
11-04-2021  Το σκάνδαλο της πίστης 

• Η πίστη είναι βασική προϋπόθεση για την πνευματική πορεία του ανθρώπου, είναι 

βασική προϋπόθεση για τη σύναψη σχέσης με τον Θεό.  

• Η πίστη δεν είναι κατόρθωμά μας, αλλά δώρο του Θεού σε αυτούς που αληθινά και 

ταπεινά θέλουν να πιστέψουν. 

• Αμαρτία και δαιμονικότητα είναι η αυτονόμησή μας από τον Θεό και η τοποθέτηση του 

εαυτού μας στη θέση του Θεού. 

• Όταν αρνούμαστε το πρόσωπο του Θεού και την προσωπική σχέση με τον Θεό, παύουμε 

να είμαστε πρόσωπα. 

• Η νηστεία και κάθε άλλη υλική εγκράτεια δημιουργεί άλλες προϋποθέσεις μέσα  μας να 

λειτουργήσει η χάρη του Θεού. Η ακρασία μας, η πλεονεξία μας, το άφημά μας στα πάθη 

μαρτυρεί την αγωνία μας να κρατηθούμε από τη ζωή, χωρίς όμως να έχουμε καταλάβει πού 

είναι η ζωή, Ποιος είναι η ζωή.  Με τη νηστεία, την εκούσια στέρηση, καταλαβαίνουμε πιο 

έντονα το πνευματικό μας κενό, την πνευματική μας γύμνωση. Και έτσι μπορούμε με όλη μας 

την ύπαρξη να στραφούμε προσευχητικά προς τον Κύριο και να ζητήσουμε το έλεός Του, για 

να μπορέσουμε να ζήσουμε. 

• Η προσευχή είναι μια επώδυνη εκζήτηση του θείου ελέους, της αγάπης και της παρουσίας 

του Θεού. Και ταυτόχρονα αποτελεί το μεγαλύτερο σκάνδαλο του κόσμου, γιατί αντίκειται 

τελείως στη λογική του κόσμου. 

• Το έλεος του Θεού μάς δίνεται αμέσως μόλις το ζητήσουμε, με μόνο αλλά ισχυρό εμπόδιο 

τη σκληροκαρδία μας. Τόση υπομονή χρειάζεται να κάνουμε, όσος είναι και ο εγωισμός μας. 

Μέχρι τελικά να μαλακώσει η καρδιά μας, να ραγίσει η καρδιά μας, για να μπορέσει να μπει 

μέσα μας το έλεος του Θεού. 

• Η νηστεία και η προσευχή είναι τα ισχυρά όπλα που έχουμε απέναντι στο πνεύμα του 

αντικειμένου, απέναντι στο πνεύμα της ακρασίας, το οποίο έρχεται να καλύψει τα κενά μας. 

• Ας αντιληφθούμε το αξίωμα που μας έδωσε ο Θεός να είμαστε παιδιά Του, να είμαστε 

πρίγκηπές Του. Και ας καταλάβουμε πώς δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει πείνα. Είμαστε 

ζωντανοί και πλήρεις, γιατί ο Θεός είναι ο άρτος της Ζωής.  


