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� ΘΘΘΘαδδαίου ����ποστόλου (α΄ αἰ.), 

� Βάσσης μάρτυρος καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς (γ΄ αἰ.).   
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– Ερ.: Τι είναι Εκκλησία; 
  Απ.: Η έννοια της Εκκλησίας είναι πολύ βαθειά και δεν μπορεί να εκφρα-
στεί με ένα απλό ορισμό. Ή, για να πούμε καλύτερα, δεν υπάρχει ορισμός 
για την Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι ζωή και η ζωή περιγράφεται, δεν 
ορίζεται. Ως πιο απλό, αλλά και συγχρόνως πολύ βαθύ και ακριβή ορισμό, 
θα λέγαμε τον εξής: Εκκλησία είναι η οικογένεια των παιδιών του Θεού, 
των βαπτισμένων χριστιανών, που συνέρχονται κατά τόπους στους ιερούς 
Ναούς και προσφέρουν στον Θεό διά των Επισκόπων τους και των ιερέων 
τους, την θεία Λειτουργία, το Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας. – Επειδή δε η 
Εκκλησία δεν μπορεί να εκφραστεί με ένα ορισμό, γι’ αυτό και έχουμε ει-
κόνες και παρομοιώσεις για την έκφρασή της. – Την στενή ενότητα των 
μελών της Εκκλησίας προς τον Χριστό και μεταξύ τους ο απόστολος Παύ-
λος την εκφράζει με την εικόνα του σώματος, του οποίου κεφαλή είναι ο 
Χριστός! «Αυτός (ο Χριστός) είναι η Κεφαλή του σώματος, δηλαδή της Εκ-
κλησίας» (Κολ. 1, 18). «Αυτόν (τον Χριστό) έκανε Κεφαλή υπεράνω όλων 
στην Εκκλησία, η οποία είναι το σώμα του, το συμπλήρωμα εκείνου που γε-
μίζει τα πάντα εν πάσι» (Εφεσ. 1, 22-23). «Εμείς οι πολλοί αποτελούμε ένα 
σώμα εν Χριστώ και ο καθένας είμαστε μέλη ο ένας του άλλου» (Ρωμ. 12, 5). 
– Ερ.: Ποιες άλλες εικόνες και παρομοιώσεις έχουμε για την έκφραση 
της Εκκλησίας; 
  Απ.: Έχουμε τις εξής κύριες εικόνες, εκτός από την εικόνα του σώματος, 
που αναφέραμε παραπάνω: 
  α) Την εικόνα της αμπέλου και των κλημάτων. Ο Κύριος είπε στους μαθη-
τές Του: «Εγώ είμαι το αληθινό αμπέλι και ο Πατέρας μου είναι ο γεωργός. 
Κάθε κλήμα μου, που δεν φέρει καρπό, το αφαιρεί και καθένα που φέρει καρ-
πό, το καθαρίζει, για να φέρει περισσότερο καρπό… Μείνετε ενωμένοι μαζί μου 
και θα είμαι και Εγώ μαζί σας. Καθώς το κλήμα δεν μπορεί να φέρει καρπό 
μόνο του, αν δεν μένει στο αμπέλι, έτσι ούτε σεις, αν δεν μένετε ενωμένοι μ’ Ε-
μένα.  Εγώ  είμαι  το  αμπέλι,  εσείς τα κλήματα. Εκείνος που μένει ενωμένος μ’ Ε-  
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    ᾽ΑΑΑΑδελφοί, Θεοῦ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. Κατὰ 

τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον τέθεικα, 

ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ· ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ· θεμέλιον γὰρ ἄλλον 

οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός. Εἰ δέ τις ἐποι-

κοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, 

καλάμην, ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν 

πυρὶ ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ δοκιμάσει. Εἴ τινος 

τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐπῳκοδόμησε, μισθὸν λήψεται· εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, 

ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς 

Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; Εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθεί-

ρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς.  
 
 

μένα, όπως και Εγώ μ’ εκείνον, αυτός φέρει πολύ καρπό, γιατί χωρίς Εμένα 
δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Όποιος δεν μένει ενωμένος μ’ Εμένα πετιέται 
έξω, όπως το κλήμα, και ξεραίνεται… Με τούτο δοξάστηκε ο Πατέρας μου: 
Με το να φέρετε πολύ καρπό και να γίνετε μαθητές μου» (Ιω. 15, 1-8). 
 

  β) Την εικόνα του ποιμένα και του ποιμνίου. Ο Κύριος είπε: «Αλήθεια, α-
λήθεια σας λέγω, εκείνος που δεν μπαίνει από την πόρτα στην μάνδρα των 
προβάτων, αλλά ανεβαίνει από άλλο μέρος, αυτός είναι κλέπτης και ληστής. 
Εκείνος όμως που μπαίνει από την πόρτα είναι ο βοσκός των προβάτων… 
Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, ότι εγώ είμαι η πόρτα των προβάτων… Εγώ εί-
μαι η πόρτα· όποιος θα μπει δι’ εμού, θα σωθεί και θα μπαίνει και θα βγαί-
νει και θα βρίσκει βοσκή… Εγώ είμαι ο βοσκός ο καλός. Ο βοσκός ο καλός 
θυσιάζει την ζωή του για τα πρόβατα… Εγώ είμαι ο βοσκός ο καλός και 
γνωρίζω τα δικά μου και γνωρίζομαι από τα δικά μου… και θυσιάζω την 
ζωή μου για τα πρόβατα. Έχω και άλλα πρόβατα, τα οποία δεν είναι από 
αυτή την μάνδρα· πρέπει να φέρω και εκείνα και θα ακούσουν την φωνή 
μου και θα γίνει ένα ποίμνιο και ένας βοσκός» (Ιω. 10, 1-16). 
 

  γ) Την εικόνα της οικοδομής. Ο απόστολος Παύλος μάς λέει: «Δεν είστε 
πια ξένοι και παρεπίδημοι, αλλά συμπολίτες των αγίων και οικείοι του Θε-
ού, γιατί έχετε οικοδομηθεί πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των 
Προφητών, του οποίου ο Ιησούς Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, πάνω 
στον οποίο όλη η οικοδομή συναρμολογείται και αυξάνει εις ναό άγιο εν 
Κυρίω. Σ’ αυτόν και σεις συνοικοδομείστε, ώστε να γίνετε τόπος κατοικίας 
του Θεού διά του Πνεύματος» (Εφεσ. 2, 19-22). 
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    Α    Α    Α    Αδελφοί, εμείς είμεθα συνεργάται του Θεού, και σεις είσθε χωράφι του Θεού, οικοδομή 
του Θεού. Κατά την χάριν του Θεού που μου εδόθηκε, σαν σοφός αρχιτέκτων εγώ έβαλα 
θεμέλιον, άλλος δε κτίζει την οικοδομήν. Ο καθένας ας προσέχη με ποιον τρόπον οικοδο-
μεί. Άλλο θεμέλιον κανείς δεν μπορεί να βάλη παρά εκείνο που έχει τεθή, το οποίον είναι ο 
Ιησούς Χριστός. Εάν κανείς κτίζη επάνω εις το θεμέλιον αυτό χρυσάφι, ασήμι, πολυτίμους 
λίθους, ξύλα, χορτάρι, καλάμια, του καθενός το έργον θα γίνη φανερόν· η ημέρα θα το φα-
νερώση, διότι η ημέρα εκείνη αποκαλύπτεται με φωτιά και η φωτιά θα δοκιμάση τι είδους 
έργον έκανε ο καθένας. Εάν το έργον που έκτισε ένας μείνη, αυτός θα ανταμειφθή. Εάν κά-
ποιου το έργον καή, θα υποστή ζημίαν, ο ίδιος όμως θα σωθή, αλλά κατά τέτοιον τρόπον ό-
πως σώζεται κανείς από πυρκαϊάν. Δεν ξέρετε ότι είσθε ναός του Θεού και το Πνεύμα του 
Θεού κατοικεί μέσα σας; Εάν καταστρέφη κανείς τον ναόν του Θεού, θα τον καταστρέψη ο 
Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι άγιος, και ο ναός αυτός είσθε σεις. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Απ. Δ.) 

  δ) Την εικόνα του οίκου ή της οικογένειας. Ο απόστολος Παύλος γράφει 
στον μαθητή του Τιμόθεο: «… Να ξέρεις πώς πρέπει να συμπεριφέρεται 
κανείς στον οίκο του Θεού, ο οποίος είναι η Εκκλησία του Θεού του ζωντα-
νού, ο στύλος και το στήριγμα της αλήθειας» (Α΄ Τιμ. 3, 15). Και στην προς 
Εβραίους επιστολή διαβάζουμε: «Ο Χριστός σαν Υιός στον οίκο του Θεού. 
Εμείς είμαστε ο οίκος του» (3, 6).  
  ε) Την εικόνα του γάμου. Η στενή σχέση του Χριστού με την Εκκλησία 
Του εικονίζεται με την στενή σχέση του άνδρα και της γυναίκας στον γά-
μο. Ο απόστολος Παύλος λέει: «Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, ό-
πως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό Του γι’ 
αυτήν… Εκείνος που αγαπάει την γυναίκα του, αγαπάει τον εαυτό του, γιατί 
κανείς ποτέ δεν μίσησε την σάρκα του, αλλά την τρέφει και την περιποιείται, 
όπως και ο Κύριος την Εκκλησία, γιατί είμαστε μέλη του Σώματός Του, από 
την σάρκα Του και τα οστά Του» (Εφεσ. 5, 25-30).  
  ς) Οι Πατέρες της Εκκλησίας συχνά συγκρίνουν την πορεία της Εκκλη-
σίας στον κόσμο με ένα πλοίο στην θάλασσα.      
– Ερ.: Εμείς ξέρουμε ότι η Εκκλησία είναι ο Ναός και λέμε «η Εκκλησία 
του αγίου Γεωργίου», «της αγίας Παρασκευής» κ.λπ. Είναι σωστό αυτό; 
  Απ.: Πολύ σωστό! Γιατί η λέξη «Εκκλησία» είναι σύνθετη από τις λέξεις 
«εκ» και «καλώ». Και ο Ναός με την καμπάνα του «καλεί» «εκ» από τον 
κόσμο τους χριστιανούς να συναχθούν σ’ αυτόν, για να τελέσουν την θεία 
Ευχαριστία. Και σύμφωνα με τον ορισμό που δώσαμε στην αρχή, αυτό 
καλείται Εκκλησία: Ο λαός του Θεού συναγμένος στον Ναό για την θεία 
λατρεία  και  την  θεία  Κοινωνία.  Απ’  αυτό  που  περιέχει  ο  Ναός  (τον   λαό   του 
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Θεού, την Εκκλησία) έλαβε το όνομα και ο ίδιος ο Ναός. Πολύ σωστά, 
λοιπόν, ο λαός μας καλεί τον Ναό «Εκκλησία». 
– Ερ.: Έχετε καμμιά μαρτυρία γι’ αυτό; 
  Απ.: Βεβαίως! Ο άγιος Ιγνάτιος καλεί την Εκκλησία «Θυσιαστήριον», αγία 
Τράπεζα δηλαδή, που έχουν οι ιεροί μας Ναοί. Και λέει ο άγιος Ιγνάτιος: «Αν 
κανένας δεν είναι μέσα στο Θυσιαστήριο (δηλ. στην Εκκλησία) στερείται τον 
άρτο της ζωής» (Προς Εφεσ. 5, 2). Και αλλού λέει: «Όποιος είναι μέσα στο 
Θυσιαστήριο (δηλ. στην Εκκλησία) είναι καθαρός» (Προς Τραλλιανούς 7, 2). 
Ιερεμίου Φούντα, Μητρ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, από το βιβλίο «ΟΡΘΟ-
ΔΟΞΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ», σελ. 135-139, Β΄ Έκδοση, Μάνδρα Αττικής 1996 

Το Αναστάσιμο Απολυτίκιο της Κυριακής 

  Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν κατεδέξω τριήμερον, ἵνα ἡ-

μᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοι. 
� 

  Ἦλθες ψηλὰ ἀπὸ τοὺς Οὐρανοὺς καὶ κατέβηκες στὴ γῆ, Χριστὲ καὶ Θεέ μας, 

γεμᾶτος ἀπὸ εὐσπλαγχνία καὶ ἀγάπη γιὰ μᾶς· καταδέχτηκες, μετὰ τὸ μαρτυρι-

κὸ θάνατό σου, νὰ ὑποστῆς τὸν ἐνταφιασμὸ γιὰ τρεῖς ἡμέρες, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ 

νὰ μᾶς ἀπελευθερώσης καὶ νὰ μᾶς ἀπαλλάξης ἀπὸ τὰ δεινὰ τῆς ἁμαρτίας. Σύ, 

λοιπόν, Κύριε, ποὺ μ᾿ αὐτὸ τὸ μεγάλο θαῦμα τῆς ἀγάπης σου καὶ τῆς θυσίας σου 

ἔγινες γιὰ μᾶς ἡ πραγματικὴ ζωὴ καὶ ἡ ἀληθινὴ ἀνάστασι, ἂς εἶσαι δοξασμένος. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)       ֠     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ֠ 
Τρίτη 23 Αυγούστου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου & 
                                                Κοίμηση Θεοτόκου Πόρτο Ράφτη 7:00π.μ. 
Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016, Κοίμηση Θεοτόκου Πόρτο Ράφτη 7:00π.μ. 
Σάββατο 27 Αυγούστου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου & 
                                                Κοίμηση Θεοτόκου Πόρτο Ράφτη 7:00π.μ. 
2)                       ֠ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ֠ 
Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016, 6:30 μ.μ. Εσπερινός στον Άγιο Νικό-
λαο Μαρκ/λου & στον Ι. Ν. Αγίου Σπυρίδωνος Πόρτο Ράφτη. 
3) � ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.   � 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ι. Ναού μας διοργανώνει την 
Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016 μονοήμερη προσκυνηματική εκδρομή στο Ιε-
ρό Ησυχαστήριο Αγίας Τριάδος - Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα. � 
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