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Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρσσόστομος - Δέησις 

ἁμαρτωλοῦ 

 

Ἰεζνῦ Χξηζηέ, ηὸ θαιὸ ὄλνκα, ὁ γιπθαζκόο κνπ, ἡ ἐπηζπκία κνπ θαὶ ἡ ἐιπίδα κνπ, ζὺ 

πνὺ ἔγηλεο ἄλζξσπνο γηὰ κᾶο θαὶ ηαθηνπνίεζεο ηὰ πάληα κὲ ζνθία γηὰ ηὴ ζσηεξία καο! 

Σὲ δνμάδσ, Κύξηε Θεέ κνπ, κὲ ὅιε ηὴλ θαξδηά κνπ. Γνλαηίδσ κπξνζηά Σνπ κὲ ηὸ ζῶκα 

θαὶ ηὴλ ςπρή κνπ θαὶ ἐμνκνινγνῦκαη ηὶο ἁκαξηίεο κνπ. Σθῦςε θαὶ ζὺ θαὶ ἄθνπζε ηὴ 

δέεζή κνπ θαὶ ζπγρώξεζε ηὴλ ἀζέβεηά κνπ. 

Ἁκάξηεζα, ἀλόκεζα, ἐπιεκκέιεζα, παξώμπλα θαὶ παξαπίθξαλα ζέλα ηὸλ ἀγαζό κνπ 

Κύξην θαὶ ηξνθέα θαὶ πξνζηάηε. Δὲλ ὑπάξρεη εἶδνο θαθίαο πνὺ δὲλ ἔθαλα κὲ ἔξγν θαὶ κὲ 

ιόγν, ἐλ γλώζεη θαὶ ἐλ ἀγλνίᾳ θαὶ κὲ ἐλζπκήζεηο θαὶ ζθέςεηο πνλεξὲο πνιὺ ἁκάξηεζα. 

Καὶ ὅζεο θνξὲο ὑπνζρέζεθα λὰ κεηαλνήζσ ἄιιεο ηόζεο μαλάθαλα ηὰ ἴδηα. Εἶλαη πηὸ 

εὔθνιν λὰ κεηξεζνῦλ νἱ ζηαγόλεο ηῆο βξνρῆο παξὰ νἱ ἁκαξηίεο κνπ. Ἔθηαζαλ θαὶ πάλσ 

ἀπὸ ηὸ θεθάιη κνπ ἀθόκα! Γηαηὶ ἀπὸ ηὰ ληάηα κνπ θαὶ κέρξη ζήκεξα ἄλνημα ηὶο πόξηεο 

ηῆο ςπρῆο κνπ ζηὶο ἄηνπεο ἐπηζπκίεο, δνύιεςα ζηὶο ἄηαθηεο θαὶ ἀραιίλσηεο ὁξκέο, 

ιέξσζα ηὸλ ιεπθὸ ρηηῶλα ηνῦ βαπηίζκαηνο, κόιπλα ηὸλ λαὸ ηνῦ ζώκαηόο κνπ, θαὶ 

βξώκηζα ηὴλ ςπρή κνπ κὲ ηὰ πάζε ηῆο ἀηηκίαο πνὺ δηέπξαμα. 

Σὺ ηὰ μέξεηο ὅια – ηί λὰ ηὰ ιέσ; 

Ἡ θαξδηά κνπ ζπληξίβεηαη θαὶ ἡ ςπρή κνπ βνπιηάδεη κέζα ζηὴλ ἀπνξία, γηαηὶ ἂλ θαὶ 

ηόζα ἁκαξηήκαηα ἔθαλα, νὔηε ἕλα κηθξὸ ἔξγν κεηάλνηαο δὲλ παξνπζίαζα… Γηὰ αὐηὸ 

εἶλαη ηαξαγκέλε ἡ ςπρή κνπ, γεκάηε ὀδύλε θαὶ θαηήθεηα... 

Παξὰ ηαῦηα δὲλ κπνξῶ παξὰ λὰ ἐιπίδσ ζηὴ ζσηεξία κνπ… ἐιπίδνληαο ζηὴλ ἀγάπε ζνπ. 

ιέεζέ κε, Θεέ κνπ, κὲ ηὸ κέγα ἔιεόο ζνπ, γηαηὶ ζὲ Σέλα πηζηεύσ… Σπγρώξεζέ κε ηὸλ 

ἀρξεῖν θαὶ ηαπεηλό. Ἄθνπζε ηὴλ πξνζεπρὴ ηνῦ ηαπεηλνῦ δνύινπ ζνπ … Σὰλ ἄλζξσπνο 

ἁκάξηεζα. Ὡο Θεὸο ζπγρώξεζέ κε… γηὰ ηὴλ πνιιή ζνπ ἀγαζόηεηα θαὶ ηὴλ ἀλέθθξαζηε 

εὐζπιαρλία θαὶ θηιαλζξσπία, κὲ ηὶο πξεζβεῖεο ηῆο παλελδόμνπ, παλπκλήηνπ, 

ὑπεξεπινγεκέλεο θαὶ θεραξηησκέλεο, ὑπεξαγίαο Δεζπνίλεο ἡκῶλ Θενηόθνπ θαὶ 

ἀεηπαξζέλνπ Μαξίαο… Ἀκήλ. 

 

 


