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Τ' +ραµα τ$. πρωτ$µ. Στεφ0ν$υ κατ0 τ' 2π$3$ν ε4δεν
«τ'ν 7Iησ$.ν :στ;τα <κ δε=ι;ν τ$. Θε$. Πατρ'ς».
(Πρ0=. Z´ 55.56). E4ναι E FρGαι$τHρα Iσως εJκKν  <ν LM πα-
ρOσταται 2 YQ'ς καO 2 ΠατRρ.  7Aπ' TEλλην. BυVαντ. Xει-
ρ'γραφ$ν τ$. 9$υ αJ;ν$ς. (7EθνικR BιZλι$θRκη τ;ν Πα-
ρισOων).
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T	 Βασιλε\ς τ;ν 	]ραν;ν πρ'ς τ'ν
:αυτ$. Πρ'δρ$µ$ν ^τρεGεν· $] κινRσας τ0
τ;ν 7ΑγγHλων στρατ'πεδα, $]δH πρ$δρ'-
µ$υς πρ$απ$στHλλων τ0ς Fσωµ0τ$υς δυ-
ν0µεις, Fλλ0 λιτ'ς $`τως <ν τLa στρατιω-
τικLa παραγεν'µεν$ς µ$ρφLa πρ'ς τ'ν :αυ-
τ$. παραγOνεται στρατιKτην· καO bς εcς
π$λλ;ν α]τd; πρ$σερG'µεν$ς, καO συνα-
ριθµ;ν :αυτ;ν τ$3ς αJGµαλKτ$ις 2 λυτρω-
τRς, καO συντ0ττων :αυτ'ν τ$3ς eπευθ\ν$ις
2 δικαστRς, καO συναγελαV'µεν$ς τ$3ς
Fπ$λωλ'σι πρ$Z0τ$ις 2 Π$ιµRν 2 καλ'ς, 2
δι0 τ' πλανKµεν$ν πρ'Zατ$ν �Zραν:θεν
κατελθIν, κα- τ�;ς CZραν�;ς µR καταλι-
πIν, κα- συναναµιγν;µεν�ς τ$3ς VιVανO$ις
2 	]ρ0νι$ς κ'κκ$ς 2 fσπ$ρ$ς.

7ΙδKν τ$Oνυν α]τ'ν 2 ΒαπτιστRς 7Ιω0ν-
νης καO γνωρOσας, +ν <κ γαστρ'ς τaς Μη-
τρ'ς <γνKρισε τε καO πρ$σεκOνησε καO
σαφ;ς <πιγν$\ς τ$.τ$ν <κε3ν$ν ε4ναι, δι’
+ν <ν τLa µRτρiα τaς µητρ'ς eπHρ τRν Eλι-
κOαν <σκOρτησε, ZιαV'µεν$ς τ$\ς +ρ$υς τaς
φ\σεως συνHστειλεν ^σω τaς διπλ$jδ$ς τRν
δε=ι0ν καO τRν :αυτ$. κεφαλRν eπ$κλOνας
bς Φιλ$δHσπ$τ$ς δ$.λ$ς τ$ια\ταις πρ'ς
α]τ'ν <φθHγ=ατ$ φωνα3ς: «�ΕγI <ρε-αν
0<ω Pπ: Σ�[ 8απτισθQναι κα- σ; 0ρ<\η
πρ:ς µε;» ΤO π$ιε3ς, ∆Hσπ$τα;

ΜR γ0ρ Fγν$; ΤOς ε4; ΚαO <κ τOν$ς <=H-
λαµψας καO π'θεν <λRλυθας; ΜR γ0ρ, <πει-
δR γHγ$νας κατ’ <µH, τ' µεγαλε3$ν
Fρν$.µαι τQς σQς Θε:τητ�ς; µR γ0ρ, <πει-
δR τ$σ$.τ'ν µ$ι συγκατHZης, +π$υ <γγ\ς
γενHσθαι τd; σKµατι καO +λ$ν <µH φHρεις <ν
:αυτd;, nνα σdKσης +λ$ν τ'ν fνθρωπ$ν, <γK
δι0 τ' 2ρKµεν'ν Σ$υ σ;µα, τ' ν$$\µεν$ν
τaς Θε'τητ$ς παρ$ρ;; µR γ0ρ, <πειδR δι0
τRν <µRν σωτηρOαν περιZHZλησαι τRν <µRν
FπαρGRν, $]κ <πOσταµαO Σε τ'ν περιZαλλ'-
µεν$ν τ' φ;ς bς Qµ0τι$ν;

ΜR γ0ρ, <πειδR <µ$O συγγενa σ0ρκα
φ$ρε3ς καO φαOνη τ$3ς FνθρKπ$ις bς α]τ$O
σε ZλHπειν JσG\$υσι, λανθ0νει µε ^ α_γλη
τQς Sστραπτ�;σης Θε:τητ�ς: ΜR γ0ρ,
<πειδR τRν <µRν <ν Σ$O ZλHπω µ$ρφRν, πα-
ραλ�γ-`�µα- Σ�υ τRν Θε-αν CZσ-αν τRν
S:ρατ�ν κα- Sκατ!λειπτ�ν; 	4δ0 Σε, ∆H-
σπ$τα, σαφ;ς $Jδ0 Σε παρ0 Σ$. διδα-
GθεOς· $]δεOς γ0ρ <πιγν;ναO Σε δ\ναται,
µR τaς Σaς Fπ$λα\ων <λλ0µψεως. 	Jδ0
Σε, ∆Hσπ$τα, σαφ;ς· ε4δ$ν γ0ρ Σε πνευµα-
τικ;ς, πρOν Iδω τ$.τ$ τ' φ;ς. aCτε Σ; µbν
cν dλως eν τ�fς Sσωµ!τ�ις κ:λπ�ις τ�[
�Zραν-�υ Πατρ:ς, +λ$ς <ν τ$3ς λαγ'σι τaς
Σaς δ$\λης τε καO Μητρ'ς· <γK δH <ν τLa
κ$ιλOiα τaς 7Ελισ0Zετ bς <ν εQρκτLa τLa φ\σει
κατεG'µεν$ς καO δεδεµHν$ς τ$3ς τ;ν
<µZρ\ων Fλ\τ$ις δεσµ$3ς, <σκOρτων <πανη-
γ\ριV$ν, τRν ΣRν γHννησιν πρ$ε$ρτ0Vων.
T	 τ$Oνυν πρ' τ$. Τ'κ$υ τRν ΣRν <πιδη-
µOαν πρ$κηρ\ττων, µετ0 τ'ν τ'κ$ν τRν ΣRν
παρ$υσOαν Fγν$Rσω;

T	 <ν νηδ\ϊ τaς Σaς παρ$υσOας διδ0-
σκαλ$ς νηπι0σω ν.ν πρ'ς τRν τελεOαν <πO-
γνωσιν; �Αλλ’ �Z δ;ναµαι µR σb8ειν Σb τ:ν
πρ�σκυν�;µεν�ν παρ! π!σης τQς κτ-σεως.
	] δ\ναµαι µR κηρ\ττειν, +ν $]ραν'ς δι’
FστHρ$ς eπHδει=ε, καO Γa δι0 τ;ν Μ0γων
<δε=ιKσατ$, καO τ;ν 7ΑγγHλων $Q G$ρ$O GαO-
ρ$ντες δι0 τRν ΣRν πρ'ς Eµqς συγκατ0Zα-
σιν FνευφRµ$υν, καO π$ιµHνες
Fγραυλ$.ντες τ'ν 7ΑρGιπ$ιµHνα τ;ν λ$-
γικ;ν πρ$Z0των Fν\µνησαν.

	] δ\ναµαι Σ$. παρ'ντ$ς σιγiqν, φωνR
γ0ρ εJµι. «ΦωνR γ0ρ φησι Z$;ντ$ς <ν τLa
<ρRµdω, :τ$ιµ0σατε τRν 2δ'ν ΚυρO$υ».
7ΕπειδR τ$.τ$ π0ρεστO Σ$ι Τhi Πλ!στ\η τQς
φ;σεως. 7ΕγK fνθρωπ$ς µ'ν$ν εJµO θεOας
G0ριτ$ς µHτ$G$ς. Σ\ δH Θε'ς ε4 καO fνθρω-
π$ς 2 α]τ'ς· <πειδR Φιλ0νθρωπ$ς πHφη-

ΛCΓCΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚCΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕCΦΑΝΕΙΑ(1)
TOY EN AΓIOIΣ ΠATPOΣ HMΩN ΓPHΓOPIOY EΠIΣKOΠOY NEOKAIΣAPEIAΣ TOY ΘAYMATOYPΓOY

(1) 7Aπ$σπ0σµατα Fπ' τ'ν Λ'γ$ν τ$. TAγO$υ Γρηγ$ρO$υ (Συνα=αριστRς, 7Iαν$υαρO$υ 1946).
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κας. 7ΕγK GρεOαν ^Gω eπ' Σ$.
Zαπτισθaναι, καO Σ\ ^ρGLη πρ'ς µε; Σ; k eν
Sρ<\Q lν κα- πρ:ς Θε:ν lν, Σ\ τ' τaς Πα-
τρKας δ'=ης Fπα\γασµα. Σ; k τbλει�ς <α-
ρακτRρ τ�[ τελε-�υ Πατρ:ς, Σ\ τ' φ;ς τ'
Fληθιν'ν, τ' φωτOV$ν π0ντα fνθρωπ$ν
<ρG'µεν$ν εJς τ'ν κ'σµ$ν. Σ\ 2 <ν τd; κ'-
σµdω rν, καO <λθKν +π$υ sς. Σ\ 2 γεν'µε-
ν$ς σ0ρ=, Fλλ’ $]κ εJς σ0ρκα τραπεOς. Σ\ 2
σκηνKσας <ν Eµ3ν, καO τ$3ς σ$3ς δ$\λ$ις
φανεOς <ν τLa τ$. δ$\λ$υ µ$ρφLa. Σ\ 2 τRν
γaν καO τ'ν 	]ραν'ν γεφυρKσας τd; tγOdω
Σ$υ uν'µατι.

Σ\ ^ρGLη πρ'ς µε; T	 Τ$σ$.τ$ς πρ'ς τ'ν
τ$ι$.τ$ν; T	 Βασιλε\ς πρ'ς τ'ν Πρ'δρ$-
µ$ν; T	 ∆εσπ'της πρ'ς τ'ν δ$.λ$ν;

«	]κ εJµO Qκαν'ς λ.σαι τ'ν Jµ0ντα τ$.
eπ$δRµατ'ς Σ$υ, καO π;ς vψασθαι τ$λµR-
σω τaς FGρ0ντ$υ Σ$υ Κ$ρυφaς»; Π;ς
<κτεOνω τRν δε=ι0ν <πO ΣH ,τ'ν <κτεOναντα;
Π;ς <φαπλKσω τ$\ς Qκετικ$\ς µ$υ δακτ\-
λ$υς τQς  θε-ας Σ�υ Κ�ρυφQς; Π;ς λ$\σω
τ'ν fσπιλ$ν καO Fναµ0ρτητ$ν; Π;ς φωτO-
σω τ' φ;ς; Π$Oαν π$ιRσ$µαι πρ$σευGRν
<πO τ'ν πρ$σδεG'µεν$ν καO τ0ς τ;ν Fγν$-
$\ντων ε]G0ς; Τ$\ς fλλ$υς ZαπτOVων εJς
τ' Σ'ν wν$µα, ZαπτOVω nνα πιστε\σωσιν εJς
ΣH τ'ν <ρG'µεν$ν µετ0 δ'=ης. ΣH ZαπτOVων,
τOν$ς <πιµνησθ;; Εmς τιν�ς δb Σε nν�µα 8α-
πτ-σω; Εmς τ: τ�[ Πατρ:ς; Sλλ’ dλ�ν τ:ν
Πατbρα  0<εις eν oαυτhi, κα- dλ�ς Pπ!ρ<εις
eν τhi Πατρ-. �Αλλ’ εmς τ: τ�[ Υp�[; Sλλ’ �Zκ
0στι παρ! Σb cλλ�ς φ;σει Υp:ς Θε�[. �Αλλ’
εmς τ: τ�[ HΑγ-�υ Πνε;µατι·

∆ε3 µε τα.τα διαπρ0=ασθαι. ∆ι! γ!ρ
τα[τα τ�fς eµ�fς eπbστην π�ιRµασιν. ∆ε3
Βαπτισθaναι τ$.τ$ τ' Z0πτισµα ν.ν, καO
`στερ$ν τaς T	µ$$υσO$υ Τρι0δ$ς τ' Β0-
πτισµα πqσι τ$3ς FνθρKπ$ις GαρOσασθαι.
∆0νεισ'ν µ$ι, Βαπτιστ0, πρ'ς τRν
παρ$.σαν $Jκ$ν$µOαν, τRν σRν δε=ι0ν, bς
<δ0νεισH µε πρ'ς τRν γHννησOν τRν νηδ\ν E
ΜαρOα. Κατ0δυσ'ν µε τ$3ς 7Ι$ρδ0ν$υ xεO-
θρ$ις, καθ0περ E γεννRσασα τ$3ς παιδι-
κ$3ς σπαργ0ν$ις <νεOλισσε· δ'ς µ$ι τ' Β0-

πτισµα bς E ΠαρθHν$ς τ' Γ0λα κρ0τησ$ν
τRν <µRν κεφαλRν, rν σb8ει τ! Σεραφε-µ·
κρ0τησ$ν τRν συγγγενa τaς σaς δε=ιqς·
κρ0τησ$ν τRν πεφυκυ3αν κατHGεσθαι· κρ0-
τησ$ν τRν δι0 τ$.τ$ κατασκευασθε3σαν
eπ’ <µ$. καO <κ Πατρ'ς. Κρ0τησ$ν τRν
<µRν κεφαλRν, yν 2 κρατ;ν ε]σεZ;ς $]δH-
π$τε ναυαγε3. Β0πτισ'ν µε, τ'ν µHλλ$ντα
ZαπτOVειν τ$\ς πιστε\$ντας, δι’ `δατ$ς καO
Πνε\µατ$ς, καO πυρ'ς· `δατ$ς δυναµHν$υ
Fπ$πλ.ναι τ;ν tµαρτι;ν τ'ν Z'ρZ$ρ$ν·
Πνε\µατι δυναµHνdω τ$\ς G$ϊκ$\ς Fπεργ0-
σασθαι· πυρ'ς πεφυκ'τι κατακαOειν τ0ς
τ;ν Fν$µηµ0των Fκ0νθας.

Τ$ια.τα θρυλλ$\ντων τ;ν Fγν$$\ντων
τ' τaς 	Jκ$ν$µOας ΜυστRρι$ν, 2 µ'ν$ς
Κ\ρι$ς καO φ\σει ΠατRρ τ$. Μ$ν$γεν$.ς,
2 µ'ν$ς εJδKς FκριZ;ς +ν µ'ν$ς <γHννησεν
Fπαθ;ς, δι$ρθ$\µεν$ς τRν <σφαλµHνην
τ;ν 7Ι$υδαOων eπ'ν$ιαν, FνHω=ε τ0ς π\λας
τ;ν 	]ραν;ν, τaς ναυαγ$\σης φ\σεως
Fγαθ'ν ΚυZερνRτην. ΚαO α]τ'ς $]ραν'-
θεν <πιZ$q φαιδρ;ς λHγων· «Csτ:ς eστιν k
Υp:ς µ�υ k Sγαπητ:ς»· 7Εκε3ν$ς 2 7Ιησ$.ς,
$]G 2 7Ιω0ννης· 2 ΒαπτισθεOς, $]G 2 ZαπτO-
σας· k et eµ�[ γεννηθε-ς πρ: παντ:ς <ρ�νι-
κ�[ διαστRµατ�ς, $]G 2 <κ zαGαρO$υ, 2 <κ
ΜαρOας γεννηθεOς κατ0 σ0ρκα, $]G 2 <κ
τaς 7Ελισ0Zετ φανεOς παρ’ <λπOδα. T	 τaς
µR λυθεOσης ΠαρθενOας FγεKργητ$ς Καρ-
π'ς· $]G 2 <κ τaς λυθεOσης στειρKσεως
κλ0δ$ς, 2 µεθ’ Eµ;ν FνατραφεOς, $]G 2 <ν
τLa <ρRµdω τραφεOς· Csτ:ς eστιν k Υp:ς µ�υ
k Sγαπητ:ς, eν u ηZδ:κησα.

Υp:ς kµ��;σι�ς, �Z< oτερ�;σι�ς. HCµ�-
�;σι�ς eµ�- κατ! τ: S:ρατ�ν κα- kµ��;-
σι�ς Pµfν κατ! τ: kρIµεν�ν <ωρ-ς vµαρ-
τ-ας.

«Cwτ:ς eστιν k Υp:ς µ�υ k Sγαπητ:ς, eν
hhu ηZδ:κησα». OZκ cλλ:ς eστιν, k eµ:ς
Υp:ς, κα- cλλ�ς k Μαρ-ας Υp:ς· Sλλ!
�sτ:ς eστιν k Υp:ς µ�υ k Sγαπητ:ς, k 8λε-
π:µεν�ς κα- ν��;µεν�ς.

	{τ'ς <στιν 2 ΥQ'ς µ$υ 2 Fγαπητ'ς, <ν
d| η]δ'κησα. Α]τ$. Fκ$\ετε. 7Ε0ν εIπLη 2
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:ωρακKς <µH, :Kρακε τ'ν ΠατHρα, α]τ$.
Fκ$\ετε. 7Ε0ν εIπLη, 2 πHµψας µε µεOVων
µ$\ <στιν, τLa $Jκ$ν$µOiα τRν φωνRν πρ$-
σαρµ'σατε.

7Ε0ν εIπLη, τOνα µH λHγ$υσιν $Q fνθρω-
π$ι ε4ναι, τ'ν ΥQ'ν τ$. FνθρKπ$υ· Fπ$κρO-
νεσθε πρ'ς α]τ'ν Σ; εx k Υp:ς τ�[ Θε�[
τ�[ yiντ�ς. Τ$\τ$ις τ$3ς xRµασιν $]ραν'-
θεν Zρ$ντ$ειδ;ς <κ Πατρ'ς <λθ$.σι κατη-
υγ0σθη τ' τ;ν FνθρKπων γHν$ς. 7ΕπHγνω-
σαν διαφ$ρ0ν, Π$ιητ$. καO π$ιRµατ$ς,
ΒασιλHως καO στρατιKτ$υ, ΤεGνOτ$υ καO τε-

GνRµατ$ς, τLa πOστει ZεZαιωθHντες
πρ$σaλθ$ν δι0 τ$. ZαπτOσµατ$ς 7Ιω0νν$υ
τd; <ν Πνε\µατι καO πυρO ΒαπτOV$ντι �ρι-
στd; τhi Sληθινhi ^µiν Θεhi, µεθ’ ${ τd; Πα-
τρO δ'=α, σ\ν τd; ΠαναγOdω καO zω$π$ιd;
Πνε\µατι, ν.ν καO FεO, καO εJς τ$\ς αJ;νας
τ;ν αJKνων. 7ΑµRν.

(�Εκ �ειργρ'φων τ"ν 9ν τ:" �Αγιω-
ν�µ:ω 4�ρει τ5 Σε7ασµιωτ'τυ Πατρ�ς
;µ"ν �Αγ�υ Βρεσθ*νης ΜΑΤΘΑΙ�Υ
�Αγιρε�τυ, Κρητ�ς �Ερηµ�τυ).

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕCΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛCΝΙΚΗΝ
TΗ :$ρτR τ;ν TΑγOων Θε$φανεOων εJς

τ0ς 6 7Ιαν$υαρO$υ EµHραν ΚυριακRν, :ωρ-

τ0σθη µH JδιαιτHραν λαµπρ'τητα καO <φH-

τ$ς εJς τRν πρωτε\$υσαν τaς Μακεδ$νOας,

τRν Θεσσαλ$νOκην.

ΕJς τRν :$ρτRν ε4G$ν πρ$σHλθει ε]Zλα-

Zε3ς uρθ'δ$=$ι πρ$σκυνηταO Fπ' +λα τα

µHρη τaς Μακεδ$νOας, Fλλ0 καO Fπ' τR

Θρ0κη, ΘεσσαλOα, 7ΑθRνα, Πελ$π'ννησ$ν

καO Fλλ$..

TΗ ΘεOα Λειτ$υργOα <τελHσθη εJς τ'ν

TΙερ'ν Μητρ$π$λιτικ'ν Να'ν Θεσσαλ$νO-

κης τ$. TΑγO$υ ΓεωργO$υ, eπ' τ$. Πανα-

γιKτατ$υ Μητρ$π$λOτ$υ Θεσσαλ$νOκης κ.

�ρυσ$στ'µ$υ συµπαραστα-

τ$\µεν$ς eπ' τ;ν QερHων π.

Νικ$λ0$υ zαρδ$\κα καO τ$.

TΙερ$µ. π. ΣεραφεOµ Μ0τσα.

Μετ0 τRν ΘεOαν Λειτ$υρ-

γOαν <γHνετ$ E καθιερωµHνη

π$µπR πρ'ς τ'ν θαλ0σσι$ν

G;ρ$ν τaς Θεσσαλ$νOκης,

+π$υ κατ’ ^τ$ς τελε3ται 2 ΜH-

γας TΑγιασµ'ς <πO τaς εJδικ;ς

στηθεOσης <=Hδρας καO E τε-

λετR τaς Καταδ\σεως τ$. Τι-

µO$υ Σταυρ$. εJς τRν θ0λασ-

σαν.

ΤRν +λην π$µπRν διεκ'σµησαν νH$ι

καO νHες φHρ$ντες <θνικ0ς καO τ$πικ0ς

<νδυµασOας Fπ' δι0φ$ρα µHρη τaς TΕλλ0-

δ$ς, καθKς καO E µελωδικR G$ρωδOα τ;ν

Qερ$ψαλτ;ν µας, δOδ$ντας τ' µRνυµα καO

τRν 2µ$λ$γOαν +τι «ΣRµερ�ν τ! cνω τ�fς
κ!τω συνε�ρτ!`ει κα- τ! cνω τ�fς κ!τω
συν�µιλεf» καO wGι +π$τε θελRσει 2 FντO-

Gριστ$ς παπισµ'ς 2 :Zραι$σιωνισµ'ς καO E

:Zραι$µασωνOα $Q 2π$3$ι εJσRγαγ$ν τ'ν

νH$ν παπικ'ν Eµερ$λ'γι$ν.

ΕJς τ' τHλ$ς τ$. Μεγ0λ$υ TΑγιασµ$.

bµOλησεν σGετικ;ς 2 ΠαναγιKτατ$ς Μη-

τρ$π$λOτης Θεσσαλ$νOκης κ. �ρυσ'στ$-

Π'νω: Στιγµι�τυπ Dπ� την τελετEν τ5 Mεγ. �Aγιασµ5
9π� τ�ς 9H*δρας, εIς τ�ν παραθαλ'σσιν �"ρν εIς Θεσ/ν�κην.



µ$ς FναφερθεOς εJς τRν καθιερωµH-

νην κατ’ ^τ$ς τελετRν τaς καταδ\-

σεως κατ0 τRν :$ρτRν τ;ν Θε$φα-

νεOων καO εJς τ' πρ'σφατ$ν γεγ$-

ν'ς τ$. <κκλησιαστικ$. σGOσµατ$ς

καO πρα=ικ$πRµατ$ς τ;ν αQρετικ;ν

Τριαδ$µ0Gων, �ριστ$µ0Gων, 7Εκ-

κλησι$µ0Gων καO Νε$εκκλησι$λ'-

γων $Jκ$υµενιστ;ν $Q 2π$3$ι ^G$υν

τ' αQρετικKτατ$ν ∆'γµα dτι k zρι-
στ:ς δbν εxναι πρ�αιIνι�ς δηλαδR
δbν εxναι Θε:ς συµφρ$ν$.ντες µετ0

τ;ν :ZραOων καO τ;ν Gιλιαστ;ν.
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Τ'ν περασµHν$ν µaνα, ∆εκHµZρι$ν τ$.
2002, 2 τ'τε ΜεσσηνOας Γρηγ'ρι$ς παρα-
συρθεOς eπ' τ;ν ΑQρεσιαρG;ν Λ0µπρ$υ
Κτενq, ΠαναγιKτ$υ 7Αλε=$π$\λ$υ <κ Πα-
τρ;ν καO τ;ν σ\ν α]τ$3ς κληρικ;ν καO µ$-
ναG;ν, µετ0 τ'ν Fπρ$σδ'κητ$ν θ0νατ$ν τ$.
7Επισκ'π$υ Κ$V0νης ΤOτ$υ, <πισυµZ0ντ$ς
τRν 12.12.2002, EµHραν Τετ0ρτην, πρ$HZη
µ:ν�ς τ$υ εJς Gειρ$τ$νOας <πισκ'πων, δHκα
EµHρας σGεδ'ν µετ0 τ'ν θ0νατ$ν τ$. K$V0-
νης.

TΗ Gειρ$τ$νOα <πισκ'π$υ eφ’ :ν'ς µ'ν$υ
7Επισκ'π$υ <πεν$Rθη eπ' τ;ν FρGιτεκτ'-
νων τ$. πρα=ικ$πRµατ$ς καO τ$. ΣGOσµα-
τ$ς, πρ'ς στRρι=ιν καO :δραOωσιν τ;ν π$λ-
λαπλ;ν αQρHσεων, τiν Τριαδ�µ!<ων, zρι-
στ�µ!<ων, �Εκκλησι�µ!<ων κα- Νε�εκκλη-
σι�λ:γων �mκ�υµενιστiν. TΗγRθη λ$ιπ'ν, 2
ΜεσσηνOας Γρηγ'ρι$ς τ$. Πρα=ικ$πRµα-
τ$ς, τ$. ΣGOσµατ$ς καO τ;ν Fναφυεισ;ν
ΑQρHσεων.

TΗ Z0σις καO τ' θεµHλι$ν τ;ν π$λλαπλ;ν
α]τ;ν αQρHσεων ε4ναι +τι, 2 �ριστ'ς bς Θε-
0νθρωπ$ς δHν ε4ναι ΠΡ	ΑΙΩΝΙ	Σ!!!

7Ε0ν 2 Θε0νθρωπ$ς 7Ιησ$.ς �ριστ'ς, δHν
ε4ναι πρ$αιKνι$ς, τ'τε δHν ε4ναι ΘΕ	Σ, καO
ε4ναι κατ7 α]τ$\ς �να κτfσµα καO δηµι$\ρ-

γηµα τ$. Θε$..
�Ενας «τHτ$ι$ς» �ριστ'ς ^Gει FρGR Gρ$-

νικR καO δ\ναται ν0 πρ$σδι$ρισθa E EλικOα
τ$υ, E 2π$Oα δHν δ\ναται ν0 eπερZαOνη τ0
33 ^τη. Α]τ'ς 2 �ριστ'ς, κατ0 τRν θεωρOαν
των, FπHθανεν καO δHν FνHστη, δι'τι δHν sτ$
Θε'ς. ΜR γHν$ιτ$!

TΗ FντOGριστ$ς καO αQρετικR α]τR θεωρOα
<πεν$Rθη καO κατεσκευ0σθη πρ$κειµHν$υ
ν0 στηρO=$υν fλλην µεγ0λην αnρεσιν τRν
2π$Oαν <G0λκευσαν, dτι δbν PπQρ<ε �Eκλη-
σ-α Θε�[ πρ: zριστ�[, δι:τι k Υp:ς κα- Λ:-
γ�ς τ�[ Θε�[ πρ-ν σαρκωθQ δbν {τ� κεφαλR
καµµιMς �Εκκλησ-ας.

Α]τ$O ε4ναι α]θαOρετ$ι παραλ$γισµ$O
τaς ν$σηρqς φαντασOας των δι'τι E ΑΓΙΑ
ΓΡΑΦΗ εJς τRν Παλαι0ν ∆ιαθRκη FναφH-
ρει π$λλ0κις τRν `παρ=ιν �Εκκλησ-ας Θε�[
πρ: zριστ�[, dπως eκκλησ-α Θε�[, �Eκκλη-
σ-α HYψ-στ�υ, �Eκκλησ-α HAγ-ων, �Eκκλησ-α
HOσ-ων, κ.λπ. Exναι δι!σπαρτες �p φρ!σεις
αZτbς εmς τRν Π. ∆ιαθRκην.

7Ε= αJτOας α]τ;ν τ;ν δ\$ µεγ0λων αQρH-
σεων <δηµι$\ργησαν σωρεOαν fλλων tλυσι-
δωτ;ν αQρHσεων αQ 2π$3αι συν$ψOV$νται bς
Fκ$λ$\θως:

Τριαδ�λ�γικα-, zριστ�λ�γικα-, �Εκκλη-

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚC ΠΡΑ�ΙΚCΠΗΜΑ ΚΑΙ ΣzΙΣΜΑ

Π'νω: Στιγµι�τυπ Dπ� τEν πµπEν ; Kπ�α κατευθ�νεται πρ�ς
τ�ν θαλ'σσιν �"ρν δι' τEν τ*λεσιν τ5 Mεγ. �Aγιασµ5 κα� τEν
κατ'δυσιν τ5 Tιµ�υ Σταυρ5.
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Κατ0 τRν ΚυριακRν τaς 7	ρθ$δ$=Oας, τRν 3ην

ΜαρτO$υ 2003, εJς τ'ν TΙερ'ν Να'ν τ$. TΑγO$υ Γε-

ωργO$υ Θεσσαλ$νOκης, Κων/λεως 174 καO µετ0 τ'

πHρας τaς ΘεOας Λειτ$υργOας, 2 ΠαναγιKτατ$ς

Μητρ$π$λOτης Θεσσαλ$νOκης κ. �ρυσ'στ$µ$ς,

Fφ$. bµOλησεν <πικαOρως περO τaς :$ρτaς τaς 7	ρ-

θ$δ$=Oας, FνεφHρθη καO εJς τ' πρ'σφατ$ γεγ$ν'ς

τ;ν Fναφυεισ;ν αQρHσεων τ;ν Τριαδ$µ0Gων, �ρι-

στ$µ0Gων, 7Εκκλησι$µ0Gων καO Νε$εκκλησι$λ'-

γων 	Jκ$υµενιστ;ν.

7Εν συνεGεOiα ^κανε Fναδρ$µR Fπ' τaς <µφανO-

σεKς των, <=ιστ$ρ;ν <ν συντ$µOiα τ0 διατρH=αντα.

Μετ0 τRν 2µιλOαν καO <νKπι$ν κλRρ$υ Μ$-

ναG;ν καO λα$. ^καυσε τ0 αQρετικ0 φυλλ0δια καO

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

α]τ0 εJς τ' π.ρ καO τ' αJKνι$ν ΑΝΑΘΕΜΑ κατ0

τRν παρ0δ$σιν καO τRν <ντ$λRν τ;ν TΑγOων ΠατH-

ρων.

7Ακ$λ$\θως <γHνετ$ E περιφ$ρ0 τ;ν TΑγOων

εJκ'νων <ντ'ς τaς π'λεως, κατ0 τRν παρ0δ$σιν

καO κατ0 τRν <πιστρ$φRν,

^=ωθεν τ$. TΙ. Να$. κατH-

καυσεν δι0 δευτHραν φ$ρ0ν

<νKπι$ν τ$. λα$., +σα αQρε-

τικ0 φυλλ0δια <ναπHµειναν.

7Εκτ'ς τaς 7ΕγκυκλO$υ,

E 2π$Oα θ0 περιHGLη Fναλυ-

τικ;ς +λ$ν τ' Qστ$ρικ'ν καO

τ0ς αQρHσεις, θ0 <κδ$θa καO

fλλη 7Εγκ\κλι$ς Fναφερ$-

µHνη <ν συντ$µOiα εJς τ0 Fνα-

τρH=αντα συµZ0ντα καO θ0

περιHGLη καO σGετικ0 φωτ$-

γραφικ0 στιγµι'τυπα Fπ'

τRν κα.σιν τ;ν αQρετικ;ν

<ντ\πων κατ0 τRν Κυρια-

κRν τaς 7	ρθ$δ$=Oας.

σι�λ�γικα- κα- dσαι cλλαι παρ!γ�νται et
αZτiν.

ΑQ Fναφερθε3σαι α]ταO αQρHσεις κατα-
τ0σσ$νται µετ0 τ;ν FρGαOων µεγ0λων αQρH-
σεων, τ�[ �Αρειανισµ�[, τ�[ Νεστ�ριανι-
σµ�[ τ�[ Μ�ν�φυσιτισµ�[ κα- τ�[ Bαρλαµι-
τισµ�[, τ0ς 2π$Oας κατεδOκασαν καO Fναθε-
µ0τισαν αQ �Αγιαι 	Jκ$υµενικαO Σ\ν$δ$ι, E
Α´, E Γ´ καO E ∆´ τ' 325, 431 καO 451 καO 1341
Fντιστ$OGως.

	Q σ\γGρ$ν$ι α]τ$O αQρετικ$O ε4ναι,
Τριαδ�µ!<�ι κα- Νε�εκκλησι�λ:γ�ι �mκ�υ-
µενιστα-. Τ0 αQρετικ0 φρ$νRµατα τ0 2π$3α
διακηρ\σσ$υν τ$\ς κατατ0σσ$υν µετ0 τ;ν
TΕZραOων, πρ$τεσταντ;ν καO Gιλιαστ;ν.

ΠερO τ;ν Fναφυεισ;ν α]τ;ν π$λλαπλ;ν
αQρHσεων θ0 <κδ$θLa 7Εγκ\κλι$ς E 2π$Oα θ0
κ0νLη Qστ$ρικRν Fναδρ$µRν Fπ' τaς <µφανO-
σεKς των µHGρι σRµερ$ν καO θ0 τ0ς Fναλ\Lη
+πως τ0ς διεκRρυ=αν <γγρ0φως.

Π'νω Dριστερ': Στιγµι�τυπ Dπ� τEν κα�σιν τ"ν αMρετικ"ν συγγραµµ'των 9ντ�ς τ5 �I. Nα5
�Aγ�υ Γεωργ�υ µετ' τEν Θε�αν Λειτυργ�αν Qπ� τ5 Παναγιωτ'τυ Mητρπλ�τυ Θεσ/ν�κης κ.
Xρυσστ�µυ.

Π'νω δεHι': �H στιγµE τ�ς κα�σεως τ"ν αMρετικ"ν συγγραµµ'των THωθεν τ5 �I. N. �Aγ�υ Γε-
ωργ�υ µετ' τEν περιφρ'ν τ"ν �Aγ�ων εIκ�νων.

Η ΚΑΥΣΙΣ,  Η ΚΑΤΑ∆ΙΚΗ ΚΑΙ C ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜCΣ
ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑMΜΑΤΩΝ
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Κατ0 τRν 30Rν 7Ιαν$υαρO$υ, :$ρτRν τ;ν

TΑγOων Τρι;ν TΙεραρG;ν, πανηγ\ρισεν 2

2µKνυµ$ς TΙερ'ς Να'ς εJς Κι0τ$ν Κ$ριν-

θOας.

7Αφ7 :σπHρας <τελHσθη ΜHγας TΕσπερι-

ν'ς µετ’ Fρτ$κλασOας.

ΤRν :π$µHνην, EµHραν Τετ0ρτην, πε-

ριKνυµ$ν EµHρα τaς :$ρτaς τ;ν Τρι;ν TΙε-

ραρG;ν, <γHνετ$ E ΠανRγυρις µετ0 τaς

ΘεOας Λειτ$υργOας, eπ' τ$. Πα-

ναγιωτ0τ$υ Μητρ$π$λOτ$υ Θεσσαλ$νOκης

κ. �ρυσ$στ'µ$υ, συµπαραστατ$υµHν$υ

eπ' τ;ν QερHων π. Νικ$λ0$υ zαρδ$\κα

καO τ$. Qερ$µ. π. ΣεραφεOµ.

∆ι0 τRν :$ρτRν πρ$σaλθεν  πλaθ$ς κ'-

σµ$υ Fπ' δι0φ$ρα µHρη τaς TΕλλ0δ$ς πρ'ς

τιµRν τ;ν TΑγOων.

ΕJς τ' Κ$ινωνικ'ν bµOλησεν 2 θε$λ'-

γ$ς κ. Γ. ΓλετV0κ$ς, FναφερθεOς εJς τ0 <πO-

καιρα γεγ$ν'τα.

Μετ0 τ' πHρας τaς Θ. Λειτ$υργOας <γH-

νετ$ E καθιερωµHνη περιφ$ρ0 τaς ΕJκ'ν$ς

τ;ν TΑγOων, εJς τRν 2π$Oαν ^λαZεν µHρ$ς

καO 2 Qερ$µ. π. Π$ρφ\ρι$ς ΠHτκωφ <λθKν

<πO τ$\τ$υ Fπ' τ'

Μαρκ'π$υλ$ν �τ-

τικaς. 

7Εν συνεGεOiα παρε-

τHθη τρ0πεVα δι0

τ$\ς πρ$σκυνητ0ς, $Q

2π$3$ι Fφ$. ε]GαρO-

στησαν τ'ν Θε'ν καO

τ$\ς TAγO$υς FνεGK-

ρησαν.

ΑΠC ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤCΥ ΙΕΡCΥ ΝΑCΥ

ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡzΩΝ ΕΙΣ ΚΙΑΤCΝ ΚCΡΙΝΘΙΑΣ

UEτερν στιγµι�τυ-

πν Dπ� τEν κα5σιν

τ"ν αMρετικ"ν συγ-

γραµµ'των 9ν6πιν

κλEρυ κα� λα5 THω-

θεν τ5 �I. Nα5 �Aγ�υ

Γεωργ�υ Θεσ/ν�κης

µετ' τEν περιφρ'ν

τ"ν �Aγ�ων EIκ�νων

Qπ� τ5 Παναγιωτ'τυ

Mητρπλ�τυ Θεσ/ν�-

κης κ. Xρυσστ�µυ..

Mετ' τEν περιφρ'ν τ�ς �I. EIκ�νς τ"ν �Aγ�ων Tρι"ν �Iεραρ�"ν καI Tµπρσθεν τ5 �I. Nα5 εIς
Kι�τν Kρινθ�ας. ∆ιακρ�ννται, K Παναγι6τατς , MερεXς, µνα�� κα� πλ�θς πρσκυνητ"ν.


