Ἅγιος Ἀχμέτ

π. Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης
α) ὲ κάκε ἐποχὴ ἡ Ἐκκλθςία κοςμεῖται ἀπὸ ἁγίουσ. Αὐτὸ ςθμαίνει ὅτι ὁ
μακρόκυμοσ καὶ οἰκτίρμων Θεόσ, ἡ Παναγία καὶ Ὁμοοφςιοσ Σριάσ, δὲν ἀφινει
ἀπαράκλθτο τὸν κόςμο.Ἔτςι, προφῆτεσ, δίκαιοι, ἀπόςτολοι, εὐαγγελιςτζσ,
μάρτυρεσ, ἱεράρχεσ, ὅςιοι, ἱερομάρτυρεσ ἀλλὰ καὶ νεομάρτυρεσ, ἐνεργοποιώντασ
τὶσ δωρεὲσ τοῦ Ἁγίου Πνεφματοσ, κακίςτανται ηωντανὰ μζλθ τοῦ ςώματοσ τοῦ
Χριςτοῦ (βλ. Α΄ Κορ. 12, 27).
β) Ἀνάλογα μὲ τὶσ κοινωνικὲσ καὶ ἱςτορικὲσ ςυνκῆκεσ φανερώνονται καὶ οἱ ἅγιοι.
Ἔτςι, ςτὴν περίοδο τῶν διωγμῶν εἴχαμε τοὺσ μάρτυρεσ, ἐνῶ ςὲ περιόδουσ
ἐλευκερίασ τῆσ πίςτεωσ καὶ ἀκμῆσ τῆσ παιδείασ καὶ τῶν γραμμάτων ἀναδείχκθκαν
λόγιοι ςυγγραφεῖσ καὶ ςπουδαῖοι ὑμνογράφοι. Οἱ νεομάρτυρεσ ἀνζτειλαν ςτὴ
διάρκεια τῆσ Σουρκοκρατίασ ὡσ ἀντιςταςιακοί τθσ ρωμιοςφνθσ καὶ τοῦ ἑλλθνιςμοῦ,
ὡσ πρότυπα πίςτεωσ καὶ ὑπομονῆσ. Κι ὅπωσ ςθμειώνει ὁ Ἀπόςτολοσ, ἀπὸ τὴ
δοκιμαςία τῆσ πίςτεωσ γεννιζται ἡ ὑπομονι, ἡ ὁποία πρζπει νὰ κρατιςει μζχρι
τζλουσ (βλ. Ἰακ. 1, 4).
γ) Ὁ ὅςιοσ Νικόδθμοσ Ἁγιορείτθσ ςτὸ Νζον Μαρτυρολόγιον ἀναφζρει ὅτι ὁ Θεὸσ
εὐδόκθςε νὰ ἐμφανιςτοῦν οἱ νεομάρτυρεσ γιὰ πζντε λόγουσ: Διότι ςυμβάλλουν
ςτὸν ἀνακαινιςμὸ τῆσ ὀρκόδοξθσ πίςτθσ, κακιςτοῦν ἀναπολόγθτουσ τοφσ
ἀλλοπίςτουσ τὴν ἡμζρα τῆσ κρίςεωσ, ἀποτελοῦν δόξα καὶ καφχθμα τῆσ Ἀνατολικῆσ

Ἐκκλθςίασ καὶ καταιςχφνθ τῶν ἑτεροδόξων, εἶναι παραδείγματα ὑπομονῆσ ἀλλὰ καὶ
πρότυπα μιμιςεωσ γιὰ τοὺσ χριςτιανοφσ.
δ) Ἀνάμεςα ςτοὺσ βίουσ τῶν νεομαρτφρων περιλαμβάνεται καὶ ςφντομοσ βίοσ τοῦ
Ἀχμὲτ τοῦ Κάλφα, ὁ ὁποῖοσ ἐνῶ ἦταν μωαμεκανόσ, μὲ καυμαςτὸ τρόπο ἔγινε
χριςτιανὸσ καὶ μαρτφρθςε τὸ 1682. Ἡ μνιμθ του τιμᾶται ςτὶσ 24 Δεκεμβρίου καὶ ςτὶσ
3 Μαΐου. τὸ Νζον Μαρτυρολόγιον ἀναφζρεται: «Οὗτοσ ἔχων ςκλάβαν Ρώςςαν
ςυνεμίγνυτο μὲ αὐτιν, ἄφθνεν ὅμωσ αὐτὴν νὰ πθγαίνθ εἰσ τὴν Ἐκκλθςίαν τῶν
Χριςτιανῶν εἰσ τὰσ ἐπιςιμουσ ἡμζρασ. Ἐπειδὴ δὲ ὅταν ἐκείνθ ἤρχετο ἀπὸ τὴν
Ἐκκλθςίαν, αὐτὸσ ἠςκάνετο εὐωδίαν ἄρρθτον ἀποὺ ἔβγαινεν ἀπὸ τὸ ςτόμα τθσ, τὴν
ἠρώτθςεν τί τρώγει καὶ μυρίηει ἔτηθ;».
ε) «Ἐκείνθ τοῦ εἶπεν, ὅτι τρώγει ἀντίδωρον, καὶ πίνει ἁγιαςμόν. Σαῦτα ἀκοφςασ
προςκαλεῖ ἕναν ἐφθμζριον τῆσ Μεγάλθσ Ἐκκλθςίασ, καὶ τοῦ λζγει νὰ ἑτοιμάςθ
τόπον διὰ νὰ ὑπάγθ αὐτόσ, ὅταν ἐλειτοφργει ὁ Πατριάρχθσ. Οὐ γενομζνου, ἔβλεπεν,
ὢ τοῦ καφματοσ! ὅταν εὐλόγει ὁ Πατριάρχθσ τὸν λαόν, καὶ εὔγαιναν ἀπὸ τὸ
τρικιριον, καὶ ἀπὸ τὰ δάκτυλά του ἀκτίνεσ, καὶ ἔπιπτον ἐπάνω εἰσ ὅλων τῶν
χριςτιανῶν τὰσ κεφαλάσ, αὐτοῦ δὲ τὴν κεφαλὴν ἄφιναν ἄμοιρον».
ςτ) «Σοῦτο τὸ καυμάςιον ἰδών, κράηει τὸν ἱερζα, καὶ βαπτίηεται, καὶ ἦτο κρυφὰ
χριςτιανὸσ ἱκανὸν καιρόν. Ἐπειδὴ δὲ εἰσ μίαν ςφναξιν λογοτριβοῦντεσ οἱ μεγιςτάνεσ
ποῖοσ ἄραγε νὰ εἶναι μεγαλφτεροσ; καὶ ἐρωτιςαντεσ καὶ αὐτόν, αὐτὸσ ἐφώναξεν
ὅςον ἐδφνατο: μεγαλωτάτθ ἀπὸ ὅλα εἶναι ἡ πίςτισ τῶν χριςτιανῶν. Καὶ ὡμολόγθςεν
τὸν ἑαυτὸν του χριςτιανόν, καὶ ὅλον τὸ μυςτιριον τῆσ ἐνςάρκου οἰκονομίασ τοῦ
Χριςτοῦ κθρφξασ παρρθςία, τὸ μακάριον τζλοσ τοῦ μαρτυρίου ἐδζξατο».
η) Ὁ Ἀχμὲτ ἦταν ἄνκρωποσ καλῆσ προαιρζςεωσ, γι’ αὐτὸ ἐπζτρεπε ςτὴ ρωςίδα
ςφντροφό του νὰ ἐκκλθςιάηεται. Αὐτὴ προφανῶσ εἶχε ἐπιτίμιο καὶ δὲν κοινωνοῦςε,
ἀλλὰ ἔπαιρνε ἀντίδωρο καὶ ἔπινε ἁγιαςμό. Ἡ πίςτθ τθσ ὅμωσ ἁγίαςε καὶ τὸν Ἀχμζτ.
Ἐδῶ βρίςκει ἐφαρμογὴ τὸ ἀποςτολικὸ λόγιο: «καὶ γυνὴ εἴ τισ ἔχει ἄνδρα ἄπιςτον,
καὶ αὐτὸσ ςυνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾿ αὐτῆσ, μὴ ἀφιέτω αὐτόν. ἡγίαςται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ
ἄπιςτοσ ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίαςται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιςτοσ ἐν τῷ ἀνδρί.» (Α΄ Κορ. 7, 1314). Προκφπτει ὅμωσ τὸ ἐρώτθμα: Πῶσ ἕνασ ἀλλόκρθςκοσ ὄντασ ςτὴ Θεία
Λειτουργία βλζπει τὸ ἄκτιςτο φῶσ, ποὺ πθγάηει ἀπὸ τὰ χζρια τοῦ Πατριάρχθ καὶ
ἐκχζεται ςτοὺσ χριςτιανοφσ; Ἡ ἀπάντθςθ δὲν εἶναι εὔκολθ. Ὑπάρχουν φαίνεται
περιπτώςεισ γνωςτὲσ μόνο ςτὸν Θεό, ποὺ κατὰ κεία παραχώρθςθ γεφονται
πνευματικὲσ ἐμπειρίεσ καὶ ἀλλόκρθςκοι. Σὸ παράδοξο αὐτὸ γεγονὸσ ἀναδεικνφει τὴ
μζγιςτθ εὐκφνθ τῶν χριςτιανῶν γιὰ τὸν τρόπο μετοχῆσ τουσ ςτὰ μυςτιρια τῆσ
Ἐκκλθςίασ καὶ ὄχι μόνο…
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