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Να ποιοι είναι οι Απόστολοι! [1ο Μέρος]
/ Το Συναξάρι της Πεμπτουσίας / Συναξαριακές μορφές
Άγιος Νεόφυτος ο Ἐγκλειστος

Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου, Λόγος στους Δώδεκα Αποστόλους
Αδελφοί και πατέρες, ιδού τα εμφορώτατα κλήματα της αγίας και αθάνατης και
αποτελούσης την αρχή της ζωής αμπέλου, που είναι ο ίδιος ο Χριστός) «Εγώ
είμαι», λέγει, «η άμπελος, εσείς τα κλήματα». Ιδού (ποίοι, κατά τους λόγους του
Κυρίου, μπορούν να γίνουν και να είναι) οι φίλοι του Θεού Λόγου και Σωτήρα μας .
«Εσείς είστε φίλοι μου», λέγει, «εάν πράττετε όσα εγώ σας παραγγέλλω. Δεν σας
λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν γνωρίζει τι πράττει ο Κύριός του».

Εγώ όμως «έχω ονομάσει εσάς φίλους, διότι εκείνα τα οποία άκουσα από τον
Πατέρα μου, σας τα γνωστοποίησα». Ιδού (ποίοι, κατά τους λόγους του Κυρίου,
μπορούν να γίνουν και να είναι) οι Απόστολοι και οι κήρυκες της αλήθειας. «Εγώ
είμαι», λέγει, «η (απόλυτη) αλήθεια» και καθώς «με έχει αποστείλει» ο Πατήρ «να
κηρύξω την άφεση (συγχώρηση) σε εκείνους που είναι αιχμάλωτοι (της αμαρτίας)
και (να χαρίσω) την ανάβλεψη (το φως) σε εκείνους που είναι τυφλοί (από το
σκοτισμό των παθών και των αδυναμιών τους)», κατά τον ίδιο τρόπο και εγώ
αποστέλλω εσάς με σκοπό να θεραπεύετε «κάθε ασθένεια και κάθε αδιαθεσία»,
και (όλα) εκείνα τα οποία ακούσατε (κατ’ ιδίαν) στους ιδιαίτερους χώρους
προσευχής από εμένα, «να τα κηρύξετε από τα δώματα (ώστε να τα ακούσουν και
να τα μάθουν όλοι)». Ιδού (ποίοι, κατά τους λόγους του Κυρίου, μπορούν να γίνουν
και να είναι) οι αλιείς των ανθρώπων».
«Ακολουθήστε με», λέγει, «και θα σας κάνω αλιείς ανθρώπων (δηλαδή ικανούς να
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προσελκύετε στη Βασιλεία του Θεού)». Ιδού (ποίοι, κατά τους λόγους του Κυρίου,
μπορούν να γίνουν και να είναι) οι σωτήρες του κόσμου και ξένοι (προς τον
υλιστικό και αμαρτωλό τρόπο ζωής) του κόσμου (αυτού). Δεν είναι, λέγει, από τον
κόσμο τούτον, όπως (και) εγώ δεν είμαι από τον κόσμο αυτόν, και «φύλαξε αυτούς,
Πάτερ, (ώστε να παραμείνουν ενωμένοι μεταξύ τους) στο όνομά μου».
Ιδού (ποίοι, κατά τους λόγους του Κυρίου, μπορούν να γίνουν και να είναι) τα
ευπειθέστατα (πάρα πολύ υπάκουα) πρόβατα που φέρουν τη σφραγίδα του
παναγίου ποιμένος (δηλαδή του Χριστού). «Ιδού», λέγει, «εγώ (ο Χριστός) σας

αποστέλλω ως (ήμερα) πρόβατα μέσα σε (αιμοβόρους) λύκους».
Και για να αφήσω πίσω τα περισσότερα από αυτά τα εγκώμια (επαίνους), που
δίδουν μαρτυρία του Θεού, ιδού, προς εμάς σήμερα επανήλθαν, οι κατά χάριν του
Χριστού και Σωτήρα μας αδελφοί -αφού επιστρέφετε, λέγει (ο Χριστός, μετά την
Ανάστασή Του, στις Μυροφόρες), πέστε «στους αδελφούς μου» (δηλαδή στους
Αποστόλους)- οι λιμένες της σωτηρίας, οι πύργοι της χάριτος, οι λογικοί ουρανοί,
οι νεφέλες του γλυκασμού που φέρνουν βροχή, οι ευαγγελιστές της ειρήνης, οι
γρήγοροι της (Θείας) χάριτος ίπποι, οι στύλοι της Εκκλησίας, οι κήρυκες της
(Αγίας) Τριάδος -και γιατί πρέπει να λέγω και να απαριθμώ πολλά; -τα μουσικά
όργανα, λύρες του Πνεύματος και οι σάλπιγγες της σωτηρίας και (οι) κλειδούχοι
της Βασιλείας (του Θεού), «διδάσκοντας και νουθετώντας» μας ομόφωνα ο
καθένας τους, όπως από κάθε μεν κακία απέχουμε, κρατούμε όμως μπροστά μας
(ως ασπίδα) κάθε αρετή.
Και προηγουμένως μεν κηρύττουν ομόφωνα το σωτηριώδες μυστήριο της κατ’
οικονομίαν ενσάρκωσης (του Χριστού) και το άκτιστο και όμοιο στη φύση του
(μυστήριο) της (Αγίας) Τριάδος, έπειτα δε διδάσκουν αρμονικά και σε μάς όλα τα
«συνδεόμενα με τη σωτηρία». Γι’ αυτό και εγώ έχω κρίνει ότι είναι δίκαιο (ορθό)
να μην πω σήμερα κάτι από τον εαυτό μου προς την αγάπη σας, αλλά (κάτι) από
εκείνα τα οποία εκείνοι θεοπνεύστως διδάσκουν, (δηλαδή) να εισάξω στο μέσο
(σας) (να φέρω ενώπιον σας) προς υπενθύμισή σας λίγα από τα πολλά από εκείνα
τα οποία προτρέπει (συμβουλεύει) πρώτος ο θείος και αδελφόθεος Ιάκωβος.
«Ποιό είναι το όφελος, αδελφοί μου», λέγει, «εάν κάποιος λέγει (ισχυρίζεται) ότι
έχει πίστη, δεν έχει όμως (ενάρετα) έργα; Μήπως μπορεί η (χωρίς έργα
θεωρητική) πίστη (του) να τον σώσει; Αλλά θα πει κάποιος: συ έχεις (θεωρητική)
πίστη και εγώ έχω (ενάρετα) έργα (χωρίς όμως και να έχω πίστη). Απόδειξέ μου
την πίστη σου από τα έργα σου και θα σου αποδείξω και εγώ την πίστη μου από τα
έργα μου. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας. Καλά κάνεις. (Όμως) και τα
δαιμόνια πιστεύουν (στην ύπαρξη του Θεού) και ανατριχιάζουν (μπροστά στη
δικαιοσύνη και στη δύναμή Του). Θέλεις να μάθεις, κενέ (ανόητε) άνθρωπε, ότι η
(θεωρητική) πίστη χωρίς τα (ενάρετα) έργα είναι νεκρή (και δεν μπορεί να σε
σώσει);» Μάθε (λοιπόν) ότι «ο Αβραάμ ο προπάτοράς μας δικαιώθηκε (έγινε
δίκαιος)
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θυσιαστήριο τον Ισαάκ τον υιό του. Βλέπεις ότι η πίστη τελειοποιήθηκε από τα
έργα;».
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