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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στο Γυμνάσιο, το θρησκευτικό μάθημα σου μίλησε για την Παλαιά, την 
Καινή Διαθήκη και την ιστορία της Εκκλησίας. Χάρηκες το πάνσοφο σχέδιο 
του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, όπως αυτό ξεδιπλώθηκε, διαδοχικά 
εξελίχθηκε και κορυφώθηκε στον ερχομό του Ιησού Χριστού και στην ίδρυ-
ση της Εκκλησίας του. Η παρουσία του Κυρίου ανάμεσα μας είναι ένα θαυ-
μαστό και σωτήριο γεγονός. Η ζωή του, η διδασκαλία του, τα Πάθη και η 
Ανάσταση του σημάδεψαν τη μοίρα του ανθρώπου. Γνωρίσαμε τον Τριαδικό 
Θεό, γίναμε παιδιά του και κληρονόμοι του. Η ευτυχία μας θα 'ναι αιώνια. 
Προνόμιό μας, ακόμη, είναι που είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. 
Η Εκκλησία είναι αυτή που κρατάει τους πιστούς ενωμένους με το Σωτήρα, 
που μας αγιάζει και εγγυάται τη σωτηρία μας. 

Στα φετινά μαθήματα, θα μάθουμε τι προσφέρει η Εκκλησία μέσα από τη 
θεία λατρεία, πώς το προσφέρει και τι πρέπει να κάμουμε για να αξιοποιή-
σουμε την προσφορά της. Πολλοί άνθρωποι δε χαίρονται την ομορφιά της θεί-
ας λατρείας γιατί δε φρόντισαν να τη γνωρίσουν, να τη ζήσουν ως πιστοί χρι-
στιανοί. Τα μαθήματα του βιβλίου θα μας δείξουν αυτή τη θεϊκή ομορφιά, για-
τί θα μας μιλήσουν για τις γιορτές της Εκκλησίας, τις τελετές της, τα μυστήριά 
της, την κυριακάτικη Λειτουργία. Μέσα από αυτά, θα μάθουμε την πίστη και 
τις αλήθειες της. Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη πως η λατρεία της Εκκλη-
σίας είναι για τις προχωρημένες ηλικίες. Ο ψυχικός όμως κόσμος του ανθρώ-
που είναι πάντοτε ο ίδιος. Όλοι μας αναζητάμε κάτι έξω από την πεζότητα και 
καθημερινότητα, ένα χώρο και στιγμές ανάτασης, θέασης και ζωής μιας άλλης 
πραγματικότητας. Είναι αυτά ακριβώς που προσφέρει η Εκκλησία. 

Τα μαθήματα, λοιπόν, δεν είναι για να φορτώσουν τη μνήμη με ορισμούς, 
όρους, ιστορικά στοιχεία. Μας προσκαλούν να παρακολουθήσουμε τα τε-
λούμενα. Αν ανταποκριθούμε στην πρόσκληση, θα μάθουμε πράγματα που θα 
ευφράνουν την καρδιά μας. Θα δούμε πως η πίστη και η λατρεία της Εκκλη-
σίας είναι ένα ανεκτίμητο εφόδιο για τη ζωή μας. Θα της δοθεί άλλο χρώμα, 
άλλη κατεύθυνση. Θα δούμε πως το νόημα και η χαρά της ζωής μας βρίσκε-
ται στην Εκκλησία. Θα συνειδητοποιήσουμε ακόμη και την ευθύνη μας. Πολ-
λά έχουμε να προσφέρουμε κι εμείς. Χρειαζόμαστε την Εκκλησία και η 
Εκκλησία μάς χρειάζεται. 

Οι συγγραφείς 



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

1. Η λ α τ ρ ε ί α σ τ η ζωή τ ω ν π ι σ τ ώ ν σ ή μ ε ρ α 

α) Εκφράζοντας τις εμπειρίες μας 

Όλοι όσοι είμαστε χριστιανοί έχουμε κάποιες εμπειρίες από τη λατρεία της 
Εκκλησίας μας: έχουμε βρεθεί στο ναό κατά τη διάρκεια μιας Θείας Λει-
τουργίας, ενός βαπτίσματος ή ενός Γάμου. Περνώντας από κάποια εκκλησία 
ακούσαμε για λίγο την ακολουθία του Εσπερινού*· το ίδιο συνέβη το από-
γευμα της παραμονής του πανηγυριού της ενορίας μας. Στο δρόμο μας για το 
σχολείο, μπαίνοντας για λίγο στο ναό ίσως ακούσαμε κάτι από την ακολου-
θία του Όρθρου*. 

Εμπειρίες, όμως, έχουμε και από τον Αγιασμό στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς μπορεί, μάλιστα, να παραβρεθήκαμε στην ακολουθία αυτή, όταν τε-
λέστηκε στο σπίτι μας ή στα εγκαίνια κάποιου "καινούριου" καταστήματος. 
Ίσως κάποτε δόθηκε η ευκαιρία να παραβρεθούμε στην ακολουθία του Ευ-
χελαίου. στη Χειροτονία ενός διακόνου, πρεσβυτέρου ή επισκόπου. Ποιος, 
όμως, δεν έχει κάποιες εμπειρίες από τις ακολουθίες των Χριστουγέννων, των 
Θεοφανίων, του Ακάθιστου Ύμνου, της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, 
της Πεντηκοστής και της Κοίμησης της Θεοτόκου το Δεκαπενταύγουστο: 

Είμαστε όλοι ισότιμα μέλη της Εκκλησίας· επομένως, οι σκέψεις, οι εμπει-
ρίες, οι εντυπώσεις, οι απορίες και οι απόψεις μας για τα θέματα της λατρείας 
είναι σημαντικές για την ίδια τη ζωή της Εκκλησίας. Με βάση, λοιπόν, όλα αυ-
τά, ας διατυπώσουμε κάποιους θεμελιακούς προβληματισμούς. 

β) Παρακολουθούμε ή συμμετέχουμε στη λατρεία; 

Και ας ξεκινήσουμε από το ερώτημα: κατά τις διάφορες ακολουθίες εί-
μαστε θεατές των τελουμένων από τον ιερέα ή είμαστε συμμέτοχοι, που ση-
μαίνει ότι τίποτα δεν τελείται χωρίς και τη δική μας παρουσία και συμβολή; 

Πριν απαντήσουμε, ας διευρύνουμε λίγο τον προβληματισμό μας: α) Αν 
παρακολουθούμε και δε συμμετέχουμε, μπορεί να αισθανθούμε σιγά-σιγά 
αποξενωμένοι από τα τελούμενα, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η συ-
νείδησή μας ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχει και 
ο κίνδυνος να θεωρήσουμε ότι η λατρεία αφορά αποκλειστικά στους ιερείς. 
Στην περίπτωση αυτή, είναι πιθανό να διαμορφώσουμε μια κληρικαλιστική* 
αντίληψη με αρνητικές συνέπειες για τη ζωή της Εκκλησίας. β) Αν συμμετέ-
χουμε στα τελούμενα, γινόμαστε «συν-ιερουργοί». Η έννοια αυτή του «συνιε-
ρουργού» αποκτά ιδιαίτερο νόημα, αν γνωρίζουμε ότι και οι λαϊκοί έχουν ιε-
ρατικό χάρισμα, αυτό της «γενικής Ιεροσύνης», το οποίο έλαβαν με το Βά-
πτισμά τους. 



Όταν, επομένως, οι λαϊκοί γίνονται απλοί θεατές, αγνοώντας ποια είναι 
η πραγματική θέση τους στη λατρεία της Εκκλησίας, τότε δημιουργείται ένα 
πολύ σοβαρό πρόβλημα για ολόκληρη τη χριστιανική Εκκλησία. 

γ) Προβληματισμοί για τη χριστιανική λατρεία στη σύγχρονη κοινωνία 

Το θέμα της παρακολούθησης ή της συμμετοχής των λαϊκών δεν είναι το 
μόνο πρόβλημα στη χριστιανική λατρεία σήμερα. Το σοβαρότερο, ίσως, πρό-
βλημα είναι το ότι οι λαϊκοί δεν πιστεύουν βαθιά στα τελούμενα κατά τη 
Θεία Λειτουργία ή τις άλλες ακολουθίες, αλλά θεωρούν ότι η λατρεία είναι μια 
απλή θρησκευτική εκδήλωση. Η λατρεία, όμως, είναι η έκφραση της πίστης 
μας. Είναι αδύνατο να λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, αλλά να μην πιστεύου-
με ότι κατά τη Θεία Ευχαριστία μεταλαμβάνουμε το Σώμα και το Αίμα του 
Χριστού ή ότι κατά το Βάπτισμα λαμβάνουμε τη «Σφραγίδα» του Αγίου 
Πνεύματος. Η μη σύνδεση της πίστης με τη λατρεία είναι φαινόμενο ενός εκ-
κοσμικευμένου Χριστιανισμού, δηλαδή μιας σύγχρονης τάσης κατά την οποία 
οι χριστιανοί νομίζουν ότι πιστεύουν στο Θεό, ενώ, στην ουσία, τον απορρί-
πτουν. Στην ιστορία της Εκκλησίας, η πίστη στο Θεό και η ουσιαστική συμ-
μετοχή στη λατρεία ήταν πάντοτε αξεχώριστες. Πόσο, όμως, γνωρίζουμε αυ-
τή την ιστορία; 

δ) Η σημασία της γνώσης των σχετικών με τη λατρεία θεμάτων 

Εκφράζοντας τους προβληματισμούς μας για τη λατρεία στη ζωή των πι-
στών σήμερα, αντιλαμβανόμαστε ότι για ν' απαντήσουμε στα σχετικά ερωτή-
ματα αλλά και για να προτείνουμε λύσεις είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την 
ιστορία της χριστιανικής λατρείας. Η γνώση αυτή θα μας αποκαλύψει πολλά: 
πώς συνδέεται η λατρεία με το Χριστό, πώς δημιουργήθηκαν οι πρώτες μορ-
φές λατρείας στην Εκκλησία, ποια ήταν η εξέλιξη της λατρείας, ποια λατρευ-
τικά προβλήματα αντιμετώπισε η Εκκλησία, ποιες είναι οι αιτίες των σύγ-
χρονων προβλημάτων. 

Ο σημερινός χριστιανός μπορεί ν' αποφασίσει για το αν τον αφορά ή όχι 
η λατρεία, αφού μελετήσει όλες τις παραπάνω πτυχές της. Η συμμετοχή των 
λαϊκών στη λατρεία της Εκκλησίας δεν είναι μια απλή θρησκευτική υποχρέ-
ωση. Παραβρισκόμαστε, δηλαδή, τυπικά στις διάφορες ακολουθίες και τε-
λετές της λατρείας, ξεχνώντας ότι η λατρεία είναι μια ουσιαστική υπόθε-
ση για την ύπαρξη μας, αφού μας συνδέει με το Θεό και μας οδηγεί και στην 
ενότητα με τους συνανθρώπους μας. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τη λατρεία 
μας, εμείς χρειαζόμαστε το Θεό, και μέσα από τη συνειδητή λατρεία επιδιώ-
κουμε να ενωθούμε μαζί του. 

Γι' αυτό, παράλληλα με τους προβληματισμούς μας, θα πρέπει να επιδιώ-
κουμε την ενημέρωση στα σχετικά με τη λατρεία θέματα. Αυτός είναι και ο 
στόχος των διδακτικών ενοτήτων στο εισαγωγικό τούτο κεφάλαιο. 



ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ποιες σκέψεις σας γεννήθηκαν όταν παραβρεθήκατε στην ακολουθία ενός 
Βαπτίσματος ή ενός Γάμου; 
Είναι απαραίτητη η συμμετοχή του πιστού στη λατρεία; 
Πώς αισθάνεσαι στο ναό, όταν δεν τελείται μια λατρευτική πράξη; 

4. Τι σου αρε'σει πιο πολύ στη λατρεία; Τι σε εμποδίζει να συμμετέχεις σ' αυ-
τήν; 

" Ανάπτυξε συζητώντας με τους συμμαθητές σου τις φράσεις «για πολλούς, 
η λατρεία είναι απλή θρησκευτική υποχρέωση» και «η λατρεία είναι ου-
σιαστική υπόθεση για την ύπαρξή μας». 



2. Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας 

Με τη λατρεία, εκφράζουμε την αγάπη, την εμπιστοσύνη, την ικεσία, τη δο-
ξολογία μας στο Θεό. Κι ακόμη, τη νοσταλγία μας για την απλή και ανεμπό-
διστη επικοινωνία που κάποτε είχαμε μαζί του (προπτωτική κατάσταση) και 
την ελπίδα ότι η κοινωνία αυτή θα αποκατασταθεί (οριστική νίκη του θανά-
του, αιώνια ζωή). 

Θεμέλιο της χριστιανικής λατρείας είναι ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος 
του Θεού. Με την άκρα υπακοή και την τέλεια θυσία του. έδειξε ότι λατρεία 
είναι η ορθή δοξολογία του Θεού και τελείται όχι μόνο με τυπικές ιεροτελε-
στίες, αλλά, κυρίως, με την ίδια τη ζωή των χριστιανών. Ο λαός του Θεού, η 
Εκκλησία, ακολουθώντας το παράδειγμά του, τελεί ως σώμα, συλλογικά τη 
λατρεία που της παραδόθηκε (Θεία Ευχαριστία, Μυστήρια, Ακολουθίες). 
Αλλά και ο κάθε πιστός ξεχωριστά προσφέρει τη λατρεία του στο Θεό (ατο-
μική προσευχή, θυμιάμα, άναμμα καντηλιού στο σπίτι κ.ά.). 

α) Χαρακτηριστικά της ορθόδοξης λατρείας 

Η λατρεία της Εκκλησίας μας χαρακτηρίζεται ως μυσταγωγική, διότι «μυ-
εί» τον πιστό στη λατρεία του αληθινού Θεού. Είναι, ακόμη, αναγωγική, διό-
τι στρέφει τον πιστό προς τα άνω , αλλά και 
πνευματική, διότι γίνεται . Είναι λα-
τρεία λογική, διότι ο άνθρωπος πλησιάζει το Θεό ως λογικό ον και δε στηρί-
ζει τη λατρεία του σε «άλογα» μέσα (π.χ. θυσίες ζώων κ.τ.ό.)2. Και, τέλος, εί-
ναι ορθόδοξη, γιατί θεμελιώνεται στην Παράδοση και στην πίστη των αγίων. 

β) Ο χώρος τέλεσης της λατρείας 

Ο χώρος τέλεσης της χριστιανικής λατρείας ονομάστηκε ναός (από το 
ναίω= κατοικώ), διότι σ' αυτόν «κατοικεί» ο Θεός. Εκτός από ναός, ονομάζε-
ται και εκκλησία, γιατί εκεί γίνεται η σύναξη της χριστιανικής κοινότητας, της 
Εκκλησίας. Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους δεν κτίζονταν ναοί και λό-
γω των διωγμών (1ος -αρχές 4ου αι.). αλλά και διότι κατά την πίστη μας ο Θε-
ός . Οι χριστιανοί τότε συ-
γκεντρώνονταν σε κάποια οικία . Σε περιόδους με-
γάλων διωγμών, πολλές φορές η λατρεία ετελείτο στις κατακόμβες και στους 
τάφους των μαρτύρων, πάνω από τους οποίους έκτιζαν ημικυκλικούς θόλους 
(«μαρτύρια»). Από τότε, τοποθετούνται λείψανα αγίων κάτω από την αγία 
Τράπεζα, για να μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία θεμελιώθηκε στο αίμα των μαρ-
τύρων. Μετά τον 4ο αιώνα, κτίζονται ναοί ελεύθερα και αγιάζονται με ειδική 
ακολουθία («εγκαίνια»). Ο συνδυασμός του θόλου των «μαρτυρίων» και του 
τετράπλευρου κτίσματος έδωσε αργότερα το σχήμα των ναών με τρούλο. 

1 Θεία Λειτουργία. 
2 Για το θέμα αυτό μιλεί σε μεγάλη έκταση η Προς Εβραίους επιστολή του απ. Παύλου, 

το πρώτο λειτουργιολογικό βιβλίο του Χριστιανισμού. 



Κρύπτη στην κατακόμβη του Αγίου 
Σεβαστιανού, Ρώμη. 

Η μονή του Οσίου Λουκά Βοιωτίας (κατά τη βυζαντινή εποχή, Φωκίδα), καθολικό. 



Ο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης. 

γ) Βασικοί σταθμοί στην εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας 

Η χριστιανική λατρεία θεμελιώθηκε κατά την αποστολική εποχή (33-70μ.Χ.), στις συνάξεις των πρώτων χριστιανών1. Ίχνη των πρώτων χριστιανικών 

ύμνων σώζονται στην Καινή Διαθήκη (Εφεσ. 
5,19). Με το «διάταγμα των Μεδιολάνων» (313 μ.Χ.), ελεύθερα πια άρχισε η 
ανάπτυξη της χριστιανικής λατρείας (κτίζονται ναοί, γράφονται ύμνοι και 
ευχές), για να συνεχιστεί σ' όλη τη βυζαντινή περίοδο. Σπουδαία κέντρα λει-
τουργικής ανάπτυξης ήταν τα Ιεροσόλυμα (μονή Αγίου Σάββα), η Κωνσταντι-
νούπολη (μονή Στουδίου), η Σικελία κ.λπ. Ιδιαίτερα γόνιμη εποχή ήταν η πε-
ρίοδος της Εικονομαχίας (8ος -9ος αι.). Τότε καθιερώνεται η μορφή των ακο-
λουθιών και των ύμνων, που χρησιμοποιούμε και σήμερα. 

Κατά τις περιόδους της δουλείας (αραβοκρατία, λατινοκρατία, τουρκο-
κρατία), η λατρεία χάνει τη λαμπρότητά της, όχι όμως και το περιεχόμενο της. 
Αναδείχτηκε κιβωτός σωτηρίας του Γένους, γιατί, μαζί με την Παιδεία, δια-
φύλαξαν την πίστη και την εθνική συνείδηση των Ελλήνων. Στο τέλος του 
18ου αιώνα οι Κολλυβάδες* - ησυχαστές* του Αγίου Όρους - με πολλούς 
αγώνες, πέτυχαν την κάθαρση της λατρείας μας από ξένες επιρροές και την 
ανανέωση της με βάση τα πατερικά πρότυπα. 



δ) Η σημερινή μορφή της λατρείας 

Στις μέρες μας, η λατρεία της Εκκλησίας είναι η ίδια με εκείνη της αποστολικής και της βυζαντινής εποχής. Με βάση τις Λειτουργίες του Μ. Βασι-
λείου, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τη Λειτουργία των Προηγιασμένων και 
τις ακολουθίες του ημερονυκτίου (Εσπερινός, Απόδειπνο, Μεσονυκτικό, 
Όρθρος, Ώρες) διατηρεί τη συνέχεια και την ενότητά της. 

Το εσωτερικά της βασιλικής του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης μετά την αναστήλωση. 

Οι βασικοί σταθμοί στην εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας 

- Αποστολική εποχή (33-70 μ.Χ.) 
- Εποχή της ακμής και της άνθησης (4ος - 7ος αι.) 
- Περίοδος της Εικονομαχίας. 
- Περίοδος της δουλείας (αραβοκρατία, λατινοκρατία, τουρκοκρατία). 
- Από την ανεξαρτησία (19ος αι.) μέχρι σήμερα. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ι. Αφού η λατρεία μας είναι πνευματική και ο Θεός δεν κατοικεί 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ι. Αφού η λατρεία μας είναι πνευματική και ο Θεός δεν κατοικεί 
, γιατί χρησιμοποιούμε ναούς; 

. Τι εκφράζουμε με τη χριστιανική λατρεία; 

. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ορθόδοξης λατρείας; 



3. Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία 

α) Ο Χριστός σεβάστηκε και τήρησε την ιουδαϊκή λατρεία 

Ο Κύριος ως άνθρωπος γεννήθηκε στην Ιουδαία. Έζησε, δίδαξε και θαυ-
ματούργησε, πέθανε και αναστήθηκε στη χώρα αυτή. Σεβάστηκε την ιουδαϊ-
κή παράδοση και λατρεία. Τήρησε ό,τι όριζε η παράδοση και ο μωσαϊκός νό-
μος και συμβούλευε τους ακροατές του να κάνουν και αυτοί το ίδιο. Στις με-
γάλες γιορτές στα Ιεροσόλυμα, διδάσκει και προσεύχεται στον περίβολο του 
Ναού. Στις συναγωγές κηρύττει και θαυματουργεί. 

Από τους συμπατριώτες του, που λάτρευαν το Θεό τυπικά, εξωτερικά, 
από συνήθεια, ο Κύριος απαιτούσε πραγματική λατρεία, όπως το εκφράζει ο 
Δαβίδ: 

Δηλαδή θυσία και λατρεία αρεστή 
στο Θεό, που ποτέ δεν την απορρίπτει, είναι τούτη: πνεύμα συντριμμένο από 
μετάνοια και ταπεινή καρδιά. Γι' αυτό καυτηριάζει την υποκρισία των Φαρι-
σαίων με τα τρομερά εκείνα (=αλίμονο), γιατί τα λόγια τους δε συ-
μπορεύονταν με τις πράξεις τους. Τους θυμίζει τη φράση του προφήτη Ησαΐα, 
που είναι επίκαιρη σε κάθε εποχή: «Αυτός ο λαός με το στόμα του με πλη-
σιάζει και με τα χείλη με τιμάει, ενώ η καρδιά του βρίσκεται μακριά από μέ-
να» (Ησ. 29,13· Ματθ. 15, 8). 

β) Η χριστιανική λατρεία είναι πνευματική και αληθινή 

Στο διάλογο του με μια γυναίκα, τη Σαμαρείτισσα, ο Κύριος φανερώνει 
ποια είναι η πραγματική λατρεία. 

Διάλογος του Κυρίου με τη Σαμαρείτισσα (αποσπάσματα) 
... Έφτασε (ο Ιησούς) σε μια πόλη της Σαμάρειας που λεγόταν Συχάρ... 

Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ... Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σα-
μάρεια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς της λέει: «Δώσ' μου να πιω». Η γυναίκα 
του απάντησε: «Εσύ είσαι Ιουδαίος κι εγώ Σαμαρείτισσα. Πώς μπορείς να 
ζητάς να σου δώσω νερό να πιεις;» - οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοι-
νωνία με τους Σαμαρείτες. Ο Ιησούς της απάντησε: «Αν ήξερες τη δωρεά του 
Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει «δώσ' μου να πιω», τότε εσύ θα του 
ζητούσες κι εκείνος θα σου έδινε ζωντανό νερό». Του λέει η γυναίκα: «Κύ-
ριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά, και το πηγάδι είναι βαθύ από πού, λοι-
πόν, το 'χεις το τρεχούμενο νερό;»... Ο Ιησούς της απάντησε: «Όποιος πίνει 
απ' αυτό το νερό θα διψάσει πάλι· όποιος όμως πιει από το νερό που θα του 
δώσω εγώ δε θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέ-
σα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Του λέει η γυναίκα: 
«Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης· οι προπάτορές μας λάτρεψαν το 
Θεό σ' αυτό το βουνό (το Γαριζίν)· εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρί-
σκεται ο τόπος όπου πρέπει κανείς να τον λατρεύει». «Πίστεψέ με, γυναίκα», 
της λέει τότε ο Ιησούς, «είναι κοντά ο καιρός που δε θα λατρεύετε τον Πα-



τέρα ούτε σ' αυτό το βουνό ούτε στα Ιεροσόλυμα... Είναι κοντά ο καιρός, 
ήρθε κιόλας, που όσοι πραγματικά λατρεύουν, θα λατρέψουν τον Πατέρα 
με τη δύναμη του Πνεύματος, που αποκαλύπτει την αλήθεια- γιατί έτσι τους 
θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι πνεύμα. Κι αυτοί 
που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος, 
που φανερώνει την αλήθεια». Του λέει τότε η γυναίκα: «Ξέρω ότι θα έρθει 
ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός όταν έρθει εκείνος, θα μας τα εξηγήσει όλα». 
«Εγώ είμαι», της λέει ο Ιησούς, «εγώ, που σου μιλάω αυτή τη στιγμή» (Ιωάν. 4, 5-26). 

Ο Κύριος συνομιλεί με τη Σαμαρείτισσα 
Εικόνα στη μονή Διονυσίου, Άγιο Όρος, 17ος αι. 



Ο Κύριος στη συνομιλία του με τη Σαμαρείτισσα, αποκαλύπτεται ως Θεός 
(εγώ είμαι ο Μεσσίας) και φανερώνει πως η προσκύνηση και η λατρεία του 
Θεού, που είναι πνεύμα, γίνεται με τη δύναμη του Πνεύματος. Λατρεύουμε, 
λοιπόν, το Θεό πραγματικά, όταν η αναφορά μας σ' αυτόν δεν είναι εξωτε-
ρική και τυπική αλλά εσωτερική, πνευματική και γίνεται με όλη μας την καρ-
διά. Μόνο τέτοια λατρεία ταιριάζει στο Θεό. Ύστερα, ο Θεός δεν περιορίζε-
ται ούτε από τον τόπο ούτε από το χρόνο. Παντού, σε κάθε τόπο και σε κά-
θε ευκαιρία μπορούμε να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε την ευλογία και 
τη δύναμη του. Αρκεί να 'ναι η καρδιά μας καθαρή, γιατί στις πλάκες αυτής 
της καρδιάς γράφει ο Θεός τους νόμους της καινής του διαθήκης, όπως δύο 
προφήτες, ο Ιερεμίας και ο Ιεζεκιήλ, το είχαν προφητέψει (Ιερ. 38, 33-34· Ιεζ, 
11, 19). Αυτό βέβαια δεν καταργεί το ναό που είναι ο οίκος του Θεού, ο χώ-
ρος όπου γίνεται η λατρεία του. Εκεί ο πιστός διευκολύνεται να συγκεντρώ-
σει το νου του, να υψώσει την καρδιά του στο Θεό, να ενωθεί καλύτερα με 
αυτόν. Ωραία συνδυάζει τον τόπο και την καθαρή καρδιά ο απόστολος Παύ-
λος όταν λέει: «Επιθυμώ, λοιπόν, να προσεύχονται οι άντρες σε κάθε τόπο 
προσευχής, χωρίς οργή και εριστικότητα, και τα χέρια που υψώνουν στον ου-
ρανό να είναι καθαρά. Παρόμοια και οι γυναίκες να προσεύχονται με κόσμια 
αμφίεση» (Α ' Τιμ. 2, 8-9). 

γ) Οι αιματηρές θυσίες των Ιουδαίων και η θυσία του Χριστού 

Για να καταλάβουμε το μυστήριο* της Θείας Ευχαριστίας*, που είναι ο πυ-
ρήνας της χριστιανικής λατρείας, πρέπει να θυμηθούμε τις θυσίες των Ιου-
δαίων και ιδιαίτερα τις αιματηρές. Με αυτές οι Ιουδαίοι έδειχναν την ευγνω-
μοσύνη τους στο Θεό και εξαγόραζαν τις αμαρτίες τους. Αντί να προσφέρουν 
το δικό τους αίμα -τη ζωή τους- πρόσφεραν το αίμα του ζώου. Πιο παρα-
στατικά γινόταν αυτό την ημέρα του εξιλασμού (δηλ. της συγχώρησης). Ο αρ-
χιερέας, βάζοντας τα χέρια πάνω στο ζώο της θυσίας, μεταβίβαζε σ' αυτό τις 
αμαρτίες του λαού και τις δικές του. 

Από τις αιματηρές θυσίες ξεχωρίζει μέχρι σήμερα η θυσία του αμνού στη 
γιορτή του Πάσχα. Η γιορτή αυτή ήταν και είναι η σπουδαιότερη γιορτή των 
Ιουδαίων. Πανηγυρίζουν την απελευθέρωση των προγόνων τους από τους Αι-
γυπτίους και περιμένουν το Μεσσία, που θα τους χαρίσει γήινη εξουσία, ευ-
τυχία και δόξα. 

Όλα όμως αυτά είναι προεικονίσεις της θυσίας του Χριστού. Αυτός είναι ο 
Μέγας Αρχιερέας, που πρόσφερε στο Θεό - Πατέρα το δικό του Αίμα για χά-
ρη μας, εξασφαλίζοντας μας έτσι την αιώνια ελευθερία και σωτηρία. Ο Χριστός 
είναι, όπως το είπε ο Πρόδρομος, «ο αμνός του Θεού που παίρνει πάνω του την 
αμαρτία των ανθρώπων» (Ιωάν. 1, 29). «Η δική μας γιορτή του Πάσχα συνί-
σταται στο γεγονός ότι θυσιάστηκε για χάρη μας ο Χριστός» (Α' Κορ. 5, 7). 

Η θυσία του Χριστού επαναλαμβάνεται στη χριστιανική λατρεία. Γιατί το 
βράδυ του Μυστικού Δείπνου ο Κύριος μετέβαλε για χάρη μας τον άρτο και 
τον οίνο σε Σώμα και Αίμα του, ιδρύοντας έτσι το μυστήριο της Θείας Ευχα-
ριστίας (βλ. και μαθήματα 11 και 22). 



Η Πλατυτέρα και ο Μυστικός Δείπνος 
Τοιχογραφία στη μονή Σταυρονικήτα, Αγιο Όρος , 16ος αι. 

Οι λόγοι που καθιέρωσαν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας* 

Η Θεία Κοινωνία* μας χαρίζει άφεση αμαρτιών, αιώνια ζωή, ένωση με τον 
Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Όταν τελείται το μυστήριο αυτό, θυμόμαστε όλη 
τη ζωή του Χριστού: από τη Γέννησή του ως τα Πάθη, την Ανάσταση και την 
Ανάληψη του. Ο ίδιος μας το παράγγειλε: «Αυτό που κάνω τώρα να το κά-
νετε σε ανάμνησή μου» (Λουκ. 22, 19). Η θύμηση αυτή είναι ζωντανή ανά-
μνηση, μια αναπαράσταση. Μια πράξη που κάνει το παρελθόν σημερινό και 
σύγχρονο. Όπως το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Το δείπνο αυτό 
είναι το ίδιο με εκείνο (το Μυστικό Δείπνο)- σε τίποτα δεν υστερεί. Δεν έκα-
με εκείνο ο Χριστός και αυτό ο άνθρωπος, αλλά και τούτο αυτός ο ίδιος το 
κάνει». Σε κάθε Θεία Λειτουργία, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, που κάθισαν 
και οι μαθητές εκείνο το βράδυ. 



Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είναι παρών ο Κύριος, ο σταυρωμέ-
νος, αυτός που θα ξανάρθει. Αυτός «που κάθεται μαζί με τον Πατέρα στους 
ουρανούς και αόρατα είναι εδώ μαζί μας» (Από ευχή της Θείας Λειτουργίας). 

Η πνευματική και αληθινή λατρεία 
Ποιοι είναι λοιπόν οι αληθινοί προσκυνητές; Αυτοί που δεν περιορίζουν 

τη λατρεία σε τόπο και λατρεύουν το Θεό πνευματικά όπως λέει και ο Παύ-
λος· «Ο Θεός που τον λατρεύω με το πνεύμα μου διαδίδοντας το ευαγγέλιο 
του Υιού του» (Ρωμ. 1,9)· και πάλι, «Σας παρακαλώ να του προσφέρετε όλο 
τον εαυτό σας θυσία ζωντανή, άγια, ευπρόσδεκτη στο Θεό» (Ρωμ. 12, 1). Κι 
όταν πει «ο Θεός είναι Πνεύμα», τίποτε άλλο δε δηλώνει, παρά το ασώμα-
το. Πρέπει λοιπόν και η λατρεία του ασώματου να 'ναι τέτοια και να προ-
σφέρεται μ' εκείνο που είναι μέσα μας ασώματο, δηλαδή με την καθαρότη-
τα της ψυχής και του νου. Γι' αυτό λέει: «Κι αυτοί που τον λατρεύουν πρέ-
πει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του πνεύματος, που φανερώνει την αλή-
θεια» (Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εις Ιωάν. ομιλ. 33, 2, ΕΠΕ 13, 286). 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τι φανερώνει η τήρηση του μωσαϊκού νόμου και των ιουδαϊκών συνηθει-
ών από τον Κύριο; 
Ποια είναι τα κοινά σημεία της Θ. Λειτουργίας με το «Μυστικό Δείπνο»; 
Μία από τις εικόνες του Χριστού, που έχουμε στο ναό, είναι και εκείνη που 
επιγράφεται . Τι σημαίνει η επιγραφή; 
Ένα περασμένο γεγονός απλά το θυμόμαστε ή φέρνοντάς το στη μνήμη μας 
το ζούμε. Τι φέρνουμε στη μνήμη μας και τι ζούμε κατά τη Θεία Ευχαρι-
στία; 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ A' Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ 

4. Με τη λατρεία εκφράζουμε την πίστη μας 

α) Η πίστη αποτυπώνεται στη λατρεία: ιστορικές διαπιστώσεις 

Η λατρεία είναι το ασίγαστο στόμα της Ορθοδοξίας, το στόμα που καθη-
μερινά ομολογεί την πίστη της Εκκλησίας και των αγίων της. Ύμνοι, ευχές, λει-
τουργικές πράξεις, τέχνη (ζωγραφική, ποίηση, μουσική, ναοδομία*) έχουν 
αποτυπωμένη και διακηρύσσουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας, «ομολογούν» 
το , είναι η έκφραση και η ομολογία της πίστης 
στον Τριαδικό Θεό. 

Στα πρώτα χρόνια της ζωής της Εκκλησίας, μεγάλες αιρέσεις αμφισβήτη-
σαν διάφορες όψεις της χριστιανικής πίστης. Αυτό αποτέλεσε δημιουργική 
πρόκληση για την Εκκλησία, γιατί με τις αποφάσεις των Συνόδων και με τα 
έργα των αγίων Πατέρων διατυπώθηκε η ορθόδοξη πίστη (δόγμα - διδασκα-
λία της Εκκλησίας), που ακόμη δεν έχει διατυπωθεί. Ακόμη οι μεγάλοι Πα-
τέρες έγραψαν και λειτουργικά κείμενα (ύμνους, ευχές) και σπουδαίοι υμνο-
γράφοι ύμνους με απαράμιλλη τέχνη. Αλλά και η χριστιανική τέχνη (αγιο-
γραφία* και ναοδομία), με τα θέματα και τις μορφές της εξέφρασε την ορθή 
πίστη της Εκκλησίας. 

β) Οι ευχές και οι ύμνοι, βασικοί τρόποι έκφρασης της πίστης 

Ευχές και ύμνοι είναι η καρδιά της ορθόδοξης λατρείας και συγχρόνως η 
εκλεκτότερη δημιουργία του Βυζαντίου. Ο λόγος της Αγίας Γραφής και των 
αγίων Πατέρων, μέσα από την ευχογραφία* και υμνογραφία*, διοχετεύεται 
στη λατρεία και γίνεται «άκουσμα και λάλημα» του ορθόδοξου πληρώματος, 
τραγούδι καθημερινό του λαού του Θεού. Στις λατρευτικές μας συνάξεις ψάλ-
λουμε την πίστη μας, θεολογώντας. Περιεχόμενο των λειτουργικών μας κει-
μένων είναι τα δόγματα (διδασκαλίες) των ιερών Συνόδων για την Αγία Τριά-
δα και τον Ιησού Χριστό. Αλλά και όλη η επίγεια ζωή, το κήρυγμα και το έρ-
γο του Ιησού Χριστού, τα Πάθη και η Ανάστασή του περιγράφονται στη λα-
τρεία με μοναδικό τρόπο. Επίσης, ο «βίος* και η πολιτεία» των αγίων μας και 
οι πνευματικοί τους αγώνες. Οι ευχές και οι ύμνοι φανερώνουν την ενότητα 
του εκκλησιαστικού σώματος, διαχρονικά και συγχρονικά, διότι όλοι οι ορ-
θόδοξοι με τον ίδιο τρόπο ομολογούμε την πίστη επί αιώνες σε κάθε τόπο. Κι 
ακόμη έχουν τέτοια θεολογική ακρίβεια, ώστε να αποτελούν πηγή για την πί-
στη και τη ζωή της Εκκλησίας μας. Αυτή την αλήθεια αποτυπώνει πολύ εκ-
φραστικά ο Μέγας Βασίλειος στο κείμενο που ακολουθεί. 



Κείμενο Μετάφραση 

Γι' αυτό έχουν επινοηθεί για χάρη 
μας οι μελωδίες των ψαλμών, ώστε 
και τα μικρά στην ηλικία παιδιά 
και οι αρχάριοι στην πνευματική 
ζωή να νομίζουν πως ψάλλουν, 
στην πραγματικότητα όμως να παι-
δαγωγούνται ψυχικά... εδώ (στους 
ύμνους) υπάρχει θεολογία τέλεια, 
προαγγελία της έλευσης του Χρι-
στού με τη σάρκωση, η απειλή για 
την κρίση, η ελπίδα της ανάστασης, 
ο φόβος της κόλασης, η υπόσχεση 
της (μελλοντικής) δόξας, αποκαλύ-
ψεις των μυστηρίων (του Θεού). 

γ) Η ταύτιση του «κανόνα προσευχής» με τον «κανόνα πίστης» 

Στην πατερική συνείδηση ο «κανόνας της προσευχής» ταυτίζεται με τον 
«κανόνα της πίστης». Η πίστη της Εκκλησίας και η λατρεία της είναι αδια-
χώριστα μεγε'θη και το ένα στηρίζει το άλλο. Όπως έλεγε ο μεγάλος πατέρας 
της Εκκλησίας Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου (Λυών, β' αι.): «η διδα-
σκαλία μας είναι σύμφωνη με την Ευχαριστία και η Ευχαριστία επικυρώνει 
τη διδασκαλία». Η λατρεία προσφέρει θεολογία («λειτουργική θεολογία») 
που διδάσκει το πλήρωμα, οδηγώντας το στην αλήθεια και στη σωτηρία. Για 
παράδειγμα, όλη η Λειτουργία είναι πρόσκληση σε συμμετοχή σ' αυτά που 
συμβαίνουν, κατά την πορεία του Χριστού στο δημόσιο βίο, στο Μυστικό 
Δείπνο, στο Πάθος και στην Ανάσταση. Στη λατρεία διαμορφώνεται το ορ-
θόδοξο φρόνημα, η αυτοσυνειδησία του πιστού. Συμπορευόμαστε με τους 
αγίους, ζούμε την πνευματικότητα που έζησαν και ζουν, για να αποκτήσου-
με και μεις τη συνείδηση των αγίων της Εκκλησίας μας. 

Κείμενο Μετάφραση 

1...Άγιος είσαι και πανάγιος, εσύ και 
ο μονογενής σου Υιός και το άγιο 
Πνεύμα σου... Εσύ που τόσο πολύ 
αγάπησες τον κόσμο, ώστε παρέδω-
σες σε θάνατο τον Υιό σου το μονο-
γενή, για να μη χαθεί όποιος πι-
στεύει σ' αυτόν, αλλά να έχει ζωή 
αιώνια... 



2. «Εσύ, ο μονογενής Υιός και Λόγος 
του Θεού, που είσαι αθάνατος, και 
καταδέχθηκες για τη σωτηρία μας 
να σαρκωθείς και να γίνεις άνθρω-
πος από την αγία Θεοτόκο και αει-
πάρθενο Μαρία χωρίς να δεχτεί 
τροπή η θεία σου φύση και σταυρώ-
θηκες, Χριστέ ο Θεός μας, νικώ-
ντας με το θάνατο σου το θάνατο, 
με το να είσαι ένα από τα πρόσωπα 
της Αγίας Τριάδας, που συνδοξάζε-
σαι μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο 
Πνεύμα, σώσε μας. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Πώς αντέδρασε η Εκκλησία στην πρόκληση των αιρέσεων; 
2. Ποιες αλήθειες διακρίνετε στο κείμενο του Μ. Βασιλείου; 
3 Σε ποια θέματα αναφέρονται τα κείμενα στη λατρεία της Εκκλησίας μας; 
4. Πώς κατανοείτε τον όρο «λειτουργική θεολογία»; 



5. Ο πνευματικός κόσμος στη λατρεία 

α) Η Αγία Γραφή για τους αγγέλους 

Για τους αγγέλους μιλά η Αγία Γραφή. Αυτά που μας λέει, τα εξήγησαν και 
τα ανέπτυξαν οι Πατέρες της Εκκλησίας κι εκείνη τα πέρασε στους ύμνους 
και στις ευχές της. Έγιναν διδασκαλία της. 

Ο Αρχάγγελος Γα-
βριήλ. Τοιχογραφία 
στη μονή Δοχειαρί-
ου, Άγιο Όρος, 16ος 
αι. 

Οι άγγελοι ανήκουν στον πνευματικό κόσμο, είναι δημιουργήματα του Θε-
ού και ήρθαν στην ύπαρξη πριν από τον υλικό κόσμο. Ως πνεύματα είναι ασώ-
ματοι και αεικίνητοι, αλλά όχι πανταχού παρόντες. Σε δύναμη και γνώση εί-
ναι ανώτεροι από τον άνθρωπο και κατώτεροι από το Θεό, που τους χάρισε 
τα υπερφυσικά προσόντα τους και την αθανασία τους. Διαιρούνται σε εννιά 
τάξεις ή τάγματα, τα εξής: Σεραφίμ, Χερουβίμ, Θρόνοι, Κυριότητες, Δυνάμεις, 



Εξουσίες. Αρχές, Αρχάγγελοι, Άγγελοι. Οι τάξεις αυτές αναφέρονται στις 
ακολουθίες της Εκκλησίας και ιδιαίτερα σε κείνη της γιορτής τους (8 Νοεμ-
βρίου). Ο αριθμός τους είναι «μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων», 
δηλαδή αναρίθμητος. Τρεις από αυτούς είναι γνωστοί από την Αγία Γραφή με 
τα ονόματά τους: ο Μιχαήλ, ο Γαβριήλ και ο Ραφαήλ. Από την Αγία Γραφή 
μαθαίνουμε και για το έργο των αγγέλων. Υμνούν ακατάπαυστα το Θεό, εί-
ναι αγγελιοφόροι του, εκτελούν ολοπρόθυμα το θέλημα και τις εντολές του. 

Το εν Χώναις θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (ανάμνηση 6 Σεπτεμβρίου) 
Εικόνα στην Ιακωβάτειο βιβλιοθήκη, Κεφαλονιά, 16ος αι. 

φροντίζουν τους ανθρώπους. Γι' αυτό ονομάζονται άγγελοι και λειτουργοί του 
Θεού. Για τη δοξολογία του Θεού από τους αγγέλους, μάς μιλούν παραστα-
τικά ο Προφήτης Ησαΐας και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και οι δυο τους πα-



ρουσιάζουν το θρόνο του Θεού κυκλωμένο από τους υμνητές αγγέλους (Ησ. 
6, 1-4· Αποκ. 4, 8-7, 11). Στη Θεία Λειτουργία, λίγο πριν από τον καθαγιασμό 
(μεταβολή) των Τιμίων Δώρων σε Σώμα και Αίμα Χριστού, ψάλλουμε τον 
ύμνο των αγγέλων (= των δυνάμεων), 

Ως διάκονοι του Θεού οι άγγελοι είναι παρόντες στη ζωή του Κυρίου και 
των αποστόλων. Όπως διαβεβαίωσε ο Χριστός, συμμετέχουν στη χαρά του ου-
ρανού, όταν μετανοεί ο αμαρτωλός άνθρωπος και μεσιτεύουν για μας. Ωραία 
περιγράφει ο Δαβίδ πώς συμπαραστέκονται οι άγγελοι σ' αυτόν που ελπίζει 
στον Κύριο. Η μάστιγα των κακών δεν τον αγγίζει, λέει, «γιατί ο Θεός διατά-
ζει τους αγγέλους του για χάρη σου να σε φυλάνε όπου κι αν πας. Θα σε ση-
κώσουν στα χέρια τους, για να μη σκοντάψει το πόδι σου σε πέτρα» (Ψαλμ. 
90, 11-12). Δίκαια λοιπόν η Εκκλησία μας έχει ιδιαίτερη ευχή στο φύλακα άγ-
γελο μας και παρακαλεί τον Κύριο να μας δίνει 

β) Οι άγγελοι στη Θεία Λειτουργία 

Στη Θεία Λειτουργία δεν είμαστε μόνοι. Είναι μαζί μας ο Κύριος, η Υπε-
ραγία Θεοτόκος, οι άγιοι. Είναι και οι άγγελοι και ψάλλουμε μαζί τους τον 
Τρισάγιο ύμνο. Ως άλλα Χερουβίμ υποδεχόμαστε το βασιλιά του σύμπαντος, 
τον οποίο αόρατα δορυφορούν (περιβάλλουν) οι αγγελικές δυνάμεις. Στη 
Θεία Λειτουργία, δηλαδή, οι πιστοί συμψάλλουμε και συνυπηρετούμε το 
Θεό μαζί με τους αγγέλους, όπως πολύ ωραία αναφέρεται στο Χερουβικό 
ύμνο: 

Κείμενο Μετάφραση 

Εμείς που εικονίζουμε μυστικά 
τα Χερουβίμ και ψάλλουμε στη ζω-
οποιό Τριάδα τον τρισάγιο ύμνο, ας 
αφήσουμε κάθε βιοτική φροντίδα, 
για να υποδεχτούμε το Βασιλέα των 
όλων, που αόρατα συνοδεύεται από 
τις αγγελικές τάξεις. Αλληλούια. 

Έτσι, η Λειτουργία που τελείται στη γη ενώνεται με την ακατάπαυστη Λει-
τουργία που τελείται στους ουρανούς. Ένα μάλιστα τμήμα της Θείας Λει-
τουργίας, εκείνο μετά την απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως, ονομάζεται 
Αναφορά, γιατί η θυσία αναφέρεται στο Θεό, στο υπερουράνιο θυσιαστή-
ριο, και σ' αυτά που την ίδια ώρα γίνονται στον ουρανό. 



Κείμενο Μετάφραση 

Σ' ευχαριστούμε και για τη λει-
τουργία αυτή, που καταδέχτηκες 
από τα χε'ρια μας (των ιερέων), αν 
και σου παραστέκονται χιλιάδες 
αρχάγγελοι και μυριάδες άγγελοι, 
τα Χερουβίμ και τα Σεραφίμ, εξα-
πτέρυγα, πολυόμματα, μετάρσια 
(μετεωριζόμενα), πτερωτά. 

Αυτός είναι ο λόγος που στη βυζαντινή τε'χνη εικονίζεται στη γύρω ζώνη 
κάτω από τον Παντοκράτορα του τρούλου η ουράνια Θεία Αειτουργία (βλ. 
εικόνα στη σελ. 29). Την τελεί ο ίδιος ο Χριστός με αρχιερατική αμφίεση. Δε-
ξιά και αριστερά του βλέπουμε τους αγγέλους στην πομπή της Μεγάλης Ει-
σόδου* να κρατούν τα Τίμια Δώρα και ιερά σκεύη. 

Η πίστη για την παρουσία των αγγέλων στη Θεία Λειτουργία επιβεβαιώ-
νεται και από την παράδοση της Εκκλησίας. Έτσι π.χ. διαβάζουμε στο βίο του 

Η Σύναξη των Ασωμάτων 
Τοιχογραφία στη μονή Δοχειαρίου, Άγιο Όρος , 16ος αι. 



Αγίου Σπυρίδωνα ότι ο ιεράρχης αυτός είχε συλλειτουργούς αγγέλους, όπως 
άλλωστε αναφέρεται και στο απολυτίκιο του. Το ίδιο γινόταν και με τον Άγιο 
Ιωάννη το Χρυσόστομο, καθώς και με νεότερους αγιασμένους κληρικούς, 
που είχαν -και έχουν- τρόπους απλούς, καρδιά ταπεινή και καθαρή. 

Ύστερα από αυτά, είναι φυσικό οι ορθόδοξοι πιστοί να τιμούν, να σέβο-
νται και να αισθάνονται την παρουσία των αγγέλων. Υψώνουν περικαλλείς 
ναούς προς τιμή τους (είναι οι ναοί των Ασωμάτων, των Αρχαγγέλων, των Τα-
ξιαρχών), καθιέρωσαν γιορτές, ασπάζονται τις εικόνες τους με τις μορφές 
και τα θαύματά τους, παίρνουν το όνομά τους: Άγγελος, Αγγελική, Μιχαήλ, 
Γαβριήλ, Ραφαήλ, Ταξιάρχης. Ακόμη εύχονται να 'χουν τον άγγελο φύλακα 
της ζωής τους και προπομπό στην αιώνια μακαριότητα. 

γ) Τα πονηρά πνεύματα 

Εκτός από τους φωτειvoύς αγγέλους, υπάρχουν και οι σκοτεινοί, τα πο-
νηρά πνεύματα. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, ήταν αρχικά αγα-
θοί. Εξέπεσαν όμως από τη δόξα και τη θέση που κατείχαν, γιατί υπερηφα-
νεύτηκαν και θέλησαν να μοιάσουν με το Θεό. Αρχηγός τους είναι ο σατανάς 
(=κατήγορος) ή διάβολος (=διαβολέας, συκοφάντης). Ο σατανάς, όπως λέει 
η Αγία Γραφή, είναι από την αρχή ανθρωποκτόνος, γιατί από το φθόνο του 
για τον άνθρωπο γευτήκαμε την πτώση και τη φθορά. 

Έργο του διαβόλου είναι να μας παγιδέψει στην αμαρτία. Ο πιστός όμως 
δεν έχει κανένα λόγο να αισθάνεται αδύναμος και ανασφαλής, γιατί έχει ισχυ-
ρά πνευματικά όπλα για να αντιμετωπίζει το κακό και τους πειρασμούς του 
πονηρού. Η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας και η προσευχή τον 
ενώνουν με το Θεό, τον θωρακίζουν, ώστε νικηφόρα να πορεύεται στη ζωή 
του. Το διάβολο τον πολεμούμε νικηφόρα όχι όταν τον αγνοούμε, αλλ' όταν 
ξέρουμε τα τεχνάσματά του. 

Ο Κύριος γι' αυτό έγινε άνθρωπος: «για να καταστρέψει τα έργα του δια-
βόλου». Εύστοχα ψάλλει η Εκκλησία μας: 

(Από τους Αίνους του πλ. δ' ήχου). 

Το έργο του φύλακα αγγέλου 
«Παρακαλούμε για τον άγγελο φύλακα, όχι για να μας δοθεί τότε, για-

τί έχει δοθεί σε όλους τους πιστούς από την αρχή άγγελος, αλλά για να εί-
ναι άγρυπνος, να κάνει το έργο του και να μας οδηγεί στον ίσιο δρόμο και 
να μας φρουρεί...» (Νικολάου Καβάσιλα, Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας 
35, 10. ΕΠΕ «Φιλοκαλία» 22, 178). 

Ο Παντοκράτωρ με τη Θεία Λειτουργία και Προφήτες που κρατούν τα ειλητάριά τους 
Τοιχογραφία στη μονή Σταυρονικήτα. Άγιο Όρος, 16ος αι. | 





Διάβασε από την Καινή Διαθήκη την περικοπή Λουκ. 2, 1-20 και σημείω-
σε το έργο των αγγέλων σ' αυτό το περιστατικό. 
Ανάφερε μερικές εικόνες και τοιχογραφίες του ναοΰ όπου εικονίζονται άγ-
γελοι. 
Στη δέηση για το «φύλακα άγγελο», αυτός ονομάζεται «άγγελος ειρήνης» 
και «πιστός οδηγός». Τι σημαίνουν οι λέξεις αυτές; 
Με ποια όπλα μπορεί ο πιστός να αντιμετωπίσει τις μεθοδείες του διαβό-
λου; 



6. 

α) Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού 

Κείμενο Μετάφραση 

1. Διότι, αφού έπλασες, Θεέ, τον άν-
θρωπο και αφού έλαβες χώμα από 
τη γη και τον τίμησες δίνοντάς του 
την εικόνα σου, τον τοποθέτησες 
στον παράδεισο της ευτυχίας, του 
υποσχέθηκες αθανασία ζωής και 
απόλαυση αιωνίων αγαθών, εφόσον 
θα τηρούσε τις εντολές σου. 

2. Δέσποτα Κύριε ο Θεός μας, εσύ 
που τίμησες τον άνθρωπο (δίνοντάς 
του) την εικόνα σου, εσύ που τον 
έπλασες (δίνοντάς του) λογική ψυ-
χή και αρμονικό σώμα, με σκοπό το 
σώμα να εξυπηρετήσει τη λογική 
ψυχή... 

3. Θεέ άχραντε, δημιουργέ όλης της 
κτίσης εσύ που, από αγάπη για τον 
άνθρωπο, μεταμόρφωσες σε γυναί-
κα την πλευρά του προπάτορα 
Αδάμ, εσύ που τους ευλόγησες και 
τους είπες: «Να αυξάνεστε και να 
πληθύνεστε και να κυριεύσετε όλη 
τη γη ...». 

(Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Ευχή 
της Αναφοράς) 

1. Διότι, αφού έπλασες, Θεέ, τον άν-
θρωπο και αφού έλαβες χώμα από 
τη γη και τον τίμησες δίνοντάς του 
την εικόνα σου, τον τοποθέτησες 
στον παράδεισο της ευτυχίας, του 
υποσχέθηκες αθανασία ζωής και 
απόλαυση αιωνίων αγαθών, εφόσον 
θα τηρούσε τις εντολές σου. 

2. Δέσποτα Κύριε ο Θεός μας, εσύ 
που τίμησες τον άνθρωπο (δίνοντάς 
του) την εικόνα σου, εσύ που τον 
έπλασες (δίνοντάς του) λογική ψυ-
χή και αρμονικό σώμα, με σκοπό το 
σώμα να εξυπηρετήσει τη λογική 
ψυχή... 

3. Θεέ άχραντε, δημιουργέ όλης της 
κτίσης εσύ που, από αγάπη για τον 
άνθρωπο, μεταμόρφωσες σε γυναί-
κα την πλευρά του προπάτορα 
Αδάμ, εσύ που τους ευλόγησες και 
τους είπες: «Να αυξάνεστε και να 
πληθύνεστε και να κυριεύσετε όλη 
τη γη ...». 

1. Διότι, αφού έπλασες, Θεέ, τον άν-
θρωπο και αφού έλαβες χώμα από 
τη γη και τον τίμησες δίνοντάς του 
την εικόνα σου, τον τοποθέτησες 
στον παράδεισο της ευτυχίας, του 
υποσχέθηκες αθανασία ζωής και 
απόλαυση αιωνίων αγαθών, εφόσον 
θα τηρούσε τις εντολές σου. 

2. Δέσποτα Κύριε ο Θεός μας, εσύ 
που τίμησες τον άνθρωπο (δίνοντάς 
του) την εικόνα σου, εσύ που τον 
έπλασες (δίνοντάς του) λογική ψυ-
χή και αρμονικό σώμα, με σκοπό το 
σώμα να εξυπηρετήσει τη λογική 
ψυχή... 

3. Θεέ άχραντε, δημιουργέ όλης της 
κτίσης εσύ που, από αγάπη για τον 
άνθρωπο, μεταμόρφωσες σε γυναί-
κα την πλευρά του προπάτορα 
Αδάμ, εσύ που τους ευλόγησες και 
τους είπες: «Να αυξάνεστε και να 
πληθύνεστε και να κυριεύσετε όλη 
τη γη ...». 

(Ευχή από την ακολουθία του μυ-
στηρίου του Βαπτίσματος) 

1. Διότι, αφού έπλασες, Θεέ, τον άν-
θρωπο και αφού έλαβες χώμα από 
τη γη και τον τίμησες δίνοντάς του 
την εικόνα σου, τον τοποθέτησες 
στον παράδεισο της ευτυχίας, του 
υποσχέθηκες αθανασία ζωής και 
απόλαυση αιωνίων αγαθών, εφόσον 
θα τηρούσε τις εντολές σου. 

2. Δέσποτα Κύριε ο Θεός μας, εσύ 
που τίμησες τον άνθρωπο (δίνοντάς 
του) την εικόνα σου, εσύ που τον 
έπλασες (δίνοντάς του) λογική ψυ-
χή και αρμονικό σώμα, με σκοπό το 
σώμα να εξυπηρετήσει τη λογική 
ψυχή... 

3. Θεέ άχραντε, δημιουργέ όλης της 
κτίσης εσύ που, από αγάπη για τον 
άνθρωπο, μεταμόρφωσες σε γυναί-
κα την πλευρά του προπάτορα 
Αδάμ, εσύ που τους ευλόγησες και 
τους είπες: «Να αυξάνεστε και να 
πληθύνεστε και να κυριεύσετε όλη 
τη γη ...». 

1. Διότι, αφού έπλασες, Θεέ, τον άν-
θρωπο και αφού έλαβες χώμα από 
τη γη και τον τίμησες δίνοντάς του 
την εικόνα σου, τον τοποθέτησες 
στον παράδεισο της ευτυχίας, του 
υποσχέθηκες αθανασία ζωής και 
απόλαυση αιωνίων αγαθών, εφόσον 
θα τηρούσε τις εντολές σου. 

2. Δέσποτα Κύριε ο Θεός μας, εσύ 
που τίμησες τον άνθρωπο (δίνοντάς 
του) την εικόνα σου, εσύ που τον 
έπλασες (δίνοντάς του) λογική ψυ-
χή και αρμονικό σώμα, με σκοπό το 
σώμα να εξυπηρετήσει τη λογική 
ψυχή... 

3. Θεέ άχραντε, δημιουργέ όλης της 
κτίσης εσύ που, από αγάπη για τον 
άνθρωπο, μεταμόρφωσες σε γυναί-
κα την πλευρά του προπάτορα 
Αδάμ, εσύ που τους ευλόγησες και 
τους είπες: «Να αυξάνεστε και να 
πληθύνεστε και να κυριεύσετε όλη 
τη γη ...». (Ευχή από την ακολουθία τον μυ-

στηρίου τον Γάμου) 

1. Διότι, αφού έπλασες, Θεέ, τον άν-
θρωπο και αφού έλαβες χώμα από 
τη γη και τον τίμησες δίνοντάς του 
την εικόνα σου, τον τοποθέτησες 
στον παράδεισο της ευτυχίας, του 
υποσχέθηκες αθανασία ζωής και 
απόλαυση αιωνίων αγαθών, εφόσον 
θα τηρούσε τις εντολές σου. 

2. Δέσποτα Κύριε ο Θεός μας, εσύ 
που τίμησες τον άνθρωπο (δίνοντάς 
του) την εικόνα σου, εσύ που τον 
έπλασες (δίνοντάς του) λογική ψυ-
χή και αρμονικό σώμα, με σκοπό το 
σώμα να εξυπηρετήσει τη λογική 
ψυχή... 

3. Θεέ άχραντε, δημιουργέ όλης της 
κτίσης εσύ που, από αγάπη για τον 
άνθρωπο, μεταμόρφωσες σε γυναί-
κα την πλευρά του προπάτορα 
Αδάμ, εσύ που τους ευλόγησες και 
τους είπες: «Να αυξάνεστε και να 
πληθύνεστε και να κυριεύσετε όλη 
τη γη ...». 

Στα παραπάνω κείμενα, διατυπώνεται μια μεγάλη αλήθεια: ότι ο άνθρω-
πος πλάστηκε σύμφωνα με την εικόνα του Θεού και με προοπτική να μείνει 
αθάνατος. Η δημιουργία του ανθρώπου του Θεού αποτελεί την 
τιμητική διάκριση του ανθρώπου σε σχέση με την υπόλοιπη δημιουργία. 

Το στοιχείο της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο είναι το λογικό και η 
ελεύθερη βούληση. Ο Θεός, επιπλέον, έδωσε στους πρωτόπλαστους τη δυνα-
τότητα να τον πλησιάσουν ακόμα περισσότερο, δηλαδή να του μοιάσουν. Γι' 
αυτό η Παλαιά Διαθήκη τονίζει ότι ο άνθοωπος πλάστηκε όχι μόνο 

αλλά και του Θεού. Την «ομοίωση» με το Θεό θα 



επιτύγχανε ο άνθρωπος με τη σωστή χρήση της ελεύθερης βούλησης. Οπως 
τονίζει ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης, «το κατ' εικόνα το έχουμε από τη κτίση 
μας, ενώ το καθ' ομοίωση το κατορθώνουμε με την προαίρεσή μας». 

β) Ο σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου και ο βαθύτερος σύνδεσμος 
του Θεού με τον άνθρωπο 

Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο μ' έναν ιδιαίτερο σκοπό: να φθάσει σε 
βαθύτερη κοινωνία μαζί του. Κανένα άλλο δημιούργημα δεν πλάστηκε με πα-
ρόμοια δυνατότητα και προοπτική. Γι' αυτό και η διαδικασία της δημιουργίας 
του ανθρώπου είναι διαφορετική από τη διαδικασία δημιουργίας των υπό-
λοιπων κτισμάτων του Θεού. 

Σύμφωνα με τη διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός έπλασε τον άν-
θρωπο από χώμα και του έδωσε «πνοή ζωής». Άρα, η ανθρώπινη φύση με-
τέχει και στον υλικό αλλά και στον πνευματικό κόσμο. Είναι «χοϊκή» αλλά και 
«ουράνια». Επομένως, η τάση του ανθρώπου να επικοινωνήσει βαθύτερα με 
το δημιουργό του, είναι φυσιολογική και πηγαία. Αυτή η τάση, αλλά και η δυ-
νατότητα κοινωνίας του ανθρώπου με το συνάνθρωπο του, καθορίζει και την 
ιδιαιτερότητα του ανθρώπου και τη διαφορά του από την υπόλοιπη δημι-
ουργία. 

γ) Η δοξολογία του Θεού στη λατρεία 

Όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει τη θεϊκή του προέλευση και τις ευ-
εργεσίες του Θεού, η ψυχή του γεμίζει από ευγνωμοσύνη και ευτυχία και θέ-
λει να υμνήσει το Θεό. Η δοξολογία του Θεού μπορεί να πραγματοποιηθεί 
στην κάθε στιγμή της ανθρώπινης ζωής. Η μεγαλύτερη, όμως, ευκαιρία δίνε-
ται μέσα από τα μυστήρια και τις ακολουθίες, δηλαδή με τη λατρεία της 
Εκκλησίας. 

Με τους ύμνους και τις ευχές της λατρείας, ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα 
να βιώσει το βαθύ σύνδεσμο της ψυχής του με το Θεό. Με τη μετοχή του στα 
μυστήρια και την προσευχή, μπορεί να οδηγηθεί στην εμπειρία της ένωσης με 
το Θεό, δηλαδή στη θέωση. Έτσι, ο άνθρωπος λαμβάνει τη «σφραγίδα» του 
χριστιανού κατά το Βάπτισμα και το Χρίσμα, ενώνεται με το Θεό με τη Θεία 
Ευχαριστία, δέχεται τη συγχώρηση των αμαρτιών του κατά το μυστήριο της 
Μετάνοιας, ενώνεται με το άλλο φύλο με το μυστήριο του Γάμου. Με τα μυ-
στήρια ο Θεός συναντά τον άνθρωπο σε κάθε περίσταση του επίγειου βίου 
του, από τη γέννηση μέχρι το θάνατο του, εισέρχεται στη ζωή του και την 
αγιάζει. Και ο άνθρωπος τον ευχαριστεί και τον δοξολογεί. 



ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Τι είναι Ποιες υποχρεώσεις δημιουργεί 
στον πιστό; 

2 Να σχολιάσετε το πρώτο κείμενο. 
3 Με ποιους τρόπους μπορεί ο άνθρωπος να δοξολογήσει το Θεό; 
4. Πώς επιτυγχάνεται η θέωση του ανθρώπου μέσα από τη συμμετοχή του στη 

λατρεία; 



7. Η παρουσία του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία 

α) Η ανάγκη της παρουσίας του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία 

Ο άνθρωπος δε θέλησε να μείνει κοντά στο δημιουργό του. Μόνος του και 
ελεύθερα έκοψε τους δεσμούς του με το Θεό. Πίστεψε ότι αυτόνομα, χωρίς 
το Θεό, μπορούσε να φτάσει στη θέωση. Όμως μια λαθεμένη επιλογή, έχει και 
συνέπειες. Κι αυτές ήταν θλιβερές, απρόσμενες, επιζήμιες. Πρώτη συνέπεια 
ήταν η απώλεια της παραδείσιας κατάστασης, δηλαδή η διακοπή της κοινω-
νίας με το Θεό, ο πνευματικός θάνατος. Η έμφυτη ανάγκη της ψυχής για το 
Θεό, όμως, με το πέρασμα του χρόνου, οδήγησε σταδιακά τους ανθρώπους 
στη δημιουργία θεών και στην εξάπλωση της ειδωλολατρίας. «Γιατί στη θέση 
της αλήθειας του Θεού έβαλαν το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την 
κτίση αντί για τον Κτίστη» (Ρωμ. 1, 25). Ο απόστολος Παύλος, στον οποίο 
ανήκει η φράση, απαριθμεί στη συνέχεια κάθε είδος κακού και διαστροφής 
που έφερε η αποστασία του ανθρώπου από το Θεό: ανηθικότητες, αδικίες, κα-
κοήθειες κ.ά. Προπάντων υποδουλώθηκε στη φθορά και στο θάνατο, που 
αποτέλεσαν και τη φοβερότερη εξουσία στη ζωή του. Έτσι ο άνθρωπος έφθα-
σε στην αποθέωση του ατομισμού και ήταν αδύνατον να απαλλαγεί από το 
κακό με τις δικές του δυνάμεις. 

Όπως λένε οι Πατέρες της Εκκλησίας, ο Δεσπότης του κόσμου είδε με φι-
λάνθρωπα μάτια τη διαφθορά του ανθρώπου και θέλησε να τον επαναφέρει 
από την πλάνη στην επίγνωση της αλήθειας. Να αποκαταστήσει την πεσμένη 
και διχασμένη από την αμαρτία φύση του ανθρώπου και να τη σώσει από τη 
φθορά και το θάνατο. Ο Θεός «οικονόμησε», δηλαδή σχεδίασε και πραγμα-
τοποίησε τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό έγινε σταδιακά, όπως ακριβώς 
κάνει ο γιατρός, που με κατάλληλη δίαιτα και φαρμακευτική αγωγή επανα-
φέρει έναν άρρωστο οργανισμό στην κατάσταση της υγείας. Το σχέδιο αυτό 
του Θεού λέγεται «θεία οικονομία». Η αλήθεια αυτή διατυπώνεται και στις ευ-
χές της Θ. Λειτουργίας. 

Κείμενο Μετάφραση 

1. Εσύ, Θεέ, μας έφερες από την 
ανυπαρξία στη ζωή και όταν ξεπέ-
σαμε μας ανάστησες πάλι και δεν 
έπαψες να κάνεις τα πάντα, ώσπου 
μας ανέβασες στον ουρανό και μας 
χάρισες τη μελλοντική βασιλεία σου. 

2. Γιατί δεν αποστράφηκες ολότελα 
το πλάσμα σου, που έπλασες, αγα-
θέ, ούτε λησμόνησες το έργο των χε-

(Λειτουργία I. Χρυσοστόμου, Ευχή 
Αναφοράς) 

1. Εσύ, Θεέ, μας έφερες από την 
ανυπαρξία στη ζωή και όταν ξεπέ-
σαμε μας ανάστησες πάλι και δεν 
έπαψες να κάνεις τα πάντα, ώσπου 
μας ανέβασες στον ουρανό και μας 
χάρισες τη μελλοντική βασιλεία σου. 

2. Γιατί δεν αποστράφηκες ολότελα 
το πλάσμα σου, που έπλασες, αγα-
θέ, ούτε λησμόνησες το έργο των χε-

1. Εσύ, Θεέ, μας έφερες από την 
ανυπαρξία στη ζωή και όταν ξεπέ-
σαμε μας ανάστησες πάλι και δεν 
έπαψες να κάνεις τα πάντα, ώσπου 
μας ανέβασες στον ουρανό και μας 
χάρισες τη μελλοντική βασιλεία σου. 

2. Γιατί δεν αποστράφηκες ολότελα 
το πλάσμα σου, που έπλασες, αγα-
θέ, ούτε λησμόνησες το έργο των χε-



ριών σου, αλλά το επισκέφθηκες με 
πολλούς τρόπους γιατί είσαι σπλα-
χνικός και ελεήμονας. Έστειλες προ-
φήτες, έκαμες θαυμαστά έργα με 
τους αγίους σου, που σε κάθε γενιά 
ήταν αρεστοί σε σένα. Μίλησες σε 
μας με το στόμα των δούλων σου 
προφητών, προαναγγέλλοντας σε 
μας τη σωτηρία που μας έμελλε. Για 
να μας βοηθήσεις, νόμο μας έδωσες. (Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Ευχή 

Αναφοράς) 

ριών σου, αλλά το επισκέφθηκες με 
πολλούς τρόπους γιατί είσαι σπλα-
χνικός και ελεήμονας. Έστειλες προ-
φήτες, έκαμες θαυμαστά έργα με 
τους αγίους σου, που σε κάθε γενιά 
ήταν αρεστοί σε σένα. Μίλησες σε 
μας με το στόμα των δούλων σου 
προφητών, προαναγγέλλοντας σε 
μας τη σωτηρία που μας έμελλε. Για 
να μας βοηθήσεις, νόμο μας έδωσες. 

Το σχέδιο της θείας οικονομίας πέρασε από τρεις φάσεις. Για την πραγ-
ματοποίηση του απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η ελεύθερη συνεργασία, η συ-
γκατάθεση των ανθρώπων. Καλεί πρώτα ο Θεός τον Αβραάμ, που συνεργά-
ζεται με το Θεό υποδειγματικά και μεταφέρει στο λαό τις υποσχέσεις του για 
σωτηρία. Το ίδιο κάνουν και οι άλλοι πατριάρχες της Π. Διαθήκης. Έπειτα ο 
Θεός ορίζει το Μωυσή αρχηγό των Ιουδαίων, που ζούσαν υπούδουλοι στην 
Αίγυπτο, και με θαυμαστό τρόπο τους οδηγεί στη γη της επαγγελίας. Εκεί, 
όπως λέει η ευχή του δεύτερου κειμένου του μαθήματος μας, με τους προφή-
τες, που ήταν το στόμα του Θεού και διερμηνείς του θελήματος του, προα-
ναγγέλλει την αναμενόμενη σωτηρία. Είναι αυτή που έφερε ο Χριστός με τη 
σάρκωσή του. Όπως το λέει η προς Εβραίους επιστολή: «Αφού ο Θεός, τα πα-
λιά χρόνια, μίλησε στους προπάτορες πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους 
μέσω των προφητών, σ' αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σε μας μέ-
σω του Υιού» (Εβρ. 1,1). Αυτή ήταν η πρώτη φάση. 

Η ζωή του Κυρίου, τα θαύματα, η διδασκαλία, το Πάθος και η Ανάστασή 
του είναι η δεύτερη φάση του θείου σχεδίου. Ο Κύριος είναι σωτήρας όχι ενός 
λαού, αλλ' όλων των ανθρώπων (Λουκ. 3, 6). Δεν ήρθε στη γη για να κρίνει, 
αλλά να σώσει το χαμένο πρόβατο, δηλαδή τον αποστάτη άνθρωπο. Ζητά από 
μας πίστη, μετάνοια, καλά έργα, αγάπη, αφοσίωση στο Θεό. Να είμαστε άγρυ-
πνοι, αγωνιστές, ετοιμοπόλεμοι στο κακό και στα πάθη μας. 

Η τρίτη φάση της θείας οικονομίας είναι η Εκκλησία που ίδρυσε ο Κύριος. 
Αυτή συνεχίζει το σωτήριο έργο του. Σωζόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Με τα 
μυστήριά της και μάλιστα με τη Θεία Ευχαριστία, παίρνουμε τον ίδιο το Χρι-
στό, το Σώμα του και το Αίμα του. Προγευόμαστε τη Βασιλεία του Θεού, που 
έχει εγκαινιαστεί με την έλευση του Χριστού. Την πλήρη δόξα και μακαριό-
τητα θα απολαύσουν οι πιστοί μετά την ανάσταση των νεκρών. Τότε θα ανα-
καινιστεί η κτίση και θα μεταμορφωθεί ο άνθρωπος. 



β) Οι χριστιανικές γιορτές και το σχέδιο της θείας οικονομίας 

Τα θαυμαστά γεγονότα για τη σωτηρία του ανθρώπου πανηγυρίζονται με 
τις γιορτές της Εκκλησίας. Σκορπισμένες μέσα στο έτος, μας θυμίζουν την επί-
γεια ζωή του Κυρίου, της Υπεραγίας Θεοτόκου και των αγίων. Ξαναγεννιέ-
ται μέσα μας ο Χριστός, σταυρώνεται, ανασταίνεται. Είναι μπροστά μας η Θε-
οτόκος, ο Τίμιος Πρόδρομος, οι λοιποί άγιοι. Γι' αυτό οι υμνογράφοι της 
Εκκλησίας στους ύμνους και οι Πατέρες στις ευχές χρησιμοποιούν τη λέξη 
«σήμερον» -

Σήμερα, σαν να ήμαστε τότε παρόντες στο γεγονός, βλέπουμε την 
Ανάσταση. 

Η Παναγία και ο Αγιος 
Νικόλαος. Τοιχογραφία στη 
μονή Δοχειαρίου, Αγιο 
Όρος, 16ος αι. 

Οι γιορτές είναι εβδομαδιαίες και ετήσιες. Από τις εβδομαδιαίες η σπου-
δαιότερη είναι η Κυριακή, η ημέρα του Κυρίου, της Ανάστασής του. Είναι η 
σταθερή ημέρα τέλεσης της Θείας Ευχαριστίας. Είναι ακόμη η πρώτη ημέρα 
της εβδομάδας, ημέρα σωτηρίας και αναδημιουργίας. «Όπως η πρώτη δημι-
ουργία άρχισε την ημέρα της Κυριακής, έτσι και η δεύτερη δημιουργία άρχι-



Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες. 
Σύγχρονη εικόνα στη μονή Ξηροποτάμου, Άγιο Όρος. 

σε πάλι από την Κυριακή» (Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 44, 5, ΕΠΕ 5, 226). 
Εκτός από την Κυριακή, και οι άλλες ημέρες της εβδομάδας είναι για την 

Εκκλησία μας γιορτινές. Έτσι μαζί με τους καθιερωμένους αγίους τιμούμε: τη 
Δευτέρα τους αγγέλους, την Τρίτη τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, την Τετάρτη το 
Σταυρό του Κυρίου, την Πέμπτη τους αποστόλους και τον Άγιο Νικόλαο, την 
Παρασκευή τα Πάθη του Κυρίου και το Σάββατο τους μάρτυρες. Το Σάββα-
το είναι ακόμη ημέρα μνήμης των νεκρών. 



Οι ετήσιες γιορτές διαιρούνται σε: Δεσποτικές (προς τιμή του Δεσπότη 
Χριστού), Θεομητορικές (προς τιμή της Μητέρας του Θεού) και σε εορτές των 
αγίων. Οι Δεσποτικές γιορτές χωρίζονται σε κινητές και ακίνητες. Το Πάσχα 
δε γιορτάζεται κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία, είναι δηλαδή γιορτή κινητή. 
Στον κύκλο του κινούνται και άλλες κινητές γιορτές. Είναι οι Κυριακές του 
Τριωδίου* πριν από το Πάσχα (Μαρία Αιγύπτια, Ιωάννης Κλίμακος* κ.ά) και 
του Πεντηκοσταρίου* μετά το Πάσχα (Ζωοδόχος Πηγή, Ανάληψη, Πεντη-
κοστή, εορτή του Αγ. Πνεύματος κ.ά.). Η γιορτή του Αγ. Γεωργίου (23 Απρι-
λίου), μετακινείται στη δεύτερη μέρα του Πάσχα, όταν η 23 Απριλίου πέφτει 
μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή*. 

Τα Χριστούγεννα, γιορτάζονται πάντοτε στις 25 Δεκεμβρίου και είναι ακί-
νητη γιορτή. Με κέντρο τα Χριστούγεννα, έχουμε γιορτές των οποίων η ημε-
ρομηνία δεν αλλάζει (Περιτομή, Υπαπαντή, Ευαγγελισμός). 

Έτσι, η Εκκλησία με το εορτολόγιο της μάς χαρίζει ένα πανόραμα των 
θαυμασίων του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να γιορτάζουμε αυτά τα θαυμαστά γε-
γονότα με ανάλογο τρόπο: «όχι με «πανηγύρια», αλλ' όπως θέλει ο Θεός· όχι 
με τρόπο κοσμικό, αλλά με τρόπο υπερκόσμιο. Όχι τα δικά μας. αλλά περισ-
σότερο αυτά του Κυρίου» (Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 38, 4, ΕΠΕ 5, 40). 

Κείμενο Μετάφραση 

Εσύ, Παντοκράτορα Θεέ, που είσαι 
ακατάληπτος και αχώρητος, που 
έχεις θρόνο τον ουρανό και υποπό-
διο τη γη, καταδέχτηκες να κατοι-
κήσεις ανάμεσά μας και να πορευ-
τείς με το λαό σου. (Περιστατική ευχή, Μικρό Ευχολό-

γιο, σελ. 340) 

Εσύ, Παντοκράτορα Θεέ, που είσαι 
ακατάληπτος και αχώρητος, που 
έχεις θρόνο τον ουρανό και υποπό-
διο τη γη, καταδέχτηκες να κατοι-
κήσεις ανάμεσά μας και να πορευ-
τείς με το λαό σου. 

Το τροπαιο της Κυριακής 

«Τη μέρα αυτή (την Κυριακή) καταργήθηκε ο θάνατος, σβήστηκε η κατά-
ρα, εξαφανίστηκε η αμαρτία, έσπασαν οι πύλες του Άδη, αιχμαλωτίστηκε 
ο διάβολος και έσβησε ο διαρκής πόλεμος και συμφιλιώθηκε ο Θεός με τους 
ανθρώπους. Ακόμη, το ανθρώπινο γένος επανήλθε στην προηγούμενη, ή 
καλύτερα σε μεγαλύτερη ευγένεια. Και ο ήλιος είδε εκείνο το θαυμαστό και 
παράδοξο: να γίνεται ο άνθρωπος αθάνατος». 

(Ιωάννου Χρυσοστόμου, Περί ελεημοσύνης, ΕΠΕ 31, 416-418) 



Το μεγαλύτερο στον κόσμο τμήμα του Τιμίου Σταυρού 
Μονή Ξηροποτάμου, Άγιο Όρος. 



ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το πρώτο κείμενο (στην αρχή του μαθήματος) συνοψίζει το σχέδιο της 
«θείας οικονομίας». Σημείωσε τα κύρια σημεία του. 
Από πού φαίνεται η φιλανθρωπία του Θεού για τον άνθρωπο; Συμβουλέ-
ψου και το κείμενο 
Γιατί ήταν αναγκαία η επέμβαση του Θεού στην ιστορία; 
Για τους πολλούς οι γιορτές είναι ημέρες σχόλης, αργίας. Για τους πιστούς 
είναι κάτι επιπλέον. Προσδιόρισε αυτό το πρόσθετο, από το οποίο οι πιστοί 
διδάσκονται και ωφελούνται. 



8. Χριστούγεννα, η γιορτή της ενανθρώπησης του Θεού 

Κείμενο Μετάφραση 

1. Αλλ' όμως, από την ανείπωτη και 
αμέτρητη φιλανθρωπία σου χωρίς 
να πάψεις να είσαι Θεός και χωρίς 
να αλλάξεις, έγινες άνθρωπος. 

2. Όταν έφθασαν οι καιροί που εί-
χες καθορίσει, μίλησες σε μας με αυ-
τόν τον Υιό σου. 

(Λειτουργίες Μ. Βασιλείου και I. 
Χρυσοστόμου, Ευχή Χερουβικού 
ύμνου) 

1. Αλλ' όμως, από την ανείπωτη και 
αμέτρητη φιλανθρωπία σου χωρίς 
να πάψεις να είσαι Θεός και χωρίς 
να αλλάξεις, έγινες άνθρωπος. 

2. Όταν έφθασαν οι καιροί που εί-
χες καθορίσει, μίλησες σε μας με αυ-
τόν τον Υιό σου. 

1. Αλλ' όμως, από την ανείπωτη και 
αμέτρητη φιλανθρωπία σου χωρίς 
να πάψεις να είσαι Θεός και χωρίς 
να αλλάξεις, έγινες άνθρωπος. 

2. Όταν έφθασαν οι καιροί που εί-
χες καθορίσει, μίλησες σε μας με αυ-
τόν τον Υιό σου. 

(Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Ευχή 
Αναφοράς) 

1. Αλλ' όμως, από την ανείπωτη και 
αμέτρητη φιλανθρωπία σου χωρίς 
να πάψεις να είσαι Θεός και χωρίς 
να αλλάξεις, έγινες άνθρωπος. 

2. Όταν έφθασαν οι καιροί που εί-
χες καθορίσει, μίλησες σε μας με αυ-
τόν τον Υιό σου. 

α) Ο πανηγυρισμός των Χριστουγέννων και της Βάπτισης 

Στις 25 Δεκεμβρίου και στις 6 Ιανουαρίου πανηγυρίζουμε δύο κοσμοσω-
τήρια γεγονότα: τη Γέννηση και τη Βάπτιση του Κυρίου. Ως τα μέσα του 4ου 
αιώνα οι δύο γιορτές γιορτάζονταν μαζί στις 6 Ιανουαρίου με το όνομα Επι-
φάνια (φανέρωση του Θεού). Αργότερα, ορίστηκε να γιορτάζονται τα Χρι-
στούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου. Η ημέρα αυτή ήταν αφιερωμένη από τους 
εθνικούς στο θεό ήλιο. Ταίριαζε λοιπόν για τη γιορτή του Χριστού, του Ήλι-
ου της δικαιοσύνης, που χάρισε το πνευματικό φως του σε κείνους που κα-
τοικούσαν στο σκοτάδι και τους σκίαζε ο θάνατος (Ματθ. 4, 16). Τα Χρι-
στούγεννα ξεχώρισαν ως η δεύτερη -μετά το Πάσχα- μεγάλη γιορτή της Χρι-
στιανοσύνης. Είναι πραγματικά «τα σωτήρια (=η σωτηρία) του κόσμου, η γε-
νέθλια ημέρα της ανθρωπότητας». Αλλά και τα Θεοφάνια έχουν τη λα-
μπρότητά τους γιατί, όπως λέει το απολυτίκιο, 
προσκύνησις». Έγινε δηλαδή η φανέρωση της Αγίας Τριάδος και επιπλέον 
εγκαινιάστηκε και το δικό μας Βάπτισμα. 

Σε κάθε γιορτή μιας επετείου ή ενός γεγονότος έχουμε τρία στάδια: προ-
παρασκευή, γιορτή και τα μετά από αυτή, δηλαδή τον απόηχο της. Στη γλώσ-
σα της Εκκλησίας τα στάδια ονομάζονται: προεόρτια, εορτή, μεθεόρτια. Έτσι 
πριν από τα Χριστούγεννα έχουμε το «Σαρανταήμερο», που είναι περίοδος νη-
στείας, αφιερωμένη στους προφήτες και στους προπάτορες του Χριστού. Ακο-
λουθεί η γιορτή της Γέννησης και ύστερα από αυτήν έχουμε το «Δωδεκαήμε-
ρο» με την Περιτομή του Χριστού και τα Θεοφάνια, για να κλείσει ο κύκλος 
σαράντα ημέρες μετά, με τη γιορτή της Υπαπαντής*. Για να ακούσει ο άνθρω-
πος το Θεό να μιλάει στην καρδιά του, για να μπορέσει να εκφράσει τη χαρά 
και την ευγνωμοσύνη του χρειάζεται χρόνο. Γι' αυτό τόσο ο εορτασμός όσο και 
οι ακολουθίες μιας γιορτής έχουν διάρκεια. 



Η Γέννηση του Χριστού 
Εικόνα στη μονή Σταυρονικήτα. Αγιο Όρος, 16ος αι. 



Η Βάπτιση του Χριστού 
Εικόνα στη μονή Διονυσίου, Αγιο Όρος , 16ος αι. 

β) Το γεγονός της ενανθρώπησης 

Τη σάρκωση του Κυρίου η Εκκλησία μας ονομάζει μυστήριο. Μυστήριο 
παράξενο και παράδοξο, που δεν ερευνάται, αλλά φανερώνεται, κατά το δυ-
νατόν, σ' αυτούς που με πίστη το δέχονται και το προσκυνούν. 

Η σάρκωση του Ιησού είναι ιστορικό γεγονός, το οποίο δεν αμφισβητεί-
ται από την ιστορική έρευνα. Ο Ιησούς είναι ιστορικό πρόσωπο που έδρασε 
στην εποχή του αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.), όταν 
βασιλιάς των Ιουδαίων ήταν ο Ηρώδης (37 π.Χ.-4 μ.Χ). Έχουν διασωθεί μαρ-
τυρίες ιστορικών της εποχής που αναφέρονται στην ιστορική του παρουσία 
και στους οπαδούς του. 

Το γεγονός αυτό ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως: 



Κατέβηκε ο Κύριος από τους ουρανούς παραμένοντας όμως 
ως Υιός και Λόγος του Θεού στους κόλπους του Θεού-Πατέρα: 

(Από τον Ακάθιστ ο Ύμνο). Δη-
λαόή: Ο απερίγραπτος Λόγος ήταν ολόκληρος στη γη και ταυτόχρονα καθό-
λου δεν απουσίαζε και από τον ουρανό. Γιατί η ενανθρώπησή του δε σήμαι-
νε τοπική μετάβαση, αλλά θεϊκή συγκατάβαση. 

γ) Ο σκοπός της ενανθρώπησης 

Το σκοπό της ενανθρώπησης του Κυρίου αναγγέλλει ο άγγελος στον Ιω-
οήφ, τον προστάτη της Παναγίας, λέγοντας: «Θα γεννήσει (η Μαρία) γιό, και 
θα του δώσεις το όνομα Ιησούς, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις 
αμαρτίες τους» (Ματθ. 1, 21). Η σωτηρία που μας χάρισε ο Χριστός είναι δι-
πλή: επανόρθωση και ανύψωση. Επανόρθωσε το σφάλμα του Αδάμ, το κακό 
που αυτό έκαμε και μας άνοιξε ξανά τον Παράδεισο. Η υμνολογία των Χρι-
στουγέννων θα το πει εύστοχα και περιληπτικά: 

Δηλαδή: Ο Χριστός γεννιέται για να αναστή-
σει, να αναστηλώσει, τη θεϊκή εικόνα του ανθρώπου, για να νικήσει τη φθο-
ρά και το θάνατο και να χαρίσει στον άνθρωπο τη σωτηρία και την αιωνιό-
τητα. 

Η ενανθρώπηση του Χριστού υπήρξε γεγονός ύψιστης ταπείνωσης. Γιατί 
ο Θεός έγινε άνθρωπος, επειδή θέλησε με το όμοιο να θεραπεύσει το όμοιο, 
όπως ψάλλουμε στον Ακάθιστο Ύμνο (παρακάτω κείμενα). 

Κείμενο Μετάφραση 

1. Θέλοντας να σώσει τον κόσμο ο 
θείος διακοσμητής των όλων, ήρθε σ' 
αυτόν αυθόρμητα. Και ενώ ως Θεός 
είναι Βασιλιάς και Κύριος, έγινε για 
χάρη μας άνθρωπος. Έτσι αφού με 
ανθρώπινη φύση προσκάλεσε τους 
ανθρώπους, ως Θεός ακούει αυτούς 
να του λένε- Αλληλούια. 

2. Αυτός ήταν ο λόγος που ο υψη-
λός Θεός χαμήλωσε και παρουσιά-
στηκε στη γη ως ταπεινός άνθρω-
πος, γιατί ήθελε να τραβήξει προς 
τα ουράνια ύψη αυτούς που ανα-
φωνούν σ' αυτόν Αλληλούια. 



Ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος γιος του Θε-
ού. Φοράει ανθρώπινη σάρκα, για να μιλήσει και συμπεριφερθεί ανθρώπινα. 
Από την άλλη μεριά ως Θεός διδάσκει και θαυματουργεί. Έτσι μας γνώρισε 
ποιος είναι ο αληθινός Θεός και ο νόμος του. 

Όλα αυτά έγιναν ελεύθερα, με τη θέληση και την αγάπη ολόκληρης της 
Αγίας Τριάδος. Από φιλανθρωπία, συμπάθεια και ευσπλαχνία ο Θεός - Πα-
τέρας έστειλε τον Υιό του στη γη. 

(= παρουσιάστηκε) 
(Ύμνος της Εκκλησίας). 

Έτσι, μαζί με την επανόρθωση του αδαμικού πταίσματος ήρθε και η ανύ-
ψωση του ανθρώπου. Γίναμε ξανά παιδιά του Θεού, κληρονόμοι του και συ-
γκληρονόμοι Χριστού (Ρωμ. 8,17). 

Κείμενα 

3. «Στα περασμένα χρόνια λεγόταν πως ο άνθρωπος έγινε κατά την εικό-
να του Θεού, αλλ' αυτό δε φαινόταν. Γιατί ακόμη ήταν αόρατος ο Λόγος 
(ο Χριστός) που κατά την εικόνα του είχε γίνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό ακρι-
βώς κι έχασε εύκολα την ομοιότητα. Όταν όμως ο Λόγος του Θεού έγινε 
άνθρωπος, επικύρωσε και τα δύο γιατί και την εικόνα έδειξε αληθινά με το 
να γίνει αυτός, ό,τι ήταν η εικόνα του (ο άνθρωπος δηλ.). Και την ομοιό-
τητα (του ανθρώπου με το Θεό) έκαμε βέβαιη με το να ομοιώσει τον άν-
θρωπο με τον αόρατο Πατέρα μέσω του ορατού Λόγου» (Αγίου Ειρηναί-
ου, Κατά αιρέσεων 5,16, 2). 



ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τι καινούργιο έφερε η Γέννηση του Χριστού στον κόσμο, ώστε να ονομα-
στούν τα Χριστούγεννα «γενέθλια ημέρα της ανθρωπότητας»; 

2 Η σάρκωση του Κυρίου είναι μυστήριο. Μας βοηθάει αυτό στην πίστη και 
στην ευσέβειά μας και πώς; 

3. Γιατί ο Χριστός εμφανίστηκε στον κόσμο με ανθρώπινη μορφή; (διάβασε 
προσεκτικά το κείμενο του Γεωργίου Σχολάριου). 



9. Το κήρυγμα και τα θαύματα του Χριστού 
μέσα από τη λατρεία 

α) Γιορτάζοντας τα γεγονότα της ζωής του Χριστού 

Τα σπουδαιότερα γεγονότα της ζωής του Κυρίου μας είναι αποτυπωμένα 
στις ακίνητες Δεσποτικές γιορτές της Εκκλησίας: τα Χριστούγεννα (25 Δε-
κεμβρίου), την Περιτομή του Χριστού (1 Ιανουαρίου), τα Θεοφάνια (6 Ια-
νουαρίου), την Υπαπαντή (2 Φεβρουαρίου), τη Μεταμόρφωση (6 Αυγούστου) 
και την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου). Στη λατρεία της 
Εκκλησίας εντάσσονται ακόμη και άλλα γεγονότα της ζωής του Ιησού που 
γιορτάζονται σε κινητές γιορτές. Αυτά είναι: η πανηγυρική είσοδος στα Ιερο-
σόλυμα (Κυριακή των Βαΐων), τον τελευταίο δείπνο του Χριστού με τους μα-
θητές του (Μυστικός Δείπνος), η σύλληψη, τα Πάθη και η Ανάσταση, η εμ-
φάνιση του αναστημένου Ιησού στο Θωμά (Κυριακή του Θωμά) αλλά και στις 
Μυροφόρες (Κυριακή των Μυροφόρων) και η Ανάληψη του Κυρίου. 

Όλες αυτές οι γιορτές μάς θυμίζουν γεγονότα από τη ζωή του Χριστού, 
τα οποία έχουν άμεση σχέση με το έργο της σωτηρίας που επιτέλεσε. Ενθυ-
μούμενοι τα σωτηριώδη γεγονότα, συμμετέχουμε κατά κάποιο τρόπο στη ζωή 
του Χριστού, «περπατάμε μαζί του» (όπως τονίζει ένας ύμνος της Μεγάλης 
Εβδομάδας). Έτσι, η ζωή του χριστιανού αποκτά ένα ιδιαίτερο νόημα και και-
νούρια διάσταση. 

Το ευαγγελικό ανάγνωσμα, που ακούμε στη Θεία Λειτουργία αναφέρεται 
είτε στη διδασκαλία του Ιησού (παραβολές, εντολές κ.τ.λ.) είτε σε γεγονότα 
από τη ζωή του και στα θαύματα που επιτελούσε. 

β) Το κήρυγμα του Χριστού μέσα από τη λατρεία 

Κείμενο Μεταφραση 

1. (Ο Χριστός), αφού έγινε πολίτης 
αυτού του κόσμου, αφού έδωσε 
οδηγίες σωτηρίας και μας απομά-
κρυνε από την πλάνη της ειδωλο-
λατρίας, (μας) οδήγησε στη δική 
του επίγνωση, του αληθινού Θεού 
και Πατέρα. 

2. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μας..., 
εσύ που ήρθες στον κόσμο για να 
ζητήσεις και να σώσεις το χαμένο 
(άνθρωπο), εσύ που προσκαλείς και 
αναπαύεις τους κουρασμένους και 

(Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ευχή της 
Αναφοράς) 

1. (Ο Χριστός), αφού έγινε πολίτης 
αυτού του κόσμου, αφού έδωσε 
οδηγίες σωτηρίας και μας απομά-
κρυνε από την πλάνη της ειδωλο-
λατρίας, (μας) οδήγησε στη δική 
του επίγνωση, του αληθινού Θεού 
και Πατέρα. 

2. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μας..., 
εσύ που ήρθες στον κόσμο για να 
ζητήσεις και να σώσεις το χαμένο 
(άνθρωπο), εσύ που προσκαλείς και 
αναπαύεις τους κουρασμένους και 

1. (Ο Χριστός), αφού έγινε πολίτης 
αυτού του κόσμου, αφού έδωσε 
οδηγίες σωτηρίας και μας απομά-
κρυνε από την πλάνη της ειδωλο-
λατρίας, (μας) οδήγησε στη δική 
του επίγνωση, του αληθινού Θεού 
και Πατέρα. 

2. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μας..., 
εσύ που ήρθες στον κόσμο για να 
ζητήσεις και να σώσεις το χαμένο 
(άνθρωπο), εσύ που προσκαλείς και 
αναπαύεις τους κουρασμένους και 



φορτωμένους, εσύ που στηρίζεις 
τους ψυχικά συντετριμμένους και 
που αναγγέλλεις στους πτωχούς το 
χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης... 

Βλέπουμε δηλαδή ότι και σε πολλές ευχές της λατρείας μας γίνεται ανα-
φορά στο κήρυγμα του Χριστού. Τα θέματα που περιγράφονται στα παρα-
πάνω κείμενα είναι τα ακόλουθα: 

1. Το κήρυγμα του Χριστού ήταν κήρυγμα σωτηρίας. Ο Κύριος παρέδω-
σε στους μαθητές του (και, επομένως, σε όλους εμάς) «προστάγματα σωτη-
ρίας», εντολές, οι οποίες δε στοχεύουν σε μια απλή θρησκευτική μας κατάρ-
τιση, αλλά στο σημαντικότατο επίτευγμα της σωτηρίας μας. Γι' αυτό και το-
νίζεται ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον χαμένο, από την 
αμαρτία, άνθρωπο. 

2. Η διδασκαλία του Κυρίου «μας απομάκρυνε από την πλάνη της ειδω-
λολατρίας» αλλά και σήμερα μας προφυλάσσει από τις καινούριες μορφές ει-
δωλολατρίας, αυτές της ύλης και της κοσμικής δύναμης. 

3. Τονίζεται ότι ο Κύριος με το κήρυγμά του «προσκαλεί και αναπαύει 
τους κουρασμένους και φορτωμένους και στηρίζει τους ψυχικά συντετριμμέ-
νους». Η διδασκαλία του Ιησού δίνει την ελπίδα και τη χαρά στις ανθρώπι-
νες ψυχές που βρίσκονται στη θλίψη και στην απόγνωση, που έχουν συντρι-
βεί κάτω από το βάρος της δυστυχίας και της καταπίεσης. 

4. Ο Χριστός έδωσε, με τη διδασκαλία του, «το χαρμόσυνο μήνυμα της ει-
ρήνης». Το μήνυμα αυτό απευθύνθηκε όχι τόσο στις ανθρώπινες κοινωνίες 
όσο στις ανθρώπινες καρδιές. Πατί η ειρήνη γίνεται πρώτα εσωτερική κατά-
σταση του ανθρώπου και μετά μπορεί να υλοποιηθεί στην κοινωνία. 

5. Τέλος, τονίζεται η αλήθεια ότι ο Χριστός μάς αποκάλυψε τον Πατέρα 
και μας φανέρωσε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού, στην οποία καλεί 
όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών. 



γ) Οι λατρευτικές αναμνήσεις των θαυμάτων του Κυρίου 

Κείμενο Μετάφραση 

1. Διότι γι' αυτό ήρθες (Χριστέ) στον 
κόσμο με μορφή δούλου... δίνοντας 
την αληθινή υγεία στο (ανθρώπινο) 
σώμα και λέγοντας βλέπεις ότι έγι-
νες υγιής, να μην αμαρτάνεις πλέον. 
Αλλά και από τον πηλό κατασκεύα-
σες ζωντανούς οφθαλμούς και αφού 
διέταξες (τον τυφλό) να πλυθεί, προ-
ετοίμασες με το λόγο σου ώστε να 
κατοικήσει (σ' αυτόν) το φως. 

2. (Θεέ), εσύ που δεν έχεις αρχή και 
διαδοχή, Άγιε αγίων, που έστειλες 
το Μονογενή σου Υιό να θεραπεύ-
σει τις ψυχές και τα σώματά μας 
από κάθε ασθένεια και αδυναμία. 

(Ευχή τον Μικρού Αγιασμού) 

1. Διότι γι' αυτό ήρθες (Χριστέ) στον 
κόσμο με μορφή δούλου... δίνοντας 
την αληθινή υγεία στο (ανθρώπινο) 
σώμα και λέγοντας βλέπεις ότι έγι-
νες υγιής, να μην αμαρτάνεις πλέον. 
Αλλά και από τον πηλό κατασκεύα-
σες ζωντανούς οφθαλμούς και αφού 
διέταξες (τον τυφλό) να πλυθεί, προ-
ετοίμασες με το λόγο σου ώστε να 
κατοικήσει (σ' αυτόν) το φως. 

2. (Θεέ), εσύ που δεν έχεις αρχή και 
διαδοχή, Άγιε αγίων, που έστειλες 
το Μονογενή σου Υιό να θεραπεύ-
σει τις ψυχές και τα σώματά μας 
από κάθε ασθένεια και αδυναμία. 

1. Διότι γι' αυτό ήρθες (Χριστέ) στον 
κόσμο με μορφή δούλου... δίνοντας 
την αληθινή υγεία στο (ανθρώπινο) 
σώμα και λέγοντας βλέπεις ότι έγι-
νες υγιής, να μην αμαρτάνεις πλέον. 
Αλλά και από τον πηλό κατασκεύα-
σες ζωντανούς οφθαλμούς και αφού 
διέταξες (τον τυφλό) να πλυθεί, προ-
ετοίμασες με το λόγο σου ώστε να 
κατοικήσει (σ' αυτόν) το φως. 

2. (Θεέ), εσύ που δεν έχεις αρχή και 
διαδοχή, Άγιε αγίων, που έστειλες 
το Μονογενή σου Υιό να θεραπεύ-
σει τις ψυχές και τα σώματά μας 
από κάθε ασθένεια και αδυναμία. 

(Ευχή τον Ευχελαίου) 

1. Διότι γι' αυτό ήρθες (Χριστέ) στον 
κόσμο με μορφή δούλου... δίνοντας 
την αληθινή υγεία στο (ανθρώπινο) 
σώμα και λέγοντας βλέπεις ότι έγι-
νες υγιής, να μην αμαρτάνεις πλέον. 
Αλλά και από τον πηλό κατασκεύα-
σες ζωντανούς οφθαλμούς και αφού 
διέταξες (τον τυφλό) να πλυθεί, προ-
ετοίμασες με το λόγο σου ώστε να 
κατοικήσει (σ' αυτόν) το φως. 

2. (Θεέ), εσύ που δεν έχεις αρχή και 
διαδοχή, Άγιε αγίων, που έστειλες 
το Μονογενή σου Υιό να θεραπεύ-
σει τις ψυχές και τα σώματά μας 
από κάθε ασθένεια και αδυναμία. 

Στην παραπάνω ευχή του μυστηρίου του Ευχελαίου, τονίζεται ότι ο Χρι-
στός ήρθε στον κόσμο «για να θεραπεύσει τις ψυχές και τα σώματά μας από 
κάθε ασθένεια και αδυναμία». Η αλήθεια αυτή παραπέμπει στα θαύματα του 
Κυρίου, ο οποίος στάθηκε με ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στην ψυχική και 
σωματική ασθένεια. 

Ο Χριστός έδωσε στον άνθρωπο την αληθινή υγεία, δηλαδή όχι μόνο θε-
ράπευσε σωματικά τους αρρώστους αλλά και τους βοηθούσε να συνειδητο-
ποιήσουν ότι προϋπόθεση της υγείας του σώματος ήταν η υγεία της ψυχής: 
«βλέπεις ότι έγινες υγιής· να μην αμαρτάνεις πλέον». Υπό την έννοια αυτή, ο 
Κύριος δεν έδινε μόνο το φως σ' έναν τυφλό που θεράπευε, αλλά του έδινε 
το αληθινό φως, δηλαδή τη συνειδητοποίηση της αμαρτωλότητάς του και την 
ανάγκη για πνευματική πρόοδο. 

Οι αναμνήσεις των θαυμάτων του Κυρίου μάς βοηθούν να συνειδητοποιή-
σουμε όχι μόνο την ευεργεσία της σωματικής υγείας που μας παρέχει ο Χρι-
στός, αλλά και την ανάγκη της ψυχικής μας θεραπείας που θα έχει θετικές συ-
νέπειες και για την υγεία του σώματος μας. Τη σημαντικότατη αυτή αλήθεια 
εκφράζουν ωραιότατοι ύμνοι της λατρείας μας: 



Κείμενο Μετάφραση 

1. Την ψυχή μου, Κύριε, η οποία εί-
ναι τελείως παράλυτη λόγω των 
ποικίλων αμαρτιών και των κακών 
πράξεων, ανόρθωσε την με τη θεϊκή 
σου φροντίδα, όπως κάποτε θερά-
πευσες και τον παράλυτο, ώστε να 
σου φωνάξω έχοντας σωθεί: Δόξα 
στην εξουσία σου, φιλεύσπλαχνε 
Κύριε. 

2. Με τυφλωμένα, αναίσθητα τα μά-
τια της ψυχής, σε σένα έρχομαι, 
Χριστέ, όπως εκείνος ο τυφλός εκ 
γενετής. Και σου φωνάζω με βαθιά 
συναίσθηση της αμαρτωλότητάς 
μου: για όσους στα σκοτάδια βρί-
σκονται, το φως το υπέρλαμπρο εί-
σαι εσύ. 

(Κοντάκιο της Κυριακής του Πα-
ραλύτου) 

1. Την ψυχή μου, Κύριε, η οποία εί-
ναι τελείως παράλυτη λόγω των 
ποικίλων αμαρτιών και των κακών 
πράξεων, ανόρθωσε την με τη θεϊκή 
σου φροντίδα, όπως κάποτε θερά-
πευσες και τον παράλυτο, ώστε να 
σου φωνάξω έχοντας σωθεί: Δόξα 
στην εξουσία σου, φιλεύσπλαχνε 
Κύριε. 

2. Με τυφλωμένα, αναίσθητα τα μά-
τια της ψυχής, σε σένα έρχομαι, 
Χριστέ, όπως εκείνος ο τυφλός εκ 
γενετής. Και σου φωνάζω με βαθιά 
συναίσθηση της αμαρτωλότητάς 
μου: για όσους στα σκοτάδια βρί-
σκονται, το φως το υπέρλαμπρο εί-
σαι εσύ. 

1. Την ψυχή μου, Κύριε, η οποία εί-
ναι τελείως παράλυτη λόγω των 
ποικίλων αμαρτιών και των κακών 
πράξεων, ανόρθωσε την με τη θεϊκή 
σου φροντίδα, όπως κάποτε θερά-
πευσες και τον παράλυτο, ώστε να 
σου φωνάξω έχοντας σωθεί: Δόξα 
στην εξουσία σου, φιλεύσπλαχνε 
Κύριε. 

2. Με τυφλωμένα, αναίσθητα τα μά-
τια της ψυχής, σε σένα έρχομαι, 
Χριστέ, όπως εκείνος ο τυφλός εκ 
γενετής. Και σου φωνάζω με βαθιά 
συναίσθηση της αμαρτωλότητάς 
μου: για όσους στα σκοτάδια βρί-
σκονται, το φως το υπέρλαμπρο εί-
σαι εσύ. 

Οι Κυριακές αναμνήσεις των θαυμάτων του Χριστού 

1. Κυριακή των 10 λεπρών 
2. Κυριακή του Παραλύτου 
3. Κυριακή της Σαμαρείτιδος 
4. Κυριακή του Τυφλού 
5. Κυριακή Δ' Ματθαίου (θεραπεία 

του δούλου του εκατόνταρχου) 
6. Κυριακή Ε' Ματθαίου (θεραπεία 

του δαιμονιζόμενου) 
7. Κυριακή Ζ' Ματθαίου (θεραπεία 

των δυο τυφλών) 
8. Κυριακή Η' Ματθαίου (χορτα-

σμός των 5.000) 

9. Κυριακή Θ' Ματθαίου (ο Χριστός 
περπατά πάνω στα κύματα) 

10. Κυριακή Γ Ματθαίου (θεραπεία 
του σεληνιαζόμενου νέου) 

11. Κυριακή Α' Λουκά (η θαυμαστή 
αλιεία) 

12. Κυριακή ΣΤ' Λουκά (το θαύμα 
στη χώρα των Γαδαρηνών) 

13. Κυριακή Ζ' Λουκά (η ανάσταση 
της κόρης του Ιαείρου) 

14. Κυριακή Γ Λουκά (θεραπεία της 
συγκύπτουσας) 



ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Ποια μηνύματα απευθύνει στο σύγχρονο άνθρωπο το κήρυγμα του Χριστού, 
όπως παρουσιάζεται μέσα από τις ευχές της λατρείας; 

2. Στα διάφορα θαύματα του Χριστού, ποιος είναι ο παράγοντας που φαίνε-
ται ότι είχε άμεση σχέση με τις θεραπείες των ασθενών; 

3. «Η ειρήνη πρώτα γίνεται εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου και μετά 
μπορεί να υλοποιηθεί στην κοινωνία». Με αφορμή αυτή τη φράση του μα-
θήματος, εκφράστε τη δική σας άποψη με όποιο τρόπο εσείς διαλέξετε. Με 
συζήτηση, με ένα ποίημα, με μουσική, με μια ζωγραφιά... 



10. 

Κείμενο Μετάφραση 

Σήμερα κρεμιέται πάνω στο 
Σταυρό εκείνος που κρέμασε τη γη 
πάνω στα νερά. Στεφάνι από αγκά-
θια έχει πάνω στο κεφάλι του ο Βα-
σιλιάς των αγγέλων. Ψεύτικο βασι-
λικό ένδυμα ντύνεται αυτός που 
ντύνει τον ουρανό με σύννεφα. Κα-
ταδέχτηκε να ραπιστεί εκείνος που 
με το Βάπτισμά του στον Ιορδάνη 
λευτέρωσε τον Αδάμ. Με καρφιά 
καρφώθηκε στο Σταυρό ο Νυμφίος 
της Εκκλησίας. Με λόγχη τρυπήθη-
κε ο Γιος της Παρθένου. Προσκυ-
νούμε τα Πάθη σου, Χριστέ. Αξίωσέ 
μας να δούμε και την ένδοξη Ανά-
στασή σου. 

(Όρθρος Μ. Παρασκευής, Ύμνος 
τον ΙΕ' Αντιφώνου) 

Σήμερα κρεμιέται πάνω στο 
Σταυρό εκείνος που κρέμασε τη γη 
πάνω στα νερά. Στεφάνι από αγκά-
θια έχει πάνω στο κεφάλι του ο Βα-
σιλιάς των αγγέλων. Ψεύτικο βασι-
λικό ένδυμα ντύνεται αυτός που 
ντύνει τον ουρανό με σύννεφα. Κα-
ταδέχτηκε να ραπιστεί εκείνος που 
με το Βάπτισμά του στον Ιορδάνη 
λευτέρωσε τον Αδάμ. Με καρφιά 
καρφώθηκε στο Σταυρό ο Νυμφίος 
της Εκκλησίας. Με λόγχη τρυπήθη-
κε ο Γιος της Παρθένου. Προσκυ-
νούμε τα Πάθη σου, Χριστέ. Αξίωσέ 
μας να δούμε και την ένδοξη Ανά-
στασή σου. 

Ο Νιπτήρας 
Ψηφιδωτό στη μονή Οσίου Λουκά Βοιωτίας, 11 ος αι. 



α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας 

Η εβδομάδα πριν από το Πάσχα ονομάζεται Μεγάλη και πραγματικά εί-
ναι. Από την Κυριακή των Βαΐων και κάθε βράδυ ψάλλεται στις εκκλησίες ο 
Όρθρος της επόμενης ημέρας, για να μπορούν όλοι να ζήσουν τα δραματικά 
γεγονότα των Παθών του Κυρίου. Αλλά ας δούμε τις ημέρες με τη σειρά. 

Τη Μεγάλη Δευτέρα κυριαρχούν δύο γεγονότα: η ζωή του πάγκαλου (πα-
νέμορφου στο σώμα και στην ψυχή) Ιωσήφ και το περιστατικό με την άκαρ-
πη συκιά (Ματθ. 21,18-22). Ο Ιωσήφ προεικονίζει το Χριστό και η συκιά συμ-
βολίζει τη συναγωγή των Εβραίων, που ήταν άκαρπη από καλά έργα. 

Τη Μ. Τρίτη θυμόμαστε δύο παραβολές: των δέκα παρθένων και των τα-

Η παραβολή των δέ-
κα παρθένων. Εικο-
νογραφία Φ. Κόντο-
γλου (1949). 



Η κατηραμένη συκή. Εικονογραφία Φ. Κόντογλου (1949). 

λάντων (Ματθ. 25, 1-30). Η πρώτη ζητά να είμαστε ως πιστοί συνεχώς έτοι-
μοι έχοντας αναμμένες τις λαμπάδες της πίστης και της φιλανθρωπίας. Η 
δεύτερη μας θέλει εργατικούς, για να αυξήσουμε τα πνευματικά μας χαρί-
σματα. 

Η Μ. Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην αμαρτωλή γυναίκα, που κατάλαβε 
ότι ο Ιησούς ήταν ο Θεός και μετανιωμένη για τα λάθη της άλειψε τα πόδια 
του με πολύτιμο μύρο. ενώ τα έβρεχε με τα δάκρυά της (Λουκ. 7, 47). 

Τη Μ. Πέμπτη γιορτάζουμε: τον ιερό Νιπτήρα, το πλύσιμο δηλαδή των πο-
διών των μαθητών από το Διδάσκαλο τους, το Μυστικό Δείπνο (την παρά-
δοση της Θείας Ευχαριστίας), την προσευχή του Κυρίου στον Πατέρα του και 
την προδοσία του Ιούδα. 



β) Το βαθύτερο νόημα της Σταύρωσης του Κυρίου 

Στα κείμενα του μαθήματος μας, βρίσκουμε το νόημα των σωτήριων αυτών 
ημερών. Ο Κύριος -μας λένε- θυσιάστηκε για χάρη μας. Έδωσε τον εαυτό του 

θυσιάστηκε δηλαδή για να απαλλαγούμε από τη φο-
βερή εξουσία του θανάτου. Συγχώρησε τον άνθρωπο για την αμαρτία του, αλ-
λά και τον δόξασε. Τον συμφιλίωσε με το Θεό, έκαμε τη γη ουρανό, πάτησε 
(=σύντριψε) με το θάνατο του το θάνατο και το διάβολο, θεμελίωσε την Εκκλη-
σία και μας χάρισε τη ζωή. Ο θάνατος του είναι δοξασμένος, γιατί μας δώρισε 
την αθανασία και τη δόξα, με την εκ νεκρών Ανάσταση. 

Η Σταύρωση. Εικόνα 
στη μονή Διονυσίου, 
Άγιο Όρος, 16ος αι. 

Οι τέσσερις αυτές ημέρες μάς προετοιμάζουν πνευματικά για το θείο δράμα, 
ενώ τη Μ. Παρασκευή έχουμε την κορύφωσή του: τα άγια και σωτήρια και 
φρικτά Πάθη του Κυρίου και Θεού μας. 

Το Μ. Σάββατο γιορτάζουμε την ταφή του Κυρίου και την κάθοδο του 
στον Άδη, όπου κήρυξε σ' όλους τους νεκρούς. Σώθηκαν όσοι πίστεψαν σ' αυ-
τόν. Ανάμεσά τους ο Αδάμ και η Εύα. 



Κείμενο Μετάφραση 

1. Όλα τα αποδέχεται με τη θέλησή 
του ο αναμάρτητος (Χριστός), για 
να δωρίσει σ' όλους την ανάσταση 
από τους νεκρούς. 

2. Ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του 
αντάλλαγμα στο θάνατο, που μας 
κρατούσε αιχμάλωτους, δούλους της 
αμαρτίας. Και αφού με το σταυρικό 
του θάνατο κατέβηκε στον Αδη, για 
να γεμίσει με την παρουσία του τα 
πάντα, έλυσε τους πόνους του θα-
νάτου. Και αφού αναστήθηκε την 
τρίτη ημέρα και έβαλε σε δρόμο την 
ανάσταση από τους νεκρούς για κά-
θε άνθρωπο, επειδή δεν ήταν δυνα-
τόν να κρατιέται από τη φθορά του 
θανάτου ο αρχηγός της ζωής, έγινε 
αρχή αυτών που έχουν πεθάνει, γεν-
νημένος πρώτος από τους νεκρούς, 
για να γίνει αυτός (και ως άνθρω-
πος) πρώτος σε όλα. 

1. Όλα τα αποδέχεται με τη θέλησή 
του ο αναμάρτητος (Χριστός), για 
να δωρίσει σ' όλους την ανάσταση 
από τους νεκρούς. 

2. Ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του 
αντάλλαγμα στο θάνατο, που μας 
κρατούσε αιχμάλωτους, δούλους της 
αμαρτίας. Και αφού με το σταυρικό 
του θάνατο κατέβηκε στον Αδη, για 
να γεμίσει με την παρουσία του τα 
πάντα, έλυσε τους πόνους του θα-
νάτου. Και αφού αναστήθηκε την 
τρίτη ημέρα και έβαλε σε δρόμο την 
ανάσταση από τους νεκρούς για κά-
θε άνθρωπο, επειδή δεν ήταν δυνα-
τόν να κρατιέται από τη φθορά του 
θανάτου ο αρχηγός της ζωής, έγινε 
αρχή αυτών που έχουν πεθάνει, γεν-
νημένος πρώτος από τους νεκρούς, 
για να γίνει αυτός (και ως άνθρω-
πος) πρώτος σε όλα. 

(Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Ευχή 
της Αναφοράς) 

1. Όλα τα αποδέχεται με τη θέλησή 
του ο αναμάρτητος (Χριστός), για 
να δωρίσει σ' όλους την ανάσταση 
από τους νεκρούς. 

2. Ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του 
αντάλλαγμα στο θάνατο, που μας 
κρατούσε αιχμάλωτους, δούλους της 
αμαρτίας. Και αφού με το σταυρικό 
του θάνατο κατέβηκε στον Αδη, για 
να γεμίσει με την παρουσία του τα 
πάντα, έλυσε τους πόνους του θα-
νάτου. Και αφού αναστήθηκε την 
τρίτη ημέρα και έβαλε σε δρόμο την 
ανάσταση από τους νεκρούς για κά-
θε άνθρωπο, επειδή δεν ήταν δυνα-
τόν να κρατιέται από τη φθορά του 
θανάτου ο αρχηγός της ζωής, έγινε 
αρχή αυτών που έχουν πεθάνει, γεν-
νημένος πρώτος από τους νεκρούς, 
για να γίνει αυτός (και ως άνθρω-
πος) πρώτος σε όλα. 

γ) Συμμετοχή του πιστού στο Πάθος του Χριστού 

Ο ύμνος της Μ. Εβδομάδας που ακολουθεί μάς υπενθυμίζει την σημασία 
της συμμετοχής μας στο Πάθος του Χριστού, όταν αναφέρει ότι, για να βα-
δίσουμε και να σταυρωθούμε μαζί με το Χριστό («συμπόρευση» και «συ-
σταύρωση»), θα πρέπει να έχουμε καθαρίσει το πνεύμα μας, τον εσωτερικό 
μας κόσμο δηλαδή, από κάθε αταίριαστη σκέψη και επιθυμία. Μόνο έτσι θα 
μπορέσουμε να ζήσουμε μαζί με το Χριστό και να τον ακολουθήσουμε στην 
ένδοξη πορεία του προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Ας δούμε, όμως, τι έχει 
να μας πει το ίδιο το κείμενο. 



Κείμενο Μεταφραση 

Καθώς ο Κύριος πήγαινε θεληματικά 
να σταυρωθεί, στο δρόμο, έλεγε στους 
αποστόλους· να, ανεβαίνουμε στα Ιε-
ροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου 
(ο Χριστός δηλ.) θα παραδοθεί, όπως 
έχει γραφτεί γι' αυτόν. Ελάτε λοιπόν 
κι εμείς με απονήρευτη σκέψη να βα-
δίσουμε μ' αυτόν και να σταυρωθού-
με μαζί του και να νεκρώσουμε για 
χάρη του τις ηδονές της ζωής. Έτσι 
και θα ζήσουμε μαζί του και θα τον 
ακούσουμε να λέει: δεν πάω πια στην 
επίγεια Ιερουσαλήμ για να θυσιαστώ, 
αλλά ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου 
και Πατέρα σας και Θεό μου και Θεό 
σας ανυψώνοντας κι εσάς μαζί μου 
στην ουράνια Ιερουσαλήμ, στη Βασι-
λεία των ουρανών. 

(Όρθρος Μ. Δευτέρας, Στιχηρό 
Ιδιόμελο των Λίνων) 

Καθώς ο Κύριος πήγαινε θεληματικά 
να σταυρωθεί, στο δρόμο, έλεγε στους 
αποστόλους· να, ανεβαίνουμε στα Ιε-
ροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου 
(ο Χριστός δηλ.) θα παραδοθεί, όπως 
έχει γραφτεί γι' αυτόν. Ελάτε λοιπόν 
κι εμείς με απονήρευτη σκέψη να βα-
δίσουμε μ' αυτόν και να σταυρωθού-
με μαζί του και να νεκρώσουμε για 
χάρη του τις ηδονές της ζωής. Έτσι 
και θα ζήσουμε μαζί του και θα τον 
ακούσουμε να λέει: δεν πάω πια στην 
επίγεια Ιερουσαλήμ για να θυσιαστώ, 
αλλά ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου 
και Πατέρα σας και Θεό μου και Θεό 
σας ανυψώνοντας κι εσάς μαζί μου 
στην ουράνια Ιερουσαλήμ, στη Βασι-
λεία των ουρανών. 

Αν, επομένως, θέλουμε ν' ακολουθήσουμε το Χριστό ως συνοδοιπόροι του 
στο δρόμο του Σταυρού και της Ανάστασης, θα πρέπει η καρδιά μας να είναι 
καθαρή. Άλλωστε, η ίδια η θέληση και ο αγώνας μας να συμμετάσχουμε στο 
Πάθος και στην Ανάσταση του Κυρίου, θα μας βοηθήσουν να ξαναβρούμε το 
χαμένο κάλλος μας. Αυτό θα γίνει αφού «απεκδυθούμε τα αμαρτήματα», 
όπως τονίζει -με λογοτεχνικό τρόπο- ο επόμενος ύμνος. 

Κείμενο Μετάφραση 

Νυμφίε Χριστέ, εσύ πού είσαι ωραί-
ος στην όψη... την κακοντυμένη μορ-
φή μου ξέντυσέ την από τα αμαρτή-
ματα, με τη συμμετοχή μου στα πα-
θήματά σου... (Όρθρος Μ. Τρίτης, Ιδιόμελο των 

Αποστίχων). 

Νυμφίε Χριστέ, εσύ πού είσαι ωραί-
ος στην όψη... την κακοντυμένη μορ-
φή μου ξέντυσέ την από τα αμαρτή-
ματα, με τη συμμετοχή μου στα πα-
θήματά σου... 



Η Ανάσταση 
Εικόνα στη μονή Διονυσίου, Αγιο Όρος, 16ος αι. 

Ο αγώνας του χριστιανού ενισχύεται όταν «πλησιάζει με φόβο τη μυστική 
τράπεζα» του Χριστού, δηλαδή όταν μεταλαμβάνει το Σώμα και το Αίμα του 
Κυρίου. Στη Θεία Μετάληψη, ο πιστός ενώνεται εκούσια μαζί με το Χριστό και 
συμμετέχει προσωπικά στο Μυστικό Δείπνο. Στην ακολουθία, όμως, του 
Όρθρου της Μ. Πέμπτης, όταν θυμόμαστε το Μυστικό Δείπνο, θυμόμαστε και 
κάτι σημαντικό που προηγήθηκε: ο Κύριος ένιψε τα πόδια των μαθητών του. 
Είναι σαφές, επομένως, ότι δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Μυστικό 
Δείπνο (να μεταλάβουμε) αν δε μιμηθούμε το Χριστό στο παράδειγμα της 
ανιδιοτελούς προσφοράς (διακονίας) προς τους συνανθρώπους μας. Οι σχε-
τικοί ύμνοι μάς υπενθυμίζουν τούτο: ο Κύριος δεν ήρθε στον κόσμο για να 
υπηρετηθεί αλλά για να υπηρετήσει, γι' αυτό κι ο χριστιανός καλείται ν' αρ-
νηθεί τον εγωισμό του και να θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία των συναν-
θρώπων του. Ας παρακολουθήσουμε το κείμενο αυτού του θαυμάσιου ύμνου, 
για να αντιληφθούμε τη μέγιστη ταπείνωση του Χριστού. Κι αν θέλουμε να εί-
μαστε φίλοι του, να τον μιμηθούμε και να γίνουμε διάκονοι αγάπης για τους 
συνανθρώπους μας. 



Κείμενο Μετάφραση 

Εισάγοντας, Κύριε, τους μαθητές 
σου στο μυστήριο (του θανάτου σου) 
έλεγες... δεν ήρθα στον κόσμο για να 
υπηρετηθώ αλλά για να υπηρετή-
σω... Αν, λοιπόν, εσείς είστε φίλοι 
μου, να μιμείσθε εμένα. Όποιος θέλει 
να είναι πρώτος, ας είναι τελευταίος. 
Ο κύριος ας είναι όπως ο υπηρέτης. 
Μείνετε ενωμένοι μαζί μου, για να 
φέρνετε καρπούς διότι εγώ είμαι η 
άμπελος που δίνει ζωή στα κλήματα. 

(Όρθρος Μ. Πέμπτης, Ιδιόμελο των 
Αποστίχων) 

Εισάγοντας, Κύριε, τους μαθητές 
σου στο μυστήριο (του θανάτου σου) 
έλεγες... δεν ήρθα στον κόσμο για να 
υπηρετηθώ αλλά για να υπηρετή-
σω... Αν, λοιπόν, εσείς είστε φίλοι 
μου, να μιμείσθε εμένα. Όποιος θέλει 
να είναι πρώτος, ας είναι τελευταίος. 
Ο κύριος ας είναι όπως ο υπηρέτης. 
Μείνετε ενωμένοι μαζί μου, για να 
φέρνετε καρπούς διότι εγώ είμαι η 
άμπελος που δίνει ζωή στα κλήματα. 

Νύχτα του Πάσχα στη Σεούλ, Ν. Κορέα 
Ο ιεραπόστολος Σεβ. Μητροπολίτης κ. Σωτήριος ευλογεί τους πιστούς. 



«Δεν μπορώ να κάμω τον αναγνώστη μου να εννοήσει τι χαλασμό αισθά-
νομαι μέσα μου, τι γόνιμη συντριβή, ακούγοντας στην εκκλησία την Κυρια-
κή των βαΐων το βράδυ: 

πάρι της Κασσιανής· ή παρακολουθώντας τη μεγάλη Παρασκευή το κατα-
μεσήμερο την αποκαθήλωση και τους θρήνους της: 

και τ' άλλα και τ' άλλα, που μου φέρνουν θαλερά δά-
κρυα, όσα καταξιώνουν και στην ανθρώπινη και στην αισθητική μου συ-
νείδηση το κάλλος της υμνωδίας· δεν είμαι δυσαρεστημένος που πέρασα κι 
από τούτους τους δρόμους, από τη μεγάλη θάλασσα της πνευματικής ευ-
φορίας και της υμνωδίας, μέσα σε απέραντη κατάνυξη» (I. Μ. Παναγιωτό-
πουλου, Ώρα απολογισμού, Τετράδια «Ευθύνης», αρ. 8, Αθήνα 1979, σελ. 
149-150). 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Με ποιο τρόπο βοηθούν οι τέσσερις πρώτες ημέρες της Μ. Εβδομάδας να 
νιώσουμε καλύτερα το θείο δράμα; 
Ο Χριστός σταυρώθηκε για μας. Πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε κι 
εμείς στη μεγάλη δωρεά που μας έκαμε; 
Τι σημαίνει για τη ζωή του χριστιανού το νίψιμο των ποδιών των μαθητών 
από το Χριστό; 
Υπογράμμισε στο κείμενο του I. Μ. Παναγιωτόπουλου λέξεις που θα χρη-
σιμοποιούσες κι εσύ για ό,τι έχεις αισθανθεί στις ακολουθίες της Μ. Εβδο-
μάδας. 



11. Η Ανάσταση του Χριστού 
Κείμενο Μετάφραση 

Οι μυροφόρες γυναίκες, όταν βαθιά 
χαράματα, ήρθαν στο μνήμα του 
ζωοδότη Χριστού, βρήκαν έναν άγ-
γελο να κάθεται πάνω στην πέτρα 
και αυτός, αφού τις προσφώνησε, 
είπε τα εξής: Πατί ζητάτε τον ζω-
ντανό ανάμεσα στους νεκρούς; Πα-
τί κλαίτε τον άφθαρτο σαν να υπό-
κειται στη φθορά; Πηγαίνετε να 
αναγγείλετε την ανάσταση στους 
μαθητές του. 

(Όρθρος τον Πάσχα, Στιχηρό των 
Αίνων) 

Οι μυροφόρες γυναίκες, όταν βαθιά 
χαράματα, ήρθαν στο μνήμα του 
ζωοδότη Χριστού, βρήκαν έναν άγ-
γελο να κάθεται πάνω στην πέτρα 
και αυτός, αφού τις προσφώνησε, 
είπε τα εξής: Πατί ζητάτε τον ζω-
ντανό ανάμεσα στους νεκρούς; Πα-
τί κλαίτε τον άφθαρτο σαν να υπό-
κειται στη φθορά; Πηγαίνετε να 
αναγγείλετε την ανάσταση στους 
μαθητές του. 

Στους ύμνους της Μ. Εβδομάδας παρακαλούμε τον Κύριο «να μας δείξει 
και την τριήμερη Ανάστασή του». Αυτό είναι το μυστήριο του Σταυρού: μυ-
στήριο λύπης και χαράς. Πονάμε για τα Πάθη του Κυρίου, αλλά και χαιρό-
μαστε, γιατί με το Σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση. Στην πρωινή ακολουθία 
του Μ. Σαββάτου, οι πιστοί λαμπρύνονται και αγάλλονται από το προανά-
κρουσμα της Ανάστασης που μεταδίδουν οι ύμνοι. 

, νύχτα του Πάσχα, Αλβανία. 
Ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Αναστάσιος και πιστοί 



α) Η συμμετοχή στην Ανασταση 

Τη νύχτα του Πάσχα, οι καρδιές των χριστιανών γεμίζουν από τη χαρά 
της Ανάστασης. Και η χαρά αυτή δεν περιορίζεται στα εξωτερικά στοιχεία ή 
στις υλικές απολαύσεις της γιορτής, αλλά αγγίζει και μεταμορφώνει τη ζωή 
τους. Ο πιστός συμμετέχει στην αναστάσιμη θεία Λειτουργία ακτινοβολεί αυ-
τή την αλήθεια και την εκφράζει στους συνανθρώπους του. Ένα λαμπρό πα-
ράδειγμα είναι ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ (που έζησε στη Ρωσία), ο οποί-
ος βίωνε τόσο έντονα τη χαρά της Ανάστασης, ώστε έβλεπε αυτή τη χαρά και 
την ελπίδα στα πρόσωπα των άλλων, τους οποίους χαιρέτιζε καθημερινά με 
τα ακόλουθα λόγια: «Χριστός Ανέστη, χαρά μου». 

β) Το νόημα της Ανάστασης 

Η πίστη της Εκκλησίας στην Ανάσταση του Χριστού αποτέλεσε από την 
αρχή της ίδρυσής της τον ακρογωνιαίο της λίθο. Ο Απόστολος Παύλος είναι 
κατηγορηματικός. Γράφει: Αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός το κήρυγμά μας 
(των αποστόλων) είναι κενό περιεχομένου αλλά και η πίστη σας είναι κενή. 

Αυτή ήταν η πίστη ομολογητών και των μαρτύρων: πίστη στην Ανάστα-
ση του Χριστού και στην κοινή Ανάσταση όλων των ανθρώπων. Η κοινή 
ανάσταση θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της ιστορίας του κόσμου αυτού, 
κατά τη Δεύτερη Παρουσία του Χριστού. Ο Απ. Παύλος λέει: Αν από μας 
τους αποστόλους κηρύττεται ότι ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών, πώς λέ-
γουν μερικοί από σας ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών; Αν δεν υπάρχει ανά-
σταση νεκρών, τότε ούτε και ο Χριστός αναστήθηκε. 

τό ο Κύριος ονομάζεται 
Αναστήθηκε πρώτος σαν να γεννήθηκε από τον τάφο. Αυτό είναι η 

ελπίδα μας. Όταν ομολογούμε στο «Σύμβολο της Πίστεως» 
, σημαίνει πως περιμένουμε 

να αναστηθεί το σώμα μας, που μεταμορφωμένο, πνευματικό και άφθαρτο θα 
ενωθεί με την ψυχή μας, για να ζήσουμε αιώνια μαζί με το Χριστό. 



γ) Η γιορτή της Ανάστασης 

Τυλιγμένοι απ' τη δροσιά και τις ευωδίες της ανοιξιάτικης νύχτας, λα-
μπροφορεμένοι, μετά το θρήνο των Παθών, προσδοκούμε με λαχτάρα να ντυ-
θούμε με το φως της Ανάστασης του Χριστού. Και είμαστε όλοι εκεί. Άλλος 
από νωρίς, άλλος πιο έπειτα, άλλος την τελευταία στιγμή. Όλοι καλεσμένοι και 
καλόδεχτοι. Η χαρά από τις καρδιές ανεβαίνει στα πρόσωπα, που λάμπουν. 
Πανηγυρίζουμε! για την αθανασία, που μας χαρίστηκε ξανά, για τη συγχώ-
ρηση των λαθών μας, που εξαγοράστηκαν με τη θυσία του Χριστού, για την 
ακτινοβολούσα, ολοκαίνουργια ζωή, που νίκησε το θάνατο. Κλαίμε από χα-
ρά όταν όλοι μαζί ψάλλουμε το θριαμβευτικό παιάνα της νίκης. Το αδειανό 
μνημείο έγινε πέρασμα για τον ολοφώτεινο Παράδεισο. Είμαστε πάλι παιδιά 
του Θεού γιατί 

δ) Η ενότητα των πιστών με το Χριστό 

Ο χριστιανός με τον αγώνα του τον πνευματικό επιδιώκει να ζήσει με το 
Χριστό και να προκόψει πνευματικά. Η ενότητα αυτή του πιστού με τον Κύ-
ριο δεν είναι θεωρητική. Ο Χριστός τονίζει (όπως είδαμε στο προηγούμενο 
μαθημα, στον ύμνο της Μ. Εβδομαδας , ότι εί-
ναι «το αμπέλι που δίνει ζωή στα κλήματα» και ότι μόνο μέσα στο αμπέλι αυ-
τό μπορεί να καρποφορήσει ο χριστιανός. Θέλει (με τα λόγια αυτά) να μας 
υπενθυμίσει ότι η ενότητα μαζί του, η συμπόρευση και η συσταύρωση αλλά 
και η συμμετοχή στη χαρά της Ανάστασης είναι πραγματοποιήσιμα μόνο μέ-
σα στην Εκκλησία. 

Κανένας δεν μπορεί να προσεγγίσει τα γεγονότα του Πάθους και της 
Ανάστασης του Χριστού ευρισκόμενος έξω από τη ζωή της Εκκλησίας. Πατί 
το Πάθος και η Ανάσταση είναι γεγονότα που στη ζωή του πιστού εναλλάσ-
σονται. Ζώντας τη ζωή της Εκκλησίας μέσα από τη Θεία Μετάληψη, τη με-
τάνοια, την προσευχή, τη νηστεία και τον καθημερινό αγώνα κατά των παθών, 
ο χριστιανός συμμετέχει συνεχώς στη ζωή του Χριστού, στο Πάθος και την 
Ανάστασή του. 



Η ευωδία της Αναστάσεως 

«Τα άγρια κλαδιά στάζανε μία δροσιά αγιασμένη. Το χώμα και το κάθε τα-
πεινό βότανο μοσκοβολά σαν μοσκολίβανο. Ναός του Θεού είναι όλη η 
πλάση. Τα βουνά σηκώνουνε με αγαλλίαση τις κεφαλές τους μέσα στο χρυ-
σό φως. Τα άσπρα συννεφάκια ανεμίζονται σαν σημαίες μέσα στον γαλανόν 
ουρανό. Η θάλασσα αστράφτει στον ήλιο, ανάμεσα στα δέντρα, στολισμένη 
με κάβους και με νησάκια. Ως και οι ξέρες του πελάγου, και κείνες γιορτά-
ζουνε. Το χώμα είναι μοσκολίβανο. Οι πέτρες θαρρείς πως είναι και κείνες 
ζωντανές και χαρούμενες. Τίποτα δεν είναι νεκρό κι άψυχο, σήμερα που 
αναστήθηκε ο Χριστός και χάρισε σε όλα τα πλάσματα και τα κτίσματα ζωή 
και αθανασία. Ο Βασιλέας της ζωής βασιλεύει σήμερα απάνω στο ζωντανό 
βασίλειο του. Πουθενά δεν υπάρχει πια θάνατος, πουθενά δεν απόμεινε 
σκοτάδι: 

(Φώτη Κόντογλου, Έργα 5, Μυστικά άνθη, Αθήνα 1977, σελ. 320). 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τι σημαίνει η Ανάσταση του Χριστού για τον πιστό; 
Με ποιο τρόπο το παράδειγμα του Χριστού ενισχύει την ενότητα των πι-
στών μαζί του; 
Από τι εξαρτάται το να υπάρχει διαρκώς στη ζωή μας η αναστάσιμη χαρά; 
Πώς μπορούν να προσεγγιστούν τα γεγονότα της Ανάστασης του Χριστού, 
ώστε να μη γίνονται απλές θρησκευτικές τελετές με έντονο λαογραφικό 
χαρακτήρα; 



12. 

α) Το φοβερό μυστήριο του θανάτου 

Η συμμετοχή στο Πάθος και την Ανάσταση του Χριστού βοηθάει στην κα-
τανόηση του μυστηρίου της ζωής και του θανάτου. Η ζωή είναι δώρο του Θε-
ού, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα (από το μηδέν) και μας 
έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Ο θάνατος είναι έξω από τη θέληση 
του Θεού, δεν είναι φυσική κατάσταση, αλλά αποτέλεσμα της πτώσης, της 
αμαρτίας. Ζωή αληθινή είναι η παρουσία, η «ενοίκηση» του Θεού στη καρδιά 
του ανθρώπου, το κέντρο της ύπαρξης. Η πτώση μάς χώρισε από το Θεό και 
αδρανοποίησε τη χάρη του μέσα μας. Αυτός ο χωρισμός που ονομάζεται πνευ-
ματικός θάνατος, προκάλεσε και το σωματικό μας θάνατο. Ο χριστιανός, όμως, 
πιστεύει ότι ο σωματικός θάνατος ως γεγονός αποτελεί οικονομία του Θεού 
και ευεργεσία του, για να μη γίνει αθάνατο το κακό, όπως βλέπουμε και στην 
ευχή που ακολουθεί. 

Κείμενο Μετάφραση 

Κύριε ο Θεός μας, εσύ που με την 
ανείπωτη σοφία σου δημιούργησες 
τον άνθρωπο από το χώμα, και τον 
διαμόρφωσες με μορφή και ομορ-
φιά και τον ωραιοποίησες, σαν πο-
λύτιμο και ουράνιο κτήμα, για να 
δοξάζει και να μεγαλύνει τη δόξα 
και βασιλεία σου, με το να τον δη-
μιουργήσεις 

Επειδή όμως παρέβη 
την εντολή του προστάγματος σου, 
και έλαβε την εικόνα (σου) και δεν 
τη διαφύλαξε, διά τούτο, για να μη 
γίνει το κακό αθάνατο, διέταξες φι-
λάνθρωπα, ως Θεός των πατέρων 
μας, με το θείο θέλημά σου, να δια-
σπαστεί και να διαλυθεί αυτή η 
ένωση και ανάμιξη και ο αδιάσπα-
στος αυτός σύνδεσμος, που δημι-
ούργησες, ώστε η μεν ψυχή να φύ-
γει για εκεί, όπου έλαβε και την 
ύπαρξη, μέχρι την κοινή ανάσταση, 
το δε σώμα να διαλυθεί στα στοι-
χεία, που το απαρτίζουν... 

(Μικρό Ευχολόγιο, Ευχή εις ψυ-
χορραγούντας) 

την εντολή του προστάγματος σου, 
και έλαβε την εικόνα (σου) και δεν 
τη διαφύλαξε, διά τούτο, για να μη 
γίνει το κακό αθάνατο, διέταξες φι-
λάνθρωπα, ως Θεός των πατέρων 
μας, με το θείο θέλημά σου, να δια-
σπαστεί και να διαλυθεί αυτή η 
ένωση και ανάμιξη και ο αδιάσπα-
στος αυτός σύνδεσμος, που δημι-
ούργησες, ώστε η μεν ψυχή να φύ-
γει για εκεί, όπου έλαβε και την 
ύπαρξη, μέχρι την κοινή ανάσταση, 
το δε σώμα να διαλυθεί στα στοι-
χεία, που το απαρτίζουν... 



β) To νόημα τον θανάτου 

Ο σωματικός θάνατος είναι διάσπαση της αρμονίας, διακοπή της συλλει-
τουργίας ψυχής και σώματος, πρόσκαιρος χωρισμός της ψυχής από το σώμα 
μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία* του Κυρίου. Η ανθρώπινη σάρκα νεκρώνεται, 
φθείρεται και επιστρέφοντας στο χώμα διαλύεται. Η ψυχή, όμως, δε φθείρε-
ται, ούτε διαλύεται, διότι ο Θεός τη δημιούργησε πνευματική. Περιμένει το 
«κέλευσμα» (παράγγελμα) του Χριστού κατά τη Δεύτερη Παρουσία του (Α' 
Θεσ. 4,16), για να ξαναενωθεί με το αναστημένο σώμα και να ζήσει αιώνια μα-
ζί του, σε μίαν άλλη ζωή, που θα είναι, όμως, συνέχεια της ζωής μας στον κό-
σμο. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία κάθε στιγμή της ζωής μας, γιατί από τον 
τρόπο που τη ζούμε κρίνεται η σωτηρία μας (Β' Κορ. 6, 7). 

Κείμενο Μετάφραση 

Είναι, πράγματι, φοβερό το μυστή-
ριο του θανάτου! Πώς χωρίζεται η 
ψυχή βίαια από το σώμα. από την 
αρμονία και τη συνύπαρξη, ο φυσι-
κότατος σύνδεσμος, με τη θέληση 
του Θεού, διασπάται. 

(Νεκρώσιμη Ακολουθία) 

Είναι, πράγματι, φοβερό το μυστή-
ριο του θανάτου! Πώς χωρίζεται η 
ψυχή βίαια από το σώμα. από την 
αρμονία και τη συνύπαρξη, ο φυσι-
κότατος σύνδεσμος, με τη θέληση 
του Θεού, διασπάται. 

γ) Η ανθρώπινη «αθανασία» 

Αθάνατος είναι μόνο ο «άκτιστος»* Τριαδικός Θεός (Α' Τιμ. 6.16). Ο άν-
θρωπος δεν είναι από την ίδια του τη φύση αθάνατος. Η αθανασία τού χα-
ρίστηκε από το Θεό. Αν ο Θεός έπαιρνε πίσω αυτό το δώρο, ο άνθρωπος και 
όλος ο κόσμος θα επέστρεφαν στην ανυπαρξία. Αθανασία δεν είναι απλή επι-
βίωση ή συνέχεια της βιολογικής ζωής, αλλά η μετοχή στον «παράδεισο». 
Παράδεισος είναι η αιώνια κοινωνία με το Χριστό στη 
Αυτή είναι η μεγαλύτερη δωρεά του Θεού στον άνθρωπο. 

Κείμενο Μετάφραση 

1. Ο θάνατος σου, Κύριε, προξένη-
σε την αθανασία (μας) διότι, αν δεν 
είχες τεθεί στο μνήμα, δε θα είχε 
ανοιχθεί ο Παράδεισος... 

2. Ο Χριστός να σε αναπαύσει στη 
χώρα των ζώντων και να σου ανοί-
ξει τις πύλες του Παραδείσου, και 
να σε αναδείξει πολίτη της βασιλεί-
ας (του)... 

(Νεκρώσιμη Ακολουθία) 

1. Ο θάνατος σου, Κύριε, προξένη-
σε την αθανασία (μας) διότι, αν δεν 
είχες τεθεί στο μνήμα, δε θα είχε 
ανοιχθεί ο Παράδεισος... 

2. Ο Χριστός να σε αναπαύσει στη 
χώρα των ζώντων και να σου ανοί-
ξει τις πύλες του Παραδείσου, και 
να σε αναδείξει πολίτη της βασιλεί-
ας (του)... 

1. Ο θάνατος σου, Κύριε, προξένη-
σε την αθανασία (μας) διότι, αν δεν 
είχες τεθεί στο μνήμα, δε θα είχε 
ανοιχθεί ο Παράδεισος... 

2. Ο Χριστός να σε αναπαύσει στη 
χώρα των ζώντων και να σου ανοί-
ξει τις πύλες του Παραδείσου, και 
να σε αναδείξει πολίτη της βασιλεί-
ας (του)... (Νεκρώσιμη Ακολουθία) 

1. Ο θάνατος σου, Κύριε, προξένη-
σε την αθανασία (μας) διότι, αν δεν 
είχες τεθεί στο μνήμα, δε θα είχε 
ανοιχθεί ο Παράδεισος... 

2. Ο Χριστός να σε αναπαύσει στη 
χώρα των ζώντων και να σου ανοί-
ξει τις πύλες του Παραδείσου, και 
να σε αναδείξει πολίτη της βασιλεί-
ας (του)... 



Οι άγιοί μας, με τα ακέραια και άφθαρτα λείψανά τους (όπως, λ.χ., ο 
Άγιος Σπυρίδων), βεβαιώνουν ήδη στη ζωή αυτή την αλήθεια της αιωνιότη-
τας και τη νίκη του Χριστού πάνω στη φθορά και στο θάνατο. Βέβαια, ο σω-
ματικός θάνατος παραμένει και μετά την Ανάσταση του Χριστού, αλλά τίπο-
τε δεν μπορεί να μας χωρίσει από το Χριστό (Ρωμ. 8,35), που είναι η ζωή και 
η ανάστασή μας (Ιωάν. 11, 25). 

Η λάρνακα με το λείψανο του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο. 

δ) Η μετάβαση από τον θάνατο στη ζωή 

Ο θάνατος είναι ένα οδυνηρό γεγονός που δημιουργεί στον άνθρωπο πό-
νο και θλίψη. Η νίκη όμως του Χριστού κατά του θανάτου τού δίνει ελπίδα 
και τον ενδυναμώνει, ώστε να μην τον φοβάται, να μην τον βλέπει όπως 

Γι' αυτό ο χριστιανός μπορεί να νικά κάθε 
μορφή θανάτου στη ζωή του (αποτυχίες, αρρώστιες, παθήματα). Στη γλώσσα 
της Εκκλησίας, ο θάνατος δεν έχει την έννοια του τέλους της ανθρώπινης 
ύπαρξης, της εκμηδένισης, αλλά της μετάβασης σε μια άλλη κατάσταση, που 
χαρακτηρίζεται ως κοίμηση γι' αυτό και τα νεκροταφεία ονομάζονται κοιμη-
τήρια. Ο θάνατος λοιπόν βιώνεται χριστιανικά ως «μετάβαση» στην αληθινή 
ζωή. Ως ένας ύπνος που περιμένει το ξύπνημα στην ατελεύτητη αιωνιότητα. 
(Α' Κορ. 15, 35-52). 



Κείμενο Μετάφραση 

Είπε ο Κύριος... Εκείνος που δεν τι-
μά τον Υιόν, δεν τιμά τον Πατέρα 
που τον έστειλε. Αλήθεια, αλήθεια, 
σας λέγω ότι εκείνος που ακούει το 
λόγο μου και πιστεύει εις εκείνον 
που με έστειλε, έχει ζωή αιώνια και 
δε θα περάσει από κρίση, αλλά έχει 
περάσει από το θάνατο στη ζωή... 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1. Ποιος είναι ο πραγματικός θάνατος κατά την ορθόδοξη αντίληψη; 

2. Τι σημαίνει, κατά τη χριστιανική διδασκαλία, «αθανασία»; 
Με ποιο πνευματικό εξοπλισμό μπορεί ο χριστιανός να αντιμετωπίσει το 
φόβο του θανάτου; 

4. Πώς κατανοείς τον ακόλουθο μοναστηριακό λόγο: «Αν πεθάνεις πριν πε-
θάνεις, δεν θα πεθάνεις, όταν πεθάνεις»! 



13. Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό; 
Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης 

Κείμενο Μετάφραση 

Το βουνό, που κάποτε ήταν σκοτει-
νό και γεμάτο καπνό, τώρα είναι τί-
μιο και άγιο, στο οποίο πάτησαν, 
Κύριε, τα πόδια σου. Διότι η φρι-
κτή σου Μεταμόρφωση φανέρωσε 
στους καιρούς μας ένα μυστήριο 
που ήταν προαιώνια κρυμμένο... 

Το βουνό, που κάποτε ήταν σκοτει-
νό και γεμάτο καπνό, τώρα είναι τί-
μιο και άγιο, στο οποίο πάτησαν, 
Κύριε, τα πόδια σου. Διότι η φρι-
κτή σου Μεταμόρφωση φανέρωσε 
στους καιρούς μας ένα μυστήριο 
που ήταν προαιώνια κρυμμένο... 

α) Το νόημα της γιορτής της Μεταμόρφωσης 

Στο όρος Θαβώρ, ο Χριστός «μεταμορφώθηκε» (άλλαξε μορφή), φανερώ-
νοντας «τήν δόξαν» της θεότητάς του. Έδειξε, έτσι, ότι «βροτός τό ορώμενον, 
αλλά Θεός τό κρυπτό-
μενον» (ο κόσμος έβλε-
πε σ' αυτόν έναν άν-
θρωπο, που μέσα του 
όμως έκρυβε το Θεό). 
Η «δόξα» του Χριστού 
φανερώθηκε στη Με-
ταμόρφωση με το άκτι-
στο* φως. Ο Θεός κα-
τά την ουσία του δεν 
έχει καμιά αναλογία 
και σχέση με την κτίση. 
Γι' αυτό κανένα κτίσμα 
δεν μπορεί να γνωρίσει 
την ουσία του, που εί-
ναι «απρόσιτη» και 
«αμέθεκτη». Ο Θεός, 
όμως, γεφυρώνει αυτή 
την απόσταση και μας 
δίνει τη δυνατότητα να 
τόν γνωρίσουμε, όσο, 
βέβαια, η περιορισμένη 
μας φύση μάς το επι-
τρέπει, μέσα από τις 
ενέργειες του, που εί-
ναι «μεθεκτές». 

μενον» (ο κόσμος έβλε-
πε σ' αυτόν έναν άν-
θρωπο, που μέσα του 
όμως έκρυβε το Θεό). 
Η «δόξα» του Χριστού 
φανερώθηκε στη Με-
ταμόρφωση με το άκτι-
στο* φως. Ο Θεός κα-
τά την ουσία του δεν 
έχει καμιά αναλογία 
και σχέση με την κτίση. 
Γι' αυτό κανένα κτίσμα 
δεν μπορεί να γνωρίσει 
την ουσία του, που εί-
ναι «απρόσιτη» και 
«αμέθεκτη». Ο Θεός, 
όμως, γεφυρώνει αυτή 
την απόσταση και μας 
δίνει τη δυνατότητα να 
τόν γνωρίσουμε, όσο, 
βέβαια, η περιορισμένη 
μας φύση μάς το επι-
τρέπει, μέσα από τις 
ενέργειες του, που εί-
ναι «μεθεκτές». Η Μεταμόρφωση του Χριστού 

Εικόνα στη μονή Διονυσίου, Άγιο Όρος , 16ος αι. 



Αυτές τις ενέργειες τις ονομάζουμε άκτιστες, γιατί είναι ενέργειες του άκτι-
στου Θεού. Ονομάζονται ακόμη: φως, δόξα, βασιλεία, δύναμη, αγάπη. Το 
φως του Θεού δεν έχει καμιά σχέση με το φυσικό φως, διότι είναι υπερφυσι-
κό και αιώνιο, είναι άκτιστο. 

Αυτό το άκτιστο φως που είχε ο Χριστός ως Θεός, άφησε να φανεί, λίγο 
πριν το Πάθος του, στο όρος Θαβώρ, για να φανερωθεί η θεότητά του και η 
αληθινή ταυτότητά του, και να ενισχυθούν οι μαθητές του, όπως λέει και το 
κοντάκιο της γιορτής της Μεταμόρφωσης. 

Κείμενο Μετάφραση 

1. Μεταμορφώθηκες πάνω στο όρος 
και οι μαθητές είδαν το άκτιστο φως 
σου, όσο τους ήταν δυνατόν. (Αυτό 
έγινε) ώστε, όταν σε δουν σταυρωμέ-
νο, να καταλάβουν ότι θέλησες εσύ ο 
ίδιος να πάθεις, και να κηρύξουν 
στον κόσμο, ότι εσύ είσαι αληθινά αυ-
τός που προέρχεται από τον Πατέ-
ρα, όπως το φως από την πηγή του. 

2. Εσύ που μεταμορφώθηκες στο 
όρος Θαβώρ, μέσα στο άκτιστο φως, 
Χριστέ ο Θεός, και φανέρωσες στους 
μαθητές σου το φως της θεότητάς 
σου, φώτισε και μας με το φως της 
γνώσης σου, και οδήγησέ μας στο 
δρόμο των εντολών σου, ως μόνος 
αγαθός και φιλάνθρωπος. 

Φανερώθηκε, έτσι, το Το φως του 
Χριστού είναι «δόξα» και των άλλων Προσώπων της Αγίας Τριάδος. Η θέα 
του ακτίστου φωτός από τον άνθρωπο λέγεται «θεοπτία» και ταυτίζεται με 
τη «θέωση», την ένωση με το Θεό. Αυτή είναι και η μόνη δυνατότητα της γνώ-
σης του Θεού στην παράδοση των αγίων της Εκκλησίας μας. 

β) Η γνώση του Θεού στην Π. Διαθήκη 

Ο Θεός φανερωνόταν στην Π.Δ. «διά συμβόλων» (φωτιά, άνεμος, δρόσος), 
που ήταν όμως άκτιστα και όχι φυσικά φαινόμενα. Μέσα από αυτά τα σημεία 
του Θεού ο άνθρωπος γνώριζε την ύπαρξη και την παρουσία του. Οι άγιοι 
της Π.Δ. δεν έφθασαν στην πλήρη θεογνωσία, στη θέωση, διότι τότε υπήρχε ο 
θάνατος και ο Αδης. Αυτά καταργήθηκαν, όπως μαθαίνουμε από την Καινή 



Διαθήκη, με τη Σάρκωση, Σταύρωση και Ανάσταση του Χριστού, ο οποίος 
προσφέρει την τέλεια θεογνωσία. 

Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ 
που έζησε μέσα στο φώς της 
Μεταμόρφωσης. Έργο Λεων. 
Ουσπένσκυ, Παρίσι 1980. 

γ) Ο Χριστός, η «ένσαρκη» φανέρωση του Θεού στον κόσμο 

Με τη Σάρκωση του Χριστού, εισέρχεται ο Θεός στην ιστορία. Στο πρό-
σωπο του Θεανθρώπου Χριστού μπορούμε να τον γνωρίσουμε. (Ιωάν. 14, 9). 
Η Εκκλησία, ως σώμα Χριστού, είναι ο χώρος όπου ο άνθρωπος αποκτά τη 
δυνατότητα να ενωθεί με το Χριστό και να φθάσει στη γνώση του με τρόπο 
βιωματικό. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού είναι ενωμένη «ασύγχυτα και 
αχώριστα» με τη θεότητά του. Όποιος, λοιπόν, ενωθεί μαζί της, ενώνεται και 
με τη θεία και άκτιστη ενέργεια, που εκπέμπει ο Χριστός ως Θεάνθρωπος, γε-
γονός που πραγματοποιείται με τη Θεία Ευχαριστία. Στο Χριστό, συνεπώς, 
αποκτούμε πλήρη και αληθινή γνώση του Θεού. Γι' αυτό η Γραφή (Πράξ. 4. 
12) λέει, ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 



Ο Χριστός όμως φανέρωσε και τον προορισμό μας, διότι στη Μεταμόρ-
φωση μας, που είναι ο ίδιος, και το ύψος στο 
οποίο καλούμεθα να φθάσουμε. Με την πνευματική ζωή (άσκηση,συμμετοχή 
στα μυστήρια), μπορούμε και εμείς να φθάσουμε στο φωτισμό του Αγίου 
Πνεύματος και τη θέωση, όπως οι άγιοί μας, που ζουν ενωμένοι με το Χριστό. 

Μετάφραση 

1. Αυτός, που παλαιά μίλησε με το 
Μωυσή πάνω στο όρος Σινά μέσα 
από σύμβολα, λέγοντας «Εγώ είμαι, 
ο αιωνίως υπάρχων», σήμερα στο 
όρος Θαβώρ, με τη μεταμόρφωσή 
του στους μαθητές του, έδειξε την 
αρχική ομορφιά του ανθρώπου, 
που είναι εικόνα του Χριστού, με το 
να αναλάβει στο πρόσωπο του την 
ανθρώπινη ουσία... 

2. ...Οι μαθητές σου, Αόγε, έπεσαν 
στη γη, μη μπορώντας να βλέπουν 
την αθέατη όψη (της θεότητάς σου). 
Οι άγγελοι υπηρετούσαν με φόβο 
και τρόμο, οι ουρανοί έφριξαν, η γη 
τρόμαξε, βλέποντας πάνω στη γη 
τον Κύριο του ακτίστου φωτός. 

3. Ελάτε να ανεβούμε στο όρος του 
Κυρίου μας και στον οίκο του Θεού 
μας, και να δούμε το άκτιστο φως 
της Μεταμόρφωσής του, φως που 
έχει ως μονογενής Υιός από τον Πα-
τέρα Του... μέσα στο φως ας πά-
ρουμε φως... και υψωμένοι πνευμα-
τικά, ας υμνήσουμε την ομοούσια 
Τριάδα στους αιώνες. 

(Από τον Εσπερινό της εορτής) 

Μετάφραση 

1. Αυτός, που παλαιά μίλησε με το 
Μωυσή πάνω στο όρος Σινά μέσα 
από σύμβολα, λέγοντας «Εγώ είμαι, 
ο αιωνίως υπάρχων», σήμερα στο 
όρος Θαβώρ, με τη μεταμόρφωσή 
του στους μαθητές του, έδειξε την 
αρχική ομορφιά του ανθρώπου, 
που είναι εικόνα του Χριστού, με το 
να αναλάβει στο πρόσωπο του την 
ανθρώπινη ουσία... 

2. ...Οι μαθητές σου, Αόγε, έπεσαν 
στη γη, μη μπορώντας να βλέπουν 
την αθέατη όψη (της θεότητάς σου). 
Οι άγγελοι υπηρετούσαν με φόβο 
και τρόμο, οι ουρανοί έφριξαν, η γη 
τρόμαξε, βλέποντας πάνω στη γη 
τον Κύριο του ακτίστου φωτός. 

3. Ελάτε να ανεβούμε στο όρος του 
Κυρίου μας και στον οίκο του Θεού 
μας, και να δούμε το άκτιστο φως 
της Μεταμόρφωσής του, φως που 
έχει ως μονογενής Υιός από τον Πα-
τέρα Του... μέσα στο φως ας πά-
ρουμε φως... και υψωμένοι πνευμα-
τικά, ας υμνήσουμε την ομοούσια 
Τριάδα στους αιώνες. 

Μετάφραση 

1. Αυτός, που παλαιά μίλησε με το 
Μωυσή πάνω στο όρος Σινά μέσα 
από σύμβολα, λέγοντας «Εγώ είμαι, 
ο αιωνίως υπάρχων», σήμερα στο 
όρος Θαβώρ, με τη μεταμόρφωσή 
του στους μαθητές του, έδειξε την 
αρχική ομορφιά του ανθρώπου, 
που είναι εικόνα του Χριστού, με το 
να αναλάβει στο πρόσωπο του την 
ανθρώπινη ουσία... 

2. ...Οι μαθητές σου, Αόγε, έπεσαν 
στη γη, μη μπορώντας να βλέπουν 
την αθέατη όψη (της θεότητάς σου). 
Οι άγγελοι υπηρετούσαν με φόβο 
και τρόμο, οι ουρανοί έφριξαν, η γη 
τρόμαξε, βλέποντας πάνω στη γη 
τον Κύριο του ακτίστου φωτός. 

3. Ελάτε να ανεβούμε στο όρος του 
Κυρίου μας και στον οίκο του Θεού 
μας, και να δούμε το άκτιστο φως 
της Μεταμόρφωσής του, φως που 
έχει ως μονογενής Υιός από τον Πα-
τέρα Του... μέσα στο φως ας πά-
ρουμε φως... και υψωμένοι πνευμα-
τικά, ας υμνήσουμε την ομοούσια 
Τριάδα στους αιώνες. 

( Α π ό τον Εσπερινό της εορτής) 

Μετάφραση 

1. Αυτός, που παλαιά μίλησε με το 
Μωυσή πάνω στο όρος Σινά μέσα 
από σύμβολα, λέγοντας «Εγώ είμαι, 
ο αιωνίως υπάρχων», σήμερα στο 
όρος Θαβώρ, με τη μεταμόρφωσή 
του στους μαθητές του, έδειξε την 
αρχική ομορφιά του ανθρώπου, 
που είναι εικόνα του Χριστού, με το 
να αναλάβει στο πρόσωπο του την 
ανθρώπινη ουσία... 

2. ...Οι μαθητές σου, Αόγε, έπεσαν 
στη γη, μη μπορώντας να βλέπουν 
την αθέατη όψη (της θεότητάς σου). 
Οι άγγελοι υπηρετούσαν με φόβο 
και τρόμο, οι ουρανοί έφριξαν, η γη 
τρόμαξε, βλέποντας πάνω στη γη 
τον Κύριο του ακτίστου φωτός. 

3. Ελάτε να ανεβούμε στο όρος του 
Κυρίου μας και στον οίκο του Θεού 
μας, και να δούμε το άκτιστο φως 
της Μεταμόρφωσής του, φως που 
έχει ως μονογενής Υιός από τον Πα-
τέρα Του... μέσα στο φως ας πά-
ρουμε φως... και υψωμένοι πνευμα-
τικά, ας υμνήσουμε την ομοούσια 
Τριάδα στους αιώνες. 

Μετάφραση 

1. Αυτός, που παλαιά μίλησε με το 
Μωυσή πάνω στο όρος Σινά μέσα 
από σύμβολα, λέγοντας «Εγώ είμαι, 
ο αιωνίως υπάρχων», σήμερα στο 
όρος Θαβώρ, με τη μεταμόρφωσή 
του στους μαθητές του, έδειξε την 
αρχική ομορφιά του ανθρώπου, 
που είναι εικόνα του Χριστού, με το 
να αναλάβει στο πρόσωπο του την 
ανθρώπινη ουσία... 

2. ...Οι μαθητές σου, Αόγε, έπεσαν 
στη γη, μη μπορώντας να βλέπουν 
την αθέατη όψη (της θεότητάς σου). 
Οι άγγελοι υπηρετούσαν με φόβο 
και τρόμο, οι ουρανοί έφριξαν, η γη 
τρόμαξε, βλέποντας πάνω στη γη 
τον Κύριο του ακτίστου φωτός. 

3. Ελάτε να ανεβούμε στο όρος του 
Κυρίου μας και στον οίκο του Θεού 
μας, και να δούμε το άκτιστο φως 
της Μεταμόρφωσής του, φως που 
έχει ως μονογενής Υιός από τον Πα-
τέρα Του... μέσα στο φως ας πά-
ρουμε φως... και υψωμένοι πνευμα-
τικά, ας υμνήσουμε την ομοούσια 
Τριάδα στους αιώνες. (Δοξαστικό της Λιτής*) 

Μετάφραση 

1. Αυτός, που παλαιά μίλησε με το 
Μωυσή πάνω στο όρος Σινά μέσα 
από σύμβολα, λέγοντας «Εγώ είμαι, 
ο αιωνίως υπάρχων», σήμερα στο 
όρος Θαβώρ, με τη μεταμόρφωσή 
του στους μαθητές του, έδειξε την 
αρχική ομορφιά του ανθρώπου, 
που είναι εικόνα του Χριστού, με το 
να αναλάβει στο πρόσωπο του την 
ανθρώπινη ουσία... 

2. ...Οι μαθητές σου, Αόγε, έπεσαν 
στη γη, μη μπορώντας να βλέπουν 
την αθέατη όψη (της θεότητάς σου). 
Οι άγγελοι υπηρετούσαν με φόβο 
και τρόμο, οι ουρανοί έφριξαν, η γη 
τρόμαξε, βλέποντας πάνω στη γη 
τον Κύριο του ακτίστου φωτός. 

3. Ελάτε να ανεβούμε στο όρος του 
Κυρίου μας και στον οίκο του Θεού 
μας, και να δούμε το άκτιστο φως 
της Μεταμόρφωσής του, φως που 
έχει ως μονογενής Υιός από τον Πα-
τέρα Του... μέσα στο φως ας πά-
ρουμε φως... και υψωμένοι πνευμα-
τικά, ας υμνήσουμε την ομοούσια 
Τριάδα στους αιώνες. 



ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Πώς εκδηλώνονται οι «ενέργειες» του Θεού; 
Στο «εξαποστειλάριο» του Όρθρου της γιορτής της Μεταμόρφωσης δια-

Να το ερμηνεύ-
σεις με τη βοήθεια του καθηγητή σου. 
Πώς πραγματοποιείται η γνώση του Θεού στη λατρεία της Εκκλησίας; 



14. Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής 
και του Αγίου Πνεύματος 

Κείμενο Μετάφραση 

Κάποτε οι γλώσσες έπαθαν σύγχυση 
λόγω του τολμήματος της κατασκευ-
ής του Πύργου (της Βαβέλ). Τώρα 
όμως οι γλώσσες απέκτησαν σοφία, 
επειδή ήρθε το άκτιστο φως της θεο-
γνωσίας. Εκεί ο Θεός καταδίκασε 
τους ασεβείς με την αμαρτία. Εδώ 
φώτισε ο Χριστός τους ψαράδες με 
το άγιο Πνεύμα. Τότε πραγματοποι-
ήθηκε η αφωνία για τιμωρία· τώρα 
παρουσιάζεται ως κάτι νέο η ομοφω-
νία, για τη σωτηρία των ψυχών μας. 

α) Το περιεχόμενο της Γιορτής της Πεντηκοστής 

Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη 
του Κυρίου στους ουρανούς. Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται το λυτρωτικό 
έργο του Χριστού και κλείνει ο κύκλος της επίγειας δράσης του. Οι απόστο-
λοι, οι άλλοι μαθητές, οι γυναίκες που υπηρέτησαν τον Κύριο και ανάμεσά 
τους πρώτη η Υπεραγία Θεοτόκος -όλοι τους περί τα 120 πρόσωπα- που την 
παρακολούθησαν είναι η αρχική «κοινωνία των πιστών», η πρώτη Εκκλησία. 
Αυτοί θα συνέχιζαν το έργο του Χριστού και θα καλούσαν τους πιστούς στην 
πρόγευση της Βασιλείας του Θεού. 

Δέκα ημέρες αργότερα, οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύ-
ματος μάς εισάγουν σε ένα γεγονός, που αποτελεί το θεμέλιο της ζωής της 
Εκκλησίας. Με την «κάθοδο» του Αγίου Πνεύματος πραγματοποιήθηκε η 
υπόσχεση που έδωσε ο Χριστός στους αποστόλους κατά το Μυστικό Δείπνο, 
λέγοντάς τους: «Κι εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον 
Παράκλητο*, το Πνεύμα της αληθείας, ώστε να είναι για πάντα μαζί σας... Το 
Πνεύμα αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί ο κόσμος, γιατί ούτε το διακρίνει ούτε 
το γνωρίζει· εσείς το γνωρίζετε, γιατί μένει κοντά σας και θα υπάρχει μέσα 
σας. Δε θα σας αφήσω μόνους και ορφανούς· θα ξανάρθω κοντά σας... Αλλά 
το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, 
εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα σας έχω 
πει εγώ» (Ιωάν. 14,15-18,26). Κατά την Πεντηκοστή, επανέρχεται ο Χριστός, 
μετά την Ανάληψή του, , για να ζει μέσα στους πιστούς 
του (Ιωάν. 17, 24) και στον κόσμο, ως το τέλος της ιστορίας (Ματθ. 28, 20). 
Αυτό σήμαινε ο λόγος του Χριστού κατά το Μυστικό Δείπνο: 

(λίγο χρόνο ακόμη και δε θα 



Η Πεντηκοστή 
Εικόνα στη μονή Σταυρονικήτα, Αγιο Όρος, 16ος αι. 

με βλέπετε, και πάλι λίγο χρόνο και θα με δείτε) (Ιωάν. 16,16). 
Το Άγιο Πνεύμα θα είναι ο νέος Παράκλητος, που θα παραμείνει στην 

Εκκλησία και θα την εμπνέει με τη χάρη του. Ο Χριστός θα ζει μεταξύ των 
πιστών , με έναν άλλο τρόπο, διαφορετικό από πριν. 
Έτσι, εκπληρώνεται και η ελπίδα των μαθητών, όπως λέει το τροπάριο που 
ακολουθεί. Η Πεντηκοστή είναι η εκπλήρωση του σκοπού της δημιουργίας και 
της ιστορίας. Την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε την ίδρυση της Εκκλησίας. 
Μετά το γεγονός αυτό οι απόστολοι μιλούν στον κόσμο για το Χριστό και την 
Ανάστασή του και βαπτίζονται οι πρώτοι πιστοί. 



Κείμενο Μετάφραση 

1. Γιορτάζουμε την Πεντηκοστή και 
τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος 
και την πραγματοποίηση της υπό-
σχεσης και την εκπλήρωση της ελ-
πίδας και πόσο μεγάλο είναι το μυ-
στήριο; Είναι μεγάλο και σεβαστό! 
Γι' αυτό σου λέμε με όλη τη φωνή 
μας: Δημιουργέ όλου του κόσμου, 
Κύριε, δοξασμένος να είσαι! 

2. Όλα τα παρέχει το Άγιο Πνεύμα 
αναβλύζει προφητικά χαρίσματα, 
κάνει τέλειους τους ιερείς, δίδαξε 
σοφία τους αγράμματους, τους ψα-
ράδες ανέδειξε θεολόγους, συγκρο-
τεί όλο το θεσμό της Εκκλησίας. 
Ομοούσιε και ομόθρονε με τον Πα-
τέρα και τον Υιό, Παράκλητε, δο-
ξασμένος να είσαι! 

(Εσπερινός της εορτής) 

1. Γιορτάζουμε την Πεντηκοστή και 
τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος 
και την πραγματοποίηση της υπό-
σχεσης και την εκπλήρωση της ελ-
πίδας και πόσο μεγάλο είναι το μυ-
στήριο; Είναι μεγάλο και σεβαστό! 
Γι' αυτό σου λέμε με όλη τη φωνή 
μας: Δημιουργέ όλου του κόσμου, 
Κύριε, δοξασμένος να είσαι! 

2. Όλα τα παρέχει το Άγιο Πνεύμα 
αναβλύζει προφητικά χαρίσματα, 
κάνει τέλειους τους ιερείς, δίδαξε 
σοφία τους αγράμματους, τους ψα-
ράδες ανέδειξε θεολόγους, συγκρο-
τεί όλο το θεσμό της Εκκλησίας. 
Ομοούσιε και ομόθρονε με τον Πα-
τέρα και τον Υιό, Παράκλητε, δο-
ξασμένος να είσαι! 

1. Γιορτάζουμε την Πεντηκοστή και 
τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος 
και την πραγματοποίηση της υπό-
σχεσης και την εκπλήρωση της ελ-
πίδας και πόσο μεγάλο είναι το μυ-
στήριο; Είναι μεγάλο και σεβαστό! 
Γι' αυτό σου λέμε με όλη τη φωνή 
μας: Δημιουργέ όλου του κόσμου, 
Κύριε, δοξασμένος να είσαι! 

2. Όλα τα παρέχει το Άγιο Πνεύμα 
αναβλύζει προφητικά χαρίσματα, 
κάνει τέλειους τους ιερείς, δίδαξε 
σοφία τους αγράμματους, τους ψα-
ράδες ανέδειξε θεολόγους, συγκρο-
τεί όλο το θεσμό της Εκκλησίας. 
Ομοούσιε και ομόθρονε με τον Πα-
τέρα και τον Υιό, Παράκλητε, δο-
ξασμένος να είσαι! (Εσπερινός της εορτής) 

1. Γιορτάζουμε την Πεντηκοστή και 
τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος 
και την πραγματοποίηση της υπό-
σχεσης και την εκπλήρωση της ελ-
πίδας και πόσο μεγάλο είναι το μυ-
στήριο; Είναι μεγάλο και σεβαστό! 
Γι' αυτό σου λέμε με όλη τη φωνή 
μας: Δημιουργέ όλου του κόσμου, 
Κύριε, δοξασμένος να είσαι! 

2. Όλα τα παρέχει το Άγιο Πνεύμα 
αναβλύζει προφητικά χαρίσματα, 
κάνει τέλειους τους ιερείς, δίδαξε 
σοφία τους αγράμματους, τους ψα-
ράδες ανέδειξε θεολόγους, συγκρο-
τεί όλο το θεσμό της Εκκλησίας. 
Ομοούσιε και ομόθρονε με τον Πα-
τέρα και τον Υιό, Παράκλητε, δο-
ξασμένος να είσαι! 

Ο φωτισμός των μαθητών έγινε αρχή του φωτισμού όλης της οικουμένης. 
Το Άγιο Πνεύμα δίνει στους αποστόλους την αληθινή σοφία και το χάρισμα να 
κηρύξουν σε όλο τον κόσμο. Έτσι, η σύγχυση της Βαβέλ, με τη χάρη του Αγί-
ου Πνεύματος, γίνεται «συμφωνία» και ενότητα μέσα στην Εκκλησία, όπως το-
νίζει το κοντάκιο της εορτής. 

Κείμενο Μεταφραση 

Όταν κάποτε ο Θεός κατέβηκε (στη 
Βαβέλ) και δημιούργησε σύγχυση 
στις γλώσσες, διαχώρισε τους αν-
θρώπους σε έθνη. Όταν, όμως, ο Θε-
ός μοίρασε τις πύρινες γλώσσες 
(δηλ. όταν κατέβηκε το Άγιο Πνεύ-
μα), προσκάλεσε όλους τους ανθρώ-
πους σε ενότητα. Γι' αυτό όλοι μαζί 
δοξάζουμε το Πανάγιο Πνεύμα. 



β) Ο Τριαδικός Θεός 

Κείμενο Μεταφραση 

Ελάτε λαοί, να προσκυνήσουμε την 
τρισυπόστατη θεότητα, τον Υιό μέσα 
στον Πατέρα, με το Άγιο Πνεύμα 
διότι ο Πατέρας έξω από το χρόνο 
γέννησε τον Υιό συναιώνιό του και 
σύνθρονό του. Και Άγιο Πνεύμα 
ήταν μέσα στον Πατέρα, δοξαζόμενο 
μαζί με τον Υιό. Μια δύναμη, μια ου-
σία, μια θεότητα (είναι και τα τρία 
πρόσωπα) που όλοι την προσκυνού-
με λέγοντας: Άγιος ο Θεός, που δη-
μιούργησε το σύμπαν μέσω του Υιού, 
με τη συνέργεια του Αγίου Πνεύμα-
τος. Άγιος ισχυρός (είναι ο Υιός), 
μέσω του οποίου γνωρίσαμε τον 
Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα ήρθε 
στον κόσμο. Άγιος αθάνατος είναι το 
Παράκλητο (παρηγορητικό) Άγιο 
Πνεύμα, που εκπορεύεται από τον 
Πατέρα και αναπαύεται στον Υιό. 
Αγία Τριάς, δοξασμένη να είσαι! 

Το γεγονός της Πεντηκοστής είναι μία ακόμη φανέρωση του μυστηρίου του 
Θεού, που είναι τρισυπόστατος1. Ο Θεός είναι μια ουσία, αλλά τρία θεία Πρό-
σωπα. Τα τρία Πρόσωπα είναι μεταξύ τους ,έχουν (από 
κοινού) τη μία θεία ουσία. Είναι ίσα, ομότιμα και ισότιμα. Κάθε θείο Πρόσωπο 
είναι ολόκληρος και τέλειος Θεός. Ο Υιός αιώνια από τον Πατέ-
ρα. Το «Πνεύμα» από τον Πατέρα. Ο Πατέρας είναι η αιώνια 
«πηγή» των δύο άλλων Προσώπων. Γι' αυτό η Αγία Τριάδα είναι το μυστήριο 
των μυστηρίων. Μόνο στη θέωση προσεγγίζεται βιωματικά. Η αιώνια κοινω-
νία του Τριαδικού Θεού είναι το θεμέλιο της εκκλησιαστικής κοινωνίας, ως 
κοινωνίας αγίων. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε «ομοούσιοι» μεταξύ μας (έχου-
με την ίδια ουσία). Καλούμαστε όμως να γίνουμε και ισότιμοι και ίσοι, σε μια 
κοινωνία αληθινής αδελφοσύνης, χωρίς ταξικές διαφορές. Όλες οι διαφορές 
στην ανθρώπινη κοινωνία είναι καρπός της αμαρτίας μας και προέρχονται 
από την έλλειψη της αγαπητικής σχέσης μεταξύ των ανθρώπων. Η Πεντηκο-
στή μάς καλεί σε ενότητα, που στηρίζεται στην «έν Χριστώ» ισότητά μας. Μια 
τέτοια όμως κοινωνία απαιτεί πολύ αγώνα από τους πιστούς και προϋποθέ-
τει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. 

1 Τρεις υποστάσεις, δηλαδή τρία πρόσωπα (υπόσταση= πρόσωπο). 



γ) Αγιο Πνεύμα και λατρεία 

Μέσα από τη λατρεία, η χάρη του Αγίου Πνεύματος μεταδίδεται σ' όλη την 
κτίση. Τα υλικά στοιχεία (ψωμί, κρασί, νερό, καρποί, χρόνος, τόπος κ.λπ.) 
προσφέρονται στον Τριαδικό Θεό, για να αγιαστούν και να ενταχθούν στη 
«βασιλεία» του. Αυτό γίνεται με τα μυστήρια και τις αγιαστικές πράξεις της 
λατρείας μας. Τα μυστήρια αγιάζουν την ύλη και τη μεταβάλλουν σε φορέα 
της άκτιστης χάρης. Προσφέρουμε στη Θεία Ευχαριστία 
και κοινωνούμε Χριστό και σωτηρία. Το λάδι στο μυστήριο του Ευχελαίου και 
το νερό του Βαπτίσματος αποτελούν τα μεταμορφωμένα στοιχεία της «και-
νής κτίσης». Ακόμη και το λιβάνι που προσφέρουμε συμβολίζει την «πνευ-
ματική ευωδία» που πρέπει να αναδίδει η ζωή του χριστιανού, όχι διότι το έχει 
ανάγκη ο Θεός, αλλά επειδή αποτελεί για μας μια πράξη που δηλώνει αυτή 
μας τη θέληση, ώστε να μας στείλει 
Κάθε στιγμή της ζωής μας, αγιάζεται μέσα στη λατρεία με ειδικές ακολουθίες 
(προσευχές και λειτουργικές πράξεις). 

δ) Εκκλησία και θεία χάρη 

Η Εκκλησία, ως Ορθοδοξία, ζει στη θεία χάρη και τη μεταδίδει συνεχώς 
στον κόσμο. Ο ορθόδοξος πιστός μαθαίνει να ζητεί συνεχώς με την άσκηση, 
την προσευχή και τη λατρεία, το Άγιο Πνεύμα, διότι δεν μπορεί κανείς να δε-
χτεί το Χριστό ως σωτήρα χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος (Α' Κορ. 12,3). 
Η Εκκλησία είναι χώρος αναγέννησης και θεραπείας. Ο πιστός στην πορεία 
της ζωής του, στον αγώνα του, οσάκις τραυματιστεί από την αμαρτία μπορεί 
να καταφύγει σ' αυτήν, γιατί κατά τον ιερό Χρυσόστομο, είναι «ίατρεΐον πνευ-
ματικόν» (πνευματικό νοσοκομείο). Οι άγιοι θαυματουργούν, διότι είναι κα-
τοικητήρια της άκτιστης χάρης. Και κάθε πιστός καλείται με τη χάρη του 
Τριαδικού Θεού να γίνει άγιος, ώστε η ανθρώπινη κοινωνία να γίνει κοινω-
νία αγίων. 



Κείμενο Μετάφραση 

1. Είσαι ευλογημένος, Χριστέ Θεέ 
μας, εσύ που έκαμες πάνσοφους 
τους ψαράδες, στέλνοντάς τους το 
Άγιο Πνεύμα, και μέσω αυτών έπια-
σες στο δίχτυ σου τον κόσμο όλο 
δοξασμένος να είσαι, φιλάνθρωπε. 

2. Το Άγιο Πνεύμα, είναι φως και 
ζωή και ζωντανή νοερή πηγή, Πνεύ-
μα σοφίας, Πνεύμα σύνεσης. Είναι 
αγαθό, ευθύ, νοερό, ηγεμονικό, κα-
θαρίζει τα αμαρτήματα. Είναι Θεός 
και θεοποιεί- φωτιά, που βγαίνει 
από φωτιά, λαλεί, ενεργεί, μοιράζει 
τα χαρίσματα. Με αυτό όλοι οι προ-
φήτες και οι απόστολοι του Θεού 
στεφανώθηκαν μαζί με τους μάρτυ-
ρες. Παράδοξο άκουσμα, παράδο-
ξο θέαμα, φωτιά που χωρίζεται μοι-
ράζοντας χαρίσματα. 

3. Βασιλιά ουράνιε, Παρηγορητή, 
Πνεύμα της Αλήθειας που είσαι 
παντού παρών και γεμίζεις με την 
παρουσία σου τα πάντα- που είσαι 
ταμείο των καλών και δίνεις τη ζωή-
έλα και κατασκήνωσε μέσα μας και 
καθάρισε μας από κάθε ρύπο, και 
σώσε, αγαθέ, τις ψυχές μας. 

(Απολυτίκιο* της Πεντηκοστής) 

1. Είσαι ευλογημένος, Χριστέ Θεέ 
μας, εσύ που έκαμες πάνσοφους 
τους ψαράδες, στέλνοντάς τους το 
Άγιο Πνεύμα, και μέσω αυτών έπια-
σες στο δίχτυ σου τον κόσμο όλο 
δοξασμένος να είσαι, φιλάνθρωπε. 

2. Το Άγιο Πνεύμα, είναι φως και 
ζωή και ζωντανή νοερή πηγή, Πνεύ-
μα σοφίας, Πνεύμα σύνεσης. Είναι 
αγαθό, ευθύ, νοερό, ηγεμονικό, κα-
θαρίζει τα αμαρτήματα. Είναι Θεός 
και θεοποιεί- φωτιά, που βγαίνει 
από φωτιά, λαλεί, ενεργεί, μοιράζει 
τα χαρίσματα. Με αυτό όλοι οι προ-
φήτες και οι απόστολοι του Θεού 
στεφανώθηκαν μαζί με τους μάρτυ-
ρες. Παράδοξο άκουσμα, παράδο-
ξο θέαμα, φωτιά που χωρίζεται μοι-
ράζοντας χαρίσματα. 

3. Βασιλιά ουράνιε, Παρηγορητή, 
Πνεύμα της Αλήθειας που είσαι 
παντού παρών και γεμίζεις με την 
παρουσία σου τα πάντα- που είσαι 
ταμείο των καλών και δίνεις τη ζωή-
έλα και κατασκήνωσε μέσα μας και 
καθάρισε μας από κάθε ρύπο, και 
σώσε, αγαθέ, τις ψυχές μας. 

1. Είσαι ευλογημένος, Χριστέ Θεέ 
μας, εσύ που έκαμες πάνσοφους 
τους ψαράδες, στέλνοντάς τους το 
Άγιο Πνεύμα, και μέσω αυτών έπια-
σες στο δίχτυ σου τον κόσμο όλο 
δοξασμένος να είσαι, φιλάνθρωπε. 

2. Το Άγιο Πνεύμα, είναι φως και 
ζωή και ζωντανή νοερή πηγή, Πνεύ-
μα σοφίας, Πνεύμα σύνεσης. Είναι 
αγαθό, ευθύ, νοερό, ηγεμονικό, κα-
θαρίζει τα αμαρτήματα. Είναι Θεός 
και θεοποιεί- φωτιά, που βγαίνει 
από φωτιά, λαλεί, ενεργεί, μοιράζει 
τα χαρίσματα. Με αυτό όλοι οι προ-
φήτες και οι απόστολοι του Θεού 
στεφανώθηκαν μαζί με τους μάρτυ-
ρες. Παράδοξο άκουσμα, παράδο-
ξο θέαμα, φωτιά που χωρίζεται μοι-
ράζοντας χαρίσματα. 

3. Βασιλιά ουράνιε, Παρηγορητή, 
Πνεύμα της Αλήθειας που είσαι 
παντού παρών και γεμίζεις με την 
παρουσία σου τα πάντα- που είσαι 
ταμείο των καλών και δίνεις τη ζωή-
έλα και κατασκήνωσε μέσα μας και 
καθάρισε μας από κάθε ρύπο, και 
σώσε, αγαθέ, τις ψυχές μας. 

(Ιδιόμελο των Αίνων) 

1. Είσαι ευλογημένος, Χριστέ Θεέ 
μας, εσύ που έκαμες πάνσοφους 
τους ψαράδες, στέλνοντάς τους το 
Άγιο Πνεύμα, και μέσω αυτών έπια-
σες στο δίχτυ σου τον κόσμο όλο 
δοξασμένος να είσαι, φιλάνθρωπε. 

2. Το Άγιο Πνεύμα, είναι φως και 
ζωή και ζωντανή νοερή πηγή, Πνεύ-
μα σοφίας, Πνεύμα σύνεσης. Είναι 
αγαθό, ευθύ, νοερό, ηγεμονικό, κα-
θαρίζει τα αμαρτήματα. Είναι Θεός 
και θεοποιεί- φωτιά, που βγαίνει 
από φωτιά, λαλεί, ενεργεί, μοιράζει 
τα χαρίσματα. Με αυτό όλοι οι προ-
φήτες και οι απόστολοι του Θεού 
στεφανώθηκαν μαζί με τους μάρτυ-
ρες. Παράδοξο άκουσμα, παράδο-
ξο θέαμα, φωτιά που χωρίζεται μοι-
ράζοντας χαρίσματα. 

3. Βασιλιά ουράνιε, Παρηγορητή, 
Πνεύμα της Αλήθειας που είσαι 
παντού παρών και γεμίζεις με την 
παρουσία σου τα πάντα- που είσαι 
ταμείο των καλών και δίνεις τη ζωή-
έλα και κατασκήνωσε μέσα μας και 
καθάρισε μας από κάθε ρύπο, και 
σώσε, αγαθέ, τις ψυχές μας. 

1. Είσαι ευλογημένος, Χριστέ Θεέ 
μας, εσύ που έκαμες πάνσοφους 
τους ψαράδες, στέλνοντάς τους το 
Άγιο Πνεύμα, και μέσω αυτών έπια-
σες στο δίχτυ σου τον κόσμο όλο 
δοξασμένος να είσαι, φιλάνθρωπε. 

2. Το Άγιο Πνεύμα, είναι φως και 
ζωή και ζωντανή νοερή πηγή, Πνεύ-
μα σοφίας, Πνεύμα σύνεσης. Είναι 
αγαθό, ευθύ, νοερό, ηγεμονικό, κα-
θαρίζει τα αμαρτήματα. Είναι Θεός 
και θεοποιεί- φωτιά, που βγαίνει 
από φωτιά, λαλεί, ενεργεί, μοιράζει 
τα χαρίσματα. Με αυτό όλοι οι προ-
φήτες και οι απόστολοι του Θεού 
στεφανώθηκαν μαζί με τους μάρτυ-
ρες. Παράδοξο άκουσμα, παράδο-
ξο θέαμα, φωτιά που χωρίζεται μοι-
ράζοντας χαρίσματα. 

3. Βασιλιά ουράνιε, Παρηγορητή, 
Πνεύμα της Αλήθειας που είσαι 
παντού παρών και γεμίζεις με την 
παρουσία σου τα πάντα- που είσαι 
ταμείο των καλών και δίνεις τη ζωή-
έλα και κατασκήνωσε μέσα μας και 
καθάρισε μας από κάθε ρύπο, και 
σώσε, αγαθέ, τις ψυχές μας. (Δοξαστικό των Αίνων) 

1. Είσαι ευλογημένος, Χριστέ Θεέ 
μας, εσύ που έκαμες πάνσοφους 
τους ψαράδες, στέλνοντάς τους το 
Άγιο Πνεύμα, και μέσω αυτών έπια-
σες στο δίχτυ σου τον κόσμο όλο 
δοξασμένος να είσαι, φιλάνθρωπε. 

2. Το Άγιο Πνεύμα, είναι φως και 
ζωή και ζωντανή νοερή πηγή, Πνεύ-
μα σοφίας, Πνεύμα σύνεσης. Είναι 
αγαθό, ευθύ, νοερό, ηγεμονικό, κα-
θαρίζει τα αμαρτήματα. Είναι Θεός 
και θεοποιεί- φωτιά, που βγαίνει 
από φωτιά, λαλεί, ενεργεί, μοιράζει 
τα χαρίσματα. Με αυτό όλοι οι προ-
φήτες και οι απόστολοι του Θεού 
στεφανώθηκαν μαζί με τους μάρτυ-
ρες. Παράδοξο άκουσμα, παράδο-
ξο θέαμα, φωτιά που χωρίζεται μοι-
ράζοντας χαρίσματα. 

3. Βασιλιά ουράνιε, Παρηγορητή, 
Πνεύμα της Αλήθειας που είσαι 
παντού παρών και γεμίζεις με την 
παρουσία σου τα πάντα- που είσαι 
ταμείο των καλών και δίνεις τη ζωή-
έλα και κατασκήνωσε μέσα μας και 
καθάρισε μας από κάθε ρύπο, και 
σώσε, αγαθέ, τις ψυχές μας. 

Ερμηνευτικό σχόλιο στην εικόνα της Πεντηκοστής 

Οι απόστολοι είναι καθισμένοι ημικυκλικά στο φωτεινό υπερώο και χω-
ρισμένοι σε δύο ομάδες, η μια απέναντι από την άλλη. Πάνω από τους απο-
στόλους φαίνεται ο ουρανός, από τον οποίο εκπέμπονται δώδεκα φωτεινές 
ακτίνες, που κατεβαίνουν προς τους αποστόλους. Πάνω από το κεφάλι κάθε 
αποστόλου είναι , που φανερώνει τον αγιο-
πνευματικό φωτισμό τους. Η σύνθεση της εικόνας ανοίγεται προς τα πάνω, 
σαν να ελκύεται από το Θεό - Πατέρα, από τον οποίο εκπορεύονται οι πύρι-
νες γλώσσες. Κάτω διακρίνεται ένας γέροντας, που αποτελεί προσωποποίη-



ση του κόσμου. Η εικόνα δείχνει την ενότητα των αποστόλων μέσα στην άκτι-
στη χάρη του Θεού, που αποκαθιστά τη διάσπαση των ανθρώπων που συνέ-
βη στη Βαβέλ (Γεν. κεφ. 2). 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ποια σημαντικά γεγονότα συμβαίνουν κατά την ημέρα της Πεντηκοστής; 
Πώς αντιλαμβάνεστε το χαρακτηρισμό του Θεού ως «τρισηλίου φωτός»; 
Ποια σημασία έχει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος για τη συγκρότηση της 
ανθρώπινης κοινωνίας; 

4. (1ο κείμενο). Πώς αντιλαμβάνε-
στε τη φράση αυτή του απολυτίκιου και πώς συνδέεται με τη θεοπνευστία 
της Καινής Διαθήκης; 



15. Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: η ουσία 
της Εκκλησίας 

α) Η εξάπλωση της Εκκλησίας 

Μετά την Πεντηκοστή, η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στον κό-
σμο, η Εκκλησία, ζει και κινείται σε μια νέα ατμόσφαιρα, άγνωστη μέχρι τό-
τε. Οι πιστοί των Ιερο- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
σολύμων, που έχουν 
βαπτιστεί στο όνομα 
της Αγίας Τριάδος, 
αποτελούν τον πυρήνα 
μιας καινούριας κοινό-
τητας. που κέντρο της 
έχει τη λατρεία και την 
προσευχή. Ζουν με 
πνεύμα αδελφοσύνης 
και αγάπης (κοινά δεί-
πνα - εκούσια κοινο-
κτημοσύνη), με καθη-
μερινή τέλεση της Θεί-
ας Ευχαριστίας. Εκτός 
από αυτά και η ζωή 
τους είναι θαυμαστή. 
Ζουν στη γη, αλλά εί-
ναι πολίτες του ουρα-
νού. 

Ο Αγιος Γεώργιος, ο Με-
γαλομάρτυς. Εικόνα στη 
μονή Βατοπαιόίου, Άγιο 
Όρος, τέλη 13ου με αρ-
χές Μου αι. 

Κείμενο Μ ε τ ά φ ρ α σ η 

Όλους εμάς που κοινωνούμε από 
έναν άγιο άρτο και ένα ποτήριο, σε 
παρακαλούμε Κύριε, να μας ενώ-
σεις μεταξύ μας μεταδίδοντας τη 
χάρη και τη δωρεά του ενός Αγίου 
Πνεύματος. 



Καρπός όλων αυτών ήταν η αύξηση και η επέκταση της Εκκλησίας. Οι από-
στολοι διασκορπίζονται, κηρύττουν, βαπτίζουν, χειροτονούν διαδόχους τους, 
ιδρύουν τοπικές Εκκλησίες. Οι φυλετικοί φραγμοί σπάζουν, ο Χριστός, η σωτη-
ρία, είναι για όλους. Φυσικά δεν έλειψαν οι αντιδράσεις, οι διωγμοί, το μαρτύριο. 
Αυτά δεν ανέκοψαν το ρεύμα της ιεραποστολικής δράσης· αντίθετα, το διόγκω-
σαν. «Ο σπόρος της πίστης είναι το αίμα των χριστιανών» (Τερτυλλιανός). Εκτός 
από τους μάρτυρες, έχουμε στα πρώτα χρόνια και τους αγωνιστές του πνεύμα-
τος: τους αποστολικούς Πατέρες και τους απολογητές. Οι πρώτοι παρουσίασαν, 
εξήγησαν και ξεκαθάρισαν τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Οι δεύτεροι την υπε-
ράσπισαν όταν αυτή επικρίθηκε και πολεμήθηκε. Η Εκκλησία μας τιμά όλους. 

Η Αγία Αικατερίνη, η Μεγαλο-
μάρτυς και Πάνσοφος. Βυζα-
ντινό Μουσείο Αθηνών, 17ος αι. 

β) Η σύναξη της Θείας Ευχαριστίας και η Εκκλησία 

Όταν τελείται Θεία Λειτουργία, ξεκινάμε από τα σπίτια μας για να πάμε στο 
ναό. Πηγαίνουμε εκεί. όπου μας περιμένει ο αναστημένος Κύριος, γιατί ξέρου-
με τι χαρίζει η θεία λατρεία στα μέλη της Εκκλησίας. Εκεί συνειδητοποιούμε ότι: 

1. Είμαστε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Όπως το λέει ο Απ. Παύλος: 
«Έτσι και το πλήθος των χριστιανών είμαστε ένα σώμα χάρη στο Χριστό, και 
καθένας μας αποτελεί μέλος του σώματος, που μέλη του είναι κι όλοι οι άλ-
λοι» (Ρωμ. 12, 4-5). 



2. Αφού είμαστε ενωμένοι 
με το Χριστό, είμαστε δεμέ-
νοι και μεταξύ μας. Αυτό 
φαίνεται καλύτερα όταν κοι-
νωνούμε. Μεταλαμβάνουμε 
από τον έναν άρτο και το ένα 
ποτήριο, όπως το λέει ο Απ. 
Παύλος: 

(Α'Κορ. 10,17) και 
η ευχή του παραπάνω κειμέ-
νου. Η ενότητα των πιστών 
που υπάρχει στο λατρευτικό 
χώρο σφυρηλατείται από την 
ειρήνη και την αγάπη, όπως 
υπογραμμίζει το κείμενο που 
ακολουθεί. Αυτές δένουν 
τους ανθρώπους και ιδιαίτε-
ρα τους πιστούς, ενώ η ταρα-
χή και το μίσος τους χωρί-
ζουν. Γι' αυτό ακούγονται 
στην εκκλησία τα 

Η Θεία Μετάληψη, τμήμα από την Κοινωνία των Αποστόλων 
Τοιχογραφία στη μονή Βαρλαάμ, Μετέωρα, 16ος αι. 



Κείμενο Μετάφραση 

Εσύ που είσαι των όλων Θεός και 
Δεσπότης κάνε μας άξιους την ώρα 
αυτή, εμάς τους ανάξιους, φιλάν-
θρωπε. Ώστε καθαροί από κάθε δό-
λο και υποκρισία να ενωθούμε με-
ταξύ μας, με το σύνδεσμο της ειρή-
νης και της αγάπης, βέβαιοι για τον 
αγιασμό της θεογνωσίας σου με τη 
χάρη του μονογενούς σου Υιού, του 
Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μαζί με 
τον οποίο είσαι ευλογημένος, καθώς 
και με το πανάγιο και αγαθό και 
ζωοποιό σου Πνεύμα τώρα και πά-
ντα και στους αιώνες. 

Η ιερή στιγμή της Θείας Μετάληψης 
Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Σαγάνα Κένυας. 



Η ενότητα των πιστών στη Θεία Λειτουργία είναι ένα γεγονός που ξεπερ-
νάει τα όρια του ατομισμού. Η κοινότητα των πιστών προσεύχεται όχι μόνο 
για τους παρόντες στη σύναξη, αλλά και για όσους δεν μπόρεσαν να παρα-
στούν , ακόμη και για οσους 
δείχνουν εχθρική διάθεση απέναντι της. Η ευχή που ακολουθεί δηλώνει με τον 
πιο ξεκάθαρο τρόπο τη θέση αυτή της Εκκλησίας. 

Κείμενο Μετάφραση 

Θυμήσου σπλαχνικά, Κύριε, το λαό 
που παραβρίσκεται εδώ (στο ναό), 
καθώς και κείνους που για εύλογη αι-
τία απουσιάζουν και ελέησε αυτούς 
κι εμάς σύμφωνα με το πλήθος του 
ελέους σου. Γέμισε τις αποθήκες τους 
με κάθε αγαθό. Διατήρησε τους συ-
ζυγικούς δεσμούς μέσα σε ειρήνη και 
ομόνοια. Ανάθρεψε τα νήπια- παιδα-
γώγησε τη νεότητα- βοήθησε και στή-
ριξε τα γηρατειά- παρηγόρησε τους 
ολιγόψυχους- τους σκορπισμένους 
συγκέντρωσέ τους- φέρε πίσω τους 
πλανεμένους στην πίστη και ένωσέ 
τους με την αγία, καθολική και απο-
στολική Εκκλησία σου. Λευτέρωσε 
αυτούς που πειράζονται από ακά-
θαρτα πνεύματα- ταξίδεψε μ' αυτούς 
που ταξιδεύουν στη θάλασσα- συνόδε-
ψε αυτούς που οδοιπορούν- προστά-
τεψε τις χήρες- υπεράσπισε τα ορφα-
νά- λευτέρωσε τους αιχμαλώτους και 
θεράπευσε τους αρρώστους. Θυμή-
σου εσύ ο σπλαχνικός Θεός αυτούς 
που σύρονται στα δικαστήρια, τους 
καταδικασμένους να δουλεύουν σε 
μεταλλεία, αυτούς που βρίσκονται σε 
εξορίες και πικρές δουλείες, καθώς 
και κείνους που είναι κάτω από το 
βάρος κάθε θλίψης, ανάγκης και δύ-
σκολης περίστασης, και γενικά όλους 
που χρειάζονται τη μεγάλη σου ευ-
σπλαχνία. Και αυτούς που μας αγα-
πούν και κείνους που μας μισούν και 
όσους παράγγειλαν σε μας τους ανά-
ξιους να προσευχηθούμε γι' αυτούς. 



3. Στη Θεία Λειτουργία συμμετέχουμε προσευχόμενοι. Η ιερουργία δεν εί-
ναι μόνο έργο των ιερέων είναι και δικό μας, του λαού. Το λέει και η λέξη λει-
τουργία, που είναι σύνθετη από το λείτος= λαός + έργο. Απαντούμε στις εκ-
φωνήσεις του ιερέα με τα κ.ά. Και ομολογούμε την 
πίστη μας όχι μόνο με την απαγγελία του «Πιστεύω», αλλά και με τους ύμνους, 
που συνοψίζουν τις αλήθειες της. 

Ο Απόστολος Παύλος 
Εικόνα στην πινακοθήκη 
του Πρωτάτου, Άγιο Όρος, 
16ος αι. 

4. Μπαίνοντας στο ναό είναι σαν να πατούμε στον ουρανό. Ο χρόνος κα-
ταργείται, γιατί ζούμε συγχρόνως τη ζωή και το έργο του Χριστού (παρελθόν), 
αυτό που γίνεται τώρα με τη σύναξη των πιστών και το δεσμό τους με τον Κύ-
ριο (παρόν) και αυτό που θα 'ρθει, το προσδοκώμενο, το αιώνιο. Αυτό το τε-
λευταίο είναι η Βασιλεία των ουρανών που προγευόμαστε με τα τελούμενα στη 
Θεία Λειτουργία. 

5. Με όλα αυτά αγιαζόμαστε, ζούμε την πίστη μας, παίρνουμε τη χάρη του 
Θεού, είμαστε ενωμένοι μαζί του. Το λέει δυνατά ο ιερέας: 

. Έτσι «φεύγει η απιστία, 



αυξάνει η πίστη, ελαττώνεται η κακία, προοδεύει η αρετή, εξαφανίζεται η 
άγνοια, προστίθεται η γνώση» (Μαξίμου Ομολογητού, Μυσταγωγία 24). 

γ) Το έργο της Εκκλησίας 

Με όσα ειπώθηκαν παραπάνω, γίνεται φανερό ότι η Εκκλησία μας διδά-
σκει, μας αγιάζει, μας ποιμαίνει. Στη θεία λατρεία, ακούγεται ο λόγος του Θε-
ού, ο οποίος αναλύεται στους πιστούς με το κήρυγμα. 

Μια δεύτερη δωρεά της θείας λατρείας είναι ο αγιασμός, η θεία χάρη. Το 
λέει ο ιερέας απευθυνόμενος στο Θεό: «Εσύ που δέχτηκες τα τίμια δώρα από 
μας, στείλε μας σε ανταπόδοση τη θεία χάρη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύ-
ματος». 

Τέλος, η Εκκλησία μάς καθοδηγεί με τους πνευματικούς ποιμένες οι οποί-
οι φρovτίζoυv και για τις υλικές ανάγκες των ενοριτών. Ιδρύματα, στέγες ορ-
φανών και γερόντων προσφέρουν θαλπωρή και παρηγορία σε πολλές πονε-
μένες ψυχές. Αυτά γίνονταν και στην αρχαία Εκκλησία: η λατρευτική σύνα-
ξη ήταν συνδυασμένη με τη φιλανθρωπία. 

Φεύγοντας από το ναό και έχοντας ζήσει αυτό που μας πρόσφερε η Θεία 
Ευχαριστία, ενωμένοι με όλους τους χριστιανούς με το σύνδεσμο της ειρήνης, 
και της αγάπης, ξαναγυρίζουμε στον κόσμο, για να πούμε και σ' άλλους τι 
προσφέρει στον άνθριοπο η Εκκλησία του Χριστού. 

Κείμενο Μετάφραση 

Κύριε, Θεέ παντοκράτορα, εσύ που 
είσαι ο μόνος άγιος, που δέχεσαι 
θυσία δοξολογίας από κείνους, που 
μ' όλη την καρδιά τους σε επικα-
λούνται, δέξου και από εμάς τους 
αμαρτωλούς τη δέησή μας και φέρ' 
την στο άγιο και ουράνιο θυσια-
στήριο σου- και κάνε μας ικανούς 
να σου προσφέρουμε δώρα και 
πνευματικές θυσίες για τη συγχώ-
ρηση των δικών μας (των ιερέων) 
αμαρτημάτων και κείνων που από 
άγνοια κάνει ο λαός. Και αξίωσέ 
μας να 'χουμε τη θεία σου χάρη, για 
να 'ναι καλοδεχούμενη από σένα η 
θυσία μας και να παραμείνει σε μας 
το Άγιο Πνεύμα της χάρης σου και 
σ' αυτά εδώ τα τίμια δώρα και σ' 
όλο το λαό σου. 



ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τι καινούριο έφερνε η Εκκλησία στον κόσμο; 
Είπαν πως «η Εκκλησία είναι ο ιερός τόπος, όπου το θείο ενώνεται με το 
ανθρώπινο, το αιώνιο ζει μέσα στο χρόνο, ο ουρανός αντανακλάται πάνω 
στη γη». Πώς τα κατανοείς όλα αυτά; 
Πολλοί κατηγορούν την Εκκλησία ότι φροντίζει μόνο για τον ουρανό και 
αγνοεί τις υλικές ανάγκες του ανθρώπου. Ποια είναι η δική σου άποψη: 
Τι σημαίνει για τους πολλούς το «πηγαίνω στην εκκλησία» και τι για τους 
πραγματικούς πιστούς; 



16. Παναγία, η μητέρα του Θεού 

α) Οι γιορτές της Παναγίας 

Οι ορθόδοξοι χριστιανοί τιμούν και ευλαβούνται τη Θεοτόκο. Στο πρόσωπο της 
τιμάται ο άνθρωπος, η γυναίκα, η μητέρα. Η ύψιστη τιμή και η ευλάβεια εκφρά-
ζονται με την περίοπτη θέση που η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει δώσει στη Θεοτόκο 
καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνει την αγάπη και το σεβασμό της. 
Οι εικόνες της έχουν δεσπόζουσα θέση στους ναούς μας, πολλοί ναοί τής είναι αφιε-
ρωμένοι και εξαίσιοι ύμνοι και ακολουθίες έχουν συνταχθεί προς τιμή της. Η τιμή 
και η αγάπη των πιστών κορυφώνονται στους εορτασμούς των γεγονότων της ζω-
ής της, στις λεγόμενες Θεομητορικές γιορτές, που είναι οι ακόλουθες: 

1. Το Γενέθλιο της Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου). Η γιορτή αυτή εμφανίζεται 
περί τον 7ο αιώνα, αλλά σχετίζεται με την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, 
σύμφωνα με την οποία η Θεοτόκος γεννήθηκε από γονείς προχωρημένης ηλι-
κίας, τον Ιωακείμ και την Άννα. 

Κείμενο Μετάφραση 

Η Γέννησή σου, Θεοτόκε, σήμανε τη 
χαρά σε όλη τη οικουμένη. Διότι 
από σένα ανέτειλε ο Ήλιος της δι-
καιοσύνης, ο Χριστός και Θεός μας, 
ο οποίος, αφού έλυσε την κατάρα, 
μας έδωσε την ευλογία και αφού 
κατάργησε το θάνατο μας δώρισε 
την αιώνια ζωή. 

2. Τα Εισόδια της Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου). Κι αυτή η γιορτή καθιερώ-
θηκε μεταγενέστερα (τον 6ο αιώνα) αλλά στηρίζεται στην αρχαία παράδοση 
της Εκκλησίας, σύμφωνα με την οποία η Παρθένος Μαρία οδηγήθηκε από 
τους γονείς της στο ναό του Σολομώντα σε ηλικία τριών ετών. Εκεί παρέμει-
νε μέχρι το 14ο έτος της ηλικίας της. 

Κείμενο Μετάφραση 

Σήμερα πραγματοποιείται το προοί-
μιο (πρώτο στάδιο) του σχεδίου του 
Θεού και η προκήρυξη της σωτηρίας 
των ανθρώπων. Η Παρθένος εμφανί-
ζεται με επισημότητα στο ναό του 
Θεού και διακηρύσσει εκ των προτέ-
ρων τον ερχομό του Χριστού. Ας της 
φωνάξουμε κι εμείς με λαμπρή φωνή· 
χαίρε εσύ που εκπληρώνεις τη θεϊκή 
ευσπλαχνία προς του ανθρώπους. 



3. Η Σύναξη της Θεοτόκου (26 Δεκεμβρίου). Αμέσως μετά τη γιορτή της 
Γέννησης, ορίστηκε να γιορτάζεται το πρόσωπο που γέννησε το Χριστό. 

4. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (25 Μαρτίου). Είναι η αρχαιότερη Θεο-
μητορική γιορτή. Ορίστηκε να γιορτάζεται τη συγκεκριμένη ημερομηνία με-
τά τον 4ο αιώνα, όταν δηλαδή καθορίστηκε και η γιορτή των Χριστουγέννων 
στις 25 Δεκεμβρίου (ο Ευαγγελισμός, επομένως, υπολογίστηκε να γιορτάζε-
ται εννιά μήνες πριν από τη Γέννηση). 

Κείμενο Μετάφραση 

Σήμερα πραγματοποιείται το κεφά-
λαιο της σωτηρίας μας και η φανέ-
ρωση του Μυστηρίου που υπήρχε 
πριν από αιώνες. Ο Υιός του Θεού 
γίνεται Υιός της Παρθένου και ο 
Γαβριήλ αναγγέλλει το χαρμόσυνο 
μήνυμα της χάρης (του Θεού). Γι' 
αυτό κι εμείς μαζί του ας φωνάξου-
με προς τη Θεοτόκο· χαίρε, εσύ που 
είσαι γεμάτη από τη θεία χάρη, ο 
Κύριος ας είναι μαζί σου. 

5. Η Κοίμηση της Θεοτόκου (15 Αυγούστου). Η γιορτή της Κοίμησης εμ-
φανίστηκε τον 5ο αιώνα την εποχή του αυτοκράτορα Μαρκιανού, ο οποίος 
έκτισε ναό στη Γεθσημανή, όπου κατά την παράδοση ετάφη η Θεοτόκος. 

Κείμενο Μετάφραση 

Θεοτόκε, όταν γέννησες το Χριστό 
παρέμεινες Παρθένος και όταν κοι-
μήθηκες (έφυγες από τη γη αυτή) 
δεν εγκατέλειψες τον κόσμο. Μετα-
φέρθηκες κοντά στη ζωή, εσύ που 
ήσουν η Μητέρα της ζωής. Με τις 
δικές σου μεσιτείες ας λυτρωθούν 
οι ψυχές μας από το θάνατο. 

Όπως διαπιστώνουμε, οι Θεομητορικές γιορτές θεσπίστηκαν σε διαφορε-
τικές εποχές. Από τα εορταζόμενα γεγονότα της ζωής της Παναγίας, τα ευ-
αγγέλια αναφέρουν μόνο τον Ευαγγελισμό. Τα υπόλοιπα γεγονότα ήταν γνω-
στά στην πρώτη χριστιανική Εκκλησία και καταγράφηκαν σε διάφορα κεί-
μενα. Τα κείμενα αυτά, αν και δεν συμπεριλήφθηκαν στην Καινή Διαθήκη, 
έχουν σημαντική βαρύτητα για τις πληροφορίες που διασώζουν και παρέμει-
ναν ζωντανά στη συνείδηση της Εκκλησίας. 



β) Οι ακολουθίες προς τιμή της Θεοτόκου 

Η σημαντικότερη από τις ακολουθίες που γράφτηκαν για να τιμήσουν την 
Παναγία είναι ο Ακάθιστος Ύμνος. Πρόκειται για ένα υμνολογικό κείμενο 
που χρησιμοποιείται στη λατρεία περισσότερο, ίσως, από κάθε άλλο. Στα μο-
ναστήρια διαβάζεται κάθε μέρα και οι μοναχοί, αλλά και πολλοί λαϊκοί, τον 
ξέρουν απέξω. Οι ναοί της χώρας μας γεμίζουν κάθε Παρασκευή βράδυ κα-
τά την περίοδο της Σαρακοστής, τότε που ψάλλεται τμηματικά ο Ακάθιστος 
Ύμνος. Το υπέροχο αυτό υμνολογικό κείμενο ψάλλεται ολόκληρο το βράδυ 
της Παρασκευής της Ε' εβδομάδας της Σαρακοστής, αν και ανήκει στον όρ-
θρο του Σαββάτου. Ο ποιητής του Ακάθιστου Ύμνου (πιθανόν ο Ρωμανός ο 
Μελωδός κατά τον 6ο αιώνα) επεξεργάζεται το θέμα της σάρκωσης του Κυ-
ρίου τονίζοντας την απαρχή της σωτηρίας, δηλαδή τον Ευαγγελισμό της Θε-
οτόκου. Οι χαιρετισμοί του αγγέλου προς τη Μητέρα του Θεού υπενθυμίζουν 
στους πιστούς όλο το μεγαλείο της Θεοτόκου, καθώς και την καθοριστική 
συμβολή της στη σωτηρία του κόσμου. 

Παναγία η Γλυκοφιλούσα 
Εικόνα του Εμμ. Λαμπάρδου, 1609 

Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 

Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας. Κατά τις δεκατέσσερις πρώτες 
μέρες του Αυγούστου (αυτές δηλαδή που προηγούνται της γιορτής της Κοίμη-
σης της Θεοτόκου), ψάλλεται η ακολουθία του Μικρού και του Μεγάλου Πα-
ρακλητικού Κανόνα* για τη Θεοτόκο. Τα τροπάρια των δυο κανόνων υμνούν 
τη Θεοτόκο, τονίζουν τη θέση της ως μεσίτριας μεταξύ Θεού και ανθρώπων και 
εκφράζουν την ευλάβεια των χριστιανών για το γεγονός της Κοίμησης. 



Αλλά και σε όλες τις άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας υπάρχουν μεμονω-
μένοι ύμνοι, τα Θεοτοκία και πλήθος φράσεων μέσα σε ευχές, όπου εκφρά-
ζεται η πίστη ότι η Θεοτόκος είναι όχι μόνο η Μητέρα του Θεού αλλά και 
όλων των ανθρώπων. Οι εκκλησιαστικοί ποιητές υμνούν τη Θεομήτορα, απο-
καλώντας την Αειπάρθενο, Αμόλυντη, Άχραντη, Παναμώμητη και Υπερευ-
λογημένη. Υπάρχουν, επίσης και ευχές που απευθύνονται αποκλειστικά στην 
Παναγία, παρακαλώντας την να μεσιτεύσει για θεραπεία από κάποια αρρώ-
στια ή για παρηγοριά ή για κάποια δοκιμασία ή για ενίσχυση της πίστης των 
χριστιανών και ειρήνη στην Εκκλησία. Το περιεχόμενο όλων αυτών των ύμνων 
και των ευχών συνοψίζεται στη φράση-προσευχή προς τη Θεοτόκο: 

(Όλη την ελπίδα μου την αναθέτω σε σένα, Μητέρα του Θεού, 
διαφύλαξέ με κάτω από τη σκέπη σου). 

γ) Η θέση της Θεοτόκου στο σχέδιο της θείας οικονομίας 

Στο απολυτίκιο του Ευαγγελισμού, τονίζεται ότι το γεγονός αυτό αποτε-
λεί τη «φανέρωση του μυστηρίου που υπήρχε πριν από αιώνες». Αρχίζει, επο-
μένως, η πραγματοποίηση του σχεδίου που είχε αναγγείλει ο Θεός αμέσως με-
τά την πτώση των πρωτοπλάστων: ότι ο Υιός του Θεού θα γίνει άνθρωπος 
ώστε με το Πάθος και την Ανάστασή του να σώσει τον άνθρωπο και να τον 
οδηγήσει πάλι στον Παράδεισο. 

Είναι φανερό, ότι χωρίς τη συμβολή της Θεοτόκου, το σχέδιο του Θεού για 
τη σωτηρία του ανθρώπου θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Ο Θεός για 
να σαρκωθεί ζήτησε την ανθρώπινη συνεργασία. Και η Θεοτόκος, εκπροσω-
πώντας το ανθρώπινο γένος, είπε το μεγάλο «ναι». Γι' αυτό και οι πιστοί θε-
ωρούν ότι η Παναγία, ακόμη και κατά το γεγονός της Κοίμησής της, παρα-
μένει πάντοτε η «γέφυρα» και η μεσίτρια μεταξύ Θεού και ανθρώπων. 

Η ορθόδοξη παράδοση ονομάζει τη Μητέρα του Θεού «Θεοτόκο», «Αει-
πάρθενο» και «Παναγία». Οι δυο πρώτες έννοιες (Θεοτόκος και Αειπάρθε-
νος) σχετίζονται με τη θεότητα του Χριστού- γι' αυτό και όταν η αίρεση του 
Νεστόριου αμφισβήτησε τη Θεότητα του Κυρίου, οι οπαδοί της αίρεσης έπαυ-
σαν ν' αποκαλούν την Παναγία ως «Θεοτόκο» και την ονόμαζαν «Χριστοτό-
κο» (ότι γέννησε, δηλαδή, έναν απλό άνθρωπο). Ειδικότερα, ο όρος «Αειπάρ-
θενος» αποκαλύπτει ότι η Παναγία παρέμεινε Παρθένος και κατά τη σύλλη-
ψη του Χριστού και κατά τη γέννησή του και μετά τη γέννηση. Ο όρος «Πα-
ναγία» προέρχεται από τους δυο προηγούμενους, δηλαδή από το γεγονός ότι 
γέννησε το Θεό, και εκφράζει την πλήρη αγιότητα της Θεοτόκου γιατί έγινε 
μητέρα του Θεού. Η Θεοτόκος, επομένως, δε γεννήθηκε απαλλαγμένη από το 
προπατορικό αμάρτημα (όπως υποστηρίζουν οι Ρωμαιοκαθολικοί με το δόγ-
μα περί «Ασπίλου Συλλήψεως» της Θεοτόκου από τους γονείς της), αλλά 
έλαβε το χάρισμα της πλήρους αγιότητας κατά την ώρα του Ευαγγελισμού. 

Η ορθόδοξη παράδοση μας διδάσκει, επίσης, ότι ο θάνατος της συνέβη 
πραγματικά, σε αντίθεση με την αντίληψη του Ρωμαιοκαθολικισμού ότι η 
Παναγία δεν πέθανε αλλά αναλήφθηκε στον ουρανό με το σώμα της. Σύμ-
φωνα, λοιπόν, με την ορθόδοξη παράδοση, που αποτυπώνεται στα τροπάρια 



της Εκκλησίας, το σώμα της Θεοτόκου «μετέστη» στον ουρανό μετά το θά-
νατο της, διότι τότε ακριβώς έγινε άφθαρτο, γνώρισε δηλαδή τη δόξα που 
προέρχεται από το γεγονός ότι γέννησε το Θεάνθρωπο Χριστό. 

Παναγία η Μεσίτρια 
Εικόνα στη μονή Βαρλαάμ 

Μετέωρα, 16ος αι. 

δ) Η ευσέβεια του ελληνικού λαού προς τη Θεοτόκο 

Ο ελληνικό λαός σέβεται και τιμά, αισθάνεται την παρουσία και τη βοήθεια 
της Θεοτόκου στη ζωή του σε τέτοιο βαθμό, ώστε να της αποδίδει περίπου 
εφτακόσιες επωνυμίες, όπως Μεγαλόχαρη, Γιάτρισσα, Γρηγορούσα, Γοργοε-
πήκοος, Ελευθερώτρια, Ακρωτηριανή, Ανωμερίτισσα, Χρυσοβουνιώτισσα, 
Προυσιώτισσα, Εκατονταπυλιανή (Καταπολιανή), Πλατυτέρα, Ελεούσα, Οδη-
γήτρια, Φανερωμένη, Γλυκοφιλούσα, Κοσμοσώτειρα κ.ά. Προσκυνούμε τη χά-
ρη της με δάκρυα, με συντριβή και με πόνο, εναποθέτοντας στη μεσιτεία της 
την ελπίδα μας. Σε όλες τις σκληρές δοκιμασίες που υπέστη το Έθνος μας, η 
Παναγία αποτελούσε το καταφύγιο και την ελπίδα των πιστών. Η γιορτή της 
Αγίας Σκέπης (28 Οκτωβρίου) και η γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων (15 Αυ-
γούστου, Κοίμηση της Θεοτόκου - βύθιση του πολεμικού «Έλλη» στην Τήνο 
το 1940) συνδέουν το πρόσωπο της Θεοτόκου με την ελληνική ιστορία και το-
νίζουν την ευσέβεια και την αγάπη του ελληνικού λαού προς το πρόσωπο της. 



Ακόμη, υπάρχουν πολλές λαϊκές παραδόσεις, συνδεδεμένες με την Πανα-
γία. Οι κυριότερες από αυτές σχετίζονται με τα γεγονότα της κύησης και του 
τοκετού, όπου η Παναγία θεωρείται ιδιαίτερη προστάτρια. Η επίκληση του 
ονόματος της έρχεται αυθόρμητα πολλές φορές στα χείλη των πιστών κι η 
μορφή της αποπνέει μητρική στοργή και φροντίδα. 

Κείμενο Μετάφραση 

1. Όλο το σύμπαν εξεπλάγη με τη 
δόξα σου, Παναγία. Διότι εσύ, χω-
ρίς να παντρευτείς, είχες στη μήτρα 
σου το Θεό των πάντων και γέννη-
σες τον Υιό του Θεού που προηγεί-
ται της δημιουργίας του χρόνου. 
Εσύ επιβραβεύεις με τη σωτηρία 
εκείνους που σε υμνούν. 

2. Εσύ που είσαι η θερμή πρεσβεία 
μας προς το Θεό, το ανίκητο τείχος, 
η πηγή του ελέους, το καταφύγιο 
του κόσμου, σου φωνάζουμε παρα-
καλώντας σε: πρόφθασε, Δέσποινα 
Θεοτόκε, και λύτρωσέ μας, η μόνη 
που μας προστατεύεις με ταχύτητα. 

3. Θεοτόκε Παρθένε, εσύ που μετα-
βάλλεις τους θλιβομένους, που απαλ-
λάσσεις τους αρρώστους από την 
ασθένειά τους, σώσε το λαό και την 
πόλη σου, εσύ που είσαι η ειρήνη 
των αντιμαχομένων, η γαλήνη αυ-
τών που δοκιμάζονται, η μόνη προ-
στασία των πιστών. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της ορθόδοξης και της ρωμαιοκαθολικής 
παράδοσης σχετικά με τη Σύλληψη και την Κοίμηση της Θεοτόκου; 
Πατί η Παναγία θεωρείται εκπρόσωπος όλου του ανθρώπινου γένους στο 
σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου; 
Ποια η συμβολή της Θεοτόκου στο σχέδιο της θείας οικονομίας; 

4. Να αναφέρετε τοπικές παραδόσεις για την Παναγία από διάφορα μέρη της 
Ελλάδας. 



17. Η λειτουργική ανάμνηση των αγώνων 
κατά των αιρέσεων 

α) Η εμφάνιση των αιρέσεων και η αντιμετώπιση τους από την Εκκλησία 

Κείμενο Μετάφραση 

Υπερδοξασμένος είσαι, Χριστέ Θεέ 
μας· εσύ που εγκατέστησες πάνω στη 
γη τους Πατέρες μας, σαν μεγάλα 
φώτα και μέσω αυτών μας οδήγη-
σες όλους στην αληθινή πίστη· δόξα 
σου ανήκει πολυεύσπλαχνε! 

Η χριστιανική πίστη δεν είναι καρπός της ανθρώπινης διάνοιας· είναι η 
αβίαστη και ελεύθερη στροφή της καρδιάς στο Θεό. Η πίστη, ακόμη, δεν είναι 
κατάργηση, αλλά είναι υπέρβαση της λογικής, αφού καλεί τον άνθρωπο να συ-
νειδητοποιήσει τα όριά της. Στην ιστορία της Εκκλησίας, προσπάθησαν κά-
ποιοι να κατανοήσουν το περιεχόμενο της πίστης μόνο με τη δύναμη της λο-
γικής. Έτσι, απέρριπταν ό,τι δεν συμφωνούσε μ' αυτήν, κρατώντας ένα μόνο 
μέρος της θείας αποκάλυψης. Γι' αυτό ονομάστηκαν αιρετικοί ( = επι-
λέγω). Άλλοι ανάμιξαν την πίστη με αντιλήψεις ειδωλολατρικές ή ιουδαϊκές, 
νοθεύοντας την αλήθεια. Η πίστη των αιρετικών δεν είναι η πίστη της Εκκλη-
σίας, αλλά ανθρώπινο κατασκεύασμα. 

Οι πρώτες αιρετικές τάσεις εμφανίστηκαν ήδη από την αποστολική επο-
χή. Οι απόστολοι συγκεντρώνονται στην Αποστολική Σύνοδο και όλοι μαζί 
διατυπώνουν την αλήθεια της Εκκλησίας. Το παράδειγμά τους θα ακολου-
θήσουν αργότερα οι Πατέρες της Εκκλησίας. Οι αιρέσεις αντιμετωπίζονται με 
τη σύγκληση Οικουμενικών (όλης της αυτοκρατορίας) Συνόδων (συν+οδός, 
κοινή πορεία). Οι Σύνοδοι είναι εφτά και πραγματοποιήθηκαν από το 325 έως 
το 7871. Αυτούς τους μεγάλους Πατέρες εξυμνεί, με εκφράσεις υψηλής ποιη-
τικής έμπνευσης, ο ύμνος που ακολουθεί. 

1 Μεγάλοι Πατέρες και θεολόγοι της Ορθοδοξίας δέχονται ως 8η Οικουμενική, τη Σύνο-
δο του 879 επί Μ. Φωτίου (καταδίκασε το «filioque*» και την προσθήκη του στο Σύμβο-
λο της Πίστης από τους Δυτικούς)· τις δε ησυχαστικές Συνόδους του 14ου αι. (1341, 1347, 
1351) ως 9η Οικουμενική Σύνοδο. 



Κείμενο Μετάφραση 

Ο χορός των αγίων Πατέρων, συ-
γκεντρώθηκε από τα πέρατα της οι-
κουμένης, και κήρυξε μιαν ουσία και 
φύση του Πατρός και του Υιού και 
του Αγίου Πνεύματος, και παρέδωσε 
με σαφήνεια στην Εκκλησία το μυ-
στήριο της Θεολογίας. Όλους αυ-
τούς υμνώντας τους με πίστη, ας 
τους μακαρίσουμε λέγοντας: Εσείς εί-
στε θείο στρατόπεδο, θεολόγοι στρα-
τιώτες της παράταξης του Κυρίου. 
Ολοφώτεινα άστρα του νοερού στε-
ρεώματος· οι ακλόνητοι πύργοι της 
μυστικής Σιών τα ευωδιαστά άνθη 
του παραδείσου· τα ολόχρυσα στό-
ματα του Λόγου- το καύχημα της Νι-
καίας (Εκκλησίας), το αγλάισμα της 
οικουμένης. Παρακαλείτε συνεχώς 
για τις ψυχές μας. 

β) Η ανάμνηση των αγώνων κατά των αιρέσεων 

Τον αγώνα για την καθαρότητα της πίστης διεξήγαγαν οι άγιοι Πατέρες στις 
Οικουμενικές Συνόδους. Όλες οι Οικουμενικές Σύνοδοι1 μνημονεύονται στη λα-
τρεία για να οικοδομούνται οι πιστοί σε κάθε εποχή. Στον παραπάνω ύμνο οι 
άγιοι Πατέρες ονομάζονται διότι κηρύττουν 

και ανακηρύσσονται ως οι αληθινοί θεο-
λόγοι της Εκκλησίας. Αναγνωρίζεται έτσι, λειτουργικά, το έργο των Πατέρων 
και των Συνόδων. Η Ορθοδοξία μένει πάντα πατερική και συνοδική. 

γ) Τα δόγματα της Εκκλησίας και η ευθύνη των μελών της Εκκλησίας 

Η εκκλησιαστική διδασκαλία, το δόγμα, δεν επιβάλλεται στους πιστούς, αλ-
λά προσφέρεται ως πνευματικό φάρμακο για την ψυχική θεραπεία και τη σω-
τηρία τους. Τα δόγματα οριοθετούν την αληθινή πίστη, ορίζοντας τι σώζει και 
τι δε σώζει. Η διαφύλαξη των αληθινών δογμάτων στη διδασκαλία και τη ζωή 

1 Η Α' Οικουμενική Σύνοδος (325) τη Ζ ' Κυριακή μετά το Πάσχα και στις 29 ή 28 Μαΐου. 
Η Β' (381) στις 22 Μαΐου. Η Γ' (431) στις 9 Σεπτεμβρίου. Η Δ' (451) στις 16 Ιουλίου. Η 
Ε' (553) στις 16 ή 25 Ιουλίου. Η ΣΤ' (680-681) στις 23 Ιανουαρίου και στις 14 Σεπτεμβρίου 
και η Ζ ' (787) στις 11 Οκτωβρίου. 



της Εκκλησίας έχει ως αποτέλεσμα την «ορθοτόμηση» (ορθή διδασκαλία) του 
μυστηρίου της θείας αλήθειας. Χωρίς όμως ευσέβεια και πνευματική ζωή εί-
ναι αδύνατη η διαφύλαξη των δογμάτων της πίστης, διότι δεν είναι υπόθεση 
της διάνοιας, αλλά όλης της ζωής. Δεν πρόκειται για αλήθειες με αφηρημένο 
νόημα και περιεχόμενο, αλλά για αλήθειες που σχετίζονται με την ίδια τη ζωή 
και την αντίληψη για τη ζωή. Επομένως, η κατάργησή τους ή η διαστρέβλω-
ση τους έχει οδυνηρά αποτελέσματα για τη ζωή, για την ακεραιότητα και για 
τη σωτηρία του ανθρώπου. Η ενότητα και η αγάπη των προσώπων του τρια-
δικού Θεού, π.χ., αφορά και στη δική μας προσωπική, οικογενειακή ή κοινω-
νική ζωή, γιατί αποτελεί το πρότυπο της τέλειας αγάπης για τη ζωή μας. Κι 
ακόμη, η διπλή φύση του Χριστού - τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος - έχει 
τεράστιες συνέπειες για τη ζωή και τη σωτηρία των πιστών. Αντίθετα, η μο-
νοφυσιτική αντίληψη για το Χριστό - η θεία φύση απορρόφησε την ανθρώπι-
νη - υποβαθμίζει τον άνθρωπο και κάνει αμφίβολη τη σωτηρία του. Γι' αυτό 
οι Πατέρες της Εκκλησίας έδωσαν μάχες στις Οικουμενικές Συνόδους για τη 
διαφύλαξη των αληθειών της πίστης, γιατί η ορθή πίστη γεννάει και ορθή ζωή. 

Η διαφύλαξη της πίστης είναι έργο και του κλήρου και του λαού. Αυτό εν-
νοούν οι Πατριάρχες της Ανατολής, γράφοντας στην Εγκύκλιο τους το 1848 
ότι (= της πίστης)» είναι 

, δηλαδή όλα τα μέλη της Εκκλησίας. 

Η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος 
Μικρογραφία από Μηνολόγιο του 11ου αι. 

1 Βλ. Ιω. Ν. Καρμίρη. Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής 
Εκκλησίας, τομ Β', Αθήναι 1953, σ. 920. 



ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ποια είναι η ουσιαστική διαφορά Ορθοδοξίας και αίρεσης; 
Γιατί εορτάζεται η επέτειος των Οικουμενικών Συνόδων; Τι δείχνει με αυ-
τό η Εκκλησία; 
Είναι δυνατή η διαφύλαξη της πίστης χωρίς γνώση της; 
Ποιες οι συνέπειες στη ζωή των πιστών από την παραχάραξη της πίστης; 

Μετάφραση 

1. Ας εξυμνήσουμε σήμερα τις μυ-
στικές σάλπιγγες του Πνεύματος, 
τους θεοφόρους Πατέρες, που έψα-
λαν μελωδικά στο μέσον της Εκκλη-
σίας αρμονική μελωδία θεολογίας, 
τη μία Τριάδα, αναλλοίωτη, ουσία 
και θεότητα. Αυτοί που ανέτρεψαν 
τον Άρειο και προμάχησαν με τους 
ορθοδόξους, παρακαλούν πάντα το 
Θεό να μας ελεεί. 

2. Το κήρυγμα των αποστόλων και 
οι διδασκαλίες των Πατέρων ανέ-
δειξαν θριαμβικά στην Εκκλησία 
μία την πίστη. Η οποία (Εκκλησία) 
φορώντας χιτώνα αλήθειας, που 
υφάνθηκε από την ουράνια θεολο-
γία, διδάσκει ορθόδοξα και δοξά-
ζει το μέγα μυστήριο της πίστης. 



18. Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης 

α) Η αναστήλωση των εικόνων 

Κείμενο Μετάφραση 

Την αμόλυντη εικόνα σου προσκυ-
νούμε, αγαθέ, ζητώντας να μας συγ-
χωρήσεις για τα πταίσματά μας, 
Χριστέ και Θεέ· γιατί με τη θέλησή 
σου καταδέχτηκες να ανεβείς στο 
Σταυρό, για να λυτρώσεις από τη 
δουλεία του εχθρού (διαβόλου) αυ-
τούς που έπλασες· γι' αυτό ευχαρί-
στως σου φωνάζουμε- γέμισες τα 
πάντα χαρά εσύ, που είσαι ο Σωτή-
ρας μας· αφού γι' αυτό ήρθες, για 
να σώσεις τον κόσμο. 

Μπαίνοντας σ' ένα ναό μαζί με το κερί που ανάβουμε, προσκυνούμε και 
τις άγιες εικόνες. Είναι απαραίτητες στη θεία λατρεία, γιατί παριστάνουν τα 
πρόσωπα της ουράνιας Εκκλησίας. Ο πιστός τις έχει και στο εικονοστάσι του 
σπιτιού του. 

Στα βυζαντινά χρόνια, επί Ισαύρων, η θέση των εικόνων στη λατρεία και 
στη ζωή των χριστιανών αμφισβητήθηκε. Ο πόλεμος που ξέσπασε εναντίον 
τους είναι γνωστός με το όνομα εικονομαχία και κράτησε πάνω από εκατό 
χρόνια. Επικράτησε τελικά η πίστη της Εκκλησίας, όπως τη διατύπωσε, επί Ει-
ρήνης της Αθηναίας, η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος (787), η οποία όρισε και την 
τιμητική προσκύνηση των εικόνων. Αργότερα επί Λέοντα Ε' τον Αρμένιου η 
εικονομαχία προκάλεσε και πάλι προβλήματα. Τότε, η Τοπική Σύνοδος τον 
843 επί Θεοδώρας αναστήλωσε οριστικά τις εικόνες. 

Την αναστήλωση* των εικόνων γιορτάζει η Εκκλησία μας την Α' Κυριακή 
των Νηστειών, που ονομάζεται Κυριακή της Ορθοδοξίας. Στους ναούς γίνε-
ται λιτάνευση των εικόνων και διαβάζεται το απόσπασμα από το «Συνοδικό 
της Ορθοδοξίας» (παρακάτω κείμενο), που είναι μια ωραία διακήρυξη της πί-
στης μας. Ψάλλεται ακόμη το απολυτίκιο (1ο 
κείμενο), που συνδυάζει την εικόνα του Κυρίου με τη σωτήρια σάρκωση και 
σταύρωσή του. 



Κείμενο Μετάφραση 

Πιστεύουμε όπως είδαν (στα οράμα-
τά τους) οι προφήτες, όπως δίδαξαν 
οι απόστολοι, όπως παρέλαβε την πί-
στη η Εκκλησία και οι διδάσκαλοί 
της τη διατύπωσαν, όπως συμφώνη-
σαν οι Εκκλησίες της οικουμένης, 
όπως έλαμψε η θεία χάρη, όπως έχει 
αποδειχτεί η αλήθεια και φύγει το 
ψέμα, όπως η σοφία με παρρησία 
ομολόγησε και ο Χριστός βράβευσε· 
έτσι σκεφτόμαστε, και μιλάμε, έτσι 
κηρύσσουμε το Χριστό, τον αληθινό 
Θεό μας και τα έργα των αγίων του 
τιμώντας τους με λόγια, με συγγρα-
φές, με σκέψεις, με πνευματικές θυ-
σίες. με ναούς, με εικονίσματα. Το 
Χριστό προσκυνούμε και σεβόμαστε, 
επειδή είναι Θεός και Δεσπότης, 
τους αγίους τιμούμε, επειδή είναι 
πραγματικοί υπηρέτες του κοινού 
Δεσπότη απονέμοντάς τους σχετική 
προσκύνηση (όχι λατρεία). 

Παλαιότερα, οι ιστορικοί υποστήριζαν πως τα αίτια της εικονομαχίας ήταν 
μόνο πολιτικά και κοινωνικά. Σήμερα επικρατεί η ορθή άποψη πως το κίνημα 
της εικονομαχίας εκτός από τις κοινωνικές και πολιτικές του πτυχές, που εί-
ναι βέβαιο ότι υπήρχαν και το επηρέασαν, ήταν στην ουσία του ένα κίνημα 
θρησκευτικό και πνευματικό, που κινήθηκε γύρω από το Πρόσωπο του Χρι-
στού. Το επιχείρημα των εικονομάχων ήταν ότι ο Χριστός ως Θεός δε ζωγρα-
φίζεται. Η θεότητα είναι αθέατη και συνεπώς απερίγραπτη. Για τους εικονο-
κλάστες, δηλ. τους εικονομάχους, και οι εικόνες της Θεοτόκου και των αγίων 
ήταν εξίσου απαράδεκτες. Οι παραστάσεις τους -έλεγαν- είναι γήινες, δε δεί-
χνουν την αγιότητα και τη δόξα τους. Συνεπώς, δε διαφέρουν από τα είδωλα. 

β) Η βαθύτερη έννοια της εικόνας 

Τα επιχειρήματα των εικονομάχων αντέκρουσαν οι ορθόδοξοι. Στην εικόνα 
του Χριστού, απαντούσαν, δε ζωγραφίζουμε ούτε τη θεία αλλά και ούτε την αν-
θρώπινη φύση. Αναπαριστάνουμε το σαρκωμένο Λόγο, και με τον τρόπο αυτό 
προσκυνούμε το πρόσωπο του, στο οποίο όμως οι δύο φύσεις είναι αχώριστα 
ενωμένες. Το δείχνουν και τα ονόματα που γράφονται στην εικόνα. Το «Ιησούς 
Χριστός» υποδηλώνει πως είναι άνθρωπος και το άλλο, (=αυτός που 
υπάρχει αιώνια) πως είναι Θεός, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός είναι θεάνθρωπος. 
Το λέει καθαρά ο Αγιος Ιωάννης Δαμασκηνός που υπεράσπισε τις εικόνες: «Στα 



παλιά τα χρόνια ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος διόλου δεν εικονιζόταν. 
Τώρα όμως επειδή έγινε ορατός κατά τη σάρκα και επικοινώνησε με τους αν-
θρώπους, εικονίζω το βλεπόμενο (πρόσωπο) του Θεού». Τα ίδια λέει και ο άλ-
λος υπέρμαχος των εικόνων, Θεόδωρος ο Στουδίτης. Παρόμοια εξηγούνται και 
οι εικόνες της Θεοτόκου και των αγίων. Ο Κύριος σαρκώθηκε από την Πανα-
γία, που είναι η Μητέρα του. Οι άγιοι είναι φίλοι του, που έχυσαν το αίμα τους 
γι' αυτόν και οι εικόνες τους ακτινοβολούν την εικόνα του Χριστού. 

Οι εικόνες δεν είναι σαν τις φωτογραφίες. Δεν είναι η φυσική απεικόνιση 
των προσώπων που εικονίζονται. Γι' αυτό παρατηρούμε ότι για τον ίδιο άγιο 
ή για το Χριστό υπάρχουν διαφορετικές απεικονίσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με 
τα κτίρια ή το τοπίο. Μπορεί να υπάρχουν μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία, 
που δείχνουν για ποιο εικονιζόμενο πρόσωπο πρόκειται, για ποιο τόπο ή επο-
χή. Τα πρόσωπα φανερώνουν μια "μυστική" πραγματικότητα, τη δόξα του ου-
ρανού. Γι' αυτό η εικόνα μοιάζει με το πρωτότυπο, αλλά και διαφέρει από αυ-
τό. Τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά είναι αλλοιωμένα, μεταμορφωμένα. Δεν 
ισχύουν πια οι γήινες και φυσικές αναλογίες, γιατί το εικονιζόμενο πρόσωπο 
μετέχει σε μια άλλη πραγματικότητα, στη θεία χάρη, στην ουράνια κατάστα-
ση. Άλλωστε η θεία χάρη είναι εκείνη που κάνει τις εικόνες να θαυματουργούν. 

Γι' αυτό, όταν προσκυνούμε τις άγιες εικόνες, η τιμή δεν απευθύνεται στο 
υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένες, αλλά, όπως έγραψε ο Μ. Βασίλει-
ος, «πρός τό πρωτότυπον διαβαίνει». Αυτήν την ιδέα πρόβαλε και ο Ιωάννης 
ο Δαμασκηνός στην υπεράσπιση των αγίων εικόνων, αυτήν υιοθέτησε και η Ζ' 
Οικουμενική Σύνοδος. Αυτό το πρωτότυπο, δηλ. το εικονιζόμενο πρόσωπο, εί-
ναι υπαρκτό, σε αντίθεση με το είδωλο και το ξόανο, όπου το πρωτότυπο είναι 
φανταστικό και ανύπαρκτο. Όμως, σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη και η ύλη 
αγιάζεται και παίρνει την ενέργεια και τη χάρη του Θεού, (όπως ο Σταυρός του 
Χριστού, το νερό του Αγιασμού κ.ά). Γι' αυτό και οι άγιες εικόνες είναι σεβα-
στές και τιμώνται από τους πιστούς, όπως λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. 

«Αν φτιάχναμε την εικόνα του αόρατου Θεού, πράγματι θα αμαρτάναμε-

γιατί είναι αδύνατο να εικονιστεί το ασώματο και το ασχημάτιστο και το 
αόρατο και το απερίγραπτο. Και πάλι- αν φτιάχναμε εικόνες ανθρώπων και 
τις παίρναμε για θεούς και τις λατρεύαμε, πράγματι θα ήμασταν ασεβείς. 
Αλλά τίποτα απ' αυτά δεν κάνουμε. Γιατί, μια και ο Θεός σαρκώθηκε και 
φανερώθηκε στη γη με τη σάρκα και επικοινώνησε με τους ανθρώπους και 
πήρε φύση και μέγεθος και σχήμα και χρώμα σάρκας, φτιάχνοντας την ει-
κόνα δεν κάνουμε σφάλμα- γιατί ποθούμε να δούμε τη μορφή του, όπως λέ-
ει ο θείος απόστολος· "Τώρα βλέπουμε το Θεό μέσα σε καθρέφτη και θα-
μπά" (Α' Κορ. 13,12). Και η εικόνα είναι καθρέφτης και αίνιγμα που ται-
ριάζει με την παχύτητα του σώματος μας γιατί όσο και να μοχθήσει ο νους 
δεν μπορεί να ξεπεράσει τα σωματικά όρια, λέει ο θείος Γρηγόριος (Λόγος 
28,13)». 
Ιωάν. Δαμασκηνού, Πρός τούς διαβάλλοντας τάς άγιας εικόνας 2, 5, μτφ. 
Ν. Ματσούκα, εκδ. Πουρναρά, Θεσ/νίκη 1988, σελ. 257. 



Παναγία η Γλυκοφιλούσα 
Εικόνα στη μονή Φιλοθέου, Αγιο Όρος, 14ος αι. 



Ιησούς Χριστός 
Εικόνα στη μονή Ιβήρων, Άγιο Όρος, 16ος αι. 



γ) Η εικόνα στην ορθόδοξη παράδοση 

Οι παραστάσεις των εικόνων στην αρχή ήταν απλές, άτεχνες, συμβολικές. 
Αργότερα πλουτίζονται, ιστορούν και αφηγούνται τη ζωή του Κυρίου, της 
Θεοτόκου, των αγίων, εκφράζουν τις αλήθειες της Εκκλησίας, γίνονται τέχνη. 
Στο αποκορύφωμά της, η τέχνη της αγιογραφίας έφθασε από τα μέσα του 13 
αι. έως τα μέσα του 15ου αι. Τα καλύτερα εργαστήρια ήταν στην Κωνσταντι-
νούπολη. Στη Θεσσαλονίκη, διαμορφώθηκε η πρώτη «σχολή» δηλ. τεχνοτρο-
πία, τάση, που ονομάζεται «Μακεδονική», με κυριότερο εκπρόσωπο της τον 
Μανουήλ Πανσέληνο. Οι φυσιογνωμίες ζωγραφίζονται με ζωηρά χρώματα 
και παριστάνονται με φυσικές κινήσεις, ρεαλιστικές, αλλά ταυτόχρονα εξιδα-
νικευμένες. Φαίνεται δηλ. στα πρόσωπα, παρόλο που είναι φυσικά, η ένταση 
της ψυχής και ο πνευματικός της κόσμος. 

Ο Τίμιος Πρόδρομος 
Εικόνα στο Πρωτάτο, 
Αγιο Όρος, 16ος αι. 

Η άλλη «σχολή» λέγεται «Κρητική». Ξεκίνησε από την Κων/πολη και δια-
μορφώθηκε στην Κρήτη κατά το 16ο αι., με κυριότερο εκπρόσωπο τον Κρη-
τικό Θεοφάνη. Διαφέρει από τη Μακεδονική, γιατί είναι περισσότερο παρα-
δοσιακή. Τα πρόσωπα εικονίζονται ασκητικά, συγκρατημένα, αυστηρά, αλλά 



Ο Αγιος Νικόλαος. Λεπτομέρεια από 
τοιχογραφία στον Άγιο Νικόλαο 
Ορφανό, Θεσσαλονίκη, 14ος αι. 

συνάμα υποβλητικά και ευγενικά. Στους επόμενους αιώνες, οι αγιογράφοι θα 
επηρεαστούν από τη Δύση και θα ξεχάσουν τη βυζαντινή παράδοση. Κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια στροφή προς τη βυζαντινή εικόνα. 
Στην ανακάλυψη της αξίας της, πολύ συντέλεσαν έξοχοι αγιογράφοι, όπως ο 
Φώτης Κόντογλου. 

Οι εικόνες είναι ένας αδαπάνητος πνευματικός θησαυρός της Εκκλησίας. Στη 
μονή του Σινά και στις μονές του Αγίου Όρους, βρίσκονται οι πιο πολλές. Μό-
νο στο Σινά, οι φορητές βυζαντινές εικόνες (6ου-15ου αι.) είναι πολύ περισσό-
τερες από όσες υπάρχουν σ' όλο τον υπόλοιπο κόσμο και ανάμεσά τους οι πα-
λιές και αξιόλογες του 6ου αι. Στη μονή Βατοπαιδίου (Άγιο Όρος) καταμετρή-
θηκαν πρόσφατα πάνω από τρεις χιλιάδες εικόνες, αρχαιότερες και νεότερες. 

Αλλά και σε πολλά μέρη της πατρίδας μας υπάρχουν ναοί με αξιόλογες ει-
κόνες και μάλιστα θαυματουργές. Τρέχουν σ' αυτές για να τις ασπαστούν και 
να προσευχηθούν μπροστά τους πλήθη πιστών. Αρκετοί από αυτούς διηγού-
νται και θαύματα που αξιώθηκαν να δουν. Είναι η θεία χάρη που τα ενεργεί. 
Αυτή. που την είχαν οι άγιοι στη ζωή τους, υπάρχει στα άγια λείψανά τους 
και στις άγιες εικόνες τους. Αλλά και όταν η χάρη δε θαυματουργεί εξωτερι-
κά, φανερώνεται στην ψυχή του πιστού: την παρηγορεί και την ειρηνεύει. 



Κείμενο Μετάφραση 

1. Ενώ, Δέσποτα, είσαι απερίγραπτος 
ως προς τη θεϊκή σου φύση, με το να 
σαρκωθείς τελευταία αξίωσες να ζω-
γραφιστείς. Γιατί με το να φορέσεις 
ανθρώπινη σάρκα, πήρες όλες της τις 
ιδιότητες. Γι' αυτό, ζωγραφίζοντας 
την ομοιότητα της μορφής σου, την 
ασπαζόμαστε κι έτσι ανυψωνόμαστε 
στη δική σου αγάπη και απ' αυτήν 
την εικόνα αντλούμε τη θεία χάρη 
που θεραπεύει, ακολουθώντας τις 
θείες παραδόσεις των αποστόλων. 

2. Ο λόγω της θείας του φύσης απε-
ρίγραπτος Υιός και Λόγος του Θε-
ού-Πατέρα έγινε περιγραπτός με τη 
σάρκωσή του από σένα, Θεοτόκε, 
και αφού αναμόρφωσε και ανακαί-
νισε στην αρχική της κατάσταση την 
εικόνα του Θεού στον άνθρωπο που 
είχε ρυπωθεί (από το αμάρτημα των 
πρωτοπλάστων), την ανάμιξε με θε-
ϊκή ομορφιά. Αλλ' ομολογώντας τη 
σωτηρία (που έφερε η ενανθρώπη-
ση του Κυρίου), τη διακηρύσσουμε 
με το έργο (του ζωγράφου) και το 
λόγο (του υμνογράφου). 



Αγιογράφοι μοναχοί στο Αγιο Όρος. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Γιατί στη βυζαντινή εικόνα τα πρόσωπα, το τοπίο, τα κτίρια δεν είναι μια 
φυσική απεικόνιση της πραγματικότητας; Τι δείχνει αυτό; 

2. Διάβασε το «Συνοδικό της Ορθοδοξίας» και δώσε έναν περιγραφικό ορι-
σμό της ορθόδοξης πίστης γράφοντάς τον στο τετράδιο σου. 

3. Σήμερα, παρόλο που επηρεαζόμαστε από τη Δύση, έχουμε αναβίωση της 
βυζαντινής τέχνης. Σε τι, κατά τη γνώμη σου, οφείλεται αυτή η επιστροφή 
στην παράδοση; 

4. Παρατήρησε τις εικόνες του μαθήματος και σημείωσε τη «σχολή» στην 
οποία ανήκουν. Δικαιολόγησε την άποψή σου. 



19. Η μνήμη των αγίων, αφορμές για ένα σύγχρονο 
ανθρωπολογικό προβληματισμό 

α) Η γιορτή των Αγίων Πάντων 

Μετάφραση 

1. Στολισμένη με τα πορφυρόχρωμα 
ρούχα από τα αίματα των μαρτύ-
ρων σε όλο τον κόσμο, η Εκκλησία 
αναφωνεί σε σένα, Χριστέ ο Θεός· 
στείλε τις ευλογίες σου στο λαό σου, 
δώρισε ειρήνη στην κοινωνία και το 
μέγα έλεος στις ψυχές μας. 

2. Η οικουμένη σού προσφέρει, Κύ-
ριε, τους θεοφόρους μάρτυρες, σαν 
τους πρώτους καρπούς της φύσε-
ως· (τους προσφέρει σε σένα) που 
είσαι ο δημιουργός της φύσεως. Με 
τις δικές τους παρακλήσεις και δια 
της Θεοτόκου, διατήρησε, πολυέ-
λεε, την Εκκλησία σε βαθιά ειρήνη. 

Με την Κυριακή των Αγίων Πάντων κλείνει ο κύκλος των κινητών γιορ-
τών, που άρχισε με την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Πρόκειται 
για την περίοδο που ονομάζεται Τριώδιο (μέχρι και το Μ. Σάββατο) και την 
περίοδο του Πεντηκοσταρίου (από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυρια-
κή των Αγίων Πάντων). Ο εορτασμός όλων των αγίων τοποθετήθηκε την Κυ-
ριακή μετά την Πεντηκοστή, για να τονιστεί ότι το Άγιο Πνεύμα τους φώτισε 
και οδηγήθηκαν στην αγιότητα είτε με το μαρτυρικό τους θάνατο είτε με την 
ενάρετη και ασκητική τους ζωή. 

Η γιορτή των Αγίων Πάντων δίνει την ευκαιρία να τιμηθούν όλοι οι άγι-
οι: εκείνοι που έμειναν άγνωστοι και αφανείς και οι γνωστοί που τιμώνται κα-
τά τη διάρκεια του χρόνου. Όπως διαβάζουμε στους ύμνους της Κυριακής 
των Αγίων Πάντων, τιμώνται ο Βαπτιστής του Χριστού, οι απόστολοι, οι προ-
φήτες, οι μάρτυρες, οι ιεράρχες, οι διδάσκαλοι, οι όσιοι, οι ασκητές, οι δίκαι-
οι και οι άγιες γυναίκες. Αρχικά, η γιορτή περιοριζόταν μόνο στους μάρτυρες 
(4ος αιώνας)· αργότερα διευρύνθηκε και έλαβε την τελική της μορφή (πιθα-
νότατα επί αυτοκράτορα Λέοντα του Σοφού, τον 9ο αιώνα). 



Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιο-
ρείτης (1749-1809). Εικόνα 
των αδελφών Παχωμαίων, 
Άγιο Όρος, 1970. 

Κείμενο Μετάφραση 

Εμπρός, πιστοί, ας δημιουργήσου-
με σήμερα μια σύναξη, ας πανηγυ-
ρίσουμε με ευσέβεια και ας τιμή-
σουμε με δόξα τη λαμπρή και σε-
βαστή μνήμη πάντων των αγίων, 
λέγοντας: χαίρετε ένδοξοι απόστο-
λοι, προφήτες, μάρτυρες και ιεράρ-
χες. Χαίρετε το σύνολο των οσίων, 
των δικαίων και των τιμίων γυναι-
κών. Παρακαλέστε το Χριστό για 
τον κόσμο... 



Κατά χρονολογική σειρά, οι πρώτες ομάδες των Αγίων Πάντων είναι οι 
προφήτες, οι οποίοι προετοίμασαν τον ερχομό του Κυρίου, αλλά και οι δίκαιοι 
της Παλαιάς Διαθήκης, που έζησαν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, ανα-
μένοντας την εκπλήρωση των θεϊκών υποσχέσεων περί του Μεσσία. Ως τε-
λευταίος (χρονικά) προφήτης τιμάται ο Αγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Ακο-
λουθούν οι απόστολοι που μετέφεραν το χριστιανικό μήνυμα σε όλα τα έθνη 
και, μετά, οι μάρτυρες που έχυσαν το αίμα τους για την πίστη του Χριστού. 
Ως άγιοι, όμως, τιμιώνται και όλοι όσοι αγωνίστηκαν με καρτερία στον κόσμο 
αυτό, μένοντας μέχρι το τέλος πιστοί: οι ομολογητές, που ομολόγησαν θαρ-
ραλέα το Χριστό μπροστά στις ανθρώπινες εξουσίες, οι ιεράρχες και διδά-
σκαλοι, που στήριξαν την ορθή πίστη και αγωνίστηκαν για το ποίμνιο τους, 
οι όσιοι και ασκητές, που αγωνίστηκαν εναντίον των παθών και των επιθυ-
μιών του σώματος, φθάνοντας σε αγγελική κατάσταση. 

β) Το μήνυμα τη γιορτής των αγίων για τον πιστό 

Η κοινή γιορτή όλων των αγίων μάς υπενθυμίζει ότι όλοι αγωνίστηκαν για 
τον ίδιο σκοπό: την ένωσή τους με το Θεό, που τους στεφάνωσε νικητές. Ο 
κοινός εορτασμός τους απευθύνει μια πρόσκληση, κοινή προς όλους τους πι-
στούς: ν' αγωνιστούν, όπως κι εκείνοι, στο στίβο των πνευματικών αθλημά-
των, έχοντας βέβαιη την ελπίδα της νίκης, μια ελπίδα που πηγάζει και από τη 
δική τους νίκη. Αν μιμηθούμε το παράδειγμα τους, μιμούμαστε τον ίδιο τον 
Κύριο. Αυτό το νόημα έχει και ο ιδιαίτερος σύνδεσμος του καθένα μας με το 
όνομα ενός αγίου. 

Οι άγιοι μεταφέρουν την ευλογία και το φωτισμό του Θεού. Στους ύμνους, 
με τους οποίους τους τιμούμε, διακηρύσσουμε ότι αυτοί οι θεωμένοι άνθρω-
ποι «παρέχουν χαρίσματα» στους πιστούς. Ζητάμε την ευχή τους και τη με-
σιτεία τους αφού βρίσκονται ήδη κοντά στο Θεό και συμπαραστέκονται με 
στοργή και ενδιαφέρον στους αγωνιζόμενους πιστούς. 

γ) Αγιος, ο αληθινός άνθρωπος 

Ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από το δημιουργό του λόγω της εγωιστικής 
τάσης του για ισοθεΐα. Η απολυτοποίηση του εγώ επέφερε την αλλοτρίωση 
του ανθρώπου, δηλαδή την αποκοπή του από την πηγή της ζωής (τον Πλά-
στη του) και τη διατάραξη των σχέσεων του με την υπόλοιπη δημιουργία (το 
φυσικό περιβάλλον). Η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο αμαυρώθηκε. 

Όταν όμως ο άνθρωπος στρέφεται στο Χριστό και αγωνίζεται με ταπεί-
νωση, φθάνει στην «καταλλαγή» με το Θεό, δηλαδή στη συμφιλίωση και στην 
οικείωση, στην ενότητα που είχε το δημιούργημα με τον Πλάστη του πριν από 
το προπατορικό αμάρτημα. Αυτός, ακριβώς, είναι και ο αγώνας των αγίων, 
οι οποίοι παραμέρισαν το εγώ τους, ώστε να φανερωθεί μέσα τους η χάρη του 
Θεού. Στα πρόσωπα των αγίων, βλέπουμε τον αληθινό άνθρωπο, εκείνον που 
έπλασε ο Θεός με προοπτική τη θέωση 

Ο άγιος αποδέχεται πλήρως το συνάνθρωπο του, χωρίς να προσμετρά την 
ομορφιά ή την ασχήμια του, τον πλούτο ή τη φτώχια του, τη σοφία ή την 



άγνοιά του. Αγκαλιάζει ολόκληρη τη δημιουργία με τρόπο αφανή, μυστικό. 
Σε κάθε εποχή, η γνησιότητα της ζωής τους, η μεγάλη τους απλότητα και οι 
αρετές τους προσελκύουν τους πιστούς, οι οποίοι τους θεωρούν ως το «αλά-
τι της ζωής.» 

Η μίμηση των αγίων είναι μίμηση του Χριστού κατά το λόγο του Απ. Παύ-
λου (μιμηθείτε εμένα, όπως κι 
εγώ μιμούμαι το Χριστό) (Α' Κορ. 11, 1). Η «καταλλαγή» με το Θεό, το συ-
νάνθρωπο και τη φύση είναι το ζητούμενο στο σύγχρονο ανθρωπολογικό 
προβληματισμό. Οι γιορτές στις μνήμες των αγίων δεν είναι, επομένως, αφορ-
μές μόνο για πανηγύρεις αλλά και για ανακάλυψη (από πλευράς του πιστού) 
της αλήθειας ότι το μοναδικό στοιχείο που αξίζει στην ανθρώπινη ζωή είναι 
ο αγώνας για την αγιότητα. 

ΘΕΜΑΤΑ Π Α ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα της γιορτής των Αγίων Πάντων; 
2. Ποια είναι η έννοια της τιμής των αγίων; 
3. Υπάρχει σχέση μεταξύ ενός χριστιανού και του αγίου, του οποίου φέρει το 

όνομα; 
4. Γιατί ο άγιος θεωρείται πρότυπο του αληθινού ανθρώπου; 
5. Συζητήστε τη φράση "Ο άγιος αγκαλιάζει ολόκληρη τη δημιουργία με τρό-

πο αφανή, μυστικό". 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 

20. Κλήρος και λαός στη λατρεία 
Κείμενο Μετάφραση 

1. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο 
για τον Αρχιεπίσκοπο μας (όνομα), 
το σεβαστό πρεσβυτέριο, τους απο-
τελούντας την εν Χριστώ διακονία, 
και όλο τον κλήρο και το λαό. 

2. Διότι στον αρχιερέα (επίσκοπο) 
έχουν ανατεθεί ιδιαίτερες λειτουρ-
γικές πράξεις, και στους ιερείς (πρε-
σβυτέρους) έχει οριστεί η ιδιαίτερη 
γι' αυτούς θέση, και στους λευΐτες 
(διακόνους) αναφέρονται ειδικές 
διακονίες ο λαϊκός άνθρωπος είναι 
δεμένος με τις λαϊκές διατάξεις. 

α) Η χάρη της γενικής Ιεροσύνης 

Οι βαθμοί της Ιεροσύνης διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τη βούληση του 
Χριστού, τις ανάγκες της Εκκλησίας (π.χ. οι Εφτά Διάκονοι) και τη διδα-
σκαλία των αποστόλων. Οι κληρικοί έχουν την ειδική Ιεροσύνη, δηλαδή τη χά-
ρη να τελούν τα μυστήρια της Εκκλησίας. Όμως και οι λαϊκοί, με τα μυστή-
ρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος, γίνονται φορείς της γενικής Ιερο-
σύνης. Κλήρος και λαός συναποτελούν το σώμα του Ιησού Χριστού και με-
τέχουν στο τριπλό αξίωμά του (ιερατικό, προφητικό, βασιλικό). Στη λατρεία, 
το ιερατικό αξίωμα του Χριστού φανερώνεται με τους 3 βαθμούς της Ιερο-
σύνης (Επίσκοπος, Πρεσβύτερος, Διάκονος). 

Ο I. Χρυσόστομος ονομάζει τους λαϊκούς Συ-
μπληρώνουν δηλαδή το ιερατικό λειτούργημα και, έτσι, στη λατρεία φανερώ-
νεται το σώμα ολόκληρο. Ούτε οι κληρικοί ούτε οι λαϊκοί μπορούν μόνοι να 
λειτουργήσουν, αλλά μαζί, ως ένα και αδιάτμητο (αδιαίρετο) σώμα. Η διά-
κριση κληρικών και λαϊκών είναι λειτουργική και όχι ταξική. Ο ίδιος Πατέ-
ρας παρατηρεί ότι ενώπιον του Χριστού 

ποιμαίνονται από τον το Χριστό2. 

1 P.G. 62, 204. 



Ξυλόγλυπτο τέμπλο στο καθολικό της μονής Ταξιαρχών Αχαΐας, 1816. 

β) Η συμμετοχή του λαού στην τέλεση των μυστηρίων 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία λειτουργεί πάντα ως σώμα. Οι λαϊκοί δεν είναι οι 
αλλά οι τα μυστήρια και κυρίως τη 

Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό και δεν τελούνται «ατομικές» λειτουργίες των κλη-
ρικών, όπως συμβαίνει στη Δύση. 

Σε κρίσιμες στιγμές, μάλιστα (κίνδυνος θανάτου νεογέννητου βρέφους), 
κάθε ορθόδοξος πιστός, άνδρας ή γυναίκα, μπορεί να τελέσει το «Βάπτισμα 
ανάγκης*». Όταν μάλιστα αναβιώσουν τα διακονήματα του κατώτερου κλή-
ρου (υποδιάκονοι, αναγνώστες κ.λπ.), τότε θα γίνει ακόμη πιο ενεργός ο ρό-
λος των λαϊκών, όπως συμβαίνει στα μοναστήρια, που είναι το πρότυπο της 
κοσμικής ενορίας. 



γ) Η λειτουργική γλώσσα: μαρτυρία για την ενότητα κλήρου και λαού 

Στη λειτουργική προσευχή, όλες οι ευχές και εκφωνήσεις εκφέρονται σε 
πληθυντικό αριθμό, όπως φαίνεται και από την ευχή που ακολουθεί (κείμε-
νο 2). Σε όλα τα μυστήρια και τις λειτουργικές πράξεις, είναι συνεχής ο διά-
λογος κλήρου και λαού. Ο κληρικός περιμένει την απάντηση των λαϊκών, για 
να συνεχίσει (κείμενο 1). Οι λαϊκοί απαντούν με το 

«Παράσχου Κύριε» κ.λ.π., δείχνοντας έτσι τη συμμετοχή τους. 

Κείμενο Μετάφραση 

1. (Ο Ιερέας) Είθε να είναι ειρήνη σ' 
όλους σας. 
(Ο Χορός) Και στο δικό σου πνεύμα. 
(Ο Διάκονος) Ας φανερώσουμε την 
αγάπη μας, ώστε με ομόνοια να 
ομολογήσουμε. 
(Ο Χορός) (Ομολογούμε την πίστη 
μας) στον Πατέρα, Υιό και Άγιο 
Πνεύμα, που είναι Τριάδα ομοού-
σια και αχώριστη. 

2. «Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτο-
ρας, δέξου την δέηση και ημών των 
αμαρτωλών και οδήγησέ την στο 
άγιο σου θυσιαστήριο και αξίωσέ 
μας να σου προσφέρουμε δώρα και 
θυσίες πνευματικές για τις δικές 
μας αμαρτίες (των λειτουργών σου) 
και τις παραβάσεις από άγνοια του 
λαού. Και καταξίωσέ μας να βρού-
με χάρη ενώπιον σου, ώστε να γίνει 
ευπρόσδεκτη η θυσία μας και να 
κατασκηνώσει το Πνεύμα της χά-
ρης σου το αγαθό σε μας (τους λει-
τουργούς) και πάνω σ' αυτά τα δώ-
ρα (το ψωμί και το κρασί) και σ' 
όλο το λαό σου». 



Η ενότητα κλήρου και λαού φαίνεται στη λειτουργική «σύναξη», που εί--
ναι η συναγωγή, η συνέλευση όλου του σώματος της τοπικής Εκκλησίας για 
την τέλεση της λατρείας. Στην πρώτη χριστιανική εποχή, ταυτίζονταν οι όροι 
σύναξη και εκκλησία. Σε περιόδους διωγμών, οι χριστιανοί με κίνδυνο της ζω-
ής τους λάβαιναν μέρος στη λειτουργική σύναξη, διότι ήταν βέβαιοι για την 
παρουσία του Χριστού εκεί. στο όνομα 
του Χριστού, εκεί είναι και ο Χριστός μαζί τους (Ματθ. 18,20). Ο Αγιος Ιγνά-
τιος ο Θεοφόρος συνιστά: 

(Σπεύδετε, λοιπόν, να συνάζεσθε συχνότερα, 
για να ευχαριστείτε και δοξολογείτε το Θεό) (Εφεσ. XIII, I). Η απόφαση του 
πιστού «θα πάω στην εκκλησία» φανερώνει τη θέλησή του να συμμετάσχει μα-
ζί με το υπόλοιπο σώμα της τοπικής Εκκλησίας στην τέλεση της Θ. Ευχαρι-
στίας. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

. Πώς φαίνεται η ενότητα κλήρου και λαού στη λατρεία; 

. Αναφέρετε τις τυχόν εμπειρίες σας από συμμετοχή σε μοναστηριακές ακο-
λουθίες. 

. Πώς κατανοείς το «Βάπτισμα ανάγκης»; 

. Η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος (κανόνας 80) ορίζει ότι, αν κληρικός ή 
λαϊκός επί τρεις συνεχείς Κυριακές δε μετέχουν στη Θ. Λειτουργία, ο μεν κλη-
ρικός καθαιρείται, ο δε λαϊκός αφορίζεται (αποκόβεται από την Εκκλησία). 
Πώς το σχολιάζετε; Συνδέστε το με το λόγο του ιερού Χρυσοστόμου: 



21. Η είσοδος και η ένταξη στην Εκκλησία: τα μυστήρια 
του Βαπτίσματος και του Χρίσματος 

α) Ιστορία του Βαπτίσματος 

Είναι μεγάλη τιμή και ξεχωριστό προνόμιο το να είμαστε μέλη της Εκκλη-
σίας του Χριστού. Η ένταξή μας στην άγια ποίμνη της Εκκλησίας γίνεται με 
το μυστήριο του Βαπτίσματος. Το σύστησε ο ίδιος ο Κύριος με την εντολή που 
έδωσε στους μαθητές του να βαπτίζουν τους ανθρώπους στο όνομα του Πα-
τρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος (Ματθ. 28,19). Ο ίδιος βαπτίστηκε 
και η βάπτισή του έγινε τύπος και υπογραμμός του δικού μας Βαπτίσματος. 

Ομαδική βάπτιση κοριτσιών στο ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
Τίρανα Αλβανίας. 

Στην πρώτη χριστιανική εποχή, οι άνθρωποι βαπτίζονταν μεγάλοι, όπως γί-
νεται σήμερα στις χώρες της ιεραποστολής και στην Ελλάδα με αρκετούς οι-
κονομικούς πρόσφυγες. Η κατήχησή τους κρατούσε τρία χρόνια και τη νύχτα 
του Πάσχα βαπτίζονταν ομαδικά. Ανάλογα με το στάδιο της κατήχησης λέ-
γονταν: ακροώμενοι, κυρίως κατηχούμενοι και φωτιζόμενοι. Οι πρώτοι άκου-
γαν το λόγο του Θεού, χωρίς άλλη υποχρέωση. Οι δεύτεροι παρακολουθού-
σαν το πρώτο μέρος της Θείας Αειτουργίας με την υποχρέωση να ζουν χρι-
στιανικά και οι τρίτοι ήταν εκείνοι που τους χώριζαν από το Βάπτισμα λίγες 



εβδομάδες. Αλλά και μετά το Βάπτισμα συνεχιζόταν η κατήχηση για τους νε-
οφώτιστους. Όταν επικράτησε ο νηπιοβαπτισμός (5ος αι.), η κατήχηση ανα-
τέθηκε στον ανάδοχο και στους γονείς του νηπίου. 

β) Η τελετή του Βαπτίσματος 

Πριν αρχίσει το Βάπτισμα, ο ιερέας και ο ανάδοχος, κρατώντας στην αγκα-
λιά του το νήπιο, στέκονται στον πρόναο. Ο ιερέας, αφού σφραγίσει το πρό-
σωπο του παιδιού στο όνομα της Αγίας Τριάδος με το σημείο του σταυρού και 
εκφωνήσει το όνομα (βλέπε παρακάτω κείμενο), διαβάζει ορισμένες ευχές. 

Βάπτιση Βορειοηπειρώτισσας στο ναό Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών, Αθήνα. 

Κείμενο Μετάφραση 

Στο όνομά σου, Κύριε και Θεέ της 
αλήθειας, και του μονογενούς σου 
Υιού και του Αγίου σου Πνεύματος, 
βάζω το χέρι μου πάνω στο δούλο 
σου (δείνα), που αξιώθηκε να κα-
ταφύγει στη βοήθεια που δίνει το 
άγιο Όνομά σου και να φυλαχτεί 
κάτω από τις φτερούγες σου. Διώξε 
απ' αυτόν την παλιά εκείνη πλάνη 
και γέμισέ τον με πίστη, ελπίδα και 
αγάπη για σένα, ώστε να μάθει πως 
εσύ 'σαι ο μόνος και αληθινός Θεός 



και ο μονογενής σου Υιός, ο Κύριος 
μας Ιησούς Χριστός, και το Άγιό 
σου Πνεύμα. Δώσ' του τη δύναμη 
να τηρεί όλες τις εντολές σου και να 
φυλάξει τα αρεστά σε σένα γιατί αν 
τα κάμει αυτά ο άνθρωπος θα ζήσει 
σύμφωνα μ' αυτά. Γράψε τον στο 
βιβλίο της ζωής σου και ένωσε τον 
με την ποίμνη του λαού σου. Ας δο-
ξαστεί από αυτόν το άγιο όνομά 
σου, και του αγαπητού σου Υιού, 
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και 
του ζωοποιού σου Πνεύματος... 

Στη συνέχεια, με στραμμένο το νήπιο προς τη δύση, γίνεται η απόταξη, η 
αποκήρυξη του σατανά. Ακολουθεί, με στροφή προς την ανατολή, που είναι 
(συμβολικά) το φωτεινό βασίλειο του Χριστού, η σύνταξη με αυτόν. Η πα-
ράδοση στην αγκαλιά του Χριστού επισφραγίζεται με την απαγγελία του 
Συμβόλου της Πίστεως. Τέλος, όπως λέει η τελευταία ευχή, παρακαλείται ο 
Θεός να προσκαλέσει το δούλο του στο άγιο φώτισμα και να τον αξιώσει της 
μεγάλης του χάρης (επόμενο κείμενο). 

Κείμενο Μετάφραση 

Δέσποτα Κύριε και Θεέ μας, προ-
σκάλεσε το δούλο σου (δείνα) στο 
άγιό σου φώτισμα, και αξίωσέ τον 
να λάβει τη μεγάλη αυτή χάρη του 
αγίου σου Βαπτίσματος. Ξέντυσέ 
τον από την παλιά του κατάσταση, 
και ανανέωσέ τον για να απολαύσει 
την αιώνια ζωή και γέμισέ τον με τη 
δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος, 
για να ενωθεί με το Χριστό σου. Και 
αυτό για να μην είναι πια παιδί με 
σαρκικό φρόνημα, αλλά παιδί της 
δικής σου Βασιλείας... 



Το περιεχόμενο των ευχών υπογραμμίζει και το ρόλο του αναδόχου. Ομο-
λογεί για λογαριασμό του παιδιού την πίστη της Εκκλησίας, που πρέπει να 
'ναι σαρκωμένη και έκδηλη και στη δική του τη ζωή. Αυτή θα δει το παιδί, 
όταν μεγαλώσει, και αυτή θα μιμηθεί. 

Μετά ακολουθεί η καθαυτό τελετή του Βαπτίσματος. Πρώτα αγιάζεται το 
νερό και ευλογείται το λάδι με ευχές. Έπειτα λαδώνεται το παιδί από τον ιε-
ρέα και στη συνέχεια βυθίζεται τρεις φορές στην κολυμβήθρα. Η τριπλή κα-
τάδυση και ανάδυση στο νερό της κολυμβήθρας σημαίνει τη συμμετοχή του 
βαπτιζόμενου στην τριήμερη ταφή και την Ανάσταση του Χριστού. Στη συ-
νέχεια, χρίεται με άγιο μύρο, και το ντύνουμε στα ολόλευκα. Ανήκει πια στο 
Χριστό και στην Εκκλησία. 

Κείμενο Μετάφραση 

...Εσύ λοιπόν, Δέσποτα, βασιλιά 
των πάντων, σπλαχνικέ, χάρισε σ' 
αυτόν και τη σφραγίδα της δωρεάς 
του αγίου και παντοδύναμου και 
αξίου προσκύνησης Πνεύματος σου 
και τη μετάληψη του αγίου Σώμα-
τος και του τιμίου Αίματος του Χρι-
στού σου. Φύλαξε αυτόν στον αγια-
σμό σου. Στερέωσέ τον στην ορθό-
δοξη πίστη. Γλυτωσέ τον από τον 
πονηρό κι απ' όλα τα τεχνάσματά 
του και με το σωτήριο φόβο σου 
διατήρησε την ψυχή του σε καθα-
ρότητα και σε αρετή. Έτσι ώστε να 
σου είναι ευάρεστος με κάθε έργο 
και λόγο και να γίνει υιός και κλη-
ρονόμος της επουράνιας βασιλείας 
σου... 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο Βάπτισμα έχουν τη σημασία τους. Το 
νερό με τις ιδιότητες του καθαρισμού, της καταστροφής (πλημμύρας) και της 
ζωτικότητας συμβολίζει αυτά που γίνονται: ο πιστός καθαρίζεται από την 
αμαρτία, θάβει τον παλιό άνθρωπο και αναγεννιέται σε μια νέα ζωή. Αλείφε-
ται με λάδι, όπως οι αθλητές της πάλης, γιατί θα παλέψει ενάντια στο κακό 
και στην αμαρτία. Έχουμε ακόμη μια συμβολική πράξη: το κόψιμο λίγων τρι-
χών από το κεφάλι, από τέσσερα σημεία σε σχήμα σταυρού. Η πράξη αυτή 
συμβολίζει αφενός μεν μια μικρή θυσία του βαπτιζόμενου στο Λυτρωτή του 
και αφετέρου ότι ο νέος χριστιανός ανήκει πλέον στον Χριστό όπως οι δού-
λοι στην αρχαία εποχή που με την κουρά ανήκαν στον κύριό τους. 



γ) Η θεολογία του μυστηρίου του Βαπτίσματος 

Το Βάπτισμα ενός παιδι-
ού είναι σημαντικό γεγονός 
της ζωής του και μια ωραία 
οικογενειακή γιορτή. Για την 
Εκκλησία όμως έχει ευρύτε-
ρες διαστάσεις: πολιτογραφεί 
και εγγράφει στα μητρώα της 
ένα ακόμη μέλος της. Ένα 
νέο λιθαράκι μπαίνει στην οι-
κοδομή της. 

Όταν ο ιερέας, ο ανάδοχος 
και το παιδί περιφέρονται γύ-
ρω από την κολυμβήθρα, 
ψάλλεται ο στίχος: 

Τα λόγια αυτά σημαίνουν πως 
αυτός που βαπτίστηκε απαλ-
λάχτηκε από την προπατορι-
κή αμαρτία. Αν είναι μεγάλος, 
απαλλάχτηκε από όλες του 

Τα λόγια αυτά σημαίνουν πως 
αυτός που βαπτίστηκε απαλ-
λάχτηκε από την προπατορι-
κή αμαρτία. Αν είναι μεγάλος, 
απαλλάχτηκε από όλες του 

Βάπτιση 
Ναός Αγίου Ανδρέα Άνω Πατησίων. Αθήνα. 

τις αμαρτίες. Ακόμη πε-
ρισσότερο: απέβαλε τη 
θνητή του φύση και ντύ-
θηκε το άφθαρτο και 

| αθάνατο ένδυμα του 
Χριστού, όπως λένε και 
τα κείμενα του μαθήμα-
τος μας. Έτσι, το Βά-
πτισμα δεν είναι μόνο 
λουτρό που καθαρίζει, 
αλλά «λουτρό παλιγγε-
νεσίας» (Τίτ. 3, 5), δηλα-
δή αναγέννησης, νέας 
δημιουργίας. «Είναι λύ-
τρο για τους αιχμαλώ-
τους. Συγχώρεση για τα 
αμαρτήματα. Θάνατος 
της αμαρτίας. Αναγέν-
νηση για την ψυχή. Έν-Βάπτισεις στο Κογκό από ορθόδοξο ιεραπόστολο. 

τις αμαρτίες. Ακόμη πε-
ρισσότερο: απέβαλε τη 
θνητή του φύση και ντύ-
θηκε το άφθαρτο και 

| αθάνατο ένδυμα του 
Χριστού, όπως λένε και 
τα κείμενα του μαθήμα-
τος μας. Έτσι, το Βά-
πτισμα δεν είναι μόνο 
λουτρό που καθαρίζει, 
αλλά «λουτρό παλιγγε-
νεσίας» (Τίτ. 3, 5), δηλα-
δή αναγέννησης, νέας 
δημιουργίας. «Είναι λύ-
τρο για τους αιχμαλώ-
τους. Συγχώρεση για τα 
αμαρτήματα. Θάνατος 
της αμαρτίας. Αναγέν-
νηση για την ψυχή. Έν-



δυμα φωτεινό. Άγια και ανεξίτηλη σφραγίδα. Όχημα που φέρνει στον ουρανό. 
Πραγματική απόλαυση της μακαριότητας του Παραδείσου. Χάρισμα υιοθεσίας. 
Εγκαθιστά στην ψυχή μας τη Βασιλεία των ουρανών». (Κυρίλλου Ιεροσολύμων, 
Προκατήχηση 16, ΒΕΠ 39, 46). 

Το βαπτιστήριο του ναού της Καταπολιανής στην Πάρο σε σχήμα σταυρού, 6ος αι. 

δ) Το μυστήριο του Χρίσματος 

Στην ακολουθία του Βαπτίσματος, είναι ενσωματωμένο και το μυστήριο 
του Χρίσματος. Η πράξη της χρίσης είναι γνωστή από την Παλαιά Διαθήκη. 
Βασιλείς, ιερείς, προφήτες χρίονται πριν αναλάβουν το έργο τους. Ήταν ση-
μάδι κλήσης και αφιέρωσης στο Θεό. Ο Κύριος είναι ο Μεσσίας (=χρισμένος), 
γιατί ως άνθρωπος χρίστηκε με το Άγιο Πνεύμα κατά τη Βάπτιση του. Στην 
Καινή Διαθήκη, βλέπουμε τους αποστόλους να θέτουν τα χέρια τους στους 
βαπτιζόμενους, οι οποίοι με τη χειροθεσία αυτή λάβαιναν το Άγιο Πνεύμα 
(Πράξ. 8, 17). 

Ο ιερέας, ύστερα από κατάλληλη ευχή, χρίει το νεοφώτιστο σ' όλα τα μέ-
ρη του σώματος του με Άγιο Μύρο κάνοντας το σημείο του σταυρού και λέ-
γοντας: . Η συμβολική αυτή πρά-
ξη βεβαιώνει τη δωρεά των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. 

Έτσι το Χρίσμα έχει μια βαθύτερη σημασία. Με το μυστήριο του Βαπτί-
σματος γίναμε νεοσύλλεκτοι στρατιώτες του Χριστού. Με το Χρίσμα εξοπλι-



ζόμαστε, τελειοποιούμε τις πνευματικές μας δυνάμεις, γινόμαστε κοινωνοί 
και μέτοχοι της ζωή του Χριστού. Δε φθάνει που ξαναγεννηθήκαμε, πρέπει 
και πνευματικά να προοδεύσουμε. Ο καθένας μας ως μέλος της Εκκλησίας 
πρέπει να είναι: βασιλιάς, που κυριαρχεί στα πάθη του, ιερέας, που προσφέ-
ρει στον Κύριο πνευματικές θυσίες και προφήτης, που διδάσκει τους συναν-
θρώπους του. Επειδή αξιωθήκαμε να χριστούμε, έχουμε το όνομα χριστιανός 
και είναι τιμή μας αυτό. Οι πρώτοι χριστιανοί όταν σύρονταν στα δικαστήρια 
και τους ρωτούσε ο δικαστής ποιο ήταν το όνομά τους, απαντούσαν: «Είμα-
στε χριστιανοί». Ας διδαχτούμε από το παράδειγμά τους. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Γιατί η πλήρης κατάδυση στο νερό, όπως την τηρεί η δική μας Εκκλησία, 
εκφράζει τη σημασία του Βαπτίσματος; Διάβασε και την περικοπή Ρωμ. 6, 
3-5, που θα σε βοηθήσει στην απάντησή σου. 
Τι ήθελαν να δείξουν οι μάρτυρες όταν, αντί για το όνομά τους, έλεγαν πως 
είναι χριστιανοί; 

3. Γιατί μαζί με το Βάπτισμα δίνεται και το Χρίσμα; 
Το Βάπτισμα είναι αναδημιουργία. Όταν ο Θεός μας έπλασε, δε μας ρώ-
τησε, όπως δε μας ρωτούν για τη βάπτισή μας. Αυτό είναι ένα επιχείρημα 
υπέρ του νηπιοβαπτισμού. Κάνουν κι άλλα, χρήσιμα για μας, οι γονείς μας 
χωρίς να μας ρωτούν; Συζήτησέ το. 



22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας 

α) Η Θεία Ευχαριστία και ο Μυστικός Δείπνος 

Εγώ αυτό παρέλαβα από τον ίδιο τον Κύριο, κι αυτό σας παρέδωσα: ο Κύ-
ριος Ιησούς, τη νύχτα που ήταν να παραδοθεί στους σταυρωτές του, πήρε 
ψωμί και, αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή, το τεμάχισε και είπε: «Λά-
βετε και φάγετε- αυτό είναι το σώμα μου, που τεμαχίζεται για χάρη σας. Αυ-
τό να κάνετε στην ανάμνησή μου». Παρόμοια, όταν τελείωσε το δείπνο, πή-
ρε το ποτήρι και είπε: «Αυτό το ποτήριο είναι η νέα διαθήκη που επικυ-
ρώνεται με το αίμα μου. Όποτε πίνετε από αυτό το ποτήριο, να το κάνετε 
στην ανάμνησή μου. Γιατί ωσότου να έρθει ο Κύριος, πάντοτε, όποτε τρώ-
τε αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήριο, διακηρύττετε το θάνατο του 
Κυρίου. (Α'Κορ. 11, 23-26). 

Η Θεία Ευχαριστία είναι 
το κέντρο της χριστιανικής 
λατρείας. Όλες οι ακολουθίες, 
οι τελετές και τα μυστήρια 
προετοιμάζουν τους πιστούς 
για τη συμμετοχή τους στη 
Θεία Ευχαριστία αλλά και 
συνδέονται μ' αυτήν κατά 
τρόπο οργανικό (άμεσο). 

Ο ίδιος ο Κύριος συνέστη-
σε τη Θεία Ευχαριστία κατά 
το Μυστικό Δείπνο, λίγο πριν 
συλληφθεί και σταυρωθεί. Τα 
τρία πρώτα Ευαγγέλια αλλά 
και ο Απόστολος Παύλος μάς 
δίνουν την περιγραφή αυτής 
της πρώτης Θείας Ευχαρι-
στίας. Ο Χριστός και οι μαθη-
τές του ακολούθησαν όλες τις 
προβλεπόμενες λεπτομέρειες 
του εβραϊκού πασχαλινού δεί-
πνου (προσευχές και ψαλ-
μούς). Μέσα στην όλη τελετή, 
ο Κύριος παρέδωσε το μυστή-
ριο της Θείας Ευχαριστίας, 
προσφέροντας το Σώμα του 
και το Αίμα του και παραγ-
γέλνοντας στους μαθητές του 
να κάμουν το ίδιο, «για να τον 

Ο καλός Ποιμένας. Πρωτοχριστιανικό σύμβολο της 
αγάπης και της θυσίας του Χριστού, Μουσείο Λατε-
ρανού. 



θυμούνται», «ωσότου να έρθει και πάλι κατά τη Δευτέρα Παρουσία». 
Όλη η δράση και η διδασκαλία του Κυρίου ήταν μια προετοιμασία για την 

ιερή εκείνη στιγμή κατά το Μυστικό Δείπνο. Η τέλεση της πρώτης Θείας Ευ-
χαριστίας από τον Κύριο σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής και 
την αρχή μιας καινούριας. Το ιουδαϊκό Πάσχα αποτελεί, πλέον, παρελθόν 
όπως και ολόκληρος ο παλιός κόσμος του μωσαϊκού νόμου. Ο Χριστός εγκαι-
νιάζει το νέο και αληθινό Πάσχα. Από τη στιγμή εκείνη, σε κάθε Θεία Λει-
τουργία η Εκκλησία βιώνει (μέσα από την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος) την 
παρουσία του Χριστού, σύμφωνα με τη δική του υπόσχεση: «Θα είμαι μαζί 
σας πάντα ως τη συντέλεια του κόσμου» (Ματθ. 28, 20). 

β) Η Θεία Ευχαριστία κατά την αποστολική και μεταποστολική εποχή 

Η περιγραφή της πρώτης Θείας Ευχαριστίας είναι ταυτόχρονα περιγρα-
φή της Θείας Ευχαριστίας κατά τους αποστολικούς χρόνους. Οι απόστολοι, 
μαζί με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, παρέδιδαν και τον τρόπο τέλεσης της 
Θείας Ευχαριστίας, που ήταν μια επανάληψη των πράξεων του Κυρίου κα-
τά το τελευταίο εκείνο Δείπνο: προσευχή- ψαλμωδία- διδασκαλία- τέλεση της 
Ευχαριστίας (ευλογία, δηλαδή, του άρτου και του οίνου και κοινωνία όλων 
των παριστάμενων πιστών). Διαμορφώθηκε, έτσι, μια άγραφη παράδοση η 
οποία παρέμεινε ζωντανή σ' όλη την αποστολική και μεταποστολική εποχή. 

Κατά την αποστολική εποχή, πριν από τη Θεία Ευχαριστία γινόταν το δεί-
πνο της αγάπης (κατά τις βραδινές ώρες). Ήταν μια μίμηση του Μυστικού 
Δείπνου που προηγήθηκε της Θείας Ευχαριστίας. Κατά το 2ο μ.Χ. αιώνα, η 
Θεία Ευχαριστία διαχωρίστηκε από το δείπνο της αγάπης. Τελείται, πλέον, τις 
πρωινές ώρες πάνω στους τάφους των μαρτύρων (διανύουμε ήδη την περίο-
δο των διωγμών). Διαβαζόταν κατ' αρχάς μια επιστολή των αποστόλων και 

Σύγχρονο ξύλινο τέμπλο. Μικρογραφία του Ράλλη Κοψίδη. 



ακολουθούσε ο ασπασμός της ειρήνης, η ευλογία των πιστών, μια ευχή ευχα-
ριστίας και τα λόγια του Χριστού κατά το Μυστικό Δείπνο 

Αμέσως μετά γινόταν η επίκληση του Αγί-
ου Πνεύματος, για να καθαγιάσει τον άρτο και τον οίνο και να τον μεταβά-
λει σε Σώμα και Αίμα του Χριστού. Η Θεία Ευχαριστία τελείωνε με την κοι-
νωνία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού από τους πιστούς. 

γ) Η σύνθεση των ευχών και η διαμόρφωση των πρώτων Λειτουργιών 

Όπως μας πληροφορεί ένας χριστιανός συγγραφέας του 2ου αιώνα, ο 
Ιουστίνος ο Φιλόσοφος και Μάρτυρας, δεν υπήρχε σταθερό κείμενο για τις ευ-
χές της Θείας Ευχαριστίας. Το περιεχόμενο των ευχών προερχόταν από την 
ελεύθερη έμπνευση του λειτουργού, ο οποίος προσευχόταν περισσότερο ή λι-
γότερο ανάλογα με τις δυνάμεις του. Ήταν φυσική, επομένως, η δημιουργία 
προφορικών τοπικών παραδόσεων για τις ευχές της Θείας Ευχαριστίας. Με-
τά το τέλος των διωγμών τον 4ο αιώνα, οι διάφορες προφορικές παραδόσεις 
καταγράφηκαν και, έτσι, δημιουργήθηκαν τα πρώτα κείμενα Λειτουργιών, στα 
οποία αναγράφονται τιμητικά ως συγγραφείς κάποιοι απόστολοι ή μαθητές 
τους (Λειτουργία Αγίου Ιακώβου, Αγίου Μάρκου, Κλήμεντος Ρώμης κ.ά.). 

Κείμενο Μετάφραση 

Κατά την ημέρα που αποκαλείται 
«μέρα του ήλιου», συγκεντρώνονται 
σ' ένα συγκεκριμένο τόπο όλοι όσοι 
κατοικούν στις πόλεις ή τους αγρούς. 
(Κατά τη σύναξη αυτή) διαβάζονται 
τα απομνημονεύματα των αποστό-
λων ή τα συγγράμματα των προφη-
τών μέχρι να συγκεντρωθούν όλοι. 
Έπειτα, αφού τελειώσει η ανάγνωση, 
αυτός που προΐσταται της σύναξης 
συμβουλεύει και προτρέπει να μιμη-
θούν όλα τα καλά (που άκουσαν). 
Έπειτα σηκωνόμαστε όλοι και ανα-
πέμπουμε ευχές και, όπως ήδη είπαμε, 
αφού σταματήσουμε τις προσευχές 
προσφέρεται ψωμί, κρασί και νερό. 
Παρομοίως, αυτός που προΐσταται 
αναπέμπει ευχές και ευχαριστίες με 
όση δύναμη έχει και ο λαός επευφη-
μεί λέγοντας το «Αμήν». Ακολούθως 
δίνεται στον καθένα από τους παρι-
στάμενους η Θεία Μετάληψη και οι 
διάκονοι τη μεταφέρουν σ' αυτούς 
που δεν ήταν παρόντες. 



Τον 4ο αιώνα, όμως, η Εκκλησία αντιμετώπισε φοβερές αιρέσεις. Οι Πα-
τέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, οι οποίοι καταπολέμησαν τους αιρετι-
κούς με τις Οικουμενικές Συνόδους και τα συγγράμματά τους, έγραψαν και 
ευχές για τη Θεία Ευχαριστία και, έτσι, διαμορφώθηκαν καινούργιες Λει-
τουργίες με το όνομά τους (Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Αγ. Γρηγορίου Θεολό-
γου, Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αγ. Επιφανίου Κύπρου κ.ά.).Τα κείμενα αυ-
τά εξελίχθηκαν δια μέσου των αιώνων και δέχτηκαν προσθήκες ή αφαιρέσεις 
φθάνοντας μέχρι σήμερα. Ο πυρήνας τους, όμως, παραμένει ο ίδιος έτσι όπως 
διαμορφώθηκε κατά τον 4ο και 5ο αιώνα. 

Η Λειτουργία του Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου είναι αυτή που τελείται πιο 
συχνά κατά τη διάρκεια του έτους. Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα 
λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας. Ο Αγ. Ιωάννης χρησιμοποίησε παλιές 
λειτουργικές ευχές, έγραψε, όμως, ορισμένες εξ αρχής. Η Λειτουργία δέχτηκε 
κάποιες μεταγενέστερες προσθήκες (όχι στο περιεχόμενο των ευχών) και έτσι 
έλαβε τη σημερινή της μορφή. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Ποια είναι η σημασία της σύστασης του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας 
από το Χριστό; 

2. Να επισημάνετε τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ της Θείας Ευχαρι-
στίας των πρώτων αιώνων και της σημερινής της μορφής. 
Ποιες σκέψεις σας δημιουργεί ο σύνδεσμος της Θείας Ευχαριστίας με το 
δείπνο της αγάπης; 

4. Το νήμα της πίστης και παράδοσής μας ξεκινά από τον Κύριο, περνάει 
από τους αποστόλους και καταλήγει στην Εκκλησία. Ισχύει αυτό και για τη 
Θεία Ευχαριστία και γιατί; 



23. Το βαθύτερο νόημα της Θείας Λειτουργίας 

α) Ο λόγος του Θεού στη Θεία Λειτουργία 

Η Θεία Λειτουργία διακρίνεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο ονομάζεται 
«Λειτουργία των Κατηχουμένων», διότι κατά τη διάρκειά του παρέμεναν στο 
ναό και οι κατηχούμενοι (δηλαδή αυτοί που προετοιμάζονταν για το Βάπτι-
σμα). Το δεύτερο τμήμα ονομάζεται «Λειτουργία των πιστών», διότι σ' αυτό 
παραβρίσκονταν μόνο όσοι με το Βάπτισμά τους εντάχθηκαν στο «σώμα του 
Χριστού», οι πιστοί. 

Η Θεία Λειτουργία ξεκινά με δοξολογία του Τριαδικού Θεού 
και 

προχωρά με αιτήματα προς το Θεό για τον άνθρωπο και τη φύση. Ακολου-
θούν τα αντίφωνα 

το απολυτίκιο* της ημέρας και η Μικρή Είσοδος, δηλαδή η μεταφο-
ρά του Ευαγγελίου με πομπή από την Αγία Τράπεζα, όπου βρίσκεται μόνι-
μα, στο μέσον του ναού. Μετά από την ψαλμωδία κάποιων επίκαιρων, εορ-
τολογικά, τροπαρίων καθώς και του Τρισάγιου Ύμνου 

ακολουθουν τα αναγνώσματα, που είναι και το σημαντικότερο γε-
γονός κατά το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας. 

Ιερά σκεύη: Αγιος Δί-
σκος με τον Αστερίσκο, 
Αγιο Ποτήριο. Λόγχη. 
Λαβίδα. Λειψανοθήκη. 
Αρτοφόριο. 



Το αποστολικό ανάγνωσμα περιλαμβάνει μια περικοπή από τις Πράξεις 
των Αποστόλων ή τις Επιστολές της Καινής Διαθήκης. Το ευαγγελικό ανά-
γνωσμα μας υπενθυμίζει κάποια πτυχή από το κήρυγμα του Κυρίου, από τα 
θαύματά του ή από άλλα γεγονότα της επίγειας ζωής του. Και τα δύο ανα-
γνώσματα έχουν σκοπό να υπενθυμίσουν στους χριστιανούς τις θεμελιακές 
αλήθειες της πίστης και να τους ενισχύσουν στον πνευματικό τους αγώνα. Ο 
λόγος του Θεού που ακούγεται στη λατρεία έχει μια αμεσότητα: ο ίδιος ο Κύ-
ριος βρίσκεται ανάμεσά μας και μας διδάσκει. Η ώρα των αναγνωσμάτων εί-
ναι ιερή, επειδή δε γίνεται απλή ανάγνωση της Καινής Διαθήκης αλλά βίωση 
της θεϊκής παρουσίας. Γι' αυτό και ζητούμε τη χάρη του Θεού για την κατα-
νόηση τους. 

Χρυσοποίκιλτοι σταυροί της μονής Ταξιαρχών Αχαΐας, δεύτερο μισό 17ου αι. 



Κείμενο Μετάφραση 

Λάμψε στις καρδιές μας, φιλάνθρω-
πε δέσποτα, της θεογνωσίας σου το 
καθαρό φως, και άνοιξε καλά τα 
πνευματικά μας μάτια, για να κατα-
λάβουμε τα ευαγγελικά σου διδάγ-
ματα. Βάλε μέσα μας και των αγίων 
σου εντολών το σεβασμό, ώστε, αφού 
υπερνικήσουμε όλες τις σαρκικές 
επιθυμίες, να ζήσουμε πνευματικά, 
σκεπτόμενοι και κάνοντας όλα όσα 
ευχαριστούν εσένα. Πατί εσύ είσαι ο 
φωτισμός των ψυχών και των σωμά-
των, Χριστέ και Θεέ μας... 

β) Οι προσευχές για τον άνθρωπο και τη φύση 

Κατά τη Θεία Λειτουργία, προσευχόμαστε στο Θεό για ολόκληρη τη δη-
μιουργία. Μέσα από τις «αιτήσεις» (παρακλήσεις) του διακόνου ή του ιερέα, 
παρακαλούμε το Θεό για την πόλη που κατοικούμε, αλλά και για όλες τις πό-
λεις και τους ανθρώπους που μένουν σ' αυτές, τον παρακαλούμε για ευεργε-
τική πνοή του ανέμου, για ευφορία της γης, για ειρήνη, γι' αυτούς που ταξι-
δεύουν, για τους αρρώστους, τους καταπονημένους, τους αιχμαλώτους, για να 
μας διαφυλάξει από κάθε θλίψη, οργή, κίνδυνο και ανάγκη. 

Έλληνας κληρικός με Κορεάτη συλλειτουργό τελούν τη Θεία Ευχαριστία 
Πουσάν, Ν. Κορέα 



Κείμενο Μετάφραση 

Για να έχουμε ανέμους υγιεινούς, 
ευφορία των καρπών της γης και 
καιρούς ειρηνικούς, ας παρακαλέ-
σουμε τον Κύριο. 

Γι' αυτούς που ταξιδεύουν στη θά-
λασσα και στη στεριά, για τους αρ-
ρώστους, γι' αυτούς που κοπιά-
ζουν, τους αιχμαλώτους και για τη 
σωτηρία τους ας παρακαλέσουμε 
τον Κύριο. 

Μέσα από όλα αυτά τα αιτήματα γίνεται σαφές ότι κατά τη Θεία Λει-
τουργία εκδηλώνεται βαθύτατο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, αλλά και για 
τον κόσμο που τον περιβάλλει. Τα αιτήματα απευθύνονται στη θεϊκή αγάπη, 
την οποία ο χριστιανός καλείται να μιμηθεί, προσευχόμενος για όλους τους 
ανθρώπους. Κατά τη Θεία Λειτουργία, οι χριστιανοί προσευχόμενοι γίνονται 
η ψυχή του κόσμου. Οι αιτήσεις μάς θυμίζουν ακόμη ότι από το Θεό εξαρ-
τάται η ύπαρξη και η συντήρηση της δημιουργίας. 

γ) Η Λειτουργία των πιστών, κορύφωση της Θείας Λειτουργίας 

Το δεύτερο μέρος της Θ. Λειτουργίας αρχίζει με τη Μεγάλη Είσοδο, δηλαδή 
τη μεταφορά του άρτου και του οίνου - που πρόσφεραν οι πιστοί - από την 
πρόθεση* στην Αγία Τράπεζα. Στο δεύτερο αυτό μέρος (τη «Λειτουργία των 
πιστών»), δεν μπορεί ο χριστιανός να συμμετάσχει χωρίς να ζητήσει και να δώ-
σει συγχώρηση. Γι' αυτό, πριν να ομολογήσουν την κοινή τους πίστη με το Σύμ-
βολο της Πίστεως, καλούνται οι χριστιανοί από τον ιερέα ν' αλληλοσυγχωρε-
θούν, γιατί μόνο μ' αυτή την προϋπόθεση μπορούν να προσέλθουν στη Θεία 
Μετάληψη. Μεταλαμβάνοντας το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου, οι πιστοί γί-
νονται ένα σώμα. Επομένως η ενότητα αυτή απαιτεί την απομάκρυνση, από 
τις ψυχές των πιστών, κάθε διαφοράς που τους χωρίζει. 

Το τμήμα που ακολουθεί μετά το Σύμβολο της Πίστεως ονομάζεται 
διότι τα Τίμια Δώρα (ο άρτος και ο οίνος) προσφέρονται προς το 

Θεό Ο ιερέας έχει ένα σύντομο διάλογο με το λαό, τονίζο-
ντας την ιερότητα των στιγμών που θ' ακολουθήσουν και προτρέποντάς τους 



να υψώσουν τις καρδιές τους στον ουρανό. Ακολουθεί η ανάμνηση όλων 
όσων έκαμε ο Θεός για τον άνθρωπο, από την ώρα της δημιουργίας του μέ-
χρι το Μυστικό Δείπνο, όπου ο Κύριος ίδρυσε το μυστήριο της Θείας Ευχα-
ριστίας. 

Στο σημείο εκείνο της Θείας Λειτουργίας αφού θυμηθούμε τις ευεργεσίες του 
Θεού, ο ιερέας προσεύχεται στο Θεό για να στείλει το άγιο Πνεύμα, ώστε ο άρ-
τος και ο οίνος να μεταβληθούν σε Σώμα και Αίμα Χριστού. Η στιγμή αυτή εί-
ναι η κορύφωση της Θείας Λειτουργίας. Η αναφορά κορυφώνεται με τα λόγια: 

Κείμενο Μετάφραση 

Αφού θυμηθήκαμε λοιπόν τη σωτή-
ρια αυτή εντολή και όλα όσα έγι-
ναν για χάρη μας, τη σταύρωση, την 
ταφή, την τριήμερη ανάσταση, την 
ανάληψη στους ουρανούς, την εν-
θρόνιση του στα δεξιά του Πατέρα, 
τη δεύτερη κι ένδοξη πάλι παρου-
σία, τα δικά σου (και) από τα δημι-
ουργήματα σου σου προσφέρουμε... 

1. Χρυσοσκάλιστο ενεπίγραφο Ευαγγέλιο, 1785. 2. Ευαγγέλιο του 1889, μονή Ταξιαρχών Αχαΐας. 



Αμέσως μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων διαβάζονται τα λεγόμε--
να δίπτυχα. Η λέξη αυτή σημαίνει έναν κατάλογο με δύο πτυχές, όπου έγρα-
φαν τα ονόματα των ζωντανών και των νεκρών. Η ανάγνωση των δίπτυχων 
την ούρα εκείνη μας υπενθυμίζει ότι είμαστε όλοι (ζωντανοί και νεκροί) ενώ--μένοι. Μέσα στο κλίμα αυτής της ενότητας, οι πιστοί προετοιμάζονται για τη 
Θεία Κοινωνία, ζητώντας από το Θεό να συγχωρήσει τις αμαρτίες και να προ-
ετοιμάσει τις ψυχές, ώστε να δεχτούν το Σούμα και το Αίμα του Κυρίου. Αυ--
τό δείχνει το παρακάτω κείμενο: 

Κείμενο Μετάφραση 

Σε εσένα εμπιστευόμαστε όλη μας 
τη ζωή και την ελπίδα, δέσποτα φι-
λάνθρωπε, και σε παρακαλούμε και 
δεόμαστε και ικετεύουμε- αξίωσέ 
μας να μεταλάβουμε τα επουράνια 
και φρικτά μυστήρια, αυτής της ιε-
ρής και πνευματικής τράπεζας με 
καθαρή συνείδηση, για να εξαλει-
φθούν οι αμαρτίες, να συγχωρη-
θούν τα παραπτώματά μας, ώστε να 
έχουμε κοινωνία του αγίου Πνεύ-
ματος, να κληρονομήσουμε τη βα-
σιλεία των ουρανών, να έχουμε θάρ-
ρος απέναντι σου και να μην τιμω-
ρηθούμε ή καταδικαστούμε. 

Στη συνέχεια, ο ιερέας προσκαλεί τους πιστούς να μεταλάβουν «με φό-
βο Θεού, με πίστη και με αγάπη». Η χαρά από τη Θεία Κοινωνία αποτυπού-
νεται στον ύμνο που ψάλλουν οι χριστιανοί μετά τη Θεία Μετάληψη 

παρακάτω κείμενο) αλλά και στην προσευχή ευχαριστίας 
προς το Θεό. Αυτός είναι και ο επίλογος της Θείας Ευχαριστίας: η ευγνω-
μοσύνη προς το Θεό και η ευχή ώστε η ζωή των πιστών να βρίσκεται πάντοτε 
στα χέρια του. 

Κείμενο Μετάφραση 

Είδαμε το φως το αληθινό, πήραμε 
το επουράνιο άγιο Πνεύμα, βρήκα-
με πίστη αληθινή, προσκυνώντας 
την αδιαίρετη Τριάδα, γιατί αυτή 
μας έσωσε. 



ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ποια είναι η διαφορά της ανάγνωσης της Καινής Διαθήκης εκτός του να-
ού από την ανάγνωσή της κατά τη Θεία Λειτουργία; 
Γιατί η αλληλοσυγχώρηση των πιστών είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή 
τους στη Θεία Ευχαριστία; 
Με αφορμή τις προσευχές για τον άνθρωπο και τη φύση, να διατυπώσετε 
κάποιες απόψεις για τη σημασία της Θείας Λειτουργίας για τα προβλήμα-
τα του ανθρώπου και του κόσμου. 
Τι νόημα έχει, κατά τη γνώμη σας, η ανάγνωση των ονομάτων ζωντανών 
και νεκρών κατά το συγκεκριμένο σημείο της Θείας Λειτουργίας; 

Σχεδιάγραμμα των τμημάτων της Θείας Ευχαριστίας 

Α' Λειτουργία των Κατηχούμενων 

1. Έναρξη («Ευλογημένη ή βασι- 6. Αποστολικό και Ευαγγελικό 
λεία...») Ανάγνωσμα 

2. Ειρηνικά 7. Κήρυγμα 
3. Αντίφωνα 8. Μεγάλη Εκτενής 
4. Μικρή Είσοδος 9. Δεήσεις υπέρ των κατηχουμένων 
5. Απολυτίκιο και Κοντάκιο 10. Δεήσεις υπέρ των πιστών 

Β' Λειτουργία των πιστών 

1. Προσκομιδή (Μεγάλη Είσοδος) θαγιασμός των Τιμίων Δώρων) - Ευ-
2. Πληρωτικά - αιτήσεις χές Διπτύχων], 
3. Ασπασμός - Σύμβολο της Πίστεως 5. Ετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία 
Η Αγία Αναφορά [Διάλογος ιερέα [Δεήσεις - προπαρασκευαστική ευ-
και λαού - Ευχή της Αναφοράς - χή - Κυριακή Προσευχή]. 
Επινίκιος Ύμνος - Συνέχεια της Ευ- 6. Κεφαλοκλισία. 
χής της Αναφοράς - Οι ιδρυτικοί λό- 7. Ύψωση του αγίου Αρτου - Μελι-
γοι του μυστηρίου της Θείας Ευχα- σμός - Ένωση - Μετάληψη. 
ριστίας - Ανάμνηση - Επίκληση (κα- 8. Η Ευχαριστία μετά τη Μετάληψη. 

9. Απόλυση. 



24. Το μυστήριο της Μετάνοιας 

Κείμενο Μετάφραση 

Εσύ ο Θεός και Σωτήρας μας, ο οποί-
ος με τον προφήτη Νάθαν συγχώρη-
σες το Δαβίδ που μετάνιωσε για τα 
αμαρτήματα του και δέχτηκες την 
προσευχή της μετάνοιας του Μανασ-
σή. Εσύ ο ίδιος δέξου με τη συνηθι-
σμένη φιλανθρωπία σου και το δού-
λο σου (δείνα) που μετανοεί για τα 
όσα έπραξε αμαρτήματα, παραβλέ-
ποντάς τα, εσύ που συγχωρείς αδι-
κίες και παραθεωρείς ανομίες. Γιατί 
εσύ είπες, Κύριε· «δε θέλω το θάνατο 
του αμαρτωλού, ώσπου να επιστρέ-
ψει και να ζήσει» και ως εβδομήντα 
φορές το εφτά να συγχωρούμε τα 
αμαρτήματα. Επειδή, όπως η μεγα-
λοσύνη σου είναι έξω από κάθε φα-
ντασία, έτσι είναι και το έλεός σου 
αμέτρητο. Αν παρατηρήσεις εξετα-
στικά τις ανομίες μας, ποιος θα είναι 
σε θέση να σταθεί μπροστά σου; Για-
τί εσύ είσαι ο Θεός όσων μετανοούν 
και σε σένα στέλνουμε τη δοξολογία, 
στον Πατέρα και στον Υιό και στο 
Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντα και 
στους ατελεύτητους αιώνες. 

Η απόταξη του σατανά και η σύνταξή μας με το Χριστό -υποσχέσεις που 
δόθηκαν στο Βάπτισμα- δεν έγιναν στόχος ζωής και βίωμα για όλους μας. Γι' 
αυτό αφήνουμε το κακό να επηρεάζει τη ζωή μας με αποτέλεσμα να κυριαρ-
χεί, σχεδόν, γύρω μας. Φόνοι, απάτες, εκμετάλλευση, καταστροφές, πόλεμοι 
έχουν στα δελτία ειδήσεων την πρώτη θέση. 

Όταν κάνουμε το κακό, προσβάλλουμε το Θεό, περιφρονούμε τις εντολές 
του, δεν ανταποκρινόμαστε στην αγάπη του, κι ακόμη το κακό, η αμαρτία, μάς 
αποξενώνει από τους συνανθρώπους μας, διασπά τη σχέση μας με το περι-
βάλλον. Ό,τι κερδίσαμε, χρήματα ή δόξα, δεν μπορεί να βγάλει απ' την ψυχή 
μας το διχασμό, την αποτυχία, τη δυστυχία, τη μεγάλη μοναξιά που νιώθου-
με. Αποτέλεσμα, λοιπόν, της αμαρτίας είναι και ό,τι νιώθουμε, όχι μόνο ό,τι 
βλέπουμε ή ακούμε. Άρα, για να περιοριστεί το κακό, χρειάζεται να αλλάξει 



η εσωτερική μας διάθεση, να ξαναβρούμε το στόχο μας και να επιστρέψει η 
καρδιά, ο νους και η θέλησή μας στο Θεό. Κι αυτό είναι μετάνοια. 

α) Έννοια, σύσταση και ιστορική εξέλιξη του μυστηρίου της Μετάνοιας 

Η μετάνοια των ανθρώπων είναι διάχυτη στην ιερή ιστορία. Στην Παλαιά 
Διαθήκη άτομα και λαός του Θεού πολλές φορές αμαρτάνουν, αλλά, όταν συ-
νειδητοποιούν το λάθος τους επιστρέφουν με συντριβή στο Θεό. Αυτή την αλή-
θεια εκφράζει ο στίχος του Δαβίδ: «Είπα· θα πω στον Κύριο την αμαρτία μου 
καταδικάζοντας τον εαυτό μου. Κι όταν το αποφάσισα, αμέσως εσύ συγχώρη-
σες την ασέβεια της καρδιάς μου». (Ψαλμ. 31,5). 

Στην Καινή Διαθήκη, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κήρυττε τη μετάνοια (Μάρκ. 
1, 4-5). Ο Κύριος, αγαπούσε και συγχωρούσε τους αμαρτωλούς, όταν αυτοί 
έδειχναν πίστη και αγάπη στο πρόσωπο του. Ακόμη, σύστησε το μυστήριο της 
Μετάνοιας ή Εξομολόγησης, παραχωρώντας την άδεια, τη δυνατότητα της 
άφεσης, στους αποστόλους και στους διαδόχους τους, όπως φαίνεται και από 
τα παρακάτω κείμενα. 

Κείμενο Μετάφραση 

1. Σας βεβαιώνω πως ό,τι κρατήσετε 
ασυγχώρητο στη γη, θα είναι ασυγ-
χώρητο και στον ουρανό και ό,τι 
συγχωρήσετε στη γη θα είναι συγ-
χωρημένο και στον ουρανό. 

2. Σε όποιους συγχωρήσετε τις 
αμαρτίες, θα τους είναι συγχωρημέ-
νες· σε όποιους τις κρατήσετε ασυγ-
χώρητες, θα κρατηθούν έτσι. 

Στους πρώτους αιώνες, όσοι χριστιανοί είχαν βαριά αμαρτήσει, αποκό-
πτονταν από το σώμα των πιστών. Για να επανασυνδεθούν με το σώμα της 
Εκκλησίας, έπρεπε να μετανοήσουν δημόσια. Αναπέμπονταν γι' αυτούς ειδι-
κές ευχές στη Θεία Λειτουργία και ύστερα από μακρά προπαρασκευή (συ-
νήθως τη Μ. Σαρακοστή), έπαιρναν τη συγχώρηση από τον επίσκοπο και γί-
νονταν δεκτοί στη Λειτουργία της νύχτας του Πάσχα, τότε δηλ. που πανηγυ-
ρίζουμε τη νίκη του Κυρίου πάνω στην αμαρτία και το θάνατο. 

β) Η βαθύτερη σημασία του μυστηρίου της Μετάνοιας 

Πολλοί άνθρωποι, όταν αμαρτάνουν λυπούνται και στενοχωρούνται. Η 
αληθινή όμως μετάνοια δεν είναι απλή μεταμέλεια. Είναι ο πόνος της καρδιάς 
μας, που δεν ανταποκριθήκαμε στην αγάπη του Θεού, δεν τιμήσαμε τον εαυ-
τό μας και τους συνανθρώπους μας. Βιώνοντας το λάθος μας. αποφασίζου-
με να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και συμεριφοράς, δηλαδή μετα-νοούμε και ζη-



Η παραβολή του ασώτου. Εικονογραφία Φ. Κόντογλου, 1949. 
Ο Θεός δέχεται με ανοιχτή αγκαλιά τον άνθρωπο που μετανοεί. 



τουμε συγχώρηση. Ο Θεός, στον οποίο ο μετανιωμένος καταφεύγει, συγχωρεί. 
Την επισφράγιση της συγχώρησης δίνει το μυστήριο της Εξομολόγησης. 

Όπως στο Βάπτισμα με τη μεσολάβηση του ιερέα πήραμε το φωτισμό του Αγί-
ου Πνεύματος, έτσι κι εδώ με τη μεσιτεία του παίρνουμε την άφεση με τη χά-
ρη του Χριστού. 

Για την Εξομολόγηση υπάρχουν μερικοί δισταγμοί. Θα τους ξεπεράσουμε, 
αν σκεφτούμε: 
1. Τα αμαρτήματά μας στην ουσία τα λέμε στο Θεό και αυτός συγχωρεί. Ο ιε-

ρέας είναι ο μεσίτης και μέσω αυτού συγχωρούνται οι αμαρτίες μας με την 
ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Οι ευχές του μυστηρίου προσδιορίζουν με 
σαφήνεια τη θέση του. 

2. Η ντροπή δεν πρέπει να γίνεται εμπόδιο. Ο ιερέας είναι κι αυτός αμαρτω-
λός, εξομολογείται όπως εμείς, έχει κατανόηση και συμπάθεια. 

3. Η μετάνοια μας συμφιλιώνει με τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους 
μας, γι' αυτό δεν πρέπει να την αναβάλλουμε. 

4. Να σκεφτόμαστε τη χαρά που αισθανόμαστε, όταν απαλλασσόμαστε από 
ό,τι μας βαραίνει και τη χαρά που γίνεται από τη μετάνοιά μας στον ουρανό 
(Λουκ. 15, 7) και στην Εκκλησία, που ύστερα από την αυτοεξορία μας εί-
μαστε και πάλι στην αγκαλιά της. 

5. Αυτά που λέμε στον ιερέα δεν κοινολογούνται. Ασφαλίζονται με το απόρ-
ρητο της Εξομολόγησης, που είναι κατοχυρωμένο και από την Εκκλησία 
και από την Πολιτεία. 

γ) Το μυστήριο της Μετάνοιας και ο σύγχρονος άνθρωπος 

Είναι ανθρώπινο να αμαρτάνουμε. Μόνο ο Θεός είναι αναμάρτητος. Με-
ρικά όμως από τα αμαρτήματά μας απωθούνται στο ασυνείδητο*, γίνονται 
τραύματα που μας βασανίζουν και επηρεάζουν τόσο τη δική μας όσο και τη 
ζωή των άλλων. Το μυστήριο της Μετάνοιας μπορεί να μας απαλλάξει από τις 
συνέπειες της αμαρτίας, τύψεις, ενοχές, αντικοινωνικότητα. Πολλοί ψυχίατροι, 
όταν διαπιστώσουν ότι το πρόβλημα συνδέεται με τραύματα της ψυχής, συ-
νιστούν στους ασθενείς τους να καταφεύγουν σε πνευματικό, διότι γνωρίζουν 
πως οι ψυχικές αναστατώσεις αυτού του είδους εκεί αποθεραπεύονται. 

Ο ιερέας εξομολόγος, ο πνευματικός, είναι κάτι ξεχωριστό και η προσφο-
ρά του στους πιστούς είναι μεγάλη. Το έργο του δεν είναι έργο ψυχιάτρου ή 
ψυχολόγου. Διαθέτει, βέβαια, τις ψυχολογικές γνώσεις που απαιτούνται για 
το πνευματικό του έργο, αλλά πολύ περισσότερο είναι ο γιατρός των ψυχών 
από την πνευματική ασθένεια. Τέτοιους πνευματικούς χρειαζόμαστε, και στην 
Εκκλησία υπάρχουν τέτοιοι πνευματικοί καθοδηγητές. Είναι φωτισμένοι άν-
θρωποι, που η πολυχρόνια άσκηση και προσευχή τούς χάρισε το φωτισμό και 
τη χάρη του Θεού. Διαθέτουν διορατικότητα, αγάπη, επιείκεια. Έτσι μπο-
ρούν να αναπαύουν κάθε πονεμένη ψυχή και να την κατευθύνουν σωστά 
στην πνευματική ζωή. 

Η εσωτερική ακαταστασία ως αποτέλεσμα της αμαρτίας έχει αντίκτυπο 
και στο σώμα, όπως μας βεβαιώνει και η σύγχρονη ιατρική επιστήμη. Μια 



ήσυχη και καθαρή συνείδηση δίνει 
στον άνθρωπο ψυχική ισορροπία και 
αποτρέπει τις ασθένειες εκείνες που 
έχουν την αιτία τους στην ψυχική διά-
θεση. Ο Κύριος είπε στον παραλυτικό 
του Ευαγγελίου μετά τη θεραπεία 
του: «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά· από 
δω και πέρα μην αμαρτάνεις, για να 
μην πάθεις τίποτε χειρότερο» (Ιωάν. 
5,14). Και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος 
γράφει: «Είναι ιατρείο αυτό το πνευ-
ματικό σπίτι (Εκκλησία) για να θερα-

| πεύουμε τα τραύματα που δεχόμαστε 
απ' έξω» (Ιω. Χρυσοστόμου, Εις Ιω-
άν. 2,5, ΕΠΕ 12, 464). 

Με τη μετάνοια ο άνθρωπος ξα-
ναβρίσκει το χαμένο του εαυτό και 
τη χαμένη κοινωνικότητα, επειδή 
επανασυνδέεται με την πηγή της ζω-

| ής, το Θεό. Νιώθει ότι είναι χρήσιμο 
μέλος της κοινωνίας. Βλέπει το φυσι-
κό περιβάλλον οικείο και χρήσιμο για 
τη ζωή όλων και δεν το καταστρέφει. 

| Ο γέροντας π. Πορφύριος Μπαϊρακτάρης 
(1906-1991). Ανάπαυσε πολλές ψυχές με 

j την αγιότητα και τις συμβουλές του. 

Κείμενο Μετάφραση 

1. Γιατί η λύπη, που αντιμετωπίζε-
ται σύμφωνα με το θέλημα του Θε-
ού, οδηγεί στη μετάνοια, κι αυτή κα-
ταλήγει στη σωτηρία, για την οποία 
κανείς δε μετανιώνει. Αντίθετα, η 
λύπη που προέρχεται από ανθρώπι-
να προβλήματα οδηγεί στο θάνατο. 

2. Αν κάποιος, αδελφοί μου, βρεθεί 
να κάνει κάποιο παράπτωμα, εσείς 
που έχετε το Πνεύμα του Θεού να 
τον διορθώνετε με πραότητα. Προ-
σέχετε μόνο μην παρασυρθείτε κι 
εσείς από τον πειρασμό. 



ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Γιατί οι συνέπειες της αμαρτίας έχουν ευρύτερες -πέρα από το πρόσωπο-
διαστάσεις; Δώσε μερικά άλλα παραδείγματα. 
Συχνά, ακούγεται από πολλούς, ότι λένε τα αμαρτήματά τους στην εικόνα 
του Χριστού. Αυτό είναι αρκετό για να έχουν και συγχώρηση; 
Ποια, κατά τη γνώμη σου, είναι τα συναισθήματα από τα οποία διακατέ-
χεται ο εξομολογούμενος; 



25. Η ευλογία για μια ζωή συζυγίας: το βαθύτερο νόημα 
του μυστηρίου του Γάμου 

Κείμενο Μετάφραση 

Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες 
σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την 
Εκκλησία και πρόσφερε τη ζωή του 
γι' αυτήν ήθελε έτσι να την εξαγιάσει 
καθαρίζοντάς την με το λουτρό του 
βαπτίσματος και με το λόγο, ώστε να 
την έχει ως νύφη την Εκκλησία με 
όλη της τη λαμπρότητα, την καθαρό-
τητα και την αγιότητα, χωρίς ψεγάδι 
ή ελάττωμα ή κάτι παρόμοιο. Το ίδιο 
και οι άνδρες οφείλουν να αγαπούν 
τις γυναίκες τους, όπως αγαπούν το 
ίδιο τους το σώμα. Όποιος αγαπάει 
τη γυναίκα του αγαπάει τον εαυτό 
του... Το μυστήριο αυτό είναι μεγάλο, 
που εγώ σας λέω ότι αναφέρεται στη 
σχέση Χριστού και Εκκλησίας. 

α) Πτυχές του μυστηρίου του Γάμου 

Η Εκκλησία ευλογεί και εντάσσει στο σώμα της την ένωση του άνδρα και 
της γυναίκας με το μυστήριο του Γάμου. Με την ευλογία του 
Θεού, η ένωση αυτή γίνεται συζυγία, κοινωνία ζωής και σωμάτων με στόχο 
την τελείωση των προσώπων και τη σωτηρία. Η απόκτηση παιδιών δεν είναι 
ο πρώτος ή ο μοναδικός σκοπός του Γάμου. Τα παιδιά είναι καρπός της αγα-
πητικής σχέσης των συζύγων. Έτσι, δημιουργείται η οικογένεια, η 

Ο Θεός δημιούργησε και ευλόγησε το πρώτο ζευγάρι. Η Εύα ήταν για τον 
Αδάμ σάρκα από τη σάρκα του, συμπορευτής του στο δρόμο για την τελείω-
ση και την ένωση με το Θεό. Η αρχική αυτή ενότητα και η κοινή πορεία του 
ζεύγους διασπάστηκε από την πτώση του ανθρώπου. Έτσι άρχισαν οι έχθρες 
και οι εγωιστικές αντιπαραθέσεις μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας. Ο Χρι-
στός, όμως, ευλογώντας το Γάμο, μεταμορφώνει τα αποτελέσματα της πτώσης 
σε μια κοινωνία ενότητας του ανδρογύνου, μεταξύ τους και με το Θεό. 

Η σημαντικότερη στιγμή του μυστηρίου του Γάμου είναι όταν ο ιερέας 
ενώνει τα χέρια των νυμφευόμενων (η λεγόμενη «άρμοση των χειρών»). Η 
ωραία αυτή συνήθεια σημαίνει την αδιάσπαστη ένωσή τους αλλά και την τι-
μή που δείχνει στο νέο ζευγάρι ο Θεός, ο οποίος οδηγεί τη γυναίκα προς τον 
άνδρα ως νυμφαγωγός. όπως κάποτε είχε οδηγήσει την Εύα προς τον Αδάμ. 



Ο απόστολος Παύλος ονομάζει «μέγα» το μυστήριο του Γάμου (παραπά-
νω κείμενο), διότι η ένωση του άνδρα και της γυναίκας έχει 
ως πρότυπο την ένωση του Χριστού με την Εκκλησία. Είναι αδύνατη η εφαρ-
μογή της αγάπης μεταξύ των ανθρώπων χωρίς την αναφορά στο Θεό. Γι' αυ-
τό τονίζεται ότι ο άνδρας αγαπά και φροντίζει τη γυναίκα όπως αγάπησε την 
Εκκλησία ο Χριστός (δηλαδή μέχρι θανάτου), η δε γυναίκα υπακούει στον άν-
δρα όπως η Εκκλησία στο Χριστό. Ο άνδρας θεωρείται ως κεφαλή της γυ-
ναίκας όχι με την έννοια της εξουσίας, αλλά με την έννοια της θυσίας όπως 
ακριβώς συνέβη με το Χριστό, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. 

Ο κυκλικός χορός οτο μυστήριο του Γάμου. 

β) Ο συμβολισμός των τελουμένων στο μυστήριο του Γάμου 

Κατά την τέλεση του μυστηρίου του Γάμου χρησιμοποιούνται υλικά στοι-
χεία, ως σύμβολα κάποιων βαθύτερων αληθειών. 
1. Τα δακτυλίδια είναι η σφραγίδα της ένωσης αλλά και η έκφραση της στα-

θερότητας της σχέσης, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοπροσφοράς 
των συζύγων. 

2. Τα στεφάνια αποτελούν την επιβράβευση για την εντιμότητα της ζωής των 
νυμφευόμενων μέχρι το Γάμο. Οι σύζυγοι στεφανώνονται ως άρχοντες, 
διότι αποκτούν και πάλι τη θέση του συνδημιουργού. 

3. Το κοινό ποτήριο μας θυμίζει, ότι κάποτε το μυστήριο του Γάμου γινόταν 
μαζί με τη Θεία Ευχαριστία και ότι οι νεόνυμφοι μεταλάμβαναν. Υπενθυμί-



ζει, επίσης, ότι σι σύζυγοι θα έχουν πλέον κοινή συμμετοχή στις χαρές και 
στις λύπες. 

4. Ο χορός γύρω από το τραπέζι με το τροπάριο «Ησαΐα χόρευε...» εκφράζει 
τη χαρά και το πανηγυρικό αίσθημα που συνοδεύει το Γάμο. Επίσης έκ-
φραση ευχής για την ευτεκνία και την προκοπή του ζεύγους είναι το ρύζι 
που ρίχνεται κατά τη διάρκεια του χορού. 

γ) Βαπτισμένος χριστιανός και πολιτικός Γάμος 

Ο πολιτικός Γάμος ισχύει στην Ελλάδα ως επιλογή από το 1982. Είναι τε-
λετή νομικού χαρακτήρα και πραγματοποιείται ενώπιον του Δημάρχου ή του 
Προέδρου μιας κοινότητας, ως εκπροσώπου της κρατικής εξουσίας. Για την 
Εκκλησία ο πολιτικός Γάμος έχει το χαρακτήρα ενός συμβολαίου, μιας επί-
σημης συμβολαιογραφικής πράξης. 

Το μυστήριο του Γάμου, ενώνει τους συζύγους με τη θεϊκή ευλογία, αγιά-
ζει ακόμα και τα υλικά στοιχεία του Γάμου και προβάλλει ως πρότυπο της 
αγάπης των συζύγων τη σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Δίνει στα νέα ζευγά-
ρια τη δυνατότητα μεταφυσικού προβληματισμού και τα συνδέει με την πα-
ράδοση του τόπου μας. 

Έξω από τα πλαίσια του μυστηρίου, ο Γάμος είναι ένα απλό κοινωνικό γε-
γονός. Η Εκκλησία, βεβαίως, λαμβάνει υπόψη τους λόγους που οδήγησαν κά-
ποιους στον πολιτικό γάμο. Θεωρεί, όμως, ότι για το χριστιανό που ζει σε μια 
χώρα θρησκευτικά ελεύθερη, όπως η Ελλάδα, ο πολιτικός γάμος εκφράζει την 
επιλογή των συζύγων ν' αποξενωθούν από την εκκλησιαστική παράδοση. Γι' 
αυτό και μετά από έναν πολιτικό γάμο, δημιουργούνται προβλήματα στη συμ-
μετοχή του ζευγαριού σε άλλα μυστήρια της Εκκλησίας. 

Κείμενο Μετάφραση 

Θεέ, εσύ που είσαι άγιος, που έπλα-
σες τον άνθρωπο από χώμα, που 
δημιούργησες τη γυναίκα από την 
πλευρά (του άνδρα) και που την 
ένωσες μαζί του για να τον βοηθά-
ει... εσύ και τώρα, Δέσποτα, άπλωσε 
το χέρι σου από τον άγιο τόπο που 
κατοικείς και ένωσε το δούλο και τη 
δούλη σου, διότι από σένα ενώνεται 
ο άνδρας με τη γυναίκα. Συνένωσέ 
τους με ενότητα φρονήματος και αι-
σθημάτων, στεφάνωσέ τους σε μια 
σάρκα, χάρισέ τους παιδιά και την 
απόλαυση των καλών παιδιών. 



Η αγάπη των συζύγων 

«Οι άνδρες», λέει, «να αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς και ο Χριστός 
αγάπησε την Εκκλησία». Είδες μέγεθος της υπακοής: Ακουσε και το μέγε-
θος της αγάπης. Θέλεις να σε υπακούει η γυναίκα σου, καθώς η Εκκλησία 
το Χριστό; Φρόντιζε κι εσύ αυτήν, όπως ο Χριστός φροντίζει την Εκκλη-
σία. Είτε πρέπει να δώσεις την ψυχή σου για τη γυναίκα, είτε πρέπει να πλη-
γωθείς μύριες φορές, είτε να υπομείνεις και να πάθεις οτιδήποτε ... Ποια 
ένωση υπάρχει, όταν η γυναίκα τρέμει τον άνδρα; Ποια ηδονή θ' απολαύ-
σει ο ίδιος ο άνδρας, όταν ζει με τη γυναίκα του και της συμπεριφέρεται 
σαν να ήταν δούλα;» (Αγ. I. Χρυσοστόμου, Ομιλία 20 στην προς Εφεσίους, 
ΕΠΕ 21 <Χρυσοστόμου έργα>, σ. 198-200). 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Ποιος είναι ο βαθύτερος σκοπός του μυστηρίου του Γάμου: 
2. Γιατί οι νυμφευόμενοι τιμώνται ως νικητές κατά το μυστήριο; 
3. Γιατί η Εκκλησία δεν επικροτεί την επιλογή (για τους βαπτισμένους χρι-

στιανούς) του πολιτικού γάμου: 
4. Να καταγράψετε κάποια έθιμα σχετικά με το γάμο, τα οποία έχετε παρα-

τηρήσει σε περιοχές της χώρας μας. 



26. Πνευματική διακονία: το μυστήριο της Ιεροσύνης 

α) Η σύσταση του μυστηρίου και η αποστολική διαδοχή 

Το μυστήριο της Ιεροσύνης συνέστησε ο Χριστός με την εκλογή των απο-
στόλων, που τους ανέδειξε και τους έδωσε 
την «εξουσία» να συγχωρούν αμαρτίες (Ιωαν. 20,23), να τελούν το μυστήριο 
στης Θείας Ευχαριστίας και να διδάσκουν. Μετά το Χριστό, οι απόστολοι όρι-
σαν τους διαδόχους τους με χειροτονία (επίθεση των χειρών). 

Κείμενο Μετάφραση 

Κάθε αρχιερέας που προέρχεται από 
τους ανθρώπους εγκαθίσταται για να 
υπηρετεί το Θεό για χάρη τους και 
για να προσφέρει δώρα και Ουσίες 
για τις αμαρτίες τους. Είναι σε θέση 
να δείχνει ανοχή σ' όσους ζουν στην 
άγνοια και στην πλάνη, αφού κι ο 
ίδιος έχει ανθρώπινες αδυναμίες. 
Εξαιτίας τους είναι υποχρεωμένος να 
προσφέρει, όπως για το λαό, έτσι και 
για τον εαυτό του, θυσίες για τη συγ-
χώρηση των αμαρτιών. Επίσης, κα-
νένας δεν παίρνει μόνος του αυτή την 
τιμή, αλλά όταν τον καλέσει ο Θεός, 
όπως ακριβώς τον Ααρών. Έτσι κι ο 
Χριστός, δεν τίμησε ο ίδιος τον εαυ-
τό του με το αξίωμα του αρχιερέα, 
αλλά του το έδωσε εκείνος που του 
είπε: Είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα 
σε γέννησα. Σ' ένα άλλο σημείο η 
Γραφή λέει: Εσύ είσαι ο ιερέας για 
πάντα όπως ο Μελχισεδέκ...» 

Η Ιεροσύνη στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχει αδιάσπαστη τη συνέχεια των 
χειροτονιών. Αυτό ονομάζεται «αποστολική διαδοχή» και είναι κριτήριο της 
γνησιότητας της Εκκλησίας. Ακόμη η Εκκλησία, συνεχίζοντας την αποστολι-
κή παράδοση, χειροτονεί αυτούς που έχουν μέσα τους ζωντανή τη χάρη του 
Αγίου Πνεύματος. 



β) Η ειδική Ιεροσύνη: έννοια και ευθύνες 

Κείμενο Μετάφραση 

1. Μην αφήνεις αχρησιμοποίητο το 
χάρισμα που έχεις και που σου δό-
θηκε όταν ύστερα από υπόδειξη 
των προφητών της εκκλησίας σε 
χειροτόνησαν οι πρεσβύτεροι. 

2. Γι' αυτό σου υπενθυμίζω να ανα-
ζωπυρώνεις το χάρισμα του Θεού, 
που το έλαβες όταν έθεσα τα χέρια 
μου στο κεφάλι σου. 

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Διονύσιος χειροτονεί Ινδό 
σε διάκονο στον ορθόδοξο ναό της Καλκούτας. 

Όπως έχουμε αναφέρει, η Ιεροσύνη μπορεί να διακριθεί σε «ειδική» και «γε-
νική». Οι κληρικοί έχουν την ειδική Ιεροσύνη και αναλαμβάνουν υπεύθυνα, με 
τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη διοίκηση, τη διδαχή και τη λατρεία της 
Εκκλησίας. Βέβαια, ο Χριστός δεν παύει ποτέ να είναι ο μόνος (αρχ)ιερέας της 
Εκκλησίας, που έχει (Εβρ. 7,24). Αυτός τελεί 
όλα τα μυστήρια, στα οποία είναι (αόρατα παρών). Οι 
(αρχ)ιερείς λόγω της χειροτονίας τους «δανείζουν» το σώμα και τα χέρια τους 



στον Χριστό και τον καθιστούν, έτσι, ορατό στο πλήρωμα (I. Χρυσόστομος)1. 

Κείμενο Μετάφραση 

Ας κρατήσουμε, λοιπόν, σταθερά 
την πίστη που ομολογούμε. Γιατί 
έχουμεν μέγαν αρχιερέα, που έφτα-
σε ως το θρόνο του Θεού, τον Ιησού 
τον Υιό του Θεού. Δεν έχουμε αρ-
χιερέα που να μην μπορεί να συμμε-
ριστεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, 
έχει δοκιμαστεί σε όλα, επειδή έγινε 
άνθρωπος σαν εμάς χωρίς όμως να 
αμαρτήσει. Ας πλησιάζουμε, λοιπόν, 
με θάρρος το θρόνο της χάριστός 
του Θεού, για να μας σπλαχνιστεί 
και να μας δωρίσει τη χάρη του, την 
ώρα που τη χρειαζόμαστε. 

Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια όλα τα μυστήρια τελούνταν κατά τη διάρκεια 
της Θείας Λειτουργίας. Ήταν δηλαδή, συνδεδεμένα με τη Θεία Ευχαριστία. Με 
την πάροδο των αιώνων, χωρίστηκαν από αυτήν. Το μυστήριο, όμως, της Ιε-
ρωσύνης και για τους τρεις βαθμούς (επίσκοπος, πρεσβύτερος διάκονος) εξα-
κολουθεί να τελείται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Οι σχετικές ευ-
χές ζητούν για το χειροτονούμενο τη χάρη του Θεού, ώστε να ανταποκρίνεται 
στην υψηλή αποστολή του, που είναι να οδηγεί τους πιστούς στη «Βασιλεία του 
Θεού*». Ο πρεσβύτερος αναλαμβάνει το κήρυγμα, για να «άνακαινίζει» το λαό 
του Θεού ως πνευματικός οδηγός του (βλ. παρακάτω κείμενο). 

Κείμενο Μετάφραση 

Εσύ, Κύριε, και αυτόν που θέλησες 
να εισέλθει στο βαθμό του πρεσβυ-
τέρου, γέμισέ τον με το χάρισμα του 
Αγίου σου Πνεύματος για να γίνει 
άξιος να σταθεί άμεμπτα στο θυσια-
στήριο σου, να κηρύττει το Ευαγ-
γέλιο της βασιλείας σου, να λειτουρ-
γεί το λόγο της αληθείας σου, να σου 
προσφέρει δώρα και θυσίες πνευμα-
τικές, να ανανεώνει το λαό σου με 
την αναγέννηση του βαπτίσματος· 



Αλλά και ο επίσκοπος καλείται να γίνει 
του Χριστού δηλαδή, πρόθυμος πάντοτε να θυσιάζεται για το ποίμνιο του. Οι 
φράσεις των σχετικών ευχών (παρακάτω κείμενο) δείχνουν το ύψος των ευ-
θυνώv που αναλαμβάνει. 

Κείμενο Μετάφραση 

Εσύ, Χριστέ, και αυτόν εδώ, που 
αναδείχτηκε διαχειριστής της αρχιε-
ρατικής χάρης, κάνε τον να γίνει μι-
μητής σου, που είσαι ο αληθινός 
Ποιμένας, θυσιάζοντας τη ζωή του 
για τα πρόβατά σου, να είναι οδη-
γός των τυφλών, φως αυτών που 
βρίσκονται στο σκοτάδι, να νουθετεί, 
τους ασύνετους, να διδάσκει τα νή-
πια, να είναι φως στον κόσμο ώστε, 
αφού καταρτίσει τις ψυχές, που του 
έχουν εμπιστευτεί στη ζωή αυτή, να 
παρουσιαστεί στο βήμα σου χωρίς 
ντροπή, και να λάβει τη μεγάλη αμοι-
βή, που ετοίμασες για όσους αγωνί-
στηκαν για την κήρυξη του Ευαγ-
γελίου σου... 

γ) Η συνύπαρξη εξουσίας και διακονίας 

Η Ιεροσύνη δεν είναι αξίωμα και εξουσία με την κοσμική σημασία, αλλά 
με την πνευματική. Σκοπός της είναι η διακονία του λαού. Κάθε λειτούργη-
μα στην Εκκλησία είναι διακονία. Στην Ορθοδοξία, ακόμη και η πολιτική 
εξουσία νοείται ως διακονία (υπουργός= διάκονος) του λαού του Θεού. Όπου 
χάνεται αυτή η συνείδηση, εμφανίζεται στη ζωή του ιερέα ο επαγγελματισμός. 
Ο κληρικός όμως είναι πνευματικός πατέρας και οι πιστοί πνευματικά του τέ-
κνα. Γι' αυτό ο μεγαλύτερος τίτλος και τιμή του κληρικού είναι η προσφώνη-
ση «πάτερ» ή «παππούλη», που του απευθύνει ο λαός μας. Το έργο του. ιδι-
αίτερα σήμερα, πρέπει να είναι φωτιστικό και οδηγητικό. Να οδηγεί, δηλαδή, 
τον κόσμο στην αλήθεια και χάρη του Χριστού, μεταδίδοντας το μήνυμα της 
σωτηρίας του ανθρώπου και της ανθρώπινης κοινωνίας. Όσο πιο πατερικός 
και παραδοσιακός είναι ο κληρικός, τόσο περισσότερο σύγχρονος είναι. Οι 
άγιοι είναι πάντα σύγχρονοι, διότι προσφέρουν όλη τη ζωή τους στη διακο-
νία του κόσμου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων του. 

Στην Εκκλησία υπάρχει συνευθύνη κληρικών και λαϊκών. Γι' αυτό είναι 
ανάγκη να αναλαμβάνουν και οι λαϊκοί την ευθύνη τους στη ζωή της Ενορίας. 



Με την ενεργό συμμετοχή όλου του σώματος στη ζωή της Εκκλησίας, είναι δυ-
νατή και η κατά Χριστόν «αύξηση» του σώματος, η πνευματική πρόοδος του. 
Σύμφωνα με την παράδοσή μας, αυτό σημαίνει να είμαστε όλοι, κληρικοί και 
λαϊκοί πιστοί στην αποστολή μας. 

Πολλοί μιλούν για την ανάγκη εκσυγχρονισμού του κλήρου. Κάποιοι αρ-
χίζουν από την ενδυμασία και θεωρούν το ράσο εμπόδιο στην απρόσκοπτη 
παρουσία του κληρικού στον σύγχρονο κόσμο. Είναι γεγονός ότι το ράσο 
συνδέεται με παλαιότερες εποχές (βυζάντιο-τουρκοκρατία) και γι' αυτό υπάρ-
χουν τάσεις για κατάργησή του. Έχει όμως συνδεθεί τόσο πολύ με το λαό μας, 
που η εικόνα του κληρικού είναι αδιανόητη χωρίς το ράσο. Για τη διατήρηση, 
συνεπώς, της συνέχειας επικρατεί η γνώμη ότι το ράσο μπορεί μεν να απλου-
στευθεί, όχι όμως και να καταργηθεί. 

δ) Η Ιεροσύνη στις χριστιανικές Ομολογίες 

Ιεροσύνη υπάρχει και στον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο. Έχει χάσει όμως 
την αποστολική και πατερική της σημασία, διότι χάθηκε ο μυστηριακός της 
χαρακτήρας ή συνταυτίστηκε με την κοσμική εξουσία. Στη Ρωμαιοκαθολική 
Εκκλησία, ο παπικός θεσμός έχει εισαγάγει την έννοια του υπερεπισκόπου 
(γενικός επίσκοπος= ο Πάπας), ενώ αρκετές διαφορές υπάρχουν στους άλ-
λους βαθμούς της Ιεροσύνης. Στις προτεσταντικές Ομολογίες, έχει χαθεί σε με-
γάλο βαθμό ο πνευματικός χαρακτήρας της Ιεροσύνης και η αποστολική δια-
δοχή. Οι κληρικοί θεωρούνται απλοί εντολοδόχοι της κοινότητας. Η Ορθό-
δοξη Εκκλησία μένει κι εδώ πιστή στην αρχαία χριστιανική παράδοση ως 
προς την κατανόηση της Ιεροσύνης. 

Κείμενο Μετάφραση 

1. Διότι της ιεροσύνης το έργο είναι 
τόσο υψηλό, ώστε πραγματοποιεί-
ται μεν στη γη, αλλά ανήκει στα έρ-
γα των ουράνιων δυνάμεων. Και 
τούτο είναι πολύ φυσικό, εφ' όσον 
δεν την ίδρυσε ούτε άγγελος, ούτε 
αρχάγγελος, ούτε καμία άλλη κτι-
στή δύναμη, αλλά την ίδρυσε αυτός 
ο Παράκλητος, ο οποίος έκαμε αν-
θρώπους που «φορούν» τη σάρκα 
ικανούς να πραγματοποιούν διακο-
νία αγγέλων. Γι' αυτό και ο ιερωμέ-
νος πρέπει να είναι τόσο καθαρός, 
σα να στέκεται στους ουρανούς μα-
ζί με τις αγγελικές δυνάμεις. 



2. Όταν βλέπεις τον Κύριο θυσιασμέ-
νο πάνω στην Αγία Τράπεζα και τον 
ιερέα να εύχεται σκυμμένος πάνω στο 
θύμα και τους παριστάμενους όλους 
να κοκκινίζουν από το πολύτιμο εκεί-
νο αίμα, πώς μπορείς να νομίζεις ότι 
βρίσκεσαι πάνω στη γη και δε μετα-
φέρεσαι στους ουρανούς και απαλ-
λαγμένος από το σαρκικό φρόνημα 
της ψυχής, δε βλέπεις τα ουράνια με 
γυμνή ψυχή και καθαρό νου; Τι υπέ-
ροχο θαύμα της θείας φιλανθρωπίας! 
Ο Υιός που «κάθεται πάνω» μαζί με 
τον Πατέρα την ίδια εκείνη ώρα κρα-
τείται στα χέρια όλων και προσφέρει 
τον εαυτό του σε όλους, όσοι θέλουν 
να τον αγκαλιάσουν και να τον δε-
χτούν μέσα τους. Και τούτο το πραγ-
ματοποιούν όλοι με τα μάτια της πί-
στης. 

3. Ο ιερέας στέκεται και κατεβάζει 
όχι φωτιά, αλλά το άγιο Πνεύμα και 
προσεύχεται συνεχώς, όχι για να έλ-
θει φλόγα από τους ουρανούς και 
να κατακαύσει τα ευρισκόμενα πά-
νω στην Αγία Τράπεζα, αλλά για να 
έλθει στη θυσία η θεία χάρη και 
ανάψει με αυτή τις ψυχές όλων και 
τις αναδείξει φωτεινότερες από πυ-
ρωμένο ασήμι. Ποιος λοιπόν είναι 
τόσο μανιακός και τρελός, ώστε να 
περιφρονήσει αυτή την τόσο φρικτή 
θυσία; Ή αγνοείς ότι δε θα μπο-
ρούσε ποτέ ανθρώπινη ψυχή να βα-
στάξει εκείνη τη φωτιά και ότι όλα 
θα αφανιζόντουσαν αν δεν ερχόταν 
άφθονη η βοήθεια της χάρης του 
Θεού; 



ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Γιατί η Ιεροσύνη είναι το κριτήριο της γνησιότητας της Εκκλησίας; 
2. Πώς ο Χριστός είναι παρών στη λατρεία της Εκκλησίας; 
3. Να διαβαστούν οι ευχές της Χειροτονίας επισκόπου και πρεσβυτέρου και να τονιστούν τα κύρια σημεία τους. 
4. Ποια η έννοια της εξουσίας στην Εκκλησία; 
5. Πώς βλέπεις τον εκσυγχρονισμό του κλήρου; 



27. Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο 
του Ευχελαίου 

α) Η σύσταση από το Χριστό και η διαμόρφωση του μυστηρίου του Ευ-
χελαίου 

Κείμενο Μετάφραση 

1. «Είναι κάποιος από σας άρρω-
στος; Να προσκαλέσει τους πρε-
σβυτέρους της Εκκλησίας να προ-
σευχηθούν γι' αυτόν και να τον 
αλείψουν με λάδι, επικαλούμενοι το 
όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή 
που γίνεται με πίστη θα σώσει τον 
άρρωστο· ο Κύριος θα τον κάνει 
καλά. Κι αν έχει κάνει αμαρτίες, θα 
του τις συγχωρήσει» (Ιακ. 5,14-15). 

2. Πάτερ Αγιε, εσύ που είσαι ο ια-
τρός των ψυχών και των σωμάτων, 
που έστειλες το Μονογενή σου Υιό, 
τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, για να 
θεραπεύσει κάθε νόσο και να λυ-
τρώσει από το θάνατο, θεράπευσε 
κι αυτόν το δούλο σου από τη σω-
ματική και ψυχική ασθένεια που 
τον περιβάλλει και δώσε του ζωή, 
με τη χάρη του Χριστού σου. 

Όπως είχαν τονίσει οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, βασική πτυχή του 
έργου του Μεσσία θα ήταν η θεραπεία των ασθενών. Η φροντίδα του Ιησού 
για τους αρρώστους μαρτυρείται συνεχώς στα Ευαγγέλια. Κι όταν ρωτήθηκε 
αν ήταν πράγματι ο Μεσσίας, απάντησε με λόγια του προφήτη Ησαΐα, πι-
στοποιώντας, έτσι, την ιδιότητά του: «Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσοί περ-
πατούν, λεπροί καθαρίζονται και κουφοί ακούν» (Ματθ. 11, 5). Αλλά και 
στους μαθητές του ο Κύριος «έδωσε εξουσία πάνω σ' όλα τα δαιμόνια και δύ-
ναμη να θεραπεύουν αρρώστιες. Τους έστειλε να κηρύττουν τη Βασιλεία του 
Θεού και να γιατρεύουν τους αρρώστους» (Λουκ. 9, 1-2). 

Αυτή η εξουσία και η δύναμη ήταν για τους πρώτους χριστιανούς κάτι πο-
λύ σημαντικό. Γι' αυτό σε περίπτωση ασθένειας κάποιου πιστού, καλούσαν 
τους ιερείς, οι οποίοι έρχονταν κοντά στον άρρωστο και προσεύχονταν, αλεί-



φοντάς τον με λάδι (Ιακ. 5, 14). Το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο η θεραπεία τον, 
αλλά και η συγχώρηση των αμαρτιών του (Ιακ. 5, 15). Με βάση την πληρο-
φορία αυτή, συμπεραίνουμε ότι υπήρχε μια ιδιαίτερη ακολουθία, η οποία 
ονομάστηκε αργότερα «Ευχέλαιο», από τα δυο χαρακτηριστικά της γνωρί-
σματα: την «ευχή» (προσευχή) και το «έλαιο» (λάδι). 

Στους πρώτους αιώνες, η ακολουθία περιλάμβανε μόνο μία προσευχή. Οι 
χριστιανοί έφερναν λάδι που αγιαζόταν με συγκεκριμένη ευχή στο τέλος της 
Θείας Ευχαριστίας και με αυτό άλειφαν τους ασθενείς που είχαν σπίτι τους. 
Η όλη, όμως, ακολουθία γινόταν και ανεξάρτητα από τη Θεία Ευχαριστία. 
Έτσι, άρχισαν να προστίθενται ευχές, ύμνοι και αναγνώσματα από την Και-
νή Διαθήκη, μέχρι που το μυστήριο του Ευχελαίου έλαβε την τελική του μορ-
φή, την οποία έχει μέχρι σήμερα. Από τότε που το Ευχέλαιο έπαψε να τελεί-
ται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, επικράτησε να γίνεται η τελετή 
και στα σπίτια. 

Το μυστήριο του Ευχελαίου τελείται για τους ασθενείς και συντελεί στη θε-
ραπεία τους, εφόσον εκείνοι δεχτούν με πίστη την ευλογία του Θεού. Οι χρι-
στιανοί, όμως, ζητούν την τέλεση του Ευχελαίου ανεξάρτητα από την περί-
πτωση της ασθένειας. Τούτο δικαιολογείται από το γεγονός ότι με το μυστήριο 
του Ευχελαίου προσφέρεται η δυνατότητα κάθαρσης της ψυχής και του σώ-
ματος. Έτσι εξηγείται η συχνή τέλεση του μυστηρίου κατά την περίοδο της Με-
γάλης Σαρακοστής, που είναι κατεξοχήν πνευματική περίοδος. Τη Μ. Τετάρτη, 
το μυστήριο τελείται στους ναούς. Οι πιστοί με τη συμμετοχή τους στο μυστή-
ριο του Ευχελαίου ετοιμάζονται για τα Πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου. 

β) Η ενότητα της ψυχής και του σώματος 

Στις ευχές και στους ύμνους του μυστηρίου του Ευχελαίου, τονίζεται η 
βαθιά ενότητα του σώματος και της ψυχής. Ο Κύριος αποκαλείται 

γιατί δεν αρνήθηκε σε κανέναν άρρρωστο 
που έτρεξε κοντά του τη θεραπεία, ενώ συγχρόνως του έδινε και άφεση 
αμαρτιών, δείχνοντας έτσι ότι η ρίζα της ασθένειας δεν βρίσκεται αποκλει-
στικά στο σώμα. 

Για όλες τις πράξεις του ανθρώπου, υπάρχει μια συνυπευθυνότητα σώμα-
τος και ψυχής. Κατά το μυστήριο του Ευχελαίου, το αγιασμένο λάδι ονομά-
ζεται «αποτρεπτικό από κάθε διαβολική ενέργεια». Ο διάβολος εκμεταλλεύ-
εται τα πάθη και τις αδυναμίες, για να απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό· 
η ψυχική κατάσταση και ο διχασμός που επιφέρει η αμαρτία γίνεται, έτσι, η 
έμμεση αιτία της αρρώστιας. Το αγιασμένο λάδι ονομάζεται στις ευχές «θώ-
ρακας δυνάμεως», υπενθυμίζοντας την ανάγκη άμυνας απέναντι στη διαβο-
λική προσβολή. 

γ) Αμαρτία και ασθένεια: μια σύγχρονη προβληματική 

Η αρρώστια είναι για τον άνθρωπο οδυνηρό ξάφνιασμα, σκληρή δοκιμα-
σία. Όταν μάλιστα είναι ανίατη ή θανατηφόρα, τότε, πανικόβλητος, αναζητά 



την αιτία και τον υπεύθυνο. Αρκετές φορές όμως, είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι 
για την κατάσταση μας. 

Τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα που έφυγε, η επιστήμη δεν μπόρεσε να 
αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά ένα θανατηφόρο ιό, τον ιό του Έι-
τζ. Πα την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού, παράλληλα με την ιατρική 
έρευνα, αναπτύχθηκε και μια προβληματική σύμφωνα με την οποία η καλύ-
τερη προφύλαξη για τη συγκεκριμένη ασθένεια είναι μια επιλογή πνευματι-
κού χαρακτήρα. Ο σεβασμός, δηλαδή, στην μοναδικότητα της σχέσης του αν-
δρόγυνου. Η επιλογή αυτή αντιπαρατίθεται σ' αυτό που θεωρούσαμε κατά-
κτηση, απελευθέρωση και προοδευτικότητα. Και γίνεται όχι από φόβο, αλλά 
από αγάπη και αφοσίωση σε ένα μόνο πρόσωπο και από εγκράτεια.* Μια πο-
λύ σοβαρή ασθένεια, λοιπόν, έγινε αιτία για να επανεξετάσουμε θέσεις και επι-
λογές, να ανακαλύψουμε και να εκτιμήσουμε τη μακραίωνη και ενδιαφέρου-
σα παράδοση της Εκκλησίας μας. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Είναι σωστή η άποψη ότι το μυστήριο του Ευχελαίου ανάγεται στον ίδιο 
το Χριστό και γιατί; 

2. Ποιες διαφορές επισημαίνετε μεταξύ της πρώτης και της σημερινής μορφής 
του Ευχελαίου; 

3. Για ποια αιτία θα αισθανόσασταν την ανάγκη να συμμετάσχετε στο μυ-
στήριο του Ευχελαίου; 
Γιατί η πνευματική υγεία του ανθρώπου μπορεί να συμβάλει και στη σω-
ματική του υγεία; 



28. Ο αγιασμός της ανθρώπινης ζωής στη λατρεία 

Κείμενο Μετάφραση 

Γιατί όλοι έχουν τον ίδιο πατέρα: 
Και αυτός που εξαγνίζει και αυτοί 
που εξαγνίζονται. Γι' αυτό και δεν 
ντρέπεται (ο Ιησούς) να τους ονο-
μάζει αδέρφια. 

α) Ένα χρήσιμο λειτουργικό βιβλίο, το Αγιασματάριο 

Όταν ο ιερέας τελεί το Βάπτισμα, το Γάμο, τον Αγιασμό κρατάει στα χέ-
ρια του ένα μικρό λειτουργικό βιβλίο που λέγεται Αγιασματάριο ή Μικρό 
Ευχολόγιο. 

Το Αγιασματάριο διαιρείται σε δύο μέρη. Το πρώτο περιέχει τις ακολου-
θίες των μυστηρίων, καθώς και νεκρώσιμες, παρακλητικές και άλλες σχετικές. 
Το δεύτερο μέρος περιέχει ευχές και ακολουθίες για διάφορες περιστάσεις, 
σχετικές με την προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή. 

Οι τελευταίες σελίδες του καλύπτουν δύο ενδιαφέροντα θέματα. Το ένα εί-
ναι τα έντεκα εωθινά (=πρωινά) Ευαγγέλια που ακούγονται τις Κυριακές 
στην ακολουθία του Όρθρου. Είναι έντεκα γιατί τόσες είναι και οι εμφανίσεις 
του Χριστού μετά την Ανάσταση. Το δεύτερο θέμα είναι ο κατάλογος με τις 
γιορτές των αγίων όλου του χρόνου. 

Είναι καλό να έχουμε στη βιβλιοθήκη μας και μερικά λειτουργικά βιβλία. 
Το Αγιασματάριο έχει ενδιαφέρον, είναι χρήσιμο και μας βοηθά στην πνευ-
ματική μας ζωή. 

β) Ακολουθία του Μεγάλου και Μικρού Αγιασμού 

Στη γιορτή των Θεοφανίων, τελείται ο αγιασμός των υδάτων, από τις πιο 
λαμπρές και εντυπωσιακές ακολουθίες της Εκκλησίας μας. 

Η ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού γίνεται σε ανάμνηση της Βάπτισης 
του Κυρίου, τονίζει τη σημασία της και μας γεμίζει με τη χάρη του Αγίου 
Πνεύματος. Περιλαμβάνει τροπάρια, αναγνώσματα και ευχές. Τα τροπάρια μι-
λούν με ποιητικό τρόπο για το φόβο των υδάτων (προσωποποίηση) και τον 
τρόμο του Προδρόμου, όταν του ζήτησε ο Κύριος να τον βαπτίσει. Οι ευχές 
αναφέρουν ότι ο Χριστός βαπτίστηκε, για να αγιάσει τη φύση των υδάτων, για 
να ανοίξει το δρόμο για τη δική μας αναγέννηση, και παρουσιάζουν τη Βά-
πτιση του Κυρίου ως σύγχρονο γεγονός. «Σήμερα επιφοιτά το Αγιο Πνεύμα, 
σήμερα σβήνονται τα πταίσματα των ανθρώπων, σήμερα ανοίγει γι' αυτούς ο 
Παράδεισος» κ.ά. Ακόμη, ζητούν από τον Κύριο οι πιστοί που θα πιούν και 
θα πάρουν τον αγιασμό να έχουν την ψυχοσωματική τους υγεία, τον αγιασμό 
των σπιτιών τους και κάθε ωφέλεια. Ο Μεγάλος Αγιασμός τελείται δύο φο-



ρές το χρόνο, την παραμονή και ανήμερα των Θεοφανίων και έχει την ίδια 
αγιαστική δύναμη. 

Αγιασμός για τα σχολεία της ορθόδοξης ιεραποστολής στο Κολουέζι της Αφρικής. 

Εκτός από το Μεγάλο Αγιασμό έχουμε και το Μικρό. Θα τον χαρούμε στην 
έναρξη του σχολικού έτους, στα εγκαίνια καταστημάτων, έργων, οικοδομών κ.ά. 
Λέγεται έτσι, γιατί είναι μικρός στην έκταση. Έχει κι αυτός τροπάρια (κυρίως 
παρακλητικά στη Θεοτόκο), ευχές, ευλογία του νερού και ραντισμό. 

Η σημασία του Αγιασμού είναι μεγάλη, γιατί φανερώνει την αντίληψη που 
έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία για τη φύση και την υλική δημιουργία. Με τον 
Αγιασμό όλη η φύση και η ύλη ανακαινίζεται και αγιάζεται με τη χάρη του 
Αγίου Πνεύματος. Τον διατηρούμε στα σπίτια μας, όπου μένει αμετάβλητος. 
Ακόμη, με τον Αγιασμό που κάνουν οι χριστιανοί στα σπίτια τους παίρνουν 
τη χάρη, την ευλογία και τη συμπαράσταση του Θεού. 

Ο Αγιασμός έχει και κοινωνικές διαστάσεις. Το κατάστημα και το έργο που 
εγκαινιάζονται έχουν ανάγκη από την ευλογία του Θεού. Η ανθρώπινη συμ-
βολή δεν αρκεί. Χρειάζεται και η θεία βοήθεια. Η φράση «αν θέλει ο Θεός...», 
που συχνά προφέρουν τα χείλη μας, δείχνει ότι την επιζητούμε. Αρκεί να την 
πιστεύουμε και να τη βιώνουμε. 

γ) Ευχές για τις διάφορες περιστάσεις της ζωής μας 

Στη θεία λατρεία, η Εκκλησία εύχεται για την τροφή μας και με ειδικές ευ-
χές ευλογεί τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα (σιτάρι, κρασί, φρούτα, 
γάλα, τυρί κ.ά.), καθώς και τα επαγγέλματα που ικανοποιούν τις ανάγκες του 
ανθρώπου. Δεν παραβλέπει και τις ξεχώριστές και δύσκολες περιστάσεις της 
ζωής μας. Στο Αγιασματάριο υπάρχουν αρκετές προσευχές της Εκκλησίας για 



να απαλλαγούμε από αυτές. Επειδή η ζωή προοδεύει και, δημιουργούνται νέα 
επαγγέλματα ή παρουσιάζονται νέες ανάγκες, η Εκκλησία προσθέτει στις 
υπάρχουσες, νέες, κατάλληλες ευχές. Έτσι, δείχνει το ενδιαφέρον της όχι μό-
νο για το μέλλοντα αιώνα, για τον οποίο προοριζόμαστε, αλλά και για τού-
τον, το γεμάτο από άγχη και προβλήματα. Είμαστε δικά της παιδιά, αλλά και 
πολίτες του κράτους, μέλη της κοινωνίας. 

δ) Η βαθύτερη έννοια των αγιαστικών πράξεων 

Η Εκκλησία με τα μυστήρια και τις αγιαστικές της πράξεις αγιάζει τον άν-
θρωπο και την καθημερινή του ζωή. Ό,τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να συ-
ντηρηθεί υλικά και πνευματικά το βρίσκει στον ωραίο κόσμο, που ο Θεός δη-

Αρτοκλασία και Αγιασμός 
σε επαρχία της Κένυας, 
Ανατολική Αφρική. 



μιούργησε και ευλογεί. Εκφράζει, λοιπόν, την ευγνωμοσύνη του στο Θεό με 
ευχές και ύμνους, προσφέροντας ως ιερέας (γενική ιεροσύνη) θυσία ευχαρι-
στίας και δοξολογίας. Όπως ακριβώς το λέει η τελευταία ευχή που ακούγε-
ται στη Θεία Λειτουργία: «Γιατί κάθε καλό χάρισμα και κάθε τέλειο δώρο εί-
ναι από ψηλά και κατεβαίνει από σένα τον Πατέρα των φώτων. γι' αυτό σε 
δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε και σε προσκυνούμε...». Έτσι αυτά που μας έδω-
σε ο Θεός τα αντιπροσφέρουμε και εκείνος μας χαρίζει την πραγματική ζωή. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1 .Τί είναι το Αγιασματάριο; 
Πολλοί βλέπουν στο Μεγάλο Αγιασμό μόνο μια λαμπρή και εντυπωσιακή 
τελετή της Εκκλησίας. Ποιά είναι η βαθύτερη σημασία του για σένα; 

3 Ο Αγιασμός διατηρείται, δεν αλλοιώνεται. Ποια ερμηνεία θα μπορούσαμε 
να δώσουμε σ' αυτό το φιαινόμενο; 

4. Η Εκκλησία φροντίζει για όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής. Πώς 
εκδηλώνει αυτό της το ενδιαφέρον; 



29. Οι λειτουργικές περίοδοι του Τριωδίου, Μ. Σαρακο-
στής και Πεντηκοσταρίου, οδοδείκτες στην πνευματι-
κή πορεία του πιστού 

α) Η διαμόρφωση της λειτουργικής περιόδου του Τριωδίου, της Μ. Σα-
ρακοστής και του Πεντηκοσταρίου 

Μια από τις πνευματικότερες περιόδους της λειτουργικής ζωής μας είναι 
η περίοδος του Τριωδίου. Το Τριώδιο αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνου 
και του Φαρισαίου και τελειώνει το βράδυ του Μ. Σαββάτου. Περιλαμβάνει 
συνολικά δέκα εβδομάδες: οι τρεις πρώτες είναι προπαρασκευαστικές· ακο-
λουθούν οι έξι εβδομάδες των Νηστειών, δηλαδή της Μ. Σαρακοστής και τέ-
λος η Μεγάλη Εβδομάδα. Η ονομασία της περιόδου οφείλεται στο ότι οι κα-
νόνες της ακολουθίας του Όρθρου κατά την περίοδο αυτή αποτελούνται μό-
νο τρεις ωδές (ομάδες τροπαρίων) αντί των οκτώ ή εννέα που έχουν οι κα-
νόνες όλη την υπόλοιπη χρονιά. 

Αφορμή για την εξέλιξη του Τριωδίου ήταν η νηστεία της Μ. Εβδομάδας. 
Από τον 4ο αιώνα, η νηστεία επεκτάθηκε σε σαράντα ημέρες πριν από τη Με-
γάλη Εβδομάδα, αριθμός που σχετίζεται με τη νηστεία του Μωυσή, του προ-
φήτη Ηλία και του ίδιου του Κυρίου. Τον 6ο αιώνα, προστέθηκαν και οι προ-
παρασκευαστικές εβδομάδες, αρχικά δύο και αργότερα τρεις. Ετσι, διαμορ-
φώθηκε το Τριώδιο με τις επιμέρους περιόδους του: τις προπαρασκευαστικές 
εβδομάδες, τη Μεγάλη Σαρακοστή και τη Μεγάλη Εβδομάδα. 

Είναι σαφές, λοιπόν, ότι ο πυρήνας, του Τριωδίου, είναι το Πάσχα, το κέ-
ντρο όλου του λειτουργικού έτους. Σύμφωνα με την αρχαία παράδοση της 
Εκκλησίας, το Πάσχα γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη παν-
σέληνο της εαρινής ισημερίας. Τον 4ο αιώνα, η Α' Οικουμενική Σύνοδος επι-
κύρωσε την αρχαία αυτή παράδοση. Ο υπολογισμός αυτός του Πάσχα δια-
τηρήθηκε μέχρι σήμερα με αποτέλεσμα η Μεγάλη Σαρακοστή να κινείται από 
το Φεβρουάριο (το νωρίτερο) μέχρι το τέλος Απριλίου - αρχές Μαΐου (το αρ-
γότερο). 

Η περίοδος της Μ. Σαρακοστής περιλαμβάνει πέντε Κυριακές με τις εορ-
τές που αναφέρονται στον πίνακα στο τέλος του μαθήματος. Ακόμη, κατά την 
περίοδο του Τριωδίου γιορτάζεται η μνήμη του αγ. Μεγαλομάρτυρος Θεο-
δώρου του Τήρωνος (Σάββατο της Α' εβδομάδας της Μ. Σαρακοστής), του 
Λαζάρου (κατά το Σάββατο μετά τη Σαρακοστή), καθώς και η ανάμνηση της 
θριαμβευτικής εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα (Κυριακή των Βαΐων). 
Κατά τη Μ. Εβδομάδα γίνεται η ανάμνηση των τελευταίων γεγονότων πριν 
από τη σύλληψη του Κυρίου και όλων όσων ακολούθησαν: της δίκης, των Πα-
θών, της Σταύρωσης, της Αποκαθήλωσης και του Ενταφιασμού του Κυρίου. 
Το πνευματικό κλίμα της περιόδου δείχνει το ακόλουθο τροπάριο: 



Κείμενο Μετάφραση Κείμενο Μετάφραση 

Ψυχή μου, ψυχή μου, σήκω επάνω, 
γιατί κοιμάσαι; Το τέλος (σου) είναι 
κοντά και πρόκειται ν' ανησυχή-
σεις. Ξύπνησε, λοιπόν, για να σε λυ-
πηθεί ο Χριστός και Θεός, αυτός 
που βρίσκεται παντού και γεμίζει 
τα πάντα. 

Η περίοδος που ακολουθεί μετά το Τριώδιο ονομάζεται περίοδος του Πε-
ντηκοσταρίου, και περιλαμβάνει τις πενήντα ημέρες που μεσολαβούν μεταξύ 
του Πάσχα και της γιορτής της Πεντηκοστής. Ξεκινάει από τη νύχτα του Πά-
σχα και φθάνει μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Αναλυτικότερα, πε-
ριέχει την ακολουθία του Πάσχα και της εβδομάδας που το ακολουθεί (της 
«Διακαινήσιμης»* όπως ονομάζεται), αλλά περιλαμβάνει και τις γιορτές της 
Μεσοπεντηκοστής (εικοσιπέντε μέρες μετά το Πάσχα), της Πεντηκοστής, των 
Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου και των Αγίων Πάντων. Κυ-
ρίαρχο στοιχείο αυτής της περιόδου είναι η χαρά της Ανάστασης. 

β) Λειτουργικές ιδιαιτερότητες της Μ. Σαρακοστής 

Κατά την περίοδο της Μ. Σαρακοστής, τελούνται ακολουθίες, που δεν τε-
λούνται κατά την υπόλοιπη χρονιά. Αυτές είναι: 

1. Η Λειτουργία των Προηγιασμένιον: Μπορεί να τελεστεί κάθε μέρα της Μ. 
Σαρακοστής εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή. Πρόκειται για μια ακο-
λουθία με ύμνους και ευχές, κατά την οποία οι χριστιανοί μεταλαμβάνουν τον 
άρτο και τον οίνο που καθαγιάστηκαν κατά το Σάββατο ή την Κυριακή που 
προηγήθηκε (γι' αυτό ονομάζονται «Προηγιασμένα Δώρα»), 

Κείμενο Μετάφραση 

Δέσποτα παντοκράτορα, εσύ που δη-
μιούργησες την κτίση με σοφία, εσύ 
που λόγω της ανέκφραστης πρόνοι-
ας και της πολλής σου καλοσύνης, 
μας οδήγησες στις ιερές αυτές μέ-
ρες για τον καθαρισμό των ψυχών 
και των σωμάτων, την εγκράτεια 
από τα πάθη και την ελπίδα της 
ανάστασης, εσύ που μετά από σα-
ράντα μέρες έδωσες στον υπηρέτη 
σου Μωυσή, πάνω σε μια πλάκα, τις 
θεοχάρακτες εντολές. Δώσε και σε 
μας, αγαθέ, ν' αγωνιστούμε τον κα-



λό αγώνα, να επιτελέσουμε το δρό-
μο της νηστείας, να διατηρήσουμε 
αδιαίρετη την πίστη, να συντρίψου-
με τα κεφάλια των αοράτων δρα-
κόντων (του διαβόλου), να αναδει-
χθούμε νικητές της αμαρτίας και να 
φθάσουμε χωρίς κατάκριση να προ-
σκυνήσουμε την αγία ανάσταση... 

2. Οι Κατανυκτικοί* Εσπερινοί: Τελούνται τα απογεύματα των Κυριακών 
της Μ. Σαρακοστής και που τονίζουν (με ιδιαίτερους ύμνους) το πνευματικό 
μήνυμα της όλης περιόδου. 

3. Ο Μέγας Κανόνας: Είναι ποίημα του Ανδρέα Κρήτης (7ος -8ος αι.). Πε-
ριγράφει την πνευματική και ηθική κατάπτωση του ανθρώπου και την ανά-
γκη για μετάνοια. Ψάλλεται το βράδυ της Τετάρτης (Όρθρος της Πέμπτης) 
κατά την Ε' εβδομάδα των Νηστειών. 

4. Ο Ακάθιστος Ύμνος: Πρόκειται για ύμνο που εξυμνεί τη Θεοτόκο και 
που συντέθηκε, κατά την παράδοση, με αφορμή τη θαυματουργική διάσωση 
της Κωνσταντινούπολης από την Παναγία κατά την πολιορκία από τους 
Αβάρους και Πέρσες το 626 μ.Χ. (βλ. δ.ε. 16, σελ 91) 

γ) Η Μεγάλη Σαρακοστή οδοδείκτης για την πνευματική πορεία του πιστού 

Η περίοδος της Μ. Σαρακοστής είναι η κατεξοχήν ιερή περίοδος του 
έτους και στοχεύει στην πνευματική προετοιμασία του πιστού για το Πάσχα. 
Οι ιδιαίτερες ακολουθίες και προσευχές καθώς και ο συνδυασμός τους με τη 
νηστεία σηματοδοτούν σαν οδοδείκτες και ένα καινούργιο ξεκίνημα, μια και-
νούρια πορεία για τη ζωή χριστιανών. Από τα αιτήματα της προσευχής που 
ακολουθεί, αντιλαμβανόμαστε πώς θα πρέπει να είναι ο πραγματικός χρι-
στιανός όχι μόνο κατά την περίοδο της Μ. Σαρακοστής, αλλά και σε όλη την 
υπόλοιπη χρονιά. 

Κείμενο Μετάφραση 

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, 
μη μου δώσεις πνεύμα τεμπελιάς, 
περιέργειας, φιλοδοξίας για εξουσία 
και άστοχων λόγων. Χάρισε στο 
δούλο σου πνεύμα σωφροσύνης, τα-
πεινοφροσύνης, υπομονής και αγά-
πης. Ναι, Κύριε και Βασιλιά, χάρισέ 



μου (το χάρισμα) να βλέπω τα δικά 
μου παραπτώματα και να μην κα-
τακρίνω τον αδελφό μου. διότι είσαι 
ευλογημένος στους αιώνες των αιώ-
νων. Αμήν. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Τι σημαίνει Τριώδιο; 
2. Με ποιους τρόπους η περίοδος της Μ. Σαρακοστής συμβάλλει στην πνευ-

ματική πρόοδο του Χριστιανού; 
3. Τι είναι η Λειτουργία των Προηγιασμένων; 
4. Γιατί την ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου την λέμε και ακολουθία των 

Χαιρετισμών; 
5. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό κατά την περίοδο του Πεντηκοστα-

ρίου; 

Οι Κυριακές του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου 

1. Του Τελώνου και του Φαρισαίου 
2. Του Ασώτου 
3. Των Απόκρεω 
4. Της Τυρινής 
5. Α' Νηστειών (Ορθοδοξίας) 
6. Β' Νηστειών (Γρηγορίου του Πα-

λαμά) 
7. Γ' Νηστειών (Σταυροπροσκυνή-

σεως) 
8. Δ' Νηστειών (Ιωάννου της Κλί-

μακος) 
9. Ε' Νηστειών (Μαρίας της Αιγυ-

πτίας) 

10. Βαΐων 
11. Πάσχα 
12. Του Θωμά 
13. Των Μυροφόρων 
14. Του Παραλύτου 
15. Της Σαμαρείτιδος 
16. Του Τυφλού 
17. Των Πατέρων της Α Οικουμε-

νικής Συνόδου 
18. Της Πεντηκοστής 
19. Των Αγίων Πάντων 



30. Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης 
Υμνογραφία 

30. Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης 
Υμνογραφία 

α) Προέλευση, εξέλιξη και είδη των ύμνων 

Οι ύμνοι είναι αναπόσπαστο μέρος της χριστιανικής λατρείας. Είναι το 
τραγούδι της πίστης μας, όπ(ος το λέει και ο απ. Παύλος: «Να τραγουδάτε στις 
συνάξεις σας ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές ωδές, να ψάλλετε με την 
καρδιά σας στον Κύριο» (Εφεσ. 5, 19' Κολ. 3, 16). 

Τα «Αλληλούϊα» (αινείτε τον Κύριο), «Αμήν», «Κύριε, έλέησον» κ.ά. που 
ακούγονται στη λατρεία και σήμερα, ήταν οι πρώτοι πυρήνες των ύμνων. Κα-
θώς προχωρούν οι αιώνες, συνθέτονται απλά και σύντομα τροπάρια με τα 
οποία δοξολογείται ο Τριαδικός Θεός και υπογραμμίζονται οι αλήθειες της 
Εκκλησίας. Ώθηση για τη δημιουργία τους έδωσαν και οι αιρετικοί που με ελ-
κυστικούς ύμνους διέδιδαν την αιρετική τους πίστη. Έτσι η Εκκλησία για να 
τους αντικρούσει, πέρασε μέσα από τους ύμνους της τη δική της αλήθεια. 

Στους πρώτους αιώνες, έχουμε τροπάρια, που είναι ύμνοι απλοί, για την 
Αγία Τριάδα (Τριαδικά), τη Θεοτόκο (Θεοτοκία), τους Μάρτυρες (Μαρτυρι-
κά) καθώς και άλλα πρόσωπα και γεγονότα. Αργότερα, δημιουργούνται ομά-
δες τροπαρίων (κοντάκια, κανόνες), για να τονιστεί η σημασία των γιορτών 
της Εκκλησίας και να εμπλουτιστεί η λατρεία. 

β) Οι σπουδαιότεροι υμνογράφοι 

Οι ύμνοι έχουν πολλούς δημιουργούς. Ο Ρωμανός ο Μελωδός έχει τα πρω-
τεία στη σύνθεση των κοντακίων. Καταγόταν από τη Συρία. Γεννημένος από 
χριστιανούς γονείς έγινε εκεί διάκονος. Με αυτή την ιδιότητα, πήγε στην 
Κων/πολη και το υμνογραφικό του έργο έφθασε σε μεγάλη ακμή στα χρόνια 
του Ιουστινιανού (527-565). Όπως διαβάζουμε στο συναξάρι* του, από τη Θε-
οτόκο έλαβε το χάρισμα να συντάσσει κοντάκια. Εκατοντάδες τέτοια του 
αποδίδονται. Τη νύχτα των Χριστουγέννων χαιρόμαστε το «Ή παρθένος σή-
μερον τόν ύπερούσιον τίκτει...». Δίκαια χαρακτηρίστηκε ως ο πρίγκιπας των 
βυζαντινών υμνογράφων. 

Στη σύνθεση των κανόνων, διακρίθηκαν τον 8ο αι. ο Ιωάννης Δαμασκη-
νός, ο Ανδρέας Κρήτης, ο Κοσμάς ο Μελωδός κ.ά. Όλοι τους έγραψαν πλη-
θώρα ύμνων. Του Δαμασκηνού θαυμάζουμε τα αναστάσιμα τροπάρια, (τα πε-
ρισσότερα είναι στο βιβλίο «Οκτώηχος»*), τα νεκρώσιμα κ.ά. Ο Ανδρέας 
Κρήτης είναι γνωστός από το «Μεγάλο Κανόνα» (βλ. σελ. 161). Ο Κοσμάς ο 
Μελωδός είναι ο γλυκύφθογγος ποιητής των κανόνων που ψάλλονται στις Δε-
σποτικές γιορτές, στην Κοίμηση της Θεοτόκου και σε άλλες γιορτές. Αυτοί οι 
ποιητές έχουν κέντρο τους τη μονή του Αγίου Σάββα (Παλαιστίνη) και γι" αυ-
τό λέγονται Σαββαίτες. Στην Κωνσταντινούπολη, δρουν με κέντρο τη μονή 
του Στουδίου οι Στουδίτες*: οι αδελφοί Θεόδωρος και Ιωσήφ (9ος αι.). ο Γερ-
μανός Κων/πόλεως (8ος αι.), κ.ά. Τα βιβλία της Εκκλησίας είναι γεμάτα από 
τις ωραίες εμπνεύσεις τους. Στον Όρθρο ακούγονται οι «Αναβαθμοί», ποιη-
τικά αριστουργήματα του Θεόδωρου του Στουδίτη. 



Ο Αγιος Ιωάννης Δαμα-
σκηνός και ο Άγιος Ιωσήφ 
ο Υμνογράφος. Εικόνα στη 
μονή Διονυσίου, Άγιο 
Όρος, 17ος αι. 

δ) Επίδραση των ύμνων στη σύγχρονη λογοτεχνία 

Η εκκλησιαστική υμνολογία επηρέασε το έργο αρκετών λογοτεχνών τόσο 
πεζογράφων όσο και ποιητών. Οι δύο Αλέξανδροι, Παπαδιαμάντης και Μω-
ραϊτίδης, καθώς και ο Φώτης Κόντογλου, ψάλτες οι ίδιοι, εμπνέονται από τους 
ύμνους της Εκκλησίας. Τους αναφέρουν συχνά στα κείμενά τους και μάλιστα 
οι δύο πρώτοι συνθέτουν ύμνους και ιερές ακολουθίες. 

γ) Οι ύμνοι στην υπηρεσία της θείας λατρείας 

Οι ύμνοι της Εκκλησίας είναι οι κοινές προσευχές, το εντρύφημα των πι-
στών. Με λίγες λέξεις δοξολογούν και εκφράζουν αλήθειες για την Αγία Τριά-
δα, το Χριστό, τη Θεοτόκο, τους αγίους. Από αυτούς π.χ. μαθαίνουμε πως ο 
Θεός είναι ένας, αλλά τρίφωτος= με τρία Πρόσωπα 

Ξέρουμε πως ο Χριστός είναι Θε-
άνθρωπος με ένα Πρόσωπο 

Αρκεί να θυμηθούμε τα τροπάρια της Μ. Εβδομάδας και της νε-
κρωσιμης ακολουθίας, για να καταλαβουμε τι νιώθουν οι πιστοί στο ακουσμα 
τους. Ακόμη, οι ύμνοι μορφώνουν και διδάσκουν. Η γλώσσα τους μας φαίνε-
ται δύσκολη, όμως μιλούν στην καρδιά . γι' αυτό και οι απλοί αλλά πιστοί άν-
θρωποι, καταλαβαίνουν το νόημά τους. Αν προσέξουμε, όταν ακούγονται 
στην εκκλησία, οι χριστιανοί σιγοψέλνουν και, εκεί που χρειάζεται, σταυρο-
κοπιούνται. 



Από τους νεοέλληνες ποιητές, ο Σολωμός, ο Παλαμάς, ο Βάρναλης και ο 
Σικελιανός, χρησιμοποιούν ή μεταπλάθουν στίχους από τις ακολουθίες της 
Εκκλησίας. Ακόμη περισσότερο: εμπνέονται και δονούνται από τους ύμνους. 
Ο Παλαμάς, μάλιστα, μετέφρασε το τροπάριο της Κασσιανής, που ψάλλεται 
το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (περιέχεται στη συλλογή του «Βωμοί»). Τα βή-
ματά τους ακολουθούν και άλλοι, όπως ο Γ. Δροσίνης, Γ. Βερίτης, Στ. Μπο-
λέτσης κ.ά. 

Η επίδραση που άσκησε η εκκλησιαστική ποίηση στους νομπελίστες μας 
Σεφέρη και Ελύτη είναι γνωστή. Το «Άξιον εστί» του Ελύτη στη μορφή και 
στο περιεχόμενο είναι διαποτισμένο από το άρωμα των ύμνων και των κει-
μένων της Εκκλησίας. 

Στην ίδια γραμμή κινούνται και αρκετοί από τους σύγχρονους πεζογράφους 
και ποιητές. Δεν είναι αποκομμένοι από την ορθόδοξη λατρεία. Μεταφέρουν 
στα κείμενά τους άλλοτε την ομορφιά της και την κατανυκτική της ατμόσφαι-
ρα και άλλοτε προσωπικά τους βιώματα από τις ακολουθίες. Έτσι ο λογοτέχνης 
ακαδημαϊκός Στρατής Μυριβήλης στο διήγημά του «Η κεροδοσία» νοσταλγεί 
το χωριό του λέγοντας: «Να σταθώ μέσα στο στασίδι, από καρυδόξυλο, που το 
γυάλισαν με την τσόχα του αγκώνα τους οι προπαππούδες μου, οι παππούδες 
μου, ο πατέρας. Να ξανακούσω τα παιδιά που ψέλνουν, όπως άλλη φορά έψελ-
να εγώ» (Από «Το γαλάζιο βιβλίο»). 

Η παιδική χορωδία της Κορυτσάς 



Κείμενο Μετάφραση 

1. Λατρευτικά προσπέφτουμε μπρος 
στην Αγία, Ομοούσια Τριάδα -
μπρος στον Πατέρα, στον Υιό του 
και μπρος στο Άγιο Πνεύμα. Και με 
τα Σεραφίμ μαζί και μ' όλη μας τη 
δύναμη, λέμε το άγιος, άγιος, άγιος 
είσαι, Κύριε. 

2. Σήμερα συντελέστηκε στον κόσμο 
η σωτηρία. Ας ψάλουμε σ' αυτόν 
που απ' τον τάφο αναστήθηκε κι 
έγινε πρώτος στην καινούρια μας 
ζωή. Πατί, με το δικό του θάνατο, 
το θάνατο αιχμαλώτισε, χαρίζοντας 
σε μας τη νίκη και την αγάπη την 
απέραντη. 

Θυσία αινέσεως 

1. «Ποιητάς και ποιητικά είδη έχει γνωρίσει πολλούς και πολλά η ελληνική 
γλώσσα, όπως και οι άλλες γλώσσες του κόσμου, που έχουν ο καθένας και 
το καθένα την αξία του. Για καμιά, όμως, ποίηση δεν έχουμε αυτή την αι-
ώνια νεότητα, που συναντούμε στη βυζαντινή λειτουργική ποίηση της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας· αυτή την ποίηση, που ίσως μερικοί αγνοούν την 
ύπαρξή της κι άλλοι τη σβήνουν με μια μονοκοντυλιά, κρίνοντάς την, με άλ-
λα κριτήρια απ' τα δικά της και της εποχής της, ως μονότονη, ως κηρυγ-
ματική, ως δογματική, ως απολιθωμένη κλπ. Μια ποίηση, όμως, που επί δε-
καπέντε αιώνες και πλέον, παραμένει αγέραστη, συγκινεί τις καρδιές των 
πιστών, κατανύσσει τις ψυχές των χριστιανών, ψάλλεται σ' όλους τους ορ-
θόδοξους ναούς, διδάσκει τον θεολογικά υψηλό πλούτο της ορθοδόξου δι-
δασκαλίας σε γραμματισμένους και αγράμματους, κάνει προσιτές τις αλή-
θειες της πίστεώς μας με τρόπο ιεροπρεπή και τερπνό, με τη βοήθεια της 
βυζαντινής μουσικής, συνοδεύει με τα λυρικά της δημιουργήματα τόσο τις 
χαρμόσυνες όσο και τις θλιβερές στιγμές των πιστών, μια τέτοια ποίηση δεν 
είναι μια ποίηση που έχει το δικαίωμα κανείς να την αγνοήσει με το αζη-
μίωτο» (Π. Β. Πάσχου, Θυσία αινέσεως, Αθήναι 1978, σελ. 49). 



Ό Κύκλος των Τετράστιχων, 34 Κ. Παλαμάς 

Καθώς κλαίει, σαν της παίρνουν το 
τέκνο, η δαμάλα ξεφωνίζω και νόη-
μα δεν έχουν τα λόγια. 

Καθώς κλαίει, σαν της παίρνουν το 
τέκνο, η δαμάλα ξεφωνίζω και νόη-
μα δεν έχουν τα λόγια. 

Ανοιξή μου γλυκιά, γυρισμό που 
δεν έχεις. 
Η ομορφιά σου βασίλεψε κίτρινη 
γιε μου. 

Ανοιξή μου γλυκιά, γυρισμό που 
δεν έχεις. 
Η ομορφιά σου βασίλεψε κίτρινη 
γιε μου. 

Εγκώμια Μ. Παρασκευής Η μάνα τον Χριστού, Κ. Βάρναλη 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Γιατί μπήκαν στη θεία λατρεία οι ύμνοι; 
Οι ύμνοι «μορφώνουν και διδάσκουν». Ποια είναι η μόρφωση και ποια η 
διδασκαλία που παρέχουν; (Συμβουλέψου το κείμενο του Π. Β. Πάσχου). 

Ποιες τρεις αλήθειες της 
πίστης υπογραμμίζει ο ύμνος αυτός; 

4. Να επισημανθούν οι επιδράσεις της βυζαντινής ποίησης στη σύγχρονη λο-
γοτεχνία. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

31. Προβληματισμοί για τη λειτουργική γλώσσα 
και τη μουσική 

β) Η κατανόηση της λειτουργικής γλώσσας και το θέμα της μετάφρασης 
των λειτουργικών κειμένων 

Ο Θεός μίλησε στη γλώσσα μας, συγκαταβαίνοντας στην αδυναμία μας. 
Αυτό πρέπει να κάνει και η εκκλησιαστική λατρεία, όπως δείχνει ιδιαίτερα το 
γεγονός της Πεντηκοστής. Όλες οι φυλές της γης άκουγαν το κήρυγμα των 
αποστόλων στη γλώσσα τους (Πράξ. 2,11). Και αυτό μιμήθηκε η ιεραποστο-
λή της Εκκλησίας, όπως λ.χ. οι άγιοι απόστολοι των Σλάβων Κύριλλος και Με-
θόδιος («κυρίλλειο» αλφάβητο) τον 9ο αιώνα. 

Ποτέ η Ορθοδοξία δε μίλησε για «ιερές γλώσσες». Σπουδαία ήταν η ενέρ-
γεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου (Εθναρχίας) το 16ο αιώνα, όταν η από-
σταση της λαϊκής γλώσσας από τη γλώσσα της λατρείας μεγάλωσε πολύ. Η 
γλώσσα των ευχών και των ύμνων διατηρήθηκε, το κήρυγμα όμως άρχισε να 
γίνεται σε απλούστερη μορφή. Ήταν ένα ποιμαντικό μέτρο, που φανέρωνε το 
ενδιαφέρον της Εθναρχίας για το λαό. Αυτό ισχύει ως σήμερα, ως η καλύτε-
ρη λύση. Η νεότερη ελληνική (ομιλουμένη) δεν είναι διαφορετική γλώσσα 
από τη γλώσσα της λατρείας, όπως οι λατινογενείς γλώσσες στη Δύση σε σχέ-
ση με τη λατινική, αλλά η φυσική εξέλιξή της. Αρκεί, συνεπώς, η σχολική παι-
δεία για την κατανόησή της. Τα κείμενα, άλλωστε, της λατρείας μας επανα-
λαμβάνονται και, όταν η συμμετοχή μας στη λατρευτική ζωή είναι τακτική, 
εξοικειωνόμαστε με αυτά. 

α) Ποια είναι η γλώσσα στη λατρεία; 

Η ορθόδοξη λατρεία προσφέρει το θείο Λόγο, τον Χριστό. Για την προ-
σφορά αυτή απαραίτητος είναι ο ανθρώπινος λόγος. Όταν λοιπόν ήρθε 

(Γαλ. 4,4) ο ελληνικός λόγος έγινε η γλώσσα του Χρι-
στιανισμού και της λατρείας του. Αρχικά ήταν η κοινή, ελληνιστική μορφή της 
και αργότερα η αττικίζουσα γλώσσα των Πατέρων. 

Η λειτουργική μας γλώσσα δεν επιδιώκει τον εντυπωσιασμό, αλλά την 
προσέγγιση του πιστού και τη δημιουργία κατάνυξης στην καρδιά του. Η 
ανάγκη όμως της συνέχειας και ο κίνδυνος διάσπασης της παράδοσης συνέ-
βαλαν στη διατήρηση της γλωσσικής μορφής της λατρείας παρά την εξέλιξη 
της ελληνικής γλώσσας (ομιλουμένη-λαϊκή) μετά τον 11ο αιώνα. Γι' αυτό σή-
μερα η γλώσσα της λατρείας μας φαίνεται αρχαΐζουσα. 



Στη «λατρευτική αγωγή» των πιστών, μεγάλη είναι η συμβολή των μετα-
φράσεων. Ήδη υπάρχουν μεταφράσεις για πολλές ακολουθίες. Για πολλούς 
η ορθή λύση είναι: διατήρηση της γλωσσικής μορφής της λατρείας μας, που 
για μας τους Έλληνες έχει και εθνική σημασία, και βοηθητική χρήση μετα-
φράσεων. Οι νέοι όμως ύμνοι και ευχές μπορούν να γράφονται στη σημερινή 
γλωσσική μορφή. 

γ) Η μουσική στη λατρεία της Εκκλησίας 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιεί και καθαγιάζει όλες τις μορφές της 
τέχνης. Μαζί με την ποίηση, ανέπτυξε και τη μουσική, «βυζαντινή εκκλησια-
στική μουσική», η οποία αναπτύχθηκε στο Βυζάντιο και μεταδόθηκε στους 
άλλους ορθόδοξους λαούς (Αραβες, Σέρβους. Βουλγάρους, Ρώσους κ.λπ.). Η 
βυζαντινή μουσική είναι συνέχεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Η εκκλη-
σιαστική μουσική δεν είναι τέχνη αυτόνομη, αλλά το ένδυμα του λόγου των 
ύμνων. Σκοπός της είναι να δημιουργεί και αυτή πνεύμα κατάνυξης και ευ-
λάβειας. Κατά τους αγίους Πατέρες μας, η ψαλμωδία δεν είναι «εύφωνίας 
σπουδή» (επίδειξη φωνητικών προσόντων), αλλά υποβοήθηση των πιστών να 
δεχτούν τη θεολογία των ύμνων. Είναι καθαρά φωνητική και απέκλεισε από 
την αρχή τη χρήση των μουσικών οργάνων. Μουσικό όργανο γίνεται στη λα-
τρεία ο ίδιος ο πιστός, που αινεί το Θεό με την ψυχή πρώτα και μετά με τη 
φωνή του. 

δ) Βασικοί σταθμοί εξέλιξης της εκκλησιαστικής μουσικής 

Η εκκλησιαστική μουσική ακολούθησε την εξέλιξη των ύμνων. Στην αρχή 
ήταν απλούστερη. Από τον 4ο αι. έγινε πλουσιότερη σε μελωδίες. Διαμορφώ-
θηκε έτσι το σύστημα των οκτώ ήχων, που τελειοποιήθηκε και καθιερώθηκε 

Ορθόδοξα παιδιά στην Κορέα ψάλλουν στη θ ε ί α Λειτουργία των Χριστουγέννων. 



Τ ρ ι σ ά γ ι ο ν Ή χ ο ς α' Πα 

Βυζαντινή σημειογραφία ή παρασημαντική (= παράσταση με γραπτά σημεία των μουσι-
κών φθόγγων). 



από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό (8ος αι.). Μέχρι το 1000, περίπου, με-
λωδός ήταν ο ίδιος ο υμνογράφος. Αργότερα εμφανίζονται οι «μεταμελωδι-
κοί» υμνογράφοι, που μιμούνται τα παλαιότερα μετρικά και μουσικά πρότυ-
πα. Η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική έχει δικό της σύστημα γραφής (ση-
μειογραφία ή παρασημαντική). Στηρίζεται στο σύστημα 7 φθόγγων, που εκ-
φράζονται με τα 7 πρώτα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου: πΑ, Βου, Γα, 
Δι, κΕ, Ζω, νΗ. Το σύστημα αυτό εξελίχθηκε σε τρεις φάσεις: 9ος -12ος αι. (αρ-
χαία, πολύπλοκη γραφή). 12ος -15ος αι. (μέση) και 15ος -19ος αι. (νεότερη). 
Το 1814 καθιερώθηκε το σημερινό σύστημα μουσικής γραφής. 

ε) Εκκλησιαστική μουσική παράδοση και νεωτεριστικές τάσεις 

Είναι κοινά παραδεκτό ότι η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική έχει άμε-
ση σχέση με τη βυζαντινή λαϊκή μουσική παράδοση, που σώζεται ως σήμερα 
στο δημοτικό τραγούδι. Πρόκειται για την ενιαία μουσική του Γένους μας, την 
εθνική μουσική μας και ένα από τα υπεροχότερα δημιουργήματα του πολιτι-
σμού μας. Γι' αυτό, με την εμφάνιση Εθνικής Μουσικής Σχολής για την καλ-
λιέργεια Νεοελληνικής Μουσικής από τα τέλη του 19ου αι., οι συνθέτες μας 
αποδεσμεύονται από τη δυτική επίδραση και στρέφονται στην εκκλησιαστι-
κή μας μουσική και το δημοτικό τραγούδι. Ακόμη και νεότεροι συνθέτες μας 
ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση. Τη βυζαντινή επίδραση σώζει και το «λαϊ-
κό» λεγόμενο τραγούδι. Είναι ανάγκη εθνική, λοιπόν, η σπουδή και διάδοση 
της μουσικής μας παράδοσης. 

Βέβαια, δεν έλειψαν και νεωτεριστικές τάσεις. Ήδη το 19ο αι. σε ελληνι-
κές παροικίες στην Ευρώπη εμφανίστηκε η τάση ευρωπαϊκής διασκευής της 
εκκλησιαστικής μουσικής (εναρμόνιση*, τετραφωνία, εισαγωγή οργάνων). 
Στόχος ήταν η ωραιοποίηση της εκκλησιαστικής μουσικής για την προσέλκυ-
ση του λαού. Όπως είπε όμως ο ιερός Χρυσόστομος, 

Μετριοπαθέστερη ήταν η προσπά-
θεια του Ιω. Σακελλαρίδη (1853-1938) για την απλούστευση των βυζαντινών 
ύμνων, με τη χρήση στοιχείων της ευρωπαϊκής μουσικής τέχνης (εναρμόνιση, 
τριφωνία). Το έργο του βρήκε πολλούς θαυμαστές, αλλά και επικριτές. Σήμε-
ρα καλλιεργείται σε ευρεία κλίμακα και με μεγάλη επιτυχία η βυζαντινή εκ-
κλησιαστική μουσική της παράδοσής μας. 



ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Πώς θεμελιώνεται θεολογικά η απλότητα της λειτουργικής γλώσσας; 
2. Πώς αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα της λειτουργικής γλώσσας; Ποια είναι 

η δική σου θέση; 
3. Ποιο σκοπό υπηρετεί η εκκλησιαστική μουσική της Ορθοδοξίας; 
4. Σχολιάστε τη σχέση εκκλησιαστικής και εθνικής μουσικής. 



32. Η θέση των λαϊκών στη σύγχρονη λατρεία, 
επισημάνσεις και προβληματισμοί 

α) Επισημάνσεις των προβλημάτων 

Η παράδοση των πρώτων αιώνων είναι σαφής και ενιαία στο θέμα της θέ-
σης των λαϊκών: οι βαπτισμένοι στο όνομα του Χριστού συμμετέχουν ενεργά 
στα τελούμενα κατά τη λατρεία και συνεργάζονται με τους κληρικούς. 

Σήμερα, η θέση των λαϊκών στη λατρεία είναι πολύ διαφορετική. Ο μεγα-
λύτερος αριθμός των πιστών προσέρχεται στη λατρεία ως θεατής και όχι ως 
συμμέτοχος. Τα τελούμενα από τον ιερέα αγνοούνται από τους λαϊκούς είτε 
διότι δεν τα βλέπουν είτε διότι δε γνωρίζουν το νόημά τους, με αποτέλεσμα να 
τα θεωρούν θρησκευτικές τελετές (ριτουαλισμός*) και όχι ευκαιρίες για να λά-
βουν τη χάρη του Θεού. Οι πιστοί είναι, επίσης, απομονωμένοι από την ψαλ-
μωδία (εφόσον το έργο αυτό έχει ανατεθεί μόνο στους ψάλτες), αλλά και από 
τις περισσότερες ευχές της λατρείας, οι οποίες δεν ακούγονται, λόγιο μιας ιδιά-
ζουσας συνήθειας που εμφανίστηκε στην Εκκλησία, να διαβάζονται, δηλαδή, 
πολύ χαμηλόφωνα. 

Το πρόβλημα είναι σοβαρό, διότι η μετάπτωση των πιστών από την κα-
τηγορία των συμμετεχόντων στην κατηγορία των απλών θεατών, τους απο-
στερεί από μια βαθιά πνευματική εμπειρία και δημιουργεί αρρυθμία στο σώ-
μα της Εκκλησίας. Επιβάλλεται, λοιπόν, να διερευνήσουμε τα αίτια αυτής 
της μετάπτωσης, ώστε να συνειδητοποιήσουμε και την ανάγκη της υπέρβασης 
του προβλήματος. 

β) Τα αίτια της απομόνωσης των λαϊκών στη σύγχρονη λατρεία 

Μετά τον 5ο αιώνα, εμφανίστηκε η τάση της σταδιακής υποβάθμισης των 
λαϊκών στη λατρεία, επειδή ο αριθμός των χριστιανών αυξήθηκε ιδιαίτερα και 
δεν υπήρχε, πλέον, η βεβαιότητα για την πίστη των παρισταμένων προσώπων. 
Το φαινόμενο αυτό συνοδεύτηκε από την κατάργηση του θεσμού των κατη-
χουμένων, δηλαδή κατάργηση της προετοιμασίας για το Βάπτισμα με την κα-
τάλληλη διδασκαλία. 

Διαπιστώνουμε ότι οι παραπάνω αιτίες ισχύουν και σήμερα. Η άγνοια των 
λαϊκών στα θέματα της πίστης και ειδικότερα στα θέματα της λατρείας, πε-
ριορίζουν τη συμμετοχή τους στα τελούμενα. Ύστερα, λείπει η κατήχηση, δη-
λαδή κάποιος προσέρχεται στη Βάπτιση χωρίς να υπάρχει ούτε και εκ των 
υστέρων φροντίδα για την πνευματική του κατάρτιση. Πώς, λοιπόν, να συμ-
μετάσχει ενεργά στη λατρεία, όταν αισθάνεται εντελώς ξένος προς το περιε-
χόμενο της πίστης και την έννοια της λατρείας; 

Έτσι. ο λαϊκός απομονώνεται και αποκτά τη λαθεμένη εντύπωση ότι τα τε-
λούμενα δεν τον αφορούν. Γι' αυτό θεωρεί τη λατρεία έργο αποκλειστικά του 
κλήρου. Πρόκειται για μια αντινομία μέσα στην Εκκλησία, όταν μια ομάδα 
βαπτισμένων θεωρούν τους εαυτούς τους «προσκεκλημένους» στη λατρεία 
(δηλαδή ξένους) και όχι ισότιμα μέλη του εκκλησιαστικού σώματος. 



γ) Ο αγώνας για μια λειτουργική αναβάθμιση της θέσης των λαϊκών 

Από τα παραπάνω, φαίνεται καθαρά η ανάγκη για αναβάθμιση της θέσης 
των λαϊκών στη λατρεία. Αυτό μπορεί να γίνει με την ενημέρωση των πιστών 
σε θέματα λατρείας και με την ενεργοποίηση τους κατά τις λατρευτικές συ-
νάξεις. 

Η ενημέρωση των λαϊκών σε θέματα λατρείας αποτελεί, βασικά, έργο των 
ποιμένων της Εκκλησίας (επισκόπων, ιερέων) αλλά και όλων όσων αγωνίζο-
νται για τη μετάδοση της χριστιανικής αλήθειας. Το έργο αυτό μπορεί να επι-
τελεστεί με πολλούς τρόπους: μ' ένα πρόγραμμα κατήχησης των λαϊκών όλων 
των ηλικιών με την κυκλοφορία σχετικών βιβλίων, με κατάλληλα μαθήματα 
στα σχολεία, αλλά, κυρίως, με τη μύηση των πιστών από τους κληρικούς, 
όταν προσέρχονται στη Θεία Ευχαριστία, στο Βάπτισμα ή στο Γάμο. 

Εκτός, βέβαια, από τους ποιμένες της Εκκλησίας, θα πρέπει και από την 
πλευρά των ίδιων των λαϊκών να υπάρχει επιθυμία και επιδίωξη για γνωρι-
μία με τη λατρεία, αλλά και για ενεργοποίησή τους κατά τη διάρκεια των λα-
τρευτικών εκδηλώσεων. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να συμμετέχουν 
στην ψαλμωδία ή τα αναγνώσματα. Ιδιαίτερα κατά τη Θεία Ευχαριστία, επι-
βάλλεται να ψάλλουν καθώς και να απαγγέλλουν όλοι μαζί το «Σύμβολο της 
Πίστεως» και την «Κυριακή Προσευχή». Το ζητούμενο είναι να υπάρξει στη 
λατρεία η «συνιερουργία», δηλαδή η απόλυτη συνεργασία μεταξύ κλήρου και 
λαού, ώστε ν' αποκατασταθεί το μεγάλο πρόβλημα της περιθωριοποίησης 
των λαϊκών στη λατρεία, το οποίο ουσιαστικά πλήττει την ενότητα του σώ-
ματος της Εκκλησίας. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Ποιοι λόγοι συντέλεσαν στη σταδιακή απομόνωση των λαϊκών από τη λα-
τρεία; 

2. Πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί σήμερα η ενημέρωση των λαϊκών σε θέ-
ματα λατρείας; 

3 Ποια συναισθήματα γεννιούνται μέσα σας όταν παρευρίσκεστε σε κάποια 
λατρευτική εκδήλωση, αλλά αισθάνεστε ότι τα τελούμενα δεν σας αφορούν; 
Ποιους τρόπους θα προτείνατε σεις στον ιερέα της ενορίας σας, ώστε να 
συμμετάσχετε ενεργότερα σε κάποια λατρευτική εκδήλωση; 



1Η φράση του Απ. Παύλου (υπάρχει) (Γαλ. 3,28), που προβάλ-
λεται συνήθως, δε σημαίνει ισοπέδωση των ιδιαιτεροτήτων των δύο φύλων, αλλά ισότητά 
τους ενώπιον του Θεού (Μ. Αθανάσιος. Μ. Βασίλειος κ.ά.). 
2 Και μόνο το γεγονός αυτό αρκεί, για να γίνει κατανοητό, ότι δεν υπέκυψε η Εκκλησία 
στις νοοτροπίες της εποχής (π.χ. η θέση της γυναίκας στη λατρεία των ειδώλων). 

33. Η γυναίκα στη λατρεία 

α) Η ορθόδοξη άποψη για την Ιεροσύνη των γυναικών 

Στο πλαίσιο της Οικουμενικής Κίνησης και των πρωτοβουλιών άλλων Ομο-
λογιών, ανέκυψε το θέμα της Ιεροσύνης των γυναικών, που διχάζει σήμερα τον 
χριστιανικό κόσμο και άρχισε να συζητείται και στην ορθόδοξη θεολογία. Η 
βάση όμως για την αντιμετώπισή του δεν μπορεί να είναι άλλη από την πα-
ράδοση μας και την πράξη των αγίων μας. Διότι αυτοί εκφράζουν την ορθό-
δοξη συνείδηση σ' όλους τους αιώνες. Η Αγία Γραφή και η πατερική μας πα-
ράδοση δέχονται την ισότητα και ισοτιμία των δύο φύλων. Ανδρας και γυ-
ναίκα έχουν τις ίδιες δυνατότητες σωτηρίας1. Με το Βάπτισμα και με το Χρί-
σμα, η γυναίκα μετέχει και αυτή στην Ιεροσύνη του Χριστού και γι' αυτό συλ-
λειτουργεί και συν-επιτελεί μαζί με τον υπόλοιπο λαό τα μυστήρια και όλες τις 
αγιαστικές πράξεις της λατρείας. Ανήκει στο λαό του Θεού, αφού πλάστηκε 
και αυτή «κατ' εικόνα» Θεού και προχωρεί στο «καθ' όμοίωσιν», στη Οέωση. 

Κατά την Πεντηκοστή δέχτηκαν και οι παρούσες γυναίκες το Πνεύμα το 
Άγιο, όπως οι άνδρες (Πράξ. 2,1 ε.). Όχι όμως την ειδική ιεροσύνη. Η Πανα-
γία, κεντρικό πρόσωπο της πρώτης Εκκλησίας, δεν έλαβε την ειδική Ιεροσύ-
νη, ούτε και άλλες γυναίκες, που ανέπτυξαν μεγάλη ιεραποστολική δράση ή 
είχαν σημαντική θέση στη ζωή τοπικών Εκκλησιών (π.χ. Κόρινθος. Φίλιπποι, 
Ρώμη). Υπήρχαν και γυναίκες «προφητεύουσες» (Α'Κορ. 11,5), που δεν έγιναν 
«ιερείς». Ωστόσο, η Εκκλησία δεν δίστασε να χειροτονεί γυναίκες διακόνισσες2, 
που ήταν όπως οι διάκονοι, για τη διακονία όμως των γυναικών. Υπηρετούσαν 
δηλαδή μια ειδική ανάγκη του ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας. Ο θεσμός 
«των διακονισσών» διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του Βυζαντίου. 

α) Η ορθόδοξη άποψη για την Ιεροσύνη των γυναικών 

Στο πλαίσιο της Οικουμενικής Κίνησης και των πρωτοβουλιών άλλων Ομο-
λογιών, ανέκυψε το θέμα της Ιεροσύνης των γυναικών, που διχάζει σήμερα τον 
χριστιανικό κόσμο και άρχισε να συζητείται και στην ορθόδοξη θεολογία. Η 
βάση όμως για την αντιμετώπισή του δεν μπορεί να είναι άλλη από την πα-
ράδοση μας και την πράξη των αγίων μας. Διότι αυτοί εκφράζουν την ορθό-
δοξη συνείδηση σ' όλους τους αιώνες. Η Αγία Γραφή και η πατερική μας πα-
ράδοση δέχονται την ισότητα και ισοτιμία των δύο φύλων. Ανδρας και γυ-
ναίκα έχουν τις ίδιες δυνατότητες σωτηρίας1. Με το Βάπτισμα και με το Χρί-
σμα, η γυναίκα μετέχει και αυτή στην Ιεροσύνη του Χριστού και γι' αυτό συλ-
λειτουργεί και συν-επιτελεί μαζί με τον υπόλοιπο λαό τα μυστήρια και όλες τις 
αγιαστικές πράξεις της λατρείας. Ανήκει στο λαό του Θεού, αφού πλάστηκε 
και αυτή «κατ' εικόνα» Θεού και προχωρεί στο «καθ' όμοίωσιν», στη Οέωση. 
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νη, ούτε και άλλες γυναίκες, που ανέπτυξαν μεγάλη ιεραποστολική δράση ή 
είχαν σημαντική θέση στη ζωή τοπικών Εκκλησιών (π.χ. Κόρινθος. Φίλιπποι, 
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που ήταν όπως οι διάκονοι, για τη διακονία όμως των γυναικών. Υπηρετούσαν 
δηλαδή μια ειδική ανάγκη του ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας. Ο θεσμός 
«των διακονισσών» διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του Βυζαντίου. 
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Κατά την Πεντηκοστή δέχτηκαν και οι παρούσες γυναίκες το Πνεύμα το 
Άγιο, όπως οι άνδρες (Πράξ. 2,1 ε.). Όχι όμως την ειδική ιεροσύνη. Η Πανα-
γία, κεντρικό πρόσωπο της πρώτης Εκκλησίας, δεν έλαβε την ειδική Ιεροσύ-
νη, ούτε και άλλες γυναίκες, που ανέπτυξαν μεγάλη ιεραποστολική δράση ή 
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δηλαδή μια ειδική ανάγκη του ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας. Ο θεσμός 
«των διακονισσών» διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του Βυζαντίου. 

β) Υφίσταται υποτίμηση της γυναίκας στη σύγχρονη λατρεία; 

Αυτή την εντύπωση δίνουν οι ευχές, που διαβάζονται στη λεχώνα κατά 
τον «εκκλησιασμό» του βρέφους, την τεσσαρακοστή ημέρα. Σ' αυτές ζητείται 
η χάρη του Θεού για την προστασία και τη σωματική αποκατάσταση της μη-
τέρας, συγχώρηση γι' αυτήν και για όσους την άγγιξαν 

ενώ μόνο τα αγόρια εισάγονται στο άγιο Βήμα. Πρέπει να πούμε ότι 
αυτά είναι παλαιές αντιλήψεις, που πέρασαν στη χριστιανική λατρεία. Η δι-
δασκαλία της Εκκλησίας τις σχετικοποιεί, προβάλλοντας σταθερά την ισοτι-
μία των δύο φύλων και το καθήκον που έχουν άνδρες και γυναίκες να συμ-
βάλλουν κατά το χάρισμά τους στο πνευματικό και ποιμαντικό έργο της ενο-
ρίας. Εξ άλλου, κατά τους Πατέρες, οι ευχές αναφέρονται στη ροπή όλων των 



ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τι σημαίνει ο θεσμός των διακονισσών στην ιστορία της Εκκλησίας; 
Είναι δυνατή η θεώρηση της ζωής της Εκκλησίας με εξωεκκλησιαστικά 
κριτήρια; 
Πώς βλέπουν οι μαθήτριες τη θέση και αποστολή τους στην Εκκλησία; 
Ποιες άλλες δυνατότητες νομίζεις ότι υπάρχουν στη δραστηριοποίηση της 
γυναίκας στη ζωή της Ενορίας; 

γ) Η ανάγκη για πλήρη ισοτιμία της γυναίκας με τους λαϊκούς άνδρες 
στη λατρεία 

Η γυναίκα στην ιστορική διαδρομή της Εκκλησίας αναδεικνύεται ισαπό-
στολος και ιεραπόστολος, όπως η Αγία Φωτεινή η Σαμαρείτιδα (Ιωάν. 4,5-42) 
η Αγία Θέκλα, διακόνισσα και προϊσταμένη στο έργο της φιλανθρωπίας, η δια-
κόνισσα Ολυμπιάδα στην Κωνσταντινούπολη (4ος αι.). Και σήμερα υπάρχουν 
δυνατότητες μεγαλύτερης ανάμιξης της γυναίκας στη ζωή της Εκκλησίας. 
Μπορεί να «χειροθετείται» αναγνώστρια και να διαβάζει τα λειτουργικά ανα-
γνώσματα ή να ψάλλει στην Εκκλησία. Μπορεί, ακόμη, να επανασυσταθεί ο 
θεσμός των διακονισσών, ιδίως στην ιεραποστολή. Ως «διάκονος» ή «υποδιά-
κονος» μπορεί να συμμετέχει στη διακονία των μυστηρίων και άλλων αγια-
στικών πράξεων. Όλα αυτά όμως μόνο με εκκλησιαστικά κριτήρια μπορούν να 
πραγματοποιηθούν και όχι με κοσμικά (φεμινιστικές επιδιώξεις), για να μην 
οδηγηθεί σε σχίσματα το εκκλησιαστικό σώμα. Υπάρχει και ο χώρος, στον 
οποίο μπορεί να πρωτοστατεί στην ενορία η γυναίκα. Είναι το έργο της έμπρα-
κτης αγάπης (φιλανθρωπία). 

ανθρώπων στην αμαρτία1. Όπου, βέβαια, υπάρχει εκκλησιαστικό φρόνημα, 
όλα αυτά δε σκανδαλίζουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη υπάρχουν νέες ευχές 
που μπορούν να εισέλθουν στη λειτουργική χρήση2. 

1 Κατά τον άγιο Κύριλλο Αλεξανδρείας, (Ε.Π.69. 
1089), δηλαδή η φορά στην πτώση βρίσκεται μέσα στη φύση μας. Ό,τι κάνουμε, λοιπόν, δεν 
είναι τελείως απαλλαγμένο από την αμαρτία. Γι' αυτό δεν υπάρχει πράξη στη ζωή μας, για 
την οποία δε ζητάμε, άνδρες και γυναίκες, την ευλογία και χάρη του Θεού (πρβλ. Α' Κορ. 
10,31). 
2 Βλ. Κωνστ. Παπαγιάννη, στο περιοδ. «Γρηγ. Παλαμάς», 
τ. 763 (1996), 487-504. 



34. Εκκλησιασμός: ανάγκη ή συνήθεια; 

Κείμενο Μετάφραση 

Ας μη λείψουμε λοιπόν από την 
αγία Εκκλησία του Θεού, αφού πα-
ρέχει τόσο πλήθος μυστηρίων για τη 
σωτηρία μας κατά την τάξη των θε-
ϊκών συμβόλων που ζωντανεύονται 
σ' αυτή. Μ' αυτά καθέναν από μας, 
όταν μάλιστα ζει σωστά, τον ολο-
κληρώνει ανάλογα με το χαρακτή-
ρα του σύμφωνα με το πρότυπο του 
Χριστού και - αποτέλεσμα ζωής 
χριστιανικής - οδηγεί στη φανέρωση 
το δώρο της υιοθεσίας, που δόθηκε 
με το άγιο Βάπτισμα και με τη χά-
ρη του Αγίου Πνεύματος. Ας πα-
ρουσιάσουμε λοιπόν τους εαυτούς 
μας με όλη τη δύναμη και την προ-
θυμία μας άξιους των θεϊκών δωρε-
ών κι ας ευχαριστήσουμε το Θεό με 
τα καλά μας έργα. 

α) Εκκλησία είναι η σύναξη μας στον «οίκο» του Θεού 
Οι επισκέψεις μας στα σπίτια των συγγενών και φίλων είναι μέσα στις κοι-

νωνικές μας υποχρεώσεις. Ανανεώνουν τους δεσμούς μας με τα πρόσωπα 
αυτά και σφυρηλατούν την αμοιβαία αγάπη. 

Έχει όμως και ο Θεός τον «οίκο» του, που είναι ο ναός. Όταν κτυπά η κα-
μπάνα και τρέχουμε σ' αυτόν, ανταποκρινόμαστε στην πρόσκληση του Θεού. 
Εκεί τον συναντάμε, όταν πηγαίνουμε να λειτουργηθούμε. Δεν είμαστε σ' αυ-
τή τη σύναξη μια ανομοιογενής μάζα ανθρώπων, όπως εκ πρώτης όψεως φαί-
νεται. Στη θεία λατρεία οι οποιεσδήποτε ανομοιότητες που έχουμε εξαφανί-
ζονται. Κοινό μας στοχείο, αλλά και συνδετικός κρίκος, είναι πως είμαστε πι-
στοί, δηλαδή άνθρωποι που μας ενώνει το Πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυ-
τός, ο αναστημένος Κύριος, είναι ανάμεσά μας στη Θεία Λειτουργία. Αυτός εί-
ναι Θεός κι εμείς είμαστε λαός του, η Εκκλησία του. Γι' αυτό οι Πατέρες ονό-
μασαν το ναό «επίγειο ουρανό». Το λέει κι ένα τροπάριο: «Ενώ στεκόμαστε στο 
ναό της δόξας σου, νομίζουμε πως είμαστε στον ουρανό». 

Με τη σύναξη και τη συμμετοχή στην κυριακάτικη Θεία Λειτουργία όλων των 
χριστιανών, η αγάπη αυξάνεται, η πίστη δυναμώνει, η ελπίδα αναπτερώνεται. 

ζούμε τον καινούριο κόσμο του Θεού και προγευόμαστε την αιωνιότητα (βλ. δ.ε. 
15 οελ. 82). 



Ιθαγενείς πιστοί μετά τη Θεία Λειτουργία στο ναό του Αγίου Παύλου 
Καγκίρα, ανατολικής Αφρικής. 

β) Η ανάγκη του εκκλησιασμού 

Η Κυριακή είναι η ημέρα της Ανάστασης του Κυρίου, των εμφανίσεών του 
στους μαθητές, της επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος και η ημέρα της εισό-
δου του στα Ιεροσόλυμα (Βαϊοφόρος). Η καθιέρωση, λοιπόν, της Κυριακής 
ως ημέρας εκκλησιασμού κρατάει ζωντανά στη μνήμη μας, αυτά τα γεγονό-
τα. Είναι εγγύηση και της δικής μας ανάστασης, του δικού μας θείου φωτι-
σμού και της δικής μας εισόδου στην ουράνια βασιλεία. 

Η Κυριακή έχει ακόμη μία σημασία. Το Σάββατο, η έβδομη ημέρα, συμβο-
λίζει το τέλος της υλικής δημιουργίας. Η Κυριακή είναι η όγδοη ημέρα, έξω 
από τον κοσμικό χρόνο, σύμβολο της ανέσπερης και αδιάδοχης και ατελεύ-
τητης αιωνιότητας. Αυτή την αιωνιότητα ζούμε στη Θεία Λειτουργία. Οι ευ-
χές και οι ύμνοι μάς θυμίζουν τη δόξα της, την ανείπωτη ευτυχία της. Η κυ-
ριακάτικη Λειτουργία είναι ένα μικρό Πάσχα, που μας χαρίζει την αναστη-
μένη ζωή. Πώς μπορεί κανείς να απουσιάσει από κάτι τόσο σπουδαίο και χαρ-
μόσυνο; 

Ο εκκλησιασμός συνδέει τους πιστούς με την πηγή της ζωής, το Χριστό. 
Αντίθετα, με τη συνεχή αποχή από τη λατρεία, ο πιστός στερεί τον εαυτό του 
από τη χάρη των μυστηρίων, από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό οι Πατέρες της 
Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου παραγγέλλουν να αποκόβεται από το σώ-



μα της Εκκλησίας ο χριστιανός που τρεις συνεχείς Κυριακές απουσιάζει χω-
ρίς σοβαρό λόγο από τον εκκλησιασμό. Βέβαια αυτή η διάταξη δεν εφαρμό-
ζεται σήμερα, αλλά η θέσπισή της φανερώνει τη φροντίδα της Εκκλησίας για 
την πνευματική ζωή των πιστών. 

γ) Ο σύγχρονος άνθρωπος και ο εκκλησιασμός 

Οι πρώτοι χριστιανοί και σε εποχές διωγμών, όπως μαρτυρεί το κείμενο 
που είναι στο τέλος του μαθήματος μας, δεν μπορούσαν να ζήσουν χωρίς τη 
Θεία Λειτουργία. Σήμερα οι ναοί γεμίζουν, βέβαια, από πιστούς, αλλά απου-
σιάζουν και πάρα πολλοί. Οικογενειακοί περισπασμοί, σκληρή εργασία την 
εβδομάδα, η κατάκλιση αργά το βράδυ του Σαββάτου, μία πρόσθετη εργα-
σία που πρέπει να γίνει την Κυριακή, οι εκδρομές κ.ά. στέκονται εμπόδια στο 
δρόμο προς την εκκλησία. Η Εκκλησία γνωρίζοντας τις δυσκολίες αυτές συ-
μπαραστέκεται στο σύγχρονο άνθρωπο. Σε πολλές ενορίες των μεγάλων πό-
λεων, τελείται και δεύτερη Θεία Λειτουργία για όσους θα ήθελαν να μη στε-
ρηθούν την ευλογία, τη χαρά, την αναγέννηση, τον πνευματικό πλούτο της 
ιερής μυσταγωγίας. Και όπως λέει ο ιερός Χρυσόστομος για τον εκκλησιασμό: 
«έψαλες μαζί με τα Σεραφίμ, ανήκεις στην ουράνια πολιτεία, γράφτηκες στο 
χορό των αγγέλων, μίλησες με τον Κύριο και βρέθηκες μαζί του» (Πρός τους 
μ ή άπαντήσαντας... 4, ΕΠΕ 26, 568). Ο Θεός ζητάει λίγα και δίνει πολλά. 
Εμείς του δίνουμε σταγόνες κι εκείνος ωκεανό από θείες αντιδόσεις και ευ-
εργεσίες. 

δ) Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι 

Η φράση του Ντοστογιέφσκυ «Όλοι φταίμε για όλα» έχει εφαρμογή και 
στο θέμα της λειτουργικής σύναξης. Πολλοί είναι εκείνοι που παραπονιούνται 
για μερικά άτοπα που παρατηρούνται στο χώρο του ναού. Όλοι θέλουμε την 
τάξη, την ιεροπρέπεια, την πνευματική ατμόσφαιρα στους ιερούς χώρους. 
Περιοριζόμαστε όμως στα λόγια, στις παρατηρήσεις, στις διαμαρτυρίες χωρίς 
να συμβάλλουμε στην ευρυθμία και στην ευλαβική παρακολούθηση των τε-
λουμένων στο ναό. Αυτό θα γίνει με δύο τρόπους: ο ένας είναι να δίνουμε 
εμείς πρώτοι το παράδειγμα, σεβόμενοι και αισθανόμενοι την ιερότητα του 
χώρου. Ο άλλος είναι η ενεργός συμμετοχή μας. Τα πρόσωπα που διακονούν 
(ιερείς, ψάλτες, επίτροποι, νεωκόρος) θέλουν και τη δική μας βοήθεια. Συμ-
μετέχοντας, συμβάλλουμε στη λειτουργική αναγέννηση, που τη ζητούν οι και-
ροί μας. 



2. Η Θεία Λειτουργία είναι ζωή 

(Το 303 μ.Χ. οι ρωμαϊκές αρχές συνέλαβαν στην Καρθαγένη της Αφρικής 
τον ιερέα Σατουρνίνο και τους λίγους χριστιανούς, που είχαν τελέσει την 
κυριακάτικη θεία Λειτουργία στο σπίτι ενός πιστού, του Εμέριτου). 
«... Ο δικαστής ρώτησε τον Εμέριτο: «Η συνάντηση έγινε στο σπίτι σου πα-
ρά την αυτοκρατορική απαγόρευση;». Ο Εμέριτος απάντησε: «Ναι, στο 
σπίτι μου γιορτάσαμε τη γιορτή του Κυρίου». Ο δικαστής ήταν πιεστικός 
στην εξέτασή του: «Γιατί τους άφησες να μπουν μέσα;». Ο Εμέριτος απά-
ντησε: «Διότι ήταν αδελφοί μου και δεν μπορούσα να κλείσω τις πόρτες μου 
σ' αυτούς». «Μα έπρεπε να το κάμεις» απάντησε ο δικαστής επιπλήττοντάς 
τον. Ο Εμέριτος χωρίς δισταγμό επισφράγισε την καταδίκη του ανταπα-
ντώντας: «Δεν μπορούσα, γιατί θα 'ταν αδύνατο να ζήσουμε χωρίς τη γιορ-
τή του Κυρίου» (Πράξεις Σατουρνίνου II, PL VIII, 685). 

1. Θεία Λειτουργία: Ένα γαλήνιο λιμάνι 

«Όσο προχωρούν οι γιορτές μας, τόσο και οι συνάξεις μας γίνονται μικρό-
τερες. Εμείς όμως οι παρόντες ας μην αδιαφορούμε. Γίνονται μικρότερες 
στο πλήθος, αλλά δε γίνονται κατώτερες στην προθυμία. Γίνονται μικρό-
τερες στον αριθμό, αλλά δε γίνονται κατώτερες στον πόθο. Γίνονται μι-
κρότερες, για να γίνουν φανεροί ανάμεσά σας οι δόκιμοι και να μάθουμε 
ποιοι προσέρχονται κατά τη διάρκεια της ετήσιας εορτής από συνήθεια, 
ποιοι από επιθυμία των θείων λόγων και από επιθυμία ακρόασης πνευμα-
τικής. Όλη η πόλη ήταν εδώ στο ναό την προηγούμενη Κυριακή, γεμάτοι 
οι περίβολοι. Και το πλήθος ήταν όμοιο με τα κύματα που αποτραβιούνται 
και ξαναέρχονται. Αλλά η δική σας γαλήνη μού είναι πιο ποθητή από τα 
κύματα εκείνα, η δική σας ησυχία μού είναι τιμιότερη από το θόρυβο και 
την ταραχή. Τότε μπορούσε να αριθμήσει κανείς τα παρόντα σώματα, τώ-
ρα τα γεμάτα ευλάβεια φρονήματα. 
»Ήθελα όμως να ξέρω τι κάνουν τώρα όσοι εγκατέλειψαν τη Θεία Λει-
τουργία και με ποιους είναι. Ή παίζουν ζάρια ή ασχολούνται με πράγμα-
τα βιοτικά που είναι γεμάτα ταραχή. Αν ήσουν εδώ στο ναό, άνθρωπε, θα 
ήσουν σε γαλήνη και σε λιμάνι. Ούτε ο οικονόμος (διαχειριστής) μπαίνο-
ντας θα σε τάραζε, ούτε ο υπηρέτης θα σε ενοχλούσε για βιοτικά πράγμα-
τα, ούτε κάποιος άλλος θα σε εξόργιζε, αλλά με ησυχία θα απολάμβανες 
τα θεία ακούσματα. Πουθενά δεν υπάρχουν κύματα εδώ, πουθενά ταρα-
χή, αλλά ευλογία και ευχές και ομιλία πνευματική και μετάβαση στον ου-
ρανό. Και φεύγεις από εδώ αφού λάβεις την υπόσχεση της Βασιλείας των 
ουρανών». 
(Ιωάννου Χρυσοστόμου, Προς τους εγκαταλείψαντας την σύναξιν της εκ-
κλησίας... 1, ΕΠΕ 26, 198-206) 



ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Γιατί έχει τόση σημασία για τη ζωή του πιστού ο εκκλησιασμός; (Βλέπε και 
το πρώτο κείμενο). 
Γιατί η Κυριακή είναι ένα μικρό Πάσχα; 
Πώς μπορούν να υπερνικηθούν οι δυσκολίες του εκκλησιασμού; Συζήτησέ 
το. 

4 Πριν από χρόνια ο ιδιοκτήτης ενός περίπτερου στη πλατεία Συντάγματος 
στην Αθήνα το κρατούσε κλειστό τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές. 
Ασφαλώς ζημιωνόταν. Πώς όμως σκεφτόταν; 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ -

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

35. Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της Μα-
γείας 

α) Έννοια και προέλευση της Μαγείας 

Σε πολλά παραμύθια των παιδικών μας χρόνων, οι μάγισσες παίζουν πρω-
τεύοντα ρόλο. Είναι γριές και άσχημες, έχουν για συντροφιά ζώα επιθετικά ή 
δύσμορφα, μπορούν να γυρίζουν παντού πάνω σ' ένα σκουπόξυλο, θέλουν 
πάντα το κακό. Κι ακόμη, εμποδίζουν την πρόοδο και την ευτυχία των κα-
λών ανθρώπων, ενώ βοηθούν τους κακούς και μοχθηρούς. Στο τέλος, βέβαια, 
του παραμυθιού το καλό πάντοτε κερδίζει, αφού έχει βοηθήσει τους καλούς 
η καλή και όμορφη νεράιδα με το ραβδάκι της. 

Πίσω από τις γραμμές του παραμυθιού, μπορούμε να διακρίνουμε δια-
χρονικά χαρακτηριστικά της Μαγείας. Τελείται από έναν άνθρωπο με ξεχω-
ριστές ικανότητες (πτήση με σκουπόξυλο), το μάγο. Αυτός χρησιμοποιεί τε-
χνικές, αντικείμενα ή ζώα (τελετές, γιατροσόφια, κοράκι ή φίδι), προκειμένου 
να εξουσιάσει τη βούληση των ανθρώπων και να τους κάνει κακό (μαύρη μα-
γεία). Όλη η διαδικασία είναι εφιαλτική και παράλογη. Η καλή μάγισσα (νε-
ράιδα) κάνει το καλό (λευκή μαγεία), χωρίς όμως οι ενδιαφερόμενοι να κα-
ταβάλουν καμιά προσπάθεια ή να αγωνιστούν (ραβδάκι). 

Η Μαγεία είναι πανάρχαιο κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόμενο. Συνδέε-
ται με το φόβο του ανθρώπου για το άγνωστο, την ανάγκη του να εξηγήσει ή 
να εξευμενίσει τα φυσικά φαινόμενα, την επιθυμία του να εξουσιάσει τη βού-
ληση άλλων ανθρώπων. Για το σκοπό αυτό ο μάγος χρησιμοποιεί τελετουρ-
γίες με τις οποίες απευθύνεται σε μια εξωτερική, απρόσωπη φυσική δύναμη. 
Βασικά στοιχεία των τελετουργιών είναι η μουσική (διαρκώς επαναλαμβα-
νόμενες μουσικές φράσεις, επωδοί), ο χορός (ρυθμικός, οργιαστικός), η ξε-
χωριστή περιβολή (έντονα χρώματα, κοσμήματα-σύμβολα, μάσκες), η χρήση 
αντικειμένων (σύμβολα, γιατροσόφια). Με τη μορφή αυτή η Μαγεία έχει δια-
σωθεί μέχρι τις μέρες μας σε απομονωμένους, μη χριστιανικούς λαούς (Ινδιά-
νους, αφρικανικές φυλές, γηγενείς κατοίκους της Ωκεανίας κ.ά). 

Η Μαγεία ήταν γνωστή σε πολλούς αρχαίους λαούς, Πέρσες, Χαλδαίους, 
Βαβυλώνιους. Ασσύριους, Αιγύπτιους. Τη Μαγεία ασκούσαν και οι αρχαίοι 
Έλληνες, αλλά και οι Ρωμαίοι. Σ' εκείνες τις εποχές, που η γνώση ήταν προ-
νόμιο των ολίγων, μάγοι ονομάζονταν και οι κάτοχοι θεωρητικών και τεχνι-
κών γνώσεων. Γι' αυτό μάγος σήμαινε και σοφός. Μάγοι από την Ανατολή 
προσκύνησαν το νεογέννητο Χριστό. 



β) Μαγεία και χριστιανική πίστη 

Τα πράγματα με τη Μαγεία στη σύγχρονη εποχή δεν είναι καθόλου απλά 
ή παραμυθένια. Οι μάγοι, καλοί και κακοί, συνεχώς πληθαίνουν, όπως και τα 
θύματά τους. Ο γάλλος κοινωνιολόγος Emile Durkheim λέει χαρακτηριστικά: 
«Ένας ιερέας έχει ποίμνιο, ο μάγος έχει πελατεία». Αυτή η διαφορά προέρ-
χεται από τις παρακάτω τρεις βασικές διαφορές Μαγείας και χριστιανικής πί-
στης: 
α) Στην Εκκλησία απευθυνόμαστε σε ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό. Στη 
Μαγεία ο μάγος απευθύνεται σε μια εξωτερική και απρόσωπη δύναμη, 
β) Όταν μετέχουμε στη χριστιανική λατρεία, γινόμαστε αληθινή κοινωνία, δη-
λαδή εκφράζουμε συνοχή και ενότητα με κέντρο το πρόσωπο του Χριστού. 
Στις τελετουργίες της Μαγείας ο καθένας έχει τις ατομικές του επιδιώξεις, 
γ) Η χριστιανική λατρεία είναι εκδήλωση πίστης για τη σχέση του ανθρώπου 
με το Θεό, με τον άνθρωπο και με τη δημιουργία. Στη Μαγεία, η επιδίωξη και 
η επιβολή ατομικών σκοπών διαταράσσει τις σχέσεις των ανθρώπων, τους 
απομακρύνει από το Θεό και μεταβάλλει τη δημιουργία σε υποχείριο. 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως η Μαγεία δεν είναι μόνο φαινόμενο αντιχρι-
στιανικό αλλά και αντικοινωνικό. 

γ) Η θέση της Εκκλησίας 

Στην Παλαιά Διαθήκη, η παραδοχή ή η άσκηση της Μαγείας ισοδυνα-
μούσε με ευθεία περιφρόνηση του Θεού. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ κάνει λόγο για 
γυναίκες, που προφητεύουν αυθαίρετα, ράβουν μαγικές κορδέλες, παραπλα-
νούν και παγιδεύουν τους ανθρώπους (Ιεζ. 13, 17-23). Στην Καινή Διαθήκη, 
όπως φαίνεται από τα παρακάτω κείμενα, η Μαγεία οφείλεται στη δράση πο-
νηρών και ακαθάρτων πνευμάτων και εμποδίζει τον άνθρωπο να πιστέψει. 

Η Εκκλησία απορρίπτει τη Μαγεία και την καταπολεμά. Ενημερώνει τους 
πιστούς και προσπαθεί να βοηθήσει όσους είναι προσκολλημένοι σ' αυτήν. Η 
χριστιανική ζωή είναι αγώνας. Ο Θεός που μας κάλεσε σ' αυτόν μας έδωσε 
και τα εφόδια: τα χαρίσματά μας, τα μυστήρια και κυρίως, το μυστήριο της 
Θείας Ευχαριστίας. Είναι πάντοτε παρών στη ζωή μας και θέλει τη σωτηρία 
μας. Όλα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μας μαζί του και της υπακοής 
μας στο δικό του θέλημα. Τίποτε δε γίνεται «μαγικά». 

Από την αρχή της χριστιανικής του ζωής, δηλαδή με το Βάπτισμα και το 
Χρίσμα, ο πιστός ενισχύεται στον πνευματικό του αγώνα με ειδικές ευχές και 
ακολουθίες. Γι' αυτό δεν έχει τίποτε να φοβηθεί από τις μαγικές δυνάμεις και 
ενέργειες. Πιστεύει στο Χριστό, ζει τη ζωή της Εκκλησίας και οι δυνάμεις του 
σκότους δεν απορούν να υπερισχύσουν της δύναμης του Χριστού, που είναι 
το φως του κόσμου. 

(Ιωάν. 8, 12). 



Κείμενο Μετάφραση 

1. Σ' αυτή την πόλη υπήρχε από και-
ρό κάποιος που λεγότανε Σίμων. Αυ-
τός, με διάφορες μαγείες άφηνε κα-
τάπληκτο το λαό της Σαμάρειας και 
παράσταινε το μεγάλο. Όλοι, μικροί 
και μεγάλοι, τον ακολουθούσαν και 
έλεγαν: «Αυτός είναι η Μεγάλη Δύ-
ναμη του Θεού». Και τον ακολου-
θούσαν, γιατί για αρκετόν καιρό 
τους είχε καταπλήξει με τις μαγείες. 
Όταν όμως πίστεψαν στο Φίλιππο, 
που κήρυττε τη χαρμόσυνη είδηση 
για τη βασιλεία του Θεού και για τη 
σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού, 
βαφτίζονταν άντρες και γυναίκες. 

2. Αφού διέσχισαν το νησί, έφτασαν 
στην Πάφο. Εκεί βρήκαν κάποιον 
μάγο και ψευδοπροφήτη Ιουδαίο, 
που λεγόταν Βαριησούς. Αυτός ήταν 
φίλος του ανθυπάτου Σεργίου Παύ-
λου, που ήταν άνθρωπος συνετός. Ο 
Σέργιος Παύλος προσκάλεσε το Βαρ-
νάβα και το Σαύλο και ζήτησε ν' 
ακούσει το λόγο του Θεού. Ο Ελύ-
μας όμως ο μάγος -γιατί έτσι μετα-
φράζεται το όνομα Βαριησούς- τους 
αντιστεκόταν και προσπαθούσε να 
εμποδίσει τον ανθύπατο να πιστέ-
ψει. Τότε ο Σαύλος, που λεγόταν και 
Παύλος, πλημμύρισε από το Άγιο 
Πνεύμα· τον κοίταξε διαπεραστικά 
και είπε: «Γιε του διαβόλου, που εί-
σαι γεμάτος από κάθε πονηριά κι 
από κάθε ραδιουργία, και πολεμάς 
καθετί το καλό, δε θα πάψεις να 
στρεβλώνεις τους ίσιους δρόμους 
του Θεού; Τώρα το χέρι του Κυρίου 
θα πέσει πάνω σου: θα τυφλωθείς 
και για ένα διάστημα δε θα βλέπεις 
τον ήλιο». Την ίδια στιγμή έπεσε πά-
νω του ομίχλη και σκοτάδι· κι αυτός 
περιφερόταν εδώ κι εκεί και ζητού-



σε κάποιους να τον οδηγήσουν από 
το χέρι. Τότε ο ανθύπατος, όταν είδε 
αυτό που έγινε, πίστεψε, γιατί του εί-
χε κάνει βαθιά εντύπωση η δύναμη 
που έχει η διδασκαλία του Κυρίου. 

3. Μια μέρα, καθώς πηγαίναμε στον 
τόπο της προσευχής, συνέβη να συ-
ναντήσουμε μια δούλη που είχε μα-
ντικό πνεύμα και με τις μαντείες της 
απέφερε πολλά κέρδη στους κυρί-
ους της. Αυτή ακολουθούσε τον 
Παύλο και το Σίλα και φώναζε: 
«Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι 
του ύψιστου Θεού, που σας κηρύτ-
τουν τον οδό της σωτηρίας!» Αυτό 
το έκανε πολλές μέρες. Ο Παύλος 
αγανάκτησε- γύρισε πίσω και είπε 
στο πνεύμα: «Σε διατάζω στο όνομα 
του Ιησού Χριστού να βγεις έξω απ' 
αυτήν». Την ίδια στιγμή το πνεύμα 
βγήκε. Όταν είδαν τ' αφεντικά της 
ότι μαζί με το πνεύμα χάθηκε κι η 
ελπίδα του κέρδους που είχαν από 
την εργασία της, έπιασαν τον Παύ-
λο και το Σίλα και τους έσυραν στην 
αγορά για να τους παρουσιάσουν 
στις αρχές. Τους οδήγησαν μπροστά 
στους ανώτατους άρχοντες της πό-
λης και είπαν: «Αυτοί οι άνθρωποι 
είναι Ιουδαίοι και προκαλούν ταρα-
χές στην πόλη. Θέλουν να εισαγά-
γουν έθιμα που δεν επιτρέπεται σ' 
εμάς, που είμαστε Ρωμαίοι, να τα 
δεχτούμε ή να τα τηρούμε». 

3. Μια μέρα, καθώς πηγαίναμε στον 
τόπο της προσευχής, συνέβη να συ-
ναντήσουμε μια δούλη που είχε μα-
ντικό πνεύμα και με τις μαντείες της 
απέφερε πολλά κέρδη στους κυρί-
ους της. Αυτή ακολουθούσε τον 
Παύλο και το Σίλα και φώναζε: 
«Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι 
του ύψιστου Θεού, που σας κηρύτ-
τουν τον οδό της σωτηρίας!» Αυτό 
το έκανε πολλές μέρες. Ο Παύλος 
αγανάκτησε- γύρισε πίσω και είπε 
στο πνεύμα: «Σε διατάζω στο όνομα 
του Ιησού Χριστού να βγεις έξω απ' 
αυτήν». Την ίδια στιγμή το πνεύμα 
βγήκε. Όταν είδαν τ' αφεντικά της 
ότι μαζί με το πνεύμα χάθηκε κι η 
ελπίδα του κέρδους που είχαν από 
την εργασία της, έπιασαν τον Παύ-
λο και το Σίλα και τους έσυραν στην 
αγορά για να τους παρουσιάσουν 
στις αρχές. Τους οδήγησαν μπροστά 
στους ανώτατους άρχοντες της πό-
λης και είπαν: «Αυτοί οι άνθρωποι 
είναι Ιουδαίοι και προκαλούν ταρα-
χές στην πόλη. Θέλουν να εισαγά-
γουν έθιμα που δεν επιτρέπεται σ' 
εμάς, που είμαστε Ρωμαίοι, να τα 
δεχτούμε ή να τα τηρούμε». 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Συζητήστε στην τάξη τη διαπίστωση του Emile Durkheim. 
. Διαβάζοντας την ευχή από το Βάπτισμα, (μάθημα 21ο) τι σκέφτεσαι και τι 
νιώθεις για τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο; 

. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποια τα εφόδια στον αγώνα για χριστια-
νική ζωή; 

. Η υπακοή στο θέλημα του Θεού καταργεί ή αναδεικνύει την ελευθερία μας; 



36. Ο Σατανισμός 

α) Η ιδεολογία του 

Στο 5ο μάθημα έγινε λόγος για τα πονηρά πνεύματα. Είχαμε πει και τότε 
ότι ο διάβολος πολεμά το έργο του Χριστού με ψευδολογίες, απάτες και τε-
χνάσματα. Με τους ίδιους τρόπους παραπλανά και σήμερα πολλούς ανθρώ-
πους, που όχι μόνο τον πιστεύουν, αλλά τον έχουν θεοποιήσει και με ειδικές 
τελετές εκφράζουν τη λατρεία τους σ' αυτόν. Η λατρεία αυτή ονομάζεται 
Σατανισμός. 

Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε: 
«Αγαπητοί μου, μην εμπιστεύεστε όλους εκείνους που ισχυρίζονται πως 

έχουν το Πνεύμα, αλλά δοκιμάζετέ τους για να διαπιστώσετε αν το πνεύμα 
που έχουν προέρχεται από το Θεό. Πατί πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν ξεχυ-
θεί μέσα στον κόσμο. Να με ποιο κριτήριο θ' αναγνωρίζετε το Πνεύμα του Θε-
ού. Όποιος διακηρύττει πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός που ήρθε στη γη και 
έγινε αληθινός άνθρωπος, αυτός έχει το Πνεύμα του Θεού. Όποιος όμως δεν 
παραδέχεται ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε και έγινε αληθινός άνθρωπος, δεν έχει 
το Πνεύμα του Θεού, αλλά του αντίχριστου, που έχετε ακούσει πως έρχεται. 
Λοιπόν, αυτός ήδη βρίσκεται μέσα στον κόσμο» (Α Ίωάν. 4,1-3). 

Ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες ο Σατανισμός εμφανίζεται με διαφο-
ρετικές δραστηριότητες: φιλοσοφικές, θρησκευτικές, ψυχολογικές κ.ά. Έτσι 
παραπλανά. Από το 1975 η ιδεολογία του Σατανισμού εμφανίστηκε με τη «Νέα 
Εποχή» (New Age), που υπόσχεται ότι δήθεν θα φέρει την παγκόσμια τάξη, την 
παγκόσμια κυβέρνηση, την παγκόσμια θρησκεία, έναν τέλειο κόσμο, στον 
οποίο δεν θα υπάρχουν ηθικές αξίες, θρησκείες, χωριστά κράτη. Ο μεσσίας της 
θα λύσει όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας: οικονομικά, πολιτικά, κοι-
νωνικά, θρησκευτικά. Ο Ιησούς Χριστός δεν έχει θέση σ' αυτή την ανάπλαση 
του κόσμου. Είναι ένας σοφός δάσκαλος, ένας πρωτοπόρος και τίποτε περισ-
σότερο. Αυτός, δηλαδή ο μεσσίας τους, και όχι ο Χριστός είναι ο σωτήρας. 

β) Μορφές πίστης και λατρείας 

«...Είπε τότε το φίδι στη γυναίκα: δε θα πεθάνετε, κάθε άλλο. Σας απαγό-
ρεψε ο Θεός να φάτε από το δέντρο αυτό, γιατί γνώριζε πως τη μέρα που θα 
φάτε, θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα είσαστε κι εσείς σαν θεοί, ξέροντας 
το καλό και το πονηρό» (Γεν. 3, 4-5). 

Αυτά που είπε τότε ο διάβολος στους πρωτοπλάστους, για να τους απο-
σπάσει από το Θεό, αυτά υπόσχεται και σήμερα. Οι ιερείς του Σατανισμού λέ-
νε στον άνθρωπο ότι αν ασπαστεί την πίστη τους, θα ανακαλύψει πως είναι 
κομμάτι της θεότητας, της παγκόσμιας δύναμης. Τον οδηγούν σ' αυτή την 
ψευδαίσθηση με διάφορα μέσα: διαλογισμό, μαγεία, οργιαστικές τελετές, αν-
θρωποθυσίες. Τον πείθουν ότι δεν υπάρχει θάνατος γιατί ο άνθρωπος ξανα-
γεννιέται με τη μετενσάρκωση. Ας δούμε με προσοχή τι λένε τα κείμενα που 
ακολουθούν. 



1. Η κίνηση της Νέας Εποχής είναι μια σύνθεση ανατολικών θρησκειών και 
αρχαίων μυστηριακοί διδασκαλιών και ένας συνδυασμός γνωστικισμού* 
και πνευματισμού, βασιζόμενος σε εσωτερικές (μυστικές) διδασκαλίες, με-
ταβιβαζόμενες από δαιμονικές οντότητες. Στην κίνηση αυτή συμπεριλαμ-
βάνονται διάφοροι τύποι αποκρυφισμού, όπως η εσωτερική ενόραση, η 
αστρολογία, ο υπνωτισμός, ο αγνωστικισμός, (ufology), η πρακτική της γιό-
γκα, η μυθολογία, ο πανθεϊσμός*, η πίστη στη μετενσάρκωση και μία ανα-
γέννηση της μαγείας. Κατά συνέπεια, η υποκινούμενη από τα πονηρά πνεύ-
ματα Νέα Παγκόσμια Τάξη κόσμου δεν έχει θέση εκεί που υπάρχει ο Θε-
ός των χριστιανών. Εδώ σ' αυτή την κίνηση ο Εωσφόρος ενθρονίζεται στη 
θέση του Θεού. Τελικά, η καθοδηγούσα δύναμη πίσο) από την κίνηση της 
Νέας Εποχής δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η επιθυμία του Εωσφόρου να λα-
τρεύεται ως Θεός. 
(Μ. Basilea Schlink, Η Νέα Εποχή από βιβλική άποψη, μετ. Πρωτ. Κων/νον 
Μ. Φούσκα, Θεσσαλονίκη 1989, σελ. 8-9). 

Ομαδική αυτοκτονία των 39 μελών 
της αίρεσης "Η πύλη του ουρανού". 



2. Είναι φανερό, ότι στην κατηγορία αυτή (των σατανικών λατρειών) ανή-
κουν οι ομάδες εκείνες που λατρεύουν τον σατανά ως θεό τους. Επιτελούν 
τις λεγόμενες «μαύρες λειτουργίες» ή «μαύρες τελετουργίες», στη διάρκεια 
των οποίων τελούνται φρικιαστικά όργια, θυσίες ζώων ή και ανθρωποθυ-
σίες. Όλες μετέρχονται παραπλανητικές μεθόδους στρατολόγησης οπαδών 
και χρησιμοποιούνται απαράδεκτες μέθοδοι πλύσης του εγκεφάλου και 
ελέγχου του νου (Καταστροφικές «λατρείες». Μια απειλή για τον άνθρω-
πο, την κοινωνία και τον πολιτισμό μας, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθή-
να 1994, σελ. 33). 

Τα τελευταία χρόνια αποτρόπαια γεγονότα αποκάλυψαν το πρόσωπο και 
τις επιδιώξεις του Σατανισμού. Στη χώρα μας (Παλλήνη Αττικής) το 1994. νέα 
παιδιά παραπλανημένα σκότωσαν μια μητέρα για χάρη του σατανά και Θυ-
σίασαν στο δαίμονα μια νεαρή κοπέλα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερι-
κής το 1997 τριάντα εννιά μέλη της σατανικής οργάνωσης «Η πύλη του ου-
ρανού» (Heaven's Gate) αυτοκτόνησαν ομαδικά με τις υποδείξεις του «μεσσία» 
τους, για να μεταβούν στο βασίλειο του ουρανού, των άστρων και των πλα-
νητών. Στην Τουρκία το 1999, νέοι άνθρωποι θυσίασαν στο σατανά μια ανυ-
ποψίαστη κοπέλα, για να σταματήσουν οι καταστρεπτικοί σεισμοί. 

Ο αποπροσανατολισμός πολλών ανθρώπων από σταθερές και διαχρονικές 
αξίες, (εργασία, τιμιότητα, ανθρωπιά), η ανασφάλεια που προξενείται από την 
ταχύτατη αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών (ανεργία, αναζήτηση εύκολου 
κέρδους, σκληρός ανταγωνισμός), η απολυτοποίηση του ανθρώπινου σώμα-
τος (σεξισμός, βία, δραματική υποβάθμιση του θεσμού της οικογένειας), τους 
κάνουν ευάλωτους σε υποσχέσεις για εύκολη και γρήγορη επιτυχία σε όλους 
τους τομείς. Υποτιμούν τη νοημοσύνη τους και χωρίς να υπολογίζουν το τί-
μημα, παραδίδουν την προσωπική τους ελευθερία σε άτομα με πονηρούς 
σκοπούς και άδηλα συμφέροντα. Η προσωπικότητά τους αφανίζεται, αφού 
αποσυνδέουν τον εαυτό τους από την πηγή της ζωής, το Χριστό. 

Οι άνθρωποι αυτοί πολύ γρήγορα χάνουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό 
τους, παρουσιάζουν ψυχολογικά προβλήματα, η κοινωνική τους παρουσία εί-
ναι προβληματική και η συμβολή τους στην πρόοδο και τον εξευγενισμό του 
κοινωνικού χώρου περιορισμένη έως αρνητική. Από θετικά και δυναμικά 
στοιχεία, που μπορούν να είναι, γίνονται περιθωριακά, δηλητηριάζοντας έτσι 
και τη ζωή της οικογένειάς τους. 

Ο Χριστός με τον ερχομό και τη θυσία του ελευθέρωσε τον άνθρωπο από 
τον τρόμο και την κυριαρχία των σκοτεινών δυνάμεων. Είναι πολύ κρίμα, στο 
κατώφλι της τρίτης χιλιετίας, να ανταλλάσσουμε το φως της ζωής με το από-
λυτο σκοτάδι του φόβου, της δεισιδαιμονίας, της πνευματικής οπισθοδρό-
μησης. 



γ) Η θέσης της Εκκλησίας 

Η Εκκλησία φροντίζει να ενημερώνει τους πιστούς, ώστε να ξεχωρίζουν 
το πνεύμα της αλήθειας από το πνεύμα της πλάνης, όπως δείχνει το κείμενο 
της επιστολής του Ευαγγελιστή Ιωάννη. 

Κείμενο Μετάφραση 

Εσείς όμως, παιδιά μου, αναγεννη-
θήκατε από το Θεό, και έχετε υπερ-
νικήσει τις διδασκαλίες αυτών των 
ψευδοπροφητών, γιατί αυτός που 
ενεργεί μέσα σας είναι ισχυρότερος 
απ' αυτόν που κυριαρχεί μέσα στον 
κόσμο. Αυτοί προέρχονται από τον 
κόσμο, γι' αυτό μιλάνε τη γλώσσα 
του κόσμου, και ο κόσμος τούς κα-
ταλαβαίνει. Εμείς προερχόμαστε 
από το Θεό. Όποιος γνωρίζει το 
Θεό μάς καταλαβαίνει. όποιος δεν 
προέρχεται από το Θεό δε μας κα-
ταλαβαίνει. Έτσι μπορούμε να ξε-
χωρίσουμε το πνεύμα της αλήθειας 
από το πνεύμα της πλάνης. 

Εσείς όμως, παιδιά μου, αναγεννη-
θήκατε από το Θεό, και έχετε υπερ-
νικήσει τις διδασκαλίες αυτών των 
ψευδοπροφητών, γιατί αυτός που 
ενεργεί μέσα σας είναι ισχυρότερος 
απ' αυτόν που κυριαρχεί μέσα στον 
κόσμο. Αυτοί προέρχονται από τον 
κόσμο, γι' αυτό μιλάνε τη γλώσσα 
του κόσμου, και ο κόσμος τούς κα-
ταλαβαίνει. Εμείς προερχόμαστε 
από το Θεό. Όποιος γνωρίζει το 
Θεό μάς καταλαβαίνει. όποιος δεν 
προέρχεται από το Θεό δε μας κα-
ταλαβαίνει. Έτσι μπορούμε να ξε-
χωρίσουμε το πνεύμα της αλήθειας 
από το πνεύμα της πλάνης. 

Όποιος πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο 
Χριστός, αυτός είναι γεννημένος 
από το Θεό. κι όποιος αγαπάει τον 
πατέρα αγαπάει επίσης και το παιδί 
του. Μ' αυτόν τον τρόπο γνωρίζου-
με ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού: 
Όταν αγαπάμε το Θεό και τηρούμε 
τις εντολές του. Πραγματικά, την 
αγάπη μας για το Θεό την εκφρά-
ζουμε τηρώντας τις εντολές του. Κι 
οι εντολές του δεν είναι δύσκολο να 
εφαρμοστούν, αφού κάθε παιδί του 
Θεού μπορεί να νικήσει τον κόσμο. 
Να πώς μπορούμε να νικούμε τον 
κόσμο: με την πίστη μας. Ποιος μπο-
ρεί να νικάει τον κόσμο: Μόνον 
όποιος πιστεύει πως ο Ιησούς είναι ο 
Υιός του Θεού. 

Όποιος πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο 
Χριστός, αυτός είναι γεννημένος 
από το Θεό. κι όποιος αγαπάει τον 
πατέρα αγαπάει επίσης και το παιδί 
του. Μ' αυτόν τον τρόπο γνωρίζου-
με ότι αγαπάμε τα παιδιά του Θεού: 
Όταν αγαπάμε το Θεό και τηρούμε 
τις εντολές του. Πραγματικά, την 
αγάπη μας για το Θεό την εκφρά-
ζουμε τηρώντας τις εντολές του. Κι 
οι εντολές του δεν είναι δύσκολο να 
εφαρμοστούν, αφού κάθε παιδί του 
Θεού μπορεί να νικήσει τον κόσμο. 
Να πώς μπορούμε να νικούμε τον 
κόσμο: με την πίστη μας. Ποιος μπο-
ρεί να νικάει τον κόσμο: Μόνον 
όποιος πιστεύει πως ο Ιησούς είναι ο 
Υιός του Θεού. 



Τι καταστρέφει τη ζωή μας 

Χαμογέλασα όταν μου έγραψες ότι δεν ξέρεις το διάβολο. Κι όμως τον 
έχεις συναντήσει, γιατί εναντιώνεται σε κάθε έργο που γίνεται για το Θεό. 
Παρεμβαίνει σαν πνεύμα υπερηφανείας, θυμού, πλεονεξίας ή ό,τι άλλο εί-
ναι καταστρεπτικό για τη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να ψάξουμε να δούμε 
ποιοι είμαστε και ποιο κομμάτι της ψυχής μας είναι δικό του και ποιο εί-
ναι του Θεού. 
(Από το βιβλίο της μοναχής Γαβριηλίας «Η ασκητική της αγάπης», σελ. 
400). 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Γιατί και πώς μερικοί, ιδίως νέοι, παρασύρονται από τα συνθήματα του Σα-
τανισμού; 

2. Ποιες είναι οι καταστροφικές συνέπειες του Σατανισμού για το άτομο, την 
οικογένεια, την κοινωνία, τον πολιτισμό; 

3. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε το πνεύμα της αλήθειας από το πνεύμα της 
πλάνης; 

4. Είναι σύμφωνη με την Αγία Γραφή η άποψη ότι ο διάβολος δεν υπάρχει; 



37. Πνευματισμός - Εσωτερισμός - Δεισιδαιμονία 
- Προλήψεις 

α) Η αρχαιότερη και η νεότερη μορφή του Πνευματισμού και του Εσω-
τερισμού 

Πνευματισμός είναι η πίστη ότι υπάρχουν πνεύματα με τα οποία μπο-
ρούμε να επικοινωνήσουμε κάτω από ορισμένες συνθήκες. Στις αρχαίες θρη-
σκείες οι άνθρωποι πίστευαν ότι τα πνεύματα των νεκρών μπορούν να βλά-
ψουν ή να βοηθήσουν τους ζωντανούς. Αυτός είναι ο αρχαϊκός Πνευματι-
σμός, ο οποίος συνδέθηκε με το λεγόμενο Εσωτερισμό, δηλαδή την πίστη ότι 
στις θρησκείες υπάρχει μια εσωτερική διάσταση, που είναι αντιληπτή μόνο 
από κάποιους μυημένους. Σ' αυτή την κρυφή πτυχή των αρχαίων θρησκειών 
οφείλεται η ονομασία «Αποκρυφισμός» και «Αποκρυφολογία», η οποία χρη-
σιμοποιείται αντί για τη λέξη «Εσωτερισμός». 

Ο νεότερος Πνευματισμός και Εσωτερισμός έχει διαφοροποιηθεί από τις 
αρχαϊκές του ρίζες. Εμφανίστηκε το 19ο αιώνα στις Η.Π.Α., έθεσε στο περι-
θώριο τις θεωρίες περί πνευμάτων και θέλησε να ακολουθήσει «επιστημονι-
κότερες» μεθόδους. Γι' αυτό δεν ονομάζει πλέον τα σχετικά φαινόμενα «πνευ-
ματιστικά» αλλά «ψυχικά» ή «μεταψυχικά», το δε όλο κίνημα του Πνευματι-
σμού το ονομάζει «ψυχοφυσιολογία». Στην Ελλάδα το 1923 ιδρύθηκε η «Εται-
ρεία Ψυχικών Ερευνών», με σκοπό τη μελέτη όλων των σχετικών με τον Πνευ-
ματισμό θεμάτων. 

β) Οι θεωρίες του Πνευματισμού και ο τρόπος επίτευξης των στόχων του 

Ο βασικός άξονας των θεωριών του Πνευματισμού είναι η μετενσάρκωση, 
δηλαδή η θεωρία ότι η ανθρώπινη ψυχή εξαγνίζεται γνωρίζοντας διαδοχικές 
γεννήσεις και θανάτους. Η επικοινωνία με τα πνεύματα γίνεται με τη βοήθεια 
«μεσαζόντων», των «μέντιουμ». Ως ένα τέλειο «μέντιουμ» θεωρεί και το Χρι-
στό, απορρίπτοντας έτσι τη θεότητά του αλλά και όλες τις βασικές αλήθειες 
του Χριστιανισμού. 

Κυρίαρχο στοιχείο στις τελετές του είναι η επίκληση πνευμάτων νεκρών 
ανθρώπων και η αυθυποβολή* εκείνου που συμμετέχει στην τελετή. Οι πνευ-
ματιστές στηρίζονται στο φόβο που προκαλεί στον άνθρωπο η αίσθηση ότι τα 
«πνεύματα» είναι ανώτερά του. Έτσι, ο Πνευματισμός διαδίδεται και επι-
βάλλεται με το γνωστό τρόπο της θρησκευτικής προπαγάνδας: πρώτα πα-
ρουσιάζει τις δήθεν απολυτρωτικές του θεωρίες και μετά επιβάλλει την πνευ-
ματική του κυριαρχία. 

γ) Δεισιδαιμονία και προλήψεις 

Η λέξη «δεισιδαιμονία» αποτελείται από τις λέξεις «δείδω» (φοβούμαι) και 
«δαίμων» (πνεύμα). Πολύ παλιά η λέξη είχε την έννοια του σεβασμού προς 
τους θεούς. Αργότερα, όμως, απέκτησε την έννοια του παράλογου φόβου προς 
το θείο, φόβου που δεν έχει σχέση με την ευσέβεια. 



Γι' αυτό στις πράξεις του δεισιδαίμονα επισημαίνονται στοιχεία πού απο-
τελούν κατάλοιπο ειδωλολατρικών, κυρίως, αντιλήψεων και εθίμων. Στα κα-
τάλοιπα αυτά περιλαμβάνονται και οι προλήψεις. 

Στην ελληνική κοινωνία οι δεισιδαιμονίες και οι προλήψεις είναι πολλές και 
συνδυάζονται με την ερμηνεία φαινομένων που δεν μπορούν να εξηγηθούν 
ορθολογικά. Έχουν σχέση με τις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής, δηλα-
δή με τις δραστηριότητες του ανθρώπου, τη σχέση του με τους άλλους ή τον 
προγραμματισμό της ζωής του. Βασικό ρόλο στη δεισιδαιμονία και τις προ-
λήψεις έχουν διάφορα αντικείμενα (φυλαχτά, γούρια κ.λπ.), τα οποία χρησι-
μοποιούνται ποικιλότροπα από τους προληπτικούς. 

δ) Η θέση της Εκκλησίας 

Η πίστη και η αφοσίωση του ανθρώπου στα φαινόμενα αυτά συνεπάγεται 
την απομάκρυνσή του από το Θεό. Αυτό είναι ολοφάνερο στην περίπτωση 
του Πνευματισμού, όπου υπάρχει άρνηση της θεότητας του Χριστού. Η 
Εκκλησία είναι αντίθετη και προς τη διδασκαλία της μετενσάρκωσης. Ο εξα-
γνισμός της ψυχής δε γίνεται με καινούργια γέννηση, αλλά με τη μετάνοια 
στην οποία καλεί η Εκκλησία τους πιστούς. Η ζωή του ανθρώπου είναι μο-
ναδική και ανεπανάληπτη. Τόσο οι δεισιδαιμονίες όσο και οι προλήψεις συ-
ντελούν στο σταδιακό μαρασμό της πίστης, εφόσον ο άνθρωπος δε θεωρεί 
πλέον ως ρυθμιστή της ζωής του κόσμου και όλης της δημιουργίας την Πρό-
νοια του Θεού, αλλά αποδέχεται ως κυρίαρχες άλλες δυνάμεις, θεοποιεί την 
τύχη και τις συγκυρίες και πέφτει στη μοιρολατρία. 

Η Εκκλησία, επομένως, αντιτίθεται και καταπολεμά τα παραθρησκευ-
τικά* φαινόμενα του Πνευματισμού, της δεισιδαιμονίας και των προλήψε-
ων, αφεvός τονίζοντας την πλάνη τους, αφετέρου διδάσκοντας τα μέλη της 
για την ανάγκη του βαθύτερου συνδέσμου με το Θεό. Η ένταξη στην Εκκλη-
σία δεν είναι αποδοχή κάποιων θρησκευτικών θεωριών. Είναι η σύνδεσή μας 
με το πρόσωπο του Χριστού, που είπε «εγώ είμαι η αλήθεια». Ο πιστός λοι-
πόν δεν μπορεί να έχει άλλο ρυθμιστικό παράγοντα της ζωής του από το 
Θεό. Αρα, όταν ο χριστιανός προσφεύγει στον Πνευματισμό ή βασίζει τη 
ζωή του στη δεισιδαιμονία και την εξαρτά από τις προλήψεις, απομακρύ-
νεται από το Θεό. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ποιοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν το σύγχρονο άνθρωπο στον 
Πνευματισμό; 
Γιατί ο Πνευματισμός θεωρείται παραθρησκευτικό φαινόμενο; 
Γιατί η προσφυγή του ανθρώπου στη δεισιδαιμονία και τις προλήψεις συ-
νιστά γεγονός άρνησης της πίστης στο Θεό; 



38. Η Μασονία 

α) Προέλευση της Μασονίας 

Η Μασονία ή Μασονισμός ή Τεκτονισμός είναι μια παγκόσμια οργάνωση 
που εμφανίζεται κατά το Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Ονομάζεται έτσι, 
γιατί στην αρχή της εμφάνισής της μιμήθηκε τα μεσαιωνικά «κλειστά» σωμα-
τεία των οικοδόμων (masson= τεχνίτης, τέκτονας). Χρησιμοποίησε τη συνθη-
ματική τους γλώσσα και καθιέρωσε συνθηματικό λεξιλόγιο και μυστικά σύμ-
βολα. Συνδέθηκε με τη φραγκική φεουδαρχία,* δηλαδή τους ευγενείς, στων 
οποίων τη γλώσσα η λέξη «φραγκ» σήμαινε «ελεύθερος» και «γνήσιος». Γι' αυ-
τό η οργάνωση αυτή λέγεται και «Ελευθεροτεκτονισμός» (Free Masonry). Οι 
χώροι σύναξης των μελών της ονομάζονται Στοές. 

Η πρώτη επίσημη αναγνώριση της Μασονίας έγινε το 1717 στην Αγγλία, 
-που είναι στην ουσία η πατρίδα της- όπου άρχισε να αναπτύσσει πολιτική 
δράση, υποστηρίζοντας τη βρετανική πολιτική. Στη συνέχεια εξαπλώθηκε 
στην υπόλοιπη Ευρώπη1 και σ' όλο τον κόσμο, ιδρύοντας Στοές και διεισ-
δύοντας στην πολιτική και κοινωνική ζωή κάθε χώρας. Στην Ελλάδα ιδρύθηκε 
η «Μεγάλη Στοά της Ελλάδος» υπό τον τίτλο «Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατο-
λή της Ελλάδος, εν Ανατολή Κερκύρας. 1811» και αργότερα στη Σμύρνη, την 
Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα (1863)2. 

β) Αρχές της Μασονίας (σύμφωνα με τον «Καταστατικό Χάρτη της Με-
γάλης Στοάς της Ελλάδος των αρχαίων ελευθέρων και αποδεδεγμένων 
Τεκτόνων» και τον «Γενικό Κανονισμό της Μεγάλης Στοάς της Ελ-
λάδος των αρχαίων ελευθέρων και αποδεδεγμένων Τεκτόνων») 

Στην Ελλάδα, όπως αναφέρεται στο «Γενικό Κανονισμό της Μεγάλης Στο-
άς της Ελλάδος» (Κεφ. Ζ΄ άρθρο 227, 1). «Η μεγάλη Στοά της Ελλάδος ενερ-
γεί εις την αμύητον κοινωνίαν ως φιλανθρωπικός Οργανισμός, υπό τον τίτλον 
"Τεκτονικόν Ίδρυμα", και λειτουργεί συμφώνως προς τα ιδρυτικά Αυτού Δια-
τάγματα, τους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας και τα άρθρα 37 και 45 του 
Καταστατικού Χάρτου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος». 

θεμελιώδεις αρχές του Τεκτονισμού σύμφωνα με τον «Καταστατικό Χάρ-
τη της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος» (κεφ. A', II) είναι «η πίστις εις τον Θεόν, 
υπό την προσωνυμίαν του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος και εις την 
αποκεκαλυμμένην θέλησιν Αυτού», «τα μέλη των Μεγάλων και των επί μέρους 
Στοών δέον να απαρτίζωνται μόνον από άνδρας και αι Μεγάλαι Στοαί να μη 
διατηρούν δεσμούς με μεικτάς Στοάς ή Δυνάμεις αι οποίαι έχουν γυναίκας ως 
μέλη», ενώ στους σκοπούς του (κεφ. Β', άρθρο 2,1) παρουσιάζεται ως «φιλο-
σοφικός, προοδευτικός και φιλανθρωπικός» οργανισμός, ο οποίος «αποσκοπεί 

1 Σημαντικά στοιχεία για τη Μασονία προσφέρει το βιβλίο του P. Naudon, Ο Ελευθερο-
τεκτονισμός (μετ. Γ. Ζωγραφάκη). Αθήνα 1966. με μεγάλη, μάλιστα, αντικειμενικότητα. 
2 Στην Ελλάδα η Μασονία λειτουργεί σαν «κοινωνικό σωματείο», αναγνωρισμένο με το 
Π.Δ. της 2-1-1927, το Β.Δ. της 19-7-1949 και το Β.Δ. της 23-12-1955. 



την ηθικήν και πνευματικήν βελτίωσιν των μελών τον δια της αυτογνωσίας, της 
ερεύνης της Αληθείας, της Αλληλεγγύης και της εφαρμογής των αρχών της Τε-
κτ. Ηθικής». 

Οι Ελευθεροτέκτονες της Ελλάδας υποστηρίζουν επίσης ότι «ο Ελευθερο-
τεκτονισμός δεν είναι θρησκεία ούτε πολιτικός οργανισμός, διό και αυστηρώς 
αποκλείει πάσαν εν ταις Στοαίς συζήτησιν επί θρησκευτικών ή πολιτικών ζη-
τημάτων... σέβεται την εις ην έκαστος Τέκτων ανήκει θρησκείαν, την αθανα-
σίαν της ψυχής και τηρεί απόλυτον ανοχήν προς πάσαν θρησκευτικήν δοξα-
σίαν» (Καταστατικός Χάρτης, Κεφ. Β', άρθρο 2, III). 

Ο τόπος όπου γίνονται οι συγκεντρώσεις είναι οι «Στοές», των οποίων το 
εμπρόσθιο τμήμα ονομάζεται «Πρόναος», και χαρακτηρίζονται ως «Τεκτονι-
κά Εργαστήρια», «ένθα ούτοι συνερχόμενοι, εργάζονται προς βελτίωσιν αυ-
τών, δια της κατανοήσεως και εφαρμογής των Τεκτονικών Αρχών, ων η βα-
θυτέρα έννοια, δια συμβόλων εικονιζομένη και δι' αλληγοριών εκτιθεμένη, 
αποκαλύπτεται αυτοίς βαθμηδόν, δια προοδευτικής εις ωρισμένους ιεραρχι-
κούς Τεκτ. βαθμούς μυήσεως» (Καταστ. Χάρτης, κεφ. 2, άρθρο 2, VIII). Η εχε-
μύθεια και η μυστικότητα αποτελούν βασικά στοιχεία της συμπεριφοράς των 
Ελευθεροτεκτόνων, όπως ορίζεται από τον Καταστατικό τους Χάρτη (Κα-
ταστ. Χάρτης, κεφ. 2, άρθρο 2. IX). 

Για την είσοδο των παιδιών στον Ελευθεροτεκτονισμό ορίζονται από τον 
Καταστατικό Χάρτη (άρθρα 119-121) οι προϋποθέσεις και υπάρχει ειδική τε-
λετή «υιοθεσίας» λυκιδέως. Τα παιδιά των Ελευθεροτεκτόνων (μόνο τα αγό-
ρια) ηλικίας 12-15 ετών μπορούν να τεθούν υπό την «προστασία» της Στοάς 
«συνισταμένην εις την επίβλεψιν της αγωγής τον ανήβου παιδός, εις την πο-
δηγέτησιν αυτού εις την αρετήν και εις παροχήν προς αυτόν πάσης βοηθεί-
ας» (Γενικός Κανονισμός, άρθρο 197). 

Μετά το θάνατο των μελών των Στοών «τελείται επιμνημόσυνος τελετή, εις 
μνήμην των αποβιωσάντων μελών αντών, συμφώνως προς το υπό της Μεγά-
λης Στοάς εγκεκριμένον Τυπικόν» (Γενικός Κανονισμός, άρθρο 196). 

γ) Η άποψη της Εκκλησίας 
Ο Ελευθεροτεκτονισμός απασχόλησε την Εκκλησία περισσότερο από άλ-

λες φιλανθρωπικές ή φιλοσοφικές οργανώσεις εξαιτίας του θρησκευτικού του 
χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία με παπικές «βού-
λες» και εγκυκλίους απαγόρευσε τη συμμετοχή των πιστών της σε μασονικές 
Στοές. Οι προτεσταντικές Ομολογίες άλλοτε τον καταδίκασαν και άλλοτε 
κράτησαν στάση επιφυλακτική. Η άποψη της Ορθόδοξης Εκκλησίας για τον 
Τεκτονισμό βασίστηκε στην Αγία Γραφή και στην Παράδοση, καθώς και στα 
επίσημα κείμενά του (Καταστατικό Χάρτη της Μεγάλης Στοάς και Γενικό 
Κανονισμό της Μεγάλης Στοάς). Η άποψη αυτή εκφράστηκε από τη Διορ-
θόδοξη Επιτροπή, (Άγιο Ορος 1930), τη γνωμάτευση της Θεολογικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, (Αθήνα 1933), και τις αποφάσεις της Ιεραρχίας 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, (Αθήνα 1933,1972 και 1996). 

Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις, κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία ο 
Μασονισμός είναι θρησκεία, γιατί οι μασονικές Στοές έχουν έντονο θρησκευ-



τικό χαρακτήρα. Οι αποφάσεις αυτές βασίστηκαν σε κείμενα των ίδιων των 
μασόνων, τα οποία περιέχουν διδασκαλίες για το Θεό και την ψυχή και δέ-
χονται την πίστη σε Θεό, που τον ονομάζουν Μ.Α.Τ.Σ. (Μέγας Αρχιτέκτων 
του Σύμπαντος). 

Η γνωστοποίηση των αρχών και των σκοπών της οργάνωσης αυτής, σε 
όσους το επιθυμούν, λέγεται μύηση, γίνεται σταδιακά και έχει 33 βαθμούς1. 
Στην κορυφή φτάνουν λίγοι. Σύμφωνα με δημοσιευμένες μαρτυρίες πρώην μα-
σόνων, οι μυήσεις είναι θρησκευτικές τελετές και γίνονται σε σκοτεινές αί-
θουσες με θρησκευτικά σύμβολα, και υποβλητική διακόσμηση (βωμούς, λα-
μπάδες, θυμιάματα, ξίφη κ.λπ.). Έτσι δοκιμάζεται η αντοχή και η ψυχραιμία 
του μυούμενου. Υπάρχουν ακόμη τελετές αντίστοιχες με αγιαστικές πράξεις 
της Εκκλησίας, και ειδικό τελετουργικό τυπικό για τη λειτουργία της Στοάς 
και τη ζωή των μελών της (γάμος, εγκαίνια ναού, κηδεία κ.λπ.). Η μασονική 
λατρεία μιμείται τα αρχαία ειδωλολατρικά μυστήρια και γίνεται από ειδικούς 
λειτουργούς. 

Ο μασόνος με τη μύηση και με τους όρκους και τις υποσχέσεις που δίνει, 
με τη μυστικότητα που είναι υποχρεωμένος να τηρήσει χωρίς να το καταλά-
βει, βρίσκεται απόλυτα εξαρτημένος από τη Στοά του. Δεν επιτρέπεται και με-
τά την αποχώρησή του από τη Στοά να ανακοινώσει τα μυστικά και τα μυ-
στήρια στα οποία έχει μυηθεί. Όταν αποχωρεί, χαρακτηρίζεται «εν υπνώσει» 
και μένει δεμένος μαζί της με τους δεσμευτικούς όρκους που έχει δώσει. Οι 
μέσοι πολίτες γίνονται συνήθως μέλη μιας Στοάς, προσδοκώντας υποστήριξη 
για την επαγγελματική και κοινωνική τους άνοδο2. Η μυστικότητα όμως και 
η υπακοή που τους επιβάλλονται, είναι κατά την Εκκλησία τελείως αντίθετες 
με την εν Χριστώ ελευθερία. Ο αληθινός χριστιανός γίνεται προσωπικότητα 
ελεύθερη και κάνει τα πάντα στο φως, ζώντας «ώς τέκνον φωτός» (Εφ. 5,8). 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά η Εκκλησία συνιστά στους πιστούς της να 
απέχουν από την Μασονία γιατί: 

Ο Μασονισμός, εφόσον διαθέτει δική του ηθική, μύηση και τελετουργία με 
ειδικό τυπικό, δίνει την εντύπωση μιας μυστικής και κρυφής θρησκευτικής ορ-
γάνωσης. Με την αλληλοϋποστήριξη των μασόνων καταργείται η αξιοκρατία· 
με τη λογοκρισία δημοσιευμάτων ή ομιλιών των οπαδών του, περιορίζεται η 
ελευθερία σκέψης και δράσης. Κάθε χριστιανός, αν θέλει να ανήκει στην 
Εκκλησία του Χριστού, πρέπει να αποφεύγει μια οργάνωση που τη χαρα-
κτηρίζει απόλυτη μυστικότητα. Η ζωή του χριστιανού είναι κρυστάλλινη και 
δε συμβιβάζεται με αποκρυφισμό. Σύμφωνα με τη διακήρυξη της Ιεράς Συ-
νόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (1933, 1972 και σε ειδικό φυλλάδιο προς 
τον λαό το 1982 και το 1996), είναι αδύνατη η συνύπαρξη της ιδιότητας του 
χριστιανού με εκείνη του μασόνου. 

1 Οι τρεις πρώτοι βαθμοί είναι «μαθητής», «εταίρος», «διδάσκαλος». Ο μασόνος του 33ου 
βαθμού ονομάζεται «ύπατος, μέγας, γενικός επιθεωρητής». 
2 Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γ. Πλαγιανάκος, σε πόρισμά του προς τον Υπουρ-
γό Δικαιοσύνης θεωρεί «ασυμβίβαστη την ιδιότητα του δικαστικού και μασόνου», διότι οι 
δεσμευτικοί του όρκοι δεν επιτρέπουν στο δικαστή να είναι αμερόληπτος. 



Με τη Μασονία έχει ασχοληθεί και η ελληνική Δικαιοσύνη: 
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ' αριθμ. 2060/6.12.1969 από-
φασή του θεωρεί τη Μασονία «μυστικήν οργάνωσιν άγνωστον κατά το πε-
ριεχόμενον ου μόνον εις τους πολλούς, αλλά και εις αυτούς ακόμη του τέ-
κτονας...». 
Η ελληνική Πολιτεία θεωρεί γι' αυτό «σοβαρό πειθαρχικό αδίκημα τη συμ-
μετοχή Δικαστή σε οργάνωση που επιβάλλει τη μυστικότητα» (Δήλωση του 
τότε Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Γ .Α . Μαγκάκη στην εφημ. «Ελευθερο-
τυπία», 29.2.1984). Η φράση αυτή αυτούσια πέρασε στο Νόμο 1756/1988, 
άρθρ. 40, § 7. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Πώς κρίνετε τις θεμελιώδεις αρχές της Μασονίας; 
2. Η Εκκλησία υποστηρίζει ότι ο Μασονισμός είναι θρησκεία. Ποια επιχειρή-

ματα επικαλείται; 
3. Γιατί η Εκκλησία υποστηρίζει ότι είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα χριστιανού 

και μασόνου; 



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε 
Ν Ε Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ε Σ 

ΚΑΙ Λ Α Τ Ρ Ε Ι Ε Σ 
39. Οι αιρέσεις του 20ού αιώνα. 

Μια απειλή και μια πρόκληση 
Στο τέλος της δεύτερης χριστιανικής χιλιετίας, σ' έναν ταραγμένο και διαρ-

κώς μεταβαλλόμενο κόσμο βρίσκουν ανταπόκριση πολλές νέες θρησκευτικές 
διδασκαλίες και λατρείες. Οι εμπνευστές ή ιδρυτές αυτών των διδασκαλιών 
παρουσιάζονται ως σωτήρες, μεσσίες, δάσκαλοι. Υποστηρίζουν ότι η Εκκλη-
σία είναι ένας ξεπερασμένος θεσμός και ότι ο Χριστός έχει αποτύχει. Αυτοί 
είναι τώρα οι απεσταλμένοι του Θεού, λένε, και έχουν αποστολή να δώσουν 
διέξοδο και λύση στα προβλήματα, το άγχος, τις αναζητήσεις του σύγχρονου 
ανθρώπου. 

Η διδασκαλία και η λατρεία που προσπαθούν να διαδώσουν είναι στην ου-
σία ένα κράμα από προσωπικές τους πεποιθήσεις, αποσπασματικές χριστια-
νικές αντιλήψεις, παγανιστικά* κατάλοιπα, δοξασίες και πρακτικές ανατολι-
κών θρησκειών. Με δέλεαρ τη σωματική άσκηση -σε συνδυασμό με την υγι-
εινή διατροφή- την υπέρβαση των ψυχολογικών προβλημάτων, την απόκτη-
ση αυτοπεποίθησης, τη μεγιστοποίηση των πνευματικών ικανοτήτων, την πρό-
γνωση του μέλλοντος προσελκύουν μαθητές και οπαδούς. Χρησιμοποιώντας 
εντυπωσιακά συνθήματα, όπως παγκόσμια ειρήνη, αλληλεγγύη, φιλία αξιο-
ποιούν προς το συμφέρον τους την καλή πρόθεση των ενηλίκων, τον ενθου-
σιασμό και την απειρία των νέων. 

Οι περισσότερες από τις ομάδες αυτές πρωτοεμφανίστηκαν στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες της Αμερικής το 19ο και τον 20ό αιώνα. Στους αιώνες αυτούς, 
τα (μεγάλα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα άλλαξαν τη ζωή και τις 
αντιλήψεις γι' αυτήν, ενώ η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και η διεθνής συ-
γκυρία ανέδειξαν την Αμερική παγκόσμια υπερδύναμη. Με τα δεδομένα αυ-
τά, διαμορφώθηκε και προβλήθηκε ένα πρότυπο ευημερίας (american dream), 
το οποίο όμως αμφισβητήθηκε πρώτα εκεί. Οι κάτοικοι της, ποικίλης εθνικής, 
πολιτιστικής και θρησκευτικής προέλευσης, αναζήτησαν γνησιότερες μορφές 
ζωής. Υπήρχαν λοιπόν όλες οι προϋποθέσεις για την εμφάνιση και διάδοση 
νέων θρησκευτικών ρευμάτων και τάσεων. 

Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι όχι μόνο η διδασκαλία και η δράση, 
αλλά και η ονομασία των ομάδων αυτών παραπλανά. Σε χριστιανικές χώρες 
αυτοονομάζονται εκκλησίες. Πώς όμως είναι δυνατόν να είναι εκκλησίες, όταν 
απορρίπτουν τη θεότητα του Χριστού, ερμηνεύουν την Αγία Γραφή όπως τους 
εξυπηρετεί, δεν έχουν αποστολική διαδοχή και δεν παραδέχονται τη σωστική 
ενέργεια των μυστηρίων; Αλλά η ονομασία και η δράση τους προβληματίζει 
και τους εκπροσώπους των ασιατικών θρησκευμάτων (Βουδδισμό. Ινδουισμό, 
Ταοϊσμό). Γιατί δε συμμερίζονται τις επίσημες θέσεις αυτών των θρησκειών, αλ-
λά διαδίδουν αιρετικές απόψεις που τις δυσφημίζουν. Γι' αυτό και ο χαρακτη-
ρισμός παραθρησκεία* γίνεται αποδεκτός από όλους. 



Η θέση της Εκκλησίας 

Στη μακραίωνη ιστορική της πορεία η Εκκλησία, κάθε φορά που συνα-
ντούσε τον εγωιστικό δρόμο της αίρεσης, συγκαλούσε τις Οικουμενικές Συνό-
δους. Οι αποφάσεις των αγίων Πατέρων έκαναν φανερή την παραχάραξη της 
αλήθειας και συγχρόνως έδιναν στους χριστιανούς το πλαίσιο της χριστιανικής 
πίστης. Οι πιστοί ήταν και είναι ικανοί να κρίνουν και ελεύθεροι να διαλέξουν. 

Η αίρεση είναι, βέβαια, ένας απειλητικός κίνδυνος, αποτελεί όμως και μια 
πρόκληση για αυτοκριτική και αυτογνωσία. Πολλοί από μας τους χριστιανούς 
πιστεύουμε πως είμαστε ευσεβείς και πιστοί. Πόσο όμως γνωρίζουμε τον αδα-
πάνητο πλούτο που μας έχει παραδοθεί; Η λατρεία της Εκκλησίας μας είναι 
πλουσιότατη και σε νοήματα και σε αισθήματα, όπως είδαμε στο πρώτο μέ-
ρος του βιβλίου μας, και, κυρίως, είναι μυσταγωγία λογική. Πόσο έχουμε αντι-
ληφθεί το νόημα και τη σημασία που έχουν για την πνευματική μας πρόοδο, 
και όχι μόνο γι' αυτήν, η νηστεία, η προσευχή, η αγρυπνία, η άσκηση που μας 
προτείνει η Εκκλησία; Πόσο συχνά καταφεύγουμε στην ανάγνωση της Αγίας 
Γραφής, για να αντλήσουμε έμπνευση, δύναμη και κουράγιο; Υπάρχει καλύ-
τερη συντροφιά από την ευχαριστιακή σύναξη της ενορίας, όπου, ομοτράπε-
ζοι φίλοι του Χριστού εμείς, τελούμε μαζί με τους αγίους και τους αγγέλους 
το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας; 

Τα επιστημονικά και τεχνολογικά μας κατορθώματα μας έκαμαν να νιώ-
σουμε δυνατοί και σπουδαίοι. Γίναμε όμως αλαζόνες και πολύ επιπόλαια όχι 
μόνο αμφισβητούμε αλλά και απορρίπτουμε τρόπους σκέψης και ζωής δοκι-
μασμένους. Οι απόστολοι, οι Πατέρες και οι άγιοι ήταν άνθρωποι ταπεινοί, 
που αγωνίζονταν εναντίον των παθών, αγιασμένοι από την άσκηση και την 
προσευχή. Η δράση τους ήταν διακονία προς το συνάνθρωπο, χωρίς ιδιοτέ-
λεια ή ματαιοδοξία. Πρότυπο τους είχαν τον Ιησού Χριστό και, με τη ζωή τους 
όλη, επιθυμούσαν να μοιάσουν σ' αυτόν. 

Η Εκκλησία στον αγώνα της κατά των αιρέσεων πληροφορεί και ενημε-
ρώνει τους πιστούς και τους καλεί να γνωρίσουν και να ζήσουν ως λατρευτι-
κή κοινότητα την αλήθεια, δηλαδή το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πάντως, 
καλό θα ήταν κάθε άνθρωπος να γνωρίζει όσο μπορεί καλύτερα τι δέχεται και 
τι απορρίπτει (βλ. δ.ε. 17). 

Κείμενο Μετάφραση 

1. Εσάς όμως να μη σας αποκαλούν 
«δάσκαλέ μου». Ένας είναι ο δά-
σκαλος σας, ο Χριστός· και σεις όλοι 
είστε αδελφοί. Μην ονομαστείτε 
«ηγήτορες», γιατί ο ηγήτοράς σας 
είναι ένας: ο Χριστός. 

2. Είναι αδύνατο αυτούς που μια 
φορά φωτίστηκαν, γεύτηκαν τη δω-
ρεά του Θεού, δέχτηκαν τα χαρί-



σματα του Αγίου Πνεύματος, γεύτη-
καν την ομορφιά του λόγου του Θε-
ού και τις θαυματουργικές ενέργειες 
που προμηνάνε πως έρχεται η βασι-
λεία του Θεού, και παρόλα αυτά 
πρόδωσαν την πίστη τους, να μπο-
ρέσουμε να τους κάνουμε να ξαναε-
πιστρέψουν κοντά στο Θεό με τη με-
τάνοια, τη στιγμή που με τη συμπε-
ριφορά τους ξανασταυρώνουν και 
διαπομπεύουν τον Υιό του Θεού. 

σματα του Αγίου Πνεύματος, γεύτη-
καν την ομορφιά του λόγου του Θε-
ού και τις θαυματουργικές ενέργειες 
που προμηνάνε πως έρχεται η βασι-
λεία του Θεού, και παρόλα αυτά 
πρόδωσαν την πίστη τους, να μπο-
ρέσουμε να τους κάνουμε να ξαναε-
πιστρέψουν κοντά στο Θεό με τη με-
τάνοια, τη στιγμή που με τη συμπε-
ριφορά τους ξανασταυρώνουν και 
διαπομπεύουν τον Υιό του Θεού. 

3. Όποιος διδάσκει διαφορετικά 
από το ευαγγέλιο και δεν ακολουθεί 
τα σωστά λόγια, αυτά που είπε ο 
Κύριος μας Ιησούς Χριστός, και τη 
διδασκαλία της πίστεώς μας, αυτός 
έχει φουσκώσει από εγωισμό και 
δεν ξέρει τίποτε. Αντίθετα, καταγί-
νεται νοσηρά σε λεπτολογίες και λο-
γομαχίες, από τις οποίες γεννιούνται 
φθόνος, φιλονικία, προσβολές, κα-
χυποψίες, συνεχείς συγκρούσεις αν-
θρώπων με χαλασμένο μυαλό, που 
έχουν χάσει την αλήθεια και νομί-
ζουν ότι η ευσέβεια είναι μέσον για 
να πλουτίσουν. Κρατήσου μακριά 
από τέτοιους ανθρώπους. 

3. Όποιος διδάσκει διαφορετικά 
από το ευαγγέλιο και δεν ακολουθεί 
τα σωστά λόγια, αυτά που είπε ο 
Κύριος μας Ιησούς Χριστός, και τη 
διδασκαλία της πίστεώς μας, αυτός 
έχει φουσκώσει από εγωισμό και 
δεν ξέρει τίποτε. Αντίθετα, καταγί-
νεται νοσηρά σε λεπτολογίες και λο-
γομαχίες, από τις οποίες γεννιούνται 
φθόνος, φιλονικία, προσβολές, κα-
χυποψίες, συνεχείς συγκρούσεις αν-
θρώπων με χαλασμένο μυαλό, που 
έχουν χάσει την αλήθεια και νομί-
ζουν ότι η ευσέβεια είναι μέσον για 
να πλουτίσουν. Κρατήσου μακριά 
από τέτοιους ανθρώπους. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Γιατί, οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά τον 20ό αιώνα ευνοούν τη δρά-
ση και την ανάπτυξη της παραθρησκείας και των αιρέσεων; 

2. Συμμερίζεστε ή όχι και γιατί την άποψη ότι η προσχώρηση των χριστιανών 
σε αιρετικές ομάδες είναι αποτέλεσμα αλαζονείας και άγνοιας; 

Λ Συζήτησε στην τάξη τον τίτλο του μαθήματος. 



40. Τέσσερα παραδείγματα - προκλήσεις 

«Εκκλησία της Σαϊεντολογίας» (Scientology). Έτσι ονόμασε την οικονομι-
κοπολιτική του επιχείρηση ο Λαφαγιέτ Ρον Χάμπαρντ, προκειμένου να απο-
λαμβάνει ειδικά προνόμια. Στην Αμερική τη δεκαετία του '50 ο Χάμπαρντ 
ίδρυσε μια ψευδοφιλοσοφική οργάνωση με στόχο την ψυχική υγεία και ευη-
μερία του ανθρώπου και της κοινωνίας. Στην Ελλάδα, οι θεωρίες αυτές έγι-
ναν γνωστές με την ίδρυση και δράση του Κέντρου Εφαρμοσμένης Φιλοσο-
φίας Ελλάδος (ΚΕΦΕ). Η δράση της ως αντιεπιστημονική, αντικοινωνική 
και αντεθνική κρίθηκε επικίνδυνη από τη Δικαιοσύνη των εξής χωρών: Αυ-
στραλίας, Βρετανίας, Ζιμπάμπουε, Γαλλίας, Γερμανίας, ΗΠΑ και Ελλάδας. 

«Ενωτική Εκκλησία» του Κορεάτη Σαν Μυούνκ Μουν. Ιδρύθηκε τη δε-
καετία του '50 και θεωρείται θρησκεία των νέων. Διδάσκουν ότι ο Χριστός 
απέτυχε να σώσει τον άνθρωπο. Ήρθε λοιπόν ξανά ο Χριστός ως Σαν Μουν 
και παντρεύτηκε την Χα Τζα Χαν. Ο Μουν είναι πια ο Κύριος της Δευτέρας 
Παρουσίας. Αυτός και η σύζυγος του είναι «οι αληθινοί γονείς». Όχι μόνο κά-
νουν δικά τους παιδιά αλλά και έχουν υιοθετήσει ολόκληρη την ανθρωπότη-
τα. Ως «απεσταλμένος του Θεού» ο Μουν επιδιώκει την «ενότητα του κό-
σμου» μέσα από μια συντονισμένη και εντατική προσπάθεια διάβρωσης φο-
ρέων και θεσμών διεθνώς (Εθνικά Κοινοβούλια, Ευρωβουλή, Επιχειρήσεις, 
Επιστημονικά Ιδρύματα, Θρησκείες). 

Έλληνες Πεντηκοστιανοί. Στις αρχές του 20ού αιώνα, παρουσιάστηκαν 
στην Αμερική πολλές πεντηκοστιανές ομάδες προτεσταντικής προέλευσης, 
από τη συνεχή διάσπαση των οποίων συνεχώς προκύπτουν νέες. Φυσικό απο-
τέλεσμα αυτών των διασπάσεων είναι η μεταβολή του περιεχομένου της δι-
δασκαλίας τους. Γι' αυτό και είναι αρκετά περίπλοκο, αν όχι αδύνατο, να 
αναλυθεί ή έστω να περιγραφεί η διδασκαλία τους. Αυτό που θα μπορούσα-
με να πούμε είναι ότι ονομάζονται πεντηκοστιανές, γιατί στις λατρευτικές 
συνάξεις τους αφού διαβάσουν μια περικοπή από την Αγία Γραφή, ψέλνουν, 
χορεύουν και όταν έρθουν σε έκσταση, αρχίζουν να προφητεύουν. Ισχυρί-
ζονται πως το Άγιο Πνεύμα τους καθοδηγεί και πως εξηγούν ορθά την Αγία 
Γραφή. Αυθόρμητα μπορεί κανείς να αναρωτηθεί. Πώς το Άγιο Πνεύμα αντί 
να τους ενώνει τους διασπά; Γιατί, όπως γνωρίζουμε από την ορθόδοξη πα-
ράδοση, την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ο Θεός «τον πυρός τάς φλόγας διέ-
νειμε, εις ενότητα πάντας έκάλεσε». 

Η κίνηση των Πεντηκοστιανών έφτασε στη χώρα μας τη δεκαετία του '20 
από Έλληνες μετανάστες. Ο πρώτος που έστειλαν για να «εκχριστιανίσει» 
τους Έλληνες ήταν ένας μετανάστης από τη Βοιωτία. Από τότε η παρουσία 
τους είναι συνεχής και πολυδιασπώμενη. Κατά τη δεκαετία του '80, το εν-
διαφέρον των αμερικανικών πεντηκοστιανών ομάδων για την πατρίδα μας 
αναθερμαίνεται. Οι «μητρικές» ομάδες της Αμερικής αναλαμβάνουν τα έξο-
δα της «ιεραποστολής», που σκοπό έχει την ίδρυση «εκκλησιαστικών» κοι-
νοτήτων. 

Μορμόνοι. Η ομάδα αυτή πρωτοεμφανίστηκε στην Αμερική το 1830. Τα 



μέλη της είναι, περίπου έξι εκατομμύρια, από τα οποία τα πέντε ζουν στις 
ΗΠΑ. Είναι επίσης γνωστή και με την ονομασία «Εκκλησία του Ιησού Χρι-
στού των Αγίων των εσχάτων ημερών». Βάση της θρησκευτικής αυτής κίνη-
σης είναι η Βίβλος του Μορμόν, που θεωρείται αποκάλυψη του αγγέλου Μο-
ρόνι στον Ιωσήφ Σμιθ, ιδρυτή και οργανωτή της κίνησης. Η οργάνωση έχει 
αυστηρή ιεραρχία και στόχο την εγκαθίδρυση στον κόσμο της πνευματικής 
Ιερουσαλήμ, την οποία προετοιμάζουν οι Μορμόνοι με την προσπάθεια επι-
στροφής στη ζωή της αποστολικής εποχής και την πνευματική ανανέωση των 
χριστιανών. Η λατρεία τους διακρίνεται σε μυστική, που τελείται στους να-
ούς των Μορμόνων, και σε δημόσια, που είναι πολύ απλή. Πιστεύουν πως οι 
χριστιανικές Εκκλησίες έχασαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και γι' 
αυτό πρέπει να μετανοήσουν. Όλοι οι Μορμόνοι μετέχουν στην Ιεροσύνη. Σε 
ηλικία δώδεκα ετών γίνονται διάκονοι, στα δεκατέσσερα διδάσκαλοι, στα δε-
καέξι ονομάζονται ιερείς και όταν φτάνουν τα δεκαοχτώ εισέρχονται στην 
Ιεροσύνη του Μελχισεδέκ και πρέπει για 18 μήνες να ασχοληθούν με ιερα-
ποστολική δράση. 

Κείμενο Μετάφραση 

1. Πολλοί πλάνοι εμφανίστηκαν στον κό-
σμο, που δεν παραδέχονται ότι ο Ιησούς 
είναι ο Χριστός που έγινε άνθρωπος· 
όποιος τα λέει αυτά είναι ο πλάνος και ο 
αντίχριστος. Προσέξτε τον εαυτό σας, 
για να μη χάσουμε ό,τι καταφέραμε ως 
τώρα, αλλά να μπορέσουμε να λάβουμε 
ολόκληρο το μισθό μας. Όποιος δεν μέ-
νει πιστός στη διδασκαλία του Χριστού 
αλλά την παραβαίνει, προχωρώντας δή-
θεν πέρα απ' αυτή, δεν έχει κοινωνία με 
το Θεό. όποιος όμως μένει πιστός σε ό,τι 
δίδαξε ο Χριστός αυτός έχει κοινωνία 
και με τον Πατέρα και με τον Υιό. Όταν, 
λοιπόν, κάποιος κήρυκας σας επισκέ-
πτεται και δε διδάσκει αυτή τη διδαχή, 
μην τον βάζετε στο σπίτι σας και μην τον 
καλωσορίζετε, γιατί όποιος τον καλωσο-
ρίζει συμμετέχει στα πονηρά του έργα. 

2. Υπήρχαν όμως και ψευδοπροφήτες 
ανάμεσα στους Ισραηλίτες, όπως κι ανά-
μεσά σας θα υπάρξουν ψευδοδιδάσκα-
λοι. Οι άνθρωποι αυτοί θα διασπείρουν 



στην κοινότητα σας αιρετικές διδασκα-
λίες που οδηγούν στην απώλεια, και θ' 
απαρνιούνται τον Κύριο, που τους ελευ-
θέρωσε από την αμαρτία· έτσι θα φέρουν 
πάνω τους γρήγορα την καταστροφή. 
Πολλοί θα τους ακολουθήσουν στην 
ανηθικότητα κι εξαιτίας τους θα δυσφη-
μιστεί η αληθινή διδασκαλία. Από αγάπη 
για το χρήμα οι ψευδοδιδάσκαλοι θα 
προσπαθήσουν με πλαστές ιστορίες να 
σας εκμεταλλευτούν... και προπάντων, 
εκείνους που ακολουθούν τις σαρκικές 
επιθυμίες και περιφρονούν την εξουσία 
του Θεού. Οι ψευδοδιδάσκαλοι είναι 
θρασείς και υπεροπτικοί, δε σέβονται τις 
ανώτερες δυνάμεις αλλά τις χλευάζουν... 
με παχιά λόγια, χωρίς περιεχόμενο πα-
ρασέρνουν εκείνους που είχαν πραγμα-
τικά εγκαταλείψει την πλάνη· χρησιμο-
ποιούν ως δόλωμα τις σαρκικές επιθυ-
μίες, που οδηγούν στην ασέλγεια. Τους 
υπόσχονται ελευθερία, ενώ οι ίδιοι είναι 
δούλοι της διαφθοράς . γιατί ο άνθρωπος 
γίνεται δούλος εκείνου απ' τον οποίο 
έχει νικηθεί 

3. Μην κάνετε αταίριαστους δεσμούς με 
απίστους. Γιατί ποια σχέση μπορεί να 
έχει η δικαιοσύνη με την ανομία; ή τι κοι-
νό υπάρχει ανάμεσα στο φως και στο 
σκοτάδι; Ποια συμφωνία μπορεί να γίνει 
ανάμεσα στο Χριστό και στο Διάβολο; ή 
τι έχει να μοιράσει ο πιστός με τον άπι-
στο; Μπορεί να υπάρχουν στον ίδιο τό-
πο ο ναός του Θεού και ο ναός των ει-
δώλων; Γιατί εσείς είστε ναός του ζω-
ντανού Θεού, όπως ο ίδιος είπε: Θα κα-
τοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι 
μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους, κι αυτοί 
θα είναι λαός μου. Γι' αυτό λέγει ο Κύ-
ριος: Φύγετε μακριά απ' αυτούς και ξε-
χωρίστε. Μην αγγίζετε ακάθαρτο πράγ-
μα, κι εγώ θα σας δεχτώ. Θα είμαι για 
σας ο Πατέρας, κι εσείς θα είστε γιοι και 



θυγατέρες μου, λέει ακόμα ο παντοκρά-
τορας Κύριος. 

4. Γι' αυτό ακριβώς να καταβάλετε κάθε 
προσπάθεια για να πλουτίσετε την πίστη 
σας με την αρετή, την αρετή με τη γνώ-
ση, τη γνώση με την αυτοκυριαρχία, την 
αυτοκυριαρχία με την υπομονή, την υπο-
μονή με την ευσέβεια, την ευσέβεια με 
την αγάπη για τους αδερφούς, την αγά-
πη για τους αδερφούς με την αγάπη για 
όλους. Γιατί, αν αυτά τα έχετε και τα 
πολλαπλασιάζετε, θα σας βοηθήσουν να 
γίνετε δραστήριοι κι αποδοτικοί για να 
μπορέσετε να γνωρίσετε βαθύτερα τον 
Κύριό μας Ιησού Χριστό. 

5. Σας παρακαλώ, λοιπόν, εγώ που είμαι 
φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με 
τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε 
στη νέα ζωή. Να ζείτε με ταπείνωση, 
πραότητα και υπομονή να ανέχεστε με 
αγάπη ο ένας τον άλλο και να προσπα-
θείτε να διατηρείτε, με την ειρήνη που 
σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που 
δίνει το Πνεύμα του Θεού. Ένα σώμα 
αποτελείτε όλοι κι ένα πνεύμα σας ενώ-
νει, όπως και μία είναι η ελπίδα σας για 
την οποία σας κάλεσε ο Θεός. Ένας Κύ-
ριος υπάρχει, μία πίστη, ένα βάπτισμα. 
Ένας Θεός και Πατέρας όλων, που κυ-
ριαρχεί σ' όλους, ενεργεί μέσα απ' όλους 
και κατοικεί σ' όλους σας. 



ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Πώς σκιαγραφούνται οι ψευδοδιδάσκαλοι στα αποσπάσματα των επιστο-
λών που έχουν παρατεθεί; 
Οι απόστολοι Πέτρος, Παύλος και Ιωάννης ποια στάση συνιστούν στους πι-
στούς όταν αντιμετωπίζουν την αίρεση; 

3 Γιατί η μελέτη της Αγίας Γραφής και η συμμετοχή μας στη λατρευτική ζωή 
της Εκκλησίας μάς βοηθούν να αντιμετωπίζουμε τις αιρέσεις; 



41. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά 

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά (Μ.τ.Ι.) πρωτοεμφανίζονται στην Πενσυλβά-
νια των ΗΠΑ το 1874, όταν, με πρωτοβουλία του Κάρολου Τ. Ρώσσελ, μια 
ομάδα μελε'της της Αγίας Γραφής μετασχηματίστηκε σε αυτόνομη θρησκευ-
τική οργάνωση με την ονομασία «Σπουδαστές της Γραφής». Οι απόψεις 
τους βρήκαν ανταπόκριση και διαδόθηκαν στις ΗΠΑ, αλλά και σε όλο τον 
κόσμο. 

Οι Μ.τ.Ι. δίνουν έμφαση στη Γραφική Μελέτη. Επιδιώκουν να συζητούν 
κάποιο χωρίο της Αγ. Γραφής με όσους ενδιαφέρονται και το επιθυμούν 
(επισκέψεις πόρτα - πόρτα). Γι' αυτούς «ε'χει ζωτική σημασία να βασίζο-
νται οι πεποιθήσεις τους στην Αγία Γραφή και όχι σε ανθρώπινες θεωρίες 
ή θρησκευτικά σύμβολα πίστης» (Μάρτυρες τον Ιεχωβά. Ποιοι είναι; Τι πι-
στεύουν;, 3, έκδ. Σκοπιά, Βιβλική και Φυλλαδική Εταιρία, Brooklyn 
2000). 

Στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται από το 1906. Οι πρώτοι οπαδοί φαί-
νεται ότι ήταν μετανάστες που είχαν γνωρίσει τη διδασκαλία των Μ.τ.Ι. 
στην Αμερική. Το πρώτο γραφείο της Εταιρίας στην Αθήνα ιδρύθηκε το 
1922. 

Ονομασία - Αποστολή 
Για τους Μ.τ.Ι., το μόνο αποδεκτό όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά (Εξ. 6, 

3 και Ησ. 42, 8). Έτσι, «για να ξεχωρίζουν από τα δόγματα του Χριστιανι-
κού κόσμου» (Μάρτυρες τον Ιεχωβά. Ποιοι είναι; Τι πιστεύουν;, σ. 7.), υιο-
θέτησαν το 1931 την ονομασία «Μάρτυρες του Ιεχωβά». Στην Ελλάδα, κα-
θιερώθηκε από τους ίδιους το όνομα «Εκκλησία των Χριστιανών Μαρτύ-
ρων του Ιεχωβά». 

Οι Μ.τ.Ι. «επιδιώκουν», κατά τον ισχυρισμό τους, «να αποκαταστήσουν 
την αγνή, απλή θρησκεία του Ιησού Χριστού» (Οι Μ.τ.Ι. στην Ελλάδα, σ. 5). 
Σύμφωνα με τη διδασκαλία τους, η πρώτη Χριστιανική Εκκλησία απομα-
κρύνθηκε πολύ από την αρχική πίστη, προκαλώντας τη Μεγάλη Αποστα-
σία. Οι αληθινοί Χριστιανοί, όπως θέλουν να αποκαλούνται οι Μάρτυρες, 
παρέμειναν στην αφάνεια, μη ακολουθώντας τις κρατικές εκκλησίες του 
Χριστιανικού κόσμου. Η «αποκατάσταση και αληθινή κατανόηση της ανό-
θευτης διδασκαλίας του Ιησού Χριστού» (Οι Μ.τ.Ι. στην Ελλάδα, σ. 5), κα-
θώς και η οργανωμένη επαναφορά των αληθινών Χριστιανών στο προσκή-
νιο της ιστορίας ξεκίνησε, όταν ο Κ.Τ. Ρώσσελ και οι σύντροφοι του άρχι-
σαν να μελετούν προσεκτικότερα την Αγία Γραφή. 

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση 
Για τους Μ.τ.Ι., η Αγία Γραφή είναι ο αλάθητος λόγος του Θεού, αποτε-

λείται από 66 βιβλία, είναι πιο αξιόπιστη από την Παράδοση, και απο-
τελεί αποκλειστικά τη βάση των πεποιθήσεων τους. Η διδασκαλία τους, 



όπως οι ίδιοι αναφέρουν, αναπτύσσεται και διαμορφώνεται μέσα στο «αυ-
ξανόμενο φως από τον Ιεχωβά, ο οποίος συνεχίζει να φωτίζει το δρόμο του 
λαού του... από οργανωτική, δογματική και ηθική άποψη», (Σκοπιά 15 Φε-
βρ. 2006 σ. 26). Το κείμενο της Αγίας Γραφής που κατεξοχήν χρησιμοποι-
ούν είναι η Μετάφραση του Νέου Κόσμου, η οποία ολοκληρώθηκε το 1961 
και έγινε από τους Μ.τ.Ι. προκειμένου να αξιοποιηθούν «τα αποτελέσματα 
της πιο πρόσφατης λόγιας μελέτης και να είναι ανόθευτη από δόγματα βα-
σισμένα σε παραδόσεις του Χριστιανικού κόσμου» (Σκοπιά, 15 Φεβρ. 2006 
σ. 26 και 29). Υποστηρικτικό υλικό για τη Γραφική Μελέτη παρέχουν τα 
δύο δεκαπενθήμερα περιοδικά, Σκοπιά και Ξύπνα!. 

Οι βασικές δοξασίες και πρακτικές τους διαφέρουν πολύ από ό,τι γενι-
κά αποδέχονται οι χριστιανικές Εκκλησίες και Ομολογίες, τόσο σε ζητήμα-
τα πίστης όσο και σε ζητήματα ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Εντούτοις αυ-
τοπροσδιορίζονται ως «Χριστιανοί». 

Ας γνωρίσουμε μερικές από τις διαφοροποιήσεις τους: 

Α' Ως προς το περιεχόμενο της πίστης 
1. Ο Ιεχωβά αποκαλείται Πατέρας, επειδή είναι ο Αιώνιος και ο Δημιουρ-

γός των πάντων. Ο Ιησούς είναι ο πρώτος από τους ουράνιους γιους 
(Σκοπιά 15 Φεβρ. 2006, σ. 20) του Ιεχωβά . είναι το πρώτο δημιούργημα 
του. Το άγιο πνεύμα είναι ενεργός δύναμη του μέσω της οποίας ο Ιεχω-
βά επιτελεί το σκοπό Του. 

2. Για τους Μ.τ.Ι., οι προφητείες της Αγίας Γραφής για τα έσχατα (2 Τμ. 3, 
1-5) ολοκληρώθηκαν το 1914. Ο Ιησούς έχει ενθρονιστεί στον ουρανό 
ως Βασιλιάς του Θεού και κυβερνάει τη γη μαζί με 144.000 «χρισμέ-
νους» («μικρό ποίμνιο», Αποκ. 14, 1). Στον ουρανό έγινε πόλεμος, ο Σα-
τανάς ηττήθηκε και ρίχτηκε στη γη. Τώρα πια το θέλημα του Θεού γίνε-
ται ανεμπόδιστα στον ουρανό. Επειδή ο Σατανάς είναι πολύ θυμωμένος, 
προξενεί στη γη μεγάλα δεινά («τα αλίμονο»). Οι «τελευταίες ημέρες» 
άρχισαν και ο πόλεμος (Αρμαγεδδών) του Θεού του Παντοδύναμου με 
το κακό πλησιάζει. Όσοι επιζήσουν, μαζί με τους αναστημένους νε-
κρούς («μεγάλο πλήθος»), θα ζήσουν την Ημέρα της Κρίσης, η οποία θα 
διαρκέσει 1.000 χρόνια (Χιλιετής Βασιλεία του Χριστού). Στο διάστημα 
αυτό ο Σατανάς θα είναι φυλακισμένος, και στη γη θα γίνεται το θέλημα 
του Θεού. Μετά το τέλος της Ημέρας της Κρίσης, ο Σατανάς θα ηττηθεί 
τελειωτικά, η γη θα είναι επίγειος παράδεισος (Ψαλμ. 37, 29) με άφθονα 
υλικά αγαθά και όμορφα σπίτια, όπου θα κατοικούν ευτυχισμένοι και 
υγιείς άνθρωποι (Τι διδάσκει πράγματι η Αγία Γραφή, εκδ. Σκοπιά 2005, 
σ. 27, 77-87, 214-218). 

Β' Διαφοροποιήσεις ως προς τη λατρεία 
1. Κάθε εβδομάδα, προσεύχονται και αινούν τον Ιεχωβά, μελετούν και 

αναλύουν χωρία της Αγίας Γραφής στις κατά τόπους «Αίθουσες Βασι-
λείας» και σε ιδιωτικές κατοικίες. Επίσης, συμμετέχουν σε «συνελεύ-
σεις», οι οποίες γίνονται σε μεγάλους χώρους, στάδια ή αίθουσες. Στις 



«συνελεύσεις» γίνονται και ομαδικές βαπτίσεις. Μέρος της λατρείας, εί-
ναι και η διάδοση των πεποιθήσεων τους (Τι διδάσκει η Αγία Γραφή, 
σελ. 189). 

2. Μία φορά το χρόνο τελούν συμβολική «Ανάμνηση του θανάτου του Χρι-
στού» (Δείπνο του Κυρίου). Στα «εμβλήματα της Ανάμνησης» (άζυμο 
ψωμί και κόκκινο κρασί) μετέχουν μόνο όσοι από τους «χρισμένους» ή 
«αναγεννημένους» (144.000) βρίσκονται σήμερα στη ζωή («υπόλοιπο»), 

3. Στη λατρεία τους, δεν χρησιμοποιούν ομοιώματα (αγάλματα) ή εικόνες 
του Χριστού, της Παναγίας, των αγίων. Επίσης, απορρίπτουν το σύμβο-
λο του Σταυρού, όπως το γνωρίζουμε, επειδή υποστηρίζουν ότι ο Ιησούς 
πέθανε πάνω σε πάσσαλο και όχι σε σταυρό. Θεωρούν ότι η προσκύνη-
ση των εικόνων και του Σταυρού είναι ειδωλολατρική πράξη και προ-
τρέπουν όσους υιοθέτησαν την αληθινή λατρεία κι έχουν ακόμη στο σπί-
τι τους εικόνες να τις καταστρέψουν (Τι διδάσκει η Αγία Γραφή, σ. 155). 

4. Δεν δέχονται τις θρησκευτικές εορτές, όπως είναι η ανάμνηση γεγονό-
των από τη ζωή του Χριστού, της Παναγίας, οι μνήμες των αγίων, (Σκο-
πιά, 15 Φεβρ. 2006, σ. 29. Τι διδάσκει η Αγία Γραφή, σ. 156), επειδή θεω-
ρούν ότι αυτές δεν θεμελιώνονται στην Αγία Γραφή. 

Γ΄ Διαφοροποιήσεις με κοινωνικό αντίκτυπο 
Στη σχέση τους με το Κράτος, οι Μ.τ.Ι. «αποδίδουν σε όλους ό,τι τους 

οφείλεται» κατά τη βιβλική παραγγελία, όπως οι ίδιοι λέγουν. Σε όποια χώ-
ρα και αν δραστηριοποιούνται οφείλουν να τηρούν άψογη και απαρέγκλιτη 
πολιτική ουδετερότητα και να είναι νομοταγείς (Τι διδάσκει η Αγία Γραφή, 
σ. 149). Στο πλαίσιο αυτό: 
• Δεν επιδιώκουν πολιτικά αξιώματα. 
• Δεν ενθαρρύνονται να συμμετέχουν, αλλά και δεν τους επιβάλλεται η 

αποχή από πολιτικές ή συλλογικές διαδικασίες, όπως π.χ. είναι οι εκλο-
γές και οι αρχαιρεσίες (Σκοπιά, 1η Νοεμβρίου 1999, σ. 28). 

• Θεωρούν ότι ο χαιρετισμός στη σημαία αφενός αντιφάσκει στην πολιτι-
κή ουδετερότητας που ακολουθούν και αφετέρου ισοδυναμεί με λατρεία 
ειδώλου. Ισχυρίζονται, πάντως, ότι αναγνωρίζουν τη σημαία και τον 
εθνικό ύμνο, ως εθνικά σύμβολα. 

• Αναγνωρίζουν στα έθνη την εξουσία να συγκροτούν στρατεύματα και 
να αμύνονται. Οι ίδιοι, όμως, αρνούνται ένοπλη συμμετοχή στο στρατό 
σε καιρό ειρήνης ή πολέμου (Τι διδάσκει η Αγία Γραφή, σ. 148). 

• Δεν δέχονται την ιατρική πρακτική μετάγγισης αίματος (Πραξ. 15, 29). 
Η θέση τους αυτή δημιουργεί προβλήματα στην ιατρική κοινότητα, δε-
δομένου ότι οι αναίμακτες εναλλακτικές θεραπείες δεν είναι παντού και 
πάντοτε εφικτές. 

Η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
Η πίστη της Ορθόδοξης Εκκλησίας πηγάζει και βασίζεται στην Αγία 

Γραφή (76 βιβλία) και στην εκκλησιαστική Παράδοση (Β'Θεσ. 2, 15). Οι 
Οικουμενικές Σύνοδοι, η διδασκαλία των Πατέρων και ο πλούτος της λα-



τρείας εκφράζουν την καθολική - αποστολική πίστη της Εκκλησίας και βοη-
θούν τους χριστιανούς να προσεγγίσουν τη Θεία Αποκάλυψη. Οι μεμονω-
μένες πεποιθήσεις και οι αυθαίρετες ερμηνείες της Αγίας Γραφής ονομά-
σθηκαν, ήδη από την αποστολική εποχή, αιρέσεις (Τιτ. 3, 10, Πετρ. 2, 1-22, 
ΑΊω. 2, 18). 

Κέντρο της ζωής της πρώτης Εκκλησίας ήταν η συμμετοχή στο μυστήριο 
της Θείας Ευχαριστίας και η διδαχή (Πράξ. 2, 47), όπως αυτά παραδόθη-
καν από τον Κύριο στους αποστόλους. Όπου χρειαζόταν, οι απόστολοι, ως 
αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες του κηρύγματος του Χριστού (Α Ίω. 1, 1-
4), συμβούλευαν και διόρθωναν τους πρώτους χριστιανούς στη ζωή και 
στην πίστη είτε με επισκέψεις είτε με επιστολές (Β'Τιμ. 2, 1-2). Η Καινή 
Διαθήκη είναι η καταγραφή, χάριν της Εκκλησίας, της Αποκάλυψης του 
Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού (διδασκαλία, θαύματα, Ανάσταση, 
Πεντηκοστή). 

Ο ακρογωνιαίος λίθος της ορθόδοξης πίστης είναι η θεότητα του Χρι-
στού (Ησ. 35, 4-6. Ιω. 1,1), γεγονός που δικαιολογεί και την καθιέρωση της 
ονομασίας «χριστιανοί» για τα μέλη της Εκκλησίας από την αποστολική 
ήδη εποχή. Η κοινότητα των «Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά» δεν μπο-
ρεί να αποτελέσει εκκλησία-μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκ-
κλησιών, επειδή ακριβώς δεν αποδέχεται τη θεότητα του Χριστού. Ο Ιη-
σούς Χριστός δεν είναι δημιούργημα (κτίσμα). Είναι ο Μονογενής Υιός 
και Λόγος του Θεού και υπάρχει προαιωνίως, ως το δεύτερο πρόσωπο της 
Αγίας Τριάδος μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα (Πραξ. 10, 38. 
Αονκ. 2, 26-30). Ο Τριαδικός τρόπος ύπαρξης του Θεού βιώνεται από την 
πρωτοχριστιανική κοινότητα και δηλώνεται με σαφήνεια στην Αγία Γραφή 
(Ματθ. 27,19). 

Η ενανθρώπηση του Ιησού Χριστού, η επίγεια ζωή του, η διδασκαλία 
του, τα θαύματα του (Ματθ. 10, 7) φανέρωσαν στους ανθρώπους τη Βασι-
λεία του Θεού, η οποία στην Καινή Διαθήκη περιγράφεται ως ήδη παρού-
σα αλλά και προσδοκώμενη. Μετά την Πεντηκοστή, η Εκκλησία ως σώμα 
με κεφαλή τον Χριστό και μέλη τους πιστούς, πορεύεται εν Αγίω Πνεύματι 
προς τα έσχατα. Με την ένδοξη επάνοδο του Ιησού Χριστού θα αναστη-
θούν οι νεκροί και η Βασιλεία του Θεού θα φανερωθεί πλήρως. Αυτό θα 
σημάνει, επίσης, την ανακαίνιση και τον αφθαρτισμό του κόσμου. Το πότε 
θα συμβεί είναι άγνωστο και ως εκ τούτου απαιτείται συνεχής επαγρύπνη-
ση και ετοιμασία (Εφεσ. 4, 4-6. Ιω. 5, 28-29). 

Στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται κατά την λειτουργι-
κή σύναξη της Κυριακής (Πραξ. 20,17) και στις εορτές των αγίων (Παροιμ. 
10, 7) και των μαρτύρων, όλοι οι πιστοί χωρίς διακρίσεις (Ιω. 6, 50-58. Γαλ. 
3, 26-28. ΑΊω. 3,2) καλούνται να κοινωνήσουν το Σώμα και το Αίμα του Ιη-
σού Χριστού. 

Η τιμητική προσκύνηση των εικόνων είναι η έμπρακτη παραδοχή της 
ενανθρώπησης του Υιού και Λόγου του Θεού, συνδέει τον κτιστό κόσμο με 
τον άκτιστο Θεό και δεν συνιστά ειδωλολατρία. 

Το σχήμα και το σύμβολο του Σταυρού αποτελεί για κάθε χριστιανό 



ομολογία πίστης στη Σταύρωση και στην Ανάσταση του Χριστού [Α'Κορ. 4, 
1). 

Με τα Μυστήρια της Εκκλησίας (Βάπτισμα, Θεία Ευχαριστία κ.ά.), οι 
Ορθόδοξοι χριστιανοί γίνονται παιδιά του Θεού κατά χάρη και προγεύο-
νται τη Βασιλεία του. 

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι η αναγνώριση της σημαίας και του 
Εθνικού Ύμνου ως εθνικών συμβόλων από πλευράς των Μ.τ.Ι. θα έπρεπε 
να συνεπάγεται και την απόδοση τιμής σ' αυτά, εφόσον η οικουμενικότητα 
του Χριστιανισμού δεν αρνείται τη φιλοπατρία. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Αφού χωριστείτε σε ομάδες και με τη βοήθεια του καθηγητή σας, αναζητεί-
στε στο κεφάλαιο Α' του βιβλίου σας, περισσότερα στοιχεία για τη θέση της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας σχετικά με: την Αγία Τριάδα, το πρόσωπο και το 
έργο του Ιησού Χριστού, την Εκκλησία, την Ανάσταση των νεκρών και τη 
Βασιλεία του Θεού. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

42. «Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ...» 
(Στιχηρό ιδιόμελο του Εσπερινού των Χριστουγέννων) 

α) Εισαγωγικά στον ύμνο 

Ένα από τα υπεροχότερα τροπάρια της Υμνογραφίας μας είναι ο ύμνος, 
που αναλύεται εδώ. Κάθε ύμνος ονομάζεται τροπάριο, διότι ψάλλεται με ορι-
σμένο «τρόπο» (ήχο). Το τροπάριο αυτό είναι ιδιόμελο, έχει δηλαδή δική του 
μελωδία, ψάλλεται στον β' ήχο και ανήκει στα Στιχηρά του Εσπερινού των 
Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου). Στιχηρά ονομάζονται τα τροπάρια, που 
ψάλλονται μετά από κάθε στίχο των Ψαλμών του Εσπερινού και των Αίνων 
του Όρθρου. Ο ποιητής του Ύμνου Ανατόλιος (8ος αι.), μοναχός της I. μο-
νής Στουδίου Κωνσταντινουπόλεως, φαίνεται καλός γνώστης της λειτουργι-
κής ποίησης. Στη συνέχεια δίνουμε τον ύμνο και τη μετάφρασή του. 

β) Ο ύμνος 

Κείμενο Μετάφραση 

Τι να σου προσφέρουμε, Χριστέ, που φα-
νερώθηκες στη γη σαν άνθρωπος για χά-
ρη μας; Διότι καθένα από τα δημιουργή-
ματα, που εσύ έπλασες, σου εκφράζει (με 
το δικό του τρόπο) την ευχαριστία και 
ευγνωμοσύνη του: οι Άγγελοι σε υμνολο-
γούν οι ουρανοί δίνουν τον αστέρα (που 
οδηγεί τους μάγους)- οι Μάγοι σου προ-
σφέρουν τα δώρα τους- οι βοσκοί δεί-
χνουν το θαυμασμό τους· η γη (προσφέ-
ρει) το σπήλαιο· η έρημος τη φάτνη· 
εμείς δε οι άνθρωποι (σου δίνουμε) μια 
Μητέρα Παρθένο. Εσύ που είσαι ο προ-
αιώνιος Θεός, ελέησέ μας. 

Τι να σου προσφέρουμε, Χριστέ, που φα-
νερώθηκες στη γη σαν άνθρωπος για χά-
ρη μας; Διότι καθένα από τα δημιουργή-
ματα, που εσύ έπλασες, σου εκφράζει (με 
το δικό του τρόπο) την ευχαριστία και 
ευγνωμοσύνη του: οι Άγγελοι σε υμνολο-
γούν οι ουρανοί δίνουν τον αστέρα (που 
οδηγεί τους μάγους)- οι Μάγοι σου προ-
σφέρουν τα δώρα τους- οι βοσκοί δεί-
χνουν το θαυμασμό τους· η γη (προσφέ-
ρει) το σπήλαιο· η έρημος τη φάτνη· 
εμείς δε οι άνθρωποι (σου δίνουμε) μια 
Μητέρα Παρθένο. Εσύ που είσαι ο προ-
αιώνιος Θεός, ελέησέ μας. 

γ) Σχόλιο στο περιεχόμενο του ύμνου 

Ο ύμνος αναφέρεται στο γεγονός της ενανθρώπησης του Θεού-Λόγου, 
δηλαδή του Ιησού Χριστού. Ο πιστός, μαζί με όλα τα κτίσματα, αισθάνεται 
τη σημασία αυτού του μοναδικού και ανεπανάληπτου γεγονότος. Ο μεγάλος 
άγιος και Πατέρας της Εκκλησίας μας, Μάξιμος ο Ομολογητής (†662), με το 
θείο φωτισμό του, είπε, ότι η ενσάρκωση του Θεού και η εμφάνισή του στην 



ιστορία ως Θεανθρώπου είναι «ο σκοπός της δημιουργίας»1, και της ιστορίας. 
Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, για να γίνει «κατά χάριν» Θεός. Ο άνθρω-

πος απέτυχε να εκπληρώσει αυτόν το σκοπό εξαιτίας της εναντίωσης, της 
ανταρσίας στο θέλημα και την αγάπη του Θεού (προπατορικό αμάρτημα). Την 
αποτυχία του ανθρώπου διορθώνει ο ίδιος ο Θεός με τη σάρκωση (ενανθρώ-
πηση) του Υιού του. Ο Χριστός, που είναι από τη φύση του Θεός, προσλαμ-
βάνει (παίρνει) τη φύση του ανθρώπου (ψυχή και σώμα) και ενώνει «αχώρι-
στα και ασύγχυτα»2 τον άνθρωπο με το Θεό, ως Θεάνθρωπος. Έτσι, «θέωσε» 
τη φύση μας. Μαζί όμως με τον άνθρωπο αγιάζεται και όλη η «κτίση». Γι' αυ-
τό κάθε «κτίσμα» αισθάνεται την ίδια ευγνωμοσύνη. 

Ο ποιητής παρουσιάζει με υπέροχο τρόπο τα πρόσωπα αλλά και τα άψυ-
χα που συνδέονται με τη Γέννηση του Χριστού, να καταθέτουν τα «δώρα» 
τους στο Θεάνθρωπο, το καθένα με τη δική του δυνατότητα και το δικό του 
τρόπο. Οι Άγγελοι υμνούν το Χριστό, ψάλλοντας το 

Λουκ. 2,4). Ο ουρανός δίνει τον αστέρα, που οδηγεί τους Μάγους στον τό-
πο, που βρισκόταν το Θείο Βρέφος (Ματθ. 2,2-9). Οι Μάγοι, που έρχονται 
από την ανατολή, προσφέρουν τα δώρα τους (Ματθ. 2,11). Οι ταπεινοί βοσκοί 
της Βηθλεέμ εκφράζουν το θαυμασμό τους για όσα συνέβησαν (Λουκ. 2,9 ε.). 
Η γη προσφέρει το σπήλαιο και η έρημος τη φάτνη (Αουκ. 2,7), διότι δε βρέ-
θηκε (στο πανδοχείο) (Αουκ. 2,7). Δηλώνεται, 
έτσι, η συμμετοχή όλης της κτίσης στην υποδοχή του Σωτήρα του κόσμου 
(Ματθ. 1,21). 

Το ερώτημα όμως για τον Ποιητή είναι τι θα μπορούσαμε εμείς οι άνθρω-
ποι να του προσφέρουμε; Το πολυτιμότερο, που είχαμε, ήταν η Παρθένος 
Μαρία, το τελειότερο και καθαρότερο πλάσμα που γέννησε η ανθρωπότητα. 
Οι άγιοι μας συνδέουν τη φράση του απ. Παύλου 

(«όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος», Γαλ. 4,4) με το πρόσωπο της Πα-
ναγίας. Ο Θεός δεν αναγκάζει σε τίποτε τον άνθρωπο. «Περίμενε» λοιπόν να 
γεννηθεί η Παναγία3, για να σαρκωθεί από αυτή. Στο πρόσωπο της Παναγίας 
η ανθρωπότητα όλη έδωσε τη συγκατάθεσή της, για να σαρκωθεί ο Θεός! Ο 
άνθρωπος συνεργάζεται με το Θεό για τη σωτηρία του. 

δ) Η δική μας προσφορά 

Ο Θεός δεν περιμένει, ούτε δέχεται, ανταλλάγματα από κανένα, αφού εί-
ναι «άνενδεής» και δίνει όλα τα αγαθά του από αγάπη. Γεννιέται όμως και στη 
δική μας καρδιά η επιθυμία να ανταποκριθούμε στο θαύμα της θείας εναν-

δ) Η δική μας προσφορά 

Ο Θεός δεν περιμένει, ούτε δέχεται, ανταλλάγματα από κανένα, αφού εί-
ναι «άνενδεής» και δίνει όλα τα αγαθά του από αγάπη. Γεννιέται όμως και στη 
δική μας καρδιά η επιθυμία να ανταποκριθούμε στο θαύμα της θείας εναν-

δ) Η δική μας προσφορά 

Ο Θεός δεν περιμένει, ούτε δέχεται, ανταλλάγματα από κανένα, αφού εί-
ναι «άνενδεής» και δίνει όλα τα αγαθά του από αγάπη. Γεννιέται όμως και στη 
δική μας καρδιά η επιθυμία να ανταποκριθούμε στο θαύμα της θείας εναν-

1 («...ο θείος σκο-
πός, που επινοήθηκε πριν από τη δημιουργία, για χάρη του οποίου έγιναν τα πάντα, αλλ' 
αυτό για χάρη κανενός») κεφ. 60, Ε.Π. 90, 621 ΑΒ). 
2 Φράση του Όρου (θεολογικής απόφασης) της Δ' Οικουμενικής Συνόδου (451). Δείχνει 
τον τρόπο, με τον οποίο ενώθηκαν οι δύο φύσεις στο Πρόσωπο του Χριστού. 
3 Ο μεγάλος ορθόδοξος θεολόγος Βλαδίμηρος Λόσκυ (Η μυστική θεολογία της ανατολι-
κής Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 19732, μετ. Πρεσβυτέρας Στέλλας Πλευράκη, σ. 164) λέει σχε-
τικά: «Η τραγωδία της ελευθερίας λύεται δια των λόγων: 



θρώπησης. Πώς είναι αυτό δυνατόν; Μας απαντά ένας μεγάλος άγιος, που 
έθεσε πριν από πολλούς αιώνες στον εαυτό του το ίδιο ερώτημα (Αγιος Ιε-
ρώνυμος, †420). Μια χριστουγεννιάτικη νύχτα, σε ώρα προσευχής, ρώτησε το 
Χριστό, τι θα ήθελε να του προσφέρει. Και ο Χριστός του απάντησε μέσα στη 
καρδιά του: «Τις αμαρτίες σου, Ιερώνυμε»!.. Αυτό ισχύει για όλους μας. Ο 
Χριστός θέλει μόνο ένα «δώρο» από μας, την καρδιά μας1, για να την καθα-
ρίσει και να τη γεμίσει με τη χάρη του. Για να γίνουμε άνθρωποι αγάπης προς 
το Θεό και τους συνανθρώπους μας, αφού η Γέννηση του Χριστού ολοκλη-
ρώνεται με τη δική μας αναγέννηση. 

Ο ύμνος, που αναλύσαμε, έχει ντυθεί με μια πολύ κατανυκτική (βυζαντι-
νή) μελωδία. 

"Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ..." 
Τοιχογραφία στη μονή Δοχειαρίου, Άγιο Όρος, 16ος αι. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

- Να γίνει ακρόαση του ύμνου από το μαγνητόφωνο. 
- Να προσεχθεί ιδιαίτερα η μελωδική απόδοση της φράσης: 

1 (λέει ό Θεός) (Παρ. 23,26). 



ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Ποιο είναι το νόημα του ύμνου; 
' Πώς καταλαβαίνεις τη φράση «αχώριστα και ασύγχυτα»; 

3. Ποιες σκέψεις γεννάει η αναφορά στην Παναγία; 
4. Πώς νιώθει ο πιστός μπροστά στο γεγονός των Χριστουγέννων; 



43. Εγκώμιο στο «Γενέσιον της Θεοτόκου» 
Κείμενο Μετάφραση 

9. Κορίτσι ποθητό και τρισευλογη-
μένο· «ευλογημένη απ' το Θεό είσαι 
εσύ, περισσότερο από όλες τις γυ-
ναίκες, ευλογημένο και το παιδί που 
έχεις στα σπλάχνα σου. Κορίτσι, θυ-
γατέρα του βασιλιά Δαβίδ, και μάνα 
του βασιλιά των όλων, του Θεού. 
Θεϊκό και ολοζώντανο άγαλμα, η 
ευφροσύνη του Θεού που σ' έπλασε, 
που 'χεις το νου σου θεοκυβέρνητο 
και μόνο στο Θεό γυρνάς την προ-
σοχή σου. Κάθε σου επιθυμία είναι 
στραμμένη στο μόνο ποθητό κι αγα-
πημένο. Το θυμό σου δείχνεις στην 
αμαρτία και σ' αυτόν που γέννησε 
την αμαρτία. Ζούσες ζωή ανώτερη 
από τη φύση. Όχι ζωή δική σου, για-
τί εσύ δε γεννήθηκες για τον εαυτό 
σου. Πα το Θεό λοιπόν ζούσες, γι' 
αυτόν ήρθες στη ζωή, για να υπηρε-
τήσεις την παγκόσμια σωτηρία και 
να εκπληρωθεί με σένα η «προαιώ-
νια απόφαση του Θεού», η σάρκωση 
του Λόγου και η δική μας θέωση. 

9. Κορίτσι ποθητό και τρισευλογη-
μένο· «ευλογημένη απ' το Θεό είσαι 
εσύ, περισσότερο από όλες τις γυ-
ναίκες, ευλογημένο και το παιδί που 
έχεις στα σπλάχνα σου. Κορίτσι, θυ-
γατέρα του βασιλιά Δαβίδ, και μάνα 
του βασιλιά των όλων, του Θεού. 
Θεϊκό και ολοζώντανο άγαλμα, η 
ευφροσύνη του Θεού που σ' έπλασε, 
που 'χεις το νου σου θεοκυβέρνητο 
και μόνο στο Θεό γυρνάς την προ-
σοχή σου. Κάθε σου επιθυμία είναι 
στραμμένη στο μόνο ποθητό κι αγα-
πημένο. Το θυμό σου δείχνεις στην 
αμαρτία και σ' αυτόν που γέννησε 
την αμαρτία. Ζούσες ζωή ανώτερη 
από τη φύση. Όχι ζωή δική σου, για-
τί εσύ δε γεννήθηκες για τον εαυτό 
σου. Πα το Θεό λοιπόν ζούσες, γι' 
αυτόν ήρθες στη ζωή, για να υπηρε-
τήσεις την παγκόσμια σωτηρία και 
να εκπληρωθεί με σένα η «προαιώ-
νια απόφαση του Θεού», η σάρκωση 
του Λόγου και η δική μας θέωση. 

10. Θαύμα, το πιο τρανό απ' όλα τα 
θαύματα. Γυναίκα να είναι πάνω 
από τα Σεραφίμ, κι αυτό γιατί ο Θε-
ός φανερώθηκε, «λίγο κατώτερος 
από τους αγγέλους». Παρθένε θεο-
χαριτωμένε, άγιε ναέ του Θεού, που 
ο πνευματικός Σολομώντας, ο άρ-
χοντας της ειρήνης, σ' έχτισε και σ' 
έκαμε κατοικητήριό του, ναέ, που 
δε στολίζεσαι με χρυσάφι και άψυ-
χες πέτρες, αλλά λαμποκοπάς αντί 
χρυσάφι το Άγιο Πνεύμα. και αντί 
για άλλα ακριβά πετράδια έχεις το 
πολύτιμο μαργαριτάρι, το Χριστό, 
τον άνθρακα της θεότητας. Αυτόν 
παρακάλεσε ν' αγγίξει τα χείλη μας, 



για να μπορούμε αγνισμένοι να τον 
υμνήσουμε μαζί με τον Πατέρα και 
το Αγιο Πνεύμα, ανακράζοντας· 
«Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος Σαβα-
ώθ (=των δυνάμεων), μια φύση της 
θεότητας με τρία πρόσωπα. 

Α' Βιογραφικά. Το παραπάνω κείμενο είναι του Αγίου Ιωάννη του Δαμα-
σκηνού, ο οποίος καταγόταν από τη Δαμασκό της Συρίας και ήταν γόνος 
πλουσίων και ευσεβών γονέων. Γεννήθηκε γύρω στο 680 μ.Χ. και αφού από-
κτησε πλούσια και πλατιά μόρφωση, υπηρέτησε ως πρωτοσύμβουλος στην αυ-
λή του Χαλίφη της Δαμασκού. Προτού ξεσπάσει η εικονομαχία, παραιτείται 
από τη θέση του και έρχεται στη μονή του Αγίου Σάββα στα Ιεροσόλυμα. Εδώ 
γίνεται μοναχός κι αργότερα χειροτονείται πρεσβύτερος. Πολέμησε τους ει-
κονομάχους με τους τρεις λόγους του για τις εικόνες και υπηρέτησε την 
Εκκλησία συγγράφοντας φιλοσοφικά και θεολογικά έργα, ύμνους και λό-
γους, καθώς και εγκώμια σε διάφορα πρόσωπα. Ονομάστηκε Χρυσορρόας για 
την καλλιέργεια και ευφράδεια των λόγων του. Πέθανε το 749 μ.Χ. και η 
Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 4 Δεκεμβρίου. 

Β'Σχόλια. Από τα πρόσωπα που εγκωμίασε ο Δαμασκηνός, εξέχουσα θέ-
ση έχει η Θεοτόκος. Ύμνησε το θεομητορικό μυστήριο, τη Γέννηση, την Κοί-
μησή της και την όλη ζωή της. Στο απόσπασμα του λόγου του που παραθέ-
σαμε υπογραμμίζει τα εξής αξιοσημείωτα: 
1) Η Παναγία χαρακτηρίζεται ως 

(Ο Θεός ευφράνθηκε από το θείο και έμψυχο άγαλ-
μα). Όπως το άγαλμα δείχνει το γλύπτη, έτσι και αυτή το δημιουργό της Θεό, 
που της χάρισε όχι εξωτερική, αλλά εσωτερική καλλονή, ψυχική αρχοντιά. Αυ-
τή βλέπουμε και στις εικόνες της. 
2) Ομορφιά της Θεοτόκου ήταν οι αρετές της. Η ψυχής της ήταν στραμμένη 
Θεό. Ο νους της και κάθε της επιθυμία ήταν δοσμένα σ' αυτόν. Κι ο θυμός, 
εκδηλωνόταν, στρεφόταν μόνο εναντίον της αμαρτίας και του διαβόλου. 
3) Πάνω απ' όλα δόξα της Θεοτόκου είναι «ο καρπός της κοιλίας» της, ο Χρι-
στός. Η σάρκωσή του είναι «η αρχαία βουλή του Θεού», το προαιώνιο σχέ-
διο του για τη σωτηρία του κόσμου (Κολ. 1, 26). Αυτή τη σωτηρία υπηρέτη-
σε, διευκόλυνε η Παναγία με το δεχτεί να γίνει Μητέρα του. 
4) Το θεομητορικό μυστήριο είναι μοναδικό, ασύγκριτο, ανεπανάληπτο. Η 
Παναγία γέννησε το Θεό, που σαρκώθηκε στα σπλάχνα της. Είναι γι' αυτό 

όπως 
της ψάλλουμε στο γνωστό ύμνο. Οι άγγελοι δέχονται τις θείες ακτίνες από το 
Θεό ενώ η Παναγία τον είχε μέσα της. 
5) Η Θεοτόκος με την αγιοσύνη της έγινε 
θυσιαστήριο του Ο άνθρακας είναι ο Χριστός με τις 



δύο φύσεις του. Σύνθετο είναι και το κάρβουνο, από φωτιά και ύλη. Η φωτιά 
της θεότητας στην προκειμένη περίπτωση δεν τιμωρεί, δεν καίει, αλλά καθα-
ρίζει. Όπως ακριβώς έγινε και με τον προφήτη Ησαΐα, όταν σε ώρα λατρείας, 
στο ναό, ένα Σεραφίμ μ' ένα αναμμένο κάρβουνο του καθάρισε τα χείλη. Ήταν 
σημάδι πως ο Θεός τον καθάρισε από τις αμαρτίες του και τον φώτισε. 
6) Η Θεοτόκος υμνείται από το Δαμασκηνό, γιατί έγινε κατοικία του Λόγου 
του Θεού, που είναι ο «πολύτιμος μαργαρίτης». Η παρομοίωση είναι γνωστή 
από την παραβολή του Κυρίου (Ματθ. 13,54-46). Στον Ακάθιστο Ύμνο η Θε-
οτόκος μακαρίζεται, γιατί είναι 
(=αχιβάδα) (= που μας έφερε) (ωδή δ'). 
7) Τέλος, το κείμενο μας κλείνεται με τον Τρισάγιο Ύμνο. Ο Θεός είναι άγιος 
και βρίσκει ανάπαυση στους αγίους ανθρώπους. Ας τον υμνούμε κι εμείς με 
τη συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας, όπως την ομολόγησε και ο Ησαΐας 
όταν άκουσε τον αγγελικό ύμνο (Ησ. 6, 35). 

Η Γέννηση της Θεοτόκου 
Εικόνα στη μονή Διονυσίου, Αγιο Όρος, 16ος αι. 



ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Στον άνθρωπο η εσωτερική ομορφιά (η αρετή) είναι ανώτερη από την εξω-
τερική. Γιατί; Ποια αντίληψη για το θέμα αυτό επιικρατεί σήμερα; 

2.Σε δύσκολες ώρες καλούμε την Παναγία σε βοήθεια. Γιατί καταφεύγουμε 
σ' αυτή; 
Πώς τιμούμε τη Θεοτόκο στην Εκκλησία μας; 

Η Θεοτόκος είναι μεσίτρια στο Θεό 

«Ομοίως (με τους αγγέλους) και πάντες οι άνθρωποι ημείς, άνδρες τε και 
γυναίκες δια της Παρθένου λαμβάνομεν κάθε φωτισμόν από τον Θεόν, 
κατά το μέτρον της αγάπης, όπου έχομεν εις αυτήν. Επειδή γαρ είναι νό-
μος απαρασάλευτος εις τους αγγέλους και ανθρώπους πάντοτε τα κατώ-
τερα τάγματα να παίρνωσι τον φωτισμόν από τον Θεό δια μέσου των ανω-
τέρων ταγμάτων. Αοιπόν η Παρθένος με το να είναι ασυγκρίτως πάντων 
ανωτέρα, εξ ανάγκης ακολουθεί ότι, όσοι μετέχουσι του Θεού, να μετέχουσι 
δια μέσου αυτής. Και όσοι γνωρίζουσι τον Θεόν, να γνωρίζουσι εν ταυτώ 
(=με τον ίδιο τρόπο) και την Παρθένον ως χώραν (=τόπον) των αχωρήτων. 
Και όσοι υμνούν και δοξάζουν τον Θεόν, να υμνούν και να δοξολογούσι 
και ταύτην μετά Θεόν». (Γρηγορίου Παλαμά, Ομιλία 53, 39-40, μετ. αγίου 
Νικόδημου του Αγιορείτη). 



44. 
(Δοξαστικό του Όρθρου της Μ. Τετάρτης. Ψάλλεται το βράδυ της Μ. Τρίτης) 

Κείμενο Μετάφραση 

Κύριε, η γυναίκα που περιέπεσε σε πολ-
λές αμαρτίες, επειδή κατάλαβε ότι είσαι 
Θεός, αναλαμβάνει έργο μυροφόρου και 
με θρήνο σου φέρνει μύρα (για να σε 
αλείψει) πριν ακόμα ενταφιαστείς. Και 
λέγει: αλίμονο σε μένα, διότι ζω μέσα σε 
μια νύχτα, σε μια αχαλίνωτη, φοβερή και 
σκοτεινή τάση για ακολασία, σ' έναν έρω-
τα της αμαρτίας. Δέξου τα πολλά μου 
δάκρυα, εσύ που μεταβάλλεις σε σύννε-
φα το νερό της θάλασσας. Λύγισε μπρο-
στά στους στεναγμούς της καρδιάς μου, 
εσύ που χαμήλωσες τους ουρανούς με 
την απερίγραπτη ενανθρώπησή σου. Θα 
φιλήσω τα αμόλυντα πόδια σου, θα τα 
σκουπίσω με τις πλεξίδες της κεφαλής 
μου. αυτά τα πόδια που τον ήχο τους 
άκουσε η Εύα εκείνο το δειλινό στον πα-
ράδεισο και κρύφτηκε. Τα πλήθη των 
αμαρτιών μου και τα απύθμενα βάθη 
των κρίσεών σου ποιος θα μπορέσει να 
εξερευνήσει, ψυχοσώστα Σωτήρ μου; 
Μην παραβλέψεις εμένα τη δούλη σου, 
εσύ που έχεις την άπειρη ευσπλαχνία. 

α) Μοναχή Κασσιανή, μια μεγάλη ποιήτρια 

Η μοναχή Κασσιανή υπήρξε κορυφαία μορφή της εκκλησιαστικής 
υμνογραφίας στο Βυζάντιο κατά τον 9ον αιώνα (περίοδος Εικονομαχίας). 
Έζησε στην Κωνσταντινούπολη σε μοναστήρι το οποίο η ίδια είχε ιδρύσει. 
Το μεγάλο ποιητικό της χάρισμα αποτυπώνεται σε εξαίσιους εκκλησιαστι-
κούς ύμνους, ενώ εχει ακόμη συνθέσει ποιήματα, επιγράμματα και γνωμι-
κά. Από το σωζόμενο έργο της, αναδεικνύεται αντάξια των μεγάλων υμνο-
γράφων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

Τα βιογραφικά στοιχεία που ε'χουμε στη διάθεση μας είναι λίγα. Γνωρί-
ζουμε, όμως, ότι ξεχώριζε για την ευγενική της καταγωγή και την ομορφιά, 



την ευσέβεια και την πολυμάθεια της. Γι' αυτό, άλλωστε, θεωρήθηκε ως η 
καταλληλότερη από τις άλλες υποψήφιες, για να γίνει σύζυγος του διαδό-
χου του αυτοκρατορικού θρόνου, του Θεόφιλου. Κατά την εκλογή, ο Θεό-
φιλος της απηύθυνε το λόγο με το υποτιμητικό ευφυολόγημα: «εκ γυναικός 
ερρύη τα φαύλα», δηλαδή, από τη γυναίκα προέρχονται όλα τα δεινά, εννο-
ώντας την Εύα. Χωρίς κανένα δισταγμό, η Κασσιανή απάντησε: «αλλά και 
δια γυναικός πηγάζει τα κρείττω», δηλαδή, κι όμως, από τη γυναίκα προήλ-
θε ό,τι καλύτερο, εννοώντας τη Θεοτόκο. Έτσι η Κασσιανή έχασε το θρό-
νο. Αυτό το τόσο ασυνήθιστο γεγονός τροφοδότησε ρομαντικές διηγήσεις 
και λαϊκές παραδόσεις οι οποίες, όμως, είναι εντελώς ασύμβατες με το 
ήθος και τη σοβαρότητα, τη βαθιά θεολογική γνώση και την ποιητική ικα-
νότητα που διακρίνονται στην απάντησή της. 

Από το σύνολο του έργου της, ξεχωρίζουν το Δοξαστικό του Εσπερινού 
των Χριστουγέννων, τα τροπάρια του κανόνα του Μ. Σαββάτου και το Δο-
ξαστικό του Όρθρου της Μ. Τετάρτης (που εξετάζουμε στο μάθημά μας). 
Το φημισμένο αυτό τροπάριο μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Ο Κωστής 
Παλαμάς το απέδωσε στη Δημοτική, ενώ ο Δημήτρης Μητρόπουλος συνέ-
θεσε μουσική ειδικά γι' αυτό. Η ποίηση της Οσίας Κασσιανής παραμένει 
πάντοτε επίκαιρη, γιατί είναι διαχρονική. 

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη Κασσιανής της Υμνογράφου την 7η Σεπτεμ-
βρίου. 

β) Σύντομη παρουσίαση και σχολιασμός του τροπαρίου 

Όπως όλοι οι υμνογράφοι της Εκκλησίας, έτσι και η οσία Κασσιανή 
συνθέτει ύμνους όχι για δική της προβολή, αλλά για να αναδείξει, με το 
προσωπικό ποιητικό της ύφος, διηγήσεις της Αγίας Γραφής ή ιστορικά γε-
γονότα, που έχουν άμεση σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου. Με τους στί-
χους της, εκφράζεται μέσα στη δημόσια λατρεία η θεολογία, η πίστη και η 
εμπειρία της Εκκλησίας. 

Το τροπάριο του μαθήματος μας είναι από τα πιο γνωστά και τα πιο 
αγαπημένα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το χαρακτηρίζει η απλότητα, η 
αμεσότητα και η έντονη δραματικότητα, η οποία εκφράζεται με υπέροχες 
εικόνες, εύστοχους παραλληλισμούς και έντονες αντιθέσεις. Βασικοί άξο-
νες του ποιήματος είναι το έλεος του Θεού, η μετάνοια και η συναίσθηση 
της αμαρτωλότητας, δηλαδή, η συνειδητοποίηση της απόστασης που μας 
χωρίζει από το Θεό. Ο εγωισμός, όμως, δεν αφήνει τον άνθρωπο να παρα-
δεχθεί τα λάθη και τις αστοχίες του, δεν τον αφήνει να γεφυρώσει το χάσμα 
που τον χωρίζει από το Θεό. Αυτή η κατάσταση παρομοιάζεται με το πυκνό 
σκοτάδι μιας ασέληνης νύχτας. 

Από την πάλη εναντίον της αμαρτίας πηγάζουν τα δάκρυα και οι στε-
ναγμοί της καρδίας. Ο άνθρωπος που αξιώνεται να φτάσει στην κατάσταση 
αυτή μπορεί να πονά βαθιά, όμως, μετανοεί και αποφασίζει να αλλάξει 
ζωή. 

Η θέση της γυναίκας που, λίγο πριν το Πάθος, άλειψε με μύρο και 



σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του Χριστού, είναι η θέση του κάθε αν-
θρώπου, ο οποίος, μετανοημένος, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς το 
Θεό με όποιο τρόπο μπορεί. Η ποιήτρια δεν ξεχνά και την τραγική στιγμή 
του φόβου της Εύας στον παράδεισο. Τέλος, τονίζοντας ότι «το βάθος της 
θεϊκής κρίσης είναι απύθμενο», ολοκληρώνει το ποίημά της με την αισιόδο-
ξη θέση ότι ο Θεός με την άπειρη ευσπλαχνία του, συγχωρεί και δέχεται 
πάλι κοντά του τον κάθε αμαρτωλό, αρκεί αυτός να το θελήσει. Και αυτό 
είναι μήνυμα ελπίδας που απευθύνεται στον καθένα μας. 

γ) Η θέση του ύμνου στις ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας 

Ο παραλληλισμός της μετάνοιας του κάθε ανθρώπου με τη μετάνοια της 
γυναίκας που άλειψε με μύρο τα πόδια του Χριστού, είναι η αιτία που ο συ-
γκεκριμένος ύμνος ψάλλεται το βράδυ της Μ. Τρίτης (Όρθρος της Μ. Τε-
τάρτης). Το γεγονός αυτό συνέβη λίγο πριν από το Πάθος του Χριστού, γι' 
αυτό ορίσθηκε η ανάμνησή του κατά την Μ. Τετάρτη. Η ποιήτρια εκφράζει 
επίσης την επιθυμία να προσέλθει και αυτή στον τάφο του Χριστού ως Μυ-
ροφόρα. Η αναφορά του ύμνου στον ενταφιασμό του Χριστού αποτελεί ει-
σαγωγή στο Πάθος του Κυρίου .επομένως, για έναν ακόμη λόγο, η θέση του 
ύμνου κατά την Μ. Τετάρτη είναι απόλυτα δικαιολογημένη. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Να εντοπίσετε στον ύμνο τα σημεία που εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι ο 
Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες μας. 

2 Η κατάσταση του σύγχρονου ανθρώπου μπορεί να εκφραστεί με τους 
χαρακτηρισμούς που δίνει η Κασσιανή στον ύμνο της για την ανθρώπινη 

3 αμαρτωλότητα; 
4 Ποια σημεία του ύμνου συσχετίζονται με τα γεγονότα του Πάθους του 

Χριστού; 



45. Η ψυχή ανυψώνεται κατά τη διαδρομή 
της Θείας Λειτουργίας 

α) Η «Μυσταγωγία» του αγίου Μαξίμου του Ομολογητού 

Ο Αγιος Μάξιμος ο Ομολογητής γεννήθηκε το 580 μ.Χ. στην Κωνσταντι-
νούπολη από οικογένεια ευγενή. Έλαβε μεγάλη θεολογική και φιλοσοφική 
μόρφωση. Διετέλεσε πρώτος γραμματέας στην αυλή του αυτοκράτορα Ηρά-
κλειου, όπου γνωρίστηκε με σπουδαίες προσωπικότητες. Περί το 614 μ.Χ. έγι-
νε μοναχός στη Χρυσούπολη, (στην απέναντι από την Κωνσταντινούπολη 
ακτή), περιφρονώντας τη λαμπρή ζωή της αυτοκρατορικής αυλής. Το 625 
μ.Χ., ο Άγιος Μάξιμος ήρθε στο μοναστήρι του αγίου Γεωργίου της Κυζίκου. 

Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής 
Εικόνα στη μονή Διονυσίου, Άγιο Ορος, 17ος αι. 



To 634 μ.Χ. ξεκίνησε αγώνα εναντίον της αίρεσης του μονοθελητισμού. Ο 
αγώνας αυτός, καθώς και τα ποικίλα γεγονότα που ακολούθησαν, προκάλε-
σαν την σύλληψη και εξορία του Αγίου Μαξίμου, ο οποίος πέθανε το 662 μ.Χ. 
στην εξορία. 

Μεταξύ των πολλών έργων του η «Μυσταγωγία» κατέχει τη σημαντικό-
τερη θέση. Στο έργο του αυτό, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρω-
πος εξυψώνεται προς το Θεό, ανεβαίνοντας σταδιακά και με αγώνα τις διά-
φορες πνευματικές βαθμίδες. Αναφέρεται ιδιαίτερα στην έννοια της Εκκλη-
σίας, στον ά ν θ ρ ω π ο σε σχέση με την υπόλοιπη δημιουργία και, κυρίως, στη 
Θεία Ευχαριστία, της οποίας εκθέτει, αναλύει και επεξηγεί τα επιμέρους τμή-
ματα. Στη «Μυσταγωγία», λοιπόν, ο Άγιος Μάξιμος προσφέρει μια λαμπρή 
συμβολική ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας μέσα στα πλαίσια της βαθύτερης 
γνώσης του κόσμου και του ανθρώπου («κοσμολογικά» και «ανθρωπολογι-
κά» πλαίσια), αλλά και μια θεολογική ανάλυση της Εκκλησίας. 

β) Η αναγωγική πορεία του πιστού κατά τη Θεία Λειτουργία 

Κατά την πρώτη είσοδο δηλώνεται η αποβολή της απιστίας, η αύξηση της πί-
στης, η ελάττωση της κακίας, η πρόοδος της αρετής, η εξαφάνιση της άγνοι-
ας, η προσθήκη της γνώσης. Με την ακρόαση των θείων λόγων δηλώνονται 
οι μόνιμες και αμετάθετες έξεις και διαθέσεις της πίστης, που είπαμε, και της 
αρετής και της γνώσης, ενώ με τους θείους ύμνους που ακολουθούν, η θε-
ληματική συγκατάθεση της ψυχής προς τις αρετές, και η πνευματική γλυκύ-
τητα κι ευχαρίστηση που δοκιμάζει απ' αυτές. Με την ιερή έπειτα ανάγνω-
ση του αγίου Ευαγγελίου δηλώνεται η συντέλεια του γήινου φρονήματος, 
σαν να ήταν η συντέλεια του αισθητού κόσμου. Με το κλείσιμο των θυρών 
δείχνεται η επιθυμητή μετάβαση και μετατόπιση της ψυχής από το φθαρτό 
κόσμο τούτο στο νοητό. Κλείνοντας τις αισθήσεις, σαν να ήσαν πόρτες, τις 
καθαρίζει από τα είδωλα της αμαρτίας. Με την είσοδο των αγίων μυστηρίων, 
δηλώνεται η τελειότερη και πνευματικότερη και νέα διδασκαλία και γνώση, 
σχετικά με την οικονομία του Θεού για χάρη μας. Με το θείο ασπασμό, η 
ταυτότητα όλων με όλους και πρώτα του καθενός με τον εαυτό του και το 
Θεό, ταυτόχρονα κατοχυρωμένη με ομόνοια, με ομοφροσύνη και αγάπη. Με 
την ομολογία του συμβόλου της πίστεως, η κατάλληλη ευχαριστία μας για 
τους ανέλπιστους τρόπους της σωτηρίας μας. Με το Τρισάγιο, η ένωση και 
ισοτιμία μας με τους αγίους αγγέλους και η ακατάπαυστη, αρμονική μελω-
δικότητα της δοξολογίας του Θεού. Με την προσευχή, κατά την οποία γι-
νόμαστε άξιοι να καλούμε Πατέρα το Θεό, η γνησιότατη υιοθεσία με τη χά-
ρη τον Αγίου Πνεύματος. Με το και τα υπόλοιπα, η χάρη και η 
οικειότητα, που μας ενοποιεί με το Θεό. Με την αγία μετάληψη των αχρά-
ντων και ζωοποιών μυστηρίων, η δυνατή να πραγματοποιηθεί ενότητα και 
ταυτότητα μ' εκείνον κατά συμμετοχή και ομοιότητα· εξαιτίας της αξιώνεται 
ο άνθρωπος, να γίνει από άνθρωπος Θεός. 
(Μυσταγωγία, ΚΔ', 19-51, έκδοση Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, Α θ ή ν α 1989, σελ. 227-229). 



γ) Η σειρά των βαθμίδων στις οποίες ανυψώνεται ο πιστός κατά τη Θεία 
Λειτουργία 

Ο Άγιος Μάξιμος εκθέτει τα επιμέρους τμήματα της Θείας Λειτουργίας, 
περιγράφοντας την αναγωγή, το ανέβασμα, της πορείας του πιστού στο κα-
θένα απ' αυτά. 

1. Κατά την «πρώτη είσοδο» (τη λεγόμενη Μικρή Είσοδο), ο πιστός «απο-
βάλλει την απιστία, αυξάνει την πίστη, ελαττώνει την κακία, προοδεύει στην 
αρετή και εξαφανίζει την άγνοια με την προσθήκη της γνώσης». Αυτό συμ-
βαίνει διότι κατά την πρώτη είσοδο εμφανίζεται συμβολικά ανάμεσά μας ο 
ίδιος ο Χριστός, που είναι η πηγή της αρετής και της πίστης. 

2. Ακολουθεί η ακρόαση του Ευαγγελίου, όπου δηλώνονται όλες οι πλευ-
ρές της πίστης, της αρετής και της γνώσης. Ο Άγιος Μάξιμος σημειώνει ότι το 
περιεχόμενο του Ευαγγελίου είναι «η συντέλεια του γήινου φρονήματος». Δη-
λαδή, περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που έχει ανάγκη ο άνθρωπος, ώστε να 
εγκαταλείψει τις γήινες σκέψεις και να προσβλέψει προς τον ουρανό. 

3. Η τάση αυτή του ανθρώπου να ανυψωθεί προς τον ουρανό, δηλώνεται 
και με το κλείσιμο των Ουρών του ιερού βήματος. Συμβολίζεται, έτσι. η ανά-
γκη «να κλείσει» ο πιστός τις αισθήσεις του προς την αμαρτία. 

4. Η «είσοδος των αγίων μυστηρίων» (η Μεγάλη Είσοδος) υπενθυμίζει 
στον πιστό τη θεϊκή οικονομία για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η σωτηρία αυ-
τή πραγματοποιήθηκε με τη σταυρική θυσία, την οποία συμβολίζει η Μεγά-
λη Είσοδος. 

5. Ακολουθεί ο ασπασμός της αγάπης. Πρόκειται για την εκδήλωση και την 
κατοχύρωση της ομόνοιας και της αγάπης μεταξύ των χριστιανών κλήρου και 
λαού. Χωρίς τις αρετές αυτές είναι αδύνατη η συμμετοχή του πιστού στο υπό-
λοιπο της Θείας Λειτουργίας. 

6. Το «Σύμβολο της Πίστεως» που ακολουθεί, θυμίζει στους πιστούς όλες 
τις ευεργεσίες του Θεού προς τον άνθρωπο: τη δημιουργία, τη σωτηρία από 
το Χριστό, τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος, τη ζωή του αγιασμού μέσα 
στην Εκκλησία. 

7. Ο Τρισάγιος Ύμνος εκφράζει τη μεγάλη αλήθεια, ότι η ανθρώπινη ψυ-
χή είναι ισότιμη με τους αγγέλους στο θέμα της δοξολογίας του Θεού. Το στοι-
χείο αυτό είναι σημαντικότατο, διότι συνειδητοποιούμε την ένωση του υλικού 
κόσμου (άνθρωποι) με τον πνευματικό κόσμο (άγγελοι) κατά τη Θεία Λει-
τουργία. 

8. Η Κυριακή Προσευχή διαδηλώνει την υιοθεσία του ανθρώπου από το 
Θεό. Τονίζεται, έτσι, ότι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος οι πιστοί αξιώνο-
νται ν' αποκαλέσουν το Θεό πατέρα και να αισθανθούν την οικειότητα της 
ένωσής τους με το Θεό. 

9. Η ενότητα του πιστού με το Θεό κορυφώνεται με τη «μετάληψη των 
αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων». Όπως σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος, με 
τη Θεία Μετάληψη ο άνθρωπος αξιώνεται να γίνει Θεός κατά χάριν. Αυτό ση-
μαίνει ότι η Θεία Λειτουργία οδηγεί τον άνθρωπο στο δρόμο της θέωσης, δη-
λαδή της ανύψωσης του προς την τελική ενότητα και ταυτότητα με το Θεό. 



Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουρ-
γίας ο πιστός ακολουθεί μια διαδρομή πνευματικής μύησης και ανύψωσης 
από τα ατελέστερα στα τελειότερα, από τη γη στον ουρανό, από την ανθρώ-
πινη στην αγγελική κατάσταση και, τελικά, στη θέωση. Μέσα από τη γνώση 
της διδασκαλίας του Κυρίου (Ευαγγέλιο), τη συστράτευση με τους αγγέλους 
για τη δοξολογία του Θεού (Τρισάγιος Ύμνος), την επίγνωση των ευεργεσιών 
του Θεού για τον άνθρωπο (Μεγάλη Είσοδος- Σύμβολο της Πίστεως), ο άν-
θρωπος εγκαταλείπει το «γήινο φρόνημα», συνειδητοποιεί την υιοθεσία του 
από το Θεό και επιτυγχάνει την ένωση μαζί του (Θεία Μετάληψη). 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Ποια επιμέρους θέματα της Θείας Λειτουργίας τονίζει η «Μυσταγωγία»; 
2. Με ποιον τρόπο επιβεβαιώνει η «Μυσταγωγία» την ισοτιμία του ανθρώπου 

με τους αγγέλους κατά τη Θεία Λειτουργία; 
Γιατί η Θεία Λειτουργία οδηγεί τους πιστούς στη θέωση; 

4. Πώς διασφαλίζεται η ενότητα των πιστών μέσα στη Θεία Λειτουργία; 



Γλωσσάρι 

Αγιογραφία: Η εκκλησιαστική ζωγραφική τέχνη. Το ρήμα είναι «αγιογραφώ» και το 
ουσιαστικό «αγιογράφος». Αγιογραφίες ονομάζονται και οι εκκλησιαστικές εικόνες. 
Άκτιστο (φως): Είναι το άυλο φως που πηγάζει από τη Θεότητα. Είναι το φως της 
Μεταμόρφωσης. Ο άνθρωπος φθάνοντας στην αγιότητα μετέχει στην άκτιστη χάρη 
του Θεού. 
Άκτιστος (Θεός): Στην ορθόδοξη πατερική παράδοση γίνεται σαφής διάκριση μετα-
ξύ ακτίστου και κτιστού. Άκτιστος είναι μόνο ο Τριαδικός Θεός, δηλαδή αδημιούρ-
γητος και αιώνιος. Κτιστό είναι το σύμπαν και ό,τι υπάρχει μέσα σ' αυτό. Κτιστό εί-
ναι κάθε δημιούργημα του Θεού. 
Αναστήλωση: Η επαναφορά των αγίων εικόνων στη θέση τους μέσα στο ναό (τέμπλο, 
στύλοι, τοίχοι). 
Απολυτίκιο: Το βασικό τροπάριο (ύμνος) κάθε εορτής, που δίνει περιληπτικά το πε-
ριεχόμενο της. 
Ασυνείδητο: Η σκοτεινή πλευρά της συνείδησης, το περιθώριό της. Εκεί απωθούνται 
πράξεις, αναμνήσεις, επιθυμίες κ.ά. που κατά καινούς επανέρχοναι στη συνείδηση και 
επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. 
Αυθυποβολή: Το φαινόμενο κατά το οποίο κάποιος άνθρωπος υποβάλλει στον εαυτό 
του μια ιδέα, δημιουργώντας έτσι άσχημες ψυχικές καταστάσεις που ονομάζονται ψυ-
χώσεις και υστερίες. Πολλές φορές η αυθυποβολή συνδέεται με τη θρησκοληψία, κυρίως 
όταν ο θρησκόληπτος υποβάλλει στον εαυτό του οπτασίες θρησκευτικού περιεχομένου. 
Βάπτισμα ανάγκης: Λέγεται και αεροβάπτισμα. Όταν ένα νεογέννητο ή αβάπτιστο 
βρέφος κινδυνεύει, μπορεί και ο λαϊκός χριστιανός (άνδρας ή γυναίκα) να το βαπτίσει 
στο όνομα της Αγίας Τριάδος, με τριπλή κατάδυση σε νερό ή ανάδυση στον αέρα, λέ-
γοντας (το όνομα) 

Το βάπτισμα αυτό θεωρείται κανονικό και 
έγκυρο. Αν το παιδί επιζήσει, τελείται κανονικά το μυστήριο του Βαπτίσματος στο 
ναό. 
Βασιλεία Θεού: Ο ερχομός, το έργο και η διδασκαλία του Ιησού Χριστού έδειξαν σε 
μας τους ανθρώπους ένα νέο τρόπο ζωής, όπου στη σχέση μας με το Θεό, με το συ-
νάνθρωπο και με την κτίση κυριαρχεί η εμπιστοσύνη, η ελπίδα και η αγάπη. Αυτό εί-
ναι η βασιλεία ή καινούριος κόσμος του Θεού. 
Βίος και πολιτεία (αγίων): Στην εκκλησιαστική μας παράδοση, γίνεται λόγος για το 
«βίο και την πολιτεία» ενός αγίου. Βίος είναι ο τρόπος ζωής του, η σχέση του με το 
Θεό και πολιτεία το πώς «πολιτεύτηκε»- έζησε ανάμεσα στους συνανθρώπους του. 
(Βλ. Βασιλεία Θεού). 
Γνωστικισμός: Θρησκευτική και φιλοσοφική κίνηση των πρώτων χριστιανικών χρό-
νων. Οι οπαδοί της ισχυρίζονταν πως είχαν μια πλήρη γνώση, που με ειδική αποκά-
λυψη τους είχε φανερώσει ο Θεός. Παραδέχονταν φαινομενική και όχι πραγματική 
ενανθρώπηση του Χριστού. 
Δευτέρα Παρουσία: Οι χριστιανοί αναμένουμε τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού 
ως Κριτή του κόσμου στο τέλος της ιστορίας. Αυτό δηλώνει το ιερό μας Σύμβολο 
(«Πιστεύω...») με τη φράση γι' 
αυτό ομολογούμε, ότι 



Διακαινήσιμη (εβδομάδα): Έτσι ονομάζεται η εβδομάδα από την Κυριακή του Πά-
σχα έως την Κυριακή του Θωμά. Είναι η «καινή» (νέα) εβδομάδα και θεωρείται λει-
τουργικά ως μία συνεχής ημέρα. Το όνομα προήλθε α π ό τη βάπτιση των κατηχουμέ-
νων τη νύχτα του Μ. Σαββάτου, που γι' αυτούς ήταν ανακαίνιση και αναγέννησή τους. 
Εγκράτεια: Η κυριαρχία στις επιθυμίες και τα πάθη, ο περιορισμός των υλικών απο-
λαύσεων, η αυτοκυριαρχία, η αυτοπειθαρχία. 
Είσοδος: Στη Θεία Λειτουργία έχουμε τη Μικρή και τη Μεγάλη Είσοδο. Μικρή Εί-
σοδος είναι όταν ο ιερέας βγαίνει από το Άγιο Βήμα κρατώντας το ιερό Ευαγγέλιο, 
που το υψώνει εμπρός στην Ωραία Πύλη. Μεγάλη Είσοδος είναι η ιερή πομπή, με την 
οποία μεταφέρονται τα Τίμια Δώρα για να τοποθετηθούν στην Αγία Τράπεζα. 
Εκκλησία κατ' οίκον: Συνάθροιση της χριστιανικής κοινότητας και τέλεση της λα-
τρείας σε κάποια οικία, κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους λόγω ειδικών 
συνθηκών. Σήμερα, ονομάζεται έτσι η οικογένεια που ζει κατά τρόπο σύμφωνο με το 
θέλημα του Θεού. 
Εναρμόνιση (εκκλ. μουσική): Είναι μουσικός όρος και σημαίνει τη συνήχηση περισ-
σότερων μελωδικών γραμμών (πρώτη, δεύτερη, τρίτη κ.λπ. φωνή). Αυτό παρατηρεί-
ται στην «ευρωπαϊκή» μουσική τέχνη περισσότερο και λιγότερο στη «βυζαντινή», 
στην οποία το ισοκράτημα λειτουργεί κατά βάση ως διφωνική αρμονία. 
Εσπερινός: Η πρώτη ακολουθία της εικοσιτετράωρης προσευχής της Εκκλησίας. Ψάλ-
λεται λίγο πριν τη δύση του ηλίου και είναι το προοίμιο της ακολουθίας της επόμε-
νης ημέρας, που λειτουργικά αρχίζει από το βράδυ. 
Ευχαριστία Θεία: Το μυστήριο που τελείται στη Θεία Λειτουργία. Λέγεται έτσι γιατί 
είναι μεγαλύτερη ευεργεσία και προσφορά του Χριστού για τη σωτηρία μας. Τα προ-
σφερόμενα από εμάς αγαθά του Θεού (άρτος και οίνος), γίνονται Σώμα και Αίμα Χρι-
στού και μας προσφέρονται για να ανακαινίσουν ολόκληρη την κτίση. 
Ευχογραφία: Παράλληλα με την υμνογραφία (παραγωγή εκκλησιαστικών ύμνων) 
υπάρχει και η ευχογραφία (παραγωγή λειτουργικών ευχών). Ευχογραφία ονομάζεται 
και το σύνολο των ευχών της Εκκλησίας μας. 
Ησυχαστές: Μοναχοί, αναχωρητές, που ασκούν τη «νοερά ευχή» το 

Με αυστηρή άσκηση φθάνουν στη θέα του Θεού, δη-
λαδή στη θέα του ακτίστου φωτός (της θείας ενέργειας). Η εμπειρία αυτή ονομάζε-
ται «θέωση». Ο Ησυχασμός είναι η καρδιά της Ορθοδοξίας. Κύριος υπερασπιστής αυ-
τής της παράδοσης απέναντι στη Δύση, που την είχε χάσει, ήταν ο Άγιος Γρηγόριος 
Παλαμάς (1296-1359), ονομαστός αγιορείτης και αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, 
θρησκεία - θρήσκευμα: Είναι η αναζήτηση του Θεού από τον άνθρωπο και η διαμόρ-
φωση συγκεκριμένης διδασκαλίας και λατρείας. Ο Χριστιανισμός δεν είναι αποτέλεσμα 
ανθρώπινης αναζήτησης. Είναι η αποκάλυψη, η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο. 
Κα\όνας: Ποιητική σύνθεση η οποία αποτελείται α π ό εννέα ωδές που περιέχουν πολ-
λά τροπάρια. Κάθε ωδή έχει το δικό της εισαγωγικό τροπάριο, τον «ειρμό», του οποί-
ου το μέλος (μελωδία) ακολουθούν και τα τρία ως τέσσερα τροπάρια της ωδής. Ανα-
φέρονται στη ζωή των αγίων, στις δεσποτικές ή θεομητορικές εορτές. Παρακλητικός 
κανόνας προς τη Θεοτόκο ή κάποιο άγιο είναι η ικεσία των πιστών προς τα πρόσω-
πα αυτά. 
Κατανυκτικός (Εσπερινός): Προέρχεται από τη λέξη κατάνυξη, που σημαίνει βαθιά 
συγκίνηση και συντριβή του πιστού όταν συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του. Κα-
τανυκτικοί ονομάζονται οι Εσπερινοί των Κυριακών της Μ. Σαρακοστής, στους οποί-
ους κυριαρχεί το στοιχείο της κατάνυξης. 



Κληρικαλισμός: Ιδεολογία που επιδιώκει την ανάμιξη του κλήρου στη διοίκηση της 
πολιτείας και (με ευρύτερη έννοια) την επιβολή των απόψεων της Εκκλησίας στη δη-
μόσια ζωή. Κατά το 19ο αιώνα, οι κληρικαλιστικές τάσεις εμφανίστηκαν έντονα στη 
Δυτική Ευρώπη, όπου δημιουργήθηκαν τα λεγόμενα κληρικόφρονα κόμματα. 
Κλίμαξ: Έτσι ονομάστηκε το πνευματικό σύγγραμμα του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτη 
(6ος αιώνας), που του έδωσε και την προσωνυμία Ιωάννης της Κλίμακος. Αναφέρε-
ται στον αγώνα της πνευματικής ζωής, τον οποίο παρομοιάζει με κλίμακα (σκάλα) 
που έχει τριάντα σκαλιά. Είναι η «κλίμαξ των αρετών». 
Κοινωνία Θεία: Η Θεία Κοινωνία είναι η άλλη ονομασία της Θείας Ευχαριστίας. Λέ-
γεται έτσι γιατί «κοινωνούμε με το Χριστό και μετέχουμε στη σάρκα του και τη θεό-
τητά του». Λέγεται και Θεία Μετάληψη γιατί μεταλαμβάνουμε το Σώμα και το Αίμα 
του Χριστού. 
Κολλυβάδες: Μοναχοί του Αγίου Ό ρ ο υ ς (στο β' μισό του 18ου και το ά μισό του 19ου 
αι.) που διακρίθηκαν στον αγώνα για τη διάσωση της ησυχαστικής παράδοσης της 
Ορθοδοξίας και την αναγέννηση της πνευματικής και λειτουργικής πράξης της. Το 
όνομα τούς το έδωσαν οι αντίπαλοι τους περιφρονητικά και συνδέεται με τα κόλλυ-
βα των μνημοσύνων. Οι Κολλυβάδες, πιστοί στην Ορθόδοξη παράδοση, επέμεναν ότι 
τα μνημόσυνα πρέπει να γίνονται το Σάββατο και όχι την Κυριακή, που έχει ανα-
στάσιμο και χαρμόσυνο χαρακτήρα. Ηγετικές μορφές υπήρξαν οι Μακάριος Κορίν-
θου, Αθανάσιος Πάριος και Νικόδημος Αγιορείτης, όλοι άγιοι της Εκκλησίας μας. 
Υπέστησαν πολλές διώξεις για την εμμονή τους στην πατερική παράδοση και επηρέ-
ασαν ευεργετικά το λαό μας. 
Λιτή: Μικρή ακολουθία, που ψάλλεται στις ολονυκτίες, κατά τη διάρκεια του Εσπε-
ρινού, την παραμονή των μεγάλων εορτών. 
Μυστήριο: (Από το μύω=κλείνω τα μάτια). Κάτι που είναι κρυφό και απόρρητο στους 
πολλούς. Στην Εκκλησία μας, μυστήρια είναι οι ιερές τελετές που μεταδίδουν με ορα-
τά σημεία και αφανή τρόπο την αόρατη θεία χάρη. 
Ναοδομία: Ο όρος δηλώνει την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. 
Οκτώηχος, η: Υμνολογικό βιβλίο της Εκκλησίας, που περιέχει την αναστάσιμη ακο-
λουθία της Κυριακής. Τα τροπάριά της ψάλλονται κατά τους οκτώ ήχους της ψαλ-
μωδίας. Λέγεται και Παρακλητική, όταν συμπεριλαμβάνει τις ακολουθίες και των άλ-
λων ημερών της εβδομάδας. 
Όρθρος: Ακολουθία της Εκκλησίας, που τελείται κάθε πρωί. Ό τ α ν τελείται Θεία Λει-
τουργία, ο Ό ρ θ ρ ο ς προηγείται χρονικά. 
Παγανισμός: Άλλος όρος για να δηλωθεί η ειδωλολατρία. Paganus ονομαζόταν στα 
λατινικά ο χωρικός, ο αγρότης. Οι κάτοικοι της υπαίθρου έμειναν περισσότερο προ-
σκολλημένοι στα είδωλα. 
Πανθεϊσμός: Φιλοσοφική και θρησκευτική θεωρία που ταυτίζει το Θεό με τον κόσμο. 
Για το Χριστιανισμό ο κόσμος είναι δημιούργημα και ο Θεός δημιουργός. 
Παραθρησκευτικά φαινόμενα (ή κινήσεις) ή παραθρησκείες: Η πρόθεση παρά ως 
πρώτο συνθετικό κάποιων ουσιαστικών, που αποτελούν θεσμούς με συγκεκριμένους 
κανόνες, δηλώνει παράλληλη δράση, χωρίς κανόνες και αναγνώριση, δράση που συ-
χνά είναι υπονομευτική του αντίστοιχου θεσμού (π.χ. οικονομία-παραοικονομία, θρη-
σκεία-παραθρησκεία, ψυχολογία-παραψυχολογία κ.ο.κ.). Με τον όρο παραθρησκευ-
τικά φαινόμενα ή κινήσεις ή παραθρησκείες χαρακτηρίζονται φαινόμενα και οργα-
νώσεις, που δεν αποτελούν συγκροτημένη θρησκεία, αναγνωρισμένη από τους κρα-
τικούς φορείς, αλλά διαθέτουν στοιχεία θρησκευτικά και έχουν οπαδούς , οι οποίοι 
μπορεί να ανήκουν σε άλλες θρησκείες (βλ. λ. θρησκεία). 



Παράκλητος: Ονομασία του Αγίου Πνεύματος αλλά και του Ιησού Χριστού. Σημαί-
νει το συμπαραστάτη, το συνήγορο, τον υπερασπιστή. 
Πεντηκοστάριο: Λειτουργικό βιβλίο που περιέχει τις ακολουθίες της Εκκλησίας από 
την Κυριακή του Πάσχα ώς την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Η περίοδος αυτή λέ-
γεται «Πεντηκοστή» από τη σχετική γιορτή, 50 ημέρες μετά το Πάσχα. 
Πρόθεση: Ο χώρος, αλλά και η λειτουργική ακολουθία της προετοιμασίας των Τιμίων 
Δώρων για τη Θεία Ευχαριστία. Στο χώρο του ναού, είναι η κόγχη που βρίσκεται αρι-
στερά από την Αγία Τράπεζα, κοιτάζοντας α π ό τη θέση των πιστών. 
Ριτουαλισμός: Ο υπερτονισμός των τελετουργικών στοιχείων στη λατρεία (κινήσεις, 
χρησιμοποίηση υλικών μέσων) σε βάρος του βαθύτερου πνευματικού περιεχομένου. 
Ριτουαλισμός ονομάστηκε επίσης η κίνηση Άγγλων θεολόγων για να εισαχθούν στη 
λατρεία τους τελετές όμοιες με την ορθόδοξη και ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. 
Σαρακοστή: Περίοδος νηστείας των σαράντα ημερών πριν από τα Χριστούγεννα, το 
Σαρανταήμερο, και πριν από το Πάσχα, που είναι πιο αυστηρή γι' αυτό ονομάζεται 
Μεγάλη Σαρακοστή (Τεσσαρακοστή). 

Στουδίτες: Μοναχοί της ιεράς Μονής Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη. Ονομαστός 
υπήρξε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης (t826), μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας. 
Συναξάρι: Λέγεται το βιβλίο που περιέχει βίους ή διηγήσεις σχετικές με αγίους ή με 
θαυματουργικά γεγονότα. Λέγεται επίσης και το κείμενο που διαβάζεται στις συνά-
ξεις των πιστών κατά την ακολουθία του Όρθρου και εκθέτει ό,τι σχετίζεται με το εορ-
ταζόμενο γεγονός. 
Τριώδιο: Λειτουργικό βιβλίο με ύμνους που ακούγονται στην Εκκλησία τη Μεγάλη 
Σαρακοστή. Ακόμη, περιέχει τις ακολουθίες των εβδομάδων που μας ετοιμάζουν γι' 
αυτή (από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου ως την Κυριακή της Τυρι-
νής). Το βιβλίο λέγεται Τριώδιο γιατί αρχικά οι ομάδες των τροπαρίων (οι κανόνες) 
είχαν τρεις ωδές, ενώ σήμερα κατανέμονται σε περισσότερες. 
Υμνογραφία: Η παραγωγή ύμνων (βλ. και τον όρο ευχογραφία παραπάνω) . 
Υπαπαντή: Δεσποτική εορτή (2 Φεβρουαρίου) σε ανάμνηση της παρουσίασης του Κυ-
ρίου από τη Θεοτόκο και τον Ιωσήφ στο Ναό των Ιεροσολύμων, όπου έγιναν οι θυ-
σίες που απαιτούσε ο μωσαϊκός νόμος. Ο Συμεών υπάντησε (=υποδέχτηκε) το θείο 
βρέφος. 
Φεουδαρχία: Κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό καθεστώς, κατά το Μεσαίωνα στη 
δύση. Ο βασιλιάς ήταν ο κύριος της γης και τη μοίραζε ως «φέουδα» (τμήματα της 
χώρας) στους ευγενείς. Το φεουδαρχικό σύστημα ήταν ρατσιστικό, διότι δεχόταν τη 
φυσική διάκριση των ανθρώπων σε άρχοντες και δούλους. 
Filioque: Προσθήκη στο Σύμβολο της Πίστεως σχετικά με την «εκπόρευση» του Αγί-
ου Πνεύματος (filioque) Έχε ι 
μεγάλη θεολογική σημασία, διότι συνιστά παραχάραξη του Ιερού Συμβόλου, αντίθε-
τα με την απόφαση της Β' Οικουμενικής Συνόδου και την πατερική παράδοση. Γι' αυ-
τό και εξελίχθηκε από τον 9ο αιώνα και μετά σε σημαντικότατο θεολογικό πρόβλη-
μα, αλλά και ουσιαστικό διαφοροποιητικό στοιχείο μεταξύ δυτικής και ανατολικής 
Χριστιανοσύνης. 
Φυσιολατρικές θρησκείες: Είναι οι θρησκείες που θεοποιούν τη φύση, δηλαδή που θε-
ωρούν ως θεότητες τα διάφορα φυσικά στοιχεία και φαινόμενα. Οι θρησκείες αυτές εί-
ναι πανάρχαιες και συναντώνται σε λαούς που βρίσκονται σε πρωτόγονη κατάσταση. 



Επιλογή ελληνικής βιβλιογραφίας 
σε θέματα εισαγωγής στην Ορθόδοξη Λατρεία 

Τό Βάπτισμα ( Ι . Κογκούλη, Χ. Οικονόμου, Π. Σκαλτσή), Θεσ/νίκη, Λυδία, 1992. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Γοντικάκη), Ιερομ. Εισοδικόν, 'Αγιον Ό ρ ο ς , 1978. 
ΒΕΡΓΩΤΗ Γ., Τελετουργική (συμβολή στην ιστορία της Χριστιανικής Λατρίας), Θεσ/νίκη 

1984. 
Ο Γάμος ( Ι . Κογκούλη, Χ. Οικονόμου, Π. Σκαλτσή), Θεσ/νίκη, Λυδία, 1992. 

ΓΚΑΤΖΙΡΟΥΛΗ Ν., Συναγμένοι στην Ευχαριστία, Αθήναι, Σπορά, 1978. 
ΓΚΟΓΚΟΛ Ν., Η Θεία Λειτουργία Αθήναι, 1962 (μετ. Β. Μουστάκης). 
ΓΚΟΤΣΗ ΧΡ, Ο μυστικός κόσμος των Βυζαντινών Εικόνων, τόμοι τρεις, Αθήνα, Απο-

στολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ιερομονάχου Η Θεία Λειτουργία, Αθήνα, Σύναξη, 1982. 

Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού, Αθήνα, Εκδ. Ι.Μ. 
Χαλκίδος, 1971. 
Το Άγιον Βάπτισμα, Αθήνα, Δόμος, 1989. 

Ο εκκλησιασμός. Αθήνα. Δόμος. 1991. 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Μητρ. Κοζ., Η Θεία Λειτουργία. Αθήναι, Απ. Διακ., 1968. 
ΕΥΔΟΚΙΜΟΦ Π., Η Προσευχή της Ανατολικής Εκκλησίας, Η Λειτουργία του Αγ. Ι. Χρυ-

σοστόμου, Αθήναι, Απ. Διακ., 1982 (μετ. Μ. Παπαζάχου - Δ. Τζέρπου). 
ΖΗΖΙΟΥΛΑ I. (Μητροπολίτου Περγάμου). Η ενότης της Εκκλησίας εν τη Θεία Ευχαρι-

στία και τω Επ ισκόπω κατά τους τρεις πρώτους αιώνας, Αθήναι, Γρηγόρης. 1990-. 
ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ μοναχού Η Ευχαριστιακή συμμετοχή εν Αγίω Όρει, Άγ. Ό ρ ο ς , 1972. 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ε., Η μορφωτική αξία του ισχύοντος Τριωδίου, Αθήνα, Εκδ. Πανεπιστήμι-

ου Αθηνών 1986. 
Αγ. Νικολάου ΚΑΒΑΣΙΛΑ, Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, Θεσ/νίκη, "Εκδ. «Τό Περι-

βόλι της Παναγίας», 1991. 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ Κ., Ο Χριστιανικός Ναός και τα τελούμενα εν αυτώ, Αθήναι, 19692. 
ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΥ Α., Χρόνος τελέσεως της Θείας Λειτουργίας, Θεσ/νίκη, ΠΙΠΜ, 1982 

(Ανάλεκτα Βλατάδων, 37). 
Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ( Ι . Κογκούλη, Χ. Οικονόμου, 

Π. Σκαλτσή), Θεσ/νίκη, Λυδία 1989. 
Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας, Έκδ. «Βιβλικό Κέντρο "Άρτος Ζωής"», Αθήνα 1980. 
ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ Γ., «Θεία Λειτουργία και κόσμος», στα Δοκίμια Ορθόδοξου Ήθους, 

Αθήναι, 1979. 
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Η., Η Λειτουργία μας, Αθήναι, Ζωή, 1967. 
ΜΕΝΕΒΙΣΟΓΛΟΥ Π., Το Άγιον Μύρον εν τη ΟρθοδόξΩ Ανατολική Εκκλησία, Θεσ/νί-

κη, ΠΙΠΜ, 1983 (Ανάλεκτα Βλατάδων 14). 
ΣΜΕΜΑΝ Α., «Θεολογία και Ευχαριστία», στο βιβλίο Θεολογία, Αλήθεια καί Ζωή, 

Αθήναι, Ζωή, 1962. 
«Εισαγωγή εις την Λειτουργίαν», στο βιβλίο Η Λειτουργία μας, Αθήναι, 
1967. 
Εξ ύδατος και Πνεύματος (Λειτουργική μελέτη του Βαπτίσματος), 
Αθήνα. Δόμος, 1984. 

Η Λειτουργική αναγέννηση και η Ορθόδοξη Εκκλησία, Λάρνακα, Ση-
ματωρός, 1989. 

Η Εκκλησία προαευχόμενη (εισαγωγή στη Λειτουργική Θεολογία), μτφρ. 
π.Δ. Τζέρπος, Αθήνα, Ακρίτας, 1991. 

Τό Βάπτισμα ( Ι . Κογκούλη, Χ. Οικονόμου, Π. Σκαλτσή), Θεσ/νίκη, Λυδία, 1992. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Γοντικάκη), Ιερομ. Εισοδικόν, 'Αγιον Ό ρ ο ς , 1978. 
ΒΕΡΓΩΤΗ Γ., Τελετουργική (συμβολή στην ιστορία της Χριστιανικής Λατρίας), Θεσ/νίκη 

1984. 
Ο Γάμος ( Ι . Κογκούλη, Χ. Οικονόμου, Π. Σκαλτσή), Θεσ/νίκη, Λυδία, 1992. 

ΓΚΑΤΖΙΡΟΥΛΗ Ν., Συναγμένοι στην Ευχαριστία, Αθήναι, Σπορά, 1978. 
ΓΚΟΓΚΟΛ Ν., Η Θεία Λειτουργία Αθήναι, 1962 (μετ. Β. Μουστάκης). 
ΓΚΟΤΣΗ ΧΡ, Ο μυστικός κόσμος των Βυζαντινών Εικόνων, τόμοι τρεις, Αθήνα, Απο-

στολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ιερομονάχου Η Θεία Λειτουργία, Αθήνα, Σύναξη, 1982. 

Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού, Αθήνα, Εκδ. Ι.Μ. 
Χαλκίδος, 1971. 
Το Άγιον Βάπτισμα, Αθήνα, Δόμος, 1989. 

Ο εκκλησιασμός. Αθήνα. Δόμος. 1991. 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Μητρ. Κοζ., Η Θεία Λειτουργία. Αθήναι, Απ. Διακ., 1968. 
ΕΥΔΟΚΙΜΟΦ Π., Η Προσευχή της Ανατολικής Εκκλησίας, Η Λειτουργία του Αγ. Ι. Χρυ-

σοστόμου, Αθήναι, Απ. Διακ., 1982 (μετ. Μ. Παπαζάχου - Δ. Τζέρπου). 
ΖΗΖΙΟΥΛΑ I. (Μητροπολίτου Περγάμου). Η ενότης της Εκκλησίας εν τη Θεία Ευχαρι-

στία και τω Επ ισκόπω κατά τους τρεις πρώτους αιώνας, Αθήναι, Γρηγόρης. 1990-. 
ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ μοναχού Η Ευχαριστιακή συμμετοχή εν Αγίω Όρει, Άγ. Ό ρ ο ς , 1972. 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ε., Η μορφωτική αξία του ισχύοντος Τριωδίου, Αθήνα, Εκδ. Πανεπιστήμι-

ου Αθηνών 1986. 
Αγ. Νικολάου ΚΑΒΑΣΙΛΑ, Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, Θεσ/νίκη, "Εκδ. «Τό Περι-

βόλι της Παναγίας», 1991. 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ Κ., Ο Χριστιανικός Ναός και τα τελούμενα εν αυτώ, Αθήναι, 19692. 
ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΥ Α., Χρόνος τελέσεως της Θείας Λειτουργίας, Θεσ/νίκη, ΠΙΠΜ, 1982 

(Ανάλεκτα Βλατάδων, 37). 
Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ( Ι . Κογκούλη, Χ. Οικονόμου, 

Π. Σκαλτσή), Θεσ/νίκη, Λυδία 1989. 
Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας, Έκδ. «Βιβλικό Κέντρο "Άρτος Ζωής"», Αθήνα 1980. 
ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ Γ., «Θεία Λειτουργία και κόσμος», στα Δοκίμια Ορθόδοξου Ήθους, 

Αθήναι, 1979. 
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Η., Η Λειτουργία μας, Αθήναι, Ζωή, 1967. 
ΜΕΝΕΒΙΣΟΓΛΟΥ Π., Το Άγιον Μύρον εν τη ΟρθοδόξΩ Ανατολική Εκκλησία, Θεσ/νί-

κη, ΠΙΠΜ, 1983 (Ανάλεκτα Βλατάδων 14). 
ΣΜΕΜΑΝ Α., «Θεολογία και Ευχαριστία», στο βιβλίο Θεολογία, Αλήθεια καί Ζωή, 

Αθήναι, Ζωή, 1962. 
«Εισαγωγή εις την Λειτουργίαν», στο βιβλίο Η Λειτουργία μας, Αθήναι, 
1967. 
Εξ ύδατος και Πνεύματος (Λειτουργική μελέτη του Βαπτίσματος), 
Αθήνα. Δόμος, 1984. 

Η Λειτουργική αναγέννηση και η Ορθόδοξη Εκκλησία, Λάρνακα, Ση-
ματωρός, 1989. 

Η Εκκλησία προαευχόμενη (εισαγωγή στη Λειτουργική Θεολογία), μτφρ. 
π.Δ. Τζέρπος, Αθήνα, Ακρίτας, 1991. 

Τό Βάπτισμα ( Ι . Κογκούλη, Χ. Οικονόμου, Π. Σκαλτσή), Θεσ/νίκη, Λυδία, 1992. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Γοντικάκη), Ιερομ. Εισοδικόν, 'Αγιον Ό ρ ο ς , 1978. 
ΒΕΡΓΩΤΗ Γ., Τελετουργική (συμβολή στην ιστορία της Χριστιανικής Λατρίας), Θεσ/νίκη 

1984. 
Ο Γάμος ( Ι . Κογκούλη, Χ. Οικονόμου, Π. Σκαλτσή), Θεσ/νίκη, Λυδία, 1992. 

ΓΚΑΤΖΙΡΟΥΛΗ Ν., Συναγμένοι στην Ευχαριστία, Αθήναι, Σπορά, 1978. 
ΓΚΟΓΚΟΛ Ν., Η Θεία Λειτουργία Αθήναι, 1962 (μετ. Β. Μουστάκης). 
ΓΚΟΤΣΗ ΧΡ, Ο μυστικός κόσμος των Βυζαντινών Εικόνων, τόμοι τρεις, Αθήνα, Απο-

στολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ιερομονάχου Η Θεία Λειτουργία, Αθήνα, Σύναξη, 1982. 

Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού, Αθήνα, Εκδ. Ι.Μ. 
Χαλκίδος, 1971. 
Το Άγιον Βάπτισμα, Αθήνα, Δόμος, 1989. 

Ο εκκλησιασμός. Αθήνα. Δόμος. 1991. 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Μητρ. Κοζ., Η Θεία Λειτουργία. Αθήναι, Απ. Διακ., 1968. 
ΕΥΔΟΚΙΜΟΦ Π., Η Προσευχή της Ανατολικής Εκκλησίας, Η Λειτουργία του Αγ. Ι. Χρυ-

σοστόμου, Αθήναι, Απ. Διακ., 1982 (μετ. Μ. Παπαζάχου - Δ. Τζέρπου). 
ΖΗΖΙΟΥΛΑ I. (Μητροπολίτου Περγάμου). Η ενότης της Εκκλησίας εν τη Θεία Ευχαρι-

στία και τω Επ ισκόπω κατά τους τρεις πρώτους αιώνας, Αθήναι, Γρηγόρης. 1990-. 
ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ μοναχού Η Ευχαριστιακή συμμετοχή εν Αγίω Όρει, Άγ. Ό ρ ο ς , 1972. 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ε., Η μορφωτική αξία του ισχύοντος Τριωδίου, Αθήνα, Εκδ. Πανεπιστήμι-

ου Αθηνών 1986. 
Αγ. Νικολάου ΚΑΒΑΣΙΛΑ, Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, Θεσ/νίκη, "Εκδ. «Τό Περι-

βόλι της Παναγίας», 1991. 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ Κ., Ο Χριστιανικός Ναός και τα τελούμενα εν αυτώ, Αθήναι, 19692. 
ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΥ Α., Χρόνος τελέσεως της Θείας Λειτουργίας, Θεσ/νίκη, ΠΙΠΜ, 1982 

(Ανάλεκτα Βλατάδων, 37). 
Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ( Ι . Κογκούλη, Χ. Οικονόμου, 

Π. Σκαλτσή), Θεσ/νίκη, Λυδία 1989. 
Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας, Έκδ. «Βιβλικό Κέντρο "Άρτος Ζωής"», Αθήνα 1980. 
ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ Γ., «Θεία Λειτουργία και κόσμος», στα Δοκίμια Ορθόδοξου Ήθους, 

Αθήναι, 1979. 
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Η., Η Λειτουργία μας, Αθήναι, Ζωή, 1967. 
ΜΕΝΕΒΙΣΟΓΛΟΥ Π., Το Άγιον Μύρον εν τη ΟρθοδόξΩ Ανατολική Εκκλησία, Θεσ/νί-

κη, ΠΙΠΜ, 1983 (Ανάλεκτα Βλατάδων 14). 
ΣΜΕΜΑΝ Α., «Θεολογία και Ευχαριστία», στο βιβλίο Θεολογία, Αλήθεια καί Ζωή, 

Αθήναι, Ζωή, 1962. 
«Εισαγωγή εις την Λειτουργίαν», στο βιβλίο Η Λειτουργία μας, Αθήναι, 
1967. 
Εξ ύδατος και Πνεύματος (Λειτουργική μελέτη του Βαπτίσματος), 
Αθήνα. Δόμος, 1984. 

Η Λειτουργική αναγέννηση και η Ορθόδοξη Εκκλησία, Λάρνακα, Ση-
ματωρός, 1989. 

Η Εκκλησία προαευχόμενη (εισαγωγή στη Λειτουργική Θεολογία), μτφρ. 
π.Δ. Τζέρπος, Αθήνα, Ακρίτας, 1991. 



ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α., Μνήμη και λήθη στη Θεία Λειτουργία, Αθήνα, Λύχνος, 1989. 
ΤΡΕΜΠΕΛΑ Π., Αι τρεις Λειτουργίαι κατά τους εν Aθήναι , κώδικας, Αθήναι, Σωτήρ, 

19822. 
Λειτουργικοί τύποι Αιγύπτου και Ανατολής (συμβολαί εις την ιστορίαν 
της Χριστιανικής Λατρείας, Αθήναι, Απ . Διακονία, 1961. 

ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., Μυστικός Δείπνος. Σχόλια ενός σημερινού στη Θεία Λειτουργία του 
Αγίου Ιωάννου του Χρυστοστόμου στην εποχή μας, Αθήνα, 1965. 

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ I., Κείμενα Λειτουργικής, τεύχος Β', θέματα Ευχολογίου, Θεσ/νίκη, 1985. 
Κείμενα Λειτουργικής, τεύχος Γ, Θείαι Λειτουργίαι, Θεσ/νίκη, 1985. 
Θεία Λειτουργία και κόσμος, Θεσ/νίκη, 1977. 
Το πνεύμα της Θείας λατρείας, Αθήναι, 1964. 
Λογική Λατρεία, Αθήνα, Αποστολική Διακονία, 19842. 
Λειτουργικά θέματα, (Α' - Η'), Θεσ/νίκη, 1977-1987. 
Απαντήσεις εις λειτουργικός απορίας , (1-400), Θεσ/νίκη, 1973-1982. 
Λειτουργική Α'. Εισαγωγή στη Θεία Λατρεία, Θεσ/νίκη, 1993. 

Τα μεταφρασμένα κείμενα της Καινής Διαθήκης είναι από την έκδοση της 
Βιβλικής Εταιρίας, Αθήνα 1997. 

Με απόφαση της Ελληνικής κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και 
του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων και διανέμονται δωρεάν 
στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν βιβλιόσημο προς 
απόδειξη της γνησιότητάς τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δεν φέρει βιβλιόση-
μο θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
Νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946,108, Α'). 

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, 
που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε 

μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

ΕΚΔΟΣΗ 2010 - ΑΝΤΙΤΥΠΑ 117.000 ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 47/17-2 10 

ΕΚΤΎΠΩΣΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α Ε. - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ I. - ΚΟΥΚΙΑΣ Λ. - ΛΙΑΠΗΣ Γ. Ο.Ε. 


	7_1_PERIEXOMENA-EISAGVGI.pdf
	7_2_KEF1
	7_3_KEF2
	7_4_KEF3
	7_5_KEF4
	7_6_KEF5
	7_7_PARARTHMA
	7_8_GLOSARI-BIBLIOGRAFIA

