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ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Ἀπό τή στιγμή πού βαπτισθήκαμε στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος γίναμε Χριστιανοί.
Προστεθήκαμε στήν ἀπειροπληθῆ φάλαγγα τῶν πιστῶν ἀκολούθων τοῦ Κυρίου. Ἀκολουθοῦμε τόν
Χριστό, πιστεύουμε στόν Χριστό, ἀνήκουμε ἐξ ὁλοκλήρου σ’ Ἐκεῖνον. Ὅ,τι μᾶς προσδιορίζει
περισσότερο στόν κόσμο πού ζοῦμε εἶναι τό ὄνομα αὐτό: «Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Σ»!
Πότε ὅμως καί κάτω ἀπό ποιές συνθῆκες ἀποκτήσαμε τό τιμημένο αὐτό ὅνομα;
Τήν πολύ σπουδαία αὐτή πληροφορία, ἱστορικῆς σημασίας θά λέγαμε, μᾶς τήν δίνει ὁ
Εὐαγγελιστής Λουκᾶς στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Γράφει:
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ:


«Χρηματίσαι ...... τούς μαθητάς Χριστιανούς». (Πράξ. ια΄26)

Μᾶς μεταφέρει στήν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας, ὅπου ἡ Ἐκκλησία ἀρχίζει νά παίρνῃ μεγάλες
διαστάσεις. Ὁ Ἀπ. Βαρνάβας βρίσκεται ἐκεῖ. Ἄνθρωπος ἀγαθός καί γεμᾶτος Πνεῦμα Ἅγιον καί Πίστι!
Χαίρεται καί στηρίζει τούς νέους αὐτούς μαθητές. Αὐτή ἡ συμπεριφορά του κάνει ἀκόμη μεγαλύτερο
πλῆθος λαοῦ νά προστεθῇ στούς πιστούς τοῦ Κυρίου. Θεαματική ἡ προσέλευσις εἰς τήν πίστι!
Ἠ
Ἐκκλησία ἁπλώνεται ἀκόμη καί στούς εἰδωλολάτρες. Ὁ Ἀπόστολος χρειάζεται καί κάποιον ἄλλον γιά
νά βοηθήσῃ στό ἔργο τῆς διδασκαλίας καί τῆς ἐνισχύσεως τοῦ πλήθους αὐτοῦ τῶν Χριστιανῶν.
Πηγαίνει λοιπόν στήν Ταρσό, βρίσκει τόν Σαῦλο καί ἐπιστρέφουν στήν Ἀντιόχεια.
Ἐκεῖ γιά ἕναν ὁλόκληρο χρόνο καί οἱ δύο Ἀπόστολοι συμμετέχουν στίς συνάξεις τῶν πιστῶν καί
κηρύττουν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ. Αὐτό βοηθᾶ πολύ! Στηρίζει ἀκόμη περισσότερο τούς πιστούς!
Καθημερινά αὐξάνονται! Γίνονται «ὄχλος ἱκανός», δηλαδή πλῆθος ὑπολογίσιμο. Ἡ παρουσία τους
γίνεται πιό αἰσθητή τώρα. Ὅλη ἡ Ἁντιόχεια μιλάει γι’ αὐτούς. Καί θές ἀπό ζήλεια, θές ἀπό σκληρή
καρδιά τούς ἔβγαλαν καί ὄνομα! Τούς ὠνόμασαν γιά πρώτη φορά: Οἱ «Χριστιανοί»!
Ἡ ὀνομασία τους προηγουμένως ἦταν «μαθηταί» ἤ «ἀδελφοί» ἤ «ἅγιοι». Οἱ Ἑβραῖοι τούς
κορόϊδευαν μέ τό ἐπίθετο Ναζαρηνοί ἤ Ναζωραῖοι.

Τί λέτε, πειράχθηκαν πολύ, διαμαρτυρήθηκαν ἆραγε οἱ πιστοί τῆς Ἀντιοχείας, πού τούς
ὀνόμασαν Χριστιανούς; (...)
Κάθε ἄλλο. Ἔστω κι ἄν οἱ εἰδωλολάτρες τό ἔλεγαν εἰρωνικά, αὐτοί μέ χαρά τό δέχτηκαν.
«Μάλιστα! Εἴμαστε τοῦ Χριστοῦ! Τί ὡραιότερο πρᾶγμα»!
Ὁ Ἀπ. Παῦλος ἐπανειλλημένα τό λέει: «Οὐκ ἐπαισχύνομαι......» (Ρωμ. α΄16). Δέν κοκκινίζω, δέν
ἐντρέπομαι νά κηρύττω τό Εὐαγγέλιο.... . Ἀντίθετα «καυχῶμαι» (Γαλ. στ΄14) καί διαλαλῶ παντοῦ
«Χριστόν ἐσταυρωμένον» (Α΄ Κορ. α΄23). Καί ἄς γελᾶτε ἐσεῖς. Εἶναι ὁ Σωτήρας μας. Καί μακάρι νά τό
καταλάβετε κάποτε κι ἐσεῖς καί νά θελήσετε νά γίνῃ καί δικός σας Σωτήρας.
Ἀλλά οἱ εἰδωλολάτρες, πού τρέφουν ἄσβεστο μῖσος κατά τῶν Χριστιανῶν, δέν ἔμειναν μόνον
στό «Χριστιανοί». Βλέποντας ὅτι ὅλο καί περισσότερος κόσμος προσχωρεῖ στή νέα θρησκεία
ἐξαπολύουν φοβερούς διωγμούς.
Τότε ἡ κοινωνία ἦταν γενναιότερη, καθαρότερη, καί ὄχι ὑποκριτική, ὅπως ἡ σημερινή. Ἄν καί ἡ
εἰδωλολατρία μεσουρανοῦσε καί τά μέλη τῆς Έκκλησίας διώκονταν καί ὑποβάλλονταν σέ φρικτά
βασανιστήρια, ὅποιος πίστευε στόν Κύριον Ἰησοῦν θεωροῦσε ἰδιαίτερη τιμή νά ὁμολογήσῃ τήν πίστιν
του καί νά φωνάξῃ μέ θάρρος «Χριστιανός εἰμι»!
Τό ὄνομα αὐτό τά λέει ὅλα! Εἶναι τό λάβαρο, τό ἔμβλημα, τό καύχημα τοῦ πιστοῦ. Εἶναι τό
ὅπλο γιά νά ἀντιμετωπίσῃ τούς διῶκτες του. Ἡ πρόκλησις γιά νά ἀναμετρηθῇ καί νά νικήσῃ!
  
Οἱ ἅγιοι Μάρτυρες δέν φοβοῦνται τόν θάνατο, ἀλλά βαδίζουν μέ χαρά πρός τό μαρτύριο σάν νά
πηγαίνουν «σέ χαρές καί ξεφαντώματα», γράφει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης.
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Οἱ φοβερές ἀπειλές τῶν διωκτῶν καί οἱ δελεαστικές τους προτάσεις δέν μποροῦσαν νά νικήσουν
τή δύναμι τῆς πίστεως πού ἔκρυβαν μέσα τους... ἄνδρες καί γυναῖκες, νεαροί ἔφηβοι -ἀγόρια καί
κορίτσια- γέροντες καί παιδιά καί νήπια ἀκόμη!
Σκηνές ἀπεριγράπτου μεγαλείου λαμβάνουν χώραν. Ἡ σταθερότης καί ἡ ὁμολογία τῶν
Χριστιανῶν γράφει ὡραῖες καί ἔνδοξες σελίδες γιά τήν Ἐκκλησία.
Ἐλᾶτε νά τίς ζήσουμε τώρα ὅλοι μαζί...!

Νικᾶ ἡ πίστις...! Νικᾶται ἡ ἀπιστία..! . Θριαμβεύει ὁ Χριστός.!..
ΔΙΗΓΗΣΙΣ:

Παράδειγμα ἐκφραστικό τῆς ἀλήθειας αὐτῆς ἡ ἁγία Αἰκατερίνη. Θαυμαστό καί δυναμικό πρότυπο
γιά κάθε νεανική ψυχή ἡ Ἁγία! Γεννήθηκε στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου. Ἀπό μικρή ἔδειξε μεγάλη
φιλομάθεια καί μορφώθηκε ἄριστα. Σπούδασε φιλολογία, φιλοσοφία, ποίησι, ἱστορία καί ρητορική.
Μελέτησε τά βιβλία ὅλων τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων. Τίποτε ὅμως δέν ἱκανοποιεῖ τήν δίψα τῆς ψιχῆς της.
Ἡ Αἰκατερίνη ζητᾶ τήν ἀλήθεια! Τήν ἀλήθεια πού ἀναπαύει τό πνεῦμα καί ξεδιψᾶ τήν ψυχή. Καί τήν
βρῆκε ὁλόδροση καί ζωντανή στίς σελίδες τῆς Καινῆς Διαθήκης.
Κατηχεῖται καί σύντομα βαπτίζεται. Τώρα εἶναι
εὐτυχισμένη, ὄχι ὡς φιλόσοφος, ἀλλ΄ ὡς Χριστιανή. Ζῆ
τήν ζωή τῆς πίστεως καί δέν τήν θαμπώνουν οὔτε τό
κάλλος της οὔτε τά πλούτη, οὔτε ἡ εὐγένεια τῆς
καταγωγῆς, οὔτε ἡ σοφία της. Κηρύττει μέ ζῆλο καί
φλόγα τήν πίστι τοῦ Χριστοῦ! Τό σύνθημά της: «ὅλα
γιά τόν Χριστόν». Μεγάλη δωρεά γιά τόν πιστόν εἶναι
ὅχι μόνον τό νά πιστεύῃ εἰς τόν Χριστόν, ἀλλά καί νά
πάσχῃ γι’ αὐτόν. Καί τήν δωρεά αὐτή τῆς τήν ἐχάρισε ὁ
Χριστός.
Αὐτοκράτωρ τῆς Ρώμης ὁ σκληρός Μαξιμιανός.
Τρέφοντας ἄσβεστο μῖσος κατά τῶν Χριστιανῶν
ἐξαπολύει φοβερόν διωγμό ἐναντίον τους. Ἀνάμεσα
στούς συλληφθέντες καί ἡ νεαρά παρθένος, ἡ
Αἰκατερίνη. Ἀτρόμητος στέκεται μπροστά στόν ἔπαρχο.
Ἀστράφτει τό πρόσωπό της ἀπό χαρά, διότι θά
ὁμολογήσῃ μέ θάρρος τόν Χριστόν καί τήν ἀλήθειάν
του. Ἡ σειρά της φθάνει. Ἔκπληκτος μένει ὁ ἔπαρχος
ἀπό τήν σταθερότητά της καί τήν ὁμολογίαν της. Τῆς
ζητᾶ νά ἀρνηθῇ τόν Χριστόν κι ἐκείνη πλέκει τό
ὡραιότερο ἐγκώμιο γιά Ἐκεῖνον, πού εἶναι ὁ αἰώνιος
Σωτήρ καί λυτρωτής τῶν ἀνθρώπων.
Ὁ ἔπαρχος παρακολουθεῖ ἐμβρόντητος τήν
ὁμολογίαν της, ἀλλά καί τήν εὐγλωττία καί τήν σοφία
της καθώς ἐπίσης καί τά ἀκλόνητα ἐπιχειρήματά της.
Γιά νά τῆς κάμψῃ τό ἡρωϊκό φρόνημα καί νά ταπεινώσῃ τήν ὑπερήφανον Πίστι της διατάσσει νά
συγκεντρωθοῦν ὅλοι οἱ σοφοί τῆς Ἀλεξανδρείας νά συζητήσουν μαζί της, πιστεύοντας ὅτι οἱ σοφοί θά
κατεξευτέλιζαν τήν Χριστιανικήν Πίστιν...!
Θά ἦταν πολύ ἐνδιαφέρον νά παρακολουθήσῃ κανείς αὐτή τήν ἄνισον μονομαχία. Μιά νεαρά
κόρη, ἀντιμετωπίζει τούς ἐκλεκτούς ρήτορες καί σοφούς. Σαρώνει τά χωρίς βάσι ἐπιχειρήματά τους μέ
τήν κοφτερή λογική τοῦ Εὐαγγελίου. Τά ἐπιχειρήματά της τόσο ἰσχυρά καί ἀποδεικτικά, πού οἱ σοφοί
ὄχι ἁπλῶς ὁμολογοῦν ὅτι ἐνικήθησαν, ἀλλά καί ἀσπάζονται τήν πίστιν τῆς Ἁγίας. Τί κρῖμα νά μήν ἔχουμε
τά πρακτικά τῆς δημοσίας ἐκείνης συζητήσεως! Τί κρῖμα πού δέν ὑπῆρχαν τότε μαγνητόφωνα!
Ὅμως ὁ θρίαμβος ἀπό τήν ἀντιπαράθεσι ἐκείνη, ὁ θρίαμβος τοῦ Χριστοῦ ἀπέναντι στήν
εἰδωλολατρία κατεγράφη καί μᾶς συγκινεῖ κάθε χρόνο στήν μνήμη της (25 Νοεμβρίου) μέ τό
ἀπολυτίκιόν της: «...... ἐφίμωσε λαμπρῶς τούς κομψούς τῶν ἀσεβῶν τοῦ πνεύματος τῇ μαχαίρᾳ.....».
Ἀλλά ἡ ἀπιστία, ὅταν δέν κατορθώσῃ νά ἐπιβληθῇ μέ τήν πειθώ, προσφεύγει σέ ἄλλα μέσα, πού
δείχνουν ἀκριβῶς τήν ἀδυναμίαν της. Προσφεύγει στή βία καί τό μαρτύριο.
Ὁ ἔπαρχος ὠργισμένος καλεῖ καί πάλι μπροστά του τήν Αἰκατερίνη. Στά κολακευτικά του λόγια
καί τίς δελεαστικές προτάσεις του ἡ νέα ἀπαντᾶ μέ σταθερότητα.
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«Ἡ καταγωγή μου εἶναι γνωστή σ’ ὅλη τήν Ἀλεξάνδρεια. Οἱ γονεῖς μου εἶναι ἀπό τούς
εὐγενεστέρους ἀνθρώπους τῆς αὐτοκρατορίας σου. Πέρασα τήν νεότητά μου ἀναζητώντας
τήν ἀλήθεια. Ὅσο μελετοῦσα, τόσο ἔβλεπα τήν ματαιότητα τῶν εἰδώλων. Ἔτσι ἔγινα
Χριστιανή καί πιστεύω στήν μόνη ἀληθινή θρησκεία. Ὅλη μου ἡ δόξα καί τό καύχημά μου
εἶναι νά φανῶ ἀντάξια Χριστιανή καί νύμφη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.....».
Τήν γεμάτη πίστι ὁμολογία της ἀκολουθεῖ τό μαρτύριο. Πρῶτα ἡ ἀνηλεής μαστίγωσις καί ὕστερα
ὁ τετραπλός τροχός. Ὁ ἔπαρχος φοβᾶται τόν ἐντυπωσιασμό τοῦ πλήθους ἀπό τήν πρωτοφανῆ καρτερία
τῆς δεκαοχτάχρονης καί σύντομα διατάζει τόν ἀποκεφαλισμόν της. Ἡ εὐλογημένη ὥρα φθάνει! Ἡ
Αἰκατερίνη φορᾶ τήν πορφύρα τοῦ μαρτυρίου! Κι ἀπό τότε κοσμεῖ τόν χορόν τῶν Μαρτύρων τοῦ Δ΄
αἰῶνος μ. Χ.! Ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας.
«Αἰκατερίνα καί σοφή καί παρθένος, ἐκ δέ ξίφους καί Μάρτυς....»!
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:

Τί νομίζετε ὅτι ἐπίστευαν οἱ σοφοί τῆς Ἀλεξανδρείας πρίν ἀρχίσουν τήν συζήτησι μέ τήν
Αἰκατερίνη; (...)
Σωστά! Θεωροῦσαν πώς ἡ συζήτησις μαζί της θά ἦταν κάτι πολύ εὔκολο κι ὅτι σέ λίγα λεπτά θά
εἶχαν ἀποδείξει πώς ἡ εἰδωλολατρεία ἦταν ἡ ἀληθινή θρησκεία.

Ποιό ὅμως ἦταν τό ἀποτέλεσμα;(...)
Ὅλους τούς ψευδοσοφούς καί κήρυκες τῆς ἀπιστίας τούς κατετρόπωσε ἡ σοφία τῆς
Αἰκατερίνης. Δέν ὁμιλεῖ μόνον ἡ σοφή κατά κόσμον νέα. Ὁμιλεῖ ἡ γεμάτη πίστι Χριστιανή. Τά
ἐπιχειρήματά της, φωτισμένα ἀπό τήν δύναμι τῆς πίστεως καί τοῦ Πνεύματος τήν χάριν, ἔχουν κάτι πού
πείθει, συγκλονίζει. Πολλοί ἀπό αὐτούς ὁμολογοῦν πίστι εἰς τόν Χριστό, μέ ἀποτέλεσμα νά ὁδηγηθοῦν
ὅλοι στόν διά πυρός θάνατο.

Τί ἦταν ὁ Χριστός καί τί ὁ χριστιανισμός γιά τήν Αἰκατερίνη; (...)
Μάλιστα! Ὁ Χριστός εἶναι ὁ μοναδικός Θεός καί λυτρωτής καί ὁ Χριστιανισμός ἡ μοναδική
θρησκεία, πού ἀξίζει κανείς νά τήν ζῇ μέ ὅλες τίς δυνάμεις του. Καί ἡ Ἁγία μας τό ἔκανε.
Τό σύνθημα σήμερα μᾶς τό ἔγραψε ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη.
ΣΥΝΘΗΜΑ: «Ὅλα γιά τόν Χριστόν»!

Τούς μάρτυρες τούς χαρακτηρίζει τό πνεῦμα τῆς θυσίας. Μένουν μέχρι τέλους πιστοί. Φωνάζουν
μέ θάρρος «Χριστιανός εἰμι»! Τί λεβεντιά!
Μήπως μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία κι ἐμεῖς μέ ψηλά τό κεφάλι νά ποῦμε: «Ναί εἶμαι Χριστιανός»!
Μερικές φορές κι ἐμᾶς μᾶς εἰρωνεύονται. Μέ τόν ἴδιο τίτλο: «Χριστιανοί», «Χριστιανόπουλα»,
ὅταν πᾶμε στήν Ἐκκλησία ἤ κάνουμε τό σταυρό μας, «παιδιά τοῦ κατηχητικοῦ» ὅταν δέν συμμετέχουμε
στίς φάρσες πού σκαρώνουν εἰς βάρος κάποιων παιδιῶν ἤ καί καθηγητῶν... Νά μήν ντρεπώμαστε γι’
αὐτό. Ἐντελῶς ἀντίθετα. Νά τό θεωροῦμε τιμή μας. Μάλιστα! Ὅπως καυχώμαστε πού εἴμαστε Ἕλληνες
ἤ παιδιά τῆς τάδε... τιμημένης οἰκογενείας, πολύ περισσότερο πρέπει νά καυχώμαστε πού εἴμαστε
παιδιά τοῦ Χριστοῦ, ὁπαδοί Του, μαθητές Του.
Ἀλλά καί νά τό δείχνουμε στή ζωή μας. Νά τό λέμε μέ καύχησι ἱερή, νά τό χαιρώμαστε, νά τό
ὑπερασπιζώμαστε, νά τό ὁμολογοῦμε καί νά τό γράφουμε: Εἶμαι Χριστιανός. Ὁ Χριστός εἶναι τό
ἱερότώρο καί ἁγιώτερο στή ζωή μας.

Κι ἄν ὅλα τά χάσω, κι ἄν ἕνα μόνο μοῦ μείνῃ στή ζωή,
αὐτό εἶναι ὁ Χριστός, πού εἶναι τό πᾶν, ἡ ἴδια ἡ ζωή.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Πάνσοφε καί παντογνῶστα Κύριε, ὁμολογοῦμε ὅτι Ἐσύ εἶσαι ἡ πηγή τῆς
ἀληθινῆς σοφίας καί γνώσεως. Σέ παρακαλοῦμε δίδε καί σ’ ἐμᾶς φωτισμό καί πνεῦμα
σοφίας γιά νά προκόπτουμε καί νά ἐννοοῦμε τήν ἀλήθειάν Σου καί τό θέλημά Σου.
Διότι μόνον «τά ἱερά γράμματα εἶναι τά δυνάμενα σοφίσαι εἰς σωτηρίαν». Ἀμήν.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Ο ΠΟΙΜΗΝ Ο ΚΑΛΟΣ, (Ἀδελφ, Θεολόγων ἡ «ΖΩΗ»), Ἀπό την ζωήν τῶν Ἁγίων (Ἀρχιμ. Γεωργίου Ι. Δημοπούλου.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: Ὁ Σωτήρ. Πρός τήν Νίκην, Λυδία.
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