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Πίστις που δεν μας κάμνει να κόψωμε τα ελαττώματά μας και να γίνωμε καλοί, δεν
είναι πίστις σωτηρίας.
Πίστις που δεν μας βοηθεί να καθαρίσωμε το εσωτερικό μας από τον «πονηρόν
θησαυρόν» (Ματθ. 12, 35), δεν είναι πίστις σωτήριος. Είναι πίστις νόθος και όχι
γνήσια και εις τέτοια πίστη δεν πρέπει να επαναπαυώμεθα ούτε ένα δευτερόλεπτο.
Από μία τέτοια πίστη δεν μπορεί να αναμένη κάποιος καλό παρά ναυάγιο. Ναυάγιο
στην παρούσα ζωή, ναυάγιο και στην άλλη, την μέλλουσα, και προπαντός στην
μέλλουσα…
Λάβετε το φάρμακο της μετανοίας και εξομολογήσεως ανά χείρας και
χρησιμοποιήσατε αυτό, και μόνον αυτό, καθ’ ότι κατά τον θείο Χρυσόστομο· «Ουκ
έστιν ουδέν έτερον φάρμακον τοιούτον προς την των αμαρτημάτων αναίρεσιν, ως η
εξομολόγησις αυτών, συνεχής ανάμνησις και η διηνεκής αυτών κατηγορία».
Χριστιανοί μου:
Μήπως απατάσθε; Η νηστεία δεν περιορίζεται στην χύτρα μας. Διότι ίσως νηστεύετε
από φαγητά, αλλ’ εφ’ όσον δεν νηστεύετε από αμαρτίες η νηστεία σας δεν ωφελεί. Γι’
αυτό εξετάσετε και στην νηστεία σας προσθέσατε τώρα και την μετάνοια και
Εξομολόγηση. Αποφασίσατε πια, να μην ξανακάνετε αυτό που θα εξομολογηθήτε. Και
να είσθε βέβαιοι πως κάθε περίοδος ή ημέρα νηστείας θα είναι ένας καινούριος
σταθμός, και αφετηρία νέας ζωής. Μία αναγέννηση, ένα δεύτερο πραγματικό
βάπτισμα.
Εάν έχωμε πίστη, εάν παραδεχόμεθα ότι ο Χριστός κάμνει θαύματα ακόμη, ό,τι
μπορεί δηλαδή να αλλάξη το είναι μας, ας θελήσωμε να καταθέσωμε τα… όπλα. Με
άλλα λόγια ας μετανοήσωμε, ας εξομολογηθούμε, ας αλλάξουμε ριζικά ζωή. Διότι
μόνον τότε ο Χριστός θα μας αναγνωρίση δικούς Του, και θα μας δώση την χάρη Του
και την ευλογία Του. Άλλως ας το μάθωμε, ας το εννοήσωμε, είμεθα προς τον Ιησούν
ξένοι. Δεν μας ωφελούν τα… χειροκροτήματα, οι εορτές, οι έπαινοι.
Πίστις θα πη ταπείνωσις. Ας μη έχωμε εμπιστοσύνη στην κρίση μας. Ό,τι ιδέα είχαμε
για τα όνειρα και τις άλλες προλήψεις ας τις εξομολογηθούμε εις Πνευματικό
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έμπειρο και ας του ζητήσουμε την συμβουλή του.
Ας δεχθούμε με ταπείνωση την συμβουλή του
εξομολογηθούμε εις αυτόν ό,τι και αν μας συμβή.

έμπειρου

Πνευματικού.

Ας

Έτσι θα φυλαχθούμε από τις απατηλές και επικίνδυνες παγίδες, της ψευδούς
πίστεως, που προσπαθεί ο Διάβολος να μας παρουσιάση ως αληθινή για να μας
οδηγήση στον όλεθρο και την απώλεια της ψυχής και του σώματος…
Με την ειλικρινή μετάνοια και καθαρά εξομολόγηση ο Χριστός μας, θα σε συγχωρήση
και θα σου γεμίση την ψυχή σου με το φως της χαράς και την ελπίδα της
αναστάσεως.
Πίστις που δεν μας παρακινεί να μισήσωμε τον κόσμο και τα του κόσμου, και να
συμμορφωθούμε με το θέλημα του Θεού, δεν είναι πίστις σωτηρίας.
Πίστις που δεν οδηγεί στην μετάνοια και την ιερά Εξομολόγηση εμπρός εις
Πνευματικόν ιερέα, δεν είναι πίστις σωτηρίας.
Όπως ακριβώς τα γράφουν τα βιβλία, έτσι ακριβώς, ακριβέστατα είναι. Μην έχετε
την παραμικρή αμφιβολία. Ο Θεός μάς αγαπά πάρα πολύ, αλλά και από τη
δικαιοσύνη Του δεν πρόκειται να ξεφύγει κανείς. Κάνετέ Του απόλυτη υπακοή, έστω
και αν δεν τα καταλαβαίνετε όλα. Θα βγείτε κερδισμένοι και θα με θυμηθείτε.
Ό,τι εγράφη (στην Αγία Γραφή) είναι αληθές και θα πραγματοποιηθούν τα πάντα με
κάθε λεπτομέρεια. Δεν εγράφησαν απλώς για εκφοβισμό, αλλά και θα
πραγματοποιηθούν.
…Ένα μας χρειάζεται, να πιστεύουμε απόλυτα, ό,τι ο Κύριος είναι πανταχού παρών
και πρέπει με απλότητα να παραδινόμαστε στα χέρια Του, όπως το βρέφος στη
μητέρα του. Μόνο τότε γίνεται σωστά το έργο Του επάνω μας, το οποίον είναι και η
σωτηρία μας…
Ο άνθρωπος που βρίσκεται μακρυά από τον Θεό, έχει θολωμένο μυαλό και κει που
πρέπει να λειώσει από συγκίνηση, εκεί γελάει και λέει κουταμάρες.
…Τι χάνει ο άνθρωπος όταν δεν έχει πνευματικό οδηγό! Τον εξουθενώνει ο σατανάς.
Ενώ όταν αναθέσει τα προβλήματά του στον Πνευματικό του, τα πάντα
διορθώνονται, όσο δύσκολα και αν φαίνονται. Καλλίτερα να μας λείψει το οξυγόνο
παρά ο Πνευματικός…
…Το τι κάνει ο Θεός δεν μας συμφέρει να το σχολιάζουμε εμείς, έστω και από
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απροσεξία. Εκείνο που μας συμφέρει είναι να παραδειγματιζόμεθα και να είμεθα σε
κάθε στιγμή έτοιμοι, διότι δεν γνωρίζουμε το πώς και πότε θα φύγουμε από αυτόν
τον κόσμο. Ο θάνατος είναι και για μένα και για σένα και για όλους.
…Αν θέλετε ακούστε με. Φροντίστε μόνον να κάνετε το θέλημα του Θεού και αυτός
θα σας δώσει ό,τι χρειασθήτε στη ζωή. Να είστε βέβαιοι, βεβαιότατοι!
Καλλίτερα να μας λείψει το οξυγόνο, παρά ο Κλήρος. Το οξυγόνο είναι για το φθαρτό
σώμα, ενώ ο Κλήρος είναι για την αιωνία ψυχή. Χάσαμε τον Κλήρο; Χάσαμε τον Θεό!
Χωρίς τον Κλήρο Θεό δεν βλέπομε. Αν γνωρίζαμε την αξία του Κληρικού, θα
φιλούσαμε και τα πόδια του! Αλλ’ ο διάβολος που την γνωρίζει, βάζει έχθρα ανάμεσα
σ’ εμάς και στον Κλήρο και από κει και πέρα μας παίρνει χωρίς κόπο… Να βλέπομε
όχι τι κάνει ο Ιερεύς, αλλά τι στέλνει σ’ εμάς ο Θεός διά του Ιερέως!

["Εις αγαθή ανάμνηση. Εμπειρικές αλήθειες από την κηρυκτική διακονία του πιστού
εργάτου Κυρίου", ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ (1916-1982), Εκδόσεις
"Ορθόδοξος Κυψέλη"]

(Πηγή ηλ. κειμένου: impantokratoros.gr)
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