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Πρόλογος 
 

«Ο Παράδεισος άνθισε στην καρδιά μου  
από τη στιγμή που εξομολογήθηκα.» 

 

     Φ. Ντοστογιέφσκι 
 

 
«Αν θέλαμε να ορίσουμε συμβατικά τον Χριστιανισμό ως Ορθοδο-

ξία, θα λέγαμε ότι είναι η εμπειρία της παρουσίας του Ακτίστου (του 
Θεού) μέσα στην ιστορία και η δυνατότητα του κτιστού (του ανθρώπου) 
να γίνει Θεός «κατά χάριν». Με δεδομένη τη διηνεκή παρουσία του Θε-
ού εν Χριστώ στην ιστορική πραγματικότητα, ο Χριστιανισμός προσφέ-
ρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα θέωσης, όπως η Ιατρική Επιστήμη τού 
παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης ή αποκατάστασης της υγείας του 
μέσα από μια ορισμένη θεραπευτική διαδικασία κι έναν συγκεκριμένο 
τρόπο ζωής. 

Η θέωση δηλαδή είναι η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό ώστε ο 
άνθρωπος, μετέχοντας στην άκτιστη ενέργεια του Θεού, να γίνει «κατά 
χάριν», αυτό που ο Θεός είναι από τη φύση του (άναρχος και ατελεύ-
τητος). Αυτή είναι χριστιανικά η έννοια της σωτηρίας. Δεν πρόκειται 
για μια ηθική βελτίωση του ανθρώπου, αλλά για την εν Χριστώ αναδη-
μιουργία, ανάπλαση ανθρώπου και κοινωνίας μέσα από την υπαρκτική 
και υπαρξιακή σχέση με το Χριστό, ο Οποίος είναι η ένσαρκη φανέρωση 
του Θεού στην ιστορία...» (π. Γεώργιος Μεταλληνός). 

Η Εκκλησία ως «σώμα Χριστού» και εν Χριστώ κοινωνία υπάρχει 
στον κόσμο για να προσφέρει τη σωτηρία, ως ένταξη σ’ αυτήν την 
αναγεννητική διαδικασία. Το σωστικό αυτό έργο της Εκκλησίας επι-
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τελείται με μια συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο, ώστε ουσιαστικά 
η Εκκλησία να ενεργεί ως ένα παγκόσμιο θεραπευτήριο. [«Ιατρείον 
Πνευματικόν» (Πνευματικό Νοσοκομείο) ονομάζεται η Εκκλησία από 
τον ιερό Χρυσόστομο]. 

Η μέθοδος θεραπείας που προσφέρεται από την Εκκλησία είναι η 
πνευματική ζωή, ως ζωή εν Αγίω Πνεύματι.  

Ο πνευματικός άνθρωπος δεν είναι κάποιος άνθρωπος με πολλές 
ή ωραίες ιδέες, με καλούς τρόπους ή υψηλούς οραματισμούς. Πνευ-
ματικός άνθρωπος είναι αυτός που μετέχει στη χάρη του Αγίου Πνεύ-
ματος, που είναι κοινωνός της θείας ζωής, ο πνευματοφόρος. 

Η πνευματική ζωή βιώνεται ως άσκηση και μετοχή στην παρεχό-
μενη μέσω των μυστηρίων άκτιστη Χάρη. Η άσκηση είναι βιασμός 
της αυτονομημένης και νεκρωμένης από την αμαρτία φύσεώς μας, 
που πορεύεται προς τον πνευματικό ή αιώνιο θάνατο, τον αιώνιο δη-
λαδή χωρισμό από τη Χάρη του Θεού.  

Η άσκηση αποβλέπει στη νίκη πάνω στα πάθη, για να νικηθεί η 
εσωτερική δουλεία στις νοσογόνες εστίες του ανθρώπου και να μετά-
σχουμε στον σταυρό του Χριστού και στην Ανάστασή του. Ο Χριστια-
νός, ασκούμενος με την καθοδήγηση του Θεραπευτή-Πνευματικού 
του, γίνεται δεκτικός της Χάρης που δέχεται με τη μετοχή του στην 
μυστηριακή ζωή του εκκλησιαστικού σώματος.  

Χριστιανός χωρίς άσκηση δεν μπορεί να υπάρξει, όπως δεν υπάρ-
χει θεραπευμένος άνθρωπος που δεν τηρεί τη θεραπευτική αγωγή, 
που του όρισε ο γιατρός του. 

Η πνευματική ζωή, ως ανώτερη τέχνη, είναι δύσκολη και γεμάτη 
κινδύνους και οι περισσότεροι την αποκτούν με τη διδασκαλία. Γι’ 
αυτό πρέπει να αναζητήσουμε δάσκαλο-οδηγό που να μη πέφτει σε 
πλάνη, ώστε με την καθοδήγησή του να διδασκόμαστε και να διορθω-
νόμαστε, χωρίς να πέσουμε στα άκρα.  

Τα βιβλία διδάσκουν τις αρετές ενώ ο πνευματικός πατέρας με-
ταδίδει την εμπειρία του, τις δυσκολίες και τον τρόπο της απόκτησής 
τους.  
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Στην πνευματική ζωή του καθενός η ψυχή δοκιμάζεται σκληρά 
από διάφορους πειρασμούς και πάντα φέρει μέσα της πολλά ερωτή-
ματα όπως: τι πρέπει να κάνω, ποιος είναι ο δρόμος μου, που δεν 
παύει να είναι και ο δρόμος του Θεού, ποιο είναι το θέλημα του Θεού 
για μένα.  

Το μυστήριο της μετάνοιας και εξομολόγησης είναι το κατ’ εξο-
χήν ιατρικό λειτούργημα μέσα στην Εκκλησία και παραμένει ως γε-
γονός θεραπευτικό. Η μετάνοια δεν έγκειται μονάχα στην καλή διά-
θεση και την ελεύθερη εκλογή του ανθρώπου. Είναι δώρημα Θεού 
αλλά και συνέργεια του ανθρώπου. Δεν την πετυχαίνει ο άνθρωπος 
από μόνος του, αλλά του «Θεού συνεργούντος». Τη μετάνοια και την 
άφεση αμαρτιών πρέπει να ακολουθεί η θεραπεία του μετανοούντος. 
Η θεραπεία από τα τραύματα της αμαρτίας δεν είναι θέμα ωρών ή 
ημερών, αλλά είναι μια μακρά και πολύχρονη διαδικασία. Η θερα-
πευτική αγωγή πρέπει να γίνεται με βάση τη διάθεση και την προ-
αίρεση του μετανοούντος. Βασικό επίσης ρόλο στη θεραπευτική αυτή 
αγωγή έχει και η σωστή κατήχηση-ενημέρωση για τα θέματα τής εν 
Χριστώ πνευματικής ζωής. 

Η μακρόχρονη διακονία του Μυστηρίου της Μετανοίας και Εξο-
μολογήσεως απέδειξε ότι υπάρχει μεγάλο κατηχητικό πρόβλημα,   
όσον αφορά και το Μυστήριο και την εν Χριστώ πνευματική ζωή,    
ώστε οι άνθρωποι (δυστυχώς και κληρικοί) αφενός μεν να μην γνω-
ρίζουν την αξία του Μυστηρίου, αφετέρου να μην γνωρίζουν «πώς 
και τι να εξομολογηθούν».  

Στον ανά χείρας τόμο παρουσιάζουμε τη διδασκαλία της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας για την εν Χριστώ ζωή, για τα πάθη και τη θεραπεία 
της ψυχής από αυτά, καθώς και για το μυστήριο της Εξομολογήσεως. 
Επίσης παραθέτουμε και αποσπάσματα από το Γεροντικό, τον Συνα-
ξαριστή και σύγχρονες ιστορίες που βοηθούν στην κατανόηση και 
την καλλιέργεια του ορθοδόξου ήθους. 

Επιθυμούμε να δοθούν στον αναγνώστη με απλό και κατανοητό 
τρόπο τα βασικά σημεία της νηπτικής θεολογίας, που είναι απα-
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ραίτητα για να τον βοηθήσουν να βιώσει την εν Χριστώ πνευματική 
Ζωή και να αντιληφθεί ότι η όλη θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας 
δεν έχει σκοπό απλά την ηθική και κοινωνική εξισορρόπηση του αν-
θρώπου, αλλά την επανασύνδεση των σχέσεών του με τον Θεό και 
τους συνανθρώπους του. Και ότι αυτό γίνεται με την επούλωση της 
ψυχικής πληγής και την θεραπεία των παθών, με τα μυστήρια και 
την ασκητική πράξη της Εκκλησίας. 

Ζούμε σε μία εποχή κατά την οποία ο άνθρωπος έχει χάσει την 
εσωτερική του ισορροπία και ειρήνη και το άγχος και η ταραχή, μαζί 
με πολλά ψυχικά πάθη και ψυχολογικά προβλήματα, έχουν αυξηθεί 
σε τέτοιο βαθμό, ώστε η ψυχολογία και η ψυχιατρική επιστήμη να 
θεωρούνται πανάκεια από πολλούς.  

Μέσα σε αυτό το κλίμα διαπιστώνεται ότι ποτέ όσο στη σημερινή 
εποχή δεν ισχύει το «ἑνὸς δέ ἐστι χρεία», δηλαδή η ανάγκη να βιώ-
σουμε την εν Χριστώ μετάνοια, γιατί όπου αυτή καλλιεργείται σωστά 
με την καθοδήγηση πνευματικού-φιλοκαλικού πατέρα, εκεί φανερώ-
νεται ο Θεός και σώζεται ο άνθρωπος. 

 

Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Αθανασίου 
 

Άρτα, 5 Νοεμβρίου 2013 
Εορτή των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης 

 
 
 

 


