
Ἀ κά θι στος Ὕ μνος, ἡ εὐ φρό συ νη νό -
τα τῆς Σα ρα κο στῆς, βρί θει ἀ πὸ εἰ -
κό νες τῆς Πα να γί ας. Σὲ μιὰ ἀ π᾿ αὐ -
τὲς ἡ Θε ο τό κος ὀ νο μά ζε ται «ἔν δρο -

σος πό κος» (ς΄ ὠ δὴ τοῦ κα νό να). Πό κος
(πο κά ρι στὴ  γλώσ σα τοῦ λα οῦ μας), εἶ -
ναι τὸ μαλ λὶ ἀ π᾿ τὴν κου ρὰ τῶν προ βά -
των. Ἀ π᾿ τὴν Πα να γί α, λέ ει ὁ ὕ μνος, ἔ στα -
ξε ἡ δρο σιὰ ποὺ ἔ σβη σε τὴ φω τιὰ τῆς πο -
λυ θεΐ ας, για τί εἶ ναι ὁ «ἔν δρο σος πό κος»,
τὸν ὁ ποῖ ο προ εῖ δε πα λιὰ ὁ Γε δε ών. Ἡ εἰ -
κό να πα ρα πέμ πει σὲ ἕ να θαυ μα στὸ γε γο -
νὸς τῆς Ἱ ε ρᾶς Ἱ στο ρί ας (Κριτ., κεφ. 6).

Οἱ Ἰσ ρα η λί τες εἶ χαν ἀ πο μα κρυν θεῖ γιὰ
πολ λο στὴ φο ρὰ ἀ π᾿ τὸ Θε ὸ καὶ λά τρε ψαν
τὸν Βά αλ, εἴ δω λο τῶν Ἀ μορ ραί ων. Γιὰ
παι δα γω γί α ὁ Κύ ριος τοὺς πα ρέ δω σε
στοὺς Μα δι α νί τες, ποὺ λε η λα τοῦ σαν τὴ
χώ ρα τους γιὰ μιὰ ἑ πτα ε τί α. Κά τω ἀ π᾿ τὸ
βά ρος τῆς σκλα βιᾶς οἱ Ἰσ ρα η λί τες με τα -
νό η σαν καὶ ἀ να ζή τη σαν τὸ Θε ό. Τό τε ὁ Κύ -
ριος ἔ στει λε ἕ ναν ἄγ γε λο στὸν πι στὸ Γε -
δε ών, ὁ ὁ ποῖ ος ρά βδι ζε κρυ φὰ τὰ στά χυ α
τοῦ στα ριοῦ του μέ σα στὸ πα τη τή ρι, γιὰ
νὰ μὴν τὸν ἀν τι λη φθοῦν οἱ Μα δι α νί τες. Ὁ
ἄγ γε λος κά θη σε κά τω ἀ πὸ μιὰ βε λα νι διὰ
καὶ εἶ πε στὸν Γε δε ών, ὅ τι ὁ Κύ ριος τὸν ἀ -
ποστέλ λει νὰ ἐ λευ θε ρώ σει τὸ λα ό του ἀ -
π᾿ τοὺς Μα δι α νί τες.  Ὁ Γε δε ὼν ἀ πάν τη -
σε: «Μὲ ποι ὰ δύ να μη θὰ σώ σω ἐ γὼ τοὺς
Ἰσ ρα η λί τες»; «Ὁ Κύ ριος θὰ εἶ ναι μα ζί σου,
εἶ πε ὁ ἄγ γε λος. Θὰ χτυ πή σεις τοὺς Μα -
δι α νί τες σὰν νὰ εἶ ναι ἕ νας ἄν θρω πος».

Ὁ Γε δε ὼν ζή τη σε ἀ π᾿ τὸν ἄγ γε λο νὰ
μὴ φύ γει καὶ ἔ τρε ξε στὸ σπί τι του. Ἔ σφα -
ξε καὶ ἔ βρα σε ἕ να κα τσι κά κι, ἔ φτια ξε ἄ -
ζυ μα ψω μιὰ καὶ μέ σα σ᾿ ἕ να κο φί νι τὰ
πρό σφε ρε στὸν ἄγ γε λο κά τω ἀ π᾿ τὴ βε λα -
νι διά. Ἐ κεῖ νος τοῦ εἶ πε νὰ τὰ βά λει πά -
νω σὲ μιὰ πέ τρα. Ἅ πλω σε τό τε ὁ ἄγ γε λος
τὸ ρα βδί του, ἄγ γι ξε τὰ κρέ α τα καὶ τὰ ψω -
μιὰ καὶ ἀ μέ σως ξε πή δησε φω τιὰ ἀ πὸ τὴν
πέ τρα καὶ τὰ κα τέ κα ψε. Ὁ Γε δε ὼν κα τ᾿ ἐν -
το λὴν τοῦ Θε οῦ γκρέ μι σε τὸ βω μὸ τοῦ Βά -
αλ, ἔ στη σε νέ ο θυ σι α στή ριο καὶ πρό σφε -
ρε ἕ να μο σχά ρι θυ σί α στὸ Θε ό.

Πνεῦ μα Κυ ρί ου δυ νά μω σε τὸν Γε δε -
ών. Σάλ πι σε καὶ συγ κέν τρω σε γύ ρω του
στρα τό. Τό τε εἶ πε στὸν Κύ ριο: «Δεῖ ξε μου
μὲ τὸ ἑ ξῆς ση μεῖ ο, Κύ ρι ε, ἂν πρό κει ται νὰ
σώ σεις μὲ τὸ χέ ρι σου τὸν Ἰσ ρα ήλ: Θὰ βά -
λω ἕ να πο κά ρι μαλ λιὰ στὸ ἁ λώνι. Ἂν τὴ
νύ χτα πέ σει δρο σιὰ μό νο στὸ πο κά ρι, ἐ -
νῶ γύ ρω θὰ εἶ ναι ὅ λα στε γνά, θὰ πει σθῶ
ὅ τι θὰ κά μεις αὐ τὸ ποὺ εἶ πες». Ἔ τσι καὶ
ἔ γι νε. Τὸ πρω ὶ ὁ Γε δε ὼν ἔ στυ ψε τὸ μαλ -
λὶ καὶ ἡ δρο σιὰ ποὺ ἔ στα ξε ἀ π᾿ αὐ τὸ γέ -
μι σε μία λε κά νη. Τό τε εἶ πε πά λι στὸ Θε -
ό: «Θὰ σοῦ μι λή σω ἀ κό μα μιὰ φο ρά, Κύ -
ρι ε, μὴ μοῦ θυ μώ σεις. Θέ λω νὰ κά μω κι
ἄλ λη μιὰ δο κι μὴ μὲ τὰ μαλ λιά. Ἂς μεί νουν
τώ ρα αὐ τὰ στε γνὰ καὶ ἂς πέ σει δρο σιὰ
σ᾿ ὅ λον τὸν ὑ πό λοι πο τό πο». Ὁ Θε ὸς ἔ κα -
με πά λι συγ κατά βα ση. Ἔ τσι τὴ νύ χτα ἐ -
κεί νη τὸ μαλ λὶ ἔ μει νε κα τά στε γνο, ἐ νῶ σ᾿
ὅ λη τὴν ἄλ λη πε ρι ο χὴ ἔ πε σε δρο σιά.

Ο ΕΝΔΡΟΣΟΣ ΠΟΚΟΣΟ ΕΝΔΡΟΣΟΣ ΠΟΚΟΣ



Κ
ατά τήν διάρκεια τῶν φοιτητικῶν
ἐξεγέρ σεων στό Μπέρ κλεϋ, στήν Κα-
λιφόρνια, τήν δεκαετία τοῦ '60, οἱ ἀμε -

ρι κανοί φοι τη τές κατήγ γειλαν τήν χρεωκοπία
τοῦ Δυτικοῦ Χρι στια νι σμοῦ μέ τά ἑξῆς συ-
γκλο νι στι κά λόγια:

«Κύριοι, ὁ Θεός γιά τόν ὁποῖο μᾶς
μιλᾶτε δέν ζεῖ. Καί ἡ ἴδια ἡ ζω ή σας εἶναι
νεκρή. Ἕνας Θεός πού δέν ἀγγίζει τήν
ὕπαρξή μας, ἕ νας Θεός πού δέν ἔχει σχέση
μέ τό σῶμα μας, μᾶς εἶναι ἄχρηστος. Ὁ
Θεός πού μᾶς σερβίρετε, εἶ ναι ἁπλῶς ἕνας
Θεός πού σᾶς βολεύει. Τόν χρη σι μοποιεῖτε
σάν ναρκωτικό, ὅπως ἐμεῖς χρησιμοποιοῦμε
τήν μα  ριχουάνα. Ἄν ὑπάρχει Θεός, ἄς ἔρθει
νά μᾶς βρεῖ ἐδῶ πού εἴ μαστε».

Ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι
τίποτε ἄλλο πα ρά σα φέ στατη ἀπάντηση στό
καίριο ἐρώτημα, πού - μέ τόσο ρεα λι σμό -
θέτουν τά ἀμε ρι κανάκια καί κάθε σύγχρο-
νος ἄνθρωπος. Κεν τρικός ἄξονας τῆς ὀρθό-
δοξης Θεολογίας εἶ ναι τό ἱστο ρι κό γε-
γονός, ὅτι ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγι-
νε σάρ�κα· «καί ἐσκή νω σεν ἐν ἡμῖν». Ὁ
Θεός, ὄχι ἁπλῶς ἔχει κά ποι α σχέση μέ τό
σῶμα μας, ἀλλά προσέλαβε� τό� σῶμα
μας, προσέλαβε�ὁλόκληρο�τόν�ἄνθρωπο,
γιά νά τόν θεραπεύσει καί νά τόν σώσει.

Καί μιλοῦν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
μέ μιά γλῶσσα πολύ προ σιτή, ἰδιαίτερα
στούς νέους:

Ὁ Θεός, λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυ-
σόστομος, «μᾶς ἔπλα σε μέ τήν ὀμορφιά
νύφης, πού πηγαί νει στο λι σμέ νη σέ γάμο·
καί ἐμεῖς αὐτή τήν ὀμορφιά τήν μετα τρέ -
ψα με σέ ἀσχήμια πόρ νης». Καί ξέρετε τί
ἔ κανε, γιά νά μᾶς ξαναδώσει αὐτήν τήν
ὀμορφιά; 

Ἀπαντάει ὁ ἅγιος Ἰωάννης, καί μᾶς ἀφή -
νει ἄναυ δους: «Αὐτή τήν πόρνη τήν πεθύμη-
σε ὁ Θεός! Καί ἔρ  χε ται καί τήν ... πα-
ντρεύεται»! Καί σάν νά μή πι στεύ ει καί ὁ
ἴδιος στά μάτια του συνεχίζει: «Πρό σε ξε
καλά τί κά νει ὁ Θεός. Ἦρ θε νά παντρευ-
τεί τήν πόρνη, ἔτσι ὅπως ἦ ταν ἄσχημη! Κα-
ταλαβαίνεις πό σο τήν ἐρω τεύ τηκε! Γιατί
ὁ ἔ ρω τας τυ φλώνει καί μπο ρεῖ νά σέ κά -
νει νά παραβλέπεις τήν ἀσχήμια τῆς νύ-
φης. Ἔτσι ἔκανε καί ὁ Χρι στός. Ἔστω κι
ἄν ἦταν ἄσχημη, τήν ἐ ρω τεύτηκε καί τήν
παν τρεύ τηκε. Καί μετά, σάν γαμπρός, τῆς
ξα νά δωσε τήν ὀμορφιά της. Τί�γα��μ�πρός
εἶναι�αὐτός,�πού�μπορεῖ�νά�ὀμορ�φαί�νει
μιά�ἄσχημη�νύφη!», κα τα λή γει μέ ἔκπλη-
ξη ὁ ἅγιος Ἰωάννης.

Τό πιό σημαντικό εἶναι ὅτι αὐτός ὁ
καλλωπισμός δέν εἶναι ἕ να προσωρινό
μακιγιάζ. Εἶναι μιά ὀμορφιά, πού - μέ τήν
δύναμη τοῦ Σταυ ροῦ καί τῆς Ἀνάστασης τοῦ
Χριστοῦ - νικάει τήν φθορά καί τόν θάνατο.

Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΝΗ

Τὸ γε γο νὸς αὐ τὸ εἶ ναι ἕ να ἀ π᾿ τὰ σύμ -
βο λα τῆς Ἐ ναν θρω πή σε ως. Μὲ αὐτό
«προϊστορεῖ ὁ Γεδεὼν τὴ σύλληψη» τοῦ
Χριστοῦ. Ὁ Κύ ριος κα τέ βη κε στὴν παρ θε -
νι κὴ μή τρα τῆς Θε ο τό κου ἁ πα λὰ καὶ ἀ θό -
ρυ βα, σὰν  τὴ δρο σιὰ πά νω στὸ μαλ λί,
«ὅπως κατεβαίνει ἡ σταγόνα ποὺ πέφτει
στὴ γῆ» (Ψαλμ. 71, 6). Ἡ Πα να γί α ἔ νοι -
ω σε σὰν δρο σιά, ἂν καὶ εἶ ναι φλό γα, τὴ
θεί α φύ ση τοῦ Χρι στοῦ. Ἀν τὶ νὰ κα τα φλε -
χθεῖ, ἔ γι νε «ὁ πό κος ὁ ἔν δρο σος». Καὶ στά -
ζει τὴ δρο σιὰ ποὺ σβή νει τὴ φλό γα τῆς πο -
λυ θε ΐ ας, δηλ. τὸ Χρι στό. Γιὰ τοὺς πι στούς

του ὁ Κύ ριος δὲν εἶ ναι ἄ νε μος ποὺ συν -
τρί βει τοὺς βρά χους, οὔ τε σει σμός, οὔ τε
φω τιά· ἀλ λὰ πνο ὴ δρο σε ρή, «δρό σος Ἀ ερ -
μών», ποὺ δρο σί ζει καὶ φυ λάτ τει ἀ βλα βεῖς
ἀ κό μα καὶ τοὺς τρεῖς παῖ δες στὴν κά μι -
νο τοῦ πυ ρός, ἔ στω κι ἂν αὐ τὴ πυ ρώ νε -
ται ἑ πτα πλα σί ως (Γ΄ Βασ. 19, 11-12,
Ψαλμ. 132, 3, Δαν. 3, 49-50).

Ἐ μεῖς; Τί προ ϋ πο θέ σεις ἔ χου με, γιὰ νὰ
βι ώ νου με τὴν πα ρου σί α τοῦ Κυ ρί ου σὰν
δρο σιὰ μέ σα στὸ κα μί νι τῶν πα θῶν καὶ τῆς
ἁ μαρ τί ας;  

Πρωτ. Δ. Μ.
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Η
ψυχανάλυση σήμερα, γιά αὐτούς πού πι-
στεύουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα ἐξε-
λιγμένο ὄν (ζῶο), χωρίς προσωπική

εὐθύνη γιά τίς πράξεις του καί φυσικά χωρίς
ἐνοχές, ἀποτελεῖ ὑποκατάστατο τῆς ἐξομο-
λόγησης.

Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος ἔχει πλήρη ἐπί-
γνωση ὅτι αὐτό πού ἔκανε εἶναι λάθος, θέλει
κάπου νά τό εἰπεῖ γιά νά ξελαφρώσει! Καί φυ-
σικά, δέν θά τό πεῖ στόν τυχόντα. Ψάχνει κά-
ποιον πού νά ἀντιπροσωπεύει τόν ἠθικό νόμο.
Προφανῶς, αὐτό πού ψάχνει δέν εἶναι ἕνας
«καλός» ἀκροατής, ἀλλά ἡ συγχώρηση! 

Ὁ ἄνθρωπος γιά νά ἐπανέλθει στό σωστό
δρόμο, ἔχει ἀνάγκη ἀπό κάποιο ὁδηγό-κριτή-
ριο ἀνώτερο ἀπό τόν ἑαυτό του καί ἔξω ἀπό
τόν ἑαυτό του. Ἕνα ἀλάνθαστο-ἀπόλυτο κρι-
τήριο πού θά τόν βοηθήσει σάν μιά ἄλλη πυ-
ξίδα νά μή χάσει τό δρόμο του μέσα σέ ἕνα κό-
σμο γεμᾶτο σταυροδρόμια καί λαβύρινθους.
Aὐτό τό κριτήριο, φυσικά, δέν μπορεῖ νά εἶ ναι
ὁ «γείτονάς» του! Μά οὔτε καί ὁ ἑαυτός του.

Εἶναι γενική διαπίστωση πώς κανείς δέν
αἰσθάνεται εὐχαριστημένος ὅταν ἡ καρδιά του
εἶναι ἀνήσυχη καί φουρτουνιασμένη. 

• Ὅπως ὅλη ἡ φύση «φωνάζει» γιά τήν
ἀπελευθέρωσή της ἀπό τήν φθορά, ἔτσι καί ἡ
συνείδηση «φωνάζει» γιά γαλήνη.

• Ὅταν μιά ξένη οὐσία εἰσχωρεῖ στό στο-
μάχι, τό στομάχι, ἀδυνατώντας νά τήν χωνέ-
ψει, ἐπαναστατεῖ. Προσπαθεῖ, μέ κάθε τρόπο,
νά τήν ἀποβάλλει.

• Ἕνα μόριο σκόνης μπαίνει στό μάτι. Καί
τό μάτι, ζητεῖ νά τό ἀποβάλλει μέ τόν πόνο καί
τά δάκρυα. 

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καί μέ τήν συ-
νείδηση. Ὅταν τήν βαραίνει κάποια ἁμαρτία,
ψάχνει νά βρεῖ διέξοδο, νά ἀπελευθερωθεῖ!

Μερικοί προσπαθοῦν νά ἀποφύγουν τήν
ταραγμένη συνείδησή τους ἀρνούμενοι τήν
συγκεκριμένη ἐνοχή. Ἄλλοι πάλι πιστεύουν
πώς ἄν παραδοθοῦν στίς ὀρέξεις καί ἐπιθυμίες
τους καί στά κατώτερα ἔνστικτα, θά ἀπαλλα-
γοῦν ἀπό τίς ἐνοχές καί θά βροῦν τήν πολυ-
πόθητή τους χαρά. 

Λάθος! Μεγάλο λάθος!
Τίποτα σέ ὁλόκληρο τό «βασίλειο» τῆς ψυ-

χολογίας δέν εἶναι τόσο καταστρεπτικό γιά τόν
ἄνθρωπο, ὅσο ἡ τοποθέτηση, ὅτι οἱ ἠθικές ἀνα-
στολές δημιουργοῦν ψυχοσωματικές δυ-
σλειτουργίες καί ἡ μοναδική διέξοδος εἶναι ἡ
παράδοση στίς πρωτόγονες ὁρμές! Οἱ ὅποιες
καταστρεπτικές παρορμήσεις πρέπει νά κα-
ταστέλλονται. Ἡ πειθαρχία καί ἡ αὐτοκυ-
ριαρχία δέν ἔβλαψαν ποτέ κανένα. Ἄτομα τά
ὁποῖα ἀντέστρεψαν αὐτόν τόν ὑγιῆ κανόνα, κα-
τέληξαν νά γίνουν, κατά διαφόρους τρό-
πους, περισσότερο νευρωτικοί ἀπό τούς νευ-
ρωτικούς!

• Θέλεις νά βρεῖς τήν ἐσωτερική σου ἰσορ-
ροπία;

• Θέλεις νά ἀπαλλαγεῖς ἀπό τόν ἐφιάλτη
τῆς ἐνοχῆς;

• Θέλεις μιά γαλήνια ἤρεμη ζωή;
Τό φάρμακο εἶναι ἕνα:
• Ἡ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὁμολογία, ἡ ἐξο-

μολόγηση. 
Ἡ ἐξομολόγηση, ὄχι μόνο σέ ἀπαλλάσσει

ἀπό τήν ὁποιαδήποτε ἐνοχή, ἀλλά ξερριζώνει
καί τό ἴδιο τό κακό πού ἐμφωλεύει μέσα
στήν καρδιά σου· συμφιλιώνοντας ταυτό-
χρονα τήν ψυχή μέ τόν Θεό καί τήν ψυχή μέ
τόν ἑαυτό της!

FULTON SHEEN, Καθηγητής Ψυχολογίας 

(Μετ.: Ἀρχιμ. Α. Μ.)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ 
Ἤ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ;

Αὐτό τό σῶμα, γιά τό ὁ ποῖ ο - μέ τό δίκιο
τους - τόσο νοιάζονταν οἱ φοιτητές τοῦ
Μπέρ κλεϋ, βρί σκει τήν τελική ὀμορφιά του
«ἐν τῇ ἀναστάσει». Αὐτό τό σῶ μα θά
ἀναστηθῆ καί θά ἀφθαρ το ποιηθῆ. «Αὐτό,
καί οὐχ ἕτερον», το νί ζει ὁ Χρυ σόστομος,
ἀπα ντώ ντας καί στίς παλιότερες καί στίς
σύγ χρονες ἀνοησίες περί με τεν σάρκωσης. 

Μέ ἄλλα λόγια ὁ Χριστός ἔγινε ἄν -
θρωπος, γιά νά σώσει ὄ χι μόνο τήν ψυχή μας
ἀλλά καί τό σῶμα μας. Καί ἡ μεγα λύ τερη
γιορτή τῆς Χριστιανοσύνης, τό Πάσχα,
εἶναι πρω τίστως πανη γύ ρι γιά τήν σωτηρία
τοῦ σώματός μας. Γιά τήν ἀνάστασή του.

Ἀρχιμ. Β. Λ.
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Μέχρι  πότε θά παίζουμε μέ τήν ψυχή
μας;

Οἱ ἡλικιωμένοι ἄς καταλάβουν ὅτι
σύντομα θά φύγουν καί ὅτι ἀρκετά «χάρη-
καν τή ζωή τους». Ἄν βέβαια ἐπιτρέπεται νά
λέμε χαρά τήν ἀσωτεία. Ἄς ἐκμεταλλευτοῦν
λοιπόν ἔστω καί τώρα τήν εὐκαιρία πού τούς
δίνει ὁ φιλάνθρωπος Θεός νά πετάξουν ἀπό
πάνω τους κάθε ἁμαρτία καί νά κερδίσουν
τήν αἰώνια ζωή.

Οἱ νεώτεροι, νά σκέπτονται ὅτι ἡ ὥρα
τοῦ θανάτου εἶναι ἄγνωστη. Γι' αὐτό οἱ πνευ-
ματικές ὑποχρεώσεις «δέν σηκώνουν» παζα-
ρέματα. Διαβάζομε στήν Ἁγία Γραφή «μή

καθυστερεῖς νά γυρίσεις στό Θεό μέ τήν

μετάνοια καί μήν ἀναβάλλεις ἀπό μέρα σέ

μέρα, γιατί δέν ξέρεις τί θά φέρει τό αὔριο»

(Ἐκκλ. 5, 8).
Στήν ἀναβολή ὑπάρχει κίνδυνος καί

φόβος. Ἐνῶ ἡ χωρίς καθυστέρηση μετάνοια
σώζει. Μένε λοιπόν ἀκλόνητος στήν ἀρετή.
Ἔτσι, ἄν φύγεις νέος, δέν ἔχεις νά φοβη-
θεῖς τίποτε. Ἄν πάλι φύγεις γέρος, θά εἶσαι
φορτωμένος μέ πολύ πνευματικό πλοῦτο.
Ἀλλά καί ἐδῶ θά ζήσεις διπλά εὐτυχισμένος.
Γιατί θά ἔχεις γλυτώσει τήν πίκρα τῆς ἁμαρ-
τίας καί θά ἔχεις γευθεῖ τήν χαρά τῆς
ἀρετῆς.

Πόσο ἀδικεῖς τόν ἑαυτό σου, ὅταν δέν
ἀποφασίζεις νά κοπιάσεις λίγο στή σύντομη
τούτη ζωή, γιά νά ἐξασφαλίσεις τήν ἀτελεύ-
τητη μακαριότητα πού σοῦ ὑπόσχεται ὁ
Θεός!

Τί καλό βρῆκες στήν ἁμαρτία; Ὑπάρχει
φορά πού τήν ἔκανες καί δέν κατηγόρησες
σύ ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό σου; Ἡ συνείδησή σου
σιώπησε ποτέ; Σταμάτησε λοιπόν τό κακό.
Δόξασε τόν Θεό πού δέν σέ πῆρε τήν στιγμή
πού ἁμάρτανες. Ζῆτα του καιρό γιά μετά-
νοια. Ὄχι γιά νά ξαναρχίσεις τά ἴδια. Πολλοί
πέθαναν τήν στιγμή πού ἁμάρταναν. Πρόσε-
ξε μή τό πάθεις.

Θά πεῖς:

-Ἀλλά ὁ Θεός ἔδωσε προθεσμία σέ πολ-
λούς. Μετανόησαν τήν τελευταία στιγμή καί
τούς δέχθηκε στή Βασιλεία του.

-Καί τί μ’ αὐτό; Εἶσαι σίγουρος ὅτι θά
δώσει προθεσμία καί σέ σένα;

-Ἴσως μοῦ δώσει....
-Ὡραία ἀπάντηση! Παίζομε μέ τήν ψυχή

μας; Τό ἀντίθετο ἔπρεπε νά πεῖς: «Τί γίνεται
ἄν ὁ Κύριος δέν μοῦ δώσει καιρό μετανοί-
ας;»

Ἔτσι σκέψου. Θά εἶσαι σέ κάθε περίπτω-
ση κερδισμένος.

Ὑπάρχει λογικός ἄνθρωπος πού ἐπιχει-
ρεῖ σπουδαῖο ἔργο καί ξεκινᾶ μέ πιθανότη-
τες; Χτίζεις σπίτι μέ ἀνεπαρκῆ θεμέλια, γιατί
ἴσως σταθεῖ καί μ’ αὐτά; Ἄν στά ἐπίγεια προ-
σέχεις τόσο, γιατί παίζεις κορώνα-γράμματα
τήν ψυχή σου; Ἐπικαλεῖσαι τήν φιλανθρωπία
τοῦ Θεοῦ. Ναί, ὁ Θεός εἶναι φιλάνθρωπος
καί ὅλοι ζητᾶμε τό ἔλεός του. Μά νά πού
ἔφυγαν τόσοι καί τόσοι ἀπροετοίμαστοι. Τί
νόημα ἔχει νά σοῦ δίνει καιρό καί νά μήν τόν
ἀξιοποιεῖς;

Ὅποιοι ἀδιαφοροῦν στά νειάτα τους, θά
ἀδιαφοροῦν καί στά γηρατειά τους. Καί
χάνουν ἄσκοπα τή ζωή τους κατά τό ψαλμι-
κό: «ἐξέλιπον ἐν ματαιότητι αἱ ἡμέραι αὐ -

τῶν» (Ψαλμ. 77, 33). Θά τολμούσαμε νά ποῦ -
με γιά μερικούς: Μακάρι νά «ἐξέλιπον» στή
ματαιότητα οἱ ἡμέρες τους καί ὄχι στήν ἁ -
μαρτία. 

Λοιπόν. Ἄς ἀφήσουμε τήν κακία. Καί ἄς
ἐπιστρέψουμε τώρα στόν Κύριο γιά νά κερ-
δίσουμε τά ἀγαθά πού μᾶς ἔχει ὑποσχεθεῖ.

(Ὁμιλία  ΚΒ΄ στήν Β΄ πρός Κορινθίους

ἐπιστολή, ΕΠΕ τ. 19, σ. 568-574)
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