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 ΤΤΤΤην Ορθοδοξία, ως πρόσωπο Ένα, που είναι ο Ιησούς Χριστός, 
και ως πρόσωπα πολλά, που είναι οι απόστολοι και οι άγιοι, βλέπουµε 
και στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής της Ορθοδοξίας. 
 

 ΈΈΈΈχουµε αναζήτησι του Χριστού, του τελείου Προσώπου. Ο 
Φίλιππος ψάχνει. Μόλις Τον βρίσκει, φωνάζει µε ασυγκράτητη 
χαρά: «Εὑρήκαμεν Ἰησοῦν τόν υἱόν τοῦ Ἰωσήφ τόν ἀπό Ναζαρέτ» 
(Ιωάν. α΄ 46). Βρήκαµε το Πρόσωπο, που ήταν Θεός και έγινε άν-
θρωπος για µας. Έγινε «υἱός τοῦ Ἰωσήφ», πρόσωπο ανθρώπου, 
που κρύβει όµως µέσα του το Θεό σεσαρκωµένο. Ένα Πρόσωπο, 
δυο φύσεις. Τον βρήκαµε.  
 

 Όταν βρίσκουµε µια ιερή εικόνα, την προβάλλουµε. Ο 
Χριστός είναι το Πρόσωπο, που δεν είναι απλώς ιερό και θαυµα-
τουργό, αλλ’ είναι της σωτηρίας το Πρόσωπο. Πόσο πρέπει να Το 
προβάλλουµε και να Το οµολογούµε! 
 

 ΒΒΒΒλέπουµε επίσης και την αναζήτησι των προσώπων στο 
Ευαγγέλιο. Φίλιππος και Ναθαναήλ τώρα. Λίγο πριν δυο άλλα 
πρόσωπα, Ανδρέας και Πέτρος. Συναποτελούν την πρώτη Εκκλη-
σία. Σύναξις προσώπων! Αυτό δεν είναι η Εκκλησία; Αποστολικά 
τα πρόσωπα, αποστολική η Ορθοδοξία. 
 

 ΨΨΨΨάχνει ο Χριστός για πρόσωπα. «Ε�ρ�σκει Φ�λιππον καί λ γει α!-

τ#· �κολο%θει µοι» (Ιωάν. α΄ 44). Γιατί ψάχνει ο Χριστός; ∆εν ξέρει, 
πού βρίσκεται καθένας; Ασφαλώς και ξέρει, αφού είναι παντο-
γνώστης, καρδιογνώστης. Γνωρίζει, πού βρίσκεσαι σε κάθε στιγ-
µή της ζωής σου και τι επακριβώς κάνεις, όπως γνώριζε τότε, πού 
ήταν ο Ναθαναήλ. Του λέει: «+ντα �πό τήν συκ.ν ε/δ1ν σε» (Ιωάν. α΄ 49).  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν(Ιωάν(Ιωάν(Ιωάν....    αααα΄ ΄ ΄ ΄ 44444444    ----    52525252)))) 
                ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ 

εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι. Ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ 

Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου. Εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Να-

θαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· Ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, 

εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ 

Ναθαναήλ· Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· 

Ἔρχου καὶ ἴδε. Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ 

λέγει περὶ αὐτοῦ· Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. Λέγει αὐ-

τῷ Ναθαναήλ· Πόθεν με γινώσκεις; Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Πρὸ 

τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. Ἀπεκρίθη Ναθα-

ναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· Ῥαββί, σὺ εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ 

Ἰσραήλ. Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω 

τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει. Καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω 

ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θε-

οῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. 
 

 

ΓΓΓΓνωρίζει ο Χριστός την καρδιά µας. Του Ναθαναήλ την 
καρδιά την είδε άδολη, απονήρευτη, απλή, καθαρή. «Ἴδε ἀληθῶς 

Ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι» (Ιωάν. α΄ 48). Αν είχαµε κι ε-
µείς άδολη σαν του Ναθαναήλ καρδιά! Αν είχαµε άδολη και κα-
θαρή καρδιά, θα µας φανερωνόταν η Αλήθεια. 
 ΆΆΆΆρα «ψάχνει ο Χριστός», σηµαίνει, ζητάει· θέλει καρδιές 
καθαρές, για να ρίξη το φως της αγάπης Του, της θείας αποκαλύ-
ψεώς Του. Η Αλήθεια δεν ανακαλύπτεται· αποκαλύπτεται. Και η 
Αλήθεια είναι η Ορθοδοξία. 
 ΗΗΗΗ Ορθοδοξία είναι πρόσωπα πολλά ενωµένα µε το ένα 
Πρόσωπο, µε τον Ιησού Χριστό. Για τα κλωνάρια της αµπέλου 
δυο είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: 
 ΤΤΤΤο ένα: Βρίσκονται ενωµένα µε τον κορµό. Ο ίδιος ο Χρι-
στός, η άµπελος, διακηρύττει: «Με�νατε 4ν 4µο�, κ�γώ 4ν �µ7ν» (Ιωάν. ιε΄ 4).  

Οι αιρετικοί, οι σχισµατικοί, οι πλανεµένοι, οι ασεβείς, οι 
εµπαίκτες, ξεκόβονται µόνοι τους απ’ τον κορµό, απ’ το Χριστό, 
απ’ την Αλήθεια. «8ξεκλ:σθησαν», λέει ο απόστ. Παύλος (Ρωµ. ια΄ 17). 

Ρωτάνε: Θα σωθούν οι αιρετικοί; Το κλωνάρι ζη ξεκοµµέ-
νο, αν δεν ρουφάη χυµούς απ’ το δέντρο; 
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Ρωτάνε: Όσοι λέγονται ορθόδοξοι, είναι όλοι ενωµένοι µε 
την Άµπελο, µε το Χριστό, µε την Ορθοδοξία; Αν ουσιαστικά είναι ενω-

µένοι µε το Χριστό, αν βρίσκωνται σε διαρκή κοινωνία µε το Χριστό και µε τους αδελ-

φούς τους, πορεύονται για τη σωτηρία. 
 

 ΟΟΟΟι τρόποι κοινωνίας µε το Χριστό, όπως τους διακρίνουµε 
στο Ευαγγέλιο, είναι: 
 

  ΗΗΗΗ µελέτη της Γραφής. Η Αγία Γραφή µάς ενώνει µε το 
Χριστό. Ποιον Χριστό βρήκαν ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ; Τον 
Χριστό της Αγίας Γραφής. «Ὅν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ 

καί οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν Ἰησοῦν…» (Ιωάν. α΄ 46). ∆εν υ-
πάρχει Ορθοδοξία χωρίς Αγία Γραφή, όπως δεν υπάρχει και Χρι-
στός χωρίς Αγία Γραφή. 
 

 ΗΗΗΗ ένωσις µε την άµπελο της Εκκλησίας γίνεται µε την αλη-
θινή πίστι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πολλοί ισχυρίζονται, 
ότι είναι ορθόδοξοι, αλλά δεν γνωρίζουν, ποιος είναι και τι είναι ο 
Ιησούς Χριστός. ∆εν Τον πιστεύουν. ∆εν τους γλυκαίνει. Ο Να-
θαναήλ ενώθηκε µαζί Του δια της ορθής πίστεως: «Ραββί, σύ εἶ ὁ 

υἱός τοῦ Θεοῦ, σύ εἶ ὁ βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ» (Ιωάν. α΄ 50). 
 

∆ιδάσκαλος - Θεός - Εξουσιαστής.   

ΗΗΗΗ ένωσίς µας µε την άµπελο, µε την Εκκλησία πραγµατο-
ποιείται µε την προσωπική επαφή. «Ἔρχου καί ἴδε», λέει ο Φίλιπ-
πος στο Ναθαναήλ (Ιωάν. α΄ 47).  

 

 Έλα! Έλα εδώ, στην Εκκλησία, στη λατρεία την ορθόδοξη, 
στη θεολογία των πατέρων, στη µυστηριακή ζωή! Έλα να συνα-
ντήσης το Χριστό. Έτσι συντελείται η µυστική µας ένωσις. Φαί-
νεται ο τρόπος, που ο κλώνος ρουφάει χυµούς απ’ το δέντρο και 
δυναµώνει; Το ίδιο µυστικά ρουφάει κι η ψυχή τούς χυµούς της 
χάριτος απ’ το δέντρο της Ζωής. Ενώνεται ο πιστός δια των µυ-
στηρίων µε το Χριστό. Στο µυστήριο ιδίως της θείας Κοινωνίας 
ζούµε την ενσωµάτωσι των προσώπων µας στο Πρόσωπο του Ιησού Χριστού.  
 

 Η ευχαριστιακή σύναξις είναι η Ορθοδοξία ως ζωντανή 
λειτουργία, όχι ως φιλολογία ή κάποια πολιτιστική παράδοσις. 
 

 ΤΤΤΤο  ζωντανό  κλωνάρι  έχει  και  δεύτερο  χαρακτηριστικό:  Α- 
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ποδίδει καρπούς. «ΠCν κλ.µα µή φ ρον καρπ1ν, αDρει α!τ1» (Ιωάν. ιε΄ 2). 
 ΚΚΚΚάποτε ο Κύριος έψαξε µε τα χέρια Του µια συκή (Ματθ. 
κα΄ 18-22), αλλά καρπούς δεν βρήκε. Και σήµερα ψάχνει. ∆εν 
βρίσκει όµως ορθοδοξία, εκεί που δεν υπάρχει ορθοπραξία. Φύλ-
λα υπάρχουν άφθονα. Εξωτερικοί τύποι εντυπωσιακοί. Αλλά καρ-
ποί λίγοι, ελάχιστοι. Και όταν παρουσιαστούν και µερικά έργα, 
αυτά δεν είναι από ορθοδοξία. Είναι από κενοδοξία. 
 ΟΟΟΟ Φίλιππος έδειξε καρπούς της αγάπης του στο Χριστό. 
 ΚΚΚΚαρπός πρώτος: Ακολούθησε πιστά το Χριστό. Εµείς απο-
τελούµε την ακολουθία, τη συνοδεία του Ιησού;  
 ΚΚΚΚαρπός δεύτερος: Η ιεραποστολή. Βρίσκει το Ναθαναήλ. 
Εµείς έχουµε πόθο να βρούµε ψυχές και να τις φέρουµε στο Σω-
τήρα Χριστό; 
 ΚΚΚΚαρπός τρίτος: Η εφαρµογή των εντολών. Ρητώς προβάλ-
λει ο Κύριος ως απόδειξι της ενώσεώς µας µαζί Του την τήρησι 
των εντολών Του. «Ἐάν τάς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν 

τῇ ἀγάπῃ μου» (Ιωάν. ιε΄ 10).  
 Η Η Η Η Ορθοδοξία πολλά µπορεί να κάνη. Και προ πάντων σ’ έ-
να κόσµο απρόσωπο και µαζοποιηµένο µπορεί και πρέπει να φα-
νή ως σεβασµός σ’ όλα τα πρόσωπα:  

Στο Πρόσωπο και στα πρόσωπα.  
Στο Θεάνθρωπο και στους ανθρώπους. 

Αρχιµ. ∆ανιήλ Γ. Αεράκη, «Εικόνες προσώπων», από το βιβλίο «Ορθοδοξία» 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)          ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015, Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία  Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία  Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία  Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία απόγευµα στις 6:00 µ.µ.απόγευµα στις 6:00 µ.µ.απόγευµα στις 6:00 µ.µ.απόγευµα στις 6:00 µ.µ.    

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015, ΠρΠρΠρΠροηγιασµένη Θ. Λειτουργία οηγιασµένη Θ. Λειτουργία οηγιασµένη Θ. Λειτουργία οηγιασµένη Θ. Λειτουργία πρωίπρωίπρωίπρωί 
Σάββατο 7 Μαρτίου 2015,    Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόµου Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόµου Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόµου Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόµου πρωί 7:00 π.µ.πρωί 7:00 π.µ.πρωί 7:00 π.µ.πρωί 7:00 π.µ.    
Την Τετάρτη µετά την Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία ακολουθεί τράπεζαΤην Τετάρτη µετά την Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία ακολουθεί τράπεζαΤην Τετάρτη µετά την Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία ακολουθεί τράπεζαΤην Τετάρτη µετά την Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία ακολουθεί τράπεζα        &    το Μέγα Απόδειπνο.το Μέγα Απόδειπνο.το Μέγα Απόδειπνο.το Μέγα Απόδειπνο.    
Καθηµερινά το πρωί 6:30 π.µ. Όρθρος Καθηµερινά το πρωί 6:30 π.µ. Όρθρος Καθηµερινά το πρωί 6:30 π.µ. Όρθρος Καθηµερινά το πρωί 6:30 π.µ. Όρθρος ---- Ώρες  Ώρες  Ώρες  Ώρες ---- Εσπερινός Εσπερινός Εσπερινός Εσπερινός    & το απόγ. 6:00το απόγ. 6:00το απόγ. 6:00το απόγ. 6:00 µ.µ. το Μέγα Απόδειπνο. µ.µ. το Μέγα Απόδειπνο. µ.µ. το Μέγα Απόδειπνο. µ.µ. το Μέγα Απόδειπνο. 

2) � ΑΑΑΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  Π  Π  Π  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΕΕΕΚ∆ΡΟΜΗ  Τ Τ Τ ΤΗΣ  Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α. � 
Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα του Ιερού Ναού µας διοργανώνει 
Απογευµατινή Προσκυνηµατική Εκδροµή στην Ιερά Μονή Τιµίου Προδρόµου στην Ιερά Μονή Τιµίου Προδρόµου στην Ιερά Μονή Τιµίου Προδρόµου στην Ιερά Μονή Τιµίου Προδρόµου 

ΚαρέαΚαρέαΚαρέαΚαρέα,,,, την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015. Ώρα αναχώρησης 3:00 µ.µ. από τον 
ΆΆΆΆγιο ΝΝΝΝικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 10 €. �   

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 
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