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ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ(1)
TOY EN AΓIOIΣ ΠATPOΣ HMΩN ΓPHΓOPIOY EΠIΣKOΠOY NEOKAIΣAPEIAΣ TOY ΘAYMATOYPΓOY

TΟ Βασιλε\ς τ;ν Ο]ραν;ν πρ'ς τ'ν
:αυτο. Πρ'δροµον ^τρεχεν· ο] κινRσας τ0
τ;ν Α
7 γγHλων στρατ'πεδα, ο]δH προδρ'µους προαποστHλλων τ0ς Fσωµ0τους δυν0µεις, Fλλ0 λιτ'ς ο`τως <ν τLa στρατιωτικLa παραγεν'µενος µορφLa πρ'ς τ'ν :αυτο. παραγOνεται στρατιKτην· καO bς εcς
πολλ;ν α]τd; προσερχ'µενος, καO συναριθµ;ν :αυτ;ν το3ς αJχµαλKτοις 2 λυτρωτRς, καO συντ0ττων :αυτ'ν το3ς eπευθ\νοις
2 δικαστRς, καO συναγελαζ'µενος το3ς
Fπολωλ'σι προZ0τοις 2 ΠοιµRν 2 καλ'ς, 2
δι0 τ' πλανKµενον πρ'Zατον οZραν:θεν
κατελθIν, κα- το;ς ΟZρανο;ς µR καταλιπIν, κα- συναναµιγν;µενος το3ς ζιζανOοις
2 Ο]ρ0νιος κ'κκος 2 fσπορος.
7ΙδKν τοOνυν α]τ'ν 2 ΒαπτιστRς 7Ιω0ννης καO γνωρOσας, +ν <κ γαστρ'ς τaς Μητρ'ς <γνKρισε τε καO προσεκOνησε καO
σαφ;ς <πιγνο\ς το.τον <κε3νον ε4ναι, δι’
+ν <ν τLa µRτρiα τaς µητρ'ς eπHρ τRν EλικOαν <σκOρτησε, Zιαζ'µενος το\ς +ρους τaς
φ\σεως συνHστειλεν ^σω τaς διπλοjδος τRν
δεξι0ν καO τRν :αυτο. κεφαλRν eποκλOνας
bς ΦιλοδHσποτος δο.λος τοια\ταις πρ'ς
α]τ'ν <φθHγξατο φωνα3ς: «ΕγI χρε-αν
0χω Pπ: Σο[ 8απτισθQναι κα- σ; 0ρχ\η
πρ:ς µε;» ΤO ποιε3ς, ∆Hσποτα;
ΜR γ0ρ Fγνο; ΤOς ε4; ΚαO <κ τOνος <ξHλαµψας καO π'θεν <λRλυθας; ΜR γ0ρ, <πειδR γHγονας κατ’ <µH, τ' µεγαλε3ον
Fρνο.µαι τQς σQς Θε:τητος; µR γ0ρ, <πειδR τοσο.τ'ν µοι συγκατHZης, +που <γγ\ς
γενHσθαι τd; σKµατι καO +λον <µH φHρεις <ν
:αυτd;, nνα σdKσης +λον τ'ν fνθρωπον, <γK
δι0 τ' 2ρKµεν'ν Σου σ;µα, τ' νοο\µενον
τaς Θε'τητος παρορ;; µR γ0ρ, <πειδR δι0
τRν <µRν σωτηρOαν περιZHZλησαι τRν <µRν
FπαρχRν, ο]κ <πOσταµαO Σε τ'ν περιZαλλ'µενον τ' φ;ς bς Qµ0τιον;

ΜR γ0ρ, <πειδR <µοO συγγενa σ0ρκα
φορε3ς καO φαOνη το3ς FνθρKποις bς α]τοO
σε ZλHπειν Jσχ\ουσι, λανθ0νει µε ^ α_γλη
τQς Sστραπτο;σης Θε:τητος: ΜR γ0ρ,
<πειδR τRν <µRν <ν ΣοO ZλHπω µορφRν, παραλογ-ζοµα- Σου τRν Θε-αν ΟZσ-αν τRν
S:ρατον κα- Sκατ!λειπτον; Ο4δ0 Σε, ∆Hσποτα, σαφ;ς οJδ0 Σε παρ0 Σο. διδαχθεOς· ο]δεOς γ0ρ <πιγν;ναO Σε δ\ναται,
µR τaς Σaς Fπολα\ων <λλ0µψεως. ΟJδ0
Σε, ∆Hσποτα, σαφ;ς· ε4δον γ0ρ Σε πνευµατικ;ς, πρOν Iδω το.το τ' φ;ς. aΟτε Σ; µbν
cν dλως eν τοfς Sσωµ!τοις κ:λποις το[
οZραν-ου Πατρ:ς, +λος <ν το3ς λαγ'σι τaς
Σaς δο\λης τε καO Μητρ'ς· <γK δH <ν τLa
κοιλOiα τaς 7Ελισ0Zετ bς <ν εQρκτLa τLa φ\σει
κατεχ'µενος καO δεδεµHνος το3ς τ;ν
<µZρ\ων Fλ\τοις δεσµο3ς, <σκOρτων <πανηγ\ριζον, τRν ΣRν γHννησιν προεορτ0ζων.
TΟ τοOνυν πρ' το. Τ'κου τRν ΣRν <πιδηµOαν προκηρ\ττων, µετ0 τ'ν τ'κον τRν ΣRν
παρουσOαν FγνοRσω;
TΟ <ν νηδ\ϊ τaς Σaς παρουσOας διδ0σκαλος νηπι0σω ν.ν πρ'ς τRν τελεOαν <πOγνωσιν; Αλλ’ οZ δ;ναµαι µR σb8ειν Σb τ:ν
προσκυνο;µενον παρ! π!σης τQς κτ-σεως.
Ο] δ\ναµαι µR κηρ\ττειν, +ν ο]ραν'ς δι’
FστHρος eπHδειξε, καO Γa δι0 τ;ν Μ0γων
<δεξιKσατο, καO τ;ν Α
7 γγHλων οQ χοροO χαOροντες δι0 τRν ΣRν πρ'ς Eµqς συγκατ0Zασιν
FνευφRµουν,
καO
ποιµHνες
Fγραυλο.ντες τ'ν Α
7 ρχιποιµHνα τ;ν λογικ;ν προZ0των Fν\µνησαν.
Ο] δ\ναµαι Σο. παρ'ντος σιγiqν, φωνR
γ0ρ εJµι. «ΦωνR γ0ρ φησι Zο;ντος <ν τLa
<ρRµdω, :τοιµ0σατε τRν 2δ'ν ΚυρOου».
7ΕπειδR το.το π0ρεστO Σοι Τhi Πλ!στ\η τQς
φ;σεως. 7ΕγK fνθρωπος µ'νον εJµO θεOας
χ0ριτος µHτοχος. Σ\ δH Θε'ς ε4 καO fνθρωπος 2 α]τ'ς· <πειδR Φιλ0νθρωπος πHφη-

(1) 7Aποσπ0σµατα Fπ' τ'ν Λ'γον το. TAγOου ΓρηγορOου (ΣυναξαριστRς, 7IανουαρOου 1946).
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κας. 7ΕγK χρεOαν ^χω eπ' Σο.
Zαπτισθaναι, καO Σ\ ^ρχLη πρ'ς µε; Σ; k eν
Sρχ\Q lν κα- πρ:ς Θε:ν lν, Σ\ τ' τaς ΠατρKας δ'ξης Fπα\γασµα. Σ; k τbλειος χαρακτRρ το[ τελε-ου Πατρ:ς, Σ\ τ' φ;ς τ'
Fληθιν'ν, τ' φωτOζον π0ντα fνθρωπον
<ρχ'µενον εJς τ'ν κ'σµον. Σ\ 2 <ν τd; κ'σµdω rν, καO <λθKν +που sς. Σ\ 2 γεν'µενος σ0ρξ, Fλλ’ ο]κ εJς σ0ρκα τραπεOς. Σ\ 2
σκηνKσας <ν Eµ3ν, καO το3ς σο3ς δο\λοις
φανεOς <ν τLa το. δο\λου µορφLa. Σ\ 2 τRν
γaν καO τ'ν Ο]ραν'ν γεφυρKσας τd; tγOdω
Σου uν'µατι.
Σ\ ^ρχLη πρ'ς µε; TΟ Τοσο.τος πρ'ς τ'ν
τοιο.τον; TΟ Βασιλε\ς πρ'ς τ'ν Πρ'δροµον; TΟ ∆εσπ'της πρ'ς τ'ν δο.λον;
«Ο]κ εJµO Qκαν'ς λ.σαι τ'ν Jµ0ντα το.
eποδRµατ'ς Σου, καO π;ς vψασθαι τολµRσω τaς Fχρ0ντου Σου Κορυφaς»; Π;ς
<κτεOνω τRν δεξι0ν <πO ΣH ,τ'ν <κτεOναντα;
Π;ς <φαπλKσω το\ς Qκετικο\ς µου δακτ\λους τQς θε-ας Σου ΚορυφQς; Π;ς λο\σω
τ'ν fσπιλον καO Fναµ0ρτητον; Π;ς φωτOσω τ' φ;ς; ΠοOαν ποιRσοµαι προσευχRν
<πO τ'ν προσδεχ'µενον καO τ0ς τ;ν Fγνοο\ντων ε]χ0ς; Το\ς fλλους ZαπτOζων εJς
τ' Σ'ν wνοµα, ZαπτOζω nνα πιστε\σωσιν εJς
ΣH τ'ν <ρχ'µενον µετ0 δ'ξης. ΣH ZαπτOζων,
τOνος <πιµνησθ;; Εmς τινος δb Σε nνοµα 8απτ-σω; Εmς τ: το[ Πατρ:ς; Sλλ’ dλον τ:ν
Πατbρα 0χεις eν oαυτhi, κα- dλος Pπ!ρχεις
eν τhi Πατρ-. Αλλ’ εmς τ: το[ Υpο[; Sλλ’ οZκ
0στι παρ! Σb cλλος φ;σει Υp:ς Θεο[. Αλλ’
εmς τ: το[ HΑγ-ου Πνε;µατι·
∆ε3 µε τα.τα διαπρ0ξασθαι. ∆ι! γ!ρ
τα[τα τοfς eµοfς eπbστην ποιRµασιν. ∆ε3
Βαπτισθaναι το.το τ' Z0πτισµα ν.ν, καO
`στερον τaς TΟµοουσOου Τρι0δος τ' Β0πτισµα πqσι το3ς FνθρKποις χαρOσασθαι.
∆0νεισ'ν µοι, Βαπτιστ0, πρ'ς τRν
παρο.σαν οJκονοµOαν, τRν σRν δεξι0ν, bς
<δ0νεισH µε πρ'ς τRν γHννησOν τRν νηδ\ν E
ΜαρOα. Κατ0δυσ'ν µε το3ς 7Ιορδ0νου xεOθροις, καθ0περ E γεννRσασα το3ς παιδικο3ς σπαργ0νοις <νεOλισσε· δ'ς µοι τ' Β0-
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πτισµα bς E ΠαρθHνος τ' Γ0λα κρ0τησον
τRν <µRν κεφαλRν, rν σb8ει τ! Σεραφε-µ·
κρ0τησον τRν συγγγενa τaς σaς δεξιqς·
κρ0τησον τRν πεφυκυ3αν κατHχεσθαι· κρ0τησον τRν δι0 το.το κατασκευασθε3σαν
eπ’ <µο. καO <κ Πατρ'ς. Κρ0τησον τRν
<µRν κεφαλRν, yν 2 κρατ;ν ε]σεZ;ς ο]δHποτε ναυαγε3. Β0πτισ'ν µε, τ'ν µHλλοντα
ZαπτOζειν το\ς πιστε\οντας, δι’ `δατος καO
Πνε\µατος, καO πυρ'ς· `δατος δυναµHνου
Fποπλ.ναι τ;ν tµαρτι;ν τ'ν Z'ρZορον·
Πνε\µατι δυναµHνdω το\ς χοϊκο\ς Fπεργ0σασθαι· πυρ'ς πεφυκ'τι κατακαOειν τ0ς
τ;ν Fνοµηµ0των Fκ0νθας.
Τοια.τα θρυλλο\ντων τ;ν Fγνοο\ντων
τ' τaς ΟJκονοµOας ΜυστRριον, 2 µ'νος
Κ\ριος καO φ\σει ΠατRρ το. Μονογενο.ς,
2 µ'νος εJδKς FκριZ;ς +ν µ'νος <γHννησεν
Fπαθ;ς, διορθο\µενος τRν <σφαλµHνην
τ;ν 7ΙουδαOων eπ'νοιαν, FνHωξε τ0ς π\λας
τ;ν Ο]ραν;ν, τaς ναυαγο\σης φ\σεως
Fγαθ'ν ΚυZερνRτην. ΚαO α]τ'ς ο]ραν'θεν <πιZοq φαιδρ;ς λHγων· «Οsτ:ς eστιν k
Υp:ς µου k Sγαπητ:ς»· 7Εκε3νος 2 7Ιησο.ς,
ο]χ 2 7Ιω0ννης· 2 ΒαπτισθεOς, ο]χ 2 ZαπτOσας· k eξ eµο[ γεννηθε-ς πρ: παντ:ς χρονικο[ διαστRµατος, ο]χ 2 <κ ΖαχαρOου, 2 <κ
ΜαρOας γεννηθεOς κατ0 σ0ρκα, ο]χ 2 <κ
τaς 7Ελισ0Zετ φανεOς παρ’ <λπOδα. TΟ τaς
µR λυθεOσης ΠαρθενOας FγεKργητος Καρπ'ς· ο]χ 2 <κ τaς λυθεOσης στειρKσεως
κλ0δος, 2 µεθ’ Eµ;ν FνατραφεOς, ο]χ 2 <ν
τLa <ρRµdω τραφεOς· Οsτ:ς eστιν k Υp:ς µου
k Sγαπητ:ς, eν u ηZδ:κησα.
Υp:ς kµοο;σιος, οZχ oτερο;σιος. HΟµοο;σιος eµο- κατ! τ: S:ρατον κα- kµοο;σιος Pµfν κατ! τ: kρIµενον χωρ-ς vµαρτ-ας.
«Οwτ:ς eστιν k Υp:ς µου k Sγαπητ:ς, eν
hu ηZδ:κησα». OZκ cλλ:ς eστιν, k eµ:ς
Υp:ς, κα- cλλος k Μαρ-ας Υp:ς· Sλλ!
οsτ:ς eστιν k Υp:ς µου k Sγαπητ:ς, k 8λεπ:µενος κα- νοο;µενος.
Ο{τ'ς <στιν 2 ΥQ'ς µου 2 Fγαπητ'ς, <ν
d| η]δ'κησα. Α]το. Fκο\ετε. 7Ε0ν εIπLη 2
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:ωρακKς <µH, :Kρακε τ'ν ΠατHρα, α]το.
Fκο\ετε. 7Ε0ν εIπLη, 2 πHµψας µε µεOζων
µο\ <στιν, τLa οJκονοµOiα τRν φωνRν προσαρµ'σατε.
7Ε0ν εIπLη, τOνα µH λHγουσιν οQ fνθρωποι ε4ναι, τ'ν ΥQ'ν το. FνθρKπου· FποκρOνεσθε πρ'ς α]τ'ν Σ; εx k Υp:ς το[ Θεο[
το[ Ζiντος. Το\τοις το3ς xRµασιν ο]ραν'θεν Zροντοειδ;ς <κ Πατρ'ς <λθο.σι κατηυγ0σθη τ' τ;ν FνθρKπων γHνος. 7ΕπHγνωσαν διαφορ0ν, Ποιητο. καO ποιRµατος,
ΒασιλHως καO στρατιKτου, ΤεχνOτου καO τε-
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χνRµατος, τLa πOστει ZεZαιωθHντες
προσaλθον δι0 το. ZαπτOσµατος 7Ιω0ννου
τd; <ν Πνε\µατι καO πυρO ΒαπτOζοντι Χριστd; τhi Sληθινhi ^µiν Θεhi, µεθ’ ο{ τd; ΠατρO δ'ξα, σ\ν τd; ΠαναγOdω καO Ζωοποιd;
Πνε\µατι, ν.ν καO FεO, καO εJς το\ς αJ;νας
τ;ν αJKνων. Α
7 µRν.
(Εκ χειρογρ'φων τ"ν 9ν τ:" Αγιωνµ:ω 4Ορει το5 Σε7ασµιωτ'του Πατρς
;µ"ν Αγου Βρεσθ*νης ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Αγιορετου, Κρητς Ερηµτου).

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
ΤRν +λην ποµπRν διεκ'σµησαν νHοι
TΗ :ορτR τ;ν Α
T γOων ΘεοφανεOων εJς
τ0ς 6 7ΙανουαρOου EµHραν ΚυριακRν, :ωρ- καO νHες φHροντες <θνικ0ς καO τοπικ0ς
τ0σθη µH JδιαιτHραν λαµπρ'τητα καO <φH- <νδυµασOας Fπ' δι0φορα µHρη τaς TΕλλ0τος εJς τRν πρωτε\ουσαν τaς ΜακεδονOας, δος, καθKς καO E µελωδικR χορωδOα τ;ν
Qεροψαλτ;ν µας, δOδοντας τ' µRνυµα καO
τRν ΘεσσαλονOκην.
ΕJς τRν :ορτRν ε4χον προσHλθει ε]Zλα- τRν 2µολογOαν +τι «ΣRµερον τ! cνω τοfς
Zε3ς uρθ'δοξοι προσκυνηταO Fπ' +λα τα κ!τω συνεορτ!ζει κα- τ! cνω τοfς κ!τω
µHρη τaς ΜακεδονOας, Fλλ0 καO Fπ' τR συνοµιλεf» καO wχι +ποτε θελRσει 2 FντOΘρ0κη, ΘεσσαλOα, Α
7 θRνα, Πελοπ'ννησον χριστος παπισµ'ς 2 :Zραιοσιωνισµ'ς καO E
:ZραιοµασωνOα οQ 2πο3οι εJσRγαγον τ'ν
καO Fλλο..
TΗ ΘεOα ΛειτουργOα <τελHσθη εJς τ'ν νHον παπικ'ν Eµερολ'γιον.
ΕJς τ' τHλος το. Μεγ0λου Α
T γιασµο.
TΙερ'ν Μητροπολιτικ'ν Να'ν ΘεσσαλονOκης το. Α
T γOου ΓεωργOου, eπ' το. Πανα- bµOλησεν σχετικ;ς 2 ΠαναγιKτατος ΜηγιKτατου ΜητροπολOτου ΘεσσαλονOκης κ. τροπολOτης ΘεσσαλονOκης κ. Χρυσ'στοΧρυσοστ'µου συµπαραστατο\µενος eπ' τ;ν QερHων π.
Νικολ0ου Ζαρδο\κα καO το.
TΙεροµ. π. ΣεραφεOµ Μ0τσα.
Μετ0 τRν ΘεOαν ΛειτουργOαν <γHνετο E καθιερωµHνη
ποµπR πρ'ς τ'ν θαλ0σσιον
χ;ρον τaς ΘεσσαλονOκης,
+που κατ’ ^τος τελε3ται 2 ΜHγας Α
T γιασµ'ς <πO τaς εJδικ;ς
στηθεOσης <ξHδρας καO E τελετR τaς Καταδ\σεως το. ΤιΠ'νω: Στιγµιτυπο Dπ την τελετEν το5 Mεγ. Aγιασµο5
µOου Σταυρο. εJς τRν θ0λασ9π τς 9ξ*δρας, εIς τν παραθαλ'σσιον χ"ρον εIς Θεσ/νκην.
σαν.
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µος FναφερθεOς εJς τRν καθιερωµHνην κατ’ ^τος τελετRν τaς καταδ\σεως κατ0 τRν :ορτRν τ;ν ΘεοφανεOων καO εJς τ' πρ'σφατον γεγον'ς το. <κκλησιαστικο. σχOσµατος
καO πραξικοπRµατος τ;ν αQρετικ;ν
Τριαδοµ0χων, Χριστοµ0χων, 7Εκκλησιοµ0χων καO Νεοεκκλησιολ'γων οJκουµενιστ;ν οQ 2πο3οι ^χουν
τ' αQρετικKτατον ∆'γµα dτι k Χριστ:ς δbν εxναι προαιIνιος δηλαδR
δbν εxναι Θε:ς συµφρονο.ντες µετ0
τ;ν :ZραOων καO τ;ν χιλιαστ;ν.

– àÚ. ÙÂ‡¯. 1

Π'νω: Στιγµιτυπο Dπ τEν ποµπEν ; Kποα κατευθνεται πρς
τν θαλ'σσιον χ"ρον δι' τEν τ*λεσιν το5 Mεγ. Aγιασµο5 κα τEν
κατ'δυσιν το5 Tιµου Σταυρο5.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑ
Τ'ν περασµHνον µaνα, ∆εκHµZριον το.
2002, 2 τ'τε ΜεσσηνOας Γρηγ'ριος παρασυρθεOς eπ' τ;ν ΑQρεσιαρχ;ν Λ0µπρου
Κτενq, ΠαναγιKτου Α
7 λεξοπο\λου <κ Πατρ;ν καO τ;ν σ\ν α]το3ς κληρικ;ν καO µοναχ;ν, µετ0 τ'ν Fπροσδ'κητον θ0νατον το.
7Επισκ'που Κοζ0νης ΤOτου, <πισυµZ0ντος
τRν 12.12.2002, EµHραν Τετ0ρτην, προHZη
µ:νος του εJς χειροτονOας <πισκ'πων, δHκα
EµHρας σχεδ'ν µετ0 τ'ν θ0νατον το. Kοζ0νης.
TΗ χειροτονOα <πισκ'που eφ’ :ν'ς µ'νου
7Επισκ'που <πενοRθη eπ' τ;ν Fρχιτεκτ'νων το. πραξικοπRµατος καO το. ΣχOσµατος, πρ'ς στRριξιν καO :δραOωσιν τ;ν πολλαπλ;ν αQρHσεων, τiν Τριαδοµ!χων, Χριστοµ!χων, Εκκλησιοµ!χων κα- Νεοεκκλησιολ:γων οmκουµενιστiν. TΗγRθη λοιπ'ν, 2
ΜεσσηνOας Γρηγ'ριος το. ΠραξικοπRµατος, το. ΣχOσµατος καO τ;ν Fναφυεισ;ν
ΑQρHσεων.
TΗ Z0σις καO τ' θεµHλιον τ;ν πολλαπλ;ν
α]τ;ν αQρHσεων ε4ναι +τι, 2 Χριστ'ς bς Θε0νθρωπος δHν ε4ναι ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΣ!!!
7Ε0ν 2 Θε0νθρωπος 7Ιησο.ς Χριστ'ς, δHν
ε4ναι προαιKνιος, τ'τε δHν ε4ναι ΘΕΟΣ, καO
ε4ναι κατ7 α]το\ς να κτfσµα καO δηµιο\ρ-

γηµα το. Θεο..
Ενας «τHτοιος» Χριστ'ς ^χει FρχR χρονικR καO δ\ναται ν0 προσδιορισθa E EλικOα
του, E 2ποOα δHν δ\ναται ν0 eπερZαOνη τ0
33 ^τη. Α]τ'ς 2 Χριστ'ς, κατ0 τRν θεωρOαν
των, FπHθανεν καO δHν FνHστη, δι'τι δHν sτο
Θε'ς. ΜR γHνοιτο!
TΗ FντOχριστος καO αQρετικR α]τR θεωρOα
<πενοRθη καO κατεσκευ0σθη προκειµHνου
ν0 στηρOξουν fλλην µεγ0λην αnρεσιν τRν
2ποOαν <χ0λκευσαν, dτι δbν PπQρχε Eκλησ-α Θεο[ πρ: Χριστο[, δι:τι k Υp:ς κα- Λ:γος το[ Θεο[ πρ-ν σαρκωθQ δbν {το κεφαλR
καµµιMς Εκκλησ-ας.
Α]τοO ε4ναι α]θαOρετοι παραλογισµοO
τaς νοσηρqς φαντασOας των δι'τι E ΑΓΙΑ
ΓΡΑΦΗ εJς τRν Παλαι0ν ∆ιαθRκη FναφHρει πολλ0κις τRν `παρξιν Εκκλησ-ας Θεο[
πρ: Χριστο[, dπως eκκλησ-α Θεο[, Eκκλησ-α HYψ-στου, Eκκλησ-α HAγ-ων, Eκκλησ-α
HOσ-ων, κ.λπ. Exναι δι!σπαρτες οp φρ!σεις
αZτbς εmς τRν Π. ∆ιαθRκην.
7Εξ αJτOας α]τ;ν τ;ν δ\ο µεγ0λων αQρHσεων <δηµιο\ργησαν σωρεOαν fλλων tλυσιδωτ;ν αQρHσεων αQ 2πο3αι συνοψOζονται bς
Fκολο\θως:
Τριαδολογικα-, Χριστολογικα-, Εκκλη-
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σιολογικα- κα- dσαι cλλαι παρ!γονται eξ
αZτiν.
ΑQ Fναφερθε3σαι α]ταO αQρHσεις κατατ0σσονται µετ0 τ;ν FρχαOων µεγ0λων αQρHσεων, το[ Αρειανισµο[, το[ Νεστοριανισµο[ το[ Μονοφυσιτισµο[ κα- το[ Bαρλαµιτισµο[, τ0ς 2ποOας κατεδOκασαν καO Fναθεµ0τισαν αQ Αγιαι ΟJκουµενικαO Σ\νοδοι, E
Α´, E Γ´ καO E ∆´ τ' 325, 431 καO 451 καO 1341
FντιστοOχως.
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ΟQ σ\γχρονοι α]τοO αQρετικοO ε4ναι,
Τριαδοµ!χοι κα- Νεοεκκλησιολ:γοι οmκουµενιστα-. Τ0 αQρετικ0 φρονRµατα τ0 2πο3α
διακηρ\σσουν το\ς κατατ0σσουν µετ0 τ;ν
TΕZραOων, προτεσταντ;ν καO χιλιαστ;ν.
ΠερO τ;ν Fναφυεισ;ν α]τ;ν πολλαπλ;ν
αQρHσεων θ0 <κδοθLa 7Εγκ\κλιος E 2ποOα θ0
κ0νLη QστορικRν FναδροµRν Fπ' τaς <µφανOσεKς των µHχρι σRµερον καO θ0 τ0ς Fναλ\Lη
+πως τ0ς διεκRρυξαν <γγρ0φως.

Η ΚΑΥΣΙΣ, Η ΚΑΤΑ∆ΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑMΜΑΤΩΝ
Κατ0 τRν ΚυριακRν τaς 7ΟρθοδοξOας, τRν 3ην
ΜαρτOου 2003, εJς τ'ν TΙερ'ν Να'ν το. Α
T γOου Γε-

7Εν συνεχεOiα ^κανε FναδροµR Fπ' τaς <µφανOσεKς των, <ξιστορ;ν <ν συντοµOiα τ0 διατρHξαντα.

ωργOου ΘεσσαλονOκης, Κων/λεως 174 καO µετ0 τ'

Μετ0 τRν 2µιλOαν καO <νKπιον κλRρου Μο-

πHρας τaς ΘεOας ΛειτουργOας, 2 ΠαναγιKτατος

ναχ;ν καO λαο. ^καυσε τ0 αQρετικ0 φυλλ0δια καO

ΜητροπολOτης ΘεσσαλονOκης κ. Χρυσ'στοµος,

συγγρ0µµατα τ;ν <ν λ'γdω αQρετικ;ν, παραδ'σας

Fφο. bµOλησεν <πικαOρως περO τaς :ορτaς τaς 7Ορ-

α]τ0 εJς τ' π.ρ καO τ' αJKνιον ΑΝΑΘΕΜΑ κατ0

θοδοξOας, FνεφHρθη καO εJς τ' πρ'σφατο γεγον'ς

τRν παρ0δοσιν καO τRν <ντολRν τ;ν Α
T γOων ΠατH-

τ;ν Fναφυεισ;ν αQρHσεων τ;ν Τριαδοµ0χων, Χρι-

ρων.

στοµ0χων, 7Εκκλησιοµ0χων καO Νεοεκκλησιολ'γων ΟJκουµενιστ;ν.

Α
7 κολο\θως <γHνετο E περιφορ0 τ;ν Α
T γOων
εJκ'νων <ντ'ς τaς π'λεως, κατ0 τRν παρ0δοσιν
καO κατ0 τRν <πιστροφRν,
^ξωθεν το. TΙ. Ναο. κατHκαυσεν δι0 δευτHραν φορ0ν
<νKπιον το. λαο., +σα αQρετικ0 φυλλ0δια <ναπHµειναν.
7Εκτ'ς τaς 7ΕγκυκλOου,
E 2ποOα θ0 περιHχLη Fναλυτικ;ς +λον τ' Qστορικ'ν καO
τ0ς αQρHσεις, θ0 <κδοθa καO
fλλη 7Εγκ\κλιος FναφεροµHνη <ν συντοµOiα εJς τ0 FνατρHξαντα συµZ0ντα καO θ0
περιHχLη καO σχετικ0 φωτογραφικ0 στιγµι'τυπα Fπ'
τRν κα.σιν τ;ν αQρετικ;ν
<ντ\πων κατ0 τRν ΚυριακRν τaς 7ΟρθοδοξOας.

Π'νω Dριστερ': Στιγµιτυπο Dπ τEν κασιν τ"ν αMρετικ"ν συγγραµµ'των 9ντς το5 I. Nαο5
Aγου Γεωργου µετ' τEν Θεαν Λειτουργαν Qπ το5 Παναγιωτ'του Mητροπολτου Θεσ/νκης κ.
Xρυσοστµου.
Π'νω δεξι': H στιγµE τς κασεως τ"ν αMρετικ"ν συγγραµµ'των Tξωθεν το5 I. N. Aγου Γεωργου µετ' τEν περιφορ'ν τ"ν Aγων εIκνων.
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UEτερον στιγµιτυπον Dπ τEν κα5σιν
τ"ν

αMρετικ"ν

γραµµ'των

συγ-

9ν6πιον

κλEρου κα λαο5 Tξωθεν το5 I. Nαο5 Aγου
Γεωργου

Θεσ/νκης

µετ' τEν περιφορ'ν
τ"ν Aγων EIκνων
Qπ το5 Παναγιωτ'του
Mητροπολτου Θεσ/νκης κ. Xρυσοστµου..
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΕΙΣ ΚΙΑΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Κατ0 τRν 30Rν 7ΙανουαρOου, :ορτRν τ;ν
Α
T γOων Τρι;ν TΙεραρχ;ν, πανηγ\ρισεν 2
2µKνυµος TΙερ'ς Να'ς εJς Κι0τον ΚορινθOας.
Α
7 φ7 :σπHρας <τελHσθη ΜHγας TΕσπεριν'ς µετ’ FρτοκλασOας.
ΤRν :ποµHνην, EµHραν Τετ0ρτην, περιKνυµον EµHρα τaς :ορτaς τ;ν Τρι;ν TΙεραρχ;ν, <γHνετο E ΠανRγυρις µετ0 τaς
ΘεOας ΛειτουργOας, eπ' το. Παναγιωτ0του ΜητροπολOτου ΘεσσαλονOκης
κ. Χρυσοστ'µου, συµπαραστατουµHνου

eπ' τ;ν QερHων π. Νικολ0ου Ζαρδο\κα
καO το. Qεροµ. π. ΣεραφεOµ.
∆ι0 τRν :ορτRν προσaλθεν πλaθος κ'σµου Fπ' δι0φορα µHρη τaς TΕλλ0δος πρ'ς
τιµRν τ;ν Α
T γOων.
ΕJς τ' Κοινωνικ'ν bµOλησεν 2 θεολ'γος κ. Γ. Γλετζ0κος, FναφερθεOς εJς τ0 <πOκαιρα γεγον'τα.
Μετ0 τ' πHρας τaς Θ. ΛειτουργOας <γHνετο E καθιερωµHνη περιφορ0 τaς ΕJκ'νος
τ;ν Α
T γOων, εJς τRν 2ποOαν ^λαZεν µHρος
καO 2 Qεροµ. π. Πορφ\ριος ΠHτκωφ <λθKν
<πO το\του Fπ' τ'
Μαρκ'πουλον ττικaς.
7Εν συνεχεOiα παρετHθη τρ0πεζα δι0
το\ς προσκυνητ0ς, οQ
2πο3οι Fφο. ε]χαρOστησαν τ'ν Θε'ν καO
το\ς TAγOους FνεχKρησαν.

Mετ' τEν περιφορ'ν τς I. EIκνος τ"ν Aγων Tρι"ν Iεραρχ"ν καI Tµπροσθεν το5 I. Nαο5 εIς
Kιτον Kορινθας. ∆ιακρνονται, K Παναγι6τατος , MερεXς, µοναχο κα πλθος προσκυνητ"ν.

