
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Δόξα... Καὶ νῦν... Ἦχος πλ. α᾽ 

Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην, τὴν ἀκήρατον κορυφὴν τοῦ Δεσπότου μεθ᾽ ἧς καὶ 

δακτύλῳ αὐτόν, ἡμῖν καθυπέδειξας, ἔπαρον ὑπὲρ ἡμῶν, Βαπτιστά, ὡς 

παρρησίαν ἔχων πολλήν· καὶ γὰρ μείζων τῶν Προφητῶν ἁπάντων, ὑπ᾽ αὐτοῦ 

μεμαρτύρησαι. Τοὺς ὀφθαλμούς σου πάλιν δέ, τοὺς τὸ Πανάγιον Πνεῦμα 

κατιδόντας, ὡς ἐν εἴδει περιστερᾶς κατελθόν, ἀναπέτασον πρὸς αὐτὸν 

Βαπτιστά, ἵλεων ἡμῖν ἀπεργασάμενος. Καὶ δεῦρο στῆθι μεθ᾽ ἡμῶν ἐπισφραγίζων 

τὸν ὕμνον, καὶ προεξάρχων τῆς πανηγύρεως.  
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Θεία τάρη και μεηάνοια 
 

«μεηανοείηε. ήγγικε γαρ η Βαζιλεία ηφν οσρανών» (Μαηθ. δ’,17) 
Απόδοζη ζηα Νεοελληνικά «Κεηαλνείηε γηαηί έθηαζε ε βαζηιεία ησλ νπξαλώλ» 

Τν ζεκεξηλό Δπαγγέιην αλαθέξεηαη ζηελ έλαξμε ηεο δεκνζίαο δξάζεσο 
ηνπ Θεαλζξώπνπ θαη ζην πεξηερόκελν ηνπ θεξύγκαηόο Τνπ, πνπ ήηαλ 
«κεηαλνείηε. ήγγηθε γαξ ε Βαζηιεία ησλ νπξαλώλ». Κε ηελ πξόζθιεζε απηή 
ν Θεόο ζπλερίδεη ηνλ δηάινγν, πνπ είρε κε ηνλ Αδάκ ζηνλ Παξάδεηζν. Τελ 
κεηάλνηα εθήξπηηαλ νη Πξνθήηεο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο θαη κάιηζηα ν 
κείδσλ ησλ Πξνθεηώλ ν Ησάλλεο ν Βαπηηζηήο. Κε ην θήξπγκα πεξί 
κεηαλνίαο άξρηζε ν Θύξηνο ηελ δηδαζθαιία Τνπ, ην θνζκνζσηήξην έξγν Τνπ. 
Οη Απόζηνινη απηήλ επίζεο εθήξπηηαλ «κεηαλνήζαηε θαη επηζηξέςαηε εηο ην 
εμαιεηθζήλαη πκώλ ηαο ακαξηίαο» (Πξαμ. γ’, 19). Δπνκέλσο ε κεηάλνηα 
απνηειεί νπζηώδεο ζηνηρείν ηεο πλεπκαηηθήο δσήο, αθνύ ζπλδέεηαη 
ζηελώηαηα κε ηελ Θεία Χάξε. Απηόλ ηνλ ζύλδεζκν κεηαμύ ηεο κεηαλνίαο θαη 
ηεο ζείαο Χάξηηνο κπνξνύκε λα ηνλ δνύκε ζε ηξία ζεκεία. 

Ζ κεηάλνηα είλαη 
ο αζθαλής δρόμος ποσ οδηγεί ζηην Βαζιλεία ηφν Οσρανών 

«Ήγγηθελ ε Βαζηιεία ησλ νπξαλώλ» έιεγελ ν Θύξηνο, γη’ απηό 
«κεηαλνείηε». Όηαλ ε Αγία Γξαθή αλαθέξεη ηελ Βαζηιεία ησλ Οπξαλώλ, 
ελλνεί ηνλ Θύξην θαη ηελ θνηλσλία καδί Τνπ, δηόηη όπνπ είλαη ν βαζηιεύο εθεί 
είλαη θαη ε βαζηιεία, αθνύ δελ λνείηαη βαζηιεία, ρσξίο βαζηιέα. Ο 
Θεάλζξσπνο Θύξηνο δελ ρσξίδεηαη από ηελ άθηηζηε Χάξε Τνπ, πνπ 
θπιάζζεηαη ζηελ αγία Δθθιεζία θαη ρνξεγείηαη από ην Παλάγην Πλεύκα ζ’ 
απηνύο πνπ κεηαλννύλ. 

Γλσξίδνπκε όινη καο από ηελ δηδαζθαιία ησλ αγίσλ Παηέξσλ, όηη κε ηελ 
ακαξηία απνκαθξπλόκαζηε από ηελ Εσή, πνπ είλαη ν Χξηζηόο, νπόηε 
επέξρεηαη ε έθπησζε από ηελ ζεία Χάξε θαη ελ ζπλερεία ε δώθσζε θαη ε 
λέθξσζε. Απηό ζεκαίλεη όηη θαηά ηελ νξζόδνμε δηδαζθαιία ε ακαξηία δελ 
είλαη κηα αζηνρία, πνπ γηα ηελ επαλόξζσζή ηεο αξθεί κηα ηππηθή ζπγγλώκε, 
αιιά είλαη κηα θίλεζε αληίζεηε από ηνλ Θεό θαη γη’ απηό απαηηείηαη 
νινθιεξσηηθή κεηαζηξνθή. Απαηηείηαη λα βηώζνπκε ηελ κεηάλνηα, πνπ 
δσνπνηεί θαη ραξηηώλεη. Γελ έξρεηαη από πνπζελά αιινύ ε ζσηεξία «εη κε 
ηαύηελ (ηελ ζσηεξίαλ) δηά ηεο δηελεθνύο κεηαλνίαο επηζπαζόκεζα» (αγ. 
Γξεγόξηνο Παιακάο). 

Γη’ απηό είπακε όηη ε κεηάλνηα είλαη ν αζθαιήο δξόκνο, πνπ νδεγεί ζηελ 
Βαζηιεία ησλ νπξαλώλ. Θαη θπζηθά δελ ππάξρεη ηέινο κεηαλνίαο, δηόηη ηνύην 
ζα εζήκαηλε ηειεία νκνίσζε κε ηνλ Χξηζηό. Δθ’ όζνλ ζε όιε καο ηελ δσή 
είκαζηε αλαδεηεηαί ηεο Βαζηιείαο ησλ Οπξαλώλ, γη’ απηό ηνλ ιόγν ε 
κεηάλνηα είλαη κηα δηαξθήο θαηάζηαζε. Απηή είλαη ε «αξρή, κεζόηεο θαη 
ηέινο ηεο θαηά Χξηζηόλ πνιηηείαο». 

Δπίζεο ε κεηάλνηα είλαη 
ώρα Χάριηος. 
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Ο άλζξσπνο δώληαο ζην απειπηζηηθό θαη δνθεξό ζθνηάδη ηεο ακαξηίαο 
θαη αγλνώληαο ηελ σξαηόηεηα ηεο ζείαο δσήο, δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη ηελ 
θξηθηή θαηάζηαζή ηνπ θαη ηελ δηαθνξά κεηαμύ ηεο αλζξώπηλεο δσήο θαη ηεο 
Θεαλζξώπηλεο δσήο. Κόλνλ όηαλ ε ζεία Χάξε ξίςεη ζηελ θαξδηά ηνπ ηνλ 
ζπόξν ηεο ζείαο αγάπεο κπνξεί λα δεη ηελ εξήκσζή ηνπ ηελ πλεπκαηηθή. Τν 
θσο ηνπ ήιηνπ όηαλ εηζέξρεηαη κέζα ζην ζθνηεηλό δσκάηην απνθαιύπηεη ηα 
πάληα. Έηζη όηαλ ε θσηνπνηόο θαη δσνπνηόο Χάξε θσηίζεη ηελ ςπρή καο, 
ηόηε βιέπνπκε ηα πάζε, ηελ εξήκσζε ηελ εζσηεξηθή θαη αξρίδνπκε λα 
θιαίκε. 

Πξέπεη λα έρεη θαλείο πνιιή Χάξε γηα λα θαηαιάβεη όηη είλαη ακαξησιόο. 
Σηνλ ζαξθηθό άλζξσπν ε κεηάλνηα δελ είλαη εύθνιε. Άξα ν δσλ κέζα ζηελ 
αηκόζθαηξά ηεο δείρλεη πσο δηαπνηίδεηαη από ηελ άθηηζηε ελέξγεηα ηεο 
ζείαο Χάξηηνο. Γη’ απηό πνιινί Παηέξεο ηνλίδνπλ όηη ε βίσζε ηεο κεηάλνηαο 
είλαη ην πξώην ζηάδην ηεο ζεσξίαο ηνπ Θενύ. Θαη όζν ε θσηηά ηεο κεηαλνίαο 
θαηαθαίεη ηελ ςπρή θαη ηηο ακαξηίεο, ηόζν απηή ε θσηηά κεηαηξέπεηαη ζε 
άθηηζην Φσο. Δπνκέλσο ε κεηάλνηα δελ είλαη αλζξσπίλεο πξνειεύζεσο, 
αιιά απνηειεί δώξν πνπ πξνζθέξεηαη από ηνλ Οπξαλό. «Σπέξκα γαξ ζείνλ 
ππάξρεη ζαθώο ε θαηά Θεόλ ιύπελ. θαξπόλ ώξηκνλ ηελ ησλ αηώλσλ αγαζώλ 
επθξνζύλε παξέρνπζα» (αγ. Κάμηκνο). 

Απηήλ ηελ αιήζεηα δηαηππώλεη ν Ησάλλεο ηεο Θξνζηάλδεο: «Τη ζα θάλακε 
εάλ δελ καο ελίζρπε πξνθαηαβνιηθά ε Χάξηο ηνπ Θενύ; Σε πνην θαηάληεκα 
ζα θζάλακε, εάλ δελ καο αγθάιηαδε μαθληθά ρσξίο λα ην πεξηκέλνπκε κεηά 
από ηελ ακαξηία θαη δελ καο πξνεηνίκαδε γηα κεηάλνηα θαη γηα δάθξπα;… 
Σπάληα, πνιύ ζπάληα ζα κπνξνύζε θαλείο λα απαιιαγεί από ηνλ δπγό ηεο 
ακαξηίαο». 

Δπίζεο ε κεηάλνηα 
διαηηρεί ηην Χάρη ζηην υστή μας. 

Σηελ Οξζόδνμε δηδαζθαιία ιέκε όηη δελ ππάξρεη δηαθνξά δηαιεθηηθή 
κεηαμύ πξάμεσο θαη ηεο ζεσξίαο. Ούηε μερσξίδνληαη ζηεγαλά νη δπν απηέο 
θαηαζηάζεηο. ε πξάμε είλαη ηξνθόο θαη ζπλεξγόο ηεο ζεσξίαο θαη ε ζεσξία 
είλαη θύιαθαο θαη ζπλεξγόο ηεο πξάμεσο. Γει. ν άλζξσπνο, κε ηελ βνήζεηα 
ηεο ζείαο Χάξηηνο, αγσλίδεηαη λα ηεξήζεη ηηο εληνιέο ηνπ Θενύ, άξα λα 
βηώζεη ηελ κεηάλνηα. Όηαλ θζάζεη δε ζηελ θνηλσλία κε ηνλ Θεό θαη 
αηζζάλεηαη κέζα ηνπ ηελ πιεζκνλή ηεο Χάξηηνο θαη ηεο αγάπεο ηνπ Θενύ, 
ηεξεί ηηο εληνιέο ηνπ Θενύ από αγάπε γη’ Απηόλ θαη γηα λα δηαηεξήζεη ηελ 
αγάπε. 

Δπνκέλσο ε κεηάλνηα δελ είλαη κηα ηππηθή εμνκνιόγεζε, πνπ ίζσο έθαλε 
θαλείο θάησ από ζθιεξέο ςπρνινγηθέο ζπλζήθεο, αιιά κηα νινθιεξσηηθή 
αιιαγή δσήο. Κε απηήλ ηελ αιιαγή δεη ηελ ελ Χξηζηώ δσή θαη δώληαο ηελ ελ 
Χξηζηώ δσή βιέπεη ηελ αζιηόηεηά ηνπ πεξηζζόηεξν θαη απμάλεη ηελ 
κεηάλνηα. 
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Όινη νη άγηνη από ηελ πείξα ηνπο γλσξίδνπλ όηη ε ζεία Χάξε παξακέλεη 
ζηελ ςπρή καο κε ηελ αγσληζηηθόηεηα, ηελ λήςε, ηελ πξνζεπρή, θπξίσο κε 
ηελ ηαπείλσζε πνπ είλαη «ζηνιή ζεόηεηνο». Ζ αθάζαξηε θαξδηά, πνπ είλαη 
γεκάηε από ηα πάζε, δελ κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη ηελ ζεία Χάξε, όζν 
πινύζηα θαη αλ ηεο είρε πξνεγνπκέλσο ρνξεγεζεί. 

Όια απηά είλαη αθαηαλόεηα γηα ηνλ άλζξσπν πνπ έκαζε λα κε δεη ζην 
πλεπκαηηθό θιίκα ηεο Οξζνδνμίαο θαη ηξέθεηαη από ηελ απηάξθεηα θαη ηελ 
απηαξέζθεηά ηνπ. Φαίλνληαη ιίγν κπεξδεκέλα, γηαηί δνύκε ζε έλαλ θόζκν πνπ 
αηζζάλεηαη νινθιεξσκέλνο, θηαζκέλνο, ώξηκνο. Όκσο είλαη βίσκα θαη δσή 
ηεο Δθθιεζίαο. Τν θήξπγκα ρσξίο ηελ κεηάλνηα κε όιν ην πεξηερόκελό ηνπ, 
παύεη λα είλαη απζεληηθό. Παύεη λα ηνλίδεηαη ε αμία ηεο κεηαλνίαο, πνπ 
αλνίγεη ηνλ δξόκν γηα ηελ βαζηιεία ηνπ Θενύ, αιιά πξέπεη λα ηνλίδεηαη 
θαζαξά όηη δελ κεηαβάιιεη ν άλζξσπνο ηνλ εαπηό ηνπ κε ηα έξγα ηεο 
κεηάλνηαο, αιιά πξνζθέξεηαη ζηελ ζεία Χάξε πνπ κεηαβάιιεη ηνπο αλαμίνπο 
ζε αμίνπο.                                        Από ην βηβιίν «Όζνη Πηζηνί» Δθδόζεηο Η.Κ. Γελεζιίνπ ηεο Θενηόθνπ (Ιεηβαδηά) 

Δώρο πολύηιμο 
Ο Σξηαδηθόο Θεόο, ηνλ Οπνίν εκείο νη Οξζόδνμνη Υξηζηηαλνί πηζηεύνπκε, είλαη 

Θεόο αγάπεο, είλαη ε ΑΓΑΠΗ. 
Οη αγαπεηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Θενύ πξνο ηνλ άλζξσπν είλαη απεηξάξηζκεο θαη 

δηαξθείο. Η αγαπεηηθή παξνπζία ηνπ Θενύ ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ είλαη εκθαλήο 
θαη αδηάπησηε. Σα δώξα ηεο αγάπεο ηνπ Θενύ ζηνλ άλζξσπν πνιππνίθηια θαη 
ζσζηηθά. 

Δώξν πνιύηηκν ηνπ Θενύ, πξνο ηνλ θαζέλα καο πξνζσπηθά, ν ρξόλνο. Ο 
ρξόλνο, ινηπόλ, πξνζθνξά αγάπεο, αθνύ εκπεξηέρεη ζσζηηθή ρξνηά. Ο ρξόλνο 
δσήο ηνπ θαζελόο καο επθαηξία γηα αγώλα ηξηκέησπν: Καηά ηνπ εαπηνύ καο, ηνπ 
παζνθόξνπ, θαηά ηνπ αηαλά, ηνπ επηβνπιέα ηεο ζσηεξίαο καο, θαηά ηνπ 
«θόζκνπ», ν νπνίνο αλαζηέιιεη ηνπο νπξάληνπο πόζνπο καο. 

Ο ρξόλνο, επθαηξία γηα θηλήζεηο κεηαζηξνθηθέο, γηα κεηάλνηα. Ο ρξόλνο, 
επθαηξία γηα δξάζε αγάπεο, γηα δπλακηθή παξέκβαζε ζηηο αλάγθεο ησλ 
ζπλαλζξώπσλ καο, ησλ αδειθώλ καο. 

Ο ρξόλνο, πξόζθιεζε γηα αμηνπνίεζε θαη πξόθιεζε γηα ζσηεξία. Ο ρξόλνο, ν 
νπνίνο δπζηπρώο θαηαζπαηαιάηαη θαη πξνρσξεί αλεπίζηξνθα. Πόζνο ρξόλνο, 
αιήζεηα, ρξεώλεηαη ζε πξάμεηο εθάκαξηεο, ζε ώξεο αθεδίαο, ζε θηλήζεηο 
επηπόιαηεο! Υξόλνο ρακέλνο θαη είκαζηε βέβαηα ππόινγνη γη΄ απηό. 

Ο ρξόλνο δίδεηαη γηα λα αμηνπνηεζεί ζσηήξηα, γη΄ απηό θαη ζα δνζεί ιόγνο γηα 
ηελ άινγε ρξήζε ηνπ. Ο άλζξσπνο επηδίδεηαη ζε θαηάρξεζε θαη παξάρξεζε ηνπ 
ρξόλνπ θαη όρη ζηελ νξζή ρξήζε ηνπ. Σν θάζε ιεπηό ηνπ ρξόλνπ δπγίδεη 
Αησληόηεηα. 

Σν παξόλ θαηέρνκε. Σν παξειζόλ παξήιζε. Σν κέιινλ αόξαην θαη άγλσζην. 
Απηόλ ηνλ ρξόλν, πνπ έρνκε, όζνλ έρνκε ζηε δηάζεζή καο, αο αμηνπνηήζνπκε, 
ώζηε λα κε βξεζνύκε αλαπνιόγεηνη θαηά ηελ εκέξα ηεο Κξίζεσο. Η κλήκε ηνπ 
ζαλάηνπ ζα απνηξέςεη ηελ θιπαξία, ηελ πνιπινγία, ηελ αηζρξνινγία θαη θάζε 
έθθξαζε παζώλ, θαη ζα νδεγήζεη ζηελ απηνγλσζία, ζηελ απηνκεκςία, ζηε 
κεηάλνηα θαη ζηελ ζσηεξία. 

ην θαηώθιη ηνπ λένπ ρξόλνπ, θαζώο ε αγάπε ηνπ Θενύ καο έθζαζε, αο 
επηδνζνύκε ζηελ ζσζηηθή ρξήζε ηνπ ρξόλνπ, γηα λα είλαη όλησο ε λέα ρξνληά 
«θαιή, ζσηήξηα ρξνληά».                                           ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΡΗ, Eθπαηδεπηηθόο 


