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"Κυριακή Ε’ Νηστειών." 

 

Ιδού η πέμπτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η 

Κυριακή της πιο μεγάλης μεταξύ των αγίων γυναικών Αγίας, της 

οσίας μητρός ημών Μαρίας της Αιγυπτίας. 

Σαράντα επτά χρόνια έκανε στην έρημο, και ο Κύριος της 

έδωσε εκείνο που σπάνια δίνει σε κάποιον από τους Αγίους. Χρό-

νια ολόκληρα δεν γεύθηκε ψωμί και νερό. Ο Κύριος την έτρεφε με 

έναν ιδιαίτερο τρόπο και την οδηγούσε στην ερημητική ζωή, στους 

ερημητικούς της αγώνες. Και ποιό ήταν το αποτέλεσμα; Η Αγία 

μετέτρεψε την κόλασή της σε παράδεισο! Νίκησε το διάβολο και 

ανέβηκε ψηλά στον Θεό! Πώς, με τι; Με τη νηστεία και την προ-

σευχή! Διότι η νηστεία μαζί με την προσευχή, είναι δύναμη που 

νικά τα πάντα. 

Νηστεία! Ιδού το μέσον για να νικήσεις το διάβολο, τον κάθε 

διάβολο. Παράδειγμα νίκης, η αγία Μαρία η Αιγυπτία. Τι θεία δύ-

ναμη η νηστεία! Νηστεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά να σταυρώ-

νεις το σώμα, να σταυρώνεις ο ίδιος τον εαυτό σου. Εφόσον υπάρ-

χει σταυρός, η νίκη είναι σίγουρη. Το σώμα της πρώην πόρνης της 



Αλεξάνδρειας, της Μαρίας, με την αμαρτία παραδόθηκε στη 

δουλεία του διαβόλου. Αλλά όταν αγκάλιασε το Σταυρό του Χρι-

στού, όταν πήρε αυτό το όπλο στα χέρια της, νίκησε το διάβο-

λο. Νηστεία είναι η ανάσταση της ψυχής εκ νεκρών. Η νηστεία και 

η προσευχή ανοίγουν τα μάτια του ανθρώπου, ώστε να αντικρύσει 

και να καταλάβει πραγματικά τον εαυτό του, να δει τον εαυτό του. 

Βλέπει τότε ότι κάθε αμαρτία στη ψυχή του είναι ο τάφος του, ο 

θάνατός του. Καταλαβαίνει ότι η αμαρτία μέσα στη ψυχή του δεν 

κάνει τίποτε άλλο από το να μετατρέπει σε πτώματα όλα όσα 

ανήκουν στη ψυχή: τους λογισμούς, τα συναισθήματα και τις 

διαθέσεις της. Και τότε ξεχύνεται θρηνητική κραυγή από τη ψυ-

χή: «Πριν εις τέλος απόλωμαι, σώσόν με». Αυτή είναι η κραυγή μας 

κατά την αγία αυτή εβδομάδα: Κύριε, προτού χαθώ τελείως, σώσε 

με. Έτσι προσευχηθήκαμε αυτή την εβδομάδα στον Κύριο, τέτοιες 

προσευχητικές αναβοήσεις μας παρέδωσε στο Μ. Κανόνα του ο 

μεγάλος άγιος πατήρ ημών Ανδρέας Κρήτης. 

«Κύριε, πριν εις τέλος απόλωμαι, σώσόν με». Αυτή η κραυγή 

μας αφορά όλους, όλους όσοι έχουμε αμαρτίες. Ποιός δεν έχει 

αμαρτίες; Είναι αδύνατον αν δεις  τον εαυτό σου να μη βρεις κά-

που, σε κάποια γωνιά της ψυχής σου, να μη εντοπίσεις σε κάποια 

άκρη της μία ξεχασμένη ίσως αμαρτία. Και κάθε αμαρτία, για την 

οποία δεν έχεις μετανοήσει, είναι ο τάφος σου, είναι ο θάνατός 

σου. Και εσύ, για να μπορέσεις να σωθείς και να αναστήσεις τον 

εαυτό σου από τον τάφο σου, κράζε με τις προσευχητικές 

θρηνητικές κραυγές της Μ. Τεσσαρακοστής: «Κύριε, πριν εις τέλος 

απόλωμαι, σώσόν με». 

Ας μη ξεγελάμε τον εαυτό μας, αδελφοί, ας μη απατώ-

μαστε. Και μία μόνο αμαρτία αν έμεινε στη ψυχή σου, και συ δεν 

μετανοείς και δεν την εξομολογείσαι αλλά την ανέχεσαι μέσα 

σου, αυτή η αμαρτία θα σε οδηγήσει στο βασίλειο της κολά-

σεως. Για την αμαρτία δεν υπάρχει τόπος στον παράδεισο του Θε-

ού. Για την αμαρτία δεν υπάρχει τόπος στη Βασιλεία των Ουρα-

νών. Για να αξιωθείς της Βασιλείας των Ουρανών, φρόντισε να 

διώξεις από μέσα σου κάθε αμαρτία, να ξεριζώσεις από μέσα σου 

με τη μετάνοια κάθε αμαρτία. Διότι, τίποτε δεν γλυτώνει από τη 



μετάνοια του ανθρώπου. Τέτοια δύναμη έδωσε ο Κύριος στην Αγία 

Μετάνοια. 

Κοίταξε! Αφού η μετάνοια μπόρεσε να σώσει μία τόσο μεγά-

λη άσωτη γυναίκα, όπως ήταν κάποτε η Μαρία η Αιγυπτία, πως να 

μη σώσει και άλλους αμαρτωλούς, τον κάθε αμαρτωλό, και τον πιο 

μεγάλο αμαρτωλό και εγκληματία; Ναι, η Αγία και Μ. Τεσσαρακο-

στή είναι το πεδίο της μάχης, επί του οποίου εμείς οι Χριστιανοί με 

τη νηστεία και την προσευχή νικάμε το διάβολο, νικάμε όλες τις 

αμαρτίες, νικάμε όλα τα πάθη και εξασφαλίζουμε στον εαυτό μας 

την αθανασία και την αιώνιο ζωή. Στη ζωή των αγίων και αληθι-

νών Χριστιανών υπάρχουν αναρίθμητα παραδείγματα που δεί-

χνουν ότι όντως μόνο με την προσευχή και τη νηστεία εμείς οι 

Χριστιανοί νικάμε τους δαίμονες, όλους εκείνους που μας βασανί-

ζουν και θέλουν να μας παρασύρουν στο βασίλειο του κακού, στην 

κόλαση.  

Προσευχή! Τι είναι η προσευχή; Είναι η μεγάλη αρετή που σε 

ανασταίνει και με ανασταίνει. Σηκώθηκες μήπως για προσευ-χή, 

έκραξες προς τον Κύριο να καθαρίσει τη ψυχή σου από τις 

αμαρτίες, από το κάθε κακό, από κάθε πάθος; Τότε οι τάφοι σου 

και οι τάφοι μου ανοίγουν και οι νεκροί ανασταίνονται. Ότι είναι 

αμαρτωλό φεύγει, ότι σύρει προς το κακό εξαφανίζεται. Η αγία 

προσευχή ανασταίνει τον καθένα από μας, όταν είναι ειλικρινής, 

όταν φέρνει όλη τη ψυχή στον ουρανό. 

Ναι, με την αμαρτία, με τα πάθη μας, πεθαίνουμε ψυχικά. Η 

ψυχή πεθαίνει, όταν χωρίζεται από τον Θεό. Η αμαρτία είναι δύνα-

μη που χωρίζει τη ψυχή από τον Θεό. Και εμείς, όταν αγαπάμε την 

αμαρτία, όταν αγαπάμε τις αμαρτωλές ηδονές, στην πραγματικό-

τητα αγαπάμε τον θάνατό μας, αγαπάμε τους τάφους, τους βρω-

μερούς τάφους, μέσα στους οποίους η ψυχή μας αποσυντίθεται. 

Αντίθετα, όταν ανανήψουμε, όταν με τον κεραυνό της μετανοίας 

χτυπήσουμε την καρδιά μας, τότε η ψυχή μας νικά όλους τους 

φονιάδες της, νικά τον κατεξοχήν δημιουργό όλων των αμαρτιών, 

το διάβολο, νικά με τη δύναμη του Αναστάντος Κυρίου Ιησού 

Χριστού. 



Γι’ αυτό, για μας τους Χριστιανούς δεν υπάρχει αμαρτία πιο 

ισχυρή από μας. Να είσαι βέβαιος ότι πάντοτε είσαι δυνατότερος 

από κάθε αμαρτία που σε βασανίζει, πάντοτε είσαι δυνατότερος 

από κάθε πάθος που σε βασανίζει. Πώς; Με τη μετάνοια! Πάντοτε 

μπορείς μέσα σου, μέσα στη ψυχή σου, να κραυγάζεις: «Κύριε, πριν 

εις τέλος απόλωμαι, σώσόν με». Η βοήθεια του Θεού δεν θα σε 

παραβλέψει. 

 

Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς. 
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