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«ΑΦΟΡΩΝΤΕΣ» ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
«...δι’ υποµονής τρέχοµεν τον προκείµενον ηµίν αγώνα
άφορώντες εις τον της πίστεως άρχηγόν και τελειωτήν Ιησούν»
Η ύπαρξη των αγίων είναι µια ζωντανή απόδειξη ότι το Ευαγγέλιο µπορεί να
εφαρµοσθεί. Ήταν άνθρωποι σαν κι εµάς, «οµοιοπαθείς ηµίν». Ορισµένοι µάλιστα, σε
κάποια φάση της ζωής τους ήταν µεγάλοι αµαρτωλοί. Δεν αναπαύθηκαν όµως στην
αµαρτία, δεν τη δικαιολόγησαν. Κι όταν ο Θεός µε τους δικούς Του ανεξιχνίαστους
τρόπους τους επισκέφθηκε, δεν αµέλησαν να ευπρεπίσουν τον τόπο της κατοικίας Του
µέσα τους. Αγάπησαν τις εντολές Του, κι ας ήταν αντίθετες µε τις συνήθειες της ψυχής
τους. Στην αρχή µε πολύ κόπο, στη συνέχεια µε µεγάλη χαρά, ρύθµισαν τη συµπεριφορά
τους προς
τους ανθρώπους και την άλογη κτίση µε τη διδασκαλία του Χριστού. Δεν έµειναν όµως
µόνο στη συµπεριφορά. Από αυτήν πέρασαν στις εσωτερικές προϋποθέσεις της.
Οµαλοποίησαν λοιπόν τη ροή των λογισµών τους. Ξεχώρισαν στο νου τους τα νοήµατα
των πραγµάτων από τα πάθη, πού συννέφιαζαν τον εσωτερικό ουρανό της καρδιάς τους.
Απόκτησαν έτσι απλό οφθαλµό και καθαρή καρδιά, στην οποία αποκαλύφθηκε ο Θεός
και χάρισε σ αυτούς την εµπειρική γνώση Του. Γι’ αυτό οι άγιοι της Εκκλησίας µας είναι
«πηγές θεολογίας» είτε µπορούν να τη διατυπώσουν µε λόγο είτε όχι. Σήµερα, εορτή των
Αγίων Πάντων, µε βάση το αποστολικό ανάγνωσµα πού διαβάστηκε στους ιερούς ναούς,
µπορούµε να δούµε κάποιες χαρακτηριστικές φάσεις της «ρύθµισης» της ζωής των αγίων
προς το πρότυπο του Χριστού, ώστε να υποµνηµατισθούµε και µεις στη «ρύθµιση» της
ζωής µας προς το πρότυπο των αγίων.
Το νέφος των µαρτύρων
Μια αρχική φάση είναι η έµπνευση από τα παραδείγµατα της ιστορίας, η οποία ανοίγει
το δρόµο. Ό απ. Παύλος φέρνει στους παραλήπτες της επιστολής του ως παράδειγµα
τους δικαιους της Π. Διαθήκης, οι όποιοι απέδειξαν την ακλόνητη πίστη τους στο Θεό µε
την υποµονή πού επέδειξαν στις µεγάλες ταλαιπωρίες της ζωής τους και την ελπίδα µε
την οποία αντιµετώπισαν τα βασανιστήρια στα οποία τους υπέβαλαν ασεβείς άρχοντες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο απ. Παύλος συνδέει την ύπαρξη αυτού του «νέφους των
µαρτύρων» της πίστεως µε τη δυνατότητα που έχουµε οι πιστοί να υποµείνουµε τον
κόπο της πνευµατικής µας πορείας. Το «τοιγαρούν και ηµείς...» (εποµένως και µεις) που
γράφει, δηλώνει ότι και µείς µπορούµε να πετύχουµε αυτά πού πέτυχαν οι άγιοι.
Σήµερα, εκτός από τους δικαίους της Π. Διαθήκης, έχουµε νέφη αγίων που προέρχονται
από διάφορες κοινωνικές τάξεις, από ποικίλες εθνικές παραδόσεις, από όλα σχεδόν τα
επαγγέλµατα και όλα τα µορφωτικά επίπεδα. Ή ύπαρξη τους στηρίζει το νου µας και
κινητοποιεί την καρδιά µας. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο πνευµατικός αγώνας δεν
µπορεί να στηριχθεί σε συναισθηµατικές εξάρσεις. Χρειάζεται αφʹ ενός µεν πεπεισµένο
λογικό µε απτά
παραδείγµατα, αφʹ ετέρου δε διεγηρµένη καρδιά από τη χάρη που αποπνέει η µελέτη της
ζωής των αγίων. Η χάρη του Θεού, που ζει µέσα στους αγίους, διαβιβάζεται στους
αναγνώστες των συναξαριών τους και ανάβει στις ψυχές τους µια ήρεµη φλόγα, η οποία
ξυπνά τη συνείδηση µʹ ένα συγκερασµό φόβου και αγάπης, που δηµιουργεί µια ισχυρή
και νηφάλια επιθυµία εξόδου από τον κλοιό των παθών που περισφίγγει την ψυχή τους.
Ελευθερία και προσανατολισµός
Ο «προκείµενος αγώνας» κάθε πιστού ποικίλει σε µορφές, γιατί εξαρτάται από τα
προβλήµατα που ο καθένας αντιµετωπίζει. Οι Χριστιανοί της Ιερουσαλήµ ήταν

αναγκαιο να µη σκέφτονται διαρκώς την απώλεια των υπαρχόντων τους. Αν τους
καταβρόχθιζε αυτή η λύπη δε θα µπορούσαν να αναπνεύσουν πνευµατικά, δε θα
µπορούσε ο νους τους να προχωρήσει ψηλότερα. Γι’ αυτό θα έπρεπε πρωτίστως να
απορρίψουν από πάνω τους κάθε βάρος βιοτικής µέριµνας, µαζί µε την «ευπερίστατον
αµαρτίαν», την αµαρτία που εισχωρεί εύκολα σε όλες τις κρίσιµες περιστάσεις της ζωής
µας.
Η βάση λοιπόν του πνευµατικού αγώνα είναι η απεµπλοκή από τις υπερβολικές
µέριµνες του κόσµου, οι οποίες πέφτουν επάνω στην ψυχή σαν βάρος που τη συνθλίβει.
Δεν µπορεί να συµβιβασθεί η πνευµατική πορεία µε την αγχώδη υποταγή σε µέριµνες
που δεν είναι υποχρεωτικές για τη ζωή µας. Το κυνήγι του υπερβολικού πλούτου, η
µέριµνα για περιττές πολυτέλειες και ανέσεις, η επιδίωξη άχρηστης δόξας, είναι βάρος
πού ακινητοποιεί την ψυχή και της δηµιουργεί ατροφία πνευµατική. Η απεµπλοκή από
τις υπερβολικές µέριµνες του κόσµου, συντονισµένη µε την αποµάκρυνση από την
αµαρτία, ανοίγει το δρόµο για τη σωτήρια κίνηση προς το πρότυπο του Χριστού.
Αυτός ο δρόµος θέλει υποµονή και διαρκή επιστροφή της µνήµης στο πρόσωπο του
Χριστού, πού είναι «αρχηγός και τελειωτής» της πίστεως µας. Είναι δηλαδή Αυτός πού
θεµελιώνει µέσα µας την πίστη και την οδηγεί µε την υποµονή µας στην τελείωση της.
π. Θ.Α.Β.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Έβρ. ιαʹ 33 ιβʹ 2)
« Αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγόν... Ιησούν»
Αδελφοί, οί άγιοι πάντες οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο
δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόµατα λεόντων, ἔσβεσαν δύναµιν πυρός,
ἔφυγον στόµατα µαχαίρης, ἐδυναµώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν
πολέµῳ, παρεµβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς
αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυµπανίσθησαν, οὐ προσδεξάµενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος
ἀναστάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐµπαιγµῶν καὶ µαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσµῶν
καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐν φόνῳ µαχαίρης ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν
µηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρµασιν, ὑστερούµενοι, θλιβόµενοι, κακουχούµενοι, ὧν οὐκ ἦν
ἄξιος ὁ κόσµος, ἐπὶ ἐρηµίαις πλανώµενοι καὶ ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς
γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες µαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκοµίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν,
τοῦ θεοῦ περὶ ἡµῶν κρεῖττόν τι προβλεψαµένου, ἵνα µὴ χωρὶς ἡµῶν τελειωθῶσιν.
Τοιγαροῦν καὶ ἡµεῖς͵ τοσοῦτον ἔχοντες περικείµενον ἡµῖν νέφος µαρτύρων͵ ὄγκον
ἀποθέµενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁµαρτίαν͵ δι΄ ὑποµονῆς τρέχωµεν τὸν
προκείµενον ἡµῖν ἀγῶνα͵ ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν.
Μετάφραση τής Άποστολικής περικοπής
Αδέλφια, οι Άγιοι Πάντες µε την πίστη ανέτρεψαν βασίλεια, έκαναν έργα δικαιοσύνης,
πέτυχαν την πραγµατοποίηση υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόµατα λεόντων,
έσβησαν τη δύναµη τής φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι δυνατοί,
έγιναν ισχυροί σε καιρό πολέµου, έτρεψαν σε φυγή παρατάξεις των εχθρών.
Γυναίκες έλαβαν τούς νεκρούς τους δι’ αναστάσεως, άλλοι δε βασανίστηκαν και δεν
δέχτηκαν να αφεθούν ελεύθεροι, για να επιτύχουν µία άλλη καλύτερη ανάσταση.
Άλλοι δοκιµάστηκαν µε εµπαιγµούς και µαστίγωση, ακόµη δε και µε δεσµά και
φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, υπέστησαν πολλές δοκιµασίες,
θανατώθηκαν µε µάχαιρα, περιπλανήθηκαν φορώντας δέρµατα προβάτων και
κατσικίσια δέρµατα, έζησαν µε στερήσεις, υπέφεραν θλίψεις και κακουχίες (άνθρωποι
για τούς οποίους δεν ήταν άξιος ο κόσµος), πλανήθηκαν σε ερήµους και σε βουνά, σε
σπήλαια και σε τρύπες τής γης. Όλοι αυτοί, αν και είχαν καλή µαρτυρία για την πίστη
τους, δεν έλαβαν ό,τι είχε υποσχεθεί ο Θεός, διότι είχε ο Θεός προβλέψει κάτι καλύτερο

αναφορικώς µ΄ εµάς, για να µη φθάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εµάς.
Έποµένως, αφού έχουµε γύρω µας ένα τόσο µεγάλο σύννεφο από µάρτυρες, ας
αποτινάξουµε κάθε βάρος και την αµαρτία, η οποία εύκολα µάς εµπλέκει, και άς
τρέχουµε µε υποµονή το αγώνισµα του δρόµου που είναι έµπρός µας, µε τους
οφθαλµούς µας προσηλωµένους πρός τον αρχηγό και τελειωτή τής πίστεώς µας,
τον Ιησού Χριστό.

