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ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ

 
 

Απόζηνινη Πέηξνο θαη Παύινο 
Ο μινασ Λοφνιοσ καταυγάηεται από τθ μεγάλθ εορ-

τι των πρωτοκορυφαίων αποςτόλων Πζτρου και Παφ-
λου (29 Λουνίου). Δεν πρόκειται για μία απλι εορτι, 
όπωσ ςυνικωσ εορτάηουμε τισ υπόλοιπεσ εορτζσ των 
αγίων μασ: Πρζπει να κυμθκοφμε τθν κατά Χριςτόν πο-
λιτεία τουσ και ςτο μζτρο των δυνατοτιτων μασ να τουσ 
μιμθκοφμε. 

τον εναγκαλιςμό των δφο αποςτόλων, όπωσ τον 
βλζπουμε ςτθ γνωςτι εικόνα τουσ, θ Εκκλθςία μασ πρό-
βαλε τθ ςφηευξθ τθσ πίςτεωσ και των ζργων, με άλλα 
λόγια είδε τουσ αποςτόλουσ αυτοφσ ωσ ςφμβολο και 
τφπο τθσ παραδόςεϊσ τθσ. Οι δφο απόςτολοι κατακζτουν τθν ίδια εμπειρί-
α, τθν εν Χριςτϊ ςωτθρία, για τθν οποία και οι δφο ζδωςαν με μαρτυρικό 
τρόπο τθ ηωι τουσ. Σο Πνεφμα του Κεοφ άλλωςτε που τουσ φϊτιηε, ιταν 
και είναι πάντοτε το ίδιο. 
Απόςτολοσ Πζτροσ 
 Ο Πζτροσ γεννικθκε ςτθ Βθκςαϊδά, κοντά ςτθ λίμνθ Γεννθςαρζτ, όπου 
με τον αδελφό του Ανδρζα αςκοφςαν το επάγγελμα του ψαρά, μαηί με δυο 
άλλουσ Αποςτόλουσ, τον Λάκωβο και τον Λωάννθ, γιουσ του Ηεβεδαίου. 
  Κατοικοφςε ςτθν Καπερναοφμ από όπου καταγόταν θ γυναίκα του, 
για τθν οποία ωςτόςο τίποτα δεν είναι γνωςτό. Γνωρίηουμε ότι ο Πζτροσ 
ιταν ζγγαμοσ, γιατί ο Χριςτόσ κεράπευςε τθν πεκερά του. Είναι πολφ πικα-
νό θ ςφηυγοσ να μθν ηοφςε όταν τον κάλεςε ο Χριςτόσ ςτο αποςτολικό αξίω-
μα. 
  Θ κλιςθ του ςτο αποςτολικό αξίωμα ζγινε ςταδιακά. Πρϊτα παρου-
ςίαςε τον Πζτρο ςτο Χριςτό ο αδελφόσ του Ανδρζασ. Ιταν παρϊν, προφα-
νϊσ, ςτο γάμο τθσ Κανά και αμζςωσ μετά από το γάμο αυτόν εγκαταςτάκθ-
κε με τον Λθςοφ και άλλουσ μακθτζσ ςτθν Καπερναοφμ. 

Οι ειδιςεισ για τθν ιςτορία του Πζτρου μετά τθν Ανάςταςθ δεν είναι 
πολλζσ και δε μποροφμε να ζχουμε ζνα διάγραμμα τθσ πορείασ του και κα  
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BF%CF%8D%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%AC
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νζνα ςτακερό ςθμείο για μια ςωςτι χρονολόγθςθ. τθν ιςτορία τθσ πρϊ-

τθσ Εκκλθςίασ και πάλι πρωτοςτατεί ο Πζτροσ ςτθν πρϊτθ διοικθτικοφ χα-

ρακτιρα πράξθ των Αποςτόλων, όταν υπζδειξε ςε κοινι ςφναξθ των πιςτϊν 

να εκλζξουν τον αντικαταςτάτθ του Λοφδα του Λςκαριϊτθ. Σθν θμζρα 

τθσ Πεντθκοςτισ πάλι ο Πζτροσ ςθκϊκθκε μαηί με τουσ άλλουσ ζντεκα Απο-

ςτόλουσ και μίλθςε προσ το ςυγκεντρωμζνο πλικοσ ϊςτε να πιςτζψουν και 

να βαπτιςτοφν 3.000.000. τθ ςυνζχεια ο Πζτροσ κεράπευςε κάποιο χωλό 

ςτο Ναό, όντασ με τον Λωάννθ, μίλθςε για δεφτερθ φορά προσ το πλικοσ. 

Αυτόσ ο λόγοσ είχε ςυνζπεια να οδθγθκεί με τον Λωάννθ ςτο ςυνζδριο. Οι 

Λουδαίοι και μάλιςτα οι αδδουκαίοι ςυνζλαβαν για δεφτερθ φορά τον Πζ-

τρο και τον Λωάννθ και τουσ φυλάκιςαν, για να αποφυλακιςτοφν όμωσ με 

καυμαςτό τρόπο. 

  Μετά από μια μακρά περιοδεία που είχε ξεκινιςει από τθν Λουδαία 

κατά τθν οποία ο Πζτροσ ίδρυςε τθν Εκκλθςία τθσ Αντιόχειασ και ζκανε κθ-

ρφγματα, βαπτίηοντασ και χειροτονϊντασ Επιςκόπουσ ςε διάφορα μζρθ, 

αφοφ πρϊτα πζραςε από τθν ικελία (όπου χειροτόνθςε τουσ πρϊτουσ Επι-

ςκόπουσ των υρακουςϊν και τθσ Κατάνθσ) κατζλθξε ςτθ Ρϊμθ όπου χειρο-

τόνθςε τον άγιο Λίνο πρϊτο Επίςκοπο τθσ Ρωμαϊκισ Πρωτεφουςασ. Εκεί, 

ζμακε ότι ςχεδιαηόταν θ ςφλλθψι του, εξαιτίασ των Διϊξεων κατά των Χρι-

ςτιανϊν, και γι' αυτό ετοιμαηόταν να φφγει από τθν πόλθ. 

Βγαίνοντασ από τθν Ρϊμθ, είδε τον Χριςτό να κινείται προσ τθν αντίκε-

τθ κατεφκυνςθ κρατϊντασ ζναν ςταυρό. Ο Πζτροσ περίεργοσ τον ρϊτθςε 

"Ποφ πθγαίνεισ Κφριε;/Quo vadis, Domine?" κι Εκείνοσ του απάντθςε 

"Πθγαίνω ςτθ Ρϊμθ για να ςταυρωκϊ ξανά / Romam vado iterum crucifi-

gi" (Πραξ. Απ). Σότε ο Πζτροσ κατάλαβε ότι ζπρεπε να υπομείνει το μαρτφ-

ριο και επιςτρζφοντασ ςτθ Ρϊμθ παραδόκθκε. 

Μάλιςτα, ηιτθςε να τον ςταυρϊςουν ανάποδα, γιατί κεωροφςε τον ε-

αυτό του ανάξιο να υπομείνει μαρτφριο παρόμοιο με αυτό του Χριςτοφ. 

Μαρτφρθςε ςτισ  29 Λουνίου  του ζτουσ 64 ι 67, ςτο Λπποδρόμιο του Νζρωνα. 

Ενταφιάςτθκε ςτον Βατικάνειο Λόφο, ζξω από τον Λππόδρομο όπου και 

μαρτφρθςε (οι αρχαιολογικζσ ζρευνεσ υποςτθρίηουν ότι θ μεταξφ τουσ από-

ςταςθ ιταν περίπου 150 μζτρα). ε εκείνο το ςθμείο κτίςτθκε ζνασ μικρόσ 

ευκτιριοσ οίκοσ, όπου οι πρϊτοι Χριςτιανοί λειτουργοφςαν, ενϊ με τθν επί-

ςθμθ αναγνϊριςθ του Χριςτιανιςμοφ από τον Μεγάλο Κωνςταντίνο, εκεί 

κτίςτθκε μεγαλόπρεπθ Βαςιλικι, θ οποία αντικαταςτάκθκε αργότερα από 

εκείνθ του Μιχαιλ Αγγζλου. Ο Σάφοσ του εντοπίηεται κάτω από τθν κεντρι-

κι Αγία Σράπεηα του Κακεδρικοφ του Αγίου Πζτρου ςτο Βατικανό. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%82_%CE%99%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%B4%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C
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Απόζηνινο Παύινο 
 

Ο Απόςτολοσ Παφλοσ ονομαηόταν ςτθν αρχι αφλοσ. Γεννικθκε ςτθ 
Σαρςό τθσ Κιλικίασ (ςθμερινι Σουρκία), ςτθ διαςπορά, ςαν τζκνο Εβραίων 
εξοριςμζνων από τουσ Ρωμαίουσ. Τπιρξε άνκρωποσ με βακιά κεολογικι 
μόρφωςθ τθν οποία τθν απζκτθςε ςτθν Σαρςό και ςτθν Λερουςαλιμ. Ιταν 
Ρωμαίοσ πολίτθσ. Μιλοφςε ελλθνικά, ςαν μακθτισ του διδαςκάλου Γαμα-
λιιλ, ενόσ κεολόγου του Νόμου του Μωχςι και είχε πολφ ηιλο. Ιταν ςφγ-
χρονοσ του Κυρίου Λθςοφ Χριςτοφ, αλλά δεν τον είχε ςυναντιςει όςο ο Κφ-
ριόσ μασ ηοφςε ςτθ γθ. Από ηιλο για τθν ιουδαϊκι παράδοςθ καταδίωκε 
τθν καινοφργια κοινότθτα των μακθτϊν Σου.  

Και ενϊ κατεδίωκε τουσ χριςτιανοφσ ςτθ υρία, κοντά ςτθ Δαμαςκό, 
ςυναντικθκε με τον Λθςοφ που είναι ηωντανόσ ςτουσ ουρανοφσ, μζςα ς’ 
ζνα απρόςιτο φωσ, ο οποίοσ τον ρϊτθςε «αοφλ, αοφλ, τί με διϊ-
κεισ;» (Πράξεισ 9,4). Σότε κατάλαβε ότι ο Λθςοφσ από τθ Ναηαρζτ είναι ηω-
ντανόσ και είναι ο αλθκινόσ Μεςςίασ. Μετά ο αφλοσ, ο διϊκτθσ, αφοφ 
προςθλυτίςτθκε και βαπτίςτθκε, γίνεται ο Απόςτολοσ Παφλοσ, ο πιο ηθλω-
τισ ιεραπόςτολοσ του Χριςτοφ και τθσ Εκκλθςίασ Σου. 

 

Οη δύν Απόζηνινη 

Διαφορετικοί όςον άφορα τον τόπο γεννιςεωσ και τον πολιτιςμό, τθ μόρ-

φωςθ, οι Άγιοι Πζτροσ και Παφλοσ κλικθκαν να γίνουν απόςτολοι με δια-
φορετικό τρόπο και δζχτθκαν από τον Χριςτό και από τισ Εκκλθςίεσ διαφο-
ρετικζσ αποςτολζσ: 

 ο Άγιοσ Πζτροσ να κθρφςςει το Ευαγγζλιο ςτουσ Λουδαίουσ και ο 
Άγιοσ Παφλοσ ςτα ζκνθ.  

Ο Αγιοσ Πζτροσ είναι ζνασ από τουσ 12 Αποςτόλουσ, ο Άγιοσ Παφλοσ 
είναι ο 13οσ.  

το ςχζδιό Σου για τθν ςωτθρία του κόςμου ο Χριςτόσ προτιμάει κάκε 
άνκρωπο.  

Ο Αγιοσ Ανδρζασ είναι ο πρωτόκλθτοσ,  
ο Άγιοσ Πζτροσ είναι ο πρϊτοσ ςτισ λίςτεσ,  
ο Άγιοσ Λωάννθσ είναι ο πιο αγαπθμζνοσ μακθτισ,  
ο Άγιοσ Παφλοσ αν και ο τελευταίοσ που κλικθκε, γίνεται πρϊτοσ εκ 

πλευράσ του ιεραποςτολικοφ ηιλου.  
Με κάκε πρόςωπο και με κάκε λαό, ο Χριςτόσ ζχει ςτθν αγάπθ Σου 

μια προτιμθτζα και μοναδικι ςχζςθ, επειδι Αυτόσ προςφζρεται εντελϊσ ς’ 
όλουσ αυτοφσ που πιςτεφουν ς’ Αυτόν και τον αγαπάνε. 
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Κνηλά ραξαθηεξηζηηθά  
 

Σί κοινό ζχουν οι Άγιοι Απόςτολοι Πζτροσ και Παφλοσ; 
 

Σθ ηεςτι πίςτθ ςτο Χριςτό και τθ ηωντανι κοινωνία με Αυτόν.  

Ο Αγιοσ Πζτροσ ομολόγθςε τθ κεότθτα του Λθςοφ Χριςτοφ: «υ ει ο 

Χριςτόσ ο υιόσ του Κεοφ του ηϊντοσ» (Ματκ. 16,16), και ο Άγιοσ Παφλοσ 

ομολόγθςε ότι ςτον Χριςτό «κατοικεί παν το πλιρωμα τθσ κεότθτοσ» (Κολ. 

2,9) και μυςτικϊσ, θ χριςτιανικι πίςτθ είναι το μυςτιριο του Κεοφ, ο ο-

ποίοσ «εφανερϊκθ εν ςαρκί, εδικαιϊκθ εν Πνεφματι, ϊφκθ αγγζλοισ, εκθ-

ρφχκθ εν ζκνεςιν, επιςτεφκθ εν κόςμω, ανελιφκθ εν δόξθ» (Α’ Σιμ. 3,16).  

Και οι δφο Απόςτολοι είχαν μια δυνατι εμπειρία τθσ μετάνοιασ και 
τθσ αλλαγισ:  

Ο Πζτροσ αρνικθκε τον Χριςτό τρεισ φορζσ, φςτερα ζκλαυςε πι-
κρϊσ (Λκ. 22, 62) και αγάπθςε τον Χριςτό μζχρι το μαρτυρικό κάνατό του. 

Ο Παφλοσ εδίωκε τθν Εκκλθςία του Χριςτοφ, φςτερα μετανόθςε γι’ 
αυτό ςε όλθ του τθ ηωι και εργάςτθκε για τθν Εκκλθςία περιςςότερο από 
κάκε άλλο άνκρωπο. 

Οι Άγιοι Πζτροσ και Παφλοσ, ζχουν κοινι και τθν δυνατι τουσ αγάπθ 

για τον Χριςτό και τθν Εκκλθςία Σου. Θ Εκκλθςία είναι κεμελιωμζνθ επάνω 

ςτθν πζτρα τθσ ομολογουμζνθσ από τον Πζτρο πίςτθσ, δθλαδι επάνω ςτθν 

ομολογία τθσ κεότθτασ του Λθςοφ Χριςτοφ (Μθ. 16, 13-20). Γι’ αυτό ο Άγιοσ 

Πζτροσ ο ίδιοσ ομολογεί ότι όχι αυτόσ, αλλά ο Χριςτόσ είναι ο ακρογωνιαί-

οσ λίκοσ που ενϊνει, μζςα ςτθν Εκκλθςία, τουσ Λουδαίουσ με τουσ άλλουσ 

λαοφσ του κόςμου. Γι’ αυτό, ο Άγιοσ Πζτροσ απαιτεί να διατθρθκεί θ ςω-

ςτι πίςτθ και θ ενότθτα τθσ Εκκλθςίασ. 

Ο Αγιοσ Παφλοσ, δείχνοντασ τθν αγάπθ προσ τον Χριςτό λζει: «τισ θ-

μάσ χωρίςει από τθσ αγάπθσ του Χριςτοφ; κλίψισ ι ςτενοχωρία ι διωγμόσ 

ι λιμόσ ι γυμνότθσ ι κίνδυνοσ ι μάχαιρα; …πζπειςμαι γαρ ότι οφτε κάνα-

τοσ οφτε ηωι οφτε άγγελοι οφτε αρχαί οφτε δυνάμεισ οφτε ενεςτϊτα οφτε 

μζλλοντα οφτε φψωμα οφτε βάκοσ οφτε τισ κτίςισ ετζρα δυνιςεται θμάσ 

χωρίςαι από τθσ αγάπθσ του Κεοφ τθσ εν Χριςτϊ Λθςοφ τω Κυρίω θμϊν».  

Οι Άγιοι Απόςτολοι Πζτροσ και Παφλοσ ζχουν κοινό και το μαρτφριό 

τουσ ςτθ Ρϊμθ, τθν εποχι των διωγμϊν του αυτοκράτορα Νζρωνα εναντί-

ον των χριςτιανϊν, το ζτοσ 67, το οποίο μαρτφριο γιορτάηεται ςτθν παρά-

δοςθ τθσ Εκκλθςίασ κάκε 29 Λουνίου. Ζτςι, αυτοί μποροφν να ονομαςτοφν 

Απόςτολοι τησ Ευρώπησ και Μάρτυρεσ τησ Ευρώπησ. 
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Σί αντιμετώπιςαν αυτοί ςτην Ευρώπη την εποχή τουσ; 
 

Πρώτον, μια πολυκεϊςτικι κρθςκευτικότθτα, ειδωλολατρικι και αςα-
φι, θ όποια ςυγχφηει τον Κτίςτθ και τιν κτίςθ (Ρωμ. 2,25) εξουδετερϊνει 
τθν ελευκερία και μειϊνει τθν αξιοπρζπεια του ανκρϊπου, πολλαπλαςιά-
ηοντασ τισ μορφζσ τθσ πνευματικισ και κοινωνικισ δουλείασ. 

Δεφτερον, αντιμετϊπιςαν τθν αυτάρκεια και τθν υπερθφάνεια τθσ ελλθ-
νορωμαϊκισ φιλοςοφίασ θ οποία δεν μποροφςε να δεχκεί τον ταυρό και τθν 
Ανάςταςθ του Χριςτοφ, δθλαδι τθν ταπεινι αγάπθ του Παντοδφναμου και τθν 
Ανάςταςθ του ςϊματοσ, επειδι ο κάνατοσ κρατοφςε όλο τον αρχαίο κόςμο ςε 
μια δουλεία του πνεφματοσ: «και απαλλάξθ τοφτουσ, όςοι κανάτου διά πα-
ντόσ του ηθν ζνοχοι ιςαν δουλείασ» (Εβρ. 2,15). Επομζνωσ, θ πίςτθ ςτον Κεό, 
θ οποία δεν ταυτίηεται με τον φκαρτό κόςμο και νίκθςε τον κάνατο, δεν απο-
τελοφςε τίποτα άλλο παρά τθν ελευκερία των ανκρϊπων. 

Σρίτον, αυτοί αντιμετϊπιςαν τθν αυτάρκεια και τθν εχκρότθτα τθσ 
αυτοκρατορικισ πολιτικισ εξουςίασ. Οι Άγιοι Πζτροσ και Παφλοσ απαιτοφν 
ςτισ επιςτολζσ τουσ ςεβαςμό ςτθν αυτοκρατορικι πολιτικι εξουςία κακϊσ 
και τθ διοικθτικι και ςτρατιωτικι εξουςία. Επιπλζον, τισ ονομάηουν υπθρζ-
τεσ του κοινωνικοφ καλοφ και όργανο που τιμωρεί τουσ κακοποιοφσ (Α’ 
Πέτρου 2,13-14, Ρωμ. 13,1-13). Παρ’ όλα αυτά, οι ίδιοι δεν ταφτιηαν τθ ρω-
μαϊκι αυτοκρατορία με τθ Βαςιλεία των ουρανϊν και τον αυτοκράτορα με 
τον Κφριο Λθςοφ Χριςτό, ο οποίοσ είναι αιωνίωσ ηωντανόσ. Γι’ αυτό ζχουν 
υποφζρει για τον Χριςτό μζχρι τον κάνατο.  

Οι Άγιοι Απόςτολοι Πζτροσ και Παφλοσ είναι για μασ διδάςκαλοι τθσ 
πίςτεωσ, παραδείγματα ιεραποςτόλων και πρεςβευτζσ για τθ ηωι και τθν 
ενότθτα τθσ Εκκλθςίασ. Διά τθσ ηωισ, των πράξεων και των ςυγγραμμάτων 
τουσ, μασ διδάςκουν να αγαπάμε τον Χριςτό, το Ευαγγζλιο και τθν Εκκλθςί-
α Σου, να δουλεφουμε για τθ κεραπεία και τθ ςωτθρία όλων των ανκρϊ-
πων χωρίσ διάκριςθ όςον αφορά τθ φυλι και το φφλο, το ζκνοσ και τθν 
κοινωνικι τάξθ. 

 Αυτοί είναι για μασ διδάςκαλοι τθσ ςυμφιλίωςθσ, τθσ ςυγχϊρθςθσ, 
τθσ ενότθτασ και τθσ αγιότθτασ. Μασ διδάςκουν να προςευχόμαςτε αδια-
λείπτωσ, να πράττουμε ςυνεχϊσ καλά ζργα και να μθν βαςιςτοφμε ποτζ 
ςτον εαυτό μασ, αλλά ςτθ χάρθ του Κεοφ του ηϊντοσ, ο οποίοσ φανερϊκθ-
κε ςτο πρόςωπο του Λθςοφ Χριςτοφ.  

τθν ορκόδοξθ εικονογραφία, οι Άγιοι Πζτροσ και Παφλοσ, ο πρϊτοσ 
και ο τελευταίοσ των Αποςτόλων, ςυμβολίηουν τθν κοινωνία του Λς-
ραιλ (Πέτρος) με όλουσ τουσ λαοφσ του κόςμου (Παφλος).  
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Σα κλειδιά του Αγίου Πζτρου ςυμβολίηουν τθ μετάνοια και τθ ςυγχϊ-
ρθςθ, τθν ταπεινοφροςφνθ και τθν αγάπθ που διευκολφνουν τθν είςοδο 
ςτθ Βαςιλεία του Κεοφ.  

Σο ςπακί του Αγίου Παφλου ςυμβολίηει τθ δφναμθ του πνευματικοφ 
λόγου που διακρίνει μεταξφ αιρζςεωσ και αλθκείασ, εγωιςμοφ και αγάπθσ, 
κανάτου και ηωισ. 

Ασ ικετεφουμε τουσ Αγίουσ Πζτρο και Παφλο, κορυφαίουσ των Απο-
ςτόλων, να μασ βοθκοφν να είμαςτε και εμείσ ηθλωτζσ ιεραπόςτολοι τθσ 
ςθμερινισ Ευρϊπθσ, όπωσ υπιρξαν αυτοί, ιεραπόςτολοι τθσ Ευρϊπθσ τθσ 
εποχισ τουσ, για να μποροφμε να λζμε ς’ όλεσ τισ Εκκλθςίεσ τθσ Ευρϊπθσ: 
«Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν ερώ χαίρετε» (Φιλιπ. 4,4). 

 

Πθγι: Μθτροπ. Μολδαβίασ Δανιιλ (Daniel Ciobotea), Κακθγθτοφ ςτο Παν/μιο του Ιαςίου, «Πζτροσ και 
Παφλοσ:απόςτολοι και μάρτυρεσ τθσ Ευρώπθσ», ΙΑ΄Παφλεια-Πρακτικά Διεκνοφσ Επιςτθμονικοφ Συνεδρίου Ι. 
Μ. Βεροίασ και Ναοφςθσ, «Εκκλθςία και κοινωνία κατά τον Απ. Παφλο», ς.101-105. 

  

 

Ὁ Ὕκλνο ηῆο Ἀγάπεο 
 

Ἐάλ ηαῖο γιώζζαηο ηῶλ ἀλζξώπσλ ιαιῶ θαί ηῶλ 
ἀγγέισλ, ἀγάπελ δέ κή ἔρσ, γέγνλα ραιθόο ἠρῶλ ἤ θύκ-
βαινλ ἀιαιάδνλ. Καί ἐάλ ἔρσ πξνθεηείαλ θαί εἰδῶ ηά κπ-
ζηήξηα πάληα θαί πᾶζαλ ηήλ γλῶζηλ, θαί ἐάλ ἔρσ πᾶζαλ 
ηήλ πίζηηλ, ὥζηε ὄξε κεζηζηάλεηλ, ἀγάπελ δέ κή ἔρσ, 
νὐδέλ εἰκί. 

Καί ἐάλ ςσκίζσ πάληα ηά ὑπάξρνληά κνπ, θαί ἐάλ 
παξαδῶ ηό ζῶκά κνπ ἵλα θαπζήζνκαη, ἀγάπελ δέ κή ἔρσ, 
νύδέλ ὠθεινῦκαη. 

Ἡ ἀγάπε καθξνζπκεῖ, ρξεζηεύεηαη, ἡ ἀγάπε νὐ δεινῖ, 
ἡ ἀγάπε νὐ πεξπεξεύεηαη, νὐ θπζηνῦηαη, νὐθ ἀζρεκνλεῖ, 
νὐ δεηεῖ ηά ἑαπηῆο, νὐ παξνμύλεηαη, νὐ ινγίδεηαη ηό θαθόλ, 
νὐ ραίξεη ἐπί ηῆ ἀδηθία, ζπγραίξεη δέ ηῆ ἀιεζεία  

πάληα ζηέγεη, πάληα πηζηεύεη, πάληα ἐιπίδεη,  
πάληα ὑπνκέλεη. Ἡ ἀγάπε νὐδέπνηε ἐθπίπηεη.  

(Α΄Κνξ. 13, 1-8) 
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ΑΠΟ ΣΗ ΖΩΗ ΣΩΝ ΝΕΟΜΑΡΣΤΡΩΝ 
 

Ἅγηνο Νηθήηαο 

Ο Άγιοσ Νικιτασ,γεννικθκε ςτθν κωμόπολθ Μαν-

δράκι τθσ Νιςφρου το 1716, από πλοφςιουσ γονείσ. 
Ο πατζρασ του ιταν δθμογζροντασ του νθςιοφ, 
ζπεςε όμωσ ςτθ δυςμζνεια των Σοφρκων και για να 
αποφφγει τισ τιμωρίεσ, εξιςλαμίςκθκε με όλθ του 
τθν οικογζνεια και μετακόμιςε ςτθ Ρόδο. Εκεί ο 
μικρότεροσ γιοσ, ο Μεχμζτ, πλθροφορικθκε ότι 
κάποτε ιταν χριςτιανόσ και τον ζλεγαν Νικιτα.  
 Ο Νικιτασ - ςε θλικία 14 ετϊν - πιγε ςτθ Νζα Μονι τθσ Χίου όπου 
εξομολογικθκε ςτον θγοφμενο τθν περίπτωςι του. Ο θγοφμενοσ τον πα-
ρζπεμψε ςτον εφθςυχάηοντα πρϊθν Κθβϊν Μακάριο, ο οποίοσ τον μφ-
ρωςε και του ζδωςε χριςιμεσ ςυμβουλζσ. Παρζμεινε ςτθ Μονι κατθχοφ-
μενοσ και εκεί τον κατζλαβε ο πόκοσ του μαρτυρίου. Με τισ ςυμβουλζσ 
του περίφθμου αςκθτι Ανκίμου και τθν ευχι και ευλογία των άλλων πα-
τζρων, αναχϊρθςε για τθ Χίο. Όταν ζφκαςε του ηθτικθκε από τοφσ Σοφρ-
κουσ ο κεφαλικόσ φόροσ τον οποίο ο Νικιτασ δεν μποροφςε να καταβάλ-
λει.  

Σον παρζλαβε ο υπάλλθλοσ Σοφρκοσ, Κριμλισ ονομαηόμενοσ, για να 
τον οδθγιςει ςτθ φυλακι ςτθ κζςθ Βουνάκι. Σθ ςτιγμι εκείνθ, πζραςε 
από εκεί κάποιοσ Λερζασ, Δανιιλ ονομαηόμενοσ, χαιρζτθςε τον Νικιτα με 
το όνομα Μεχμζτ. Ο Κριμλισ όταν το άκουςε, τον οδιγθςε ςτον Αγά. Εκεί 
ο Νικιτασ ομολόγθςε με πολφ κάρροσ τθν πίςτθ του ςτον Χριςτό.  

Οι Σοφρκοι, με υποςχζςεισ και κολακείεσ προςπάκθςαν να ςυγκρα-
τιςουν τον μάρτυρα ςτθ κρθςκεία τουσ. Επειδι όμωσ δεν μπόρεςαν να 
το καταφζρουν, τον υπζβαλαν ςε φρικτά βαςανιςτιρια, που διιρκθςαν 
δζκα θμερόνυκτα. Κατόπιν τον ζςυραν ςε κάποια άκρθ τθσ πόλθσ, που 
τθν ονόμαηαν «Κάτω Γιαλό», όπου οι διμιοι τον ζςτθςαν κάτω από το 
Μετόχι τθσ Μονισ Λβιρων του Αγίου Όρουσ και άρχιςαν πάλι με κολακεί-
εσ και υποςχζςεισ, μιπωσ μπορζςουν και τον μεταπείςουν. Αλλά ο Άγιοσ 
απάντθςε:  

Χριςτιανόσ είμαι, Νικιτασ ονομάηομαι και Νικιτασ κα πεκάνω.  
Σότε τον αποκεφάλιςε ο ίδιοσ ο Κριμλισ ςτισ 21 Λουνίου 1732, ςε 

θλικία 17 χρονϊν ςτθ Χίο. Οι Σοφρκοι, για να μθ πάρουν οι χριςτιανοί 
κάτι από το Λερό του λείψανο, αφοφ το άλειψαν με ακακαρςίεσ το πζτα-
ξαν ςτθ κάλαςςα. ιμερα ςτθ γενζτειρα του Αγίου, το Μανδράκι τθσ Νι-
ςφρου, υψϊνεται βυηαντινόσ ναόσ, ποφ τιμάται ςτθ μνιμθ του Αγίου Νι-
κιτα. 
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Σο πολυτιμότερο νόμιςμα 
Ζνα παιδάκι, γιοσ μπακάλθ, κακόταν ςτο μπακάλικο του πατζρα του. 

Μπικε μία μεγαλοκυρία και ζκανε τα ψϊνια τθσ. Ο μπακάλθσ ζδωςε τα 
ρζςτα. Μζςα ςτα ρζςτα ιταν και μία δεκάρα, κατάμαυρθ από τθν πολλι 
λζρα. Θ κυρία ςιχάκθκε να τθν πάρει. 

Να τθν δϊςεισ ςτο γιο ςου, να τθν ρίξει τθν Κυριακι ςτθν Εκκλθςία, 
είπε ςτον μπακάλθ.  

Ο μπακάλθσ τθν πιρε και είπε ςτο γιό του. 
Αφοφ το είπε θ κυρία, παιδί μου, πάρτο να ανάψεισ ζνα κεράκι. 

Αλλά το παιδάκι τα είχε χάςει με τα λόγια τθσ κυρίασ… 
- Μπαμπά, αυτό το βρώμικο νόμιςμα, που δεν το ήθελε η κυρία οφτε 

να το πιάςει, κα το δϊ-
ςουμε ςτον Χριςτό; τον 
Χριςτό πρζπει να δίνουμε 
τα ομορφότερα πράγμα-
τα! 

Δίκιο ζχεισ, παιδί 
μου. Ζτςι είναι.  

Πιρε το παιδάκι τθν 
δεκάρα, τθν κακάριςε και 
τθν γυάλιςε με πολλι επι-
μζλεια. Και όταν ιλκε θ 
ϊρα να τθν ρίξει ςτο πα-
γκάρι, θ δεκάρα ζλαμπε 
ςαν να ιταν χρυςάφι. 

Ζπεςε θ δεκάρα ςτο παγκάρι (λζει θ ιςτορία), και αμζςωσ τθν πιρε 
ζνασ άγγελοσ και τθν άφθςε μπροςτά ςτα πόδια του Χριςτοφ. Ο Χριςτόσ 
ζςκυψε, τθν πιρε, τθν κοίταξε και είπε: 

Ομορφότερθ προςφορά δεν ξαναπιρα ποτζ. 
 

Αλικεια, τι ζκανε τθν δεκάρα όμορφθ; Σο τρίψιμο; Όχι. Σθν ίδια αξία 
είχε. 

Όμορφθ τθν ζκανε θ ευλάβεια και θ 
καλι διάκεςθ του παιδιοφ, που ζλεγε: 

Βρϊμικα πράγματα και ό,τι ζχουμε 
για πζταμα, δεν κάνει να τα δίνουμε ςτον 
Χριςτό. το Χριςτό δίνουμε ό,τι καλφτερο. 

«Η  Ε Ν Ο Ρ Θ Α  Μ Α  »  
ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 

Ι. ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ 

Lagja “ 11 Janari ” 

v…Εκείνοσ που βοηθά τον πληςίον του, λαμβά-
νει βοήθεια από το Θεό. Εκείνοσ που κατηγορεί 
τον ςυνάνθρωπό του με φθόνο, ζχει κατήγορό 
του το Θεό… 
v…Ποιόσ ενδιαφζρεται ςήμερα για τον άλλο; 
Κανείσ. Όλοι ενδιαφερόμαςτε για τον εαυτό 
μασ, για τον άλλο τίποτα. Γι’ αυτό θα δώςουμε 
λόγο. Γιατί ο Θεόσ που είναι όλοσ αγάπη δε θα 
μασ ςυγχωρζςει αυτή την αδιαφορία για τον 
πληςίον μασ…” 

Ἅγιοσ Παΐςιοσ 


