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ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ʺΠροσερχόµεθα ούν µετά παρρησίας τώ θρόνω της χάριτοςʺ
Η ταραχή και η δειλία απέναντι στις δύσκολες περιστάσεις του βίου µας, όπως είναι οι
ασθένειες, ο θάνατος, η φτώχεια, οι αδικίες, οι συκοφαντίες και τα όµοια, είναι µια
φυσική αντίδραση. Ταρασσόµαστε και δειλιάζουµε, είτε το οµολογούµε είτε όχι, γιατί
αυτά τα γεγονότα δε βρίσκονταν στο αρχικό σχέδιο του Θεού για µας. Προέκυψαν ως
αποτελέσµατα της αποµακρύνσεώς µας από τη ζωή του Θεού. Είναι παράσιτα πού
αποµυζούν την ικµάδα της ζωής µας. Ταυτόχρονα, βέβαια, µας υπενθυµίζουν ότι δεν
πρέπει να κλεινόµαστε στα στενά όρια αυτής της ζωής, την οποία δηλητηριάζουν η
ασθένεια, οι αδικίες και ο θάνατος.
Ο απ. Παύλος, που είχε ʺνουν Χριστούʺ, και ταυτόχρονα γνώση ʺτων βαθέων του
σατανάʺ, µας δίνει στο σηµερινό αποστολικό ανάγνωσµα τις προϋποθέσεις και τον
τρόπο της υγιούς αντιµετώπισης όλων των προβληµάτων. Το ασάλευτο στήριγµα, στο
όποιο µπορούµε να στηριχθούµε, είναι ο σταυρός του Χριστού, ο οποίος είναι η
ανακεφαλαίωση όλου του µυστηρίου της σωτηρίας µας.
Η σωτήρια οµολογία
Βασική λοιπόν προϋπόθεση είναι ή πίστη στο θεανδρικό πρόσωπο του Χριστού. Πρέπει,
δηλαδή, να ʺκρατούµε την οµολογίαʺ της πίστης µας στο πρόσωπο και το λόγο Του. Αυτό
µπορούµε να το κάνουµε επειδή η πίστη µας δεν είναι φαντασία· ο ʺαρχηγός της
σωτηρίαςʺ µας δεν είναι ένας απλός θνητός άνθρωπος, που σκέφτηκε, φαντάστηκε και
είπε µερικά πράγµατα. Έχει ʺδιέλθειʺ τους ουρανούς, δηλαδή, ως άνθρωπος έχει
ξεπεράσει κάθε τελειότητα πού µπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους και τώρα, µε την
ανθρωπότητα πού προσέλαβε από την Παναγία µας, βρίσκεται ʺεκ δεξιών του Πατρόςʺ.
Είναι Θεός αληθινός και τέλειος άνθρωπος. Εξαιτίας Του λοιπόν πιστεύουµε και
οµολογούµε την αγάπη του Θεού για το ανθρώπινο γένος. Πιστεύουµε και οµολογούµε
ότι ο Θεός είναι κυβερνήτης και προνοητής του παντός. Και αυτός ο Κυβερνήτης δεν
είναι τελείως διαφορετικός από εµάς· είναι Θεός οικείος. Μεταξύ Θεού και κτισµάτων
µπορεί να υπάρχει χαώδης διαφορά, όµως στο Χριστό βλέπουµε τη δική µας φύση,
ένδοξη και αφθαρτισµένη.
Ό Χριστός πήρε επάνω Του όλες τις συνέπειες της αµαρτίας µας. Πήρε από την Παναγία
µητέρα Του σάρκα θνητή και παθητή, όµοια µε τη δική µας, µε όλα τα αδιάβλητα πάθη,
τον κόπο, την πείνα, τη δίψα, τη δειλία απέναντι στο θάνατο, ʺχωρίςʺ όµως ʺαµαρτίεςʺ.
Με αυτή τη σάρκα πέρασε κατά τον επίγειο βίο Του από όλους τους πειρασµούς που
µπορεί να περάσει ο άνθρωπος, τους οποίους αντιµετώπισε µε τη θέληση και την
ενέργεια της ανθρώπινης φύσης Του. Στις πιο κρίσιµες στιγµές, µάλιστα, της ʺδηµόσιας
δράσηςʺ Του εγκατέλειψε την ανθρώπινη φύση Του τελείως αβοήθητη από την θεία Του
ενέργεια, ώστε να χρειάζεται - όπως στη Γεθσηµανή - την ενίσχυση αγγέλων. Έτσι ο
Χριστός, ως άνθρωπος νίκησε τον κόσµο· ως άνθρωπος, υπακούοντας στον ουράνιο
Πατέρα, κατόρθωσε να γίνει υπερκόσµιος. Πρέπει να έχουµε όµως πάντα στο νου µας
ότι αυτή ή ʺεγκατάλειψηʺ της ανθρώπινης φύσης του Χρίστου στις δυσχέρειες του
ανθρώπινου βίου δεν του επιβλήθηκε αναγκαστικά· ήταν επιθυµία Του. Κατά την
προσφιλή έκφραση του αγίου Νικόδηµου, επιθυµούσε διακαώς να πάθει για τον
άνθρωπο. Ο κόπος, η πείνα, η δειλία ενεργούσαν επάνω Του µε τη θέληση Του. Σύµφωνα
µε τον άγιο Ιωάννη τον Δαµασκηνό, ο Χριστός ʺθέλων... επείνασε, θέλων εδίψησε, θέλων
εδειλίασε, θέλων απέθανεʺ.

Με παρρησία στο θρόνο της Χάριτος
Αυτά τα στοιχεία από την πίστη της Εκκλησίας προβάλλει ο απ. Παύλος στο σηµερινό
αποστολικό ανάγνωσµα, για να ενισχύσει τους αποδέκτες της επιστολής του, αλλά και
όλους εµάς, ώστε να προσερχόµαστε ʺµετά παρρησίας τω θρόνω της χάριτοςʺ, για να
λάβουµε από το Χριστό ʺέλεον και χάρινʺ στις περιστάσεις που έχουµε ανάγκη την
βοήθεια Του.
Κρατώντας, λοιπόν, την οµολογία αυτής της πίστεως µαθαίνουµε να µετατρέπουµε σε
ενέργεια προσευχής όλη την ύλη των παθών και των παθηµάτων µας. Όταν έχουµε
ορθή πίστη και ανδρεία δε φοβόµαστε τον καθαρτικό πόνο της ντροπής, όταν
αποκαλύπτουµε τον εαυτό µας ενώπιον του Θεού. Γιατί δεν πλησιάζουµε το Θεό ούτε ως
δυνατοί, ούτε ως δίκαιοι, αλλά ʺως γη και σποδόςʺ. Μαθαίνουµε, έτσι, να υποµένουµε την
κρίση Του κατά τη διάρκεια της προσευχής. Προσπαθούµε, δηλαδή, να ζήσουµε, σε
κάποιο βαθµό, αυτό πού γράφει ο άγιος Ιωάννης της Κλίµακας, για τον ʺόντως
ευχόµενονʺ· ζει την προσευχή ως ʺδικαστήριον και κριτήριον και βήµα Κυρίου, προ του
µέλλοντος βήµατοςʺ.
Η προσπάθεια να προσέλθουµε ʺµετά παρρησίαςʺ στον θρόνο της χάριτος ενισχύεται
από την πίστη στο σταυρό του Χριστού, τον οποίο σήµερα, στο µέσον της Μ.
Τεσσαρακοστής, προσκυνούµε.
π. Θ.Α.Β.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Έβρ. δ΄ 14 – ε΄ 6)
Ιησούς, ο Υιός του Θεού ο µέγας Αρχιερεύς
Ἀδελφοί, ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα µέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς͵ Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ
θεοῦ͵ κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας· οὐ γὰρ ἔχοµεν ἀρχιερέα µὴ δυνάµενον συµπαθῆσαι ταῖς
ἀσθενείαις ἡµῶν͵ πεπειρασµένον δὲ κατὰ πάντα καθ΄ ὁµοιότητα χωρὶς ἁµαρτίας.
προσερχώµεθα οὖν µετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος͵ ἵνα λάβωµεν ἔλεος καὶ χάριν
εὕρωµεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαµβανόµενος ὑπὲρ
ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν θεόν͵ ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ
ἁµαρτιῶν͵ µετριοπαθεῖν δυνάµενος τοῖς ἀγνοοῦσιν καὶ πλανωµένοις͵ ἐπεὶ καὶ αὐτὸς
περίκειται ἀσθένειαν͵ καὶ δι΄ αὐτὴν ὀφείλει καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ οὕτως καὶ περὶ αὑτοῦ
προσφέρειν περὶ ἁµαρτιῶν. καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαµβάνει τὴν τιµήν͵ ἀλλὰ καλούµενος ὑπὸ
τοῦ θεοῦ͵ καθώσπερ καὶ Ἀαρών. Οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηθῆναι
ἀρχιερέα͵ ἀλλ΄ ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν͵ Υἱός µου εἶ σύ͵ ἐγὼ σήµερον γεγέννηκά σε· καθὼς
καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει͵ Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.
Μετάφραση της Αποστολικής περικοπής
Αδελφοί, αφού λοιπόν έχουµε αρχιερέα µέγα, ο οποίος έχει διέλθει τους ουρανούς, τον
Ιησού τον Υιό του Θεού, ας κρατάµε στερεά την πίστη που οµολογούµε. Διότι δεν έχουµε
αρχιερέα, που να µη µπορεί να συµπαθήσει στις αδυναµίες µας, αλλά έχουµε έναν πού
έχει δοκιµαστεί καθʹ όλα, σύµφωνα µε την οµοιότητα του µʹ εµάς, χωρίς να αµαρτήσει.
Ας προσερχόµαστε λοιπόν µε πεποίθηση ενώπιον του θρόνου της χάριτος, για να
λάβουµε έλεος και να βρούµε χάρη όταν θα έχουµε ανάγκη για βοήθεια.
Διότι κάθε αρχιερέας λαµβάνεται από ανθρώπους και εγκαθίσταται αρχιερέας χάριν
των ανθρώπων, για να υπηρετεί ενώπιον του Θεού, για να προσφέρει δώρα και θυσίες
για τις αµαρτίες. Μπορεί να είναι υποµονετικός προς εκείνους οι οποίοι βρίσκονται σε
άγνοια και πλάνη, διότι και αυτός περιβάλλεται από αδυναµία, λόγω της οποίας είναι
υποχρεωµένος να προσφέρει θυσίες περί αµαρτιών και για τον εαυτό του, όπως κάνει
για το λαό. Και κανείς δεν παίρνει µόνος του την τιµή αυτή, αλλά µόνον όταν καλείται
από τον Θεό, καθώς ακριβώς και ο Ααρών. Έτσι και ο Χριστός, δεν πήρε µόνος για τον
εαυτό του τη δόξα να γίνει αρχιερέας, άλλʹ έγινε αρχιερέας από εκείνον πού του είπε,

Υιός µου είσαι συ, εγώ σήµερα σε γέννησα, όπως και σε άλλο µέρος λέει. Συ είσαι
αιώνιος ιερέας κατά την τάξη του Μελχισεδέκ.
Λειτουργικά στιγµιότυπα (32)
Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
Μόλις τελείωση το ʺΠιστεύω...ʺ ο λειτουργός λέει δυνατά, και ή φωνή του µέσα στη
σύναξη ακούεται σαν στρατιωτικό παράγγελµα· ʺΣτώµεν καλώςʹ στώµεν µετά φόβου ·
πρόσχωµεν!ʺ. Το παράγγελµα άφορα στα παρακάτω, στα όποια προχωρεί ή
Ιεροτελεστία. Άλλʹ όµως ο Καβάσιλας το συνδέει µε τα προηγούµενα, κι ας ακούσωµε
πώς το εννοεί και το ερµηνεύει. «Επί της οµολογίας, φησί, ταύτης στώµεν, µη διά
πιθανολογίαν αιρετικών σαλευώµεθα. Στώµεν µετά φόβου, ότι πολύς ο κίνδυνος τοις
αµφιβολίαν τινά περί της πίστεως ταύτης εν τη ψυχή δεξαµένοις». Ας σταθούµε, λέει,
επάνω σʹ αυτή την οµολογία κι ας µην κλονιζώµαστε από τα παραπλανητικά λόγια των
αιρετικών. Ας σταθούµε µε φόβο, γιατί είναι µεγάλος κίνδυνος για κείνους πού θα
δεχθούν στην ψυχή τους κάποια αµφιβολία γιʹ αυτή την πίστη. Πόσο δίκιο έχει ο
Θεσσαλονικιός ερµηνευτής το βλέποµε και στον καιρό µας, όπου πολλοί ενοχλούνται
τάχα από το δόγµα της Εκκλησίας και πιστεύουν σε χονδρές πλάνες, στις πιθανολογίες
δηλαδή των εχθρών της πίστεως και της θεόγραφης αλήθειας της Εκκλησίας.
Αλλά το παράγγελµα, καθώς είπαµε, µάλλον άφορα στα επόµενα, στον τρόπο και την
εσωτερική και ψυχική µας κατάσταση, µε την οποία ερχόµαστε να τελέσουµε την αγία
αναφορά, να προσφέρωµε δηλαδή την αναίµακτη και πνευµατική θυσία. Ό άγιος
Ιωάννης ο Χρυσόστοµος λέει εδώ τα έξης· «Το γαρ εστάναι καλώς ουδέν έτερον εστίν,
αλλʹ η το όντως εστάναι ως προσήκον εστίν άνθρωπον όντα έµπροσθεν εστάναι του
Θεού µετά φρίκης και τρόµου, µετά ψυχής νηφούσης και εγηγερµένης». Το να σταθή
κανείς καλά δεν είναι τίποτʹ άλλο παρά να σταθή καθώς πρέπει σαν άνθρωπος µπροστά
στο Θεό µε φόβο και τρόµο, µε ψυχή προσεκτική και ολοπρόθυµη. Πριν από κάθε µεγάλη
στιγµή, ο λειτουργός φωνάζει πάντα «Πρόσχωµεν!». Το Ίδιο, όταν πρόκειται να ακουσθή
ο λόγος του Θεού στον Απόστολο και στο Ευαγγέλιο· το ίδιο και τώρα, όταν ήλθε η ώρα
της µεγάλης και φρικτής θυσίας. Να προσέξουµε λοιπόν και τώρα, και να προσέξουµε
όχι απλώς και αόριστα, αλλά «την αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν»· η προσοχή
µας να συγκεντρωθή σε τούτο το σηµείο, στην ειρήνη µέσα µας και µεταξύ µας, µε την
οποία πρέπει να προσφέρωµε τη θυσία µας προς το Θεό.
+Σ.Κ.Δ

