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Πρόλογος 

Αγίου Στεφάνου Πρωτοµάρτυρος και Αρχιδιακόνου1  

[Ἀπολυτίκιον]   

Βασίλειον διάδηµα, ἐστέφθη σὴ κορυφή, ἐξ ἄθλων ὧν ὑπέµεινας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, Μαρτύρων 

Πρωτόαθλε· σὺ γὰρ τὴν Ἰουδαίων, ἀπελέγξας µανίαν, εἶδες σου τὸν Σωτῆρα, τοῦ Πατρὸς δεξιόθεν. 

Αὐτὸν οὖν ἐκδυσώπει ἀεί, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. 

[Κοντάκιον]1 

Ὁ Δεσπότης χθὲς ἡµῖν, διὰ σαρκὸς ἐπεδήµει, καὶ ὁ δοῦλος σήµερον, ἀπὸ σαρκὸς ἐξεδήµει· χθὲς µὲν 

γάρ, ὁ Βασιλεύων σαρκὶ ἐτέχθη, σήµερον δέ, ὁ οἰκέτης λιθοβολεῖται· δι᾽ αὐτὸν καὶ τελειοῦται, ὁ 

Πρωτοµάρτυς καὶ θεῖος Στέφανος. 

[Κοντάκιον]2 

Πρῶτος ἐσπάρης ἐπὶ γῆς ὑπὸ τοῦ οὐρανίου Γεωργοῦ πανεύφηµε, πρῶτος τὸ αἷµα ἐπὶ γῆς διὰ 

Χριστὸν ἐξέχεας µακάριε, πρῶτος ὑπ᾽ αὐτοῦ τὸν τῆς νίκης στέφανον ἀνεδήσω ἐν οὐρανοῖς, 

ὡς Ἀθλητῶν προοίµιον, στεφανῖτα τῶν Mαρτύρων ὁ Πρώταθλος. 

1. Βιογραφία Αγίου , www.saint.gr 
2. Ανακοµιδή του Λειψάνου του Αγίου πρωτοµάρτυρος Στεφάνου, Συναξαριστής, 2 Αυγούστου 
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Οι Χριστοφόροι και Πνευµατοφόροι της Ορθοδοξίας 

Άγιος από τη φύση του είναι μόνο ο Θεός, που δεν είναι απλώς

Οι Άγιοι είναι οι εκλεγµένοι του Θεού, οι στύλοι της Εκκλησίας, οι Ιεροί Οµολογητές της Πίστης 

του Χριστού, η διασωθείσα Αγία Εκκλησία µέσα από τους αιώνες, το Οικοδόµηµα της Εκκλησίας, 

οι Τροφοδότες των πιστών, οι Συνεχιστές του Χριστού. Μέσα από τους Αγίους, τους Όσιους, τους 

Μάρτυρες αποκαλύπτεται πλήρως στο πρόσωπο του ενσαρκωµένου Υιού Του δια του Αγίου 

Πνεύµατος και µε το έλεος του Παντοδύναµου Θεού. Χωρίς τους Αγίους δεν θα υπήρχε η  

συµ-µετοχή στην Αγιότητα του Θεού, δεν θα υπήρχε η συνέχιση του Οικοδοµήµατος που έκτισε την 

Εκκλησία. Χάρις στους Αγίους διατηρείται η επαφή µε τον Χριστό, τον Πατέρα, το Άγιο Πνεύµα 

ανοίγοντας τον δρόµο του προσώπου στη θέωση.   

Άγιος είναι ο άνθρωπος του Θεού, εκείνος που στέφεται µε την τιµή να εορτάζεται και να τιµάται 

από την Εκκλησία µας, την µεγάλη οικογένεια του Χριστού, αφού µιµούµενος το δράµα του 

Κυρίου πέτυχε το καθ’οµοίωσιν - το οποίο θα έπρεπε να αποτελεί τον καθολικό στόχο του κάθε 

ανθρώπου, που παύει να είναι άτοµο, απρόσωπο και φθαρτό, αλλά γίνεται πρόσωπο που εκτός από 

ψυχή αιώνια, αποκτά και σώµα άφθαρτο.  

Η ενανθρώπισή του Χριστού αποτελεί τη βάση του αγιασµού και της θέωσης στην αγιότητα του 

Θεού. Οι Άγιοι αξιώθηκαν της δόξας τους από τον Θεό λαµβάνοντας την τιµή να είναι κοντά και 

δίπλα στον φωτεινό θρόνο του Παντοκράτορα Χριστού και Αρχιερέα του Σύµπαντος. Υπηρέτησαν 

τον Αναστηθέντα Χριστό µε συνέπεια, αυταπάρνηση, υποµονή, καρτερικότητα, ζήλο, αγάπη, 

αυτοθυσία και πλήρη παραχώρηση της ζωής τους δίνοντάς την ως αντίδωρο στο δώρο του Θεού 

που είναι η ίδια η ζωή, κάνοντας χρήση του αυτεξούσιου και της αυτοδιάθεσής τους υπέρ Πίστης 

Χριστού, προς τιµήν και δόξα Θεού. Χωρίς την ύπαρξη των Αγίων θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να 

διατηρηθεί η Πίστη στον Χριστό, καθώς ο πιστός εξαγνίζεται από τους πνευµατικούς δείκτες του 

Θεού που είναι οι Άγιοι και οι Μάρτυρες της Οµολογίας πίστεως στον Ιησού και πραγµατώνεται 

την εν Χριστώ σωτηρία. Οι Άγιοι έγιναν τα Ιερά πρόσωπα που διατηρούν ζωντανή την παρουσία 

του Χριστού και την πίστη στον Χριστό, αφού θυσιάστηκαν για Εκείνον, που είναι πρόσωπο 

υπαρκτό και αποδεδειγµένα Αναστηθέντα εκ του Τάφου. Η ύπαρξη των Αγίων έχει Χριστοκεντρικό 

και Τριαδολογικό χαρακτήρα, ουσιαστικά είναι η ζωντανή απόδειξη ότι ο Χριστός υπάρχει και 

θέλει τη σωτηρία των ανθρώπων µε την παρουσία και συνεργεί της Αγίας Τριάδας. Πατρός, Υιού 

και Αγίου Πνεύµατος.   
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Η τιµή προς τους Αγίους δεν πρέπει να συγχέεται µε την τιµή προς τον Θεό, καθώς τον Θεό 

προσκυνούµε, ενώ στους Αγίους τιµούµε την δική τους προσκύνηση και αφιέρωση-θυσία στον 

Χριστό. Η τιµή και η ανάµνηση των Αγίων δεν αναιρεί, ούτε επισκιάζει τα πρόσωπα της Αγίας 

Τριάδας, αλλά ενισχύει την ύπαρξή τους προβάλλοντας και τιµώντας την δική τους αυτοθυσία και 

πίστη, την Πίστη στον Χριστό. Ως αντίδωρο σε αυτή την στάση ζωής των Αγίων για τη δόξα Θεού 

που προσέφεραν, τούς δόθηκε το χάρισµα της θαυµατουργίας αφ’ενός και της παρρησίας 

αφετέρου, προκειµένου άφοβα και µε διακαή ζήλο να δοκιµαστούν στα βασανιστήρια που 

υπέστησαν ώστε να στεφθούν µε την αγιότητα και αγνοώντας επί της ουσίας τους διαβολικούς 

πειρασµούς και τις εχθρικές φρικαλεότητες που υπέστησαν. Οι διαβολικές µορφές του κόσµου 

φοβούνται τους Αγίους καθώς αποστρέφονται καθετί φωτεινό και ισχυρό. Διότι οι Άγιοι, οι διαρκείς 

Μεσίτες µας προς τον Χριστό αποτελούν τα όπλα µας κατά του κακού, την αλεξίσφαιρη πανοπλία 

µας στην καθηµερινότητά µας. 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία καταγράφει µία ιεράρχηση τιµής ως προς την ευλάβεια και την τιµή που 

αποδίδει στους Αγίους της. Με προκαθήµενη την Μητέρα Θεοτόκο, την Παναγία αναµφιβόλως την 

«τιµιωτέρα των Χερουβείµ και ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείµ», της οποίας η τιµή ξεκινά από 

τον Θεό ως την αρχή της ανθρώπινης εξέλιξης υπέρ ανθρώπων µέσω της Ενανθρωπίσεως, 

ακολουθεί ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδροµος και Βαπτιστής του Χριστού, οι άγιοι Απόστολοι, οι 

µάρτυρες του αίµατος και οι λοιποί Άγιοι, Μάρτυρες και αυτοί για τον Χριστό, εφόσον Τον 

ακολούθησαν, Τον µιµήθηκαν και έδωσαν µαρτυρία Χριστού δια του βίου τους. Σε όλη τη διάρκεια 

του έτους οι Άγιου τιµώνται µε µεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις-πανηγύρεις, Θείες Λειτουργίες, 

περιφορά των Ιερών Λειψάνων και προσκύνησή τους, επιβεβαιώνοντας µια αδιάκοπη γιορτή των 

ουρανίων ταγµάτων µέσω των Αγίων στην επίγεια ζωή ενισχύοντας τόσο την πίστη των χριστιανών 

αλλά και ενεργοποιώντας τους αµφισβητίες της Πίστης καθιστώντας τους κοινωνούς γεγονότων - 

θεραπεία ασθενειών λ.χ.  - και µεταβάλλοντάς τους από αµφισβητίες ή και πολέµιους σε ένθερµους 

Χριστιανούς, όπως έγινε µε τον Απόστολο Παύλο που από διώκτης των χριστιανών έγινε ο 

Απόστολος των Εθνών. Οι εορτασµοί των Αγίων ενισχύουν την Πίστη των Χριστιανών, µεσιτεύουν 

για την προσωπική τους γαλήνη, την προσωπική τους εξέλιξη ώστε να ζουν εν Χριστώ µέσα από 

την υπενθύµιση του ενάρετου βίου τους και ταυτόχρονα µετατρέπονται σε απάνεµο λιµάνι, 

καταφύγιο στις λύπες, τις αγωνίες, τις φοβίες και τους φόβους τους. Είναι τόσο ζωντανή η 

δυναµική των Αγίων ώστε από τους πρώτους χρόνους Ναοί είναι αφιερωµένοι σε Αυτούς και 

αποτελούν την περίτρανη απόδειξη του ύψους που µπορεί να φτάσει ο άνθρωπος εν Χριστώ. 

Αποτελούν τα Πνευµατοφόρα και Χριστοφόρα δοχεία που διαπαιδαγωγούν µε τη στάση ζωής Τους, 
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παιδαγωγούν τον άνθρωπο και δια του βίου τους τον διδάσκουν την στάση ζωής τους, παρηγορούν, 

αποκαλύπτουν την δύναµη και την αξία της υποµονής και της ταπείνωσης, τον προετοιµάζουν ώστε 

να είναι δυνατός να προσευχηθεί και οι ίδιοι να µεσολαβήσουν στον Θεό ώστε να απαλυνθεί ο 

πόνος των ανθρώπων διδάσκοντας µε τα δικά τους στέφανα της Αγιοσύνης. Στην πραγµατικότητα 

οι Άγιοι εξαφανίζουν τους εαυτούς τους προκειµένου να τιµήσουν το αναστάσιµο µήνυµα του 

Θεανθρώπου.  

Οι Άγιοι φέρουν ονόµατα µε τα οποία βαπτίζονται οι πιστοί ώστε συµβολικά αλλά εν δυνάµει και 

κυριολεκτικά να λαµβάνουν την αντοχή και τη χάρη τους, ως πολύτιµους αρωγούς τους ίδιους τους 

Αγίους για να διάγουν βίο αρµονικό και εν Θεώ, παρ’ όλο που η ζωή του Χριστιανού µπορεί να 

είναι µια ανηφοριά, η θρησκεία του Γολγοθά3, όπως χαρακτηρίζεται η χριστιανική πίστη.  

Αξίζει να τονιστεί ότι η παρουσία των Αγίων και Μαρτύρων στη ζωή της Εκκλησίας είναι 

αποτέλεσµα της Θεϊκής παραχώρησης να επιτρέψει την ύπαρξή τους, γι’αυτό και οποιαδήποτε είτε 

τροποποίηση της θέσεως και τιµής των Αγίων, είτε αυθαίρετου εορτασµού τους εκτός 

εκκλησιαστικής κοινότητας, νοείται ως πράξη αιρετική και ως τέτοια την εκλαµβάνουµε. Οι Άγιοι 

τιµώνται κατά παραχωρήσεως Θεού µέσα στο Εκκλησιαστικό στερέωµα που είναι η επίγεια οικία 

του Χριστού, όπως από την αρχαιότητα µέχρι και σήµερα οι πιστοί δηµιούργησαν για να µπορούν 

να προσεύχονται και να τιµούν τον Χριστό. Οι τιµές και οι εορτασµοί των Αγίων 

πραγµατοποιούνται µόνο εντός της εν Χριστώ Εκκλησίας. Επιπροσθέτως, αιρετικό είναι να 

απορριφθεί Άγιος της Εκκλησίας από οµάδα πιστών, όπως συµβαίνει µε τους παλαιοηµερολογίτες 

που µεταξύ άλλων απορρίπτουν και την αγιότητα του Αγίου Παΐσίου4 καθιστώντας εαυτούς ξένο 

—————————————- 
3. Νικολάϊ Μπερδιάγιεφ, Το πνεύµα του Ντοστογιέφσκι, εκδ. Πουρνάρας, µτφ Νίκος Ματσούκας 
4. Άγιος Παΐσιος για τους σχισµατικούς και παλαιοηµερολογίτες: «Και εµείς βέβαια εδώ στο Άγιον Όρος µε το παλιό 
πάµε. Αλλά είναι άλλη περίπτωση. Είµαστε ενωµένοι µε την Εκκλησία, µε όλα τα Πατριαρχεία, και µ’ αυτά που έχουν το 
νέο ηµερολόγιο και µ’ αυτά που έχουν το παλιό ηµερολόγιο. Αναγνωρίζοµε τα µυστήριά τους και αυτοί τα δικά µας. Οι 

ιερείς τους συλλειτουργούν µε τους ιερείς µας. Ενώ αυτοί οι καηµένοι ξεκόπηκαν. Οι περισσότεροι και ευλάβεια έχουν και 
ακρίβεια και αγωνιστικότητα και ζήλο Θεού. Μόνο που είναι αδιάκριτος, «ου κατ’ επίγνωσιν». Άλλοι από απλότητα, άλλοι 
από αµάθεια, άλλοι από εγωισµό, παρασύρθηκαν. Θεώρησαν τις 13 µέρες θέµα δογµατικό και όλους εµάς πλανεµένους, 

και έφυγαν από την Εκκλησία. Δεν έχουν κοινωνία ούτε µε τα Πατριαρχεία και τις Εκκλησίες που πάνε µε το νέο, αλλά 
ούτε και µε τα Πατριαρχεία και τις Εκκλησίες που πάνε µε το παλιό, γιατί δήθεν µολύνθηκαν από την επικοινωνία µε τους 
νεοηµερολογίτες. Και όχι µόνον αυτό. Και αυτοί οι λίγοι που έµειναν, έγιναν, δεν ξέρω και εγώ, πόσα κοµµάτια. Και όλο 
και κοµµατιάζονται και αλληλοαναθεµατίζονται και αλληλοαφορίζονται και αλληλοκαθαιρούνται. Δεν ξέρεις πόσο έχω 

πονέσει και πόσο έχω προσευχηθεί γι’ αυτό το θέµα. Χρειάζεται να τους αγαπάµε και να τους πονάµε και όχι να τους 
κατακρίνουµε, και πιο πολύ να προσευχόµαστε γι’ αυτούς να τους φωτίσει ο Θεός, και αν τύχει καµιά φορά και µας 
ζητήσει κανείς µε καλή διάθεση βοήθεια, να λέµε καµιά κουβέντα». 
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σώµα της Εκκλησίας. Η ύπαρξη των Αγίων, η κοινωνία των Αγίων αποτελεί αναπόσπαστο 

λατρευτικό και λειτουργικό κοµµάτι µέσα στην Εκκλησία του Χριστού και είναι πρωτίστως 

αρµονία ψυχική, δύναµη πνευµατική, καθαρότητα νοητική που δίνουν το Άκτιστο Φως όχι φερµένο 

ή δηµιουργηµένο από τον φθαρτό κόσµο, µα ερχόµενο άχρονα, ατελεύτητα και αιώνια από τον 

Θεό, όπως είναι κι η παρουσία του Τριαδικού Θεού στον κόσµο, τον γήινο και τον συµπαντικό. 

Σήµερα που γνωρίζουµε την πολύτιµη παρουσία των Αγίων της Εκκλησίας µας, µε βεβαιότητα 

µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η Ορθοδοξίας µας θα ήταν ακρωτηριασµένη χωρίς την αγάπη και τον 

σεβασµό µας στους Αγίους, την τιµητική προσέγγισή µας στα ιερά πρόσωπά τους τα οποία ο ίδιος ο 

Χριστός έχει επιτρέψει και ευλογήσει να υφίστανται, ώστε να παραδειγµατιζόµαστε από τη στάση 

ζωής τους και να στοχεύουµε στην προσωπική µας θέωση.  
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Τα Ιερά Λείψανα ως αδιαµφισβήτητη θαυµατοποιός Δύναµη του Θεού,  ως ευλογηµένα Δώρα 

του Θεού 

Στην Καινή  Διαθήκη κατά τη αφήγηση της Σταυρώσεως του Χριστού ο βαθύς σεβασµός στο Άγιο 

Σώµα του Θεανθρώπου είναι κατάφωρος5. Ο Χριστός παραδίδει το Πνεύµα Του προτού έρθει το 

Σάββατο ώστε οι Εβραίοι να έχουν καθαρίσει από το τοπίο τους σταυρωµένους προκειµένου να 

γιορταστεί το Πάσχα. Όσοι εγκληµατίες σταυρωµένοι αργούσαν να πεθάνουν πάνω στον σταυρό, 

τους έσπαγαν τα πόδια για να επισπεύσουν τον θάνατό τους. Ο Χριστός κατεβαίνει από τον Σταυρό 

Του ακέραιος6 και εναποτίθεται στον Πανάγιο Τάφο επίσης ακέραιος ώστε να αναστηθεί και να 

επιβεβαιώσει τις προφητείες της Π.Δ.7, αλλά και της Κ.Δ. Συνεπώς, αποδίδεται µεγάλη τιµή στο  

νεκρό σώµα µετά θάνατον τόσο στον Χριστό, όσο και στους Αγίους και Μάρτυρες που 

αυτοθυσιάστηκαν στο όνοµα του Χριστού. Λέµε “αυτοθυσιάστηκαν” διότι πάντα ο χριστιανικός 

Θεός επιτρέπει και θέλει ο άνθρωπος να δράσει µε το αυτεξούσιο και την αυτενέργεια, την απόλυτη 

ελευθερία και επιλογή του για το πώς θα διαχειριστεί τη ζωή του σε σχέση µε τον Χριστό χωρίς 

απειλές και εκφοβισµό, όπως χρησιµοποιούν άλλες θρησκείες. Συνεπώς, το Δόγµα της Εκκλησίας 

σέβεται και τιµά τα λείψανα των Αγίων τα οποία περιποιεί µε µεγάλη φροντίδα και σεβασµό και 

αναφέρει πάντα στους κατηχητικούς της λόγους δεδοµένου ότι τιµώντας τα λείψανα των Αγίων, 

εξυπακούεται πως τιµούν και τα ίδια τα πρόσωπα που θυσιάστηκαν για τον Χριστό. 

Τα χρόνια που οι πολέµιοι των χριστιανών τους κατεδίωκαν και τους θανάτωναν µε αποκεφαλισµό, 

µε λιθοβολισµό, µε σκληρά βασανιστήρια ή τους έριχναν στα θηρία, οι χριστιανοί περισυνέλεγαν 

τα τµήµατα των σωµάτων τους και τα ενταφίαζαν µε ιδιαίτερο σεβασµό και τιµή στους τόπους 

——————— 
5. Δρ. Σταύρος Γιαγκάζογλου, Θεολογικό σχόλιο στη σηµασία και προοπτική του ανθρωπίνου σώµατος, σελ.5.,“Καὶ 
εἶδον τὰ ὀστᾶ τὰ γεγυµνωµένα”: “…[…] η χριστιανική παράδοση που εγκεντρίζεται στο γεγονός του Χριστού, απέδωσε 
εξαρχής τη δέουσα τιµή και στα νεκρά σώµατα των ανθρώπων. Το ανθρώπινο σώµα είναι δυνάµει φορέας της θείας ζωής 

και πρόκειται να αναστηθεί µε την ένδοξη επάνοδο και δεύτερη παρουσία του Χριστού. Ως εκ τούτου, στη χριστιανική 
παράδοση διαµορφώθηκε µια σεβαστική στάση και µια στάση ιερότητας έναντι του νεκρού ανθρώπινου σώµατος, η οποία 
αφορούσε την ταφή και την απόδοση τιµής προς αυτό µε µια σειρά από νεκρικά και λειτουργικά έθιµα.”. 

6. Κατά Μάρκον, κεφ.15, στ.38-47.  
7. Πάµπολλες οι αναφορές στην έλευση του Χριστού στην Π.Δ για την ακεραιότητα του Αγίου Σώµατος, ενδεικτικά: 
Ιακώβ Γεν.49, 10, Προφήτης Μαλαχίας. 3,1, Προφήτης Ησαΐας 40,3-5, Προφητεία της Εξόδου, κεφ. 12,46, όπου 
αναφέρει η µετάφραση: “Κόκκαλο δεν θα Του σπάσετε”. 
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όπου µαρτυρούσαν, στα λεγόµενα “Μαρτύρια”8, όπως ονόµαζαν τα µνήµατα των βασανισµένων 

χριστιανών. Με τα Μαρτύρια είχαν την πεποίθηση ότι το σώµα παραµένει αθάνατο όπως και η 

ψυχή είναι αιώνια. Οι χριστιανοί πίστευαν ότι η επαφή και η προσκύνηση των Αγίων Λειψάνων τα 

οποία ευωδιάζαν ή έµεναν άφθαρτα επειδή είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύµατος προσέδιδαν στους 

προσκυνούντες χάρη Θείου Πνεύµατος την οποία λάµβαναν και οι ίδιοι, όπως διατύπωσε ο Μέγας 

Βασίλειος: «Σύγκρινον τοίνυν τῇ γενέσει τὸν θάνατον και παῦσαι ὀδυρόµενος τὸν τῆς ἀτιµίας   

ἀπαλλασόµενον. Ὃτε Ὶουδαῖοι ἀπέθνῃσκον, βδελυκτά ἦν τὰ θνησιµαῖα΄ ὃτε ὑπὲρ Χριστοῦ ὁ θάνατος, 

τίµια τὰ λείψανα τῶν ὁσίων αὐτοῦ. Σε καµία περίπτωση δεν υπάρχει ειδωλολατρικός χαρακτήρας 

στην προσκύνηση των Αγίων Λειψάνων, αλλά όπως και στην ύπαρξη των εικόνων  υπάρχει 

——————————- 
8. Δρ. Σταύρος Γιαγκάζογλου, Θεολογικό σχόλιο στη σηµασία και προοπτική του ανθρωπίνου σώµατος, σελ.6.,“Καὶ 
εἶδον τὰ ὀστᾶ τὰ γεγυµνωµένα”: Πράγµατι, οι ρίζες της χριστιανικής τέχνης εντοπίζονται στους τάφους των µαρτύρων, 
στα λεγόµενα Μαρτύρια ή απλώς µνήµατα (memoria). Η λέξη µνήµα συνδέεται κυρίως µε τη διαφύλαξη στη µνήµη και 

στον χρόνο. Τέτοια Μαρτύρια εµφανίζονται ήδη από τον 2ο αι. και σε αυτά τελείται η Θεία Ευχαριστία προς τιµήν του 
µάρτυρα, η οποία συνοδευόταν και από τις αγάπες, τα κοινά δείπνα των πρώτων χριστιανών. Από αυτή την 
ταφικήσυνήθεια προέκυψαν οι πανηγύρεις, οι ετήσιες συνάξεις κατά την ηµέρα µνήµης των µαρτύρων και αργότερα των 

αγίων. Η ηµέρα του θανάτου του µάρτυρα γίνεται στην παράδοση της Εκκλησίας γενέθλια ηµέρα στη ζωή της Βασιλείας 
(dies natalis). Συνάµα η νέα αυτή πίστη προσελάµβανε, αφοµοίωνε και νοηµατοδοτούσε διαρκώς µε τον δικό της τρόπο 
τα ταφικά έθιµα της ελληνικής αρχαιότητας. Μέσα στα Μαρτύρια υπήρχε ο τάφος ή η σαρκοφάγος του µάρτυρα που 
περιείχε τα ιερά λείψανά του και χρησιµοποιούνταν ως αγία τράπεζα για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας (mensa 

martyrum). Η χριστιανική αρχαιότητα είναι γεµάτη από τέτοια ονοµαστά Μαρτύρια. Ασφαλώς το πρώτο Μαρτύριο υπήρξε 
ο κυκλικός ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυµα που κτίστηκε ως ταφικό µνηµείο από τον Μ. Κωνσταντίνο στις αρχές 
του 4ου αι. Έκτοτε επικράτησε η συνήθεια στα εγκαίνια ναού να εναποτίθενται τµήµατα ιερών λειψάνων, να 

διαφυλάσσονται και να τιµώνται µέσα σε ιδιαίτερα κιβώτια, τις λειψανοθήκες. Οι πηγές κάνουν λόγο για την ιδιαίτερη 
τιµή που απέδιδαν οι χριστιανοί στα ιερά λείψανα, για την περίτεχνη αρχιτεκτονική, τη γλυπτική, ζωγραφική, κεντητική, 
την τέχνη της αργυροχοΐας και χρυσοχοΐας, µε τις οποίες διακοσµούνται τα Μαρτύρια. Ακολούθως, τα Μαρτύρια θα 

ενταχθούν στις µεγάλες εκκλησίες των πόλεων ή δίπλα τους θα ανεγερθούν µεγάλοι ναοί 2 . Από τον 4ο αι. επικρατεί η 
µετακοµιδή των λειψάνων στις πόλεις και ο τεµαχισµός τους, καθώς ανεγείρονται µεγάλοι ναοί προς τιµήν των µαρτύρων 
και πλέον τοποθετούνται τµήµατα ιερών λειψάνων, καθώς παραγγέλλει ο 83ος κανόνας της Καρθαγένης (5ος αι.) και 
επαναλαµβάνει και ο 7ος Κανόνας της Ζ΄ Οικουµενικής Συνόδου. Όλοι οι ναοί όφειλαν να εξαγιασθούν µε τµήµατα ιερών 

λειψάνων σύµφωνα και µε όσα διαλαµβάνει η Αποκάλυψη: «Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν πέµπτην σφραγῖδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ 
θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγµένων διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν µαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου ἣν εἶχον» (Απ. 6,9). 
Στη χριστιανική Ανατολή εµφανίζεται ιδιαίτερα το φαινόµενο της περιφοράς των λειψάνων (4ος αι.) και των λαµπρών 

εορτασµών για τη µετακοµιδή τους, κάτι που λόγω απαγόρευσης δεν παρατηρείται την ίδια εποχή στη Δύση.”  
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υπενθύµιση των προσώπων τα οποία υπέστησαν τον µαρτυρικό θάνατο στον όνοµα του 

Θεανθρώπου Χριστού. Γι΄αυτό οι προσευχόµενοι στα Άγια Λείψανα δεν απευθύνονται προς αυτά, 

αλλά προς το πρόσωπο του Αγίου στον οποίο ανήκουν και περιβάλλονται από τη δύναµη και δόξα 

του Χριστού, όσο και από την απόδειξη ότι η Πίστη είναι αληθινή. Συνεπώς, δικαίως η 

ανθρωπότητα ανά τους αιώνες της ύπαρξής της στον κόσµο έχει χωριστεί σε δυο µεγάλες 

περιόδους: προ Χριστού και µετά Χριστόν. Ταυτόχρονα τα Ιερά Λείψανα έχουν θαυµατουργή και 

ιαµατική δύναµη καθώς αποτελούνται από την εκθαµβωτική λάµψη της Θείας Χάριτος και 

µετατρέπονται σε νικοποιό δύναµη έναντι των κακών πνευµάτων και του σατανά. Η ίδια ευλογία 

αποδίδεται και στα ιερά αντικείµενα, όπως αυτά φυλάσσονται του Αγίου Νεκτάριου στην Αίγινα 

και τιµάται στην Αλεξάνδρεια ως Επίσκοπος Πενταπόλεως9. 

Η χάρη και η δύναµη των Αγίων επεκτείνεται και στα αντικείµενά τους, όπως συνέβη στην 

περίπτωση των Αποστόλων: «τὰ ἱµάτια Παύλου νοσήµατα καὶ δαίµονας ἢλαυνε, καὶ αἱ σκιαὶ Πέτρου 

θάνατον” ή στην αιµορρούσα γυνή10 που άγγιξε τα ιµάτια του Χριστού. Εκτός από δύναµη δίνουν 

και προστασία και ως µεσίτες µεταξύ Θεού και ανθρώπων και ως ασπίδα προστασίας από την 

αδιάλειπτη µοχθηρία των δαιµόνων.  

Ωστόσο, παρατηρήθηκε ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους υπερβολικός ζήλος των 

πιστών προς τα ιερά λείψανα - και αργότερα τις εικόνες των Αγίων - που οδήγησε στον τεµαχισµό 

των Αγίων Λειψάνων, γεγονός που δεν ελαττώνει την θεραπευτική τους δύναµη, την ευωδία ή την 

θεόδοτη αγιότητά τους, αλλά δεν παύει να είναι µια πράξη τουλάχιστον παρεµβατική προς το Ιερό 

Λείψανο, κάτι που προσπάθησε να εµποδίσει ο Μ.Θεοδόσιος απαγορεύοντας τη διάνοιξη και 

διαµελισµό των λειψάνων11.  Ωστόσο η διδασκαλία της Εκκλησίας µας δεν θεωρεί ότι περιορίζεται 

ή ελαττώνεται ή εξαλείφεται η αγιότητα των λειψάνων από τον τεµαχισµό τους, αλλά διαιρούµενη 

———————- 
9. Ertflix Φωτεινά µονοπάτια |  Άγιος Γεώργιος Καΐρου: Η ροτόντα της Ανατολής [Σε ένα από τα κεντρικότερα σηµεία 
του Καΐρου, πολύ κοντά στην Αγορά του Αλ Χαλίλι, βρίσκεται η έδρα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.Στον προαύλιο 
χώρο του Πατριαρχείου, βρίσκεται ο Ναός του Αγίου Νικολάου, αλλά και το σπίτι, όπου έζησε, για τέσσερα χρόνια, ο 
Άγιος Νεκτάριος. Ένα από τα πιο επιβλητικά χριστιανικά µνηµεία στο Κάιρο, είναι το Μοναστήρι του Αγίου 

Γεωργίου]. 
10. Κατά Λουκά, κεφ.8: 43-48. 
11. Ανδρέου Ιωαν.Φυτράκη, Λείψανα και Τάφοι Μαρτύρων κατά τους τρεις πρώτους αιώνες, Αθήνα 1955 
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πολλαπλασιάζεται και ενδυναµώνει τους πιστούς δια της Χάριτος του Αγίου Πνεύµατος12. Η 

υπερβολική επιθυµία των πρώτων χριστιανών να έχουν τον δικό τους Άγιο - Προστάτη στον 

εκάστοτε τόπο που διέµεναν τους οδήγησαν και σε άλλες υπερβολές που παρατηρήθηκαν αργότερα 

κατά την περίοδο της εικονοµαχίας, όπως να δαγκώνουν οι πιστοί κατά τον ασπασµό τις εικόνες 

των Αγίων προκειµένου να λάβουν την ευλογία του Αγίου. Αυτή η παρεµβατική συµπεριφορά στα 

ιερά λείψανα θα µπορούσε να χαρακτηριστεί εκτός από κακοποιητική και ασεβής ενέργεια, παρόλο 

που ως πράξη από τους πιστούς ήταν φυσιολογική, καθώς µε αυτό τον τρόπο έδειχναν την ένθερµη 

πίστη τους προς τον Χριστό και στους Αγίους. Μετά τον τέταρτο αιώνα  οι συµπεριφορές αυτές 

προκάλεσαν το λειψανο-εµπόριο βρίσκοντας έδαφος στην καλοπιστία των χριστιανών. Δεν πρέπει 

ωστόσο να µας διαφύγει ότι η ιερότητα των λειψάνων προϋποθέτει και την προστασία τους, όπως 

τη διατήρηση και φύλαξή τους σε κατάσταση ακεραιότητας.  Η σκέψη και µόνο της εικόνας του 

τεµαχισµού ενός Αγίου Λειψάνου δεν συνάδει µε την αισθητική, παρόλη την ευρύτερη ευλογία των 

πιστών µέσω της προσκύνησης των λειψάνων. Στην πραγµατικότητα ο Άγιος, µε την παρουσία ή µη 

των Ιερών Λειψάνων ακολουθώντας τον δρόµο του Χριστού και της Παναγίας είναι παρών όπου 

και όποτε τον επικαλεσθεί ο πιστός. 

Υπήρχαν περιπτώσεις, που κάποιοι άγιοι βρήκαν το τέλος τους σε ξένους τόπους, και οι τάφοι και 

τα λείψανά τους ήταν σε µεγάλη απόσταση από τους Χριστιανούς, που τους τιµούσαν, χωρίς να 

δηµιουργείται πρόβληµα µέχρι την µεταφορά τους ακόµη και αν ήταν πολυέξοδη για την εποχή. Ο 

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος µας µεταφέρει άλλη µία εµπειρία της Εκκλησίας, για την προσκύνηση 

των τάφων των Αγίων χωρίς λείψανα: «Καὶ κλῆσιν ὲγνων, ὲστιν ὧν ἀλείψανον,  Τόποις δοθεῖσαν 

ἀνθ΄ὃλου τοῦ µάρτυρος, Ἰσχύν τ΄ἲσην λαβοῦσαν, ὢ τοῦ Θαῦµατος! Σώζειν γὰρ  οἷµαι καὶ τὸ 

µεµνῆσθαι µόνον». 

Εποµένως, απαντάται µε αυτόν τον τρόπο από τους µεγάλους ιεράρχες και Δασκάλους της 

Εκκλησία µας πώς προσεγγίζουν τις βαθύτατες έννοιες της αληθινής προσκύνησης των Αγίων, 

ανοίγοντας καινούριους πνευµατικούς δρόµους που µας οδηγούν στην προσκύνηση των Αγίων. 

Κατά συνέπεια η προσκύνηση και ο εορτασµός των Αγίων, των ιερών εικόνων και των λειψάνων 

τους είναι δυνατή ἐν παντὶ καιρῶ και τὸπῳ, εξαρτώµενα από τη µνήµη της καθαρής συνείδησης και 

την βαθιά, ακλόνητη πίστη. 

——————- 

12.  Ανδρέου Ιωαν.Φυτράκη, Λείψανα και Τάφοι Μαρτύρων κατά τους τρεις πρώτους αιώνες, Αθήνα 1955, σελ.111 
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Προκειµένου οι τοπικές εκκλησίες να ενισχύσουν την δυναµική των πρώτων χριστιανικών 

εκκλησιών, µέσω των Αγίων Λειψάνων αντάλλασσαν τα Ιερά Λείψανα γεγονός που δηµιούργησε 

δεσµούς δυνατούς µεταξύ των γειτονικών εκκλησιών και των ποιµνίων τους. Σε ετήσια βάση 

απέδωσαν ιδιαίτερες τιµές στους Αγίους δηµιουργώντας νεο-αναγερθέντες ναούς και περίτεχνα 

κατασκευάσµατα για να στολίσουν και τιµήσουν τα λείψανα, αξιοποιώντας την γλυπτική, 

αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική όπου εντός Μαρτυρίων εφύλασαν την µνήµη και τον χρόνο. Οι 

χριστιανοί ξεχνούσαν την ακαλαίσθητη εικόνα των ανθρώπων αν έρχονταν σε επαφή µε έναν 

ανοιχτό τάφο του οποίου το άµορφο περιεχόµενο είναι δυνατό να απογοητεύσει τον πιστό για την 

ανθρώπινη µοίρα. Έτσι, το σώµα του ανθρώπου έγινε ναός του Αγίου Πνεύµατος και πηγή χάριτος 

και αγιασµού. Ποταµοί χαρισµάτων και πηγές ναµάτων13 . 

Επιπλέον η ακράδαντη βεβαιότητα τους ότι τα Ιερά Λείψανα ήταν ποταµός χαρισµάτων τους 

βοήθησε ώστε να πάψουν να φοβούνται τον φυσικό θάνατο λαµβάνοντας την ευλογία εκ της 

αλληλοπεριχωρήσεως14 των ανθρώπων και των Αγίων στο Σώµα του Χριστού. Τα ανθρώπινα 

σώµατα ήταν δυνάµει φορέας της θείας ζωής και θεµελιώνεται στο γεγονός της θανάτωσης και της 

ανάστασης του Θεανθρώπου Χριστού. Ως άρµοζε επικεντρώθηκαν στη µέλλουσα ανάσταση που 

µπορεί να απολαύσει ο κάθε ένας ξεχωριστά αποµακρύνοντας τον εαυτό του από την φυσική φθορά 

και τη µαταιότητα και ανοίγοντάς του την ελπίδα και την Ανάσταση. Οι Άγιοι δια της 

πραγµατικότητας των Ιερών Λειψάνων που είχαν ακόµη και θαυµατουργικές ικανότητες σε όσους 

είχαν ακλόνητη και βαθιά Πίστη, µέσω των Λειψάνων που ευωδιάζαν καταργώντας τους νόµους 

της φύσης, ενίσχυαν την Πίστη των χριστιανών για τον αγώνα τους ώστε να υψωθούν στην θέωση 

όχι για να αποκτήσουν υπερφυσικές ιδιότητες, αλλά για να συµµετάχουν στη λαµπρότητα της 

Θείας Μορφής του Χριστού καθήµενου εκ δεξιών του Πατρός Του. 

————— 
13.  Ανδρέου Ιωαν.Φυτράκη, Λείψανα και Τάφοι Μαρτύρων κατά τους τρεις πρώτους αιώνες, Αθήνα 1955, σελ.106 
14. Δρ. Σταύρος Γιαγκάζογλου, Θεολογικό σχόλιο στη σηµασία και προοπτική του ανθρωπίνου σώµατος,“Καὶ εἶδον τὰ 

ὀστᾶ τὰ γεγυµνωµένα”. 
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Η αφθαρσία, η ευωδία, τα θαύµατα των Αγίων Λειψάνων, τιµιώτερα απ’όλο τον πλούτο του 

κόσµου, η ζωντανή απόδειξη της παρουσίας του Θεού ως αδιαπραγµάτευτη Αλήθεια της 

Εκκλησίας 

“Ο θεοσεβής άνθρωπος νόµισµα εστί υπό Θεού χαραχθέν, ο ασεβής ψευδώνυµον νόµισα κίβδηλον, 

νόθον, παραχάραγµα, ουχ υπό Θεού, αλλά υπό διαβόλου ενεργηθέν. Ου δύο δύο φύσεις ανθρώπων 

λέγω, αλλά τον έναν άνθρωπον, ποτέ µεν Θεού, ποτέ δε διάβολου γίγνεσθαι.  

Εάν τις ευσεβή, άνθρωπος Θεού εστίν, εάν δε ασεβή τις, άνθρωπος του διάβολου, ουκ από της 

φύσεως, αλλ΄από της εαυτού γνώµης γενόµενος. 

Οι άπιστοι εικόνα έχουσιν του άρχοντος της πονηριάς οι πιστοί εικόνα έχουσιν του άρχοντος Θεού 

Πατρός, και Ιησού Χριστού, δι’ου εάν µη αυθαιρέτως έχωµεν το υπέρ αληθείας αποθανείν εις το 

αυτού πάθος, το ζην αυτού ουκ έστιν εν ηµίν”, τονίζει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος15. 

Κάθε Άγιος ξεχωριστά έχει το χάρισµα κατά παραχώρησιν του Θεού να συνδράµει θετικά στον 

δύσκολο αγώνα του Χριστιανού, αλλά παράλληλα να στέκεται ως προστάτης του ενάντια στο κακό 

που βρίσκει καθηµερινά στον δρόµο του. Τα Άγια Λείψανα όπως αυτά σώζονται ανά την Οικουµένη 

και τιµώνται µε µεγάλη ευλάβεια στην Ελλάδα και στις λοιπές ορθόδοξες χριστιανικές πόλεις του 

κόσµου από την Εκκλησία µας είναι η ασφάλεια του χριστιανού για την αποµάκρυνση από 

οποιαδήποτε ακολασία και διαβολή, αρκεί ο πιστός δίπλα στην ακλόνητη πίστη του να προσεύχεται  

και στους Αγίους και να τιµά την αγιότητα των Λειψάνων τους. “Αλλά ρύσαι ηµάς από του 

πονηρού’ είναι η προσευχή που επαναλάµβανε ο Άγιος Χαράλαµπος ο Θαυµατουργός όταν ο 

παµπόνηρος εχθρός του Θεού ήλπιζε στην δυσαρέσκεια του Ιεροµάρτυρα αφού επέτρεπε στον 

ξεπεσµένο Ρωµαίο αυτοκράτορα Λούκιο Σεπτίµιο Σεβήρο, διώκτη των χριστιανών, να τον 

αιφνιδιάζει µε τη µοχθηρία του. Ο Άγιος Χαράλαµπος έχοντας πάντα την προσευχή και την 

ακλόνητη του πίστη στον Χριστό αποκεφαλίστηκε και αγίασε καταλύοντας τους φυσικούς νόµους 

και φανερώνοντας το υπερφυσικό, όπως και κάθε Άγιος της Εκκλησίας αναµφίβολα πράττει το 

πρώτο και σπουδαίο θαύµα, που είναι η φωτεινή και ακέραιη πορεία της ζωής του, η κάθε 

υπέρβαση των ορίων της φύσης µέσω της θείας χάριτος του Θεού. Μάλιστα, ο Πρωτοµάρτυρας και 

Αρχιδιάκονος Άγιος Στέφανος, ο Πρώταθλος, παραχώρησε ως νεότερος την πρώτη θέση στον 

γηραιότερο Ιεροµάρτυρα Άγιο Χαράλαµπο στην Ιερά Μονή του Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα  

——————- 
15. Θεοτέκνης Μοναχής, Το Συναξάρι του Αγίου Χαραλάµπους, οπισθόφυλλο, εκδ. Ι.Μ.Αγίου Στεφάνου, Άγια Μετέωρα 
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µετονοµαζόµενη ως “Ιερά µονή Αγίου Πρωτοµάρτυρος Στεφάνου και του Ιεροµάρτυρος 

Χαραλάµπους”, σύµφωνα µε τα γραφόµενα στα χειρόγραφα που σώθηκαν στην Μονή. Η Αγία 

Κάρα του Αγίου Χαραλάµπους βρίσκεται στο Μοναστήρι, ευωδιάζει και θεραπεύει  κάθε φορά που 

οι πιστοί ζητήσουν την βοήθεια Του.  Οπλισµένοι, εποµένως, οι Άγιο µε άµετρη µετριοφροσύνη, 

τον θείο έρωτα για τον Χριστό, µε ικεσίες και προσευχές έγιναν ευπρόσδεκτοι στον ουράνιο θρόνο 

του Θεού πραγµατοποιώντας εκατοντάδες χιλιάδες θαύµατα όποτε τους  

ζητήθηκε ενισχύοντας τη δυναµική και την παρουσία του Χριστού δια µέσου της Ορθοδοξίας.  

Είναι το δώρο του Θεού στου ανθρώπους να γίνουν αξιοποιήσουν την δυνατότητα να γίνουν 

πρόσωπα από το να µείνουν στην φθαρτή και απρόσωπη κατάσταση του αµαρτωλού γεννηθέντα, 

παρόλο που µε το Μυστήριο της Βαπτίσεως το δώρο του Θεού είναι γενναιόδωρα δοσµένο ως 

δίχτυ ασφαλείας για τη ζωή του. Ακόµη και στην αρχαία εκκλησία υπήρχε η πεποίθηση ότι η 

προσευχή στα ιερά λείψανα ήταν ωφέλιµη γιατί οι άγιοι ήταν κεκαθαρµένοι από την αµαρτία και 

ήδη είχαν λάβει τη θέση τους  δεδικαιωµένοι δίπλα στον Χριστό16. Για αυτό και χαρακτηρίζονταν 

“τιµιωτέρα λίθων πολυτελών” 17. 

Με τη θεία παραχώρηση και τα χαρίσµατα που έλαβαν δια του Αγίου Πνεύµατος οι Άγιοι ενίσχυσαν 

τον κατηχητικό λόγο και  τη διδασκαλία της Εκκλησίας καθιστώντας τον χριστιανισµό ζωντανό και 

ρεαλιστικό µέσα από τη θεραπεία ασθενειών, λοιµωδών νοσηµάτων, παραλυσιών, τιµωρίας των 

βλασφήµων, . Η προσκύνηση των Αγίων Λειψάνων αποτελούν δόγµα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, 

όπως δόγµα αποτελεί και η προσκύνηση των εικόνων. Οι θαυµατουργίες, η ευωδία των Ιερών 

Λειψάνων αποτελούν θεϊκή επικύρωση του δόγµατος και της χριστιανικής παραδόσεως που 

διατηρείται στην Εκκλησία µας από γενιά σε γενιά δια µέσου των αιώνων. Κάθε προσευχή και 

ειλικρινής προσφυγή στην αγιότητα των Ιερών Λειψάνων και των Αγίων προσώπων εισακούγεται , 

αρκεί να γίνεται µε πολλή πίστη, µε βαθιά ταπεινότητα και µε ευλάβεια.  

Τα Άγια Λείψανα παρηγορούν τον άνθρωπο στο αιώνιο γιατί του µυστηρίου του κόσµου. Όσοι δεν 

αξιωθήκαµε να ζήσουµε στην εποχή που γεννήθηκε και περπάτησε ο Χριστός, πορεύτηκε ανάµεσα 

στους ανθρώπους, ευλόγησε, θεράπευσε, κατήχησε, προσευχήθηκε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, 

είναι ζωντανός κοντά µας µέσα από τις µορφές και τα σώµατα των Αγίων. Είναι η επιβεβαίωση της  

—————- 
16. Ανδρέου Ιωαν.Φυτράκη, Λείψανα και Τάφοι Μαρτύρων κατά τους τρεις πρώτους αιώνες, Αθήνα 1955, σελ. 81 
17. Ανδρέου Ιωαν.Φυτράκη, Λείψανα και Τάφοι Μαρτύρων κατά τους τρεις πρώτους αιώνες, Αθήνα 1955, σελ. 102 
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Αληθείας των Ιερών Ευαγγελίων, την εµπειρία της θεώσεως, την ελπίδα της σωτηρίας και της 

αιωνιότητας. Είναι η λύτρωση από κάθε φοβία για τη µαταιότητα της ζωής, η συνειδητοποίηση ότι 

η µικρότητα και η φθορά µας γίνεται µεγαλοσύνη και αφθαρσία. Είναι οι αδιάψευστες απαντήσεις 

µας, τα τεκµήριά µας στα ερωτήµατα του σύγχρονου ανθρώπου του 21ου αιώνα, κάθε επιπέδου: 

υπαρξιακού, οντολογικού, µεταφυσικού, κοινωνικού, οικολογικού, επιστηµονικού. Ο Θεός υπάρχει, 

είδαµε το Πρόσωπο Του δια του Υιού του πριν από είκοσι έναν αιώνες και Το βλέπουµε καθηµερινά 

γύρω µας είτε παρατηρώντας την τελειότητα της δηµιουργίας Του, είτε δια των Αγίων και των 

Ιερών Σωµάτων Τους που αποτελούν την δική µας ασπίδα προστασίας και σωτηρίας που µας 

χορηγείται δωρεάν. Τα Άγια Λείψανα είναι η Χάρις του Χριστού που µας δίδεται γενναιόδωρα λόγω 

της ανιδιοτελούς Αγάπης Του. Μια πράξη ασύγκριτα πολύτιµη και σωτήρια για τον πεπτωκότα και 

τον αµφισβητία άνθρωπο για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ο Θεός. Ο Θεός δια του Υιού και του 

Αγίου Πνεύµατος υπάρχει και θα υπάρχει αιώνια και ατελεύτητα.  
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Επίλογος 

Τα Άγια λείψανα είναι αυτά που επέτρεψε ο Χριστός να αφήσει στη γη ως τη χειροπιαστή απόδειξη 

της Άκτιστης και Αιώνιας Παντοδυναµίας του. Η τιµή που αποδίδουµε στα Αγία Λείψανα 

στηρίζεται τόσο στο δόγµα της Ορθόδοξης Εκκλησίας µας , όσο και στην Χριστιανική Διδασκαλία 

και Κατήχηση. Είναι η Αλήθεια του Ενανθρωπήσαντος Λόγου του Θεού µέσω του θάρρους και της 

αφοσίωσης των Αποστολών, Αγίων και Μαρτύρων που αφιερώθηκαν στον Χριστό. Είναι 

αδιαµφισβήτητη η χάρις στους πιστούς που έρχονται σε επαφή µε τα Ιερά Λείψανα, µάλιστα 

κάποιοι έχουν ως δώρο από επισκόπους τµήµατα Ιερών Λειψάνων στις οικίες τους, ωστόσο η 

παρουσία του Χριστού, της Παναγίας, των Αποστολών και των Αγίων µας είναι πανταχού παρούσα 

και συχνά εκπληρούσα τις επιθυµίες των πιστών που στρέφονται σε Εκείνους µε ακλόνητη, βαθιά 

πίστη και τη βεβαιότητα ότι ο δρόµος του Χριστού είναι ο µοναδικός που δίνει γαλήνη και 

πληρότητα εκτός από τη σωτηρία της ψυχής µας. Η προσκύνηση και η ένθερµη προσευχή µας για 

το Καλό δροσίζεται σαν διψασµένο χώµα όταν µε ταπεινότητα σταθούµε απέναντι στα Αγία 

Λείψανα και νοιώσουµε τη θαλπωρή και το Φως που εκπέµπουν κατά παραχώρηση του 

Θεανθρώπου Χριστού.  
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