
 
 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ Σ. ΜΑΤΘΑΙΟ 

 
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

 
Κάποιος, κάπου, κάποτε, θα έπρεπε να καταπιαστεί με το θέμα της λειτουργίας. 
Επειδή είμαι «ο ελάχιστος των ελαχίστων», θα αφήσουμε το Θείο Λόγο να μας συνοδεύσει 
και να μας πει ποια σημεία της λειτουργίας είναι γνήσια και ποια είναι νοθευμένα από τους 
αποστάτες που μπήκαν στην ορατή εκκλησία του Θεού να τη ληστέψουν. 
Ο ιερός Χρυσόστομος δεν φάσκει και αντιφάσκει. Στα συγγράμματά του αναφέρεται μόνο 
στο σωτήριο έργο του Κυρίου μας. Μιλάει πάντα για την κυριαρχία του Θεού και την ευθύνη 
του ανθρώπου με τόσο απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε να μην υπάρχει καμιά δικαιολογία 
απ’ τη μεριά μας την Ημέρα της Μεγάλης Κρίσης. 
Και τώρα, ας ψάλλουμε μαζί του… 
                                           

                                                                          Σ.Σ.Μ. 
 
 
Η Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. (Λειτουργία = δημόσια υπηρεσία, Λουκά 1:23, 
Εβρ. 8:6 και 9:21). Στην Καινή Διαθήκη σημαίνει διακονία (Φιλ. 2:30) και για τον πιστό, 
γενικά, θα πει «ξέσπασμα ευχαριστίας και δοξολογίας» στον Ύψιστο.  
 
«Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και 
εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». 
 
Ο ποιμένας: «Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός…». Γιατί ο καιρός συμπληρώθηκε και η 
υπόσχεσή Του πραγματοποιήθηκε! 
 
Αρχικά αναφέρεται στο Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο τίτλος 
του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Τώρα δεν προσφωνείται ως ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και 
του Ιακώβ, γιατί είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου … Ιησού Χριστού. Αυτό δηλώνει τη 
μεγάλη αλήθεια, ότι ο Κύριος Ιησούς είναι και Θεός και άνθρωπος. Πρώτα βλέπουμε τον 
Ιησού ως Θεό κι έπειτα ως Υιό του ανθρώπου. Πρώτα βλέπουμε τη σχέση Του με τον Πατέρα 
κι έπειτα ως «Υιό» σε σχέση με το έργο Του. Βλέπουμε ακόμη το Πνεύμα το Άγιο, το τρίτο 
πρόσωπο της θεότητας, που από κοινού με τον Πατέρα και τον Υιό έσωσαν τον πεσμένο 
άνθρωπο. Έτσι, ο λαός, από βαθιά ευγνωμοσύνη, αναφωνεί το «Αμήν,» προς δόξα Θεού! (Β’ 
Κορ. 1:20). 



Όπως θα προσέξατε δεν ανέφερα τη λέξη «ιερέας», αλλά «ποιμένας» (Εφ. 4:11). Δεν 
υπάρχουν ιερείς. «Ο ιερέας» της Παλαιάς Διαθήκης προεικόνιζε σε κάθε τόπο τον Ιησού 
Χριστό για όσο χρόνο υπηρετούσε. Μετά το θάνατό Του, ο τίτλος του ως «ιερέας» 
μεταβιβαζόταν στον επόμενο ιερέα που έπαιρνε τη θέση του. Όταν όμως ήρθε ο Ιησούς 
Χριστός, η ιεροσύνη έπαψε να ισχύει. Ο Ίδιος ανέλαβε τα καθήκοντά Του! Κι επειδή ζει και 
μεσιτεύει για μας, η θέση Του είναι αμετάκλητη κι αμεταβίβαστη (Εβραίους 7:24). Αφού 
λοιπόν η ιεροσύνη έχει εκτοπισθεί, είναι παράλογο να βλέπουμε ανθρώπους να τοποθετούν 
ιερατικά συστήματα διαμορφωμένα κατ’ απομίμηση της Παλαιάς Διαθήκης και να 
παρεισδύουν πάνω στο θαυμάσιο λειτούργημα του μεγάλου Αρχιερέα μας. Και σκέπτομαι, 
«Μπορεί να μην φοβούνται τους ανθρώπους, αλλά την κρίση του Θεού πώς θα την 
αντιμετωπίσουν;» 
 
Παρατήρηση :  
Ο ορθοδοξότατος θεολόγος, Χρήστος Ανδρούτσος, που έζησε στις αρχές του 1900, γράφει ότι 
180 χρόνια μ.Χ. οι αποστάτες ξανάφεραν την ιεροσύνη, γιατί τα οικονομικά τους είχαν 
μειωθεί στο ελάχιστο. Αυτό το επιβεβαιώνει και η εκκλησιαστική ιστορία. Αυτό είναι αίσχος, 
γιατί δεν έδωσαν προτεραιότητα στο Πνεύμα το Άγιο να τους οδηγήσει κι επέτρεψαν στο 
Μαμωνά (χρήμα) να τους παρασύρει στον όλεθρο… 
 
Ο ποιμένας : «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν» 
Διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους 5:1, ότι : «Αφού δικαιωθήκαμε μέσω πίστης, έχουμε ειρήνη 
με το Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Για ποιους μιλάει αυτό το εδάφιο; Γι’ αυτούς 
που ένιωσαν την αμαρτωλότητά τους και ζήτησαν απ’ το Χριστό να τους συγχωρήσει και να 
τους επαναφέρει στην οικογένειά Του. 
Τη στιγμή που μετανόησαν και ζήτησαν απ’ το Χριστό να τους συγχωρήσει και να‘ρθει στην 
καρδιά τους, ο Κύριος τούς συγχώρησε (Ιωάννη 5:22). Κάρφωσε το χρεωστικό τους έγγραφο 
επάνω στο σταυρό με όλες τις διατάξεις του (Κολ. 2:14). Η αμαρτία που είχε κλονίσει τη 
σχέση του ανθρώπου με το Θεό, έσβησε με το αίμα του Κυρίου. Ο άνθρωπος δικαιώθηκε 
(μέσω πίστης στο σωτήριο έργο του Χριστού). Και τούτο, όχι γιατί του αξίζει, αλλά γιατί ο 
Θεός θέλει να τον κάνει άξιο μέλος της οικογένειάς Του. Θέλει να κάνει ένα λαό δικό Του. 
Θέλει να δημιουργήσει ένα γένος εκλεκτό, ιερατείο βασιλικό, έθνος άγιο, να τον πάρει απ’ το 
σκοτάδι και να τον φέρει στο φως. 
Είμαστε σαν αυτούς που περνούν τον ωκεανό και πηγαίνουν σε μια νέα πατρίδα. Όταν 
φτάνουν εκεί, δεν έχουν παρά μόνο την ειρήνη και την αμετάκλητη υπόσχεση του Θεού, 
(Ρωμ. 11:29) ότι όλα θα πάνε καλά. Αρκεί να εξοικειωθούν με τους νόμους και τις οδηγίες 
που βρίσκονται μέσα στη Νέα Πατρίδα. Και οι οδηγίες μας εδώ βρίσκονται στην Καινή 
Διαθήκη, που ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο. Έτσι, οικοδομούνται πνευματικά και 
κινούνται με το πνεύμα της διδασκαλίας Του απολαμβάνοντας τη συντροφιά Του και πολλές 
απ’ τις ουράνιες ευλογίες. Δεν υπάρχει καμιά καταδίκη γι’ αυτούς (Ρωμ. 8:1) που να τους 
βαρύνει. Έτσι με το αίμα του Ιησού (τη θυσία Του) που έδιωξε την έχθρα που μας χώριζε απ’ 



το Θεό κι έφερε ειρήνη στον κόσμο, μπορούμε να πλησιάζουμε το Θεό με προσευχή και να 
Τον δοξάζουμε για ό,τι είναι και για ό,τι έχει κάνει. 
 
Ο λαός : «Κύριε ελέησον». 
Η προσευχή μας απευθύνεται στον Πατέρα Θεό δια του Κυρίου Ιησού Χριστού ή στον Ιησού 
Χριστό που μας άνοιξε το δρόμο (Εβρ. 10:20). Πρώτα Τον δοξάζουμε. Και τούτο όχι γιατί Του 
χρειάζεται η δόξα, αλλά γιατί Του ανήκει! Έπειτα, υποβάλλουμε τα αιτήματά μας. Με άλλα 
λόγια, ακολουθούμε το πρωτότυπο που ο Ιησούς δίδαξε τους μαθητές Του, όταν Τον 
ρώτησαν : «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε (Λουκά 11:1). 
Κι εδώ τι κάνουμε; Του ζητούμε να μας ελεήσει. 
«Κύριε, ελέησον». Τις δύο αυτές λέξεις τις συναντούμε πολλές φορές στη λειτουργία. Ίσως 
για κάποιους να φαίνονται κουραστικές, αλλά ο Θεός ευχαριστείται όταν βλέπει ότι είμαστε 
σαν τα μικρά παιδιά κι ότι εξαρτιόμαστε από Αυτόν (Ματθ. 18:3). Αυτή είναι η έννοια του 
εδαφίου που μόλις προανέφερα. 
«Κύριε, ελέησον». Πάνω στα λόγια αυτά διακρίνουμε την πιο μικρή αλλά και πιο δυνατή 
προσευχή. Και, 
 
Ο ποιμένας σπεύδει να συμπληρώσει: «Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των 
ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν». (Δέομαι = ικετεύω, προσεύχομαι, παρακαλώ). 
«Προσευχόμαστε για ειρήνη και σωτηρία». 
Ο Χριστός δεν παραχωρεί κάτι το υλικό στους πιστούς, που να έχει αγοραστεί με χρήματα, 
αλλά την εσωτερική ειρήνη που πηγάζει από την αίσθηση της συγχώρησης των αμαρτιών και 
της συμφιλίωσης με το Θεό. Ο Χριστός, «το Πριγκιπόπουλο της ειρήνης», είναι ο Μόνος που 
μπορεί να προσφέρει ειρήνη, γιατί την αγόρασε με το αίμα Του στο σταυρό. Και δεν τη δίνει, 
όπως δίνει ο κόσμος, με τσιγκουνιά και για λίγο χρόνο, αλλά για πάντα, (Ιωάν. 14:27). 
 
«Και της σωτηρίας των ψυχών ημών» 
Διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων 4:12 «ότι δεν υπάρχει αλλού σωτηρία, εκτός από 
αυτή που μας προσφέρει ο Χριστός». Επίσης, στη Ρωμαίους 1:16 λέει ότι, «το ευαγγέλιο του 
Χριστού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν για κάθε άνθρωπο που πιστεύει». Για κάθε 
άνθρωπο, ανεξαρτήτως ηλικίας ή χρώματος. «Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και 
να αποκτήσουν πλήρη γνώση πάνω στη θεία αλήθεια,» (Α’ Τιμ. 2:4). Οι πρώτοι χριστιανοί 
είχαν συνειδητοποιήσει ότι ο απώτερος σκοπός στη ζωή του ανθρώπου είναι να λάβει τη 
σωτηρία της ψυχής του, το διαβατήριο για τον Ουρανό των ουρανών! Γνώριζε ότι ήταν «εκ 
φύσεως» αμαρτωλός (Εφεσ. 2:3) και ότι χρειαζόταν Σωτήρα. Έτσι ο άνθρωπος της Παλαιάς 
Διαθήκης κοιτάζει μπροστά, στη μελλοντική υπόσχεση που ο Θεός είχε δώσει στον άνθρωπο 
για τη σωτηρία της ψυχής του (Γέν. 3:15), όπως ο σημερινός άνθρωπος κοιτάζει πίσω στο 
τελειωμένο έργο του Αναμάρτητου Σωτήρα στο σταυρό – για τη σωτηρία του. Τώρα, ο λαός 
προσεύχεται, όπως ο Κύριος προετοιμάσει τις καρδιές των ανθρώπων και δεχτούν το μήνυμά 
Του. Το μήνυμα, που έρχεται μέσα από την Καινή Διαθήκη με θεία πειθώ κι όχι με κοσμικά 



λόγια. Το μήνυμα, που έρχεται στην καρδιά του φυσικού ανθρώπου και με την ενέργεια του 
Αγίου Πνεύματος, διαμορφώνει το χαρακτήρα του και τον κάνει νέο εν Χριστώ άνθρωπο. 
Η σωτηρία είναι κάτι που ο Θεός σχεδίασε, ο Θεός εκτέλεσε και ο Θεός εφαρμόζει στη ζωή 
του ανθρώπου που με μετάνοια Τον αναζητά. Είναι κάτι, που ο νους του Θεού συνέλαβε, η 
καρδιά του Θεού ολοκλήρωσε και το χέρι του Θεού προσφέρει στον πεσμένο άνθρωπο. 
Όταν ο άνθρωπος έπεσε (αμάρτησε), έγινε ένα διαφορετικό ον από εκείνο που αρχικά είχε 
δημιουργήσει ο Θεός, γιατί μέσα του εμφυτεύθηκε μέσω της αμαρτίας μια αμαρτωλή φύση. 
Και κατά το νόμο της φύσης ένα ον δεν μπορεί να παραγάγει άλλο ον, παρά μόνο σύμφωνα 
με το είδος του. Έτσι ο αμαρτωλός άνθρωπος δεν μπορεί να παραγάγει απογόνους που να 
είναι αναμάρτητοι. Γι’ αυτό και ο απόστολος Παύλος λέει ότι «είμαστε τέκνα οργής εκ 
φύσεως». Κάτι που δηλώνει το δεσμό του ανθρώπου με την αμαρτία «από τη γέννησή του» 
και όχι από κάτι που ο ίδιος έκανε. Και για την ανατροπή της δυσάρεστης αυτής κατάστασης 
προέκυψε το γεγονός της σωτηρίας που προσφέρεται μέσω πίστης με τη δωρεάν χάρη του 
Θεού και όχι από τη δική μας αξία ή από έργα για να μην μπορεί κανείς να καυχηθεί (Εφεσ. 
2:8,9). 
Ο Κύριος λέει «ότι εκείνος που ακούει (=δέχεται) το λόγο μου και πιστεύει σ’ Εκείνον που μου 
έστειλε έχει ζωή αιώνια και δε μέλλει να περάσει από κρίση, αλλά έχει ήδη μεταβεί από το 
θάνατο στη ζωή» (Ιωάν. 5:24). Και ο ιερός Μάρκος αρχίζει το ευαγγέλιό του (1:15) με τα εξής 
λόγια : «Μετανοείτε και πιστεύετε στο ευαγγέλιο». Τι συνιστά; Μετάνοια από την αμαρτωλή 
φύση και τις παραβάσεις μας και πίστη στο λόγο του Θεού που έχει τη δύναμη να φέρει το 
πνεύμα μας σε απόλυτη αρμονία με το πνεύμα της διδασκαλίας του Κυρίου μας. Να μας 
περάσει απ’ το σκοτάδι στο φως κι από το θάνατο στη ζωή! 
Μ’ αυτό το πνεύμα ο λαός προσεύχεται για τη σωτηρία «ημών». Όλων μας. Το «εγώ» του 
πιστού και η επιθυμία του απ’ τη στιγμή που γεύεται τη σωτηρία του γίνεται «εμείς». Δε ζει 
για τον εαυτό του, αλλά για το Χριστό ζει και προσεύχεται για τη σωτηρία «όλων». 
 
Λαός : «Κύριε, ελέησον». 
Κύριε, ελέησέ μας με το να μας δίνεις καθημερινά μεγαλύτερη δόση πνεύματος. 
 
Ποιμένας : «Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των αγίων του Θεού 
Εκκλησιών και της ενώσεως των πάντων, του Κυρίου δεηθώμεν». 
Λίγο πριν είχα μιλήσει για την ειρήνη που αποκτά ο άνθρωπος με πίστη απ’ το Θεό τη στιγμή 
που συμφιλιώνεται μαζί Του (Ρωμ. 5:1). Έτσι η δικαστική του υπόθεση διευθετείται μια για 
πάντα. 
Έχουμε όμως και μια δεύτερη ειρήνη, την ειρήνη του Θεού που ξεπερνά κάθε σκέψη, η οποία 
φρουρεί τις καρδιές μας και τα νοήματά μας (Φιλ. 4:7). Αυτή είναι όταν ανοίγουμε την 
καρδιά μας στο Θεό κι απολαμβάνουμε την παρουσία Του μέσω του ενοικούντος Πνεύματος. 
Η πρώτη καθησυχάζει τη συνείδηση και η δεύτερη την καρδιά. 
Η κοσμική όμως ειρήνη είναι ρηχή. Δεν έχει βάθος. Είναι ασταθής. Δεν ικανοποιεί κανένα. 
Πολλοί άνθρωποι μιλούν για ειρήνη, αλλά ελάχιστοι τη γνωρίζουν. Έχουμε μάλιστα και 



πολλές οργανώσεις ειρήνης. Διάφορα προγράμματα ειρήνης. Τα Ηνωμένα Έθνη. Όλα, με 
απώτερο σκοπό να φέρουν ειρήνη. Να καθησυχάσουν τον άνθρωπο. Παρ’ όλα αυτά, οι 
άνθρωποι είναι ανένδοτοι. Συνεχώς κατασκευάζουν καινούρια όπλα με σκοπό να 
καταστρέψει ο ένας τον άλλο. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε «ειρήνη» κι έρχεται η 
καταστροφή. Η κοσμική ειρήνη πέφτει με την πρώτη δοκιμασία. Φαίνεται πως όταν ο κόσμος 
δίνει, μοιράζει και δεν του μένει τίποτε. Νιώθει αδικημένος. Ο Χριστός όμως δίνει με το να 
μας φέρει μέσα σ’ εκείνο που είναι αιώνια δικό Του. Δίνει παντοτινά και δεν παίρνει τίποτα 
πίσω. 
 
«Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου…» 
Τι κάνει εδώ ο ποιμένας; Θυμίζει το λαό για την ανακούφιση που η ειρήνη του Θεού έχει 
φέρει στις καρδιές τους και ζητάει απ’ το ποίμνιό του να προσεύχεται, όπως ολόκληρη η 
ανθρωπότητα γευθεί την άνωθεν ειρήνη. Την ειρήνη εκείνη που μπορεί να καθησυχάσει, 
καθυποτάξει και ενώσει τους πάντες σ’ ένα πνεύμα, πνεύμα ομοψυχίας (Φιλ. 2:2), πνεύμα 
που κάνει πλήρη τη χαρά των πιστών, πνεύμα που οικοδομεί την Εκκλησία και δοξάζει το 
Θεό! 
Πνεύμα, που φέρνει τον πιστό να βλέπει καθαρά ότι εδώ είναι ξένος και με λαχτάρα να 
περιμένει τον άγγελό του που θα τον φέρει ξανά στην Πατρίδα του, τον Ουρανό. 
 
Λαός : «Κύριε, ελέησον». 
Το πνεύμα του λαού βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το πνεύμα του ποιμένα που αγρυπνά 
και προσεύχεται αδιαλείπτως για το ποίμνιό του (Β’ Τιμ. 1:3). Δεν προλαβαίνει ο λαός να πει, 
«Κύριε, ελέησον» κι εκείνος που αγρυπνά και γνωρίζει τις ανάγκες των ανθρώπων της 
παροικίας του, τις φέρνει με προσευχή ενώπιον του Κυρίου. 
 
Ποιμένας : «Υπέρ του αγίου οίκου τούτου και των μετά πίστεως, ευλαβείας και φόβου 
εισιόντων εν αυτώ, του Κυρίου δεηθώμεν». 
Ο ποιμένας προσεύχεται μεγαλοφώνως και οι πιστοί με σιωπηλή προσευχή τον ακολουθούν. 
Το αίτημά του είναι και δικό τους. 
Προσεύχονται για τον οίκο που συναθροίζονται. Τον οίκο που διαχωρίζει τον έξω κόσμο απ’ 
τον πιστό που του δίνει την ευκαιρία της αυτοσυγκέντρωσης και πνευματικής κοινωνίας με 
τους άλλους πιστούς. 
 
«Εισέρχεται στον οίκο του Κυρίου με πίστη». 
Με πίστη όχι μόνο σ’ εκείνα που γνωρίζει, αλλά σ’ εκείνα που ο Θεός θα του φανερώσει, 
καθώς η πίστη κάνει τα αόρατα, ορατά. 
 
«Εισέρχεται με ευλάβεια και φόβο Θεού». 



Εισέρχεται στον οίκο του Θεού με βαθύ σεβασμό για ό,τι ο Θεός έχει κάνει γι’ αυτόν και 
φόβο, γιατί ξέρει ότι ο Θεός είναι άγιος. κι επειδή αυτός ζει ακόμα μέσα στην αμαρτωλή 
σάρκα του, νιώθει την ενοχή του και καταλαμβάνεται από θείο φόβο. 
 
Λαός : «Κύριε, ελέησον». 
Ελέησέ μας, Κύριε. Βοήθησέ μας να αποβάλουμε τον παλαιό άνθρωπο με τις συνήθειές του 
που έρχονται συχνά στη σκέψη μας και κάνε μας σκεύη δικά Σου. Άφηνε το λόγο Σου να 
εργάζεται μέσα στις καρδιές μας έως ότου έρθουμε στη μορφή της δικής Σου εικόνας και 
συνειδητοποιήσουμε το χρέος του έργου που μας έχεις αναθέσει. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν δύο ειδών χρεώστες : Εκείνοι που δανείζονται κι εκείνοι 
που χρεώνονται με κάτι που κάποιος τους εμπιστεύεται να μεταφέρουν. Εμείς είμαστε απ’ 
τους δεύτερους και πρέπει να κρατήσουμε την υπόσχεση που δώσαμε στον πιστωτή γιατί μια 
μέρα θα λογοδοτήσουμε (Λουκά 19:23). 
Είθε, φίλη ψυχή, να φανείς αντάξια στο χρέος σου (στην υπόσχεση της οφειλής σου). 
 
Ποιμένας : «Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και του Επισκόπου ημών, του τιμίου 
πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου 
δεηθώμεν». 
Στην ουσία, οι τάξεις των ανθρώπων που συναθροίζονταν στην Εκκλησία ήταν τρεις : «Οι 
πιστοί, οι πρεσβύτεροι ή επίσκοποι και οι διάκονοι». Και οι τρεις όμως αυτές ομάδες ήταν 
«ένας», γιατί λέει ότι : «Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος ούτε Έλληνας (=Εθνικός, μη Εβραίος), δεν 
υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος, δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα, γιατί όλοι εσείς είστε ένας 
χάρη στον Ιησού Χριστό (Γαλ. 3:28). 
Η διοίκηση της Εκκλησίας, που ίδρυσε ο Χριστός δια των αγίων Αποστόλων Του, είχε σαν 
θεμέλιό της την ισότητα και την αδελφότητα μεταξύ όλων των πιστών. Ήταν δημοκρατική. 
Κάθε τοπική εκκλησία ήταν αυτοκέφαλη και διοικούμενη απ’ το πρεσβυτέριο. Καμιά 
εκκλησία δεν ήταν ανώτερη απ’ την άλλη. Έτσι, καμιά εκκλησία δεν ήταν κάτω απ’ τη 
δικαιοδοσία κάποιας άλλης εκκλησίας. 
Οι πιστοί στους οποίους απευθύνεται ο ποιμένας δεν παύουν να προσεύχονται για όλους 
όσοι αγρυπνούν κι εργάζονται για την οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας. Όλοι 
χρειαζόμαστε προσευχή. Εδώ μάλιστα γίνεται ομαδικά, γιατί «η προσευχή των δικαίων 
(=εκείνων που έχουν δικαιωθεί μέσω πίστης στον Ιησού Χριστό), έχει μεγάλη δύναμη στα 
αποτελέσματά της!» (Ιακ. 5:16). 
 
Λαός : «Κύριε, ελέησον». 
Κύριε, ελέησέ μας με το να δίνεις στον καθένα μας το πνεύμα της έγνοιας και επαγρύπνησης, 
να προσευχόμαστε για όλα τα μέλη που ανήκουν στο σώμα της αγίας Σου Εκκλησίας. 
Βοήθησέ μας να περπατάμε στην αλήθεια και να κινούμαστε με το φως της. 
 



Ποιμένας : «Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτώ, του 
Κυρίου δεηθώμεν». 
Προσευχόμαστε για τη χώρα στην οποία διαμένουμε, την ακεραιότητά της, την ευημερία της, 
την πρόοδό της και την υποταγή της στη διεθνή κοινότητα και το Δημιουργό που της 
προσφέρει τα πάντα! 
 
Λαός : «Κύριε, ελέησον». 
Ναι, Κύριε, δίνε μας τη σοφία Σου να ανταποκρινόμαστε στους νόμους του έθνους μας και 
στις αρχές και εξουσίες κάθε υπηρεσίας που εργάζεται μέσα σ’ αυτό για την ορθή και 
αρμονική λειτουργία του. 
 
Ποιμένας : «Υπέρ της κοινότητας και της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των 
πίστει οικούντων εν αυταίς, του Κυρίου δεηθώμεν». 
Τώρα ο ποιμένας συνιστά στο ποίμνιό του να προσεύχεται για την ενορία του, την πόλη του 
και για κάθε ενορία και χώρα, όπως και για τους πιστούς που κατοικούν μέσα σε κάθε πόλη 
και χώρα. 
Το πρώτο πράγμα που έρχεται στη σκέψη μας είναι οι άνθρωποι που κατοικούν μέσα σ’ 
αυτές και η σωτηρία τους, «γιατί όσο αξίζει μια ψυχή, δεν αξίζει ο κόσμος όλος» (Ματθ. 
16:26). Έπειτα, οι πιστοί που βρίσκονται εκεί χρειάζονται τις προσευχές μας για σωματική 
ασφάλεια, πνευματική ωριμότητα και άνοιγμα ευκαιρίας να φέρουν το μήνυμα του 
ευαγγελίου και σε άλλες πόλεις (Λουκά 4:43). 
 
Λαός : «Κύριε, ελέησον». 
Ναι, Κύριε, άφησε το Πνεύμα Σου να αγγίξει τις ψυχές των ανθρώπων, καθώς ακούν το λόγο 
Σου και να πιστέψουν στο μήνυμα των αποσταλμένων Σου, έτσι που να γίνουν ένα με Εσάς – 
όπως είστε Εσείς με τον Πατέρα! (Ιωαν. 17:20,21). 
 
Ποιμένας : «Υπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, 
του Κυρίου δεηθώμεν». 
Εδώ αναφέρεται σε ευνοϊκό καιρό, αφθονία καρπών της γης και εποχές που θα συμβάλλουν 
σε μια καλύτερη σοδειά. Όλη αυτή η παραπομπή μάς θυμίζει το «Πάτερ ημών», που λέει: 
«Τον άρτον ημών τον επιούσιον». Αν όμως προσέξουμε την παραπομπή αυτή λίγο καλύτερα, 
ίσως, να δούμε και τον πνευματικό υπαινιγμό περί ευκρασίας αέρων, που φέρουν ειρηνικούς 
καρπούς στις καρδιές των ανθρώπων που κατοικούν πάνω στη γη. 
Μια τέτοια ερμηνεία δίνει ο άγιος Αυγουστίνος πάνω στον «επιούσιο άρτο». 
Αυτή είναι και η διπλή ερμηνεία που εγώ προσωπικά δίνω στην προκείμενη παραπομπή. 
(Διαβάστε παρακαλώ Ιωάννη 3:8). 
 
Λαός : «Κύριε, ελέησον». 



Κύριε, συνέχισε να μας δίνεις πνευματική και φυσική τροφή (Λουκά 4:4) για όσο ακόμη 
χρόνο είμαστε μακριά απ’ την ουράνια πατρίδα μας (Εφ. 2:19). Σε παρακαλούμε. 
 
Ποιμένας : «Υπέρ πλεόντων, οδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αιχμαλώτων και της 
σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν». 
Ο ποιμένας εδώ αναφέρεται σ’ αυτούς που ταξιδεύουν με πλοία, σ’ αυτούς που ταξιδεύουν 
χωρίς όχημα, με το δίποδο, σ’ αυτούς που υποφέρουν, σ’ αυτούς που είναι αιχμάλωτοι είτε 
από πόλεμο είτε πνευματικά και για τη σωτηρία τους – τη σωματική ή πνευματική, που είναι 
το μέγιστο των αγαθών. Ναι, Κύριε, γι’ αυτούς προσευχόμαστε, για τη σωματική και 
πνευματική τους ακεραιότητα. 
 
Λαός : «Κύριε, ελέησον». 
Ναι, Κύριε, κάλυπτε όλους αυτούς που πλέουν και ιδιαίτερα κάτω από θύελλες που 
κινδυνεύουν να χαθούν, αυτούς που οδοιπορούν κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες και 
τόσους κινδύνους που ελλοχεύουν να μας κάνουν κακό τη στιγμή που φεύγουμε απ’ την 
εστία μας, τους ασθενείς μας που χρειάζονται τη συμπαράστασή μας, αυτούς που 
υποφέρουν πνευματικά και σωματικά, τους αιχμαλώτους που κυριεύονται απ’ το αίσθημα 
της εγκατάλειψης, και της σωτηρίας όλων αυτών που προανέφερα. Ναι, Κύριε, για όλους 
αυτούς προσευχόμαστε, για όλους αυτούς ζητάμε έλεος και χάρη. 
 
Ποιμένας : «Υπέρ του ρυσθήναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, 
του Κυρίου δεηθώμεν». 
Εδώ ο ποιμένας προσεύχεται για την απελευθέρωση όλων μας από κάθε θλίψη (λύπη, 
στενοχώρια). από κάθε οργή, θεία ή ανθρώπινη, από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει 
την πτώση μας, ιδιαίτερα την πνευματική, αφού τώρα δεν ανήκουμε στον εαυτό μας αλλά 
στο Χριστό. «Και ανάγκης», που μας φέρνει σε αγωνία, ανησυχία, απελπισία, κάτι που δεν 
τιμά τον Κύριο. Κάτι, που έρχεται να μας θυμίσει ότι «όλη τη μέριμνά μας πρέπει να την 
αναθέτουμε στον Κύριο, γιατί Αυτός ενδιαφέρεται για μας» (Α’ Πέτρου 5:7). Ότι τα 
προβλήματά μας είναι και προβλήματά Του. 
 
Λαός : «Κύριε, ελέησον». 
Ο λαός γνωρίζει εκείνο που ο ποιμένας εύχεται και προσεύχεται, γιατί όλοι όσοι βρίσκονται 
στη συνάθροιση δεν έχουν ελευθερωθεί. Γι’ αυτό και ο Κύριος λέει : «Αν μείνετε στο λόγο 
Μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει» (Ιωάννη 8:31,32). 
Δε λέει αν μείνετε στις ανθρώπινες φιλοσοφίες και παραδόσεις, αλλά αν μείνετε πιστοί στο 
λόγο Μου, τότε η Αλήθεια (ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο) θα κάνει το έργο της. 
 
Ο στιχουργός μάς λέει :  
 
Ο Χριστός μέσα μας η ελπίδα της δόξας (Κολ. 1:27) 



 
Δε ζούμε τώρα στο σκοτάδι 
ούτε στη θεϊκή οργή 
ήρθε ο Χριστός τα πήρε όλα 
και έδωσε άφθονη ζωή. (Ιωάν. 10:10) 
 
Το αίμα Του μας έπλυνε 
από την αμαρτία, 
έτσι ελυτρωθήκαμε 
κι έχουμε σωτηρία. (Εφεσ. 1:7) 
 
Στον ίσιο δρόμο, τη χαρά, 
η αγάπη Εκείνου κι η φροντίδα 
έχουνε γίνει προσφορά 
στην κάθε μας ελπίδα. (Ιωάν. 3:16) 
 
Όσοι Τον εδεχθήκαμε 
εγίναμε παιδιά Του, (Ιωάν. 1:12) 
πολίτες στα μητρώα Του 
στη σφαίρα τη δικιά Του (Φιλ. 4:3, Κολ. 1:12) 
 
Τροφή μας είν’ ο λόγος Του (Ιωάν. 6:63) 
Πίστη το σύνθημά Του, (Ιωάν. 6:29) 
Πατρίδα μας, ο Ουρανός (Β’ Κορ. 5:1) 
Ζωή : Η συντροφιά Του. (Ιωάν. 5:12) 
 
 Ποιμένας : «Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι». 
Το ρήμα «αντιλαβού» είναι προστακτική του ρήματος αντιλαμβάνομαι, που έχει δύο έννοιες : 
α) γνωρίζω, καταλαβαίνω μέσω αισθήσεων 
β) καταλαβαίνω τη σημασία ή τον κίνδυνο μιας κατάστασης. 
Έτσι, ο ποιμένας εδώ αναφέρεται στον κίνδυνο που διατρέχει το ποίμνιό του και ζητά απ’ τον 
Κύριο «να τους σώσει». Εδώ πρέπει να σας θυμίσω ότι τρεις είναι οι εχθροί του ανθρώπου : 
α) ο διάβολος 
β) ο κόσμος και 
γ) η σάρκα. 
Προσευχόμαστε να μας σώζει (διαφυλάττει) από τα τεχνάσματα του εχθρού της ψυχής, την 
καταλαλιά του κόσμου και τις επιθυμίες της σάρκας… 
«Ελέησον». Του ζητά να μας ελεήσει. Να μην πάρουμε την τιμωρία που μας αξίζει (Ψαλ. 
103:10). Ξέρει ότι το έλεός Του το έχουν πάρει χιλιάδες άνθρωποι. Και τι κάνει εδώ ο 
ποιμένας; Στρέφει την προσοχή του ποιμνίου (εκκλησιάσματος) στο Δότη του ελέους και 



Φύλακα των ψυχών. Γι’ αυτό ακολουθεί αμέσως μετά το ρήμα «διαφύλαξον ημάς, ο Θεός», 
γιατί Εσύ είσαι ο Θεός μας. Αναγνωρίζουμε τη θεότητα και την παντοδυναμία του Κυρίου. 
«Τη ση χάριτι», με τη χάρη Σου. Με τη χάρη εκείνη που μας έσωσε και μας δίνει τη δύναμη 
να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, τις δοκιμασίες και τις θλίψεις στην καθημερινή μας ζωή. 
 
Λαός : «Κύριε, ελέησον». 
Ο Κύριος μάς έχει ελεήσει με την καταδεκτικότητα και τη θυσία της αγάπης Του επάνω στο 
σταυρό. Εδώ, Του ζητάμε να επιβλέπει στα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουμε 
και να μας βοηθά να τα ξεπερνάμε. Η ζωή μας εδώ – κάτω στη γη – είναι δρόμος μετ’ 
εμποδίων. Κι αυτό, ο Κύριος το γνωρίζει. Απλώς, θέλει να Του το λέμε. Θέλει να υποβάλουμε 
όλα τα αιτήματά μας σ’ Εκείνον που έχει τη δύναμη να τα διευθετεί. (Ιωάν. 6:23-27). Λέει 
ακόμη πως «ό,τι ζητήσουμε στο όνομά Του, θα μας το δώσει» (Ματ. 7:7,8). Έτσι, δεν αφήνει 
περιθώρια για κανέναν άλλο μεσίτη (Α’ Τιμ. 2:5). 
 
Και τώρα θα μιλήσουμε λίγο για τους αποστάτες που διείσδυσαν στην Εκκλησία του Θεού. 
 
Τα λόγια που ακολουθούν δεν είναι του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αλλά αποστατών που 
μπήκαν στην ορατή Εκκλησία του Θεού για υλικό κέρδος και όχι για πνευματική οικοδομή και 
στήριξη : 
{Της παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και 
αειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και 
πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα}. 
α) «Της παναγίας». Παν + άγιος = άγιος καθ’ όλα. «Είς μόνον άγιος, είς μόνον Κύριος». Ο 
Αναμάρτητος που σήκωσε την αμαρτία του κόσμου (Ιωάννη 1:29). Μόνον Αυτός είναι 
πανάγιος. αλλιώς, οι αμαρτίες μας θα ήταν ακόμη επάνω μας. Ο μόνος παν+άγιος που 
περπάτησε τον πλανήτη μας είναι ο Χριστός. 
β) «αχράντου». Άχραντος είναι ο αμόλυντος, ο άσπιλος. Και αυτό είναι απαράδεκτο, γιατί 
είμαστε όλοι αμαρτωλοί (Ρωμ. 3:23). 
γ) «υπερευλογημένης». Ευλογημένη μεταξύ των γυναικών,. ανάμεσα στις γυναίκες, όχι πάνω 
απ’ τις γυναίκες. 
Ο ιερός Χρυσόστομος την αποκαλεί στα βιβλία του «κεχαριτωμένη», γιατί κι εκείνη περίμενε 
στο υπερώο με τους άλλους 119 να πάρει τη χάρη του Κυρίου (Πράξ. 1:14). 
δ) «ενδόξου». Ένδοξος είναι αυτός που περιβάλλεται από δόξα. 
Η πορεία των πιστών στο Χριστό για να φτάσουν στη δόξα είναι πολύ μακριά, αφού ακόμη 
είμαστε στη στρατευμένη Εκκλησία και όχι στη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Έτσι, φίλη ψυχή; 
ε) «δεσποίνης». Δέσποινα με κεφαλαίο «Δ», εννοεί βασίλισσα του κόσμου. Τι κάνουν εδώ οι 
ασυνείδητοι; Κόβουν του παιδιού το χέρι και το κάνουν κουτάλι. Αφαιρούν τη δόξα του 
Παιδιού και την κάνουν κουτάλι, γιατί ο κόσμος κοιτάζει σαν το μικρό παιδί στη μάνα για 
οδηγίες και προστασία και όχι στον αιώνιο Λόγο = στον Ομιλητή (την έκφραση των χειλέων 



του Θεού) να πάρει οδηγίες για τη σωτηρία της ψυχής του και την πορεία του στη νέα του 
ζωή. 
ζ) «Θεοτόκου ημών». Θεοτόκος. Δεν υπάρχει Θεοτόκος, γιατί ο Θεός είναι απάτωρ και 
αμήτωρ. Προσέξτε τι λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος στην Α’ επιστολή του κεφ. 4:1,2 και 3 : 
«Αγαπητοί, μην πιστεύετε σε κάθε πνεύμα αλλά να εξετάζετε αν τα πνεύματα προέρχονται 
απ’ τον Θεό. Γιατί πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν βγει στον κόσμο. Το σημάδι με το οποίο θα 
αναγνωρίζετε το πνεύμα του Θεού, είναι τούτο: «Κάθε πνεύμα που ομολογεί πως ο Ιησούς 
Χριστός έχει έρθει ως άνθρωπος, προέρχεται από τον Θεό. Αντίθετα, κάθε πνεύμα που δεν 
ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός έχει έρθει ως άνθρωπος, δεν προέρχεται από τον Θεό. Και 
αυτό είναι ακριβώς το πνεύμα του αντίχριστου, για τον οποίο έχετε ακούσει ότι έρχεται και ο 
οποίος είναι κιόλας στον κόσμο τώρα»». 
η) «και αειπαρθένου Μαρίας». Στο ευαγγέλιο του Ματθαίου 1:25 διαβάζουμε : «Ο Ιωσήφ 
δεν είχε καμιά σαρκική επαφή με την Μαρία, έως τότε που γέννησε τον πρωτότοκο γιό της 
και τον ονόμασε Ιησού». Εδώ διαβάζουμε για τον πρωτότοκο γιο που γέννησε η Μαρία. Αυτή 
η λέξη «πρωτότοκος» εννοεί το πρώτο της παιδί, γιατί σύμφωνα με πολλά άλλα εδάφια, 
όπως Ματθ. 13:55, Μάρκου 6:3, Λουκά 8:20, Ιωάν. 2:12, Πραξ. 1:14, Γαλ. 1:19, Ψαλμ. 69:8 και 
πλείστα άλλα εδάφια μαρτυρούν ότι η Αγία εκείνη γυναίκα είχε αρκετούς γιούς και κόρες. 
Από πού λοιπόν προέρχεται η λέξη αειπάρθενος; Φαίνεται ότι οι αποστάτες έχουν πολλούς 
ακολούθους και οι ερμηνείες που μας δίνουν είναι καθαρά δικές τους, αντιβιβλικές. 
θ) «μετά πάντων των αγίων μνημονεύσαντες». Ας εξετάσουμε πρώτα ποιοι είναι οι άγιοι και 
ποιο είναι το έργο που τους έχει ανατεθεί. 
Άγιος είναι ο άνθρωπος που πίστεψε στο Χριστό, μετανόησε και ακολούθησε την άγια κλήση 
του Θεού και ζει μια ζωή αγνή εσωτερική – της καρδιάς και καθαρή εξωτερική – του 
σώματος. 
Τέτοιους άγιους ανθρώπους συναντάμε μόνο μεταξύ των αναγεννημένων χριστιανών, οι 
οποίοι ονομάζονται «άγιοι, ουρανίου κλήσεως μέτοχοι» (Εβρ. 3:1, Α’ Κορ. 1:2, Ρωμ. 1:7, Β’ 
Τιμ. 1:9). Έτσι, η Αληθινή Εκκλησία του Θεού αποτελείται από Αγίους. 
Το γνώρισμα των κατά συνείδηση Χριστιανών είναι η αγιότητα. Η αγιότητα αυτή επιτρέπει 
στον άνθρωπο να είναι παιδί του Θεού (Ιωάν. 1:12). 
Τώρα, το έργο των αγίων είναι να φέρουν το μήνυμα της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. 
Βαρύ το έργο. Η Εκκλησία μεγαλώνει. Οι άνθρωποι που γίνονται μέλη του σώματος της 
Εκκλησίας του Θεού, κουβαλούν μαζί τους πολλές απ’ τις παλιές συνήθειες και παραδόσεις 
τις οποίες δε θέλουν απλώς να διατηρήσουν, αλλά να τις ενώσουν με την απλή και όμορφη 
διδασκαλία του Κυρίου μας. Ο Κύριος βλέπει τον κίνδυνο που εγκυμονεί στη νεοσύστατη 
Εκκλησία και για τον άρτιο καταρτισμό της, «όρισε μέσα από τους πιστούς άλλοι να είναι 
απόστολοι, άλλοι προφήτες, άλλοι ευαγγελιστές και άλλοι ποιμένες και διδάσκαλοι» (Εφ. 
4:11). Το έργο τους, μετά το πέρας της εδώ ζωής τους πηγαίνει στα χέρια ανθρώπων που 
αφήνουν πίσω τους. Ο πυρήνας υπάρχει και προκειμένου να διευθύνει την Εκκλησία, 
βρίσκεται αντιμέτωπος με τους αποστάτες που υπερίσχυσαν και, τώρα μάχεται το 
κατεστημένο… 



Όσο για τους αγίους στον ουρανό αναπαύονται. Περιμένουν να επανενωθούν με τα σώματά 
τους και ο καθένας να πάρει την αμοιβή του. Δε μεσιτεύουν. Το προνόμιο αυτό ανήκει μόνο 
στον Κύριό μας. «Είς γαρ Θεός, είς και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός 
Ιησούς» (Α’ Τιμ. 2:5). Εκείνο το «Είς» είναι αριθμητικό απόλυτο. 
Και τελειώνει :  
ι) «εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα». 
Και ερωτώ. Αφού τους εαυτούς μας και ο ένας τον άλλο και τη ζωή μας ολόκληρη, την 
τοποθετούμε κοντά στο Χριστό το Θεό μας, γιατί δεν ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας από την 
αρχή και να αφήσουμε τα μπούρου – μπούρου κατά μέρος; Γιατί δεν αφήνουμε το Λόγο να 
κάνει το έργο Του μέσα στις καρδιές μας; (Ιωάν. 8:31,32). 
 
Λαός : «Σοι, Κύριε». 
Ναι, Κύριε. Μόνο Εσείς μπορείτε να ξεκαθαρίσετε τα πάντα μέσα μας και να φέρετε το 
πνεύμα μας σε αρμονία με το πνεύμα της διδασκαλίας Σας. Μόνο σε Σας το Σωτήρα μας και 
Κύριό μας στηριζόμαστε, το Δημιουργό και Τελειωτή της πίστης μας! Σε Σας, που πήρατε 
σάρκα και οστά και αρχίσατε τη ζωή Σας μέσα απ’ τη φάτνη, καταφρονηθήκατε, και με τις 
πληγές Σας φέρατε ίαση και ειρήνη στις ταραγμένες ψυχές μας! Σε Σας, που ανοίξατε το 
δρόμο για την αιωνιότητα! Σε Σας, που μας βγάλατε απ’ το σκοτάδι και μας φέρατε στο φως 
με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και μέσα από Αυτό να βλέπουμε τις οδηγίες που 
χρειαζόμαστε. Η δε συντροφικότητά Σας να δίνει στην πορεία της ζωής μας τη θεία 
βεβαιότητα, τη βεβαιότητα της «υιοθεσίας!» Έτσι, ευχαριστούμε το Θεό Πατέρα που μας 
έδωσε ζωή, το Θεό Υιό που έδωσε τη ζωή Του για μας και το Θεό Άγιο Πνεύμα που μας 
ζωοποίησε και μας έκανε αυτό που πρέπει να είμαστε : «παιδιά του Θεού!!!»  
 
Λαός : «Σοι, Κύριε». 
Αν ο Θεός είναι Θεός αγάπης και αν ο Θεός είναι όντως ο Πατέρας μας, τότε οι μεσίτες 
περισσεύουν, όπως όταν ένας άνθρωπος δε βάζει μεσίτη να μιλήσει στο φυσικό του Πατέρα, 
έτσι κι εδώ. Προσέξτε τι μας λέει το Πνεύμα το Άγιο στην Α’ Ιωάν. 2:1, «Εάν κάποιος από σας 
αμαρτήσει, έχουμε Παράκλητο προς τον Πατέρα τον Ιησούν Χριστόν τον δίκαιο». Δε λέει 
«προς τον Θεόν», διότι ο Θεός είναι μακράν, αλλά «προς τον Πατέρα», που είναι πλησίον. 
Άρα οι σχέσεις μας δε διεκόπησαν ποτέ με τον Πατέρα. Κι αφού οι σχέσεις μας παραμένουν 
άρρηκτες, δε χρειάζεται να μεσιτεύσει άλλος από τον «Ιησούν Χριστόν τον Δίκαιο». 
 
Ποιμένας : «Κύριε ο Θεός ημών, ου το κράτος ανείκαστον και η δόξα ακατάληπτος. ου το 
έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. αυτός Δέσποτα, κατά την ευσπλαχνία Σου, 
επίβλεψον εφ’ ημάς και επί τον άγιον οίκον τούτον και ποίησον μεθ’ ημών και των 
συνεχομένων ημίν πλούσια τα ελέη Σου και τους οικτιρμούς Σου».   
Ο ποιμένας εδώ εκφράζει χαμηλόφωνα τις ευχαριστίες του στο Θεό του Οποίου η δύναμη και 
εξουσία είναι πάνω από την ανθρώπινη αντίληψη και η δόξα Του, πέρα από εκείνο που εμείς, 
ακόμη και ως πιστοί, δε θα μπορούσαμε να επινοήσουμε και να εκφράσουμε. «Το έλεός Σου 



είναι απεριόριστο και η αγάπη Σου απερίγραπτη! Σε Σένα το Δημιουργό και Θεό μας 
καταφεύγουμε κι από Σένα περιμένουμε να επιβλέψεις με πολλή συμπόνια επάνω σε μας και 
σε ολόκληρο το Χριστιανικό Σου οικοδόμημα, και δώσε σε όλους εμάς και στους απανταχού 
συμπροσευχόμενούς μας, πλούσια το έλεός Σου και τους οικτιρμούς Σου». 
 
Ποιμένας : «Ότι πρέπει Σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, τω Πατρί και τω Υιώ και τω 
Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». 
Φαίνεται καθαρά ότι ο ποιμένας, εξοικειωμένος με το λόγο του Θεού και οδηγούμενος από 
το Πνεύμα το Άγιο, έχει καταλήξει στο αναπόφευκτο συμπέρασμα : «Ότι όλη η δόξα, η τιμή, η 
λατρεία, η δύναμη, η εξουσία και η δοξολογία ανήκουν στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα 
το Άγιο». Και σύμπας ο Λαός λέει το Αμήν – επιβεβαιώνοντας αυτό που είπε ο ποιμένας – 
προς δόξαν Θεού. 
 
Ποιμένας : «Κύριε ο Θεός μας, σώσον τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου. το 
πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον. αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου 
Σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους 
ελπίζοντας επί Σε». 
 
«Σώσον τον λαόν Σου».  
Για ποιο λαό μιλάει ο ιερός Χρυσόστομος; Για όλους εκείνους που δέχτηκαν το Χριστό ως 
προσωπικό τους Σωτήρα και Κύριό τους (Ιωάν. 1:12). Σ’ αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν 
παιδιά του Θεού. Σ’ εκείνους, δηλαδή, που πιστεύουν στο όνομά Του και εξιλεώνονται κι 
εξοικειώνονται καθημερινά με το λόγο Του. 
Εκείνο το «σώσον» δεν αναφέρεται στη σωτηρία της ψυχής μας, γιατί το θέμα αυτό που 
αφορούσε την προπατορική μας αμαρτία διευθετήθηκε μια για πάντα επάνω στο σταυρό 
(Εβρ. 10:10). Κι αυτό που εδώ θέλει να μας πει είναι να μην απομακρυνθούμε απ’ την 
αλήθεια και πέσουμε. Με άλλα λόγια, ο ποιμένας εδώ ζητά απ’ το Θεό να μας διαφυλάττει 
απ’ τον πειρασμό και τα τεχνάσματά του. Να μη λυπήσουμε το Άγιο Πνεύμα κι εμφανιστούμε 
ενώπιον του Θεού μουτζουρωμένοι (Α’ Κορ. 3:15). 
 
«Και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου».  
Όσον αφορά την «κληρονομιά» του Θεού ο απ. Παύλος αναφέρεται στην Εφεσίους 1:11-14. 
Γράφει λοιπόν : «Μέσω του Χριστού εμείς αποκτήσαμε μερίδιο στην κληρονομιά του Θεού». 
Εδώ αναφέρεται στους Ιουδαιοχριστιανούς που πρώτοι πίστεψαν στο Χριστό. «Στους 
προηλπικότας», γιατί σ’ αυτούς κηρύχθηκε πρώτα το ευαγγέλιο. Το δικαίωμά τους αυτό δε 
στηρίζεται στα εθνικά τους προνόμια «ως λαός του Θεού», αλλά στην ένωσή τους με το 
Χριστό. «Αυτό ήταν απαρχής το σχέδιο του Θεού». Να είναι εκείνοι τα τρόπαια της χάριτος 
του Θεού που φέρνουν την εικόνα Του μέσα στις καρδιές τους και δοξάζεται το όνομά Του. 
Έπειτα, ο απ. Παύλος μας πηγαίνει από τους Ιουδαιοχριστιανούς στους Εθνικοχριστιανούς 
που πίστεψαν και σφραγίστηκαν με το Πνεύμα το Άγιο ως σημάδι ότι – από τη στιγμή που 



πίστεψαν – ανήκουν στο Χριστό και ότι θα διατηρηθούν ασφαλείς από το Θεό μέχρι την 
ημέρα που θα λάβουν το δοξασμένο σώμα τους. «Το Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας, μας 
σφραγίζει ως ιδιοκτησία του Θεού» (Α’ Κορ. 6:19,20). 
Το Πνεύμα το Άγιο είναι η εγγύησή μας για την κληρονομιά μας. Είναι μια προκαταβολή που 
εγγυάται την είσπραξη ολόκληρης της ποσότητας. Είναι μια προκαταβολή για το μελλοντικό 
λυτρωμό μας! 
 
«το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον» ή «προστάτευε το σώμα της Εκκλησίας Σου». 
Δύσκολα τα χρόνια εκείνα. Οι συνήθειες γίνονται δεύτερη φύση στον άνθρωπο. Η 
ειδωλολατρική εποχή δεν ήθελε αλλαγές. Η Κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας φωνάζει 
καθώς το σώμα της εδώ κάτω δέχεται τα χτυπήματα : «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις;» 
(Πράξ. 9:4). Και δεν είναι τα μόνα χτυπήματα… Τόσο πριν απ’ τον Παύλο, όσο και μετά από 
τους αποστάτες – που αναφέρει ο Χριστάδελφος Ιούδας στην επιστολή του – δεν 
απομακρύνθηκαν απ’ την αλήθεια μόνο, αλλά πήραν και την ηγεσία της Εκκλησίας στα χέρια 
τους. Και σήμερα, η Εκκλησία κυβερνάται από κοσμικό πνεύμα κι όχι απ’ το Πνεύμα της 
διδασκαλίας του Κυρίου μας. Ένας απ’ τους μεγαλύτερους ιεροκήρυκες είπε πρόσφατα : «Με 
τον τρόπο που διοικούν οι επιτήδειοι σήμερα την Εκκλησία, συν τοις άλλοις, κινδυνεύει να 
χαθεί κι αυτή τούτη η συνείδηση του ανθρώπου, που είναι το τελευταίο απομεινάρι της 
αρχικής δημιουργίας του Θεού». 
Όταν τους αντιμετωπίζουμε με το λόγο του Θεού, δεν απαντούν, απομακρύνονται. 
Φοβούνται ότι θα χάσουν την αξιοπιστία τους και το μισθούλη που τους τρέφει, αφήνοντας 
πίσω τους χιλιάδες ψυχές να χάνονται από πνευματική ατροφία. Τι αίσχος… 
Η προσευχή κι ο λόγος του Θεού είναι τα μόνα όπλα. 
 
«αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου Σου». 
Ας μπούμε σε μια μικρή λεπτομέρεια. Όπως, για παράδειγμα, την έννοια του ρήματος 
«αγιάζω». «Αγιάζω» θα πει καθαρίζω, τοποθετώ χωριστά, απομακρύνω και αφιερώνω. 
Η έκφραση αυτή αφού το «εγώ» μας έγινε «εσείς», όπως είπαμε σε προηγούμενο μάθημα, 
δεν αναφέρεται σε μια αποκλειστική εκκλησία, αλλά σ’ ολόκληρη την Εκκλησία του Θεού, 
στους απανταχού πιστούς (αγίους) που είναι αγιασμένοι από το λόγο του Θεού (Ιωάν. 17:17). 
τοποθετημένοι χωριστά από κάθε τι το κοσμικό, απομακρυσμένοι από ξένες προς το λόγο 
του Θεού διδασκαλίες και αφιερωμένοι και αφοσιωμένοι στο Θεό που μας αγάπησε πριν Τον 
αγαπήσουμε εμείς. 
Και τι ζητά ο ποιμένας στην προσευχή του; Ζητά το συνεχή καθαρισμό των πιστών που 
αποτελούν το σώμα της Εκκλησίας. Μια διαδικασία που διαρκεί για μια ολόκληρη ζωή με 
σκοπό να γινόμαστε όλο και περισσότερο όμοιοι με τον Κύριό μας, αφού ο αγιασμός γίνεται 
από το λόγο του Θεού. 
Ο Θεός μάς θέλει να ζούμε μια ζωή αγιασμού και αγάπης και να αυξάνουμε (μεγαλώνουμε) 
σε χάρη και πλήρη γνώση Θεού (Κολ. 3:16). Έτσι με τα άλλα πιστά μέλη της Εκκλησίας να 



συναποτελούμε ένα σωστό οικοδόμημα εν Χριστώ. Ένα οικοδόμημα άγιο. Ένα σωστό τόπο 
κατοικίας Θεού, προσιτό και αγαπητό από όλους. 
 
«Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπης ημάς τους ελπίζοντας 
επί Σε». 
Ρίχνοντας μια σταθερότερη ματιά στο εδάφιο που μελετάμε, το Πνεύμα μάς οδηγεί στην 
προσευχή του Κυρίου (Ιωάν. 17:22) που λέει : «Εγώ τους έδωκα τη δόξα που Μου έδωκες για 
να είναι κι αυτοί όπως Είμαι Εγώ με Σένα». 
Ο ποιμένας εδώ μιλάει για τη δόξα του Κυρίου που κατείχε ως ενσαρκωμένος. Τη δόξα που 
είχε σαν αμοιβή για το τέλειο έργο Του εδώ στη γη. Ο Ησαΐας στο 53:12 λέει : «Γι’ αυτό και θα 
Του δώσω θέση ανάμεσα στους μεγάλους και θα μοιράσει Αυτός τα λάφυρα στους ισχυρούς, 
επειδή ο Ίδιος έδωσε τη ζωή Του στο θάνατο». «Μια κληρονομιά Του είχε δοθεί (Εβρ. 1:2) και 
αυτή θα τη μοιραστεί με τους δικούς Του», γιατί με τη θαυμάσια χάρη Του είμαστε 
«κληρονόμοι Του» (Ρωμ. 8:17). 
Όταν οι εκλεκτοί του Θεού έχουν συγκεντρωθεί σε μια ενότητα (Ιωάν. 11:52), όταν η δόξα, 
την οποία ο Χριστός πήρε απ’ τον Πατέρα, έχει μεταδοθεί σε αυτούς, όταν θα έχουν 
ολοκληρωθεί (τελειοποιηθεί) σε ένα, τότε ο κόσμος θα έχει πλήρη και καθαρή επίδειξη της 
δύναμης του Θεού, της χάρης και αγάπης απέναντι στους ανθρώπους. Τότε, θα γνωρίσουν 
ότι Εκείνος που πέθανε για να κάνει αυτή την ένδοξη ένωση κατορθωτή, ήταν ο 
απεσταλμένος απ’ τον Πατέρα και είχαν αγαπηθεί απ’ τον Πατέρα, όπως είχε αγαπηθεί και ο 
Υιός, γιατί «Όταν ο Χριστός, που είναι η ζωή μας, εμφανιστεί, τότε θα φανερωθείτε κι εσείς 
μαζί Του με δόξα» (Κολ. 3:4), τότε θα έρθει να δοξαστεί μεταξύ των αγίων Του την ημέρα 
εκείνη και να αποσπάσει το θαυμασμό ανάμεσα σε όλους εκείνους που έχουν πιστέψει στο 
Χριστό, γιατί έγινε πιστευτό το κήρυγμα που σας κηρύξαμε (Β’ Θεσ. 1:10). 
 
«Τους αγάπησες όπως ακριβώς αγάπησες Εμένα» (Ιωάν. 17:23β’). 
Και διερωτώμαι: Μπορεί κάτι τέτοιο να αληθεύει; Μπορεί ποτέ ο Θεός να μας αγαπάει τόσο, 
όσο αγαπάει τον Ιησού Χριστό; Αυτή είναι πραγματικά μια θαυμάσια αλήθεια! Καταλαβαίνω 
ότι αφού αγαπάει τον Υιό Του, θα δείξει και σε μένα στοργή, αφού πιστεύω στον Υιό Του. 
Αλλά τώρα, καθώς διαβάζουμε προσεκτικά, βλέπω ότι δεν υπάρχει διαφορά στο μέγεθος της 
αγάπης που έχει για τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό και την αγάπη που έχει για τα παιδιά Του 
που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. 
Στην Α’ Ιωάννη 4:17 διαβάζουμε : «Όπως είναι Εκείνος, έτσι είμαστε κι εμείς στον κόσμο 
αυτό», που εννοεί τώρα και όχι μελλοντικά. Αλλά εγώ δεν είμαι αγνός σε σκέψη και λόγο και 
έργο, όπως είναι Αυτός. Δεν αγαπώ το χαμένο κόσμο όπως Αυτός. Δεν είμαι λεπτός στα 
αισθήματά μου όπως Αυτός. Κάτι κάπου πάει στραβά. Τότε η προσοχή μου στράφηκε στο 
γεγονός ότι ο Ιωάννης μιλούσε για την Ημέρα της Κρίσης. Κάποτε το θέμα αυτό της κρίσης με 
φόβιζε. Πόσο φοβερό θα ήταν έπειτα από 37 χρόνια που γνωρίζω και υπηρετώ τον Κύριο να 
βρεθώ στο εδώλιο του κατηγορουμένου και να ανακαλύψω ότι απέτυχα και ότι υπάρχει 
πιθανότητα να χαθώ ύστερα απ’ όλα αυτά! Αλλά όταν διάβασα στην Α’ Ιωάννη 4:17 πως η 



αγάπη του Θεού έχει φέρει τέλεια αποτελέσματα στη ζωή μας, ότι πρέπει να ‘χουμε θάρρος 
την Ημέρα της Κρίσης, γιατί όπως είναι Εκείνος, έτσι είμαστε κι εμείς σ’ αυτό τον κόσμο, τα 
μάτια μου άρχισαν ν’ ανοίγουν διάπλατα. Άρχισα να βλέπω ότι η σχέση μου πάνω στο θέμα 
της Κρίσης, ήταν ίδια με τη δική Του. Θα έρθει ποτέ ο Χριστός σε κρίση για την αμαρτία; Έχει 
ήδη δικαστεί στη θέση μου. Θα χρειαστεί να δώσει λογαριασμό για τις αμαρτίες που έφερε 
μαζί Του πάνω στο σταυρό; Όχι. Τότε τι θα γίνει με μένα; «Όπως είναι Αυτός, έτσι είμαστε κι 
εμείς σ’ αυτόν τον κόσμο». «Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο». 
Κοιτούσα μέσα μου για τέλεια αγάπη και δεν έβρισκα. Ο Κύριος με οδήγησε να βρω τέλεια 
αγάπη κοντά στο Χριστό. Κι εκεί τη βρήκα. Βρήκα την αγάπη που Τον οδήγησε στο σταυρό. 
Εκεί, και μόνο εκεί, υπάρχει τέλεια αγάπη. Αγάπη που διώχνει όλο το φόβο. Για χάρη μου 
υπέφερε. Αυτός πήρε τη θέση μου. Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μου. «Δεν υπάρχει καταδίκη 
για εκείνους που ανήκουν στο Χριστό» (Ρωμ. 8:1). Ο Χριστός είπε: «Αλήθεια σας λέω, ότι 
όποιος ακούει το λόγο μου και πιστεύει σ’ Εκείνον που μ’ έστειλε, έχει ζωή αιώνια και δεν 
πρόκειται να κριθεί, αλλά έχει ήδη περάσει απ’ το θάνατο στη ζωή». Όλοι οι φόβοι μου 
έφυγαν. «Όπως είναι Αυτός, είμαστε κι εμείς». 
 
Ποιμένας : «Ότι ΣΟΥ το κράτος και Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του 
Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των 
αιώνων». 
Τώρα ο ποιμένας συνεπαρμένος από το Πνεύμα του Θεού και ικανοποιημένος απ’ ό,τι ο 
Κύριος έχει κάνει στην καρδιά του, αναγνωρίζει ότι ο Πατέρας Θεός, ο Υιός Θεός και το Άγιο 
Πνεύμα Θεός δεν είναι τρία πρόσωπα, αλλά ένα. Μία ουσία. Είναι και τα τρία ενωμένα έτσι  
που το κάθε ένα βρίσκεται μέσα στο άλλο και τανάπαλιν. Είναι όπως το χιόνι, ο πάγος και το 
νερό. Είναι όπως το σώμα του ήλιου. Υπάρχει η ουσία του ήλιου, οι ακτίνες και η 
θερμοκρασία. Όλα, και τα τρία κάνουν έναν ήλιο. Αν και τα τρία είναι μεταξύ τους 
διαφορετικά, δε διαιρούνται. 
Τώρα, αν αφαιρεθεί η διάκριση των προσώπων της Τριάδας, τότε καταστρέφεται η λύτρωση. 
Πώς να ικανοποιηθεί ο Θεός Πατέρας χωρίς Μεσίτη; Ο μεσίτης αυτός είναι ο Χριστός που μας 
συμφιλιώνει με το Θεό. Ο Χριστός πέθανε και έχυσε το αίμα Του, πώς αυτό το αίμα θα κάνει 
το έργο Του, αν δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα; Έτσι, αν δεν υπάρχουν τα τρία πρόσωπα στην 
Αγία Τριάδα, η σωτηρία του ανθρώπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Αν δεν υπήρχε το 
δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας δε θα υπήρχε Λυτρωτής και αν δεν υπήρχε το τρίτο 
πρόσωπο, δε θα υπήρχε Παράκλητος. 
Και τι κάνει ο ποιμένας με όλα αυτά; Σκοπός του είναι να στρέψει την προσοχή μας – την 
προσοχή του λαού – στον Τριαδικό Θεό και να Τον δοξάζει για το τέλειο έργο της σωτηρίας 
που πρόσφερε στον άνθρωπο με την καταδεκτικότητα και τη θυσία της αγάπης Του. 
Έτσι, έξαλλος και στην κατάσταση της μέθης που οδηγεί το ουράνιο ποτό, το Πνεύμα το Άγιο, 
από χαμηλόφωνα που προσευχόταν πριν, αρχίζει να προσεύχεται δυνατά σ’ Εκείνον που Τον 
έσωσε και τον έφερε στη θέση που αρχικά τον είχε δημιουργήσει. Δεν εκφράζει μόνο την 
ευγνωμοσύνη του και τη χαρά του, αλλά θέλει και το λαό που τον ακούει, να πάρει το θείο 



δώρο και τη χαρά που παίρνουν οι λυτρωμένοι. «Ναι Κύριε, σε Σένα ανήκει το κράτος, η 
βασιλεία, η δύναμη και η δόξα». Σε Σένα κοιτάμε το Δημιουργό και Τελειωτή της πίστης μας. 
Ο Λαός, που νιώθει τον ίδιο παλμό στην καρδιά του, εκφωνεί το «Αμήν». Συμφωνεί απόλυτα 
με τα λόγια του ποιμένα. Τώρα όλοι βρίσκονται στο ίδιο πνεύμα. Και καθώς ο ναός δονείται 
από τις φωνές που αντηχούν, όλοι ψάλλουν το : 
«Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, 
ο αναστάς εκ νεκρών, 
ψάλλοντας Σοι. αλληλούϊα». 
Διαφύλαξέ μας, Υιέ Θεού. Σε Σένα, το φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, 
καταφεύγουμε. Σε Σένα ψάλλουμε Κύριε, που πλήρωσες για τη σωτηρία μας στο σκληρό 
σταυρό και αναστήθηκες για τη δικαίωσή μας. Σε Σένα ψάλλουμε. Σε Σένα απευθύνεται το 
δοξαστικό επιφώνημα, αλληλούια!!! 
 
«Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. 
Αμήν». 
Α) Αναφερόμαστε στο πρώτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας σε σχέση με τη σειρά και όχι με το 
αξίωμα, γιατί δεν υπάρχουν διαβαθμίσεις στη θεότητα. Με άλλα λόγια, ο Θεός Πατέρας δεν 
έχει ουσιαστική τελειότητα που τα άλλα Πρόσωπα δεν έχουν. Δεν είναι πιο σοφός ή πιο 
δυνατός από ό,τι είναι τα άλλα Πρόσωπα. Μπορεί να υπάρχει προτεραιότητα, όχι όμως και 
υπερτερότητα. 
Β) Το δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας είναι ο Ιησούς Χριστός, που γεννήθηκε από τον 
Πατέρα πριν από κάθε χρονολογική αρχή (Παρ. 8:23-25). Αυτός είναι ο Γιεχωβά (ο Ιεχωβάς) 
που γίνεται ο Ιησούς μας. Η Γραφή Τον ονομάζει «Βλαστόν» του Δαβίδ (Ιερεμίας 23:5). Θα 
μπορούσα να Τον αποκαλέσω το άνθος της φύσεώς μας. «Δια τούτο πας ο πιστεύων 
δικαιούται» (Πραξ. 13:39). 
Γ) Το τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας είναι το Άγιο Πνεύμα που προέρχεται απ’ τον Πατέρα 
Θεό και το έργο Του είναι να φωτίζει το νου και να ανάβει ιερά συναισθήματα. Η ουσία του 
Πνεύματος είναι στον Ουρανό και παντού. Η επίδρασή Του είναι στις καρδιές των πιστών. Το 
Άγιο Πνεύμα μας δίνει το χρίσμα (Α’ Ιωάν. 2:20). Αν και ο Χριστός παρέχει χάρη για μας, το 
Άγιο Πνεύμα είναι που την κατεργάζεται μέσα μας. Αν και ο Χριστός κάνει την αγορά, το Άγιο 
Πνεύμα μας ασφαλίζει και μας σφραγίζει για την ημέρα της λυτρώσεως. 
Αναφέρθηκα σύντομα και στα τρία πρόσωπα. 
Η Τριάδα μπορεί να αποδειχτεί από το ευαγγέλιο του Ματθαίου 3:16 που αναφέρεται στη 
βάπτιση του Ιησού. «Όταν ο Ιησούς βαπτίσθηκε, αμέσως ανέβηκε απ’ το νερό και ιδού, 
άνοιξαν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστερά και να έρχεται 
επάνω Του. Και η φωνή από τους ουρανούς έλεγε, «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις 
τον Οποίο ευαρεστούμαι». Εδώ μας δίνονται τρία ονόματα σε τρία πρόσωπα. Αυτός που 
μιλούσε απ’ τον ουρανό ήταν ο Πατέρας Θεός. Αυτός που βαπτιζόταν ήταν ο Υιός Θεός και 
Αυτός που κατέβηκε απ’ τον ουρανό σε μορφή περιστεριού ήταν ο Θεός το Άγιο Πνεύμα. 



Έτσι, το αντικείμενο της πίστης του Χριστιανού είναι στο Χριστό. Δε μας λέει να δίνουμε την 
πίστη μας σε κάποιο σύμβολο ή σε κάποια εκκλησία ή σε κάποιους Χριστιανούς όσο άγιοι κι 
αν ήταν. Η πίστη που σώζει είναι στο έργο του Χριστού. Αυτόν πρέπει να δοξάζουμε και να 
επικαλούμαστε σε ώρα ανάγκης, αφού μάθαμε με ποιο τρόπο και πόσο αρμονικά εργάζεται 
για να επαναφέρει τον πεσμένο άνθρωπο. Του το χρωστάμε. Η ευθύνη να ανταποκριθούμε 
στην πρόκλησή Του είναι δική μας (Ματθ. 11:28 και Αποκ. 3:20). 
 
Λαός : «Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων, και καταδεξάμενος δια 
την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήναι εκ της αγίας Παρθένου Μαρίας, ατρέπτως 
ενανθρωπήσας. σταυρωθείς τε, Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας. είς ών της Αγίας 
Τριάδος, συνδοξαζόμενος τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, σώσον ημάς». 
 
Μια απλή ερμηνεία 
Ο Μόνος απ’ το γένος του Θεού Γιος και η έκφραση των χειλέων Του (Θεού) που με την 
καταδεκτικότητά Σου ενανθρώπησες για τη σωτηρία μας, παίρνοντας σάρκα και οστά 
γεννηθείς απ’ την παρθένο Μαρία, χωρίς καμιά αλλαγή, έγινες άνθρωπος. και σταυρώθηκες 
Χριστέ ο Θεός μας, καταργώντας το θάνατο με το θάνατό Σου, είσαι ένας απ’ την Αγία 
Τριάδα, δοξασμένος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα – σώσε μας. 
 
Ο Μόνος από το γένος του Θεού που μας αποκαλύπτει το νου και το θέλημα του Πατέρα. 
Αυτός είναι ο Λόγος (ο Ομιλητής) που έχει σταλεί ως τέλειος άνθρωπος και μας μιλάει απ’ την 
Αγία Γραφή – Παλαιά και Καινή Διαθήκη – που είναι τα δύο χείλη του Θεού που μιλούν στον 
άνθρωπο! 
Άλλες αποκαλύψεις δε θα γίνουν! Ό,τι είχε να μας δοθεί απ’ το Θεό, μας έχει ήδη δοθεί και 
σε όλη την πληρότητα (Ιούδα 3). 
Ικανοποίηση ο άνθρωπος βρίσκει μόνο κοντά στο Χριστό. 
Ικανοποίηση ακόμη βλέπουμε στον Πατέρα Θεό και στο Άγιο Πνεύμα Θεό με την Ανάσταση 
του Κυρίου μας. 
Η βάση της δικαίωσής μας βρίσκεται στην απόλυτη ικανοποίηση του Πατέρα που 
πραγματοποιήθηκε με το έργο της καταδεκτικότητας (συγκατάβασης)  και της θυσίας του 
Ιησού Χριστού. Ο Χριστός ικανοποίησε τον Πατέρα Θεό για την αμαρτία μας κι έτσι ο Θεός 
στη δικαιοσύνη και ισότητά Του – με το Θεό Υιό και το Θεό Άγιο Πνεύμα – μας ανακηρύσσει 
δικαίους. Παράδειγμα : Για τον πιστωτή είναι ορθό και δίκαιο να χαρίσει στο χρεώστη το 
χρέος του, όταν παρέχεται ικανοποίηση από τον εγγυητή. Έτσι, καταφεύγουμε στο Χριστό 
που είναι συνδοξασμένος με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο και Του ζητάμε να μας σώσει. 
 
Ποιμένας : «Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν». 
Ας πλησιάζουμε λοιπόν τον Κύριο με το πνεύμα της ειρήνης του Θεού που ενοικεί μέσα μας. 
Το πνεύμα της ειρήνης που πήραμε με τη συμφιλίωσή μας, όταν δικαιωθήκαμε απ’ το Θεό 



(Ρωμ. 5:1) και με το πνεύμα της ειρήνης που έχουμε με το Θεό (Φιλ. 4:7), καθώς έχουμε 
κοινωνία μαζί Του σε καθημερινή βάση. 
Μόνο μ’ εκείνο το πνεύμα μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό και να λάβουμε έλεος και χάρη, 
αφού ξέρουμε ότι μας ακούει. 
 
Λαός : «Κύριε, ελέησον». 
Ναι Κύριε, συνέχισε να καλύπτεις τις ανάγκες μας και να μας κρατάς κάτω απ’ το πολύτιμο 
αίμα Σου. 
 
Αποστάτες : 
«Της παναγίας, αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και 
αειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και 
πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα». 
 
Ο μεγάλος σεβασμός που έδωσαν στη Μητέρα του Κυρίου μας, στο τέλος κατάντησε να 
γίνεται λατρεία. Ότι είναι ίση με το Θεό: Όλα αυτά έγιναν από θαυματοποιούς σκοταδιστές. 
Της απέδωσαν θεϊκές ιδιότητες. Όπως: Την απανταχού παρουσία, την καρδιογνωσία, την 
παντοδυναμία και την πανσοφία. Μ’ αυτή την αφορμή δημιουργήθηκαν αιρέσεις. 
Εμείς, στο σημερινό μάθημά μας, θα καταχωρήσουμε χρονολογικά τι έχουν να μας πουν οι 
εκκλησιαστικοί συγγραφείς απ’ τον πρώτο μέχρι και τον πέμπτο αιώνα. Έτσι, θα δούμε ποια 
ήταν η θέση της και πώς χρησιμοποιούσε η εκκλησία το όνομα της Αγίας Εκείνης γυναίκας. 
 
Αιώνας πρώτος: 
Ο Πολύκαρπος που ήταν μαθητής του ευαγγελιστή Ιωάννη, ο Κλήμης ο Ρώμης, ο Ποιμένας 
του Ερμά και η Επιστολή Βαρνάβα δε μας δίνουν ούτε την πιο μικρή πληροφορία ότι η 
Μητέρα του Κυρίου μας ήταν παν+άγια (=άγια καθ’ όλα). Ένδοξη, γιατί τότε θα παίρναμε τη 
δόξα απ’ το Χριστό. Αειπάρθενος, αφού είχε κι άλλα παιδιά (Μάρκου 6:3) και Θεοτόκος, 
αφού γέννησε τον Ιησού, που ήρθε ως άνθρωπος (Α’ Ιωάν. 4:3 και Α’ Τιμ. 2:5). Η πένα τους, 
που κατευθυνόταν απ’ το Θεό, δεν αναφέρει τίποτε. Κι ερωτώ; Πώς θα θέλατε να 
χαρακτηρίσουμε τη σιωπή τους; 
 
Αιώνας δεύτερος : 
Ο επίσκοπος Μελίτων των Σάρδεων, ο Θεόφιλος της Αντιοχείας, ο επίσκοπος Πολυκράτης της 
Εφέσου, ο επίσκοπος Ειρηναίος του Λουγδούνου, ο φιλόσοφος και μάρτυρας Ιουστίνος, ο 
Ιγνάτιος της Αντιόχειας, ο Τερτυλλιανός και ο Κλήμης της Αλεξάνδρειας δεν αναφέρουν 
τίποτε για τη Μητέρα του Κυρίου μας. Ο Τερτυλλιανός, μάλιστα, την κατακρίνει και της 
αποδίδει απιστία, όταν αναφέρεται στο Ματθαίου 12:46. Στο σημείο που ενώ ο Ιησούς 
μιλούσε στα πλήθη, Εκείνη ήθελε να Του μιλήσει και να Τον απομακρύνει, επειδή φοβόταν 
για τη ζωή Του. 
 



Αιώνας τρίτος: 
Ο Ωριγένης, ο Κυπριανός, ο Ευσέβιος της Παμφίλου – πολυγραφότατος και πατέρας της 
Εκκλησιαστικής ιστορίας – δεν αναφέρουν τίποτε για τη Μητέρα του Κυρίου μας. 
 
Αιώνας τέταρτος :  
Ο Αθανάσιος ο Μέγας, ο Κύριλλος των Ιεροσολύμων, ο Επιφάνειος, ο Βασίλειος ο Μέγας, ο 
Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, ο Εφραΐμ ο Σύρος, ο Γρηγόριος ο Νύσσης και ο Αμβρόσιος δεν 
αναφέρουν τίποτε, εκτός απ’ τον Αθανάσιο που μιλάει για αειπαρθενία τετρακόσια χρόνια 
μετά τη γέννηση του Ιησού και ο Κύριλλος μιλάει για την άγια και αγνή Εκείνη γυναίκα και για 
να την ξεχωρίσει και δώσει ιστορική έμφαση σε αυτό που ιστορικά ήθελε να διατυπώσει, την 
ονομάζει μία φορά Θεοτόκον. Κι αυτό, όχι για λατρεία ή προσκύνηση ή μεσιτεία. 
Όλοι εκείνοι οι επιφανείς άνδρες που ανέφερα από τον πρώτο αιώνα μέχρι σήμερα (τον 
τέταρτο αιώνα) καταπολέμησαν όλες τις αιρέσεις που αντιστρατεύονταν στο Μεσιτικό 
Υπούργημα του Θείου Λυτρωτή. 
 
Αιώνας πέμπτος: 
Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος του οποίου τα συγγράμματα νοθεύτηκαν από θεολόγους, 
καλόγερους και καλοθελητές για να επιβάλουν στο λαό τα δικά τους πιστεύω, δεν αναφέρει 
τίποτε για την Άγια Εκείνη Γυναίκα. Μάλιστα αντιτίθεται σε κάθε προσπάθεια άλλου 
μεσολαβητικού μέσου προκειμένου να γίνονται δεήσεις απ’ τον άνθρωπο στο Θεό. 
Αναφέρει : 
Το Θεό μπορούμε να πλησιάσουμε όποια ώρα θέλουμε χωρίς μεσίτες. 
Για τη Χαναναία γράφει ότι προσπέρασε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και πήγε 
κατευθείαν στο Χριστό «λαβούσα την μετάνοια ως συνήγορο». γι’ αυτό το λόγο κατέβηκε, γι’ 
αυτό το λόγο πήρε σάρκα, για να μπορώ – όπως και κάθε άνθρωπος – να μιλήσω μαζί Του. 
Παρατηρούμε λοιπόν ότι ούτε τον πέμπτο αιώνα, που έζησε ο Χρυσόστομος (345-407), η 
Εκκλησία δε χρησιμοποιούσε μεσολαβητές, ούτε τη Μητέρα του Κυρίου ούτε αγίους. Γι’ αυτό 
και γράφει : «Ουκ έχω μεσίτου χρείαν». 
Όλες αυτές οι πληροφορίες αποτελούν τη Θεολόγο φωνή της Εκκλησίας μέχρι και τον πέμπτο 
αιώνα. Τότε το στείρο καλογερικό πνεύμα εισχώρησε στην Εκκλησία κι έφερε τα δικά του 
πιστεύω που είναι αντιβιβλικά προς το αρχικό και γνήσιο πολίτευμα της Εκκλησίας. Δε 
σέβονται το λόγο του Θεού. Δε μελετούν τη Γραφή. Και το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι ποτέ δε 
δέχτηκαν την πρόσκληση του Θεού (Ματθ. 11:28) κι έτσι έμειναν έξω απ’ την Κιβωτό της 
Διαθήκης. Άρα, δεν έχουν το δικαίωμα να μας κάνουν υποδείξεις ή και να συμπροσεύχονται 
μαζί μας, αφού δεν είμαστε στο ίδιο πνεύμα. 
 
Λαός : «Σοι, Κύριε». 
Ναι Κύριε, σε Σένα καταφεύγουμε. Σε Σένα που μας άνοιξες τα μάτια με τη δύναμη του 
πνεύματός Σου και μέσα από το λόγο Σου βλέπουμε καθαρά το δρόμο που πρέπει να 
ακολουθήσουμε. Το δρόμο που θα μας φέρει κοντά Σου, καθαρισμένους με το αίμα της 



θυσίας Σου από την αμαρτία και τις ενοχές, απαλλαγμένους από τις αντιβιβλικές εισηγήσεις 
των αποστατών και δικαιωμένους μέσω πίστης με τη θεία χάρη Σου. Ναι Κύριε, σε Σένα 
καταφεύγουμε, το Δημιουργό μας και Σωτήρα μας. Δόξα νάχεις! 
 
Ποιμένας: «Ο τας κοινάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί 
και τρισί συμφωνούσιν επί τω ονόματί Σου, τας αιτήσεις παρέχειν επαγγειλάμενος. αυτός 
και νυν των δούλων Σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν τω 
παρόντι αιώνι την επίγνωσιν της σης αληθείας και εν τω μέλλοντι ζωήν αιώνιον 
χαρισάμενος». 
Δε χρειάζεται να υπάρχει σύγχυση μεταξύ Χριστιανών πάνω σε πράγματα που αφορούν την 
πειθαρχία και την οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας. Μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό 
μέσω της χάρης που μας έχει δοθεί απ’ τη στιγμή που ήρθαμε στην επίγνωση της αλήθειας. 
που μετανοήσαμε. Μα, κι αν ακόμα το θέμα μας είναι πιο σοβαρό, τότε μπορούμε να το 
φέρουμε μπροστά στο συμβούλιο της τοπικής εκκλησίας μας. και δε χρειάζεται να είναι 
πολλά μέλη παρόντα, γιατί στο λόγο Του μας λέει ότι : «Όπου δύο και τρεις είναι 
συγκεντρωμένοι στο όνομά Του, ανάμεσά των είναι κι Αυτός». Και όχι μόνο, αλλά : «Αν δύο 
από μας συμφωνήσουν εδώ στη γη να ζητήσουν οποιοδήποτε πράγμα, αυτό θα 
πραγματοποιηθεί γι’ αυτούς απ’ τον Πατέρα Μου τον Ουράνιο» (Ματθ. 18:19,20). 
Προσευχή: «Ναι Κύριε, συνέχισε να καλύπτεις τις ανάγκες μας και να μας φέρνεις στην 
επίγνωση της αληθείας που οδηγεί στην αιωνιότητα». 
[Ο νόμος μας φέρνει στην επίγνωση της αμαρτίας και το ευαγγέλιο στην επίγνωση της 
αλήθειας, σωτηρίας. Γι’ αυτό δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία ή ακόμα και ανησυχία 
ανάμεσά μας, αφού μας έφερε στο σημείο να γευόμαστε την αλήθεια από τώρα και να 
βλέπουμε καθαρά τη ζωή του μέλλοντος που μας έχει χαρίσει, ότι θα μας στερήσει από 
πράγματα που αφορούν την πνευματική οικοδομή μας.]  
 
Ποιμένας : «Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, 
τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». 
Εδώ αναφέρεται : Ο Αγαπών Πατέρας, ο Αγαπώμενος Υιός και ο συνδετικός κρίκος της 
Αγάπης – το Άγιο Πνεύμα – ως αγαθός – γεμάτος αγαθοσύνη, αγιότητα και φιλανθρωπία – 
Θεός, στον Οποίο αναπέμπει (στέλνει θερμά, αποδίδει) όλη τη δόξα που Του ανήκει. Κι αυτό 
πρέπει να κάνει κάθε Χριστιανός. 
 
Λαός : «Αμήν». 
Ο λαός επιβεβαιώνει αυτό που ο ποιμένας είπε πριν λίγα λεπτά με τη λέξη «Αμήν». 
Δε χρειάζονται πολλά λόγια. Όπως μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις, έτσι και μια λέξη αξίζει 
χίλιες εικόνες… 
 
Ποιμένας : «Δέσποτα Κύριε, ο Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανοίς τάγματα και στρατιάς 
αγγέλων και αρχαγγέλων, εις λειτουργίαν της σης δόξης, ποίησον συν τη εισόδω ημών 



είσοδον αγίων αγγέλων γενέσθαι, συλλειτουργούντων ημίν και συνδοξολογούντων την σην 
αγαθότητα. Ότι πρέπει Σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκήνυση, τω Πατρί και τω Υιώ και τω 
Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας αιώνων. Αμήν». 
Από τότε που στάλθηκε το Πνεύμα το Άγιο, το έργο των αγγέλων – που έφεραν μηνύματα 
από τον ουρανό και επέστρεφαν στη βάση τους, – τελείωσε. 
Ένα πράγμα που ξέρουμε είναι ότι τα δημιουργήματα αυτά (του Θεού) είχαν και έχουν 
πρόσβαση στην παρουσία του Θεού. Κι ο ποιμένας εδώ προσεύχεται στο Θεό να καταστήσει 
το ποίμνιό του ικανό να μπορεί κι εκείνο να έχει τα προσόντα των αγγέλων στο λειτούργημά 
του και στην είσοδό του. ίδια, με την είσοδο των αγγέλων στην παρουσία του Θεού! Γιατί όλη 
η δόξα, η τιμή και η προσκύνηση ανήκει μόνο στον Τριαδικό Θεό. Αμήν. 
 
Ποιμένας : «Ευλογημένη η είσοδος των αγίων Σου πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας 
των αιώνων. Αμήν». 
Ο ποιμένας γνωρίζει ότι η πρώτη ανάσταση του ποιμνίου του έχει γίνει από το μνήμα της 
αμαρτίας, καθώς οι πιστοί δίνουν καθημερινά τις μαρτυρίες τους, ότι τώρα ανήκουν στο 
Χριστό και ήδη απολαμβάνουν πολλές απ’ τις ουράνιες ευλογίες. Αυτό το γνωρίζει και 
φωνάζει στεντόρεια : «Ας είναι πάντα ευλογημένη η είσοδος στη βασιλεία των ουρανών. Η 
είσοδος ή η θύρα (Ιωάν. 10:3) που άνοιξε ο Χριστός για όλους τους μετανοημένους 
αμαρτωλούς.  
Αμήν. Ας γίνει το θέλημά Σου. 
 
Ποιμένας : «Σοφία. Ορθοί». 
Ναι Κύριε, η δική Σου σοφία που ήταν κρυμμένη και την οποία ο Θεός προόρισε προ πολλών 
αιώνων για τη δόξα μας (Α’ Κορ. 2:7), είναι όντως εκείνη της Καινής Διαθήκης που επείγει να 
γνωρίζουμε. Είναι εκείνη, που ενώνει Εβραίο και Εθνικό με το Χριστό που όλοι οι πιστοί 
ασπάζονται!!! 
Αυτός (ο Χριστός) έγινε η δική μας σοφία. Αυτός είναι η σοφία του Θεού (Α’ Κορ. 1:24). Αυτός 
είναι που η σοφία του Θεού διάλεξε να είναι ο δρόμος της σωτηρίας μας! Μόνο ενωμένοι 
μαζί Του μεταμορφωνόμαστε στη μορφή και στην εικόνα τη δική Του. 
Ο Παύλος πάει πιο πέρα και λέει ότι : «Ο Χριστός δεν είναι μόνο η σοφία μας, αλλά και η 
δικαίωσή μας. γιατί με την πίστη μας σ’ Αυτόν αναγνωριζόμαστε δίκαιοι από έναν δίκαιο Θεό. 
και κάτι ακόμη : «Αυτός είναι ο εξαγνισμός μας. Στον εαυτό μας δεν υπάρχει αγιότητα, αλλά 
ενωμένοι μαζί Του, είμαστε εξαγιασμένοι εξαιτίας της θέσης μας». 
 
Λαός : «Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο αναστάς 
εκ νεκρών, ψάλλοντάς Σοι. Αλληλούϊα». 
Ελάτε να προσκυνήσουμε και να παρακαλέσουμε ικετευτικά το Χριστό με τα εξής λόγια : 
«Σώσον ημάς Υιέ Θεού». Εσύ που αναστήθηκες από τους νεκρούς και είσαι η εγγύηση και της 
δικής μας ανάστασης, ελάτε να ψάλλουμε μαζί το «Αινείτε τον Κύριο εκ των ουρανών, αινείτε 
Αυτόν!» 



Πρέπει να συνηθίσουμε την ψαλμωδία, γιατί ο Ουρανός είναι ένα αέναο Σάββατο γεμάτο 
ψαλμωδία. 
 
 
 
Ποιμένας και Λαός 
Εάν προσέξουμε λίγο, βλέπουμε να γίνεται μια επανάληψη στα λόγια του ποιμένα και του 
λαού πάνω στο «Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι». Αυτό ίσως να σημαίνει δύο 
πράγματα : 
α) Ή, οι τότε ποιμένες ήθελαν να απομακρύνουν το ειδωλολατρικό πνεύμα από το νου των 
ανθρώπων και να εμπεδώσουν το πνεύμα τους στην αλήθεια, στο Θεό και Σωτήρα μας, ή β) 
να προστέθηκε από τους αποστάτες, οι οποίοι θέλουν να δείξουν ότι είναι παιδιά του Θεού 
και επαναλαμβάνουν  τα ίδια πράγματα, ενώ ακόμη λατρεύουν το Θεό μέσα από ομοιώματα 
μέσα από αγάλματα και εικόνες. 
 
Ποιμένας : «Δύναμις». 
Μόνο η δύναμη του Πνεύματος του Θεού μπορεί να αναστρέψει και μεταβάλει την αρνητική 
κατάσταση του φυσικού ανθρώπου σε θετική και να τον οδηγήσει από την πλάνη στην 
αλήθεια. Και αυτή «η δύναμις» έρχεται άνωθεν. 
Ο Κύριός μας λέει : «Ζητάτε και θα σας δοθεί. Δεν έχετε, γιατί δε ζητάτε». 
 
Ο ποιμένας στρέφει τώρα με χαμηλή φωνή την προσοχή των εκκλησιαζομένων στο επίμαχο 
θέμα :  
«Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονομάτι Κυρίου. Ευλογημένος ει ο επί θρόνου δόξης της 
βασιλείας Σου, ο καθήμενος επί των Χερουβίμ, πάντοτε. νυν και αεί και εις τους αιώνας 
των αιώνων. Αμήν». 
«Ευλογημένος ο Ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου» (Ψαλμ. 118:26). 
Η υπόσχεση που από αιώνες πριν είχε δοθεί απ’ το Θεό στον άνθρωπο για τον ερχομό του 
Κυρίου (Γέν. 3:15), πραγματοποιήθηκε και ο Ιησούς εισέρχεται θριαμβευτικά στα 
Ιεροσόλυμα! Πλήθη ανθρώπων Τον συνοδεύουν με επευφημίες κάμνοντας πολύχρωμα 
τάπητες καρπέτα πάνω στο δρόμο με τα πανωφόρια τους και κλαδιά από φοίνικες. 
Αναγνώριζαν τον ερχομό του Μεσσία. Όλα γίνονταν σε πλήρη αρμονία με το Λόγο του Θεού. 
Ένα υπέροχο καλωσόρισμα! 
Σήμερα, η Εκκλησία συνεχίζει να ψάλλει τον ερχομό Του με κατάνυξη. με αισθήματα βαθιάς 
θρησκευτικής πίστης και ευλάβειας, καθώς ο Κύριος έρχεται με ειρήνη μέσα στις καρδιές των 
ανθρώπων που Τον καλωσορίζουν (Αποκ. 3:20) και Τον κάνουν δικό τους (Ιωάν. 1:12). 
Είναι ωραίο πράγμα να Τον γνωρίζει κάποιος προσωπικά και να απολαμβάνει από τώρα την 
ειρήνη Του και πολλές απ’ τις ουράνιες ευλογίες. Να ξέρει πού κατευθύνεται και ποιος είναι 
ο απώτερος σκοπός της εδώ ζωής του. 



Πολλές φορές ακούω ανθρώπους, που πίστευα ότι είναι Χριστιανοί, να λένε πράγματα που 
είναι ασυμβίβαστα με εκείνο που χαρακτηρίζει το ήθος και το πνεύμα των ακολούθων του 
Κυρίου και λυπάμαι… Και το χειρότερο απ’ όλα δεν είναι ότι λυπάμαι εγώ, αλλά λυπάται και 
το Πνεύμα το Άγιο. Λίγη προσευχή και αφοσίωση στο λόγο του Θεού μπορεί να αλλάξουν 
ολόκληρη τη ζωή μας. Τι θα έλεγες να δώσεις κι εσύ την ευκαιρία στην ψυχούλα σου να βρει 
το σωστό δρόμο; Μην την ταλαιπωρείς άλλο. Πάντα θα παραμένει ανήσυχη. Και τούτο, διότι 
έχει φτιαχτεί για την αιωνιότητα. Ο μόνος δρόμος είναι να γυρίσει ξανά στην Κιβωτό 
(=Χριστό), όπως το περιστέρι που κινδύνευε να χαθεί, μέχρι τότε που ξαναγύρισε στην 
Κιβωτό και πάτησε σε στερεό έδαφος. 
 
«Ευλογημένος Εί ο επί θρόνου δόξης της βασιλείας Σου, ο καθήμενος επί των Χερουβίμ 
πάντοτε. νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». 
«Ευλογημένο να είναι πάντα το όνομά Σου». Η ψαλμωδία συνεχίζει. Οι πιστοί δοξάζουν τον 
Κύριο που έγινε αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού. Τον δοξάζουν 
που πήρε τη θέση που Του ανήκει. στο θρόνο που βρίσκεται πάνω και πιο ψηλά από όλα τα 
πνευματικά όντα και στα δεξιά του Πατέρα. Τιμητικότερη θέση δεν υπάρχει απ’ αυτή. Μόνο ο 
αναμάρτητος Κύριός μας θα μπορούσε να κάθεται εκεί και να δοξάζεται «ΝΥΝ και ΑΕΙ και εις 
τους αιώνας των αιώνων, Αμήν». 
 
Λαός : «Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς». 
α) «Άγιος ο Θεός». Ο Θεός είναι άγιος στην ουσία. Είναι άγιος στη φύση Του. Όπως το φως 
είναι η ουσία του ήλιου, είναι η αγιότητα στην ύπαρξή Του. Είναι άγιος στο Λόγο Του. Όπως 
το κερί φέρει το αποτύπωμα της σφραγίδας, έτσι και ο Λόγος φέρει τη σφραγίδα της 
αγιότητάς Του. Ο Θεός είναι άγιος στις ενέργειές Του. Δεν μπορεί να ενεργήσει αντίθετα με 
τον εαυτό Του. Αυτός εμφύτευσε όλη την αγιότητα στην ανθρώπινη φύση του Χριστού. Η 
αγιότητα που εμείς έχουμε, πηγάζει από Αυτόν. Κι αυτή την αγιότητα πρέπει να την 
επιδιώκουμε όσο μπορούμε. Μια αναλογία στην ομοιότητά Του πρέπει να την έχουμε. Το 
κερί ποτέ δε δίνει τόσο φως όσο ο ήλιος, όμως του μοιάζει. Και όσο πιο πολύ είμαστε 
εκτεθειμένοι στο φως του Θεού, τόσο περισσότερο βλέπουμε τον Άγιο Δημιουργό μας και 
Τον δοξάζουμε. 
β) «Άγιος ισχυρός». Ή όπως θα λέγαμε αλλιώς ο Παντοδύναμος και Παντοκράτορας Θεός 
που έχει τη δύναμη να κάνει τα πάντα. Και όχι μόνο, αλλά έχει το κλειδί της δικαιοσύνης στα 
χέρια Του. 
Δεν έχει μόνο ισχύ (=δύναμη), αλλά και εξουσία. Ποια όμως αξία έχει η εξουσία χωρίς 
δύναμη; 
Ο Λόγος Του έχει δύναμη. Κι αυτό το βλέπουμε στη Δημιουργία. «Αυτός είπε κι έγινε». Το 
βλέπουμε στην Ανάσταση. Στην επιστροφή των αμαρτωλών στο Χριστό, να σείει τη γη 
ολόκληρη, να υποτάσσονται τα στοιχεία της φύσης μόνο με μια κίνηση του χεριού Του ή με 
την πνοή του στόματός Του. Η ίδια η πνοή που μας δημιούργησε μπορεί να μας διαλύσει. Ας 
φοβηθούμε λοιπόν το Θεό και όλοι οι άλλοι φόβοι θα μας αφήσουν. 



Αν πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει ισχύ, ας προσέχουμε να μη σκληρύνουμε τις καρδιές μας. Είναι 
καλύτερα να Τον συναντήσουμε με δάκρυα παρά με όπλα. Ας πάρουμε τη μετάνοια ως 
συνήγορο και ας αφήσουμε τον Παρήγορο να κάνει το έργο Του. Ακόμη κι αν έχεις πέσει και 
η αμαρτία είναι για σένα δυνατή, γι’ Αυτόν δεν είναι. Βάλε τη δύναμή Του σε ενέργεια με 
πίστη και προσευχή και όλα θα πάρουν το δρόμο τους. 
γ) «Άγιος αθάνατος». Είναι ο Ίδιος Χθες, Σήμερα και στους Αιώνες (Εβρ. 13:8). Είναι ο Ίδιος 
σε Αγιότητα, Ισχύ, Πιστότητα, Έλεος και Δικαιοσύνη. 
Ο Ίδιος δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος!!! 
 
«Ελέησον ημάς». Το σχέδιο της Βίβλου είναι να παρουσιάσει το Θεό ως πολυέλεο. Το έλεος 
μάλιστα είναι μια από τις πιο αγαπημένες ιδιότητες του Θεού. Ο Χρυσόστομος λέει ότι, 
«Όπως μια μάνα ευχαριστιέται να δίνει γάλα στο παιδί της, έτσι ευχαριστιέται κι ο Θεός να 
δίνει το έλεός Του στον άνθρωπο». 
Το έλεος του Θεού φαίνεται παντού. Όταν ο λαός του Θεού βρισκόταν αιχμάλωτος, έκραξε : 
«Ήταν το έλεος του Κυρίου που δεν αποκάμαμε’’ (Θρήνοι 3:22). Όταν το νερό ήταν πικρό και 
οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να το πιουν, ο Μωυσής πέταξε τη ράβδο στα νερά και τα 
γλύκανε. Το έλεος κάνει τη θεότητα να φαίνεται αξιαγάπητη. Το μεγαλύτερο έλεος είναι ότι ο 
Θεός είναι και Θεός μας. Το να έχεις υγεία είναι έλεος, να έχεις όμως το Χριστό και σωτηρία 
είναι το μεγαλύτερο έλεος για σένα. Το έλεος σώζει τον αμαρτωλό. Το έλεος είναι η 
ελεημοσύνη που ο Θεός δίνει στον άνθρωπο. 
 
Ας δούμε τι λέει ο στιχουργός μας : 
 
Η προσευχή του αμαρτωλού (Λουκά 18:13) 
 
Σκύφτω κεφάλι κατά γης 
σα φορτωμένο στάχυ, 
ίσως, έτσι και λυπηθείς 
και το δικό μου δάκρυ. 
 
Εσύ είσαι η Κληματαριά 
το Αρνί, το Περιστέρι,  
κι εγώ υπερήφανος, σκληρός 
πιασμένος απ’ του Σατανά το χέρι. 
 
Βοήθα με  να σηκωθώ 
θέλω να περπατήσω, 
θέλω να βρω το δρόμο Σου 
και να Σε ακολουθήσω. 
 



Πολλά είναι τα βάρη μου 
Πλειότερη η αισχύνη, 
τη Χάρη Σου τώρα ζητώ 
και την ελεημοσύνη. 
 
Ο Θεός έχει θησαυρούς ελέους και η προσευχή είναι εκείνη που τους ανοίγει. Πλησίασέ Τον 
μετανοημένος, με βάση την τιμή που πλήρωσε με το αίμα Του και για τη δική σου 
συγχώρηση. Ζήτησέ Του να σε καθαρίσει και να σε κάνει παιδί Του. Άφησε το Πνεύμα Του να 
σου ερμηνεύει το λόγο Του και να κατευθύνει τη ζωή σου. Πρέπει οπωσδήποτε να γευθείς το 
έλεός Του σ’ αυτήν εδώ τη σκληρή ζωή. Το έλεός Του το προσφέρει δωρεάν, γι’ αυτό μη λες 
ότι είσαι ανάξιος να το δεχτείς. Προσφέρεται σε όλους χωρίς διάκριση. Από σένα εξαρτάται 
αν το δεχτείς ή όχι. Το χέρι του Θεού κρέμεται προς τα κάτω κι αυτό που ταπεινά γυρεύει 
από μας, είναι να υψώσουμε το χεράκι της δικής μας πίστης και να δεχτούμε το έλεός Του. 
Περιμένει. 
Καλό το «Κύριε ελέησον», καλύτερο όμως είναι να γίνει το έλεός Του μέρος της ζωής μας. 
Είναι το μόνο που χαρίζει, προμηθεύει, οδηγεί, δέχεται, θεραπεύει, αφυπνίζει, υποστηρίζει, 
συγχωρεί, διορθώνει, παρηγορεί, λυτρώνει και πάνω απ’ όλα μας στεφανώνει με δόξα και 
τιμή! 
 
Ποιμένας : «Πρόσχωμεν». Ας προσέχουμε στα λόγια του Ευαγγελίου που έρχονται από τα 
χείλη του Θεού για την οικοδομή μας. Και ας μην ξεχνάμε τις συναθροίσεις μας για να μην 
πάθουμε αυτό που έπαθε ο Θωμάς, - να μη χάσουμε «εκείνο» που ο Θεός θέλει να μας πει. 
 
«Σοφία». Σοφία είναι το πρώτο και μεγαλύτερο πράγμα (δώρο που ο Θεός προσφέρει στον 
άνθρωπο μέσα απ’ τη μεγάλη ποικιλία των χαρισμάτων Του (Α’ Κορ. 12:8). 
Ο σοφός Σολομών το πρώτο πράγμα που ζήτησε απ’ το Θεό στην προσευχή του ήταν 
«σοφία». Σοφία, να κυβερνήσει τον πολυάριθμο λαό του. Ο Θεός ευαρεστήθηκε γι’ αυτό και 
του έδωσε εκτός από σοφία, πολλά αγαθά και δόξα. Αυτό είναι ένα όμορφο παράδειγμα και 
για όλους εμάς, αν θέλουμε να κυβερνούμε καλά το σπίτι μας και ό,τι άλλο μας έχει 
εμπιστευθεί ο Θεός. Θέλει πάντα αρμονία. 
 
Ποιμένας : «Ειρήνη σοι». 
Εδώ, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. 
Πώς μπορεί κάποιος να έχει ειρήνη; Αυτό είναι πολύ απλό. Κι εδώ δε μιλάμε για κοσμική 
ειρήνη, γιατί αυτή είναι προσωρινή. Μιλάμε για ειρήνη που έρχεται άνωθεν. 
Και τώρα, ας έρθουμε στο θέμα μας. 
Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, καταφεύγουμε στο Χριστό και Του ζητάμε 
συγχώρηση (Ιωάν. 5:22). 
Οι πρώτοι Χριστιανοί είχαν μια προσευχή που απηύθυναν στον Παράκλητο, το τρίτο 
πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, που λέει :  



«Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα 
πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και 
καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον, αγαθέ, τας ψυχάς ημών». 
Τι έκαναν; Ζητούσαν απ’ το Χριστό να έρθει και να σκηνώσει μέσα στην καρδιά τους και να 
καθαρίσει τις αμαρτίες τους με τη δύναμη του Πνεύματός Του. Του ζητούσαν να μένει μέσα 
στην καρδιά τους και να κατευθύνει Εκείνος τη ζωή τους. Γιατί; Διότι ο τρόπος που ενεργεί ο 
φυσικός άνθρωπος δεν έχει διέξοδο, δεν πάει πουθενά. Έτσι, συμφιλιώνονταν με το Θεό 
μέσω πίστης στο σωτήριο έργο του Χριστού στο σταυρό και η ειρήνη του Θεού ερχόταν μέσα 
στις καρδιές τους. Με απλά λόγια, δικαιώνονταν απ’ το Θεό με μια απλή συγνώμη. Έτσι, η 
δικαστική τους υπόθεση διευθετείτο μια για πάντα! Αυτή λέγεται «Ειρήνη από το Θεό» (Ρωμ. 
5:1). 
Υπάρχει όμως και μια άλλη ειρήνη που λέγεται «Ειρήνη με το Θεό» (Φιλ. 4:7). Η ειρήνη αυτή 
έρχεται καθώς εξιλεωνόμαστε καθημερινά με το Θεό, ακούγοντας τη φωνή Του μέσα απ’ το 
γραπτό Λόγο και προσευχόμενοι, όπως γίνεται μ’ ένα φυσικό πατέρα και το μετανοημένο 
παιδί του που ξαναγύρισε κοντά Του (Λουκά 15:24). 
Η πρώτη ειρήνη είναι για τη συνείδηση και η δεύτερη ειρήνη είναι για την καρδιά. 
«Ειρήνη σοι». Τι συνιστά εδώ ο ποιμένας; 
Αυτό που συνιστά είναι να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε και να μελετάμε το Ευαγγέλιο, 
έτσι που η φωνή του Κυρίου να μας στηρίζει καθημερινά και να γεμίζει την ψυχή μας με θεία 
ειρήνη. 
 
Ποιμένας: «Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Δέσποτα, το καθαρό φως της θείας 
Σου γνώσεως και άνοιξε τα μάτια του μυαλού μας έτσι, που να αντιλαμβανόμαστε το 
μήνυμα των ευαγγελικών Σου κηρυγμάτων. Ενστάλαξε ακόμη μέσα μας ευλάβεια για τις 
ευλογημένες εντολές Σου που να καταστρατηγήσουν όλες τις σαρκικές μας επιθυμίες και 
να τις μεταβάλουν σε πνευματική πολιτεία. πάντα φρονούντες και πράττοντες ό,τι φέρνει 
σε Σένα ευχαρίστηση. Διότι Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ 
ο Θεός, και σε Σένα απευθύνουμε τη δόξα, όπως στον άναρχο Πατέρα και στο πανάγιο και 
αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνες των αιώνων. 
Αμήν». 
Ο ποιμένας απευθύνει την προσευχή του, όπως πάντα, στον Τριαδικό Θεό μας και όχι στους 
συνδούλους μας, γιατί τότε θα είχαμε οδηγηθεί στη δουλοπρέπεια. Το πολίτευμα του 
Χριστού ήταν και είναι να ελευθερώσει τον άνθρωπο από προκαταλήψεις και δήθεν 
παραδόσεις (Ιωάννη 8:31 και 32). Και τι ζητάει ο ποιμένας απ’ το Θεό; Να ενσταλάξει πνεύμα 
σοφίας στον άνθρωπο (Ησαΐας 11:2) για να μπορέσει να καταστρατηγήσει τις σαρκικές του 
επιθυμίες και να τις μεταστρέψει σε ένα πνευματικό πολίτευμα. Πάντα, με τη σκέψη να 
φέρει δόξα στο Θεό και ευλογία στον άνθρωπο. 
 
 
 



Το Ιερό Ευαγγέλιο 
 
Ποιμένας : «Σοφία. Ορθοί. Ακούσωμεν του αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάσι». 
Εδώ ο ποιμένας ζητάει απ’ το Θεό τη σοφία Του για το λαό που ποιμαίνει. ακόμη απ’ το λαό 
να σταθούν ορθοί από σεβασμό κι ευλάβεια, γιατί αυτό που θα ακούσουν δεν είναι λόγοι 
ανθρώπων, αλλά λόγοι Θεού που έρχονται μέσω του Ευαγγελίου (Α’ Θεσ. 2:13). 
«Ειρήνη πάσι». Ειρήνη σε όλους. Ειρήνη Θεού που ξεπερνά κάθε ανθρώπινη σκέψη. Ειρήνη 
που διώχνει το κακό και γαληνεύει την καρδιά του ανθρώπου. Ειρήνη που καθησυχάζει τη 
συνείδηση και επιβεβαιώνει τον άνθρωπο, πως «Αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να 
είναι εναντίον μας;» (Ρωμ. 8:31). 
 
Λαός : «Και τω πνεύματί σου» 
Ο λαός αντεύχεται στον ποιμένα να έχει κι εκείνος ειρήνη και να είναι στο ίδιο πνεύμα με 
αυτούς. Ξέρουν ότι ο ποιμένας έχει επωμισθεί ένα βαρύ έργο. Δεν είναι μόνο η πνευματική 
τροφή που πρέπει να δώσει στο ποίμνιό του, αλλά πρέπει να ακούει τα προβλήματά τους και 
να λύνει τις διαφορές τους. Και το χειρότερο απ’ όλα να είναι πάντα σε άμυνα, γιατί μέσα στο 
σιτάρι υπάρχουν και τα ζιζάνια που δεν μπορούμε να εκριζώσουμε (Ματ. 13:29). 
 
Ποιμένας : Ο ποιμένας παίρνει την ευκαιρία να μιλήσει στο ποίμνιό του για μια τρίτη ομάδα 
ανθρώπων που ο Κύριος είχε έρθει να φτιάξει. Εκτός απ’ τους Εβραίους είχαμε και τους 
Εθνικούς (τους μη Εβραίους). Τώρα, ο Κύριος είχε έρθει να φτιάξει ένα λαό (έθνος) δικό Του, 
ένα έθνος άγιο (Α’ Πετ. 2:9-10), μια γενιά που ο Ίδιος διάλεξε, ανθρώπους που έβγαλε απ’ το 
σκοτάδι και τους έφερε στο θαυμαστό φως να εξαγγείλουν τις θαυμάσιες ιδιότητές Του. 
Ανθρώπους, που δεν ήταν λαός του Θεού, αλλά τώρα είναι. Ανθρώπους, που πριν δεν είχαν 
ελεηθεί, αλλά τώρα με τη χάρη Του ελεήθηκαν! 
Έτσι, αρχίζει χωρίς προλόγους να μας μιλάει για τον Ιησού που συγκεντρώνει το επιτελείο 
Του, το σκοπό της άφιξής Του και την αγάπη που ο Θεός έχει για τον άνθρωπο. 
«Εκ του κατά Ιωάννη αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχωμεν». 
 

Η κλήση του Φιλίππου και του Ναθαναήλ (Ιωάν. 1:44-52) 
 
«Ακολούθησέ Με, λέει ο Ιησούς στο Φίλιππο». 
Δε χρειάστηκε κάποιο κήρυγμα να τον ξυπνήσει κι εγείρει απ’ το μνήμα της αμαρτίας για να 
ακολουθήσει τον Ιησού. Ούτε δεύτερη σκέψη. Οι λέξεις : «Ακολούθησέ Με,» πυροδότησαν το 
υποσυνείδητο του Φίλιππου κι ακολούθησε το Χριστό. Αυτό, βέβαια, δε συμβαίνει με όλους 
μας, εκτός και ο λόγος Του κατεβεί απ’ τα αφτιά στην καρδιά μας με τη μυστική χάρη του 
Πνεύματος και δώσει ζωή στις αισθήσεις μας κι ακολουθήσουμε το δημιουργό μας. Γι’ αυτό 
πρέπει να προσευχόμαστε στο Χριστό, όπως η δύναμη του ευαγγελίου εργαστεί μέσα στις 
καρδιές όλων μας και κάνουμε αυτό που έκανε ο Φίλιππος, γίνουμε συνοδοιπόροι του κι 
ακόλουθοι του Κυρίου στο μικρό ταξίδι της εδώ ζωής που οδηγεί στην αιωνιότητα. 



«Ο Φίλιππος ήταν απ’ την πόλη που κατάγονταν τα δύο αδέρφια, ο Ανδρέας και ο Πέτρος, τη 
Βηθσαϊδά». Φαίνεται ότι το όνομα αυτής της πόλης, την οποία ο Κύριός μας είχε καταραστεί 
(Ματθ. 11:21), αναφέρεται εδώ σκόπιμα να φανερώσει σε όλους μας ότι η χάρη Του είναι για 
όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα απ’ το επάγγελμα και την καταγωγή τους. Και δε μας 
επαναφέρει απ’ το τέλμα της αβύσσου, αλλά μας δίδει κι έναν όμορφο τίτλο, μας διορίζει 
αποστόλους Του! 
Ο Φίλιππος βρίσκει το Ναθαναήλ». Οι αρχικά εκείνοι υπερήφανοι άνθρωποι, που μισούσαν 
τη νεοσύστατη εκκλησία του Κυρίου, βλέπουμε να αλλάζουν και ο θείος σπόρος που πέφτει 
μέσα στις καρδιές τους να φυτρώνει και να αυξάνει, καθώς τώρα τρέχουν να φέρουν κι άλλες 
ψυχούλες κοντά Του. Θέλουν και τους άλλους ανθρώπους να ακούσουν για το σωτήριο έργο 
του Χριστού που προσφέρεται με τη θεία χάρη. 
«Βρήκαμε τον Ιησού, το γιο του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ. Βρήκαμε Εκείνον για τον οποίο 
έγραψε ο Μωυσής στο νόμο, καθώς και οι προφήτες». 
Εδώ βλέπουμε την αδύναμη πίστη του Φίλιππου με το να λέει ότι ο Ιησούς ήταν γιος του 
Ιωσήφ και ότι ήταν απ’ τη Ναζαρέτ. Ούτε το ένα ήταν ούτε το άλλο. Ο Θεός, όμως, που βλέπει 
την ειλικρίνειά του να κάνει γνωστό τον Ιησού στους ανθρώπους που βρίσκονταν γύρω του, 
εγκρίνει την πράξη του. Δεν παραποιεί το Χριστό, αλλά Τον κάνει γνωστό, όπως μας Τον 
παρουσιάζουν ο νόμος και οι προφήτες. Κι αυτό, θα λέγαμε ότι είναι αρκετό για κάποιον που 
έρχεται για πρώτη φορά να μας μιλήσει για το Χριστό, προκειμένου ν’ αποκρύψει τη Θεότητά 
Του και τη δύναμή Του, όπως κάνουν ορισμένοι καλοθελητές που στη θέση Του προβάλλουν 
τους συνδούλους μας. 
Και ο Ναθαναήλ του είπε : «Είναι δυνατό να προέλθει κάτι το καλό απ’ τη Ναζαρέτ;» 
Με τέτοια τεχνάσματα ο εχθρός της ψυχής προσπαθεί καθημερινά να μας κόψει το δρόμο να 
μην έρθουμε στο Χριστό. Με πολλή προσοχή εξαπολύει τα βέλη του να μας κάνει να 
αποστρεφόμαστε ή και να αμφιβάλουμε για το Ευαγγέλιο. Και τώρα ας ρίξουμε μια ματιά σ’ 
αυτό που λέει ο Φίλιππος : Αν αμφιβάλλεις, «Έλα να δεις». Ο Ναθαναήλ αντιπαρέρχεται τα 
λάθη του Φίλιππου και τον αφήνει να διορθωθεί με το να τον ακολουθήσει. Γιατί δεν 
κάνουμε κι εμείς το ίδιο; Γιατί δεν αφήνουμε τις προκαταλήψεις κατά μέρος και να 
καταφύγουμε στο Χριστό, που έχει τη δύναμη μέσα από το λόγο Του, το Ευαγγέλιο, να 
αφαιρέσει τις αμφιβολίες που μας ταλαιπωρούν και να γιατρέψει την ψυχή μας; 
Είδε ο Ιησούς το Ναθαναήλ, καθώς Τον πλησίαζε και είπε : «Να ένας γνήσιος Ισραηλίτης, 
στον οποίο δεν υπάρχει δόλος». 
Εδώ ο Χριστός δεν επαινεί το Ναθαναήλ για ό,τι είναι, αλλά μάλλον δίνει ένα γενικότερο 
μάθημα σε όλους μας. Πρώτα στους Εβραίους, που καυχώνται ότι είναι παιδιά του Αβραάμ κι 
έπειτα σε μας τους Εθνικούς, που λέμε ότι είμαστε παιδιά του Χρυσοστόμου. Θέλει να 
κατεβάσει τις μάσκες που φοράμε και να μας δείξει το γνήσιο πιστό απ’ τον πλανεμένο… Και 
γνήσιοι, μας λέει, ότι είναι εκείνοι μέσα στων οποίων το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ούτε οι 
Εβραίοι ακολουθούσαν το πνεύμα του πατέρα της πίστης, Αβραάμ, ούτε εμείς ακολουθούμε 
το πνεύμα της διδασκαλίας του Κυρίου, εκτός ελαχίστων. 



Του λέει ο Ναθαναήλ : «Πού με ξέρεις;» Πώς είναι δυνατό να με ξέρεις, αφού ποτέ δεν 
έχουμε συναντηθεί; Εδώ ο Κύριος μιλάει στο Ναθαναήλ με πλήρη βεβαιότητα για την 
αγνότητα της ψυχής του. Θέλει να του αποσπάσει την προσοχή και να τον φέρει να δει πιο 
έξω από εκείνο που αντιλαμβάνεται ο φυσικός άνθρωπος. Να δει στο πρόσωπο του Ιησού τη 
θεία καταγωγή Του. Και η απάντηση έρχεται απ’ τα χείλη Εκείνου που γνωρίζει τις καρδιές 
όλων μας : «Σε είδα, όταν ήσουν κάτω απ’ τη συκιά, Ναθαναήλ». Ο Ναθαναήλ 
αντιλαμβάνεται αμέσως ότι μόνο θεία μάτια θα μπορούσαν να τον έχουν δει κάτω απ’ την 
πυκνή φυλλωσιά της συκιάς – και πιθανόν σε κλειστό χώρο στην αυλή του σπιτιού του – και 
φωνάζει : «Δάσκαλε, Εσύ είσαι ο Γιός του Θεού! Εσύ είσαι ο Βασιλιάς του Ισραήλ!» Δεν 
αναφέρει μόνο ότι ο Ιησούς είναι ο Γιός του Θεού από τη θεία δύναμη που Τον διακρίνει, 
αλλά πάνω σ’ αυτή την πίστη προσθέτει ότι είναι κι ο προ πολλού αναμενόμενος Βασιλιάς 
του Ισραήλ που έχει τη δύναμη να σώζει όλους εκείνους που Τον πλησιάζουν με πίστη. 
Ο Ναθαναήλ ομολογεί σύμφωνα με την περιορισμένη πίστη που έχει, ότι : «Ο Χριστός είναι ο 
Βασιλιάς του Ισραήλ». Δεν είχε ακόμη συνειδητοποιήσει ότι ο Χριστός είχε έρθει για 
ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ότι η Βασιλεία Του θα επεκτεινόταν παντού, αν για παράδειγμα 
ασκούσαμε την πίστη μας στο Ευαγγέλιο – που έχει τη δύναμη να σπάσει τα δεσμά της 
αμαρτίας και προκατάληψης – και ξεσπούσαμε σε μια κατάθεση ότι : «Ο Χριστός είναι ο 
Βασιλιάς και της δικής μας ψυχής», τότε όχι μόνο το όνομά μας θα είναι γραμμένο στα 
ουράνια μητρώα, αλλά θα ζούμε και θα απολαμβάνουμε από τώρα πολλές απ’ τις ουράνιες 
ευλογίες που γεύονται μόνο τα παιδιά Του. 
Φίλη ψυχή, είναι αλήθεια ότι όλοι είμαστε δημιουργήματα του Κυρίου, όχι όμως και παιδιά 
Του. «Παιδιά Του είναι εκείνα που μετανόησαν και δέχτηκαν το Χριστό ως σωτήρα τους» 
(Ιωάν. 1:12). Όταν οι πρώτοι άνθρωποι μ.Χ. ένιωθαν την αμαρτωλότητά τους, κατέφευγαν 
στο Χριστό και Του ζητούσαν να έρθει να σκηνώσει μέσα στην καρδιά τους και να τους 
καθαρίσει από κάθε κηλίδα, «και σώσον Αγαθέ τας ψυχάς ημών». Αγαθός είναι μόνο ο Θεός 
(Ματ. 19:17). Αυτός έχει τη δύναμη να μας καθαρίσει (συγχωρήσει) και να μας σώσει. 
Ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέει : «Μετάνοια και πίστη» στο σωτήριο έργο του Χριστού. Κι ο 
ιερός Χρυσόστομος συνιστά να πάρουμε τη μετάνοια ως συνήγορο και να καταφύγουμε στο 
Χριστό για σωτηρία. Εσύ, τι θα κάνεις; 
 
Λαός : «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι». 
Ο λαός νιώθει τώρα ικανοποιημένος, καθώς βλέπει στο πρόσωπο του Ιησού τον 
Απεσταλμένον του Θεού και τον Βαπτιστή να μας Τον συστήνει ως Σωτήρα που θα σηκώσει 
την αμαρτία του κόσμου (Ιωάν. 1:29). Νιώθει, ότι ο Θεός όχι μόνο δε μας εγκατέλειψε, αλλά 
ότι πάντα ήμαστε στη σκέψη του Πατέρα μέχρι τη στιγμή που ήρθε ο κατάλληλος χρόνος και 
έστειλε το Γιό Του να μας εξαγοράσει απ’ το νόμο και να αποκτήσουμε υιοθεσία (Γαλ. 
4:4,5). Όχι μόνο δε μας καταδίκασε σε θάνατο (Γεν. κεφ. 3), αλλά μας προσφέρει υιοθεσία! 
(Ιωάννη 1:12). Και από ευγνωμοσύνη ο λαός επαναλαμβάνει τη φράση : «Δόξα Σοι, Κύριε, 
δόξα Σοι!!!» Σ’ ευχαριστούμε, Κύριε, Σ’ ευχαριστούμε. Δόξα να ‘χεις. 
 



Ποιμένας (με χαμηλή φωνή) : «Πάλι σκύφτουμε σε Σένα το κεφάλι και Σε παρακαλούμε 
αγαθέ και φιλάνθρωπε Θεέ μας, όπως ακούσεις τις παρακλήσεις μας και καθαρίσεις τις 
ψυχές και τα σώματά μας από παντός μολυσμού, και μας αξιώσεις να στεκόμαστε ενώπιόν 
Σου χωρίς κατηγόρια ή καταδίκη. Χάρισαι ακόμη Θεέ μας και στους συμπροσευχόμενούς 
μας προκοπή βίου στη νέα τους ζωή εν Χριστώ, πίστη και πνευματική σύνεση, έτσι που να 
Σε λατρεύουν πάντοτε πνευματικά και ειλικρινά για την καταδεκτικότητά Σου, τη θυσία της 
αγάπης Σου και την εκπλήρωση της υπόσχεσής Σου, τον Παράκλητο, που μας άνοιξε τα 
μάτια και βλέπουμε καθαρά τις οδηγίες μέσα απ’ το Γραπτό Λόγο που πρέπει να 
ακολουθήσουμε. 
Όλα τα οφείλουμε σε Σένα Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Αμήν».  
 
Λαός : «Το εκκλησίασμα αναζωπυρωμένο από τα λόγια του πιστού ποιμένα, ψάλλει : «Ας 
αφήσουμε κατά μέρος ό,τι μας απασχολεί, μαζί με κάθε βιοτική μέριμνα και ας 
υποδεχθούμε τον Βασιλέα των όλων…» 
Ενώ μέχρι στιγμής όλα κατευθύνονταν από το Άγιο Πνεύμα, οι αποστάτες οδηγούμενοι απ’ το 
κακό πνεύμα τρέχουν να μας μιλήσουν για αναίμακτη θυσία και να μας σερβίρουν το Χριστό 
με τη λαβίδα. Κι ερωτώ : «Εσείς πιστεύετε ότι έχουν δίκιο; Όχι βέβαια». Γιατί λέει : «Ας 
αναγνωριστεί επιτέλους ότι ο Λόγος είναι αληθής και κάθε άνθρωπος ψεύτης» (Ρωμ. 3:4). 
Επειδή οι θυσίες των ζώων δεν μπορούσαν να εξαλείψουν τις αμαρτίες των ανθρώπων, ο 
Χριστός πρόσφερε μία θυσία για τις αμαρτίες: «Τον Εαυτό Του». Με μία μόνο προσφορά 
έκανε τέλειους εκείνους που αγιάζονται. Και όπου υπάρχει συγχώρηση, δε γίνεται πια 
προσφορά για αμαρτία (Εβρ. 10:10-18). 
 

Απαγορεύεται η επανάληψη της θυσίας 
 
Όταν ο γενάρχης Αδάμ έπεσε, ο Θεός έδωσε υπόσχεση ότι μελλοντικά θα 
πραγματοποιούνταν εξιλαστήρια Θυσία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ταυτόχρονα, όμως, 
απαγόρευσε την επανάληψη της θυσίας αυτής. Η πιο σοβαρή πληροφορία απαγόρευσης μάς 
δίνεται από την εξιστόρηση του γεγονότος εκείνου που στάθηκε αιτία να μη φτάσει ο 
Μωυσής «στη γη της επαγγελίας» για την οποία τον προόριζε ο Θεός. 
Ο Μωυσής είχε θαυμάσια πείρα της Πρόνοιας του Θεού για το λαό Ισραήλ που αφορούσε τις 
ανάγκες του και την απελευθέρωσή του από τους Αιγυπτίους. Στην κατοχή του είχε την 
παρουσία και τη δύναμη του Θεού. Έτσι, έπρεπε να είναι προσεκτικός στα λόγια του και σε 
όλες του τις κινήσεις. Κάποτε όμως ξεχάστηκε και δεν εκτέλεσε με ακρίβεια την εντολή του 
Θεού. Ήταν τότε που ο λαός Ισραήλ γόγγυζε εναντίον του (Μωυσή) για την έλλειψη νερού 
στη Μεριβά-Κάδης. Εκεί πρόσθεσε κάτι το δικό του : «Σήκωσε το χέρι του και χτύπησε με τη 
ράβδο του την πέτρα δύο φορές και βγήκαν πολλά νερά (Αριθ. 20:17). Και πού βλέπουμε το 
λάθος; Στην παρακοή του Μωυσή που χτύπησε την πέτρα δύο φορές, ενώ αρκούσε η μία. Και 
το χτύπημα αυτό είναι ο συμβολισμός της θυσίας του Ιησού Χριστού. Αυτό μας το 



επιβεβαιώνει και η Καινή Διαθήκη που σημειώνει :  «Και έπιναν από πνευματική πέτρα 
που τους ακολουθούσε, και η πέτρα αυτή ήταν ο Χριστός» (Α’ Κορ. 10:4). 
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Θεός μίλησε στο Μωυσή να φωνάξει τον αδελφό του, Ααρών, και 
αφού συγκαλέσουν τη συναγωγή, «να μιλήσουν στην πέτρα και αυτή θα τους έβγαζε νερό και 
θα πότιζε όλους τους ανθρώπους της συναγωγής και τα κτήνη τους» (Αριθ. 20:8). Η ράβδος 
που πήρε στα χέρια του ο Μωυσής ήταν το σύμβολο της Εξουσίας και της Δύναμης του Θεού. 
Και σε ποιο συμπέρασμα οδηγούμαστε; Ότι «μία» φορά θυσιάστηκε ο Χριστός και αφού 
αναστήθηκε απ’ τους νεκρούς δεν πεθαίνει πλέον. Μία φορά πέθανε για την αμαρτία κι 
επειδή ζει, ζει για το Θεό» (Ρωμ. 6:9,10). Έτσι δεν επιτρέπεται η επανάληψη της θυσίας. 
Εκείνο το «τετέλεσται» λέει ότι το έργο του Κυρίου στο σταυρό για τη σωτηρία της 
ανθρωπότητας, «ολοκληρώθηκε». Δε χρειάζονται επαναλήψεις. 
Τι εννοεί όταν λέει : «Κάνετε τούτο εις ανάμνησή μου; (Λουκά 22:19). Εννοεί ότι κάθε φορά 
που θα παίρνουμε τον άρτο και θα πίνουμε τον οίνο, θα διακηρύττουμε δημόσια το θάνατο 
του Κυρίου μας μέχρι την ημέρα που θα ξανάρθει (Α’ Κορ. 11:26) και ότι τα οφέλη από την 
εικόνα αυτή του δείπνου είναι πνευματικά. Είναι να τονώσουν την πίστη μας σε μια 
πλησιέστερη πνευματική κοινωνία με το σταυρωμένο και μεγαλύτερη αύξηση κάθε φορά 
που συγκεντρωνόμαστε». 
 
Ποιμένας : Στη συνέχεια ο ποιμένας αναφέρει τον Χερουβικό Ύμνο, το Ανάσταση Χριστού 
Θεασάμενοι και τον 50ο ψαλμό. 
 
α) Ο Χερουβικός Ύμνος αναφέρει ότι ο πιστός επιρρίπτει όλη του τη βιοτική μέριμνα στο 
Χριστό που λέει : «Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα τα 
άλλα (που ζητάτε) θα σας χορηγηθούν. Μη μεριμνάτε για το αύριο» (Ματ. 6:33,34). Επίσης, 
«Όλη τη μέριμνά σας αναθέστε την στο Χριστό, διότι Αυτός ενδιαφέρεται για σας» (Α’ Πετ. 
5:7). 
Για να φτάσει ο πιστός σ’ αυτό το σημείο, πρέπει να εξιλεωθεί με το Χριστό και να δικαιωθεί 
μαζί Του μέσω πίστης. να ενωθεί μαζί Του, όπως ο φυσικός πατέρας με το παιδί του. 
Κάποτε ρωτήσαμε μια κοπέλα που βοηθούσε τη μητέρα της με τις δουλειές του σπιτιού : 
«Κική, ποια είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για σένα;» Εκείνη είχε την απάντηση έτοιμη : 
«Η ώρα αυτή», είπε: «Είναι όταν τ’ αδέρφια μου γυρίζουν απ’ το ψάρεμα και καθόμαστε όλοι 
γύρω απ’ το τραπέζι και τρώμε. Δεν είναι μόνο το φαγητό που απολαμβάνουμε όλοι, αλλά 
μας δίνεται η ευκαιρία να μπούμε ο ένας μέσα στην καρδιά του άλλου. Κι αυτό είναι το δώρο 
που παίρνω με το φαγητό και κάνει τη μέρα μου, μέρα γιορτής». 
Συμφωνώ απόλυτα. Δεν υπάρχει πιο όμορφη ώρα από εκείνη που κόβουμε τον Άρτο της ζωής 
κι έχουμε κοινωνία με πνευματικά αδέλφια και τον Πατέρα (Κύριο) «εν τω μέσω ημών», 
αφήνοντας όλες τις φροντίδες στα χέρια Του, όποιες κι αν είναι. 
Αφού λοιπόν ο πιστός εξιλεωθεί και εξοικειωθεί με το Χριστό, τότε, μπορεί με απόλυτη πίστη 
να επιρρίπτει τις βιοτικές του φροντίδες στα Χέρια του Χριστού. Αλλιώς θα είναι σαν το 
γεωργό που μετέφερε στους ώμους του ένα σακί γεμάτο πατάτες και όταν ένας αμαξάς 



προσφέρθηκε και τον πήρε μαζί του στην άμαξά του, εκείνος συνέχισε να κρατάει το φορτίο 
στον ώμο του. Όταν το είδε ο αμαξάς, τον φώναξε : «Αδελφέ, σε πήρα μαζί μου να σε 
ελαφρώσω απ’ το φορτίο κι εσύ ακόμη το κρατάς στους ώμους σου;» Η φτωχή απάντηση του 
γεωργού ήταν : «Μεταφέρεις εμένα, γιατί να μεταφέρεις και το φορτίο μου». Αυτό που ο 
Κύριος ζητάει απ’ τον καθέναν μας είναι να αφήσουμε τον εαυτό μας και το φορτίο που 
μεταφέρουμε στα δικά Του τα χέρια με απόλυτη εμπιστοσύνη κι Εκείνος θα σηκώσει τα βάρη 
μας και θα δώσει το σωστό νόημα στην πορεία της ζωής μας που είναι φτιαγμένη για την 
αιωνιότητα! 
 
β) «Ανάσταση Χριστού θεασάμενοι» 
«Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Άγιον, Κύριον, Ιησούν, τον μόνον 
αναμάρτητον. Τον Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν και την αγίαν σου Ανάστασιν 
υμνούμεν και δοξάζομεν. Συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός Σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά Σου 
ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν την του Χριστού αγίαν Ανάστασιν. 
ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω. Διό πάντες ευλογούντες τον 
Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν Αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι’ ημάς, θανάτω θάνατον 
ώλεσεν. 
Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιαν ζωήν και 
μέγα έλεος». 
 
Το τροπάριο, που διαβάσαμε, θα μας δώσει την ευκαιρία μέσα απ’ τη μικρή ερμηνεία που 
ακολουθεί, να μάθουμε μερικά πράγματα που αφορούν τη σωτηρία της ψυχής μας και πως 
επιτεύχθηκε. 
Η λέξη «θεασάμενοι» προέρχεται από το ρήμα «θεώμαι», που θα πει είμαι σε θέση να έχω 
καλή θέα, καλή άποψη, να βλέπω καλά. Ο Φίλιππος, όμως, αν και είχε πρώτη θέση και είχε 
πλήρη θέα με τον Κύριο μπροστά του για τρία ολόκληρα χρόνια, ζητά απ’ τον Κύριο να του 
δείξει τον Πατέρα (Ιωάν. 14:8). Μήπως η ιστορία του Φίλιππου έρχεται να μας πει ότι αυτή η 
ερώτηση αναφέρεται σε μας, που ενώ λέμε ότι οίδαμε τον Πατέρα στο Πρόσωπο του 
Χριστού, δεν αληθεύει; Μάλλον έτσι είναι, γιατί το «οίδαμε» θα πει «γνωρίσαμε». Και για να 
γνωρίσουμε το Χριστό, ένας τρόπος υπάρχει, μέσω του Ευαγγελίου. Γι’ αυτό και λέει : 
«Πηγαίνετε, διδάξτε τους και βαφτίστε τους» (Ματ. 28:19). Μόνο μέσα απ’ τη διδασκαλία 
του Ευαγγελίου μπορούμε να δούμε το Χριστό με τα μάτια της πίστης. 
«Ο μόνος αναμάρτητος». Έπρεπε να είναι αναμάρτητος. Αλλιώς οι αμαρτίες μας θα ήταν 
ακόμη επάνω μας. Ο θάνατος του Αναμάρτητου πλήρωσε στο ακέραιο τις αμαρτίες μας. Η 
Ανάστασή Του δείχνει την ικανοποίηση του Πατέρα που πραγματοποιήθηκε με το έργο της 
καταδεκτικότητας και της θυσίας του Ιησού Χριστού. Έτσι, ο Θεός Πατέρας στη δικαιοσύνη 
και ισότητά Του με το Θεό Υιό και το Θεό Άγιο Πνεύμα μας ανακηρύσσει δικαίους. 
Παράδειγμα:  
Για τον πιστωτή είναι ορθό και δίκαιο να χαρίσει στο χρεώστη το χρέος του, όταν παρέχεται 
ικανοποίηση από τον εγγυητή. 



Και τι κάνουν τώρα οι πιστοί; «Προσκυνούν, υμνούν και δοξάζουν τον Κύριο με τα λόγια : «Συ 
γαρ ει Θεός ημών, εκτός Σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν» (Πρ. Αποστόλων 
4:12). 
«Δεύτε προσκυνήσωμεν». Ελάτε με ευσυνειδησία να Τον προσκυνήσουμε! Ο Σταυρός έφερε 
χαρά, ειρήνη και ανακούφιση στον κόσμο!!! 
Χαρά, που παραμένει ασάλευτη από όλους τους εξωτερικούς παράγοντες. 
Ειρήνη, που ξεπερνά την ανθρώπινη αντίληψη. Κάποιος είπε, «ότι δε σπάζει ούτε από 
υδρογονική βόμβα». Και, 
Ανακούφιση, καθώς φρουρείται απ’ τη μεγάλη υπόσχεση του Κυρίου ότι «θα είναι μαζί μας 
όλες τις μέρες της ζωής μας». 
Εκτός «της αιωνίας ζωής», μας δίνει και «μέγα έλεος», που να καλύπτει τις ανάγκες μας και 
να σβήνει τα λάθη μας! Μάλιστα, τονίζει ιδιαίτερα, «ότι όλες οι δωρεές και η κλήση του Θεού 
είναι αμετάκλητες», (Ρωμ. 11:29). Δόξα στο Άγιο όνομά Του! 
 
 
Και γ) τον 50ο Ψαλμό 
Εδώ βλέπουμε το ουράνιο δικαστήριο με τον Ίδιο το Θεό Κριτή και μάρτυρες τον ουρανό και 
τη γη. Ο ψαλμωδός τον αποκαλεί «ο Θεός των θεών», που αναφέρεται στην εξουσία Του και 
στη δίκαιη κρίση πάνω στον άνθρωπο. Ιδιαίτερα τον Ισραηλίτη, που απ’ την αρχή δέχτηκε τη 
διαθήκη Του και την επισφράγισε προσφέροντάς Του θυσίες. 
 
Έπειτα, ο ψαλμωδός μιλάει για την αμαρτία της τυπολατρίας 
 
Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι ήταν συνεπείς με τις θυσίες και ιεροτελεστίες που έκαναν. 
Όλα αυτά, όμως, δεν τους απάλλασσαν από τις υποχρεώσεις που είχαν απέναντι του Θεού. 
όπως δεν απαλλάσσουν και το σημερινό εκκλησιαζόμενο οι τυπικές συναθροίσεις. Χρειάζεται 
απόλυτη αφοσίωση και υποταγή στο Δημιουργό. Ζεστή σχέση μαζί Του, χωρίς κριτική και 
αλλαγές ή προσθήκες στη διδασκαλία Του. Αυτά γίνονται μόνον από θρησκευόμενους, όχι 
από πιστούς. Ο πιστός παίρνει οδηγίες απ’ το λόγο Του και κινείται με το πνεύμα Του. 
Ο Κύριος λέει : 
Δεν δέχομαι μοσχάρι απ’ το στάβλο σας 
τραγιά απ’ τα μαντριά σας 
ούτε λατρείες τυπικές, 
μονάχα, την καρδιά σας.  
Ο ψαλμός κλείνει με μια προειδοποίηση για όλους τους τυπολάτρες : «Πως πρέπει ν’ 
αλλάξουν τρόπο λατρείας για να δοξάζεται ο Θεός και πως να βαδίζουν βάσει των οδηγιών 
που μας δίνει, χωρίς να διατρέχουν κινδύνους». 
 
Λαός : «Κύριε, ελέησον». 



Συνέχισε να μένεις μέσα μας, Κύριε. Εσύ και μόνο Εσύ μπορείς να μας διαφυλάττεις και να 
κατευθύνεις τη ζωή μας. 
Έλεος ειρήνης, προστασίας, κατεύθυνσης και αποδοτικότητας αιτησώμεθα. Αμήν. 
 
Ποιμένας : «Την ημέραν πάσαν τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του 
Κυρίου αιτησώμεθα». 
Το αίτημα του ποιμένα είναι ότι όλοι όσοι ανήκουμε στο σώμα της Εκκλησίας του Κυρίου να 
«έχουμε μια τέλεια ημέρα, άγια, ειρηνική και αναμάρτητη». Αυτό μας θυμίζει ότι πρέπει να 
ζούμε την κάθε μέρα που μας δίνει ο Θεός, σύμφωνα με το άγιο θέλημά Του, χωρίς τις 
φροντίδες της επομένης. Άλλωστε γι’ αυτό έρχεται και η νύχτα. για να καλύπτει τα της 
επομένης. «Όλα εν σοφία εποίησεν». 
«ειρηνική». Με την ειρήνη του Θεού που είναι μέσα μας και «όσο εξαρτάται από μας» (Ρωμ. 
12:18). 
Πέρασαν τέσσερις δεκαετίες από τότε που με πλησίασε κάποιος και μου είπε να 
προσεύχομαι να μη χάσει την ειρήνη του Θεού που βρισκόταν μέσα του. Τότε τον ρώτησα, αν 
η ειρήνη που είχε ήταν από το Θεό. Κι εκείνος μου απάντησε : «Ναι». Τότε του είπα, «Αφού 
σου την έδωσε ο Θεός, δεν μπορεί να σου την πάρει κανείς». Και πρόσθεσα, «Για να 
παγιωθεί (στεριώσει) αυτή η ειρήνη που έχεις απ’ το Θεό, άρχισε να μελετάς την Καινή 
Διαθήκη και τότε θα έχεις ειρήνη και με το Θεό. Θα βρίσκεσαι πάντα κάτω απ’ την προστασία 
Του. Μ’ αυτό δε λέω ότι δε θα υπάρξουν στιγμές που ο εχθρός της ψυχής θα σε αφήσει 
ανενόχλητο. Όχι. Αλλά, εφόσον εξαρτάται από σένα, όλα τα βέλη του εχθρού θα 
εκτινάσσονται, όπως εκτινάσσεται ένα τόπι που κτυπάει πάνω σε μια πέτρα». 
«αναμάρτητη ημέρα». Κάπως δύσκολο. Όταν όμως ζούμε τη ζωή που ο Κύριος μάς διδάσκει 
και το πνεύμα Του βρίσκεται μέσα μας, τότε είναι δύσκολο να πέσουμε (αμαρτήσουμε). «Μα 
κι αν κάποιος από σας αμαρτήσει, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει» (Ιωάν. 1:7), 
όπως ο γονιός καθαρίζει το παιδί του κάθε φορά που λερώνεται. 
Τελικά, η ζωή του Χριστιανού δεν είναι τόσο δύσκολη, όσο μας την παρουσιάζουν οι 
επιτήδειοι, που αναφέρονται στην Κολοσσαείς κεφάλαιο 2 με τις διατάξεις του νόμου. Ας 
ευχαριστούμε το Θεό, γιατί βρισκόμαστε στην περίοδο της χάριτος. 
 
Λαός : «Παράσχου Κύριε». 
Ναι, Κύριε. Εκπλήρωσε κι αυτή την επιθυμία μας. Πάνω απ’ όλα ζητάμε να ισχύει το άγιο 
θέλημά Σου στη ζωή μας. 
 
Ποιμένας : «Τα καλά και συμφέροντα ταις ψυχαίς ημών και ειρήνην τω κόσμω, παρά του 
Κυρίου αιτησώμεθα». 
 
«Αδελφοί, όσα είναι αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα αγαπητά, όσα έχουν 
καλήν φήμην, οποιαδήποτε αρετή ή οιοσδήποτε έπαινος, αυτά να σκέπτεσθε. Αυτά που 



εμάθατε και παραλάβατε και ακούσατε και είδατε σ’ εμένα, αυτά να κάνετε και ο Θεός της 
ειρήνης θα είναι μαζί σας» (Φιλ. 4:8,9). 
Έτσι οι άνθρωποι γύρω σας θα δουν τη ζωή σας, θα δοξάσουν το Θεό (Ματ. 5:16) και τα 
αιτήματά σας θα εκπληρωθούν. 
 
Λαός : «Παράσχου, Κύριε». 
Δίνε μας φώτιση, Κύριε, να μην αποβλέπουμε στο δικό μας συμφέρον, αλλά στο συμφέρον 
και στην πνευματική οικοδομή όλων των ανθρώπων. 
Όλα να ταυτίζονται με το πνεύμα της διδασκαλίας Σου. 
 
Ποιμένας : «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά και 
καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησώμεθα». 
 
Ο στιχουργός μας το διατυπώνει κάπως διαφορετικά :  
 
«Έλεγχος στα τέλη της ζωής μας» 
 
Όταν ο ήλιος κάποια μέρα γύρει χαμηλά 
και η δόξα του Θεού 
την τελευταία αναλαμπή της στείλει, 
η σκέψη θα μας φέρει στα στερνά, 
θα μας ρωτήσει : 
«Ας δώσει τότε ο Κύριος 
τίποτ’ ατέλειωτο να μη βρεθεί 
και η κάθε ελπίδα μας 
να μείνει ζωντανή 
και να μη σβήσει». 
 
Η προτροπή του ποιμένα όσο και του στιχουργού μας αναφέρονται στο ίδιο πράγμα, «Στην 
πορεία του Χριστιανού». 
α) Να αντανακλά τη ζωή του Χριστού στη ζωή του. 
β) Να τη ζει ανώδυνα. 
γ) Να τη ζει χωρίς να ντρέπεται να ομολογήσει το Χριστό ή να ξεφύγει ακόμη και λυπήσει το 
Άγιο Πνεύμα, 
και δ) Να έχει την απολογία του απ. Παύλου : 
«Το δρόμο τον καλό τον τελείωσα. Ξεχνώ το παρελθόν και προχωρώντας προς εκείνα που 
είναι μπροστά μου, τρέχω να πάρω το βραβείο της επουρανίου κλήσεως του Θεού δια του 
Ιησού Χριστού» (Φιλ. 3:13,14). Πάντα, στηριζόμενος στο ολοκληρωμένο έργο του Χριστού και 
όχι στη δική του αξία. 
 



Λαός : «Ναι, Κύριε. Δώσε μας τη σοφία Σου να Σε υπηρετούμε, όποιες κι αν είναι οι 
συνθήκες που αντιμετωπίζουμε. 
Θέλουμε το όνομά Σου να δοξάζεται. 
 
Ποιμένας : «Δια των οικτιρμών του μονογενούς Σου Υιού, μεθ’ ου ευλογητός ει, συν τω 
παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των 
αιώνων». 
«Δια των οικτιρμών του μονογενούς Σου Υιού». Η λέξη «οικτιρμός» προέρχεται από το ρήμα 
«οικτίρω», που θα πει συμμερίζομαι τον πόνο ή τη δυστυχία κάποιου. 
Η λέξη «μονογενής» είναι σύνθετη. Αποτελείται από το μόνο και γένος. Κι εδώ μας λέει ότι, 
«ο Ιησούς (Σωτήρας) προέρχεται από το γένος του Θεού». 
Και τώρα στο θέμα μας 
«Ιδού,» λέει ο Χριστός, «Εγώ και τα παιδιά (οι πιστοί) που Μου έδωσε ο Θεός». (Εβρ. 
2:14,17,18). 
Η έννοια εδώ είναι ότι, «ο Χριστός και τα παιδιά που Του έδωσε ο Θεός, είναι μέλη της ίδιας 
οικογένειας. Παιδιά που αναγνωρίζουν τον ίδιο Πατέρα. «Γι’ αυτό και δε ντρέπεται να μας 
ονομάζει αδελφούς» (Εβρ. 2:11). 
«Έπρεπε να εξομοιωθεί σε όλα με τα αδέλφια Του για να μπορεί να γίνει σπλαχνικός και 
πιστός Αρχιερέας προς το Θεό για την εξιλέωση των αμαρτιών του λαού». Και αυτό λέει 
ξεκάθαρα ότι ήταν απόλυτη ανάγκη να γίνει σαν τους αδελφούς Του. Είχε πάρει αληθινή και 
τέλεια φύση ανθρώπου. Έτσι, τώρα, είχε ανθρώπινες επιθυμίες, σκέψεις, συναισθήματα και 
συγκινήσεις, με μία εξαίρεση : «Ήταν χωρίς αμαρτία!» 
Η ανθρώπινη φύση Του ήταν ιδανική! Ενώ στη δική μας φύση έχουν εισβάλλει ξένα στοιχεία. 
Η τέλεια φύση Του Τον καθιστά ικανό να είναι εύσπλαχνος και πιστός Αρχιερέας στην 
υπηρεσία του Θεού. Το μεγάλο λειτούργημά Του ως Αρχιερέα είναι να εξιλεώνει τους 
ανθρώπους από τις αμαρτίες. Και για να το πραγματοποιήσει, έκανε ό,τι κανένας Αρχιερέας 
μέχρι τώρα δεν μπορούσε να κάνει. Πρόσφερε τον εαυτό Του ως αναμάρτητη θυσία! Πέθανε 
με τη θέλησή Του στη θέση μας!!! 
«Αφού ο Ίδιος δοκιμάστηκε, μπορεί να βοηθήσει όλους όσοι περνούν από δοκιμασίες». Έτσι 
η βοήθεια μπορεί να έρθει μόνον από Εκείνον που ήρθε ως Άνθρωπος και γεύτηκε τον 
ανθρώπινο πόνο, που δοκιμάστηκε τόσο απ’ το σκληροτράχηλο άνθρωπο, όσο κι απ’ τον 
πειρασμό του Σατανά στην έρημο. Και όλα αυτά, δοκιμασίες και πειρασμός, Τον κατέστησαν 
ικανό να μπορεί να βοηθήσει όλους όσοι βρίσκονται σε άμεση ανάγκη. 
Έτσι, μέσω των οικτιρμών του μονογενούς Υιού έχει δοξαστεί ο Τριαδικός Θεός μας. 
 
Λαός : «Αμήν» 
Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος για την 
ανεκδιήγητη δωρεά Του που ήρθε στην ανθρωπότητα μετά το πέσιμο του ανθρώπου. 
 
Ποιμένας : «Ειρήνη πάσι». 



Η ειρήνη του Θεού να είναι με όλους σας. 
 
Και ο στιχουργός μας προσθέτει : 
«Ήρθε ο καιρός στο γιόμα του 
στέγνωσε κάθε δάκρυ, 
κατέβηκε ο Χριστός στη γη 
ειρήνη απ’ άκρη σ’ άκρη!» (Γαλ. 4:4). 
 
Λαός : «Και τω πνεύματί σου». 
Ο λαός αντεύχεται στον ποιμένα του, που τόσα πολλά του οφείλει : «Ειρήνη, Ειρήνη Θεού». 
 
Ποιμένας : «Αγαπήσωμεν αλλήλους, ίνα εν ομονοία ομολογήσωμεν : Πατέρα, Υιόν και 
Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον». 
Ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο και ας δοξάζουμε το Θεό για την αγάπη Του και το έργο που 
έχει κάνει μέσα στις καρδιές μας με τη συνεχή επίβλεψη και φροντίδα που έχει για όλους 
μας. 
 
Ποιμένας : «Τας θύρας, τας θύρας. εν σοφία πρόσχωμεν». 
Τι κάνει εδώ ο ποιμένας; Φωνάζει τους διακόνους της εκκλησίας να προσέξουν να μην 
τρυπώσει κάποιος απ’ το Νάρθηκα (που στέκονταν οι κατηχούμενοι) στον κύριο χώρο της 
εκκλησίας πριν γνωρίσουν το Χριστό ως Σωτήρα τους και Τον δεχτούν ως Κύριό τους. Όλοι οι 
εκκλησιαζόμενοι έπρεπε να είναι στο ίδιο Πνεύμα, το Πνεύμα της διδασκαλίας του Ιησού 
Χριστού. Δεν εισέβαλλαν στο ναό όπως εισβάλλουν σήμερα. Έπρεπε να έχουν καταρτιστεί 
πνευματικά. Γι’ αυτό και λέει ότι, «για τον καταρτισμό των πιστών όρισε μέσα από τους 
ιδίους, άλλοι να είναι απόστολοι, άλλοι προφήτες, άλλοι ευαγγελιστές και άλλοι ποιμένες και 
διδάσκαλοι» (Εφ. 4:11). Ο απώτερος σκοπός είναι να φτάσουμε όλοι στην ενότητα που δίνει 
η πίστη και η βαθιά γνώση του Γιού του Θεού. Να γίνουμε τέλειοι άνθρωποι φθάνοντας στο 
βαθμό της πλήρους ωριμότητας του Χριστού. Έτσι που να μην είμαστε πια νήπια που 
ταλαντεύονται και παρασύρονται από κάθε είδους διδασκαλία, καθώς οι άνθρωποι 
εκμεταλλεύονται τέτοιες καταστάσεις, όπως κάνουν με τα τυχερά παιχνίδια χρησιμοποιώντας 
με πονηριά τη μέθοδο της πλάνης. Αντίθετα, ζώντας με αγάπη μέσα στην αλήθεια, το σώμα 
της Εκκλησίας μπορεί να αυξάνει και να συναρμολογείται χάρη στη συμβολή όλων των 
αρθρώσεων με τη λειτουργία που αναλογεί στο κάθε μέλος χωριστά με Κεφαλή το Χριστό, 
(Εφεσ. 4:11-16). 
 

Το Σύμβολο της Πίστεως 
 
Λαός: «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα,  παντοκράτορα,  ποιητήν  ουρανού  και  γης,  
ορατών  τε  πάντων  και αοράτων.  
Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν τον Θεού τον μονογενή,   



τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων.  
Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα,  ομοούσιον 
τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο.   
Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών 
και  σαρκωθέντα  εκ  Πνεύματος  Αγίου  και  Μαρίας  της  Παρθένου  και ενανθρωπήσαντα.   
Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.  Και αναστάντα 
την τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς.  
Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.   
Και  πάλιν  ερχόμενον  μετά  δόξης  κρίναι  ζώντας  και  νεκρούς,  ου  της βασιλείας ουκ 
έσται τέλος.   
Και  εις  το  Πνεύμα  το  Άγιον,  το  κύριον,  το  ζωοποιόν,  το  εκ  του  Πατρός 
εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το 
λαλήσαν δια των προφητών.   
Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν.  
Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. Και ζωήν του 
μέλλοντος αιώνος. Αμήν». 
 
«Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα». 
Το πρώτο πράγμα που το Σύμβολο μας διδάσκει είναι ότι η βάση της σχέσης μας με το Θεό 
βρίσκεται στην πίστη. 
Τι είναι πίστη; Πίστη είναι εκείνη που δικαιώνει τον άνθρωπο με την ενέργεια του Αγίου 
Πνεύματος. Ο απόστολος λέει : «Ο δίκαιος θα ζήσει με πίστη» (Ρωμ. 1:17). Επίσης, «εσείς 
έχετε σωθεί μέσω πίστης» (Εφεσ. 2:8). Και στην προς Εβραίους επιστολή του απ. Παύλου 
διαβάζουμε : «Χωρίς πίστη είναι αδύνατον κάποιος να ευαρεστήσει το Θεό» (11:6). 
Η Αγία Γραφή μας διδάσκει ότι ο Θεός θέλει να έχει σχέσεις με τον άνθρωπο. Γι’ αυτό και του 
αποκάλυψε πολλά για τον Εαυτό Του μέσω των προφητών, των αποστόλων Του, των δούλων 
Του και τελικά μέσω του Υιού Του, του Ιησού Χριστού. 
Τώρα, η πίστη έρχεται μέσω του κηρύγματος που γίνεται με θεία πειθώ από το λόγο του 
Θεού (Ρωμ. 10:17). Χρειάζεται όμως και κάτι ακόμη. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει να 
γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά και να δεχθούμε ό,τι μας διδάσκει ο Λόγος, με την ίδια 
αφοσίωση κι εμπιστοσύνη που δεχόμαστε ό,τι μας λέει ο φυσικός μας πατέρας (Ματ. 18:3). 
Καλό είναι, αφού εμείς δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό, να αφήσουμε Εκείνον να μας 
μιλήσει. Μόνο Εκείνος έχει τη δύναμη να ξεδιαλύνει τα πάντα. Να κάνει τα αόρατα ορατά και 
να μας οδηγήσει στην πίστη. 
 
«Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα» 
Η λέξη «Πατέρας» φανερώνει ότι ο Θεός δεν είναι απρόσιτος (απλησίαστος), αλλά είναι 
προσιτός και όπως θα δούμε στη συνέχεια, προσφέρει και υιοθεσία μέσω του Υιού Του και 
γίνεται Πατέρας (μόνο) των πιστών με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. 
 



«Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης» 
Παντοκράτορας θα πει παντοδύναμος. Και αφού μας λέει ότι έχει δημιουργήσει το σύμπαν 
(Γεν. 1:1), δεν υπάρχει αμφιβολία, παρά να είναι Παντοδύναμος. 
Η επιστήμη, όμως, αμφισβητεί και την ύπαρξη του Θεού και της δημιουργίας. Πιστεύει ότι 
όλα έγιναν κατά τύχη και όλα αυτά που πρεσβεύει ο Χριστιανός είναι αναχρονιστικά. Κι αυτό 
το λέω, γιατί αμέτρητες θεωρίες που έχουν αποδειχθεί μαθηματικά σωστές, μας δίνουν μια 
ανεπαρκή εξήγηση και πολλές φορές αναθεωρούνται και αλλάζουν. Άλλες πάλι φορές 
απορρίπτονται. 
Τη στάση που ο Χριστιανός οφείλει να πάρει, είναι να δεχθεί όλα όσα αναφέρονται στην Αγία 
Γραφή με πίστη και ότι δεν είναι τυχαία γεγονότα. Και τούτο, γιατί μέχρι σήμερα έχει 
αποδειχθεί αληθής κι επομένως αξιόπιστη. Το δε Σύμβολο της Πίστεως συμφωνεί απόλυτα 
μαζί της. 
 
«Ορατών τε πάντων και αοράτων» 
Ο Θεός δεν είναι μόνο Δημιουργός του ουρανού και της γης, αλλά «και πάντων των ορατών 
και αοράτων». 
Αόρατα είναι τα πράγματα εκείνα για τα οποία ελπίζουμε, ώστε να είναι σαν να τα έχουμε 
ήδη στην κατοχή μας και μας δίνει αλάνθαστη απόδειξη ότι εκείνα που δε βλέπουμε, οι 
πνευματικές ευλογίες του Χριστιανού, είναι απολύτως βέβαιες και πραγματικές. Με άλλα 
λόγια, φέρνει το μέλλον στο παρόν και κάνει τα αόρατα ορατά. Είναι η βεβαιότητα πως ό,τι 
λέει ο Θεός είναι αληθινό και πως ό,τι υποσχέθηκε θα πραγματοποιηθεί. 
 
«Και εις ένα Κύριον, Ιησούν Χριστόν» 
Η πρώτη λέξη, που συναντούμε εδώ, είναι η λέξη «Κύριος». Κι αυτή αναφέρεται στη θεότητα 
του Ιησού Χριστού. Γιατί λέει : «Πιστεύω… εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν». 
Η λέξη «Κύριος» συναντάται πολλές φορές στο Σύμβολο της Πίστεως, όπως και στην Καινή 
Διαθήκη με την οποία συμφωνεί απόλυτα. Η αντίστοιχη λέξη στην Εβραϊκή γλώσσα είναι 
«Ιεχωβά», που σημαίνει Θεός. Κι αυτό που εννοεί, είναι Εκείνος που έχει «εξουσία». 
Ο απ. Πέτρος λέει : «Ο Θεός κατέστησε τον Ιησού και Κύριο και Μεσσία» (Πραξ. 2:36). Ο δε 
απόστολος των εθνών, Παύλος, λέει : «Κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός 
είναι Κύριος» (Φιλ. 2:11). 
 
 
«Τον Υιόν του Θεού» 
Μια δεύτερη λέξη που βλέπουμε στο Σύμβολο της Πίστεως να επαναλαμβάνεται συχνά, μετά 
τη λέξη «Κύριος», είναι η λέξη «Υιός». Μα θα μου πείτε ότι όλα τα αναγεννημένα παιδιά 
είναι υιοί του Θεού (Ρωμ. 8:14,15). Αυτό όμως δε λέει ότι είμαστε υπάρξεις όπως ο Χριστός. 
Αυτό μας το φανερώνουν πολλά εδάφια της Καινής Διαθήκης. Εμείς θα αρκεσθούμε μόνο σε 
δύο :  



α) «Επειδή είστε υιοί του Θεού, ο Θεός έστειλε στις καρδιές σας το Πνεύμα του Υιού Του 
(Γαλ. 4:6). Τι βλέπουμε; «Ότι μπορεί να είμαστε όλοι υιοί του Θεού, αλλά ο Χριστός ως Υιός 
του Θεού είναι μοναδικός, είναι Θεός». 
β) «Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού» (Α’ Πετ. 1:3). Εδώ 
βλέπουμε ξανά την ιδιαιτερότητα του Χριστού, γιατί ονομάζεται «Κύριος», τίτλος που η Καινή 
Διαθήκη αποδίδει μόνο στο Θεό. 
Και για να κλείσω την παράγραφο αυτή, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο μικρά συμβάντα που 
αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη και δείχνουν στον πιστό ότι ούτε ανθρώπους μπορούμε να 
προσκυνούμε ούτε αγγέλους, αλλά μόνο τον Κύριο. 
Το πρώτο συμβάν αναφέρεται στον εκατόνταρχο Κορνήλιο που έπεσε στα γόνατά του να 
προσκυνήσει τον Πέτρο. Ο Πέτρος τότε του είπε : «Όχι, άνθρωπος είμαι κι εγώ όπως εσύ. 
Σήκω επάνω, τον Κύριο να προσκυνάς» (Πραξ. 10:28). 
Το δεύτερο συμβάν αναφέρεται στον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου, Ιωάννη, ο οποίος έπεσε 
στα γόνατά του να προσκυνήσει τον άγγελο κι εκείνος (ο άγγελος) του είπε : «Μην το κάνεις 
αυτό, δούλος είμαι κι εγώ όπως εσύ. Το Θεό να προσκυνάς» (Απ. 22:8,9). 
Όλα τα προαναφερθέντα είναι να μας προστατεύσουν απ’ τους αποστάτες που οδηγούν τον 
αφελή στη δουλοπρέπεια. 
 
«Τον μονογενή» 
Η λέξη «μονογενής» προέρχεται από τις λέξεις «μόνο» και «γένος». 
Η λέξη «μόνο» δείχνει ότι ο Χριστός ήταν μοναδικός. Όμοιός Του δε θα υπάρξει ούτε 
άνθρωπος ούτε άγγελος. Η Γραφή εδώ γίνεται πολύ σαφής. 
Η λέξη «γένος» δείχνει ότι ανήκει στο ίδιο γένος με τον Πατέρα Θεό. Κι αφού ο Πατέρας είναι 
Θεός, επομένως και ο Υιός είναι Θεός. 
Το Σύμβολο προσθέτει : «τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων». 
Τόσο στο δεύτερο Ψαλμό (Παλαιά Διαθήκη) όσο και στην προς Εβραίους 1:3 (Καινή Διαθήκη) 
διαβάζουμε : «Υιός Μου είσαι Εσύ, Εγώ σ’ έχω γεννήσει σήμερα». Βλέπουμε ότι και οι δύο 
Διαθήκες συμφωνούν απόλυτα με το Σύμβολο της Πίστεως. Έτσι δεχόμαστε αναντίρρητα 
αυτό που μας διδάσκουν, αν και δεν καταλαβαίνουμε πως γεννήθηκε ο Υιός από τον Πατέρα. 
 
«προ πάντων των αιώνων» 
Εδώ αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Χριστός υπήρχε πριν από κάθε χρονολογική αρχή. Όταν 
μάλιστα διαβάζουμε τις φράσεις : «γεννηθέντα ου ποιηθέντα» και «τα πάντα έγιναν δι’ 
Αυτού», αρκούμαστε στα γεγονότα (σ’ αυτά που διαβάζουμε, Β’ Κορ. 13:1). Και στην Κολ. 
1:15 διαβάζουμε : «Ο Χριστός είναι πρωτότοκος κάθε κτίσης» που δείχνει την εξουσία που 
έχει πάνω σ’ ολόκληρη τη δημιουργία. 
«Πρωτότοκος» στην Παλαιά Διαθήκη ήταν τιμητικός τίτλος. Ήταν μάλιστα κάτοχος εξουσίας 
μετά τον πατέρα. Κι εδώ ως Θεός είναι κάτοχος της κτίσης, αφού «τα πάντα έγιναν μέσω 
Αυτού και δι’ Αυτόν» (Κολ. 1:16,17). 
 



«Φως εκ φωτός» 
Ένα απ’ τα πρώτα πράγματα, που διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, είναι το «φως» που 
δημιούργησε ο Θεός, όταν είπε : «Γεννηθήτω το φως» (Γεν. 1:3) κι έγινε φως. Ο ευαγγελιστής 
Ιωάννης μας λέει στο Ευαγγέλιό του 1:4 ότι ο Χριστός είναι το φως. Ο δε Παύλος, 
αναφερόμενος πάνω σ’ αυτό, γράφει : «Ο Θεός, που είπε να λάμψει φως μέσα στο σκοτάδι, 
είναι Αυτός που έλαμψε μέσα στις καρδιές μας για να φωτιστούμε και να γνωρίσουμε τη 
δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού» (Β’ Κορ. 4:6). Τι βλέπουμε; Ότι ο Θεός δε 
δημιουργεί μόνο το φως, αλλά ο Ίδιος είναι φως που λάμπει στις καρδιές των ανθρώπων 
μέσω του Ευαγγελίου. Έτσι, όταν το Σύμβολο της Πίστεως ονομάζει το Χριστό «φως», 
εξαγγέλλει τη θεότητά Του! 
«Αυτός είναι η πηγή της ζωής!» Αν θέλουμε να Τον γνωρίσουμε, ένας τρόπος υπάρχει : 
«Μέσω του Ευαγγελίου». Αυτό (το ευαγγέλιο) έχει τη δύναμη να ρίξει άπλετα το φως του 
μέσα στις καρδιές μας και να μας φέρει στην επίγνωση της αληθείας. Να αλλάξει η ζωή μας 
και να ζούμε καθημερινά με καθοδηγητή τον Κύριό μας. Τι πιο ευχάριστο; 
 
«Θεόν αληθινόν» 
«Θεόν αληθινόν». Οι δύο αυτές λέξεις τονίζουν ότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός. Αυτό 
δείχνει ότι το Σύμβολο της Πίστεως συμφωνεί με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, όπως 
γίνεται και με τα άλλα άρθρα. Κι αυτό θάλεγα ότι είναι πολύ όμορφο, γιατί όταν πατάμε 
σωστά πάνω στις νότες της Γραφής, δε δημιουργούνται παραφωνίες, μόνο αρμονία που 
δοξάζει το Θεό. 
Ένα άλλο εδάφιο, που μιλάει καθαρά για τη θεότητα του Χριστού, είναι το επόμενο : «Αυτοί 
είναι οι απόγονοι των πατριαρχών και απ’ αυτούς προήλθε ως προς την ανθρώπινη φύση Του 
ο Χριστός, που είναι όλων των ανθρώπων Θεός ευλογητός στους αιώνες. Αμήν». (Ρωμ. 9:5). 
Αυτά τα έγραψε ο Παύλος στους Εβραίους της εποχής του και δε χωρούν καμιά 
αμφισβήτηση. 
Υπάρχει κι ένα άλλο εδάφιο που δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Κι αυτό βρίσκεται στην Κολ. 
2:9. Ας το διαβάσουμε : «Σ’ Αυτόν κατοικεί ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητας σε σωματική 
μορφή». Αυτό λέει ότι δεν υπήρχε ιδιότητα θεότητας που δεν ήταν στο Χριστό. 
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο Χριστός είναι Θεός – Αληθινός Θεός. 
 
«Ομοούσιον τω Πατρί» 
«Ομοούσιος». Η λέξη αυτή προέρχεται από το επίρρημα «ομού» και το ουσιαστικό «ουσία». 
Ομού = μαζί, που μας φανερώνει ότι ο Χριστός ήταν μαζί με το Θεό. «Ομοούσιος». 
 
«Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των 
ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και 
ενανθρωπήσαντα».   
Το όνομα «Ιησούς» σημαίνει «Ιεχωβά – Σωτήρας».  



«Χριστός» είναι κάποιος που χρίστηκε απ’ το Θεό για κάποια διακονία. Έτσι ο Χριστός 
χρίστηκε, δηλαδή ορίστηκε επίσημα να είναι Ιησούς, δηλαδή «Ιεχωβά – Σωτήρας». Και ο 
ευαγγελιστής Ματθαίος προσθέτει μία ακόμη ονομασία : «Ιδού η παρθένος θα συλλάβει και 
θα γεννήσει υιό και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός μαζί σας» (Ματ. 
1:23). 
Όλα τα ονόματα έχουν την ίδια έννοια. Όλα μιλούν για τη θεότητα του Χριστού. Ο λόγος που 
ο Χριστός ήρθε στον κόσμο είναι για να μας σώσει. «Το έργο αυτό δε θα μπορούσε ποτέ να 
γίνει από άνθρωπο ή άγγελο» (Ησαΐας 63:5). Αν ο Χριστός δεν ήταν Θεός, δε θα μπορούσε να 
μας σώσει. Αν απορρίψουμε τη θεότητά Του, απορρίπτουμε και το σωτήριο έργο Του. Ο 
Χριστός όμως είναι Θεός και μπορεί να μας σώσει. 
 
«Ποιοι χρειάζονται σωτηρία;» 
«Όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί και στερούνται τη θεία δόξα» (Ρωμ. 3:23). Ακόμα, 
κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί, επειδή τήρησε το «κατεστημένο». Αυτά που μας συνιστούν 
οι άνθρωποι περί νηστείας, εκκλησιασμού σε τοπική εκκλησία, συνδομής, νηπιοβαπτίσματος 
και τόσων άλλων επινοήσεων που οι αποστάτες έφεραν στην Εκκλησία του Θεού προς 
όφελος δικό τους. 
«Τώρα, όμως, ήρθε δικαίωση εκ μέρους του Θεού δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό για 
όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν» (Ρωμ. 3:21,22). Κι εκεί πρέπει να στρέψουμε την 
προσοχή μας στο Χριστό, που έγινε το όργανο εξιλασμού μέσω του αίματός Του για κάθε 
άνθρωπο που πιστεύει. Μακριά, απ’ τις ανθρώπινες υποδείξεις (Κολ. κεφ. 2), που όχι μόνο δε 
σώζουν, αλλά σκοτώνουν την ψυχή του ανθρώπου. 
 

Η παρθενική γέννηση του Χριστού 
 
«Κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της  
Παρθένου και ενανθρωπήσαντα»   
Εδώ βλέπουμε τη θαυματουργική γέννηση του Ιησού Χριστού, ο Οποίος «ούτε από αίματα 
ούτε από το θέλημα σαρκός ούτε από το θέλημα ανδρός, αλλά από τον Θεόν εγεννήθη», 
σύμφωνα με τους Τερτυλλιανό, Αυγουστίνο και Ειρηναίο, (Ιωάν. 1:13). 
Κάπως δύσκολο να καταλάβουμε την παρθενογέννηση με την περιορισμένη αντίληψη που 
έχουμε. Ο Εκκλησιαστής στο κεφ. 11:5 μας λέει: «Όπως δεν γνωρίζουμε πώς διαμορφώνονται 
τα οστά στην κοιλιά μιας εγκυμονούσας, έτσι δεν γνωρίζουμε και τα έργα του Θεού, που 
είναι ο δημιουργός των πάντων». Ας αναπαύεται όμως το πνεύμα μας πάνω στα λόγια των 
Αποστόλων : «Σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου». 
 
 «και ενανθρωπήσαντα» 
Για να σώσει ο Θεός τον άνθρωπο, έπρεπε να γίνει κι Εκείνος άνθρωπος. Έπρεπε κι ο Ίδιος να 
πάρει σάρκα και οστά. Να γνωρίσει τα προβλήματά μας και να γίνει ο ελεήμονας και πιστός 



αρχιερέας μας. Διαφορετικά θα πιστεύαμε ότι είναι μακριά μας και ότι δεν μπορεί να μας 
βοηθήσει. 
Τώρα, ως άνθρωπος έπρεπε να είναι αναμάρτητος για δύο λόγους. 
α) Ξέρουμε ότι για όσα υποφέρει ο άνθρωπος, προέρχονται από την αμαρτωλότητά του. Κι 
αυτό άρχισε απ’ τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ. Ο Θεός δεν τιμώρησε μόνο τον Αδάμ, αλλά 
και όλους όσοι προέρχονται απ’ αυτόν. (Γεν. 3:17-19). 
Έπρεπε, λοιπόν, να είναι αναμάρτητος για να υπερνικήσει τις ανθρώπινες δυσκολίες και να 
μας σώσει. Κι αυτό το απέδειξε όταν υποβλήθηκε σε διάφορους πειρασμούς απ’ το Σατανά 
(Ματ. Κεφάλαιο 4). 
β) Ο άλλος λόγος είναι ότι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δίκαιος. Από τη μια μεριά θέλει 
να συγχωρήσει τον αμαρτωλό λόγω της αγάπης Του κι από την άλλη θέλει να τον τιμωρήσει 
για να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη Του. Και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να βρει έναν 
αθώο αντικαταστάτη που θα τιμωρούνταν στη θέση του αμαρτωλού. Κι αυτός που πήρε τη 
θέση του αμαρτωλού είναι ο Χριστός. «Αυτόν (το Χριστό) προκαθόρισε ο Θεός ως μέσον 
εξιλέωσης… για να είναι Αυτός δίκαιος και να δικαιώνει (δηλαδή να συγχωρεί και να 
διακηρύττει ως δίκαιο) εκείνον που πιστεύει στον Ιησού» (Ρωμ. 3:25,26). Όπως η ανθρώπινη 
δικαιοσύνη ικανοποιείται, όταν κάποιος πληρώσει το πρόστιμο κάποιου καταδικασμένου, 
έτσι κι εδώ ο εγγυητής δεν πρέπει να έχει δικά του χρέη (αμαρτίες) για να πληρωθεί το χρέος 
του οφειλέτη (αμαρτωλού) στο ακέραιο. 
Έπρεπε λοιπόν ο Χριστός να είναι τέλειος άνθρωπος, χωρίς αμαρτωλή φύση, να γεννηθεί από 
γυναίκα και μάλιστα χωρίς την επέμβαση ή μεσολάβηση ανδρός. Κι αυτός είναι ο λόγος που 
η παρθένος έμεινε έγκυος με θεία επέμβαση, «έτσι που το γεννημένον να μη φέρει το 
προπατορικό μας αμάρτημα». Ας πάψουμε να αμφισβητούμε το μεγαλύτερο αυτό γεγονός 
των αιώνων κι ας πέσουμε στα γόνατά μας να Τον λατρέψουμε για την ανεκδιήγητη 
προσφορά Του, που δικαιώνει τον πιστό και ικανοποιεί πλήρως τη θεία δικαιοσύνη. 
Ο στιχουργός μας λέει : 
«Κάθε γόνα ας κάμψει μπροστά Του 
κάθε γλώσσα ας πει ευχαριστώ 
κι ας ανοίξει της καρδιάς μας η πόρτα 
να δεχτούμε με πίστη το Σωτήρα Χριστό». 
 
«Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα»   
 
Ξανά και ξανά βλέπουμε ότι το Σύμβολο της Πίστεως δεν ξεφεύγει ούτε στο ελάχιστο από 
αυτά που μας διδάσκει η Γραφή γύρω απ’ τα πάθη του Χριστού. 
Ένα απ’ τα πιο εντυπωσιακά εδάφια της Καινής Διαθήκης είναι το εδάφιο της Α’ Κορ. 15:3 : 
«Σας παρέδωσα ό,τι και παρέλαβα», λέει ο απ. Παύλος, «Ότι ο Χριστός πέθανε, λόγω των 
αμαρτιών μας και ότι τάφηκε…» Είναι ένα από τα εδάφια που με οδήγησε να γνωρίσω και να 
γεύομαι την ανάσταση από τώρα, μέσα από τη σταυρική Του θυσία. Να βλέπω τι 



προεικόνιζαν οι θυσίες των ζώων και ότι πράγματι χρειαζόταν η θυσία ενός αθώου 
αντικαταστάτη να πάρει τη θέση μου για να μπορώ να πλησιάσω το Θεό. 
 
«Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών» 
«Και σταυρωθέντα για μας». Τι εννοεί για μας; Εννοεί για όλους εμάς που πιστέψαμε στο 
σωτήριο έργο Του και ενωθήκαμε μαζί Του μέσω πίστης. Ότι η αμαρτία που στεκόταν 
ανάμεσα σε μας και το Χριστό, έσβησε με το Αίμα της θυσίας Του! «Και ότι δεν θα θυμηθεί 
πλέον τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας (Εβραίους 10:17), γιατί η θυσία Του ήταν τέλεια, 
έγινε μια για πάντα» (Εβραίους 10:10). Γι’ αυτό είναι μάταιο να προσπαθώ με τη δική μου 
αξία να κερδίσω την εύνοια και τη συγχώρηση του Θεού, όπως την ηθική μου και τα καλά 
μου έργα. Καμιά απ’ τις προσπάθειες του ανθρώπου δεν είναι αρκετή να εξευμενίσει το Θεό 
για να πάρει τη σωτηρία του. Γι’ αυτό και ο Θεός έστειλε το Χριστό να πάρει τις αμαρτίες μας 
επάνω Του. να πληρώσει ο Ίδιος το χρέος μας. παίρνοντας τη θέση μας για να συγχωρηθούμε 
εμείς. Αν το πιστεύουμε αυτό, τότε ανήκουμε στην οικογένειά Του (Ιωάν. 1:12). 
 
«Και αναστάντα την Τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς» 
Το εδάφιο αυτό αναφέρεται στην αξιοπιστία των Γραφών, ότι ο Λόγος του Θεού είναι 
θεόπνευστος, ότι όλες οι προφητείες του Θεού έχουν εκπληρωθεί, ότι η ανάσταση δεν είναι 
κάτι που εμείς καλλιεργήσαμε και το κάναμε μέρος της κουλτούρας μας, αλλά ότι είναι 
αληθινή! Και πώς το ξέρουμε αυτό; Η απάντηση είναι, ότι αν δεν είχε αναστηθεί, τότε θα 
ήταν όπως όλοι οι άνθρωποι που η ζωή τους τελειώνει με το θάνατο. «Με την Ανάστασή Του 
όμως απέδειξε ότι δεν ήταν ένας κοινός άνθρωπος, αλλά Υιός του Θεού εν δυνάμει» (Ρωμ. 
1:4). που δεν έμεινε στον τάφο, αλλά αναστήθηκε και παρουσιάστηκε πολλές φορές και σε 
πολλούς ανθρώπους για σαράντα μέρες πριν την Ανάληψή Του. Μάλιστα, μια φορά 
παρουσιάστηκε σε πάνω από πεντακόσιους αδελφούς, απ’ τους οποίους οι περισσότεροι 
ζούσαν ακόμη μέχρι τότε που ο απ. Παύλος καταγράφει τις εμφανίσεις του Κυρίου (Α’ Κορ. 
15:1-8). 
Μία από τις πιο σημαντικές εμφανίσεις είναι εκείνη που ο Έλλην Λουκάς διηγείται στο 
ευαγγέλιό του, «ο δρόμος προς τους Εμμαούς» (κεφάλαιο 24:13-35). Ας δούμε τι μας λέει :  
«Καθώς ο Κλεόπας κι ο συνοδοιπόρος του πήγαιναν προς τους Εμμαούς, ένα χωριό που 
απέχει έντεκα χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ, ξαφνικά ένας ξένος προστέθηκε στη 
συντροφιά τους. Αυτός ήταν ο Αναστημένος Ιησούς, τον Οποίο δυστυχώς δεν αναγνώρισαν. 
Για μια στιγμή τους ρώτησε τι τους απασχολούσε. Τότε ο Κλεόπας πήρε το λόγο και άρχισε να 
Του λέει για την άσχημη εξέλιξη της δίκης και τη σταύρωση του Κυρίου, που θα μπορούσε να 
τους ελευθερώσει απ’ το Ρωμαϊκό ζυγό και τις προσδοκίες που είχαν ως άνθρωποι που 
αντιλαμβάνονταν τη Γραφή με το δικό τους φυσικό πνεύμα. Ο Κύριος εδώ βρίσκει την 
ευκαιρία να τους πει τι είχαν πει οι προφήτες και πως ο Μεσσίας έπρεπε πρώτα να πάθει κι 
έπειτα να δοξαστεί. Άρχισε από το Βιβλίο της Γένεσης και προχώρησε μέσα σε όλα τα βιβλία 
της Παλαιάς Διαθήκης, που αναφέρουν τη ζωή του Μεσσία. Μέσα από την όμορφη αυτή 
μελέτη για το σκοπό της άφιξής Του, της ζωής Του, της σταύρωσής Του και της Ανάστασής 



Του άνοιξαν τα μάτια τους και Τον αναγνώρισαν, όπως μπορούν να ανοίξουν και τα δικά μας 
μάτια από μια τέτοια μελέτη και να δεχτούμε το γεγονός ότι ο Χριστός πέθανε για τις 
αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. 
Στους προφήτες έχουμε την πρόβλεψη και στα Ευαγγέλια την πραγματοποίηση. Ο Χριστός 
αναστήθηκε και η ανάστασή Του κάνει την αρχή της ανάστασης όλων των νεκρών. 
 
«Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός» 
Ο Κύριος μας μετά την Ανάστασή Του αναλήφθηκε σωματικά στον ουρανό. Αυτό δείχνει την 
υπερφυσική διαφορά Του από το συνηθισμένο άνθρωπο. Μας λέει ακόμη, ότι δεν ήταν μόνο 
άνθρωπος, αλλά και Θεός. Και ότι η σωτηρία, που μας προσφέρει ο Χριστός μέσω της θυσίας 
Του, είναι ολοκληρωμένη. Ότι έγινε μια για πάντα (Εβρ. 10:10). 
 
«Καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός» 
Εδώ μας λέει ότι κάθεται, δε στέκεται ούτε περπατά, όπως έκανε πριν, αλλά ότι Τον 
υπηρετούν άλλοι. Ότι έχει εξουσία. Και το γεγονός ότι κάθεται στα δεξιά του Πατέρα, δείχνει 
ότι δεν υπάρχει τιμητικότερη θέση απ’ αυτή. Γι’ αυτό και ο Θεός Τον υπερύψωσε (Φιλ. 2:9-
11) και βασιλεύει μέχρι τότε που θα βάλει τους εχθρούς Του κάτω απ’ τα πόδια Του (Α’ Κορ. 
15:25). 
Μα θα μου πείτε : «Υπάρχουν ακόμη εχθροί; Και γιατί ο Θεός δεν τους καταστρέφει;» Η 
απάντηση είναι ότι «ο Θεός σκέπτεται διαφορετικά απ’ τον άνθρωπο». Το έργο του Θεού δεν 
έχει τελειώσει. «Θα τελειώσει όταν ο αριθμός των μετανοημένων αμαρτωλών συμπληρωθεί 
και οι εχθροί Του γίνουν υποπόδιο των ποδιών Του». Κάθε φορά που κάποιος αμαρτωλός 
επιστρέφει στο Χριστό, είναι μια ακόμη νίκη. Και στον καθορισμένο χρόνο η νίκη Του θα γίνει 
φανερή σε όλο τον κόσμο. 
 
«Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται 
τέλος» 
Η δεύτερη έλευση του Κυρίου μας αναφέρεται πολλές φορές στην Αγία Γραφή. Το γεγονός 
ότι καθυστερεί για κάποιους, δεν εννοεί ότι η υπόσχεσή Του δε θα εκπληρωθεί, αφού ό,τι 
άλλο μας είπε μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί. 
Πολλοί άνθρωποι, ακόμη και χριστιανοί, δεν πιστεύουν τη δεύτερη έλευση του Χριστού. 
Μάλιστα, μας ειρωνεύονται : «Πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας Του;» Το ίδιο έκαναν οι 
άνθρωποι και στην εποχή του Νώε, παρ’ όλες τις προειδοποιήσεις του. Ο Χριστός όμως θα 
ξανάρθει (Πρ. Απ. 1:11, Αποκ. 22:20, Ευαγγέλιο Ιωάννη 14:2,3). 
Ο στιχουργός μας λέει : 
«Προσγειώσου, ο καιρός πλησιάζει, 
μετανόησε, πριν είναι αργά, 
θάρθει γρήγορα πάλι κοντά μας, 
πρέπει νάχεις τα μάτια ανοιχτά». 
 



«κρίναι ζώντας και νεκρούς» 
Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη 5:22 διαβάζουμε ότι : «Ο Πατέρας δεν θα κρίνει κανέναν, διότι 
παραχώρησε όλη την κρίση στον Υιό». Τι θαυμάσιο δικαίωμα είναι αυτό! Τι όμορφη 
προκήρυξη! Επίσης, στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 20 διαβάζουμε ότι, «Ο Θεός όρισε μια μέρα 
που θα κρίνει τον κόσμο με δικαιοσύνη μέσω ενός άντρα τον Οποίο διόρισε ο Ίδιος. Κι έδωσε 
γι’ αυτό πειστική απόδειξη σε όλους ανασταίνοντάς Τον από τους νεκρούς». Τώρα, αν 
διαβάσουμε προσεκτικά ολόκληρο το κεφάλαιο 20, πληροφορούμαστε πως όταν έρθει ο 
Χριστός δεν θα κρίνει μόνο αυτούς που θα ζουν την εποχή εκείνη, αλλά και τους νεκρούς. Η 
θάλασσα, ο θάνατος και ο Άδης θα δώσουν τους νεκρούς τους. Όλοι αυτοί θα αναστηθούν 
για να σταθούν μπροστά στο Θεό και να κριθούν. 
Μόνο αυτοί που δεν είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής θα κριθούν. 
Αν θέλεις να γραφτεί το όνομά σου στο Βιβλίο της Ζωής, πρέπει να δεχτείς το Χριστό ως τον 
Αμνό του Θεού, που σηκώνει την ομορφιά του κόσμου, γιατί με τα δικά σου έργα είναι 
αδύνατο να σωθείς. είναι αδύνατο να ικανοποιήσεις το Θεό. 
Μη μιμείσαι τους ανθρώπους, αλλά το Χριστό που έχει τη δύναμη να σε διαπλάσσει και να 
σε κάνει ένα νέο κτίσμα, όπως όλα εκείνα που ανήκουν στην οικογένειά Του. 
 
«ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος» 
Ο ευαγγελιστής Λουκάς μας λέει στο Ευαγγέλιο του 1:30-33 ότι όταν ο άγγελος Γαβριήλ 
παρουσιάστηκε στην παρθένο Μαρία, τής είπε : «Μη φοβάσαι, Μαρία, γιατί βρήκες χάρη 
από το Θεό. Και τώρα άκου. Θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις 
Ιησού. Αυτός θα είναι μεγάλος και Γιός του Υψίστου θα ονομαστεί. Και θα Του δώσει ο 
Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ του προπάτορά του. Και θα βασιλέψει στον οίκο του 
Ιακώβ στους αιώνες και η βασιλεία Του δεν θα έχει τέλος». Επίσης, στο βιβλίο του Δανιήλ 
7:14 διαβάζουμε ότι, «Στον Υιό του ανθρώπου δόθηκε η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία 
για να Τον λατρεύουν όλοι οι λαοί, τα έθνη και οι γλώσσες. και η εξουσία Του είναι αιώνια 
εξουσία, η οποία δεν θα παρέλθει, και η βασιλεία Του η οποία δεν θα φθαρεί». 
Η βασιλεία αυτή θα διαρκέσει μέχρις ότου βάλει τους εχθρούς Του κάτω από τα πόδια Του. 
Και τότε θα την παραδώσει στο Θεό Πατέρα. Ο Τριαδικός Θεός – Πατέρας, Υιός και Άγιο 
Πνεύμα – θα βασιλεύσει με τους δικούς Του, χωρίς να υπάρχει ανάγκη μεσιτείας του 
Θεανθρώπου. 
Τι είδους βασιλεία είναι αυτή; 
«Η βασιλεία αυτή δεν είναι απ’ αυτό τον κόσμο» (Ιωάν. 18:36). «Η βασιλεία αυτή βρίσκεται 
μέσα μας» (Λουκά 17:21). Η βασιλεία αυτή αρχίζει από τώρα. Αρχίζει απ’ τη στιγμή που ο 
άνθρωπος δέχεται το Χριστό ως σωτήρα του. Δηλαδή, τη στιγμή που ο άνθρωπος πιστεύει ότι 
ο Χριστός πέθανε ως αντικαταστάτης του για τις αμαρτίες του, τότε ο Χριστός γίνεται 
βασιλιάς του. 
Η μελέτη μας, εδώ, με τα εδάφια που είναι αφιερωμένα στον Ιησού Χριστό, ολοκληρώνεται 
και πάμε στο τρίτο Πρόσωπο της θεότητας, το Άγιο Πνεύμα. 
 



«(Πιστεύω) Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός 
εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το 
λαλήσαν δια των Προφητών» 
 
Λίγο πριν την Ανάληψή Του στους ουρανούς ο Χριστός είπε στους μαθητές Του : «Θα 
παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον Παράκλητον για να μένει μέσα σας 
αιωνίως, το Πνεύμα της αληθείας, το Οποίο ο κόσμος δεν είναι σε θέση να λάβει, διότι δεν το 
βλέπει ούτε το γνωρίζει» (Ιωάν. 14:16). 
Ο πρώτος Παράκλητος ήταν ο Χριστός. Τώρα όμως, θα τους έστελνε άλλον Παράκλητο, το 
Πνεύμα το Άγιο. Και αφού ο Χριστός ήταν πρόσωπο πραγματικό, φυσικά είναι και ο 
αντικαταστάτης Του να είναι πρόσωπο πραγματικό και όχι μια δύναμη όπως πιστεύουν 
κάποιοι. 
 
Και μερικά για τους αποστάτες 
«Εκείνος (ο Παράκλητος) θα σας διδάξει» (Ιωάν. 14:26). Η δύναμη δε διδάσκει. 
«Εκείνος μεσιτεύει,» 
«Εκείνος βοηθεί,» 
«Εκείνος γνωρίζει,» 
«Εκείνος προσεύχεται,» 
«Εκείνος ερευνά,» (Ρωμ. 8:26,27) 
«Εκείνος λυπάται,» (Εφεσίους 4:30). Όλα αυτά φανερώνουν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι 
πρόσωπο. 
 
«το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον» 
 
Αυτά είναι τίτλοι και ιδιότητες που αποδίδονται μόνο στο Θεό. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα 
είναι Θεός κι αυτό συμφωνεί απόλυτα με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής. 
Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι συγγραφείς του «Πιστεύω» ονομάζουν το Άγιο Πνεύμα «Κύριον 
και ζωοποιόν». Αυτό δείχνει τρία πράγματα : 
α) Ότι το Άγιο Πνεύμα υπήρχε πριν από κάθε χρονολογική αρχή. 
β) Ότι πήρε μέρος στη δημιουργία : «Στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη… 
Και Πνεύμα Θεού φερόταν επάνω στην επιφάνεια των νερών. Και είπε ο Θεός : Ας γίνει φως. 
και έγινε φως» (Γεν. 1:1-3). Και 
γ) Δημιουργεί ζωή (ζωοποιόν). 
Εκτός απ’ την υλική δημιουργία έχουμε και την πνευματική δημιουργία. Όπως ο Θεός φύσηξε 
μέσα στον Αδάμ και η πνοή Του – το Πνεύμα Του – τον έκανε ζωντανή ύπαρξη, έτσι πρέπει 
πάλι ο Θεός να ξαναφυσήξει στον άνθρωπο με το Άγιο Του Πνεύμα για να δώσει μια 
καινούρια ζωή. 
Όλοι μας είμαστε απ’ τη φύση μας πνευματικά νεκροί (Εφεσ. 2:1) και για να αποκτήσουμε τη 
νέα φύση, πρέπει να ξαναγεννηθούμε. Αυτό το εξήγησε ο Χριστός στο Νικόδημο, όταν του 



είπε : «Αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν (από επάνω), δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του 
Θεού. Κι επειδή ο Νικόδημος δεν καταλάβαινε αυτό που άκουγε, ο Χριστός συνέχισε : «Αν 
κάποιος δεν γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία του Θεού. 
Εκείνο, που έχει γεννηθεί από τη σάρκα, είναι σάρκα. κι εκείνο, που έχει γεννηθεί από το 
Πνεύμα, είναι πνεύμα» (Ιωάν. 3:1-6). 
«Από νερό και Πνεύμα» είναι τα μέσα που απαιτούνται για την αναγέννηση του ανθρώπου. 
Οι τυπολάτρες όμως διαφωνούν και πιστεύουν ότι το βάπτισμα στο νερό τούς αναγεννά. Ο 
ισχυρισμός τους αυτός, πάνω σ’ αυτό το θέμα, μας δείχνει ότι όλοι αυτοί είναι αιρετικοί, γιατί 
μια τέτοια θεωρία δεν έχει βιβλικά θεμέλια. Με άλλα λόγια, δε στηρίζεται στην Αγία Γραφή. 
Γι’ αυτό ας καταφύγουμε στην αλήθεια. Ας αφήσουμε το Λόγο – που είναι η έκφραση των 
χειλέων του Θεού – να μας μιλήσει. 
Ας πάμε στη γυναίκα που βρισκόταν στο πηγάδι, τη Σαμαρείτισσα. Ο Χριστός τής ζήτησε να 
Του δώσει νερό. Κι Αυτός, αν βέβαια Του ζητούσε, θα μπορούσε να της δώσει νερό που δε θα 
διψούσε ποτέ ξανά. Συγκεκριμένα μας λέει, ότι το νερό που μπορεί να μας δώσει θα γίνει 
μέσα μας πηγή, που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας (Ιωάννη 4:4). 
Ας κοιτάξουμε ακόμη τι μας λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη 7:37,38 : «Και την 
τελευταία ημέρα, την πιο μεγάλη της γιορτής, στάθηκε ο Ιησούς και είπε με δυνατή φωνή : Αν 
διψάσει κάποιος, να έρχεται σε Μένα και να πίνει. Εκείνος που πιστεύει σε Μένα, όπως λένε 
οι Γραφές, απ’ την κοιλιά του θα ρέουν ποταμοί ζωντανού νερού». 
Πιστεύουμε ότι και τα δύο αυτά εδάφια είναι αρκετά να μας πείσουν ότι η λέξη «νερό» δε 
συμβολίζει τίποτε άλλο από το Λόγο του Θεού. 
Ο Λόγος του Θεού με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι εκείνος που μας ζωοποιεί 
(Ψαλ. 119:5). 
«Εγώ σας έφερα στο Χριστό μέσω του Ευαγγελίου» (Α’ Κορ. 4:15). 
«Από τη δική Του βούληση μας έφερε στη ζωή με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου» (Ιακ. 1:18). 
«Ο Χριστός καθάρισε την εκκλησία Του με το λουτρό του νερού, δια του Λόγου» (Εφ. 5:26). 
«Να γεννηθούμε από νερό κι από Πνεύμα». 
Το Άγιο Πνεύμα είναι ο γεννήτορας και ο Λόγος είναι ο σπόρος που το Άγιο Πνεύμα 
μεταχειρίζεται (Α’ Ιωάν. 3:9). Ο Ουρανός είναι ανοιχτός κι έτοιμος να δεχτεί όλους όσοι είναι 
προετοιμασμένοι. Ένας άνθρωπος που δεν έχει αναγεννηθεί από το λόγο του Θεού (Α’ Πετ. 
1:23), δεν απολαμβάνει τα πνευματικά πράγματα. Νιώθει ανία, όταν ακούει συζητήσεις 
πιστών γύρω από τη Γραφή. Νιώθει ξένος προς το θρόνο της χάριτος. Αν μάλιστα έφτανε 
ποτέ στον Ουρανό, δε θα ήταν τίποτε άλλο παρά ένας ταλαίπωρος. Κι ένας τέτοιος άνθρωπος 
δε θα μπορούσε ποτέ να ζήσει μια αιωνιότητα στην παρουσία του Θεού, όπως ένα ψάρι έξω 
απ’ τα νερά του. 
 
Ζωοποιώ (δίνω ζωή, δημιουργώ ζωή) 
 
Του Χριστιανού το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον αναφέρονται στην Εφεσ. 2:1-10. 



«Ο Θεός που είναι πλούσιος σε έλεος, εξαιτίας της μεγάλης Του αγάπης με την οποία μας 
αγάπησε, αν και ήμασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών μας, μας ζωοποίησε μαζί με το 
Χριστό» (εδ. 4). 
Ολόκληρο το ανθρώπινο γένος είναι νεκρό μέσα στα παραπτώματα και τις αμαρτίες. Το 
Ιουδαϊκό γένος είχε την αποκάλυψη απ’ το Θεό και παρ’ όλα αυτά κατέφευγαν στη δικαίωση 
που βασιζόταν στα έργα. Αλλά αυτά ήταν νεκρά έργα και οι Ιουδαίοι ήταν πράγματι τόσο 
νεκροί στα παραπτώματα και τις αμαρτίες όσο και οι Εθνικοί. Αλλά τώρα έρχεται ο Θεός και 
ενεργεί με δύναμη. Μιλάει με το ζωντανό Λόγο Του τόσο στους νεκρούς Ιουδαίους όσο και 
στους νεκρούς Εθνικούς και ο Λόγος δίνει ζωή. Τον πιστεύουν και με την ενέργεια του Αγίου 
Πνεύματος αναζωογονούνται μαζί. Όλοι εκείνοι που τους χώριζε ένα τείχος πριν, γίνονται 
«ένα με το Χριστό».  
Γιατί λέει «ένα με το Χριστό;» 
Λέει ένα, γιατί εξαιτίας των αμαρτιών μας ο αναμάρτητος Ιησούς θυσιάστηκε για τις αμαρτίες 
μας. Εκείνος πήρε τη θέση μας και πλήρωσε το χρέος μας με το αίμα της θυσίας Του. Ο Θεός 
Τον αναζωογόνησε από τους νεκρούς και Τον έφερε πίσω με θρίαμβο και δόξα! Η ανάστασή 
Του δείχνει την απόλυτη ικανοποίηση του Πατέρα Θεού, ο Οποίος μέσα στη μεγάλη 
δικαιοσύνη και ισότητά Του με το Θεό Υιό και το Θεό Άγιο Πνεύμα μάς ανακηρύσσει 
δικαίους. Αυτό μας οδηγεί έξω απ’ το χώρο των νεκρών και μας αναζωογονεί μαζί Του. Αυτός 
είναι ο Σωτήρας, εμείς – που πιστέψαμε στο λυτρωτικό Του έργο – οι σωσμένοι και όλοι μαζί 
αποτελούμε ένα σώμα με κεφαλή το Χριστό! 
 
«Με παροχή χάρης έχουμε σωθεί μέσω πίστης».  
Και η χάρη αποκλείει κάθε σκέψη ανθρωπίνων προσόντων, αξιών και ικανοτήτων, γιατί είναι 
χάρη. Δε σωθήκαμε, γιατί προσευχόμασταν θερμά, γιατί μετανοήσαμε πικρά, γιατί αλλάξαμε 
σελίδα πορείας στη ζωή μας, γιατί κάναμε κάτι καλό για τις αμαρτίες που μας βάρυναν, γιατί 
τηρούσαμε το κατεστημένο, αλλά με παροχή της χάρης του Θεού που δίνεται σε όλους 
εκείνους που πιστεύουν – στο Χριστό και στο Ευαγγέλιο. 
Όταν ο άνθρωπος σωθεί, είναι σωσμένος για ολόκληρη την αιωνιότητα. Δε διατρέχει κανένα 
κίνδυνο να χάσει αυτό που του έδωσε ο Θεός. Δεν είμαστε σε περίοδο δοκιμασίας ή κάτω 
από δικαστική επιτήρηση. Το θέμα της σωτηρίας μας διευθετήθηκε μια για πάντα. Κανείς δε 
σώζεται για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα κι έπειτα χάνει τη σωτηρία του. Γιατί, τότε, θα 
ήταν σαν να μην είχε γεννηθεί. Κι αυτό είναι αδύνατον. Ένας σωσμένος άνθρωπος έχει 
αναζωογονηθεί από τους νεκρούς κι έχει γεννηθεί στην οικογένεια του Θεού. Του έχει δοθεί 
νέα ζωή και αυτή η ζωή είναι αιώνια. Εάν αυτή η ζωή θα μπορούσε κάποτε να απωλεσθεί, 
τότε αυτή η ζωή θα ήταν διαρκώς κάτω από δικαστική επιτήρηση, εξαρτώμενη από την 
ικανότητα κάποιου να την τηρήσει. Έχω αιώνια ζωή και αυτή δεν εξαρτάται από την υποταγή 
μου, αλλά από το ζωντανό Χριστό που είναι μαζί μου μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. 
 
«Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν» 
   



Εκκλησία 
«Ένα είναι το σπίτι του Θεού, η εκκλησία» (Κυπριανός), και η Εκκλησία είναι το σπίτι του 
Ευαγγελίου. Εκεί μέσα το Ευαγγέλιο γεννάει, μεγαλώνει και ανατρέφει τα παιδιά του. Είναι 
το ορμητήριο από το οποίο ξεκινάει το Ευαγγέλιο για την όμορφη δράση του. 
Ο Κλήμης ο Αλεξανδρινός ονομάζει την εκκλησία «μητέρα μας» και ο Ωριγένης μαζί με 
άλλους Πατέρες διδάσκει ότι έξω από το σπίτι αυτής της μητέρας, σωτηρία δεν υπάρχει. 
Ο Κυπριανός διδάσκει : «Δεν μπορεί κάποιος να έχει Πατέρα το Θεό και να μην έχει μητέρα 
την Εκκλησία. Όσο θα μπορούσε κανείς να διασωθεί έξω από την κιβωτό του Νώε, άλλο τόσο 
θα μπορούσε να σωθεί έξω από την Εκκλησία». Αυτό που αναμφισβήτητα εννοεί, είναι ότι 
εκείνος που γνώρισε την πείρα της σωτηρίας στο Χριστό, βρέθηκε αυτομάτως μέσα  στους 
κόλπους της Εκκλησίας του Χριστού και με αυτή την έννοια σωτηρία δεν μπορεί να υπάρξει 
έξω από την Εκκλησία. 
Η Εκκλησία είναι ΜΙΑ κι αυτό το αντλούμε από τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής. «Αφού 
εδραιωθήκατε πάνω στο θεμέλιο των αποστόλων και των προφητών με ακρογωνιαίο λίθο τον 
Ίδιο το Χριστό. Και καθώς όλη η οικοδομή συναρμολογείται πάνω σ’ Αυτόν, αυξάνει σε 
Εκκλησία Αγία για τον Κύριο» (Εφ. 2:20,21). Επάνω σε ένα θεμέλιο δεν μπορεί να στηρίζονται 
περισσότερες από μια οικοδομή. Ένα είναι το θεμέλιο : ο Χριστός και κατ’ ανάγκη ένα και το 
οικοδόμημα : Η εκκλησία. 
«Τα πάντα τα υπέταξε στην απόλυτη εξουσία Του και Αυτόν όρισε να είναι η κεφαλή πάνω 
από κάθε άλλο στην Εκκλησία, η οποία είναι το σώμα Του, το πλήρωμα δηλαδή Εκείνου που 
ολοκληρώνει τα πάντα από κάθε άποψη» (Εφ. 1:22,23). Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για τη 
γλώσσα που χρησιμοποιείται εδώ. Κεφαλή είναι ο Χριστός και το σώμα η Εκκλησία. Μια 
κεφαλή, ένα σώμα. 
Πιο δυνατή είναι η γλώσσα που ακολουθεί με σύμβολο το γάμο. «Και θα είναι οι δύο σε 
σάρκα μία. Το μυστήριο τούτο είναι πολύ μεγάλο και μ’ αυτό εννοώ τη σχέση του Χριστού με 
την Εκκλησία» (Εφ. 5:31,32). «Σας ζηλεύω με θείο ζήλο, γιατί σας αρραβώνιασα με έναν 
Άνδρα, για να σας παρουσιάσω στο Χριστό αγνή παρθένο» (Β’ Κορ. 11:2). «Ας χαιρόμαστε και 
ας αγαλλόμαστε και ας αποδώσουμε τη δόξα σ’ Αυτόν, γιατί έφτασε η ώρα για το γάμο του 
Αρνίου κι ετοιμάστηκε η νύφη, που θα γίνει γυναίκα Του!» (Αποκ. 19:7). Οι εικόνες αυτές 
είναι παρμένες για να μας δείξουν ότι, όπως η οικοδομή είναι μία, όπως το σώμα είναι ένα, 
έτσι και η Νύφη του Κυρίου είναι μόνο μία. Μία η Εκκλησία του Χριστού. Και αναγκαστικά 
ερχόμαστε στο ερώτημα : ποια είναι αυτή η μία Εκκλησία του Χριστού; 
Επειδή υπάρχει σύγχυση στο μυαλό πολλών ανθρώπων για τις διάφορες έννοιες που 
χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη ο όρος «εκκλησία», θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο 
όρος αυτός σημαίνει έναν κύκλο προσώπων και όχι ένα υλικό κτίσμα. Ο Κλήμης ο 
Αλεξανδρινός το διατυπώνει ως εξής : «Ου γαρ νυν τον τόπον, αλλά το άθροισμα των 
εκλεκτών καλώ εκκλησίαν». 
Ο Ωριγένης λέει ότι η «αληθινή εκκλησία» αποτελείται από ανθρώπους, οι οποίοι ρίχνουν 
άπλετα το φως του Χριστού στους ανθρώπους γύρω τους με τη ζωή τους, η οποία δεν έχει 
«κηλίδα ή ρυτίδα ή κάτι το παρόμοιο». Ακόμα σαφέστερη κάνει τη διάκριση αυτή μεταξύ της 



φαινομένης και της πραγματικής Εκκλησίας ο Αυγουστίνος, ο οποίος βλέπει την Εκκλησία 
«διμερή» : Πρώτα σαν ένα αόρατο αλλά ζωντανό σώμα, που αποτελείται μόνο από εκείνους 
που ανήκουν πραγματικά στο Χριστό και αποτελούν «το αληθινό σώμα του Κυρίου», όπως ο 
ίδιος το χαρακτήρισε, αλλά τη βλέπει ακόμα σαν έναν ορατό οργανισμό, που υπηρετεί και 
προάγει το έργο του μυστικού σώματος του Κυρίου, που – εκ της φύσης των πραγμάτων – 
δεν είναι δυνατό να αποτελείται εξ ολοκλήρου από ανθρώπους, που απέκτησαν μια τέτοια 
πείρα και συνεπώς είναι «το ανάμεικτο σώμα του Κυρίου». Βάση της διάκρισης αυτής κάνει 
την αναπόφευκτη και πολύ σημαντική διαπίστωση ότι υπάρχουν άνθρωποι που ανήκουν στο 
ανάμεικτο και ορατό, δεν ανήκουν όμως στο αληθινό και αόρατο σώμα του Κυρίου : «Πολλοί 
βρίσκονται στην κοινωνία της εκκλησίας δια των μυστηρίων, αλλά δε βρίσκονται και μέσα 
στην Εκκλησία». 
Για μια σαφέστερη αντίληψη πάνω στο θέμα της αόρατης Εκκλησίας θα πρέπει να 
δανειστούμε μερικά από τα στοιχεία, που αναφέρονται στο Σύμβολο της Πίστης της Νίκαιας 
που έθεσε τα γνωρίσματα της Εκκλησίας του Χριστού. Τα στοιχεία αυτά είναι τέσσερα. 
Α) Η Εκκλησία του Χριστού είναι «μία». Αυτό, ήδη το μελετήσαμε. 
Β) Η Εκκλησία του Χριστού είναι «αγία». Άγιοι, όπως είπαμε, δεν είναι εκείνοι που έφτασαν 
στην ανέφικτη – εδώ κάτω – κατάσταση αναμάρτητης τελειότητας, αλλά εκείνοι που, μέσω 
της αναγέννησης, φόρεσαν τη δικαιοσύνη και την αγιότητα του Χριστού. 
Γ) Η Εκκλησία του Χριστού είναι «καθολική». Είναι παγκόσμια. Αγκαλιάζει τους πάντες. 
Καλύπτει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Όλους τους εκκλησιαστικούς οργανισμούς. 
Δ) Η Εκκλησία του Χριστού είναι «αποστολική». Το έργο της και η διδασκαλία της βασίζονται 
πάνω στο έργο και τη διδασκαλία των αποστόλων. 
Καμιά όμως από τις εκκλησίες δεν μπορεί να μας πει ότι το δικό της έργο και η δική της 
διδασκαλία είναι τέλεια. Πάνω σ’ αυτό το θέμα έρχεται ο Κύριός μας με την παραβολή των 
ζιζανίων και κάνει τη διάκριση μεταξύ ορατής και αόρατης Εκκλησίας. Και λέει : Στο χωράφι 
της παραβολής που συμβολίζει την ορατή εκκλησία παρουσιάζεται το φαινόμενο της 
διφυούς βλάστησης : 1) το σιτάρι των ανθρώπων που γεύτηκαν την εμπειρία της 
αναγέννησης και ανήκουν στο Χριστό και 2) τα ζιζάνια που φέρουν απλά το όνομα των 
Χριστιανών. Η διφυής αυτή βλάστηση θα συνεχιστεί μέχρι τη δεύτερη έλευση του Κυρίου 
μας, ο Οποίος με ρητή Του εντολή μάς απαγορεύει «την δια βιαίων μέσων εναρμόνιση του 
ορατού οργανισμού με το αόρατο σώμα». Τραγικά και ολέθρια είναι τα αποτελέσματα των 
οργανισμών που παραβιάζουν τη ρητή αυτή εντολή του Κυρίου μας με το να κάψουν τα 
ζιζάνια αναθεματίζοντας, καταδιώκοντας και εξοντώνοντας ο ένας τον άλλον. 
Το έργο του κάθε Χριστιανού είναι να αναζητήσει και να βρει τη θέση του σε μια ορατή 
εκκλησία, αφ’ ενός για να απολαμβάνει τις ιδιαίτερες εκείνες ευλογίες που ο Κύριος τις 
συνέδεσε με μια συγκροτημένη εκκλησιαστική ζωή και αφ’ ετέρου για να πάρει κι αυτός το 
μέρος του στο έργο της Εκκλησίας και να συντελέσει στην εκπλήρωση της αποστολής της. 
 
Ποιο είναι το έργο της Εκκλησίας; 



Πρώτα απ’ όλα το έργο της εδώ στη γη είναι συνυφασμένο με το όνομα που τέλεια τη 
χαρακτηρίζει. Ονομάζεται «η στρατευόμενη» Εκκλησία. Και τούτο, γιατί διεξάγει αμυντικό κι 
επιθετικό πόλεμο – σε αντίθεση με τη «θριαμβεύουσα» Εκκλησία, που θα εισέλθει μαζί με 
τον Κύριό της στην απόλαυση της νίκης της κατά τη ζωή της ανάστασης. 
Ο αμυντικός πόλεμος της Στρατευομένης Εκκλησίας είναι να προφυλαχτεί από τους εχθρούς 
της που υπονομεύουν τη ζωή του πιστού. Ιδιαίτερα τους εχθρούς της από την προφύλαξη 
των πλανεμένων διδασκαλιών, που προσπαθούν να διεισδύσουν στο σώμα της και να 
διατηρήσει αλώβητη την αλήθεια, όπως αυτή αποκαλύπτεται στην Αγία Γραφή. 
Ο επιθετικός πόλεμος της Εκκλησίας διεξάγεται για την εκτέλεση της τελευταίας παραγγελία, 
που της έδωσε ο απερχόμενος Κύριός της : «Πηγαίνετε λοιπόν και μαθητέψετε όλα τα έθνη, 
βαπτίζοντάς τα στο όνομα του Πατέρα και του Γιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τα 
συνάμα να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα. Κι από τώρα, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις 
ημέρες ως τη συντέλεια του κόσμου» (Ματθ. 28:19,20). Αυτό αποτελεί το ευαγγελιστικό έργο 
της Εκκλησίας και δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί ότι η εκτέλεση αυτού του έργου απ’ την 
πλευρά της Εκκλησίας με τη μαρτυρία του λόγου και της ζωής του είναι και ο κύριος λόγος 
της παραμονής της στον κόσμο αυτό της αμαρτίας. Επειδή και στην πνευματική στρατηγική 
ισχύει η αρχή, ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, είναι παρατηρημένο ότι οι πιο ακμαίες 
εκκλησίες είναι εκείνες που επιδίδονται με ζήλο στο έργο του ευαγγελισμού των ψυχών. 
Και στον αμυντικό και στον επιθετικό της πόλεμο, το κήρυγμα είναι το κύριο όπλο της 
Εκκλησίας. Η Εκκλησία από την ημέρα της Πεντηκοστής μέχρι σήμερα δρα στον άμβωνά της. 
Ιδιαίτερα εκείνη, που έχει συναίσθηση της αποστολής της, θεωρεί ως πρώτο της μέλημα την 
τόνωση του κηρύγματος. Κύριο πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται η χρήση αυτού του όπλου της 
είναι η δημόσια λατρεία της εκκλησίας. 
Τέσσερα ήταν τα κύρια μέρη της λατρείας στις ημέρες του Κυρίου μας : Η ανάγνωση των 
Γραφών, η υμνωδία, το κήρυγμα και η προσευχή, μαζί βέβαια με το δείπνο του Κυρίου. 
Πρέπει να πούμε δύο λόγια για την ημέρα που η εκκλησία τελεί τη δημόσια λατρεία της. Η 
ημέρα αυτή είναι η Κυριακή, η οποία πήρε τη θέση του Σαββάτου της Παλαιάς Οικονομίας. 
Σάββατο θα πει «ανάπαυση». Ονομάστηκε έτσι, γιατί την ημέρα εκείνη ο Κύριος 
αναπαύθηκε, αφού αποπεράτωσε πάντα τα έργα της υλικής δημιουργίας. Για τον άνθρωπο, ο 
Θεός καθιέρωσε την εβδόμη εκείνη ημέρα του Σαββάτου ως ανάμνηση, εορτασμό και 
ανάπαυση. Μεταγενέστερα όμως, η ημέρα εκείνη του Σαββάτου αντικαταστάθηκε από μια 
μεγαλύτερη ημέρα κατά την οποία ο Κύριος αναπαύθηκε, αφού αποπεράτωσε το έργο της 
πνευματικής δημιουργίας με την ανάστασή Του. Σ’ ολόκληρη την ιστορία του ανθρώπινου 
γένους δεν υπάρχει μεγαλύτερο γεγονός από τη σταύρωση κι ανάσταση του Κυρίου. Σ’ 
ανάμνηση λοιπόν και εορτασμό του γεγονότος αυτού, της συμπλήρωσης της νέας 
δημιουργίας, η εκκλησία όρισε από τις ημέρες ακόμη των αποστόλων, την πρώτη ημέρα της 
εβδομάδας ως την ημέρα ανάπαυσης και την ονόμασε Κυριακή, που σημαίνει ημέρα του 
Κυρίου. Αυτό επιβεβαιώνεται από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, τις Πράξεις των Αποστόλων και 
την Αποκάλυψη. Επιβεβαιώνεται ακόμη από τους μεγάλους Πατέρες που έζησαν τους δύο 
πρώτους αιώνες μ.Χ. 



Η εκκλησία για να εκτελέσει το έργο της χρειάζεται υπηρέτες. 
«Για το σκοπό αυτό ο Κύριος όρισε άλλοι να είναι απόστολοι, άλλοι προφήτες, άλλοι 
ευαγγελιστές και άλλοι ποιμένες και δάσκαλοι, με απώτερο σκοπό τον καταρτισμό των 
πιστών, έτσι που να οικοδομείται το σώμα του Χριστού, μέχρι να φτάσουμε όλοι στην 
ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Γιού του Θεού, να γίνουμε τέλειοι 
άνθρωποι φτάνοντας στο βαθμό της πλήρους ωριμότητας του Χριστού. Έτσι ώστε να μην 
είμαστε πια νήπια που ταλαντεύονται και παρασύρονται πέρα δώθε από τον άνεμο κάθε 
είδους διδασκαλίας, καθώς οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται μια τέτοια κατάσταση, όπως 
κάνουν με τα τυχερά παιχνίδια, χρησιμοποιώντας με πονηριά τη μέθοδο της πλάνης. 
Αντίθετα, ζώντας με αγάπη μέσα στην αλήθεια, ας τα αυξήσουμε όλα που είναι η Κεφαλή, ο 
Χριστός. Έτσι, καθώς με κεφαλήν Αυτόν συναρμολογείται όλο το σώμα και συνενώνεται χάρη 
στη συμβολή όλων των αρθρώσεων με τη λειτουργία που αναλογεί στο κάθε μέλος χωριστά, 
πραγματοποιείται η αύξηση του σώματος για την ίδια Του την οικοδομή» (Εφ. 4:11-16).  
 
«Ομολογώ έν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών». 
 
Το Βάπτισμα 
Ο Χριστιανός καλείται πάντα να ερευνά και να παίρνει την αλήθεια μέσα από τη μοναδική 
πηγή, την Αγία Γραφή. 
Ο Θεός, που ποτέ δεν έπαψε να βλέπει τον άνθρωπο με αγάπη, φροντίζει με κάθε τρόπο να 
τον επαναφέρει απ’ το πέσιμο και να του δώσει ό,τι του στέρησε η αμαρτία. Τον παίρνει από 
το χέρι, όπως ένας καλός πατέρας το παιδί του και του δείχνει μέσα από συμβολισμούς και 
τύπους τι προεικόνιζαν όλα αυτά. Του δείχνει πως η προτύπωση του βαπτίσματος του Νώε 
υπήρξε η σωτηρία η δική του και της οικογένειάς του, μέσα στην Κιβωτό από τα νερά του 
κατακλυσμού του οποίου το αντίτυπο σώζει κι εμάς σήμερα (Α’ Πέτρου 3:21). Επίσης, τύπος 
του βαπτίσματος θεωρείται και το πέρασμα του λαού Ισραήλ από την Ερυθρά θάλασσα, 
όπου «βαπτίζονταν μέσα στη νεφέλη και στη θάλασσα» (Α’ Κορ. 10:2). Ακόμη και πλύσεις 
καθαρισμών που γίνονταν στον Ιορδάνη ποταμό, θεωρούνται προτυπώσεις. 
Όλοι αυτοί οι συμβολισμοί και τύποι προεικόνιζαν τα μεγάλα προνόμια των Χριστιανών με τα 
οποία θα γίνονταν δικαιούχοι της θείας χάρης. Έτσι, ευτυχώς, συμπεριφέρεται ο καλός μας 
Θεός, ο Θεός της αγάπης και του ελέους. 
Εκτός απ’ όλα αυτά έχουμε και το Βάπτισμα του Ιωάννη που υπήρξε η πιο όμορφη 
προειδοποίηση και προετοιμασία για το χριστιανικό Βάπτισμα. Ο Ναζιανζηνός αναφέρει ότι ο 
τρόπος με τον οποίο ο Ιωάννης βάπτιζε, δεν ήταν Ιουδαϊκός. Ο Ιωάννης διεκήρυττε : «Εγώ 
σας βαπτίζω με νερό για μετάνοια, Εκείνος όμως που έρχεται πίσω μου, θα σας βαπτίσει με 
Πνεύμα Άγιο και με φωτιά» (Ματθ. 3:11). 
Όταν ο θείος Λυτρωτής τέλειωσε το έργο του κηρύγματός Του και αφού είχε προσφέρει τον 
εαυτό Του θυσία για τις αμαρτίες του κόσμου κι αφού αναστήθηκε, τότε διακήρυξε την 
ανάγκη του Βαπτίσματος, το οποίο έθεσε σαν σφραγίδα σ’ εκείνους που θα πίστευαν : 
«Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε όλα τα έθνη μαθητές Μου βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα 



του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» (Ματθ. 28:19). Πρώτα θα γίνονταν 
μαθητές Του κι έπειτα θα βαπτίζονταν. «Εκείνος που θα πιστέψει και έπειτα θα βαπτιστεί, θα 
σωθεί» (Μάρκ. 16:16). 
Το βάπτισμα, διαβάζουμε στην Α’ επιστολή του Πέτρου 3:21, δεν είναι αποβολή της 
ακαθαρσίας της σάρκας, αλλά μια απλή αφιέρωση αγαθής συνείδησης «επερώτημα στο 
Θεό». Εκείνο το «επερώτημα» σημαίνει ότι αυτός που βαπτίζεται πρέπει να υποβληθεί σε 
ερωτήσεις, όσον αφορά την πίστη του στο Χριστό. Πρέπει να είναι ενήλικος και να 
καταλαβαίνει τι κάνει. 
Το σωτήριο έργο γίνεται από τον Τριαδικό Θεό στου Οποίου το Όνομα, αφού προηγηθεί ό,τι 
ανέφερα, μπορούμε να βαπτιστούμε. «Να, νερό,» είπε ο αξιωματικός που υπηρετούσε στη 
φρουρά της βασίλισσας των Αιθιόπων, «τι με εμποδίζει να βαπτιστώ;» και ο Φίλιππος του 
είπε : «Αν πιστεύεις με όλη την καρδιά σου, επιτρέπεται (Πράξεις 8:36,37). «Πίστεψε στο 
Χριστό και θα σωθείς και συ και ο οίκος σου. Εκείνοι, αφού άκουσαν το λόγο του Θεού και 
πίστεψαν, τότε βαπτίστηκαν» (Πράξεις 16:31,32). Φαίνεται καθαρά από το ρήμα «άκουσαν», 
που τις περισσότερες φορές στη Γραφή εννοεί «δέχθηκαν,» ότι όλοι όσοι βαπτίζονταν τους 
πρώτους αιώνες, ήταν ενήλικες. Δεν υπήρχε νηπιοβάπτισμα. Όλα αυτά έγιναν και γίνονται 
από ανθρώπους που δε μελετούν το Λόγο του Θεού. 
Και τώρα έρχομαι να κάνω την εξής ερώτηση : «Πότε μαθήτεψαν και πίστεψαν στο Χριστό τα 
νήπια;» Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αφέλειά μας; Όλα αυτά, τα περί νηπιοβαπτίσματος, 
είναι ανορθόδοξα. Ξεχνάμε τα λόγια του Κυρίου που λέγει : «Αφήστε τα παιδιά να ‘ρθουν σε 
Μένα. Σ’ αυτά ανήκει η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. 19:14). Αυτό που χρειάζεται από την 
πλευρά μας είναι να τα συστήσουμε στο Χριστό, κι εκείνα, αφού αγιάζονται κοντά μας (Α’ 
Κορ. 7:14), όταν ενηλικιωθούν, θα επιλέξουν από μόνα τους πότε θα βαφτιστούν. 
 
Το Βάπτισμα δε συνεπάγεται την αναγέννηση 
Είναι αλήθεια ότι πολλοί από τους Πατέρες, όταν μιλούσαν για το Βάπτισμα, παράλληλα 
έκαναν λόγο και για αναγέννηση. Ας δώσουμε λίγη προσοχή. Οι Πατέρες αυτοί δεν 
αναφέρονταν σε νήπια, τα οποία στερούνται προσωπικότητας. Μιλούσαν για ενήλικες που 
είχαν πιστέψει και είχαν πάρει σταθερά την απόφαση να ζήσουν τη χριστιανική ζωή 
τοποθετούμενοι στις θεϊκές εντολές. Στους ανθρώπους λοιπόν αυτούς, που είχαν μετανοήσει 
κι έδειχναν πνευματική πρόοδο, η Εκκλησία επέτρεψε το Βάπτισμα για να εισαχθούν και να 
ενταχθούν στην οικογένεια των πιστών που ανήκαν στον Κύριο. 
Δεδομένου ότι η αναγέννηση σημαίνει ριζική μεταβολή της καρδιάς από τις κακές επιθυμίες 
και η μεταβολή αυτή απαιτεί τη θέληση του ανθρώπου. Έτσι δεν είναι δυνατό να εκδηλωθεί 
ποτέ η αναγέννηση παρά τη θέληση του ανθρώπου. Επομένως, το νήπιο που δεν είναι σε 
θέση να ανέλθει πνευματικά με μετάνοια και πίστη, ούτε είναι σε θέση να εξασκήσει τη 
θέλησή του για να γίνει η μεταβολή της καρδιάς του, δεν είναι δυνατό να αποκτήσει την 
αναγέννηση, όσους εξορκισμούς και να του διαβάσει ο παπάς. 



Μια σοβαρή απόδειξη ότι ο βαπτιζόμενος ούτε αναγεννάται ούτε λαμβάνει το Πνεύμα το 
Άγιο με το βάπτισμα είναι η περίπτωση του Σίμωνα του Μάγου που είχε βαπτιστεί, αλλά δεν 
είχε πάρει το Άγιο Πνεύμα. 
Μια άλλη περίπτωση είναι εκείνη των ανθρώπων που είχαν πιστέψει στο κήρυγμα του 
Φιλίππου στη Σαμάρεια. Είχαν βαπτιστεί, αλλά το Πνεύμα το Άγιο το πήραν κατόπιν. 
Στην περίπτωση όμως του Κορνηλίου και της συντροφιάς του που πίστεψαν στο κήρυγμα του 
Πέτρου, πρώτα πήραν το Πνεύμα και μετά βαπτίστηκαν (Πράξ. 10:46-48). 
Παρατηρούμε λοιπόν, ότι άλλοτε προηγείται το βάπτισμα και άλλοτε η αναγέννηση. 
Σε όλες όμως τις περιπτώσεις το Βάπτισμα φέρνει τη σφραγίδα της πίστης και τοποθετεί τον 
πιστό στο σώμα της Εκκλησίας. Η δε αναγέννηση ενεργείται από το Πνεύμα το Άγιο, το 
Πνεύμα που εργάζεται στην ανθρώπινη καρδιά και τη φέρνει στην ομοιότητα Εκείνου που 
την έχει πλάσει. 
 
Ένα Βάπτισμα 
«Ένας Κύριος υπάρχει, μια πίστη, ένα βάπτισμα» (Εφ. 4:5). Σε ποιο βάπτισμα αναφέρεται ο 
Παύλος : του νερού ή του Πνεύματος; Και τα δύο είναι ένα και το αυτό. Ο Θεός απαιτεί και τα 
δύο. Το Βάπτισμα στο νερό είναι εκείνο «της αγαθής συνείδησης επερώτημα στο Θεό,» και 
το άλλο είναι το Βάπτισμα στο πνεύμα που ο Θεός δίνει ως αρραβώνα κληρονομιάς στο 
βαπτιζόμενο» (Εφ. 1:13-14). 
Το βάπτισμα είναι μια συνεχής κατάσταση ζωής, όπως του Κυρίου μας, που άρχισε απ’ τον 
Ιορδάνη και τέλειωσε στο Σταυρό, που λίγο πριν είχε πει ότι : «είχε κι άλλο ένα βάπτισμα να 
βαπτιστεί που Τον στεναχωρούσε» (Λουκάς 12:50). 
Εσύ, φίλη ψυχή, επεδίωξες να πάρεις το βάπτισμα του Πνεύματος που έρχεται στην καρδιά 
σου έπειτα από συνεχή προσευχή, μελέτη του Λόγου του Θεού με χριστιανούς που γνωρίζουν 
καλά τη Γραφή και πνευματική κοινωνία; Εάν όχι, μπορείς να αρχίσεις σήμερα, τώρα, γιατί 
αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να γίνεις πολίτης του ουρανού. 
Η ζωή σου έχει φτιαχτεί για την αιωνιότητα και δε θα είναι ποτέ πλήρης έως ότου το 
πολυσύνθετο εκείνο αγαθό, το Πνεύμα το Άγιο, έρθει μέσα στην καρδιά σου και καλύψει 
κάθε κενό που υπάρχει μέσα της. Μην κολακεύεσαι από τα λόγια των ανθρώπων πως είσαι 
ένας τέλειος άνθρωπος. Το κενό αυτό θα υπάρχει πάντα μέσα σου και η ψυχή σου θα 
παραμένει ατροφική έως ότου κάνεις αυτό που σου συνέστησα. Ο Κύριος να σου δίνει 
σοφία, δύναμη, προστασία και την κατεύθυνση που χρειάζεσαι. 
Κάποτε η βασίλισσα της Αγγλίας, Ελισάβετ επισκέφθηκε μια από τις υπηρέτριές της που ήταν 
άρρωστη και τη ρώτησε αν ήθελε κάτι. «Ναι, βασίλισσά μου,» απάντησε εκείνη με τρεμάμενη 
φωνή, «θα ήθελα να σε συναντήσω στον ουρανό». 
Αυτή είναι και η δική μου επιθυμία για σένα, να σε συναντήσω στον ουρανό. 
 
«Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών» 
 
Ανάσταση 



Με ποια επιχειρήματα μπορεί να αποδειχτεί η ανάσταση; 
Με την Αγία Γραφή, «Εγώ θα τον αναστήσω την εσχάτη ημέρα» (Ιωάν. 6:44). Θα 
απελευθερώσει τα σώματά μας από την αιχμαλωσία του τάφου, όπου για ένα μικρό χρονικό 
διάστημα ο θάνατος είχε εξουσία επάνω τους. «Ο Θεός τους κοιμηθέντες δια του Ιησού θέλει 
φέρει μετ’ Αυτού (Α’ Θεσ. 4:14). 
Με την ανάσταση του Χριστού. Όπως ο Χριστός αναστήθηκε, έτσι θα αναστηθούν και τα 
σώματα των πιστών. Αν ο Χριστός, που είναι η Κεφαλή της Εκκλησίας, αναστήθηκε, τότε το 
σώμα δεν μπορεί να παραμένει στον τάφο, αλλά να αναστηθεί και να ενωθεί με την Κεφαλή. 
Η ανάσταση του Χριστού είναι η εγγύηση και για τη δική μας ανάσταση. 
Δεν είμαστε τόσο βέβαιοι ότι θα σηκωθούμε από τα κρεβάτια μας, όσο είμαστε ότι θα 
εγερθούμε από τους τάφους μας. Μερικοί πιστεύουν ότι η ψυχή θα ντυθεί νέο σώμα. Αν 
γινόταν κάτι τέτοιο, τότε δε θα ‘πρεπε να μιλάμε για ανάσταση αλλά για δημιουργία, γιατί 
λέει : «Και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα τούτο φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θα δω το 
Θεό» (Ιώβ 19:26). Όχι με κάποια άλλη σάρκα, αλλά «με τη σάρκα μου». «Το θνητόν τούτο 
θέλει ενδυθεί αθανασίαν» (Α’ Κορ. 15:53). 
Αν ο Θεός είναι δίκαιος Θεός, θα ανταμείψει τα σώματα των πιστών όπως και τις ψυχές τους. 
Θα ήταν αδιανόητο να φανταστούμε ότι οι ψυχές των πιστών θα δοξάζονταν χωρίς τα 
σώματά τους. Οι πιστοί υπηρέτησαν το Θεό με τα σώματά τους. Τα σώματά τους ήταν μέλη 
αγιασμού. Τα μάτια τους έχυσαν δάκρυα για την αμαρτία. Τα χέρια τους περιποιήθηκαν τους 
φτωχούς. Οι γλώσσες τους δοξολόγησαν το Θεό. Γι’ αυτό η δικαιοσύνη και η ισότητα 
απαιτούν τα σώματά τους να στεφανωθούν όπως και οι ψυχές τους. Αν και οι ψυχές μπορούν 
ν’ αναστηθούν  χωρίς το σώμα, δε θα υπάρχει ευτυχία εάν δεν επανενωθούν με το σώμα. Γι’ 
αυτό χωρίς αμφιβολία το σώμα θα αναστηθεί, όπως όλοι εκείνοι οι πιστοί αναστήθηκαν και 
βγήκαν από τα μνήματα με την ανάπλαση του Κυρίου μας (Ματθ. 27:52). 
Η ανάσταση του σώματος αποτελεί τονωτικό για το χριστιανό που πεθαίνει. Το σώμα σου, αν 
και θα μπει στο μνήμα, θα ξαναζήσει και θα ανθεί σα βότανο στην ανάσταση. Το μνήμα είναι 
ένα χωματένιο κρεβάτι, όπου τα σώματα των πιστών κοιμούνται. Θα ξυπνήσουν όμως με το 
σάλπισμα του Αρχαγγέλου. Αν και ο θάνατος σε απογυμνώνει από την ομορφιά σου, στην 
ανάσταση θα την ξανακερδίσεις.  
Πώς θα γνωρίζουμε ότι τα σώματά μας θα εγερθούν σε μια ένδοξη ανάσταση; 
Αυτό ο πιστός το γνωρίζει, το γεύεται και το περιμένει από τη στιγμή που παίρνει μέρος στην 
πρώτη ανάσταση. «Μακάριος… όστις έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση» (Αποκ. 20). Και τι 
εννοεί αυτό; Εννοεί την Ανάσταση που έγινε με μετάνοια από το μνήμα της αμαρτίας. Αυτός 
που είναι θαμμένος στην αμαρτία, μπορεί να έχει λίγη ελπίδα σε μια χαρούμενη ανάσταση. 
Το σώμα του θα αναστηθεί, όχι όμως με δόξα. Έχεις άραγε μέρος στην πρώτη ανάσταση; Σ’ 
ανάστησε το Άγιο Πνεύμα από τον τάφο της απιστίας σου; Αυτή είναι η πρώτη ανάσταση. Αν 
οι ψυχές σας έχουν αναστηθεί πνευματικά, τότε θα αναστηθούν ένδοξα και τα σώματά σας 
και θα λάμψουν σαν άστρα στη Βασιλεία των Ουρανών. Η αναγέννηση (Α’ Πέτρου 1:23) μας 
ανοίγει το δρόμο για μια ένδοξη ανάσταση. 



Αφού τα σώματά μας αναστηθούν με δόξα, θα πρέπει να κρατηθούν καθαρά και αμόλυντα 
από την αμαρτία. «Δεν μπορούμε να πάρουμε τα μέλη του Χριστού και να τα κάνουμε μέλη 
πόρνης» (Α’ Κορ. 6:15). «Αν δοξάζουμε το Θεό δια του σώματος» (Α’ Κορ. 6:20), τότε ο Θεός 
θα δοξάσει τα σώματά μας. 
 
«Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν». 
Δε θα μακρηγορήσω πάνω σ’ αυτό το θέμα, αν και θα μπορούσα να μιλώ για πολλές ώρες και 
μέρες. Θα πάρω όμως μια μικρή εικόνα απ’ αυτή που ο Κύριος άφησε τρεις από τους 
μαθητές Του – Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη – να γευθούν. 
Μια εικόνα, που ανοίγει το ουράνιο πέπλο της βασιλείας του ουρανού που έρχεται να 
ενθαρρύνει τους πιστούς όλων των εποχών. Ο Ιησούς δείχνει μέρος από τη βασιλεία Του, που 
είχε με τον Πατέρα πριν έρθει στη γη. Ο Πέτρος μάλιστα μας περιγράφει ότι το σκηνικό 
εκείνο που έλαβε χώρα στο βουνό της μεταμόρφωσης «δεν ήταν κάτι το μυθικό, αλλά η 
μεγαλοπρεπέστατη δόξα του Θεού» (Α’ Πετ. 2:16). Εκεί είδαν τον Ιησού να μεταμορφώνεται. 
Το πρόσωπό Του να λάμπει σαν τον ήλιο και τα ενδύματά Του να γίνονται λευκά σαν το χιόνι. 
Ο Πέτρος λέει : «Ναι, είδαμε την Ανάσταση και τη Ζωή κοντά στο Χριστό. Είδαμε το Μωυσή 
και τον Ηλία. Το Μωυσή που πέθανε στη γη Μωάβ και τον έθαψαν εκεί και τον Ηλία που 
αναλήφθηκε στον ουρανό με ανεμοστρόβιλο. Οι τρεις απόστολοι αντιπροσωπεύουν τους 
αγίους που βρίσκονται στα φυσικά σώματά τους. Όλους εκείνους που δέχτηκαν το Χριστό για 
Σωτήρα τους (Ιωάν. 1:12) και ζουν σύμφωνα με το άγιο θέλημά Του (Α’ Κορ. 1:2). 
Τώρα, αν ρίξουμε μια ματιά στο κεφάλαιο που αναφέρεται στην «ανάσταση των πεθαμένων» 
(Α’ Θεσ. 4:13-18), μπορούμε να δούμε καθαρά την ερμηνεία που δίνει ο απ. Παύλος για τις 
δύο ομάδες πιστών. Λέει ότι : «Ο Κύριος με παράγγελμα αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού 
θα κατεβεί απ’ τον ουρανό να παραλάβει πρώτα εκείνους που πέθαναν εν Χριστώ (όπως ο 
Μωυσής) κι αμέσως μετά όσοι ζούμε πιστά στο Χριστό θα αρπαχθούμε μαζί τους σε νεφέλες 
(όπως ο Ηλίας) για προαπάντημα του Κυρίου στον αέρα, έτσι που θα είμαστε πάντοτε μαζί 
Του». 
Απ’ την αρχή της δημιουργίας του κόσμου υπάρχει μόνο ένα θεμέλιο ελπίδας και ειρήνης για 
τον αμαρτωλό. Κι αυτό είναι ο θάνατος του παντοδύναμου Μεσίτη μεταξύ Θεού και 
ανθρώπων. Μάλιστα το σάστισμα του Πέτρου – που μου διέφυγε να σας πω – τη στιγμή που 
είδε το Μωυσή και τον Ηλία. Τότε, πρότεινε στον Ιησού να κάνει τρεις σκηνές, μία για τον 
Κύριο, μία για το Μωυσή και μία για τον Ηλία, σαν να ήταν όλοι ίσοι. Ο Θεός απέρριψε την 
ιδέα εκείνη κυριολεκτικά με το να μας πει ότι «Αυτός είναι ο Υιός Μου ο αγαπητός, Αυτόν να 
ακούτε». Αυτοί (οι ακόλουθοι) δεν ήταν τίποτε άλλο από υπηρέτες. Αυτός ήταν Υιός του 
Βασιλιά, τον Οποίο έπρεπε να ακούνε. Σ’ Εκείνον πρέπει να είμαστε προσηλωμένοι. Οι 
μαθητές δεν είναι παρά μόνο τα αστέρια που παίρνουν φως από τον Ήλιο. Μόνο ο Ήλιος 
μπορεί να θερμάνει την ψυχή και να δώσει ζωή. 
Για να γνωρίσεις το Χριστό, θα σου συνιστούσα να ξεχάσεις τη θρησκεία που ακολουθείς. Να 
πάψεις να είσαι θρησκευόμενος. Ο Χριστός δεν είναι ιδρυτής καμιάς θρησκείας. Είναι ο 
Σωτήρας που πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου. 



 
Ποιμένας : «Στώμεν καλώς. στώμεν μετά φόβου. πρόσχωμεν. την αγίαν αναφοράν εν 
ειρήνη προσφέρειν». 
Στώμεν: Είναι σε υποτακτική έγκλιση του ρήματος ίσταμαι (στέκομαι). Η έγκλιση του ρήματος 
δηλώνει την ευχή ή αν θέλετε την επιθυμία του ποιμένα, όπως ο ίδιος (ο ποιμένας) και το 
ποίμνιό του στέκονται άξια στο κάλεσμα της επουρανίου κλήσεως του Θεού δια του Ιησού 
Χριστού και, βάσει της υποσχέσεως που δώσαμε, όταν συμφιλιωθήκαμε μαζί Του : «Ότι θα 
ζούμε σύμφωνα με τη διδασκαλία του Κυρίου που κάνει την έναρξή της με τα λόγια που 
ακολουθούν : «Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο» (Μάρκου 1:15). Ζωή μετάνοιας και 
πίστης. Μετάνοια χωρίς πίστη και πίστη χωρίς μετάνοια δε μας σώζουν. Και τα δύο πάνε μαζί. 
Τι κάνει εδώ ο ποιμένας που ενδιαφέρεται για το ποίμνιό του; «Θυμίζει στους πιστούς ότι 
αφού τώρα έχουν :  
α’) ειρήνη από το Θεό, 
β’) ειρήνη με το Θεό και 
γ’) μια «νέα ζωή», που είναι αναστημένη (= βγαλμένη) από το μνήμα της απιστίας, ότι όντως 
«στώμεν μετά φόβου.» (με φόβο Θεού στεκόμαστε). 
Ας καλλιεργούμε τη σωτηρία που ο Κύριος μας προσφέρει «με φόβο,» μήπως τη 
θεωρήσουμε δεδομένη (ότι την πήραμε με την αξία μας ή ότι μας ανήκει), και πέσουμε… 
«πρόσχωμεν.» : Πρέπει να δίνουμε πολλή προσοχή, γιατί κάποια στιγμή θα κληθούμε να 
δώσουμε απολογία, όχι μόνο γι’ αυτό που δωρεάν μας προσφέρθηκε, αλλά πως το 
διαχειριστήκαμε. Και προσέξτε πως το διατυπώνει : 
 
«την αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν». 
Ναι, Κύριε! Όλα έγιναν μέσα απ’ τη μεγάλη καταδεκτικότητα και τη θυσία της αγάπης Σου : 
Όλα σε Σένα τα οφείλουμε! 
 
Λαός : «Έλεον ειρήνης, θυσίαν αινέσεως» 
«Έλεος και ειρήνη» ήταν δύο πράγματα τα οποία οι άνθρωποι που βρίσκονταν κάτω απ’ το 
νόμο δεν είχαν γευθεί. Τώρα, με τον ερχομό του Κυρίου Ιησού Χριστού βλέπουμε μέσα απ’ το 
έλεος της ειρήνης, την αυθόρμητη, πρόθυμη, τρυφερή φροντίδα που ο Θεός δείχνει με 
απέραντη αγάπη και συμπάθεια στο δυστυχισμένο και συντετριμμένο άνθρωπο. 
Γι’ αυτό μας συνιστά ο απόστολος των εθνών, να μην ξεχνάμε να Τον ευχαριστούμε, 
προσφέροντάς Του πάντοτε θυσία από ύμνους, που δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ο καρπός 
των χειλέων μας, που ομολογούν το άγιο όνομά Του! (Εβρ. 13:15). 
 
Ποιμένας : «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και 
η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, είη μετά πάντων υμών». 
Πολλοί χριστιανοί ονομάζουν το εδάφιο αυτό «Αποστολική ευχή». Έτσι κάπως ολοκληρώνει 
το έργο του ο ιερός Χρυσόστομος και αυτή θα λέγαμε είναι μια ωραία ευχή να 
κοινοποιήσουμε την απόλυση των πιστών απ’ το χώρο λατρείας. Μας λέει ακόμη ότι ο 



Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είναι τρία ξεκάθαρα πρόσωπα, αλλά ένας Θεός και η 
πηγή όλων των ευλογιών του ανθρώπου! Επιπλέον, μας γνωστοποιεί ότι μόνο με τα μάτια της 
πίστης και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να τα διακρίνουμε. Έπειτα, καθώς 
μένουμε πιστοί, απολαμβάνουμε τη Χάρη του Χριστού, την αγάπη του Πατέρα και την 
κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, που μας κάνουν ένα χαρούμενο και ολοκληρωμένο πρόσωπο 
στην οικογένεια του Θεού χωρίς περαιτέρω επιθυμίες και αναζητήσεις. 
 
Λαός : «Και μετά του πνεύματός σου». 
Εδώ, ο λαός γεμάτος απ’ το πνεύμα του Θεού και την αλήθεια αντεύχεται το ίδιο να 
απολαμβάνει κι ο ποιμένας του. 
 
Ποιμένας : «Άνω σχώμεν τας καρδίας» 
Άνω (επάνω) έχουμε στραμμένες τις καρδιές μας. ΕΠΑΝΩ και όχι δίπλα στο σύνδουλό μας ή 
ΚΑΤΩ που ζουν και περιφέρονται τα δουλικά των δούλων, οι δουλοπρεπείς… 
ΕΠΑΝΩ, στον τρίτο Ουρανό, που κατοικεί ο Θεός! Εκεί που είναι το Σπίτι μας! 
 
Λαός : «Έχομεν προς τον Κύριον». 
Όντως, εκεί επάνω έχουμε κι εμείς στραμμένες τις καρδιές μας. Επιβεβαιώνουν τον ποιμένα 
ότι όλοι τους είναι στο ίδιο πνεύμα. 
 
Ποιμένας : Γεμάτος από χαρά ο ποιμένας λέει στο λαό, «Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριον». 
Σε Ποιόν συνιστά ο ιερός Χρυσόστομος να προσευχηθούμε; Στον Κύριό μας. Και 
 
ο Λαός λέει στον ποιμένα : Αυτό που ζητάτε, «Είναι Άξιον και Δίκαιον». 
Είναι σωστό, αληθινό και δίκαιο. Διότι μέσω της θυσίας του Κυρίου πήραμε άφεση αμαρτιών 
κι αφού δικαιωθήκαμε μέσω πίστης, έχουμε με τη χάρη Του την είσοδο στο θρόνο Του, χωρίς 
τη μεσολάβηση κάποιου. 
Στην ερμηνεία που ο ιερός Χρυσόστομος μας δίνει στον 4ο Ψαλμό περί προσευχής, γράφει : 
«Ο Θεός δε ζητάει την ωραιότητα της γλώσσας ούτε τη σύνταξη των λόγων, αλλά την 
ωριμότητα της ψυχής. Κι αν εκείνη λέει εκείνα που είναι αρεστά σ’ Αυτόν, αφού εκτελέσει τα 
πάντα, φεύγει. Βλέπεις πόσο εύκολο είναι; Διότι, όσον αφορά τους ανθρώπους, εκείνος που 
πλησιάζει πρέπει να είναι κάπως ρητορικός και ικανός να κολακέψει όλους εκείνους που 
βρίσκονται γύρω απ’ τον άρχοντα και να επινοήσει πολλά άλλα, ώστε να έχει καλή υποδοχή. 
Εδώ όμως δε χρειάζεται τίποτε απ’ αυτά, αλλά μόνο σοβαρή διάθεση. Και τίποτε δεν 
εμποδίζει ώστε να πλησιάσει στο Θεό. «Διότι εγώ είμαι ο Θεός εγγύς και όχι Θεός 
μακρόθεν». Ώστε το να είμαστε μακριά, προέρχεται από μας. Διότι Αυτός είναι πάντοτε 
κοντά. Και τι λέω ότι δε χρειάζεται ρητορεία; Πολλές φορές δε χρειαζόμαστε ούτε και να 
μιλήσουμε. Γιατί αν μιλήσεις, ακόμη και με την καρδιά σου και Τον επικαλεστείς όπως 
πρέπει, εύκολα θα επιβλέψει και τότε… Δεν παρουσιάζεται στρατιώτης για ν’ απομακρύνει. 
Δεν υπάρχει δορυφόρος που ν’ αναβάλει την ώρα, δεν υπάρχει εκείνος που θα πει : «Τώρα 



δεν μπορείς να έρθεις, έλα αργότερα». Αλλά μόλις έρθεις, κάθεται ν’ ακούσει ή κατά την ώρα 
του γεύματος ή κατά την ώρα του δείπνου ακόμη και σε ακατάλληλη ώρα ή στην αγορά ή στο 
δρόμο ή στο δωμάτιο ή στο δικαστήριο, εάν παρουσιαστείς στον Άρχοντα και τον 
επικαλεστείς. Δεν υπάρχει τίποτε που να εμποδίζει στο να συγκατατεθεί και ν’ ακούσει το 
αίτημα, εάν επικαλεστείς όπως πρέπει. Δεν είναι ανάγκη να πεις : «Φοβάμαι να προσέλθω 
και να δεηθώ. ο εχθρός μου είναι παρών», αλλά και αυτό το εμπόδιο αφαιρείται. Γιατί δεν 
προσέχει ούτε σ’ εχθρό ώστε να σου διακόψει την αίτηση, αλλά πάντοτε και διαρκώς μπορείς 
να προσεύχεσαι και δεν υπάρχει καμιά δυσκολία σ’ αυτό. Διότι δεν υπάρχει ανάγκη από τους 
θυρωρούς που εισάγουν ούτε από οικονόμους, επιτρόπους, φύλακες ή φίλους, αλλά όταν 
έρθεις ο ίδιος και δια του εαυτού σου, τότε μάλιστα θα σε ακούσει, όταν δε χρειαστείς 
κανέναν άλλον. 
Ας μην ντροπιάζουμε λοιπόν Αυτόν μ’ αυτόν τον τρόπο, προβάλλοντας αξιώσεις μέσω άλλων. 
Διότι επειδή αγαπάει τη φιλία μας και κάνει τα πάντα, ώστε εμείς να έχουμε το θάρρος σ’ 
Αυτόν, όταν δει ότι το κάνουμε (δηλ. προσευχόμαστε) απευθείας με τους εαυτούς μας, τότε 
θα συγκατανεύσει σ’ εμάς. Έτσι έκανε και στην περίπτωση της Χαναναίας. Κι ενώ ο Πέτρος 
και ο Ιάκωβος επενέβησαν υπέρ αυτής, δεν το αποδοκίμασε, επειδή αυτή επιθυμούσε να 
λάβει εκείνο το οποίο ζήτησε, της το έδωσε γρήγορα (ο Ιησούς)… Ας φροντίσουμε λοιπόν κι 
εμείς να προσευχόμαστε στο Θεό» κτλ. 
Επίσης στην Ομιλία του σχετικά με το περιστατικό της Χαναναίας γυναίκας, μας λέει : «Και 
να, μια γυναίκα που έφυγε από κείνη την περιοχή Τον παρακαλούσε κι έλεγε ‘Υιέ του Δαβίδ 
ελέησέ με’. Η γυναίκα γίνεται ευαγγελίστρια και ομολογεί και τη θεότητα και την οικονομία. 
Κύριε, τη δεσποτεία. Υιέ του Δαβίδ, την ενσάρκωση. ελέησόν με, κοίταξε τη φιλόσοφο ψυχή. 
Ελέησέ με, δεν έχω κατορθώματα του βίου (δηλ. καλά έργα), δεν έχω το θάρρος καλής 
συμπεριφοράς. στο έλεος καταφεύγω, στο κοινό λιμάνι των αμαρτωλών, στο έλεος 
καταφεύγω όπου δεν υπάρχει δικαστήριο, όπου η σωτηρία δίνεται χωρίς προηγούμενη 
εξέταση». 
Αν και ήταν πονηρή και αμαρτωλή, τόλμησε να προσέλθει. Και κοίταξε τη σοφία της 
γυναίκας, δεν παρακαλεί τον Ιάκωβο, δεν κάνει δέηση προς τον Ιωάννη ούτε προσέρχεται 
στον Πέτρο ούτε διέσχισε τον όμιλο (των μαθητών). «Δεν έχω ανάγκη μεσίτη, αλλά αφού 
πήρα τη μετάνοια ως συνήγορο, προσέρχομαι σ’ αυτή την Πηγή. Δια τούτο κατέβηκε, δια 
τούτο έλαβε σάρκα δια να συνομιλήσω κι εγώ μαζί Του». Επάνω Τον τρέμουν τα Χερουβίμ 
και κάτω συνομιλεί με Αυτόν μια πόρνη. «Ελέησέ με!» Απλός ο λόγος και απέραντο πέλαγος 
σωτηρίας βρίσκει. «Ελέησέ με!», γι’ αυτό ήρθες, γι’ αυτό έλαβες σάρκα, γι’ αυτό έγινες αυτό 
που είμαι εγώ». Επάνω τρόμος και κάτω παρρησία. «Ελέησέ με!» (Τόμος Γ’ σελ. 435). 
Πώς ήταν δυνατό να γράψει ο Χρυσόστομος τα παραπάνω, εάν η Εκκλησία πρέσβευε στις 
ημέρες του τη μεσιτεία της Παρθένου Μαρίας και των αγίων; 
Παραπέμπουμε επίσης τον αναγνώστη και στις τρεις Ομιλίες του Χρυσοστόμου, οι οποίες 
αναφέρουν τη Μητέρα του Κυρίου με τέτοιο τρόπο ασυμβίβαστο προς την ιδέα 
οποιασδήποτε προσκυνήσεως αυτής ή επίκλησης πρεσβειών της. Είναι γνωστά τα σχόλια 
του:  



1) Στο εδάφιο Ιωάννου β’ 4 : Τι εμοί και σοι γύναι; (Τόμος 8ος σ. 125), όπου λέει ότι ουδέ η 
μήτηρ Αυτού διέκρινε ακόμη τη θεότητά Του.  
2) Στα εδάφια Ιωάννου ιθ’ 26 και 27 όπου τονίζει τη Θεϊκή φροντίδα του Σωτήρα δια την κατά 
σάρκα μητέρα Του και κάνει αυτό παράδειγμα στους ανθρώπους για ν’ αγαπούν και να 
σέβονται τις μητέρες τους (Τόμος 8ος σελ. 505). 
3) Στο εδάφιο Ματθαίου ιβ’ 46 όπου σχολιάζει όχι με επιείκεια την προέλευση της Μητέρας 
του Κυρίου κατά την ώρα της διδασκαλίας Του, και 
4) Στο εδάφιο Λουκά ια’ 27, όπου ο Χρυσόστομος αναπτύσσει τη μακαριότητα εκείνων που 
φυλάγουν τις εντολές του Χριστού (Τόμος 7ος σελ. 467). Τις περικοπές των ομιλιών αυτών τις 
παραλείπουμε, διότι είναι πολύ εκτεταμένες στο μικρό μας χώρο. Ολόκληρο όμως το πνεύμα 
και το γράμμα τους είναι απολύτως αντίθετο προς την ιδέα ότι ο Χρυσόστομος γνώριζε την 
επίκληση ή την προσκύνηση της Μητέρας του Κυρίου. 
Συνοψίζοντας λοιπόν αυτά που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος βλέπουμε ότι :  
1) Πουθενά στα συγγράμματά του δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι πρέσβευε, ότι πρέπει 
να προσκυνείται η Παρθένος Μαρία με σχετική ή τιμητική ή απόλυτη προσκύνηση. ότι η 
Παρθένος πρεσβεύει υπέρ των ανθρώπων ενώπιον του Χριστού, ότι εισακούει προσευχές ή 
ότι κατέχει οποιαδήποτε θέση στη χριστιανική λατρεία. 
2) Σε τρεις διαφορετικές ομιλίες αποδοκιμάζει τη στάση ή την επέμβαση της Παρθένου κι 
αποδίδει σ’ αυτήν «περισσή φιλοτιμία», «κενοδοξία» κι «επίδειξη», ακόμη και άγνοια ή κακή 
αντίληψη περί της θείας φύσης κι αποστολής του Υιού της, και 
3) Επαινεί από μακριά την απευθείας δέηση προς το Θεό και Σωτήρα και καταδικάζει την 
παρέμβαση οποιωνδήποτε μεσιτών, διότι είναι περιττοί και καταργούν αυτό το σκοπό με τον 
οποίον ενανθρώπησε ο Μονογενής Υιός του Θεού. 
Τι περισσότερο θέλουμε από το Χρυσόστομο; Και πώς θ’ άκουγε άραγε ο άγιος αυτός 
Πατέρας μας μερικές σημερινές λειτουργίες Χριστιανικών Εκκλησιών και μάλιστα λειτουργία 
που έχει το όνομά του; Θα ευχόμαστε να ήταν δυνατό να τις ακούσει και να εκφέρει τις 
κρίσεις του γι’ αυτές! 
Αν οι άγιοι αυτοί ήταν σήμερα μαζί μας, ποιους νομίζετε ότι θ’ αποκαλούσαν αιρετικούς; 
Αυτούς που έχουν ευθυγραμμίσει τη ζωή τους σύμφωνα με το Λόγο του Θεού ή αυτούς που 
δέχονται το ψεύδος ως αλήθεια και την Αλήθεια ως ψεύδος; 
 

Ας κάνουμε έναν περίπατο στις τρεις μαρτυρίες (Α’ Ιωάν. 5:6-9) 
Η πίστη του χριστιανού, αν και είναι τόσο δυνατή και ένδοξη, είχε ανάγκη από γερά θεμέλια 
που θα μας έδιναν μια ουράνια μαρτυρία, όσον αφορά τη Θεία καταγωγή, την εξουσία και το 
λειτούργημα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κι αυτό το κάνει – ο Ιησούς – φέρνοντας μαζί Του 
όλα τα πιστοποιητικά της ιδιότητάς Του, με τον τρόπο που εμφανίστηκε και ενήργησε ως 
Σωτήρας του κόσμου και με τη μαρτυρία που Τον συνόδευε. 
Αν πραγματικά θέλουμε να επεκταθούμε στο θέμα αυτό της μεσιτείας, τότε πρέπει να 
καταφύγουμε στις Γραφές, που είναι η πηγή της αλήθειας. Εκεί, θα βρούμε αδιάσειστα 



στοιχεία που θα μας αποτρέψουν από τις διδασκαλίες και τα ψεύδη που ακούσαμε κι 
ακούμε απ’ τους παππούληδες και τις κυρούλες μας… 
Ας προχωρήσουμε. «Τρεις είναι Αυτοί που δίνουν τη μαρτυρία τους στον ουρανό : Ο 
Πατέρας, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα. Και αυτοί οι τρεις είναι Ένα». Η δήλωση αυτή μπορεί 
να φέρει κάποια δυσαρέσκεια σε μερικούς που πιθανόν δε μελετούν προσεκτικά τις Γραφές. 
Ας πιάσουμε το εδάφιο αυτό, από πιο πάνω, να δούμε σε Ποιον αναφέρεται. «Αυτός είναι 
που ήρθε μέσω του νερού και του αίματος, ο Ιησούς Χριστός. Και όχι μόνο με νερό, αλλά με 
νερό και αίμα. Και είναι το Πνεύμα που το επιβεβαιώνει αυτό με τη μαρτυρία Του, γιατί το 
Πνεύμα είναι αλήθεια» (εδ. 6). Και τώρα πάμε στο εδάφιο 8 που λέει : «Τρεις επίσης είναι 
Αυτοί που δίνουν τη μαρτυρία τους στη γη. Το Πνεύμα, το νερό και το αίμα. Και Αυτοί οι τρεις 
είναι σύμφωνοι στη μαρτυρία τους». Τι εννοεί ο απόστολος, όταν λέει ότι Αυτοί οι τρεις 
δίνουν τη μαρτυρία τους; Τρεις που δίνουν τη μαρτυρία τους, σε τι; Ο λόγος που αναφέρεται 
αυτό, είναι να δείξει τη δραστικότητα στο έργο του Ιησού Χριστού. Τρεις μαρτυρίες, το 
Πνεύμα, το νερό και το αίμα. Το Πνεύμα ασφαλώς είναι το Άγιο Πνεύμα του Θεού, το Οποίο, 
μετά το θάνατο, την ανάσταση και την ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ήρθε από 
τον ουρανό να κατοικήσει στην εκκλησία επί της γης. να είναι η δύναμη με την οποία οι 
ιεραπόστολοι του σταυρού θα έδιναν τη μαρτυρία τους στα πέρατα της γης, διακηρύττοντας 
το τέλειο έργο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. 
Ξέρετε, υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα σε μια απλή ερμηνεία των δογμάτων και στο 
κήρυγμα του Ευαγγελίου που γίνεται με τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Κάθε 
άνθρωπος μπορεί να μας δώσει μια ερμηνεία κι αυτή να είναι αληθινή, αλλά αν αυτή δε 
συνοδεύεται με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, τότε είναι χλιαρή και δεν έχει κανένα 
αποτέλεσμα. Γι’ αυτό λέει : «Ο Θεός χρησιμοποιώντας τη σοφία Του, θέλησε μέσω της 
μωρίας του κηρύγματος να σώσει όσους πιστεύουν» (Α’ Κορ. 1:21). Ο Ιησούς είπε : «Θα 
πάρετε όμως δύναμη, όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα επάνω σας και θα είστε μάρτυρές Μου 
τόσο στην Ιερουσαλήμ, όσο και σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρεια κι ως τα πέρατα της 
γης» (Πράξ. 1:8). Επομένως το Άγιο Πνεύμα δίνει μαρτυρία για την ενέργεια του καθαρισμού 
που γίνεται με τη δύναμη του πολύτιμου αίματος του Χριστού. Ήρθε κάτω στη γη απ’ τον ιερό 
χώρο του ουρανού να μας βεβαιώσει ότι η θυσία Του για μας έγινε δεκτή. Η ανάστασή Του 
αποδεικνύει ότι ο Θεός ικανοποιήθηκε, η Θεία δικαιοσύνη κατευνάστηκε και η αγιότητα του 
Θεού δικαιώθηκε! Ο νόμος εδραιώθηκε! Έτσι, κάθε πιστός αμαρτωλός απαλλάσσεται από 
ό,τι τον βαρύνει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αλληλούια!!! 
Οι άλλες μαρτυρίες είναι το νερό και το αίμα. Θα θυμάστε ότι στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη 
διαβάζουμε πως, όταν οι στρατιώτες έσπασαν τα πόδια των ληστών που κρέμονταν στους 
σταυρούς εκατέρωθεν του Κυρίου, τότε κοίταξαν το σώμα Του και θαύμασαν όταν είδαν ότι 
ήδη ήταν νεκρός κι έτσι δε χρειάστηκε να Του σπάσουν τα πόδια. Είχε ειπωθεί ότι : «Κόκκαλο 
δικό Του δε θα συντριφτεί» (Ιωάν. 19:36). Αλλά ένας από τους στρατιώτες έσυρε τη λόγχη 
του και τρύπησε το πλευρό του Κυρίου κι αμέσως βγήκε αίμα και νερό (Ιωάν. 19:34). Αυτό 
έκανε μεγάλη εντύπωση στον Ιωάννη, καθώς είδε τα δύο αυτά αναμιγμένα να τρέχουν απ’ το 
άνοιγμα του πλευρού του Σωτήρα. 



Πέρασαν χρόνια και, όταν ο Ιωάννης ήταν πλέον γέρος, κάθισε να γράψει αυτή την επιστολή 
στα παιδιά του Θεού : «Αυτός είναι που ήρθε μέσω του νερού και του αίματος, ο Ιησούς 
Χριστός, όχι μόνο μέσω του νερού, αλλά μέσω του νερού και του αίματος». Τώρα, γιατί ο 
Ιωάννης θέλει να μας αποσπάσει την προσοχή με το νερό και το αίμα που έτρεξαν απ’ το 
πλευρό του Γιού του Θεού; Απλούστατα, τα δύο αυτά στοιχεία συνιστούν δύο 
χαρακτηριστικά καθαρισμού. 
Σαν φτωχός αμαρτωλός μέσα στην ενοχή των παραβάσεών μου, η αφυπνισμένη συνείδησή 
μου λαχταρά να δικαιωθεί ενώπιον του θρόνου του Θεού. Μαθαίνω ότι το αίμα του Ιησού με 
καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αλλά αυτός ο καθαρισμός είναι δικαστικός, που σημαίνει τον 
καθαρισμό μου ενώπιον του Θεού. Τώρα, καθώς ο Θεός κοιτάζει σε μένα τον πιστό, με 
βλέπει καθαρισμένο από κάθε κηλίδα με το πολύτιμο Αίμα του Γιού Του, αλλά αυτό δε με 
ικανοποιεί απόλυτα. Η βασανισμένη μου καρδιά ως χριστιανός θέλει να ξέρει έναν πρακτικό 
τρόπο απελευθέρωσής της από τη δύναμη της αμαρτίας. Δεν αρκείται να ξέρει ότι οι 
αμαρτίες της έχουν τεθεί κάτω απ’ το Αίμα, όταν αποκαλύπτει ότι ακόμα ζει κάτω απ’ τη 
δύναμη της αμαρτίας. Θέλει την αμαρτία ν’ απομακρυνθεί απ’ αυτήν, μ’ έναν πρακτικό 
τρόπο. Θέλει να ελευθερωθεί και να καθαριστεί απ’ την οργή που την κατατρέχει. Και βρίσκει 
ότι ο πιο πρακτικός τρόπος καθαρισμού είναι με συνεχή λουτρό μέσα στο νερό της 
διδασκαλίας του λόγου του Θεού. «Ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία και πρόσφερε τον εαυτό 
Του για χάρη της με σκοπό να την αγιάσει, αφού την καθάρισε με το λουτρό του νερού μέσω 
της διδαχής Του» (Εφεσ. 5:25,26). Ο λόγος του Θεού εφαρμοσμένος στην καρδιά και τη 
συνείδησή μου, μ’ ελευθερώνει από την αμαρτία που μου έχει γίνει συνήθεια. Έτσι, τώρα 
που μιλάμε, έχω ελευθερωθεί από τη δύναμή της κι ευχαριστώ τον Κύριο για το θαυμαστό 
εκείνο Βιβλίο που μας έχει δώσει, το Λόγο Του.  
Επανερχόμενοι τώρα στα δύο εκείνα χαρακτηριστικά στοιχεία καθαρισμού, βλέπουμε :  
1. Ότι το Αίμα μάς καθαρίζει απ’ την ενοχή της αμαρτίας, και  
2. Ότι το λουτρό, μέσα στη διδασκαλία του Λόγου, εφαρμοσμένο με τη δύναμη του Αγίου 
Πνεύματος, μας καθαρίζει από τη μόλυνση της αμαρτίας. 
Έτσι έχουμε και τις τρεις μαρτυρίες. 
Το Αίμα μαρτυρεί ότι το ζήτημα της αμαρτίας έχει διευθετηθεί και ικανοποιήσει απόλυτα το 
Θεό. Ο Λόγος μαρτυρά ότι υπάρχει δύναμη μέσα σ’ Αυτόν, που μπορεί να μας ελευθερώσει 
απ’ την αμαρτία μ’ έναν πρακτικό τρόπο, και  
Το Πνεύμα φέρνει μαρτυρία ότι όλα αυτά είναι για κάθε άνθρωπο που πιστεύει στον Κύριο 
Ιησού Χριστό. 
«Αν δεχόμαστε τη μαρτυρία των ανθρώπων, η μαρτυρία του Θεού είναι υπέρτερη. Και η 
μαρτυρία αυτή είναι η μαρτυρία που έχει δώσει ο Θεός για το Γιο Του» (εδάφ. 9). «Τρεις 
είναι Αυτοί που δίνουν τη μαρτυρία τους στη γη : Το Πνεύμα, το νερό και το αίμα και αυτοί οι 
τρεις είναι σύμφωνοι στη μαρτυρία τους». Συμφωνούν ότι υπάρχει πλήρης και απόλυτη 
σωτηρία και ζωή αιώνια για κάθε πιστό στο Χριστό. 
«Αν δεχόμαστε τη μαρτυρία των ανθρώπων, η μαρτυρία του Θεού είναι υπέρτερη». 
Ορισμένοι άνθρωποι έρχονται και μας μιλούν για πράγματα που δεν έχουμε δει ποτέ και 



τους πιστεύουμε. Μας κάνουν υποσχέσεις πάνω στις οποίες βασιζόμαστε. Ολόκληρο το 
εμπορικό σύστημα του κόσμου βασίζεται επί το πλείστον στη μαρτυρία που μας δίνουν. 
Κάνουν διάφορες υποσχέσεις και πιστεύουμε ότι θα τις εκπληρώσουν. Και τι κάνουμε; Αφού 
τους εμπιστευτούμε, προχωράμε και κάνουμε δουλειές μαζί τους. Αν είμαστε πρόθυμοι να 
εμπιστευτούμε τους ανθρώπους που μπορεί ν’ αποτύχουν ή να αθετήσουν τις υποσχέσεις 
τους και η μαρτυρία τους ν’ αποδειχτεί ψευδής, τότε, με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι 
: «Η Μαρτυρία Του, Είναι Ο Λόγος Του». Αρχίστε να τον διαβάζετε κι αυτός θα σας 
ελευθερώσει από κάθε ανθρώπινη διδασκαλία που μόνο σύγχυση μπορεί να σας φέρει. Ο 
Κύριος μεθ’ υμών. 

Υιοθεσία 
Ο απόστολος των εθνών, ο Παύλος, μας κάνει μια νέα αποκάλυψη, που μας δίνει απέραντη 
ανακούφιση. Η αποκάλυψη αυτή αναφέρεται στην προσάρτιση της υιοθεσίας μας απ’ το Θεό 
με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, που κάνει όλους τους πιστούς (=αγίους) που 
συμπάσχουν με το Χριστό, κληρονόμους του Θεού και συγκληρονόμους του Ιησού Χριστού. 
Στη Ρωμαίους κεφάλαιο 8 μας λέει : «Όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι 
γιοί του Θεού. Γιατί δε λάβαμε πνεύμα που να μας κάνει δούλους, ώστε να έχουμε φόβο, 
αλλά λάβαμε πνεύμα που μας χαρίζει υιοθεσία, χάρη στο Οποίο αποκαλούμε το Θεό, 
Πατέρα. Αυτό το Πνεύμα, μαζί με το δικό μας, δίνει τη μαρτυρία Του ότι είμαστε παιδιά του 
Θεού. Και αφού είμαστε παιδιά Του, είμαστε και κληρονόμοι Του. Μάλιστα, κληρονόμοι του 
Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού στη δόξα». Είμαστε παιδιά απ’ τη γέννηση αλλά 
γιοι με υιοθεσία. Η υιοθεσία μας αναγνωρίζεται με τη νέα μας γέννηση. Η υιοθεσία μας αυτή 
δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό θα γίνει με την τελική αποκατάστασή μας, όταν τα σώματά μας 
απολυτρωθούν κατά την επάνοδο του Κυρίου μας. 
Ας γυρίσουμε λίγο στην ιστορία να δούμε το θέμα μας από μια πρακτικότερη θέση. Όταν 
ένας Ρωμαίος πατέρας αναγνώριζε νόμιμα στο δικαστήριο ή και σε μια επίσημη εκδήλωση το 
παιδί του ως γιο και κληρονόμο του, η γιορτή αυτή λεγόταν «Η υιοθεσία». Μόνον οι 
υιοθετημένοι αναγνωρίζονταν ως γιοι. Έτσι κι εμείς που έχουμε γεννηθεί από το λόγο Του (Α’ 
Πέτρου 1:23) είμαστε παιδιά Του, όπως ήταν όλοι οι πιστοί από την εποχή του Άβελ κι 
εντεύθεν. Όταν όμως το Πνεύμα του Θεού άρχισε να κατοικεί μέσα στις καρδιές μας και να 
μας καθοδηγεί, υιοθετηθήκαμε! Γίναμε γιοι Του και κληρονόμοι Του! 
Και για να ολοκληρώσουμε το μάθημά μας, ας πάμε στους Γαλάτες κεφάλαιο 4:1,2. «Για όσο 
καιρό ένας κληρονόμος είναι ανήλικος δε διαφέρει από ένα δούλο, παρόλο που είναι κύριος 
όλων. Απεναντίας, βρίσκεται κάτω απ’ την επίβλεψη επιτρόπων και διαχειριστών, μέχρι τότε 
που θα συμπληρωθεί η προθεσμία την οποία όρισε ο πατέρας του». Ο χρόνος αυτός είναι για 
τη διαπαιδαγώγηση και προετοιμασία του παιδιού για την κληρονομιά. Είναι ο χρόνος που 
απαιτείται για τη διαπαιδαγώγηση και αύξηση σε όλα τα νήπια που ανήκουν στο Χριστό, σε 
άνδρα που έχει σταυρώσει την παλιά του φύση με τα πάθη και τις επιθυμίες της και 
οδηγείται απ’ το Πνεύμα Του. Σε άνδρα αποδεσμευμένο απ’ την κυριαρχία του νόμου και των 
παραδόσεων, σφραγισμένο με το πνεύμα του Γιού Του, που μπορεί να φωνάζει : «Αββά, 



Πατέρα μου!» Και ν’ απολαμβάνει από σήμερα, τη ζωή που απολαμβάνουν οι άγγελοι στον 
ουρανό!!! 
 
Ποιμένας : «Λάβετε, φάγετε. τούτο Μού εστί το Σώμα, το υπέρ πολλών κλώμενον εις 
άφεσιν αμαρτιών». 
Ομοίως : «Πίετε εξ αυτού πάντες. τούτο εστί το Αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ 
υμών και πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών». 

Ευχαριστία 
Δύο είναι οι τελετές που θέσπισε ο Χριστός στην Εκκλησία Του : «Το βάπτισμα και η θεία 
Ευχαριστία». Αν και στο Βάπτισμα δεν απαιτούνται πολλές διατυπώσεις, στην τελετή της 
Ευχαριστίας μάς δίδονται όλα τα σχετικά γύρω από αυτήν, αφού την πρώτη Ευχαριστία την 
τέλεσε ο Ίδιος με τους μαθητές Του.  
Για να εξετάσουμε το θέμα αυτό, πρέπει να εξετάσουμε τι ακριβώς θέσπισε ο Χριστός και τι 
μας δίδαξαν οι Απόστολοι. 
Το πώς έκανε ο Κύριος την τελετή της Ευχαριστίας μάς το αναφέρουν οι τέσσερις 
Ευαγγελιστές και ο Απόστολος των Εθνών, Παύλος : «Καθώς έτρωγαν, πήρε ο Ιησούς το 
ψωμί, κι αφού το ευλόγησε, το έκοψε και το πρόσφερε στους μαθητές Του λέγοντας : Πάρτε, 
φάτε. Αυτό είναι το σώμα Μου. Κατόπιν πήρε το ποτήρι κι αφού ευχαρίστησε, τους έδωσε 
λέγοντας : Πιέστε απ’ αυτό όλοι, γιατί τούτο είναι το αίμα μου, της Νέας Διαθήκης, το οποίο 
χύνεται για χάρη πολλών, με σκοπό την άφεση των αμαρτιών» (Ματθ. 26:26,27 και 28). Ο 
Λουκάς λέει : «Να το κάνετε αυτό σε ανάμνησή μου… Αυτό το ποτήρι είναι «Η Νέα Διαθήκη» 
που συνάπτεται με βάση το αίμα Μου, το οποίο χύνεται για χάρη σας» (Λουκάς 22:19-20). 
Και ο Απόστολος Παύλος παραδίδοντας ό,τι είχε πάρει απ’ τον Κύριο λέει : «Αυτό το ποτήρι 
είναι η Νέα Διαθήκη, που επικυρώνεται με το αίμα Μου. Αυτό να κάνετε κάθε φορά που το 
πίνετε στην ανάμνησή Μου» (Α’ Κορ. 11:25). 
Από όλα αυτά που διαβάσαμε βλέπουμε τρία πράγματα :  
1. Ότι η πρώτη τελετή Ευχαριστίας έγινε στο τέλος περίπου του δείπνου που έτρωγαν ο 
Κύριος και οι μαθητές Του το Ιουδαϊκό Πάσχα.  
2. Ότι τον άρτο και το κρασί το πήραν απ’ αυτά που ήταν στο τραπέζι. Και  
3.Ότι η τελετή ήταν συμβολική και αναμνηστική. Συμβολική, γιατί ο άρτος και το κρασί 
ελήφθησαν ως σύμβολα του σώματος και του αίματος του Χριστού, δηλαδή του σταυρικού 
Του θανάτου για τη σωτηρία της ανθρωπότητας και αναμνηστική, γιατί ο Χριστός διέταξε να 
τελούν την τελετή αυτή οι Μαθητές Του σε ανάμνησή Του και των παθημάτων Του. 
Την ίδια απλότητα, όσον αφορά την τέλεση της Ευχαριστίας, βρίσκουμε και στους 
αποστόλους. Ο Παύλος περιγράφει την τελετή αυτή, όπως ακριβώς και οι Ευαγγελιστές και 
προσθέτει : «Διότι κάθε φορά που τρώτε το ψωμί τούτο και πίνετε τούτο το ποτήρι, το 
θάνατο του Κυρίου διακηρύττετε (ομολογείται), μέχρι που να ξανάρθει. Ώστε, όποιος τρώει 
το ψωμί αυτό ή πίνει το ποτήρι αυτό του Κυρίου ανάξια, θα είναι ένοχος ασέβειας απέναντι 
στο σώμα και το αίμα του Κυρίου» (Α’ Κορ. 11:26,27). 



Η τελετή αυτή ήταν επίσης πολύ απλή κατά τους πρώτους χρόνους της Εκκλησίας. Ο 
Ιουστίνος ο Μάρτυρας που έζησε γύρω στο 140 μ.Χ. μας δίνει με λεπτομέρεια την τέλεση του 
Κυριακού Δείπνου. Λέει λοιπόν: «Κατά την ημέρα που ονομάζεται του ήλιου (την Κυριακή), 
γίνεται συνάθροιση από όλους όσοι κατοικούν στο ίδιο μέρος, κι εκεί διαβάζονται τα 
απομνημονεύματα των Αποστόλων ή τα συγγράμματα των προφητών, όσο βέβαια επιτρέπει 
ο χρόνος. Όταν τελειώσει το διάβασμα, ο προϊστάμενος μιλάει στο ακροατήριό του και δίνει 
συμβουλές προκαλώντας τους να μιμούνται αυτά τα καλά που άκουσαν. Έπειτα 
σηκωνόμαστε όλοι και αναπέμπουμε προσευχές. Όταν τελειώσουν οι προσευχές 
ασπαζόμαστε ο ένας τον άλλο με άγιο φίλημα και ο προϊστάμενος που είναι ένας από τους 
αδελφούς, αφού πάρει στα χέρια του τον άρτον και τον οίνον, αναπέμπει έπαινον και δόξα 
στον Πατέρα των όλων δια του ονόματος του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αφού τελειώσει 
τις ευχαριστίες και δοξολογίες που κάνει για αρκετή ώρα, όπως όλοι καταξιωθούν τούτων 
από το Χριστό, τότε τελειώνουν όλοι – λαός και προϊστάμενος – με τη λέξη Αμήν, που 
Εβραϊκά σημαίνει γένοιτο. Η τροφή αυτή ονομάζεται Ευχαριστία. Οι διάκονοι την 
προσφέρουν σ’ αυτούς που είναι παρόντες και δεν επιτρέπεται να την πάρει κανένας άλλος, 
εκτός από αυτούς που πιστεύουν ότι όλα αυτά που διδάχτηκαν είναι αληθινά. Αυτοί δηλαδή 
που έχουν λουστεί με το λουτρό της θείας αλήθειας (Εφ. 5:26) και αναγεννηθεί επίσης από το 
λόγο του Θεού» (Α’ Πέτρου 1:23). 
Αυτό γίνεται και σήμερα στις Εκκλησίες που κηρύττεται ο Λόγος του Θεού. Εκεί που δεν 
υπάρχουν άγιες τράπεζες, λιβάνια, κεριά, λαβίδες, μυσταγωγίες και δεν επιβάλλεται νηστεία, 
ούτε τύποι που εισχώρησαν με διάφορους τρόπους και παραμόρφωσαν την όμορφη τελετή 
που καθιέρωσε ο Κύριός μας. Δυστυχώς, οι διάφοροι τύποι κατέφαγαν την ουσία και 
διαστρέβλωσαν τα πάντα. 
Εμείς, μέσα απ’ το ψωμί και το κρασί, βλέπουμε νοερά και πνευματικά το δοξασμένο σώμα 
και αίμα του Σωτήρα. Δε σταματάμε όμως εδώ, αλλά θυμόμαστε όλα εκείνα τα θέματα τα 
οποία συνδέονται με το θάνατο του Χριστού – την προηγούμενη κατάσταση της απώλειάς 
μας, την άπειρη αγάπη και φιλανθρωπία του Θεού, ο οποίος απέστειλε τον Μονογενή Γιο 
Του στον κόσμο, την αγνή ζωή και την έξοχη διδασκαλία του Χριστού επί της γης, τα τρομερά 
πάθη Του, τη μεγάλη εξιλαστήρια θυσία Του και τη σωτηρία, η οποία απόρρευσε από τη 
θυσία εκείνη για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Όταν καθόμαστε γύρω απ’ την Τράπεζα του 
Κυρίου, φέρνουμε στη μνήμη μας τις πολλές και διάφορες αμαρτίες μας και τις συγκρίνουμε 
με τον άσπιλο βίο του Κυρίου μας κι έτσι παίρνουμε τη σταθερή απόφαση να εντείνουμε, με 
τη βοήθεια του Θεού, τον καθημερινό μας αγώνα κατά της αμαρτίας στην πορεία της ζωής 
μας. Καθώς δε μετέχουμε των συμβόλων του σώματος και του αίματος του Κυρίου, 
γινόμαστε κοινωνοί στα παθήματά Του και μέτοχοι των ουρανίων ευλογιών που μας παρέχει 
η αόρατη και δοξασμένη παρουσία Του. Γινόμαστε επίσης συγκοινωνοί με τα άλλα αδέλφια 
μας στην πίστη, κι έτσι συντελούμε με το να γίνουν στενότεροι οι δεσμοί που ενώνουν την 
αγία Εκκλησία Του πάνω στη γη. Γινόμαστε ακόμη μέτοχοι (σύμφωνα με το μέτρο της 
περιορισμένης φύσης μας) της αγάπης του Χριστού προς όλους τους ανθρώπους, 



συγχωρώντας όπως συγχωρούσε Εκείνος και εργαζόμενοι, όπως εργαζόταν Εκείνος για τη 
σωτηρία των συνανθρώπων μας. 
 
Ας ρίξουμε μια ματιά σε μια παλιά μου ανάλυση. 
22 «Και καθώς έτρωγαν, πήρε ο Ιησούς ψωμί κι αφού το ευλόγησε, το έκοψε και τους 
έδωσε λέγοντας : “Πάρτε, φάτε. Αυτό είναι το σώμα μου”». 
Τώρα ο Ιησούς παίρνει τον άρτο, τον ευλογεί, τον κόβει και τον δίνει στους ένδεκα. Δεν 
εννοούσε ότι ο άρτος που έδωσε στους μαθητές Του ήταν το πραγματικό Του σώμα. Διότι το 
φυσικό σώμα του Κυρίου μας δεν μπορούσε ποτέ να βρίσκεται σε περισσότερα από ένα 
μέρος την κάθε φορά. Αν το σώμα του Κυρίου μας μπορούσε να κάθεται στο τραπέζι και την 
ίδια στιγμή να το τρώνε οι μαθητές Του, τότε το σώμα εκείνο δεν ήταν ανθρώπινο σαν το 
δικό μας. Κάτι τέτοιο δε θα έπρεπε να το δεχτούμε ποτέ, γιατί ο Κύριός μας ήταν τέλειος ως 
άνθρωπος και ως Θεός. Παράλληλα ούτε οι μαθητές Του σκέφτηκαν ότι ο Ιησούς εννοούσε 
πως ο άρτος ήταν μετουσιωμένος στο πραγματικό του σώμα. Το μόνο που ήξεραν είναι ότι ο 
Κύριος εννοούσε πως ο άρτος συμβολίζει το σώμα Του. Ο ίδιος μας λέει ότι είναι η θύρα 
(Ιωάν. 10:8) και «η άμπελος» (Ιωάν. 15:1). Έτσι μιλά συμβολικά. 
23 «Κατόπιν πήρε το ποτήρι κι αφού ευχαρίστησε, τους έδωσε και ήπιαν απ’ αυτό όλοι. 24 
και τους είπε : «Αυτό είναι το αίμα μου – το αίμα της Καινής Διαθήκης – που χύνεται για 
χάρη πολλών. 25 Σας πληροφορώ πως απ’ εδώ κι ύστερα δε θα ξαναπιώ ποτέ πια από το 
προϊόν του αμπελιού μέχρι την ημέρα εκείνη που θα το πίνω καινούργιο στη βασιλεία του 
Θεού». 
Έπειτα πήρε το ποτήρι με το κρασί, ευχαρίστησε το Θεό κι έδωσε στους ένδεκα και ήπιαν. Το 
κρασί συμβολίζει το Αίμα του Χριστού. Δεν είναι το πραγματικό Του αίμα. Τα παιδιά εκείνα 
της αποστολικής διακονίας είχαν από μικρά διδαχτεί ότι ήταν αμαρτία να πιουν αίμα (Δευτ. 
12:13-25) κι έτσι δέχτηκαν συμβολικά το αίμα Του. 
Η γεύση του ψωμιού και του κρασιού δεν αλλάζουν. Όταν το παίρνουμε δεν έρχεται σε 
αντίθεση με τις αισθήσεις μας, αλλά ξέρουμε τι ακριβώς είναι και τι συμβολίζει. Αυτό είναι το 
Αίμα της Καινής Διαθήκης, το οποίο χύνεται υπέρ πολλών (υπέρ αμέτρητων ψυχών). Η 
Παλαιά Διαθήκη περνούσε κι ερχόταν η Καινή Διαθήκη που σφραγιζόταν με το Αίμα της 
θυσίας Του επάνω στο σταυρό. «Με μια προσφορά έκανε για πάντα τέλειους εκείνους που 
αγιάζονται» (Εβρ. 10:14). Ιερά και θυσίες έπαψαν να ισχύουν, όταν ο Αμνός του Θεού 
προσφέρθηκε. 
«Τούτο κάνετε σε ανάμνησή μου» (Λουκ. 22:19). «Διότι κάθε φορά που θα τρώτε τον άρτον 
αυτό και θα πίνετε το ποτήρι αυτό θα διακηρύττετε – δημόσια – το θάνατο του Κυρίου μας 
μέχρι την ημέρα που θα έλθει ξανά» (Α’ Κορ. 11:26). 
Η επιθυμία του Κυρίου μας είναι να θυμόμαστε τη μεγάλη θυσία Του, την αγάπη Του και να 
ευχαριστιόμαστε πνευματική κοινωνία μαζί Του. Τα οφέλη από την εικόνα αυτή του 
«Δείπνου» είναι πνευματικά. Είναι να τονώσουν την πίστη μας σε μια πληρέστερη 
πνευματική κοινωνία με το σταυρωμένο και μεγαλύτερη αύξηση κάθε φορά που 
συγκεντρωνόμαστε. 



«Οι χριστιανοί παρέμεναν προσηλωμένοι με πίστη στη διδασκαλία των αποστόλων, στην 
επικοινωνία και στην κλάση του άρτου και στις προσευχές» (Πράξ. 2:42). 
Αργότερα άρχισε να γιορτάζεται μια φορά την εβδομάδα (Πράξ. 20:7) και «οσάκις το πίνετε» 
(Α’ Κορ. 11:25) αφήνει το χρόνο που θα το κάνουμε στη διάθεσή μας. Ανώφελο είναι να το 
παίρνουμε, εκτός και αν η καρδιά μας είναι καθαρή απέναντι του Κυρίου μας και απέναντι 
των συνανθρώπων μας. Γι’ αυτό ας εξετάσουμε τον εαυτό μας πριν προσέλθουμε στην τελετή 
αυτή και, αν κρίνουμε τον εαυτό μας άξιο, ας το πάρουμε. Αλλιώς θα πρέπει να προσέξουμε 
μην αποβεί για την καταδίκη μας, αφού αδυνατούμε να διακρίνουμε τη θυσία του Κυρίου 
μας (Α’ Κορ. 11:27-29). «Δε θα πιω πλέον από το προϊόν τούτο της αμπέλου μέχρι της ημέρας 
εκείνης που θα το πίνω καινούριο στη Βασιλεία του Θεού». Σε ποιο προϊόν αναφέρεται ο 
Κύριος; Αναφέρεται στο κρασάκι που είχε μείνει στο καραφάκι και στα ποτήρια τους. Έτσι, 
φίλη ψυχή, δεν μπορεί τη μια στιγμή να είναι αίμα και την άλλη κρασί. Ας λογικευτούμε 
παρακαλώ. Ο Ιησούς αναφέρεται στη θυσία Του με την οποία εξαγοράζει και συγκεντρώνει 
όλους που γεννήθηκαν από το Πνεύμα Του για να γιορτάσουμε μαζί το αποτέλεσμα της 
ένδοξης καρποφορίας στη Βασιλεία του Θεού. 
 
Ποιμένας : «Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος αιτησάμενοι, 
εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα». 
Μόνο δυο φορές συναντάμε τη φράση «ενότητα πίστεως» στην Καινή Διαθήκη. Κι αυτές είναι 
στη βασίλισσα των επιστολών του απ. Παύλου, την Εφεσίους, κεφ. 4:3 και 4:13. Κι αφού η 
κλήση του Θεού συνεπάγεται ενότητα πίστεως, σκέφθηκα ότι πρέπει να μελετήσουμε μαζί τα 
16 πρώτα εδάφια του 4ου κεφαλαίου προς Εφεσίους. 
Η μελέτη αυτή θα μας βοηθήσει στην πνευματική μας οικοδομή και ότι τώρα που 
παραχωρήσαμε τη ζωή μας στο Χριστό, είμαστε όντως Χριστιανοί. Δεν ανήκουμε στην ομάδα 
των Εθνικών, ούτε είμαστε αποφυάδες Εβραϊκών συστημάτων, αλλά Χριστιανοί. Δεν 
ακολουθούμε ανθρώπινες επινοήσεις, αλλά τη διδασκαλία του Πνεύματος του Θεού που 
μαζί με το πνεύμα μας μαρτυρά ότι είμαστε παιδιά του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού 
(Ρωμ. 8:16 και 17). 
 

 
 

Η κλήση του Θεού συνεπάγεται ενότητα (Εφεσ. 4:1-16). 
41Σας προτρέπω, λοιπόν, εγώ ο φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε αντάξια με την κλήση 
που λάβατε. 2Να συμπεριφέρεστε με πολλή ταπεινοφροσύνη, πραότητα και μακροθυμία, και 
με αγάπη να ανέχεστε ο ένας τον άλλο. 3Να φροντίζετε με ζήλο να διατηρείται την ενότητα 
του Πνεύματος με συνδετικό κρίκο την ειρήνη. 
4Ένα είναι το Σώμα του Χριστού και ένα το Πνεύμα, όπως είναι μία και η ελπίδα που 
κληθήκατε να έχετε σαν αντικείμενο της πρόσκλησής σας. 5Ένας Κύριος υπάρχει, μία πίστη, 
ένα βάφτισμα. 



6Ένας είναι ο Θεός και Πατέρας όλων μας, που βρίσκεται πάνω απ’ όλους μας και ενεργεί 
χρησιμοποιώντας όλους μας και ανάμεσα σε όλους μας. 7Και στον καθένα από μας ξεχωριστά 
δόθηκε η χάρη σύμφωνα με το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. 8Γι’ αυτό και λέει η Γραφή : 
«Ανέβηκε ψηλά και αιχμαλώτισε υπηκόους κι έδωσε δώρα στους ανθρώπους». 
9Κι αυτό το «ανέβηκε», τι άλλο σημαίνει, παρά ότι και κατέβηκε πρώτα στα πιο χαμηλά, κάτω 
εδώ στη γη; 10Αυτός που κατέβηκε, αυτός ο Ίδιος είναι επίσης και που ανέβηκε ψηλότερα απ’ 
όλους τους ουρανούς, έτσι που να αποτελέσει αυτός το επιστέγασμα των πάντων. 
11Και αυτός είναι που όρισε άλλους μεν αποστόλους, άλλους προφήτες, άλλους ευαγγελιστές 
και άλλους ποιμένες και δασκάλους, 12με σκοπό τον καταρτισμό των πιστών για την 
επιτέλεση των διαφόρων υπηρεσιών για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, 13μέχρι που 
να φτάσουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Γιου του Θεού, να 
γίνουμε τέλειοι άνθρωποι φτάνοντας στο βαθμό της πλήρους ωριμότητας του Χριστού. 14Έτσι 
ώστε να μην είμαστε πια νήπια που ταλαντεύονται και παρασύρονται πέρα δώθε από τον 
άνεμο κάθε είδους διδασκαλίας, καθώς οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται μια τέτοια κατάσταση, 
όπως κάνουν με τα τυχερά παιγνίδια, χρησιμοποιώντας με πονηριά τη μέθοδο της πλάνης. 
15Αντίθετα, ζώντας με αγάπη μέσα στην αλήθεια, ας τα αυξήσουμε όλα γι’ αυτόν που είναι η 
Κεφαλή, ο Χριστός. 16Έτσι, καθώς με Κεφαλή αυτόν συναρμολογείται όλο το σώμα και 
συνενώνεται χάρη στη συμβολή όλων των αρθρώσεων με τη λειτουργία που αναλογεί στο 
κάθε μέλος χωριστά, πραγματοποιείται η αύξηση του σώματος για την ίδια του την οικοδομή 
με αγάπη. 
 

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ «ΕΝ ΚΥΡΙΩ» (Κεφ. 4-6) 
 
Α. Έκκληση για ενότητα στη χριστιανική κοινωνία (4:1-6) 
 
4:1 Σ’ αυτό το σημείο έχουμε μια μεγάλη αλλαγή στη ροή της Επιστολής προς Εφεσίους. Τα 
προηγούμενα κεφάλαια ασχολήθηκαν με την πρόσκληση του χριστιανού. Στα τελευταία τρία 
κεφάλαια ο Παύλος προτρέπει τον χριστιανό να ζήσει με τρόπο αντάξιο της πρόσκλησής του. 
Μέχρι τώρα το κυρίαρχο θέμα ήταν η περίοπτη θέση στην οποία μας ανέβασε η χάρη. Από 
δω και πέρα το θέμα θα είναι οι έμπρακτες εκδηλώσεις αυτής της θέσης. Η υψηλή μας θέση 
της ενότητας με το Χριστό, απαιτεί κι ανάλογη ευσεβή συμπεριφορά. Έτσι, η Επιστολή προς 
Εφεσίους από τα ουράνια όπου μας είχε μεταφέρει στα κεφ. 1 έως 3, έρχεται στα κεφ. 4 έως 
6 ν’ ασχοληθεί με την τοπική εκκλησία, με το σπίτι και με την κοινωνία γενικότερα. Όπως έχει 
τονίσει ο Stott, τα τελευταία αυτά κεφάλαια διδάσκουν ότι «πρέπει να καλλιεργούμε την 
ενότητα μέσα στην εκκλησία, την καθαρότητα στη ζωή μας, την αρμονία στα σπίτια μας και 
τη σταθερότητα στην πάλη μας κατά των δυνάμεων του πονηρού». 
Για δεύτερη φορά ο Παύλος, καθώς αναφέρεται στον εαυτό του, συστήνεται ως 
«φυλακισμένος» - αυτή τη φορά ως φυλακισμένος για τον Κύριο. Ο Theodoret σχολιάζει : 
«Αυτό που ο κόσμος θεωρούσε ατίμωση, ο Παύλος το θεωρεί την υψηλότερη τιμή και 



καυχιέται για τα δεσμά του για τον Χριστό, περισσότερο απ’ ό,τι ένας βασιλιάς καυχιέται για 
το στέμμα του». 
Ως φυλακισμένος – αποτέλεσμα της πιστότητας και της υπακοής του στον Κύριο – ο Παύλος 
παρακινεί τους αναγνώστες του να ζήσουν με τρόπο αντάξιο της πρόσκλησής τους. Δε 
διατάζει ούτε κατευθύνει. Με τρυφερότητα κι ευγένεια απευθύνεται σ’ αυτούς με τη γλώσσα 
της χάρης. 
Η λέξη «περιπατήσαι» συναντάται επτά φορές σ’ αυτή την Επιστολή (2:2, 10. 4:1, 17. 
5:2,8,15). περιγράφει ολόκληρο τον τρόπο της ζωής ενός ατόμου. Ένα άξιο περπάτημα είναι 
αυτό που συμπίπτει με την υψηλή θέση του χριστιανού ως μέλους του σώματος του Χριστού. 
4:2 Σε κάθε τομέα της ζωής είναι σημαντικό να έχουμε τη νοοτροπία του Χριστού. Αυτό 
περιλαμβάνει :  
Ταπείνωση. Μια γνήσια ταπεινότητα που προέρχεται από τη σχέση μας με τον Κύριο Ιησού. 
Η ταπείνωση μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε τη μηδαμινότητά μας και μας δίνει την 
ικανότητα να εκτιμάμε τους άλλους περισσότερο από τον εαυτό μας. Η ταπείνωση είναι το 
αντίθετο της έπαρσης και της αλαζονείας. 
Πραότητα. Είναι η στάση που υποτάσσεται στους χειρισμούς του Θεού χωρίς διαμαρτυρία 
και στην ανθρώπινη αγένεια χωρίς καμιά διεκδίκηση. Φαίνεται καλύτερα στη ζωή εκείνου 
που είπε, «διδαχτείτε από το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην 
καρδιά». Ο Wright σχολιάζει :  
Τι υπέροχη δήλωση! Αυτός που έφτιαξε τους κόσμους, που σκόρπισε τ’ αστέρια στο διάστημα 
και τ’ αποκαλεί με τ’ όνομά τους, που διατηρεί τους αστερισμούς στην τροχιά τους, που ορίζει 
την κλιμάκωση των βουνοκορφών και ζυγίζει τους λόφους, που σηκώνει τα νησιά σαν κάτι 
ασήμαντο, που κρατάει τα νερά του ωκεανού στη χούφτα του, που μπροστά του οι κάτοικοι 
της γης είναι σαν ακρίδες, αυτός, όταν εισέρχεται στην ανθρώπινη ζωή είναι πραγματικά 
πράος και ταπεινός στην καρδιά. Δεν είναι ότι έφτιαξε ένα τέλειο ανθρώπινο ιδεώδες και 
μετά προσαρμόστηκε σ’ αυτό. Ο ίδιος ήταν αυτό το ιδεώδες31. 
Υπομονή. Είναι η ήρεμη ψυχική διάθεση κι ένα πνεύμα καρτερικότητας κάτω από τη διαρκή 
πρόκληση. Αυτό απεικονίζεται ως εξής : Φανταστείτε ένα σκυλάκι κι ένα μεγάλο σκυλί μαζί. 
Καθώς το σκυλάκι γαυγίζει στο μεγάλο σκυλί, ενοχλώντας το και ορμώντας εναντίον του, το 
μεγάλο σκυλί, που θα μπορούσε ν’ αρπάξει το σκυλάκι με μια δαγκωματιά, υπομένει 
καρτερικά το θράσος του. 
Να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλο. Δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη τα λάθη και τις 
αποτυχίες των άλλων, τη διαφορετική προσωπικότητα, τις ικανότητες και την ιδιοσυγκρασία 
του καθενός, να δείχνουμε επιείκεια. Δε μιλάμε για τη διατήρηση ενός προσωπείου 
ευγένειας, ενώ μέσα σου βράζεις. Μιλάμε για τη θετική αγάπη προς εκείνους που σε 
προκαλούν, που σε ενοχλούν ή σε φέρνουν σε δύσκολη θέση. 
4:3 Και να προσπαθείτε να διατηρείτε, με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την 
ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Με την ίδρυση της εκκλησίας ο Θεός εξαφάνισε τη 
μεγαλύτερη διάκριση που είχε ποτέ υπάρξει ανάμεσα στους ανθρώπους : το διαχωρισμό 
ανάμεσα σε Ιουδαίους και Εθνικούς. Μέσω του Χριστού αυτές οι διακρίσεις καταργήθηκαν. 



Πώς όμως θα λειτουργούσε αυτό στην κοινή τους ζωή; Θα εξακολουθούσε να υπάρχει ο 
ανταγωνισμός; Μήπως θα ξεπρόβαλε η τάση για το σχηματισμό μιας «εκκλησίας του Χριστού 
εξ Ιουδαίων» και μιας «εκκλησίας των εθνών;» Για να τους προστατεύσει από τέτοιες 
διαιρέσεις ή κρυφές αντιπαλότητες, ο Παύλος κάνει τώρα έκκληση για ενότητα μεταξύ των 
χριστιανών. 
Θα πρέπει να προσπαθήσουν να διατηρούν την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Το 
Άγιο Πνεύμα έκανε όλους τους πιστούς ένα σώμα, καθώς ενώθηκαν με το Χριστό. το σώμα 
κατοικείται από ένα Πνεύμα. Είναι μια ενότητα βάσης που τίποτα δεν μπορεί να την 
καταστρέψει. Όμως με τις διαμάχες και τους καυγάδες τους οι πιστοί πολλές φορές ενεργούν 
σαν αυτή η ενότητα να μην υπάρχει. Η διατήρηση της ενότητας που δίνει το Πνεύμα 
σημαίνει να ζουν ειρηνικά μεταξύ τους. Η ειρήνη είναι ο σύνδεσμος που ενώνει τα μέλη του 
σώματος παρά τις μεγάλες εξωτερικές διαφορές. Μια συνηθισμένη αντίδραση όταν 
δημιουργούνται διαφορές είναι η διαίρεση του σώματος και το ξεκίνημα μιας καινούριας 
ομάδας. Η πνευματική αντίδραση για τα διάφορα θέματα που εγείρονται στην εκκλησία είναι 
: «Στα ουσιώδη, ενότητα. Στα αμφισβητούμενα, ελευθερία. Σε όλα, αγάπη». Υπάρχει αρκετό 
σαρκικό φρόνημα στον καθένα μας για να καταστρέψει την όποια τοπική εκκλησία ή 
οποιαδήποτε άλλη πνευματική δραστηριότητα. Συνεπώς, θα πρέπει να αποβάλουμε τα 
μηδαμινά, προσωπικά καπρίτσια ή απόψεις μας και να εργαστούμε όλοι μαζί με ειρήνη για 
τη δόξα του Θεού και για την κοινή ευλογία. 
4:4 Αντί να μεγαλοποιούμε τις διαφορές, θα έπρεπε να σκεφτόμαστε τις επτά σταθερές 
πραγματικότητες που διαμορφώνουν τη βάση της αληθινής χριστιανικής ενότητας. 
Ένα σώμα. Παρά τις διαφορές στη φυλή, στο χρώμα, στην εθνικότητα, στον πολιτισμό, στη 
γλώσσα και στην ιδιοσυγκρασία υπάρχει μόνο ένα σώμα, που αποτελείται απ’ όλους τους 
αληθινούς πιστούς κατά την περίοδο από την Πεντηκοστή ως την Αρπαγή. Οι δογματικές 
αποχρώσεις, οι υποδιαιρέσεις και οι επιμέρους ομάδες εμποδίζουν την ολοκλήρωση αυτής 
της αλήθειας. Όλοι αυτοί οι ανθρώπινοι διαχωρισμοί θα εξαφανιστούν κάποτε, όταν θα 
επιστρέψει ο Κύριος. Συνεπώς, το σύνθημά μας σήμερα θα πρέπει να είναι, «Κάτω τα 
ονόματα, οι διακρίσεις και οι ομάδες και ας διέπει τα πάντα ο Ιησούς Χριστός». 
Ένα πνεύμα. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα σε κάθε πιστό προσωπικά (Α’ Κορ. 6:19), 
κατοικεί επίσης και μέσα στο σώμα του Χριστού (Α’ Κορ. 3:16). 
Μία ελπίδα. Κάθε μέλος της εκκλησίας έχει καλεστεί στο ίδιο πεπρωμένο : να είναι με το 
Χριστό, να είναι σαν και αυτόν και να μοιράζεται αέναα τη δόξα του. Η «μία ελπίδα» 
περιλαμβάνει όλα όσα είναι αποθηκευμένα για τους πιστούς και τους περιμένουν κατά την 
επιστροφή του Κυρίου Ιησού κι έπειτα. 
4:5 Ένας Κύριος. «Γιατί κι αν πράγματι υπάρχουν δυνάμεις, είτε στον ουρανό είτε πάνω στη 
γη, που ονομάζονται από άλλους θεοί – και πραγματικά οι θεοί αυτοί είναι πολλοί και οι 
κύριοι είναι πολλοί – για μας όμως δεν υπάρχει παρά ένας Θεός… και ένας Κύριος, ο Ιησούς 
Χριστός, μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα και δόθηκε σ’ εμάς η νέα ζωή» (Α’ Κορ. 
8:5-6, βλ. επίσης Α’ Κορ. 1:2). 



Μία πίστη. Πρόκειται για τη χριστιανική πίστη, το σώμα των δογμάτων «που μια για πάντα 
δόθηκε στο λαό του Θεού» (Ιούδ. 3) και διατηρήθηκε για μας μέσα στην Καινή Διαθήκη. 
Ένα βάπτισμα. Αυτό αληθεύει υπό μία διπλή έννοια : Πρώτον, υπάρχει «ένα βάπτισμα» από 
το Πνεύμα, με το οποίο εκείνοι που δέχονται με πίστη το Χριστό τοποθετούνται μέσα στο 
σώμα (Α’ Κορ. 12:13). Έπειτα υπάρχει «ένα βάπτισμα», με το οποίο οι νέοι πιστοί ομολογούν 
την ταύτισή τους με το Χριστό στο θάνατο, στον ενταφιασμό και στην ανάσταση. Μολονότι 
σήμερα υπάρχουν πολλοί τρόποι βαπτίσματος, η Καινή Διαθήκη αναγνωρίζει ένα βάπτισμα 
των πιστών, στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Με το βάπτισμα οι 
μαθητές εκφράζουν την αφοσίωσή τους στο Χριστό, την ταφή του παλιού τους εαυτού και 
την απόφασή τους να ζήσουν μια νέα ζωή. 
4:6 Ένας Θεός. Κάθε παιδί του Θεού αναγνωρίζει ένα Θεό και Πατέρα όλων των λυτρωμένων, 
ο οποίος :  
Κυριαρχεί σε όλους – Είναι ο υπέρτατος κυρίαρχος του σύμπαντος. 
Ενεργεί μέσα απ’ όλους – χρησιμοποιώντας το καθετί για την εκπλήρωση των σκοπών του. 
Κατοικεί σε όλους – Κατοικεί μέσα σε όλους τους πιστούς και ταυτόχρονα είναι παρών 
παντού. 
 

Β. Η σωστή λειτουργία των μελών του σώματος  
της εκκλησίας (4:7-16) 

 
4:7 Το δόγμα της ενότητας του σώματος του Χριστού έχει μια δίδυμη αδελφή, δηλαδή το 
δόγμα της ποικιλίας των μελών του. Σε κάθε μέλος έχει ανατεθεί ένας συγκεκριμένος ρόλος. 
Κανένα μέλος δεν είναι ίδιο με το άλλο, ούτε λειτουργεί το ίδιο με κάποιο άλλο. Ο ρόλος που 
θα παίξει το κάθε μέλος, ανατίθεται σύμφωνα με το μέτρο που δωρίζει ο Χριστός, δηλαδή 
όπως θεωρεί Εκείνος ότι ταιριάζει στον καθένα. Αν «το μέτρο που δωρίζει ο Χριστός» είναι 
εδώ το Άγιο Πνεύμα (Ιωάν. 14:16-17, Πράξ. 2:38-39), τότε το νόημα είναι ότι το Άγιο Πνεύμα 
είναι εκείνο που αναθέτει κάποιο χάρισμα σε κάθε πιστό και δίνει επίσης την ικανότητα για 
την άσκηση του χαρίσματος αυτού. Καθώς κάθε μέλος εκπληρώνει το καθορισμένο του έργο, 
το σώμα του Χριστού αυξάνεται και πνευματικά και αριθμητικά. 
4:8 Για να βοηθήσει κάθε παιδί του Θεού να βρει και να εκπληρώσει τη λειτουργία του, ο 
Κύριος έχει δώσει ορισμένα ιδιαίτερα δώρα διακονίας ή υπηρεσίας στην εκκλησία. Αυτά δε 
θα πρέπει να τα μπερδεύουμε με τα χαρίσματα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 
Κάθε πιστός έχει κάποιο χάρισμα (εδ. 7), αλλά δεν έχουν όλοι κάποιο από τα δώρα που 
αναφέρονται συγκεκριμένα στο εδάφιο 11 : αυτά είναι ιδιαίτερα δώρα σχεδιασμένα για την 
αύξηση του σώματος. 
Πρώτον, βλέπουμε ότι αυτός που δίνει τα ιδιαίτερα αυτά δώρα είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός 
που έχει αναστηθεί, αναληφθεί και βρίσκεται δοξασμένος στους ουρανούς. Ο Παύλος 
παραθέτει τον Ψαλ. 68:18 ως προφητεία ότι ο Μεσσίας θ’ αναληφθεί στον ουρανό, θα 
νικήσει τους εχθρούς του και θα τους πάρει αιχμαλώτους. Σαν ανταμοιβή για τη νίκη του, θα 
λάβει δώρα για τους ανθρώπους. 



4:9 Αυτό όμως εγείρει ένα πρόβλημα! Πώς γίνεται ο Μεσσίας ν’ αναληφθεί στον ουρανό; Δε 
ζούσε προαιώνια στον ουρανό μαζί με τον Πατέρα Θεό; Προφανώς, αφού θ’ αναληφθεί στον 
ουρανό, θα έπρεπε προηγουμένως να κατέβει από τον ουρανό. Η προφητεία της ανάληψής 
του στον Ψαλ. 68:19 υπονοεί προγενέστερη κατάβαση. Συνεπώς θα μπορούσαμε να 
παραφράσουμε το εδάφιο 9 ως εξής : «Όταν λέει στον Ψαλμό 68 «ανέβηκε», τι άλλο 
σημαίνει παρά πως προηγουμένως κατέβηκε εδώ κάτω στη γη; Ξέρουμε πως αυτό ακριβώς 
συνέβη. Ο Κύριος Ιησούς κατέβηκε στη φάτνη της Βηθλεέμ, στο σταυρικό θάνατο και στον 
τάφο. Η φράση «εις τα κατώτερα μέρη της γης» μερικές φορές έχει θεωρηθεί ότι εννοεί τον 
άδη ή την κόλαση. Αυτό όμως δεν θα ταίριαζε με τη συζήτησή μας εδώ. Η ανάληψή του 
καθιστούσε αναγκαία μια προγενέστερη κατάβαση στη γη αλλά όχι και στην κόλαση. 
Επιπλέον, οι Γραφές λένε ότι το πνεύμα του Χριστού πήγε στον ουρανό, όχι στην κόλαση, 
όταν πέθανε (Λουκ. 23:43,46). 
4:10 Η προφητεία του Ψαλ. 68:19 και η κατάβαση που υπονοείται σ’ αυτήν, εκπληρώθηκε με 
την ενσάρκωση, το θάνατο και την ταφή του Κυρίου Ιησού. Αυτός που κατέβηκε από τον 
ουρανό είναι ο ίδιος που νίκησε την αμαρτία, το σατανά, τα δαιμόνια και το θάνατο, και 
ανέβηκε πάνω από την ατμόσφαιρα και τον έναστρο ουρανό, για να γεμίσει με την 
παρουσία του το σύμπαν. 
Γεμίζει το σύμπαν με την έννοια ότι αυτός είναι η πηγή κάθε ευλογίας, το σύνολο όλων των 
αρετών και ο υπέρτατος κυρίαρχος όλων. «Δεν υπάρχει σημείο ανάμεσα στο σταυρό, κάτω, 
και στη δόξα του ουρανού, που να μην το έχει κατακτήσει ο Χριστός32, γράφει ο F. W. Grant. 
Η κεντρική ιδέα στα εδάφια 8-10 είναι ότι αυτός που έδωσε τα δώρα είναι ο Χριστός που έχει 
αναληφθεί. Δεν υπήρχαν τέτοια δώρα πριν την επιστροφή του στον ουρανό. Αυτό έρχεται σε 
επίρρωση του ισχυρισμού ότι η εκκλησία δεν υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. γιατί αν υπήρχε, 
θα ήταν μια εκκλησία χωρίς δώρα. 
4:11 Τώρα δίνονται τα ονόματα των δώρων. Με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για 
ανθρώπους33, όχι φυσικά προσόντα ή ικανότητες. Αυτός σε άλλους έδωσε το χάρισμα του 
αποστόλου, σε άλλους του προφήτη, σε άλλους του ευαγγελιστή και σ’ άλλους του 
ποιμένα και δασκάλου. 
Οι απόστολοι ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν οριστεί άμεσα από τον Κύριο να κηρύξουν το 
λόγο και να ιδρύσουν εκκλησίες. Ήταν άνθρωποι που είχαν δει το Χριστό αναστημένο (Πράξ. 
1:22). Είχαν τη δύναμη να πραγματοποιούν θαύματα (Β’ Κορ. 12:12) ως μέσο επιβεβαίωσης 
του μηνύματος που κήρυτταν (Εβρ. 2:4). Μαζί με τους προφήτες της Καινής Διαθήκης, η 
διακονία τους αφορούσε κυρίως τη θεμελίωση της εκκλησίας (Εφεσ. 2:20). Οι απόστολοι που 
αναφέρονται σ’ αυτό το χωρίο είναι μόνον εκείνοι που ήταν απόστολοι μετά την ανάληψη 
του Χριστού. 
Οι προφήτες ήταν εκπρόσωποι του Θεού. Λάμβαναν άμεσες αποκαλύψεις από τον Κύριο και 
τις μετέφεραν στην εκκλησία. Αυτό που έλεγαν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος ήταν ο 
λόγος του Θεού. 
Δεν έχουμε πια αποστόλους και προφήτες με την πρωταρχική έννοια. Η διακονία τους 
τελείωσε όταν είχαν τεθεί τα θεμέλια της εκκλησίας κι όταν ολοκληρώθηκε ο κανόνας της ΚΔ. 



Έχουμε ήδη τονίσει πως ο Παύλος αναφέρεται εδώ στους προφήτες της ΚΔ. δόθηκαν από το 
Χριστό μετά την ανάληψή του στους ουρανούς. Αν υποθέσουμε ότι πρόκειται για προφήτες 
της ΠΔ θα συναντήσουμε δυσκολίες και ασυνέπειες στο κείμενο. 
Οι ευαγγελιστές είναι εκείνοι που κηρύττουν τα καλά νέα της σωτηρίας. Είναι προικισμένοι 
από το Θεό να κερδίζουν ψυχές για το Χριστό. Έχουν ιδιαίτερη ικανότητα να κατανοούν την 
κατάσταση του αμαρτωλού, να διερευνούν τη συνείδηση, ν’ απαντούν σε αντιρρήσεις, να 
ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να δοθούν στο Χριστό και να βοηθούν το νέο πιστό να βρίσκει 
βεβαιότητα μέσω των Γραφών. Οι ευαγγελιστές θα πρέπει να βγαίνουν έξω από την τοπική 
εκκλησία, να κηρύττουν στον κόσμο κι έπειτα να οδηγούν τους νέους πιστούς σε μια τοπική 
εκκλησία, όπου θα μπορούν να τρέφονται και να ενθαρρύνονται στην πνευματική τους 
ανάπτυξη. 
Οι ποιμένες είναι άνθρωποι που υπηρετούν ως βοηθοί του Αρχιποιμένα των προβάτων, του 
Χριστού. Καθοδηγούν και τρέφουν το ποίμνιο. Η διακονία τους είναι να συμβουλεύουν με 
σοφία, να διορθώνουν, να ενθαρρύνουν και να παρηγορούν. 
Το έργο των ποιμένων είναι στενά συνδεδεμένο μ’ εκείνο των πρεσβυτέρων μιας τοπικής 
εκκλησίας, με κύρια διαφορά ότι ο ποιμένας είναι χάρισμα, ενώ ο πρεσβύτερος είναι αξίωμα. 
Η ΚΔ περιγράφει την τοπική εκκλησία να έχει πολλούς ποιμένες (Πράξ. 20:17, 28. Α’ Πέτρ. 5:1-
2) παρά έναν ποιμένα ή έναν προεστό πρεσβύτερο. 
Οι δάσκαλοι είναι άνθρωποι που έχουν τη δύναμη απ’ το Θεό να εξηγούν τις Γραφές, να 
ερμηνεύουν τα νοήματα του κειμένου και να τα μεταδίδουν στην καρδιά και στη συνείδηση 
των πιστών. Ενώ ο ευαγγελιστής μπορεί να κηρύξει το ευαγγέλιο από ένα χωρίο χωρίς τα 
συμφραζόμενά του, ο δάσκαλος, πάντα, επιζητεί να δείξει με ποιο τρόπο το χωρίο ταιριάζει 
με τα συμφραζόμενα.  
Επειδή οι ποιμένες και οι δάσκαλοι εμφανίζονται μαζί σ’ αυτό το εδάφιο, ορισμένοι 
συμπεραίνουν ότι πρόκειται για ενιαίο χάρισμα, κι ότι θα έπρεπε να λέγονται «ποιμένες – 
δάσκαλοι». Δεν είν’ ανάγκη, όμως, να είναι απαραίτητα έτσι. Κάποιος μπορεί να είναι 
δάσκαλος χωρίς να έχει νοοτροπία ποιμένα. Κι ένας ποιμένας μπορεί να έχει την ικανότητα 
να χρησιμοποιεί το λόγο, χωρίς να έχει το διακριτό χάρισμα της διδασκαλίας. Εάν οι ποιμένες 
και οι δάσκαλοι είναι τα ίδια άτομα εδώ στο εδάφιο 11, τότε με τον ίδιο κανόνα της 
γραμματικής34, πρέπει να ισχύει το ίδιο και για τους αποστόλους και προφήτες στο 2:20. 
Μια τελευταία σκέψη : Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να διακρίνουμε ανάμεσα στα 
χαρίσματα του Θεού και στις φυσικές ικανότητες. Κανένας που δεν έχει γνωρίσει το Χριστό, 
όσο ικανός και να είναι, δεν μπορεί να είναι ευαγγελιστής, ποιμένας ή δάσκαλος με την 
έννοια της ΚΔ. Ούτε κι ένας χριστιανός, εν προκειμένω, αν δεν έχει λάβει το συγκεκριμένο 
χάρισμα. Τα χαρίσματα του Πνεύματος είναι υπερφυσικά. Δίνουν την ικανότητα σε κάποιον 
να κάνει αυτό που θα ήταν ανθρωπίνως αδύνατο. 
4:12 Ερχόμαστε τώρα στη λειτουργία ή στο σκοπό των χαρισμάτων. Τα χαρίσματα είναι για 
να καταρτίζουν τους πιστούς για το έργο της διακονίας, ώστε να οικοδομείται το σώμα του 
Χριστού. Η διαδικασία είναι η εξής :  
1. Τα χαρίσματα εφοδιάζουν τους πιστούς.  



2. Στη συνέχεια οι πιστοί υπηρετούν.  
3. Τελικά το σώμα οικοδομείται. 
Η διακονία δεν είναι ένα εξειδικευμένο επάγγελμα μονάχα για ανθρώπους με επαγγελματική 
κατάρτιση. Η λέξη σημαίνει απλά υπηρεσία. Περιλαμβάνει κάθε μορφή πνευματικής 
υπηρεσίας. Και το δίδαγμα του εδαφίου είναι ότι κάθε πιστός θα πρέπει να είναι «στο έργο 
της διακονίας». 
  Τα χαρίσματα δίνονται για την τελειοποίηση ή τον εφοδιασμό όλων των χριστιανών για να 
υπηρετούν τον Κύριο κι έτσι να οικοδομούν το σώμα του Χριστού. Ο Vance Havner εξηγεί με 
το μοναδικό του τρόπο :  
Κάθε χριστιανός επιφορτίζεται με μια διακονία, επειδή κάθε χριστιανός είναι κι ένας 
ιεραπόστολος. Έχει λεχθεί ότι το ευαγγέλιο δεν είναι απλά κάτι που έρχεται στην εκκλησία για 
να το ακούσεις, αλλά κάτι που το πας από την εκκλησία για να το διακηρύξεις – και σε όλους 
μας έχει ανατεθεί να διακηρύξουμε το ευαγγέλιο. Έχει επίσης λεχθεί, «ο Χριστιανισμός 
ξεκίνησε σαν μια ομάδα λαϊκών μαρτύρων κι έχει καταλήξει σε επαγγελματικό άμβωνα που 
χρησιμοποιείται από λαϊκούς θεατές!» Στις μέρες μας προσλαμβάνουμε εκκλησιαστικό 
προσωπικό για «πλήρους απασχόλησης χριστιανικό έργο» και μετά καθόμαστε στην εκκλησία 
την Κυριακή για να δούμε αν και κατά πόσο θα το επιτελέσουν. 
Κάθε χριστιανός πρέπει να είναι πλήρως απασχολημένος στο χριστιανικό έργο… Υπάρχει, 
βέβαια, μια ιδιαίτερη διακονία για ποιμένες, δασκάλους κι ευαγγελιστές – αλλά για ποιο 
σκοπό; Για την κατάρτιση των πιστών, ώστε ν’ αποδίδουν καλύτερα στις διακονίες τους35. 
Αυτοί οι άνθρωποι που δίνονται από το Θεό στην εκκλησία, δε θα πρέπει να υπηρετούν με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να κάνουν τους πιστούς να εξαρτώνται απόλυτα απ’ αυτούς. Αντίθετα, θα 
πρέπει να εργάζονται με σκοπό μια μέρα οι πιστοί να είναι ικανοί να συνεχίσουν μόνοι τους.  
Ο περιορισμός της χριστιανικής υπηρεσίας σε μια ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπων εμποδίζει 
την ανάπτυξη του λαού του Θεού, προκαλεί ασφυξία στον παγκόσμιο ευαγγελισμό κι 
ανακόπτει την αύξηση της εκκλησίας. Η διάκριση ανάμεσα σε κλήρο και λαό είναι αντιβιβλική 
και ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εξάπλωση του ευαγγελίου. 
4:13 Το εδ. 13 απαντάει στην ερώτηση, «Για πόσο καιρό θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία 
αύξησης;» Η απάντηση είναι μέχρι να καταλήξουμε όλοι σε μια κατάσταση ενότητας, 
ωριμότητας και τελειοποίησης. 
Ενότητα. Όταν ο Κύριος θα πάρει την εκκλησία του στον ουρανό, θα καταλήξουμε όλοι στην 
ενότητα της πίστεως. «Τώρα βλέπουμε θαμπά» σε σχέση με πολλά θέματα. Έχουμε 
διαφορετικές γνώμες σε πολλά θέματα. Τότε θα συμφωνούμε πλήρως σε όλα. Και θα 
καταλήξουμε στην ενότητα που δίνει… η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού. Εδώ στη γη 
έχουμε ξεχωριστές απόψεις για τον Κύριο, για το πώς είναι ή για την εφαρμογή της 
διδασκαλίας Του. Τότε θα Τον δούμε όπως είναι και θα Τον γνωρίσουμε όπως μας έχει 
γνωρίσει Εκείνος. 
Ωριμότητα. Κατά την Αρπαγή θα φτάσουμε επίσης σε πλήρη ανάπτυξη ή ωριμότητα. Και ως 
άτομα και ως σώμα Χριστού θα φτάσουμε στην τελειότητα της πνευματικής ανάπτυξης. 



Τελειοποίηση. Τότε θα είμαστε όμοιοι μ’ Εκείνον. Ο καθένας θα είναι ηθικά όμοιος με το 
Χριστό. Και η παγκόσμια εκκλησία θα είναι ένα πλήρως αναπτυγμένο σώμα, το οποίο θα 
ταιριάζει τέλεια στην ένδοξη Κεφαλή της. «Εις μέτρον ηλικίας της εκκλησίας» σημαίνει την 
πλήρη ανάπτυξή της, την εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού για την αύξησή της. 
4:14 Όταν τα χαρίσματα λειτουργούν με τον τρόπο που όρισε ο Θεός και οι πιστοί 
δραστηριοποιούνται στην υπηρεσία του Κυρίου, τρεις κίνδυνοι αποφεύγονται : η 
ανωριμότητα, η αστάθεια και η αφέλεια. 
Ανωριμότητα. Οι πιστοί που ποτέ δε δραστηριοποιούνται σε κάποια διακονία στο έργο του 
Θεού, μένουν πάντοτε πνευματικά νήπια. Δεν αναπτύσσονται επειδή τους λείπει η άσκηση. 
Πάνω σ’ αυτό το θέμα ο συγγραφέας της προς Εβραίους Επιστολής λέει : «Εσείς έπρεπε να 
ήσασταν δάσκαλοι έπειτα από τόσον καιρό. Παρ’ όλα αυτά έχετε πάλι ανάγκη να 
διδαχτείτε…» (Εβρ. 5:12). 
Αστάθεια. Ένας άλλος κίνδυνος είναι η πνευματική αστάθεια. Οι ανώριμοι χριστιανοί 
επηρεάζονται εύκολα από τις περίεργες διδασκαλίες των επιτήδειων αιρετικών. Γίνονται 
πνευματικοί τουρίστες, πηγαίνοντας πέρα δώθε από τη μια ελκυστική διδασκαλία στην άλλη. 
Αφέλεια. Ο πιο σοβαρός όλων, όμως, είναι ο κίνδυνος της εξαπάτησης. Εκείνοι που είναι 
νήπια είναι αδέξιοι στο λόγο της δικαιοσύνης, οι αισθήσεις τους δεν εξασκούνται στη 
διάκριση ανάμεσα στο καλό και στο κακό (Εβρ. 5:13-14). Αναπόφευκτα, θα συναντήσουν 
κάποιον επιτήδειο αιρετικό που θα τους εντυπωσιάσει με το ζήλο του και τη φαινομενική του 
ειλικρίνεια. Επειδή χρησιμοποιεί θρησκευτικό λεξιλόγιο, θα τον περάσουν για γνήσιο 
χριστιανό. Αν είχαν μελετήσει οι ίδιοι τη Βίβλο, θα μπορούσαν να διακρίνουν τα απατηλά του 
λόγια. Τώρα όμως πηγαίνουν πέρα δώθε από τον άνεμο της κάθε διδασκαλίας και είναι 
θύματα της δολιότητας, χωρίς αρχές, παρασυρμένοι από τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η 
απάτη. 
4:15 Τα τελευταία δύο εδάφια της παραγράφου περιγράφουν τη σωστή διαδικασία 
ανάπτυξης μέσα στο σώμα του Χριστού, την εκκλησία. Πρώτον, υπάρχει ανάγκη δογματικής 
σταθερότητας : αληθεύοντες δε εν αγάπη. Δεν χωρεί συμβιβασμός ως προς τα θεμελιώδη 
δόγματα της πίστεως. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει το σωστό πνεύμα : αληθεύοντες δε εν 
αγάπη. Αν αυτό γίνει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, το αποτέλεσμα είναι μια μονόπλευρη 
χριστιανική μαρτυρία. Ο Blaikie προειδοποιεί : 
Η αλήθεια είναι το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο πρέπει να ζούμε, να κινούμαστε και να 
υπάρχουμε. Η αλήθεια, όμως, θα πρέπει να είναι συνδεμένη με την αγάπη. Τα χαρμόσυνα 
νέα του ευαγγελίου ειπωμένα με τρόπο σκληρό δεν είναι χαρμόσυνα νέα. Η γοητεία του 
μηνύματος καταστρέφεται από το αταίριαστο πνεύμα αυτού που το μεταφέρει36. 
Έπειτα, καθώς οι χαρισματούχοι εργάτες του Θεού τρέφουν πνευματικά τους πιστούς και 
καθώς οι πιστοί παίρνουν ενεργό μέρος στη διακονία, φτάνουν σε όλα τους αυτόν που είναι 
η κεφαλή, δηλαδή το Χριστό. Ο Χριστός είναι ο στόχος και το ιδανικό της ανάπτυξής τους. η 
σφαίρα της ανάπτυξης «σε όλα» : Σε κάθε τομέα της ζωής τους οι πιστοί μοιάζουν όλο και 
περισσότερο σ’ αυτόν. Καθώς η Κεφαλή ασκεί όλο και μεγαλύτερη επίδραση στο σώμα, την 
εκκλησία, αυτή θα παρουσιάζει μια όλο και πιο ακριβή εικόνα του στον κόσμο! 



4:16 Ο Κύριος Ιησούς δεν είναι μόνο ο στόχος της αύξησης, είναι επίσης και η πηγή της 
αύξησης. Απ’ αυτόν ξεκινάει η διαδικασία της αύξησης που αφορά ολόκληρο το σώμα. Η 
υπέροχη διάταξη των μελών του σώματος περιγράφεται με τη φράση «ο Χριστός 
συναρμολογεί και συνδέει». Αυτό σημαίνει πως κάθε μέλος έχει σχεδιαστεί ακριβώς για τη 
δική του θέση και λειτουργία στην εκκλησία και συνδέεται τέλεια με τα άλλα μέλη, έτσι που 
ν’ αποτελούν έναν ολοκληρωμένο, ζωντανό οργανισμό. Η σημασία και το γεγονός ότι κάθε 
μέλος είναι απαραίτητο, φαίνεται από τη συνέχεια του κειμένου : ο Χριστός συναρμολογεί 
και συνδέει με αρθρώσεις ολόκληρο το σώμα. Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται κυρίως από 
κόκαλα, όργανα και σάρκα. Τα κόκαλα συνδέονται μεταξύ τους με αρθρώσεις και 
συνδέσμους και τα όργανα συνδέονται κι αυτά με συνδέσμους. Κάθε άρθρωση και κάθε 
σύνδεσμος εκπληρώνει ένα ρόλο στην αύξηση και στη χρησιμότητα του σώματος. Το ίδιο 
ισχύει και στο σώμα του Χριστού. Κανένα μέλος δεν είναι άχρηστο. ακόμη και ο πιο 
ασήμαντος πιστός είναι απαραίτητος. 
Καθώς κάθε πιστός εκπληρώνει το ρόλο του, το σώμα αυξάνει σαν μια αρμονική, καλά 
συναρμολογημένη μονάδα. Στην πραγματικότητα, το ίδιο το σώμα συμβάλλει στην αύξηση 
του σώματος, όσο παράδοξο κι αν ακούγεται. Αυτό απλά σημαίνει πως η αύξηση του 
σώματος, όσο παράδοξο κι αν ακούγεται. Αυτό απλά σημαίνει πως η αύξηση υποκινείται 
από το ίδιο το σώμα καθώς τα μέλη τρέφονται από τη Βίβλο, προσεύχονται, λατρεύουν τον 
Κύριο και δίνουν τη μαρτυρία τους για το Χριστό. Όπως είπε ο Chafer «Η εκκλησία, όπως και 
το ανθρώπινο σώμα, είναι αυτοαναπτυσσόμενη». Πέρα από την αύξηση σε μέγεθος, 
λαμβάνει χώρα και η οικοδομή του με αγάπη. Αυτό αναφέρεται στο αμοιβαίο ενδιαφέρον 
των μελών μεταξύ τους. Καθώς οι χριστιανοί μένουν ενωμένοι με το Χριστό κι εκπληρώνουν 
καθένας σωστά τη λειτουργία του μέσα στην εκκλησία, έρχονται κοντύτερα ο ένας με τον 
άλλο με αγάπη και ενότητα. 
 

Πάτερ ημών – Η Κυριακή προσευχή 
(Ματθ. 6:5-13) 

 
Βρισκόμαστε στην επί του όρους ομιλία. Πιστεύω ότι η σύντομη αυτή ανάλυση έχει να μας 
πει πολλά. 
5 «Όταν προσεύχεσαι, μην είσαι σαν τους υποκριτές που τους αρέσει στις γωνιές των 
πλατειών και στις συναγωγές να στέκονται και να προσεύχονται για να επιδειχτούν στους 
ανθρώπους. Σας βεβαιώνω πως έχουν κιόλας πάρει ολόκληρη την αμοιβή τους». 
Όταν προσεύχεστε μην υποκρίνεστε, γιατί «όσο και να σας αρέσει η προσευχή» δεν πρέπει 
να ξεχνάτε ότι δε μιλάτε σε κάποιον άνθρωπο, αλλά στο Θεό. Η προσευχή είναι η προσωπική 
σας επαφή μαζί Του. Όταν προσεύχεστε επιδεικτικά «απέχετε του μισθού σας», βρισκόσαστε 
μακριά απ’ την πραγματικότητα και η προσευχή σας δεν ανεβαίνει πιο ψηλά απ’ το ταβάνι. 
6 «Εσύ απεναντίας, όταν θέλεις να προσευχηθείς, μπες στο δωμάτιό σου και, αφού κλείσεις 
την πόρτα σου, προσευχήσου κρυφά στον Πατέρα σου που είναι παρών παντού. Και ο 
Πατέρας σου που βλέπει τι κάνεις στα κρυφά, θα σε ανταμείψει φανερά». 



Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής του χριστιανού. Αυτό ο χριστιανός το αντλεί από το 
Άγιο Πνεύμα, το Οποίο τον ικανώνει να κλείνει έξω μακριά, ό,τι μπορεί να του αποσπάσει την 
προσοχή και ν’ ανοίγει την καρδιά του στο Θεό, όπως το μικρό παιδί στο φυσικό του πατέρα. 
Τότε ο Θεός του δίνει ό,τι Του ζητήσει σύμφωνα με το άγιο θέλημά Του. 
7 «Και όταν προσεύχεστε, μην περιττολογείτε όπως κάνουν οι ειδωλολάτρες, γιατί νομίζουν 
πως, χάρη στην πολυλογία τους, θα εισακουστούν. 8 Λοιπόν, μη μοιάσετε σ’ αυτούς, γιατί 
ξέρει ο Πατέρας σας τι είναι εκείνα που χρειάζεστε, προτού εσείς Του τα ζητήσετε». 
Ας μην Του λέμε πολλά, γιατί τα πολλά λόγια δείχνουν την πνευματική μας φτώχεια. Αυτό 
κάνουν οι εθνικοί, αυτοί που δεν επιτρέπουν στο Άγιο Πνεύμα να μεσιτεύει γι’ αυτούς στο 
Θεό, ο Οποίος γνωρίζει τις ανάγκες μας πριν ακόμη εμείς Του τις εμπιστευτούμε (Εφεσ. 3:20). 
Επίσης είναι πολύ άσχημο ν’ ακούμε κάποιον να μας λέει προσευχές που έχει γράψει ένας 
παππούς του. Αυτό μου θυμίζει ένα νέο που είχε κάνει κάτι φοβερό και που ζητούσε να του 
γράψουν μερικά λόγια να τα πει απ’ το τηλέφωνο στον πατέρα του που είχε στεναχωρήσει. 
Μετά από μήνες, με πλησίασε ο πατέρας του και μου είπε ότι ο γιος του τού είχε 
τηλεφωνήσει και κατάλαβε πως ό,τι του έλεγε απ’ το τηλέφωνο, κάποιος του το είχε γράψει. 
«Δε βαριέσαι», μου λέει, «αφού μέσα του δεν υπάρχει κόκκος αλήθειας, δεν πρόκειται ν’ 
αλλάξει, έτσι θα ‘ναι πάντοτε, χαμένος…» 
 
Η Κυριακή προσευχή 
9 «Εσείς λοιπόν να προσεύχεστε έτσι :  
Πατέρα μας ουράνιε, 
Ας αγιαστεί το όνομά σου». 
Κάποτε ο Κύριος προσευχόταν και όταν τελείωσε ένας από τους μαθητές Του Τον πλησίασε 
και Του είπε : 
«Κύριε δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε, όπως ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του» (Λουκ. 
11:1). 
Τότε ο Κύριος δίνει στους μαθητές Του το «Πάτερ ημών». Σκοπός της προσευχής αυτής είναι 
να μας διδάξει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε ν’ απευθύνουμε κάθε προσευχή μας και σε 
Ποιον πρέπει να την απευθύνουμε. Αν κάθε ψυχή που την έχει πει, γνώριζε το πνεύμα της 
προσευχής αυτής, τότε ο κόσμος μας θα ήταν καλύτερος. 
«Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς». Αυτό που αμέσως παρατηρούμε είναι ότι η προσευχή 
μας, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Κυρίου μας, πρέπει ν’ απευθύνεται μόνο στο Θεό και όχι 
σε ανθρώπους και αγγέλους. Όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού αυτοί είναι παιδιά 
του Θεού. Δε λάβαμε πνεύμα δουλείας που να μας φέρνει πάλι στην κατάσταση φόβου, αλλά 
λάβαμε πνεύμα που μας κάνει υιούς δια του οποίου φωνάζουμε «Αββά, Πατέρα». Αυτό το 
πνεύμα μαρτυρά μαζί με το πνεύμα μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού» (Ρωμ. 8:14,15,16). 
Έτσι, μόνο ένα αναγεννημένο παιδί Του μπορεί να Τον φωνάζει «Πατέρα». 
«Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς». Ο ουρανός είναι ο θρόνος Του. Ο θρόνος της χάρης Του. 
Μπορούμε να Τον πλησιάσουμε με θάρρος και πεποίθηση και να πάρουμε ό,τι έχουμε 
ανάγκη (Εβρ. 4:16). 



«Αγιασθήτω το όνομά Σου». Ο Θεός είναι πνεύμα και πρέπει να Τον λατρεύουμε πνευματικά 
και αληθινά. Και όχι στη μορφή των αγαλμάτων και ομοιωμάτων, όπως κάνουν όλοι εκείνοι 
που έχουν πέσει σε πλάνη. Σαν πνεύμα δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια εικόνα που να Τον 
παρουσιάζει. «Και ελάλησε Κύριος προς εσάς εκ μέσου του πυρός, σεις ακούσατε την φωνήν 
των λόγων, αλλά δεν είδατε ουδέν ομοίωμα, μόνο φωνήν ακούσατε» (Δευτ. 4:12). Ο Θεός ως 
πνεύμα είναι ανεπαίσθητος, δεν μπορεί να ξεχωριστεί. Τότε πώς μπορεί να γίνει ομοίωμά 
Του; «Με τι λοιπόν θέλει εξομοιώσει το Θεό; Ή τι ομοίωμα θέλετε προσαρμόσει εις Αυτόν;» 
(Ησαΐας 40:18). 
Πώς μπορείς να ζωγραφίσεις τη Θεότητα; Μπορούμε να κάνουμε εικόνα για κάτι που δεν 
είδαμε; Ο Θεός είναι πνεύμα. Θα ήταν ανοησία να προσπαθήσεις να κάνεις μια εικόνα της 
ψυχής. Κι αυτό, γιατί είναι κάτι πνευματικό. Ο Θεός είναι πανταχού παρών. Δεν είναι 
παράλογο να προσκυνάμε τη φωτογραφία του βασιλιά, όταν ο ίδιος είναι παρών; Το ίδιο 
συμβαίνει όταν λατρεύουμε την εικόνα του Θεού, όταν ο ίδιος ο Θεός είναι παρών (Ιερ. 
23:24). 
«Αγιασθήτω το όνομά Σου». Το πρώτο πράγμα που πρέπει να επιδιώκουμε είναι να 
δοξάζεται ο Θεός με το σώμα μας και με το πνεύμα μας (Α’ Κορ 6:20). 
Πατέρα, δόξασε το όνομά Σου με το να συγχωρήσεις τις αμαρτίες μου και να καλύψεις τις 
ανάγκες μου. Πρώτα δίνεται η δοξολογία κι έπειτα ακολουθεί η ευεργεσία. «Σε δοξάζω, 
Πατέρα, για ό,τι είσαι και για ό,τι έχεις κάνει στη ζωή μου» (Ματθ. 11:25). Όχι γιατί Του 
χρειάζεται η δόξα, αλλά γιατί Του ανήκει. Η δόξα είναι έμφυτη στη Θεότητα. Είναι όπως το 
φως στον ήλιο. Ο Θεός δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτήν. «Δε θέλω δώσει την δόξα μου εις 
άλλον» (Ησαΐας 48:11). 
10 «Ας έρθει η βασιλεία σου, 
Ας γίνει το θέλημά σου και στη γη 
Έτσι όπως γίνεται στον ουρανό». 
«Ελθέτω η βασιλεία Σου». Αναφέρεται στη βασιλεία που ο Χριστός θα ιδρύσει κατά τη 
δεύτερη έλευσή Του πάνω σ’ όλο τον κόσμο. Στη βασιλεία της Χάρης του Θεού που έχει βάλει 
στις καρδιές των χριστιανών με το Πνεύμα Του και το Λόγο Του. 
«Γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης». Προσευχόμαστε όπως ο Θεός 
μας δώσει τη σοφία Του να τηρήσουμε τις εντολές Του κατά τέτοιον τρόπο που η γη μας να 
μοιάζει με τον ουρανό. 
Η συνεχής μελέτη στο Λόγο Του, η αδιάλειπτη προσευχή μας στο Θεό και η υποταγή μας στο 
θέλημά Του και όχι στο δικό μας, θα φέρει τον ουρανό και στο κέντρο της δικής μας καρδιάς. 
 
«Γεννηθήτω το θέλημά Σου» 
 
Εχθές σαν αναφώνησα  
Γινού το θέλημά Σου 
Τίποτα δεν εγνώρισα 
Από τα σχέδιά Σου. 



 
Ούτε ποτέ μου θέλησα 
Να ξέρω την ανέχεια 
Η χάρη Σου εκάλυψε 
Κενά και κάθε συνέχεια. 
 
Και σαν οι μέρες φεύγουνε 
Και ο χρόνος μας αφήνει 
Απ’ την καρδιά μου αναφωνώ 
Το θέλημά Σου ας γίνει! 
 
11 «Δώσε μας σήμερα το καθημερινό ψωμί μας». 
«Τον άρτον ημών τον Επιούσιον δος ημίν σήμερον». Ύστερα από τη δόξα, τη Βασιλεία και το 
θέλημα του Θεού προσευχόμαστε για τις καθημερινές ανάγκες της ζωής μας εδώ κάτω. 
«Δωσ’ μας το καθημερινό μας». Αυτό μας διδάσκει, ότι αναγνωρίζουμε την απόλυτη 
εξάρτησή μας από το Θεό, ο Οποίος μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες μας. Ακόμη ότι «το 
καθημερινό» μας είναι αρκετό, γιατί η αύριο θα φροντίσει τα δικά της (Ματθ. 6:34). 
«Δος ημίν…». Να δώσει καθημερινά το έλεός Του όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλους μας. Το 
έλεός Του που μπορεί να διατηρήσει το σώμα μας και ν’ ανανεώσει την ψυχή μας. 
12 «Και συγχώρησέ μας τις αμαρτίες μας, 
όπως κι εμείς συγχωρούμε εκείνους 
που αμάρτησαν σε βάρος μας». 
«Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών». Και 
συγχώρεσε ό,τι κακό έχουμε κάνει, όπως κι εμείς συγχωρούμε εκείνους που μας έχουν κάνει 
κακό. Ομολογούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και ότι χρειαζόμαστε καθημερινά τη συγχώρηση 
των αμαρτιών μας. Κάθε φορά που κάνουμε αμαρτίες, ο Θεός μας τις καταγράφει. Κι επειδή 
δεν μπορούμε να τις πληρώσουμε, Του ζητάμε να μας συγχωρήσει, να μας δώσει «άφεση 
αμαρτιών». 
«Καθώς κι εμείς συγχωρούμε αυτούς που μας έχουν κάνει κακό». Αυτό δεν το προβάλλουμε 
σαν επιχείρημα δικό μας. Προσέξτε τι λέει. Καθώς ο Κύριος εργάστηκε μέσα στη δική μας 
ψυχή δίνοντάς μας το πολυσύνθετο εκείνο αγαθό να συγχωρούμε, προσευχόμαστε τώρα να 
συγχωρήσει και τα δικά μας αμαρτήματα. 
13 «Και μη μας αφήσεις να μπούμε σε πειρασμό, 
Αλλά προστάτεψέ μας από τον πονηρό. 
Γιατί δική σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα στους αιώνες. Αμήν». 
«Και μη εισενέγκεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού». Μην 
επιτρέπεις, Κύριε, να πέσουμε ξανά στον πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό 
και τα τεχνάσματά του. Ο Χριστιανός αναγνωρίζει την αδυναμία του και ζητάει από τον Κύριο 
να μην τον εκθέσει σε μεγάλη δοκιμασία που δεν μπορεί να την ξεπεράσει. 



«Ότι εσού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας, Αμήν». Με τα λόγια 
αυτά διακηρύττουμε την πίστη μας. Ότι στον Ουράνιο Πατέρα μας που εξουσιάζει τα 
«πάντα» ανήκει η βασιλεία και όλη η δύναμη και όλη η δόξα.  
Η δόξα του Θεού στρέφεται και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Στρέφεται στο Θεό – 
Πατέρα που μας έδωσε ζωή. Το Θεό – Υιό που έδωσε τη ζωή Του για μας και στο Θεό – Άγιο 
Πνεύμα που δημιουργεί μια νέα ζωή μέσα μας. Πρέπει να δίνουμε δόξα σ’ όλη την Αγία 
Τριάδα. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να πει το Θεό «Πατέρα» δια του Ιησού 
Χριστού τού Σωτήρα του και με ειλικρινή καρδιά να πει το «Αμήν» για ό,τι περιέχει η 
προσευχή που ο Κύριος μας δίδαξε. 
Σε προτρέπω, φίλη ψυχή, να διαβάσεις Πράξεις Αποστόλων 10:27,28, Αποκάλυψη 22:8,9 και 
Ματθαίο 11:28. 
Αν υπάρχει μόνον ένας Θεός, τότε δεν πρέπει να προσευχόμαστε σε κανέναν άλλο, εκτός από 
το Θεό. Οι άγιοι στον ουρανό δε γνωρίζουν τις ανάγκες μας. «Ο Αβραάμ δεν εξεύρει ημάς» 
(Ησαΐας 53:16). Επίσης, απαγορεύεται η αγγελολατρία (Κολ. 2:18,19). Αυτό μας το 
ξεκαθαρίζει η επιστολή του αποστόλου Παύλου στους Ρωμαίους 10:14 που λέει : «Πώς να 
επικαλεστούμε εκείνον στον οποίο δεν πιστέψαμε;» 
Αν ο Θεός είναι ένας, τότε ας είναι ένα κι αυτοί που Τον υπηρετούν (Ιωάν. 17:21). Ο 
απόστολος Παύλος μας προτρέπει να έχουμε όλοι το ίδιο πνεύμα (Α’ Κορ. 1:10). Γιατί ποια 
αξία έχει ν’ ακούμε ότι υπάρχει μόνον ένας Θεός, αν Αυτός ο Θεός δεν είναι δικός μας; Το 
Πνεύμα εργάζεται με την πίστη μας. Με την πίστη μας είμαστε ένα με το Χριστό και δια του 
Χριστού έχουμε κάνει το Θεό δικό μας. 
 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
Το Ματθ. 15:1-20, είναι αρκετό να μας δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση πάνω στο θέμα αυτό 
της παράδοσης που έχει παρασύρει πολλές ψυχούλες στον όλεθρο. Ας το διαβάσουμε :  
1 «Έρχονται τότε στον Ιησού οι νομοδιδάσκαλοι και οι Φαρισαίοι των Ιεροσολύμων και του 
λένε : 2 «Γιατί οι μαθητές σου παραβαίνουν την παράδοση των πρεσβυτέρων; Διότι δεν 
πλένουν τα χέρια τους όταν τρώνε ψωμί». 3 Κι εκείνος τους αποκρίθηκε : «Κι εσείς γιατί 
παραβαίνετε την εντολή του Θεού για χάρη της παράδοσής σας; 4 Διότι ο Θεός έδωσε εντολή 
λέγοντας : Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου κι επίσης : Όποιος κακολογεί τον πατέρα 
του ή τη μητέρα του πρέπει να θανατώνεται». 5 Εσείς όμως λέτε : Μπορεί κανείς να πει στον 
πατέρα του ή τη μητέρα του : Εκείνο που ήταν να ωφεληθείς από μένα είναι να κάνω δωρεά 
στο ναό, κι έτσι να μην τιμήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του και να είναι εντάξει! 6 Και 
καταργήσατε έτσι την εντολή του Θεού για χάρη της παράδοσής σας. 7 Υποκριτές! Καλά 
προφήτεψε για σας ο Ησαΐας που λέει : 8 Ο λαός αυτός με το στόμα του με πλησιάζει και με 
τα χείλη με τιμάει, αλλά η καρδιά του απέχει πολύ από μένα! 9 Άδικα λοιπόν με λατρεύουν 
διδάσκοντας διδαχές που είναι ανθρώπινα παραγγέλματα». 10 Έπειτα, αφού κάλεσε τον 
κόσμο κοντά του, τους είπε : Ν’ ακούτε και να καταλαβαίνετε : 11 Τον άνθρωπο δεν τον 
μολύνει αυτό που μπαίνει από το στόμα, αλλά αυτό που βγαίνει από το στόμα, αυτό είναι 
που μολύνει τον άνθρωπο». 12 Τότε τον πλησίασαν οι μαθητές Του και Του είπαν : «Το ξέρεις 



πως οι Φαρισαίοι σκανδαλίστηκαν ακούοντας αυτά που είπες;» 13 Κι αποκρίθηκε εκείνος και 
είπε : «Κάθε φυτεία που δεν τη φύτεψε ο Πατέρας μου ο Ουράνιος θα ξεριζωθεί. 14 Αφήστε 
τους αυτούς. Είναι τυφλοί οδηγοί τυφλών ανθρώπων. Κι όταν τυφλός οδηγεί τυφλό και οι 
δύο θα πέσουν σε λάκκο». 15 Μίλησε τότε ο Πέτρος και είπε : «Εξήγησέ μας την παραβολή 
αυτή». 16 Ο Ιησούς απάντησε : «Ακόμα κι από σας λείπει η σύνεση; 17 Δεν καταλαβαίνετε 
ακόμα πως καθετί που μπαίνει στο στόμα, προχωράει στην κοιλιά και αποβάλλεται έπειτα 
στο αποχωρητήριο; 18 Εκείνα όμως που βγαίνουν από το στόμα, πηγάζουν από την καρδιά κι 
εκείνα είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. 19 Γιατί από την καρδιά πηγάζουν οι πονηρές 
σκέψεις, οι φόνοι, οι μοιχείες, οι πορνείες, οι κλεψιές, οι ψευδομαρτυρίες, οι βλαστήμιες. 20 
Αυτά είναι που μολύνουν τον άνθρωπο, ενώ το να φάει με χέρια άπλυτα δε μολύνει τον 
άνθρωπο». 
Σκοποί στέκονται οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς. Μαζεύτηκαν κοντά Του στα Ιεροσόλυμα και 
Τον παρακολουθούν. Κατηγορούν τους μαθητές Του που τρώνε με άπλυτα χέρια. Μιλάμε για 
τη συμπεριφορά των άλλων. Γινόμαστε προληπτικοί. Αφήνουμε την παράδοση και τη 
συνήθεια να μας γίνουν θρησκεία κι αγνοούμε τη διδασκαλία του Κυρίου μας που σκοπό έχει 
να μας οδηγήσει από τον ανθρώπινο νόμο στο νόμο του Θεού. Το εξωτερικό πλύσιμο δίνει 
και παίρνει. Το «Νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν» είναι άγνωστο. 
«Γυρίζοντας από την αγορά, έπρεπε απαραίτητα να πλυθούν, γιατί μπορεί να είχαν εκτεθεί 
και λερωθεί από την επαφή τους με εθνικούς (ξένους με τη διδασκαλία και τη νομοθεσία τη 
δική τους). Οι παραδόσεις ήταν πολλές, που καμιά φορά χρειαζόταν και πλύσιμο όλων των 
σκευών και αντικειμένων που ήταν στο σπίτι. Ακόμη και των κρεβατιών» (Μαρκ. 7:14). 
Οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς Τον ρωτούν : «Γιατί οι μαθητές Σου δεν τηρούν την 
παράδοση των πρεσβυτέρων;» Υπάρχουν πολλά εδάφια που μιλάνε στην Πεντάτευχο (το 
νόμο του Μωυσή) για πλύσιμο. Σ’ αυτήν όμως την περίπτωση δεν αναφέρονται στο πλύσιμο 
που γράφει ο Λόγος του Θεού, «αλλά στην παράδοση των πρεσβυτέρων». Και τι κάνουμε; 
Εφαρμόζουμε περισσότερο την παράδοση από το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος έρχεται σε 
σύγκρουση με την παράδοση. Αν όμως Τον αφήσουμε να μας μιλήσει, είναι αρκετός να μας 
φωτίσει και να μας κατατοπίσει στο δρόμο που πρέπει να πάρουμε για να είμαστε παιδιά του 
Θεού (Β’ Τιμ. 3:16-17). 
Ο Ιησούς, που πάντοτε στηρίζεται στη Γραφή, παίρνει ένα από τα εδάφια του Ησαΐα που 
γράφει : «Τι υποκρισία δέρνει το λαό, να τιμά το Θεό μόνο με τα χείλη και όχι με την καρδιά. 
Μάταιος ο σεβασμός, αφού οι διδασκαλίες είναι ανθρώπινες και όχι θείες». Πόσο πιο 
όμορφα θα μπορούσε να μιλήσει η Γραφή; «Αφήνετε τις εντολές του Θεού και κρατάτε τις 
ανθρώπινες παραδόσεις;» Επίσης «εσείς διαβάζετε τις Γραφές και δεν μπορείτε να δείτε για 
ποιον μιλούν;» (Ιωάν. 5:36). «Ωραία λοιπόν, απορρίπτετε τις εντολές του Θεού και κρατάτε 
τις παραδόσεις». Αν αυτό δεν μπορείς να το διανοηθείς, φίλη ψυχή, είναι γιατί δεν έχεις 
πάρει Πνεύμα Θεού. Έτσι αντί του Λόγου θα δέχεσαι πάντοτε τις ανθρώπινες σοφίες που 
είναι μωρία για το Θεό (Α’ Κορ. 1). Θα ήθελα να δώσεις προσοχή στη συνέχεια μέχρι το τέλος 
του 20ου εδαφίου, αν θέλεις να ελευθερωθείς απ’ ό,τι μέχρι τώρα σ’ έχουν διδάξει οι 
άνθρωποι, που ποτέ δε συμβουλεύονται το Λόγο του Θεού. 



Ο Θεός είπε : «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου κι εκείνος που θα παραβιάσει μια 
τέτοια εντολή, η ποινή του θα είναι θάνατος». Τα παιδιά ήταν υποχρεωμένα να βοηθούν 
τους ανήμπορους γονείς. Τώρα, οι καλοθελητές είχαν αλλάξει το νόμο, με το να πείσουν τον 
κόσμο ότι αν έδιναν στο ναό για τη συντήρησή του, δε χρειαζόταν να προσφέρουν τίποτα 
στον πατέρα ή τη μητέρα. Μ’ άλλα λόγια ακύρωναν το Λόγο του Θεού με την παράδοση. 
«Ακούστε με καλά και δώστε προσοχή σε ό,τι θα σας πω», λέει ο Κύριος. «Τίποτα το 
εισερχόμενο στον άνθρωπο δεν τον κάνει ακάθαρτο, αλλά μόνον ό,τι εξέρχεται». Εκείνο 
λοιπόν που εισέρχεται από το στόμα με πλυμένα ή άπλυτα χέρια δε μας μολύνει. Εκείνο που 
μας μολύνει είναι ό,τι βγαίνει μέσα από την καρδιά μας με σκέψεις, λόγια και έργα. Η 
φροντίδα μας είναι να νίψουμε τα ανομήματά μας και όχι τα χέρια μας και την εξωτερική μας 
εμφάνιση. «Όταν άκουσαν αυτά οι Φαρισαίοι, σκανδαλίστηκαν». Είναι αλήθεια, ότι 
αρρωστημένα μάτια δεν μπορούν ν’ αντιμετωπίσουν το φως. Πολλές φορές οι άνθρωποι 
επιχειρούν να τροποποιήσουν το Λόγο του Θεού για να φανεί πιο ελαστικός στους 
αδύνατους. Ξεχνάμε ότι δεν παίρνει τροποποιήσεις και πως πρέπει να τον δεχτούμε και να 
τον διαβιβάσουμε, όπως έρχεται απ’ το στόμα του Θεού. «Κάθε φυτό που δε φύτεψε ο 
Πατέρας μου ο ουράνιος, θα ξεριζωθεί». Η θρησκευτική απόχρωσή τους δε στηριζόταν στο 
Λόγο του Θεού. Είχε τις ρίζες της έξω απ’ τη διδασκαλία Του, όπως τακτικά συναντάμε στην 
ορατή εκκλησία. Ας προσέξουν λοιπόν δάσκαλοι και μαθητές να μην τελειώσουν τη ζωή τους 
στο λάκκο. «Οι μαθητές εκπλήττονται» (Μάρ. 7:17). Ο Πέτρος ζητάει απ’ τον Κύριό μας να 
τους ερμηνεύσει την παραβολή αυτή. Απαντά σ’ όλους όσοι Τον πλησιάζουν με ενδιαφέρον. 
Έτσι διακηρύττει στα εδάφια που ακολουθούν, ότι «όλα τα φαγητά είναι καθαρά κι 
ευλογημένα και μπορούμε να τα παίρνουμε χωρίς να μολύνεται η ψυχή μας, διότι δεν 
μπαίνουν μέσα στην καρδιά μας, αλλά στην κοιλιά μας και βγαίνουν στο αποχωρητήριο». 
Εκείνο που βγαίνει από τον άνθρωπο, αυτό κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτο. Διότι μέσα από την 
καρδιά των ανθρώπων βγαίνουν οι κακοί διαλογισμοί (σκέψεις), μοιχείες, πορνείες, φόνοι, 
κλοπές, πλεονεξίες, πονηριές, δόλοι, ασέλγεια, οφθαλμός πονηρός, βλαστήμια, 
υπερηφάνεια, αφροσύνη. 
Αν ζητήσουμε όμως απ’ το Θεό να μας κάνει παιδιά Του και με καινούργια καρδιά, να είστε 
βέβαιοι ότι θα το κάνει. Θα διαγράψει ολόκληρο το κακό παρελθόν μας και θα μας κάνει 
καινούριους και τέλειους για κοινωνία μαζί Του. Αυτή είναι και η επιθυμία Του. 
 
Σημείωση :  
Ο αρχικός σκοπός της παράδοσης ήταν να ερμηνεύει τη διδασκαλία του νόμου του Θεού. Οι 
παραδόσεις όμως άρχισαν να πληθαίνουν και οι επιτήδειοι βρήκαν την ευκαιρία να φέρουν 
τις παραδόσεις σα συμπλήρωμα του νόμου. Τις ημέρες μάλιστα που ο Ιησούς ήταν ανάμεσά 
μας και κήρυττε το Λόγο του Θεού, οι ραβίνοι έλεγαν στους ανθρώπους ότι ο νόμος του 
Μωυσή ήταν νερό και η παράδοση κρασί. Με αυτόν τον τρόπο έδιναν στις παραδόσεις μια 
θέση τιμής. Αν όμως τις μελετήσουμε προσεκτικά, θα δούμε ότι το κρασί των ραβίνων 
στάθηκε πολύ δυνατό να τους κρατήσει νηφάλιους. Τότε ο Κύριος άρχισε στην επίγεια 
διακονία Του και με βαριές φράσεις να καυτηριάζει το σύστημα των παραδόσεων, που 



εκτόπιζε κι εξουθένωνε το νόμο του Θεού. «Ακυρώσατε, λέει στους Γραμματείς, τις εντολές 
του Θεού για την παράδοσή σας» (Ματθ. 15:6). 
Μπορεί τα ελατήρια να ήταν καλά στο ξεκίνημά τους, αλλά τα αποτελέσματα ήταν ολέθρια. Η 
παράδοση που εκινείτο από στόμα σε στόμα άρχισε να παρουσιάζει ένα άλλο πρόσωπο κάθε 
φορά και να γίνεται ασαφής. Μάλιστα, η αοριστία της να δείχνει ότι είναι άσχετη με το Λόγο 
του Θεού. 
Πολλές προσπάθειες έγιναν να καθοριστούν τα όρια της παράδοσης και τελικά ο ορισμός 
φιλοτεχνήθηκε από το Βικέντιο της Lerins της Νότιας Γαλλίας, που έζησε τον 5ο αιώνα μ.Χ. Ο 
ορισμός εκείνος μας λέει ότι σαν αξιόπιστη παράδοση μπορούμε να δεχτούμε εκείνη, που 
πιστεύεται «Παντού, Πάντοτε και από Όλους». Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα δεν ήταν 
ικανοποιητικά. Οι δύο μεγάλες εκκλησίες, Καθολική και Ορθόδοξη, που δέχονται τις 
ανθρώπινες παραδόσεις και τις έχουν μάλιστα υιοθετήσει σαν πηγή θείας αποκάλυψης, 
κατηγορούν η μια την άλλη και δημιουργείται ένας τραγέλαφος. Αυτό δεν είναι αστείο, αλλά 
κάτι που να μας λυπεί και να κλαίμε για τις ψυχές που ποτέ δεν έκαναν την επαφή τους με το 
Θεό και χάνονται παντοτινά. Κι αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει τα λόγια του Κυρίου μας που 
είπε, αλίμονο σε σας, νομοδιδάσκαλοι, αφαιρέσατε το κλειδί της (θείας) γνώσης και όχι μόνο 
δεν μπήκατε εσείς στη βασιλεία των ουρανών, αλλά και αυτούς, που θέλησαν να μπουν, τους 
εμποδίσατε» (Λουκ. 11:52). 
Το σύμβολο της πίστης που συντάχθηκε από την Α’ Οικουμενική σύνοδο της Νίκαιας, 
διατυπώνει ορθά και σε συντομία όλα τα βασικά και απαραίτητα δόγματα του 
Χριστιανισμού. Κι εδώ γεννιέται το ερώτημα : Ποιο από τα δόγματα αυτά δεν προέρχονται 
από την Αγία Γραφή; Κι ακόμη, ποιο απ’ αυτά τα δόγματα προέρχεται από την άγραφη 
παράδοση; Κανένα βέβαια, για να έχουμε ανάγκη την Παράδοση που μας τη σερβίρουν για 
δήθεν συμπλήρωμα των Γραφών. Ο απόστολος Παύλος, ο αρχιτέκτονας του Ευαγγελίου, λέει 
: «Ό,τι παρέλαβα, σας το παρέδωσα» (Α’ Κορ. 15:3), ακόμη, «Ό,τι βρίσκεται στη Γραφή είναι 
εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού κι είναι ωφέλιμο για τη διδασκαλία της αλήθειας, για 
τον έλεγχο της πλάνης, για τη διόρθωση των λαθών, για τη διαπαιδαγώγηση σε μια ζωή όπως 
τη θέλει ο Θεός, ώστε ο άνθρωπος του Θεού να είναι τέλειος και καταρτισμένος για κάθε 
καλό έργο» (Β’ Τιμ. 3:16,17). Έτσι δεν υπάρχει ανάγκη καμία για συμπλήρωμα ή προσθήκη 
στο Ευαγγέλιο του Θεού. Την αλήθεια αυτή την επικυρώνει και το γεγονός ότι σε όλες τις 
μεγάλες δογματικές συζητήσεις που έγιναν στις έξι πρώτες Οικουμενικές Συνόδους, όλοι όσοι 
πήραν μέρος αντλούσαν τα επιχειρήματά τους από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη χωρίς να 
προστρέχουν σε καμιά «Παράδοση». Αυτό αποτελεί ακλόνητη απόδειξη ότι το Ευαγγέλιο 
περιέχει ολόκληρο το υλικό που χρειάζονταν οι χριστιανοί. Κι αν η χριστιανική εκκλησία 
κρατούσε αγνά κι ανόθευτα τα δόγματα αυτά από τον 1ο μέχρι τον 16ο αιώνα θα ήταν περιττή 
η μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα. Σήμερα μάλιστα όλοι θα είχαμε το Ευαγγέλιο σαν κώδικα 
της ζωής μας. Όλοι θα είχαμε πλήρη γνώση πάνω στο Πνεύμα με το Οποίο ο Χριστός μας 
μιλάει. Γιατί απορρίπτοντας το Πνεύμα Του είμαστε καταδικασμένοι σε θάνατο. Γι’ αυτό ας 
ευθυγραμμίσουμε τη ζωή μας με το Ευαγγέλιο όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Κι αν υπάρχει 



κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε, ας κάνουμε αναδρομή σ’ εκείνα που μελετάμε κι ο Θεός θα 
μας αποκαλύψει όλη την αλήθεια. 
 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΕΣ 
Μνημόσυνα και Μακαρίες δεν υπάρχουν. Μόνο ομιλίες για τη ζωή και το έργο αυτών που 
φεύγουν. Όλα αυτά τα μνημόσυνα και οι μακαρίες είναι ανθρώπινες επινοήσεις, διότι μετά το 
θάνατο έρχεται κρίσις (Εβρ. 9:27). 
Στις επόμενες σελίδες παραθέτω τέσσερις νεκρολογίες. Κι αυτές δεν είναι παρά ένα μικρό 
δείγμα για μερικούς αρχάριους ή και γι’ αυτούς που είναι ασυντόνιστοι με το πνεύμα της 
διδασκαλίας του Κυρίου μας. «Γιατί καθώς ξεχειλίζει η συμμετοχή μας στα παθήματα του 
Χριστού, έτσι ξεχειλίζει και η παρηγοριά που παίρνουμε από το Χριστό» (Β’ Κορ. 1:5). Μια 
παρηγοριά, που μας καθησυχάζει, γιατί ξέρουμε Πού και με Ποιον είναι τώρα, καθώς η λύπη 
μας μεταβάλλεται σε χαρά! (Ιωάν. 16:20). 
 

Ο Στράτης Ματθαίος έφυγε απ’ τη ζωή σε ηλικία 85 χρόνων 
Σήμερα όμως, δε θα ήθελα να καταπιαστώ με τη φυσική ζωή και τις δραστηριότητες του 
μεταστάντος, αλλά με μια όμορφη πτυχή που είχε σχέση με την πνευματική του ανάπτυξη, τη 
βεβαιότητα της σωτηρίας του, την ετοιμότητα της αναχώρησής του για την αιωνιότητα και 
την επιθυμία της καρδιάς του για όλους εμάς που άφησε πίσω του, γνωστούς και άγνωστους. 
Το 1951 ήρθε ως μετανάστης στην Αμερική. Ήταν μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο και τον 
εμφύλιο σπαραγμό. Ο λόγος που αναφέρομαι σ’ αυτή τη λεπτομέρεια, είναι για να φέρω πιο 
ζωντανή την εικόνα του μεταστάντος που αν και πολλές φορές είχε διακινδυνεύσει η 
σωματική του ακεραιότητα και το ηθικό του κύρος, ποτέ δεν επέτρεψε σε κάτι από όλα αυτά 
να γίνουν μίσος και εμπόδιο στη σωτηρία της ψυχής του. 
Η δουλειά του εστιάτορα με την οποία ασχολιόταν, του απέδιδε αρκετά. Μέσα του όμως 
ένιωθε ότι κάτι του έλειπε. Το έψαχνε… Μια μέρα, μία κοπέλα που είχαμε προσλάβει στην 
επιχείρησή μας, κάθισε να πάρει το γεύμα της. Καθώς έπαιρνε τη φυσική της τροφή, άνοιξε 
τη Γραφή της και άρχισε να μελετά. Φαίνεται ότι η φυσική τροφή δεν ήταν αρκετή να τη 
στηρίξει κι ότι χρειαζόταν κάτι περισσότερο. Χρειαζόταν τροφή και η πεινασμένη ψυχή της. 
Όταν ο Στράτης πρόσεξε την αφοσίωσή της στη μελέτη που έκανε, τη ρώτησε : «Ντζάνες, πες 
μου σε παρακαλώ, βγαίνει τίποτε απ’ τη μελέτη που κάνεις;» Εκείνη έκλεισε τη Γραφή και με 
ένα γαλήνιο τρόπο του απάντησε : «Στράτη, βλέπω να προσεύχεσαι τακτικά. Αυτό κάνω κι 
εγώ και κάθε άνθρωπος που μιλάει με το Θεό. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, χρειάζεται να 
αφήσουμε και το Θεό να μας μιλήσει. Έτσι, ακούω τη γλυκιά Του φωνή να μου μιλάει για 
πολλές ώρες την ημέρα μέσα απ’ τη Γραφή. Με αυτόν τον τρόπο και εξοικειώνομαι με τη 
φωνή της διδασκαλίας Του και μαθαίνω πώς να Του μιλάω. Τώρα, με βεβαιότητα μπορώ να 
σου πω ότι έχω προσωπική σχέση μαζί Του. Μια σχέση που μοιάζει με εκείνη που έχει ένα 
υπάκουο παιδί με το φυσικό του πατέρα. Θα σου συνιστούσα να κάνεις και συ το ίδιο. Είναι η 
πιο όμορφη εμπειρία στη ζωή του ανθρώπου». 



Έκτοτε, ο Στράτης άρχισε να μελετά τη Γραφή, να προσεύχεται και να έχει κοινωνία με άλλους 
πιστούς που γνώριζαν το λόγο του Θεού. Οι δύο Διαθήκες – Παλαιά και Καινή – ήταν τα δύο 
χείλη του Θεού που του μιλούσαν και του φανέρωναν καθημερινά – με την ενέργεια του 
Αγίου Πνεύματος – καινούρια πράγματα και τον ανέβαζαν όλο και πιο ψηλά, έτσι που έβλεπε 
τον Ουρανό από κάθε οπτική γωνία. Η πίστη του στο σωτήριο έργο του Χριστού τον είχε 
βεβαιώσει ότι είχε περάσει απ’ το σκοτάδι στο φως κι από το θάνατο στη ζωή κι ότι δε θα 
περνούσε από κρίση (Ιωάννη 5:24). Η ειρήνη του Θεού βασίλευε τώρα μέσα στην καρδιά του. 
Τα κατάλοιπα του παρελθόντος που κουβαλούσε μέσα στην καρδιά του εξανεμίστηκαν όταν 
του δόθηκε η χάρη του Θεού. Ο παλιός άνθρωπος είχε πεθάνει και στη θέση του είχε 
γεννηθεί ο νέος άνθρωπος με πράο και ταπεινό χαρακτήρα. Έτσι έπνεε από τα χείλη του η 
οσμή της θείας γνώσης και χάρης που έδινε απλόχερα στις διψασμένες ψυχές που 
βρίσκονταν γύρω του. 
Τις τελευταίες μέρες της ζωής του τις πέρασε στο Νοσοκομείο. Οι άνθρωποι που τον 
επισκέπτονταν ήταν πάρα πολλοί. Εκεί του δινόταν η ευκαιρία να μιλάει με πιο άνεση για το 
Χριστό και την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Μέσα σε όλους τους καλούς φίλους που 
τον επισκέφτηκαν, μόνο δύο από αυτούς ζήτησαν να μάθουν κάτι περισσότερο απ’ ό,τι 
γνώριζαν – γύρω απ’ τη Ζωή κοντά στο Χριστό, το θάνατο και την Ανάσταση. Ο Στράτης με τη 
μεθοδικότητα που τον διέκρινε, πήρε μια βαθιά ανάσα και είπε : «Πρέπει να πάρουμε τα 
πράγματα με τη σειρά». Και άρχισε : «Για τον πραγματικό πιστό ο Χριστός είναι Ζωή και ο 
θάνατος κέρδος! Ο θάνατος είναι η απομάκρυνση της ψυχής απ’ το σώμα. Είναι ο ταξιθέτης 
που οδηγεί τον πιστό στο χώρο που ο Κύριος έχει ετοιμάσει για κάθε παιδί Του. Δεν πρέπει 
να μας διαφεύγει ότι το όνομα του κάθε πιστού είναι γραμμένο στο περιστήθιον του Κυρίου 
μας από τη στιγμή που μετανοεί. Τώρα, στη δεξίωση που μας περιμένει να γιορτάσουμε με 
τους άλλους πιστούς στον Ουρανό, ο πιστός βρίσκει το όνομά του και κατευθύνεται στη θέση 
που τον περιμένει, όπως γίνεται και στις δεξιώσεις μας εδώ στη γη». 
Όσον αφορά την Ανάσταση. 
«Ο πιστός γνωρίζει και γεύεται την πρώτη Ανάσταση καθημερινά εδώ στη γη. Η πρώτη 
Ανάσταση είναι εκείνη που γίνεται από το μνήμα της αμαρτίας με μετάνοια (Αποκάλυψη κεφ. 
20). Αυτός που είναι θαμμένος στην αμαρτία, μπορεί να έχει λίγη ελπίδα σε μια χαρούμενη 
ανάσταση. Το σώμα του θα αναστηθεί, όχι όμως σε δόξα. Εσείς, πήρατε μέρος στην πρώτη 
ανάσταση; Σας ανάστησε το Άγιο Πνεύμα από τον τάφο της απιστίας σας; Αυτή είναι η πρώτη 
ανάσταση. Αν οι ψυχές σας έχουν αναστηθεί πνευματικά, τότε θα αναστηθούν ένδοξα και τα 
σώματά σας και θα λάμψουν σαν άστρα στη Βασιλεία των Ουρανών. Η αναγέννηση (Α’ 
Πέτρου 1:23), μας ανοίγει το δρόμο για μια ένδοξη ανάσταση. 
Αφού τα σώματά μας αναστηθούν με δόξα, θα πρέπει να κρατηθούν καθαρά και αμόλυντα 
από την αμαρτία. «Δεν μπορούμε να πάρουμε τα μέλη του Χριστού και να τα κάνουμε μέλη 
πόρνης (Α’ Κορ. 6:15). «Αν δοξάζουμε το Θεό με το σώμα μας» (Α’ Κορ. 6:20), τότε ο Θεός θα 
δοξάσει τα σώματά μας. 
Ήρθε η σειρά του δεύτερου επισκέπτη να ρωτήσει : «Στράτη, φοβάσαι το θάνατο;» Η 
απάντηση ήρθε αμέσως : «Όχι, δε φοβάμαι το θάνατο, γιατί έχω εξοικειωθεί με τη Ζωή που 



είναι ο Χριστός. Κι αφού ο Χριστός που είναι η Κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας 
αναστήθηκε, τότε θα αναστηθεί και το σώμα της στο Οποίο ανήκω». Ο επισκέπτης συνέχισε : 
«Κάτι ακόμη. Σε μας τι συνιστάς;» «Να μελετάτε τη Γραφή με άλλους πιστούς που γνωρίζουν 
το Χριστό και να προσεύχεστε. Είμαι βέβαιος, ότι αν κάνετε αυτό που σας συνιστώ, θα κάνει 
κι ο Θεός το έργο Του και στις δικές σας καρδιές,» (Λουκάς 1:53). 
Όταν κατάλαβαν ότι ο ασθενής άρχισε να κουράζεται, τον ευχαρίστησαν κι έφυγαν για τα 
σπίτια τους. 
Την επομένη, πρωί πρωί τον επισκέφθηκε ο πέμπτος κατά σειρά αδελφός του, ο Στέλιος. 
Όταν μπήκε στο δωμάτιο, ο ασθενής προσευχόταν. Όταν ο ασθενής τελείωσε την προσευχή 
του, ο επισκέπτης διέκρινε μια απέραντη ειρήνη στο πρόσωπο του Στράτη που είχε πάρει από 
τον Κύριο την ώρα που μιλούσε μαζί Του. «Στρατάκη, πώς είσαι σήμερα;» Τον ρώτησε. 
«Αισθάνομαι πολύ όμορφα. Τώρα είμαι έτοιμος να φύγω! Ο Κύριος με καλεί να πάω κοντά 
Του!» Δεν πέρασαν παρά λίγα λεπτά της ώρας από εκείνη την ευλογημένη στιγμή που η 
φωνή του Κυρίου έλυσε τα πρυμναία σκοινιά (Β’ Τιμ. 4:6) και η ψυχή του Στράτη γύρισε ξανά 
στην πολυπόθητη πατρίδα της, τον Ουρανό. 
Το έργο της διακονίας του Στράτη στη στρατευόμενη Εκκλησία του Θεού τελείωσε. Τώρα, 
βρίσκεται στη θριαμβεύουσα Εκκλησία του Θεού στον Ουρανό, με τους αγίους, οι οποίοι δεν 
κάνουν τίποτε άλλο εκεί από ευχαριστία και δοξολογία στον Ύψιστο. 
Τα εποικοδομητικά του λόγια θα αντηχούν πάντα στα αφτιά όλων μας. Ιδιαίτερα οι δύο 
εκφράσεις που συχνά μεταχειριζόταν. Έλεγε ότι :  
1. «Είναι προτιμότερο να πεθάνει κανείς παρά να χάσει το σκοπό της Ζωής». Σκοπός της Ζωής 
είναι να βρούμε σωτηρία.  
2. «Το αγώνισμα του δρόμου δεν είναι για τους δρομείς ούτε γι’ αυτούς που τρέχουν μια και 
δυο φορές, αλλά γι’ αυτούς που συνεχίζουν να τρέχουν με το να υπηρετούν το συνάνθρωπό 
μας και να δοξάζουν το Θεό». 
Αδελφέ, θα μας λείψεις. Ήδη, μας λείπεις… 
Καλή αντάμωση 
Σπύρος Σ. Ματθαίος 
 

Λαμπαδηφόρος στη Δόξα του Ουρανού 
Ο Γιώργος Υφαντίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Γεννήθηκε στην Κατερίνη. 
Μαθητής ακόμη στο Γυμνάσιο, ένιωθε ότι κάτι του λείπει. Αν και νέος, τα είχε δοκιμάσει όλα, 
εκτός από ένα. Γύριζε σαν το περιστέρι που δεν έβρισκε ησυχία, μέχρι που ξαναγύρισε στην 
Κιβωτό. Το ίδιο και ο Γιώργος Υφαντίδης, ησυχία δεν έβρισκε, μέχρι την ημέρα που δέχτηκε 
το Χριστό ως Σωτήρα του και μπήκε στην Κιβωτό της Διαθήκης του Θεού. Αυτό έγινε στη 
διάρκεια ειδικών συνάξεων στην εκκλησία της παροικίας του. Εκεί άκουσε για τη ζωή και το 
σωτήριο έργο του Χριστού και πίστεψε. 
Καταγόταν από φτωχή οικογένεια και η ζωή τον είχε σκληρύνει. Ο Θεός, όμως, μπορεί να 
μαλακώσει και την πιο σκληρή καρδιά. Κάποτε ήρθε ένα δέμα με ρούχα από τις ΗΠΑ. Αυτά τα 
είχε στείλει μια Χριστιανική οικογένεια. Ο Γιώργος τους ευχαρίστησε θερμά και αυτό έγινε 



αιτία οι οικογένειες να έρθουν πιο κοντά. Όταν τον ρώτησαν τι θα ήθελε να του στείλουν, ο 
Γιώργος ζήτησε την Αγία Γραφή. Η Γραφή ήρθε κι ο Γιώργος άρχισε να τη μελετά. Γρήγορα 
κατάλαβε ότι ο άνθρωπος δεν τρέφεται μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει απ’ το 
στόμα του Θεού (Λουκά 4:4). Έκτοτε, η προσευχή του έγινε πιο ένθερμη και η μελέτη του πιο 
εντατική. Με την πάροδο του χρόνου όλες οι αμφιβολίες και τα ερωτηματικά που υπήρχαν 
μέσα του εξέλιπαν! Ο παλαιός άνθρωπος είχε πεθάνει και στη θέση του είχε γεννηθεί ένας 
καινούριος Γιώργος. «Είχε αποβάλει τον παλαιό άνθρωπο με τις πράξεις του και ενδυθεί έναν 
καινούριο, που παράλληλα με την ακριβή γνώση, αποκτούσε όλο και περισσότερο τη μορφή 
Εκείνου που τον έπλασε» (Κολ. 3:9,10). 
Τέσσερα χρόνια μετά το Γυμνάσιο έφυγε ως μετανάστης στον Καναδά. Εκεί φοίτησε για δύο 
χρόνια στο Millar Memorial Bible Institute και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο του British 
Columbia. Μετά την απαιτούμενη θεολογική κατάρτιση, διορίστηκε γενικός αντιπρόσωπος 
της AMG (American Mission to Greeks), στον Καναδά. 
Το 1964 πήγε στα κεντρικά γραφεία της AMG, που τότε ήταν στο New Jersey για να γνωρίσει 
τους υπεύθυνους της ιεραποστολής και να πάρει οδηγίες. Εκεί γνώρισε μια από τις 
γραμματείς, την όμορφη Bernice Phaff και το 1965 παντρεύτηκαν. Έκτοτε έμειναν στις ΗΠΑ. 
Απέκτησαν πέντε παιδιά, τους : Νικόλαο, Παύλο, Ιωάννη, Θεόφιλο και την Πολυξένη, εκ των 
οποίων δύο είναι γιατροί, ένας ηλεκτρονικός μηχανικός, ένας δικηγόρος και μία δασκάλα. 
Η ζωή ήταν όμορφη αλλά και πολύ δύσκολη. Η δουλειά δεν του απέδιδε τόσα όσα χρειαζόταν 
να ζήσει. Έτσι έμαθε να κουρδίζει και επισκευάζει πιάνα. Αργότερα πήρε και την άδεια του 
κτηματομεσίτη. Τώρα, όλα αυτά που είχε διδαχτεί, είχαν μια αρμονική σχέση μεταξύ τους. 
Δεν κούρδιζε μόνο πιάνα, αλλά και τις ψυχές εκείνων που βρίσκονταν σε παραφωνία με το 
πνεύμα και την αλήθεια του Θεού. Δεν ήταν μόνο κτηματομεσίτης, αλλά και άνθρωπος που 
έπαιζε το ρόλο του μεσάζοντα, να τους συστήσει το Σωτήρα του, τον Ιησού Χριστό. Δεν ήθελε 
καμία ψυχή να μείνει έξω από τη χάρη του Θεού (Εβρ. 12:15). 
Ακόμη και όταν τα παιδιά του ήταν μικρά, τα έπαιρνε μαζί του κι έκανε χριστιανικές 
περιοδείες. Όταν σπούδασαν και οι υποχρεώσεις του είχαν ελαχιστοποιηθεί, άρχισε τα 
ιεραποστολικά του ταξίδια στο Μεξικό, στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Αφρική και στην 
Ευρώπη. Μάλιστα, μια περίοδο εργάστηκε και στην Ελλάδα, γιατί είχε ιδιαίτερο βάρος για τις 
ψυχές των συμπατριωτών μας. Στις δυσκολίες γινόταν πιο δυνατός, γιατί δεν στηριζόταν στη 
δύναμή του, αλλά στη δύναμη και το Λόγο του Θεού που τον οδηγούσε. 
Πάντα ταπεινά, μειλίχια, συμβουλευτικά κι ακούραστα έφερνε το μήνυμα της αγάπης του 
Θεού στις ψυχές των ανθρώπων. Ήταν σαν τη μέλισσα που μεταφέρει τη γύρη από λουλούδι 
σε λουλούδι, για να έρθει η καρποφορία και η απόλαυση πνευματικών αγαθών. 
Ξέρετε, στη μεγάλη Πρεσβεία του Θεού, υπάρχουν πολλοί χώροι στους οποίους μπορεί 
κάποιος να εργαστεί. Ο Γιώργος ήταν στην πρώτη γραμμή. Λαμπαδηφόρος! Ένα ήταν το 
κίνητρό του : ο Χριστός! 
«Τροφή του, ήταν ο Λόγος Του, (Ιωάν. 6:63) 
Πίστη το σύνθημά Του, (Ιωάν. 6:29) 
Πατρίδα του, ο Ουρανός, (Β’ Κορ. 5:1) 



Ζωή! Η συντροφιά Του». (Α’ Ιωάν. 5:12) 
Η ζωή του Γιώργου ένα σωστό παράδειγμα για μίμηση! Ένας θρύλος!!! 
Φαίνεται ότι το έργο του εδώ στη στρατευόμενη Εκκλησία είχε τελειώσει. Γι’ αυτό κι ο Κύριος 
τον φώναξε κοντά Του να ξεκουραστεί (Αποκ. 14:13). 
Γιώργο, πάντα θα σε θυμόμαστε. Θα μας λείψεις. Ήδη μας λείπεις. Είναι αλήθεια ότι μέσα 
μας υπάρχει η λύπη της απουσίας σου. υπάρχει όμως και κάτι πιο δυνατό, πιο όμορφο από 
τη λύπη, κι αυτό είναι η θεία πειθώ που μας ανακουφίζει, γιατί ξέρουμε με Ποιον είσαι! 
(Ιωάν. 16:20). 
Καλή αντάμωση! 
Σπύρος Σ. Ματθαίος 
 
 

Τα τελευταία λόγια του Ηλία Σ. Ματθαίου 
 Ο Ηλίας βρισκόταν τώρα στο νοσοκομείο χειρουργημένος από όγκο, που οι 
γιατροί είχαν αφαιρέσει από το κεφάλι του. Οι προσπάθειές τους να τον σώσουν απέβησαν 
μάταιες. Φαίνεται ότι το έργο του εδώ είχε τελειώσει κι ο καλός Θεός τον κάλεσε κοντά Του. 
Μια μέρα, έξω απ’ την πόρτα του νοσοκομείου που νοσηλευόταν ο ασθενής μας, οι φίλοι του 
είχαν συζήτηση. Ένας απ’ αυτούς είπε : «Για μένα, ο Ηλίας ήταν ο πιο δίκαιος άνθρωπος που 
γνώρισα σ’ ολόκληρη τη ζωή μου». Όταν τα λόγια αυτά ήρθαν στ’ αφτιά του ασθενή, 
συγκινήθηκε. Θυμήθηκε το παρελθόν του και την επιθυμία του να δικαιωθεί απ’ το Θεό. Απ’ 
τη σκέψη του πέρασε φευγαλέα, πως ο Θεός εργάστηκε την ώρα που ο ίδιος Τον έψαχνε. 
Ήταν σαν ένας τυφλός που ψηλάφιζε να βρει μέσα στο θλιβερό του σκοτάδι, εκείνο που τον 
έκανε να νιώθει αδικημένος. Έψαχνε μέχρι εκείνο το βράδυ της ενδεκάτης Νοεμβρίου 1975, 
που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Τότε το μεγάλο του ερώτημα : «Αν ήταν ποτέ δυνατόν, 
ένας άγιος Θεός να δικαιώσει έναν άνθρωπο όπως τον Ηλία που ζούσε κοσμική ζωή», 
απαντήθηκε. Ο ιεροκήρυκας Γιώργος Υφαντίδης που τον είχε επισκεφτεί στο σπίτι του, του 
είπε με γαλήνια φωνή, «Ναι, είναι δυνατόν». Η ευλογημένη εκείνη ψυχούλα πήρε το λόγο 
και του μίλησε για το Χριστό και την αγάπη Του για τον άνθρωπο. Του είπε ότι ο πρώτος 
άνθρωπος αμάρτησε κι ότι η αμαρτία άπλωσε τα πλοκάμια της σ’ ολόκληρη την 
ανθρωπότητα. Έκτοτε ο άνθρωπος βρίσκεται μακριά απ’ το Θεό. Του είπε ακόμη πως ο Θεός 
τότε καταράστηκε τον άνθρωπο. Κι όμως, παρ’ όλα αυτά παιδί μου, ποτέ Του δεν έπαψε να 
μας έχει στη σκέψη Tου. Όπως θυμάσαι, Ηλία, ο Θεός μάς έφτιαξε σύμφωνα με τη δική Του 
εικόνα και ομοίωση, για να έχει κοινωνία με τον άνθρωπο κι ο άνθρωπος να ‘χει κοινωνία με 
το Θεό. Κι αν ο άνθρωπος δεχτεί το γεγονός ότι είναι αμαρτωλός και ζητήσει συγχώρεση, τότε 
η σχέση του με τον άγιο Δημιουργό του μπορεί να αποκατασταθεί. Και τώρα του δείχνει σε 
Ποιον πρέπει να προσευχηθεί και πώς, του θυμίζει μια παλιά και όμορφη προσευχή : 
«Βασιλέα ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αλήθειας, ο πανταχού παρών και τα πάντα 
πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλα και σκήνωσε μέσα μου και καθάρισέ 
με από κάθε κηλίδα και σώσε Αγαθέ την ψυχή μου». Όταν ο Ηλίας συνειδητοποίησε πόσο 
απλό ήταν το θέμα αυτό, που αφορά κάθε συνετό άνθρωπο, κατέβηκε στα γόνατά του και 



μετανοημένος ζήτησε απ’ τον Κύριο να τον συγχωρέσει και να του δώσει το Πνεύμα Του. Η 
προσευχή του ήταν απλή. 
Όταν σταμάτησε να προσεύχεται, ένιωσε ότι το μεγαλείο της αγάπης του Θεού ήρθε και 
σκήνωσε μέσα στην καρδιά του. Ήξερε, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ότι τώρα είχε 
περάσει απ’ το θάνατο στη ζωή (Ιωάννου 5:24) κι ότι το προπατορικό αμάρτημα που τον 
χώριζε απ’ το Δημιουργό του, είχε ακυρωθεί! Από τότε άρχισε να μελετά την Αγία Γραφή κι ο 
Κύριος, στον Οποίο είχε πιστέψει, του μιλούσε μέσα απ’ αυτή και τον στήριζε στην 
καθημερινή του ζωή. Έτσι άρχισε να αυξάνει σε γνώση και χάρη Θεού. 
Τώρα που το δωμάτιό του είχε κατακλυστεί από επισκέπτες, βρίσκει την ευκαιρία να 
απαντήσει στις ερωτήσεις που όλοι εκείνοι οι άνθρωποι του υπέβαλαν πάνω στο σκληρό 
θάνατο που αντιμετώπιζε. Μετά από ένα χαμόγελο, που συνοδευόταν από απίστευτη ειρήνη, 
κοίταξε τους ανθρώπους γύρω του και είπε : «Δε θα σας κουράσω. Γρήγορα θα αναφερθώ σε 
δύο από τα θαύματα του Κυρίου, κι έπειτα θα μπω στο θέμα. Το πρώτο θαύμα έχει σχέση με 
τον τυφλό, που δείχνει πόσο περιορισμένος ήταν ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούσε. Κάτι που 
μοιάζει με τη ζωή του φυσικού ανθρώπου μέσα στο χώρο που κινείται. Το δεύτερο θαύμα 
είναι η ανάσταση του Λαζάρου, που περισσότερο αναφέρεται στην αναγέννηση του 
ανθρώπου. Αν το εξετάσουμε προσεκτικά βλέπουμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να θάψει 
ολόκληρο το παρελθόν του. Πρέπει να λυθούν τα σάβανά του από τις ανθρώπινες συνήθειες 
και δήθεν παραδόσεις, που τον κρατούν δέσμιο, για να ‘ναι σε θέση να έχει κοινωνία με το 
Θεό μέσω του Ιησού Χριστού.  
Και τώρα, φίλοι, στο θέμα του θανάτου που με ρωτάτε. Φαίνεται καθαρά απ’ την ανάσταση 
του Χριστού, ότι η οργή του Θεού καταπραΰνθηκε, η θεία δικαιοσύνη ικανοποιήθηκε με το 
έργο του Χριστού στο σταυρό και ο νόμος εδραιώθηκε. Έτσι κάθε πιστό παιδί του Θεού 
ανακηρύσσεται αθώο από κάθε πράγμα. Και τι γίνεται; Απλούστατα, ο δρόμος μου για τον 
ουρανό, είναι ανοιχτός». Με το γλυκό εκείνο χαμόγελο και την περίσσεια χάρη του Θεού που 
επισφράγιζαν το χριστιανικό του χαρακτήρα, συνεχίζει το έργο του λαϊκού με τη βοήθεια του 
Αγίου Πνεύματος μέχρι την τελευταία του πνοή. 
Όπως μας είπε, έβλεπε το Χριστό με την αγκαλιά Του ανοιχτή να τον περιμένει στην άλλη 
άκρη του καναλιού κι ο ίδιος να Τον ευγνωμονεί για το δρόμο που άνοιξε τόσο γι’ αυτόν, όσο 
και για κάθε πιστό παιδί Του. Αφού πήρε μια μικρή ανάσα, συνέχισε : «Όσο για τα έργα που 
έκανα και για τα οποία πολλοί από σας μου πλέκετε εγκώμια, έχω να σας πω τούτο : Όλα 
αυτά δεν είναι παρά μόνο ένα μικρό τεκμήριο απ’ την αγάπη του Θεού που κατοικεί μέσα 
μου». 
Σε λίγο έκλεισε τα μάτια του. Ο θάνατος δεν ήταν τίποτε άλλο για τον Ηλία, από έναν 
ταξιθέτη που θα τον οδηγούσε στο χώρο που ο Κύριος ετοίμασε στο διάστημα των 
τελευταίων ημερών που η οικογένειά του τον είχε μεταφέρει απ’ το νοσοκομείο στο σπίτι 
του. 
Τώρα κοιμάται. Καληνύχτισε την προσωρινή οικογένειά του για να ξυπνήσει στην οικογένεια 
του Θεού και την ένδοξη παρουσία του Ιησού Χριστού που με λαχτάρα καρτερούσε! 
Αδελφέ, καλή αντάμωση!         Σπύρος Σ. Ματθαίος 



 
 

Παναγιώτης Δημάκος 
Ο Παναγιώτης Δημάκος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Γεννήθηκε στη Σκούρα της 
Λακωνίας τον Απρίλη του 1925. Το Δεκέμβρη του 1951 ήρθε ως μετανάστης στο Stamford 
Connecticut. Από τις πρώτες μέρες της άφιξής του στην ευλογημένη και φιλόξενη τούτη 
πατρίδα που με πολλή αγάπη και στοργή τον αγκάλιασε, εντάχθηκε και πήρε ενεργό μέρος 
στην εκκλησία της παροικίας του. Εκκλησιαζόταν κάθε Κυριακή. Δεν ήθελε να πάθει αυτό που 
είχε συμβεί στο Θωμά. να λείπει από τις συναθροίσεις των πιστών την ώρα που ο Ιησούς 
έρχεται και παίρνει τη θέση Του ανάμεσά τους (Ματθ. 18:20).    
Από νωρίς είχε καταλάβει ότι είχε διπλή υπηκοότητα. Δεν ήταν μόνο πολίτης της χώρας που 
ζούσε, αλλά και πολίτης του ουρανού. Λίγο δύσκολο για πολλούς από μας να διανοηθούμε 
κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό, θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρέκβαση και να σας θυμίσω τα λόγια 
που ο απόστολος Παύλος είχε πει στους Φιλιππισίους. «Εσείς», τους είπε, «είσθε υπήκοοι 
της Ρώμης και απολαμβάνετε την ελευθερία σας και κάθε αγαθό που απολαμβάνει κάθε 
Ρωμαίος πολίτης στη Ρώμη, αν και η Ρώμη είναι πολύ μακριά από τους Φιλίππους. Έτσι και οι 
πιστοί που ζουν στον πλανήτη μας, μπορούν να απολαμβάνουν από τώρα την ελευθερία τους 
και πολλά από τα αγαθά του ουρανού».  
Δε ζούσε ως νομοταγής πολίτης στην πόλη που διέμενε, αλλά ζούσε και υπηρετούσε τη 
στρατευόμενη εκκλησία του Θεού, της οποίας ήταν μέλος. Η αγάπη ήταν το χαρακτηριστικό 
γνώρισμά του. Αυτήν, την έπαιρνε απ’ το Χριστό και τη μετέφερε στους ανθρώπους γύρω 
του. Ήταν ένας εξαίρετος σύζυγος, πατέρας, παππούς, συγγενής και πατριώτης. Είχε μάθει να 
υπηρετεί. Να φέρνει ανακούφιση στον άνθρωπο και να δοξάζει το Θεό. Τι όμορφο 
παράδειγμα! (Πράξεις 20:35). 
Γνώριζε και πίστευε στη θεία κυριαρχία. Ότι δηλαδή ο Θεός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, με το 
να επιλέξει και σώσει όποιον θέλει. Και την ευθύνη του ανθρώπου, αφού η πρόσκληση του 
Κυρίου παραμένει ακόμα ανοιχτή (Ματθ. 11:28). Έτσι, κρατούσε και τις δύο αυτές αλήθειες 
σε μια σωστή Βιβλική ισορροπία. 
Το δρόμο τον καλό τον περπάτησε, τα χρόνια κύλησαν και στο σώμα του άρχισε να φαίνεται 
η φθορά. Η φύση είχε πάρει την πορεία της. «Το γήρας ουκ έρχεται μόνον…». Το σκήνωμά 
του άρχισε να τον βαραίνει. Όταν μάλιστα κάποιος τον ρωτούσε : «Τι κάνεις Παναγιώτη;» Η 
απάντησή του ήταν : «Εγώ καλά είμαι, το σκήνωμα (lodge) που μεταφέρω άρχισε να 
παλιώνει και να με κουράζει. Γι’ αυτό, μια απ’ αυτές τις μέρες σκέφτομαι να το εγκαταλείψω 
και να φύγω. Από την άλλη μεριά, ο Κύριος είδε ότι το έργο του εδώ είχε τελειώσει και τον 
φώναξε κοντά Του να ξεκουραστεί (Αποκ. 13:14). 
Παναγιώτη, η απουσία σου μας φέρνει λύπη. Η θεία πειθώ, όμως, μας φέρνει απέραντη 
χαρά, γιατί ξέουμε Πού και με Ποιον είσαι (Ιωάν. 16:20). 
Καλή αντάμωση! 
Σπύρος Σ. Ματθαίος 
 



Κήρυγμα 1ο 
 

Χρεώστης – οφειλέτης 
«Διότι έχω το χρέος εγώ να κηρύξω και σε Έλληνες και αλλόφυλους και σε μορφωμένους 
και σε αμόρφωτους. Έτσι από τη δική μου τη μεριά, είμαι πρόθυμος να κηρύξω και σε σας 
στη Ρώμη» (Ρωμ. 1:14,15). 
Ο απόστολος Παύλος λέει : «Έχω το χρέος». Είμαι χρεώστης. Πρέπει να παραδώσω εκείνο 
που παρέλαβα από τον Κύριό μου. Το χρέος που είχε αναλάβει τον καθιστούσε υπεύθυνο να 
το παραδώσει τόσο στον Έλληνα όσο και στο βάρβαρο. Ήταν το μερίδιο που τους ανήκε! Για 
ποιο χρέος ή οφειλή μιλάμε; Η οφειλή του Παύλου δεν ήταν υλικής φύσεως, αλλά μιας 
προσωπικής συναλλαγής του με τον Ιησού Χριστό. Αυτή τον έκανε οφειλέτη σε όλους τους 
ανθρώπους ένεκεν της χάρης του Θεού που με τόση αφθονία του είχε δώσει! 
Στην ουσία, υπάρχουν δύο τρόποι για να αποκτήσει κάποιος ένα χρέος. Ο πρώτος είναι να 
δανειστείς από κάποιον ένα ποσό για τον εαυτό σου. Ο δεύτερος είναι το χρέος που σου 
δημιούργησε ένας φίλος σου με κάτι που σου εμπιστεύτηκε να παραδώσεις σε ένα τρίτο 
πρόσωπο. 
Εμείς θα σταθούμε στη δεύτερη έννοια. Ο Παύλος δε δανείστηκε κάτι από τους Ρωμαίους 
που θα έπρεπε να τους το επιστρέψει. Ο Ιησούς Χριστός όμως, του εμπιστεύτηκε το 
ευαγγέλιό Του για να το κηρύξει στους Εθνικούς (Α’ Κορ. 4:1, Γαλ. 2:7, Α’ Θες. 2:4, Α’ Τιμ. 
1:11, Τιτ. 1:3) και κατά συνέπεια στους Ρωμαίους. Αυτή ήταν η αίσθηση του χρέους που 
ώθησε τον Παύλο να γράψει : «Έτσι είμαι πρόθυμος να κηρύξω και σε σας στη Ρώμη» (15). 
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο είμαστε κι εμείς χρεώστες στον κόσμο. Αν η χάρη του Κυρίου μάς 
έχει αγγίξει και το πνεύμα της διδασκαλίας Του έχει γεμίσει την καρδιά μας, τότε πρέπει να 
το δώσουμε σε όλες τις ψυχούλες που βρίσκονται γύρω μας και κινδυνεύουν να χαθούν. 
Αυτό ήταν και το κίνητρο του απ. Παύλου. Ήταν πρόθυμος, γιατί είχε χρέος. Για όλο τον 
κόσμο το ανεξόφλητο χρέος θεωρείται μεγάλη ανεντιμότητα. Πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να 
εξοφλήσουμε το δικό μας χρέος, όπως ακριβώς έκανε και ο Παύλος με το δικό του. 
 
 

Κήρυγμα 2ο 
 

Η θεία κυριαρχία και η ευθύνη του ανθρώπου 
Ξέρουμε ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος και ότι κυβερνά το σύμπαν. Έτσι στην κυριαρχία Του έχει 
επιλέξει να ξεχωρίσει κάποια άτομα για τον εαυτό Του. Η ίδια όμως η Βίβλος που διδάσκει 
την κυρίαρχη επιλογή του Θεού, διδάσκει επίσης και την ευθύνη του ανθρώπου. Αν και είναι 
αλήθεια ότι ο Θεός διαλέγει τους ανθρώπους που θα σωθούν, είναι επίσης αλήθεια ότι και οι 
άνθρωποι πρέπει να επιλέξουν να σωθούν με μια σαφή, θεληματική πράξη. Η θεία πλευρά 
της σωτηρίας αναφέρεται στα λόγια : «Όποιον δίνει σε μένα ο Πατέρας, αυτός θα έρθει 
κοντά Μου». Τώρα η ανθρώπινη πλευρά βρίσκεται στα λόγια που ακολουθούν : «Κι αυτόν 
που θα ‘ρθει κοντά Μου, Εγώ δεν θα τον αποδιώξω» (Ιωάν. 6:37). Ως πιστοί χαιρόμαστε που 



ο Θεός μας επέλεξε εν Χριστώ πριν δημιουργηθεί ο κόσμος (Εφεσ. 1:4). Αλλά με την ίδια 
βεβαιότητα πιστεύουμε ότι, όποιος θέλει, μπορεί να πάρει δωρεάν το νερό της ζωής. Ο D.L. 
Moody περιγράφει τις δύο αυτές αλήθειες ως εξής : Όταν φτάνουμε στην πόρτα της 
σωτηρίας, παρατηρούμε την πρόσκληση που είναι γραμμένη πάνω απ’ τον υπέρθυρο δοκό, 
«Όποιος θέλει, μπορεί να έρθει». Όταν περάσουμε μέσα, κοιτάζουμε πίσω και βλέπουμε 
πάνω από την πόρτα τις λέξεις, «Εκλεγμένος σύμφωνα με την πρόγνωση του Θεού». Έτσι, 
καθώς οι άνθρωποι πλησιάζουν στην πόρτα της σωτηρίας, βρίσκονται αντιμέτωποι με την 
αλήθεια για την ευθύνη τους. Όταν εισέλθουν στη χάρη, μαθαίνουν για την κυρίαρχη επιλογή 
τους από το Θεό. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν μόνον όσοι είναι ήδη μέλη της 
οικογένειας του Θεού. 
Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να επιλέγει άτομα που θα ανήκουν σ’ Αυτόν και την ίδια στιγμή να 
καλεί με αγάπη στη σωτηρία Του όλους τους ανθρώπους παντού στη γη; Πώς συμβιβάζονται 
οι δύο αυτές αλήθειες; Είναι γεγονός ότι δε συμβιβάζονται. Στο ανθρώπινο μυαλό 
συγκρούονται. Η Βίβλος όμως διδάσκει και τα δύο δόγματα κι έτσι πρέπει να τα πιστέψουμε, 
αρκούμενοι στο γεγονός ότι η όποια δυσκολία βρίσκεται στο μυαλό μας και όχι στο νου του 
Θεού. Αυτές οι «δίδυμες» αλήθειες μοιάζουν με δύο παράλληλες γραμμές που συναντώνται 
μόνο στο άπειρο. 
Το δόγμα της εκλογής δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν δικαιολογία για την απιστία των 
ανθρώπων. Δεν πρέπει να λένε ότι «αφού δεν έχω εκλεγεί, δεν μπορώ να κάνω τίποτα». Ο 
μόνος τρόπος για να μάθουν ότι έχουν επιλεγεί, είναι να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους 
και να δεχθούν τον Κύριο Ιησού Χριστό ως Σωτήρα τους (Α’ Θεσ. 1:4-7).  
Υπάρχουν δύο κίνδυνοι που θα πρέπει ν’ αποφύγουμε σε σχέση με αυτό το θέμα : Ο πρώτος 
είναι να κρατήσουμε μόνο τη μία πλευρά της αλήθειας – να πιστέψουμε δηλαδή στην 
κυρίαρχη επιλογή του Θεού και να αρνούμαστε ότι ο άνθρωπος έχει οποιαδήποτε ευθύνη να 
ζητήσει σωτηρία. Ο άλλος κίνδυνος είναι να δίνουμε υπερβολική έμφαση στη μία πλευρά της 
αλήθειας εις βάρος της άλλης. Η Βιβλική προσέγγιση είναι να πιστεύουμε εξίσου στην 
κυρίαρχη επιλογή του Θεού, αλλά και την ευθύνη του ανθρώπου. Μόνον έτσι μπορεί κάποιος 
να κρατήσει τις δύο αυτές αλήθειες σε σωστή Βιβλική ισορροπία. 
 

Αγιασμός 
 

«Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας» (Α’ Θεσσαλ. 4:3) 
Το ρήμα «αγιάζω», εξού και η λέξη «αγιασμός» θα πει αφιερώνω, καθαρίζω και τοποθετώ 
χωριστά, αποχωρίζω. Έτσι έχουμε μερικά πρόσωπα που έχουν αποχωριστεί απ’ τον κόσμο 
και αφιερωθεί στην υπηρεσία του Θεού. 
Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη μας αυτή, πρέπει να σας πω ότι έχουμε δύο ειδών 
αμαρτωλούς : «τους μετανοημένους και τους αμετανόητους». Όσον αφορά την αμαρτία, 
είναι σαν τη λέπρα, η οποία αρχίζει από τα μέσα προς τα έξω. Είναι ακόμη σαν το προζύμι 
που φουσκώνει και ξινίζει. Και ο μόνος τρόπος που μπορεί κάποιος να καθαριστεί από την 



«παλιά ζύμη» (Α’ Κορ. 5:7), είναι ο αγιασμός. Δηλαδή, ο καθαρισμός μας με καθημερινό 
λουτρό μέσα στο λόγο του Θεού (Εφεσ. 5:26, Ιωάννη 17:17 και Τίτου 3:5,6,7). 
Αν και ο αγιασμός δεν μπορεί να ξεριζώσει ολότελα την αμαρτία από τη ζωή της, έχει όμως τη 
δύναμη να αφαιρέσει την αγάπη για την αμαρτία. Οι ιερείς στην εποχή του νόμου δεν 
έπρεπε μόνο να πλυθούν στο μεγάλο νιπτήρα, αλλά και να ντυθούν με μια άγια στολή 
(Έξοδος 25:2). Έτσι ο αγιασμός – το λουτρό που πρέπει να κάνουμε μέσα στο λόγο του Θεού – 
δεν μας πλένει μόνο από την αμαρτία, αλλά μας ντύνει με καθαρότητα. 
 
Τι είναι αγιασμός; 
Ο αγιασμός είναι μια αρχή χάρης που εργάζεται με σωτήριο τρόπο. Αυτή αγιάζει την καρδιά 
του ανθρώπου και την κάνει όμοια με την καρδιά του Θεού. Έτσι, το αγιασμένο πρόσωπο δε 
φέρνει μόνο το όνομα του Θεού, αλλά και την εικόνα Του. Ο αγιασμός είναι ένα λουλούδι 
του Αγίου Πνεύματος, γι’ αυτό και λέγεται Αγιασμός του Πνεύματος (Α’ Πέτρ. 1:2). 
Ο αγιασμός έχει ομορφιά. Ό,τι είναι ο ήλιος για τον κόσμο που τον θερμαίνει και 
αναζωογονεί, είναι και ο αγιασμός για την ψυχή του ανθρώπου, που την ομορφαίνει και τη 
στολίζει στα μάτια του Θεού. Ο γνήσιος αγιασμός είναι το άνθος της αιωνιότητας. «Το χρίσμα 
το οποίο εσείς ελάβατε από τον Κύριο, μένει μέσα σας» (Α’ Ιωάννη 2:27). Αυτός που 
πραγματικά έχει αγιαστεί, δεν μπορεί να χαθεί. Και όχι μόνο, αλλά μπορεί να αγιάζεται 
περισσότερο και να αυξάνει σταθερά προσθέτοντας καθημερινά μερικά εκατοστά στο 
πνευματικό του ανάστημα. 
«Ο Θεός δεν μας κάλεσε για ακάθαρτο βίο, αλλά για αγιασμό» (Α’ Θεσσαλ. 4:7). Ο Ίδιος είναι 
άγιος και δεν επιτρέπει σε κανένα να Τον πλησιάσει αν δεν έχει πρώτα αγιαστεί. Όπως ένας 
βασιλιάς δεν επιτρέπει σε ένα λεπρό να πλησιάσει το θρόνο του. Ο Ουρανός δεν είναι σαν 
την Κιβωτό του Νώε που μπήκαν μέσα καθαρά και ακάθαρτα ζώα. Στην Κιβωτό του Ουρανού 
δε θα μπει τίποτε το ακάθαρτο. 
Χωρίς αγιασμό δεν υπάρχει μαρτυρία για τη δικαίωσή μας. Η δικαίωση και ο αγιασμός 
πηγαίνουν μαζί. «Ένας από τους στρατιώτες εκέντησε με τη λόγχη του την πλευρά του Κυρίου 
και αμέσως βγήκε αίμα και νερό» (Ιωάννη 19:34). Αίμα για τη δικαίωσή μας και νερό για τον 
αγιασμό μας. Όσοι έχουν σωθεί από το αίμα που βγήκε από την πλευρά του Χριστού, 
καθαρίζονται με το νερό που βγήκε από την ίδια πλευρά. Χωρίς τον αγιασμό δεν έχουν τίτλο 
κυριότητας στη Νέα Διαθήκη. Γιατί η διαθήκη που έχει κάνει ο Θεός, περιορίζεται μόνο σ’ 
αυτούς που έχουν αγιαστεί. 
 
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αγιασμού; 
Πρώτον, αυτοί που αγιάστηκαν, μπορούν να θυμούνται μια εποχή που δεν ήταν αγιασμένοι 
(Τίτου 3:3). Να θυμούνται την εποχή που ήταν αποξενωμένοι από το Θεό και ζούσαν σε 
άγνοια και ματαιότητα, όταν η χάρη του Θεού φύτεψε σ’ αυτήν το λουλούδι της αγιότητας. 
Δεύτερον, όπως το κακό πνεύμα κατοικεί στον ασεβή και τον οδηγεί στην υπερηφάνεια, στις 
αμαρτωλές επιθυμίες και στην εκδίκηση (Πραξ. 5:3), έτσι και μέσω του ενοικούντος 



Πνεύματος (Β’ Τιμ. 1:14), του Πνεύματος που κατοικεί στους εκλεκτούς Του, τους 
προφυλάσσει απ’ το κακό πνεύμα και τους οδηγεί να ζουν μια άγια ζωή. 
Το τρίτο σημάδι του αγιασμού είναι η αντιπάθεια ενάντια στην αμαρτία (Ψαλμ. 119:104). Ο 
άνθρωπος που έχει αντιπάθεια για την αμαρτία, δεν μπορεί παρά να εναντιώνεται σ’ αυτή 
και να ζητάει την καταστροφή της. 
Το τέταρτο σημάδι του αγιασμού είναι η εκτέλεση των πνευματικών καθηκόντων μας, με την 
καρδιά μας και από αγάπη. Ο Θεός δεν κρίνει τα καθήκοντα και τις υπηρεσίες μας από το 
μέγεθός τους, αλλά από την αγάπη από την οποία πηγάζουν. 
Το πέμπτο σημάδι του αγιασμού είναι η ζωή της τάξης και της καλής συμπεριφοράς. «Να 
γίνετε άγιοι σε κάθε συμπεριφορά σας» (Α’ Πέτρου 1:15). Εκεί που υπάρχει αγιασμένη 
καρδιά, υπάρχει και αγιασμένη ζωή. 
Το έκτο σημάδι του αγιασμού είναι η σταθερότητα στις αποφάσεις. Ο αγιασμένος είναι 
αποφασισμένος να μην αποχωριστεί ποτέ από την αγιότητα. Ας καταφρονούν οι άλλοι την 
αγιότητά του, αυτός την αγαπάει περισσότερο. Τίποτε δεν μπορεί να σβήσει τη φλόγα που 
καίει μέσα του. Όσο πιο πολύ τη φυσούν οι άνεμοι, τόσο περισσότερο δυναμώνει. 
 
Και τώρα θα εξετάσουμε τις απομιμήσεις του αγιασμού. 
Υπάρχουν μερικά πράγματα που μοιάζουν με τον αγιασμό, αλλά δεν είναι.  
1) Η πρώτη απομίμηση του αγιασμού είναι η ηθική αρετή. Το να είσαι δίκαιος, εγκρατής, να 
έχεις καλή συμπεριφορά, να μην προκαλείς σκάνδαλα και να μη βλάπτεις τους 
συνανθρώπους σου, είναι πολύ καλό, αλλά δεν είναι αρκετό. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με 
τον αγιασμό. Και οι ειδωλολάτρες έφτασαν σε επίπεδο ηθικής. Αυτό δε λέει τίποτε. Το μόνο 
που βλέπουμε μέσα από την ευγένειά τους, είναι μια ραφιναρισμένη φύση. Δεν υπάρχει 
τίποτε απ’ το Χριστό σε μια τέτοια φύση και η καρδιά της συνεπώς παραμένει ατροφική και 
ακάθαρτη. Κάτω από τα φύλλα της ευγένειας κρύβεται το σκουλήκι της απιστίας. Είναι σαν το 
φίδι που έχει όμορφο χρώμα, αλλά μέσα του υπάρχει το κεντρί με το δηλητήριο. Ο άνθρωπος 
που είναι καλλιεργημένος και στολισμένος με τις πολύχρωμες ηθικές αρετές, είναι 
οργισμένος ενάντια στην αγιότητα. Οι Στωϊκοί που ήταν οι πιο ηθικοί από όλους τους 
ειδωλολάτρες, ήταν οι πιο σκληροί εχθροί του Αποστόλου Παύλου (Πράξεις 17:18). 
2) Η δεύτερη απομίμηση του αγιασμού είναι η δεισιδαιμονική λατρεία. Αυτή αφθονεί 
ανάμεσα στα δύο μεγάλα δόγματα. Λατρείες, αγάλματα, εικόνες (Ησαΐα 44), θυσιαστήρια, 
ιερατικές στολές, το άγιο νερό κτλ., απέχουν πολύ από τον αγιασμό. Αυτά δεν καλυτερεύουν 
τον άνθρωπο εσωτερικά. Αν οι νομικοί καθαρισμοί και τα πλυσίματα, που ο Θεός υπέδειξε 
στην Παλαιά Διαθήκη, δεν έκαναν περισσότερο άγιους εκείνους που τα χρησιμοποιούσαν και 
οι ιερείς που φορούσαν τα ιερά ενδύματα, οι οποίοι ήταν χρισμένοι με το άγιο λάδι, δεν 
γίνονταν πιο αγνοί, χωρίς το Άγιο Πνεύμα, τότε, και όλες οι δεισιδαιμονικές τελετουργίες στη 
θρησκεία που ο Θεός ποτέ δεν τις σύστησε, δεν μπορούν να προσφέρουν καμιά αγιότητα 
στους ανθρώπους. Αν αυτοί που προσκυνούσαν τα αγάλματα και τις εικόνες ή ραντίζονταν με 
άγιο νερό, αγιάζονταν και σώζονταν, τότε η κόλαση θα ήταν αδειανή. Κανένας δε θα πήγαινε 
εκεί.  



3) Η τρίτη απομίμηση του αγιασμού είναι η υποκρισία, όταν οι άνθρωποι προσποιούνται 
την αγιότητα που δεν έχουν. Όπως ο κομήτης μπορεί να λάμπει σαν άστρο, έτσι κι αυτοί 
μπορεί να έχουν μια λάμψη ομολογίας που θαμπώνει αυτούς που τους παρακολουθούν. 
«Έχουν τη μόρφωση της ευσέβειας, αλλά αρνούνται τη δύναμή της» (Β’ Τιμ. 3:5). Είναι 
λαμπάδες χωρίς λάδι. Υπάρχει ματαιότητα σ’ αυτούς, που προσποιούνται τους άγιους. Ποια 
αξία θα μπορούσαν να έχουν οι φανταχτερές λαμπάδες των μωρών παρθένων, αφού δεν 
είχαν λάδι; Πώς μπορεί το ζωγραφισμένο νερό να σε ξεδιψάσει; Ή η ζωγραφισμένη αγιότητα 
να σου προσφέρει παρηγοριά την ώρα του θανάτου; Μη δέχεσαι λοιπόν το χαλκό για χρυσό, 
γιατί θα σε βλάψει.  
4) Η τέταρτη απομίμηση του αγιασμού είναι η περιοριστική χάρη, όταν οι άνθρωποι 
αποφεύγουν να κάνουν το κακό, αν και δεν το μισούν. Το απόφθεγμα του αμαρτωλού μπορεί 
να είναι : «Θα έκανα ευχαρίστως το κακό, αλλά δεν τολμώ». Το σκυλί έχει το μυαλό του στο 
κόκαλο, αλλά φοβάται το ρόπαλο. Έτσι και οι άνθρωποι έχουν στο νου τους τις αμαρτωλές 
επιθυμίες, αλλά η συνείδησή τους στέκεται σαν άγγελος με φλογισμένο μαχαίρι και μας 
τρομοκρατεί. Είναι γεμάτοι αισθήματα εκδίκησης, αλλά φοβούνται τα βασανιστήρια της 
Κόλασης. Αλλαγή όμως δεν υπάρχει στην καρδιά τους. Η αμαρτία χαλιναγωγείται, αλλά δεν 
θεραπεύεται.  
5) Η πέμπτη απομίμηση του αγιασμού είναι η κοινή χάρη, που είναι ένα ασήμαντο 
παροδικό έργο του Αγίου Πνεύματος, που δεν οδηγεί όμως στην επιστροφή. Υπάρχει κάποιο 
φως στην κρίση του ανθρώπου, αλλά αυτό δεν τον ταπεινώνει. Υπάρχει κάποιος έλεγχος στη 
συνείδηση, δεν είναι όμως αρκετός για να την αφυπνίσει. Μοιάζει με τον αγιασμό, αλλά δεν 
είναι. Οι άνθρωποι έχουν ελέγχους, αλλά γρήγορα τους παραγκωνίζουν, όπως το ελάφι που 
χτυπήθηκε, πετάει το βέλος και φεύγει. Ύστερα από τον έλεγχο οι άνθρωποι πηγαίνουν σε 
κάποιο γλέντι και προσπαθούν να διώξουν το πνεύμα της θλίψης και γρήγορα ο έλεγχος 
αδυνατίζει και πεθαίνει. 
 
Μαθήματα για τον αγιασμό μας  
1) Το πρώτο πράγμα που πρέπει να απασχολεί ένα Χριστιανό, είναι ο αγιασμός του. Αυτός 
είναι το πρώτο πράγμα μετά την εγγραφή του στα ουράνια μητρώα (Ιωάν. 1:12), που έχει 
ανάγκη για την πνευματική του ανάπτυξη και σταθερότητα. Με αυτόν γινόμαστε κοινωνοί 
θείας φύσεως. Αυτός είναι ο πλουτισμός μας. Είναι το πιστοποιητικό μας για τον Ουρανό. 
Είναι η απόδειξη της αγάπης του Θεού, ο Οποίος ενοικεί στον άνθρωπο. Είναι η αγάπη του 
Θεού, που φανερώνεται με την εικόνα του αγιασμού, που ζωγραφίζει το Άγιο Πνεύμα στη 
ζωή μας. Η πιο όμορφη μαρτυρία μας για το συνάνθρωπό μας. 
Εάν δεν έχουμε αγιασμό, είμαστε πνευματικά νεκροί (Εφεσ. 2:1), αναπνέουμε, αλλά δε 
ζούμε. Αγκαλιάζουμε τη μορφή της θρησκείας, αλλά αρνούμαστε τη δύναμή της. Όπως ο 
Γύπας μισεί τη γλυκιά μυρωδιά, έτσι κι αυτοί μισούν το άρωμα της αγιότητας. Πολλοί 
εμπαίζουν τον αγιασμό κι εκεί φαίνεται ο υψηλός βαθμός αθεϊσμού. Ο Ισμαήλ που 
ειρωνευόταν, διώχθηκε από την οικογένεια του Αβραάμ (Γεν. 21:9). Έτσι και όλοι αυτοί που 
εμπαίζουν την αγιότητα θα κρατηθούν έξω απ’ τον Ουρανό. 



 
Μάθημα Δεύτερο 
Ποια είναι τα κύρια κίνητρα στον αγιασμό;  
1) Ο Λόγος του Θεού πρέπει να είναι ο κανόνας της ζωής μας. Οι οδηγίες Του μας δείχνουν το 
δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Το θέλημά Του είναι ο αγιασμός μας. Ίσως το θέλημα 
του Θεού είναι να μην είμαστε πλούσιοι, αλλά θέλει να είμαστε άγιοι.  
2) Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τη δικαίωσή μας και τον αγιασμό μας. Όχι μόνο να μας 
λυτρώσει από την οργή, αλλά κι από την αμαρτία. Εάν υπήρχε άλλος τρόπος να μας σώσει, δε 
θα χρειαζόταν να πεθάνει. Ο Σταυρός ήταν θυσιαστήριο και λεκάνη.  
3) Ο αγιασμός μάς κάνει να μοιάζουμε με το Θεό. Η αμαρτία έκανε τον Αδάμ να επιθυμήσει 
να είναι όμοιος με το Θεό σε σοφία. Εμείς όμως πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια 
να γίνουμε σαν το Θεό σε αγιότητα. Σε μια άγια καρδιά οι άνθρωποι θα δουν κάτι από το Θεό 
και θα Τον δοξάσουν.  
4) Ο αγιασμός προσελκύει τη μεγάλη αγάπη του Θεού. Την αγάπη Του δεν την ελκύει ο 
εξωτερικός στολισμός, η ψηλή κοινωνική θέση ή η κοσμική μεγαλοπρέπεια, αλλά η καρδιά 
που είναι στολισμένη με αγιότητα. Ο Θεός περιφρόνησε το ένδοξο οικοδόμημα του ναού και 
θαύμασε την πίστη της γυναίκας, «Γυναίκα, μεγάλη είναι πίστη σου». Ο βασιλιάς 
ευχαριστιέται να βλέπει την εικόνα του πάνω σε νομίσματα. Το ίδιο κι ο Θεός, βάζει τη 
σφραγίδα της αγάπης Του όπου βλέπει την ομοιότητά Του. Ο Θεός δεν κατοικεί στους 
ουρανούς, αλλά και σε μια άγια καρδιά.  
5) Ο αγιασμός είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που μας κάνει να διαφέρουμε από τους 
ασεβείς. Ο λαός του Θεού έχει τη σφραγίδα Του επάνω του. «Το στερεό όμως θεμέλιο που 
έβαλε ο Θεός, στέκει και έχει την εξής σφραγίδα : Ο Κύριος γνωρίζει τους δικούς Του και ας 
απομακρυνθεί από την αδικία κάθε ένας που ονομάζει το όνομα του Κυρίου» (Β’ Τιμ. 2:19). 
Το όνομα με το οποίο γνωρίζεται ο λαός του Θεού είναι : «Τον άγιο λαό Σου» (Ησαΐα 63: 18). 
Όπως η αγνότητα ξεχωρίζει την ηθική γυναίκα από την πόρνη, έτσι κι ο αγιασμός διακρίνει το 
λαό του Θεού από τους άλλους. 
6) Αποτελεί μεγάλη ντροπή να ονομάζεσαι χριστιανός και όμως να στερείσαι από την 
αγιότητα. Μοιάζεις με τον οικονόμο που δεν έχει τιμιότητα ή με παρθένο που δεν έχει 
αγνότητα. Άνθρωποι που έχουν βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδας κι όμως ζουν στην 
ασέβεια, άνθρωποι που έχουν μάτια γεμάτα δάκρυα ευσέβειας την Κυριακή και τις άλλες 
μέρες της εβδομάδας, μάτια γεμάτα μοιχεία (Β’ Πέτρου 2:14), φέρνουν ντροπή και 
καταισχύνη στη θρησκεία. 
7) Ο αγιασμός μάς κάνει κατάλληλους για τον Ουρανό. «Του καλέσαντος ημάς δια δόξας και 
αρετής» (Β’ Πέτρου 1:13). Η δόξα είναι ο θρόνος και ο αγιασμός το σκαλοπάτι που μας 
ανεβάζει σ’ Αυτόν. Όπως πρώτα καθαρίζουμε το ποτήρι και κατόπιν το γεμίζουμε νερό, έτσι 
και ο Θεός πρώτα μας καθαρίζει και κατόπιν μας γεμίζει με το νερό της ζωής. Ο Σολομών 
πρώτα χρίστηκε με λάδι και ύστερα έγινε βασιλιάς (Α’ Βασιλέων 1:39). Ο Θεός πρώτα μας 
χρίζει με το άγιο λάδι του Πνεύματός Του και κατόπιν τοποθετεί στο κεφάλι μας το στέμμα 
της δόξας. Η καθαρότητα της καρδιάς θα σε οδηγήσει να δεις το Θεό (Ματθ. 5:8). 



 
Πώς μπορεί να αποκτηθεί ο αγιασμός;  
1) Με το να είσαι εξοικειωμένος με το Λόγο του Θεού. «Αγίασέ τους με την αλήθειά Σου. ο 
λόγος ο δικός Σου είναι αλήθεια» (Ιωάν. 17:17). Ο Λόγος του Θεού είναι καθρέπτης για να 
μας δείχνει τους λεκέδες της ψυχής μας και λεκάνη για να τις πλύνουμε. Όλα τα βιβλία 
μπορούν να μας ταξιδέψουν, αλλά ο Λόγος του Θεού έχει τη δύναμη να μας μεταμορφώσει. 
Φωτίζει τη διάνοια και αγιάζει την καρδιά.  
2) Να έχεις πίστη στο αίμα (θυσία) του Χριστού. «Δια της πίστης καθάρισε τις καρδιές τους» 
(Πραξ. 15:9β). Η γυναίκα στην ευαγγελική περικοπή άγγιξε την άκρη του ιματίου του Χριστού 
και θεραπεύτηκε. Το άγγιγμα της πίστης καθαρίζει. Τίποτα δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη 
δύναμη πάνω στην καρδιά για τον αγιασμό της από την πίστη. Αν πιστεύω στο Χριστό και τα 
προνόμια του Χριστού είναι δικά μου, τότε, πώς μπορώ να αμαρτάνω εναντίον Του; Η πίστη 
που δικαιώνει κατά θαυμαστό τρόπο μετακινεί τα βουνά της υπερηφάνειας, των παθών και 
του φθόνου. Η πίστη και η αγάπη για την αμαρτία δε συμβιβάζονται. 
3) Να ζητήσεις να έρθει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή σου. «Δια του αγιασμού που δίνει το 
Πνεύμα» (Β’ Θεσσαλ. 2:13). Το Άγιο Πνεύμα καθαρίζει την καρδιά, όπως η φωτιά τα μέταλλα. 
Το Πνεύμα αφήνει το αποτύπωμα της σφραγίδας της αγιότητάς Του στην καρδιά, όπως η 
σφραγίδα αφήνει το αποτύπωμά της στο κερί. 
4) Να προσευχηθείς για τον αγιασμό. Κάνε την προσευχή του Δαβίδ δικιά σου : «Χτίσε μέσα 
μου μια καθαρή καρδιά» (Ψαλμ. 51:10). Άνοιξε την καρδιά σου στον Κύριο και πες Του : 
«Κύριε, η αμαρτωλή μου καρδιά μολύνει κάθε τι που αγγίζει και με μια τέτοια καρδιά δεν 
είμαι άξιος να σε τιμώ. Ούτε και να πεθάνω δεν μπορώ, γιατί δε θα μπορώ να Σε αντικρύσω. 
Αγίασε, Σε παρακαλώ την καρδιά μου. Κάνε τη ναό δικό Σου, έτσι που οι ύμνοι Σου να 
ακούγονται πάντα εκεί». 
 
Μάθημα Τρίτο 
Εάν ο Θεός έβγαλε καθαρό από το ακάθαρτο και σε αγίασε, φόρεσε το στολίδι του αγιασμού 
με ευγνωμοσύνη, «Ευχαριστώντας με χαρά τον Πατέρα, που μας αξίωσε να έχουμε μερίδιο 
στην κληρονομιά των αγίων που ζουν στο φως» (Κολοσ. 1:12). Χριστιανέ, μπορείς να 
μολύνεις τον εαυτό σου και δεν μπορείς να τον αγιάζεις; Ο Θεός έκανε για σένα το έργο του 
αγιασμού. Δεν έσπασε μόνο τις αλυσίδες της αμαρτίας που σε κρατούσαν δέσμιο, αλλά 
άλλαξε και τη φύση σου και σε έκανε παιδί του Βασιλιά, γεμάτο δόξα! Και ερωτώ : «Υπάρχει 
κάποιος που διαβάζει αυτά τα λόγια και δεν είναι ακόμα αγιασμένος;» Ο Θεός έκανε για 
σένα περισσότερα από ό,τι έκανε σε εκατομμύρια ανθρώπους, που αν και φωτίστηκαν δεν 
αγιάστηκαν. Ο Θεός έκανε πολύ περισσότερα για σένα, από ό,τι αν σε έκανε πριγκηπόπουλο. 
Είσαι αγιασμένος; Ο Ουρανός άρχισε μέσα σου, γιατί η ευτυχία δεν είναι τίποτε άλλο από την 
πεμπτουσία της αγιότητας. Πόσο ευγνώμονας πρέπει να είσαι στο Θεό! Κάνε ό,τι έκανε ο 
τυφλός της ευαγγελικής περικοπής, όταν ο Χριστός του έδωσε το φως του : «Ακολουθούσε το 
Χριστό δοξολογώντας το Θεό» (Λουκά 18:43). 
 



Κήρυγμα 3ο 
 

Το θαύμα του τυφλού Βαρτίμαιου (Λουκά 18:35-43) 
Ο τυφλός αυτός καθόταν στην άκρη του δρόμου, όπως συνήθως γίνεται με τους τυφλούς. 
Τόσο για να μην εμποδίζουν την κίνηση, όσο και για την προσωπική τους ασφάλεια. Θα 
πρέπει να είχε ακούσει για τον Ιησού Χριστό και τα θαύματά Του. Ξαφνικά, καθώς βρισκόταν 
στην άκρη του δρόμου, ακούει το ποδοβολητό των ανθρώπων που περνούσαν από το σημείο 
που καθόταν και ρώτησε τους ανθρώπους που βρίσκονταν γύρω του : «Τι συμβαίνει;» 
Εκείνοι του απάντησαν : «Ο Ιησούς περνάει με τους ακολούθους Του». Τότε άρχισε να 
φωνάζει δυνατά : «Ιησού, Υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με». Οι μαθητές του Κυρίου προσπάθησαν 
να τον σταματήσουν, να μη φωνάζει. Αυτό δυστυχώς γίνεται και σήμερα. Όταν κάποιος Τον 
αναζητά, όλοι θέλουν να του κόψουν το δρόμο δείχνοντάς του άλλα μέσα θεραπείας. Ο 
τυφλός συνεχίζει να φωνάζει. Ξέρει Ποιον επικαλείται σε βοήθεια. Ξέρει ότι ο Ιησούς 
καταγόταν από τη γενιά του Δαβίδ και ότι ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας (Σωτήρας). Έτσι 
συνεχίζει να φωνάζει μέχρι τη στιγμή που ο Ιησούς τον άκουσε και πρόσταξε να τον φέρουν 
κοντά Του. Τότε, εκείνοι που τον εμπόδιζαν να μην ενοχλεί τον Κύριο, άλλαξαν τον τόνο της 
φωνής τους και του φωνάζουν : «Έλα, (τυχεράκια, ήρθε η σειρά σου), ο Κύριος θέλει να σε 
δει». Εκείνος πέταξε το επανωφόρι του, που συμβολίζει το βάρος των αμαρτιών και έρχεται 
κοντά στον Ιησού. Ο Ιησούς του λέει : «Τι θέλεις να σου κάνω;» Κι ο τυφλός απαντά : «Να 
ξαναδώ θέλω». Ο Κύριος παίρνει πάντοτε τον άνθρωπο από εκείνο που (ο άνθρωπος) 
γνωρίζει για να του αποκαλύψει τον Εαυτό Του. Σε άλλο σημείο μας λέει ότι έφτυσε στα 
μάτια του τυφλού (Μαρκ. 8:23), και τούτο γιατί πολλοί άνθρωποι τότε πίστευαν ότι το σάλιο 
είχε θεραπευτική ιδιότητα και σιγά σιγά ανέβλεψε. Και στο 9ο κεφάλαιο του Ιωάννη, ο Κύριος 
ζήτησε απ’ τον τυφλό να νιφτεί στη λίμνη του Σιλωάμ, που σημαίνει Απεσταλμένου. Να κάνει 
λουτρό μέσα στο λόγο του Θεού, αν θέλει να δει τα πράγματα με πνευματικό φως. Κι αυτό 
εδώ αναφέρεται σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος που παραμένει τυφλό μακριά απ’ το φως 
του Ευαγγελίου. 
Και τώρα ας γυρίσουμε να δούμε τι έγινε με τον τυφλό Βαρτίμαιο. 
Μέχρι τώρα είδαμε ότι ο τυφλός αναγνώρισε το Σωτήρα του τη στιγμή που επικαλείται το 
όνομά Του : «Ιησού, Υιέ του Δαβίδ ελέησέ με». Έλεος ζητάμε για κάτι που δε θα έπρεπε να 
έχουμε κάνει. Έπειτα, πέταξε το πανωφόρι του, που συμβολίζει το βάρος των αμαρτιών. Τι 
έκανε; Πέταξε το πανωφόρι του. Εξομολογήθηκε! Γιατί μόνον έτσι μπορούμε να πλησιάσουμε 
τον Κύριο. Όπως ένας λεπρός δεν μπορεί να πλησιάσει το θρόνο του βασιλιά, εκτός και 
καθαριστεί, έτσι και ένας αμαρτωλός δεν μπορεί να πλησιάσει τον Κύριο, εκτός και 
εξομολογηθεί.   
«Και τι θέλεις να σου κάνω;» Ρωτάει ο Κύριος. «Να ανακτήσω την όρασή μου,» απαντά ο 
τυφλός. Να αναβλέψει. Να επανέλθει εκεί που ο Θεός είχε αρχικά τοποθετήσει τον άνθρωπο. 
«Πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε». Για ποια πίστη μιλάει ο Κύριος; Για την πίστη που έρχεται 
εξ ακοής (Ρωμ. 10:17). Μπορεί τα μάτια του να ήταν κλειστά, αλλά τα αφτιά του ήταν ανοιχτά 



και η ακοή φέρνει πάντα το μήνυμα «των καλών νέων» στην καρδιά του ανθρώπου κι ο 
άνθρωπος ελεείται. 
Τώρα, «η σωτηρία», έρχεται μέσω πίστης με τη δωρεά χάρη του Θεού (Εφεσ. 2:8). Και τούτο, 
όχι γιατί το αξίζουμε, αλλά γιατί θέλει να μας κάνει άξια μέλη της οικογένειάς Του! (Α’ 
Πέτρου 2:9,10). «Πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε!» 
Τι το πιο όμορφο απ’ αυτό; Τι το πιο όμορφο από το να ανήκει κάποιος στην οικογένεια του 
Θεού; 
Ας είναι ευλογημένο το Όνομά Του! 
 
                              Ψαλμός 40 
Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτός ο ψαλμός αναφέρεται αποκλειστικά στον Κύριό μας 
τον Ιησού Χριστό. Πρώτα αναφέρεται στην Ανάστασή Του κι έπειτα στην ταλαιπωρία και τα 
βασανιστήρια που πέρασε κατά τη σταύρωσή Του. Αυτό, βέβαια, έρχεται σε αντίθεση με τη 
χρονολογική σειρά που εμείς οι άνθρωποι της Δύσης έχουμε μάθει. Το γεγονός αυτό δεν 
πρέπει να μας συγχύζει, γιατί οι Ανατολίτες δε θεωρούν πάντοτε ότι η χρονολογική σειρά έχει 
τόση μεγάλη σημασία. Ας αναπαυόμαστε λοιπόν με τη σκέψη ότι, πίσω απ’ το χέρι του 
Ψαλμωδού, ήταν το άγιο Χέρι του καλού δημιουργού που κατηύθυνε την πένα του να μας 
δώσει τα όμορφα αυτά γεγονότα. 
40:1 «Περίμενα τον Κύριο με υπομονή». Δεν ήταν κάτι που έκανε για μια στιγμή, ήταν κάτι 
που έκανε συνεχώς. Η έννοια είναι ότι η προσευχή του δεν απαντήθηκε αμέσως, αλλά έπειτα 
από επίμονες προσευχές, «ο Κύριος έσκυψε προς εμέ και άκουσε τις ικεσίες μου». Τις ικεσίες 
που έκανε για βοήθεια. Το εδάφιο αυτό αναφερόμενο στο Λυτρωτή μας, λέει : «Μέσα στη 
λύπη Του, που έχει σχέση με το έργο της σωτηρίας, επέμενε να καλεί το Θεό σε βοήθεια, κι 
ότι ο Θεός άκουσε τις κραυγές Του και Τον ανέστησε σε δόξα και χαρά». 
40:2 «Και με ανέβασε από έναν λάκκο ταλαιπωρίας κι από μια βορβορώδη λάσπη». Με 
ανέβασε από το λάκκο που δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Δεν υπήρχε στερεό έδαφος να 
πατήσει, καμιά πέτρα, μόνο λάσπη. 
«Έπειτα στήριξε τα πόδια Μου επάνω σε πέτρα, στερέωσε τα βήματά Μου». Του παρείχε τη 
δυνατότητα να σταθεί και να περπατήσει ακίνδυνα. Ο Λυτρωτής εδώ αναφέρεται στο χρόνο 
που οι δοκιμασίες Του είχαν τελειώσει και δεν υπήρχε καμιά εκδοχή να υποβληθεί ξανά σε 
κίνδυνο και ότι η πορεία Του θα ήταν τώρα ασφαλής με κατεύθυνση τη δόξα! 
«Και έβαλε στο στόμα μου ένα καινούριο τραγούδι». Τώρα, του είχε δώσει μια καινούρια 
αιτία να τον δοξάζει. Μια καινούρια και πολύ μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη χάρη, να 
εκφράζει τις ευχαριστίες και δοξολογίες του. Μια έκφραση που μόνο τα αναγεννημένα 
παιδιά Του μέσω του λόγου της Θείας αληθείας μπορούν να νιώσουν και να εκφράσουν. 
«Έναν ύμνο στο Θεό μας». Ο Ιησούς αναγνωρίζει τον Εαυτό Του με όλους όσους εξαγόρασε 
με το πολύτιμο αίμα Του και εκφράζει την ιδέα ότι ο νέος ύμνος ήταν ο πιο κατάλληλος τόσο 
γι’ αυτούς όπως και γι’ Αυτόν τον Ίδιο – πως όλοι θα επωφελούντο από το έργο Του και ότι ο 
Θεός τους ήταν και Θεός Του (Ιωάννη 20:17). 



40:3 «Πολλοί θα δουν». Ένας μεγάλος αριθμός του ανθρώπινου γένους θα έχει την ευκαιρία 
να γνωρίσει την περίπτωση αυτή και να έχει λόγους για το νέο αυτό ύμνο. 
«Και θα φοβηθούν». Και πλησιάσουν το Θεό με ευλάβεια και δέος για ό,τι είχε προκύψει. 
«Και θα ελπίσουν στον Κύριο». Θα Τον εμπιστευτούν. Θα γίνουν οι αληθινοί λάτρεις Του. 
40:4 «Μακάριος ο άνθρωπος που έκανε τον Κύριο ελπίδα του». Μακάριος ο άνθρωπος που 
έχει για ασφάλειά του τον Κύριο ή που αισθάνεται ότι η ασφάλειά του για ευτυχία και 
σωτηρία είναι στον Κύριο. 
«Και δεν αποβλέπει στους υπερήφανους». Η αναφορά, που γίνεται εδώ, είναι γι’ αυτούς που 
λοξοδρομούν απ’ το δρόμο της αλήθειας, λοξοδρομούν απ’ αυτό που είναι αληθινό και τίμιο, 
σε εκείνο που είναι απατηλό και λανθασμένο. Εκείνοι που εμπιστεύονται το Θεό είναι 
ευλογημένοι σε σύγκριση μ’ αυτούς που πιστεύουν στους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να 
μας αποπλανήσουν. 
40:5 «Πολλά έκανες Εσύ, Κύριε, Θεέ μου, τα θαυμαστά Σου έργα. μάλιστα τις σκέψεις Σου 
για μας, δεν είναι δυνατόν κάποιος να Σου τις εκθέσει. αν ήθελα να τις εξαγγέλλω και να 
μιλώ γι’ αυτές, ξεπερνούν κάθε αριθμό». 
Πολλά όμορφα και θαυμαστά πράγματα έχεις κάνει Κύριε. Είναι τόσα πολλά που 
δυσκολεύομαι να τα απαριθμήσω. Τόσα πολλά γύρω απ’ τη δημιουργία, την πρόνοια και την 
απολύτρωση. Όλα όσα έχεις κάνει για την εκκλησία απ’ τις πρώτες μέρες της ύπαρξής της 
μέχρι σήμερα να σώσεις τα παιδιά Σου από διωγμούς, φυλακίσεις κι εξοντώσεις. Μόνο η 
αιωνιότητα θα μπορούσε να τα απαριθμήσει με λεπτομέρεια. 
40:6 «Θυσία και προσφορά δεν θέλησες». Οι τέσσερις λέξεις που χρησιμοποιούνται σ’ αυτό 
το εδάφιο – θυσία, προσφορά, ολοκαύτωμα και προσφορά για την αμαρτία – περιλαμβάνουν 
όλους τους τύπους θυσιών και προσφορών που ήταν γνωστά στους Ισραηλίτες. και αυτό που 
εδώ μας λέει, είναι ότι τίποτε απ’ όλα αυτά δεν επιθυμούσε ο Θεός εκτός από μια υψηλότερη 
υπηρεσία. Κι αυτή ήταν η υποταγή τους στο Θεό. 
«Άνοιξες σε μένα τα αυτιά». Μου άνοιξες τα αυτιά να ακούσω (δεχθώ) την αλήθεια. Μου 
άνοιξες (τρύπησες) τα αυτιά, όπως τρυπούσαν τα αυτιά των δούλων (Έξοδ. 21:6 και Δευτ. 
15:17) για να μένουν πιστοί και υπάκουοι στον κύριο που υπηρετούσαν. 
40:7 «Τότε είπα». Εκείνο το «τότε» σ’ αυτό το εδάφιο εννοεί : «Αφού τα πράγματα στην 
περίπτωσή μας είναι έτσι», «αποφάσισα να έρθω». Αυτό αναφέρεται στον ερχομό και τη 
θυσία του Κυρίου. Γιατί αυτό που ιδιαίτερα θέλει να μας πει, είναι ότι αφού οι αιματηρές 
θυσίες και οι προσφορές δεν μπορούσαν να απομακρύνουν την αμαρτία και να 
καθησυχάσουν τη συνείδηση του ανθρώπου, ήρθε ο Χριστός κι έκανε ένα ανώτερο έργο με 
το οποίο ικανοποίησε όλες τις απαιτήσεις του νόμου. Εξιλέωσε τον άνθρωπο από την 
αμαρτία και γέμισε με ειρήνη την ταραγμένη συνείδησή του. «Στον τόμο του Βιβλίου είναι 
γραμμένο για μένα». Όλα όσα αναφέρονται στο εδάφιο αυτό, είναι γραμμένα στον τόμο που 
αποτελεί το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. 
40:8 «Χαίρομαι, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά Σου. και ο νόμος Σου είναι το κέντρο της 
καρδιάς Μου». Προχωρά χωρίς δισταγμό να κάνει το θέλημα του Πατέρα Του. Ο νόμος δεν 



ήταν μόνο γραμμένος στη σκέψη Του, αλλά και στην καρδιά Του. Ήταν η κινητήρια δύναμή 
Του. 
40:9 «Διακήρυξα δικαιοσύνη σε μια μεγάλη συγκέντρωση». Είχε κηρύξει Θεία δικαιοσύνη. 
Όλη η ζωή Του ήταν ένα κήρυγμα κι αυτό είναι που κηρύττεται καθημερινά από χιλιάδες 
άμβωνες. 
«Να, δεν εμπόδισα τα χείλη μου, Κύριε, Εσύ το ξέρεις». Δεν έκλεισα τα χείλη μου. Δεν 
απέκρυψα την αλήθεια. Εσύ, το γνωρίζεις. Πάντα έκανα γνωστό το θέλημά Σου. 
40:10 «Τη δικαιοσύνη Σου δεν την έκρυψα μέσα στην καρδιά μου». Τη μέθοδο της Θείας 
δικαίωσης δεν την έκρυψα στην καρδιά μου, δεν την κράτησα για τον εαυτό Μου. Δεν είχε 
κρύψει τη γνώση την οποία είχε για τις απαιτήσεις του νόμου του Θεού ή για τον τρόπο με 
τον οποίο ο άνθρωπος μπορούσε να δικαιωθεί. Αφιέρωσε τη ζωή Του κάνοντας γνωστές τις 
μεγάλες αλήθειες γύρω από τη δικαιοσύνη του Θεού. Πέθανε για να κάνει γνωστό στον 
άνθρωπο τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός μπορούσε να θεωρεί και να συμπεριφέρεται στον 
άνθρωπο ως δίκαιο. 
«Την αλήθεια Σου». Ότι ο Θεός είναι άξιος εμπιστοσύνης. 
«Και τη σωτηρία Σου». Τη μέθοδο της σωτηρίας. 
«δεν απέκρυψα το έλεός Σου». Ο Ιησούς απεκάλυψε στο ανθρώπινο γένος ότι ο Θεός είναι 
μια φιλεύσπλαχνη Ύπαρξη. Μια Ύπαρξη που θα συγχωρούσε την αμαρτία. 
«Ούτε την αλήθεια Σου». Την αλήθεια που απεκάλυψες πάνω σε όλα τα θέματα που ήταν 
αναγκαία για τον άνθρωπο να γνωρίζει. 
«Από μια μεγάλη συγκέντρωση». Από μια μεγάλη συνάθροιση. Από πλήθη που 
συγκεντρώνονταν να ακούσουν το μεγάλο Διδάσκαλο. 
40:11 «Εσύ, Κύριε, μη απομακρύνεις τους οικτιρμούς Σου από μένα». Μην περιορίζεις τη 
συμπόνια Σου από μένα. Άφησε τους οικτιρμούς Σου να ρέουν ελεύθερα προς εμέ σε σχέση 
με ό,τι έχω κάνει. Μια προσευχή απ’ το Λυτρωτή (Μεσσία) στο Θεό για συμπαράσταση και 
απαλλαγή απ’ τις θλίψεις που αντιμετώπισε στην πραγματοποίηση του έργου Του. Το έργο 
να κάνει το θέλημα του Θεού, όταν όλες οι άλλες προσπάθειες απέβησαν μάταιες. Στο 
σημείο αυτό βλέπει τον εαυτό Του να μπαίνει σε οδυνηρές θλίψεις. Προσεύχεται στο Θεό να 
μην απομακρύνει το έλεός Του απ’ Αυτόν. Περίλυπος, βλέπει τις φρικτές και θλιβερές ώρες, 
όταν το έργο της διδασκαλίας και των θαυμάτων Του είχε τελειώσει και προχωρούσε ν’ 
ανεβεί στο σταυρό. 
«Το έλεός Σου και η αλήθεια Σου ας με προστατεύουν παντοτινά». Προσεύχεται όπως το 
έλεος και η αλήθεια του Θεού, Τον προστατεύουν στη διάρκεια του έργου της εξιλέωσης. 
«Παντοτινά». Συνεχώς. Να μην Τον εγκαταλείψει ο Θεός ούτε για μια στιγμή. 
Θα πρέπει να ενθυμούμαστε ότι ο Λυτρωτής είχε τόσο ανθρώπινη όσο και θεία φύση. Και ως 
άνθρωπος, με όλες τις ανθρώπινες ευαισθησίες στη δυστυχία, δεν ήταν άτοπο να κάνει μια 
τέτοια προσευχή και να ζητήσει με όλη την ειλικρίνειά Του απ’ το Θεό να μην Τον 
εγκαταλείψει στην ολοκλήρωση του Μεγάλου Έργου που είχε αναλάβει και το οποίο έπρεπε 
να φέρει εις πέρας χωρίς αποτυχία. 



40:12 «Επειδή, αναρίθμητα κακά με περικύκλωσαν». Αναφέρεται στο χρόνο που ήδη είχε 
επωμισθεί τις αμαρτίες του κόσμου να κάνει εξιλέωση (= εξαγόραση αμαρτιών). Αναφέρεται 
στην αγωνία Του να αντέξει τον εξευτελισμό και την ταπείνωση που Τον υπέβαλαν. 
«Με κατέφθασαν οι ανομίες Μου και δεν μπορώ να τις βλέπω». Αμαρτίες δεν είχε. Οι δικές 
μας αμαρτίες είχαν πέσει επάνω Του και τις μετέφερε σαν να ήταν δικές Του. «Ο 
αναμάρτητος έγινε για μας αμαρτία για να δικαιωθούμε εμείς ενώπιον του Θεού». Οι 
αμαρτίες που μετέφερε Τον έκαναν να νιώθει φρίκη και Τον εμπόδιζαν να κοιτάζει το 
πρόσωπο του Θεού. Πολλές φορές αναρωτιέμαι : «Τι θα κάναμε αν ο φίλος των αμαρτωλών 
δεν προσφερόταν να μας βγάλει απ’ το αδιέξοδο;» 
«Πλήθυναν, έγιναν πιο πολλές και από τις τρίχες του κεφαλιού μου. Και η καρδιά μου με 
εγκαταλείπει». Οι οδύνες και οι πόνοι της Θείας τιμωρίας ήταν πάρα πολλά. Ήταν πάνω απ’ 
την ανθρώπινη αντίληψη. Η ψυχή Του ήταν πολύ βαριά και στο σώμα Του έτρεχε ιδρώτας 
από αίμα. Οι δυνάμεις Του Τον είχαν εγκαταλείψει, το πνεύμα Του ήταν βυθισμένο στην 
αγωνία και άρχισε να φωνάζει : «Θεέ Μου, Θεέ Μου, γιατί με εγκατέλειψες;» (Ψαλ. 22). 
40:13 «Ευδόκησε, Κύριε, να με ελευθερώσεις». Κύριε, Σε παρακαλώ να με απαλλάξεις απ’ τη 
φρίκη που βρίσκομαι. Απομάκρυνε το ποτήρι αυτό της λύπης, αν είναι δυνατόν, «Και σπεύσε 
να με ελευθερώσεις». Σπεύσε να με ελευθερώσεις απ’ την επερχόμενη οργή και τη λύπη που 
βιώνω τώρα. Αυτή είναι η προσευχή που κερδίζει τη μάχη και θέτει τη Θεία παντοδυναμία σε 
ενέργεια. 
40:14 «Ας ντροπιαστούν και ας εκπλαγούν μαζί από ντροπή, εκείνοι που ζητούν την ψυχή 
Μου για να την οδηγήσουν σε χαμό. ας γυρίσουν πίσω και ας ντροπιαστούν, εκείνοι που 
θέλουν το κακό Μου». Δεν παίζει κανένα ρόλο αν διαβάζουμε το εδάφιο αυτό σαν προσευχή 
ή προφητεία, γιατί οι δυνάμεις της αμαρτίας του θανάτου και της κόλασης θα εκπλαγούν και 
θα ντροπιαστούν, όταν δουν το αποτέλεσμα της κακεντρέχειάς τους να στρέφεται εναντίον 
τους. Αυτή δυστυχώς είναι η αιώνια προσπάθεια του Σατανά να καταστρέψει τον Κύριό μας 
και να φέρει σύγχυση στο ανθρώπινο γένος. Τώρα, όλες αυτές οι σκέψεις που έκαναν οι 
δυνάμεις του σκότους «κεκλεισμένων των θυρών», έχουν καταντροπιασθεί, γιατί ο Κύριος 
τους αντιμετώπισε σε όλους τους τομείς και έκανε όλη τη σοφία τους, μωρία. Ο 
Εσταυρωμένος έγινε η καταστροφή της κόλασης! 
40:15 «Ας εξολοθρευτούν, για μισθό της ντροπής τους, εκείνοι που λένε σε Μένα : 
«Μπράβο, Μπράβο!»» Τόσο η μεταστροφή του αμαρτωλού όσο και η εξύμνηση του Αγίου 
είναι μεγάλες απογοητεύσεις για το Σατανά που κάνει ό,τι μπορεί να τα σταματήσει και τα 
δύο. Πρέπει να προσευχόμαστε, όπως ο καλός Θεός ανατρέψει τα σχέδια του Σατανά και το 
έργο του Κυρίου μας Ιησού πραγματοποιηθεί και η σωτηρία Του έρθει στις καρδιές των 
εκλεκτών Του. Όταν ένα απ’ τα παιδιά του Κυρίου πέσει στο λάκκο, ο Σατανάς χαίρεται, γιατί 
πιστεύει ότι έχει κερδίσει έδαφος. Όταν όμως διαπιστώσει ότι όλοι οι εκλεκτοί του Κυρίου 
ανασύρονται ομαδικά ή και ένας ένας και βγαίνουν απ’ το καμίνι της κόλασης, τότε και ο 
Σατανάς και οι ακόλουθοί του παίρνουν το μισθό της ντροπής που τους ανήκει. 
40:16 «Ας χαίρονται και ας ευφραίνονται σε Σένα, όλοι εκείνοι που Σε ζητούν. εκείνοι που 
αγαπούν τη σωτηρία Σου, ας λένε διαρκώς : Ας μεγαλυνθεί ο Κύριος». Εδώ ο Κύριος 



αναφέρεται σε όλους αυτούς που με ειλικρίνεια αναζητούν το Θεό και τη σωτηρία Του. Τη 
σωτηρία που οι προφήτες ερευνούσαν με μεγάλη επιμέλεια και την οποία ο Λυτρωτής 
ανέλαβε να επεξεργασθεί, όταν είπε : «Να, έρχομαι,» (εδάφ. 7). Όλοι εκείνοι που σώζονται 
αγαπούν τη σωτηρία. Όχι μόνον τη σωτηρία απ’ την κόλαση, αλλά τη σωτηρία από την 
αμαρτία. Όλοι εκείνοι θα γεμίσουν από χαρά και θα διαλαλούν συνεχώς : «Ας μεγαλυνθεί ο 
Κύριος». 
40:17 «Εγώ, όμως, Είμαι φτωχός και άπορος». Ο άνθρωπος των θλίψεων κλείνει με μια 
ακόμη έκκληση βασισμένη πάνω στις θλίψεις και τη φτώχεια Του. 
«Αλλά ο Κύριος ακόμη φροντίζει για Μένα». Η παρηγοριά αυτή ήταν γλυκιά στην άγια καρδιά 
του Πάσχοντα. Οι σκέψεις του Κυρίου για μας είναι ένα ευχάριστο αντικείμενο μελέτης. Οι 
μαθητές Του Τον εγκατέλειψαν, οι φίλοι Του Τον ξέχασαν, αλλά ο Ιησούς ήξερε ότι ο Θεός 
δεν απομάκρυνε ποτέ την καρδιά Του απ’ Αυτόν κι αυτό Τον στήριζε τις ώρες που Τον 
χρειαζόταν. 
«Εσύ, Είσαι ο Ελευθερωτής και η Βοήθειά Μου». Η ασάλευτη πίστη Του έμεινε κοντά στο 
Θεό. Έτσι για να μιμηθούν όλοι οι πιστοί το Μεγάλο Απόστολο και Ιερέα στην απόλυτη 
εξάρτησή Του απ’ το Θεό ακόμη κι όταν οι θλίψεις Τον έδερναν και το φως ήταν αμυδρό. 
«Μην καθυστερείς, Θεέ μου». Ο κίνδυνος ήταν επικείμενος, η ανάγκη επείγουσα, ο Ικέτης 
δεν μπορούσε να αντέξει άλλο την αργοπορία, δεν ήταν φτιαγμένος να περιμένει. Τότε ο 
Θεός δυνάμωσε την καρδιά του Ιησού και Τον βοήθησε να συναντήσει τον εχθρό. 
Είθε, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, να δίδει και σε μας δύναμη να βγαίνουμε νικητές μέσα 
απ’ όλες τις αντιξοότητες που συναντάμε. 
Αμήν  
 
  

 
 
 
 

Κήρυγμα 4ο 
Λουκά 15:11-32 

Ο άσωτος γιος και η συγχωρητικότητα του Πατέρα 
 
11 «Έπειτα τους είπε : «Κάποιος είχε δυο γιους. 12 Κι ο μικρότερος είπε στον πατέρα του : 
Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο που μου αναλογεί από την περιουσία. Κι εκείνος τους 
μοίρασε την περιουσία. 13 Έτσι, προτού κιόλας περάσουν πολλές μέρες, τα μάζεψε όλα ο 
μικρότερος γιος κι έφυγε σε μια μακρινή χώρα, όπου και σκόρπισε την περιουσία του 
ζώντας μέσα στην ασωτία». 
 
Ο μικρός γιος ζητάει το μερίδιο που του ανήκει πριν ο πατέρας πεθάνει. Θέλει να πάρει το 
μερίδιό του προκαταβολικά, θέλει να το πάρει και να πάει να διασκεδάσει. Ο πατέρας του 



τού το παραχώρησε. Μετά από λίγες μέρες ο νέος πήρε τις αποσκευές του μαζί με το μερίδιό 
του κι αναχώρησε για μια μακρινή χώρα. Ήθελε να είναι ανεξάρτητος, αυτό είναι το πνεύμα 
του φυσικού ανθρώπου. Θέλει να ζει μακριά από το Θεό, δε θέλει να έχει κοινωνία μαζί Του. 
Η όλη εικόνα δείχνει ότι είναι πνευματικά τυφλός. Τα μάτια της ψυχής του χρειάζεται να 
ανοίξουν. Περιφέρεται στο σκοτάδι. 
 
14 «Κι αφού πια τα είχε ξοδέψει όλα, ξέσπασε μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη, οπότε 
άρχισε αυτός να στερείται. 15 Πήγε τότε και έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία ενός από 
τους πολίτες της χώρας εκείνης, κι εκείνος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χοίρους. 
16 Κατάντησε έτσι να λαχταρά να ικανοποιήσει το στομάχι του με τα ξυλοκέρατα που 
έτρωγαν οι χοίροι, μα κανένας δεν του έδινε. 17 Ξανάρθε τότε στα λογικά του και είπε : 
Πόσοι μισθωτοί του πατέρα μου κερδίζουν περισσότερο ψωμί απ’ ό,τι χρειάζονται κι εγώ 
χάνομαι εδώ από την πείνα!» 
 
Αυτός άρχισε να στερείται κι αυτό τον ανάγκασε να πιάσει δουλειά σ’ ένα χοιροστάσιο. 
Ζούσε ανάμεσα στα ακάθαρτα ζώα, όταν κάποια στιγμή κατάλαβε την αφροσύνη και 
αχαριστία που τον διέκρινε. Ποτέ δε θα μπορούσε να εξοικειωθεί με τα ζώα. Ήταν άνθρωπος 
φτιαγμένος σύμφωνα με την εικόνα του Θεού και τίποτα δε θα μπορούσε να τον 
ικανοποιήσει εκτός από το Θεό. Είναι αδύνατον για μας που έχουμε δημιουργηθεί για την 
αιωνιότητα να βρούμε κάτι μέσα στα πράγματα του κόσμου αυτού που θα μπορούσε ποτέ να 
ικανοποιήσει την ψυχή μας. Μια μέρα μέσα στην απελπισία του συνήλθε. Άρχισε να 
σκέπτεται. Κι όταν ο άνθρωπος ξυπνήσει και συνέλθει από τη φοβερή κατάσταση που ο 
εχθρός της ψυχής τον έχει οδηγήσει, τότε ο εχθρός παύει να διασκεδάζει μαζί του κι ο 
πεσμένος αμαρτωλός βρίσκεται στο δρόμο της σωτηρίας. 
 
18 «Θα σηκωθώ λοιπόν και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω : «Πατέρα, αμάρτησα 
τόσο εναντίον σου όσο και εναντίον του ουρανού. 19 Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι γιος 
σου, κάνε με σαν έναν από τους μισθωτούς σου»». 
 
Φίλη ψυχή, αν δεν έχεις ανοίξει την καρδιά σου στο Χριστό, αυτή είναι η πιο κατάλληλη 
στιγμή να το αποφασίσεις, και να πεις κι εσύ, «θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου. Θα 
γυρίσω κοντά στο Θεό και θα Του πω ότι αμάρτησα». Η Γραφή λέει : «Κοίταξε τους 
ανθρώπους και είπε, αν κάποιος πει ότι έχει αμαρτήσει, θα τον συγχωρήσω, δε θα αφήσω 
την ψυχή του να κατέβει στον Άδη και η ζωή του θα γνωρίσει το φως». Επίσης στην Α’ 
Ιωάννου 1:9 διαβάζουμε : «Αν ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας, Αυτός είναι πιστός στο Λόγο 
Του και είναι δίκαιος, ώστε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίσει από 
κάθε αδικία». Ας εξετάσουμε προσεκτικά το εδάφιο αυτό να δούμε τι λέει. «Ομολογώ», ομού 
= μαζί και λέγω. Το ρήμα ομολογώ θα πει αναγνωρίζω σε συμφωνία με άλλον, που σημαίνει 
το Άγιο Πνεύμα. Προϋποθέτει συναίσθηση και καταδίκη για αμάρτημα. Η πτώση του ρήματος 
δηλώνει ότι κάθε φορά που νιώθουμε τις αμαρτίες μας και τις ομολογούμε, υπάρχει ή 



μάλλον δίνεται συγχώρεση. «Πιστός, εννοεί ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε το Χριστό που 
έχει τη δύναμη να μας συγχωρεί κάθε φορά που Του το ζητάμε. Δεν είναι μόνο πιστός αλλά 
και δίκαιος, εκπληρώνοντας τη διακηρυγμένη υπόσχεσή του. Από την άλλη πλευρά, αν δεν 
ομολογούμε τις αμαρτίες μας, είναι μέσα στη δικαιοσύνη Του να μη μας συγχωρήσει, όπως 
ένας δίκαιος δικαστής δε θα μπορούσε ν’ αφήσει έναν εγκληματία ελεύθερο. 
Ο νέος νιώθοντας την αναξιότητά του, είχε αποφασίσει μέσα στην καρδιά του, τι ακριβώς να 
πει. Θα πήγαινε να πει στον Πατέρα του ότι ήταν ανάξιος να λέγεται γιος του και να του 
ζητήσει να τον προσλάβει στη δουλειά του, σαν ένας από τους μισθωτούς του. Καθώς θα 
δούμε όταν πλησίασε τον πατέρα του δε χρειάστηκαν όλα αυτά τα λόγια. 
 
20 «Έτσι, σηκώθηκε και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Κι ενώ βρισκόταν ακόμα 
μακριά, τον είδε ο πατέρας του και τον σπλαχνίστηκε κι έτρεξε και τον άρπαξε στην 
αγκαλιά του και τον γέμισε με φιλιά. 21 Του είπε τότε ο γιος : «Πατέρα αμάρτησα τόσο 
εναντίον του ουρανού όσο και εναντίον σου και δεν είμαι πια άξιος να ονομάζομαι γιος 
σου». 22 Μα ο πατέρας είπε στους δούλους του : «Φέρτε την καλύτερη στολή και ντύστε 
τον, και δώστε του δαχτυλίδι για το χέρι του και υποδήματα για τα πόδια του»».   
 
Ο πατέρας δεν περίμενε το παιδί του να φτάσει κοντά στο σπίτι, αλλά όταν τον αναγνώρισε 
από μακριά είπε : «Να το παιδί μου! Τον περιμένω τόσο καιρό!» Τι όμορφη σκηνή είναι αυτή 
καθώς ο Ιησούς μας την παρουσιάζει. Εικονίζει τον Πατέρα Θεό. Όταν ο αμαρτωλός γυρίζει 
κοντά Του, ο Θεός είναι εκεί να τον συναντήσει και να τον καλωσορίσει. Ο νέος άρχισε ν’ 
απολογείται. Δεν πρόλαβε να πει τίποτε άλλο, όπως είχε σκεφτεί να του πει για να τον δεχτεί 
σαν έναν από τους δούλους του. Ο πατέρας είχε πολλούς δούλους, δε χρειαζόταν άλλους. 
Ήταν ο γιος που καλωσόριζε! Είπε τότε στους δούλους του : «φέρτε την καλύτερη στολή και 
ντύστε τον». Για μας η ενδυμασία είναι ο Χριστός. «Δώστε δαχτυλίδι για το χέρι του». Το 
δαχτυλίδι δείχνει την αιώνια στοργή. «Και υποδήματα στα πόδια του». Οι δούλοι πήγαιναν 
ξυπόλητοι, ενώ οι γιοι φορούσαν παπούτσια. 
 
23 «Φέρτε επίσης το καλοθρεμμένο μοσχάρι και σφάξτε το για να φάμε και να 
ευφρανθούμε, 24 γιατί αυτός εδώ ο γιος μου νεκρός ήταν και ξανάζησε, χαμένος ήταν και 
βρέθηκε. Κι άρχισαν να ευφραίνονται». 
 
Στο σπίτι εκείνο η γιορτή τελείωσε. Αλλά όταν ο Πατέρας κερδίσει έναν αμαρτωλό, λέει : 
«Αυτός είναι ο γιος μου, ήταν χαμένος και τώρα βρέθηκε». Και εισέρχονται σε κοινωνία που 
η ευθυμία της δεν έχει τέλος! 
Ο μεγαλύτερος γιος ήταν στο χωράφι. Ήταν Φαρισαίος που δε θα τολμούσε να πει ότι δεν 
είχε σωθεί, αλλά δεν μπορούσε και να φανταστεί ότι ήταν χαμένος. 
 
25 «Στο μεταξύ ο μεγαλύτερος γιος ήταν στο χωράφι. Καθώς, λοιπόν, πλησίασε στο σπίτι 
την ώρα που επέστρεφε, άκουσε μουσική και χορούς. 26 Φώναξε τότε έναν από τους 



υπηρέτες και ρωτούσε να μάθει τι σημαίνουν όλ’ αυτά. 27 Κι εκείνος είπε : Επέστρεψε ο 
αδερφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το καλοθρεμμένο μοσχάρι, επειδή ξανάρθε πίσω 
σ’ αυτόν υγιής. 28 Οργίστηκε τότε εκείνος και δεν ήθελε να μπει μέσα. Βγήκε λοιπόν έξω ο 
πατέρας του και τον παρακαλούσε, 29 μα εκείνος αποκρίθηκε στον πατέρα του και του 
είπε : Τόσα χρόνια τώρα εργάζομαι για σένα και ποτέ δεν παραμέλησα κάποια εντολή σου. 
Κι όμως σ’ εμένα δεν έδωσες ποτέ ούτε ένα κατσίκι για να διασκεδάσω με τους φίλους 
μου. 30 Μα σαν ήρθε ο γιος σου αυτός, που κατέφαγε όλο το βιος σου με πόρνες, έσφαξες 
για χάρη του το καλοθρεμμένο μοσχάρι. 31 Τότε εκείνος του είπε : «Παιδί μου, εσύ είσαι 
πάντοτε μαζί μου και όλα όσα έχω εγώ δικά σου είναι. 32 Μα να γιορτάσουμε έπρεπε και 
να χαρούμε, γιατί ο αδελφός σου αυτός, νεκρός ήταν κι αναστήθηκε, κι ήταν χαμένος και 
βρέθηκε»». 
 
Ο μεγαλύτερος αδελφός προκειμένου να χαρεί και να πει, ας πάω να τον δω και να χαρώ μαζί 
του, οργίστηκε. Οργίστηκε και δεν ήθελε να μπει μέσα στο σπίτι. Τότε βγήκε έξω ο πατέρας 
του και τον παρακαλούσε. Θεωρούσε πως αυτό που έκανε ο πατέρας του ήταν υποτιμητικό 
να περιποιείται το μικρότερο αδελφό ύστερα από ό,τι είχε κάνει. Εδώ δείχνει το μεγαλύτερο 
αδελφό που αντιπροσωπεύει το Φαρισαίο που δε θέλει καν να σκέπτεται ότι ο μικρότερος 
αδελφός του, ο Εθνικός, θα μπορούσε να πάρει μέρος στα προνόμια που ο Θεός αρχικά είχε 
δώσει σ’ αυτούς. Ο πατέρας του βγήκε έξω και τον παρακαλούσε. Ήταν σαν αυτούς που 
έλεγαν, «Ο άνθρωπος αυτός δέχεται αμαρτωλούς και τρώει μ’ αυτούς». Και είπε στον πατέρα 
του, «τόσα χρόνια εργάζομαι για σένα και ποτέ δεν παραμέλησα καμιά εντολή σου. Κι όμως 
σε μένα δεν έδωσες ποτέ ούτε ένα κατσίκι για να διασκεδάσω με τους φίλους μου». Φαίνεται 
ότι δεν υπήρχε αγάπη μέσα του. Γιατί, αν υπήρχε, θα προσευχόταν να γυρίσει ο αδελφός του 
στο σπίτι. Δε θα έλεγε μάλιστα ο γιος σου, αλλά ο αδελφός μου. Ο πατέρας του είπε, «εσύ 
είσαι πάντοτε μαζί μου και όλα όσα έχω είναι και δικά σου». Στο χέρι του ήταν να 
σφετεριστεί και να ευφρανθεί τα πάντα, αν επιθυμούσε. Και τελευταία ο πατέρας του τού 
υπενθυμίζει εκείνο που είχε παραβλέψει : «Έπρεπε να γιορτάσουμε και να χαρούμε, γιατί ο 
αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, κι ήταν χαμένος και βρέθηκε». Εκείνοι που 
τηρούν το νόμο κατά γράμμα δεν μπορούν να καταλάβουν τη χάρη του Θεού. Είναι απολύτως 
ξένη γι’ αυτούς. 
 
 

Κήρυγμα 5ο 
Το αίτημα του Ιακώβου και του Ιωάννη (Μαρκ. 10:35-40) 

Πάντα υποβάλλουμε αιτήματα στον Κύριο και προσπαθούμε να κερδίσουμε όλο και κάτι το 
περισσότερο με κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται, προκειμένου να Τον αφήσουμε να κάνει 
ό,τι είναι αρμοστό για μας. 
«Τι θέλετε να σας κάνω;» Με το ερώτημα αυτό ο Κύριος θέλει από τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη 
να Του πουν τι είναι μέσα στην καρδιά τους. 



«Θέλουμε υπουργικές θέσεις, Κύριε. Θέλουμε να καθίσουμε εκατέρωθεν των πλευρών Σου, 
όταν έρθει η ημέρα της δόξας Σου». 
«Δεν ξέρετε τι ζητάτε,» λέει ο Κύριος. «Μπορείτε να υποβληθείτε και να αντέξετε στο 
βάπτισμα του μίσους, του πόνου, της απόρριψης και του θανάτου που με περιμένει;» Εκείνοι 
χωρίς να ξέρουν τι λένε, απαντούν : «Ναι, Κύριε, μπορούμε». Η πίστη τους είναι ολοφάνερη. 
Είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να αρνηθούν τον εαυτό τους και να σηκώσουν το σταυρό. Έτοιμοι 
να υπηρετήσουν και όχι να υπηρετηθούν. Και τώρα έρχεται να τους πει ότι στο βάπτισμα 
εκείνο θα βαπτίζονταν, προλέγοντάς τους τα βασανιστήρια που θα περνούσαν και στο 
μαρτυρικό θάνατο που υποβλήθηκε ο Ιάκωβος (Πράξ. 12:2). 
Ακόμη δεν μπορούσε να δώσει θέσεις σε κανέναν «για να μη θεωρηθεί ότι ήταν ίσος προς 
τον Θεόν σαν κάτι προς αρπαγμόν» (Φιλ. 2:6). «Έτσι το δικαίωμα αυτό ανήκει στον Πατέρα 
μου και οι θέσεις θα δοθούν σε εκείνους για τους οποίους έχουν ετοιμαστεί». Η ζωή Του 
ολόκληρη ήταν υποταγμένη στο θέλημα του Θεού. 
Ας ζητήσουμε κι εμείς σοφία που είναι και το πρώτο δώρο που ο Κύριος δίνει μέσα από τη 
μεγάλη ποικιλία των χαρισμάτων Του (Α’ Κορ. 12:8). Σοφία να κάνουμε χρήση του αξιώματος 
που μας έχει εμπιστευτεί και όχι κατάχρηση αν θέλουμε να πάρουμε, όχι υπουργικές θέσεις, 
αλλά μια μικρή θεσούλα στη Βασιλεία Του. 
 
Ο αληθινά μεγάλος (Μαρκ. 10:41-45). 
Όταν άκουσαν οι δέκα μαθητές ότι ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ζητούσαν υπουργικές θέσεις, 
αγανάκτησαν. Φαίνεται πως όλοι είχαν την ίδια σκέψη. Ο απόστολος Ματθαίος (20:20) λέει 
ότι το αίτημα αυτό ήταν της μητέρας των αδελφών για να μη θίξει τους αποστόλους. Ο 
απόστολος Μάρκος όμως γίνεται πιο σαφής και μας λέει ότι το αίτημα ήταν των αδελφών. 
Θέλει να μας μιλήσει για την αμάθεια που διακρίνει και τον πραγματικό Χριστιανό με τις 
απαιτήσεις που έχει. 
Ο Κύριος καλεί τους δώδεκα και τους μιλάει για την προετεραιότητα που πρέπει να έχουν τα 
παιδιά Του που ανήκουν από τώρα στη βασιλεία της αγάπης Του, που διαφέρει από την 
ανθρώπινη βασιλεία στην οποία ανήκουν όλοι εκείνοι που δεν αποβλέπουν σε τίποτε άλλο, 
από το «να καταδυναστεύουν και να καταπιέζουν». 
«Ανάμεσά σας όμως δεν πρέπει ποτέ να συμβαίνει το ίδιο». Γιατί στη Βασιλεία των Ουρανών 
αναγνωρίζονται μόνο εκείνοι που εργάζονται για την ευλογία και το καλό των άλλων. 
Και για να μας πείσει, γίνεται ο Ίδιος το παράδειγμα όλων. «Αφού εκκένωσε τον Εαυτό Του 
λαβών μορφή δούλου (Φιλ. 2:7) ήρθε να μας υπηρετήσει, όχι να υπηρετηθεί και να δώσει τη 
ζωή Του για πολλούς». Άφησε τη δόξα που είχε με τον Πατέρα και ήρθε να μας υπηρετήσει 
μέχρι θανάτου, χωρίς να ζητήσει πρωτεία και ανθρώπινες τιμές. «Μέχρι θανάτου σταυρικού» 
(Φιλ. 2:8) για να κερδίσει «πολλούς» από μας στο Θεό. 
Πόσο μεγάλο είναι το χρέος μας! Πρέπει να προσευχόμαστε διαρκώς να μας φωτίζει να 
ακολουθούμε τα βήματά Του. Να είμαστε ολιγαρκείς, να έχουμε πάντα την αγάπη Του και να 
μη ζητάμε παράσημα, όπως δε ζήτησε και ο Ίδιος. 

 



Κήρυγμα 6ο 
 

Η ζωή μας αποκτά νέο νόημα, τη στιγμή που συνειδητοποιούμε  
ότι είμαστε αθάνατοι (= μακάριοι) 

Ξέρουμε, «ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν δι’ αυτούς που αγαπούν το Θεό», (Ρωμ. 
8:28). 
Ίσως, ακούγεται παράξενα σε μερικούς από μας η έκφραση : «Να προσεύχεσθε, όπως ο 
Κύριος σας δώσει την ευλογία Του μέσα απ’ τη μεγάλη δοκιμασία που περνάτε». Όταν 
μάλιστα πρόκειται για θάνατο, κάτι τέτοιο ακούγεται παράλογο. Ο φυσικός άνθρωπος δεν 
μπορεί να το δεχτεί. Αυτό που σκέπτεται, είναι : «Πώς είναι δυνατό να βγει κάτι το καλό μέσα 
απ’ το μεγάλο κακό που μας βρήκε;» Παρ’ όλα αυτά, ο λόγος του Θεού μας επιβεβαιώνει 
μαζί με την εμπειρία των χρόνων που έχουμε στην πλάτη μας, ότι πολλές απ’ τις καλύτερες 
και πλουσιότερες ευλογίες της ζωής μας, προέκυψαν μέσα από θλίψεις. 
Ένα απ’ τα πιο καταπληκτικά οράματα που είχε δει ο Ιωάννης ο Θεολόγος στο νησί της 
Πάτμου, ήταν αυτό της δοξασμένης ομάδας που φαινόταν να ξεπερνά τα πάντα μέσα στη 
λαμπρότητα της ενδυμασίας με την οποία είχαν τιμηθεί. Στα χέρια τους κρατούσαν κλάδους 
από φοίνικες. Ήταν ντυμένοι στα ολόλευκα και κάθονταν δίπλα στο Θρόνο και το Αρνίον. Θα 
λέγαμε ότι αυτοί ήταν παιδιά ολόχαρα που βγήκαν απ’ τη γη και που ποτέ τους δε γνώρισαν 
λύπη. Όταν όμως το ερώτημα τέθηκε : «Ποιοι είναι αυτοί που είναι ντυμένοι στα λευκά κι 
από πού έρχονται;» Η απάντηση ήταν : «Όλοι αυτοί βγήκαν μέσα από μεγάλες δοκιμασίες και 
θλίψεις». Όλα αυτά ήταν παιδιά που είχαν περάσει απ’ το σχολείο των δοκιμασιών και 
θλίψεων που ο άνθρωπος βιώνει στην καθημερινή του ζωή. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί είναι 
κοντά στο Χριστό, ανάμεσα στους δοξασμένους, πιστοποιώντας εκείνο που υποσχέθηκε ο 
Χριστός : «Αυτοί που υποφέρουν μαζί Του, θα βασιλέψουν και μαζί Του!» 
Οι Γραφές έχουν πολλά εδάφια που πιστοποιούν εκείνο που βλέπουμε ρίχνοντας μια ματιά 
πίσω απ’ τις πύλες του παραδείσου. Διδασκόμαστε ότι πρέπει να περάσουμε από πολλές 
δοκιμασίες για να μπούμε στον παράδεισο. Ο δρόμος της πνευματικής ζωής είναι 
ανηφορικός. Στα μηνύματα των επτά εκκλησιών, βλέπουμε προνόμια, ευλογίες και τιμές που 
δίδονται στους ακόλουθους του Χριστού. Το ένα μήνυμα μιλάει για το δέντρο της ζωής του 
παραδείσου. Το άλλο μιλάει για το στεφάνι που περιμένει να τοποθετηθεί στο κεφάλι του 
πιστού. Το άλλο, μας αποκαλύπτει ότι πίσω απ’ την κουρτίνα είναι το μάννα και μια άσπρη 
πέτρα με ένα νέο όνομα γραμμένο επάνω της. Το άλλο μιλάει για δύναμη που υπόσχεται 
εξουσία και διακυβέρνηση. Το άλλο μας μιλάει για τις λευκές ενδυμασίες και τα ονόματα που 
είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής. Ένα χώρο μέσα στο Ναό του Θεού. Και τελευταία απ’ 
όλα, ένα κάθισμα πλάι στο Χριστό και το Θρόνο Του. Όλες αυτές οι τιμές φαίνονται πίσω απ’ 
το πεδίον του αγώνα κι αυτός που θα τις κερδίσει, πρέπει να κερδίσει τον καλό αγώνα της 
νίκης και να βγει νικητής. Είναι πολύ δύσκολο για μας να διανοηθούμε ό,τι ακριβώς 
οφείλουμε στις λύπες μας. Χωρίς αυτές θα είχαμε χάσει τις πιο γλυκές χαρές, τις πιο θείες 
αποκαλύψεις και τις πιο βαθιές εμπειρίες της ζωής. Οι δοκιμασίες είναι ευκαιρίες. Αν 
μπορούμε να τις δεχθούμε, τότε αφήνουν στην παλάμη του χεριού μας, θείους θησαυρούς. 



Με το να μη δεχόμαστε τις δοκιμασίες, χάνουμε και τις ευλογίες. Έτσι γινόμαστε πιο φτωχοί 
στη ζωή μας.  
Τα καλύτερα πράγματα που βλέπουμε σε ένα χαρακτήρα, είναι εκείνα που βγαίνουν μέσα 
απ’ τους πόνους. Ένας φωτογράφος πρέπει να μπει σ’ ένα σκοτεινό δωμάτιο για να 
εμφανίσει τα πρωτότυπα που θα δείξουμε καθαρά τα πρόσωπα που εικονίζονται. Μας λέει 
ότι το φως του ήλιου θα αμαυρώσει τα φωτοαντίτυπα. Όλα αυτά μιλούν για χαρακτηριστικά 
στοιχεία πνευματικής ομορφιάς, τα οποία δεν μπορούν να παραχθούν μέσα στο φως της 
ανθρώπινης χαράς και ευημερίας. Ο Θεός βγάζει προς τα έξω σε πάμπολλες ψυχούλες τις πιο 
γλυκές ποιότητες, όταν οι κουρτίνες είναι κατεβασμένες και το φως της ανθρώπινης χαράς 
είναι κλειδωμένο έξω. 
Οι συμφορές μαλακώνουν τη σκληρότητα και ημερώνουν τη φυσική αγριότητα. 
Καταναλώνουν τις σκουριασμένες φιλαυτίες και κοσμικότητες. Ταπεινώνουν την 
υπερηφάνεια. Μας φανερώνουν το κακό που βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας, 
αποκαλύπτουν τις αδυναμίες μας, τα λάθη μας και τα ελαττώματά μας και μας ενημερώνουν 
για τον πνευματικό κίνδυνο που διατρέχουμε. Πειθαρχούν το άτακτο πνεύμα μας. 
Η λύπη σύρει το ινίο μέσα στην καρδιά μας κάνοντας βαθιά αυλάκια για να έρθει ο ουράνιος 
Σπορέας να ρίξει το σπόρο της ζωής. Τότε, σιγά σιγά οι βλαστοί της δικαιοσύνης φυτρώνουν. 
Μας κάνει να φερόμαστε ευγενικά ο ένας απέναντι στον άλλο. Σε κανένα άλλο σχολείο δε 
μαθαίνει η καρδιά μας να υπομένει, να ανέχεται και να αυτοσυγκρατείται, όπως στο σχολείο 
της ταλαιπωρίας. Τα αισθήματα μαλακώνουν και η αγάπη απαλύνει την πικρία και την 
αγανάκτηση. 
Πολλές φορές η λύπη είναι το μυστικό μιας ευτυχισμένης οικογενειακής ζωής. Οι 
περισσότεροι από μας χρειαζόμαστε τις δοκιμασίες των πόνων για να φανεί μέσα μας η 
κρυμμένη αγάπη. Η μεγάλη δοκιμασία κι απογοήτευση ήταν η αιτία που έφερε τον άσωτο να 
δει την οικτρή κατάσταση στην οποία είχε υποπέσει. Η δοκιμασία ήταν εκείνη που έφερε την 
αποκάλυψη.  
Κάποιος διηγείται μια ιστορία τουριστών που νύχτωσαν στις Άλπεις και δεν έβλεπαν να 
προχωρήσουν. Το σκοτάδι τους ανάγκασε να κατασκηνώσουν στο σημείο που βρίσκονταν 
μέχρι τα ξημερώματα. Μια άγρια θύελλα ξέσπασε. Αστραπές άρχισαν να φωτίζουν τον 
ουρανό και μια απ’ αυτές τους έδειξε ότι βρίσκονταν στο χείλος του γκρεμού κι αν είχαν 
προχωρήσει λίγα βήματα ακόμη, θα είχαν πέσει στο κενό. Έτσι και οι αστραπές της λύπης 
που χτυπούν το χριστιανό, έρχονται να του αποκαλύψουν τον κίνδυνο μέσα στον οποίο 
βρίσκεται και να τον οδηγήσουν να πάρει τον ασφαλέστερο δρόμο. Το δρόμο της επιστροφής 
στο Χριστό. 
Η λύπη οδηγεί το Χριστιανό να γίνει ένας καλύτερος αγγελιοφόρος στους άλλους. Η λύπη 
ήταν εκείνη που προετοίμασε το Χριστό μέσα στην ανθρώπινη ταλαιπωρία να συμπαθήσει 
τον άνθρωπο και να γίνει ο καλός μας Φίλος. Ο Χριστός καταλαβαίνει τη λύπη και την 
ανθρώπινη ταλαιπωρία, γιατί κι Εκείνος δοκιμάστηκε. Κι αφού δοκιμάστηκε, μπορεί να μας 
ανακουφίσει από κάθε χτύπημα. Η θεία δύναμή Του μπορεί να απαλύνει κάθε πόνο και με 
την απανταχού παρουσία Του μπορεί να καλύψει κάθε κενό. Η παρηγοριά, που μας δίνει 



μέσω του θείου Του λόγου, έχει τη δύναμη να κάνει τη λύπη, χαρά. Η ευγενική Του επιρροή 
μπορεί να φέρει μέσα στη στέρησή μας, την ευτυχία. Η αληθινή αθανασία του πιστού φέρνει 
πίσω τους ανθρώπους που έφυγαν σαν να μην έφυγαν ποτέ απ’ τη θέση τους. Οι άδειες 
καρέκλες φαίνονται γεμάτες ξανά και η αγάπη των εκλιπόντων ξανάρχεται στη σκέψη μας 
σαν να μην έλειψαν ποτέ από κοντά μας. Η χριστιανική πίστη ακυρώνει το λυπηρό έργο του 
θανάτου και ενώνει ξανά τους κομμένους δεσμούς. Η ζωή συνεχίζει χωρίς διακοπή το ρυθμό 
της.  
 

Εύχομαι κάθε ευλογία 
άνωθεν σε σας και τις οικογένειές σας. 

 
Με την αγάπη Του 

 
Σπύρος Σ. Ματθαίος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


