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Ὁ Προφήτης Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους
εἶναι τὸ Σημεῖον τῆς τριημέρου Ταφῆς καὶ
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ (Ματθ. ΙΒ´ 39).
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΓΝΗΣΙΩΝΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
τοῦ δισέκτου ἔτους 20202020

ἀπὸ τοῦ Σωτηρίου ἔτους τῆς κατὰ Σάρκα Γεννήσεως τοῦ ΑΝΑΡΧΟΥ,
ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩ -
ΤΗ ΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟ
ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, «ΟΣ ΕΣΤΙ ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ ΠΑΣΗΣ
ΚΤΙΣΕΩΣ» (Κολ. Α 12-18) «ΔΙ’ ΟΥ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΓΕΝΕΤΟ»,
καθότι «εἷς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δι᾿ οὗ τὰ πάντα
καὶ ἡμεῖς δι᾿ αὐτοῦ» (Α´ Κορ. Η´ 6), «ἐν τῷ Θεῷ, τῷ τὰ
πάντα κτίσαντι διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ἐφεσ. Γ´ 9).

Α Φ Ι Ε Ρ Ο Υ Τ Α ΙΑ Φ Ι Ε Ρ Ο Υ Τ Α Ι
   Eἰς τὸ ἔργον τῆς ΣΩΤΗΡΙΑΣ καὶ ΘΕΩΣΕΩΣ τὸ ὁποῖον
ἐπιτελεῖ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἕως τῆς συντελείας
τῶν αἰώνων ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τοῦ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕ-
ΟΥ, ἤτοι, τῆς μετὰ τοῦ ΠΑΤΡΟΣ διὰ τοῦ ΥΙΟΥ ἐν ΑΓΙῼ

ΠΝΕΥΜΑΤΙ κατὰ Χάριν Ἑνώσεως τῶν πιστῶν λογικῶν
κτισμά  των, Ἀγγέλων καὶ Ἀνθρώπων, ἐξ ἴσου τῶν πρὸ
Χριστοῦ καὶ με τὰ Χριστόν, Δικαίων, Πατριαρχῶν, Προ -
φητῶν, Ἀποστόλων, καὶ λοιπὸν Ἁγίων, καθότι «οἱ παν -
 ταχοῦ τῆς οἰκουμέ νης πιστοί, καὶ ὄν  τες καὶ γενόμενοι
καὶ ἐσόμε νοι.... καὶ οἱ πρὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας
εὐη ρεστη κότες Ἓν Σῶμά εἰσι... Ὅτι κἀκεῖνοι τὸν
Χριστὸν ᾔδεσαν» (Ἅγιος Ἰ. Χρυσόστομος, P.G. 62, 75).
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ΕΙΚΟΝΕΣ  ΤΩΝ  ΕΞΩΦΥΛΛΩΝΕΙΚΟΝΕΣ  ΤΩΝ  ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ

ΠΡΩΤΗ  ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Ἡ Ἁγία Τριὰς μετὰ τῆς
Θεοτόκου (Ἡ Στέ ψις τῆς Θεοτόκου, Συμβολικὴ εἰ -
κὼν τῆς Ἐκ κλη σίας τοῦ Θεοῦ, Ἅγιον Ὄρος, 1892).
ΔΕΥΤΕΡΑ  ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Ὁ προφήτης Ἰω νᾶς.
«Ὥσπερ γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς ὁ προφήτης ἐν τῇ κοιλίᾳ
τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύ κτας, οὕτως
ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς
γῆς τρεῖς ἡμέ ρας καὶ τρεῖς νύκτας» (Ματθ. ΙΒ´ 40).
ΤΡΙΤΗ  ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Οἱ Ἑπτὰ Μακκαβαῖοι
Παῖδες σὺν τῇ Μητρὶ αὐτῶν Σολομονῇ καὶ Ἐλεα -
ζάρῳ τῷ Διδασκάλῳ, Ἅγιοι Μάρτυρες τῆς Παλαι ᾶς
Διαθήκης εἰς Χριστὸν πιστεύσαντες καὶ σωθέντες. 
ΤΕΤΑΡΤΗ  ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: «Ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης
Ἰεσσαὶ καὶ ἄνθος ἐξ αὐτῆς, Χριστέ» (Ἅγιοι Προ -
πάτορες, οἱ πρὸ Χριστοῦ σεσωσμένοι).

ΕΚΔΟΤΗΣ:ΕΚΔΟΤΗΣ:
Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Γ.Ο.Χ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κωνσταντινουπόλεως 174, Τ.Κ. 542 49, Χαριλάου Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 300177

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΝΗ Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  Γ. Ο. Χ.  ΕΛΛΑΔΟΣΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  Γ. Ο. Χ.  ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟΥΤΟΥ ΔΙΣΕΚΤΟΥ  ΕΤΟΥΣΔΙΣΕΚΤΟΥ  ΕΤΟΥΣ 20202020
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ΘΕΟΤΟΚΟΣ, Η ΕΛΠΙΣ ΤΩΝ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΩΝ 
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΠΡΟΑΙΩΝΩΝ ΘΕΟΣ
(ἔργον Ξένου Διγενῆ, 1491 μ.Χ., Μονὴ Εἰσοδίων
Θεοτόκου, Μυρτιὰ Θέρμου Αἰτωλοακαρνανίας).
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Ὁ Ἀείμνηστος καὶ Ἀοίδιμος Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Γ.Ο.Χ.
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, τῆς ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙ-
ΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
τοῦ ΘΕΟΥ, κυρὸς Ματθαῖος ὁ Α´ (Καρπαθάκης), ἐν ὥρᾳ Θείας
Λειτουργίας τὸ 1949 (1 Μαρτίου 1861 - 14 Μαΐου 1950).
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ΕΚ  ΤΗΣ  ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
   Η  ΦΩΝΗ  ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΠΑΤΡΟΣ

τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Ματθαίου Α´ (Καρπαθάκη)

Περὶ τοῦ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ:

«...ὅτι ΘΕΟΝ αὕτη ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ, ἴσον ἑαυτῷ
ὄντα κατὰ πάντα ὅμοιον, κατὰ τὸν Θεολόγον
Γρηγόριον, ΑΝΑΡΧΟΝ τε κατὰ χρόνον καὶ ἀτε -

λεύτητον...καὶ ὅτι ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝ αὕτη ΕΓΕΝΝΗΣΕ,
τὰ τέσσερα μέρη δημιουργήσαντα τοῦ παντός. Καὶ ὅτι
ἄνθρωπον ἐγέννησε, σταυρωθέντα σαρκί» (Βρεσθένης
Ματθαῖος, Κῆπος Χαρίτων, Ἀθῆναι 1936, σελ. 4, 5).

Περὶ τῆς ΠΡΟ  ΧΡΙΣΤΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ:

«Ἔστιν οὖν ἡ Ἁγία τοῦ ΘΕΟΥ Καθολικὴ ΕΚ -
ΚΛΗ ΣΙΑ τὸ σύστημα τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος Ἁγίων
Πατέρων, Πατριαρ χῶν, Προφητῶν, Ἀποστόλων,

Εὐαγγελι στῶν, Μαρτύρων, οἷς προσετέθη πιστεύσαν τα
ὁμοθυ μαδὸν πάντα τὰ ἔθνη» (Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος
Καρπαθάκης, Ἀποστασίας Ἔλεγχος, 1934, σελ. 243).

Περὶ τῆς ΘΕΙΑΣ  ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ:

«Μᾶς κατηγορεῖ ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστο -
μος “ὅτι ἡμεῖς ἀσεβοῦμεν καὶ εἴμεθα ἱερόσυλοι...
πρὸς αὐτὴν τὴν ΘΕΙΑΝ  ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ  ΤΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ”» (Βρεσθένης Ματθαῖος, Ποι μαν το ρικὴ
Ἐγκύκλιος, 1-10-1947, σελ. 4). Ἰδιαιτέρα μνεία εἰς τὴν
ΘΕΙΑΝ  ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗ ΣΙΑΣ γίνεται
ἐπί σης ὑπὸ τῆς Ἱ. Συνόδου εἰς τὴν Ἐγκύκλιον τοῦ 1950
καὶ εἰς τὸ περιοδικὸν «Κ.Γ.Ο.» Ἀπρίλιος 1983).
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Ο  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  Γ.Ο.Χ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
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Ε Υ Χ Α Ι   Κ Α Ι   Ε Υ Λ Ο Γ Ι Α ΙΕ Υ Χ Α Ι   Κ Α Ι   Ε Υ Λ Ο Γ Ι Α Ι
ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΤΩΝΤΩΝ Γ.Ο.Χ.Γ .Ο.Χ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (( ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΥ ))

Πρὸς τὰ ἁπανταχοῦ Ὀρθόδοξα καὶ πι στὰ
τέ κνα τῆς ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙ -
ΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΥ ΕΚ ΚΛΗΣΙ ΑΣ
«ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ, ἥν περιεποιή σα -
το διὰ τοῦ ἰδίου Αἵ ματος» (Πράξ. Κ´ 28),
ἥτις ὑπάρχει ἀπὸ Καταβολῆς κόσμου καὶ
παρέχει ΣΩΤΗΡΙΑΝ εἰς Ἀγγέλους καὶ Ἀν -
θρώπους ἐξ αὐτῆς ταύτης τῆς Δημιουργίας
των, διὰ τῆς κατὰ Χάριν ΘΕΩΣΕΩΣ, ὡς δι -
δασκόμεθα ὑπὸ Ἁγίων Θεοφόρων Πατέρων:
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ εἶναι «ΚΟΙΝΩ -
ΝΙΑ ΘΕΩΣΕΩΣ» (Ἅγιος Γρηγόριος Παλα -
 μᾶς, Ε.Π.Ε. 1, σελ. 330). Διότι αὐτὸς εἶναι
ὁ σκοπὸς καὶ τὸ ἔργον τῆς ΘΕΙΑΣ ταύτης Κοι -
 νωνίας, τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Θεουργὸς Ἕνωσις
τῶν κτιστῶν μελῶν τοῦ Σώματός Της μετὰ
τῆς ΘΕΙΑΣ Κεφαλῆς Της, τοῦ ΤΡΙΣΥΠΟ-
ΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ ἡμῶν, ΠΑΤΡΟΣ, ΙΗΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

7
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Ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ τοῦ δισέκτου νέου ἔτους,
2020, δέησιν ἐκτενῆ ἐκχέομεν πρὸς τὸν ΚΥ -
ΡΙΟΝ καὶ ΘΕΟΝ καὶ ΣΩΤΗΡΑ ἡμῶν Ἰη -
σοῦν Χριστόν, τὸν ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΥΙΟΝ
ΚΑΙ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, τὸν ἐκ ΠΝΕΥ -
ΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ καὶ ΜΑΡΙΑΣ τῆς ΑΕΙ-
ΠΑΡΘΈΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Σαρκωθέντα καὶ
Ἐνανθρωπήσαντα Ἀτρέπτως καὶ Ἀναλλοι -
ώτως, λέγοντες: «Εὐλόγησον τὸν στέφα νον
τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου, Κύριε».

Πνευματικὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Εὔχομαι ὑπὲρ πάντων ὑμῶν ἐκ βάθους

ψυχῆς καὶ καρδίας πρὸς τὸν Πανοικτίρμο -
να ΘΕΟΝ, ὅπως χαρίζῃ ὑμῖν πλούσια τὰ
ἐλέη Του, παρέχῃ ὑμῖν ὑγείαν ψυχῆς τε καὶ
σώματος, καθοδηγῇ, σκέπῃ, περιφρουρῇ, καὶ
διαφυλάττῃ ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς αἰσθητοῦ καὶ
νοητοῦ ἐχθροῦ, ἵνα ἡ ζωὴ ὑμῶν ἐκφράζῃ
παντοῦ καὶ πάντοτε τὸ Ἅγιον Θέλημά Του,
ὥστε νὰ εἶσθε παράδειγμα πρὸς μίμησιν
διὰ τοὺς ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, καὶ
νὰ δοξάζηται δι᾽ ὑμῶν τὸ Πάντιμον καὶ Με -
γαλοπρεπὲς Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος.

8 ΕΥΧΑΙ  ΚΑΙ  ΕΥΛΟΓΙΑΙΕΥΧΑΙ  ΚΑΙ  ΕΥΛΟΓΙΑΙ
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Εἴθε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ
παρέχῃ ὑμῖν πάντα τὰ πρὸς Σωτηρίαν αἰ τή -
ματα καὶ πάντα τὰ ἀναγκαῖα ὑλικὰ ἀγα θά,
ὥστε ὁ προσωρινὸς τοῦτος βίος νὰ διέρ χεται
ἀπρόσκοπτα ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν τῇ ἐν Χριστῷ
ζωῇ, διὰ νὰ ἀξιωθῶμεν καὶ τῆς Αἰ ωνίου Ζω -
ῆς, με τὰ πάντων τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος πρὸ καὶ
μετὰ Χριστὸν ΣΕΣΩΣΜΕΝΩΝ Ἁγίων.

Πνευματικὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἡ Ἀδιαίρετος Ἁγία Τριάς, ὁ Εἷς Ἀληθι νὸς

ΘΕΟΣ, μᾶς ἐδώρησε ἐξ ἀρχῆς ὅλα τὰ ἀγα θά,
καὶ τὸ μεῖζον, τὸν περὶ Αὐτὸν Ἐκκλησιασμόν,
ἤτοι τὴν μετ᾽ Αὐτοῦ Κοινωνίαν - Σχέσιν -
Ἑνό τητα, ἥτις ἐστί ΣΩΤΗΡΙΑ. Ὁ Θεὸς ΣΩ -
ΤΗ ΡΙΑΝ ἐργάζεται: «Ὁ δὲ ΘΕΟΣ Βα σιλεὺς
ἡμῶν πρὸ αἰώνων, εἰργάσατο ΣΩΤΗΡΙΑΝ
ἐν μέσῳ τῆς γῆς» (Ψαλμ. ΟΕ´ 15). 

Δὲν ἔχομεν ἄλλο πλέον ἐπεῖγον αἴτημα ἀ -
πὸ τὴν ΣΩΤΗΡΙΑΝ, τὴν Αἰώνιον Βασιλείαν:
«Ζητεῖτε δὲ πρῶ  τον τὴν ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ τοῦ
ΘΕΟΥ καὶ τὴν Δικαιοσύνην Αὐτοῦ, καὶ ταῦ τα
πάν τα προστεθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. ΣΤ  ́33).
Πάντοτε «μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυ -

ΕΥΧΑΙ  ΚΑΙ  ΕΥΛΟΓΙΑΙΕΥΧΑΙ  ΚΑΙ  ΕΥΛΟΓΙΑΙ 9
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τῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε» (Φιλιπ. Β  ́12).
  Δὲν ἔχομεν ἄλλην πηγὴν εὐημερίας, ἀ πὸ
τὴν ὑπακοὴν εἰς τὸν Θεόν: «Καὶ ἐὰν θέλητε
καὶ εἰσακούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φά -
γεσθε· ἐὰν δὲ μὴ θέλητε, μηδὲ εἰσ ακού σητέ
μου, μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται· τὸ γὰρ ΣΤΟΜΑ
ΚΥΡΙΟΥ ἐλάλησε ταῦτα» (Ἡσ. Α´ 19-20).

Δὲν ἔχομεν ἄλλην ὑπὲρ ὑμῶν εὐχήν, ἀπὸ
ἐκείνην τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τὴν ὁποί αν
καὶ εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἀναφωνοῦ -
μεν: «Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χρι στοῦ
καὶ ἡ Ἀ γά πη τοῦ ΘΕΟΥ καὶ ἡ ΚΟΙΝΩ ΝΙΑ
τοῦ Ἁγίου Πνεύμα τος μετὰ πάντων ὑμῶν.
Ἀμήν» (Β´ Κορ. ΙΓ´ 13).

Γένοιτο, Κύριε. Ἀμήν. Γένοιτο.

10 ΕΥΧΑΙ  ΚΑΙ  ΕΥΛΟΓΙΑΙΕΥΧΑΙ  ΚΑΙ  ΕΥΛΟΓΙΑΙ

Μετ ᾽̓ εὐχῶν ἀπείρων 
Διάπυρος πρὸς Κύριον Εὐχέτης

†† Ο  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου 2019
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Τὸ θέμα τοῦ Ἡμερολογίου τοῦ ἔτους 2020
εἶναι τὸ περὶ ὑπάρξεως ἢ ὄχι ΣΩΤΗΡΙΑΣ
εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην, ἢ πλα τύτερον,
διὰ νὰ μὴ περιορίζεται κανεὶς εἰς τὴν ἐν Νό -
μῳ, ἀπὸ Μωϋσέως καὶ μετά, περίοδον τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ ΣΩΤΗΡΙΑ
τῶν Ἀνθρώπων πρὸ Χριστοῦ ἐν γένει,
ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ Ἄβελ, ἤτοι:
Α) Ἀπὸ Ἀδὰμ ἕως Νῶε.
Β) Ἀπὸ Νῶε ἕως Ἀβραάμ.

11

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο ΣΠ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
«ΔΙΚΑΙΩΝ ΔΕ  ΨΥΧΑΙ  ΕΝ  ΧΕΙΡΙ

ΘΕΟΥ, ΚΑΙ  ΟΥ  ΜΗ  ΑΨΗΤΑΙ  ΑΥΤΩΝ
ΒΑΣΑΝΟΣ» (Σοφ. Σολ. Γ´ 1)·

«Εἰ ὁ μὲν ΔΙΚΑΙΟΣ μόλις ΣΩΖΕΤΑΙ, ὁ
ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται;»

(Παρ. Σολ. ΙΑ´ 31)·
Ὁ Θεὸς λέγει: «Ο ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΣ
ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΟΥ ΖΗΣΕΤΑΙ»

(Ἀββακ. Β´ 4, Ρωμ. Α´ 17).
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Γ) Ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Μωϋσέως.
Δ) Ἀπὸ Νόμου Μωϋσέως ἕως Χριστοῦ.

Βεβαίως τὸ ἐρώτημα τῆς ΣΩΤΗ ΡΙΑΣ
δὲν ἀφορᾶ μόνον εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ἀλ λὰ
καὶ εἰς τοὺς Ἀγ γέλους, τὰ ἄϋλα πνεύματα
καὶ νοερὰ κτίσματα ὡς μέλη καὶ αὐτὰ τῆς
ΕΚΚΛΗ  ΣΙΑΣ τοῦ ΘΕΟΥ, τὰ ὁποῖα εἶ -
ναι πρόσ ωπα μὲ ἐλευθερίαν βουλήσεως. 

Ἀπὸ μόνον του τὸ ἐρώτημα, «Ἐσώζον το
μετὰ θάνατον οἱ πρὸ Χριστοῦ Ἅγιοι εἰς τὴν
Παλαιὰν Διαθήκην ἢ Ὄχι», δημιουρ γεῖ ἀμ -
φιβολίας γύρω ἀπὸ τὸ τί γνωρίζομεν περὶ
ΣΩΤΗΡΙΑΣ, καὶ τί γνωρίζομεν περὶ τοῦ
ἰδίου τοῦ ΣΩΤΗΡΟΣ Χριστοῦ. 

Εἰς τὸν παρόντα Πρόλογον θὰ διατυπωθῇ
συνοπτικῶς τὸ πρόβλημα τῆς πρὸ Χριστοῦ
ΣΩΤΗΡΙΑΣ τῶν ἀνθρώπων, καὶ θὰ αἰτιο -
λογηθῇ Ἱστορικῶς καὶ Δογματικῶς ἡ ἀνάγκη
ἐνασχολήσεως μὲ τὸ συγ κεκρι μένον ἐρώτημα. 

Λατρεύοντες τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
Χριστὸν ὡς ΘΕΟΝ Ἀληθινὸν καὶ Σωτῆ ρα,

12 ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ
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ὡς Ἕνα τῆς Ὑπερουσίου, Ὁμοουσίου, Ζω -
αρχικῆς, Ζωο ποιοῦ καὶ Ἀδιαιρέτου ΤΑΥ -
ΤΟΥΡΓΟΥ ΣΗΣ Ἁγίας Τριάδος, «δι᾽ οὗ τὰ
πάντα ἐ γένετο» (Σύμβολον τῆς Πίστεως, ἄρ -
θρον 3), καὶ προσ κυνοῦντες τὴν ἐπ᾽ ἐσχά -
των τῶν αἰώνων κα τὰ Σάρκα Αὐ τοῦ Γέννη -
σιν, μό  λις πρὶν 2020 ἔτη, εἴμεθα ἀ σφαλεῖς
εἰς τὴν γνῶσιν ὅτι, μετὰ Χριστὸν καὶ ἕως
τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, ἡ ἀσάλευτος
καὶ ἀπόρθητος Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ
Ἀποστολικὴ Ἐκκλη σία τοῦ ΘΕΟΥ, περὶ
τῆς ὁποίας ὁ Σωτὴρ διε βεβαίωσεν ὅτι «καὶ
πύλαι Ἅδου οὐ κατι σχύ σουσιν Αὐ τῆς» (Ματθ.
ΙΣΤ´ 18), εἶ ναι ἡ Κι βωτὸς τῆς ΣΩ ΤΗΡΙΑΣ
καὶ τῆς ΘΕΩΣΕΩΣ, εἶναι τὸ Ταμεῖον τῆς
Θείας ΧΑΡΙΤΟΣ καὶ τῆς Αἰ ω νίου Δό ξης,
εἶναι ὁ Οἶκος τοῦ ΘΕΟΥ, ἔνθα «εὐ φραινο -
 μένων πάντων ἡ κα τοι κία» (Ψαλμ. ΠΣΤ´ 7).

Τί συνέβαινεν ὅμως πρὸ Χριστοῦ, κα τὰ
τὸ διάστημα ἀπὸ τῆς Πτώσεως τῶν Πρω -
 τοπλάστων ἕως τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ
Υἱοῦ καὶ Λόγου; 

ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ 13
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Μήπως ὑπῆρχε κενὸν ΣΩΤΗΡΙΑΣ ἐπὶ
πέντε καὶ ἥμισυ χιλιε τί ας, ἢ ἔσωζε καὶ τό -
 τε ὁ ΘΕΟΣ;

Μήπως δὲν ὑπῆρχε ΣΩΤΗΡΙΑ εἰς τὰς
δύο μεγάλας περιόδους, εἰς τὴν πρὸ Νόμου
ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ τοῦ ΘΕΟΥ, ἀπὸ Ἀδὰμ ἕως
Μωϋσέως, καὶ εἰς τὴν ἐν Νόμῳ ΕΚΚΛΗ -
ΣΙΑΝ τοῦ ΘΕΟΥ, ἀπὸ Μωϋσέως ἕως τῆς
Ἐνανθρωπήσεως τοῦ ΚΥΡΙΟΥ καὶ ΘΕΟΥ
καὶ ΣΩΤΗΡΟΣ ἡμῶν Ἰη σοῦ Χριστοῦ; 

Μήπως δὲν ἠδύνατο νὰ σώ σῃ τότε ἡ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ τοῦ ΘΕ ΟΥ; 

Μήπως τότε ὁ ΘΕΟΣ δὲν ἦτο Σωτήρ; 

Μήπως τότε ὁ ΘΕΟΣ δὲν ἤθελεν ἢ δὲν
ἠδύνατο νὰ σώζῃ Ἁγίους καὶ Θεωμένους;
Πότε ἤρχισε νὰ σώζῃ ὁ ΘΕΟΣ; 

Μήπως ἦτο ΑΛΛΗ ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Θεοῦ πρὸ Χριστοῦ καὶ ΑΛΛΗ ἡ Ἐκ κλη -
σία τοῦ Θεοῦ μετὰ Χριστόν; 

Μήπως ἦτο ΑΛΛΟΣ ὁ Θεὸς τῆς Ἐκ κλη -
σίας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ ΑΛ ΛΟΣ ὁ

14 ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ
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Θεὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Και νῆς Διαθήκης;
Μήπως ἦτο ΑΛΛΟΥ Θεοῦ ἡ Ἐκ κλη σία

τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ ΑΛΛΟΥ Θεοῦ
ἡ Ἐκ κλησία τῆς Και νῆς Διαθήκης;

Μήπως ἦτο ΑΛΛΗ ἡ Κεφαλὴ τῆς  Ἐκ -
κλησίας εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην καὶ ΑΛ -
ΛΗ ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν Και -
νὴν Διαθήκην; 

Μήπως δὲν ὑπῆρχεν Ἐκ κλησία Θεοῦ
εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην;

Μήπως ὑπῆρχεν Ἐκ κλησία εἰς τὴν Πα -
λαιὰν Διαθήκην ἀλλὰ ΔΕΝ εἶχε Κεφαλήν;
Τίνος ἦτο ἡ «Ἀκέφαλος» ἐκείνη Ἐκκλη-
σία; 

Ὀφείλεται ἐδῶ μία Ὀρθόδοξος Χριστι -
ανικὴ ἐξήγη σις, καθὼς ἐντέλλεται ἡμῖν ὁ
Ἀπόστολος Πέτρος: «Ἕτοιμοι δὲ ἀεὶ πρὸς
ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον»
(Α´ Πέτ. Γ´ 15). 

Ἐὰν ὑπῆρχε ΣΩΤΗΡΙΑ εἰς τὴν Πα λαιὰν
Διαθήκην, μὲ ποῖον τρόπον συνε τε λεῖτο,

ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ 15
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πρὸ Χριστοῦ, πρὸ τῆς Θείας Ἐνανθρωπή-
σεως, πρὸ τοῦ Σταυροῦ, πρὸ τῆς Ἀναστά-
σεως τοῦ Σω τῆρος Χριστοῦ; 

Ἐὰν πάλιν δὲν ἦτο δυνατὴ ἡ Σωτηρία τῶν
ἀνθρώπων πρὸ Χριστοῦ, πῶς ὑπῆρ χον τότε
ΑΓΙΟΙ καὶ ΔΙΚΑΙΟΙ καὶ ΠΡΟ ΦΗΤΑΙ
καὶ ΘΕΟΠΤΑΙ καὶ θεοὶ κατὰ Χάριν, καὶ
ΘΕΩΜΕΝΟΙ (Θεόπτης Μω ϋσῆς, κ.λπ.);

Τί ἰσχύει διὰ τὰς ΔΥΟ ΔΙΑΘΗΚΑΣ τοῦ
Θε οῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους; Σώζει μὲν ἡ
Δευ τέρα, ἡ Καινή, καὶ δὲν ἔσωζεν ἡ Πρώ -
 τη, ἡ Παλαιά, ἢ εἶναι Διαθῆκαι Σωτηρίας
καὶ αἱ Δύο;

Ἐὰν ἡ Παλαιὰ Διαθήκη δὲν ἦτο Διαθή κη
Σωτηρίας καὶ Αἰωνίου Ζωῆς, τί Διαθή κη
ἦτο; Τί διέθετο δι᾽ αὐτῆς εἰς τοὺς Πιστούς
Του ὁ Θεός; Ἀλλὰ καὶ πῶς εἶναι δυ νατὸν
νὰ νοηθῇ ὡς Διαθήκη Θεοῦ, ὅταν δὲν κλη -
ροδοτῇ εἰς τοὺς ἀνθρώπους κάτι τὸ Θεῖον,
ὅπως εἶναι ἡ Αἰώνιος Ζωὴ καὶ ἡ Αἰώνιος
Σωτηρία;

16 ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ
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Ἐὰν δὲν ὑπῆρχεν Ἐκκλησία Θεοῦ εἰς τὴν
Παλαιὰν Διαθήκην, ΤΙ ΝΟΗΜΑ ΕΙΧΕ
ΝΑ ΥΠΑΡΧῌ ὁ κόσμος ἐκεῖνος; Ποῖος ὁ
λόγος τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ γενεὰς
γενεῶν εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην, χωρὶς
τὴν δυνατότητα Ἑνώσεως μὲ τὸν Θεόν, χω -
ρὶς τὴν δυνατότητα Σωτηρίας, χωρὶς τὴν
προσδοκίαν καὶ ἀπόλαυσιν τῆς Αἰωνίου
Ζωῆς;

Διὰ ποῖον λόγον ἔδιδε Νόμους ὁ Θεὸς εἰς
τὴν Παλαιὰν Διαθήκην ἐὰν ἦτο νὰ κολάζων -
ται οἱ τηροῦντες αὐτόν, ὅπως καὶ οἱ παρα-
βάται;

Ἡ Ἀναγκαιότης τοῦ Ἐρωτήματος
τῆς Σωτηρίας πρὸ Χριστοῦ εἰς τὴν

Παλαιὰν Διαθήκην
Ἄμεσον Ἐκκλησιαστικὸν ἐνδιαφέρον πα -

ρουσιάζει κάθε θέμα τὸ ὁποῖον ἅπτεται τῆς
Σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, συχνὰ μάλι στα
ἐπειδὴ προκύπτουν ἱστορικαὶ περιστά σεις
αἱ ὁποῖαι ἐπιβάλλουν τὴν ἐξέτασίν του διὰ

ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ 17
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νὰ ἀποσοβηθῇ κίνδυνος Πλάνης, Αἱ ρέσε -
ως, Σχίσματος, ἢ διασπάσεως εἰς τὴν ἑ -
νότητα τῶν Πιστῶν, καὶ ἀποσπάσεώς των
ἀπὸ τὸ κατὰ Χάριν Σῶμα τοῦ Χριστοῦ.
Ὑπάρχουν καὶ θέματα τὰ ὁποῖα ἔχουν φυ -
σι κήν, ἀλλ᾽ ὄχι πάντοτε ἐμφανῆ, σύνδεσιν
μὲ τὰ Δόγ ματα τῆς Θεόθεν ἀποκαλυ φθεί -
σης Ἀλη θείας, ὁπότε ἡ ἐξέτασίς των ἐπι -
βάλλε ται διὰ νὰ φανερωθῇ ποία τοπο θέ -
τησις ἐπ᾽ αὐ τῶν εἶναι Ὀρθόδοξος καὶ ποία
προσ κρούει εἰς κάποιο ἀπὸ τὰ Σωτή ρια Δόγ -
ματα, τὸ ἀνατρέπει, καὶ ἐμπίπτει εἰς Αἵρεσιν. 

Ἡ ἄρνησις τῆς δυνατότητος ΣΩΤΗ-
ΡΙΑΣ πρὸ Χριστοῦ εἰς τὴν Παλαιὰν Δια -
θήκην καὶ ἡ ἄρνησις τῆς Προαιωνιότη -
τος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕνα τέτοιο θέμα τὸ
ὁποῖον ἠγέρθη προσφάτως ἐναν τίον τῆς Ὀρ -
 θοδόξου Ἐκκλησίας ὑπὸ συγ χρόνων Ἐκκλη -
 σιομάχων - Χριστομάχων - Τρι αδομάχων,
ἤτοι Θεομά χων Αἱρετικῶν. Αὐτὴ ἡ Ἄρνη-
σις ἔχει σημαν τικὰς Δογμα  τικὰς ἐπι πτώσεις,
διότι κενώ νει τὴν πρὸ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν

18 ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ
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τοῦ Θεοῦ ἀπὸ Ἁγια  στικήν, Θεουργόν, Σω -
στικὴν Χά ριν, περι ορίζει χρονικῶς τὴν Σω -
στικὴν Χάριν καὶ Δύναμιν τῆς Θείας Ἐναν -
θρωπήσεως, ὡς νὰ μὴν ἦτο Ἄκτιστος καὶ
Ἄ χρονος, καὶ ὑ ποβιβάζει τὸν ἴδιον τὸν Σω -
 τῆρα Χριστὸν εἰς τάξιν κτίσματος.

Τὸ ἐρώτημα τῆς Σωτηρίας τῶν πρὸ
Χριστοῦ Ἁγίων, Δικαίων, Πατριαρχῶν,
Προφητῶν, Ὁσίων καὶ Μαρτύρων πρέ -
πει νὰ τεθῇ ρητῶς, καὶ εἶναι ἀναγκαῖον
νὰ ἐξετασθῇ, ἐπειδὴ κινδυνεύει νὰ χα-
ρακτηρισθῇ κτιστὴ καὶ ὑπὸ χρόνου πε -
ριορισμένη ἡ Λυτρωτικὴ Δύναμις τοῦ
Θεανθρώπου Σωτῆρος Χριστοῦ, ἡ Σω-
τήριος Δύναμις τῆς Θείας Ἐνανθρωπή-
σεως, ἡ Ἰσχὺς τῆς Θείας Οἰκονομίας,
αὐτὴ αὕτη ἡ Θεία Χάρις, ἀλλὰ καὶ ὁ
ἴδιος ὁ Σωτὴρ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Ἡ Ἱστορικὴ ἀναγκαιότης τοῦ ἐρω τή -
 μα τος: Αἱ πρόσφατοι Ἀντίχριστοι Αἱ ρέσεις
τῆς Ἐκκλησιομαχίας - Χριστομα χίας -

ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ 19
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Τριαδομαχίας, ἤτοι Θεομαχίας, αἱ ἐγερ-
θεῖσαι ἀπὸ τοὺς περὶ τὸν Μεσσηνίας Γρη-
γόριον τὸ 2001-2002, ὡδήγησαν ἐξ ἀ νάγκης
τοὺς Αἱρεσιάρχας νὰ ΑΡΝΗΘΟΥΝ τὴν ΥΠ -
 ΑΡΞΙΝ ΣΩΤΗΡΙΑΣ καὶ τὴν Υ Π ΑΡΞΙΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ πρὸ Χριστοῦ εἰς τὴν Πα-
λαιὰν Διαθήκην. Οἱ νεοφανέν τες αὐτοὶ Αἱρε -
τικοὶ προ βαίνουν εἰς μίαν σειρὰν Ἀρνήσεων:
♦ Ἀρνοῦνται τὴν ὕπ αρξιν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Θεοῦ πρὸ τῆς Πεντηκο στῆς καὶ πρὸ Χριστοῦ.
♦ Ἀρνοῦνται τὴν ὕπαρξιν τοῦ ἰδίου τοῦ Χρι -
 στοῦ πρὸ τῆς ἐν Βηθλεὲμ Γεννήσεώς Του.
♦ Ἀρνοῦνται ὅτι ὁ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ Ἰη-
σοῦς Χριστὸς εἶναι ΠΡΟ ΑΙΩΝΙΟΣ.
♦ Ἀρνοῦνται ὅτι ὁ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ Ἰη-
σοῦς Χριστὸς εἶναι ΑΝΑΡΧΟΝ ΘΕΑΡΧΙ -
ΚΟΝ ΠΡΟΣΩ ΠΟΝ.
♦ Ἀρνοῦνται ὅτι ἡ ΑΓΙΑ  ΤΡΙΑΣ, ὁ ΤΡΙΣ -
ΥΠΟΣΤΑΤΟΣ ΘΕΟΣ, εἶ ναι ἡ Κεφαλὴ τῆς
Ἐκκλησίας.
♦ Ἀρνοῦνται ὅτι εἶ ναι ΘΕΪΚΗ ἡ Κεφαλὴ

20 ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ
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τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ ὁ Χριστός.
♦ Ἀρνοῦνται τὴν Ὕπαρξιν Ἐκκλησίας πρὸ
Χριστοῦ, ἀλλὰ μὴ δυνάμενοι νὰ τὸ ἀποδεί -
ξουν, διότι ἡ Παλαιὰ Διαθήκη περιέχει ἄνω
τῶν 90 ἀναφορῶν περὶ Ὑ  πάρξεως Ἐκκλη -
σίας ΘΕΟΥ, κα τεσκεύασαν τὴν παράλογον
διδασκα λίαν ὅτι, ἐὰν ὑπῆρχε Ἐκκλησία δὲν
εἶχε Κεφαλήν, θέσις ἄκρως φρενοβλαβής.
♦ Ἀρ νοῦνται ὅτι ὁ Θεὸς Λό γος ὑπῆρξε πο -
τὲ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας.
♦ Ἀρνοῦν ται ὅτι ἡ Ἁγία Τριὰς σώζει.
♦ Ἀρνοῦνται ὅτι ὁ Ἄσαρκος Θεὸς Λόγος
ἔσωζε τὰ λογικὰ κτίσματα πρὶν λάβει σάρ -
κα καὶ αἷμα. 
♦ Ἀρνοῦν ται ὅτι μετὰ θάνατον οἱ Θεωμένοι
Ἅγιοι τῆς Πα λαιᾶς Διαθήκης ἐσώζοντο.
Ἀναγκαζόμενοι ὅμως καὶ μὴ θέλοντες νὰ πα -
ραδεχθοῦν τὴν τότε ὕπαρξιν Θεωμένων, ἰ -
σχυρίζονται ὅτι ὑπῆρχε μὲν Θέωσις, ἀλλὰ
ἦτο προσωρινή, ἕως τοῦ θα νάτου των, τὸ
ὁποῖον ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς Αἱρέσεώς
των εἶναι φρενοβλαβές. Ποῖος τοὺς ἡγία-
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ζε καὶ ἐθέωνε ἐὰν δὲν ὑπῆρχε Ἐκκλησία
Θεοῦ ἢ ἐὰν αὐτὴ δὲν εἶχε Κεφαλήν;

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω Αἱρετικῶν ἰσχυρισμῶν
των, εἶναι λογι κὴ συνέπεια νὰ ἀρ νη θοῦν
τὴν πρὸ Χριστοῦ Σωτηρίαν. Ὅταν πιστεύ -
ουν ὅτι δὲν ὑπῆρχεν ὁ Χρι στὸς οὔτε ἡ Ἐκ -
κλησία εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην, πῶς θὰ
ἦτο δυνατὸν νὰ πιστεύ σουν ὅτι ὑπ ῆρ χε τότε
Σωτηρία; Αὐτὸ σημαίνει ὅτι πρὸ Χρι στοῦ
συνετελεῖτο γενικὴ καὶ ὁ λο κλη ρω τικὴ Ἀ -
πώλεια ψυ χῶν, δηλαδή, ὡδηγοῦν το ὅλοι
εἰς τὴν Κόλασιν, Ἁμαρ τωλοί καὶ Ἅγιοι.

Κατὰ τοὺς ἐν λόγῳ Αἱρετικούς, ἅπαν τες
ἐκολάζοντο μετὰ θάνατον: Οἱ πιστοὶ μετὰ
τῶν ἀπίστων, οἱ θεοσεβεῖς καὶ θεωμέ νοι
με τὰ τῶν ἀσεβῶν καὶ εἰδωλολατρῶν, οἱ ἐνά -
 ρετοι, Δίκαιοι, Πατριάρχαι, Προφῆ ται, Ἅγιοι
καὶ Φίλοι τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἁμαρ τωλῶν,
ἀδίκων, ἀνό μων καὶ ἐχθρῶν τοῦ Θεοῦ.

Ἀπουσία Σωτηρίας ὅμως καὶ γενικὴ
Ἀπώλεια, Κόλασις τῶν πάντων, πρὸ Χρι -
 στοῦ ΔΕΝ μαρτυρεῖται ΟΥΤΕ Ἁγιογρα -
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φι κῶς, ΟΥΤΕ Ἁγιοπατερικῶς, ΟΥΤΕ
Ὑμνο λογικῶς. Ἀποτελεῖ αὐθαίρετον ἰ σχυ -
ρισμὸν τῶν ἐν λόγῳ Αἱρετικῶν. 

Μάλιστα, αἱ Ἀντίχριστοι καὶ Οἰ κου με -
νιστικαὶ αὐταὶ Αἱρέσεις αἱ ὁποῖαι τοὺς ὁ -
δηγοῦν εἰς τὴν Ἄρνησιν τῆς Σωτηρίας πρὸ
Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ αὕτη ἡ Ἄρνησις,
ἀνατρέπουν ὁλόκληρον τὴν Θεόπνευστον
Ἁγίαν Γραφήν, Παλαιὰν καὶ Καινὴν Δια -
 θή κην, καθὼς καὶ τοὺς Ἁγίους καὶ Θεοφό -
ρους Πα τέρας καὶ τὴν Ἱερὰν Ὑμνολογίαν
τῆς Ἐκ κλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τὰ Ὀρθό -
δοξα Δόγματα τὰ ὁποῖα ἔχουν διατυπωθῆ
καὶ καθορισθῆ ἀπὸ αἰώνων ὑπὸ τῶν Ἁγίων
καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων διὰ τὴν Σωτη-
ρίαν ἡμῶν, Δόγματα τὰ ὁποῖα διὰ τοὺς Ὀρ -
θοδόξους Χριστιανοὺς εἶναι ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ.

ΔΕΝ εὑρίσκονται μαρ τυρίαι εἰς τὴν Ἁγί -
αν Γραφήν, ΟΥΤΕ εἰς τὰ κείμενα τῶν Ἁγίων
Πατέρων νὰ θεμελι ώ  σουν τὴν Ἄρνησιν τῆς
Σωτηρίας εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην. Ἐπὶ
πλέον, εἶναι δυσ  παράδεκτος ὁ ἰσχυρισμός

ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ 23

FINAL 11-37 PROLOGOS_2008/sel 1...13  15/04/2020  01:18  Page 23



των ὅτι κληρο νο μοῦ  σαν τὴν Ἀπώλειαν ὅλοι
οἱ πρὸ Χριστοῦ Ἅγιοι, Δίκαιοι, Πατριάρ -
χαι, Προ φῆται, Ὅσιοι καὶ Μάρτυρες, ἀπὸ
τὸν Ἄ βελ ἕως τὰ ὑπὸ τοῦ Ἡρώδου 14.000
σφα γιασθέντα Νήπια, ἕως τοὺς Προπά το -
ρας Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα, τὸν Δίκαιον Ἰωσὴφ
τὸν Μνή στορα, τὸν Προ φήτην Ζα χαρίαν καὶ
τὴν Ἐλισάβετ, καὶ τὸν Ἰωάννην τὸν Βαπτι -
στήν. Ὡς ἐκ τούτου ἡ Ἀντι αγιογρα φική,
Ἀντιαγιοπατερική, Ἀνεδαφικὴ καὶ λίαν
Δυσσεβὴς Ἄρνησις τῆς πρὸ Χριστοῦ Σω -
τηρίας δὲν μπορεῖ νὰ παραμένῃ ἀπαρα  τή -
ρητος, ἀνεξέταστος καὶ ἀνεξέλεγκτος.

Ἡ Δογματικὴ ἀναγκαιότης τοῦ ἐρω -
τήματος: Ἡ ἄρνησις τῆς Σωτηρίας πρὸ
Χρι στοῦ θέτει ὅριον χρονικὸν εἰς τὴν Σω -
 στι κὴν Δύναμιν τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ
Θεοῦ, πε ριορίζει χρονικῶς ὡς νὰ ἦτο κτι -
στή, τὴν Ἄχρονον καὶ Ἄκτιστον Σωστικὴν
Δύναμιν, τὴν Θείαν Χάριν, τὴν Ἄκτιστον
Ἐνέρ γειαν τοῦ Σταυροῦ, τῆς Ἀναστάσεως
καὶ αὐτοῦ τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ Λό -
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γου, τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Οἱ ἐν λόγῳ Αἱρετικοὶ ἀρνοῦνται κατὰ τὸ

δοκοῦν τὴν Σωτηρίαν ὑπὸ τῆς Εκκλη σίας
τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην καὶ
διαιροῦν εἰς ΔΥΟ τὴν ΜΙΑΝ Ἐκκλησίαν
τοῦ ΘΕΟΥ, ΜΙΑΝ τῆς Παλαιᾶς Διαθή-
κης ἡ ὁποία ΔΕΝ Σώζει, καὶ ΜΙΑΝ τῆς
Καινῆς Διαθήκης ἡ ὁποία Σώζει μετὰ τὴν
Πεντηκοστήν, διαστρεβλώνουν τὴν λειτουρ   -
γίαν της, καταργοῦν τὸν σκοπὸν τῆς ὑπάρ -
 ξε ώς της, καὶ ἀλλοιώνουν τὸν χαρακτῆρά
της, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ Ἕνωσις μὲ τὸν Θεόν,
ὁ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ Ἁγιασμός, καὶ ἡ ἐν Θεῷ
Σωτηρία καὶ Θέωσις τῶν μελῶν της. 

Δὲν εἶναι διόλου εὐσεβὲς νὰ λατρεύεται
μὲν ὁ Σωτὴρ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὡς Παν -
τοκράτωρ, ἡ δὲ Σωστική Του Χάρις νὰ θεω -
ρεῖται ὑποκειμένη εἰς τὰ δε σμὰ τοῦ χρόνου,
ὡς νὰ ἦτο κατωτέρα καὶ ἀσθενεστέρα τοῦ
χρόνου. 

Δὲν εἶναι διόλου εὐσεβὲς νὰ προσκυ νῶ -
 μεν μὲν καὶ νὰ προσπίπτωμεν «αὐτῷ Χρι-
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στῷ τῷ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν», ἀλλὰ νὰ
μὴν ἀναγνωρίζωμεν εἰς Αὐτὸν Ἄχρονον,
Προαιώνιον Ὕπαρξιν, καὶ Ἄκτιστον Θεί -
αν Δύναμιν Σωτηρίας, ἐνεργοῦ σαν μὲ τὴν
αὐτὴν παν τοδυναμίαν εἰς πάν τας τοὺς αἰ -
ῶνας, τόσον τοῦ παρελ θόντος χρόνου ὅσον
καὶ τοῦ μέλλοντος. 

Δὲν εἶναι διόλου Θεοσεβὲς νὰ ὁμιλῇ τις
περὶ Ἐκκλησίας ἄνευ Θεοῦ ἢ ἄνευ Κεφα -
λῆς, ἢ περὶ Ἐκκλη σίας Θεοῦ εἰς τὴν ὁποί-
αν ὁ Θεὸς εἶναι ἀν ενεργός, δὲν ἐνεργεῖ τὰ
τοῦ Θεοῦ ὡς Θεός, δηλαδή, δὲν θεώνει ἐν
τῇ Αὐτοῦ Χάριτι τὰ λογικὰ κτίσματα τὰ πι -
στεύοντα εἰς Αὐτόν.

Τί δηλαδή, Ἐκκλησιάζει ὁ Θεὸς πλησί -
 ον Του λογικὰ κτίσματα καὶ δὲν τὰ Ἁγιά ζει,
δὲν τὰ Ἑνώνει μεθ᾽ Ἑαυτοῦ κατὰ Χά ριν,
δὲν τὰ Θεώνει, δὲν τὰ Σώζει;

Τί δηλαδή, τὸ παρελθὸν ἀποτελεῖ ἐμ πό -
διον ἀνυπέρβλητον εἰς τὴν Θείαν Χάριν,
εἰς τὴν Δύ ναμιν τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀνα -
στάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ; Δεσμεύ εται
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ἡ Θεία Χάρις ὑπὸ τοῦ χρόνου, ὡς νὰ ἦτο
ΚΤΙΣΤΗ ὅπως ἰσχυρίζετο ὁ Αἱρετικὸς Βαρ -
λαάμ, ὁ καταδικασθεὶς ὑπὸ τῆς Ὀρθο δόξου
Ἐκκλησίας εἰς τὴν Κωνσταντινού πο λιν ἐπὶ
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ τὸ 1341; Δηλα-
δή, εἶναι Βαρλααμῖται.

Τὸ Μέλλον δὲν δύναται νὰ περιορίσῃ τὴν
Θείαν Δύναμιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἄ -
χρονον Θείαν Του Χάριν, καὶ  δύνα ται νὰ
τὴν περιορίσῃ τὸ Παρελθόν; Ὁ Ἰησοῦς, ὁ
Σταυ ρός, ἡ Ἀνάστασις ἔχουν Δύ ναμιν ἡ ὁ -
ποία εἶναι ἱκανὴ νὰ θεουργῇ εἰς ὅλον τὸ
Μέλλον, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,
ἀλλ᾽ ἀνίκα νος νὰ δράσῃ μὲ τὸν ἴ διον τρό -
πον εἰς τὸ Παρελθόν; Ἐνεργοῦσεν ὁ Σταυ -
ρὸς θαύματα, καὶ ἐγένοντο Ἀναστάσεις νε -
κρῶν εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην, ὅπως πολ -
λάκις μαρτυρεῖται, καὶ δὲν ἐνεργοῦσεν ὁ
Χριστὸς εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην;

Ἐν χρόνῳ Ἐνηνθρώπησεν ὁ Λόγος τοῦ
Θεοῦ. Ἐν χρόνῳ Ἐσταυρώθη καὶ Ἀνέστη.
Τεσσαράκοντα ἡμέρας μετὰ τὴν Ἀνάστα -
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σιν Ἀνελήφθη ἐν Δόξῃ ὅπου ἦν τὸ πρότε -
ρον. Ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν χρόνων ἠργάσθη ὁ
Θεὸς τὸ Μέγα Μυστήριον τῆς Οἰκονομίας,
κα θὼς γέγραπται ὑπὸ τοῦ Προφήτου Ἡσαΐ -
ου: «Ὅτι ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡ μέραις
ἐμ φανὲς τὸ ΟΡΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ καὶ ὁ ΟΙΚΟΣ
τοῦ ΘΕΟΥ ἐπ᾿ ἄκρων τῶν ὀρέων καὶ ὑ ψω -
θήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν· καὶ ἥ ξου -
σιν ἐπ᾿ αὐτὸ πάντα τὰ ἔθνη» (Ἡσ. Β´ 2). 

Τί ὅμως; Ἡ Δύναμις τῆς διὰ Χριστοῦ Σω -
τηρίας εἶναι ἐνεργὸς μόνον ἀπὸ τότε καὶ εἰς
τὸ ἑξῆς, ἐνῶ πρὶν ἦτο ἀνενερ γός; Ὑψώ νει ὁ
χρόνος τὸ παρελθὸν ὡς τεῖχος ἀνυπέρβλη-
τον διὰ τὸν Ἄχρονον Θεόν, καὶ διὰ τὴν Ἄ -
χρονον Θείαν Σωτηρίαν, καὶ διὰ τὴν Σω-
στικήν, Ἄκτιστον, Ἁγιαστικὴν καὶ Θε -
ουργὸν Θείαν Χάριν; 

Ὁ χρονικὸς προσ διορισμός, «ἐν ταῖς ἐ -
σχάταις ἡ μέραις», τὸ μέλλον καὶ τὸ παρ -
ελθόν, εἶναι χρονικοὶ ὁρίζοντες καὶ ἔννοιαι
διὰ τὸν ἄνθρωπον, ὄχι ὅμως διὰ τὸν Θεόν.
Ἡ αἴσθησις καὶ ἡ ἔννοια καὶ ἡ πραγματικό -
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της τῶν διαστάσεων τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρό -
νου ὅπως ἐδῶ, ἐκεῖ, ἄνω, κάτω, παρ ελθόν,
μέλλον, πρίν, μετά, ἰσχύουν μόνον διὰ τὸν
ἄνθρωπον καὶ ὄχι διὰ τὸν Θεόν, διότι ὁ Θε -
ὸς εἶναι παντα χοῦ πα ρὼν καὶ τοῦ χώρου καὶ
τοῦ χρόνου ὡς Ἀδιάστατος, εἶναι ἐ κτὸς χώ -
ρου καὶ ἐκτὸς χρόνου. Ἀκόμη καὶ ἡ λέξις
«Προαιώνιος», ἡ ὁποία ἀποδίδεται εἰς τὸν
Θεόν, ἰσχύει διὰ τὸν ἄνθρωπον καὶ ὄχι διὰ
τὸν Θεόν, διὰ τὸν ὁποῖον δὲν ὑπάρχει «πρό»
καὶ «μετά», δὲν ὑπάρχει Παρελθὸν καὶ Μέλ -
λον. Δὲν περιο  ρίζεται ὁ Θεὸς οὔτε δεσμεύ -
εται ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν περιορισμῶν, διότι διὰ
τὸν Θεὸν τὰ πάντα εἶναι παρόν τα, καὶ τὰ μή -
πω γεγονότα ὡς ὄντα τυγχάνωσιν. «Τὸ γε -
νόμενον ἤδη ἐστί, καὶ ὅσα τοῦ γί νεσθαι,
ἤδη γέγονε» (Ἐκκλ. Γ´ 15). 

Εἶναι ὑψίστης σημασίας καὶ ἀνάγκης διὰ
τὴν ἡμετέραν Σωτηρίαν νὰ κατανοηθῇ ἡ
Δογματικὴ Ἀλήθεια καὶ νὰ γίνῃ ἀποδεκτὸν
τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ χαρακτὴρ τῆς ἐν Χριστῷ
Σωτηρίας εἶναι Ἄκτιστος, Ἄ χρο νος καὶ
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Ὑπέρχρονος, καὶ ὅτι δὲν τίθεται χρονι -
κὸν ὅριον εἰς τὴν Δύναμιν τῆς Θεουργοῦ
Ἐνεργείας τοῦ ΘΕΟΥ.

Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Θεία Ἐνανθρώπησις ἐ -
χώρισε τὴν Ἱστο ρίαν τοῦ κόσμου εἰς τὴν πρὸ
Χριστοῦ πε ρίοδον καὶ εἰς τὴν μετὰ Χριστὸν
περίοδον, ὅτι ὁ Ἄχρονος Θεὸς Λόγος εἰσῆλ -
θεν εἰς τὸν χρόνον ἀναλαβὼν χρονικὴν ἀν -
θρω πίνην φύσιν, δὲν ἐπιτρέ πει νὰ συμπε-
ραίνῃ κανεὶς ὅτι ὁ Χριστὸς ἤρχισε νὰ ὑπάρ -
χῃ ἀπὸ τὴν ἐν Βηθλεὲμ Γέννησιν, ἢ ὅτι ἡ
ἐν Χριστῷ καὶ διὰ Χριστοῦ Σωτηρία εἶναι
δυνατὴ μόνον μετὰ Χριστόν, ἢ ὅτι ὁ Χρι-
στὸς δὲν ἠδύνατο νὰ σώ σῃ πρὸ τῆς Ἐναν-
θρωπήσεως, ἢ ὅτι ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, ἔ -
γινε Σωτὴρ μετὰ Χριστόν, ἐνῶ πρὶν δὲν ἦτο.

Ποῖον ἐμπόδιον δὲν ἐπέτρεπεν εἰς τὸν
Θεὸν νὰ παράσχῃ Σωτηρίαν πρὸ Χριστοῦ
εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην;

Τί ἐμπόδιζε τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ
νὰ σώσῃ τὰ μέλη της πρὸ Χριστοῦ;
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Δὲν εἶναι καινοτομία οὔτε κενολογία ἡ πρὸ
Χριστοῦ Σωτηρία. Ἐσώζοντο καὶ πρὸ Χριστοῦ
ἄνθρωποι ὅπως καὶ μετὰ Χριστόν. Αὐτὸ μᾶς
διδάσκει καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάν νης ὁ Χρυσόστο -
μος: «Τί δέ ἐστιν, Ἓν σῶμα; Οἱ παν ταχοῦ
τῆς οἰκουμένης πιστοί, καὶ ὄν τες καὶ γενόμε -
 νοι καὶ ἐσόμενοι. Πά λιν καὶ οἱ πρὸ τῆς τοῦ
Χριστοῦ παρουσί ας εὐη ρε στηκότες, Ἓν
Σῶμά εἰσι. Πῶς; Ὅτι κἀ κεῖνοι τὸν Χριστὸν
ᾔδεσαν... εἰδότες δὲ Αὐτόν, καὶ προσεκύ-
νουν. Ὥστε κἀκεῖ νοι Ἓν Σῶμα» (Ἅγιος Ἰ.
Χρυσόστο μος, P.G. 62, 75).Δηλαδή, οἱ ἁπαν -
ταχοῦ τῆς γῆς καὶ οἱ ἁπάντων τῶν αἰώνων Πι -
στοί, καὶ οἱ πρὸ Χριστοῦ καὶ οἱ μετὰ Χρι στόν,
ὅσοι, ὅπου καὶ ὅποτε ἐγνώρισαν τὸν Χριστόν,
ἐπίστευ σαν εἰς τὸν Χριστόν, προσεκύνησαν
τὸν Χριστόν, οὗτοι ἐγένοντο μέλη εἰς τὸ
Ἓν κατὰ Χάριν Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ
Σῶμα τῶν Σεσωσμένων, τὸ ὁποῖον πε ρι -
λαμβάνει καὶ τοὺς παρελθόντας καὶ τοὺς
παρόντας καὶ τοὺς μέλλοντας, «καὶ ὄν τας
καὶ γενομέ νους καὶ ἐσομένους».
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Διὰ τοῦ Χριστοῦ ἐσώζοντο καὶ ἐν τῷ
Χριστῷ ἐφυλάσσοντο σῶοι πάντες οἱ Ἅ -
γιοι Αὐτοῦ, καὶ οἱ πρὸ Χρι στοῦ, καὶ οἱ
μετὰ Χριστόν, «καθὼς καὶ ἐξελέξατο ἡ μᾶς
ἐν ΑΥΤῼ πρὸ καταβολῆς κόσμου εἶναι ἡμᾶς
ΑΓΙΟΥΣ καὶ ἀμώμους κατε νώ πιον ΑΥΤΟΥ»
(Ἐφ. Α´ 4). Πολλοὶ μάλιστα ἐξ αὐτῶν ὄχι μό -
νον ἐπί στευον εἰς τὸν ΛΟΓΟΝ τοῦ ΘΕΟΥ,
ἀλλὰ καὶ προεκήρυττον τὴν Ἐνανθρώπησιν
Αὐτοῦ. Μή πως θανόντες οὗτοι εἰς Κόλασιν
ἀπήχθησαν, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ Αἱρετικοὶ
Ἐκκλησιομάχοι; Ἄ  παγε τῆς Βλασφημίας! 

Δηλαδή, ὅλοι οἱ Ἅγιοι, Ἄβελ, Ἰώβ, Μελ -
 χισεδὲκ ὁ Ἱερεὺς καὶ τύπος Χριστοῦ, Λώτ,
Ἀβραάμ, Ἰσαάκ, Ἰακώβ, ὁ Θεόπτης Μωϋ -
σῆς, ὁ Τωβίτ, ὅλοι οἱ Προφῆται καὶ λοιποὶ
Δίκαιοι θανόντες ἐκολάζοντο; Ποῖος Ἅγι -
ος μᾶς τὸ λέγει αὐτό; ΟΥΔΕΙΣ.

Περὶ τῆς πρὸ Χριστοῦ Σωτηρίας, ὄχι μό -
νον διὰ τοὺς Προφήτας, ἀλλὰ διὰ τοὺς ἀν -
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θρώπους ἐν γένει, εἶναι κατατοπιστικὸς ὁ
Ἅγιος Χρυ σόστομος: «Τί οὖν; Ἠδικήθη -
σαν, φησίν, οἱ πρὸ τῆς παρουσίας Αὐτοῦ;
Οὐδαμῶς· ἐνῆν γὰρ καὶ μὴ ὁμολογήσαν -
τας τὸν Χριστὸν τότε ΣΩΘΗ ΝΑΙ. Οὐ γὰρ
τοῦτο ἀπῃτεῖτο παρ᾽ αὐτῶν, ἀλλὰ τὸ ΜΗ
ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΝ, καὶ τὸ τὸν Ἀληθινὸν
Θεὸν εἰδέναι» (P.G. 57, 416). Δηλαδή, δὲν
ἠδικήθησαν οὐδόλως ὅσοι ἔζησαν πρὸ Χρι -
 στοῦ, ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Θεὸς δὲν εἶχεν
ἀκόμη Ἐνανθρω πήσει, διότι ἦτο δυνατὸν
καὶ τότε νὰ σωθοῦν, ἀρ κεῖ νὰ μὴν εἰδω-
λολατροῦσαν καὶ νὰ ἐγνώ ριζον τὸν Ἕνα
Ἀληθινὸν Θεόν. Αὐτὸ μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος.

Δὲν ἐκολάζοντο μετὰ θάνατον οἱ πρὸ Χρι -
στοῦ Ἅγιοι, ἐπειδὴ δὲν εἶχεν ἀκόμη Ἐναν-
θρωπήσει ὁ Θεός Λόγος. Δὲν ἦτο προσωρινὴ
καὶ ἕως τοῦ θανάτου των ἡ Ἁ γιότης αὐτῶν
καὶ ἡ κατὰ Δωρεὰν Θεοῦ Θέωσις αὐτῶν, ὡς
λέγουσι παράφρονες τινὲς ἐκ τῶν Αἱ ρετι -
κῶν Ἐκκλησιομάχων. Δὲν ἦτο διόλου ἀδρα -
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νὴς πρὸς τὸ σώζειν ὁ Θεὸς πρὸ Χριστοῦ, ὡς
μαρτυρεῖ ὁ Προ φητάναξ Δα βίδ: «Ὁ Θεός,
ὁ Θεός μου, πρόσχες μοι· ἵνα τί ἐγκατέλι -
πές με; Μα κρὰν ἀπὸ τῆς ΣΩΤΗΡΙΑΣ μου
οἱ λόγοι τῶν παραπτω μάτων μου. Ὁ Θεός
μου, κεκράξομαι ἡ μέρας, καὶ οὐκ εἰσακού -
σῃ, καὶ νυκτός, καὶ οὐκ εἰς ἄ νοιαν ἐμοί. Σὺ
δὲ ἐν Ἁγίῳ κατοικεῖς, ὁ ἔ παινος τοῦ ᾿Ισρα -
ήλ. Ἐπὶ Σοὶ ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡμῶν, ἤλπι -
σαν, καὶ Ἐῤῥύσω αὐ τούς· πρὸς Σὲ ἐκέκρα -
ξαν καὶ ΕΣΩΘΗΣΑΝ, ἐπὶ Σοὶ ἤλ πισαν καὶ
οὐ κατῃσχύνθησαν» (Ψαλμ. ΚΑ´ 2-6). Δη -
λαδή, Θεέ μου, μὴν λά βεις ὑπ᾽ ὄψιν Σου τὰ
ἁμαρτήματά διὰ νὰ μὴν γίνουν ἐμπόδιον εἰς
τὴν Σωτηρίαν μου. Σὲ ἐσένα ἤλπισαν οἱ
ΠΑΤΕΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ  ΤΟΥΣ ΕΣΩ-
ΣΕΣ. Εἰς Σὲ ἐλπίζω καὶ ἐγώ, Σῶσον με. 

Εἶναι λοιπὸν ἀναγκαῖον, καὶ ἐκ τῶν
παρόντων ἱστορικῶν περιστάσεων καὶ ἐκ
τῆς Δογματικῆς του σοβαρότητος, νὰ τεθῇ
τὸ ἐρώτημα τῆς πρὸ Χριστοῦ Σω τηρίας.
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Πρέπει νὰ ἐξετασθῇ καὶ διότι τὴν ἠρνή-
θησαν ἄνθρωποι Αἱρεσιάρχαι, ὄχι ὅμως
οἱ Ἅγιοι, καὶ διότι ἡ Ἄρνησις αὐτὴ βλα-
σφημεῖ εἰς τὴν Λυτρωτικὴν Δύ ναμιν τῆς
Θείας Οἰ  κονομίας καὶ εἰς τὸν ἴδιον τὸν
Σωτῆρα Χριστόν. 

Μὲ ποῖον δικαίωμα οἱ ἐν λόγῳ Αἱ ρε τι -
κοὶ ἀπαγορεύουν τὴν Σωτηρίαν εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, καὶ
ὑπαγορεύουν εἰς τὴν Δικαιοσύνην τοῦ Παν -
σόφου καὶ Παν τοδυνάμου Θεοῦ Πότε καὶ
Πῶς νὰ σώζῃ τὰ πλάσματά Του; «Οὐ γάρ
εἰσιν αἱ βουλαί μου ὥσπερ αἱ βουλαὶ ὑμῶν,
οὐδ᾿ ὥσπερ αἱ ὁδοὶ ὑμῶν αἱ ὁδοί μου, λέ -
γει Κύριος. Ἀλλ᾿ ὡς ἀπέχει ὁ οὐρα νὸς ἀπὸ
τῆς γῆς, οὕτως ἀπέχει ἡ ὁδός μου ἀπὸ τῶν
ὁδῶν ὑμῶν καὶ τὰ διανοήματα ὑ μῶν ἀπὸ
τῆς διανοίας μου» (Ἡσ. ΝΕ´ 8-9).

Ἐκ τῶν Θεοπνεύστων Γραφῶν εἰς τὴν
Παλαιὰν καὶ εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην καὶ
ἐκ τῶν Ἁγιοπατερικῶν Κειμένων πρέπει

ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ 35

FINAL 11-37 PROLOGOS_2008/sel 1...13  15/04/2020  01:18  Page 35



νὰ ἀναδειχθῇ ἀναντιρρήτως ἡ πραγματι -
κότης τῆς Ἁγιωσύνης καὶ τῆς Σωτηρίας
εἰς τὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ τοῦ ΘΕΟΥ, ἀπὸ
τοῦ Ἀδὰμ ἕ ως τῆς κατὰ Σάρκα Γεννήσε -
 ως τοῦ Χρι στοῦ, καθότι αὐτὴ δὲν περιο -
ρίζεται πουθενὰ ὑπὸ τῆς Ἁγίας Γραφῆς
ἢ ὑπὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων μόνον εἰς τὴν
μετὰ Χριστὸν περίοδον.

Τὸ Ἁγιαστικὸν καὶ Σωτήριον ἔργον τῆς
Ἁγίας Τριάδος δὲν ἀρχίζει μετὰ Χριστόν.
Ὁ χρόνος δὲν δεσμεύει τὸν Θεὸν νὰ Σώσῃ,
Ἁγιάσῃ καὶ Θεώσῃ, ὅποτε ἡ Θεία Μεγαλω -
σύνη θελήσει. Διὰ τὸν Θεόν, καὶ τὸ Μέλ -
λον καὶ τὸ Παρελθὸν εἶ ναι Παρόν τα, δη -
λαδή, τὰ γενόμενα καὶ τὰ ἐσόμενα εἶναι
ὄντα. Ὁ χρό νος εἶναι περιο ρι στι κὸς μόνον
διὰ τὰ κτίσματα, ὄχι διὰ τὴν Ἄχρο  νον καὶ
Ἄκτιστον Θείαν Χάριν, οὔτε διὰ τὸν Υ-
ΠΕΡΧΡΟΝΟΝ ΘΕΟΝ, ὁ ὁποῖ ος ἀδέσμευ -
τος ἀπὸ τὸν χρόνον ἐνεργεῖ ὅτε, ὅπου, ὅπως
καὶ ὅσο βούλεται.

36 ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ

FINAL 11-37 PROLOGOS_2008/sel 1...13  15/04/2020  01:18  Page 36



ΟΟ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΆΤΟΣΤΡΙΣΥΠΟΣΤΆΤΟΣ ΘΕΟΣΘΕΟΣ ΜΕΤΑΜΕΤΑ ΤΩΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝΠΑΝΤΩΝ 37

Οἱ ἀπ᾽ αἰῶνος Ἅγιοι Πάντες μετὰ τῆς Ἁγίας Τριάδος:
«Ἐγὼ ὁ Θεός, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν ἐμοῦ· ΔΙΚΑΙΟΣ
καὶ ΣΩΤΗΡ οὐκ ἔστιν πάρεξ ἐμοῦ» (Ἡσ. ΜΕ´ 21). 
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ΠΕΡΙΤΟΜΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου Μεγάλου, Γρηγορίου ὁσίου (Ἀργία)
† Σιλβέστρου πάπα Ρώμης, Σεραφεὶμ ὁσίου τοῦ ἐν Σαρώφ, Θεοδότης ὁσ.

Μαλαχίου προφήτου, Γορδίου μάρτυρος, Πέτρου ὁσίου
† Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου

Θεωνᾶ, Θεοπέμπτου μ., Συγκλητικῆς ὁσ. (Παραμονὴ Θεοφαν.- Νηστεία)
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ, Ρωμανοῦ ἱερομάρτυρος

† Σύναξις Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου                                  (Ἀργία)
Γεωργίου Χοζεβίτου τοῦ ὁσίου, Δομνίκης ὁσίας  
Πολυεύκτου μάρτυρος, Εὐστρατίου ὁσίου τοῦ  θαυματουργοῦ
Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπισκόπου Μελιτινῆς

† Θεοδοσίου ὁσίου Κοινοβιάρχου, Μαΐρου μάρτ., Βιταλίου ὁσίου
Τατιανῆς κ.λπ. μαρτ., 8 μαρτ. ἀπὸ Νικαίας, Μερτίου & Πέτρου μαρτ.
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτ., Μαξίμου ὁσίου   
Ἐν Σινᾷ & Ραϊθῷ ἀναιρεθ. Πατ., Νίνας Ἰσαπ., Ἁγνῆς μ.  (Ἀπόδ. Θεοφ.)
Παύλου τοῦ Θηβαίου & Ἰωάννου Καλυβίτου τῶν ὁσίων

† Προσκύνησις ἁλύσεως Ἀποστόλου Πέτρου, Πευσίππου μάρτυρος
Ἀντωνίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Ἀντωνίου ὁσίου νέου ἐν Βεροίᾳ (Ἀργία)

† Ἀθανασίου & Κυρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας                (Ἀργία) 
Μάρκου Ἐφέσου Εὐγ., Μακαρίου Αἰγυπτ. & Μακαρίου Ἀλεξανδρέως 
ΙΕ' ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ), Εὐθυμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου                  
Μαξίμου ὁσίου ὁμολογητοῦ, Νεοφύτου μ., Εὐγενίου μ. Τραπεζουντίου
Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου, Βικεντίου μάρτυρος
Κλήμεντος ἱερομ., Ἀγαθαγγέλου μάρτ., Διονυσίου ὁσίου ἐν Ὀλύμπῳ  
Ξένης ὁσίας, Βαβύλα ἱερομάρτυρος, Φίλωνος & Ἑλλαδίου μαρτύρων

† Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου πατρ. Κων/πόλεως, Δημητρίου ὁσίου (Ἀργία) 
Ξενοφῶντος ὁσίου & σὺν αὐτῷ, Ἀμμωνᾶ ὁσίου, Συμεὼν ὁσίου
ΙΣΤ' ΛΟΥΚΑ ( ΤΕΛ.-ΦΑΡ.), Ἀνακομ. λειψ. ἁγ.  Ἰωάννου Χρυσοστόμου

† Εὐφραὶμ & Ἰσαάκ ὁσίων τῶν Σύρων, Παλλαδίου ὁσίου
Ἀνακομιδὴ λειψάνων Ἰγνατίου Θεοφόρου, Σιλουανοῦ & σὺν αὐτῷ μαρτ.

† Ἁγ.  Ἱεραρχῶν, Βασιλείου Μεγ., Γρηγορίου Θεολ.,  Ἰ. Χρυσοστόμου  (Ἀργία)
Κύρου &  Ἰωάννου Ἀναργύρων, Ἀθανασίας καὶ σὺν αὐτῇ μαρτύρων
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ΚΥΡΙΑΚΑΙ-ΕΟΡ
ΠΕΡΙΤΟΜΗ  Ι.  ΧΡ

ΘΕΟΦΑΝΕΙ
Ἰωάννου Προδρ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩ
Ἁγ.  Ἀντωνίου Με

Ἁγ. Ἀθανασίου - Κ
ΖΑΚΧΑΙΟΥ- Ἁγ. Ε

Ἁγίου  Γρηγορ
ΤΕΛ.-ΦΑΡ.- Ἁγ. Χρυ

Ἁγίων Τριῶν  Ἱερ

Ἀναγνώσματα 
    Ι Α Ν

«Καθὼς Ἀ
καὶ ἐλογίσ

Γινώσκε
οὗτ

Προϊδοῦσα
ΔΙΚΑ
προευ

ὅτι ἐνευλογη
ΩΣΤΕ ΟΙ Ε

ΣΥΝ 
(Γαλ. Γ´ 6-9 & Ρω

& Ἐφεσ
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ηγορίου ὁσίου (Ἀργία)
αρώφ, Θεοδότης ὁσ.
ὁσίου

νὴ Θεοφαν.- Νηστεία)
ς
                   (Ἀργία)

αυματουργοῦ
όπου Μελιτινῆς

Βιταλίου ὁσίου
ίου & Πέτρου μαρτ.
τ., Μαξίμου ὁσίου   
ῆς μ.  (Ἀπόδ. Θεοφ.)
ὁσίων

σίππου μάρτυρος
ου ἐν Βεροίᾳ (Ἀργία)
ίας                (Ἀργία) 
αρίου Ἀλεξανδρέως 
Μεγάλου                  
ου μ. Τραπεζουντίου
Βικεντίου μάρτυρος
υ ὁσίου ἐν Ὀλύμπῳ  

Ἑλλαδίου μαρτύρων
ητρίου ὁσίου (Ἀργία) 

Συμεὼν ὁσίου
ωάννου Χρυσοστόμου
ὁσίου
οῦ & σὺν αὐτῷ μαρτ.
Χρυσοστόμου  (Ἀργία)
ὺν αὐτῇ μαρτύρων
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ΚΥΡΙΑΚΑΙ-ΕΟΡΤΑΙ
ΠΕΡΙΤΟΜΗ  Ι.  ΧΡΙΣΤΟΥ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Ἰωάννου Προδρόμου

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
Ἁγ.  Ἀντωνίου Μεγάλου 

Ἁγ. Ἀθανασίου - Κυρίλλου
ΖΑΚΧΑΙΟΥ- Ἁγ. Εὐθυμίου

Ἁγίου  Γρηγορίου
ΤΕΛ.-ΦΑΡ.- Ἁγ. Χρυσοστόμ.

Ἁγίων Τριῶν  Ἱεραρχῶν

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί Μεγάλων Ἑορτῶν
    Ι Α Ν ΟΥΑ Ρ Ι ΟΥ  2 0 2 0

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Κολ. β´ 8 - 12

Τίτ. β´ ́11-14, γ´ 4-7
Πράξ. ιθ´ 1 - 8
Ἐφεσ. δ´7 - 13
Ἑβρ. ιγ´17-21
Ἑβρ. ιγ´ 7-16

Β´Κορ. δ´6-15
Ἑβρ. ζ´ 26 - η´ 2
Ἑβρ. ζ´ 26 - η´ 2
Ἑβρ. ιγ´ 7 - 16

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Λουκ. β´  20-21, 40-52

Ματθ. γ´ 13-17
Ἰωάν. α´ 29-34
Ματθ. δ´ 12 -17
Λουκ. στ´ 17-23
Ματθ. ε´ 14 - 19

Λουκ. ιθ´  1-10
Ἰωάν. ι´ 9 - 16

Λουκ. ιη´10 - 14
Ματθ. ε´ 14 - 19

«Καθὼς Ἀβραὰμ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕ τῷ Θεῷ, 
καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ. 

Γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ ΠΙΣΤΕΩΣ, 
οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Ἀβραάμ.

Προϊδοῦσα δὲ ἡ Γραφὴ ὅτι ἐκ ΠΙΣΤΕΩΣ 
ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΑ ΕΘΝΗ Ο ΘΕΟΣ, 
προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ 

ὅτι ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη. 
ΩΣΤΕ ΟΙ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΥΛΟΓΟΥΝΤΑΙ 

ΣΥΝ Τῼ ΠΙΣΤῼ ΑΒΡΑΑΜ» 
(Γαλ. Γ´ 6-9 & Ρωμ. Γ´ 22-26 & Ρωμ. Δ´ 3,5,9,11,20-25 

& Ἐφεσ. Β´ 4-10 & Ἑβρ. ΙΑ´ 1-40).
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† Τρύφωνος μάρτ., Περπετούας & σὺν αὐτῇ μαρτ., Πέτρου ὁσίου
Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (Ἀργία)
ΙΖ' ΛΟΥΚΑ (ΑΣΩΤΟΥ), Συμεὼν Θεοδόχου, Ἄννης προφήτιδος
Ἰσιδώρου ὁσ. Πηλουσιώτου, Νικολάου ὁμολογ., Ἀβραμίου ἱερομ.
Ἀγάθης μάρτ., Πολυεύκτου Κων/πόλεως, Θεοδοσίου ὁσ. ἐν Σκοπέλῳ
Φωτίου Μεγάλου, Βουκόλου Σμύρνης, Βαρσανουφίου ὁσίου
Παρθενίου ἐπισκόπου Λαμψάκου, Λουκᾶ Ὁσίου τοῦ ἐν Στειρίῳ

† Ζαχαρίου Προφήτ., Θεοδώρου Στρατηλάτου μ. (Ἀπόδ. Ὑπαπαντῆς)
Παγκρατίου, Μαρκέλλου & Φιλαγρίου ἱερομ.      (ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ)
ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ, Χαραλάμπους ἱερομ., Οὐαλεντίνης μ., Ζήνωνος ὁσ.

† Βλασίου ἱερομάρτυρος, Θεοδώρας τῆς εἰκονοφίλου Αὐγούστης
Μελετίου Ἀντιοχείας, Ἀντωνίου Κ/πόλεως, Πλωτίνου & Σατορνίνου μ.

† Ἀκύλλα & Πρισκίλλης Ἀποσ., Μαρτινιανοῦ ὁσ., Εὐλογίου Ἀλεξανδρείας
Αὐξεντίου ὁσ., Ἀβραὰμ & Μάρωνος ὁσίων, Φιλήμονος Γάζης ἱερομ.

† Ὀνησίμου Ἀποστόλου, Εὐσεβίου ὁσίου, Μαΐωρος μάρτυρος
Παμφίλου & σὺν αὐτῷ μαρτ., Φλαβιανοῦ ἱερομ.    ( Ψυχοσάββατον )
ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ, Θεοδώρου Τήρωνος μ., Μαρκιανοῦ ὁσίου 
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, Λέοντος πάπα Ρώμης (Ἀρχή  Νηστείας)
Ἀρχίππου, Φιλήμονος & Ἀπφίας Ἀποστόλων, Φιλοθέης ὁσ. Ἀθηναίας
Λέοντος ἐπισκ. Κατάνης, Σαδὼκ ἱερομ. & τῶν σὺν αὐτῷ 128 μαρτ.
Τιμοθέου ὁσίου ἐν Συμβόλοις, Εὐσταθίου πατριάρχου Ἀντιοχείας
Εὕρ. λειψάνων  ἐν τοῖς Εὐγενίου ἁγ. Μαρτύρων ( Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ)
Πολυκάρπου ἱερομ., Γοργονίας ὁσ., Θαῦμα  κολλύβ. Ἁγ.Θεοδώρου

Α' ΝΗΣΤ. ( ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ), Α ' & Β ' Εὕρ. Κεφ. Τιμ. Προδρόμου        
Ταρασίου Κων/πόλεως, Ἀλεξάνδρου μ., Θεοδώρου ὁσ. τοῦ Σαλοῦ
Πορφυρίου Γάζης, Φωτεινῆς Σαμαρείτιδος & τῶν συγγενῶν αὐτῆς μ.
Προκοπίου ὁμολογ., Γελασίου μάρτ., Θαλλελαίου ὁσ.,  
Βασιλείου ὁμολογητοῦ, Κυράννης μάρτυρος., 
Κασσιανοῦ ὁσίου ὁμολογητοῦ τοῦ Ρωμαίου ( Β' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ)
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Φ Ε Β Ρ � Υ Α Ρ Ι � Σ  2 0 2 0
�Hμ	ραι 29. �Ημ	ρα �ρας 11, Ν�� �ρας 13

«Ἄνδρες ἀδελ
ἐμαρτύρησεν 
ΔΟΥΣ ΑΥΤΟΙ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
μεταξὺ ἡμῶν 
θαρίσας τὰς 
πειράζετε τὸν
τὸν τράχηλον
πατέρες ἡμῶν
στάσαι; Ἀλλὰ 
Ἰησοῦ πιστεύ
τρόπον κἀκεῖν
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ΗΜ.
2
3

10
17
24

ΚΥΡΙΑΚΑΙ - ΕΟΡΤΑΙ
ΥΠΑΠΑΝΤΗ  ΚΥΡΙΟΥ 
ΙΖ' ΛΟΥΚΑ (ΑΣΩΤΟΥ)

ΑΠΟΚΡΕΩ - Ἁγ. Χαραλ.
ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Α' ΝΗΣΤ. (Ὀρθοδοξίας)

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί Μεγάλων Ἑορτῶν
Φ Ε Β Ρ ΟΥΑ Ρ Ι ΟΥ  2 0 2 0

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ἑβρ. ζ´ 7 - 17

Α'  Κορ. στ´ 12 - 20
Β´ Τιμ. β´ 1 - 10

Ρωμ. ιγ´ 11 - ιδ´ 4
Ἑβρ. ια´24-26,  32-40

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Λουκ.  β´ 22 - 40 
Λουκ.  ιε´ 11 - 32
Ματθ.  κε´  31-46
Ματθ.  στ´  14-21

Ἰωάν.  α´ 44-52

41
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                                 N.H.

Πέτρου ὁσίου
ΣΤΟΥ (Ἀργία)
Ἄννης προφήτιδος

Ἀβραμίου ἱερομ.
οσίου ὁσ. ἐν Σκοπέλῳ
ουφίου ὁσίου
υ τοῦ ἐν Στειρίῳ
. (Ἀπόδ. Ὑπαπαντῆς)
   (ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ)

ντίνης μ., Ζήνωνος ὁσ.
ίλου Αὐγούστης
ίνου & Σατορνίνου μ.
ὐλογίου Ἀλεξανδρείας
ήμονος Γάζης ἱερομ.
ος μάρτυρος

μ.    ( Ψυχοσάββατον )
ιανοῦ ὁσίου 

(Ἀρχή  Νηστείας)
ιλοθέης ὁσ. Ἀθηναίας

σὺν αὐτῷ 128 μαρτ.
ριάρχου Ἀντιοχείας
( Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ)

ολλύβ. Ἁγ.Θεοδώρου
φ. Τιμ. Προδρόμου        
ου ὁσ. τοῦ Σαλοῦ

ν συγγενῶν αὐτῆς μ.
ίου ὁσ.,  

( Β' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ)

2 0
�ρας 13

«Ἄνδρες ἀδελφοί... ὁ καρδιογνώστης Θεὸς
ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς [τοῖς πατράσιν ἡμῶν]
ΔΟΥΣ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ  ΤΟ ΑΓΙΟΝ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΗΜΙΝ, καὶ οὐδὲν διέκρινε
μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν τῇ Πίστει κα-
θαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν. Νῦν οὖν τί
πειράζετε τὸν Θεόν, ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ
τὸν τράχηλον τῶν μαθητῶν, ὃν οὔτε οἱ
πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βα-
στάσαι; Ἀλλὰ διὰ τῆς Χάριτος τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ πιστεύομεν ΣΩΘΗΝΑΙ καθ᾿ ὃν
τρόπον κἀκεῖνοι» (Πράξ. ΙΕ´ 6-11).
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τῆς

ΥΗ,

άρ-
τοῦ
Ε´

τὸν
345,

ΗΜ.
2
9

 16
23
25
29
30

ΚΥΡΙΑΚΑΙ-ΕΟ
Β' ΝΗΣΤ. ( Γρ. Π
Γ´ ΝΗΣΤ. ( Σταυρ

ἁγ.  40 μαρτύρ
Δ´ ΝΗΣΤ. ( Ἰ. Κλ

Ε' ΝΗΣΤ. ( Μαρ
ΕΥΑΓΓ. ΘΕΟΤΟ

Ἀνάστασις τοῦ Λ
ΤΩΝ ΒΑΪΩ

Ἀναγνώσματα
Μ

✳ Ὁ Μέγας Καν
ρας τῆς Ε´ Ἑβδ
πνου ἢ τὴν Πέμ
Ὄρθρον μετὰ τὸ
κη, σελ. 345, §44

     Εὐδοκίας ὁσιομ., Δομνίνης ὁσίας, Ἀντωνίνης μάρτ., Σωφρονίου μάρτ.
Β' ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΓΡΗΓ. ΠΑΛΑΜΑ ),  Ἡσυχίου, Θεοδότου μαρτύρων   
Εὐτροπίου, Κλεονίκου & Βασιλίσκου μαρτύρων
Γερασίμου ὁσίου Ἰορδανίτου, Παύλου & Ἰουλιανῆς μαρτύρων
Κόνωνος μάρτυρος, Ἀρχελάου & τῶν σὺν αὐτῷ 142 μαρτύρων
Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτ., Ἰουλιανοῦ μάρτυρος       
Λαυρεντίου ὁσ., Ἐλπιδίου, Αἰθερίου κ.λπ. ἱερομ.  ( Γ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ)
Ἑρμοῦ Ἀποστόλου, Θεοφυλάκτου Νικομηδείας, Παύλου ὁμολογητοῦ
Γ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡ/ΣΕΩΣ ), Τῶν ἐν Σεβαστείᾳ ἁγ.  40 μαρτύρων
Κοδράτου & σὺν αὐτῷ μαρτύρων, Ἀναστασίας ὁσίας 
Σωφρονίου Ἱεροσολύμων, Θεοδώρας Βασιλίσσης τῆς ἐν Ἄρτῃ   
Συμεὼν Νέου Θεολόγου, Θεοφάνους ὁμολογ., Γρηγορίου Διαλόγου
Ἀνακ. λειψ. Νικηφόρου Κ/λεως, Χριστίνης, Ἀβίβου, Πουπλίου μαρτύρων
Βενεδίκτου ὁσ., Ἀλεξάνδρου μ., Εὐσχήμονος ὁμολ. ( Δ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ)
Ἀριστοβούλου Ἀποστόλου, Ἀγαπίου & σὺν αὐτῷ 7 μαρτύρων
Δ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΙΩΑΝ. ΚΛΙΜ.), Σαββίνου μ., Χριστοδούλου ὁσίου   

Ἀλεξίου «ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ», Θεοστηρίκτου ὁσίου, Παύλου ὁσιομ.
Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Εὐκαρπίωνος & λοιπῶν μαρτύρων 
Χρυσάνθου & Δαρείας μαρτύρων, Κλαυδίου & Ἱλαρίας μαρτύρων
Τῶν ἐν Μονῇ Ἁγίου Σάββα ἀναιρεθ. Πατέρων ( ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ )✳
Ἰακώβου ὁμολ., Φιλήμονος & Δομνίνου μ.  (ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ  ΥΜΝΟΣ)
Βασιλείου ἱερομ., Καλλινίκης μάρτ., Εὐθυμίου νεομάρτυρος
Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΜΑΡ. ΑΙΓ.) Νίκωνος & σὺν αὐτῷ 199 μαρτ.  
Ἀρτέμωνος ἱερομάρτυρος, Ζαχαρίου ὁσίου

† Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ἀργία - Ἀπόδοσ.) 
† Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσίου ὁμολογητοῦ

Ματρώνης ὁσίας ἐν Θεσ/νίκῃ, Φιλητοῦ μάρτυρος 
Ἡρωδίωνος Ἀποστόλου,  Ἱλαρίωνος ὁσίου τοῦ Νέου
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου, Μάρκου ἐπ. Ἀρεθουσῶν, Κυρίλλου διακόνου      
ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ,᾽Ἰωάννου ὁσίου τῆς Κλίμακος, Εὐβούλης ὁσίας   
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου, Ὑπατίου ἱερομ., Ἀκακίου ὁσίου
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   Παλ.                                                           
  �Hμερ.    N.H.

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 2 0
�Hμ	ραι 31. �Ημ	ρα �ρας 12, Ν�� �ρας 12

«Οὗτός ἐστι
ὑφ᾽ ὑμῶν τῶ
μενος εἰς Κ
ἔστιν ἐν ἄλλ
γὰρ ὄνομά ἐ
ρανὸν τὸ δεδ
δεῖ σωθῆναι 
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«Ἄλ       
τυπ       
που      
τῇ ε   
νικῶ      

ΗΜ.

2
9

 16
23
25
29
30

ΚΥΡΙΑΚΑΙ-ΕΟΡΤΑΙ
Β ' ΝΗΣΤ. ( Γρ. Παλαμᾶ)
Γ´ ΝΗΣΤ. ( Σταυρ/σεως)-

ἁγ.  40 μαρτύρων
Δ´ ΝΗΣΤ. ( Ἰ. Κλίμακος )

Ε ' ΝΗΣΤ. ( Μαρ. Αἰγ.)
ΕΥΑΓΓ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου
ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί Μεγάλων Ἑορτῶν
Μ Α Ρ Τ Ι ΟΥ  2 0 2 0

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ἑβρ. α'  10 - β´ 3

Ἑβρ. ιβ'  1 - 10

Ἑβρ. στ´ 13 - 20 
Ἑβρ. θ´ 11 - 14 
Ἑβρ. β´11 - 18

Ἑβρ. ιβ´28 - ιγ´ 8
Φιλ. δ´4 - 9

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Μάρκ. β´ 1 - 12

Μάρκ. η´34 - θ´1

Μάρκ. θ´ 17 - 31
Μάρκ. ι´ 32  - 45
Λουκ α´ 24 - 38
Ἰωάν. ια´ 1 - 45
Ἰωάν. ιβ´ 1 - 18

✳ ὉΜέγας Κανών ψάλλεταιἢτὴνΤετάρτηνἑσπέ-
ραςτῆςΕ´ ἙβδομάδοςμετὰτοῦΜικροῦἈποδεί-
πνου ἢ τὴν Πέμπτην τῆς Ε´ Ἑβδομάδος εἰς τὸν
ὌρθρονμετὰτὸνΝ´ψαλμόν(Τυπικὸν Γ.Βιολά-
κη,σελ.345,§44-48)

      άρτ.,Σωφρονίουμάρτ.
    ου,Θεοδότουμαρτύρων

    ων
     ανῆςμαρτύρων
      ῷ142 μαρτύρων

     
     μ.( Γ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ)

   ,Παύλουὁμολογητοῦ
    βαστείᾳ ἁγ.  40 μαρτύρων

     ςὁσίας
   σηςτῆςἐνἌρτῃ

    ,ΓρηγορίουΔιαλόγου
     βου,Πουπλίουμαρτύρων

     ολ. ( Δ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ)
     ὐτῷ7 μαρτύρων

   μ.,Χριστοδούλουὁσίου
  ὁσίου,Παύλουὁσιομ.

    ῶνμαρτύρων
    &Ἱλαρίαςμαρτύρων

      ν( ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ )✳
      ΚΑΘΙΣΤΟΣ  ΥΜΝΟΣ)
    νεομάρτυρος

     αὐτῷ199 μαρτ.
  

    ΚΟΥ (Ἀργία - Ἀπόδοσ.) 
    υὁμολογητοῦ
     ρος
    ῦΝέου

      ουσῶν,Κυρίλλουδιακόνου
    Εὐβούληςὁσίας

   υἱερομ.,Ἀκακίουὁσίου
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     N.H.

 
     � �ρας 12

«Οὗτός ἐστιν ὁ Λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς
ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν οἰκοδομούντων, ὁ γενό-
μενος εἰς Κεφαλὴν Γωνίας. Καὶ οὐκ
ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ Σωτηρία· οὐδὲ
γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐ-
ρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ
δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς» (Πράξ. 4:10-12).
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Μ. ΤΡΙΤΗ, τῶν 10 παρθένων, Μαρίας ὁσ. Αἰγυπτ., Μακαρίου ὁσ.
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον, Τίτου ὁσίου θαυματουρ. 
Μ. ΠΕΜΠΤΗ, ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος, Νικήτα ὁσίου,  Ἰωσὴφ ὁσίου
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τὰ Ἅγια Πάθη, Γεωργίου & Ζωσιμᾶ ὁσ.  ( Ἀργία )
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ, ἡ Ταφὴ & ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος, Κλαυδίου μάρτυρ.
Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

† Καλλιοπίου μάρτυρος, Γεωργίου ἐπισκόπου ὁσίου
Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου κ.λπ. Ἀποστόλων, Παναγίας Πορτ/τίσσης✳

† Εὐψυχίου μάρτυρος, Βαδίμου ὁσίου & τῶν σὺν αὐτῷ ὁσίων
Τερεντίου, Πομπηΐου, Μιλτιάδου & σὺν αὐτῷ μ., Γρηγορίου Ε' 

† Ἀντύπα μάρτυρος ἐπισκόπου Περγάμου, ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
Βασιλείου ἐπισκ. ὁμολογητοῦ, Ἀκακίου ὁσίου, Ἀνθούσης μάρτ.
Β' ΘΩΜΑ Μαρτίνου πάπα Ρώμης ὁμ. & σύν αὐτῷ μαρτύρων

Ἀριστάρχου, Πούδη, Τροφίμου ἐκ τῶν 70 Ἀποστόλων
Λεωνίδου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν ἱερομάρτυρος, Κρήσκεντος μάρτυρος
Ἀγάπης, Χιονίας, Εἰρήνης, Γαλήνης μαρτύρων
Συμεὼν ἱερομ. & σὺν αὐτῷ μαρτύρων, Ἀγαπητοῦ πάπα Ρώμης
Ἰωάννου ὁσ. τοῦ Δεκαπολίτου, Ἀθανασίας ὁσίας, Σάββα μάρτυρος

Παφνουτίου ἱερομ., Συμεὼν ὁσίου, Ἀγαθαγγέλου ὁσ. Φιλοθεΐτου
Γ' ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Ζακχαίου Ἀπ., Ἀναστασίου ἱερ., Θεοδώρου ὁσ.
Ἀναστασίου ὁσίου Σιναΐτου, Ἰανουαρίου μ., Ἀλεξάνδρας βασιλ. μάρτ.
Ναθαναὴλ Ἀποστόλου, Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Συκεώτου

† Γεωργίου μεγαλομάρτυρος τοῦ Τροπαιοφόρου                     ( Ἀργία)
Ἐλισάβετ ὁσίας, Σάββα & σὺν αὐτῷ 70 μαρτύρων, Εὐσεβίου μάρτυρος

† Μάρκου Ἀπ. & Εὐαγγελιστοῦ., Νίκης μ., Μακεδονίου πατρ. Κ/πόλεως
Βασιλέως ἐπισκόπου Ἀμασείας ἱερομάρτυρος, Γλαφύρας ὁσίας
Δ' ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Συμεὼν Ἱεροσολ. συγγενοῦς τοῦ Κυρίου ἱερομ.
Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτ., Μέμνονος ὁσίου θαυματουργοῦ, Βαλερίας μ. 
Ἰάσωνος & Σωσιπάτρου τῶν Ἀποστόλων, Κερκύρας μάρτυρος

† ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Ἰακώβου Ἀποστ., Ἀργυρῆς μάρτυρος
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   Παλ.                                                           
  �Hμερ.     N.H.

Α Π Ρ Ι Λ Ι � Σ  2 0 2 0
�Hμ	ραι 30. �Ημ	ρα �ρας 13, Ν�� �ρας 11

✳ Ἡ Διακαινήσιμος Ἑβδομὰς ὡς Μία λαμπροφόρος ἡμέρα & Ἀργία λογίζεται.

κάλου,
Μ.

Κύριον,
ῖπνος,
η, ( Ἀργία )
Ἅδου Κάθοδος, 
ΡΙΣΤΟΥ,

αργια μονο κα-

ΑΡ. ΑΙΓ.) 
αζάρου

Δ
ΙΑ

Κ
Α

ΙΝ
Η

Σ
ΙΜ

Ο
Σ

✳

ΗΜ.
6

11
13
20
23
27
30

ΚΥΡΙΑΚΑΙ - ΕΟΡ
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓ
Β´ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΩ

Γ´ ΚΥΡ. ΜΥΡΟΦΟ
Ἁγίου  Γεωργίο

Δ´  ΚΥΡ. ΠΑΡΑΛΥ
ΜΕΣΟΠΕΝ/ΣΤΗ

Ἀναγνώσματα
Α

✳Τὴν Τρίτην τῆς Δι
ρους ἑορτάζει τὴν εἰκ
ἐφέστιον. Εἰς τοὺς ἐκ
αὐτὴν ἑορτάζεται ἡ
Πορταϊτίσσης, ἡ εὑρ

«Διὰ τοῦτο οὕτω λ
εἰς τὰ θεμέλια Σιὼ
νιαῖον, ἔντιμον, εἰ
ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ μὴ κα
«Πίστει Μωϋσῆς μ
υἱὸς θυγατρὸς Φα
σθαι τῷ λαῷ τοῦ 
ἀπόλαυσιν, μείζον
θησαυρῶν τὸν ὀνειδ
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υπτ., Μακαρίου ὁσ.
του ὁσίου θαυματουρ. 
σίου,  Ἰωσὴφ ὁσίου
Ζωσιμᾶ ὁσ.  ( Ἀργία )

ος, Κλαυδίου μάρτυρ.
ΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ίου
ίας Πορτ/τίσσης✳

ν αὐτῷ ὁσίων
μ., Γρηγορίου Ε' 
ΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
Ἀνθούσης μάρτ.
αὐτῷ μαρτύρων
στόλων
ήσκεντος μάρτυρος

οῦ πάπα Ρώμης
ας, Σάββα μάρτυρος
ου ὁσ. Φιλοθεΐτου
υ ἱερ., Θεοδώρου ὁσ.
εξάνδρας βασιλ. μάρτ.
υκεώτου
υ                     ( Ἀργία)
ν, Εὐσεβίου μάρτυρος
ονίου πατρ. Κ/πόλεως
Γλαφύρας ὁσίας

τοῦ Κυρίου ἱερομ.
ουργοῦ, Βαλερίας μ. 

κύρας μάρτυρος
ργυρῆς μάρτυρος
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N.H.�ρας 11

μέρα & Ἀργία λογίζεται.
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✳
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ΚΥΡΙΑΚΑΙ - ΕΟΡΤΑΙ
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 
Β´ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΩΜΑ

Γ´ ΚΥΡ. ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Ἁγίου  Γεωργίου 

Δ´  ΚΥΡ. ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
ΜΕΣΟΠΕΝ/ΣΤΗΣ

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί Μεγάλων Ἑορτῶν
Α Π Ρ Ι Λ Ι ΟΥ  2 0 2 0

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πράξ. α´ 1 - 8
Πράξ. γ´ 1 - 8

Πράξ. ε´ 12 - 20
Πράξ. στ´ 1 - 7
Πράξ. ιβ´ 1 - 11
Πράξ. θ´ 32 - 42
Πράξ. ιδ´ 6 - 18

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ἰωάν. α´1 - 17

Ἰωάν. β´12 - 22
Ἰωάν. κ´19 - 31

Μάρκ. ιε´43 - ιστ´8
Ἰωάν. ιε´17 - ιστ´2

Ἰωάν. ε´1 - 15
Ἰωάν. ζ´14 - 30

✳Τὴν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, ἡ κάθε Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ὄ-
ρους ἑορτάζει τὴν εἰκόνα τῆς Θεομήτορος τὴν ὁποίαν τιμᾶ ὡς
ἐφέστιον. Εἰς τοὺς ἐκτὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ναούς, τὴν ἡμέραν
αὐτὴν ἑορτάζεται ἡ θαυματουργὸς εἰκὼν τῆς Παναγίας τῆς
Πορταϊτίσσης, ἡ εὑρισκομένη εἰς τὴν Μονὴν Ἰβήρων.

«Διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐμβαλῶ
εἰς τὰ θεμέλια Σιὼν Λίθον πολυτελῆ ἐκλεκτὸν Ἀκρογω-
νιαῖον, ἔντιμον, εἰς τὰ θεμέλια αὐτῆς, καὶ ὁ πιστεύων
ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ» ( Ἡσ. ΚΗ´16 & Α´ Πέτ. Β´ 6).
«Πίστει Μωϋσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι
υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ, μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖ-
σθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας
ἀπόλαυσιν, μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου
θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ» ( Ἑβρ.ΙΑ´ 24-26).
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Ἱερεμίου προφήτου, Εὐθυμίου & σὺν αὐτῷ ὁσιομαρτύρων
† Μεγ. Ἀθανασίου ἀνακομιδὴ λειψάνων, Ἑσπέρου, Ζωῆς & τέκνων μαρτύρ.

Τιμοθέου & Μαύρας μαρτύρων, Πέτρου ὁσίου ἐπισκόπου Ἄργους 
Ε' ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ,  Ἱλαρίου ὁσ., Πελαγίας & Λεοντίου μαρτύρων 
Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος, Εὐθυμίου ἐπισκόπου Μαδύτου
Ἰὼβ τοῦ Δικαίου, Σεραφεὶμ ὁσ. Λεβαδείας, Δονάτου & σὺν αὐτῷ μαρτ.
 Ἐμφάν.Τιμ. Σταυροῦ, Ἀκακίου μ., Νείλου ὁσ. (Ἀπόδ. Μεσοπ/κοστῆς)
Ἰωάννου Θεολόγου & Εὐαγγελιστοῦ, Ἀρσενίου ὁσ. Μεγάλου (Ἀργία)  
Ἡσαΐου προφήτου, Χριστοφόρου μάρτ., Νικολάου μάρτ. ἐν Βουνένοις
Σίμωνος Ἀποστόλου τοῦ Ζηλωτοῦ, Λαυρεντίου ὁσίου 
ΣΤ' ΤΥΦΛΟΥ, Ἐγκαίνια Κ/πόλεως,  Κυρίλλου & Μεθοδίου ἰσαποστ.
Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κύπρου, Γερμανοῦ ἐπισκόπου Κων/πόλεως
Γλυκερίας μ., Σεργίου ὁμολ., Εὐθυμίου Ἁγιορείτου & σὺν αὐτῷ ὁσίων

† Ἰσιδώρου μάρτ. ἐν Χίῳ, Θεράποντος μάρτ. (Ἀπόδοσις Πάσχα)
ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Παχωμίου ὁσ. Μεγ., Ἀχιλλίου ὁσίου  (Ἀργία)
Θεοδώρου ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου, Νικολάου πατρ. Κων/πόλεως   
Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας Ἀποστ., Ἀθανασίου ἐπισκ. Χριστιανουπόλεως
Ζ' ΠΑΤΕΡΩΝ (Α' Οἰκ. Συνόδ.), Πέτρου, Διονυσίου, κ.λπ. μαρτύρων
Πατρικίου, Ἀκακίου, Μενάνδρου & σύν αὐτῷ μαρτύρων    
Νικήτα,  Ἰωσὴφ,  Ἰωάννου τῶν ἐν Χίῳ ὁσίων πατέρων 

† Κωνσταντίνου &  Ἑλένης Βασιλέων & Ἰσαποστόλων            (Ἀργία)
Μαρκέλλου μάρτυρος, Βασιλίσκου μάρτυρος, Κόδρου & Σοφίας μαρτ.
Μιχαὴλ ἐπ. Συννάδων, Μαρίας Κλωπᾶ μυρ., (Ἀπόδοσις Ἀναλήψεως)
Συμεὼν ὁσ., Μελετίου ὁσ., Σωσάννης κ.λπ. μαρτ. (ΨΥΧΟΣΑΒ/ΤΟΝ)
Η´  ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Γ ' Εὕρεσις Κεφαλῆς Προδρόμου ✳

†  ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Κάρπου & Ἀλφαίου Ἀποστόλου      (Ἀργία)
Ἰωάννου Ρώσου μάρτυρος, Ἑλλαδίου μάρτυρος

† Εὐτυχοῦς ἐπισκόπου Μελιτινῆς ἱερομάρτυρος, Ἑλικωνίδος μάρτυρος
Θεοδοσίας μάρτυρος, Θεοδοσίας ὁσιομ., Ὀλβιανοῦ ἱερομάρτυρος

†  Ἰσαακίου ἡγ. Δαλμάτων, Βαρλαάμ ὁσ., Ἐμελείας μητρὸς μεγ. Βασιλείου
Ἑρμείου, Πετρονίλας   , Χαραλάμπους μαρτύρων (Ἀπόδ. Πεντηκοστῆς)
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   Παλ.                                                           
  �Hμερ.                                                                                                          N.H.

M A Ϊ O Σ  2 0 2 0
�Hμ	ραι 31. �Ημ	ρα �ρας 14, Ν�� �ρας 10

α-

για μονο

ΗΜ.
4
8

11
15
18
21
25
26

ΚΥΡΙΑΚΑΙ - ΕΟΡ
Ε´ ΚΥΡ. ΣΑΜΑΡ/
Ἁγ.  Ἰωάννου Θεολ

ΣΤ´ ΚΥΡ. ΤΥΦΛ
ΑΝΑΛΗΨΕΩ

Ζ´ΠΑΤΕΡ. Α´ ΟΙΚ
Ἁγ. Κων/νου &  Ἑλ
Η´ ΚΥΡ.  ΠΕΝΤ/Σ
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑ

Ἀναγνώσματα 

✳ Ἐὰν τύχῃ ἡ ἑ

τοῦ Τιμίου Προδρ

ΣΤΗΣ, ἡ Ἀκολουθ

μένην, τοῦ Ἁγίου

σελ. 276, περίπτωσ

«Οἱ πανταχοῦ τ
καὶ γενόμενοι κ
τῆς τοῦ Χριστο
Σῶμά εἰσι. Πῶς
δεσαν» (Ἅγιος Ἰω
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ομαρτύρων
Ζωῆς & τέκνων μαρτύρ.
ισκόπου Ἄργους 
& Λεοντίου μαρτύρων 
υ Μαδύτου

άτου & σὺν αὐτῷ μαρτ.
Ἀπόδ. Μεσοπ/κοστῆς)
υ ὁσ. Μεγάλου (Ἀργία)  
άου μάρτ. ἐν Βουνένοις
υ ὁσίου 
& Μεθοδίου ἰσαποστ.

κόπου Κων/πόλεως
του & σὺν αὐτῷ ὁσίων
πόδοσις Πάσχα)
ιλλίου ὁσίου  (Ἀργία)
ατρ. Κων/πόλεως   
σκ. Χριστιανουπόλεως

νυσίου, κ.λπ. μαρτύρων
μαρτύρων    
ατέρων 
στόλων            (Ἀργία)
όδρου & Σοφίας μαρτ.
Ἀπόδοσις Ἀναλήψεως)
ρτ. (ΨΥΧΟΣΑΒ/ΤΟΝ)

Προδρόμου ✳
Ἀποστόλου      (Ἀργία)
ς
Ἑλικωνίδος μάρτυρος

ανοῦ ἱερομάρτυρος
ας μητρὸς μεγ. Βασιλείου
(Ἀπόδ. Πεντηκοστῆς)
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                                 N.H.�ρας 10

ΗΜ.
4
8

11
15
18
21
25
26

ΚΥΡΙΑΚΑΙ - ΕΟΡΤΑΙ
Ε´ ΚΥΡ. ΣΑΜΑΡ/ΔΟΣ
Ἁγ.  Ἰωάννου Θεολόγου

ΣΤ´ ΚΥΡ. ΤΥΦΛΟΥ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

Ζ´ΠΑΤΕΡ. Α´ ΟΙΚΟΥΜ. 
Ἁγ. Κων/νου &  Ἑλένης
Η´ ΚΥΡ.  ΠΕΝΤ/ΣΤΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί Μεγάλων Ἑορτῶν
Μ Α Ϊ ΟΥ  2 0 2 0

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πράξ. ια´ 19 - 30
Α´ Ἰωάν. α´ 1 - 7

Πράξ. ιστ´ 16 - 34
Πράξ. α´ 1 - 12

Πράξ. κ´16-18, 28-36
Πράξ. κστ´ 1, 12-20

Πράξ. β´ 1 - 11
Β´Κορ.  α´  21 - β´  4

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ἰωάν. δ´ 5 - 42

Ἰωάν. ιθ´ 25-27, 
κα´ 24 -25

Ἰωάν. θ´ 1 - 38 
Λουκ. κδ´ 36 - 53

Ἰωάν. ιζ´ 1 - 13
Ἰωάν. ι´ 1 - 9

Ἰωάν. ζ´37 - 52,  η´ 12
Ματθ. ιη´ 10 - 20

✳ Ἐὰν τύχῃ ἡ ἑορτὴ τῆς Γ´ Εὑρέσεως τῆς Κεφαλῆς

τοῦ Τιμίου Προδρόμου τὴν Κυριακὴν τῆς ΠΕΝΤΗΚΟ-

ΣΤΗΣ, ἡ Ἀκολουθία μετατίθεται καὶ ψάλλεται τὴν ἑπο-

μένην, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. (Βλ. Τυπικὸν Βιολάκη,
σελ. 276, περίπτωσις Ζ´.)

«Οἱ πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης πιστοί, καὶ ὄντες
καὶ γενόμενοι καὶ ἐσόμενοι. Πάλιν καὶ οἱ πρὸ
τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας εὐηρεστηκότες  Ἓν
Σῶμά εἰσι. Πῶς; Ὅτι κἀκεῖνοι τὸν Χριστὸν ᾔ -
δεσαν» (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, P.G. 62, 75).
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Α' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ), Ἰουστίνου μάρτ., Χαρίτωνος 
Νικηφόρου Κων/πόλεως ὁμολ., Ἐράσμου ἱερομάρτ. (Ἀρχὴ Νηστείας)
Λουκιλιανοῦ & Παύλης μαρτύρων, Ἀθανασίου θαυματουργοῦ
Μητροφάνους Κων/πόλεως, Μάρθας & Μαρίας ἀδελφῶν Λαζάρου
Δωροθέου Τύρου, Μάρκου ὁσίου ἐν Χίῳ, Νικάνδρου & σὺν αὐτῷ μαρτ.
Ἱλαρίωνος ἡγουμ. Μονῆς Δαλμάτων, Ὁσίων 5 παρθένων, Ἀττάλου θαυμ.
Θεοδότου Ἀγκύρας ἱερομάρτυρος, Ζηναΐδος μ., Σεβαστιανῆς ὁσίας
Β' ΜΑΤΘ. (ΑΓΙΟΡ. ΠΑΤ.), Ἀνακ.λειψ.Θεοδώρου Στρ., Καλλιόπης μ.
Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Θέκλης, Μαριάμνης & Μάρθας μαρτύρων   
Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μαρτ., Θεοφάνους & Πανσέμνης ὁσίων

† ˙Ἄξιον ᾽Εστίν¨, Βαρθολομαίου & Βαρνάβα Ἀποστόλων
Ὀνουφρίου Αἰγυπτίου & Πέτρου Ἀθωνίτου ὁσίων, Ἀντωνίνης μάρτ.
Ἀκυλίνης μάρτυρος, Ἄννης ὁσίας & τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἰωάννου
Ἐλισσαίου προφ., Μεθοδίου ὁμολ., Νήφωνος ὁσ., Κυρίλλου Γορτύνης
Γ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀμὼς πρ., Ἱερωνύμου ὁσ., Αὐγουστίνου ἐπ. Ἱππῶνος
Τύχωνος ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος Κύπρου, Μάρκου ἱερομάρτυρος
Ἰσαύρου, Μανουὴλ, Σαβὲλ & Ἰσμαὴλ μαρτ., Φήλικος & σὺν αὐτῷ μαρτ.
Λεοντίου, Ὑπατίου, Αἰθερίου & Θεοδούλου μαρτύρων
Ἰούδα Ἀποστ., Παϊσίου τοῦ Μεγάλου, Ζήνωνος ὁσίου, Ζωσίμου μάρτ.
Καλλίστου πατρ. Κων/πόλεως, Μεθοδίου ἱερομ. ἐπ. Πατάρων
Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως & Ἀφροδισίου μαρτ., Τερεντίου Ἰκονίου ἱερομ.
Δ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Εὐσεβίου ἱερομ., Ζήνωνος & Ζηνᾶ μαρτύρων
Ἀγριππίνης μάρτυρος, Ἀριστοκλέους ἱερομάρτυρος, Βαρβάρου ὁσίου

† Γενέθλιον Τιμίου Προδρόμου, Σύναξ. Ζαχαρίου & Ἐλισάβετ (Ἀργία)
Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος, Διονυσίου & Δομετίου Ἁγιορειτῶν ὁσίων
Δαβίδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ, Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας
Σαμψὼν ὁσίου τοῦ Ξενοδόχου, Ἰωάννας Μυροφόρου, Ἀνέκτου μάρτ.
Ἀνακομιδὴ λειψάνων Κύρου &  Ἰωάννου Ἀναργύρων, Παππίου μάρτ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  Πέτρου & Παύλου τῶν Ἀποστόλων ✳

† Σύναξις τῶν ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Δώδεκα Ἀποστόλων (Ἀργία)
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   Παλ.                                                           
  �Hμερ.                                                                                                          N.H.

Ι � Υ Ν Ι � Σ  2 0 2 0
�Hμ	ραι 30. �Ημ	ρα �ρας 15, Ν�� �ρας 9

ΤΘ.  (ΑΓΙΟΡ. ΠΑΤ.), 
ΤΘΑΙΟΥ,                            
ΤΘΑΙΟΥ,                             
ΤΘΑΙΟΥ,

ντ. ΓΡΑΜΜΕΣ
αλειο της γραμμης
ανω γραμμη

ΗΜ.
1

8
15
22
24

29
30

ΚΥΡΙΑΚΑΙ-ΕΟ
Α´ΚΥΡ. ΑΓ. ΠΑΝ

Β' ΜΑΤΘ.(Ἁγιορ. 
Γ' ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑ
Δ' ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑ
Γενέθλιον Προδρ

ΚΥΡΙΑΚΗ Πέτρ. -
Ἁγίων 12  Ἀποστό

Ἀναγνώσματα 
Ι

✳✳ Ἐὰν τύχῃ ἡ 
ἡμέραν Κυριακ
λείπεται τὸ Εὐ
ἀναγινώσκεται
ποστόλων (Τυπ

«ΔΙΚΑΙΟΣ δὲ ἐ
παύσει ἔσται» (Σ
«ΔΙΚΑΙΟΙ δὲ εἰς
ὁ μισθὸς αὐτῶ
Ὑψίστῳ» (Σοφ. Σ
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νου μάρτ., Χαρίτωνος 
άρτ. (Ἀρχὴ Νηστείας)
θαυματουργοῦ
ς ἀδελφῶν Λαζάρου

δρου & σὺν αὐτῷ μαρτ.
ρθένων, Ἀττάλου θαυμ.
., Σεβαστιανῆς ὁσίας
ρου Στρ., Καλλιόπης μ.

& Μάρθας μαρτύρων   
& Πανσέμνης ὁσίων
ποστόλων
ίων, Ἀντωνίνης μάρτ.
ὐτῆς Ἰωάννου

σ., Κυρίλλου Γορτύνης
γουστίνου ἐπ. Ἱππῶνος

ρκου ἱερομάρτυρος
λικος & σὺν αὐτῷ μαρτ.
ρτύρων
ὁσίου, Ζωσίμου μάρτ.
μ. ἐπ. Πατάρων
ερεντίου Ἰκονίου ἱερομ.
Ζηνᾶ μαρτύρων
ρος, Βαρβάρου ὁσίου
ου & Ἐλισάβετ (Ἀργία)
ίου Ἁγιορειτῶν ὁσίων
σκόπου Γοτθίας

φόρου, Ἀνέκτου μάρτ.
ύρων, Παππίου μάρτ.
ων ✳
α Ἀποστόλων (Ἀργία)

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

                                  N.H.�ρας 9

ΗΜ.
1

8
15
22
24

29
30

ΚΥΡΙΑΚΑΙ-ΕΟΡΤΑΙ
Α´ΚΥΡ. ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ

Β' ΜΑΤΘ.(Ἁγιορ. Πατ.)
Γ' ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Δ' ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Γενέθλιον Προδρόμου

ΚΥΡΙΑΚΗ Πέτρ. - Παύλ.
Ἁγίων 12  Ἀποστόλων

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί Μεγάλων Ἑορτῶν
Ι ΟΥ Ν Ι ΟΥ  2 0 2 0

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ἑβρ.. ια´33 - ιβ ´2

Ρωμ. β´10 - 16
Ρωμ. ε´1 - 10

Ρωμ. στ´18 - 23
Ρωμ. ιγ  ́11 - ιδ  ́4

Β´Κορ.  ια  ́21 - ιβ  ́9
Α´Κορ. δ  ́9 - 15

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ματθ. ι´32-33, 37-38,

ιθ´27-30
Ματθ. δ´18 -23
Ματθ. στ´22-33
Ματθ. η´5 -13

Λουκ. α´1 - 25,  57 - 68, 
76,  80

Ματθ. ιστ´13 - 19
Ματθ. θ´36,  ι´1 - 8

✳✳ Ἐὰν τύχῃ ἡ ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
ἡμέραν Κυριακήν, εἰς τὴν Λειτουργίαν παρα -
λείπεται τὸ Εὐαγγέλιον τῆς ΚΥΡΙΑΚΗΣ καὶ
ἀναγινώσκεται τὸ Εὐαγγέλιον τῶν Ἁγίων Ἀ -
ποστόλων (Τυπικὸν Βιολάκη, σελ. 282, § 6). 

«ΔΙΚΑΙΟΣ δὲ ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀνα-
παύσει ἔσται» (Σοφ. Σολ. 4:7).
«ΔΙΚΑΙΟΙ δὲ εἰς τὸν ΑΙΩΝΑ ΖΩΣΙ, καὶ ἐν Κυρίῳ
ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ
Ὑψίστῳ» (Σοφ. Σολ. 5:15).
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Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ θαυματ. Ἀναργύρων, Κων/νου & σὺν αὐτῷ μαρτ. †
† Κατάθεσις Τιμίας  Ἐσθῆτος Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις

Ἀνατολίου Κων/πόλεως, Ὑακίνθου & Θεοδότου μαρτ., Γερασίμου ὁσίου
Ἀνδρέου Κρήτης, Κυπρίλλης & Λουκίας μαρτύρων, Θεοφίλου ἱερομ.
Ἀθανασίου ὁσίου τοῦ Ἀθωνίτου, Λαμπαδοῦ ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ
ΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀρχίππου κ.λπ. Ἀπ. ἐκ τῶν 70, Σισώη ὁσίου
Θωμᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ, Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος
Προκοπίου & Θεοδοσίας μ., Ἀναστασίου ἱερομ., Θεοφίλου Ἀθωνίτου
Παγκρατίου Ταυρομενίας ἱερομ., Ἀνδρέου & Πρόβου μ., Διονυσίου ὁσ.
Τῶν ἐν Νικοπόλει 45 μαρτύρων, Ἀντωνίου ὁσίου τοῦ Ρώσου
Εὐφημίας μεγαλομ., Ὄλγας ἰσαπ., Λέοντος ὁσίου, Μαρκιανοῦ μάρτ.
Πρόκλου & Ἱλαρίου μαρτύρων, Βερονίκης αἱμορροούσης μάρτυρος
ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ' Οἰκ. Συν.), Σύναξ. Ἀρχαγγ. Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσ.
Ἀκύλλα Ἀποστ., Νικοδήμου ὁσ. Ἁγιορείτου, Ἰωσὴφ ἀρχιεπ. Θεσ/νίκης
Κηρύκου & Ἰουλίττης τῶν μαρτύρων, Βλαδιμήρου ἰσαποστόλου

Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος, Φαύστου & σὺν αὐτῷ 15.000 μαρτύρων
Μαρίνης μεγαλομάρτυρος, Βηρονίκης & Σπεράτου μαρτύρων
Αἰμιλιανοῦ μάρτυρος, Παύλου & Παμβὼ τῶν ὁσίων
Μακρίνης & Δίου ὁσίων, Ἀνακομιδὴ λειψάνων ὁσ. Σεραφείμ ἐν Σαρώφ
Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἠλιοῦ προφήτου ἡ πυρφόρος εἰς οὐρανοὺς ἀνάβασις 
Συμεὼν ὁσίου, Ἰωάννου ὁσίου, Παρθενίου ἐπισκόπου Ἄρτης
Μαρίας Μαγδαλινῆς ἰσαποστόλου, Μαρκέλλης παρθενομάρτυρος
Ἰεζεκιὴλ προφήτου, Φωκᾶ ἱερομάρτυρος, Πελαγίας ὁσίας ἐν Τήνῳ
Χριστίνης μεγαλομάρτυρος, Ἀθανασίου μάρτυρος

† Κοίμησις ἁγ. Ἄννης, Ἁγἰων 165 Πατέρων τῆς Ε´Οἰκ. Συν. (Ἀργία)
Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος
Θ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Παντελεήμονος μεγαλομάρτ., Ἀνθούσης μάρτυρος       
Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος Ἀποστ., Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου ὁσ.
Καλλινίκου & Θεοδότης μ., Βασιλίσκου μάρτυρος
Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος κ.λπ. Ἀποστόλων
Ἰωσὴφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθαίας, Εὐδοκίμου δικαίου
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   Παλ.                                                           
  �Hμερ.                                                                                                          N.H.

Ι � Υ Λ Ι � Σ  2 0 2 0
�Hμ	ραι 31. �Ημ	ρα �ρας 14, Ν�� �ρας 10

Οἰκ. Συν.)

ΗΜ.
6

13
20
25
27

ΚΥΡΙΑΚΑΙ - ΕΟ
ΣΤ´ ΚΥΡ. ΜΑΤΘ
ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Δ
Η´ ΜΑΤΘ.- Πρ.  

Κοίμησις Ἁγ. Ἄ
Θ´ΜΑΤΘ.- Ἁγ. Π

Ἀναγνώσματα 
Ι

«Τοῖς ἁγίοις τοῖς 
ριος, πάντα τὰ 
θύνθησαν αἱ ἀσθ
οὐ μὴ συναγάγω 
οὐδ᾿οὐ μὴ μνησθ
μου. Κύριος μερὶς
ρίου μου· σὺ εἶ ὁ 
ἐμοί....... Προωρώ
τός, ὅτι ἐκ δεξιῶν
το ηὐφράνθη ἡ κα
μου, ἔτι δὲ καὶ ἡ 
ὅτι οὐκ ἐγκαταλε
δώσεις τὸν ὅσιόν 
ὁδοὺς ζωῆς· πληρ
ώπου σου, τερπν
(Ψαλμ. ΙΕ´ 3-11).
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/νου & σὺν αὐτῷ μαρτ. †
χέρναις
μαρτ., Γερασίμου ὁσίου
ρων, Θεοφίλου ἱερομ.
ου τοῦ θαυματουργοῦ
70, Σισώη ὁσίου

μάρτυρος
μ., Θεοφίλου Ἀθωνίτου
ρόβου μ., Διονυσίου ὁσ.
ου τοῦ Ρώσου
ου, Μαρκιανοῦ μάρτ.
ορροούσης μάρτυρος
. Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσ.

σὴφ ἀρχιεπ. Θεσ/νίκης
ήρου ἰσαποστόλου
ὐτῷ 15.000 μαρτύρων

άτου μαρτύρων
ὁσίων
ὁσ. Σεραφείμ ἐν Σαρώφ
ς εἰς οὐρανοὺς ἀνάβασις 
κόπου Ἄρτης
ς παρθενομάρτυρος

αγίας ὁσίας ἐν Τήνῳ
ρος
Ε´Οἰκ. Συν. (Ἀργία)

ρτυρος
τ., Ἀνθούσης μάρτυρος       
ς Χρυσοβαλάντου ὁσ.
ρος
ν

υ

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

                                  N.H. �ρας 10

ΗΜ.
6

13
20
25
27

ΚΥΡΙΑΚΑΙ - ΕΟΡΤΑΙ
ΣΤ´ ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Δ´ ΟΙΚ.
Η´ ΜΑΤΘ.- Πρ.  Ἠλιοῦ

Κοίμησις Ἁγ. Ἄννης
Θ´ΜΑΤΘ.- Ἁγ. Παντελ.

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί Μεγάλων Ἑορτῶν
Ι ΟΥΛ Ι ΟΥ  2 0 2 0

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ρωμ. ιβ´ 6 - 14
Τίτ. γ´ 8 - 15

Ἰακ. ε´ 10 - 20
Γαλ. δ´ 22 - 27
Β´ Τιμ. β´ 1 - 10

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ματθ. θ´ 1 - 8
Ματθ. ε´ 14 - 19

Ματθ. ιδ´ 14 - 22
Λουκ. η´ 16 - 21

Ματθ. ιδ´ 22 - 34

«Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύ -
ριος, πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς. Ἐπλη -
θύνθησαν αἱ ἀσθένειαι αὐτῶν, μετὰ ταῦτα ἐτάχυναν·
οὐ μὴ συναγάγω τὰς συναγωγὰς αὐτῶν ἐξ αἱμάτων,
οὐδ᾿οὐ μὴ μνησθῶ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν διὰ χειλέων
μου. Κύριος μερὶς τῆς κληρονομίας μου καὶ τοῦ ποτη -
ρίου μου· σὺ εἶ ὁ ἀποκαθιστῶν τὴν κληρονομίαν μου
ἐμοί....... Προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διαπα ν -
τός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μου ἐστιν, ἵνα μὴ σαλευθῶ. Διὰ τοῦ -
το ηὐφράνθη ἡ καρδία μου, καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά
μου, ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ᾿ ἐλπίδι,
ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην, οὐδὲ
δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. Ἐγνώρισάς μοι
ὁδοὺς ζωῆς· πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσ -
ώπου σου, τερπνότητες ἐν τῇ δεξιᾷ σου εἰς τέλος»
(Ψαλμ. ΙΕ´ 3-11).
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Πρόοδ. Τιμ. Σταυροῦ, 7 Μακκαβ., Σολομονῆς, Ἐλεαζάρου (Ἀρχ. Νηστ.)
Ἀνακομιδὴ λειψάνων πρωτομάρτυρος Στεφάνου, Φωκᾶ μάρτυρος
Ι' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Σαλώμης μυροφ., Στεφάνου μάρτ., Θεοκλητοῦς ὁσίας 
Τῶν ἐν Ἐφέσῳ Ἁγίων 7 Παίδων, Εὐδοκίας μάρτυρος
Εὐσιγνίου μάρτ., Νόννης ὁσίας μητρὸς ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

† Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Ἀργία)
Δομετίου & Ἀστερίου ὁσιομαρτύρων, Νικάνωρος & Θεοδοσίου ὁσίων
Αἰμιλιανοῦ ἐπισκ. ὁμολογητοῦ, Μύρωνος ἐπισκόπου Κρήτης
Ματθίου Ἀποστ., Ἀντωνίου & Πατρικίας μ., Τῶν ἐν Χαλκῇ Πύλη 10 μαρτ.
ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Σύξτου Ρώμης & Λαυρεντίου ἱερομ., Ἱππολύτου μ.
Εὔπλου διακ., Νήφωνος πατρ. Κων/πόλεως, Θαῦμα ἁγίου Σπυρίδωνος
Φωτίου & Ἀνικήτου μ., Σεργίου & Στεφάνου ὁσίων

Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Εἰρήνης ὁσίας    (Ἀπόδοσις Μεταμορφώσεως)
Μιχαίου προφήτου, Συμεὼν νεομάρτυρος Τραπεζοῦντος

† Η  ΚΟΙΜΗΣΙΣ  ΤΗΣ  ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ἀργία)
Ἁγίου Μανδηλίου, Γερασίμου ὁσίου Κεφαλληνίας, Διομήδους μάρτ.       
ΙΒ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μύρωνος, Παύλου, Ἰουλιανῆς, Κυπριανοῦ μαρτ.
Φλώρου & Λαύρου μαρτύρων,  Ἑρμοῦ & Λέοντος μαρτύρων
Ἀνδρέου στρατηλάτου & σὺν αὐτῷ μαρτ., Θεοφάνους ὁσίου Ναούσης

Σαμουὴλ προφήτου, Θεοχάρους μάρτυρος Νεοπολίτου ἐν Καισαρείᾳ
Θαδδαίου Ἀποστόλου, Βάσσης μάρτυρος & τῶν τέκνων αὐτῆς
Παναγίας Προυσσιωτίσης, Ἀγαθονίκου μ., Ζωτικοῦ & Ζήνωνος μαρτ.
Εἰρηναίου ἱερομ., Λούπου μ., Καλλινίκου πατρ.  (Ἀπόδοσις Κοιμήσεως)
ΙΓ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Εὐτυχοῦς ἱερομ. & Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ ἱερομάρτυρος
Τίτου Ἀποστ., ἀν. λειψ. Βαρθολομαίου Ἀπ., Σάββα μ., Γενναδίου ὁσ.
Ἀδριανοῦ & Ναταλίας μαρτύρων, Ἰωάσαφ ὁσίου Βασιλέως Ἰνδιῶν
Ποιμένος ὁσίου, Φανουρίου μάρτυρος, Ἀνθούσης μάρτυρος
Μωϋσέως ὁσίου Αἰθίοπος,  Ἐζεκίου βασιλέως, Ἄννης προφήτιδος
Ἀποτομὴ Κεφαλῆς Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου   (Ἀργία- Νηστεία)
Ἀλεξάνδρου, Παύλου & Ἰωάννου, Πατριαρχῶν Κων/πόλεως
ΙΔ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης  Ὑπεραγίας Θεοτόκου
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   Παλ.                                                           
  �Hμερ.                                                                                                          N.H.

Α Υ Γ � Υ Σ Τ � Σ  2 0 2 0
�Hμ	ραι 31. �Ημ	ρα �ρας 13, Ν�� �ρας 11

ΘΑΙΟΥ,
ΘΑΙΟΥ,
ΘΑΙΟΥ,              

ΘΑΙΟΥ,
ς Μετ/σεως)13

ς Κοιμήσεως)
στείας)
ἰγίνης ἀν. λειψ.

ΗΜ.
3
6

10
15

17
24
29
31

ΚΥΡΙΑΚΑΙ-ΕΟΡ
Ι´ ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑ
ΜΕΤ/ΣΙΣ  ΣΩΤΗΡ

ΙΑ´ ΚΥΡ.  ΜΑΤΘΑ
ΚΟΙΜΗΣΙΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΙΒ´ ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑ
ΙΓ´ ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑ
Ἀποτ. Κεφ. Προδρ

ΙΔ´ ΜΑΤΘ.- Τιμ. Ζ

Ἀναγνώσματα Κ
ΑΥ

«Οἱ πατέρες 
λην ἦσαν, κα
διῆλθον, καὶ π
πτίσαντο ἐν τ
καὶ πάντες τ
ἔφαγον, καὶ π
τικὸν ἔπιον· ἔ
ἀκολουθούση
ΧΡΙΣΤΟΣ» (Α
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Ἐλεαζάρου (Ἀρχ. Νηστ.)
υ, Φωκᾶ μάρτυρος
ρτ., Θεοκλητοῦς ὁσίας 

τυρος
ηγορίου τοῦ Θεολόγου

(Ἀργία)
ς & Θεοδοσίου ὁσίων

κόπου Κρήτης
ν Χαλκῇ Πύλη 10 μαρτ.

υ ἱερομ., Ἱππολύτου μ.
ῦμα ἁγίου Σπυρίδωνος
σίων
σις Μεταμορφώσεως)

πεζοῦντος
ΟΚΟΥ (Ἀργία)
ίας, Διομήδους μάρτ.       
ς, Κυπριανοῦ μαρτ.

τος μαρτύρων
άνους ὁσίου Ναούσης
πολίτου ἐν Καισαρείᾳ
ν τέκνων αὐτῆς
ικοῦ & Ζήνωνος μαρτ.
(Ἀπόδοσις Κοιμήσεως)
ωλοῦ ἱερομάρτυρος
ββα μ., Γενναδίου ὁσ.
υ Βασιλέως Ἰνδιῶν
ης μάρτυρος

Ἄννης προφήτιδος
ου   (Ἀργία- Νηστεία)
Κων/πόλεως

περαγίας Θεοτόκου

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

                                 N.H.
0
�ρας 11

ΗΜ.
3
6

10
15

17
24
29
31

ΚΥΡΙΑΚΑΙ-ΕΟΡΤΑΙ
Ι´ ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΜΕΤ/ΣΙΣ  ΣΩΤΗΡΟΣ

ΙΑ´ ΚΥΡ.  ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΚΟΙΜΗΣΙΣ  

ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΙΒ´ ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΙΓ´ ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἀποτ. Κεφ. Προδρόμου

ΙΔ´ ΜΑΤΘ.- Τιμ. Ζώνης 

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί Μεγάλων Ἑορτῶν
ΑΥ Γ ΟΥ Σ Τ ΟΥ  2 0 2 0

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α´ Κορ. δ´  9 - 16

Β´ Πέτρ. α´ 10 - 19
Α´ Κορ. θ´ 2 - 12
Φιλιπ. β´ 5 - 11

Α´ Κορ. ιε´ 1 - 11
Α  ́Κορ. ιστ  ́13 - 24
Πράξ. ιγ´ 25 - 32

Ἑβρ. θ´ 1 - 7

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ματθ. ιζ ´14 - 23

Ματθ. ιζ´ 1 - 9
Ματθ. ιη´ 23 - 35
Λουκ. ι´ 38 - 42, 

ια´ 27 - 28
Ματθ. ιθ´ 16 - 26
Ματθ. κα´ 33 - 42
Μάρκ. στ´ 14 - 30
Ματθ. κβ´ 1 -14

«Οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέ -
λην ἦσαν, καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης
διῆλθον, καὶ πάντες εἰς τὸν Μωϋσῆν ἐβα-
πτίσαντο ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ,
καὶ πάντες τὸ αὐτὸ βρῶμα πνευματικὸν
ἔφαγον, καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευμα-
τικὸν ἔπιον· ἔπινον γὰρ ἐκ Πνευματικῆς
ἀκολουθούσης Πέτρας, ἡ δὲ Πέτρα ἦν ὁ
ΧΡΙΣΤΟΣ» (Α´ Κορ. Ι´ 1-4).
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† Ἀρχὴ Ἰνδίκτου, Συμεών ὁσ. Στυλ., Ἰησοῦ Ναυῆ, 40 παρθενομ.(Ἀργία)
Μάμαντος μάρτυρος, Εὐτυχίου μάρτυρος, Ἰωάννου Νηστευτοῦ ὁσίου
Ἀνθίμου ἱερομάρτυρος, Πολυδώρου μάρτυρος, Θεοκτίστου ὁσίου
Μωυσέως προφήτου, Βαβύλα ἱερομάρτυρος, Ἑρμιόνης μάρτυρος
Ζαχαρίου προφ., Μεδίμνου, Οὐρβανοῦ, Θεοδώρου & σὺν αὐτοῖς 80 μ.
Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύματος τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ
ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, Σώζοντος μάρτ., Εὐψυχίου μάρτ., Λουκᾶ ὁσίου

† ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ                            (Ἀργία)
Ἰωακεὶμ & Ἄννης Θεοπατόρων, Σεβηριανοῦ μάρτυρος

Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτ., Πουλχερίας βασιλίσσης
Εὐανθίας μάρτ., Θεοδώρας ὁσίας, Εὐφροσύνου ὁσίου τοῦ μαγείρου
Αὐτονόμου, Κορνούτου & Θεοδώρου ἱερομαρτύρων (Ἀπόδ. Γενεθλίου)
Ἐγκαίνια Ναοῦ Ἀναστάσεως, Κορνηλίου  Ἑκατοντάρχου μάρτυρος
Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ                               (Νηστεία)
Νικήτα μεγαλομ., Βησσαρίωνος ἐπισκόπου Λαρίσης, Γερασίμου ὁσίου
Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος, Μελιτινῆς μάρτυρος
Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος, Ἀγάπης μαρτ., Ἀγαθοκλείας & Θεοδότης μ.
Εὐμενίου ὁσίου ἐπισκόπου Κρήτης, Ἀριάδνης & Εἰρήνης μαρτύρων
Τροφίμου, Σαββατίου & Δορυμέδοντος μαρτύρων
Εὐσταθίου, Θεοπίστης & τῶν τέκνων Ἀγαπίου & Θεοπίστου,  μαρτ.
ΜΕΤA ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, Ἰωνᾶ Προφήτου,      (Ἀπόδοσις Ὑψώσεως)
Φωκᾶ ἱερομ., Κοσμᾶ & σὺν αὐτῷ 26 Ἁγιορειτῶν ὁσιομαρτ. ἐπί Βέκκου
Σύλληψις Τιμίου Προδρόμου, Νικολάου νεομάρτυρος
Θέκλης Ἰσαποστόλου & πρωτομάρτυρος, Παναγίας Μυρτιδιωτίσης
Εὐφροσύνης ὁσίας, Παφνουτίου & τῶν σὺν αὐτῷ 546 ὁσιομαρτύρων

† Μετάστασις Ἀποστόλ. & Εὐαγγελ.  Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου  (Ἀργία) 
Ἀριστάρχου Ἀποστόλου, Καλλιστράτου & σὺν αὐτῷ 49 μαρτύρων
Α' ΛΟΥΚΑ, Βαροὺχ προφ., Χαρίτωνος ὁμ., Μάρκου κ.λπ. μαρτύρων
Κυριακοῦ ἀναχωρητοῦ, Πετρωνίας ὁσιομ., Τροφίμου κ.λπ. μαρτύρων
Γρηγορίου ἱερομ. ἐπ. Ἀρμενίας, Γαϊανῆς & σὺν αὐτῇ μαρτ.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Δ
T
T
Π
Π
Σ
K
Δ
T
T
Π
Π
Σ
K
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
K
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
K
Δ
T

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

    Παλ
  �Hμερ.                                                                                                          N.H.

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι � Σ  2 0 2 0
�Hμ	ραι 30. �Ημ	ρα �ρας 12, Ν�� �ρας 12

' ΜΑΤΘΑΙΟΥ,           
ΜΑΤΘΑΙΟΥ,
ΜΑΤΘΑΙΟΥ,

ΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ,
ΕΤA ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ
πόδ. Γενεθλίου)
πόδοσις Ὑψώσεως)
ΛΟΥΚΑ, 

ΗΜ.
1
7
8

14

21
26

28

ΚΥΡΙΑΚΑΙ - ΕΟΡ
Ἀρχὴ  Ἰνδίκτο

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣ
ΓΕΝΕΘΛ. ΘΕΟΤΟ

Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟ
ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡ

ΜΕΤA ΤΗΝ ΥΨΩ
Ἁγ. ’Ιωάννου Θεολ

Α' ΚΥΡ. ΛΟΥΚ

Ἀναγνώσματα
Σ Ε Π

«Ἅρα οὖν οὐκέ
συμπολῖται τῶν
καὶ Οἰκεῖοι τοῦ 
θεμελίῳ τῶν Ἀ
[προϋπάρχοντο
Χριστοῦ, ἐν ᾧ π
μένη αὔξει εἰς 
ὑμεῖς συνοικοδ
Θεοῦ ἐν Πνεύμ

Προφήτου,
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ῆ, 40 παρθενομ.(Ἀργία)
ννου Νηστευτοῦ ὁσίου
, Θεοκτίστου ὁσίου

Ἑρμιόνης μάρτυρος
ώρου & σὺν αὐτοῖς 80 μ.
γγέλου Μιχαήλ
υχίου μάρτ., Λουκᾶ ὁσίου

                       (Ἀργία)
άρτυρος
Πουλχερίας βασιλίσσης

υ ὁσίου τοῦ μαγείρου
ύρων (Ἀπόδ. Γενεθλίου)
τοντάρχου μάρτυρος

                    (Νηστεία)
ρίσης, Γερασίμου ὁσίου
ος
οκλείας & Θεοδότης μ.
& Εἰρήνης μαρτύρων
ρων

& Θεοπίστου,  μαρτ.
(Ἀπόδοσις Ὑψώσεως)

ν ὁσιομαρτ. ἐπί Βέκκου
άρτυρος
αγίας Μυρτιδιωτίσης
τῷ 546 ὁσιομαρτύρων
τοῦ Θεολόγου  (Ἀργία) 
 αὐτῷ 49 μαρτύρων
άρκου κ.λπ. μαρτύρων

οφίμου κ.λπ. μαρτύρων
αὐτῇ μαρτ.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

                                  N.H.
2 0
�ρας 12

ΗΜ.
1
7
8

14

21
26

28

ΚΥΡΙΑΚΑΙ - ΕΟΡΤΑΙ
Ἀρχὴ  Ἰνδίκτου

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
ΓΕΝΕΘΛ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ 
ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΜΕΤA ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ
Ἁγ. ’Ιωάννου Θεολόγου

Α' ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί Μεγάλων Ἑορτῶν
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι ΟΥ  2 0 2 0

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α´ Τιμ. β´ 1 -7
Γαλ. στ´ 11 - 18
Φιλιπ. β´ 5 - 11

Α´ Κορ. α´ 18 - 24

Γαλ. β´ 16 - 20
Α´ Ἰωάν. δ´ 12 - 19

Β´ Κορ. θ´ 6 - 11

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Λουκ. δ´ 16 - 22
Ἰωάν. γ´ 13 - 17
Λουκ. ι´ 38 - 42, 

ια´ 27 - 28
Ἰωάν. ιθ´ 6 - 11, 13 -20,

25 - 28, 30 - 35
Μάρκ. η´ 34 - θ´1
Ἰωάν. ιθ´ 25-27, 

κα´ 24 -25
Λουκ. ε´ 1 - 11

«Ἅρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ
συμπολῖται τῶν Ἁγίων [τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης]
καὶ Οἰκεῖοι τοῦ ΘΕΟΥ, ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ
θεμελίῳ τῶν Ἀποστόλων καὶ Προφητῶν, ὄντος
[προϋπάρχοντος] Ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ἐν ᾧ πᾶσα ἡ Οἰκοδομὴ συναρμολογου -
μένη αὔξει εἰς Ναὸν Ἅγιον ἐν Κυρίῳ∙ ἐν ᾧ καὶ
ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ
Θεοῦ ἐν Πνεύματι» (Ἐφεσ. Β΄ 19-22).
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Α,

56

     Ἁγ. Σκέπης, Παναγίας Γοργ/κόου, Ἀνανίου Ἀπ., Ρωμανοῦ Μελωδοῦ
Κυπριανοῦ ἱερομάρτυρος, Ἰουστίνης παρθενομάρτυρος
Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου ἱερομάρτ., Θεαγένους & Θεοτέκνου μαρτ.
Ἱεροθέου ἐπ. Ἀθηνῶν, Δομνίνης, Βερίνης, Προσδόκης, Καλλισθένης μ.
Β' ΛΟΥΚΑ, Χαριτίνης, Μαμέλχθης & Εὐδοκίμου μαρτύρων

† Θωμᾶ Ἀποστόλου, Ἐρωτηΐδος μάρτυρος, Μακαρίου ἐπισκόπου   
Σεργίου & Βάκχου μαρτύρων., Τῶν ἐν Κρήτῃ 99 ὁσίων πατέρων
Πελαγίας ὁσίας, Ταϊσίας ὁσίας, Ἰγνατίου ὁσιομάρτυρος Ἁγιορείτου 
Ἰακώβου Ἀλφαίου Ἀποστ., Ἀβραὰμ & Λὼτ Δικαίων, Ἀνδρονίκου ὁσίου
Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας μαρτύρων, Θεοφίλου ὁμολογητοῦ
Φιλίππου διακόνου, Θεοφάνους Γραπτοῦ μάρτυρος
Δ' ΛΟΥΚ. (Ἁγ. Πατ. Ζ ' Οἰκ. Συν.), Πρόβου μ., Συμεὼν Νέου Θεολ. 
Κάρπου, Παπύλου κ.λπ. μαρτύρων, Χρυσῆς μάρτυρος
Ναζαρίου & Γερβασίου μαρτ., Κοσμᾶ ποιητοῦ, Εὐθυμίου ὁμολογητοῦ
Λουκιανοῦ ἱερομ., Σαββίνου & Βάρσου ὁσίων, Εὐθυμίου Θεσ/νίκης 
Λογγίνου ἑκατοντάρχου μάρτ., Λεοντίου & σὺν αὐτῷ μαρτύρων
Ὡσηὲ προφήτου, Ἀνδρέου ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐν Κρίσει
Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ, Συμεὼν & Θεοδώρου ὁσίων, Μαρίνου μάρτυρος
Γ' ΛΟΥΚΑ, Ἰωὴλ προφήτου, Οὐάρου μάρτ., Κλεοπάτρας ὁσίας
Ἀρτεμίου μεγαλομ.Γερασίμου Κεφαλ., Ματρώνης ὁσίας τῆς ἐν Χίῳ
Ἱλαρίωνος ὁσίου, Γαΐου, Δασίου & Ζωτικοῦ μαρτύρων
Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Ἀβερκίου ἰσαποστόλου τοῦ θαυματουργοῦ 
Ἰακώβου Ἀποστ. ἀδελφοθέου Α' ἐπισκ.  Ἱεροσολύμων ἱερομάρτυρος
Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος & συνοδείας αὐτοῦ, Σεβαστιανῆς μάρτυρος
Μαρκιανοῦ & Μαρτυρίου μαρτ., Χρυσαφίου μ., Ταβιθᾶς ἐλεήμονος
ΣΤ' ΛΟΥΚΑ,  Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ μυροβλήτου
Νέστορος μάρτ., Πρόκλης συζύγου Πιλάτου, Κυριακοῦ Κων/πόλεως
Τερεντίου, Νεονίλλης & τῶν 7 τέκνων μαρτύρων, Ἀγγελῆ νεομάρτ.
Ἀναστασίας ὁσιομάρτυρος τῆς Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσίου
Κλεόπα Ἀποστ., Ζηνοβίου & Ζηνοβίας μαρτ., Ἀστερίου κ.λπ. μαρτ.
Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀμπλία, Οὐρβανοῦ, Ἀριστοβούλου, Ναρκίσσου Ἀπ.
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

T
Π
Π
Σ
K
Δ
T
T
Π
Π
Σ
K
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
K
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
K
Δ
Τ
Τ
Π
Π

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

   Παλ.                                                           
  �Hμερ.                                                                                                          N.H.

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 2 0
�Hμ	ραι 31. �Ημ	ρα �ρας 11, Ν�� �ρας 13

ΗΜ.
5

12
19
26

ΚΥΡΙΑΚΑΙ - ΕΟΡ
Β' ΚΥΡ. ΛΟΥΚ

ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Ζ´ 
Γ' ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ

ΣΤ' ΛΟΥΚΑ - Ἁγ. 

Ἀναγνώσματα 
Ο Κ

«ΔΙΚΑΙΩΝ 
καὶ οὐ μὴ

Ἔδοξαν ἐν ὀ
καὶ ἐλογίσ

καί ἡ ἀφ
οἱ

«Φίλοι δὲ Θ

μήπω 
ὑπ᾽ αὐτοῦ 

Πῶς οὖν
φίλοι τοῦ Θεοῦ ἐ

Ὁ Σταυρὸ
καὶ 

(Ἅγιος Γρηγόρ
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π., Ρωμανοῦ Μελωδοῦ
άρτυρος
& Θεοτέκνου μαρτ.
δόκης, Καλλισθένης μ.
ου μαρτύρων
αρίου ἐπισκόπου   
99 ὁσίων πατέρων
άρτυρος Ἁγιορείτου 
ίων, Ἀνδρονίκου ὁσίου
ὁμολογητοῦ
υρος
., Συμεὼν Νέου Θεολ. 
ρτυρος

Εὐθυμίου ὁμολογητοῦ
Εὐθυμίου Θεσ/νίκης 
ν αὐτῷ μαρτύρων
ν Κρίσει
ων, Μαρίνου μάρτυρος
λεοπάτρας ὁσίας

νης ὁσίας τῆς ἐν Χίῳ
ρτύρων
υ τοῦ θαυματουργοῦ 
ολύμων ἱερομάρτυρος
εβαστιανῆς μάρτυρος
, Ταβιθᾶς ἐλεήμονος
οῦ μυροβλήτου

Κυριακοῦ Κων/πόλεως
ων, Ἀγγελῆ νεομάρτ.
μίου ὁσίου
Ἀστερίου κ.λπ. μαρτ.
ύλου, Ναρκίσσου Ἀπ.
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24
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27
28
29
30
31

1
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3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

                                 N.H.
0
�ρας 13

ΗΜ.
5

12
19
26

ΚΥΡΙΑΚΑΙ - ΕΟΡΤΑΙ
Β' ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ

ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Ζ´ ΟΙΚ.
Γ' ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ

ΣΤ' ΛΟΥΚΑ - Ἁγ. Δημ.

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί Μεγάλων Ἑορτῶν
Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι ΟΥ  2 0 2 0

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Β´ Κορ. ια´ 31- ιβ´ 9

Τίτ. γ´ 8 - 15
Γαλ. β´ 16 - 20

Β´ Τιμ. β´ 1 - 10

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Λουκ. στ´ 31 - 36

Λουκ. η´ 4 - 15
Λουκ. ζ´ 11 - 16
Λουκ. η´ 2 6- 39

«ΔΙΚΑΙΩΝ δὲ ΨΥΧΑΙ ΕΝ ΧΕΙΡΙ ΘΕΟΥ, 
καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν ΒΑΣΑΝΟΣ. 

Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, 
καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν 

καί ἡ ἀφ᾿ ἡμῶν πορεία σύντριμμα, 
οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ» 

(Σοφ. Σολ.Γ´ 1-3).

«Φίλοι δὲ Θεοῦ πολλοὶ τῶν πρὸ Νόμου 
καὶ μετὰ Νόμον, 

μήπω τοῦ Σταυροῦ φανέντος, 
ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ μεμαρτύρηνται.... 

Πῶς οὖν εἰσιν οἳ πρὸ τοῦ Σταυροῦ 
φίλοι τοῦ Θεοῦ ἐχρημάτισαν, ἐγὼ ὑμῖν ὑποδείξω...

Ὁ Σταυρὸς ἦν ἐν τοῖς προγενεστέροις 
καὶ πρὸ τοῦ τελεσθῆναι»

(Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, Ε.Π.Ε. 09, 284).
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Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργ., Θεοδότης ὁσ., Δαυὶδ ὁσίου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ
Ε' ΛΟΥΚΑ, Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἐλπιδοφόρου, Ἀνεμποδίστου κ.λπ. μ.
Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσὴφ, Ἀειθαλᾶ μαρτύρων, ἀνακομ. λειψάνων ἁγ. Γεωργίου
Ἰωαννικίου ὁσ. Μεγ., Νικάνδρου μ., Ἰωάννου βασ. Βατάτζη

Ἑρμᾶ & Φιλολόγου Ἀποστόλων, Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης μαρτύρων
Παύλου Κων/πόλεως ὁμολογητοῦ, Λουκᾶ ὁσίου, Παύλου ὁσίου Σαλοῦ
Ἱέρωνος & σὺν αὐτῷ 33 μαρτύρων ἐν Μελιτινῇ, Λαζάρου ὁσίου
Σύναξις  Ἀρχαγ. Μιχαήλ, Γαβριήλ & πασῶν Ούρανίων Δυνάμεων (Ἀργία)
Ζ' ΛΟΥΚΑ, Ὀνησιφόρου & Πορφυρίου μ., Νεκταρίου ὁσ. ἐν Αἰγίνῃ
Ὀλυμπᾶ, Ῥοδίωνος, Σωσιπάτρου, Τερτίου, Ἐράστου & Κουάρτου Ἀποστ.
Μηνᾶ κ.λπ. μαρτ., Στεφανίδος μ., Θεοδώρου ὁμ. Στουδίτου  

† Ἰωάννου Ἀλεξανδρείας τοῦ Ἐλεήμονος, Νείλου ὁσίου Σιναΐτου
Ἰωάννου Κων/πόλεως τοῦ Χρυσοστόμου, Δαμασκηνοῦ ὁσιομ. (Ἀργία)

† Φιλίππου Ἀπ., Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κων/νου Ὑδραίου μάρτ.    (Ἀργία)
Γουρίου, Σαμωνᾶ & Ἀβίβου ὁμολ. μαρτ.,  Ἐλπιδίου μ. (Ἀρχὴ νηστείας)
ΚΥΡΙΑΚΗ  Ματθαίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ  ✳
Γρηγορίου ἐπισκ. Νεοκαισαρείας τοῦ θαυματουργοῦ, Γενναδίου ὁσίου
Πλάτωνος & Ρωμανοῦ μαρτ., Ζακχαίου & Ἀλφαίου μ.
Ἀβδιοῦ προφ., Βαρλαὰμ μ., Ἀγαπίου μ., Παγχαρίου μάρτυρος
Πρόκλου Κων/πόλεως, Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Θεοκτίστου ὁμολογ.

† ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ                     (Ἀργία)
Φιλήμονος & σὺν αὐτῷ Ἀποστόλων, Κικιλίας & σὺν αὐτῇ μαρτύρων 
Θ' ΛΟΥΚΑ, Ἀμφιλοχίου ἐπ. Ἰκονίου, Γρηγορίου ἐπ. Ἀκραγαντίνων
Κλήμεντος μ. πάπα Ρώμης, Πέτρου μ. ἐπ. Ἀλεξανδρείας, Θεοδώρου μ.
Αἰκατερίνης μεγαλομάρτυρος, Μερκουρίου μάρτυρ., (Ἀπόδ. Εἰσοδίων)
Στυλιανοῦ ὁσ. Παφλαγόνος, Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε», Ἀλυπίου ὁσ.
Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου, Ναθαναήλ ὁσίου
Στεφάνου ὁσιομ., Ἀνδρέου, Πέτρου, Ἄννης & λοιπῶν μαρτύρων
Παραμόνου & σὺν αὐτῷ 370 μαρτ., Φιλουμένου μ., Διονυσίου Κορ. ἱερομ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  Ἀνδρέου Ἀποστ. τοῦ Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου ἐπ.     ✳
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   Παλ.                                                           
  �Hμερ.                                                                                                          N.H.

Ν � Ε Μ Β Ρ Ι � Σ  2 0 2 0
�Hμ	ραι 30. �Ημ	ρα �ρας 10, Ν�� �ρας 14Ε' ΛΟΥΚΑ,

Η' ΛΟΥΚΑ
Θ' ΛΟΥΚΑ,
ΙΓ' ΛΟΥΚΑ, 

(Ἀπόδ. Εἰσοδίων)
(Ἀρχὴ νηστείας)

ΗΜ.
2
8
9

13
14
16
21

23
25
30

ΚΥΡΙΑΚΑΙ-ΕΟ
Ε´ΚΥΡ. ΛΟΥ

Σύναξις Ἀρχαγγ
Ζ´ ΛΟΥΚΑ

Ἁγίου Ἰωάννου Χ
Ἁγίου Φιλίππ

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ἀπ. Μ
Εἰσόδια  τῆς Θεο

Θ´ ΚΥΡ. ΛΟΥ
Ἁγίας Αἰκατερ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ἀπ. Ἀ

Ἀναγνώσματα 
Ν Ο

✳✳ Ἐὰν τύχῃ ἡ
Ματθαίου ἡμ
τουργίαν παρ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ κ
γέλιον τοῦ Ἁγ
γίνεται καὶ κ
Ἀποστόλου Ἀν
Βλ. Τυπικὸν Β
καὶ σελ. 107,
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ὁσίου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ
Ἀνεμποδίστου κ.λπ. μ.
ψάνων ἁγ. Γεωργίου
σ. Βατάτζη
Ἐπιστήμης μαρτύρων
Παύλου ὁσίου Σαλοῦ
Λαζάρου ὁσίου

ανίων Δυνάμεων (Ἀργία)
ταρίου ὁσ. ἐν Αἰγίνῃ
υ & Κουάρτου Ἀποστ.

Στουδίτου  
ὁσίου Σιναΐτου
σκηνοῦ ὁσιομ. (Ἀργία)
δραίου μάρτ.    (Ἀργία)
υ μ. (Ἀρχὴ νηστείας)
στοῦ  ✳
οῦ, Γενναδίου ὁσίου
ίου μ.
ίου μάρτυρος
Θεοκτίστου ὁμολογ.

ΟΥ                     (Ἀργία)
σὺν αὐτῇ μαρτύρων 
ἐπ. Ἀκραγαντίνων
νδρείας, Θεοδώρου μ.

ρτυρ., (Ἀπόδ. Εἰσοδίων)
νοεῖτε», Ἀλυπίου ὁσ.
ήλ ὁσίου
οιπῶν μαρτύρων
, Διονυσίου Κορ. ἱερομ.
υ, Φρουμεντίου ἐπ.     ✳
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                                 N.H.
0
�ρας 14

ΗΜ.
2
8
9

13
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ΚΥΡΙΑΚΑΙ-ΕΟΡΤΑΙ
Ε´ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ

Σύναξις Ἀρχαγγέλων
Ζ´ ΛΟΥΚΑ

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστ.
Ἁγίου Φιλίππου

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ἀπ. Ματθαίου
Εἰσόδια  τῆς Θεοτόκου

Θ´ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ
Ἁγίας Αἰκατερίνης

ΚΥΡΙΑΚΗ Ἀπ. Ἀνδρέου

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί Μεγάλων Ἑορτῶν
Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι ΟΥ  2 0 2 0

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γαλ. στ´11 - 18
Ἑβρ. β´2 - 10

Ἐφεσ. β´14 - 22
Ἑβρ. ζ´26 - η´2
Πράξ. η´26 - 39 
Α´Κορ. δ´9 -16 

Ἑβρ. θ´1 - 7

Ἐφεσ. ε´8 - 19
Γαλ. γ´23 - δ´5
Α´Κορ. δ´9 -16

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Λουκ. ιστ´19 - 31
Λουκ. ι´16 - 21
Λουκ. η´41 - 56
Ἰωάν. ι´9 - 16

Ἰωάν. α´44 - 52
Ἰωάν. θ´9 - 13

Λουκ. ι´38 - 42, 
ια´27 - 28

Λουκ. ιβ´16- 21
Μάρκ. ε´24 - 34
Ἰωάν. α´35 - 52

✳✳ Ἐὰν τύχῃ ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου
Ματθαίου ἡμέραν Κυριακήν, εἰς τὴν Λε-
τουργίαν παραλείπεται τὸ Εὐαγγέλιον τῆς
ΚΥΡΙΑΚΗΣ καὶ ἀναγινώσκεται τὸ Εὐαγ-
γέλιον τοῦ Ἁγίου Ἀπ. Ματθαίου. Ὁμοίως
γίνεται καὶ κατὰ τὴν Ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου
Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
Βλ. Τυπικὸν Βιολάκη, σελ. 98, § 3
καὶ σελ. 107, § 6, ἀντιστοίχως.
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   Παλ.                                                           
  �Hμερ.                                                                                                          N.H.

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι � Σ  2 0 2 0
�Hμ	ραι 31. �Ημ	ρα �ρας 9, Ν�� �ρας 15

60

Ναοὺμ προφήτου, Φιλαρέτου ὁσίου, Ἀνανίου μάρτυρος τοῦ Πέρσου
Ἀββακοὺμ προφήτου, Κυρίλλου ὁσ., Μυρώπης μάρτ.
Σοφονίου προφήτου, Θεοδώρου Ἀλεξανδρείας ἱερομ., Ἀγγελῆ νεομ.
Βαρβάρας μεγαλομ., Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ ὁσίου, Ἰουλιανῆς μάρτ.

† Σάββα ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου, Διογένους & Ἀβερκίου μαρτ. (Ἀργία)
Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τοῦ Θαυματουργοῦ                   (Ἀργία)
Ι' ΛΟΥΚΑ, Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων, Γρηγορίου ὁσίου
Σωσθένους, Ἀπολλώ, Κηφᾶ, Τυχικοῦ, κ.λπ. Ἀποστ., Παταπίου ὁσίου
Σύλληψις Ἁγίας  Ἄννης Μητρὸς τῆς Θεοτόκου                     (Ἀργία)
Μηνᾶ, Ἑρμογένους & Εὐγράφου μαρτ., Θωμᾶ Δεφουρκινοῦ ὁσίου
Δανιὴλ ὁσίου Στυλίτου, Λεοντίου ὁσίου, Ἀειθαλᾶ μάρτυρος

† Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ (Ἀργία)
Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου, Ὀρέστου & Λουκίας μαρτ.
ΙΑ' ΛΟΥΚΑ (Προπατ.), Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου, Φιλήμονος μ. 

† Ἐλευθερίου ἱερομάρτ., Ἀνθίας μάρτ. μητρὸς αὐτοῦ, Σωσσάνης ὁσιομ. 
Ἀγγαίου προφ., Θεοφανοῦς βασιλ., Μοδέστου Ἱεροσολ., Μαρίνου μ.

† Δανιήλ προφήτου & τῶν 3 παίδων, Διονυσίου Αἰγίνης ἐκ Ζακύνθου
Σεβαστιανοῦ, Ζωῆς, Εὐβιότου, Ζακχαίου μαρτύρων, Φλώρου ὁσίου
Βονιφατίου μ., Γρηγεντίου Αἰθιοπίας, Εὐτυχίου & σὺν αὐτῷ 270 μαρτ.
Ἰγνατίου Θεοφόρου ἱερομάρτυρος, Φιλογονίου Ἀντιοχείας ὁσίου
ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Ἰουλιανῆς μ., Θεμιστοκλέους μάρτ.
Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας μεγαλομάρτ., Χρυσογόνου μάρτυρος
Τῶν ἐν Κρήτῃ 10 μαρτ., Παύλου Νεοκαισαρείας, Ναοὺμ ὁσ. θαυματ.      
Εὐγενίας, Βασίλλας, Φιλίππου, Πρωτᾶ μαρτ. (Νηστ - Παραμ. Χριστ.)
Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ Κ.Η.Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ (Ἀργία)

† ΣΥΝΑΞΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ,  Εὐθυμίου ἱερομ.     (Ἀργία)                 
Στεφάνου τοῦ ἀρχιδιακόνου & πρωτομάρτυρος                  (Ἀργία)
ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ, Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ Δισμυρίων μαρτ.

† Τῶν ὑπὸ Ἡρώδου 14.000 ἀναιρεθέντων Νηπίων, Μαρκέλλου ὁσίου
Ἀνυσίας μάρτυρος, Θεοδώρας ὁσίας, Γεδεὼν νεομάρτυρος ἐν Τυρνάβῳ

† Μελάνης ὁσίας Ρωμαίας, Ζωτικοῦ μάρτ.   (Ἀπόδοσις Χριστουγέννων)
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28

ΚΥΡΙΑΚΑΙ-ΕΟΡ
Ἁγίου Σάββα

Ἁγίου Νικολά
Ι´ΛΟΥΚΑ
Ἁγ.Ἄννης

Ἁγίου Σπυρίδω
ΚΥΡ. ΠΡΟΠΑΤΟ

ΠΡΟ ΧΡΙΣΤ. ΓΕΝ
ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΧΡΙΣ

ΣΥΝΑΞΙΣ ΘΕΟΤΟ
Ἁγίου Στεφάν

ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤ. ΓΕ

Ἀναγνώσματα 
Δ Ε Κ

Τῇ Β' Δεκεμβρίου, Μ

Τάττει Θ
Εἰς συντέ

Δευτερίῃ Ἀββα

Τῇ Κυριακ
Μνήμη το

Βοᾷ Θε
Ὦ πρῶτε νε
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                                 N.H.
2 0
�ρας 15

61

ρτυρος τοῦ Πέρσου
μάρτ.
ἱερομ., Ἀγγελῆ νεομ.
ου, Ἰουλιανῆς μάρτ.

βερκίου μαρτ. (Ἀργία)
γοῦ                   (Ἀργία)
ν, Γρηγορίου ὁσίου
οστ., Παταπίου ὁσίου
υ                     (Ἀργία)
Δεφουρκινοῦ ὁσίου
λᾶ μάρτυρος
υματουργοῦ (Ἀργία)
ρέστου & Λουκίας μαρτ.
λλινίκου, Φιλήμονος μ. 
τοῦ, Σωσσάνης ὁσιομ. 
Ἱεροσολ., Μαρίνου μ.
Αἰγίνης ἐκ Ζακύνθου
ύρων, Φλώρου ὁσίου

& σὺν αὐτῷ 270 μαρτ.
Ἀντιοχείας ὁσίου

Θεμιστοκλέους μάρτ.
υσογόνου μάρτυρος
ς, Ναοὺμ ὁσ. θαυματ.      

Νηστ - Παραμ. Χριστ.)
ΧΡΙΣΤΟΥ (Ἀργία)
μίου ἱερομ.     (Ἀργία)                 

ος                  (Ἀργία)
ηδείᾳ Δισμυρίων μαρτ.
ν, Μαρκέλλου ὁσίου
μάρτυρος ἐν Τυρνάβῳ
δοσις Χριστουγέννων)

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

ΗΜ
5
6
7
9

12
14
21
25
26
27

28

ΚΥΡΙΑΚΑΙ-ΕΟΡΤΑΙ
Ἁγίου Σάββα

Ἁγίου Νικολάου
Ι´ΛΟΥΚΑ
Ἁγ.Ἄννης

Ἁγίου Σπυρίδωνος
ΚΥΡ. ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

ΠΡΟ ΧΡΙΣΤ. ΓΕΝΝΗΣ.
ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΣΥΝΑΞΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ἁγίου Στεφάνου

ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤ. ΓΕΝΝ.

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί Μεγάλων Ἑορτῶν
Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι ΟΥ  2 0 2 0

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γαλ. ε´ 22 - στ´ 2

Ἑβρ. ιγ´ 17-21
Ἐφεσ. ε ́ 8 - 19
Γαλ. δ´ 22 - 27
Ἐφεσ. ε´ 8 - 19
Κολ. γ´ 4 -11

Ἑβρ. ια´ 9-10, 32-40
Γαλ. δ´ 4 - 7

Ἑβρ. β´ 11 -18
Πράξ. στ´ 8 - ζ´ 5

47 - 60 
Γαλ. α´ 11 - 19

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ματθ. ια´ 27 -30
Λουκ. στ´ 17 - 23
Λουκ. ιγ´ 10 - 17
Λουκ. η´ 16 - 21

Ἰωάν. ι´ 9 - 16
Λουκ. ιδ´ 16 - 24
Ματθ. α´ 1 - 25
Ματθ. β´ 1 - 12

Ματθ. β´ 13 - 23
Ματθ. κα´ 33 - 42

Ματθ. β´ 13 - 23

Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν 
Τῇ Β' Δεκεμβρίου, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἀββακούμ.

Στίχοι
Τάττει Θεὸς σοι τοὺς πόδας τεθνηκότι,
Εἰς συντέλειαν Ἀββακούμ, καθὼς ἔφης.

Δευτερίῃ Ἀββακοὺμ ΑΝΕΒΗΣΑΤΟ εἰς Θεοῦ ἄστυ.

Τῇ Κυριακῇ πρὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως, 
Μνήμη τοῦ δικαίου Ἄβελ, υἱοῦ τοῦ Ἀδάμ.

Στίχοι
Βοᾷ Θεῷ σὸν αἷμα καὶ ψυχῆς δίχα,

Ὦ πρῶτε νεκρῶν, ΠΡΩΤΕ καὶ σεσωσμένων.
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ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Μεγάλου Βασιλείου              (Ἀργία)
† Σιλβέστρου πάπα Ρώμης, Σεραφεὶμ ὁσίου τοῦ ἐν Σαρώφ, Θεοδότης ὁσ.

Μαλαχίου προφήτου, Γορδίου μάρτυρος, Πέτρου ὁσίου
ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, Σύναξις τῶν 70 Ἀποστ., Θεοκτίστου ὁσίου
Θεωνᾶ, Θεοπέμπτου μ., Συγκλητικῆς ὁσ. (Παραμονὴ Θεοφαν.- Νηστεία)
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ, Ρωμανοῦ ἱερομάρτυρος (Ἀργία)

† Σύναξις Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου                                  (Ἀργία)
Γεωργίου Χοζεβίτου τοῦ ὁσίου, Δομνίκης ὁσίας  
Πολυεύκτου μάρτυρος, Εὐστρατίου ὁσίου τοῦ  θαυματουργοῦ
Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπισκόπου Μελιτινῆς
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Θεοδοσίου ὁσ. Κοινοβ., Μαΐρου μ., Βιταλίου ὁσ.
Τατιανῆς κ.λπ. μαρτ., 8 μαρτ. ἀπὸ Νικαίας, Μερτίου & Πέτρου μαρτ.
Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτύρων, Μαξίμου ὁσ. Καυσοκαλυβίτου  
Ἐν Σινᾷ & Ραϊθῷ ἀναιρεθ. Πατ., Νίνας Ἰσαπ., Ἁγνῆς μ. (Ἀπόδ. Θεοφ.)
Παύλου τοῦ Θηβαίου & Ἰωάννου Καλυβίτου τῶν ὁσίων

†  Προσκύνησις ἁλύσεως Ἀποστόλου Πέτρου, Πευσίππου μάρτυρος
Ἀντωνίου ὁσίου Μεγάλου, Ἀντωνίου ὁσ. νέου ἐν Βεροίᾳ (Ἀργία)
ΙΒ' ΛΟΥΚΑ (10 ΛΕΠΡΩΝ), Ἀθανασίου & Κυρίλλου πατρ. Ἀλεξανδρ.                
Μάρκου Ἐφέσου Εὐγ., Μακαρίου Αἰγυπτ. & Μακαρίου Ἀλεξανδρέως 
Εὐθυμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Εὐσεβίου & σὺν αὐτῷ μαρτ. (Ἀργία)  
Μαξίμου ὁσίου ὁμολογητοῦ, Νεοφύτου μ., Εὐγενίου μ. Τραπεζουντίου
Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου, Βικεντίου μάρτυρος
Κλήμεντος ἱερομ., Ἀγαθαγγέλου μάρτ., Διονυσίου ὁσίου ἐν Ὀλύμπῳ
Ξένης ὁσίας, Βαβύλα ἱερομάρτυρος, Φίλωνος & Ἑλλαδίου μαρτύρων 
ΙΕ' ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ), Γρηγορίου Θεολόγου πατρ. Κων/πόλεως, 
Ξενοφῶντος ὁσίου & σὺν αὐτῷ, Ἀμμωνᾶ ὁσίου, Συμεὼν ὁσίου
Ἀνακομιδὴ λειψάνων ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου                              (Ἀργία)
Εὐφραὶμ & Ἰσαάκ ὁσίων τῶν Σύρων, Παλλαδίου ὁσίου
Ἀνακομιδὴ λειψάνων Ἰγνατίου Θεοφόρου, Σιλουανοῦ & σὺν αὐτῷ μαρτ.

† Ἁγ.  Ἱεραρχῶν, Βασιλείου Μεγ., Γρηγορίου Θεολ.,  Ἰ. Χρυσοστόμου  (Ἀργία)
Κύρου &  Ἰωάννου Ἀναργύρων, Ἀθανασίας καὶ σὺν αὐτῇ μαρτύρων
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   Παλ.                                                           
  �Hμερ.                                                                                                          N.H.

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 2 1 ✳
�Hμ	ραι 31. �Ημ	ρα �ρας 10, Ν�� �ρας 14

ΗΜ.

1
4
6
7

11
17
18
20
25
27
30

ΚΥΡΙΑΚΑΙ-ΕΟ

ΠΕΡΙΤΟΜΗ  Ι. ΧΡ
ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤ
ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝ

Ἁγ. Ἰωάννου Προδ
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩ

Ἁγ. Ἀντωνίου Με
10 ΛΕΠΡΩΝ - Ἀθα
Ἁγίου Εὐθυμίου Μ

ΖΑΚΧΑΙΟΥ- Ἁγ. Γ
Ἁγίου Χρυσοστ

Ἁγίων Τριῶν Ἱερα

Ἀναγνώσματα 
Ι Α Ν

4
11
18
25

K Y P I
Ι Α Ν

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΗΜ.

ΠΡΟ ΦΩΤΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΙΒ´ΛΟΥΚΑ
ΙΕ´ΛΟΥΚΑ

✳✳ Τὸ Ἅγιον
ἑορτάζετ

ργία)
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είου              (Ἀργία)
Σαρώφ, Θεοδότης ὁσ.

ου ὁσίου
εοκτίστου ὁσίου

ονὴ Θεοφαν.- Νηστεία)
ος (Ἀργία)
                      (Ἀργία)
 

θαυματουργοῦ
σκόπου Μελιτινῆς
ΐρου μ., Βιταλίου ὁσ.

ρτίου & Πέτρου μαρτ.
ὁσ. Καυσοκαλυβίτου  
γνῆς μ. (Ἀπόδ. Θεοφ.)

ῶν ὁσίων
υσίππου μάρτυρος

ν Βεροίᾳ (Ἀργία)
ρίλλου πατρ. Ἀλεξανδρ.                
ακαρίου Ἀλεξανδρέως 
ν αὐτῷ μαρτ. (Ἀργία)  
ενίου μ. Τραπεζουντίου
υ, Βικεντίου μάρτυρος
ίου ὁσίου ἐν Ὀλύμπῳ

& Ἑλλαδίου μαρτύρων 
γου πατρ. Κων/πόλεως, 
, Συμεὼν ὁσίου

υ                              (Ἀργία)
υ ὁσίου
ανοῦ & σὺν αὐτῷ μαρτ.
Ἰ. Χρυσοστόμου  (Ἀργία)
σὺν αὐτῇ μαρτύρων
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                                 N.H.
✳

�ρας 14

ΗΜ.

1
4
6
7

11
17
18
20
25
27
30

ΚΥΡΙΑΚΑΙ-ΕΟΡΤΑΙ

ΠΕΡΙΤΟΜΗ  Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Ἁγ. Ἀντωνίου Μεγάλου 
10 ΛΕΠΡΩΝ - Ἀθαν.- Κυρ.
Ἁγίου Εὐθυμίου Μεγάλου

ΖΑΚΧΑΙΟΥ- Ἁγ. Γρηγορ.
Ἁγίου Χρυσοστόμου

Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί Μεγάλων Ἑορτῶν
Ι Α Ν ΟΥΑ Ρ Ι ΟΥ  2 0 2 1

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κολ. β´8 - 12
Β´Τιμ. δ´5 - 8

Τίτ. β´ ́11-14, γ´ 4-7
Πράξ. ιθ´1 - 8
Ἐφεσ. δ´7 - 13
Ἑβρ. ιγ´17-21
Ἑβρ. ιγ´7-16

Β´Κορ. δ´6-15
Ἑβρ. ζ´26 - η´2
Ἑβρ. ζ´26 - η´2
Ἑβρ. ιγ´7 - 16

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Λουκ. β´20-21, 40-52
Μάρκ. α´1 - 8
Ματθ. γ´13-17
Ἰωάν. α´29-34
Ματθ. δ´12 -17
Λουκ. στ´17-23
Λουκ. ιζ´12-19

Λουκ. στ´17 - 23
Λουκ. ιθ´1 - 10

Ἰωάν. ι´9-16
Ματθ. ε´14 - 19

4
11
18
25

K Y P I A K O Δ P O M I O Ν
Ι Α Ν ΟΥΑ Ρ Ι ΟΥ  2 0 2 1

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ ΕΩΘ.ΗΜ.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΙΒ´ΛΟΥΚΑ (10 ΛΕΠΡ.)
ΙΕ´ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ)

ΠΡΟ ΦΩΤΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΙΒ´ΛΟΥΚΑ
ΙΕ´ΛΟΥΚΑ

Ι´
ΙΑ´
Α´
Β´

Βαρὺς
πλ. Δ´

Α´
Β´

✳✳ Τὸ Ἅγιον Πάσχα κατὰ τὸ ἔτος 2021
ἑορτάζεται τὴν 19ην ᾽Απριλίου.
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ΙΖ´ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ), Τρύφωνος μ., Περπετούας μαρτ.    
† Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (Ἀργία)

Συμεὼν Θεοδόχου, Ἄννης προφήτ., Ἀνδριανοῦ & Εὐβούλου μαρτ.
Ἰσιδώρου ὁσ. Πηλουσιώτου, Νικολάου ὁμολογ., Ἀβραμίου ἱερομ.
Ἀγάθης μάρτ., Πολυεύκτου Κων/πόλεως, Θεοδοσίου ὁσ. ἐν Σκοπέλῳ

Φωτίου Μεγάλου, Βουκόλου Σμύρνης, Βαρσανουφίου ὁσίου
Παρθενίου ἐπισκόπου Λαμψάκου, Λουκᾶ Ὁσίου τοῦ ἐν Στειρίῳ
ΙΣΤ´ΛΟΥΚΑ (ΤΕΛ. - ΦΑΡ.), Ζαχαρίου Προφ., Θεοδώρου Στρατηλ.

†  Παγκρατίου, Μαρκέλλου & Φιλαγρίου ἱερομ.,   (Ἀπόδ. Ὑπαπαντῆς)
† Χαραλάμπους ἱερομ., Οὐαλεντίνης μ., Ζήνωνος ὁσ. ταχυδρ.     (Ἀργία)

† Βλασίου ἱερομάρτυρος, Θεοδώρας τῆς εἰκονοφίλου Αὐγούστης
Μελετίου Ἀντιοχείας, Ἀντωνίου Κ/πόλεως, Πλωτίνου & Σατορνίνου μ.

†  Ἀκύλλα & Πρισκίλλης Ἀποσ., Μαρτινιανοῦ ὁσ., Εὐλογίου Ἀλεξανδρείας
Αὐξεντίου ὁσ., Ἀβραὰμ & Μάρωνος ὁσίων, Φιλήμονος Γάζης ἱερομ.
ΙΖ´ΛΟΥΚΑ (ΑΣΩΤΟΥ), Ὀνησίμου Ἀπ., Εὐσεβίου ὁσ., Μαΐωρος μ.
Παμφίλου & σὺν αὐτῷ μαρτ., Φλαβιανοῦ ἱερομ. πατρ. Κων/πόλεως
Θεοδώρου Τήρωνος μεγαλομ., Μαρκιανοῦ & Πουλχερίας ὁσ. βασιλέων 
Λέοντος πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ἐπισκόπου ὁμολογητοῦ 
Ἀρχίππου, Φιλήμονος & Ἀπφίας Ἀποστόλων, Φιλοθέης ὁσ. Ἀθηναίας
Λέοντος ἐπισκ. Κατάνης, Σαδὼκ ἱερομ. & τῶν σὺν αὐτῷ 128 μαρτ.
Τιμοθέου ὁσίου ἐν Συμβόλοις, Εὐσταθίου πατριάρχου Ἀντιοχείας
ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ, Εὕρ. λειψάνων  ἐν τοῖς Εὐγενίου ἁγ. Μαρτύρων 

† Πολυκάρπου ἱερομάρτυρος, Γοργονίας ὁσίας
Α' & Β' Εὕρεσις Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου  

† Ταρασίου Κων/πόλεως, Ἀλεξάνδρου μάρτ., Θεοδώρου ὁσίου Σαλοῦ
Πορφυρίου Γάζης, Φωτεινῆς Σαμαρείτιδος & τῶν συγγενῶν αὐτῆς μ.

†   Προκοπίου ὁμολογητοῦ, Γελασίου μάρτυρος, Θαλλελαίου ὁσίου
Βασιλείου ὁμολογητοῦ, Κυράννης μάρτυρος., Κασσιανοῦ ὁσίου 
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   Παλ.                                                           
  �Hμερ.                                                                                                          N.H.

Φ Ε Β Ρ � Υ Α Ρ Ι � Σ  2 0 2 1
�Hμ	ραι 28. �Ημ	ρα �ρας 11, Ν�� �ρας 13
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ΚΥΡΙΑΚΑΙ - ΕΟ

ΧΑΝΑΝ. - Ἁγ. Τρ
ΥΠΑΠΑΝΤΗ  Κ

ΙΣΤ' ΛΟΥΚ. (ΤΕΛ
Ἁγίου Χαραλάμ

ΙΖ' ΛΟΥΚΑ (ΑΣ
ΤΩΝ ΑΠΟΚΡ

Ἀναγνώσματα Κ
Φ Ε Β

1
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22

K Y P I
Φ Ε Β

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΗΜ.

ΙΖ´
ΛΓ´
ΛΔ´

Ἀπόκρεω
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μ., Περπετούας μαρτ.    
ΣΤΟΥ (Ἀργία)
ῦ & Εὐβούλου μαρτ.
, Ἀβραμίου ἱερομ.

δοσίου ὁσ. ἐν Σκοπέλῳ
υφίου ὁσίου
ου τοῦ ἐν Στειρίῳ
φ., Θεοδώρου Στρατηλ.

  (Ἀπόδ. Ὑπαπαντῆς)
ς ὁσ. ταχυδρ.     (Ἀργία)
ίλου Αὐγούστης
ίνου & Σατορνίνου μ.
Εὐλογίου Ἀλεξανδρείας
ήμονος Γάζης ἱερομ.
βίου ὁσ., Μαΐωρος μ.
. πατρ. Κων/πόλεως

ουλχερίας ὁσ. βασιλέων 
μολογητοῦ 
λοθέης ὁσ. Ἀθηναίας
ὺν αὐτῷ 128 μαρτ.
ιάρχου Ἀντιοχείας

ενίου ἁγ. Μαρτύρων 

ου  
δώρου ὁσίου Σαλοῦ
ν συγγενῶν αὐτῆς μ.
Θαλλελαίου ὁσίου
Κασσιανοῦ ὁσίου 
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�ρας 13
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ΚΥΡΙΑΚΑΙ - ΕΟΡΤΑΙ

ΧΑΝΑΝ. - Ἁγ. Τρύφωνος
ΥΠΑΠΑΝΤΗ  ΚΥΡΙΟΥ 

ΙΣΤ' ΛΟΥΚ. (ΤΕΛ.-ΦΑΡ.)
Ἁγίου Χαραλάμπους

ΙΖ' ΛΟΥΚΑ (ΑΣΩΤΟΥ)
ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί Μεγάλων Ἑορτῶν
Φ Ε Β Ρ ΟΥΑ Ρ Ι ΟΥ  2 0 2 1

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ρωμ. η´ 28 - 39
Ἑβρ. ζ´ 7 - 17

Α' Κορ. στ´ 12 - 20
Β´ Τιμ. β´ 1 - 10

Ρωμ. ιγ´ 11 - ιδ´ 4
Ἑβρ. ια´ 24-26, 32-40

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Ματθ. ιε´ 21-28
Λουκ. β´ 22 - 40 
Λουκ. ιε´ 11 - 32
Ματθ. κε´ 31-46
Ματθ. στ´ 14-21
Ἰωάν. α´ 44-52

1
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22

K Y P I A K O Δ P O M I O Ν
Φ Ε Β Ρ ΟΥΑ Ρ Ι ΟΥ  2 0 2 1

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ ΕΩΘ.ΗΜ.

ΙΖ'  ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΙΣΤ'  ΛΟΥΚΑ
ΙΖ'  ΛΟΥΚΑ
ΑΠΟΚΡΕΩ

ΙΖ´
ΛΓ´
ΛΔ´

Ἀπόκρεω
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ΙΟ
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13
20
27
3

10
17
24
2
9

16
23
30
6

13
20
27
4

11
18
25
1
8

15
22
29

ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
ΜΕΤΑ  ΦΩΤΑ
Ἁγίου  Εὐθυμίου

Ἁγ. Χρυσοστόμου
ΛΔ´

Ἁγ. Χαραλάμπους
Τυροφάγου

Α´Νηστειῶν
Β' Νηστειῶν
Ἁγ. 40 μαρτ.
Δ' Νηστειῶν
Ε' Νηστειῶν

Βαΐων
Α'
Β'
Γ'
Δ'
Ε'

ΣΤ'
Ζ'
Η'
Α'
Β'
Γ'
Δ'

Πέτρου-Παύλου

-
Βαρὺς
πλ. Δ'

Α'
Β´
Γ´
Δ´

πλ. Α´
πλ. Β´ 
Βαρὺς
πλ. Δ'

Α'
-
-

Α´
Β´
Γ´
Δ´

πλ. Α´
πλ. Β´
-

πλ. Δ´
Α´
Β´
Γ´
Δ´

ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΙΕ´ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου)
ΙΣΤ' ΛΟΥΚ. (Τελ.- Φαρ.)

ΙΖ'  ΛΟΥΚΑ (Ἀσώτου)
ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ
Α' ΝΗΣΤ. (Ὀρθοδοξίας)

Β' ΝΗΣΤ. (Γρηγ. Παλαμᾶ)
Γ' ΝΗΣΤ. (Σταυροπ/σεως)
Δ' ΝΗΣΤ.(Ἰωάν. Κλίμακος)
Ε' ΝΗΣΤ. (Μαρίας Αἰγυπτ.)

ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

Β' Κυρ. (ΤΟΥ ΘΩΜΑ)
Γ' Κυρ. (ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ)
Δ' Κυρ. (ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ)
Ε' Κυρ. (ΣΑΜΑΡ/ΔΟΣ)

ΣΤ' Κυριακὴ (ΤΥΦΛΟΥ)
Ζ' Κυριακὴ (ΠΑΤΕΡΩΝ)

Η' Κυριακὴ (ΠΕΝΤ/ΤΗΣ)
Α' ΜΑΤΘ. (Ἁγ. Πάντων)

Β' ΜΑΤΘ. (Ἁγιορ. Πατέρων)
Γ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Δ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Πέτρου & Παύλου

-
Ι´

ΙΑ´
Α´
Β´
Γ´
Δ´
Ε´

ΣΤ´
Ζ´
Η´
Θ´
-
-

Α´
Δ´
Ε´
Ζ´
Η´
Ι´
-

Α´
Β´
Γ´
Δ´
Ε´

6
13
20
27
3

10
17
24
31
7

14
21
28
5

12
19
26
2
9

16
23
30
7

14
21
28

ΣΤ'
Ἁγ. Πατ.Δ´

Προφήτου  Ἠ
Ἁγ. Παντελ

Ι'
ΙΑ'
ΙΒ'
ΙΓ'

Κατάθ. Τιμ. 
ΚΒ'

ΤΗΣ ΥΨΩΣ
ΚΑ'
ΙΗ'
ΙΘ'

Ἁγ. Πατ. Ζ' 
ΚΑ'

Ἁγ. Δημητρ
ΚΓ'
ΚΔ'

Εὐαγγ. Ματθ
ΚΣΤ'

Ἀποστ. Ἀνδρ
ΚΗ'
ΚΘ'

Πρὸ Χριστ.Γ
Μ. Χριστ. Γ

2020 4 εργασια.qxp_14-41 (2011)POCKET CAL new-2.qxp  05/04/2020  22:27  Page 66



67

M I O N

HXOΣ EΩΘ. EYAΓΓEΛIAAΠOΣΤOΛOΣ HXOΣ EΩΘ.
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ντων)
τέρων)
ΟΥ
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ου
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ΙΑ´
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Γ´
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Ε´

ΣΤ´
Ζ´
Η´
Θ´
-
-

Α´
Δ´
Ε´
Ζ´
Η´
Ι´
-
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Δ´
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6
13
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27
3

10
17
24
31
7

14
21
28
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12
19
26
2
9

16
23
30
7

14
21
28

ΣΤ'
Ἁγ. Πατ.Δ´Οἰκ.

Προφήτου  Ἠλιοῦ
Ἁγ. Παντελ/νος

Ι'
ΙΑ'
ΙΒ'
ΙΓ'

Κατάθ. Τιμ. Ζών.
ΚΒ'

ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
ΚΑ'
ΙΗ'
ΙΘ'

Ἁγ. Πατ. Ζ' Οἰκ.
ΚΑ'

Ἁγ. Δημητρίου
ΚΓ'
ΚΔ'

Εὐαγγ. Ματθαίου
ΚΣΤ'

Ἀποστ. Ἀνδρέου
ΚΗ'
ΚΘ'

Πρὸ Χριστ.Γεν. 
Μ. Χριστ. Γέν.

ΣΤ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΑΓ. ΠΑΤ. Δ' Οἰκ. Συν.
Η' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Θ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ι' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΑ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΙΒ' Κ υρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΙΓ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΙΔ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ
Α' Κυρ.ΛΟΥΚΑ
Β' Κυρ.ΛΟΥΚΑ

Δ'ΛΟΥΚ. Πατ. Ζ' Οἰκ.
Γ´Κυρ. ΛΟΥΚΑ

ΣΤ' Κυρ. ΛΟΥΚΑ
Ε' Κυρ. ΛΟΥΚΑ
Ζ' Κυρ. ΛΟΥΚΑ  

Εὐαγγελιστοῦ  Ματθαίου
Θ' Κυρ. ΛΟΥΚΑ

Ἁγ. Ἀποστόλου Ἀνδρέου
Ι' Κυρ. ΛΟΥΚΑ

ΙΑ' ΛΟΥΚΑ Προπατ.
ΠΡΟ ΧΡΙΣ. ΓΕΝΝ.

ΜΕΤΑ ΧΡΙΣ. ΓΕΝΝ.

ΣΤ'
Ζ'
Η'
Θ'
Ι'

ΙΑ'
Α'
Β'
Γ'
Δ'
-

ΣΤ'
Ζ'
Η'
Θ'
Ι'

ΙΑ'
Α'
Β'
Γ'
Δ'
Ε'

ΣΤ'
Ζ'
Η'
Θ'

πλ. Α´
πλ. Β´ 
Βαρὺς
πλ. Δ'

Α'
Β'
Γ'
Δ'

πλ. Α'
πλ. Β'
-

πλ. Δ'
Α'
Β'
Γ'
Δ'

πλ. Α'
πλ. Β'
Βαρὺς
πλ. Δ'

Α'
Β'
Γ'
Δ'

πλ. Α'
πλ. Β'
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68 Ο ΑΣΠΑΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΕΛΙΣΑΒΕΤ

«Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ Ἐλισάβετ τὸν
ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν
τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου

ἡ Ἐλισάβετ» (Λουκ. Α´ 41).

FINAL 68-120 EISAGOGE_2008/sel 1...13  14/04/2020  16:14  Page 68



ΕΓΚΟΛΠΙΟΝΕΓΚΟΛΠΙΟΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΕΡΙ
ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΟΥ
ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΥΝ ΤΕ -
ΛΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙ ΣΤΟΥ
ΕΞ  ΙΣΟΥ  ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΠΑΛΑΙ-

ΑΝ  ΔΙΑΘΗΚΗΝ ΚΑΙ  ΕΙΣ
ΤΗΝ ΚΑΙΝΗΝ ΔΙΑΘΗΚΗΝ

ΚΑΙ  Ε Φ Ο Δ Ι Ο ΝΕ Φ Ο Δ Ι Ο Ν
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ 

ΘΕΟΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗ ΣΙΟ -
ΜΑΧΩΝ, ΤΩΝ ΑΡΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΥΠΑΡΞΙΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΘΕΟΥ
ΗΤΟΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΕΩΣΕΩΣ
ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙ-
ΚΑΙΟΥΣ, ΠΑΤΡΙ ΑΡΧΑΣ, ΠΡΟ-
ΦΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥΣ ΤΗΣ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ  
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«Καὶ ἐπίστευσεν Ἄβραμ τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογί -
σθη αὐτῷ εἰς ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ» (Γεν. ΙΕ´ 6).

70 Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ
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Διὰ Χριστοῦ ἡ ΣΩΤΗΡΙΑ καὶ ἡ ΘΕΩ-
ΣΙΣ μετὰ Χριστὸν εἰς τὴν Καινὴν Δια -
θήκην, ἀλλὰ διὰ Χριστοῦ καὶ εἰς τὴν ΠΑ-
ΛΑΙΑΝ ΔΙΑΘΗΚΗΝ.

Ἡ ΣΩΤΗΡΙΑ εἰς τὴν πρὸ Χριστοῦ πε ρίο -
 δον τῆς ἀνθρωπότητος δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε
ἀμφισβητηθῇ ὑπὸ οὐδενός, καθότι τὸ Πανά -
γιον Πνεῦμα, τὸ ὁποῖον λαλεῖ εἰς τὰς Οἰκου -
μενικὰς Συνόδους καὶ ὁδηγεῖ «εἰς πᾶσαν τὴν

71

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ ΗΕ Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
«Οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι ΔΙΚΑΙΟΥΣ,
ΑΛΛΑ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν»

(Ματθ. Θ´ 13, Μάρκ. Β´ 17, Λουκ. Ε´ 32).
«ΔΙΚΑΙΟΣ δὲ ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, 

ἐν ΑΝΑΠΑΥΣΕΙ ἔσται» (Σοφ. Σολ. Δ´ 7).
«ΔΙΚΑΙΟΙ δὲ εἰς τὸν ΑΙΩΝΑ  ΖΩΣΙ, καὶ

ἐν ΚΥΡΙῼ ὁ ΜΙΣΘΟΣ αὐτῶν, καὶ ἡ
ΦΡΟΝΤΙΣ αὐτῶν παρὰ ΥΨΙΣΤῼ»

(Σοφ. Σολ. Ε´ 15).
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Ἀλήθειαν» (Ἰωάν. ΙΣΤ´ 13) τοὺς Διαδόχους
τῶν Ἀποστόλων Ἁγίους Πατέ ρας τῆς Ἐκκλη -
σίας, δὲν ἄφησε κενὰ Διδα  σκαλίας εἰς τὴν
Ὀρθόδοξον Πίστιν, οὔτε περιθώριον ἀμφι-
βολίας περὶ τῶν ἀ ναγκαί  ων διὰ τὴν ἐν Θεῷ
κατάρτισιν τῶν Χριστι ανῶν. Εἶναι ἤδη θε-
μελιωμένη βε βαιό της καὶ Ὀρθόδοξος Διδα-
σκαλία ὅτι ἡ ΕΚ ΚΛΗ ΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
πάντοτε, ἀπὸ κα τα βολῆς κόσμου, ἐπιτελοῦ -
σε καὶ ἐπι τελεῖ τὸ ἴδιον ἔργον, τὴν ΣΩΤΗ -
ΡΙΑΝ λογι κῶν κτισμάτων, Ἀγγέλων καὶ
ἀν θρώ πων, τὴν μετὰ τοῦ Πατρὸς διὰ τοῦ
Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι κατὰ Χάριν Ε-
ΝΩΣΙΝ, τὴν εἰς τὰς Ἀκτίστους Ἐνεργεί-
ας τῆς ΤΑΥΤΟΥΡΓΟΥΣΗΣ Ἁγίας Τριά-
δος ΜΕΘΕΞΙΝ αὐ τῶν καὶ ΘΕΩΣΙΝ.

Τὰ ζιζάνια ὅμως τὸ ὁποῖα συνεχῶς ἐν σπεί -
ρει ὁ Πονηρὸς εἰς τὸ Γεώργιον τοῦ Θεοῦ προ -
καλοῦν Διαστροφὰς εἰς τὴν ἑρ μηνείαν τῶν
Θείων λόγων, Νοθείας, Παρ ερμηνείας, Πα -
ραχαράξεις, Διαστρεβλώ σεις, Αἱρέσεις, Ἀρ -
 νήσεις τῆς Ἀληθείας, Σχίσματα, Πτῶσιν

72 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ ΗΕ Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
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ἀπὸ τὸν Οὐρανόν, Ἔξωσιν ἀπὸ τὸν Παρά -
 δεισον, Ἀπώλειαν τῆς Βασιλείας τοῦ Θε-
οῦ, ΑΙΩΝΙΟΝ ΚΟΛΑΣΙΝ. 

Δὲν εἶναι νέον φαινόμενον ὁ πόλεμος τῶν
Αἱρέσεων κατὰ τῆς Ἐκ κλησίας. Εἶναι τόσο
παλαιόν, ὅσο καὶ ὁ πόλεμος κατὰ τοῦ Θεοῦ.
Πρῶτος πολέμιος τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς μετὰ τοῦ
Θεοῦ Θεουργοῦ Ἑνότητος, δηλαδή, τῆς Ἐκ -
κλησίας τοῦ ΘΕΟΥ, ἦτο ὁ Ἑωσφόρος, ὅστις
ἠ θέλησε νὰ καταστήσῃ ἑαυτὸν ὅμοιον τῷ
Ὑψίστῳ. Εἶπε γὰρ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ: «Εἰς
τὸν οὐρανὸν ἀνα βήσομαι, ἐπάνω τῶν ἀστέ -
ρων τοῦ οὐρα νοῦ θήσω τὸν θρόνον μου...
ἀναβήσομαι ἐπά νω τῶν νεφῶν, ἔσομαι ὅ -
μοιος τῷ Ὑ ψί στῳ» (Ἡσ. ΙΔ´ 13-14). Αὐτὸς
πάλιν, διαστρέψας τὴν Ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ,
διέβαλε τὸν Θεὸν πρὸς τοὺς Πρωτοπλάστους
καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς τοῦ Παραδεί σου τῆς
τρυφῆς. Εἶπε γὰρ ὁ ὄφις τῇ γυναικί: «Τί ὅτι
εἶπεν ὁ Θεός, οὐ μὴ φάγητε ἀπὸ παν τὸς
ξύλου τοῦ παραδείσου; ....οὐ θανάτῳ ἀπο-
θανεῖσθε· ᾔδει γὰρ ὁ Θεός, ὅτι ᾗ ἂν ἡμέρᾳ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ ΗΕ Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 73
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φάγητε ἀπ᾿ αὐ τοῦ, διανοιχθήσον ται ὑμῶν
οἱ ὀφθαλ μοὶ καὶ ἔσεσθε ὡς θεοί» (Γέν. Γ´
1 -5). Παρόμοια πε ριστατικὰ ἀναφέρονται
πολλὰ εἰς τὴν πε ρίοδον τῆς Παλαιᾶς Δια-
θήκης, πρὸ Χριστοῦ.

Εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην, καὶ ἐπὶ 2000
ἔτη, ἔχουν καταγραφῆ ἀμέτρητα περιστα τικὰ
Αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι ΔΙΑΣΤΡΕΦΟΥΝ, ΔΙΑ -
ΣΤΡΕΒΛΩΝΟΥΝ, ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ, ΝΟ-
ΘΕΥΟΥΝ, ΠΑΡΑΧΑΡΑΣΣΟΥΝ καὶ ΠΑΡ -
ΕΡΜΗΝΕΥ ΟΥΝ τὰ Ἱερὰ Κείμενα τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, τὰ κείμενα τῶν Θεοπνεύ στων Οἰ -
κουμενικῶν Συνόδων, τὰ κείμενα τῶν Ἁγί -
ων Πατέρων, τὰ κείμενα τῆς Ἱερᾶς Ὑμνο-
λογίας τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τοῦ ΘΕΟΥ. 

Οἱ Αἱρετικοὶ πάντων τῶν αἰώνων εἶναι ἄρ -
ρωστα πρόσωπα, πάσχουν ψυχικῶς ἀπὸ ΕΩΣ -
ΦΟ ΡΙΚΟΝ ΕΓΩ ΪΣΜΟΝ, ἀπὸ τὴν ἀ σθένειαν
τοῦ πατρὸς αὐτῶν τοῦ ΔΙΑΒΟΛΟΥ, ὁ ὁ ποῖος
ἐπηρεάζει τὸν διε στραμ μένον ψυχικόν των
κόσμον καὶ κατ ευθύ νει τὸ καταστροφικόν
των ἔρ γον. 

74 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ ΗΕ Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
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Ὁ Ἐγωϊσμὸς εἶναι ἡ πρωταρχικὴ Αἰ τία
πάντων τῶν Σχισμάτων καὶ τῶν Αἱ ρέσεων,
πάσης διαφωνίας, διαμάχης καὶ πολέμου,
ὡς μαρτυρεῖ ἡ ἀδιάψευστος Ἱστορία τῆς
ἀνθρωπότητος.

Διὰ τοῦτο, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δὲν εἶ ναι
κα θόλου ἐπιεικὴς πρὸς τοὺς Αἱρετι κούς, ἀλ -
λὰ παραγγέλλει: «ΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ἄνθρωπον
μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νου θε σίαν ΠΑΡΑΙ-
ΤΟΥ, εἰδὼς ὅτι ΕΞΕΣΤΡΑ ΠΤΑΙ ὁ τοιοῦτος
καὶ ἁμαρτάνει ὢν ΑΥΤΟΚΑΤΑΚΡΙΤΟΣ»
(Τίτ. Γ´ 10 -11). Παρα δίδει δὲ μετ᾽ ἐπιτάσεως
εἰς τὸ ΑΝΑΘΕΜΑ ὅσους Διαστρέφουν τὴν
ἐκ Θεοῦ Διδα σκα λίαν καὶ τὸ Θεῖον Εὐαγγέ-
λιον: «Θαυ μάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατί -
θεσθε ἀπὸ τοῦ καλέ σαντος ὑμᾶς ἐν Χάριτι
Χριστοῦ εἰς ΕΤΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, ὃ οὐκ
ἔστιν ἄλ  λο, εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες
ὑμᾶς καὶ θέλοντες ΜΕΤΑΣΤΡΕΨΑΙ τὸ Εὐ -
αγ  γέλιον τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ
Ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ’
ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ΑΝΑΘΕΜΑ ἔστω.
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Ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέ γω· εἴ
τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ ὃ παρε λάβετε,
ΑΝΑΘΕΜΑ ἔστω» (Γαλ. Α´ 6 -9).

Ἀκόμη καὶ ἐὰν μετασχηματισθῇ εἰς Ἄγ γε -
λον φωτός, ὁ Διάβολος παραμένει Διάβολος.
Παρομοίως καὶ οἱ διάκονοι αὐ τοῦ, ψευδαπό -
στολοι καὶ ψευδοδιδάσκαλοι: «Οἱ γὰρ τοιοῦ -
τοι ψευδαπόστολοι, ἐργάται δό λιοι, μετασχη -
ματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ. Καὶ οὐ
θαυμαστόν· αὐτὸς γὰρ ὁ Σατανᾶς ΜΕΤΑ-
ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ εἰς ἄγγελον φωτός. Οὐ
μέγα οὖν εἰ καὶ οἱ διά κονοι αὐτοῦ ΜΕΤΑ-
ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ὡς διάκονοι δικαιοσύ -
νης, ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν»
(Β´ Κορ. ΙΑ´ 13 -15).

Ὁ Διάβολος ἐπείρασεν εἰς τὴν ἔρημον τὸν
ἴδιον τὸν Χριστόν (Λουκ. Δ´ 1-13), «τὸν Υἱὸν
τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πα  τρὸς
γεννηθέντα ΠΡΟ ΠΑΝ ΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ»
(Σύμ βολον τῆς Πί στεως, ἄρ θρον 2), καὶ δὲν θὰ
πειράξῃ τοὺς ἀνθρώπους; Οἱ Γραμματεῖς,
οἱ Φαρισαῖοι, οἱ Σα δδουκαῖοι, οἱ Ἡρωδιανοί,
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οἱ Νομικοὶ καὶ παντοειδεῖς ἀλαζόνες Αἱ ρετι -
κοί, πρω τότοκα τοῦ Σατανᾶ, προσεπά θησαν
νὰ πα γιδεύσουν ἐν λόγῳ τὸν Χριστόν, καὶ θὰ
ἀφήσουν εἰς τὴν ἡσυχίαν των τοὺς Χριστι -
ανούς; «Καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν, Νομι -
κός, ΠΕΙΡΑΖΩΝ Αὐτὸν καὶ λέγων· διδάσκα -
λε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ Νό μῳ;» (Ματθ.
ΚΒ´ 35-36). Ἄλλοτε δέ: «Καὶ ἀποστέλλουσιν
αὐτῷ τοὺς μα θητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳ -
διανῶν λέγοντες· διδά σκαλε... εἰπὲ οὖν ἡμῖν,
τί σοι δοκεῖ; Ἔξ εστι δοῦναι κῆνσον Καί σαρι
ἢ οὔ; Γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν ΠΟΝΗΡΙΑΝ
αὐτῶν εἶπε· τί με ΠΕΙΡΑΖΕΤΕ, ΥΠΟΚΡΙ-
ΤΑΙ;» (Ματθ. ΚΒ´ 16-18). Πόσα «ΟΥΑΙ ὑμῖν,
Γραμμα τεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑπο κριταί» (Ματθ.
ΚΓ´ 1-39), ἐξαπολύει ὁ Θεάν θρω πος Ἰησοῦς
ἐναντίον τῶν Πολεμίων τοῦ Θεοῦ, τῶν Δια-
στρεφόντων τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ ὄπισθεν τῆς
πλάνης αὐτῶν; 

Μολαταῦτα πάντοτε ἐγείρονται ἄν θρω ποι
πλάνοι οἱ ὁποῖοι Παρερμηνεύουν τὴν Ἁγίαν
Γραφήν, Διαστρέφουν καὶ Παρα χαράσσουν
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τὴν Ἀ λήθειαν τοῦ Εὐ αγγελίου, Παραποιοῦν
τὴν Διδασκαλίαν τῶν Ἁγίων καὶ Θεοφόρων
Πατέρων, Κακο ποιοῦν τὰ νοήματα τῆς Ἱερᾶς
Ὑμνο λο γίας τῆς Ἐκ κλη σίας, Ἀρ νοῦνται τὰ
αὐτονόητα. Ὅ λους αὐτούς, ἡ Ἐκ κλη σία τοὺς
Καταδικάζει καὶ Ἀνα θε μα τίζει ὡς Αἱρετι -
κούς: «Τοῖς μὴ ὀρ θῶς τὰς τῶν Ἁγίων Δι δα -
 σκά λων τῆς τοῦ ΘΕΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ θείας
φω νὰς ἐκ λαμβανο μένοις, καὶ τὰ Σαφῶς καὶ
Ἀρι δήλως ἐν αὐταῖς διὰ τῆς τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕ -
ΥΜΑΤΟΣ Χά ριτος εἰρημέ να, ΠΑΡ ΕΡΜΗ -
ΝΕΥΕΙΝ τε καὶ ΠΕΡΙΣΤΡΕ ΦΕΙΝ πει ρωμέ -
νοις, ΑΝΑΘΕΜΑ. (γ΄)» (Συνοδι κὸν Κυρια -
κῆς Ὀρθοδοξίας, Τριώδιον). 

Ὅπως συνέβη λοιπὸν μὲ τοὺς πεπτωκότας
Ἀγγέλους τοὺς μετατραπέντας εἰς δαίμονας,
καὶ μὲ τοὺς Πρωτοπλάστους τοὺς ἀπωλέσαν -
τας τὸν Παράδεισον, καὶ μὲ τὸν Κάϊν, τὸν Πρῶ -
τον Διώκτην τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, καὶ μὲ
τοὺς εἰς κάθε αἰῶνα ἐ χ θροὺς τῆς Ἀληθείας,
συμβαίνει καὶ εἰς τὴν παροῦσαν γενεάν. Οἱ
μισοῦντες τὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ τοῦ ΘΕΟΥ
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Θεομάχοι - Τρια δομάχοι - Χριστομάχοι -
Ἐκκλησιο μάχοι τοῦ 21ου αἰῶνος, ὁ πρώην
Μεσσηνίας Γρη γόριος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν Ἀρχι -
αι ρεσιάρχαι, ἠρνή θησαν τὴν πρὸ Χριστοῦ
Σωτηρίαν τῶν ἀν θρώ πων ὑπὸ τοῦ Χρι στοῦ,
καὶ ἐ κήρυξαν ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἠδύ νατο νὰ
σώσῃ τὸν πεπτωκότα ἄνθρωπον πρὸ τῆς
Ἀνα στά σεως τοῦ Χριστοῦ. Κατέληξαν δὲ οἱ
πλά νοι εἰς ἐσχάτην φθο ράν, νὰ κηρύσσουν
ΑΛΛΟΝ Ἰησοῦν, Μή-Προ αιώνιον, ὡς νὰ εἶ -
χον λάβει ΑΛΛΟ πνεῦ μα καὶ ὄχι τὸ Ἅ γιον,
ΑΛΛΟ εὐαγγέλιον καὶ ὄχι τὸ τοῦ Χριστοῦ,
κατὰ τὸν λόγον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «Φο -
βοῦμαι δὲ μή πως, ὡς ὁ ὄφις Εὔαν ΕΞΗΠΑ -
ΤΗΣΕΝ ἐν τῇ ΠΑΝΟΥΡΓΙᾼ αὐ τοῦ, οὕτω
ΦΘΑΡῌ τὰ ΝΟΗΜΑΤΑ ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλό -
τητος τῆς εἰς τὸν Χριστόν. Εἰ μὲν γὰρ ὁ ἐρ -
χό μενος ΑΛΛΟΝ Ἰησοῦν κηρύσσει ὃν οὐκ
ἐκηρύξαμεν, ἢ Πνεῦμα ΕΤΕΡΟΝ λαμβάνετε
ὃ οὐκ ἐλά βετε, ἢ Εὐαγγέλιον ΕΤΕΡΟΝ ὃ οὐκ
ἐδέξα σθε, καλῶς ἀνείχεσθε» (Β´ Κορ. ΙΑ΄ 3-
4).
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Εἰς τὴν παροῦσαν Εἰσαγωγήν, θὰ ἐξε -
τασθοῦν οἱ λόγοι οἱ ὁποῖοι ὡδήγησαν τοὺς
πρωτεργάτας αὐτῆς τῆς Πολυκεφάλου Ἀν -
τιχρίστου Αἱρέσεως εἰς τὴν Ἄρνησιν τῆς
πρὸ Χριστοῦ Σωτηρίας. Ἡ Ἄρνησις αὐ τὴ
ἔχει προϋποθέσεις, ἐπιπτώσεις καὶ προεκτά -
σεις. Προϋποθέτει συγκεκριμένους ἰ σχυρι -
σμοὺς καὶ ἀπολήγει ἐξ ἀνάγκης εἰς συμπε-
ράσματα τὰ ὁποῖα θὰ διατυπωθοῦν ρητῶς,
διὰ νὰ ἀντιπαραβληθοῦν πρὸς τὰ Ἱερὰ κεί-
μενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν Ἁγίων Πα-
τέρων τῆς Ἐκκλησίας, καὶ νὰ κατελεγχθοῦν
Δογματικῶς ὡς Αἱρετικά. 
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Ἰδοὺ τί ἠνάγκασε τοὺς συγχρόνους
Ἐκκλησιομάχους - Χριστομάχους -

Τριαδομάχους - Θεομάχους 
νὰ ἀρνηθοῦν τὴν δυνατότητα 

Σωτηρίας καὶ Θεώσεως 
πρὸ Χριστοῦ εἰς τὴν Παλαιὰν 
Διαθήκην ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ.

Οἱ σύγχρονοι ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΙ, ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΙ,
ΤΡΙΑΔΟΜΑΧΟΙ, ἤτοι, ΘΕΟΜΑΧΟΙ,
ἔφθασαν ἐξ ἀνάγκης νὰ ἀρνηθοῦν τὴν δυ να -
τό τητα Σωτηρίας πρὸ Χριστοῦ, διότι μὲ πο-
λυειδεῖς Αἱρετικὰς διατυπώσεις ἠρ νή θησαν
πολ λὰς σωτηριώδεις Ἀληθείας:

Ἠρνήθησαν τὴν Προαιωνιότητα τοῦ Προσ -
ώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν ὕπαρ ξίν Του
πρὸ τῆς ἐν Βηθλεὲμ Γεννήσεώς Του.

Ἠρνήθησαν τὴν Ὕπαρ ξιν τῆς Ἐκκλη σίας
πρὸ Χρι στοῦ. 

Ἠρνήθησαν ὅτι ἡ Ἁγία Τριὰς σώ ζει. 
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Ἠρνήθησαν ὅτι ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλη  σίας
εἶναι Θεία, ὅτι εἶναι ὁ Θεός, ὅτι εἶναι ἡ Ἁ -
γία Τριάς, ὅτι εἶναι ὁ Θεὸς Λόγος. 

Ὁπότε δι᾽ αὐτούς, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χρι στοῦ
ΔΕΝ εἶναι Θεανθρώπινος Ὀργανι  σμός, ἀλ -
λὰ ΜΟΝΟΝ ἀνθρώπινος ὀργανισμός, ἤτοι
Κεφαλὴ καὶ Σῶμα μόνον ἄνθρωποι.

Φυσικὸν ἑπόμενον λοι πὸν εἶναι: 
Μὴ ὄντος τοῦ Χριστοῦ, νὰ μὴν ὑπάρχῃ

Σωτηρία.
Μὴ οὔσης τῆς Ἐκκλησίας, νὰ μὴν ὑπ άρ -

χῃ Σωτηρία.
Μὴ ὄν τος τοῦ Θεοῦ Κεφαλὴ τῆς Ἐκ κλη -

σίας καὶ μὴ δυναμένης τῆς Ἁγίας Τριάδος νὰ
σώ σῃ πρὸ Χριστοῦ, νὰ μὴν ὑπάρχῃ Σωτη-
ρία. 

Ἐξ αἰτίας τῶν ἀνωτέρω Ἀρνήσεων, αἱ ὁ -
ποῖαι στοιχειοθετοῦν Αἱρέσεις, ἠρνήθη σαν
τὴν δυνα τότητα Σω τηρίας πρὸ Χρι στοῦ.
Αἱ Αἱρέσεις αὗ ται καὶ ἡ Ὀρθόδοξος ἀνατρο -
πή των παρα τίθενται ἐν συντομίᾳ εἰς τὴν συν -
έχειαν.
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1) Οἱ σύγχρονοι ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΟΙ
ἠρ   νήθησαν τὴν Προαιωνιότητα τοῦ
Προ σώπου τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ
Χριστοῦ, φρο νοῦν τες, κηρύσσοντες καὶ
γράφοντες ὅτι: 

♦ Ὁ Χρι στὸς ΔΕΝ εἶναι Προαιώνιος καὶ Ἄν -
αρχος, παρὰ μόνον ὡς Σχέδιον εἰς τὴν Βου -
λὴν τοῦ Θεοῦ, καὶ δι᾽ αὐτὸ ἔχει χρονι κὴν
ἀρ χὴν ὑπάρξεως, ὅπως ὅλα τὰ κτί σματα. 
♦ Ὁ Χριστὸς ἀρχίζει νὰ ὑπάρχῃ ἀπὸ τὴν ἐν
χρό νῳ Γέννησίν Του εἰς τὴν Βηθλεέμ, κα-
θότι καὶ ὅλος ὁ κόσμος γνωρίζει πὼς γεν-
νήθηκε στὶς 25 Δεκεμβρίου πρὸ 2000 περί-
που ἐτῶν καὶ ὄχι προαιωνίως. 
♦ Ὅσοι λέγουν ὅτι ὁ Θεάνθρω πος Χρι στὸς
εἶναι προαιώνιος, κάνουν καὶ τὴν ἀνθρωπί -
νην φύσιν του Προαιώ νιον.
♦ Σφάλλουν δογματικὰ ὅσοι τοπο θε τοῦν τὸν
Χριστὸν εἰς τὴν θέσιν τοῦ Ἀνάρχου Υἱοῦ καὶ
Λόγου. 
♦ Ἡ λέξις «Χριστὸς» λέγεται διὰ τὴν ἀν θρω -
πίνην φύσιν τοῦ Χριστοῦ, ΟΧΙ διὰ τὸν Υἱόν.
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♦ Δὲν μποροῦμε νὰ ἀποφαινόμεθα ἔτσι ἁπλᾶ
καὶ ξερὰ − μονολεκτικά −  καὶ νὰ λέμε: Ὁ
Χριστὸς εἶναι Θεός. 
♦ Ἡ λέξις «Χριστὸς» εἶναι ἐπίθετον καὶ ΟΧΙ
ὄνομα. 
♦ Εἶναι Αἱρετι κοὶ Οἰκουμενι σταὶ ὅσοι πι -
στεύουν ὅτι ὁ Χρι στὸς εἶναι Προαι ώ νιος. 
♦ Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος εἶναι Προαι ώνιος, ὁ
Χρι στὸς ὅμως δὲν εἶναι Προαι ώνιος. 
♦ Ὅποιος πιστεύει ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Προ -
αιώνιος, εἶναι Αἱρετικὸς Οἰκου  μενι στής, δι -
ότι αὐτὸ εἶναι ἡ ρίζα τῆς Παναι ρέσεως τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ. 

Οἱ ἰσχυρισμοί των αὐτοὶ καὶ πολλοὶ ἄλ λοι
παρόμοιοι εἶναι Βλάσφημοι, Αἱρετικοί, καὶ
συνιστοῦν Χριστομαχίαν, ἤτοι Θεομαχίαν,
διότι ἡ Προαιωνιότης τοῦ Προσώπου τοῦ
Χριστοῦ εἶναι Ὀρθόδοξον Δόγμα, εἶ ναι τὸ
Α καὶ τὸ Ω εἰς τὸ Ἀλφαβητάριον τῆς Σω τη -
ριώδους Πίστεως. Ἕνα μὴ Προ αιώ νιον Πρόσ -
ωπον εἶναι ἀδύνατον νὰ εἶ ναι Θεός, καὶ ἡ
λατρεία ἑνὸς μὴ προαιωνίου ὄντος εἶναι λα -
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τρεία ἑνὸς κτίσματος καὶ ἀποτελεῖ Εἰδωλο-
λατρείαν. Ἐὰν ἐγράφον το ὅλαι αἱ ἀποδεί -
ξεις περὶ τῆς Προαιωνιό τητος τοῦ Θεανθρώ -
που Ἰησοῦ Χρι στοῦ, «οὐδὲ αὐτὸν οἶ μαι τὸν
κόσμον χω ρῆσαι τὰ γρα  φόμενα βιβλία» (Ἰ -
ωάν. ΚΑ´ 25). Διὰ τοῦ το ἀναγράφονται ἐδῶ
ἐλάχισται μόνον: 
♦ Ὁ Χριστὸς εἶπεν: «Ἐγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω,
λέγει ΚΥ ΡΙΟΣ ὁ ΘΕ ΟΣ, ὁ Ὤν καὶ ὁ Ἦν καὶ
ὁ Ἐρ χόμενος, ὁ Παντοκράτωρ» (Ἀποκ. Α´ 8.
Βλέπε ἐπίσης, Ἀποκ. Α´ 4, Δ´ 8, ΙΑ´ 17, καὶ τὸ
κλασσικόν, «Ἐγώ εἰμι Ὁ ὬΝ», Ἐξόδ. Γ´ 14)·
♦ Ὁ Θεὸς Πατήρ: «Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυ -
ρίῳ μου.... ἐκ γα στρὸς πρὸ ἑωσ φόρου ἐ γέν -
 νησά σε» (Ψαλμ. ΠΑ´ 1, 3-4)· 
♦ Ὁ Χριστὸς πρὸ τοῦ Πάθους εἶπε: «Καὶ
νῦν δόξα σόν με σύ, Πά τερ, παρὰ σεαυ τῷ
τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον ΠΡΟ τοῦ τὸν κό σμον εἶναι
παρὰ σοί» (Ἰωάν. ΙΖ´ 5)· 
♦ Ὁ Χριστὸς εἶπεν: «Ἐθεώ ρουν τὸν Σα τα -
νᾶν ὡς ἀστρα πὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πε σόν τα»
(Λουκ. Ι´ 18)·
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♦ Ὁ Χριστὸς εἶπε: «Πρὶν Ἀ βραὰμ γενέ σθαι
ΕΓΩ  ΕΙΜΙ» (Ἰωάν. Η´ 58)·
♦ Ὁ Χριστὸς εἶπεν: «Ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ Ἓν
ἐσμεν» (Ἰωάν. Ι´ 30)·
♦ Ὁ Χριστὸς εἶπεν: «Ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώ -
ρα κε τὸν ΠΑ ΤΕΡΑ καὶ πῶς σὺ λέγεις, δεῖ -
ξον ἡμῖν τὸν Πατέ ρα; Οὐ πιστεύεις ὅτι Ἐγὼ
ἐν τῷ ΠΑΤΡΙ καὶ ὁ ΠΑΤΗΡ ἐν Ἐμοί ἐστι;
Τὰ ρήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, ἀπ’ ἐ μαυ τοῦ
οὐ λαλῶ· ὁ δὲ ΠΑΤΗΡ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων αὐ -
τὸς ποιεῖ τὰ ἔργα» (Ἰωάν. ΙΔ´ 9-10)·
♦ Ὁ Χριστὸς εἶπεν: «Ἐγώ εἰμι ὁ ΑΡΤΟΣ ὁ
ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐ ρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φά -
γῃ ἐκ τού του τοῦ ΑΡΤΟΥ, ζήσεται εἰς τὸν
αἰ ῶνα. Καὶ ὁ ΑΡΤΟΣ δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ
ΣΑΡΞ μού ἐστιν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς
τοῦ κόσμου ζωῆς.... Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑ μῖν,
ἐὰν μὴ φά γητε τὴν ΣΑΡΚΑ τοῦ Υἱοῦ τοῦ
ἀνθρώπου καὶ πίητε Αὐτοῦ τὸ ΑΙΜΑ, οὐκ
ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.... Ὁ τρώγων μου τὴν
ΣΑΡΚΑ καὶ πίνων μου τὸ ΑΙΜΑ ἐν ἐμοὶ
μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ» (Ἰωάν. ΣΤ´ 51 & 56)·
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♦ Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁμολογεῖ: «Ὃ
ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωρά καμεν
τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασά μεθα καὶ αἱ
χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ ΛΟΓΟΥ
τῆς ΖΩΗΣ· καὶ ἡ ΖΩΗ ἐφανε ρώθη, καὶ ἑω -
ράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλο-
μεν ὑμῖν τὴν ΖΩΗΝ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ, ἥτις
ἦν πρὸς τὸν ΠΑΤΕΡΑ καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν»
(Α´ Ἰωάν. Α´ 1-2).
♦ Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κηρύττει: «Ἰη σοῦς
Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐ τὸς καὶ εἰς
τοὺς αἰῶνας» (Ἑβρ. ΙΓ´ 8)·
♦ Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εὐαγγελίζεται:
«Ἀλλ᾿ ἡμῖν Εἷς Θεὸς ὁ Πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάν -
τα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ Εἷς ΚΥ ΡΙ ΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ, ΔΙ᾿ ΟΥ  ΤΑ  ΠΑΝ  ΤΑ
καὶ ἡμεῖς δι᾿ Αὐτοῦ» (Α´ Κορ. Η´ 6)· 
♦ Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐξηγεῖ «τίς ἡ Οἰ κο -
νο μία τοῦ Μυστηρίου τοῦ ἀ  ποκε κρυμ μέ νου
ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ ΘΕῼ, τῷ ΤΑ ΠΑΝ  ΤΑ
ΚΤΙΣΑΝΤΙ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙ ΣΤΟΥ» (Ἐφεσ.
Γ´ 9)·
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♦ «Καὶ εἰς ἕνα Κύριον ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ,
τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ
τοῦ Πατρὸς ΓΕΝΝΗ ΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΠΑΝ -
ΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙ ΩΝΩΝ.... δι᾽ οὗ τὰ πάντα ἐ -
γένετο» (Σύμ βολον τῆς Πίστεως, ἄρθ. 2).

Οἱ πολέμιοι καὶ Σταυρωταὶ τοῦ Χριστοῦ
Ἑβραῖοι ἀρχιερεῖς κατ ηγόρησαν τὸν Ἰησοῦν
ὡς ΒΛΑΣΦΗΜΟΝ, ἀκριβῶς διότι ἐκήρυτ-
τεν ὅτι εἶναι Προαιώνιος: «...σὺ ἄν θρωπος
ὤν, ποιεῖς σε αυτὸν Θεόν» (Ἰωάν. Ι´ 33).

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι Ὁ Ὤν. Εἶναι Πρόσ -
ωπον Θεαρχικόν, Προαιώνιον, ὁ Μονογενὴς
Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Εἷς τῆς Ἁγίας
Τριάδος. Δὲν ἔχει χρονικὴν ἀρχὴν ὑπάρξεως.
Ἔχει χρονικὴν ἀρχὴν Ἐνανθρωπήσεως. Πρὸ
τῆς Ἐνανθρωπήσε ως δὲν ἦτο ἄνθρωπος, δὲν
εἶχεν ἀνθρωπί νην φύσιν, ἦτο μόνον Θεός, εἶ -
χε μόνον Θείαν φύσιν. Ἡ Ὑπόστασις - Πρόσ -
ωπον τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι ἄλλη οὔτε ἀλ -
λοιώτικη ἀπὸ τὴν Ὑπόστασιν - Πρόσωπον
τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Μο -
νογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Ὁ Υἱὸς
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καὶ Λόγος εἶναι ὁ Χριστός. Δὲν εἶναι ΑΛΛΟΣ
ὁ Χριστὸς καὶ ΑΛΛΟΣ ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος. Ὁ
Χριστὸς ὑπ ῆρχε πρὸ τῆς κατὰ Σάρκα Γεννή -
σεώς Του. Ὁ Χριστὸς ὑπῆρχε πρὸ Χριστοῦ.
Σώζει μετὰ τὴν Ἐνανθρώπησιν, ὅπως ἔσωζε
καὶ πρὸ τῆς Ἐνανθρωπήσεως. Οὔτε ἐπιτρέ -
πε ται νὰ συμπεραίνῃ κανεὶς ὅτι ὁ χρό νος εἰσ -
 ῆλθεν εἰς τὸν Προαιώνιον Υἱὸν τοῦ Θεοῦ
καὶ τὸν κατέστησε μὴ προαιώνιον Χριστόν,
καθότι ἔχει γραφῆ: «Ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς
ὑμῶν, καὶ οὐκ ἠλλοίωμαι» (Μαλ. Γ´ 6).

Οἱ σύγχρονοι Χριστομάχοι δὲν ὁμολογοῦν
τὸν Θεάνθρωπον Χριστὸν Προαιώνι ον, δῆθεν
ἀπὸ φόβον ὅτι οὕτω θὰ καταστή σουν Προαι -
ώνιον καὶ τὴν ἀνθρωπίνην φύ σιν Του, ἡ ὁποία
ὄντως δὲν εἶναι. Κηρύττοντες ὅμως τὸν Θε-
άνθρωπον Χριστὸν Μή-Προαιώνιον, καθι-
στοῦν τὴν ὄντως Προαιώνιον Θείαν Του φύ -
σιν, Μή-Προαιώνιον. 

Σύμφωνα μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρας τὸ ὄνο -
μα «Χριστός» ἢ «Ἰησοῦς» ἢ «Ἐμμα νουήλ»
(=Μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός) ἢ «Μεσσίας» ἢ «Υἱὸς
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ἀν  θρώ που» ἢ «Θεάνθρωπος» ἢ «Μεγάλης
Βουλῆς Ἄγγελος» δὲν εἶναι ὄνομα φύσεως,
ὡς ὑπὸ Αἱρετικῶν λέγεται, οὔτε τῆς ἀνθρω -
πίνης οὔτε τῆς Θείας, ἀλλὰ εἶναι ὄνομα τοῦ
Προσώπου, τῆς Θεαρχι κῆς Ὑποστά σε ως
τοῦ Μονογενοῦς ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ
ΘΕΟΥ. Ὁ Ἅγιος Ἰω  άννης ὁ Δα μασκη νὸς (676-
749 μ.Χ.) βεβαιώνει: «Τὸ δὲ «Χριστὸς»
ὄνομα τῆς Ὑποστάσεως λέ γομεν», καὶ οὔ
καθὼς οἱ Αἱρετικοὶ τῆς φύσεως (Ἅγιος Ἰ.
Δαμασκη   νός, P.G. 94, 989A & 1469D). 

Ἐὰν τὸ ὄ νομα «Χριστός» ἢτο ὄνομα τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως τοῦ Θεανθρώπου, τό τε
ὁ κάθε ἄνθρωπος ἀπὸ Ἀδὰμ ἕως τῆς Συν τε -
λεί ας θὰ ἐλέγετο «Χρι στός», διότι ὅλοι ἔχο-
με τὴν ἰδίαν ἀνθρωπίνην φύσιν μὲ τὸν Χρι-
στόν. Ἐὰν τὸ ὄ νομα «Χρι στός» ἢτο ὄ νομα
τῆς Θείας φύ σεως τοῦ Θεανθρώπου, τότε θὰ
ἐλέγετο «Χριστός» καὶ ὁ Θεὸς Πατὴρ καὶ τὸ
Ἅγιον Πνεῦμα, διότι ἔχουν τὴν ἰδίαν Θείαν
Φύσιν μὲ τὸν Χριστόν. 

Τὸ ὄ νομα λοιπὸν «Χρι στὸς» δὲν εἶναι ὄ -
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νομα φύσεως, ἀλλὰ ὄνο μα Προσ ώπου, τοῦ
Ἰησοῦ, τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Αὐτὸ ἔλεγε καὶ ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξ αν -
δρεί ας (378-444 μ.Χ.), αἰῶνας ἐνωρίτε ρον,
ὅπως δια σώζει εἰς κείμενόν του ὁ Λε όντιος
(480-540 μ.Χ.), εἶναι σαφέστατος: «Κοινῶς
παρὰ πάντων ὡμο λό γηται τὸ «ἄν θρωπος»
ὄνομα τὴν φύσιν δηλοῦν, τὸ δὲ «Παῦλος»
ἢ «Πέτρος» τὴν ὑπό στασιν· κατὰ δὲ τὸν
μακάριον Κύριλ  λον, τὸ «Χρι στὸς» ὄνομα
οὔτε δύ ναμιν ὅρου ἔχει, οὔτε τήν τινος οὐσί -
αν δηλοῖ.... τοῦ ὀνόματος τοῦ Χρι στοῦ... οὐ
φύσιν δη λοῦν τος, ἀλλ᾽ Ὑπό  στασιν» (Λε -
όντιος Βυζάν τιος, P.G. 86b, 1912A). 

Διὰ τοῦτο καὶ ἡ Ἱερὰ Ὑμνολογία τῆς Ἐκ -
κλησίας, τὸν Χριστὸν ὡς Πρόσωπον καὶ ὄχι
ὡς φύσιν ἐξυμνεῖ. Εἰς τὸ ἑπόμενον παράδειγ -
μα ὑμνεῖται ὡς τὸ Πρόσωπον τὸ ὁποῖ ον ἑ -
νώνει τὴν Θείαν φύσιν καὶ τὴν ἀν θρωπί νην
φύσιν: «Λίθος ἀχειρότμητος ὄ ρους, ἐξ ἀλα -
ξεύτου σου Παρθένε, ἀκρογωνιαῖος ἐ τμήθη,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΥΝΑΨΑΣ ΤΑΣ ΔΙΕΣΤΩΤΑΣ
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ΦΥΣΕΙΣ. Διὸ ἐπαγαλ λόμενοι σὲ Θεοτόκε με -
γαλύνομεν» (Καταβασία Θ´ ὠδῆς Κυριακῆς
Ὀρθοδοξίας).

Οἱ σύγχρονοι Αἱρετικοὶ Χριστομάχοι φο -
βοῦνται νὰ ὁμολογήσουν Προαιώνιον τὸν
Θεάνθρω πον Χριστόν, διότι δῆθεν οὕτω κη -
ρύσσεται Προαιώνιος καὶ ἡ ἀνθρωπίνη φύ-
σις Του. Δὲν φοβοῦνται ὅμως ὅτι κηρύσσον -
τες Μή-Προαιώνιον τὸν Θεάνθρωπον, κη -
ρύσ σεται Μή-Προαιώνιος καὶ ἡ Θεία Του
φύσις, ἡ ὁποία εἶναι Προαιώνιος.

Ἀδυνατοῦν ἐπὶ πλέον νὰ ἀπαν τή σουν εἰς
τὸ ἐρώτημα: ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ τοῦ
ἰδικοῦ των ΜΗ-ΠΡΟ ΑΙΩ ΝΙΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩ -
ΠΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙ ΣΤΟΥ, ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΤΟΝ
ΕΓΕΝΝΗΣΕ; 

Οἱ Αἱρετικοὶ Χριστομάχοι καθιστοῦν τοὺς
ἑαυ τούς των Ἑβραιόφρονας Ἰουδαϊστὰς
καὶ συντάσσον ται μὲ τὸν Ἄν να καὶ τὸν Κα -
ϊάφα, κα θότι καὶ ἐκεῖ νοι διὰ τοῦτο Ἐσταύ-
ρωσαν τὸν Ἰησοῦν, διότι ἐδίδαξεν ὅτι ἔχει
Προαιώνιον Ἀρ χήν, Προαιώνιον Ὕπαρξιν,
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Προαιώνιον Γέννησιν ἐκ τοῦ Θεοῦ Πα-
τρός.

Οἱ Αἱρετικοὶ Χριστομάχοι Θεομαχοῦν,
διότι ἕνας Μὴ-Προαιώνιος Ἰησοῦς Χριστὸς
εἶναι ἀ δύνατον νὰ εἶναι Ὁ ὬΝ, εἶ ναι ἀδύ-
νατον νὰ λατρεύεται ὡς Ὁ ὬΝ, εἶναι ἀδύ-
νατον νὰ εἰκονίζεται μὲ τὴν ἐπιγραφὴν «Ὁ
ὬΝ» εἰς τὸ Φωτοστέφανόν Του, εἶναι ἀδύ-
νατον νὰ εἶναι ΘΕΟΣ.

Οἱ Αἱρετικοὶ Χριστομάχοι Τριαδομαχοῦν,
διότι ἕνας Μὴ-Προαιώνιος Χριστὸς δὲν δύ-
ναται νὰ εἶναι ὁ Εἷς τῆς Ἁ γίας Τριάδος, δὲν
δύναται νὰ λατρεύεται ὡς ὁ Εἷς τῆς Ἁγίας
Τριάδος, δὲν δύναται νὰ εἰκονίζεται ὡς ὁ
Εἷς τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ ἰδική των εἰκὼν
τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔχει ΔΥΟ Προαιωνίους,
τὸν Πα τέρα καὶ τὸ Ἅ γιον Πνεῦμα, καὶ ΕΝΑ
Μή-Προαιώνιον, τὸν Χριστόν, δηλαδὴ ἔχει
ΔΥΑΔΑ καὶ ὄχι ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ.

Οἱ Αἱρετικοὶ Χριστομάχοι εἶναι πολέ μιοι
τῆς Παναγίας, διότι ἀρνού μενοι τὴν Προ αι -
ωνιότητα τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ,
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καθιστοῦν τὴν Ἀειπάρθενον Ὑ περαγίαν Του
Μη τέρα, κτι σμα τοτό κον, ἀνθρωποτόκον,
καὶ ΟΧΙ Θεοτόκον, ὅ πως εἶναι καὶ ὀνομά-
ζεται, ὁπό τε εἰς τὰς ἱεράς της εἰκόνας δὲν θὰ
πρέπει νὰ ἀναγράφεται οὔτε «Μήτηρ Θεοῦ»
οὔτε «Θεοτό κος». 

Οἱ Αἱρετικοὶ Χριστομάχοι, ἀρνού μενοι
τὴν Προ αιωνιότητα τοῦ Ἰησοῦ Χρι στοῦ κα-
θιστοῦν τοὺς Χριστιανοὺς Κτι σμα τολά τρας
καὶ κοινοὺς Εἰδωλολάτρας, ἐφόσον ὁ Χρι -
στὸς κατ᾽ αὐτοὺς δὲν εἶναι ὁ Προαι ώνιος Κτί -
στης ἀλλὰ ἕνα κτίσμα. 

Οἱ Αἱρε τικοὶ Χριστο μάχοι, ἀρνού μενοι τὴν
Προ αι ωνιότητα τοῦ Ἰη σοῦ Χρι στοῦ, βλασφη -
μοῦν εἰς τὸ Μυστήριον τῆς Θείας Εὐ χαρι -
στίας, διότι οὕτω τὸ Ἅγιον Ποτήριον δὲν ἔ -
χει πλέον τὸ Θεοϋ πόστατον Ἅγιον Σῶμα
καὶ Τίμιον Αἷμα Χρι στοῦ τοῦ ΘΕΟΥ, ἀλλὰ
κοινὸν ἄρτον καὶ οἶνον.

Ἡ Αἵρεσις τῶν πολεμούντων τὴν Προαιω -
νιότητα τοῦ Χριστοῦ, ἡ «ἐκ Μα ρίας λέ γουσα
τὴν ἀρχὴν Αὐτὸν ἐσχηκέ ναι», «ἀπὸ Μα ρίας
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Αὐτὸν ἔχειν τὴν ἀρ χήν» (Ἅγιος Ἰ. Χρυσόστο -
μος, P.G. 63:73), τοὺς κατατάσσει μετὰ τῶν
καταδικασθέντων ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας Ἑβραι -
οφρόνων Αἱρε τικῶν, Νεστορίου καὶ Παύ λου
τοῦ Σαμο σα  τέως, καὶ τοὺς καθιστᾶ κοινω-
νοὺς τοῦ ἰδίου κατ᾽ ἐκείνων Ἐκ κλησιαστι -
κοῦ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΟΣ.

Ἀπορεῖ ὁ Ἅγιος Χρυ σόστο μος (354-407
μ.Χ.), πῶς εἶ ναι δυνατὸν νὰ εἶναι Δημιουρ-
γὸς τῶν οὐ ρανῶν ὁ Χριστός, ἐὰν ἤρ χισε νὰ
ὑπάρχῃ ὅταν ἐγεννήθη ἀπὸ τὴν Μητέρα Του
Μαρίαν καὶ δὲν ὑπῆρχεν ἐνω ρίτερον. Γρά φει
δὲ σχετικῶς: «Ἐπειδὴ δὲ ...οἱ Παύλου τοῦ
Σαμο σατέ ως, ἐκ τότε φασίν εἶναι τὸν Χρι -
στόν, ἐξ οὗ ἀπὸ Μα ρίας προῆλθεν, ἐρώμεθα
κἀ κείνους, πῶς, εἰ ἐκ τότε ἦν ὁ Χριστός,
τοὺς οὐρανοὺς ἐδημιούργησε;.... Εἰ δὲ Δη -
μιουργὸς τῶν οὐρα νῶν, πρό τε ρος ἂν εἴη
τῶν οὐρα νῶν λοιπόν· καὶ οὐκ ἀπὸ Μαρίας
ἔσχε τὴν ἀρ χήν, ἀλλὰ καὶ πρὸ τῆς Μαρίας
ἦν» (Ἅγιος Ἰ. Χρυσό στο μος, P.G. 55, 119), καὶ
ἀλλοῦ λακωνικῶς διατυ πώνει τὴν ταυτότη -
τα τοῦ Προσώπου τοῦ Χριστοῦ πρὸ καὶ
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μετὰ τὴν Ἐνανθρώ  πη σιν: «Οἶδα ΧΡΙΣΤΟΝ
ἐκ Μαρίας γεν νη θέντα, καὶ οἶδα ΧΡΙ ΣΤΟΝ
ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΟΝΤΑ» (Ἅ γιος Ἰ. Χρυ -
σόστομος, P.G. 50, 818).

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι Προαιώνιος,
εἶναι ΚΥΡΙΟΣ, εἶναι ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ τῶν
Ἁπάντων, εἶναι ΘΕΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟ ΣΤΑ -
ΣΙΣ, εἶναι ὁ Εἷς τῆς Ἁγίας Τριάδος, ΘΕ-
ΟΣ Ἀληθινὸς ἐκ ΘΕΟΥ Ἀληθινοῦ. 

Διὰ τοῦτο, καὶ ἡ διὰ Χριστοῦ ΣΩΤΗ -
ΡΙΑ καὶ ΘΕΩΣΙΣ δὲν περιορίζεται χρο νι -
κῶς εἰς τὴν μετὰ Χριστὸν περίοδον, ἀλλὰ
ὑπῆρχε πάντοτε. 

2) Οἱ σύγχρονοι ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΙ
ἠρνήθησαν τὴν ΘΕΪΚΗΝ Κεφα λὴν
τῆς Ἐκ κλησίας καὶ τὴν Ὕπαρξιν τῆς
Ἐκκλησίας πρὸ Χριστοῦ, φρονοῦντες,
κηρύσσοντες καὶ γράφοντες ὅτι: 

♦ Εἶ ναι Αἵρεσις Οἰκουμενιστικὴ νὰ πι στεύ -
ω μεν ὅτι ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
Θεϊκή. 
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♦ Ἐὰν δεχθοῦμε ὅτι ἡ Κε φα λὴ τῆς Ἐκ κλη -
σίας εἶναι Θεϊκή, τότε δεχόμεθα ὅτι Κεφαλὴ
εἶναι ἡ Ἁγία Τρι ά δα, τὸ ὁποῖον εἶναι Οἰκου -
μενιστικὴ Αἵρεσις. 
♦ Εἶναι Οἰκουμενι στικὲς Αἱρέσεις οἱ διδα-
σκαλίες κατὰ τὶς ὁ ποῖες ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκ -
κλησίας εἶναι Θεϊκή. 
♦ Εἶναι Οἰ κου μενιστικὴ Αἵρεσις ἡ πίστις ὅτι
ἡ Ἁγία Τριὰς εἶναι Κεφαλὴ τῆς Ἐκ κλησίας.
♦ Εἶναι ΣΑΤΑΝΙΚΗ ἡ προσπάθεια τοῦ Οἰ -
κουμενισμοῦ, νὰ υἱο θετηθῇ καὶ ἀπὸ ἡμᾶς ἡ
Αἵρεση ὅτι Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ
Θεός. 
♦ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστὸς
καὶ ΟΧΙ ἡ Ἁγία Τριάς. 
♦ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστὸς
καὶ ΟΧΙ ὁ Ἄκτιστος καὶ Ἄναρχος Λόγος. 
♦ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἀν θρω -
πίνη φύσις (τοῦ Χριστοῦ), αὐτὴ ἡ ὁποία ἀ -
πέθανε καὶ ἀνέστη. 
♦ Ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀνθρώπινα
μέλη καὶ ἀν θρωπίνην Κεφαλήν.
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♦ Ἡ Ἐκκλησία εἶναι κτίσμα καὶ ἔχει χρο νι -
κὴν ἀρχήν. Δὲν ὑπῆρχε πρὶν ἀπὸ τὴν Μεγά -
λην Παρασκευήν. Δὲν ὑπῆρχε πρὶν ἀπὸ τὴν
Πεντηκοστήν.  
♦ Εἶναι ἐκ τοῦ Διαβόλου ὅσοι πιστεύουν ὅτι
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θε οῦ ὑπ ῆρχε πρὸ Χριστοῦ
ἢ πρὸ τῆς Πεντηκο στῆς. 
♦ Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ δὲν ὑπῆρξε
ποτὲ Κεφαλὴ καμμίας Ἐκκλη σίας. 
♦ Τὴν Ἐκκλησίαν τὴν οἰκοδό μη σεν ὁ Χρι-
στὸς καὶ ΟΧΙ ἡ Ἁγία Τριάς, καίτοι ἡ Ἁγία
Τριὰς ταυτουργεῖ.
♦ Μερικοὶ βγάζουν τὸν Χρι στὸν ἀπὸ Κεφα -
λὴν τῆς Ἐκκλησί ας καὶ βάζουν τὴν Ἁγίαν
Τριάδα. 
♦ Ὁ Χριστὸς ΔΕΝ πα ραιτεῖται ἀπὸ Κεφαλὴ
τῆς Ἐκ κλησί ας.
♦ Οἱ φύλακες τῆς Ὀρθο δοξίας δὲν θὰ ἐ πι -
τρέψουν τὴν Ἐκ κλη σίαν τοῦ Χριστοῦ νὰ
περάσῃ εἰς τὰ χέρια τῆς Ἁ γίας Τριάδος. 
♦ Τὰ περὶ Ἐκκλησίας Ἀγγέλων καὶ περὶ Ἐκ -
κλησίας Πρωτοπλάστων εἶναι δαιμο νικὲς
θεωρίες. 
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♦ Οἱ Ἄγγελοι ΔΕΝ ἀνήκουν εἰς τὴν Ἐκ κλη -
σίαν τοῦ Χριστοῦ.
♦ Οἱ Ἄγγελοι καὶ οἱ ἄνθρωποι  ΔΕΝ ἀποτε-
λοῦμε μίαν Ἐκ κλησίαν.
♦ Ὁ Χριστὸς ΔΕΝ εἶναι Ἀρχιποίμην τῆς
Θριαμβευούσης Ἐκκλησίας τῶν Ἀγ γέ λων
καὶ τῶν Ἁγίων ἐν Οὐρανοῖς, διό τι, ΔΕΝ εἶ -
ναι Προαιώνιος, ΔΕΝ εἶναι Θεός.
♦ Κηρύττουν ἐσκεμμένως τὸν Χριστὸν ὡς
Θεὸν διὰ νὰ στηρίξουν τὰς Αἱρε τικὰς θεω-
ρίας των, ὅτι ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκ κλησίας εἶ -
ναι Θεϊκὴ καὶ ἔτσι εἶναι ὁλόκλη ρος ἡ Ἁγία
Τριάδα Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ ἰσχυρισμοὶ αὐτοὶ εἶναι Βλάσφημοι, Ἀν -
τίθεοι, Αἱρετικοί, καὶ συνιστοῦν Ἐκκλη-
σιομαχίαν καὶ Θεομαχίαν, διότι ἡ ΘΕΟ-
ΤΗΣ τῆς Κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
αὐτὴ ἡ ὁποία καθιστᾶ τὴν Ἐκκλησί αν, ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑΝ ΘΕΟΥ, Οἶκον ΘΕΟΥ, Στῦλον
καὶ Ἑδραίωμα τῆς Ἀληθείας, κα τὰ τὸν λό -
γον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «Ἐὰν δὲ βρα -
δύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν ΟΙΚῼ ΘΕΟΥ
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ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΘΕΟΥ ΖΩΝΤΟΣ, Στῦλος καὶ Ἑ δραίωμα
τῆς Ἀληθείας» (Α´ Τιμ. Γ´ 15). 

Συνιστοῦν δὲ καὶ ΤΡΙΑΔΟΜΑΧΙΑΝ καὶ
ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΙΑΝ, δι ότι ὅλως βλασφήμως
θέτουν τὸν Χριστὸν ἐκτὸς Ἁγίας Τριάδος ὡς
τέταρτον πρόσωπον, ἢ ἀναθέτουν τὴν ἰδιό-
τητα τῆς Κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας μόνον εἰς
τὸν Χριστόν, καθ᾽ ἣν στιγμὴν δὲν εἶναι δυ-
νατὸν νὰ ἐννοηθῇ χωρισμὸς τῶν Θεαρχικῶν
Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος, διότι, «Ὅπου
γὰρ ἂν μία τῆς Τριάδος ὑπόστασις παρῇ, πᾶ -
σα πάρεστιν ἡ Τριάς· ἀδιασπάτως γὰρ ἔχει
πρὸς ἑαυτήν, καὶ ἥνωται μετ᾽ ἀκριβείας ἁ -
πάσης» (Ἅγιος Ἰ. Χρυσόστομος, P.G. 60, 519). 

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ΚΙΒΩΤΟΣ ΣΩΤΗ-
ΡΙΑΣ διὰ τὰ μέλη τοῦ Σώματός της, "Ex-
tra Ecclesiam nulla salus", «Ἐκτὸς τῆς
Ἐκκλησίας οὐδεμία Σωτηρία». "Sa lus ex-
tra Εcclesiam non est", «Σωτηρία ἐκτὸς
τῆς Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρχει» (Ἅγιος Κυ-
πριανός, Ἐπιστολὴ 72). 
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Ἡ Ἐκκλησία εἶναι «Κοινωνία Θεώ σεως»
(Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, Ε.Π.Ε. 1, σελ. 330).

Ἡ ὕπαρξις τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ΘΕΟΥ
πρὸ Χριστοῦ εἶναι αὐτὴ ἡ ὁποία κατέστη σε
Ἁγίους καὶ Θεωμένους τοὺς Ἀγγέλους, τοὺς
Δικαί ους, τοὺς Πατριάρχας, τοὺς Προ φήτας·
εἶναι αὐτὴ ἡ ὁποία ἡγίαζε τοὺς Ἱε ρεῖς καὶ Ἀρ -
χιερεῖς, τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων καὶ τὴν Σκηνὴν
τοῦ Μαρτυρίου, τὸν Ναὸν τοῦ Σολομῶντος,
καὶ τὰς ἱερὰς Θυσίας τῶν Θεοσεβῶν ἀνδρῶν
πρὸ Χριστοῦ, καὶ κατὰ τὴν περίοδον τοῦ Νό -
μου τοῦ Μωϋσέως καὶ πρὸ τοῦ Μωϋσέως
ἀκό μη καὶ πρὸ τοῦ Νῶε. Ὑπῆρχεν ἡ Ἐκκλη -
σία πρὸ Χριστοῦ, διότι ὑπῆρχε Μετάνοια καὶ
Ἄφεσις, ὑπῆρ  χον Θεοσημεῖαι, Θαυματουρ-
γίαι ἐκ Θεοῦ, θε ραπεῖαι ἀσθενῶν καὶ ἀναστά -
σεις νεκρῶν. Ἡ ΕΚ ΚΛΗΣΙΑ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ
πάντοτε παρεῖχε ΑΓΙΑΣΜΟΝ, ΣΩΤΗΡΙΑΝ
καὶ ΘΕΩΣΙΝ καὶ δὲν ἀπέκτησε Σωστικὰς
Δυ νάμεις κατὰ τὴν Πεντηκοστήν. Οὔτε εἶναι
ΑΛΛΗ ἡ Ἐκ κλησία τῆς Καινῆς Διαθήκης
καὶ ΑΛΛΗ τῆς Παλαιᾶς. Οὔτε εἶ ναι ΑΛΛΟΣ
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ὁ Θεὸς τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ ΑΛΛΟΣ ὁ
Θεὸς τῆς Παλαιᾶς. Ὁ ΑΥΤΟΣ ΘΕΟΣ ἡγί -
 αζε καὶ ἔσωζε καὶ ἐθέωνε τὸ πλάσμα Του
πάντοτε, καὶ πρὸ Χριστοῦ καὶ μετὰ Χριστόν. 

Ἐὰν ἐγράφοντο ὅλαι αἱ ἀποδείξεις περὶ τῆς
ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ΘΕΟΥ πρὸ
Χριστοῦ καὶ περὶ τῆς ΘΕΙΑΣ Κεφα  λῆς Αὐ -
τῆς, καὶ περὶ τῶν ἐν Αὐτῇ θαυμάτων τὰ ὁποῖα
ἐγένοντο ἀνὰ τοὺς αἰῶνας, θὰ ἐχρειάζοντο
πολλὰ βιβλία. Διὰ τοῦτο ἀναγράφονται ἐδῶ
ἐλάχισται μόνον: 
♦ «Προσε ληλύθατε Σιὼν ὄρει καὶ ΠΟ ΛΕΙ
ΘΕΟΥ Ζῶντος, Ἱερουσαλὴμ Ἐπου ρανίῳ,
καὶ μυ ριάσιν Ἀγγέλων, πανηγύρει καὶ ΕΚ -
ΚΛΗ ΣΙᾼ ΠΡΩΤΟΤΟΚΩΝ ἀπο γεγραμ μένων
ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ, καὶ Κριτῇ Θεῷ πάντων, καὶ
πνεύμασι ΔΙΚΑΙΩΝ τετελει ωμένων» (Ἑβρ.
ΙΒ´ 22-23)·
♦ «Πίστει καλούμενος Ἀβραὰμ....  παρ ῴκη -
σεν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλ λοτρί -
αν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας..... ἐξε δέχετο γὰρ
τὴν τοὺς ΘΕΜΕΛΙΟΥΣ ἔχουσαν ΠΟΛΙΝ,
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ἧς Τεχνίτης καὶ Δημιουργὸς ὁ ΘΕΟΣ» (Ἑβρ.
ΙΑ´ 8-10)·
♦ «Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, τοι -
οῦτον ἔχομεν Ἀρχιερέα, ὃς ΕΚΑΘΙΣΕΝ ἐν
ΔΕΞΙᾼ τοῦ ΘΡΟΝΟΥ τῆς ΜΕΓΑΛΩΣΥΝΗΣ
ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τῶν ΑΓΙΩΝ Λειτουργὸς καὶ
τῆς ΣΚΗΝΗΣ τῆς ΑΛΗ ΘΙΝΗΣ, ἣν ἔπηξεν
ὁ ΚΥΡΙΟΣ, καὶ οὐκ ἄνθρωπος» (Ἑβρ. Η´ 1-2)·
♦ «Καὶ τὴν ΠΟΛΙΝ τὴν Ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ
καινὴν εἶδον ΚΑ ΤΑΒΑΙΝΟΥΣΑΝ ἐκ τοῦ Οὐ -
ρανοῦ ἀπὸ τοῦ ΘΕΟΥ» (Ἀποκ. ΚΒ´ 2)·
♦ «Εὐχαριστοῦντες τῷ ΘΕῼ καὶ ΠΑΤΡΙ....
ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσί ας τοῦ σκό -
τους καὶ μετέστησεν εἰς τὴν ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ
τοῦ ΥΙΟΥ τῆς Ἀγάπης Αὐ τοῦ...., καὶ ΑΥΤΟΣ
[=Ο  ΥΙΟΣ] ἐστιν ἡ ΚΕΦΑ ΛΗ τοῦ Σώμα τος,
τῆς Ἐκκλησίας» (Kολ. Α´ 12, 13,18)·
♦ «Εἰπὲ τῇ ΕΚΚΛΗΣΙᾼ ἐὰν δὲ καὶ τῆς ΕΚ -
ΚΛΗΣΙΑΣ παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσ περ ὁ
ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης» (Ματθ. ΙΗ´ 17)·
♦ Οἶκος ΘΕΟΥ, Ἐκκλησία ΘΕΟΥ τοῦ Ζῶν -
τος (Α´ Τιμ. Γ´ 15)·
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♦ «Τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ ΘΕΟΥ τῇ οὔσῃ ἐν
Κορίνθῳ» (Α´ Κορ. Α´ 2 & Β´ Κορ. Α´ 1)·
♦ «Τῇ Ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν ΘΕῼ
Πατρὶ καὶ Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ» (Α´ Θεσ.
Α´ 1 & Β´ Θεσ. Α´ 1)·
♦ «Ἐδίωξα τὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ τοῦ ΘΕΟΥ»
(Α´ Κορ. ΙΕ´ 9)·
♦ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: «Ἐκκλησία ΘΕ ΟΥ»,
«Ἐκκλησία ΚΥΡΙΟΥ», «Ἐκκλησία ΥΨΙ-
ΣΤΟΥ», «Ἐκ κλη σία ΟΣΙΩΝ», «Ἐκκλησία
ΑΓΙΩΝ», «Ἐκκλησία ΠΡΟΦΗΤΩΝ» (ἄνω
τῶν 90 ἀναφορῶν περὶ τῆς ὑπάρξεως τῆς Ἐκ -
κλησίας εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην)·
♦ «Οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη πο -
τὲ Προφητεία, ἀλλ᾽ ὑπὸ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Α-
ΓΙΟΥ φερόμενοι ἐλά λησαν ΑΓΙΟΙ  ΘΕΟΥ
ἄνθρωποι» (Β´ Πέτ. Α´ 21 ἐννοεῖ τοὺς Ἁγί-
ους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης)·
♦ «Πᾶσα ΓΡΑΦΗ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ» (Β´
Τιμ. Γ´ 16, ἐννοεῖ τὴν Παλαιὰν Διαθήκην, δι -
ότι ἡ Καινὴ δὲν εἶχε γραφῆ ἀκόμη)·
♦ «Δῆ λον ὅτι τῆς ΑΓΙΑΣ τε καὶ ΟΜΟΟΥΣΙ-
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ΟΥ  ΤΡΙΑ ΔΟΣ, ὡς ΕΝ νοεῖσθαι τὸ σύμ παν
τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΣΩΜΑ» (Ἅ γιος Κύ ριλλος
Ἀλεξαν δρείας, P.G. 74:557Α)·
♦ «Πιστεύω..... εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγι ον... τὸ
λα λῆσαν διὰ τῶν ΠΡΟΦΗΤΩΝ» (Σύμ βολον
τῆς Πίστεως, Ἄρθρον 8)·
♦ «Καὶ πῶς φησιν ἀλλαχοῦ, «Κε φαλὴ δὲ Χρι -
στοῦ ὁ Θεός;» (Α´ Κορ. ΙΑ´ 3) Τοῦτο καὶ ἐγώ
φημι, ὅτι ὥσ περ ἓν σῶμα ἡμεῖς, οὕτω καὶ
ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ καὶ ὁ ΠΑΤΗΡ Ἕν. Εὑρίσκεται
ἄρα καὶ ὁ ΠΑΤΗΡ ΚΕΦΑΛΗ ΠΑΝΤΩΝ
ΗΜΩΝ» (Ἅγιος Ἰ. Χρυσόστο μος, P.G. 62, 140)·
♦ «Ὥστε... ποιοῦντες τὸ θέ λη μα τοῦ ΠΑ -
 ΤΡΟΣ ἡμῶν ΘΕΟΥ ἐσόμεθα ἐκ τῆς ΕΚ   -
ΚΛΗΣΙΑΣ τῆς ΠΡΩΤΗΣ τῆς ΠΝΕΥ  ΜΑ ΤΙ -
ΚΗΣ, τῆς ΠΡΟ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΛΗ ΝΗΣ
ΕΚΤΙΣΜΕΝΗΣ» (Ἅγιος Κλήμης Πά πας Ρώ -
μης, Ἀποστολικὸς Πατήρ, †101 μ.Χ., Ἐπι -
στολὴ Β´ Κορινθίους ΙΔ´)·
♦ «Ὅπου ἂν ᾖ Χριστὸς Ἰη σοῦς, ἐκεῖ ἡ Κα θ ο -
λικὴ Ἐκκλησία» (Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεο φό ρος,
ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας, †107 μ.Χ., P.G. 5, 713Β)·
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♦ «Ἡ Ἁ γία Καθολικὴ Ἐκκλησία, καὶ Χρι στια -
νι σμὸς ὄντως ὠνομασμένος ἀπ αρ χῆς, καὶ
ΣΥΝ τῷ Ἀδὰμ καὶ ΠΡΟ τοῦ Ἀδάμ, καὶ ΠΡΟ
ΠΑΝΤΩΝ  ΤΩΝ  ΑΙΩΝΩΝ σὺν Χρι στῷ, θελή -
ματι τοῦ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύμα -
τος» (Ἅγιος Ἐπιφά νιος, P.G. 42, 784 C-D)·
♦ «Διὰ τὴν Ἐκκλησίαν ὁ Οὐρανός, οὐ διὰ
τὸν Οὐρα  νὸν ἡ Ἐκκλησία» (Ἅγιος Ἰωάν νης
Χρυσό στομος, P.G. 52, 429)·
♦ Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ Βασι λεία τοῦ ΘΕ ΟΥ
(Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, P.G. 49, 227,
P.G. 61, 13 & 313, καὶ ἀλλαχοῦ)·
♦ Ἡ Ἐκκλησία «πανταχοῦ τῆς οἰκουμέ νης,
πανταχοῦ τῶν αἰώνων, πανταχοῦ τῶν χρό -
νων ἐκτέταται» (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυ σόστο -
μος, P.G. 55, 469-470)·
♦ Ἓν Σῶμα, «οἱ παν ταχοῦ τῆς οἰκουμέ νης
πιστοί, καὶ ὄν τες καὶ γενόμενοι καὶ ἐσόμε -
νοι. Πά λιν καὶ οἱ πρὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ πα -
ρουσί ας εὐη ρεστηκότες Ἓν Σῶμά εἰσι. Πῶς;
Ὅτι κἀκεῖνοι τὸν Χρι στὸν ᾔδεσαν» (Ἅγιος
Ἰ. Χρυσό στομος, P.G. 62, 75)·
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♦ «Κατὰ γενικωτάτην ἔννοιαν, Ἐκ  κλησία
λέγεται τὸ ΣΥΝΟΛΟΝ τῶν ΠΙΣΤΩΝ ἐν γέ-
νει, καὶ περιλαμβάνει πάντας τοὺς Πι στεύ -
σαντας καὶ Βαπτισθέντας εἰς Χριστὸν ΜΕ ΤΑ
τὴν Σάρκωσιν Αὐτοῦ, ὡς καὶ πάντας τοὺς
Πιστεύσαντας εἰς Αὐτὸν ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΑΡ-
ΚΩΣΕΩΣ, ΕΙΤΕ ΥΠΟ ΝΟΜΟΝ, ΕΙΤΕ ΠΡΟ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Διαι ρεῖται δὲ ἡ Ἐκκλη σία αὕ -
τη εἰς τὴν ἐπὶ Γῆς καὶ εἰς τὴν ἐν Οὐρανοῖς·
καὶ ἡ μὲν πρώτη λέγεται Βασιλεία τῆς Χάρι-
τος ἢ Ἐκκλησία ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗ... ἡ δὲ
δευτέρα ἡ ἐν Οὐρανοῖς, λέγεται καὶ Βασι -
λεία τῆς Δόξης ἢ Ἐκκλησία ΘΡΙΑΜΒΕΥ-
ΟΥΣΑ καὶ «Ἐκκλησία ΠΡΩΤΟΤΟΚΩΝ ἐν
Οὐ ρανοῖς ἀπογεγραμμένων» (Ἑβρ. ΙΒ´ 23)»
(Ἱερὰ Κατήχησις, ἐγκριθεῖσα ὑπὸ τῆς Ἱε ρᾶς
Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα τρι αρ χείου, 14
Αὐγούστου 1872, σελ. 137-138)·
♦ «Κατὰ γενικωτάτην ἔννοιαν, ἡ Ἐκ κλη σία
περιλαμβάνει ΣΥΜΠΑΣΑΝ τὴν πε ρὶ τοὺς
ΑΓΓΕΛΟΥΣ καὶ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ «ΛΟΓΙΚΗΝ
ΚΤΙΣΙΝ» (Ἐφεσ. Α´ 10, 20-23, Ἐφεσ. ΙΒ´
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22-23, Κολ. Α´ 8, 20, Αὐγου στίνου Ἐγχειρίδιον
56, Περὶ τῆς Πόλεως τοῦ Θεοῦ, Ι´ 7).... Μερι -
κώτερον δὲ διαιρεῖται ἡ κατὰ τὴν ἔννοιαν
ταύτην Ἐκκλη σία εἰς τὴν τῆς ΠΑΛΑΙΑΣ
ΔΙΑΘΗΚΗΣ (Πράξ. Ζ´ 37), ὑποδιαιρουμέ -
νην εἰς τὴν ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ καὶ ΝΟΜΙ-
ΚΗΝ, καὶ εἰς τὴν τῆς ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑ ΘΗΚΗΣ,
καὶ ἔτι μερικώτερον Ἐκκλησία λέγεται ἡ
ΣΤΡΑ ΤΕΥΟΜΕΝΗ Ἐκκλησία τῆς Καινῆς
Δι αθήκης» (Ἱερὰ Κατήχησις, 1872, ἔνθα ἀ -
νωτέρω σελ. 137, ὑποσημείωσις 4)·
♦ «Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὡς ΚΕΦΑΛΗ τῆς ΕΚ -
ΚΛΗΣΙΑΣ τῆς ἐν ΕΔΕΜ, ἦν τὸ κέν τρον τῆς
Ἐκκλησίας τῶν Πατριαρχῶν...» (Ἅγιος Νε-
κτάριος, Μελέται Δύο: Α´ Περὶ Ἐκκλησίας,
1913,ἐκδόσεις Νεκτάριος Πα ναγό που λος, σελ. 18)·
♦ «Ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ἐστὶ σὺν τῷ Ἀδὰμ πε πλα -
σμένη» (Ἅγιος Νεκτάριος, Μελέται Δύο, σελ. 18)·
♦ «Ἡ Ἁγία τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ἐ στὶν
ἡ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ
ἀπὸ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ» (Ἅ γιος Νε -
κτάριος, Μελέται Δύο, σελ. 18)·
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♦ «Ἐν τῇ γενικωτέρᾳ Χριστιανικῇ σημα σίᾳ,
Ἐκκλησία εἶναι ἡ κοινωνία πάν των τῶν λο -
γικῶν καὶ ἐλευθέρων ὄντων, τῶν πιστευόν των
εἰς τὸν Σωτῆρα, συμπεριλαμ βανομένων καὶ
τῶν Ἀγγέλων, ἥτις (κοινωνία) ὡς λέγει ὁ Ἀ -
πόστολος Παῦ λος εἶναι «τὸ σῶμα τοῦ Χρι-
στοῦ, τὸ  πλή ρωμα τοῦ πάντα ἐν πᾶσι πλη-
ρουμένου» (Ἐφεσ. Α' 10 καὶ 20-23), τὸ  περι -
λαμβάνον καὶ τοὺς εἰς Χριστὸν πιστεύ σαντας
πρὸ τῆς ἐλεύσεως Αὐτοῦ, τοὺς ἀπο τελέσαν -
τας τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Παλαιᾶς Διαθή κης»
(Ἅγιος Νεκτάριος, Μελέται Δύο, σελ. 12)·

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλ -
λάδος (τῶν ἀπὸ Ματθαίου), εἰς τὸ ΗΜΕΡΟ -
ΛΟΓΙΟΝ τοῦ ΕΤΟΥΣ 1974, δηλώνει ὅτι ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὑπάρ χει ἀπὸ ΚΑΤΑ -
ΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ, καὶ περιέ χει παραπομ -
πὴν εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Διδασκαλίαν τοῦ Πλά -
τωνος Μόσχας, 1765. Εἰς τὴν συνέχειαν πα -
ρατίθεται μικρὸν σχε τικὸν ἀπόσπασμα:
♦ «Ἐντεῦθεν λοπὸν συμπεραίνομεν, ὅτι ἡ ἡμε -
τέρα Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ὄχι μόνον
ἡ Ἀληθής, ἀλλὰ καὶ ἡ μόνη καὶ ἡ αὐτὴ ΑΠΟ
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ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ. Ἀξιο σημείωτον
εἶναι τὸ ὅτι ἡ Ρωσσικὴ Ἐκκλη σία διεκήρυτ -
τε διὰ τοῦ Μητροπολίτου της (†) Πλάτωνος
τὸ ἔτος 1765 ὅτι «ἡ Ἐκκλη σία μας εἶναι ἡ
αὐτὴ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ, ἐπειδὴ
συμφωνεῖ μὲ τὴν Γραικικὴν [=Ἑλληνικὴν]
Ἐκκλησίαν· ἡ δὲ Γραι  κικὴ Ἐκκλησία ποτὲ
δὲν ἐχωρίσθη ἀπὸ τὴν Ἀρχαίαν ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ· ἡ Ἀποστολικὴ δὲ
πάλιν Ἐκκλησία ἦτο ἡ αὐτὴ μὲ τὴν ΙΟΥ-
ΔΑΪΚΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ τῆς Παλαιᾶς Δια-
θήκης κατὰ τὴν ΟΥΣΙΑΝ τῆς Πίστεως· καὶ
ἡ Ἐκκλησία τῆς Παλαι ᾶς Διαθήκης θεμελι -
οῦται ἐπάνω εἰς τὴν ΑΛΗΘΕΙΑΝ τῆς ΑΠΟ -
ΛΥΤΡΩΣΕΩΣ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, τὴν
ὁποίαν ἀδι στάκτως ἐπίστευσαν ὅλοι οἱ ΠΡΟ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ καὶ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑ -
ΤΑΚΛΥΣΜΟΝ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ». Ἑπο -
μένως ἔχει ἡ Ὀρθόδοξος Εὐαγγελικὴ ἡμῶν
Ἐκκλησία τὴν ἀρχὴν αὐτῆς ἀπὸ αὐτὴν ταύ -
την τὴν ΑΡΧΗΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, καὶ θὰ
μείνῃ (κα τὰ τὴν μαρτυρίαν τῆς Ἁγίας Γρα -
φῆς) ἡ αὐ τὴ μέχρι τέλους τοῦ κόσμου» (Ἱερὰ
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Σύνοδος τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλ λάδος, ΗΜΕΡΟΛΟ-
ΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 1974, μὲ ἀναφορὰν εἰς τὴν
Ὁμολογίαν Πίστεως τοῦ Πλάτωνος Μόσχας).

Ἀκριβῶς τὰ ἴδια ἀναγράφονται καὶ ἐκτε -
νέστερον ἀναφέρονται εἰς τὸ ΗΜΕΡΟΛΟ ΓΙ -
ΟΝ ΕΤΟΥΣ 1985 τῆς αὐτῆς Ἱερᾶς Συν όδου.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ΕΚΚΛΗΣΙΑ τοῦ ΘΕ -
ΟΥ, καὶ προϋπάρχει ὄχι μόνον τῆς Πεν τη κο -
στῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἁ γίας Γρα φῆς, ἀ φοῦ αὐτὴ
εἶναι ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ τῆς Ἁ γίας Γρα φῆς. Ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Χρι στοῦ εἰς τὴν ἐ ποχὴν τῆς
Καινῆς Διαθήκης, ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ
καὶ Ἀποστο λικὴ Ἐκ κλησία, ΔΕΝ εἶναι ἄλλη
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησί αν τῶν Ἀγ γέλων, ἀλ -
λὰ ἡ αὐ τή, Μία καὶ Ἑνιαία μὲ Κεφαλὴν
καὶ Ἀρχιποίμενα τὸν Χρι στόν.

Τὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ τοῦ ΘΕΟΥ ΔΕΝ τὴν
συγκα λοῦν οἱ ἄνθρω ποι οἱ ὁποῖοι ἀνή  κουν
ὡς μέλη εἰς τὸ Σῶμά της. «Ἐκκλησίαν [μὲν
ταύτην ἐ κάλεσαν οἱ Πατέρες] ὅτι οὐκ ἀφ᾽
ἑαυτῆς αὕτη συνήχθη, ἀλλ᾽ ἄλ λος ταύτην εἰς
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τοῦ το ἐκάλεσεν, ὃς ἐ στιν Ο ΕΙΣ ΕΝ ΤΡΙ -
ΑΔΙ ΘΕΟΣ» (Μητροφάνης Κριτόπουλος, Πα -
τριάρχης Ἀλεξαν δρείας, 1589-1639 μ.Χ., Ὁμο -
λογία τῆς Ἀ να τολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς Καθο -
λικῆς καὶ Ἀποστολικῆς, Κεφάλαιον Ζ´, βλέπε,
Ἰ. Καρ  μίρης, Τὰ Δογματικὰ καὶ Συμβολικὰ Μνη -
μεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκ κλησίας, τόμ.
Β´, Ἔκδοσις Δευτέρα, Graz 1968, σελ. 528).

Ὁ ΘΕΟΣ εἶναι ὁ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ ὁ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΩΝ, ὁ καλῶν καὶ ἑνώνων
διὰ τῶν ΑΚΤΙΣΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΩΝ ΤΟΥ τὰ κτιστὰ λογικὰ μέ λη τοῦ Σώμα -
 τος τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, Ἀγ γέλους καὶ ἀν -
θρώπους, καὶ ΟΧΙ τὰ κτί σματα τὸν ΘΕΟΝ.

Ὁ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ ὁ ΕΚΚΛΗΣΙ Α -
ΖΩΝ τὸ εὐ λογημένον ποίμνιον εἶναι ὁ ΘΕ -
ΟΣ, ἡ ΖΩΗ, ἡ ΑΛΗΘΕΙΑ: «Ἐγώ φη σίν, ὁ
Ἐκκλησιαστής. Ἐμάθομεν δέ, τίς ὁ ΕΚΚΛΗ -
ΣΙΑΣΤΗΣ, ὁ τὰ πεπλανημένα τε καὶ διε-
σκορπισμένα συναγαγὼν εἰς ΕΝ, καὶ ποιῶν
τὰ πάν τα ΜΙΑΝ ΠΟΙΜΝΗΝ, ἵνα μηδὲν
ἀνήκοον ᾗ τῆς καλῆς τοῦ Ποι μένος φωνῆς
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τῆς τὰ πάντα ζωοποιούσης» (Ἅγιος Γρη γό -
ριος Νύσσης, 335-394 μ.Χ., P.G. 44, 636B).

Ὁ ΘΕΟΣ, ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ μόνος σώζων.
Εἶναι δὲ καὶ λέγεται ΣΩΤΗΡΙΑ ἡ διὰ Χρι -
στοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι μετὰ τοῦ Πατρὸς
κατὰ Χάριν Ἑνότης. Ἡ δὲ Ἑνο ποιός, Ἁγιο -
ποιός, Θεοποιὸς Χάρις ἐνεργεῖται πάντοτε
ὑπὸ τῆς ΤΑΥΤΟΥΡΓΟΥΣΗΣ Ἁ γίας Τρι -
άδος ἐξ ἀρχῆς.

Διὰ τοῦτο, ἡ ΣΩΤΗΡΙΑ εἶναι Προαιώ-
νιος καὶ δὲν περιορίζεται χρονικῶς εἰς τὴν
μετὰ Χριστὸν περίοδον. Διότι ἡ ΣΩΤΗΡΙΑ
καὶ ΘΕΩΣΙΣ προέρχεται καὶ πη γάζει ἐκ
τοῦ ΘΕΟΥ, διὰ τῶν Ἀκτίστων Θείων Ἐν -
εργειῶν, αἱ ὁποῖαι καὶ «ΘΕΟΤΗΣ» λέγον -
ται, κατὰ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶν
καὶ τὰς ἐν Κων σταντινουπόλει Ἱερὰς Συνό-
δους τῶν ἐτῶν 1341, 1347, 1351. 

Ὁ ἡνωμένος μετὰ τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεωμέ-
νος, εὑρίσκεται ἐν ΣΩΤΗΡΙᾼ. 

Οὐδεὶς Τεθεωμένος ἐκολάσθη ποτέ. 
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3) Οἱ σύγχρονοι ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΙ
- ΤΡΙΑΔΟΜΑΧΟΙ ἠρνήθησαν ὅτι
σώζει ἡ Ἁγία Τριάς, γράφοντες ὅτι: 

Ἡ Ἐκ κλησία σώζει διότι ἔχει σάρκα καὶ
αἷμα καὶ χρονικὴν ἀρχήν, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχει
ἡ Ἁγία Τριάς. 

Ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτὸς εἶναι Βλάσφημος καὶ
Ἀντίθεος καὶ Αἱρετικός. Κατ᾽ αὐ τούς, ἡ Σωτη -
ρία δὲν εἶναι ἔργον τοῦ Ἀ κτί στου Θεοῦ, ἀλλ᾽
ἐπί τευγμα τῶν ἐνεργειῶν ἑνὸς κτίσματος, ὅ -
πως θεωροῦν τὸν Χριστὸν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν.
Αὐτὸ ἐπίστευον καὶ αἱ Αἱ ρετικοὶ Βαρλααμῖ -
ται τοῦ 14ου αἰῶνος. Ἡ δὲ δυνατότης Σωτη -
ρίας κατ᾽ αὐτοὺς χρονολογεῖται ἀπὸ τὴν ἐν
Βη θλεὲμ Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ καὶ περιορί -
 ζεται μόνον εἰς τὴν με τὰ Χριστὸν ἐποχήν. 

Εἶναι γνωστὸν τοῖς εὖ φρονοῦσιν, αὐ τὸ τὸ
ὁ ποῖον καὶ Ἁγιοπατερικῶς ἐθεμελιώθη, ὅτι:
«Κτίσμα ὑπὸ κτίσματος οὐκ ἄν ποτε σωθῇ,
ὥσπερ οὐδὲ ὑπὸ κτίσματος ἐκτίσθησαν τὰ
κτίσματα» (Μέγας Ἀ θανάσιος, 296-373 μ.Χ.,
P.G. 26, 1081D).
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Ὁ δὲ ἰσχυρισμὸς ὅτι ἡ Ἁγία Τριὰς ΔΕΝ
σώζει συνιστᾶ Δαιμονιῶδες Θράσος. Ὁ ἱ -
κετήριος στίχος, «Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, ἐλέ -
ησον καὶ σῶσον ἡμᾶς», τὸν ὁποῖον ἡ Ἐκ κλη -
σία ὁρίζει διὰ τὸν Τριαδικὸν Κανόνα τοῦ Με -
σονυκτικοῦ κάθε Κυριακῆς, καὶ τὸν ὁ ποῖον
ἐπαναλαμβάνουν οἱ Ὀρ θόδοξοι Χριστιανοὶ
καὶ ἰδιαιτέρως οἱ Μο ναχοὶ εἰς τὰς καθ᾽ ἑκά-
στην ἰδιωτικὰς νυκτερινὰς προσ ευχάς, ἀρκεῖ
νὰ συντρίψῃ τὰς σιαγόνας τῶν Θεομάχων. 

Τὸ Ἁγιαστικὸν καὶ Σωτήριον καὶ Θε ώ -
σεως ἔργον τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ εἶναι ἔργον
τῆς ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΟΣ.

Ἐπειδὴ «ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγια ζό -
μενοι ἐξ ἑνὸς πάντες» (Ἑβρ. Β´ 11), ὁ ἁγια-
σμὸς τῶν μελῶν τοῦ Σώματος τῆς Ἐκ  κλησί -
ας δὲν δύναται παρὰ νὰ εἶναι ἔρ γον τοῦ Ε-
ΝΟΣ καὶ ΜΟΝΟΥ ΑΓΙΟΥ, τοῦ ΤΡΙΣΑ-
ΓΙΟΥ ΘΕΟΥ.

Ἐπειδὴ δὲ ὁ Ὁμοούσιος Τρισάγιος Θεὸς
εἶ ναι Ἀδιαίρετος καὶ ΤΑΥΤΟΥΡΓΕΙ, δὲν
ἐπι τρέπεται νὰ ἀποδίδεται ἡ Σωτηρία εἰς ἓν
μόνον πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος. Τοῦ  το

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ ΗΕ Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 115

FINAL 68-120 EISAGOGE_2008/sel 1...13  14/04/2020  16:14  Page 115



μαρτυρεῖ καὶ ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀ λεξαν δρείας
(378-444 μ.Χ.): «ΣΩΤΗΡΑ γὰρ κα λοῦμεν
τὸν ΘΕΟΝ οὐκ ἀνὰ μέρος μὲν τῷ Πατρί,
ἀνὰ μέρος δὲ αὐτῷ τῷ Υἱῷ, ἥτοι [=καὶ] τῷ
Ἁγίῳ Πνεύματι τὰ ἐφ᾽ οἷς ἠλε ήμεθα ἀποκο -
μί ζοντες χαριστήρια, ἀλλ᾽ ὄν τως τῆς ΜΙΑΣ
ΘΕΟΤΗΤΟΣ κατόρθωμα λέγοντες τὴν ἑαυ -
 τῶν ΣΩΤΗΡΙΑΝ. Κἂν γοῦν ἑκάστῳ προσ -
ώπῳ διανέμεσθαί τι δοκῇ τῶν εἰς ἡμᾶς γε-
γονότων, ἥτοι τῶν ἐνεργουμένων περὶ τὴν
κτίσιν, ἀλλ᾽ οὐδὲν ἦττον πιστεύομεν ὅτι
πάντα ἐστὶ παρὰ τοῦ Πατρὸς δι᾽ Υἱοῦ ἐν
Πνεύματι» (P.G. 74, 336Α). 

Περὶ τῆς ΤΑΥΤΟΥΡΓΙΑΣ τῆς Ἁγίας Τρι -
άδος εἰς τὴν Ἐκκλησίαν εἶ ναι σαφὴς καὶ ὁ
Μέγας Φώτιος (820-893 μ.Χ.): «Τί δ᾽ οὖν ὁ
Πλά στης καὶ Κηδεμών; Ἆρα παρεῖ δεν εἰς
τέ λος τὸ πλάσμα ταλαιπωρούμενον, καὶ το -
σαύτῃ πλάνῃ βυθιζόμε νον, καὶ καθεκάστην
τοῖς πάθεσιν ἀνδρα ποδιζόμε νον; Οὐ μὲν
οὖν. Πῶς γὰρ ὅπερ φιλοτι μούμε νος ἔπλα-
σεν, ἠνέσχετ᾽ ἂν ἡ δέως ὁρᾷν συ λαγωγού -
μενον καὶ πλανώμενον; Διὸ πρὸς ἑαυτήν μεν

116 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ ΗΕ Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

FINAL 68-120 EISAGOGE_2008/sel 1...13  14/04/2020  16:14  Page 116



ἡ τῆς ΤΡΙ ΑΔΟΣ  ΕΝΟΤΗΣ, εἰ θέ μις εἰπεῖν,
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΑΣΑ· θέμις δὲ τοῦτο λέγειν
ἐπὶ τῆς Ἀναπλά σεως, ὅτι καὶ τὸ «Ποιήσω-
μεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡ μετέραν καὶ
ὁμοίωσιν», ἐπὶ τῆς Πλάσεως εἴρηται· τῷ
ἑνιαίῳ τῆς γνώ μης Βουλήματι, τὴν ΑΝΑ-
ΠΛΑΣΙΝ τοῦ συντριβέντος διε τίθετο πλά-
σματος» (Μέ γας Φώτιος, P.G. 102, 557D-
560A). Δηλαδή, εἶναι δίκαιον νὰ λέγεται ὅτι
ἡ Ἁγία Τριάς, εἰς τὸν ἐνδο τριαδικόν της Ἐκ -
κλησιασμόν, ἤτοι, εἰς τὴν ὑπεραπλουστάτην
Ἑνότητά της μέσα εἰς τὸν Αἵτιον Πατέρα,
εἰς τὴν ἀδι αίρετον Ἀλ ληλοπεριχώρησιν τῶν
Ὑποστά σεων, εἰς τὸ Ἑνιαῖον τῆς Οὐσίας Της,
καὶ εἰς τὴν ταυτότητα τοῦ Θελήματος τῶν
Ὁ μοουσίων Προσώπων, ἔκρινε νὰ Ἀναπλά -
σῃ ὃν ἔπλασεν ἄνθρωπον. 

Ἐν συνόψει, οἱ ἀποδεδειγμένως Αἱρε τι -
κοὶ ἰσχυρισμοί, ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν ὑπῆρ -
χε πρὸ Χριστοῦ, ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ὑπῆρχε
πρὸ τῆς ἐν Βηθλεὲμ Γεννήσεώς Του, ὅτι ἡ
Ἐκκλησία δὲν ἔχει Θεϊκὴν Κε  φαλήν, καὶ
ὅτι ἡ Ἁγία Τριάς δὲν σώ ζει, ἠνάγκασαν
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τοὺς συγχρόνους ΣΧΙ ΣΜΑ ΤΟ ΑΙΡΕΤΙ -
ΚΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΥΣ, ΧΡΙΣΤΟ -
ΜΑΧΟΥΣ, ΤΡΙΑ ΔΟ ΜΑΧΟΥΣ, ἤτοι ΘΕ -
ΟΜΑΧΟΥΣ, νὰ ἀρ νηθοῦν τὴν δυνατότητα
Σωτηρίας πρὸ Χριστοῦ εἰς τὴν Παλαιὰν
Διαθήκην, διὰ πάντας τοὺς Ἁγίους, Δικαίους,
Πατριάρ χας, Προφήτας, Ὁσίους, Μάρτυ -
ρας.

Ἡ παροῦσα Εἰσαγωγὴ κατέγραψεν ἐπ αρ -
κῶς ἢ καὶ ἐν συντομίᾳ τὴν συντριβὴν αὐ τῶν
τῶν ἰσχυρισμῶν, τοὺς ὁποίους δὲν δικαιολο -
γεῖται πλέον νὰ ἐπικαλεσθῇ κανείς. Ἀπέ δει -
ξεν, ἔστω καὶ δι᾽ ὀλίγων, ὅτι καὶ ἡ ΕΚ ΚΛΗ -
ΣΙΑ τοῦ ΘΕΟΥ ὑπῆρχε πρὸ Χριστοῦ, ὅτι
καὶ ἡ ΣΩΤΗΡΙΑ καὶ ἡ ΑΓΙΟΤΗΣ καὶ ἡ
ΘΕΩΣΙΣ εἶναι ἔρ γον τῆς ΤΑΥΤΟΥΡΓΟΥ -
ΣΗΣ Ἁγίας Τριάδος, ὅτι καὶ ὁ Ἰησοῦς Χρι -
στὸς εἶναι Προ αιώνιος, ΚΥΡΙΟΣ, ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΟΣ τῶν Ἁπάντων, ΘΕΑΡ ΧΙΚΗ  Υ-
ΠΟΣΤΑΣΙΣ, ὁ Εἷς τῆς Ὁμοουσίου, Ἀδιαι -
ρέτου καὶ Ἀναλλοιώτου Ἁγί ας Τριάδος,
ΘΕΟΣ Ἀληθινὸς ἐκ ΘΕΟΥ Ἀληθινοῦ. 
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Ἀνοίγει οὕτω ἄνευ ἐμποδίων ὁ δρόμος διὰ
τὴν παρουσίασιν εἰς τὴν συνέχειαν τῆς Ἁγιο -
γραφικῆς καὶ Ἁγιοπατερικῆς Ὀρ θο δόξου
Διδασκαλίας τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τοῦ ΘΕΟΥ
περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ΣΩΤΗΡΙΑΣ τῶν ΤΕ-
ΘΕΩΜΕΝΩΝ, Ἁ γίων, Δι καίων καὶ Θεοσε -
βῶν ἀνθρώ πων καὶ πρὸ Χριστοῦ εἰς τὴν
Παλαιὰν Διαθήκην.
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Οἱ κατὰ σάρκα ΠΡΟΠΑΤΌΡΕΣ τοῦ Χριστοῦ,
οἱ πρὸ Νόμου καὶ ἐν Νόμῳ Πίστει Δικαιωθέν τες,

Ἁγιάσαντες καὶ Σωθέντες πρὸ Χριστοῦ 
εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΌΡΩΝ 
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120 Η ΕΞΟΡΙΑ ΤΩΝ  ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΩΝ

«Καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν ΚΥΡΙΟΣ ὁ ΘΕΟΣ ἐκ τοῦ
Παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, ἐξ ἧς
ἐλήφθη. Καὶ ἐξέβαλε τὸν Ἀδὰμ...» (Γεν. Γ´ 23-24).
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ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ
Η ΣΩΤΗΡΙΑ  ΑΓΓΕΛΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΙΑ  ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΕΙΣ ΤΗΝ  ΠΑΛΑΙΑΝ  ΔΙΑΘΗΚΗΝ
Οἱ πρὸ Χριστοῦ Σεσωσμένοι, Θεωμένοι,
Ἅγιοι, Δίκαιοι, Πατριάρχαι, Προφῆται,

Ὅσιοι, Μάρτυρες, ἄνδρες τε 
καὶ γυναῖκες καὶ παιδία.

121

Ὁ Χριστός: «Ἐρευνᾶτε τὰς ΓΡΑΦΑΣ, ὅτι ὑμεῖς
δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ἔχειν·

καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ»
(Ἰωάν. Ε´ 39).

Ὁ Χριστός: «Οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι ΔΙΚΑΙΟΥΣ
ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς Μετάνοιαν»

(Ματθ. Θ´ 13, Μάρκ. Β´ 17, Λουκ. Ε´ 32).
«Καὶ ἰδοὺ νο μι κός τις... Διδάσκαλε, τί ποιήσας
ΖΩΗΝ  ΑΙΩΝΙΟΝ κληρονο μήσω; Ὁ δὲ εἶπε

πρὸς αὐτόν· ἐν τῷ ΝΟΜῼ τί γέγρα πται;...
ΤΟΥΤΟ  ποίει καὶ ΖΗΣῌ» (Λουκ. Ι´ 25-28).

«ΔΙΚΑΙῼ νόμος οὐ κεῖται» (Α´ Τιμ. Α´ 9).
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Τὸ περὶ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟ -
ΓΙΚΟΝ  ΔΟΓΜΑ, εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ Με γάλα
Δόγματα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, ὅπως
καὶ τὸ ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΚΟΝ, τὸ ΧΡΙ ΣΤΟΛΟ -
ΓΙΚΟΝ καὶ τὸ ΠΝΕΥΜΑΤΟΛΟ ΓΙΚΟΝ, ἀπὸ
τὰ ὁποῖα ἀπορρέει τὸ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΝ.

Ὅλα τὰ Δόγματα εἶναι ΑΛΛΗΛΕΝΔΕ ΤΑ
ἢ ΑΛΛΗΛΟΠΕΡΙΧΩΡΟΥΜΕΝΑ. Δὲν δύ -
ναται νὰ ὁμιλῇ κανεὶς περὶ ἑνός, χωρὶς νὰ θί -
γωνται καὶ τὰ ἄλλα, καθότι ὅλα συνδέονται
μεταξύ των.

Οὕτω, τὸ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ἔχει ἄ -
μεσον σχέσιν μὲ τὸ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΝ,
ἀφοῦ ΣΚΟΠΟΣ τῆς ΕΚΚΛΗΣΙ ΑΣ εἶναι ἡ
ΣΩΤΗΡΙΑ τῶν μελῶν της. Ὅπως διδάσκει
καὶ ὁ Ἅγιος Γρη γόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ Μέγας
Θεολόγος τοῦ 14ου αἰῶνος, ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
εἶναι ἐκ φύσεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΘΕΩΣΕΩΣ»
(Ἅγιος Γρηγόριος Πα λαμᾶς, Ε.Π.Ε. 1, σελ. 330),
ἤτοι ἡ Κοινωνία τῶν Τριῶν Προσώπων τῆς
Ἁγίας Τριάδος με τὰ Ἀγγέλων καὶ Ἀνθρώ πων
ἡ ὁποία ΘΕΩΝΕΙ καὶ ΣΩΖΕΙ τὰ μέλη της.
Ἐξ ἄλλου, ἡ πρω ταρχικὴ καὶ κυ ριώνυμος ἔν -
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νοια τῆς λέ ξε ως «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» εἶναι ΚΟΙ -
ΝΩΝΙΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΧΕΣΙΣ - Ε-
ΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ἤτοι λογικῶν ἐλευ -
θέρων ὄν των.

Ἐν προκειμένῳ, εἰς τὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ
ΤΟΥ  ΘΕΟΥ, Κοι νωνοῦν - Ἐπικοινωνοῦν  -
Ἑνώνονται εἰς Κατὰ Χάριν Σχέσιν ὁ Τρια-
δικὸς Θεός, ἡ Ἁγία Τριάς, μετὰ κτιστῶν λο-
γικῶν ὄντων, Ἀγγέλων καὶ Ἀνθρώπων.

Ἡ Κοινωνία αὐτὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ Ἀγ γέλων
καὶ Ἀνθρώπων εἶναι καὶ καλεῖται «ΕΚΚΛΗ -
ΣΙΑ  ΘΕΟΥ». 

Μόνον αὐτὴ ἡ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΧΕΣΙΣ -
ΕΝΩΣΙΣ μετὰ τοῦ ΘΕΟΥ, ΘΕΩΝΕΙ, ἤτοι
ΑΓΙΑΖΕΙ καὶ ΣΩΖΕΙ ἕνα λογικὸν κτίσμα.
Ὅποιος εἶναι μετὰ τοῦ Θεοῦ Ἡνω  μένος -
Θεωμένος, εἶναι καὶ Σεσωσμένος, εὑρίσκε-
ται ἐν ΣΩΤΗΡΙᾼ.

Ἀλοίμονον, ἐὰν ἡ Ἕνωσις μετὰ τοῦ Θε-
οῦ δὲν ἦτο ΣΩΤΗΡΙΑ.

Ἀλοίμονον, ἐὰν ἡ ΘΕΩΣΙΣ δὲν ἦτο ΣΩ -
ΤΗΡΙΑ.
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Ἀλοίμονον, ἐὰν οἱ ΘΕΩΜΕΝΟΙ δὲν Ἐ -
σώζοντο, ἀλλὰ Ἐκολάζοντο.

Τί νόημα θὰ εἶχε νὰ εἶναι οἱ Ἄγγελοι καὶ οἱ
Ἄνθρωποι ἡνωμένοι μετὰ τοῦ Θεοῦ, Θεωμέ -
 νοι, καὶ νὰ μὴν εὑρίσκωνται ἐν ΣΩΤΗΡΙᾼ;

Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ ὁ ΕΚ -
ΚΛΗΣΙΑΖΩΝ, Αὐτὸς ὁ ὁποῖος καλεῖ καὶ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΙ τὰ κτιστὰ λογικὰ ὄντα, Ἀγ -
γέλους καὶ Ἀνθρώπους, καὶ ὄχι οἱ Ἄγγελοι
καὶ οἱ Ἄνθρωποι τὸν Θεόν. Δι᾽ αὐτὸ ἡ Ἁγία
Ἐκκλησία λέγεται «ΕΚΚΛΗ ΣΙΑ  ΘΕΟΥ»,
ἤτοι, ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΧΕΣΙΣ - ΕΝΩΣΙΣ  ΜΕ
ΤΟΝ  ΘΕΟΝ.

Εἰς τὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ τοῦ ΘΕΟΥ, ὁ ΕΚ -
ΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ εἶναι ὁ ΘΕΟΣ ΠΑ ΤΗΡ, ὁ
ὁποῖος διὰ τοῦ ΥΙΟΥ καλεῖ ἐν Α ΓΙῼ ΠΝΕΥ -
ΜΑΤΙ τὰ λογικὰ κτίσματα εἰς Ἕνωσιν, πρὸς
Σωτηρίαν αὐτῶν καὶ Τιμὴν καὶ Θέωσιν. 

Ὁ Χριστὸς γὰρ εἶπεν: «Οὐδεὶς δύνα ται ἐλ -
θεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ὁ ΠΑΤΗΡ ὁ πέμψας με
ἑλκύσῃ αὐτόν.... Πᾶς ὁ ἀκού  ων παρὰ τοῦ ΠΑ -
ΤΡΟΣ καὶ μαθὼν ἔρχε ται πρός με» (Ἰω άν. ΣΤ´
44-45)· καὶ πάλιν: «Ἐγώ εἰμι ἡ ΟΔΟΣ καὶ

124 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ

KYRION THEMA 121-321_2008/sel 1...13  15/04/2020  06:43  Page 124



ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς
τὸν ΠΑ ΤΕΡΑ εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ» (Ἰωάν. ΙΔ´ 6).

Ἀποτελεῖ Ὀρθόδοξον διδασκαλίαν ὅτι ἡ
Ἐκκλησία συνάγεται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. «Ἐκ κλη -
 σίαν [μὲν ταύτην ἐ κάλεσαν οἱ Πα  τέρες] ὅτι
οὐκ ἀφ᾽ ἑαυτῆς αὕτη συνήχθη [=δὲν συγ -
κεντρώθηκε ἀπὸ μόνη της], ἀλλ᾽ ἄλ λος ταύ -
την εἰς τοῦ το ἐκάλεσεν, ὃς ἐστιν Ο ΕΙΣ ΕΝ
ΤΡΙΑΔΙ ΘΕΟΣ» (Μη τροφάνης, Πατριάρχης
Ἀλεξανδρείας, ὁ Κρι  τόπουλος, 1589-1639 μ.Χ.,
Ὁμολογία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς
Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς, Κεφάλαιον Ζ´
Περὶ Ἐκ  κλησίας, 1625, βλέπε Ἰ. Καρμίρης,
Τὰ Δογ  ματικὰ καὶ Συμβολικὰ Μνημεῖα τῆς
Ὀρθο δόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, Τόμος
Β´, Ἔκ δοσις Δευτέρα, Graz 1968, σελ. 528).

Τοῦτο ρητῶς σαφηνίζει καὶ ὁ Συμεὼν Θεσ σα -
λονίκης († 1429): «Ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ αὕτη ἐν τῇ
ΤΡΙΑΔΙ ΕΓΗΓΕΡΤΑΙ, ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς τῷ Χρι -
στῷ Ἰησοῦ συνοικοδομεῖσθε, Παῦλός φησιν,
αὐτῷ τῷ ΥΙῼ δη λαδή, εἰς ΚΑΤΟΙΚΗ ΤΗΡΙ -
ΟΝ τοῦ ΘΕΟΥ, ἤτοι τοῦ ΠΑΤΡΟΣ ἐν ΠΝΕΥ -
ΜΑΤΙ» (Συμεὼν Θεσ/νίκης, P.G. 155, 133D).
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Δὲν θὰ εἶχε προκύψει εἰς τὴν Ἐκκλησίαν
θέμα περὶ τῆς Σωτηρίας εἰς τὴν Παλαιὰν
Διαθήκην, ἐὰν δὲν εἶχεν ἐμφανισθῆ ἡ πρόσ -
φατος πολυσύνθετος Αἵρεσις τῆς Ἐκκλησιο -
μαχίας (τὸ 2002 μ.Χ.), ἡ ὁποία ἰσχυρίσθη
ὅτι «ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΣΩΤΗ ΡΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΠΑ ΛΑΙΑΝ ΔΙΑ ΘΗΚΗΝ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ».
Ἐκ τῆς Ἐκ κλησιομα χίας παρήχθησαν καὶ ἠγέρ -
θησαν δεκάδες ἄλλων Ἀντιχρίστων Αἱ ρέσεων,
διὰ νὰ στη ριχθῇ ἡ πρώτη των Αἵρεσις, καθότι:
«Ἑνὸς κακοῦ δοθέντος, μύρια ἕπονται».

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὅταν ὁ ἀγρὸς δὲν καλ -
λιεργεῖται καὶ δὲν σπείρεται καλὸς σπόρος,
τότε ἀναφύονται ἄκανθαι. Ἀκόμη καὶ ὅταν
καλλιεργεῖται ὁ ἀγρὸς καὶ σπείρεται κα λὸς
σπόρος, ἔρχεται ὕπου λα ὁ ἐχθρὸς καὶ σπεί-
ρει ΖΙΖΑΝΙΑ κατὰ τὴν Παραβολὴν τοῦ Κυ -
ρίου (Ματθ. ΙΓ´ 24-30). Πόσο μάλιστα ὅταν
δὲν καλλιεργεῖται, ὁπότε μόνον ἄκανθαι ἀνα -
φύονται εἰς τὸν ἀκαλλιέρ γη τον ἀγρόν.

Αὐτὸ συμβαίνει ὅταν δὲν γίνεται ἡ Ὀρ -
 θό δοξος Κατήχησις εἰς τὰ μέλη τῆς Ἐκ κλη -
σίας τοῦ Χριστοῦ. Τότε ὄχι μόνον ἐχθροί-
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Αἱρετικοὶ σπείρουν Ζιζάνια-Αἱ ρέσεις, ἀλ λὰ
καὶ ἀπὸ μόνα τους τὰ ἀκατήχητα μέλη πα-
ράγουν καὶ δημιουργοῦν δεισιδαιμονί ας, Πλά -
νας, Ἀ θεΐας, Ἀπιστίας, Σχίσματα, Αἱ ρετικά
φρονή ματα. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἐκκλησι -
αστικὴ Ἱστορία, διὰ πολλοὺς λό γους ὀλισθαί -
νουν ἀνὰ τοὺς αἰῶνας εἰς παν τὸς εἴδους πλά -
νην καὶ Αἵ ρεσιν, ὄχι μό νον λαϊκοί, μικροὶ καὶ
μεγάλοι, ἐγγράμμα τοι καὶ ἀγράμματοι, ἀλλὰ
καὶ Μο ναχοὶ ἐν Μο ναῖς, Ἱερεῖς, Ἀρχιερεῖς,
Ἀσκηταὶ καὶ Ἐ ρημῖται.

Διὰ νὰ κατανοήσῃ κανεὶς τὰ αἴτια τοῦ πα -
ρόντος θέματος περὶ τῆς ΣΩΤΗΡΙΑΣ εἰς
τὴν Πα λαιὰν Διαθήκην εἰδικῶς, καὶ γενικῶς
περὶ τῆς ΥΠΑΡΞΕΩΣ, τῆς ΑΠΟ ΣΤΟΛΗΣ
καὶ τοῦ ΣΚΟΠΟΥ τῆς ΜΙΑΣ καὶ ΕΝΙΑΙ-
ΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τοῦ ΘΕΟΥ εἴτε πρὸ
Χρι στοῦ εἴτε μετὰ Χριστόν, ἀρκοῦν αἱ πα -
ρατε θεῖσαι εἰς τὸν Πρόλογον καὶ εἰς τὴν Εἰ -
σαγω γὴν τοῦ πα ρόντος Ἡμε ρολογίου πλη-
ροφορίαι καὶ λε πτομέρειαι.

Διὰ νὰ παρακολουθήσῃ ὅμως ὁ ἀναγνώ -
στης τὴν ἐν συνεχείᾳ ἀνάλυσιν καὶ ἔκθεσιν
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τοῦ θέματος, εἶναι χρήσιμον νὰ παρα τεθῇ ἕνα
σύντομον Λεξιλόγιον καὶ Ἐπεξή γη σις βασι -
κῶν Ὅρων, οἱ ὁποῖοι θὰ χρησιμοποιηθοῦν
εἰς τὸ κείμενον, ὅπως οἱ κάτωθι: «Σω τηρία»,
«Ἐκκλησία», «Θέωσις», «Χριστός», «Αἰώ -
νιος Ζωή», «Παράδεισος», «Βασι λεία Θεοῦ
Αἰώνιος», «Δίκαιος», «ᾍδης», «Κόλασις».

Α) ΒΑΣΙΚΟΝ  ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ
Λέξεις καὶ ὅροι τῶν ὁποίων τὰ νοήματα 
ἔχουν ἀλλάξει κατὰ καιροὺς καὶ τόπους
καὶ πρέπει νὰ ἐξηγηθοῦν περιληπτικῶς.

1) ΣΩΤΗΡΙΑ: Ἡ διάσωσις ἀπὸ κίνδυνον ἢ
ἀπειλὴν εἰς τὴν Ζωὴν τῶν ἀνθρώπων. Ἐκκλη -
σιαστικῶς ἡ Σωτηρία ἀναφέρεται εἰς τὴν ψυ -
χὴν τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ Σωτηρία τῆς ψυχῆς ἐ -
πιτυγχάνεται μὲ τὴν παρὰ Θε οῦ δωρουμένην
Χάριν ἡ ὁποία ἑνώνει τὸν Ἄνθρωπον μὲ τὸν
Θεόν, ὥστε «μετὰ φό βου καὶ τρόμου τὴν ἑ -
αυτῶν ΣΩΤΗΡΙΑΝ κατεργάζεσθε» (Φιλιπ.
Β´ 12). Ἡ Ἕνωσις λογικῶν κτισμάτων, Ἀγ -
γέλων καὶ ἀν θρώπων, μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ
Θεῷ, κατὰ Χάριν ἐνεργουμέ νη. Ἡ συμμετοχὴ
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λογι κῶν κτισμάτων εἰς τὰς Ἀκτίστους Θείας
Ἐνεργείας καὶ ἡ Δια φύλαξίς των εἰς τὴν
Αἰ ώνιον Ζωήν. Ἡ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ Υἱοθε σία.
Ὅπως ὁ Χριστὸς εἶναι κατὰ Φύσιν Υἱὸς τοῦ
Θεοῦ, οὕτω τὸ Ἅγιον Πνεῦμα κα θιστᾶ τοὺς ἀν -
θρώπους Κατὰ Χάριν υἱ οὺς τοῦ Θε οῦ, καθὼς
γέγραπται: «Ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλή ρω μα τοῦ
χρόνου, ἐξαπέστει λεν ὁ ΘΕΟΣ τὸν ΥΙΟΝ Αὐ -
τοῦ, γενόμενον ἐκ γυ ναικός, γενό μενον ὑπὸ
Νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ Νόμον ἐξα γοράσῃ, ἵνα
τὴν ΥΙΟΘΕ ΣΙΑΝ ἀπολάβωμεν. Ὅτι δέ ἐστε
ΥΙΟΙ, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ
ΥΙΟΥ Αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὑ μῶν, κρᾶ -
ζον· ΑΒΒΑ Ο ΠΑΤΗΡ» (Γαλ. Δ´ 4-6). 

Σωτηρία πάλιν εἶναι ἡ λύτρωσις ἀπὸ τὴν
τιμω ρίαν τῆς Κολάσεως. Ἡ ἐν Θεῷ καὶ μετὰ
τοῦ Θεοῦ Ζωή. Ἡ Ἀνάστασις καὶ Ἀ φθαρ  το -
ποίησις τοῦ σώματος ἵνα καὶ αὐτὸ ἐμψυχωμέ -
νον μετὰ τὴν Κοινὴν Ἀνάστασιν ἀπολάβῃ τὴν
Ἀπολύτρωσιν καὶ Εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, κατὰ
τὴν Ἀπο στολικὴν Διδασκαλίαν: «Πᾶσα ἡ κτί -
σις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν....
καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν ΥΙΟ -
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ΘΕΣΙΑΝ ΑΠ ΕΚΔΕΧΟΜΕΝΟΙ, τὴν Α ΠΟ -
ΛΥΤΡΩΣΙΝ τοῦ σώματος ἡμῶν» (Ρωμ. Η´
22-23). Σωτηρία εἰς τὴν πλήρη μορφήν, ἥτις
δὲν ἔχει ἀκόμη ἀποδοθῆ, εἶναι ἡ μετὰ τὴν
Δευτέραν Παρουσία καὶ Τελικὴν Κρίσιν Κλη -
ρονομία τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

2) ΕΚΚΛΗΣΙΑ: Ἡ Λέξις «Ἐκκλησία», ὡς
γνωστόν, παράγεται ἐκ τοῦ ἐκ-καλῶ =ἐκκλη -
σία. Εἰς τὴν Ἀρχαιότητα ἦτο γνω στὴ ἡ «Ἐκ -
κλησία τοῦ Δήμου», δηλαδή, ἡ ἐπίσημος κλῆ -
σις τοῦ Λαοῦ εἰς Συγ κέν τρω σιν διὰ τὴν συζή -
τησιν θεμάτων τὰ ὁ ποῖα ἀ πασχολοῦσαν τὴν
Κοινωνίαν καὶ τὴν Πό  λιν, τὸν Δῆμον. «Ἐκ -
κλησία» δηλαδὴ σημαίνει Κάλε σμα διὰ Συν -
άντησιν, Πρόσκλησις διὰ κοι νὴν Σύσκεψιν.
Ὁπότε τὸ ἐκ-καλῶ δὲν εἶναι ΑΥΤΟΣΚΟ-
ΠΟΣ. Τὸ κάλεσμα καὶ ἡ Πρόσκλησις δὲν
εἶναι ΑΥΤΟΣΚΟΠΟΣ. Ὁ Σκοπὸς τῆς κλή-
σεως εἶναι ἡ Σύσκεψις, Συνεδρίασις, Διαβού -
λευ σις καὶ Συλλογικὴ Ἀπόφασις. Ὑπάρχει πάν -
 τοτε λόγος τῆς κλήσεως, νὰ γίνῃ προσ ωπικὴ
ἐπικοινωνία, καὶ μέσα ἀπὸ αὐ τὴν τὴν προσ -
ωπικὴν σχέσιν νὰ προκύψῃ δια προσω πικὴ
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ἕνωσις ἀπόψεων καὶ λῆψις ἀποφάσεων. Κά -
λεσμα διὰ Σύναξιν τοῦ Λαοῦ πρὸς συζήτησιν,
ἤτοι «Ἐκκλησία» = «Κοινωνία-Ἐπικοι νωνία
προσώπων», πρὸς ἀνταλλαγὴν ἀπόψε ων καὶ
λῆψιν Ἀ πο φάσεων. Ἡ πρω ταρχικὴ καὶ κυ ριώ -
νυμος ἔν νοια τῆς λέ ξε ως «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» λοι -
πὸν εἶναι ΚΟΙ ΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

Σήμερον βεβαίως οἱ ὅροι, «Ἐκ κλησία» καὶ
«Ἐκκλησία τοῦ Δή μου» ἔχουν ἀντικατα σταθῆ
ἀπὸ ἄλλους ὅρους: Κάλεσμα, Πρόσ κλησις,
Συγκέντρωσις, Σύν α ξις, Συνάντησις, Διά-
σκεψις, Σύνδεσμος, Συνδιάσκεψις, Συνεδρί -
ασις, Συνέδριον, Συν έλευσις, Διαβούλευσις,
Συμβούλιον, Κοινο βούλιον, (Βου λή, π.χ. Βου -
λὴ τῶν Ἑλλή νων), Σύνοδος Ὑ πουργῶν, Σύνο -
δος Κορυ φῆς, Σύνοδος Ἀρ χιερέων, Συμβού -
λιον τοῦ Στέμματος, Συμβούλιον τῆς Ἐπι-
κρατείας, Ἄρειος Πά γος, Σύσκεψις, Συνο-
μιλία, Συλλογικὴ Ἀ πόφασις, Συμπόρευσις,
Σύλλογος, Συμ προσευχή, Συν αυλία, κ.λπ..
Θρη σκευτι κῶς δέ, «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΕΟΥ =
Θε ανθρώπι νος Ὀργανισμός». Εἰς τὴν Πα-
λαιὰν Διαθήκην ἐλέγετο καὶ Συναγω γὴ τοῦ
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λαοῦ τοῦ Θε οῦ. Ἡ πρὸς ἕνα σκοπὸν καὶ γύρω
ἀπὸ μίαν Ἀρχὴν σύμπτυξις λογικῶν ὄντων,
ἤτοι μία Κοινωνία - Σχέσις - Ἕνωσις. 

Ἡ λέξις «Ἐκκλησία» λοιπὸν δὲν σημαίνει
πάντοτε κάτι Ἱερὸν καὶ Θεῖον. 

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Δήμου ἦτο πολιτικὸς ὀρ -
γανισμός, μεταξὺ ἀνθρώπων μόνον. 

Ἡ Ἐκκλησία πονηρευομένων (Ψαλμ. ΚΑ´
17) εἶναι ἕνας ἀντίθεος ὀρ γανισμὸς ἀν θρώ πων
οἱ ὁποῖοι ἀντιμάχον ται τὰς Ἐν τολὰς τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ εἶναι Δαιμονι -
κὸς Ὀργανισμός, ἄν θρωποι μάγοι, μέντιουμ,
ἀστρολόγοι, καὶ μα σόνοι, οἱ ὁ ποῖοι λατρεύουν
καὶ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὸν Σατανᾶ. 

Αἱ Ἐκκλησία τῶν Αἱρετι κῶν, Σχισματι -
κῶν, Παρασυναγώγων εἶναι ἀν ίεροι ὀργα-
νισμοί, οἱ ὁποῖοι κάνουν ἀντιποίησιν τῆς Ἐκ -
κλησίας τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ
Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἀπὸ Καταβολῆς Κόσμου
προνοηθεῖσα Κοινωνία ΘΕΟΥ μετὰ λογι -
κῶν κτισμάτων, ἡ περὶ τὴν Τρισυπόστατον
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Θεότητα  καὶ πρὸς τὸν Ἕνα Ὁμοούσιον Θεὸν
ἀ ποβλέπουσα Σχέσις Ἀγγέ λων καὶ ἀνθρώ -
πων, ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καλεσμέ-
νων καὶ διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡνωμέ-
νων εἰς Σωτήριον Ἕνω σιν καὶ Θέωσιν, εἰς
Ἓν Σῶμα, Σῶμα Χά ριτος τοῦ Μονογενοῦς
Υἱοῦ καὶ Σωτῆ ρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

3) ΘΕΩΣΙΣ: Ἡ πρὸς Θεὸν ὁμοίωσις, ἡ ὁ -
ποία εἶναι σύμφωνος μὲ τὸν ἀρχικὸν σκο  πὸν
τῆς Πλάσεως: «Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποι ήσωμεν
ἄν θρωπον κατ᾿ ΕΙΚΟΝΑ ἡμετέ ραν καὶ καθ᾿
ΟΜΟΙΩΣΙΝ» (Γέν. Α´ 26). Ἡ μέθεξις καὶ με -
τοχὴ λογικῶν κτισμάτων, Ἀγγέλων καὶ ἀνθρώ -
πων, εἰς τὰς Ἀκτίστους Θείας Ἐνεργείας
τῆς ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΟΣ. Ἡ Κατὰ Χά ριν καὶ
κατὰ τὸ μέτρον μετάδοσις εἰς τὸ κτίσμα αὐτῶν
τῶν ἰδιοτήτων αἱ ὁποῖαι ἀ νήκουν ἐκ φύσεως
μόνον εἰς τὸν Θεόν, ἤτοι, ἡ Ἁγιότης, ἡ Εἰρή -
νη, ἡ Θειότης, ἡ Αἰώνιος Ζωή. Οἱ ἀξιω θέν -
 τες τῆς Θεώ σεως γίνονται θεοὶ Κατὰ Χά ριν.
Ὅπως διδάσκουν οἱ γευθέντες αὐτῆς τῆς Θε -
ώσεως Πατέρες, Μάξιμος (580-662 μ.Χ.),
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Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς (1296-1359 μ.Χ.), καὶ
λοιποὶ Ἅγιοι, οἱ θεωθέν τες καθίστανται Κατὰ
Χάριν Ἄκτιστοι καὶ Ἄναρχοι καὶ Ἀ περί -
γραπτοι καὶ Ὑ πέρχρονοι, μολον ότι ἐκ φύ-
σεως εἶναι κτι στοί, δηλαδὴ ἔγιναν ἐξ οὐκ ὄν -
των: «Μάξιμος δὲ ὁ θεῖος οὐκ ἐνυπόστα τον
μόνον εἶπε ταύτην [τὴν θεοποιὸν Χάριν καὶ
Θέ ωσιν], ἀλλὰ καὶ Ἀγένητον, καὶ οὐκ Ἄκτι -
στον μόνον, ἀλλὰ καὶ Ἀπερίγρα πτον καὶ Ὑ -
πέρχρονον, ὡς καὶ τοὺς αὐ τῆς εὐμοιρη κότας
[=ὅσους τὴν γευθοῦν] δι᾽ αὐτὴν ΑΚΤΙΣΤΟΥΣ,
ΑΝΑΡΧΟΥΣ καὶ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟΥΣ τε λέ -
σαι, καίτοι διὰ τὴν οἰ κείαν φύ σιν ἐξ οὐκ ὄν -
των γε γονότας» (Ἅγιος Γρηγό ριος Παλαμᾶς,
E.Π.E. τόμ. 2, σελ. 625, καὶ P.G. 91, 1137). Ἡ
Θέωσις εἶναι ἡ ὑψίστη μορ φὴ Σωτηρίας, καὶ
ὁ Θε ωμένος εἶναι Σεσωσμένος. «Ἐκτὸς τοῦ
θεωθῆναι σωθῆ ναι ἀδύνατον». Ὅπως τὸ σί -
δηρον, ὅταν πυ ρακτωθῇ, ἀποκτᾶ τὰς ἰδιότη -
τας τοῦ πυρὸς διὰ τῆς εἰς τὸ πῦρ μετο χῆς, χω -
ρὶς νὰ ἀλλάζῃ ἡ φύσις του, οὕτω καὶ ὁ Θεω -
μένος ἀποκτᾶ ἐν μέτρῳ τὰς ἰδι ότητας τοῦ Θε -
οῦ διὰ τῆς μετοχῆς εἰς τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ.
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4) ΧΡΙΣΤΟΣ: Κεχρισμένος, πρόσωπον τὸ
ὁποῖον ἔχει ἀπὸ Θεοῦ Εὐλογίαν, ὅπως οἱ βα -
σιλεῖς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, οἱ Προ φῆται,
οἱ Ἱερεῖς καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς, καθὼς γέ γραπται:
«Μὴ ἅπτεσθε τῶν χριστῶν μου καὶ ἐν τοῖς
προφήταις μου μὴ πονη ρεύεσθε» (Ψαλμ. ΡΔ´
15). Κυριωνύμως, ὁ Χρι στὸς εἶναι τὸ μονα -
δι κὸν Πρόσωπον, ὁ Εὐλο γητὸς τοῦ Θεοῦ, εἰς
τὸν ὁποῖον κατοικεῖ «πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς
Θεότητος Σωματικῶς» (Κολ. Β´ 9), τοῦ ὁ -
ποίου ἡ ἀν θρωπίνη φύσις ἐχρίσθη ὑπὸ τοῦ
Υἱοῦ καὶ Λόγου διὰ τῆς Θεί ας Φύσεως ἕνε-
κεν τῆς Ὑποστατικῆς αὐτῶν Ἑνώσεως.
«Αὐτὸς γὰρ ἑαυτὸν ἔχρισε, χρίων μὲν ὡς
Θεὸς τὸ Σῶμα τῇ Θεότητι αὐτοῦ, χριόμε-
νος δὲ ὡς ἄνθρωπος· αὐτὸς γάρ ἐστι τοῦτο
κἀκεῖνο» (Ἅγιος Ἰ. Δαμασκηνός, P.G. 94,
989ΑΒ), κα τὰ τὸ Παλαιοδιαθηκικόν, «Μῦ ρον
ἐκκενω θὲν ὄνομά σου» (Ἆσμ. Ἀσμ. Α´ 3). 

Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Εἷς ἐκ τῶν Τριῶν Θε -
αρ χικῶν, Ἀκτίστων, Προαιωνί ων, Ἀν αλλοι -
ώτων Ὑποστάσεων, ὁ Γεννητὸς ἐκ Θεοῦ Πα -
τρὸς ἄνευ μητρὸς πρὸ χρόνου, καὶ ἐν χρό νῳ
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Γεννηθεὶς ἐκ Μητρὸς Παρθένου ἄνευ πατρός,
ἐκ Πνεύμα τος Ἁγίου, ἀτρέπτως καὶ ἀναλλοι -
ώτως ἀναλαβὼν ἀν θρω πίνην φύσιν καὶ ὄχι
ἀρ χὴν ὑπάρξεως. «Τὸ δέ, «Χριστός», ὄνομα
τῆς ὑποστάσεως λέγομεν» (Ἅγιος Ἰ. Δαμασκη -
νός, P.G. 94, 989Α).

Τὸ ὄνομα «Χριστὸς» εἶ ναι ὄνο  μα προσώ-
που καὶ ὄχι ὄνομα φύσεως. Δὲν ὀνομάζεται
«Χριστὸς» ἡ ἀνθρωπίνη φύ σις τὴν ὁποίαν ἔ -
λαβεν ἐνανθρωπήσας ὁ Μο νογενὴς Υἱὸς καὶ
Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀλ  λὰ ὀνο μάζεται «Χριστὸς»
ὁ ἴδιος ὁ Μονογε νής, ὁ Προαιώνιος Λόγος, «δι᾽
οὗ τὰ πάντα ἐγέ νετο» (Σύμβολον Πίστεως, ἄρ -
 θρον 2), κα θότι, «πάν τα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ
χωρὶς αὐτοῦ ἐγέ νετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγο νεν» (Ἰωάν.
Α´ 3). Ὁ Χρι στὸς εἶναι Ὁ Ὤν. Ὁ Χριστὸς
εἶναι ὁ Ἰησοῦς, καὶ ὄχι ἄλλος. Ὁ Χριστὸς
εἶναι Πρόσωπον Θεαρχικόν, Μία Ὑπόστα -
σις ἐν δύο φύσεσιν, ἀτρέπτως, ἀσυγχύτως,
ἀχωρίστως, ἀ διαιρέτως ἡνωμένων.

5) ΑΙΩΝΙΟΣ  ΖΩΗ: Ἡ Ἁγία Τριὰς εἶναι κα -
τὰ φύσιν Ἄναρχος καὶ Ἀτελεύτητος, Ζωαρ-
χικὴ καὶ Ζωοποιός, παρέχουσα Ζω ὴν εἰς τοὺς
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Πιστούς, τοὺς ἐπιτελοῦντας τὸ Θεῖον Θέλη-
μα, μεταδίδουσα Ζωὴν εἰς τοὺς θεωμένους
Ἁγίους καὶ Δικαίους, ὅπως ἔχει γραφῆ: «Αὕ -
 τη δέ ἐστιν ἡ ΑΙΩΝΙ ΟΣ ΖΩΗ, ἵνα γινώ -
σκω σί σε τὸν ΜΟΝΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΘΕΟΝ
καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν» (Ἰωάν.
ΙΖ´ 3)· ἐπίσης: «Οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ ΥΙΟΣ ΤΟΥ
ΘΕΟΥ ἥ κει καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα
γινώ σκωμεν τὸν Ἀληθινόν· καί ἐσμεν ἐν τῷ
ΑΛΗΘΙΝῼ, ἐν τῷ Υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χρι στῷ.
Οὗτός ἐστιν ὁ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ καὶ ΖΩΗ
ΑΙΩΝΙΟΣ» (Α´ Ἰωάν. Ε´ 20)· ἐπίσης: «Τὰ
γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρ τίας θά νατος, τὸ δὲ
χάρισμα τοῦ Θεοῦ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΟΣ ἐν Χρι -
στῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν» (Ρωμ. ΣΤ´ 23)·
ἐπίσης: «Καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ΖΩΗ
ΑΙΩΝΙΟΣ ἐστιν. Ἃ οὖν λαλῶ ἐγώ, κα θὼς εἴ -
ρηκέ μοι ὁ ΠΑ ΤΗΡ, οὕτω λα λῶ» (Ἰωάν. ΙΒ´
50). Ὅσοι ἐφήρμοσαν μὲ Πίστην καὶ Ἀ γάπην
τὰς Ἐν τολὰς τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ζωήν των καὶ ἡ
ζωή των ἐκ φράζει τὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἠξιώ -
θησαν τῆς ΘΕΩΣΕΩΣ, ἥτις ἐστὶν ἡ ΑΙΩ-
ΝΙΟΣ ΖΩΗ καὶ ΣΩΤΗΡΙΑ. Εἰς τὴν Δευ-
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τέραν Παρουσίαν τοῦ Κυρίου, αὐτὴ εἶναι ἡ
εὐ κταία Φωνή: «Δεῦτε οἱ εὐλογη μένοι τοῦ
ΠΑΤΡΟΣ μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοι μα -
σμένην ὑμῖν ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ἀπὸ καταβο λῆς
κόσμου.... Καὶ ἀπελεύσονται... οἱ δὲ ΔΙΚΑΙΟΙ
εἰς ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ» (Ματθ. ΚΕ´ 34, 46).
6) ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ: Ὁ τόπος τρυφῆς τῶν Πρω -
τοπλάστων, Ἀδὰμ καὶ Εὔας, κατὰ τὸ γεγραμ -
μένον: «Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς Πα ράδεισον
ἐν Ἐδὲμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔ θετο ἐκεῖ τὸν
ἄν θρωπον, ὃν ἔπλασε» (Γέν. Β´ 8), ὅπου ἡ
μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐπικοινωνία, ὁμιλία καὶ δια -
 τριβή, ὅπου τὰ νοήματα Θεῖα καὶ ἡ ἐν Θεῷ
ἀνάπαυσις καὶ ὁ Ἁ γιασμός. Συνώνυμος τῆς
Μακαριότητος τὴν ὁποίαν ἀπολαμβάνουν αἱ
ψυχαὶ τῶν Ἁγίων τῶν καθορώντων τὸ Πρόσ -
ωπον τοῦ Θεοῦ, ἀλ λὰ καὶ τῆς μετὰ τὴν Τελι -
κὴν Κρί σιν Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. «Παράδει -
σος» καὶ «Βασιλεία τοῦ Θεοῦ» εἶναι πολλά -
κις κατὰ τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τοὺς Πατέ ρας
συνώνυμοι καὶ ταυτόσημοι. Ταυτίζεται ἐπίσης
καὶ μὲ τοὺς Κόλπους τοῦ Ἀβραάμ καὶ μὲ τὴν
Αἰώνιον Ζωήν.
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7) ΒΑΣΙΛΕΙΑ  ΘΕΟΥ  ΑΙΩΝΙΟΣ: Ἐκεῖ
ὅπου εἶναι ὁ Θεός, ἐκεῖ ὅπου βασιλεύει τὸ
Θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Παρουσία Του εἶ ναι
μεθεκτὴ εἰς τὰ κτί σματα τὰ ὁποῖα τελοῦν καὶ
βιώνουν τὸ Ἅγιον Θέλημά Του, κατὰ τὴν Κυ -
ριακὴν Προσευχήν: «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς
οὐρα νοῖς· Ἁγιασθήτω τὸ Ὄνομά Σου· ἐλθέ -
τω ἡ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Σου· γενηθήτω τὸ ΘΕΛΗ -
ΜΑ Σου, ὡς ἐν οὐρα νῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς»
(Ματθ. ΣΤ´ 9-10). Τότε δίδεται καὶ εἰς αὐτὰ
νὰ ἀπολαμβάνουν Κατὰ Χάριν ὅσα ἀγαθὰ
ἀνήκουν εἰς τὸν ΘΕΟΝ Κατὰ Φύσιν, καὶ τὸ
μέγιστον αὐτῶν, νὰ γίνωνται υἱοὶ καὶ τέκνα
Θεοῦ ἐξ Υἱοθεσίας, κατὰ τὸ λόγιον τοῦ Ἀ -
ποστό λου Παύλου: «Ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρω -
μα τοῦ χρό νου, ἐξαπέστειλεν ὁ ΘΕΟΣ τὸν
ΥΙΟΝ Αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γε νό -
μενον ὑπὸ Νό μον, ἵνα τοὺς ὑπὸ Νόμον ἐξα -
γοράσῃ, ἵνα τὴν ΥΙΟΘΕΣΙΑΝ ἀπολά βωμεν.
Ὅτι δέ ἐστε ΥΙΟΙ, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ
Πνεῦμα τοῦ ΥΙΟΥ Αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὑ -
μῶν, κρᾶζον· ΑΒΒΑ Ο ΠΑ ΤΗΡ» (Γαλ. Δ´
4-6). Ἐπίσης: «Ὅσοι γὰρ Πνεύματι Θεοῦ
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ἄγονται, οὗτοί εἰσιν ΥΙΟΙ  ΘΕΟΥ. Οὐ γὰρ
ἐλάβετε Πνεῦμα δου λείας πά λιν εἰς φόβον,
ἀλλ᾿ ἐλάβετε Πνεῦ μα ΥΙΟ ΘΕΣΙΑΣ, ἐν ᾧ κρά -
ζομεν· ΑΒΒΑ Ο ΠΑΤΗΡ. Αὐτὸ τὸ ΠΝΕΥΜΑ
συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν
ΤΕΚΝΑ ΘΕΟΥ. Εἰ δὲ ΤΕ ΚΝΑ, καὶ ΚΛΗ -
ΡΟΝΟ ΜΟΙ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ μὲν ΘΕΟΥ,
ΣΥΓ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ δὲ ΧΡΙ ΣΤΟΥ» (Ρωμ.
Η´ 14-17). Ἐπίσης: «Οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶ σα
ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συν ωδίνει ἄ χρι τοῦ
νῦν· οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρ -
χὴν τοῦ Πνεύματος ἔχοντες καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ
ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν ΥΙΟ  ΘΕΣΙΑΝ  ΑΠΕΚ -
ΔΕΧΟΜΕΝΟΙ, τὴν Α ΠΟ ΛΥΤΡΩΣΙΝ τοῦ
ΣΩΜΑΤΟΣ ἡμῶν» (Ρωμ. Η´ 22-23). Ἐπί-
σης: «Καθὼς καὶ ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ
πρὸ καταβολῆς κόσμου εἶναι ἡμᾶς ἁγίους
καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ, ἐν ἀγάπῃ
προορίσας ἡμᾶς εἰς ΥΙΟΘΕΣΙΑΝ διὰ Ἰη -
σοῦ Χριστοῦ εἰς Αὐτόν, κατὰ τὴν εὐ δοκίαν
τοῦ Θελή ματος Αὐτοῦ» (Ἐφεσ. Α´ 4-5).

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Η ΑΙΩΝΙ -
ΟΣ εἶ ναι συν ώνυμος μὲ τὴν ΣΩΤΗΡΙΑΝ,
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μὲ τὴν ΕΚ ΚΛΗΣΙΑΝ καὶ μὲ τὴν Μεγάλην
τοῦ ΘΕΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ, τὴν ἡτοιμα -
σμέ  νην διὰ τοὺς εὐ λογημένους τοῦ Θεοῦ Πα -
τρός, κα τὰ τὸν Εὐαγγελικὸν λόγον: «Δεῦτε
οἱ εὐλογη μέ νοι τοῦ Πατρός μου, κληρονο -
μήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ
ἀπὸ Κατα βολῆς Κόσμου» (Ματθ. ΚΕ´ 34).
Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ τελικὸς σκο -
πὸς τῆς Δημι ουργίας καὶ τῆς ὑπάρξεως τῶν
Ἀγγέ λων καὶ τῶν Ἀν θρώπων: «Ζη τεῖτε δὲ
πρῶτον τὴν ΒΑΣΙ ΛΕΙΑΝ τοῦ ΘΕΟΥ καὶ τὴν
ΔΙΚΑΙ  ΟΣΥΝΗΝ Αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα
προστε  θήσεται ὑμῖν» (Ματθ. ΣΤ´ 34). Ἐπί-
σης: «Η  ΒΑΣΙΛΕΙΑ  ΤΩΝ  ΟΥΡΑΝΩΝ  βιά -
 ζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν» (Ματθ.
ΙΑ´ 12). Διὰ τοῦτο τὸ Εὐαγγελικὸν κήρυγμα
ἤρχισε μὲ τὴν συγκεκριμένην προτροπήν:
«Με τα νοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ ΒΑΣΙΛΕΙΑ τῶν
ΟΥ ΡΑΝΩΝ» (Ματθ. Γ´ 2). Ἡ Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν εἶ ναι ἡ Βα σιλεία τοῦ ΘΕΟΥ. Δὲν
εἶναι τόπος μα κρυνός, οὔτε πρᾶγμα τὸ ὁ -
ποῖον κατεβαί νει ἢ ἀνεβαίνει, διότι εἶναι
πανταχοῦ, ἀλλὰ ἁπλῶς ἀπο καλύ πτεται, κα -
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τὰ τόν λόγον τοῦ Χριστοῦ: «Ἐ περωτηθεὶς δὲ
ὑπὸ τῶν Φαρι σαίων πότε ἔρχεται ἡ ΒΑΣΙ -
ΛΕΙΑ τοῦ ΘΕ ΟΥ, ἀ πεκρί θη αὐτοῖς καὶ εἶπεν·
οὐκ ἔρχεται ἡ ΒΑ ΣΙΛΕΙΑ τοῦ ΘΕΟΥ μετὰ
παρατηρή σεως, οὐδὲ ἐροῦ σιν ἰδοὺ ὧδε ἢ ἰδοὺ
ἐκεῖ· ἰ δοὺ γὰρ ἡ ΒΑ ΣΙΛΕΙΑ τοῦ ΘΕ ΟΥ ἐντὸς
ὑμῶν ἐστιν» (Λουκ. ΙΖ´ 20-21), ἐννοῶν τὸν ἴ -
διον τὸν ἑαυτόν Του. Δηλαδή, ὁ Χριστὸς εἶναι
Παν ταχοῦ Παρών, ὁπότε ἡ Θε ουργὸς Παρου -
σία Του εἶναι ἡ Βασι λεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χρι-
στὸς εἶναι ἡ Ἐκκλη σία, διότι Αὐτὸς εἶναι ὁ Ἐκ -
κλη σιαστὴς ὁ Ἐκκλησιά ζων ἡμᾶς εἰς ἑαυτὸν
καὶ εἰς τὸν ἑαυτοῦ Πατέρα ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. 

8) ΔΙΚΑΙΟΣ: Ὁ ζῶν καὶ βιώνων ἐν Φό βῳ,
Πίστει, Ἐλπίδι καὶ Ἀγάπῃ κατὰ τὸ Θέ λη μα
τοῦ Θεοῦ. Ὁ ποιῶν τὸ Θέλημα καὶ τὰς Ἐντο -
λὰς τοῦ Θεοῦ ἕνεκεν τῆς πρὸς Αὐτὸν Θεο-
σεβείας. Ὁ ἐκ Πίστεως καὶ Ἐλ πίδος λαβὼν
παρὰ τοῦ Θεοῦ ΔΙΚΑΙΩΣΙΝ, ἤτοι, ἄφεσιν
ἁ  μαρτιῶν, λύτρωσιν ἀπὸ τὸν θά νατον, παρ -
 ρησίαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙ -
ΟΝ, καὶ ΣΩΤΗΡΙΑΝ. Ὑπὸ τῆς συνειδήσεως
καθοδηγού μενοι καὶ ἐλεγχόμενοι διὰ νὰ μὴ
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ποιήσουν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, κα -
τὰ τὴν Διδασκαλίαν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου:
«Ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ Νόμον ἔχοντα φύσει
τὰ τοῦ Νόμου ποιῇ, οὗτοι Νόμον μὴ ἔ χοντες
ἑαυτοῖς εἰσι Νόμος, οἵτινες ἐνδεί κνυνται τὸ
ἔργον τοῦ Νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρ δίαις
αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνει -
δήσεως καὶ μεταξὺ ἀλ λήλων τῶν λογισμῶν
κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολο γουμένων» (Ρωμ.
Β´ 14-15). Ζωὴ καὶ Ἀ νάπαυσις εἰς τοὺς Δικαί -
ους δίδεται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὴν Θείαν
Γρα φήν: «ΔΙ ΚΑΙΩΝ  ΔΕ  ΨΥΧΑΙ  ΕΝ  ΧΕΙ -
ΡΙ  ΘΕΟΥ, ΚΑΙ  ΟΥ  ΜΗ  ΑΨΗΤΑΙ  ΑΥΤΩΝ
ΒΑΣΑ ΝΟΣ» (Σοφ. Σολ. Γ´ 1).

Ὁ Δίκαιος δὲν εἶ ναι Δίκαιος ἐπειδὴ συμ-
μορφώνεται μὲ τὸν Νόμον, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἀπὸ
ἀγάπην πρὸς τὸν Θε ὸν ἐπιτελεῖ τὸ Θέλημα
τοῦ Θεοῦ ἐξ ὅ λης τῆς προαιρέσεώς του, καὶ
ἡ ζωή του γίνεται Νό μος διὰ τοὺς ἄλλους.
Γέγραπται γάρ: «ΔΙ ΚΑΙῼ Νόμος οὐ κεῖ ται»
(Α´ Τιμ. Α´ 9). Ἀλλοῦ πάλιν ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς λέ -
γει: «Ο ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΚ ΠΙ ΣΤΕΩΣ ΜΟΥ
ΖΗΣΕΤΑΙ» (Ἀββακ. Β´ 4, Ρωμ. Α´ 17). Δὲν
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ἀρκεῖ νὰ τηρῇ κανεὶς τὸν Νόμον διὰ νὰ εἶναι
Δίκαιος. Δὲν ἀρκεῖ νὰ εἶναι κανεὶς καλὸς ἄν -
θρωπος διὰ νὰ εἶ ναι Χριστιανός· χρειάζεται
καὶ Θεία Χάρις. Ἄλλο καλὸς ἄνθρωπος καὶ
ἄλλο καλὸς Χριστιανός. Ἡ Δικαιοσύνη βά -
σει Πίστεως κρίνεται καὶ πληροῦται: «Καὶ
ἀπελεύ σον ται... οἱ δὲ ΔΙ ΚΑΙΟΙ εἰς ΖΩΗΝ
ΑΙΩ ΝΙ ΟΝ» (Ματθ. ΚΕ´ 46). Καὶ πάλιν ὁ
Χριστὸς εἶπεν: «Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ
περισσεύσῃ ἡ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ὑμῶν πλεῖον
τῶν Γραμμα τέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσ -
 έλθητε εἰς τὴν ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑ -
ΝΩΝ» (Ματθ. Ε´ 20).
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«ΖΩΗΝ
ΑΙΩΝΙΟΝ δίδωμι
αὐτοῖς... καὶ οὐχ
ἁρπάσει τις αὐτὰ

ἐκ τῆς χειρός
μου.... καὶ οὐδεὶς
δύναται ἁρπάζειν
ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ

Πατρός μου»
(Ἰω. Ι´ 28-29)
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9) ᾼΔΗΣ: Ἡ λέξις «ᾍδης» παράγεται ἐκ τοῦ
στε ρητικοῦ «Α» καὶ «ἰδεῖν», ἀπὸ τὸ «εἴδω»
καὶ «βλέ πω», «εἴδης», μετὰ τοῦ στερητικοῦ
«Α», «Ἀείδης», «ᾍδης», «Ἀό ρατος». Ὁ Ἀό -
ρατος Κόσμος, ὁ Ἄλλος Κόσμος, ὅπου με-
τατίθενται αἱ ψυχαὶ τῶν ἀν θρώπων με τὰ θά -
νατον καὶ ἀναμένουν τὴν Τελικὴν Κρίσιν καὶ
Ἀνταπόδοσιν, λαμ βά νοντες ἀσωμάτως πρό -
γευσιν αὐτῆς ὁ καθείς, οἱ μὲν Δίκαιοι εὐφραι -
νόμενοι με ρι κῶς, οἱ δὲ Ἄδικοι ὁ δυνόμενοι
μερικῶς. Ἡ λέξις «ᾍδης» δὲν σημαίνει «Κό -
λασις». Τοῦτο γίνεται κατανοητόν ὅταν οἱ
δαίμο νες δὲν ἐζήτησαν ἀπὸ τὸν Χριστὸν νὰ
μὴν τοὺς ἀποστείλῃ εἰς τὸν ᾍδην, διότι ἤδη
εὑρίσκονται εἰς τὸν Ἀόρατον Κόσμον τοῦ
ᾍδου, ἀλλὰ παρεκάλουν τὸν Χριστὸν νὰ μὴν
τοὺς ἀποστείλῃ εἰς τὴν Ἄβυσσον, του  τέστιν
εἰς τὴν Κόλασιν: «Καὶ ἰδοὺ ἔκρα ξαν λέ γον -
τες· τί ἡμῖν καὶ σοί, ΙΗΣΟΥ ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕ -
ΟΥ; Ἦλθες ὧδε ΠΡΟ ΚΑΙΡΟΥ ΒΑΣΑΝΙΣΑΙ
ἡ μᾶς;» (Ματθ. Η´ 29). Καὶ πά λιν: «’Επη ρώ -
 τησε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· τί σοί ἐστιν
ὄνομα; Ὁ δὲ εἶπε· Λεγεών· ὅτι δαι μόνια πολ -
 λὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν· καὶ παρ εκάλει αὐτὸν
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ἵνα μὴ ἐπι τάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ΑΒΥΣΣΟΝ
ἀπελθεῖν» (Λουκ. Η´ 30). Οἱ Δαίμονες δὲν ζη -
τοῦν νὰ μὴν ἀποπεμφθοῦν εἰς τὸν ᾍδην, ἀλ λὰ
νὰ μὴν ἀποπεμφθοῦν εἰς τὴν Ἄβυσσον τῆς Κο -
λάσεως. Παρομοίως, εἰς τὴν Εὐαγγε λι κὴν πε -
ρικοπὴν τῆς Δευ τέρας Παρουσίας, ὁ Κρι τὴς δὲν
ἀποστέλει τοὺς ἐξ εὐωνύμων εἰς τὸν ᾍ δην,
ἀλλὰ εἰς τὸ Πῦρ τὸ Αἰώνι ον, εἰς τὴν Κόλα-
σιν, διότι ἄλλο ᾍδης καὶ ἄλλο Κό λασις:
«Τό τε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύ μων· πορεύεσθε
ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κα τηραμένοι εἰς τὸ ΠΥΡ ΤΟ
ΑΙΩΝΙΟΝ τὸ ἡτοιμασμέ νον τῷ Διαβόλῳ
καὶ τοῖς ἀγ γέλοις αὐτοῦ» (Ματθ. ΚΕ´ 41).
10) ΚΟΛΑΣΙΣ: Τόπος τοῦ ᾍδου Αἰώνιος,
ἡτοιμασμένος διὰ τὸν Διάβολον, κατὰ τὸν λό -
γον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ λέ -
γοντος: «Πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηρα μένοι
εἰς τὸ ΠΥΡ τὸ ΑΙΩΝΙΟΝ τὸ ἡτοιμα σμένον
τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγ γέλοις αὐτοῦ» (Ματθ.
ΚΕ´ 41). Ἐκεῖ αἱ ψυχαὶ τῶν Ἀδίκων καὶ ἁμαρ -
τωλῶν βασανίζονται μετὰ τῶν δαι μόνων, νῦν
μὲν ἄνευ σώματος, μετὰ δὲ τὴν Μέλλουσαν
Κρίσιν καὶ ἐν σώματι. Ὁ Κρι τὴς δὲν τοὺς ἀπο -
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στέλει εἰς ᾍδην Αἰώνιον, ἀλλὰ εἰς τὸ Πῦρ τὸ
Αἰώνιον, εἰς Κόλασιν Αἰώνι ον: «Καὶ ἀπε λεύσον -
ται οὗτοι εἰς ΚΟΛΑ ΣΙΝ ΑΙΩΝΙΟΝ, οἱ δὲ ΔΙ -
ΚΑΙΟΙ εἰς ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ» (Ματθ. ΚΕ  ́46).

Μετὰ ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω στοιχειώδην ἐ  πε -
ξήγησιν τοῦ βασικοῦ διὰ τὴν παροῦσαν ἀνά -
λυσιν Λεξιλογίου, θὰ ἀναπτυχθοῦν εἰς τὴν
συνέχειαν ἐκτενέστερον αἱ ἔννοιαι τῶν κομ -
βικῆς σημασίας ὅρων, «ᾍδης», «Κόλα σις»,
«Σω τηρία», μὲ Ἁγιογραφικάς, Ἁγιο πατερι -
κὰς καὶ ἐνίοτε Ὑμνολογικὰς Μαρ τυρίας, οὕ -
τως ὥστε νὰ γίνῃ κατανοητὴ ἡ Σωτηρία εἰς
τὴν Παλαιὰν Διαθήκην.

Β) ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ  ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ 
Ἑρμηνεία, Ἐξήγησις καὶ Ἐξέλιξις
τῶν Ἐν νοιῶν, Ὅρων καὶ λέξεων

«ΑΔΗΣ» καὶ «ΚΟΛΑΣΙΣ» 
ἀπὸ πρὸ Χριστοῦ μέχρι σήμερον.

Διαφέρουν οὐσιωδῶς αἱ ἔννοιαι τῶν λέ ξε -
ων «ᾍδης» καὶ «Κόλασις», μὲ διαφορε τι κὴν
ρίζαν καὶ διαφορετικὸν περιεχόμενον ἡ κάθε
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μία. Ὡστόσο, ἡ πραγματικό της εἰς τὴν ὁποίαν
ἀναφέρονται παρου σι άζει καὶ μερι κὴν ἀλλη -
λοκάλυψιν, καὶ ὁρισμένας φορὰς κατὰ τὴν
ἐναλλαγὴν τῶν ἐν νοιῶν τῶν λέξεων συγχέον -
ται οἱ δύο ὅροι ὡς νὰ ἐταυτίζοντο ἀπολύτως,
πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ὁδηγεῖ εἰς ζοφε ρὰς παρερ -
μηνείας Ἁγιογραφι κῶν, Ἁγιοπατερικῶν καὶ
Ὑμνο λογικῶν χωρίων. Κάποιοι μάλιστα φθά -
νουν νὰ νομίζουν ὅτι ἡ εἰς ᾍδου Κάθοδος
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«Νοτίου θηρὸς ἐν σπλάγχνοις, παλάμας, Ἰωνᾶς,
Σταυροειδῶς διεκπετάσας, τὸ Σωτήριον Πάθος

προδιετύπου σαφῶς, τὴν ὑπερκόσμιον Ἀνάστασιν
ὑπεζωγράφησε» (Καταβασία Ὑψώσεως Σταυροῦ). 

Ὁ Προφήτης Ἰωνᾶς εἰς τὴν κοιλίαν τοῦ κοίτους

«Καὶ ἦν Ἰωνᾶς ἐν
τῇ κοιλίᾳ τοῦ κή -
τους τρεῖς ἡμέρας
καὶ τρεῖς νύκτας.
Καὶ προσηύξατο

Ἰωνᾶς πρὸς Κύριον
τὸν Θεὸν αὐτοῦ»

(Ἰωνᾶ 2:1-2).

KYRION THEMA 121-321_2008/sel 1...13  15/04/2020  06:43  Page 148



τοῦ Κυ ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔγινε διὰ
τὴν ἀπελευθέρωσιν τῶν Ἁγί ων τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης ἀπὸ τὴν Κόλασιν καὶ τὴν μετά-
στασίν των εἰς τὸν Παράδεισον, δηλα δή,
διὰ τὴν Σωτηρίαν τῶν πρὸ Χριστοῦ Ἁγίων
καὶ τεθεωμένων ἀνθρώπων, ὅπερ ΑΤΟΠΩ -
ΤΑΤΟΝ. Διὰ τοῦτο, μία λιτὴ διευκρίνισις τῶν
ὅρων «ᾍδης» καὶ «Κό λα σις» εἶναι λίαν ἐπι-
τακτικὴ καὶ χρήσιμος, λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν
τὰς κάτωθι ἐγκρίτους πηγάς:
♦ Μέγα Ἐτυμολογικὸν Λεξικόν, ἔκδοσις 1499·
♦ Λεξικὸν Ἑλληνικῆς Γλώσσης, Ἀνθίμου Γαζῆ,
1835 καὶ 1836· 
♦ Ἐτυμολο γικὸν Λεξικόν, CHAMBERS, 1900· 
♦ Ἐτυμο λογικὸν Λεξικόν, HOFMANN, 1950·
♦ Ἑρμηνευτικὸν Λεξικὸν τῆς Ἀρχαίας Ἑλ λη -
νικῆς Γλώσσης, Liddell & Scott, 1889· 
♦ Mέγα Λεξικὸν Ὅλης τῆς Ἑλλη νικῆς Γλώσ -
σ ης, Δημητράκου, 1953. 

Συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω Λεξικά,  προ -
κύπτει ὅτι ἡ λέξις «ᾍδης» παράγεται ἐκ τοῦ
στε ρητικοῦ «Α» καὶ «ἰδεῖν», ἀπὸ τὸ «εἴδω»
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καὶ «βλέ πω», «εἴδης», μετὰ τοῦ στερητικοῦ
«Α», «Ἀείδης», ἐν ᾧ οὐδὲν βλέπω, «ἀϊδής»,
ὁ ἀφανής, ἀόρατος, ἐξ οὗ «Ἄϊδης» καὶ «ᾍ -
δης», ἀφανεί ας καὶ ἀορασίας πρόξενος. 

Ὁ δὲ Ἅγιος Μεθό διος, ἐπίσκοπος Πατάρων
καὶ Ἱερομάρτυς (†20 Ἰουνίου, 311 μ.Χ.), ἐξ -
ηγεῖ: «ᾍδην δὲ ...παρὰ τὸ ἀειδές· διὰ τὸ μὴ
ὁρᾶσθαι, καθάπερ ἐλέχθη καὶ Ὠριγένει»
(P.G. 18, 316B).

Εἰς τὸν Ὅμηρον, «ᾍδης» εἶναι τὸ κύριον
ὄ νομα μόνον τοῦ Πλούτωνος, θεοῦ τοῦ ὑπὸ
γῆν κόσμου, εἶναι Πρόσωπον, παρὰ δὲ τοῖς
μεταγενεστέροις, λέγεται ὁ ὑπὸ γῆν κόσμος,
ἡ διατριβὴ καὶ ἡ κατάστασις τῶν νεκρῶν,
ἔτι δὲ ὁ τάφος καὶ ὁ θάνατος.

Ἐν ὀλίγοις, εἰς τὴν λέξιν «ᾍδης» ἔχουν
ἀ ποδοθῆ ἐκ τῆς Ἀρχαιότητος ἕως σήμερον
αἱ ἀκόλουθαι ἔννοιαι:
♦ «ᾍδης», ὁ ἀόρατος κόσμος τῶν ψυ χῶν.

♦ «ᾍδης», ὁ Θεὸς τοῦ κάτω κόσμου, ὁ Πλού -
 των, συγκεκριμένον πρόσωπον.

♦ «ᾍδης», ὁ Θάνατος καὶ ὁ Τάφος.
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♦ «ᾍδης», ὁ Ἀόρατος Κάτω Κόσμος.
♦ «ᾍδης», ὁ ἀδιάστατος τόπος τῶν ἀποθαμέ -
νων, ὅπου εἰς ἄλλο μέρος αἱ ψυχαὶ τῶν Δικαί -
ων καὶ εἰς ἄλλο τῶν Ἀδίκων Κολασμένων.

Εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφήν, ἡ λέξις «ᾍδης» ἀ -
παντᾶται πολλάκις, ἄλλοτε μὲ τὴν γενι κὴν ἔν -
νοιαν τοῦ τόπου ὅλων τῶν ἀποθαμένων, καὶ
ἄλλοτε μὲ τὴν εἰδικὴν ἔννοιαν τῆς Κολά σε -
ως. Παραδείγματος χάριν, εἰς τοὺς ἑπομέ νους
δύο ψαλμοὺς χρησιμοποι εῖται μὲ τὴν γενικὴν
ἔννοιαν: «Ἐπίστρε ψον, Κύριε, Ῥῦ σαι τὴν ψυ -
χήν μου, Σῶ σόν με ἕνεκεν τοῦ ἐλέους Σου.
Ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ θανάτῳ ὁ μνημονεύων
σου· ἐν δὲ τῷ ᾼΔῌ τίς ἐξομο λογήσεταί σοι;»
(Ψαλμ. ΣΤ´ 5-6). Ἄλλοτε πάλιν: «Ποῦ πο -
ρευθῶ ἀπὸ τοῦ πνεύ ματός σου καὶ ἀπὸ τοῦ
προσώπου σου ποῦ φύγω; Ἐὰν ἀνα βῶ εἰς
τὸν οὐρανόν, σὺ ἐκεῖ εἶ, ἐὰν κατα βῶ εἰς τὸν
ᾼΔΗΝ, πάρει» (Ψαλμ. ΡΛΗ´ 7-8). Ἄλλοτε
πάλιν χρησιμοποιεῖ ται μὲ τὴν εἰδικὴν ἔννοι-
αν ἐκείνου τοῦ τό που τοῦ ᾼ ΔΟΥ ὅπου οἱ
νεκροὶ βασανίζονται διὰ τὰς ἁμαρτίας των,
τοῦ τόπου τῆς ΚΟΛΑ ΣΕΩΣ, ὅπως ὁ Πλού-
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σιος ὁ ὁποῖος δὲν εὑρίσκετο ἁ πλῶς εἰς τὸν
ᾍδην ἀλλὰ εἰς ἐκεῖνο τὸ μέρος τοῦ ᾍδου ὅ -
που ὑπάρχει Βάσανος, Κόλασις: «Καὶ ἐν τῷ
ᾼΔῌ ἐπά ρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπ άρ -
χων ἐν ΒΑΣΑΝΟΙΣ, ὁρᾷ τὸν Ἀ βραὰμ ἀπὸ
μα κρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς ΚΟΛΠΟΙΣ
ΑΥΤΟΥ.... καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις ΜΕΤΑΞΥ
ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΥΜΩΝ ΧΑΣΜΑ ΜΕΓΑ Ε -
ΣΤΗΡΙΚΤΑΙ, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔν -
θεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν
πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν» (Λουκ. ΙΣΤ´ 23-26).
Ὁ τόπος τῆς Βασάνου, ἤτοι ἡ Κόλασις, δὲν
εἶναι συν εκτεινομένη μὲ τὸν ᾍδην, ἀλ λὰ
εἶναι μέ ρος τοῦ ᾍδου. Ὑπάρχει ΜΕΓΑ ΧΑ -
ΣΜΑ μεταξὺ τῶν Δικαίων καὶ τῶν Ἁμαρτω -
λῶν εἰς τὸν ᾍδην. Δηλαδή, δὲν εὑ ρίσκον ται
εἰς τὴν Κόλα σιν ὅλοι ὅσοι εὑρί σκον ται εἰς
τὸν ᾍδην, εἴτε ἀπέθανον κατὰ τὴν Παλαιὰν
Διαθήκην εἴτε κατὰ τὴν Καινήν.

ΚΟΛΑΣΙΣ: Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν ΚΟΛΑ -
ΣΙΝ, κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἀναφερθέντα Λεξικά,
ἡ λέξις «Κόλασις» προέρχεται ἐκ τοῦ «κο-
λάζω», τὸ ὁποῖον σημαίνει ἀ ποκόπτω, κο-
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λοβώνω, κλαδεύω, περιορί ζω, ἀναχαιτίζω,
διορθώνω, τιμωρῶ. Ὡς ἐκ τού του, «Κόλα-
σις» σημαίνει κολόβωσις, κό ψιμον, ἀποκο -
πή, κλάδεμα, περιο ρισμός, ἐμποδισμός, ἐπί -
πληξις, τιμωρία μετὰ λόγου καὶ πράξεως.
Ἡ Κόλασις ἀ ποβλέ πει εἰς τὴν τιμωρίαν τοῦ
ἀδικήσαν τος. Ἐ πειδὴ δὲ πρῶτος ἄδικος καὶ
ἀρχὴ τοῦ κακοῦ εἶναι ὁ Σατανᾶς, «Κόλασις»
ση μαίνει καὶ τόπος αἰωνίου τιμωρίας τοῦ
Σατανᾶ, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ: «Πο -
ρεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ ΠΥΡ
τὸ ΑΙΩΝΙΟΝ τὸ ἡτοιμασμέ νον τῷ ΔΙΑΒΟ -
Λῼ καὶ τοῖς ἀγ γέλοις αὐ τοῦ..... καὶ ἀπε λεύ -
σονται οὗτοι εἰς ΚΟ ΛΑΣΙΝ ΑΙΩΝΙΟΝ, οἱ δὲ
ΔΙΚΑΙΟΙ εἰς ΖΩ ΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ» (Ματθ. ΚΕ´
41 & 46). Δὲν ἀποστέλλονται οἱ κατηραμένοι
εἰς ᾍδην Αἰώνιον, ἀλλ᾽ εἰς Κόλασιν Αἰώνι -
ον, διό τι ἡ Κόλασις εἶναι συνώνυμος τῆς
Τιμωρίας καὶ ὄχι ὁ ᾍδης. «ᾍδης» λοιπὸν
δὲν σημαίνει «Κόλασις».

Ὁ Μέγας Βασίλειος (330-379 μ.Χ.), παρο -
τρύνων τὸν Χρι στιανὸν νὰ μιμηθῇ τὸν Χρι-
στὸν εἰς ὅλα ὅσα ὁ Θεάνθρωπος ἐποίησε,
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ἐξηγεῖ πῶς γίνεται νὰ μι μηθοῦ με καὶ τὴν
εἰς ᾍδου Κάθοδον τοῦ Κυ ρίου: «Πῶς οὖν
κατορ θοῦμεν τὴν εἰς ᾼ ΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΝ; Μι -
μούμενοι τὴν Ταφὴν τοῦ Χριστοῦ διὰ τοῦ Βα -
πτίσματος» (P.G. 32, 129B). Ζητῶν ὁ Ἅγιος
πῶς γίνεται νὰ κατέλ θωμεν εἰς τὸν ᾍδην, δὲν
ζητεῖ νὰ κατέλθωμεν εἰς τὴν Κόλασιν. «ᾍδης»
λοιπὸν δὲν σημαί νει «Κόλασις», τουλάχιστον
εἰς τὴν σκέψιν τοῦ Καππαδόκου Φωστῆρος. 

Ὡς ἐκ τούτου, ἡ ταύτισις τῶν ἐννοιῶν τῶν
λέξεων «ᾍδης» καὶ «Κόλασις» δὲν δικαιο-
λογεῖται καθόλου. Δὲν δικαιολογεῖ ται κανεὶς
νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι ἐκολάζετο πρὸ Χριστοῦ ὁ
κάθε τεθνηκώς. Ὅπως δια φέρει ὁ βίος κάθε
ἄνθρώπου, διαφέρει καὶ ἡ παρὰ Θεοῦ ἀντα-
πόδοσις. Μάρτυς ὁ Προ φήτης Δαυΐδ: «Ἅπαξ
ἐλάλησεν ὁ Θεός, δύο ταῦτα ἤκουσα, ὅτι τὸ
κράτος τοῦ Θε οῦ, καὶ Σοῦ, Κύριε, τὸ ἔλεος,
ὅτι Σὺ ἀποδώ σεις ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐ -
τοῦ» (Ψαλμ. ΞΑ´ 12-13), Μάρτυς ὁ πρὸ Χρι -
στοῦ Μάρ τυς τοῦ Χριστοῦ Προφήτης Ἱε ρε -
μίας (6ος αἰ. π.Χ.), ὁ ὁποῖος δὲν δύναται νὰ
δεχθῇ ὅτι ἀντα μεί βεται μὲ τιμωρίας ὅποιος
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κάνει τὸ ἀ γαθόν: «Εἰ ἀνταποδίδοται ἀντὶ ἀ -
 γαθῶν κα κά;» (Ἱερ. ΙΗ´ 20). Ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν
Ἑλλήνων ποιητῶν, μάρτυς ὁ Σοφοκλῆς: «Ἀλλ᾽
οὐχ ὁ χρηστὸς τῷ κακῷ λαχεῖν ἴσος» (Σο -
φο κλέους Ἀντιγό νη, στίχος 520), δηλαδή, ὁ
καλὸς ἄνθρωπος δὲν ἀντα μείβεται μὲ τὸν ἴ -
διον τρόπον ὅπως ὁ κακός. 

Μετὰ Χριστὸν δέ, ὁ θεολόγος Κλήμης ὁ Ἀ -
λεξανδρεὺς (150-215 μ.Χ.) καταγγέλλει: «Τίς
ἂν εὖ φρονῶν ἐν μιᾷ καταδίκῃ καὶ τὰς τῶν
Δι καίων καὶ τὰς τῶν ἁμαρτωλῶν ὑπολάβῃ
ψυχάς;» (Κλήμης Ἀλεξ ανδρεύς, P.G. 9, 268Α).
Δηλαδή, ποῖος λογικῶς σκεπτόμε νος θεω-
ρεῖ ὅτι ἔχουν τὴν ἰδίαν ἀνταμει βὴν αἱ ψυ-
χαὶ τῶν Δικαίων καὶ τῶν Ἀ δίκων; 

Εἰς ὅλον τὸν κόσμον, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα
πρὸ Χριστοῦ ἕως σήμερον, κατὰ τὸν «σπερ -
ματικὸν λόγον», (ὁ ὁποῖ ος, σύμφωνα μὲ τὸν
Ἅγιον Μάρτυρα Ἰου στῖνον, 100-165 μ.Χ.,
† 1 Ἰουνίου, εἶναι ἡ ἔμφυτος ἀπὸ Θεοῦ γνῶ -
σις), οὐδεὶς συγ καταλέγει τὴν μετὰ θάνατον
κατάστασιν τῶν Δικαίων μὲ ἐκείνην τῶν Ἀδί -
κων. Διὰ μὲν τοὺς Δικαίους ἦσαν τεταγμέναι
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αἱ Νῆ σοι τῶν Μακάρων καὶ τὰ Ἡλύσια Πε-
δία, ἐνῶ διὰ τοὺς Ἀδίκους, ὁ Τάρ ταρος, ὁ Κω -
κυτός, τόπος ὀδύνης, θρή νου, κραυ γῆς. Αἱ
δύο αὐταὶ καταστάσεις, ὡς καταστάσεις τοῦ
Ἀοράτου Κόσμου, ἀνήκουν εἰς τὸν ᾼΔΗΝ.

Ἐπειδὴ ἡ σύγχυσις τῶν ἐννοιῶν «ᾍδου»
καὶ «Κολάσεως» ὁδηγεῖ εἰς τὴν παρερμη νεί -
 αν τῆς εἰς Ἅδου Καθόδου τοῦ Χριστοῦ, ὡς
μετάστασιν τῶν Ἁγίων τῆς Παλαιᾶς Διαθή -
κης ἀπὸ τὴν Κόλασιν εἰς τὸν Παράδεισον,
πρέπει νὰ ἀνατρέξῃ κανεὶς εἰς τὰ σχετικὰ χω -
ρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Περὶ τῆς εἰς Ἅδου Καθόδου τοῦ Χριστοῦ,
χωρὶς ὅμως νὰ χρησιμοποιῇ τὸν ὅ ρον «ᾍδης»,
ὁμιλεῖ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος: «Ὅτι καὶ Χρι -
στὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρ τιῶν ἔπαθε, ΔΙΚΑΙΟΣ
ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ἡ μᾶς προσαγάγῃ τῷ ΘΕῼ,
θανατωθεὶς μὲν σαρκί, ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύ -
ματι· ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασι πο -
ρευθεὶς ἐκή ρυξεν, ἀπειθήσασί ποτε, ὅτε ἀ -
πεξεδέχετο ἡ τοῦ Θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέ -
 ραις Νῶε κατασκευαζομένης Κιβωτοῦ, εἰς
ἣν ὀλίγαι, τοῦτ’ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί, διε σώ -
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θησαν δι’ ὕδατος» (Α´ Πέτ. Γ´ 18-20). Δη-
λαδή, ἐθανατώθη ὁ Χριστός, ΔΙΚΑΙΟΣ ὢν
ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλὰ καὶ Ἀνέ-
στη, ζωοποιηθεὶς διὰ τοῦ ἐν Αὐτῷ ἀν εκφοι -
τήτου [=ἀεὶ ὑπάρχοντος] Ἁγίου Πνεύματος.
Ἡ Τεθεωμένη ψυχή Του, ἀχώριστος ἀπὸ
τὴν Ὑπόστασιν τοῦ Λόγου καὶ ἡνωμένη ἀ -
διαιρέτως μὲ τὴν Θείαν Του φύσιν εἰς τὴν
Ἀναλ λοίωτον Θεαρχικήν Του Ὑπόστασιν,
ἐ πορεύθη «τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασι», ἐ κεῖ
δηλαδή, ὅπου ἐτηροῦντο αἱ ψυχαὶ τῶν φυ -
λακισμένων. Ποίων φυλακισμένων; «Τοῖς ἐν
φυλακῇ πνεύμασι.... ἀπειθήσα σί ποτε», δη -
λαδή, ὅσων εἶχον ἀπειθήσει πρὸς τὸν Θεόν.
Πότε δὲ εἶχον ἀπειθήσει αὐτοί; «Ὅτε ἀπεξε -
δέχετο ἡ τοῦ Θεοῦ μα κροθυμία ἐν ἡμέραις
Νῶε κατασκευαζο μένης Κιβωτοῦ», δηλαδή,
ὅταν ὁ Θεὸς μα κροθύμως τοὺς ἀνέμενε νὰ
μετανοήσουν κατὰ τὸν καιρὸν ὅπου ὁ Νῶε
κατεσκεύαζε τὴν Κιβωτόν. Τότε ἐν τῇ Κι-
βωτῷ, ἐσώθησαν μόνον ὀκτὼ ψυχαὶ διὰ τοῦ
ὕδατος, ὡς διὰ βαπτίσματος. Τώρα διὰ τῆς
εἰς Ἅδου Καθόδου, ὁ Χριστὸς ἐκήρυξεν εἰς
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ὅσους δὲν ἐσώθησαν τότε: «Τοῖς ἐν φυ λακῇ
πνεύμασι πορευθεὶς ἐκήρυξεν, ἀπει θήσασί
ποτε, ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ τοῦ Θεοῦ μακρο -
θυμία ἐν ἡμέραις Νῶε κατασκευ α ζο μένης
κιβωτοῦ». Ὁ Χριστὸς ἐν τῷ ᾍ δῃ ἐκή ρυξε τὸ
Εὐαγγέλιον εἰς τοὺς ἀδίκως ζήσαν τας, καὶ
ὄχι εἰς τοὺς Ἁγίους καὶ Δι καίους, οἱ ὁποῖοι
καὶ ἐπίστευον ἐμπρά κτως εἰς τὸν Θεόν, καὶ
ἀνέμενον τὴν Ἐνανθρώ πησιν τοῦ Θεοῦ, καὶ
πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ὡς Προφῆται λό γῳ καὶ ἔργῳ
προεκήρυττον τὸν Χριστόν. 

Ὁ Χριστὸς εὐηγγελίσθη εἰς τὸν ᾼΔΗΝ
πρὸς τοὺς νεκροὺς τοὺς ἀθεμίτως βιώσαν  τας
ἐν ἁμαρτίαις, εἰς αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι δὲν ἠ κο -
λούθησαν τὸ πρότυπον βίου τῶν τότε Δικαί -
ων, Νῶε, Ἕβερ, Λώτ, Ἀβραάμ, Μελ χισεδέκ,
Ἰώβ, Ἄβελ, Ἐνώχ, κ.λπ.. Εὐηγγελίσθη δὲ καὶ
εἰς τὸν ᾼΔΗΝ ὁ Χριστός, διότι Αὐ τὸς θὰ κρί -
νῃ καὶ ζῶντας καὶ νεκρούς: «Χριστοῦ οὖν
παθόντος ὑπὲρ ἡ μῶν σαρκὶ καὶ ὑμεῖς τὴν
αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε, ὅτι ὁ παθὼν ἐν
σαρκὶ πέπαυ  ται ἁμαρτίας, εἰς τὸ μηκέτι ἀν -
θρώπων ἐπιθυμίαις, ἀλλὰ θελήματι Θεοῦ
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τὸν ἐπί  λοι πον ἐν σαρκὶ βιῶσαι χρόνον. Ἀρ -
κετὸς γὰρ ὑμῖν ὁ παρεληλυθὼς χρόνος τοῦ
βίου τὸ θέλημα τῶν ἐθνῶν κατεργάσασθαι,
πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις,
οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις καὶ ἀθεμί τοις
εἰδωλολατρίαις. Ἐν ᾧ ξενίζονται μὴ συντρε -
χόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας
ἀ νάχυσιν, βλασφημοῦντες· οἳ ἀποδώσουσι
λόγον τῷ ἑτοίμως ἔχοντι κρῖ ναι ζῶντας καὶ
νεκρούς. Εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγε -
λίσθη, ἵνα κρι θῶσι μὲν κατὰ ἀνθρώπους
σαρκί, ζῶσι δὲ κατὰ Θεὸν πνεύματι» (Α´
Πέτ. Δ´ 1-6). Λέγει ἐδῶ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος,
ὅτι ὁ Χρι στὸς κατῆλθεν εἰς τὸν ᾼΔΗΝ, ὄχι
διὰ νὰ ἐξάγῃ τοὺς Ἁγίους ἀπὸ τὴν Κόλασιν,
ἀλ λὰ διὰ νὰ εὐαγγελισθῇ εἰς ὅσους δὲν ἐβίω -
σαν κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ κατὰ τὸ
θέλημα τῶν ἐθνῶν, εἰδωλολατρικῶς, μὲ κάθε
εἴδους ἁμαρτία. Αὐτοὶ ἐτιμωρήθησαν διὰ τὰς
ἁμαρτίας των ὡς ἄνθρωποι μὲ παρα δειγματι -
κὸν θάνατον, ἀλλὰ διὰ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ
Χριστοῦ τοὺς ἐδόθη ἡ εὐ καιρία νὰ πιστεύσουν
καὶ νὰ ζήσουν ἐν πνεύματι, ὅπως ἐξηγεῖ κα-
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τωτέρω ὁ Ἅγιος Μάξιμος (580-662 μ.Χ.).
Γράφει ὁ Ἅγιος Μάξιμος: «Ἔθος ἐστὶ τῇ

Γραφῇ τοὺς χρόνους μεταλλάσειν, καὶ εἰς
ἀλλήλους μεταλαμβάνειν· καὶ τὸν μέλ λοντα
ὡς παρῳχηκότα, καὶ τὸν παρῳ χη κότα ὡς
μέλλοντα· καὶ τὸν ἐνεστῶτα, εἰς τὸν πρὸ αὐ -
τοῦ καὶ μετ᾽ αὐ τὸν χρόνον ἐκ φωνεῖν... Φα -
σὶν οὖν τινες, νεκροὺς λέγειν ἐνταῦθα τὴν
Γραφὴν τοὺς πρὸ τῆς ἐ πιδη  μίας τοῦ Χριστοῦ
τελειωθέντας [=ἀποθανόντας ] ἀνθρώπους·
οἷον τοὺς ἐν τῷ Κα τακλυσμῷ, τοὺς ἐν τῷ
χρόνῳ τῆς Πυρ γοποιίας, τοὺς ἐν Σοδόμοις,
τοὺς ἐν Αἰ γύπτῳ, καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς κα -
τὰ διαφόρους καιρούς τε καὶ τρόπους τὴν
πο λύ τροπον Δίκην καὶ τὰς ἐξαισίας ἐπαγω -
 γὰς τῶν Θείων Κριμάτων δεξαμένους, οἵτι -
νες οὐχ ὑπὲρ ἀγνοίας Θεοῦ τοσοῦτον, ὅσον
τῆς εἰς ἀλλήλους παροινίας τὴν Δί κην ἔ τι -
σαν· οἷς εὐηγγελίσθαι λέγει τὸ μέγα τῆς Σω -
τηρίας κήρυγ μα, κριθεῖσιν ἤδη σαρκὶ κατὰ
ἄνθρω πον· τουτέστιν ἀπολα βοῦσι τῶν εἰς
ἀλ λήλους ἐγκλημάτων τὴν Δίκην, διὰ τῆς ἐν
σαρκὶ ζωῆς, ἵνα ζήσω σι κατὰ Θεὸν πνεύμα -
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τι, τουτέστι ψυχῇ· δεχόμενοι κα τὰ τὸν ᾍδην
ὄντες τῆς Θεο γνωσίας τὸ κήρυγμα, διὰ τοῦ
καὶ νεκροὺς σῶσαι κα τελθόντος εἰς ᾍδην
Σωτῆρος πιστεύσαντας. Ὑπὲρ δὲ τοῦ νοηθῆ -
ναι τὸν τόπον, οὕτως ἐκλάβωμεν· Εἰς τοῦτο
γὰρ καὶ νε κροῖς εὐηγγελίσθη, κρι θεῖσι κατὰ
ἄνθρω πον σαρκί, ἵνα ζήσωσι κατὰ Θεὸν
πνεύματι» (Ἅγιος Μάξιμος Ὁμο λογητής, P.G.
90, 284Α-C). Κατὰ τὸν Ἅγιον, κατελ θὼν εἰς
τὴν χώραν τῶν νεκρῶν, ὁ Χρι στὸς ἐ κήρυξε
τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Σωτηρίας εἰς ὅσους εἶχον
ἀποθάνει πρὸ τῆς Σαρκώσεώς Του, ζήσαντες
βίον ἀθέμιτον, ἁμαρτω  λὸν καὶ κακότροπον,
καὶ τιμωρηθέντες ἤδη σαρ κικῶς κατὰ τὴν πο -
λύτροπον Δικαιοσύ  νην τοῦ Θεοῦ, ὅπως οἱ ἐπὶ
Νῶε, οἱ κατὰ Βαβέλ, οἱ Σοδομῖται, οἱ Αἰγύ-
πτιοι, καὶ οἱ ἄλ λοι κατ᾽ ἄλ λους καιρούς.
Ὅσοι ἐξ αὐ τῶν τῶν νεκρῶν ἐ δέχθησαν τὸ
κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ
Εὐαγ γέλιον τῆς Θεογνωσίας ἐσώθησαν. 

Οἱ δὲ πρὸ Χριστοῦ Ἅγιοι, οὔτε ἔλ λειμ  μα
ἀρετῆς εἶχον, οὔτε ἔλλειμα Θεογνω σίας,
διὰ νὰ χρειασθοῦν κήρυγμα Πίστε ως καὶ
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νὰ ἀπολάβωσιν Σωτηρίαν μετὰ θάνατον. 
Τοὺς Δικαίους τοὺς πρὸ Χριστοῦ τοὺς ἐ -

φύλαξεν ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος γνωρίζει πῶς νὰ
λυτρώνῃ τοὺς εὐσεβεῖς ἐκ μέσου τῶν ἀσε -
βῶν καὶ νὰ καταδικάζῃ τοὺς ἀσεβεῖς ἀνθρώ -
 πους μετὰ τῶν πεπτωκότων Ἀγγέλων, του τέ -
στι, τῶν δαιμόνων: «Εἰ γὰρ ὁ Θεὸς Ἀγ γέλων
ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφεί σατο, ἀλλὰ σειραῖς
ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν
τηρουμένους, καὶ ἀρχαίου κό σμου οὐκ ἐφεί -
σατο, ἀλλὰ ὄγ δοον Νῶε Δι καιοσύνης κήρυ -
κα ἐφύλαξε, κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν
ἐπάξας, καὶ πόλεις Σοδό μων καὶ Γομόρρας
τεφρώσας καταστροφῇ κατέκρινεν, ὑπόδειγ -
μα μελ  λόντων ἀσεβεῖν τεθεικώς, καὶ Δίκαιον
Λὼτ καταπονούμε νον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέ σμων
ἐν ἀσελγείᾳ ἀνα στροφῆς ἐρρύσατο· βλέμ -
ματι γὰρ καὶ ἀκοῇ ὁ ΔΙΚΑΙΟΣ, ἐγ κατοικῶν
ἐν αὐτοῖς, ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν Δικαίαν
ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνι ζεν· οἶδε Κύριος ΕΥ -
ΣΕΒΕΙΣ ἐκ πει ρασμοῦ ρύεσθαι, Ἀδίκους δὲ
εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομέ νους τηρεῖν»
(Β´ Πέτ. Β´ 4-9). Πρὸ τῆς τελικῆς Κρίσεως
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φυλακίζει ὁ Κύριος εἰς τὴν Κόλασιν τοὺς Ἀ -
 δίκους, ὅπου ἐν ἀναμονῇ ὄντες τιμωροῦνται.

Δὲν ἐκολάζοντο οἱ πρὸ Χριστοῦ ΔΙΚΑΙ-
ΟΙ, ὅπως μαρτυρεῖται καὶ ἐκ τοῦ γεγονότος
ὅτι ὁ Προφήτης Μωϋσῆς καὶ ὁ Προφήτης
Ἠλίας συνελάλουν ἐνδόξως μετὰ τοῦ Χρι-
στοῦ κατὰ τὴν Θείαν Μεταμόρφωσιν: «Καὶ
ἰδοὺ ὤφθησαν αὐτοῖς Μωσῆς καὶ Ἠλίας μετ᾿
αὐτοῦ συλλα λοῦν τες» (Ματθ. ΙΖ´ 3)· «καὶ
ὤφθη αὐ τοῖς Ἠ λίας σὺν Μωϋσεῖ, καὶ ἦσαν
συλλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ» (Μάρκ. Θ´ 4). Εἶ -
ναι ἀδιανόητον ὅτι ὁ Θεωμένος καὶ Θεόπτης
Προφήτης Μωϋσῆς εὑρίσκετο εἰς τὴν Κόλα -
σιν καὶ ἐξ αὐτῆς ὡδηγήθη προσωρινῶς εἰς τὸ
Θαβὼρ ὅπου ἡ Θεία Μεταμόρφωσις. Εἶναι
ἐπίσης ἀδιανόητον ὅτι μετὰ τὴν Μετα μόρ -
φωσιν πάλιν ὡδηγήθη εἰς τὴν Κόλασιν διὰ
νὰ περιμένῃ τὴν Κάθοδον τοῦ Χριστοῦ.

Δὲν ἦσαν κολασμένοι ὅλοι οἱ πρὸ Χρι στοῦ
τεθνεῶτες, ὅπως μαρτυρεῖται καὶ ἐκ τοῦ γε-
γονότος ὅτι ἐκ τῶν μνημείων ἠγέρ θησαν Ἅ -
γιοι καὶ ΟΧΙ κολασμένοι, ὅταν ἠγέρθη ἐκ τοῦ
Τάφου ὁ Χριστός, καὶ ἀπεκα λύφθη ἀληθῶς
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ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ: «Ὁ δὲ Ἰη σοῦς πάλιν κράξας
φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκε τὸ πνεῦμα. Καὶ ἰδοὺ
τὸ καταπέτασμα τοῦ Ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο
ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω, καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ
αἱ πέτραι ἐ σχίσθησαν, καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴ -
χθησαν καὶ πολλὰ ΣΩΜΑΤΑ τῶν κεκοιμη -
μένων ΑΓΙΩΝ ἠγέρθη, καὶ ἐξελθόντες ἐκ
τῶν μνημείων, μετὰ τὴν ἔγερσιν Αὐτοῦ εἰσ -
ῆλθον εἰς τὴν Ἁγίαν Πόλιν καὶ ἐνεφανίσθη -
σαν πολλοῖς. Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾿
αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν, ἰδόν τες τὸν
σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα ἐφοβή θησαν σφό -
δρα λέγοντες· ἀληθῶς ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ἦν οὗ -
τος» (Ματθ. ΚΖ´ 50-54). Σώ ματα Ἁγίων καὶ
ὄχι ἁμαρτωλῶν κολασμένων ἠγέρθησαν. Αἱ
ψυχαὶ αὐτῶν ἐκ τοῦ Ἅδου, καὶ ὄχι ἐκ τῆς
Κολάσεως, εἰσῆλθον εἰς τὰ ἐν τάφοις σώμα -
τα καὶ ἐ ζωοποίησαν αὐτὰ καὶ ἠγέρθησαν.

Ὁ «ᾍδης» ταυτίζεται μὲ τὸν θάνατον, τὴν
δύναμιν τοῦ θανάτου, τὸν ἀδιάστατον καὶ ἀ -
όρατον τόπον τῶν νεκρῶν ἐν γένει, καὶ ὄχι μὲ
τὴν Κόλασιν. Τοῦτο προκύπτει καὶ ἀπὸ δύο
σχετικὰς ἀναφορὰς τῆς Ἀπο καλύψεως τοῦ

164 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ

KYRION THEMA 121-321_2008/sel 1...13  15/04/2020  06:43  Page 164



«ΑΔΗΣ»«ΑΔΗΣ» ΚΑΙ ΚΑΙ «ΚΟΛΑΣΙΣ»«ΚΟΛΑΣΙΣ» 165

Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου:
«Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς

πό δας αὐτοῦ ὡς νεκρός, καὶ ἔθηκε τὴν δε ξιὰν
αὐτοῦ χεῖρα ἐπ᾿ ἐμὲ λέγων· μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰ -
μι ὁ Πρῶτος καὶ ὁ Ἔσχα τος καὶ ὁ Ζῶν, καὶ
ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ Ζῶν εἰμι εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώ νων, καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ
θανάτου καὶ τοῦ ᾍδου» (Ἀποκ. Α´ 17-18).

«Καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκροὺς
τοὺς ἐν αὐτῇ, καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾍδης ἔδω -
καν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐκρί -
θησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. Καὶ ὁ
θάνατος καὶ ὁ ᾍδης ΕΒΛΗΘΗ ΣΑΝ  ΕΙΣ
ΤΗΝ  ΛΙΜΝΗΝ  ΤΟΥ  ΠΥΡΟΣ· οὗ τος ὁ θά -
να τος ὁ δεύτερός ἐστιν» (Ἀποκ. Κ´ 13-14).

Συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω, «Θάνατος»
καὶ «ᾍδης» συνδέονται ὡς συνώνυ μοι, ὄντες
κάτοχοι τῶν νεκρῶν. «ᾍδης» καὶ «Κόλασις»
ὅμως διαφοροποιοῦνται, καθότι ὁ ᾍδης θὰ
ριφθῇ εἰς τὴν Λίμνην τοῦ Πυρός, δηλαδή,
εἰς τὴν Κόλασιν. Δὲν εἶναι Κόλασις ὁ ᾍδης.
Πρὶν ἀπὸ αὐ τὸ δέ, ὁ Χριστὸς θὰ κρίνῃ κατὰ τὰ
ἔργα τοῦ καθενός, ὅλους τοὺς νεκρούς, τοὺς
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ἐν τῷ Ἅδῃ καὶ ὄχι τοὺς ἐν τῇ Κολάσει, οἱ
ὁποῖοι εἶναι ἤδη κατακεκριμένοι. Δὲν θὰ ἀ -
ποδώσῃ ἡ Κόλασις, ὁ τό πος βασάνου, τοὺς
νεκροὺς διὰ νὰ κριθοῦν, ἀλλὰ ὁ ᾍ δης, ὁ τό-
πος τῶν νεκρῶν. Κατη γορημα τικῶς πλέον,
«ᾍδης» δὲν σημαίνει «Κόλασις».

Ἐπὶ τῆς ἐπιβεβλημένης διαφορᾶς ᾍδου
καὶ Κολάσεως τοποθετεῖται ἐκτενέστερον
μετὰ λεπτομερειῶν ὁ Ἅγιος Ἱερομάρ τυς Ἱπ -
πόλυτος πάπας Ρώμης (179–235 μ.X., †10
Αὐγούστου). Διὰ τὴν πλήρη κατάρτι σιν ὅσων
ἀγωνιοῦν περὶ τῆς διαφορᾶς αὐ τῆς, παρατί-
θεται εἰς τὴν συνέχειαν ὁλόκληρον τὸ σχετι -
κὸν κείμενον τοῦ Ἁγίου:

«Περὶ δὲ ᾼΔΟΥ, ἐν ᾧ συνέχονται ψυχαὶ
ΔΙΚΑΙΩΝ τε καὶ ΑΔΙΚΩΝ, ἀναγκαῖον εἰπεῖν.
Ὁ ᾍδης τόπος ἐστὶν ἐν τῇ κτίσει ἀκατασκεύ -
αστος [=μὴ ἔχων σχῆμα], χω ρίον ὑπόγειον
[=ὅπως ὁ τάφος], ἐν ᾧ φῶς κόσμου [=ὑλι κὸν]
οὐκ ἐπιλάμπει [=δὲν δυνάμεθα νὰ τὸ ἰδοῦμε
ἀπὸ τοῦτον τὸν κόσμον]· φωτὸς τοίνυν ἐν τού -
τῳ τῷ χωρίῳ μὴ καταλάμποντος, ἀνάγκη
σκό τος διηνεκῶς τυγχάνειν [=ἀόρατος]. Τοῦ -
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το τὸ χωρίον ὡς φρούριον ἀπενε μήθη ψυ-
χαῖς, ἐφ᾽ ᾧ κατεστάθησαν Ἄγγε λοι φρουροί,
πρὸς τὰς ἑκάστων πράξεις διανέ μοντες τὰς
τῶν τρόπων κολάσεις [=τιμωρίας]· ἐν τούτῳ
δὲ τῷ χωρίῳ τόπος ἀφώρισταί τι [=ἔχει ξε -
χωρισθῆ], λίμνη πυρὸς ἀσβέ στου, ἐν ᾧ μὲν
οὐδέπω τινὰ καταῤῥερίφθαι ὑπειλή φαμεν
[=καταλαβαίνομεν ὅτι κανεὶς δὲν ἔχει ἀκόμη
ριφθῆ]· ἐσκεύασται [=ἔχει προετοιμασθῆ] δὲ
εἰς τὴν προωρι σμένην ἡμέραν ὑπὸ Θεοῦ, ἐν
ᾗ δικαίας κρίσεως ἀ πόφασις μία πᾶσιν ἀξί -
ως προσ ενεχθείη. Καὶ οἱ μὲν ΑΔΙΚΟΙ καὶ
Θεῷ ἀπειθήσαντες, τά τε μάταια ἔργα χει -
ρῶν ἀνθρώπων κα τεσκευ ασμένα εἴδωλα ὡς
Θεὸν τιμήσαν τες, ταύτης τῆς ἀϊδίου ΚΟ ΛΑ -
ΣΕΩΣ, ὡς αἴτιοι μιασμά των γενόμενοι, προ -
κριθῶσι [=εἰς αὐτὴν τὴν τιμωρίαν ἔχουν κριθῆ
νὰ ριφθοῦν]· οἱ δὲ ΔΙ ΚΑΙΟΙ τῆς ἀφθάρτου
καὶ ἀνεκλείπτου ΒΑ ΣΙΛΕΙ ΑΣ τύχωσιν, οἳ ἐν
τῷ ᾍδῃ νῦν μὲν συνέχονται [=τὴν Βασιλείαν
τοῦ Θεοῦ θὰ λάβουν οἱ Δίκαιοι, οἱ ὁποῖοι τώ -
ρα εἶναι κλει σμένοι εἰς τὸν ᾍ δην], ἀλλ᾽ οὐ
τῷ αὐτῷ τόπῳ, ᾧ καὶ οἱ ΑΔΙΚΟΙ [=ἀλλὰ ὄχι
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εἰς τὸν ἴδιον τό πον ὅπου εὑ ρί σκονται οἱ Ἄδι -
κοι]. Μία γὰρ εἰς τοῦτο τὸ χωρίον κάθοδος
[=μία εἶναι ἡ πύλη εἰσό δου εἰς τὸν ᾍδην δι᾽
ὅλους τοὺς ἀ ποθνή σκον τας], οὗ τῇ πύλῃ ἐφε -
στῶτα Ἀρ χάγγελον ἅμα στρατιᾷ πεπιστεύ-
καμεν· ἣν Πύλην διελθόντες οἱ καταγόμε-
νοι ὑπὸ τῶν ἐπὶ τὰς ψυχὰς τεταγμένων Ἀγ -
γέλων, οὐ μιᾷ ὁδῷ πορεύονται [=δὲν πορεύ -
ονται εἰς τὸν ἴδιον δρόμον]· ἀλλ᾽ οἱ μὲν ΔΙ-
ΚΑΙΟΙ, εἰς ΔΕ ΞΙΑ φωταγωγούμενοι, καὶ
ὑπὸ τῶν ὑφε στώτων κατὰ τό πον Ἀγγέλων
ὑμνού μενοι, ἄγονται εἰς χωρίον Φωτεινόν
[=οἱ Δίκαιοι, ὑμνούμενοι ὑπὸ Ἀγγέλων, ὁδη -
γοῦνται πρὸς τὰ ΔΕΞΙΑ εἰς τόπον Φωτεινόν]·
ἐν ᾧ οἱ ἀπ᾽ ἀρχῆς ΔΙΚΑΙΟΙ πολιτεύονται
[=ὅπου εὑρίσκονται ὅλοι οἱ ἀπ᾽ αἰῶνος Δί-
καιοι], οὐχ ὑπὸ ἀνάγκης κρα τού μενοι [=ὁδη -
γοῦνται δὲ ἐκεῖ ὄχι ἀναγ καστι κῶς], ἀλλὰ τῆς
τῶν ὁρω μένων ἀγα θῶν θέας ἀεὶ ἀπολαύον -
τες, καὶ τῇ τῶν ἑκάστοτε καινῶν προσδοκίᾳ
ἡδόμε νοι [=μὲ τὸν γλυκασμὸν τῆς προσδο-
κίας τῶν μελλόντων ἀπολαύσεων], κἀκεῖνα
τούτων βελτίω ἡγούμενοι. Οἷς ὁ τόπος οὐ
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καμα τη φόρος γίνεται [=εἰς ἐκεῖνον τὸν τό-
πον δὲν κο πιάζουν]· οὐ καύ σων, οὐ κρύ ος,
οὐ τρίβολος ἐν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἡ τῶν Πα τέρων
ΔΙΚΑΙΩΝ τε ὁρωμένη ὄψις [=τὸ πρόσωπον
τῶν Δικαίων Πατέρων] πάντο τε μειδιᾷ, ἀνα -
μενόντων τὴν μετὰ τοῦτο τὸ χωρίον ἀνάπαυ -
σιν καὶ ΑΙΩΝΙΑΝ ΑΝΑΒΙΩΣΙΝ ἐν οὐρανῷ.
Τούτῳ δὲ ὄνομα κικλήσκομεν ΚΟΛΠΟΝ
ΑΒΡΑΑΜ [=ὁ ἐν τῷ ᾍδῃ τόπος τῶν Δικαί-
ων ὀνομά ζε ται «Κόλ πος Ἀβραάμ»]. Οἱ δὲ
ΑΔΙΚΟΙ εἰς ΑΡΙΣΤΕΡΑ ἕλκονται ὑπὸ ἀγγέ-
λων κολαστῶν, οὐκέτι ἑκουσίως πορευόμε -
 νοι, ἀλ λὰ μετὰ βίας ὡς δέσμιοι ἑλ κόμενοι
[=οἱ Ἄδικοι σέρνονται ὑπὸ τιμωρῶν ἀγγέλων
πρὸς τὰ ΑΡΙΣΤΕΡΑ διὰ τῆς βίας παρὰ τὴν
θέλησίν των]· οἷς οἱ ἐφεστῶτες ἄγγελοι δια -
πέμπον ται ὀνει δίζον τες, καὶ φοβερῷ ὅμμα -
τι ἐπα πειλοῦν τες, εἰς τὰ κατώτερα ὠ θοῦν -
τες [=οἱ ἐπιστατεύοντες ἄγγελοι μὲ χλευ α -
σμοὺς καὶ ἀπειλὰς τοὺς ὠ θοῦν πιὸ χαμηλά,
κοντὰ εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός]· οὓς ἀγο -
μένους ἕλκουσιν οἱ ἐφε στῶτες ἕ ως πλησίον
τῆς γεέννης· οἱ ἔγγιον ὄντες [=οἱ ὁποῖοι ὅταν
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εὑρεθοῦν κοντὰ εἰς τὴν γέενναν] τοῦ μὲν βρα -
σμοῦ ἀδιαλείπτως ἐπακούουσι, καὶ τοῦ τῆς
θέρμης ἀτμοῦ οὐκ ἀ μοιροῦσιν [=ἀκούουν
συνεχῶς τὸν βρα σμὸν καὶ καίγονται ἀπὸ τὴν
θέρμην τοῦ ἀτμοῦ]. Αὐτῆς δὲ τῆς ἐγγίο νος
ὄ ψεως, τὴν φοβερὰν καὶ ὑπερβαλλόν τος θέ -
αν τοῦ πυρὸς ὁρῶν τες, καταπεπή γασι [=βλέ -
πον τες ἀπὸ κοντὰ τὴν φοβερὰν αὐτὴν θέαν,
ἔχουν μείνει ἀκίνη τοι], τῇ προσδοκίᾳ τῆς μελ -
λούσης κρίσεως, ἤδη δυνάμει κο λα ζόμενοι
[=προσ δοκῶντες τὴν μέλλουσαν τιμωρίαν, ἤ -
δη δοκιμάζουν τιμωρίαν]. Ἀλ λὰ καὶ οὗ [=ἀπὸ
ὅπου] τὸν τῶν πατέρων χῶρον [ἐναλλακτικὴ
γραφή: χορόν] καὶ τοὺς ΔΙΚΑΙΟΥΣ ὁρῶσι,
καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ κολαζόμενοι [=βλέπον -
τες τοὺς Δι καίους δοκιμάζουν ὀδύνην]. ΧΑ-
ΟΣ γὰρ ΒΑΘΥ καὶ ΜΕΓΑ [=ἄβυσ σος ἀδια-
πέραστος] ἀνὰ μέσον ἐστήρικται, ὥστε μὴ
ΔΙΚΑΙΟΝ συμπαθήσαντα προσδέξα σθαι,
μήτε ΑΔΙ ΚΟΝ τολμήσαντα διελθεῖν. Οὗ τος
ὁ περὶ ᾍ δου λόγος, ἐν ᾧ ψυχαὶ πάν των κατέ -
χον ται [=ὅλων τῶν θανόντων ἀν θρώ πων αἱ
ψυχαί], ἄχρι καιροῦ ὃν ὁ Θεὸς ὥ ρισεν, ἀνά -
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στασιν πάντων ποιησόμενος [=φυλάσσονται
εἰς τὸν ᾍδην ἕως τῆς Κοι νῆς Ἀναστάσεως],
οὐ ψυ χὰς μετενσωμα τῶν, ἀλλ᾽ αὐτὰ τὰ σώ -
ματα ἀνιστῶν» (Ἅ γιος Ἱππόλυτος, Πρὸς Ἕλ -
 ληνας Λό γου, Κατὰ Πλά τωνος, Περὶ τῆς
τοῦ Παντὸς Αἰ τίας, P.G. 10, 796A-800Α).

Ὑπολείπεται μία παρεμφερὴς διευκρίνι -
σις, ὡς πρὸς τὸν θρίαμβον τῆς Ἀνα στά σεως
τοῦ Χριστοῦ, ὅπως διατυπώνε ται χαρ μοσύ -
νως εἰς πολλὰ Ἀναστάσιμα τροπάρια, καὶ ἀν -
τιπροσωπευτικῶς εἰς τό: «Χριστὸς ἀ νέστη
ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ
τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισά μενος» (Ἀ -
πολυ τίκιον τοῦ Πάσχα)· καὶ εἰς τό: «Σῶτέρ
μου τὸ ζῶν τε καὶ ἄθυτον, ἱερεῖον, ὡς Θεός,
σε αυτὸν ἑκου σίως, προσαγαγὼν τῷ Πατρί,
συνανέ στη σας, παγγενῆ τὸν Ἀδάμ, ἀναστὰς
ἐκ τοῦ τάφου» (Τροπάριον ΣΤ´ Ὠ δῆς τοῦ
Πάσχα)· καὶ εἰς τό: «Τοῖς ἐν ᾍδῃ κα ταβὰς
Χριστὸς εὐηγ γελίσατο, θαρσεῖτε λέ γων, νῦν
νενίκηκα. Ἐγὼ ἡ Ἀνάστασις, ἐγὼ ὑμᾶς ἀνά -
ξω, λύσας θανάτου τὰς πύ λας» (Παρακλητι -
κή, ἦχος Γ´ Ἑσπερινὸς Σαββάτου, Στιχηρόν).
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Κατῆλθεν εἰς τὸν ᾍδην ὁ Χριστός, καὶ ἀ -
ναστὰς ἐχάρισε Ζωὴν εἰς τοὺς κεκοιμημένους.
Τί σημαίνει αὐτό; 

Μήπως σημαίνει χρονικὴν ἀρχὴν Σωτη-
ρίας, ὅτι δηλαδὴ ὁ Χριστὸς μετέστησεν εἰς
τὸν Παράδεισον τοὺς πρὸ Αὐτοῦ Ἁγίους, οἱ
ὁποῖοι ἕως τότε εὑρίσκοντο εἰς τὴν Κόλασιν;
Ὄχι, διότι ὡς εἴδομεν, οἱ πρὸ Χριστοῦ Ἅγι-
οι δὲν εὑρίσκοντο εἰς τὴν Κόλασιν, ἀλλ᾽ εἰς
ἄλλον τόπον ἀδιάστατον τοῦ ᾍδου, ὅπου εὑ -
ρίσκονται καὶ οἱ μετὰ Χριστὸν Ἅγιοι.

Μήπως τὸ συχνῶς ψαλλόμενον, «ἐσκύ -
λευ σε τὸν ᾍδην», σημαίνει ὅτι μετέστησεν
εἰς τὸν Παράδεισον ὅλους τοὺς ἀπ᾽ αἰώνων
νε κρούς, καὶ δὲν ἔμεινε κανεὶς οὔτε εἰς τὴν
Κό λασιν οὔτε εἰς τὸν ᾍδην; Ὄχι, διότι τὰ μὲν
τέκνα τῆς ἀπιστίας δὲν ἔχουν μερίδα εἰς τὸν
Παράδεισον, ἀλλὰ παραμένουν εἰς τὴν ὀδύ-
νην τῆς ἀναμο νῆς τοῦ ἐν σώματι αὐτῶν κολα -
σμοῦ, τὰ δὲ Ἅ για τέκνα τῆς Πίστεως ἀνα μέ -
νουν ἐν τῷ ᾍδῃ τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν καὶ
πλήρη ἐν σώματι Μέλλουσαν εὐφροσύνην.

172 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ

KYRION THEMA 121-321_2008/sel 1...13  15/04/2020  06:43  Page 172



Μήπως τὸ «συνανέστησας παγγενῆ τὸν
Ἀδάμ, ἀναστὰς ἐκ τοῦ τάφου» σημαίνει ὅτι
ἀνεστήθησαν ὅ λοι οἱ ἀπ᾽ αἰώνων νε κροὶ
ἄνθρωποι, καὶ τὰ ἐν τοῖς μνήμασι σώματα
ἡνώθησαν μετὰ τῶν ψυ χῶν αὐ τῶν καὶ ἀνε-
στήθησαν μαζὶ μὲ τὸν Χριστόν; Ὄχι, διότι
ἡ Κοινὴ Ἀνάστασις παραμένει ἀκόμη προσ -
δοκία, κα τὰ τό, «Προσδοκῶ Ἀνάστασιν νε-
κρῶν» (Σύμ βολον τῆς Πίστε ως, ἄρθρον 11).

Μήπως σημαίνει ὅτι κατετροπώθη ὁ θάνα -
τος καὶ δὲν ἀποθνήσκουν πλέον οἱ ἄν θρω -
ποι; Ὄχι, διότι ἡ γῆ ἀκόμη δέχεται τοὺς νε-
κροὺς ἡμῶν.

Ἡ ἀπορία ὀξύνεται περισσότερον ὅταν λη -
φθοῦν ὑπ᾽ ὄψιν καὶ τὰ προφητικὰ περὶ τῆς
εἰς ᾍδου Καθόδου τοῦ Χριστοῦ λόγια τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης: «Θύρας χαλκᾶς συντρί -
 ψω καὶ μοχλοὺς σιδηροῦς συγκλά σω καὶ δώ -
σω σοι θησαυροὺς σκοτεινούς» (Ἠσ. ΜΕ´
2-3). Δηλαδή, θὰ συντρίψω τὴν δύναμιν τοῦ
θανάτου ἡ ὁποία φαίνεται ἀ νίκητος καὶ θὰ
σοῦ δώσω ὡς θησαυρὸν τὰς ψυχὰς τῶν τε-
θνεώτων. Καὶ πάλιν: «Ὁ ᾍδης κάτωθεν ἐπι -
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 κράνθη συναν τήσας σοι, συν ηγέρθησάν σοι
πάντες οἱ γίγαν τες οἱ ἄρ ξαντες τῆς γῆς, οἱ
ἐγείραν τες ἐκ τῶν θρό νων αὐτῶν πάντας
βα σιλεῖς ἐ θνῶν» (Ἠσ. ΙΔ´ 9). Δηλαδή, τὸ βα -
σί λειον τοῦ θανάτου ἐταράχθη ὅταν σὲ συνήν -
τησε, καὶ ὅσοι κάποτε ἦσαν ἐξουσιασταὶ ἐπὶ
τῆς γῆς ἀλ λὰ ἀδύναμοι ἔμπροσθεν τοῦ θα -
νάτου, ἐση κώθησαν νὰ ἰδοῦν ποῖος εἶσαι ἐ -
σὺ ὁ ὁποῖος νικᾶς τὸν θάνατον. Καὶ πάλιν:
«Ἐὰν κατακρυ βῶσιν εἰς ᾍδου, ἐκεῖ θεν ἡ χείρ
μου ἀνασπάσει αὐτούς» (Ἀμ. Θ´ 2). Δηλαδή,
ἀκό μη καὶ ἐὰν καταφύγουν εἰς τὰ τρίσβαθα
τοῦ ᾍδου ἡ δύναμίς μου θὰ τοὺς ἀνασύρῃ ἀπὸ
ἐκεῖ, θὰ τοὺς ἀναστήσῃ. Καὶ πάλιν: «Ἄρατε
πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ΕΠΑΡΘΗΤΕ,
ΠΥΛΑΙ ΑΙΩΝΙΟΙ, καὶ εἰσελεύσεται ὁ ΒΑΣΙ -
ΛΕΥΣ τῆς Δόξης. Τίς ἐστιν οὗτος ὁ ΒΑΣΙ -
ΛΕΥΣ τῆς Δόξης; ΚΥ ΡΙΟΣ κραταιὸς καὶ δυ -
νατός, ΚΥΡΙΟΣ δυνα τὸς ἐν πολέμῳ. Ἄρατε
πύλας, οἱ ἄρχον τες ὑ μῶν, καὶ ἐπάρ θητε, ΠΥ -
ΛΑΙ ΑΙΩΝΙΟΙ, καὶ εἰσελεύσεται ὁ ΒΑΣΙ -
ΛΕΥΣ τῆς Δόξης. Τίς ἐστιν οὗτος ὁ ΒΑΣΙ -
ΛΕΥΣ τῆς Δόξης; ΚΥ ΡΙΟΣ τῶν δυνά μεων
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αὐτός ἐστιν ὁ ΒΑΣΙ ΛΕΥΣ τῆς Δόξης» (Ψαλμ.
ΚΓ´ 7-10). Δηλαδή, ἡ ἐπὶ τῶν ἀνθρώ πων ἐξ -
ουσία τοῦ θανάτου, ἡ ὁποία φαίνεται ὡς ἀπόρ -
θητος πύλη, ἀνοίγει ἐμπρὸς εἰς τὸν Χριστόν,
ὁ ὁποῖος, ὡς ὁ Εἷς τῆς Ζωαρχικῆς Τριάδος καὶ
ὡς Ἀναμάρ τητος Ἄνθρωπος εἶ ναι κρά  τος Ζω -
ῆς, Παντο δύναμος. Διὰ τοῦτο ἡ Ἐκκλησία
ψάλλει: «Ἔτρεμε κάτωθεν τὰ καταχθόνια
σήμερον ὁ ᾍδης καὶ ὁ θάνατος τὸν ΕΝΑ ΤΗΣ
ΤΡΙΑΔΟΣ... ἡ κτίσις... χαίρουσα ψάλλει σοι,
...τῷ λυτρωτῇ ἡμῶν Θεῷ τῷ κα ταλύσαντι
νῦν θανάτου τὴν δύναμιν. Ἀλα λάξωμεν καὶ
βοήσωμεν τῷ Ἀδάμ, καὶ τοῖς ἐξ Ἀδάμ. Ξύ -
λον τοῦτον εἰσήγαγεν· ἐξέρχεσθε οἱ πιστοὶ
εἰς τὴν ἀνάστασιν» (Παρακλη τική, Κυρια-
κή, Ἦχος Βαρύς, Οἶκος Ὠδὴ Στ´ Ὄρθρου). 

(Σημείωσις: Ὑπ᾽ ὄψιν δὲ ὅτι τὸ Ψαλ μικὸν
τοῦτο ἐδάφιον ἐκλαμβάνεται ὡς Προ φητικὸν
ἐξ ἴσου καὶ διὰ τὴν Ἀνάλη ψιν τοῦ Χριστοῦ καὶ
διὰ τὴν εἰς ᾍ δου Κά θοδον τοῦ Χριστοῦ.)

Κατῆλθεν εἰς τὸν ᾍδην ὁ Χριστός, ἀλλὰ
ποῖον τὸ ἐξ αὐτῆς τῆς Καθόδου κέρδος τῶν
ἀνθρώπων; 
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Ἀληθῶς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν ὁ Χριστός, ἐ -
γερθεὶς ἐκ τοῦ Τάφου ἐν σώματι, ἀλλὰ ποῖον
τὸ ἐξ αὐτῆς τῆς Ἀναστάσεως κέρ δος τῶν
ἀνθρώπων; 

Ἀπάντησιν εἰς τὰ δύο αὐτὰ ἐρωτήματα δί -
δει ὁ ἐκ Δαμασκοῦ φαεινὸς φωστήρ, Ἅ γιος
Ἰωάννης (676-749 μ.Χ.): «Κάτεισιν εἰς ᾍδην
ψυχὴ ΤΕΘΕΩΜΕΝΗ, ἵνα, ὥσπερ τοῖς ἐν γῇ
ὁ τῆς Δικαιοσύνης ἀνέ τειλεν Ἥλιος, οὕτω
καὶ τοῖς ὑπὸ γῆν ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου
καθημένοις ἐπι λάμψῃ τὸ φῶς· ἵνα, ὥσπερ
τοῖς ἐν γῇ εὐ ηγγελίσατο εἰρήνην, αἰχμαλώ-
τοις ἄφεσιν, καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, καὶ τοῖς
μὲν πιστεύσασι γέγονεν αἴτιος ΣΩΤΗΡΙΑΣ
ΑΙΩΝΙΟΥ, τοῖς δὲ ἀπειθήσασιν, ἔλεγχος ἀ -
πιστίας, οὕτω καὶ τοῖς ἐν ᾍδου· Ἵνα «αὐτῷ
πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων
καὶ καταχθονίων», καὶ οὕτω τοὺς ἀπ᾽ αἰώ-
νων λύσας πεπεδημένους, αὖθις ἐκ νεκρῶν
ἀνεφοίτησεν, ὁδοποιήσας ἡμῖν τὴν ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΝ» (Ἅγιος Ἰωάν νης Δαμασκηνός, Ἔκ -
 δοσις Ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, P.G.
94, 1101Α). Δηλαδή, ἡ Τεθεωμένη ψυχὴ τοῦ
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Χριστοῦ κατεβαίνει εἰς τὸν ᾍδην, διὰ νὰ λάμ -
 ψῃ καὶ εἰς τὸν χῶρον τῶν νεκρῶν τὸ Εὐαγγέ -
λιον τῆς Εἰρήνης, ὅπως ἔλαμψε καὶ μεταξὺ
τῶν ζώντων. Ἐπὶ γῆς ἐν Σώματι διὰ τοὺς ἀν -
θρώπους ὡς ἄνθρωπος, καὶ εἰς τὸν ᾍδην ἐν
πνεύματι διὰ τὰ πνεύματα, ὁ Θεάνθρω πος.
Ὅπως δὲ ἐπὶ τῆς γῆς ἔγινε αἰτία Σωτηρίας διὰ
τοὺς Πιστεύσαντας καὶ αἰτία Καταδίκης διὰ
τοὺς Ἀπίστους, οὕτω καὶ εἰς τὸν ᾍδην. Ὅλα
τὰ λογικὰ κτίσματα, εἰς τὸν οὐρανόν, εἰς τὴν
γῆν, εἰς τὰ καταχθόνια τοῦ ᾍδου, τὸν Χριστὸν
πιστεύον τες καὶ προσκυνοῦντες, καὶ μὲ οὐδὲν
ἄλλο μέσον, δύνανται νὰ λάβουν Σωτηρίαν.

Ποῖον λοιπὸν τὸ κέρ δος τῶν ἀνθρώπων
ἐκ τῆς Καθόδου εἰς τὸν ᾍδην καὶ ἐκ τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ; 

Διπλοῦν τὸ κέρδος. Πρῶτον, ὁ Χριστὸς κα -
 τέστησε τὴν Πίστιν Ὁδὸν Σωτηρίας δι᾽ ἅ παν
τὸ γένος τῶν Ἀνθρώπων, ὁμοίως διὰ ζῶν τας
καὶ νεκρούς. Δεύτερον, ὁ Χριστὸς ἐγένετο
«πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν» (Κολ. Α´ 18),
ἤτοι, ὡδοποίησε δι᾽ ὅλους τοὺς ἀν θρώ πους τὴν
ἀνάστασιν, ἤτοι, τὴν ἐπανασύν θε σιν παντός
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σώματος καὶ τὴν ἐπανασύνδε σιν πάσης ψυχῆς
μετὰ τοῦ σώ ματος αὐτῆς. Διὰ τοῦτο ἦλθεν ὁ
Χριστός, διὰ νὰ ἀναστήσῃ τοὺς νεκρούς, ἐγεί -
ρων ἡμᾶς πρῶτον ἐκ τῆς ἁμαρ τίας, τῆς μη-
τρὸς τοῦ θανάτου.

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος (298-373 μ.Χ.) ἐ ξη -
γεῖ μὲ τὸν ἴδιον τρόπον πῶς ὠφελούμε θα ἐν
γένει οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν Ἀνάστα σιν τοῦ
Χριστοῦ: «Οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι πάν τες ἄνθρω -
ποι μόνον ἐξ Ἀδὰμ ὄντες ἀπέ θανον, καὶ τὸν
θάνατον εἶχον βασιλεύον τα κατ᾽ αὐτῶν· οὗ -
τος δὲ [ὁ Χριστός] ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ἐξ
οὐρανοῦ καὶ ἐπου ράνιος, διὰ τὸ ἐξ οὐρανοῦ
καταβεβηκέναι τὸν Λόγον.... διὰ τοῦτο ΘΕ -
ΟΣ  ΩΝ  Ο  ΛΟΓΟΣ γέγονε σάρξ, ἵνα, θανα -
τωθεὶς σαρκί, ζωοποιήσῃ πάντας τῇ ἑαυτοῦ
δυ νάμει» (Μέγας Ἀθανάσιος, P.G. 26, 104Α-
C). Δηλαδή, ὅλοι οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, ὡς σπέρ -
μα τοῦ Ἀδάμ, ὡς ἔχοντες ἀποκλει στι κῶς καὶ
μόνον ἀνθρωπίνην γενεαλογίαν, εὑρίσκοντο
δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θα νάτου. Ὁ Ἰη -
σοῦς Χριστὸς ὅμως, ὡς ἀ πότοκος τῆς Εὔας,
ὡς ἔχων τὴν ἀρχὴν τῆς ὑπάρξεώς Του, ὄχι
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ἐξ ἀνθρώπου, ὄχι ἐκ σπέρματος ἀν δρός, ἀλ -
λὰ ἐκ τοῦ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, δὲν εὑ ρίσκετο
ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τοῦ θανάτου ἢ τῆς ἁμαρ-
τίας. Διὰ τοῦ το, ἀποθανῶν ἑκουσίως καὶ ὄχι
ὡς ἐξουσι αζόμενος ὑπὸ τοῦ θανάτου, ἔ δωκε
πάλιν ζωὴν εἰς τὴν ἀνθρωπίνην σάρκα Του,
Ἀ νέστη, κατέστη Πρωτότοκος τῶν νεκρῶν,
ἤτοι, ὁ πρῶτος ὁ ὁποῖος ἀνέστη εἰς ἀ φθαρ -
σίαν, διὰ νὰ δώσῃ ἀνάστασιν εἰς ὅλους τοὺς
ἀνθρώπους. Αὐτὸ εἶπεν ὁ ἴδιος ὁ Χριστός:
«Ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα πά λιν λάβω
αὐτήν. Οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ’ ἐμοῦ, ἀλλ’
ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ’ ἐμαυτοῦ· ἐξουσίαν
ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν
λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλα βον
παρὰ τοῦ Πατρός μου» (Ἰωάν. Ι´ 17-18). 

Ἐν κατακλείδι, ἡ ἀνωτέρω λεξικολογική,
Ἁγιογραφικὴ καὶ Ἁγιοπατερικὴ δια  σάφησις
τῆς οὐσιαστικῆς διαφορᾶς τῶν ὅρων «ᾍδης»
καὶ «Κόλασις» ἀπαλλάσσει τὸν κάθε ὑγιῶς
σκεπτόμενον ἀπὸ τὴν προκατάληψιν ὅτι πρὸ
Χριστοῦ πάντες ἐκολάζοντο, καὶ ἀπὸ τὴν
πλάνην τῶν συγ χρόνων Ἐκκλησιομάχων -
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Χριστομάχων - Τριαδομάχων - Θεομάχων
Αἱρετικῶν, οἵτινες ἰσχυρίζονται αὐθαιρέτως
ὅτι πρὸ Χριστοῦ εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθή-
κην δὲν ὑπῆρχε Σωτηρία. 

Ἐπὶ πλέον, διὰ ἰσχυρῶν ἱερῶν κειμένων,
ἀποδεικνύεται:

Ἀφ᾽ ἑνός, ὅτι ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος τοῦ
Χριστοῦ δὲν ἔγινε διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν
τῶν Ἁγίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀπὸ τὴν
Κόλασιν καὶ τὴν μετάστασίν των εἰς τὸν Πα -
 ράδεισον, οὔτε διὰ τὴν Σωτηρίαν τῶν Ἁγίων
καὶ τεθεωμένων τῆς Παλαιᾶς Δια θήκης, ἀλ -
λὰ διὰ τὸν εὐαγγελισμὸν τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος
Ἀδίκων καὶ ἀπειθῶν, ὅσων τε θνεώτων δὲν
εἶχον ὑπάρξει Δίκαιοι ἐν τῷ βίῳ των ἢ δὲν
εἶχον ὑπακούσει τὰς Ἐν τολὰς καὶ δὲν εἶχον
δεχθῆ τὰς Ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ.

Ἀφ᾽ ἑτέρου, ὅτι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χρι στοῦ
δὲν ἀποτελεῖ χρονικὴν ἀρχὴν Σωτη ρίας, ἀλ λὰ
Νίκην κατὰ τοῦ θανάτου καὶ θεμέλιον τῆς Κοι -
νῆς Ἀναστάσεως, τῆς ὁ  ποίας θὰ γίνωμεν πάν -
τες μέτοχοι, πρὸ τῆς Μελλούσης Κρίσεως καὶ
τῆς τελικῆς τῶν Δικαίων ἐνσώμου Σω τηρίας.

180 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ

KYRION THEMA 121-321_2008/sel 1...13  15/04/2020  06:43  Page 180



ΠΑΝΑΓΙΑΠΑΝΑΓΙΑ ««ΗΗ ΒΑΤΟΣΒΑΤΟΣ »» 181

Παναγία, Βάτος ἡ Φλεγομένη καὶ μὴ Καιομένη
Ἦλθε Μωϋ σῆς εἰς ὄρος Χωρήβ, καὶ ὁρᾷ ὅτι ὁ βά -
τος καίεται πυρί, ἀλλ᾽ οὐ κατεκαίεται. «Ὁ γὰρ τό -
πος, ἐν ᾧ σὺ ἕστηκας, Γῆ Ἁγία ἐστί» (Ἔξ. Γ´ 1-6).
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Γ) Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Συν εκδοχαί, Εἰκόνες καὶ Παρομοιώσεις.

Ἡ ἔννοια τῆς λέξεως «Σωτηρία», ὅσας
ποι κιλίας καὶ νὰ παρουσιάζῃ καὶ εἰς ὅσας
περιστάσεις καὶ νὰ ἀναφέρεται, πάντοτε ἐμ -
περι έχει καὶ διαφυλάττει τὸ ἀρχικὸν νό ημα
τοῦ «σῶος», ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἐτυμο λο γεῖται.
Ἀντί θετον δὲ τῆς «σωτηρίας» εἶ ναι ὁ «ὄλε-
θρος» ἡ «ἀπώλεια», ἐκ τοῦ «ἀ πόλ λυμι», δη -
λαδή, καταστρέφομαι, χά  νο μαι.

Ἐν ὥρᾳ κινδύνου, οἱασδήποτε ἀπειλῆς, ἢ
πάσης ἄλλης βλάβης, τί ζητεῖ ὁ ἄνθρωπος,
ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλογον ζῶον, παρὰ τὴν σωτη -
ρίαν του; Ἡ σωτηρία, ἡ συντήρησις εἰς τὴν
ζωήν, εἰς τὸ εἶναι, εἶναι ἐνστικτώδης ἐπιθυ-
μία καὶ ὑπαρξιακὴ ἀνάγκη. Διὰ τὸν ἄνθρω-
πον, αὐτὴ ἡ ἀνάγκη δὲν ἔχει χρονικὸν ὁρίζον -
τα ἢ ἀριθμητικὸν ὅριον. Θέλει ὁ ἄνθρωπος
ἐκ μυχίων καὶ εἶναι ἔμφυτος τῆς ψυχῆς ἐπι-
θυμία νὰ ὑπάρχῃ αἰωνίως. 

Τοῦτο βεβαίως εἶναι λογικόν, καθότι ὡς
λογικὸν ὄν, ὁ ἄνθρωπος εἶναι προικισμένος
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μὲ τὴν ἰδέα τοῦ ἀπείρου καὶ αἰωνίου, καὶ ἡ
αὐτοσυνειδησία ὑπάρξεως, ἡ ὁποία τὸν χα-
ρακτηρίζει ὡς πρόσωπον, ὠθεῖ τὸν νοῦν καὶ
τὴν καρδίαν του ἔξω ἀπὸ τὰ ἐν χρό νῳ ὄντα,
ἑλκομένη εἰς τὰ ἀσάλευτα, ἀναλλοί ωτα καὶ
μένοντα, τὰ αἰώνια. Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἔμφυτα
εἰς τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὸν Θεόν.

Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμέ νος
κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ, δίδει πιὸ συγ κεκριμέ νον
περιεχόμενον εἰς τὴν ἰδέα τῆς Σωτη ρίας του.
Σωτηρία διὰ τὸν ἄνθρωπον δὲν εἶναι ἁ πλῶς ἡ
ἐπ᾽ ἀόριστον παράτασις τῆς ζωῆς του εἰς τὸν
χρόνον, ἡ μακροημέ ρευσις, καὶ εἰ δυ  νατὸν ἡ
ἀτελεύτητος ἐπι μήκυνσις τῆς ὑπάρ ξεώς του.
Ἡ «σωτηρία» διὰ τὸν ἄνθρωπον πρέπει νὰ ἐμ -
 περιέχῃ τουλάχιστον καὶ τὴν δια φύλαξιν τῆς
εἰκόνος τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ὕπαρξίν του. Εἶναι
ἀπαραίτητον νὰ διατη ρηθῇ σώα καὶ ἀβλα -
βὴς ἡ εἰκὼν τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν ἄνθρωπον,
ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλη σία: «Ἐν σοὶ Πάτερ
ἀκρι βῶς, διεσώθη τὸ ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ· λαβὼν
γὰρ τὸν Σταυ ρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ,
καὶ πράτ των ἐδί δασκες, ὑπερορᾶν μὲν σαρ -
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 κός· παρέρχεται γάρ, ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυ χῆς,
πράγματος ἀθα νάτου· διὸ καὶ μετὰ Ἀγ  γέ -
λων συναγάλλεται, Ὅσιε (.....) τὸ πνεῦ μά σου»
(Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. δ´).

Δὲν εἶναι δυνατὸν ὅμως νὰ ἀντικατοπτρίζῃ
ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεόν, ὅταν μακραίνῃ ἀπὸ
τὸν Θεόν. Ἡ ἀπομάκρυνσις βεβαίως ἀπὸ τὸν
Θεὸν δὲν μπορεῖ νὰ ἐν νοῆται ὡς ἀπόστασις
εἰς τὸν χῶρον, καθ ότι ὁ Θεὸς εἶναι πανταχοῦ
παρών, ἀλλ᾽ ὡς διαφορὰ προαιρέσεως, θελή -
ματος, προ θέ σεως. Ἀπομακρύνεται τὸ κατ᾽
εἰκόνα Θεοῦ πλάσμα ἀπὸ τὸν Θεόν, ὅταν ἔ -
χῃ θέ λημα διαφορετικὸν καὶ ἐνάντιον ἀπὸ τὸ
θέ λημα τὸ ὁποῖον ἔχει ὁ Θεὸς δι᾽ αὐτό, ὅ ταν
θέ λῃ τὸν κόσμον παρὰ τὸν Θεόν, ὅταν πορεύ -
εται κατὰ τὸ θέλημα τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος
εἶναι πονηρός: «Οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ
ἐ σμεν, καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖ -
ται» (Α´ Ἰωάν.  Ε´ 19). Ἐγγίζει δὲ τὸν ἀπρό -
σιτον Θεὸν τὸ λογικὸν τοῦτο κτίσμα, ὅταν
ποιῇ τὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅταν θέλῃ τὸ Θέ -
λημα τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἡ ζωή του ἐκφράζῃ τὸ
Θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅταν γίνεται δεκτικὸν τῆς

184 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ

KYRION THEMA 121-321_2008/sel 1...13  15/04/2020  06:43  Page 184



Θείας Χάριτος καὶ τῆς Θεώσεως, καθότι
δὲν ἐπιτρέπεται νὰ προσπαθῇ κανεὶς νὰ ἐν -
νοήσῃ τὴν ἐγγύ τητα αὐτὴν τοπικῶς. Ἡμεῖς
τὰ κτίσματα δὲν ἔχομεν ἐκ φύσεως οὔτε τὴν
δύναμιν νὰ φθάσωμεν εἰς τὸν Θεὸν οὔτε τὴν
δύνα μιν νὰ δεχθῶμεν τὴν Χάριν τῆς Θεώ-
σεως. «Πάσχομεν οὖν ὡς ὑπὲρ φύσιν οὖσαν
κατὰ Χάριν, ἀλλ᾽ οὐ ποιοῦμεν τὴν Θέωσιν·
οὐ γὰρ ἔχομεν φύσει δεκτικὴν τῆς Θεώσε-
ως δύναμιν.... πάσχομεν δὲ κατὰ τὸ μέλλον
τὴν Θέωσιν, τὴν πρὸς τὸ παθεῖν ταύτην κατὰ
δωρεᾶς Χάριν δεχόμε νοι» (Ἅγιος Μάξιμος
ὁ Ὁμολογητής, P.G. 90, 1209C). Ἡ πρὸς Θε -
ὸν ἐγγύτης, Θέωσις εἶναι καὶ λέγεται. Ἡ δὲ
Θέω σις δὲν κατακτᾶται μὲ ἀνθρωπίνην δύνα-
μιν, ἀλλὰ χαρίζεται δωρεὰν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ.
Δὲν εἶναι ἀνθρώπινος ἐπιτυχία ἢ ἐπίτευγμα.

Ἡ ἐγγύτης λοιπὸν τοῦ λογικοῦ κτίσμα τος
μετὰ τοῦ Ἀκτίστου Θεοῦ, συνίσταται εἰς τὴν
ἐλευθέραν καὶ μετ᾽ εὐχαριστίας συγ κατάθε -
σιν τοῦ θελήματος τοῦ κτίσμα τος πρὸς τὸ Ἄ -
 κτιστον Θέλημα τοῦ Κτίστου. Λέγεται δὲ καὶ
«Πίστις» αὐτὴ ἡ συγκατά  θεσις. Αὐτὸ δὲ τὸ
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ὁποῖον ἀναπτύσσεται εἰς τὴν Πίστιν εἶναι μία
Σχέσις Ἀγάπης, μία Κοινωνία τῶν Θείων ἀ -
γαθῶν, μία Κατὰ Χάριν Ἕνωσις Θεοῦ καὶ
λογικοῦ κτίσμα τος. Εἰς αὐτὴν τὴν Κοινωνίαν
− Σχέσιν − Ἕνωσιν ἔγκει ται ἡ Σωτηρία τοῦ
λογικοῦ κτίσματος. Αὐτὴ δὲ ἡ Κοινωνία − 
Σχέσις − Ἕνωσις, εἰς τὴν ὁποίαν αἱ κατὰ φύ -
 σιν ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ γίνονται Κατ᾽ Ἐνέρ -
γειαν καὶ Κατὰ Χάριν χαρίσματα καὶ τῶν
λο γικῶν κτισμάτων, εἶναι καὶ λέ γεται ΕΚ -
ΚΛΗΣΙΑ. Διὰ τοῦτο, δικαίως τὴν ΕΚΚΛΗ -
ΣΙΑΝ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλα μᾶς τὴν ὀ -
νομάζει «Κοινωνίαν Θε ώ σεως» (Ε.Π.Ε. 1,
σελ. 330). Διὰ τῶν Ἀκτίστων Ἐνεργειῶν τοῦ
Θεοῦ, εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἐπιτυγχάνεται ἡ
κατὰ Χάριν Θέωσις ἑ νὸς λογικοῦ κτίσμα-
τος καὶ αὐτὸ εἶναι καὶ λέγεται ΣΩΤΗΡΙΑ =
ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

Εἶναι λοιπὸν παν τελῶς παράλογον νὰ ἀνα -
λογίζεται κανεὶς τὴν δυνατότητα Σωτηρίας
ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Ὅπως δὲν ὑπ ῆρ ξε σωτηρία
ἔξω ἀπὸ τὴν Κιβωτὸν τοῦ Νῶε, ἔτσι δὲν ὑπ -
άρχει Σωτηρία καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησί αν.
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Κιβωτὸς Σωτηρίας διὰ τὰ μέλη τοῦ Σώ μα -
τός της ἡ ΕΚΚΛΗ ΣΙΑ. "Extra Ecclesiam
nulla salus", «Ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας οὐδε -
μία Σωτηρία», λέγει ὁ Ἅγιος Κυπριανός (†
258 μ.Χ.). Καὶ τἀνά παλιν, "Salus extra Εc -
clesiam non est", «Σωτηρία ἐκτὸς τῆς Ἐκ -
κλησίας δὲν ὑπ άρχει» (Ἐπιστολὴ 72). Δὲν δύ -
ναται νὰ ἔχῃ τὸν Θεὸν ὡς Πατέρα, ὅποιος δὲν
ἔχει τὴν Ἐκκλησίαν ὡς Μητέρα: "Habere jam
non potest Deum patrem, qui Ecclesi am
non habet matrem." Ἑλληνιστί, «Οὐ δύ να -
ταί τις τὸν Θεὸν ἔχειν Πατέρα, ὅστις τὴν
Ἐκκλησίαν οὐκ ἔχει Μητέρα» (Ἅγιος Κυ πρια -
νός, Περὶ τῆς Ἑνότητος τῆς Ἐκκλη σίας, κεφ. 6,
De Ecclesiae Catholicae Unitate, Caput VI).

Ἡ Κοινωνία−Σχέσις−Ἕνωσις μὲ τὸν Θε -
όν, εἰς τὴν ὁποίαν Ἐκκλησιάζεται, Σώ ζεται
καὶ Θε ώνεται τὸ λογικὸν κτίσμα, γίνεται γνω -
στὴ μὲ πολλὰ ὀνόματα εἰς τὰς Θείας Γρα φάς.
Λέγεται: «Παράδει σος», «Βασιλεία τῶν Οὐ -
ρανῶν», «Βασιλεία τοῦ Θεοῦ», «Βασιλεία
τοῦ Πατρός», «Οἶ κος τοῦ Θεοῦ», «Οἶκος
τοῦ Πατρός», «Ναὸς τοῦ Θεοῦ», «Πόλις τοῦ
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Θεοῦ», «Πόλις Θεοῦ Ζῶντος», «Σκηνώμα-
τα τοῦ Θεοῦ», «Κόλ πος τοῦ Ἀβραάμ», «Βί-
βλος Ζωῆς», «Βίβλος Ζώντων», «Αἰ ώ νιος
Ζωή», «Αἰ  ωνία Μνή μη», «Ἡ μέρα Ἀνέσπε-
ρος», «Κι βωτὸς Σωτηρίας», «Ναῦς=Πλοῖ -
ον», «Ἐπ αγ γε λία», «Ἱε ρουσαλὴμ Ἐπουρά-
νιος», «Ἄνω Ἱερουσα λήμ», «Και νὴ Ἱερου -
σαλήμ», «Ἡ Θεμελί ους Ἔχουσα Πόλις»,
«Ἐκκλησίᾳ Πρωτοτόκων ἐν Οὐρανοῖς»,
«Λα ὸς Περιούσιος τοῦ Θεοῦ», «Ποίμνη»,
«Σκηνὴ τοῦ Θεοῦ», «Σκηνὴ Ἀ ληθινή», «Μαρ -
γαρίτης», «Θησαυρός», «Πανδοχεῖον», «Οἰ -
κοδομή», «Σαγήνη», «Ζύμη», «Θησαυρός»,
«Κόκκος Σινάπεως», «Ὄ ρος Σιών», «Ὄρος
Ἅγιον», «Ὄρος Κυ ρί ου», «Αἰ ωνία Μακαριό -
της», «Κληρονομία τοῦ Θεοῦ», «Εὐ φροσύ -
νη Αἰώνι ος», «Χα ρὰ τοῦ Κυρίου», «Ἄμπελος
ἡ Ἀληθι νή», «Τράπεζα τοῦ Θεοῦ», «Δεῖπνος
τοῦ Βασιλέως», «Νυμφών», «Γάμος τοῦ Νυμ   -
φίου», «Νύμ φη», «Παρθένος», «Μήτηρ»,
«Ἀ φθαρ σία», «Θεία Υἱοθεσία», «Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ», καὶ πλεῖστα ἄλλα, ἵνα ἐκ τῶν πολ -
λῶν, μόλις τι γίνῃ κατανο ητὸν περὶ αὐτῆς. 
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Ὅπως ὁ Θεὸς ἔχει πολ  λὰ ὀνόματα εἰς τὴν
Ἁγίαν Γραφήν, καὶ ἡ Ἐκκλησία καλεῖται μὲ
μυ ρία ὀνόματα, οὕτω πολλαχῶς λέγεται καὶ
ἡ Σωτήριος Θέωσις: «Ὥσπερ γὰρ ὁ Δεσπό -
της αὐτῆς πολλὰ ὀνόματα ἔ χει...  μὴ ἀρ κεῖ
ἓν ὄνομα παραστῆσαι τὸ ὅλον; Οὐ δα μῶς·
ἀλλὰ διὰ τοῦτο μυρία ὀνόματα, ἵνα μάθω-
μέν τι περὶ Θεοῦ, κἂν μικρόν. Οὕτω δὴ καὶ ἡ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΕΙΤΑΙ» (Ἅγιος
Ἰωάννης Χρυσόστομος P.G. 52, 402). 

Ἡ κοι νὴ ὅμως οὐσία ὅλων καταγράφε ται λι -
τῶς ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεο λόγου εἰς
τὴν ὁπτασίαν τοῦ Μέλλοντος Αἰῶνος, κα τὰ τὴν
ὁποίαν ὁ Θεὸς τοῦ ἐφα νέρωσε τὴν Ἐκ κλη σί -
αν: «Καὶ ἔδειξέ μοι τὴν ΠΟΛΙΝ τὴν Ἁγίαν
Ἱερουσαλὴμ ΚΑ ΤΑΒΑΙΝΟΥΣΑΝ ἐκ τοῦ ΟΥ -
ΡΑΝΟΥ ἀπὸ τοῦ ΘΕΟΥ, ἔχου σαν τὴν Δόξαν
τοῦ ΘΕ ΟΥ.... Καὶ Ναὸν οὐκ εἶδον ἐν Αὐτῇ· ὁ
γὰρ Κύριος ὁ ΘΕΟΣ ὁ Παντοκρά τωρ ΝΑΟΣ
Αὐτῆς ἐστι, καὶ τὸ ΑΡΝΙΟΝ» (Ἀ ποκ. ΚΑ´
10-11, 22).

Ὅσα ὀνόματα καὶ ὅσαι εἰκόνες νὰ χρη  σι -
μοποιηθοῦν, παραμένει ἡ ἀλήθεια ὅπως τὴν
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ἐβίωσε καὶ κατ᾽ ἐπανάληψιν περιέγρα ψεν ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος: «Ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε
καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρ  δίαν ἀνθρώ -
που οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοί μασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀ -
γαπῶσιν Αὐτόν» (Α´ Κορ. Β´ 9). Καὶ ἀλλοῦ:
«Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δε κα -
τεσσάρων.... ὅτι ἡρ πάγη εἰς τὸν Παρά δεισον
καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ρήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀν -
θρώπῳ λαλῆσαι» (Β´ Κορ. ΙΒ´ 2-4). Καὶ ἀλ -
λοῦ: «Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσό πτρου ἐν αἰ -
 νίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσω  πον·
ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσο -
μαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην» (Α´ Κορ. ΙΓ´ 12).

Εἶναι σημαντικὸν νὰ τονισθῇ ὅτι τὸ πλῆ -
ρες περιεχόμενον τῆς Σωτηρίας πα ραμένει
προσδοκώμενον διὰ τὴν μετὰ τὴν Ἀνάστασιν
τῶν Νεκρῶν περίοδον τῆς Ἐκ κλησίας, μετὰ
τὴν Δευτέραν Παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ, κατὰ
τό: «Προσδοκῶ Ἀνά στασιν νεκρῶν. Καὶ ΖΩ -
ΗΝ τοῦ μέλλον τος ΑΙΩΝΟΣ» (Σύμ βολον τῆς
Πίστεως, ἄρθρα 11-12). Αὐτὴ ἡ Ἀλήθεια ὅ -
μως δὲν σημαίνει ὅτι οἱ πρὸ τῆς Συντελείας
τῶν Αἰώνων θανόντες Ἅγιοι εἶ ναι ἄμοιροι τῆς
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Χαρᾶς τοῦ Κυρίου καὶ τῆς Σωτηρίας. Ἐ πει -
δὴ δὲν ἀπολαμβάνουν τώρα τὸ κρεῖτ τον,
δὲν σημαίνει ὅτι στεροῦν ται παν τελῶς τοῦ
ἀγαθοῦ. Τοῦτο μαρτυρεῖ καὶ ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος βεβαιῶν περὶ τῶν πρὸ Χριστοῦ Ἁγί -
ων: «Καὶ οὗτοι πάντες μαρ  τυρηθέντες διὰ
τῆς ΠΙΣΤΕΩΣ οὐκ ἐκομί σαντο τὴν Ἐ παγγε -
λίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡ μῶν κρεῖττόν τι προβλε -
ψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι»
(Ἑβρ. ΙΑ´ 39-40). Δηλα δή, παρ᾽ ὅλον ὅτι ἡ
Πίστις των τοὺς ἀνέδειξε Δικαίους καὶ Με-
γάλους Ἁ γίους πρὸ Χριστοῦ, καὶ ἀπολαμβά -
νουν ἐν μέρει ὅπως καὶ οἱ μετὰ Χριστὸν Ἅ -
γιοι τὴν Θείαν Μακαριότητα, ὁ Θεὸς δὲν τοὺς
ἔχει χαρίσει ἀκόμη τὴν Βασιλείαν τὴν ὁποί-
αν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου προετοίμασε δι᾽
αὐτοὺς νὰ κληρονομήσουν καὶ θὰ κληρο νο -
μήσουν μετὰ τὴν Τελικὴν Κρίσιν. Παρ ομοίως
καὶ οἱ Ἄπιστοι καὶ Ἁμαρτωλοὶ δὲν λαμβάνουν
τὴν πλήρη ἀνταπόδοσιν τῶν πράξεών των τὴν
ὁποίαν θὰ λάβουν τότε πορευθέντες εἰς τὸ
Πῦρ τὸ ἡτοιμασμένον διὰ τὸν Διάβολον. Ἡ
τελείωσις τῆς Σωτη ρίας τῶν Δικαίων εἶναι
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ἡ πλήρης ἀ ποκατάστασις εἰς τὴν Βασιλείαν
τοῦ Θεοῦ.

Δὲν στερεῖται σήμερον ἡ Ἐκκλησία τὴν
Σωστικὴν Δύναμιν τοῦ Θεοῦ, ἐπειδὴ αὐτὴ
μέλλει νὰ ἀποκαλυφθῇ μὲ πληρότητα Δό ξης
εἰς τὸ Μέλλον, οὔτε ἐπειδὴ σήμερον ἡ Μία,
Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία
εἶναι τύπος καὶ εἰκὼν τοῦ Μέλ λοντος Αἰ ῶνος
καὶ ὄχι ἡ πληρότης τοῦ Μέλ λοντος Αἰῶνος.
Δὲν εἶναι κατώτερον σήμε ρον οὔ τε παλαιὸν
τὸ περιεχόμενον εἰς τὸ Ἅγιον Ποτήριον ΘΕ -
ΟΫΠΟΣΤΑΤΟΝ Τί μιον Σῶμα καὶ Αἷμα
τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ, ἐπει δὴ εἰς τὸ Μέλλον, εἰς τὴν
Βασιλείαν τοῦ ΘΕΟΥ, θὰ εἶναι «καινόν»,
κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ: «Λέγω δὲ ὑμῖν
ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενή -
ματος τῆς ἀμ πέλου ἕως τῆς ἡ μέρας ἐκείνης
ὅ ταν αὐτὸ πίνω μεθ᾿ ὑμῶν ΚΑΙΝΟΝ ἐν τῇ
Βασι λείᾳ τοῦ Πατρός μου» (Ματθ. ΚΣΤ´ 29).

Αὐτὸ τὸ Πάσχα ἔφαγε μετὰ τῶν Μαθη τῶν
Του ὁ Σωτήρ· εἰς αὐτὸ τὸ Πάσχα παρ ήγγειλε
νὰ μετάσχωμεν καὶ ἡμεῖς· μὲ αὐ τὸ τοῦ Πά-
σχα διέθεσε τὴν Διαθήκην Του· ἐν αὐτῷ τῷ
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Πάσχα χορηγεῖ τὴν ἡμῶν Σω  τη ρίαν. «Καὶ εἶπε
πρὸς αὐτούς· ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ
Πάσχα φαγεῖν μεθ᾽ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν·
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅ τι οὐκέτι οὐ μὴ φάγω ἐξ αὐ -
τοῦ ἕως ὅ του πληρωθῇ ἐν τῇ ΒΑΣΙΛΕΙᾼ
τοῦ ΘΕΟΥ.... Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω
ἀπὸ τοῦ γε νήματος τῆς ἀμπέλου ἕως ὅτου
ἡ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΘῌ. Καὶ λα -
βὼν Ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἔδω -
κεν αὐ τοῖς λέγων· τοῦτό ἐστι τὸ Σῶμά μου
τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς
τὴν ἐ μὴν ἀνάμνησιν. Ὡσαύτως καὶ τὸ Πο -
τήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων· τοῦτο τὸ
Ποτήριον ἡ ΚΑΙΝΗ  ΔΙΑΘΗΚΗ ἐν τῷ Αἵμα -
τί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυνόμενον» (Λουκ.
ΚΒ´ 15-20). Αὐτὴν τὴν Διαθήκην διέθε  σεν
ὁ ΚΥΡΙΟΣ, καὶ θὰ τολμήσῃ νὰ τὴν ἀπορ-
ρίψῃ ὁ ἄνθρωπος, διότι κρεῖττον τι προ-
βλέπεται διὰ τὸν Μέλλοντα Αἰῶ να; Ὁ Κύ -
ριος ἐνετείλατο καὶ τίς ἀντιστή σεται;

Εἰς τὸν Μωϋσέα, ὁ Θεὸς ἔδωκε διαφο ρε -
τικὰς Ἐντολὰς ἀπὸ αὐτὰς τῆς Και νῆς Δια θή -
κης. Οἱ παραβάτες ἐκείνων τῶν Ἐν το λῶν ἐ -
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κολάζοντο. Μήπως ἐκολάζοντο καὶ οἱ τηρη -
ταὶ ἐκείνων τῶν Ἐντολῶν; Διατί ἔδωσεν ὁ
Θεὸς Νόμον ἐὰν ἐπρόκειτο νὰ κολάσῃ καὶ
τοὺς τηρητὰς τοῦ Νόμου; Διὰ ποῖον λόγον
νὰ τηρηθῇ ἕνας Νόμος ἐὰν εἶναι νὰ κολα-
σθοῦν καὶ οἱ τηρηταί του, ὅ πως καὶ οἱ πα-
ραβάται του; Διατί νὰ κολα σθοῦν οἱ Ἅγιοι
μαζὶ μὲ τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀπίστους;
Ἀφοῦ ὁ Θεὸς θὰ ἐκόλαζε καὶ τοὺς μὲν καὶ
τοὺς δέ, διατί τοὺς ἔδωσε Νόμον; Οἱ Ἅγιοι
καὶ οἱ Δίκαιοι τηρηταὶ τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ
εἶχον τὴν γνῶσιν καὶ τὴν συνείδησιν ὅτι θὰ
ἐκολάζοντο με τὰ θάνατον; ΟΧΙ.

Εἰς τὸν Ἀβραάμ, ὁ Θεὸς ἔδωκε διαφο ρε -
τικὰς Ἐντολάς. Εἰς τὸν Νῶε, διαφορε τικάς.
Εἰς τὸν Ἀδάμ, μετὰ τὴν Πτῶσιν, διαφορετι -
κάς. Εἰς τὸν Ἀδάμ, πρὸ τῆς Πτώ σεως, διαφο -
ρετικάς. Εἰς κάθε περίπτωσιν, ὅσον οἱ ἄνθρω -
ποι ἐτήρουν ἐκείνας τὰς Ἐν τολὰς αἱ ὁποῖαι
τοὺς ἐδίδοντο, ἀπολάμ βα νον τὴν Παρουσίαν
τοῦ Θεοῦ, τὴν Μα κα ριότητα, τὴν ΣΩΤΗΡΙ -
ΑΝ, τὴν ΘΕΩΣΙΝ. Καὶ αὐτοὶ οἱ Ἄγγελοι,
ὅσον ἐτήρουν τὴν τάξιν των, ἦσαν σῶοι καὶ
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ἀβλαβεῖς· εὑ ρί σκοντο ἐν τῇ ΣΩΤΗΡΙᾼ, ἐν
ΘΕΩΣΕΙ. 

Ὅλαι αἱ Ἐντολαὶ καὶ ὅλοι οἱ Νόμοι τοὺς
ὁποίους κατὰ καιροὺς ἔδιδεν ὁ Νομοθέτης
Θεὸς εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ἐδίδοντο πρὸς
Σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὅλαι περιε-
κλείοντο εἰς ἕνα ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, εἰς μίαν
Ὑπόσχεσιν Καλῆς Ἐλπίδος, ὅπως τὸ Πρω-
τευαγγέλιον εἰς τὸν Παράδεισον. 

Ποῖαι Ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ ἦσαν κατώτε ραι
ἀπὸ ἄλλας Ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν ἔσω-
ζον ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τὰς ἐτήρουν;

Εἰς ποίαν περίπτωσιν, αἱ Ἐντολαὶ τοῦ
Θεοῦ ἦσαν κατώτεραι καὶ ὑποδεεστέρας ἰ -
σχὺος πρὸς ΣΩΤΗΡΙΑΝ καὶ ΘΕΩΣΙΝ;

Εἰς ποίαν περίπτωσιν, αἱ Ἐντολαὶ τοῦ
Θεοῦ δὲν προϋπέθετον ΠΙΣΤΙΝ εἰς τὸν Θε-
όν, Πίστιν ἡ ὁποία ἐδικαίωνε καὶ ἔσω ζεν;

Εἰς ποίαν περίπτωσιν, αἱ Ἐντολαὶ τοῦ
Θεοῦ δὲν ἐξησφάλιζον διὰ τὰ λογικὰ κτίσμα -
τα ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ − ΣΧΕΣΙΝ − ΕΝΩ ΣΙΝ
μετὰ τοῦ Θεοῦ; 
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Ποῖος ποτὲ ἐστάθη ἱκανὸς νὰ ἀντιταχθῇ
πρὸς τοὺς θεοσεβεῖς καὶ τεθεωμένους καὶ
νὰ πατάξῃ αὐτοὺς εἰς πόλεμον; «Οὗτοι ἐν
ἅρμασι καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δὲ ἐν
ΟΝΟΜΑΤΙ ΚΥΡΙΟΥ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ με γα -
λυνθησόμεθα. Αὐτοὶ συνεποδίσθησαν καὶ
ἔπεσαν, ἡμεῖς δὲ ἀνέστημεν καὶ ἀνωρ θώ -
θημεν» (Ψαλμ. ΙΘ´ 8-9). Καὶ πάλιν: «Ἐὰν
ὁ Θεὸς μεθ᾽ ἡμῶν, τίς καθ᾽ ἡμῶν;» (Ἰωάν -
νης Καποδίστριας, Προκήρυξις πρὸς τὸν Ἑλ -
ληνικὸν Λαόν, 20 Ἰανουαρίου 1828).

Ποῖος ποτὲ ἐστάθη ἱκανὸς νὰ προκαλέ σῃ
φθορὰν εἰς τοὺς θεοσεβεῖς καὶ τεθεωμένους;
«Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός. Γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶ -
σθε, ἐπακούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, ἰσχυ -
κότες ἡττᾶσθε· ἐὰν γὰρ πά λιν ἰσχύσητε,
πάλιν ἡττηθήσεσθε. Καὶ ἣν ἂν βουλεύσησθε
βουλήν, διασκεδάσει Κύ  ριος, καὶ λόγον ὃν
ἂν εἴπητε, οὐ μὴ ἐμ μείνῃ ἐν ὑμῖν, ὅτι μεθ᾿
ἡμῶν ὁ Θεός» (Ἠσ. Η´ 8-10).

Ποῖος ποτὲ ἐστάθη ἱκανὸς νὰ ἁρπάσῃ τοὺς
θεοσεβεῖς καὶ τεθεωμένους ἀπὸ τὴν χεῖρα
τοῦ Θε οῦ; «Κἀγὼ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ δίδωμι
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ΟΟ ««ΚΕΡΑΣΦΟΡΟΣΚΕΡΑΣΦΟΡΟΣ»» ΜΩΫΣΗΣΜΩΫΣΗΣ 197

Ὁ Μωϋ σῆς λαμβάνει τὰς ΔΕΚΑ  ΕΝΤΟΛΑΣ
«Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν· λάξευσον σεαυτῷ
Δύο Πλάκας Λιθίνας... καὶ γράψω ἐπὶ τῶν Πλακῶν

τὰ Ῥήματα» (Ἔξ. ΛΔ´ 1).
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αὐτοῖς [τοῖς πιστεύουσι], καὶ οὐ μὴ ἀπόλων -
ται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρ  πάσει τις αὐτὰ
ἐκ τῆς Χειρός μου. Ὁ Πα  τήρ μου, ὃς δέδω -
κέ μοι, μείζων πάντων ἐστί, καὶ οὐδεὶς δύ -
ναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς Χειρὸς τοῦ Πατρός
μου. Ἐγὼ καὶ ὁ Πα τὴρ ἕν ἐσμεν» (Ἰωάν. Ι´
28-30).

Ἐξ αὐτῆς ταύτης τῆς Δημιουργίας, ὁ Θεὸς
ἔθετε τὰ δημιουργήματά Του εἰς τὴν σκιὰν
τῆς Θείας Του Χάριτος, ἤτοι τὰ ἐ τήρει εἰς τὴν
Σωτηριώδη Εὐλογίαν τῆς Παρουσίας Του.
Μόνον διὰ τῆς Παραβά σεως Θείας Ἐντο λῆς
ἐπείρχετο Πτῶσις, Ἀπομάκρυνσις ἀπὸ τὸν
Θεόν, Κόλασις, ὅπως συμβαίνει πάντοτε. 

Ἡ Σωτήριος Θέωσις τῶν λογικῶν κτι σμά -
των, Ἀγγέλων καὶ Ἀνθρώπων, ἦτο ἡ ἀρχικὴ
κατάστασίς των. Ἅμα τῇ δημιουρ γίᾳ των,
ἦσαν ἐν Σωτηρίᾳ, ἦσαν ἐν Θεώσει, ἦσαν
Ἅγιοι. Δὲν ἔλειπεν εἰς τὴν ἀρ χὴν ἡ Σωτηρία,
οὔτε ἦ το ζητούμενον ἐξ ἀρχῆς. Τοῦτο εἶναι
ἐμ φανὲς καὶ ἐκ τοῦ γε γονότος ὅτι καὶ σήμε-
ρον, ἡ ΣΩΤΗΡΙΑ εἶναι συνώ νυμος μὲ τὴν
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ ΣΙΝ εἰς τὴν ΑΡΧΙΚΗΝ,
εἰς τὴν πρὸ τῆς Πτώσεως κατάστασιν, συνώ -
νυμος μὲ τὴν ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝ εἰς τὸν ἀπω-
λεσθέντα ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ. Ἐπειδὴ ἦτο εἰς τὴν
ἀρ χὴν ἡ ΘΕΩΣΙΣ, διὰ τοῦτο καὶ μετὰ τὴν
Πτῶσιν ἀποτελεῖ ζητούμενον, σκοπόν, καὶ τέ -
λος. Ἡ ΘΕΩΣΙΣ εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς Δημι-
ουργίας καὶ τῆς ὑπάρξεως τῶν λο γικῶν
κτισμάτων, Ἀγγέλων καὶ ἀνθρώ πων, καὶ
μόνον εἰς τὴν ΘΕΩΣΙΝ εὑρίσκει τὸ κτίσμα τὸ
νόημα τῆς ζωῆς του καὶ τῆς δημιουργίας του.

Αὐτὴ βεβαίως ἡ πραγματικότης δὲν ἀκυ-
ρώνεται οὔτε μειώνεται εἴς τι ἀπὸ τὸ γεγονὸς
ὅτι ὁ Θεὸς ἔχει ἑτοιμάσει διὰ τοὺς σεσωσμέ -
νους Βασιλείαν μείζονα καὶ κρείτ τονα τῆς
ἀρχικῆς. 

Ποῖος θὰ κρίνῃ τὰ Δικαιώματα τοῦ Θε -
οῦ, πότε, πῶς καὶ τί θὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὸ πλά -
σμά Του; 

Ποῖος θὰ ὑπαγορεύσῃ εἰς τὸν Θεὸν διὰ
ποίου Νόμου θὰ χορηγήσῃ τὴν Σω τηρίαν
καὶ θὰ Σώσῃ τοὺς Πιστούς; 
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Ποῖος αἰών, ποῖος χρόνος, ποῖον κτίσμα
θὰ ἐμποδίσῃ τὸν Θεὸν νὰ ἀγαπή σῃ καὶ νὰ
τιμήσῃ τοὺς Θεοσεβεῖς καὶ φοβουμένους
Αὐτὸν φίλους Του; Ὁ Ψαλμωδὸς εἶναι κα-
τηγορηματικός: «Ἐμοὶ δὲ λίαν ἐτιμήθησαν
οἱ φίλοι σου, ὁ Θεός, λίαν ἐκραταιώθησαν
αἱ ἀρχαὶ αὐτῶν» (Ψαλμ. ΡΛΗ´ 29).

Ποῖος Νόμος θὰ δεσμεύσῃ τὸν Νο μο θέ -
την Θεόν, ὥστε νὰ μὴν δώσῃ εἰς τοὺς ἀν -
θρώπους κατὰ καιροὺς διαφορετικοὺς Νό -
μους καὶ Ἐντολὰς διὰ τὴν καθο δήγησίν
των, ὅπως κρίνει ἡ Θεία Πανσοφία Του;

Ὁ Νομοθέτης Θεὸς δὲν δεσμεύεται ἀπὸ
τοὺς Νόμους τοὺς ὁποίους θέτει ἐπὶ τῶν ἀν -
θρώπων. Οἱ ἄνθρωποι δεσμεύονται ἀπὸ
τοὺς Θείους Νόμους, καὶ ὅταν τοὺς ἀθετοῦν
προκαλοῦν τὴν Ἀπώλειάν των. Ὁ Θε ός, ὁ
Εὐαγγελιζόμενος Μετάνοιαν καὶ δίδων Ἄ -
φεσιν πρὸς Σωτηρίαν, δὲν δεσμεύε ται ὑπὸ
Νόμου. Διὰ τοῦτο καὶ δικαιωματι κῶς μετα-
θέτει καὶ συμπληρώνει κατὰ καιροὺς τοὺς
Νόμους Του ὡς ἡ Θεία Του Μεγαλωσύνη
Βούλεται καὶ Κρίνει.
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Ἡ Ἁγιωσύνη καὶ ἡ Θέωσις, ἡ Σωτηρία,
δὲν εἶναι ἐπίτευγμα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ Δω -
ρεὰ τοῦ Θεοῦ. «Πάσχομεν οὖν ὡς ὑπὲρ φύσιν
οὖσαν κατὰ Χάριν, ἀλλ᾽ οὐ ποιοῦ μεν τὴν Θέ -
ωσιν» (Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμο λογητής, P.G.
90, 1209C). Διὰ τοῦτο ὁ Νό μος ὡς ἐργαλεῖον
μετατίθεται ὑπὸ τοῦ Θε οῦ κατὰ τὴν Κρίσιν
Του. Μάλιστα ὁ Θεὸς πολλοὺς ἡγίασε καὶ
ἐθέωσεν ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτῶν, ὅπως
μεταξὺ ἄλλων τὸν Προφήτην Ἱερεμίαν, τὸν
Προφήτην Σαμουήλ, τὸν Πρόδρομον Ἰωάν-
νην. Ἐχά ρισεν ὁ Θεὸς τὴν Σωτηρίαν, καὶ οἱ
Σεσω σμένοι ἐποίησαν ἔργα Σωτηρίας. Ἡ Ἕ -
νω σις μὲ τὸν Θεὸν δὲν ἀγοράζεται. Ἡ Θέ-
ωσις δὲν εἶναι ἀνταμειβή. Ἡ Σωτηρία, δὲν
κερδίζεται. ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ. Γράφει σχετι κῶς
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Μήπω γὰρ γεννηθέν -
των μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ κακόν, ἵνα
ἡ κατ᾿ ΕΚΛΟΓΗΝ ΤΟΥ ΘΕ ΟΥ ΠΡΟΘΕΣΙΣ
μένῃ, οὐκ ἐξ ἔργων, ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ καλοῦντος,
ἐρρέθη αὐτῇ ὅτι ὁ μεί ζων δουλεύσει τῷ ἐ -
λάσσονι» (Ρωμ. Θ´ 11-12). Καὶ ἀλλοῦ: «Τῇ
γὰρ ΧΑΡΙΤΙ ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς ΠΙ -
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ΣΤΕΩΣ καὶ τοῦ το οὐκ ἐξ ὑμῶν, ΘΕΟΥ τὸ
ΔΩΡΟΝ, οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχή -
σηται» (Ἐφεσ. Β´ 8-9).

Χαρακτηριστικὸς εἶναι καὶ ὁ διὰ τοῦ Προ -
φήτου Ἱερεμίου λόγος, εἰς τὸν ὁποῖ ον ὁ Θεὸς
ἀποκαλύπτει τὸ μεγαλεῖον τῆς Φιλανθρωπίας
Του, ἕνεκεν τῆς ὁποίας ἀλ  λάζει τοὺς ὅρους
τῆς Σωτηρίας: «Ἰδοὺ ἡ μέραι ἔρχονται, φησὶ
Κύριος, καὶ δια θήσομαι τῷ οἴκῳ ̓ Ισραὴλ καὶ
τῷ οἴκῳ Ἰούδα ΔΙΑΘΗΚΗΝ ΚΑΙΝΗΝ, οὐ
κατὰ τὴν Διαθήκην, ἣν διεθέμην τοῖς πατρά -
σιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς
χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰ -
γύπτου, ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ ΔΙΑ -
ΘΗΚῌ μου, καὶ ἐγὼ ἠμέλησα αὐ τῶν, φησὶ
Κύριος. Ὅτι αὕτη ἡ ΔΙΑΘΗΚΗ μου, ἣν δια -
θήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας
ἐκείνας, φησὶ Κύριος· διδοὺς δώ σω νόμους
εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν καὶ ἐπὶ καρδίας αὐ -
τῶν γράψω αὐτούς· καὶ ἔ σομαι αὐτοῖς εἰς
Θεόν, καὶ αὐτοὶ ἔσον ταί μοι εἰς λαόν. Καὶ
οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκα στος τὸν πολίτην αὐτοῦ
καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων· γνῶ -
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θι τὸν Κύ ριον· ὅτι πάντες εἰδήσουσί με ἀπὸ
μικροῦ αὐ τῶν ἕως μεγάλου αὐτῶν, ὅτι ἵλεως
ἔ σομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν καὶ τῶν ἁμαρ -
τιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι» (Ἱερ. ΛΗ´
31-34). Προαναγγέλει, δηλαδή, ὁ Θεὸς ὅτι θὰ
ἔλθῃ ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ δώσῃ εἰς τὸν
λαόν Του ΑΛΛΗΝ ΔΙΑΘΗΚΗΝ, ΚΑΙ ΝΗΝ,
ὄχι ὅπως ἡ ΠΑΛΑΙΑ, τὴν ὁ ποίαν εἶ χε δώσει
εἰς τοὺς Πατέρας των ὅ ταν τοὺς ἐπῆρε ἀπὸ
τὸ χέρι καὶ τοὺς ἐλευ θέ ρωσεν ἀπὸ τὴν δου-
λείαν τῆς Αἰ γύπτου. Διότι ἐκεί νην τὴν παρε -
βίασαν, καὶ παρ᾽ ὅλην τὴν πα ρανομίαν των,
ὁ Θε ὸς τοὺς ἔδωκεν ἄφεσιν, καὶ θὰ φυτεύσῃ
ΝΕΑΝ ΔΙΑΘΗΚΗΝ εἰς τὴν καρδίαν των καὶ
εἰς τὸν νοῦν των, διὰ νὰ γνωρίζουν ὅλοι τὸν
Θεόν, ὁ ὁποῖος τοὺς ἐλεεῖ καὶ συγ χωρεῖ καὶ
σώζει.

Ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος (100-165 μ.Χ.), φι λό -
σοφος καὶ μάρτυς τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸν Πρὸς
Τρύφωνα τὸν Ἰουδαῖον Διάλογον, ἐπικαλεῖ -
ται τὸ ἀνωτέρω ἐδάφιον τοῦ Προ φήτου Ἱε-
ρεμίου καὶ λέγει: «Οὔτε ἔσται πο τὲ ἄλλος
Θεός, ὦ Τρύφων, οὔτε ἦν ἀπ’ αἰῶνος, ἐγὼ
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οὕτως πρὸς αὐτόν, πλὴν τοῦ ποιήσαντος καὶ
διατάξαντος τόδε τὸ πᾶν. Οὐδὲ ἄλλον μὲν
ἡμῶν, ἄλλον δὲ ὑμῶν ἡγούμεθα Θεόν, ἀλλ᾽
αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν ἐξαγαγόντα τοὺς πατέρας
ὑμῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ
βραχίονι ὑψηλῷ· οὐδ᾽ εἰς ἄλλον τινὰ ἠλπί -
καμεν, οὐ γὰρ ἔστιν, ἀλλ᾽ εἰς τοῦτον εἰς ὃν
καὶ ὑμεῖς, τὸν θεὸν τοῦ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ
καὶ Ἰακώβ. Ἠλπίσαμεν δὲ οὐ διὰ Μωϋ σέως
οὐδὲ διὰ τοῦ νόμου· ἦ γὰρ ἂν τὸ αὐτὸ ὑμῖν
ἐποιοῦμεν.

»Νυνὶ δὲ ἀνέγνων γάρ, ὦ Τρύφων, ὅτι
ἔσοιτο καὶ τελευταῖος Νόμος καὶ ΔΙΑΘΗ-
ΚΗ κυριωτάτη πασῶν, ἣν νῦν δέον φυλάσ -
σειν πάντας ἀνθρώπους, ὅσοι τῆς τοῦ Θεοῦ
κληρονομίας ἀντιποιοῦνται. Ὁ γὰρ ἐν Χωρὴβ
Παλαιὸς ἤδη Νόμος καὶ ὑμῶν μόνων, ὁ δὲ
πάντων ἁπλῶς· νόμος δὲ κατὰ νόμου τεθεὶς
τὸν πρὸ αὐτοῦ ἔ παυσε, καὶ ΔΙΑΘΗΚΗ μετέ -
πειτα γενομέ νη τὴν προτέραν ὁμοίως ἔστη -
σεν. Αἰώ νιός τε ἡμῖν Νόμος καὶ τελευταῖος ὁ
Χρι στὸς ἐδόθη καὶ ἡ ΔΙΑΘΗΚΗ πιστή, μεθ᾽
ἣν οὐ νόμος, οὐ πρόσταγμα, οὐκ ἐντολή.
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»Ἢ σὺ ταῦτα οὐκ ἀνέγνως ἅ φησιν Ἠ σα ΐας;
Ἀκούσατέ μου, ἀκούσατέ μου, λαός μου, καὶ
οἱ βασιλεῖς πρός με ἐνωτί ζεσθε, ὅτι ΝΟΜΟΣ
παρ᾽ ἐμοῦ ἐξελεύσεται καὶ ἡ κρίσις μου εἰς
φῶς ἐθνῶν. Ἐγγίζει ταχὺ ἡ Δικαιοσύνη μου,
καὶ ἐξελεύσεται τὸ Σωτήριόν μου, καὶ εἰς
τὸν βραχίονά μου ἔθνη ἐλπιοῦσι. Καὶ διὰ
Ἱερεμίου περὶ ταύτης αὐτῆς τῆς ΚΑΙΝΗΣ
ΔΙΑΘΗΚΗΣ οὕτω φησίν· Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρ -
χονται, λέγει ΚΥΡΙΟΣ, καὶ διαθήσομαι τῷ οἴ -
κῳ Ἰσρα ὴλ καὶ τῷ οἴκῳ Ἰούδα ΔΙΑΘΗΚΗΝ
ΚΑΙ ΝΗΝ, οὐχ ἣν διεθέμην τοῖς πατράσιν
αὐ τῶν, ἐν ἡμέρᾳ ᾗ ἐπελαβόμην τῆς χειρὸς
αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ τῆς Αἰγύπτου.  

»Εἰ οὖν ὁ Θεὸς ΔΙΑΘΗΚΗΝ ΚΑΙΝΗΝ ἐ -
κήρυξε μέλλουσαν διαταχθήσεσθαι καὶ ταύ -
την εἰς φῶς ἐθνῶν, ὁρῶμεν δὲ καὶ πεπείσμε -
θα διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦ Σταυρωθέν -
τος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τῶν εἰδώλων καὶ
τῆς ἄλλης ἀδικίας προσελθόντας τῷ Θεῷ
καὶ μέχρι θανάτου ὑπο μένοντας τὴν ὁμολο -
γίαν καὶ εὐσέβειαν ποιεῖσθαι, καὶ ἐκ τῶν ἔρ -
γων καὶ ἐκ τῆς παρακολουθούσης δυνάμεως
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συνιέναι πᾶ σι δυνατὸν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ
ΚΑΙΝΟΣ ΝΟΜΟΣ καὶ ἡ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
καὶ ἡ προσδοκία τῶν ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν
ἀναμενόντων τὰ παρὰ τοῦ Θεοῦ ἀγαθά.  

»Ἰσραηλιτικὸν γὰρ τὸ ἀληθινόν, πνευ μα -
τικόν, καὶ Ἰούδα γένος καὶ Ἰακὼβ καὶ Ἰσαὰκ
καὶ Ἀβραάμ, τοῦ ἐν ἀκροβυστίᾳ ἐπὶ τῇ πί -
στει μαρτυρηθέντος ὑπὸ τοῦ ΘΕΟΥ καὶ εὐ -
λογηθέντος καὶ ΠΑΤΡΟΣ πολλῶν ἐθνῶν κλη -
θέντος, ἡμεῖς ἐσμεν, οἱ διὰ τούτου τοῦ σταυ -
ρωθέντος Χριστοῦ τῷ Θεῷ προσαχθέντες»
(Ἅγιος Ἰουστῖνος, Ε.Π.Ε. σελ. 290-293).

Ταύτην τὴν Φιλάνθρωπον καὶ Θείαν Σω -
τηρίαν προλαλεῖ καὶ ὁ Προφήτης Ἠσαΐας:
«Οὕτως λέγει Κύριος... Ἐγώ εἰμι, ὁ ἐξα λεί -
φων τὰς ἀνομίας σου ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τὰς
ἁμαρτίας σου καὶ οὐ μὴ μνησθήσο μαι. Σὺ
δὲ μνήσθητι καὶ κριθῶμεν· λέγε σὺ τὰς ἀνο -
μίας σου πρῶτος, ἵνα δικαιω θῇς» (Ἠσ. ΜΓ´
16, 25-26). Δηλαδή, μὲ αὐ τὸν τὸν τρό πον θὰ
δικαιωθῇς, ἄνθρωπε, διὰ τῆς ἐξομο λογήσεως
τῶν ἀνομιῶν σου, τὰς ὁποίας ὁ Θεὸς ἐξαλεί -
φει χάριν τοῦ Ἑαυτοῦ Του.
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Αἱ Ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ, κατὰ καιροὺς καὶ
περιόδους Διάφοροι, τὸ Θέλημά Του ὅμως
Ἕνα: Ἡ Σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Διὰ τοῦ -
 το, ὁ Προφήτης Δαβίδ ἀναφωνεῖ: «Εἰ ρήνη
πολλὴ τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Νόμον Σου, καὶ οὐκ
ἔστιν αὐτοῖς σκάνδαλον. Προσε δόκων τὸ
ΣΩΤΗΡΙΟΝ Σου, Κύριε, καὶ τὰς ἐντολάς
Σου ἠγάπησα» (Ψαλμ. ΡΙΗ´ 165-166). 

Αἱ κατὰ καιροὺς καὶ περιόδους Ἐντολαὶ
τοῦ Θεοῦ Διάφοροι, ἀλλὰ ἡ ΣΩΤΗΡΙΑ πάν -
τοτε ἡ αὐτή, ἡ μετὰ τοῦ Πατρὸς διὰ τοῦ Υἱ -
οῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι Κατὰ Χάριν Πίστε-
ως Ἕνωσις, Κοινωνία, Με τοχή, ΘΕΩΣΙΣ.

Δ) Η  ΕΝ  ΧΡΙΣΤῼ  ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΠΟ  ΤΗΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  

ΚΑΙ  ΕΩΣ  ΤΗΣ  ΣΥΝ ΤΕΛΕΙΑΣ
ΤΟΥ  ΚΟΣΜΟΥ

Μέχρι στιγμῆς ἔχει ἀποδειχθῆ Ἁγιογρα φι -
κῶς, Ἁγιοπατερικῶς καὶ Ὑμνολογικῶς: 

Α) Ὅτι ὑπῆρ χε πρὸ Χριστοῦ ἡ ΕΚΚΛΗ -
ΣΙΑ τοῦ ΘΕΟΥ, ὡς Κοινωνία Προσώπων,
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208 ΗΗ ΚΛΙΜΑΞΚΛΙΜΑΞ ΗΝΗΝ ΕΙΔΕΝΕΙΔΕΝ ΙΑΚΩΒΙΑΚΩΒ

«Καὶ ἐνυπνιάσθη Ἰακὼβ
καὶ ἰδοὺ Κλίμαξ ἐστηριγ-
μένη ἐν τῇ γῇ, ἧς ἡ κε-
φαλὴ ἀφικνεῖτο εἰς τὸν
οὐρανόν, καὶ οἱ Ἄγγελοι
τοῦ Θεοῦ ἀνέ βαινον καὶ
κατέβαινον ἐπ᾿ αὐτῆς. Ὁ
δὲ ΚΥΡΙΟΣ ἐπεστήρικτο
ἐπ᾿ αὐτῆς» (Γέν. ΚΗ´ 12).
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ἤτοι Θεοῦ μετὰ Ἀγγέλων καὶ Ἀνθρώπων,
ὡς Κοινωνία Θεώσεως, ὡς Πηγὴ Σωτηρίας. 

Β) Ὅτι ὁ Χριστός, ὡς Πρόσωπον, προ ϋ -
πῆρχε πρὸ τῆς ἐν Βηθλεὲμ Γεννήσεώς Του,
ὡς ὁ Εἷς τῆς Ἁγίας Τριάδος, Ταυτουρ γῶν
μετὰ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύ ματος. 

Γ) Ὅτι ὁ Θεός, ἡ Ἁγία Τριάς, δὲν ἤρ χισε
νὰ ἁγιάζῃ καὶ νὰ σώζῃ μετὰ τὴν ἐν Βηθλεὲμ
Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ, δὲν ἔγινε Σωτὴρ μετὰ
Χριστόν, ἀλλ᾽ ἦτο πάντοτε ὁ Θεὸς ὁ Ἁγιά-
ζων καὶ Σώζων. 

Δ) Ὅτι ὑπῆρχον Ἅγιοι, Θεόπται καὶ Δί -
καιοι ἄνθρωποι ἡνωμένοι κατὰ Χάριν με τὰ
τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ. 

Ε) Ὅτι ὁ Θεός, ἡ Ἁγία Τριάς, ἐνεργοῦ σε
καὶ κυβερνοῦσε τὰ πάντα εἰς τὸν Ὁ ρατ ὸν
καὶ Ἀόρατον Κόσμον καὶ εἰς τὴν Παλαιὰν
Διαθήκην. 

ΣΤ) Ὅτι διὰ τὸν Θεὸν δὲν ὑπάρχει παρ ελ -
θὸν καὶ μέλλον, ἀλλὰ τὰ πάντα εἶναι παρόντα. 

Ζ) Ὅτι αἱ διαστάσεις καὶ ἡ Αἴσθησις τοῦ
χώρου καὶ τοῦ χρόνου, ἀκόμη καὶ αὐ τὴ ἡ ἔν -
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νοια «Προ αιώνιος», εἶναι μόνον διὰ τὸν ἄν -
θρωπον, καὶ ὄχι διὰ τὸν Τρισυπόστατον Θεόν. 

Ἡ προΰπαρξις τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, ἡ
ὕπαρξίς της ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, ἡ προΰ -
παρξις τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὕπαρξίς Του πρὸ τῆς
ὑπάρξεως τοῦ κόσμου ἐξ ἀϊδίου, ἡ προΰπαρ -
ξις τῆς Σωτηρίας, ἡ ὕπαρξίς της πρὸ Χριστοῦ
εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην, ἐκηρύχθησαν ἐπ -
ακριβῶς καὶ ὑπὸ τῶν Ἁ γίων Ἀποστόλων καὶ
ὑπὸ τῶν Ἁγίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων τῆς
Καινῆς Διαθήκης, ἀλλὰ καὶ πρὸ Χριστοῦ ἀπὸ
τοὺς Θεοκήρυκας Προφήτας, Πατριάρχας καὶ
Δι καίους. Ἀρκεῖ νὰ θυμηθῇ κανεὶς τοὺς Δαυ -
ϊτικοὺς στίχους: «Μνήσθητι τῆς Συναγω γῆς
Σου, ἧς ἐκτήσω ἀπ᾽ ἀρχῆς» (Ψαλμ. ΟΓ´ 2),
δηλαδή, νὰ προστατεύῃ ὁ Θεὸς τὴν ΕΚΚΛΗ -
ΣΙΑΝ τὴν ὁποίαν ἔκανε κτῆμα Του ἀπὸ τὴν
ἀρχήν.

Ἡ δὲ Συναγωγὴ τοῦ Κυρίου τὴν ὁποίαν ἔ -
κανε κτῆμά Του ἀπὸ τὴν ἀρχὴν δὲν εἶναι ἄλλη
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν «Πρωτοτό κων ἐν
Οὐρανοῖς» (Ἑβρ. ΙΒ´ 23), τῶν Ἁ γίων Ἀγγέ-
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λων. Καὶ ὅπως συνέβη μὲ τοὺς Ἀγγέλους, ἄλ -
λοι μὲν νὰ κολασθοῦν συσ τοιχούμενοι μὲ τὴν
ἀνταρσίαν τοῦ Ἑωσ φόρου, ἄλλοι δὲ νὰ σω-
θοῦν, συστοιχούμενοι μὲ τὸ Ἀρχαγγελικόν,
«Στῶμεν Καλῶς, Στῶμεν μετὰ Φόβου», ἔτσι
συμβαίνει ἀνὰ τοὺς αἰῶνας καὶ μὲ τοὺς ἀν -
θρώπους. Ὅ σοι πρὸ Χριστοῦ ἄνθρωποι ἀν -
τέδρασαν εἰς τὴν ἁμαρτίαν καὶ ὑπετάχθησαν
εἰς τὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ ΔΕΝ ἐκολάσθησαν
μαζὶ μὲ τοὺς ἀπειθεῖς καὶ ἁμαρτωλούς, ἀλλὰ
ἐ σώθησαν, ὅπως εἶχον σωθῆ πρὸ Χριστοῦ
καὶ οἱ Ἅγιοι ἐκεῖνοι Ἄγγελοι, οἱ περὶ τὸν Ἀρ -
χάγγελον Μιχαήλ. Ὅπως ὁ Θεός, πρὸ Χρι-
στοῦ, ἐτιμώρησεν ἀμέσως τοὺς ἀπειθήσαντας
Ἀγγέλους καὶ ἐδόξασε ἐν Σωτηρίᾳ τοὺς εὐ -
πειθεῖς Ἀγγέλους, τὸ ἴδιον ἔκανε καὶ μὲ τοὺς
ἀνθρώπους. Τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους δὲν τοὺς
ἐκόλασε, διατί νὰ κολάσῃ τοὺς Ἁγίους ἀνθρώ -
πους πρὸ Χριστοῦ;

Εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην ἔζησε καὶ ὁ Δί -
καιος Ἰώβ, περὶ τοῦ ὁποίου ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς
ἀντιτείνει πρὸς τὸν Διάβολον: «Προσ έ σχες
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τῇ διανοίᾳ σου κατὰ τοῦ παιδός μου Ἰώβ,
ὅτι οὐκ ἔστι κατ᾿ αὐτὸν ἐπὶ τῆς γῆς, ἄνθρω -
πος ΑΜΕΜΠΤΟΣ, ΑΛΗΘΙΝΟΣ, ΘΕΟΣΕ -
ΒΗΣ, ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς πο νηροῦ πράγ -
ματος;» (Ἰώβ Α´ 8). Κατόπιν αὐτοῦ, ἀπαι-
τεῖται δαιμονικὴ αὐθάδεια διὰ νὰ ἰσχυρισθῇ
κανεὶς ὅτι ὁ Ἰὼβ δὲν ἐσώθη ὅταν ἀπέθανε,
ἀλλ᾽ ἐκολάσθη. Τὸ Ἱερὸν Βιβλίον βεβαιοῖ ὅτι
«Ἐν τούτοις πᾶσι τοῖς συμβεβηκόσιν αὐτῷ
ΟΥΔΕΝ ΗΜΑΡΤΕΝ ΙΩΒ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ καὶ οὐκ ἔδωκεν ἀφροσύνην τῷ Θεῷ»
(Ἰώβ Α´ 8). Ποῖος ἔχει λόγον Δίκαιον καὶ Θεο -
λογικὸν διὰ νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι ἕνας τόσο ΔΙ-
ΚΑΙΟΣ, ὅτι αὐτὸς ὁ ΔΙΚΑΙΟΣ καὶ ΘΕΟ-
ΣΕΒΗΣ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐκολάσθη
ὅταν ἀπέθανε καὶ δὲν ἐσώθη; Ὁ Προφή της
πάντως Δαυΐδ δὲν ἔχει κανένα λόγον νὰ πι-
στεύῃ ὅτι οἱ πρὸ Χριστοῦ Δίκαιοι ἐκολάζο-
ντο ὅταν ἀπέθνησκον.

Γράφει ὁ Προφήτης καὶ Βσιλεὺς Δαυΐδ: «Οἱ
δὲ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΘΗ ΣΟΝ -
ΤΑΙ ἐπὶ τὸ αὐτό, τὰ ἐγκαταλείμματα τῶν
ΑΣΕ ΒΩΝ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΘΗΣΟΝ ΤΑΙ. ΣΩ -
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ΤΗΡΙΑ δὲ τῶν ΔΙΚΑΙΩΝ παρὰ ΚΥΡΙΟΥ,
καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν ἐν καιρῷ
θλίψεως, καὶ βοηθήσει αὐτοῖς Κύριος καὶ
ῬΥΣΕΤΑΙ αὐτοὺς καὶ ΕΞΕΛΕΙΤΑΙ αὐ τοὺς
ἐξ ἁμαρτωλῶν καὶ ΣΩΣΕΙ αὐτούς, ὅτι ἤλπι -
σαν ἐπ᾿ αὐτόν» (Ψαλμ. ΛΣΤ´ 38-40), δηλαδή,
ὁ Θεὸς ἐξολοθρεύει τοὺς πα ρανόμους, ἀσε-
βεῖς, ἁμαρτωλούς, καὶ σώ ζει τοὺς Δικαίους
τοὺς ἐλπίζοντας εἰς Αὐ τόν. Καὶ πάλιν: «Οὐχὶ
τῷ ΘΕῼ ὑποταγήσεται ἡ ψυχή μου; Παρ᾽
Αὐτῷ γὰρ τὸ ΣΩΤΗΡΙΟΝ μου· καὶ γὰρ Αὐ -
τὸς ΘΕΟΣ μου καὶ ΣΩΤΗΡ μου, καὶ ΑΝΤΙ -
ΛΗΠΤΩΡ μου, οὐ μὴ σαλευθῶ ἐπὶ πλεῖον....
Πλὴν τῷ ΘΕῼ ὑποτάγηθι, ἡ ψυχή μου, ὅτι
παρ᾽ Αὐτῷ ἡ ὑπομονή μου. Ὅτι Αὐτὸς ΘΕ -
ΟΣ μου καὶ ΣΩΤΗΡ μου, ΑΝΤΙΛΗΠΤΩΡ
μου, οὐ μὴ μεταναστεύσω. Ἐπὶ τῷ ΘΕῼ τὸ
ΣΩΤΗΡΙΟΝ μου καὶ ἡ δόξα μου» (Ψαλμ.
ΞΑ´ 2-8), Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια εἶναι γνωστὴ εἰς
τὴν Παλαιὰν Διαθήκην.

Αὐτὴν τὴν συνείδησιν εἶχον περὶ τῆς Ἐκ -
κλησίας τοῦ Θεοῦ καὶ περὶ Σωτηρίας, τόσον
οἱ πρὸ Χριστοῦ Ἅγιοι, Δίκαιοι, Πα τριάρχαι,
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Προφῆται καὶ Θεόπται τῆς Παλαιᾶς Διαθή-
κης, ὅσον καὶ οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ πρῶτοι
Χριστιανοί, καὶ οἱ μετέπειτα Ἅγιοι Πατέρες.
Οὐδεὶς ἐξ αὐ τῶν ἐπίστευεν ὅτι ἀποθνήσκον -
τες οἱ τῆς Παλαι ᾶς Διαθήκης Φίλοι τοῦ Θε-
οῦ ἐκολάζον το. 

Ὁ πρὸ Χριστοῦ Εὐαγγελιστὴς τοῦ Χρι στοῦ,
ὁ Πέμπτος Εὐαγγελιστής, ὁ Μεγα λοφωνό -
τατος Προφήτης Ἠσαΐας μαρτυρεῖ τὴν παρὰ
Θεοῦ Σωτηρίαν εἰς τὴν Παλαιὰν Δι αθήκην
κράζων: «...διὰ τὸν φό βον σου, Κύ ριε. Ἐν
γαστρὶ ἐλάβομεν καὶ ὠδινή σαμεν καὶ ἐτέ -
κομεν· ΠΝΕΥΜΑ  ΣΩΤΗΡΙΑΣ  ΣΟΥ ἐποιή -
σαμεν ἐπὶ τῆς γῆς, οὐ πεσούμεθα, ἀλλὰ πε -
σοῦνται πάντες οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς»
(Ἠσ. ΚΣΤ´ 17-18). 

Ἡ συνείδησις τῶν πρὸ Χριστοῦ Ἁγίων ἦτο
ὅτι, μετατιθέμενοι ἐκ τῆς γῆς, θὰ εὑ ρίσκοντο
ἐν Εἰρήνῃ, ζῶντες μετὰ τοῦ Ζῶν τος Θεοῦ, καὶ
ἀναμένοντες τὴν Τελικὴν Κρίσιν ὅλου τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους. «Τέλος λόγου, τὸ πᾶν
ἄκουε· τὸν Θεὸν φοβοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς Αὐ -
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τοῦ φύλασσε, ὅτι τοῦτο πᾶς ὁ ἄνθρωπος. Ὅτι
σύμπαν τὸ ποίημα ὁ Θεὸς ἄξει ἐν κρίσει, ἐν
παντὶ παρεωραμένῳ, ἐὰν ἀγαθὸν καὶ ἐὰν
πονηρόν» (Ἐκκλ. ΙΒ´ 13-14). 

Αὐ τὴ ἦτο ἡ αὐτοσυνειδησία καὶ ἡ προσ -
δοκία τῶν Ἁγίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, οἱ
γνω στότεροι τῶν ὁποίων εἶναι: Ἄβελ, Ἐ νώχ,
Μαθουσάλα, Νῶε, Ἕβερ, Μελχισεδέκ, Ἀ -
βραάμ, Λώτ, Ἰσαάκ, Ἰακώβ, Ἰω σήφ, Μω  ϋσῆς,
Ἀαρών, Σαμουήλ, Δαυΐδ, Ἠσα ΐας, Ἱερεμίας,
Ἠλίας, Ἐλισσαῖος, Ἰεζεκιήλ, Δα  νιήλ, οἱ Δώ -
δεκα Ἐλάσσονες Προφῆται, ὁ Τωβίτ, οἱ Τρεῖς
Παῖδες, οἱ Ἑπτὰ Μακκαβαῖοι Παῖδες, ὁ Ζα-
χαρίας, ὁ Ἰωακεὶμ καὶ πολλοὶ ἄλλοι.

Ὅταν κηρύττῃ τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Σωτη-
ρίας εἰς τὰ ἔθνη ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, δὲν
προσκαλεῖ τοὺς εἰδωλολάτρας εἰς νεο σύστα -
τον Ἐκκλησίαν ἢ εἰς νεοφανῆ Σωτηρίαν, ἀλ -
λὰ εἰς ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑΝ. Διὰ τοῦ το, καὶ
μετὰ τὸν φωτισμόν των, τοὺς διαβεβαιώνει
ὅτι ἔχουν ἐποικοδομηθῆ ὡς λί θοι εὐάρμοστοι
ἐπάνω εἰς τὴν ἤδη ὑπάρχουσαν Θείαν Οἰ -
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κοδομήν, ἐπάνω εἰς προ ϋπάρχοντας Ἁγίους,
εἰς τοὺς Προφήτας τοῦ Θεοῦ καὶ Ἀποστόλους,
ἤτοι, εἰς Θεοκήρυκας τῆς ΠΡΟ Χριστοῦ καὶ
ΜΕΤΑ Χριστὸν Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἅπαν -
τες εἶχον Θεμέλιον τοῦ Κηρύγματός των καὶ
τῆς Σωτηρίας των τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸ
Προαιώνιον Αὐτὸ Θεαρχικὸν Πρόσωπον.
Ὅθεν ὁ Ἀπόστολος γράφει: «Οὐκέτι ἐστὲ ξένοι
καὶ πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν Ἁγίων,
ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θε μελίῳ τῶν Ἀπο -
στόλων καὶ Προφητῶν, ΟΝΤΟΣ [=ἤδη ὑπ -
άρχοντος] Ἀκρογωνι αίου [=Λίθου] αὐτοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ἐφεσ. Β' 19-22).

Τὴν ἀλήθειαν αὐτὴν διασαφίζει καὶ ὁ Ἅ -
γιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (350-407 μ.Χ.)
ὡς ἑξῆς «Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ οὕτως ἡ οἰκοδομὴ
ἄσειστος, οὕτω τὸ τεῖχος ἀῤῥαγὲς, ἴδωμεν
πῶς κατε βάλλοντο οἱ Ἀπόστολοι τοὺς θε-
μελίους, πόσον βάθος ἔσκαψαν, ὥστε ἄσει-
στον γενέσθαι τὴν οἰκο δομήν. ΟΥΚ ΕΣΚΑ-
ΨΑΝ ΒΑΘΟΣ, οὐκ ἐδεή θησαν πόνου το-
σούτου. ∆ιὰ τί; ΠΑΛΑΙΟΝ ΕΥΡΟΝ ΘΕ-
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ΜΕΛΙΟΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΝ, ΤΟΝ ΤΩΝ
ΠΡΟΦΗΤΩΝ..... οἱ Ἀπόστολοι μέλ λον τες τὸ
μέγα τοῦτο Οἰκοδόμημα οἰκοδομεῖν, τὴν
πανταχοῦ τῆς Οἰκουμένης Ἐκκλησίαν
ἱδρυμένην, ΟΥ ΔΙΕΣΚΑΨΑΝ ΒΑΘΟΣ, ΑΛΛ’
ΕΥΡΟΝΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΝ ΘΕΜΕ ΛΙΟΝ, ΤΟΝ
ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ, οὐκ ἀνεμόχλευσαν ἐκεῖ -
νον, οὐκ ἐκίνησαν τὴν Οἰκοδομὴν καὶ τὴν
Διδασκαλίαν, ἀλλ᾽ ἀφέντες αὐτὴν μένειν ἀκί -
νητον, οὕτως ἐπέθηκαν τὴν παρ᾽ ἑαυτῶν Δι -
δασκαλίαν, τὴν Νέαν ταύτην τῆς Ἐκκλησίας
Πίστιν. Καὶ ἵνα μάθῃς, ὅτι ΟΥΚ ΕΚΙΝΗΣΑΝ
ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ, ἀλλ᾽ ἐπ άνω
Αὐτοῦ ᾠκοδόμησαν, ἄκουσον αὐτοῦ τοῦ σο -
φοῦ ἀρχιτέκτονος Παύλου λέγον τος ἡμῖν τῆς
Οἰκοδομῆς τὴν ἀκρίβειαν· αὐτὸς γάρ ἐστιν
ὁ σοφὸς ἀρχιτέκτων. Ὡς σοφὸς γάρ, φησίν,
ἀρχιτέκτων ΘΕΜΕΛΙΟΝ τέθεικα. Ἀλλ᾽ ἴδω -
μεν πῶς αὐτὸν τέθεικε τὸν θεμέλιον. Ἐπά-
νω, φησίν, ἑτέ ρου ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ,
ΤΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ. Πόθεν τοῦτο δῆ -
λον; «Οὐκ ἔτι ἐστὲ ξένοι, φησίν, ἀλλὰ ΣΥΜ -
ΠΟΛΙΤΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗ -
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ΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙ Τῼ ΘΕΜΕ ΛΙῼ ΤΩΝ ΑΠΟ -
ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ» (P.G.
51, 79).

Ὅταν δὲ κηρύττῃ τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Σω τη -
ρίας εἰς τοὺς Ἑβραίους, διὰ νὰ τοὺς ἀπ  αλλά -
ξῃ ἀπὸ τὴν πλάνην τῆς Χριστομαχίας καὶ τὴν
ἐνοχὴν τῆς Θεοκτονίας, ὁ Ἀπόστο λος Παῦλος,
δὲν τοὺς προσκαλεῖ εἰς νέαν Ἐκκλησίαν ἡ
ὁποία δὲν ὑπῆρχε πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς, οὔτε
εἰς Σωτηρίαν ἡ ὁποία ἦτο ἀνύπαρκτος πρὸ
Χριστοῦ, ἀλλὰ εἰς προϋπάρχουσαν. Διὰ τοῦ -
το, τοὺς ἐξ Ἑ βραίων Χριστιανοὺς τοὺς δια -
βεβαιώ νει ὅ τι ἔχουν προσέλθει εἰς τὴν προ -
ϋπάρ χου σαν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν τῶν Ἀγγέλων ἐν Οὐρανοῖς καὶ
τῶν Δικαίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ὅθεν
γράφει: «Προσε ληλύθατε ΣΙΩΝ ὄρει καὶ ΠΟ -
 ΛΕΙ  ΘΕΟΥ  Ζῶντος, ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ  ΕΠ -
ΟΥΡΑΝΙῼ, καὶ μυ ριάσιν Ἀγγέλων, πανη γύ -
ρει καὶ ΕΚΚΛΗ ΣΙᾼ  ΠΡΩΤΟΤΟ ΚΩΝ ἀπογε -
γραμ μένων ΕΝ  ΟΥΡΑΝΟΙΣ, καὶ Κριτῇ Θεῷ
πάντων, καὶ πνεύμασι ΔΙ  ΚΑΙΩΝ τετελει ω -
μένων» (Ἑβρ. ΙΒ´ 22-23).
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Ἐκ τούτων τῶν Ἀποστολικῶν διαβεβαιώ -
σεων ἀποδεικνύεται κατὰ σαφέστατον τρό -
πον ὅτι ἐσώζοντο οἱ πρὸ Χριστοῦ Δίκαιοι,
ὅτι δὲν ἐκολάζοντο, ὅτι ἦσαν σεσω σμένοι,
ὅτι ὅταν ἀπέθανον οἱ Ἅγιοι τῆς Παλαιᾶς Δια -
θήκης δὲν μετέβαινον εἰς τὴν Κόλασιν, ἀλλὰ
εἰς τὴν Πόλιν τοῦ Θεοῦ τοῦ Ζῶντος.

Αὐτὸς ὁ Χριστός, δίδων ἐντολὰς περὶ τῆς
συμμορφώσεως τῶν ἁμαρτωλῶν, ἐκλαμβάνει
τὴν Ἐκκλησίαν ἤδη ὡς ὑπάρχουσαν, μᾶς
λέγει ὅτι ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία: «Ἐὰν δὲ
παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ΕΚΚΛΗΣΙᾼ·
ἐὰν δὲ καὶ τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ παρακούσῃ,
ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης»
(Ματθ. ΙΗ´ 17). 

Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ἑρμηνεύων τὸν γνω -
στὸν εἰς τοὺς Ἰουδαίους λόγον τοῦ Θεοῦ πρὸς
τὸν Μωϋσῆν, «Ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς τοῦ πατρός
σου, Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ Θεὸς Ἰ σαὰκ καὶ Θεὸς
Ἰακώβ» (Ἔξ. Γ´ 6), φανε ρώνει ὅτι οἱ Δίκαιοι
Πατριάρχαι δὲν ἦσαν νεκροί, ἀλλὰ ζῶντες.
Λέγει γάρ: «Οὐκ ἀ νέγνωτε τὸ ρηθὲν ὑμῖν ὑπὸ
τοῦ Θεοῦ λέ γοντος, ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ
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καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ Θεὸς Ἰακώβ; Οὐκ
ἔ στιν ὁ Θεὸς Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ΖΩΝΤ ΩΝ»
(Ματθ. ΚΒ´ 31-32, Μάρκ ΙΒ´ 26-27, «πάντες
γὰρ Αὐτῷ ΖΩΣΙΝ» (Λουκ. Κ´ 37-38). Διὰ τῶν
ἀνωτέρω, ὁ Χριστός, ἡ Αὐτο αλήθεια, διαβε -
βαιώνει ὅτι δὲν ἦσαν κολα σμένοι οἱ πρὸ τῆς
Θείας Ἐνανθρωπήσεως Δίκαιοι, ἀλλὰ σεσω -
σμένοι, ἀπολαμβάνον τες τὴν ἐκ Θεοῦ καὶ
ἐν Θεῷ Ζωήν.

Ποῖος δύναται νὰ σταθῇ ἐνώπιον τοῦ
Χριστοῦ καὶ νὰ εἰπῇ ὅτι δὲν ὑπῆρχε Σω-
τηρία πρὸ Χριστοῦ; 

Ποῖος δύναται νὰ ἀρνηθῇ ὅτι ὑπῆρχε
Σωτηρία πρὸ Χριστοῦ καὶ συγχρόνως νὰ
θέλῃ νὰ λογίζεται Χριστιανός; 

Τοῦτο ἀποτελεῖ Ἀλήθειαν κεκηρυγμένην
καὶ ὄχι νεοφανῆ ἑρμηνείαν. Ἰδοὺ ἀξιό  πιστοι
μάρτυρες τοὺς ὁποίους ἐπικαλεῖται καὶ ὁ Ἅ -
γιος Νεκτάριος (1846-1920 μ.Χ.) ὁ ἐν Αἰγί -
νῃ, ὁ ὁποῖος παραθέτει τὰ κάτωθι:

Α) «Ἐν τῇ γενικωτέρᾳ Χριστιανικῇ ση -
 μα σίᾳ, Ἐκκλησία εἶναι ἡ κοινωνία πάν  των
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τῶν λογικῶν καὶ ἐλευθέρων ὄντων, τῶν πι -
στευόντων εἰς τὸν Σωτῆρα, συμπε  ριλαμ βα -
νομένων καὶ τῶν Ἀγγέλων, ἤτοι, ὡς λέ γει ὁ
Ἀπόστολος Παῦ λος εἶναι «τὸ Σῶμα τοῦ Χρι -
στοῦ, τὸ πλή ρωμα τοῦ πάν  τα ἐν πᾶ σι πλη -
ρουμένου» (Ἐφεσ. Α' 10 & 20-23), τὸ  περι -
λαμβάνον καὶ τοὺς εἰς Χριστὸν πι στεύον τας
πρὸ τῆς ἐλεύσεως Αὐτοῦ, τοὺς ἀποτελοῦντας
τὴν ΕΚΚΛΗ  ΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗ -
ΚΗΣ ἥτις ἐπὶ μὲν τῶν Πατριαρχῶν ὡδη-
γεῖτο ὑπὸ τῶν Ἐπαγγελιῶν καὶ τῆς ἐξ Ἀπο -
καλύψε ως Πίστεως, ἥτοι ἀγράφως, ἐπὶ δὲ
τοῦ Μωϋσέως καὶ τῶν Προφητῶν, διὰ τοῦ
Νόμου καὶ τῶν Προφητειῶν, ἥτοι ἐγγρά -
φως. Ἐν τῇ μερι κωτέρᾳ δὲ καὶ μᾶλ λον εὐ -
χρήστῳ σημασίᾳ, Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
εἶναι ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣ ΔΙΑΘΗ -
ΚΗΣ, ἢ ἡ ΕΚ ΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΧΑ  ΡΙΤΟΣ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ, ἡ τοὺς εἰς Αὐτὸν Ὀρθοδόξως πι -
στεύοντας περιλαμβάνου σα. Λέγεται δὲ προσ -
έτι ΟΙΚΟΣ  ΘΕΟΥ, διότι ἐν αὐτῷ ἰδίᾳ οἰκεῖ
καὶ λατρεύεται ὁ Θεός· ἅμα δὲ διότι θεμέ-
λιοι μὲν τῆς Ἐκκλησίας εἰσὶν οἱ Προφῆται
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καὶ οἱ Ἀ πόστολοι, ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΣ ΔΕ ΛΙ -
ΘΟΣ Ο ΣΩΤΗΡ, στῦλοι δὲ οἱ Πατέρες οἱ
τὴν Ἑ νότητα τῆς Πίστεως τηρήσαντες, λί-
θοι δὲ οἱ πιστοί» (Ἅγιος Νεκτάριος, Ὀρ θό -
δο  ξος Ἱερὰ Κατήχησις, ἐγκρίσει τῆς Ἱε ρᾶς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 11
Ἰουνίου 1899, Θεσσαλονίκη, Ἐκδό σεις Β. Ρη -
γόπουλος, σελ. 217-218).

Β) «Ἄμπελος λέγεται καὶ αὐτὸς ὁ ΣΩ ΤΗΡ,
ὡς Ἀρχηγὸς τῆς Ἐκκλησίας (Ἴδε, Ὁμολογίαν
Κριτοπούλου, κεφ. Ζ´ Περὶ Ἐκκλη σίας). Κα-
λεῖται δὲ αὕτη παρὰ τῇ Θεοπνεύστῳ Γρα -
φῇ πῇ μὲν ΝΥΜΦΗ ΧΡΙΣΤΟΥ· «Ἡρμοσά -
μην ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρί, παρθένον ἁγνὴν παρα -
στῆσαι τῷ Χριστῷ» (Β' Κορ. ΙΑ' 2), πῇ δὲ
ΟΙΚΟΣ ΘΕΟΥ καὶ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΕΟΥ ΖΩΝ -
ΤΟΣ, Στῦ λός τε καὶ Ἑδραίωμα τῆς ΑΛΗ-
ΘΕΙΑΣ· ἄλ λοτε δὲ ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ: «Ὑμεῖς
δέ ἐστε ΣΩΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μέλη ἐκ μέ -
ρους» (Α´ Κορ. ΙΒ´ 27)» (Ἅγιος Νεκτάριος,
Ὀρ θόδοξος Ἱερὰ Κατήχησις, ἔνθα ἀνωτέρω,
σελ. 218).
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Γ) «Ὁ ἱερὸς Ἐπιφάνιος (310-403 μ.Χ.) ἐν
τῷ συγγράμματι αὐτοῦ Πανάριον, ποι ούμε -
νος ἐν τέλει αὐτοῦ λόγον περὶ Ἐκ κλησίας
λέγει, ὅτι «Ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΣΤΙ ΣΥΝ Τῼ
ΑΔΑΜ ΠΕΠΛΑΣΜΕΝΗ, καὶ ἐν τοῖς πρὸ
τοῦ Ἀβραάμ Πατριάρχαις κε κηρυγμένη, καὶ
μετὰ τοῦ Ἀβραάμ πεπι στευμέ νη, καὶ διὰ Μω -
ϋσέως ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙΣΑ, καὶ ἐν Ἠσαΐᾳ
προφητευομένη, ἐν Χριστῷ δὲ ἀναδειχθεῖ -
σα, καὶ σὺν Χριστῷ ὑπάρχουσα, ἐν ὑστέρῳ
δὲ ὑφ’ ἡμῶν ἐγκωμια ζομένη».

Δ) «Καὶ ἐν τῇ συντόμῳ ἐκθέσει τῆς Κα -
θο λικῆς Πίστεως, ἐν §ΙΗ´, λέγει τὰ ἑ ξῆς:
«Οὗτός ἐστιν ὁ χαρακτὴρ τῆς Ἐκ κλησίας
ἀπὸ ΝΟΜΩΝ καὶ ΠΡΟΦΗΤΩΝ καὶ ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΩΝ καὶ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΩΝ συν ηγμέ -
νος» (Ἅγιος Νεκτάριος, Ὀρθόδοξος Ἱερὰ Κα -
τήχησις, ἔνθα ἀνωτέρω, σελ. 218).

Ε) «Ὁ δὲ Ἱεροσολύμων Κύριλλος λέγει,
ὅτι ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙ  ΛΑΜ -
ΒΑΝΕΙ καὶ τοὺς εἰς Χριστὸν πιστεύ οντας
ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ, τοὺς ἀπο -
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τελοῦντας τὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ τῆς ΠΑΛΑΙ-
ΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, ἥτις ἐπὶ μὲν τῶν Πατριαρ -
χῶν ὡδηγεῖτο ὑπὸ τῶν ἐπαγγελιῶν καὶ τῆς
ἐξ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ Πίστεως, ἤτοι ἀγρά-
φως. Ἐπὶ δὲ τοῦ Μωϋ σέως καὶ τῶν Προ-
φητῶν διὰ τοῦ Νόμου καὶ τῶν Προφητῶν,
ἤτοι ἐγ γράφως» (Ἅ γιος Νεκτάριος, Μελέται
Δύο, 1913, σελ. 19).

Τὸ αὐτὸ περὶ Ἐκκλησίας ἀναγράφεται ἐν
συντομίᾳ καὶ εἰς τὴν ἐπίτομον Δογματικὴν
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου (1721-
1813 μ.Χ.), ὅπερ παρατίθεται: «Ἐκ κλησία
τοίνυν ἡ τὸ Σύστημα τῶν Πιστῶν δηλοῦσα,
καθόλου λαμβανομένη ἐννοεῖ ται ἡ ΑΠΟ Α -
ΔΑΜ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΥΝ ΤΕΛΕΙΑΣ, ἐν ὅλῳ
τῷ κόσμῳ ἐκκεχυμένη, ἐν τρισὶ καταστά-
σεσι θεωρουμένη, ὧν ἡ πρώτη ὑπῆρξεν Α-
ΠΟ ΑΔΑΜ ἕως τοῦ ΜΩΫΣΕΩΣ, ἡ δευτέρα
ΑΠΟ ΜΩΫΣΕΩΣ μέχρι τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ, καὶ
τρίτη ἡ ΑΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ἕως τῆς ΣΥΝ -
ΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ  ΑΙΩΝΟΣ» (Ἅγιος Ἀθανά -
σιος Πάρι ος, Ἐπιτομὴ τῶν Θείων τῆς Πίστεως
Δογμάτων, Λειψία, 1806, σελ. 36).
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Τὰ αὐτὰ περὶ Ἐκκλησίας ἀναφέρουν πολ -
λαὶ Ὀρθόδοξοι Ὁμολογίαι καὶ Ἱεραὶ Κατη-
χήσεις τοῦ 18ου καὶ 19ου αἰῶνος, ἐγκεκρι-
μέναι ὑπὸ Τοπικῶν Ἱερῶν Συνόδων τῆς Ὀρ -
θοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως ἡ τοῦ Δοσιθέου
τὸ 1672, τοῦ Κριτοπούλου τὸ 1625, τοῦ Πλά -
τωνος Μόσχας τὸ 1765, τοῦ Κωνσταντίνου
τὸ Οἰκονόμου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων τὸ 1813,
τοῦ Ν. Βουλγάρεως τὸ 1818, τῆς Ὀδησοῦ τὸ
1841, τοῦ Προκοπίου Δενδρινοῦ τὸ 1841,
τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως τὸ
1872, τοῦ Ζαννοβίου τοῦ Κρητὸς τὸ 1873,
τοῦ Δαμαλᾶ τὸ 1877, τοῦ Α.Δ. Κυριακοῦ τὸ
1880, καὶ ἄλλαι.

Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Παλαιᾶς Δια -
θήκης, ζῶντες Θεοσεβῶς, αὐτὴν τὴν Πίστιν
περὶ Σωτηρίας εἶχον, αὐτὴν τὴν Ἁ γίαν Συν -
είδησιν καὶ προσδοκίαν εἶχον ἀπὸ τὸν Θεόν:
Προσέβλεπον εἰς τὴν μετὰ θάνατον Ζωὴν
καὶ ὄχι εἰς τὴν μετὰ θάνατον Κόλασιν.

Αὐτὴ αὕτη ἡ Ἁγιότης δὲν εἶναι ἄλλο παρὰ
ἡ μετὰ τοῦ Θεοῦ Ἑνότης. Δὲν ἡγία σε ποτὲ
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κανεὶς ἐξ ἰδίων δυνάμεων ἢ ἄνευ τῆς ἐν αὐ -
τῷ ἐγκατοικήσεως τοῦ Θεοῦ. Κά θε Ἅγιος ἦ -
το καὶ εἶναι Ἅγιος λόγῳ τοῦ ὅτι κατοικεῖ εἰς
αὐτὸν ὁ Θεός. Εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην,
εἰς ὅλην τὴν πρὸ Χριστοῦ περίοδον, ὑπῆρξαν
Ἅγιοι, ὑπῆρξαν ἄνθρωποι εἰς τοὺς ὁποίους
κατοικοῦσεν ὁ Θεός. Εἶναι δυνατόν, ὅταν οἱ
Ἅγιοι ἐ κεῖνοι ἄνθρωποι ἀπέθνησκον, νὰ ἀνε -
χώρει ἢ νὰ ἀπεκόπτετο ἐξ αὐτῶν ὁ Θεός, ὥσ -
τε νὰ χάνουν τὴν Ἁγιότητά των καὶ τὴν Σω-
τηρίαν των; Εἶναι δυνατόν, οἱ Θεωμένοι ἐ -
κεῖνοι ἄνθρωποι ὅταν ἀπέθνησκον νὰ ἔ χανον
τὴν Θέωσίν των καὶ τὴν Σωτηρίαν των;
Ὁ τοιοῦτος ἰσχυρισμὸς ἀποτελεῖ ἀπό λυτον
δαιμονοπληξίαν.

Δὲν ἀνεχώρησε ἀπὸ τοὺς πρὸ Χριστοῦ
Ἁγίους Του οὔτε τοὺς ἀπέκοψε ἀπὸ τὴν μεθ᾽
Ἑαυτοῦ Σωτήριον Ἕνωσιν ὁ Θεὸς ὅταν ἐκεῖ -
νοι ἀπέθνησκον. Ἐσώζοντο ἐν τῷ βίῳ παρὰ
τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν Σωτηρίᾳ ἐτύγχανον μετὰ
θάνατον.  

Τὴν Σωτηρίαν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θε -
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οῦ ἐπεθύμει ὁ Προφητάναξ Δαυϊδ καὶ ἐκ βα -
θέων ἐκέκραξεν: «Ὅτι κρείσσων ἡ μέρα μία
ἐν ταῖς Αὐλαῖς Σου ὑπὲρ χιλιά δας· ἐξελεξά -
μην παραρριπτεῖσθαι ἐν τῷ Οἴκῳ τοῦ Θεοῦ
μου μᾶλλον ἢ οἰκεῖν με ἐν σκηνώμασιν ἁμαρ -
τωλῶν» (Ψαλμ. ΠΓ´ 11). Μία ἡμέρα εἰς τὸν
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Οἶκον τοῦ Θεοῦ εἶναι προτιμοτέρα ἀπὸ χιλι -
άδας εἰς τὰ παλάτια τῶν ἁμαρτωλῶν, διότι
εἶναι «ΜΑΚΑΡΙ ΟΣ ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη
ἐν βουλῇ ἀ σεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν
οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκά -
θισεν. Ἀλλ᾿ ἤ ἐν τῷ Νόμῳ Κυρίου τὸ θέλημα
αὐ τοῦ, καὶ ἐν τῷ Νόμῳ Αὐτοῦ μελετή σει ἡ -
μέρας καὶ νυκτός..... ὅτι γινώσκει ΚΥΡΙΟΣ
ὁδὸν ΔΙΚΑΙΩΝ, καὶ ΟΔΟΣ  Α ΣΕΒΩΝ  ΑΠΟ -
ΛΕΙΤΑΙ» (Ψαλμ. Α´ 1-2 & 6). Γίνεται ἀ πο -
λύτως φανερὸν ἐκ τῶν ἀνω τέρω λόγων τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης ὅτι ὅπως ἡ ὁδὸς τῆς ἀσε -
βείας καὶ τῆς ἁμαρτίας ὁδηγεῖ εἰς τὴν Ἀπώ-
λειαν, μὲ τὴν αὐ τὴν βεβαιότητα ἡ ὁδὸς τῆς
εὐσεβείας καὶ τοῦ Θελήματος τοῦ Θεοῦ ὁδη -
γεῖ εἰς τὴν Σωτηρίαν καὶ τὴν Μακαριότητα.

Ἡ Σωτηρία εἶναι μακρυὰ ἀπὸ τοὺς ἁ μαρ -
τωλούς, ἀλλὰ κοντὰ εἰς ὅσους δὲν ἀ μελοῦν
τὸν Νόμον τοῦ Θεοῦ: «Ἐγγὺς εἶ, Κύριε, καὶ
πᾶσαι αἱ ὁδοί σου ἀλήθεια. Κατ᾿ ἀρχὰς ἔγνων
ἐκ τῶν μαρτυρίων σου, ὅτι εἰς τὸν Αἰῶνα
ἐθεμελίωσας αὐτά. Ἴδε τὴν ταπεί νωσίν μου
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καὶ ἐξελοῦ με, ὅτι τοῦ Νόμου σου οὐκ ἐπελα -
θόμην. Κρῖνον τὴν κρίσιν μου καὶ λύτρωσαί
με· διὰ τὸν λόγον σου ΖΗΣΟΝ με. Μακρὰν
ἀπὸ ἁ μαρ τωλῶν ΣΩΤΗΡΙΑ, ὅτι τὰ δικαιώ -
μα τά σου οὐκ ἐξεζήτησαν» (Ψαλμ. ΡΙΗ´ 151-
155). Δὲν σώζονται, κατὰ τὸν ψαλμὸν τοῦ
Προ φήτου, ὅσοι ἁμαρτάνουν. Σώζονται καὶ
λαμβάνουν Ζωὴν Αἰώνιον ὅσοι φυλάττουν τὰ
Ἀχρόνως θεμελιωμένα καὶ ὑπέρχρονα Μαρ -
τύρια τῆς Ἀληθείας τοῦ Θεοῦ, τὴν Πί  στιν δη -
λαδὴ εἰς τὴν Θείαν Οἰκονομίαν.

Ὁ Θεὸς εἰσήκουε τοὺς Θεοσεβεῖς καὶ φυ-
λάσσοντας τὰς ἐντολάς Του καὶ ἐλάλει μετ᾽
αὐτῶν, ὅπως γράφει ὁ Προφητάναξ: «Μωϋ -
σῆς καὶ Ἀαρὼν ἐν τοῖς ἱερεῦσιν Αὐ τοῦ [=τοῦ
ΘΕΟΥ], καὶ Σαμουὴλ ἐν τοῖς ἐπικαλουμέ -
νοις τὸ ὄνομα Αὐτοῦ· ἐπεκα λοῦντο τὸν ΚΥ -
ΡΙΟΝ, καὶ αὐτὸς εἰσήκου σεν αὐτῶν, ἐν ΣΤΥ -
Λῼ ΝΕΦΕΛΗΣ ἐλάλει πρὸς αὐτούς· ὅτι
ἐφύλασσον τὰ μαρτύρια Αὐ τοῦ καὶ τὰ προσ -
τάγματα Αὐτοῦ, ἃ ἔδωκεν αὐτοῖς» (Ψαλμ.
ϞΗ´ 6-7). Εἶναι ὀδυνηρὸν καὶ μόνον νὰ ἀκούῃ
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κανεὶς τὸν βαρβαρικὸν ἰσχυρισμὸν ὅτι αὐτοὺς
τοὺς ὁποίους ὁ Θε ὸς εἰσήκουε καὶ μετὰ τῶν
ὁποίων ἐλάλει ἐν ζωῇ, δὲν τοὺς ἔσωζε μετὰ
θάνατον. 

Πολλάκις ὁ Θεοπάτωρ Δαυῒδ ἀποκαλεῖ τὸν
Θεόν, «Θεὸν τῆς Σωτηρίας του», χω ρὶς νὰ
ἐκζητῇ μόνον τὴν πρόσκαιρον ἀπὸ ἐχθρῶν
λύτρωσιν, ἀλλὰ τὴν Αἰώνιον Δικαί ωσιν, ἀ -
γαλλίασιν καὶ δόξαν, ὅπως χαρακτηριστικῶς
φαίνεται κατωτέρω: «Κύ ριε, ἐν τῇ δυνάμει
σου εὐφρανθήσεται ὁ βασι λεὺς καὶ ἐπὶ τῷ
Σωτηρίῳ σου ἀγαλ λιά σεται σφόδρα.... Ζωὴν
ᾐτήσατό σε, καὶ ἔδωκας αὐτῷ, μακρότητα
ἡμερῶν εἰς ΑΙΩΝΑ  ΑΙΩΝΟΣ. Μεγάλη ἡ
δόξα αὐτοῦ ἐν τῷ Σωτηρίῳ σου, δόξαν καὶ
μεγαλο πρέ πειαν ἐπιθήσεις ἐπ᾿ αὐτόν· ὅτι δώ -
σεις αὐτῷ εὐλογίαν εἰς ΑΙΩΝΑ  ΑΙΩΝΟΣ,
εὐφρα νεῖς αὐτὸν ἐν χαρᾷ μετὰ τοῦ προσ ώ -
που σου» (Ψαλμ. Κ´ 2-7). Καὶ πάλιν: «Κύριε
ὁ ΘΕΟΣ τῆς ΣΩΤΗΡΙΑΣ  ΜΟΥ, ἡμέρας ἐ -
κέκρα ξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου» (Ψαλμ.
ΠΖ´ 2). Καὶ πάλιν: «Μὴ ἐγ καταλίπῃς με,
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Κύ ριε· ὁ Θεός μου, μὴ ἀ ποστῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ·
πρόσχες εἰς τὴν βοή θειάν μου, ΚΥΡΙΕ τῆς
ΣΩΤΗΡΙΑΣ  ΜΟΥ» (Ψαλμ. ΛΖ´ 22-23). Καὶ
πάλιν: «Ἀγαπή σω σε, Κύριε, ἡ ἰσχύς μου.
Κύριος στερέ ωμά μου καὶ καταφυγή μου
καὶ ῥύστης μου. Ὁ Θεός μου βοηθός μου,
ἐλπιῶ ἐπ᾿ αὐτόν, ὑπερασπιστής μου καὶ κέ -
ρας ΣΩ ΤΗΡΙΑΣ ΜΟΥ καὶ ἀντιλήπτωρ μου....
Καὶ ἔδωκάς μοι ὑπερασπισμὸν ΣΩΤΗ ΡΙΑΣ,
καὶ ἡ Δεξιά Σου ἀντελάβετό μου, καὶ ἡ παι -
δεία σου ἀνώρθωσέ με εἰς τέ λος, καὶ ἡ παι -
δεία σου αὐτή με διδάξει..... Ζῇ Κύριος, καὶ
εὐλογητὸς ὁ Θεός μου καὶ ὑψωθήτω ὁ Θεὸς
τῆς ΣΩΤΗΡΙΑΣ  ΜΟΥ» (Ψαλμ. ΙΖ´ 2, 36, 47).
Σωτηρίαν, Ζωὴν Αἰ ώνιον εἰς τὴν Παρουσίαν
τοῦ Θεοῦ, ἐπιπο θεῖ ὁ Θεοπάτωρ καὶ Προφη -
τάναξ Δαυΐδ.

Παρομοίως ὁ βασιλεὺς Ἐζεκίας χαίρει εἰς
τὴν Σωτηρίαν τοῦ Θεοῦ: «Ἀπὸ γὰρ τῆς σήμε -
ρον παιδία ποιήσω, ἃ ἀναγγελοῦσι τὴν Δικαι -
οσύνην σου, ΚΥΡΙΕ τῆς ΣΩ ΤΗΡΙΑΣ  ΜΟΥ,
καὶ οὐ παύσομαι εὐλογῶν σε μετὰ ψαλτηρίου
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πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου κατέναντι
τοῦ Οἴκου τοῦ Θεοῦ» (Ἠσ. ΛΗ´ 19-20).

Ὁ δὲ Σοφὸς Σειρὰχ ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Κύ -
ριος, ὁ Πατὴρ τοῦ Κυρίου του, ἔσωσεν
αὐτὸν ἐκ τῆς ἀπωλείας: «Ἐπεκαλε σάμην
ΚΥΡΙΟΝ  ΠΑΤΕΡΑ  ΚΥΡΙΟΥ μου, μή με ἐγ -
 καταλιπεῖν ἐν ἡμέραις θλίψεως, ἐν και ρῷ
ὑπερηφάνων ἀβοηθησίας.... καὶ εἰση κού σθη
ἡ δέησίς μου· ΕΣΩΣΑΣ γάρ με ΕΞ  ΑΠΩ -
ΛΕΙΑΣ καὶ ἐξείλου με ἐκ και ροῦ πονηροῦ»
(Σοφ. Σειρ. ΝΑ´ 10-12). Εἰς τὸν ἐπικαλού με -
νον τὴν βοήθειάν Του, ὁ Θεὸς Πατὴρ παρέχει
Σωτηρίαν «ἐν καιρῷ ὑπερ ηφά νων ἀβοηθη -
σίας», τὴν ὥραν τοῦ θα νάτου, ὅταν οἱ δαίμο -
νες ὑπερηφανεύον ται διότι κατέστησαν θνη -
τὸν καὶ ἀβοήθητον, τὸν κατ᾽ εἰκόνα ἀθάνα-
τον πλασθέντα ἄν θρω πον.

Ὁ Σοφὸς Σολομὼν πάλιν κατανοεῖ καὶ
δι δά σκει ὅτι οἱ τηροῦντες τὰ δικαιώματα τοῦ
Κυρίου σώζονται καὶ δὲν ἔχουν τὴν μετὰ θά -
νατον κατάληξιν τῶν ἁμαρτωλῶν: «Εἰ ὁ μὲν
ΔΙΚΑΙΟΣ μόλις ΣΩΖΕΤΑΙ, ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁ -
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μαρτωλὸς ποῦ φανεῖται;» (Παρ. Σολ. ΙΑ´ 31).
Ὁ Δίκαιος σώζεται, ἐνῶ ὁ ἁμαρτωλὸς ἐξαφα -
νίζεται ἀπὸ Προσώπου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

Τοῦτο διδάσκει καὶ ὁ Ψαλμωδός: «Ὡς
ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν· ὡς τήκε  ται
κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός, οὕτως ΑΠΟ -
ΛΟΥΝΤΑΙ οἱ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ἀπὸ Προσώ που
τοῦ Θεοῦ. Καὶ οἱ ΔΙΚΑΙΟΙ ΕΥΦΡΑΝ ΘΗ -
ΤΩΣΑΝ, ΑΓΑΛΛΙΑΣΘΩΣΑΝ ΕΝΩ ΠΙΟΝ
τοῦ ΘΕΟΥ, τερφθήτωσαν ἐν εὐφρο σύνῃ»
(Ψαλμ. ΞΖ´ 3-4). Εἰς τοὺς ἁ μαρτω λούς, ἀφά -
νεια, εἰς δὲ τοὺς Δικαίους, τέρψις καὶ εὐφρο -
σύνη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ δὲ τοῦτο εἶναι
ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΙΩΝΙΟΣ.

Ποῖος Δίκαιος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀνέ -
μενεν ὅτι μετὰ θάνατον θὰ καταλήξῃ εἰς τὴν
Κόλασιν; Οὐδείς. Τὴν Κρίσιν τοῦ Θεοῦ ἐκ -
ζητεῖ ὁ Ψαλμωδός, νὰ τὸν διαχω  ρίσῃ δηλαδὴ
ἀπὸ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὁ Θε ὸς καὶ νὰ τοῦ ἀπο -
δώσῃ ΣΩΤΗΡΙΑΝ διότι ἐτίμησε τὸ Ἅγιον
ὅνομά Του: «Ὁ ΘΕΟΣ, ἐν τῷ ὀνόματί Σου
ΣΩΣΟΝ με καὶ ἐν τῇ Δυνάμει Σου κρῖνόν
με» (Ψαλμ. ΝΓ´ 3).
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Ὁ Σοφὸς Σολομὼν ἐξηγεῖ: «ΔΙΚΑΙΟΣ δὲ
ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ΑΝΑΠΑΥ ΣΕΙ ἔ -
σται.... Εὐάρεστος τῷ Θεῷ γενό μενος ΗΓΑ -
ΠΗΘΗ καὶ ζῶν μεταξὺ ἁμαρ τω λῶν ΜΕΤΕ -
ΤΕΘΗ· ἡρπάγη, μὴ κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν
αὐτοῦ ἢ δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ» (Σοφ.
Σολ. Δ´ 7-11). Δὲν ὁ δηγεῖται εἰς τὴν Κόλασιν
ὁ πρὸ Χριστοῦ θανὼν ΔΙΚΑΙΟΣ, ἀλλὰ εἰς
τὴν Ἀνάπαυσιν τοῦ Κυρίου, ὡς ἠγαπημένος
τοῦ Θεοῦ.

Ἀλλοῦ πάλιν ὁ Σοφὸς βασιλεύς λέγει:
«ΔΙΚΑΙΟΙ δὲ εἰς τὸν ΑΙΩΝΑ  ΖΩΣΙ, καὶ ἐν
ΚΥΡΙῼ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ φρον τὶς αὐ -
τῶν παρὰ ῾Υψίστῳ. Διὰ τοῦτο λή ψονται τὸ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδη -
μα τοῦ κάλλους ἐκ ΧΕΙΡΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ, ὅτι
τῇ ΔΕΞΙᾼ  ΣΚΕΠΑΣΕΙ αὐ τοὺς καὶ τῷ βρα -
χίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν» (Σοφ. Σολ. Ε´ 15-
16). Οὐδεμία ἔνδειξις Κολάσεως διὰ τοὺς πρὸ
Χριστοῦ θανόν τας Δικαίους. Ἀπ᾽ ἐναντίας,
Αἰώνιος Ζωή, Μισθὸς ἐν Κυρίῳ, Δόξα καὶ
Τιμὴ παρὰ Κυ ρίου. Τί λοιπόν; Δὲν εἶναι αὐ -
τὸ ΣΩΤΗΡΙΑ;
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Δὲν ὑπάρχει σαφεστέρα διακήρυξις τῆς δυ -
νατότητος ΣΩΤΗΡΙΑΣ πρὸ Χριστοῦ ἀ  πὸ
ἐκείνην τοῦ Σοφοῦ Σολομῶντος: «ΔΙ ΚΑΙΩΝ
δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψηται
αὐτῶν ΒΑΣΑΝΟΣ [=ΔΕΝ ΚΟ ΛΑΖΟΝΤΑΙ].
Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀ φρόνων τεθνάναι,
καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν  [=οἱ
παράλογοι  ἐνόμισαν ὅτι ὁ θάνατος ἦτο κάτι
κακὸν διὰ τοὺς Δι  καίους] καί ἡ ἀφ᾿ ἡμῶν πο -
ρεία σύντριμ μα, οἱ δέ εἰσιν ἐν Εἰρήνῃ [=οἱ
δὲ Δίκαιοι μετὰ θάνατον δὲν κατεστράφησαν,
ἀλλ᾽ εὑρίσκονται ἐν Εἰρήνῃ, δηλαδή, πλησίον
τοῦ Θεοῦ, ὅστις εἶναι Θεὸς Εἰρήνης]. Καὶ γὰρ
ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς
αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης [=ἀκό μη καὶ ἐὰν
κακοποιηθοῦν ὑπὸ τῶν ἀνθρώ πων ὡς ἄτιμοι
καὶ ἄδικοι, οἱ Δίκαιοι εἶναι ἀθά νατοι, πλήρεις
Ζωῆς]· καὶ ὀλίγα παιδευ θέντες μεγάλα εὐερ -
γετηθήσονται, ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς
καὶ εὗρεν αὐ τοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ· ὡς χρυσὸν
ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτοὺς καὶ ὡς
ὁλο κάρπωμα θυσίας ΠΡΟΣΕΔΕΞΑΤΟ αὐ -
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τούς  [=μετὰ τὰς δοκιμασίας τὰς ὁποίας ὑπέ -
στησαν ἐν τῷ βίῳ, οἱ Δίκαιοι δὲν ὡδηγήθη -
σαν εἰς τὴν Κόλασιν, ἀλλὰ ἠξιώθησαν νὰ λά -
βουν τὰς εὐεργεσίας τοῦ Θεοῦ]. Καὶ ἐν και -
ρῷ ἐπι σκοπῆς αὐτῶν ἀναλάμ ψουσι καὶ ὡς
σπιν θῆρες ἐν καλάμῃ διαδραμοῦνται· κρι -
νοῦ σιν ἔθνη καὶ κρατή σουσι λαῶν, καὶ βα -
σιλεύσει αὐτῶν Κύ ριος εἰς τοὺς αἰῶνας  [=τὸ
μεγαλεῖον τῶν Δικαίων καὶ ἡ τιμὴ τὴν ὁποίαν
ἔλαβον πα ρὰ τοῦ Θεοῦ θὰ γίνῃ γνω στὴ εἰς
ἅπασαν τὴν Κτίσιν ἐν καιρῷ τῆς Ἐνδόξου
Παρου σίας τοῦ Θεοῦ]. Οἱ πεποι θότες ἐπ᾿ Αὐ -
τῷ συνήσουσιν Ἀλή θειαν, καὶ οἱ πιστοὶ ἐν
ἀ γάπῃ προσμενοῦ σιν Αὐτῷ, ὅτι Χάρις καὶ
Ἔλεος ἐν τοῖς Ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκο πὴ
ἐν τοῖς ἐκλε κτοῖς Αὐτοῦ [=Οἱ Δίκαιοι κατα -
νοοῦν τὴν Ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ καὶ λαμβάνουν
τὴν Χάριν καὶ τὸ Ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἕνεκεν τῆς
Πίστεως αὐτῶν]» (Σοφ. Σολ. Γ´ 1-9).

Οἱ Δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἦσαν
Φίλοι τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ Θεὸς δὲν τοὺς ἐτίμη-
σεν; «Ἐμοὶ δὲ λίαν ἐτιμήθησαν οἱ φί λοι σου,
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ὁ Θεός, λίαν ἐκραταιώθησαν αἱ ἀρχαὶ αὐ -
τῶν» (Ψαλμ. ΡΛΗ´ 17). Δὲν ἐφά νη Ἄδικος
πρὸς τοὺς Δικαίους ὁ Θεός, οὔ τε Ἄτιμος πρὸς
τοὺς Φίλους Του, ἐπει δὴ ἔζησαν πρὸ Χριστοῦ.
Πάντας τοὺς Πι στοὺς ἐτίμησε καὶ πάντας τοὺς
Δικαίους ἐδικαί ωσεν. Ὁ Θεὸς εἶναι Πιστὸς
καὶ δὲν ἀθετεῖ τὴν Ὑπόσχεσίν Του, τὴν Ἐπαγ -
γελίαν Του, τὴν Διαθήκην Του. Γέγραπται γάρ:
«Καὶ γνώσῃ ὅτι Κύριος ὁ Θεός σου, οὗ τος
Θεός, ΘΕΟΣ ΠΙΣΤΟΣ, ὁ φυλάσ σων Διαθή -
κην καὶ Ἔλεος τοῖς ἀγαπῶσιν Αὐ τὸν καὶ τοῖς
φυλάσσουσι τὰς ἐντολὰς Αὐ τοῦ» (Δευτ. Ζ´ 9).

Εἰς αὐτὸν τὸν Πιστὸν Θεὸν πιστεύει καὶ
μετὰ Χριστὸν πᾶς ὁ ἐκζητῶν ΣΩΤΗΡΙΑΝ:
«Πιστὸς ὁ Θεὸς δι᾿ οὗ ἐκλήθητε εἰς Κοι νω -
νίαν τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυ -
ρίου ἡμῶν» (Α´ Κορ. Α´ 9). Περὶ Αὐτοῦ τοῦ
Πιστοῦ Θεοῦ διαβεβαιοῖ πάλιν ὁ Ἀπόστολος
Παῦ λος, ὅτι Αὐτὸς παρέχει ἐκ πειρασμῶν τὴν
ΣΩΤΗΡΙΑΝ: «Πιστὸς δὲ ὁ Θεός, ὃς οὐκ ἐά -
σει ὑμᾶς πειρασθῆ ναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ
ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν
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τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν» (Α´ Κορ. Ι´
13). «Ἔπα ρον τοὺς πειρασμοὺς καὶ οὐδεὶς ὁ
σωζό μενος», κατὰ τὸν Μέγαν Ἀντώνιον (Γε -
 ροντικόν).

Εἰς τὴν πρὸ Χριστοῦ περίοδον τῆς Ἐκ κλη -
σίας δὲν κατεγράφη ποτὲ περιστατικὸν το-
σοῦτον ἀπάνθρωπον, νὰ ἀπομακρυνθῇ ἀπὸ
τοὺς Δικαίους καὶ τοὺς ταπεινοὺς δού λους
Του ὁ Θεὸς μόλις αὐτοὶ ἀποθάνουν, ὥστε αὐ -
τοί, ἅμα τῷ θανάτῳ των νὰ ἐκπέ σουν ἀπὸ τὴν
Θείαν Του Χάριν καὶ νὰ με ταβοῦν εἰς τὴν Κό -
λασιν. Ἀπ᾽ ἐναντίας: «Ἐκέκραξαν οἱ ΔΙΚΑΙ -
ΟΙ, καὶ ὁ ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΣΗΚΟΥΣΕΝ αὐτῶν,
καὶ ἐκ πα σῶν τῶν θλίψεων αὐτῶν ἐῤῥύσατο
αὐτ ούς. Ἐγγὺς Κύριος τοῖς συντετριμ μένοις
τὴν καρδίαν καὶ τοὺς ταπεινοὺς τῷ Πνεύμα -
τι ΣΩΣΕΙ. Πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν ΔΙΚΑΙΩΝ,
καὶ ἐκ πασῶν αὐτῶν ῬΥΣΕΤΑΙ αὐτοὺς ὁ
Κύ ριος· φυλάσσει Κύριος πάν τα τὰ ὀστᾶ
αὐτῶν, ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ συν τριβήσεται. ΘΑ -
ΝΑΤΟΣ  ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ  ΠΟΝΗΡΟΣ, καὶ οἱ
μι σοῦντες τὸν ΔΙΚΑΙΟΝ πλημμε λήσουσι.
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ΛΥΤΡΩΣΕΤΑΙ  ΚΥΡΙΟΣ  ΨΥ ΧΑΣ δούλων
Αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ πλημμε λήσουσι πάντες οἱ
ἐλ πίζοντες ἐπ᾿ Αὐτόν» (Ψαλμ. ΛΓ´ 19-23). 

Ἐγγὺς τῶν Δικαίων ὁ Θεός, καὶ ἐγγὺς τῷ
Θεῷ ἡ Σωτηρία: «Θεὸς ἐγγίζων ἐγώ εἰμι, λέ -
γει Κύριος, καὶ οὐχὶ Θεὸς πόρρω θεν» (Ἱερ.
ΚΓ´ 23). Ὁ Θεὸς ἐπαγγέλλεται ἐγ γύτητα εἰς
τοὺς δούλους Του· πλησιέστερον εἰς αὐτοὺς
εὑρίσκεται ὁ Θεὸς παρὰ τὸ ἔνδυμα τοῦ σώ-
ματός των: «Ἐγγιῶ αὐ τοῖς ἢ ὁ χιτὼν τοῦ χρω -
τὸς αὐτῶν».

Ὅσον ἀπεχθάνεται ὁ Θε ὸς τὴν ἁμαρτίαν,
τόσον προθύμως δέχεται τὸν μετανο οῦντα ἁ -
μαρτωλόν: «Ἐγώ εἰμι, ὁ ἐξαλεί φων τὰς ἀνο -
μίας σου ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τὰς ἁμαρτί ας σου
καὶ οὐ μὴ μνησθήσο μαι. Σὺ δὲ μνήσθητι
καὶ κριθῶμεν· λέγε σὺ τὰς ἀνο μίας σου πρῶ -
τος, ἵνα δικαι ωθῇς» (Ἠσ. ΜΓ´ 25-26).

Ὑποδειγματικὴ εἶναι ἡ περίπτωσις τοῦ βα -
σιλέως Μανασσῆ (697 - 642 π.Χ.), ὁ ὁποῖος
ἡμάρτηκεν ὑπὲρ πάντα ἕως τότε ἄνθρωπον,
καὶ ὅμως ἔλαβε διὰ τῆς μετανοίας τὴν παρὰ
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Θεοῦ ΣΩΤΗΡΙΑΝ. Ἰδοὺ καὶ ἡ Σωτήριος αὐ -
τοῦ Προσευχή: «Σύ, Κύριε, κατὰ τὸ πλῆθος
τῆς χρηστότητός σου, ἐπ ηγγείλω Μετάνοιαν
καὶ Ἄφεσιν τοῖς ἡμαρ τηκόσι σοι, καὶ τῷ πλή -
θει τῶν οἰκτιρμῶν σου ὥρισας ΜΕΤΑΝΟΙ -
ΑΝ ἁ μαρτωλοῖς εἰς ΣΩΤΗΡΙΑΝ. Σὺ οὖν,
Κύ ριε, ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, ΟΥΚ  ΕΘΟΥ
ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ  ΔΙΚΑΙΟΙΣ, Τῼ  ΑΒΡΑΑΜ
καὶ ΙΣΑΑΚ καὶ ΙΑΚΩΒ, τοῖς οὐχ ἡμαρ τη -
κόσι σοι, ἀλλ’ ἔθου Μετάνοιαν ἐπ’ ἐ μοὶ τῷ
ἁμαρτωλῷ, διότι ἥ μαρτον ὑπὲρ ἀριθμὸν
ψάμμου θαλάσσης...... Καὶ νῦν κλίνω γόνυ
καρδίας, δεόμενος τῆς παρὰ σοῦ χρηστότη -
τος. Ἡμάρτηκα, Κύριε, ἡ μάρτηκα καὶ τὰς
ἀνομίας μου ἐγὼ γινώ σκω· ἀλλ’ αἰτοῦμαι
δεόμενος· Ἄνες μοι, Κύριε, ἄνες μοι, καὶ μὴ
συναπολέσῃς με ταῖς ἀνομίαις μου, ΜΗΔΕ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ  μηνίσας τηρήσῃς τὰ κα -
κά μοι, μηδὲ καταδικάσῃς με ἐν τοῖς ΚΑ -
ΤΩΤΑ ΤΟΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ, διότι σὺ εἶ Θεός,
Θεὸς τῶν ΜΕΤΑΝΟΟΥΝΤΩΝ, καὶ ἐν ἐμοὶ
δείξεις πᾶ σαν τὴν ἀγαθωσύνην σου· ὅτι ἀν -
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άξιον ὄντα ΣΩΣΕΙΣ με κατὰ τὸ πολὺ ἔλεός
σου, καὶ αἰνέσω σε διὰ παντὸς ἐν ταῖς ἡμέ -
ραις τῆς ζωῆς μου. Ὅτι σὲ ὑμνεῖ πᾶσα ἡ
δύναμις τῶν οὐρανῶν καὶ σοῦ ἐ στιν ἡ δό ξα
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν» (Προσ -
ευχὴ Μανασσῆ Βασιλέως τῆς Ἰουδαίας, Β´
Παραλειπ. ΛΓ´ 17-19 & Ὡρο λό γιον, Μέγα Ἀ -
πόδειπνον).

Εἶναι φρενοβλαβὲς νὰ ἰσχυρίζεται κανεὶς
ὅτι ὁ Θεὸς ἐγγίζει τοὺς μετανοοῦν τας, τοὺς
ἀπαλλάσει ἀπὸ τὴν ἐνοχὴν τῶν ἀνο μιῶν των,
εὑρίσκεται ἐγγὺς των ὅσον αὐ τοὶ ζῶσι ἐν σαρ -
κί, καὶ μα κραίνει ἀπ᾽ αὐ τῶν ἅμα τῷ θανάτῳ
των ἐ πειδὴ ἀπέθανον πρὸ Χριστοῦ. Εἶναι καὶ
συκοφαν τικὸν κα τὰ τοῦ Θεοῦ νὰ ἰσχυρίζε-
ται κανεὶς ὅτι ὁ Θεὸς καταδίκαζεν εἰς μετὰ
θάνατον Κόλασιν ὅσους Θεοσεβεῖς καὶ Ἁγί-
ους ἐτήρησαν τὸν Νόμον Του, ἢ ὅσους με-
τενόησαν καὶ ἔτι ζῶντες ἔλαβον παρ᾽ Αὐτοῦ
Ἄφεσιν. Αὐ τὴ ἡ Παλαιὰ Διαθήκη παρουσιά -
ζει τὸν μετα νοή σαντα Μανασσῆ ὡς ὑπόδειγ-
μα τῆς πρὸ Χρι στοῦ Σωτηρίας, ὅτι δὲν συνα-
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πωλέσθη μὲ τὰς ἀνομίας αὐτοῦ, ὅτι ἐσώθη
κατὰ τὸ Μέγα Ἔ λεος τοῦ Θεοῦ.

Δὲν ἀπώλετο ἡ ἐλπὶς τῶν Δικαίων τῆς Πα -
λαιᾶς Διαθή κης ἅμα τῇ τελευτῇ αὐ τῶν. Ὄχι,
γράφει ὁ Ψαλμωδός: «Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου
ὀπίσω Σου, ἐμοῦ δὲ ἀντελά βετο ἡ Δεξιά Σου.
Αὐτοὶ δὲ εἰς μάτην ἐ ζή τησαν τὴν ψυχήν μου,
εἰσελεύσονται εἰς τὰ ΚΑ ΤΩΤΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ·
παραδοθή σον ται εἰς χεῖρας ῥομφαίας, μερί -
δες ἀλω πέ κων ἔσον ται. Ὁ δὲ βασιλεὺς εὐ -
φρανθή σεται ἐπὶ τῷ Θεῷ, ἐπαινεθήσεται πᾶς
ὁ ὀμνύων ἐν Αὐ τῷ, ὅτι ἐνεφράγη στόμα λα -
λούντων ἄδικα» (Ψαλμ. ΞΒ´ 9-12). Καὶ πά-
λιν: «Πολλοὶ λέ γουσι τῇ ψυχῇ μου· οὐκ ἔστι
ΣΩΤΗΡΙΑ αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐ τοῦ. Σὺ δέ,
Κύριε, ἀν τιλήπτωρ μου εἶ, δόξα μου καὶ ὑ -
ψῶν τὴν κεφαλήν μου..... Ἀνά στα, Κύριε,
ΣΩΣΟΝ με, ὁ Θεός μου, ὅτι σὺ ἐπάταξας
πάντας τοὺς ἐχθραίνον τάς μοι ματαίως, ὀ -
δόντας ἁμαρτωλῶν συνέ τριψας. Τοῦ Κυρίου
ἡ ΣΩΤΗΡΙΑ, καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ Εὐλο γία
σου» (Ψαλμ. Γ´ 3-9). Καὶ πάλιν: «ΣΩΣΟΝ
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με, ὁ Θεός, ὅτι εἰσήλθοσαν ὕδατα ἕως ψυχῆς
μου.... Ἐ γὼ δὲ τῇ προσευχῇ μου πρὸς σέ,
Κύριε· καιρὸς εὐδοκίας, ὁ Θεός, ἐν τῷ πλή -
θει τοῦ ἐλέους σου· ἐπάκουσόν μου, ἐν Ἀλη -
θείᾳ τῆς ΣΩΤΗΡΙΑΣ Σου. ΣΩΣΟΝ με ἀπὸ
πηλοῦ, ἵνα μὴ ἐμπαγῶ.... Πρόσχες τῇ ψυ -
χῇ μου καὶ ΛΥΤΡΩΣΑΙ αὐ τήν, ἕνεκα τῶν ἐ -
χθρῶν μου ῥῦσαί με..... Ὅτι εἰσή κουσε τῶν
πενήτων ὁ Κύριος καὶ τοὺς πεπεδη μένους
Αὐτοῦ ΟΥΚ ἐξουδέ νωσεν» (Ψαλμ. ΞΗ´ 2, 14-
15, 19, 34). Καὶ πάλιν: «Ὅτι οὐχὶ Θεὸς θέ -
λων ἀνομίαν Σὺ εἶ· οὐ παρ οικήσει σοι πο -
νηρευόμενος, οὐ δὲ δια με νοῦσι παράνομοι
κατέναντι τῶν ὀ φθαλμῶν σου. Ἐμίσησας
πάντας τοὺς ἐρ γαζομένους τὴν ἀνομίαν· Α -
ΠΟΛΕΙΣ πάν τας τοὺς λαλοῦντας τὸ ψεῦ -
δος. ἄν δρα αἱ μά των καὶ δόλιον βδελύσσεται
Κύ ριος. Ἐγὼ δὲ ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους Σου
εἰσελεύ σο μαι εἰς τὸν Οἶκόν Σου, προσ κυνή -
σω πρὸς Ναὸν Ἅγιόν Σου ἐν φόβῳ Σου. Κύ -
ριε, ὁδή γησόν με ἐν τῇ Δικαιο σύνῃ Σου ἕνε -
κα τῶν ἐχθρῶν μου, κατεύ θυνον ἐνώ πιόν
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Σου τὴν ὁδόν μου..... Καὶ εὐφρανθείησαν
πάν τες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ Σέ· ΕΙΣ ΑΙΩΝΑ
ΑΓΑΛ ΛΙΑΣΟΝΤΑΙ, καὶ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩ ΣΕΙΣ
ἐν αὐτοῖς, καὶ καυ χήσονται ΕΝ ΣΟΙ πάντες
οἱ ἀγαπῶντες τὸ ὄνομά Σου. Ὅτι Σὺ εὐλο γή -
σεις ΔΙΚΑΙΟΝ· Κύριε, ὡς ὅπλῳ εὐδο κίας
ἐστεφάνωσας ἡμᾶς» (Ψαλμ. Ε´ 5–13). Καὶ
πάλιν: «Γνῶ τε ὅτι ΕΘΑΥΜΑΣΤΩΣΕ ΚΥ -
ΡΙΟΣ τὸν ΟΣΙΟΝ Αὐτοῦ.... Θύσατε θυσίαν
Δικαιοσύνης καὶ ἐλπίσατε ἐπὶ Κύ ριον..... Ἐ -
ση μειώθη ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ Φῶς τοῦ Προσώπου
Σου, Κύριε» (Ψαλμ. Δ´ 4, 6, 7). Καὶ πάλιν:
«Εἰσάκουσον, ὁ ΘΕΟΣ, τῆς δεή σεώς μου....
ΠΑΡΟΙΚΗΣΩ ΕΝ ΤΩ ΣΚΗ ΝΩΜΑΤΙ ΣΟΥ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ, ΣΚΕ ΠΑΣΘΗΣΟΜΑΙ
ΕΝ ΣΚΕΠΕΙ ΤΩΝ ΠΤΕ ΡΥΓΩΝ ΣΟΥ... Ὅτι
Σύ, ὁ ΘΕΟΣ, εἰσήκου σας τῶν εὐχῶν μου, Ε -
ΔΩΚΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ ΤΟΙΣ ΦΟΒΟΥ -
ΜΕΝΟΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ. Ἡμέρας ἐφ᾿
ἡμέρας τοῦ βασιλέως προσθήσεις.... ΔΙ Α -
ΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ
ΘΕΟΥ· ἔλεος καὶ ἀλήθειαν αὐτοῦ τίς ἐκζη -
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τήσει; Οὕτως ψαλῶ τῷ Ὀνόμα τί Σου εἰς
τὸν ΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ» (Ψαλμ. Ξ´ 2-9).

ΣΩΤΗΡΙΑ καὶ ΕΛΠΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ καὶ
ΦΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΘΕΟΥ ἐπὶ τῶν ἀνθρώ -
πων, του τέστιν ΘΕΩΣΙΣ, εἰς τὴν Παλαιὰν
Διαθήκην κατ᾽ ἐπανάληψιν. Δὲν εἶναι ἀπό -
κρυφος οὐδεμία μαρτυρία περὶ τῆς πρὸ Χρι -
στοῦ Σωτηρίας. Πᾶ σα μαρτυρία δημοσίᾳ
ἀναγιγνώσκεται ἐπ᾽ Ἐκ κλησίαις. 

Ὑπῆρχε Πίστις πρὸς τὸν Θεὸν πρὸ Χρι -
 στοῦ. 

Ὑπῆρχε Μετάνοια πρὸ Χρι  στοῦ. 
Ὑπῆρχεν Ἄφεσις ἁμαρτιῶν πρὸ Χρι   στοῦ. 
Ὑπῆρχε Δικαιοσύνη ἐν ἀνθρώποις πρὸ

Χρι  στοῦ. 
Ὑπῆρχε Σωτηρία ψυχῶν πρὸ Χριστοῦ. 
Ὑπῆρχεν Ἁγιότης πρὸ Χριστοῦ. 
Ὑπ ῆρχε Θέωσις πρὸ Χριστοῦ. 
Ἤγγιζεν ἀνθρώποις ἡ Θεία Χάρις.
Συνετελεῖτο Κατὰ Χάριν Ἕνωσις μὲ τὸν

Θεόν, Μέθεξις ἀν θρώπων εἰς τὴν Θείαν
Δόξαν.
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Μαρτυρία ἀκλόνητος τῆς ἐν σαρκὶ Θεώ-
σεως ἀνθρώπων πρὸ Χριστοῦ ἀποτελεῖ ὁ
Θεόπτης Μωϋσῆς: «Ὡς δὲ κατέ βαινε Μω -
ϋσῆς ἐκ τοῦ ὄρους, καὶ αἱ Δύο Πλά κες ἐπὶ
τῶν χει ρῶν Μωϋσῆ· καταβαίν ον τος δὲ αὐ -
τοῦ ἐκ τοῦ ὄρους, Μωϋ σῆς οὐκ ᾔδει ὅτι δε -
δόξα σται ἡ ὄψις τοῦ χρώματος τοῦ προσώ -
 που αὐτοῦ ἐν τῷ λαλεῖν Αὐτὸν αὐτῷ [=Ὅταν
κατέβαινε ἀ πὸ τὸ Ὄρος Σινᾶ μὲ τὰς Δύο Πλά -
κας τοῦ Νόμου ὁ Μω ϋσῆς δὲν ἐγνώριζεν ὅτι
ἡ ὄ ψις τοῦ προσ ώπου του ἔλαμπεν ἀπὸ Δό -
ξαν τὴν ὁποίαν ἔλαβε συνομιλῶν μετὰ τοῦ
Θεοῦ].... Καὶ εἶδεν Ἀαρὼν καὶ πάντες οἱ πρε -
σβύτεροι Ἰσραὴλ τὸν Μωϋσῆν καὶ ἦν δεδο -
ξασμένη ἡ ὄψις τοῦ χρώματος τοῦ προσώ -
που αὐ τοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν ἐγγί σαι αὐτῷ
[=Μάρ τυρες τῆς Θεώσεως τοῦ Μωϋσέως ὁ
Ἀα ρὼν καὶ οἱ Πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ].... Καὶ
ἐπειδὴ κατέπαυσε λαλῶν πρὸς αὐτούς, ἐ -
πέθηκεν ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κάλυμ μα
[=Ἐπει δὴ δὲν ἠδύνατο ὁ λαὸς νὰ ἀτενίσῃ εἰς
τὴν λαμπρότητα τοῦ προσώπου τοῦ Μωϋσέως
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ὅταν ἐλάλει τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου πρὸς
αὐ τούς, ἐκάλυπτε αὐτὸ μὲ κάλυμμα]. Ἡ νίκα
δ᾿ ἂν εἰσεπορεύετο Μωϋσῆς ἔναντι Κυ ρίου
λαλεῖν αὐτῷ, πε ριῃρεῖτο τὸ κά λυμμα ἕως τοῦ
ἐκπορεύε σθαι. καὶ ἐξελθὼν ἐλάλει πᾶσι τοῖς
υἱοῖς Ἰσραὴλ ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ Κύριος
[=ἀπεκάλυπτεν ὁ Μωϋσῆς τὸ πρόσωπόν του
μόνον ὅταν εἰσήρχετο νὰ συνομιλήσῃ μὲ τὸν
Θεόν, καὶ πάλιν τὸ ἐκάλυπτε ὅταν ἐξήρχετο
πρὸς τὸν λαόν], καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὸ
πρόσωπον Μωϋσέως ὅτι δεδό ξασται, καὶ
περιέθηκε Μωϋσῆς κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσ -
ωπον ἑαυτοῦ, ἕως ἂν εἰσέλθῃ συλλαλεῖν Αὐ -
τῷ» (Ἔξ. ΛΔ´ 29-35). Τοσαύ τη Δόξα, μόνον
Δόξα Θεοῦ δύναται νὰ εἶ ναι. Τοιαύ της Δόξης
μόνον τὸ Τεθεωμένον κτίσμα δύναται νὰ με -
τάσχῃ. Τὸ δὲ ἀπολύ τως βέβαιον εἶναι ὅτι οἱ
ἐν σαρκὶ μετέχον τες τοιαύτης Θείας Δόξης
δὲν κολάζονται μό λις χωρισθεῖ ἡ ψυχὴ τοῦ
σώματός των.

Σημείωσις: Εἰς πολλὰς εἰκόνας ἁγιογρα -
φεῖται ὁ Προφήτης Μωϋσῆς μὲ δύο δέσμας
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φωτὸς ἐκπεμπομένας ἐκ τοῦ μετώπου του πρὸς
τὸν Οὐ ρα νόν καὶ διὰ τοῦτο ὁ Θεόπτης ὀνομά -
ζεται καὶ «Κερασφόρος». Τοῦτο ἱστορεῖ τὸ
γεγονὸς ὅτι τὸ κάλυμμα τοῦ προσώπου τοῦ
Προφήτου εἶχε δύο ὀπὰς διὰ τοὺς ὀ φθαλμούς
του, ἐκ τῶν ὁποίων ἐξήρχοντο αἱ δέσμαι φω -
τὸς πρὸς τὰ ἄνω.

Ζώσας κυριολεκτικῶς μαρτυρίας τῆς πρὸ
Χριστοῦ Σωτηρίας καὶ Θεώσεως ἀποτε-
λοῦν καὶ «αἱ Δύο Λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ Κυ -
ρίου τῆς γῆς ἑστῶσαι» (Ἀποκ. ΙΑ´ 4), Ἐνὼχ
ὁ Δίκαιος καὶ Ἠλίας ὁ Προ φήτης, οἵτινες
μετετέθησαν τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον. Περὶ τοῦ
Δικαίου Ἐνὼχ γέγραπται: «Καὶ εὐηρέστησεν
Ἐνὼχ τῷ Θεῷ καὶ οὐχ εὑρί σκετο, ὅτι μετέ -
θηκεν αὐτὸν ὁ Θεός» (Γέν. Ε´ 24). Ἀλλαχοῦ
δὲ πάλιν: «Πίστει Ἐνὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν
θά  νατον, καὶ οὐχ εὑ ρίσκετο, διότι μετέθηκεν
αὐτὸν ὁ Θεός· πρὸ γὰρ τῆς μεταθέ σεως αὐτοῦ
μεμαρτύ ρηται εὐηρεστηκέ ναι τῷ Θεῷ» (Ἑβρ.
ΙΑ´ 5). Περὶ δὲ τοῦ πυρφό ρου Προφήτου Ἠλιοῦ
γέγραπται: «Καὶ ἐγένετο αὐτῶν [Ἠλιοῦ καὶ Ἐ -
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λισαιέ] πο ρευομένων, ἐπορεύοντο καὶ ἐλάλουν·
καὶ ἰ δοὺ ἅρμα πυρὸς καὶ ἵπποι πυρὸς καὶ διέ -
 στει λαν ἀνὰ μέσον ἀμφοτέ ρων, καὶ ἀνε λήφθη
Ἠλιοὺ ἐν συσσεισμῷ ὡς εἰς τὸν οὐρανόν»
(Δ´ Βασ. Β´ 11).

Πρὸ Χριστοῦ οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ ἄνδρες, ὁ
Εἷς πρὸ τοῦ Νόμου τοῦ Μωϋσέως καὶ ὁ ἕ -
τερος ἐν τῷ Νόμῳ τοῦ Μωϋσέως, ὡς ἀθά-
νατοι ἐν Θεῷ ζῶσι, καὶ τίς θὰ τολ μήσῃ νὰ ἰ -
σχυρισθῇ ὅτι δὲν μετέχουν τῆς Θείας Δόξης
καὶ Σωτηρίας; Πάρ αυτα ὅμως θὰ τὸν διαψεύ -
σῃ ἡ Θεία Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, ὅτε
Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας ὤ φθησαν ἐν Δόξῃ συλλα -
λοῦντες τῷ Ἰησοῦ: «Καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο συν -
ελάλουν Αὐ τῷ, οἵτινες ἦσαν Μωϋ σῆς καὶ Ἠ -
λίας, οἳ ὀφθέντες ἐν Δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξο δον
Αὐ τοῦ ἣν ἔμελλε πληροῦν ἐν Ἱ ερουσα λήμ»
(Λουκ. Θ´ 30-31, Μάρκ. Θ´ 4,  Ματθ. ΙΖ´ 3).

Μήτε ἦτο κατώτερος τοῦ Προφήτου Ἠ  λι -
οῦ ὁ Προφήτης Ἐλισσαῖος: «Ἠλίας, ὃς ἐν λαί -
λαπι ἐσκεπάσθη, καὶ Ἐλισαιὲ ΕΝ Ε ΠΛΗ -
ΣΘΗ  ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Αὐτοῦ.... πᾶς λόγος
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Ὁ Προφήτης Ἠλίας, ὁ Ἔνσαρκος Ἄγγελος, 
Πρόδρομος τῆς Δευτέρας Παρουσίας Χριστοῦ

«Ἀνελήφθη Ἠλίας ἐν συσσεισμῷ ὡς εἰς τὸν οὐρανόν»
(Γ´ Βασ. ΙΘ´ - Δ´ Βασ. Β´).
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οὐχ ὑπερῇρεν αὐτόν, καὶ ἐν ΚΟΙ ΜΗΣΕΙ  Ε -
ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΕ  ΤΟ  ΣΩΜΑ  ΑΥΤΟΥ· καὶ
ἐν ζωῇ αὐτοῦ ἐποίησε τέ ρατα, καὶ ΕΝ  ΤΕ -
ΛΕΥΤῌ θαυμάσια τὰ ἔργα αὐτοῦ» (Σοφ.
Σειρ. ΜΗ´ 12-14). Ποῖος εἶ ναι τόσο φρενο-
βλαβὴς ὥστε νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι μετὰ θάνατον
τὸ σῶμα τοῦ Προφήτου ἐπροφήτευεν καὶ ἀ -
νέστησε νε κρόν, ἀλλ᾽ ἡ ψυχή του δὲν ἦτο
σεσωσμένη καὶ ἦτο εἰς τὴν Κόλασιν;

Μετὰ θάνατον, ὁ Προφήτης Ἐλισσαῖος ἀ -
νέστησε νεκρόν: «Καὶ ἀπέθανεν Ἐλισαιέ, καὶ
ἔθαψαν αὐτόν. Καὶ μονόζωνοι Μωὰβ ἦλθον
ἐν τῇ γῇ ἐλθόντος τοῦ ἐνιαυτοῦ· καὶ ἐγένετο
αὐτῶν θαπτόντων τὸν ἄν δρα, καὶ ἰδοὺ εἶδον
τὸν μονόζωνον καὶ ἔρριψαν τὸν ἄνδρα ἐν τῷ
τάφῳ Ἐλισαιέ, καὶ ἐπορεύθη καὶ ἥψατο τῶν
ὀστέων Ἐλισαιὲ καὶ ἔζη σε καὶ ἀνέστη ἐπὶ τοὺς
πό δας αὐτοῦ» (Δ´ Βασ. ΙΓ´ 20-21). Ποῖος εἶ -
ναι τόσο παράφρων ὥστε νὰ ἰ σχυρισθῇ ὅτι
μετὰ θάνατον, ἐνῶ τὸ σῶμα τοῦ Προφήτου εἰς
τὸν τάφον ἔδωκε ζωὴν καὶ ἀνέ στησε νεκρόν,
ἡ ψυχή του εὑρίσκετο εἰς τὴν Κόλασιν;
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Ἀλλὰ καὶ ποῖος εἶναι τόσο παράφρων ὥσ -
τε νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι ὁ Θεὸς τὸν Προφήτην
Δανιὴλ ζῶντα ἐλύτρωσεν εἰς τὸν λάκκον τῶν
λεόντων (Δαν. ΣΤ´ 6-28), διὰ νὰ τὸν ἀποστεί -
λῃ τεθνηκότα εἰς τὴν Κό λασιν;

Ποῖος θὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι ὁ Θεὸς ὁ λυ τρώ σας
τοὺς Τρεῖς Παῖδας ἐν τῇ Καμίνῳ τῇ ἑπτα-
πλασίως καιομένῃ (Δαν. Γ´ 1-33 & Ὕμνος
τῶν Τριῶν Παίδων), ἀπέστειλεν αὐ τοὺς μετὰ
θάνατον εἰς τὴν Κόλασιν, ἐπει δὴ δὲν εἶχεν
ἀκόμη Σαρκωθῆ καὶ Ἀ να στη θῇ ὁ Χριστός;

Ποῖος ἐχέφρων θὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι οἱ Ἅ  γιοι
Προφῆται, οἱ πολλὰ παθόντες ὑπὲρ τοῦ λόγου
τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῆς Ἐνανθρωπή σεως
τοῦ Θεοῦ Λόγου, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐπο-
ρεύθησαν μετὰ θάνατον εἰς τὴν Κόλασιν; Ἡ
Ἐκκλησία θὰ τὸν δια  ψεύσῃ. 

Παραδείγματος χάριν, εἰς τὸ Μηναῖον τοῦ
Δεκεμβρίου, καὶ συγκεκριμένως εἰς τὸ ΣΥΝ -
ΑΞΑΡΙΟΝ ἀναγράφεται: «Τῇ Β' Δεκεμβρί-
ου, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἀββακούμ.
Στίχοι: Τάττει Θεὸς σοι τοὺς πόδας τεθνη-
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κότι, Εἰς συντέλειαν Ἀββακούμ, καθὼς ἔφης.
Δευτερίῃ Ἀβ βα κοὺμ ΑΝΕΒΗΣΑΤΟ  ΕΙΣ
ΘΕΟΥ  ΑΣΤΥ». Δη λαδή, τὴν δευτέραν τοῦ
μηνὸς ὅταν ἀ πέθανεν, ὁ Ἀβ βακούμ ἀνέβη
εἰς τὴν ΠΟ ΛΙΝ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ. Δὲν κατέβη
εἰς τὴν Κόλασιν ἕως ὅτου ἔλθῃ ὁ Χριστὸς
νὰ τὸν ἐλευθερώσῃ, ἀλλὰ ἀνέβη εἰς τὴν
ΠΟ ΛΙΝ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ, ἔνθα ἡ ΣΩΤΗΡΙΑ.

Ἅλλο πάλιν παράδειγμα εἰς τὸ Μηναῖ ον
τοῦ Δεκεμβρίου: «Τῇ Κυριακῇ πρὸ τῆς Χρι -
στοῦ Γεννήσεως.... Μνήμη τοῦ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ἄβελ, υἱοῦ τοῦ Ἀδάμ. Στίχοι: Βοᾷ Θεῷ σὸν
αἷμα καὶ ψυχῆς δίχα, Ὦ πρῶτε νεκρῶν,
ΠΡΩΤΕ  ΚΑΙ  ΣΕΣΩΣΜΕΝΩΝ». Δη λαδή,
βοᾷ πρὸς τὸν Θεὸν ἂν καὶ χωρισμένον ἀπὸ
τὴν ψυχήν σου τὸ αἷμα σου, Ἄβελ, ἐσὺ ὁ ὁποῖ -
ος ἀπέθανες πρῶτος ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώ -
πους, ἀλλὰ καὶ ἐσώθης πρῶτος.

Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς διαβεβαιοῖ ὅτι οἱ πρὸ
Χριστοῦ ΔΙΚΑΙΟΙ οὔτε εἰς τὴν Κόλασιν εὑ -
 ρίσκονται οὔτε νεκροὶ εἶναι, ἀλλὰ ΖΩΝ ΤΕΣ,
καὶ μάλιστα ὅτι ΖΩΣΙΝ ΕΝ Τῼ ΘΕ ῼ:
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«...καὶ Μωϋσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς Βά του,
ὡς λέγει ΚΥΡΙΟΝ τὸν ΘΕΟΝ Α ΒΡΑ ΑΜ καὶ
τὸν ΘΕΟΝ ΙΣΑΑΚ καὶ τὸν ΘΕΟΝ ΙΑΚΩΒ.
ΘΕΟΣ δὲ οὐκ ἔστι νε κρῶν, ἀλ λὰ ΖΩΝΤΩΝ·
πάντες γὰρ Αὐτῷ ΖΩΣΙΝ» (Λουκ. Κ´ 37-38,
Μάρκ. ΙΒ´ 26-27).

Ἐξ ἄλλου, τὸ μαρτύριον τῶν Ἁγίων Ἑ  πτὰ
Μακκαβαίων, τῶν μαρτυρησάντων περὶ τὸ
165 π.Χ., καὶ ἑορταζομένων τὴν 1ην Αὐγού -
στου, διασώζει τὴν Ὁμολογίαν τῆς Πίστεώς
των καὶ τὴν ἀκράδαντον τῆς Σωτηρίας καὶ
Αἰωνίου Ζωῆς αὐτῶν Ἐλπί δα. Ὑποδειγματι -
κῶς μποροῦν νὰ ἀναφερ θοῦν τὰ κάτωθι: «Ἕ -
τοιμοι γάρ ἐσμεν ἀπο θνήσκειν ἢ παραβαί -
νειν τὰς πατρίους ἡμῶν ἐντολάς· αἰσχυνό -
μεθα γὰρ τοὺς προγόνους ἡμῶν εἰκότως, εἰ
μὴ τῇ τοῦ Νόμου εὐπειθείᾳ καὶ συμβούλῳ
Μωσῇ χρησαίμεθα... Χαλεπώτερον γὰρ αὐ -
τοῦ τοῦ θανάτου νομίζομεν εἶναί σου τὸν
ἐπὶ τῇ παρανόμῳ σωτηρίᾳ ἡμῶν ἔλεον.....
Πείραζε τοιγαροῦν, τύραννε· καὶ τὰς ἡ μῶν
ψυχὰς εἰ θανατώσεις διὰ τὴν εὐσέ βειαν, μὴ
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νομίσῃς ἡμᾶς βλάπτειν βασα νίζων. Ἡμεῖς
μὲν γὰρ διὰ τῆσδε τῆς κα κοπαθείας καὶ ὑπο -
μονῆς τὰ τῆς ἀρετῆς ἆθλα ἕξομεν καὶ ἐσό -
μεθα παρά Θεῷ, δι’ Ὃν καὶ πάσχομεν· σὺ
δὲ διὰ τὴν ἡμῶν μι αιφονίαν αὐτάρκη καρτε -
ρήσεις ὑπὸ τῆς ΘΕΙΑΣ  ΔΙΚΗΣ  ΑΙΩΝΙΟΝ
ΒΑΣΑΝΟΝ  ΔΙΑ  ΠΥΡΟΣ.... Ὡς ἡδὺς πᾶς
τρόπος θα  νά του διὰ τὴν πάτριον ἡμῶν εὐ -
σέβειαν· ἔφη τε πρὸς τὸν τύραννον· οὐ δο κεῖς
πάν των ὠμότατε τύ ραννε, πλεῖον ἐμοῦ σε νῦν
βα σανίζε σθαι ὁρῶν σου νικώμενον τὸν τῆς
τυρα νίδος ὑπερήφανον λογισμὸν ὑπὸ τῆς διὰ
τὴν εὐσέβειαν ἡμῶν ὑπομο νῆς; Ἐγὼ μὲν γὰρ
ταῖς διὰ τὴν ἀρετὴν ἡδοναῖς τὸν πό νον ἐπι -
κουφίζομαι, σὺ δὲ ἐν ταῖς τῆς ἀ σε βείας ἀπει -
λαῖς βασανίζῃ. ΟΥΚ ΕΚΦΕΥΞῌ δέ, μι α -
ρώτατε τύραννε, τὰς τῆς ΘΕΙΑΣ ΟΡΓΗΣ
ΔΙΚΑΣ» (Δ´ Μακκ. Θ´ 1-2, 4, 7-9, 29-32).

Σπεύδοντες προθύμως πρὸς τὸ Μαρτύ ριον,
εἰς Ζωὴν προσέβλεπον καὶ οὐχὶ εἰς Κόλασιν,
εἰς Ἀνάπαυσιν ἐν κόλποις Ἀβρα ὰμ προσέβλε -
πον καὶ οὐχὶ εἰς Κόλασιν, εἰς Αἰώνιον Σωτη -
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ρίαν προσέβλεπον καὶ οὐχὶ εἰς Κόλασιν: «Οὕ -
τως γὰρ θανόντας ἡμᾶς ΑΒΡΑΑΜ καὶ ΙΣΑ -
ΑΚ καὶ ΙΑΚΩΒ ΥΠΟ ΔΕΞΟΝΤΑΙ εἰς τοὺς
ΚΟΛΠΟΥΣ ΑΥΤΩΝ καὶ πάντες οἱ πατέρες
ἐπαινέσουσι» (Δ´ Μακκ. ΙΓ´ 17).

Ἐνώπιον τοῦ μαρτυρικοῦ θανάτου εὑρι σκό -
μενος, ὁ τέταρτος τῶν Μακκαβαίων ἀδελφὸς
ὁμολογεῖ ὅτι ὁ ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας θάνατος
εἶναι μακάριος, διότι ὁδηγεῖ εἰς Ἀΐδιον μετὰ
θάνατον Βίον, ἐνῶ ἡ ἀ σέβεια ὁδηγεῖ τὸν Τύ -
ραννον εἰς Αἰώνιον Ὄλεθρον. Διὸ κράζει:
«Μὰ τὸν ΜΑΚΑΡΙΟΝ τῶν ἀδελφῶν μου
ΘΑΝΑΤΟΝ καὶ τὸν ΑΙΩΝΙΟΝ τοῦ τυράν -
νου ΟΛΕΘΡΟΝ καὶ τὸν ΑΪΔΙΟΝ τῶν ΕΥ -
ΣΕΒΩΝ ΒΙΟΝ οὐκ ἀρνήσομαι τὴν εὐγενῆ
ἀδελφότητα» (Δ´ Μακκ. Ι´ 15).

Ὑπὸ δὲ τῆς Μητρὸς τῶν Μακκαβαίων Ἁ -
γίας Σολομονῆς, μεγάλη Ὁμολογία τῆς πρὸ
Χριστοῦ Σωτηρίας μαρτυρεῖται, διότι ὅταν
τῆς προετάθη ἡ τοῦ τυράννου ὑπόσχεσις διὰ
τὴν πρόσκαιρον σωτηρίαν τῆς ζωῆς τῶν ἑπτὰ
υἱῶν της, αὐτὴ ἠγάπησε τὴν εὐσέβειαν ἡ ὁ -
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ποία παρέχει τὴν παρὰ Θεοῦ ΣΩΤΗΡΙΑΝ
καὶ Αἰώνιον Ζωήν: «Μή τηρ δυοῖν προκει -
μένων, εὐσεβείας καὶ τῆς τῶν ἑπτὰ υἱῶν σω -
τηρίας προσκαί ρου κατὰ τὴν τοῦ τυράννου
ὑπόσχεσιν, τὴν ΕΥ ΣΕ ΒΕΙ ΑΝ  ΜΑΛΛΟΝ  Η -
ΓΑΠΗΣΕ  ΤΗΝ  ΣΩ ΖΟΥΣΑΝ  ΕΙΣ  ΑΙΩΝΙΟΝ
ΖΩΗΝ  ΚΑΤΑ  ΘΕΟΝ..... διὰ τὸν πρὸς τὸν
Θεὸν φόβον ὑπερεῖδε τὴν τῶν τέκνων πρόσ -
 καιρον σω τηρίαν.... Δύο ψήφους κρατοῦ σα
μήτηρ, θανατη φόρον τε καὶ σωτήριον, ὑπὲρ
τέ κνων οὐκ ἐπέγνω τὴν σῴζουσαν ἑπτὰ υἱ -
οὺς πρὸς ὀλίγον χρόνον σωτηρίαν, ἀλλὰ τῆς
θεοσεβοῦς Ἀβραὰμ καρτερίας ἡ θυγά τηρ
ἐμνήσθη» (Δ´ Μακκ. ΙΕ´ 2-3, 8, 26-28).

Οἱ Ἅγιοι Μακκαβαῖοι ἐμαρτύρησαν ἕως
θανάτου ὑπὲρ τῆς Εὐσεβείας, πιστεύοντες εἰς
τὴν παρὰ Θεοῦ ΣΩΤΗΡΙΑΝ, καὶ ὁμο λογοῦν -
τες ὑπὲρ ὅλων τῶν πρὸ Χριστοῦ Ἁγίων, ὅτι
ὅσοι ἀποθνήσκουν διὰ τὸν Θεόν, ζῶσι ἐν
τῷ Θεῷ, φέροντες ὑπόδειγ μα Πατριάρ χας
καὶ Προ φήτας: «Δι’ ὃν καὶ ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀ -
βραὰμ ἔσπευδε τὸν ἐθνο πάτορα υἱὸν σφα -
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γιάσαι Ἰσαάκ. Καὶ τὴν πατρῴαν χεῖρα ξιφη -
φόρον καταφερομέ νην ἐπ’ αὐτὸν ὁρῶν ὁ Ἰ -
σαὰκ οὐκ ἔπτυ ξεν. Καὶ Δανιὴλ ὁ ΔΙΚΑΙΟΣ
εἰς λέοντας ἐβλήθη, καὶ Ἀνανίας καὶ Ἀζαρίας
καὶ Μι σαὴλ εἰς κάμινον πυρὸς ἀπεσφενδο -
νήθη σαν καὶ ὑπέμειναν διὰ τὸν Θεόν. Καὶ
ἡ μεῖς οὖν ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΘΕΟΝ ἔχοντες μὴ χαλεπαίνητε. Ἀ λό -
γιστον γὰρ εἰδότας εὐσέβειαν μὴ ἀν θίστα -
σθαι τοῖς πόνοις. Διὰ τού των τῶν λόγων ἡ
ἑπταμήτωρ ἕνα ἕκαστον τῶν υἱ ῶν παρακα -
λοῦσα, ἀποθανεῖν ἔπεισε μᾶλ λον ἢ παραβῆ -
ναι τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ. Ἔτι δὲ καὶ ταῦτα
εἰδότες ὅτι οἱ διὰ τὸν Θεὸν ἀποθανόντες
ΖΩΣΙ  Τῼ  ΘΕῼ,  ΩΣ ΠΕΡ  ΑΒΡΑΑΜ καὶ
ΙΣΑΑΚ καὶ ΙΑΚΩΒ καὶ ΠΑΝΤΕΣ  ΟΙ  ΠΑ -
ΤΡΙΑΡΧΑΙ» (Δ´ Μακκ. ΙΣΤ´ 20-25).

Τιμῶσα τοὺς Ἁγίους Μακκαβαίους, τοὺς
πρὸ Χριστοῦ μαρτυρήσαντας, ἡ Ἐκκλησία
ψάλλει: «Ψυχαὶ δικαίων ἐν χειρὶ Κυ ρίου,
καθάπερ Ἀβραάμ, καὶ Ἰσαάκ, καὶ Ἰακώβ,
οἱ πρὸ Νόμου προπάτορες, καὶ Μακκαβαίων
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πρόγονοι.... Οὗτοι γὰρ οἱ καρτερό ψυχοι, Ἀ -
βραμιαῖοι ὑπάρχοντες, τὴν Πί στιν ἐζήλω-
σαν, τοῦ ἑαυτῶν προ πάτορος Ἀβραάμ, καὶ
μέχρι θανάτου ἠγωνίσαντο δι᾽ εὐσέβειαν·
εὐσεβῶς γὰρ συντραφέν τες, καὶ ἐννόμως
συναθλήσαν τες, τὴν ἀ σέβειαν διήλεγξαν τοῦ
ἐπαρά του Ἀντιό χου, καὶ μηδὲν προτιμήσαν -
τες τῶν τῆς παρού σης ζωῆς, διὰ τὴν ΑΙΩ-
ΝΙΟΝ, πάν τα Θεῷ ἀνέθεντο... ὡς παριστά -
μενοι Χριστῷ τῷ Θεῷ, δι’ ὃν κεκοπι άκατε,
τοὺς πόνους τῶν καρπῶν ὑμῶν ἀπολαύον -
τες, ἐκτενῆ ἱκε σίαν ποιήσατε ὑπὲρ τῆς ἀν -
θρωπότητος...» (Δοξαστικὸν Ἑσπερινοῦ ἑορ -
τῆς Μακκαβαίων, 1ῃ Αὐ γούστου). Δηλαδή, εἰ
καὶ πρὸ Χριστοῦ, ὑ πὲρ Χριστοῦ ἐκοπία-
σαν, καὶ παρίστανται Χριστῷ τῷ Θεῷ ὅπως
οἱ Προ πάτορες Ἀ βραάμ, Ἰσαάκ, Ἰακώβ.

Ὁ Θεῖος Χρυσόστομος ἀφιερώνει ὁμι λίαν
εἰς τοὺς Ἁγίους Μακκαβαίους Μάρ  τυρας εἰς
τὴν ὁποίαν διορθώνει τὴν ἐσφαλ  μένην γνώ-
μην ὅσων δὲν τοὺς ἀπονέμουν τὴν προσήκου -
σαν δόξαν καὶ δὲν τοὺς συγ  καταλέγουν εἰς
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τῶν λοιπῶν Μαρτύρων τὸν χορὸν ἐπειδὴ ἐ -
μαρτύρησαν πρὸ Χριστοῦ. Ἀποδεικνύει μά-
λιστα ἐκτενῶς ὅτι καὶ ἐ κεῖνοι «ὑπὲρ Χριστοῦ
τὸ αἷμα ἐξέχεαν» (Ἅγιος Ἰ. Χρυσόστομος, P.G.
63, 525).

Δὲν εἶναι καινοτομία οὔτε κενολογία ἡ πρὸ
Χριστοῦ Σωτηρία. Ἐσώζοντο καὶ πρὸ Χρι -
στοῦ ἄνθρωποι. «Οἱ παν ταχοῦ τῆς οἰ  κουμέ -
νης πιστοί, καὶ ὄν τες [=παρόντες] καὶ γενό -
μενοι [=παρελθόντες] καὶ ἐσό με νοι [=μέλ-
λοντες]. Πά λιν καὶ οἱ πρὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ
παρουσί ας εὐη ρεστηκότες Ἓν Σῶμα εἰσι.
Πῶς; Ὅτι κἀκεῖνοι τὸν Χριστὸν ᾔδεσαν»
(Ἅγιος Ἰ. Χρυσόστομος, P.G. 62, 75). Διὰ τοῦ
Χριστοῦ ἐσώζοντο καὶ οἱ πρὸ Χριστοῦ ὅ -
πως σώζονται καὶ οἱ μετὰ Χριστόν.

Ἀκούγεται δυσνόητον; Ἰδοὺ διασάφησις
ἀπὸ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Παλα μᾶν. Ὁ
Τίμιος Σταυρὸς ἦτο ἐνεργὸς καὶ πρὶν ἀπὸ
τὴν Ζωοπάροχον Σταύρωσιν τοῦ Χριστοῦ.
Διὰ τοῦ Σταυροῦ ἔγιναν φίλοι τοῦ Θεοῦ οἱ
πρὸ Χριστοῦ καὶ πρὸ Μωσαϊκοῦ Νό μου
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Ἅγιοι ἄνθρωποι. «Φίλοι δὲ Θεοῦ πολλοὶ τῶν
πρὸ Νόμου καὶ μετὰ Νόμον, μήπω τοῦ Σταυ -
ροῦ φανέντος, ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ μεμαρτύ -
ρηνται.... Πῶς οὖν εἰ  σιν οἳ πρὸ τοῦ Σταυροῦ
φίλοι τοῦ Θεοῦ ἐχρημάτισαν, ἐγὼ ὑμῖν ὑπο -
δείξω.... Ὁ Σταυρὸς ἦν ἐν τοῖς προγενεστέ-
ροις καὶ πρὸ τοῦ τελεσθῆναι» (Ἅγιος Γρηγό -
ριος Παλαμᾶς, Ε.Π.Ε. 9, 284). Ὅπως ἐνεργεῖ
ὁ Σταυρὸς τὴν ὑπερβάλλουσαν καὶ ὑπέρχρο -
νον αὐτοῦ Δύναμιν μετὰ Χριστόν, ὁ μοίως ἐ -
νεργοῦσε καὶ πρὸ τῆς Σταυρώσεως τοῦ Χρι -
στοῦ. «Οὐδείς ποτε κατηλλάγη τῷ Θεῷ χω -
ρὶς τῆς τοῦ Σταυροῦ Δυνάμε ως» (Ἅγιος Γρη -
γόριος Παλαμᾶς, Ε.Π.Ε. 9, 282). Καὶ τί ἐνερ -
γοῦσεν ὁ Σταυρός; Τῆς ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ τὸ
Μυστήριον, τὴν ΣΩΤΗΡΙΑΝ.

Παρόμοια ἐδίδασκε περὶ τῆς Παντοκρα το -
ρίας τοῦ Χριστοῦ μέσῳ τοῦ Σταυροῦ καὶ ὁ
πατὴρ πατέρων Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης,
δέκα αἰῶνας ἐνωρίτερον: «Τὴν τὸ πᾶν δια-
κρατοῦσαν τε καὶ συνέχουσαν Δύναμιν, τῷ
σχήματι τοῦ Σταυροῦ καταγράφει ἐν οἷς
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βούλεται αὐτοὺς ὑψωθέντας γνῶναι τὴν ὑ -
περβάλλουσαν Δόξαν τῆς Δυνάμεως ταύτης....
ὡς ἂν διὰ τούτου φανερωθείη τὸ μέγα Μυ-
στήριον ὅτι καὶ τὰ οὐράνια καὶ τὰ καταχθό -
νια καὶ πάν τα τῶν ὄντων τὰ πέρατα διακρα -
τεῖται καὶ συνέχεται παρὰ τοῦ τὴν ἀπόρρη -
τον καὶ μεγάλην ταύτην Δύναμιν ἐν τῷ τύπῳ
τοῦ Σταυροῦ παραδείξαντος» (Ἅγιος Γρη γό -
ριος Νύσσης, Κατά Εὐνομίου Λόγος Ε΄ κεφ.
ε΄, P.G. 45, 696).

Πῶς συνέχει τὰ πάντα εἰς τὸν Οὐρα νὸν
καὶ εἰς τὴν γῆν καὶ εἰς τὰ καταχθόνια διὰ
τοῦ Σταυροῦ ὁ Χριστός, ἐὰν ὁ ἴδιος συνέ-
χεται ὑπὸ τοῦ χρόνου; 

Πῶς εἶναι διὰ τοῦ Σταυ ροῦ Παντοκρά-
τωρ ὁ Χριστός, ἐὰν ὁ ἴδιος ἢ ἡ Δύναμις τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ εἶναι πιὸ ἀσθενὴς ἀπὸ τὸν
χρόνον;

Πῶς δὲν εἶναι βλασφημία ὁ ἰσχυρισμὸς
ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἔσωζε πρὸ Χριστοῦ;  

Ἐὰν οἱ πρὸ Χριστοῦ Θεοσεβῶς ζῶντες Ἅ -
γιοι καὶ Τεθεωμένοι, ὅπως ὁ Μελχισεδὲκ ἢ
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ὁ Ἰώβ, δὲν ἐσώζοντο μετὰ θάνατον, δικαί ως
τότε καὶ οἱ ἀσεβεῖς καὶ ἁμαρτωλοί, ὅπως οἱ τοῦ
Κατακλυσμοῦ ἢ οἱ Σοδομῖται ἢ οἱ Νι νευῖται,
νὰ μὴν ἐκολάζοντο. Ἐὰν οἱ πρὸ Χρι στοῦ ἀ -
σεβεῖς καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐκολάζοντο, τό τε δι-
καίως καὶ οἱ εὐσεβεῖς Ἅγιοι νὰ ἐσώζον το.

Διατί ἔδωσεν ὁ Θεὸς Νόμους, διὰ τοῦ Μω -
ϋσέως καὶ τῶν Προφητῶν, τοὺς ὁποί ους ἔ -
πρεπε ὅλοι νὰ σέβωνται καὶ νὰ τηροῦν, εἰ δὲ
ἄλλως θὰ ἐκολάζοντο ὅπως οἱ Ἄπιστοι, Ἀσε -
βεῖς καὶ Ἁμαρτωλοί;

Εἶναι Δίκαιον νὰ ἀφιέρωνον τὴν ζωήν των
οἱ πρὸ Χριστοῦ Δίκαιοι καὶ Προφῆται εἰς τὴν
τήρησιν τῶν Ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ μετὰ θά -
νατον νὰ ἐκολάζοντο, ὅπως οἱ καταφρονηταὶ
τῶν Ἐν τολῶν, Ἄ πιστοι, Ἀσεβεῖς καὶ Ἁμαρ-
τωλοί;

Διατί παρήγγειλε Μετάνοιαν καὶ Δικαι  οσύ -
νην εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην ὁ Θεός, ἐὰν
ἐπρόκειτο ὅλοι μετὰ θάνατον νὰ γευθοῦν τὴν
Κόλασιν καὶ νὰ μὴν σωθῇ κα νείς; Παρήγγει -
λεν ὁ Θεὸς Μετάνοιαν καὶ Δι και  οσύνην,  διὰ
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νὰ παράσχῃ Ἄφεσιν, Κά θαρσιν, Σωτηρί αν,
Ἁγιότητα: «Λούσασθε καὶ καθα ροὶ γίνεσθε,
ἀφέλετε τὰς πονη ρίας ἀπὸ τῶν ψυχῶν ὑμῶν
ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν μου, παύσασθε ἀπὸ
τῶν πο νηριῶν ὑμῶν, μάθετε καλὸν ποιεῖν,
ἐκ ζητήσατε κρίσιν, ῥύσασθε ἀδικούμενον,
κρίνατε ὀρφανῷ καὶ δικαιώσατε χήραν· καὶ
δεῦ τε διαλεχθῶμεν, λέγει Κύριος· καὶ ἐὰν
ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς φοινικοῦν, ὡς
χιόνα λευκανῶ, ἐὰν δὲ ὦσιν ὡς κόκ κινον,
ὡς ἔριον λευκανῶ» (Ἠσ. Α´ 16-18). Ἀφοῦ
λοιπὸν ἐλάμβανον Ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, πῶς δὲν
ἐσώζοντο ἀποθνήσκοντες;

Δὲν ἤρχισε μετὰ Χριστὸν ὁ Ἁγιασμὸς τῶν
ἀνθρώπων. Ἡγίαζεν ὁ Ὕψιστος καὶ πρὸ Χρι -
στοῦ, Ἁγιάζων δέ, Ἔσωζε. Δὲν εἶ  ναι τοῦ χρό -
νου ὑποτελὴς ὁ Ἁγιασμὸς καὶ ἡ Σωτηρία, κα -
θότι, ὅπως γίνεται φανερὸν ἀπὸ τὴν περίπτω -
σιν τοῦ Προφήτου Ἱερεμίου, ὁ Ἁγιασμός του
προηγεῖται καὶ αὐ τῆς ἀκόμη τῆς γεννήσεώς
του: «Καὶ ἐγέ νετο λόγος ΚΥΡΙΟΥ πρός με·
πρὸ τοῦ με πλάσαι σε ἐν κοιλίᾳ ἐπίσταμαί σε
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καὶ πρὸ τοῦ σε ἐξελθεῖν ἐκ μήτρας ΗΓΙ ΑΚΑ
σε, Προ φήτην εἰς ἔθνη τέθεικά σε» (Ἱερ. Α´
4-5). Δὲν περιμένει νὰ ἰδῇ τὰς ἐξελίξεις ὁ
Θεὸς καὶ νὰ βγάλῃ μετὰ συμπέρασμα, δι ότι
τὰ πάντα εἶναι διὰ τὸν Θεόν παρόντα.

Ἡ πραγματικότης τοῦ χρόνου καὶ τῶν χρο -
νικῶν ὄντων ΔΕΝ συνιστοῦν περιορισμὸν τῆς
Δυνάμεως τοῦ Θεοῦ ἢ τῶν Ἀ κτίστων Θείων
Ἐνεργειῶν ἢ τῆς Θείας Χάριτος, ἡ ὁποία ἀ -
σκεῖ ται ἐκ τῆς Ἀχρόνου Αἰωνιότητος τοῦ Θε -
οῦ. Διότι ἡ Ἄκτιστος Δύναμις δὲν δύναται
νὰ ἐμποδισθῇ ἀπὸ ὅ,τιδήποτε κτιστόν οὔτε
τὸ Ἄχρονον ὑπὸ τοῦ χρόνου.

Ἡ ἐν χρόνῳ κατὰ Σάρκα Γέννησις τοῦ Σω -
τῆρος Χριστοῦ ΔΕΝ ἀποτελεῖ χρονι κὴν ἀρ -
χὴν τῆς ἐκ Θεοῦ Σωτηρίας τῶν λογικῶν κτι -
σμάτων. Ἡ ἐν χρόνῳ Ἐνανθρώπησις τοῦ Θεοῦ
Λόγου συνιστᾶ τὴν ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΗΝ ΕΝΩ -
ΣΙΝ δύο φύσεων, τῆς Θείας καὶ Ἀκτίστου με -
τὰ τῆς ἀν θρωπίνης καὶ Κτιστῆς. Ἡ Σωτηρία
ὅμως τῶν λογικῶν κτισμάτων δὲν ἔγκειται
εἰς Ὑποστατικήν τινα Ἕνωσιν, ἀλλ᾽ ἔγκειται
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εἰς τὴν ΚΑΤ’ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ἢ ΚΑΤΑ ΧΑ-
ΡΙΝ ΕΝΩΣΙΝ τῶν Τριῶν Θεαρχικῶν Ὑπο -
στάσεων μετὰ Ἀγγελικῶν καὶ Ἀνθρω πίνων
ὑποστάσεων, ἤτοι, μὲ τοὺς ἐν Πίστει Διακαι -
ωθέντας Ἀγγέλους καὶ Ἀνθρώ πους.

Ἡ Κατὰ Χάριν Ἕνωσις, ἥτις συνιστᾶ Σω -
 τηρίαν κτισμάτων, διαφέρει ἀπὸ τὴν Ὑπο-
στατικὴν Ἕνωσιν, ἥτις συνιστᾶ Θείαν Ἐν -
ανθρώπησιν. 

Ἡ Κατὰ Χάριν Ἕνωσις συμβαίνει μετὰ
πολλῶν κτισμάτων, συνδέει τὴν Ἁγίαν Τριά δα
μετὰ ἐξωαγιο τριαδικῶν ὑποστάσεων - προσ -
ώ πων, καὶ εἶναι ἄλλης ὀντολογικῆς τάξεως
ἐν συγ κρίσει πρὸς τὴν Ὑποστατικὴν Ἕνωσιν
ἥτις εἶναι μοναδική, συνδέει τὴν Θείαν καὶ
τὴν Ἀνθρωπίνην φύσιν ἀτρέπτως, ἀναλλοιώ -
 τως, ἀχωρίστως, ἀδιαιρέτως, καὶ συμ βαίνει
εἰς τὴν Ὑπόστασιν τοῦ Θεοῦ Λόγου. 

Οἱ περὶ τὴν Θεολογίαν σπουδαῖοι Ἅ γιοι,
ὅπως ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὀνο -
μάζουν τὴν Κατὰ Χάριν Ἕνωσιν ἐξωτερι-
κήν, ἐνῶ τὴν Ὑποστατικὴν τὴν ὀνομάζουν
ἐσωτερικοτάτην.
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Ἡ Σωτηρία τῶν λογικῶν κτισμάτων, ὡς
Κατὰ Χάριν Ἕνωσις, εἶναι ὀντολογι κῶς
ὑποδεεστέρα τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λό-
γου, τῆς Ὑποστατικῆς Ἑνώσεως, καὶ εἶναι
χρονικῶς ἀποδεσμευμένη ἀπὸ αὐτήν. Ὡς ἐκ
τούτου, ἡ τοποθέτησις τῆς κατὰ Σάρκα Γεν-
νήσεως τοῦ Χριστοῦ ὡς χρονικῆς ἀρχῆς τῆς
Σωτηρίας τῶν ἀν θρώπων ἀποτελεῖ μῖξιν τῶν
ἀμίκτων ἀνόσιον. 

Εἶναι ΑΛΛΟ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος,
ὁ Χριστός, ΔΕΝ εἶχε ἀνθρωπίνην φύσιν πρὶν
ἀπὸ τὴν Ἐνανθρώπησιν, καὶ ΑΛΛΟ τὸ γεγο -
νὸς ὅτι ἡγίαζε καὶ ἔσωζε πρὸ τῆς Ἐνανθρω-
πήσεώς Του. Ὁ ἀναγνώστης πρέπει νὰ γνω-
ρίζῃ ὅτι τὸ «πρὸ Χριστοῦ» σημαίνει πρὸ τῆς
Ἐναθρωπήσεως τοῦ Λόγου, καὶ ὄχι πρὸ τῆς
ὑπάρξεως τοῦ Χριστοῦ. Δὲν ὑπῆρχε ποτὲ χρό -
νος ἢ κατάστασις προτέρα τοῦ Χριστοῦ, διό-
τι ὁ Χριστὸς εἶναι Θεαρχικὸν Πρόσωπον,
ὁ ἐν Ἀρχῇ Ὤν, ὁ εἷς τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Εἶναι ἀπαράδεκτον, παράλογον, ἀντορθό-
δοξον, βλάσφημον, δυσσεβές, Θεοστυγὲς τὸ
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φρόνημα ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος δὲν εἶχε τὴν Δύ -
ναμιν νὰ σώζῃ πρὶν ἀπὸ τὴν Ἐνανθρώπησίν
Του καὶ τὴν ἀπέκτησε μετά. Ἀσφαλῶς καὶ δὲν
ἔλαβε τὴν Δύναμιν τῆς Σωτηρίας ἐκ τῆς ἀν -
θρωπίνης φύσεως τὴν ὁποίαν προσέλαβεν ἐν
χρόνῳ. Προαιωνίως τὴν εἶ χεν ὡς Θεός, καὶ
διὰ τῆς Ἐνανθρωπήσεως, κατέστησε καὶ τὴν
Σάρκα Του Ζωηφόρον καὶ Σωτήριον.

Ἡ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ Σωτηρία τῶν ἀνθρώπων
δὲν εἶναι μεταγενεστέρα τῆς κατὰ Σάρκα Γεν -
νήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ ἀναγνωρίζεται
Ἐκκλησιαστικῶς ὡς ὑπαρκτὴ καὶ ἐνεργὸς
πρὸ Χριστοῦ, εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην.

Ἰδοὺ πῶς ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
ἀναγνωρίζει τὴν Σωτηρίαν τοῦ Ἀ βραάμ, ὅ -
ταν ἑρμηνεύῃ τὸ χωρίον τῆς Γενέσεως εἰς τὸ
ὁποῖον ὁ Θεὸς πληροφορεῖ τὸν Δίκαιον Πα-
τριάρχην ὅτι μέλλει νὰ ἀ ποθάνῃ: «Ταῦτα δέ,
φησίν, ἤδη σοι εἶπον, ἵνα πρὶν ἢ τὸν βίον κα -
ταλύσῃς, εἰδέναι ἔχῃς καὶ τοὺς σοὺς ἐκγό-
νους διαδεξόμε να. «Σὺ δέ» φησίν, «ἀπελεύσῃ
πρὸς τοὺς πατέρας σου ἐν εἰρήνῃ, τραφεὶς ἐν
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γήρᾳ καλῷ» (Γέν. ΙΕ´ 15). Οὐκ εἶπεν «ἀπο -
θα νῇ», ἀλλ᾽ «ἀπελεύσῃ», ὡς ἀποδημεῖν αὐ -
τοῦ μέλλοντος καὶ μεθίστασθαι ἀπὸ πατρί-
δος εἰς πατρίδα. «Ἀπελεύσῃ», φησί, «πρὸς
τοὺς πατέρας σου», οὐ τοὺς κατὰ σάρκα λέ -
γων. Πῶς γάρ, ἐπεὶ Ἄπιστος ἦν αὐτοῦ ὁ πα -
τήρ, καὶ οὐχ οἷόν τε ἦν τὸν Πιστὸν Πατριάρ -
χην εἰς τὸν αὐτὸν ἐκείνῳ χῶρον ἀπελθεῖν;
[= Πῶς θὰ ἦτο δυνατὸν ὁ Πιστὸς Ἀβραὰμ νὰ
ἀπέλθῃ εἰς τὸν ἴδιον τόπον μὲ τὸν Ἄπιστον
κατὰ σάρκα πατέρα του;] «ΧΑΣΜΑγὰρ ΜΕΓΑ
ἐστί», φησί, «μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ ὑμῶν»
(Λουκ. ΙΣΤ´ 26). Τίνος οὖν ἕνεκεν εἴρηκε,
«Πρὸς τοὺς πατέρας σου»; Τοὺς ΔΙΚΑΙΟΥΣ
αἰνιττό μενος, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΑΒΕΛ,
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΝΩΕ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΝ
ΕΝΩΧ [=Πατέρες τοῦ Ἀβραὰμ δὲν ἦσαν οἱ
κατὰ σάρκα πρόγονοί του, ἀλλὰ οἱ κα τὰ τὴν
Πίστιν καὶ Δικαιοσύνην προγενέστεροί του]»
(Ἅγιος Ἰ. Χρυσόστο μος, Ε.Π.Ε. 3, σελ. 546-548).

Ὁ ἴδιος ὁ Σωτὴρ ἡμῶν Χριστὸς ρητῶς το -
ποθετεῖ τοὺς Δικαίους Πατριάρχας εἰς τὸν χω -

ΗΗ ΕΝΕΝ ΧΡΙΣΤῼΧΡΙΣΤῼ ΣΩΤΗΡΙΑΣΩΤΗΡΙΑ 269

KYRION THEMA 121-321_2008/sel 1...13  15/04/2020  06:43  Page 269



ρὸν τῶν Σεσωσμένων, ἢ μᾶλλον, τοὺς σεσω -
σμένους τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀνάγει εἰς τὸ
ὕψος τῶν Πατριαρχῶν ἐ κεί νων, καθιστῶν ἐ -
κείνους τοὺς Πιστοὺς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
προσωποποίησιν τῆς Σωτηρίας: «Λέγω δὲ ὑ -
μῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνα τολῶν καὶ δυσμῶν
ἥξουσι καὶ ἀνα κλιθή σονται μετὰ ΑΒΡΑΑΜ
καὶ ΙΣΑΑΚ καὶ ΙΑΚΩΒ ἐν τῇ ΒΑΣΙΛΕΙᾼ
ΤΩΝ  ΟΥΡΑΝΩΝ» (Ματθ. Η´ 11). Τί εἶπεν ὁ
Κύρι ος; Ὅτι οἱ μετὰ Χριστὸν σωζόμενοι ἐκ
τῶν ἐθνῶν θὰ ἀναπαυθοῦν εἰς τὴν Βασιλεί -
αν τῶν Οὐ ρανῶν, ἐκεῖ ὅπου κατὰ κοινὴν
συν είδησιν τῶν ἀκροατῶν τοῦ Χριστοῦ ἦ -
 σαν ἤδη οἱ πρὸ Χριστοῦ Σεσωσμένοι οἱ Δί -
καιοι Πατριάρχαι, πρὶν κατέβη ὁ Χριστὸς
εἰς τὸν ᾍδην.

Αὐτὸ μαρτυρεῖται καὶ εἰς τὴν περίπτω σιν
τοῦ Πτωχοῦ Λαζάρου καὶ τοῦ Πλουσίου εἰς
τὸ Εὐαγγέλιον. Ὅταν ὁ Πλούσιος δεινῶς βα -
σανίζεται, ὁ Πτωχὸς Λάζαρος ἀ να παύεται
εἰς τὸν ΚΟΛΠΟΝ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ. Ὁ Πλού -
σιος βλέπει αὐτὴν τὴν διαφο ρὰν Κολάσεως
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καὶ Παραδείσου. Βλέπει τὸν Λάζαρον εἰς τὸν
Παράδεισον, ἐνῶ καὶ οἱ δύο ἦσαν εἰς τὸν Ἀ -
όρατον Κόσμον, εἰς τὸν ᾍδην. Βλέ πουν δὲ
καὶ πάντες οἱ ἀνὰ τοὺς αἰῶνας ἀ ναγνῶσται
τοῦ Ἱεροῦ Εὐ αγγελίου ὅτι, κα τὰ τὸν λόγον
τοῦ Κυρίου, ὁ Ἀβραὰμ τίθεται ὡς προσω-
ποποίησις τῆς Μακαρίας Ἀναπαύσεως τῶν
Πιστῶν. Καὶ ὅ ταν ἐκ τῆς Κολάσεως ζητεῖ ὁ
Πλούσιος νὰ ἀποστείλῃ ὁ Ἀβραὰμ τὸν Λά-
ζαρον εἰς τὴν γῆν διὰ νὰ προειδοποή σῃ τοὺς
ἀδελφούς του νὰ μὴν ζοῦν ὅπως εἶχε ζήσει
ἐκεῖνος καὶ καταν τήσουν εἰς τὴν Κόλασιν, ὁ
Ἀβραὰμ τὸν διαβεβαιοῖ ὅτι ἔχουν ἀρκετὰς
πρὸς Σωτηρίαν ὁδηγίας ὑπὸ τοῦ Μωϋσέως
καὶ τῶν Προφητῶν. Αὐτὸ δηλαδὴ τὸ ὁ ποῖον
μᾶς διδάσκει μεταξὺ ἄλλων ὁ Κύριος εἶναι ὅτι
ὑπῆρχε Σω τηρία καὶ πρὸ τῆς Σαρκώσεώς
Του. Ἰδοὺ τὸ σχετικὸν ἐδάφιον: «Ἐγένετο δὲ
ἀποθανεῖν τὸν Πτω χὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν
ὑπὸ τῶν Ἀγ γέλων εἰς τὸν ΚΟΛΠΟΝ  ΑΒΡΑΑΜ·
ἀπέ θανε δὲ καὶ ὁ Πλούσιος καὶ ἐτάφη. Καὶ
ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐ τοῦ,
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ὑπ άρχων ἐν ΒΑΣΑΝΟΙΣ, ὁρᾷ τὸν Ἀβραὰμ ἀ -
πὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς ΚΟΛΠΟΙΣ
αὐτοῦ. Καὶ αὐτὸς φωνή σας εἶπε· πάτερ Ἀ -
βραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα
βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος
καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυ νῶ -
μαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ..... καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις
ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΥΜΩΝ ΧΑΣΜΑ
ΜΕΓΑ ΕΣΤΗΡΙΚΤΑΙ, ὅπως οἱ θέ λοντες δια -
βῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνων ται, μηδὲ
οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. Εἶπε δέ·
ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς
τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου· ἔχω γὰρ πέντε
ἀδελ φούς· ὅπως διαμαρτύρη ται αὐτοῖς, ἵνα
μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦ τον
τῆς ΒΑΣΑΝΟΥ. Λέγει αὐ τῷ Ἀβραάμ· ΕΧΟΥ -
ΣΙ  ΜΩΫΣΕΑ  ΚΑΙ  ΤΟΥΣ  ΠΡΟ ΦΗΤΑΣ· ἀ -
κουσάτωσαν αὐτῶν. Ὁ δὲ εἶ πεν· οὐχί, πάτερ
Ἀβραάμ, ἀλλ᾿ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ
πρὸς αὐτούς, μετα νοή σου σιν. Εἶπε δὲ αὐ -
τῷ· εἰ ΜΩΫΣΕΩΣ καὶ τῶν ΠΡΟΦΗΤΩΝ
οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀνα -
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στῇ πεισθήσονται» (Λουκ. ΙΣΤ´ 22-24. 26-31).
Εἰς τὸν ᾍδην, ὑπάρχει ΜΕΓΑ ΧΑΣΜΑ με -
ταξὺ τῶν Σεσωσμένων καὶ τῶν Κολασμένων
εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην. Οἱ Σεσωσμένοι
εὑρίσκονται εἰς τοὺς Κόλπους τοῦ Πατριάρ -
χου τῆς Παλαιᾶς Δια θήκης Ἀ βραάμ. Ὁ ἴδιος
ὁ Χριστὸς προσωποποιεῖ τὴν Σωτηρίαν ὡς
«Κόλπον Ἀβραάμ», γεγονὸς ἐκ τοῦ ὁποίου
βεβαιοῦται ὅτι δὲν ὑπάρχει περιθώριον νὰ ἐν -
νοηθῇ ὅτι ὁ Ἀβραὰμ δὲν εἶχε σωθῆ. Ὅπως
ὁ Πλούσιος εὑρίσκετο εἰς τὴν χώραν τῆς βα -
σάνου, ὁ Πτωχὸς εὑρίσκετο εἰς Ἀνάπαυσιν
καὶ Σωτηρίαν, καὶ οἱ δύο εἰς τό πον Ἀόρα-
τον, ἄνευ εἴδους, εἰς τὸν ᾍδην, ἀλλὰ ὄχι καὶ
εἰς τὴν αὐτὴν κατάστασιν. Ἀπόδειξις, ὅτι ὁ
ᾍδης δὲν εἶναι Κόλασις.

Ἦτο κοινὴ συνείδησις καὶ ἐπὶ τῶν ἡμε ρῶν
τοῦ Χριστοῦ καὶ καθ᾽ ὅλην τὴν πορείαν τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς
Καινῆς Διαθήκης ὅτι οἱ πρὸ Χριστοῦ Πιστοὶ
καὶ Δίκαιοι ἐσώζοντο, καὶ μετὰ θάνατον εὑ -
ρίσκοντο ἐν Σωτηρίᾳ. Αὐ τὸ μαρτυρεῖται καὶ
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εἰς κείμενον τοῦ δευτέρου μετὰ Χριστὸν αἰ -
ῶνος, εἰς τὸν Πρὸς Τρύφωνα τὸν Ἰουδαῖον
Διάλογον τοῦ Ἁ γίου μάρτυρος Ἰουστίνου, ὅπου
ὁ Χρι στιανὸς φι λό σοφος ἐρωτᾶ τὸν Ἰουδαῖον
ἐὰν οἱ πρὸ τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου Δίκαιοι
ἐσώ θησαν, καὶ ἐκεῖνος ὁμολογεῖ τὴν παγίαν
Ἰου δαϊ κὴν πεποίθησιν, μὲ τὴν ὁποίαν συμφω -
νεῖ ὁ Ἅγιος, ὅτι ἐκεῖνοι ὄντως ἐσώθησαν.
Ἰδοὺ τὸ σχετικὸν ἀπόσπασμα: «Κἀγὼ ἔ φην·
Ἀβρα ὰμ καὶ Ἰσα ὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ Νῶε καὶ
Ἰώβ, καὶ εἴ τινες ἄλλοι γεγόνασι πρὸ τού -
των ἢ μετὰ τούτους ὁμοίως ΔΙΚΑΙΟΙ, λέγω
δὲ καὶ Σάρραν τὴν γυναῖ κα τοῦ Ἀβραάμ, καὶ
Ῥεβέκκαν τὴν τοῦ Ἰσαάκ, καὶ Ῥαχὴλ τὴν τοῦ
Ἰακώβ, καὶ Λείαν, καὶ τὰς λοιπὰς ἄλ λας τὰς
τοιαύτας μέχρι τῆς Μωϋσέως, τοῦ πιστοῦ
θε ρά ποντος, μητρός, μηδὲν τούτων φυλά -
ξαντας, εἰ δοκοῦσιν ὑμῖν σωθήσεσθαι; Καὶ
ὁ Τρύφων ἀπεκρίνατο...... Ἐπιστάμεθα, ἔφη,
καὶ ὅτι ΣΩΖΟΝΤΑΙ ὁμολογοῦμεν» (Ἅ γιος
Ἰουστῖνος, Ε.Π.Ε. Ἀπολογηταὶ 1, σελ. 386).

Ἡ Σωτηρία τῶν πρὸ Χριστοῦ δεδικαιω μέ -
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νων δὲν ἀποτελεῖ μόνον κοινὴν γνώμην, ἀλ -
λὰ ἐπιβεβαιώνεται ὑπὸ τοῦ ἰδίου τοῦ Θεοῦ,
καὶ εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην, ὅ πως πρὸ ὀ -
λίγου καὶ εἰς τὴν Καινήν. Ἰδοὺ ὑποδειγματικὴ
περίπτωσις. Προσηύχετο ὑπὲρ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ
λαοῦ ὁ Προφήτης Ἱ ερεμίας, αἰτούμενος παρὰ
τῷ Θεῷ νὰ μὴν ἐπιτρέψῃ νὰ συντριβοῦν ὑπὸ
τῶν πολεμί  ων. Ὁ δὲ Θεὸς ἠρνεῖτο νὰ τοὺς λυ -
τρώσῃ, ἀκόμη καὶ ἐὰν ὁ Ἱερεμίας ἔφερεν ἐμ -
προσθέν Του ὡς ἱκέτας μετ᾽ αὐτοῦ τὸν Μω -
ϋ σῆν καὶ τὸν Σαμουήλ τοὺς Δικαιοτάτους.
«Καὶ εἶπε Κύριος πρός με· ἐὰν στῇ Μω σῆς
καὶ Σαμουὴλ πρὸ προσώπου μου, οὐκ ἔστιν
ἡ ψυχή μου πρὸς αὐτούς» (Ἱερ. ΙΕ´ 1). Τοὺς
ἐξοχωτάτους Προφήτας Μω ϋσῆν καὶ Σαμου -
ὴλ δεικνύων ἐδῶ ὁ Θεός, ἄνδρας μὲ παρρη-
σίαν ἐνώπιόν Του δεικνύ ει, ἄν δρας σεσωσμέ -
νους, καὶ οὐχὶ ἄνδρας εἰς τὴν Κόλασιν δεο-
μένους Σωτηρίας.

Ἐξέχων πάντων τῶν Προφητῶν ὑπῆρ ξεν ὁ
Μωϋσῆς, διὰ τὴν πρὸς τὸν Θεὸν ἐγ γύτητα,
ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Ὕψιστος ἀπεκάλυ ψεν: «Καὶ
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ἐλάλησε Μαριὰμ καὶ Ἀαρὼν κατὰ Μωϋσῆ,
ἕνεκεν τῆς γυναικὸς τῆς Αἰθιοπίσσης ἣν ἔλα -
βε Μωϋσῆς, ὅτι γυναῖκα Αἰθιόπισσαν ἔλαβε,
καὶ εἶπαν· μὴ Μωϋσῇ μόνῳ λελά ληκε Κύρι -
ος; Οὐχὶ καὶ ἡμῖν ἐλάλησε; Καὶ ἤκουσε Κύ -
ριος.... Καὶ εἶπε Κύριος.... ἀκού σατε τῶν λό -
γων μου· ἐὰν γένηται Προφή της ὑμῶν Κυ -
ρίῳ, ἐν ὁράματι αὐτῷ γνωσθήσομαι καὶ ἐν
ὕπνῳ λαλήσω αὐτῷ. Οὐχ οὕτως ὁ θεράπων
μου Μωϋσῆς· ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ μου πιστός
ἐστι· ΣΤΟΜΑ ΚΑΤΑ ΣΤΟΜΑ ΛΑΛΗΣΩ
ΑΥΤῼ, ΕΝ ΕΙΔΕΙ ΚΑΙ ΟΥ ΔΙ’ ΑΙΝΙΓΜΑ -
ΤΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΔΕ·
καὶ διατί οὐκ ἐφοβήθητε καταλαλῆσαι κα -
τὰ τοῦ θερά ποντός μου Μωϋσῆ;» (Ἀρ. ΙΒ´
1-8). Εἶναι ἀσύνετον, αὐθάδες καὶ Θεοκατά -
κριτον νὰ καταλαλῆ ται ὁ Θεόπτης Μωϋσῆς,
ὅτι ἀπο θανὼν δὲν ἐσώθη. Ἡ «Μαριὰμ ἐγέ -
νετο λεπρῶσα ὡσ εὶ χιών» (Ἀρ. ΙΒ´ 10), διό-
τι ἐλάλησε κατὰ τοῦ Μωϋσέως ἕνεκεν τῆς
γυναικὸς αὐτοῦ. Ποία ἡ τιμωρία διὰ τοὺς λα -
λοῦντας κατὰ τοῦ Θεοῦ ἕνεκεν τοῦ Μω ϋσέ -

276 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ

KYRION THEMA 121-321_2008/sel 1...13  15/04/2020  06:43  Page 276



ως, τοὺς ἰσχυ ριζομένους ὅτι ὁ Θεὸς δὲν τὸν
ἔσωσε τὸν Μωϋσῆ ὅταν ἀπέθανεν, ἀλλὰ με -
τὰ τὴν Ἀ νάστασιν τοῦ Χριστοῦ;

Πολλοὶ τῶν πρὸ Χριστοῦ ἀνθρώπων ἐ πί -
στευσαν εἰς τὸν Θεὸν καὶ ἔζησαν ὡς Δί καιοι
μὲ τὴν Ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς Αἰ -
ωνίου Ζωῆς. Ἡ Σωτηρία των δὲν ἦτο εἰς ἐκ -
κρεμότητα μέχρι τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ,
διότι ὡς λέγει ὁ ἴδιος ὁ Σωτήρ, «Οὐ γὰρ ἦλ -
θον καλέσαι ΔΙΚΑΙΟΥΣ, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς
εἰς μετάνοιαν» (Ματθ. Θ´ 13, Μάρκ. Β´ 17,
Λουκ. Ε´ 32). Δὲν ἦ σαν ἄμοιροι τῆς Σωτηρίας
οἱ Δίκαιοι, ἀλλὰ οἱ ἁ μαρτωλοί. Καὶ πάλιν:
«Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον ΚΑΤΑΛΥΣΑΙ τὸν
ΝΟΜΟΝ ἢ τοὺς ΠΡΟΦΗΤΑΣ· οὐκ ἦλθον
καταλῦσαι, ἀλ λὰ ΠΛΗΡΩΣΑΙ» (Ματθ. Ε´
17). Δηλαδή ὁ Χριστὸς δὲν ἀκυρώνει τὸν Νό -
μον καὶ τοὺς Προφήτας διότι ἴσχυον πρὸς
Σωτηρίαν, Οἱ ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ πιστοὶ
θεράποντές Του, οἱ τηρηταὶ τοῦ Νόμου τοῦ
Μωϋσέως καὶ τῶν Προφητῶν, ἐλάμβανον
Σωτηρίαν. Διὰ τοῦ το καὶ ἀλλοῦ ἐντέλλεται:
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«Ἐρευνᾶτε τὰς ΓΡΑΦΑΣ, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε
ἐν αὐταῖς ΖΩ ΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ἔχειν· καὶ ἐκεῖ -
ναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ» (Ἰωάν.
Ε´ 39). Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς προτρέπει τοὺς
Ἰουδαίους νὰ ἐρευνοῦν τὰς Γραφάς, δηλαδὴ
τὴν Παλαιὰν Διαθήκην, διότι παρέχει Ζωὴν
Αἰώνιον. Ἄρα οἱ τηροῦντες τὰ προστάγμα-
τα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐσώζοντο καὶ
ΔΕΝ ἐκολάζοντο.

Ἡ περίπτωσις τοῦ Τιμίου Προδρόμου πρέ -
πει νὰ προβληματίζῃ τοὺς ἀρνουμένους τὴν
Σωτηρίαν πρὶν ἀπὸ τὴν εἰς ᾍδου Κάθοδον
τοῦ Χριστοῦ. Τί λοιπόν, ἐπῆγε εἰς τὴν Κόλα -
σιν ἐπειδὴ εἶχε ζήσει σύμφωνα μὲ τοὺς Νό-
μους καὶ τοὺς Προφήτας τῆς Παλαιᾶς Διαθή-
κης; Ἦτο ἄμοιρος Σωτηρίας καὶ ἐκο λάσθη ὁ
μείζων πάν των τῶν ἐκ γυναικῶν γεννηθέντων
Βαπτιστὴς τοῦ Κυρίου; Βεβαίως ΟΧΙ. «Ἀμὴν
λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερ ται ἐν γεννητοῖς γυναι -
κῶν μείζων Ἰωάν νου τοῦ Βαπτιστοῦ» (Ματθ.
ΙΑ´ 11, Λουκ. Ζ´ 28).

Ἡ Ἁγιότης τοῦ Προδρόμου εἶχεν ἤδη ἀπο -
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καλυφθῆ, πρὸ τῆς γεννήσεώς του, ὑπὸ τοῦ
Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ: «Ἔσται γὰρ μέγας
ἐνώ πιον τοῦ Κυρίου.... καὶ ΠΝΕΥ ΜΑΤΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΠΛΗΣΘΗΣΕΤΑΙ ΕΤΙ ΕΚ ΚΟΙΛΙ -
ΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ, καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν
Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐ -
τῶν» (Λουκ. Α´ 15-16).Δὲν ἦτο λοιπὸν ἀδύνα -
τος ἡ Σωτηρία τῶν ἀνθρώπων πρὸ Χριστοῦ.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐγνώριζε πολὺ κα -
λῶς ὅτι ἐκ Πίστεως ἐδικαιώθησαν πλή θη Ἁ -
γίων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν τῆς Παλαιᾶς Δια -
θήκης, ἐκ τῶν ὁποίων μνημονεύει ἐλά χιστον
μόνον δεῖγμα: «Ἔστι δὲ ΠΙΣΤΙΣ ἐλπιζομέ -
νων ὑπόστασις, πραγ μάτων ἔλεγ χος οὐ βλε -
πομένων. Ἐν ταύ τῃ γὰρ ἐμαρ τυρήθησαν οἱ
πρεσβύτεροι. ΠΙΣΤΕΙ νο οῦμεν κατηρτίσθαι
τοὺς αἰῶ  νας ρήματι Θεοῦ, εἰς τὸ μὴ ἐκ φαι -
νομέ νων τὰ βλε πόμενα γεγονέναι. ΠΙΣΤΕΙ
πλείονα θυσίαν Ἄβελ παρὰ Κάϊν προσή νεγ -
κε τῷ Θεῷ, δι’ ἧς ἐμαρτυρήθη εἶναι ΔΙΚΑΙ -
ΟΣ, μαρτυ ροῦντος ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ
τοῦ Θεοῦ, καὶ δι’ αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι λα -
λεῖται. ΠΙ ΣΤΕΙ ΕΝΩΧ ΜΕΤΕΤΕ ΘΗ ΤΟΥ
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ΜΗ Ι ΔΕΙΝ ΘΑΝΑΤΟΝ, καὶ οὐχ εὑρίσκε -
το, δι ό τι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ Θεός· πρὸ γὰρ
τῆς μεταθέσεως αὐτοῦ μεμαρτύρηται ΕΥ -
Η ΡΕΣΤΗΚΕΝΑΙ Τῼ ΘΕῼ· χωρὶς δὲ ΠΙ -
ΣΤΕΩΣ ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι· ΠΙΣΤΕΥ -
ΣΑΙ γὰρ δεῖ τὸν προσερχόμενον τῷ Θεῷ ὅτι
ἔστι καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν μισθα ποδό -
της γίνεται. ΠΙΣΤΕΙ χρηματισθεὶς Νῶε περὶ
τῶν μηδέπω βλεπομένων, εὐλα βηθεὶς κα τε -
σκεύασε κιβωτὸν εἰς ΣΩΤΗ ΡΙΑΝ τοῦ οἴ κου
αὐτοῦ, δι’ ἧς κατέκρινε τὸν κόσμον, καὶ τῆς
κατὰ ΠΙΣΤΙΝ ΔΙΚΑΙ ΟΣΥΝΗΣ ἐγένετο κλη -
ρονόμος. ΠΙΣΤΕΙ καλούμε νος Ἀβραὰμ ὑπή -
κουσεν ἐξελθεῖν εἰς τὸν τόπον ὃν ἔμελλε λαμ -
βάνειν εἰς κλη ρονο μίαν, καὶ ἐξῆλθε μὴ ἐπι -
στάμενος ποῦ ἔρ χεται. ΠΙΣΤΕΙ παρῴκησεν
εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν,
ἐν σκη ναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰα -
κὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ΕΠΑΓΓΕΛΙ -
ΑΣ τῆς αὐτῆς· ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς ΘΕ -
ΜΕ ΛΙΟΥΣ ΕΧΟΥΣΑΝ ΠΟΛΙΝ, ἧς Τεχνί -
της καὶ Δημιουργὸς ὁ Θεός. ΠΙΣΤΕΙ καὶ αὐ -
τὴ Σάρρα δύναμιν εἰς καταβολὴν σπέρ ματος
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ἔλαβε καὶ παρὰ καιρὸν ἡλι κίας ἔτεκεν, ἐπεὶ
ΠΙΣΤΟΝ ἡγήσατο τὸν ἐπαγ γειλάμενον. Διὸ
καὶ ἀφ’ ἑνὸς ἐγεννήθη σαν, καὶ ταῦτα νενε -
κρωμένου, κα θὼς τὰ ἄστρα τοῦ οὐ ρανοῦ τῷ
πλήθει καὶ ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς
θα λάσσης ἡ ἀναρίθμητος. Κατὰ ΠΙΣΤΙΝ
ἀπέθανον οὗτοι πάντες, μὴ λαβόντες τὰς
ΕΠΑΓ ΓΕΛΙΑΣ, ἀλλὰ πόρ ρωθεν αὐτὰς ἰδόν -
τες καὶ ἀσπασάμενοι, καὶ ὁμολογή σαντες
ὅτι ξένοι καὶ παρεπί δημοί εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς.
Οἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντες ἐμ φανίζουσιν ὅτι
πατρίδα ἐπιζη τοῦσι. Καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνη -
μόνευον, ἀφ’ ἧς ἐξῆλ θον, εἶχον ἂν καιρὸν
ἀνακάμψαι· νῦν δὲ κρείττονος ὀ ρέγονται,
τοῦτ’ ἔστιν ΕΠΟΥ ΡΑΝΙΟΥ. Διὸ οὐκ ἐπαισχύ -
νεται αὐ τοὺς ὁ Θεὸς Θε ὸς ἐ πικαλεῖσθαι αὐ -
τῶν· ἡτοί μασε γὰρ αὐτοῖς ΠΟΛΙΝ. ΠΙΣΤΕΙ
προσ ενήνοχεν Ἀβραὰμ τὸν Ἰσαὰκ πειρα ζό -
με νος, καὶ τὸν μονο γενῆ προσέφερεν ὁ τὰς
ΕΠΑΓ ΓΕΛΙΑΣ ἀναδεξάμενος, πρὸς ὃν ἐλα -
λήθη ὅτι ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα,
λογισάμε νος ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν δυ -
νατὸς ὁ Θεός· ὅθεν αὐτὸν καὶ ἐν παρα βολῇ
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ἐκο μίσατο. ΠΙΣΤΕΙ περὶ μελ λόν των εὐλό γη -
σεν Ἰσαὰκ τὸν Ἰακὼβ καὶ τὸν Ἠσαῦ. ΠΙ -
ΣΤΕΙ Ἰακὼβ ἀποθνή σκων ἕ καστον τῶν υἱῶν
Ἰωσὴφ εὐλόγησε, καὶ προσε κύνησεν ἐπὶ τὸ
ἄκρον τῆς ράβδου αὐτοῦ. ΠΙΣΤΕΙ Ἰωσὴφ
τελευτῶν περὶ τῆς ἐξό δου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ
ἐμνη μόνευσε καὶ περὶ τῶν ὀστέων αὐτοῦ ἐνε -
 τείλατο. ΠΙ ΣΤΕΙ Μωϋσῆς γεννηθεὶς ἐ κρύ -
βη τρί μηνον ὑπὸ τῶν πατέρων αὐτοῦ, διότι
εἶ δον ἀστεῖον τὸ παιδίον, καὶ οὐκ ἐφοβή θη -
σαν τὸ διάταγμα τοῦ βασιλέως. ΠΙ ΣΤΕΙ
Μωϋσῆς μέγας γενόμενος ἠρνή σατο λέγε -
σθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ, μᾶλλον ἑλόμε -
νος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ
πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρ  τίας ἀπόλαυσιν, μεί -
ζονα πλοῦτον ἡγησά  μενος τῶν Αἰγύπτου
θησαυρῶν τὸν ὀνει δισμὸν τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ
ἀπέβλεπε γὰρ εἰς τὴν ΜΙΣΘΑΠΟΔΟΣΙΑΝ.
ΠΙΣΤΕΙ κα τέ λιπεν Αἴγυπτον μὴ φοβηθεὶς
τὸν θυμὸν τοῦ βα σιλέως· τὸν γὰρ Ἀόρατον
ὡς ὁρῶν ἐκαρ  τέρησε. ΠΙΣΤΕΙ πεποίηκε τὸ
Πάσχα καὶ τὴν πρόσχυσιν τοῦ αἵματος, ἵνα
μὴ ὁ ὀλο θρεύων τὰ πρωτότοκα θίγῃ αὐ τῶν.
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ΠΙ ΣΤΕΙ διέβησαν τὴν Ἐρυθρὰν θάλασ σαν
ὡς διὰ ξηρᾶς, ἧς πεῖραν λα βόντες οἱ Αἰγύ -
πτιοι κατεπόθησαν. ΠΙ ΣΤΕΙ τὰ τείχη Ἱε -
ριχὼ ἔπεσε κυκλωθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέ ρας.
ΠΙΣΤΕΙ Ραὰβ ἡ πόρνη οὐ συνα πώ λετο τοῖς
ἀπειθήσασι, δεξα μένη τοὺς κα τασκό πους
μετ’ εἰρήνης. Καὶ τί ἔτι λέ γω; Ἐπι λείψει γάρ
με διηγού μενον ὁ χρό νος περὶ Γεδεών, Βα -
ράκ τε καὶ Σαμψὼν καὶ Ἰεφθάε, Δαυΐδ τε
καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν Προφητῶν, οἳ διὰ
ΠΙ ΣΤΕΩΣ κατη γωνί σαντο βασιλεί ας, εἰρ -
γάσαντο ΔΙΚΑΙ ΟΣΥΝΗΝ, ἐπέτυχον ἐπ αγ -
γελιῶν, ἔφρα ξαν στόματα λεόντων, ἔ σβεσαν
δύναμιν πυ ρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας,
ἐνε δυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθε νεί ας, ἐγενήθη -
σαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρ εμβολὰς ἔκλι -
ναν ἀλλοτρίων· ἔλαβον γυναῖ κες ἐξ ΑΝΑ -
ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ αὐτῶν· ἄλλοι
δὲ ἐτυμ πανίσθησαν, οὐ προσ δεξά μενοι τὴν
Ἀπο λύτρωσιν, ἵνα κρείττο νος ΑΝΑΣΤΑ ΣΕ -
ΩΣ τύχωσιν· ἕ τεροι δὲ ἐμ παιγμῶν καὶ μα -
στίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ
φυλακῆς· ἐλι θάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπει -
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ράσθησαν, ἐν φόνῳ μα χαίρας ἀπέ θα νον, πε -
ριῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν,
ὑστε ρούμενοι, θλι βόμενοι, κα κουχούμενοι,
ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλα -
νώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς
ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυ ρη -
θέντες διὰ τῆς ΠΙ ΣΤΕΩΣ οὐκ ἐκομί σαντο
τὴν Ἐπαγγε λίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡ μῶν κρεῖτ -
τόν τι προβλε ψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν
τελειωθῶ σι» (Ἑβρ. ΙΑ´ 1-40).

Ὁ ἴδιος ὁ Θεός, διὰ τοῦ Προφήτου Ἀβ βα -
κοὺμ ἐπαγγέλεται ΑΙΩΝΙΟΝ  ΖΩΗΝ ἤτοι,
ΣΩΤΗΡΙΑΝ, διὰ τῆς εἰς Αὐτὸν ΠΙΣΤΕ-
ΩΣ: «Ο ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΟΥ
ΖΗΣΕΤΑΙ» (Ἀββακ. Β´ 4).

Παρενθετικῶς πρέπει νὰ σημειωθῇ ὅτι δὲν
χωρεῖ οὐδεμία ἀμφιβολία περὶ τοῦ κύ ρους τῶν
παρατιθεμένων μαρτυριῶν ἐκ τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης, διότι τὸ ΠΝΕΥΜΑ  ΤΟ  ΑΓΙΟΝ
ἐλάλησεν εἰς τὴν Παλαιὰν ὅπως καὶ εἰς τὴν
Καινήν, καὶ ἡ Παλαιὰ εἶναι ἰσόκυρος μὲ τὴν
Καινήν, ἐξ ἴσου ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ. Τοῦτο
ὁμολογεῖται καθημερι νῶς εἰς τὸ Πιστεύω:
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«Καὶ εἰς τὸ ΠΝΕΥΜΑ  ΤΟ  ΑΓΙΟΝ... τὸ λα -
λῆσαν διὰ τῶν Προφη τῶν» (Σύμβολον τῆς
Πίστεως, ἄρθ. 8). Τοῦ το βε βαιοῖ καὶ ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος ὅταν γράφῃ πρὸς Τιμόθεον
περὶ τῶν Γραφῶν, καὶ ἐν νοεῖ τὰ κείμενα τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης, διότι δὲν ὑπῆρ χεν ἀκόμη
κείμενον τῆς Και νῆς. Γράφει ὁ Θεοκήρυξ:
«ΠΑΣΑ ΓΡΑΦΗ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ καὶ ὠ -
φέλιμος πρὸς Διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον,
πρὸς ΕΠΑΝΟΡ ΘΩΣΙΝ, πρὸς Παιδείαν τὴν
ἐν ΔΙΚΑΙΟΣΥΝῌ» (Β´ Τιμ. Γ´ 16). Τοῦτο βε -
 βαιοτέρως μαρτυρεῖται ὑπὸ τοῦ Κυρίου λέ-
γοντος: «Ἐ ρευνᾶτε τὰς ΓΡΑΦΑΣ, ὅτι ὑμεῖς
δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ΖΩΗΝ ΑΙΩ ΝΙ ΟΝ Ε ΧΕΙΝ·
καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυ ροῦσαι περὶ ἐμοῦ»
(Ἰωάν. Ε' 39). Δηλαδή, αἱ Γραφαί, τὰ κείμε -
να τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (ὁ Νόμος τοῦ Μω -
ϋσέως καὶ τῶν Προφητῶν) εἶναι Θεόπνευ-
στα καὶ οἱ τηρηταὶ τῶν Γραφῶν λαμβάνουν
ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ.

Ὡς ἐκ τούτου, τὴν διακήρυξιν τοῦ Προ φή -
του Ἀββακοὺμ ὅτι διὰ Πίστεως Σώζε ται ὁ
ἄνθρωπος, τὴν εὐαγγελίζεται καὶ τὸ Στόμα
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τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγων:
«ΔΙΚΑΙ ΟΣΥΝΗ γὰρ Θεοῦ ἐν αὐ τῷ ἀποκα -
λύπτε ται ἐκ ΠΙΣΤΕΩΣ εἰς ΠΙ ΣΤΙΝ, καθὼς
γέγραπται· ὁ δὲ ΔΙΚΑΙΟΣ ἐκ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΖΗΣΕΤΑΙ» (Ρωμ. Α´ 17). Δηλαδή, δὲν ἐχω -
ρίσθη σαν ἀπὸ τὸν Θεὸν μόλις ἀπέθανον οἱ
πρὸ Χριστοῦ Πιστοί, Δίκαιοι καὶ Προφῆ -
ται. Δὲν ἐκολάσθησαν, ἀλλὰ ἐδικαιώθησαν
καὶ ΕΖΗΣΑΝ ἐν τῷ Θεῷ.

Τὰ τέκνα τῆς Πίστεως ἦσαν καὶ τοῦ Θεοῦ
τέκνα, διότι ἀπέλαβον τὴν πρὸς τὸν Ἀβραὰμ
Ἐπαγγελίαν: «Οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ἰσραήλ,
οὗτοι Ἰσραήλ, οὐδ᾿ ὅτι εἰσὶ σπέρμα Ἀβραάμ,
πάντες τέ κνα, ἀλλ᾿ ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι
σπέρ μα· τοῦτ᾿ ἔστιν οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρ -
κὸς ταῦτα τέκνα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τέκνα
τῆς ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ λογίζεται εἰς σπέρμα.
Ἐπ  αγγελίας γὰρ ὁ λόγος οὗτος· κατὰ τὸν
καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι καὶ ἔσται τῇ Σάρ -
ρᾳ υἱός» (Ρωμ. Θ´ 6-9). Δὲν εἶναι Ἰσραηλῖται
οἱ καταγόμενοι κατὰ σάρκα ἀπὸ γονεῖς Ἰσρα -
ηλίτας, ἀλλὰ οἱ ἔχοντες τὴν Πίστιν τοῦ Ἀβρα -
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άμ. Δὲν εἶναι τέκνα τοῦ Θεοῦ τὰ τέκνα τῆς
σαρκός, ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς Ἐπαγγελίας, ὅσων
ἐπίστευσαν εἰς τὴν Ἐπαγγελίαν, εἰς τὴν Ὑπό -
σχεσιν, τὴν Διαθήκην τοῦ Θεοῦ. Διὰ Ἰσαὰκ ἡ
Εὐλογία τοῦ Θεοῦ εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ὅτι δι᾽
αὐ τοῦ ὁ Χριστὸς κατὰ σάρκα ἐ γεν νή θη, καὶ ἐν
τῷ Χρι στῷ ἡ Ἄφεσις ἁ μαρτιῶν, τὸ Μέγα Ἔ -
λεος. Ἐν τῷ ΧΡΙΣΤῼ ἡ ΣΩΤΗΡΙΑ, ἡ με -
τὰ τοῦ ΠΑΤΡΟΣ διὰ τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥ-
ΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑ ΕΝΩΣΙΣ, ἡ ΒΑ ΣΙΛΕΙΑ ἡ
ΘΕΩΣΙΣ.

Οἱ ἀρνούμενοι τὴν Σωτηρίαν πρὸ Χριστοῦ,
οὐσιαστικῶς ἀρνοῦνται τὴν ὕπαρξιν Ἁγίων
πρὸ Χριστοῦ, παρ᾽ ὅλον ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Δεσπό -
της Χριστὸς μαρτυρεῖ περὶ αὐτῶν λέγων ὅτι,
ἐκ ζητηθή σεται «τὸ αἷμα πάν των τῶν Προ -
φητῶν τὸ ἐκχυ νό μενον ἀπὸ ΚΑΤΑΒΟ ΛΗΣ
ΚΟΣΜΟΥ... ἀπὸ τοῦ αἵ μα τος Ἄβελ [τοῦ Δι -
καίου] ἕως τοῦ αἵ μα τος Ζα χα ρίου» (Λουκ.
ΙΑ´ 50-51 & Ματθ. ΚΓ' 35). 

Οἱ ἀρνούμενοι τὴν Σωτη ρίαν πρὸ Χριστοῦ,
διαγράφουν τὴν περὶ αὐτῆς διδασκαλίαν τῆς
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ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΥ Παλαιᾶς Διαθήκης ὅτι,
«ΔΙΚΑΙΟΣ δὲ ἐὰν φθάσῃ τε λευ τῆσαι, ἐν Α -
ΝΑΠΑΥΣΕΙ ἔ σται» (Σοφ. Σολ. Δ' 7), Δηλα -
δή, ὁ Δίκαιος ἄνθρωπος, ὅταν ἀποθάνῃ, ἀνα -
παύεται, δὲν κολάζεται, σώζεται. Καὶ πάλιν:
«ΔΙΚΑΙΩΝ ΨΥΧΑΙ ἐν ΧΕΙΡΙ ΘΕΟΥ, καὶ οὐ
ΜΗ ΑΨΗΤΑΙ αὐτῶν ΒΑΣΑΝΟΣ... οἱ δὲ εἰ -
σιν ἐν ΕΙΡΗΝῌ» (Σοφ. Σολ. Γ' 1, 3), Δηλα-
δή, αἱ ψυχαὶ τῶν Δικαίων εἶναι εἰς τὰ χέρια
τοῦ Θεοῦ, ζοῦν ἐν εἰρήνῃ, καὶ ὄχι εἰς τὴν Κό -
λασιν. Καὶ ἀλλαχοῦ ὁ ΘΕΟΣ ἤλεγξε βα   -
σιλεῖς καὶ δυνά στας ἐντειλάμενος: «Μὴ
ἅψησθε τῶν χρι στῶν μου καὶ ἐν τοῖς Προ -
φήταις μου μὴ πονηρεύεσθε» (Α´ Παρ. ΙΣΤ'
22). Δηλαδή, μὴν ἀγγίζεται αὐτοὺς τοὺς ὁ -
ποίους ἔχρισα μὲ τὴν Χάριν μου.

Οἱ ἀρνούμενοι τὴν Σωτη ρίαν πρὸ Χριστοῦ,
διαγράφουν ἐπίσης καὶ τὸν λόγον τοῦ Κυ ρί -
ου λέγον τος: «ΟΥ ΓΑΡ ΗΛΘΟΝ ΚΑΛΕΣΑΙ
ΔΙΚΑΙ ΟΥΣ, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς ΜΕΤΑ -
ΝΟΙΑΝ» (Ματθ. Θ´ 13, Μάρκ. Β' 17), Δηλα -
 δή, δὲν ἦλθα νὰ καλέσω τοὺς Δικαίους, οἱ ὁ -
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ποῖοι ἦσαν σεσωσμέμοι, ἀλλὰ διὰ τοὺς ἁμαρ -
τωλοὺς οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνάγκην μετανοίας.
Ἀλ λοῦ δὲ πάλιν ἐ κτενέστερον λαλεῖ ὁ Κύ-
ριος: «Ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς αὐ -
τούς· οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαί νον τες ἰα -
τροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες· οὐκ ἐλήλυθα
καλέσαι ΔΙΚΑΙ ΟΥΣ, ἀλλὰ ἁμαρ  τωλοὺς εἰς
ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ» (Λουκ. Ε´ 31-32). Ἀλλὰ καὶ
σαφέ στε ρον γίνεται εἰς διάλογον τοῦ Κυρίου
μὲ ἕνα Νομικόν: «Καὶ ἰδοὺ Νο μι κός τις...
δι δάσκαλε, τί ποιήσας ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΩ; Ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐ τόν·
ἐν τῷ Νόμῳ τί γέγρα πται; ...ΤΟΥΤΟ  ΠΟΙΕΙ
ΚΑΙ  ΖΗΣῌ» (Λουκ. Ι' 25-28). Δηλαδή, διὰ
νὰ κληρονομήσῃς τὴν Αἰώνιον Ζωήν, πρέ-
πει νὰ ἐκτελέσῃς τὰς Ἐντολὰς τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης. τὸν Δεκάλογον καὶ τοὺς ὑπολοί-
πους Νόμους τοῦ Μωϋσέως καὶ τῶν Προ-
φητῶν. Εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην δὲν εὑρί -
σκονται ἁπλῶς ἱστορίαι καὶ ἠθικὰ διδάγμα-
τα, ἀλλὰ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΟΣ. Λέγει γὰρ ὁ Κύ-
ριος: «Ἐρευνᾶτε τὰς ΓΡΑΦΑΣ, ὅτι ὑμεῖς δο -
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κεῖτε ἐν αὐταῖς ΖΩΗΝ ΑΙΩ ΝΙΟΝ Ε ΧΕΙΝ·
καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ»
(Ἰωάν. Ε' 39). Βεβαιώνων ὁ Χριστὸς ὅτι εἰς
τὰς Γραφὰς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εὑρί-
σκεται ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΟΣ μαρτυρεῖ ὅτι ὑπῆρχε
Σωτηρία εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην. Εἶναι
ἀ διανόητον, ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ Θείου λόγου
νὰ ἰσχυρισθῇ κανεὶς ὅτι οἱ τηροῦντες τὴν Δια -
θήκην τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Ἀβραὰμ καὶ πρὸς
τὸν Μωϋσῆν, ἢ οἱ τηροῦντες τοὺς Νό μους τοῦ
Μωϋσέως καὶ τῶν Προφητῶν, ἐκο λά ζοντο.

Ὁ Πάγκαλος Ἰωσὴφ ὁ Δίκαιος, ὁ υἱὸς τοῦ
Ἰακώβ, ἐδι καιώθη τηρῶν τὴν Πίστιν τοῦ Ἀ -
βραάμ, καὶ τὴν Διαθήκην τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν
Ἀβραάμ. Δὲν ἐγνώριζε οὔτε τὸν Νόμον τοῦ
Μωϋσέως καὶ τῶν Προφητῶν, οὔτε τοῦ Εὐ -
αγγελίου. Καὶ ὅμως ἐτήρησε τοῦ Θεοῦ τὸν
Νόμον καὶ τύπος Χριστοῦ ἐγένετο. Τί λοιπόν;
Ἐκολάσθη ὅταν ἀπέθανεν; Διατί ἔμεινε Δί-
καιος καὶ ἀπέφυγε τὴν ἁμαρτίαν ἐὰν ἦτο νὰ
πηγαίνῃ εἰς τὴν Κόλασιν μετὰ θάνατον, ἐὰν
δὲν εἶχε τὴν προσδοκίαν ὅτι ὁ Θεὸς θὰ τοῦ
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ἐχάριζε τὴν Αἰώνιον Ζωήν; Δὲν τὸν ὠφέλη-
σεν εἰς τί ποτε ἡ Διακαιοσύνη του; Ἀλλοίμο -
νον! 

Ἡ Πίστις εἰς τὸν Θεὸν καὶ πρὸ Χριστοῦ
καὶ μετὰ Χριστόν ἐργάζεται Δικαιοσύνην
καὶ Σωτηρίαν. Εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην
ἔχει γραφῆ: «Καὶ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕΝ Ἄβραμ τῷ
Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς ΔΙΚΑΙΟΣΥ -
ΝΗΝ» (Γέν. ΙΕ´ 6). Δηλαδή, ἐπίστευσε καὶ
ἐδικαιώθη, δικαιωθείς δέ, πῶς οὐκ ἐσώθη ἀλλ᾽
ἐκολάσθη; Καὶ πάλιν: «Ἐὰν ὑπο στεί ληται,
οὐκ εὐ δοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐ τῷ· ὁ δὲ ΔΙ -
ΚΑΙΟΣ ἐκ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΟΥ ΖΗΣΕ ΤΑΙ»
(Ἀμβ. Β´ 4). Δηλαδή, ἐὰν κάποιος δειλι άσῃ
καὶ ὑποχωρήσῃ ἀπὸ τὰς Θείας ὑποσχέσεις,
λέγει ὁ Θεός, δὲν θὰ εὐλογηθῇ. Ἐνῶ ὅ ποιος
μείνει εἰς τὴν Θείαν Πίστιν ὅπως ἀποκαλύ-
πτεται εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην θὰ ἔχῃ
ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ. 

Παρομοίως καὶ εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην,
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει ὅτι ὅσοι τῆς Πα -
 λαιᾶς Διαθήκης ἐπίστευσαν, ἐκεῖ νοι ἐδικαι -
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ώθησαν καὶ ΕΣΩΘΗΣΑΝ. Συγ κεκριμένως
γράφει: «Κα θὼς Ἀβραὰμ Ε ΠΙΣΤΕΥΣΕ τῷ
Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐ τῷ εἰς ΔΙΚΑΙΟΣΥ -
ΝΗΝ. Γι νώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ,
οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Ἀ βρα άμ. Προϊδοῦσα δὲ ἡ
Γρα φὴ ὅτι ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΙ τὰ ἔθνη
ὁ Θεός, προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι
ἐνευλο γη θήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη.
Ὥστε οἱ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΥΛΟΓΟΥΝΤΑΙ
σὺν τῷ Πιστῷ Ἀβραάμ.... ὅτι ὁ ΔΙ ΚΑΙΟΣ
ἐκ ΠΙΣΤΕΩΣ ΖΗΣΕΤΑΙ» (Γαλ. Γ´ 6-11).
Δηλαδή, ἡ Πίστις ἡ ὁποία ἐδικαίωσε τὸν Ἀ -
βραὰμ καὶ τὸν ΕΣΩΣΕΝ ἀπὸ τὴν Κόλασιν
καὶ τοῦ παρεῖχε ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ, εἶναι αὐ -
τὴ εἰς τὴν ὁ ποίαν εὐλογοῦντα τὰ ἔθνη καὶ διὰ
τῆς ὁποίας οἱ εἰδωλολάτραι γίνονται παιδιὰ
τοῦ Ἀβραάμ. Ποία Πίστις ἐκηρύχθη εἰς τὰ
Ἔθνη; Τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὴ
ἦτο καὶ τοῦ Ἀβραὰμ ἡ Πίστις.

Διὰ τοῦτο, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κηρύσ  σει:
«Οὐ γὰρ ἐ παισχύνομαι τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ
Χριστοῦ· Δύναμις γὰρ Θεοῦ ἐστιν εἰς ΣΩ -
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ΤΗΡΙΑΝ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΙ, Ἰου -
δαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλ ληνι. ΔΙΚΑΙ Ο ΣΥΝΗ
γὰρ ΘΕΟΥ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύ πτεται ἐκ ΠΙ -
ΣΤΕΩΣ εἰς ΠΙΣΤΙΝ, καθὼς γέγρα πται· ὁ δὲ
ΔΙΚΑΙΟΣ ἐκ ΠΙΣΤΕΩΣ ΖΗ ΣΕΤΑΙ» (Ρωμ.
Α´ 16-17). Δηλαδή, τὸ Εὐ αγγέλιον τοῦ Χρι-
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στοῦ εἶναι ἡ Πίστις ἡ ὁ ποία ἐδικαίωσε καὶ
ἔσωσε καὶ ΖΩΗΝ  ΑΙΩ ΝΙΟΝ ἐχάρισεν εἰς
τοὺς Διακαίους ὅλων τῶν αἰώνων, Ἰουδαί-
ους καὶ Εἰδωλολάτρας.

Ε) ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ  ΣΟΦΙΣΤΕΙΑΣ  ΤΩΝ  ΑΡΝΟΥ ΜΕΝΩΝ
ΤΗΝ  ΥΠΟ  ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑΝ

ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ
ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  ΠΑΛΑΙΑΝ  ΔΙΑΘΗΚΗΝ

Οἱ ἀρνούμενοι τὴν δυνατότητα Σωτηρίας
πρὸ Χριστοῦ, προβάλλουν ἕνα λογικοφανὲς
ἐρώτημα: «Ἐὰν οἱ ἄνθρωποι ἠδύναντο νὰ
σωθοῦν πρὸ Χριστοῦ, τότε διατί ἦλθεν ὁ
Χριστός;» Ἢ τὸ ἴδιον πάλιν ἐρώτημα μὲ
διαφορετικὴν μορφήν: «Ἐὰν ἔσωζεν ἡ Πα -
λαιὰ Διαθήκη, τότε διατί ἐ δόθη ἡ Καινὴ
Διαθήκη;»

Τὸ ἐρώτημα αὐτὸ διὰ τοὺς Ἐκ κλησιο μά -
χους - Χριστομάχους φαίνεται νὰ ἀ πο τελῇ
συγχρόνως καὶ ἀπάντησιν: «Ὁ Χριστὸς ἦλ -
θε διότι πρὸ Χριστοῦ οἱ ἄν θρω ποι ΔΕΝ
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ἐσώζοντο.» Ἢ πάλιν: «Ἡ Καινὴ Διαθήκη
ἐδόθη διότι ἡ Παλαιὰ ΔΕΝ ἔ σωζεν.»

Πίσω ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα μπορεῖ νὰ αἰ -
σθάνωνται ἀσφαλεῖς καὶ ἄτρωτοι καὶ κεκο-
ρεσμένοι συνέσεως. Τὸ ἐρώτημα ὅμως δὲν
εἶναι ρητορικόν, δὲν ἀποτελεῖ ἀπάν τη σιν. Εἶ -
ναι Σοφιστικόν, καὶ ἡ ἄρνησις τῆς Σω τηρίας
πρὸ Χριστοῦ δημιουργεῖ πολλὰς ἀν τιφάσεις,
κενά, βλασφημίας, καὶ εὑ ρίσκεται μονίμως
εἰς ἀντίθεσιν πρὸς τὰς Θείας Γρα φάς, ὅπως
ἔχει γίνει φανερὸν μὲ τὰς μέχρι τώρα παρα-
τεθεῖσας μαρτυρίας.

Τὸ ἐρώτημα, «Ἐὰν οἱ ἄνθρωποι ἠδύναν -
το νὰ σωθοῦν πρὸ Χριστοῦ, τότε δι α τί ἦλ -
θεν ὁ Χριστός;» εἶναι σοφιστικόν, διότι βα -
σίζεται εἰς κρυφὰς προϋποθέσεις αἱ ὁποῖαι
εἶναι βαθύτατα ἐσφαλμέναι. Ἔ χει ὡς πρώτην
προϋπόθεσιν τὴν βλασφημίαν ὅτι ὁ Χριστὸς
δὲν ὑπῆρχε πρὸ τῆς ἐν Βηθλεὲμ  Γεννήσεώς
Του, καὶ δευτέραν, ὅτι δὲν ὑπῆρχεν ἡ Ἐκ -
κλησία τοῦ Θεοῦ πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς. Αἱ
δύο προϋποθέσεις αὐτῆς τῆς σοφιστείας εἶ -
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ναι αὐθαίρεται προσωπικαὶ ἀπόψεις τῶν Αἱ -
ρετικῶν, καὶ δὲν ἀποτελοῦν διδασκαλίαν τῶν
Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Τὸ γεγο νὸς ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Θεάν θρω -
πος, εἶναι ΘΕΟΣ Ἐνανθρωπήσας ἐν χρόνῳ,
δὲν σημαίνει ὅτι ὁ Χριστὸς ἔ γινε Σωτὴρ ἐν
χρόνῳ, ὅτι ἀπέκτησε Σωστικὰς Δυνάμεις
διὰ τῆς Ἐνανθρωπήσεως, ὅτι ἤρχισε νὰ
σώζῃ ἀπὸ τότε ποὺ ἐνηθρώπησε, οὔτε ὅτι
ἡ ΣΩΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ τοῦ Χριστοῦ εἶναι
χρονική, ὅτι ἔχει χρονικὴν ἀρχήν, ὅτι ὑ πό -
κειται εἰς χρονικὰ ὅρια. Εἶναι ΘΕΙΑ, Α-
ΚΤΙΣΤΟΣ καὶ ΑΧΡΟΝΟΣ, χρονικῶς ἀπε -
ριόριστος, δρα στικὴ ἐν παντὶ χρόνῳ καὶ
τόπῳ, παντοῦ καὶ πάντοτε. 

Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Παλαιὰ Διαθήκη προ -
ηγήθη χρο νικῶς τῆς Καινῆς, δὲν σημαίνει
ὅτι ἦτο ἀνεξάρτητος καὶ ἀπομονωμένη ἀπὸ
τὴν Καινήν. Τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἄνθρω ποι ἠ -
 δύναν το νὰ σωθοῦν πρὸ Χριστοῦ δὲν ση-
μαίνει ὅτι ἐσώζοντο ΑΝΕΥ Χριστοῦ. Ἐσώ -
ζοντο λόγῳ τοῦ Χριστοῦ, διότι ὁ Χριστὸς
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εἶναι ΘΕΟΣ ΑΝΑΡΧΟΣ καὶ ΠΡΟΑΙΩΝΙ -
ΟΣ. 

Ὅ πως σώζεται ὁ μετὰ Χριστὸν ἄν θρω -
πος, ἐ πειδὴ ἦλθεν ὁ Χριστός, ἐσώ ζετο καὶ
ὁ πρὸ Χριστοῦ ἄνθρωπος, ἐπειδὴ ὑπῆρχεν
ὁ Χριστός ὡς Θεὸς καὶ ἔσωζε. 

Ὅ πως σώζεται ὁ μετὰ Χριστὸν ἄνθρω-
πος, ἐ πειδὴ πιστεύει ὅτι ἦλθεν ὁ Χριστός,
ἐσώ ζετο καὶ ὁ πρὸ Χριστοῦ ἄνθρωπος, ἐ -
πειδὴ ἐπίστευεν ὅτι  θὰ ἤρχετο ὁ Χριστός,
τουτέστιν διὰ τῆς Πίστεως καὶ διὰ τῆς Ἀ -
χρόνου, Ἀκτίστου Χά ριτος τοῦ Σωτῆ ρος
Χριστοῦ.

Ὁ Χριστὸς εἶναι τῆς Ἁγίας Τριάδος ὁ Εἷς,
καὶ ἡ Σωτήριος Δύναμις τῆς Ἐν αν θρωπή σε ώς
Του εἶναι ΘΕΙΑ, ΑΚΤΙΣΤΟΣ, ΑΧΡΟΝΟΣ,
τοῦ χρόνου ἐλευθέρα, ἀνωτέρα, ἰσχυροτέρα. 

Τὸ ἐρώτημα, «Ἐὰν ἔσωζεν ἡ Παλαιὰ Δια -
θήκη, τότε διατί ἐ δόθη ἡ Καινὴ Δι αθήκη;»
εἶναι μωρόν, διότι δὲν ἀντιλαμβάνεται ἢ ἐ -
σκεμμένως ἀναιρεῖ τὴν Ἑνότητα τῶν Δύο Δια -
θηκῶν τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας τοῦ Ἑνὸς Θεοῦ.
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Ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἔδωσε καὶ τὰς Δύο Διαθήκας. 
Ἀρκεῖ νὰ σημειωθῇ ὅτι ἡ ἀν τιπαράθε σις

τῶν Δύο Διαθηκῶν εἶναι αὐ θαίρετος, καὶ ὁ
ἰσχυρισμὸς ὅτι ἡ μία δὲν σώζει ἐνῶ ἡ ἄλλη
σώζει εἶναι παντελῶς ἀδικαιολόγητος. Τὸ γε -
γονὸς ὅτι ὁ Θεὸς ἔδωσε Και νὴν Διαθήκην με -
τὰ τὴν Παλαιὰν δὲν ἐξι σοῦται οὔτε μὲ τὴν
ἀπόρριψιν τῆς Παλαιᾶς οὔτε μὲ τὸν διαχω-
ρισμὸν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀπὸ τὴν Και -
 νήν, ὡς νὰ ἦτο αὐ τόνομος ἢ ἀνεξάρ τητος ἀπὸ
αὐτήν.

Αἰ ΔΥΟ  ΔΙΑΘΗΚΑΙ εἶναι ΜΙΑ Ἀποκά -
λυψις τοῦ ἰδίου Θεοῦ, μὲ τὸν ἴδιον σκοπόν,
ἤτοι τὴν ΣΩΤΗΡΙΑΝ καὶ ΖΩΗΝ τὴν ΑΙΩ -
ΝΙΟΝ τῶν Θεοσεβῶν ἀνθρώπων, ὅπως εἶπεν
ὁ Χριστός: «Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον ΚΑΤΑ -
ΛΥΣΑΙ τὸν ΝΟΜΟΝ ἢ τοὺς ΠΡΟΦΗΤΑΣ·
οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλ  λὰ ΠΛΗΡΩΣΑΙ»
(Ματθ. Ε´ 17).

Ἡ Πα λαιὰ προαπεκάλυπτε καὶ προωδο-
ποίει τὴν Καινήν. Ἡ Καινὴ ἐκρύπτετο εἰς τὴν
Παλαιάν, καὶ ἡ Παλαιὰ ἀπεκαλύφθη εἰς τὴν
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Καινήν. Τὸ περιεχόμενον τῆς Παλαιᾶς καὶ τὸ
κῦρός της συνίστατο εἰς τὸ γεγο νὸς ὅτι ἐμαρ -
τύρει περὶ τῆς Καινῆς, περὶ τοῦ Χριστοῦ. Δὲν
εἶχεν ΑΛΛΟ, δικό της Εὐ αγγέλιον ἡ Παλαιά.
Διὰ τοῦ το ὁ Χριστὸς ἐντέλλεται: «Ἐρευνᾶτε
τὰς ΓΡΑΦΑΣ, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς
ΖΩ ΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ
μαρτυροῦσαι πε ρὶ ἐμοῦ» (Ἰωάν. Ε´ 39). Δη -
λαδή, ὁ Χριστὸς διδάσκει ὅτι ἐδύνατο νὰ κερ -
δίσῃ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ὅποιος ἐπίστευε τὰς
Ἐπαγγελίας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Δὲν ἐκήρυττε ΑΛΛΟ Εὐαγγέλιον ἡ Παλαιὰ
Διαθήκη. Αὐτὸ βεβαιοῦται ἐκ τοῦ ἀψευδοῦς
στόματος τοῦ Ἰησοῦ, λέ γοντος: «Ἀβραὰμ ὁ
πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλι άσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέ -
ραν τὴν ἐμήν, καὶ εἶδε καὶ ἐχάρη» (Ἰωάν. Η´
56). Καὶ πάλιν: «Εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μω ϋσεῖ,
ἐπιστεύ ετε ἂν ἐμοί· περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖ νος
ἔγρα ψεν» (Ἰωάν. Ε´ 46). Ἀλλαχοῦ δέ: «Καὶ
αὐτὸς εἶπε πρὸς αὐτούς· ὦ ἀνό ητοι καὶ βρα -
δεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶ σιν οἷς
ἐλάλησαν οἱ Προφῆται· οὐχὶ ταῦ τα ἔδει πα -
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θεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελ θεῖν εἰς τὴν δόξαν
αὐτοῦ; Καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωϋσέως καὶ
ἀπὸ πάντων τῶν Προ φη τῶν διηρμήνευ εν
αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς Γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυ -
τοῦ» (Λουκ. ΚΔ´ 25-27). Καὶ πάλιν: «Καὶ
ἰδοὺ Νο μι κός τις... δι δάσκαλε, τί ποιήσας
ΖΩΗΝ  ΑΙΩΝΙΟΝ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΩ; Ὁ
δὲ εἶπε πρὸς αὐ τόν· ἐν τῷ Νόμῳ τί γέγρα -
πται; ...τοῦ το ποίει καὶ ΖΗΣῌ» (Λουκ. Ι'
25-28). Δηλαδή, ἡ τήρησις τοῦ Νόμου τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης ἦτο καὶ Πίστις εἰς τὸν
Νομοθέτην Θεὸν καὶ Κληρονο μία ΑΙΩΝΙ-
ΟΥ ΖΩΗΣ. Δὲν τοῦ ὑπέδειξε νὰ δεχθῇ τὸ
ἰδικόν Του Κήρυγμα καὶ Εὐαγγέλιον ὡς νὰ
ἦσαν ἐλλιπεῖς πρὸς Σωτηρίαν αἱ προηγούμε -
ναι Γραφαί, ἀλλὰ τὸν παρέπεμψεν εἰς τὰς
Παλαιὰς Γραφάς, εἰς τὸν Νόμον τοῦ Μωϋ-
σέως καὶ τοὺς Προφήτας, διότι ἦσαν ἐπαρ-
κεῖς διὰ τὴν ΑΙΩΝΙΟΝ ΖΩΗΝ.

Διὰ τὸν ἴδιον λόγον ὁ Χριστὸς εἶχε βε βαι   -
ώσει καὶ πρὸς τὰ πλήθη: «Μὴ νομίσητε ὅτι
ἦλθον ΚΑΤΑΛΥΣΑΙ τὸν ΝΟΜΟΝ ἢ τοὺς
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ΠΡΟΦΗΤΑΣ· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλ  λὰ
ΠΛΗΡΩΣΑΙ» (Ματθ. Ε´ 17). Δηλαδή, μὴν
νομίζετε ὅτι ἦλθον νὰ καταργήσω τὸν Νόμον
τοῦ Μωϋσέως ἢ τῶν Προφητῶν, ἀλλὰ νὰ τοὺς
συμπληρώσω. Αἱ προη γηθεῖσαι Διαθῆκαι,
πρὸς τὸν Ἀβραὰμ καὶ πρὸς τὸν Μωϋσῆν, ἦ -
σαν ἐξ ἴσου Σωτήριαι, παρ εῖχον Σωτηρίαν
καὶ Ζωὴν Αἰώνιον, δι ότι ΔΕΝ ΗΣΑΝ ἀπο-
μονωμέναι ἀπὸ τὴν Καινὴν Διαθήκην, ἀλλὰ
προεμαρτύρουν τὴν Καινήν, καὶ διότι ὁ ἴδιος
ὁ Χριστός, ὡς ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΘΕΟΣ τὰς
εἶχε παραδώσει εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην.
Μὲ τὴν παρουσίαν Του εἰς τὴν Καινὴν Δια-
θήκην συμπληρώνει τὴν Παλαιάν. Διὸ καὶ
λέγεται περὶ Αὐτοῦ ὅτι «ἦν γὰρ διδάσκων αὐ -
τοὺς ΩΣ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΕΧΩΝ, καὶ οὐχ ὡς
οἱ γραμματεῖς» (Ματθ. Ζ´ 29, Μάρκ. Α´ 22).
Καὶ πάλιν ὁ ἴδιος ὁ Χρισ τὸς λέγει: «Οὐ γὰρ
ἦλθον καλέσαι ΔΙΚΑΙ ΟΥΣ, ἀλλὰ ἁμαρ τω -
λοὺς εἰς μετάνοιαν» (Ματθ. Θ´ 13, Μάρκ. Β´
17, Λουκ. Ε´ 32). Δηλαδή, ἐπισφρα γίζων τὰ
προηγούμενα, λέγει ὁ Χρι στὸς ὅτι καὶ πρὸ
Χριστοῦ ὑπῆρχε Δικαίωσις, ὑ π ῆρχε Σωτη-
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ρία, ὅτι ἐσώζοντο αἱ ψυχαὶ τῶν Δικαίων εἰς
τὴν Παλαιὰν Διαθήκην.

Ἡ Καινὴ Διαθήκη ὄχι μόνον ἐκπληρώ νει
τὰ ὑποσχεθέντα εἰς τὴν Παλαιάν, ἀλ λὰ καὶ
ἐπικυρώνεται ὑπὸ τῆς Παλαιᾶς, διότι τὰ ἐν
τῇ Καινῇ συμβάντα προελαλή θησαν ὑπὸ τῶν
Προφητῶν ἐν ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙῼ εἰς τὴν
Παλαιάν, καὶ δὲν εἶναι ἀμάρτυρα. Ἀλλιῶς ἡ
Καινὴ θὰ ἀποτελοῦσε τὴν καταγραφὴν νέων
γεγονότων, ἱστορικῶν ἐμπει ριῶν καὶ ὑπερ-
φυῶν ἰσχυρισμῶν τῶν Ἀποστόλων. Ἡ Και-
νή, ἂν καὶ εἶναι ἡ ψυ χὴ καὶ ἐπαλήθευσις τῆς
Παλαιᾶς, στηρίζεται εἰς τὴν Παλαιὰν ὡς εἰς
ἀψευδῆ μάρ τυρα. Τοῦ το εἶναι ἐμφανὲς εἰς τὰς
πυκνὰς ἀναφορὰς τῆς Καινῆς εἰς τὴν Παλαι -
άν, μὲ τὰς γνωστὰς φράσεις, «ἵνα πληρωθῇ
τὸ ῥηθέν» ἢ «καθὼς γέγραπται» ἢ κάτι πα-
ρόμοιον. Γίνεται δὲ ἐμαφανέστατον ὅ ταν ὁ
Ἀπόστολος Πέτρος, διηγούμενος ὡς αὐτό-
πτης μάρτυς τὰ τῆς Θείας Μεταμορ φώσε ως,
ὑπερβαίνει χαρακτηριστικῶς τὴν βαρύτητα
τῆς προσω πικῆς του ἐμπειρίας καὶ μαρ τυρίας
μὲ τὴν ἐπίκλησιν τοῦ κύρους τῶν Γρα φῶν,
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δηλαδὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης: «Οὐ γὰρ σε -
σοφι σμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαν τες ἐγνω -
ρί σαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾿ ἐπό -
πται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειό τη τος.
Λαβὼν γὰρ παρὰ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ τιμὴν καὶ
δόξαν ΦΩΝΗΣ ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε
ὑπὸ τῆς με γαλοπρεποῦς Δόξης, οὗ τός ἐστιν
ὁ Υἱός μου ὁ Ἀγαπητός, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδό κη -
σα, καὶ ταύτην τὴν ΦΩΝΗΝ ἡμεῖς ἠκού σα -
μεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν, σὺν αὐτῷ ὄντες
ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ. Καὶ ἔχομεν βε βαι ό τερον
τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποι εῖτε προσ -
έχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχ μηρῷ τό -
πῳ» (Β´ Πέτ. Α´ 16-19).

Τὴν ΣΩΤΗΡΙΑΝ καὶ ΖΩΗΝ τὴν ΑΙΩ -
ΝΙΟΝ ὑπηρετοῦν καὶ αἱ Δύο Δι  αθῆκαι. Τῆς
ΣΩΤΗΡΙΑΣ μέτοχοι ἐδύναν το νὰ εἶναι οἱ
ἄνθρωποι τῆς Παλαιᾶς ὅ πως καὶ τῆς Και νῆς.
ΧΡΙΣΤΟΣ  ΓΑΡ  ΤΟ  ΚΕΝΤΡΟΝ καὶ τῆς
Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς.

Τὴν Ἀλήθειαν ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ ΣΩ   -
ΤΗΡ, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τὴν δια στρέ φει
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κανεὶς εἰς τὸ ψεῦδος, ὅτι μόνον μετὰ Χρι-
στὸν ὑπάρχει ΣΩΤΗΡΙΑ.

Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σω τῆ -
ρ ος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, «Ὁ Πατήρ μου ἕ -
ως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζο μαι» (Ἰωάν.
Ε´ 17), περὶ ποίας Θείας Ἐρ γασίας βεβαιοῖ,
εἰ μὴ περὶ τῆς ΣΩΤΗΡΙΑΣ;

Ἂς σημειωθῇ ὅτι, τὸ «σήμερον μετ᾿ ἐμοῦ
ἔσῃ ἐν τῷ Παραδείσῳ» (Λουκ. ΚΓ´ 43), τὸ
ὁποῖον εἶπεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸν Ληστὴν ἐν τῷ
Σταυρῷ, ἀποδεικνύει ὅτι τὸν ὑπεδέχθη αὐθη -
 μερόν, πρὸ τῆς Ἀναστάσεώς Του, εἰς τὸν
Πα ράδεισον ὡς Θεός. Κατόπιν αὐτοῦ, πόσο
λο γικὸν εἶναι νὰ ἰσχυρισθῇ κανεὶς ὅτι τοὺς
Δικαίους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ τοὺς
Προ φήτας Του τοὺς εἶχε στείλει εἰς τὴν Κό -
λασιν νὰ περιμένουν τὴν Ἀνάστασίν Του διὰ
νὰ σωθοῦν; Εἶναι προκλητικὰ παράλογον.

Κλασσικὴ ἀποδειξις ὅτι ἐσώζοντο καὶ πρὸ
Χριστοῦ εἶναι ὁ Δίκαιος Ἐνώχ, ὁ Προσφήτης
Ἠλίας, καὶ ὁ Ληστὴς ἐν τῷ Σταυρῷ, οἱ ὁποῖοι
ἐσώθησαν πρὸ τῆς εἰς ᾍδου Καθόδου τοῦ
Χριστοῦ.
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Εἰς τὸ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΝ Βιβλίον τῆς Πα -
 λαιᾶς Διαθήκης, ὅπου εἶναι λίαν ἐμφα νὲς τὸ
Ἔργον τοῦ Θεοῦ Πατρός. Ἐκεῖ μαρ τυ ροῦν  ται
Θεοπτίαι καὶ Θεουργίαι, Θαυ μα τουρ γικαὶ
Ἐνέρ γειαι τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, Ἀνα στά -
σεις νεκρῶν, Ἐνέργειαι τοῦ Σταυ ροῦ, Ση-
μεῖα καὶ Τέρατα, ὧν οὐκ ἔστιν ἀ ριθμός. Τὰ
πραγματικὰ καὶ Ἅγια αὐτὰ γε γονότα ἀπο τε -
λοῦν βεβαίαν μαρτυ ρίαν ὅτι ὁ Θεὸς ἠργά ζετο
ἀδιακόπως τὴν Σωτηρί αν τῶν ἀνθρώπων, καὶ
συγχρόνως ἀνα δει κνύουν ἀνθρώπους Ἁγίους
καὶ Θεόπτας, περὶ τῆς Σωτηρίας τῶν ὁποί-
ων δὲν ὑπάρχει οὐδεμία σκιὰ ἀμφιβολίας. 

Πρέπει νὰ εἶναι πολὺ ἄπιστος καὶ ὑλιστὴς
κάποιος ὥστε νὰ θεωρῇ ἐξ ἴσου προσηλω μέ νον
εἰς τὰ γήϊνα καὶ τὸν Θε όν, ὥστε νὰ μεριμνᾶ μό -
νον διὰ τὴν ὑλικήν, σωματι κὴν καὶ ἐθνικὴν
ἐπιβίωσιν τοῦ ἐκλεκτοῦ λαοῦ Του Ἰσραήλ,
καὶ ὄχι διὰ τὴν ψυχικήν των Σωτη ρί αν καὶ
ἐγ καθίδρυσιν εἰς τὴν Οὐρά  νιον Βα  σιλείαν.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δὲν εὐνοεῖ τοιού του
εἴδους ἐρμηνείας, διότι γράφει: «Οὐ θέ λω δὲ
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ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελ φοί, ὅτι οἱ πα τέ ρες ἡμῶν
πάντες ΥΠΟ  ΤΗΝ  ΝΕΦΕΛΗΝ  ΗΣΑΝ, καὶ
πάντες ΔΙΑ  ΤΗΣ  ΘΑ ΛΑΣΣΗΣ  ΔΙΗΛΘΟΝ,
καὶ πάντες εἰς τὸν Μωϋσῆν  ΕΒΑΠΤΙΣΑΝ -
ΤΟ  ΕΝ  Τῌ  ΝΕ ΦΕΛῌ  ΚΑΙ  ΕΝ  Τῌ  ΘΑ -
ΛΑΣ Σῌ, καὶ πάντες τὸ αὐτὸ ΒΡΩΜΑ  ΠΝΕΥ -
ΜΑΤΙΚΟΝ  ΕΦΑΓΟΝ, καὶ πάντες τὸ αὐτὸ
ΠΟΜΑ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ  ΕΠΙ ΟΝ· ἔπι νον
γὰρ ἐκ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΗΣ
ΠΕΤΡΑΣ, Η  ΔΕ  ΠΕ  ΤΡΑ  ΗΝ  Ο  ΧΡΙΣΤΟΣ»
(Α´ Κορ. Ι´ 1-4). Ὁ Χριστός, δηλαδή, ὑπῆρχε
πρὸ τῆς ἐν Βηθλεὲμ Γεννήσεώς Του, καὶ
Αὐτὸς καθωδηγοῦσε τὸν Ἰσραηλιτικὸν λαὸν
εἰς τὴν Ἔρημον.

Παρατίθενται κατωτέρω, χάριν ὑπομνή σε -
ως, ἐλάχιστα μόνον παραδείγματα τῶν Θαυ -
ματουργικῶν Ἐνεργειῶν τοῦ Τρισυπο στάτου
Θεοῦ διὰ τὴν ΑΙΩΝΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙ ΑΝ τῶν
ἀνθρώπων εἰς τὴν Πα λαιὰν Διαθήκην.

♦ Ἡ Κιβωτὸς τοῦ Νῶε, εἰς τὴν ὁποίαν διε -
σώθησαν τὰ ὀκτὼ μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Θεοῦ ἀπὸ τὸν Κατακλυσμόν (Γέν. Ζ´ & Η´).
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♦ Ἡ Φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ, καὶ ἡ Ἐπ  αγ -
γελία τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰσαὰκ ἐκ τῆς στεί -
ρας καὶ πρεσβύτιδος Σάρρας (Γέν. ΙΗ´ 1-15).

♦ Ἡ Θυσία τοῦ Ἀβραάμ καὶ ὁ ἐκ Θεοῦ
κριὸς εἰς ὁλοκάρπωσιν ἀντὶ τοῦ Ἰσαάκ (Γέν.
ΚΒ´ 1-17).

♦ Ἡ Ἱερωσύνη τοῦ Μελχισεδέκ, βασι -
λέως Σαλὴμ καὶ Ἱερέως τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑ -
ψίστου, ὁ ὁποῖος εἶναι ΤΥΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
καὶ διὰ Θυσίας Ἄρτου καὶ Οἴνου ηὐλόγη-
σε τὸν Ἀβραὰμ καὶ ἐ θεμελίωσε τὴν Ἱε ρω -
σύνην τῶν ἐν τῇ ὀ σφύϊ αὐτοῦ Λευΐ καὶ Ἰ -
ούδα (Γέν. ΙΔ´ 18-19 & Ἑβρ. Ζ´ 9-22).

♦ Ἡ Σωτηρία τοῦ Δικαίου Λώτ, ὅτε ὁ
Θεὸς κατέστρεψε τὰ Σόδομα καὶ Γόμορ -
ρα διὰ τὴν ἁ μαρτίαν αὐτῶν (Γέν. ΙΘ´).

♦ Τὰ θαυμαστὰ σημεῖα καὶ τέρατα τὰ
ὁποῖα ἐποίησεν ὁ Μωϋσῆς ἔναντι παν τὸς
Ἰσραήλ (Ἔξοδος & Δευτερονόμιον).

♦ Ἡ Βάτος ἡ φλεγομένη καὶ μὴ καιο μέ -
νη ἣν εἶδε Μωϋσῆς εἰς τὸ Ὄρος Χωρήβ,
ὅπου ἐλάλησε αὐτῷ ὁ ἐν Τριάδι Θε ός, «Ἐγώ
εἰμι Ὁ ὭΝ» (Ἔξ. Γ´ 1-6, 14).
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♦ Αἱ Δέκα Πληγαὶ τοῦ Φαραώ (Ἔξ. Ζ´ 14
- ΙΒ´ 33).

♦ Ὁ Στῦλος Νεφέλης καὶ ὁ Στῦλος Πυ -
ρὸς διὰ τῶν ὁποίων ἐπὶ 40 ἔτη ὡδήγησεν ὁ
Θεὸς τοὺς Ἰσραηλίτας μέσα ἀπὸ τὴν Ἔρη -
μον εἰς τὴν Γῆν τῆς Ἐπαγγελίας (Ἔξ. ΙΓ´ 21).

♦ Ἡ Διάβασις τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης ὡς
ἐπὶ ξηρᾶς καὶ ὁ καταποντισμὸς τοῦ στρατοῦ
τοῦ Φαραώ (Ἔξ. ΙΔ´ 15-27).

♦ Τὸ πικρὸν ὕδωρ τῆς Μερρᾶ ἐγλυ κάν  θη
ὅταν ὁ Μωϋσῆς ἐνέβαλε Ξύλον τὸ ὁ ποῖ ον ὑ -
πέδειξεν εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος (Ἔξ. ΙΕ´ 23-25).

♦ Τὸ Μάννα τὸ ἐξ Οὐρανοῦ καὶ ἡ ὀρ τυ -
γομήτρα διὰ τῶν ὁποίων ἐτράφη ὁ Ἰ σραὴλ
εἰς τὴν Ἔ ρημον (Ἔξ. ΙΣΤ´ 11-15 & Ψαλμ.
ΟΖ´ 24-31). 

♦ Τὸ ἐκ Πέτρας Ὕδωρ εἰς τὴν Ἔ ρη μον
ὅταν ὁ Μωϋσὴς κατ᾽ ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ ἐ -
πάταξε τὴν πέτραν καὶ ἐξῆλθεν ὕδωρ καὶ
ἐπότισε τὸν λαόν (Ἔξ. ΙΖ´ 1-7, Ἀρ. Κ´ 1-13,
Ψαλμ. ΟΖ´ 15-16, Ψαλμ. ΡΔ´ 41, Α´ Κορ. Ι´ 4). 

♦ Εἰς τὴν μάχην τοῦ Ῥαφιδείν, ὅ ταν ὁ
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Μωϋσῆς ὕψωνε τὰς χεῖράς του Σταυ ρο -
ειδῶς, ὑπερίσχυον οἱ Ἰσραηλῖται, ὅ ταν δὲ
ἐβάραινον αἱ χεῖρες του, ὑπερίσχυον οἱ Ἀ -
μαληκῖται, διὰ τοῦτο ὁ Ἀα ρὼν καὶ ὁ ῍Ωρ
ἐστήριζον τὰς χεῖρας αὐ τοῦ, ἐν τεῦ θεν εἷς
καὶ ἐντεῦθεν εἷς, εἰς σχῆμα Σταυροῦ, διὰ
νὰ νικοῦν οἱ Ἰσραηλῖται (Ἔξ. ΙΖ´ 9-12).

♦ Τὸ ὄρος τὸ Σινὰ ὅλον ἐκαπνίζετο ὅ ταν
κατέβη ἐπ᾿ αὐτὸ ὁ Θεὸς ἐν πυρί καὶ ἔδω-
κεν εἰς τὸν Μωϋσῆν Νόμον, τῷ δακτύλῳ
τοῦ Θεοῦ γεγραμμένον εἰς Πλάκας λιθίνας
(Ἔξ. ΙΘ´ 1-25, Κ´ 1-26).

♦ Ὁ Χάλκινος Ὄφις τὸν ὁποῖον ὕψω σεν
εἰς τὴν Ἔρημον ὁ Μωϋσῆς κατ᾽ ἐν  τολὴν
τοῦ Θεοῦ διὰ νὰ θεραπεύωνται οἱ Ἰσρα ηλῖ -
ται ὅταν δάκνωνται ὑπὸ τῶν ὄφε ων (Ἀρ.
ΚΑ´ 6-9 & Ἰωάν. Γ´ 14).

♦ Τὸ ἐφοὺδ τοῦ Ἀρχιερέως μὲ τοὺς 12
λίθους καὶ τὸν ἀδάμαντα εἰς τὸ κέντρον,
«Λογεῖον τῶν Κρίσεων», διὰ τοῦ ὁποίου ἐ -
γίνετο γνωστὸν τὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ (Ἔξ.
ΚΗ´ 6-31, Α´ Βασ. ΚΓ´ 6-12, ΙΔ´ 3).
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«Ἦλθε δὲ Ἀμαλὴκ καὶ ἐπολέμει Ἰσραὴλ ἐν Ῥαφιδείν.
Εἶπε δὲ Μωϋσῆς... ἡ ράβδος τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ χειρί μου....
Μωϋσῆς καὶ Ἀαρὼν καὶ Ὤρ ἀνέβησαν ἐπὶ τὴν κορυφὴν
τοῦ βουνοῦ. Καὶ ἐγίνετο ὅταν ἐπῇρε Μωϋσῆς τὰς χεῖρας,
κατίσχυεν Ἰσραήλ· ὅταν δὲ καθῆκε τὰς χεῖρας, κατίσχυεν
Ἀμαλήκ. Αἱ δὲ χεῖρες Μωϋσῆ βαρεῖαι... καὶ Ἀαρὼν καὶ Ὤρ
ἐστήριζον τὰς χεῖρας αὐτοῦ, ἐντεῦθεν εἷς καὶ ἐντεῦθεν εἷς»

(Ἔξ. ΙΖ´ 8-12).

Ἀαρὼν καὶ Ὤρ στηρίζουν
τὰς χεῖρας τοῦ Μωϋσέως
Σταυροειδῶς ἐν προσευχῇ.
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♦ Εἰς τὰ Ἐγ καίνια τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρ -
 τυρίου, Νεφέλη καὶ Δόξα Κυρίου κατὰ τὴν
ἡμέραν καὶ Πῦρ κατὰ τὴν νύκτα ἐκά λυπτον
Αὐτήν (Ἔξ. Μ´ 28-32).

♦ Οἱ ἑβδομήκοντα Πρε σβύτεροι τοῦ Ἰ -
σραὴλ οἱ ὁποῖοι, λαβόντες ἔμ προ σθεν τῆς
Σκηνῆς τοῦ Μαρ τυρίου ΠΝΕΥ ΜΑ ΑΓΙ -
ΟΝ πα ρὰ τοῦ Κυρίου λαλοῦν τος ἐν Νεφέ -
λῃ, ἀν εδείχθησαν βοηθοὶ τοῦ Μωϋσέως καὶ
ἐπροφήτευον (Ἀρ. ΙΑ´ 11-30).

♦ Τὴν κατὰ τοῦ Μωϋσέως καὶ Ἀα ρὼν
ἐπανάστασιν τοῦ Κορέ, καὶ Δαθὰν καὶ Ἀ -
βειρὼν ἐτιμώρησεν ὑποδειγματι κῶς ὁ Κύ -
ριος, διότι ἠνοίχθη ἡ γῆ καὶ κατέπιε χιλιά -
δας, καὶ Πῦρ ἐξῆλθε παρὰ Κυ ρίου καὶ κατέ -
φαγε 250 ἄνδρας παρανόμως προσφέροντας
θυμίαμα εἰς τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου
(Ἀρ. ΙΣΤ´ 1-35).

♦ Ἡ Ράβδος Ἀαρών, ἡ ὁποία «ἐξήνεγ  κε
βλαστὸν καὶ ἐξήνθησεν ἄνθη καὶ ἐ βλά στη -
σε κάρυα» (Ἀρ. ΙΖ´ 23).

♦ Ἡ Κιβωτὸς τῆς Διαθήκης, Ἱερὸν Κι -
βώτιον ὅπου ἐφυλάσσοντο αἱ Δύο λί θιναι
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Πλάκες μὲ τὰς Δέκα Ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ, ἡ
χρυσὴ Στάμνα μὲ τὸ Μάννα, ἡ Ράβδος Ἀ -
αρὼν ἡ βλαστήσασα (Ἔξ. ΙΣΤ´ 32-34, ΚΕ´
9-10 & Ἀρ. Δ´ 5, ΣΤ´ 1- 27, Ι´ 33-36 & Δευτ.
ΛΑ´ 26).

♦ Ἡ Ἱερότης καὶ Παρουσία τοῦ Θεοῦ εἰς
τὰ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ τῆς Σκηνῆς τοῦ
Μαρτυρίου καὶ τοῦ Ναοῦ τοῦ Σο λο μῶν τος
ἀργότερον, ὅπου ἡ Εἴσοδος τοῦ Ἀρ χιερέως
καὶ ἡ Προσφορὰ περιο ρισμένη (Λευ. ΙΣΤ´
1-6 & Ἑβρ. Θ´ 7).

♦ Ἡ Πτῶσις τῶν τειχῶν τῆς Ἱεριχοῦς ἐν
σαλπίσμασι σαλπίγγων (Ἰησ. ΣΤ´).

♦ Τὸ «Στήτω ὁ ἥλιος κατὰ Γαβαὼν καὶ
ἡ σελήνη κατὰ φάραγγα Αἰλών» καὶ ἡ συν -
τρι βὴ τῶν Ἀμοραίων ἐπὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ
(Ἰησ. Ι´ 12-15).

♦ Ἡ Διάβασις τοῦ Ἰορδάνου μὲ τὴν Κι -
βωτόν, ὡς ἐπὶ ξηρᾶς (Ἰησ. Γ´ & Δ´).

♦ Ἡ Θυσία τοῦ Μανωέ, πατρὸς τοῦ Σαμ -
ψών, ἡ γενομένη δεκτὴ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ μὲ
φλόγα πυρὸς ἡ ὁποία ἀνέβη ἀπὸ τοῦ Θυσια -
στηρίου ἕως τοῦ Οὐρανοῦ (Κριτ. ΙΓ´ 1-25).
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♦ Ὁ Κύριος ἐπάταξε τὸν Ὀζὰ καὶ ἀ πέ -
θανε ἐπειδὴ ἅπλωσε τὸ χέρι του νὰ κρα -
τήσῃ τὴν Κιβωτὸν τῆς Διαθήκης (Α´ Παρ.
ΙΓ´ 7-11).

♦ Εἰς τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολο -
 μῶντος, ΠΥΡ κατέβη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ
κατέφαγε τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς θυ -
σίας, καὶ Δόξα Κυρίου ἔπλησε τὸν Οἶκον
(Β´ Παρ. Ζ´ 1-3).

♦ Ἡ ἀνάστασις τοῦ νεκροῦ παιδαρίου
τῆς χήρας εἰς Σαρεπτὰ ὑπὸ τοῦ Προφήτου
Ἠλιοῦ (Γ´ Βασ. ΙΖ´ 17-24).

♦ Τὸ ΠΥΡ παρὰ Κυρίου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
τὸ ὁποῖον κατέφαγε τὸ ὁλοκαύτωμα τῆς
θυσίας τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς τὸ ὄρος
τὸ Καρμήλιον (Γ´ Βασ. ΙΗ´ 17-46).

♦ Ἡ ἀνάστασις τοῦ νεκροῦ παιδαρίου
τῆς Σωμανίτιδος ὑπὸ τοῦ Προφήτου Ἐ λισ -
σαίου (Δ´ Βασ. Δ´ 17-37). 

♦ Ἡ ἀνάστασις τοῦ νεκροῦ ἀνδρὸς εἰς
τὸν τάφον τοῦ Ἐλισσαίου, ὅταν τὸ σῶμα
τοῦ νεκροῦ ἤγγισε τὰ λείψανα τοῦ Προ-
φήτου (Δ´ Βασ. ΙΓ´ 20-21).
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♦ Ὁ Προφήτης Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ
κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύ κτας (Ἰων.
Β´ 1-11 & Ματθ. ΙΒ´ 40).

♦ Οἱ Τρεῖς Παῖδες ἐν Καμίνῳ ἐπὶ Να -
βουχοδονόσσορος Β´, οἱ ὁποῖοι διεσώθη -
σαν ἀπὸ τὸ πῦρ θαυματουργικῶς (Δαν. Γ´
1-33 & Ὕμνος τῶν Τριῶν Παίδων).

♦ Ὁ Δανιὴλ εἰς τὸν Λάκκον τῶν Λεόν  των
ἐπὶ Δαρείου βασιλέως Περσῶν καὶ Μήδων
ἐλυτρώθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ζῶντος (Δαν.
ΣΤ´ 6-28).

♦ «Μανή, Θεκέλ, Φάρες»: Ἡ διὰ χειρὸς
Δαρείου τοῦ Πέρσου σφαγὴ τοῦ βασιλέως
Βαβυλῶνος Βαλτάσαρ (ἐγγονοῦ μᾶλλον ἢ
υἱοῦ τοῦ Ναβουχο δονόσορος, τοῦ αἰχμαλω-
τεύσαντος τοὺς Ἰ ουδαίους καὶ λαφυραγωγή -
σαντος τὸν Να ὸν τοῦ Σολομῶντος πρὶν τὸν
καταστρέψει τὸ 587 π.Χ), ὅταν αὐτὸς ἐβε -
βύλωσε τὰ Ἱερὰ Σκεύη τοῦ Ναοῦ εἰς δεῖ -
πνον εἰδω λολατρικὸν καὶ δάκτυλοι χει ρὸς
ἀνθρώ που ἔγραψαν ἐπὶ τὸ κονί αμα τοῦ τοί -
χου τὴν ΚΡΙΣΙΝ τοῦ ΘΕΟΥ «μα νή, θεκέλ,
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φάρες» [=ἐμετρήθης, ἐζυ γί σθης καὶ εὑ ρέ -
θης ἐλλι πής] (Δαν.  Ε´ 1-31).

Εἶναι πολὺ περισσότεραι αἱ Θαυματουργι -
καὶ Ἐνέργειαι διὰ τῶν ὁποίων ὁ Θεὸς ἐπικοι -
νωνοῦσε μὲ τοὺς Θεοσεβεῖς εἰς τὴν Παλαιὰν
Διαθήκην. Αὐτὸ ἀποδεικνύει ὅτι ὑπῆρχεν ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ καὶ ὅτι ἐσώζοντο καὶ
πρὸ Χριστοῦ ἄνθρωποι. Διὰ τοῦ Χριστοῦ ἐ -
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σώζοντο καὶ οἱ πρὸ Χρι στοῦ ὅπως σώζον -
ται καὶ οἱ μετὰ Χρι στόν, διότι ὁ Χριστὸς
ὑπῆρχε καὶ τότε καὶ ἡ εἰς Χριστὸν Πίστις
ἦτο καὶ τότε Σωτήριος.

Αὐτὸ ἀποδεικνύει καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάν νης ὁ
Χρυσόστομος λέγων: «Οἱ παν ταχοῦ τῆς οἰ -
κουμένης πιστοί, καὶ ὄν τες καὶ γε νόμενοι καὶ
ἐσό με νοι [=καὶ παρόντες καὶ παρελθόντες
καὶ μέλλοντες]. Πά λιν καὶ ΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥ ΣΙΑΣ εὐη ρεστηκό -
τες ΕΝ ΣΩΜΑ ΕΙΣΙ. Πῶς; Ὅτι κἀκεῖνοι
τὸν Χριστὸν ᾔδεσαν [=καὶ ἐκεῖ νοι τὸν Χρι -
στὸν ἐγνώρισαν]» (P.G. 62, 75).

Ὅσοι σήμερον δυσκολεύονται νὰ παρα δε -
χθοῦν ὅτι ὑπῆρχε Σωτηρία πρὸ Χριστοῦ, ἂς
ἔλθουν πρὸς στιγμὴν εἰς τὴν θέσιν τῶν Ἀπο -
στόλων τοῦ Κυρίου, οἱ ὁποῖοι, κηρύττοντες
τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Ἀναστάσεως εἰς τοὺς Ἑ -
βραίους ἀντι μετώπιζον τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετον
πρόβλημα. Ἀπευθυνόμενοι πρὸς τοὺς προσ -
ηλωμένους εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην, ἔπρε -
πε νὰ ἀποδείξουν ὅτι ὑπάρχει ΣΩΤΗΡΙΑ εἰς
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τὴν Διαθήκην τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ὑπῆρχε
καὶ εἰς τὴν Διαθήκην τοῦ Ἀβραάμ, καὶ εἰς
τὴν Διαθήκην τοῦ Μωϋσέως, ὅτι οἱ πιστεύ -
οντες εἰς τὸν Χριστὸν ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΣΩ -
ΘΟΥΝ, χωρὶς νὰ τηροῦν τὰ αἱματηρὰ τελε-
τουργικὰ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τὰς θυσίας
τράγων καὶ μόσχων ἢ τὴν περιτομήν. Αὐτὸ
φαίνεται καὶ εἰς τὴν Ἀποστο λικὴν Σύνοδον,
εἰς τὴν ὁποίαν ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ἐξήγη-
σεν ὅτι ἀρκεῖ ἡ εἰς Χριστὸν Πί στις διὰ νὰ
καθαρίσῃ ὁ Θεὸς τὰς καρδίας τῶν ἀνθρώ -
πων καὶ νὰ χορηγήσῃ τὴν Χάριν τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, ἤτοι τὴν ΣΩΤΗΡΙΑΝ. Ἰ δοὺ ὁ
λόγος του: «Ἄνδρες ἀδελφοί.... ὁ καρ διο γνώ -
 στης Θεὸς ἐμαρτύρη σεν αὐ τοῖς δοὺς αὐτοῖς
[=εἰς τοὺς ἐξ ἐθνῶν πιστεύσαντας] τὸ ΠΝΕΥ -
ΜΑ τὸ Α ΓΙ ΟΝ καθὼς καὶ ἡμῖν, καὶ οὐδὲν
διέ κρινε μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ αὐ τῶν τῇ Πί -
στει καθα ρίσας τὰς καρδίας αὐ τῶν. Νῦν
οὖν τί πειρά ζετε τὸν ΘΕΟΝ, ἐπι θεῖ ναι ζυγὸν
ἐπὶ τὸν τρά χηλον τῶν μα θητῶν, ὃν οὔτε οἱ
πατέ ρες ἡ μῶν οὔτε ἡ μεῖς ἰσχύ σαμεν βα -

ΕΛΕΓΧΟΣΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΑΝΑΤΡΟΠΗ 317

KYRION THEMA 121-321_2008/sel 1...13  15/04/2020  06:43  Page 317



στάσαι; Ἀλλὰ ΔΙΑ  ΤΗΣ  ΧΑΡΙΤΟΣ  ΤΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ  ΙΗΣΟΥ πιστεύομεν ΣΩΘΗΝΑΙ
καθ᾿ ὃν τρό πον κἀ κεῖνοι» (Πράξ. ΙΕ´ 6-11).
Λαμβάνουν Πνεῦμα Ἅγιον, λαμβάνουν Σω -
τηρίαν, καὶ οἱ μετὰ Χριστὸν πιστεύοντες, ὅ -
πως ἐλάμβανον τὸ ἴδιον Πνεῦμα Ἅγιον καὶ οἱ
πρὸ Χριστοῦ πιστεύσαντες. Διὰ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος ἐσώζοντο καὶ οἱ Πρὸ Χριστοῦ.

Ἐν κατακλείδι, τὴν Ἀλήθειαν ὅτι ὁ Χρι -
στὸς εἶναι ὁ ΣΩΤΗΡ, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ
τὴν δια στρέφει κανεὶς εἰς τὸ ψεῦδος, ὅτι
ἡ Ἁγία Τριὰς δὲν παρέχει ΣΩΤΗΡΙΑΝ. 

Ἡ Ὁμοούσιος καὶ Ἀδιαίρετος Ἁγία Τρι ὰς
ἔχει ΕΝΑ Θεῖον Θέλημα καὶ δι` αὐτὸ ΤΑΥ-
ΤΟΥΡΓΕΙ. Δὲν ἐπι τρέπεται λοιπὸν νὰ ἀπο-
δίδεται ἡ Σωτηρία εἰς ἓν μόνον ἐκ τῶν Τριῶν
Θεαρχικῶν Προσώπων. Αὐτὸ μαρτυρεῖ καὶ ὁ
Ἅγιος Κύριλλος Ἀ λεξαν δρείας λέγων: «ΣΩ -
ΤΗΡΑ γὰρ καλοῦμεν τὸν ΘΕΟΝ οὐκ ἀνὰ μέ -
ρος μὲν τῷ Πατρί, ἀνὰ μέρος δὲ αὐτῷ τῷ
Υἱῷ, ἥτοι τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι... ἀλλ᾽ ὄντως
τῆς ΜΙΑΣ  ΘΕΟΤΗΤΟΣ κατόρθωμα λέγον -
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τες τὴν ἑαυ τῶν ΣΩΤΗΡΙΑΝ..... πάντα ἐστὶ
πα ρὰ τοῦ Πατρὸς δι᾽ Υἱοῦ ἐν Πνεύματι» (Ἅ -
 γιος Κύριλλος Ἀλεξαν δρείας, P.G. 74, 336Α).

Κατὰ τὸν ἴδιον Ἅγιον, οἱ Σεσωσμένοι, ὡς
Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι Σῶμα τῆς Ἀγίας
Τριάδος. Γράφει σχετικῶς: «Τὴν οὐσιώδη
παραλαβὼν ἑνότητα Χριστός, ἣν ἔχει μὲν ὁ
Πατὴρ πρὸς αὐτόν, αὐτὸς δὲ αὖ πάλιν πρὸς
τὸν Πατέρα, συνανακιρνᾶσθαι τρόπον τινὰ
καὶ ἡμᾶς ἀλλήλους βούλεται, ἐν δυνάμει
δῆ λον ὅτι τῆς ΑΓΙΑΣ τε καὶ ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ
ΤΡΙΑ ΔΟΣ, ὡς ΕΝ νοεῖσθαι τὸ σύμ παν τῆς
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΣΩΜΑ» (Ἅ γιος Κύριλ λος Ἀ -
λεξ αν δρείας, P.G. 74:557Α). 

Τὴν ΤΑΥΤΟΥΡΓΙΑΝ τῆς Ἁγίας Τρι ά δος
εἰς τὸ ἔργον τῆς ΑΙΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙ ΑΣ ἢ
ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΣ τοῦ ἀνθρώπου ἐξη γεῖ μὲ
σαφήνειαν καὶ ὁ Μέγας Φώτιος λέγων: «Διὸ
πρὸς ἑαυτήν μεν ἡ τῆς ΤΡΙ Α ΔΟΣ ΕΝΟ ΤΗΣ,
εἰ θέ μις εἰπεῖν, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΑΣΑ· θέμις δὲ
τοῦτο λέγειν ἐπὶ τῆς ΑΝΑΠΛΑΣΕ ΩΣ, ὅτι
καὶ τὸ «Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα
ἡ μετέραν καὶ ὁ μοί ωσιν», ἐπὶ τῆς ΠΛΑΣΕ-
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ΩΣ εἴρηται· τῷ ἑνιαίῳ τῆς γνώμης Βουλή-
ματι, τὴν ΑΝΑΠΛΑΣΙΝ τοῦ συντριβέντος
διε τίθε το πλά σματος» (Μέγας Φώτι ος, P.G.
102, 557D-560A).

Τὸ Ἑνιαῖον τῆς Θείας Βουλῆς καὶ τὸ Ἑ νι -
αῖον τῆς Ἁγιοτριαδικῆς Ἐνεργείας ὑ μνεῖ ται
καὶ ἐπ᾽ Ἐκκλησίαις: «Ὅτε κατ᾽ ἀρχάς, τὸν
Ἀδὰμ διέπλασας ΚΥΡΙΕ, τότε τῷ ΛΟΓῼ σου
τῷ ἐνυποστάτῳ, ἐβόησας εὔσπλαγχνε. Ποι -
ήσωμεν κατὰ τὴν ἡμε τέραν ὁμοίωσιν, τὸ δὲ
ΠΝΕΥΜΑ τὸ ΑΓΙΟΝ συμπαρῆν Δη μιουρ γόν·
διὸ βοῶμέν σοι, ΠΟΙΗΤΑ ὁ ΘΕΟΣ ἡμῶν,
δόξα Σοι» (Παρακλητική, ἤχος Β´, Κυριακή,
Κάθισμα Ὄρ θρου). 

Ἡ Ταυτουργία τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶ ναι
ὁμοίως ἐμφανὴς καὶ ἐπὶ τῆς Πλάσεως τοῦ
ἀνθρώπου, καὶ ἐπὶ τῆς Ἀναπλάσεως αὐ τοῦ.
Ἡ Ταυτουργοῦσα Ἁγία Τριὰς ἀ νεκά λεσε τὸν
ἄνθρωπον ἐκ τῆς ἐ ξορίας εἰς τὴν ἀρχέγο νον
Δόξαν, εἰς τὴν οἰκείαν πατρίδα, εἰς τὸν Πα-
ράδεισον. Ὁ Πατὴρ ὡς ηὐδόκησεν ἀπέ στει -
λε τὸν Υἱόν, καὶ ὁ Υἱὸς ἑκὼν ἐ σαρκώθη ἐκ
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Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Ἀειπαρ -
θένου καὶ ἐνηνθρώπησε. 

Ἡ ἀπ᾽ ἀρχῆς Σωτηρία, ἡ ἑδραίωσις τῆς
λογικῆς κτίσεως εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, εἶ ναι
ἔργον τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ ἐπαναφορὰ τῶν
πεπτωκότων εἰς τὴν ἀπ᾽ ἀρ χῆς Σωτηρίαν, εἰς
τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἁ γίας Τριάδος, εἶναι ἡ
ἀκατάπαυστος ἀνὰ τοὺς αἰῶνας ἐρ γασία τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὡς δηλοῦται καὶ ὑπὸ τοῦ λό -
γου τοῦ Κυ ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι στοῦ: «Ὁ
Πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργά -
ζο μαι» (Ἰωάν. Ε´ 17). Καὶ πάλιν: «Ἐγώ εἰμι
ἡ ΑΜΠΕΛΟΣ ἡ Ἀληθινή, καὶ ὁ ΠΑΤΗΡ μου
ὁ ΓΕΩΡΓΟΣ ἐστι.... Ἐ γώ εἰμι ἡ ΑΜ ΠΕ ΛΟΣ,
ὑμεῖς τὰ κλήματα» (Ἰωάν. ΙΕ´ 1, 5).

Πάντοτε ὑπῆρχε Σωτηρία. Οὐδέποτε ἔ -
παυσεν ἡ Σωτηρία. Οὐδέποτε ἦτο ἀδύνα-
τος ἡ Σωτηρία. Πάν τοτε ἦτο ΣΩΤΗΡ ὁ
ΘΕΟΣ, ἀπὸ τῆς Δημιουργίας τοῦ Κόσμου,
Ἀγγέλων καὶ Ἀνθρώπων, καὶ οὐδέποτε μέ -
χρι σήμερον παρεῖδε τὴν τοῦ πλάσματος
ΣΩΤΗΡΙΑΝ.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αἰτία διὰ τὴν ἐπιλογὴν τοῦ συγκεκριμέ νου
θέματος τοῦ παρόντος Ἡμερολογίου 2020
ἀπετέλεσεν ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν Αἱρε τικῶν Ἐκ -
 κλησιομάχων τοῦ 2002 ὅτι «Δὲν ὑπῆρχε Σω -
τηρία εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην».

Ὁ Αἱρετικὸς ἰσχυρισμός τους αὐτὸς ἐβα -
 σίζετο εἰς ἄλλα Αἱρετικὰ φρονήματα, ὅτι ὁ
Θεάνθρωπος Χριστὸς ΔΕΝ εἶναι Προ αιώ -
νιος, διότι ἐγεννήθη μόλις πρὶν ἀπὸ 2000 πε -
ρίπου ἔ τη, ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ΔΕΝ
ὑπῆρχε πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς, καὶ ὅτι ὅσοι
πιστεύουν ὅτι ὑπῆρ χε εἶναι ἐκ τοῦ Δι αβόλου.

Βεβαίως ὅλα αὐτὰ καὶ τὰ ἄλλα Αἱρετικὰ
φρονήματά τους, ὅπως ἔχει ἀποδειχθῆ εἰς τὸν
Πρόλογον, τὴν Εἰσαγωγήν, καὶ τὸ κυ  ρίως
Θέμα τοῦ παρόντος Ἡμερολογίου, ἦ σαν αὐ -
θαίρετα, σοφιστικά, καὶ ἀνυπόστα τα, χωρὶς
οὐδεμίαν Ἁγιογραφικὴν ἢ Ἁ γιοπα τερικὴν
ἢ Ὑμνολογικὴν βάσιν καὶ μαρτυρίαν, ἀλλὰ
ὅπως συμβαίνει μὲ ὅλους τοὺς Αἱρετικοὺς ἀνὰ
τοὺς αἰῶνας, ἦσαν ἀλλο πρό σαλλοι προσωπι-
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κοὶ ἰσχυρισμοὶ καὶ ἀλ ληλο συγκρουόμε ναι
ἀπόψεις μὲ ἀν τιφα τικὸν περιε χόμενον καὶ
αὐτοαναιρού μενα ἐπακόλουθα. Ἐὰν δὲν
ἐδίδετο Ἀπάντησις εἰς τὴν Αἵρεσιν, ὅτι δὲν
ὑπῆρχε Σωτηρία πρὸ Χριστοῦ, θὰ ἐπιβεβαι-
ώνοντο ὅλαι αἱ ἄλλαι Αἱρέσεις των αἱ ὁποῖαι
ἀνεφέρθησαν εἰς τὸν Πρόλογον καὶ εἰς τὴν
Εἰσαγωγήν.

Διὰ τῆς παρούσης συντόμου παρουσιάσε-
ως τοῦ θέματος ἀπεδείχθη ἐκ πηγῶν ἀ ψευ -
δεστάτων, ἤτοι, τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν
Ἁγιοπατερικῶν Κειμένων καὶ τῆς Ἱερᾶς
Ὑμνολογίας, ὅτι διενεργεῖ το ἡ Σωτηρία ψυ -
χῶν εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην, ὅτι ὑπῆρ -
χεν Ἁγιότης καὶ Θέωσις καὶ Σωτηρία, ὅτι
οἱ πρὸ Χριστοῦ Δίκαιοι, Πα  τριάρχαι, Προ -
φῆται, Ὅσιοι καὶ Μάρτυρες τῆς Πίστεως
ΔΕΝ  ΕΚΟΛΑΖΟΝΤΟ μετὰ θάνατον, ἀλλ᾽
ἀπελάμβανον τὴν ΣΩΤΗΡΙΑΝ καὶ τὴν ΑΙ -
ΩΝΙΟΝ  ΖΩΗΝ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἀ ναμέ -
νοντες ὅπως ἀργότερον καὶ οἱ μετὰ Χριστὸν
τὴν Τελικὴν Κρίσιν, κατὰ τὴν Δευ τέραν Πα -
ρουσίαν τοῦ ΚΥΡΙΟΥ.
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Ἡ διασάφησις καὶ ἑρμηνεία σημαντι κῶν διὰ
τὴν ἀνάλυσιν τοῦ θέματος ὅρων, ὅπως, «Σω -
τηρία», «Ἐκκλη σία», «Θέωσις», «Χρι στός»,
«Αἰώνιος Ζωή», «Παράδεισος», «Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ Αἰώνι ος», «Δίκαιος», «ᾍδης», «Κό -
λασις», «Κα τὰ Χάριν Ἕνωσις», «Καθ᾽ Ὑπό-
στασιν Ἕνωσις», καθὼς καὶ ἄλ λων, διευκόλυ -
νε τὴν κατανόησιν τῶν Θεοπνεύστων πηγῶν
ἐκ τῶν ὁποίων ἀπεδείχθη ὅτι ἡ μὲν Εἰς ᾍ δου
Κάθοδος τοῦ Χριστοῦ ἀπετέλεσε τὸν Εὐαγγε-
λισμόν, ὄχι τῶν πρὸ Χριστοῦ Δικαίων καὶ Ἁ -
γίων, ἀλλὰ τῶν ἕως τότε θανόντων Ἀπίστων
καὶ Ἁμαρ τωλῶν, ἡ δὲ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ
δὲν διενήργησε τὴν μετάθεσιν τῶν προαπελ -
θόν των Ἁγίων ἀπὸ τὴν Κόλασιν εἰς τὸν Παρά -
δεισον, διότι οἱ Ἅγιοι ἦσαν ἤδη εἰς τὸν Παρά -
δεισον, ἀλ λὰ τὴν Νίκην ἐπὶ τοῦ Θανάτου, τὴν
ὁποίαν ἐδώρισεν εἰς ἅπαν τὸ Ἀ δαμιαῖον γένος
διὰ νὰ ἀναστηθοῦμε ὅλοι ἐκ τῶν νεκρῶν.

Περὶ μὲν τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ ΧΡΙ -
 ΣΤΟΥ ἔγινεν ἡλίου φαεινότερον ὅτι εἶ ναι
ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΣ, ὅτι εἶναι ὁ Εἷς τῆς ΑΓΙΑΣ
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ΤΡΙΑΔΟΣ, ὅτι ΤΑΥΤΟΥΡΓΕΙ με τὰ τοῦ
ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ καὶ τοῦ ΠΑΝ ΑΓΙΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, καὶ ὅτι ἡ ΔΙΑ  ΤΟΥ ΧΡΙ-
ΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ εἶναι ἀνεμ πόδιστος ἀπὸ
χρονικοὺς περιορισμοὺς καὶ διενεργεῖται
ἐξ ἴσου καὶ εἰς τὴν Πα λαιὰν Διαθήκην καὶ
εἰς τὴν Καινήν.

Περὶ δὲ τῆς ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗ ΣΙ ΑΣ
ΤΟΥ ΘΕ ΟΥ ἐβεβαιώθη ὅτι εἶναι ΕΝΙΑΙΑ
καὶ εἰς τὴν Παλαιὰν καὶ εἰς τὴν Και νὴν Δια -
θήκην, καὶ ὅτι ὑπῆρχεν ἀπὸ καταβολῆς κό -
σμου, ὡς ἡ ἀπ᾽ ἀρχῆς ΚΟΙ  ΝΩ ΝΙΑ ΘΕΩ-
ΣΕΩΣ, καὶ ὅτι πάντοτε ἐν εργοῦσε διὰ τὴν
ΑΙΩΝΙΟΝ ΖΩΗΝ καὶ ΣΩΤΗΡΙΑΝ τῶν Ἁ -
γίων Ἀγγέλων ἐν πρώ τοις καὶ τῶν Ἀνθρώ -
πων εἰς τὴν συνέχειαν, διὰ τῆς Με τοχῆς των
εἰς τὰς Ἀκτίστους καὶ Θεουργοὺς Ἐνεργεί -
ας τῆς ΤΑΥΤΟΥΡ ΓΟΥΣΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ
ΤΡΙ ΑΔΟΣ.

Εἶναι γνωστὸν ὅτι οἱ ἀρνηταὶ τῆς Σω τη -
ρίας εἰς τὴν Πα λαιὰν Διαθήκην δὲν θὰ σπεύ -
σουν νὰ δεχθοῦν τὰς ἐδῶ παρατιθεμένας μαρ -
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τυρίας, καὶ εἶναι ἀναμενόμενον ὅτι θὰ ὑπάρ -
ξουν ἀντιρρησίαι, ὅπως ὑπῆρχον πάντοτε εἰς
τὴν Ἱστορίαν τῆς ἐκ Θεοῦ Ἀπο καλυφθείσης
Ἀληθείας, ἀπὸ πρὸ Χριστοῦ ἕως σήμερον.
Δὲν θὰ μποροῦσε ἐξ ἄλλου τὸ παρὸν Ἡμε-
ρολόγιον, μία μικρὰ ἐρ γασία, λόγῳ χώρου,
καὶ ὄχι πλήρης ἢ διεξοδικὴ με λέτη, νὰ τύχῃ
μεγαλυτέρου σεβασμοῦ ἢ μι κροτέρας παρερ -
μηνείας ἀπὸ τὸ Ἀλάθητον καὶ Θεόπνευ στον
Ἱερὸν Εὐαγγέλιον. Ὅταν Παρερμηνεύωνται
καὶ Διαστρεβλώνωνται κατὰ κό ρον θεσπι-
σμέναι Ἀποφάσεις Οἰκου μενι κῶν Συνόδων,
Διδασκαλίαι Θεοφόρων Πα τέρων καὶ Λει-
τουργικὰ Κείμενα τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας,
ὅταν ἡ ἄγνοια ἢ ἡ παγι ωμένη προκατάληψις
ἀσκεῖ ἰσχυροτέραν ἐπιρ ροὴν ἀπὸ τὰς πρὸ τῶν
ὀφθαλμῶν ἀ ψευδεῖς μαρτυρίας, τότε εἶναι
δεδομένον ὅτι θὰ ὑπάρξουν ἀντιδράσεις καὶ
κατὰ τοῦ παρόντος κειμένου.

Εἶναι ἐπίσης δεδομένον ὅτι οἱ καλοπρο αί -
ρετοι ἀναγνῶσται, οἱ ἔχοντες τὴν καλὴν δι ά -
θεσιν, ἀφοῦ τὸ μελετήσουν, νὰ ἐλέγξουν καὶ

ΕΠ ΙΛΟΓΟΣΕΠ ΙΛΟΓΟΣ 327

FINAL 322-336 EPILOGOS_2008/sel 1...13  15/04/2020  06:58  Page 327



ἐπιβεβαιώσουν τὰς ἐδῶ παρατιθεμένας Ἁγιο -
γραφικάς, Ἁγιοπατερι κὰς καὶ Ὑμνολογικὰς
μαρτυρίας, βλέποντες τὸ σύγ γνωμον τῆς Ἐκ -
κλησίας, τὴν συμφω νί αν τῶν Ἁγίων Πατέρων,
con sesnsus patrum, θὰ ἀναγνωρίσουν ὡς φυ -
σιολογι κὸν καὶ αὐτο νόητον αὐτὸ τὸ ὁποῖον
πάν τοτε, παν τοῦ καὶ ὑπὸ πάντων τῶν Ἁγίων
ἐπιστώθη, ὅτι ΥΠ ΗΡΧΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΩ -
ΤΗΡΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΟΥ
ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΚΑΙ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΑ ΛΑΙΑΝ ΔΙΑΘΗΚΗΝ, ΥΠΟ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΕ ΝΕΡΓΟΥΜΕ ΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΟΡΗ ΓΟΥΜΕΝΗ, Ο ΠΩΣ
ΣΥΜ ΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗΝ
ΔΙΑ ΘΗΚΗΝ,ΔΙΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗ ΣΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ.

Μὲ αὐτὰς τὰς εἰρηνικὰς σκέψεις καὶ τὰς
εὐχὰς τῆς ἡμετέρας μετριότητος, δίδεται εἰς
δημοσίαν κυκλοφορίαν τὸ παρὸν κείμενον,
μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ εὐ οδωθῇ ἀπὸ τὸν Θε άν -
θρωπον Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, διὰ
νὰ συνδράμῃ εἰς τὴν ψυχι κὴν ὠφέλειαν καὶ
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Σωτηρίαν πάντων τῶν ἀνα γνωστῶν, καλο-
προαιρέτων καὶ μή.

Ὁμολογουμένως δὲν εἶχε προβλεφθῆ ὅτι ἡ
ἀνάλυσις τοῦ θέμα τος θὰ ἐπεκτείνε το τό σο
πολύ. Τὸ γεγο νὸς ὅμως ὅτι ΟΥΔΕΙΣ Α ΓΙΟΣ
διετύπωσε ποτὲ τὸν ἰσχυρισμὸν τῶν νέων
τούτων Αἱρετικῶν, ὅτι Δὲν ὑπῆρχε Σωτηρία
εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην καὶ ὅτι ἐκολάζον -
το ὅλοι οἱ πρὸ Χριστοῦ ἄνθρω ποι, ἀδιακρί-
τως Ἅγιοι καὶ ἁμαρτωλοί, ὑπε χρέωσε τὴν ἔ -
ρευνα νὰ παραθέσῃ πολλὰς καὶ ἐκτενεῖς μαρ -
τυρίας τῆς Ἀληθείας. Ὑπάρχει ἐλπὶς ὅμως ὅτι
μελλοντικῶς, εἰδι καὶ μελέται θὰ καλύψουν
πλατύτερα καὶ λεπτομερέστερα τὸ περὶ Σω-
τηρίας εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην θέμα.

Εὐχόμεθα ὅπως ἡ Χάρις τοῦ Τρισυποστά -
του Θεοῦ, διὰ πρεσβειῶν τῶν Ἁγίων, τῶν Δι -
καίων, τῶν Πατριαρχῶν καὶ Προφητῶν τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης, καὶ πάν των τῶν ἐν τῇ
Θριαμβευούσῃ Ἐκκλησίᾳ παρεστηκό των
τῷ Θεῷ, ἐνεργήσῃ πρὸς ὠφέλειαν καὶ Ζωὴν
Αἰώνιον τῶν ἀναγνωστῶν. Ἀμήν. Γένοιτο. 
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330 ΟΙ  ΤΡΕΙΣ  ΠΑΙΔΕΣ  ΕΝ  ΚΑΜΙΝῼΟΙ  ΤΡΕΙΣ  ΠΑΙΔΕΣ  ΕΝ  ΚΑΜΙΝῼ

Οἱ ἐν Καμίνῳ τῇ Χαλαδαϊκῇ Ἅγιοι Τρεῖς Παῖδες
καὶ ὁ Προφήτης Δανιήλ (Δαν. Γ´ 1-33)

(φορητὴ εἰκών, Μονὴ Ἁγίου Διονυσίου Ἁγίου
Ὄρους, 16ος αἰών)
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331

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2020
ΠΕΡΙ ΑΡΓΙΩΝ,  ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 

Οἱ Ἀργίες δὲν ἐπισημαίνονται διὰ σταυροῦ, ἀλλὰ διακρί-
νονται μὲ τὴν λέξιν «Ἀργία», π.χ. ἡ 7η Ἰανουαρίου.

Εἰς τὶς Ἀργίες οἱ ὁποῖες συμπίπτουν ἡμέραν Κυριακὴν
δὲν ἀναγράφεται ἡ λέξις «Ἀργία», ἐπειδὴ ἡ Κυριακὴ εἶναι
Ἀργία ἀφ᾽ ἑαυτῆς, π.χ. ἡ 20ὴ Ἰανουαρίου.

Ὁ Σταυρός (†) σημαίνει μόνον ΚΑΤΑΛΥΣΙΝ  ΝΗΣΤΕΙ-
ΑΣ καὶ τίθεται, κατὰ τὸ παρὸν ἔτος: 
α) εἰς τὶς ἡμέρες οἱ ὁποῖες ἔχουν Κατάλυσιν Νηστείας ἀναλό -
γως ὅπως αὐτὴ ὁρίζεται ἀπὸ τοὺς πίνακες ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΝ
ΝΗΣΤΕΙΩΝ, σελ. 333, π.χ. ἡ 18η  Ἰανουαρίου κ.λπ.
β) εἰς τὶς Δευτέρες, Τετάρτες & Παρασκευὲς τῶν ἑβδομάδων
Τελώνου καὶ Φαρισαίου, Ἀπόκρεω, Διακαινησίμου, Ἁγίου
Πνεύματος καὶ τοῦ 12ημέρου τῶν Χριστουγέννων, ὅπου γί-
νεται ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ, π.χ. 30ὴ Ἰανουαρίου, ἡ 11η Φεβρουα-
ρίου, ἡ 28η Μαΐου κ.ἄ. (βλέπε σελίδες 333).

Ὅταν τίθεται ἡ λέξις «Νηστεία», εἰς ἑορτὴν ἢ εἰς παρα-
μονὴν Δεσποτικῆς  Ἑορτῆς, ἀκόμη καὶ ἂν αὐτὲς τύχουν ἡμέ-
ραν Σάββατον ἢ Κυριακήν, γίνεται Νηστεία, ὅπως δεικνύει
ὁ πίνακας ΝΗΣΤΕΙΩΝ, σελ. 332, π.χ. ἡ 5η Ἰανουαρίου.

Μὲ ΚΟΚΚΙΝΟ χρῶμα σημειοῦνται ὅλες οἱ Κυριακὲς τοῦ
ἔτους, καθὼς καὶ οἱ Δεσποτικὲς ἑορτές.

Μὲ ΜΠΛΕ χρῶμα σημειοῦνται οἱ Θεομητορικὲς ἑορτὲς
καὶ οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας.

Μὲ ΜΑΥΡΟ ἔντονο χρῶμα σημειοῦνται ἑορτὲς Ἁγίων μὲ
Ἀργίαν, Νηστεῖες, Ἀποδόσεις Ἑορτῶν, Ψυχοσάββατα, κ.ἄ.
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332 ΑΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΠΩΣ ΝΗΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΝΗΣΤΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
Γίνεται κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου, μόνον κάθε Σάβ-
βατον καὶ Κυριακήν.

ΝΗΣΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Κάθε Τρίτην καὶ Πέμπτην, γίνεται κατάλυσις οἴνου
καὶ ἐλαίου, κατὰ δὲ τὸ Σάββατον καὶ τὴν Κυριακὴν
κατάλυσις ἰχθύος.

ΝΗΣΤΕΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Γίνεται κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου, μόνον κάθε Σάβ-
βατον καὶ Κυριακήν. Τῆς Μεταμορφώσεως, ὁποιαδή -
ποτε ἡμέρα συμπέσῃ, γίνεται κατάλυσις ἰχθύος.

ΝΗΣΤΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Κάθε Τρίτη καὶ Πέμπτη, γίνεται κατάλυσις οἴνου καὶ
ἐλαίου, κατὰ δὲ τὸ Σάββατον καὶ τὴν Κυριακὴν γίνεται
κατάλυσις ἰχθύος. Διευκρίνισις: Κατὰ τὴν παράδοσιν, εἰς
τὴν νηστείαν αὐτήν, ὅσοι πρόκειται νὰ μεταλάβουν τῶν
Ἀχράντων Μυστηρίων, εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν Εἰσοδίων καὶ
εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν Χριστουγέννων ἀντιστοίχως, κατάλυ-
σιν ἰχθύος κάνουν μόνον τὰ Σαββατοκύριακα, ἀπὸ τῶν
Εἰσοδίων μέχρι τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, οὕτως ὥστε νὰ
προετοιμάζωνται καταλλήλως διὰ τὸ Ἱερὸν Μυστήριον.

ΝΗΣΤΕΙΑ ΕΚ ΠΑΝΤΩΝ
Γίνεται εἰς τὶς 5 Ἰανουαρίου, 29 Αὐγούστου, 14 Σε-
πτεμβρίου, 24 Δεκεμβρίου, ἐκτὸς ἐὰν τύχουν Σάββατον
ἤ Κυριακήν, ὁπότε καταλύομεν οἶνον καὶ ἔλαιον. Ἐὰν
τύχῃ ἑορτὴ Καταλύσιμος τὴν Καθαρὰν ἤ τὴν Μεγά -
λην Ἑβδομάδα, δὲν καταλύομεν οἶνον καὶ ἔλαιον. 
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333ΚΑΤΑΛΥΣΕΙΣ  ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΥΣΕΙΣ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ

ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΥΣΕΙΣ ΙΧΘΥΟΣ
ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Ἰανουάριος 7. • Φεβρουάριος 2. • Μάρτιος 25.
• Ἰούνιος 24, 29. • Αὔγουστος 6, 15. • Σεπτέμ -
βριος 8. • Νοέμβριος 14, 21. • Τὴν Τετάρτην τῆς
Μεσοπεντηκοστῆς. • Τὴν Τετάρτην τῆς Ἀποδό-
σεως τοῦ ΠΑΣΧΑ.

ΚΑΤΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ
Ἀπὸ 25 Δεκεμβρίου ἕως 4 Ἰανουαρίου. Τὴν 6ην
Ἰανουαρίου. Ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καὶ
Φαρισαίου ἕως τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου. Ἀπὸ
τῆς Ἀπόκρεω ἕως τῆς Τυροφάγου, πλὴν κρέατος.
Τὴν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου. Τὴν ἑβδομά-
δα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἰανουάριος 
Φεβρουάριος 

Μάρτιος 
Άπρίλιος 

Μάϊος 
Ἰούνιος 
Ἰούλιος 

Αὔγουστος
Σεπτέμβριος 

Ὀκτώβριος 
Νοέμβριος 
Δεκέμβριος

11-16-17-18-20-22-25-27-30
8-10-11-17-24
9-26
23-25-30
2-8-15-21-25
8-11-30
1-2-17-20-22-25-26-27
31
1-6-9-13-20-23-26
6-18-23-26
1-8-12-13-16-25-30
4-5-6-9-12-15-17-20
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Γ.Ο.Χ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ: Κων/πόλεως 174, Τ.Κ. 542
49, Χαριλάου Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310 300177.
ΠΑΝ/ΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Κων/πόλεως 174, Τ.Κ. 542
49, Χαριλάου Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310 300177.

ΙΕΡΕΥΣ
Ἱερεύς Νικόλαος Ζαρδούκας, Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωρ-
γίου, Κων/πόλεως 174, Τ.Κ. 542 49, Θεσσαλο-
νίκη. Τηλ. 2310 300177 (24950 41883).

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

•Τριῶν Ἱεραρχῶν, Τέρμα Ἱπποκράτους, Τ.Κ.
202 00, Κιάτον Κορινθίας. Τηλ. 27420 24704.
•Ἁγίας Βαρβάρας, Τ.Κ. 200 01, Ζευγολατιὸ
Κορινθίας. Τηλ. 27410 54316.
•Ἁγίας Θεοδώρας, Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας,
Τ.Κ. 203 00. Τηλ. 27430 23492.
•Κοιμήσεως Θεοτόκου, Δαλαμανάρα, Τ.Κ. 212 00.
Ἀργολίδος.
•Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, Περιοχὴ Ἁγίου
Γεωργίου Καβαλλάρη. Τ.Κ. 191 00 Μέγαρα.
Τηλ. 22960 24648.
•Ἁγίας Τριάδος, Δομοκός Λαμίας.
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ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
•Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, Μεσορράχη, Λαρίσης.
Τηλ. 2410 751067.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
•Ἁγίου Γεωργίου, Κων/πόλεως 174, Τ.Κ. 542
49, Χαριλάου Θεσ/νίκη. Τηλ. 2310 300177.
•Ἁγίων Πάντων, Τ.Κ. 592 00, Νάουσα, Ἀραπί-
τσα (Χῶρος Θυσίας Ἡρώων). Τηλ. 23320 25062.
•Ἁγίου Σπυρίδωνος, Τ.Κ. 592 00, Χαρίεσσα Νάουσα.
•Ἁγίας Τριάδος, Σταυροδρόμιον Σερρῶν. Τηλ.
2310 771649, 2310 772529, 6944781923.
•Ἁγίου Νικολάου Ραφαήλ, Τ.Κ. 671 00, Χρύ-
σα, Ξάνθη. Τηλ. 25410 25876.
•Ἁγίας Πεντηκοστῆς, Νέα Ἔφεσος, Τ.Κ. 601 00,
Πιερία.

ΚΡΗΤΗΣ
•Ἁγία Παρασκευή, Λαμπιῶτες Ἀμαρίου, Ρέθυμνον.

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ
•Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, Ἀθήκια Κορινθίας.
Τ.Κ. 200 05, Τηλ. 27410 39279.
•Ἁγίου Γεωργίου, Τ.Κ. 190 01, Ντάρδεζα Κε-
ρατέα Ἀττικῆς. Τηλ. 22990 68379.

ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
•Κελλίον Ἅγιος Γεώργιος, Καψάλα, Τ.Κ. 630
86, Καρυαί, Ἅγιον Ὄρος.
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ΟΙ  ΑΓΙΟΙ  ΕΠΤΑ  ΜΑΚΚΑΒΑΙΟΙ  ΠΑΙΔΕΣ 
σὺν τῇ Μητρὶ αὐτῶν Σολομονῇ καὶ Ἐλεαζάρῳ τῷ
Διδασκάλῳ, Μάρτυρες τῆς Παλαιᾶς Διαθή κης
(† 1ῃ Αὐγούστου), οἵτινες ἡγίασαν καὶ ἐσώθησαν

διότι «ὑπὲρ Χριστοῦ τὸ αἷμα ἐξέχεαν»
καὶ «ὑπὲρ Χριστοῦ τὰ τραύματα ἔλαβον»
(Ἅγιος Ἰ. Χρυσόστομος, P.G. 63, 525-526).
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«Καὶ ἐξελεύσεται Ῥάβδος ἐκ τῆς
Ῥίζης Ἰεσσαί, καὶ Ἄνθος ἐκ τῆς
Ῥίζης ἀναβήσεται» (Ἡσ. ΙΑ´ 1).
Εἰκὼν τῶν Ἁγίων Προπατόρων, 
τῶν πρὸ Χριστοῦ σεσωσμένων.

 2020 POCKET CAL EXOFFYLLA_2008/sel 1...13  15/04/2020  14:15  Pag




