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«Διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν ποιήσω ίνα έχω ζωήν αιώνιον;» 
(Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ) 

 

 «ΑΓΑΘΕ Διδάσκαλε», ρώτησε τον Κύριό μας 

Ιησού Χριστό κάποιος νεαρός, «τι καλό να κάνω για 

ν’ αποκτήσω την αιώνια ζωή;». Δηλαδή: “Τι να κά-

νω για να σωθώ;”. Ερώτημα πολύ σοβαρό. Ερώτημα 

για ένα ζήτημα που πρέπει ν’ απασχολεί κάθε άν-

θρωπο σ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού της επίγειας 

ζωής του. Όπως ο ταξιδιώτης που διαπλέει μια μεγά-

λη και φουρτουνιασμένη θάλασσα, δεν συλλογίζεται 

παρά ένα ήσυχο λιμάνι, έτσι κι εμείς, που ταλαιπω-

ρούμαστε μέσα στα κύματα της θάλασσας του βίου, 

πρέπει ακατάπαυστα να έχουμε μπροστά στα μάτια 

του νου μας την αιωνιότητα και, όσο βρισκόμαστε στην πρόσκαιρη τούτη 

ζωή, να φροντίζουμε για τη μεταθανάτια κατάσταση της ψυχής μας. Τι εί-

ναι αυτό που μπορούμε να το αποκτήσουμε στη γη και να το διατηρήσου-

με παντοτινά ως αναφαίρετο κτήμα μας; Μόνο η σωτηρία μας! 

Όποιος χρησιμοποιεί την επίγεια ζωή για να συγκεντρώσει πλούτη, 

αυτός θ’ αφήσει εδώ τα πλούτη κατά το πέρασμά του στην αιωνιότητα. 

mailto:agioi.apostoloi@gmail.com
http://www.agioiapostoloi.gr/


Όποιος χρησιμοποιεί την επίγεια ζωή για ν’ αποκτήσει τιμές και δόξα, αυ-

τός θα χάσει και τις τιμές και τη δόξα από τον πικρό θάνατο. Όποιος, ό-

μως, χρησιμοποιεί την επίγεια ζωή για ν’ αποκτήσει τη σωτηρία, αυτός θα 

πάρει τη σωτηρία μαζί του στην αιωνιότητα και θα ευφραίνεται παντοτινά 

στον ουρανό με το υπέρτατο αγαθό που κέρδισε στη γη. 

Αγαπητοί αδελφοί! Τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε; Την απά-

ντηση σ’ αυτό το ερώτημα, την πιο ικανοποιητική απάντηση, τη βρίσκου-

με στο Ευαγγέλιο. Ο Κύριος δήλωσε ότι για να σωθούν όσοι δεν πιστεύ-

ουν στον Χριστό, πρέπει οπωσδήποτε να πιστέψουν σ’ Αυτόν· και για να 

σωθούν όσοι πιστεύουν στον Χριστό, πρέπει οπωσδήποτε να ζουν σύμ-

φωνα με τις εντολές Του. Αιώνια θα χαθεί όποιος δεν πιστεύει στον Χρι-

στό. Αιώνια θα χαθεί και όποιος λέει με τα χείλη του ότι πιστεύει στον 

Χριστό, αλλά με τα έργα του Τον αρνείται, δηλαδή δεν τηρεί τις αγίες ε-

ντολές Του. Μ’ άλλα λόγια: Για τη σωτηρία χρειάζεται ζωντανή πίστη 

στον Χριστό. Όταν οι Ιουδαίοι ρώτησαν τον Κύριο, «Τι πρέπει να κάνου-

με, για να εκτελούμε τα έργα του Θεού;», Εκείνος τους απάντησε: «Το 

έργο του Θεού είναι να πιστέψετε στον Απεσταλμένο Του» (Ιω. 6, 28-29). 

Η ζωντανή πίστη στον Χριστό είναι έργο, έργο θείο και μεγάλο τό-

σο, που μ’ αυτό εκπληρώνεται η σωτηρία. Η ζωντανή πίστη εκφράζεται 

με την όλη ζωή, με την όλη ύπαρξη του ανθρώπου. Περιλαμβάνει τις 

σκέψεις του, τα αισθήματά του, τη διαγωγή του. «Όποιος πιστεύει» με τέ-

τοια πίστη, «έχει την αιώνια ζωή». «Και να ποια είναι η αιώνια ζωή: Ν’ 

αναγνωρίζουν οι άνθρωποι Εσένα ως τον μόνο αληθινό Θεό, καθώς κι 

Εκείνον που έστειλες, τον Ιησού Χριστό» (Ιω. 17, 3). Η ζωντανή πίστη εί-

ναι θέαση και γνώση του Θεού (Βλ. Εβρ. 11,27). Η ζωντανή πίστη είναι 

ζωή αφιερωμένη ολοκληρωτικά στην ευσέβεια και νεκρωμένη για τον 

κόσμο. Η ζωντανή πίστη είναι δωρεά του Θεού. Αυτή τη μεγάλη δωρεά 

ζητούσαν από τον Κύριο οι απόστολοί Του, όταν Του έλεγαν: «Αύξησε 

την πίστη μας». Μόνο μέσω της ζωντανής πίστεως μπορεί ο άνθρωπος ν’ 

απαρνηθεί τα δήθεν καλά της πεσμένης φύσεώς του και να γίνει μαθητής 

και ακόλουθος του Κυρίου με σκέψη, καρδιά και διαγωγή ταιριαστές 

στην ανακαινισμένη απ’ Αυτόν φύση. 

Το πνευματικό θησαυροφυλάκιο στο οποίο φυλάσσεται και από το 

οποίο αφειδώλευτα προσφέρεται ο θησαυρός της αληθινής πίστεως, είναι 

η αγία Ορθόδοξη Εκκλησία και μόνο αυτή. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο, 

προκειμένου να σωθούμε, να ανήκουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ό-

ποιος δεν υπακούει στην Εκκλησία, «ας είναι για σένα όπως ο ειδωλολά-

τρης ή ο τελώνης» (Ματθ. 18,17), είπε ο Κύριος. 



Μάταια κάποιοι θεωρούν την αμαρτία που διαπράττεται με τον νου, 

με το πνεύμα, ελαφριά ή και μηδαμινή. Όσο ανώτερο είναι το πνεύμα από 

το σώμα, τόσο ανώτερη είναι η αρετή που επιτελείται με το πνεύμα, από 

την αρετή που επιτελείται με το σώμα, αλλά και τόσο βαρύτερη είναι η 

αμαρτία που διαπράττεται με το πνεύμα, από την αμαρτία που διαπράττε-

ται με το σώμα. Η αμαρτία που διαπράττεται με το σώμα είναι φανερή. Η 

αμαρτία που διαπράττεται με το πνεύμα συνήθως είναι ελάχιστα αντιλη-

πτή, κάποτε μάλιστα και τελείως απαρατήρητη από τους βυθισμένους στις 

βιοτικές μέριμνες ανθρώπους. Αλλά, όσο λιγότερο αισθητή είναι, τόσο 

μεγαλύτερο κακό κάνει, τόσο πιο καίρια χτυπήματα καταφέρει, τόσο πιο 

βαθιές πληγές προξενεί. 

Μολυσμένος από μιαν αμαρτωλή σκέψη, ένας φωτεινός άγγελος έγι-

νε σκοτεινός δαίμονας, διώχθηκε από τα ουράνια σκηνώματα και γκρεμί-

στηκε στην άβυσσο. Εκεί έσυρε όχι μόνο πλήθος αγγέλων, αλλά και πλή-

θος ανθρώπων, που άφησαν τον νου τους να μολυνθεί με αμαρτωλές 

σκέψεις, με απατηλές ιδέες. Ο Κύριος ονόμασε τον πεσμένο άγγελο πατέ-

ρα του ψεύδους και συνάμα ανθρωποκτόνο, γιατί δεν μπόρεσε να σταθεί 

μέσα στην αλήθεια. Το ψεύδος είναι η πηγή και η αιτία του αιώνιου θανά-

του. Απεναντίας, η αλήθεια είναι η πηγή και η αιτία της σωτηρίας, σύμ-

φωνα με τον ίδιο τον Κύριο. 

Την ανόθευτη θεία αλήθεια τη διαφυλάσσει η αγία Εκκλησία μας. 

Όποιος ανήκει και υπακούει σ’ αυτήν, μπορεί να σκέφτεται σωστά για τον 

Θεό, τον άνθρωπο, το καλό, το κακό και, επομένως, τη σωτηρία. Είναι 

προφανές ότι, όποιος δεν διαθέτει τη σωστή σκέψη για τη σωτηρία, δεν 

μπορεί να έχει και την ίδια τη σωτηρία. Αρχή της σωτηρίας είναι η αλή-

θεια! Αρχή της σωτηρίας είναι η ορθή σκέψη! Αρχή της απώλειας είναι η 

αποστασία από την αλήθεια με κάποια λανθασμένη σκέψη. Κάθε παρέκ-

κλιση από τη διδασκαλία της θείας αλήθειας, κάθε αποδοχή σκέψεως α-

ντίθετη σ’ αύτή τη διδασκαλία, συνεπάγεται την πτώση στη φοβερή α-

μαρτία της βλασφημίας και της αρνήσεως του Θεού. Έμπρακτη απόδειξη 

αποτελεί η πτώση των πρωτοπλάστων, που οφείλεται στην αποδοχή μιας 

εσφαλμένης σκέψεως. Έμπρακτες αποδείξεις αποτελούν όλες οι αιρέσεις, 

με τις οποίες βλασφημείται ο Θεός. 

Κάποιοι αιρετικοί βλασφήμησαν τον Θεό με την άρνηση της θεότη-

τας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, άλλοι με την απόδοση θεϊκών ιδιοτή-

των στον άνθρωπο [Αυτό έκαναν οι παπικοί που απέδωσαν θεϊκές ιδιότη-

τες, όπως το αλάθητο, στον πάπα], άλλοι με το να θεωρήσουν το Άγιο 

Πνεύμα κτίσμα, άλλοι με την άρνηση της παρουσίας και ενέργειας της 

θείας χάριτος στα ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία θεωρούν αν-



θρώπινες επινοήσεις [Αυτό πιστεύουν και διδάσκουν οι προτεστάντες]. 

Τέλος, κάποιοι βλασφήμησαν τον Θεό όχι με την άρνηση δογμάτων της 

πίστεως, αλλά με την απαίτηση της αθετήσεως ορισμένων εντολών του 

Χριστού. Γιατί η πίστη διατηρείται ζωντανή όχι μόνο με την ομολογία 

των ορθών δογμάτων, αλλά και με τη συνεπή ευαγγελική ζωή. Μ’ άλλα 

λόγια, για να ζήσει η πίστη, χρειάζεται τα έργα της πίστεως. «Η πίστη χω-

ρίς τα έργα είναι νεκρή», λέει ο απόστολος Ιάκωβος. 

Πριν από το τέλος του κόσμου, η πιο μεγάλη δυστυχία θα βρει τους 

ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι, όπως διδάσκει ο απόστολος, «δεν αγάπη-

σαν την αλήθεια για να σωθούν». Γι’ αυτό «ο Θεός θα επιτρέψει να ενερ-

γήσει σ’ αυτούς η πλάνη», να τους παρασύρει, δηλαδή, ο μεγάλος άνομος, 

ο Αντίχριστος, «για να πιστέψουν στο ψέμα. Έτσι, θα τιμωρηθούν όλοι 

όσοι δεν πίστεψαν στην αλήθεια και δέχτηκαν ολόψυχα την αδικία». Με 

την αποδοχή όλων αυτών των παραχαράξεων της αλήθειας του Θεού, τις 

οποίες αποτολμούν οι εχθροί Του, οι άνθρωποι αποκαλύπτουν και ομολο-

γούν την αξία της κρίσεώς τους, την αξία της καρδιακής τους διαθέσεως. 

Η σκέψη μας μπορεί να είναι πνευματική, μόνο όταν παραμένει ολοκλη-

ρωτικά στην αλήθεια με τη ζωντανή πίστη στον Χριστό. Η αποστασία, 

έστω και μερική, από την αλήθεια είναι πτώση από τους πνευματικούς 

ουρανούς στη γήινη σοφιστεία, στην ψευδώνυμη φρόνηση, στην κατα-

στροφή. 

Αγαπητοί αδελφοί! Ας προσφέρουμε στον Κύριο ολόθερμη προσευ-

χή, όπως έκαναν οι απόστολοι, ζητώντας Του να μας χαρίσει το μοναδικό 

μέσο της σωτηρίας μας, τη ζωντανή πίστη. Μαζί με την προσευχή, ας Του 

προσφέρουμε και τον πνευματικό μας αγώνα, με τον οποίο θα Του απο-

δείξουμε την ειλικρίνεια της επιθυμίας μας για τη λήψη της ανεκτίμητης 

δωρεάς Του. «Ας απομακρυνθούμε από το κακό και ας κάνουμε το κα-

λό». Τώρα, μέσα στον ιερό τούτο ναό, στεκόμαστε μπροστά στον αόρατο 

Θεό και έχουμε τη δυνατότητα να Του ζητήσουμε καθετί το αναγκαίο για 

τη σωτηρία μας. Θα έρθει και η μέρα εκείνη, που μαζί με όλη την ανθρω-

πότητα θα σταθούμε μπροστά Του, προκειμένου ν’ απολογηθούμε για την 

επίγεια ζωή μας. Ας προσέξουμε, ώστε να μην Του παρουσιάσουμε τότε 

κενό το όνομα του χριστιανού, που φέρουμε, χωρίς να το συμπληρώνουν 

και να το αποδεικνύουν τα έργα που θέλει Εκείνος. Έχει διαβεβαιώσει ότι 

στους υποκριτές χριστιανούς θα δώσει φοβερή απάντηση —και θα τη δώ-

σει: «Ποτέ δεν σας ήξερα. Φύγετε μακριά μου εσείς, που καταπατούσατε 

τον νόμο του Θεού!». Αμήν. 

 


