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� ΠΠΠΠαμφίλου µµµµάρτυρος (307307307307) κκκκαὶ ττττῶν σσσσὺν ααααὐτῷ.  

� Φλαβιανοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.     
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(απόσπασμα) 

 ∆∆∆∆ια της μετανοίας και επιστροφής του Ασώτου μάς παρέ-
δωσε ο Θεάνθρωπος τον τύπο και κανόνα της αληθινής μετανοίας 
και εξομολογήσεως. Αρχή της μετανοίας του Ασώτου είναι το, 
«Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν». Αληθώς τούτο είναι η πρώτη αρχή της α-
ληθινής μετανοίας. Διότι εάν δε γνωρίσεις τις αμαρτίες σου, πώς 
μπορείς να μετανοήσεις; Εάν δε συλλογιστείς όσα έπραξες, πώς 
μπορείς να γνωρίσεις τις αμαρτίες σου; Εάν δε μαζέψεις το νου σου 
και τον αφιερώσεις στην έρευνα του εαυτού σου, πώς μπορείς να α-
ναλογιστείς τις πράξεις σου;  

ΟΟΟΟ Άσωτος, αφού αποχώρισε το νου του από τους λογι-
σμούς της ασωτίας, τον περιέκλεισε στη θεωρία και έρευνα της ι-
δίας καταστάσεως. Εξερευνώντας την ιδία κατάσταση, τους λογι-
σμούς δηλ., τα λόγια, και τις πράξεις του, είδε ευθύς όλες τις ανο-
μίες του. «Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν». Συλλογίστηκε την αρετή της 
πρώτης καταστάσεώς του και θυμήθηκε τη δόξα, την τιμή και τα 
θεία αγαθά, που απολαμβάνουν όσοι δουλεύουν στο Θεό και δια-
μένουν μαζί Του. Αυτή η παράθεση έπληξε καίρια την καρδιά 
του, και έφερε στο στόμα του τα λόγια· «Πόσοι μίσθιοι τοῦ πα-

τρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι!». 
 ΠΠΠΠείτε μου τώρα, ποιος από μας σήμερα βάζει αρχή της με-
τανοίας του την επιστροφή του νου του στη θεωρία της ιδίας ζωής 
και πολιτείας; Ποιος, που θέλει να μετανοήσει, αποσπά πρώτα το 
νου του από των σαρκικών και κοσμικών διαλογισμών και ενθυμή- 
σεων, και έπειτα ερευνά τη συνείδησή του, και συλλογίζεται όσα α- 
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᾽ΑΑΑΑδελφοί, πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι 

ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. Τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ 

καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. 

Τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· ὁ δὲ 

Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 

Οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; Ἄρας οὖν τὰ μέλη 

τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; Μὴ γένοιτο. Ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώ-

μενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; «Ἔσονται» γάρ, φησίν, «οἱ δύο εἰς σάρκα 

μίαν»· ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. Φεύγετε τὴν πορνείαν. 

Πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ 

πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. Ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν 

ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ 

ἑαυτῶν; Ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑ-

μῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ. 
 

 

 

μάρτησε κατά διάνοια, όσα δια λόγου, όσα δια πράξεων; Ποιος 
συλλογίζεται, ότι για τις αμαρτίες του έγινε ανάξιος της θείας Βα-
σιλείας και υπόδικος της αιωνίου κολάσεως; Ποιος συγκρίνει την 
κατάστασή του με τη ζωή και μακαριότητα των δικαίων; Κανέ-
νας. Σήμερα ο καθένας βάζει αρχή και θεμέλιο της μετανοίας του 
τα λόγια· «Πάω στον πνευματικό να εξομολογηθώ». Άνθρωπε τι 
κάνεις; Αυτό που λες, «Πάω να εξομολογηθώ», χωρίς προετοιμα-
σία δεν είναι αρχή μετανοίας, αλλά περιφρόνηση της σωτηρίας σου. 
 ΕΕΕΕνατενίσατε πάλι στον τύπο της μετανοίας. Στοχασθείτε, 
τι έπραξε ο Άσωτος μετά την πρώτη προετοιμασία. «Ἀναστὰς», 
είπε, «πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου». Σημαίνει δε το, «Ἀνα-

στὰς», την απόφαση της φυγής και της τελείας αποχής από της 
αμαρτίας και της επιστροφής αυτού προς το Θεό. Έτσι, αφού είπε 
το, «Ἀναστὰς», πρόσθεσε ευθύς και το, «Πορεύσομαι πρὸς τὸν 

πατέρα μου». Άκουσε δε, πώς προετοίμασε και τα λόγια της εξο-
μολογήσεώς του· «Καὶ ἐρῶ αὐτῷ· Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρα-

νὸν καὶ ἐνώπιόν σου· οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου»· ακό-
μα και τα λόγια, δια των οποίων ζήτησε παρά Θεού τη συγχώρη-
ση· «Ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου». 
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ΑΑΑΑδελφοί, μερικοί μεταξύ σας λένε: «Όλα μού επιτρέπονται». Σωστά· 
όλα όμως δεν είναι προς το συμφέρον. Όλα μού επιτρέπονται, εγώ όμως δεν 
θα αφήσω τίποτε να με κυριέψει. Λένε επίσης: «Οι τροφές προορίζονται για 
την κοιλιά και η κοιλιά είναι καμωμένη για τις τροφές»· ο Θεός όμως θα τα α-
χρηστέψει και το ένα και το άλλο. Το σώμα δεν έγινε για να πορνεύουμε, αλ-
λά για να δοξάζουμε τον Κύριο, και ο Κύριος θα δοξάσει το σώμα. Και ο Θε-
ός που ανέστησε τον Κύριο, με τη δύναμή του θα αναστήσει κι εμάς. Δεν ξέ-
ρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του σώματος του Χριστού; Μπορώ, λοι-
πόν, να πάρω κάτι που είναι μέλος του σώματος του Χριστού και να το κάνω 
μέλος του σώματος μιας πόρνης; Ποτέ τέτοιο πράγμα! Ή μήπως δεν ξέρετε ό-
τι αυτός που ενώνεται με μια πόρνη γίνεται ένα σώμα μαζί της; Γιατί, καθώς 
λέει η Γραφή, οι δύο θα γίνουν ένα σώμα. Όποιος όμως ενώνεται με τον Κύ-
ριο, γίνεται ένα πνεύμα μαζί του. Μακριά λοιπόν από την πορνεία! Κάθε άλλο 
αμάρτημα που μπορεί να διαπράξει κανείς βρίσκεται έξω από το σώμα του· 
αυτός όμως που πορνεύει βεβηλώνει το ίδιο του το σώμα. Ή μήπως δεν ξέρε-
τε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που σας το χάρισε ο Θε-
ός και βρίσκεται μέσα σας; Δεν ανήκετε στον εαυτό σας· σας αγόρασε ο Θεός 
πληρώνοντας το τίμημα. Τον Θεό λοιπόν να δοξάζετε με το σώμα σας και με 
το πνεύμα σας, που ανήκουν σ’ εκείνον. (ΕΚΛΟΓΑΔΙΟΝ)  

 

ΛΛΛΛέγομε άραγε εμείς προ της εξομολογήσεως το, «Ἀναστὰς» 
του Ασώτου; Δηλ. αποφασίζουμε προ της εξομολογήσεως την τε-
λεία αποχή των αμαρτημάτων; Όχι. Πριν της εξομολογήσεως, ού-
τε μελέτη και ανάμνηση των αμαρτιών γίνεται, ούτε απόφαση τε-
λείας αποχής από της ανομίας, ούτε προετοιμασία των λόγων της 
εξομολογήσεως, ούτε κάτι άλλο από όσα είναι αναγκαία. 
 ΑΑΑΑλλ’ ο Θεός, λες, είναι απειροεύσπλαχνος. Ακόμη μακράν 
απ’ Αυτού απείχε ο Άσωτος, και έτρεξε, ήλθε προς αυτόν, έπεσε 
επί τον τράχηλο αυτού και κατεφίλησε αυτόν. Έπειτα του έδωσε 
όλα τα θεία Του χαρίσματα, και το μόσχο το σιτευτό. Ναι, αλη-
θώς. Άκουσες, ότι ο Θεός έδειξε άπειρον ευσπλαχνία στον Άσω-
το, αλλά άκουσες και το πώς ο Άσωτος πέτυχε αυτού του ελέους. 
 Η Η Η Η ευσπλαχνία του Θεού είναι άπειρος. Εάν μετανοήσεις ως 
ο Άσωτος, λαμβάνεις την άφεση των αμαρτιών και όσα θεία χα-
ρίσματα έλαβε εκείνος. Ελθέ προ της εξομολογήσεώς σου στον 
εαυτό σου ως ο Άσωτος, μάζεψε το νου σου, και αναλογίσου κάθε 
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αμαρτία σου μετά των αυτής περιστάσεων. Συλλογίσου πόσων α-
γαθών στερήθηκες. Αποφάσισε, να εγκαταλείψεις την αμαρτία 
και να επιστρέψεις στο Θεό· ετοίμασε τα λόγια της εξομολογή-
σεώς σου, κατάνυξον την καρδία σουκατάνυξον την καρδία σουκατάνυξον την καρδία σουκατάνυξον την καρδία σου, εξάγαγε δάκρυα από των ο-
φθαλμών σου. Έτσι προετοιμασμένος, λέγε, «πάω να εξομολογη-
θώ»· «Ἀναστὰς, πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου». Έλα στον 
πνευματικό. Ἐλθὼν δὲ πρὸς αὐτὸν, μην περιμένεις, να σε ερωτά 
αυτός, αλλ’ ειπέ συ τις αμαρτίες σου μετά των αναγκαίων περι-
στάσεων· λέγοντας δε αυτές μην προφασίζεσαι προφάσεις εν ταις 
αμαρτίες σου, μην καταδικάζεις άλλους, αλλά ομολόγει πταίστη 
τον εαυτό σου· «ἥμαρτον», λέγε, «εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιον 

τοῦ Θεοῦ». Τοιουτοτρόπως ανεβαίνεις από βαθμού σε βαθμό τη 
σωτηριώδη κλίμακα της αληθινής μετανοίας, και φθάνεις στο 
βαθμό, στον οποίο βρίσκεις την ευσπλαχνία του Θεού, που συγ-
χωρεί όλες τις αμαρτίες σου και σε αξιώνει των θείων χαρισμάτων. 

ΑΑΑΑδελφοί μου αγαπητοί, αυτός είναι ο κανών της μετανοίας 
και εξομολογήσεως, τον οποίο ο Θεάνθρωπος Ιησούς ετύπωσε 
δια των παραβολικών λόγων του σημερινού Ευαγγελίου. Μακά-
ριος όποιος φυλάττει τούτον το θεοπαράδοτο κανόνα.  
Νικηφόρου Θεοτόκη, απόσπασμα από την ομιλία ‘περὶ τοῦ κανόνος τῆς μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως’,  Κυριακοδρόμιον Ν. Θ.   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)                 �   Προβολή της ταινίας «Το φρούριο»   � 
Σήμερα, Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014, 6:00-7:30μ.μ. στο Πνευματικό Κέ-
ντρο του Ναού. Είσοδος Δωρεάν. Μετά την προβολή, κέρασμα - συζήτηση. 
2)                                     � Ι Ε Ρ Α   Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι ΑΙ Ε Ρ Α   Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι ΑΙ Ε Ρ Α   Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι ΑΙ Ε Ρ Α   Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α � 
Τρίτη 18 - Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014, 8:00μ.μ. - 12:30π.μ. ΙΙΙΙερά 
ΑΑΑΑγρυπνία στο Ναό μας επί τη μνήμη της Αγίας Οσιοµάρτυρος Φιτης Αγίας Οσιοµάρτυρος Φιτης Αγίας Οσιοµάρτυρος Φιτης Αγίας Οσιοµάρτυρος Φι----

λοθέης της Αθηναίαςλοθέης της Αθηναίαςλοθέης της Αθηναίαςλοθέης της Αθηναίας. Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός. 
3)       ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  -  Π Α Ν Ν Υ Χ Ι Δ Α   Κ Ο Λ Λ Υ Β Ω Ν 
Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014, 5:00μ.μ. Εσπερινός &  Παννυχίδα Κολλύβων. 
4)                             Ψ Υ Χ Ο Σ Α Β Β Α Τ Ο ΝΨ Υ Χ Ο Σ Α Β Β Α Τ Ο ΝΨ Υ Χ Ο Σ Α Β Β Α Τ Ο ΝΨ Υ Χ Ο Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν 
Ψυχοσάββατον 22 Φεβρουαρίου 2014,Ψυχοσάββατον 22 Φεβρουαρίου 2014,Ψυχοσάββατον 22 Φεβρουαρίου 2014,Ψυχοσάββατον 22 Φεβρουαρίου 2014, «Μνήµη πάντων «Μνήµη πάντων «Μνήµη πάντων «Μνήµη πάντων 
των απ’ αιώνος κεκοιµηµένων ορθοδόξων χριστιανών», των απ’ αιώνος κεκοιµηµένων ορθοδόξων χριστιανών», των απ’ αιώνος κεκοιµηµένων ορθοδόξων χριστιανών», των απ’ αιώνος κεκοιµηµένων ορθοδόξων χριστιανών», 
7:00π.µ. 7:00π.µ. 7:00π.µ. 7:00π.µ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία σε Άγιο Νικόλαο Μαρκοπούλου και σε 
Άγιο Ελευθέριο Κοιμητηρίου. 
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