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Ενώ προετοίμαζα την ομιλία μου για αυτή τη συνέλευση, έλαβα ένα τρομερό τηλεφώνημα 
από τον πατέρα μου.  Μου είπε ότι ο νεότερος αδελφός μου είχε πεθάνει εκείνο το πρωί 
στον ύπνο του. Ήμουν συντετριμμένος.  Ήταν μόνον 51 ετών.  Καθώς σκεφτόμουν για 
εκείνον, αισθάνθηκα την έμπνευση να μοιραστώ μαζί σας κάποια γεγονότα από τη ζωή του.  
Το κάνω με άδεια.  

 
Ως νέος, ο αδελφός μου υπήρξε ευπαρουσίαστος, φιλικός και εξωστρεφής -- ολοκληρωτικώς 
αφοσιωμένος στο ευαγγέλιο.  Μετά την υπηρέτηση μιας τιμητικής ιεραποστολής, 
νυμφεύτηκε την αγαπημένη του στο ναό.  Ευλογήθηκαν με έναν υιό και μία κόρη.  Το μέλλον 
του ήταν γεμάτο υποσχέσεις.  

 
Αλλά μετά ενέδωσε στην αδυναμία. Επέλεξε να ζήσει έναν ηδονιστικό τρόπο ζωής, ο οποίος 
τον έκανε να χάσει την υγεία του, το γάμο του και την ιδιότητά του ως μέλους της 
Εκκλησίας.  

 
Έφυγε μακριά από το σπίτι. Συνέχισε την αυτοκαταστροφική του συμπεριφορά για 
παραπάνω από μια δεκαετία, αλλά, ο Σωτήρας δεν τον λησμόνησε ούτε τον εγκατέλειψε. 
Τελικώς, ο πόνος της απελπισίας του επέτρεψε ένα πνεύμα ταπεινοφροσύνης να εισέλθει 
στην ψυχή του.  Τα συναισθήματα θυμού, εξεγέρσεως και επιθετικότητος άρχισαν να 
διαλύονται.  Όπως ο άσωτος υιός, «ήρθε στον εαυτό του»1. Άρχισε να προσεγγίζει τον 
Σωτήρα και να επιστρέφει στον προηγούμενο τρόπο ζωής του και στους πιστούς γονείς που 
δεν τον εγκατέλειψαν ποτέ.  

 
Βάδιζε στο μονοπάτι της μετανοίας.  Δεν ήταν εύκολο.  Αφού ήταν εκτός Εκκλησίας για 12 
χρόνια, εβαπτίσθη εκ νέου και έλαβε ξανά τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Η ιεροσύνη του 
και οι ευλογίες του ναού τελικώς αποκαταστάθηκαν.  
 



Ευλογήθηκε να βρει μία γυναίκα που ήταν πρόθυμη να παραβλέψει τα συνεχή προβλήματα 
υγείας από τον προηγούμενο τρόπο ζωής του, και επισφραγίσθηκαν στο ναό.  Μαζί 
απέκτησαν δύο παιδιά.  Υπηρέτησε πιστώς στην επισκοπική ηγεσία για αρκετά έτη.   
 
Ο αδελφός μου πέθανε το πρωί της Δευτέρας της 7ης Μαρτίου. Το βράδυ της προηγούμενης 
Παρασκευής αυτός και η γυναίκα του παρευρέθησαν στο ναό.  Την Κυριακή το πρωί, την 
ημέρα προτού πεθάνει, δίδαξε το μάθημα της ιεροσύνης στην ομάδα των αρχιερέων του.  
Πήγε στο κρεβάτι εκείνο το βράδυ και ποτέ δεν ξύπνησε ξανά σε αυτήν τη ζωή -- αλλά για 
να επανέλθει κατά την ανάσταση των δικαίων.  

 
Είμαι ευγνώμων για το θαύμα της εξιλεώσεως στη ζωή του αδελφού μου.  Η εξιλέωση του 
Σωτήρος είναι διαθέσιμη στον καθένα μας -- πάντοτε.  

 
Προσεγγίζουμε την εξιλέωση διαμέσου της μετανοίας.  Όταν μετανοούμε, ο Κύριος μάς 
επιτρέπει να θέσουμε τα λάθη του παρελθόντος πίσω μας.   

 
«Ιδέστε, όποιος έχει μετανοήσει για τις αμαρτίες του, είναι συγχωρεμένος, και Εγώ, ο 
Κύριος, δεν τις θυμάμαι πια.  

 
»Από αυτό μπορείτε να ξέρετε αν ένας άνθρωπος μετανοεί για τις αμαρτίες του -- ιδέστε, 
θα τις εξομολογηθεί και θα τις εγκαταλείψει»2.  

 
Έκαστος από εμάς γνωρίζει ένα άτομο που είχε σοβαρές δυσκολίες στη ζωή του ή στη ζωή 
της -- κάποιος που έχει περιπλανηθεί ή καμφθεί.  Εκείνο το άτομο θα μπορούσε να είναι 
φίλος ή συγγενής, γονέας ή τέκνο, ο σύζυγος ή η σύζυγος.  Εκείνο το άτομο μπορεί να είναι 
ακόμη και εσείς.  

 
Ομιλώ σε όλους, ακόμη και σε εσάς.  Ομιλώ για το θαύμα της εξιλεώσεως.  

 
Ο Μεσσίας ήλθε για να λυτρώσει τους ανθρώπους από την πτώση του Αδάμ3. Καθετί στο 
ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δείχνει προς την εξιλεωτική θυσία του Μεσσία, του Υιού του 
Θεού4.  

 



Το σχέδιο σωτηρίας δεν θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί χωρίς την εξιλέωση.  «Γι’ αυτό, ο 
ίδιος ο Θεός εξιλεώθηκε για τις αμαρτίες του κόσμου, για να πραγματοποιήσει το σχέδιο της 
ευσπλαχνίας, να κατευνάσει τις απαιτήσεις της δικαιοσύνης, ώστε ο Θεός να είναι τέλειος, 
δίκαιος Θεός, και επίσης πολυεύσπλαχνος Θεός»5.  

 
Η εξιλεωτική θυσία έπρεπε να πραγματοποιηθεί από τον αναμάρτητο Υιό του Θεού, επειδή 
ο άνθρωπος  που υπέστη πτώση δεν μπορούσε να εξιλεωθεί για τις αμαρτίες του6. Η 
εξιλέωση έπρεπε να είναι απέραντη και αιώνια -- για να ισχύει για όλους τους ανθρώπους, 
στην αιωνιότητα7.   

 
Μέσω των παθών Του και του θανάτου Του, ο Σωτήρας εξιλεώθηκε για τις αμαρτίες όλων 
των ανθρώπων8. Η εξιλέωση Του άρχισε στην Γεθσημανή, συνεχίστηκε επί του σταυρού, και 
κορυφώθηκε με την ανάσταση.  

 
«Μάλιστα… θα οδηγηθεί, θα σταυρωθεί και θα θανατωθεί, αφού η σάρκα θα υποταχθεί 
ακόμη και μέχρι θανάτου, ενώ το θέλημα του Υιού θα καταπιωθεί στο θέλημα του 
πατέρα»9. Μέσω της εξιλεωτικής Του θυσίας, έκανε «την ψυχή του προσφορά για 
αμαρτία»10.  

 
Ως ο Μονογενής Υιός του Θεού, κληρονόμησε εξουσία πάνω στο σωματικό θάνατο. Αυτό του 
επέτρεψε να υποστηρίξει την ζωή Του, καθώς υπέφερε «περισσότερο απ’ ότι άνθρωπος 
μπορεί να ανθέξει, χωρίς να φθάσει στο θάνατο. Γιατί, ιδέστε, αίμα θα βγαίνει από κάθε του 
πόρο, τόσο μεγάλο [ήταν] το άγχος του για τις ανομίες και τους αποτροπιασμούς του λαού 
του»11.  

 
Όχι μόνον πλήρωσε το τίμημα για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, αλλά πήρε επίσης 
«επάνω του τους πόνους και τις ασθένειες του λαού του». Και πήρε «επάνω του τις ατέλειές 
τους, ώστε τα σπλάχνα του να γεμίσουν έλεος… ώστε να μάθει σύμφωνα με τη σάρκα πώς 
να περιθάλπει το λαό του σύμφωνα με τις ατέλειές τους»12.  

 
Ο Σωτήρας αισθάνθηκε το βάρος της οδύνης όλης της ανθρωπότητος -- την οδύνη της 
αμαρτίας και της θλίψης.  «Πράγματι αυτός βάσταξε τις λύπες μας, και επιφορτίστηκε τις 
θλίψεις μας»13.  

 



Μέσω της εξιλεώσεώς Του θεραπεύει όχι μόνον τον παραβάτη, αλλά θεραπεύει επίσης τον 
αθώο, ο οποίος υποφέρει εξαιτίας αυτών των παραβάσεων.  Όπως ο αθώος πιστεύει στην 
εξιλέωση Του Σωτήρος και συγχωρεί τον παραβάτη, μπορούν και αυτοί να θεραπευθούν.  

 
Υπάρχουν φορές που ο καθένας από εμάς «χρειάζεται ανακούφιση από συναισθήματα 
ενοχής που έρχονται από λάθη και αμαρτίες»14. Καθώς μετανοούμε ο Σωτήρας 
απομακρύνει την ενοχή από την ψυχή μας.  

 
Μέσω της εξιλεωτικής θυσίας Του, οι αμαρτίες μας αφίενται.  Με την εξαίρεση των υιών του 
ολέθρου, η εξιλέωση είναι διαθέσιμη σε όλους, πάντα, ανεξαρτήτως του πόσο μεγάλη ή 
μικρή είναι η αμαρτία, «υπό τον όρο να μετανοήσουν»15.  

 
Εξαιτίας της απέραντης αγάπης του, ο Ιησούς Χριστός μας καλεί να μετανοήσουμε, ώστε να 
μην χρειαστεί να υποφέρουμε το βάρος των αμαρτιών μας :  

 
«Μετανόησε -- μετανόησε, μη… το μαρτύριό σου θα είναι οδυνηρό -- τόσο οδυνηρό που ούτε 
ξέρεις, τόσο έντονο που ούτε ξέρεις, μάλιστα, τόσο ανυπόφορο που ούτε ξέρεις.  

 
»Γιατί ιδές, εγώ, ο Θεός, υπέφερα όλα αυτά για όλους, ώστε να μην υποφέρουν αν 
μετανοήσουν.  

 
»Όμως αν δεν μετανοήσουν πρέπει να υποφέρουν όπως και εγώ.  

 
»Το μαρτύριο δε αυτό, έκανε εμένα, το Θεό, τον ανώτερο όλων, να τρέμω από τον πόνο, και 
να αιμορραγώ από κάθε πόρο, και να υποφέρω τόσο κατά το σώμα όσο και κατά το 
πνεύμα»16.  

 
Ο Σωτήρας προσφέρει θεραπεία σε αυτούς που υποφέρουν από την αμαρτία. «Δε θα 
επιστρέψετε σε μένα, και να μετανοήσετε για τις αμαρτίες σας και να προσηλυτιστείτε, για 
να σας θεραπεύσω;»17  

 
Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεγάλος Θεραπευτής των ψυχών μας.  Με την εξαίρεση των 
αμαρτιών του ολέθρου, δεν υπάρχει αμαρτία ή παράβαση, πόνος ή θλίψη, που δεν μπορούν 
να συγχωρεθούν μέσω της θεραπευτικής δυνάμεως της εξιλεώσεώς του.  



 
Όταν αμαρτάνουμε, ο Σατανάς μας λέει ότι είμαστε χαμένοι. Αντιθέτως, ο Λυτρωτής 
προσφέρει λύτρωση σε όλους --ανεξαρτήτως του τι έχουμε κάνει λάθος-- και η προσφορά 
είναι ακόμη και για εσάς και για εμένα.  

 
Όσον αφορά στην δική σας ζωή, υπάρχουν πράγματα τα οποία θέλετε να αλλάξετε; Έχετε 
κάνει λάθη τα οποία ακόμη πρέπει να διορθωθούν;  

 
Εάν υποφέρετε από αισθήματα ενοχής ή τύψεων, πικρίας ή θυμού ή έλλειψη πίστεως σάς 
προσκαλώ να αναζητήσετε ανακούφιση.  Μετανοήστε και εγκαταλείψτε τις αμαρτίες σας. 
Τότε με προσευχή ζητήστε από τον Θεό συγχώρεση.  Ζητήστε συγγνώμη από αυτούς που 
αδικήσατε.  Συγχωρήστε αυτούς που σας έχουν αδικήσει.  Συγχωρήστε τον εαυτό σας.  

 
Να πάτε στον επίσκοπο, εάν είναι απαραίτητο.  Είναι ο αγγελιαφόρος του ελέους του 
Κυρίου.  Θα σας βοηθήσει καθώς αγωνίζεστε να γίνεται καθαροί μέσω μετάνοιας.  

 
Εμβυθιστείτε στην προσευχή και στην μελέτη των γραφών.  Καθώς το κάνετε αυτό, θα 
αισθανθείτε την καθαγιαστική επιρροή του Πνεύματος.  Ο Σωτήρας είπε: «Καθαγιαστείτε. 
Μάλιστα, εξαγνίστε την καρδιά σας και καθαρίστε τα χέρια σας… ενώπιόν μου, ώστε να 
σας καταστήσω καθαρούς»18.  

 
Καθώς καθαριζόμεθα μέσω της δυνάμεως της εξιλεώσεώς Του, ο Σωτήρας γίνεται ο 
συνήγορος μας προς τον Πατέρα, εκλιπαρώντας:  

 
«Πατέρα, ιδές τα πάθη και το θάνατο αυτού που δεν αμάρτησε, που μ’ αυτόν είσαι 
ευχαριστημένος. Ιδές το αίμα του Υιού σου που χύθηκε, το αίμα εκείνου τον οποίο εσύ 
έδωσες ώστε να δοξαστείς εσύ.  

 
»Γι’ αυτό, Πατέρα, λυπήσου αυτούς τους αδελφούς μου που πιστεύουν στο όνομά μου, ώστε 
να έλθουν κοντά μου και να έχουν ζωή αιώνια»19.  

 
Σε κάθε έναν από εμάς έχει δοθεί το δώρο της θνητής ελευθέρας βουλήσεως.  «Οι άνθρωποι 
είναι ελεύθεροι… να διαλέξουν ελευθερία και ζωή αιώνια, μέσω του μεγάλου Μεσολαβητή 



όλων των ανθρώπων, ή να διαλέξουν αιχμαλωσία και θάνατο, σύμφωνα με την 
αιχμαλωσία… και δύναμη του διαβόλου»20. 
 
Πριν από χρόνια, ο αδελφός μου άσκησε την ελευθέρα βούλησή του, όταν επέλεξε έναν 
τρόπο ζωής ο οποίος του κόστισε την υγεία του, την οικογένειά του και την ιδιότητά του ως 
μέλους της Εκκλησίας.  Χρόνια αργότερα, άσκησε την ίδια ελευθέρα βούληση, όταν επέλεξε 
να μετανοήσει, να συμμορφώσει τη ζωή του με τις διδασκαλίες του Σωτήρος και 
κυριολεκτικώς να ξαναγεννηθεί  μέσω της δυνάμεως της εξιλεώσεως.  
 
Καταθέτω μαρτυρία για το θαύμα της εξιλεώσεως.  Έχω δει την θεραπευτική της δύναμη 
στην ζωή του αδελφού μου και την αισθάνθηκα στην δική μου ζωή.  Η θεραπευτική και 
λυτρωτική δύναμη της εξιλεώσεως είναι διαθέσιμη στον καθένα μας -- για πάντα.  
Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός – ο Θεραπευτής των ψυχών μας. 
Προσεύχομαι ώστε ο καθένας από εμάς να επιλέξει να απαντήσει στην πρόσκληση του 
Σωτήρος: «Όλοι εσείς δεν θα επιστρέψετε σε μένα, και να μετανοήσετε για τις αμαρτίες σας 
και να προσηλυτιστείτε, για να σας θεραπεύσω;»21 Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν. 
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