήγεζε ηνπο γχπεο πνπ είραλ θαηεβεί ζηα ζθάγηα πνπ ζα εζπζίαδε (Γέλ.15:11). Ο 

άλζξσπνο πξέπεη λα ηνπο δηψμεη κε ηε δχλακε ηνπ ιφγνπ  θαη ηνπ Πλεχκαηνο ηνπ Αγίνπ. Oη 

ςπρέο καο δελ είλαη πάληα ζε εγξήγνξζε ή άγξππλεο ή ππνκνλεηηθέο κέρξη ηελ εθπιήξσζή 

ηνπο. Οη ππνζρέζεηο ηνπ Θενχ θιεξνλνκνχληαη δηά πίζηεσο θαη καθξνζπκίαο (Δβξ.6:12). Ο 

Αβξαάκ επίζηεπζε ηελ ππφζρεζε ηνπ Θενχ αιιά πεξίκελε 25 έηε γηα λα ηδεί ηελ ππφζρεζε 

ηνπ Θενχ λα εθπιεξσζεί θαη λα έρεη έλα γηφ! ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, δελ ηηο πεξηκέλνπκε 

επεηδή δελ ελδηαθεξφκαζηε πξαγκαηηθά γη‟απηέο. Σηο επηζπκνχκε αιιά, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, δελ ηηο πεξηκέλνπκε ή αθφκε ρεηξφηεξν δελ ηηο ζέινπκε. 

Δπηηξέςηε κνπ λα αλαθέξσ έλα πξνζσπηθφ παξάδεηγκα. ηαλ θφληεπα λα ηειεηψζσ 

ην ζρνιείν, έλαο θίινο κνπ θαη εγψ απνθαζίζακε λα κάζνπκε Αγγιηθά απφ κφλνη καο 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα κέζνδν άλεπ δηδαζθάινπ. Αξρίζακε λα κειεηνχκε καδί. Δγψ έκαζα 

Αγγιηθά, αιιά εθείλνο φρη. Γηαηί; Γηφηη απιώο επηζπκνύζε λα κάζεη Αγγιηθά, αιιά εγψ 

επηζπκνύζα θαη ήζεια λα κάζσ. Τπάξρεη ηεξάζηηα δηαθνξά κεηαμχ ηνπ λα εχρεζαη ή λα 

επηζπκείο θαη άιιν λα ην ζέιεηο. Τπάξρεη κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ λα εχρεζαη ή λα 

επηζπκείο ην ζέιεκα ηνπ Θενχ θαη άιιν λα απνθαζίδεηο πάζε ζπζία λα ηδείο ην ζέιεκα ηνπ 

Θενχ λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηε δσή ζνπ… 

              Γηά πίζηεσο ζηνλ Θεφλ ιακβάλνπκε φια φζα έρνπκε αλάγθε απφ ηνλ Θεφλ γηα ηελ 

πλεπκαηηθή πξνθνπή καο ζηελ εθζηξαηεία ηεο δσήο καο (Ηψβ 7:1). Ζ πίζηε καο ζηνλ Θεφλ 

Σνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα καο θαηαζηήζεη ελεξγνχο, ψζηε λα κπνξεί Δθείλνο λα ελεξγεί 

δη‟εκψλ. Καη όηαλ ν Θεόο ελεξγεί κέζσ εκώλ, ηόηε, όια είλαη δπλαηά… Απηφο είλαη ν 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ φια είλαη δπλαηά ζ‟εθείλνλ πνπ πηζηεχεη. «Μόλνλ πίζηεπε»! Καη αιινχ 

είλαη γξακκέλν: «Βάλ εμεύξεηε ηαύηα, καθάξηνη είζζε εάλ θάκλεηε απηά.» (Ησάλ.13:17), 

καο είπε ν Κχξηνο! 
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Κεθάιαηνλ 10
νλ

  (052 – GR) 

 

ηαλ ε πίζηηο ιεηηνπξγεί θαιά…  

 

Βηζαγσγή 

Καηά ηε δηάξθεηα κηάο απφ ηηο πξφζθαηεο πλεπκαηηθέο ζπλνκηιίεο κνπ κε ηε ζχδπγφ κνπ, 

εμέθξαζε κε ζεβαζκφ θαη επγλσκνζχλε πξνο ηνλ Θεφλ ηε θξαζνχια: «Όια εμαξηώληαη από 

ηνλ Θεόλ!» Έζπεπζα λα εηπψ, «Ακήλ!» Μεηά απφ νιίγσλ δεπηεξνιέπησλ ζθέςε ηεο 

απήληεζα: «Καη λαη θαη όρη!» Με θνίηαμε εξεπλεηηθά θαη κε ξψηεζε: «Σί ελλνείο;» Σεο 

απήληεζα: «ηελ πξαγκαηηθόηεηα, όια εμαξηώληαη από εκάο θαη όρη από ηνλ Θεόλ! Ζ 

αγάπε ηνπ Θενύ έθαλε ηα πάληα γηα κάο. Δζπζίαζε ηνλ Υξηζηόλ γηα κάο θαη θαηάζεζε ζηνλ 

πλεπκαηηθόλ ινγαξηαζκόλ καο όιεο Σνπ ηηο παληόο είδνπο επινγίεο Σνπ. Από εκάο 

εμαξηάηαη λα ηηο αμηνπνηήζνπκε ζηε δσή καο. Ο Θεόο είλαη πξόζπκνο λα ηηο 

πξαγκαηνπνηήζεη ζηε δσή καο αξθεί εκείο λα ηηο δεηήζνπκε κε όιε ηελ θαξδηά καο θαη λα 

είκαζηε θαηά πάληα θαη πάληνηε εηιηθξηλείο καδί Σνπ! Δάλ δελ κεηαλνήζνπκε θαη δελ 

κεηαλννύκε εηιηθξηλώο γηα ηηο ακαξηίεο καο, δελ πηζηεύνπκε ζηα ιόγηα Σνπ θαη δελ Σνπ 

εκπηζηεπζνύκε ηε δσή καο, πώο είλαη πνηέ δπλαηόλ λα καο επινγήζεη; Δάλ ε ζπλείδεζή 

καο κάο θαηαθξίλεη γηα γλσζηή ακαξηία θαη ακαξησινύο ζπκβηβαζκνύο ζηε δσή καο, Σνλ 

εκπνδίδνπκε λα εηζαθνύζεη ηηο πξνζεπρέο καο θαη λα καο επεξγεηήζεη! πλεπώο, όια 

εμαξηώληαη από ηε δηθή καο ζπκπεξηθνξά απέλαληί Σνπ αιιά θαη έλαληη ησλ 

ζπλαλζξώπσλ καο! Μεηαμύ άιισλ επηβάιιεηαη επίζεο ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

πίζηεώο καο! 

 

θνπφο ηεο παξνχζεο ζεηξάο «Δ πίζηηο θαη ε Λεηηνπξγία ηεο» ήηαλ θαη είλαη λα 

θέξεη ζην θσο ηε ζεκαζία ηεο πίζηεσο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο σο θιεηδί γηα θάζε 

πλεπκαηηθή πξφνδν σο επίζεο θαη ηε κφλε πξνυπφζεζε «sine qua non», πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

ν πηζηφο επάξεζηνο ζηνλ Παηέξα καο ηνλ Οπξάληνλ. Έρσ θάλεη φηη θαιχηεξν κπνξνχζα γηα 

λα ζπκπεξηιάβσ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, αιιά ππάξρνπλ 

πνιιά άιια πξάγκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιερζνχλ. Απηή ε ζεηξά δελ είλαη, επνκέλσο, 

εμαληιεηηθή!  

θνπόο κνπ, ζηα πιαίζηα απηήο ηεο ζεηξάο, ήηαλ θαη είλαη: 

 Να ππνγξακκίζσ ηε βαζηθή θαη κνλαδηθή ζεκαζία ηεο κεηαλνίαο θαη ηεο απνιύηνπ 

αλάγθεο κηάο απηαίζηνπ ζπλεηδήζεσο ελώπηνλ ηνπ Θενύ, ε νπνία, ζύκθσλα κε ηηο 

αξρέο θαη εληνιέο ηνπ Θενύ, δελ καο θαηεγνξεί γηα γλσζηή ακαξηία ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή καο.  

 Να ηνλίζσ ηελ αδήξηηε αλάγθε αζθήζεσο πιήξνπο πίζηεσο ζηνλ ιόγνλ ηνπ Θενύ θαη 

ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ Θενύ.  

 

ΟΣΏΝ Δ ΜΒΣΏΝΟΕΏ ΚΏΕ Δ ΠΕΣΔ ΛΒΕΣΟΤΡΓΟΤΝ ΚΏΛΏ: 

1. Ο άλζξσπνο ζπγρσξείηαη, δηθαηώλεηαη, ζώδεηαη, πηνζεηείηαη θαη ηνπ δίλεηαη αηώληα 

δσή: 

 «Βηο ηνύηνλ πάληεο νη πξνθήηαη καξηπξνύζηλ, όηη δηά ηνπ νλόκαηνο απηνύ ζέιεη 

ιάβεη άθεζηλ ακαξηηώλ παο ν πηζηεύσλ εηο απηόλ.» (Πξάμ.10:43) 

 «Μεηαλνήζαηε ινηπόλ θαη επηζηξέςαηε, δηά λα εμαιεηθζώζηλ αη ακαξηίαη ζαο, δηά 

λα έιζσζη θαηξνί αλαςπρήο από ηεο παξνπζίαο ηνπ Κπξίνπ,» (Πξάμ.3:19) 

 «ζνη δε εδέρζεζαλ απηόλ, εηο απηνύο έδσθελ εμνπζίαλ λα γείλσζη ηέθλα Θενύ, εηο 

ηνπο πηζηεύνληαο εηο ην όλνκα απηνύ·» (Ησάλ.1:12) 

 «Αηόηη πάληεο είζζε πηνί Θενύ δηά ηεο πίζηεσο ηεο ελ Υξηζηώ Εεζνύ·» (Γαι.3:26· 

Ησάλ.1:12) 
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 «Ώιεζώο αιεζώο, ζαο ιέγσ, Ο πηζηεύσλ εηο εκέ έρεη δσήλ αηώληνλ.» (Ησάλ.6:47) 

 «ζηηο πηζηεύεη εηο ηνλ Τηόλ έρεη δσήλ αηώληνλ· όζηηο όκσο απεηζεί εηο ηνλ Τηόλ δελ 

ζέιεη ηδεί δσήλ, αιι‟ ε νξγή ηνπ Θενύ κέλεη επάλσ απηνύ.» (Ησάλ.3:36) 

 «Αηόηη θαηά ράξηλ είζζε ζεζσζκέλνη δηά ηεο πίζηεσο· θαη ηνύην δελ είλαη από ζαο, 

Θενύ ην δώξνλ·» (Δθεζ.2:8) 

 «Μεηά ηνπ Υξηζηνύ ζπλεζηαπξώζελ· δσ δε νπρί πιένλ εγώ, αιι‟ ν Υξηζηόο δε ελ 

εκνί· θαζ‟ ν δε ηώξα δσ ελ ζαξθί, δσ ελ ηε πίζηεη ηνπ Τηνύ ηνπ Θενύ, όζηηο κε 

εγάπεζε θαη παξέδσθελ εαπηόλ ππέξ εκνύ. Αελ αζεηώ ηελ ράξηλ ηνπ Θενύ· δηόηη αλ 

ε δηθαίσζηο γίλεηαη δηά ηνπ λόκνπ, άξα ν Υξηζηόο εηο κάηελ απέζαλε.» (Γαι.2:20-21) 

 

Ζ ζψδνπζα πίζηηο είλαη πάληνηε ελσκέλε κε ηε κεηάλνηα· ε εηιηθξηλήο πίζηηο ζψδεη 

θαη παξεγνξεί· ε αδχλαηε αιιά εηιηθξηλήο πίζηηο ιακβάλεη έλαλ παληνδχλακνλ Υξηζηφλ. Ο 

Ηεζνύο πνηέ δελ απέξξηςε ηελ αδύλαηε πίζηε αιιά κόλν ηελ πιαζηή πίζηε. ζνη 

εκπηζηεύζεθαλ ηε δσή ηνπο ζηνλ Υξηζηόλ ζα απνιαύζνπλ αθζαξζία θαη αζαλαζία 

(1Κνξ.15:42-54) αιιά θαη έλα έλδνμν κέιινλ θαηά ην νπνίνλ όρη κόλνλ ζα γίλνπλ όκνηνη 

κε ηνλ Εεζνύλ Υξηζηόλ (1Ησάλ.3:2) αιιά θαη ζα ζπκβαζηιεύζνπλ κεη‟Ώπηνύ (2Σηκ.2:12). 

Θα εμαιείςεη θάζε δάθξπ από ηα κάηηα ηνπο……… (Απνθ.21:4).  

ΒΏΝ ΟΥΕ, ηί ζα ζπκβεί όκσο ζηνλ κε πηζηεύνληα ζηνλ Κύξηνλ Εεζνύλ Υξηζηόλ; 

Ηδνχ ε απάληεζε: « ……… αιι‟ ε νξγή ηνπ Θενύ κέλεη επάλσ απηνύ.» (Ησάλ.3:36) 

 

2. Όηαλ ν άλζξσπνο πηζηέςεη εηιηθξηλά ιακβάλεη ηελ επαγγειίαλ ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο 

(Γαι.3:14) θαη ζθξαγίδεηαη δη’Απηνύ (Δθεζ.1:13). Οη λόκνη Σνπ είλαη γξακκέλνη ζηε 

δηάλνηα θαη ηελ θαξδηά ηνπ πηζηνύ (Δβξ.8:10). Ζ αιεζηλή πίζηηο ζηέθεηαη από ηνλ 

θαξπόλ ηνπ Πλεύκαηνο θαη είλαη ελεξγόο θαη παξαγσγηθή: Νεθξώλεη ηελ αλζξώπηλε 

θαξδηά γηα ηα πξάγκαηα απηνύ ηνπ θόζκνπ. 

 «Ο δε θαξπόο ηνπ Πλεύκαηνο είλαη αγάπε, ραξά, εηξήλε, καθξνζπκία, ρξεζηόηεο, 

αγαζσζύλε, πίζηηο, πξαόηεο, εγθξάηεηα· θαηά ησλ ηνηνύησλ δελ ππάξρεη λόκνο. ζνη 

δε είλαη ηνπ Υξηζηνύ εζηαύξσζαλ ηελ ζάξθα νκνύ κε ηα πάζε θαη ηαο επηζπκίαο.»  

(Γαι.5:22-24). 

 «αιι‟ ελ ησ λόκσ ηνπ Κπξίνπ είλαη ην ζέιεκα απηνύ, θαη ελ ησ λόκσ απηνύ κειεηά 

εκέξαλ θαη λύθηα. Καη ζέιεη είζζαη σο δέλδξνλ πεθπηεπκέλνλ παξά ηνπο ξύαθαο ησλ 

πδάησλ, ην νπνίνλ δίδεη ηνλ θαξπόλ απηνύ ελ ησ θαηξώ απηνύ, θαη ην θύιινλ απηνύ 

δελ καξαίλεηαη· θαη πάληα, όζα αλ πξάηηε, ζέινπζηλ επνδσζή. (Φαι.1:2-3 – Κνι.3:2) 

 «Βγώ είκαη ε άκπεινο, ζεηο ηα θιήκαηα. Ο κέλσλ ελ εκνί θαη εγώ ελ απηώ, νύηνο 

θέξεη θαξπόλ πνιύλ, δηόηη ρσξίο εκνύ δελ δύλαζζε λα θάκεηε νπδέλ.» (Ησάλ.15:5) 

 «Ούησ θαη ε πίζηηο, εάλ δελ έρε έξγα, λεθξά είλαη θαζ‟ εαπηήλ.» (Ηάθ.2:17)  

 «λα αγαζνεξγώζη, λα πινπηώζηλ εηο έξγα θαιά, λα ήλαη επκεηάδνηνη, θνηλσληθνί,» 

(1Σηκ.6:18).  

Ο θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα κάζεη, αθνκνηώζεη θαη κεηαδώζεη ηε Γξαθή ν πηζηόο 

είλαη λα πξνζπαζεί λα ηελ εθαξκόζεη! 

  Δ πξαγκαηηθή πίζηηο παξάγεη εθνπζία ππαθνή θαη κεηαβάιιεη ξηδηθά ηνλ ηξόπνλ 

ηεο δσήο· δελ κπνξεί λα είλαη αξγή· νδεγεί ηνλ άλζξσπνλ ζε παξαρώξεζε ρσξίο 

επηθπιάμεηο. Αελ παξακέλεη ζησπειή. Ο πηζηόο νκηιεί γηα ηνλ ιόγνλ ηνπ Θενύ θαη δίδεη 

ηε καξηπξία ηνπ γηα ηα ζαπκάζηα πξάγκαηα πνπ ν Θεόο έρεη θάκεη ζηε δσή ηνπ. 
(Φαι.116). 

ΒΏΝ ΥΕ, ηόηε ηί ζα ζπκβεί ζηνλ κε πηζηεύνληα; 
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3. Ζ αιεζηλή πίζηηο είλαη ληθεθνξόξνο· νη αιεζηλνί πηζηνί δελ εηηώληαη πνηέ  

 «Αηόηη παλ ό,ηη εγελλήζε εθ ηνπ Θενύ ληθά ηνλ θόζκνλ· θαη αύηε είλαη ε λίθε ε 

ληθήζαζα ηνλ θόζκνλ, ε πίζηηο εκώλ.» (1Ησάλ.5:4) 

 «Οπδέλ όπινλ θαηαζθεπαζζέλ ελαληίνλ ζνπ ζέιεη επνδσζή· θαη πάζαλ γιώζζαλ, ήηηο 

ήζειε θηλεζή θαηά ζνπ, ζέιεηο ληθήζεη ελ ηε θξίζεη. Ώύηε είλαη ε θιεξνλνκία ησλ 

δνύισλ ηνπ Κπξίνπ· θαη ε δηθαηνζύλε απηώλ είλαη εμ εκνύ, ιέγεη ν Κύξηνο.» 

(Ζζα.54:17). 

 Ώιι‟ εηο πάληα ηαύηα ππεξληθώκελ δηά ηνπ αγαπήζαληνο εκάο. (Ρσκ.8:37) 

 «(Ζ πίζηηο) ζβύλεη πάληα ηα βέιε ηνπ πνλεξνύ ηα πεππξσκέλα·» (Δθεζ.6:16).  

 

Απνθιείεη ηελ ακθηβνιία, ηελ απνζάξξπλζε θαη ηα „αδχλαηα‟. Οη πξαγκαηηθνί 

πηζηνί αληηζηέθνληαη αθόκε θαη κέρξηο αίκαηνο αγσληδόκελνη θαηά ηεο ακαξηίαο 

(Δβξ.12:4). Δ πίζηηο δελ δέρεηαη ηελ ήηηα… δηόηη ν ιόγνο ηνπ Θενύ δελ δέλεηαη νη δε 

ζθνπνί ηνπ Υξηζηνύ πνηέ δελ καηαηνύληαη! Οη εθθιεζίεο απνθαζίδνπλ θαη ιεηηνπξγνύλ 

επί ηε βάζεη ηεο πιεηνςεθίαο αιιά ε αιεζηλή θαη ζσζηή πίζηηο αθόκε θαη ελόο πηζηνύ 

ζηνλ Θεόλ απνηειεί ηελ πιεηνςεθία, πιεηνςεθία ε νπνία αξγά ή γξήγνξα επηθξαηεί. Ο 

ιφγνο ηνπ Θενχ δελ επηζηξέθεη θελφο αιιά εθηειεί άπαλ ην ζειεκά Σνπ θαη επνδψλεηαη ζε 

φ,ηη ηνλ απνζηέιιεη!  

Κάπνηνο είπε: Ο παξαρσξεκέλνο ρξηζηαλόο δελ ρξεηάδεηαη ηελ επηδνθηκαζία ησλ 

άιισλ θαζώο έλα ιηνληάξη ηελ επηδνθηκαζία ησλ πξνβάησλ: «Αηόηη ηώξα αλζξώπνπο 

πείζσ ή ηνλ Θεόλ; ή δεηώ λα αξέζθσ εηο αλζξώπνπο; δηόηη εάλ αθόκε ήξεζθνλ εηο 

αλζξώπνπο, δελ ήζεινλ είζζαη δνύινο Υξηζηνύ.» (Γαι.1:10). 

ΒΏΝ ΥΕ, ηόηε ηί ζα ζπκβεί ζηνλ κε πηζηεύνληα θαη ζηνλ αλζξσπάξεζθνλ; 

  

4. Ζ αιεζηλή πίζηηο είλαη ην θιεηδί γηα ηελ εηξήλε, ηε ραξά, ηε ζηαζεξόηεηα, θ.ιπ. 

 «Ώο κε ηαξάηηεηαη ε θαξδία ζαο· πηζηεύεηε εηο ηνλ Θεόλ, θαη εηο εκέ πηζηεύεηε.» 
(Ησάλ.14:1) 

 «Καη όηαλ απηόο δίδε εζπρίαλ, ηηο ζέιεη δηαηαξάμεη απηήλ; θαη όηαλ θξύπηε ην 

πξόζσπνλ απηνύ, ηηο δύλαηαη λα ίδε απηόλ; είηε επί έζλνο είηε επί άλζξσπνλ νκνύ·» 

(Ηψβ 34:29) 

 «Αηόηη απηόο είλαη ε εηξήλε εκώλ,… (Δθεζ.2:14) 

 «Ώπηόο δε ν Κύξηνο ηεο εηξήλεο είζε λα ζαο δώζε ηελ εηξήλελ δηαπαληόο ελ παληί 

ηξόπσ. Ο Κύξηνο είε κεηά πάλησλ πκώλ.» (2Θεζ.3:16) 

 «Θέιεηο θπιάμεη ελ ηειεία εηξήλε ην πλεύκα ην επί ζε επηζηεξηδόκελνλ, δηόηη επί ζε 

ζαξξεί.» (Ζζα.26:3)!  

 «Κύξηε, εηξήλελ ζέιεηο δώζεη εηο εκάο· δηόηη ζπ έθακεο θαη πάληα εκώλ ηα έξγα δηά 

εκάο.» (Ζζα.26:12). 

 «Βηξήλελ πνιιήλ έρνπζηλ νη αγαπώληεο ηνλ λόκνλ ζνπ· θαη εηο απηνύο δελ ππάξρεη 

πξόζθνκκα.» (Φαι.119:165) 

 

Πξνκεζεχεη ηελ εηξήλε ηεο θαξδηάο θαη ηνπ λνφο! Δ πξαγκαηηθή πίζηηο εθβάιιεη 

ηνλ θόβνλ… (1Ησάλ.4:18), δηόηη ν Θεόο αγαπά κε ηειεία αγάπε, βαζηιεύεη θαη καο 

θξνληίδεη. Έηζη επαιεζεχεηαη θαη ν ιφγνο:  

«…ΒΏΝ ΑΒΝ ΠΕΣΒΤΔΣΒ, δελ ζέιεηε βεβαίσο ζηεξεσζή.» (Ζζα.7:9) 

 

5. Ζ αιεζηλή πίζηηο θάλεη ηνπο πηζηνύο «δεζκίνπο ηεο  ειπίδνο»: 

 «Βπηζηξέςαηε εηο ην νρύξσκα, δέζκηνη ηεο ειπίδνο·…» (Εαρ.9:12).  

 Οη έρνληεο αλππόθξηηνλ πίζηηλ κπνξνύλ λα ειπίδνπλ αθόκε θαη όηαλ δελ θαίλεηαη λα 

ππάξρεη ειπίδα. Πξαγκαηηθή πίζηηο δελ αλέρεηαη ήηηα: «όζηηο θαίηνη κε έρσλ ειπίδα 
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επίζηεπζελ επ‟ειπίδη, όηη έκειιε λα γείλε παηήξ πνιιώλ εζλώλ θαηά ην ιαιεζέλ· 

Ούησ ζέιεη είζζαη ην ζπέξκα ζνπ·» (Ρσκ.4:18). 

 «Αηόηη ιέγεη ε γξαθή· Παο ν πηζηεύσλ επ‟ απηόλ δελ ζέιεη θαηαηζρπλζή.»(Ρσκ.10:11) 

 «ε δε ειπίο δελ θαηαηζρύλεη, δηόηη αγάπε ηνπ Θενύ είλαη εθθερπκέλε ελ ηαηο θαξδίαηο 

εκώλ δηά Πλεύκαηνο Ώγίνπ ηνπ δνζέληνο εηο εκάο.» (Ρσκ.5:5) 

 

Ζ πξαγκαηηθή πίζηηο πνηέ δελ απειπίδεηαη. Ζ πίζηηο, επαλαιακβάλσ: Γελ αλέρεηαη ηελ 

ήηηα… Ζ πίζηηο δεκηνπξγεί ειπίδα· ρσξίο πίζηε, θακία ειπίδα αιιά απιψο αζαθείο 

επηζπκίεο, δπλαηφηεηεο ή πηζαλφηεηεο. 

«Ζ ειπίδα δελ είλαη πνηέ άξξσζηε όηαλ ε πίζηηο είλαη πγηήο». 

(John Bunyan) 

 

6. Ζ αιεζηλή πίζηηο παξέρεη ζηνλ άλζξσπνλ κηα έθηε αίζζεζε 

 Ζ πίζηηο κπνξεί λα «βιέπεη» αθφκε θαη ηα αφξαηα πξάγκαηα θαη λα ηα πεξηκέλεη 

ππνκνλεηηθά «…δηόηη σο βιέπσλ ηνλ αόξαηνλ ελεθαξηέξεζε.» (Δβξ.11:27). H πίζηηο 

κπνξεί λα βιέπεη θαη λα αηζζάλεηαη πξάγκαηα πνπ ε θνηλή αλζξψπηλε ςπρή θαη ην κάηη 

δελ κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ· θαζηζηά ηα αφξαηα πξάγκαηα νξαηά θαη κπνξεί λα «βιέπεη» 

αθφκε θαη  ζηηο ζθνηεηλέο ζηηγκέο ηεο δσήο θαη λα εκπηζηεχεηαη ηνλ Πηζηφλ Οδεγφλ Σνπ: 

«Αηά πίζηεσο ππήθνπζελ ν Ώβξαάκ, όηε εθαιείην λα εμέιζε εηο ηνλ ηόπνλ ηνλ νπνίνλ 

έκειιε λα ιάβε εηο θιεξνλνκίαλ, θαη εμήιζε κε εμεύξσλ πνπ ππάγεη.» (Δβξ.11:8) 

 Ζ πίζηηο πξνεγείηαη ηεο νξάζεσο θαη ηεο θαηαλνήζεσο· μεπεξλά ηε δηάλνηά καο· ε πίζηηο 

είλαη ε έθηε αλζξψπηλε αίζζεζε… «Λέγεη πξνο απηήλ ν Εεζνύο· Αελ ζνη είπνλ όηη εάλ 

πηζηεύζεο, ζέιεηο ηδεί ηελ δόμαλ ηνπ Θενύ;» (Ησάλ.11:40) 

 

Ζ πίζηηο δελ ρξεηάδεηαη δηπιψκαηα ζενινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα κηιήζεη, λα θεξχμεη, λα 

δψζεη ηε καξηπξία ηεο θαη λα ελεξγήζεη. Μπνξεί λα πξνθεηεχεη αλάινγα κε ην κέηξν πνπ ν 

Θεφο έρεη παξαρσξήζεη «Έρνληεο δε ραξίζκαηα δηάθνξα θαηά ηελ δνζείζαλ εηο εκάο 

ράξηλ, είηε πξνθεηείαλ, αο πξνθεηεύσκελ θαηά ηελ αλαινγίαλ ηεο πίζηεσο,» (Ρσκ.12:6). 

Σί ζα ζπκβεί ζ‟εθείλνπο πνπ δελ πηζηεύνπλ; Ηδνχ ε απάληεζε: 

«ησλ νπνίσλ ΏΠΊΣΧΝ ΝΣΧΝ ν ζεόο ηνπ θόζκνπ ηνύηνπ εηύθισζε ηνλ λνπλ, 

δηά λα κε επηιάκςε εηο απηνύο ν θσηηζκόο ηνπ επαγγειίνπ ηεο δόμεο ηνπ Υξηζηνύ, όζηηο 

είλαη εηθώλ ηνπ Θενύ. » (2Κνξ.4:4) 

 

7. Ζ πίζηηο είλαη ην κόλν πξάγκα πνπ επαξεζηεί ηελ θαξδηά ηνπ Θενύ: 

 Ζ αιεζηλή πίζηηο ραξνπνηεί ηελ θαξδηά ηνπ Θενχ επεηδή ν άλζξσπνο ηηκά ηελ αμηνπηζηία 

θαη ηελ αγάπε Σνπ : «ρσξίο δε πίζηεσο αδύλαηνλ είλαη λα επαξεζηήζε ηηο εηο απηόλ· 

δηόηη ν πξνζεξρόκελνο εηο ηνλ Θεόλ πξέπεη λα πηζηεύε όηη είλαη θαη γίλεηαη 

κηζζαπνδόηεο εηο ηνπο εθδεηνύληαο απηόλ.» (Δβξ.11:6). Ο Θεφο, επνκέλσο, δελ 

ληξέπεηαη λα απνθαιείηαη Παηέξαο ηνπο (Δβξ.11:16) 

 Ζ απιή αιιά αιεζηλή πίζηηο δίλεη θαιή καξηπξία: ινη εθείλνη πνπ είραλ ή έρνπλ πίζηηλ 

ιακβάλνπλ θαιή καξηπξία (Δβξ.11:2), αλ θαη κεξηθνί απ‟ απηνχο δελ έιαβαλ φιεο ηηο 

ππνζρέζεηο ηνπ Θενχ ελ δσή (Δβξ.11:39-40).  

Καηά ζπλέπεηαλ: 

«…Βάλ δελ πηζηεύεηε, δελ ζέιεηε βεβαίσο ζηεξεσζή.» (Ζζα.7:9) νύηε πνηέ ζα 

επαξεζηήζεηε ηελ θαξδηά ηνπ Θενύ. 

 

8. Ζ αιεζηλή πίζηηο εκπηζηεύεηαη ηελ αγάπε, ηα θαιά Σνπ ζρέδηα θαη ηελ νδεγία ηνπ 

Θενύ. Γελ βηάδεηαη. 

 Οη πηζηνί δελ μέξνπλ ηνλ δξφκν αιιά μέξνπλ Πνηφο ηνπο νδεγεί θαη ηνπο ζπλνδεχεη: «Σηο 

είλαη κεηαμύ ζαο ν θνβνύκελνο ηνλ Κύξηνλ, ν ππαθνύσλ εηο ηελ θσλήλ ηνπ δνύινπ 
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απηνύ; νύηνο, θαη αλ πεξηπαηή ελ ζθόηεη θαη δελ έρε θσο, αο ζαξξή επί ην όλνκα ηνπ 

Κπξίνπ θαη αο επηζηεξίδεηαη επί ηνλ Θεόλ απηνύ.» (Ζζ.50:10) 

 Δκπηζηεχεηαη ηνλ Θεφλ γη‟απηφ πνπ ν Θεφο είλαη γη‟απηφλ· ν πηζηφο δελ δίλεη ζεκαζία 

ζ‟απηά πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπ ή θαη ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ… Δίλαη «ηπθιφο» θαη 

«θσθφο» γηα ηα πξάγκαηα απηνχ ηνπ θφζκνπ πξνζέρεη δε θαη έρεη αλνηρηά ηα κάηηα ηνπ 

ζηα πξάγκαηα ηνπ Θενχ. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ ν Θεφο ηνλ θαιεί „ηέιεηνλ‟ 

(Ζζα.42:19): «Σηο ηπθιόο, παξά ν δνύιόο κνπ; ή θσθόο, παξά ν κελπηήο κνπ, ηνλ 

νπνίνλ απέζηεηια; ηηο ηπθιόο, παξά ν ηέιεηνο; θαη ηηο ηπθιόο, παξά ν δνύινο ηνπ 

Κπξίνπ;» 

 Δ αιεζηλή πίζηηο δελ κπαίλεη πνηέ ζε βηαζύλε θαη ζε άγρνο: « …δελ ζέιεηε εμέιζεη ελ 

βία, νπδέ κεηά θπγήο ζέιεηε νδνηπνξήζεη· δηόηη ν Κύξηνο ζέιεη ππάγεη έκπξνζζέλ 

ζαο θαη ν Θεόο ηνπ Εζξαήι ζέιεη είζζαη ε νπηζζνθπιαθή ζαο.» (Ζζα.52:12) 

 «δηά ηνύην νύησ ιέγεη Κύξηνο ν Θεόο· Εδνύ, ζέησ ελ ηε ηώλ ζεκέιηνλ, ιίζνλ, ιίζνλ 

εθιεθηόλ, έληηκνλ αθξνγσληαίνλ, ζεκέιηνλ αζθαιέο· ν πηζηεύσλ επ‟ απηόλ δελ ζέιεη 

θαηαηζρπλζή (ελεξγήζεη ελ βία)» (Ζζα.28:16). 

 Ο Παχινο ιέγεη ζηελ Ρσκαίνπο 9:33: «θαζώο είλαη γεγξακκέλνλ· Εδνύ, ζέησ ελ ηώλ 

ιίζνλ πξνζθόκκαηνο θαη πέηξαλ ζθαλδάινπ, θαη παο ν πηζηεύσλ επ‟ απηόλ δελ ζέιεη 

θαηαηζρπλζή. Ο αιεζήο πηζηφο δελ ελεξγεί κε βηαζχλε θαη άγρνο κε ηχρεη θαη 

θαηαηζρπλζεί. 

πλεπψο: 

Παο ν κε πηζηεύσλ επ‟ Ώπηόλ ζέιεη θαηαηζρπλζή. Βίλαη αλαπόθεπθηνλ! 

 

9. Ζ αιεζηλή πίζηηο θάλεη πάληνηε θαιέο επηινγέο: 

 «πξνθξίλαο κάιινλ λα θαθνπρήηαη κε ηνλ ιαόλ ηνπ Θενύ παξά λα έρε πξόζθαηξνλ 

απόιαπζηλ ακαξηίαο,» (Δβξ.11:25). Δ πξαγκαηηθή πίζηε δελ δίλεη πξνζνρή ζηε 

δηαθσκψδεζε ηνπ πηζηνχ ππφ ησλ απίζησλ. 

 «ηώξα όκσο επηζπκνύζη θαιεηέξαλ, ηνπηέζηηλ επνπξάληνλ. Αηά ηνύην ν Θεόο δελ 

επαηζρύλεηαη απηνύο λα ιέγεηαη Θεόο απηώλ, δηόηη εηνίκαζε δη‟ απηνύο πόιηλ.» 

(Δβξ.11:16). Ο παξψλ θφζκνο δελ είλαη άμηνο ζηα κάηηα ηνπ πηζηνχ... Σά άλσ θξνλεί 

νπρί ηα επί ηεο γήο… (Κνι.3:2). 

  Ζ πξαγκαηηθή πίζηηο επηιέγεη λα κε θνβάηαη θαθέο εηδήζεηο. Ο πηζηόο δεί ζε κηα 

θαηάζηαζε αιεζνύο θαη ζηαζεξήο αηζηνδνμίαο: «Κύξηε, εηξήλελ ζέιεηο δώζεη εηο 

εκάο· δηόηη ζπ έθακεο θαη πάληα εκώλ ηα έξγα δηά εκάο.» (Ζζα.26:12) 

πλεπψο: 

«Μεηά πάζεο θπιάμεσο θύιαηηε ηελ θαξδίαλ ζνπ· δηόηη εθ ηαύηεο πξνέξρνληαη αη 

εθβάζεηο ηεο δσήο.» (Prov.4:23), θαη 

«Βπεηδή εγάπεζε θαηάξαλ, αο έιζε επ‟ απηόλ· επεηδή δελ εζέιεζελ επινγίαλ, αο 

απνκαθξπλζή απ‟ απηνύ.»  (Φαι.109:17) 

 

10. Ζ αιεζηλή πίζηηο πξνζζέηεη ηε κηά αξεηή κεηά από ηελ άιιε: 

 «Καη δη‟ απηό δε ηνύην θαηαβαιόληεο πάζαλ ζπνπδήλ, πξνζζέζαηε εηο ηελ πίζηηλ ζαο 

ηελ αξεηήλ, εηο δε ηελ αξεηήλ ηελ γλώζηλ, εηο δε ηελ γλώζηλ ηελ εγθξάηεηαλ, εηο δε 

ηελ εγθξάηεηαλ ηελ ππνκνλήλ, εηο δε ηελ ππνκνλήλ ηελ επζέβεηαλ, εηο δε ηελ 

επζέβεηαλ ηελ θηιαδειθίαλ, εηο δε ηελ θηιαδειθίαλ ηελ αγάπελ.» (2Πέη.1:5-7). Καλείο 

δελ κπνξεί λα πξνζζέζεη θάπνηα αξεηή ζηε δσή ηνπ παξά κφλνλ εάλ παξαδερζεί ηαπεηλά 

φηη ηνπ ιείπεη  θαη εάλ δελ ηε δεηήζεη κε φιε ηελ θαξδηά ηνπ θαη κε εηιηθξηλή πίζηε. 

 «Βάλ δε ηηο από ζαο ήλαη ειιηπήο ζνθίαο, αο δεηή παξά ηνπ Θενύ ηνπ δίδνληνο εηο 

πάληαο πινπζίσο θαη κε νλεηδίδνληνο, θαη ζέιεη δνζή εηο απηόλ. Ώο δεηή όκσο κεηά 

πίζηεσο, ρσξίο λα δηζηάδε παληειώο· δηόηη ν δηζηάδσλ νκνηάδεη κε θύκα ζαιάζζεο 

θηλνύκελνλ ππό αλέκσλ θαη ζπληαξαηηόκελνλ.» (Ηάθ.1:5-6) 
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 «Καζώο ινηπόλ παξειάβεηε ηνλ Υξηζηόλ Εεζνύλ ηνλ Κύξηνλ, ελ απηώ πεξηπαηείηε, 

εξξηδσκέλνη θαη επνηθνδνκνύκελνη ελ απηώ θαη ζηεξενύκελνη ελ ηε πίζηεη θαζώο 

εδηδάρζεηε, πεξηζζεύνληεο ελ απηή κεηά επραξηζηίαο.» (Κνι.2:6-7). 

 

Μφλνλ ε αιεζηλή πίζηηο ιακβάλεη ηηο ππνζρέζεηο ηνπ Θενχ· ε αιεζηλή πίζηηο δελ 

έρεη θακία πίζηηλ ζηελ πίζηηλ αιιά ζηνλ παληνδύλακνλ Εεζνύλ Υξηζηόλ. Δ πίζηηο δελ 

θνηηάδεη ηνλ εαπηόλ ηεο θαη δελ απηνζαπκάδεηαη. Θαπκάδεη ηνλ Εεζνύλ Υξηζηόλ! 

«επεηδή εηο όληηλα δελ ππάξρνπζη ηαύηα (αξεηέο), ΣΤΦΛΟ είλαη, κπσπάδεη θαη 

ΒΛΔΜΟΝΔΒ ΣΟΝ ΚΏΘΏΡΕΜΟΝ ΣΧΝ ΠΏΛΏΕΧΝ ΏΤΣΟΤ ΏΜΏΡΣΕΧΝ. » 

(2Πέη.1:9) 

Οπνία πξνεηδνπνίεζε! 

 

11. Ζ έλζεξκε πξνζεπρή πίζηεσο ηνπ δηθαίνπ είλαη απνηειεζκαηηθή: 

 «Βμνκνινγείζζε εηο αιιήινπο ηα πηαίζκαηά ζαο θαη εύρεζζε ππέξ αιιήισλ, δηά λα 

ηαηξεπζήηε· πνιύ ηζρύεη ε δέεζηο ηνπ δηθαίνπ ελζέξκσο γελνκέλε.» (Εάθ.5:16)  

 «Αηά ηνύην ζαο ιέγσ, Πάληα όζα πξνζεπρόκελνη δεηείηε, πηζηεύεηε όηη ιακβάλεηε, 

θαη ζέιεη γείλεη εηο εζάο.» (Μάξθ.11:24) 

 «Ώγαπεηνί, εάλ ε θαξδία εκώλ δελ καο θαηαθξίλε, έρνκελ παξξεζίαλ πξνο ηνλ 

Θεόλ, θαη ό,ηη αλ δεηώκελ ιακβάλνκελ παξ‟ απηνύ, δηόηη θπιάηηνκελ ηαο εληνιάο 

απηνύ θαη πξάηηνκελ ηα αξεζηά ελώπηνλ απηνύ.»  (1Ησάλ.3:21-22) 

  

Ζ πξνζεπρή είλαη ην θιεηδί πνπ αλνίγεη ηηο πχιεο ηνπ νπξαλνχ. Υσξίο εμνκνιφγεζε, 

θαζαξή θαξδηά θαη ζπλείδεζε πνπ δελ καο θαηαθξίλεη, ε πξνζεπρή δελ εηζαθνχεηαη. Γη‟απηφ 

είλαη γξακκέλν: 

«Βάλ εζεώξνπλ αδηθίαλ ελ ηε θαξδία κνπ, ν Κύξηνο δελ ήζειελ αθνύζεη·» (Φαι.66:18) 

 

12. Ζ αιεζηλή πίζηηο κεηαηξέπεη ηελ θνηιάδα Αρώξ (ηεο ηαξαρήο) ζε ζύξα ειπίδνο 

 «Καη εθείζελ ζέισ δώζεη εηο απηήλ ηνπο ακπειώλαο απηήο θαη ηελ θνηιάδα ηνπ 

Ώρώξ (Σαξαρήο) δηά ζύξαλ ειπίδνο· θαη ζέιεη ςάιιεη εθεί σο ελ ηαηο εκέξαηο ηεο 

λεόηεηνο απηήο θαη σο ελ ηε εκέξα ηεο αλαβάζεσο απηήο από γεο Ώηγύπηνπ.» (Χζεέ 

2:15) 

 «Βλ ησ πιήζεη ησλ ακεραληώλ ηεο θαξδίαο κνπ, αη παξεγνξίαη ζνπ εύθξαλαλ ηελ 

ςπρήλ κνπ.» (Ps.94:19) 

 «νίηηλεο δηαβαίλνληεο δηά ηεο θνηιάδνο ηνπ θιαπζκώλνο θαζηζηώζηλ απηήλ πεγήλ 

πδάησλ· θαη ε βξνρή έηη γεκίδεη ηνπο ιάθθνπο. Πξνβαίλνπζηλ από δπλάκεσο εηο 

δύλακηλ· έθαζηνο απηώλ θαίλεηαη ελώπηνλ ηνπ Θενύ ελ ηώλ.» (Φαι.84:6-7) 

 «Καιόλ έγεηλελ εηο εκέ όηη εηαιαηπσξήζελ, δηά λα κάζσ ηα δηαηάγκαηά ζνπ… 

Γλσξίδσ, Κύξηε, όηη αη θξίζεηο ζνπ είλαη δηθαηνζύλε, θαη όηη πηζηώο κε 

εηαιαηπώξεζαο. Ώο κε παξεγνξήζε, δένκαη, ην έιεόο ζνπ, θαηά ηνλ ιόγνλ ζνπ ηνλ 

πξνο ηνλ δνύινλ ζνπ. Ώο έιζσζηλ επ‟ εκέ νη νηθηηξκνί ζνπ, δηά λα δσ· δηόηη ν λόκνο 

ζνπ είλαη ε ηξπθή κνπ.» (Φαι.119:71, 75-77) 

 «Καη νπρί κόλνλ ηνύην, αιιά θαη θαπρώκεζα εηο ηαο ζιίςεηο, γηλώζθνληεο όηη ζιίςηο 

εξγάδεηαη ππνκνλήλ, ε δε ππνκνλή δνθηκήλ, ε δε δνθηκή ειπίδα, ε δε ειπίο δελ 

θαηαηζρύλεη, δηόηη αγάπε ηνπ Θενύ είλαη εθθερπκέλε ελ ηαηο θαξδίαηο εκώλ δηά 

Πλεύκαηνο Ώγίνπ ηνπ δνζέληνο εηο εκάο.» (Ρσκ.5:3-5) 

Ζ πγηήο θαη εηιηθξηλή πίζηηο πξνζδνθά πάληνηε ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνζρέζεσλ ηνπ 

Θενχ. Ο άλζξσπνο ηνπ Θενχ ηξέθεηαη, εθεζπράδεη θαη παξεγνξείηαη κε ηηο ππνζρέζεηο ηνπ 

Θενχ! Σνπλαληίνλ: 

«Βηξήλε δελ είλαη εηο ηνπο αζεβείο, ιέγεη ν Θεόο κνπ.» ( Ζζα.57:21) 
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13. Ζ αιεζηλή πίζηηο θαζηζηά ηνλ άλζξσπνλ ππάθνπνλ θαη πηζηόλ 

 «Ζ πηζηόηεο ζηα κηθξά πξάγκαηα είλαη κεγάιν πξάγκα» είπε ν Ησάλ. Υξπζφζηνκνο. 

 Υσξίο ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα δελ ππάξρεη εζηθή δχλακε. 

 «Σν δε επίινηπνλ δεηείηαη κεηαμύ ησλ νηθνλόκσλ, λα επξεζή έθαζηνο πηζηόο.» 

(1Κνξ.4:2). 

 Ο επζεβήο θόβνο ηνπ Θενύ είλαη ην θιεηδί γηα ηελ πηζηόηεηα ζε νπνηαδήπνηε 

θαηάζηαζε. 

 «Βίζε λα ήην εηο απηνύο ηνηαύηε θαξδία, ώζηε λα κε θνβώληαη θαη λα θπιάηησζη 

πάληνηε πάληα ηα πξνζηάγκαηά κνπ, δηά λα επεκεξώζηλ αησλίσο, απηνί θαη ηα ηέθλα 

απηώλ.» (Γεπη.5:29) 

 «Ώπεθξίζε ν Εεζνύο θαη είπε πξνο απηόλ· Βάλ ηηο κε αγαπά, ηνλ ιόγνλ κνπ ζέιεη 

θπιάμεη, θαη ν Παηήξ κνπ ζέιεη αγαπήζεη απηόλ, θαη πξνο απηόλ ζέινκελ ειζεί θαη 

ελ απηώ ζέινκελ θαηνηθήζεη.»!!! (Ησάλ.14:23). Απίζηεπηνλ αιιά αιεζηλφλ! 

 «ζηηο όκσο εγθύςε εηο ηνλ ηέιεηνλ λόκνλ ηεο ειεπζεξίαο θαη επηκείλε εηο απηόλ, 

νύηνο γελόκελνο νπρί αθξναηήο επηιήζκσλ, αιι‟ εθηειεζηήο έξγνπ, νύηνο ζέιεη 

είζζαη καθάξηνο εηο ηελ εθηέιεζηλ απηνύ.» (Ηάθ.1:25) 

 «Αηόηη δελ είλαη δίθαηνη παξά ησ Θεώ νη αθξναηαί ηνπ λόκνπ, αιι‟ νη εθηειεζηαί ηνπ 

λόκνπ ζέινπζη δηθαησζή.» (Ρσκ.2:13) 

 «Αελ ζέιεη εηζέιζεη εηο ηελ βαζηιείαλ ησλ νπξαλώλ παο ν ιέγσλ πξνο εκέ, Κύξηε, 

Κύξηε, αιι‟ ν πξάηησλ ην ζέιεκα ηνπ Παηξόο κνπ ηνπ ελ ηνηο νπξαλνίο.» (Μαη.7:21) 

 

πκπέξαζκα 

«Βμεύξνκελ δε όηη πάληα ζπλεξγνύζη πξνο ην αγαζόλ εηο ηνπο αγαπώληαο ηνλ Θεόλ, εηο 

ηνπο θεθιεκέλνπο θαηά ηνλ πξννξηζκόλ απηνύ·» (Ρσκ.8:28) 

Καη αληηζέησο 

Βμεύξνκελ δε όηη πάληα ζπλεξγνύζη πξνο ην θαθόλ εηο ηνπο κε αγαπώληαο ηνλ 

Θεόλ……… 

Ή 

«Βπηθαηάξαηνο ν πνηώλ ην έξγνλ ηνπ Κπξίνπ ακειώο·………» 

(Ηεξ.48:10) 

«Βηο ηνλ όζηηο ινηπόλ εμεύξεη λα θάκλε ην θαιόλ θαη δελ θάκλεη, εηο απηόλ είλαη 

ακαξηία. » (Ηάθ.4:17) 

 

ιεο απηέο νη ζθέςεηο κε θάλνπλ λα πξνζεύρνκαη θαζεκεξηλά ν Θεόο Παηέξαο 

καο λα γεκίδεη ηνπο δηθνύο Σνπ κε πλεύκα πίζηεσο, κε ππαθνή πίζηεσο, κε ζπλείδεζε 

αγαζή θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ Ώγίνπ Πλεύκαηνο. Να λνπζεηεί ηνπο αηάθηνπο, λα 

παξεγνξεί ηνπο νιηγνςύρνπο, λα γεκίδεη κε δήιν ηνπο ριηαξνύο θαη πάλσ απ‟όια λα 

πιεξνί όινπο καο κε πλεύκα πίζηεσο θαη θαζαξόηεηα θαξδίαο. Βπίζεο, λα θαηαζηξέθεη 

όια ηα έξγα ηνπ αηαλά. 
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Κεθάιαηνλ 11
νλ

  (053 – GR) 

 

«Βαπηνύο εμεηάδεηε αλ ήζζε ελ ηε πίζηεη, εαπηνύο δνθηκάδεηε. Δ δελ γλσξίδεηε εαπηνύο 

όηη ν Εεζνύο Υξηζηόο είλαη ελ πκίλ; εθηόο εάλ ήζζε αδόθηκνη θαηά ηη.» (2Κoξ.13:5). 

 

 

Βαπηνύο εμεηάδεηε αλ ήζζε ελ ηε πίζηεη, εαπηνύο δνθηκάδεηε… 

 

 

 

Βηζαγσγή 

Κιείλνπκε ηε ζεηξά απηή ησλ πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κε ηελ εμέηαζε ηνπ εδαθίνπ: 

«Βαπηνύο εμεηάδεηε αλ ήζζε ελ ηε πίζηεη, εαπηνύο δνθηκάδεηε. Δ δελ γλσξίδεηε εαπηνύο 

όηη ν Εεζνύο Υξηζηόο είλαη ελ πκίλ; εθηόο εάλ ήζζε αδόθηκνη θαηά ηη.» (2Κoξ.13:5). Ζ 

δεπηέξα επηζηνιή σο θαη ε πξψηε πξνο ηελ εθθιεζίαλ ηεο Κνξίλζνπ εγξάθεζαλ εμαηηίαο  

ζαξθηθψλ δηαηξέζεσλ. ηνπο δηραζκνχο ηνπο είραλ πξoζηεζεί θαη ρoλδξoεηδείο ακαξηίεο. Ζ 

πλεπκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε είρε πξoθαιέζεη αηζζήκαηα αγαλαθηήζεσο θαη πóλoπ ζηελ 

ςπρήλ ηoπ απoζηóιoπ Παχιoπ, ηα oπoία ηoλ ψζεζαλ λα γξάςεη ηηο ηóζoλ δηδαθηηθέο απηέο 

επηζηoιέο πξoο ηoπο αδειθoχο ηoπ ζηελ Κφξηλζν! 

 

Ο Παχιoο ηνπο θαιoχζε (αθoχ ακέζσο πξoεγoπκέλσο ηνπο είρε ειέγμεη γηα 

ρoλδξoεηδείο ακαξηίεο, γηα ηηο oπoίαο εθoβείηo κήπσο πελζήζεη πoιιoχο εθ ησλ 

πξoακαξηεζάλησλ θαη κε κεηαλoεζάλησλ), λα παχζoπλ λα ακθηζβεηνχλ ηελ 

απνζηνιηθφηεηά ηνπ, λα εμεηάζνπλ ηoπο εαπηoχο ηνπο εάλ δνπλ «ελ ηε πίζηεη» θαη αλ έρνπλ 

θαιήλ ελ Υξηζηψ δηαγσγήλ. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ν Παχινο ηνπο πξνηξέπεη λα 

εμεηάζνπλ εαπηνχο ήηαλ δηφηη ηθαλφο αξηζκφο κεηαμχ ησλ επξίζθνλην ζε πιάλε. Δθoβείηo óηη 

oη άλζξσπoη απηoί είραλ ράζεη, óρη κóλoλ ηελ νξζή δηδαζθαιία ηoπ Δπαγγειίoπ αιιά θαη ηoλ 

έιεγρoλ ηoπ εαπηoχ ηνπο θαη óηη εθηλδύλεπαλ λα απoιεζζoύλ.  

 

O θóβoο απηóο ηoλ είρε θάκεη λα αλαιάβεη εθζηξαηεία επαλoξζψζεψο ηνπο δηά ησλ 

επηζηoιψλ ηoπ. Γη‟απηó θαη ηoπο πξoέηξεπε λα εμεηάζoπλ θαη λα δνθηκάζνπλ ηoπο εαπηoχο 

ηνπο. Σί ζα έπξεπε λα θάκνπλ; Οπσζδήπνηε, πξψηνλ λα εμεηάζνπλ ην ηί πηζηεύνπλ θαη 

δεχηεξνλ λα δηαπηζηψζνπλ αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ήηαλ αμία ηνπ Δπαγγειίνπ ηνπ Υξηζηνχ!  

Απηή ε πξνηξνπή ηζρχεη θαη γηα θάζε ρξηζηηαλφλ. Αο εμεηάζνπκε θη‟εκείο απηήλ ηελ 

πξoηξoπή γηα ηελ σθέιεηά καο, δηφηη ε απηεμέηαζή καο είλαη έλα απó ηα ζπλερή θαζήθoληά 

καο ελ Υξηζηψ. Υσξίο ζπλερή απηεμέηαζε θαη ζπκκφξθσζή καο πξνο ηηο αιήζεηεο ηνπ 

Δπαγγειίνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη πξαγκαηηθή πλεπκαηηθή πξφνδνο. Θα ήζεια, 

ινηπφλ, λα αλαθέξσ κεξηθά ζρεηηθά εδάθηα: 

 «Ώιι‟έθαζηoο αο εμεηάδε ηo εαπηoύ έξγoλ θαί ηóηε εηο εαπηóλ κóλoλ ζέιεη έρεη ηo 

θαύρεκα θαη oπρί εηο ηνλ άιιoλ.» (Γαι.6:4) 

 «Αηαηί ήζειε γoγγύζε άλζξσπoο δσλ, άλζξσπoο, δηά ηελ πoηλήλ ηεο ακαξηίαο απηoύ; 

Ώο εξεπλήζσκελ ηαο oδoύο εκώλ θαη αο εμεηάζσκελ θαη αο επηζηξέςσκελ εηο ηoλ 

Κύξηoλ. Ώο πςώζσκελ ηαο θαξδίαο εκώλ θαη ηαο ρείξαο εκώλ πξoο ηoλ Θεóλ ηoλ ελ 

ηoηο oπξαλoίο, ιέγoληεο, Δκαξηήζακελ θαη απεζηαηήζακελ…» (Θξ.3:39-42) 

 «´Χζηε óζηηο ηξώγεη ηoλ άξηoλ ηoύηoλ ή πίλε ηo πoηήξηoλ ηoπ Κπξίoπ αλαμίσο, 

έλoρoο ζέιεη είζζαη ηoπ ζώκαηoο θαη ηoπ αίκαηoο ηoπ Κπξίoπ. Ώο δoθηκάδε δε εαπηóλ 

o άλζξσπoο θαη oύησ αο ηξώγε εθ ηoπ άξηoπ θαη αο πίλε εθ ηoπ πoηεξίoπ.» 
(1Κoξ.11:27-28) 

 «Σώξα ινηπόλ νύησ ιέγεη ν Κύξηνο ησλ δπλάκεσλ, πιινγίζζεηε ηαο νδνύο ζαο...» 
(Αγγαίνο 1.5-7) 
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Πξoθεηκέλoπ λα θαηαλoήζνπκε πιήξσο ηo πεξηερóκελo ηoπ ππφ κειέηελ εδαθίνπ, ζα 

εμεηάζνπκε ηα εμήο ζεκεία: 

 

A)   ΒΏΤΣΟΤ ΒΞΒΣΏΓΒΣΒ ΏΝ ΔΘΒ ΒΝ ΣΔ ΠΕΣΒΕ, ΒΏΤΣΟΤ ΑΟΚΕΜΏΓΒΣΒ 

 Ζ δσή ηoπ αλζξψπoπ είλαη óπσο o πιoπο ηoπ πιoίoπ. Πξηλ ηo πιoίoλ ξηθζεί γηα πξψηε θνξά 

ζηε ζάιαζζα εμεηάδεηαη επαλεηιεκκέλσο απó πάζεο πιεπξάο αιιά δελ ηίζεηαη ζε 

θαλoληθoχο πιóαο πξηλ δoθηκαζζεί ζε δνθηκαζηηθά ηαμίδηα, ψζηε λα απνδεηρζεί ε θαηάζηαζή 

ηνπ θαη ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ. Καηά ηε δνθηκή ηνπ δηαπηζηψλνληαη ελδερφκελεο βιάβεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δπίζεο, θάζε πιoίoλ ή αεξoπιάλo θιπ., ειέγρεηαη θάζε θoξά πoπ πξóθεηηαη 

λα ηαμηδεχζεη. ´Δηζη πξέπεη λα θάλεη θαη ν θάζε ρξηζηηαλóο! Ζ πoξεία ηνπ πξνο ηoλ oπξαλóλ 

είλαη πνιχ δχζθνιε ιóγσ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ερζξψλ ηνπ αιιά θαη o 

πξννξηζκóο ηνπ είλαη ζπoπδαηóηαηνο. Ζ ζπλερήο απηεμέηαζή ηνπ, ινηπφλ, απνηειεί εληνιήλ 

θαη είλαη απαξαίηεηνο: 

 «Ώο εξεπλήζσκελ ηαο νδνύο εκώλ θαη αο εμεηάζσκελ θαη αο επηζηξέςσκελ εηο ηνλ 

Κύξηνλ.» (Θξελ.3:40) 

 «παξαηεξνύληεο κήπσο πζηεξήηαί ηηο από ηεο ράξηηνο ηνπ Θενύ, κήπσο ξίδα ηηο 

πηθξίαο αλαθύνπζα θέξε ελόριεζηλ θαη δηά ηαύηεο κηαλζώζη πνιινί,» (Δβξ.12:15) 

 «Βλζπκνύ ινηπόλ πόζελ εμέπεζεο θαη κεηαλόεζνλ θαη θάκε ηα πξώηα έξγα· εη δε κε, 

έξρνκαη πξνο ζε ηαρέσο θαη ζέισ θηλήζεη ηελ ιπρλίαλ ζνπ εθ ηνπ ηόπνπ απηήο, εάλ 

δελ κεηαλνήζεο.» (Απνθ.2:5) 

 

Γεδνκέλνπ φηη ν Παχινο απεπζπλόηαλ ζε πηζηνύο, ε έθθξαζε «ελ ηε πίζηεη» 

απνηειεί πξνηξνπή λα πεξηπαηνχλ δηά ηεο πίζηεσο θαη φρη δηά ηεο φςεσο. Αλαθέξεηαη ζηνλ 

ηξφπνλ αληηκεησπίζεσο ησλ ζθέςεσλ, επηζπκηψλ θαη ελεξγεηψλ ηνπο κε πεπoίζεζε θαη 

εκπηζηoζχλε πξoο ηoλ Θεóλ óζoλ αθoξά ηε ζσηεξία ηνπο θαη ηελ εμάξηεζή ηνπο εμ Απηoχ. 

Δπίζεο, ζεκαίλεη, γεληθψο, óηη πξέπεη λα ελεξγνχλ κε πεπoίζεζε θαη λα κε θαηαθξίλνπλ ηνλ 

εαπηφλ ηνπο ζε φ,ηη απνδέρνληαη: «π πίζηηλ έρεηο; έρε απηήλ εληόο ζνπ ελώπηνλ ηνπ Θενύ· 

καθάξηνο όζηηο δελ θαηαθξίλεη εαπηόλ εηο εθείλν, ην νπνίνλ απνδέρεηαη.» (Ρσκ.14:22). 

Γειαδή: Δίκαη βέβαηνο φηη είλαη ζσζηφ θαη πξέπνλ απηφ πνπ απνθάζηζα: Απηφ πνπ θάλσ, 

πνπ γξάθσ, πνπ ιέγσ θιπ. Δίλαη γξακκέλν, ελ ζπλερεία, ζηνλ ιφγνλ ηνπ Θενχ: «ζηηο όκσο 

ακθηβάιιεη, θαηαθξίλεηαη, εάλ θάγε, δηόηη δελ ηξώγεη εθ πίζηεσο· θαη παλ ό,ηη δελ 

γίλεηαη εθ πίζηεσο, είλαη ακαξηία.» (Ρσκ.14:23). 

 

1. Ο Παύιoο ζπληζηά λα εμεηάδoπλ ηoπο εαπηoύο ηνπο θαη όρη ηoπο άιιoπο 

O Λóγoο ηoπ Θεoχ πξνηξέπεη φινπο καο δηóηη – άιιoο ιίγo θαη άιιoο πoιχ – ηελ ίδηα 

ππoθξηηηθή ζηάζε θξαηoχκε. Λέγσ „ππoθξηηηθή‟, δηóηη έηζη ηελ ραξαθηεξίδεη o Κχξηoο: 

«Τπoθξηηά, έθβαιε πξώηoλ ηελ δoθóλ εθ ηoπ oθζαικoύ ζoπ θαη ηóηε ζέιεηο ηδεί 

θαζαξώο δηά λα εθβάιεο ηo μπιάξηoλ ηo εθ ηoπ oθζαικoύ ηoπ αδειθoύ ζoπ.» (Μαη.7:5). 

Ναί, ππoθξηηαί ιέγoληαη oη άλζξσπoη απηoί ππó ηoπ Υξηζηoχ… 

       Σoπο εαπηoχο καο, ιoηπóλ, πξέπεη λα εμεηάδνπκε θαη óρη ηoπο άιιoπο, δηóηη έθαζηoο πεξί 

εαπηoχ ζέιεη δψζεη ιóγoλ ζηνλ Θεφλ θαη óρη γηα ηoλ άιιoλ. Αελ ζα κπoξέζνπκε λα 

δηθαηoιoγήζνπκε ηηο ακαξηίεο ηεο δσήο καο εμ αηηίαο ησλ ακαξηηώλ ησλ άιισλ. Σoχηo, 

βεβαίσο, δελ ζεκαίλεη óηη ζα πξέπεη λα θιείζνπκε ηα κάηηα καο θαη λα κε βιέπνπκε ηη 

ζπκβαίλεη ζηε δσή ηoπ αδειθoχ καο, δηóηη ηóηε πνχ ε αιιειoπξoηξoπή, ε λoπζεζία θαη o 

έιεγρoο; Σν εηιηθξηλέο θαη απφ αγάπε ελδηαθέξνλ καο γηα ηε δσή ηνπ άιινπ óρη κóλoλ κάο 

επηηξέπεηαη αιιά θαη κάο επηβάιιεηαη… δηά ηo αγαζóλ ησλ αδειθψλ καο θαη ηνπ αγαζνχ ηεο 

εθθιεζίαο. 

 

Μία ζεκαληηθή παξέλζεζε: Υξεζηκνπνίεζε ελόο ζηαζεξνύ θαη αμηνπίζηνπ κέηξνπ… 

Πξoθεηκέλoπ λα εμεηάζνπκε ηνπο εαπηνχο καο ή ηνπο άιινπο είλαη αλάγθε λα 



 

 

 - 69 - 

ρξεζηκoπoηoχκε έλα ζηαζεξó θαη αμηóπηζηo κέηξo ζπγθξίζεσο. Σα δηάθoξα κέηξα είλαη 

απαξάδεθηα, πξoθεηκέλoπ δε πεξί πλεπκαηηθψλ πξαγκάησλ είλαη βδειπθηά. «Γύγηα δηάθνξα, 

κέηξα δηάθνξα, είλαη ακθόηεξα βδέιπγκα εηο ηνλ Κύξηνλ.» (Παξ.20:10). Ζ ζπλείδεζή καο 

είλαη κέηξoλ ειαζηηθóλ θαη επηζθαιέο. Ζ ζπλείδεζή καο δελ κπoξεί λα καο δψζεη ηειεία 

θξίζε (1Κνξ.4:4; Φαι.143:2). Ο Θεφο φκσο έρεη oξίζεη ηνλ θαλφλα απηεμεηάζεσο θαη 

θξίζεσο! Ο θαλφλαο απηφο είλαη ν Λφγνο ηνπ Θενχ! 

 

Αο κε μερλoχκε óηη νη άλζξσπνη έρoπλ ακαξηία κέζα ηνπο πoπ πεξηoξίδεη ηo θσο ηνπο 

θαη ππάξρεη «…αθξνζύλε είλαη ελ ηε θαξδία απηώλ ελόζσ δώζη…» (Δθθι.9:3). Βεβαίσο, 

ηo παξήγoξoλ είλαη óηη o Θεóο ζπγθαηαβαίλεη λα εηζαθoχεη ηα αηηήκαηά καο óηαλ ε ελ 

Υξηζηώ ζπλείδεζε καο δελ καο θαηαθξίλεη. Σóηε έρoκελ παξξεζία πξoο ηoλ Θεóλ θαη 

εηζαθoχεη ηα αηηήκαηά καο. Αιιά αο κε μερλoχκε ηoλ ιóγoλ ηoπ Παχιoπ, o oπoίoο είπε «…ε 

ζπλείδεζίο κνπ δελ κε ειέγρεη εηο νπδέλ· πιελ κε ηνύην δελ είκαη δεδηθαησκέλνο· αιι' ν 

αλαθξίλσλ κε είλαη ν Κύξηνο» (1Κνξ.4:4). Ο έρσλ πξαγκαηηθψο ηo δηθαίσκα λα αλαθξίλεη 

είλαη o Κχξηoο. Δίλαη o κóλoο πoπ γλσξίδεη ηηο θαξδηέο ησλ αλζξψπσλ (1Βαζ.8:39· 

Φαι.139:1-5· 1Ησάλ.3:20· Απoθ.2:13). «δηόηη εάλ καο θαηαθξίλε ε θαξδία, βεβαίσο ν 

Θεόο είλαη κεγαιήηεξνο ηεο θαξδίαο εκώλ θαη γλσξίδεη ηα πάληα.» (1Ησάλ.3:20). 

Σoπλαληίoλ ν Υξηζηόο, αληί λα καο θαηαθξίλεη, κεζηηεύεη ππέξ εκώλ. 

 

‟εκάο óκσο ηψξα έδσθε ηoλ Λóγoλ Σνπ, ψζηε βάζεη απηoχ λ‟αλαθξίλνπκε ηνπο 

εαπηoχο καο θαη λα πξoεηoηκαδóκαζηε γηα ηελ ψξα ηεο θξίζεσο. ηo έξγo ηoχηo, ελεξγó 

κέξoο ιακβάλεη ηo Άγηoλ Πλεχκα, ηo oπoίoλ δηεξεπλά ηα βάζε καο θαη θέξλεη ζηελ επηθάλεηα 

ηα θξππηά ηoπ ζθóηoπο θαη ηoπο δηαιoγηζκoχο ησλ θαξδηψλ. ζνλ γηα κάο, θαηά ην κέηξoλ 

πνπ παξαδίδoκε ηνπο εαπηνύο καο, ηα πιηθά θαη πλεπκαηηθά αγαζά ζηα ρέξηα ηoπ Θεoύ, 

γηλόκαζηε πλεπκαηηθνί. Δάλ δερφκεζα ην αλαθξηηηθφλ έξγνλ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο ζα 

γηλφκαζηε πνιχ θαιχηεξνη, πoιιoί δε πεξηζζóηεξoη ζα πξνζέρνπλ ηα ιφγηα καο. Βέβαηα óρη 

óιoη, δηóηη oχηε ηoλ Θεóλ δελ αθήλoπλ λα ηoπο ειέγμεη, πóζoλ κάιιoλ εκάο. Κη αλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο δσήο ηνπο δελ εδέρζεζαλ ηελ αλάθξηζε ηoπ Θεoχ θαη δελ ζέιεζαλ 

λα ηαπεηλσζoχλ, κήπσο ζηoπο δηθoχο καο ειέγρoπο ζα ππαθoχζoπλ; Ώο αγαπoύκε ηoπο 

ειέγρoπο ηoπ Θεoύ θαη αο κεηαλννχκε, δηóηη ηóηε θαη κóλoλ ηóηε ζα εθρέεη ηo Πλεχκα ηoπ 

εθ‟εκάο θαη ζα καο θάλεη λα ελλννχκε ηoπο ιóγoπο Σoπ (Παξ.1:23). Ώο δερóκεζα, επίζεο, 

ηoπο ειέγρoπο ησλ αλζξώπσλ ηoπ Θεoύ πνπ εκπλένληαη απφ θαινζχλε θαη δηθαηoζχλε, 

έζησ θαη αλ δελ είλαη απoιχησο δίθαηνη θαη αθξηβείο. «Ώο κε θηππά o δίθαηoο· ηoύηo ζέιεη 

είζζαη κύξoλ εμαίξεηoλ· δελ ζέιεη βιάςεη ηελ θεθαιήλ κoπ· δηóηη κάιηζηα θαη ζέισ 

πξoζεύρεζζαη ππέξ απηώλ ελ ηαηο ζπκθoξαίο απηώλ.» (Φαι.141:5). O Θεóο óηαλ θξίλεη 

έρεη έιεoο ζηε θξίζε Σoπ. 
 

2. O ηξóπoο απηεμεηάζεώο καο πξέπεη λα είλαη ηίκηνο θαη ιεπηoκεξήο. 

Σελ επηείθεηα θαη ηoλ oίθηoλ αο ηα θξαηoχκε óρη κφλνλ γηα ηoπο εαπηoχο καο αιιά θαη γηα 

ηoπο άιιoπο. Αο αξθoχκεζα ζηελ επηείθεηα πνπ έδεημε o Κχξηoο γηα εκάο. Αο πξoζεπρóκεζα 

ζηoλ Κχξηoλ θαη αο Σνπ ιέκε:  

 «Βμέηαζόλ κε, Κύξηε, θαη δνθίκαζόλ κε· δνθίκαζνλ ηνπο λεθξνύο κνπ θαη ηελ 

θαξδίαλ κνπ.» (Φαι.26:2) 

 «Ανθίκαζόλ κε, Θεέ, θαη γλώξηζνλ ηελ θαξδίαλ κνπ· εμέηαζόλ κε θαη κάζε ηνπο 

ζηνραζκνύο κνπ· θαη ηδέ, αλ ππάξρε ελ εκνί νδόο αλνκίαο· θαη νδήγεζόλ κε εηο ηελ 

νδόλ ηελ αηώληνλ.» (Φαι.139:23-24) 

Έηζη ιoηπóλ, ε απηεμέηαζε πξέπεη λα γίλεηαη κε επηκέιεηα θαη κε θόβν Θενύ. Πξέπεη λα 

επεθηείλεηαη ζηα ιφγηα καο, ζηηο ζθέςεηο καο, ζηα αηζζήκαηά καο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ 

ραξαθηήξα καο θαη ζηε ρξηζηηαληθή ζπκπεξηθνξά καο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγελείαο καο, ηεο 

εξγαζίαο καο θαη ηεο εθθιεζίαο καο. 
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3. Ο απηνέιεγρνο πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη αδηάιεηπηνο 

Σo ππφ κειέηελ εδάθηoλ είλαη ζε ρξóλo ελεζηψηα πξoζηαθηηθήο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη óηη ε 

απηεμέηαζε πξέπεη λα γίλεηαη αδηαιείπησο. Γηά ηoπ ζπλερoχο απηoειέγρoπ, o άλζξσπoο 

θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηα ζθoηεηλά βάζε ηoπ εαπηoχ ηoπ, ηα oπoία δηαιχoληαη επζχο σο ηα 

ηδεί ηo θσο ηνπ ιφγνπ ηνπ Θενχ, δηóηη «ηα δε πάληα ειεγρόκελα ππό ηνπ θσηόο γίλνληαη 

θαλεξά· επεηδή παλ ην θαλεξνύκελνλ θσο είλαη.». (Δθεζ.5:13). ‟απηφλ ηνλ απηνέιεγρν 

ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ε κειέηε ηεο Αγίαο Γξαθήο. O έιεγρoο απηóο είλαη πoιχ πεξηζζφηεξoλ 

αλαγθαίoο óηαλ ν πηζηφο δηέξρεηαη δησγκνχο ή ζιίςεηο. Ο απηνέιεγρνο είλαη επηβεβιεκέλνο 

αιιά δελ πξέπεη λα γίλεηαη αγσλησδψο. Καη απηφλ αθφκε πξέπεη λα ηνλ αλαζέζνπκε ζηνλ 

Θεφλ, ψζηε ην Άγηνλ Πλεχκα λα κπνξεί, αλεκπφδηζηα, λα εξεπλά ηα θίλεηξά καο θαη ηηο 

πξάμεηο καο! 

 

4. Βθείλα πνπ πξέπεη λα εμεηάδνπκε είλαη: 

 Σηο πεπoηζήζεηο καο, δειαδή εάλ ηo πηζηεύσ καο είλαη θαηά ηoλ Λóγoλ ηoπ Θεoχ, κήπσο 

ππάξρεη πιάλε, κηθξή ή κεγάιε, δηóηη θαη ε κηθξή πιάλε, ε oιίγε δχκε κπoξεί λα 

θαηαζηήζεη óιoλ ηo θχξακα έλδπκoλ (Γαι.5:9). Πξέπεη πάληνηε, σο θαιoί γξακκαηείο 

καζεηεπζέληεο ζηα ηεο βαζηιείαο ησλ oπξαλψλ, λα εθβάισκελ εθ ηoπ ζεζαπξoχ καο λέα 

θαη παιαηά, έρoληεο πάληoηε ππ‟óςηλ óηη ó,ηη θαη αλ μεχξνπκε δελ ηo μεχξoπκε θαζψο ζα 

έπξεπε λα ηo γλσξίδνπκε (1Κνξ.8:2)… Με άιια ιφγηα,  Βάλ πηζηεύνπκε O,ΣΕ ιέγεη o 

Θεóο… θαη óρη απιώο ό,ηη κπνξνύκε λα αληέμνπκε από ηνλ ιόγνλ ηνπ Θενύ!  

 Ηδηαηηέξσο, πξέπεη λα εμεηάδνπκε ηηο εθιoγέο ηεο θαξδίαο καο εθ ησλ oπoίσλ 

πξoέξρoληαη αη εθβάζεηο ηεο δσήο (Παξ.4:23), δηφηη ε θαξδηά καο είλαη απαηειή ππέξ 

πάληα θαη ζθóδξα δηεθζαξκέλε (Ηεξ.17:9). Υσξίο απζηεξή απηεμέηαζε θακία βειηίσζε ή 

πξóoδoο είλαη δπλαηóλ λα ππάξμεη. θάικαηα, ειιείςεηο θαη ακαξηίεο είλαη αδχλαηoλ λα 

θχγoπλ απó ηε δσή καο ρσξίο απηεμέηαζε θαη ηελ απφξξηςή ηνπο. Ζ απηεμέηαζε είλαη 

πoιχ δχζθoιε γηα ηελ ςπρή, δηóηη απαηηεί ηαπείλσζε θαη εμνκνιφγεζε πνπ πξνθαινχλ 

oδχλε ζηελ ςπρή. Δίλαη δχζθoιε δηóηη ε ππεξεθάλεηα ηεο ςπρήο αιιoηψλεη ηελ θξίζε. O 

ηζρπξηζκóο καο πεξί ηεο επζεβείαο καο ζα δoθηκαζζεί ζηελ ψξα ηoπ θηλδχλoπ θαη ηoπ 

ζπκθέξoληoο… Δπαλαιακβάλσ: Απφ ηηο εθινγέο ηεο θαξδηάο καο πξoέξρoληαη oη 

εθβάζεηο ηεο δσήο. Αλάιoγα κε ηηο εθιoγέο ηεο θαξδηάο καο είλαη θαη ηα γεγoλóηα πνπ 

ζ‟αθνινπζήζνπλ ζηε δσή καο. Απφ ηε ζηηγκή ηεο εθιoγήο καο ηα γεγoλóηα ζα πάξoπλ 

ηoλ δξóκoλ ηoπο ρσξίο λα κπνξνχκε πιέoλ λα ηα ξπζκίζνπκε. Απó ηε ζηηγκή πoπ 

παηήζακε ηε ζθαλδάιε ηεο εθιoγήο καο είλαη αδχλαηoλ λα αιιάμνπκε ηελ πoξείαλ ησλ 

γεγoλóησλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζηε δσή καο. Ο Λóγoο ηoπ Θεoχ ιέγεη: 

 «Μεηά πάζεο θπιάμεσο θύιαηηε ηελ θαξδίαλ ζνπ· δηόηη εθ ηαύηεο πξνέξρνληαη 

αη εθβάζεηο ηεο δσήο.» (Παξ.4:23) 

 «Κύξηε, γλσξίδσ όηη ε νδόο ηνπ αλζξώπνπ δελ εμαξηάηαη απ' απηνύ· ηνπ 

πεξηπαηνύληνο αλζξώπνπ δελ είλαη ην λα θαηεπζύλε ηα δηαβήκαηα απηνύ.» 

(Ηεξ.10:23) 

 «Δ θαξδία ηνπ αλζξώπνπ βνπιεύεηαη ηελ νδόλ απηνύ· αιι' ν Κύξηνο δηεπζύλεη ηα 

βήκαηα απηνύ.» (Παξ.16:9) 

Με άιια ιφγηα, απν ηε ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο θάλεη ηελ εθινγή ηνπ, ε πνξεία 

ηεο δσήο ηνπ απνθαζίδεηαη θαη ξπζκίδεηαη από ηνλ Θεόλ. Δλδέρεηαη ηα έξγα καο λα 

θαίλνληαη θαιά αιιά λα κε γίλνληαη ελ θαξδία ηειεία. Πξέπεη λα εμεηάδνπκε πoίoη είλαη oη 

πóζoη καο θαη oη επηδηψμεηο καο, πoχ θαη πoίoο είλαη o ζεζαπξóο καο, πoχ θαη πσο είλαη 

απoξξoθεκέλε ε ζθέςε καο óιε ηελ εκέξα θαη óιε ηελ λχθηα… 

 

5. O πηζηόο πξέπεη λα εμεηάδεη ηελ πλεπκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηε δηαγσγή ηνπ  

Πξέπεη λα εμεηάδεη ηoλ εαπηóλ ηoπ εάλ θέξεη ηελ παλoπιία ηoπ Θεoχ ζηε δσή ηoπ (Δθ.6:10-

18): 
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 εάλ δειαδή αγαπά θαη κεηαρεηξίδεηαη πάληoηε ηελ αιήζεηα, ηóζoλ ζε κηθξέο óζoλ θαη 

ζε κεγάιεο ππνζέζεηο·  

 εάλ θάκλεη δηθαηoζύλε πξoο ηoλ Θεóλ θαη ηoπο αλζξώπoπο, (εάλ δει. κεηαλνεί) 

αλαγλσξίδσλ αθ‟ελóο ηα δίθαηα ηνπ Θενχ θαη αθ‟εηέξoπ ηα ζθάικαηά ηoπ·  

 εάλ είλαη έηoηκoο λα δίλεη ηελ oκoιoγίαλ ηoπ, ππó επλoτθέο αιιά θαη δπζκελείο γηα ηoλ 

εαπηóλ ηoπ ζπλζήθεο, ππέξ Δθείλoπ πoπ ηoλ έζσζε θαη ηoλ αγαπά·  

 εάλ έρεη κάζεη λα αλζίζηαηαη ζηoπο πεηξαζκoύο ηoπ δηαβóιoπ θαη ηεο ζαξθóο ηoπ δηά 

ηεο πίζηεσο, ππαθνχνληαο ζηoλ Λóγoλ ηoπ Θενχ·  

 εάλ πηζηεχεη ζηελ πξoζηαζίαλ ηoπ Θεoύ, εάλ έρεη ηε βεβαηóηεηα ηεο ζσηεξίαο ηoπ θαη 

λoηψζεη óηη θαλείο δελ κπoξεί λα ηoλ αξπάμεη απó ηα ρέξηα Σoπ·  

 εάλ είλαη θαιά oπιηζκέλνο κε ηνλ ιόγνλ ηνπ Θενύ, ψζηε λα κπνξεί λα ηνλ  ρξεζηκoπoηεί 

θαηαιιήισο ηφζνλ γηα λα ακύλεηαη όζνλ θαη λα επηηίζεηαη κε ηα θαηάιιεια 

«γέγξαπηαη»·  

 εάλ έρεη θάκεη αλαπλoήλ ηoπ ηελ αδηάιεηπηε πξoζεπρή θαη πξoζεχρεηαη πςψλνληαο 

ρέξηα θαζαξά πξoο ηoλ Θεóλ·  

 εάλ δεηεί λα γίλεηαη πάληoηε ηo ζέιεκα ηoπ Θεoύ ζηε δσή ηoπ θαη ζηε δσή θίισλ θαη 

ερζξψλ ηνπ·  

 εάλ πηζηεύεη φηη παλ αίηεκά ηoπ ηo oπoίoλ είλαη θαηά ηo ζέιεκα ηoπ Θεoχ είλαη αδχλαηνλ 

λα κείλε αλαπάληεηoλ, θαη ηέινο, 

 εάλ θξoληίδεη λα δηαηεξεί πάληoηε θαζαξήλ ηε ζηoιή ηεο δηθαηoζύλεο πoπ o Θεóο 

ηoπ έδσζε. Σόηε, ν Θεόο Παηέξαο ζα ηνπ δίδεη ζπλερώο ην Άγηνλ Πλεύκα θαη ηνλ 

θαξπόλ Σνπ θαη ηα ραξίζκαηά Σνπ!  

ΒΏΝ ΟΥΕ, ζα γίλεη πλεπκαηηθώο ηπθιόο, άθαξπνο, θαη ζα ιεζκνλήζεη ηνλ θαζαξηζκόλ 

ησλ παιαηώλ ηνπ ακαξηηώλ! (2Πέη.1:9) 

 

O Θεóο καο θέξλεη κε ηoπο δηθoχο Toπ ηξóπoπο ζε θαηαζηάζεηο ή ηφπνπο, ψζηε λα 

δoθηκαζηνχκε θαη λα θαλεί ηo πεξηερφκελφλ καο, γηα λα κάζεη πνηέο ήηαλ νη πξνζέζεηο ηεο 

θαξδίαο καο θαη εάλ θπιάηηνπκε ηηο εληνιέο Σνπ (Γεπη.8:2). Μαο θέξλεη ζηελ « έξεκoλ » 

ησλ ζιίςεσλ γηα λα πεηξαζηνχκε ππφ ηνπ Γηαβóιoπ· καο θέξλεη ζηελ έξεκo γηα λα κηιήζεη 

ζηελ θαξδηά καο θαη λα καο δψζεη ηελ θoηιάδα ηoπ Αρψξ (Σαξαρήο) δηά ζχξαλ ειπίδoο  

(Χζεέ 2:15), ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ θξίζε ζε επθαηξία πλεπκαηηθήο σξηκάλζεσο… Δάλ δελ 

«ιηζoβoιήζνπκε» ηελ ακαξηίαλ πoπ καο εθαλέξσζε o Θεóο, δελ ππάξρεη ειπίδα βειηηψζεσο 

θαη πλεπκαηηθήο πξνφδνπ. πκπέξαζκα: 

Αελ ππάξρεη κεηάλνηα; Αελ ππάξρεη δηόξζσζηο! Αελ ππάξρεη κεηάλνηα; Αελ ππάξρεη 

βειηίσζε θαη πλεπκαηηθή πξόνδνο! Αελ ππάξρεη κεηάλνηα; Αελ ππάξρεη Υξηζηόο! Αελ 

ππάξρεη κεηάλνηα; Αελ ππάξρεη αηώληνο δσή αιιά αηώληνο ζάλαηνο! 

 

Μαθαξία, πάλησο, ε ςπρή ε oπoία κπóξεζε λα δηαθξίλεη ηελ θαηάζηαζή ηεο δηά ηoπ 

Λóγoπ ηoπ Θεoχ θαη δελ ρξεηάζζεθε λα πεξάζεη απó ζνβαξή θξίζε… Σε κεγαιχηεξε 

επιoγία ηεο ςπρήο κoπ ηελ απήιαπζα επξηζθφκελνο ζε κηά ηέηoηα δoθηκαζία. πλέθξηλα ηα 

„ππέξ θαη ηα θαηά‟ ηεο εθινγήο πνπ έπξεπε λα θάλσ δηφηη ππήξρε έλα ζνβαξφ πξφβιεκα ζηε 

δσή κνπ. Τπήξρε ε εχθνιε ιχζε: Να ην αγλνήζσ θαη λα ην μεράζσ. Τπήξρε θαη ε δχζθνιε 

θαη νδπλεξή ιχζε ε νπνία ζα κπνξνχζε λα έρεη θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα. Ήμεπξα φκσο 

φηη ε εχθνιε ιχζε ζα δεκίσλε ηελ πλεπκαηηθή κνπ δσή ελψ ε δχζθνιε ζα γηλφηαλ πεγή 

επινγίαο. Πξνηίκεζα ηε δχζθνιε θαη νδπλεξή, ε νπνία φκσο ζα κνπ εμαζθάιηδε εηξήλε 

ςπρήο θαη πξσηίζησο αγαζή ζπλείδεζε. Δπί πιένλ, ζα είρα θαιέο ζρέζεηο κε ηνλ Οπξάλην 

Παηέξα κνπ! Ο Θεφο, ελ ησ ειέεη Σνπ, δελ επέηξεςε λα ηελ ππνζηψ θαη επινγεκέλν ην φλνκά 

Σνπ! Απφ εθείλε ηελ εκέξα ηεο δεηλήο ςπρηθήο θαη πλεπκαηηθήο θξίζεσο κηά λέα πεξίoδoο 

πλεπκαηηθήο δσήο άξρηζε, θσηóο θαη δπλάκεσο! 

B)   Δ ΑΒΝ ΓΝΧΡΕΓΒΣΒ ΒΏΤΣΟΤ ΟΣΕ Ο ΕΔΟΤ ΥΡΕΣΟ ΒΕΝΏΕ ΒΝ ΤΜΕΝ; 
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Αο αξρίζσ ην δεχηεξν κέξνο ηνπ κελχκαηφο κνπ αλαθέξνληαο νξηζκέλα εδάθηα: 

 «Ώπεθξίζε ν Εεζνύο θαη είπε πξνο απηόλ· Βάλ ηηο κε αγαπά, ηνλ ιόγνλ κνπ ζέιεη 

θπιάμεη, θαη ν Παηήξ κνπ ζέιεη αγαπήζεη απηόλ, θαη πξνο απηόλ ζέινκελ ειζεί θαη ελ 

απηώ ζέινκελ θαηνηθήζεη.» (Ησάλ.14:23) 

  «Βάλ δε ν Υξηζηόο ήλαη ελ πκίλ, ην κελ ζώκα είλαη λεθξόλ δηά ηελ ακαξηίαλ, ην δε 

πλεύκα δσή δηά ηελ δηθαηνζύλελ.» (Ρσκ.8:10) 

 «Μεηά ηνπ Υξηζηνύ ζπλεζηαπξώζελ· δσ δε νπρί πιένλ εγώ, αιι' ν Υξηζηόο δε ελ 

εκνί· θαζ' ν δε ηώξα δσ ελ ζαξθί, δσ ελ ηε πίζηεη ηνπ Τηνύ ηνπ Θενύ, όζηηο κε 

εγάπεζε θαη παξέδσθελ εαπηόλ ππέξ εκνύ.» (Γαι.2:20) 

 «Αελ εμεύξεηε όηη είζζε λαόο Θενύ θαη ην Πλεύκα ηνπ Θενύ θαηνηθεί ελ πκίλ;»  

(1Κνξ.3:16) 

 

Δάλ «ν Υξηζηφο είλαη ελ εκίλ» –  εάλ δει. είκαζηε πξαγκαηηθνί ρξηζηηαλνί – ε 

αιήζεηα απηή κάο επηβάιιεη ηελ κεηά θóβoπ θαη ηξóκoπ αληηκεηψπηζε ηoπ εαπηoχ καο ζε 

ιóγo, έξγo θαη δηάλoηα… Δάλ πξάγκαηη έρoπκε ηoλ Υξηζηóλ κέζα καο, ηφηε είκεζα ππεχζπλoη 

γηα ηνλ επαγγειηζκφλ πνιπηίκσλ ςπρψλ ππέξ ησλ oπoίσλ o Υξηζηóο απέζαλε. 

  

ΒΚΣΟ ΒΏΝ ΔΘΒ ΏΑΟΚΕΜΟΕ … 
1. Ο Υξηζηóο θαη ε ακαξηία δελ κπνξνύλ λα ζπγθαηνηθνύλ, δελ ζπκβηβάδoληαη. 

Άιισο είκεζα αδóθηκoη (κε δνθηκαζζέληεο, κε επηδνθηκαζζέληεο, απνξξηθζέληεο, 

αθαηάιιεινη λα αλζέμνπκε ηε δνθηκαζία), ή ρξηζηηαλoί ελ πιαζηoγξαθία. Αο εμεηάζνπκε 

νξηζκέλα ζπνπδαία εδάθηα πνπ μεθαζαξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο ιέμεσο «αδφθηκνη» θαη ην 

κήλπκα απηνχ ηνπ εδαθίνπ: 

 «Οκνινγνύζηλ όηη γλσξίδνπζη ηνλ Θεόλ, κε ηα έξγα όκσο αξλνύληαη, βδειπθηνί όληεο 

θαη απεηζείο θαη εηο παλ έξγνλ αγαζόλ αδόθηκνη.» (Σηη.1:16) 

 «αιιά δακάδσ ην ζώκα κνπ θαη δνπιαγσγώ, κήπσο εηο άιινπο θεξύμαο εγώ γείλσ 

αδόθηκνο.» (1Κνξ.9:27)  

  «όηαλ όκσο εθθύε αθάλζαο θαη ηξηβόινπο, είλαη αδόθηκνο θαη πιεζίνλ θαηάξαο, ηεο 

νπνίαο ην ηέινο είλαη λα θαπζή.» (Δβξ.6:8) 

 «εάλ επηκέλεηε εηο ηελ πίζηηλ, ηεζεκειησκέλνη θαη ζηεξενί θαη κε κεηαθηλνύκελνη 

από ηεο ειπίδνο ηνπ επαγγειίνπ, ην νπνίνλ εθνύζαηε,…» (Κνι.1.23) 

 

Καηαιήγνπκε, ζπλεπψο, ζην ζπκπέξαζκα φηη ν Υξηζηφο είλαη ζε φινπο ηνπο 

πξαγκαηηθνχο πηζηνχο ! Απηή είλαη ε έλλνηα ηεο θξάζεσο «Δ δελ γλσξίδεηε εαπηνύο όηη ν 

Εεζνύο Υξηζηόο είλαη ελ πκίλ;». Ο Υξηζηόο, επνκέλσο, δελ είλαη κέζα ζ‟εθείλνλ πνπ είλαη 

αδόθηκνο (απνδνθηκαζκέλνο, απνξξηθζείο, θαη λαπαγφο…) ζε θάηη… αλ θαη δειψλεη θαλεξά 

φηη γλσξίδεη ηνλ Θεφλ (Σίη.1:16). Σί είλαη εθείλν πνπ θάλεη θάπνηνλ αδφθηκνλ; Δίλαη ε 

ακαξηία! Καη γηα λα είκαζηε αθξηβέζηεξνη θαη ζαθείο, ε ακαξηία γηα ηελ νπνία ν άλζξσπνο 

δελ έρεη κεηαλνήζεη! Έηζη, γίλεηαη θάπνηνο δφθηκνο απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη κεηαλνήζεη γηα 

γλσζηή ακαξηία ηνπ! «Άξα από ησλ θαξπώλ απηώλ ζέιεηε γλσξίζεη απηνύο.» 

(Μαη.7:20). Δίλαη ινηπφλ ν άλζξσπνο δφθηκνο, εάλ θαζαξίδεη ηνλ εαπηφλ ηνπ απφ παληφο 

κνιπζκνχ ζαξθφο θαη πλεχκαηνο, εθπιεξψλ αγησζχλελ ελ θφβσ Θενχ (2Κνξ.7:1). Δπί 

πιένλ, εάλ δηαηεξεί ηνλ εαπηφλ ηνπ θαζαξφλ, ζα γίλεη ζθεχνο ηηκήο, εγηαζκέλνλ θαη 

εχρξεζηνλ εηο ηνλ Γεζπφηελ, εηνηκαζκέλνλ εηο παλ έξγνλ αγαζφλ (2Σηκ.2:21). Σέηνηνο 

άλζξσπνο δελ κπνξεί λα θάλεη νπδέλ θαηά ηεο αιεζείαο αιιά κόλνλ ππέξ ηεο αιεζείαο 

(2Κνξ.13:8). Σί είδνπο άλζξσπνο είλαη εθείλνο πνπ εμ αηηίαο ησλ παξαδφζεψλ ηνπ αθπξψλεη 

ηνλ ιφγνλ ηνπ Θενχ; Μφλνλ «… όζνη δηνηθνύληαη ππό ηνπ Πλεύκαηνο ηνπ Θενύ, νύηνη 

είλαη πηνί ηνπ Θενύ.» (Ρσκ.8:14). 

Δάλ είκαζηε αδόθηκνη, ηί ζα καο ζπκβεί εάλ δελ κεηαλνήζνπκε; (Δβξ.6:8) 

2. ´Αλζξσπoο πoπ δελ δηαθαηέρεηαη, απφ ηε ζθνδξά επηζπκία λα απαιιαγεί απó θάζε 



 

 

 - 73 - 

ακαξηία θαη δελ θιέγεηαη ε θαξδηά ηνπ λα κεηαδψζεη ην Δπαγγέιηνλ, θαιά ζα θάλεη λα 

βάιεη έλα κεγάιo εξσηεκαηηθó γηα ηε γλεζηóηεηά ηoπ…  

Δάλ είκαζηε ριηαξνί, ηί ζα καο ζπκβεί εάλ δελ κεηαλνήζνπκε; (Απνθ.3:16) 

 

3. Τπάξρνπλ πηζηνί πνπ λoκίδνπλ óηη είλαη θαζαξoί αιιά δελ είλαη, ζηελ oπζία, 

πιπκέλoη απó ηελ ακαξηία ηνπο, σο ιέγεη o Λóγoο ηoπ Θεoχ (Παξ.32:12). Σoχηo, óζoλ θη‟άλ 

θαίλεηαη απίζαλoλ, óκσο απoηειεί ζπρλά κηά ζιηβεξή πξαγκαηηθóηεηα, επξχηαηα 

δηαδεδoκέλε κεηαμχ ησλ ζξεζθεπoκέλσλ. Τπάξρνπλ πηζηνί πνπ απηαπαηψληαη θαη 

πιαλψληαη. Γελ είλαη γξακκέλνη εηο κάηελ νη ιφγνη:  

 «Γίλεζζε δε εθηειεζηαί ηνπ ιόγνπ θαη κε κόλνλ αθξναηαί, απαηώληεο εαπηνύο.» 
(Ηάθ.1:22) 

  «Με πιαλάζζε, ν Θεόο δελ εκπαίδεηαη· επεηδή ό,ηη αλ ζπείξε ν άλζξσπνο, ηνύην θαη 

ζέιεη ζεξίζεη·» (Γαι.6:7) 

 «Βάλ ηηο κεηαμύ ζαο λνκίδε όηη είλαη ζξήζθνο, θαη δελ ραιηλόλε ηελ γιώζζαλ απηνύ 

αιι' απαηά ηελ θαξδίαλ απηνύ, ηνύηνπ ε ζξεζθεία είλαη καηαία.» (Ηάθ.1:26) 

 «Αηόηη ιέγεηο όηη πινύζηνο είκαη θαη επινύηεζα θαη δελ έρσ ρξείαλ νπδελόο, θαη δελ 

εμεύξεηο όηη ζπ είζαη ν ηαιαίπσξνο θαη ειεεηλόο θαη πησρόο θαη ηπθιόο θαη γπκλόο·» 
(Απνθ.3:17) 

 «Αηόηη εάλ ηηο λνκίδε όηη είλαη ηη ελώ είλαη κεδέλ, εαπηόλ εμαπαηά.» (Γαι.6:3). 

  «Με πιαλάζζε· Φζείξνπζη ηα θαιά ήζε αη θαθαί ζπλαλαζηξνθαί.» (1Κνξ.15:33). 

Σί ζα καο ζπκβεί εάλ έρνπκε πιαλεζεί θαη δελ επηζηξέςνπκε ζηελ αιήζεηα; 

 

4. Γηά λα κε ιακβάλνπκε „εηο εαπηoχο θαηάθξηζηλ‟ óηαλ κεηέρνπκε ηεο Tξαπέδεο ηoπ 

Κπξίoπ. Οη ζπλέπεηεο δηά ηoπο αλαμίσο θoηλσλoχληαο ηoπ ζψκαηoο θαη ηoπ αίκαηoο ηoπ 

Κπξίoπ είλαη πoιχ ζoβαξέο, κπνξεί δε λα θζάζνπλ κέρξη ζαλάηoπ… Ζ Σξάπεδα ηνπ Κπξίνπ 

είλαη ζνβαξή πξάμε θαη ζα ππάξμνπλ θνβεξέο ζπλέπεηεο εάλ ενξηάδεηαη κε αλάξκνζην 

ηξφπν. Πξέπεη λα βξνχκε θαη λα αθαηξέζνπκε φια ηα πξάγκαηα πνπ είλαη δπζάξεζηα ζηνλ 

Θεφλ. Ζ απηεμέηαζε πξέπεη λα γίλεηαη πάληνηε αιιά εηδηθά πξηλ απφ ηελ Σξάπεδα ηνπ 

Κπξίνπ (2Κνξ.11:28). Ζ ζπκκεηνρή καο απνηειεί ζνβαξή νκνινγία πξνζθνιιήζεψο καο 

ζηνλ Θεφλ θαη πξάμε αθηεξψζεσο. Ο άλζξσπνο πξέπεη λα μεχξεη εάλ είλαη αλαγελλεκέλνο, 

εάλ δηαθξίλεη ην ζψκα ηνπ Κπξίνπ, εάλ έρεη πξάγκαηη κεηαλνήζεη γηα ηηο ακαξηίεο ηνπ θαη αλ 

έρεη εηιηθξηλή επηζπκία λα δήζεη ηε δσή ελφο Υξηζηηαλνχ. Δπίζεο, εάλ έρεη ηαθηνπνηήζεη ηε 

ζρέζε ηνπ κε εθείλνπο κε ηνπο νπνίνπο έρεη πλεπκαηηθά πξνβιήκαηα θαη εάλ έρεη 

ζπκθηιησζεί. πλεπψο, ε ζπκκεηνρή καο ζηελ Σξάπεδα ηνπ Κπξίνπ πξέπεη πάληνηε λα 

πξνεγείηαη κηάο ηηκίαο θαη επζεβνχο απηεμεηάζεσο. 

Σί ζα καο ζπκβεί εάλ δελ δηαθξίλνπλε ηνπο εαπηνύο καο θαη δελ κεηαλννύκε;  

(1Κνξ.11:30-32 θαη Λνπθ.13:3, 5) 

 

5. Γηα λα πξoζέρνπκε πεξηζζóηεξoλ ζε óζα αθoχζακελ, πξνθεηκέλνπ λα κε εθπέζσκελ 

πoηέ (Δβξ.2:1)· ή λα κε ράζνπκε εθείλα ηα oπoία εηξγάζζεκελ αιιά λα απoιαχζσκε πιήξε 

ηoλ κηζζóλ (2Ησάλ.8)· ή λα κε καο ζπκβεί λα ηπθισζoχκε ή λα κπσπάζνπκε θαη 

ιεζκoλήζνπκε ηoλ θαζαξηζκóλ ησλ παιαηώλ καο ακαξηηώλ αιιά θαη λα θάλνπκε βεβαία 

ηελ θιήζε θαη ηελ εθιoγήλ καο (2Πέη.1:9-10)  

Ση ζα πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα κε ράζνπκε ό,ηη ν Κύξηνο καο έδσζε ελ ηε ράξηηί Σνπ; 

6. Γηά λα πξoεηoηκαδóκαζηε γηα ηελ εκέξαλ ηεο κεγάιεο εμεηάζεσο έκπξoζζελ ηoπ βήκαηoο 

ηνπ Υξηζηνχ… «Αηόηη πξέπεη πάληεο λα εκθαληζζώκελ έκπξνζζελ ηνπ βήκαηνο ηνπ 

Υξηζηνύ, δηά λα αληακεηθζή έθαζηνο θαηά ηα πεπξαγκέλα δηά ηνπ ζώκαηνο θαζ' α 

έπξαμελ, είηε αγαζόλ είηε θαθόλ.» (2Κνξ.5:10). Δθείλε ηε κεγάιε εκέξα θάζε 

αλζξψπηλν έξγν ζα γίλεη θαλεξφ. Σα κπζηηθά φισλ ησλ θαξδηψλ ζα απνθαιπθζνχλ: Δάλ 

ν πηζηφο είρε πξνζθνιιεζεί ζηελ αιήζεηα ή ζηελ πιάλε· εάλ είρε ηηο ζσζηέο ή 
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ιαλζαζκέλεο απφςεηο πεξί επζέβεηαο· εάλ έρεη θάλεη θάηη πνπ δελ έπξεπε λα έρεη θάλεη. 

ια ζα απνθαιπθζνχλ δηά ηνπ ππξφο, αθφκε θαη ν ελζνπζηψδεο αιιά άρξεζηνο 

αθηηβηζκφο καο! 

Πνηά άξαγε ζα είλαη ε απνινγία καο όηαλ εκθαληζζνύκε έκπξνζζελ ηνπ βήκαηνο ηνπ 

Υξηζηνύ; 

θεθζήθακε ηί ζα καο ζπκβεί εάλ δελ αγαπήζακε ηνλ Υξηζηόλ κε όιε καο ηελ θαξδηά θαη 

εάλ απνθύγακε ή δελ ζειήζακε λα ζεθώζνπκε ηνλ ζηαπξόλ καο; 

 

7. Ζ απηεμέηαζε είλαη ρξήζηκε θαη γη‟απηήλ ηελ παξεγoξίαλ καο θαη ηελ αλαδσπχξσζή 

καο δηóηη ζπρλά o ερζξóο ηεο ςπρήο καο είηε δηά ζθέςεσλ είηε δηά ζπλαηζζεκάησλ καο θέξλεη 

απoγoήηεπζε, εθκεηαιιεπóκελoο ηα ιάζε θαη ηηο παξαιήςεηο καο. Ζ απηεμέηαζε απηή θέξλεη 

ζηελ επηθάλεηαλ ηo πξαγκαηηθóλ καο ζέισ θαη óρη ηα ςεπδή ζπλαηζζήκαηα ηα oπoία 

δεκηoπξγεί o ερζξóο κέζα ζηελ ςπρήλ καο. Γηά ησλ ςεπδψλ θαη αζπζηάησλ θαηεγoξηψλ ηoπ 

κάο θαηαθξίλεη θαη κάο θέξλεη ζε απóγλσζε. Ζ απηεμέηαζή καο κάο ππελζπκίδεη ηo 

αλαιιoίσηo έιεoο ηoπ κεγάιoπ Θεoχ θαη σηήξoο καο. «Βπεηδή εζπιινγίζζε θαη 

επέζηξεςελ από παζώλ ησλ αλνκηώλ απηνύ, ηαο νπνίαο έπξαμε, ζέιεη εμάπαληνο δήζεη, 

δελ ζέιεη απνζάλεη.» (Ηεδ.18:28). (Παξαθαιώ δηαβάζηε Φαι.77:1-10). 

 Ζ ρξεζηκφηεο, φζελ, απηήο ηεο απηνεμεηάζεσο είλαη κεγάιε: 

 «Αηόηη εάλ δηεθξίλνκελ εαπηνύο, δελ εζέινκελ θξίλεζζαη·» (1Κoξ.11:31) 

 «Ώιι' έθαζηνο αο εμεηάδε ην εαπηνύ έξγνλ, θαη ηόηε εηο εαπηόλ κόλνλ ζέιεη έρεη ην 

θαύρεκα θαη νπρί εηο ηνλ άιινλ·» (Γαι.6:4) 

 «Αηόηη εάλ καο θαηαθξίλε ε θαξδία, βεβαίσο ν Θεόο είλαη κεγαιήηεξνο ηεο θαξδίαο 

εκώλ θαη γλσξίδεη ηα πάληα. Ώγαπεηνί, εάλ ε θαξδία εκώλ δελ καο θαηαθξίλε, 

έρνκελ παξξεζίαλ πξνο ηνλ Θεόλ, θαη ό,ηη αλ δεηώκελ ιακβάλνκελ παξ' απηνύ, δηόηη 

θπιάηηνκελ ηαο εληνιάο απηνύ θαη πξάηηνκελ ηα αξεζηά ελώπηνλ απηνύ.» 

(1Ησάλ.3:20-22). 

 

ΠΏΡΏΕΝΒΕ 

Κξίλσ αλαγθαίνλ, θιείλνληαο απηή ηε ζεηξά λα αλαθεξζψ ζε νξηζκέλνπο ιφγνπο ηνπ 

απνζηφινπ Παχινπ πςίζηεο ζεκαζίαο : 

 «Πηζηόο ν ιόγνο· δηόηη εάλ ζπλαπεζάλνκελ, ζέινκελ θαη ζπδήζεη· εάλ ππνκέλσκελ, 

ζέινκελ θαη ζπκβαζηιεύζεη· εάλ αξλώκεζα απηόλ, θαη εθείλνο ζέιεη αξλεζή εκάο· 

εάλ απηζηώκελ, εθείλνο κέλεη πηζηόο· λα αξλεζή εαπηόλ δελ δύλαηαη.» (2Σηκ.2:11-13) 

 « αο θαλεξόλσ δε, αδειθνί, ην επαγγέιηνλ, ην νπνίνλ εθήξπμα πξνο εζάο, ην νπνίνλ 

θαη παξειάβεηε, εηο ην νπνίνλ θαη ίζηαζζε, δηά ηνπ νπνίνπ θαη ζώδεζζε, ηίλη ηξόπσ 

ζαο εθήξπμα απηό, αλ θπιάηηεηε απηό, εθηόο εάλ επηζηεύζαηε καηαίσο.»  

(1Κνξ.15:1-2) 

Δίζε θαλείο καο λα κελ αθoχζεη απó ηo ζηóκα ηoπ Κπξίoπ, «…θεύγεηε απ' εκνύ νη 

εξγαδόκελνη ηελ αλνκίαλ.» (Μαη.7:23). Αο θάλνπκε ζπλζήθε κε ηoλ Θεφλ βάζεη ηoπ 

εδαθίoπ: «Αoθίκαζóλ κε, Θεέ, θαη γλώξηζoλ ηελ θαξδίαλ κoπ· εμέηαζóλ κε θαη κάζε ηoπο 

ζηoραζκoύο κoπ· θαη ηδέ άλ ππάξρε ελ εκoί oδóο αλoκίαο· θαη oδήγεζóλ κε εηο ηελ oδóλ 

ηελ αηώληoλ.» (Φαι.139:23-24). 

  

«Βηο δε ηνλ δπλάκελνλ λα ζαο θπιάμε απηαίζηνπο, θαη λα ζαο ζηήζε θαηελώπηνλ ηεο 

δόμεο απηνύ ακώκνπο ελ αγαιιηάζεη, εηο ηνλ κόλνλ ζνθόλ Θεόλ ηνλ ζσηήξα εκώλ, είε 

δόμα θαη κεγαισζύλε, θξάηνο θαη εμνπζία, θαη λπλ θαη εηο πάληαο ηνπο αηώλαο. Ώκήλ.» 

(Ηνχδαο 1:24-25) 

Ησάλλεο ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ 

baltatzis@skynet.be 
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Σέινο ηεο ζεηξάο επί ηνπ ζέκαηνο: 

«Δ ΠΕΣΔ ΣΟΝ ΥΡΕΣΟΝ θαη Δ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΔ» 


