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"Η λύτρωση του ανθρώπου." 
 

Ας σκεφτούμε, αγαπητοί, το χάος στο οποίο ήταν βυθισμένη 

πριν από την ενανθρώπηση του Χριστού η ανθρώπινη φύση, εξαι-

τίας της αμαρτίας και του αιώνιου θανάτου που την ακολουθούσε, 

και απ’ όπου δεν μπορούσε να μας βγάλει καμιά δύναμη. 

Γιατί άνθρωποι, βέβαια, δεν θα μπορούσαν να μας λυτρώ-

σουν, αφού όλοι ήταν σκλάβοι του διαβόλου, μολυσμένοι από τις 

ανομίες: «Πάντες γάρ ἥμαρτον καί ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ 

Θεοῦ, δικαιούμενοι δωρεάν τῇ αὐτοῦ χάριτι διά τῆς ἀπολυτρώσεως 

τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Μα ούτε και άγγελοι θα μπορούσαν να μας 

λυτρώσουν, γιατί αυτοί, έχουν περιορισμένη δύναμη, αγαθότητα 

και σοφία, αφενός θα εμποδίζονταν από το αυτεξούσιό μας, και 

αφετέρου δεν θα είχαν τρόπο να γιατρέψουν το άπειρο κακό μας, 

ούτε να μας κρατήσουν αιώνια στην ευδαιμονία και μακαριότητα. 

Γι’ αυτό και ο προφήτης Ησαΐας είπε: «Οὐ πρέσβυς οὐδέ ἄγγελος, 

ἀλλ᾿ αὐτός ὁ Κύριος ἔσωσεν αὐτούς». 

Ποιός; Ο Υιός του Θεού, ο οποίος είχε και δύναμη άπειρη για 

να μας ελευθερώσει, και σοφία άπειρη για να βρει τον τρόπο της 



ελευθερίας μας, και δικαιοσύνη άπειρη για να μην κάνει τυραννι-

κή την ελευθερία των υποδουλωμένων εκούσια στους δαίμονες, 

και αγαθότητα άπειρη για να μεταδώσει σ’ όλους τούς ανθρώπους, 

όλων των αιώνων τον πλούτο της θείας Του χάριτος και δόξας. 

Ας στοχαστούμε τώρα, αγαπητοί, πόσο βαθύ ήταν το χάος 

πού βρισκόμασταν, δίχως ελπίδα σωτηρίας, σαν σκλάβοι του σατα-

νά, σαν εχθροί του Θεού, σαν σύντροφοι του Εωσφόρου στην ανο-

μία και σαν καταδικασμένοι μαζί του στην αιώνια κόλαση. Και μ’ 

αυτή τη σκέψη ας ταπεινωθούμε κι ας ευχαριστήσουμε μ’ όλη μας 

την καρδιά τον Θεό, που μας λύτρωσε από κείνη τη νοητή αιώνια 

άβυσσο. Σαν αντάλλαγμα, ας Τόν παρακαλέσουμε να μας φωτί-

σει, για να εκτιμήσουμε όσο πρέπει την μεγάλη Του δωρεά, «εὐχα-

ριστοῦντες τῷ Θεῷ καί Πατρί τῷ ἱκανώσαντι ἡμᾶς εἰς τήν μερίδα 

τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί, ὅς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς 

ἐξουσίας τοῦ σκότους καί μετέστησεν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Υἱοῦ 

τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἔχωμεν τήν ἀπολύτρωσιν». 

Στοχαστείτε τώρα, αδελφοί μου, πόσο ψηλά ανεβήκαμε με 

την θεία ενανθρώπηση. Θα μπορούσε ο Θεός μόνο με μια απλή 

εξωτερική συγχώρηση να μας ελευθερώσει από τα κακά της κολά-

σεως. Δεν αρκέστηκε όμως σ’ αυτό, αλλά και μας ύψωσε σε θέση 

θεϊκή με την αγιαστική Του χάρη. Μας έκανε θετά παιδιά Του και 

κληρονόμους των αιωνίων Του αγαθών: «Αὐτό τό Πνεῦμα συμμαρ-

τυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν, ὅτι ἐσμέν τέκνα Θεοῦ. Εἰ δέ τέκνα, καί 

κληρονόμοι, κληρονόμοι μέν Θεοῦ, συγκληρονόμοι δέ Χριστοῦ». 

Ποιός μπορεί να μετρήσει την απόσταση πού χωρίζει το 

χάος, όπου βρισκόμασταν, από το ύψος, όπου μας ανέβασε ο Θεός; 

Τη θέση ενός αμαρτωλού, καταδικασμένου στον Άδη, από τη θέση 

ενός δικαίου, βαλμένου στη δόξα του Παραδείσου; Τα Σεραφείμ 

εκπλήσσονται όταν μετράνε αυτά τα δύο άκρα, κι εμείς δεν 

θέλουμε να νιώσουμε ούτε ελάχιστα στην καρδιά μας μια χάρη 

τόσο αξιοθαύμαστη! 

Ένας ευαγγελιστής Ιωάννης κι ένας Απόστολος Παύλος 

έμειναν εκστατικοί μπροστά στην άπειρη αγάπη, που έδειξε ο 

Θεός στον άνθρωπο. Ο μεν ένας είπε: «Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεός 

τόν κόσμον, ὥστε τόν υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ 



πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον». Και ο 

άλλος: «Τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ᾿ ὑπέρ ἡμῶν πάντων 

παρέδωκεν αὐτόν». Και όμως, εμείς καθόλου δεν το συλλογιζό-

μαστε αυτό. Ούτε βέβαια συγκλονιζόμαστε από τα τολμηρά, μα 

τόσο αληθινά, λόγια του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, που 

γράφει πώς ο Θεός, ο αίτιος και δημιουργός του σύμπαντος, από 

την υπερβολική Του αγαθότητα και την αγάπη που έχει για όλα τα 

κτίσματά Του, και μάλιστα τον άνθρωπο, συγκαταβαίνει να βγει 

από τον εαυτό Του. Και ενώ είναι έξω και πάνω απ’ όλα, κατε-

βαίνει στον χώρο των κτιστών, για να μεταδώσει σ’ αυτά την 

αγαθότητά Του. 

Ας στοχαστούμε όμως μια ακόμα μεγάλη ευεργεσία, που 

μας έκανε ο Κύριος. Προβλέποντας τη μωρία που έχουμε, να σκορ-

πίζουμε δηλαδή τον πνευματικό θησαυρό που μας χάρισε και να 

γκρεμιζόμαστε από τα ύψος της χάριτος στο βάραθρο της 

αμαρτίας, μας έδειξε το δρόμο της μετάνοιας και των αχράντων 

μυστηρίων, για να γυρίζουμε μ’ αυτά στη χαμένη αρχική χάρη. Γι’ 

αυτό και ο αββάς Ισαάκ ο Σύρος, ονόμασε την μετάνοια «χάριν με-

τά χάριν». 

Ω αγάπη του Θεού ακατανόητη! Ούτε τη σκιά μιας τέτοιας 

αγάπης δεν μπορούμε να βρούμε ανάμεσα στους ανθρώπους. Και 

όμως, φανερώνουμε τόση αγνωμοσύνη και τόση αναισθησία απέ-

ναντι στον μεγάλο μας Ευεργέτη, περιφρονώντας το ανεκτίμητο 

δώρο Του και δουλεύοντας στην αμαρτία, ενώ, αντίθετα, τρέχουμε 

να ευχαριστήσουμε με κάθε τρόπο τους ανθρώπους που θα μας 

δείξουν και την ελάχιστη αγάπη. Η αγάπη Του για μας είναι τόση, 

που δεν σβήνει από το πλήθος των αμαρτιών μας. Τόσο δυνατή 

οφείλει να είναι και η δική μας αγάπη για Εκείνον, που κανένας 

πειρασμός να μην τη σβήνει. 

Ας ντραπούμε λοιπόν, αδελφοί, συλλογιζόμενοι την μεγάλη 

αχαριστία μας απέναντι στον Θεό, εξαιτίας της οποίας όχι μόνο 

δεν ανταποδώσαμε αγάπη στην αγάπη Του και ευγνωμοσύνη στις 

τόσες ευεργεσίες Του, αλλά Τον γεμίσαμε με τόση λύπη. Από τώρα 

τουλάχιστον, ας αφιερώσουμε τη ζωή μας στο άγιο θέλημα Του, 

που όχι μόνο μας δημιούργησε, αλλά και μας εξαγόρασε με τη 



θυσία Του από τη δουλεία του σατανά. Ας ανήκουμε πια στον 

Χριστό μόνο! Αυτόν αγαπώντας, Αυτόν ποθώντας, Αυτόν αναπνέ-

οντας και λέγοντας πάντα μαζί με τον προφήτη Δαβίδ: «Ὦ Κύριε, 

ἐγώ δοῦλος σός, ἐγώ δοῦλος σός…» 
 

Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. 

 
 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισον τον νού μου. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Δευτέρα 12/12.  7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.  

                            5μ.μ. Εσπερινός & Παράκληση Αγίου Στεφάνου. 

Τρίτη 13/12.      7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.   5μ.μ. Εσπερινός. 

Τετάρτη 14/12. 7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.   5μ.μ. Εσπερινός. 

Πέμπτη 15/12.  7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. (Άγιος Νεκτάριος). 

                            5μ.μ. Εσπερινός. 

Παρασκευή 16/12. 7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.(Ζωοδ. Πηγή). 

                             5μ.μ. Εσπερινός. 

Σάββατο 17/12. 7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.   5μ.μ. Εσπερινός. 

Κυριακή 18/12.  7.30π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 5μ.μ. Εσπερινός. 
 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

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

ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τον π. Παΐσιο. 
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ΑΡΝΑΙΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Τ.Κ. 63074 
 

Ιστοσελίδα Ιερού Ναού: inagioustefanouarnaias.wordpress.com 
 

Τηλ. Ιερού Ναού:  23720.23020 

Τηλ. Εφημερίων:  π.Παΐσιος    6944.214112 

                                   π.Γεώργιος  6978.617164 


