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«Ἅμα Χριςτιανόσ… ἅμα Ἱεραπόςτολοσ» 
 

(Θεοδώρας Δούση-Τσακάλου, Θεολόγου  

Εἰσήγηση στο 20ο Συνέδριο του Π.Χ.Ο.Ο.Ι ,  21/8/2015) 

 

Ἔκπλθξθ τό φετινό γενικό κζμα τῆσ υνάξεωσ. Καί λζγω ἔκπλθξθ γιατί παρά τιν ἐντυπωςιακι καί 

ἑλκυςτικι διατφπωςι του «Ἅμα Χριςτιανόσ… ἅμα Ἱεραπόςτολοσ», ἐκφράηει μιά γενικότθτα. 

 Γι’ αὐτό, ὅταν μοῦ ἔγινε πρόταςθ νά λάβω μζροσ ἀπό κζςθ εὐκφνθσ ςτό υνζδριο ςχετικά μζ τό κζμα, ἐγϊ 

τρόμαξα καί εἶπα: Δζν μπορῶ, κά χακῶ μζςα ςτό βάκοσ καί τό ὕψοσ τῆσ Χριςτιανικότθτασ, πολφ δζ περιςςότερο 

μζςα ςτίσ ἀτζρμονεσ διαςτάςεισ, τοπικζσ καί χρονικζσ, τῆσ  Ἱεραποςτολῆσ... 

 Ὅμωσ λίγο ἀργότερα πρόςεξα ὅτι τό κζμα εἶναι διατυπωμζνο ςζ ἑνικό ἀρικμό καί διζκρινα μιά 

κίνθςθ, μιά κατεφκυνςθ πρόσ τιν ἀτομικι εὐκφνθ τοῦ Χριςτιανοῦ ἔναντι τῆσ ἀποςτολῆσ του, τῆσ 

ἰεραποςτολῆσ, ὅπωσ ςυνθκίςαμε νά τιν λζμε, ποφ βαςικά εἶναι ἔργο τῆσ Ἐκκλθςίασ, καί μάλιςτα τῆσ 

Ὀρκόδοξθσ. 

 Ἔτςι δζν ἐξαίρεςα τόν ἐαυτό μου ἀπ’ αὐτι τιν προςωπικι εφκφνθ, παρ’ ὅτι οἱ κεολογικζσ 

προχποκζςεισ, οἱ ἀναγκαῖεσ ἱεραποςτολικζσ ἐμπειρίεσ καί ἡ ἀπαραίτθτθ δυναμικι τοῦ λόγου, ἔδειχναν 

καί ἀπαιτοῦςαν δόκιμουσ καί ἀποτελεςματικοφσ ὁμιλθτάσ. 

 Εὐχαριςτῶντασ, λοιπόν, γιά τιν τιμθτικι πρόςκλθςθ, ηθτῶ ςυγγνϊμθν γιά τιν ἀνάλθψθ αὐτῆσ τῆσ 

εὐκφνθσ. ᾶσ παρακαλῶ δζ, νά πᾶμε μαηί τϊρα, νά ἰχνθλατιςουμε τίσ ἁγιογραφικζσ καί πατερικζσ 

ἀφετθρίεσ τοῦ γενικοῦ αὐτοῦ κζματοσ  (ἐγϊ ἀνοίγοντασ κεωρθτικά τό δρόμο καί ςεῖσ ἀκολουκῶντασ μζ 

ὑπομονι καί ἐπιείκεια), μιπωσ καί καταλιξουμε ςυμπεραςματικά ςτιν ἀλικεια, ὅπωσ διατυπϊνεται ςτό 

γενικό κζμα τῆσ υνάξεωσ καί ςθμαίνει, ὅτι δζν μπορεῖ νά εἶναι κανείσ ςωςτόσ Χριςτιανόσ ἀν ἀφαιρζςει 

ἀπό τιν ἀγωνιςτικι προοπτικι του τό ἱεραποςτολικό κακῆκον ὅλθσ τῆσ Ἐκκλθςίασ ςυνολικά καί κάκε 

μζλουσ ξεχωριςτά. 

 

Ἀρκετά τά ἐρωτιματα ποφ γεννᾶ τό κζμα μασ, τόςο ὡσ πρόσ τό πρῶτο ςκζλοσ του, ὅςο καί ὡσ 

πρόσ τό δεφτερο. Π.χ. τό ὄνομα Χριςτιανόσ ἤ Χριςτιανοί πῶσ ἐπικράτθςε ὡσ ἐπωνυμία; Πῶσ, ποῦ, πότε 

πρωτακοφςτθκε; Κι ἀπό τότε τί ςθμαίνει καί ποιό βάροσ ἀςκεῖ ςτόν φορζα του; Κι ὕςτερα, τί ςθμαίνει 

ἱεραποςτολι; Ποιόσ μπορεῖ νά εἶναι ἱεραπόςτολοσ; Μιπωσ ὁ κάκε πιςτόσ ποφ φζρει τό ὄνομα Χριςτιανόσ; 

Ἀσ ξεκινιςουμε ἀπό τό πρῶτο ςκζλοσ 

 Ξζρουμε ὅτι ἠ Ἐκκλθςία τοῦ Χριςτοῦ ἐμφανίηεται ςτό προςκινιο τῆσ ἱςτορίασ μετά τιν Ἐπιφοίτθςθ 

τοῦ Ἁγίου Πνεφματοσ τιν ἡμζρα τῆσ Πεντθκοςτῆσ. 

 τά πρῶτα χρόνια τῆσ ηωῆσ τῆσ Ἐκκλθςίασ, αὐτό τό πρῶτο ςφνολο τῶν ἀνκρϊπων, ποφ πίςτεψαν 

ςτόν Κφριο Ἰθςοῦ Χριςτόν, τά πρῶτα δθλαδι μζλθ τῆσ Ἐκκλθςίασ, κακϊσ καί ὁ μετζπειτα εὐρφτεροσ 

κφκλοσ τῶν πιςτῶν καί γιά ἀρκετά χρόνια ἀκόμα, ἀναφζρονται ἁπλῶσ ὡσ «πιςτοί» (Κολ. Α,1/ Α’ Σιμ. 4,2) ἤ 

ὡσ μακθταί (Πρ. 9,26) ἤ ἀδελφοί (Πρ.15,1) ἤ Ἅγιοι (Ρωμ. 8,27) ἤ ἐκλεκτοί (Β’ Σιμ.2,10/Σιτ.1,1) 

 Σιν ἴδια ζποχι ἡ πορεία τῶν πιςτῶν, ἡ ηωι τουσ, δθλαδι, ὁ Χριςτιανιςμόσ, ὅπωσ κα λζγαμε 

ςιμερα, ὀνομάηεται «ὁδόσ Κυρίου» (Πραξ. 9,2/18,25/24,22). Χριςτιανοί ὀνομάςτθκαν ἀργότερα, γφρω 

ςτό 43 μ.Χ. ςτιν Ἀντιόχεια, ὅταν ἡ Ἐκκλθςία ἔκανε τιν πρϊτθ τθσ ἔξοδο ἀπό τά Ἱεροςόλυμα πρόσ τά ἔκνθ. 

Σότε, δθλαδι, ποφ ὁ Ἀπόςτολοσ Βαρνάβασ, ἀφοῦ πῆγε ςτθν Σαρςό ἔφερε μαηί του ςτθν Ἀντιόχεια τόν 

Άπόςτολο Παῦλο: Εἶχε ἀκοφςει γιά τιν καυμαςτι μεταςτροφι του, γιά τό καρραλζο κιρυγμά του καί 

προζβλεψε ὅτι ἡ Ἀντιόχεια κά ἦταν ςπουδαῖο πεδίο ἀποςτολικῆσ δράςεωσ γι’ αὐτόν. 

 Ἐκεῖ, λοιπόν, ςτιν Ἀντιόχεια ἀκοφςτθκε για πρϊτθ φορά νά ὀνομάηονται οἱ πιςτοί Χριςτιανοί. (Πρ. 

11,26). 



2 
 

 Καί βζβαια τότε ὀνομάηονταν ἔτςι οἱ Χριςτιανοί μάλλον περιφρονθτικά γιά τιν παράξενθ ηωι 

τουσ, τιν ὁποία οἱ Ἐκνικοί δζν κατανοοῦςαν ἤ πρόσ διάκριςθ ἀπ’ τοφσ φανατικοφσ Ἰουδαίουσ, δεδομζνου 

τοῦ ὅτι ἡ Χριςτιανικι πίςτθ ςτιν ἀρχικι τθσ ἐμφάνιςθ κεωρεῖτο γιά πολλοφσ Ἰουδαϊκι αἵρεςθ. 

 Ὅμωσ οἱ Χριςτιανοί, ποφ εἶχαν κι’ ὅλασ ἀρχίςει νά δζχονται τίσ περιφρονιςεισ γιά τό ὄνομα τοῦ 

Χριςτοῦ ὡσ τίτλο τιμῆσ, καμάρωναν, καί ἀποδεχόμενοι ςτό ὄνομά τουσ τό ὄνομα τοῦ Χριςτοῦ καί 

τιμῶντασ το, τό ἔφκαςαν μζχρι τίσ μζρεσ μασ. 

 Ἀργότερα, ὁ Ἅγιοσ Ἰωάννθσ ὁ Χρυςόςτομοσ, ὡσ ἀρχιεπίςκοποσ αὐτῆσ τῆσ πόλθσ, λζει καί ξαναλζει 

μζ περθφάνεια ἀπ’ τόν ἄμβωνα τῆσ Ἀντιοχείασ γιά τιν μεγάλθ τιμι, ν’ ἀκουςτεῖ τό ὄνομα Χριςτιανόσ, 

ἔςτω καί περιφρονθτικά ς’ αὐτι τιν πόλθ. 

 Μζ τιμθτικό περιεχόμενο ἀκοφγεται τό ὄνομα Χριςτιανόσ ἀργότερα ςτιν Καιςάρεια γφρω ςτό 57-

58 μ.Χ., ὅταν ὁ Ἀπόςτολοσ Παῦλοσ φυλακιςμζνοσ εἶχε μεταφερκεῖ ἐκεῖ ἀπό τά Ἱεροςόλυμα καί 

ἀπολογεῖται ἐνϊπιον τοῦ Ἰουδαίου ἡγεμόνοσ Ἀγρίππα (Πραξ. 25,28) 

 Ὁ Ἀγρίππασ κακϊσ ἄκουγε τι ςυγκλονιςτικι περιγραφι τοῦ καφματοσ τῆσ Δαμαςκοῦ (ἐκεῖνο, 

δθλαδι, τό αοφλ-αοφλ τί μζ διϊκεισ; κλθρόν ςοι πρόσ κζντρα λακτίηειν) εἶπε ςτόν Παῦλο: Παῦλε, λίγο 

ἀκόμα καί μζ πείκεισ να γίνω Χριςτιανόσ, ἐνῶ, ὁ Ρωμαῖοσ διοικθτισ Φῆςτοσ, ἀνίδεοσ καί παντελῶσ 

ἄςχετοσ πρόσ τιν Ἰςτορία τῶν Ἰουδαίων καί τοῦ Χριςτοῦ, εἶπε: «Παῦλε, τρελλάκθκεσ; Σί εἶναι αὐτά ποφ 

λζσ; Σά πολλά γράμματα ςοῦ ςάλεψαν τό μυαλό;» Αὐτά ἀναφζρονται ςάν δεῖγμα τῶν τόςο ἀντιφατικῶν 

ἐπικζςεων ποφ δζχονταν οἱ Χριςτιανοί μζ ἀφορμι ἀκόμα καί τό ὄνομά τουσ. 

 Σό ὄνομα Χριςτιανόσ εἶναι παράγωγο τῆσ λζξθσ «Χριςτόσ». Ἀλλά τί ςθμαίνει Χριςτόσ; τιν Καινι 

Διακικθ, Χριςτόσ ςθμαίνει τι κεία ἰδιότθτα τοῦ Ἰθςοῦ ὡσ Τἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί ωτῆροσ, διότι ἡ ςωτθρία 

ἐπιτυγχάνεται ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ (Πραξ. 4,12) ἤ ὅπωσ λζγει ὁ Εὐαγγελιςτισ Ἰωάννθσ: «ὁ Χριςτόσ ἔδωκε 

ἐξουςίαν τοῖσ πιςτεφουςι εἰσ τό ὄνομα αὐτοῦ», «τζκνα Θεοῦ γενζςκαι» (Ἰω. Α,12) 

 Σό ὄνομα Χριςτόσ εἶναι μετάφραςθ τῆσ Ἐβραϊκῆσ λζξθσ «μεςαγιά» καί ςθμαίνει μεςςίασ, δθλαδι 

χριςμζνοσ. Χριςμζνοι ἦςαν κυρίωσ οἱ βαςιλεῖσ τοῦ Ἰςραιλ, γιατί χρίονταν μζ ἀγιαςμζνο ἔλαιο καί 

δευτερευόντωσ οἱ ἀρχιερεῖσ καί οἱ προφῆται. 

 Νά κυμθκοῦμε λίγο τά γεγονότα τῆσ Βαπτίςεωσ τοῦ Κυρίου μασ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ: Ὅταν βαπτιηόταν 

ςτόν Ἰορδάνθ καί ἐνῶ ἔχουμε τιν πλιρθ Θεοφάνεια τῆσ Ἁγίασ Σριάδασ, ζχρίςκθ ὑπό τοῦ ἐν εἴδει 

περιςτεράσ Ἀγίου Πνεφματοσ. Ἀπεκαλφφκθ δθλαδι ὅτι εἶναι ἀγαπθτόσ Τἱόσ τοῦ Θεοῦ ςτόν ὁποῖο ἀνετζκθ 

τό ἔργο τῆσ ςωτθρίασ. 

 Ἐπομζνωσ τό ὄνομα Χριςτιανόσ, ὡσ παράγωγο τοῦ ὀνόματοσ «Χριςτόσ» ςθμαίνει: 

1. Μία ὁμολογία πίςτεωσ ἀφ’ ἑνόσ ὅτι ὁ Ἰθςοφσ Χριςτόσ εἶναι Τἱόσ τοῦ Θεοῦ καί ωτιρασ, ἀλλά καί μιά 

προςπάκεια τοῦ Χριςτιανοῦ νά προςαρμόςει τιν ηωι του πρόσ ὅ,τι Ἐκεῖνοσ ηιτθςε καί δίδαξε. 

2. Ὅλοι, ὅςοι βαπτιςτικαμε ςτό ὄνομα τοῦ Πατρόσ καί τοῦ Τἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεφματοσ καί πιραμε τό 

ὄνομα Χριςτιανόσ ἀπό τιν Πεντθκοςτι καί ἑξῆσ ἀνικουμε ςτό ςφνολο τῶν πιςτῶν, τιν Ἐκκλθςία. 

Ἐγγραφικαμε- ἐπιτρζψτε μου τι λζξθ- ςτό βιβλίο τῆσ Ἐκκλθςίασ, ὡσ τζκνα Θεοῦ κατά χάριν καί 

ἐξαρτᾶται ἀπό μᾶσ νά τό κρατιςουμε ἄςβθςτο, ἤ νά τό μεταγράψουμε ςτό «βιβλίο» τῆσ Ζωῆσ τῆσ 

αἰωνίου (Φιλιπ. 4,3/ Αποκ.3,5/7,8/21,27) Νά κυμόμαςτε ἀκόμα ὅτι ςτι Βάπτιςι μασ ἀποτάξαμε τόν 

ατανά καί κανατϊςαμε ςτό ὄνομα τοῦ κανάτου τοῦ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ τόν παλιό ἄνκρωπο, τόν 

ἐπθρεαςμζνο ἀπ’ τόν διάβολο καί ἀναγεννθκικαμε ςτό ὄνομα τῆσ Ἀναςτάςεωσ τοῦ Κυρίου καινοφριοι 

ἄνκρωποι. 

3. «Ὅςοι εἰσ Χριςτόν ἐβαπτίςκθτε, Χριςτόν ἐνεδφςαςκε...» μᾶσ βροντοφωνάηει ὁ Ἁπόςτολοσ Παῦλοσ 

ὅπωσ τότε... ςτοφσ Γαλάτεσ (Γαλ. 3,27), ποφ ςθμαίνει ὅτι ἔχει μορφωκεῖ μζςα μασ ὁ Χριςτόσ. Σό 

χριςτιανικό ὄνομα εἶναι μετά τι βάπτιςθ τό ἔνδυμά μασ ποὐ μαρτυρεῖ τιν ἰδιότθτά μασ, τιν πίςτθ μασ 

καί τιν ποιότθτά τθσ. Εἶναι ἡ ταυτότθτά μασ, ποφ πρζπει νά πιςτοποιεῖ τιν προςωπικι μασ ἐν Χριςτῷ 

μεταμόρφωςθ καί τιν ςχζςθ μασ μζ τιν ὀρκόδοξθ Ἐκκλθςία. 
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4. Σό ὄνομα Χριςτιανόσ πάνω ἀπ’ ὅλα, καί κυρίωσ, ςθμαίνει τιν ὀργανικι ςχζςθ μασ ἀφ’ ἑνόσ μζ τόν 

Χριςτό ἀφ’ ἑτζρου μζ τά ἄλλα μζλθ τῆσ Ἐκκλθςίασ, ἀφοῦ, ὄπωσ λζει ὁ Ἀπόςτολοσ Παῦλοσ ἡ Ἐκκλθςία 

εἶναι τό ςῶμα τοῦ Χριςτοῦ (Α’ Κορ. 12,27), Ἐκεῖνοσ ἡ κεφαλι (Εφ. 1,22) ἡμεῖσ δζ τά μζλθ του. (Εφ. 

4,25)  

Καί μιν ξεχνᾶμε, ὅτι ἡ τζλεια ἔκφραςθ τοῦ μυςτθρίου τῆσ Ἐκκλθςίασ πραγματοποιεῖται κεωρθτικά 

καί πρακτικά ςτό μζγιςτο τῶν μυςτθρίων, ςτό μυςτιριο τῆσ Θείασ Εὐχαριςτίασ, γιατί τότε ὅλοι οἱ 

δοκιμαςμζνοι Χριςτιανοί, κοινωνϊντασ τό ῶμα καί τό Αἵμα τοῦ Κυρίου, γινόμαςτε ςφςςωμοι καί 

ςφναιμοι μζ τόν Ἰθςοῦ Χριςτό.  

Αὐτι τιν άπαραίτθτθ πνευματικι καί ςυνεκτικι τροφοδοςία μζ τοφσ «χυμοφσ τῆσ ἀμπζλου» μᾶσ 

ςυνιςτᾶ ὁ Κφριοσ λζγοντάσ μασ παραβολικά: «Ἐγϊ εἰμί ἡ ἄμπελοσ, ἡμεῖσ τά κλιματα. Ὁ μζνων ἐν ἐμοί 

καγϊ ἐν αὐτῷ οὗτοσ φζρει καρπόν πολφν» (Ιω. 15,5) 

Αὐτονόθτα πιά ὁ Χριςτιανόσ ἀποδεχόμενοσ τιν ἐν Χριςτῷ ςωτθρία του ἔχει ςυςτοιχθκεῖ χάρισ ςτό 

ὄνομά του ςτιν γραμμι καί τιν πορεία, ςτιν «ὁδό Κυρίου» δθλαδι ςτά ἴχνθ τοῦ Κυρίου, ποφ ξεκινάει 

πάντοτε ἀπό τθν Ἀγάπθ, περνάει ἀπ’ τό πάκοσ ἤ καί τό ταυρό καί φκάνει ςτιν Ἀνάςταςθ. 

 Ἔτςι, πραγματοποιεῖται ἡ ἐλεφκερθ ἀποδοχι τῆσ ςυγκλονιςτικῆσ πρόςκλθςθσ τοῦ Κυρίου: «Εί τισ 

κζλει ὀπίςω μου ἐλκεῖν ἀπαρνθςάςκω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν ςταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουκιτω μοι» 

(Ματκ. 16,24) 

5. Μζς’ ἀπ’ αὐτι τιν πορεία τό ὄνομα «Χριςτιανόσ» μᾶσ ςυνδζει καί μζ ὅλουσ, ὅςοι περπάτθςαν πρίν 

ἀπό μᾶσ τόν ἴδιο δρόμο, τοφσ προαπελκόντασ Χριςτιανοφσ καί μζςα ς’ αὐτοφσ τοφσ φίλουσ μασ καί 

τοφσ κατά ςάρκα ἀγαπθμζνουσ μασ ςυγγενεῖσ. 

6. Σζλοσ, μᾶσ ςυνδζει μζ τιν κοινωνία τῶν ἁγίων, ἀφοῦ ἡ ςτρατευομζνθ Ἐκκλθςία δζν εἶναι παρά ἕνα 

μικρό τμῆμα τῆσ κακ’ ὅλου Ἐκκλθςίασ ποφ κριάμβευςε καί κριαμβεφει ἐν Χριςτῷ. Σό ὄνομα Αὐτοῦ ἐπί 

τῶν μετϊπων αὐτῶν, γράφει ἡ Ἀποκάλυψθ. (Απόκ. 22,4) 

 

Σό ὄνομα ἤταν πάντοτε τό ςφμβολο καί ὁ φορζασ τοῦ προςϊπου εἰδικά μάλιςτα τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ἐδῶ 

ἐπιτρζψτε μου μιά ὑπογράμμιςθ, ἀλλά καί μια προζκταςθ: 

 Ἄν καί μόνθ ἡ ἐπίκλθςθ τοῦ ὄνόματοσ τοῦ Χριςτοῦ -ἡ πατερικι δθλαδι εὐχι: «Κφριε Ἰθςοῦ Χριςτζ 

ἐλζθςόν με»- ἀποτελεῖ πλιρθ προςευχι καί μάλιςτα ςωςτικι, γιατί ὄχι καί τό νά φζρουμε τό Ὄνομά Σου 

ὡσ μόνιμθ ἐπωνυμία; Ἀφοῦ ἡ ἐπωνυμία Χριςτιανόσ δείχνει- πρζπει νά δείχνει- ὅτι καί ςτόν κακ’ ἕνα μασ 

πραγματοποιεῖται τό μυςτιριο τῆσ ςωτθρίασ. 

 Ἔτςι ἀπαντάει καί ὁ Ἀπ. Πζτροσ ςτοφσ ἀρχιερεῖσ ἐνῶ δικάηεται καί ἐρωτᾶται μζ ποιά δφναμθ 

κεράπευςε τόν χωλό: «Οὐκ ἔςτιν ἐν ἀλλῳ οὐδενί ςωτθρία, οὐδζ γάρ ὄνομα ἐςτι ἕτερον ὑπό τόν οὐρανόν, 

τό δεδομζνον τοῖσ ἀνκρϊποισ, ἐν ῷ δεῖ ςωκῆναι ὑμᾶσ.» (Πραξ. 4,12) 

 υμπζραςμα: Σό ὄνομα Χριςτιανόσ ἀποτελεῖ τιμι, εὐλογία καί δόξα για τόν πιςτό, τελικά ὅμωσ μζ 

τό ὄνομά μασ δοξάηεται ὁ Θεόσ, ἐφ’ ὅςον ἡ ηωι μασ εἶναι ἔκφραςθ τῆσ ηωῆσ τοῦ Κυρίου. 

 Ὁ Ἅγιοσ Γρθγόριοσ Νφςςθσ, ἕνασ ἀπό τοφσ μεγάλουσ πατζρεσ καί διδαςκάλουσ, γράφει ςζ μιά 

ἐπιςτολι του πρόσ τόν φίλο του Ἀρμόνιο: Ἐμεῖσ οἱ Χριςτιανοί ὀφείλουμε νά πιςτοποιοῦμε μζ τι 

ςυμπεριφορά μασ –τιν ἐνάρετθ δθλαδι ηωι μασ- αὐτό ποφ λεγόμαςτε, διαφορετικά γινόμαςτε ἀφορμι 

νά  ὑβρίηεται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἀνάμεςα ςτοφσ ἀπίςτουσ. Καί πιό κάτω ςυνεχίηει μζ ἕνα ἐδάφιο τοῦ 

Ἠςαΐα: «ἀλοίμονο ς’ ἐκείνουσ ἐξ αἰτίασ τῶν ὁποίων ὑβρίηεται τό ὄνομά μου ἀπό τοφσ ἀπίςτουσ» (Ἠς. 

52,5) 

 Γιά νά δείξει δζ ὁ Γρθγόριοσ Νφςςθσ, ὅτι ὁ ἄνκρωποσ γίνεται καί ςυνεργόσ τοῦ διαβόλου ςτόν 
ὑβριςτικό του ρόλο ἑναντίον τοῦ Θεοῦ, διθγεῖται ςτόν Ἀρμόνιο ἔνα μῦκο, γνωςτό, ὅπωσ φαίνεται τότε 
ςτοφσ ἔξω τῆσ Ἐκκλθςίασ κφκλουσ. 1 

 
1. «Σό ὄνομα Χριςτιανόσ», Γρθγ. Νφςςθσ, μετάφρ. Ἱερομ. Παγκρατίου Μπροφςαλθ Ακινα 1977, ςελ.17-19 
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Κάποτε, λζει ὁ μῦκοσ, ἦταν  ςτιν Ἁλεξάνδρεια ἕνασ ταχυδακτυλουργόσ. Εἶχε ἐξαςκιςει ἕναν πίκθκο νά 

ἐκτελεῖ μζ ἀρκετι δεξιοτεχνία διάφορα χορευτικά νοφμερα μζ ςυνοδεία μουςικῆσ. Σοῦ φόρεςε μάλιςτα 

καί προςωπεῖο χορευτικό καί ροῦχα κατάλλθλα γιά τιν ἔργαςία τοῦ χοροῦ. Ὁ χορόσ τοῦ πικικου 

ςθμείωνε μεγάλθ ἐπιτυχία, γιατί ἀφ’ ἑνόσ κινοῦςε καί λφγιηε τό ςῶμα του ςφμφωνα μζ τθ μελωδία, κι ἀφ’ 

ἑτζρου ἀπζκρυβε μζ πολλι ἐπιτυχία τιν πραγματικι του ἰδιότθτα.  

Μιά μζρα τό κζατρο ἦταν κατάμεςτο. Οἱ κεατζσ καφμαηαν, φϊναηαν δυνατά καί χειροκροτοῦςαν τό 

πρωτοφανζσ κζαμα. Σότε, λζει ὁ μῦκοσ, ἕνασ ἀπό τοφσ πιό ἀςτείουσ μεταξφ τῶν κεατῶν κζλθςε νά 

ἀποκαλφψει τιν πραγματικότθτα. Σί ἀκριβϊσ ἔκανε; 

Ὅταν ὅλοι φϊναηαν καί χειροκροτοῦςαν καί ὁ χορευτισ ἐκτελοῦςε μζ ἐπιτυχία τό νοφμερό του- 

δθλαδι νά λικνίηει τό ςῶμα του ςφμφωνα μζ τό ςκοπό του τραγουδιοῦ- ὁ ἔξυπνοσ κεατισ ρίχνει κάτω ςτό 

δάπεδο λίγουσ ξθροφσ καρποφσ. Αὐτοί, ὅπωσ ξζρουμε προςκαλοῦν τιν λαιμαργία τῶν ηϊων αὐτῆσ τῆσ 

κατθγορίασ. 

Ὁ πίκθκοσ χωρίσ νά χάςει καιρό, βλζποντασ τά ἀμφγδαλα νά ςκορπίηονται μπροςτά του, ξζχαςε τόν 

χορό, τά χειροκροτιματα, καί πζφτει μζ τά μοφτρα ςτά ἀμφγδαλα. Μζ τίσ χοῦφτεσ του μαηεφει ὅςα 

βρίςκει, καί γιά νά μιν ἐμποδίηεται τό ςτόμα του, ξεςχίηει μζ τά νφχια τιν προςωπίδα καί τιν βγάηει 

τελικά.  

Ἔτςι ἀποκαλφφκθκε μζ τρόπο ἀπαίςιο καί γελοῖο ἀπ’ τά ὑπολείμματα τῆσ μάςκασ τό ἀλθκινό του 

πρόςωπο, ἡ φυςιογνωμία τοῦ πικικου. 

Σελειϊνοντασ ὁ ἅγιοσ πατιρ ςχολιάηει:  

῎Ετςι καί ἐκεῖνοι, ποφ δζν ςυμμορφϊνουν τιν προςωπικότθτά τουσ ςφμφωνα μζ τιν χριςτιανικι τουσ 

πίςτθ, εὔκολα μζ τίσ λιχουδιζσ τοῦ διαβόλου κά ἀποκαλυφκοῦν ὅτι εἶναι κάτι διαφορετικό ἀπό αὐτό ποφ 

ἰςχυρίηονται. 

Καί παραπζμποντασ ὁ ἅγιοσ Γρθγόριοσ ςτιν κακολικι ἐπιςτολι Πζτρου, ἐκεῖ ποφ γίνεται λόγοσ γιά τιν 

ηωι τοῦ Χριςτιανοῦ (Α Πετρ. 1, 13-15) ςυμπλθρϊνει: «Ἀντί για ξερά ςφκα, ἀμφγδαλα καί ἄλλα τζτοια εἴδθ 

τοῦ μφκου, ὁ διάβολοσ προςφζρει τιν ματαιοδοξία, τιν φιλοδοξία, τιν ἀγάπθ ςτά πλοφτθ καί τίσ ἠδονζσ 

κι’ ἄλλα παρόμοια, τά ρίχνει μπροςτά ςτοφσ λαίμαργουσ ἀνκρϊπουσ καί εὔκολα ξεςκεπάηει τίσ ψυχζσ 

ἐκείνων, ποφ ὑποκρίνονται ςάν τόν πίκθκο τοῦ μφκου. 1 

ζ ἄλλο ςθμεῖο τονίηει: «Ἐπειδι εἶναι τόςο ςθμαντικό τό ὄνομα ‘’χριςτιανόσ’’ (ςθμαίνει μίμθςθ 

Χριςτοῦ) εἶναι καί πολφ ἐπικίνδυνο γιά ἐκεῖνον, ποφ δζν ἐναρμονίηει τι ηωι του μζ αὐτό». Καί τό 

ἀποδεικνφει μζ πραδείγματα, τά ὁποία ςχολιάηει: Ἄν κάποιοσ ἀπό μᾶσ κυριευμζνοσ ἀπό διάφορα πάκθ 

μοιάηει μζ κθρίο, ὡςτόςο τολμάει νά ὀνομάηει τόν ἐαυτό του «Χριςτιανό» δζν κά γίνει ἀφορμι νά 

κατθγορθκεῖ ἀπ’ τοφσ ἀπίςτουσ ὁ Θεόσ μασ; τον ὁποῖο πιςτεφουμε καί φζρουμε τό ὄνομά του; 2 

χετικά μζ τό ἴδιο κζμα ὁ ἅγιοσ Ἰωάννθσ ὁ Χρυςόςτομοσ ὑπογραμμίηει ὅτι τά κζρδθ τῆσ ἀρετῆσ μασ 

καταλιγουν ἀπό ἐμᾶσ καί ςτοφσ ἄλλουσ, ὅπωσ καί ἡ ηθμιά ἀπό τιν κακία μασ μεταβαίνει ἀπό μᾶσ καί 

ςτοφσ ἄλλουσ. Γι’ αὐτό τονίηει: «ὑπεφκυνοσ γάρ ἕκαςτοσ τῆσ τοῦ πλθςίον ςωτθρίασ ἐςτίν» 3 

Βλζπουμε ἔτςι, ὅτι οἱ μεγάλοι πατζρεσ καί διδάςκαλοί μασ βιϊνουν καί ἐμπνζονται ἀπό τιν ἀλικεια 

ὅτι «ὑμεῖσ ἐςτζ ςῶμα Χριςτοῦ καί μζλθ ἐκ μζρουσ»(Α Κορ. 12,26), ὅπωσ τονίςτθκε καί παρπάνω. 

Ἡ πίςτθ ς’αὐτι τιν ἀλικεια ςφυρθλατεῖ τιν ἑνότθτα τῶν μελῶν τῆσ Ἐκκλθςίασ καί ὑπογραμμίηει τιν 

εὐκφνθ τοῦ κάκε Χριςτιανοῦ (γιά νά εἴμαςτε καί ἐκφραςτικά ςτιν ἀκρίβεια τοῦ ςθμερινοῦ μασ κζματοσ), 

εὐκφνθ ποφ δεν ἐξαντλεῖται ςτιν προςωπικι ὀρκόδοξθ πίςτθ καί βίωςθ, ἀλλά γεννάει τό ἄοκνο 

ἐνδιαφζρον γιά τιν ὀρκι πίςτθ, τιν ἀλλαγι, ἤ τι μετάνοια, για τιν ςωτθρία δθλαδι καί τῶν ἀδελφῶν,  

τῶν ἄλλων μελῶν τῆσ Ἐκκλθςίασ ἤ ἀλλιῶσ τοῦ ςϊματοσ τοῦ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ. 

 
1,2. Ἐνκ’ ἀνωτζρω 

3 Ἰω. Χρυςόςτομοσ P.G.47,500 (πρόσ τοφσ ἔχοντασ παρκζνουσ ςυνειςάκτουσ) ἤ Ἀναςταςίου Ἀρχιεπ. Σιράνων: 

Παγκοςμιότθτα καί ὀρκοδοξία 
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Ἔτςι ὅμωσ περνάμε ςιγά-ςιγά ςτό 2ο ςκζλοσ τοῦ ςθμερινοῦ μασ κζματοσ. 

«Οὐδζν ψυχρότερον Χριςτιανοῦ ἑταίρουσ μι ςϊηοντασ» 1 κθρφςςει ἐπίμονα ὁ Ἀγ. Ἰωάννθσ Χρυςόςτομοσ.  

Γι’ αὐτό τό κακῆκον ἤ μᾶλλον γιά τιν παράλειψι του, ςυνεχίηει: «δζν ἔχεισ καμιά δικαιολογία: δζν 

ςοῦ φταίει οὔτε ἡ φτϊχεια, οὔτε ἡ ταπεινι καταγωγι, οὔτε ἡ ἔλλειψθ μορφϊςεωσ, οὔτε ἡ ἀςκζνεια» καί 

φζρνει ςάν ἀποδεικτικά παραδείγματα, τι χιρα μζ τό δίλεπτο, τόν Παῦλο, τόν Πζτρο, τοφσ ἄλλουσ 

ἀποςτόλουσ μζ τιν ἀςθμαντότθτα τῆσ καταγωγῆσ, παρομοιάηει δζ τόν Χριςτιανό αὐτό μζ «τά ςκιερά, 

ὡραῖα μζν, ἄλλα ἄκαρπα δζνδρα». 

Καί ςυνεχίηει: «Σζτοιεσ ἦταν οἱ μωρζσ παρκζνεσ, ἀγνζσ μζν καί κόςμιεσ καί ςϊφρονεσ, ςζ κανζνα ὅμωσ 

χριςιμεσ, γι’ αὐτό καί κατακαίονται. Σζτοιοι ἦταν ἔκείνοι ποφ δζν ἔκρεψαν, δζν πότιςαν, καί δζν 

φιλοξζνθςαν τόν Χριςτό ςτό πρόςωπο τοῦ ἀδελφοῦ. Σζτοιοσ ἦταν κι ἐκεῖνοσ ποφ ἔκρυψε τό τάλαντο». 

Κανείσ ἀπ’ αὐτοφσ, ἐξθγεῖ ὁ Χρυςόςτομοσ δζν κατθγορικθκε γιά δικά του ἀμαρτιματα, ἀλλά μόνον 

γιατί δζν ἦταν χριςιμοσ ςτόν πλθςίον. 2 

ζ ἄλλο ςθμεῖο ρωτάει: 

Πζσ μου, εἶναι Χριςτιανόσ αὐτόσ; Εἶναι ηφμθ, ἀφοῦ δζν μεταβάλλει ὅλο τό ἀλεφρι ποφ ἀνακατεφεται 

μαηί τθσ; Εἶναι μῦρο, ἄν δζν ςκορπίηει τιν εὐωδιά του ς’ ὅςουσ τόν πλθςιάηουν; Εἶναι ἁλάτι, ἄν δεν 

ςυντθρεῖ καί νοςτιμίηει τοφσ γφρω του; τθ φφςθ τοῦ Χριςτιανοῦ βρίςκεται ἡ δφναμθ. 

Μιν πεῑσ, λοιπόν, ὅτι ὁ ἥλιοσ δζν μπορεῖ νά φωτίςει. Βρίηεισ τότε τόν Θεό ποφ χαρακτιριςε τοφσ 

Χριςτιανοφσ φῶσ. Δζν εἶναι δυνατόν, λοιπόν, νά μείνει ἀπαρατιρθτο τό φῶσ τοῦ Χριςτοῦ, οὔτε νά 

κρυφτεῖ ἡ ἀναμμζνθ λαμπάδα. 3 

Καί τϊρα δφο παρατθριςεισ ςτά παραπάνω: 

 Ἡ πρϊτθ: Ὅλθ ἡ ἀναφερκεῖςα διδαςκαλία τοῦ Ἰω. Χρυςοςτόμου παραπζμπει ςτιν ἐπί τοῦ Ὅρουσ 

ὁμιλία τοῦ Κυρίου, εἰδικά ςτά ἐδάφια: «Ὑμεῖσ ἐςτζ τό ἅλασ τῆσ γῆσ...», «Ὑμεῖσ ἐςτζ τό φῶσ τοῦ κόςμου», 

«οὐ δφναται πόλισ κρυβῆναι ἐπάνω ὄρουσ κειμζνθ» (Ματκ. 5, 13-16) 

Καί ἡ δεφτερθ παρατιρθςθ: κά μποροφςαμε νά ποφμε ὅτι τό κζμα τῆσ φετινῆσ εὐλογθμζνθσ 

ςυνάξεωσ «Ἅμα Χριςτιανόσ… ἅμα Ἱεραπόςτολοσ» ἀποτελεῖ ςυμπεραςματικι, περιλθπτικι καί 

ἐπιγραμματικι διατφπωςθ τῆσ παραπάνω διδαςκαλίασ τοῦ Ἱεροῦ Χρυςοςτόμου. 

Κατόπιν αὐτῶν, ἕνα ςυμπζραςμα δεφτερο, ἤ δίδαγμα (ὅπωσ τό κζλετε): Εἶναι ἀνάγκθ νά γίνει πρῶτα 

μιά ςτροφι ςτόν ἑαυτό μασ, μιά κίνθςθ, δθλαδι, ἐςωτερικῆσ (ςτιν κυριολεξία τῆσ λεξθσ), ἱεραποςτολῆσ 

γιά αὐτογνωςία, κάκαρςθ καίι ἐπιςτροφι ςτόν ὀργανικό δεςμό μασ μζ τόν Χριςτό, κι ὕςτερα ςάν 

ἀποτζλεςμα ἔρχεται ἡ ςτροφι πρόσ τόν ἐν Χριςτῷ ἀδελφό μασ, γιά τιν δικι του ἐπιςτροφι ςτό ςπίτι που 

μᾶσ φιλοξενεῖ, ςτιν ὀρκόδοξθ Ἐκκλθςία. 

Αὐτόματα, ὄμωσ, προβάλλει ἡ ἀπορία: 

Κι ἐκεῖνοι ποφ δζν ἀνῆκαν ποτζ, ποφ δζν φζρουν τό ὄνομα τοῦ Χριςτιανοῦ, μζνουν ἔξω ἀπό τό 

ἱεραποςτολικό ἐνδιαφζρον μασ; 

Σιν ἀπάντθςθ μασ τιν ἔχει δϊςει ὁ Κφριοσ, πρῶτα μζ τιν παραβολι τοῦ καλοῦ αμαρείτου, ὅπου 

προςδιορίηεται ἡ ἔννοια τοῦ «πλθςίον» κι ὕςτερα μζ τιν παραβολι τοῦ καλοῦ ποιμζνοσ, ὅπου μᾶσ λζει: 

«κι ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἅ οὐκ ἔςτιν ἐκ τῆσ αὐλῆσ ταφτθσ, κἀκεῖνα μζ δεῖ ἀγαγεῖν καί τῆσ φωνῆσ μου 

ἀκοφςωςι καί γενιςεται μία ποίμνθ, εἷσ ποιμιν» (Ἰω. 10,16) 

Αὐτά τά πρόβατα, τα ὁποῖα ζν τοφτοισ ὁ Κφριοσ τά ἔχει ὑπό τιν ἐξουςία του, ὡσ ἐκλεγμζνα 

προαιωνίωσ, περιμζνουν ἐκτόσ τῆσ αὐλῆσ, ἕωσ ὅτου δεχκοῦν τό κάλεςμα ἀπό ὅποιον ἤ ὅποιουσ 

ὑπθρετιςουν τό ἱεραποςτολικό ἔργο τῆσ Ἐκκλθςίασ. 

 

1. Ἰω. Χρυςόςτομοσ Ε.Π.Ε 15, 590.22 

2. Ἰω. Χρυςόςτομοσ Ἐνκ. ἀνωτζρω 

3. Ἰω. Χρυςόςτομοσ Ἐνκ.ανωτζρω 
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Ἔτςι τῶρα βριςκόμαςτε ςτιν καρδιά τοῦ δεφτερου ςκζλουσ τοῦ κζματοσ μασ: Χριςτιανόσ = 

Ἱεραπόςτολοσ: 

Καί τί ςθμαίνει ὀρκόδοξθ, Χριςτιανικι ἱεραποςτολι; 

τιν παραβολι τοῦ Μεγάλου Δείπνου (Λουκ. ΙΔ, 16-24) βρίςκουμε τιν ἀφετθρία ἐκεῖ ποφ ὁ Κφριοσ 

εἶπε ςτόν Δοῦλο του: «ἔξελκε εἰσ τάσ ὁδοφσ καί φραγμοφσ καί ἀνάγκαςον εἰςελκεῖν, ἵνα γεμιςκῇ ὁ οἴκοσ 

μου» (Λουκ. ΙΔ, 23) 

Μ’ ἄλλα λόγια: Ἡ Ἐκκλθςία δζν εἶναι ἕνασ χῶροσ κρθςκευτικῆσ ςυγκεντρϊςεωσ, ἀλλά ἀνοίγεται ςζ μιά 

ἔξοδο πρόσ ὅλεσ τίσ διαςτάςεισ τῆσ οἱκουμζνθσ καί «ἕωσ ἐςχάτου τῆσ γῆσ» (Πραξ. 1,8) 

Ἔτςι μεταμορφϊνεται ςζ οἶκο ποφ φιλοξενεῖ ὅλθ τι δθμιουργία τοῦ Θεοῦ καί δίνει τι μαρτυρία τῆσ 

ἀλικειασ καί τῆσ ἐπανόδου ςτι ςωτθρία πρόσ ὅλουσ καί ςζ κακ’ ἕνα ποφ βρίςκεται μακρυά. 1 Βρίςκεται 

δε μακρυά εἶτε ἀπό δικι του ἄγνοια ἤ ἀμαρτωλότθτα εἶτε ἀπό τιν κλθρονομικι του κακοτυχία λόγω τῆσ 

δυναςτείασ τοῦ πονθροῦ. 

Καί ὅταν ἐπιτελεῖται αὐτι ἡ ἀποςτολι τῆσ Μίασ, Ἁγίασ καί Ἀποςτολικῆσ Ἐκκλθςίασ, πρόσ πάντα τά 

ἔκνθ γιά μετάδοςθ τῆσ ἀλικειασ καί μακθτεία, τότε ἡ Ἐκκλθςία γίνεται καί Κακολικι, οἰκουμενικά δεκτι. 

Ἀλλά ἄν αὐτό εἶναι τό χρζοσ τῆσ Ἐκκλθςίασ ὡσ ςυνόλου, ὡσ ςὠματοσ δθλαδι τοῦ Χριςτοῦ, 

ἐξυπακοφεται ὅτι αὐτό εἶναι καί κακῆκον κάκε Χριςτιανοῦ, μζλουσ τοῦ ςϊματοσ τοῦ Χριςτοῦ. 

«Λαλεῖτε ἀλικειαν ἕκαςτοσ μετά τοῦ πλθςίον αὐτοῦ, ὅτι ἐςμζν ἀλλιλων μζλθ» (Ἐφ. 4,25) γράφει ὁ 

Ἀπ.Παῦλοσ ςτοφσ Ἐφεςίουσ. 

Πῶσ ὅμωσ μπορεῖ καί πρζπει νά ὑπθρετεῖ αὐτό τό χρζοσ ὁ κάκε χριςτιανόσ ὡσ ἱεραπόςτολοσ ςτόν 

ςτενό ἤ εὐρφτερο κφκλο του; Ποιά πίςτθ κά μεταδίδει; Αὐτιν, ὅπωσ τιν καταλαβαίνει ὁ ἴδιοσ, ἤ ὅπωσ καί 

μζ ὅ,τι ἔχει διαςωκεῖ ἀπ’ τό πζραςμα τῶ χρόνων καί τίσ ἐπιδράςεισ τῶν κοςμοκεωριῶν, ξζνων ἠκῶν, 

ἐκίμων, παραδόςεων, κι ἀπ’ τιν ἐπίδραςθ ἀκόμα τῶν ἀνκρωπίνων ἀναγκῶν, ποφ ἔφεραν μαηί τουσ οἱ 

πόλεμοι, οἱ ἐκνικζσ κρίςεισ καί οἱ πολιτικζσ ἀνακατατάξεισ; Ἐδῶ ὑπάρχει ςθμαντικό πρόβλθμα καί πρζπει 

νά ξεκακαριςκεῖ. 

Ὁ ἀείμνθςτοσ κακθγθτισ τῆσ Ἱεραποςτολικῆσ, Ἡλίασ Βουλγαράκθσ λζει ἐπ’ αὐτοῦ: Ὅπωσ ςτιν 

ἐνανκρϊπιςθ τοῦ Τἱοῦ ἔχομε μιά ἔξοδο τοῦ Τἱοῦ τοῦ Θεοῦ πρόσ τόν ἄνκρωπο- μιά κελθματικι κζνωςθ- 

χωρίσ νά παφςει νά εἶναι Θεόσ, ἔτςι καί ςζ κάκε ἄνοιγμα τῆσ Ἐκκλθςίασ γιά κάλεςμα ςτιν Χριςτιανικι 

πίςτθ, ἀποκλείεται κάκε λογῆσ ὑποχϊρθςθ ἤ ὑποςτολι τῆσ Ὀρκόδοξθσ Χριςτιανικῆσ ἀλικειασ. 2 Σό ὅτι δε, 

ςυνεχίηει ὁ κακθγθτισ, ἡ ἐνανκρϊπιςθ τοῦ Τἰοῦ καί Λόγου ἔγινε γιά τι ςωτθρία τοῦ ἀνκρϊπου, ἐπιβάλλει 

καί ςτιν κάκε ἱεραποςτολικι πράξθ ἤ διδαςκαλία νά διζπεται ἀπό ὀρκόδοξο ςωτθριολογικό κριτιριο. 3  

Ἐπιγραμματικά ςυνοψίηονται τά παραπάνω ςτά λόγια τοῦ Ἀποςτόλου Παφλου, τοῦ κατ’ ἐξοχιν 

διδαςκάλου ςτι μζκοδο τῆσ Ἱεραποςτολῆσ: «...γζγονα τοῖσ πᾶςι τά πάντα, ἵνα πάντωσ τινάσ ςϊςω...» 

(Α’Κορ. 9,19-22) 

Καί ἕνα ἄλλο ἐρϊτθμα: Σί καί πῶσ κά μποροῦςε ὁ κακ’ ἕνασ ἀπό μᾶσ νά προςφζρει ἐκφράηοντασ τό 

χριςτιανικό χρζοσ του, νά γίνει, δθλαδι «ςυνεργόσ» κατά τόν Παῦλο, ἱεραπόςτολοσ κατά τόν τίτλο τοῦ 

κζματόσ μασ; Κι ἀκόμα: αὐτό δζν εἶναι ἔργο τῶν χαριςματοφχων, ἤ τῶν εἰδικῶσ ἐκπαιδευμζνων ἤ τῶν 

κλθρικῶν καί ἄλλων, ποφ πλθροῦν εἰδικζσ προχποκζςεισ καί διακζτουν πνευματικά καί μορφωτικά 

προςόντα;  

Σιν ἀπάντθςθ κά πάρουμε πρῶτα ἀπό τιν Καινι Διακικθ. τίσ πράξεισ τῶν Ἀποςτόλων διαβάηουμε: 

«Σοῦ δζ πλικουσ τῶν πιςτευςάντων ἦν ἡ καρδία καί ἡ ψυχι μία» (Πραξ. 4,32) κι ἀκόμα: «...χάρισ τζ 

μεγάλθ ἦν ἐπί πάντασ αὐτοφσ» (Πραξ. 4,32) 

 

1. Θεολογία καί Ἱεραποςτολι: «Πάντα τά ἔκνθ» Σεῦχοσ 129 ςελ. 9 

2. Ἠλ. Βουλγαράκθ « Ἱεραποςτολι: Δρόμοι καί Δομζσ» ςελ. 140, ζκδόςεισ Άρμόσ, Άκινα 1989,  

3. Ἠλ. Βουλγαράκθ : ἐνκ. ἀνωτζρω 
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Αὐτι δζ ἡ ὁμοψυχία καί ἡ βεβαιότθσ τοφσ ὁδθγοῦςε ςτίσ ἀγάπεσ (κοινά τραπζηια), ςτιν 

κοινοκτθμοςφνθ, ςτιν κοινι προςευχι (Πραξ. 2,42/ 4,24-31/ 12,5) μζ τά ὁποῖα ὑπθρετοῦςαν ὅλοι καί ὁ 

κακϋ ἕνασ ὅλουσ. 

τά ἑπόμενα χρόνια ἡ ςυντιρθςθ τῶν ἀποςτόλων καί τῶν ἐργατῶν τοῦ κθρφγματοσ ἦταν κακῆκον τῆσ 

κοινότθτασ τῶν Χριςτιανῶν.  

Ὁ Ἀπόςτολοσ Παῦλοσ γράφει ςτιν πρόσ Σίτο ἐπιςτολι: «Ζθνᾶν τόν νομικόν καί Ἀπολλϊ πρόπεμψον, 

ἵνα μθδζν αὐτοῖσ λείπει» (Σιτ. 3,13) Καί τό ςυνιςτᾶ αὐτό ὡσ πράξθ πνευματικῆσ ἄςκθςθσ λζγοντασ: 

«μανκανζτωςαν δζ καί οἱ ἡμζτεροι καλῶν ἔργων προΐςταςκαι εἰσ τάσ ἀναγκαίασ χρείασ, ἵνα μι ὦςιν 

ἄκαρποι». (Σιτ. 3,14) 

ζ ἄλλο ςθμεῖο μιά οἰκονομικι προςφορά τῶν ἀγαπθτῶν του Φιλιππιςίων τιν χαρακτθρίηει: «ὀςμιν 

εὐωδίασ, κυςίαν δεκτι, εὐάρεςτον τῷ Θεῷ» (Φιλ. 4,8) καί ςυμπλθρϊνει: «Ὁ Θεόσ μου πλθρϊςει πᾶςαν 

χρεῖαν ὑμῶν κατά τόν πλοῦτον αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν Χριςτῷ Ἰθςοῦ». (Φιλιπ. 4,19) 

Σό παράδειγμα αὐτό τῆσ πρϊτθσ Ἐκκλθςίασ ἀκολοφκθςε καί ἡ Ἐκκλθςία τῶν μεταγενζςτερων ἐποχῶν, 

ς’ ὅλθ τι διάρκεια τῆσ χιλιετοφσ ηωῆσ τοῦ Βυηαντίου. 1  

Σό ἐνδιαφζρον π.χ. τοῦ Μεγάλου Βαςιλείου καί τοῦ Ἰωάννου Χρυςοςτόμου δζν περιορίςτθκε μόνον 

ςτι διάδοςθ τοῦ μθνφματοσ τῆσ λυτρωτικῆσ ἀλλαγῆσ ςτιν ἐπιςκοπικι τουσ περιφζρεια, ἀλλ’ ἔκαναν ὅ,τι 

μποροφςαν γιά τιν ὀργάνωςθ τοῦ ἀποςτολικοῦ ἔργου ἀκόμα καί ςζ εἰδωλολάτρεσ ἐκτόσ αὐτοκρατορίασ2 

μζ τιν βοικεια πάντοτε ςυνεργατῶν τῶν ὁποίων κινοφςαν παντοιοτρόπωσ τιν ἀγακι προαίρεςθ. 

Σελικά ἡ νίκθ τοῦ Χριςτιανιςμοῦ, πζραν τῆσ ὀργανωμζνθσ ἀπό τιν Ἐκκλθςία Ἱεραποςτολῆσ, ὀφείλεται 

κατά μεγάλο μζροσ, ςτιν Ἱεραποςτολι τῶν μι ἱεραποςτόλων μζν, ἀλλά ςυνειδθτῶν φορζων τοῦ 

ὀνόματοσ τοῦ Χριςτοῦ, τῶν ἁπλῶν Χριςτιανῶν. 

Ἦταν, δθλαδι, ἡ ἱεραποςτολι ποφ ἔκανε ὁ ἕνασ ςτόν ἄλλον: ὁ δοῦλοσ ςτόν Κφριό του, ὁ παιδαγωγόσ 

ςτόν μακθτι, ὁ γιατρόσ ςτό ἄρρωςτο, ἡ γυναίκα ςτόν ἄνδρα τθσ, ἡ παραμάνα ςτό μικρό καί ςτι μθτζρα 

του, ὁ ἔμποροσ ςτόν πελάτθ, ὁ ταξιδιϊτθσ ςτόν ςυνοδοιπόρο, μ’ ἄλλα λόγια, ὁ γνωςτόσ ςτόν γνωςτό του.3 

Αὐτζσ τίσ ἱεραποςτολικζσ δραςτθριότθτεσ καί ἐπιτυχίεσ τίσ ςυναντᾶμε ςζ κάκε χριςτιανικι ἐποχι, ποφ 

εἶχε ςυνειδθτοποιιςει τιν ἀντίλθψθ, ὅτι ἡ Ἱεραποςτολι δζν εἶναι μόνον κζμα τῶν ἱεραποςτόλων, ἀλλά 

καί τοῦ κάκε Χριςτιανοῦ. Αὐτό εἶναι καί τό δικό μασ χρζοσ γιά τιν τωρινι μασ ἐποχι. 

Ὁ Ἀπόςτολοσ Παῦλοσ μάλιςτα ςτιν πρόσ Ρωμαίουσ ἐπιςτολι (Ρωμ. 12,6-13) τονίηει ὅτι ὅλοι οἱ 

Χριςτιανοί ἔχουν λάβει χαρίςματα, κάκ’ ἕνασ ἀνάλογα μζ τιν πίςτθ του καί μπορεῖ καί πρζπει νά τά 

ἀξιοποιιςει ςζ ςυγκεκριμζνουσ τομεῖσ ἱεραποςτολικῆσ διακονίασ τῆσ κακθμερινῆσ ηωῆσ. 

Γράφει, λοιπόν:  Ἄλλοσ εἶναι προφῆτθσ, για νά κθρφττει ἀνάλογα, ἄλλοσ ἔχει τό χάριςμα τῆσ διακονίασ 

γιά νά προςφζρει τίσ ὑπθρεςίεσ του. Σό ἴδιο νά κάνει καί ὁ διδάςκαλοσ τοῦ λαοῦ, κακϊσ κι ὅποιοσ ἔχει τό 

χάριςμα νά ςτθρίηει τοφσ ἀδελφοφσ. 

Ὅποιοσ μοιράηει τά ἀγακά του νά τό κάνει μζ καλωςφνθ. Δίνει δζ καί τά χαρακτθριςτικά γνωρίςματα 

τῶν ἐκφράςεων αὐτῆσ τῆσ διακονίασ. Ἡ ἀγάπθ νά εἶναι ἀνυπόκριτοσ, ἡ φιλαδελφία φιλόςτοργοσ, ἡ 

προςευχι ἐπίμονθ καί ἡ φιλοξενία  μόνιμθ ἐπιδίωξθ. 

Γιά ὅλα αὐτά ὁ Κφριοσ Ἰθςοφσ Χριςτόσ, κακϊσ περιμζνει ςτό πθγάδι  μετά τόν ἀποκαλυπτικό του 

διάλογο μζ τιν αμαρείτιδα, καί κακϊσ φάνθκε ἀπό μακρυά τό πλῆκοσ τῶν αμαρειτῶν ποφ ἔρχονταν να 

τόν γνωρίςουν, ἀπιυκυνε μιά προςτακτικι μζν ἀλλά μεταφορικι καί ὡραιότατθ ςτιν ἔκφραςι τθσ 

πρόςκλθςθ ςτοφσ μακθτζσ του, ἀλλά καί ςτοφσ μακθτζσ ὅλων τῶν ἐποχῶν: «Ἐπάρατε τοφσ ὀφκαλμοφσ 

ὑμῶν, εἶπε, καί κεάςαςκε τάσ χϊρασ, ὅτι λευκαί εἰςί πρόσ κεριςμόν ἤδθ» (Ἰω. 4,35) 

 

1. Ἡλ. Βουλγαράκθ: «Ἱεραποςτολι: Δρόμοι καί Δομζσ», (ςελ. 161-162), εκδόςεισ Ἀρμόσ, Ακινα 1989 

2. Ἀναςταςίου Ἀρχιεπιςκόπου Σιράνων: Παγκοςμιότθτα καί Ὀρκοδοξία (ςελ. 223) 

3. Ἠλ. Βουλγαράκθ: «Ἱεραποςτολι...» ἐνκ. ἀνωτζρω (ςελ. 60) 
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Καί μιά ἄλλθ φορά μιλϊντασ ξανά γιά κεριςμό- καί αὐτό μᾶσ τό διαςϊηει ὁ Εὐαγγελιςτισ Ματκαῖοσ- 

εἶπε: «ὁ μζν κεριςμόσ πολφσ, οἱ δζ ἐργάται ὀλίγοι. Δεικθτε οὖν τοῦ Κυρίου τοῦ κεριςμοῦ, ὅπωσ ἐκβάλῃ 

ἐργάτασ εἰσ τόν κεριςμόν αὐτοῦ» (Ματκ. 9,37-38) 

τό κάλεςμα αὐτό ἐμεῖσ πῶσ κά ἀπαντιςουμε; 

 

Προςφ...... 
  
τά νεανικά μασ χρόνια μζ τά ὄνειρά μασ ςτιςαμε  ἱεραποςτολικοφσ ςτακμοφσ, κτίςαμε ἱδρφματα, 

ςυγκροτιςαμε μοναςτιρια... κι αὐτά γιά νά ὑπθρετιςουμε τόν Κφριο...Ὁμωσ ςτό τζλοσ, ςτόν καιρό τοῦ 
ἀπολογιςμοῦ, καταλιξαμε νά μποροῦμε νά λζμε μόνο ὡραῖα λόγια γιά τό τί μπορεῖ καί πρζπει νά γίνει-κι 
αὐτό ςυνικωσ ἀπ’ τοφσ ἄλλουσ. 

Καί τό ἐρϊτθμα μετά τιν ἀπογοιτευςθ: γιατί μόνο ὄνειρα κι αὐτά ςβθςμζνα, ἐνῶ ἡ πρόκεςι μασ ἦταν 

ἀγακι; 

Ἴςωσ.. γιατί ἀρχίςαμε ἀπό τιν ἀνάποδθ! Εἴδαμε ἴςωσ μόνο τόν ςκοπό, ποφ μᾶσ γοιτευε καί κζλαμε 

δραςκελίηοντασ ἐντολζσ, τάξθ καί πρότυπα καί κυςία, νά φκάςουμε ὡσ ἐκεῖ. Σό βζβαιο εἶναι ὅτι δζν 

τρζξαμε, ὅπωσ λζει ὁ Ἀπόςτολοσ Παῦλοσ ςτιν πρόσ Ἐβραίουσ ἐπιςτολι, τόν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, 

ἀφορῶντεσ εἰσ τόν τῆσ πίςτεωσ ἀρχθγόν καί τελειωτιν Ἰθςοφν (Ἐβρ. 12,2).  

τι φετεινι ὅμωσ φναξθ μζ τίσ ηωντανζσ Ἱεραποςτολικζσ ἐμπειρίεσ ποφ κά μᾶσ παρουςιάςουν 

ἐκλεκτοί ὁμιλθτζσ, κά ξεκακαρίςει ἡ ἀρχι, ἡ μζςθ καί τό τζλοσ τοῦ δρόμου. Θά ὑπογραμμιςτοῦν τά 

πρότυπα καί οἱ ςθμαιοφόροι ποφ χαράςςουν καί ὁδθγοῦν ςτιν ἱεραποςτολικι πορεία. 

 

Προςφ....... 
 
υχνά ἡ Ἀγία Γραφι, ἀλλά καί ἡ λατρεία τῆσ Ἐκκλθςίασ μασ, ὑπόςχεται μιά εἰδικι εὐλογία ς’ αὐτοφσ 

ποφ τιμοῦν καί ἐπικαλοῦνται τό ὄνομα τοῦ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ. Ἐνδεικτικά κυμίηω ἕνα ἀπ’ τά δφο μεγάλα 
προκείμενα τοῦ κατανυκτικοῦ  Ἑςπερινοῦ: «Ἔδωκασ κλθρονομίαν, τοῖσ φοβουμζνοισ τό Ὄνομά ςου 
Κφριε» (Ἑςπερ. Κυριακῆσ Μ. Σεςςαρακοςτῆσ) 

Μποροῦμε, λοιπόν, καί πρζπει ὁ κακ’ ἕνασ μασ νά ἐπαναλαμβάνει τιν μονολόγιςτθ εὐχι, ποφ εἶναι ἡ 

ἐπίκλθςθ τοῦ Ὀνόματοσ τοῦ Κυρίου Ἰθςοῦ Χριςτοῦ. 

Ἄν μάλιςτα τιν διευρφνουμε κατά τό περιεχόμενο ποφ τῆσ δίνει ὁ 118οσ ψαλμόσ (ςτ.132), κά τιν 

ἔχουμε τζλεια προαρμοςμζνθ ςτό ςθμερινό μασ κζμα. 

Ἀν, λοιπόν, προςευχόμαςτε ἐπαναλαμβάνοντασ τό ψαλμικό: «Κφριε ἐπίβλεψον ἐπ’ ἐμζ καί ἐλζθςόν με 

κατά τό κρίμα τῶν ἀγαπόντων τό ὄνομά ου, ἀλλθλοφια» (Ψαλ. 118, 132), τότε μπορεῖ ὁ Κφριοσ νά πεῖ καί 

γιά τόν κακ’ ἕνα μασ, ὅ,τι εἶπε γιά τόν Ἀπόςτολο Παῦλο: «κεῦοσ ἐκλογῆσ μου ἔςτιν οὗτοσ, τοῦ βαςτᾶςαι 

τό ὄνομά μου ἐνϊπιον ἐκνῶν καί βαςιλζων» (Πραξ. 9,15) 

Κάπωσ ἔτςι ςυμβαίνει πάντοτε, γιατί ἡ ςυναίςκθςθ τοῦ βάρουσ καί τῆσ εὐκφνθσ τοῦ ὀνόματοσ τοῦ 

Χριςτοῦ, ποφ φζρουμε ὅλοι μασ ὡσ μόνιμθ ἐπωνυμία, γίνεται ἀπό τι μιά μερια φρουρόσ τοῦ ὀρκοδόξου 

βιϊματοσ, τῆσ ἐν Χριςτῷ δθλαδι προςωπικῆσ μασ ηωῆσ, κι ἀπ’ τιν ἄλλθ γίνεται ἄνοιγμα καί δείκτθσ, πρόσ 

τόν πλθςίον εἴτε ςτό ςπίτι μασ, ςτι γειτονιά, ςτιν πατρίδα μασ, εἴτε περ’ ἀπ’ αὐτιν, ςζ ξζνεσ πατρίδεσ... 

καί «ἕωσ ἐςχάτου τῆσ γῆσ». 
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