
πρώτη Κυριακή τῶν Νη-
στει ῶν ὀνομάζεται Κυρια-
κή τῆς Ὀρ θοδοξίας. Ὀνο-
μάζεται ἔτσι, διότι τή μέρα
αὐτή ἡ ἁγία μας Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία ἑορτάζει τή
διαχρονική νίκη της ἔνα-

ντι ὅ λων τῶν αἱ ρέσεων, κα-
θώς καί ὅλων ἐ κείνων πού τήν

καταδίωξαν. Κανείς ποτέ μέ κα-
νέναν τρόπο δέν μπόρεσε κι οὔτε θά

μπορέσει νά καταλύσει τήν Ἐκκλη-
σία. Γιατί ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι γήινο κατα-
σκεύασμα. Ἡ Ἐκ κλη σία εἶναι ἀπό τόν οὐρανό,
εἶναι οὐρανός ἡ  Ἐκκλησία, ἡ Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν πάνω στή γῆ. Αὐτό μᾶς λέει καί ἡ

εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς αὐτῆς...
* * *

Ἦταν τότε πού ὁ Κύριος Ἰησοῦς στήν ἀρχή
τῆς δημόσιας δράσεώς Του συνάντησε τό Φί-
λιππο ἀπό τή Βηθσαϊδά – τήν πόλη τοῦ
Ἀνδρέα καί τοῦ Πέτρου – καί τόν κά λεσε νά
Τόν ἀκολου θήσει. Ἐκεῖνος, γοητευμένος ἀπό
τήν ἁγία Του μορφή, προτοῦ ἀκόμα γίνει μα-
θητής Του, ἔτρεξε στό φίλο του τόν Ναθα-
ναήλ γιά νά ἀναγγεί λει καί σ᾽ ἐ κεῖνον τή με-
γάλη του χαρά: «Βρή καμε αὐ τόν γιά τόν
ὁποῖο ἔγραψε ὁ Μωυσῆς καί μίλησαν οἱ
προφῆτες, τόν Ἰησοῦ, τό γυιό τοῦ Ἰωσήφ ἀ πό
τή Ναζαρέτ», τοῦ εἶπε θρι αμ βικά. Καί στήν
ἐπιφύλαξη τοῦ Ναθανα ήλ πῶς ἦταν δυνατόν
νά προέρχεται ὁ Μεσσίας ἀπό τή Ναζαρέτ,
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τοῦ ἀπάντησε ἀφοπλιστικά: «Ἔλα νά δεῖς».
Καί πῆρε νά τόν ὁδηγεῖ πρός τόν Χριστό.

Ἐν τῷ μεταξύ εἶδε ὁ Κύριος τό Ναθαναήλ πού
ἐρχόταν καί εἶπε γι  ̓αὐτόν ἀποκαλυπτι κά:

— Νά ἕνας γνήσιος Ἰσραηλίτης, πού μέσα
του δέν ὑπάρχει δόλος καί ὑποκρισία.

— Ἀπό ποῦ μέ ξέρεις, Τόν ρωτᾶ ὁ Ναθα-
ναήλ.

— Προτοῦ νά σέ φω-
νάξει ὁ Φίλιππος, τοῦ
ἀπαντᾶ ὁ Κύριος, ὅταν
βρισκόσουν κάτω ἀπ᾽
τή συκιά χωρίς νά σέ
βλέπει κανείς καί προ-
σευχόσουν, ἐγώ μέ τό
θεϊκό μάτι μου σέ εἶδα.

— Διδάσκαλε, ξέσπα-
σε ὁ Ναθαναήλ γεμάτος
ἔκπληξη, ἐσύ εἶσαι ὁ
υἱός τοῦ Θεοῦ, ἐσύ εἶσαι ὁ βασιλιάς τοῦ
Ἰσραήλ.

Καί τότε ἄκουσε αὐτά τά βαρυσήμαντα λό-
για ἀπό τό στόμα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ:

— Ἐπειδή σοῦ εἶπα ὅτι σέ εἶδα κάτω ἀπ᾽ τή
συκιά πιστεύεις; Πολύ σπουδαιότερα θά δεῖς.

Καί ἀμέσως πρόσθεσε:
— Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι ἀπό τώ ρα καί στό

ἑξῆς θά βλέπετε τόν οὐρανό ἀνοιχτό καί τούς
ἀγ γέλους τοῦ Θεοῦ νά ἀνεβαίνουν καί νά κα-
 τεβαίνουν στόν υἱ ό τοῦ ἀνθρώπου.

* * *
Γιά νά καταλάβουμε πῶς τά λόγια αὐτά τοῦ

Κυρίου ἀναφέρονται στήν  Ἐκκλησία Του,
πρέπει νά θυμηθοῦ με τό ὅραμα πού εἶχε δεῖ
παλαιά ὁ Ἰακώβ, ὁ ἄλ λος ἐκεῖνος ἀγαθός
Ἰσραηλίτης. Εἶχε δεῖ δηλαδή στόν ὕπνο του
μιά τεράστια κλίμακα, σκάλα, πού ἡ βάση

της ἦταν στή γῆ καί ἡ κορυφή της στόν οὐρα-
νό. Καί σ᾽ αὐτή τήν κλίμακα ἀ  νεβοκατέβαι-
ναν ἀναρίθμητοι ἄγ γελοι, ἐ νῶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος
στεκόταν στήν κορυφή της καί ἀπό ἐκεῖ ἔδινε
τίς μεγάλες ὑποσχέσεις καί τίς εὐλογίες Του.
Ὅταν λοιπόν ξύπνησε ὁ Ἰ ακώ β καί ἐννόησε τό
ὅραμα, ἔν τρομος εἶπε ὅτι ὁ τό πος ἐκεῖνος ἦταν

φοβερός· ἦταν ὁ «οἶκος
τοῦ Θεοῦ καί ἡ πύλη τοῦ
οὐρανοῦ» (Γεν. κη´ 17).

Σαφῶς λοιπόν τά λό-
για αὐτά τοῦ Κυρίου
ἀναφέρονται στόν «οἶ -
κο τοῦ Θεοῦ», δηλαδή
στήν Ἐκκλησία. Καί τό
βαθύτερο νό ημά τους
εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία
ἀποτελεῖ τό χῶρο ἐκεῖνο
ἀπό τόν ὁποῖο ὁ πιστός

ἀ νάγεται στόν οὐρανό. Ὅταν δηλαδή εἴ μαστε
στόν οἶκο τοῦ Θεοῦ, οὐ σιαστικά βρι  σκόμα-
στε στόν οὐρανό. Τόν οὐρανό πού φωτίζεται
ἀπό τό ἀνέσπερο φῶς τῆς τρισηλίου Θεότη-
τος. Μέσα στήν Ὀρ θόδοξη Ἐκ κλησία ὁ ἄν -
θρωπος ἀπό γήινος καί χοϊκός γίνεται οὐρά-
νιος καί ὑπερκόσμι ος. Διότι στήν Ἐκ κλησία
καί μάλιστα τήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας
ἑνώνεται ὁ οὐρανός μέ τή γῆ, οἱ ἄγγελοι μέ
τούς ἀν θρώπους, κι ὅλοι μαζί προσκυνοῦν καί
δοξάζουν καί ἀνυμνοῦν καί λατρεύουν τόν
ἅγιο Θεό.

Μήν τό ξεχνᾶς ποτέ αὐτό: Ὅσοι βρίσκονται
μέσα στήν Ἐκκλησία, ἔ χουν βρεθεῖ στήν κλί-
μακα ἐκείνη πού θά τούς ἀνεβάσει στόν οὐρα-
νό. Ἐκεῖ νά ζοῦν μαζί μέ τούς ἀγγέλους, τούς
ἁγίους, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί τόν ἥλιο
τῆς δόξης, τόν Χριστό! �

«Κανείς ποτέ μέ κανέναν τρόπο
δέν μπόρεσε κι οὔτε θά μπορέσει

νά καταλύσει τήν Ἐκκλησία.
Γιατί ἡ Ἐκκλησία

δέν εἶναι γήινο κατασκεύασμα.
Ἡ Ἐκ κλη σία εἶναι ἀπό τόν οὐρανό,

εἶναι οὐρανός ἡ  Ἐκκλησία, 
ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν 

πάνω στή γῆ».
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