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 Δομετίου ὁσιομάρτυρος τοῦ Πέρσου (363).  
 Νικάνορος ὁσίου (1519), κτίτορος τῆς ἱ. μονῆς «Ζάβορδας»       
      Γρεβενῶν· Θεοδοσίου ὁσίου, προστάτου Ἀργολίδος. 
 

[…] 
ώς η Ορθόδοξος Εκκλησία φυλάττει τον μέγιστον θησαυ-

ρόν της, το πανάγιον Πρόσωπον του Θεανθρώπου Χριστού; 
Τον διαφυλάττει διά της μιας και μοναδικής, αγίας, καθολι-
κής και αποστολικής πίστεώς της. Διά της ενότητος της πί-
στεως η Ορθόδοξος Εκκλησία διαφυλάττει διά μέσου των 
αιώνων την ενότητα και μοναδικότητα της θεανθρωπίνης 
ζωής και αληθείας· διά της αγιότητος διαφυλάττει την μονα-
δικήν αγιότητα της ζωής και αληθείας εις το θεανθρώπινον 
σώμα της· διά της καθολικότητος την καθολικότητα και ακε-
ραιότητα της θεανθρωπίνης ζωής και αληθείας· διά της απο-
στολικότητος το απαράλλακτον και το συνεχές της ιστορικής 
πραγματικότητος και ζωής του θεανθρωπίνου σώματος και 
του έργου του Χριστού.  
 

 όνον «συν πάσι τοις αγίοις», κατά τον Απόστολον 
Παύλον (Εφ. 3, 18), ημπορεί να γνωσθή το θαυμαστόν μυ-
στήριον του Προσώπου του Χριστού, ημπορεί δηλαδή αλη-
θώς και ορθώς να πιστεύη κανείς εις τον Θεάνθρωπον Χρι-
στόν. Μόνον ζων «συν πάσι τοις αγίοις» εις την καθολικήν ε-
νότητα της πίστεως δύναται κανείς να είναι αληθής χριστια-
νός, γνήσιος μαθητής του Θεανθρώπου Χριστού. Όντως, η 
ζωή   εν   τη   Εκκλησία   είναι   πάντοτε    καθολική,  ευρίσκεται   πά- 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. α΄ 10-17) 
 

    ᾽Αδελφοί, παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡ-
μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑ-
μῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ 
αὐτῇ γνώμῃ. Ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ 
τῶν Χλόης, ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσί· λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος 
ὑμῶν λέγει· Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, ἐγὼ δὲ 
Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. Μεμέρισται ὁ Χριστός; Μὴ Παῦλος ἐ-
σταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; Ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; 
Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον 
καὶ Γάϊον, ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβάπτισα. 
Ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα 
ἄλλον ἐβάπτισα. Οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, 
ἀλλ᾿ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ 
σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.  
 

 

ντοτε εν τη κοινωνία: «συν πάσι τοις αγίοις», «μετά πάντων 
των αγίων». Το αληθινόν κατά συνέπειαν μέλος της Εκκλη-
σίας αισθάνεται ενεργώς ότι είναι της αυτής πίστεως μετά 
των Αποστόλων, των Μαρτύρων και των Αγίων όλων των 
αιώνων· αισθάνεται ότι ούτοι είναι αιωνίως ζωντανοί και ότι 
πάντας αυτούς διαπερά ταυτοχρόνως μία και η αυτή θεανδρι-
κή δύναμις και ενέργεια, μία και η αυτή θεανθρωπίνη ζωή, 
μία και η αυτή θεανθρωπίνη αλήθεια. Δεν υπάρχει καθολικό-
της εκτός της εκκλησιαστικότητος, διότι μόνον η αληθινή και 
πραγματική ζωή εν τη Εκκλησία δημιουργεί εις τον άνθρω-
πον την αίσθησιν της καθολικότητος της πίστεως, της αλη-
θείας και της ζωής· το ζην «συν πάσι τοις αγίοις», μετά πά-
ντων των μελών της Εκκλησίας όλων των αιώνων.    

[…] 
 υτή η αίσθησις της καθολικής ενότητος της πίστεως, 
της   ζωής   και   της   επιγνώσεως   αποτελεί   την   ουσίαν   της   ορθο- 
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δόξου εκκλησιαστικότητος. Και αύτη η αίσθησις φανερώνει 
την αλήθειαν ότι ο Θεάνθρωπος είναι η αδιάλειπτος ζωοποιός 
δύναμις, η οποία εκδηλούται συνεχώς εν τη θεανθρωπίνη ζω-
ή της Εκκλησίας διά της ενότητος, αγιότητος, καθολικότητος 
και αποστολικότητος της πίστεως, της ζωής και της αλη-
θείας. Διότι τι σημαίνει να είναι κανείς ορθόδοξος; Σημαίνει 
τούτο: να ευρίσκεται εις τον συνεχή αγώνα από τον άνθρω-
πον προς τον Θεάνθρωπον, να ευρίσκεται εις την συνεχή οι-
κοδομήν του εαυτού του διά των θεανθρωπίνων μυστηρίων, 
ασκήσεων και αρετών. Και εις αυτό ο ορθόδοξος άνθρωπος 
ποτέ δεν είναι μόνος, αλλά κάθε αίσθησίς του και κάθε πρά-
ξις και σκέψις του είναι προσωπικαί - καθολικαί· όχι μόνον 
προσωπικαί και όχι μόνον καθολικαί, αλλά θεανδρικαί. 
 

 ταν ο ορθόδοξος χριστιανός σκέπτεται, το κάμνει εν 
προσευχή μετά φόβου και τρόμου, διότι γνωρίζει ότι εις αυτό 
μυστικώς συμμετέχει όλος ο χορός των Αγίων, όλος ο χορός 
όλων των μελών της Εκκλησίας. Ουδέποτε ούτος ανήκει εις 
τον εαυτόν του, αλλά εις όλους τους Αγίους, και δι’ αυτών 
εις τον πανάγιον Κύριον Ιησούν. Όταν θεωρή το πνεύμα του 
ο ορθόδοξος χριστιανός, λέγει εις τον εαυτόν του: το πνεύμα 
μου δεν είναι τίποτε, εάν δεν πληρωθή και τελειωθή με το Ά-
γιον Πνεύμα. 
 

 ις τον ορθόδοξον χριστιανόν τίποτε δεν γίνεται κατά 
άνθρωπον, αλλά τα πάντα γίνονται κατά Θεάνθρωπον· διά 
των συνεχών ευαγγελικών ασκήσεων - αρετών ούτος συγκε-
ντρώνεται εν τω Θεώ· το πνεύμα του συγκεντρώνεται διά 
του Πνεύματος του Θεού, και ωσαύτως η ψυχή και η θέλησίς 
του· παν ό,τι είναι ιδικόν του συναθροίζεται και καθολικο- 
ποιείται (sabornizira se) εν τω Θεανθρώπω. […]   

(Πηγή: «ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ», σελ. 120-121 
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& 123-124, δ΄ έκδοσις, εκδοτικός οίκος «ΑΣΤΗΡ») 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Θ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Τρίτη 9 Αυγούστου, Ι. Ν. Παναγίας Βαραμπά 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 10 Αυγούστου, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Σάββατο 13 Αυγούστου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.  
2)    ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας 
διοργανώνει την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 Απογευματινή 
Προσκυνηματική Εκδρομή στο Ιερό Προσκύνημα Αγίου 
Νεκταρίου Καμαρίζης για Παράκληση. Ώρα αναχώρησης 
5:00 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 12 €.  
3)                   Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο       
Την Τετάρτη 10 Αυγούστου, 6:00 μ.μ. στο Ναό μας Παρά-
κληση & Ιερό Ευχέλαιο. 
4)                             ΙΕΡΑ  ΑΓΡΥΠΝΙΑ  
    ΣΤΟΝ  Ι.  Ν.  ΑΓ.  ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ  
Την Τετάρτη 10 Αυγούστου, 8:30 μ.μ. προς Πέμπτη 11 
Αυγούστου, 01:00 π.μ. Ιερά Αγρυπνία στον Ι. Ν. Αγίου 
Σπυρίδωνος Πόρτο Ράφτη επ’ ευκαιρία της ανάμνησης θαύ-
ματος του Αγίου Σπυρίδωνος. 
5)   ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  Ι.  Ν.  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ  
                                ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ   
Παρασκευή 12 Αυγούστου, 6:00 μ.μ. Παράκληση & Ιερό  
                                                               Ευχέλαιο 
Κυριακή 14 Αυγούστου, 7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός  
                                     Εσπερινός με εγκώμια της Παναγίας  
Δευτέρα 15 Αυγούστου, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική  
                                                         Θεία Λειτουργία 
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