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«Ἐάλ ἀθῆηε ηνῖο ἀλζξώπνηο ηά παξαπηώκαηα αὐηῶλ, ἀθήζεη θαί ὑκῖλ ὁ παηήξ ὑκῶλ ὁ νὐξάληνο»
Ἁγία καο θθιεζία κᾶο δεηεῖ λά ζπλαηζζαλζνῦκε ηήλ ἁκαξησιόηεηά καο θαί λά δεηήζνπκε ἀπό ηόλ
παλάγαζν Κύξην ζπγρώξεζη. Ὅκσο αηό ἀθξηβῶο δεηεῖ θαί ὁ Θεόο ἀπό ἐκᾶο. Νά ζπγρσξνῦκε ὅζνπο κᾶο
πηαίνπλ. Ἄο ἐπηθεληξώζνπκε ινηπόλ ηήλ πξνζνρή καο ζηήλ ἀξεηή ηῆο ζπγρσξεηηθόηεηνο θαί ἄο δνῦκε, γηαηί ὁ
Κύξηνο δεηεῖ λά ζπγρσξνῦκε θαί πνηά εἶλαη ηά γλσξίζκαηα ηῆο ἀξεηῆο αηῆο.
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ΓΙΗΓΗΙ:
Κάπνηνο Υξηζηηαλόο πῆγε λά ζπκβνπιεπζῆ ηόλ Ἀββᾶ ηινπαλό.
---Ἔρσ ἕλαλ ζαλάζηκν ἐρζξό, Πάηεξ, ηνῦ ἐμσκνινγήζεθε. Σά θαθά πνύ κνῦ ἔρεη πξνμελήζεη αηόο ὁ ἄλζξσπνο
εἶλαη ἀλαξίζκεηα. Πξίλ ἀπό ιίγν θαηξό θέξδηζε κέ ἀπάηε ἕλα κεγάιν θνκκάηη ἀπό ηό ρσξάθη κνπ. Μέ ζπθνθαληεῖ.
Ὅπνπ βξεζῆ θαθνινγεῖ θη’ ἐκέλα θαί ηήλ νἰθνγέλεηά κνπ. Μνῦ ἔρεη θάλεη ηόλ βίν ἀβίσην. Σώξα ηειεπηαῖα κάιηζηα
ἐπηβνπιεύεηαη θαί ηήλ δσή κνπ. Πξίλ ιίγεο κέξεο ἔκαζα πώο ἀπνπεηξάζεθε λά κέ δειεηεξηάζῃ. Γέλ παίξλεη ἄιιν,
ινηπόλ. Δἶκαη ἀπνθαζηζκέλνο λά ηόλ παξαδώζσ ζηή δηθαηνζύλε.
---Κάλε ὅπσο ζέιεηο, ηνῦ εἶπε κέ ἀδηαθνξία ὁ Ἀββᾶο ηινπαλόο.
---Γέλ λνκίδεηο, Πάηεξ, πώο ὅηαλ ηηκσξεζῇ θαί κάιηζηα αζηεξά, ὅπσο ηνῦ πξέπεη, ζά ζσζῇ  ςπρή ηνπ; ξώηεζε
ὁ ἄλζξσπνο, πνύ ηώξα ἄξρηζε λά ἐλδηαθέξεηαη θαί γηά ηήλ ςπρηθή ὠθέιεηα ηνῦ ἐρζξνῦ ηνπ.
---Κάλε ὅ,ηη ζέ ἀλαπαύεη, ἐμαθνινύζεζε λά ιέγῃ κέ ηό ἴδην ὕθνο ὁ Ὅζηνο.
---Πεγαίλσ, ινηπόλ, ζηόλ δηθαζηή θαη’ εζεῖαλ, εἶπε ὁ ρξηζηηαλόο θαί ζεθώζεθε λά θύγῃ.
---Μήλ βηάδεζαη ηόζν, ηνῦ εἶπε κέ ξεκία ὁ Ὅζηνο. Ἄο πξνζεπρεζνῦκε πξῶηα λά θαηεπνδώζῃ ὁ Θεόο ηήλ πξᾶμη
ζνπ θαί ἄξρηζε λά ιέγῃ ηό «Πάηεξ ἡκῶλ» ὁ Ὅζηνο.«Πάηεξ ἡκῶλ……….. Καί κή ἀθίῃο ἡκῖλ ηά
ὀθεηιήκαηα ἡκῶλ, ὡο νὐδέ ἡκεῖο ἀθίεκελ ηνῖο ὀθεηιέηαηο ἡκῶλ», ἀθνύζηεθε λά ιέγῃ κεγαινθώλσο ὁ
Ὅζηνο, ζάλ ἔθηαζε ζ’ αηόλ ηόλ ζηίρν.
---Λάζνο, Ἀββᾶ, δέλ ιέγεη ἔηζη  Κπξηαθή Πξνζεπρή, ἔζπεπζε λά δηνξζώζῃ ὁ ρξηζηηαλόο.
---Ἔηζη ὅκσο εἶλαη, ἀπεθξίζε κ’ ὅιε ηνπ ηήλ ἀπάζεηα ὁ Γέξσλ. Ἀθνῦ ἀπεθάζηζεο λά παξαδώζῃο ηόλ ἀδειθό ζνπ
ζηό δηθαζηή, ὁ ηινπαλόο δέλ θάλεη ἄιιε πξνζεπρή γηά ζέλα.
Γέλ ηνῦ ἄξεζε  πξνζεπρή ηνῦ γέξνληα. Ἤζειε ὁ Θεόο λά ηνῦ ζπγρσξήζῃ ηίο δηθέο ηνπ ἁκαξηίεο, ἀιιά
ἐθεῖλνο λά κήλ ζπγρσξήζῃ ηνύο ἄιινπο.
ΑΝΑΠΣΤΞΙ:
ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΤΓΥΩΡΟΤΜΕ;
 Ὁ Κύριος μᾶς ζητεῖ νά συγχωροῦμε, διότι ἀλλιῶς δέν μποροῦμε νά ζήσουμε εἰρηνικά. Δέν ἔχουμε

γαλήνη, ἠρεμία ,ἀγάπη.
Ἡ ἔιιεηςηο ἀγάπεο θαί θαηαλνήζεσο ὁδεγεῖ ηνύο ἀλζξώπνπο ζέ ςπρηθή ἀπόζηαζη. Σά αἰζζήκαηα
παγώλνπλ, νἱ δεζκνί δηαθόπηνληαη θαί  ςπρή καο ἀξρίδεη λά θαιύπηεηαη κέ θαπλνύο ἐρζξόηεηαο. Μεξηθέο θνξέο
δέλ ζέινπκε νὔηε ζηά κάηηα λά δνῦκε ὁ ἕλαο ηόλ ἄιιν. Μᾶο ἐλνριεῖ  παξνπζία ηνπο,  ζπκπεξηθνξά ηνπο,
ἀθόκε θαί  ἀλάζα ηνπο δίπια καο. Ἡ ἔιιεηςηο ζπγρσξεηηθόηεηαο θάλεη ηή δσή θόιαζη (κάρεο, θαηεβαζκέλα
πξόζσπα, ἀληηπάζεηεο), δηώρλεη ηήλ εἰξήλε θαί ηή ραξά ἀπό ηήλ ςπρή καο, ηήλ ἀγάπε ἀπό ηήλ νἰθνγέλεηα,
ηξαπκαηίδεη ηήλ θηιία, δπζθνιεύεη ηήλ ζπλεξγαζία. λῶ  ζπγρώξεζηο καιαθώλεη ηίο θαξδηέο, δηαιύεη ηά
αἰζζήκαηα ἀληηπάζεηαο θαί θέξλεη ηή γαιήλε.
Γέλ ζπδνῦκε κέ ἀγγέινπο, νὔηε βξηζθόκαζηε ζέ θνηλσλία ἁγίσλ. Γέλ ἔρνπλ κόλν νἱ ἄιινη ἀδπλακίεο,
ἰδηνηξνπίεο θαί ἐιαηηώκαηα. Ἄιια ηόζα ιάζε, ἄλ ςάμνπκε, ζά βξνῦκε θαί ζηόλ ἑαπηό καο. Θεσξνῦκε δεδνκέλν
ὅηη νἱ ἄιινη πξέπεη λά κᾶο ζπγρσξνῦλ, ἐλῶ ἐκεῖο δέλ ἀλερόκαζηε ηίο κηθξναδηθίεο θαί ηίο ἐπηπνιαηόηεηεο ηῶλ
ἄιισλ. Θεσξνῦκε ηά δηθά καο ιάζε δηθαηνινγεκέλα, ἐλῶ ὅηαλ κᾶο θηαίμνπλ νἱ ἄιινη, θξίλνπκε ηά ιάζε ηνπο
ἀζπγρώξεηα. Πῶο ζά ζπλππάξμνπκε κέ ηνύο γύξσ καο, ζπγγελεῖο, ζπλεξγάηεο, ἄλ δέλ κάζνπκε λά ζπγρσξνῦκε;
 Ὁ Κύριος ἀκόμη μᾶς ζητεῖ νά συγχωροῦμε, γιά νά ὁμοιάσουμε στόν πανάγαθο Θεό μας.
Ὁ Θεόο καο πνύ εἶλαη Θεόο ηῆο ἀγάπεο θαί κᾶο ἔπιαζε θαη’ εἰθόλα δηθή Σνπ θαί θαζ’ ὁκνίσζηλ, ὅηαλ
ράζακε ηόλ δξόκν καο, ἔζηεηιε ηόλ κνλνγελῆ Σνπ Τἱό ζηή γῆ καο θαί ἔγηλε ἄλζξσπνο, γηά λά κᾶο ἐπαλαθέξῃ ζηό
δξόκν ηῆο ἀγάπεο, λά κᾶο ζπκθηιηώζῃ κεηαμύ καο θαί καδί Σνπ θαί λά κᾶο ὁδεγήζῃ ζηόλ Παξάδεηζν. Πῶο ὅκσο
ζά δήζνπκε κέ ηόλ Θεό ζηή Βαζηιεία Σνπ ἐάλ δέλ ηνῦ κνηάζνπκε, ἐάλ δέλ ζπγρσξνῦκε ὁ ἕλαο ηόλ ἄιιν; Γη’ αηό
ὁ Κύξηνο κᾶο δεηᾶ λά ζπγρσξνῦκε, γηά λά κᾶο βάιῃ ζηόλ Παξάδεηζν καδί κέ ηνύο ἀδειθνύο καο.
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 Τέλος ὁ Κύριος μᾶς ζητεῖ νά συγχωροῦμε, γιά νά μποροῦμε νά τοῦ ζητοῦμε νά συγχωρῇ τίς

ἀμέτρητες ἁμαρτίες μας.
Πῶο ἀιιηῶο ζά ηνικνῦκε λά ζεθώλνπκε ηά κάηηα καο πξόο ηόλ νξαλό; Πῶο ζά πξνζθσλνῦκε ηόλ Θεό
Παηέξα καο θαί ζά ιέκε ηό «ἄθεο κῖλ ηά ὀθεηιήκαηα κῶλ, ὡο θαί κεῖο ἀθίεκελ ηνῖο ὀθεηιέηαηο κῶλ»;
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ - ΔΦΑΡΜΟΓΗ:

Ἄς δοῦμε τί εἶναι γνήσια συγχώρησις.

Ἡ γλήζηα ζπγρώξεζηο:  Γηαγξάθεη ἀπό ηήλ θαξδηά καο θάζε δηζηαγκό, θαί ςπρξόηεηα θαί ιεζκνλεῖ ηά ιάζε
ηνῦ ἄιινπ. Γέλ ἔρνπκε κέζα καο ἀληηπάζεηα, ἤ ἀδηαθνξία πξόο ηνύο ἀδειθνύο καο θαί δέλ ἀπαηηνῦκε αηνί
πξῶηνη λά κᾶο ἀπνδείμνπλ ηή δηόξζσζί ηνπο.  πγρσξνῦκε ὅινπο ηνύο ἀλζξώπνπο ρσξίο δηάθξηζη, ὅπνηνη θη ἄλ
εἶλαη, ὁπνηαδήπνηε ζρέζη θη ἄλ ἔρνπλ καδί καο. «Μαθξνζπκῶκελ πξόο πάληαο», ιέγεη ὁ ἀπ. Παῦινο.  Σέινο
πξέπεη λά ζπγρσξνῦκε «ἀπό ηῶλ θαξδηῶλ κῶλ ηά παξαπηώκαηα» ηῶλ ἀδειθῶλ καο θαί λά ζπλππάξρνπκε «ἐλ
ἀγάπῃ». Νά δείρλνπκε ζπκπάζεηα ζηόλ πόλν ηνπο θαί ραξά ζηήλ εηπρία ηνπο. Νά κᾶο ραξαθηεξίδῃ  ἀλεμηθαθία,
 καθξνζπκία,  ἀλεθηηθόηεηα.
Καί τώρα γεννᾶται τό ἐρώτημα: Πξέπεη λά ζπγρσξνῦκε ἀθόκε θη αηνύο πνύ κᾶο ἔθαλαλ θαθό, κᾶο
ἔβιαςαλ;(…) σζηά! Ὁ Κύξηνο, παηδηά, κᾶο δεηεῖ λά κήλ θξαηνῦκε ζηήλ ςπρή καο θαθία γηά ὅζνπο κᾶο ἔβιαςαλ,
κᾶο ἐδεκίσζαλ, κᾶο ἐιύπεζαλ. Δἴηε κέ ιόγηα πηθξά κᾶο ἐπίθξαλαλ, εἴηε κᾶο ἐζπθνθάληεζαλ, εἴηε κέ ἀδηθίεο κᾶο
ἔθαλαλ λά θιάςνπκε πνιύ, εἴηε θαί ηή δσή καο ἀθόκε ἐπηβνπιεύζεθαλ, ἔρνκε θαζῆθνλ θαί πνρξέσζη λά
ζπγρσξνῦκε. Ἕλαο ἄιινο ιόγνο εἶλαη ὅηη πξέπεη λά ηεξνῦκε ηό γλσζηό αἴηεκα ηῆο «Κπξηαθῆο Πξνζεπρῆο».
(Μήλ γίλνκε θη ἐκεῖο ζάλ ηόλ ρξηζηηαλό ηῆο δηεγήζεώο καο),

«θαί ἄθεο ἡκῖλ ηά ὀθεηιήκαηα ἡκῶλ ὡο θαί ἡκεῖο ἀθίεκελ ηνῖο ὀθεηιέηαηο ἡκῶλ».
Ὁ ὅξνο ηῆο ζπκθσλίαο αηῆο εἶλαη ηόζν ελντθόο, πνύ ἀπνηειεῖ εεξγεζία γηά ηόλ ἄλζξσπν. Ὁ Θεόο πνηέ
δέλ κᾶο δεηεῖ δύζθνια πξάγκαηα. Σά εθνιώηεξα δεηεῖ! Πνύ κπνξνῦκε ὅινη καο λά ηά θάλνπκε. Γέλ πάξρεη πηό
ἁπιῆ, πηό ζύληνκε, πηό εθνινεθάξκνζηε ἀξεηή ἀπό ηήλ ζπγρσξεηηθόηεηα.
Ὁ ἀπ. Παῦινο κᾶο πξνηξέπεη λα ἀπνθηήζνπκε «θαξδηά πνλεηηθή θαί ζπκπαζῆ, κέ δηάζεζη ἀγαζή θαί
εεξγεηηθή, κέ ηαπεηλνθξνζύλε, πξαόηεηα θαί καθξνζπκία». Μᾶο ζπληζηᾶ «λά ζπγρσξνῦκε ηνύο ἀδειθνύο καο
γηά θάζε παξάπνλν πνύ ἔρνπκε ἐλαληίνλ ηνπο». Καί ηόηε  εἰξήλε ηνῦ Θενῦ ζά θπξηαξρῇ ζηίο θαξδηέο καο.
«Ἡ ηξάπεδα ηῆο ζείαο Δραξηζηίαο δέλ δέρεηαη ὅζνπο κηζνῦληαη κεηαμύ ηνπο», παξαηεξεῖ ὁ ἱεξόο Υξπζόζηνκνο.
Πξῶηα ἀιιεινζπγρσξνύκεζα κέ ηνύο ἀδειθνύο καο, θαί κεηά πξνζεξρόκεζα ζηά ἅγηα Μπζηήξηα.
Ἄο κάζνπκε λά ζπγρσξνῦκε! Ὄρη ἐπηθαλεηαθά, ἀιιά νζηαζηηθά. ηήλ θαθία λά πξνζθέξνπκε ἀγάπε.
ηήλ ἐρζξόηεηα λά πξνζθέξνπκε ζπγρώξεζη. Ὅπσο ζπγρώξεζε ὁ Κύξηνο ηνύο ζηαπξσηάο Σνπ, ὅπσο ὅινη νἱ
ἅγηνη ζπγρώξεζαλ ηνύο δηώθηαο ηνπο. Ὅπσο κᾶο δεηεῖ ὁ Κύξηνο.
Ὁ ἅγηνο Κνζκᾶο ὁ Αἰησιόο ιέγεη κέ ηήλ ἁπιόηεηα πνύ ηόλ δηαθξίλεη: «Ἄλ ζέιεηε λά ζπγρσξήζῃ ὁ Θεόο ὅια
ηά ἁκαξηήκαηά ζαο, εἰπέηε θαί ἡ εὐγέλεηά ζαο δηά ηνύο ἐρζξνύο ζαο ηξεῖο θνξέο: Ὁ Θεόο ζπγρσξήζνη
θαί ἐιεήζνη αὐηνύο. Εἰ δέ θαί δέλ ζπγρσξήζσκελ ηνύο ἐρζξνύο καο, θαί ηό αἷκα καο λά ρύζσκελ δηά
ηήλ ἀγάπελ ηνῦ Υξηζηνῦ, εἰο ηήλ θόιαζηλ πεγαίλνκελ» (Γηδαρή Γ΄).
Ὁ Ἀββᾶο Ἀγάζσλ ἔιεγε: «Οὐδέπνηε πιάγηαζα λά θνηκεζῶ, ἔρνληαο ιύπε ζηήλ θαξδηά
κνπ γηά ηόλ πιεζίνλ κνπ. Καί ὅζν πάιη ἐμαξηᾶην ἀπό κέλα, δέλ ἄθεζα ἄλζξσπν
λά θνηκεζῇ ζηελνρσξεκέλνο καδί κνπ».
Παηδηά, ζέ ιίγεο κέξεο εἶλαη Υξηζηνύγελλα! Γελληέηαη ὁ Θεόο ηῆο Ἀγάπεο. αξθώλεηαη
ὁ Θεόο ηῆο Δἰξήλεο. Κη νἱ ἄγγεινη ἀλπκλνῦλ ηό ζαῦκα ηῆο ἐλαλζξσπήζεσο ηνῦ Θενῦ Λόγνπ:
 «Δόμα ἐλ ὑςίζηνηο Θεῷ θαί ἐπί γῆο εἰξήλε, έλ ἀλζξώπνηο εὐδνθία» .

Ἄλ ζέισκε λά κήλ ἔρνπκε θαί «ἐπί γῆο …πόιεκνο» ἄο ηξέμνπκε ζηό ζπήιαην θαί ἄο
γνλαηίζνπκε κπξνζηά ζηή θάηλε, ὅπσο νἱ πνηκέλεο, ὅπσο νἱ Μάγνη, γηά λά δερζνῦκε ἀπό θεῖ ηό κήλπκα θαί ηήλ
ερή θαί «ἐπί γῆο …εἰξήλε»!
Ἄλ θέξνπκε ηόλ Θεό ζηή δσή καο, ἀγαπήζνπκε ηόλ ζπλάλζξσπν, ἐμαθαλίζνπκε ηίο θαθίεο καο,
πνηάμνπκε ηόλ ἐγστζκό καο θαί ηαπεηλσζνῦκε, ηόηε ηό θσηεηλό Ἀζηέξη ηῆο Βεζιεέκ, αηά ηά Υξηζηνύγελλα ζά
ιάκςῃ θαί ζά δεζηάλῃ ηίο θαξδηέο καο θαί ζά δνῦκε ηήλ «ἐπί γῆο Εἰξήλε» θαί ζά ζθνξπνῦκε ηήλ Δἰξήλε! Γηαηί
ὁ Ἀξρσλ ηῆο Δἰξήλεο ζά βαζηιεύῃ κέζα καο.
ΤΝΘΗΜΑ:

 «Ὁ Ἄξρσλ ηῆο Εἰξήλεο λά βαζηιεύῃ κέζα καο». 
(ὥζηε κέ παξξεζία λά ἀπνθαινῦκε ηόλ Θεό Παηέξα καο θαί λά αἰηνῦκε ηήλ ἄθεζηλ ηῶλ ἁκαξηηῶλ καο.)

ΠΡΟΔΤΥΗ:  «Πάηεξ ἡκῶλ ὁ ἐλ ηνῖο νὐξαλνῖο, ἁγηαζζήησ ηό ὄλνκά ζνπ. Ἐιζέησ ἡ βαζηιεία
ζνπ. Γελεζήησ ηό ζέιεκά ζνπ, ὡο ἐλ νὐξαλῷ, θαί ἐπί ηῆο γῆο. Σόλ ἄξηνλ ἡκῶλ ηόλ ἐπηνύζηνλ
δόο ἡκῖλ ζήκεξνλ. Καί ἄθεο ἡκῖλ ηά ὀθεηιήκαηα ἡκῶλ, ὡο θαί ἡκεῖο ἀθίεκελ ηνῖο ὀθεηιέηαηο
ἡκῶλ. Καί κή εἰζελέγθῃο ἡκᾶο εἰο πεηξαζκόλ, ἀιιά ξῦζαη ἡκᾶο ἀπό ηνῦ πνλεξνῦ. Ἀκήλ.» 
ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ: Ὁ σηήξ, Λπδία, Πξόο ηήλ Νίθελ.
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