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� Ἀπόδοσις τῶν Θεοφανείων.  

� Τῶν ἐν Σινὰ καὶ Ῥαϊθὼ ἀναιρεθέντων πατέρων.  

 

«Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις  

κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ» (Εφεσ. δ΄ 7)  

 

 ΣΣΣΣτο τέλος της περασμένης ομιλίας προσπαθήσαμε να δώ-
σουμε μια εικόνα τού πώς, όχι πια οι πολέμιοι, αλλά οι περισσό-
τεροι από τους χριστιανούς αντιλαμβανόμαστε και βλέπομε την 
Εκκλησία σε σχέση με τον εαυτό μας· ολωσδιόλου εξωτερικά και 
αντικειμενικά. Οι εορτές, οι ιερείς, οι ναοί, τα μοναστήρια, όλ’ 
αυτά είναι πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις σαν έξω από τον 
καθένα μας, έξω από τον εαυτό μας· μια πραγματικότητα ιστορι-
κή, που την βρήκαμε και θεωρούμε πως είναι καλό να τη σεβα-
στούμε και να την κρατήσουμε. Πολύ περισσότερο, που σ’ εμάς 
τους Έλληνες όλ’ αυτά συνδέονται με την εθνική μας ιστορία και 
μπορούμε να τα βλέπωμε με το μάτι του πατριωτισμού ή και της 
πολιτικής. Οι πιο σύγχρονοι τάχα τα βλέπομε από πλευρά κοινω-
νική και δικαιώνομε για το έργο της ή και καταδικάζομε την Εκ-
κλησία, γιατί δεν έλυσε ακόμα το βιοτικό πρόβλημα του λαού. 
Αλλά οι αντιλήψεις αυτές φανερώνουν πως δεν ξέρομε τι είναι η 
Εκκλησία, πως δεν έχομε μια σωστή και βαθύτερη γνώση των 
πραγμάτων, κι ας λέμε πως είμαστε χριστιανοί και πως ανήκομε 
στην Εκκλησία. Όχι πως είμαστε η Εκκλησία, αλλά πως ανήκομε 
στην Εκκλησία. Αυτή η φράση είναι χαρακτηριστική και δείχνει 
πως πάντα την Εκκλησία τη βλέπομε σαν κάτι αντικειμενικό κι έ-
ξω από μας. Αυτή είναι η βασική αιτία, για την οποία εύκολα 
παίρνομε θέση κατά της Εκκλησίας και του ιερού κλήρου, κι όχι 
μόνο δεν μας πονάει όταν θεατρίζωνται οι ιερείς μας, αλλά και εί-
μαστ’    εμείς    πρώτοι,    που    τρέχομε    στο   θέατρο   για   να   γελάσουμε.  
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. δ΄ 7Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. δ΄ 7Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. δ΄ 7Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. δ΄ 7----13)13)13)13)    
    

                ᾽ΑΑΑΑδελφοί, ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δω-

ρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. Διὸ λέγει· «Ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμα-

λωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις». Τὸ δὲ «ἀνέβη» τί ἐστιν εἰ 

μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; Ὁ καταβὰς 

αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώ-

σῃ τὰ πάντα. Καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφή-

τας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς 

τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ 

σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα 

τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέ-

λειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ. 
 

 

Και τι τάχα θα αντικαταστήση την Εκκλησία; Γιατί μπορεί να 
φτάνωμε ως εκεί και να σκεφτώμαστε έτσι και να λέμε «Κι αν λεί-
ψη η Εκκλησία, κάτι άλλο, ίσως καλύτερο θα πάρη τη θέση της». 
Αλλ’ αυτό, μόνο πάλι αν δεν ξέρωμε τι είναι η Εκκλησία, μόνο αν 
δεν έχωμε συνείδηση πως εμείς είμαστε η Εκκλησία, μπορούμε 
να το λέμε. Όμως ας μη γελιούμαστε· η Εκκλησία είναι θεϊκή 
πραγματικότητα και δεν θα πάψη να υπάρχη. Κι αν πάψουνε να υ-
πάρχουν σήμερα άνθρωποι για την Εκκλησία, που δεν θα γίνη πο-
τέ, θα υπάρχη ο Θεός, θα υπάρχουν οι Άγγελοι, θα υπάρχουν οι ά-
γιοι και οι πατέρες μας των περασμένων γενεών, που ήσαν και ε-
ξακολουθούνε να είναι η Εκκλησία, η επουράνια Ιερουσαλήμ, η 
πανήγυρη των «ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων» (Εβρ. 12, 23)… 
 
  ΑΑΑΑλλά θα πη κάποιος· «Έχεις λοιπόν τη γνώμη και μπορείς 
να πης ότι όλα στην Εκκλησία πάνε καλά και ότι ο κλήρος στέκεται 
στο ύψος της αποστολής του;». Βαρεθήκαμε να τα ακούμε αυτά τα 
λόγια από ανθρώπους, που δεν ξέρομε αν είναι φίλοι ή εχθροί της 
Εκκλησίας, αλλ’ οπωσδήποτε που δεν ξέρουν τι είναι η Εκκλησία 
και τι ο ιερός κλήρος και που τάχα ξεχωρίζουν τους θεσμούς από 
τα πρόσωπα. Εμείς όμως δεν ξέρομε να υπάρχη αλήθεια στην Εκ-
κλησία έξω από τα πρόσωπα, γιατί πιστεύομε και το ξέρομε πως η  
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    Α    Α    Α    Αδελφοί, εις τον καθένα από μας εδόθηκε η χάρις σύμφωνα προς το 
μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Διά τούτο λέγει, Όταν ανέβηκε εις τα ύ-
ψη έλαβε αιχμαλώτους και έδωκε δώρα εις τους ανθρώπους. Το δε ανέβη-
κε, τι σημαίνει παρά ότι και κατέβηκε πρώτα εις τα κατώτερα μέρη της 
γης; Εκείνος που κατέβηκε είναι αυτός που και ανέβηκε υπεράνω όλων 
των ουρανών, διά να γεμίση τα πάντα. Και τα δώρα του ήσαν: μερικοί να 
είναι απόστολοι, άλλοι προφήται, άλλοι ευαγγελισταί, άλλοι ποιμένες και 
διδάσκαλοι, προς τον σκοπόν να καταρτίσουν τους αγίους, διά το έργον υ-
πηρεσίας, διά την οικοδομήν του σώματος του Χριστού, μέχρις ότου φθά-
σωμεν όλοι εις την ενότητα της πίστεως και της πλήρους γνώσεως του Υι-
ού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις το μέτρον του τελείου αναστήματος 
του Χριστού. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
  

 

Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων ή, για να το πούμε σωστά, 
Εκκλησία είναι η «ἐν Χριστῷ» κοινωνία των προσώπων, αυτοσυ-
νείδητων δηλαδή και ελεύθερων ανθρώπων. Εκκλησία δεν είναι 
τα πράγματα, αλλά τα πρόσωπα∙ ο Θεός, οι άγγελοι και οι άνθρω-
ποι. Η Εκκλησία είναι θεσμός, όχι όμως κάποιας αφηρημένης έν-
νοιας ή ιδέας, αλλά θεσμός του Αγίου Πνεύματος, το δε Άγιο 
Πνεύμα είναι πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο ή υπόσταση του τρια-
δικού Θεού.  
 
 ∆∆∆∆εν είμαστε λοιπόν υπεραισιόδοξοι ή αφελείς για να νομί-
ζουμε πως δεν υπάρχουν ελλείψεις στον ιερό κλήρο της Εκκλη-
σίας, αλλά η πίστη μάς οδηγεί στο ότι η Εκκλησία είναι θεανθρώ-
πινος θεσμός ή οργανισμός. Η Εκκλησία είναι αγία, γιατί άγιος εί-
ναι ο Θεός, όσο για τις ελλείψεις, που διαπιστώνονται στο σώμα 
της Εκκλησίας, αυτές είναι ανθρώπινες, κι αυτός είναι ο αγώνας 
κι η προσπάθειά μας, «μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες… εἰς ἄν-

δρα τέλειον…» (4, 13), καθώς γράφει προς τους Εφεσίους ο Από-
στολος. Μας στενοχωρούν λοιπόν οι ελλείψεις, που παρατηρού-
νται στα πρόσωπα της Εκκλησίας και θαρρούμε, όσο κι αν είμα-
στε καλοπροαίρετοι, πως θα τις διορθώσουμε εμείς; Και με ποιον 
τρόπο;     Ξεσκεπάζοντας      και     κάνοντας     θέατρο     τα    ανθρώπινα    λάθη   
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μας; Μα χίλιες φορές καλύτερα να σκεπάσω τον πατέρα μου, κα-
θώς έκαμαν τα δυο παιδιά του Νώε, παρά να βγω στο δρόμο, σαν 
τον Χαμ, και να φωνάξω στους ανθρώπους, για να δουν και να 
γελάσουν με τη γύμνωσή του. 
 
 ΑΑΑΑλλ’ αυτό συμβαίνει, γιατί θαρρούμε, επειδή έτσι μας συμ-
φέρει, πως Εκκλησία είναι οι παπάδες. Αυτοί βέβαια έχουν αυξη-
μένες ευθύνες στην Εκκλησία, αλλά κι εμείς δεν είμαστε ανεύθυ-
νοι. Η Εκκλησία είναι σώμα, το σώμα του Χριστού, κι εμείς εί-
μαστε τα μέλη αυτού του σώματος. Πώς λοιπόν βλέπομε την υ-
γεία κάποιων μελών, που είναι οι ιερείς κι ο καθένας μας δεν βλέ-
πει τη δική του υγεία;… 
Επισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανού, Μητροπολίτου Σερβίων και Κο-
ζάνης, από το βιβλίο «ΕΠΙ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΑΝΕΜΩΝ, τόμος Δ΄», σελ. 56-57 & 53-
54, α΄ έκδοση: Αθήνα, Ιανουάριος 2013, εκδόσεις Νεκτάριος Παναγόπουλος 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)   ΟΜΙΛΙΑ & ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ 
Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας σας προσκαλεί στην 
ομιλία του π. Εφραίμ Παναούση με θέμα: «Η δύναμη του καλού λόγου», 
στην κοπή της πίτας και στον απολογισμό του παρελθόντος έτους, σή-
μερα Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 6:00 μ.μ. Θα προηγηθεί ο 
Εσπερινός στις 5:30 μ.μ. Μετά την ομιλία και τον απολογισμό θα ακο-
λουθήσει η κοπή της πίτας στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού μας. 
2)                     ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ 
Κάθε Σάββατο γίνονται οι Κατηχητικές Συνάξεις στο Ναό μας και 
κάθε Τρίτη τα Εσπερινά Κηρύγματα. 
3)                                    � ΙΕΡΑ  ΑΓΡΥΠΝΙΑ � 
Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 (7:00 μ.μ.) προς Τετάρτη 17 Ιανουα-
ρίου 2018 (1:00 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυπνία επί τη 
μνήμη Αντωνίου οσίου του μεγάλου, καθηγητού της ερήμου. 
4)   ֠     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ֠ 
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
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