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 Μαξίμου ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ (662), 

 Νεοφύτου μάρτυρος (305). 

 Πατρόκλου καὶ Ἁγνῆς μαρτύρων,  

 Μαξίμου ὁσίου τοῦ Γραικοῦ.  

 Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παραμυθίας. 

 

�υπολογία του πιστού�υπολογία του πιστού�υπολογία του πιστού�υπολογία του πιστού    
 

 …ΤΤΤΤα γνωρίσματα, λοιπόν, του πιστού είναι ο λόγος, η α-
ναστροφή, η αγάπη, το πνεύμα, η πίστη και η αγνεία. Ας δούμε 
καθένα από αυτά τα γνωρίσματα. 
 

 ΟΟΟΟ  λ ό γ ο ς  είναι έκφραση του καθαρού νου. Ο χριστιανι-
κός λόγος καταξιώνεται όταν προέρχεται από τον νου που έχει 
προηγουμένως καθαρθή και έχει γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος. 
Τότε ο λόγος είναι «ἁλάτι ἡρτυμένος». Είτε είναι ενδιάθετος λό-
γος είτε είναι προφορικός έχει την αναγεννητική Χάρη.  
 

 ΗΗΗΗ  α ν α σ τ ρ ο φ ή  συνδέεται και αυτή με την εσωτερική 
καθαρότητα. Οι πιστοί έχουν καταργήσει την διαφορά μεταξύ του 
«εἶναι» και του «φαίνεσθαι». Δεν υπάρχει καμμιά διάσταση 
στην ζωή τους. Η αναστροφή πολλών συγχρόνων ανθρώπων είναι 
καθαρά υποκριτική. Δεν εκδηλώνουν τα πραγματικά τους αισθή-
ματα. Οι άγιοι όμως έχουν μια απλότητα, διαύγεια, καθαρότητα 
σε όλες τις κινήσεις τους. Είναι απηλλαγμένοι από την αναστρο-
φή του προσωπείου. Είναι πρόσωπα και έτσι συμπεριφέρονται σε 
όλες τις εκδηλώσεις της ζωής τους.  
 

 ΗΗΗΗ  α γ ά π η  είναι καρπός της απαθείας. Σήμερα γίνεται πο-
λύς λόγος για την αγάπη. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι η αγάπη πολ-
λών  ανθρώπων  είναι  συνδεδεμένη  με  τα  πάθη και τα συμφέροντα.  
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Τιµ. δ΄ 9Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Τιµ. δ΄ 9Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Τιµ. δ΄ 9Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Τιµ. δ΄ 9----15)15)15)15)    
    

    Τ    Τ    Τ    Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος· εἰς τοῦ-

το γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, 

ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. Παράγγελλε ταῦ-

τα καὶ δίδασκε. Μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος 

γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν 

πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. Ἕως ἔρχομαι, πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, 

τῇ διδασκαλίᾳ. Μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προ-

φητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. Ταῦτα μελέτα, 
ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν.   
 

 

 

Η αγάπη όμως η χριστιανική είναι απηλλαγμένη από ατομικά 
συμφέροντα και ευδαιμονιστικές τάσεις. Οι άγιοι Πατέρες, ακο-
λουθώντας την διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, διδάσκουν 
ότι υπάρχουν δύο είδη αγάπης. Η πρώτη αγάπη είναι η ιδιοτελής, 
που λέγεται αλλιώς και εμπαθής, ενώ η δεύτερη αγάπη είναι η α-
νιδιοτελής. Η πρώτη συνδέεται με τον ευδαιμονισμό και την ατο-
μική ευζωία, ενώ η δεύτερη είναι αγάπη η οποία «οὐ ζητεῖ τά 

ἑαυτῆς». Το πρόβλημα είναι πώς φθάνουμε από την ιδιοτελή 
στην ανιδιοτελή αγάπη. Σ’ αυτό έγκειται η θεραπεία του ανθρώ-
που, που επιτυγχάνεται μέσα στην Εκκλησία με την βοήθεια όλης 
της παραδόσεως και της ζωής που διαθέτει. 
 

 ΤΤΤΤο  ἐ ν   π ν ε ύ μ α τ ι , δηλαδή το πνεύμα, είναι το χάρι-
σμα. Ο Χριστιανός βαδίζει ἐν πνεύματι, όταν μέσα στην καρδιά 
του κατοικεί το Πανάγιο Πνεύμα, οπότε γίνεται ναός του Πανα-
γίου Πνεύματος. Η ύπαρξη και η ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος 
μέσα στην καρδιά του ανθρώπου φανερώνεται με την αένναη 
προσευχή ή την λεγομένη νοερά - καρδιακή προσευχή. Με την 
νοερά προσευχή, που είναι το πρώτο στάδιο της θεωρίας του Θε-
ού, ο άνθρωπος αρχίζει να βιώνη την ανιδιοτελή αγάπη για την ο-
ποία λέγαμε προηγουμένως. 
 

 ΗΗΗΗ      π ί σ τ η     δεν    είναι    μια    εγκεφαλική    γνώση,    αλλά    είναι    ε-  
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    Π    Π    Π    Παιδί μου Τιμόθεε, αξιόπιστα είναι τα λόγια αυτά και άξια πλήρους α-
ποδοχής. Διά τούτο και κοπιάζομεν και ονειδιζόμεθα, διότι έχομεν την ελ-
πίδα μας εις Θεόν ζωντανόν, ο οποίος είναι Σωτήρ όλων των ανθρώπων, 
μάλιστα των πιστών. Αυτά να παραγγέλλης και να διδάσκης. Ας μη σε κα-
ταφρονή κανείς επειδή είσαι νέος, αλλά γίνου παράδειγμα διά τους πι-
στούς, εις την ομιλίαν, εις την συμπεριφοράν, εις την αγάπην, εις το πνεύ-
μα, εις την πίστιν, εις την αγνότητα. Έως ότου έλθω προσηλώσου εις την 
ανάγνωσιν, το κήρυγμα, την διδασκαλίαν. Μη παραμελής το χάρισμα που 
είναι μέσα σου, και σου εδόθηκε διά προφητείας όταν το πρεσβυτέριον 
σού επέθεσε τα χέρια. Αυτά να μελετάς, με αυτά να ζης διά να είναι φανε-
ρή η πρόοδός σου εις όλους. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 

 

 

κείνη που ανατέλλει στην καρδιά του ανθρώπου από την θεωρία 
του Θεού. Όταν ο άνθρωπος φθάση στην θεωρία του Θεού, τότε α-
ποκτά την τέλεια πίστη που σώζει. Έτσι και στο θέμα της πίστεως 
βλέπουμε ότι εκδηλώνεται ο έσω άνθρωπος. Και αυτή η πίστη συν-
δέεται με την ανακαίνιση του ανθρώπου, με την αποβολή του πα-
λαιού Αδάμ και την ένδυση του νέου Αδάμ, δηλαδή του Χριστού. 
 

 ΗΗΗΗ  α γ ν ε ί α  είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Αγνότης δεν 
είναι μόνον η αγνότης του σώματος, αλλά και η αγνότης της καρ-
διάς. Κάθαρση δε και αγνότης της καρδιάς σημαίνει ότι ο άνθρω-
πος απέβαλε όλους τους λογισμούς από την καρδιά του και εκεί 
αυτοκινήτως ή καλύτερα ετεροκινήτως γίνεται η αένναη λειτουρ-
γία, που είναι η νοερά προσευχή. Αυτή είναι και η πνευματική 
παρθενία. Συνήθως δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην εξωτερική 
σωματική παρθενία. Αν όμως εξασκήται η σωματική παρθενία εί-
ναι για να δοθή η δυνατότητα να αναπτυχθή η πνευματική παρθε-
νία που βιώνεται όταν ο νους αγνεύη, δηλαδή όταν ο νους προ-
σφέρεται μόνον στον δημιουργό του, τον Θεό. 
 

 ΑΑΑΑπό αυτήν την σύντομη ανάλυση φαίνεται καθαρά ότι η τυ-
πολογία του πιστού δεν είναι εξωτερική, αλλά κυρίως και προ πα-
ντός  εσωτερική.  Δεν υπάρχει διάσπαση και διάσταση εσωτερικότη- 
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τος και εξωτερικότητος. Όταν θέλουμε να φαινόμαστε εξωτερικά 
καλοί Χριστιανοί, ενώ εσωτερικά είμαστε κούφιοι, τότε βιώνουμε 
την υποκρισία σε όλη την «μεγαλοπρέπειά» της. Ο κόσμος έχει γε-
μίσει από τέτοιους υποκριτές που σκορπίζουν την απόγνωση, την 
απελπισία. Και όταν συναντάμε αυτούς τους υποκριτές μεταξύ 
Χριστιανών, των ανθρώπων της Εκκλησίας, τότε η απόγνωση οξύ-
νεται περισσότερο. Και η υποκρισία εκδηλώνεται με δυο μορφές. 
Η μια μορφή είναι όταν εξωραΐζουμε το εξωτερικό χωρίς να υπάρ-
χη εσωτερικό αντίκρυσμα ζωής, και η δεύτερη όταν γκρεμίζουμε 
τον εξωτερικό εξωραϊσμό, χωρίς πάλι να αντικαθίσταται από το ε-
σωτερικό βάθος. Αντίθετα η άρτια εσωτερική ζωή εκδηλώνεται και 
χωρίς να υπάρχη εξωτερική έκφραση. Στην περίπτωση αυτή υπά-
γονται τα παραδείγματα των κατά Χριστόν σαλών.         
 

 ΑΑΑΑν θέλουμε η τυπολογία μας να έχη μια αληθινότητα πρέ-
πει να οδηγούμαστε προς το αρχέτυπό μας. Δεν μπορούμε να εξα-
ντλούμαστε στις προσωπικές μας δυνατότητες. Είμαστε δημιουρ-
γημένοι κατ’ εικόνα Θεού και πρέπει να αναφερόμαστε σ’ Αυτόν, 
δηλαδή να γίνουμε καθ’ ομοίωση του Χριστού. Στην εποχή μας η 
οποία αναζητά αληθινούς ανθρώπους, αφού έχει απογοητευθή α-
πό «βεβήλους καί γραώδεις μύθους», πρέπει να προσφέρουμε 
την αληθινή τυπολογία του έσω ανθρώπου, που δεν είναι 
ανεξάρτητη από την ζωή της θεώσεως.   
Ιεροθέου Σ. Βλάχου, Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, 
από το βιβλίο «Το πολίτευμα του Σταυρού», σελ. 45-47, έκδοση Β΄ 1992, 
εκδόσεις Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας) 
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Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
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