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Ὁσύγ χρο νος ἄν θρω πος ἀ -
πορ ροφη μέ νος ἀπό τίς

πολ λές του ἀ σχο λίες γιά τήν ἐ -
ξα σφά λιση «τῶν πρός τό ζῆν»,
ζα λι σμέ νος ἀπό τόν κα ται γι -
σμό τῶν εἰ δή σεων καί δι α φη -
μί σεων τῶν Μ.Μ.Ε., ἀ πο κα μω -
μέ νος ἀπ’ τήν δι α σκέ δαση (τήν
ὁ ποία κυ νηγᾶ μα νι ω δῶς, γιά
νά ξε φύ γει ἀπ’ τά βά σανα,
ἀλλά -τε λι κῶς- τόν κου ρά ζει
πε ρισ σό τερο), δέν ἔ χει χρόνο
νά γνω ρί σει τόν ἑ αυτό του,
τόν συ νάν θρωπό του καί -κυ -
ρίως- τόν Θεόν του!

Ἔτσι, προ σπερνᾶ τά σο βαρά
ὑ παρ ξι ακά του προ βλή ματα
καί μά λι στα τό πρό βλημα τοῦ
θα νά του. Μόνο στίς κη δεῖες
κά ποιων συγ γε νῶν ἤ γνω στῶν
φι λο σο φεῖ καί προ βλη μα τί ζε -
ται γιά λίγο, ἀλλά βγαί νον τας

ἀπ’ τό κοι μη τή ριο τό ξε χνᾶ καί
ἐ πι στρέ φει στήν ἀ νού σια κα-
θη με ρινή ρου τίνα καί τό ἄγ χος.

Δέν ἀν τι λαμ βά νε ται ὁ σύγ-
χρο νος ἄν θρω πος ὅτι, ὅσο κι
ἄν δέν τόν σκέ πτε ται συ νει -
δητά, ὁ φό βος τοῦ θα νά του δη-
λη τη ρι ά ζει ὅ λες τίς προ σπά -
θειες καί τίς χα ρές τῆς ζωῆς.
Ὅ,τι κι ἄν κά νει, στό τέ λος
τόν πε ρι μέ νει ἡ ἀ πό γνωση, ἀ -
φοῦ «ταῦτα πάντα θά να τος δι -
α δέ χε ται»!  Ἀ κόμη κι οἱ ἑ ορ τές
κι οἱ δι α σκε δά σεις τῶν ἀ λυ -
τρώ των ἀπό τόν θά νατο ἀν -
θρώ πων εἶ ναι πέν θι μες, ἀ φοῦ
εἶ ναι ἁ πλῶς προ σπά θειες φυ -
γῆς ἀπό τήν πλήξη, τήν μο νο -
το νία καί τόν φόβο. Εἶ ναι θο-
ρυ βώ δεις ἐκ δη λώ σεις, γιά νά
μήν ἀ κού γε ται ὁ τρο μα κτι κός
ἀ   πό η χος τοῦ θα νά του! 

ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ ΣΟΥ, ΚΥΡΙΕ»!
«ΔΟΞΑ Τῌ ΑΓΙᾼ

«
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Οἱ ἑ ορ τές τῶν Ἁγίων Πα θῶν
καί τῆς Ἁγίας Ἀ να στά σεως τοῦ
Κυ ρίου,  μᾶς δί νουν τήν εὐ και -
ρία νά ἰ δοῦμε κα τά ματα τό γε-
γο νός τοῦ θα νά του καί νά τό
ἀν τι με τω πί σουμε ρι ζικά.

Βλέ πον τας τόν Κύ ριο νά πε-
θαί νει στόν Σταυρό, κα τα νο -
οῦμε ὅτι ὁ θά να τος εἶ ναι μιά ἀ -
να πό φευ κτη πρα γμα τι κό τητα,
τήν ὁ ποία κι αὐ τός ὁ Υἱός τοῦ
Θεοῦ ἑ κου σίως ὑ πέ μεινε.

Κα τα λα βαί νουμε, ἐ πί σης,  ὅτι
ὁ θά να τος ἔ χει ὡς ρίζα του τήν
πα ρα κοή καί τήν ἁ μαρ τία τοῦ
ἀν θρώ που.  Ἀ φοῦ ἑ κου σίως ἀ -
πο μα κρύν θηκε ἀπ’ τόν Δη μι -
ουργό του,  τήν πηγή τῆς ζωῆς,
ἦ ταν φυ σικό νά πε θά νει. «Ὅ -
σον ἀ φί στατο τῆς ζωῆς το σοῦ -
τον προ σήγ γιζε τῷ θα νάτῳ.
Ζωή γάρ ὁ Θεός, στέ ρη σις δέ
τῆς ζωῆς (δη λαδή τοῦ Θεοῦ)
θά να τος», λέει ὁ Μέ γας Βα σί -
λειος.

Ὁ θά να τος εἶ ναι συ νέ πεια
καί ἀ πό δει ξις τῆς ἁ μαρ τω λό -
τη τας τοῦ ἀν θρώ που. Γι’ αὐτό
ὁ ἀ να μάρ τη τος Κύ ριος Ἰ η σοῦς
Χρι στός πε θαί νει ἑ κου σίως
ἀπό ἄ πειρη ἀ γάπη γιά μᾶς καί
ἡ θυ σία Του αὐτή νικᾶ τόν θά-
νατο!

Ἡ λέξη, ἡ ὁ ποία κυ ρι ο λε κτι -
κῶς σφρα γί ζει τήν ἀν θρώ πινη

ἱ στο ρία, δέν εἶ ναι τό «τε τέ λε -
σται» ( Ἰ ω . ιθ΄, 30) τοῦ Κυ ρίου
πάνω στόν Σταυρό. Εἶ ναι αὐτή
τοῦ ἀγ γέ λου πρός τίς Μυ ρο -
φό ρες, «ἠ γέρθη»! (Μάρ κ. ιστ΄,
6).

Νά γι ατί τήν ἁ γία καί λαμ-
πρή νύ κτα τῆς Ἀ να στά σεως,
κατά τήν ὁ ποία ὅλα «οὐ ρα νός
τε καί γῆ καί τά κα τα χθό νια»
ἀ στρά φτουν καί λάμ πουν στό
φῶς τοῦ Ἀ να στάν τος, ὅ ταν
ψάλ λε ται ὁ ἀ να στά σι μος Κα νό-
νας τοῦ Ὄρ θρου, πα ρεμ βάλ -
λε ται ἀ νά μεσα στά θρι αμ βευ -
τικά καί ὑ πέ ροχα τρο πά ρια ἡ
σύν τομη δο ξο λο γία: «Δόξα τῇ
Ἁγίᾳ Ἀ να στά σει Σου, Κύ ριε»!

Αὐτή ἡ δο ξο λο γία, μέ τήν
συ νεχῆ ἐ πα νά ληψή της, δεί χνει
τήν ἔ κρηξη χα ρᾶς καί τήν με-
γάλη εὐ γνω μο σύνη τῶν πι στῶν
πρός τόν Ἀ να στάντα. Χαρά κι
εὐ γνω μο σύνη πρός Αὐ τόν, ὁ
Ὁ ποῖος «ἐκ θα νά του πρός ζω -
ήν καί ἐκ γῆς πρός οὐ ρα νόν ἡ -
μᾶς δι ε βί βα σεν»!

Ὁ Ἀ να στάς δέν πε ρι ο ρί στηκε
μόνο στό νά νι κή σει γιά χάρη
μας τόν θά νατο, ἀλλά μέ τό Ἅ-
γιο Βά πτι σμα μᾶς ἕ νωσε μέ τό
ἀ να στη μένο καί θε ω μένο Σῶμα
Του, κά νον τάς μας μέλη Του!
Μέ τό ἴ διο αὐτό ἀ να στη μένο
καί θε ω μένο Σῶμα καί Αἷμα

Του  (δη λαδή τήν Θεία Κοι νω -
νία)  μᾶς τρέ φει,  μᾶς ἁ γι ά ζει
καί μᾶς ἀ θα να τί ζει!

Τώρα, ὁ ἑ νω μέ νος μέ τόν Ἀ -
να στάντα Ἰ η σοῦ ἄν θρω πος,
ὅσα βά σανα, ἀρ ρώ στιες,  κα τα-
τρε γμούς καί θα νά τους νά πε-
ρά σει, στό βά θος ἔ χει χαρά, δι -
ότι γνω ρί ζει ὅτι συμ με τέ χον τας
στόν Σταυρό τοῦ Κυ ρίου του,
συμ με τέ χει στήν Ἀ νά στασή Του
καί τήν αἰ ώ νια ζωή Του!

Ἡ ὑ πό σχεση τοῦ Κυ ρίου
πρός τούς μα θη τές Του λίγο
πρίν τήν Σταύ ρωση: «ἡ λύπη
ὑ μῶν εἰς χα ράν γε νή σε ται... καί
τήν χα ράν ὑ μῶν οὐ δείς αἴ ρει
ἀφ’ ὑ μῶν» ( Ἰω. ιστ΄, 20 - 22) εἶ -
ναι πρα γμα τι κό τητα. Ἡ χαρά
τῆς Ἀ να στά σεως εἶ ναι ἡ μόνη
ἀ να φαί ρετη.  Εἶ ναι ἡ μόνη ἀ λη-
θινή χαρά!

Τώρα ἐ μεῖς οἱ Χρι στι α νοί
μπο    ροῦμε ν’ ἀ γω νι ζό μα στε,  νά
χαι ρό μα στε, νά ἑ ορ τά ζουμε καί
νά ἐλ πί ζουμε. Ὁ Κύ ριος ἔ λυσε
τήν ἀ πό γνωση. «Ἰ δού γάρ ἦλθε
διά τοῦ Σταυ ροῦ,  χαρά ἐν ὅλῳ
τῷ κό σμῳ. Διά παν τός εὐ λο -
γοῦν τες τόν Κύ ριον,  ὑ μνοῦ μεν
τήν Ἀ νά στα σιν Αὐ τοῦ»!

Ὁ ἑλ λη νορ θό δο ξος χρι στι α -
νι κός λαός μας, παρά τίς ἀ δυ -
να μίες του, ἔ χει τήν εὐ λο γία
νά εἶ ναι ὁ λαός τῆς Ἀ να στά -

σεως. Ἡ κατ’ ἐ ξο χήν ἑ ορτή τῶν
Ἑλ λή νων εἶ ναι τό Πά σχα. Γι’
αὐτό ὁ λαός μας ἔ χει πάντα
ἐλ πίδα. Συμ μαρ τυ ρεῖ σ’ αὐτό
τό πλῆ θος τῶν ἁ γίων Νε ο μαρ -
τύ ρων τῆς Τουρ κο κρα τίας,
ἀλλά καί τῶν Ἐ θνο μαρ τύ ρων
πα λαιῶν καί προ σφά των!

Γι’ αὐτό καί ἡ ἐλ πίδα γιά
τήν ἀ νά σταση καί τοῦ μαρ τυ -
ρι κοῦ νη σιοῦ μας δέν σβή νει!

Ὅ λοι, ὅ σοι κα τέ χετε θέ σεις
καί μέσα πού ἐ πη ρε ά ζουν τήν
σκέψη καί τήν ζωή τοῦ λαοῦ
μας, (πα ρα καλῶ καί προ τρέπω
πα τρικά)  μήν προ σπα θεῖτε νά
τοῦ ἐ πι βά λετε ξε νό φερ τες  «προ          -
 ο  δευ τι κές»  ἰ δέες,  ἀ ταί ρι α στες
μέ τό ἀ να στά σιμο ἦ θος του.

Σε βα στῆτε τήν πα ρά δοση
καί τήν ἐ λευ θε ρία του. Καί σεῖς
προ έρ χε σθε ἀπό τά σπλάγ χνα
τοῦ ὀρ θο δό ξου λαοῦ μας καί
εἶ σθε βα πτι σμέ νοι. Κατά βά-
θος οἱ ἰ δέες αὐ τές δέν ἐκ φρά -
ζουν οὔτε τό δικό σας βα θύ -
τερο ἑ αυτό.

Ἀ φῆ στε τόν λαό μας νά εἶ ναι
ὀρ θό δο ξος καί ἀ να στά σι μος.
Ἀ φῆ στε τον νά ἐλ πί ζει καί ἡ
ζωή του νά εἶ ναι Πά σχα.

Μήν σκο τώ νετε τήν ἐλ πίδα!
Χρι στός Ἀ νέ στη!  Ἀ λη θῶς Ἀ -

νέ στη!

ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ ΣΟΥ, ΚΥΡΙΕ»!
«ΔΟΞΑ Τῌ ΑΓΙᾼ
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

Δρος Φαίδωνος Παπαδόπουλου
Θεολόγου

(Α ΄ Πέτρ. ε΄, 6 – 14)

«6 Ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ

ἐν καιρῷ. 7 Πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρρίψαντες ἐπ' αὐτόν, ὅτι

αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν, 8 νήψατε, γρηγορήσατε· ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβο-

λος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ. 9 ᾯ ἀντίστη-

τε στερεοὶ τῇ πίστει, εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν παθημάτων τῇ ἐν κόσμῳ ὑμῶν

ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι. 10 Ὁ δὲ Θεὸς πάσης χάριτος, ὁ καλέσας ὑμᾶς

εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὀλίγον παθόντας, αὐτὸς

καταρτίσει ὑμᾶς, στηρίξει, σθενώσει, θεμελιώσει· 11 αὐτῷ ἡ δόξα καὶ

τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 12 Διὰ Σιλουανοῦ ὑμῖν

τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς λογίζομαι, δι’ ὀλίγων ἔγραψα, παρακαλῶν καὶ

ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ Θεοῦ, εἰς ἣν ἑστήκατε. 13

Ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτὴ καὶ Μᾶρκος ὁ υἱός μου.
14 Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης. Εἰρήνη ὑμῖν πᾶσι τοῖς

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ἀμήν.». 

Κατά τίς Κυριακές τῆς περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου
ἀκούγονται στούς ἱερούς ναούς ἀποστολικά ἀναγνώσματα
παρμένα ἀπό τό βιβλίο τῶν Πράξεων, πρός ἐπίρρωση, προ-
φανῶς, τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ Πράξεις τῶν Ἁγίων Ἀποστό-
λων, δηλαδή ἡ διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου στήν οἰκουμένη

καί ἡ ἵδρυση καί ἡ ἐξάπλωση τῆς Ἐκκλησίας, ἔχουν ὡς
ἀφετηρία, ἀλλά καί θεμέλιο, τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.
Ὅταν, ὡστόσο, συμπέσει σέ μία ἀπό αὐτές τίς Κυριακές νά
τιμᾶται μεγάλος Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας, ὡς Ἀνάγνωσμα ἐπι-
λέγεται χωρίο πού σχετίζεται ἄμεσα ἤ ἐννοιολογικά μέ τόν
Ἅγιο αὐτό, ὅπως συμβαίνει φέτος μέ τή σύμπτωση τῆς Κυ-
ριακῆς τοῦ Παραλύτου καί τῆς γιορτῆς τοῦ ἐνδόξου Ἀπο-
στόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου. 

Στό σχετικό κείμενο ἀπό τήν Α΄ Ἐπιστολή του, ὁ κορυ-
φαῖος Ἀπόστολος Πέτρος ὀνομάζει τό Μάρκο «υἱό του», δη-
λώνοντας ἔτσι τή σχέση ἀγάπης καί ἀφοσίωσης, μέ τήν ὁποία
ἦταν συνδεδεμένοι. Ἀναφέρεται, ἀσφαλῶς, στήν περίοδο μετά
τήν Α΄ περιοδεία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (47 - 49 μ.Χ.), κατά
τή διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Ἰωάννης Μάρκος, μαζί μέ τό θεῖο
του Βαρνάβα, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στήν ἑδραί-
ωση τῆς Ἐκκλησίας
στήν Κύπρο καί διάφο-
ρες περιοχές τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας. Μετά
ἀπό τήν περιοδεία αὐτή
ὁ Μάρκος συνόδευσε
τόν Ἀπόστολο Πέτρο σέ
διάφορες ἀποστολές
καί ἀπό αὐτόν πῆρε τήν
εὐλογία, γιά νά πορευ-
θεῖ στήν Αἴγυπτο, ὅπου
συνέγραψε τό φερώνυ-
μο Εὐαγγέλιο καί ἔγινε
ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
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τῆς Ἀλεξανδρείας καί γενικότερα τῆς Ἀφρικῆς.
Τό ἔργο τῆς σπορᾶς τοῦ λόγου στήν ἀφρικανική ἤπειρο,

ὅπως καί κάθε ἱεραποστολική προσπάθεια, δέν ἦταν εὔκο-
λο, οὔτε καί ἀντιμετωπίστηκε μέ φιλικές διαθέσεις ἀπό ὅσους
βρίσκονταν ἐκτός Ἐκκλησίας. Οἱ δυσκολίες δέν σχετίζονταν
μόνο μέ τίς ἀντίξοες καιρικές συνθῆκες, τήν ἐλλειπῆ μόρ-
φωση τῶν Ἀποστόλων, τίς μεγάλες ἀποστάσεις, τήν ὕπαρ-
ξη ληστῶν, τήν πενιχρότητα τῶν οἰκουμενικῶν μέσων. Οἱ κή-
ρυκες τοῦ θείου λόγου εἶχαν ἐπιπλέον, καί κυρίως, νά ἀντι-
μετωπίσουν τήν καχυποψία τῶν ἀκροατῶν τους, τήν ἀντί-
δραση τῆς ρωμαϊκῆς ἐξουσίας καί τοῦ συστήματος τῆς εἰδω-
λολατρίας, τήν ἐχθρότητα τῶν Ἰουδαίων, τό διαβρωτικό ἔργο
τῶν ψευδοαδελφῶν καί αἱρετικῶν. Ἀνθρωπίνως, θά μποροῦσε
νά πεῖ κανείς, ἡ προσπάθεια εὐαγγελισμοῦ τῶν ἐθνῶν δέν
ἦταν τίποτε ἄλλο παρά μία οὐτοπία. Ὡστόσο, στή ζωή καί
δράση τῆς Ἐκκλησίας τά πάντα περιστρέφονται ὄχι γύρω
ἀπό τόν ἄνθρωπο, τίς γνώσεις καί τίς ἱκανότητές του, ἀλλά
γύρω ἀπό τό Θεάνθρωπο Χριστό πού, μεταξύ ἄλλων, εἶπε
καί ἀπέδειξε ὅτι «τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις, δυνατά παρά

τῷ Θεῷ ἐστιν» (Λουκ. ιη΄, 27).
Ἡ κινητήρια δύναμη τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου, ἀλλά καί

τῶν κάθε ἐποχῆς ἱεραποστόλων, δέν εἶναι ἄλλα ἀπό τήν
ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ ἐμπι-
στοσύνη στηρίζει καί ἐνδυναμώνει καί ταυτόχρονα ὁδηγεῖ
τόν ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου στήν ἀρετή τῆς ταπείνωσης, χω-
ρίς τήν ὁποία εἶναι δυνατό καί εὔκολο νά υἱοθετήσει τήν
πλανεμένη ἄποψη ὅτι αὐτός πού προσελκύει τίς ψυχές, δέν
εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Σαρκωθείς Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά
ἡ δική του ρητορική δεινότητα, τά ἔξυπνα ἐπιχειρήματα, ἡ

ἐμφάνιση, τό ὕφος καί ἄλλα χαρακτηριστικά τοῦ κηρύγματος.
«Ταπεινώθητε οὖν ὑπό τήν κραταιάν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, ἵνα

ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ. Πᾶσαν τήν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρρί-

ψαντες ἐπ’ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περί ὑμῶν». Αὐτή εἶναι
ἡ ἐντολή τοῦ Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου πρός ὅλους τούς
πιστούς καί εἰδικά πρός ὅσους διακονοῦν στό χῶρο τῆς δι-
δαχῆς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἡ συνειδητή ἀποδοχή του ὅτι
παντοδύναμος εἶναι ὁ Θεός καί ὄχι ἐμεῖς καί οἱ δικοί μας
λόγοι ἀποτελεῖ ἀνάχωμα στόν ὑπερήφανο λογισμό, πού ξε-
κινᾶ ἀπό τήν αἴσθηση τῆς αὐτάρκειας καί καταλήγει στήν
αἵρεση. Ταυτόχρονα, συνιστᾶ ἀφορμή γιά ἔντονη προσευ-
χή καί ἐπίκληση τῆς θείας βοήθειας, ὥστε κάθε ἔργο, προ-
σωπικό, κοινωνικό ἤ ἐκκλησιαστικό, νά τελεσφορήσει καί
νά ἔχει τήν ἀπαιτούμενη διάρκεια.

Ἄν ὁ ἱερέας, ὁ θεολόγος, ὁ δάσκαλος, ὁ κατηχητής, ὁ μο-
ναχός ἀγωνιοῦν γιά τή θλιβερή κατάσταση τοῦ κόσμου καί
ἐπιθυμοῦν τή διάδοση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐφαρ-
μογή τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, πολύ περισσότερο νοιάζε-
ται γι’ αὐτά ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὅπως νοιάζεται καί γιά κάθε
ἄνθρωπο πού ἐπιζητεῖ τή Βασιλεία Του. «Οὐδέν ἀπρονόη-

τον, οὐδέν ἠμελημένον», γράφει στήν Ἑξαήμερό του ὁ Μέ-
γας Βασίλειος. Ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ Καρπάθιος στηρίζει τούς
πιστούς, προβάλλοντας τό παράδειγμα τῆς ἀράχνης, ἡ ὁποία
δέν στερεῖται τῆς τροφῆς της, ἄν καί ἀδύναμη, γιατί ὁ Θεός
μεριμνᾶ, ὥστε νά πέφτουν στόν ἱστό της κάποια ζωύφια.
Στό Θεό, λοιπόν, πού εἶναι παντοδύναμος, ἀφειδής καί ἀγα-
θός, ὀφείλουμε ὅλοι νά ἐπιρρίπτουμε τή μέριμνα, ὄχι μόνο
γιά τά χρειώδη τῆς ἡμέρας, ἀλλά καί γιά τήν ἐπιτυχία κάθε
πνευματικῆς προσπάθειάς μας.

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
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ΚΥΡΙΑΚΗ Ά ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Πρωτοπρ. Γεωργίου Ἀντωνίου
Θεολόγου - Νομικοῦ

(Ματθ. ι΄, 32 - 33, 37 - 38 καί ιθ΄ 27 - 30)

«32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμο-

λογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· 33

ὅστις δ’ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν

κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς».  «37 Ὁ φιλῶν πατέρα

ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα

ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· 38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ

καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος» (κεφ. ι΄). «27 Τότε ἀπο-

κριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκο-

λουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; 28 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν

λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν

καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς

ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 29 Καὶ

πᾶς ὅς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυ-

ναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα

λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 30 Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι

ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι» (κεφ. ιθ΄). 

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο εἶναι ἄπειρη.
Χωρίς μέτρον. Χωρίς ὅρια. Γι’ αὐτό καί ἀπαιτεῖ ἀπό μᾶς ὁλο-
σχερῆ ἀφοσίωση. Τελείαν ἀγάπην.

Γιατί τά ζητᾶ ὅλα αὐτά;
Α) Ὁ Χριστός μᾶς ἔπλασε μέ πνεῦμα, νοῦν, ἐλεύθερη θε-

λήση.
Μᾶς χάρισε πνοήν. Ζωήν. Τά πάντα. Ἡ ὑπάρξή μας ὅλη σ’

Αὐτόν ἀνήκει. Ἀπό Αὐτόν ἐξαρτᾶται.
Β) Ταυτόχρονα ὁ Χριστός εἶναι ἀκόμη ὁ Σωτήρας. Ὁ Λυ-

τρωτής μας.
Ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ διαλαλεῖ τήν ἄπειρην ἀγάπην Του

πρός ἐμᾶς.Ὑπέστη θάνατον σκληρόν.  Ἄδικον. Θυσιάστηκε
γιά τή σωτηρία μας.

Ποιoς γονιός ἔδειξε ποτέ τόσην ἀγάπη γιά τά πρόσωπα
τῆς οἰκογένειάς του; 

Μόνο ὁ Χριστός ἀγαπᾶ ἔτσι καί τόσο.
Πῶς πρέπει νά ἐκδηλώνεται ἡ δική μας γι’ Αὐτόν ἀγάπη; 
Μέ τή θερμή λατρεία μας πρός Αὐτόν. Μέ τήν ἀτομική

καί κοινή προσευχή μας. Δηλαδή λατρεία μυστηριακή, προ-
σευχή, δοξολογία.

Πρέπει ἀκόμα νά προσφέρουμε ὑπακοή στό θεῖο θέλη-
μα. Τότε δέν θά κλέβουμε. Δέν θ’ ἀδικοῦμε. Δέν θά βλασφη-
μοῦμε. Δέν θά ὑβρίζουμε. Δέν θά παρεκτρεπόμαστε. Θά πει-
θαρχοῦμε καί θά ὑπακοῦμε. Θά ὑποτασσόμαστε στό θέλη-
μά Του, χωρίς προφάσεις. Γογγυσμούς. Ἀναβολές. Δισταγμούς.

Θά ἀκοῦμε μέ προσοχή. Θά πράττουμε μέ ἀκρίβεια.
Θά εἴμαστε εὐτυχισμένοι τότε.  
Τί ἄλλο θέλουμε;
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σέ αὐτό, γιά νά φανεῖ ὅτι ἡ ση-
μασία τοῦ γεγονότος δέν ἐξαντ-
λεῖται σέ ἐ κεῖνο τόν συγκεκριμένο
τόπο, οὔτε τή συγκεκριμένη στιγ-
μή. Χαράσσεται μία ἀπέραντη
προοπτική πού ὑπερβαίνει τήν ἱσ -
το ρική στιγμή καί ἐκφράζει τόν
ἐσωτερικό λόγο τῶν γεγονότων.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα διατηρεῖ παν-
τοτινά τήν παρουσία Του μέσα
στήν Ἐκκλησία καί ἀποτελεῖ τόν
ἀπαραίτητο ὅρο γιά τήν τέλεση
τῶν Μυστηρίων της. Ἡ διοίκηση
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὀρθή διδασκα-
λία, ἡ Ἱεραποστολή, ἡ διαμόρφω-
ση τῶν ὕμ νων, τῶν προσευχῶν καί
τῆς ὀρ θόδοξης Ἁγιογραφίας εἶναι
τρανή ἀπόδειξη ὅτι ἡ Ἐκκλησία
δέν εἶναι ἕνα ἀνθρώπινο καθίδρυ-
μα, ἀλλά μία ζωντανή καί οὐ σια-
στική κοινότητα Θεοῦ καί ἀν   -
 θρώπων μέ κεφαλή τό Χριστό.

Ἡ εἰκόνα τῆς Πεντηκοστῆς πα-
ρουσιάζει τούς Ἀποστόλους νά κά-
θονται πάνω σέ  ἕνα πάγκο, πού
ἔχει ἡμικυκλικό σχῆμα. Καταλαμ-
βάνουν καί τίς δύο πλευρές του.
Ἕξι στή μία σειρά καί ἕξι στήν
ἄλλη. Ὅλοι βρίσκονται στό ἴδιο
ἐπίπεδο, γιά νά δηλωθεῖ ἡ ἰσοτι-
μία, ἡ ἰσότητά τους καί ἡ ἁρμονία
πού ἐπικρατεῖ στή σύνοδό τους. Γι’
αὐτό οἱ Πατέρες τῶν Οἰκουμενικῶν
Συνόδων τοποθετοῦνται στίς εἰκό-
νες μέ τόν ἴδιο τρόπο.

Σύμφωνα μέ τή διήγηση στίς

Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ἦταν
ἀναγκαία ἡ συμπλήρωση τῆς θέ-
σης τοῦ Ἰούδα. Καί οἱ Ἀπόστολοι
ἐξέλεξαν μεταξύ δύο, τό Ματθία
(βλ. Πράξ. α΄, 26), ὥστε νά εἶναι καί
πάλι δώδεκα. Ὁ ἀριθμός δώδεκα
θυμίζει τίς δώδεκα φυλές τοῦ
Ἰσραήλ καί ἔχει συμ βολικό χα-
ρακτῆρα, τόσο στήν Παλαιά ὅσο
καί στήν Καινή Διαθήκη. Δηλώνει
τήν τελειότητα τῆς Διαθήκης, τήν
πληρότητα τοῦ Σώματος τοῦ Χρι-
στοῦ. Αὐτός ὁ ἀριθμητικός συμ-
βολισμός φανερώνει ἕνα δογματι-
κό στοιχεῖο τῆς Πεντηκοστῆς, ὅτι
τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος δόθηκαν σέ ὁλόκληρη τήν
Ἐκκλησία, πού ἀποτελεῖται ἀπό
πλῆθος ἀν θρώ πων ἑνωμένων διά
τοῦ Πνεύ ματος σέ Σῶμα Χριστοῦ.

Παρόλα αὐτά, στήν εἰκόνα δέ
βρίσκονται ὅλοι οἱ μαθητές τοῦ
Χριστοῦ. Αὐτό δέ σημαίνει ὅτι ὁ
ἁγιογράφος κάνει διακρίσεις. Ἀντί-
θετα, τοποθετεῖ κι ἄλλους Ἀπο-
στόλους, τονίζοντας ὅτι ἡ Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ δέν περιορίζεται
στούς δώδεκα καί στούς ἑβδομή-
κοντα μαθητές, ἀλλά  ὅτι φωτίζε-
ται καί ἁγιάζεται μέ τή Χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος ὅλο τό Σῶμα τῆς
Ἐκκλησίας. Ὁ Ἀπόστολος Παῦ λος
καί οἱ Εὐαγγελιστές Μᾶρ κος καί
Λουκᾶς, ἄν καί δέν ἦ αν παρόντες
τήν ὥρα τοῦ γεγονότος, ἐντούτοις
ἁγιογραφοῦνται, διότι κι αὐτοί

ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ἩΚυριακή τῆς
Πε ν τ ηκο  -

στῆς εἶναι ἑορτή
τῆς Ἁγίας Τριάδος
(τό Ἅγιο Πνεῦμα
τιμᾶται ἀποκλει-
στικά τήν ἑπόμενη
μέ ρα, τή Δευτέρα
τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος). Ἡ Πεντη-
κοστή εἶναι καί
θεωρεῖται ἑ ο ρτή
τῆς Ἁγίας Τρι άδος,
ἐπειδή μέ τήν κά-
θοδο τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος μάθαμε
ὅ τι ὁ Θεός εἶναι
Τρι     αδικός. Καί
προ ηγουμένως,
τόσο στήν Παλαιά
Διαθήκη, σκιωδῶς,
ὅσο καί στή διδα-
σκαλία τοῦ Χρι-
στοῦ οἱ ἄνθρωποι
μάθαιναν τό Τριαδικό τοῦ Θεοῦ,
ἀλλά ἀπέκτησαν ἐμπειρική πεῖρα
τῆς τριαδικῆς Ὑποστάσεώς Του
μόνο κατά τήν Πεντηκοστή.

Ἡ λύτρωση τοῦ ἀνθρωπίνου
γέ νους πραγματοποιήθηκε μέ τή
θέληση καί τήν ἐνέργεια καί τῶν
τριῶν Θείων Προσώπων. Ἡ Ἁγία
Τριάδα ἀποκαλύπτεται μέσα στόν
κόσμο καί τά τρία Πρόσωπα συ-
νεργάζονται γιά τή σωτηρία ὁλό-
κληρου τοῦ κόσμου. Ὁ Πατήρ ἐξα-

πέστειλε τόν Υἱό
Του τό Μονογενῆ
καί Αὐτός μέ τό
Αἷμα Του ἐξαγόρα-
σε κι ἔσωσε τήν
ἀν  θρώπινη φύση
ἀπό τή φθορά καί
τό θάνατο. Τώρα
πλέ ον, ὁ ἄνθρωπος
καθίστατο ἱκανός
νά δεχθεῖ τό Ἅγιο
Πνεῦμα καί νά
πραγ ματώσει τόν
ἀνώτατο στόχο γιά
τόν ἑαυτό του, πού
ἦταν ἡ θέωση.

Ἡ Πεντηκοστή
εἶναι ἡ γενέθλιος
ἡμέρα τῆς Ἐκκλη-
σίας. Πενήντα μέ-
ρες ἀπό τήν Ἀνά-
σταση τοῦ Χριστοῦ
ἤ δέκα μέρες ἀπό
τήν Ἀνάληψή Του,

ἡ Οἰκονομία τῆς Τριάδος ἐκπλη-
ρώνεται μέ τήν ἀποκάλυψη τοῦ
Πατρός μέσα στό ἔργο τοῦ Χριστοῦ
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ
ἄνθρωπος, δεχόμενος τά δῶρα
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γίνεται μέ-
τοχος τῆς Τριαδικῆς ζωῆς καί
προγεύεται τή θέωσή του.

Στήν εἰκόνα τῆς Πεντηκο στῆς,
τό γεγονός τῆς ἐπιφοίτησης τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος διαδραματίζεται
μπροστά σέ ἕνα κτίριο καί ὄχι μέσα

Δέσποινας Ἰωάννου 
- Βασιλείου

Πρεσβυτέρας - Ἐκπαιδευτικοῦ
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φωτίστηκαν, ὅπως καί
τόσοι ἄλλοι, τόσο πού

μέ τίς πράξεις, τά λόγια καί τά
ἔργα τους ἑδραίωσαν τήν Ἐκκλη-
σία. Ἰδιαίτερα, ὁ Μᾶ ρ κος καί ὁ
Λουκᾶς, τοποθετοῦνται στήν εἰκό-
να, γιατί μέ τή συγγραφή τοῦ
Εὐαγγελίου τους ἔγιναν φορεῖς καί
μάρτυρες τῆς πλήρωσης τῆς ὑπο-
σχέσεως τοῦ Θεοῦ πρός τό λαό
Του.

Αὐτοί πού ἔγραψαν Εὐαγγέλιο
τό κρατοῦν στά χέρια τους, γιά νά
θυμίζουν στό λαό ὅτι ἡ ζωή καί ἡ
διδακαλία τοῦ Θεανθρώπου Χρι-
στοῦ μεταδόθηκε στούς μάρτυρες
τῆς ζωῆς Του καί θά διαδοθεῖ σέ
ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς γῆς μέ
τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
(βλ. Πράξ. α΄, 8). Οἱ ὑπόλοιποι
Ἀπόστολοι κρατοῦν στά χέρια
τους εἰλητάρια, πού συμβολίζουν
τό κήρυγμα. Ἄν καί δέν εἶχαν κα-
ταγράψει ὁ,τιδήποτε, μέ τά εἰλη-
τάρια δηλώνεται ἡ ἐκπλήρωση
τῆς ὑποσχέσεως τοῦ Χριστοῦ σχε-
τικά μέ τήν ἀποστολή τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, τό ὁποῖο θά ἐξηγοῦσε
στούς Ἀποστόλους τή διδασκαλία
τοῦ Κυρίου (βλ. Ἰω. ιδ΄, 26), τήν
ὁποία θά κήρυτταν σ’ ὅλη τήν
οἰκουμένη.

Οἱ δύο πρωτοκορυφαῖοι Ἀπό-
στολοι, Πέτρος καί Παῦλος, κά-
θονται ἀπέναντι στή μέση τοῦ τό-
ξου καί μεταξύ τους δημιουρ-
γεῖται κενό. Εἶναι ἡ θέση τοῦ δι-

δασκάλου Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ
Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας τήν ὁποία
ἐπισκοπεῖ, κυβερνᾶ καί κατευθύ-
νει ἀοράτως. 

Ἡ Παναγία δέ βρίσκεται στήν
εἰκόνα τῆς Πεντηκοστῆς, ὅπως
συμβαίνει στήν εἰκόνα τῆς Ἀνά-
ληψης, γιατί ἀπό τή στιγμή τῆς ἐκ
Πνεύματος Ἁγίου συλλήψεως τοῦ
Χριστοῦ εἶχε ἤδη ἐπισκιαστεῖ ἀπό
τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (βλ.
Λουκ. α΄, 35). Ὁ Οὐσπένκυ, σχο-
λιάζοντας τό θέμα, ἀναφέρει ὅτι,
ἄν ἡ Παναγία βρισκόταν στή σύν-
θεση, τότε θά ἦταν αὐτή τό κύριο
πρόσωπο καί οἱ Ἀπόστολοι σέ
δεύτερο ἐπίπεδο. Ὁ στόχος τῆς
εἰκόνας, τόν ὁποῖο καί πε  τυχαίνει,
εἶναι νά φανεῖ ἡ ἰσοτιμία ὁλόκλη-
ρου τοῦ ἀποστολικοῦ κύκλου. 

Στίς ἄκρες κάτω κάθονται δύο
νέοι, ὅπως καί στό τραπέζι τοῦ
Μυστικοῦ Δείπνου. Κάθονται ὁ Φί-
λιππος καί ὁ Θω μᾶς. Ὁ χορός τῶν
Ἀποστόλων ἀποτελεῖ τό θεμέλιο
της Ἐκκλησίας καί οἱ χειροτονίες
πού πραγματοποίησαν δηλώνουν
τήν ἐγκυρότητα τῆς ἀποστολικῆς
διαδοχῆς στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτή ἡ ἀποστολική διαδοχή εἶναι
βασική προϋπόθεση γιά τή γνη-
σιότητα τῆς Ἐκκλησίας μέχρι σή-
μερα, ὅπως τήν ὁμολογοῦμε στό
Σύμβολο τῆς Πίστεως. Δέν εἶναι τυ-
χαία ἡ τοποθέτηση νέων στίς
ἄκρες. Δηλώνει ὅτι ὁ ἀποστολικός
κύκλος δέν περιορίζεται. Συνεχί-

ζονται οἱ σειρές ἀπό νέους Ἀπο-
στόλους καί θά συνεχίζονται μέχρι
τό τέλος τῶν αἰώνων. Τό Ἅγιο
Πνεῦμα παραμένει συνεχῶς στήν
Ἐκκλησία καί ἁγιάζει ὅλους ὅσους
τό δέχονται (βλ. Ἰω. ιδ΄, 16 - 17).

Κανένας ἀπό τούς Ἀποστόλους
δέν ἔχει τήν ἴδια στάση ἤ κίνηση
μέ ἄλλον. Ἀπουσιάζει ἡ μονοτονία,
ὅπως καί τά χαρίσματα τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος διαφέρουν μεταξύ
τους. Παρόλα αὐτά, ἡ ἑτερότητα
μέσα στήν ἑνότητα ἐκφράζει τήν
καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας. 

Πάνω ἀπό τούς Ἀποστόλους
ἀπεικονίζεται, σέ σχῆμα ἑνός ἡμι-
κυκλίου, τό οὐράνιο στερέωμα,
ἀπό τό ὁποῖο κατέρ χεται τό Ἅγιο
Πνεῦμα ὡς ἀκτίνες, δηλαδή μέ τή
μορφή πύρινων γλωσσῶν. Κάθε
Ἀπόστολος παίρνει τά δῶρα, τά
χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
(βλ. Πραξ. β΄, 3). Οἱ πύρινες γλῶσ -
σες κατέβηκαν χωριστά γιά κάθε
ἕνα μέλος τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ ἁγιασμός δέ δόθηκε σέ ἕνα
πρόσωπο κι ἀπό αὐτό σέ ἄλλο,
ἀλλά ἄμεσα στό κάθε μέλος τῆς
Ἐκκλησίας. Τώρα, ὁ ἄνθρωπος
δέ δέχεται ἐξωτερικά τήν τριαδική
ἀποκάλυψη, ὅπως ἔγινε στή Βά-
πτιση τοῦ Χριστοῦ καί στή Με-
ταμόρφωση, ἀλλά ἐσωτερικά, ὅπως
ἔγινε τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς.
Σκοπός τῆς ἀποκάλυψης αὐτῆς
εἶναι ἡ πνευματική ἐν Χριστῷ τε-
λείωση τοῦ ἀνθρώπου μέ τή βοή-

θεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μέσα
ἀπό τό Βάπτισμα καί τή σφραγί-
δα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ τό μυ-
στήριο τοῦ Χρίσματος.

Κάτω σέ μία μαύρη ἁψίδα, βρί-
σκεται ἕνας ἡλικιωμένος βασιλιάς.
Εἶναι ἡ προσωποποίηση τοῦ κό-
σμου. Σέ μερικές ἁγιογραφίες στή
θέση τοῦ κόσμου βρίσκονται
ἄνθρωποι διαφόρων ἐθνῶν μέ τά
δικά τους ἰδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά. Τό σκοτάδι πού περιβάλλει τόν
κόσμο καί τούς ἀνθρώπους, φα-
νερώνει τό σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας,
τήν ἀπουσία τοῦ νοήματος τῆς
ζωῆς καί τή σκιά τοῦ θανάτου πού
κυριαρχεῖ, ὅταν ἀπουσιάζει ὁ Λό-
γος τῆς Ζωῆς καί τό Πνεῦμα τό
Ἅγιο πού ὁδηγεῖ στήν ἀλήθεια (βλ.
Ἰω. ιστ΄, 13). Τείνει τά χέρια του νά
πάρει κι αὐτός τή Χάρη τοῦ
Εὐαγγελίου. Κρατεῖ μέ σεβασμό μία
σινδόνη μέ τά δώδεκα εἰλητάρια
τῶν Ἀποστόλων, πού εἶναι ὁ λό-
γος τοῦ Θεοῦ πού θά κηρυχθεῖ σέ
ὅλη τήν οἰκουμένη.

Ἡ εἰκόνα τῆς Πεντηκοστῆς μᾶς
προτρέπει νά δοῦμε τό φῶς πού
περιβάλλει τούς Ἀποστόλους σέ
ἀντίθεση μέ τό σκοτάδι, στό ὁποῖο
ρίχθηκε ὁ κόσμος μετά τήν πτώση
του. Ἄρα, σκο πός τοῦ Παρακλή-
του εἶναι, διά μέσου τῆς Ἐκκλη-
σίας, ὁ κόσμος νά κατηχηθεῖ, νά
ἁγιαστεῖ, νά ὁλοκληρωθεῖ καί νά
ἀναγεννηθεῖ πνευματικά, γιά νά
μπορέσει νά ζήσει ἀληθινά.

ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
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Κατά τήν Κυριακή πού με-
σολαβεῖ μεταξύ τῆς ἑορτῆς

τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου
καί τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντη-
κοστῆς, καί ἡ ὁποία εἶναι ἡ
ἑβδόμη ἀπό τοῦ Πάσχα Κυρια-
κή, ἑορτάζεται ἡ μνήμη τῶν
τριακοσίων δέκα καί ὀκτώ θε-
οφόρων Πατέρων τῆς Α΄ ἐν Νι-
καία Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
Στόν καθορισμό τῆς ἑορτῆς
αὐτῆς κατά τή συγκεκριμένη
Κυριακή συνετέλεσαν δύο βα-
σικοί λόγοι: Κατά πρῶτον, ἡ Α΄
Οἰκουμενική Σύνοδος συνεκλή-

θη τό Μάϊο τοῦ ἔτους 325 μ.Χ.
καί σέ πολλά χειρόγραφα ἡ μνή-
μη τῶν ἁγίων Πατέρων της το-
ποθετεῖται στίς 29 Μαΐου. Ἡ
ἑβδόμη ἀπό τοῦ Πάσχα Κυρια-
κή θεωρήθηκε ὡς ἡ καταλλη-
λότερη καί ὡς ἡ πλησιέστερη
πρός τήν 29η Μαΐου Κυριακή,
γιά νά μεταφερθεῖ σ’ αὐτήν ἡ
συγκεκριμένη ἑορτή. Κατά δεύ-
τερον, ἡ Α΄ Οἰκουμενική Σύνο-
δος κατεδίκασε τήν φοβερή
αἵρεση τοῦ Ἀρείου καί ἀνεκή-
ρυξε περίτρανα τό ὁμοούσιον
καί τό ὁμότιμον τοῦ Υἱοῦ πρός

τόν Πατέρα. Ἔτσι, λοι-
πόν, ἀ μέσως μετά τήν
Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου
στούς οὐρανούς καί λίγο
πρίν τήν κάθοδο τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος κατά τήν
ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς,
θεώρησε καλό ἡ Ἐκκλη-
σία νά μᾶς ὑπενθυμίσει
ὅτι ὁ ἀναληφθείς Κύριος
Ἰησοῦς Χριστός εἶναι
ὄντως ὁ σαρκωθείς προ-
αιώνιος καί ἄναρχος Υἱός
καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, πού

εἶναι τέλειος Θεός καί τέλειος
ἄνθρωπος. Ἄρα, καί ἡ εἰς οὐρα-
νούς Ἀνάληψή Του ἀποτελεῖ τήν
ἐπισφράγιση τῆς θεώσεως τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως. Ἡ ἀνθρω-
πίνη φύση, τήν ὁποίαν προσέ-
λαβε μέ τή Σάρκωσή Του καί ἡ
ὁποία θεώθηκε μέ τήν ἕνωσή
της μέ τή θεία φύση, ἀνέρχεται
στούς οὐρανούς καί κάθεται
πλέον τιμητικά ἐκ δεξιῶν τοῦ
Θεοῦ Πατρός.

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
ἀντιμετώπισε, κατά τούς τρεῖς
πρώτους αἰῶνες τῆς ἱστορικῆς
της ζωῆς, τούς φοβερούς διωγ-
μούς ἀπό τούς εἰδωλολάτρες
αὐτοκράτορες τῆς Ρώμης. Μέ
τήν ἔναρξη τοῦ τετάρτου αἰῶνος
τερματίζονται οἱ διωγμοί μέ τό
ἱστορικό Διάταγμα τῶν Μεδιο-
λάνων (313 μ.Χ.), χάρις στόν πρῶ   -
 το Χριστιανό αὐτοκράτορα, τό
Μέγα Κωνσταντῖνο, ὁ ὁποῖος
κατέστησε τό Χριστιανισμό ὄχι
μόνο ἐλεύθερη πλέον θρησκεία,
ἀλλά σύν τῷ χρόνω καί τήν πλέ-
ον εὐνοημένη θρησκεία τῆς
Αὐτοκρατορίας. Μετά τό τέλος
τῶν διωγμῶν, ὁ μεγαλύτερος
κίνδυνος πού εἶχε νά ἀντιμετω-
πίσει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
ἦταν ὁ κίνδυνος τῶν αἱρέσεων,
ὁ κίνδυνος, δηλαδή, τῆς ἀλλοι-
ώσεως καί τῆς παραχαράξεως

τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Καί ἡ
πρώτη μεγάλη αἵρεση, πού ἀ -
πείλησε τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλη-
σίας καί τήν ἀλήθεια τῆς ὀρθο-
δόξου πίστεως κατά τόν τέταρτο
αἰῶνα, ἦταν ἡ αἵρεση τοῦ Ἀρεί-
ου.

Ὁ Ἄρειος, διάκονος καί ἀργό-
τερα πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἀλεξανδρείας, κλονίζει
συνθέμελα τό οἰκοδόμημα τῆς
ὀρθοδόξου πίστεως, ὑποστηρί-
ζοντας ὅτι μόνο ὁ Θεός Πατέρας
εἶναι ἀγέννητος, ἀδημιούργη-
τος δηλαδή, ἐνῶ ὁ Υἱός εἶναι δη-
μιούργημα–κτίσμα τοῦ Θεοῦ
Πα τρός ἐν χρόνω. Ἔλεγε μάλι-
στα χαρακτηριστικά ὅτι «ἦν
πο τε ὅτε οὐκ ἦν», ὑπῆρχε δη-
λαδή χρονική στιγμή κατά τήν
ὁποία ὁ Υἱός δέν ὑπῆρχε ἀκό-
μη. Ἄν ὅμως ὁ Υἱός καί Λόγος
τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι Θεός ἀλη-
θινός, παρά μόνο δημιούργημα–
κτίσμα τοῦ Θεοῦ Πατρός, τότε
ἡ ἐνανθρώπησή Του δέν συνιστᾶ
θέωση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως,
ἄρα τό ἀνθρώπινο γένος δέν σώ-
θηκε τελικά, ἀλλά παραμένει
ὑποτεταγμένο στή φθορά, στήν
ἁμαρτία καί στό θάνατο. Ἐν τοι-
αύτῃ δέ περιπτώσει ὁλόκληρη ἡ
θεολογική διδασκαλία καί ἡ
πνευ ματική ἐμπειρία τῆς Ἐκκλη-
σίας χάνει ἐντελῶς τό νόημά της.

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

Πρωτοπρ. Μιχαήλ Βοσκοῦ
Θεολόγου
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Ἦταν φυσικό οἱ Ὀρθόδοξοι
Θεολόγοι ν’ ἀντιδράσουν μέ τόν
πιό ἔντονο τρόπο σ’ αὐτήν τή
θεολογική νοθεία καί νά κατα-
πολεμήσουν μέ ὅλες τους τίς δυ-
νάμεις τή φοβερή αἵρεση τοῦ
Ἀρείου. Πρωτοστάτης σ’ αὐτόν
τόν ἀγῶνα ὑπῆρξε ὁ Μέγας Ἀ -
θα νάσιος, ὁ μετέπειτα Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀλεξανδρείας. Ὁ Μέγας
Κωνσταντῖνος συνειδητοποίησε
ὅτι χωρίς τήν ἀληθινή ὀρθόδο-
ξη πίστη θά ἦταν ἀνέφικτη ἡ
ἐπίτευξη τῆς ἑνότητας τῆς Αὐ -
τοκρατορίας, τήν ὁποία ἤθελε
νά δεῖ νά μετατρέπεται σέ μιά
πραγματικά Χριστιανική Αὐτο-
κρατορία. Ἔτσι, λοιπόν, συνε-
κάλεσε τό 325 μ.Χ. στή Νίκαια
τῆς Βιθυνίας τήν Α΄ Οἰκουμενι-
κή Σύνοδο, στήν ὁποία συμμε-
τεῖχαν 318 θεοφόροι Πατέρες
(232 ἐπίσκοποι καί 86 ἱερεῖς,
διάκονοι καί μοναχοί). Μεταξύ
αὐτῶν τῶν θεοφόρων Πατέρων
ἦταν καί ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ὡς
Ἀρχιδιάκονος τότε τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἀλεξανδρείας. Ἡ Α΄
Οἰκουμενική Σύνοδος διετρά-
νωσε τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία
περί τοῦ ὁμοουσίου καί τοῦ ὁμο-
τίμου τοῦ Υἱοῦ πρός τόν Πα-
τέρα καί συνέταξε τό Σύμβολο
τῆς Πίστεως μέχρι καί τό σημεῖο
«καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον». Τά

ὑπόλοιπα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου
τῆς Πίστεως τά συνέταξε ἡ Β΄
Οἰκουμενική Σύνοδος, πού συ-
νεκλήθη τό 381 μ.Χ. στήν Κων-
σταντινούπολη. Ἡ λέξη-κλειδί
τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
καί τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως
ἦταν ὁ ὅρος «ὁμοούσιον», τόν
ὁποῖο ἐπεξεργάστηκε θεολογι-
κά ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. Ὁ χο-
ρός τῶν θεοφόρων ἁγίων Πα-
τέρων τῆς Συνόδου αὐτῆς ἐδογ-
μάτισε «μίαν οὐσίαν καί φύσιν…
Πατρός καί Υἱοῦ καί Πνεύματος
Ἁγίου». Ἡ οὐσία ἤ ἡ φύσις τῆς
θεότητος εἶναι μία, γι’ αὐτό καί
μιλοῦμε γιά ἕνα Θεό καί σέ κα-
μιά περίπτωση γιά τρεῖς θεούς,
ἀλλά τά πρόσωπα ἤ οἱ ὑπο-
στάσεις τῆς θεότητος εἶναι
τρεῖς: ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅ -
γιον Πνεῦμα, γι’ αὐτό καί ὁ Θε -
ός εἶναι τριαδικός ἤ τρισυπό-
στατος, εἶναι Ἁγία Τριάδα.

Ἀπό τή θαυμάσια ὑμνογρα-
φία τῆς Κυριακῆς τῶν ἁγίων
Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς
Συ  νόδου, πού περιλαμβάνει,
ἐκ   τός ἀπό τά ἀναστάσιμα τρο-
πάρια τοῦ πλαγίου Β΄ Ἤχου, με-
θέορτα τῆς Ἀναλήψεως, προ-
εόρτια τῆς Πεντηκοστῆς καί
τροπάρια τῶν ἁγίων Πατέρων,
θά παραθέσουμε σ’ αὐτό μας τό
ἄρθρο χωρίς περαιτέρω σχολι -

ασμό τό περίφημο Δοξαστικό
τῶν Αἴνων τοῦ πλαγίου τοῦ Δ΄
Ἤ χου. Ὅσα ἀναφέρθηκαν πιό
πά   νω καλύπτουν ἱκανοποιητι-
κά τήν ἑρμηνεία τοῦ ἐν λόγω Δο-
ξαστικοῦ, πού ἀποτελεῖ ἕνα
μο ναδικό σέ φιλολογικό κάλλος
καί μουσική ἐπένδυση ἐγκώμιο
γιά τούς θεοφόρους Πατέρες
πού ἔλαβαν μέρος στήν Α΄ Οἰ -
κουμενική Σύνοδο, ἀλλά καί κατ’
ἐπέκταση γιά τούς θεοφόρους
Πατέρες καί τῶν λοιπῶν Οἰκου-
μενικῶν Συνόδων τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας, καθώς καί ὅ -
λους τους Πατέρες καί Διδα-
σκάλους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας πού μέ τή θεολογία τους
συνέβαλαν στή διατύπωση καί
τήν καταγραφή τῆς ἀληθινῆς ὀρ -
θοδόξου πίστεως καί τῆς ἀλη-
θινῆς ὀρθοδόξου ἐμπειρίας.

«Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός,
ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης περάτων
συνδραμών, Πατρός καί Υἱοῦ
καί Πνεύματος Ἁγίου μίαν οὐ -
σίαν ἐδογμάτισε καί φύσιν, καί
τό μυστήριον τῆς θεολογίας
τρα  νῶς παρέδωκε τῇ Ἐκκλησίᾳ·
οὕς εὐφημοῦντες ἐν πίστει, μα-
καρίσωμεν λέγοντες. Ὦ θεία
πα     ρεμβολή, θεηγόροι ὁπλῖται
πα   ρατάξεως Κυρίου· ἀστέρες
πολύφωτοι τοῦ νοητοῦ στερεώ-

ματος· τῆς μυστικῆς Σιών οἱ ἀ -
κα θαίρετοι πύργοι· τά μυρίπ νοα
ἄνθη τοῦ Παραδείσου· τά πάγ-
χρυσα στόματα τοῦ Λόγου· Νι-
καίας τό καύχημα· οἰκουμένης
ἀγλάϊσμα, ἐκτενῶς πρεσβεύσα-
τε ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Δηλαδή: Ὁ χορός τῶν ἁγίων
Πατέρων, πού συγκεντρώθηκε
ἀπό τά πέρατα τῆς οἰκουμένης
στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας, ἐδογ-
μάτισε τή μία οὐσία καί τή μία
φύση τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί
παρέδωσε στήν Ἐκκλησία μέ ξε-
κάθαρο τρόπο τό μυστήριο τῆς
θεολογίας. Τιμώντας αὐτούς
τούς ἁγίους Πατέρες, ἄς τούς
ἐπαινέσουμε μέ πίστη, λέγοντας
τά ἑξῆς: Ὦ θεῖον στράτευμα, θε-
οφώτιστοι στρατιῶτες τῆς πα-
ρατάξεως τοῦ Κυρίου· πολύ-
φωτοι ἀστέρες τοῦ νοητοῦ στε-
ρεώματος (οὐρανοῦ)· οἱ ἀκλόνη -
τοι πύργοι τῆς μυστικῆς Σιών
(Ἱερουσαλήμ)· τά εὐωδιάζοντα
ἄνθη τοῦ Παραδείσου· τά πάγ-
χρυσα στόματα τοῦ Θεοῦ Λό-
γου· τό καύχημα τῆς Νικαίας (ὅ -
που συνεκλήθη ἡ Α΄ Οἰκουμε-
νική Σύνοδος), τό κόσμημα τῆς
οἰκουμένης, πρεσβεύσατε μέ
ἐκτενεῖς προσευχές καί γιά τίς
δικές μας ψυχές.

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ
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