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Α Γ Ι Ο Σ  Ν Ε Κ Τ Α Ρ Ι Ο Σ  Π Ε Ν Τ Α Π Ο Λ Ε Ω Σ  –  Δ Ι Δ Α Χ Ε Σ  

 

Ο δρόμος της ευτυχίας 

Τίποτε δεν είναι μεγαλύτερο απ' την καθαρή καρδιά, 

γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι 

ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού; Ασφαλώς τίποτε. Λέει ο 

Θεός γι' αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά:  

«Ενοικήσω εν αυτοίς και εμπεριπατήσω, και έσομαι αυτών 

Θεός, και αυτοί έσονταί μοι λαός» (Β' Κορ. 6,16). 

Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι απ' αυτούς τους ανθρώπους; 

Και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι; Δεν βρίσκονται όλα τ' 

αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους; Τι 

περισσότερο χρειάζονται; Τίποτε, στ' αλήθεια, τίποτε! Γιατί έχουν στην καρδιά 

τους το μεγαλύτερο αγαθό: τον ίδιο το Θεό!  

Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον 

εαυτό τους, στις ξένες χώρες και τα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις 

μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ηδονές και σ' όλες τις χλιδές και 

ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα! Η ανέγερση του πύργου της 

ευτυχίας έξω από την καρδιά μας, μοιάζει με οικοδομή που χτίζε¬ται σε 

έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο 

οικοδόμημα θα σωριαστεί στη γη...  

Αδελφοί μου! Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό, και 

μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας 



και δείτε την πνευματική της κατάσταση. Μήπως έχασε την παρρησία της 

προς το Θεό; Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών 

Του; Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των 

καθηκόντων προς το Θεό και τον πλησίον;  

Ερευνήστε μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας, μήπως γλίστρησε 

αυτή σε δρόμους στραβούς και δύσβατους...  

Δυστυχώς, εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του, στερήθηκε όλα τ' 

αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, 

θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και 

τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχθηκε το μίσος. Έδιωξε, τέλος, όλα τα 

χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχθηκε με το 

βάπτισμα, και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες, που κάνουν τον άνθρωπο 

ελεεινό και τρισάθλιο.  

Αδελφοί μου! Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σ' αυτή 

και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε και την αγία Του Εκκλησία. Για να μας 

καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί 

Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. 

Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε 

γρήγορα όσοι έχουμε βαρειά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε, και η Εκκλησία είναι 

έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας, να μας χαρίσει την παρρησία προς το 

Θεό, να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα... 
 

Πνευματικός αγώνας 

Σκοπός της ζωής μας είναι να γίνουμε τέλειοι και άγιοι. Να 

αναδειχθούμε παιδιά του Θεού και κληρονόμοι της βασιλείας των ουρανών. 

Ας προσέξουμε μήπως, για χάρη της παρούσας ζωής, στερηθούμε τη 

μέλλουσα. Μήπως, από τις βιοτικές φροντίδες και μέριμνες, αμελήσουμε το 

σκοπό της ζωής μας. 

Η νηστεία, η αγρυπνία και η προσευχή από μόνες τους δεν φέρνουν τους 

επιθυμητούς καρπούς, γιατί αυτές δεν είναι ο σκοπός της ζωής μας· 

αποτελούν τα μέσα για να πετύχουμε το σκοπό. Στολίστε τις λαμπάδες σας με 

αρετές. Αγωνιστείτε ν' αποβάλετε τα πάθη της ψυχής. Καθαρίστε την καρδιά 

σας από κάθε ρύπο και διατηρήστε την αγνή, για να έρθει και να κατοικήσει 

μέσα σας ο Κύριος• για να σας πλημμυρίσει το Άγιο Πνεύμα με τις θείες Του 

δωρεές. 

Παιδιά μου αγαπητά, όλη σας η ασχολία και η φροντίδα σ' αυτά να είναι. 

Αυτά ν' αποτελούν σκοπό και πόθο ασταμάτητο. Γι' αυτά όλη σας η προσευχή 

προς το Θεό. 

Να ζητάτε καθημερινά τον Κύριο· αλλά μέσα στην καρδιά σας και όχι 

έξω απ’ αυτήν. Και όταν Τον βρείτε, σταθείτε με φόβο και τρόμο όπως τα 

Χερουβείμ και τα Σεραφείμ, γιατί η καρδιά σας έγινε θρόνος του Θεού. Αλλά 



για να βρείτε τον Κύριο, ταπεινωθείτε μέχρι το χώμα, γιατί ο Κύριος 

βδελύσσεται τους υπερήφανους, ενώ αγαπάει και επισκέπτεται τους 

ταπεινούς στην καρδιά. Γι’ αυτό και λέει: "και επί τίνα επιβλέψω, αλλ' η επί 

τον ταπεινόν και ησύχιον, και τρέμοντα τους λόγους μου;" (Ησ. 66, 2). 

Άγωνίζου τον αγώνα τον καλό και ο Θεός θα σε ενισχύει. Στον αγώνα 

εντοπίζουμε τις αδυναμίες, τις ελλείψεις και τα ελαττώματά μας. Είναι ο 

καθρέφτης της πνευματικής μας καταστάσεως. Όποιος δεν αγωνίστηκε, δεν 

γνώρισε τον εαυτό του. Προσέχετε και τα μικρά ακόμη παραπτώματα. Αν σας 

συμβεί από απροσεξία κάποια αμαρτία, μην απελπίζεστε, αλλά σηκωθείτε 

γρήγορα, προσπέστε στο θεό που έχει τη δύναμη να σας ανορθώσει. Η μεγάλη 

λύπη κρύβει μέσα της υπερηφάνεια. Οι υπερβολικές λύπες και απελπισίες 

είναι βλαβερές και επικίνδυνες, και πολλές φορές παροξύνονται από το 

διάβολο για ν' ανακόψουν την πορεία του αγωνιστή. Μέσα μας έχουμε 

αδυναμίες και πάθη και ελαττώμα¬τα βαθιά ριζωμένα: πολλά είναι και 

κληρονομικά. Όλα αυτά δεν κόβονται με μια σπασμωδική κίνηση ούτε με την 

αδημονία και τη βαρειά θλίψη, αλλά με υπομονή και επιμονή, με καρτερία, με 

φροντίδα και προσοχή. 

Ο δρόμος που οδηγεί στην τελειότητα είναι μακρύς. Εύχεσθε στο Θεό να 

σας δυναμώνει. Να αντιμετωπίζε¬τε με υπομονή τις πτώσεις σας και αφού 

γρήγορα ση-κωθείτε, να τρέχετε και να μη στέκεστε, σαν τα παιδιά, στον τόπο 

που πέσατε, κλαίγοντας και θρηνώντας α-παρηγόρητα. Αγρυπνείτε και 

προσεύχεστε για να μην μπείτε σε πειρασμό. Μην απελπίζεστε αν πέφτετε 

συνέχεια σε παλιές αμαρτίες. Πολλές απ’ αυτές είναι και από τη φύση τους 

ισχυρές και από τη συνήθεια. Με την πάρο-δο του χρόνου όμως και με την 

επιμέλεια νικούνται. Τίποτε να μη σας απελπίζει.  
 

Προσευχή 

          Το κύριο έργο του ανθρώπου είναι η προσευχή. Ο άνθρωπος πλάστηκε 

για να υμνεί το Θεό. Αυτό είναι το έργο που του αρμόζει. Αυτό μόνο εξηγεί την 

πνευματι-κή του υπόσταση. Αυτό μόνο δικαιώνει την εξέχουσα θέση του μέσα 

στη δημιουργία. Ο άνθρωπος πλάστηκε για να λατρεύει το Θεό και να μετέχει 

στη θεία Του αγαθότητα και μακαριότητα. Ως εικόνα του Θεού που είναι, 

λαχταράει για το Θεό και τρέχει με πόθο να ανυψωθεί προς Αυτόν. Μέ την 

προσευχή και την υμνωδία ευφραίνεται. Το πνεύμα του αγάλλεται και η 

καρδιά του σκιρτάει. Όσο περισσότερο προσεύχεται, τόσο η ψυχή του 

απογυμνώνεται από τις κοσμικές επιθυμίες και γεμίζει από τα ουράνια 

αγαθά. Και όσο αποχωρίζεται τα γήινα και τις ηδονές του βίου, τόσο 

περισσότερο απολαμβάνει την ουράνια ευφροσύνη. Η δοκιμή και η πείρα μάς 

επιβεβαιώνουν την αλήθεια αυτή. 

          Ο Θεός ευαρεστείται στις προσευχές εκείνες που προσφέρονται με τον 

πρέποντα τρόπο- δηλαδή με συναίσθηση της ατέλειας και της αναξιότητάς 



μας. Για να υπάρξει όμως τέτοια συναίσθηση, απαιτείται τέλεια απάρνηση του 

κακού μας εαυτού και υποταγή στις εντολές του Θεού- απαιτείται ταπείνωση 

και αδιάλειπτη πνευματική εργασία. Αναθέστε όλες τις φροντίδες σας στο 

Θεό. Εκείνος προνοεί για σας. Μη γίνεστε ολιγόψυχοι και μην ταράζεστε. 

Αυτός που εξετάζει τα απόκρυφα βάθη της ψυχής των ανθρώπων, γνωρίζει 

και τις δικές σας επιθυμίες και έχει τη δύναμη να τις εκπληρώσει όπως Αυτός 

γνωρίζει. Εσείς να ζητάτε από το Θεό και να μη χάνετε το θάρρος σας. Μη 

νομίζετε ότι, επειδή ο πόθος σας είναι άγιος, έχετε δικαίωμα να παραπονείστε 

όταν οι προσευχές σας δεν εισακούονται. Ο Θεός εκπληρώνει τους πόθους σας 

με τρόπο που εσείς δεν γνωρίζετε. Να ειρηνεύετε λοιπόν και να επικαλείσθε 

το Θεό. 

Οι προσευχές και οι δεήσεις από μόνες τους δεν μας όδηγούν στην τελειότητα. 

Στην τελείωση οδηγεί ο Κύριος που έρχεται και κατοικεί μέσα μας, όταν εμείς 

εκτελούμε τις εντολές Του. Και μια από τις πρώτες εντολές είναι να γίνεται 

στη ζωή μας το θέλημα όχι το δικό μας, αλλά του Θεού. Και να γίνεται με την 

ακρίβεια που γίνεται στον ουρανό από τους αγγέλους. Για να μπορούμε κι 

εμείς να λέμε: «Κύριε, όχι όπως εγώ θέλω, αλλ' όπως Εσύ· "γενηθήτω το 

θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης"». Χωρίς λοιπόν το Χριστό μέσα 

μας, οι προσευχές και οι δεήσεις οδηγούν στην πλάνη. 

 

Αγάπη 

          Επιδιώκετε την αγάπη. Ζητάτε καθημερινά από το Θεό την αγάπη. Μαζί 

με την αγάπη έρχεται και όλο το πλήθος των αγαθών και των αρετών. 

Αγαπάτε για ν' αγαπάστε και σεις από τους άλλους. Δώστε στο Θεό όλη σας 

την καρδιά, ώστε να μένετε στην αγάπη. «Ο μένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ 

μένει και ο Θεός εν αυτώ μένει» (Α' Ιωάν. 4,16). Οφείλετε να έχετε πολλή 

προσοχή στις μεταξύ σας σχέσεις και να ευλαβείστε ο ένας τον άλλον ως 

πρόσωπα ιερά, ως εικόνες του Θεού. Να μην αποβλέπετε ποτέ στο σώμα ή 

στην ομορφιά του, αλλά στην ψυχή.  

           Προσέχετε το αίσθημα της αγάπης, γιατί όταν η καρδιά δεν θερμαίνεται 

από την καθαρή προσευχή, η αγάπη κινδυνεύει να γίνει σαρκική και αφύσικη- 

κινδυνεύει να σκοτίσει το νου και να κατακάψει την καρδιά. Πρέπει να 

εξετάζουμε καθημερινά μήπως η αγάπη μας δεν απορρέει από το σύνδεσμο 

της κοινής μας αγάπης προς το Χριστό,  μήπως δεν πηγάζει από το πλήρωμα 

της αγάπης μας προς τον Κύριο. Αυτός που αγρυπνεί να διατηρήσει αγνή την 

αγάπη, θα φυλαχθεί από τις παγίδες του πονηρού που προσπαθεί σιγά -σιγά 

να μετατρέψει την χριστιανική αγάπη σε αγάπη κοινή και συναισθηματική. 
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