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Ο ΩΡΑΙΟΣ ΥΜΝΟΣ
«Διαπονηθείς δέ ό Παύλος καί έπιστρέψας τώ πνεύµατι είπε·
Παραγγέλλω σοι έν τώ ονόµατι Ιησού Χριστού έξελθείν άπʹαυτής»
Στην πόλη των Φιλίππων ο απ. Παύλος µαζί µε το Σίλα βρέθηκαν απέναντι σε µια
φοβερή πλεκτάνη του Σατανά. Μια γυναίκα πού ήταν κυριευµένη από το πνεύµα του
πύθωνος, δηλαδή από µαντικό πνεύµα, τους ακολουθούσε και φώναζε: «Αυτοί οι
άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του υψίστου, που σας αναγγέλλουν το δρόµο της
σωτηρίας», θα µπορούσε να Ισχυρισθεί κανείς ότι η γυναίκα αυτή µε τον τρόπο της
βοηθούσε το έργο των Αποστόλων, αφού ο λόγος της γινόταν εύκολα δεκτός από όσους
ήταν ακόµη αιχµαλωτισµένοι στα πλοκάµια της ειδωλολατρίας. Ό απ. Παύλος, όµως,
δεν ανέχθηκε να τον «διαφηµίζουν» οι δαίµονες. «Εν ονόµατι Ιησού Χριστού» διέταξε το
πνεύµα να βγει απ’ αυτήν. Από την ιστορία αυτού του θαύµατος θα επικεντρώσουµε την
προσοχή µας σε δύο χαρακτηριστικά σηµεία. Πρώτον, στην άρνηση του απ. Παύλου να
δεχθεί τη µαρτυρία για το πρόσωπό του και το έργο του από το πνεύµα του πύθωνος. Καί
δεύτερον, στον τρόπο πού αντέδρασαν οι κύριοι της «µαντευοµένης» στη θεραπεία της.
Η άρνηση της µαρτυρίας
Στη Σοφία Σειράχ γράφει: «Ούχ ωραίος αίνος έν ονόµατι αµαρτωλού, ότι ού παρά Κυρίου
απεστάλη» (15, 9). Μπορεί και ο αµαρτωλός να ψάλει ύµνους στο Θεό, αλλά οι ύµνοι του
δεν είναι ωραίοι, διότι δεν τους εµπνέει το Πνεύµα του Θεού. Είναι ύµνοι ανθρώπινοι,
αντίθετοι µε τη ζωή του «υµνωδού», σε κάποιες περιπτώσεις µάλιστα είναι υποκριτικοί,
γεµάτοι σκοπιµότητες που αποµακρύνουν από τον άνθρωπο τη χάρη του Θεού.
Σύµφωνα λοιπόν µε τον άγιο Ιωάννη το Χρυσόστοµο, αν ο ύµνος του Θεού δεν είναι
ωραίος όταν βγαίνει από το στόµα αµαρτωλού, πολύ περισσότερο αυτό συµβαίνει όταν
προέρχεται από τους δαίµονες. Γι’ αυτό ο απ. Παύλος δεν ανέχθηκε να τον
«διαφηµίζουν» οι δαίµονες. Υπάρχει όµως και κάτι υψηλότερο που έχει σχέση µε τον
αληθινό κήρυκα της πίστεως. Ό Ιερός Χρυσόστοµος στηριγµένος στο λόγο που είπε ο
Χριστός -«εγώ δέ ού παρά ανθρώπου την µαρτυρίαν λαµβάνω» (Ίωάν. 5,34) - κάνει τον
εξής συλλογισµό: Αν ο Χριστός δεν αποδεχόταν για το πρόσωπο Του τη µαρτυρία
κανενός ανθρώπου, ούτε ακόµη του Προδρόµου, πολύ περισσότερο δεν αποδεχόταν τη
µαρτυρία των δαιµόνων. Διότι το κήρυγµα της πίστεως δεν είναι έργο κανενός λογικού
κτίσµατος. Όπως χαρακτηριστικά λέει: «Το γαρ κηρύττειν ούκ ανθρώπων, αλλά
Πνεύµατος Αγίου». Το Άγιο Πνεύµα κηρύττει. Αυτό σηµαίνει ότι αληθινός κήρυκας δεν
είναι αυτός που έχει κηρυκτικό ζήλο ή υψηλές θρησκευτικές ιδέες, τις οποίες εκφράζει µε
ωραίο λόγο, αλλά αυτός που «έχει ώτα» για να ακούει τη φωνή του Αγίου Πνεύµατος,
την οποία κατόπιν την ανακοινώνει µε αγάπη στους αδελφούς µε λόγο ανθρώπινο. Αν,
λοιπόν, «το κηρύττειν ούκ ανθρώπων», πολύ περισσότερο δεν είναι των δαιµόνων. Γιʹ
αυτό ο απ. Παύλος δεν µπορούσε να ανεχθεί το «κήρυγµα» της «µαντευοµένης».
Η ασυνέπεια της φιλοχρηµατίας
Ή θεραπεία της γυναίκας δυσαρέστησε πολύ τους ανθρώπους πού την
εκµεταλλεύονταν. ΟΙ µαντείες της τους έδιναν πολλά κέρδη, τα οποία έχαναν µε τη
θεραπεία της. Μαζί µε το δαιµόνιο «έξήλθεν ή έλπίς της εργασίας αυτών». Ή αντίδραση
τους ήταν σκληρή και παράλογη. Χωρίς να σκέπτονται ότι έρχονται σε αντίθεση µε τον
εαυτό τους, ξεσήκωσαν το λαό και τους άρχοντες εναντίον των αποστόλων. ΟΙ
απόστολοι δεν ήταν πλέον γι αυτούς «δούλοι του Θεού του υψίστου», αλλά ταραχοποιοί.
Και δεν κήρυτταν «οδόν σωτηρίας», αλλά διδασκαλίες που δεν άρµοζαν στους Ρωµαίους.
Η φιλαργυρία, δηλαδή, τους έφερε σε αντίθεση µε το «κήρυγµα» του δαίµονα µε τον

οποίο συνεργάζονταν. Έδειξαν έτσι ότι δεν τους ενδιέφερε ούτε η συνέπεια προς τον
εαυτό τους ούτε η αλήθεια. Η γνώµη τους είτε για τους ανθρώπους είτε για τις
διδασκαλίες που άκουγαν, ρυθµιζόταν απʹ το συµφέρον τους. Η κινητήρια δύναµη της
αντίδρασής τους ήταν το κλείσιµο της πηγής απʹ την οποία αντλούσαν άνοµο κέρδος. Η
αναφορά στα «έθη» των Ρωµαίων, που βλάπτονταν από το αποστολικό κήρυγµα, ήταν
για να συγκινηθεί ο όχλος και να ανησυχήσουν οι άρχοντες. Η φιλοχρηµατία δηλαδή
στην προκειµένη περίπτωση βρήκε σύµµαχο την υπεροψία των ρωµαίων πολιτών
απέναντι σ’ όλους τους άλλους κοινούς ανθρώπους. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού οι
άνθρωποι απαλλάσσονται από τη στενόκαρδη υπερηφάνεια της φυλετικής υπεροχής,
καθώς και από τους ψυχρούς υπολογισµούς και τις δόλιες συµπεριφορές που διδάσκει η
φιλοχρηµατία. Αισθάνονται ευρυχωρία πνευµατική, γιατί προγεύονται τον Παράδεισο,
κι ας ήταν δεµένοι µε βαριές αλυσίδες στην «εσωτέρα φυλακή» δύσκολων περιστάσεων,
όπως ο απ. Παύλος και ο Σίλας στη φυλακή των Φιλίππων. Κι εκεί µέσα µπορούν να
αναπέµπουν στο Θεό «ωραίο ύµνο». Δηλαδή ύµνο που ψάλλει µέσα τους το Άγιο
Πνεύµα.
π. Θ.Α.Β.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. Ιστ’ 16 - 34)
«Πίστευσον επί τον Κύριον Ίησούν Χριστόν»
Ἐγένετο δὲ πορευοµένων ἡµῶν εἰς τὴν προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦµα
πύθωνα ὑπαντῆσαι ἡµῖν͵ ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τοῖς κυρίοις αὐτῆς
µαντευοµένη. Αὕτη κατακολουθοῦσα τῷ Παύλῳ καὶ ἡµῖν ἔκραζεν λέγουσα͵ οὗτοι οἱ
ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν͵ οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑµῖν ὁδὸν
σωτηρίας. Τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡµέρας. Διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας
τῷ πνεύµατι εἶπεν͵ Παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόµατι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ΄ αὐτῆς·
Καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. Ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας
αὐτῶν ἐπιλαβόµενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς
ἄρχοντας͵ καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπαν͵ Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι
ἐκταράσσουσιν ἡµῶν τὴν πόλιν Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες͵ καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ
ἔξεστιν ἡµῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν Ρωµαίοις οὖσιν. Καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ΄
αὐτῶν͵ καὶ οἱ στρατηγοὶ περιρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱµάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν͵ πολλάς τε
ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλακήν͵ παραγγείλαντες τῷ δεσµοφύλακι
ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς· ὃς παραγγελίαν τοιαύτην λαβὼν ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν
ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς πόδας ἠσφαλίσατο αὐτῶν εἰς τὸ ξύλον. Κατὰ δὲ τὸ
µεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σίλας προσευχόµενοι ὕµνουν τὸν θεόν͵ ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν
οἱ δέσµιοι. Ἄφνω δὲ σεισµὸς ἐγένετο µέγας ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεµέλια τοῦ
δεσµωτηρίου͵ ἠνεῴχθησαν δὲ παραχρῆµα αἱ θύραι πᾶσαι͵ καὶ πάντων τὰ δεσµὰ ἀνέθη.
Ἒξυπνος δὲ γενόµενος ὁ δεσµοφύλαξ καὶ ἰδὼν ἀνεῳγµένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς͵
σπασάµενος [τὴν] µάχαιραν ἤµελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν͵ νοµίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς
δεσµίους. Ἐφώνησεν δὲ Παῦλος µεγάλῃ φωνῇ λέγων͵ Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν͵
ἅπαντες γάρ ἐσµεν ἐνθάδε. Αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν͵ καὶ ἔντροµος γενόµενος
προσέπεσεν τῷ Παύλῳ καὶ [τῷ] Σίλᾳ͵ καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη͵ Κύριοι͵ τί µε δεῖ
ποιεῖν ἵνα σωθῶ; Οἱ δὲ εἶπαν͵ Πίστευσον ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν͵ καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ
οἶκός σου. Καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ κυρίου σὺν πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.
Καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν͵ καὶ
ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆµα͵ ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον
παρέθηκεν τράπεζαν͵ καὶ ἠγαλλιάσατο πανοικεὶ πεπιστευκὼς τῷ Θεῷ.
Μετάφραση της Αποστολικής περικοπής
Κατά τις ηµέρες εκείνες, καθώς πηγαίναµε στον τόπο της προσευχής µας συνάντησε
κάποια υπηρέτρια που είχε µαντικό πνεύµα, και µε τη µαντεία έφερνε πολλά κέρδη

στούς κυρίους της. Αυτή ακολούθησε τον Παύλο και εµάς και φώναζε: «Αυτοί οι
άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου καί σας αναγγέλλουν το δρόµο της
σωτηρίας». Αυτό το έκανε πολλές ηµέρες. Ο Παύλος ήταν πολύ αγανακτισµένος και
στραφείς είπε στο πνεύµα: «Σε διατάζω οτό όνοµα του Ιησού Χριστού να βγείς από
αυτή». Καί εκείνη τη στιγµή βγήκε. Όταν όµως οι κύριοί της είδαν ότι χάθηκε η ελπίδα
των κερδών τους, έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα καί τους έσυραν στην αγορά προς τις
αρχές, και όταν τους έφεραν στους στρατηγούς είπαν: «Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι
είναι Ιουδαίοι, δηµιουργούν ταραχή στην πόλη µας· κηρύττουν διδασκαλίες, τις οποίες
εµείς που είµαστε Ρωµαίοι δεν επιτρέπεται να τις παραδεχθούµε ή να τις εφαρµόσουµε».
Ξεσηκώθηκε και ο όχλος εναντίον τους, οι στρατηγοί τους ξέσχισαν τα ενδύµατα καί
διέταξαν να τους ραβδίσουν. Αφού τους έδωσαν πολλά ραβδίσµατα, τους έριξαν στη
φυλακή καί παρήγγειλαν στο δεσµοφύλακα να τους φυλάει καλά. Αύτός, αφού έλαβε
τέτοια παραγγελία, τούς έβαλε στην πιο βαθιά φυλακή και έδεσε τα πόδια τους στο ξύλο
προς ασφάλεια. Κατά τα µεσάνυχτα ο Παύλος και ο Σίλας προσευχόντουσαν και
έψαλλαν ύµνους στο Θεό, και οι άλλοι φυλακισµένοι τους άκουγαν. Έξαφνα έγινε
σεισµός µεγάλος, ώστε σαλεύτηκαν τα θεµέλια της φυλακής, και αµέσως άνοιξαν όλες
οι πόρτες και όλων τα δεσµά λύθηκαν. Όταν ξύπνησε ο δεσµοφύλακας και είδε ανοικτές
τις πόρτες της φυλακής, έσυρε το µαχαίρι του και επρόκειτο ν’ αυτοκτονήσει, επειδή
νόµιζε ότι οι φυλακισµένοι είχαν φύγει. Άλλ’ ο Παύλος του φώναξε δυνατά: «Μην κάνεις
κανένα κακό στον εαυτό σου, διότι όλοι είµαστε εδώ». Αφού ζήτησε φώτα, πήδηξε µέσα
και, τροµαγµένος, έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους οδήγησε έξω
καί είπε; «Κύριοι, τί πρέπει να κάνω για να σωθώ;». Εκείνοι είπαν: «Πίστεψε στον Κύριον
Ιησού Χριστό καί θα σωθείς συ και οι οικιακοί σου». Καί κήρυξαν το λόγο του Κυρίου σ’
αυτόν καί σ’ όλους που ήταν στο σπίτι του. Εκείνη τη νυκτερινή ώρα τους πήρε και
έπλυνε τις πληγές τους και αµέσως κατόπιν βαπτίσθηκε και αυτός και όλοι οι δικοί του.
Τους έφερε στο σπίτι του, τους έδωσε φαγητό και χαιρόταν µε όλους τους δικούς του για
την πίστη του στον Θεό.
.

