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Ἕνα κάθε μήνα. 
 
 

Ἀγαπητού μου ἐνορύτεσ, 
Κϊποια προηγούμενη φορϊ γρϊψαμε γιϊ δύο ἁμαρτωλϊ καύ καταςτροφικϊ 

πϊθη, πού ταλαιπωροῦν ἕνα πλῆθοσ ἀνθρώπων. Εἶναι τϊ πϊθη τῆσ μϋθησ καύ 
τοῦ καπνύςματοσ, τϊ ὁποῖα ὁ ἄνθρωποσ μπορεῖ νϊ τϊ καταπολεμόςει καύ νϊ 
ἐλευθερωθεῖ ἀπ’ αὐτϊ, ὅταν προςπαθόςει καύ θελόςει νϊ ἀγωνιςθεῖ μϋ 
εἰλικρύνεια νϊ τϊ κόψει, καύ ὅταν ἐπικαλεςθεῖ τόν χϊρη τοῦ Θεοῦ. Ἡ χϊρη τοῦ 
Θεοῦ καύ ἡ προςπϊθεια ἡ δικό μασ ἔχουν πϊντοτε θετικϊ ἀποτελϋςματα. 

Ὅμωσ ὁ «κόςμοσ», ὁ ἑςμόσ τῶν παθῶν δϋν ἐξαντλεῖται μόνο ς’ αὐτϊ τϊ δύο. 
Οἱ ἅγιοι πατϋρεσ τῆσ Ἐκκληςύασ μασ, ἀναδιφώντασ τόν ψυχό τοῦ ἀνθρώπου 
διϋκριναν ἕνα μεγϊλο ἀριθμό ἁμαρτωλῶν παθῶν, πού ταλαιπωροῦν τόν κϊθε 
ἕνα ἄνθρωπο ἀλλϊ καύ τόν κοινωνύα ὁλόκληρη. Ἕνα ἀπ’ αὐτά τά πάθη εἶναι 
καί τό πάθοσ τῆσ κλοπῆσ.   

Δϋν ὑπϊρχει ἄνθρωποσ πού νϊ μόν ἔκλεψε ἔςτω καύ μύα φορϊ. Εἴτε ςϋ μικρό 
ἡλικύα εἴτε ςϋ μεγϊλη, εἴτε ἑκούςια εἴτε ἀκούςια, εἴτε ἀπό περιϋργεια, εἴτε ἀπό 
ἀνϊγκη, εἴτε γιϊ νϊ δεύξει ὅτι μπορεῖ νϊ κλϋψει, εἴτε ἀπό ἐπιθυμύα πλουτιςμού, 
εἴτε ἀπό ὁποιαδόποτε παρόρμηςη.  

Μικρϋσ κλοπϋσ, μεγϊλεσ κλοπϋσ, τερϊςτιεσ κλοπϋσ. Ἀπό περύπτερα, ἀπό 
πολυκαταςτόματα, ἀπό ἐπιχειρόςεισ, ἀπό ἐργοςτϊςια, ἀπό νοςοκομεῖα, ἀπό 
γραφεῖα, ἀπό Ἐκκληςύεσ, ἀπό τό δημόςιο, ἀπό Δόμουσ, ἀπό ςπύτια, ἀπό 
ςυμμαθητϋσ, ἀπό γεύτονεσ, ἀπό χωρϊφια, ἀπό παντοῦ. 

Καύ δϋν εἶναι μόνο ἡ κλεψιϊ, εἶναι καύ ἡ νοθεύα ςτϊ τρόφιμα καύ ςτϊ 
διϊφορα εἴδη, εἶναι τό κϊλπικο ζύγι ἤ μϋτρημα, εἶναι οἱ ἄδικεσ πληρωμϋσ τῶν 
ἐργαζομϋνων.  Ἡ νοθεύα ςϋ  πϊμπολλουσ τομεῖσ τῆσ ζωῆσ καύ τῆσ ςυναλλαγῆσ 
τῶν ἀνθρώπων.  

Τό πάθοσ τῆσ κλοπῆσ εἶναι πραγματικά μία μάςτιγα τῆσ 
κοινωνίασ. Ταυτόχρονα εἶναι καί ἕνασ πραγματικόσ παραλογιςμόσ. 

Διότι κανεύσ δϋν θϋλει νϊ τοῦ κλϋψουν, ὅμωσ ὅλοι κλϋβουν τούσ ἄλλουσ. Μϋ τόν 
κλοπό ἔχουμε ἀναςτϊτωςη ὅλησ τῆσ κοινωνύασ. Γύνονται καταγγελύεσ, 
δημιουργοῦνται μύςη, ἔχουμε ἐκδικόςεισ, προχωροῦμε ςϋ νϋεσ ἀδικύεσ, 
καταφεύγουμε ςϋ πονηριϋσ, ἐπιδιώκουμε παρϊνομο πλουτιςμό, ὁδηγούμαςτε 
ςτόν ςπατϊλη, ζοῦμε μϋ ἀςωτύα, καταντοῦμε ςτό φτώχεια, μϋχρι καύ ἐγκλόματα 
μποροῦν νϊ γύνουν. Πραγματικό ταραχό ὅλησ τῆσ κοινωνύασ.  

Ὁ Θεόσ μϋςα ςτύσ ἐντολϋσ τοῦ δεκαλόγου ἔχει ςυγκαταλϋξει καύ τόν ἐντολό 
γιϊ τόν ἀποφυγό τοῦ πϊθουσ τῆσ κλοπῆσ, καύ λϋει: «οὐ κλϋψεισ». Σ’ ὁλόκληρη 
τόν Ἁγύα Γραφό τό πϊθοσ αὐτό κατακρύνεται, καύ ὁ Θεόσ μϋ διϊφορα ςημεῖα 
δύνει νϊ καταλϊβουν οἱ ἄνθρωποι ὅτι, τό πϊθοσ τῆσ κλοπῆσ εἶναι ἀντύθετο μϋ τό 



θϋλημϊ του καύ ἀςύμφορο γιϊ τούσ ἀνθρώπουσ. Γι’ αὐτό καύ ὁ ἀληθινόσ πιςτόσ 
ἄνθρωποσ, ςϋ ὅποια δύςκολη κατϊςταςη κι ἄν βρύςκεται, ποτϋ δϋν καταφεύγει 
ς’ αὐτό τόν ἁμαρτωλό πρϊξη. Πιςτεύει ςτόν Ἅγιο Θεό καύ κυρύωσ ςτόν θεύα 
πρόνειϊ του. Καύ ὁ Θεόσ δϋν τόν ἐγκαταλεύπει. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ ἔχουν νϊ 
ὁμολογόςουν ἄπειρεσ περιπτώςεισ τῆσ θεύασ βοόθειασ. Οἱ κοςμικού ἄνθρωποι, 
ὅλοι αὐτού πού ἔχουν πατϋρα τουσ τό διϊβολο, ἔχουν ἄλλο ςκεπτικό. Λϋνε: 
«Δούλεψε νϊ φᾶσ καύ κλϋψε νϊ ’χεισ». «Μϋ τό ςταυρό ςτό χϋρι, προκοπό 
δϋν κϊνεισ». Οἱ φρϊςεισ αὐτϋσ εἶναι καθαρϊ δαιμονικϋσ. Εἶναι ἄρνηςη τῆσ 
δυνϊμεωσ καύ τῆσ ἐνιςχύςεωσ τοῦ ςταυρωμϋνου Ἰηςοῦ Χριςτοῦ καύ ἀποδοχό 
τοῦ δαιμονικοῦ πνεύματοσ, τοῦ παρϊνομου πλουτιςμοῦ καύ ὅλων τῶν 
ἁμαρτωλῶν προεκτϊςεών του. Αὐτού οἱ ἄνθρωποι δϋν μποροῦν νϊ ζόςουν χωρύσ 
τόν κλοπό.    

Ἡ ἄςχημη οἰκονομικοκοινωνικό κατϊςταςη τῶν τελευταύων ἐτῶν ςτόν 
Ἑλλϊδα εἶναι φανερό ἀποτϋλεςμα τῆσ κλοπῆσ, πού εἶχαν ἐπιδοθεῖ οἱ 
περιςςότεροι τῶν Ἑλλόνων. Ἡ κλοπό εἶχε ἀναδειχθεῖ ὡσ τό μεγαλύτερο προςόν 
πού μποροῦςε νϊ ἔχει κϊποιοσ. Σχετικϊ πολύ λύγοι ἔκλεψαν ὑπερβολικϊ μεγϊλα 
ποςϊ, ἀλλϊ καύ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ἔκλεψαν ἀνϊλογα μϋ τό δυνατότητϊ του ὁ 
καθϋνασ. Δυςτυχῶσ, ἀπϋναντι ςτόν Θεό, ὅλοι εἴμαςτε ὑπόλογοι καύ ὅλοι ἔχουμε 
ἀνϊλογο μερύδιο ἐνοχῆσ ςτόν κατϊςταςη πού ἔχει περιϋλθει ἡ χώρα μασ. Ἴςωσ 
καύ γι’ αὐτόν τόν λόγο δϋν ἀντιδροῦμε ὅςο θϊ ἔπρεπε, ἀναλογιζόμενοι τόν 
προςωπικό μασ εὐθύνη. 

Τό θϋμα, ὅμωσ, δϋν εἶναι οἰκονομικό ἤ κοινωνικό ἤ πολιτικό. Τό θϋμα εἶναι 
πνευματικό. Καύ ἄν δϋν τό λύςουμε μϋ πνευματικό τρόπο, ἡ ἄςχημη κατϊςταςη 
θϊ παραμεύνει γιϊ πολύ χρονικό διϊςτημα. Ἡ πράξη τῆσ κλοπῆσ δέν ἔχει 
διάςταςη οἰκονομική, ἀλλά πνευματική. Ὅταν κλέβω, δέν εἶμαι ἔνοχοσ 
ἀπέναντι ςτόν ἄλλο ἄνθρωπο ἤ ςτό κράτοσ. Εἶμαι ἔνοχοσ ςτόν Ἅγιο 
Τριαδικό Θεό. Ὅλεσ οἱ ἁμαρτωλϋσ πρϊξεισ πού γύνονται εἰσ βϊροσ τῶν ἄλλων 
ἀνθρώπων ἤ καύ τῆσ φύςεωσ ἀκόμη, ἔχουν τόν ἀναφορϊ τουσ ςτόν Ἅγιο Θεό, 
πού εἶναι ὁ δημιουργόσ τῶν πϊντων καύ ὁ αἰώνιοσ νομοθϋτησ τοῦ τρόπου ζωῆσ 
τῶν ἀνθρώπων. Ὁλόκληρη ἡ Ἅγια Γραφό, αὐτό προςπαθεῖ νϊ μᾶσ δώςει νϊ 
κατανοόςουμε. Πολύ, ὅμωσ, φανερϊ καύ χαρακτηριςτικϊ τό ἀναφϋρει ὁ Κύριόσ 
μασ Ἰηςοῦσ Χριςτόσ ςτό λόγο του, πού ἀναφϋρεται ςτόν ἡμϋρα τῆσ κρύςεωσ. 
«Ἐφόςον ἐποιόςατε ἑνύ τούτων τῶν ἐλαχύςτων, ἐμού ἐποιόςατε». «Ἐφόςον 
οὐκ ἐποιόςατε ἑνύ τούτων τῶν ἐλαχύςτων, οὐδϋ ἐμού ἐποιόςατε». (Ματθ. 
ΚΕ΄ 40,45) Ταυτύζει τόν ἑαυτό του μϋ ὅλουσ τούσ ἀνθρώπουσ. Δηλαδό, ὅ, τι 
κϊνουμε ςτούσ ςυνανθρώπουσ μασ, καλό ἤ κακό, οὐςιαςτικϊ δϋν τόν κϊνουμε ς’ 
αὐτούσ, ἀλλϊ ςτόν Θεϊνθρωπο Ἰηςοῦ Χριςτό.  

Πῶσ, λοιπόν, θϊ λυτρωθοῦμε ἀπό τϊ δεςμϊ τοῦ πϊθουσ τῆσ κλοπῆσ; Πῶσ θϊ 
ςταματόςουμε νϊ κλϋβουμε; Θϊ λυτρωθοῦμε, ὅταν ἐννοόςουμε ὅτι ἡ κλοπό καύ 
τό κϊθε πϊθοσ ἀναφϋρεται ςτό Θεό, ὅτι προςβϊλλει τόν Θεό. Μποροῦμε νϊ 
κρυφθοῦμε ἀπό τόν Θεό; Ὅλα, μπροςτϊ ςτό Θεό εἶναι «γυμνϊ καύ 
τετραχηλιςμϋνα τοῖσ ὀφθαλμοῖσ αὐτοῦ, πρόσ ὅν ἡμῖν ὁ λόγοσ». (Ἑβρ. Δ΄ 13) 



Ὅλα μπροςτϊ ςτϊ μϊτια τοῦ Θεοῦ εἶναι γυμνϊ καύ  ξεςκεπαςμϋνα,  Σ’ αὐτόν θϊ 
δώςουμε  λογαριαςμό, Σ’ αὐτόν θϊ ἀπολογηθοῦμε. 

Τόν ἄλλο ἄνθρωπο μπορῶ νϊ τόν κοροώδϋψω. Τό κρϊτοσ μπορῶ νϊ τό 
ἐξαπατόςω. Μποροῦμε μϋ ποικύλα τεχνϊςματα νϊ ξεφύγουμε τόν δικαιοςύνη 
τοῦ κρϊτουσ. Ὅμωσ, μόν ἀπατώμαςτε ὅτι μποροῦμε νϊ διαφύγουμε και τό 
δικαιοςύνη τοῦ Θεοῦ. «Κύριοσ κρινεῖ τόν λαόν αὐτοῦ. Φοβερόν τό ἐμπεςεῖν 
εἰσ χεύρασ Θεοῦ ζῶντοσ». (Ἑβρ. Ι΄ 13) Λϋει ὁ ἀπόςτολοσ τῶν ἐθνῶν Παῦλοσ ὅτι, 
ὁ Κύριοσ θϊ ἀποδώςει τό δικαιοςύνη ςτό λαό του, ςτούσ ἀνθρώπουσ. Μό 
ξεγελιώμαςτε, εἶναι φοβερό νϊ πϋςει κϊποιοσ ςτϊ χϋρια τῆσ δικαιοςύνησ τοῦ Θεοῦ 
τοῦ ζωντανοῦ.                                       

Αὐτό, λοιπόν, πού μϋνει ςϋ μᾶσ, εἶναι νϊ ἀλλϊξουμε τρόπο ςκϋψεωσ καύ 
τρόπο ζωῆσ. Δηλαδό, νϊ μετανοόςουμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Δηλαδή, νά 
ςταματήςουμε νά κλέβουμε. Εἶναι ἁπλό. 

Ὁ Ἀπόςτολοσ Παῦλοσ, μεταξύ πολλῶν παραγγελμϊτων πού ἀναφϋρονται 
ςτόν καθημερινό ζωό τῶν πιςτῶν, ςυμπεριλαμβϊνει καύ τό μεγϊλο πϊθοσ τῆσ 
κλεψιᾶσ, καύ γρϊφει ςτούσ χριςτιανούσ τῆσ Ἐφϋςου: «Ὁ κλϋπτων μηκϋτι 
κλεπτϋτω, μᾶλλον δϋ κοπιϊτω ἐργαζόμενοσ τό ἀγαθόν ταῖσ χερςύ, ἵνα ἔχη 
μεταδιδόναι τῷ χρεύαν ἔχοντι… καύ μό λυπεῖτε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον τοῦ 
Θεοῦ ἐν ὧ ἐςφραγύςθητε εἰσ ἡμϋραν ἀπολυτρώςεωσ». (Ἐφες. Δ΄ 28-30) 
Αὐτόσ πού κλϋβει ἄσ μόν ξανακλϋψει, ἄσ κοπιϊζει μϊλιςτα περιςςότερο κι ἄσ 
ἐργϊζεται μϋ τϊ χϋρια του, γιϊ νϊ ἔχει νϊ δύνει καύ ς’ ἐκεῖνον πού ἔχει ἀνϊγκη. Καύ 
μό λυπᾶτε τό Ἅγιο Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, μϋ τό ὁποῖο ςρφαγιςθόκατε ὡσ δικού του γιϊ 
τόν ἡμϋρα τῆσ δευτϋρασ παρουςύασ, ὅταν ὅλοι μασ θϊ ἀποκτόςουμε τόν τϋλεια 
ἀπολύτρωςη. Σϊν νϊ μᾶσ λϋει, εἶςτε παιδιϊ τοῦ Θεοῦ, μόν κλϋβετε. Μό 
ςυμπεριφϋρεςθε ἄςχημα. Ὁ Θεόσ, τό Ἅγιο Πνεῦμα, λυπᾶται γι’ αὐτϋσ τύσ πρϊξεισ 
ςασ. Τϊ παιδιϊ τοῦ Θεοῦ δϋν κλϋβουν, δϋν ςυμπεριφϋρονται ἔτςι.                               

Εὔχομαι πρόσ τόν Κύριο Ἰηςοῦ Χριςτό γιϊ ὅλουσ, ὥςτε νϊ γλυτώςουμε ἀπό 
τό φοβερό πϊθοσ τῆσ κλεψιᾶσ.   

 
Ὁ πρωτοπρεςβύτεροσ Βαςύλειοσ Λ. Βαςιλεύου 

 


