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ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΣΤΡΕ 
(Οη κεηά ηήλ Αισζε ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο) 

Η νκαδα απηε εηλαη αθηεξσκέλε ζηνύο ΑΓΙΟΤ ΝΔΟΜΑΡΣΤΡΔ πνπ 
εκαξηπξεζαλ γηα ηνπ Υξηζηνπ ηελ πίζηε ηελ Αγηα θαη ηεο Παηξηδνο ηελ ηηκε θαη 
ηελ ειεπζεξηα κεηα ηελ Αισζε ηεο Κσλζηαληηλνππνιεσο.(1453).ηε καπξε 
εθεηλε πεξηνδν ηεο πηθξεο ζθιαβηαο ε καληα ησλ θαηαθηεησλ νδεγεζε ζην 
καξηπξην αλζξσπνπο θαζε ηαμεσο,θαζε θπινπ θαη θαζε ειηθηαο.Οπηε πνπ 
κπνξνπκε λα κεηξήζνπκε ηνλ αξηζκό ησλ λεσλ απησλ εξσσλ ηεο Οξζνδνμνπ 
Δθθιεζηαο καο,επσλπκσλ θαη αλσλπκσλ,ηα πλεπλαηα ηνπο εηλαη ζπλλεθν πνπ καο 
πεξηηπιηγεη ελσ ηα Ολνκαηα ηνπο εηλαη γλσζηα ζηνλ 
Θεν.Παηξηαξρεο,Αξρηεξεηο,Ιεξεηο,Μνλαρνη.Πινπζηνη θαη πησρνη.Νενη θαη λεεο παλσ 
ζηα θαια ηνπο ρξνληα,γεξνληεο αζπξνκαιιεδεο θαη ζεβαζκηνη,κηθξα παηδηα θαη 
λεπηα ζπξζεθαλ θαησ απν ην μηθνο ηνπ δεκηνπ,αλεβεθαλ ζηελ αγρνλε,ξηρηεθαλ 
ζηε θσηηα.Οινη απηνη νη Αγηνη Νενκαξηπξεο <<πνηηζαλ>>κε ην αηκα ηνπο ην 
δελδξν ηεο ειεπζεξηαο ηνπ Γελνπο,αιια πςσζαλ θαη ηελ ζεκαηα ηεο Οξζνδνμνπ 
πηζηεσο θαη εδεημαλ πνζν αμηδεη λα δεη θαη λα πεζαηλεη θαλεηο αθνζησκελνο ζηηο 
εζληθεο παξαδνζεηο θαη ζηελ αγηα πηζηε ηνπ Υξηζηνπ.Γπζηπρσο νη ζπγρξνλνη 
απηνη Αγηνη Διιελεο Νενκαξηπξεο δελ εηλαη ζε πνιινπο γλσζηνη θαη ηα ηεξα 
καξηπξηα ,ε κλεκε θαη ε πξνζθνξα ηνπο ζηελ Δθθιεζηα θαη ην Γελνο απν πνιινπο 
αγλννπληαη ε απνζησπνπληαη.Η νκαδα απηε ζα θακεη ηελ πξνζπαζεηα λα 
παξνπζηαζεη απηεο ηηο ηεξεο κνξθεο θαη ειπηδεη νηη ζην κεηξν ηνπ δπλαηνπ ζα ερεη 
ηελ βνεζεηα ηελ θαηαλνεζε θαη ηελ ζηεξημε ησλ Μεισλ ηεο πνπ ηα ζειεη ΔΝΔΡΓΑ 
ζηελ πξνβνιε ησλ Αγησλ Νενκαξηπξσλ καο...Οη Αγηνη Νενκαξηπξεο εθηνο απν ηηο 
ηδηαηηεξεο ενξηεο ηελ εκεξα ηνπ καξηπξηνπ ηνπο ενξηαδνπλ απν θνηλνπ ηελ 
Γ΄ΚΤΡΙΑΚΗ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΠΔΝΣΗΚΟΣΗ. 

 

Ο οσράνιος Πατήρ  
 

«Ο Παηήξ πκώλ ν νπξάληνο ηξέθεη απηά» (Μαηζ. ζη’ 26) 
 
    Οη άγηνη Παηέξεο από ηελ πξνζσπηθή ηνπο πείξα έρνπλ δηδάμεη όηη ππάξρνπλ δύν 
είδε πίζηεσο. Η κηα είλαη ε πίζηε εμ αθνήο θαη ε άιιε είλαη ε πίζηε εθ ζεσξίαο. Η 
δεύηεξε έρεη κεγάιε αμία, γηαηί είλαη κηα πξνζσπηθή γλώζε ηνπ Θενύ. Με 
ππαξρνύζεο όκσο απηήο ηεο πίζηεσο ή γηα λα θζάζεη θαλείο ζ’ απηήλ είλαη αλάγθε 
λα πηζηεύεη ζηελ δηδαζθαιία ηνπ Υξηζηνύ, ησλ Απνζηόισλ θαη όισλ ησλ αγίσλ. 
Δλώ γηα ηνπο έμσ ηεο Δθθιεζίαο αλζξώπνπο ηζρύεη ην «κέηξνλ πάλησλ ν 
άλζξσπνο» γηα ηνπο Υξηζηηαλνύο ηζρύεη ην «κέηξνλ πάλησλ ν Θεάλζξσπνο». Έηζη 
ηα όζα ιέγνληαη ζην ζεκεξηλό αλάγλσζκα είλαη απνθάιπςε ηνπ Υξηζηνύ θαη 
εκπεηξία όισλ ησλ αγίσλ, γη’ απηό θαη πξέπεη λα γίλνπλ θαη από καο πηζηεπηά. Γηα 
ηνπο αγίνπο δελ ππάξρεη θακκηά ακθηβνιία όηη ν Θεόο δηεπζύλεη πξνζσπηθά ηνλ 
θόζκν. Δκείο όκσο, αθνύ δελ δηαζέηνπκε ηέηνηα πλεπκαηηθή θαηάζηαζε είλαη 
αλάγθε, όπσο έρεη ιερζεί, λα πηζηεύνπκε ζηνλ ιόγν ηνπ Θεαλζξώπνπ θαη ζηελ 
εκπεηξία ησλ αγίσλ. Οη Υξηζηηαλνί έρνπλ Βηβιηθνπαηεξηθή ζθέςε. θέπηνληαη θαηά 
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Υξηζηόλ. Με απηό ην πξίζκα ζα κειεηήζνπκε κεξηθέο πιεπξέο ηεο ζεκεξηλήο 
επαγγειηθήο πεξηθνπήο. 
  
    Θεόο-Παηήξ  
    Ο Θεάλζξσπνο Υξηζηόο ηνλίδεη θαζαξά ζηελ επί ηνπ Όξνπο νκηιία Σνπ όηη ν 
Θεόο είλαη Παηέξαο καο: «Ο παηήξ πκώλ ν νπξάληνο» είπε. Απηή είλαη κηα 
αλζξσπνπαζήο εηθόλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαλεξώζεη ηελ αγάπε θαη ην 
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηνπ Θενύ γηα καο. Η αιήζεηα απηή είλαη κηα κεγάιε 
απνθάιπςε.  
    Ξέξνπκε όηη ζηελ πξν ηνπ Υξηζηνύ επνρή ν Θεόο εζεσξείην όηη ήηαλ έλαο απιόο 
θπβεξλήηεο, πνπ βξίζθεηαη πέξα από ηα αλζξώπηλα θαη θξνληίδεη γηα ηελ δηαθύιαμε 
ηεο εζηθήο ηάμεσο. Όηαλ ν άλζξσπνο παξαβαίλεη απηήλ ηελ ηάμε ν Θεόο ηνλ 
ηηκσξεί. Ο Υξηζηόο όκσο καο θαλέξσζε όηη ν Θεόο είλαη Παηέξαο καο πνπ θξνληίδεη 
γηα καο. Μαο έκαζε έηζη λα πξνζεπρόκαζηε ζ’ Απηόλ: «Πάηεξ εκώλ ν ελ ηνηο 
νπξαλνίο…ειζέησ ε Βαζηιεία νπ» (Μαηζ. ζη’ 9-10). Μέζα ζηελ Δθθιεζία 
δσνγνλνύκελνη από ηελ Υάξε ηνπ Θενύ θαη κεηακνξθνύκελνη απνθηνύκε ηελ 
πηνζεζία θαη θξάδνπκε «αββά ν παηήξ». «Όηη δε έζηε πηνί, εμαπέζηεηιελ ν Θεόο ην 
πλεύκα ηνπ πηνύ απηνύ εηο ηαο θαξδίαο πκώλ θξάδνλ. αββά ν Παηήξ, ώζηε νπθέηη εη 
δνύινο, αιι’ πηόο. εη δε πηόο θαη θιεξνλόκνο Θενύ δηα Υξηζηνύ» (Γαι. δ’ 6-7).  
Η πηνζεζία ζπλδέεηαη κε ηελ αλαγέλλεζε ηνπ αλζξώπνπ. Έηζη ε πλεπκαηηθή δσή, 
όηαλ εμαζθείηαη ζσζηά νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζην λα ζπλδεζεί θαη λα αηζζαλζεί ηνλ 
Θεό παηέξα ηνπ. Πεξλά κέζα από ηελ θαηάζηαζε ηνπ δνύινπ, ηνπ κηζζσηνύ θαη 
θζάλεη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ πηνύ, πνπ εθαξκόδεη ην ζέιεκα ηνπ Θενύ, όρη γηα λα 
απνθύγεη ηελ ηηκσξία, νύηε γηα λα απνιαύζεη ηνλ Παξάδεηζν, αιιά από αγάπε ζηνλ 
Παηέξα ηνπ 
  
    Δλέξγεηεο ηνπ Θενύ 
  
    Η δηδαζθαιία όηη ν Θεόο είλαη Παηέξαο καο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ 
δεκηνπξγία καο θαη ηελ ζρέζε καδί Σνπ. Δίλαη βαζηθή δηδαζθαιία ηεο Οξζνδνμίαο 
όηη, όπσο ν Θεόο εδεκηνύξγεζε ηνλ θόζκν από ην κεδέλ, έηζη δηεπζύλεη θαη 
δσνπνηεί ηνλ θόζκν ρσξίο θηηζηά κέζα, αιιά κε ηηο άθηηζηεο ελέξγεηέο Σνπ πνπ 
ιέγνληαη Θεία Πξόλνηα. Άξα δελ ππάξρνπλ νη ιεγόκελνη θπζηθνί λόκνη, αιιά νη 
πλεπκαηηθνί ιόγνη. Καη όπνπ ππάξρεη κηα αλαιινίσηε θπζηθή θαηάζηαζε πξέπεη λα 
εξκελεπζεί σο πηζηόηεηα ηεο ζεηαο Πξόλνηαο. Γελ έρνπκε ρώξν γηα λα πνύκε πνιιά 
πξάγκαηα θαη έηζη ζα αξθεζζνύκε ζηα πην απαξαίηεηα γηα λα γίλεη θαηαλνεηό ην 
ζεκεξηλό θείκελν. 
  
     Οη άγηνη Παηέξεο καο δηδάζθνπλ όηη κηα είλαη ε Οπζία ηνπ Θενύ, αιιά νη 
Δλέξγεηέο Σνπ πνιιέο. Όπσο ε Οπζία Σνπ είλαη άθηηζηε (ζεία), ην ίδην θαη νη 
Δλέξγεηέο Σνπ. Αιιά ε κελ Οπζία ηνπ Θενύ είλαη ακέζεθηε, νη δε Δλέξγεηέο Σνπ 
κεζεθηέο. Όινο ν θόζκνο κεηέρεη ζηηο Δλέξγεηεο ηνπ Θενύ. Σα άςπρα ζηελ 
νπζηνπνηό Δλέξγεηα ηνπ Θενύ. Σα θπηά θαη ηα δώα ζηελ δσνπνηό, νη άλζξσπνη, 
έρνληαο ςπρή, ζηελ ζνθνπνηό θαη νη άγγεινη καδί κε ηνπο αγίνπο ζηελ αγηνπνηό ή 
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ζενπνηό Δλέξγεηα ηνπ Θενύ. Ο θάζε έλαο αλάινγα κε ηελ δεθηηθόηεηα δέρεηαη 
αλάινγε ράξε. 
  
     Αο επαλέιζνπκε ιίγν ζην ζεκεξηλό θείκελν. Ο Κύξηνο δηδάζθεη εδώ όηη ν Θεόο 
ηξέθεη ηα πεηεηλά ηνπ νπξαλνύ. Απηόο απμάλεη ηα θξίλα ηνπ αγξνύ, Απηόο ηα 
ζηνιίδεη ηόζν όκνξθα. Δπνκέλσο δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο θύζεσο, αιιά ηνπ 
ιόγνπ ηνπ Θενύ, πνπ ελεξγεί από ηελ εκέξα πνπ ηα έθεξε ζηε δσή.  
Απηήλ ηελ δηδαζθαιία ηελ βιέπνπκε θαη ζηελ Παιαηά Γηαζήθε. ε θάζε εζπεξηλό 
θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ Πξννηκηαθνύ ςαικνύ (103) νκνινγνύκε όηη ν Θεόο 
εμαπνζηέιιεη ηηο πεγέο πνπ ξένπλ κέζα ζηα θαξάγγηα, Απηόο πνηίδεη ηα μεξά όξε 
κε ηηο βξνρέο, Απηόο βιαζηάλεη από ηελ γε ην ρνξηάξη γηα λα θάγνπλ ηα θηήλε. Σα 
κηθξά ησλ ιηνληαξηώλ βξπρώληαη θαη θσλάδνπλ ζηνλ Θεό λα ηνπο ζηείιεη ηξνθή θαη 
όια ηα δώα πεξηκέλνπλ από ηνλ Θεό λα ηνπο δώζεη ηξνθή θιπ.  
     Δπίζεο είλαη γλσζηό όηη ζην ζαύκα πνπ έγηλε ζηελ Καλά, ν Υξηζηόο κεηέηξεςε 
ην λεξό ζε θξαζί. Ο Ιεξόο Υξπζόζηνκνο εξκελεύεη όηη ν Υξηζηόο, πνπ κεηαηξέπεη 
ηηο ξίδεο ηεο ακπέινπ, ην λεξό ζε νίλν, Απηόο είλαη εθείλνο πνπ θάλεη ηώξα ην 
ζαύκα. Σν λα βιέπεη θαλείο όκσο ζ’ όιε ηελ θύζε ηηο Δλέξγεηεο (ηνπο ιόγνπο) ηνπ 
Θενύ, απηό είλαη θαη ιέγεηαη θαηαθαηηθή Θενινγία ή ζεσξία θαη’ επηβνιήλ. Έηζη 
ινηπόλ θαζαξνί άλζξσπνη, πνπ εμαζθνύληαη ζηελ λνεξά πξνζεπρή, έξρνληαη ζε 
θνηλσλία κε ηνπο ιόγνπο ησλ όλησλ θαη αηζζάλνληαη ελόηεηα κε όιε ηελ θηίζε.  
     πνπδαηόηεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Πξνλνεηηθήο Δλεξγείαο ηνπ Θενύ 
  
     Σα όζα αλαθέξακε κέζα ζε ιίγεο γξακκέο θαη κε απιά ιόγηα είλαη πνιύ 
ζπνπδαία γηα ηελ απνθπγή δηαθόξσλ πεπιαλεκέλσλ δηδαζθαιηώλ, πνπ θπξηαξρνύλ 
ζηνλ ζεκεξηλό θόζκν. Σέηνηεο είλαη ν αγλσζηηθηζκόο, πνπ ζεσξεί ηνλ Θεό 
απξνζπέιαζην, αλύπαξθην θαη επνκέλσο άγλσζην. Δπίζεο ν παλζετζκόο, πνπ 
ηαπηίδεη ηνλ Θεό κε ηα θηίζκαηα, αθνύ δελ δηαθξίλεη ηελ Οπζία από ηηο Δλέξγεηέο 
Σνπ. Αθόκε ν καληρατζκόο (παιαηά αίξεζε) πνπ ζεσξεί ηελ ύιε απόβιεηε θαη 
ακαξησιή, από ηελ νπνία ν άλζξσπνο πξέπεη λα απαιιαγεί. Απηό όκσο είλαη 
θαζαξά αίξεζε. Έπεηηα είλαη ε εηδσινιαηξεία κε πνιιέο κνξθέο, πνπ ζενπνηεί ηελ 
ύιε, ηελ αλαβηβάδεη ζηελ ζέζε ηνπ Θενύ θαη έρνπκε ζήκεξα δηαθόξνπο 
θπζηνιαηξηθνύο νκίινπο, πνπ εθθξάδνπλ απηήλ ηελ λννηξνπία. Αθόκε είλαη ε 
θπζηνθξαηία, πνπ πηζηεύεη ζηελ δύλακε πνπ έρεη ε θύζε απηή θαζ’ εαπηή. Μαο 
ιέλε: «ε θύζε μέξεη…». Ιζρπξίδνληαη όηη νη ζεηζκνί είλαη ελέξγεηεο ηεο θύζεσο. Καη 
εκείο κε ηε δηδαζθαιία απηή απνθεύγνπκε ηελ θαθή εξκελεία, πνπ δίδνπκε 
ζπλήζσο ζηελ νξγή θαη ηηκσξία ηνπ Θενύ. Ο Θεόο δελ νξγίδεηαη θαη δελ ηηκσξεί. 
Δίλαη Παηέξαο καο. Αιιά εκείο απηνηηκσξνύκαζηε, δηόηη δελ ιακβάλνπκε ηελ Υάξε 
ηνπ Θενύ, δηόηη απνκαθξπλόκαζηε από ηελ δσνπνηό θαη αγηνπνηό ελέξγεηα ηνπ 
Θενύ.  
     Γηα ηνλ Οξζόδνμν, πνπ έρεη θσηηζκέλν λνπ, όια είλαη θσηεηλά, θαζαξά. 
Λαηξεύεη ηνλ Θεό, αγαπά ηελ θύζε, σο δώξν ηνπ Θενύ θαη ζεσξεί ηνλ Θεό Παηέξα 
ηνπ, πνπ θξνληίδεη ηελ ζσηεξία ηνπ. Αηζζάλεηαη ηελ αγάπε ηνπ Θενύ θαη δελ μέξεη 
ηη πξέπεη λα θάλεη γηα λα αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηελ κεγάιε Σνπ αγάπε. Σν κόλν 
πνπ θάλεη είλαη λα εγθαηαιείπεη όιε ηελ δσή ηνπ ζ’ Απηόλ θαη λα Σνλ πκλεί δηαξθώο. 


