
ΣτουΣ πρωτοκορυφαίουΣ πέτρο καί παυλο
παΝτέλέΗΜοΝοΣ ίέροΜοΝαΧου

εκτός του Ευαγγελίου. Η πρώτη 
μας αγάπη ψυχράνθηκε. Τώρα 
είμαστε μιμητές της αμαρτίας 
και δούλοι σε παιδάρια και γύ-
ναια και στους καταδυνάστες 
του πνεύματος και του σώματος.

Όμως σε πείσμα των καιρών, η 
Εκκλησία που υπέρκειται και-

ρών και διαστά-
σεων, αγιοποιεί 
και ουσιοποιεί το 
καθ’ημέραν με τις 
μνήμες των αγίων 
της. Αυτών που ξε-
χώρισαν από τον 
κόσμο, αυτών που 
δεν τους ετύφλωνε 
πάθος κανένα και 
αγάπη ουδεμία, 

αλλά μόνο ο βαθύς και μονότρο-
πος έρως της  Εκκλησίας και του 
Νυμφίου Χριστού. Και ανάμεσα 
στους αγίους, τους φιλτάτους 
του Χριστού, οι οποίοι πήραν 
αντίστροφη πορεία απ’αυτόν 
τον κόσμο, που πορεύεται προς 

μείς οι σύγχρονοι χρι-
στιανοί, αδελφοί μου, 
παρασυρμένοι από το 

πνεύμα και τα ρεύματα της επο-
χής, έχουμε μιαν έφεση, ωσάν 
να ήμασταν δούλοι και κοσμικοί 
άνθρωποι, να ηρωοποιούμε και 
να ειδωλοποιούμε, τους επιφα-
νείς των καιρών, δηλαδή όσους 
η δημοσιότητα προ-
βάλει ως ήρωες και 
είδωλα ανθρώπων, 
ως καθηγιασμέ-
να πρότυπα ζωής, 
φθαρτούς και πολύ 
συχνά αμαρτω-
λούς ανθρώπους. 
Αποκομένοι από 
την Παράδοση και 
την ζωή της μητέρας Εκκλησί-
ας, επιχειρούμε να χορτάσουμε 
με ξυλοκέρατα, αρεσκόμαστε 
να στήνουμε εικονικούς ανδρι-
άντες στους σπουδαίους του 
κόσμου και ψάχνουμε εναγω-
νίως στάσεις και πρότυπα ζωής 



πρώτης Εκκλησίας. Εκεί όπου 
ξαπόσταιναν όλοι οι διωγμένοι 
από την ιουδαϊκή και ειδωλολα-
τρική μανία. Αυτός που αξιώθη-
κε να παραστεί στην μεταμόρ-
φωση του Χριστού και να νιώσει 
αμύητος ακόμα, την χαρά και 
την χάρη της παρουσίας του 
ακτίστου φωτός, ώστε να γίνει 
ο ίδιος θαβώριον όρος θεολο-
γίας και φωτεινή λαμπάδα της 
διδασκαλίας. Ο  Σίμων Πέτρος, 
ο ψαράς που άκουσε από τον 
Κύριο “και ποιήσω σε αλιέαν αν-
θρώπων”, που κατέβηκε ως τον 
απελπιστικό άδη με την φοβερή 
αυτή άρνηση του Χριστού και 
υψώθηκε ως τον ουρανό με βα-
θιά και κατανυκτική μετάνοια. 
Ήταν αυτός που εκ μέρους των 
12 έλαβε την αποστολική χάρη 
να κρατά τας κλείς της βασιλεί-
ας και σε βαθιά γεράματα αξι-
ώθηκε του σταυρικού θανάτου 
για να ακολουθήσει τον Κύριο 
Του ακόμα και στον τρόπο μαρ-
τυρίου με πόθο και χαρά μίμη-
σης.

Ο μακάριος Παύλος, αυτός που 
έφτασε, ακόμα εν ζωή έως τρί-
του ουρανού και άκουσε τα 
άρρητα ρήματα και τις θεϊκές 
αποκαλύψεις. Αυτός που από 
λυσσαλέος διώκτης έγινε έν-
θερμος απόστολος, ζηλωτής 
απόστολος, αυτός που ξεπέ-
ρασε σε ζήλο και σε έργο και 

τας πύλας του Άδου, υπήρξαν 
οι πλέον αγαπητοί του, οι πρω-
τοκορυφαίοι των Αποστόλων, 
Πέτρος και Παύλος. Αυτά τα νο-
ητά ύψη και τα τόσο κοντινά στις 
καρδιές μας, προβάλει η Εκκλη-
σία πρώτον τιμητικώς και κατά 
χρέος, τον μεν Πέτρο τιμώντας 
ως των αποστόλων προεξάρχο-
ντα, τον δε Παύλο ώς υπέρ τους 
άλλους κοπιάσαντα, όπως μας 
λέγει το τροπάρι του Εσπερινού. 
Και δεύτερον τους ανυψοί και 
τους προβάλει μέσα στο χάος 
το πνευματικό του κόσμου, ως 
αστέρια που δεν πλανώνται και 
ως στύλους του Χριστού πού δεν 
σείονται, όχι μόνο πρότυπα ηθι-
κά και αναστήματα αποστολικά, 
αλλά ως τεθεωμένους και χα-
ριτωμένους ανθρώπους, στους 
οποίους εντός ζούσε ο Χριστός, 
ως φίλους και ανθρώπους του 
Θεού, νηπτικούς και υψιπέτεις 
και καθηγιασμένους ναούς του 
αγίου Πνεύματος, που ελέγχουν 
με την παρουσία τους, όλη την 
ανοησία και αναξιότητα και μα-
ταιότητα και φθαρτότητα και το 
θανατερό του κόσμου.

Με ποιά στέμματα λοιπόν λό-
γων επευφημίας να τους εγκω-
μιάσουμε, κατά το τροπάριο του 
εσπερινού; Ο Πέτρος, ο πρώτος 
και κορυφαίος των δώδεκα. Από 
την πρώτη εκκλησία ο προεξάρ-
χων, ο μετά τον Κύριο Ιησού πα-
τέρας των αποστόλων και της 



αυτούς τους 12. Ποιά Εκκλησία 
ανά την οικουμένην δεν καυχά-
ται για τον Παύλο, ως ιδρυτή και 
στύλο της και ποιός τόπος μέσα 
στην Μεσόγειο δεν έχει να επι-
δείξει κάποιον τόπο στον οποίο 
εμαρτύρησε ή διώχτηκε για το 
Ευαγγέλιο και την αγάπη του 
Χριστού; Ο Παύλος “το στόμα 
του Χριστού”, τον οποίο Παύλο 
οι άγιοι αγάπησαν με αγάπη μα-
νική και οι άθεοι εμίσησαν με μί-
σος άσβεστο. Η φωτεινή στήλη 
της αλήθειας πού άλλους τους 
μαγνητίζει και τους φωτίζει χαρ-
μόσυνα και άλλους εκθαμβωτι-
κή και εκτυφλωτική ως Αλήθεια 
τους απωθεί και τους τυφλώνει 
και τους τρέπει προς φυγή ή κα-
τηγορία.

Δεν μπορούμε να πούμε κάτι 
άλλο για τους δύο κορυφαίους 
των αποστόλων, όχι γιατί θα 
ήταν ανάξιο ή αταίριαστο, αλλά 
θα μας έπαιρνε ώρα πολλή να 
αναφερθούμε στο πνευματικό 
τους ύψος και στα πνευματικά 
τους κατορθώματα. Ας κλείσου-
με, όπως αρχίσαμε. Ναι. Ας το 
παραδεχτούμε, χωρίς διάθεση 
υποκριτικού ελέγχου ή ηθικολο-
γικής διδασκαλίας που λέγεται 
μόνο για να λέγεται: Η αγάπη 
μας η πρώτη ψυχράνθηκε. Κά-
νουμε λάθος επενδύσεις ζωής 
και ακολουθούμε σημαίες βλα-
σφημίας, πορευόμαστε οπίσω 
των Βααλείμ, των ειδωλολατρι-

κών θεοτήτων, του κέρδους, 
της αθεΐας, του φανταστικού, 
της εύκολης συγκινήσεως, του 
υπολογισμού, της φανταχτε-
ρής αλλά φθαρτής δόξας. Αυτή 
η ζωή μας σέρνει από την μύτη 
και δεν έχουμε διάθεση να την 
κερδήσουμε για τον Χριστό. Για 
όσους από μάς χάσαμε τον δρό-
μο, για όσους ζούμε μέσα στην 
απελπισία και την άρνηση και 
την πνοή του θανάτου και της 
απιστίας, υπάρχουν δύο μεγάλα 
πρότυπα, δύο μεγάλοι ταπεινοί 
και εσταυρωμένοι δια Χριστόν 
υπερήρωες: Ένας που αρνήθηκε 
τον Χριστό για να ξαναγυρίσει 
με την μετάνοια ως Κορυφαίος: 
ο Πέτρος. Και ένας που μέχρι τα 
μέσα της ζωής του Τον κυνήγη-
σε και τον εδίωξε: ο  Παύλος. 
Ένας πρώην αρνητής και προ-
δότης, ένας πρώην σταυρωτής 
και διώκτης. Αναγνωρίζουμε τον 
εαυτό μας στις δύο αυτές εικό-
νες, στον πρότερο βίο των απο-
στόλων; Αν ναι επιστροφή υπάρ-
χει και όχι μόνο επιστροφή και 
μετάνοια, αλλά και σωτηρία και 
δόξα και μόρφωση εν ημίν Χρι-
στού του Θεού.

Ας επιστρέψουμε στην αρχαία 
αγάπη. Οι άγιοι πρωτοκορυφαί-
οι απόστολοι μας έδειξαν τον 
δρόμο…



ΙΟΥΝΙΟΣ  2020

πέΜπτΗ 4 ίουΝίου
ΑΓΙΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΑΓΡΥΠΝΙΑ
(Τετάρτη 8:30 μ.μ. - Πέμπτη 1.00
                      μετά τα μεσάνυχτα)

ΣαΒΒατο 6 ίουΝίου
ΨΥχΟΣΑββΑΤΟ

κυρίακΗ τΗΣ πέΝτΗκοΣτΗΣ 
7 ίουΝίου
Όρθρος 6.15 π.μ.
Θεία Λειτουργία υπό του 
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 
Κιτίου κ.κ. Νεκταρίου  - 7.15 π.μ.

Δέυτέρα 8 ίουΝίου
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Όλην την εβδομάδα του Αγίου 
Πνεύματος γίνεται Κατάλυσις εις 
Πάντα

πέΜπτΗ 11 ίουΝίου
Αγίου Ενδόξου
Αποστόλου βαρνάβα
Αγίου Λουκά του Ιατρού 
Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως 
Κριμαίας της Ρωσσίας

κυρίακΗ 14 ίουΝίου
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Δέυτέρα 15 ίουΝίου
Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου 
Ιππώνος και της μητρός αυτού 
Αγίας Μόνικας
Από σήμερα αρχίζει η νηστεία
των Αγίων Αποστόλων
(Διαρκεί μέχρι και την 28ην Ιουνίου ημέραι 14)
Κατάλυσις Ιχθύος εκτός Τετάρτης
και Παρασκευής

παραΣκέυΗ 19 ίουΝίου
Αγίου Αποστόλου Ιούδα
του Θαδδαίου

κυρίακΗ 21 ίουΝίου
Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού

τέταρτΗ 24 ίουΝίου
Το Γενέσιον του τιμίου ενδόξου 
Προφήτου Προδρόμου και 
βαπτιστού Ιωάννου

κυρίακΗ 28 ίουΝίου
Ανακομιδή λειψάνων
Αγίων Αναργύρων Κύρου 
και Ιωάννου

Δέυτέρα 29 ίουΝίου
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ
Κατάλυσις εις Πάντα

τρίτΗ 30 ίουΝίου
Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Κατάλυσις εις Πάντα

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ

Εσπερινός 6:30 μ.μ.
Όρθρος 6:30 π.μ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Μηνιαίον περιοδικόν

Εκδότης:
Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού

Αγίου Λαζάρου
Τηλ: 24652498

http: www.ayioslazaros.org
Ηλεκτ. Διεύθ.: info@ayioslazaros.οrg
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