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                             ΘΡΗΣΚΟΛΗΠΤΙΚΗ 

ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ 
γίνεται σχεδόν αδύνατο να 
ομολογήσεις τα λάθη σου 
και τα ελαττώματά σου, ... 

Αν πιστεύεις πάρα πολύ 
στη δική σου ακεραιότητα,  
στη δική σου τελειότητα... 

Λάθη Ελατ-
τώματ

α 

ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ 



..επειδή αυτό σχεδόν 
καταστρέφει τη δική σου 
αυτοπεποίθηση... 

..και σχεδόν θρυμματίζει 
την πίστη σου στην 
αυτοδυναμία σου 
επειδή δείχνει ότι 
∆ΕΝ ΕΙΣΑΙ  
ΤΕΛΕΙΟΣ 

…όμως σιχαίνεσαι να το ομολογήσεις  
 ακόμα και στον εαυτό σου! 

..Το πιο δύσκολο απ’ όλα 
είναι να ομολογήσουμε τα 
              λάθη μας στον 
                εαυτό μας!        
                     Επειδή είναι 
                  απογοητευτικό,
                       ταπεινωτικό 
                           και 
                          εξευτελι- 
                            στικό!  

Γι’ αυτό προσπαθούμε να 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ 
τον εαυτό μας …  

 ...να 
 ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ 
τον εαυτό μας …  

να ΑΠΑΛΛΑΞΟΥΜΕ 
και να ΑΘΩΩΣΟΥ- 
ΜΕ τον εαυτό μας…  

Λάθη 
Ελατ-
τώματα 

ΜΠΑΜΠΑ 



 έτσι ώστε να μπορούμε     
 να ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΥΜΕ 
 τον εαυτό μας…  

Όμως αυτό τα κάνει όλα χειρότερα 
επειδή αν δεν μπορούμε να είμαστε 
ειλικρινείς με τον εαυτό μας, δεν 
μπορούμε  να είμαστε ειλικρινείς 
ούτε με τον ΘΕΟ ή 
                   τους ΑΛΛΟΥΣ! 
                    Και το αποτέ- 
                        λεσμα είναι 
                        ένα φοβερό 
                          ΧΑΛΙ ! 

Θα κάνεις χάλια τη ζωή σου, θα πληγώσεις 
τους φίλους σου και πάνω απ’ όλα τον Θεό! 
Θα είναι εμπόδιο για την υπόληψή σου και τη 
μαρτυρία σου στους άλλους. 

Όμως αν ομολογείς ότι είσαι 
αμαρτωλός αυτό σου θυμίζει ότι 
δεν είσαι η εικόνα της αγνότη-
τας και της 
αθωότητας. 

Η Ι∆ΕΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ: 

--Ο άνθρωπος που ΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι 
είναι αμαρτωλός και γι’ αυτό ∆ΙΝΕΙ   
 ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΟΛΗ ΤΗ ∆ΟΞΑ ΓΙΑ 
 ΟΤΙ∆ΗΠΟΤΕ 
    ΚΑΛΟ ΕΧΕΙ  
      ΚΑΝΕΙ ! 

Και αν και δεν  
αισθάνεσαι άλλο 
πια και τόσο 
σαν 
αγγελούδι, 
 
 
 
 
 
είσαι πολύ πιο άγιος σύμφωνα με 
την ιδέα του θεού για την 
αγιότητα. 



Αυτό απαιτεί ταπεινότητα του είδους που μόνο ο Θεός μπορεί να 
δώσει, επειδή από τη φύση του ο άνθρωπος δεν είναι πρόθυμος να 
κάνει αυτά τα πράγματα! 
ΤΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙ 

 ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ 
Παντο-δύναμο 
Παντο-γνώστη 
Παν-έξυπνο 

ΠΑΝΤΟΤΕ 
Υπερασπίζεται τον εαυτό του 
Προστατεύει τον εαυτό του 
∆ικαιολογεί τον εαυτό του 

και ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ 
 ΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙ ΟΤΙ 
 ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 

ΒΟΗΘΕΙΑ!!! 

ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ Η ΕΜΦΥΤΗ ΑΜΑΡΤΩΛΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑ ΘΕΛΕΙ ΤΗ 
∆ΟΞΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΧΘΕΙ Α∆ΥΝΑΜΙΑ Η ΕΝΟΧΗ. 

Αντίθετα απ’ ό,τι νομίζουν μερικοί άνθρωποι, η παραδοχή ενός 
λάθους είναι ένδειξη εσωτερικής δύναμης και όχι ένδειξη αδυ-
ναμίας. Το να μην μπορείς να παραδεχθείς την αλήθεια είναι 
μια σοβαρή αδυναμία ακόμα κι αν είναι η φυσική τάση του αν-
θρώπου. 
Το να ΞΕΠΕΡΝΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ μπορεί να είναι 
πολύ δύσκολο όμως είναι πολύ πιο εύκολο με ΘΕΤΙΚΗ, ΥΠΕΡ-
ΦΥΣΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ! Τα καλά νέα είναι ότι Ο ΙΗΣΟΥΣ είναι 
ΕΤΟΙΜΟΣ και ΠΡΟΘΥΜΟΣ ΝΑ ∆ΩΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΗ ΖΗΤΗΣΕΙ! Το μόνο που χρειάζεται είναι μια 
απλή και ειλικρινής προσευχή όπως αυτή: 
Ιησού, σ’ ευχαριστώ που με αγάπησες τόσο ώστε να πεθάνεις 
για τις αμαρτίες μου για να μπορέσω να σωθώ! ∆έχομαι το δώ-
ρο Σου της αιώνιας ζωής! Βοήθησέ με να απαλλαγώ από τις 
μάσκες της υπερηφάνειας και της υποκρισίας που με εμποδίζουν 
να δίνω και να δέχομαι την αγάπη. Θέλω αυτή την αγάπη στη 
ζωή μου και Σου ζητώ βοήθεια και καθοδήγηση. 
Σ’ ευχαριστώ. 

Μπορείτε ελεύθερα να ανατυπώνετε και να μοιράζετε αυτό το φυλλάδιο. 
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