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Ἕνα κάθѳε µήνα
Ἀγαπητοί µου Ἐνορίτες,
Ἡ Ἐκκλησία µας τήν πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν γιορτάζει τήν νίκη της, τό µεγάλο
της τρόπαιο, πού εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. Καί τί εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία; Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ
πίστη στό θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὄχι µόνο τό Θεῖο ἤ µόνο τό
ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἀλλά καί τά δύο µαζί, τό θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὀρθοδοξία εἶναι αὐτό πού εἶπε ὁ Φίλιππος στόν Ναθαναήλ: «ὅν ἔγραψѱε Μωϋσῆς
ἐν τῷ νόµῳ καί οἱ προφῆται εὑρήκαµεν Ἰησοῦν τόν ἀπό Ναζαρέτ », αὐτός πού
προκαταγγέλθηκε ἀπό τόν Μωϋσῆ καί τούς προφῆτες.
Ἡ Ὀρθοδοξία, τήν ὁποία προβάλλει ἡ Ἐκκλησία, δέν εἶναι κάτι τό θεωρητικό, τό
ἀφηρηµένο, τό στατικό, τό παρωχηµένο, ἀλλά ζωή καί ἀλήθεια. Ὁ Χριστός εἶπε: «ἐγώ
εἰµί ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή». Ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή συνιστοῦν τήν Ὀρθοδοξία.
Ἡ ἀλήθεια µόνη της δέν εἶναι Ὀρθοδοξία. Ἡ ζωή µόνη της δέν εἶναι Ὀρθοδοξία. Ἡ ἀλήθεια
καί ἡ ζωή βρίσκονται σέ ἕνα πρόσωπο, τόν Ἰησοῦ Χριστό, πού δέν κατακερµατίζεται. Αὐτό
εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία.
Οἱ αἱρέσεις κατακοµµατιάζουν αὐτό τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Κατά καιρούς
διάφοροι αἱρετικοί ἀµφισβήτησαν, ἄλλοι τήν θεότητα καί ἄλλοι τήν ἀνθρωπότητα τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Σήµερα ἔχουµε τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, ἡ ὁποία εἶναι ἡ συνισταµένη
ὅλων τῶν αἱρέσεων, πού ἀκούστηκαν σέ ὅλη τήν ἱστορία τοῦ χριστιανισµοῦ. Ὁ
Οἰκουµενισµός µιλάει µόνο γιά ἀγάπη (ἀγαπισµός), µιλάει µόνο γιά ζωή καί ἐξωβελίζει τά
δόγµατα. Οἱ ὑποστηρικτές του λένε: τί τά θέλουµε τά δόγµατα; εἶναι ἄχρηστα. Λένε, ἐπίσης
ὅτι, ἡ ἀγάπη θά φέρει τήν ἕνωση τοῦ χριστιανικοῦ κόσµου. Ἀλλά µόνο µέ τήν ἀγάπη δέν
ἔρχεται ἡ ἕνωση, λείπει κι ἕνα ἄλλο στοιχεῖο: ἡ ἀλήθεια! Ἕνωση µπορεῖ νά γίνει µόνο, µέ
ἀγάπη καί µέ ἀλήθεια.
Ἀλλά τί εἶναι ἡ Ἀλήθεια; Ἀλήθεια εἶναι ὁ Χριστός! Ὅπως ἀποκαλύφθηκε καί
ὅπως ἑρµηνεύτηκε τό θεανθρώπινο πρόσωπό του ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ὅταν ἀποδεχθῶ
πλήρως τήν Ἀλήθεια, πού εἶναι ὁ Χριστός, ἀπό κεῖ καί µετά ἔχω ἕνα πλῆθος ἀληθειῶν νά µοῦ
ἀποκαλύπτονται:
Πρῶτον, ἔχω τήν ἀλήθεια περί τοῦ Θεοῦ, ὅτι εἶναι Τριαδικός, καί
Δεύτερον, ἔχω τήν ἀλήθεια γιά τή σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου: «Ὁ Λόγος
σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ὑµῖν». (Ἰωάνν. Α΄ 14)
Αὐτές οἱ δύο ἀλήθειες - δόγµατα στηρίζουν αὐτό πού λέµε Ἐκκλησία. Ὁ κάθε
Ἐπίσκοπος καλεῖται νά ὑπηρετήσει αὐτά τά δύο βασικά - θεµελιώδη δόγµατα, γι’ αὐτό
βγαίνει στήν ὡραία πύλη µέ τό τρικέρι καί τό δικέρι, γιά νά ἐκφράσει αὐτά τά δύο µεγάλα
δόγµατα: Ὅτι ὁ Θεός εἶναι τριαδικός (τρία πρόσωπα) καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι
ὁ Θεός Λόγος πού ἐνανθρώπησε (δύο φύσεις).
Τρίτον, ἀλήθεια εἶναι ὅ, τι ἀποκαλύφθηκε γιά τόν ἄνθρωπο. Ὅτι εἶναι εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ. Καί ἄν θέλουµε νά κυριολεκτήσουµε, τοῦ Χριστοῦ εἰκόνα. Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ σέ
ὅλη τήν ὕπαρξη, σῶµα καί ψѱυχή.
Τέταρτον, ἀλήθεια εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία, διά τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος
υἱοθετεῖται κατά χάριν ἀπό τό Θεό. Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ἀναφέρεται στήν ὅλη
µας ὕπαρξη, γι’ αὐτό ἔχουµε καί τήν Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Γι’ αὐτό τιµοῦµε καί τά Ἅγια
λείψѱανα.

Πέµπτον, ἀλήθεια εἶναι καί ὅ, τι ἀναφέρεται στή δηµιουργία, στήν ὕλη.
Ὅτι τό σύµπαν εἶναι δηµιούργηµα τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἡ ὕλη δέν εἶναι
βδεληρή καί ἀκάθαρτη, κάτι ξένο ἀπό τό Θεό. Ἡ ὕλη, ὁ κόσµος, τό σύµπαν ἀποκαλύπει ὅλο
τό µεγαλεῖο καί ὅλη τήν δόξα τοῦ Θεοῦ. Ὅλη τήν σοφία, τή δύναµη καί τήν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ.
Ἕκτον, ἀλήθεια εἶναι καί ἡ ἀνακαίνιση τοῦ κόσµου, ὁ ὁποῖος ἔχει παλαιωθεῖ
στά χέρια τοῦ ἀνθρώπου. Ἀκούγεται µεγαλειώδης ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ στό τέλος τῆς ἱστορίας:
«Ἰδού καινά ποιῶ πάντα». (Ἀποκάλ. ΚΑ΄ 5) Καί ὁ ἀπόστολος Πέτρος σηµειώνει:
«καινούς οὐρανούς καί γῆν καινήν κατά τό ἐπάγγελµα αὐτοῦ προσδοκῶµεν». (Β΄
Πέτ. Γ΄ 13)
Εἴπαµε νωρίτερα ὅτι ὁ Χριστός εἶπε: «Ἐγώ εἰµί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή». Τί εἶναι ἡ
ζωή; Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ζωή! Εἶναι ἡ αὐτοζωή. «Ὁ µόνος ἔχων ἀθανασίαν» . Αὐτός µᾶς
δίνει τήν Ἀνάσταση καί τήν αἰωνιότητα. «Ἐγώ εἰµί ἡ ζωή καί ἡ Ἀνάστασις». Ἔξω ἀπό
τόν Ἰησοῦ Χριστό δέν ὑπάρχει ζωή, οὔτε αὐτή ἡ βιολογική ζωή. Διότι αὐτός µᾶς ἔπλασε,
αὐτός µᾶς ἔδωσε τήν πνοή. Αὐτός µᾶς δίνει καί τήν βιολογική ζωή καί τήν αἰώνια ζωή. Μᾶς
ἔπλασε «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁµοίωσιν Θεοῦ», καί αὐτό σηµαίνει ὅτι, περιέχω καί τήν
ἀλήθεια καί τή ζωή. Περιέχω τό Χριστό, πού εἶναι ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή. Ἡ ἀλήθεια µέ ὁδηγεῖ
στή ζωή, ἀλλά καί ἡ ζωή µοῦ ἀποκαλύπτει τήν ἀλήθεια. Γι’ αὐτό ὁ Χριστός εἶναι καί ἡ
ὁδός! Ἡ ὁδός, πού ὁδηγεῖ στήν ἀλήθεια καί στή ζωή. Κανένας ἄλλος δέν µπορεῖ νά µέ
ὁδηγήσει ἐκεῖ. Οὔτε ἄνθρωπος οὔτε ἄγγελος οὔτε ὁ διάβολος.
Ὁ διάβολος εἶχε πεῖ κάποτε στούς πρωτοπλάστους, µέσα στόν ἐπίγειο Παράδεισο ὅτι,
θά τούς ἔδειχνε τό δρόµο γιά τή θέωση. Ὅµως τούς εἶπε ψѱέµατα. Τούς πλάνησε. Ἄφησε µέν
τόν ἴδιο στόχο, τή θέωση, ὅµως τούς ἄλλαξε τό δρόµο. Καί δέν ἔφθασαν ποτέ νά γίνουν θεοί
ἀλλά ἔφθασαν στή νέκρωση.
Μόνο ὁ Χριστός εἶναι ὁ δρόµος καί ὁ τρόπος καί τό τέρµα! Καί αὐτό εἶναι
ἡ Ὀρθοδοξία!
Ἡ Ὀρθοδοξία, ἀκόµη, ἀγαπητοί µου, εἶναι καί παράδοση. Καί παράδοση εἶναι
ὁ Χριστός! Λέει ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν: «Παρέδωκα ὑµῖν ὅ καί παρέλαβον». (Α΄ Κορ.
ΙΕ’ 3) Τί παρέλαβε; Τό Χριστό! Τί παραδίδει; Τό Χριστό! Καί ἐδῶ ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος ἀναφέρεται στό µυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τῆς Θείας Λειτουργίας. Αὐτό
παρέλαβε, αὐτό παραδίδει!
Τόν Χριστό πρώτιστα καί κυρίως µᾶς τόν παραδίδει ὁ Θεός Πατήρ, καί ἐµεῖς ὅσοι τόν
παραλαµβάνουµε γινόµαστε κατά χάριν παιδιά τοῦ Θεοῦ! «Ὅσοι ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν
αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι…». (Ἰω. Α΄ 12)
Ἀγαπητοί µου, τήν πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἡ Ἐκκλησία µας προβάλλει τή νίκη
της καί τό τρόπαιό της, πού εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. Καί Ὀρθοδοξία εἶναι ὁ Χριστός! Ὁ
Χριστός ὡς ἡ µοναδική Ἀλήθεια, ὡς ἡ µόνη Ζωή, ὡς ἡ µόνη Ὁδός, ὡς ἡ
Παράδοση ἀπ’ τή µία γεννεά στήν ἄλλη.
Οἱ προγενέστεροί µας, οἱ πατέρες, οἱ ἅγιοι, τήν ἔζησαν τήν Ὀρθοδοξία, καί µᾶς τήν
παρέδωσαν. Ἐµεῖς τώρα, «ἑπόµενοι τοῖς ἁγίοις πατρᾶσιν» , ἀκολουθοῦντες τούς
ἁγίους πατέρες, πρέπει νά παραδώσουµε τόν Χριστό στή γεννεά πού ἔρχεται.
Αὐτό εἶναι Ὀρθοδοξία!
Εἴµαστε ὀφειλέτες σ’ αὐτούς πού δέν γεννήθηκαν ἀλλά καί στούς νεκρούς. Ἡ εὐθύνη
εἶναι τεράστεια, τό βάρος εἶναι δυσβάσταχτο. Ὁ Θεός νά µᾶς δυναµώνει.
Μέ κάθѳε εὐλογία καί εὐχή
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