ΕΤΟΣ 51ον 13 Απριλίου 2003 ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 15(2602)
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ
«...καθαριεί τήν συνείδησιν υµών από νεκρών
έργων εις το λατρεύειν Θεώ ζώντι»
Η λατρεία του ζωντανού θεού επιτελείται από ζωοποιηµένη και καθαρή συνείδηση. Αυτό
σηµαίνει ότι, αν θέλουµε να λατρεύουµε ζωντανό Θεό, πρέπει πρωτίστως να
επιµελούµαστε τη συνείδησή µας, ώστε να ακούγεται καθαρά µέσα σ’ αυτήν ό λόγος του
Θεού. Συνήθως λέµε ότι ή συνείδηση είναι ή φωνή του Θεού µέσα µας, δηλαδή, ότι µέσα
από αυτήν µιλάει ο Θεός σε µας. Στην πραγµατικότητα συνείδηση είναι ο «οφθαλµός της
ψυχής» µας, το «καθαρότατο µέρος» της, πράγµα πού σηµαίνει ότι ή συνείδησή µας είναι
ζωοποιηµένη και καθαρή, όταν έχουµε συντονίσει τις κρυφές και φανερές κινήσεις της
ψυχής µας µε τις εντολές του Χριστού. Ή καθαρότητα της συνείδησης είναι άµεση
συνέπεια της καθαρότητας της ψυχής, όπως, αντίστροφα, η επιµέλεια της συνείδησης,
παρά τους πόνους πού προκαλεί η ασυµφωνία της ζωής µας µε το θέληµα του Θεού,
είναι ή αφετηρία της καθάρσεως της ψυχής µας «από παντός µολυσµού».
Το τείχος της αµαρτίας
Ή συνείδησή µας µολύνεται από τα «νεκρά έργα». Σύµφωνα µε τον άγιο Ιωάννη το
Χρυσόστοµο: «νεκρά έργα εστί πάντα τα ζωήν ουκ έχοντα, τα δυσωδίας πνέοντα». Δεν
έχουν ζωή τα έργα πού µας αποµακρύνουν από το Θεό, αυτά πού είναι αντίθετα µε το
θέληµα Του. Αυτά τα έργα αποπνέουν τη δυσωδία της αµαρτίας. ʺΌπως το νεκρό σώµα
είναι δυσάρεστο σε κάθε µας αίσθηση, έτσι και ή αµαρτία δηµιουργεί αναστάτωση στην
ψυχή, θόρυβο και ταραχή στη διάνοια.
Ό µολυσµός της συνείδησης επηρεάζει τη θέση µας και τη στάση µας µέσα στη λατρεία
της Εκκλησίας, διότι είναι τείχος πού µας χωρίζει, από «τής τών σεπτών έποπτίας». Δε
µας επιτρέπει να µετέχουµε ολοκληρωτικά στα τελούµενα. Μας εµποδίζει να περάσουµε
το «καταπέτασµα», δηλαδή τη σάρκα, και να δούµε µε πνευµατική αίσθηση την κοινή
λατρεία που προσφέρεται εντός του ναού. Μας κρατά, στην πραγµατικότητα,
ακοινώνητους. Χρειάζεται να επιθυµήσουµε και να αποφασίσουµε την κάθαρση της
συνείδησής µας, για να ανοίξουν οι πύλες του ναού. Χρειάζεται, δηλαδή, αληθινή
µετάνοια για να παραµεριστεί το «καταπέτασµα» της σαρκικής ζωής, ώστε να
µετάσχουµε «συν πάσι τοίς άγίοις» στη λατρεία του ζώντος Θεού. Συµβαίνει σε µας
πνευµατικά ό,τι συνέβη και σωµατικά στην οσία Μαρία την Αίγυπτία, της οποίας τη
µνήµη σήµερα γιορτάζει η Εκκλησία µας. Ήταν ονοµαστή πόρνη της Αλεξάνδρειας,
ώσπου, «υπό περιέργειας κινούµενη», ήλθε στα Ιεροσόλυµα για την εορτή της Υψώσεως
του Τιµίου Σταυρού. Έκεί γνώρισε την απόστασή της από τη λατρεία του Θεού.
Προσπάθησε τρεις και τέσσερις φορές να περάσει µέσα στο ναό, µαζί µε το πλήθος των
προσκυνητών, για να προσκυνήσει τον Τίµιο Σταυρό, αλλά µια αόρατη δύναµη την
εµπόδιζε. Αυτό την βοήθησε να συναισθανθεί τα αµαρτήµατα της και, προ παντός, να
καταλάβει τις συνέπειες της ζωής της, που ήταν ο αποκλεισµός της από τη λατρεία του
ζώντος Θεού. Αυτή η συνειδητοποίηση ήταν ή αφετηρία της µετάνοιάς της. Μόλις
αποφάσισε νʹ αλλάξει ζωή µπόρεσε να περάσει εντός του ναού. Αργότερα, µάλιστα, στην
έρηµο του Ιορδάνη, κατόρθωσε να περάσει στα άγια των αγίων της πνευµατικής ζωής,
αφού όχι µόνο κατόρθωσε να δει πίσω από το «καταπέτασµα της σαρκός» τη ζωή της
ψυχής και του Πνεύµατος, αλλά και το σώµα της το υπέταξε στον καθαρό νου και το
κατέστησε δοχείο της χάριτος του Θεού, ώστε να κινείται ελεύθερο από φυσικούς
περιορισµούς, πότε περπατώντας πάνω στα νερά του Ιορδάνη και πότε ανεβαίνοντας
µέτρα ψηλά από το έδαφος την ώρα πού προσευχόταν.

Ή λατρεία του ζωντανού θεού
Ένα κρίσιµο σηµείο του σηµερινού αποστολικού αναγνώσµατος είναι ή σύνδεση της
καθαρότητος της συνείδησης µε τη λατρεία του ζωντανού Θεού. Ό απ. Παύλος γράφει
ότι το αίµα του Χριστού καθαρίζει τη συνείδηση µας από τα νεκρά έργα, ώστε να
λατρεύουµε το ζωντανό θεό. Σʹ αυτόν το λόγο του απ. Παύλου φαίνεται το υπόβαθρο της
ειδωλολατρίας και της αιρέσεως. Ή συνείδηση, που δεν έχει καθαρισθεί από το αίµα του
Χριστού, είναι µολυσµένη και σκοτισµένη· είναι στην πραγµατικότητα νεκρή, γιατί δεν
υποδεικνύει µε καθαρότητα το θέληµα του Θεού. Μέσα της ακούγονται πολλές φωνές,
πού καλύπτουν τη φωνή του Θεού. Αυτό συµβαίνει, γιατί ή συνείδηση δε µένει
ανεπηρέαστη από τον προσανατολισµό πού δίνουµε στη ζωή µας. Προσαρµόζεται στον
κόσµο των λογισµών µας. Αντιδρά στις υποχωρήσεις πού κάνουµε απέναντι στο κακό,
αλλά ή συνήθεια στην αµαρτία την εξασθενίζει και τέλος τη νεκρώνει.
Ή νεκρή συνείδηση µας οδηγεί στη λατρεία νεκρών Θεών, των ψεύτικων Θεών της
ειδωλολατρείας ή της φιλοσοφίας. ʺΌταν δεν έχουµε ζωντανή σχέση µε το σώµα και το
αίµα του Χριστού η συνείδηση µας είναι επιρρεπής στη λατρεία ανύπαρκτων Θεών.
π. Θ.Α.Β.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Έβρ. Θ’ 11-14)
Λύτρωσις δια του αίµατος του Χριστού
Αδελφοί, Χριστός παραγενόµενος άρχιερεύς των µελλόντων αγαθών δια της µείζονος
και τελειοτέρας σκηνής, ού χειροποίητου, τουτʹ έστιν ού ταύτης τής κτίσεως, ουδέ δι’
αίµατος τράγων καί µόσχων, διά δέ τού ιδίου αίµατος είσήλθεν εφάπαξ εις τα Άγια,
αίωνίαν λύτρωσιν εύράµενος. Εί γάρ τό αίµα ταύρων καί τράγων καί σποδός δαµάλεως
ραντίζουσα τους κεκοινωµένους αγιάζει πρός τήν τής σαρκός καθαρότητα, πόσω µάλλον
το αίµα τού Χριστού, ός διά Πνεύµατος αιωνίου εαυτόν προσήνεγκεν άµωµον τω Θεώ,
καθαριεί τήν συνείδησιν υµών από νεκρών έργων εις το λατρεύειν Θεώ ζώντι;
Μετάφραση της Άποστολικής περικοπής
Άδελφοί, όταν ήλθε ο Χριστός ως αρχιερέας των µελλοντικών αγαθών, µπήκε δια της
µεγαλύτερης και τελειότερης σκηνής, η οποία δεν είναι χειροποίητη, δεν είναι δηλαδή
από τον κόσµο αυτόν, µπήκε µια για πάντα στα Άγια των αγίων όχι µε αίµα τράγων και
µόσχων αλλά µε το δικό του αίµα και εξασφάλισε αιώνια λύτρωση. Διότι εάν το αίµα
τράγων και ταύρων και το ράντισµα µε στάχτη από δαµάλι, αγιάζει τούς µολυσµένους,
όσον αφορά την εξωτερική καθαρότητα, πόσο περισσότερο το αίµα του Χριστού, ο
οποίος, δια του αιωνίου Πνεύµατος, προσέφερε τον εαυτό του άµωµο θυσία στο Θεό, θα
καθαρίσει την συνείδησή σας από νεκρά έργα, ώστε να λατρεύουµε το ζωντανό
Θεό.
Λειτουργικά στιγµιότυπα (34)
Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ (γ)
Ό άγιος Ίωάννης ο Χρυσόστοµος επιµένει στην κοινωνική διάσταση της ειρήνης, στη
σηµασία δηλαδή που έχει η θυσία του Ιησού Χριστού για την ειρήνη µεταξύ των
ανθρώπων, η θυσία, που έγινε µια φορά και συνεχίζεται σε κάθε θεία Λειτουργία. «Εί
τοίνυν διά τήν είρήνην τήν είς τόν άδελφόν σον γέγονεν ή θυσία, άν δέ ού κατορθοίς τήν
είρήνην, είκή µετέχεις τής θυσίας. Άνόνητον γάρ σοι το κατόρθωµα γέγονε. Ποίησον
τοίνυν εκείνο πρώτον, δι’ όπερ ή θυσία προσενήνεκται καί τότε αυτής απολαύσεις
καλώς». Αν λοιπόν η θυσία έγινε και γίνεται για να ʹχης ειρήνη µε τον αδελφό σου, αλλά
εσύ δεν το κατορθώνεις αυτό, τότε άδικα µετέχεις στη θυσία. Γιατί για σένα είναι χωρίς
όφελος το µεγάλο έργο του Χριστού.

Κάµε λοιπόν πρώτα εκείνο, για το όποιο ακριβώς προσφέρθηκε και προσφέρεται ή θυσία
και τότε θα την χάρης καλά και σωστά.
Όταν είµαστε στην είσοδο και πατούµε το κατώφλι της θύρας, για να µπούµε στη
βασιλική αίθουσα της αγίας αναφοράς, ο λειτουργός φωνάζει και µας συνιστά, αλλά και
µας εύχεται, την ειρήνη· «την άγίαν άναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν». Και η σύναξη όλη
απαντά και βεβαιώνει πως ερχόµαστε, για να συµµετάσχουµε στη συνεχιζόµενη θυσία
του Ιησού Χριστού, ειρηνευµένοι µε το Θεό, ειρηνευµένοι µέσα µας και µεταξύ µας. Από
την αρχή της ιεροτελεστίας έλεος ζητούµε από το Θεό, και τώρα έρχεται η ώρα για να
βεβαιώσουµε πως εµείς δεν έχοµε τίποτʹ άλλο να προσφέρουµε παρά έλεος και ειρήνη,
συµπάθεια και αγαπητική διάθεση προς αλλήλους, Γιατί αυτό θέλει ο Θεός, γιατί για
κάθε θυσία. Γιατί η µεγάλη θυσία, που προσφέρθηκε µια για πάντα και συνεχίζεται,
τώρα στην Εκκλησία, είναι η θυσία του Ιησού Χριστού, στην όποια εµείς δεν έχοµε να
εισφέρωµε παρά τη συµµετοχή µας σʹ αυτήν µε αγάπη και ειρήνη. Ό λειτουργός
φωνάζει· «Στώµεν καλώς· στώµεν µετά φόβου Πρόσχωµεν! Τήν άγίαν άναφοράν εν
ειρήνη προσφέρει». Και ο λαός αποκρίνεται,· «Ελεον ειρήνης θυσίαν αίνέσεως». Αµήν.
+ Σ.Κ.Δ.

