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Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ  

  Ἡ ζωὴ τόσο ἡ σωματικὴ ὅσο καὶ ἡ πνευματική, ἡ ἐξωτερικὴ ὅ-

σο καὶ ἡ ἐσωτερικὴ θέλει συντήρησι. Ὅπως τὸ βρέφος δὲν μπορεῖ 

νὰ ζήση χωρὶς νὰ τραφῆ, ἔτσι καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἡ ἐσω-

τερικὴ ζωὴ χρειάζεται τροφοδοσία. Πολὺ φροντίζουμε γιὰ τὴν ἐ-

ξωτερική  μας ζωή. Γιὰ τὴν ἐσωτερική μας ζωή, ἄρα γε καταβάλ-

λουμε τὴν ἴδια φροντίδα; 

Ὅσοι ἔχουμε συνειδητοποιήσει ὅτι ἔχουμε ψυχὲς ἀθάνατες ποὺ 

γιὰ νὰ ζήσουν θέλουν φροντίδα ψυχικὴ καὶ σωματική, ἂς ἀφήσουμε 

γιὰ λίγο τὴν ἐξωστρέφεια καὶ ἂς φροντίσουμε γιὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπο,  

γιὰ τὴν ψυχή μας. Μᾶς περιμένει πολλὴ ἐργασία. Πολλὲς φορὲς ἀ-

πογοητευτική, ἀλλὰ πολλὲς φορὲς μὲ πολλὴ μεγάλη χαρὰ καὶ πολλὲς 

ἀνακαλύψεις. Θὰ νοιώσουμε ὅτι πράγματι μέσα μᾶς ζεῖ καὶ ἐνεργεῖ 

ὁ Χριστός. 

Ἐσωτερικὴ ζωὴ σημαίνει ἁγιασμός, κάθαρσι ἀπὸ τὰ πάθη. Ἐν 

Χριστῷ ἀναγέννησι. Εἶναι ἡ καινὴ κτίσις ποὺ ἔχει γιὰ ἔμβλημα τὸ 

θεόπνευστο λόγιο· «Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζεῖ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός».  

Ὁ ἁγιασμὸς καὶ ἡ κάθαρσις αὐτὴ ἐπιτυγχάνονται μὲ τὰ ἑξῆς: α) 

μὲ τὴν αὐτογνωσία, β) μὲ τὴν προσοχή, γ) μὲ τὴν φυλακὴ τῶν λογι-

σμῶν, δ) μὲ τὴν προσευχή, ε) μὲ τὴν μελέτη τῆς Ἁγ. Γραφῆς καὶ τῶν 

Πατέρων καὶ στ) μὲ τὴν Ἐξομολόγησι καὶ τὴν Θεία Κοινωνία. 

Πρὶν προχωρήσουμε ὅμως στὰ θέματα αὐτὰ ἂς δοῦμε γιὰ λίγο τί 

εἶναι πρῶτα ἀπὸ ὅλα ὁ ἄνθρωπος. 

’Ἀπαραίτητη προϋπόθεσι γιὰ νὰ γνωρίσουμε τὴν ἐσωτερικὴ μας 

ζωὴ εἶναι νὰ γνωρίσουμε τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος. 

Ἡ γνῶσις τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀνέκαθεν πρόβλημα μεγάλο, τὸ ὁ-

ποῖο ἀπὸ τοὺς ἀρχαιότατους χρόνους ἀπησχόλησε τὴν ἀνθρώπινη 

σκέψι. 

Ἂς σταθοῦμε γιὰ λίγο στοὺς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. "Σκοτεινὸν 

ὄντως καὶ δυσεύρητον τὸ προβλημα”, τονίζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς 

Κλίμακος. 

Μὲ ὁδηγὸ τὴν θεία Ἀποκάλυψι γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι 

δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεὺς ὀνομάζει τὸν ἄν-

θρωπο ”σμικρὸν κόσμον”, καὶ ὁ Γρηγόριος Νυσσης τονίζει ὅτι ὁ ἄν-
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θρωπος εἶναι τὸ στεφάνι ἀνάμεσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα δημιουργήματα 

τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ ἅγιος Νικόλας ὁ Καβάσιλας συμπεραίνει: «Δὲν ὑ-

πάρχει τίποτε πιὸ πολύτιμο ἀπὸ τὸν ἀνθρωπο». 

Ὁ ἔξω ἄνθρωπος. Ὁ Μ. Βασίλειος τονίζει ὅτι «τὸ σῶμα εἶναι ὄρ-

γανο τοῦ ἀνθρώπου», ὄργανο τὴ ψυχῆς, ἐνῶ γιὰ τὸν Εὐσέβιο τὸ σῶ-

μα ἔχει τὴν θέσι τοῦ ρούχου. 

Ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ τὸν μέσον ὅρο μεταξύ τοῦ μικροκόσμου 

καὶ τοῦ μακροκόσμου. 

Βασικὸ στοιχεῖο τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖ ἡ σάρκα. 

Αὐτὴ εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχὴν φορέας τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν 

κακῶν ἐπιθυμιῶν. Εἶναι ὅμως καὶ ἀσύλληπτη στὸν ἀνθρώπινο νοῦ ἡ 

ἀξία ποὺ ἔδωσε ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ στὴν ἀνθρώπινη σάρκα, ὁ ὁποῖος 

«Ἐγένετο σάρξ”. Ἡ ἀξία της ὅμως γίνεται μεγαλύτερη μὲ τὴν θέωσι 

τῆς ἀνθρώπινης σάρκας. Ὁ Χριστὸς εἶναι Ἐκεῖνος ὁ Ὁποῖος μὲ τὴν 

ἔνδοξη Ἀνάληψί του «ἐθέωσε τὸ πρόσλημμα τῆς σαρκός». 

Γιὰ μᾶς τὸ σῶμα αὐτό, ἔχει καὶ ἕναν ἄλλο ἀνώτερο σκοπό. Εἶναι 

τὸ μέσο μὲ τὸ ὁποῖο ἐπιτυγχάνεται ὁ ἁγιασμός μας. Γι’ αὐτὸ καὶ εὐ-

χόμαστε συχνά∙ «Ἁγίασον ἠμῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα”. 

Ἂς δοῦμε ὅμως γιὰ λίγο καὶ τὸν ἔσω ἄνθρωπο, τὴν ψυχὴ τοῦ ἀν-

θρώπου. Στὴν ψυχὴ αὐτὴ ἐντοπίζουν οἱ Πατέρες τὸ ”κατ’ εἰκόνα”. 

Εἶναι ἕνα κτίσμα νοερὸ καὶ ὡραῖο, μεγάλο καὶ θαυμαστό, καλὸ ὁ-

μοίωμα καὶ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τονίζει ὁ ἅγιος Μακάριος. 

Ἡ ψυχὴ ποὺ ἀποτελεῖ τὴν οὐσία τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀνθρώπου ἔχει 

ὡρισμένα χαρακτηριστικά, τὰ ὁποῖα ἐπισημαίνουν οἱ Πατέρες τῆς 

Ἐκκλησίας μας. Πρῶτα ἀπὸ ὅλα εἶναι ἀγήραστη. Ἄλλο γνώρισμα εἶ-

ναι ἡ βαθειὰ ἐπιθυμία γιὰ ἀθάνατη ζωή. Ποιὸς θέλει νὰ πεθάνη ἀπὸ 

τοὺς ἀνθρώπους; Στὴν πραγματικότητα κανένας. Αὐτὸ δείχνει τὴν ἐ-

πιθυμία γιὰ μία αἰώνια ζωὴ. Ἀκόμη ἡ ἀνθρώπινη ψυχὴ εἶναι λογική. 

Συναισθηματική: Δηλαδὴ λυπεῖται, χαίρεται, ἀγαλλιᾶται, κ.λ.π. Εἶ-

ναι ἐλεύθερη. Κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Δαμασκηνὸ αὐτὸ εἶναι τὸ 

μεγαλύτερο δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο. Εἶναι ἐπίσης Κοινωνική: 

Ὅπως ὁ Θεὸς σὰν Τριάδα προσώπων κοινωνεῖ, ἔτσι καὶ ἡ ἀνθρώπι-

νη ψυχὴ εἶναι δημιουργημένη νὰ ἔχη κοινωνία καὶ ἐπικοινωνία μὲ 

τὸν συνάνθρωπο. "Κοινωνικὸν ζῶον" χαρακτήρισε τὸν ἄνθρωπο ὁ 
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Ἀριστοτέλης. Εἶναι ἀκόμη ἠθική. Ἀλλὰ καὶ θρησκευτική. Ἔχει ἔμ-

φυτη τὴν τάσι καὶ τὴν ὁρμὴ νὰ στρέφεται πρὸς τὸν Θεό, νὰ τὸν γνω-

ρίση καὶ νὰ θέλη νὰ ἐπικοινωνῆ μαζί Του. Συναισθηματικὰ καὶ προ-

σωπικὰ τόνισε ὁ ἱερὸς Αὐγουστίνος: "Ἡ καρδιά μας Κύριε, πλάσθη-

κε γιὰ σένα, καὶ εἶναι ἀνήσυχη. Δὲν βρίσκει γαλήνη καὶ ἀνάπαυσι, 

μέχρις ὅτου ἀναπαυθῆ σέ σένα ὁ Θεός”. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμέ-

νος ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ προορισμένος γιὰ τὸν Θεό. Νὰ γίνη θεοειδής. 

Ὁ σκοπὸς αὐτὸς ἐπιτυγχάντεαι ὅταν ὁ ἄνθρωπος γνωρίση τὸν ἐσω-

τερικό του ἑαυτό, τὴν ἀλλοίωσι ποὺ ἔχει ὑποστεῖ ἀπὸ τὴ φθορὰ τῆς 

ἁμαρτίας καὶ ποθήση νὰ ἀνυψωθῆ. 

* * 

Εἴπαμε στὴν ἀρχὴ ὅτι τὰ στοιχεῖα τῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς εἶναι ἕξι 

τὸν ἀριθμό. Πρῶτο γνώρισμα θέσαμε τὴν 

 

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ. 

 

«Πάντων μαθημάτων μέγιστον, τονίζει ὁ Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρέας, 

τὸ γνῶναι∙ ἑαυτὸν ἐὰν τις ἑαυτὸν γνῷ, Θεὸν εἴσεται". 

Μεγάλο κακὸ εἶναι ἡ ἄγνοια τοῦ μας κόσμου. "Τὸ ἑαυτὸν ἁγνο-

εῖν φρενίτιδος χαλεπότερον", τονίζει ὁ ἰ. Χρυσόστομος. Δύσκολη 

συνάμα ἡ αὐτογνωσία διότι ἔχει σχέσι μὲ τὸν ἴδιο μας τὸν ἑαυτό. 

Τί εἶναι αὐτογνωσία; Εἶναι ἡ γνῶσις τῆς θλιβερῆς καταστάσεως 

στὴν ὁποία βρίσκεται ὁ πεπτωκὼς ἄνθρωπος καὶ ἡ ἐπιθυμία του γιὰ 

ἀνόρθωσι. 

Αὐτογνωσία λοιπὸν εἶναι ἡ γνῶσι τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἡ ὁποία μπο-

ρεῖ νὰ γίνη κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως. 

Στὰ π.Χ χρόνια ὁ ἄνθρωπος ἀγωνίσθηκε πολὺ γιὰ νὰ αὐτοσωθῆ, 

ἀλλὰ ματαίως. Ἐλάχιστα ἐπιτεύγματα πέτυχαν οἱ ἐθνικὲς θρησκεῖες 

καὶ τὰ διάφορα ἀρχαῖα φιλοσοφικὰ συσήματα. Στὸ ναὸ τοῦ Ἀπόλ-

λωνος ὑπῆρχε ἡ ἐπιγραφή: "Γνῶθι σαυτόν". "Ἔνδον σκάπτε", ἔλεγε 

ἕνα ἄλλο σχετικὸ λόγιο. Μὴ γίνεσαι δηλαδὴ ἐξωστρεφής, ἀλλὰ ἐσω-

στρεφής. Νὰ σκάψης μέσα στὴν καρδιά σου καὶ νὰ δῆς τὸ ἀληθινὸ 

πνευματικό της περιεχόμενο. Νὰ τὸ τακτοποιήσης κατάλληλα. Καὶ 

τότε θὰ μπορῆς νὰ ὀνομάζεσαι πνευματικὸς ἄνθρωπος καὶ καλιερ-
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γημένος πνευματικὰ ἄνθρωπος. 

Ἐκεῖνοι ποὺ περισσότερο ἀπὸ ὅλους ἔφθασαν στὰ ὅρια τῆς αὐτο-

γνωσίας ἦταν οἱ Πυθαγόρειοι. Κάθε βράδυ ἔκαμναν ἀπολογισμό τῆς 

ἡμέρας, ἀσκώντας αὐστηρὴ αὐτοκριτική. Ὑπέβαλαν στὸν ἑαυτὸ 

τους τὴν ἑξῆς ἐρώτησι: "Τί παρέβηκα, τί καλὸ ἔκανα, καὶ τί ἔπρεπε 

νὰ κάνω καὶ δὲν ἔκανα”. 

'Ἕνα εἶδος αὐτοκριτικῆς ἔκαμνε καὶ ὁ αὐτοκράτορας τῆς Ρώμης 

Τίτος, ὁ ὁποῖος "εἶχε πάρει τὴν ἀπόφασι νὰ ἐκδηλώνη κάθε μέρα λί-

γη καλωσύνη. Τὴν νύχτα ὅταν ἔβλεπε ὅτι δὲν πραγματοποίησε τὴν 

ἀπόφασί του ἔλεγε DIEM PERDIDI, δηλαδή, ἔχασα τὴν ἡμέρα 

μου". 

Ἐπαινετὴ ἡ ἐλάχιστη αὐτὴ προσπάθεια, ἀλλὰ ἀπελπιστικὰ ἀνε-

παρκής. 

Ἡ ἐπιστήμη τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος εἶναι ἡ ἐπιστήμη ἐκείνη ποὺ 

παρουσιάζει τὶς περισσότερες δυσκολίες. 

Ἡ αὐτογνωσία γιὰ νὰ εἶναι τελειότερη καὶ ἀποτελεσματικότερη, 

πρέπει νὰ εἶναι πιὸ ἀκριβὴς καὶ λεπτομερής. Καὶ ὁ ἔλεγχος αὐτὸς ἐ-

πιτυγχάνεται μὲ βάσι τὸν τέλειο Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅπως εἶναι θησαυ-

ρισμένος μέσα στὴν Ἁγία Γραφή. Ὁ Δεκάλογος εἶναι ἕνας ἠθικὸς 

καθρέπτης, μέσα στὸν ὁποῖο μπορεῖ κάποιος νὰ καθρεπτίζεται σὲ 

ζητήματα πίστεως καὶ ἠθικῆς. Τέλειος ὅμως ἠθικὸς νόμος εἶναι ἡ ἐ-

πὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἕνα μεγεθυντικὸ 

φακό, μὲ τὸν ὁποῖον ὁ ἄνθρωπος ἐλέγχει τὶς ἁμαρτίες του ἐκεῖνες 

ποὺ δὲν τὶς ἐλέγχει οὔτε ἡ συνείδησί του, οὔτε ὁ Μωσαϊκὸς νόμος. 

Μέσα στὸν εὐαγγελικὸ νόμο μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ δῆ τὶς ἀδυνα-

μίες του, ἀλλὰ καὶ τὰ χαρίσματα μὲ τὰ ὁποῖα τὸν ἔχει προικήσει ὁ 

Θεός, καὶ τὰ μὲν νὰ τὰ διορθώση, τὰ δὲ νὰ τὰ αὐξήση καὶ πολλα-

πλασιάση. Ἔτσι νὰ δοκιμάση μόνος του τὴν πνευματικὴ κατάστασι 

στὴν ὁποία βρίσκεται. Διαβάζοντας κανεὶς τὶς ἐπιστολὲς τοῦ Ἀπ. 

Παύλου ἤ τοῦ Ἰακώβου μπορεῖ νὰ δῆ ἕναν ἐφηρμοσμένο χριστιανι-

σμὸ καὶ μὲ βάσι αὐτὸ νὰ κρίνη τὸν ἑαυτό του σὲ ποιὰ κατάστασι 

βρίσκεται. 

Ἐνδεικτικὰ μόνον ἀναφέρω μερικὰ ἐρωτήματα ποὺ προκύπτουν 

ἀπὸ τὴν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, μὲ σκοπὸ τὴν αὐτογνωσία. 
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Ἐργάζομαι μὲ ζῆλο τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ; Ἔχω πραότητα καὶ τα-

πείνωσι ἤ εἶμαι ὀργίλος καὶ θυμώδης; Ὑπομένω τοὺς χλευασμοὺς 

καὶ τὶς εἰρωνεῖες γιὰ τὸν Χριστό; Προσεύχομαι γιὰ ὅλους καὶ γι’ αὐ-

τοὺς τοὺς ἐχθρούς μου; Ἐμπιστεύομαι τὴ ζωή μου στὴν πρόνοια, 

τὴν δικαιοσύνη καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ; 

Στὴν αὐτογνωσία ὁδηγεῖ ἡ μετάνοια. Πολὺ χαρακτηριστικὰ εἶναι 

τὰ λόγια της παραβολῆς τοῦ Ἀσώτου. "Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθών...". Τότε 

ἄνοιξαν τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του καὶ εἶδε τὸ σωματικὸ καὶ ψυχικὸ 

χάος στὸ ὁποῖο βρισκόταν. Ἡ αὐτογνωσία ἀποκτᾶται κυρίως μὲ τὴν 

ταπεινοφροσύνη. Ὁ ταπεινὸς πάντοτε ἔχει τὸν ἑαυτὸ του ὑπὸ αὐστη-

ρὴ ἐπιτήρησι. "Σὺ σαυτοὺ γίνου κριτὴς καὶ τῶν βεβιωμένων ἀκριβὴς 

δικαστής. Ἐρεύνα τὸ συνειδός", τονίζει ὁ ἅγ. Θεοδώρητος. Μέσα 

στὴ βαθεία αὐτογνωσία ὑπάρχει ἡ ταπείνωσις. Ὁ ταπεινὸς θεωρεῖ 

τὸν ἑαυτὸ του μηδαμινό, τρέφει περιφρόνησι γιὰ τὸν ἑαυτό του. Ἂν 

ὑπάρχη κάποιος τὸν ὁποῖον κρίνει καὶ μάλιστα μὲ αὐστηρότητα εἶ-

ναι ὁ ἐαυτός του. 

Ἕνας πρακτικὸς τρόπος στὸν ὁποῖον ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ προ-

βαίνη σὲ αὐτογνωσία εἶναι ἡ περισυλλογή. Προυπόθεσι τῆς αὐτο-

συγκεντρώσεως εἶναι ἡ πραγματικὴ καὶ εἰλικρινὴς ἀγάπη στὸ Θεό. 

Στὸ νοερὸ ταμεῖο "ἑαυτῷ καὶ τῷ Θεῷ συστρεφόμενος ὁ ἄνθρωπος", 

ὅπως λέγει ὁ ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, θὰ ἐλέγξη τὶς σκέψεις καὶ 

τὰ βιώματά του, θὰ νιώση κατάνυξι καὶ συντριβή. 

Θέμα πρόσφορο γιὰ τὴν αὐτοσυγκέντρωσι εἶναι ὁ θάνατος καὶ ἡ 

μέλλουσα κρίσις καὶ ἀνταπόδοσις. 

Ὑπάρχει ὅμως ὁ κίνδυνος τῆς αὐταπάτης τὴν ὥρα τῆς αὐτογνω-

σίας. Διότι συχνὰ κρίνουμε τὰ πράγματα σύμφωνα μὲ τί προτιμήσεις 

τῆς καρδίας μας. Διότι ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν ἑαυτό μας εὔκολα κατα-

στρέφει τὴν εὐθύτητα τῆς κρίσεως. Γὶ αὐτὸ συνίσταται ὅταν προβαί-

νουμε στὴν κρίσι τοῦ ἑαυτοῦ μας, 1) νὰ προβαίνουμε μὲ βάσι τὸ 

κριτήριο τοῦ Θεοῦ, καὶ 2) νὰ ἀναζητήσουμε ἕναν ἔμπειρο ὁδηγό, ὁ 

ὁποῖος θὰ μᾶς βοηθήση νὰ ἀνακαλύψουμε τὰ τεχνάσματα τῆς ἀπά-

της. 

Αὐτὴ λοιπὸν εἶναι ἡ αὐτογνωσία ποὺ ἂν ἠσκεῖτο ἀπὸ ἐμᾶς σκάν-

δαλα δὲν θὰ ὑπῆρχον. Οἱ ἱερεῖς θὰ ἦταν πραγματικὸ φῶς μέσα στὸ 
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σκοτάδι τῆς σύγχρονης κοινωνίας. 

*** 

Σημαντικὴ θέσι στὴν ἐσωτερική μας ζωὴ κατέχει ἡ ΠΡΟΣΟΧΗ. 

Πρέπει ὁ ἱερέας σήμερα νὰ εἶναι περιφραγμένος γύρω γύρω. Καὶ 

μὲ τὸν συντονισμὸ σπουδῆς καὶ συνεχοῦς προσοχῆς στὴ ζωή του νὰ 

ἐλέγχη ἀπὸ παντοῦ τὸν ἑαυτό του, μήπως καὶ ὁ ἐχθρὸς βρῆ κάποιο 

τόπο ἀφύλακτο καὶ τὸν πληγώση θανάσιμα. 

Πόσο πρέπει νὰ προσέχη; Ὅσο προσέχουν σὲ καιρὸ ναυαγίου τὸ 

λυχνάρι μὲ τὸ ὁποῖο κάνουν σινιάλο καὶ ἐκπέμπουν sos γιὰ νὰ τοὺς 

σώσουν. 

Γιατί ὅμως ὅλη αὐτὴ ἡ προσεκτική μας ζωή; Διότι τὸ νὰ προσέχη 

κανεὶς τὸν ἑαυτό του σὲ ὅλα «μέγα πράγμα εἶναι καὶ σωτήριον καὶ 

Θεῷ εὐάρεστον. Ὁ τοιοῦτος ἐκφεύγει μὲν πᾶσαν ἁμαρτίαν, πᾶσαν 

δὲ ἐντολὴν καὶ ἀρετὴν τοῦ Θεοῦ κατεργάζεται. Συστέλλει ἑαυτὸν ἀ-

πὸ ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων καὶ μετάρσιος γίνεται πρὸς τὰ 

οὐράνια καὶ ἀΐδια. Διότι ὅλη ἡ ζωὴ αὐτὴ ὁμοιάζει μὲ ἐμποροπανή-

γυρι. Ὅποιος ξέρει νὰ ἐμπορεύεται κερδίζει πολλά· ὅποιος δὲν ξέρει 

χάνει. Γὶ αὐτὸ στὴν ἐμποροπανήγυρι αὐτῆς τῆς ζωῆς ὁ ἱερέας πρέπει 

νὰ προσέχη "ἀκριβῶς τὰ συμφέροντα καὶ τὰ μὴ συμφέροντα". 

Ὁ ἀγωνιστὴς ἱερέας πρέπει νὰ εἶναι "ὁρῶν". Νὰ ἐπιτηρῆ καὶ νὰ 

ἐπιβλέπη τὸν ἐσωτερικό του κόσμο. Τὸ Συμβουλευτικὸ Ἐγχειρίδιο 

τοῦ Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ ἁγιορείτου καὶ τὰ Πνευματικὰ γυμνάσματα, 

εἶναι δύο πολὺ καλὰ βοηθήματα. Ἀκόμη ἡ Φιλοκαλλία τῶν ἱερῶν 

Νηπτικῶν καὶ Τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ» τοῦ Μ. Βασιλείου. 

 

Γιὰ τὴν σωτηρία μας λοιπὸν εἶναι ἀπαραίτητη ἡ προσοχή. Πολ-

λὲς φορὲς οἱ μέριμνες τοῦ βίου καὶ οἱ οἰογενειακες φροντίδες ἀφαι-

ροῦν τὴν γαλήνη. Γι’ αὐτὸ ἡ αὐτοσυγκέντρωσι καὶ ἡ προσοχὴ εἶναι 

ἀπαραίτητοι ὅροι γιὰ νὰ μὴν καταποντισθοῦμε. 

3. Συνυφασμένος μὲ τὴν προσοχὴ εἶναι καὶ ὁ πόλεμος τῶν 

 

ΠΟΝΗΡΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ, 

 

ὁ ὁποῖος πολλὲς φορὲς εἶναι ἀμείλικτος καὶ ἀδυσώπητος. 
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Λογισμοὶ εἶναι οἱ διάφορες εἰκόνες καὶ παραστάσεις ποὺ ὑπάρ-

χουν στὸ νοῦ μας. Εἶναι ἀδύνατον ὁ ἄνθρωπος νὰ μὴν ἐνοχλῆται ἀ-

πὸ τοὺς λογισμοὺς αὐτούς. 

Ὁ νοῦς πότε δὲν μπορεῖ νὰ μείνη ἀργός, ὅπως ποτὲ δὲν μποροῦν 

νὰ συλληφθοῦν καὶ νὰ φυλακισθοῦν οἱ ἄνεμοι. Τὸ νὰ ἔρχωνται οἱ 

λογισμοὶ δὲν ἐξαρτᾶται ἐπὸ ἐμᾶς. Εἶναι ὅμως στὴν ἐξουσία μας νὰ 

τοὺς δεχθοῦμε ἡ ὄχι. Ὅπως ἕνας νερόμυλος δὲν μπορεῖ νὰ μὴν κινῆ-

ται, μπορεῖ ὅμως νὰ βγάζη πίτυρα ἤ ἀλεύρι. 

Ὑπάρχουν τρία εἴδη λογισμῶν: Εἶναι οἱ καλοὶ λογισμοί, ποὺ ὁδη-

γοῦν στὴ σωτηρία, οἱ μάταιοι ἤ γήϊνοι, ποὺ εἶναι καὶ αὐτοὶ ἐπιβλα-

βεῖς καὶ οἱ χειρότεροι, οἱ πονηροὶ λογισμοὶ ἤ δαιμονιώδεις, μὲ τοὺς 

ὁποίους θὰ ἀσχοληθοῦμε γιὰ λίγο. 

Τὰ αἴτια τῶν πονηρῶν ἤ βλάσφημων λογισμῶν εἶναι διάφορα. 

Πρῶτα ἀπὸ ὅλα εἶναι ἡ προπατορικὴ ἁμαρτία. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ 

μπῆκε ἡ πρώτη ἁμαρτία, ὁ λογισμὸς τῆς ἀμφισβητήσεως μὲ τὸν πει-

ρασμὸ τοῦ ὄφεως, ἀπὸ τότε ὑπέστη διαίρεσι καὶ ἀνοίχθηκε εἴσοδος 

γιὰ νὰ εἰσέρχωνται οἱ λογισμοί. Οἱ αἰσθήσεις, ἂν δὲν κυβερνοῦνται 

ἀπὸ τὸν ἡνίοχο νοῦ, ἡ φαντασία καὶ ἡ ἀνάμνησις: Μᾶς παρουσιάζει 

ὁ πονηρὸς σὰν σὲ ταινία κινηματογραφικὴ ὅλα ὅσα ἔχουμε δεῖ καὶ 

ἀκούσει καὶ ὅ,τι ἔχουμε κάνει. Τὰ πάθη. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος γίνεται 

αἰχμάλωτος σὲ κάποιο πάθος, τὸ πάθος αὐτὸ αὐτόματα γίνεται καὶ ἡ 

πηγὴ ἀπὸ ὅπου ἀναβλύζουν οἱ λογισμοί. Καὶ οἱ δαίμονες ἀπὸ τοὺς 

ὁποίους κυρίως προέρχονται οἱ λογισμοὶ αὐτοί. Ἀπὸ τὸν αἰσθητὸ 

πόλεμο ὁ πόλεμος αὐτὸς εἶναι πιὸ δύσκολος τονίζει ὁ ἅγ. Μάξιμος ὁ 

'Ὁμολογητής. 

Ὁ Πονηρὸς λογισμὸς εἶναι τὸ πρῶτο στάδιο τῆς ἁμαρτίας. Ἡ 

συγκατάθεσις ἀκολουθεῖ μετὰ τὴν προσβολὴ τοῦ λογισμοῦ. ’Ἀρχίζει 

ὁ νοῦς νὰ συζητᾶ μὲ τὸν λογισμό, ὁ ὁποῖος νικώντας φθάνει στὴν 

πράξι. Ὅλη αὐτὴ τὴν σατανικὴ λειτουργία οἱ πατέρες τὴν ὀνομά-

ζουν «κατὰ διάνοιαν ἁμαρτίαν». Ἡ ἁμαρτία ὅμως αὐτὴ δὲν συντε-

λεῖται χωρὶς τὴν συγκατάθεσι τοῦ ἀνθρώπου. 

Θεραπευτικὴ ἀγωγή. Γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τοὺς λογισμοὺς αὐ-

τοὺς οἱ πατέρες μᾶς ὑποδεικνύουν τοὺς ἑξῆς τρόπους. 1) Ἀντίστα-

σις. Αὐτή τρέπει σὲ φυγὴ τὸν διάβολο. Ὀνομάζεται καὶ ἀντίρρησις, 



8 

 

 

ἀλλὰ προϋποθέτει ἔμπειρο ἀγωνιστή. 2)Ἡ προσευχή. Εἶναι μία δοκι-

μασμένη μέθοδος μέσα στὴν ἄσκησι καὶ τὸν ἀγώνα τῶν Πατέρων 

τῆς ἐρήμου. Ἡ προσευχὴ πρέπει νὰ εἶναι ἀκαριαία, μὲ συντριβὴ καὶ 

ἐπιμονή, καὶ μπορεῖ νὰ συνδυασθῆ καὶ μὲ τὴν ἐργασία. Ἡ νοερὰ 

προσευχή, ἀπαραίτητο ὅπλο γιὰ τὸν ἀγώνα κατὰ τῶν λογισμῶν, πρέ-

πει νὰ μεταφέρεται παντοῦ καὶ νὰ εἶναι εὔχρηστο ὅπλο σὲ κάθε πε-

ρίπτωσι. Ἡ συνεχὴς ἐπίκλησις τοῦ Ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ εἶναι βα-

σικὸ στοιχεῖο τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος κατὰ τὸν πόλεμον τῶν αἰ-

σχρῶν λογισμῶν. 3) Ἐξαγόρευσις. Εἶναι ἄλλος τρόπος ἀντιμετωπί-

σεως τῶν αἰσχρῶν λογισμῶν. Φανέρωσις, δηλαδὴ ἐξομολόγησις τῶν 

πονηρῶν λογισμῶν ὅλων ἐνώπιον τοῦ πνευματικοῦ πατρός. Τότε "ὅ-

πως τὸ φίδι μόλις βγῆ στὸ φῶς βιάζεται νὰ φύγη, ἔτσι καὶ οἱ αἰσχροὶ 

λογισμοὶ μὲ τὴ φανέρωσὶ τους σπεύδουν νὰ φύγουν ἀπὸ τὸν ἄνθρω-

πο. Ἀπαραίτητο στοιχεῖο στὸν πόλεμο αὐτὸν εἶναι ἡ ταπείνωσις, κα-

θὼς καὶ οἱ καλοὶ λογισμοί. Ἄλλος τρόπος ἀντιμετωπίσεως τῶν λογι-

σμῶν εἶναι ὁ τῆς καταφρονήσεως. Νὰ καταφρονῆ καὶ νὰ περιφρονῆ 

ὁ πιστός τούς ἐρχόμενους λογισμούς. Μὲ τὴν μέθοδο αὐτὴν κυρίως 

πρέπει νὰ ἀντιματωπίζωνται οἱ βλάσφημοι λογισμοί, οἱ ὁποῖοι κυρί-

ως προέρχονται ἀπὸ τὸν φθόνο τοῦ διαβόλου. Ὁ ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁ-

γιορείτης συμβουλεύει τοὺς πιστοὺς νὰ τοὺς περιφρονοῦν «σὰν γαυ-

γίσματα κυναρίων», καὶ νὰ μὴ τοὺς θεωροῦν ἁμαρτία. 

Αὐτοὶ εἶναι οἱ τρόποι ἀντιμετωπίσεως τῶν λογισμῶν. Χρειάζεται 

λοιπὸν πάντοτε νὰ παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νὰ μὴ ἐκκλίνη «τὰς καρδί-

ας ἡμῶν εἰς... λογισμοὺς πονηρίας». 

*** 

4) Ἀπαραίτητο στοιχεῖο γιὰ τὴν πνευματική μας ζωὴ ἐκ τῶν ὧν 

οὐκ ἄνευ, εἶναι ἡ 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ, 

 

ἡ ὁποία ἔχει τὴν ἀρχή της σ’ αὐτὴν τὴν δημιουργία τοῦ ἀνθρώ-

που. Ἡ προσευχὴ εἶναι ὅ,τι εἶναι ὁ ἥλιος γιὰ τὸν ὀφθαλμό, τὸ νερὸ 

γιὰ τὸ ψαρί, τὰ νεῦρα γιὰ τὸ σῶμα. Εἶναι τὸ ὕψιστο προνόμιο τοῦ 

ἀνθρωπίνου ὄντος, ἀφετηρία καὶ μητέρα κάθε ἀρετῆς. Τονίζει ὁ ἱε-
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ρὸς Χρυσόστομος: "Ἄνθρωπος ποὺ δὲν προσεύχεται μοιάζει μὲ πόλι 

ἀνοχύρωτη, ἡ ὁποία στὴν πρώτη προσβολὴ θὰ πέση. Ἄνθρωπος ποὺ 

ἀποφεύγει τὸ ἔργο τῶν ἀγγέλων, γίνεται δοῦλος τῶν παθῶν καὶ τῶν 

ἡδονῶν καὶ συναναστρέφεται μὲ τοὺς δαίμονες”. Καὶ Ὁ ἅγ. Γρηγό-

ριος ὁ Παλαμᾶς τονίζει: "Νοῦς ποὺ ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὴν σκέψι 

στὸ Θεό, ἡ σὰν θηρίο ἤ σὰν διάβολος γίνεται". 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος στὸ ὁμώνυμο ἔργο του τοποθετεῖ 

τὴν προσευχὴ στὴν 28η βαθμίδα τῆς κλίμακος τῶν ἀρετῶν. Εἶναι 

δηλαδὴ μία προχωρημένη κατάστασι στὴν πνευματικὴ ζωὴ τοῦ πι-

στοῦ. Διότι ἐνῶ ἡ προσευχὴ εἶναι ἡ μητέρα τῶν ἀρετῶν, συνοδεύει 

τὸν χριστιανὸ σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς τελειώσεώς του ἀπὸ τὰ πρῶ-

τα πνευματικά του βήματα. Στὴν τελειότητα ὅμως καὶ στὴν πληρό-

τητά της μπορεῖ κάποιος νὰ τὴν γευθῆ ὕστερα ἀπὸ πολὺ σκληρὸ πό-

λεμο καὶ ἀγώνα. Μὴ μᾶς φοβίζη ὅμως αὐτό. Ὁ Κύριος εἶπε: "Γεύσα-

σθε καὶ ἴδετε". Ἐλᾶτε, ἀγωνισθῆτε, μπῆτε στὸ στάδιο αὐτὸ τοῦ ἀγῶ-

νος, ἀλλὰ καὶ τῆς μεγάλης πνευματικῆς χαρᾶς. 

* * 

5) ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 

 

Ἡ ἁγία Γραφὴ εἶναι τὸ ἱερὸ κείμενο τῆς πίστεώς μας. Καὶ ἀφοῦ 

εἶναι θεόπνευστο καὶ μοναδικὸ βιβλίο, εἶναι αὐτονόητο ὅτι καθῆκον 

μας εἶναι ἡ μελέτη της. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Ἰησοῦ τοῦ Ναυ-

ῆ, "Οὐκ ἀποστήσεται ἡ βίβλος τοῦ νόμου ἐκ τοῦ στόματός σου, καὶ 

μελετήσεις ἐν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς" (Ἰησ. Ναυῆ 1,8-9), ἰσχύει 

γιὰ ὅλους τοὺς πιστούς. Πρέπει νὰ γνωρίζουμε τὴν Ἁγ. Γραφὴ πρῶ-

τα ἀπὸ ὅλα γιὰ τὴν προσωπική μας πνευματικὴ κατάρτισι, ἀλλὰ καὶ 

γιὰ τὴν καταπολέμησι τοῦ πλήθους τῶν αἱρετικῶν ποὺ ἐμφανίζονται 

καθημερινά. Ἐξ ἄλλου ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἔχει ἀπὸ μόνος του τὴν ἰδι-

ότητα νὰ καθαρίζη τὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ τὸν ὁδηγῆ «εἰς πᾶσαν τὴν ἀ-

λήθειαν». Χωρὶς μελέτη τῆς ἁγ. Γραφῆς εἴμαστε χωλοί, ὁ λόγος μας 

δὲν εὐχαριστεῖ τὸν πλησίον, δὲν τὸν ἀναπαύει. Διότι ἡ ψυχὴ πληρο-

φορεῖται καὶ ἀπὸ μόνη της ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ ὅτι ὁ λό-

γος ποὺ ἀκούει ἀπὸ κάποιον ἱερέα εἶναι καθαρός, οὐράνιος. Ἀλλὰ 

καὶ ἡ ἴδια μας ἡ ζωὴ ἀλλάζει μὲ τὴν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. 



10 

 

 

Γιατί ὁ Θεὸς βρίσκεται κρυμένος μέσα στὶς ἐντολές του. 

Ὁ Θεὸς εἶναι ἀχώριστος ἀπὸ τὸ λόγο Του. Δὲν μποροῦμε νὰ γνω-

ρίσουμε τὸν Θεὸ παρὰ μόνο μὲ τὸ λόγο Του. Καὶ ὅπως ὁ Θεὸς εἶναι 

παντοδύναμος ἔτσι καὶ ὁ λόγος Του εἶναι παντοδύναμος. Μὲ τὴν δύ-

ναμι τοῦ παντοδύναμου λόγου τοῦ Θεοῦ, ἂν εἴμαστε ἐραστὲς καὶ με-

λετητές του, θὰ λάβωμε κληρονομία "ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσι". 

Μεταξὺ τῶν ἐκλεκτῶν καὶ ἁγίων. 

Δὲν νοεῖται λοιπὸν ἱερέας χωρὶς μελέτη τῆς ἁγ. Γραφῆς. Δυστυ-

χῶς σήμερα τὰ πράγματα ἔχουν φθάσει σὲ τέτοιο ἄσχημο σημεῖο, 

ποὺ ἐκεῖνος ποὺ διαβάζει καὶ μελετᾶ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ νὰ θεωρῆται 

προτεστάντης ἤ χιλιαστής. Καὶ τοῦτο διότι ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν 

μελετᾶμε τὴν ἁγ. Γραφή. Σημειώνει χαρακτηριστικα ὁ ἰ. Χρυσόστο-

μος∙ «Ἀδύνατο νὰ σωθῆ κανείς, ἂν δὲν ἀπολαύη συνεχῶς τῆς μελέ-

της τῶν Γραφῶν. Καὶ αὐτὸ τὸ πράγμα, ἡ ἄγνοια τῆς Γραφῆς, δημι-

ούργησε τὶς αἱρέσεις, αὐτὸ ἔκανε τὰ πάντα ἄνω κάτω, διέφθειρε τὰ 

ἤθη, ἀνεστάτωσε τὸν κόσμο». 

Δὲν ἀρκεῖ ὅμως μόνον ἡ μελέτη. Χρειάζεται καὶ ἐφαρμογή. Πρέ-

πει κάτι νὰ ἔχουμε γιὰ νὰ προσφέρουμε μὲ τὸν τρόπο τοῦ παραδείγ-

ματός μας, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν λόγο μας. Ἀποθήκη μὲ πνευματικὰ ἐφό-

δια, θησαυροφυλάκιο μὲ πολύτιμα πετράδια καὶ μαργαριτάρια ἀπὸ 

τὴν ἁγ. Γραφή, ὅπως λέει ὁ ἅγ. Κοσμᾶς ὁ Αἴτωλος. 

Ἕνας φιλόσοφος λέγει ἕνα παρακινδυνευμένο: Θέλεις νὰ δῆς ἂν 

πιστεύη ἕνας ἄνθρωπος; παρατήρησε ἂν διαβάζη ἁγ. Γραφή. 

Μαζὶ μὲ τὴν μελέτη τῆς ἁγ. Γραφῆς συνδέεται καὶ ἡ μελέτη τῶν 

Πάτερων τῆς Ἐκκλησίας μας. 

 

5) Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ 

 

Ὁ ἅγ. Εἰρηναῖος γράφει; "Ὅποιος διδάχθηκε ἀπὸ κάποιον ἄλλο 

μὲ τὸν λόγο, λέγεται υἱὸς τοῦ διδασκάλου καὶ ἐκεῖνος πατέρας του". 

Καὶ ὁ ἄγ. Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρέας "Πατέρας τοὺς κατηχήσαντάς φα-

μεν". Πατέρες ὠνομάστηκαν καὶ ὅσοι μετεῖχαν στὶς Οἰκουμενικὲς 

συνόδους. Ἡ ἀδιάφθορη ἐκκλησιαστικὴ συνείδησις ἀναγνωρίζει ὡς 

πατέρες ὅλες ἐκεῖνες τὶς προσωπικότητες ποὺ ὑπῆρξαν στὰ παλαιό-
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τερα χρόνια ἐκλεκτὰ ὄργανα τῆς θείας χάριτος καὶ καὶ σφράγισαν μὲ 

τὴ ζωὴ καὶ τὴν παρουσία τους καὶ τὴν διδασκαλία τους, τὴν ζωὴ καὶ 

τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. 

Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποτελοῦν τὸ κανονικό μας περι-

βάλλον, στὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ ζήσουμε καὶ νὰ ἀναπτυχθοῦμε "εἰς 

μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ". Σὲ τελευταία ἀνάλυ-

σι ὁ ἀγώνας τοῦ καθενός μας, εἶναι ἀγώνας γιὰ νὰ ἀποκτήση τὸν 

νοῦ ἤ τὸ φρόνημα τῶν πατέρων. 

Οἱ πατέρες εἶναι οἱ καλλίτεροι ἑρμηνευτὲς τῆς ἁγ. Γραφῆς. Ὁλό-

κληρο τὸ περιεχόμενο τῆς ἁγ. Γραφῆς βρίσκεται μετουσιωμένο στὶς 

σελίδες τῶν πατερικῶν συγγραμμάτων. Ἡ παρουσία τους μέσα στὸν 

ἁγιογραφικὸ χῶρο ἀποτελεῖ ἀσφάλεια καὶ ἐγγύησι γιὰ τὴν πορεία 

μας μέσα στὴν ὁδὸ τῆς Γραφῆς. Καὶ ἡ Γραφὴ τροφοδοτεῖ τὴν ἐσω-

τερική μας ζωή. Ἡ Γραφή, ὅπως τὴν ἑρμήνευσαν οἱ πατέρες εἶναι ἡ 

καρδία τοῦ Ἰησοῦ ποὺ ἔγινε βιβλίο. Ἀνοίγοντάς την εἶναι σὰν νὰ ἀ-

νοίγουμε τὴν καρδία τοῦ Κυρίου μας καὶ νὰ ἀντλοῦμε τοὺς χυμοὺς 

τῆς ἐσωτερικῆς μας ζωῆς. 

Χωρὶς τοὺς πατέρες δὲν νοεῖται Ἐκκλησία. 

Χάρις στοὺς ἀγῶνες καὶ στὸν κάλαμό τους ὑφίσταται ζῶσα ἡ 

Ἐκκλησία. Τὰ ἔργα τους τεκμηριώνουν τὴν πίστι, ἐκφράζουν καὶ 

στερεώνουν τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα. Οἱ γνῶμες τους ἀποτελοῦν τὴν 

«λυδία λίθο», τὸ κριτήριο δοκιμότητος τῶν πιστῶν. Μελετώντας 

λοιπὸν τοὺς πατέρας, ἐνισχυόμαστε στὴν πίστι μας καὶ στερεωνόμα-

στε στὴν Ἐκκλησία. Καὶ ἡ Ἐκκλησία μὲ τὰ μυστήρια ἐξασφαλίζει 

τὴν ἐσωτερική μας ζωὴ καὶ ἐγγυᾶται τὸν ἀνεφοδιασμό της. 

Ἐπὶ πλέον οἱ πατέρες εἶχαν καὶ μία μεγάλη ἐμπειρία. Τὴν ἐμπει-

ρία τῆς τελείας ἑνώσεως μὲ τὸ Θεό. Ἔγιναν φίλοι τοῦ Θεοῦ. Ἡ Γρα-

φὴ τροφοδοτεῖ τὴν ἐσωτερική μας ζωή. Ἡ Γραφή, ὅπως τὴν ἑρμή-

νευσαν οἱ πατέρες εἶναι ἡ καρδία τοῦ Ἰησοῦ, ποὺ ἔγινε βιβλίο. Ἀνοί-

γοντάς την εἶναι σὰν νὰ ἀνοίγουμε τὴν καρδία τοῦ Κυρίου μας καὶ 

νὰ ἀντλοῦμε τοὺς χυμοὺς τῆς ἐσωτερικῆς μας ζωῆς. 

Ἐπὶ πλέον οἱ πατέρες εἶχαν καὶ μία μεγάλη ἐμπειρία. Τὴν ἐμπει-

ρία τῆς τελείας ἑνώσεως μὲ τὸ Θεό. Ἔγιναν φίλοι τοῦ Θεοῦ. Ἔχουν 

τὴν εὐρύτητα τοῦ πνεύματος ποὺ ἀγκαλιάζει ὁλόκληρο τὸν κόσμο, 
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τὴν εὐρυχωρία τῆς ἀγάπης ποὺ ἑστιάζεται στὴ ἀλήθεια. Μᾶς δεί-

χνουν ποῦ νὰ διοχετεύσουμε τὴν δύναμι τῆς ἀγάπης. Μᾶς καθοδη-

γοῦν στὴν πηγὴ τῆς ἀληθινῆς Ἀγάπης. Ὅποιος μελετᾶ τοὺς πατέρας 

εἶναι ἀδύνατο νὰ μὴν ἀγαπήση τὸ Θεό. Ἡ ἐπαφὴ μαζί τους θὰ μᾶς 

βοηθήση πολὺ στὴν ἐσωτερική μας ζωή. Εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη 

νὰ στραφοῦμε στὴν μελέτη τῶν πατέρων. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι ὀπι-

σθοδρόμησι. Εἶναι πρόοδος, ἀνύψωσι τῆς ζωῆς μας, σιγουριὰ καὶ ἀ-

σφάλεια μέσα σὲ ἀκύμαντο λιμάνι. 

Καὶ ἐρχόμαστε στὸ τελευταῖο στοιχεῖο τῆς ἐσωτερικῆς μας ζωῆς, 

ποὺ εἶναι ἡ 

* * * 

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ - ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 Ἡ Ἐξομολόγησις εἶναι μία πράξις τῆς ἐσωτερικῆς μας ζωῆς, ἀ-

πόλυτα ἀπαραίτητη γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Εἶναι μία συνε-

χὴς κάθαρσις ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὶς πληγὲς τῆς ἁμαρτίας, ὥστε νὰ 

μποροῦμε ἀνεπιφύλακτα νὰ προσεγγίζουμε στὸ Ποτήριο τῆς ζωῆς. 

"Μετάνοια” κατὰ τὸν ἱερὸ Δαμασκηνὸ εἶναι «ἐπάνοδος ἐκ τοῦ 

παρὰ φύσιν τῆς ἁμαρτίας, εἰς τὸ κατὰ φύσιν, τὴν ἀρετήν, ἐκ τοῦ δια-

βόλου πρὸς τὸν Θεὸν ἑκούσιος ἐπιστροφή». Καὶ κατὰ τὸν ἱ. Χρυσό-

στομο εἶναι: «ρόξενος βασιλείας οὐρανῶν, καὶ εἴσοδος παραδείσου 

καὶ τρυφῆς οὐρανίου ἀπόλαυσις». 

Ὁ Ὠριγένης παραβάλλει τὴν Ἐξομολόγησι μὲ ἀνακουφιστικὸ 

σπάσιμο ἀποστήματος. 

Ὡς χριστιανοὶ ποὺ δεχθήκαμε μὲ τὸ μυστήριο τοῦ ἁγ. Βαπτίσμα-

τος πλούσια τὴν χάρι τοῦ ἁγ. Πνεύματος, δὲν θὰ ἔπρεπε κανονικὰ νὰ 

ἁμαρτάνουμε καὶ νὰ λερώσουμε τὸν χιτώνα τοῦ Θείου Βαπτίσματος. 

Ἀλλὰ ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου διάκειται ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐκ νεότητος 

αὐτοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ πολεμούμενοι ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ συχνὴ ἐξομο-

λόγησι. Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ τακτικὸ δεξαμενισμό, ὥστε νὰ ἁπαλλα-

γοῦμε ἀπὸ τὰ παράσιτα τῆς ἁμαρτίας καὶ ἡ ψυχὴ μας ἐλεύθερη νὰ ἀ-

νέβη στὸν οὐρανό. 

Γι’ αὐτὸ ὑπάρχει ἀνάγκη τακτικοῦ δεξαμενισμοῦ, τακτικῆς ἐξο-

μολογήσεως, πραγματικῆς μετάνοιας καὶ συντριβῆς καρδίας. Ὑπάρ-
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χει ἀνάγκη ἀπὸ δάκρυα καὶ στεναγμούς. 

Πότε ὅμως καὶ πότε πρέπει κάποιος νὰ ἐξομολογῆται; 

 

Ὅπως ὅταν ἀρρωστήση τὸ σῶμα πηγαίνη κανεὶς στὸ γιατρό, ἔτσι 

ἀκριβῶς καὶ ἐδῶ. Πρέπει νὰ συναισθανθῆς ὅτι εἶσαι ἄρρωστος ψυχι-

κὰ καὶ ὅτι ἔχεις ἀνάγκη θεραπείας. Ὅτι ὑπάρχει γιατρὸς καὶ ὅτι ὑ-

πάρχουν φάρμακα. Καὶ τὰ φάρμακα αὐτὰ εἶναι ἀποτελεσματικά. Ὅ-

τι εἶναι ἀνάγκη νὰ δείξης τὶς πληγές σου καὶ νὰ ζητήσης μὲ ὅλη σου 

τὴν καρδία τὴν θεραπεία. "Γυμνῶν γύμνωσον μώλωπας τῷ σῷ ἰα-

τρῷ· εἰπὲ καὶ μὴ αἰσχυνθῇς· Ἐμὸν τὸ τραῦμα πάτερ, ἐμὴ ἡ πληγή", 

λέγει ὁ ἄγ. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. Καὶ "οὐκ ἀρκεῖ εἰπεῖν εἰμι ἁμαρ-

τωλός, ἀλλὰ δεῖ κατ’ εἶδος μεμνῆσθαι τῶν πλημμελημάτων". 

Ἐρεύνησε τὰ καθήκοντά σου πρὸς τὸν Θεό, τοὺς ἀνθρώπους, καὶ 

τὸν ἑαυτό σου ὡς ἱερέας. Ἂς προηγηθῆ ἡ κατάλληλη προσευχὴ καὶ 

ἡ αὐστηρὴ αὐτοκριτική. 

Ἐπιτρέψτε μου νὰ ἀναφέρω μερικὰ ἀπὸ τὰ πιθανὰ ἁμαρτήματα: 

Ποιὰ εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη σου καὶ ποιὰ ἡ πίστις σου στὸ Θεό; Μή-

πως ἀπελπίζεσαι καὶ δὲν ἔχεις ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸ Θεό; Μή-

πως βλάσφημες σκέψεις μολύνουν τὴν ψυχή σου; Μήπως ἔχεις ἔ-

χθρα μὲ κάποιον; Μήπως κατακρίνεις τοὺς ἄλλους καὶ ποτὲ τὸν ἑαυ-

τό σου; μήπως αἰσθάνεσαι καὶ κάποια ἡδονὴ ὅταν κατακρίνης τοὺς 

ἱερεῖς καὶ τοὺς ἐπισκόπους; Μήπως ἐνδιαφέρεσαι περισσότερο γιὰ 

τὸ σῶμα ἀπὸ τὴν ψυχή; Μήπως δὲν φροντίζεις γιὰ τὰ παιδιά σου ὅ-

πως πρέπει καὶ δὲν τὰ ἐκπαιδεύεις μὲ φόβο Θεοῦ; Μήπως σκοτώνεις 

τὰ παιδιά σου καὶ γίνεσαι ἐγκληματίας μὲ τὴν ἔκτρωσι καὶ δὲν τὰ ἀ-

φήνεις νὰ ἔλθουν στὸ φῶς τῆς ζωῆς αὐτῆς; Ἀλλὰ τὰ μήπως αὐτὰ δὲν 

τελειώνουν. 

Πρέπει νὰ γνωρίσουμε ὅτι ὁ Θεὸς ἔθεσε δύο δικαστήρια: Τὸ ἕνα 

στὴ γῆ καὶ τὸ ἄλλο στὸν οὐρανό. Τὸ ἐπίγειο εἶναι δικαστήριο θεϊκῆς 

ἀγάπης. Τὸ οὐράνιο εἶναι δικαστήριο θεϊκῆς δικαιοσύνης. 

Ἂς προσέξουμε ὅσο εἶναι καιρός, διότι ὅπως λέγει ὁ ἱ. Χρυσό-

στομος "οὐκ ἔστιν οὐδὲν ἕτερον φάρμακον τοιοῦτον πρὸς τὴν τῶν 

ἁμαρτημάτων ἀναίρεσιν, ὡς ἡ ἐξομολόγησις αὐτῶν". 

Μὲ τὴν ἱ. Ἐξομολόγησι συνδέεται καὶ τὸ μυστήριο τῆς Θείας 
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Κοινωνίας. Ἀφοῦ ἐξομολογηθουμε καὶ μᾶς δώσει ὁ πνευματικὸς τὴν 

ἄδεια θὰ προσέλθουμε στὸ μυστήριο τῆς Θ. Κοινωνίας, ἀφοῦ ἐτοι-

μασθοῦμε κατάλληλα πνευματικὰ καὶ σωματικά. 

Τί γίνεται μὲ τὸ μυστήριο αὐτὸ τῶν μυστηρίων; Τονίζει ὁ ἰ. Χρυ-

σόστομος πάλι: «Γινόμαστε σῶμα καὶ σάρκα Χριστοῦ. Μὲ ὅλα τὰ 

πράγματα μᾶς ἑνώνει μὲ τὸν ἑαυτό Του καὶ ἑνώνεται μὲ τὸν κάθε ἕ-

να μας μὲ τὰ μυστήρια". Εἶναι τὸ μυστήριο ποὺ μᾶς κάνει ἀετοὺς 

πνευματικά. "Τὴν γῆν σοι οὐρανὸν τοῦτο τὸ μυστήριον ποιεῖ”. Γι’ 

αὐτὸ καθάριζε τὴν ψυχή σου καὶ τὴν διάνοια γιὰ τὴν ὑποδοχὴ αὐτῶν 

τῶν μυστηρίων. 

Καὶ ὅπως ἡ γυναίκα μὲ τὸ αἷμα καὶ τὸ γάλα της τρέφει τὸ ἔμβρυ-

ο, ἔτσι καὶ ὁ Χριστός, ἐκείνους ποὺ τοὺς ἐγέννησε τοὺς τρέφει συνέ-

χεια μὲ τὸ αἷμα Του. 

Ἂς προσερχώμαστε λοιπὸν μὲ "καθαρὸν συνειδὸς" γιὰ νὰ γίνου-

με "μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου", γιὰ νὰ τελειωθῆ ἔτσι ὁ ἐσωτερικός μας 

ἀγώνας καὶ νὰ φθάσουμε ὁλοκληρωτικὰ στὸν ἁγιασμό. 

* * * 

 

Εἴδαμε τὰ μέσα μὲ τὰ ὁποῖα ἐπιτυγχάνεται ὁ ἁγιασμὸς καὶ ἡ κά-

θαρσις ἀπὸ τὰ πάθη. Αὐτὸ εἶναι ἡ ἐσωτερική μας ζωή, ἡ ἐντελῶς 

προσωπικὴ ζωὴ ἑνός ἱερέως. 

Ἄς δοῦμε ὅμως τώρα καὶ ὡρισμένα ἄλλα λειτουργικὰ στοιχεῖα 

τῆς ζωῆς μας καὶ ὁ καθένας μας ἄς κρίνη τὸν ἑαυτό του καὶ ἄς τὸν 

ἀνακρίνη.  

 Διότι ἡ ζωὴ τοῦ ἰερέως συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸ ἱερὸ θυσιαστήριο. 

Καὶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ συμβῆ καὶ νὰ ἔχη πολλὰ θετικὰ καὶ εὐργετικὰ ἀποτε-

λέσματα, ὅταν πρῶτα ὁ ἱερέας ἐφαρμόση τὰ ὅσα λέχθηκαν προηγουμέ-

νως. Δηλαδή ὄταν καταλάβη πρῶτα τὶ εἶναι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀσχοληθῆ 

εἰδικὰ μὲ τὸν ἔσω ἄνθρωπος προσέχοντας τοὺς λογισμούς, καλλιεργών-

τας τὴν προσευχή, μελετώντας τοῦς Πατέρες καὶ τὴν Γραφή,, ἐξομολο-

γούμενος ὁ ἴδιος συχνά, λειτουργώντας ὅσο δυνατὸν συχνότερα.  Τότε ἱ-

στάμενος πρὸ τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου γίνεται δέκτης τῆς θείας χάριτος 

ἀλλά καί πομπός της πρός τόν κόσμο. Εἶναι μεσίτης μεταξύ Θεοῦ καί ἀν-

θρώπου, εἰκονίζοντας τόν ἕνα καί μοναδικό μεσίτη Ἰησοῦν Χριστόν. «Ὁ 
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ἱερεύς -λέγει ὁ θ. Χρυσόστομος- μέσος τοῦ Θεοῦ καί τῆς τῶν ἀνθρώπων 

φύσεως ἕστηκεν, τάς ἐκεῖθεν τιμάς κατάγων πρός ἡμᾶς καί τάς παρ᾿ ἡ-

μῶν ἱκετηρίας ἀνάγων ἐκεῖ». 

 Λαμπρό ἀλλά καί φοβερό τό ἅγιό μας θυσιαστήριο. Πῶς πρέπει κα-

νείς νά τό πλησιάζη. Διότι ὁ Μ. Βασίλειος φωνάζει: «Βλέπε ὦ ἱερεῦ τίνι 

παρίστασαι πῶς ἱερουργεῖς καί τίσι μεταδίδως». Θά ἤθελα νά μοῦ ἐπι-

τρέψετε νά διαγράψω μέ ἀγάπη καί ταπείνωσι, τέσσαρες βασικές προϋ-

ποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεσις εἶναι: 

 

 α) Ἡ εὐλάβεια∙ δέν εἶναι ἕνα αἴσθημα παροδικό ἤ μιά ἐξωτερική 

ἐκδήλωσις στιγμιαία. Εἶναι μιά ἔντονη αἴσθησις τῆς παρουσίας τοῦ Θε-

οῦ, πού συγκλονίζει ὅλο τό ψυχοσωματικό μας εἶναι. Στήν ἀληθινή εὐ-

λάβεια μετέχουν καί ἡ ψυχή καί τό σῶμα. Ἐάν κάποιος δείχνη ἐξωτερική 

εὐλάβεια, χωρίς ἐσωτερικό ἀντίκρυσμα, γίνεται φαρισαῖος. Ἐάν πάλι κά-

ποιος ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει μέν ἐσωτερική εὐλάβεια, ἀλλά ἀδιαφορεῖ γιά 

τίς ἐξωτερικές της ἐκδηλώσεις, αὐτός πλανᾶται. Εἶναι ἡ τελωνική στάσις 

τῆς ψυχῆς. Τά στοιχεῖα πού τό ἀποτελοῦν εἶναι: ἡ θερμουργός πίστις, ὁ 

ἅγιος φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀγαπητική διάθεσις τῆς καρδιᾶς καί ἡ βαθειά 

ταπείνωσις. 

  Ἡ ζωντανή πίστις εἶναι ἡ μητέρα τῆς ἱερατικῆς εὐλαβείας. Γεννᾶ-

ται αὐτομάτως ὅταν στήν καρδιά τοῦ ἱερέως ὑπάρχη ἡ αἴσθησις τῆς πα-

ρουσίας τοῦ Θεοῦ, κατά τήν θεία μυσταγωγία, ἰδιαιτέρως δέ μετά τόν 

καθαγιασμό τῶν τιμίων δώρων, ὅπου ἡ θεία παρουσία δέν εἶναι μόνον ἀ-

όρατη, ἀλλά καί ὁρατή καί αἰσθητή, στό σῶμα καί τό αἶμα τοῦ Χριστοῦ. 

Θέλετε νά δῆτε ἄν ἕνας λειτουργός πιστεύη πραγματικά, ὅτι αὐτό πού ἔ-

χει μπροστά του ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης, εἶναι «αὐτό τοῦτο τό ἄχραντον 

σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί τό τίμιον αἶμα του»; Παρακολουθῆστε τον στά ἑ-

ξῆς σημεῖα: Πῶς μελίζει καί διαμελίζει τόν ἀμνόν τοῦ Θεοῦ. Πῶς κοινω-

νεῖ ὁ ἴδιος. Πῶς κάνει τήν συστολή. Πῶς κοινωνεῖ τόν κόσμο. Περισσό-

τερο ὅμως ἀπό ὅλα πῶς καταλύει τό ἅγιον Ποτήριον. Ἐκεῖ κυρίως δίνου-

με τίς ἐξετάσεις μας. Αὐτή ἡ πίστις δημιουργεῖ στήν καρδιά μας καί τόν 

φόβο τοῦ Θεοῦ. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκεῖνο τό ἱερό δέος, πού νοιώ-

θει τό πλάσμα, ἐνώπιον τοῦ Πλάστου. Ὁ σεβασμός τοῦ παιδιοῦ μπροστά 

στόν Οὐράνιο Πατέρα, εἶναι -ἄν θέλετε- τό γλυκό ρῖγος, πού διαπερᾶ 



16 

 

 

σύγκορμη τήν ὕπαρξί μας, ὅταν ζοῦμε τήν ἔλευσι τῆς θ. Χάριτος. Αὐτός 

ὁ θεῖος φόβος εἶναι γεμᾶτος ἀπό ἀγάπη πρός Ἐκεῖνον, πού πρῶτος μᾶς 

ἀγάπησε. Οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ ἐφοβοῦντο τόν Θεό, ἐπειδή τόν ἀγαποῦσαν 

καί τόν ἀγαποῦσαν ἐπειδή τόν ἐφοβοῦντο. 

 Εὐλάβεια ἀκόμη σημαίνει: «καρδία συντετριμμένη καί τεταπεινω-

μένη». Ὁ εὐλαβής μυσταγωγός γνωρίζει καλῶς ποιός εἶναι αὐτός ὁ ἴδιος, 

ἀλλά καί ποιόν ὑπηρετεῖ. Ἔχει βαθειά συναίσθησι ὅτι αὐτός ὡς ἄνθρω-

πος εἶναι «ἁμαρτωλός καί ἀχρεῖος δοῦλος, ἐνῶ ὁ Κύριός του εἶναι ὁ ἅ-

γιος καί ὁ Ἀναμάρτητος. 

 Συνεπῶς ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ ἐπιδεικτικότης δέν ἔχουν θέσι στήν ψυ-

χή του. Ἰδού τί μᾶς συμβουλεύει ὁ ὅσιος Θεόγνωστος, πού γράφει πολλά 

γιά τήν εὐλαβική ἱερωσύνη: «Νά θεωρῆς τόν ἑαυτό σου μυρμήγκι καί 

σκουλῆκι γιά νά γίνης θεόπλαστος. Κοίταξε ποιά ἰσάγγελη τιμή ἀξιώθη-

κες καί φρόντισε νά μείνης ἀνέπαφος στό βαθμό τῆς ἱερωσύνης πού ἔ-

χεις κληθῆ. Γνωρίζεις ἀπό πόσο ὕψος σέ πόσο βάθος ἔπεσε ὁ ἑωσφόρος 

ἀπό ὑπερηφάνεια. Αὐτό μή τό πάθης καί σύ, φανταζόμενος μεγάλα γιά 

τόν ἑαυτό σου». 

 Ζώντας ἔτσι τά πράγματα τοῦ ἑαυτοῦ του ὁ ἱερεύς, ὁδηγεῖται στήν 

μετάνοια, τήν κατάνυξι καί τά δάκρυα.  

 Ὁ μεγαλύτερος καί ὑπουλώτερος ἐχθρός τῆς ἐνθέου εὐλαβείας εἶναι 

ἡ συνήθεια καί ἡ ἐξοικείωσις μέ τά θεῖα. Ὄχι βεβαίως ἡ οἰκείωσις, ἀλλά 

ἡ ἐξοικείωσις.Ἡ οἰκείωσις ἤ οἰκειότης πρός τά ἱερά καί τά θεῖα εἶναι ἐ-

νέργεια τῆς θείας χάριτος μέσα στήν ψυχή μας. Μᾶς ἀνάβει τόν πόθο νά 

εἴμεθα πάντοτε κοντά Του καί μαζί Του καί μᾶς ἀνανεώνει τόν ζῆλο νά 

τόν ὑπηρετοῦμε ἀδιαλείπτως μέ καίουσα τήν καρδιά. 

 Ἐρώτησα κάποτε ἕνα εὐλογημένο ἱερέα, πού λειτουργοῦσε κάθε 

μέρα, ἄν ἔρχεται ὥρα πού βαριέται τήν θεία λειτουργία, καί μοῦ ἀπάντη-

σε: «ὄχι, τοὐναντίον, ὅσο λειτουργῶ τόσο ἀνάβει μέσα μου ἡ φλόγα. Ἡ 

μία λειτουργία μέ προετοιμάζει γιά τήν ἄλλη, καί ἡ ἑπομένη μέ ἑλκύει μέ 

δύναμι πρός αὐτήν» Ἀντιθέτως ἡ ἐξοικείωσις εἶναι κατάστασις νεκροποι-

ός. Ὑποβαθμίζει τόν ζῆλο ψυχραίνει τήν ἀγάπη, νεκρώνει τόν θεῖο φόβο, 

δημιουργεῖ παρρησία καί τελικά πόρωσι καί ἀναισθησία. Μεταβάλλει τά 

πάντα σέ ρουτίνα καί σέ μιά μηχανική ἐκτέλεσι, χωρίς τήν συμμετοχή 

τῆς καρδιᾶς. Ὁ ἱερεύς τότε εἶναι ἱκανός καί στίς ἱερώτερες στιγμές νά ἀ-
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προσεκτῆ, νά ὁμιλῆ, νά γελάη, νά ἀστειεύεται ἤ καί νά ὀργίζεται μέ τούς 

γύρω του. Ἡ ὀλεθρία αὐτή ἐξοικείωσις ὀφείλεται σέ ἕνα αἴσθημα κόρου 

(μπούχτισμα) καί ἀποστροφῆς. Ὁ κόρος ὅμως γιά εἶναι δαιμονικό αἴσθη-

μα, πού μπορεῖ νά ὁδηγήση τόν ἱερέα στήν ἀθεοφοβία καί τελικά στήν ἀ-

πώλεια. 

 

 β) Ἡ καθαρότης 

 

 Τό καθαρό καί ἅγιο θυσιαστήριο τοῦ Κυρίου μας, δέν συμβιβάζεται 

μέ ἀκάθαρτο ἱερέα. Ἡ καθαρά καί ἄμωμη θυσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, δέν 

ἐπιτρέπεται νά προσφέρεται ἀπό χέρια ἀκάθαρτα, γλῶσσα λερωμένη, 

σῶμα ρυπαρό, καρδιά γεμάτη πάθη. Στήν εὐχή τοῦ χερουβικοῦ ὕμνου, 

σκυφτός ὁ λειτουργός προσεύχεται: «Οὐδείς ἄξιος τῶν συνδεδεμένων 

ταῖς σαρκικαῖς ἐπιθυμίαις ...». Καί παρακαλεῖ: «Καθάρισόν μου τήν ψυ-

χήν καί τήν καρδίαν ἀπό συνειδήσεως πονηρᾶς...». Ποιά εἶναι ἡ πονηρά 

συνείδησις; Ἡ ἔνοχη καί ἡ ἀκάθαρτη. Κυρίως ὅμως ἡ ἀμετανόητη. Ὁ 

προμνημονευθείς ὅσιος Θεόγνωστος καί πάλι μᾶς ὁμιλεῖ: «Ἄν καταξιω-

θῆς τήν θεία καί σεβάσμια ἱερωσύνη, ἔχεις χρέος πρωτήτερα νά θυσιά-

σης τόν ἑαυτό σου μέ τήν νέκρωσι τῶν παθῶν καί τῶν ἡδονῶν καί ἔτσι 

νά τολμᾶς νά πλησιάζης τήν ζωοποιό καί φρικτή θυσία, ἄν δέν θέλης σάν 

εὔφλεκτο ὑλικό νά κατακαῆς ἀπό τήν θεϊκή φωτιά.’. Ἔλεγε κάποιος: «τό 

θυσιαστήριον ἐκδικεῖται»! ...Τά πάθη μας καί οἱ ἁμαρτίες μας, ὅσο παρα-

μένουν μέσα μας ὄχι μόνον ἐμᾶς ζημιώνουν, ἀλλά καί τήν χάρι τοῦ Θεοῦ 

κωλύουν, νά ἐπιδράση στούς πιστούς.  

 Βέβαια δέν ζητεῖται ἀπό τόν ἱερέα ἡ ἀναμαρτησία. Ζητεῖται ὅμω-

ς ἡ  μετάνοια, ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς, ἡ ἐξομολόγησις, ἔστω καί κατά πε-

ριόδους. Ἀπαιτεῖται αὐτοκατάκρισις καί αὐτομεμψία, συναίσθησις τῆς ἁ-

μαρτωλότητος. Ἀγώνας κατά τῶν ψεκτῶν παθῶν καί καλλιέργεια πνευ-

ματικῆς ζωῆς. 

 Ἀκόμη ὁ εὐλαβής κληρικός ἐπιμελεῖται καί τῆς σωματικῆς του κα-

θαριότητος. Δέν πλησιάζει ἀτημέλητος καί ἀπεριποίητος, μέ τά ροῦχα 

τῆς ἐργασίας, μέ παπούτσια λασπωμένα, σάν νά ἀσχολῆται μέ κάτι τό 

κοινό. Τό ἔνδυμα γάμου τό ἐπεκτείνει καί στά σωματικά. 
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 γ) Ἡ σιωπή. 

 

 Τρίτος τρόπος μιᾶς ἀξίας προσεδρεύσεως στό ἁγιώτατο θυσιαστή-

ριο εἶναι ἡ σιωπή. Ἀλλά ἴσως σκεφθῆ κανείς. Πῶς μπορεῖ ἡ σιωπή νά εἶ-

ναι τρόπος διακονίας στό ὑπερούσιο Μυστήριο τῆς θείας λειτουργίας, ὅ-

ταν ὁ μυσταγωγός ἱερεύς εἶναι ὑποχρεωμένος νά ἀπαγγέλλη εὐχές, νά 

ἐκφωνῆ, νά ψάλλη; Ἄς μή λησμονῆται ὅμως ὅτι γενικά τό κλῖμα τῆς ὀρ-

θοδόξου λατρείας, διέπεται ἀπό τόν ἅγιο νόμο τῆς σιγῆς, ὅπως τόν ἐκ-

φράζει ὁ ὑπέροχος λειτουργικός ὕμνος: «Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία 

καί στήτω μετά φόβου καί τρόμου καί μηδέν γήϊνον ἐν ἑαυτῇ λογιζέ-

σθω...».  

 Στήν ὀρθόδοξο λειτουργία μας ἔχουμε ἕνα θαυμάσιο συνδυασμό ἱε-

ροφωνίας καί ἀφωνίας. Ἄλλοτε σιγᾶ ὁ λαός καί ἐκφωνεῖ ὁ λειτουργός. 

Καί ἄλλοτε σιγᾶ ὁ λειτουργός καί ψάλλει ὁ λαός. Μέσα στήν Ἐκκλησία 

σωπαίνει ὁ ἀνθρώπινος λόγος καί ἀκούγεται ὁ θεανθρώπινος, δηλαδή ὁ 

ἐκκλησιαστικός. Ἄν ἀφήσουμε τά θεανθρώπινα καί ἀρχίσουμε νά μιλᾶμε 

γιά τά ἀνθρώπινα, τότε ἡ λατρεία Τοῦ Θεοῦ μεταβάλλεται σέ κοσμική 

ἀνθρώπινη συνάθροισι. Ἄν θελήσουμε νά κάνουμε μιά αὐτοκριτική, ὡς 

ὀρθόδοξο ἐκκλησίασμα, θά βλέπαμε ὅτι στό σημεῖον αὐτό δέν θά μπο-

ρούσαμε νά πάρουμε καλό βαθμό. Ἔχουμε δυστυχῶς κακοσυνηθίσει. Ὁ 

λαός μας δέν βιώνει τήν λειτουργική σιωπή καί ἡσυχία, γιαὐτό καί ἡ 

καρδιά του δέν αἰσθάνεται τήν ἐγγύτητα Ἐκείνου, πού εἶπε: «οὖ εἰσί δύο 

ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμί ἐν μέσῳ αὐτῶν». Τό θλι-

βερόν ὅμως εἶναι ὅτι σέ αὐτή τήν ἁμαρτωλή καί ἀσεβῆ συνήθεια, ἔχουμε 

δυστυχῶς ἐμπλακεῖ καί ἐμεῖς οἱ κληρικοί. Εἶναι σπάνιο τό φαινόμενο νά 

συναντηθοῦν δύο ἱερεῖς ἤ ἀρχιερεῖς στό ἅγιο Βῆμα καί νά μήν ἀρχίσουν 

τήν κουβέντα μεταξύ τους. Στίς δέ πανηγύρεις τῶν ναῶν, ὁ θεῖος τόπος 

τοῦ θυσιαστηρίου, θυμίζει πλατεῖα.  

 δ)  Εὐσχημόνως καί κατά τάξιν. 

 Μιά ἀκόμη προϋπόθεσις, γιά τήν θεάρεστη ἐπιτέλεσι τῶν λειτουργι-

κῶν μας καθηκόντων, εἶναι ἡ τήρησις τοῦ ἀποστολικοῦ παραγγέλματος: 

«πάντα εὐσχημόνως καί κατά τάξιν γινέσθω» (Α’ Κορ. 14, 40). Τό «εὐ-

σχημόνως» νομίζω ὅτι ἀναφέρεται στήν συμπεριφορά καί ἐμφάνισι τοῦ 
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λειτουργοῦ, τό δέ «κατά τάξιν» στήν εὐπρεπῆ καί ἄψογη εἰκόνα τοῦ θυ-

σιαστηρίου καί γενικά τοῦ Ναοῦ καί τῶν τελουμένων ἐν αὐτῷ. 

 Ἐλᾶτε τώρα σᾶς παρακαλῶ νά μποῦμε σέ ἕνα Ναό ἐν ὥρᾳ λειτουρ-

γίας, ὅπου ἱερουργεῖ ἕνας ἱερεύς, ὅπως τόν περιγράψαμε μέχρι τώρα, πι-

στός καί εὐλαβής. Ὁ Ναός εἶναι σχεδόν γεμᾶτος, καθαρός καί περιποιη-

μένος. Τίποτε δέν προδίδει ἀδιαφορία καί ἀμέλεια. Πρός τό Ἱερό. Ὁ ἱερέ-

ας σοβαρός, ἱεροπρεπής καί εὐσχήμων. Τά βλέμματά του προσεκτικά 

δέν στρέφονται δεξιά καί ἀριστερά χωρίς λόγο, οὔτε πρός τό ἐκκλησία-

σμα, γιά νά παρατηρῆ τόν καθένα. Εἶναι προσηλωμένος στόν ἐσταυρω-

μένο, στούς ἁγίους καί στήν Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν. Οἱ κινήσεις του 

εἶναι ἀργές, λειτουργικές. Ἔτσι ἀπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή, ἔχουμε 

τήν αἴσθησι ὅτι αὐτός ὁ ἄνθρωπος δέν κάνει μιά κοινή ἐργασία, ἀλλά τε-

λεσιουργεῖ μιά μυσταγωγία!  Ἱερουργία τελεῖ καὶ ὅταν παίρνη καιρό καὶ 

ὅταν ντύνεται μὲ εὐλάβεια πάλι τὰ ἱερὰ. Τελειώνοντας προσεκτικά τήν 

προσκομιδή, προχωρεῖ ἤρεμος πρός τήν θεία ἱερουργία. Πῶς λειτουργεῖ. 

Ἀπό αὐτό κρίνεται. Γιά δεῖτε ὅμως πρῶτα τήν Ἁγία του Τράπεζα. Ἀ-

στράφτει ἀπό καθαρότητα καί ὡραιότητα. Ἀληθινός θρόνος τοῦ Παμβα-

σιλέως Χριστοῦ. Σοῦ ἔρχεται νά πῆς: «ὁ Κύριός ἐβασίλευσεν εὐπρέπειαν 

ἐνεδύσατο». Ὅ,τι καλύτερο, πολυτιμώτερο καί ἀκριβώτερο, τό χρησιμο-

ποιεῖ, ὁ φιλόθεος ἱερέας μας, γιά νά ἐνδύση βασιλοπρεπῶς τόν Κύριόν 

Του. Τό ἴδιο παρατηροῦμε καί σέ ὅλο τό ἅγιο Βῆμα. Λάμπει ἀπό τήν μιά 

ἄκρη ὡς τήν ἄλλη. Ὑποβάλλεσαι ὅταν μπαίνεις μέσα. Κάποιος ἔλεγε: 

«τό Ἱερό εἶναι ἡ βιτρίνα τοῦ ἱερέως». 

 Οἱ ἐκφωνήσεις του εἶναι σεμνές καί γλυκές. 

 Ἐντύπωσι μᾶς κάνει ὅτι τελεῖ ὅλες τίς ἀκολουθίες κατά τό τυπικό 

καί τήν τάξι τῆς Ἐκκλησίας. Δέν παραλείπει τίποτε. Οὔτε προσθέτει, οὔ-

τε ἀφαιρεῖ. Καί κάτι ἀκόμη. Τά μεγάφωνα τῆς Ἐκκλησίας τά ἔχει ρυθμί-

σει κατά τέτοιο τρόπο, ὥστε νά γίνονται εὐλογία, βοηθώντας αὐτούς πού 

δέν ἀκοῦνε καλά, καί ὄχι κατάρα, πού ἀπομακρύνει πολλούς ἀπό τή-

ν λειτουργία, «σμπαραλιάζοντας» τό νευρικό τους σύστημα.  

 Μέσα σ’ αὐτόν τόν ναό πού μπήκαμε, ὅλα τελοῦνται ἀποστολικῶς, 

δηλαδή «εὐσχημόνως καί κατά τάξιν».  

 Μετά τήν θεία λειτουργία. Εἶναι ἀλλοιωμένος.. Εἶναι γεμᾶτος χάρι, 

εἰρήνη καί χαρά. Ὁ Χριστός πού εἶναι μέσα του τόν κάνει πολύ ἑλκυστι-
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κό. Λέγει ὁ π. Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ: «Ἡ ὀρθή τέλεσις τῆς θείας λει-

τουργίας ἀφήνει τούς ἴδιους καρπούς χάριτος, στό ἐπίπεδο τῆς προσευ-

χῆς, ὅπως ἡ ἡσυχαστική προσευχή τῆς ἐρήμου». Ἡ λειτουργία ὅμως γι’ 

αὐτόν θά συνεχισθῆ στήν καθημερινή του ζωή. Ἡ καρδιά του θά εἶναι 

πλέον τό θυσιαστήριο. Ὅπου καί ἄν σταθῆ, ὅ,τι καί ἄν κάνη, ὅ,τι κι’ ἄν 

πῆ. Ἕνας τέτοιος λειτουργός εἶναι «εὐωδία Χριστοῦ» (Β’ Κορ. 2, 15). 

Γιά ἕνα τέτοιον λειτουργό, ἔγραφε μιά εὐλαβής ψυχή: «Εἶσαι ὅ,τι πιό ὑ-

πέροχο ὑπάρχει στή γῆ. Εἶσαι μιά εὐλογία ὅταν μᾶς πλησιάζης. Μιά συμ-

φορά ὅταν φεύγης! Μεῖνε μαζί μας»! ... 

ΙΙΙ 

 Πολύς λόγος γίνεται γιά τήν ἀνάγκη μιᾶς λειτουργικῆς ἀναγεννήσε-

ως στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Τήν πραγματική ἀναγέννησι θά τήν 

φέρη ὁ ἀναγεννημένος ἱερεύς. Ὁ φλεγόμενος ἀπό τόν θεῖο ἔρωτα πρός 

τό Πανάγιο θυσιαστήριο λειτουργός τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος μέ τήν λει-

τουργία του, ἔχει τήν δύναμι νά κατεβάζει τόν οὐρανό στήν γῆ καί νά ἀ-

νεβάζη τήν γῆ στόν οὐρανό... 

Αὐτὸς εἶναι ὁ ἁγιασμός. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἀπὸ τὸ κατ’ εἰκόνα νὰ ἔλ-

θουμε στὸ "Καθ’ ὁμοίωσιν". 

Τώρα ὑπολείπεται ἡ ἐφαρμογή. Ἐφαρμογὴ τῆς αὐτογνωσίας, τῆς 

προσοχῆς, τῆς φυλακῆς τῶν λογισμῶν, τῆς προσευχῆς, τῆς μελέτης 

τῆς ἁγ. Γραφῆς καὶ τῶν Πατέρων τῆς ἐκκλησίας μας, τῆς Μετανοίας 

καὶ ἐξομολογήσεως καὶ τῆς μετοχῆς στὸ Ποτήριον τῆς Ζωῆς. 

Αὐτὰ ποὺ εἴπαμε ἀφοροῦν τὴν ἐσωτερικὴ ζωή. Ἀλλὰ ἡ ζωὴ αὐτὴ 

ἐκδηλώνεται καὶ ἐξωτερικά. Βρίσκεται σὲ ἁρμονία καὶ μὲ τὴν ἐξω-

τερικὴ ζωή. 

Ὅταν ζοῦμε αὐτὴ τὴν κάθαρσι ἀπὸ τὰ πάθη, ὅταν ἀγωνιζώμαστε 

ἐσωτερικά, ὅταν δὲν ὑπάρχη μέσα μας πνεῦμα ἡττοπάθειας καὶ μιζέ-

ριας, τότε θὰ εἴμαστε πραγματικὰ τὸ φῶς τοῦ κόσμου. Θὰ ἔχουμε 

τὴν πραγματικὴ χαρὰ ποὺ ἔχουν οἱ "υἱοὶ τοῦ Θεοῦ”. Καὶ θὰ συμβῆ 

αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ ἅγ. Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ. "Ὅταν βρῆς ἐσὺ τὴν 

εἰρήνη, τότε χιλιάδες ἄνθρωποι θὰ βροῦν τὴν χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνη 

κοντά σου".  

 


