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 «Τῶν θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ ζ΄ Οἰκουμενικῆς 
       συνόδου (787)». 
   Λογγίνου ἑκατοντάρχου τοῦ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ καὶ τῶν σὺν  
       αὐτῷ δύο στρατιωτῶν μαρτύρων (α΄ αἰ.). 
 

[…] 
α τρία σημεία που […] εκθέσαμε σαν αναγκαία για το 

έργο της σωτηρίας, δηλαδή η πίστις, η ζωή η σύμφωνη με τις 
θείες εντολές και η θ. Χάρις που προσφέρεται με τα άγια μυ-
στήρια, απαιτούν και ένα τέταρτο: Το ιερατείο, που θέσπισε 
ο Κύριος. […] 
 

ας ανέφερα τα τέσσαρα απαραίτητα για την σω-
τηρία μας στοιχεία. Αλλά υπάρχει ακόμη ένα: Ν’ ανήκουμε 
στο σώμα της Εκκλησίας ζωντανά ενωμένοι με όλο το πλή-
θος των πιστών. 
 

 Κύριος ωνόμασε την Εκκλησία Του «άμπελον», 
κληματαριά. Αυτός είναι ο κορμός και οι πιστοί τα κλαδιά 
της. Η συνάθροισις όλων των πιστών αποτελεί ένα αδιαίτερο 
σύνολο, ζωντανά ενωμένο με τον Κύριο. Όπως ένα κλαδί 
που κόβεται, ξεραίνεται και παύει να ζη, έτσι και κάθε πιστός 
που με οποιοδήποτε τρόπο αποκόπτεται από την Εκκλησία 
και συνεπώς και από τον Κύριο, νεκρώνεται πνευματικά 
(Ιωάν. 15, 1-6). 

 

 απόστολος Παύλος αναφέρει το ίδιο πιο καταληπτά 
ονομάζοντας    την    Εκκλησία,   σώμα   Χριστού.   Ο   Χριστός   είναι 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Τίτ. γ΄ 8-15) 
 

 
 

    Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε 
διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι 
οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. Ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα 
τοῖς ἀνθρώποις· μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις 
καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μά-
ταιοι. Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν 
παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει 
ὢν αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχι-
κόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρι-
κα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλὼ σπουδαίως 
πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ 
ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, 
ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ᾿ ἐμοῦ πάντες. Ἄ-
σπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. Ἡ χάρις μετὰ πάντων 
ὑμῶν· ἀμήν. 
 
 

κεφαλή και οι πιστοί το υπόλοιπο σώμα. Και όπως στο σώμα 
κάθε μέλος ζη εφ’ όσον είναι ενωμένο με τα υπόλοιπα μέλη, 
ενώ εάν αποκοπή, πεθαίνει και σαπίζει, έτσι, και κάθε πιστός 
δεν ζη μόνος του, αλλά συμμετέχοντας στην κοινή ζωή όλων 
των μελών, όλων των πιστών της Εκκλησίας και εάν αποκοπή, 
νεκρώνεται πνευματικά και χάνεται (Α΄ Κορινθ. 12, 12-27). 

 

ι’ αυτό σε όλους τους αιώνες μέχρι σήμερα, πάντοτε 
οι πραγματικά πιστοί χριστιανοί ένοιωθαν ότι ζουν, όταν ή-
σαν ενωμένοι με τους άλλους πιστούς, ενωμένοι με την Εκ-
κλησία. Θεωρούμε την Εκκλησία σαν μητέρα μας. Και αλη-
θεύει ο λόγος ότι για όποιον η Εκκλησία δεν είναι μητέρα, γι’ 
αυτόν δεν είναι και ο Θεός πατέρας. Και εάν δεν είναι γι’ αυ-
τόν ο Θεός πατέρας, τότε ποιος είναι; 
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 Κύριος θεμελίωσε διά των αποστόλων την Εκκλησία 
και της εμπιστεύθηκε όλα τα σωστικά μέσα για φύλαξι και ε-
πέκτασι πάνω στην γη. 
 

υτή διαφυλάττει όλα τα μυστικά της πίστεως και όλη 
την αλήθεια. Μέσα της βρίσκεται η θ. Χάρις, τα άγια μυστή-
ρια, το ιερατείο που χειραγωγεί στον δρόμο της σωτηρίας. Σ’ 
αυτήν επαναπαύεται η ευδοκία του Θεού, που ακούει την 
προσευχή τόσον την δική της, όσον και των τέκνων της. 

 

 συμμετοχή στην ζωή της Εκκλησίας και η εντός των 
κόλπων της κατεργασία της σωτηρίας, επιβάλλει στον κάθε 
πιστό τις εξής υποχρεώσεις: 

 

1) Να πιστεύη, όπως πιστεύει ολόκληρη η Εκκλησία 
από την αρχή της μέχρι σήμερα. Να ελέγχη κάθε σκέψι, είτε 
δική του είτε ξένη, σύμφωνα με τα δικά της κριτήρια και σε 
καμιά περίπτωσι να μην επιτρέπη στον εαυτό του την παρα-
μικρή διαφωνία με την διδασκαλία της Εκκλησίας, αφού αυ-
τή είναι «στύλος και εδραίωμα της αληθείας» (Α΄ Τιμόθ. 3, 
15). Όποιος δεν τηρεί αυτά, είναι σαν «τον εθνικό και τον 
τελώνη», σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου (Ματθ. 18, 17). 
 

2) Σε τίποτε δεν πρέπει να ξεχωρίζη από τους άλλους 
στην τάξι της εκκλησιαστικής ζωής. Να νηστεύη, όταν όλοι 
νηστεύουν. Να προετοιμάζεται για την θ. Κοινωνία του Σώ-
ματος και του Αίματος του Κυρίου, όπως είναι καθωρισμένο 
μέσα στην Εκκλησία. Να συμμετέχη σε όλες τις λατρευτικές 
και εξαγιαστικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας, σύμφωνα με 
την εντολή του αποστόλου Παύλου να μην εγκαταλείπη κα-
νείς την «επισυναγωγή» (Εβρ. 10, 25). 

 

3) Να έχη βαθειά πεποίθησι ότι τα μέλη της Εκκλη- 
σίας    που    βρίσκονται    στον    ουρανό,   έχουν   ζωντανή   και   άμεση 
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επικοινωνία με τα μέλη που βρίσκονται στην γη. Οι προ-
σευχές των μεν για τους δε εισακούονται και εκπληρώνονται 
σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εμείς εδώ στην γη είμαστε 
οικείοι με τους αγγέλους και με όλους τους αγίους κάθε επο-
χής, διότι έχουμε προσέλθει «πόλει Θεού ζώντος, Ιερουσαλήμ 
επουρανίω, και μυριάσιν αγγέλων, πανηγύρει και εκκλησία 
πρωτοτόκων εν ουρανοίς απογεγραμμένων» (Εβρ. 12, 22-23). 
 

ς ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν εδώ όλα τα απαραίτητα 
για την επίτευξι της σωτηρίας και ας τονίσουμε: Θέλετε να 
σωθήτε; Να πιστεύετε σε όλη την αλήθεια, όπως την αποκά-
λυψε ο Θεός. Να δέχεσθε την ενίσχυση της θ. Χάριτος που 
προσφέρεται με τα μυστήρια. Να εφαρμόζετε πάντοτε στην 
ζωή σας τις εντολές του Θεού κάτω από την καθοδήγησι των 
θεοπροβλήτων ποιμένων της Εκκλησίας. Και όλα αυτά μέσα 
στο πνεύμα της Εκκλησίας, μέσα στους νόμους της και στις 
διατάξεις της, ενωμένος ζωντανά και άρρηκτα μαζί της. Έτσι 
θα σωθήτε. […]  
(Πηγή: https://www.impantokratoros.gr από «Απάνθισμα επιστο-
λών» του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου, εκδ. Ι. Μ. Παρακλήτου) 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Θ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τρίτη 18 Οκτωβρίου, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, Παρεκκλήσι Οσίου Δαυίδ 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 20 Οκτωβρίου, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 22 Οκτωβρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.   

2)       Κ Α Τ Η Χ Η Τ Ι Κ Ε Σ   Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Φ Ι Ε Σ       
Ξεκίνησαν βάση προγράμματος οι Κατηχητικές Συντρο-
φιές κάθε Σάββατο και Κυριακή. Σας περιμένουμε! 
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