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Στο τέλος...

κκλησία; Μα η σύναξη των διασκορπισμένων εν Χριστώ δια 
του Αγίου Πνεύματος. (Ματθ. ιστ’ 18, κε).

Εκκλησία λοιπόν σημαίνει σχέση. Μεταξύ του κάθε προσώπου με 
το Χριστό. Εκάστου με τον πλησίον. 

Δεν είναι σχέση ηθικής αξιολόγησης της συμπεριφοράς. Οργανική. 
Ατομοκεντρική. Θεσμική. Δικανική. Σωστή ή λανθασμένη. Κράτηση 
θέσεων. Αποδοχή του νόμου. Του δικαίου. Δικαιωμάτων. 

Εκκοσμικευτική. Κοινωνική. Εξουσίας. Επιρροής. Θεωρητική. 
Εξουθένωσης. Ψηφοφορίας. Πλειοψηφίας. Μειοψηφίας. 
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Ιδεολογική. Τυπική. Πλέγματος σχέσεων. 
Η Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων. Δυναμική. Ευκαιρία 

παραδοχής της αδυναμίας του προσώπου. Δεν είναι αυτοζωή. Αυτο-
ύπαρξη. Είναι μεταμορφωτική. Όχι εξουσιαστική. 

Είναι ο χώρος εξάσκησης της αγάπης. Είναι διαχρονική. Είναι 
ο αγαπητικός σύνδεσμος των μελών της εν Χριστώ. Εκδήλωση της 
κενωτικής αγάπης του Χριστού. Καθρέφτισμα της κοινής αναφοράς 
στο Χριστό. 

Δεν είναι ο χώρος της αδικίας. Της ζημιάς. Της ανασφάλειας. Της 
στέρησης. Ανατροπή του νόμου και του δικαίου. Διαφοροποίηση 
πρωτοπορίας στη Βασιλεία των Ουρανών. Υποδοχή τελωνών και 
πορνών. 

Σώζει διακρίνοντας τη ζωή από το θάνατο. Είναι η ίδια η ζωή. 
Δέχεται τους αποδεχουμένους την αμαρτωλότητά τους. 

Θερμοκήπιον όλων των πραγμάτων. Στον καθένα προσφέρει. Στον 
κρίνον το λευκό χρώμα. Στον μενεξέ το κόκκινο. Και στον υάκινθον. 
Στο αμπέλι το δικό του χρώμα. Σωστή κατανομή  ιδιοτήτων λοιπόν. 
Το ίδιο γίνεται και με τους ανθρώπους.

Στους διψασμένους νερό. Φαΐ στους πεινασμένους. Αγάπη σε 
όλους. Συμπαράσταση. Συντροφιά.  Στον καθένα ότι χρειάζεται.       

Περισσότερα βέβαια προσφέρει στα θέματα της συγχώρησης των 
αμαρτιών.

Θερμοκήπιον η Εκκλησία. Προσφέρει την ευκαιρία συμφιλίωσης 
με τον Πατέρα. 

Μια περιπέτεια νοσταλγίας του Παραδείσου. Δώρο μοναδικό.
Αγαπά. Ευλογεί. Προστατεύει.           +ο π. Γ

Μην κρύβεσαι από μένα..
Μη αφήνεις και μη μ’ εγκαταλείπεις, 

Θεέ μου και σωτήρα μας. 

                          “Έκφραση” 
ε τον όρο “Έκφραση” εννοούσαν οι Βυζαντινοί κείμενα που 
περιέγραφαν και ερμήνευαν θεολογικά μια εικόνα ή ένα μνημείο. 
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Το θέμα της εικόνας είναι η έκφραση του μυστηρίου της Εκκλησίας 
ως Σώματος Χριστού, το οποίο φανερώνεται στην ευχαριστιακή σύναξη 
που τελούν αρχικά οι Απόστολοι και αργότερα οι Επίσκοποι και οι 
Πρεσβύτεροι.
 Έτσι εξηγείται η ιδιαίτερη έμφαση που δόθηκε στη λειτουργική 
παρουσία του σύνθρονου. 

Τα κύρια μεγέθη που συμμετέχουν στην παράσταση είναι τρία, ο Θεός, 
η Εκκλησία και ο κόσμος. 

Ο Θεός εμφανίζεται διακριτικά ως πύρινες γλώσσες που πέμπονται 
από το Άγιο Πνεύμα, ιδιαίτερα και προσωπικά σε κάθε Απόστολο. 

Η Εκκλησία εκπροσωπείται από τους Αποστόλους, που λειτουργούν 
γύρω από το σύνθρονο, έχοντας αφήσει κενή στη μέση τη θέση του 
Αρχιερέως Χριστού. 

Τέλος, ο κόσμος παρίσταται ή ως γέρων ή ως διάφορες “φυλαί και 
γλώσσαι” που δέχονται το κήρυγμα των Αποστόλων. 

Κάποτε ζωγραφίζεται το σύμβολο του Αγίου Πνεύματος, το περιστέρι, 
ως πηγή που εκπέμπει τις πύρινες γλώσσες. 

Σπανιώτερα εικονίζεται η Ετοιμασία του Θρόνου ως πηγή της Χάριτος. 
Το περιστέρι, ως ιστορικό σύμβολο: Η Ετοιμασία, ως εσχατολογική 
αναφορά. 

Αυτό μας εξηγεί και λύνει τα δύο ανεξήγητα ιστορικά προβλήματα 
στην ορθόδοξη εικόνα της Πεντηκοστής: Δεν απεικονίζεται ο Παύλος, 
ο οποίος τότε δεν είχε ακόμη συμπεριληφθεί στο χορό των Αποστόλων. 

Σήμερα θεωρούμε πως είναι δυτική η απεικόνιση της Παναγίας 
εν μέσω των Αποστόλων στην παράσταση της Πεντηκοστής. Όμως, 
ιστορική μελέτη παλαιών εικόνων, όπως της Πεντηκοστής του 
Ραμπουλά, αποδεικνύουν πως υπήρχε φάση όπου η Παναγία εικονιζόταν, 
όπως περίπου στη γνωστή Πεντηκοστή του Γκρέκο, όπου οι Απόστολοι 
παρουσιάζονται μέσα σε δωμάτιο  να δέχονται μαζί με την Παναγία τις 
πύρινες φλόγες του Πνεύματος στα κεφάλια τους. 

Το πώς από την αρχαϊκή παράσταση με την Παναγία φθάσαμε στη 
βυζαντινή εκδοχή χωρίς τους Αποστόλους σε σύνθρονο, μας βοηθάει να το 
κατανοήσουμε η εσχατολογική εκκλησιολογία.

Δύο είναι τα θεολογικά κλειδιά που μας παρέχει η ορθόδοξη 
εκκλησιολογία για την κατανόηση της εικόνας της Πεντηκοστής, το 
εσχατολογικό και το ευχαριστιακό.     
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Σύμφωνα με το εσχατολογικό κριτήριο, η ορθόδοξη εικόνα δεν 
αναπαριστά μια σκηνή που έλαβε χώρα στο παρελθόν, αλλά φωτίζοντας 
την ιστορία με το φως του Θεού που έρχεται από τα έσχατα, παρουσιάζει 
την εσχατολογική της εκδοχή. 

Έτσι στη Σταύρωση απαλείφει την ειρωνική επιγραφή που έθεσαν 
οι Εβραίοι στο Σταυρό του Χριστού “Ο Βασιλεύς των Ιουδαίων” και την 
αντικαθιστά με την εσχατολογική “Ο Βασιλεύς της Δόξης”, που σημαίνει 
ο Κριτής της Δευτέρας Παρουσίας. Επίσης, ο απών κατά την ιστορική 
στιγμή της Πεντηκοστής Παύλος, θα είναι παρών σύμφωνα με την πίστη 
της Εκκλησίας στο εσχατολογικό αποστολάτο στη Δευτέρα Παρουσία. 

Σύμφωνα δε με το ευχαριστιακό κριτήριο, Πεντηκοστή και κάθοδος 
του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους σημαίνει ίδρυση του Μυστηρίου 
της Εκκλησίας, που είναι η Θεία Ευχαριστία. Οπότε, μετά μια πρώιμη 
βραχεία φάση όπου εικονίζονται τα ιστορικά γεγονότα, επεκράτησε το 
λειτουργικό κριτήριο, που ήθελε την Πεντηκοστή τέλεση της Ευχαριστίας 
με τους Αποστόλους σε σύνθρονο γύρω από την Αγία Τράπεζα. 

Εκεί δε χωρούσε η Παναγία και οι άγιες γυναίκες Μυροφόρες μαθήτριες 
του Χριστού, αφού δεν συμμετείχαν στον κλήρο που τελεί την Ευχαριστία. 
Μάλιστα, σε μερικές εικόνες της Πεντηκοστής παραμένει στο μέσο μια 
θέση κενή μεταξύ οτυ Πέτρου και Παύλου, που υπογραμμίζεται με την 
παρουσία Σταυρού ή οικοδομήματος που θυμίζει Σταυρό. 

Καταλαβαίνουμε λοιπόν τώρα τις διαφορές της ρωμαιοκαθολικής από 
την ορθόδοξη παράσταση της Πεντηκοστής. 

Η ρωμαιοκαθολική ακολουθεί την ιστορία και παρουσιάζει Αποστόλους 
και Παναγία σε κοινό δωμάτιο, όπου δέχονται το Πνεύμα. 

Αντίθετα, η Ορθόδοξη εικόνα εσχατολογικά  προσθέτει τον απόντα 
τότε Παύλο, λειτουργικά δε απαλείφει την Θεοτόκο, και τοποθετεί τους 
Αποστόλους στο ημικύκλιο του Ιερού Βήματος της ευχαριστίας, που 
εικονίζει το εσχατολογικό σύνθρονο, από όπου οι απόστολοι θα κρίνουν τον 
κόσμο μαζί με τον εν μέσω αυτών Χριστό-Κριτή. (π. Σταμάτης Σκλήρης)
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