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Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου, 
 

«Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Ἰατρεῖο καί ὄχι Δικαστήριο, κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν 
Χρυσόστομο». 

(ἄρθρο στόν Ἀφιερωματικό Τόμο πρός τιμήν τοῦ ἐξ  Εὐβοίας καταγομένου, Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Μεσσηνίας κυρίου Χρυσοστόμου Θέμελη) 

 
 

 Ἀνταποκρινόμενος μέ πολλή προθυμία στήν καλίφθογγη πρόταση τοῦ Σεβασμιωτάτου 

Προέδρου τῆς ἐπιτροπῆς ἐκδόσεως τοῦ παρόντος χαριστηρίου τόμου, Μητροπολίτου 

Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ.κ. Εὐσταθίου, ὀφειλετικῶς καί εὐγνωμόνως καταθέτω τήν πενιχρά 

συμβολή μου στήν κατάρτιση τοῦ πονήματος αὐτοῦ πρός τιμήν τοῦ ἐξ’ Ἱστιαίας Εὐβοίας,  τῆς 

Μητροπολιτικῆς μου Περιφερείας, καταγομένου λαμπροῦ καί πολιοῦ καί πολυσεβάστου Ἁγίου 

Ἱεράρχου, τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσοστόμου (Θέμελη), ὁ ὁποῖος κοσμεῖ τόν 

Ἀρχιερατικό θρόνο τῆς Μεσσηνίας ἐπί τεσσαράκοντα ἔτη καί συνεργεῖ, διά τῆς ὅλης βιοτῆς καί 

ἐκκλησιαστικῆς του διακονίας καί προσφορᾶς, στή δόξα τῆς καθόλου Ἐκκλησίας καί τόν ἔπαινο 

καί τῆς ἐπί τῆς γῆς Πατρίδος του.  

 Ἐπέλεξα τοῦτο τό θέμα, διά νά τιμηθῆ ἀφ’ ἑνός ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, τοῦ ὁποίου τό 

ὄνομα ὁ Σεβασμιώτατος ἐπαξίως φέρει καί ἀφ’ ἑτέρου ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, στήν ὁποία  ἐξ 

ἁπαλῶν ὀνύχων, μέ τή φροντίδα τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων γονέων του, ἀνήκει καί τήν ὁποία 

θεοφιλῶς καί θεαρέστως ὑπηρετεῖ.  

 Ἡ παροῦσα ἐργασία ἀποτελεῖ, κατά τήν ταπεινή μου ἄποψη, καί μιά συμμετοχή σέ ὅσα 

αὐτή τήν ἐποχή συζητῶνται περί, ὑπέρ ἤ καί κατά τῆς Ἐκκλησίας.  

 Ἀσπαζόμενος νοερῶς τήν ἁγία μορφή, ἀλλά καί τά δεσμά τοῦ μάρτυρος Ἱεράρχου 

Χρυσοστόμου καί ἐπικαλούμενος τή φωτιστική χάρη του, παρουσιάζω τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, 

ἀπό τή δική του ὀπτική γωνία, κυρίως μέσα ἀπό τίς ἐννέα περίφημες χρυσογραφικές ὁμιλίες του 

«Περί Μετανοίας».  

 Σέ ἀντιδιαστολή μέ τήν ἀνθρώπινη, ἀλλά συχνά ἀπάνθρωπη συμπεριφορά ἀπέναντι 

στούς ἁμαρτωλούς, ὁ Χρυσοῤῥήμων πατήρ, τῶν «ἁμαρτωλῶν (ὁ) ἐγγυητής»1 καί τῆς 

μετανοίας κήρυξ ὁ ἔνθεος, παρουσιάζει τήν Ἐκκλησία ὄχι σάν δικαστήριο, ἀλλά σάν ἰατρεῖο, τό 

ὁποῖο δέν ἀπαιτεῖ εὐθῦνες, ἀλλά παρέχει συγγνώμη. «Οὐκ εὐθύνας ἁμαρτημάτων ἀπαιτοῦν, 

ἀλλά συγχώρησιν ἁμαρτημάτων παρέχον».2  
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Οἱ ἄνθρωποι, καίτοι ἁμαρτωλοί, κατακρίνουν, μαστιγώνουν, ἀπαιτοῦν, καταδικάζουν 

καί διαπομπεύουν ἀκόμη τόν ἁμαρτωλό συνάνθρωπό τους. «Τοιοῦτοι (γάρ) οἱ ἄνθρωποι κατά 

τῶν ἄλλων ἡδέως τάς ἀποφάσεις καί ἀποτόμως ποιοῦνται καί ἐκδιδόασι».3 

 Ἀδιάφοροι γιά τήν κατάσταση καί τή σωτηρία τοῦ ἄλλου, δέν τείνουν χεῖρα βοηθείας, 

ἀλλά τόν ἐγκαταλείπουν ἀβοήθητο νά βυθισθεῖ καί νά πνιγεῖ στά κύματα τῆς ἀθυμίας καί τῆς 

αἰσχύνης. «Καθάπερ γάρ θαλάττης αἰρομένης καί κυμάτων πάντοθεν κορυφουμένων, 

ὑποβρύχιον γίνεται τό σκάφος, οὕτω καί ψυχή τῆς ἀθυμίας αὐτήν πάντοθεν περιστοιχιζομένης, 

ἀποπνίγεται ταχέως, ἐάν μή τινα ἔχῃ τήν χεῖρα ὀρέγοντα...».4 

 Ἄκαρδοι καί παγωμένοι, δέ θέλουν καί δέν μποροῦν νά ἐφαρμόσουν τήν προτροπή τοῦ 

Ἀπ. Παύλου «κυρώσατε εἰς αὐτόν (τόν ἁμαρτωλό) ἀγάπην»,5 δέν ἁρπάζουν ἀπό τό φάρυγγα 

τοῦ διαβόλου τόν ἄνθρωπο, ἀλλ’ ἀφήνουν τό λογικό πρόβατο6 νά καταποθεῖ ἀπό τό νοητό λῦκο7 

καί νά «πλεονεκτηθεῖ ὑπό τοῦ Σατανᾶ». 8 

 Ἀψυχολόγητοι ἐντελῶς καί ἄπονοι, ἄγευστοι τῆς σοφίας καί τῆς συνέσεως, τῆς 

διακρίσεως ἐκείνης τοῦ προφήτου Νάθαν, τήν ὁποία ἐπέδειξε πρός τόν μεθυσθέντα ἀπό 

ἀκρασίας προφητάνακτα Δαυΐδ, δέ διστάζουν νά δημοσιεύσουν τοῦ ἄλλου τά ἁμαρτήματα, νά 

τόν προσβάλλουν καί ἐν συνεχείᾳ νά τόν καταστήσουν περισσότερο ἀναίσχυντο· 

«δημοσιευόμενα γάρ τά ἁμαρτήματα εἰς ἀναισχυντίαν προκαλεῖται τόν ἡμαρτηκότα».9  

 Ξένοι πρός τήν καρδία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀρνοῦνται τό διακριτικό παράδειγμά Του. 

Ἐκεῖνος ἁπλῶς κοίταξε τόν ἀρνητή Του τόν Πέτρο, ἀφήνοντας φωνή μέ τό βλέμμα Του.10 Δέν 

τοῦ μίλησε μέ τό στόμα, ὅπως ἑρμηνεύει ὁ πανεύφημος καί χρυσίπνοος Ἰωάννης, γιά νά μήν τόν 

ἐλέγξει καί τόν ντροπιάσει μπροστά στούς Ἰουδαίους. Αὐτοί δέ νοιάζονται ἐάν προσβάλλουν, 

ἀλλά σφοδρά ἐπιθυμοῦν νά προβάλωνται. Ἔτσι ὅμως δέν προκαλοῦν  θεραπευτικά πικρά 

δάκρυα μετανοίας,11 ἀλλά συντρίμμια καί ἀνθρώπινα ἐρείπια.  

 Αὐτή ἡ ἐγωϊστική καί ἀχαρακτήριστη συμπεριφορά ἀποκαλύπτει τήν ἐκ μέρους τους 

ἄγνοια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας καί τῆς παρουσίας τῆς Ἐκκλησίας ὡς σώματος καί 

πληρώματος Χριστοῦ. Μαρτυρεῖ τήν ἔλλειψη ἐκκλησιαστικῆς συνειδήσεως. 

 Ἄπειροι τέτοιων βιωμάτων εἶναι βεβαίως καί ὅσοι ἀσύστολα καί θρασύτατα 

ἁμαρτάνουν καί δέν ὑπολογίζουν τό πόσο τιμητικό εἶναι νά ἀνήκεις στήν Ἐκκλησία, τήν ὁποία ὁ 

Χριστός ἀγαπᾶ πιό πολύ ἀπό τόν οὐρανό καί κατά συνέπεια δέν ἔχουν καί ἀγωνία γιά τό πῶς 

διαχειρίζονται τόν ἑαυτό τους ὡς μέλος, ἀλλά καί τά λοιπά μέλη τοῦ θεανθρώπινου αὐτοῦ 

ὀργανισμοῦ.  
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 

 Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, ἀκολουθῶντας τόν ἀπόστολο Παῦλο, παρουσιάζει τήν 

Ἐκκλησία ὡς σῶμα Χριστοῦ καί λέγει: «Ἡ γάρ ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, κατά τόν μακάριον 

Παῦλον, σῶμα ἐστί τοῦ Χριστοῦ».12 Ἔτσι δείχνει ἐναργέστερα τόν μυστηριακό της χαρακτῆρα, 

ἀλλά καί τήν πραγματική σχέση καί κοινωνία τῶν ἀνθρωπίνων μελῶν της μετά τοῦ Χριστοῦ ὡς 

κεφαλῆς της καί μεταξύ τους. «Καθάπερ γάρ καί σῶμα καί κεφαλή εἷς ἐστιν ἄνθρωπος, οὕτω 

τήν Ἐκκλησίαν καί τόν Χριστόν ἕν ἔφησεν εἶναι. Διό καί τόν Χριστόν ἀντί τῆς Ἐκκλησίας 

τέθεικε, τό σῶμα αὐτοῦ οὕτως ὀνομάζων. Ὥσπερ οὖν, φησίν, ἕν τι ἐστι τό ἡμέτερον σῶμα, εἰ καί 

ἐκ πολλῶν σύγκειται, οὕτω καί ἐν τῆ Ἐκκλησίᾳ ἕν τι πάντες ἐσμέν».13  

 Καί βέβαια ὅπως στόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό τό σῶμα εἶναι πλήρωμα τῆς κεφαλῆς, ἔτσι 

καί ἡ Ἐκκλησία, πού εἶναι σῶμα Χριστοῦ, ἀποτελεῖ τό πλήρωμα τοῦ Χριστοῦ. «Τότε πληροῦται 

ἡ κεφαλή, τότε τέλειον τό σῶμα γίνεται, ὅταν ὁμοῦ πάντες ὦμεν συνημμένοι καί 

συγκεκολλημένοι».14 

 Ὅλα τά μέλη τοῦ σώματος εἶναι ἀπαραίτητα, καίτοι διαφέρουν μεταξύ τους καί κατά τό 

λειτούργημα καί τήν πνευματική τους ἑτοιμότητα καί ἀξία. Δέν δικαιολογεῖται ἀνάμεσά τους 

ἐγωϊσμός καί φθόνος, γιατί ὅλα εἶναι ἀναγκαῖα καί ὁμότιμα. «Οὔτε τοῦ φαυλοτάτου τό μεῖζον 

κατεξανίσταται, οὔτε τοῦτο ἐκείνῳ διαφθονεῖται»,15 καί «πάντα ἀναγκαίως γεγένηται καί εἰς 

χρείας διαφόρους πάντα ὁμότιμα».16 

 Καίτοι ὅμως τό ἀνθρώπινο σῶμα δέν ἔχει ἀπόλυτη ἀναλογία πρός αὐτό πού εἶναι ἡ 

Ἐκκλησία, ἐν τούτοις συνιστᾶ τήν πιό κατάλληλη εἰκόνα τῆς ἐγκόσμιας πραγματικότητας γιά νά 

δηλωθεῖ ἡ ἑνότητα τῶν πιστῶν μέ τό Χριστό, τήν ὁποία καλεῖ ὁ Χρυσολόγος «ἀκριβῆ 

συνάφεια».17 

 Τίποτε δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει μεταξύ κεφαλῆς καί σώματος πού νά τά χωρίζει. Αὐτή ἡ 

ἀπόλυτη ἕνωση τῶν ἀνθρώπων μέ τό Χριστό ἐκφράζεται μέ τόν ἁγιογραφικό ὅρο «κοινωνία» 

καί πραγματοποιεῖται κατ’ ἐξοχήν στή Θεία Εὐχαριστία, στήν ὁποία ὁπωσδήποτε πρέπει νά 

μετέχει ὁ κάθε πιστός, ἀφοῦ  ἐξετάσει προηγουμένως τόν ἑαυτό του. «Ἕκαστος δέ δοκιμαζέτω 

ἑαυτόν καί οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καί ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω».18 Αὐτή ἡ ἕνωση - ὅμοια μέ 

τήν ἕνωση τῆς προσληφθείσης ἀνθρωπίνης φύσεως ἀπό τό Θεῖο Λόγο κατά τήν ἐνανθρώπιση - 

ἐξηγεῖται κάλλιστα μέ τήν εἰκόνα τοῦ ἄρτου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καί πρότυπο ἑνώσεως τῶν πιστῶν 

μετά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί μεταξύ τους. «...καθάπερ γάρ τό σῶμα ἐκεῖνο ἥνωται τῷ Χριστῷ, 
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οὕτω καί ἡμεῖς αὐτῷ διά τοῦ ἄρτου τούτου ἑνούμεθα... τό δέ κοινωνοῦν ἕτερον ἐστιν ἐκείνου, οὗ 

κοινωνεῖ... Τί γάρ  ἐστιν ὁ ἄρτος; Σῶμα Χριστοῦ, οὐχί σώματα πολλά, ἀλλά σῶμα ἕν. Καθάπερ 

γάρ ὁ ἄρτος ἐκ πολλῶν συγκείμενος κόκκων ἥνωται, ὡς μηδαμοῦ φαίνεσθαι τούς κόκκους, ἀλλ’ 

εἶναι μέν αὐτούς, ἄδηλον δέ αὐτῶν εἶναι τήν διαφοράν τῇ συναφείᾳ, οὕτω καί ἀλλήλοις καί τῷ 

Χριστῷ συναπτόμεθα. Οὐ γάρ ἐξ ἑτέρου μέν σώματος σύ, ἐξ ἑτέρου δέ ἐκεῖνος τρέφεται, ἀλλ’ ἐκ 

τοῦ αὐτοῦ πάντες. ... Εἰ δέ ἐκ τοῦ αὐτοῦ καί τό αὐτό γινόμεθα πάντες...» 19 

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ  -  ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΝΩΣΗ – ΣΩΤΗΡΙΑ 

 Ἡ Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας καί τό ὄνομα σημαίνει «κοινωνία» καί «ἕνωση», 

συγκροτεῖται καί φανερώνεται στόν κόσμο μέ τήν προσωπική δράση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό 

ὁποῖο ἐπιχορηγεῖται ὑπό τῆς θείας κεφαλῆς στά μέλη τοῦ σώματος (ὅπως ὁ ἀνθρώπινος 

«ἐγκέφαλος» παρέχει ζωή – «πνεῦμα» στόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό. PG 62,84) καί συνάγει 

τούς διηρημένους ἀνθρώπους καί τούς σώζει ἑνωνοντάς τους μαζί Της.20 

 Ἡ συναγωγή τῶν ἀνθρώπων σ’ ἕνα σῶμα, τήν Ἐκκλησία, ἐξηγεῖται καί ὡς 

ἀποκατάσταση  τῆς σχέσεως πού ὑπῆρχε μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου κατά τήν δημιουργία, ὅταν 

ὁ ἄνθρωπος εἶχε καί ἀνεγνώριζε μία κεφαλή, τό Θεό.  

 Ἀποσχίσθηκε ὅμως τῆς ἀγάπης καί τῆς ὑπακοῆς Αὐτοῦ, 21 καί ζοῦσε πολλαπλή 

διάσπαση μέ τόν ἑαυτό του, τούς ἄλλους καί ὅλη τή δημιουργία, μέ θανατικές συνέπειες, ἕως 

ὅτου φανερώθηκε τό «μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριον»,22 ἀνακεφαλαιώθηκαν καί ἑνώθηκαν 

πάλι τά πάντα ἐν Χριστῷ. «Τοῦτο ἐστιν ἀνακεφαλαίωσις... Μίαν κεφαλήν ἅπασαν ἐπέθηκε, τόν 

κατά σάρκα Χριστόν, καί ἀγγέλοις καί ἀνθρώποις τουτέστι...».23 

 Αὐτή ἡ ἕνωση στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἀνέστησε τόν ἄνθρωπο ἀπό τή φθορά τοῦ 

θανάτου, τόν εἰσήγαγε πάλι στόν παράδεισο, τόν ἔβαλε νά καθίσει μαζί μέ τό Θεό καί ἀνέβασε 

τήν Ἐκκλησία στό θρόνο τόν οὐράνιο.  

 «Κοινή πάντων ἐγένετο κεφαλή, πάντας συνήγειρε καί συνεκάθισεν».24 

 «Βαβαί, ποῦ πάλιν καί τήν Ἐκκλησίαν ἀνήγαγεν ! ... εἰς ἐκεῖνον τόν θρόνον. Ἔνθα γάρ 

ἡ κεφαλή ἐκεῖ καί τό σῶμα».25 Αὐτό εἶναι τό ἔργο καί ἡ προσφορά τῆς θείας οἰκονομίας, πρός 

ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ἀνθρώπους. Αὐτή τήν προσφορά καλεῖται νά οἰκειωθεῖ ὁ καθένας 

προσωπικά.  

 Ἁμαρτάνει ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἀπορρίπτει αὐτή τή δωρεά καί χωρίζεται ἀπό τή θεία 

κεφαλή καί τήν ἀγάπη καί τήν ὑπακοή τοῦ Χριστοῦ. Ἀποδεικνύεται ἀχάριστος ἀπέναντι στόν 
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εὐεργέτη του ὁ ὁποῖος «... τοῦτο ἐπεθύμει, τοῦτο ὤδινεν, ὡς ἄν ἔχει ἐξειπεῖν ἡμῖν τό μυστήριον. 

Ποῖον δή τοῦτο; Ὅτι ἄνθρωπον ἄνω καθίσαι βούλεται».26 

 Ἡ εὐσεβής ὅμως ψυχή ἔχει πάντοτε πρό τῶν ὀφθαλμῶν της τό Θεό καί ἀγρυπνεῖ 

«μηδέποτε εἰς λήθην ἐμπεσεῖν», πρᾶγμα τό ὁποῖο συχνά συνέβαινε μέ τούς Ἰουδαίους. 

 Γι’ αὐτό καί ὁ μέγας Μωϋσῆς, γνωρίζοντας καλά τό ἐλάττωμά τους, συνεχῶς τούς 

συνεβούλευε: «φαγών καί πιών καί ἐμπλησθείς, πρόσεχε σεαὐτῷ, μή ἐπιλάθῃ Κυρίου τοῦ Θεοῦ 

σου».27 Ἡ λήθη αὐτή συναντᾶται, καθώς πληροφορεῖ ἡ Γραφή, σέ χρόνους ὑλικῆς εὐμάρειας 

καί εὐτυχίας: «ἔφαγε Ἰακώβ καί ἐλιπάνθη καί ἐπαχύνθη, καί ἀπελάκτισεν ὁ ἠγαπημένος».28  

 Ἐνεθυμεῖτο ὅμως ὁ ἀχάριστος λαός τό Θεό στή θλίψη καί τή δοκιμασία. Γι’ αὐτό καί 

κατηγορῶντας αὐτούς ὁ προφήτης μέ πόνο διεπίστωνε: «Ὅταν ἀπέκτεινεν αὐτούς τότε ἐζήτουν 

αὐτόν  καί ἐπέστρεφον καί ὤρθριζον πρός Θεόν». 29 

 Καί δέν εἶναι χαρακτηριστικό μόνον τῶν Ἰουδαίων ἡ συμπεριφορά αὐτή, ἀλλά τῶν 

περισσοτέρων, δυστυχῶς, ἀνθρώπων καί Χριστιανῶν ἀκόμη, οἱ ὁποῖοι σαλευόμενοι ἀπό 

διάφορες δοκιμασίες καί πειρασμούς γίνονται περιστασιακά καί πρόσκαιρα θεοσεβεῖς καί 

φιλόσοφοι, συνάγονται στήν Ἐκκλησία καί δέ δείχνουν νά ἔχουν πόθο γιά τά χρήματα, ἐπιθυμία 

γιά τή δόξα, οὔτε ὄρεξη γιά ἀσέλγειες καί σαρκικές ἡδονές καί ἀπολαύσεις.  

 Ὅταν ὅμως παρέρχεται ὁ πικρός πειρασμικός χειμῶνας, καθώς παρατηρεῖ ὁ 

Χρυσόμορφος, ἐπανακάμπτουν στόν προηγούμενο τόν τρυφηλό βίο.30  

 

Ο ΘΕΟΣ ΑΝΑΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

 Ἐάν ὅμως ἴδιο τῶν ἀνθρώπων εἶναι νά λησμονοῦν τό Θεό, τοῦ Θεοῦ γνώρισμα ἴδιο εἶναι 

νά ἀγαπᾶ καί νά μήν ἀρνεῖται τό λαό Του.  

 «Αὐτοί Θεόν οὐκ ἐβούλοντο αὐτόν καλεῖν καί αὐτός οὐ διέλειπε λαόν αὐτούς ὀνομάζειν 

... οὐκ ἠρνεῖτο αὐτούς, ἀλλ’ ᾠκειοῦτο καί πρός ἑαυτόν εἷλκε»,31 καί τό πιό συγκλονιστικό, 

συνδιαλεγόμενος μέ τούς ἀποστᾶτες ἀνακρίνει τόν ἑαυτό Του, μήπως καί βρῆ σ’ Αὐτόν τήν αἰτία 

τῆς ἀπομακρύνσεώς τους καί μέ ταπείνωση καί παράπονο τούς ἐρωτᾶ: «λαός μου, τί ἐποίησά 

σοι; Μή φορτικός σοι ἐγενόμην ἤ βαρύς καί ἐπαχθής; Ἀλλ’ ὅμως οὐδέ τοῦτο ἔχεις εἰπεῖν. Εἰ γάρ 

καί τοῦτο ἦν, οὐδέ οὕτως ἔδει σε ἀποσκιρτῆσαι.  ‘τίς γάρ ἐστιν υἱός, ὅν οὐ παιδεύει πατήρ;’ 32»33 

Καί πάλιν (ἀπολογούμενος καί λογοδοτῶν) ἀλλαχοῦ: «τί εὕροσαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν ἐμοί 

πλημμέλημα;»34  
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Η  ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΕΙΝΟ 

 Τό μεγαλύτερο ἀσφαλῶς ἀπ’ ὅλα τά δεινά εἶναι τό νά ἀρνούμαστε αὐτόν τόν προσωπικό 

Θεό τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης καί νά ἁμαρτάνουμε εἰς Αὐτόν.35 Ἰσοδυναμεῖ αὐτή μας ἡ ἁμαρτία 

πραγματικά μέ παραφροσύνη.  

 «Τοιοῦτον ἡ ἁμαρτία· εἰς πολλήν ἄννοιαν ἐμβάλλει τήν ἡμετέραν ψυχήν. Καθάπερ γάρ 

οἱ καρηβαρίᾳ καί μέθῃ κατεχόμενοι ἁπλῶς καί εἰκῇ περιφέρονται, κἄν βάραθρον κἄν κρημνόν 

κἄν ὁτιοῦν ᾖ ὑποκείμενον, καταπίπτουσιν ἀφυλάκτως, οὕτω καί οἱ πρός τήν ἁμαρτίαν 

ἐξολισθαίνοντες, καθάπερ μέθῃ τινί τῇ τῆς πράξεως ἐπιθυμίᾳ κατεχόμενοι, οὐκ ἴσασιν ὅπερ 

πράττουσιν· οὐ τῶν παρόντων, οὐ τῶν μελλόντων τι προορῶσι».36 

 Εἶναι ὡστόσο καί ἀβάσταχτο τό βάρος τῆς ἁμαρτίας˙ «οὐδέν γάρ οὕτω βαρύ καί 

δυσβάστακτον, ὡς ἁμαρτία καί παρακοή».37 Γι’ αὐτό καί ὁ Προφήτης Ζαχαρίας τήν 

παρομοίασε μέ μολύβι,38 ὁ δέ Δαυΐδ, περιγράφοντας τή φύση της, γιά βάρος μιλοῦσε καί φορτίο 

βαρύ καί ἔλεγε: «αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῆραν τήν κεφαλήν μου, ὡσεί φορτίον βαρύ ἐβαρύνθησαν 

ἐπ’ ἐμέ».39  

 Αὐτό τό βαρύ φορτίο εὑρίσκεται μέσα στόν ἄνθρωπο, ὄχι ἀπό τήν ἴδια τή φύση του, 

ἀλλά ἀπό τήν ἐλεύθερη ἐπιλογή του καί ροπή του πρός τήν εὐπερίστατη ἁμαρτία. Ἕνα βάρος 

πού προκαλεῖ ἀπερίγραπτες ὀδῦνες.  

 Γιατί συμβαίνει καί τοῦτο· «ἡ ἁμαρτία μετά τό τεχθῆναι, πλήρης τότε τάς ὠδῖνας 

ἐγείρει τῇ τεκούσῃ ψυχῇ»,40 ἀντίθετα μέ τό νόμο τῆς δικῆς μας γεννήσεως, ὅπου προηγοῦνται 

οἱ πόνοι τοῦ τοκετοῦ καί ἕπεται ἡ χαρά τῆς γεννήσεως.  

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ 

 Πράγματι εἶναι φοβερό τό μαρτύριο τῆς συνειδήσεως. Οἱ ἐνοχές κατατρώγουν τό εἶναι 

τοῦ ἀνθρώπου. Λέγει ἐπ’ αὐτοῦ σχετικά ὁ Πάνσοφος Ἰωάννης· «ὅταν γάρ ἄνθρωπος ὑπό 

ἁμαρτίας ἁλούς καί ὑποσκελισθείς καταπέσῃ, εἶτα κατεσθίῃ αὐτόν τό συνειδός, καί τῆς ἁμαρτίας 

συνεχῶς ἀναμιμνήσκεται, ἑαυτόν ἀποπνίγῃ τῇ τῆς ἀθυμίας ὑπερβολῇ...»41 

 Εἶναι ὄντως σπουδαῖο γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ψυχικῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρώπου ἡ 

σωστή ἀντιμετώπιση τῆς καταστάσεως καί ἡ ὀρθή διευθέτηση τῶν ἐνοχῶν του.  

 Πολλές φορές ὁ ἁμαρτωλός ἄνθρωπος κρύπτεται μετά τήν ἁμαρτία, ὅπως ὁ Ἀδάμ καί ἡ 

Εὔα. Ἀπομονώνεται ἀπό τό Θεό καί ζεῖ μέσα στήν ἀφόρητη μοναξιά τοῦ πληγωμένου ἀπό τήν 
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ἀστοχία του ἐγωϊσμοῦ, ἀναμένοντας τήν εὐκαιρία γιά νά ἐπιχειρήσει τή «λυτρωτική» προβολή 

καί μεταβίβαση τῆς ἐνοχῆς του στό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ ἤ τοῦ συνανθρώπου.  

 Ἄλλοτε προσποιεῖται μέ ἀναίδεια, σάν τόν Κάϊν, ὅτι δέν γνωρίζει τίποτε γιά  ὅ,τι 

διεπράχθη. Καί ἔχει βέβαια τήν ἴδια μέ τόν ἀδελφοκτόνο τύχη. Εἶναι «στένων καί τρέμων ἐπί 

τῆς γῆς».42 Αὐτή εἶναι ἡ ἀπολαβή τῆς ἀναιδείας. Ὅπως χαρακτηριστικά λέγει ὁ Θεόσοφος 

Χρυσόστομος, «οὐ τοσοῦτον μισεῖ ὁ Θεός τόν ἁμαρτάνοντα, ὅσον τόν ἀναισχυνοῦντα»,43 ἐνῶ 

καί ἀλλοῦ σημειώνει:  «Δεινόν μέν τό ἁμαρτάνειν, πολλῷ δέ χαλεπώτερον τό καί μέγα φρονεῖν 

ἐπί τοῖς ἁμαρτήμασιν».44 

 Ἄλλοι πάλι ἀπό τούς ἁμαρτωλούς θορυβοῦνται καί πανικοβάλλονται, ὅπως ὁ Ἰούδας, 

τοῦ ὁποίου ἡ ψυχή σκοτείνιασε μέ τή σατανική λύπη καί ἡ ὑπερβολή τῆς ἀθυμίας τοῦ στέρησε τή 

μετάνοια καί τόν ὡδήγησε στήν ἀγχόνη. «... ἐδίωξεν, ἤλασεν, ἕως ἐπί τόν βρόχον ἤγαγε καί τῆς 

παρούσης ὑπεξήγαγε ζωῆς καί τῆς προθυμίας τῆς κατά τήν μετάνοιαν ἀποστέρησεν».45  

 Καταπίνει ἀνθρώπους ἡ ὑπερβολική λύπη, πού εἶναι τόσο κακή καί ἐπικίνδυνη ὅσο καί ἡ 

ραθυμία. Διότι, ὅπως διακηρύσσει τό Χρυσαυγές στόμα τοῦ πατρός, δύο εἶναι τά ἰσχυρά ὅπλα 

τοῦ διαβόλου κατά τοῦ ἀγωνιζομένου χριστιανοῦ, ἡ ραθυμία καί ἡ ἀπόγνωση. Καί τά δύο εἶναι 

ἐξίσου καταστρεπτικά καί ὀλέθρια. «Ἡ μέν γάρ ἀπόγνωσις τόν κείμενον οὐκ ἀφίησιν 

ἀναστῆναι, ἡ δέ ραθυμία τόν ἑστῶτα ποιεῖν καταπίπτειν».46 

 Τό ὅτι εἶναι ὄντως μεγάλη ἡ δύναμη καί τῶν δύο αὐτῶν ὅπλων φαίνεται καί ἀπό τά 

παρακάτω παραδείγματα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.  

 Ἄς θυμηθοῦμε· ὁ διάβολος ἦτο ἀγαθός, ἀλλ’ ἐπειδή ἔδειξε ἀδιαφορία καί κυριεύθηκε 

ἀπό τήν ἀπόγνωση ἔπεσε ἀνεπανόρθωτα στήν ἄβυσο τῆς κακίας.47 Ὁ Ἀπ. Παῦλος ἦτο 

βλάσφημος καί διώκτης καί ὑβριστής· Ἐπειδή ὅμως ἔδειξε προθυμία καί δέν κυριεύθηκε ἀπό 

ἀπόγνωση, ἀναστήθηκε  ἀπό τήν πτώση του καί ἔγινε ἴσος μέ τούς ἀγγέλους. 

 Ἀκόμη ὁ φαρισαῖος, ἐπειδή ὑπερηφανεύθηκε κατρακύλισε ἀπό τό ὕψος τῆς ἀρετῆς, ἐνῶ 

ὁ τελώνης, ἐπειδή δέν ἀπελπίσθηκε ἀπό τήν κατάστασή του, ἀλλ’ ἔθεσε ἐν τῷ Κυρίῳ τήν ἐλπίδα 

τῆς σωτηρίας του,48  ὑψώθηκε.  

 Μερικοί ἄνθρωποι ὡστόσο ἔχουν τάσεις φυγῆς, ὅπως ὁ Ἰωνᾶς. Ἄλλοτε φεύγουν σέ ἄλλο 

τόπο καί ἄλλοτε καταφεύγουν στόν ὕπνο ἤ καί σέ ἄλλα «καταφύγια». Ἡ φυγή ὅμως αὐτή δέ 

φέρνει τή πολυπόθητη λύτρωση. «Ποῦ φεύγεις Ἰωνᾶ;» ἐρωτᾶ ὁ Θεῖος Χρυσόστομος. «Εἰς γῆν 

ἄλλην ἀπέρχῃ; Ἀλλά ‘τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί τό πλήρωμα αὐτῆς’.49 Ἀλλ’ εἰς τήν θάλασσαν; Οὐκ 

οἶδας ὅτι ‘αὐτοῦ ἐστιν ἡ θάλασσα καί αὐτός ἐποίησεν αὐτήν;’50  
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 Ἀλλ’ εἰς τόν οὐρανόν; Οὐκ ἤκουσας τοῦ Δαυΐδ λέγοντος, ὅτι ‘ὄψομαι τούς οὐρανούς, 

ἔργα τῶν δακτύλων σου;’51 Ἀλλ’ ὅμως ἐκεῖνος φόβῳ κατεχόμενος, ἔφυγε τῷ δοκεῖν· Θεόν γάρ 

ἀληθῶς φυγεῖν ἀδύνατον».52 

 Ὡστόσο καί ὁ ὕπνος τοῦ Ἰωνᾶ στό πλοῖο, καί μάλιστα παρά τήν τρικυμία πού κρατοῦσε 

σέ ἄγρυπνη ἀγωνία τό ὑπόλοιπο πλήρωμα, προσπάθεια φυγῆς ἦτο, ἀλλ’ ἀνεπιτυχής. «Ἐκάθευδε 

καί ἔρεγχε»53, μά, κατά τόν Χρυσολόγο,  «ὁ ὕπνος του ἦτο βαρύς οὐκ ἦν ἡδονῆς, ἀλλά λύπης 

καί ἀθυμίας...».54  

 Ὑπάρχουν καί ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι προσφεύγουν στούς συνανθρώπους, προκειμένου νά 

ἀνακουφισθοῦν ἀπό τό βάρος τῶν ἀνομιῶν τους καί τή λύπη τῆς καρδίας τους.  

 Εἶναι ὅμως κι’ ἐδῶ κατηγορηματικός ὁ χρυσίπνοος Ἱερός Πατήρ. Πρόσκαιρη εἶναι ἡ 

παρηγοριά τους. Ἡ ἀθυμία ἐπιστρέφει. «Ὅταν γάρ ἡμᾶς ἄνθρωπος παρακαλῇ λυπουμένους καί 

δόξωμεν πρός  ὀλίγον παραμυθεῖσθαι, πάλιν εἰς τήν αὐτήν ἀθυμίαν καταπίπτομεν».55 

 Γι’ αὐτό καί ὁ ἴδιος ὁ πάγχρυσος Ἱεράρχης μᾶς ὑποδεικνύει,  ὡς μόνη καί ἀσφαλῆ ὁδό 

πλήρους θεραπείας, τή προσφυγή μας στόν αἴροντα τάς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου. Μᾶς ὑπενθυμίζει 

τούς λόγους τοῦ Κυρίου «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι, κἀγώ 

ἀναπαύσω ὑμᾶς».56 «Δεῦτε». «Καί ποῦ ἀπέλθωμεν;» ἀνθρωπίνως ἐρωτᾶ, γιά νά ἀπαντήσει 

στή συνέχεια καί ἀποσαφηνίσει ἐκ προσώπου Κυρίου: «Πρός ἐμέ, ὅν παρωξύνατε, ὅν 

παρωργίσατε, πρός ἐμέ τόν εἰπόντα οὐκ ἀκούω ὑμῶν, ἵνα φοβηθέντες τήν ἀπειλήν, λύσητε τήν 

ὀργήν. Δεῦτε πρός τόν οὐκ ἀκούοντα, ἵνα ἀκούσω... Καί ἐάν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς 

φοινικοῦν, ὡς χιόνα λευκανῶ».57 Μᾶς διαβεβαιώνει προσέτι ὅτι «ὅταν ὁ Θεός παρακαλῇ καί 

τῆς καρδίας ἅπτηται, πᾶσα ταχέως φυγαδευθήσεται σατανική λύπη».58 

 

ΜΕΤΑΝΟΙΑ Η ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 Ἡ ἐπιστροφή στόν Κύριο, διά τῆς ὁδοῦ τῆς μετανοίας, φαίνεται νά εἶναι, λοιπόν, ἡ μόνη 

ὁδός ἀναπαύσεως καί σωτηρίας.  

 Ἔτσι ὁ μέν πόλεμος εἶναι τοῦ διαβόλου, ἡ δέ νίκη εἶναι τοῦ Χριστοῦ. Φοβεῖται καί 

φρίττει καί ὀδύρεται ὁ διάβολος τή μετάνοια. «Ναί, φησί, δικαίως ὀδύρομαι καί θλίβομαι· 

μεγάλα μου σκεύη ἥρπασεν ἡ μετάνοια αὕτη. Ποῖα ταῦτα; Τήν πόρνην, τόν τελώνην, τόν 

ληστήν, τόν βλάσφημον».59 Μετάνοια σημαίνει ἐπιστροφή στό Χριστό καί τήν Ἐκκλησία. 

«Ἥμαρτες; εἰπέ τῷ Θεῷ ὅτι ἡμάρτηκα».  «Ἁμαρτωλός εἶ; μή ἀπογνῷς ἀλλ’ εἴσελθε εἰς τήν 
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Έκκλησίαν ἵνα λέγῃς τάς ἁμαρτίας σου... εἰπέ τήν ἁμαρτίαν, ἵνα λύσῃς τήν ἁμαρτίαν. Ἡ γάρ 

θεία Γραφή φησί· Λέγε σύ τάς ἀνομίας σου πρῶτος, ἵνα δικαιωθῇς».60  

 Ἔτσι προλαμβάνεται καί ἐξουδετερώνεται ἐντελῶς ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον 

ἐμπνέει στόν ἄνθρωπο σατανικούς λογισμούς, διεφθαρμένα δόγματα καί ἄτοπα νοήματα καί 

σκοτεινά ἔργα, ἀλλά παραδόξως εἶναι καί ὁ κατήγορος τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου ἐνώπιον τοῦ 

Θεοῦ.  

 Γι’ αὐτό συνιστᾶ διά τῶν πραέων του παραινέσεων καί πάλιν ὁ Χρυσόστομος: «μή πρός 

ἀνθρώπους καταφύγης ἀδελφέ καί πρός θνητήν ἴδῃς βοήθειαν, ἀλλά πάντας παραδραμών 

ἀνάδραμε τῇ διανοίᾳ σου πρός τόν τῶν ψυχῶν ἰατρόν. Καρδίαν γάρ θεραπεῦσαι ἐκεῖνος μόνος 

δύναται ὁ πλάσας κατά μόνας τάς καρδίας ἡμῶν καί συνιείς πάντα τά ἔργα ἡμῶν· αὐτός δύναται 

εἰς τό συνειδός ἡμῶν εἰσελθεῖν καί τῆς διανοίας ἅψασθαι καί παρακαλέσαι τήν ψυχήν. Ἐάν δέ 

ἐκεῖνος μή παρακαλέσῃ τάς καρδίας ἡμῶν, τά παρά ἀνθρώπων περιττά καί ἀνόητα·  ὥσπερ πάλιν 

τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος καί παραμυθουμένου, κἄν  μυρία ἄνθρωποι παρενοχλῶσιν, οὐδέ εἰς τό 

τυχόν ἡμᾶς παραβλάψαι δυνήσονται· ὅταν γάρ ἐκεῖνος στερεώση καρδίαν, οὐδείς αὐτήν 

διαστεῖσαι δύναται».61 

 Στό Θεό ἄς καταφεύγουμε, παροτρύνει· Γιατί, ὅταν χρειάζεται νά παρακαλέσουμε 

ἀνθρώπους, πρέπει προηγουμένως καί θυρωρούς νά συναντήσουμε καί παρασίτους καί κόλακες 

νά ἱκετεύσουμε καί πολύ δρόμο νά βαδίσουμε· ἐνῶ στήν περίπτωση τοῦ Θεοῦ τίποτε ἀπ’ αὐτά 

δέν ἀπαιτεῖται· παρακαλεῖται χωρίς μεσίτη, χωρίς χρήματα, χωρίς χρονοτριβή, χωρίς πολλούς 

κόπους καί ἀποδέχεται τήν παράκλησή μας, ἀρκεῖ νά φωνάξει κανείς μέ τήν καρδιά του καί νά 

χύσει δάκρυα, κι’ ἀμέσως θά σπεύσει καί θά τόν βοηθήσει.  

 Καί ἡ μελέτη τῶν ἁγίων Γραφῶν πείθει περί τῆς ἀληθείας τῶν λόγων τούτων καί 

ἀποτελεῖ ἱκανό φάρμακο πίστεως καί ἐλπίδος γιά ὅλους.  

 

 

 

ΕΥΚΟΛΗ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ – ΟΔΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 Στή συνέχεια καί προκειμένου νά ἐνθαρρύνει καί νά τονώσει τήν ἀνθρώπινη βούληση, 

βροντοφωνάζει ἡ τούς πάντας συνεγείρουσα χρυσήλατη σάλπιγγα: «εὔκολος ἡ μετάνοια καί 

οὐδέν βάρος ἐν αὐτῇ»62 καί προκειμένου νά δείξει ὅτι δέν εἶναι ἀκατόρθωτη ἡ σωτηρία καί 

καθόλου δύσκολη ἡ ἀνάβαση στόν οὐρανό, λέγει ὅτι γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο μᾶς χάρισε ὁ 
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Θεός πολλούς καί ποικίλους δρόμους τῆς μετανοίας, ὥστε ὁ καθένας μας νά μπορεῖ κάποιον ἀπ’ 

αὐτούς νά βαδίσει. Ὁ κάθε δρόμος εἶναι θεοχάρακτος καί ἀποδεδειγμένα μέσα στήν Ἁγία Γραφή 

ὁδηγεῖ στό ἴδιο ποθεινό τέλος, τόν οὐρανό.  

 Ὁ πρῶτος δρόμος, πού ἤδη καί πιό πάνω ἀναφέρθηκε, εἶναι ἡ ἐπαναγωγή καί ἡ εἴσοδος 

στήν Ἐκκλησία καί ἡ ἐξομολόγηση. Ἡ ὁμολογία τῆς ἁμαρτίας.  

 Δευτέρα ὁδός εἶναι τό νά πενθήσεις καί νά κλαύσεις γιά τήν ἁμαρτία. Τρανό 

παράδειγμα τῆς ὠφέλειας αὐτοῦ τοῦ πένθους ὁ Ἀχαάβ, 63 ὁ ὁποῖος ἐπένθησε γιά τήν ἁμαρτία 

του, συναισθάνθηκε τήν ἀδικία καί κυριεύθηκε ἀπό μελαγχολία καί ἔκαμε τό Θεό ὄχι μόνο νά 

μεταμεληθεῖ καί νά ἀκυρώσει τήν εἰς βάρος του ἀπόφαση, ἀλλά καί νά γίνει συνήγορός του καί 

νά ἀπολογεῖται γιά τή μεταμέλειά του στόν Ἠλία, ὥστε νά μή φανεῖ καί ψεύτης καί νά 

δικαιολογήσει τήν γιά πολλούς ἀνθρώπους ἀδιανόητη Θεϊκή μεταστροφή.  

 Τρίτη ὁδό προβάλλει τήν ταπεινοφροσύνη καί φέρει ὡς παράδειγμα τόν τελώνη· «τί 

γάρ τελώνου χεῖρον, εἰπέ μοι... Οὐδέν γάρ ἄλλο ἐστί τελώνης ἤ πεπαῤῥησιασμένη βία, ἔννομος 

ἁμαρτία, εὐπρόσωπος πλεονεξία».64 

 Αὐτός ὁ τελώνης «οὐκ ἐταπεινοφρόνησεν, ἀλλ’  ἀλήθειαν εἶπε, τάς ἰδίας ἁμαρτίας 

γυμνώσας, καί δίκαιος ἐγένετο, οὐ χρήματα καταβαλών, οὔτε πολλήν ὁδόν πεζεύσας, οὔτε 

ἄπειρα πελάγη περάσας, οὔτε φίλους ἀξιώσας, οὔτε πολύν χρόνον καταναλώσας, ἀλλά διά 

ταπεινοφροσύνης δικαιοσύνην ἐκτήσατο, καταξιωθείς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν».65 

 Τετάρτη ὁδό, ἀλλά καί πρώτη καί μεγάλη μετάνοια ὀνομάζει τήν ἐλεημοσύνη. Βασιλίδα 

τῶν ἀρετῶν τήν ἀποκαλεῖ. Ὑπενθυμίζει ὅσα περί αὐτῆς ἀναφέρει καί ἡ Γραφή: «Μέγα 

ἄνθρωπος καί τίμιον ἀνήρ ἐλεήμων».66 Καί ἐπεξηγεῖ: «Μεγάλα τά πτερά τῆς ἐλεημοσύνης· 

τέμνει τόν  ἀέρα, παρέρχεται τήν σελήνην, ὑπερβαίνει τάς ἀκτῖνας τοῦ ἡλίου, εἰς αὐτάς 

ἀνέρχεται τάς ἁψῖδας τῶν οὐρανῶν... ἀλλά καί τόν οὐρανόν παρέρχεται καί τούς δήμους τῶν 

ἀγγέλων παρατρέχει καί τούς χορούς τῶν ἀρχαγγέλων... καί αὐτῷ παρίσταται τῷ θρόνῳ τῷ 

βασιλικῷ· καί ἐξ’ αὐτῆς τῆς Γραφῆς διδάχθητι τοῦτο λεγούσης· ‘Κορνήλιε, αἱ προσευχαί σου, καί 

αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ’.67 Τό δέ ‘ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ’ ἔστι, κἄν πολλάς 

ἔχῃς ἁμαρτίας, ἐλεημοσύνη δέ ᾖ συνήγορος, μή φοβοῦ· ... ὥστε οὖν ὅσας ἔχεις ἄλλας ἁμαρτίας, ἡ 

ἐλεημοσύνη σου βαρεῖ τάς ὅλας».68 

 Ἐπειδή δέ θεωρεῖ ὅτι χωρίς τήν ἐλεημοσύνη ἡ μετάνοια εἶναι νεκρά καί ἄπτερος καί 

ἀνώφελος, μέ πολλή θερμότητα συνιστᾶ: «Δός ἄρτον καί λαβέ παράδεισον... δός πένητι, ἵνα κἄν 

σύ σιωπᾶς καί μυρία στόματα ὑπέρ σοῦ ἀπολογῶνται, τῆς ἐλεημοσύνης ἐνεστώσης καί 
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συνηγορούσης...».69 Καί ἡ παρθενία ἀκόμη, κατά τόν ἅγιο πατέρα, καταξιώνεται μόνον ὅταν 

ἔχει ἀδελφή τήν ἐλεημοσύνη, «τῆς ὁποίας οὐδέν ἴσον».70 Ἀποδέκτης τῆς ἐλεημοσύνης εἶναι ὁ 

ἴδιος ὁ Χριστός. «Χριστόν ἐνδύεις, πτωχόν ἐνδύων» 71 καί ὁ «ἐλεῶν πτωχόν δανείζει Θεῷ».72 

Καί βέβαια ὅποιος δανείζει τό Θεό κάμει ὀφειλέτη του τό Θεό!  Ἐγγυητής γιά τόν πένητα, 

ἐνέχυρο καί χρεώστης γιά τόν ἐλεοῦντα ὁ ἴδιος Θεός ! 

 Ὑποδεικνύει τέλος καί ἄλλη σπουδαία, πέμπτη στή σειρά, ὁδό μετανοίας, τήν προσευχή. 

«Εὔχου ἐφ’ ἑκάστης ὥρας καί μή ἐκκακήσῃς εὐχόμενος, μήτε ραθύμως τήν τοῦ Θεοῦ 

φιλανθρωπίαν αἴτει, καί οὐκ ἀποστρέψεται ἐμμένοντα, ἀλλά συγχωρήσει σοι τάς ἁμαρτίας καί 

δώσει τά αἰτήματά σου... Ὅτι δέ εὐχή ἀφίησιν ἁμαρτίας, ἐκ τῶν θείων Εὐαγγελίων73 τοῦτο 

παιδεύθητι·... Διδάσκει σε οὖν εὔχεσθαι ἀεί καί μή ἀκηδιᾶν ἀεί, ἀλλά, καί ἐάν μή λάβῃς 

παραμένειν ἕως ἄν λάβῃς».74 

 Ἰδιαίτερη δέ σημασία δίδει στό περιεχόμενο τῆς προσευχῆς. «... μή πρός ἐπίδειξιν 

εὐχώμεθα μηδέ κατά τῶν ἐχθρῶν τῶν ἡμετέρων, καί μή τόν τρόπον τῆς βοηθείας διδάσκωμεν 

αὐτόν... μηκέτι λέγε τό καί πῶς βοηθῆσαι· αὐτός γάρ οἶδεν ἀκριβῶς τό συμφέρον σοι... Διό χρή... 

ἱκετεύειν καί παρακαλεῖν μόνον κατά τόν τελώνην τόν λέγοντα· ‘ Ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι τῷ 

ἁμαρτωλῷ’75 καί αὐτός οἶδε λοιπόν πῶς σοῦ ἀντιλάβηται...».76 

 Συμβεβλημένη καί ὁμόζυγο ἀδελφή τῆς προσευχῆς θεωρεῖ τή νηστεία. Δέν πρέπει, 

συνιστᾶ, νά φοβόμαστε τή νηστεία, πού εἶναι φιλόστοργος μητέρα καί ἄριστη δασκάλα τῆς 

σωτηρίας, ἀλλά τή μέθη καί τήν ἀδηφαγία, ἀπό τίς ὁποῖες ἀμέτρητα τά νοσήματα πού 

καταστρέφουν τή σωματική εὐρωστία καί τή σωφροσύνη τῆς ψυχῆς. Ἀναφέρεται δέ εὔστοχα καί 

στήν περίπτωση τῆς Νινευΐ καί διαπιστώνει τή σωτηριώδη ὠφέλεια τῆς νηστείας, σέ ἀντίθεση μέ 

τά παρ’ ὀλίγον καταστρεπτικά ἀποτελέσματα τῆς πολυφαγίας: «ἡ μέν γάρ μέθη καί ἀδηφαγία 

τήν πόλιν ἑστῶσαν διέσεισε καί καταβαλεῖν ἔμελλεν· ἡ δέ νηστεία, σαλευομένην αὐτήν καί 

μέλλουσαν καταπίπτειν, ἔστησε».77 

 Καί σωστά προσθέτει ὅτι ἡ νηστεία δέν πρέπει νά περιορίζεται μόνο στά τρόφιμα, ἀλλά 

νά ἐπεκτείνεται καί στήν ψυχή.  «Τί τό ὄφελος τῆς νηστείας, διερωτᾶται, ὅταν τό μέν σῶμα 

κωλύσης τῆς νενομισμένης τροφῆς, τῇ δέ ψυχῇ προσάγῃς τήν παράνομον τροφήν;»78 καί «τί 

τοίνυν ὄφελος νηστείας, εἰπέ μοι, ὅταν τῷ σώματι μέν νηστεύῃς διά δέ τῶν ὀφθαλμῶν μοιχεύῃς; 

Τῆς δέ καρδίας διεφθαρμένης, ποῖο τό ὄφελος τοῦ λοιποῦ σώματος;» 79 

Τελικά, ὅπως φαίνεται ἀπό τή μελέτη τῶν ἐννέα περί μετανοίας χρυσεπόνων ὁμιλιῶν 

τοῦ χρυσουργοῦ διδασκάλου, εἶναι ἰατρεῖο ἀναιρετικό τῆς ἁμαρτίας ἡ μετάνοια· εἶναι δῶρο 
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οὐράνιο, χάρη πού νικᾶ τίς συνέπειες τῶν νόμων. Γι’ αὐτό καί δέν ἀπορρίπτει τόν πόρνο, δέν 

διώχνει τόν μοιχό, δέν ἀποστρέφεται τόν μέθυσο, δέν συχαίνεται τόν εἰδωλολάτρη, δέν 

ἀπομακρύνει τόν κακολόγο, δέν διώχνει τόν βλάσφημο οὔτε τόν ἀλαζόνα, ἀλλ’  ὅλους τούς 

μεταποιεῖ· «χωνευτήριον γάρ ἐστι τῆς ἁμαρτίας ἡ μετάνοια».80 

 Εἶναι δῶρο Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπειδή εἶναι μακρόθυμος καί ὄχι ὀξύς, ἐπιτυγχάνει θαυμαστά 

γιά μᾶς ἀποτελέσματα. «... εἰ ὀξύς ἦν πρός τιμωρίαν ὁ Θεός, οὐκ ἄν ἐκτήσατο Παῦλον ἡ 

Ἐκκλησία, οὐκ ἐδέχετο τόν τοιοῦτον καί τηλικοῦτον».81 

 «... Ἐάν ἴδῃς τόν ποτε μέθυσον, νηστευτήν, ἐάν ἴδῃς τόν ποτε βλάσφημον, θεολόγον, 

ἐάν ἴδῃς τόν ποτε αἰσχραῖς ὠδαῖς τό στόμα μολύναντα, νῦν τοῖς θείοις ὕμνοις τήν ψυχήν 

καθαίροντα, θαύμαζε τήν μακροθυμίαν τοῦ Θεοῦ  καί ἐπαίνει τήν μετάνοιαν καί ἐκ τῆς 

ἀλλοιώσεως λέγε ἀναλαβών ‘αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου’82».83 

 Ὁ Θεός, πού εἶναι βραδύς γιά τιμωρία καί γρήγορος γιά σωτηρία, χορηγεῖ στούς 

ἀνθρώπους τή μετάνοια πού γιατρεύει. Ἀπό τούς ἀνθρώπους ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν κοντά Του, 

στήν  πατρική ἑστία πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Γι’ αὐτό καί ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ἀκατάπαυστα 

παραινεῖ: «Μή αἰσχυνθῇς πάλιν εἰσελθεῖν εἰς τήν Ἐκκλησίαν· αἰσχύνου ἁμαρτάνων, μή 

αἰσχύνου μετανοῶν... ἁμαρτία τραῦμα, μετάνοια φάρμακον».84 Καί ἐνθαρρύνοντας ἐπιμένει: «... 

Μόνον μή ἀποκάμῃς...».85 «Οὐ παύσομαι ταῦτα συνεχῶς λέγων· κἄν καθ’ ἡμέραν ἁμαρτάνῃς, 

καθ’ ἡμέραν μετανόει».86 «Εἰ ἐπαλαιώθης σήμερον ἀπό τῆς ἁμαρτίας, ἀνακαίνισον σεαυτόν ἀπό 

τῆς μετανοίας».87  

 Καί ὅλα τοῦτα, ἐπειδή ἡ μετάνοια ἀναμειγνύεται μέ τή φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, τῆς 

ὁποίας δέν ὑπάρχει μέτρο.  

 

ΠΡΟΦΑΣΗ ΖΗΤΕΙ Ο ΘΕΟΣ 

 

Ἡ δυσερμήνευτη γιά τήν ἀνθρώπινη λογική ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, στήν 

πραγματικότητα πρόφαση ζητεῖ ἀπό μᾶς καί μάλιστα μικρή, προκειμένου νά μᾶς χαρίσει καί τά 

σωτήρια οὐράνια ἀγαθά Του. «Μικρόν θέλει παρά σοῦ πόνον, καί αὐτός παρέχει τά μεγάλα· 

πρόφασιν ζητεῖ παρά σοῦ, ἵνα σοι δῷ θησαυρόν σωτηρίας. Πρόβαλε δάκρυα καί αὐτός σοι 

δίδωσι συγχώρησιν».88  

 Ὡστόσο τά δάκρυα αὐτά πρέπει νά πηγάζουν ἀπό τό βάθος τῆς καρδίας καί νά μήν εἶναι 

ἐπιφανειακά. Ἡ μετάνοια εἶναι ἀνάγκη νά ἔχει καί καρπούς, ἀπέναντι στά μάτια τοῦ Θεοῦ, πού 
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γνωρίζουν καλά, ὅσο κανείς ἄλλος, τά βάθη τοῦ ἀνθρώπου καί ἐρευνοῦν τά κρυφά. «Μή 

σχήματι, φησι, νοθεύσητε τήν μετάνοιαν, ἀλλ’ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν μου, τῶν τά κρυπτά 

ἐρευνώντων, δείξατε τούς καρπούς τῆς μετανοίας».89 «Λούσασθε, καθαροί γίνεσθε, ἀφέλετε τάς 

πονηρίας ὑμῶν ἀπό τῶν ψυχῶν ὑμῶν· μάθετε καλόν ποιεῖν».90 

 Καί ὁ Θεός, πιστός στίς ὑποσχέσεις Του, θεραπεύει τούς ἁμαρτωλούς κι’ ἄν ἀκόμη εἶναι  

γεμᾶτοι ἀπό ἀμέτρητα ἁμαρτήματα καί ἀπό πληγές καί τόσο καλά μάλιστα τίς ἐπουλώνει «ὡς 

μή ἀφεῖναι αὐτοῖς ἴχνος ἁμαρτημάτων, ὡς μή ἀφεῖναι οὐλήν, ὡς μή ἀφεῖναι ὑπόμνημα».91 

 Αὐτό εἶναι τό ἔργο τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἁγίας Του Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μεταποιεῖ τήν 

προαίρεση καί ὄχι τή φύση τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου. Καί σ’ αὐτό τό σημεῖο ἡ Ἐκκλησία 

ἀποδεικνύεται ἀνώτερη τῆς Κιβωτοῦ. Διότι ἡ Κιβωτός παρελάμβανε τά ζῶα καί τά διατηροῦσε, 

ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία μεταβάλλει τούς προστρέχοντες σ’ Αὐτή. Εἰσέρχεται κάποιος στήν Ἐκκλησία 

γεράκι καί ἐξέρχεται περιστέρι· μπαίνει λῦκος καί βγαίνει πρόβατο, ἀπελαύνοντας ἀπό μέσα του 

τήν κακία.92  

 Γι’ αὐτό και ὁ Κύριός Της ἐπιθυμεῖ νά κρατήσει ὅλους στήν Ἐκκλησία Του, τό σῶμα 

Του. Γιατί ἔχει καταστήσει τήν Ἐκκλησία λιμάνι σωτηρίας καί γιά τούς ἁμαρτωλούς καί γιά 

τούς δικαίους. Καί παιδαγωγικά πρός τούς μέν δικαίους φέρεται μέ ἀκρίβεια, πρός τούς δέ 

ἁμαρτωλούς μέ πολλή δαψίλεια. Μηχανᾶται τρόπους, διότι δέν θέλει τόν θάνατον τοῦ 

ἁμαρτωλοῦ ὡς τό ἐπιστρέψαι καί ζῆν αὐτόν.93  Στούς δικαίους, πού δέν ἔχουν φύγει ἀπό κοντά 

Του καί ζοῦν στόν κύκλο Του, εἶναι αὐστηρός καί ἀπαιτητικός. Προκαλεῖ φόβο, γιά νά τούς 

συγκρατήσει. Στούς ἁμαρτωλούς πάλι φέρεται μέ πολλή φιλανθρωπία, γιά νά τούς ἑλκύσει καί 

ὁδηγήσει σέ μετάνοια.  

 Ἡ ἁμαρτωλός γυναῖκα τοῦ Εὐαγγελίου94 ἐπέτυχε τήν ἀμνηστία τῶν πολλῶν ἁμαρτιῶν 

της, ἐνῶ ἡ Μαρία ἡ ἀδελφή τοῦ Μωϋσέως, ἐξ’ αἰτίας μικροῦ γογγυσμοῦ τιμωρήθηκε μέ λέπρα.95  

 «Φοβερός ἐστίν ἐπί πάντας τούς περικύκλῳ αὐτοῦ».96 Ὅμως ταυτοχρόνως εἶναι 

ἀγαθός πρός ὅλους. «Χρηστός Κύριος τοῖς σύμπασι»97 καί «ἐάν ἴδῃ πεσόντα, ἐκτείνει χεῖρα 

φιλανθρωπίας· ἐάν ἴδῃ ἑστῶτα, ἐπάγει φόβον καί τοῦτο δικαιοσύνης καί δικαιοκρισίας. Τόν μέν 

γάρ δίκαιον τῷ φόβῳ στηρίζει, τόν δέ ἁμαρτωλόν τῇ φιλανθρωπίᾳ διεγείρει».98  

 Καί καθόλου δέν πρέπει νά σκληραίνουν γι’ αὐτό οἱ θεωροῦντες δίκαιο τόν ἑαυτό τους, 

οὔτε νά παρασύρωνται ἀπό τή ζηλόφθονη κακία, γιατί αὐτή τυφλώνει καί ἡ ἴδια τόσο πολύ 

μάχεται τόν ἑαυτό της πού τελικά τόν καταστρέφει. Καί ἡ ἱστορία ἀποδεικνύει ὅτι οἱ 
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μεγαλοφρονοῦντες συχνά ἀπιστοῦν στό Θεό, ἐνῶ οἱ ταπεινοφρονοῦντες ἁμαρτωλοί γίνονται 

ὁμολογητές τῆς ἀγάπης Του καί κήρυκές Του.  

 Ὁ σκληροτράχηλος ἐπί παραδείγματι καί ἀχάριστος Ἰσραήλ ἐπρόδωσε τό Θεό στήν 

ἔρημο. Κατεσκεύασε μοσχάρια καί ἄλλα εἴδωλα καί εἶπε· αὐτοί  εἶναι οἱ Θεοί μας πού μᾶς 

ἔβγαλαν ἀπό τή γῆ τῆς Αἰγύπτου.99 Καί ὅμως «ὅν προέδωκεν Ἰσραήλ ἐν τῇ ἐρήμῳ, τοῦτον 

ἐκήρυξεν ἡ Ραάβ ἐν τῷ πορνείῳ»,100 λέγει  ὁ τῶν ἁμαρτωλῶν Χρυσόρρυτος ἐγγυητής καί 

ἐπανορθωτής, γιά νά προχωρήσει στή διαπίστωση ὅτι καί Ραάβ ἡ πόρνη ἦτο «εὐσεβής ψυχή ἐν 

ἀσεβείας χώρῳ κατακεκλεισμένη».101 

 Ὡστόσο, καί ὁ ἁμαρτωλός δέν πρέπει νά παραμένει ἀναίσθητος, πωρωμένος καί 

ἀμετανόητος, χωρίς νά ἀποκομίζει μέ τόν ἀγῶνα καί τήν εἰλικρινῆ μετάνοιά του κέρδος 

πνευματικό ἀπό τήν ἀνεξικακία τοῦ Θεοῦ, γιατί στό τέλος ἡ ἴδια ἡ κακία του αὐτή θά τόν ἐλέγξει 

καί θά τόν καταστρέψει. Θά τόν συντρίψει ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος δέν ἐμπαίζεται καί δέν θά τοῦ 

χορηγήσει καμμιά ἄλλη εὐκαιρία μετανοίας, ὅπως ἔγινε καί μέ τόν Φαραώ, ὁ ὁποῖος ἀφανίσθηκε 

μαζί μέ τά τῆς πόλεώς του.  

 

ΔΑΚΡΥΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ 

 Ἀνάγκη μετανοίας ἔχουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Καί ἐκεῖνοι πού ἐκτελοῦν ὅλες τίς ἐντολές 

τοῦ Χριστοῦ ὀφείλουν νά δείχνουν ταπείνωση, σκεπτόμενοι ὅτι δέν ἔκαμαν κάτι παραπάνω ἀπό 

τό καθῆκον τους, πολύ δέ περισσότερο ἐκεῖνοι οἱ  ὁποῖοι ἁμάρτησαν πρέπει  νά θρηνοῦν καί νά 

ὑπολογίζουν τόν ἑαυτό τους μεταξύ τῶν πιό χειροτέρων. Ἀλλά καί οἱ δεύτεροι καί οἱ πρῶτοι  

ὀφείλουν νά πενθοῦν, δι’ ἑαυτούς καί ἀλλήλους.   

 «Τί λέγεις; ἕτερος ἥμαρτε καί ἐγώ πενθήσω; Ναί φησί· σώματος γάρ καί μελῶν δίκην 

ἀλλήλοις ἐσμέν συνδεδεμένοι· ἐπί δέ τοῦ σώματος κἄν ὁ ποῦς δέξηται τραῦμα τήν κεφαλήν 

ἐπικύπτουσαν ὁρῶμεν. Καί τί ταύτης σεμνότερον;... οὕτω καί σύ ποίησον»102 συμβουλεύει ὁ 

χρυσεπώνυμος Πατήρ. Γι’ αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος παραινεῖ «χαίρειν μετά χαιρόντων καί 

κλαίειν μετά κλαιόντων».103  

Μᾶς παρακαλεῖ ὁ ἱερός Πατήρ μέ τήν χρυσοειδῆ γλῶσσα του, νά μήν ἀμελήσουμε γιά 

τόν ἑαυτό μας καί τή σωτηρία μας. Μᾶς καλεῖ νά ἔλθουμε στήν Ἐκκλησία καί νά μείνουμε 

ἀμετακίνητοι στήν Ἐκκλησία. «Εἴσελθε εἰς τήν Ἐκκκλησίαν... Μένε εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί οὐ 

προδίδοσαι ἀπό τῆς Ἐκκλησίας. Ἐάν δέ φύγῃς ἀπό Ἐκκλησίας οὐκ αἰτία ἡ Ἐκκλησία».104 

«Ἰατρεῖον ὁ οἶκος οὗτος ἕστηκε πνευματικόν».105 
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 Ὅταν ἁμαρτάνουμε ἄς θυμόμαστε, συνιστᾶ, τόν ἄσωτο υἱό, γιά νά τόν μιμηθοῦμε στή 

μετάνοια καί τήν ἐπιστροφή.  Ὅταν αὐτός «εἰς πατρῷαν οἰκίαν ἐπανῆλθεν, οὐκ ἐμνησικάκησεν 

ὁ πατήρ, ἀλλ’ ὑπτίαις αὐτόν ἐδέξατο ταῖς χερσί καί χοροί καί θαλίαι καί πανηγύρεις καί ... 

φαιδρά καί περιχαρής ἦν ἡ οἰκία πᾶσα».106 Καί βέβαια δέν ἦσαν οἱ ἐκδηλώσεις αὐτές ἀμοιβές 

τῆς κακίας, ἀλλά τῆς ἐπανόδου του.  

 Ἄς θυμόμαστε ἀκόμη ὅτι ὁ Κύριός μας, ὡς Ποιμήν ἀληθινός, ὁ ὁποῖος καί τήν ψυχήν 

Του θυσιάζει γιά τά πρόβατά Του, ἔψαξε γιά νά εὕρει τό πλανώμενο πρόβατο. Καί χάρηκε 

περισσότερο γι’ αὐτό, παρά γιά  τά σεσωσμένα. Καί γιά παρατήρησε, προτρέπει ὁ Ὅσιος Πατήρ, 

πῶς τό ἐπανέφερε·  «οὐκ ἐμάστιξεν, ἀλλ’ ἐπί τῶν ὤμων φέρων καί βαστάζων, πάλιν τῇ ποίμνῃ 

ἀπέδωκε».107 Γιατί ἄραγε; «Ὅτι πατήρ ἦν καί οὐ δικαστής».108 Καί ὅταν βλέπουμε ἄλλο 

ἄνθρωπο ἁμαρτάνοντα ἤ μετανοοῦντα νά μή μικροψυχοῦμε καί μή γογγύζουμε, ἀλλά νά 

πονοῦμε, νά θρηνοῦμε, νά προσευχόμαστε καί νά θυμόμαστε αὐτό πού λέγει ὁ μιμητής τῆς θείας 

εὐσπλαγχνίας Ἱερός Χρυσόστομος «ἀδελφόν ὁρᾶς, οὐκ ἀλλότριον».109  

 Συμπερασματικά, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνα μέγεθος πνευματικό καί οὐράνιο. Θεῖο καί 

ἀνθρώπινο. Ἕνα μυστήριο !  Ἀλλοιῶς τό βλέπει ὁ Θεός. Ἀλλοιῶς τό ἀντιλαμβάνονται οἱ 

ἄνθρωποι γενικά. Διαφορετικά τό προσεγγίζουν καί τό ζοῦν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ. «Ἄλλως 

ὁρῶσιν ὀφθαλμοί ἀνθρώπων καί ἄλλως ὁρᾶ ὀφθαλμός Θεοῦ».110 

 Ἔχοντες χρηστές ἐλπίδες στόν Κύριο, σκεπτόμενοι τό πέλαγος τῆς φιλανθρωπίας Του, 

καλούμαστε ἀπό τή χρυσοειδῆ σάλπιγγα τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου νά ἀποτινάξουμε κάθε 

πονηρία ἀπό τή συνείδησή μας καί νά ἔχουμε διαρκῆ τό φόβο, μήπως λάβουμε θάρρος ἀπό τίς 

καλωσῦνες μας καί πέσουμε. Καί ὁσάκις ἁμαρτάνουμε καί πέφτουμε, μέ προθυμία καί 

συναίσθηση νά δείχνουμε τή μετάνοιά μας. Ἀλλοιῶς θά μᾶς παιδεύσει καί θά μᾶς διδάξει ἡ ἴδια ἡ 

ἀποστασία μας καί θά μᾶς ἐλέγξει ἡ κακία μας.111 Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἐκ τῶν 

Χρυσοβρύτων ναμάτων του,  μᾶς βεβαιώνει: «Ὁ ἡμέτερος Νυμφίος μένει, διηνεκῶς ἡμᾶς 

ἀγαπῶν καί ἐπιτείνων τόν πόθον ! ... μένει θεραπεύων καί διορθούμενος».112 Μετά τή 

συγκινητική καί ἐλπιδοφόρο αὐτή διαβεβαίωσή του, ἄς ἐνστερνισθοῦμε καί τή σωτήρια 

προτροπή του: «Κολληθῶμεν Αὐτῷ»113 καί «προφθάσωμεν, τό πρόσωπον Αὐτοῦ ἐν 

ἐξομολογήσει».114 

                                                 
1 Προσόμοιον τῶν Αἴνων τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Μηναῖον Νοεμβρίου, 
ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, σελ. 239.  
2 Χρυσοστόμου Ἰω., «Περί Μετανοίας», ὁμιλία γ΄, ΕΠΕ, Πατερικαί Ἐκδόσεις «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς» 
Θεσσαλονίκη 1987, τόμος 30, σελ. 154, στ. 5-7. 
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32 Ἑβρ. Ιβ΄, 7 
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41 Χρυσοστόμου Ἰω.,  «Περί Μετανοίας», Ὁμιλία Δ΄ ὅπ.π. σελ. 160, στ. 17-20 
42 Γεν. δ΄, 12 
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69 Χρυσοστόμου Ἰω.,  ὅπ.π.,  σελ. 140 στ. 4. 
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75 Λουκ. ιη΄, 13. 
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79 Χρυσοστόμου Ἰω., ὅπ.π.,  σελ. 214 στ. 8-10, πρβλ. καί Ματθ. ε΄, 27-28 
80 Χρυσοστόμου Ἰω.,  «Περί Μετανοίας», Ὁμιλία Ζ΄, ὅπ.π.,  σελ. 240 στ. 8-15. 
81  ὅπ.π.,  σελ. 242 στ. 30 ἕως 244 στ. 1. 
82 Χρυσοστόμου Ἰω.,  «Περί Μετανοίας», Ὁμιλία Ζ΄ ὅπ.π.,  σελ. 244 στ. 4-9. 
83 Ψαλμ. οστ΄, 11, 
84 Χρυσοστόμου Ἰω.,  «Περί Μετανοίας», Ὁμιλία Η΄ ὅπ.π.,  σελ. 290 στ. 19-22. 
85 Χρυσοστόμου Ἰω., ὅπ.π.,  σελ. 290 στ. 16. 
86 Χρυσοστόμου Ἰω., ὅπ.π.,  σελ. 286 στ. 21-22. 
87 Χρυσοστόμου Ἰω., ὅπ.π.,  σελ.  286 στ. 25-26. 
88 Χρυσοστόμου Ἰω.,  «Περί Μετανοίας», Ὁμιλία Γ΄ ὅπ.π.,  σελ. 156 στ. 23-26. 
89 Χρυσοστόμου Ἰω., «Περί Μετανοίας», Ὁμιλία Ζ΄ ὅπ.π.,  σελ. 254 στ. 7-9. 
90 Ἠσ. α΄, 16-17.  
91 Χρυσοστόμου Ἰω.,  «Περί Μετανοίας», Ὁμιλία Η΄ ὅπ.π.,  σελ. 308 στ. 10-12. 
92 Χρυσοστόμου Ἰω., ὅπ.π.,  σελ. 286 στ. 3-10. 
93 Ἰεζ. Ιη΄, 23 καί Ἀκολουθία Ἐξομολογουμένων καί τῆς Θείας Μεταλήψεως. 
94 Ματθ. κστ΄, 6 καί Λουκ. ζ΄, 47.  
95 Ἀριθμ. ιβ΄, 10. 
96 Ψαλμ. πη΄, 8. 
97 Ψαλμ. ρμδ΄, 9. 
98 Χρυσοστόμου Ἰω.,  «Περί Μετανοίας», Ὁμιλία Ζ΄, ὅπ.π.,  σελ. 246 στ. 8-12. 
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