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ΟΡΘΟΔΟΞΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ἩΓέν νηση τοῦ Κυ ρίου
ἡ μῶν Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ

καί ὅλα τά γε γο νότα πού
τήν συ νο δεύ ουν, κα θώς ἐ ξι-
στο ροῦν ται στά Ἱ ερά Εὐ αγ-
γέ λια, φα νε ρώ νουν μέ τόν
πιό ἔν τονο τρόπο ἀ φε νός
τήν ἄ πειρη ἀ γάπη καί ἀ φε-
τέ ρου τήν ἄρ ρητη τα πεί νω-
ση τοῦ Θε αν θρώ που.

Στήν Ἁ γία Γραφή καί τή
Θε ο λο γία τῶν Ἁ γίων Πα τέ-
ρων, τό Μυ στή ριο τῆς Ἐ ναν-
θρω πή σεως τοῦ Λό γου χα-
ρα κτη ρί ζε ται ὡς «κέ νω σις»,
«οἰ κο νο μία», «πτω χεία», «ἄ -
πει ρος συγ κα τά βα σις», «φι -
τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἅ γιος Γρη γό ριος ὁ Πα-
λα μᾶς λέ γει χα ρα κτη ρι στικά:

ΜΟΡΦΗΝ ΔΟΥΛΟΥ ΛΑΒΩΝ»

«ΕΑΥΤΟΝ ΕΚΕΝΩΣΕ

1. Φιλιπ. β΄, 7.
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«Αὐ τός ὁ (προ αι ω νίως γεν-
νη θείς) ἀπό τόν Θεό (Πα τέ-
ρα) Θεός Λό γος, ἀ φοῦ ‘‘ἐ κέ-
νω σεν’’ μέ ἀ πόρ ρητο τρόπο
τόν Ἑ αυ τόν Του καί ‘’κα τέ-
βη’’ ἀπό τόν οὐ ρανό στήν ἔ -
σχατη ἀν θρώ πινη (τα πεί-
νωση) καί ἀ φοῦ τήν συ νέ δε-
σε μέ τόν Ἑ αυτό Του, μέ
τρόπο πού δέν λύ νε ται πλέ-
ον καί τα πει νώ θηκε καί ἐ -
πτώ χευσε τή δική μας πτω-
χεία, ἔ φερε τά κάτω (τήν
‘‘πε πτω κυῖ αν’’ ἀν θρώ πινη
φύση) ἄνω (πρός τή θεία
φύση). Μᾶλ λον δέ ἔ φερε τά
δύο σέ ἕνα, ἀ φοῦ ἕ νωσε τή
θε ό τητα μέ τήν ἀν θρω πό τη-
τα, καί ἔτσι ὑ πέ δειξε σέ ὅ -
λους τήν τα πεί νωση ὡς τήν
ὁδό πού ὁ δη γεῖ πρός τά
ἄνω, προ βάλ λον τας τόν Ἑ -
αυ τόν Του ὡς πα ρά δει γμα
καί στούς ἀν θρώ πους καί
στούς Ἁ γί ους Ἀγ γέ λους»2.

Γιά τήν ἀ γάπη καί τήν τα-
πεί νωση τοῦ Ἰ η σοῦ Χρι-

στοῦ κά νει λόγο σέ σχε τική
ὁ μι λία του καί ὁ Ἅ γιος Νι-
κό δη μος ὁ Ἁ γι ο ρεί της, μέ τή
χα ρα κτη ρι στική γλῶσσα τῆς
ἐ πο χῆς του: «Ἴδε ὅ μως εἰς
τί λο γῆς τα λαι πω ρίαν κα-
τήν τησε διά τήν ἀ γά πην
μας, Ἐ κεῖ νος ὁ ποῦ δι α μοι ρά-
ζει τά πλούτη καί τούς θη-
σαυ ρούς τῆς πα ρού σης
ζωῆς καί τῆς μελ λού σης· ‘‘ἐ -
μόν τό ἀρ γύ ριον καί ἐ μόν τό
χρυ σίον, λέ γει Κύ ριος παν-
το κρά τωρ’’3· καί στο χά σου:
Ποῦ εἶ ναι τό πα λά τιον ὅ που
ἐ γεν νήθη; Ποῦ αἱ προ ε τοι-
μα σίαι; Ποῦ αἱ μαῖαι; Ποῦ τό
στρῶμα τό βα σι λι κόν; Ποῦ
τά βρε φικά πε ριρ ραν τή ρια;
Ποῦ ἡ δο ρυ φο ρία τῶν δού-
λων; Ποῦ ἡ φω τία καί ἡ ἀ -
νά παυ σις; Ποῦ ἡ συν δρομή
τῶν συγ γε νῶν καί φί λων;
Ἔμβα κατά μέ ρος καί ἴδε τό
πτω χό τα τον σπή λαιον ὁ -
ποῦ ἐ γεν νήθη, καί τήν εὐ τε-
λε στά την φά τνην εἰς τήν

ὁ ποία ἀ νε κλίθη, καί θέ λης
εὕ ρης με γά λην ἔλ λει ψιν ἀπό
ὅλα τά ἀ ναγ καῖα, ἐ πειδή ὁ
γλυ κύ τα τός μου Ἰ η σοῦς γεν -
νᾶ ται σχε δόν εἰς τό πον ξέ-
σκε πον, ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ με σο-
νυ κτίου, εἰς τήν καρ δίαν
τοῦ χει μῶ νος, μό νος μέ μό-
νην τήν μη τέρα, καί τόν νο-
μι ζό με νον πα τέρα, χω ρίς
σκε πά σματα, χω ρίς ζε στά
φα γητά, τά συ νη θι σμένα εἰς
τάς γεν νή σεις καί αὐ τῶν
τῶν πε νι χρο τά των παι δίων,
χω ρίς κἄν τάς ἐλ λι πεῖς ἐ κεί-
νας ἀ να παύ σεις τοῦ πτω χι-
κοῦ ὀ σπη τίου ὁ ποῦ εἶ χεν εἰς
τήν Να ζα ρέτ».

Ὁ τόσο τα πει νός Ἰ η σοῦς
εἶ ναι φυ σικό νά ἀ να γνω ρί ζε-
ται μόνο ἀπό τούς ἐ πί σης
τα πει νούς ἀν θρώ πους ὡς
Σω τή ρας καί Λυ τρω τής. Οἱ
ὑ πε ρή φα νοι δέν Τόν κα τα-
λα βαί νουν, δέν τόν πι στεύ -
ουν, δέν τόν δέ χον ται ὡς τόν
Υἱόν καί Λό γον τοῦ Θεοῦ,
πού φω τί ζει τά σκο τά δια

τῶν ἀ-λό γων ἀν θρώ πων.
Αὐ τός ὁ τα πει νός Χρι στός

δέν μπο ρεῖ νά γεν νη θεῖ καί
νά βα σι λεύ σει στίς καρ διές
πού εἶ ναι γε μᾶ τες ἀπό ἀ λα-
ζο νεία, ἐ γω ι σμό, αὐ τάρ κεια,
κο σμική αὐ το πε ποί θηση,
μα ται ο δο ξία, κο σμι κό τητα
καί σκλη ρό τητα.

Ἡ τόσο ἀ κα τα νό ητη, γιά
τό σκο τι σμένο ἀν θρώ πινο
νοῦ, τα πεί νωση τοῦ Θε αν-
θρώ που εἶ ναι ἡ αἰ τία πού,
ὁ γε μᾶ τος αὐ το θαυ μα σμό
γιά τά σπου δαῖα ἐ πι στη μο-
νικά καί τε χνο λο γικά ἐ πι τεύ -
γματά του, ἄν θρω πος Τόν ἐ -
κτό πισε ἀπό τήν οἰ κο γέ νεια,
ἀπό τό σχο λεῖο, ἀπό τό πα-
νε πι στή μιο, ἀπό τόν χῶρο
ἐρ γα σίας, ἀπό τήν κα θη με-
ρινή ζωή! Στόν ὑ πε ρή φανο
«πο λι τι σμό» τοῦ 21ου αἰ ώνα,
πού ἔ χει πο τι στεῖ βα θιά
ἀπό τήν ἀ το μο κεν τρική, ὑ -
λι στική φι λο σο φία καί νο ο-
τρο πία, «οὐκ ἔ στι τό πος ἐν
τῷ κα τα λύ ματι»4 γιά τόν τα-

2. Ὁμιλία 58, Εἰς τήν κατά σάρκα Γέννησιν τοῦ Κυρίου.
3. Ἀγ γαίου β΄, 8.

197ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

4. Λουκ. β΄, 7.

ΜΟΡΦΗΝ ΔΟΥΛΟΥ ΛΑΒΩΝ»

«ΕΑΥΤΟΝ ΕΚΕΝΩΣΕ



πει νό τῇ καρ δίᾳ5 Ἰ η σοῦ!
Τά ἀ πο τε λέ σματα τοῦ ἐ -

κτο πι σμοῦ τοῦ Θε αν θρώ που
ἀπό τή ζωή τοῦ συγ χρό νου
ἀ λα ζόνα ἀν θρώ που εἶ ναι
ὁ λο φά νερα κα τα στρε πτικά:
Τά ἀ γαθά, πού ὁ Δη μι ουρ-
γός σκόρ πισε μέ τήν ἀ γάπη
Του ἁ πλό χερα στή γῆ, συσ-
σω ρεύ ον ται στά χέ ρια τῶν
λί γων πα νί σχυ ρων πλου-
σίων, ἐνῷ στούς πολ λούς
μέ νει ἡ ἀ νέ χεια, ἡ πείνα, ἡ
ἀρ ρώ στια, ἡ ἐ ξα θλί ωση!
«Πολέ μους καί ἀ κοάς πο λέ-
μων»6 μέ ἑ κα τομ μύ ρια θυ μά-
των καί στυ γνή ἐ κμε τάλ-
λευση τοῦ ἀν θρώ που ἀπό
τόν ἄν θρωπο, μόνο καί μόνο
γιά τόν πλοῦτο, τή δύ ναμη,
τήν ἡ δονή κ.τ.ὅ. Ἡ ἀ γω νία,
ὁ φό βος, τό ἄγ χος, ἡ ἀ να-
σφά λεια εἶ ναι ἡ μόνη συν-
τρο φιά τοῦ, χω ρίς Χρι στό,
ἀν θρώ που.

Ἡ ἑ ορτή τῶν Χρι στου γέν-

νων εἶ ναι γιά ὅ λους τούς ἀν -
θρώ πους καί κυ ρίως γιά
μᾶς τούς Ὀρ θο δό ξους Χρι-
στι α νούς μιά πρό σκληση νά
ξα να φέ ρουμε στήν κα θη με-
ρινή μας ζωή τήν ἁ γία τα-
πεί νωση τοῦ Κυ ρίου καί
Θεοῦ μας.

Αὐτό θά τό ἐ πι τύ χουμε, ὅ -
πως μᾶς συμ βου λεύει ὁ Μέ-
γας Βα σί λειος, «μι μού με νοι
τόν ἐξ οὐ ρα νοῦ κα τα βάντα
Κύ ριον πρός τήν ἐ σχά την
τα πει νό τητα». Καί συ νε χί ζει
ὁ Ἅ γιος: «Δι ότι ὅλα ὅσα ἀ -
φο ροῦν στόν Κύ ριο βλέ-
πουμε ὅτι μᾶς παι δα γω-
γοῦν πρός τήν τα πει νο φρο-
σύνη. Ὄν τας ἀ κόμη βρέ-
φος, ἀ μέ σως μέσα στό σπή-
λαιο (το πο θε τεῖ ται) καί ὄχι
σέ κρεβ βάτι, ἀλλά στή φά -
τνη· (κα τό πιν Τόν βλέ πουμε)
μέσα στό σπίτι ξυ λουρ γοῦ
καί πτω χῆς μη τέ ρας, ὑ πο-
τασ σό με νο στή μη τέρα καί

τόν μνη στῆρα της... (Ἀρ γό-
τερα Τόν βλέ πουμε) ἐ νώ πιον
τῶν ἀρ χι ε ρέων νά στέ κε ται
δι κα ζό με νος, πρός τόν (ρω-
μαῖο) ἡ γε μόνα νά προ σά γε-
ται καί νά ὑ πο φέ ρει τήν
κρίση του καί πα ρών νά ἐ -
λέγ χει τούς συ κο φάν τες
Του, μέ τό νά ὑ πο μέ νει σι ω-
πη λός τίς συ κο φαν τίες
τους. (Τόν βλέ πουμε) νά ἐμ -
πτύ ε ται ἀπό δού λους καί ἀ -
λη τό παιδα καί τέ λος νά
πα ρα δί δε ται στόν θά νατο
καί μά λι στα τόν πιό αἰ -
σχρό, κατά τήν γνώμη τῶν
ἀν θρώ πων, θά νατο»7.

«Ὁ ἐν σπη λαίῳ γεν νη θείς
καί ἐν φά τνῃ ἀ να κλι θείς»
Θε άν θρω πος καί οἱ Ἅ γιοι
Πα τέ ρες ὁ δη γοῦν μέ σο φία
ὅ λους μας (κλη ρι κούς καί
λα ϊ κούς, ἄρ χον τες καί ἀρ χό-
με νους, ἄν δρες καί γυ ναῖ κες,
λευ κούς καί ἔγ χρω μους,
πλουσί ους καί πτω χούς)

στήν ὁδό τῆς τα πει νώ σεως.
Βέ βαια, τα πεί νωση δέν εἶ ναι
ἡ τα πει νο σχη μία καί ἡ τα-
πει νο λο γία, ἀλλά τό τα-
πεινό φρό νημα, «καρ δίαν
συν τε τριμ μένην καί τε τα-
πει νω μένην»8, γιά τήν ὁ ποία
χρει ά ζε ται συ νε χής ἀ γώ νας.

Δέν ὑ πάρ χει ἄλλη ὁ δός γιά
νά ἑ νω θοῦμε μέ τόν Θεό καί
τούς συ ναν θρώ πους μας,
ἐ κτός ἀπό τήν ὁδό πού ἄ -
νοιξε ὁ ἴ διος ὁ Θεός ἐρ χό με-
νος στή γῆ, τήν ὁδό τῆς τα-
πει νώ σεως.

Εἴθε τά ἐ φε τεινά Χρι-
στού γεννα ν’ ἀ ξι ω θοῦμε ὅ -
λοι, μέ τήν εὐ λο γη μένη τα-
πεί νωση, νά κοι νω νή σουμε
ἀ λη θινά μέ τόν Χρι στό καί
τούς ἀ δελ φούς μας, ὥ στε νά
βροῦμε τή χαρά, τήν εἰ ρήνη
καί τήν ἀ γάπη πού τόσο
πο θοῦμε ὅ λοι οἱ κου ρα σμέ-
νοι ἄν θρω ποι.

Καλά Χρι στού γεννα.

199ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ198 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

5. Βλ. Ματθ. ια΄, 29.
6. Ματθ. κδ΄, 6.

7. Ὁμιλία 6, Περί ταπεινοφροσύνης.
8. Ψαλ . ν΄, 19.

ΜΟΡΦΗΝ ΔΟΥΛΟΥ ΛΑΒΩΝ»

«ΕΑΥΤΟΝ ΕΚΕΝΩΣΕ
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ΛΟΥΚΑ

Πρωτοπρ. Γεωργίου Ἀντωνίου
Θεολόγου - Νομικοῦ

( Λουκ. η΄, 26 - 39)

«26 Καὶ κατέπλευσεν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ἥτις ἐστὶν

ἀντίπερα τῆς Γαλιλαίας. 27 Ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντη-

σεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν,

καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο, καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ ’ ἐν τοῖς

μνήμασιν. 28 Ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ

καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ

ὑψίστου; Δέομαί σου, μή με βασανίσῃς. 29 Παρήγγειλε γὰρ τῷ

πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου.  Πολλοῖς γὰρ

χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυ-

λασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος

εἰς τὰς ἐρήμους. 30 Ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· τί σοί

ἐστιν ὄνομα; Ὁ δὲ εἶπε· λεγεών· ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς

αὐτόν· 31 καὶ παρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσ-

σον ἀπελθεῖν. 32 Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη ἐν

τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελ-

θεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 33 Ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ

ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ

κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. 34 Ἰδόντες δὲ οἱ βόσκον-

τες τὸ γεγενημένον ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς

τοὺς ἀγρούς. 35 Ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονὸς, καὶ ἦλθον πρὸς τὸν

Ἰησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον, ἀφ’ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξε-

ληλύθει, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ

Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. 36 Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς

ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς. 37 Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς

περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ' αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ

συνείχοντο· αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν. 38  Ἐδέετο

δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ, ἀφ’ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ·

ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· 39 ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου

καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. Καὶ ἀπῆλθε καθ' ὅλην τὴν πόλιν

κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς». 

Μέσα στά ἄλλα κακά πού ἔφερε τό πονηρό πνεῦμα στόν

δαιμονισμένο, ἦταν καί ἡ ἀπογύμνωση. Ἔτσι, ἔσχιζε κάθε

ροῦχο πού ὑπῆρχε ἐπάνω του. Δέν ἤθελε νά φορᾶ τίποτε.

Τό φαινόμενο αὐτό τῆς ἀπογύμνωσης συναντᾶται συνεχῶς

καί σήμερα.

Πολλοί εἶναι πεσμένοι στίς λάσπες καί τά χώματα. Γιά κέν-

τρο καί σκοπό τῆς ζωῆς τους ἔχουν πράγματα χαμηλά καί ἀνού-

σια. Γιατί;

Μά, λόγω τῆς ἐσωτερικῆς τους γυμνότητας. Ἔτσι, τό πνεῦμα

τους, ἡ ψυχή τους, ὁ ἐσωτερικός τους κόσμος εἶναι ἔρημος καί

γυμνός.

Ἡ ἀσχήμια πού παρατηρεῖται στήν ἐπιφάνεια, εἶναι ἀπο-

τέλεσμα τῆς δυσαρμονίας πού ὑπάρχει στό βάθος. Ὅταν τό

Ἑρμηνεία Κ.Δ.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

201ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ



202 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

βάθος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀπογυμνωμένο ἀπό τή Χάρη τοῦ

Θεοῦ, πῶς νά ζητήσει κανείς χαριτωμένους, σεμνούς, μεγα-

λόκαρδους ἀνθρώπους;

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος εἶναι γυμνός ἀπό ἰδανικά. Εἶναι ξέ-

νος ἀπό τούς μεγάλους στόχους. Ἐδίωξε τόν Θεό ἀπό τόν σκο-

πό καί τόν πόθο τῆς ζωῆς του. Τό ἐξαιρετικό ἔνδυμα πού λέ-

γεται Ἰησοῦς Χριστός, δέν τό θέλει, γιά νά ντύσει τήν ψυχή

του. Προτιμᾶ τά ψεύτικα ροῦχα τῆς γνώσης τάχα, τοῦ ἐπι-

στημονισμοῦ, τῆς ὑψηλοφροσύνης, τοῦ ἐγωισμοῦ.

Εἶναι, ἐπίσης, γυμνός ὁ ἄνθρωπος ἀπό εὐγενικά αἰσθήμα-

τα: ἀγάπη, καλοσύνη. Ἔχουν φωλιάσει μέσα του τό μίσος, ἡ

ἐχθρότητα, ἡ ζήλεια, ἡ ἐμπάθεια, ἀλλά καί ἡ ἀδιαφορία.

Ἔτσι ἐξηγοῦνται ὅλα τά κοινωνικά δράματα τῆς καθημερινῆς

ζωῆς. Ἐγκλήματα τῶν γονέων σέ βάρος τῶν παιδιῶν. Τῶν παι-

διῶν σέ βάρος τῶν γονιῶν. Τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους. Ἀπο-

τέλεσμα; Ἡ ἀνασφάλεια, τό ἄγχος, ἡ ἐρημιά.

Κάποτε, ὅμως, φθάνει καί ἡ στιγμή τῆς ἀλήθειας. Τότε δια-

νοίγονται τά μάτια. Ἀντιλαμβάνεται ὁ ἄνθρωπος ὅτι εἶναι γυ-

μνός ἀπό τή Θεία Χάρη, ὅπως οἱ Πρωτόπλαστοι μετά τήν πτώ-

ση.

Τότε ὁ ἄνθρωπος τρομάζει. Προσπαθεῖ νά κρύψει τή γύμνωσή

του. Σπεύδει νά φτιάξει περιζώματα. Φορᾶ μία σάρκινη μά-

σκα. Ὑποκρίνεται τόν καλό. Τόν εὐγενῆ. Τόν ἀναμορφωτή, ἐνῶ

εἶναι γυμνός καί ἐλεεινός.

Αὐτή ἡ τραγωδία παίζεται συχνά σήμερα. Ὑπάρχει, ὅμως,

ἀκόμα καιρός γιά νά φορέσουμε ξανά τή στολή τήν πρώτη.

Αὐτή τοῦ Βαπτίσματος. Φτάνει νά τό θελήσουμε.

αποστολικο αναγνωσμα
των χριστουγεννων

Δρος Φαίδωνος Παπαδόπουλου 
Θεολόγου

(Γαλ. δ΄, 4-7)

« 4 Ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν
αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, 5 ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον
ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. 6 Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστει-
λεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν, κρᾶζον· ἀββᾶ
ὁ πατήρ. 7 Ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος, ἀλλ’ υἱός· εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος
Θεοῦ διὰ Χριστοῦ».

Ἡἔνσαρκος παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς, εἶχε
προαγγελθεῖ ἀπό τούς Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,

χωρίς ὡστόσο νά προσδιοριστεῖ χρονικά. Αὐτό εἶχε ὡς ἀποτέ-
λεσμα νά διαμορφωθεῖ ἕνα κλίμα προσμονῆς τοῦ ἐρχόμενου Μεσ-
σία, μέσα στό ὁποῖο πορεύτηκε ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, σέ ἀρκετές πε-
ριπτώσεις κάτω ἀπό ἰδιαίτερα δυσμενεῖς συνθῆκες. Ὁ Ἴδιος ἄλλω-
στε ὁ Θεός τή στιγμή τῆς ἀναχώρησης τῶν Πρωτοπλάστων ἀπό
τόν Παράδεισο, προανήγγειλε τόν ἐρχομό τοῦ ἀπογόνου τῆς γυ-
ναίκας-Εὔας πού θά συνέτριβε τήν κεφαλή τοῦ διαβόλου, ἐγκαι-
νιάζοντας μέ τόν τρόπο αὐτό τήν ἔναρξη τῆς ὑλοποίησης τοῦ
σχεδίου τῆς Θείας Οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τῆς ἀνθρωπότη-
τας. Ὁ προσδιορισμός τῆς κατάλληλης χρονικῆς στιγμῆς γιά τήν
ἐκπλήρωση αὐτῆς τῆς ὑπόσχεσης δέν μποροῦσε νά παραχωρη-
θεῖ ὡς δικαίωμα σέ ὁποιονδήποτε ἄλλο, ἀφοῦ αὐτός πού γνω-
ρίζει τό πραγματικό συμφέρον τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι ὁ Παν-
τογνώστης καί Δωρεοδότης Θεός.

Τό χωρίο τῆς πρός Γαλάτας Ἐπιστολῆς τοῦ Ἀπ. Παύλου, πού
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ἀναγινώσκεται τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, ἐπιβεβαιώνει ὅσα
ἔχουν ἤδη εἰπωθεῖ. Ὅτι δηλαδή ἡ ἔλευση τοῦ Μεσσία πραγμα-
τοποιήθηκε, ὅταν ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, κάτι πού
ἀσφαλῶς σημαίνει ὅταν ἦλθε ὁ καιρός πού ὁ Ἴδιος ὁ Θεός μέ
τήν παντογνωσία καί ἀγάπη Του εἶχε ὁρίσει. Ἑρμηνεύοντας αὐτή
τή φράση οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν ἀναζητήσει καί δια-
τυπώσει ὅλα ἐκεῖνα τά χαρακτηριστικά πού προσδίδουν στό χρο-
νικό σημεῖο τῆς ἔλευσης τοῦ Χριστοῦ, πού ἤδη ἔχει πραγματο-
ποιηθεῖ, τό στοιχεῖο τῆς «καταλληλότητας». Ὁ Ἅγιος Νικόδημος
ὁ Ἁγιορείτης γράφει σχετικά ὅτι, τό πλήρωμα τοῦ χρόνου δέν εἶναι
ἄλλο ἀπό τήν ἐποχή πού ἡ ἀνθρωπότητα εἶχε γευτεῖ κάθε εἶδος
κακίας καί χρειαζόταν ἐπείγουσα θεραπεία. Σέ μία θεολογικό-
τερη τοποθέτησή του ὁ Ἱερός Αὐγουστῖνος σημειώνει ὅτι, ὁ και-
ρός τῆς Γέννησης τοῦ Ἰησοῦ ἦταν κατάλληλος γιά νά ἀποδεχ-
θοῦν οἱ ἄνθρωποι, προφανῶς λόγῳ τῆς τριβῆς τους μέ τήν ἑλλη-
νική φιλοσοφική σκέψη, τήν περί Ἁγίας Τριάδος διδασκαλία, χω-
ρίς νά κινδυνεύουν νά περιπέσουν σέ πολυθεΐα. Πολλοί ἄλλοι
συμφωνοῦν στό ὅτι ἡ ταυτόχρονη ὕπαρξη τῆς ἑλληνιστικῆς κοινῆς
γλώσσας καί τῶν ρωμαϊκῶν διοικητικῶν δομῶν ἀποτελοῦσαν θε-
τικές προϋποθέσεις γιά τήν ἐξάπλωση τοῦ Εὐαγγελίου. Ὅλοι πάν-
τως συμφωνοῦν στό ὅτι ἡ γέννηση καί κατά Θεόν ἀνατροφή τῆς
Θεοτόκου, τοῦ ἀνθρώπου δηλαδή πού θά συνεργαζόταν στό σχέ-
διο τῆς σωτηρίας, ἐκφράζοντας τή συγκατάθεση τοῦ ἀνθρωπί-
νου γένους, ἦταν ὁ κύριος λόγος γιά νά θεωρεῖται ὁ κατάλλη-
λος καιρός πού ἡ προαιώνια βουλή τοῦ Θεοῦ ὑλοποιήθηκε μέ
τή Σάρκωση τοῦ Ἐμμανουήλ.

Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἀπεστάλη, κατά τόν Ἀπόστολο, ἐκ γυναι-
κός καί ὄχι διά γυναικός. Τό πρῶτο δηλώνει τή γέννηση καί ἑπο-
μένως πρόσληψη τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ἐνῶ τό δεύτερο τή διέ-
λευση μέσω τῆς γυναικείας φύσης, χωρίς τή δημιουργία οὐσια-
στικῆς σχέσης, κάτι πού ἀσφαλῶς ὁδηγεῖ στήν ἄποψη ὅτι ἡ φύση
μας παρέμεινε ἀθεράπευτη, ἀφοῦ δέν μετεῖχε αὐτῆς ὁ Χριστός.

Ὁ Ἰησοῦς ἐπίσης ἀπό τή στιγμή τῆς Γέννησής Του ὑποτάχθη-
κε στόν Μωσαϊκό Νόμο, ὅπως ἀποδεικνύουν πολλά γεγονότα τῆς
ζωῆς Του καί ἰδίως ἡ Περιτομή καί ἡ Ὑπαπαντή. Αὐτό βέβαια
δέν ἔγινε, γιατί ὁ Νόμος εἶναι ἀνώτερος ἀπό τόν Χριστό καί συ-
νεπῶς ἡ σωτηρία βρίσκεται στήν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του. Ἀντί-
θετα, ἡ συγκεκριμένη ἀντίληψη πού κυριαρχοῦσε ἀνάμεσα στούς
Ἰσραηλίτες καί τούς ἐμπόδιζε νά πιστέψουν στόν Χριστό, ὀνο-
μάζεται ἀπό τόν Παῦλο κατάρα. Καί ἦταν πράγματι κατάρα, ἀφοῦ
ὄχι μόνο δέν ἀπελευθέρωνε τόν ἄνθρωπο ἀπό τό κακό καί τήν
ἁμαρτία, ἀλλά καί τόν ὑποδούλωνε στήν τυπολατρική προσκόλ -
ληση σέ ἀναρίθμητες διατάξεις.

Ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τόν ζυγό τῆς νομικῆς δουλείας δέν ἦταν φυ-
σικά ἀρκετή γιά τήν ἐπίτευξη τῆς σωτηρίας, πού πραγματο-
ποιήθηκε μέ τήν υἱοθεσία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό. Μέ τό
νά γίνει ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, οὐσιαστικά ἡ ἀνθρώπινη
φύση υἱοθετήθηκε ἀπό τόν Θεό. Δέν βρισκόμαστε πιά στήν κα-
τάσταση τῶν δούλων, εἴτε τῆς ἁμαρτίας καί τῶν παθῶν εἴτε τοῦ
Νόμου, ἀλλά μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γνωρίσαμε
τόν Θεό Πατέρα καί γίναμε κληρονόμοι τῆς Βασιλείας Του, ἀφοῦ
εἴμαστε συγκληρονόμοι Χριστοῦ, πού γιά χάρη μας καταδέχθη-
κε νά γίνει ἕνας ἀπό ἐμᾶς.

Οἱ μόλις τέσσερεις στίχοι τοῦ Ἀποστολικοῦ Ἀναγνώσματος τῆς
Ἑορτῆς, πέρα ἀπό τό βαθύ θεολογικό τους περιεχόμενο, ἐμπε-
ριέχουν σαφέστατη προτροπή πρός τούς Χριστιανούς τῆς Γα-
λατίας καί ἀσφαλῶς στούς πιστούς κάθε ἐποχῆς. Ἡ προτροπή
αὐτή συνοψίζεται στήν ἐπισήμανση ὅτι μέ τόν ἐρχομό τοῦ Θε-
ανθρώπου Χριστοῦ στή γῆ, ἔχουμε καταστεῖ ἐλεύθεροι. Δέν ἐπι-
τρέπεται συνεπῶς παλινδρόμηση σέ ἐκεῖνα πού εἴμασταν
σκλα βωμένοι. Πραγματικός Χριστιανός εἶναι αὐτός πού ζεῖ τήν
ἐν Χριστῷ ἐλευθερία, ἀπαλλαγμένος ἀπό τά πάθη, ἀλλά καί ἀπό
κάθε εἶδος τυπολατρίας.
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Ἡ Θεία Εὐχαριστία.
Τό Μυστήριο

τῶν Μυστηρίων

ὉΕὐαγγελιστής Ἰωάννης
καταγράφει στό ἕκτο κε-

φάλαιο τοῦ Εὐαγγελίου του
(στίχ. 22 καί ἐξ.) τήν πρώτη
χρονικά ἀναφορά τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στή Θεία
Εὐχαριστία.

Ἦταν ἡ ἑπόμενη μέρα τοῦ
μεγάλου θαύματος τοῦ πολ-
λαπλασιασμοῦ τῶν πέντε
ἄρτων καί τοῦ χορτασμοῦ τῶν
πέντε χιλιάδων ἀνδρῶν καί ὁ
Κύριος βρισκόταν σέ συναγω-
γή τῆς Καπερναούμ, τό κέντρο
τῆς δράσης Του, διδάσκον-
τας. Προκλήθηκε ἀπό τούς
παρισταμένους νά πεῖ ποιό
σημεῖο-θαῦμα θά κάνει γιά νά
τούς πείσει ὅτι ἦταν ἀπε-
σταλμένος τοῦ Θεοῦ· μάλιστα

δέ ἀναφέρθηκαν στό ψωμί
πού ὁ Θεός ἔδινε ἀπό τόν
οὐρανό στούς προγόνους τους
(τό μάννα τῆς ἐρήμου), δεί-
χνοντας κατ’ αὐτό τόν τρόπο
ὅτι ὁ Μωϋσῆς ἦταν ὁ ἀπε-
σταλμένος Του.

Ὁ Κύριος ἀπάντησε στήν
πρόκληση, ἀποκαλύπτοντας
ὅτι ὁ Ἴδιος εἶναι ὁ ἄρτος πού
θά δοθεῖ ἐκ νέου στόν λαό γιά
νά τραφεῖ καί μάλιστα ὅποιος
φάει ἀπ’ αὐτόν δέν θά ξανα-
πεινάσει ποτέ (βλ. Ἰωάν. στ΄,
35). Συνεχίζοντας, λέει ὅτι ὁ
ἄρτος πού ὁ Ἴδιος θά δώσει
γιά νά φάει ὁ λαός καί νά μήν
πεθάνει εἶναι ἡ σάρκα Του (βλ.
Ἰωάν. στ΄, 51). Τονίζει δέ ὅτι ζεῖ

παντοτινά ὅποιος τρώει τή
σάρκα Του καί πίνει τό αἷμα
Του, καί αὐτός μένει ἑνωμένος
μαζί Του, καί ὁ Ἴδιος μαζί του
(βλ. Ἰωάν. στ΄, 54 - 56).

Λόγια που σκανδάλισαν
τούς ἀκροατές Του. Εἶναι ἀλή-
θεια ὅτι εἶναι ἀκατανόητο μέ
τήν ἀνθρώπινη λογική νά τρώ-
γετε καί νά πίνετε ἀνθρώπινη
σάρκα καί αἷμα (βλ. Ἰωάν.
στ΄, 52). Πολλοί Τόν ἐγκατέ-
λειψαν (βλ. Ἰωάν. στ΄, 66). Ὁ
Ἴδιος, ὅμως, ὁ Κύριος ἐπεξή-
γησε στή συνέχεια πῶς αὐτό
εἶναι δυνατό.

Τό τελευταῖο βράδυ τῆς ἐπί-
γειας ζωῆς Του στό ὑπερῶο
τῆς Ἱερουσαλήμ, τή νύκτα
πού θά παραδιδόταν προδο-
μένος ἀπό τόν Ἰούδα («μᾶλλον
δέ ἑαυτόν παρεδίδου ὑπέρ
τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς»), στόν
Μυστικό Δεῖπνο, ὅπως ὀνο-
μάζεται τό τελευταῖο Του
δεῖπνο, πῆρε τό ψωμί καί,
ἀφοῦ εἶπε εὐχαριστήρια προ-
σευχή, τό μοίρασε σέ κομμάτια
καί τό ἔδωσε στούς μαθητές
Του, λέγοντας: «Λάβετε φάγε-
τε· τοῦτό ἐστι τό σῶμα μου»
(Ματθ. κστ΄, 26). Στή συνέχεια,
πῆρε τό ποτήρι μέ τό κρασί
καί, ἀφοῦ καί πάλιν ἀνέπεμ-

ψε εὐχαριστήρια προσευχή,
τούς εἶπε: «Πίετε ἐξ αὐτοῦ
πάντες· τοῦτο γάρ ἐστί τό
αἷμά μου τό τῆς καινῆς δια-
θήκης τό περί πολλῶν ἐκχυ-
νόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν»
(Ματθ. κστ΄, 27 - 28). Ἦταν ἡ
πρώτη τέλεση καί ἡ καθιέρω-
ση τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας
Εὐχαριστίας διά τοῦ ὁποίου οἱ
πιστοί ἀκόλουθοι τοῦ Χρι-
στοῦ τρῶνε, ναί μέν ψωμί καί
πίνουν κρασί, τρῶνε, ὅμως, καί
κοινωνοῦν στήν οὐσία τό Σῶμα
καί τό Αἷμα Του. Ἔκτοτε καί
μέχρι τή συντέλεια τῶν αἰώνων,
οἱ πιστοί, ἐφαρμόζοντας τήν
ἐντολή τοῦ Κυρίου «τοῦτο
ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνη-
σιν» (Λουκ. κβ΄, 19), θά τελοῦν
τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχα-
ριστίας, γιά νά κοινωνοῦν τό
Σῶμα καί τό Αἷμα Του, γιά νά
εἶναι Αὐτός μαζί τους καί
αὐτοί μαζί Του· γιά νά κερδί-
ζουν κατ’ αὐτόν τόν τρόπο τήν
αἰώνια ζωή.

Οἱ Θεοκήρυκες Ἀπόστολοι
καί οἱ Θεοφόροι Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας παρέδωσαν νά
ἱερουργεῖται τό Μυστήριο τῆς
Θείας Εὐχαριστίας μέ τήν τέ-
λεση τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ἡ λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ

ΖΩΗ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ

«Ὁ τρώγων μου τήν σάρκα
καί πίνων μου τό αἷμα

ἔχει ζωήν αἰώνιον»

π. Παναγιώτη Κώστα
Θεολόγου
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Τριαδικοῦ Θεοῦ εἶναι τό κέν-
τρο τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀποκορύφωμα τῆς Λατρείας
εἶναι ἡ ἱερουργία τῆς Θείας
Λειτουργίας. Ἡ Θεία Λει-
τουργία ἀναδείχθηκε τό κέντρο
τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Γι’
αὐτό καί οἱ ἄλλες ἀκολου θίες
πού τελοῦνται στήν Ἐκ κλη σία,
ὅπως ὁ Ἑσπερινός καί ὁ
Ὄρθρος, καταλήγουν στή Θεία
Λειτουργία, τά δέ ἄλλα ἱερά
Μυστήρια συνδέονται τε λε-
τουργικά μέ τή Θεία Λειτουρ-
γία.

Πολλοί Πατέρες ἔγραψαν
καί δίδαξαν γιά τή σπουδαι-
ότητα τῆς Θείας Λειτουργίας.
Κάποιοι ἀπ’ αὐτούς ἀνέλυσαν
θεολογικά τί ἐστί Θεία Λει-
τουργία. Ἄλλοι κατέγραψαν
τήν τελετουργική ἐξέλιξη τῆς
Θείας Λειτουργίας, τήν σχο-

λίασαν καί τήν ἐπεξήγησαν.
Ἄλλοι δέ ἐνδιέτριψαν στήν
ποιμαντική προσέγγιση τῆς
Θεία Λειτουργίας· πῶς δηλα-
δή ὁ κάθε πιστός πρέπει νά
προσέρχεται καί νά συμμετέ-
χει στή Θεία Λειτουργία. Στή
συνέχεια, θά ἀναφέρουμε με-
ρικές ἀπ’ αὐτές τίς διδασκαλίες
τῶν Πατέρων.

Ἡ Θεία Λειτουργία χαρακτη -
ρίζεται ὡς ἡ συγκεφαλαίωση
καί μυστηριακή ἀναβίωση τῆς
ὅλης Οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ
γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου.
Μέ τή Θεία Λειτουργία πραγ-
ματοποιείται ἡ ὑπόσχεση τοῦ
Κυρίου: «ἰδού ἐγώ μεθ’ ὑμῶν
εἰμι πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς
συντελείας τοῦ αἰώ νος» (Ματθ.
κη΄, 20). Ξετυλίγε ται μπροστά
στά μάτια τῶν πιστῶν ἡ ζωή
τοῦ Χριστοῦ. «Τά μή βλεπό-
μενα βλέπουσιν οἱ τῆς πίστε-
ως ὀφθαλμοί», ἐπεξηγεῖ ὁ
ἱερός Χρυσόστομος (Ὁμιλ. Εἰς
τήν πρός Γαλάτας, P.G. 56, 72).
Ὁ Χριστός γεννᾶται στό σπή-
λαιο τῆς Βηθ λεέμ (Ἱερά Προ-
σκομιδή), ἐξέρχεται στόν κόσμο
(Μικρή Εἴσοδος), κηρύττει
(Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα), ἀνε-
βαίνει στόν Γολγοθά (Μεγάλη
Εἴσοδος), θυσιάζεται (Καθα-

γιασμός Τιμίων Δώρων) καί
ἀνασταίνεται καί ἀνακαινίζει
τό ἀνθρώπινο γένος (Θεία Κοι-
νωνία). Οἱ καιόμενες ἀπό ἀ γά-
 πη Χριστοῦ καρδιές τῶν πι -
στῶν, γνωρίζουν τόν Κύριο «ἐν
τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου», τή Θεία
Λειτουργία, ὅπως εἶχε γίνει καί
μέ τούς δύο μαθητές στήν
Ἐμμαούς, τήν ἡμέρα τῆς ἐνδό-
ξου Ἀναστάσεως (βλ. Λουκ.
κδ΄, 35).

Τά προσφερόμενα ἀπό τούς
πιστούς δώρα, ὁ ἄρτος καί ὁ
οἶνος, στή Θεία Λειτουργία μέ
τήν ἐπίκληση καί τήν κάθοδο
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γίνονται
Σῶμα καί Αἶμα Χριστοῦ. Ὁ θυ-
 σιασθείς στόν Γολγοθά καί
τήν τρίτη ἡμέρα ἀναστάς Χρι-
στός προσφέρεται στούς πι-
στούς γιά βρώση καί πόση. Το-
νίζεται ἀπόλυτα ὁ ρεαλισμός
τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Τά
προσφερόμενα δέν εἶναι ψω μί
καί κρασί, δέν εἶναι οὔ  τε κάν
σύμβολα. Εἶναι αὐτά καθ’
αὐτά τό ζωοποιό Σῶμα καί
Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐ τό καί
ἡ Θεία Εὐχαριστία εἶναι ἡ
πραγματική, ἀλλά ταυτόχρονα
ἀναίμακτη, θυσία τοῦ Χρι-
στοῦ. Δέν εἶναι βέβαια ἐ πα νά-
ληψη τῆς «ἐφ’ ἅπαξ» προ    σ -

φερθείσας θυσίας τοῦ Θε αν-
θρώπου Χριστοῦ. Ἐν Ἁ γίῳ
Πνεύματι παροντοποιεῖται ἡ
ἅπαξ (μιά φορά) προσφερθεί-
σα θυσία γιά νά ἔχουμε  ἐμεῖς,
οἱ ζῶντες σήμερα Χριστι ανοί,
τή δυνατότητα νά κοι   νωνοῦμε
τά εὐεργετικά ἀπο  τελέσματά
της. Νά κερδίζουμε τήν αἰωνιό-
τητα, τρώγο ντας καί πίνοντας
τό Σῶμα καί τό Αἷμα Του.

Ἐπειδή τά προσφερόμενα
στή Θεία Λειτουργία Τίμια
Δῶ ρα εἶναι πραγματικά Σῶμα
καί Αἷμα Χριστοῦ, οἱ πιστοί
πού κοινωνοῦν ἑνώνονται
πραγματικά μέ τόν Χριστό. Τό
ἀποτέλεσμα τῆς Θείας Κοινω-
νία εἶναι ὁ πιστός νά γίνεται
ἀσυγχύτως ἕνα σῶμα μέ τόν
Χριστό, ἕνα κρᾶμα, ἕνα μίγ μα,
ἕνα φύραμα. Γίνεται «σύσ   -
 σωμος καί σύναιμος» (Κύ ρ ι λ -
λος Ἱεροσολύμων) μέ τόν Χρι-
στό, «ὥστε γενέσθαι τοῖς με-
ταλαμβάνουσιν εἰς νῆψιν
ψυχῆς, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,
εἰς κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, εἰς βασιλείας οὐρανῶν
πλήρωμα» (Εὐχή τῆς Ἀναφο -
ρᾶς τῆς Θείας Λειτουργίας). Ὁ
πιστός μένει μέ τόν Χρι στό καί
ὁ Χριστός μένει μαζί του.

Μέ τήν ἱερουργία τοῦ Μυ-

ΖΩΗ

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ



στη-
ρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἡ

Ἐκκλησία γίνεται πρα γ   μα τικό-
τητα. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ (βλ. Ἐφεσ.
α΄, 23). Οἱ πιστοί κοινωνώντας
τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χρι-
στοῦ, ἑνώνονται μαζί Του καί
ὁ καθ’ ἕνας μέ τόν ἀδελφό πού
ἐπίσης κοινωνεῖ. Ὅλοι μαζί γί-
νονται Σῶμα Χριστοῦ, γίνονται
Ἐκ κλησία. Παρόντες, μάλι-
στα, καί ἑνωμένοι μέ τόν Χρι-
στό, εἶναι καί ὅλοι οἱ προ-
απελθόντες πατέρες καί ἀδελ-
φοί καθώς καί ὅλες οἱ τάξεις
τῶν Ἁγίων. Καταδεικνύεται
αὐτή ἡ ἀλήθεια μέσα ἀπό
τήν τελετουργική πράξη τῆς
ἐξαγωγῆς, κατά τήν τέλεση τῆς
Προσκο μιδῆς, μερίδων στό
ὄνομα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου, τῶν Ἁ γίων καί τῶν ζών-
των καί τεθνεώτων Χριστιανῶν
καί τήν τοποθέτησή τους,
ἀργότερα, μέσα στό Ἅγιο Πο-
τήριο.

Κάθε πιστός ἔχει αὐτό τό

ὕψιστο προνόμιο.
Νά συμμετέχει στό
Ποτήριο τῆς Ζω -
ῆς, τή Θεία Κοι-
νωνία, γιά νά ἑ -

νώ νεται ἀληθινά μέ τόν Σω -
τῆρα Χριστό καί νά ζεῖ αἰώνια.
Γιά νά γίνει πραγματικότητα
αὐτό τό Μεγάλο Δῶρο τῆς
ἀγάπης καί θυσίας τοῦ Σω -
τῆρος, ὑ πάρχουν κάποιες ἀπα-
ραβίαστες προϋπο θέσεις. Ὅσο
ἐλεύθερος εἶναι ὁ πιστός νά
προσέρχεται στό Ποτήριο τῆς
Ζωῆς ὅποτε θέλει, ἄλλο τόσο
εἶναι ὑποχρεωμένος νά προ-
σέρχεται προετοιμασμένος.
Διαφορετικά, ἡ συμμετοχή του
στά Ἄχραντα Μυστήρια γίνε-
ται «εἰς κρῖμα καί εἰς κατά-
κριμα». «Ὁ γάρ ἐσθίων καί πί-
νων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθί-
ει καί πίνει» (Α΄ Κορ. ια΄, 29),
διδάσκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

Ὁ λειτουργός ἱερέας καλεῖ
τούς πιστούς νά προσέλθουν
στή Θεία Κοινωνία, φωνάζο ν-
τας: «Μετά φόβου Θεοῦ, πί-
στεως καί ἀγάπης προσέλθε-
τε». Ἡ ἱερατική αὐτή πρό-
σκληση συνοψίζει ἐπιγραμμα-
τικά τίς προϋποθέσεις πού
εἶναι ἀναγκαῖες γιά τή συμμε-

τοχή τοῦ πιστοῦ στή Θεία Κοι-
νωνία.

Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ πρέπει
νά γίνεται κατανοητός ὄχι μέ
τήν ἔννοια πού ἔχει σήμερα ἡ
λέξη φόβος, ἀλλά μέ τήν ἔν -
νοια τοῦ σεβασμοῦ. Ὁ σεβα-
σμός στόν Θεό γεννᾶ αἰσθή-
ματα δέους καί προσοχῆς. Ἐ -
νώπιον τῶν Ἀχράντων Μυστη -
ρίων καί καθ’ ὅλη τή τελε τουρ-
γία τοῦ Μυστηρίου ὁ πιστός
πρέπει νά διακατέχεται ἀπό
σεβασμό, δέος, προσοχή, εὐλά-
βεια. Νά προσέρχεται γιά νά
μεταλάβει τῶν Ἀχ  ράντων Μυ-
στηρίων, αἰσθανόμενος ὅτι
προ σέρχεται ὄχι γιατί τό ἀξί-
ζει καί τό δικαι οῦται, ἀλλά διό-
τι ὁ φιλάνθρω πος καί πολυε-
λεήμων Θεός τοῦ τό δίνει ὡς
δῶρο καί χάρη. Αὐτό τό πνεῦ -
μα καλλιεργοῦν στόν πιστό οἱ
προσευχές τίς ἀκολουθίας τῆς
Θείας Μεταλήψεως, οἱ ὁποῖες
ἀποτελοῦν μέρος τῆς προε τοι-
μασίας. Μέ τίς προσευχές αὐ -
τές πού εἶναι γραμμένες ἀ πό
μεγάλους Πατέρες, ὅπως ὁ
Μέ    γας Βασιλειος καί ὁ Ἰωάν-
νης ὁ Χρυσόστομος, ὁ πιστός
ὁμολογεῖ τήν ἀναξιότητα καί
ἀνικανότητά του νά δεχτεῖ

μέσα του τόν Χριστό· ἐλπίζει,
ὅμως, στό ἔλεός Του καί τή με-
σιτεία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου γιά νά ἀξιωθεῖ αὐτῆς τῆς
μεγάλης τιμῆς καί δωρεάς. Εἶ -
ναι δέ πεπεισμένος ὅτι ὄντως
ὁ Κύριος θά δείξει τό ἔλεός
Του, διότι ἔκανε ὅ,τι μποροῦ -
σε γιά νά ἑτοιμασθεῖ, ἀλλά καί
ἐπειδή πολλούς ἄλλους ἁμαρ-
τωλούς -τήν πόρνη τοῦ Εὐαγ-
γελίου, τόν τελώνη, τόν ληστή,
τόν Πέτρο πού Τόν ἀρνήθηκε,
τόν Παῦλο πού Τόν δίωκε-
τούς συγχώρεσε καί τούς δέ-
κτηκε πίσω.

Ἡ πίστη εἶναι ἀπαραίτητη
προϋπόθεση. Ἡ πίστη γενικά
στόν Σωτῆρα Χριστό, τόν Υἱό
καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, τόν ἕνα
τῆς Τριάδος, ἀλλά καί εἰδικά
ἡ πίστη ὅτι αὐτά πού θά κοι-
νωνήσει εἶναι πραγματικά τό
Ζωοποιό Σῶμα καί Αἷμα τοῦ
Χριστοῦ. Τά κοινωνεῖ γιά νά
ἐνωθεῖ ἀληθινά μαζί Του.

Ὁ πιστός κοινωνεῖ τό Σῶμα
καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, δι -
ό   τι ἀγαπᾶ τόν Χριστό. Ἡ ἀγά-
πη εἶναι ἡ τρίτη προϋπόθεση
τῆς ἱερατικῆς πρόσκλησης. Ἡ
ἀγάπη στό πρόσωπο τοῦ Κυ-
ρίου εἶναι ἡ κινητήριος δύνα-
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μη γιά τόν πιστό. Ἐπειδή
πραγματικά ἀγαπᾶ τόν Κύριο,
φέρει ἐξάλλου μέ περηφάνια
τό ὄνομά Του -Χριστιανός-
ὡς τίτλο τιμῆς, θέλει νά εἶναι
μαζί Του παντοτινά. Γνωρίζει
ἐμπειρικά ὅτι γιά νά εἶναι μα -
ζί Του, χρειάζεται καθαρότητα
καί ἁγ  νό τητα. Ἡ κάθαρση
ἐπιτυγ χάνεται μέ τή βοήθεια
Του καί τόν πνευματικό ἀγῶνα.
Ἀγωνίζεται ἐπιμελῶς καί ἀδιά-
λειπτα μέ ὑπομονή καί ἐπι-
μονή τόν πνευματικό ἀγῶνα.
Ἀγωνίζεται νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό
τό θέλημά του, τά πάθη του,
τήν ἁμαρτία, πού στέκουν ὡς
μεσότοιχος πού ἐμποδίζει τήν
κοινωνία του μέ τόν ἀγαπη-
μένο του Χριστό. Ἀξιοποιεῖ
στόν μέγιστο βαθμό τά μέσα
πού ἡ Ἐκκλησία προσφέρει
γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ ἀγῶνα.
Τήν προσευχή κατ’ ἰδίαν καί
μετά τῶν ἄλλων ἀδελφῶν στόν
Ναό, τήν μελέτη τοῦ ἱε ροῦ
Εὐαγγελίου, τή νηστεία, τήν
ἀγρυπνία, τίς μετάνοιες, τήν
ἐλεημοσύνη καί προσφορά
στόν πάσχοντα ἀδελφό, τήν
ἀλληλεγγύη καί συγχώρεση
στούς ἀνθρώπους.

Ἐπιγραμματικά, ἀγωνίζεται

γιά τήν ἐκκοπή τοῦ θελήματός
του καί τήν τήρηση τῶν
ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ μέ μόνο
κίνητρό του τήν ἀγάπη στόν
Χριστό.

Τελειώνουμε τή σύντομη
ἀνα  φορά μας στό Μυστήριο
τῆς Θείας Εὐχαριστίας μέ τά
ἑξῆς λόγια τοῦ ἁγίου Ἰωάννη
τῆς Κροστάνδης, τοῦ μεγάλου
αὐτοῦ Ἁγίου τῆς Ὀρθόδοξης
Ρωσίας, πού ὅταν λειτουρ-
γοῦσε μέγα πλῆθος λαοῦ τόν
παρακολουθοῦσε μέ εὐλάβεια
καί κατάνυξη: «Ὦ Θεία Λει-
τουργία, ὑπέροχη ἐκδήλωση
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί
ἀνέκφραστο θαῦμα θαυμά-
των! Ἄραγε τρώγουν τό Σῶμα
καί πίνουν τό Αἷμα τοῦ Κυρί-
ου οἱ πάντες, ὅπως Αὐ τός
ἐπιθυμεῖ; Τί κρῖμα! Ὑπάρχουν
ὀρθόδοξοι ναοί, πού γίνεται
Θεία Λειτουργία καί οἱ πιστοί
δέν κοινωνοῦν».

Τά λόγια τοῦ ἁγίου Ἰωάννη
ἄς ἠχοῦν παντοτινά στά αὐτιά
μας, γιά νά μᾶς κρατοῦν σέ
ἐγρή γορση· γιά νά προσερχό-
μαστε στό Μυστήριο τῶν Μυ-
στηρίων κατά τό δυνατόν ἕ τοι-
 μοι.

«Ἀνδρέα Ἀπόστολε, τοῦ Κορυφαίου ὁμαίμων,
καὶ τῆς οἰκουμένης ὑφηγητὰ διαπρύσιε»

Πρωτοπρ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ
Θεολόγου

Στὶς 30 Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορ-
τάζει τὸν Ἀπόστολο Ἀνδρέα τὸν Πρωτό-

κλητο, ὁ ὁποῖος τιμᾶται ὅλως ἰδιαιτέρως σ’ ὁλό-
κληρη τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, κυρίως ὅμως στὴν
Κωνσταντινούπολη, τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο. Ὁ
Ἀπόστολος Ἀνδρέας καταγόταν ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδὰ
τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦταν υἱὸς τοῦ Ἰωνᾶ καὶ κατὰ
σάρκα ἀδελφὸς τοῦ Σίμωνα, τοῦ μετέπειτα
Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Πέτρου. Ὀνο-
μάστηκε Πρωτόκλητος, γιατὶ πρῶτος αὐτὸς
κλήθηκε ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ τὸν ἀκολουθή-
σει. Ὅπως μᾶς περιγράφει τὸ συγκεκριμέ-
νο γεγονὸς ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ὅταν
κάποια μέρα κήρυττε ὁ Τίμιος Πρόδρομος στὶς
ὄχθες τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ καὶ εἶδε τὸν Ἰησοῦ
Χριστὸ νὰ περνᾶ ἀπὸ ἐκεῖ, σταμάτησε τὸ κή-
ρυγμά του καὶ ὁμολόγησε: «Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ
Θεοῦ», φανερώνοντας τοιουτοτρόπως στοὺς μα-
θητές του ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἦταν ὁ ἀναμε-
νόμενος Μεσσίας, ὁ ἀναμενόμενος Σωτήρας
τοῦ κόσμου. Ἀνάμεσα στοὺς μαθητὲς τοῦ Τιμί-
ου Προδρόμου, ποὺ ἄκουσαν τὰ λόγια του, ἦταν
ὁ Ἀνδρέας καὶ ὁ Ἰωάννης, οἱ ὁποῖοι πλησίασαν
τὸν Ἰησοῦ καὶ τὸν ἐρώτησαν ποῦ μένει. Καὶ ἐκεῖ -
νος τοὺς ἀπάντησε: «Ἔρχεσθε καὶ ἴδετε». Τὸν ἀκο-
λούθησαν τότε καὶ ἔμειναν μαζί του ὅλη τὴν ἡμέ-
ρα. Ἀμέσως μετὰ, ὁ Ἀνδρέας βρῆκε τὸν ἀδελφό του
τὸν Σίμωνα, τὸν πληροφόρησε ὅτι «εὑρήκαμεν τὸν

YMNOΛΟΓΙΑ
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Μεσσίαν» καὶ τὸν ὁδήγησε στὸν
Κύριο (βλ. Ἰωάν. α΄, 35 - 43).

Ἡ ὁριστικὴ κλήση τῶν ἀδελ -
φῶν Ἀνδρέα καὶ Πέτρου ἔγινε
λίγο καιρὸ ἀργότερα στὶς ὄχθες
τῆς λίμνης τῆς Γαλιλαίας, ὅπου
ἐργάζονταν ὡς ψαράδες, μετὰ
ἀπὸ τὸ περιστατικὸ ποὺ μᾶς πε-
ριγράφει μὲ ἀρκετὲς λεπτομέρειες
ὁ Εὐαγγελιστὴς Λου κᾶς (βλ.
Λουκ. ε΄, 1 - 11). Ὁ Ἀν δρέ ας καὶ
ὁ Πέτρος μετὰ ἀπὸ μιὰ κοπια-
στικὴ νύκτα δὲν κατάφεραν νὰ
πιάσουν οὔτε ἕνα ψάρι. Κατόπιν
ἐντολῆς τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος
μόλις προηγουμένως μίλησε στὸ
συγκεντρωμένο πλῆθος εὑρι-
σκόμενος ἐπάνω στὸ πλοῖο τους,
ξαναέριξαν τὰ δίκτυα καὶ τὸ
ἀποτέλεσμα ἦταν ἐντυπωσια-
κό. Ἔπιασαν τόσα πολλὰ ψάρια,
ὥστε ὄχι μόνο τὸ δικό τους
πλοῖο, ἀλλὰ καὶ τὸ πλοῖο τῶν
ἀδελφῶν Ἰα κώβου καὶ Ἰωάννη,
γέμισαν σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ κιν-
δύνευαν καὶ τὰ δύο νὰ βυθι-
στοῦν. Τότε ὁ Κύριος τούς ἀπη-
ύθηνε τὴν πρόσκληση: «Δεῦ τε
ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς
ἁλιεῖς ἀνθρώπων» (Ματθ. δ΄,
19)· ἀκολουθῆστε με καὶ θὰ σᾶς
κάνω ψαράδες ἀνθρώπων. Ἐκεῖ -
νοι δὲ «καταγα γόντες τὰ πλοῖα
ἐπὶ τῆν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα

ἠκολούθησαν αὐτῷ» (Λουκ. ε΄,
11)· ἀφοῦ τράβηξαν τὰ πλοῖα στὴ
στεριά, ἄφησαν τὰ πάντα καὶ
τὸν ἀκολούθησαν.

Τὸ ὄνομα τοῦ Ἀποστόλου Ἀν -
δρέα εἶναι καθαρὰ ἑλληνικὸ ὄ νο-
μα, ἀφοῦ προέρχεται ἀπὸ τὴ
λέξη ἀνδρεῖος, συναντᾶται δὲ καὶ
στοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες συγ-
γραφεῖς. Μάλιστα, ὁ Ἀπόστολος
Ἀνδρέας ἦταν χάριτι Θεοῦ ἐκεῖ -
νος ποὺ μαζὶ μὲ τὸν Ἀπόστολο
Φίλιππο ὁδήγησε στὸν Ἰησοῦ
Χρι στὸ, λίγο πρὸ τοῦ Πάθους
του, τοὺς Ἕλληνες πού, εὑρισκό -
μενοι στὰ Ἱεροσόλυμα γιὰ νὰ
προ  σκυνήσουν στὸν Ναὸ μὲ τὴν
εὐκαιρία τῆς ἰουδαϊκῆς ἑορτῆς
τοῦ Πάσχα, ζήτησαν νὰ τὸν
δοῦν. Τότε ὁ Κύριος, ὑποδηλώ-
νοντας σὺν τοῖς ἄλλοις τὴ με-
ταστροφὴ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ
τὴν εἰδωλολατρία στὴ χριστιανι -
κὴ πίστη, ἀλλὰ καὶ τὸν ρόλο ποὺ
θὰ διαδραμάτιζαν ἔκτοτε οἱ Ἕλ -
ληνες καὶ ἡ ἑλληνικὴ γλώσα στὴ
διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου σ’ ὁλό-
κληρη τὴν οἰκουμένη, ἀναφώ-
νησε: «Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δο-
ξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου»
(Ἰωάν. ιβ΄, 23)· ἔχει ἔρθει πιὰ ἡ
ὥρα νὰ δοξαστεῖ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀν -
θρώπου.

Μετὰ τὴν Πεντηκοστὴ, ὁ κάθε

Ἀπόστολος ἀνέλαβε κάποιες
πε  ριοχὲς τῆς τότε γνωστῆς οἰ -
κουμένης, γιὰ νὰ κηρύξει τὸ
Εὐ  αγγέλιο. Ἔτσι, καὶ ὁ Ἀπόστο -
λος Ἀνδρέας, ὡς διαπρύσιος
ὑφη  γητὴς καὶ κήρυκας τῆς οἰ -
κου  μένης, κήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο,
μεταξὺ ἄλλων, στὴ Βιθυνία, στὸν
Εὔξεινο Πόντο καὶ τὴ Μαύρη
Θά λασσα, στὴ Θράκη, τὴ Μα-
κεδονία, τὴ Θεσσαλία καὶ τὴν
Ἀχαΐα. Μεταξὺ τῶν πόλεων στὶς
ὁποῖες κήρυξε, ἦταν καὶ τὸ Βυ-
ζάντιο, ἡ περιοχὴ ὅπου ἀργότε-
ρα κτίστηκε ἡ νέα πρωτεύουσα
τῆς αὐτοκρατορίας, ἡ Κωνσταν-
τινούπολη. Μάλιστα, ἐκεῖ χειρο -
τόνησε πρῶτο ἐπίσκοπο τὸν Ἀ -
πό στολο Στάχυ, ἕναν ἐκ τῶν ἑβ -
δομήκοντα Ἀποστόλων. Ὡς ἐκ
τούτου, ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας
θεωρεῖται ἱδρυτὴς τῆς πρωτό-
θρονης Ἐκκλησίας τῆς Κωνστα -
ντινουπόλεως καὶ ἡ ἑορτή του
στὶς 30 Νοεμβρίου εἶναι ἡ θρο-
νικὴ ἑορτὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πα τριαρχείου. Ἡ πόλη, στὴν ὁ -
ποία κατέληξε καὶ στὴν ὁποία
ἐργάστηκε ἰδιαίτερα, ἦταν ἡ Πά-
τρα, ὅπου καὶ μαρτύρησε. Κα-
τόπιν ἐντολῆς τοῦ ἀνθυπάτου
τῆς Ἀχαΐας Αἰγεάτη, τοῦ ὁποί-
ου ἡ σύζυγος Μαξιμίλλα πίστε-
ψε στὸν Χρστὸ μετὰ ἀπὸ θαυ-

μαστὴ θεραπεία της ἀπὸ τὸν
Ἀπόστολο, ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέ-
ας φυλακίστηκε, βασανίστηκε
καὶ τελικὰ σταυρώθηκε σὲ
σταυρὸ σὲ σχῆμα Χ. Ἡ Πάτρα δι-
καίως θεωρεῖται ὡς ἡ πόλη τοῦ
Ἀποστόλου Ἀνδρέα, ἀφοῦ ὄχι
μόνο ἐκεῖ μαρτύρησε, ἀλλὰ ἐκεῖ
εὑρίσκεται ὡς πολύτιμος θη-
σαυρὸς καὶ ἡ Τιμία Κάρα του. Ἡ
Τιμία Κάρα τοῦ Ἀποστόλου
Ἀνδρέα εὑρισκόταν γιὰ αἰῶνες
στὴ Ρώμη, ἀπ’ ὅπου ἐπεστράφη
στὴν Πάτρα τὸ ἔτος 1964. Ἔκτο-
τε ἡ Πάτρα ἔγινε πόλος ἔλξεως
γιὰ πλῆθος Ὀρθοδόξων πιστῶν,
ποὺ τὴν ἐπισκέπτονται γιὰ νὰ
λάβουν τὴν εὐλογία καὶ τὴ Χάρη
τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου
Ἀνδρέα.

Ἰδιαιτέρως, τιμᾶται ὁ Ἀπόστο -
λος Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος
καὶ στὴν ἰδιαίτερή μας πατρίδα,
τὴν Κύπρο, ὅπου πλῆθος ναῶν
καὶ παρεκκλησίων εἶναι ἀφιερω -
μένα στὸ ὄνομά του. Μάλιστα,
τό σο μεγάλος εἶναι ὁ σεβασμὸς
καὶ ἡ εὐλάβεια τῶν Κυπρίων
πρὸς τὸν Ἅγιο, ὥστε δὲν ὑπάρ-
χει σπίτι, ὅπου ἕνας ἢ καὶ πε-
ρισσότεροι νὰ μὴν ἔχουν τὸ ὄνο-
μά του (Ἀνδρέας, Ἀνδρούλα, Ἄ -
ντρη κ.λπ.). Κατὰ τὴν παράδο-
ση, ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας κα-

YMNOΛΟΓΙΑ
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τέβηκε στὴν Κύπρο καὶ συγκε-
κριμένα στὴ χερσόνησο τῆς Καρ-
πασίας. Τὸ πλοῖο, μὲ τὸ ὁποῖο
ταξίδευε, ἀναγκάστηκε νὰ προ-
σαράξει στὶς ἀνατολικὲς ἀκτὲς
τῆς χερσονήσου τῆς Καρπα-
σίας. Στὶς πολλὲς μέρες ἐξαντ-
λήθηκαν τὰ ἀποθέματα νεροῦ
στὸ πλοῖο καὶ τότε ὁ Ἅγιος κα-
τέβηκε στὴ ξηρὰ καὶ μετὰ ἀπὸ
θερμὴ προσευχὴ σφράγισε μὲ τὸ
σημεῖο τοῦ σταυροῦ ἕνα βράχο,
ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἀνέβλυσε θαυ-
ματουργικὰ νερό. Μὲ τὸ ἁγια-
σμένο νερό ποὺ ἀνέβλυσε ἀπὸ
τὸν βράχο, θεραπεύθηκαν πολ-
λοί, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸ
παιδὶ τοῦ καπετάνιου ποὺ ἦταν
τυφλὸ καὶ ἀνέβλεψε. Ἀργότερα,
ὁ καπετάνιος ἔκτισε στὸ σημεῖο
ἐκεῖνο ἕνα ἐκκλησάκι, ἐνῶ μετὰ
ἀπὸ αἰῶνες κτίστηκε ἀκριβῶς
ἐκεῖ τὸ περίφημο Μοναστήρι τοῦ
Ἀποστόλου Ἀνδρέα, ποὺ ἀπο-
τελοῦσε καὶ συνεχίζει νὰ ἀπο-
τελεῖ, παρὰ τὴν τουρκικὴ κατο-
χή, ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα προ-
σκυνήματα γιὰ κάθε Κύπριο.

Ἀπὸ τὴν ὑμνογραφία τῆς ἑορ -
τῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ
Πρωτοκλήτου θὰ παραθέσουμε
χωρὶς περαιτέρω σχολια  σμὸ τὸ
Δοξαστικὸ τῶν Στιχηρῶν τοῦ

Ἑ  σπε ρινοῦ. Τὸ Δοξαστικὸ ἀυτό,
ποὺ ἀποδίδεται στὸν Ἀνατόλιο,
ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Τὴν τῶν ἰχθύων ἄγραν, κα-
ταλιπὼν Ἀπόστολε, ἀνθρώπους
σαγηνεύεις, καλάμῳ τοῦ κηρύγ-
ματος, χαλῶν ὥσπερ ἄγκιστρον,
τῆς εὐσεβείας τὸ δέλεαρ, καὶ
ἀνάγων ἐκ τοῦ βυθοῦ τῆς πλά-
νης, τὰ ἔθνη ἅπαντα. Ἀνδρέα
Ἀπόστολε, τοῦ Κορυφαίου ὁμαί-
μων, καὶ τῆς οἰκουμένης ὑφη-
γητὰ διαπρύσιε, πρεσβεύων μὴ
ἐλλείπῃς ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν ἐν
πίστει καὶ πόθῳ εὐφημούντων,
πανεύφημε, τὴν ἀεισέβαστον
μνήμην σου».

Ἀφοῦ ἐγκατέλειψες, Ἀπόστο-
λε, τὴν ἁλιεία ψαριῶν, ἁλιεύεις
πλέον ἀνθρώπους μὲ τὸ καλάμι
τοῦ κηρύγματος, ρίχνοντας σὰν
ἀγκίστρι τὸ δόλωμα τῆς εὐσε-
βείας καὶ ἕλκοντας ἀπὸ τὸν βυ -
θὸ τῆς πλάνης ὅλα τὰ ἔθνη. Ἀν -
δρέα Ἀπόστολε, ἐξ αἵματος ἀδε -
λφὲ τοῦ Πρωτοκορυφαίου Ἀπο-
στόλου Πέτρου καὶ διαπρύσιε
(θερμέ) κήρυκα τῆς οἰ κου μένης,
μὴ παύσεις νὰ πρεσβεύεις γιὰ
μᾶς, ποὺ μὲ πίστη καὶ πόθο τι-
μοῦμε, πανεύφημε, τὴν ἀεισέβα -
στη μνήμη σου.

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

Πολλά ἔχουν γραφεῖ καί
εἰπωθεῖ γιά τόν ἅγιο γόνο

τῆς Σηλυβρίας, τόν Ἅγιο τῆς
ὑπομονῆς καί τῆς ταπείνωσης. Ἡ
πλειοψηφία τῶν πιστῶν ἔχει
ἐπισκεφθεῖ τό ἱερό προσκύνημά
του στήν Αἴγινα, ὅπου  ὁ Ἅγιος
Νεκτάριος ἔζησε τά τελευταία
χρόνια τῆς ζωῆς του.

Ἡ εὐλάβεια τοῦ κόσμου γιά
τόν σύγχρονο Ἅγιό μας εἶναι με-
γάλη. Αὐτό φαίνεται ἀπό τό
πλῆθος τῶν πιστῶν πού συρρέ-
ει ἐτησίως στήν Αἴγινα γιά νά
προσκυνήσει, ἀλλά καί οἱ πάμ-
πολλοι ναοί πού κτίζονται πρός
τιμήν του. Γνωστά εἶναι, ἐπίσης,
καί ἀρκετά εὐαγῆ ἱδρύματα τά
ὁποῖα φέρουν τό ὄνομα τοῦ Ἁ -

γίου Νεκταρίου, θυμίζοντάς μας
τό πόσο ἐλεήμων ὑπῆρξε. Ἀκό-
μη, οἱ ὀνοματοδοσίες παιδιῶν
(Νεκτάριος/Νεκταρία) κάνουν ὁ -
λο φάνερη τήν ἀγάπη ἀπό τή μία
τοῦ κόσμου πρός τόν Ἅγιο, ἀλ -
λά καί ἀπό τήν ἄλλη φανερώ-
νουν τή ζωντανή παρουσία τοῦ
Ἁγίου στή ζωή μας.

Ἐν ζωή ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἦ -
ταν ἕνας ἄνθρωπος ἀγάπης,
αὐτοπροσφορᾶς καί διακονίας·
ἀκόμα καί θαύματα ἐπιτελοῦσε
στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Εἶ -
ναι γνωστό τό θαῦμα πού ἔκα-
νε κατά τή διάρκεια ἑνός ταξι-
διοῦ του στούς Ἁγίους Τόπους.
Καθώς ταξίδευε ξέσπασε μεγά-
λη θαλασσοταραχή καί κινδύνε-

Ο ΑΓΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ
Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

Παναγιώτη Παπακυριακοῦ
Θεολόγου
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πέμπτο ἀπό τά ἔξι παιδιά φτω -
χῆς οἰκογένειας, μέ ἀρχοντική,
ὅμως, καταγωγή. Σύντομα, ὑπο-
χρεώθηκε νά πάρει τόν δρόμο γιά
μία καλύτερη ζωή στήν Κωνστα -
ντινούπολη, ἀφοῦ στή γενέτειρά
του δέν εἶχε σχολεῖο Μέσης
Ἐκπαί δευσης.

Ἡ ζωή στήν Κωνσταντινού-
πολη ἦταν σκληρή καί δύσκολη
τά πρῶτα χρόνια τῆς παραμο νῆς
του. Ἀρχικά, ἐργάζεται σέ συ-
σκευαστήριο καπνοῦ, ὅπου ὁ
ἰδιο κτήτης τοῦ φερόταν ἀπάν-
θρωπα. Ἐργάζεται ἀρκετές ὧρες
τήν ἡμέρα, δέν ἀμείβεται καί
πολλές φορές ξυλοκοπεῖται. Πε-
ρισσότερο, θλιβόταν, ἐπειδή ἀδυ-
νατοῦσε νά ἐνισχύσει τήν οἰκο-
γένειά του οἰκονομικά, ἐνῶ, πα-
ράλληλα, δέν μποροῦσε νά πα-
ρακολουθήσει τά μαθήματα στό
σχολεῖο.

Παρόλες τίς δυσκολίες καί τίς
κακουχίες, ὁ Ἅγιος δέν ἀπογοη-
τευόταν. Συνεχῶς, προσευχόταν
καί μελετοῦσε τόν λόγο τοῦ
Θε οῦ. Σέ Αὐτόν στηριζόταν καί
σέ Αὐτόν εἶχε τήν ἐλπίδα του.
Τήν κλίση του πρός τόν Θεό τήν
ἔδειχνε ἀπό μικρός καί αὐτό δέν
τό κρατοῦσε γιά τόν ἑαυτό του.
Ἔτσι, στό συσκευαστήριο μαζί μέ
τόν καπνό πού πουλοῦσε κάθε

φορά, ἔδινε καί ἕνα μικρό χαρ-
τάκι, τό ὁποῖο ἔγραφε κάποια
εὐαγγελική ρήση.

Ἡ κατάσταση ἄλλαξε, ὅταν
ἕνας κατασκευαστής καί ἔμπο-
ρος ἐπίπλων, πού εἶχε τό μαγα-
ζί του δίπλα ἀπό τό συσκευα-
στήριο, τόν λυπήθηκε καί τόν
πῆρε στή δούλεψή του. Ὅλα
τώρα μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί
τοῦ καλοῦ αὐτοῦ ἀνθρώπου
ἄρχισαν νά γίνονται καλύτερα. Οἱ
ὧρες ἐργασίας στό ἐπιπλοποιεῖο
ἦταν λιγότερες καί ἔτσι ἐξασφά -
λιζε χρόνο γιά τόν ἐκκλησιασμό
καί τό σχολεῖο. Στήν Πόλη κά-
θησε συνολικά ἑπτά ἔτη καί σέ
ἡλικία εἴκοσι ἐτῶν πῆγε στό Λιθί
τῆς Χίου.

Στή Χίο ὑπηρετεῖ ὡς γραμμα-
τοδιδάσκαλος ἕως τό 1873. Ἀκο-
λούθως, προσέρχεται στή Νέα
Μονή καί, μετά ἀπό τριετῆ δο-
κιμασία, λαμβάνει στίς 7 Νοεμ-
βρίου τοῦ 1876 τό ἀγγελικό σχῆ -
μα μέ τό ὄνομα Λάζαρος. Στίς 15
Ἰανουαρίου (ἡμέρα τῆς βαπτί-
σεώς του) τοῦ 1877 χειροτονεῖ ται
διάκονος ἀπό τόν Μητροπολίτη
Χίου Γρηγόριο καί μετονομάζεται
σέ Νεκτάριο. Στή Χίο φοιτᾶ
στό Γυμνάσιο, ἀλλά, δυστυχῶς,
ὁ σεισμός τοῦ 1881 τόν ἀναγκά-
ζει νά ἔρθει στήν Ἀθήνα, ὅπου

ψε τό πλοῖο νά βυθιστεῖ. Ὁ
Ἅγιος βύθισε στή θάλασσα τόν
σταυρό, πού κουβαλοῦσε πάντα
μαζί του, καί ἡ θάλασσα ἀμέσως
ἡμέρεψε. Ὁ σταυρός, ὅμως, χά-
θηκε καί ὁ Ἅγιος λυπήθηκε
πολύ. Ὡστόσο, ὅταν τό πλοῖο
ἔφτασε σῶο στόν προορισμό
του, ὁ σταυρός βρέθηκε κολλη-
μένος στά ὕφαλα τοῦ πλοίου.

Ἀλλά καί μετά τήν κοίμησή
του δέν ἔπαψε νά φανερώνει τήν
ἀγάπη του στό χριστεπώνυμο
πλήρωμα μέσα ἀπό πλῆθος θαυ-
μάτων.  Ὅπως ἀναφέρεται σέ
μία μαρτυρία, στό διπλανό κρε-
βάτι, ὅπου νοσηλευόταν ὁ Ἅγιος,
νοσηλευόταν καί ἕνας παρα-
πλη γικός, ὁ ὁποῖος ἀδυνατοῦσε
νά περπατήσει. Τότε, ἀκουμ-
πώ ντας τή φανέλα τοῦ κεκοι-
μημένου ἤδη Ἁγίου πάνω του,
θεραπεύτηκε. Κατά τή μεταφο-
ρά δέ τοῦ ἱεροῦ του λειψάνου,
λέγεται ὅτι δέν εἶχε βάρος, ἐνῶ
τό μέτωπό του ἀνάβλυζε μύρο.
Τό μεγαλύτερο, ὅμως, σημεῖο
τῆς ἁγιότητός του εἶναι τό γε-
γονός ὅτι τό λείψανο τοῦ Ἁγίου,
παρά τίς τρεῖς ταφές καί ἐκτα-
φές, παρέμεινε ἀναλλοίωτο-
ἄφθαρτο γιά περισσότερο ἀπό
τριάντα χρόνια (ἀργότερα, κατά
πρόνοια Θεοῦ, τό λείψανό του

διελύθη). Τό θαῦμα αὐτό ἔδωσε
ἐλπίδα στόν ἑλληνικό λαό, εἰδι-
κά σέ μία περίοδο κατά τήν ὁ -
ποία τό ἑλληνικό ὄνειρο γιά
ἐπι  στροφή τῆς Πόλης ἔγινε συν-
τρίμμια μέ τήν πυρπόληση τῆς
Σμύρνης. Τό λείψανό του πρώ-
τη φορά ἐξετάφη τρία ἔτη μετά
τήν κοίμησή του καί αὐτό πού
συνέβη κλόνισε ἀπό ἄκρη σέ
ἄκρη τήν Ἑλλάδα.

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος εἶναι ἕνας
σύγχρονος Ἅγιος, ἀφοῦ ἔζησε
στά τέλη τοῦ 19ου μέ ἀρχές τοῦ
20οῦ αἰώνα. Ἀποτελεῖ ἕνα σύγ-
χρονο πρότυπο γιά ὅλους ἐμᾶς,
γιατί ὑπῆρξε πρότυπο ὑπομο νῆς,
ἀνεξικακίας, συγχωρητικότητας
καί ἀγάπης, ἀκόμη καί πρός
τούς ἀνθρώπους πού τόν συκο-
φαντοῦσαν καί γίνονταν ἡ αἰτία
νά ὑποφέρει. Ὅλος ὁ βίος του
ἦταν γεμάτος ἀπό δυσκολίες
καί δοκιμασίες, τίς ὁποῖες ἀγόγ-
γυστα ὑπέμεινε, στηριζόμενος
σέ μία ἐσωτερική ἐλευθερία,
καρ πό τῆς συνεχοῦς ἐπικοινω-
νίας του μέ τόν Θεό.

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, κατά κό-
σμον Ἀναστάσιος Κεφαλάς, γεν-
νήθηκε τήν 1η Ὀκτωβρίου τοῦ
1846 στή Σηλυβρία τῆς Ἀνατο-
λικῆς Θράκης. Γιός τοῦ Δημο-
σθένη καί τῆς Μαρίας Κεφαλά,
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Σοῦ ἐζήτησα νά γίνω ἕνας ἁπλός
ἐργάτης τοῦ Θείου Λόγου Σου,
καί Σύ, Κύριε, τώρα μέ δοκιμά-
ζεις μέ τόσα πράγματα. Ἀλλ’
ὑπο τάσσομαι, Κύριε, εἰς τό θέ-
λημά Σου, καί δέομαι: Καλλιέρ-
γησε ἐντός μου τήν ταπεινο-
φρο σύνην καί τόν σπόρον τῶν
λοι πῶν ἁγίων ἀρετῶν, δι’ ὧν
τρόπων γνωρίζεις, καί ἀξίωσον
μέ νά ζή σω πάσας τάς ἐπί γῆς
ἡμέρας μου συμφώνως πρός
τούς λόγους τοῦ μακαρίου Παύ-
λου, ὅστις λέ γει: ‘‘Ζῶ δέ οὐκέτι
ἐγώ, ζῆ δέ ἐν ἐμοί Χριστός’’». Ὁ
Κύριος εἰ σάκουσε τή δέηση τοῦ
ταπεινοῦ Ἱεράρχου. Οἱ ἀρετές
τοῦ Ἁγίου διεδόθηκαν παντοῦ
καί ὅλοι μιλοῦσαν μέ θαυμασμό
γιά τόν θησαυρό πού τούς χά-
ρισε ὁ Θεός.

Ὅμως, ὁ δημιουργός τῆς κα-
κίας, ὁ διάβολος, δέν ἄργησε νά
κάνει τήν ἐμφάνισή του. Πράγ-
ματι, κάποιοι φιλόδοξοι κληρικοί
πού εἶχαν εἰσχωρήσει στό περι-
βάλλον τοῦ ἐνενηντάχρονου Πα-
τριάρχη διέβαλλαν τόν Ἅγιο ὅτι
δῆθεν ξεσηκώνει τόν λαό καί ἐπι-
διώκει νά καταλάβει τόν Πατρι -
αρχικό Θρόνο τῆς Ἀλεξανδρείας.
Μάλιστα, ὑπαινίχθηκαν καί ἠθι-
κές παρεκτροπές τοῦ δικαίου
Νε  κταρίου. Αὐτό εἶχε ὡς ἀποτέ -

λεσμα τήν παύση τοῦ Ἁγίου ἀπό
τή Διεύθυνση τοῦ Πατριαρχικοῦ
Γραφείου. Τοῦ ἐπέτρεπαν μόνο
νά λαμβάνει μέρος τροφῆς στήν
κοινή τράπεζα μετά τῶν ἱερέων
καί νά διαμένει στό οἴκημα τῆς
Πατριαρχικῆς Ἐπιτροπείας. Με -
τά ἀπό λίγο διάστημα ἀποπέμ-
πεται ἀπό τήν Αἴγυπτο μέ τήν
αἰτιολογία «μή δυνηθεῖς νά ἐξοι-
κειωθῆ πρός τό κλίμα τῆς Αἰγύ-
πτου». Μάταια ζήτησε νά συνα -
ντήσει τόν Πατριάρχη. Οἱ πιστοί
ἐθλίβησαν πού στερήθηκαν τόν
«συμπαθέστατον τῶν Ἀρχιερέων
καί τόν ἀγαθώτατον καί δραστη -
ριώτατον τῶν κληρικῶν».

Ὁ θεῖος πατήρ δέχθηκε τήν
ἀδικία καί πικρή δοκιμασία ἐν
πολλή εὐχαριστία πρός τόν Κύ-
ριο καί ἀνεχώρησε ἀπό τήν Αἴ -
γυπτο κι ἦλθε στήν Ἀθήνα τό
1889, χωρίς χρήματα καί ἀπο-
γοητευμένος, ἀναζητώντας ἐργα-
σία, ἀδυνατώντας νά πληρώσει
ἀκόμη καί τά ἐνοίκια στή Νεά-
πολη (Ἑξάρχεια). Μετά ἀπό ἀ -
γῶ νες καταφέρνει νά πάρει μία
θέση ἱεροκήρυκος στήν Εὔβοια.
Τόν Ἰούλιο τοῦ 1893 μετατίθεται
στόν Νομό Φθιωτοφωκίδος, ὅ -
που ἐργάζεται ἀκάματα γιά μό-
λις ἔξι μῆνες, ἀφήνοντας ἄριστες
ἐντυπώσεις. Τόν Μάρτιο τοῦ

στό Βαρβάκειο δίνει τίς ἀπολυ-
τήριες ἐξετάσεις -ὡς κατ’ οἶκον
διδαχθεῖς- καί παίρνει τό ἀπο-
λυτήριο.

Τό 1881 ταξιδεύει στήν Ἀλε-
ξάνδρεια, ὅπου συνδέεται μέ
τόν Πατριάρχη Σωφρόνιο, ὁ ὁ -
ποῖος τόν παροτρύνει νά σπου-
δά  σει Θεολογία στό Πανεπι-
στή μιο, κάτι πού γίνεται ἐφικτό
μέ τήν οἰκονομική στήριξη τῶν
ἀδελφῶν Χωρέμη. Τό 1882 πῆρε
τήν ὑποτροφία τοῦ κληροδοτή-
ματος Α. Γ. Παπαδάκη. Πῆρε τό
πτυχίο του τόν Ὀκτώβριο τοῦ
1885. Στίς 23 Μαρτίου τοῦ 1886
χειροτονεῖται πρεσβύτερος ἀπό
τόν Ἀλεξανδρείας Σωφρόνιο.
Στίς 6 Αὐγούστου τοῦ ἰδίου ἔ -
τους χειροθετεῖται Μέγας Ἀρχι-

μανδρίτης καί Πνευματικός καί
τοποθετεῖται στήν Πατριαρχική
Ἀντιπροσωπεία Καΐρου. Στό
δια κόνημα αὐτό ἐργάζεται συνε -
χῶς μέ ζῆλο καί αὐταπάρνηση.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξανδρεί-
ας, ἀργότερα, τόν ἀμείβει μέ τό
ὕπατο ἀξίωμα. Στίς 15 Ἰανουα-
ρίου τοῦ 1889, χειροτονεῖται
Μη τροπολίτης Πενταπόλεως
στόν Ἅγιο Νικόλαο Καΐρου (ὁ ὁ -
ποῖος ἀνακαινίστηκε ριζικῶς ἀ -
πό τόν Ἅγιο) ἀπό τόν Πατριάρ-
χη Σωφρόνιο, τόν πρώην Κερ-
κύρας Ἀντώνιο καί τόν Σιναίου
Πορ φύριο. Ὡς Μητροπολίτης
συ νέχισε νά ἀσκεῖ τά ἴδια κα-
θήκοντα, χωρίς μάλιστα νά πλη-
ρώνεται, λόγῳ τῆς δεινῆς οἰκο-
νομικῆς κατάστασης τοῦ Πατρι -
αρχείου. Ἔλαβε δέ ἐνεργό μέρος
στίς ἐκδηλώσεις τῆς πεντηκον-
ταετηρίδος τῆς ἀρχιερατείας τοῦ
εὐεργέτη καί προστάτη τοῦ Πα-
τριάρχη, πού ἔμελλε νά γίνει στό
μέλλον ὁ διώκτης του. Μέ μεγά-
λη ταπείνωση δέχτηκε τό ἀξίω-
μα τῆς ἀρχιερωσύνης. Εἶναι ἀξιο-
σημείωτο νά ἀναφέρουμε τί ἔλε-
γε πρός τόν Κύριο: «Κύριε δια-
τί μέ ἀνύψωσες εἰς τοσούτον μέ -
γα ἀξίωμα; Ἐγώ σοῦ ἐζήτησα νά
γίνω μόνον Θεολόγος κι ὄχι Μη-
τροπολίτης. Ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας
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τῆς Μονῆς, στή συγγραφή καί
στήν πνευματική καί οἰκονομική
στήριξη τῶν ἀδυνάτων κατοίκων
τοῦ νησιοῦ. Οἱ δοκιμασίες, ὅμως,
δέν σταμάτησαν. Ἡ ἐπίσημη
ἀνα  γνώριση τῆς Μονῆς, γιά ποι-
κίλους λόγους, δέν ἦλθε παρά
μόνο ὅταν ὁ Ἅγιος εἶχε κοιμηθεῖ.
Ἐπιπλέον, κατηγορήθηκε γιά ἀ -
νη  θικότητα ἀπό τή μητέρα μίας
κοπέλας πού κατέφυγε στή Μο -
νή γιά νά μονάσει. Ὅλες αὐτές
τίς δοκιμασίες τίς βίωνε μέ ἀπό-
λυτη ἐμπιστοσύνη στόν Θεό καί
εἶναι χαρακτηριστικό πώς μία
ἀπό τίς προσφιλεῖς ἀσχολίες του
ἦταν ἡ φιλοτέχνηση σταυρῶν,
στούς ὁποίους ἔγραφε: «Σταυρός
μερίς τοῦ βίου μου».

Ἡ ὑγεία τοῦ Ἁγίου ἦταν πάν-
τα εὔθραυστη. Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ
1919 ἡ πάθηση τοῦ προστάτη
ἄρχισε νά ἐπιδεινώνεται. Μετά
ἀπό παράκληση τῶν μοναζου -
σῶν, εἰσάγεται στίς 20 Σεπτεμ-
βρίου στό Ἀρεταίειο Νοσοκομεῖο
τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου νοσηλεύτηκε
γιά πενήντα ἡμέρες. Τήν Κυρια-
κή, 8 Νοεμβρίου τοῦ 1920, πρός
τό μεσονύκτιο, παρέδωσε πλή-
ρης οὐρανίου γαλήνης τή μακα-
ρία ψυχή του εἰς χεῖρας Θεοῦ
Ζῶντος, τόν ὁποῖο ἀγάπησε ἐκ

νεότητος καί δι’ ὅλου τοῦ βίου
ἐδόξασε, σέ ἡλικία 74 ἐτῶν.  Αὐ -
θη μερόν, μεταφέρθηκε στήν Αἴγι-
να, στό μοναστηράκι του, ὅπου
ἐψάλη ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία καί
ἐτάφη ἐν συρροή κλήρου καί λα -
οῦ.

Στίς 2 Σεπτεμβρίου τοῦ 1953
ἔγινε ἡ ἀνακομιδή τῶν χαριτοβρύ -
των λειψάνων του ἀπό τόν Μη-
τροπολίτη Ὕδρας κ. Προκόπιο,
παρισταμένων καί ἄλλων κλη-
ρικῶν, μοναχῶν καί πλήθους
λαοῦ. Μία ἄρρητη εὐωδία πλημ-
μύρισε ἐκείνη τή μέρα τήν πε-
ριοχή. Τό 1961 ἔγινε ἡ ἐπίσημη
ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἁγίου Νε-
κτα     ρίου ἀπό τό Οἰκουμενικό
Πα     τριαρχεῖο.

«Μέγας ὁ Κύριος ἡμῶν καί τῆς
μεγαλωσύνης Αὐτοῦ οὐκ ἔστι
πέρας, ὁ δοξάζων τούς δοξά-
σαντας Αὐτόν», ὡς ἀψευδῶς ἐ -
πη γ  γείλατο. Ὄντως, ὁ Ἅγιος
Νε κτάριος εἶναι ὁ Ἅγιος τοῦ
αἰώνα μας, ὁ γλυκύς, ὁ πράος, ὁ
ἀνεξίκακος, ὁ ταπεινός. Γι’ αὐτό
ἔλαβε καί λαμβάνει τόση Χάρη
ἀπό τόν Κύριο τῆς δόξης. Ὁ συμ-
παθής Ἅγιος ἄς παρέχει στόν
καθένα, ἐν παντί καί πάντοτε,
τήν πατρική καί σωστική ἀντί-
ληψή του καί βοήθεια. Ἀμήν.
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1894 ἀναλαμβάνει τή διεύθυνση
τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς
Σχο λῆς. Ἐργάζεται μέ ζῆλο Θεοῦ
γιά τήν ἐμφύτευση τοῦ ἱεροῦ ζή-
λου τῆς ἱερωσύνης στούς ἱερο-
σπουδαστές του, ἀλλά καί τήν
ἐπαγγελματική τους ἀποκατά-
σταση, τήν ἀναμόρφωση τοῦ
ἀνα λυτικοῦ προγράμματος τῆς
Σχολῆς, ἀκόμη καί γιά τήν κα-
λυτέρευση τοῦ φαγητοῦ καί τήν
ἄθληση. Κατάφερε νά χορηγοῦ -
νται τέσσερεις ὑποτροφίες κάθε
χρόνο γιά μαθητές προερχόμε-
νους ἀπό τή Μικρά Ἀσία. Τό κυ-
ριότερο εἶναι ὅτι ἀποτελεῖ γι’ αὐ -
τούς ἕνα ζωντανό παράδειγμα.
Ἰδιαίτερη ἔμφαση ἔδωσε στή
λα τρευτική ζωή καί ἀνέδειξε ὡς
λατρευτικό κέντρο τόν ναό τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ριζαρείου
καί τή Σχολή πνευματικό ἵδρυ-
μα, προσκαλώντας ἐπιστήμονες
γιά νά δίνουν διαλέξεις. Ἡ προ-
σευχή του ἦταν τό σημαντικό-
τερο λίπασμα γιά τήν ἄνθηση τῆς
Σχολῆς. Παράλληλα, ἀσκοῦσε
καί λειτουργικό, κηρυκτικό, ἐξο-
μολογητικό καί φιλανθρωπικό
ἔργο. Σχετίζεται μέ τόν Ἅγιο
πάπα-Νικόλα τόν Πλανά καί
παίρνει μέρος στίς ἀγρυπνίες στό
ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἐλισαίου,

ὅπου ἔψαλλαν οἱ Παπαδιαμάν-
της καί Μωραϊτίδης.

Τόν Ἰούλιο τοῦ 1898 ἐπισκέ-
πτεται γιά πρώτη φορά τό Ἅγιο
Ὅρος, ὅπου παρέμεινε γιά ἕνα
μήνα καί ἐπισκέφτηκε τά κυριό -
τερα μοναστήρια καί σκῆτες.
Συν    δέ θηκε ἰδιαίτερα μέ τόν Γέ-
ροντα Δανιήλ, μέ τόν ὁποῖο δια-
τήρησε μία πολύχρονη πνευμα-
τική φιλία. Ἐπίσης, συνδέθηκε μέ
τόν π. Ἱερώνυμο Σιμωνοπετρίτη.
Τό ἑπόμενο καλοκαίρι (Αὔγου-
στος 1898) ταξίδεψε στήν Κων-
σταντινούπολη καί τή γενέτειρά
του Σηλυβρία. Εἶχε τήν εὐκαιρία
νά προσκυνήσει τήν εἰκόνα τῆς
Παναγίας τῆς Σηλυβριανῆς καί
τούς τάφους τῶν γονέων του.

Τό 1904 ἔγινε πραγματικότητα
ἡ ἐπιθυμία του γιά ἵδρυση γυναι -
κείας μοναστικῆς ἀδελφότητος
στήν Αἴγινα, ἀρχικά ἀποτελου-
μένης ἀπό τέσσερεις μοναχές. Ὁ
Ἅγιος δέν ἔπαυε νά τίς κατευθύ -
νει πνευματικά, νά τίς στηρίζει
ἠ θικά καί οἰκονομικά. Στίς 7 Φε-
βρουαρίου τοῦ 1908 ὑπέβαλε τήν
παραίτησή του ἀπό τή διεύθυν-
ση τῆς Ριζαρείου, λόγῳ ἀσθε-
νείας. Ἀφοσιώνεται ὡς ἐκ τούτου
πλήρως στήν καθοδήγηση τῶν
μοναζουσῶν, στήν ἀνοικοδόμηση
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ἄν    θρωπο· τόν ἔπλασε ἐντελῶς ἐ -
λεύθερα, ἀπό τήν ὑπερβολική
του ἀγάπη, καί μάλιστα τοῦ δώ-
ρι σε κατά χάριν ὅ,τι εἶχε Αὐτός
κα τά φύσιν: τό ἀΐδιον φῶς, τήν
αἰώνια βασιλεία, δόξα καί ζωή,
ἔτσι ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά γίνει
κοι  νωνός τῆς θείας ζωῆς καί νά ζεῖ
πραγματικά ἐλεύθερα.

Ἡ ἐλευθερία εἶναι ἕνα ἀπό τά
χαρίσματα μέ τά ὁποῖα προίκισε
ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο. Οἱ Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας ὀνομάζουν τήν
ἐλευ θερία καί αὐτεξούσιο, πού
ση μαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει τό
προνόμιο νά ἐξουσιάζει ὁ ἴδιος τόν
ἑαυτό του καί νά ἐπιλέγει, ἄν θά
ζεῖ μέ τόν Θεό ἤ μακριά ἀπ’ Αὐ -
τόν. Ἡ ἐπιλογή αὐτή τοῦ ἀνθρώ-
που γίνεται ἀπόλυτα σεβαστή ἀ -
πό τόν Θεό· σέ καμιά περίπτωση
ὁ Θεός δέν παραβιάζει τήν ἐλευ-
θερία κανενός ἀνθρώπου. Ἐνῶ ἔ -
δωσε σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους
τή δυνατότητα νά μετέχουν τῆς δι -
κῆς του ζωῆς, ἐντούτοις δέν τήν
ἐπιβάλλει σέ κανένα, ἀλλά τούς
ἀφήνει ἐλεύθερα νά ἐπιλέξουν ἄν
τήν θέλουν.

Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου
ὁλο κληρώνεται, ὅταν ὁ ἄνθρωπος

ἐπιτύχει τή σωτηρία. Αὐτό, ἄλλω-
στε, σημαίνει ἡ λέξη σωτηρία, νά
εἶσαι σῶος, ἀκέραιος, ὁλοκληρω-
μένος. Σ’ αὐτή τήν προοπτική γρά-
φει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης:
«Γνώ σεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ
ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»2. Ὁ
ἄνθρωπος ἐλευθερώνεται πραγ-
ματικά, ὅταν γνωρίσει τήν Ἀλή-
θεια, τόν Χριστό. Ἡ ἐνοίκηση τοῦ
Θεοῦ μέσα στόν ἄνθρωπο τόν
ὁλο κληρώνει καί τοῦ χαρίζει τήν
πραγματική ἐλευθερία· αὐτή εἶναι
δῶρο τοῦ Θεοῦ καί μόνο στόν Θεό
ὁ ἄνθρωπος τήν βιώνει ἀληθινά.
«Ἡ ἀληθινή ἐλευθερία εἶναι ἡ δι -
αρκής διαμονή ἐν τῷ Θεῷ»3.

Ἡ ἐμπειρία τῆς ἀνθρώπινης
πρα γματικότητας βεβαιώνει ὅτι
συ νεχῶς ὁ ἄνθρωπος προσπαθεῖ
νά βρεῖ τήν ἐλευθερία μακριά ἀπό
τόν Θεό, αὐτόνομα, βασισμένος
μο νάχα στίς δικές του δυνάμεις.
Αὐτό δείχνει τό παράδειγμα τοῦ
Ἀδάμ, πού ἀψήφησε τήν ἐντολή
τοῦ Θεοῦ καί γεύτηκε ἀπό τόν
καρ πό τοῦ δέντρου τῆς γνώσης
τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ. Ἡ πα-
ρακοή αὐτή εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα
τόν χωρισμό του ἀπό τόν Θεό τῆς
ἀγάπης καί τήν εἴσοδο τοῦ θα-

ΖΩΗ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

Ἀντώνη Χαραλάμπους
Θεολόγου

Ἡἐλευθερία ἀποτελεῖ ζη-
τούμενο γιά ὅλους τους

ἀνθρώπους. Πάρα πολλοί ἀγῶ -
νες, μάχες καί θυσίες γίνονται
συνεχῶς γιά τήν ἀπόκτησή
της. Ἡ ἀπαίτηση αὐτή γιά ἐ -
λευθερία εἶναι τελείως φυ-
σιο λογική, ἀφοῦ ὁ Θεός ἔπλα-
σε τόν ἄνθρωπο γιά νά ζεῖ
ἐλεύ θερα. Ἡ καθημερινή πραγ-
ματικότητα, ὅμως, διαψεύδει

Η ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

διαρκῶς αὐτή τήν ἀπαίτηση τοῦ
ἀνθρώπου. Ὄχι μόνο ἀποτυγχάνου -
με ἐμεῖς προσωπικά νά ζοῦμε ἀλη-
θινά ἐλεύθερα, ἀλλά ἀκόμη χειρό-
τερα, περιορίζουμε καί καταπιέζου -
με συνεχῶς τούς γύρω μας, καί μά-
λιστα τούς ἀνθρώπους πού ἀγα -
πᾶμε, μέ τήν ἐγωιστική μας συμπε -
ριφορά. Πῶς μπορεῖ, λοιπόν, ὁ ἄν -
θρωπος νά βιώσει τήν ἐλευθερία
πού τοῦ χάρισε ὁ ἴδιος ὁ Θεός καί
ποιό νόημα ἔχει ἡ ἀληθινή ἐλευθε-
ρία;

Ἡ ἐλευθερία εἶναι ἕνα χαρακτη-
ριστικό γνώρισμα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Τρι -
α   δικός Θεός εἶναι ἀπόλυτα ἐλεύ-
θερος· ἡ ὕπαρξή του βρίσκεται ἔ ξω
ἀπό κάθε ἐξάρτηση, ἀναγκαιότητα
καί περιορισμό1. Τά τρία πρόσωπα
–ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο
Πνεῦμα– βρίσκονται σέ μία τέλεια
σχέση καί κοινωνία μεταξύ τους
ἔχουν μία θέληση, μία ἐνέργεια καί
συνυπάρχουν, χωρίς ὁποιαδήποτε
διαφωνία καί χωρίς νά παραβιάζε-
ται ἡ ἐλευθερία κανενός. Αὐτή ἡ τέ-
λεια κοινωνία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ
ὀνομάζεται Ἐκκλησία, στήν ὁποία
εἶναι προσκεκλημένος νά συμμετέ-
χει ὁ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πλασμένος
ἄνθρωπος. Ὁ Θεός δέν εἶχε καμιά
ἀνάγκη, ὅταν δημιουργοῦσε τόν

1. Βλ. Γεωργίου Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ἠθική ΙΙ, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσ-
σαλονίκη 2003, σ. 258.

2. Ἰωάν. η΄, 32.
3. Ἀρχιμ. Σωφρονίου (Σαχάρωφ), Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, ἔκδ. Ἱερᾶς

Μονῆς Τιμίου Προδρόμου, Ἔσσεξ Ἀγγλίας ¹⁰2003, σ. 79.
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ταπεινωθεῖ, νά θυσιαστεῖ, στέλ-
λοντας τόν Μονογενῆ του Υἱό στή
γῆ. Ἔτσι, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ πῆρε
σάρκα καί ἔγινε ἄνθρωπος γιά τή
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Μέσα
ἀπό τίς διηγήσεις τῶν Εὐαγγελίων
(π.χ. ἀνάσταση Λαζάρου, θερα-
πεία δαιμονισμένου Γαδαρηνῶν)
φαίνεται ξεκάθαρα ἡ ἐξουσία
τοῦ Χριστοῦ πάνω στόν θάνατο
καί στόν διάβολο, στούς ὁποίους
ἦταν ὑπόδουλος ὁ ἄνθρωπος μέ
τήν ἁμαρτία. Ὅλη ἡ ζωή καί τό
ἔργο τοῦ Χριστοῦ ἦταν διακονία,
μέ σκοπό τή σωτηρία-ἐλευθερία
τοῦ ἀνθρώπου. Μέ τόν σταυρικό
του θάνατο ὁ Χριστός κατέλυσε
τήν ἐξουσία τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ
διαβόλου καί μέ τήν Ἀνάστασή
του συνέτριψε τή δύναμη τοῦ θα-
νάτου. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
ἦταν συνανάσταση καί ὁλόκληρης
τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Μάλιστα,
μέ τήν Ἀνάληψή του ἀνέβασε καί
τήν ἀνθρώπινη φύση στούς οὐρα-
νούς, καταξιώνοντάς την νά προ-
σκυνεῖται ἀπ’ ὅλη τήν κτίση. Ἔ -
τσι, ἡ θέωση καί ἡ ἐλευθερία τοῦ
ἀνθρώπου ἔχει ἤδη πραγματο-
ποιηθεῖ στό πρόσωπο τοῦ Χρι-
στοῦ.

Μετά τήν Ἀνάληψή του, ὁ
Χρι  στός δέν ἐγκατέλειψε τόν ἄν -

θρωπο, ἀλλά ἔστειλε τό Πανάγιό
του Πνεῦμα, τό ὁποῖο ἀπό τήν
ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἐπιφοί-
τησε στόν κόσμο. Ὅπως μέ τή
σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου, τή
θαυμαστή δράση του, τό ἑκούσιο
Πάθος, τήν Ἀνάσταση καί τήν
Ἀνάληψη ἡ Θεία Χάρη φώτισε
τούς πιστούς, ἔτσι καί μέ τήν ἐπι-
φοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡ
Χάρη ἐπεδήμησε στόν κόσμο γιά
νά τούς σώσει. Ὅ,τι ἔκανε ὁ Χρι-
στός κατά τήν παρουσία του
στή γῆ γιά νά σώσει τόν ἄνθρω-
πο, γίνεται ξανά μέσα στήν Ἐκ -
κλησία μέ τή Χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύ ματος. Ἀνάμεσα στά ἔργα
πού πραγματοποίησε ὁ Χριστός
καί στά Μυστήρια ὑπάρχει μία
πραγματική ταυτότητα. Τά Μυ-
στήρια προεκτείνουν πραγματικά
τίς πράξεις τοῦ Χριστοῦ καί μᾶς
μεταδίδουν ἀληθινά τή ζωή του6.
Μέσα στά Μυστήρια καί ἰδίως
στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαρι-
στίας, ὁ ἄνθρωπος βιώνει ὁλόκλη -
ρο τό μυστήριο τῆς σωτηρίας καί
γίνεται ὁ ἴδιος μέτοχος τῆς αἰώ -
νιας ζωῆς, ἐλευθερώνεται ἀληθι-
νά ἀπό τήν ἐξουσία τῆς ἁμαρτίας,
τοῦ θανάτου καί τοῦ διαβόλου.

Ἡ συμμετοχή στή ζωή τῆς Ἐκ -
κλησίας δέν σώζει μαγικά τόν

νάτου στή ζωή του. Ἡ Παράδοση
τῆς Ἐκκλησίας μαρτυρεῖ ὅτι ἡ
ἁμαρτία -χωρισμός τοῦ ἀνθρώπου
ἀπό τόν Θεό- ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα
τόν θάνατο.

Μετά τήν πτώση τοῦ Ἀδάμ, ἡ
ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἐγκλωβίστηκε,
μέ τήν ἀπάτη τοῦ διαβόλου, στήν
κατάσταση τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ
θανάτου καί ἔτσι, ἦταν ἀδύνατο
ὁ ἄνθρωπος νά πραγματοποιή σει
τόν σκοπό του, τήν κοινωνία καί
ἕνωσή του μέ τόν Θεό, στόν ὁ ποῖο
βρίσκεται ἡ ἀληθινή ἐλευθερία. Ἡ
ἐμμονή στήν ἁμαρτία ἀποδιοργά-
νωσε ὁλόκληρη τήν ὕπαρξη τοῦ
ἀνθρώπου. Ἡ καρδία του πωρώ-
θηκε, ἡ ἑνότητα τῶν ψυχοσωμα-
τικῶν του λειτουργιῶν διασπάστη -
κε καί ὁ ὅλος προσανατολισμός
του ἄλλαξε κατεύθυνση, ἀπό τήν
ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ στήν ὁμοίωση
τῶν ἀλόγων ζώων καί τοῦ διαβό-
λου4. Πολύ εὔστοχα ἡ Πατερική
Παράδοση ὀνομάζει τήν ἁμαρτία
ἀρρώστια, τραῦμα θανάσιμο, πού
κληρονομεῖται σέ ὅλους τους ἀν -
θρώπους λόγῳ τῆς κοινῆς τους
φύσης.

Ὁ ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλει-
στος περιγράφει τήν κατάσταση
αὐτή τοῦ ἀνθρώπου μ’ ἕνα ὡραῖο
παράδειγμα: θεωρεῖ τόν πεπτω-
κότα ἄνθρωπο ὡς κάποιον πού
ἔπεσε σ’ ἕνα λάκκο πολύ βαθύ
καί λασπώδη καί ἀπό τόν ὁποῖο
ἦταν ἀδύνατο νά ξεφύγει ἀπό μό-
νος του ἤ ἀκόμη καί μέ τή βοή-
θεια κάποιου συνδούλου του.
Ὅλοι ὅσοι βρίσκονταν στόν λάκ-
κο, ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα χρειαζό-
ταν τήν ἄνωθεν βοήθεια, κάποιο
χέρι ἀπό ψηλά γιά νά τήν τρα-
βήξει ἔξω ἀπό τόν λάκκο καί νά
τήν λυτρώσει ἀπό τό πτῶμα τῆς
ἁμαρτίας5.

Ὁ φιλεύσπλαγχνος Θεός δέν
ἀρνήθηκε νά ἁπλώσει χεῖρα βοη-
θείας πρός τόν ἄνθρωπο, δέν
ἀπαρνήθηκε τό πλάσμα του,
παρ’ ὅτι αὐτό μέ τήν ἁμαρτία ἐπέ-
λεξε νά φύγει ἀπό κοντά του. Ἡ
ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ βρῆκε
τρό πο νά τόν ἀνασύρει ἀπό τόν
λάκκο τῆς ἁμαρτίας καί νά τόν
σώσει· ἄν καί θά μποροῦσε μέ τή
δύναμή του νά ἐλευθερώσει τόν
ἄνθρωπο, ἐντούτοις προτίμησε νά

4. Βλ. Π. Νέλλα, Ζῶον θεούμενον. Προοπτικές γιά μιά ὀρθόδοξη κατα-
νόηση τοῦ ἀνθρώπου, ἐκδ. Ἀρμός, Ἀθήνα ³1995, σ. 49 - 57 καί 198 - 210.

5. Βλ. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Πανηγυρική Α΄, Συγγράμματα,
τ. Γ΄,  ἔκδ. Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου,
Πάφος 1999, σ. 508 - 509. 6.  Βλ. Π. Νέλλα, ὅ.π., σ. 160.
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ἀσκητική ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ
ἀγώνας γιά τήν κάθαρση τῶν
παθῶν καί τόν φωτισμό τοῦ νοῦ,
μέ τήν τήρηση τῶν θείων
ἐντολῶν, ἀποτελεῖ προϋπόθεση,
ὥστε ὁ Θεός νά ἔρθει νά κατοι-
κήσει μέσα στόν ἄνθρωπο.

Χωρίς τήν προσπάθεια καί τόν
ἀγώνα τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Θεός
δέν μπορεῖ νά τοῦ δωρίσει τήν
ἐλευθερία. Εἶναι πολύ χαρακτη-
ριστικό αὐτό πού λέει ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος: «Πάντα μοί ἔξε-
στιν, ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει·
πάντα μοί ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐκ ἐγώ
ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινός»8,
πού σημαίνει ὅλα μοῦ ἐπιτρέ-
πονται, δέν εἶναι ὅμως ὅλα πρός
τό συμφέρον μου· ὅλα μοῦ ἐπι-
τρέπονται, δέν θά ἀφήσω, ὅμως,
τίποτα νά μέ κυριέψει. 

Ὁ Θεός θέλει τή σωτηρία
ὅλων τῶν ἀνθρώπων, χωρίς νά
περιορίζει τήν ἐλευθερία κανενός.
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος κάνει ὅ,τι θέ-
λει, χωρίς νά ὑπολογίζει οὔτε τόν
Θεό, οὔτε τόν συνάνθρωπό του,
τότε γίνεται δοῦλος τῆς ἁμαρτίας,
δοῦλος τοῦ ἐγωισμοῦ καί τῶν
παθῶν του. Ἀληθινά ἐλεύθερος
εἶναι αὐτός πού ἀγαπᾶ ἀληθινά,
θυσιάζοντας τόν ἑαυτό του. Ἡ
ἀληθινή ἐλευθερία συναντᾶται

στήν ἀγάπη, στό νά μή λογα-
ριάζω τόν ἑαυτό μου, ἀλλά νά
τόν θυ  σιάζω γιά τόν Θεό καί τόν
συνάνθρωπο. Ὅπως γράφει καί
ὁ ἅ γιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης:
«Ἡ ἀληθινή ἐλευθερία ἔγκειται
εἰς τό νά μήν ἁμαρτάνης, εἰς τό
νά ἀ γαπᾶς τόν Κύριον καί τόν
πλησίον μεθ’ ὅλης τῆς καρδίας
σου καί ὅλης τῆς ἰσχύος σου»9. 

Ἑπομένως, τό δῶρο τῆς ἐλευ-
θερίας ἀποτελεῖ πρώτιστα ἐσω-
τερική καρδιακή κατάσταση τοῦ
ἀνθρώπου. Μόνος του ὁ ἄνθρω-
πος δέν μπορεῖ νά φθάσει σ’ αὐ -
τήν, ἀλλά τή βιώνει, ὅταν γνω-
ρίσει τόν Θεό. Ἡ κοινωνία καί
ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό
γίνεται ἐλεύθερα, μέ τή βούληση
τοῦ ἀνθρώπου, πού ἐκφράζεται
μέσα ἀπό τήν προσπάθεια καί
τόν ἀγώνα του. Τό δῶρο τῆς
ἐλευθερίας ἔχει ἤδη χαριστεῖ
στόν ἄν θρωπο καί εἶναι δεδομένο
στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ταυ-
τόχρο να ὅμως παραμένει καί
ζητούμενο γιά τόν καθένα προ-
σωπικά, πού χρειάζεται νά τό
ψάξει καί νά τό ἀναζητήσει.
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος βάλει τόν Θεό
μέσα του, τότε ἔχει ἀγάπη πρός
ὅλους καί τότε βιώνει τήν πραγ-
ματική ἐλευθερία.

ΖΩΗ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

ἄνθρωπο. Χρειάζεται ὁπωσδή-
ποτε ἡ δική του αὐτοπροαίρετη
συγκατάθεση καί συμμετοχή. Ἡ
Θεία Χάρη προσφέρεται πάντο-
τε σέ ἑκούσιους καί ὄχι σέ ἀκού-
σιους δέκτες· ποτέ δέν παραβιά-
ζει τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου.
Αὐτό εἶναι ἕνα ἀπό τά μεγάλα
μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας: τό ἔργο
τῆς σωτηρίας ἐπιτελεῖται μέ τή
συνεργία, τή συνεργασία, τοῦ
Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου. Μόνος
του ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά
φτάσει στήν ἐλευθερία, γιατί
εἶναι θεῖο δῶρο· καί πάλι ἀντί-
στροφα, ὁ Θεός δέν ἐνεργεῖ μό-
νος του καί δέν παραβιάζει τή θέ-
ληση κανενός ἀνθρώπου.

Ὑπάρχει στό Γεροντικό ἕνα πα-
 ράδειγμα, μέσα ἀπό τό ὁποῖο φαί-
νεται πόσο σημαντικό εἶναι ὁ
ἄνθρωπος νά μετέχει ἐλεύθερα
καί ἐνσυνείδητα στά Μυστήρια,
ὥστε νά τά βιώνει πραγματικά:
Κά ποιος ἅγιος Ἐπίσκοπος εἶχε τό
χάρισμα νά βλέπει σέ ποιά κα-
τάσταση κοινωνοῦν οἱ χριστιανοί.
Κάποιους χριστιανούς τούς ἔβλε-
πε νά πλησιάζουν στά Ἄχραντα
Μυστήρια μέ κατάμαυρο πρό-
σωπο, ἐνῶ ἄλλοι κοινωνοῦσαν μέ
ὁλόλευκα φορέματα καί φωτι-
σμένη ὄψη. Μετά ἀπό προσευχή

στόν Θεό νά τοῦ ἀποκαλύψει τό
μυστήριο πού ἔβλεπε. Ἄγγελος
Κυρίου τοῦ ἐξήγησε πώς ὅσοι πη-
γαίνουν νά κοινωνήσουν μέ λαμ-
πρό πρόσωπο, ζοῦσαν μέ ἁγνό-
τητα καί σωφροσύνη, ἦσαν δί-
καιοι, συμπαθεῖς στούς ἄλλους
καί φιλεύσπλαγχνοι. Πλησίαζαν
τά Ἅγια Μυστήρια μέ καθαρή συ-
νείδηση καί ἡ Θεία Χάρη τούς
ἐπεσκίαζε. Ἐκεῖνοι πού φαίνον-
ταν κατάμαυροι, ἦσαν βυθισμένοι
στή λάσπη τῶν ἁμαρτιῶν. Αὐτοί
ὄχι μόνο δέν ὠφελοῦνταν ἀπό τή
Θεία Κοινωνία, μά καταδικάζον-
ταν, γιατί τολμοῦσαν νά πλησιά-
σουν μέ βεβαρημένη συνείδηση,
χωρίς μετάνοια καί προετοιμασία7.

Εἶναι πολύ σημαντικό γιά τόν
ἄνθρωπο νά αἰσθανθεῖ πόσο με-
γάλη σημασία ἔχει ἡ ἐλευθερία
στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Χωρίς
τήν ἐνεργοποίηση τῆς ἐλευθερίας
πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός, χωρίς νά
τόν θέλουμε καί νά τόν ἀγαπᾶμε
ἀληθινά, δέν μποροῦμε νά ζήσου -
με τήν πληρότητα τῆς σωτηρίας.
Ἡ συμφωνία αὐτή τοῦ ἀνθρώπι-
νου θελήματος μέ τό θέλημα
τοῦ Θεοῦ δέν γίνεται αὐτόματα
καί μα γικά, ἀλλά χρειάζεται τήν
εἰλικρινῆ προσπάθεια τοῦ ἀνθρώ-
που. Σ’ αὐτό ἀποσκοπεῖ ἡ ὅλη

7. Βλ. Γεροντικόν, ἐπιμ. Θεοδώρας Χαμπάκη, ἔκδ. Ὀρθοδόξου Χριστια-
νικῆς Ἀδελφότητος «Λυδία», Θεσσαλονίκη 2002, σ. 225 - 226.

8. Α΄ Κορ. στ΄, 12.
9. Ἀρχιμ. Σωφρονίου, ὅ.π., σ. 79.
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Τῶν ἀδυναμιῶν καί τοῦ ἐγωι-
σμοῦ, τῶν δυσκολιῶν καί
προβλημάτων μας. Ἡ ὑπέρ-
βαση τοῦ κόσμου τῆς ὑπερ-
κατανάλωσης καί τῆς ἀλλο-
τρίωσης. Ἡ ἀπελευθέρωση
τῆς ψυχῆς ἀπό καθετί πού
τή βαραίνει. Ἡ ἀναζήτηση
πνευματικῶν ἀξιῶν».

Κάνοντας τή δική μας ἀνά-
γνωση σ’ αὐτό τόν ὁρισμό,
βρί  σκουμε πώς εἶναι ἡ προ-
σπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νά
βρεῖ τό ἀληθινό νόημα τῆς
ζωῆς, νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό ὅ -
σα τόν κρατοῦν ἁλυσοδεμέ-
νο καί ἐσωτερικά ἐλεύθερος
νά πλησιάσει τόν Θεό.

Ὅμως, ἄς πάρω τά πράγ-
ματα ἀπό τήν ἀρχή.

Ὅταν πρίν ἀπό 28 χρόνια
ἔγινε ἡ διάγνωση τῆς ἀσθέ-
νειας τοῦ Στέλιου (μυϊκή
δυσ  τροφία), ἦταν τόσο σκλη-
ρή πού δέν ἄφηνε κανένα
πα ράθυρο ἐλπίδας. Κάναμε
τόν σταυρό μας, στήσαμε τήν
ψυχή μας ὀρθή καί βαδίσα-
με μπροστά μέ τή βεβαιότη-
τα ὅτι ὁ Θεός πού ἐπέτρεψε
τή δοκιμασία θά εἶναι συνο-
δοιπόρος στόν δύσκολο δρό-
μο μας.

Ἕνα χαρισματικό καί τα-
λαντοῦχο παιδί ὁ Στέλιος, γε-

μάτο θέληση κι αἰσιοδοξία,
ἀγάπη γιά τούς ἀνθρώπους
καί τή ζωή, μέ ἀξιοθαύμαστη
ὑπομονή καί πίστη στόν
Θεό, δέχτηκε τό πρόβλημά
του χωρίς καμιά ἀμφισβήτη-
ση τῆς ἀγάπης καί τῆς δικαι -
οσύνης τοῦ Θεοῦ.

Μεγάλωνε κι ἐμεῖς περνού -
σαμε μαζί του τά διάφορα
στά δια τῆς ἀσθένειάς του.
Τροχοκάθισμα στά 10 του
χρό  νια, ἀναπνευστήρας στά
22, μόνιμη παραμονή στό
κρε   βάτι στά 26, τραχειοτομία
στά 33. Καί γιά ὅλα αὐτά κα-
νένα παράπονο ἀπό μέρους
του, καμιά μεμψιμοιρία καί
ἠττοπάθεια, κανένα στέγνω -
μα τῆς ἀγάπης. Συχνά, λέει:
«Ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾶ κι ἔχει
τό σχέδιό Του γιά τόν κάθε
ἄνθρωπο. Καί γιά μένα ὅ,τι
θέλει ὁ Θεός. Νιώθω τήν
ἀγά πη Του καί εἶμαι εὐτυ-
χισμένος».

Τό μεγάλο ταλέντο του
στή μουσική τό ἀντιληφθή-
καμε πολύ νωρίς. Αὐτοδίδα-
κτος στήν ἀρχή, πῆρε  ἀργό-
τερα μαθήματα μουσικῆς,
πιάνου κι ἁρμονίας. Ὕστερα,
προχώρησε μόνος του, ἀνοί-
γοντας δρόμους στή σύνθε-
ση καί στήν ἐνορχήστρωση κι

ΖΩΗ

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

Ἀγλαΐας Πισῆ
Φιλολόγου
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Μακαριώτατε, Θεοφιλέ-
στατε, σεβαστοί πατέ-

ρες, κυρίες καί κύριοι, ἀγα-
πητά παιδιά.

Τό νά μιλᾶ κανείς σ’ ἕνα
ἀκροατήριο πού ἀποτελεῖται
ἀπό ἐφήβους καί νέους εἶναι
μεγάλη χαρά κι εὐχαριστῶ
θερμά γιά τήν πρόσκληση,
ἀπό μέρους τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς, νά κάνω αὐτή τήν
εἰσήγηση. Κι ἀκόμα, μεγα-
λύτερη χαρά εἶναι τό γεγονός
ὅτι ἡ ἀποψινή ἐκδήλωση
ση ματοδοτεῖ τήν ἔναρξη τῶν
Κατηχητικῶν Σχολείων, πού
πρόσφεραν καί σέ μᾶς κά-
ποτε, ἀλλά καί σέ σᾶς, παι-
διά, σήμερα προσφέρουν ὅ,τι
πολυτιμότερο ὑπάρχει: τή
ζω ντανή πίστη στόν Θεό.

Μαζί μας ἀπόψε βρίσκεται
νοερά καί ὁ Στέλιος καί θά
μᾶς κρατήσει συντροφιά μέ

τά τραγούδια του. Θέλω νά
μεταφέρω τόν χαιρετισμό καί
τήν ἀγάπη του καί νά μοι-
ραστῶ μαζί σας πολύτιμες
γιά μένα ἐμπειρίες καί βιώ-
ματα. Νά μιλήσω γιά τόν
ἀγώνα του, γιά τήν ὑπέρβα-
ση πού πραγματώνει μέ τή
βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί
γιά τή μάχη πού ἐσεῖς οἱ νέοι
δίνετε καθημερινά, γιά νά
διαμορφώσετε ἕνα σωστό
χα  ρακτήρα καί νά καταξιω-
θεῖτε ὡς ἄνθρωποι.

Ἡ ταινία πού εἴδαμε, ἔχει
τόν τίτλο «Στέλιος - Ὑπέρ-
βαση». Εἶναι βραβευμένη  κι
ἔχει προβληθεῖ σέ πολλές
χῶρες τοῦ κόσμου. Ὁ Στέ-
λιος, ὅταν ρωτήθηκε, ἔδωσε
στόν ὄρο ὑπέρβαση τή δική
του ἑρμηνεία. «Εἶναι ἔννοια
πολυσήμαντη», εἶπε. «Εἶναι
ἡ ὑπέρβαση τοῦ ἑαυτοῦ μας.

*  Ὁμιλία πού ἐκφωνήθηκε στό προαύλιο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπ -
ῆς Κύπρου, στίς 30 Σεπτεμβρίου 2011, στά πλαίσια ἐκδήλωσης γιά τήν
ἔναρξη τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων. Ἡ Ἀγλαΐα Πισῆ εἶναι ἡ μητέρα
τοῦ μουσικοσυνθέτη Στέλιου Πισῆ.
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κοι νωνεῖ μέ γνωστούς καί
ἀγνώστους καί συνθέτει τά
ὄμορφα μουσικά του κομμά-
τια. Καμιά ὑποψία γιά τόν
ξένο πού μπαίνει ὅτι αὐτό
εἶναι δωμάτιο πόνου. Μπαί-
νοντας, λές κι ἐξαφανίζονται
τά ἰατρικά μηχανήματα, τά
ὀξυγόνα καί τό νοσοκομειακό
κρεβάτι καί βλέπεις ἕνα Στέ-
λιο χαρούμενο, τόσο ἐντυ-
πωσιακά ζωντανό πίσω ἀπό
τήν ἀκινησία του, νά σέ πε-
ριμένει γιά συζήτηση, γιά
μία περιδιά βαση στόν κόσμο
τῆς ψυχῆς ἤ γιά ἕνα μουσι-
κό ταξίδι. Καί βγαίνοντας, αἰ   -
σθάνεσαι δυνατός κι ἀνάλα-
φρος, λές κι ἔχεις ἀ ποθέσει
σέ ’κεῖνο τό δω  μάτιο ὅλα τά
βά ρη πού κου  βαλᾶς.

Ποτέ δέν φανταστήκαμε,
δεδομένων τῶν δυσκολιῶν
πού δημιουργεῖ ἡ ἀσθένειά
του, ὅτι ἡ μουσική του θά
ἔβγαινε ἀπό τά σύνορά του

ἑλληνικοῦ χώρου καί θά τα-
ξίδευε παντοῦ. Ὅτι διάσημοι
ἑρμηνευτές θά ἑρμηνεύουν τά
τραγούδια του καί τά ὀρχη-
στρικά του κομμάτια συμφω -
νικές ὀρχῆστρες παγκοσμίου
φήμης. Ὅτι θά παίρνει τόσες
διακρίσεις καί παγκόσμια
βραβεῖα.

Ἀνώτατη διάκριση, ἡ βρά-
βευσή του τό 2009 ἀπό τόν
Παγκόσμιο Ὀργανισμό Πνευ-
ματικῶν Δικαιωμάτων, γιά
τήν προσφορά του στή μου-
σική καί στόν πολιτισμό.
Ἕνα βραβεῖο πού σπάνια
ἀπονέμεται παγκόσμια, πού
γιά πρώτη φο ρά ἀπονεμή-
θηκε σέ Κύπριο ἀπό τό 1931
πού ἡ Κύπρος εἶ ναι μέλος
τοῦ Ὀργανισμοῦ. «Πῶς εἶναι
δυνατόν, σ’ αὐτή τήν κατά-
σταση νά γράφει αὐτά τά
ὑπέροχα μουσικά ἔργα», μᾶς
ρωτοῦν συγκινημένοι, ὅταν
ἔρχονται γιά τήν ἀπονομή
τῶν βραβείων. Καί μεῖς συγ-
κλονισμένοι, ἀπαντοῦμε: «Τά
ἀδύνατα παρ’ ἀν  θρώποις,
δυνατά παρά τῷ Θεῷ».

Δέν θά μιλήσω γιά τά βρα-
βεῖα καί τά μουσικά του
ἔργα, πού εὔκολα τά βρί-
σκετε στήν ἰστοσελίδα του,
οὔτε γιά τίς δυσκολίες τῆς

ἡ πρόοδός του, παρά τήν ἐμ -
φάνιση τῆς ἀσθένειας, ἦταν
ἁλματώδης.

Τό βλέπαμε καθαρά πώς
ἐκεῖνο πού τοῦ ἔδινε δύναμη
νά ἐπιτυγχάνει ἀκόμα καί τ’
ἀκατόρθωτα, ἦταν, πέρα ἀπό
τήν ἀγάπη του γιά τή μου-
σική καί τή γνώση, ἡ μεγάλη
πίστη του στόν Θεό, ὁ πνευ-
ματικός του ἀγώνας, ἡ ὑπο-
μονή, ἡ θέληση, ἡ προσπά-
θεια νά κρατᾶ τήν ψυχή του
ἁγνή, τή σκέψη καθαρή καί
στραμμένη ὄχι μόνο στά γή-
ινα.

Μέ τό πέρασμα τῶν χρό-
νων τό σπίτι γέμισε μουσική.
Καί μεῖς βῆμα-βῆμα βαδίζαμε
μαζί του στόν ὄμορφο κόσμο
του. Στό δωμάτιό του, ὅπου
περάσαμε δύσκολες ὧρες,
ζήσαμε καί ζοῦμε καί στιγμές
μαγικές. Ἀκούσαμε μελωδίες
νά γεννιοῦνται, ταξιδέψαμε
μαζί του στά μονοπάτια τῶν
ἤχων καί τῶν ὀργάνων, γνω-
ρίσαμε μεγάλους καλλιτέ-
χνες, ἐπώνυμους ἀνθρώπους
τῶν γραμμάτων καί τῶν τεχ -
νῶν πού τόν ἐπισκέπτονται
συχνά. Γνωρίσαμε καί ἁπλούς
ἀνθρώπους μέ σοφία Θεοῦ
καί κορυφές τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἕνα δωμάτιο πού γίνεται ἐ -

ξο  μο λογητήριο καί ναός, πού
τό ἐπισκέπτονται τά Ἄχραν-
τα Μυστήρια κάθε Κυριακή.

Σ’ αὐτό τό δωμάτιο κατα-
φεύγουμε ὅλοι, γιά νά βροῦμε
γαλήνη ψυχική! Γιά νά μᾶς
κοιτάξει στοχαστικά, τήν ὥρα
πού ἐμεῖς μεριμνοῦμε καί
τυρ βάζουμε περί πολλά καί
νά μᾶς πεῖ: «Καλά, ἐσεῖς πό -
σα πράγματα θέλετε στή
ζωή γιά νά εἴσαστε εὐτυχι-
σμένοι; Ἐμένα μόνο τέσσερα
μοῦ χρειάζονται. Ὁ Θεός. Ἡ
μουσική, πού εἶναι ἡ ζωή
μου μεταφορικά. Ὁ ἠλε-
κτρονικός ὑπολογιστής. Καί
ὁ ἀναπνευστήρας μου πού
εἶναι ἡ ζωή μου κυριολεκτι-
κά». Γιά νά μᾶς μεταγγίσει
λίγη ἀπό τήν πίστη του στόν
Θεό καί τήν ἐσωτερική του
πληρότητα καί νά κατανοή-
σουμε τά λόγια πού ἔγραψε
κάποτε γιά τό δωμάτιό του:
«Σ’ ἕνα δωμάτιο χωροῦν ὅλα.
Σ’ ἕνα δωμάτιο χώρεσε ὅλη ἡ
Ἀγάπη. Σ’ ἕνα δωμάτιο χώ-
ρεσε ἡ ζωή. Σ’ ἕνα δωμάτιο
χώρεσε ὁ Θεός».

Στό κρεβάτι, μέ τραχειο το-
μία καί ἀναπνευστήρα περνᾶ
σήμερα, στά 35 του χρόνια,
ὅλες τίς ὧρες του. Μελετᾶ,
προσεύχεται, γράφει, ἐπι-
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ἀσθένειάς του. Θ’ ἀναφερθῶ
σ’ αὐτά πού διδαχθήκαμε
πλάι στόν Στέλιο στήν πο-
ρεία τῆς ζωῆς.

Μάθαμε πώς, κι ἄν ὅλες οἱ
σωματικές δυνάμεις μας μᾶς
ἐγκαταλείψουν, μποροῦμε νά
κρατήσουμε ὁλόρθη τήν ψυ -
χή μας, ἄν αὐτή τήν πολύ-
τιμη ψυχή τήν ἐλευθερώ-
σου  με ἀπό ὅλα τά μικρά κι
ἀσήμαντα κι ἄν ἀφεθοῦμε μέ
ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στά
Χέρια πού βαστάζουν τά
σύ  μπαντα.

Ὁ ἴδιος ἐν πλήρει ἀκινησία
συνθέτει, γράφοντας μία-μία
νότα μέ τό ποντίκι τοῦ ὑπο-
λογιστῆ, χρησιμοποιώντας
μέ δυσκολία μόνο τό ἕνα δά-
κτυλο. «Μεγάλο δῶρο ἡ ζω -
ή», λέει, «ὅσο δύσκολη καί νά
εἶναι. Ἔχεις τήν εὐκαιρία ν’
ἀποκτᾶς αὐτογνωσία, νά γί-
νεσαι καλύτερος ἄνθρωπος,
προπάντων νά πλησιάζεις
πιό πολύ τόν Θεό».

Τά τελευταία δέκα χρόνια
εἶναι ξαπλωμένος στό κρε-
βάτι. Ἀπό τό παράθυρό του
βλέπει μόνο ἕνα κομμάτι
οὐρανό. Κι ὅμως, εἶναι ἀρκε-
τό γιά νά παίρνει δύναμη, νά
δημιουργεῖ καί νά μοιράζει
ἀγάπη. Μᾶς συγκινεῖ ἡ ἔγ -

νοια του γιά τούς ἄλλους,
πού τή δείχνει ἔμπρακτα μέ
προσευχή καί ἐπικοινωνία,
ἀλλά καί προσφέροντας πά -
ντα τά ἔσοδα ἀπό τίς συ-
ναυλίες καί τίς πωλήσεις
τῶν δίσκων του γιά φιλαν-
θρω  πικούς σκοπούς.

Τό νιώθουμε πώς ἡ μάχη
πού δίνει καθημερινά δέν εἶ -
ναι μόνο γιά νά κρατηθεῖ στή
ζωή. Εἶναι μάχη γιά δημιουρ -
γία καί προσφορά στόν συ-
νάνθρωπο. Μέσα ἀπό τόν
ἀνα πνευστήρα του τοῦ πε-
ρισσεύει ἀναπνοή, γιά νά τή
μοιραστεῖ μέ ὅλο τόν κόσμο.

Πλάι του, χρόνια καί χρό-
νια, μάθαμε ἀκόμα πώς, ἄν
τόν πόνο τόν κάνεις προ-
σφορά καί δοξολογία στόν
Θεό, γίνεται δύναμη κι εὐλο-
γία. Πῶς ἡ εὐτυχία εἶναι
ἁπλή. Βρίσκεται μέσα μας.
Στή σωστή τοποθέτησή μας
ἀπέναντι στόν ἑαυτό μας,
στόν συνάνθρωπό μας, στόν
Θεό.

Καί σεῖς, παιδιά, ὅπως
καί ὁ Στέλιος, κάνετε τόν
δικό σας ἀγώνα γιά τή δική
σας ὑπέρβαση. Σέ μία ἐπο-
χή πού περνᾶ κρίση. Ὄχι
μόνο οἰκονομική, ἀλλά καί
ἠθική. Κρίση θεσμῶν κι

ἀξιῶν, κρίση τοῦ πολιτισμοῦ,
μέ κινδύνους πολλούς ν’ ἀ -
πει  λοῦν τή μικρή μας πατρί -
δα. Ἐσεῖς οἱ νέοι εἴσαστε ἡ
ἄνοιξη τῆς ζωῆς, ἡ ἐλπίδα
τοῦ μέλλοντος. Καί σήμερα,
ὅσο πο τέ ἄλλοτε, ἔ χουμε
ἀνάγκη ἀπό νέους μέ γνώση
-γιατί ἡ γνώση εἶναι δύναμη
πού ἐλευθερώνει-, ἀλλά προ-
πά ντων μέ ὑγιῆ, δυνατή κι ἐ -
λεύ θερη ψυ χή.

Τό νιώθουμε, κι ἄς μήν τό
συνειδητοποιεῖτε ἐσεῖς πάν-
τα, πώς οἱ νεανικές σας ψυ-
χές διψοῦν γιά ὅ,τι ὡραῖο καί
ἀληθινό. «Ὡραῖο καί Ἀληθι-
νό χαρακτηρίζουμε καθετί
πού μετέχει στήν Ὀμορφιά
καί στήν Ἀλήθεια», εἶπε ὁ
μεγάλος φιλόσοφος Πλάτω-
νας. Κι ἐμεῖς γνωρίζουμε ὅτι

ἡ ἀπόλυτη Ὀμορφιά καί ἡ
Ἀλήθεια εἶναι μόνο ὁ Θεός κι
ἑπομένως ἀπό Ἐκεῖνον πη-
γάζει καθετί καλό. «Πᾶσα
δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρη-
μα τέλειον ἄνωθέν ἐστι, κα-
ταβαῖνον...».

Καί τήν ἐλευθερία, τήν
ἐσωτερική, αὐτό τό ὕψιστο
ἀγαθό, πού μαγνητίζει τούς
νέους, προπάντων, ὅπως καί
τήν εὐτυχία, κοντά στόν Θεό
τίς βρίσκουμε. Ὡ στό σο, ἡ
ἐποχή μας δέν βο ηθᾶ τήν πο-
ρεία πρός τά ἐκεῖ. Καιροί δύ-
σκολοι, ἀ το  μικισμοῦ καί
ἐμπορευματοποίησης τῶν
πάντων. Μέ τόν ἄνεμο τῆς
ἀπληστίας καί τῆς ἀπαν-
θρωπιᾶς νά σαρώνει τά πάν-
τα καί νά παροπλίζει τίς ψυ-
χές. Κοινωνίες πού περνοῦν
μηνύματα ἐγωκεντρικῆς, ὑλι-
στικῆς καί ἀμοραλιστικῆς
θε ώ ρησης τῆς ζωῆς.

Ἡ ψυχή, ὅμως, δέν μπορεῖ
νά γεμίσει μέ ὑλικά ἀγαθά,
οὔτε μέ τήν ἀνθρώπινη σο-
φία μόνο. Καί πνίγεται μέσα
στόν ἀσφυκτικό κλοιό τῆς
ἀνελευθερίας, πού ἐπιφέ-
ρουν οἱ ἐξαρτήσεις ἀπό πρό-
σωπα, πράγματα, καταστά-
σεις, ἰδεολογίες. Μέσα στήν
ὑποδούλωση σέ ἀδυναμίες
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Σίγουρα, δέν εἶναι εὔκολο.
Ἡ ἐσωτερική ἐλευθερία,
ὡστόσο, ὅπως καί ἡ ἐξωτε-
ρική, εἶναι ὕψιστο ἀγαθό. Ἄς
μήν ξεχνοῦμε ὅτι οἱ μεγαλύ-
τερες μάχες τοῦ ἀνθρώπου
δόθηκαν γιά τήν ἐλευθερία
του. Αὐτή τή μάχη τή δίνου -
με ὅλοι. Τή δίνει καθημερινά
καί ὁ Στέλιος. Καί μᾶς δι-
δάσκει, τραγουδώντας ὅ,τι
ἔμαθε, ὑποφέροντας.

Τό μήνυμά του σέ σᾶς εἶ -
ναι ὅτι ὅλα μπορεῖτε νά τά
ἐπιτύχετε μέ τόν ἀγώνα σας,
τήν ὑπομονή καί τή θέληση.
Μείνετε κοντά στόν Θεό,
γιατί «οὐκ ἔστιν ἐλεύθερος ἤ
μόνος ὁ Χριστῷ ζῶν», μᾶς εἶ -
πε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυ-
σόστομος. Μήν παραιτεῖστε
μπροστά στίς δυσκολίες.
Ἐπιδοθεῖτε μέ ἐπιμέλεια στή
μόρφωσή σας, κρατηθεῖτε
γερά στήν Ἑλληνορθόδοξη
Παράδοσή μας κι οἱ καρποί
θά εἶναι γλυκεῖς.

«Ἄραγε, οἱ ἄνθρωποι ξέ-
ρουν τί θά πεῖ νά περπατοῦν
ἤ τό θεωροῦν αὐτονόητο;»,
ἔλεγε ὁ Στέλιος, ὅταν στά 10
του χρόνια σταμάτησε νά
περ πατᾶ. «Ἄραγε, οἱ ἄνθρω-
ποι ξέρουν τί θά πεῖ ν’ ἀνα-
πνέουν ἤ τό θεωροῦν αὐτο-

νόητο;», συμπλήρωσε, ὅταν
χρειάστηκε ἀναπνευστήρα
γιά νά ζεῖ. «Ἄραγε, οἱ ἄνθρω-
ποι ξέρουν τί θά πεῖ νά μι-
λοῦν ἤ τό θεωροῦν αὐτο-
νόητο;», πρόσθεσε, ὅταν με -
τά τήν τραχειοτομία ἔχασε
τήν ἄνεση στήν ὁμιλία.

Πλούσιες οἱ δωρεές, οἱ
εὐ      λο γίες καί οἱ δυνάμεις
πού μᾶς χαρίζει ὁ Θεός.
Θεί   α δῶρα ὅσα ἀπολαμβά-
νου με καθημερινά. Ἄς μήν
περνοῦν ἀπαρατήρητα, ἀνα-
ξιοποίητα κι ἀνενέργητα. Ἄν
ὁ Στέλιος, πού σήμερα κινεῖ
μόνο τό ἕνα δάκτυλο καί
στήν ἄκρη αὐτοῦ τοῦ δα-
κτύλου διοχετεύει ὅλη τή δύ-
ναμη τῆς ψυχῆς του, κάνει
τόν κοπιαστικό του ἀγώνα,
γιά ν’ ἀποδεσμεύσει τίς ψυ-
χικές του δυνάμεις ἀπό τήν
ἀναπόφευκτη φθορά τῆς
ὕλης,  δημιουργεῖ καί δοξά-
ζει τόν Θεό, ἐμεῖς οἱ ὑγιεῖς
πού τά ἔχουμε ὅλα καί τά
πόδια καί τά χέρια μας καί
ὅλες τίς δυνάμεις μας, τί πρέ-
πει νά κάνουμε; 

Θ’ ἀφήσω τήν ἀπάντηση
νά τή δώσει ὁ κα θένας ἀπό
μας.

Καλή χρονιά κι ὁ Θεός
μαζί σας!

καί πάθη.
Ὁ Θεός

προί    κι  σε τόν
ἄν θρωπο μέ
τό λογικό καί

τήν ἐλευθερία, δίνοντάς του
τή δυνατότητα μέ τόν ἀγώ-
να του  νά ἐπιτύχει τήν τε-
λείω σή του.

Ἡ ἐλευθερία, ὡστόσο,
προϋποθέτει ἀγώνα καί συ-
νεπάγεται εὐθύνη γιά τίς
ἐπι λογές μας. Καί τί κρίμα!
Πολλές φορές, κάνουμε κακή
χρήση τῆς ἐλευθερίας μας.
Ἔτσι, αὐτό τό πολύτιμο
θεϊ κό δῶρο γίνεται προνόμιο
τραγικό γιά τόν ἄνθρωπο. Κι
ἐνῶ εἶναι πλασμένος γιά τά
ὡραία καί ἀληθινά καί γιά τή
βίωση τῆς πνευματικῆς ἐλευ-
θερίας, ὑπηρετεῖ πολλές φο-
ρές τήν ἀσχήμια, τό ψεῦδος
καί τή σκλαβιά. Ἐνῶ μπορεῖ
νά ἐπιλέξει τό Φῶς, ἐπιλέγει
τό σκοτάδι. Εἶναι πλασμένος
γιά τή ζωή κι ἐπιλέγει τόν
θάνατο τόν πνευματικό. Κι ἡ
ἐλευθερία πού ὀνειρεύεται,
κίβδηλη καί οὐτοπική. Γιατί
τήν ψάχνει ἐκεῖ πού δέν ὑ -
πάρχει. Γι’ αὐτό καί τό ἀνι-
κανοποίητο καί τά τραγικά
ἀδιέξοδα.

Τό κέρδος θά ἦταν τερά-
στιο, ἄν ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι
συνειδητοποιούσαμε ὅτι ἡ
ἐσω τερική ἐλευθερία πηγά-
ζει ἀπό τήν ἐφαρμογή τῆς
εὐαγγελικῆς ἀλήθειας πού
ἀποδεσμεύει ἀπό κάθε ἐξάρ-
τηση, ἀναγεννᾶ τίς ψυχές,
ὁπλίζει μέ δύναμη κι ἀντοχή,
νικᾶ τό κακό. Κι ὅσο πιό με-
γάλη εἶναι ἡ ὑπακοή στόν
νόμο τοῦ Θεοῦ τόσο πιό
ἐλεύ θεροι εἴμαστε.

Καί σεῖς οἱ νέοι χρειάζεται
νά παλέψετε, γιά νά πᾶτε
ἀντίθετα στό ρεῦμα τοῦ κα-
κοῦ, νά κρατηθεῖτε στήν
πε  ριοχή τῆς ἐλευθερίας, πού
εἶναι κατάσταση ἐσωτερική
καί μέγεθος πνευματικό. Σ’
αὐτή σας τήν πορεία θά ἔχε-
τε συνοδοιπόρο τόν Κύριο.
Καί νά θυμᾶστε: Τό κατα-
κόρυφο πέταγμα στά ὕψη,
σάν τόν ἀετό, τό ἐπιτυγχά-
νει ὁ ἄνθρωπος μόνο ἄν
κό    ψει τά δεσμά πού τόν
κρα  τοῦν καθηλωμένο στή
γῆ, εἴτε λέγονται πάθη εἴτε
ἀγωνιώδεις μέριμνες καί προ-
σκόλληση στήν ὕλη εἴτε κα-
κές συνήθειες καί φυσικές
ὁρμές εἴτε ὅποιες ἄλλες ἀδυ-
ναμίες.
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Δέν πρόκειται γιά καμιά πρω-
θυπουργό ἤ ὑπουργό ἤ ἔστω

ἐπιχειρηματία ἀπ’ αὐτές πού
παρουσιάζονται στή σύγχρονη
ἐπικαιρότητα γιά κάποια χρόνια,
γιά νά ἀντικατασταθοῦν σέ λίγο
ἀπό κάποια ἄλλη περισσότερο
τολμηρή καί δραστήρια.

Πρόκειται γιά μία ἐπιχειρημα-
τία πού ζεῖ σέ μία ἐποχή πού οἱ
γυναῖκες δέν εἶχαν καί τόσες
εὐκαιρίες ἤ καί δέν εὐνοεῖτο ἡ
δραστηριοποίησή τους. Ζεῖ σ’
ἐκεῖνα τά χρόνια πού ἡ ἀνθρω-
πότητα περνᾶ ἀπό τό πρό Χρι-
στοῦ στό μετά Χριστόν, σέ μία
σπουδαία πόλη τῆς Μακεδο-
νίας, τούς Φιλίππους, ἡ Λυδία.
Πατρίδα της ἦταν ἡ πόλη Θυά-
τειρα τῆς Μ. Ἀσίας, ὅπου ἄκμα-
ζε τό ἐμπόριο τῆς πορφύρας. Γι’

αὐτό καί ἡ δουλειά της ἦταν
«πορφυρόπωλις». Ἀσχολεῖτο μέ
τό ἐμπόριο πορφυρῶν, ὑφασμά-
 των βαμμένων μέ πορφύρα, πού
ἦταν τότε τά ἐνδύματα τῶν
πλουσίων, τῶν βασιλέων καί
αὐτοκρατόρων. Κατεῖχε, λοιπόν,
σημαντικό κεφάλαιο, ἀλλά καί
εἶχε ὑπαλλήλους ἀρκετούς ἡ
Λυδία, γιά νά κάνει αὐτό τό
ἐμπόριο (βλ. Πράξ. ιστ΄, 13 - 15).

Ὅμως, αὐτό πού ἔκανε τή
Λυδία πραγματικά ἀξιόλογο πρό-
σωπο καί μέχρι σήμερα γνωστό
δέν ἦταν οἱ πολυτελεῖς πορφύ-
ρες πού ἐμπορευόταν, οὔτε τό γε-
γονός ὅτι κατάφερνε νά κρατᾶ
μία ἐπιχείρηση τήν ἐποχή πού
ἄλλες γυναῖκες δέν ἔβγαιναν νά
ἐργαστοῦν ἔξω ἀπό τό σπίτι
τους. Ἡ Λυδία ἔμεινε καταγραμ-

 μένη ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους
πού ἀναζήτησαν καί βρῆ καν τόν
πολύτιμο μαργαρίτην (βλ. Μα τθ.
ιγ΄, 45 - 46), ὅπως ὁ Κύριος λέ-
γει στή σχετική παραβολή  καί τό
ὄνομά της γράφτηκε στήν Καινή
Διαθήκη, γιά νά μνη  μονεύεται ὅσο
ὑπάρχει αὐτός ὁ κόσμος καί νά
γίνεται παράδειγμα πρός μίμηση.

Ἦταν πολυάσχολη ἡ Λυδία
καί εἶχε νά διευθύνει ὑπαλλή-
λους, νά διαπραγματευτεῖ μέ
ἐμπόρους νά κάνει ἀγοραπωλη-
σίες καί εἶχε καί μία οἰκογένεια.
Θά λέγαμε σήμερα, ἦταν πνιγμέ-
νη στή δουλειά . Ὅμως ὄχι, δέν
εἶχε βυθιστεῖ στίς φροντίδες τοῦ
ἐμπορίου ἡ Λυδία. Εἶχε καί ἄλλα
ἐνδιαφέροντα καί ἀναζητήσεις.
Ἐνῶ προέρχεται καί ζεῖ μέσα
στόν εἰδωλολατρικό κόσμο, ἐνῶ
περνᾶ μέσα ἀπό τά χέρια της
χρῆμα πολύ, ἡ καρδιά της δέν μέ-
νει κολλημένη στά εἴδωλα καί δέν
ἔχει τό χρῆμα γιά θεό.

Ἀναζητεῖ τόν ἀληθινό Θεό καί
πλησιάζει τούς Ἑβραίους τῆς
πόλης πού Τόν γνωρίζουν καί Τόν
λατρεύουν. Γίνεται μία προσή-
λυτη, μία «σεβομένη τόν Θεόν»,
ἐνῶ ζεῖ σέ μία πόλη πού εἶναι
ρωμαϊκή ἀποικία καί σίγουρα οἱ

Ἑβραῖοι δέν εὐνοοῦνται ἰδιαίτε-
ρα. Δέν παραλείπει ἡ Λυδία τή
συμμετοχή της στήν κοινή προ-
σευχή πού γίνεται κάθε Σάββα-
το κοντά σέ κάποιο ποταμό, ἴσως

καί ἀπό ἔλλειψη συναγωγῆς
στούς Φιλίππους.

Ἐκεῖ, πλάι στά νερά τοῦ πο-
ταμοῦ, ἡ Λυδία μαζί μέ ἄλλες γυ-
ναῖκες πού πιστεύουν στόν Θεό
προσεύχεται. Ἐκεῖ τίς συναντᾶ ὁ
Ἀπ. Παῦλος, ὅταν πρώτη φο ρά
πατᾶ στά μέρη τῆς Μακεδονίας.
Εἶναι γνωστό, πώς μέ ἕνα ὅραμα
σταλμένο ἀπό τόν Θεό ὁ Παῦλος
κλήθηκε νά κηρύξει στή Μακε-
δονία. Ἐνῶ βρισκόταν στήν Τρωά-
δα καί σχεδίαζε νά προ χωρήσει
στή Βιθυνία, ἕνας Μα κεδόνας τοῦ
παρουσιάστηκε σέ ὅραμα καί τοῦ
εἶπε: «Διαβᾶς εἰς Μακεδονίαν
βοήθησον ἡμῖν» (Πράξ. ιστ΄, 9).
Ἦταν καιρός τό φῶς τοῦ Εὐαγ-
γελίου νά φωτίσει καί τήν Ἑλλά-
δα καί νά προχωρήσει καί στήν
ὑπόλοιπη Εὐρώπη.

Ὁ Παῦλος, ὑπακούοντας στήν
κλήση τοῦ Θεοῦ, προχωρεῖ στή
Μακεδονία καί ἀναζητᾶ, ὅπως τό
συνήθιζε, κάποιους πού πί-
στευαν ἤδη στόν ἀληθινό Θεό, γιά
νά κηρύξει ὅτι ἦλθε ὁ Χριστός καί
νά μεταδώσει τό μήνυμα ὅτι
ἔφτασε ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ἔτσι, τό Σάββατο βρίσκε ται στόν
τόπο τῆς προσευχῆς τῶν Ἑβραί-
ων, γιά νά ἀρχίσει τό κήρυγμα τοῦ
Εὐαγγελίου. Ἡ Λυ δία εἶναι ἐκεῖ
μέ ἄλλες γυναῖ κες, ὅμως ὁ Θεός
πού γνωρίζει τίς καρδιές καί
τούς ἐσωτερικούς πόθους της τῆς
δίνει ἰδιαίτερο φωτισμό. «Διήνοι-

ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΑ
Νίκης Τρακοσιῆ
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λά τά λίγα λόγια τῆς Γραφῆς εἶ -
ναι ἀρκετά, γιά νά πάρουμε μα-
θήματα πραγματικοῦ δυναμισμοῦ.

Συνηθισμένη ἀδυναμία ὅλων
μας εἶναι τό νά κυβερνήσουμε τόν
ἴδιο τόν ἑαυτό μας καί νά βά-
λουμε σέ τάξη τή ζωή μας. Γιά
τήν ψυχή μας καί ὅσα τήν ἀφο-
ροῦν δέν καταφέρνουμε νά βροῦ -
με χρόνο καί ἡ λίγη μας καλή διά-
 θεση πνίγεται στίς μέριμνες τῆς
καθημερινῆς μας ζωῆς. Τό χρῆ μα,
εἴτε ἔχουμε λίγο εἴτε πο  λύ, τά
ὑλικά ἀγαθά καί οἱ κοσμι κές
ὑποθέσεις κρατοῦν στήν καρδιά
μας μία κυρίαρχη θέση, πού
φτάνει γιά κάποιους σέ πνευ μα-
τική σκλαβιά.

Ἡ Λυδία μέσα στίς πολλές της
ἀσχολίες ἔχει καθαρή σκέψη,
κυβερνᾶ ἡ ἴδια τή ζωή της καί τόν
χρόνο της καί κινεῖται ἔξυπνα, ζη-
τώντας ὅ,τι ἔχει περισσότερη ἀ -
ξία. Ἡ ἀρετή της καί ἡ σταθε-
ρότητά της ἐπιβάλλουν τόν σε-
βασμό σέ ὅσους τήν συναναστρέ -
φονται καί αὐτή καθοδηγεῖ πραγ-
 ματικά τό σπίτι καί τούς δικούς
της. Χωρίς ἀλαζονεία καί πε-
ποίθηση γιά τήν προσωπική
της ἀξία, ἀλλά ταπεινά καί μέ
σύνεση «ἀναγκάζει» καί τόν

Ἀπ. Παῦλο νά τήν παραδεχτεῖ
ὡς ἄξια νά τόν φιλοξενήσει.

Κι ἀκόμα, ἡ ἐπιχειρηματίας Λυ  -
δία δέν φαίνεται ὅτι ἔχει ὡς πρώ-

τη ἔγνοια της νά ἐξασφαλίσει
στούς δικούς της μόνο χρῆμα καί
νά τούς παραδώσει μία ἀκ μαία
ἐπιχείρηση, ἀλλά πρώτη ἔγ νοια
της εἶναι οἱ ψυχές τους καί ὁ
πλοῦτος ὁ πνευματικός, ἡ κλη-
ρονομία τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Δέν ἄφησε νά περάσει καιρός,
δέν ἀρκέστηκε στή δική της βά-
πτιση καί «μετά βλέπουμε...».
Βρῆκε τόν θησαυρό πρώτη, ἀλ -
λά ἔσπευσε νά καλέσει στή χα -
ρά καί τούς δικούς της.

Ἡ σύγχρονη εὐρωπαία γυναί-
κα θά γελοῦσε εἰρωνικά, ἄν τῆς
ἔλεγε κανείς νά δώσει χρόνο καί
προτεραιότητα σέ ζητήμα τα
πνευματικά, θά ἀποροῦσε ἄν
τῆς ἔλεγαν ὅτι πάνω ἀπ’ ὅλα
εἶναι νά κερδίσει τή Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ. Σήμερα, πετυχημένος καί
δυναμικός ἄνθρωπος εἶναι ὅποι-
ος κινεῖται στόν χῶρο τῆς πολι-
τικῆς, καταφέρνει νά γίνει διά-
σημος καί νά προβάλλεται ἀπό
τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης μέ
ὁποιοδήποτε τρόπο, ὅποιος μα-
ζεύει χρῆμα ἤ ἔστω ἀσχολεῖται μέ
πολιτιστικές ἐκδηλώσεις.

Ταυτόχρονα, ἡ σύγχρονη μον-
τέρνα κοινωνία ὁδηγεῖται ὁλοτα -
χῶς σέ οἰκονομική, ἀλλά καί σέ
πνευματική χρεοκοπία. Ἡ πρώ-
τη εὐρωπαία Χριστιανή θά μπο-
ροῦσε νά μᾶς ὑποδείξει μέ τή ζωή
της τόν δρόμο τῆς ἐπιτυχίας.

ξε τήν καρδίαν προσέχειν τοῖς λα-
λουμένοις ὑπό τοῦ Παύλου». Μέ
δίψα πνευματική ἀκούει ἡ Λυδία
τά λόγια του Παύλου. Ἡ ψυχή
της φωτίζεται, ἡ καρδιά της
ἀγάλλεται. Κατανοεῖ ὅτι τώρα
βρίσκει αὐτό πού ποθοῦσε, τόν
Χριστό καί τή Βασιλεία Του.

Βρῆκε τόν θησαυρό (βλ. Ματθ.
ιγ΄, 44) ἡ Λυδία καί δέν ἔχασε
καιρό. Τόν κράτησε καλά νά μήν
τόν χάσει. Ἀφοῦ πίστεψε στόν
Χριστό, βαφτίστηκε κι ἔγινε ἡ
πρώτη Χριστιανή στήν Ἑλλάδα
καί γενικά στήν Εὐρώπη. Νά μία
κίνηση ἀποφασιστική καί γεμά-
τη πραγματικό δυναμισμό. Καί
δέν εἶναι μόνο πού πρώτη κάνει
τήν τολμηρή κίνηση νά δεχτεῖ τή
νέα πίστη, ἀλλά ἀμέσως βαπτί-
στηκε καί ὁ «οἶκος αὐτῆς». Ἡ
λέξη «οἶκος» περιλαμβάνει καί
τήν οἰκογένεια καί τούς ὑπηρέ-
τες καί ὅσους συχνάζουν σέ ἕνα
σπίτι. Τόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἐπιρ-
ροή της σέ ὅσους τήν γνωρίζουν
καί τήν συναναστρέφονται. Τόση
ἐκτίμηση ἀπολαμβάνει ἀπό ὅ -
λους. Ἔτσι, δημιουργεῖται ἡ πρώ  -
 τη ὁμάδα Χριστιανῶν στούς Φι-
λίπ πους.

Πραγματική ἐπιχειρηματίας ἡ
Λυδία θέλει νά κερδίσει ὅσα
μπορεῖ περισσότερα ἀπό τήν
εὐ καιρία πού τῆς δόθηκε μέ τήν
παρουσία τοῦ μεγάλου Ἀποστό-
 λου στήν πόλη της. Γνωρίζει ὅτι

ὁ πλοῦτος τοῦ Εὐαγγελίου, πού
κατέχει ὁ Παῦλος, μπορεῖ νά γί-
νει κτῆμα της, γι’ αὐτό καί μετά
τή βάπτισή της ἐπιμένει νά φι-
λοξενήσει στό σπίτι της τόν Ἀπ.
Παῦλο. Ἐπιμένει ὄχι μέ ὑπερη-
φάνεια καί πεποίθηση ὅτι αὐτή
ἦταν ἡ πιό ἄξια νά τόν φιλο-
ξενήσει, ἀφοῦ πρώτη αὐτή βα-
φτί στηκε καί ἔγινε ἡ ἀφορμή
νά βαφτιστεῖ ὁλόκληρος «οἶ -
κος», οὔτε γιατί αὐτή διαθέτει
ἕνα εὐρύχωρο καί πλούσιο σπί-
τι, ἀλλά πιέζει, παρακαλώντας,
ἄν τήν θεωροῦν ὅτι εἶναι πιστή
στόν Κύριο, θά πρέπει νά δε-
χτοῦν τήν πρόσκλησή της. Ἔτσι,
ὅσο ὁ Παῦλος καί ὁ Τιμόθεος,
πού τόν συνόδευε, ἔμειναν ὡς φι-
λοξενούμενοι στό σπίτι τῆς Λυ-
δίας κι ἐκείνη, ὅπως καί οἱ δικοί
της, εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἀκού-
σουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καλύ-
τερα, νά φωτιστοῦν περισσότερο
καί νά στερεωθοῦν στήν πίστη.

Σύντομα, συγκροτήθηκε ἡ πρώ  -
τη Ἐκκλησία τῶν Φιλίππων, ἡ
ὁποία -ὅπως φαίνεται ἀπό τίς
ἐπιστολές τοῦ Ἀπ. Παύλου- ἦ ταν
μία Ἐκκλησία ζωντανή καί δια-
τηροῦσε ἰδιαίτερη σχέση μέ τόν
Ἀπόστολο πού τήν ἵδρυσε.

Ἡ Λυδία ἔγινε Ἁγία τῆς Ἐκ -
κλησ ίας μας καί γράφτηκε τό
ὄνομά της στή Βασιλεία τοῦ Θε -
οῦ. Δέν γνωρίζουμε πολλές ἄλλες
λεπτομέρειες γιά τή ζωή της, ἀλ -
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Ξέρεις πόσο πολύ μεγάλη
ἁμαρτία εἶναι νά κρίνεις

τόν πλησίον; Πραγματικά, τί
μπορεῖ νά εἶναι βαρύτερο ἀπ’
αὐτό; Ὅπως ἀκριβῶς εἶπαν καί
οἱ Πατέρες, δέν ὑπάρχει χειρό-
τερο πράγμα ἀπό αὐτή.

Καί, ὅμως, λένε ὅτι ἀπό αὐτά
τά μικροπράγματα φτάνει κανείς
σ’ αὐτό τό τόσο μεγάλο κακό.
Ἀπό τό νά δεχτεῖ μία μικρή ὑπο-
ψία γιά τόν πλησίον, ἀπό τό νά
λέει: «Τί σημασία ἔχει, ἄν ἀκού-
σω τί λέει αὐτός ὁ ἀδελφός; Τί
σημασία ἔχει, ἄν πῶ καί ἐγώ
αὐτό τόν ἕνα λόγο; Τί σημασία
ἔχει, ἄν δῶ ποῦ πάει αὐτός ὁ
ἀδελφός ἤ τί πάει νά κάνει
αὐτός ὁ ξένος;». Ἀρχίζει ὁ νοῦς
νά ἀφήνει τίς δικές του ἁμαρτίες
καί ν’ ἀπασχολεῖται μέ τή ζωή
τοῦ πλησίον. Ἀπό ἐκεῖ φτάνει
κανείς στήν κατάκριση, στήν κα-
ταλαλιά, στήν ἐξουδένωση.
Ἐπειδή δέν φροντίζει γιά τίς δι-

κές του κακίες, ἐπειδή δέν
κλαίει, ὅπως εἶπαν οἱ Πατέρες,
τόν πεθαμένο ἑαυτό του, δέν
μπορεῖ σέ τίποτα ἀπολύτως
νά διορθώσει τόν ἑαυτό του,
ἀλλά πάντοτε ἀπασχολεῖται μέ
τόν πλησίον. Καί τίποτα δέν πα-
ροργίζει τόσο τόν Θεό, τίποτα
δέν ξεγυμνώνει τόσο τόν ἄνθρω-
πο καί δέν τόν ὁδηγεῖ στήν
ἐγκατάλειψη, ὅσο ἡ καταλαλιά,
ἡ κατάκριση καί ἡ ἐξουδένωση
τοῦ πλησίον.

Ἄλλο πράγμα εἶναι ἡ κατα-
λαλιά καί ἄλλο ἡ κατάκριση καί
ἄλλο ἡ ἐξουδένωση. Καταλαλιά
εἶναι τό νά διαδίδεις μέ λόγια τίς
ἁμαρτίες καί τά σφάλματα τοῦ
πλησίον π.χ. ὁ τάδε εἶπε ψέ-
ματα ἤ ὀργίστηκε ἤ πόρνευσε ἤ
κάτι τέτοιο ἔκαμε. Λέγοντας
ὅλα αὐτά, ἤδη κανείς καταλα-
λεῖ, δηλαδή μιλάει μέ ἐμπάθεια
ἐναντίον κάποιου, συζητάει μέ
ἐμπάθεια γιά τό ἁμάρτημά του.

Κατάκριση εἶναι τό νά κατη-
γορήσει κανείς τόν ἴδιο τόν
ἄνθρωπο, λέγοντας ὅτι αὐτός
εἶναι ψεύτης, εἶναι ὀργίλος,
εἶναι πόρνος. Γιατί ἔτσι κατέ-
κρινε τήν ἴδια τή διάθεση τῆς
ψυχῆς του καί ἔβγαλε συμπέ-
ρασμα γιά ὅλη τή ζωή του, λέ-
γοντας ὅτι εἶναι τέτοια ἡ ζωή
του, τέτοιος εἶναι αὐτός καί ὡς
τέτοιο τόν κατέκρινε. Καί αὐτό
εἶναι πολύ μεγάλη ἁμαρτία.
Γιατί εἶναι ἄλλο νά πεῖ κανείς
ὅτι κάποιος ὀργίστηκε καί ἄλλο
νά πεῖ ὅτι κάποιος εἶναι ὀργίλος
καί νά βγάλει συμπέρασμα,
ὅπως εἶπα, γιά ὅλη του τή ζωή.
Καί τόσο πιά βαριά ἀπό κάθε
ἄλλη ἁμαρτία εἶναι ἡ κατάκρι-
ση, ὥστε καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός
νά φτάσει νά πεῖ: «Ὑποκριτή!
Βγάλε πρῶτα ἀπό τό μάτι σου
τό δοκάρι καί τότε κοίταξε νά
βγάλεις τήν ἀγκίδα ἀπό τό μάτι
τοῦ ἀδελφοῦ σου» (Λουκ. στ΄,
42). Καί παρομοίασε τήν ἁμαρ-
τία τοῦ πλησίον μέ ἀγκίδα, τή
δέ κατάκριση μέ δοκάρι. Καί
ἐκεῖνος ὁ Φαρισαῖος τῆς παρα-
βολῆς, ὅταν προσευχόταν καί
εὐχαριστοῦσε τόν Θεό γιά τά
κατορθώματά του, δέν ἔλεγε ψέ-
ματα, ἀλλά ἀλήθεια, καί δέν κα-
τακρίθηκε, γιατί εὐ χαρίστησε
τόν Θεό. Ἀλλά κατακρίθηκε,
ὅταν γύρισε τό βλέμμα του στόν
Τελώνη καί εἶπε: «Οὔτε σάν

αὐτόν ἐδῶ τόν Τελώνη». Τότε
ἁμάρτησε, γιατί μ’ αὐτό τόν τρό-
πο τόν κατέκρινε ὡς πρόσωπο,
κατέκρινε τή διάθεση τῆς ψυχῆς
του. Καί μ’ ἕνα λόγο, κατέκρινε
ὁλόκληρη τή ζωή του. Καί γι’
αὐτό ὁ Τελώνης ἔφυγε ἀπό τόν
Ναό περισ σότερο δικαιωμένος
ἀπ’ αὐτόν.

Γιατί τίποτα δέν εἶναι πιό
βαρύ, τίποτα πιό ἐπιζήμιο ἀπό
τό νά κατακρίνει κανείς ἤ νά
ἐξουδενώνει τόν πλησίον. Γιατί
νά μήν κατακρίνουμε καλύτερά
τούς ἑαυτούς μας καί τά ἐλατ-
τώματά μας, πού τά ξέρουμε
πολύ καλά καί πού γι’ αὐτά θά
δώσουμε λόγο στόν Θεό; Γιατί
ἁρπάζουμε τήν κρίση ἀπό τόν
Θεό; Τί ζητᾶμε ἀπό τό πλάσμα
Του; Ἐμεῖς ἔχουμε τί νά φρον-
τίσουμε, ἀδελφοί μου. Καθένας
ἄς ἔχει τόν νοῦ του στόν ἑαυ-
τό του καί στίς ἁμαρτίες του.
Μόνο ὁ Θεός μπορεῖ, εἴτε νά δι-
καιώσει εἴτε νά κατακρίνει τόν
καθένα, γιατί Αὐτός μόνο ξέρει
τοῦ καθενός τήν κατάσταση
καί τή δύναμη καί τό περιβάλ-
λον καί τά χαρίσματα καί τήν
ἰδιοσυγκρασία καί τίς ἰδιαίτερες
ἱκανότητές του καί κρίνει σύμ-
φωνα μ’ ὅλα αὐτά, ὅπως Αὐτός
μόνο γνωρίζει. Διαφορετικά, βέ-
βαια, κρίνει ὁ Θεός τά ἔργα τοῦ
ἐπισκόπου καί διαφορετικά τοῦ
ἄρχοντα, ἀλλιῶς τοῦ ἡγουμένου

Γιά τό ὅτι δέν πρέπει
νά κρίνουμε τόν πλησίον μας*

Ἐπιμέλεια: Μιχάλη Νικολάου
Θεολόγου

ΖΩΗ

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

* Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο: Ἀββά Δωροθέου, Ἔργα Ἀσκητικά, ἐκδ. «ΕΤΟΙ-
ΜΑΣΙΑ», Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Καρέα 2005, σελ. 187 - 203.
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καί ἀλλιῶς τοῦ ὑποτακτικοῦ,
ἀλλιῶς τοῦ νέου καί ἀλλιῶς τοῦ
γέρου, ἀλλιῶς τοῦ ἀρρώστου
καί ἀλλιῶς τοῦ γεροῦ. Καί ποι-
ός μπορεῖ νά κρίνει σύμφωνα μ’
αὐτές τίς προϋποθέσεις, παρά
μόνο Αὐτός πού δημιούργησε
τά πάντα, Αὐτός πού ἔπλασε
τά πάντα καί γνωρίζει τά πάν-
τα;

Πραγματικά, συμβαίνει νά
κάνει κάποιος ἀδελφός μερικά
πράγματα μέ ἁπλότητα. Αὐτή,
ὅμως, ἡ ἁπλότητα εὐαρεστεῖ
στόν Θεό περισσότερο ἀπό
ὁλό  κληρη τή δική σου ζωή. Καί
σύ κάθεσαι καί τόν κατακρίνεις
καί κολάζεις τήν ψυχή σου; Καί
ἄν κάποτε ὑποκύψει στήν ἁ -
μαρτία, πῶς μπορεῖς νά ξέρεις
πόσο ἀγωνίστηκε καί πόσο αἷ -
μα ἔσταξε πρίν κάνει τό κακό,
ὥστε νά φτάνει νά μοιάζει ἡ
ἁμαρτία του σχεδόν σάν ἀρετή
στά μάτια τοῦ Θεοῦ; Γιατί ὁ
Θεός βλέπει τόν κόπο του καί
τή θλίψη πού δοκίμασε, ὅπως
εἶπα, πρίν κάνει τό κακό καί
τόν ἐλεεῖ καί τόν συγχωρεῖ. Καί
ὁ μέν Θεός τόν ἐλεεῖ, ἐσύ δέ,
τόν κατακρίνεις καί χάνεις τήν
ψυχή σου; Ποῦ ξέρεις ἀκόμα
καί πόσα δάκρυα ἔχυσε γι’
αὐτό ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ; Καί σύ
μέν ἔμαθες τήν ἁμαρτία, δέν ξέ-
ρεις, ὅμως, καί τή μετάνοια. Με-
ρικές φορές μάλιστα, δέν κα-

τακρίνουμε μόνο, ἀλλά καί ἐ ξου-
 δενώνουμε. Γιατί ἄλλο εἶναι,
ὅπως εἶπα, ἡ κατάκριση καί ἄλ -
λο ἡ ἐξουδένωση. Ἐξουδένωση
εἶναι, ὅταν ὄχι μόνο κατακρίνει
κανείς κάποιον, ἀλλά καί τόν
ἐκμηδενίζει, σάν νά τόν ἀπο-
στρέ φεται καί τόν σιχαίνεται
σάν κάτι ἀηδιαστικό. Αὐτό εἶ -
ναι ἀκόμα χειρότερο καί πολύ
πιό καταστρεπτικό ἀπό τήν κα-
τάκριση.

Ὅσοι, ὅμως, θέλουν νά σω-
θοῦν, δέν προσέχουν καθόλου
τά ἐλαττώματα τοῦ πλησίον,
ἀλλά προσέχουν πάντοτε τίς δι-
κές τους ἀδυναμίες καί ἔτσι
προκόβουν. Ἀντίθετα, ἐμεῖς οἱ
ἄθλιοι ἐντελῶς ἀδιάκριτα κα-
τακρίνουμε, ἀποστρεφόμαστε,
ἐξευτελίζουμε, ἄν δοῦμε ἤ ἄν
ἀκούσουμε ἤ ἄν ὑποψιαστοῦμε
κάτι. Καί τό χειρότερο εἶναι ὅτι
δέν σταματᾶμε μέχρι τή ζημιά
πού κάνουμε στόν ἑαυτό μας,
ἀλλά συναντᾶμε καί ἄλλον
ἀδελφό καί ἀμέσως τοῦ λέμε:
«Αὐτό καί αὐτό ἔγινε». Καί τοῦ
κάνουμε κακό, βάζοντας στήν
καρδιά του ἁμαρτίες. Ἀλλά ἐνῶ
κάνουμε διαβολικό ἔργο, δέν
ἀνησυχοῦμε κιόλας. Γιατί, τί
ἄλλο ἔχει νά κάνει ὁ διάβολος
ἀπό τό νά ταράζει καί νά βλά-
πτει; Καί γινόμαστε συνεργάτες
τῶν δαιμόνων καί γιά τή δική
μας καταστροφή καί γιά τοῦ

ΖΩΗ

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

πλησίον. Γιατί αὐτός πού βλά-
πτει μία ψυχή, βοηθάει στό ἔργο
τῶν δαιμόνων. Ὅπως ἀκ ριβῶς
καί αὐτός πού ὠφελεῖ μία
ψυχή, συνεργάζεται μέ τούς
ἁγίους ἀγγέλους.

Ἀπό ποιό ἄλλο λόγο τά πα-
θαίνουμε αὐτά, παρά ἀπό τό ὅτι
δέν ἔχουμε ἀγάπη; Γιατί, ἄν
εἴχαμε ἀγάπη καί συμπαθού-
σαμε καί πονούσαμε τόν πλη-
σίον μας, δέν θά εἴχαμε τόν νοῦ
μας στά ἐλαττώματα τοῦ πλη-
σίον, ὅπως ἀκριβῶς λέει ὁ Ἀπό-
 στολος Πέτρος: «Ἡ ἀγάπη σκε-
πάζει πλῆθος ἁμαρτιῶν» (Α΄
Πέτρ. δ΄, 8) καί ὅπως λέει πάλι
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Ἡ ἀγά-
πη δέν βάζει στόν νοῦ τῆς τό
κακό, ὅλα τά σκεπάζει» (Α΄
Κορ. ιγ΄, 5). Καί ἐμεῖς, λοιπόν,
ὅπως εἶπα, ἄν εἴχαμε ἀγάπη, ἡ
ἴδια ἡ ἀγάπη θά σκέπαζε κάθε
σφάλμα, ὅπως ἀκ ριβῶς ἔκαναν
οἱ Ἅγιοι, ὅταν ἔβ λεπαν τά ἐλατ-
τώματα τῶν ἀν θρώπων. Γιατί
μήπως εἶναι τυφλοί οἱ Ἅγιοι καί
δέν βλέπουν τά ἁμαρτήματα;
Καί ποιός μισεῖ τόσο πολύ τήν
ἁμαρτία ὅσο οἱ Ἅγιοι; Καί ὅμως,
δέν μισοῦν ἐκεῖνον πού ἁμαρ-
τάνει, οὔτε τόν κατακρίνουν,
οὔτε τόν ἀποστρέφονται, ἀλλά
ὑποφέρουν μαζί του, τόν συμ-
βουλεύουν, τόν παρηγοροῦν,
τόν γιατρεύουν σάν ἄρρωστο μέ-
λος τοῦ σώματός τους. Κάνουν

τά πάντα γιά νά τόν σώσουν.
Ὅπως ἡ μητέρα πού ἔχει ἄσχη-
μο παιδί, δέν τό σιχαίνεται, οὔτε
τό ἀποφεύ γει, ἀλλά μ’ εὐχαρί-
στηση τό στο  λί ζει καί κάνει ὅ,τι
μπορεῖ γιά νά τό ὀμορφύνει,
ἔτσι πάντα σκεπάζουν, στολί-
ζουν, φροντίζουν, ὥστε καί
αὐτόν πού ἁμαρ τάνει νά διορ-
θώσουν τήν κατάλληλη στιγμή
καί νά μήν ἀφήσουν νά πάθει
καί κανένας ἄλλος κακό ἐξαι-
τίας του, ἀλλά καί οἱ ἴδιοι νά
προκόψουν περισσότερο στήν
ἀγάπη τοῦ Χρι  στοῦ.

Ἄς ἀποκτήσουμε λοιπόν καί
ἐμεῖς ἀγάπη, ἄς ἀποκτήσουμε
εὐσπλαχνία γιά τόν πλησίον.
Καί ἔτσι, θ’ ἀποφεύγουμε νά κα-
ταλαλοῦμε, νά κατακρίνουμε, νά
ἐξουδενώνουμε τούς ἄλλους.
Ἄς βοηθήσουμε ὁ ἕνας τόν ἄλ -
λο σάν νά εἴμαστε μέλη τοῦ ἴδι-
ου σώματος.

Ὅσο ἑνώνεται κανείς μέ τόν
πλησίον, τόσο περισσότερο ἑνώ-
 νεται μέ τόν Θεό. Αὐτή εἶναι ἡ
φύση τῆς ἀγάπης. Ὅσο δέν
ἀγαπᾶμε τόν Θεό, τόσο ἀπομα -
κρυνόμαστε ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλ -
λο. Ἄν, ὅμως, ἀγαπήσουμε τόν
Θεό, ὅσο πλησιάζουμε τόν Θεό
μέ τήν ἀγάπη μας σ’ Αὐτόν, σέ
ἀνάλογο βαθμό ἑνωνόμαστε μέ
τήν ἀγάπη τοῦ πλησίον καί ὅσο
ἑνωνόμαστε μέ τόν πλησίον, τό -
σο ἑνωνόμαστε μέ τόν Θεό.
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Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου

ΜΕΡΟΣ Α΄

1. Ματθ. ε΄, 8. 2. Γεωργίου Μπαμπινιώτη, «Ἡ ἑλληνική γλώσσα ὡς ὄχημα διά-
δοσης τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας», Λόγος πίστεως καί μαρ-
τυρίας, Μάιος - Ἰούνιος 2008, σελ. 24.

πρέπει νά τονίσουμε ὅτι αὐτή
πρέπει νά εἶναι ὅ,τι πιό κατάλ-
ληλο καί ὅ,τι πιό πολύτιμο
ἔχουμε γιά νά μᾶς βοηθήσει νά
ἐπιτύχουμε τόν σκοπό αὐτό. Ὁ
Καθηγητής τῆς Γλωσσολογίας κ.
Γεώργιος Μπαμπινιώτης σέ σχε-
τικό του ἄρθρο ἀναφέρει χαρα-
κτηριστικά γιά τό θέμα μας:
«Θεωρῶ προσωπικά ὅτι ἡ Θεία
Λειτουργία ἐκ τῆς φύσεώς της,
ἔχει τελετουργικό χαρακτήρα
(δεσπόζει ὁ εὐχαριστιακός χα-
ρακτήρας, ἡ τέλεση τοῦ Μυ-
στηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας), γι᾽
αὐτό καί πρέπει νά τελεῖται στή
γλώσσα τοῦ πρωτοτύπου, ὁ δέ
πιστός νά παρακολουθεῖ τά
δρώμενα μέ ἐγκόλπιο πού πα-
ρέχει ἀντικρυστά πρωτότυπο
καί μετάφραση (καί μάλιστα σέ
μετάφραση ἐνισχυμένη μέ λίγα
ἐπεξηγηματικά σχόλια ὡς πρός
τά στάδια τῆς τέλεσης τοῦ Μυ-
στηρίου)… Ἡ ἑλληνική γλώσσα
τοῦ πρωτοτύπου δέν πρέπει νά
ὑποκαθίσταται ἐξ ὁλοκλήρου
ἀπό μετάφραση, γιατί οἱ λέξεις
στό πέρασμα ἀπό τή μιά γλώσ-
σα στήν ἄλλη γλώσσα χάνουν σέ
σημαντικό βαθμό τό σημασιολο-
γικό τους περιεχόμενο καί τό βιώ-
ματικό τους φορτίο, στοιχεῖα
ἀπαραίτητα στόν μυστηριακό

χαρακτήρα τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας»2.

Θά πρέπει νά διαφυλάξουμε
μέ κάθε τρόπο τήν ἱερότητα τῆς
γλώσσας τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας, γιατί μέσω αὐτῆς ἀπευθυ-
νόμαστε στόν Θεό καί Τόν πα-
ρακαλοῦμε νά μᾶς ἐλεήσει, νά
μᾶς φωτίσει, νά μᾶς ἁγιάσει, νά
μᾶς ἀποκαλύψει τόν πλοῦτο τῆς
δόξας Του. Δέν μποροῦμε νά χρη-
σιμοποιοῦμε τό καθημερινό
γλωσ σικό ἰδίωμά μας στήν Θεία
Λειτουργία. Ὅπως ἀναφέραμε
καί σέ ἄλλη συνάφεια, τό θέμα
τῆς βίωσης τῆς Χάριτος τοῦ
Θεοῦ δέν εἶναι γλωσσικό. Γιά πα-
ράδειγμα, ἐάν τήν ἐπίκληση «ἡ
Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ
ἁγίου Πνεύματος, εἴη μετά πάν-
των ἡμῶν», τήν πῶ «ἡ Χάρη τοῦ
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί
ἡ αγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατέρα
καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, ἄς εἶναι μέ ὅλους μας»,
διερωτᾶται κάποιος τί
εἶναι ἐκεῖνο πού θά
κατανοήσει ὁ πιστός, ἄν
ἀγνοεῖ τό Μυστήριο τῆς
Τριαδικότητας τοῦ Θε -
οῦ, ἄν ἀγνοεῖ τί εἶναι ἡ
Χάρη καί ἡ ἀγάπη καί

Μέ βάση τά ὅσα ἔχου-
με ἀναφέρει μέχρι

τώρα σέ προηγούμενα
ἄρθρα μας, προκύπτει τό
συμπέρασμα ὅτι αὐτό πού
χρειάζεται καί εἶναι ἀπα-
ραίτητο, σέ σχέση μέ τήν
βίωση τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας, δέν εἶναι ἡ μετά-
φραση τῶν λειτουργικῶν
κειμένων, ἀλλά ἡ ἑρμη-
νεία ὅσων τελοῦνται καί
ἀποκαλύπτονται μέσα σ᾽
αὐτή. Ἡ Θεία Λειτουργία
εἶναι τό μυστήριο τῆς κοι-
νωνίας τοῦ ἀνθρώπου μέ
τόν Θεό. Ἐκεῖ ἀποκαλύ-
πτεται ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ
καί ὁ ἄνθρωπος, παραμέ-
νοντας στά κτιστά ὅριά
του, καλεῖται νά βιώσει τήν
δόξα αὐτή. Ἡ βασική προ-
ϋπόθεση τῆς μετοχῆς στήν
δόξα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἐ -
σω τερική καθαρότητα τοῦ
ἀνθρώπου. Ὁ Χριστός μᾶς
λέει ξεκάθαρα: «Μακάριοι

οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι
αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται»1.

Ἡ γλώσσα τῶν λειτουρ-
γικῶν κειμένων εἶναι τό μέ-
σον καί τό ἐργαλεῖο, πού
βοηθᾶ τόν ἄνθρωπο νά
στρέ ψει τόν νοῦ καί τήν
καρ διά στόν Θεό καί νά
δεχ θεῖ μέσα του τήν ἀπο-
κάλυψη τῆς Χάριτός Του.
Ὅπως ἡ προσευχή δέν εἶ -
ναι τά λόγια αὐτά καθ᾽ ἑ -
αυτά πού βρίσκονται μέσα
στά βιβλία, ἀλλά ἡ ἀπο-
κάλυψη τῆς Χάριτος τοῦ
Θεοῦ μέσα στόν προσευ-
χόμενο, κατά τόν ἴδιο τρό-
πο καί ἡ Θεία Λειτουργία
δέν εἶναι τά ἀπευθυνόμε-
να λόγια πρός τόν Θεό,
ἀλλά ἡ κοινωνία μέ τόν
Θεό.

Ἐπειδή ἀναφέραμε πιό
πάνω ὅτι ἡ γλώσσα ἀπο-
τελεῖ τό ἐργαλεῖο καί τό
μέσον γιά τήν ἐπίτευξη
τῆς κοινωνίας αὐτῆς, θά

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
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χαρισάμενη’ κ.λπ.»3.
Μέ αὐτό θέλω νά πῶ ὅτι ὁ πι-

στός πού ἐκκλησιάζεται τακτι-
κά καί συνειδητά δέν ἀγνοεῖ τίς
λέξεις τῆς Θείας Λειτουργίας,
ἀλλά εἶναι πάρα πολύ ἐξοι-
κειωμένος μέ τά κείμενά της.
Ἴσως, νά ἀγνοεῖ τό βαθύτερο θε-
ολογικό νόημά τους καί αὐτό
εἶναι εὐθύνη τῶν ποιμένων νά
ἐξηγήσουν στόν λαό τοῦ Θεοῦ
καί νά τόν καθοδηγήσουν στήν
βίωση τῆς Χάριτός Του. Ὁ Ἀπό-
στολος Παύλος γράφει πρός
τόν μαθητή του τόν Τιμόθεο καί
τοῦ λέγει: «Σύ οὖν, τέκνον μου
(πού εἶσαι Ἐπίσκοπος), ἐνδυ-
ναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ
Ίησοῦ, καί ἅ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ
διά πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα
παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις,
οἵτινες ἱκανοί ἔσονται καί ἑτέ-
ρους διδάξαι»4. Αὐτό σημαίνει ὅτι
ὁ Ἐπίσκοπος, ὁ Ἱερέας, θά πρέ-
πει νά βιώνει ὁ ἴδιος τήν Χάρη
τοῦ Θεοῦ καί στήν συνέχεια νά
καθοδηγεῖ καί τούς πιστούς
στήν βίωση αὐτή. Ἡ προβολή τῆς
ἅποψης γιά μετάφραση τῶν κει-
μένων τῆς Θείας Λειτουργίας φα-
νερώνει δύο βασικά πράγματα.
Πρῶτον, τήν ἄγνοια τοῦ Μυ-
στηρίου καί δεύτερον, τήν τάση
μας γιά τήν εὔκολη λύση πού

μᾶς ἀποξενώνει ἀπό τήν εὐθύ-
νη τῆς ποιμαντικῆς μας διακο-
νίας. Ὅμως, αὐτός ὁ ποιμαντικός
ἐφησυχασμός δέν βοηθᾶ τούς πι-
στούς νά πετύχουν τόν σκοπό
τους, πού εἶναι ὁ ἁγιασμός.

Στήν Θεία Λειτουργία δέν
πᾶμε γιά νά παρακολουθήσου-
με κάτι ἤ γιά νά κατανοήσουμε
κάτι, ἀλλά νά ζήσουμε τήν Βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ ὡς μία πραγ-
ματικότητα. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Θεία
Λειτουργία ἀρχίζει μέ τήν φρά-
ση: «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ
Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγί-
ου Πνεύματος, νῦν καί ἀεί καί εἰς
τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων». Καί ἡ
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι
«βρῶσις καί πόσις, ἀλλά δι-
καιοσύνη καί εἰρήνη καί χαρά ἐν
Πνεύματι Ἁγίῳ»5. Δηλαδή δέν
ἔχει νά κάνει μέ κάτι τό κτιστό
καί ὑλικό, ἀλλά τό πνευματικό.

Ἔτσι, στά ἑπόμενα κεφάλαιά
μας, ἀφοῦ πρώτα ἐξηγήσουμε γε-
νικά τό μυστήριο τῆς Θείας Λει-
τουργίας, θά προσπαθήσουμε νά
ἑρμηνεύσουμε καί νά προσεγγί-
σουμε ὅλα ὅσα τελοῦνται μέσα
σ’ αὐτή καί τά ὁποῖα διά τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος μᾶς τελειοῦν.

(Συνεχίζεται)

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

3. Ὅ.π., σελ. 20 - 21.
4. Β´ Τιμ. β´, 1 - 2.
5. Ρωμ. ιδ΄, 17.

ἡ κοινωνία μέ Αὐτόν. Γιά
παράδειγμα, γιατί προ-
βάλλει τήν Χάρη τοῦ Χρι-
στοῦ πρό τῆς ἀγάπης τοῦ
Πατρός καί τῆς κοινωνίας
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Ὁ
Χριστός μέ τήν ἐνανθρώ-
πησή Του, τήν πρόσληψη
τῆς ἀνθρώπινης φύσης καί
τήν ἕνωσή της στό πρό-
σωπό Του μέ τήν θεία
φύση, μᾶς ἔδωσε διά τῆς
Χάριτός Του τήν δυνατό-
τητα νά γνωρίσουμε τήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πα-
τρός καί νά μετάσχουμε
στήν κοινωνία τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Ἀπό αὐτό καί
μόνο τό παράδειγμα κα-
τανοοῦμε ὅτι τό θέμα δέν
εἶναι ἡ γνώση καί κατα-
νόηση τῶν λέξεων, πού
ἄλλωστε στήν καθημερινή
μας ζωή ἔχουν ἐμπλουτίσει
τό λεξιλόγιό μας, ἀλλά ἡ
ἑρμηνεία αὐτῶν τῶν φρά-
σεων καί γεγονότων πού
ἐκτυλίσσονται ἐνώπιόν μας
κατά τήν Θεία Λειτουργία.

Σημειώνει καί πάλι ὁ
Καθηγητής Γεώργιος Μπα   -
μπι  νιώτης: «Ἡ ἑλληνική

γλώσσα ὄχι μόνο συνδέ-
θηκε μέ τήν ὀρθόδοξη πί-
στη καί τήν ὀρθόδοξη λα-
τρεία, ἀλλά ἀνατροφοδό-
τησε γλωσσικά τήν ἑλλη-
νική, ἀφοῦ λέξεις τῆς λο-
γίας παράδοσης γίνονται
κτῆμα καί τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ
καί ἐπηρεάζουν τή γλωσ-
σική ἔκφραση. Ἕνα πλῆ -
θος ἐκκλησιαστικῶν ἐκ -
φρά σεων ἀπό τό Εὐαγγέ-
λιο, τή Θεία Λειτουργία
καί τήν Ὑμνογραφία (ἰδίως
τῆς Μ. Ἑβδομάδος) ἔχουν
περάσει στήν καθημερινή
γλώσσα τοῦ λαοῦ. Μερικά
παραδείγματα: ‘ἀγρόν ἠγό-
ρασε’, ‘ἀντί τοῦ μάννα χο-
λήν’, ‘ἄξιος ὁ μισθός του’,
‘ἀπό καταβολῆς κόσμου’,
‘ἀπό τόν Ἄννα στόν Καΐα-
φα’, ‘ἆρον-ἆρον’, ‘ἄρρητα
ρήματα’, ‘ἄς ὄψεται’, ‘ἄσω-
τος υἱός’, ‘διά τό θεαθῆναι
τοῖς ἀνθρώποις’, ‘διά τόν
φόβον τῶν Ἰουδαίων’, ‘δόξα
σοι ὁ Θεός’, ‘εἶπα καί ἐλά-
λησα’, ‘ἐκ τοῦ πονηροῦ’,
‘ἐπί ξύλου κρεμάμενος’,
‘νά θέσω τόν δάκτυλον εἰς
τόν τύπον τῶν ἥλων’, ‘ζωή
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Στὴν ἐποχὴ τῆς καλπά-
ζουσας ἰσοπέδωσης καὶ

τοῦ ἀφανισμοῦ, ὄχι μόνον τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου, ἀλλὰ
καὶ τοῦ συλλογικοῦ μας βίου,
ἐξαιτίας τῆς ἀλλοτριώνου-
σας παγκοσμιοποίησης, ποὺ
κατὰ τρόπο τυραννικὸ καὶ
ἀσφυκτικὸ μᾶς ἐπιφέρει καὶ
ἐπιβάλλει ὁ πολιτισμὸς τῆς
νέας τάξης πραγμάτων τῆς
Δύσεως, αὐτὸς τοῦ ὁλοκλη-
ρωτισμοῦ τοῦ Mεγάλου Ἀδελ-
φοῦ, ὅπως ἐφιαλτικὰ τὸν
περιγράφει καὶ τὸν ἀποτυ-
πώνει ὁ Tζωρζ Ὄργουελ,
στὸ βιβλίο του «1984», καθὼς
καὶ στὴ «Φάρμα τῶν Zώων»,
ἀλλὰ καὶ τῆς διάλυσης καὶ
τῆς ἐξάρθρωσης τοῦ πολιτι-
σμικοῦ μας ἰστοῦ, τῆς ἰδιο-
προσωπίας μας καὶ τῆς μο-
ναδικότητός μας, ὡς ἔθνους,
στὸν τόπο τῆς ἱστορίας, σκέ-
φτομαι πόσο ἐπάναγκες καὶ

κρίσιμο προβάλλει, νὰ ἐπα-
ναπροσδιορίσουμε τὴ θέση
μας, ἀλλὰ καὶ τὴ δυναμικὴ
καὶ τοὺς στόχους τῆς παι-
δείας μας. Nα ὑπερασπι-
σθοῦμε αὐτὸ ποὺ εἴ μαστε
στὸν τόπο τῆς ἱστορίας. Nὰ
ὑπερασπισθοῦμε τὴν παι-
δεία, ποὺ μᾶς παρέδωσαν οἱ
πατέρες μας.

Καθὼς αἰσθανόμαστε ἀμή-
χανοι καὶ ἐνδεεῖς στὸν τόπο
τῆς σύγχρονης ἱστορίας, μὲ
τὴν ἀφασία καὶ τὴ σύγχυση,
ποὺ αὐτὴ ἐπιφέρει, προ-
σβλέπουμε, μὲ ἕνα τρόπο
νεφελώδη καὶ πολλὲς φορὲς
ἀντιφατικό, στὴν παιδεία,

Ἡ ἀπόκριση τῆς Ὀρθοδοξίας
στὰ ἀδιέξοδα τῆς σύγχρονης παιδείας.

Ἡ πρόταση τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας,
οἱ διδαχὲς τοῦ Ἁγίου Kοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ

καὶ μιὰ δήλωση τοῦ Παπαδιαμάντη

Nίκου Ὀρφανίδη
Τέως Διευθυντή Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου Κύπρου

Τέως Μέλους Ε.Ε.Υ. 

ἀναμένοντες νὰ μᾶς δώσει
ἀποκρίσεις καὶ λύσεις καὶ
συνακόλουθα νὰ μᾶς διανοί-
ξει δρόμους καὶ τρόπους
ἀπόδρασης καὶ διαφυγῆς,
ἀπὸ ὅσα μᾶς θλίβουν καὶ μᾶς
συνθλίβουν μέσα στὸν κόσμο
καὶ τὴν ἱστορία. Mιὰ παιδεία,
ποὺ ἔχουμε πρὸ πολλοῦ
ὑπονομεύσει καὶ ἀκυρώσει,
μὲ τὴ συνεχῆ ἀμφισβήτηση.
Τὸν διωγμό, τὸν χλευασμό,
τὴν εἰρωνεία καὶ τὴν ἄδικη ἐν
πολλοῖς κρίση καὶ κατάκρι-
σή μας, ἀδυνατοῦντες νὰ τὴ
σεβαστοῦμε καὶ νὰ τὴ στη-
ρίξουμε, ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ
ἑταῖροι της. Mιὰ παιδεία
ποὺ πορεύεται μοναχικῶς, σ᾽
ἕνα κόσμο ἀλλοτρίωσης καὶ
ἀδιαφορίας, ὅπου ἀλλότριες
δυνάμεις καὶ ἀλλότριοι μη-
χανισμοὶ ἀποδομοῦν, πλέον,
ἀντὶ νὰ οἰκοδομοῦν τὴ νεό-
τητά μας. 

Zοῦμε στὶς μέρες μας τὴν
ὁλοένα διογκούμενη τραγωδία
τῆς ἱστορίας, μᾶς ὑποδεικνύει
ὁ ὀρθόδοξος Pῶσος Nικολάϊ
Mπερντιάεφ. Tὴν ἀποτυχία ἢ
τὴν κόλαση τῆς ἱστορίας τοῦ
δυτικοῦ οἰκουμενικοῦ ἀνθρώ-
που, ὅπως ἐπωδύνως καὶ
σπαρακτικῶς σημειώνουν,
ἐδῶ καὶ καιρό,  οἱ ἴδιοι οἱ δυ-
τικοὶ στοχαστὲς φιλόσοφοι
τῆς ἱστορίας, ὅπως ὁ Σπέγ-

κλερ καὶ ὁ Tόϋμπη, ἀλλὰ καὶ
ὁ Σάρτρ. Bιώνουμε ἐπωδύνως
τὴν ἔκπτωση καὶ τὴν ἀπο-
τυχία τοῦ δυτικοῦ πολιτι-
σμοῦ, ἐντὸς τοῦ ὁποίου τε-
λοῦμε. Tὴν ἔκπτωση καὶ τὴν
ἀποτυχία ἑνὸς οἰκουμενικοῦ,
πλέον, πολιτισμοῦ, ποὺ μᾶς
ἔχει ὁδηγήσει στὸν τρόμο,
στὴν ἀγωνία, στὸν φόβο καὶ
στὸν πανικό. Tὴν κατάσταση
τοῦ διωγμοῦ καὶ τοῦ κατα-
τρεγμοῦ. Στὸν μονοδιάστατο
βίο, ὅπως μᾶς τὸν περιγράφει
ὁ Mαρκοῦζε, στὸ μνημειώδες
ἔργο του «Ὁ Mονοδιάστατος
Ἄνθρωπος». Tὴ μονοδιάστα-
τη ζωή μας, τῆς ἀπεγνωσμέ-
νης ἀναζήτησης καὶ κατανά-
λωσης ἀγαθῶν. Tὴν ἀπουσία,
ἔτσι, τοῦ ὁράματος καὶ τὴν
ἐξορία τῆς ἐλπίδος. Tὴν ἐξάρ-
θρωση τοῦ κοινοτικοῦ καὶ
συλλογικοῦ μας βίου. Στὴν
ἐφιαλτική μας ἐσωστρέφεια.
Tὸν πολιτισμὸ  ὄχι τῆς ἀγά-
πης, ἀλλὰ τοῦ μίσους.

Tελοῦμε ἐνώπιον μιᾶς παι-
δείας, ποὺ παραπαίει. Ποὺ
ἔχει ἀποτύχει. Ποὺ συνθλί-
βεται καὶ συντρίβεται, μέσα
ἀπὸ ἀλλοπρόσαλλους ἐπα-
νασχεδιασμοὺς καὶ ἀναζη-
τήσεις. Δὲν εἶναι τυχαῖες οἱ
ἐπαναλαμβανόμενες, ἐμμό-
νως, ἐδῶ καὶ χρόνια, ἀπό-
πειρες γιὰ μιὰ ἀλλαγή, γιὰ μιὰ



ἐκπαιδευτικὴ μεταρρύθμιση,
ποὺ ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη
ὁδηγοῦνται στὸ κενό. Στὴν
προφανῆ, ὁμολογούμενη ἢ
ὄχι, ἀποτυχία. Γιατὶ παρα-
μένουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ σχε-
διασμοὶ στὴν ἐπιφάνεια,
ἀγνοώντας τὸ οὐσιῶδες. Ποὺ
ὁρίζουν, διαγράφουν ἢ σχε-
διάζουν τὸ περίβλημα, πα-
ραγνωρίζοντας τὸ περιεχό-
μενο. Ποὺ, εἴ τε τὸ θέλουμε ε -
ἴτε ὄχι, εἶναι καὶ παραμένει
εἰς τοὺς αἰῶνες ἡ «ἐπιμέλεια
τῆς ψυ χῆς», γιὰ νὰ θυμη-
θοῦμε τὴν Πλα τωνικὴ «Πο-
λιτεία» ἢ τὴ Σωκρατικὴ
«Ἀπολογία». Ἡ οἰκοδόμηση
ψυ χῶν, ὅπως μᾶς ὑποδει-
κνύουν μὲ ἔμφαση οἱ Πατέ-
ρες. 

Γι᾽ αὐτό, πιστεύω, πὼς
εἶναι καιρὸς νὰ ἐπαναπροσ-
διορίσουμε τὸν ρόλο τῆς
παιδείας, ἀναζητώντας, ἐπι-
τέλους, ὄχι τὴν ἱκανοποίηση
τῶν πρόσκαιρων ἀναγκῶν
μας, τῶν ἀπαιτήσεων, δηλα-
δή, καὶ τῶν ἐπιταγῶν τῆς
οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς καὶ
τῆς ὁλοένα διογκούμενης
χρησιμοθηρίας, ἀλλὰ τὴ δυ-
ναμικὴ τῆς ἱερότητος καὶ
τῆς αἰωνιότητος. Αὐτὸ συ-
νιστᾶ καὶ τὴν ὕψιστη ἐπα-
ναστατικότητα, ἔναντι τῆς
ἰσοπέδωσης ἑνὸς ἀμφισβη-

τούμενου δυτικότροπου προ-
οδευτισμοῦ, ποὺ ἔχει ἐξαρ-
θρώσει τὴ μνήμη καὶ τὴ ζωή
μας. Αὐτὸ ἀποτελεῖ καὶ τὴν
ἀπόκριση στὴν κρίση τῆς
παιδείας. 

Zητούμενο μιᾶς ἐκπαιδευ-
τι κῆς μεταρρύθμισης δὲν
εἶναι πρωτίστως καὶ μόνον οἱ
ὀργανωτικὲς καὶ διοικητικὲς
ἢ ἄλλες δομές. Oὔτε ἡ ἀνα-
δόμηση καὶ ὁ ὅποιος ἐκσυγ-
χρονισμός τους. Αὐτὸ ἐπι-
βάλλεται. Δὲν ἀρκεῖ, ὅμως.
Zητούμενο εἶναι καὶ παρα-
μένει τὸ περιεχόμενο τῆς
παιδείας. Ποὺ θὰ πρέπει
νὰ ἀποβλέπει στὴ διάνοιξη
τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν κό-
σμο, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀναφορά
του πρὸς τὸν τόπο τοῦ
ἱεροῦ, στὸν τόπο τοῦ ἁγια-
σμοῦ. Ἡ ὁριζόντια καὶ κά-
θετη διάνοιξη καὶ ἀναφορὰ
τοῦ ἀνθρώπου τόσο στὸν
Kόσμο, ὅσο καὶ στὸν Θεό,
γιὰ νὰ θυμηθοῦμε καὶ ἕνα
στοχαστὴ τοῦ 20οῦ αἰῶνος,
τὸν Kὰρλ Γιάσπερς. Ποὺ
δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπ᾽ τὸν
συμβολισμὸ καὶ τὴ σημει-
ολογία τοῦ Σταυροῦ. Διά-
νοιξη καὶ κοινωνία μὲ τοὺς
ἄλλους, μὲ τοὺς ἀδελφοὺς
καὶ συνανθρώπους μας καὶ
ἀναγωγὴ στὸν Θεό, ὑπὸ τὴ
σκέπη τοῦ ὁποίου τελοῦμε. 

252 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Ἐδῶ καὶ καιρό, τελοῦμε σ᾽
ἕνα ἄλλοτε  προφανῆ κι
ἄλλοτε λανθάνοντα διχασμό,
σὲ σχέση μὲ τὸ ζητούμενο τῆς
παιδείας. Ἐνταγμένοι στοὺς
σχεδιασμοὺς τῆς παγκοσμιο-
ποίησης τοῦ οἰκουμενικοῦ,
ἀλλὰ καὶ οἰκονομικοῦ,
ἀνθρώπου, ἔχουμε ἀποδεχθεῖ
τὴν ὑποταγὴ τῆς παιδείας
στὶς ἀνάγκες τῆς οἰκονο-
μίας. Πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύ-
θυνση ὁδηγούμαστε, ἐν πολ-
λοῖς, σήμερα. Ἰδεῶδες καὶ
πρότερον, σ᾽ αὐτοὺς τοὺς
«νεοτερικοὺς» σχεδιασμούς, ὁ
homo economicus. Ὰπὸ τὴν
ἄλλη, προτάσσουμε τὶς ἀρχὲς
τοῦ ἑλληνικοῦ ἀνθρωπισμοῦ,
ἀγωνιοῦντες γιὰ τὴν πορεία
καὶ τὸν τόπο, στὸν ὁποῖο
μᾶς ὁ δηγεῖ ἡ τεχνολογία, ἡ
οἰκονομία, οἱ σχεδιασμοὶ τῆς
παραγωγῆς καὶ ἡ συντρι-
πτικὴ ἢ συντρίβουσα παγ-
κοσμιοποίηση τῆς πολυδια-
φημιζόμενης πολυπολιτι-
σμικῆς νέας κοινωνίας. Δὲν
εἶναι γι᾽ αὐτὸ τυχαία ἡ εἰσα-
γωγὴ ἢ τὸ προλογικὸ κείμε-
νο τῆς προτεινόμενης Ἐκπαι-
δευτικῆς Mεταρρύθμισης, γιὰ
τὴν πολιτότητα καὶ τὸν ἑλλη-
νικὸ ἀνθρωπισμό, ὡς ἀναγ-
καίως προαπαιτούμενα. Kι
ἀκόμα ἡ παλαιότερη ἀγωνία
τοῦ πρώϊμου Mάρξ, ποὺ

εἰσάγει πρῶτος τὸν ὅρο τῆς
ἀποξένωσης, ἀγωνιώντας γιὰ
τὸν ἄνθρωπο τῆς οἰκονομίας
καὶ τῆς τεχνολογίας τῆς Δύ-
σεως.

Σκέφτομαι, γι᾽ αὐτό, πόσο
ἐπίκαιρος, ἀπὸ αὐτὴ τὴν
ἄποψη, εἶναι ὁ λόγος τῆς
καθ᾽ ἡμᾶς Ἀνατολῆς. Ἡ ἀπό-
κριση τῆς Ὀρθοδόξου Πα-
ραδόσεως. Ὁ λόγος τῶν Πα-
τέρων. Πόσο λυτρωτικὸς
προβάλλει, εἰς τὸ μέσον τῆς
ἐφιαλτικῆς μανίας τῆς Δύσε-
ως καὶ τῶν μονοσήμαντων,
οἰκονομικῶν, χρησιμοθηρικῶν
καὶ ὠφελιμιστικῶν προτύ-
πων, ποὺ αὐτὴ καταθέτει, ὁ
λόγος καὶ ἡ πρόταση παι-
δείας τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας. Ποὺ ἐπιμένουν
στὴν ἱερότητα καὶ στὸν σε-
βασμὸ τοῦ ἀνθρωπίνου προ-
σώπου. Στὴν ἱερότητα καὶ
στὸν ἀπόλυτο σεβασμὸ τῆς
ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας. Στὴν
κοινωνία καὶ ἐπικοινωνία,
μέσα ἀπὸ τὴ μυστηριακὴ
ἀγαπητικὴ σύναξη. Στὴ δυ-
ναμικὴ τῆς κοινότητος. Στὴν
ἀνάδειξη τῆς ἀγάπης, ἀντὶ
τοῦ μίσους. Στὴν ὑπέρβαση
τῆς βουλητικῆς αὐτοκατά-
φασης, διὰ τῆς ταπεινότητος
καὶ τῆς ἀγάπης, ἐν Xριστῷ.

(Συνεχίζεται)
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Ἔντονα στίς μέρες μας
προβάλλει τό πολυσυζη-

τημένο θέμα σχετικά μέ τήν καύ-
ση τῶν νεκρῶν, μέ τά ἐπιχειρή-
ματα τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς τα-
κτικῆς αὐτῆς νά εἶναι πολλά,
τήν ὁποία θέλουν νά ἐφαρμό-
σουν καί στή δική μας χώρα.
Ἕνα, μάλιστα, ἀπό τά κυριότε-
ρα ἐπιχειρήματα πού θέτουν,
ἴσως τό πιό βασικό, ἀποτελεῖ τό
χωροταξικό ἀδιέξοδο γιά τήν
ταφή τῶν νεκρῶν, ἀφοῦ μέ τά
προβλήματα τῶν μεγαλουπό-
λεων θεωρεῖται πρακτικότερη ἡ
ἀποτέφρωση τῶν νεκρῶν.

Στό βασικό αὐτό τους ἐπι-
χείρημα, θά πρέπει νά σημει-
ώσουμε δύο πράγματα. Πρῶτον,
ὅταν χρειάζονται νά καλυφθοῦν
ἄλλες ἀνάγκες τῆς κοινωνίας,
πάντοτε βρίσκεται ὁ κατάλλη-
λος χῶρος, χωρίς ἰδιαίτερη δυ-
σκολία. Δεύτερον, στόν δικό
μας τόπο, ἀλλά καί σέ ὅλο τόν
ὀρθόδοξο κόσμο, εἶναι ἔντονη ἡ
ἐπιθυμία τῶν ἀνθρώπων νά

διατηρηθεῖ ἡ μνήμη τοῦ νε-
κροῦ τους ἄσβεστη, μέ ὅλες ἐ -
κεῖ νες τίς ἐκδηλώσεις πού συ-
νάδουν στή διατήρησή της (μνη-
μόσυνα, τρισάγιο στόν τάφο
τοῦ νεκροῦ κ.ἄ.). Αὐτό συνακό -
λουθα σημαίνει καί τήν ὕπαρξη
τάφου πού θά διατηρεῖ ζωντα-
νή τή μνήμη τοῦ κεκοιμημένου,
ἡ ὁποία θά θυμίζει συνάμα τίς
ρίζες καί τήν Παράδοσή μας.
Ὅποτε, αὐτή ἡ ἀνάγκη τῶν ζων-
τανῶν πρός τούς νεκρούς ἔρχε-
ται σέ πλήρη ἀντίθεση καί σύγ-
κρουση μέ τό κύριο αὐτό ἐπι-
χείρημα πού προβάλλεται ἀπό
ἀρκετούς  πολιτικούς, κοινωνι-
κούς καί ἄλλους κύκλους.

Οἱ κύκλοι αὐτοί, προσπαθώ -
ντας νά ἐπιβάλουν τά ἐπιχειρή -
ματά τους, ἰσχυρίζονται ἀκόμα
ὅτι ὁ Θεός δέν θά ἀναστήσει
μόνο αὐτούς πού τάφηκαν, ἀλ -
λά καί αὐτούς οἱ ὁποῖοι κάηκαν.
Τό ἐπιχείρημα αὐτό, ἀσφαλῶς,
δέν βρίσκει ἀντίθετη τή διδα-
σκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ

στή Δευτέρα Παρουσία ὅλοι ὅ -
σοι ἔζησαν σέ αὐτόν τόν κόσμο,
μέ ὅποιο τρόπο κι ἄν ἔφυγαν
ἀπό αὐτή τή ζωή, θά ἀναστη-
θοῦν μέ τά σώματά τους ἀρτι-
μελῆ. Τό ἐπιχείρημα, ὅμως, ὅτι
κάποιοι ἀπό τούς Ἁγίους της
Ἐκκλησίας μας, π.χ οἱ Ἅγιοι Δε-
κατέσσερεις Ὁσιομάρτυρες τῆς
Καντάρας πού κάηκαν ἀπό
τούς τότε Λατίνους κατακτητές,
ἁγί ασαν παρ’ ὅλο πού κάηκαν,
μόνο ὡς κακόγουστο ἀστεῖο
μπορεῖ νά ἐκληφθεῖ, διότι ἄλλο
θέμα εἶναι νά ἐπιθυμεῖ κάποι-
ος μετά θάνατον νά καεῖ καί ἄλ -
λο νά ὁδηγεῖται στό μαρτύριο
γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

Ἐδῶ θά πρέπει νά σημειώ σου-
με χωρίς περιστροφές, γιά νά γί-
νει ξεκάθαρο, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία δέν ἀποδέχεται τήν
καύση τῶν νεκρῶν, ἀλλά ἀντι-
θέτως γιά λόγους καθαρά θεο-
λογικούς ὑποστηρίζει τήν ταφή
τῶν νεκρῶν σωμάτων.

Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
καί Θεολογία τό σῶμα δέν ὑπο-
τιμᾶται καί δέν μπαίνει σέ δεύ-
τερη μοίρα ἐν σχέσει μέ τήν ψυ -

χή. Ἡ Ἐκκλησία δέν υἱοθετεῖ τίς
ἀντιλήψεις τῶν, κατά διαφόρων
καιρῶν καί ἐποχῶν, φιλοσό-
φων, π.χ. τοῦ Πλωτίνου ὁ ὁ -
ποῖος ντρεπόταν ἐπειδή εἶχε
σῶ  μα, καί γενικά τήν ἀποστρο-
φή τοῦ σώματος σέ κάποιες εἰ -
δω λολατρικές ὁμάδες, τίς ὁποῖες
ἡ Ἐκκλησία καταδικάζει ὡς αἱ -
ρετικές. Τό σῶμα τοῦ κάθε ἀν -
θρώπου εἶναι ἱερό καί, σύμφω-
να μέ τούς λόγους τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου στήν Α΄ πρός
Κορινθίους Ἐπιστολή, ἀποτελεῖ
ναό καί κατοικητήριο τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος. Ὅταν ἡ Ἐκκλη-
σία ὁμιλεῖ γιά ἁγιασμό τοῦ ἀν -
θρώπου, δέν ἐννοεῖ μόνο ἁγια-
σμό τῆς ψυχῆς, ἀλλά καί τοῦ
σώματος. Τρανταχτό παράδειγ-
μα τούτου ἀποτελοῦν τά λεί-
ψανα τῶν Ἁγίων μας. Γι’ αὐτό
ἡ Ἐκκλησία τά τιμᾶ, τά λιτα-
νεύει, τά θέτει σέ προσκύνηση
καί τά φυλάσσει μέ τόν πρέπο -
ντα σεβασμό.

Ἡ ταφή τῶν νεκρῶν συνδέε-
ται ἄμεσα μέ τήν πίστη τῆς Ἐκ -
κλησίας στήν ἀνάσταση τῶν κε-
κοιμημένων. Ὁ νεκρός τίθεται

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Ἡ καύση τῶν νεκρῶν

Ἱεροδιακόνου Πολυβίου Λαμπρινίδη
Θεολόγου
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Ἡγενέθλιος ἡμέρα τῆς Ἐκ -
κλησίας, δηλαδή ἡ Πεν-

τηκοστή, σηματοδοτεῖ τήν ἔναρ-
ξη τῆς διασπορᾶς τοῦ θείου Λό-
γου καί τῆς δημιουργίας τῶν το-
πικῶν Ἐκκλησιῶν. Ἡ Ἐκκλησία,
βέβαια, εἶναι Μία, Ἁγία, Καθο-
λική καί Ἀποστολική καί δέν
διαχωρίζεται οὔτε ἐθνοποιεῖται.
Εἶναι τό ἑνιαῖο Σῶμα τοῦ Χρι-
στοῦ. Ὡστόσο, ἀποτελεῖται ἀπό
κατά τόπους Ἐκκλησίες πού
ἀποτελοῦν μέλη τοῦ ἑνός Σώ-
ματος. Μία ἀπό τίς πρῶτες
ἱστο ρικά Ἐκκλησίες εἶναι ἡ ἐν
Κύπρῳ Ἐκκλησία.

Ἡ σαφής ἐντολή τοῦ Χριστοῦ
πρός τούς Ἀποστόλους «πορευ -
θέντες μαθητεύσατε πάντα τά
ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό
ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»
(Ματθ. κη΄, 19) προσδιορίζει
σα   φῶς τό ἔργο καί τήν ἀποστο -
λή πού σχετίζεται μέ τό κήρυγ-
μα καί τή διάδοση τοῦ θείου

Λόγου. Κατ’ ἐπέκταση, σχετί-
ζεται μέ τό μαρτύριο καί τή μαρ-
τυρία πού ἔδωσαν, δίνουν καί
θά δίνουν οἱ μαθητές τοῦ Χρι-
στοῦ καί οἱ διάδοχοί τους «ἕως
ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξ. α΄, 8).
Ἔτσι, ἐκπληρώνεται ἡ ἀνακε-
φαλαίωση, ἡ ἀνακαίνιση καί ἡ
ἐσχατολογική προοπτική τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους καί τῆς δη-
μιουργίας. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός βε-
βαίωσε τούς μαθητές Του ὅτι θά
εἶναι πάντοτε μαζί τους καί τά
σημεῖα (θαύματα) πού πραγμα-
τοποιοῦνταν, ἐπιβεβαίωναν τοῦ
λόγου τό ἀληθές. «Ἐξελθόντες
ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ Κυρί-
ου συνεργοῦντος καί τόν λόγον
βεβαιοῦντος διά τῶν ἐπακο-
λου  θούντων σημείων» (Μάρκ.
ιστ΄, 20). Παράλληλα, οἱ μαθη-
τές, λαμβάνοντας δύναμη «ἐπελ-
θόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»
(Πράξ. α΄, 8), καθίστανται πλέ-
ον ἐργάτες στόν ἀμπελώνα τοῦ
Κυρίου, ἐφοδιασμένοι μέ τά χα-

στό μνῆμα, ὅπως ὁ κόκκος τοῦ
σιταριοῦ στή γῆ. Τό σιτάρι θά
σαπίσει, θά ἀλλοιωθεῖ, ἀλλά
ἀπό αὐτό θά προέλθει ἕνα νέο
φυτό, ζωντανό. Τό ἴδιο καί ὁ νε-
κρός. Θά ἀποσυντεθεῖ τό σῶμα
του, θά γίνει ἕνα μέ τή γῆ ἀπό
τήν ὁποία προῆλθε, ἀλλά ἡ Ἐκ -
κλησία προσδοκᾶ τήν ἡμέρα κα -
τά τήν ὁποία οἱ νεκροί θά ἐ γερ-
 θοῦν. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ἐξάλ-
λου, κατετέθη ἀπό τούς μαθη-
τές του σέ μνῆμα, ἀπό τό ὁποῖο
ἠγέρθη καί πρόβαλε ἔτσι ἀπό
τοῦ τάφου ἡ ὄντως Ζωή. Ἐκεῖ
πού ὑπάρχει πίστη στήν Ἀνά-
σταση τοῦ Χριστοῦ -πού προ-
μηνύει καί τή δική μας ἀνάστα -
ση- ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά
ἀντι  μετωπίσει ὀρθά καί τό γε-
γονός τοῦ θανάτου.

Ἀντίθετα, στή σημερινή κοι-
νωνία, οἱ πάντες σχεδόν, προ-
σπαθοῦν νά ἀποσιωπήσουν τό
γεγονός τοῦ θανάτου. Ὁ σύγ-
χρονος ἄνθρωπος ἐπιδιώκει τήν
ἀπεμπόληση τοῦ θανάτου καί γι’
αὐτό ἐπιθυμεῖ τήν ἐξαφάνιση
τοῦ νεκροῦ σώματος πού παρα -
πέμπει σέ αὐτόν, σέ ἀντίθεση μέ

τήν ταφή πού διατηρεῖ τή μνή-
μη τοῦ νεκροῦ καί κατ’ ἐπέ-
κταση τοῦ θανάτου. Δέν θά ἦ -
ταν ὑπερβολή νά ποῦμε ὅτι τό
μόνο σίγουρο στόν ἄνθρωπο εἶ -
ναι ὅτι μία μέρα θά ἀποθάνει
καί θά ἀπέλθει ἀπό τόν κόσμο
αὐτό. Ὅσο κι ἄν προσπαθοῦν
νά ἀποσιωπήσουν τό γεγονός
αὐ τό, νά τό θέσουν ἔξω ἀπό τή
ζωή, ὁ θάνατος θά συμβεῖ. Ἄλ -
λωστε, κάθε νέα γέννηση ἑνός
ἀνθρώπου προμηνύει καί ἕνα
νέο θάνατο.

Τελειώνοντας τίς πιό πάνω
σκέψεις σχετικά μέ τό πολυσυ-
ζητημένο θέμα τῆς καύσης τῶν
νεκρῶν, ἀξίζει νά σημειώσουμε
ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν ἐπιβάλλει -
καί δέν πρέπει νά ἐπιβάλει- τόν
ἐνταφιασμό τῶν νεκρῶν σέ κα-
νένα πού δέν τό ἐπιθυμεῖ καί
ἰδιαίτερα σέ ἀνθρώπους ἄλλων
θρησκειῶν. Ὅμως, ἀπό τήν ἄλ -
λη πλευρά πρέπει νά γίνει σε-
βαστή ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλη-
σίας καί νά μήν προσπαθοῦν νά
τῆς ἐπιβάλουν ἤθη πού δέν συ-
νάδουν μέ τό ἦθος καί τή διδα -
σκαλία της.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

Οἱ ἀπαρχές
τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας

Μέρος Α΄

Χρίστου Χατζημιχαήλ
Δρος Φαρμακευτικῆς - Θεολόγου
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ρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἡ ἵδρυση, ἄλλωστε, τῆς Ἐκκλη-
σίας εἶναι ἔργο τοῦ Πατρός, διά
τοῦ Υἱοῦ, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι.

Οἱ ἀπαρχές τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ στήν Κύπρο θά μποροῦ -
σαν νά διακριθοῦν ἱστορικά σέ
δύο φάσεις: α) Τήν πρώιμη πε-
ρίοδο, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τίς
διάφορες ἐνέργειες καί τή συμ-
μετοχή τῶν Κυπρίων στή νεοδη -
μιουργηθεῖσα ἐν Ἱεροσολύμοις
Ἐκκλησία. β) Τή φάση ἐπέκτα-
σης τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν
Κύ   προ.

Ἡ πρώτη φάση ἀναφέρεται
σέ Κυπρίους, ὅπως ὁ Ἀπόστο-
λος Βαρνάβας, ὁ Εὐαγγελιστής
Μάρκος (Ἰωάννης), ἀνεψιός τοῦ
Ἀποστόλου Βαρνάβα, ἡ Μαρία,
μητέρα τοῦ Εὐαγγελιστῆ Μάρ-
κου, ὁ Μνάσωνας κ.ἄ. Ἡ δεύ-
τερη φάση μπορεῖ νά ὑποδιαι-
ρεθεῖ σέ τρία στάδια: i) στή δρά-
ση τῶν Χριστιανῶν πού διεσπά -
ρησαν μέχρι καί τήν Κύπρο, λό -
γῳ τοῦ διωγμοῦ ἐπί τοῦ πρω-
τομάρτυρος καί ἀρχιδιακόνου
Στεφάνου, ii) στόν ἐρχομό τῶν
Ἀποστόλων Παύλου καί Βαρ-
νάβα στήν Κύπρο καί iii) στήν
ἐπάνοδο τοῦ Ἀποστόλου Βαρ-
νάβα στό νησί μαζί μέ τόν ἀνε-
ψιό του Μάρκο, λίγο μετά τήν
Ἀποστολική Σύνοδο (49 μ.Χ.).

Ἡ συμμετοχή Κυπρίων
στήν ἐν Ἱεροσολύμοις

Ἐκκλησία

Ἡ πρώτη ἀναφορά γιά συμ-
μετοχή Κυπρίου στή ζωή τῆς
Ἐκκλησίας τῶν πρώτων χρι-
στιανικῶν χρόνων στά Ἱεροσό-
λυμα ἀναφέρεται στίς Πράξεις
τῶν Ἀποστόλων. «Ἰωσῆς δέ ὁ
ἐπικληθεῖς Βαρνάβας ἀπό τῶν
Ἀποστόλων, ὁ ἔστι μεθερμη-
νευόμενον υἱός παρακλήσεως,
Λευίτης, Κύπριος τῷ γένει,
ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ, πω-
λήσας ἤνεγκε τό χρῆμα καί
ἔθηκε παρά τούς πόδας τῶν
Ἀποστόλων» (Πράξ. δ΄, 36 – 37).
Τά στοιχεῖα πού λαμβάνονται
ἀπό τό χωρίο αὐτό γιά τόν ἱδρυ-
τή τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας,
τόν Ἀπόστολο Βαρνάβα, εἶναι
σημαντικότατα. Ὁ Ἀπόστολος

Βαρνάβας ὀνομαζόταν προη -
γουμένως Ἰωσῆς. Μετονομάστη -
κε σέ Βαρνάβα ἀπό τούς Ἀ πο-
 στόλους, προφανῶς μέ τήν ἔ ντα-
ξή του στόν χριστιανισμό. Τό
ὄνομα Βαρνάβας ἐρμηνεύεται
θεολογικά ὡς υἱός παρακλήσε-
ως, ἄν καί στήν κυριολεξία ση-
μαίνει υἱός προφήτου (βάρ=υἱός,
νεβί=προφήτης). Ἦταν λευίτης
καί καταγόταν ἀπό τήν Κύπρο.
Πώλησε ἀγροτεμάχιο καί τά
χρήματα πού εἰ σέπραξε, τά
ἔθεσε στή διάθεση τῶν Ἀπο-
στόλων. Κατ’ ἐπέκταση, τά δε-
δομένα αὐτά πού διασώζει ὁ
Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής
Λουκᾶς, δίνουν κάποιες βασικές
πληροφορίες γιά τόν Ἀπόστολο
Βαρνάβα. Εἶχε πλούσια χαρί-
σματα ἀπό τόν Παράκλητο
(Ἅγιο Πνεῦμα), συμμετεῖχε ἐνερ-
γά στή ζωή τῆς Ἐκ κλησίας,
ἀνῆκε ὡς λευίτης στό ἰουδαϊκό
ἱερατεῖο καί ἦταν γνωστός στούς
Ἀποστόλους. Εἰ  δικότερα, ἀπέ-
δειξε ἔμπρακτα τή φιλανθρωπία
καί τά φιλάδελφα αἰσθήματά
του. Ἡ συνέχεια τοῦ βίου του θά
καταδείξει τόν ἱεραποστολικό
του ζῆ λο, μέσῳ τοῦ ὁποίου θά
λάβει ἀξίως τόν τίτλο τοῦ Ἀπο-
στόλου.

Μία δεύτερη ἀναφορά πού
σχετίζεται μέ πρόσωπο κυπρια -

κῆς καταγωγῆς (τουλάχιστον
κα  τά τόν ἕνα ἀπό τούς δύο γο-
νεῖς) παρουσιάζεται στήν Πρός
Κολασσαεῖς Ἐπιστολή. «Μάρ-
κος ὁ ἀνεψιός Βαρνάβα» (Κολ.
δ΄, 10). Ἐφόσον ὁ Ἀπόστολος
Βαρνάβας εἶχε κυπριακή κατα-
γωγή συμπεραίνεται ὅτι καί ὁ
ἀνεψιός του (υἱός τοῦ ἀδελφοῦ
ἤ τῆς ἀδελφῆς τοῦ Ἀποστόλου
Βαρνάβα ἤ κατά μία ἄλλη ἐκδο-
χή ἐξάδελφός του) θά εἶχε δε-
σμούς μέ τήν Κύπρο. Ὁ Ἀπό-
στολος καί Εὐαγγελιστής Μάρ-
κος (ὁ ὁποῖος ὀνομαζόταν Ἰωάν-
νης) ἀναφέρεται καί στό βιβλίο
τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων
(βλ. Πράξ. ιβ΄, 25). Βάσει αὐτῶν
τῶν ἀναφορῶν φαίνεται ὅτι καί
ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος ἦταν
γνωστός στήν πρώτη χριστιανι-
κή κοινότητα. Μάλιστα, συμμε-
τεῖχε σέ δύο τουλάχιστον ἀπο-
στολικές περιοδεῖες στήν Κύπρο
μαζί μέ τόν θεῖο του (θά περι-
γραφοῦν σέ ἑπόμενο ἄρθρο).

Ἔτσι, δύο γνωστά πρόσωπα
κυπριακῆς καταγωγῆς ἐνεπλά-
κησαν ἐνεργά στά πρῶτα βή-
ματα τῆς πρώτης χριστιανικῆς
κοινότητας στά Ἱεροσόλυμα.
Πα ράλληλα, ἡ μητέρα τοῦ Εὐαγ-
γελιστοῦ Μάρκου, ἡ Μαρία,
πα ρουσιάζεται ἐπίσης νά ἔχει
ἐνεργή δραστηριότητα στά

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ



ἀνα φορά σέ Κυπρίους, ἀξιοση-
μείωτη εἶναι ἡ ἀναφορά σέ
ἀνωνύμους Κυπρίους, οἱ ὁποῖοι
συνέβαλαν στή διάδοση τοῦ
Χρι  στιανισμοῦ στήν Ἀντιόχεια,
τήν τρίτη μεγαλύτερη πόλη τῆς
Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας καί
πρωτεύουσα τῆς ρωμαϊκῆς ἐ -
παρ χίας τῆς Συρίας. Σύμφωνα
μέ τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων
(βλ. Πράξ. ια΄, 19 - 21), ἄνδρες
 Κύπριοι (καί Κυρηναῖοι), μετά
τόν διωγμό πού ἀκολούθησε τό
μαρτύριο τοῦ Ἀρχιδιακόνου καί
Πρωτομάρτυρα Στεφάνου, διε-
σπάρησαν καί ἔφθασαν στήν Ἀ -
ντιόχεια. Ἐκεῖ ἐκήρρυταν τόν
Κύριον Ἰησοῦν πρός τούς Ἑλλη-
νιστές Ἰουδαίους (Ἰουδαίους οἱ
ὁποῖοι εἶχαν ὡς μητρική τους
γλώσσα τήν ἑλληνική). Ἡ δρά-
ση αὐτή ἀπέδωσε πλουσίους
καρ πούς, ὥστε ἀπεστάλη (ἀπό
τήν ἐν Ἱεροσολύμοις Ἐκκλησία)
στήν Ἀντιόχεια ὁ Ἀπόστολος
Βαρνάβας, γιά νά ἐνισχύσει τήν
προσπάθεια. Ὁ Εὐαγγελιστής
Λου κᾶς δέν παραλείπει νά ἀνα-

φέρει στήν ἴδια συνάφεια ὅτι ὁ
Ἀπόστολος Βαρνάβας ἦταν
ἄνδρας «ἀγαθός καί πλήρης
Πνεύματος Ἁγίου καί πίστεως»
(Πράξ. ια΄, 24). Ἡ εὐόδωση τῶν
προσπαθειῶν γιά εὐαγγελισμό
τῆς Ἀντιόχειας εἶχε τόσο πλου-
σίους καρπούς, ὥστε ὁ Βαρνά-
βας ἀναζήτησε καί ἔφερε στήν
Ἀντιόχεια τόν Ἀπόστολο Παῦλο.
Σύμφωνα, μάλιστα, μέ ὁρισμέ-
νους ἑρμηνευτές, πιθανόν ἡ
ἱερα ποστολική κίνηση στήν Ἀ -
ντιόχεια νά μήν ἀπευθυνόταν
μό νο στούς ἐξ Ἰουδαίων Ἑλλη-
νιστές, ἀλλά ἀκόμη καί σέ ἐθνι-
κούς (Ἕλληνες). Ἄλλωστε, ὁ
ἰουδαϊκός πληθυσμός τῆς Ἀντιό-
χειας φαίνεται ὅτι ἀντιστοιχοῦ -
σε στό 10% τοῦ συνολικοῦ πλη-
θυσμοῦ τῆς πόλης, γεγονός πού
ἐνισχύει τήν ἄποψη ὅτι τό κή-
ρυγμα ἀπευθυνόταν καί σέ ἐθνι-
κούς. Στήν Ἀντιόχεια ὀνομά-
στηκαν γιά πρώτη φορά οἱ μα-
θητές τοῦ Ἰησοῦ Χριστιανοί.

(Συνεχίζεται)

πρῶτα χριστιανικά βήματα. Χω-
ρίς νά ἀποκλείεται ἡ κυπριακή
της καταγωγή (οὔτε ὅμως καί
ἐπιβεβαιώνεται, ἀφοῦ μποροῦσε
νά εἶναι ἐξ ἀγχιστείας συγγενής
τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα -κατά
μία παράδοση ἦταν ἡ γυναίκα
τοῦ Ἀριστοβούλου, ἀδελφοῦ
τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα-),
μπορεῖ νά ἀναφερθεῖ μέ βεβαι-
ότητα ὅτι ἡ οἰκία τῆς Μαρίας
ἔγινε ὁ χῶρος τῶν πρώτων συ-
νάξεων τῶν Χριστιανῶν (βλ.
Πράξ. ιβ΄, 12 - 17). Ὁ Ἀπόστολος
Πέτρος μετά τή θαυμαστή ἀπο-
φυλάκισή του, κατευθύνεται
στό σπίτι τῆς Μαρίας, ὅπου
ἤσαν συγκεντρωμένοι ἀρκετοί
Χριστιανοί καί προσεύχονταν. Ὁ
οἶκος αὐτός, ἀσφαλῶς, μπορεῖ
νά θεωρηθεῖ στήν κυριολεξία ὡς
«κατ’ οἶκον Ἐκκλησία».

Μία ἄλλη ἀναφορά γιά ἕνα
ἀκόμη Κύπριο τῆς πρώτης χρι-
στιανικῆς κοινότητας, παρου-
σιάζεται καί πάλι στίς Πράξεις
τῶν Ἀποστόλων. Πρόκειται γιά
τόν Μνάσωνα, «ἀρχαίῳ μαθητή»
(Πράξ. κα΄, 16), ὁ ὁποῖος εἶχε τήν
τιμή νά φιλοξενήσει τόν Ἀπό-
στολο Παῦλο καί τή συνοδεία
τοῦ κατά τή μετάβασή τους ἀπό
τήν Καισάρεια πρός τά Ἱερο-
σόλυμα. Στή συνοδεία τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου συμμετεῖχε καί

ὁ συγγραφέας τῶν Πράξεων
τῶν Ἀποστόλων, ὁ Εὐαγγελιστής
Λουκᾶς, ὁ ὁποῖος δέχθηκε μαζί
μέ τόν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν τή
φιλοξενία τοῦ Μνάσωνα. Ὁ
Μνά σων κατά πάσαν πιθανό-
τητα ἀνῆκε στούς Ἑλληνιστές
Χρι στιανούς καί ἐνδεχομένως νά
ἦταν ἀπό τούς πρώτους πιστεύ -
σαντες στόν Χριστό μετά τήν
ὁμιλία τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου
κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκο -
στῆς. Πολύ πιθανόν, ἡ παρα-
μονή στήν οἰκία τοῦ Μνάσωνα
νά ἀποτέλεσε τήν τελευταία φι-
λοξενία πρός τόν Ἀπόστολο
Παῦ λο, πρίν τή σύλληψη τοῦ
τε λευταίου στά Ἱεροσόλυμα. Ὁ
Μνάσων ἀπετέλεσε ἐνεργό στέ-
λεχος τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως
ἀπο δεικνύεται ἀπό τή μεταγε-
νέστερη δράση του.

Ἐκτός ἀπό τήν ὀνομαστική
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Ξεκίνησε τό κατηχητικό μας!
Πᾶνε τώρα πάνω ἀπό τέσ-

σερεις μῆνες πού τελείωσε ἡ
προηγούμενη χρονιά καί τό πε-
θυμήσαμε. Εἴχαμε τήν κατα-
σκή νωση γιά τό καλοκαίρι, ἀλλά
κι ἀπό τότε πέρασε καιρός καί
θέλουμε ἐφόδια. Πάνω στήν
κα  τάλ ληλη στιγμή, λοιπόν, ἀρχί-
ζει ἡ νέα κατηχητική χρονιά.

Μᾶς περιμένουν καί πάλι
πολ λά καί ὡραία στό κατηχη-
τικό μας. Θά ἀκούσουμε και-
νούργιες ἱστορίες, θά μάθουμε κι
ἄλλα θαυμαστά ἀπό τή ζωή καί
τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ καί τῶν
Ἁγίων της Ἐκκλησίας μας, θά
προσπαθήσουμε νά γίνουμε κι
ἐμεῖς σάν αὐτούς. Θά θέσουμε
καινούργιους στόχους, θά πά-
ρουμε ἀποφάσεις, θά ἀγωνι-
στοῦμε γιά νά γίνουμε σωστοί

Χριστιανοί. Ἐπιπλέον, θά ἔχου-
με τήν εὐκαιρία νά κάνουμε τίς
ἀπορίες μας καί νά πάρουμε
ἀπαντήσεις. Κι ὄχι μόνο αὐτό...
Σέ λίγες βδομάδες θά ἀρχίσουν
τά ψυχαγωγικά προγράμματα, οἱ
ἐκδρομές, τά παιχνίδια. Μέ τό
κατηχητικό δέν μᾶς λείπει τίπο -
τα.

Θά δοῦμε καί τίς παρέες μας.
Ναί, βλέπουμε τά ἄλλα παιδιά
τῆς ἐνορίας μας καί στό σχολεῖο,
ἀλλά στό κατηχητικό εἶναι ἀλ -
λιῶς. Ἐκεῖ κάνουμε ἄλλου εἴ -
δους συζητήσεις, παίζουμε καί
γελᾶμε μέσα ἀπό τήν καρδιά μας
καί νιώθουμε πιό κοντά ὁ ἕνας
στόν ἄλλο. Ἐνισχυόμαστε κιό-
λας, βλέποντας πώς κι ἄλλα
παιδιά τῆς ἡλικίας μας ἔχουν
τούς ἴδιους στόχους καί κάνουν
τίς ἴδιες προσπάθειες μ’ ἐμᾶς. Κι

ἔτσι, τίποτα δέν μᾶς φοβίζει. Ἄν
συναντοῦμε ἐμπόδια, δυσκο-
λίες, εἰρωνίες στόν ἀγώνα μας,
μαζί τά ἀντιμετωπίζουμε. Κι
ὅσο πιό πολλοί, τόσο τό καλύ-
τερο καί γιά τόν ἀγώνα μας γε-
νικότερα, ἀλλά καί γιά τίς ἑβδο-
μαδιαῖες συναντήσεις μας. Ἡ
ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὅταν εἴμαστε
πολλοί μαζί, εἶναι πιό ζωντανές
οἱ συζητήσεις μας καί πιό δια-
σκεδαστικό τό παιχνίδι, γιατί ὁ
καθένας ἔχει κι ἀπό κάτι νά πεῖ
καί ἀπό μία ἰδέα νά συμπλη-
ρώσει.

Αὐτό εἶναι ὅμως τό πρόβλη-
μα. Εἴμαστε μόνο λίγα παιδιά...
Γιατί, ὅμως, τά παιδιά δέν
ἔρχονται στό κατηχητικό; Μή-
πως δέν ξέρουν πόσα πράγμα-
τα κάνουμε καί μαθαίνουμε;
Πόσο ὡραία περνοῦμε; Ἴσως...
Ποῦ νά τό ξέρουν, ὅμως; Τούς
τό εἶπε κανένας; Ποιός νά τούς
τό πεῖ; Μά, ἐμεῖς φυσικά. Ἐμεῖς
πού ξέρουμε, πού τό ζοῦμε.
Τώρα πού τό σκέφτομαι, δέν
εἶναι λιγάκι ἐγωιστικό νά κρα -
τᾶμε ὅλον αὐτό τόν θησαυρό γιά
τόν ἑαυτό μας;

Κάποτε εἶχα διαβάσει γιά

δύο φίλους ἀπό τήν Καινή Δια-
θήκη, τόν Φίλιππο καί τόν Να-
θαναήλ. Μία μέρα ὁ Φίλιππος
συνάντησε τόν Χριστό καί Αὐ -
τός τόν κάλεσε νά Τόν ἀκολου -
θήσει. Μετά χαρᾶς θά τό ἔκα-
νε βέβαια, ἀλλά αὐτή τή μεγά-
λη τιμή θέλησε νά τή μοιραστεῖ
μέ τόν καλύτερό του φίλο, τόν
Ναθαναήλ. Ἔτρεξε τότε, τόν
βρῆ κε καί τοῦ ἀνήγγειλε ὅτι συ-
νάντησε τόν Κύριο. Τόν πῆρε κι
αὐτόν μαζί του καί ἀκολούθη-
σαν τόν Χριστό καί οἱ δύο.

Σάν ἄλλοι Φίλιπποι κι ἐμεῖς,
ἄς δώσουμε τήν εὐκαιρία καί
στούς φίλους μας νά ἀκολου-
θήσουν τόν Χριστό στόν ὄμορ-
φο δρόμο Του. Κι ἀφοῦ τόν δρό-
μο αὐτό μᾶς τόν δείχνει πρωτί-
στως τό κατηχητικό μας, ἄς κά-
νουμε ἀρχή ἀπό ’δῶ. Νά πά-
ρουμε ὅσους περισσότερους φί-
λους καί φίλες μας μποροῦμε
στό κατηχητικό, γιά νά μοιρα-
στοῦμε μαζί τους τή χαρά, τήν
εὐλογία καί ὅλα τά ἀγαθά, πού
ὑπόσχεται ὁ Κύριος ὅτι θά χα-
ρίσει σέ ὅσους εἶναι δικά Του
παιδιά.

Ξεκίνησε
τό κατηχητικό

μας!

Ἑλένης Ἀναστασίου
Ἐκπαιδευτικοῦ

ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
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