
«- Καὶ ὁ Ἱερεὺς λέγει:
● Ἀποτάσσῃ τῷ σατανᾷ, καὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, καὶ πᾶσι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ, 

καὶ πάσῃ τῇ λατρείᾳ αὐτοῦ, καὶ πάσῃ τῇ πομπῇ αὐτοῦ;
- Καὶ ἀποκρίνεται πρὸς ἕκαστον ὁ Κατηχούμενος, ἢ ὁ Ἀνάδοχος·
● Ἀποτάσσομαι!
- Καὶ ὅτε εἴπῃ τρίς, ἐρωτᾷ πάλιν ὁ Ἱερεὺς τὸν Κατηχούμενον·
● Ἀπετάξω τῷ σατανᾷ;
- Καὶ ἀποκρίνεται πρὸς ἕκαστον ὁ Κατηχούμενος, ἢ ὁ Ἀνάδοχος·
● Ἀπεταξάμην!
- Καὶ ὅτε εἴπῃ τρίς, λέγει ὁ Ἱερεύς·
● Καὶ ἐμφύσησον, καὶ ἔμπτυσον αὐτῷ».

Ὅταν ἐμφανίστηκε αὐτὴ ἡ διάταξη-τελετὴ τῆς «ἀπόταξης», τὸ νόημά 
της ἦταν αὐταπόδεικτο τόσο στὸν Κατηχούμενο ὅσο καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν 
Χριστιανικὴ Κοινότητα. 

Ζοῦσαν μέσα σ᾿ ἕναν εἰδωλολατρικὸ κόσμο ποὺ τὴν ζωή του διαπερ-
νοῦσε ἡ pompa diaboli1, δηλαδὴ ἡ λατρεία τῶν εἰδώλων, ἡ συμμετοχὴ 
στὴν λατρεία τοῦ αὐτοκράτορα, ἡ λατρεία τῆς ὕλης κλπ. 

Δὲν γνώριζε ὁ Κατηχούμενος μόνον τὶ ἀπαρνιόταν· γνώριζε ἐπίσης πολὺ 
καλὰ σὲ τὶ «στενὴ ὁδό», σὲ τὶ δύσκολη ζωὴ –ἀληθινὰ «ἀ-συμμόρφωτη» 
καὶ ριζικὰ ἀντίθετη πρὸς τὸν «τρόπο ζωῆς» τῶν γύρω του συνανθρώπων– 
τὸν ὑποχρέωνε αὐτὴ ἡ ἀπόταξη-ἀπάρνηση.

Ὅταν ὁ κόσμος ἔγινε «χριστιανικὸς» καὶ ταυτίστηκε μὲ τὴν χριστιανικὴ 
πίστη καὶ λατρεία, τότε ἄρχισε προοδευτικὰ νὰ χάνεται τὸ νόημα αὐτῆς 
τῆς ἀπάρνησης, ἔτσι ὥστε νὰ φθάσουμε στὸ σημεῖο σήμερα νὰ τὴν βλέ-
πουμε σὰν μία ἀρχαϊκὴ καὶ ἀναχρονιστικὴ τελετή, σὰν μία παραξενιὰ ποὺ 
δὲν πρέπει νὰ τὴν πάρουμε στὰ σοβαρά. 

Οἱ Χριστιανοὶ συνήθισαν τόσο πολὺ τὸν Χριστιανισμὸ ὡς ἕνα ἀκέραιο 
κομμάτι τοῦ κόσμου καὶ τὴν  Ἐκκλησία ὡς ἁπλῶς τὴν θρησκευτικὴ ἔκφρα-
ση τῶν κοσμικῶν τους «ἀξιῶν», ὥστε ἐξαφανίστηκε ἀπὸ τὴν ζωή τους ἡ 
ἰδέα μιᾶς ἔντασης ἢ μιᾶς σύγκρουσης μεταξὺ τῆς Χριστιανικῆς τους Πί-
στης καὶ τοῦ κόσμου. 

1. πομπὴ διαβόλου· ἡ ἀκολουθία / οἱ 
ἀκόλουθοι τοῦ διαβόλου· ὅ,τι διαβολικό.
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