ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153
51

Phone: 210 6658 551 - Email:
fotodotes@yahoo.gr

ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΑΔΙΑΚΟΠΗ [2ο μέρος τριλογίας]
Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος
Κωνσταντίνος
Κωδικός προϊόντος: 00541
Διαθεσιμότητα: 2 - 3 Ημέρες

Τιμή: 14.00€

Σύντομη Περιγραφή
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή
Πρόλογος

ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
□ Γενικά περί μετανοίας σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη
□ Για την υποτροπή μας στα ίδια αμαρτήματα
□ Για τη συγχώρηση των αμαρτιών και με ποιους τρόπους μπορούμε να
λάβουμε συγχώρηση.
□ Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε για τη σωτηρία μας.
□ Γι’ αυτούς που δεν μετανοούν ούτε επιστρέφουν
□ Για τον χρόνο της μετάνοιας
ΠΩΣ ΘΑ ΟΔΗΓΗΘΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ;
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ;
ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ;
α. Απαιτείται κατ’ αρχήν προθυμία και διάθεση!
β. Με την συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας!
γ. Με το να έχουμε τον φόβο του Θεού!
δ. Με την αναγνώριση και την ομολογία των αμαρτιών μας!
ε. Με την καταδίκη του εαυτού μας!
στ. Με αυτομεμψία!
ζ. Με ομολογία ότι σφάλαμε!
η. Χωρίς δικαιολογίες!
θ. Με την απομάκρυνσή μας απ’ την αμαρτία!
ι. Με το πένθος για την αμαρτία και τα σωτήρια δάκρυα!
ια. Με την κατά Θεόν αισχύνη (= ντροπή)!
ιβ. Με το ξερίζωμα της συνήθειας!

ιγ. Τώρα!
ιδ. Με την ταπεινοφροσύνη!
ιε. Με την προσευχή!
ιστ. Με την ελεημοσύνη!
ιζ. Με τη συγχώρεση των άλλων!
ιη. Με την υπομονή στις θλίψεις!
ιθ. Με την εγκράτεια!
κ. Κι ακόμη…
ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ;
α. Όταν είναι έγκαιρη!
β. Όταν είναι ειλικρινής!
γ. Όταν πάρουμε τα κατάλληλα φάρμακα!
δ. Όταν αδιαφορούμε για το τι θα πουν οι άνθρωποι!
ε. Όταν δεν ξεχνούμε τα αμαρτήματά μας!
στ. Όταν ακολουθούν και τα έργα μετανοίας!
ζ. Όταν είναι αδιάκοπη!
ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ;
α. Αρκεί να γίνει η αρχή!
β. Αρκεί κι αυτή ακόμη η απομάκρυνση απ’ το κακό!
γ. Δεν απαιτείται κόπος!
ΠΟΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ;

α. Η μετάνοια δεν είναι θέμα ποσότητας χρόνου!
β. Ωστόσο, ο καιρός πλησιάζει, μην το ξεχνούμε!
ΝΑ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ…
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ;
α. Όταν δεν έχουμε τον φόβο του Θεού!
β. Όταν δεν έχουμε επίγνωση των αμαρτιών μας!
γ. Όταν δεν λυπούμαστε γι’ αυτές!
δ. Όταν είμαστε αδιάντροποι!
ε. Όταν είμαστε υπερήφανοι και καυχιόμαστε κιόλας γι’ αυτές!
στ. Όταν ακούμε αυτούς που επικροτούν τις αμαρτίες μας!
ζ. Όταν έχουμε ως άλλοθι τους άλλους (συνενόχους)!
η. Όταν παρασύρουμε και άλλους στις δικές μας αμαρτίες!
θ. Όταν επαινούμε τους άλλους για τις αμαρτίες τους!
ι. Όταν επιμένουμε στην αμαρτία (πράγμα σατανικό)!
ια. Κι ακόμη…
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΝΩΣΗ!
α. Και η λύπη για τις αμαρτίες μας έχει τα όριά της!
β. Όχι τα αμαρτήματα, αλλ’ η σκέψη μας οδηγεί στην απόγνωση!
γ. Η απόγνωση είναι εξ ίσου ολέθρια με την αδιαφορία!
δ. Είναι όπλο διαβολικό!
ε. Είναι ο τρόπος γα να χάσουμε τη σωτηρία μας!
στ. Είναι το πάθημα των ασεβών!

ζ. Δεν υπάρχει αμαρτία που να μην σβήνεται απ’ τη μετάνοια!
η. Ελπίδα και καταφυγή μας ας είναι πάντοτε ο Θεός!
θ. Η απόγνωση είναι τελείως αδικαιολόγητη!
ι. Έχε θάρρος, δεν κυριαρχεί η αμαρτία!
ια. Να πως αντιμετωπίζεται…
ιβ. Είναι αξιοθαύμαστοι όσοι σηκώνονται και συνεχίσουν τον αγώνα!
ιγ. Λόγοι και προσευχή σε στιγμές απελπισίας!
ιδ. Ωστόσο δεν πρέπει να αμαρτάνουμε!
ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ ΟΤΑΝ ΑΜΑΡΤΑΝΟΥΜΕ, ΚΙ ΟΧΙ ΟΤΑΝ
ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ!
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ…
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
Επίλογος
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