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ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΝ

Παραθέτομεν τὴν α΄ σειρὰν κηρυγμάτων περιόδου Πεν
τηκοσταρίου ἐπὶ τῶν Κυριακῶν ἀποστολικῶν κειμένων, 

καρποῦ τῆς ἀγάπης καὶ διακονίας ἡμῶν πρὸς τὸν θεῖον Λόγον, 
τὸν Ὁποῖον ἐπὶ εἴκοσι ὀκτὼ συναπτὰ ἔτη ἐνσπείρομεν χάριτι 
καὶ οἰκτιρμοῖς τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ εἰς ἀνθρωπίνους ψυχάς  

Σκοπὸς τῆς παρούσης ἐκδόσεως δὲν ἀποτελεῖ ὁ ἔπαινος 
πρὸς τὴν ἐμήν οὐδενίαν, ἀλλὰ ὁ πνευματικὸς ἀνεφοδιασμὸς 
τοῦ ὀρθοδόξου εὐσεβοῦς λαοῦ, εὐελπιστοῦντες ὅτι θὰ εὕρῃ 
ἀπήχησιν εἰς τὴν ψυχήν του 

«Ὁ διάκονος τοῦ Χριστοῦ ἐπιθυμεῖ παρακλητικῶς νὰ συ
μπεριληφθῇ εἰς τὴν βίβλον τῆς Βασιλείας καὶ νὰ ἐγγραφῇ 
εἰς τὴν αἰωνίαν μνήμην τοῦ Θεοῦ    Τὸ πεδίον μαρτυρίας τοῦ 
κληρικοῦ εἶναι ὁ Ναὸς καὶ ἡ διακονία του καὶ ὄχι τὰ διάφορα 
sites» (Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος) 

Ἐν Κηφισιᾷ τῇ 30ῇ Ἰανουαρίου 2020
Ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ

ἐπέτειος τῆς χειροτονίας ἡμῶν εἰς Πρεσβύτερον (19922020)

Ὁ πονήσας
† Ἀρχιμ  Κ Γ Χ 





Τῇ ΑΘΠ τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ 
Κῳ Κῳ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙῼ

υἱικῶς καὶ βαθυσεβάστως

ὁ πονήσας

† Α Κ Χ
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Τῷ Ὁσιολογιωτάτῳ Άρχιμανδρίτῃ κυρίῳ Κωνσταντίνῳ 
Χαραλαμποπούλῳ, Πρωτοσυγκέλλῳ Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ, τέκνῳ τῆς ἡμῶν Με-
τριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν, εἰρήνην καὶ εὐλογίαν 
παρὰ Θεοῦ.

Ἀσμένως ἀνταποκρινόμενοι εἰς τὸ αἴτημα ὑμῶν, ἀπο
στέλλομεν τὸν παρόντα Πατριαρχικόν χαιρετισμόν, ὡς 
εὐ λογίαν διὰ τὴν ἔκδοσιν κηρυγμάτων τῆς ὑμετέρας Ὁσιο
λογιότητος ἐπὶ Ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων, ὑπὸ τὸν 
ἐκφραστικώτατον τίτλον «Ἀποστολικαὶ ἐκχύσεις», πρῶτον, 
τῆς περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου καί, ἐν συνεχείᾳ, τῶν Κυ-
ριακῶν τοῦ Ματθαίου καὶ τοῦ Λουκᾶ, τοῦ Τριωδίου καὶ τοῦ 
Μηνολογίου, ὁλοθύμως εὐχαριστοῦντες διὰ τὴν ἀφιέρωσιν 
τοῦ ὅλου ἔργου εἰς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα.

Τὸ ἱερὸν κήρυγμα δὲν εἶναι μία ἀπλῆ ὁμιλία, κατὰ τὴν 
ὁποίαν ὁ ὁμιλητὴς ἔχει τὴν δυνατότητα νά πρωτοτυπήσῃ, 
ἀλλὰ μία μαρτυρία περὶ τῆς κοινῆς πίστεως ἡμῶν, καί, 
ὡς τοιαύτη, ὀργανικὸν μέρος τῆς λειτουργικῆς συνάξεως. 
Αὐτὴ θέτει τοὺς ὅρους καὶ τὰ ὅρια τῆς φαντασίας, αὐτὴ 
δεικνύει τὴν κατεύθυνσιν. Καὶ τὸ κήρυγμα τρέφεται ἀπὸ 
τὴν εὐχαριστιακήν ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἔχει καὶ 
αὐτὸ ἐσχατολογικὴν πνοὴν καὶ προσανατολίζει τοὺς πι-
στοὺς πρὸς τὴν πλήρωσιν καὶ πληρότητα τῶν πάντων ἐν 
τῇ ἐπουρανίῳ Βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.

Ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ, τὸ κήρυγμα εἶναι πάντοτε μήνυμα 
ἐλπίδος, ὁμολογία καὶ διακήρυξις τῆς ἐμπιστοσύνης μας 
εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ὕμνος εἰς τὴν Ζωήν, ἡ ὁποία 
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ἔχει νικήσει τὴν φθοράν καὶ τὸν θάνατον. Τὸ κήρυγμα ἔχει 
ἄρωμα ἀναστάσεως, ὅπως καὶ τὰ βιβλικὰ κείμενα, εἰς τὰ 
ὁποῖα ἀναφέρεται. Εἶναι δοξολογία τοῦ «ἀεὶ μεθ’ ἡμῶν» 
Θεοῦ, εὐχαριστία περὶ τῆς ἐλθούσης χάριτος καὶ τῆς ἐσχα-
τολογικῆς «κοινῆς ἀναστάσεως» ἐν τῇ δευτέρᾳ καὶ ἐνδόξῳ 
παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου τῆς δόξης.

Διὰ τοῦ κηρύγματος, ἐνισχύεται εἰς τοὺς πιστοὺς αἴσθη-
σις περὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος ὡς σχέσεως καὶ 
κοινότητος ζωῆς. Συνεπῶς, ὀφείλει νὰ ἐγκαταλειφθῇ 
ὁριστικῶς ἡ δι’ αὐτοῦ ἐπιδίωξις τονώσεως τῆς ἀτομικῆς 
θρησκευτικότητος καὶ τῆς ἀτομικῆς σωτηρίας, ἡ ὁποία 
ὡδήγει συχνάκις εἰς τὴν μετατροπήν του εἰς ἠθικολογίαν 
καὶ μάθημα κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς. Ἐχάρημεν διὰ τὸ 
γεγονὸς ὅτι τὰ μετὰ χεῖρας κηρύγματα τῆς ὑμετέρας ἀγα-
πητῆς Ὁσιολογιότητος διασώζουν, μὲ θεολογικὴν γνῶσιν 
καὶ ποιμαντικήν εὐαισθησίαν, τὰ διαχρονικὰ μηνύματα 
τῆς Βίβλου εἰς σύγχρονον γλῶσσαν, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται 
«ἁλιευτικῶς» εἰς τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν τῶν πιστῶν.

Μὲ αὐτὰς τὰς σκέψεις, συγχαίρομεν ὑμῖν διὰ τὴν συμ-
βολὴν εἰς τὴν ὑπαρξιακὴν ἐξαγγελίαν τοῦ θείου λόγου, 
«ἐν τῷ νῦν καιρῷ», καὶ ἐπευλογοῦμεν τὴν παροῦσαν ἔκδο-
σιν, καταστέφοντες δὲ ὑμᾶς διὰ τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν 
εὐλογίας, ἐπικαλούμεθα ἐπὶ τὴν ὑμετέραν Ὁσιολογιότη-
τα καὶ τὰ πνευματικὰ τέκνα ὑμῶν τὴν χάριν καὶ τὸ ἔλεος 
τοῦ ἀεὶ δαψιλεύοντος πᾶσιν ἡμῖν τὰ σωτηριώδη δωρήματα 
Αὐτοῦ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ.

´
βκ´ Μαρτίου ια´
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
(Πράξ  α΄ 18)

Πλειστάκις ὁ Κύριος ἀνεφέρθη εἰς τὸ Πάθος καὶ τὴν 
Ἀνάστασίν Του ἀλλὰ οἱ μαθηταὶ δὲν εἶχον ἐννοή

σει τὰ σημεῖα τῆς Δόξης τοῦ Θεοῦ καὶ πρὸς τοῦτο ἀπελ
πίζονται ὅταν βλέπουν τὸ θεῖον μαρτύριον τοῦ Διδασκά
λου καὶ ἡ ἐλπίδα των κατακρημνίζεται διὰ τῆς Ταφῆς 
του  Ἡ Ἀνάστασις ὅμως τοῦ Διδασκάλου τοὺς ὁδηγεῖ 
εἰς μετάλλαξιν καὶ κατανόησιν τῆς ὀρθοῦς πίστεως  Ἡ 
θέα τοῦ Κενοῦ Ζωοδόχου Τάφου τοὺς ἀφήνει ἐκπλή
κτους συγχρόνως ὅμως καταγράφονται τὰ τεκμήρια 
τῆς Ἀναστάσεως  Συναντοῦν τὸν Κύριον, τὸν ἐγγίζουν, 
συνγευματίζουν μετ’ Αὐτοῦ  Καθίστανται μάρτυρες τῆς 
Ἀναστάσεώς Του καὶ σφραγίζουν τὴν μαρτυρίαν αὐτὴν 
διὰ τοῦ αἵματος τοῦ μαρτυρίου των, ὅταν κηρύσσουν τὸ 
Εὐαγγέλιον «πᾶσι τῇ κτίσει»  Μακρὰν τῆς Ἐκκλησίας 
οἱ ἐχθροὶ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως δὲν ἐννοοῦν τὸ 
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θεῖον γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸ περιβάλλουν δι’ 
ἀμφισβητήσεως καὶ δυσπιστίας, ἐνίοτε δὲ καὶ τελείας 
ἀπιστίας  Μόνο μὲ τὴν ἔκχυσιν τῶν θείων ἀκτίνων τοῦ 
πνευματικοῦ φωτός, τῆς αὔρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁ 
ἄνθρωπος καθίσταται Μάρτυς τῆς Ζωηφόρου Ἀναστά
σεως τοῦ Κυρίου, διὰ τῆς ἑνώσεώς του μετὰ τῶν Μυ
στηρίων τῆς Ἐκκλησίας καὶ δὴ τοῦ Μυστηρίου τῆς θείας 
εὐχαριστίας κοινωνῶν τὸ Τίμιον Σῶμα καὶ τὸ Πανάγιον 
Αἷμα Του  Ἔξωθεν τῆς μυστηριακῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησί
ας δὲν κατανοεῖται τὸ θεῖον γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως  
Ὁ Κύριος καταθέτει τὸ Αἷμα Του ὡς λύτρον τὸ ὁποῖον 
ἔλαβεν ὁ Πατὴρ ἐπειδὴ ἔπρεπε νὰ ἁγιασθῇ ὁ ἄνθρω
πος διὰ μέσου τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τοῦ Θεοῦ κατὰ 
τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Θεο λόγον  Αὐτὴν τὴν θείαν 
εὐλογίαν τοῦ Ἀναστάντος βιώνουν πρῶτοι οἱ ἄνθρωποι 
ποὺ δὲν ἀγνοοῦν τὸ στοιχεῖον τῆς πίστεως καὶ πιστεύουν 
«δυνάμει καρδίας» διότι «τὸ ὑπὲρ ἔννοιαν» μυστήριον 
δὲν ἀποδεικνύεται διὰ τῆς ἀνθρωπίνης λογικῆς  Διὰ τῆς 
Ἁγίας Αὐτοῦ Ἀναστά σεως ὁ Κύριος θέτει τὴν σφραγί
δαν τοῦ ἔργου τῆς Ἀπολυτρώσεώς Του ποὺ ἐγκαινιάσθη 
διὰ τῆς σαρκώσεώς Του καὶ ἐξεπληρώθη ἐπὶ τοῦ Σταυ
ροῦ  Ἡ Ἀνάστασις ἀποτελεῖ τὴν δόξαν τοῦ Σταυροῦ καὶ 
ὁ Σταυρὸς ἑρμηνεύει τὴν λαμπρότητα τῆς Ἀναστάσεως  
Αὐτὸ τὸ γεγονὸς τὸ «θειότατον» τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
Κυρίου διὰ τὸ ὁποῖον σήμερον «πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται 
καὶ χαίρει» ἀποτελεῖ τὸ «ἀρραγὲς» θεμέλιον τῆς χρι
στιανικῆς πίστεως καὶ τὸ περιεχόμενον τοῦ εὐαγγελικοὺ 



  15  

κηρύγματος «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς»  Ὁ λαμπρὸς ἥλιος 
τῆς Δικαιοσύνης θεμελιώνει καὶ τὴν ἰδικήν μας προσδο
κίαν διὰ τὴν ἰδικήν μας Ἀνάστασιν  Ἐκ τῆς Ἁγίας Ἐκεί
νης Ἡμέρας ὁ Ἀναστὰς εὑρίσκεται «ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν» 
κατὰ τὴν τέλεσιν τῆς ἀναιμάκτου θυσίας τὴν ὁποίαν 
ἐθέσπισεν ἐν τῷ Μυστικῷ Δείπνῳ ὡς αἰώνιον παρα
καταθήκην τῆς νίκης κατὰ τοῦ θανάτου, τῆς υἱοθεσίας 
μετὰ τοῦ Πατρὸς Του, τῆς εἰρήνης ὡς τελείου πνευματι
κοῦ μετ’ Αὐτοῦ συνδέσμου καὶ τῆς χαρᾶς ὅτι «μεθ’ ἡμῶν 
ἐστι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» 
(Ματθ  κη, 2)  Ὁ «πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν» (Κολ  
1, 18) εἰσέρχεται εἰς «καινὴν κτίσιν» καὶ ἀπαλλάσσει 
«πάντας ἀνθρώπους» «ἐκ τῆς φθοροποιοῦ αὐτῶν ἀλγη
δόνος», καθίσταται «βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς» «φῶς τῆς 
ζωῆς» «ὁδὸς τῆς ζωῆς» «ὁ Χριστὸς ἡ ζωὴ ἡμῶν»  Διὰ 
τῆς Ἁγίας Αὐτοῦ Ἀναστάσεως ἠνοίχθη ἡ λεωφόρος τῆς 
Δόξῃς δι’ ἅπαν τὸ ἀνθρώπινον γένος  «Δόξα τῇ Ἁγίᾳ 
Αὐτοῦ Ἀναστάσει!» «Προσκυνοῦμεν Αὐτοῦ τὴν τριήμε
ρον ἔγερσιν» 



  16  

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ)
(Πράξ  ε΄ 1220)

Ἡἑνότης τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος 
ἐπεσκίαζεν τὰς ἐκκλησιαστικὰς συνάξεις τῶν 

πρώτων Χριστιανῶν τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας  
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ θείου Διδασκάλου ἔδωκεν «πνοὴν 
ζῶσαν» εἰς τὰς καρδίας τῶν Ἀποστόλων καὶ ἡ χάρις Του 
ἐπεσκίαζεν ἅπαντας  Ἔντονος ἐνέργεια θαυμάτων κα
τεκόσμουν τὴν Ἀποστολικὴν περίοδον  «Σημεῖα καὶ τέ
ρατα» ἀναφέρει ὁ θεῖος Ἀπόστολος τῆς σημερινῆς διη
γήσεως  Διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν Ἀποστόλων 
«ἐθεραπεύοντο ἅπαντες»  Οἱ ἐμφορούμενοι ὑπὸ πνευ
μάτων ἀκαθάρτων ἀνεύρισκον τὴν ψυχικὴν των ἰσορρο
πίαν, οἱ τυφλοὶ ἀνέβλεπον, οἱ παράλυτοι ἐγείρον το καὶ 
ὁ λαός, οἱ χριστιανοὶ δηλαδὴ τῆς πρώτης Ἀποστολικῆς 
Κοινότητος, «ἐμεγαλύνοντο καὶ ἐμεγάλυνον»  Ἅπας ὁ 
λαὸς κατείχετο ὑπὸ τῆς αὔρας τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
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Κυρίου καὶ αἱ θείαι ἀκτίναι Της ἔλαμπον «τοῦ πλήθους 
τῶν πιστευόντων» (Πράξ  4, 32)  Ἀκόμη καὶ ἡ σκιὰ 
τῶν Ἀποστόλων καθίσταται δύναμις ἰάσεως καὶ θερα
πείας διὰ τοὺς πιστοὺς τῆς νεοσυστάτου ἐκκλη σίας  
Οἱ μαθηταὶ κατεστάθησαν πλέον «θεοπρόβλητοι» καὶ 
«λαοπρόβλητοι» ἔχοντες ἔντονον παρουσίαν τῆς χά
ριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  Οἱ Σαδουκαῖοι τῆς τότε 
ἐποχῆς ἐφθόνουν τοὺς Ἀποστόλους διὰ τὸ μεγαλεῖον 
τῆς ἁγιαστικῆς χάριτός των ὡς καὶ εἰς ἅπασαν τὴν δισ
χιλιετὴ καὶ πλέον πορείαν τῆς Ἐκκλησίας ὅπου ὑπάρ
χουν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι μετὰ φθόνου ἐπιβουλεύον ται 
τὴν ἐξόντωσίν της  Εἶναι οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι ἑκάστης 
ἐποχῆς, οἱ ὁποῖοι διὰ πονηρῶν μεθόδων κατηγοροῦν 
καὶ λασπολογοῦν ἐναντίον ἀγνῶν ἀνθρώπων τοῦ θείου 
οἰκοδομήματος τῆς Ἐκκλησίας  Ἔδῶ χρειάζεται ἡ σύνε
σις τοῦ λαοῦ ὁ ὁποῖος δίδει πικρὰ παραδείγματα τῆς 
ἐντόνου μεταπτώσεώς του  Ἐνθύμισις πάντων τὸ ἀπὸ τὸ 
«Ὠσσανὰ» εἰς τὸ «Σταυρωθήτω»  Ὁ αὐτὸς λαὸς ἐκραύ
γαζεν περὶ τοῦ ἰδίου θείου προσώπου δεικνύων τὸ μέγε
θος τῆς μεταπτωτικῆς του πορείας  Χρειάζεται μετάλ
λαξίς του «εἰς βασίλειον ἱεράτευμα» (Α΄ Πέτρ  2, 9)  
Νὰ μὴν καθίσταται «θεομάχος» ἀλλὰ «δοῦλος Κυ ρίου» 
μέλος τοῦ Νέου Ἰσραήλ  Ὁ βεβαπτισμένος λαός, ὁ 
ἀνακαινισθεὶς διὰ τῆς χάριτος καὶ ἀληθείας τοῦ Ἁγίου  
Πνεύματος εἶναι ἱκανὸς νὰ διακρίνει πᾶσαν πλάνην, 
ἀτιμίαν, χριστομάχειαν καὶ ἁπλώνει ἔμπροσθεν τῶν 
διω κτῶν τῆς Ἐκκλησίας τὴν ἀσπίδαν τοῦ θριάμβου τῆς 
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Ἀναστάσεως  Ὁ Κύριος γνωρίζει καὶ προστατεύει τοὺς 
διὰ τὸ ὄνομα τὸ Ἅγιον Αὐτοῦ ἐργαζομένους τὸ ἀγαθόν  
Διὰ τοῦτο κηρύσσει «Ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεόν καὶ αὐτοὶ 
ἔσονταί μοι εἰς λαὸν» (Ἑβρ  8, 11) 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
(Πράξ  στ΄ 17)

Τὴν ἀνάδειξιν ἱκανῶν ἀνδρῶν ἐμφορουμένων πρω
τίστως «ὑπὸ Πνεύματος Ἁγίου καὶ σοφίας» ὑπο

γραμμίζει ὁ σημερινὸς ἀποστολικὸς λόγος  Ἀφορμὴ 
δίδει μία ἀδικία εἰς τὴν διανομὴν τῶν τροφίμων μὲ 
ἀποτέλεσμα νὰ ὑφίσταται «γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν 
πρὸς τοὺς Ἑβραίους», διότι «παραθεωροῦντο ἐν τῇ δια
κονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν»  Τὸ γεγονὸς αὐτὸ 
ταράσσει τὴν ὡραιοτάτην ἀτμόσφαιρα τῆς πόλεως Ἱε
ρουσαλήμ, ἡ ὁποία ζεῖ εἰς τὴν αὔραν τοῦ Ἁγίου Πνεύ
ματος  Ἔχει ἤδη διέλθει ἀρκετὸς καιρὸς ἀπὸ τὴν πνοὴν 
τῆς Πεντηκοστῆς  Οἱ χριστιανοὶ αὐξάνονται, ζοῦν με
ταξύ των ἁρμονικῶς, ὅλα εἶναι κοινά  Τίποτε μεμονω
μένον  Παραμελοῦνται ὅμως αἱ χῆραι τῶν Ἑλληνιστῶν 
ἐκ τῆς διανομῆς τῶν τροφίμων καὶ λαμβάνουν ἄλλοι 
ἰσχυροὶ καὶ ἐπιτήδειοι τὸν κόπο τῶν πολλῶν  Ὄντως 
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ἀδικία! Ἀντιληφθέντες τὸ γεγονὸς οἱ Ἀπόστολοι ἀντι
δροῦν ἀστραπιαίως 

Συγκαλοῦν «τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν» καὶ ζητοῦν 
τὴν ἐκλογὴν ἑπτὰ ἀνδρῶν εἰς τοὺς ὁποίους θὰ ἀνατεθῇ 
ὑπευθύνως ἡ διακονία τῆς διαμοιράσεως τῶν ἀγαθῶν 
εἰς πτωχοὺς καὶ χήρας δικαίως  Ἰδοὺ τὸ πρῶτο ἀνατι
θέμενον διακόνημα εἰς τὴν πορείαν τῆς Ἐκκλησίας  Οἱ 
διάκονοι αὐτοὶ ποὺ ἐξελέγησαν Στέφανος, Φίλιππος, 
Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων, Παρμενᾶς καὶ Νικό λαος 
«ἐμφορούμενοι ὑπὸ Πνεύματος Ἁγίου καὶ σοφίας», 
ἀποκαθιστοῦν τὴν «τετρωμένην πλευράν»  Ἐδῶ τίθεται 
τὸ ὑπερδιχιλιετὲς ὅραμα τῆς Ἐκκλησίας  Ἡ ἀνεύρεσις 
ἱκανῶν πνευματικῶν ταγῶν διὰ τὸ ὅποιον διακόνημά 
Της  Ἀρετή, πραότης, ταπεινότης, ὑπακοή  Τὰ τάλαντα 
παντὸς ὑποψηφίου διακόνου καὶ πνευματικοῦ ταγοῦ τῆς 
Ἐκκλησίας  Δι’ αὐτῶν ἀκτινοβολεῖται τὸ οἰκοδόμημα τῆς 
Ἐκκλησίας  Ἀλήθεια ὅταν ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος λού
ζεται διὰ τῆς ἀνακαινιστικῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύ
ματος πόσον ἱκανὰ θὰ ποδηγετῇ διὰ σοφίας τὸ ποίμνιόν 
του εἰς ὁδὸν σωτηρίας; Ἡ ἱερωσύνη ἀναμφιβόλως εἶναι 
Σταυρός  Συγχρόνως δὲ καθίσταται καὶ πορεία Ἀναστά
σεως  Ἔχομεν ἀνάγκην τιμίων, εὐσεβῶν, ἐνσυνειδήτων 
νέων διὰ νὰ κοσμήσουν τὸ γεώργιον τῆς Ἐκκλησίας  Εἰς 
τὴν ἐποχὴν τῆς ἀθεΐας, τῆς πλάνης, τῆς ἀπεμπολήσεως 
τῶν ἰδεωδῶν καὶ τῆς τρομακτικῆς ἀγωνίας τοῦ συγχρό
νου ἀνθρώπου καθίσταται ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνεύρεσις «ὑπὸ 
Πνεύματος Ἁγίου καὶ σοφίας», ποιμένων, ταγῶν, διακό
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νων ἐν τέλει ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, χριστοποιῶν ἀνθρώ
πων, συσσώμων τοῦ θεανδρικοῦ Σώματος  Ἡμεῖς, ὁποὺ 
ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος μᾶς ἠξίωσεν εἰς τὴν 
ἀνάδειξιν τῶν ὑπηρετῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς τιμίας 
διακονίας ἐν Αὐτῇ «προσκαρτεροῦντες ἐν τῷ ἱερῷ» μετ’ 
ἀγωνιώδους ἐπιτάσεως, ἱκετεύομεν τὸν Θεῖον Δομήτορα 
ὅπως ρίψῃ σπλάγχνα οἰκτιρμῶν καὶ φιλανθρωπίας καὶ 
μᾶς καταστήσει ἔτι περισσότερον τέκνα φωτὸς καὶ κλη
ρονόμους τῆς Αὐτοῦ Βασιλείας, «ἵνα στρατεύομεν τὴν 
καλὴν στρατείαν» (Α΄ Τιμ  α΄ 1819) 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
(Πράξ  θ΄ 3242)

«Μὴ μόνον ἁμαρτήματα ἐκκαθαίρειν, ἀλλὰ καὶ 
αὐτοῦ τοῦ θανάτου φυγαδεύειν»  Ἡ φράσις 

αὐτὴ τοῦ ἱεροῦ Χρυσόστομου εἶναι συνηφασμένη μὲ τὴ 
διακονία τῆς Ταβιθᾶ, τῆς πιστῆς μαθητρίας τοῦ Κυ
ρίου, πού ἐστήριζε πάντα ἐμπερίστατον  Ἀπῆλθεν ἐκ 
τῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου ὡς περιγράφει τὸ ἀπο
στολικὸν ἀνάγνωσμα· αὐτὴ ἡ εὐλογημένη καὶ φωτεινὴ 
ψυχὴ σκορπίζουσα τὸν κλαυθμὸν καὶ τὸν ὀδυρμόν, εἰς 
ἐκείνους ποὺ ἐγεύοντο τὴν φιλανθρωπίαν της  Ὁ Πέ
τρος λίαν συγκεκινημένος ἐκ τῆς πενθοφόρου ὁμηγύ
ρεως πέριξ τοῦ νεκροῦ σώματός της καὶ τοῦ ὀδυρμοῦ 
πάντων προσευχόμενος θερμουργῶς πρὸς τὸν Νικητὴν 
τοῦ θανάτου τὴν ἀνασταίνει, τῆς χαρίζει καὶ πάλιν 
τὴν ζωὴν καὶ τὴν παραδίδει «ζῶσαν» πρὸς συνέχισιν 
τῆς εὐθυνοφόρου διακονίας της  Τῆς ἐλεημοσύνης  Ἡ 
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Ταβιθὰ εἶχεν κατανοήσει πλήρως τὸ βαθὺ νόημα τῆς 
εὐαγγελικῆς πίστεως, τὴν ἀγάπη δηλαδὴ πρὸς πάντα 
ἀδελφόν δοκιμαζόμενον ἐκ τῆς πτωχείας καὶ τοῦ πόνου  
Ἐξάλλου ὁ ἴδιος ὁ Κύριος «ἐλεήμων καὶ δίκαιος» (Ψαλμ  
114, 5)  Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ θυσία ποὺ ἐπιθυμεῖ ὁ 
Θεὸς «πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστὶν ἔλεον θέλω καὶ 
οὐ θυσίαν» (Ματθ  9, 13) «δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτω
χόν, κατὰ δὲ τὸ δόμα αὐτοῦ ἀνταποδώσει αὐτῷ» (Παρ  
19, 17) «μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ παντὸς 
πτωχοῦ, καὶ ἀπὸ σοῦ οὐ μὴ ἀποστραφῇ τὸ πρόσωπον 
τοῦ Θεοῦ» (Τωβ  4, 7) 

«Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» 
(Ματθ  5, 7)  Καὶ εἰς τὴν Παλαιὰν καὶ εἰς τὴν Καινὴν 
Διαθήκην ὁ Θεὸς ὁμιλεῖ διὰ τὴν μεγίστην ἀρετὴν τῆς 
ἐλεημοσύνης  Τὸ θεῖον πρόσωπον τοῦ Κυρίου ἀπεικο
νίζεται εἰς πᾶν πρόσωπον πάσχοντος, πτωχοῦ καὶ ἀδυ
νάτου  Ἡ ἐλεημοσύνη καθίσταται κλεὶς τῆς εἰσόδου μας 
εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν  Ἡ ψυχή τῆς Ταβιθᾶ 
ἐμποτισμένη ἐξ ἀγάπης καὶ μόνον πρὸς τὸν πλησίον 
ὁδηγεῖται εἰς μιὰν ἐσωτερικὴν πληρότητα  Αἰσθάνεται 
ἐλευθερίαν διότι ἀγαπᾶ, διότι σκορπᾶ τὸ χαμόγελον εἰς 
πάντα καταδιωκόμενον καὶ ἐμπερίστατον ἀδελφόν της  
Καὶ ὁ Θεὸς τῆς χαρίζει διὰ τῆς Ἀναστάσεως καὶ πάλιν 
τὴν ζωὴν εἰς τὸ φθαρτὸν σῶμα της  Τὴν ἀναδεικνύει καὶ 
ἐπισήμως προστάτιδα παντὸς πονεμένου ἀνθρώπου διότι 
ἡ ἰδία ἐβίωσε ὅτι τὸ μέτρον τῆς ἀγάπης εἶναι νὰ ἀγαπᾶς 
ἄνευ μέτρου 
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Χαρισματοῦχος ἄνθρωπος βιώνει τὴν πρώτην καὶ με
γίστην θείαν ἐντολὴν ἐκ τῆς ὁποίας πηγάζουν πᾶσαι αἱ 
ἀρεταὶ ἀνὰ μέσον αὐτῶν καὶ ἡ ἐλεημοσύνη  Χαρισμα
τοῦχος μαθήτρια τῶν διδαχῶν τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἀπο
στόλων  Ἡ ζωή της «ἄνθος εὐλαβείας καὶ κηρίον φωτο
δόχον»  Ἀγάπη ἀδελφοὶ μου  Ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς 
εὐσεβοῦς ζωῆς καὶ πολιτείας παντὸς χριστιανοῦ  «Ἐπί
τασις δὲ τῆς ἀγάπης ὁ ἔλεος» (Γρ  Νύσσης) 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
(Πράξ  ια΄ 1930)

Ἡθαυμαστὴ καὶ πλουσία καρποφορία τοῦ Λόγου 
τοῦ Θεοῦ κατέστη γνωστὴ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν 

Ἱεροσολύμων, ἡ ὁποία ἀποστέλλει τὸν ἀπόστολο Βαρ
νάβα νὰ ἐπισκεφθῇ τὴν νεοσύστατον Ἐκκλησίαν καὶ νὰ 
ἐνδυναμώσῃ τοὺς ἐκεῖ χριστιανούς  Μεταβὰς λοιπὸν ὁ 
Ἀπόστολος διεῖδεν μετὰ χαρὰς μεγάλης τὸ πλῆθος τῶν 
χριστιανῶν εἰς τὴν Ἀντιόχειαν καὶ «παρεκάλει πάντας 
τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ Κυρίῳ»  Ἡ ἐνθά
ρυνσις, ἡ ἐνίσχυσις, ἡ παρηγορία, ἡ παράκλησις ἐν τέλει 
εἶναι δῶρον Θεοῦ εἰς τὸν «ἐν πελάγει ἀντιξοοτήτων δια
βιοῦντα ἄνθρωπον» σημειουμένη συχνάκις ὑπὸ τοῦ Ἀπο
στόλου τῶν Ἐθνῶν, «ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐν πάσῃ τῇ θλί
ψει ἡμῶν, εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ 
θλίψει» (Β΄ Κορ  1, 4)  Εὑρισκόμεθα εἰς τὸ σημερινὸν 
ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα, εἰς τὴν ἀπαρχὴν τῆς σπορᾶς 
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τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τῆς διαδόσεως τοῦ Εὐαγγελίου Του 
καὶ χρειάζονται ἱκανοὶ ἄνθρωποι διὰ νὰ ἐνσπείρουν τὸν 
Θεῖον Λόγον  Κηρύσσεται τὸ Εὐαγγέλιον εἰς τὴν Ἀντιό
χειαν  Ὁ πλέον κατάλληλος ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτη εἶναι ὁ Βαρ
νάβας ὁ ὁποῖος καθοδηγούμενος ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύμα
τος στηρίζει τοὺς νεοσυστάτους χριστιανούς, καταρτίζει 
καὶ θεμελιώνει αὐτοὺς «ἐν πᾶσιν»  Αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργον 
Του  Καθίσταται «Υἱὸς Παρακλήσεως» ἐν ἔργῳ, διότι 
εἶναι Υἱὸς Παρακλήσεως ἐν λόγῳ καὶ λόγῳ τοῦ ἀραμαϊ
κοῦ ὀνόματος ποὺ φέρει, Βαρνάβας, δηλαδή «Υἱὸς Παρα
κλήσεως»  Ἡ σπορὰ τοῦ Θείου Λόγου εἰς τὰς ψυχὰς τῶν 
νεοσσῶν χριστιανῶν χρειάζεται ἱκανὸν γεωργὸν διὰ νὰ 
καταστῇ τὸ γεώργιον τῆς ψυχῆς των καλλιεργήσιμον καὶ 
ἀποδίδον καρποὺς τοῦ πνεύματος  Ἡ ζωὴ τοῦ χριστιανοῦ 
εἶναι διαρκὴς ἀγών  Ἀγὼν πρὸς ἀντιμετώπισιν ἐπιβιώ
σεως, συντηρήσεως τῆς οἰκογενείας του, ἀντιμετωπίσεως 
θλίψεων καὶ δοκιμασιῶν, ἀσθενειῶν  Ὑπάρχουν στιγμαὶ 
πτώσεως καὶ κινδυνεύει ὑπὸ ἀπελπισίας καὶ ἀπογοη
τεύσεως  Ἐκεῖ ἐμφανίζεται ὑπὸ τοῦ Δωρεοδότου Θεοῦ ὁ 
ἱκανὸς, ὁ υἱὸς τῆς παρηγορίας, ὁ ὁποῖος ἐνσπείρει λόγον 
παρακλήσεως  Λόγον ὁ ὁποῖος θὰ στηρίξῃ τὸν ἄνθρωπον 
«προσμένειν τῷ Κυρίῳ», δηλαδὴ νὰ παραμείνῃ σταθερὸς 
εἰς τὸν Θεῖον Λόγον  Ὁ Βαρνάβας καθοδηγούμενος ὑπὸ 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὸ ἐπιτυγχάνει  Ὁ Παράκλητος, 
ὅπως ὀνομάζεται τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ὀνομάζεται οὕτως 
«διὰ τὸ παρακαλεῖν καὶ παραμυθεῖσθαι καὶ συναντιλαμ
βάνεσθαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν», σημειοῖ ὁ Ἅγιος Κύριλ
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λος Ἱεροσολύμων εἰς τὰς Μυσταγωγικὰς Κατηχήσεις του 
περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  Καὶ ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 
διδάσκει ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα διανέμει ποικίλα χαρίσμα
τα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ «εἴτε ὁ διδάσκων ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, 
εἴτε ὁ παρακαλῶν ἐν τῇ παρακλήσει» (Ρωμ  12, 68)  
Χαρίσματα τὰ ὁποῖα ἐκόσμουν τὸν ἀπόστολον Βαρνά
βα νὰ φέρει εἰς πέρας τὴν ἀποστολήν του  Ὁ ἄνθρωπος 
χρειάζεται ἀνάστασιν ψυχῆς, ἡ ἐνδυνάμωσίς του γιὰ τὴν 
ἀνάστασιν αὐτὴν εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, οἱ μαθηταὶ καὶ 
Ἀπόστολοι, οἱ προφῆται, οἱ Μάρτυρες, οἱ Ἅγιοι, ἐν τέ
λει οἱ πνευματικοὶ ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς καὶ μοναχοὶ ἕως 
τῶν ἡμερῶν ποὺ διανύομεν σήμερον  Ἀνεύρατε ἀγαπητοί 
μου τοὺς ἱκανοὺς πνευματοφόρους ἱερεῖς τῆς πίστεως, 
οἱ ὁποῖοι θὰ σᾶς καθοδηγήσουν εἰς τὴν ἐνδυνάμωσιν καὶ 
ἀνάστασιν τῆς ψυχῆς  Οἱ πρῶτοι ποὺ ἔλαβον τὴν ἀνά
στασιν τῆς ψυχῆς εἶναι οἱ Ἀπόστολοι μετὰ τὴν ἐμφά
νισιν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ὅπου τοὺς ἐνεδυνάμωσε, 
τοὺς ἐνίσχυσεν εἰς τὸ ἔργον τῆς ζωῆς των μὲ ἀποκορύ
φωμα τὴν Πεντηκοστήν, τὴν ἔλευσιν τοῦ Παρακλήτου 
ποὺ ἐνεφύσησεν εἰς τὴν καρδίαν καὶ τὰς ψυχάς των τὴν 
δύναμιν καὶ ἀπὸ Μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως κατεστά
θησαν Μάρτυρες τῆς πίστεως  Ὁ Θεὸς εἶναι ἄπειρος 
καὶ μᾶς ἐγκαλεῖ εἰς τὰ ἄπειρα πνευματικὰ ὕψη, εἰς τὴν 
κατάκτησιν τῆς ἀρετῆς, εἰς τὴν κατάκτησιν τῆς δόξης 
καὶ χάριτος, εἰς τὴν κατάκτησιν ἐν τέλει τῆς θεώσεως  
Ὁ ἀπόστολος Βαρνάβας ἀπεδέχθη τὴν ἀγάπην τοῦ Χρι
στοῦ, ἡνώθη μετ’ Αὐτοῦ, δὲν ἐστάθη τίποτε ἱκανὸν νὰ 
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διαλύσῃ τὴν μυστικὴν καὶ ἀκατάληπτον αὐτὴν ἑνότητα  
Μεταβαίνει λοιπὸν εἰς τοὺς Ἀντιοχειανοὺς διὰ μεταλα
μπάδευσιν καὶ στήριξιν τῆς ἀρχομένης πίστεώς των, τοὺς 
ἐνισχύει εἰς τὸ νὰ ἀνταποκριθοῦν εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ 
Κυρίου  Ἡ ψυχή των πρέπει νὰ ἑνώνεται διαρκῶς μὲ τὸν 
Χριστόν  Καθίσταται ὁ ἐνδιάμεσος τοῦ ἀδιαλύτου δεσμοῦ 
τῆς ἀγάπης  Δὲν ἀδιαφορεῖ ἀλλὰ ἐκτελεῖ τὴν ἐντολὴ τῆς 
στηρίξεως τῆς πίστεως πρὸς τοὺς νεοσσοὺς χριστιανούς  
Οἰκοδομεῖ ἁρμονικὰ καὶ στερεὰ καὶ αὐξάνει τὴν παρα
καταθήκη τῆς πίστεως οὕτως ὥστε ὅλοι νὰ καταστοῦν 
ναὸς καὶ κατοικητήριον  Εἶναι ὁ συνεργὸς τῆς σπορᾶς 
τοῦ Θείου Λόγου  Ἡ φανέρωσις τοῦ θείου θελήματος, διὰ 
τῆς παραδόσεως εἴτε τοῦ Νόμου εἰς τὴν Παλαιὰν Δια
θήκην, εἴτε τοῦ Εὐαγγελίου εἰς τὴν Καινήν, ἀποτελεῖ με
γίστην δωρεὰν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώ
πους  Καὶ εἰς ἡμᾶς ἐφανερώθη διὰ τῆς παρακαταθήκης 
τῆς χάριτος  Τὸ μέγιστον δράμα τῆς ἐποχῆς μας εἶναι ὅτι 
ζοῦμε ἕναν ἀνέραστον χριστιανισμόν  Τὸ πρόσωπον τοῦ 
Κυ ρίου ἔπαυσε νὰ εἶναι ὁ Μεγάλος ἠγαπημένος καὶ ἡ 
στάσις ἡμῶν ἔναντι Αὐτοῦ δὲν εἶναι ἐκείνη τῆς ὁλοψύχου 
ἀγάπης  Χρειαζόμεθα πνευματικοὺς ἀνθρώπους πρὸς 
στερέωσιν καὶ ἐπανατοποθέτησιν ἐπὶ τῶν ἀρραγῶν θεμε
λίων τῆς πίστεώς μας  Ἡ πιστότης ἡμῶν εἶναι ἡ ἐγγύησις 
τῆς σωτηρίας μας  Εἶναι ὁ μοναδικὸς δρόμος ποὺ ὁδηγεῖ 
εἰς τὴν ἀληθὴ ζωήν  Μόνον διὰ τῆς ἐνδυναμώσεως τῆς 
πίστεώς μας θὰ οὐρανοβατήσωμεν καὶ θὰ λάβωμεν τὸν 
στέφανον τῆς ζωῆς  Γένοιτο!
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
(Πράξ  ιστ΄ 1634)

Ὁ«ποικίλος καὶ πολυμέριστος» διάβολος εἶναι αὐ
τὸς ποὺ ἐμφύτευσεν τὸ πνεῦμα πύθωνος εἰς τὴν 

μικρὰν παιδίσκην τῆς σημερινῆς ἀποστολικῆς διηγή
σεως  Τὸ πνεῦμα αὐτό, ὅπως καὶ κάθε διαβολικὸν πνεῦ
μα, εἶναι κακοποιὸν καὶ οὐδέποτε ἀγαθοποιόν  Αἱ μα
ντικαὶ ἱκανότηται ποὺ κατεῖχεν ἡ παιδίσκη ἐπ’ οὐδενὶ 
συγκρίνονται μὲ τοὺς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι κατέχουν τὸ 
χάρισμα τῆς Προφητείας  Εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην οἱ 
Προφῆται ἀποκαλύπτουν τὸ θεῖον θέλημα εἰς τὴν ἐπο
χήν των, εὑρίσκονται κάτωθεν τῆς καθοδηγήσεως τοῦ 
Θεοῦ καὶ καταθέτουν τὰς προφητικὰς ἐνοράσεις των 
περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Μεσσίου  Ἄνευ αὐτοῦ τοῦ θείου 
φωτισμοῦ οὐδέποτε ὁμίλουν  «Τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν 
μάχαιραν» (Ἑβρ  4, 12) ὁ θεῖος Λόγος εἰς τὴν Παλαιὰν 
Διαθήκην σχετικῶς μὲ τὴν μαγείαν καὶ τοὺς ψευδοπρο
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φήτας (Λευϊτικὸν 20, 27), (Ἠσαΐας 47, 19), (Ἱερεμίας 
14, 14)  Ἰδιαιτέρως εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην τὸ περιεχό
μενον τῶν προφητειῶν ἐνέχει ἐσχατολογικὸν νόημα πά
ντοτε ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν καὶ τὸν φωτισμὸν τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος  Χαρακτηριστικὸν τὸ τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου 
ὅτι οἱ προφῆται «ἐδήλουν τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα Χριστοῦ» 
(Α΄ Πέτρ  1, 11)  Ἡ μαντεία τῆς παιδίσκης καθίσταται 
πλάνη τοῦ Διαβόλου ὁ ὁποῖος «ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ 
ἀρχῆς» (Ἰω  8, 44)  Τὰ μέλη της τὰ ἐχειρίζετο ὁ διάβο
λος διὰ τῆς συγκαταθέσεώς της καὶ τῆς συνεργασίας της 
(Ἅγ  Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος)  Κατήντησε ἡ ζωή της νὰ 
«ὑποκλέπτεται πανούργως» κατὰ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον 
τὸν Παλαμᾶ καὶ νὰ καθίσταται διαβολικὸν ἕρμαιον  Ἡ 
Ἐκκλησία ὁρίζει διὰ τῶν ἐπιτιμίων καὶ δὴ τῆς ἀκοινωνη
σίας ἐπὶ μακρὸν χρονικὸν διάστημα τοὺς ἐνασχολουμέ
νους ἢ καταφεύγοντες εἰς τὴν μαγείαν καὶ τὴν μαντείαν  
Ὁ δὲ Ἰωάννης εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν παραδίδει αὐτοὺς «ἐν 
τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ 
δεύτερος» (21, 8)  Τὸ μόνον θεραπευτήριον ἀδελφοί μου 
εἶναι ἡ Ἐκκλησία «ἡ ζῶσα καὶ ἐναργὴς» διὰ τῆς Μετα
λήψεως τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, τῆς τηρήσεως τῶν 
διατεταγμένων Νηστειῶν, τῆς προσευχῆς ἑνὸς ἑκάστου 
εἰς «τὸ ταμιεῖον» του, διὰ τῆς μελέτης ἐν τέλει τοῦ θείου  
Λόγου  Αὐτὰ θὰ συμβάλλουν εἰς τὴν κάθαρσιν τῆς ψυχῆς 
καὶ τὴν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου συνοδευόμενα πάντοτε 
μετ’ ἀκραδάντου πίστεως  Ἐνίοτε καθιστάμεθα ἅπαντες 
πνευματικῶς ἀσθενεῖς καὶ εἶναι ἀναγκαῖον νὰ ἐκζητή
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σωμεν θεραπείαν  Θεραπείαν διὰ τοῦ Εὐαγγελικοῦ Λό
γου καὶ τῆς ὑγιοῦς μετοχῆς εἰς τὴν Μυστηριακὴν ζωὴν 
τῆς Ἐκκλησίας  Πόσοι ἐκ τῶν συνανθρώπων μας κατα
φεύγουν εἰς ἀστρομάντας, μέντιουμ, αἱρεσιάρχας καὶ 
πάσης φύσεως ψευδοπροφήτας τῆς ἐποχῆς ἀγνοοῦντες 
τὸν μόνον Λυτρωτὴν καὶ ἐλευθερωτὴν Ἰησοῦν;

«Ἅλυσις πονηρὰ καὶ χαλεπὴ τῶν δαιμόνων ἐστιν ἡ 
ἐνέργεια καὶ παντὸς σιδήρου χαλεπωτέρα» παρατηρεῖ ὁ 
Μέγας Χρυσόστομος (ΣΤ΄ Λόγος PG 63, 605)  Καὶ ἰδοὺ 
ὁ παραμυθιτικὸς Λόγος τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, συγ
χρόνως δὲ ἐνισχυτικὸς πρὸς ἀποφυγὴν πάσης διαβολικῆς 
ἐνεργείας καὶ ἐνθυμίσεων πονηρῶν «ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ 
λόγος τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν καὶ νενίκατε τὸν πονηρὸν» 
(Α΄ Ἰω  2, 14) 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ  
ΤΗΣ Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

(Πράξ  κ΄ 1618, 2836)

Εἰς τὸ σημερινὸν ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα γίνεται 
μνεία τῆς θέσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν ποιμένων  

Εἶναι οἱ ἱεροὶ Λειτουργοὶ καὶ Οἰκονόμοι τῶν θείων Μυ
στηρίων, κηρύττουν τὸν Θεῖον Λόγον καὶ καλοῦνται νὰ 
ὁδηγοῦν τὸ ποίμνιον ποὺ τοὺς ἐνεπιστεύθη ὁ Θεὸς εἰς 
νομὰς σωτηρίους  Εἶναι ἡ ὑψίστη διακονία τοῦ ἔργου 
καὶ τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας διὰ τὴν σωτηρίαν 
τῶν ἀνθρώπων  Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ ἀφιεροῦται εἰς 
τὴν μνήμην τῶν 318 θεοφόρων Πατέρων τῶν συγκρο
τησάντων τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον ἐν Νικαίᾳ τῆς 
Βιθυνίας, τοὺς ποιμένας τῆς Ἐκκλησίας  Τὸ ἔργον των 
«ποιμαίνειν τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ», εἶναι τὸ ἔργον 
πάντων τῶν λειτουργῶν τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ὡς διάδοχοι 
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων συνεχίζουν τὴν ἱερὰν ἀποστο
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λήν  Καθίστανται «ἅλας τῆς γῆς»  Ὅλοι τοὺς βλέπουν 
καὶ τοὺς κρίνουν  Τοὺς κρίνουν διότι τοὺς διακρίνουν καὶ 
τοὺς κατακρίνουν ἀκριβῶς ἐπειδὴ τοὺς διακρίνουν  Οἱ 
ὀφθαλμοὶ πάντων εἶναι ἐστραμμένοι εἰς αὐτούς  Χρειά
ζεται διαρκὴς πνευματικὸς ἀγὼν ἀπὸ μέρους των καὶ 
εἰς τὴν προσωπικήν των ζωήν, τὰς ἐνεργείας των καὶ 
τὴν συμπεριφοράν των  Λάθη δὲν ἐπιτρέπονται  Ἡ ἱε
ρωσύνη ἔργον τεραστίας εὐθύνης, εὐθύνης ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ διατυποῦται διὰ τῶν φράσεων τοῦ οὐρανοβάμωνος 
«Προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ» (Πράξ  20, 
28) «ὡς λόγον ἀποδώσοντες» (Ἑβρ  13, 17)  Ὀφείλουν 
νὰ ἀγρυπνοῦν περὶ τῶν δικαίων καὶ δὴ τῶν δογμάτων τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἀποκόπτουν τοὺς «βαρεῖς λύκους», οἱ 
ὁποῖοι «λαλοῦν διεστραμμένα», τοὺς αἱρετικοὺς δηλαδή, 
οἱ ὁποῖοι διαδίδουν στρεβλὰ δόγματα, κατατρώγοντας 
τὴν σάρκαν τῆς Ἐκκλησίας  Αὐτοὶ πρέπει πάραυτα νὰ 
ἀποκόπτονται ἐκ τοῦ Τιμίου Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, 
διότι καθίστανται «λύκοι ἅρπαγες δι’ ἐνδύματος προβά
του», ὅπως ὁ Ἄρειος, ὁ ὁποῖος διεκήρυττε ὅτι ὁ Ἰησοῦς 
δὲν εἶναι ἀληθὴς Θεὸς ἀλλὰ κτίσμα Θεοῦ  Διὸ καὶ ἡ Α΄ 
Οἰκουμενικὴ Σύνοδος κατεδίκασεν τὴν διδασκαλίαν του 
καὶ οἱ 318 θεοφόροι Πατέρες μέλη της διὰ τῆς θεοπνεύ
στου διδασκαλίας των ἐξόντωσαν τὸ τέρας τοῦ Ἀρειανι
σμοῦ  Αὐτὸ ἦτο τὸ καθῆκον των  Ἐγρηγόρησαν, ἐθερά
πευσαν τὰς πληγὰς καὶ παρέδωσαν τὴν Ἐκκλησίαν καὶ 
πάλιν «ἀλώβητον»  «Γρηγορεῖτε»! Ἔντονος προτροπὴ 
τοῦ Ἀποστόλου πρὸς πάντα πνευματικὸν ποιμένα τῆς 
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Ἐκκλησίας ποὺ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἔθεσεν ὑπὸ τὴν πνευ
ματικήν του δικαιοδοσίαν τὸ ποίμνιόν Του  Χρέος ἐπιβε
βλημένον ἡ ἀγρυπνία ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων τῆς ἀμωμήτου 
Ὀρθοδοξίας καὶ ἡ τήρησις τῆς ἑνότητος αὐτῆς «ἐν τῷ 
συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφεσ  4, 3)  Καὶ αἰώνιον «ἀνά
θεμα» (Γαλ  1, 9) ἱερᾶς ἀγανακτήσεως τοῦ Ἀποστόλου 
πρὸς πάντα «πεφυσιωμένον» καὶ ἐπιβουλευόμενον τὴν 
εἰρήνην τῆς Ἐκκλησίας 

Ὁ σημερινὸς ἀποστολικὸς λόγος, ὁ ὁποῖος καλεῖται 
«Διαθήκη τοῦ Ἀποστόλου Παύλου», ἂς ἀφυπνίσει πᾶ
σαν ἱερατικὴν καρδίαν δι’ ἐντονωτέραν ἐγρήγορσιν τῶν 
δικαίων τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς πίστεως  
ἐν γένει  Εἰς τὰ ὦτα παντὸς πνευματικοῦ ταγοῦ ἠχησάτω 
ἡ τοῦ παρθένου καὶ ἠγαπημένου μαθητοῦ Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου ρῆσις «πᾶς ὁ παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ 
διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει» (Β΄ Ἰω  9) 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
(Πράξ  β΄ 111)

Ὡς δρόσος «Ἀερμὼν» ἡ ἔκχυσις τοῦ Παναγίου καὶ 
Τελεταρχικοῦ Πνεύματος κατὰ τὴν εὔσημον ἡμέ

ραν τῆς Πεντηκοστῆς  Ἡ γενέθλιος ἡμέρα τῆς Ἐκκλη σίας  
Ἡ γλωσσολαλία τῆς Πεντηκοστῆς καθίσταται ὄντως 
λυτρωτικὴ χριστιανικὴ Ἀποκάλυψις  Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα 
δὲν φωτίζει τὴν πανσπερμίαν ἐκείνη τῶν ἀνθρώπων καὶ 
φυλῶν νὰ ἐννοήσουν τὴν Ἀποστολικὴν γλῶσσα ἑλληνιστὶ 
ἢ ἀραμαϊστὶ ἀλλὰ δίδει τὸ χάρισμα εἰς τοὺς Ἀποστόλους 
νὰ ὁμιλήσουν τὰς γλώσσας τῶν ἑτέρων  «Εἷς ἕκαστος τῇ 
ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν» (Πράξ  2, 6)  Τὸ Ἅγιον 
Πνεῦμα κατερχόμενον εἰς τὸ ὑπερῷον τῆς Ἱερουσαλὴμ 
μερίζεται εἰς πυρίνους γλώσσας εἰς ἓν ἕκαστον τῶν μα
θητῶν  Δὲν κατέρχεται ὡς μαζικὴ ἔκχυσις εἰς τὸ σύνο
λον τῶν Μαθητῶν, ἀλλὰ ὡς προσωπικὴ δωρεὰ εἰς τὸν 
καθένα ἐξ αὐτῶν, καθιστώντας οὕτως τὸν κάθε ἄνθρω
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πον κληρονόμον καὶ μέτοχον τῆς Θείας Βασιλείας  Ἀπὸ 
τὴν Γενέθλιον ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα 
παραμένει ἕως σήμερον ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ «χορηγεῖ, βρύει, 
τελειοῖ, διδάσκει, ἀναδεικνύει» πάντοτε ὡς πρόσωπον· 
τὸ πρόσωπον τοῦ Ἑνὸς Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ ποὺ συμ
προσκυνεῖται καὶ συνδοξάζεται καὶ ἐκχέει τὸ πλήρωμα 
ἁπάντων τῶν χαρισμάτων Του πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γέ
νος  Ἐκχέει τὰ «μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ», εἰρηνεύει τὰς καρ
δίας τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐνοικεῖ ἐντός των  Ἦλθεν διὰ νὰ 
παραμείνῃ «μεθ’ ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα» (Ἰω  14, 16)  Πρὸς 
τοῦτο τὸ σημερινὸν ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα καθίσταται 
συγκλονιστικόν, διότι ἀφηγεῖται τὸ γεγονὸς τῆς ἐπιδη
μίας Του  Τὸ αἴτιον ἁπάντων τῶν ἀγαθῶν του, σημειοῖ 
ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, εἶναι «τὸ παραμένειν ἡμῖν τὴν χά
ριν τοῦ Πνεύματος»  Ὁ δὲ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων 
ὑπομιμνήσκει «τὸ δοτικὸν καὶ παρεκτικὸν πάντων τῶν ἐν 
τῇ Ἐκκλησίᾳ πνευματικῶν χαρισμάτων Του»  Ὁ μύστης 
Μ  Βασίλειος κηρύττει: «Διὰ Πνεύματος Ἁγίου ἡ εἰς 
Παράδεισον ἀποκατάστασις· ἡ εἰς Βασιλείαν Οὐρανῶν 
ἄνοδος· ἡ εἰς υἱοθεσίαν ἐπάνοδος· ἡ παρρησία τοῦ καλεῖν 
ἑαυτῶν Πατέρα τὸν Θεόν, κοινωνὸν γενέσθαι τῆς χάρι
τος τοῦ Χριστοῦ…»  Καὶ ὁ νεώτερος ἐρημίτης τοῦ Σά
ρωφ ἅγιος Σεραφεὶμ διατυπώνει: «Ὁ ἀληθὴς σκοπὸς τῆς 
χριστιανικῆς ζωῆς καθίσταται ἡ ἀπόκτησις τοῦ Ἁγίου  
Πνεύματος τοῦ Θεοῦ»  Εἰς ἡμᾶς ἐναπόκειται ἡ διὰ βίου 
ὕπαρξίς Του ἐντὸς ἡμῶν, διὰ τῆς ἐγρηγόρσεως τῆς πνευ
ματικῆς ζωῆς  Διὰ τοῦτο προτρέπει ὁ οὐρανοβάμων: 
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«Μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος» (Α΄ Τιμ  4, 14)  Ἡ 
ἀληθὴς πνευματικὴ ζωή, ἡ κατὰ Χριστὸν ζωή, ἐνεργο
ποιεῖται ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας διὰ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου  
Πνεύματος ἔχουσα ἀφετηρία εἰς τὰ Ἱερὰ Μυστήρια  
Πνευματικὴ ζωὴ δὲν σημαίνει ἠθικὴ ζωὴ ἀλλὰ ζωὴ ἐν 
Ἁγίῳ Πνεύματι  Εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη ὡς πρὸς τὴν 
ἐνδυνάμωσιν τῆς πνευματικῆς ζωῆς ἡ ἄντλησις ἐκ μέ
ρους ἡμῶν τῆς ἀδαπανήτου χάριτος καὶ πνοῆς τοῦ Πα
ρακλήτου  Ὅπως ἐπληρώθη ἅπασα ἡ Οἰκουμένη τῶν 
χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, οὕτως καὶ ἡμεῖς κα
λούμεθα νὰ ἐμπεριπατήσωμεν τὴν ὁδὸν τοῦ Πνεύματος 
διὰ νὰ λάβωμεν ἀγλαοκάρπως «ἀγάπην, χαράν, εἰρή
νην, μακροθυμίαν, χρηστότητα, ἀγαθωσύνην, πίστιν, 
πραότητα, ἐγκράτειαν» (Γαλ  5, 22) καὶ νὰ καταστῶμεν 
πνευματοφόροι φέροντες τὴν σφραγίδαν τῶν θείων δω
ρεῶν Του  Θερμουργῶς προσευχόμεθα: «Σκήνωσον ἐν 
ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν» 
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