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"Πνευματικές συμβουλές περί πειρασμών." 
 

Όπως πλησιάζουν τα βλέφαρα το ένα το άλλο, έτσι και οι 
πειρασμοί είναι κοντά στους ανθρώπους. Και αυτό το οικονόμησε ο 
Θεός να είναι έτσι, με σοφία, για να έχουμε ωφέλεια για να κρού-
ουμε δηλαδή επίμονα, εξαιτίας των θλίψεων, τη θύρα του ελέους 
του Θεού και για να μπει μέσα στο νου μας, με το φόβο των θλιβε-
ρών πραγμάτων, ο σπόρος της μνήμης του Θεού, ώστε να πάμε 
κοντά του με τις δεήσεις, και να αγιασθεί η καρδιά μας με τη συνε-
χή ενθύμησή του. Και ενώ εμείς θα τον παρακαλούμε, αυτός θα 
μας ακούσει! Ο πορευόμενος στο δρόμο του Θεού οφείλει να τον 
ευχαριστεί για όλες τις θλίψεις που τον βρίσκουν, και να κατηγορεί 
και να ατιμάζει τον αμελή εαυτό του, και να ξέρει ότι ο Κύριος, που 
τον αγαπά και τον φροντίζει, δε θα του παραχωρούσε τα λυπηρά, 
για να ξυπνήσει το νου του, αν δεν έδειχνε κάποια αμέλεια. Ακόμη 
μπορεί να επέτρεψε ο Θεός κάποια θλίψη, διότι ο άνθρωπος έχει 
υπερηφανευθεί, οπότε ας το καταλάβει και ας μην ταραχθεί. Ας 
βρίσκει την αιτία στον εαυτό του, ώστε το κακό να μη γίνει διπλό, 
δηλαδή να υποφέρει και να μη θέλει να θεραπευθεί. Στο Θεό που 



είναι η πηγή της δικαιοσύνης, δεν υπάρχει αδικία. Αυτό να μην 
περάσει από το νου μας. Μην αποφεύγουμε τις θλίψεις, διότι βοη-
θούμενοι απ' αυτές μαθαίνουμε καλά την αλήθεια και την αγάπη 
του Θεού. Και μη φοβηθούμε τους πειρασμούς, διότι μέσα από 
αυτούς βρίσκουμε θησαυρό. Να προσευχόμαστε να μην εισέλθου-
με στους ψυχικούς πειρασμούς όσο για τους σωματικούς, να ετοι-
μαζόμαστε να τους αντιμετωπίσουμε με όλη τη δύναμή μας, γιατί 
χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό. Όποιος απο-
φεύγει τους σωματικούς πειρασμούς, αποφεύγει την αρετή. Χωρίς 
πειρασμούς η πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο δε φανερώνεται, 
και είναι αδύνατο, χωρίς αυτούς, να αποκτήσουμε παρρησία στο 
Θεό, και να μάθουμε τη σοφία του αγίου Πνεύματος. Πολλές φο-
ρές προτού να έρθουν οι πειρασμοί, ο άνθρωπος προσεύχεται στο 
Θεό σαν ξένος.      

Ο Θεός δεν δίνει μεγάλο χάρισμα χωρίς να προηγηθεί μεγά-
λος πειρασμός γιατί ανάλογα με την σφοδρότητα των πειρασμών 
ορίσθηκαν τα χαρίσματα από τη σοφία του Θεού, την οποία όμως 
δεν καταλαβαίνουμε συνήθως οι άνθρωποι. Από το μέγεθος των 
μεγάλων θλίψεων που μας στέλνει η πρόνοια του Θεού, καταλα-
βαίνουμε πόση τιμή μας κάνει η μεγαλοσύνη του. Διότι ανάλογη 
με τη λύπη που δοκιμάζουμε είναι και η παρηγοριά που δεχόμα-
στε! 

Αν με ρωτήσετε ποιά είναι η αιτία για όλα αυτά, σας απα-
ντώ: Η αμέλειά μας! Γιατί δε φροντίσαμε να βρούμε τη γιατρειά 
τους. Η γιατρειά όλων αυτών είναι μία, και μ' αυτή ο άνθρωπος 
βρίσκει αμέσως στην ψυχή του την παρηγοριά που ποθεί. Και ποια 
λοιπόν είναι αυτή η γιατρειά; Είναι η ταπεινοφροσύνη της καρδιάς. 
Χωρίς αυτήν είναι αδύνατο να χαλάσουμε το φράχτη των πειρα-
σμών. Απεναντίας μάλιστα βρίσκουμε ότι οι πειρασμοί είναι ισχυ-
ρότεροι και μας εξουθενώνουν. Κατά το μέτρο της ταπεινοφροσύ-
νης, μας δίνει ο Θεός και τη δύναμη να υπομένουμε τις συμφορές 
μας. Και κατά το μέτρο της υπομονής μας, το βάρος των θλίψεών 
μας γίνεται ελαφρό και, έτσι, βρίσκουμε παρηγοριά. Και όσο βρί-
σκουμε παρηγοριά, τόσο η αγάπη μας προς το Θεό αυξάνει. Και 
όσο αγαπάμε τον Θεό, τόσο μεγαλώνει η χαρά που μας χαρίζει το 



Άγιο Πνεύμα. Ο εύσπλαχνος Πατέρας μας, θέλοντας να βγάλει σε 
καλό τους πειρασμούς των πραγματικών του παιδιών, δεν τους 
απομακρύνει, παρά τους δίνει τη δύναμη να τους υπομείνουν! Όλα 
αυτά τα αγαθά (την παρηγοριά, την αγάπη, τη χαρά) τη δέχονται 
οι αγωνιστές ως καρπό της υπομονής, για να φτάσουν οι ψυχές 
τους στην τελειότητα.  

Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να γευθούμε 
και να εκτιμήσουμε το καλό, αν προηγουμένως δε δοκιμάσουμε 
την πίκρα από τους πειρασμούς. Οι άνθρωποι τότε ερχόμαστε σε 
αληθινή επίγνωση, όταν ο Θεός μας στερήσει τη δύναμή του και 
μας κάνει να συναισθανθούμε την ανθρώπινη αδυναμία, τη δυ-
σκολία που προκαλούν οι πειρασμοί, την πονηριά του εχθρού, με 
ποιον αντίπαλο έχουμε να παλέψουμε, πόσο ασθενής είναι η αν-
θρώπινη φύση μας,  πώς μας φυλάει η θεϊκή δύναμη, και ότι χωρίς 
τη δύναμη του Θεού είμαστε ανίσχυροι μπροστά σε οποιοδήποτε 
πάθος. Κι αυτό το κάνει ο Θεός, για να αποκτήσουμε, από όλες 
αυτές τις αρνητικές εμπειρίες, αληθινή ταπείνωση, και να πλησιά-
σουμε κοντά Του, να περιμένουμε τη βέβαιη βοήθειά Του, και να 
προσευχόμαστε με υπομονή. Και όλα αυτά από που θα τα μάθου-
με; Από την πείρα των πολλών θλίψεων τις οποίες επιτρέπει ο 
Θεός να δοκιμάσουμε.  

Οι αγωνιστές, λοιπόν, πειράζονται για να αυξήσουν τον 
πνευματικό τους πλούτο. Οι αμελείς, για να φυλαχθούν απ' ότι 
τους βλάπτει. Οι κοιμισμένοι, για να ξυπνήσουν. Οι απομακρυσμέ-
νοι, για να πλησιάσουν στο Θεό, και οι φίλοι του Θεού, για να 
εισέλθουν στον άγιο οίκο Του με παρρησία. Όπως τα μικρά παιδιά 
τρομάζουν από τα φοβερά θεάματα, και τρέχουν και πιάνονται 
από τα φορέματα των γονέων τους, και ζητούν τη βοήθειά τους, 
έτσι και η ψυχή: όσο στενοχωριέται και θλίβεται από το φόβο των 
πειρασμών, προστρέχει και κολλάει στο Θεό, και τον παρακαλεί με 
ακατάπαυτες δεήσεις. Και όσο οι πειρασμοί πέφτουν επάνω μας, ο 
ένας μετά τον άλλο, τόσο οφείλουμε να παρακαλούμε περισσότε-
ρο. Αλλά όταν σταματήσουν και ξαναβρεί η ψυχή την ανάπαυσή 
της, συνήθως χάνει την επαφή της με την πραγματικότητα και 
απομακρύνεται από το Θεό. 



Ας αφήσουμε λοιπόν τη φροντίδα μας στο Θεό, και σε όλες 
τις δυσκολίες μας ας κατακρίνουμε τον εαυτό μας ζητώντας 
ταπεινά το έλεός Του.  

Όλες οι λυπηρές περιστάσεις και οι θλίψεις, αν δεν έχουμε 
υπομονή, μας διπλοβασανίζουν. Γιατί ο άνθρωπος με την υπομονή 
του διώχνει την πίκρα των συμφορών, ενώ η μικροψυχία γεννά την 
απελπισία της κόλασης. Η υπομονή είναι μητέρα της παρηγοριάς. 
Είναι μια δύναμη ψυχική, που γεννιέται από την πλατιά καρδιά. 
Αυτή τη δύναμη ο άνθρωπος δύσκολα τη βρίσκει πάνω στις 
θλίψεις του, αν δεν έχει τη θεία χάρη, που την αποκτά με την 
επίμονη προσευχή και με δάκρυα. Εύχομαι ο Χριστός και Θεός μας 
να μας αξιώσει με τη χάρη του να υπομένουμε την πίκρα των 
πειρασμών για την αγάπη Του. Αμήν. 

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Κύριε Ιησού Χριστέ, δώσε μου δύναμη να παλεύω τους πειρασμούς. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Καθημερινά.  7.30 π.μ. Όρθρος  &  5 μ.μ. Εσπερινός. 
Τρίτη 1/11.       5 μ.μ. Εσπερινός & Παράκληση Αγίου Στεφάνου. 
Παρασκευή 4/11. 5 μ.μ. Εσπερινός, Απόδειπνο & Χαιρετισμοί. 
(Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής). 
 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από τις 5.30μ.μ. στον Ι. Ν. Αγ. Στεφάνου. 
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