
Ὁ σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς

Ὁ σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς  είναι η  ἀπόκτησις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,  με την χάρη το  
Θεού, με «αγάπη από καθαρή καρδιά και συνείδηση αγαθή και πίστη ανυπόκριτη». Είμαστε 
παιδιά του Θεού. Ο Θεός χαίρετε, όταν «τα τέκνα του περπατούν στην αλήθεια».

Η Καινή Διαθήκη:

Όταν λοιπόν οι Φαρισαίοι άκουσαν ότι αποστόμωσε τους Σαδουκκαίους, συνάχτηκαν 
στο  ίδιο  μέρος,  και  τον  επερώτησε  ένας  από  αυτούς,  νομικός,  για  να  τον 
πειράξει: «Δάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη μέσα στο νόμο;» Εκείνος του είπε:  «Να 
αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με 
όλη τη διάνοιά σου. Αυτή είναι η μεγάλη και πρώτη εντολή. Και δεύτερη, όμοια με 
αυτή: Να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο εντολές 
κρέμεται όλος ο νόμος και οι προφήτες».                                                             Μτ. κβ  34-40ʹ
                                                                                    

Αλλά, βιώνοντας την αλήθεια με αγάπη, να αυξήσουμε σ’ αυτόν στα πάντα, ο οποίος 
είναι η κεφαλή, ο Χριστός. Από αυτόν όλο το σώμα συναρμολογείται και συνενώνεται 
μέσω  της  άφθονης  προσφοράς  κάθε  συνδέσμου  κατά  την  ενέργεια  με  μέτρο  κάθε 
μέρους ξεχωριστά και γίνεται η αύξηση του σώματος για οικοδομή δική του με αγάπη.  
                                                                                                                                                   Εφ. δ  15-16ʹ  

Αγαπητοί, ας αγαπούμε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη είναι από το Θεό, και καθένας 
που  αγαπά  έχει  γεννηθεί  από  το  Θεό  και  γνωρίζει  το  Θεό. Όποιος  δεν  αγαπά  δε 
γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Με αυτό φανερώθηκε η αγάπη του Θεού σ’ 
εμάς:  με το ότι ο Θεός έχει  αποστείλει  στον κόσμο τον Υιό του το μονογενή,  για να 
ζήσουμε μέσω αυτού. Σ’ αυτό συνίσταται η αγάπη: όχι στο ότι εμείς έχουμε αγαπήσει το 
Θεό,  αλλά στο ότι  αυτός  μας αγάπησε και  απέστειλε  τον Υιό  του ως ιλασμό για τις 
αμαρτίες μας. Αγαπητοί, αν ο Θεός έτσι μάς αγάπησε, και εμείς οφείλουμε να αγαπούμε 
ο ένας τον άλλο.                                                                                                                         Ιν δ  7-11ʹ

Ενώ  ο  σκοπός  της  παραγγελίας  του  Θεού  είναι  αγάπη  από  καθαρή  καρδιά  και 
συνείδηση αγαθή και πίστη ανυπόκριτη.                                                                       1 Τμ. α  5ʹ
                                                                                                       
Μεγαλύτερη από αυτά δεν έχω χαρά: να ακούω ότι τα δικά μου τέκνα περπατούν στην 
αλήθεια.                                                                                                                                               3 Ιν. 4

Αγ. Σεραφείμ το  υ   Σαρ  ώ  φ:  

Ἦταν Πέμπτη, γράφει ὁ Μοτοβίλωφ. Ἡμέρα συννεφιασμένη. Τό χιόνι στή γῆ εἶχε ἀνεβῆ 
στούς 25 πόντους, ἐνῶ ἀπό τόν οὐρανό ἐξακολουθοῦσαν νά πέφτουν πυκνές νιφάδες, 
ὅταν ὁ πατήρ Σεραφείμ ἄρχισε νά συζητᾶ μαζί μου. Μέ ἔβαλε νά καθήσω στόν κορμό 
ἑνός δένδρου πού μόλις εἶχε κόψει, καί ὁ ἴδιος κάθησε 



ἀπέναντί μου. Βρισκόμασταν μέσα στό δάσος, κοντά στό ἐρημητήριό του, πάνω στόν 
λόφο πού κατέληγε στίς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Σάρωφκα. 
— Ὁ Κύριος μοῦ ἀπεκάλυψε, εἶπε ὁ μεγάλος στάρετς, ὅτι ἀπό τά παιδικά σας χρόνια 
ἐπιθυμούσατε πολύ νά μάθετε ποιός εἶναι ὁ σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, καί εἴχατε 
ρωτήσει πολλές φορές μεγάλες πνευματικές προσωπικότητες. 

— Πράγματι,  ἀπάντησα,  ἀπό τήν ἡλικία τῶν δώδεκα ἐτῶν μέ ἀπασχολοῦσε ἐπίμονα 
αὐτός ὁ λογισμός καί εἶχα ἀπευθυνθῆ σέ πολλούς πνευματικούς ἀνθρώπους, ἀλλά οἱ 
ἀπαντήσεις τους δέν μέ ἱκανοποιοῦσαν. 

— Μάλιστα, συνέχισε ὁ πατήρ Σεραφείμ. Κανείς σέν σᾶς εἶχε δώσει ὁριστική ἀπάντησι. 
Νά ποιός εἶναι ὁ σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, ἔλεγαν: Νά πηγαίνεις στήν ἐκκλησία, νά 
προσεύχεσαι  στόν  Θεό,  νά  τηρῆς  τίς  ἐντολές  Του,  νά  κάνεις  τό  καλό.  Ὡρισμένοι 
δυσανασχετοῦσαν μαζί σας καί σᾶς ἔλεγαν ὅτι ἀσχολεῖσθε μέ μία περιέργεια πού δέν 
ἀρέσει  στόν Θεό.  «Μή ζητᾶς πράγματα πάνω ἀπό τίς  δυνάμεις σου»,  συμπλήρωναν. 
Κανείς  ὅμως  δέν  σᾶς  ἔδωσε  τή  σωστή  ἀπάντησι.  Ὁρίστε  λοιπόν,  ἐγώ  ὁ  πτωχός 
Σεραφείμ θά σᾶς ἐξηγήσω τώρα ποιός εἶναι πράγματι αὐτός ὁ σκοπός: 

Ἡ προσευχή, ἡ νηστεία, ἡ ἀγρυπνία καί κάθε χριστιανικό ἔργο, ὅσο κι ἄν εἶναι καλό καθ ̓ 
ἑαυτό, δέν ἀποτελεῖ τόν σκοπό τῆς χριστιανικῆς μας ζωῆς, ἀλλά χρησιμεύει σάν μέσο 
γιά τήν ἐπιτυχία του. Ὁ πραγματικός σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ἀπόκτησις 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

Προσευχές

Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα 
πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και 
καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν. (εκ τρίτου).

Κύριε,  βοήθει  μοι.  Καρδίαν  καθαρὰν  κτίσον  ἐν  ἐμοί,  ὁ  Θεός,  καὶ  πνεῦμα  εὐθὲς 
ἐγκαίνισον  ἐν  τοῖς  ἐγκάτοις  μου.  Μὴ  ἀποῤῥίψῃς  με  ἀπὸ  τοῦ  προσώπου  σου  καὶ  τὸ 
πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ.  Αμήν. (εκ τρίτου).

Η αρχη και το τελος του Χριστιανισμου ειναι η αγαπη. 
Οπως το ρημα ''αγαπω'' αρχιζει με το Α και τελειωνει με το Ω.
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