ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ

1

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΤΟΣ 5º

ΜΑΡΤΙΟΥ- ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΤΕΥΧΟΣ 26º

 Σ Θ∆ΞΣ
µιλία τοῦ Σεβασµιωτάτου ητροπολίτου
Πατρῶν κ.κ. ΣΣ
Σήµερα, κατά τήν λαµπρά µέρα τσ

οτω κηρύσσοµεν...» τι:

ρθοδοξίασ, ορτάζοµε τήν νίκη τσ ληθείασ
ναντίον το ψεύδουσ, τόν θρίαµβο τσ
κκλησίασ το Χριστο ναντίον τσ πλάνησ
καί τν α ρέσεων πού κατά καιρούσ ταλαιπώρησαν τό σµα το Κυρίου. ψώνοµε τίσ
πανσεβάσµιεσ

εκόνεσ,

προσκυνοµε

τήν

πανακήρατη το ∆εσπότου Χριστο µορφή καί
τιµµε τούσ γίουσ ν εκονίσµασι, διακηρύττοντεσ κατ’ ατόν τόν τρόπο καί τήν θεοειδ
ξία το κατ’ εκόνα Θεο δηµιουργηθέντοσ
νθρώπου.
Μέ ατή τήν λαµπρά πανηγυρική εκαιρία
καί

ορτή, παναλαµβάνοµε σύµφωνα µέ τό

ερό Συνοδικό τσ ρθοδοξίασ:
«Ο Προφται σ εδον, ο πόστολοι σ
δίδαξαν,  κκλησία σ παρέλαβεν, ο
∆ιδάσκαλοι σ δογµάτισαν,  Οκουµένη σ
συµπεφώνηκεν,  χάρισ σ λαµψεν,  λήθεια
σ ποδέδεικται, τ ψεδοσ σ πελήλαται, 
σοφία σ παρρησιάσατο,  Χριστσ σ
βράβευσεν, οτω φρονοµεν, οτω λαλοµεν,

1.Ἕνας εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός, ὁ ἐν
Τριάδι προσκυνούμενος, Πατήρ, Υἱός
καί Πανάγιον Πνεῦμα.
 Θεόσ, πού εναι « δόσ,  λήθεια καί 
ζωή», δηµιούργησε τόν σύµπαντα κόσµο, καί
τόν νεδηµιούργησε µέ τήν κένωσή του καί τήν
νανθρώπιση το δευτέρου προσώπου τσ
Παναγίασ Τριάδοσ, κ Πνεύµατοσ γίου καί κ
τσ ειπαρθένου Μαρίασ.  νανθρωπήσασ
Θεόσ παθεν σ νθρωποσ, κατλθε µέχρισ
¡δου ταµείων καί νέστη κ νεκρν, συναναστήσασ παγγεν τόν δάµ σ φιλάνθρωποσ.
Ατόσ  Κύριόσ µασ νελήφθη εσ Ορανούσ καί
λεύσεται ν δόξ£, κρ¤ναι ζντασ καί νεκρούσ.
Κάθε λλη διδασκαλία ποτελε¤ α¥ρεση,
 ποία κατεδικάσθη πό τήν ¦γία µασ
κκλησία σ

τεροδιδασκαλία, φο δέν

ποδέχεται τήν πό τόν §διο τόν Θεό ποκεκαλυµµένη λήθεια. Ο

γνεσ τν γίων

Πατέρων καί διδασκάλων, τν µολογητν καί
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µαρτύρων, τν σίων καί πάντων τν προµάχων

προσώπου, µειώσεωσ τσ θεοειδοσ νθρωπίνησ

τσ ληθοσ καί ¨ρθοδόξου µν πίστεωσ,

ξίασ καί ρατσιστικν διακρίσεων,  κκλησία

εχαν σ σκοπό τήν διάσωση τσ µισ καί

ψωσε καί ©ψώνει τήν φωνή τησ, γωνιζοµένη

σωζούσησ τόν νθρωπο πίστεωσ περί το νόσ

ναντίον τσ βίασ, τσ πανθρωπίασ, τσ

καί µόνου ληθινο Θεο. Σέ µιά ποχή πού

πνευµατικσ λλά καί σωµατικσ δουλείασ,

καταβάλλεται

το

πού ©ποβιβάζουν τόν νθρωπο σέ «res», σέ

πνεύµατοσ το συγκρητισµο καί τσ παν-

πργµα δηλαδή καί σέ σκεοσ δονσ καί

θρησκείασ, πού πιχειρε¤ται µέ πουλο τρόπο 

συµφεροντολογικσ κµεταλλεύσεωσ.

προσπάθεια

πιβολσ

σοπέδωση τν πάντων διά τσ διεισδύσεωσ σέ
σχολε¤α, πανεπιστήµια καί γενικώτερα στήν
ζωή το νθρώπου,  γία µασ κκλησία
πιµένει στήν διδασκαλία περί το προσωπικο
Θεο, σ τυπώθη στό ¦γιώτατο Σύµβολο τσ
Πίστεωσ, σύµφωνα µέ τίσ ποφάσεισ τν γίων
καί Οκουµενικν Συνόδων.

2. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό θεῖον
δημιούργημα, τό ὁποῖο ἐπλαστουργήθη
κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ.
Παράλληλα µέ τήν ποτύπωση τσ µισ
ληθείασ

περί το

νόσ, ληθινο καί

παντοδυνάµου Θεο, ο Πατέρεσ µέσα πό τούσ
ερούσ γνεσ καί τούσ ©πέρ τσ ρθοδοξίασ
καµάτουσ, διέσωσαν τήν εκόνα το θεοειδοσ
δηµιουργήµατοσ το Θεο, το νθρώπου
δηλαδή, γιά τόν πο¤ο  γία Γραφή ναφέρει
χαρακτηριστικά: «¬λάττωσασ ατόν βραχύ τί
παρ’ γγέλουσ, δόξ£ καί τιµ® στεφάνωσασ
ατόν· καί κατέστησασ ατόν πί τά ργα τν
χειρν σου, πάντα ©πέταξασ ©ποκάτω τν
ποδν ατο...» (Ψαλµ. η’).
Τό ρηθέν ©πό το γίου Γρηγορίου το
Θεολόγου, «τό γάρ πρόσληπτον, θεράπευτον·
 δέ °νωται τ± Θε±, τοτο καί σ²ζεται» (πιστ.
ρα’. 32), δηλώνει λη τήν λήθεια περί τσ
σαρκωµένησ γάπησ, περί το µανικο ρωτοσ
το Θεο (¡γιοσ Νικόλαοσ Καβάσιλασ) γιά τήν
σωτηρία τσ νθρωπίνησ ψυχσ καί γιά τήν
θανασία το νθρώπου, φο σκοπόσ τσ
δηµιουργίασ του εναι τό καθ’ µοίωσιν Θεο.
Σέ ποχέσ κπτώσεωσ το νθρωπίνου

 Χρυσολόγοσ Πατήρ τσ κκλησίασ θά
ε§π£ χαρακτηριστικά:
«Ο καταφρον νθρώπου· κν ε´σ ¶,
νθρωπόσ στι, τό περισπούδαστον το Θεο
ζον·

κν

δολοσ

¶,

οκ

στι

µοι

εκαταφρόνητοσ... κν ε´σ ¶, νθρωπόσ στι, δι’
ν ορανσ τανύσθη, καί °λιοσ φαίνει, καί
σελήνη τρέχει, καί ήρ ξεχύθη, καί πηγαί
βρύουσι, καί θάλαττα πλώθη, καί προφται
πέµφθησαν, καί νόµοσ δόθη· καί τί δε¤ πάντα
λέγειν; δι’ ν  µονογενήσ Υ όσ το Θεο
νθρωποσ γένετο.  ∆εσπότησ µου σφάγη, καί
τό α´µα ατο ξέχεεν ©π¹ρ νθρώπου» (ºω.
Χρυσ. PG. 48. 1029).
Καί σέ λλο σηµε¤ο θά ε§π£ περί το
τελικο σκοπο το νθρώπου: «Οκ οσθα,
τι ποδηµία  παρ¼ν βίοσ;... Οκ ε πολίτησ,
λλ’ δίτησ ε καί δοιπόροσ... Οκ χει οδείσ
πόλιν. ½ πόλισ νω στί. Τά παρόντα δόσ
στιν... Πανδοχε¤όν στιν  παρών βίοσ» (PG.
52. 401).

3. Διατρανώνομε τήν πίστη μας στήν
Μία, Ἅγία, Καθολική καί Ἀποστολική
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία εἶναι ἡ
κιβωτός τῆς σωτηρίας.
Μόνο ν τ® κκλησί¾ καί διά τσ
κκλησίασ,  ποία ν το¤σ Μυστηρίοισ σηµαίνεται, σώζεται  νθρωποσ.
Τό «extra ecclesiam nulla salus», δηλαδή
«κτόσ τσ κκλησίασ δέν ©πάρχει σωτηρία»
(¡γιοσ Κυπριανόσ Καρχηδόνοσ, πιστ. οβ’),
ποτελε¤ βασική διδασκαλία,  ποία σ
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φετηρία καί τελικό σκοπό τησ χει τόν ¦γιασµό,

δογµάτων, γιατί Ãτο σέ ξαρση  παρση,

τήν θέωση το νθρώπου.

τοτέστιν  βρισ ναντίον το Θεο καί το

¿ταν λέγωµε τι πιστεύοµε «εσ Μίαν,

νθρώπου, πόσο µλλον σήµερα.

γίαν, Καθολικήν καί ποστολικήν κκλη-

Äχοµε τό µεγάλο προνόµιο πό τόν Θεό

σίαν», ννοοµε τήν ρθόδοξη κκλησία, 

καί τήν ξαιρετική ελογία, νά ε§µαστε

ποία διατηρε¤ µώµητον καί κεραίαν τήν

γεννηµένοι καί βαπτισµένοι ρθόδοξοι, νά

πίστη καί τήν ποκεκαλυµµένη πό τόν Θεό

ε§µαστε µέλη τσ γίασ µασ κκλησίασ, καί νά

λήθεια.

γωνιζόµαστε στά πλαίσια τσ ληθείασ γιά

∆έν ©πάρχουν πολλέσ κκλησίεσ, À ν
θέλετε νά ε§πωµεν κριβέστερον, δέν ©πάρχουν
λλεσ κκλησίεσ κτόσ πό τήν ρθόδοξη

τήν σωτηρία µασ, λλά καί τήν σωτηρία τν
λλων νθρώπων.
Ατό τό προνόµιο σηµαίνει καί εθύνη,

συναθροίσεισ

σηµαίνει καί θυσία, πολλάκισ µέχρισ α¥µατοσ,

νθρώπων, µικρέσ À µεγάλεσ, πού ατο-

φο  συµβιβασµόσ µέ τίσ ποιεσ ντίθετεσ

αποκαλονται «κκλησίεσ», καπηλεύονται τόν

πίστεισ, ντιλήψεισ καί ντίθεεσ δυνάµεισ,

ρο, φο δέν χουν τήν σώζουσα λήθεια.

εναι ρνησισ το ¨νόµατοσ το Κυρίου µασ.

κκλησία.

¿λεσ

ο

λλεσ

Πολλάκισ κατεβλήθη ©πό τν λλοδόξων

Ο

ρθόδοξοι Χριστιανοί διεκρίθησαν

προσπάθεια, στά πλαίσια το θρησκευτικο

πάντοτε γιά τήν µαχητικότητά τουσ ν γάπ£,

συγκρητισµο καί τσ «σύγχρονησ» ντι-

γιά τήν ©ποµονή τουσ ν ληθεί¾ καί τήν

µετωπίσεωσ τν θεµάτων ατν, λλά καί

πιµονή τουσ ν τ® πίστει. Γι’ ατό καί ¬γέ-

καταβάλλεται, νά περάσ£ στόν κόσµο  ποψισ

ρθησαν ναντίον τουσ ο σκότιεσ καί βύθιεσ

περί τσ λεγοµένησ «θεωρίασ τν κλάδων»,

δυνάµεισ, προκειµένου νά λλοιώσουν τήν

βάσει τσ ποίασ ο

διάφορεσ «κκλησίεσ»

πίστη, νά κάµψουν τό φρόνηµα, νά καταβάλλουν

κατέχουν Áνα µέροσ τσ ληθείασ  καθεµιά. ½

τήν γωνιστηκότητα, νά µακρύνουν πό τήν

«κκλησία το Χριστο», κατά τήν θεωρία

σωτηρία.

ατή, εναι τό λικό θροισµα τν πί µέρουσ
τµηµάτων τησ, τά πο¤α, σ γίνεται ντιληπτόν,
διαφέρουν µεταξύ τουσ. Ατή  θεωρία εναι
ξένη πρόσ τήν σώζουσα λήθεια περί τσ γίασ
µασ κκλησίασ σ Σώµατοσ το Χριστο, καί
δηγε¤ στήν µβλυνση τσ κκλησιαστικσ
συνειδήσεωσ, µέ καταστροφικέσ πνευµατικά
συνέπειεσ γιά τόν νθρωπο.
• Ἑστιάσαµε στά τρία αὐτά σηµεῖα, γιατί
ατά ποτελον τόν βασικό κορµό τσ ρθοδόξου διδασκαλίασ, τήν ποία χει νάγκη 
νθρωποσ κάθε ποχσ, ξαιρέτωσ δέ  τάλασ
νθρωποσ τσ ποχσ µασ. Âν τότε, κατά τούσ
καιρούσ πού συνηθροίσθησαν ο ¡γιοι Πατέρεσ
στίσ γίεσ καί Οκουµενικέσ Συνόδουσ καί στίσ
Τοπικέσ,

©πρξε

µεγάλη



νάγκη

τσ

προασπίσεωσ τν ερν τσ κκλησίασ µασ

Γι’ ατό τόσα α¥µατα, κριώµατα, σταυροί
καί θυσίεσ, πό τσ ρχσ καί µέχρι τν
σχάτων. Γι’ ατό τόσοι µάρτυρεσ τσ εσεβείασ.
½ κκλησία ραϊσµένη µέ τά α¥µατα τν γίων
Μαρτύρων µασ, θριαµβευτικά καί νικητήρια
ψάλλει:
«∆όξα σοι Χριστέ  Θεόσ, ποστόλων
καύχηµα, Μαρτύρων γαλλίαµα, Æν τό κήρυγµα,
Τριάσ  µοούσιοσ».
Ατόσ  γνασ θά συνεχίζεται µέσα πό
τήν γάπη πρόσ τόν Θεό καί τήν γάπη πρόσ τόν
συνάνθρωπο.
½ πρώτη κφράζεται µέ τήν σκηση, τήν
προσευχή, τήν µυστηριακή ζωή µέ κέντρο τήν
Θεία Εχαριστία. Ο

ερέσ κολουθίεσ, 

προσκήνηση τν γίων Εκόνων καί τν Èερν
Λειψάνων,  νηπτική θεωρία καί µυστική µέ
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τόν Θεό κοινωνία, εναι γιά µσ τούσ ρθοδόξουσ
τό ¨ξυγόνο µασ,  §δια  ζωή µασ. ½ συµµετοχή
µασ στά παραπάνω δέν εναι µόνο ντίσταση
στήν κκοσµίκευση πού πιχειρε¤ται λυσσαλέα
σήµερα καί στό πνεµα το συγκρητισµο,
λλά  λόγοσ ατσ ταύτησ τσ ©πάρξεώσ µασ.
½ δεύτερη,  γάπη δηλαδή πρόσ τόν
νθρωπο, διακρίτωσ φυλσ, φύλου, γλώσσησ
κλπ., σ λέγει χαρακτηριστικά καί  ¡γιοσ
πόστολοσ Παλοσ (Γαλατ. γ’. 28), κφράζεται
µέσα πό τήν κοινωνία τν προσώπων καί µέ
τήν ©πέρ τν δελφν προσευχή, γιά φωτισµό,
νίσχυση καί πιστροφή τν πεπλανηµένων εσ
τήν µίαν µάνδραν, το νόσ καί µόνου ληθινο
Θεο, λλά καί µέ τήν προσφορά θυσιαστικσ
γάπησ πί καθηµερινσ βάσεωσ.
Στά πλαίσια ατσ τσ σωστικσ προ-

παναλαµβάνοµε λοιπόν, ν συνειδήσει
εθύνησ ναντι Θεο καί νθρώπων, τι
«τό εαγγέλιον το Θεο οκ στι κατ’
νθρωπον»,
καί συνιστµεν πρόσ πάντασ τό «στµεν
καλσ» το ρχαγγέλου, συνÊδά το¤σ λόγοισ
το γίου ποστόλου Παύλου,
«Ëρα οÌν, δελφοί, στήκετε καί κρατε¤τε
τάσ παραδόσεισ Íσ διδάχθητε ε§τε διά λόγου
ε§τε δι’ πιστολσ µν» (Β’ Θεσσαλ. β’. 15).
Ïσ κατακλε¤δα δέ τσ σηµερινσ µιλίασ,
σ κουσθ® καί πάλιν καί πολλάκισ τό φθέγµα
το µολογητο τσ ¦γίασ µν πίστεωσ, ºωσήφ
το Βρυεννίου:
«Οκ ρνησόµεθά σε, φίλη ρθοδοξία·
ο ψευσόµεθά σου πατροπαράδοτον σέβασ·

σπαθείασ µασ, διαλεγόµεθα µέ τούσ πάντεσ,

ν σοί γεννήθηµεν,

λλά παραµένοµε νυποχώρητοι στά

καί σοί ζµεν,

ερά

θέσµια καί τούσ ρουσ, τά ρια δηλαδή, τά
πο¤α θεσαν ο ¡γιοι καί Θεοφόροι Πατέρεσ
καί ∆ιδάσκαλοι τσ κκλησίασ.

καί ν σοί κοιµηθησόµεθα·
ε δέ καλέσοι καιρόσ,
καί µυριάκισ ©πέρ σο τεθνηξόµεθα».
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