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Ἦχος πλ. β' Ὅλην ἀποθέμενοι 

Ὅταν μέλλῃς ἔρχεσθαι, κρίσιν δικαίαν ποιῆσαι, Κριτὰ δικαιότατε, ἐπὶ θρόνου 

δόξης σου καθεζόμενος· ποταμὸς πύρινος, πρὸ τοῦ σοῦ Βήματος καταπλήττων 

ἕλκει ἅπαντας, παρισταμένων σοι, τῶν ἐπουρανίων Δυνάμεων, ἀνθρώπων 

κρινομένων τε, φόβῳ καθ' ἃ ἕκαστος ἔπραξε· τότε ἡμῶν φεῖσαι, καὶ μοίρας 

καταξίωσον Χριστέ, τῶν σῳζομένων ὡς εὔσπλαγχνος, πίστει δυσωποῦμέν σε. 

 



Σελ. 2   --   ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ      

 

ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΕΩ 
 (Ματθαίοσ κευ. κε' στίτοι 31-46) 

 
ηε ζεκεξηλή επαγγειηθή πεξηθνπή ζα δνύκε πσο ν Θεόο δελ είλαη κόλν 

θηιάλζξσπνο, αιιά θαη δίθαηνο. Η Δθθιεζία καο δηαβάδεη ζήκεξα ην επαγγέιην 
ηεο Γεπηέξαο θαη ελδόμνπ Παξνπζίαο ηνπ Ιεζνύ Χξηζηνύ. 

1. Η πεξηθνπή καο δηδάζθεη, πσο ζα έιζεη κηα κέξα όπνπ όινη καο ζα δώζνπκε 
ιόγν ζην Θεό γηα ηηο πξάμεηο πνπ θάλακε πάλσ ζηε γε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 
καο. Γελ πξέπεη ν άλζξσπνο λα μερλάεη πσο ν Χξηζηόο ζα έιζεη θαη πάιη ζηε γε 
θαηά ηε δεπηέξα θαη έλδνμε Παξνπζία ηνπ «θξίλαη δώληαο θαη λεθξνύο», όπσο 
νκνινγνύκε ζην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο καο. Ο Κύξηνο ηελ πξώηε θνξά ήιζε ζηε 
γε σο ηαπεηλόο άλζξσπνο, ηε δεύηεξε θνξά ζα έιζεη σο Βαζηιέαο θαη Κξηηήο. 
Σελ πξώηε θνξά καο έδσζε αγάπε γηα λα ζσζνύκε όινη, ηε δεύηεξε ζα καο 
θξίλεη κε δηθαηνζύλε. 

2. Ο Κύξηνο καο παξνπζηάδεη πώο ζα καδεπηνύλ όινη νη άλζξσπνη κπξνζηά ηνπ 
θαη πώο ζα μερσξίζεη όινπο ηνπο αλζξώπνπο, όπσο ν ηζνπάλεο μερσξίδεη ηα 
πξόβαηα από ηα θαηζίθηα. Έλα θαη κνλαδηθό θξηηήξην ζα έρεη, πνπ ζα θξίλεη ηνλ 
θάζε άλζξσπν ρσξηζηά. Δίλαη ε εληνιή ηεο αγάπεο θαη ν ηξόπνο πνπ ηελ 
εθάξκνζε ν θάζε άλζξσπνο ζηε δσή ηνπ. Πνιύ απιά πξάγκαηα ζα δεηήζεη 
εθείλε ηελ εκέξα ν Κύξηνο από ηνπο αλζξώπνπο. Θα δεη αλ δώζακε έλα θνκκάηη 
ςσκί ζηνλ πεηλαζκέλν. Έλα πνηήξη λεξό ζην δηςαζκέλν. Έλα ξνύρν ζην γπκλό. 
Μηα θηινμελία ζηνλ άζηεγν. Μηα πξνζηαζία ζηε ρήξα θαη ην νξθαλό. Μηα 
επίζθεςε ζηνλ άξξσζην θαη ην θπιαθηζκέλν. Ο Χξηζηόο πεξηνξίδεηαη ζηα ιίγα 
πξάγκαηα γηα λα κε δηθαηνινγεζεί θαλείο πσο δελ κπνξνύζε λα πξνζθέξεη ζηνπο 
άιινπο θάηη πεξηζζόηεξν, επεηδή θαη ν ίδηνο δε ζα είρε. 

3. Σν ζπνπδαηόηεξν όκσο είλαη πσο ν άλζξσπνο πξνζθέξεη ζην ζπλάλζξσπν 
ηνπ θάηη, επεηδή ηνλ αγαπά. Καη αγαπά ηνλ πιεζίνλ, επεηδή αγαπά ην Θεό θαη ην 
Χξηζηό. Απηή ηε κεγάιε αιήζεηα καο παξνπζηάδεη ν Κύξηνο, όηαλ ιέγεη: «αο 
βεβαηώλσ πσο ό,ηη εθάκαηε ζ' έλαλ από ηνπο πην ηειεπηαίνπο αδειθνύο κνπ, ζ' 
εκέλα ην εθάκαηε». Απηό καο δηδάζθεη πσο ν Χξηζηόο ζπλδέεη ηνλ εαπηό ηνπ κε 
θάζε άλζξσπν ηδηαίηεξα. Γελ ππάξρεη κεγαιύηεξε αιήζεηα πνπ λα εληζρύεη θαη λα 
παξεγνξεί ηνλ θαζέλα καο. 

4. Η ζεκεξηλή επαγγειηθή πεξηθνπή καο θαιεί όινπο λα αξρίζνπκε από ζήκεξα 
ηα έξγα ηεο αγάπεο καο. ηελ νηθνγέλεηα, ζην ζρνιείν, ζηε γεηηνληά, ζην δξόκν, 
πνπ πεξπαηάκε θαη όπνπ αιινύ βξεζνύκε, ζπλαληάκε αλζξώπνπο πνπ έρνπλ 
αλάγθε από ηε δηθή καο αγάπε. Μηα βνήζεηα, κηα θαινζύλε, ιίγν θαγεηό ζην 
θησρό ηεο γεηηνληάο, κηα επίζθεςε ζηνλ άξξσζην, κηα ζπκπαξάζηαζε ζηνλ 
πνλεκέλν, όια απηά ζα καο βνεζήζνπλ από ηώξα λα ληώζνπκε έκπξαθηα ηελ 
αγάπε ζηελ θαξδηά καο. Έηζη δε ζα έρνπκε ιόγν λα θνβόκαζηε ηελ εκέξα ηεο 
θξίζεσο, πνπ ν Κύξηνο ζα καο απνδώζεη δηθαηνζύλε. Θα ηελ πεξηκέλνπκε ζαλ 
ηελ εκέξα εθείλε, πνπ ν Χξηζηόο ζα καο βξαβεύζεη θαη ζα καο πεη: « Διάηε νη 
επινγεκέλνη από ηνλ παηέξα κνπ λα θιεξνλνκήζεηε ηε Βαζηιεία ησλ νπξαλώλ». 
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Σο τρέος τοσ αγώνα προβάλλει επιτακτικό! 

Η ρξηζηηαληθή δσή είλαη δσή αγηόηεηαο. Καη ε κίκεζε ησλ αγίσλ είλαη 
κίκεζε θαη θνηλσλία ηεο αγηόηεηάο ηνπο. Άγηνο από ηε θύζε ηνπ είλαη κόλνλ ν 
Θεόο. Άγηνη όκσο γίλνληαη θαη νη άλζξσπνη, όηαλ κεηέρνπλ ζηελ αγηόηεηα ηνπ 
Θενύ κε ηε ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο. Καη ε κεηνρή ηνπ αλζξώπνπ ζηελ 
αγηόηεηα ηνπ Θενύ θαλεξώλεηαη ζηνλ θόζκν κε ηελ εζηθή πξνθνπή θαη 
ηειεηόηεηά ηνπ. 

Άγηνο, θαηά ηα αγηνγξαθηθά θείκελα θαη ηελ παξάδνζε ηεο Δθθιεζίαο καο 
είλαη εθείλνο, ν νπνίνο μερώξηζε ηνλ εαπηό ηνπ από ηελ ακαξηία θαη από ηνλ 
θόζκν θαη αθηεξώζεθε «ςπρή ηε θαη ζώκαηη» ζηνλ Θεό. Δίλαη εθείλνο, ν 
νπνίνο αγσλίζζεθε ζε ηνύηε ηε δσή γηα λα εθαξκόζεη ην Δπαγγέιην κε 
πηζηόηεηα θαη αθξίβεηα ζηε δσή ηνπ. 

Η ύπαξμε ησλ αγίσλ είλαη κηα δσληαλή απόδεημε όηη ην Δπαγγέιην κπνξεί λα 
εθαξκνζζεί. Ήηαλ άλζξσπνη ζαλ θη εκάο, «νκνηνπαζείο εκίλ». Οξηζκέλνη 
κάιηζηα, ζε θάπνηα θάζε ηεο δσήο ηνπο, ήηαλ κεγάινη ακαξησινί. Γελ 
αλαπαύζεθαλ όκσο ζηελ ακαξηία, δελ ηε δηθαηνιόγεζαλ. Κη όηαλ ν Θεόο κε 
ηνπο δηθνύο Σνπ αλεμηρλίαζηνπο ηξόπνπο ηνπο επηζθέθζεθε, δελ ακέιεζαλ λα 
επηξεπίζνπλ ηνλ ηόπν ηεο θαηνηθίαο Σνπ κέζα ηνπο. Αγάπεζαλ ηηο εληνιέο 
Σνπ, θη αο ήηαλ αληίζεηεο κε ηηο ζπλήζεηεο ηεο ςπρήο ηνπο. ηελ αξρή κε 
πνιύ θόπν, ζηε ζπλέρεηα κε κεγάιε ραξά, ξύζκηζαλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 
πξνο ηνπο αλζξώπνπο θαη ηελ άινγε θηίζε κε ηε δηδαζθαιία ηνπ Χξηζηνύ. Γελ 
έκεηλαλ όκσο κόλν ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο. Οκαινπνίεζαλ ινηπόλ ηε ξνή ησλ 
ινγηζκώλ ηνπο. Ξερώξηζαλ ζην λνπ ηνπο ηα λνήκαηα ησλ πξαγκάησλ από ηα 
πάζε, πνπ ζπλλέθηαδαλ ηνλ εζσηεξηθό νπξαλό ηεο θαξδηάο ηνπο. Απόθηεζαλ 
έηζη απιό νθζαικό θαη θαζαξή θαξδηά, ζηελ νπνία απνθαιύθζεθε ν Θεόο θαη 
ράξηζε ζ΄ απηνύο ηελ εκπεηξηθή γλώζε Σνπ. Γη΄ απηό νη άγηνη ηεο Δθθιεζίαο 
καο είλαη «πεγέο ζενινγίαο» είηε κπνξνύλ λα ηε δηαηππώζνπλ κε ιόγν είηε 
όρη. 

Η ενξηή ηνπ αγίνπ Χαξαιάκπνπο θάζε ρξόλν ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ κε ηα 
ηεξά αλαγλώζκαηα, κε ην Δπαγγέιην θαη ηνλ Απόζηνιν θαη κε ηνλ ενξηαδόκελν 
Άγην, απνηειεί έλα ζαπκάζην παξάδεηγκα ζπλέπεηαο πίζηεσο θαη δσήο, 
αγηόηεηαο θαη καξηπξηθνύ βίνπ. Όιν απηό ην πιηθό ζπκππθλώλεηαη ζηελ 
έλλνηα ηνπ καξηπξίνπ, πνπ ζέιεη λα πξνβάιεη ε Δθθιεζία, ζαλ βαζηθό 
θξηηήξην ελόο αιεζηλνύ ρξηζηηαλνύ. 

Ο άγηνο Χαξάιακπνο είλαη έλα ιακπξό παξάδεηγκα πηζηόηεηαο ζηελ 
επαγγειηθή εληνιή γηα ζεκλή ρξηζηηαληθή βηνηή, αιιά θαη καξηπξηθή ζπλέπεηα 
δσήο. Ο άγηνο Χαξάιακπνο, ρξηζηηαλόο ηεξέαο ζε θξίζηκε πεξίνδν ηεο 
Δθθιεζίαο, δησγκώλ θαη δηώμεσλ, έκεηλε πηζηόο θαη ζπλεπήο ζηήλ ηεξαηηθή ηνπ 
δηαθνλία κέρξη ζαλάηνπ. Δπί καθξό ρξνληθό δηάζηεκα εζύξεην από άξρνληα ζε 
άξρνληα, από θαηαδίθε ζε θαηαδίθε θαη από καξηύξην ζε καξηύξην. 
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Όινη νη εηδσινιάηξεο θαη νη αληίζενη άξρνληεο έπεζαλ επάλσ ηνπ λα ηνλ 
ηαπεηλώζνπλ θαη λα ηνλ εμνληώζνπλ κε καλία. Χξεζηκνπνίεζαλ ηεξείο ησλ 
εηδώισλ, κάγνπο, γπλαίθεο ηνπ δξόκνπ, γηα λα ηνλ ζπθνθαληήζνπλ θαη λα 
θάκςνπλ ηελ πίζηε ηνπ θαη ηε γελλαηόηεηά ηνπ, ρσξίο θαλέλα απνηέιεζκα. Σν 
καξηπξνιόγην ηνπ Αγίνπ είλαη γεκάην από πεξηγξαθέο ησλ πην θξηθηώλ 
βαζαληζηεξίσλ πνπ ππέζηε, ρσξίο λα θακθζεί νύηε γηα κηα ζηηγκή ε πίζηε 
ηνπ θαη ε απνθαζηζηηθόηεηά ηνπ γηα ην καξηύξην. Ο ίδηνο ζε όια απηά 
ιεηηνπξγνύζε ηαπεηλά, ζεκλά, κε αγάπε πξνο ηνπο δηώθηεο ηνπ, θαη κε ραξά 
πξνζδνθνύζε ηελ κέιινπζα δσή. Απαληνύζε ζηηο πξνθιήζεηο κε πξνζεπρέο 
θαη ζαύκαηα, εθθξάδνληαο ηελ αγάπε ηνπ θαη ηε ζπκπόλνηα ηνπ πξνο ηνπο 
βαζαληζηέο ηνπ. Η θάζε ηνπ πξάμε θαη ε θάζε ηνπ ελέξγεηα, ζεκαηνδνηνύζε 
θη έλα λέν ζαύκα. 

Αδέιθηα κνπ, ε πξόθιεζε ηεο νκνινγίαο πίζηεσο θαη ηνπ καξηπξίνπ δελ 
ήηαλ γλώξηζκα κόλν ηεο αξραίαο Δθθιεζίαο ησλ δησγκώλ. Δίλαη γλώξηζκα 
δηαρξνληθήο πηζηόηεηαο θαη ζπλέπεηαο, έζησ θαη αλ νη κνξθέο ηνπ καξηπξίνπ 
αιιάδνπλ θάζε ηόζν αλάινγα κε ηα εθάζηνηε πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά 
δεδνκέλα. 

Η νπζία παξακέλεη ε ίδηα κέζα ζηηο δηάθνξεο πξνθιήζεηο θαη κέζα ζηνπο 
δηάθνξνπο πεηξαζκνύο ηεο ηζηνξίαο. Οη πεηξαζκνί ηεο ηζηνξίαο θαη ε καξηπξία 
ηεο Δθθιεζίαο είλαη γεγνλόηα αιιειέλδεηα. Αξθεί λα εξκελεύνπκε ζσζηά ηελ 
ηζηνξία θαη λα εθθξάδνπκε νξζά ηελ πηζηόηεηά καο. «Η Δθθιεζία δελ είλαη 
αξλεηηθή θαη απνξξηπηηθή ηνπ θόζκνπ. Σνλ θόζκν ηνλ πξνζιακβάλεη θαη ηνλ 
θαζαγηάδεη. Ο θόζκνο έζησ θαη αλ πιεγώλεη θαη ζηαπξώλεη ηελ Δθθιεζία, ε 
Δθθιεζία θαιείηαη λα ζπληειέζεη ην ζαύκα ηεο δσήο θαη ηεο αλάζηαζεο. Οη 
πηζηνί θαη νη άγηνη πάληα πηζηεύνπλ ζην ζαύκα θαη ζηε δηαθνλία θαη όρη ζηε 
δύλακε θαη ζηελ εμνπζία». Η Δθθιεζία, ινηπόλ, θαη νη πηζηνί πάληα 
«θαθνπαζνύλ» ζηνλ παξόληα αηώλα, σο ζηξαηεπκέλνη αγσληζηέο ηνπ θαινύ 
θαη ηνπ αγαζνύ. 

Αγαπεηνί αλαγλώζηεο, ν άγηνο Χαξάιακπνο ππήξμε εξστθόο αγσληζηήο θαη 
αζιεηήο Χξηζηνύ ζηα ηέιε ηνπ β΄ κ.Χ. αηώλα. Ιεξάηεπζε πνιιά ρξόληα ζηε 
Μαγλεζία ηεο Μ. Αζίαο θαη ηόζν είρε εγθνιπσζεί ηα παύιεηα κελύκαηα γηα ην 
αγσληζηηθό θξόλεκα, ώζηε λα πξνζθέξεη ηε δσή ηνπ ζηνλ βσκό ηεο πίζηεσο. 
Ο ρξηζηηαληθόο αγώλαο δελ είλαη κηα ζεσξία, έλαο θελόο ιόγνο θαη έλα 
ζπλεζηζκέλν παξάγγεικα. Δίλαη έθθξαζε θαη παικόο δσήο. Ο αγώλαο ηνπ 
ρξηζηηαλνύ είλαη κηα αδηάθνπε πξνζπάζεηα, κηα γπκλαζία θαη άζθεζε κε 
θαθνπάζεηα θαη ζπζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ακαξησιήο θαηαζηάζεσο θαη 
ηελ απειεπζέξσζε από ηε δνπιεηά ησλ παζώλ. 

Ο αγώλαο είλαη ηζόβηνο θαη απαηηεί δηαξθή απάξλεζε θαη ζπλερή ππέξβαζε. 
ηνπο δύζθνινπο θαηξνύο πνπ δνύκε, όπνπ επηθξαηνύλ ηα κεζπζηηθά 
ζπλζήκαηα ηεο πινθξνζύλεο, ηεο ζαξθνιαηξίαο θαη ηεο βνπιηκίαο ησλ 
αηζζήζεσλ, ην ρξένο ηνπ αγώλα πξνβάιιεη επηηαθηηθό γηα ην θαηόξζσκα ηνπ 
αγηαζκνύ θαη ηεο ηειείσζεο. 

                                                                ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΣΑΚΙΡΗ, ζενιόγνο 


