
19-06-2022  Η χάρη των αδυνάτων 

• Έχουμε αγίους, γιατί έχουμε την Πεντηκοστή και γιατί έχουμε το Άγιο Πνεύμα που δρα 

μέσα στην Εκκλησία. 

• Η αγιότητα περιφρονείται και στον κόσμο και στην Εκκλησία, γιατί, αγνοώντας ότι είναι η 

κλίση μας, λανθασμένα νομίζουμε α) ότι είναι ανέφικτη και β) ότι ταυτίζεται είτε με την 

αναμαρτησία είτε με την απομόνωση. 

• Αγιότητα είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος μέσω του ανοίγματος και τους 

αφήματός μας στον Θεό. 

• Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας δεν είναι η αμαρτία μας, αλλά το ότι δεν πιστέψαμε ότι ο 

Χριστός είναι η ζωή μας και έτσι η αρετή μας είναι ξεκομμένη από το πρόσωπο του Χριστού. 

• Η αρετή δικαιώνεται, εφόσον είναι καρπός της σχέσης με τον Χριστό. Και η άρνηση της 

αμαρτίας μπορεί να εξηγηθεί, εφόσον είναι διαφύλαξη της σχέσης με τον Χριστό. 

• Οι εξαρτήσεις μας από τα γήινα είναι η πτώση μας, γιατί αυτό φανερώνει ότι δεν είμαστε 

γεμάτοι από τον Χριστό και θεοποιούμε άλλα. 

• Μόνο αν έχουμε ως βάση τον Χριστό, μπορούμε να αγαπάμε αληθινά τους ανθρώπους. 

• Όταν θεοποιούμε κάτι που δεν είναι ο Θεός, τελικά το καταστρέφουμε, όπως επίσης 

καταστρέφουμε και τη σχέση μας μαζί του αλλά και τη ζωή μας ολόκληρη. Και αυτά 

συμβαίνουν, γιατί του δίνουμε άλλη υπόσταση από αυτήν που έχει, με συνέπεια να 

προσδοκούμε πράγματα που δεν μπορεί να μας δώσει. 

• Το σημαντικότερο που έχουμε στην πορεία της ζωής μας είναι η λαχτάρα για τον Θεό, η 

οποία, αν και είναι φυτεμένη στον καθένα μας, την έχουμε εξασθενήσει με τα πάθη μας. 

• Η πορεία της αγιότητας ενός ανθρώπου αρχίζει, όταν αυτός αποφασίσει να είναι τίμιος 

απέναντι στην καρδιά του και να τοποθετεί τον εαυτό του μετά από τους άλλους. 

• Αγιότητα είναι η παραδοχή της αδυναμίας μας και το άφημά μας στον Θεό, ώστε Αυτός 

να μας κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει και αν θέλει. 

• Τελικά η πίστη στον Θεό και η ταπείνωση είναι αυτά που μας σώζουν. 

• Ο ταπεινός άνθρωπος δεν έχει τη "μούρη" να ελέγχει τους άλλους με την αρετή του και τη 

θρησκευτικότητά του, γιατί γνωρίζει τα χάλια του αλλά και γιατί ταυτόχρονα ελπίζει με 

σιγουριά στην αγάπη του Θεού. 

• Αγιότητα είναι να ζούμε τη ζωή του Χριστού. 


