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 Παμφίλου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.  

 Φλαβιανοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.   
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����ία από τις συνηθέστερες κατηγορίες εναντίον της χριστιανικής πί-
στης είναι και αυτή που έχει να κάνει με τη στάση της έναντι του αν-
θρωπίνου σώματος. Ο θαυμασμός των χριστιανών για τους μοναχούς 
και το μοναχισμό, αλλά και η ανάγκη αντίδρασης σε ένα πνεύμα φι-
ληδονίας, το οποίο χαρακτήριζε τον ειδωλολατρικό κόσμο, η πρότα-
ξη του γάμου και της οικογένειας και η στερέωση του θεσμού διά 
της μυστηριακής κατοχύρωσής τους, η αίσθηση ότι το σώμα είναι 
εύκολο να γεννήσει προσκολλήσεις στον παρόντα χρόνο και κόσμο, 
αλλά και η ανάπτυξη της ευσέβειας, έκαναν πολλούς χριστιανούς να 
αισθάνονται το σώμα ως βάρος. Να θυμούνται την αρχαιοελληνική 
ρήση ότι το σώμα είναι η φυλακή της ψυχής και να αισθάνονται ότι 
η σχέση με το Θεό προϋποθέτει αποτίναξη αυτού που ονομάζεται 
σαρκικό φρόνημα, το οποίο ταυτίστηκε με το σώμα, τις επιθυμίες 
και τις ανάγκες του, αλλά και μία σειρά από κανόνες, η παραβίαση 
των οποίων θεωρήθηκε απόδειξη της αμαρτωλότητας του ανθρώπου. 
 

����ι περισσότεροι θεώρησαν τη χαρά της κοινωνίας και της α-
γάπης, για την οποία ο άνθρωπος χρειάζεται και το σώμα του, ως μη 
έχουσα πρωτεύουσα σημασία στη χριστιανική ζωή και ταύτισαν τη 
χαρά αυτή με μία ασώματη, πνευματική κοινωνία με το Θεό. Η προ-
σευχή θεωρήθηκε η ύψιστη μέθοδος και αρετή, που οδηγεί στο Θεό. 
Η άσκηση περιλαμβάνει την αποτίναξη πάσας βιοτικής μέριμνας, δη-
λαδή χρήσης του σώματος μόνο για τα αναγκαία. Ο θάνατος θεωρή-
θηκε κατάσταση του σώματος και η χριστιανική πίστη ταυτίστηκε με 
τη μέριμνα για τη σωτηρία της ψυχής. Πόσο αληθινή είναι άραγε αυ- 
τή       η       αντίληψη;       Πόσο      μέσα      από      την       χριστιανική      παράδοση      το      σώμα 
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                ᾽ΑΑΑΑδελφοί, πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι 

ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. Τὰ βρώματα τῇ κοι-

λίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα κα-

ταργήσει. Τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ 

σώματι· ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυ-

νάμεως αὐτοῦ. Οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; 

Ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; Μὴ γένοιτο. Ἢ 

οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; «Ἔσονται» γάρ, 

φησίν, «οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν»· ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά 

ἐστι. Φεύγετε τὴν πορνείαν. Πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐ-

κτὸς τοῦ σώματός ἐστιν· ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 

Ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐ-

στιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; Ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· 

δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, 

ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ. 
 

 

κατακρίθηκε; Πόσο ο μοναχισμός ως έκφραση υπερβάλλουσας αγά-
πης μπορεί να δικαιολογεί την όποια κατάταξη του σώματος σε υπο-
δεέστερη θέση έναντι της ψυχής; Γιατί η Εκκλησία δεν μπόρεσε να ι-
σορροπήσει την διάκριση αυτή και όταν έχουμε περιόδους, για παρά-
δειγμα, νηστείας, όπως η Σαρακοστή, φαίνεται να δίνει βαρύτητα στον 
περιορισμό της υλικής τροφής, στην αλλαγή του περιεχομένου της, 
στην εγκράτεια στο γάμο, στην θέαση της ζωής από πνευματική πλευ-
ρά, στην οποία το σώμα φαίνεται να διαδραματίζει υποδεέστερο ρόλο; 

 

[…] 
 

����ι λόγοι του Παύλου είναι ξεκάθαροι. Δεν απορρίπτει το σώ-
μα, αλλά το οδηγεί στη σχέση με το Χριστό. Δεν περιφρονεί τη χαρά 
και την κοινωνία που το σώμα προσφέρει, αλλά αντιδιαστέλλει τις 
καταστάσεις αυτές με την πορνεία. Και πορνεία είναι η χρήση του 
σώματος όχι για την αγάπη και την κοινωνία, αλλά για την αυτόνο-
μη απόλαυση, χωρίς ευθύνη, χωρίς ζεστασιά και τρυφερότητα, χω-
ρίς μοίρασμα ολόκληρης της ύπαρξης. Γιατί για τον Παύλο το σώμα 
δεν    πρέπει    να   λειτουργεί   αυθύπαρκτα,   αλλά   ως   μέλος   του   σώματος  
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του Χριστού, που σημαίνει ως ολόκληρη ύπαρξη, ως ο όλος άνθρω-
πος που συμμετέχει στη ζωή της Εκκλησίας. 
 

���� διάκριση αυτή είναι διαφορετική από την διάκριση σε δημό-
σια και ιδιωτική ζωή και πορεία που κάνει ο κόσμος, ιδίως σήμερα. Η 
πορνεία θεωρείται ιδιωτική υπόθεση για τον κόσμο. Μπορεί δημόσια 
να αποδοκιμάζεται, στην πράξη όμως γίνεται αποδεκτή, διότι ο άν-
θρωπος είναι άλλος στη δημόσια ζωή του και άλλος στην ιδιωτι-
κή. Για την Εκκλησία όμως και τον Παύλο ο άνθρωπος είναι μέλος 
του σώματος του Χριστού. Αυτή η στάση ζωής δεν γνωρίζει δημόσιο 
και ιδιωτικό. Ό,τι είναι ο άνθρωπος στη δημόσια ζωή είναι και στην ι-
διωτική. Και τα κριτήρια έχουν να κάνουν με την αγάπη και την κοι-
νωνία με το Θεό και τον άνθρωπο. Η πορνεία δεν είναι τότε ιδιωτικό 
δικαίωμα του ανθρώπου, γιατί τότε ο άνθρωπος δείχνει και βιώνει την 
έλλειψη αγάπης. Και αυτός που δεν αγαπά σε οποιαδήποτε πράξη και 
στάση ζωής, χωρίζεται από το σώμα του Χριστού. Έτσι, ποιώντας τα 
μέλη του μέλη πόρνης, γενόμενος ένα μ’ αυτήν, απαρνιέται την αγά-
πη, που είναι η κατεξοχήν στάση ζωής για την ανθρώπινη ύπαρξη. 

 
����πομένως για την Εκκλησία δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα 

στο σώμα και την ψυχή, αλλά και τα δύο αγιάζονται από το Θεό. Και 
τα δύο μας έχουν δοθεί για να δοξάζεται ο Θεός διά της αγάπης τόσο 
προς τον Ίδιο, όσο και προς τον συνάνθρωπο. Το μεν σώμα μπορεί 
να πεθαίνει κατά φύσιν, αλλά προσδοκά την ανάσταση των νεκρών. 
Και η ψυχή μπορεί να παραμένει αθάνατη κατά χάριν, όμως κι αυτή, 
εάν δεν βιώνει την αγάπη, την κοινωνία και τη χαρά της αληθινής 
συνάντησης με το Θεό και τον πλησίον, είναι στην ουσία νεκρή. Βιώ-
νει τον πνευματικό θάνατο και μαζί με το σώμα θα πορευθεί προς 
τον αιώνιο θάνατο, εάν δεν επιλέξει την οδό της μετανοίας και της ε-
πιστροφής στην πατρική αγκαλιά της αγάπης. Για την Εκκλησία η 
νηστεία είναι ολοκληρωτική κίνηση προτεραιότητας της σχέσης του 
ανθρώπου με το Θεό. Νηστεύουμε όχι μόνο από τις τροφές, αλλά 
και από τα πάθη, την απουσία της αγάπης. Νηστεύει το σώμα, νη-
στεύει και η ψυχή από ό,τι την κάνει να χωρίζεται από το Θεό και να 
μη    λειτουργεί    ως   μέλος   του   σώματος   του   Χριστού,   δηλαδή   από   την  
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μνησικακία, την έλλειψη συγχωρητικότητας, τον ατομοκεντρισμό, 
την φιληδονία, τον θυμό, την κατάκριση και κάθε τι άλλο εμπαθές. 
 

ΌΌΌΌποιος λοιπόν θεωρεί ότι η Εκκλησία απορρίπτει ή περιφρο-
νεί το σώμα, σφάλλει. Για την Εκκλησία ακόμη και η χαρά της αγά-
πης και της ηδονής που πηγάζει μέσα από αυτήν, εγκεντρίζεται στο 
σώμα του Χριστού. Ευλογείται από το Θεό μέσα στο μυστήριο του 
γάμου. Δε λειτουργεί ως αυτόνομη σωματική λειτουργία, αλλά ως έ-
νωση υπάρξεων και δημιουργία οικογένειας, δηλαδή συνδημιουργία 
με το Θεό. Και εκεί ακόμη η εγκράτεια έχει να κάνει με τη στροφή 
του ανθρώπου, έστω και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην 
έκφραση επιθυμίας για περισσότερη κοινωνία με το Θεό. Η εγκρά-
τεια δηλαδή είναι ενασχόληση με το Θεό και υπενθύμιση του τελι-
κού προορισμού του ανθρώπου και όχι ένδειξη περιφρόνησης της α-
γάπης. Και πρωτίστως, η Εκκλησία υπενθυμίζει την μεγάλη αλή-
θεια: ότι ο άνθρωπος είναι μέλος του σώματος του Χριστού, δηλαδή 
καλείται να αγαπά, να προσφέρεται και να καταξιώνεται εκεί όπου 
ανήκει και ο ίδιος και η σχέση του με τον συνάνθρωπο. Αμήν! 

(Πηγή: Προσκυνητής) 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
2)                                     ΙΕΡΑ  ΑΓΡΥΠΝΙΑ     
Την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 (8:00 μ.μ.) προς Τετάρτη 19 Φε-
βρουαρίου 2020 (12:30 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυ-
πνία επί τη μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας. 
Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός.  
3)                                      ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 
Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 5:00 μ.μ. Εσπε-
ρινός και Παννυχίδα Κολλύβων στο Ναό μας. 
Το Σάββατο (Ψυχοσάββατο) 22 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 7:00 
π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Άγιο Νικόλαο Μαρκ/λου  
και στον Άγιο Ελευθέριο Κοιμητηρίου.  
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