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4έκνα ἐν 7υρί8 ἀγαπητά, 

 

∆έν ὑπάρχει µεγαλυτέρα εὐλογία ἀπό τό νά γνωρίζει ὁ ἄνθρωπος ὅτι εἶναι ἕνα 

δηµιούργηµα τοῦ 4ριαδικοῦ Θεοῦ καί, ταυτοχρόνως, νά βιώνει τή ζωή τοῦ Gριστοῦ, τοῦ 

πρωτοτύπου του, µέσα στήν 7ιβωτό τῆς Σωτηρίας, δηλαδή µέσα στήν Iγία µας Jρθόδοξη 

Kκκλησία. 

4ό πλῆθος τῶν Iγίων τῆς Πίστεώς µας ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Jρθόδοξη χριστιανική πίστις 

δέν εἶναι, ἁπλῶς, µία θεωρία, ἀλλά εἶναι ἡ ἀλήθεια καί ἡ µοναδική πραγµατικότητα περί 

τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου, πού, ἐάν θέλει ὁ ἄνθρωπος καί ἀγωνισθεῖ, µπορεῖ νά τή βιώσει, 

νά τή ζήσει.  

�ντιθέτως, δέν ὑπάρχει µεγαλυτέρα συµφορά καί χειρότερο πνευµατικό βάραθρο ἀπό 

τό νά ἀγνοεῖ ὁ ἄνθρωπος τόν ∆ηµιουργό του, νά ἀποδίδει θεϊκές ἰδιότητες σέ ἄψυχα 

ἀντικείµενα, νά θεοποιεῖ ὑπάρξεις καί πρόσωπα θνητά καί νά θεωρεῖ ὡς οὐράνιες 

ἀποκαλύψεις κάποιες ἀνθρώπινες πλανεµένες διδασκαλίες καί ἰδεολογίες ἤ θρησκεῖες, πού 

ἔχουν δηµιουργήσει ἄνθρωποι. 

Προξενεῖ δέ ἀλγεινή ἐντύπωση τό γεγονός, ὅτι σ᾽ αὐτόν τόν 7.´ (εἰκοστό πρῶτο) αἰῶνα 

ὅπου ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐπιτρέπει νά ζοῦµε, µέσα στό ζενίθ τῆς Kπιστήµης καί στό ἀπόγειο 

τῆς τεχνολογίας, προϊόντος τοῦ χρόνου, ὁλοένα καί περισσότερο, αὐξάνει ἡ πλάνη καί ἡ 

ἀποστασία ἀπό τόν ἀληθινό Θεό. 

Πρόσωπα πού θά ἀνέµενε κανείς, ἀκριβῶς λόγ8 τῆς ποικίλης µορφώσεώς τους, νά 

εἶναι σέ θέση νά ξεχωρίσουν τήν ἀλήθεια ἀπό τό ψεῦδος, ἀντιθέτως, παρουσιάζουν, εἴτε 

συνειδητῶς εἴτε ἀσυνειδήτως, µία ἀποστασιοποίηση ἀπό τό Φῶς τό ἀληθινό καί µία 

ἀρρωστηµένη προσκόλληση στό σκότος. 

.ὐτή ἡ ἀποστασιοποίηση ἀπό τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ συµβαίνει, γιά νά ἀποδειχθεῖ, ἀφ᾽ 

ἑνός ὅτι ἡ γνησία χριστιανική ζωή δέν εἶναι µία ἁπλῆ ὑπόθεση ἤ µία φιλοσοφική πρακτική, 

καί ἀφ᾽ ἑτέρου γιά νά φανεῖ καθαρά ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι αὐτό µόνο πού φαίνεται 

ἐξωτερικά, δηλαδή ἡ σάρκα του, τό σῶµα του, ἀλλά κυρίως ἡ ἀόρατη καί ἀθάνατη ψυχή 

του, πού δίνει ζωή καί κινεῖ τό σῶµα του. 
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 � ψυχή τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι δυνατόν νά χορτάσει µέ τήν ὕλη καί τήν τεχνολογία. 

Xς ἄυλη πού εἶναι, ἔχει ἀνάγκη τόν προσωπικό Θεό της, κατ᾽ εἰκόνα τοῦ ὁποίου δηµιουργήθηκε. 

4όν Gριστό, τό πρωτότυπό του καί τίς δωρεές τοῦ Iγίου Πνεύµατος, τίς ὁποῖες λαµβάνει ὁ 

ἄνθρωπος ἀπό τόν Gριστό διά τῶν �ερῶν �υστηρίων καί τοῦ Jρθοδόξου τρόπου βιοτῆς, µέ 

ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται, δηλαδή ἀναγέννηση τῆς ψυχῆς του. 

.ὐτό τό θεϊκό πλεονέκτηµα τῆς Jρθοδοξίας, τό γνωρίζουν πολύ καλά ὅσοι λύκοι 

ἔρχονται    «ἐν ἐνδύµασι προβάτων» (�ατθ. ζ´, 15)«ἐν ἐνδύµασι προβάτων» (�ατθ. ζ´, 15)«ἐν ἐνδύµασι προβάτων» (�ατθ. ζ´, 15)«ἐν ἐνδύµασι προβάτων» (�ατθ. ζ´, 15),,,, γιά νά κατασπαράξουν τό λογικό ποίµνιο 

τοῦ Gριστοῦ. Zσοι, δηλαδή, γίνονται ὄργανα τοῦ ἐχθροῦ (∆ιαβόλου). ∆ιότι δέν ὑπάρχει 

ἀµφιβολία ὅτι πίσω ἀπό τά πρόσωπα καί τίς διάφορες ὀργανώσεις, πού κάθε τόσο 

ἐµφανίζονται καί πού σκοπό ἔχουν νά ἀποσπάσουν τά µέλη τῆς Kκκλησίας µας ἀπό αὐτήν καί 

νά τά κάνουν δικά τους, εὑρίσκεται «ὁ ὄφις ὁ µέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούµενος διάβολος «ὁ ὄφις ὁ µέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούµενος διάβολος «ὁ ὄφις ὁ µέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούµενος διάβολος «ὁ ὄφις ὁ µέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούµενος διάβολος 

καί ὁ σατανᾶς, ὁ πλανῶν τήν οἰκουµένην ὅλην», σύµφωνα µέ τόν ἀψευδῆ λόγο τοῦ καί ὁ σατανᾶς, ὁ πλανῶν τήν οἰκουµένην ὅλην», σύµφωνα µέ τόν ἀψευδῆ λόγο τοῦ καί ὁ σατανᾶς, ὁ πλανῶν τήν οἰκουµένην ὅλην», σύµφωνα µέ τόν ἀψευδῆ λόγο τοῦ καί ὁ σατανᾶς, ὁ πλανῶν τήν οἰκουµένην ὅλην», σύµφωνα µέ τόν ἀψευδῆ λόγο τοῦ 

βιβλίου τῆς �ποκαλύψεως (�ποκ. ιββιβλίου τῆς �ποκαλύψεως (�ποκ. ιββιβλίου τῆς �ποκαλύψεως (�ποκ. ιββιβλίου τῆς �ποκαλύψεως (�ποκ. ιβ´, 12)., 12)., 12)., 12). 

Zλα αὐτά τά πολυάριθµα συστήµατα τῆς πλάνης, τῆς παραθρησκείας, τοῦ ὑλισµοῦ 

καί τοῦ ἀθεϊσµοῦ πού συναντᾶ κανείς σήµερα, συστηµατικῶς ἐκµεταλλεύονται τήν ἄσβεστη 

δίψα τοῦ ἀνθρώπου γιά τήν ἀλήθεια, τήν ἀνάγκη ἀναψύξεως ἀπό τίς θλίψεις καί τίς 

ταλαιπωρίες τῆς ζωῆς του καί τό ἀβέβαιο τοῦ µέλλοντος, µέ σκοπό νά παρασύρουν καί νά 

διαµορφώσουν ἀνελεύθερες προσωπικότητες, ὅπου τελικῶς θά τίς ἐκµεταλλεύονται, ἀκόµα 

καί σ᾽ αὐτόν τόν οἰκονοµικό, ἀλλά, ὅπως βλέπουµε, καὶ στόν σωµατικο-σαρκικό τοµέα. 

_µιλοῦµε, πλέον ἐδῶ, ὄχι γιά πνευµατική ζωή καί κοινωνική πρόοδο, ἀλλά γιά ὀπισθοδρόµηση 

µέ τή χειρότερη µορφή. .ὐτή, δηλαδή, τῆς `εοειδωλολατρείας.  

7αί ὁπωσδήποτε σ᾽αὐτήν συµβάλλει καί ἡ ὑλιστική νοοτροπία τῆς σηµερινῆς κοσµικῆς 

ζωῆς, µέ κυρίαρχο σύνθηµα τό «φάγωµεν πίωµεν αὔριον γάρ ἀποθνbσκοµεν» (.´ 7ορ. ιε´, «φάγωµεν πίωµεν αὔριον γάρ ἀποθνbσκοµεν» (.´ 7ορ. ιε´, «φάγωµεν πίωµεν αὔριον γάρ ἀποθνbσκοµεν» (.´ 7ορ. ιε´, «φάγωµεν πίωµεν αὔριον γάρ ἀποθνbσκοµεν» (.´ 7ορ. ιε´, 

32). 32). 32). 32).     

Zταν ὁ ἄνθρωπος θεοποιεῖ τόν στόµαχο καί τήν κοιλία του (Φιλ. γ´, 19), τότε εἶναι 

ἕτοιµος νά πέσει, µᾶλλον ἤδη ἔχει ξεπέσει ἀπό τό ἐπίπεδο στό ὁποῖο εἶχε δηµιουργηθεῖ, µέ 

ἀποτέλεσµα νά καταντᾶ, νά σκοτίζεται ὁ ἡγεµόνας νοῦς του καί, ἔτσι, νά πραγµατοποιεῖται 

ὁ λόγος τοῦ `τοστογιέφσκυ, ὅτι «δίχως Θεό, τά πάντα ἐπιτρέπονται».«δίχως Θεό, τά πάντα ἐπιτρέπονται».«δίχως Θεό, τά πάντα ἐπιτρέπονται».«δίχως Θεό, τά πάντα ἐπιτρέπονται». 4ό τραγικό εἶναι 

ὅτι, ἔτσι, ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, εἴτε ὁ νέος εἴτε ὁ ὥριµος, ζεῖ µέσα σέ µία περιρρέουσα 

ἀτµόσφαιρα πνευµατικῆς δουλείας ἀπό κάθε ἄποψη, µέσα στήν ὁποία ἐκτρέφεται τό πνεῦµα 

αὐτό τῆς `εοειδωλολατρείας.  

_ ἀνερµάτιστος καί ἀκατήχητος στά θέµατα τῆς Jρθοδόξου πίστεως σηµερινός 

ἄνθρωπος πιστεύει καί λατρεύει σύγχρονα εἴδωλα καί πλάνες, γιά τά ὁποῖα µάλιστα ἀρνεῖται 

τήν ὁποιαδήποτε καλοπροαίρετη καί ἀντικειµενική κριτική, ἐπειδή ἔχει πεισθεῖ γιά τήν 

ἀλήθεια τῆς πλάνης του.    “Θεός γιά κάθε ἄνθρωπο εἶναι ὅ,τι τοῦ κλέβει τήν καρδιά καί “Θεός γιά κάθε ἄνθρωπο εἶναι ὅ,τι τοῦ κλέβει τήν καρδιά καί “Θεός γιά κάθε ἄνθρωπο εἶναι ὅ,τι τοῦ κλέβει τήν καρδιά καί “Θεός γιά κάθε ἄνθρωπο εἶναι ὅ,τι τοῦ κλέβει τήν καρδιά καί 

εἶναι προσκολληµένος σ᾽ αὐτόεἶναι προσκολληµένος σ᾽ αὐτόεἶναι προσκολληµένος σ᾽ αὐτόεἶναι προσκολληµένος σ᾽ αὐτό” ” ” ” (hγιος �ακάριος ὁ .ἰγύπτιος),(hγιος �ακάριος ὁ .ἰγύπτιος),(hγιος �ακάριος ὁ .ἰγύπτιος),(hγιος �ακάριος ὁ .ἰγύπτιος), εἴτε ἄνθρωπος εἶναι αὐτό, 

εἴτε κτίσµα, εἴτε φιλοσοφική θεωρία. iἱ σύγχρονες αὐτές θεότητες καί τά εἴδωλα ζητοῦν, 

διά τῶν φορέων τους, ἀπό τούς ἀνθρώπους, ἀπό ὅσα πρόσωπα ἐµπλακοῦν στά γρανάζια 

τους, νά γίνουν κατά πάντα ὅµοιοί τους: �πό τόν τρόπο ἐνδυµασίας καί συµπεριφορᾶς, ἕως 

καί τά πλέον σοβαρά ἐπίπεδα τῆς ζωῆς. 

�γαπητοί ἀδελφοί, στῶµεν καλῶς! � ἀλήθεια περί τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἔχει 

ἀποκαλυφθεῖ στόν κόσµο διά τοῦ 0ησοῦ Gριστοῦ καί τῆς Kκκλησίας 4ου, πού εἶναι µόνον ἡ 

Jρθόδοξη. .ὐτή µόνον ἡ πίστις σώζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν πλάνη καί τόν ὁδηγεῖ στή 
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mασιλεία τῶν iὐρανῶν, γιά τήν ὁποία ὁ Gριστός µιλάει συνεχῶς στό nὐαγγέλιο, καί στήν 

ὁποία εἰσέρχεται κάποιος, ὅταν καθαρίσει καί ἁγιάσει τό σῶµα καί τήν ψυχή του.  

oς µή λησµονοῦµε ποτέ ὅτι, ὡς Jρθόδοξοι Gριστιανοί, εἴµαστε ἀπόγονοι ἡρώων καί 

µαρτύρων. Kκείνων, δηλαδή, τῶν Jρθοδόξων πού ἔδωσαν καί αὐτήν τή ζωή τους γιά τήν 

αὐθεντική ἐλευθερία τοῦ πνεύµατος, τῆς Πατρίδος καί τῆς κοινωνίας.  

Xς ἐκ τούτου, ὀφείλουµε νά κλείνουµε τά ὦτα καί τίς θύρες πρός κάθε ἕναν πού 

ἔρχεται, εἴτε µέ θράσος εἴτε ὑπούλως, νά µᾶς φέρει «ξένην διδαχήν» (m´ 0ωάν., 10).«ξένην διδαχήν» (m´ 0ωάν., 10).«ξένην διδαχήν» (m´ 0ωάν., 10).«ξένην διδαχήν» (m´ 0ωάν., 10). 

4αυτοχρόνως δε, ἐπιβάλλεται νά καταρτίζουµε ἑαυτούς καί ἀλλήλους στήν ἅγια πίστη καί 

διδασκαλία πού αὐθεντικά κατέχει καί κηρύσσει ἡ Kκκλησία µας καί πού ἐβίωσαν οἱ hγιοι 

τῆς Jρθοδοξίας µας. 

oς στρέψουµε τίς καρδιές µας, ἰδίως ἐκεῖνες τῶν νέων ἀνθρώπων, πού «εἶναι πλασµένοι «εἶναι πλασµένοι «εἶναι πλασµένοι «εἶναι πλασµένοι 

γιά τόν ἡρωϊσµό»,γιά τόν ἡρωϊσµό»,γιά τόν ἡρωϊσµό»,γιά τόν ἡρωϊσµό», στίς µεγάλες καί ἀκατάλυτες ἀξίες, στίς αἰώνιες ἀλήθειες τοῦ �. 

nὐαγγελίου. sτσι, ἐν τt δυνάµει τοῦ 4ιµίου Σταυροῦ τοῦ Gριστοῦ, ὅλα τά σύγχρονα εἴδωλα, 

οἱ πλάνες καί τά ψεύδη θά ἐξαφανισθοῦν ἀπό τή ζωή µας. 4έλος, ἄς γνωρίσουµε, µέσα ἀπό 

τό nὐαγγέλιο, τή διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Kκκλησίας καί τήν ἁγιαστική ζωή τῆς 

Kκκλησίας καί ἄς ἀγαπήσουµε τόν Gριστό ἐν ὅλu καρδίv καί ἄς ἀγωνισθοῦµε, ὥστε νά γίνουµε 

ἄνθρωποι πραγµατικοί, πού ὡς πρώτιστο σκοπό στή ζωή τους θά ἔχουν τόν ἐξαγιασµό καί 

τή µετάβαση στό «καθ᾽ ὁµοίωσιν» τοῦ Gριστοῦ.  

«4εκνία µου, διασαλπίζει ὁ �αθητής τῆς ἀγάπης, ὁ hγιος 0ωάννης ὁ Θεολόγος, «4εκνία µου, διασαλπίζει ὁ �αθητής τῆς ἀγάπης, ὁ hγιος 0ωάννης ὁ Θεολόγος, «4εκνία µου, διασαλπίζει ὁ �αθητής τῆς ἀγάπης, ὁ hγιος 0ωάννης ὁ Θεολόγος, «4εκνία µου, διασαλπίζει ὁ �αθητής τῆς ἀγάπης, ὁ hγιος 0ωάννης ὁ Θεολόγος, 

φυλάξατε ἑαυτούς ἀπό τῶν εἰδώλων» (.´ 0ωάν. ε´, 21). �µήνφυλάξατε ἑαυτούς ἀπό τῶν εἰδώλων» (.´ 0ωάν. ε´, 21). �µήνφυλάξατε ἑαυτούς ἀπό τῶν εἰδώλων» (.´ 0ωάν. ε´, 21). �µήνφυλάξατε ἑαυτούς ἀπό τῶν εἰδώλων» (.´ 0ωάν. ε´, 21). �µήν....    

 
Kκ τῆς �ερᾶς �ητροπόλεως 0ωαννίνων 

    

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
ΣηµείωσηΣηµείωσηΣηµείωσηΣηµείωση::::  � ὡς ἄνω Kγκύκλιος νὰ ἀναγνωσθt ἐπ’ Kκκλησίας, ἀντὶ ἄλλου κηρύγµατος, κατὰ τὴν Θείαν 

Λειτουργίαν τῆς 7υριακῆς 20 �αΐου 2018. 


