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Εἶπεν ὁ Ἀββᾶς Ἀντώνιος τῷ 
 Ἀββᾷ Ποιμένι, ὅτι αὕτη 

ἐστὶν ἡ μεγάλη ἐργασία τοῦ 
ἀνθρώπου, ἵνα τὸ σφάλμα 
ἑαυτοῦ ἐπάνω ἑαυτοῦ βάλῃ 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ προσ-
δοκήσῃ πειρασμὸν ἕως ἐσχά-
της ἀναπνοῆς1.

* * *
Μετάνοιά ἐστιν, ἑκούσιος 

πάντων τῶν θλιβερῶν ὑπο-
μονή2.

 * * *
Σημεῖον τῆς ἐν πτώμασι 

λύσεως, τὸ διαπαντὸς χρεώ-
στην ἑαυτὸν λογίζεσθαι3.

* * *
Σημεῖον μεμερι-

μνημένης Μετανοί-
ας πασῶν τῶν συμ-
βαινουσῶν ὁρατῶν 
καὶ ἀοράτων θλί-
ψεων ἀξίους ἑαυ-
τοὺς λογίζεσθαι, 
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Περὶ Μετανοίας

καὶ Καθαρότης Καρδίας 

Εἶπε ὁ Ἀββᾶς Ἀντώνιος στὸν
 Ἀββᾶ Ποιμένα: «Νὰ τί εἶ-

ναι τὸ μεγάλο ἔργο τοῦ ἀν-
θρώπου: Νὰ ἀναλαμβάνη, ἐνώ-
πιον τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐθύνη 
τῶν σφαλμάτων του καὶ νὰ 
περιμένη πειρασμοὺς ἕως τὴν 
τελευταία του πνοή.

* * *
Μετάνοια σημαίνει θελημα-

τικὴ ὑπομονὴ ὅλων τῶν θλι-
βερῶν πραγμάτων.

* * *
Ἀπόδειξις, ὅτι ἔσβησε τὸ χρέ-

ος τῶν ἁμαρτιῶν μας, εἶναι τὸ 
νὰ θεωροῦμε πάντοτε χρεώστη 
τὸν ἑαυτό μας.

* * *
Σημεῖο τῆς πραγματικῆς καὶ 

ἐπιμελοῦς Μετανοίας εἶναι τὸ 
νὰ θεωροῦμε τὸν ἑαυτό μας 
ἄξιο γιὰ ὅλες τὶς θλίψεις ποὺ 
μᾶς συμβαίνουν –τὶς ὁρατὲς 
(ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὰ πράγ-
ματα καὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους) 
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καὶ ἔτι πλειόνων4. καὶ τὶς ἀόρατες (ποὺ προέρχον-
ται ἀπὸ τοὺς δαίμονας)– καὶ 
γιὰ πολὺ περισσότερες.
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* * *
Ἡ καθαρότης βλέπει τὸν Θεόν, οὐχὶ ἐξ αἰτήσεως ἀνατέλλει 

καὶ ἀνθεῖ ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλ᾿ ἐξ ἐκείνου τοῦ μὴ γινώσκειν κακίαν 
ἀνθρώπου5.




