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Σήµερα, κατά τήν λαµπρά �µέρα τ�ς 
�ρθοδοξίας, 
ορτάζοµε τήν νίκη τ�ς �ληθείας 
�ναντίον το� ψεύδους, τόν θρίαµβο τ�ς 
�κκλησίας το� Χριστο� �ναντίον τ�ς πλάνης 
καί τ�ν α ρέσεων πού κατά καιρούς ταλαι-
πώρησαν τό σ�µα το� Κυρίου. �ψώνοµε τίς 
πανσεβάσµιες ε�κόνες, προσκυνο�µε τήν 
πανακήρατη το� ∆εσπότου Χριστο� µορφή καί 
τιµ�µε τούς �γίους �ν ε�κονίσµασι, διακη-
ρύττοντες κατ’ α�τόν τόν τρόπο καί τήν θεοειδ� 
�ξία το� κατ’ ε�κόνα Θεο� δηµι ουργηθέντος 
�νθρώπου.

Μέ  α�τή τήν λαµπρά πανηγυρική ε�καιρία 
καί 
ορτή, �παναλαµβάνοµε σύµφωνα µέ τό 
 ερό Συνοδικό τ�ς �ρθοδοξίας:

«Ο  Προφ�ται �ς ε�δον, ο  �πόστολοι �ς 
�δίδαξαν, � �κκλησία �ς παρέλαβεν, ο  
∆ιδάσκαλοι �ς �δογµάτισαν, � Ο�κουµένη �ς 
συµπεφώνηκεν, � χάρις �ς �λαµψεν, � �λήθεια 
�ς �ποδέδεικται, τ� ψε�δος �ς �πελήλαται, � 
σοφία �ς �παρρησιάσατο, � Χριστ�ς �ς 

βράβευσεν, ο�τω φρονο�µεν, ο�τω λαλο�µεν, 

ο�τω κηρύσσοµεν...»  �τι: 

1.Ἕνας εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός, ὁ ἐν 
Τριάδι προσκυνούμενος, Πατήρ, Υἱός 
καί Πανάγιον Πνεῦμα.

� Θεός, πού ε�ναι «� �δός, � �λήθεια καί � 
ζωή»,    �δηµιούργησε τόν σύµπαντα κόσµο, καί 
τόν �νεδηµιούργησε µέ τήν κένωσή του καί τήν 
�νανθρώπιση το� δευτέρου προσώπου τ�ς 
Παναγίας Τριάδος, �κ Πνεύµατος �γίου καί �κ 
τ�ς �ειπαρθένου Μαρίας. � �νανθρωπήσας 
Θεός �παθεν �ς �νθρωπος, κατ�λθε µέχρις 
¡δου ταµείων καί �νέστη �κ νεκρ�ν, συνα-
ναστήσας παγγεν� τόν �δάµ �ς φιλάνθρωπος. 
Α�τός � Κύριός µας �νελήφθη ε�ς Ο�ρανούς καί 
�λεύσεται �ν δόξ£, κρ¤ναι ζ�ντας 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 �ποκε-
καλυµµένη �λήθεια. Ο  �γ�νες τ�ν �γίων 
Πατέρων καί διδασκάλων, τ�ν �µολογητ�ν καί 
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µαρτύρων, τ�ν �σίων καί πάντων τ�ν προµάχων 
τ�ς �ληθο�ς καί ¨ρθοδόξου �µ�ν πίστεως, 
ε�χαν �ς σκοπό τήν διάσωση τ�ς µι�ς καί 
σωζούσης τόν �νθρωπο πίστεως περί το� 
νός 
καί µόνου �ληθινο� Θεο�. Σέ µιά �ποχή πού 
καταβάλλεται προσπάθεια �πιβολ�ς το� 
πνεύµατος το� συγκρητισµο� καί τ�ς παν-
θρησκείας, πού �πιχειρε¤ται µέ �πουλο τρόπο � 
�σοπέδωση τ�ν πάντων διά τ�ς 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 τ�ς 
Πίστεως, σύµφωνα µέ τίς �ποφά σεις τ�ν �γίων 
καί Ο�κουµενικ�ν Συνόδων. 

2. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό θεῖον 
δημιούργημα, τό ὁποῖο ἐπλαστουργήθη 
κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ. 

Παράλληλα µέ τήν �ποτύπωση τ�ς µι�ς 
�ληθείας  περί το� 
νός, �ληθινο� καί 
παντοδυνάµου Θεο�, ο  Πατέρες µέσα �πό τούς 
 ερούς �γ�νες καί τούς ©πέρ τ�ς �ρθοδοξίας 
καµάτους, διέσωσαν τήν ε�κόνα το� θεοειδο�ς 
δηµιουργήµατος το� Θεο�, το� �νθρώπου 
δηλαδή, γιά τόν �πο¤ο � �γία Γραφή �ναφέρει 
χαρακτηριστικά: «¬λάττωσας α�τόν βραχύ τί 
παρ’ �γγέλους, δόξ£ καί τιµ® �στεφάνωσας 
α�τόν·  καί κατέστησας α�τόν �πί τά �ργα τ�ν 
χειρ�ν σου, πάντα ©πέταξας ©ποκάτω τ�ν 
ποδ�ν α�το�...» (Ψαλµ. η’).    

Τό ρηθέν ©πό το� �γίου Γρηγορίου το� 
Θεολόγου, «τό γάρ �πρόσληπτον, �θεράπευτον· 
� δέ °νωται τ± Θε±, το�το καί σ²ζεται» (�πιστ. 
ρα’. 32), δηλώνει �λη τήν �λήθεια περί τ�ς 
σαρκωµένης �γάπης, περί το� µανικο� �ρωτος 
το� Θεο� (¡γιος Νικόλαος Καβάσιλας) γιά τήν 
σωτηρία τ�ς �νθρωπίνης ψυχ�ς καί γιά τήν 
�θανασία το� �νθρώπου, �φο� σκοπός τ�ς 
δηµιουργίας του ε�ναι τό καθ’ �µοίωσιν Θεο�.

Σέ �ποχές �κπτώσεως το� �νθρωπίνου 

προσώπου, µειώσεως τ�ς θεοειδο�ς �νθρωπίνης 
�ξίας καί ρατσιστικ�ν διακρίσεων, � �κκλησία 
�ψωσε καί ©ψώνει τήν φωνή της, �γωνιζοµένη 
�ναντίον τ�ς βίας, τ�ς �πανθρωπίας, τ�ς 
πνευµατικ�ς �λλά καί σωµατικ�ς δουλείας, 
πού ©ποβιβάζουν τόν �νθρωπο σέ «res», σέ 
πρ�γµα δηλαδή καί σέ σκε�ος �δον�ς καί 
συµφεροντολογικ�ς �κµεταλλεύσεως.  

� Χρυσολόγος Πατήρ τ�ς �κκλησίας θά 
ε§π£ χαρακτηριστικά: 

«Ο� καταφρον� �νθρώπου· κ�ν ε´ς ¶, 
�νθρωπός �στι, τό περισπούδαστον το� Θεο� 
ζ�ον· κ�ν δο�λος ¶, ο�κ �στι µοι 
ε�καταφρόνητος... κ�ν ε´ς ¶, �νθρωπός �στι, δι’ 
�ν ο�ραν�ς �τανύσθη, καί °λιος φαίνει, καί 
σελήνη τρέχει, καί �ήρ �ξεχύθη, καί πηγαί 
βρύουσι, καί θάλαττα �πλώθη, καί προφ�ται 
�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 α�το� �ξέχεεν ©π¹ρ �νθρώπου» (ºω. 
Χρυσ. PG. 48. 1029).

Καί σέ �λλο σηµε¤ο θά ε§π£ περί το� 
τελικο� σκοπο� το� �νθρώπου: «Ο�κ ο�σθα, 
�τι �ποδηµία � παρ¼ν βίος;... Ο�κ ε� πολίτης, 
�λλ’ �δίτης ε� καί �δοιπόρος... Ο�κ �χει ο�δείς 
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 τ�ς 
�κκλησίας, � �ποία �ν το¤ς Μυστηρίοις σηµαί-
νεται, σώζεται � �νθρωπος. 

Τό «extra ecclesiam nulla salus», δηλαδή 
«�κτός τ�ς �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, 
τήν θέωση το� �νθρώπου. 

¿ταν λέγωµε �τι πιστεύοµε «ε�ς Μίαν, 
�γίαν, Καθολικήν καί �ποστολικήν �κκλη-
σίαν», �ννοο�µε τήν �ρθόδοξη �κκλησία, � 
�ποία διατηρε¤ �µώµητον καί �κεραίαν τήν 
πίστη καί τήν �ποκεκαλυµµένη �πό τόν Θεό 
�λήθεια.

∆έν ©πάρχουν πολλές �κκλησίες, À �ν 
θέλετε νά ε§πωµεν �κριβέστερον, δέν ©πάρχουν 
�λλες �κκλησίες �κτός �πό τήν �ρθόδοξη 
�κκλησία. ¿λες ο  �λλες συναθροίσεις 
�νθρώπων, µικρές À µεγάλες, πού α�το-
αποκαλο�νται «�κκλησίες», καπηλεύονται τόν 
�ρο, �φο� δέν �χουν τήν σώζουσα �λήθεια. 

Πολλάκις κατεβλήθη ©πό τ�ν �λλοδόξων 
προσπάθεια, στά πλαίσια το� θρησκευτικο� 
συγκρητισµο� καί τ�ς «σύγχρονης» �ντι-
µετωπίσεως τ�ν θεµάτων α�τ�ν, �λλά καί 
καταβάλλεται, νά περάσ£ στόν κόσµο � �ποψις 
περί τ�ς λεγοµένης «θεωρίας τ�ν κλάδων», 
βάσει τ�ς �ποίας ο  διάφορες «�κκλησίες» 
κατέχουν Áνα µέρος τ�ς �ληθείας � καθεµιά. ½ 
«�κκλησία το� Χριστο�», κατά τήν θεωρία 
α�τή, ε�ναι τό �λικό �θροισµα τ�ν �πί µέρους 
τµηµάτων της, τά �πο¤α, �ς γίνεται �ντιληπτόν, 
διαφέρουν µεταξύ τους.  Α�τή � θεωρία ε�ναι 
ξένη πρός τήν σώζουσα �λήθεια περί τ�ς �γίας 
µας �κκλησίας �ς Σώµατος το� Χριστο�, καί 
�δηγε¤ στήν �µβλυνση τ�ς �κκλησιαστικ�ς 
συνειδήσεως, µέ καταστροφικές πνευµατικά 
συνέπειες γιά τόν �νθρωπο.

• Ἑστιάσαµε στά τρία αὐτά σηµεῖα, γιατί 
α�τά �ποτελο�ν τόν βασικό κορµό τ�ς �ρθο-
δόξου διδασκαλίας, τήν �ποία �χει �νάγκη � 
�νθρωπος κάθε �ποχ�ς, �ξαιρέτως δέ � τάλας 
�νθρωπος τ�ς �ποχ�ς µας. Âν τότε, κατά τούς 
καιρούς πού συνηθροίσθησαν ο  ¡γιοι Πατέρες 
στίς �γίες καί Ο�κουµενικές Συνόδους καί στίς 
Τοπικές, ©π�ρξε µεγάλη � �νάγκη τ�ς 
προασπίσεως τ�ν  ερ�ν τ�ς �κκλησίας µας 

δογµάτων, γιατί Ãτο σέ �ξαρση � �παρση, 
το�τέστιν � �βρις �ναντίον το� Θεο� καί το� 
�νθρώπου, πόσο µ�λλον σήµερα.

Äχοµε τό µεγάλο προνόµιο �πό τόν Θεό 
καί τήν �ξαιρετική ε�λογία, νά ε§µαστε 
γεννηµένοι καί βαπτισµένοι �ρθόδοξοι, νά 
ε§µαστε µέλη τ�ς �γίας µας �κκλησίας, καί νά 
�γωνιζόµαστε στά πλαίσια τ�ς �ληθείας γιά 
τήν σωτηρία µας, �λλά καί τήν σωτηρία τ�ν 
�λλων �νθρώπων. 

Α�τό τό προνόµιο σηµαίνει καί ε�θύνη, 
σηµαίνει καί θυσία, πολλάκις µέχρις α¥µατος, 
�φο� � συµβιβασµός µέ τίς �ποιες �ντίθετες 
πίστεις, �ντιλήψεις καί �ντίθεες δυνάµεις, 
ε�ναι �ρνησις το� ¨νόµατος το� Κυρίου µας.

Ο  �ρθόδοξοι Χριστιανοί διεκρίθησαν 
πάντοτε γιά τήν µαχητικότητά τους �ν �γάπ£, 
γιά τήν ©ποµονή τους �ν �ληθεί¾ καί τήν 
�πιµονή τους �ν τ® πίστει. Γι’ α�τό καί ¬γέ-
ρθησαν �ναντίον τους ο  σκότιες καί βύθιες 
δυνάµεις, προκειµένου νά �λλοιώσουν τήν 
πίστη, νά κάµψουν τό φρόνηµα, νά καταβάλλουν 
τήν �γωνιστηκότητα, νά µακρύνουν �πό τήν 
σωτηρία.

Γι’ α�τό τόσα α¥µατα, �κριώµατα, σταυροί 
καί θυσίες, �πό τ�ς �ρχ�ς καί µέχρι τ�ν 
�σχάτων. Γι’ α�τό τόσοι µάρτυρες τ�ς ε�σεβείας. 
½ �κκλησία �ραϊσµένη µέ τά α¥µατα τ�ν �γίων 
Μαρτύρων µας, θριαµβευτικά καί νικητήρια 
ψάλλει: 

«∆όξα σοι Χριστέ � Θεός, �ποστόλων 
καύχηµα, Μαρτύρων �γαλλίαµα, Æν τό κήρυγµα, 
Τριάς � �µοούσιος».

Α�τός � �γ�νας 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 Ε�χαριστία. Ο   ερές �κολουθίες, � 
προσκήνηση τ�ν �γίων Ε�κόνων καί τ�ν Èερ�ν 
Λειψάνων, � νηπτική θεωρία καί µυστική µέ 
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τόν Θεό κοινωνία, ε�ναι γιά µ�ς τούς �ρθοδόξους 
τό ¨ξυγόνο µας, � §δια � ζωή µας. ½ συµµετοχή 
µας στά παραπάνω δέν ε�ναι µόνο �ντίσταση 
στήν �κκοσµίκευση πού �πιχειρε¤ται λυσσαλέα 
σήµερα καί στό πνε�µα το� συγκρητισµο�, 
�λλά � λόγος α�τ�ς ταύτης τ�ς ©πάρξεώς µας.

½ δεύτερη, � �γάπη δηλαδή πρός τόν 
�νθρωπο, �διακρίτως φυλ�ς, φύλου, γλώσσης 
κλπ., �ς λέγει χαρακτηριστικά καί � ¡γιος 
�πόστολος Πα�λος (Γαλατ. γ’. 28), �κφράζεται 
µέσα �πό τήν κοινωνία τ�ν προσώπων καί µέ 
τήν ©πέρ τ�ν �δελφ�ν προσευχή, γιά φωτισµό, 
�νίσχυση καί �πιστροφή τ�ν πεπλανηµένων ε�ς 
τήν µίαν µάνδραν, το� 
νός καί µόνου �ληθινο� 
Θεο�, �λλά καί µέ τήν προσφορά θυσιαστικ�ς 
�γάπης �πί καθηµεριν�ς βάσεως.

Στά πλαίσια α�τ�ς τ�ς σωστικ�ς προ-
σπαθείας µας, διαλεγόµεθα µέ τούς πάντες, 
�λλά παραµένοµε �νυποχώρητοι στά  ερά 
θέσµια καί τούς �ρους, τά �ρια δηλαδή, τά 
�πο¤α �θεσαν ο  ¡γιοι καί Θεοφόροι Πατέρες 
καί ∆ιδάσκαλοι τ�ς �κκλησίας.

�παναλαµβάνοµε λοιπόν, �ν συνειδήσει 
ε�θύνης �ναντι Θεο� καί �νθρώπων, �τι  

«τό ε�αγγέλιον το� Θεο� ο�κ �στι κατ’ 
�νθρωπον», 

καί συνιστ�µεν πρός πάντας τό «στ�µεν 
καλ�ς» 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’ �πιστολ�ς �µ�ν» (Β’ Θεσσαλ. β’. 15). 

Ïς κατακλε¤δα δέ τ�ς σηµεριν�ς �µιλίας, 
�ς �κουσθ® καί πάλιν καί πολλάκις τό φθέγµα 
το� �µολογητο� τ�ς ¦γίας �µ�ν πίστεως, ºωσήφ 
το� Βρυεννίου:

«Ο�κ �ρνησόµεθά σε, φίλη �ρθοδοξία· 

ο� ψευσόµεθά σου πατροπαράδοτον σέβας· 

�ν σοί �γεννήθηµεν,

καί σοί ζ�µεν, 

καί �ν σοί κοιµηθησόµεθα· 

ε� δέ καλέσοι καιρός,

καί µυριάκις ©πέρ σο� τεθνηξόµεθα».


