
\EÓ \EÎÎÏËÛ›·È˜ ÂéÏÔÁÂÖÙÂ ÙfiÓ £ÂfiÓ

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛÈ˜ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎÔÜ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ	ΥΠ	ΛΕΩΣ 174,   T.K. 542 49 �ΑΡΙΛΑ	Υ ñ ΘΕΣΣΑΛ	ΝΙΚΗ

ªπª∏∆AI ∂™∆∂
∆√À Ãƒπ™∆√À

¶EPIO¢O™  °ã ñ ª∞ƒ∆IO™ - ∞¶ƒπ§IO™  2003 ñ ÙÂÜ¯Ô˜ 2ÔÓ



∆IMHNIAION  EΠIΣHMON

∆HMOΣIOΓPAΦIKON  OPΓANON

THΣ  EKKΛHΣIAΣ  TΩN  ΓNHΣIΩN

OPΘO∆O�ΩN  XPIΣTIANΩN

THΣ  EΛΛA∆OΣ

�Aριθµ. �Eγκρ. �Aπ�φ!σεως 10893/95

Περ-�δ�ς Γ´ 0τ�ς Α´

M!ρτι�ς - �Aπρ-λι�ς 2003

�Αριθµ6ς τε78�υς   2

Ι∆ΡΥΤΗΣ: �� �Αε�µνηστς Πρωτσ�γκελλς κα� �Αρ�ιγραµ-

µατε�ς τ�ς �Ιερ�ς Συν�δυ τ�ς �Eκκλησ�ας τ"ν Γ.�.%. �Ελλ'-

δς  π. Ε)γ*νις Τ�µπρς (1905-1982).

4Ετς �Ιδρ�σεως τ5 Περιδικ5 ��κτ67ρις 1950

ΕΚ∆	ΤΗΣ :

H IEPA ΜΗΤΡAΠAΛΙΣ Γ.O.X. ΘΕΣΣΑΛAΝΙΚΗΣ

Ι∆ΙAΚΤΗΤΗΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

FO ΠαναγιIτατ�ς Mητρ�π�λ-της Θεσσαλ�ν-κης
XPYΣOΣTOMOΣ

Τηλ. FΙερLς Μητρ�πMλεως: 2310-300177

Συντ!σσεται Oπ6  �Eπιτρ�πPς.

∆ι! τQν Rλληλ�γραφ-αν Rπευθ7νεσθε:

Περι�δικ6ν

« K H P Y �   E K K Λ H Σ I A Σ  O P Θ O ∆ O � Ω N »

Kωνσταντιν$υπ'λεως 174, 542 49 �ΑΡΙΛΑ	Υ

ΘΕΣΣΑΛ	ΝΙΚΗ

ΠEPIEXOMENA Σελ-δες

1) ΕΓΚΥΚΛIAΣ ΤAΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤAΥ ΜΗΤΡAΠAΛΙΤAΥ 

ΤΩΝ Γ.A.V. ΘΕΣΣΑΛAΝΙΚΗΣ κ. VΡΥΣAΣΤAΜAY  EΠI ΤΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ ΤAΥ ΚΥΡΙAΥ ΚΑΙ ΘΕAΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡAΣ 

ΗΜΩΝ ΙΗΣAΥ VΡΙΣΤAΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2) EK∆OΣIΣ ΠOIMANTOPIKHΣ EΓKYKΛIOY  . . . . . . . . . 4

\EÓ \EÎÎÏËÛ›·È˜ ÂéÏÔÁÂÖÙÂ ÙfiÓ £ÂfiÓ

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).



ΤHκνα Eµ;ν <ν ΚυρO[ω Fγαπητ0 καO περι-
π'θητα. �0ρις καO ΕJρRνη παρ0 τ$., <νδ'=ως
7Αναστ0ντ$ς ΚυρO$υ καO Θε$. καO Σωτ\ρ$ς
Eµ;ν 7Ιησ$. �ριστ$., µετ0 τ;ν EµετHρων
ε]G;ν καO ε]λ$γι;ν, εIησαν µετ0 π0ντων
^µ;ν. 7ΑµRν.

�ΡΙΣΤ	Σ ΑΝΕΣΤΗ!
FA Θε6ς τPς κτ-σεως,  Y ZµιλQσας ε[ς τ!ς

θυ\λλας, Y Θε6ς τPς FΙστ�ρ-ας, Y ZµιλQσας δι!
τ�] Μωϋσ\ως, 2 εJς τRν συνεOδησιν `ς Θε'ς
τ\ς Fγαθωσaνης 2µιλ;ν, 0λα_ε σ!ρκα δι! τQν
`µετ\ραν σωτηρ-αν καO σταυρ'ν ^πHµεινε καO
FνHστη τL\ τρOτLη EµHρbα κατ0 τ0ς Γραφ0ς. Θε-
6ς τ�] Rπε-ρ�υ, Θε6ς τPς α[ωνι6τητ�ς, Θε6ς
τaν �[κτιρµaν κα- τ�] bλ\�υς. 7ΑνHστη
7Εκε3ν$ς, τ'ν T	π$3$ν πρ�κατQγγειλαν �c
Πρ�φPται, 2 εJπKν «7ΕγK εJµι τ' φ;ς τ$. κ'-
σµ$υ, E 2δ'ς καO E FλRθεια, E θaρα, δι’ Mς θ0
διHλθωσι τ0 λ$γικ0 πρ'Zατα δι0 ν0 κατευ-
θυνθ;σι πρ'ς θεOας ν$µ0ς».

�Αν\στη Vριστ6ς Y Θε6ς, eνα τ' θε3$ν Fπ$-
καλυφθL\ τ[; FνθρKπ[ω, eνα σπαρL\ E FθανασOα
τ$3ς θνητ$3ς, eνα <ναρµ$νισθL\ τ' πραγµατι-
κ'ν πρ'ς τ' Jδε;δες, τ' γRϊν$ν πρ'ς τRν JδHαν
τ\ς θυσOας. ΚαO gν γεννKµεθα <πO τ\ς γ\ς, E
πρ$Hλευσις Eµ;ν καO E σaστασις <στOν $]ρα-
νOα. ΚαO gν ^πεOκωµεν τ[; θαν0τ[ω, FνRκ$µεν
τL\ αJωνι'τητι. TΗ δH VωR E αJKνι$ς ε4ναι ν0
γνωρOσωµεν τ'ν $]ρ0νι$ν ΠατHρα καO dAν
�Εκεeν�ς Rπ\στειλεν `µeν �Ιησ�]ν, τ6ν Υc6ν
Αfτ�]. T	 Σταυρ'ς καO E 7Αν0στασις τ$. Κυ-
ρO$υ Fπ$τελ$.σι τ' Fριστ$υργηµα καO τRν
Fπ$κ0λυψιν τ\ς σ$φOας, τ\ς δυν0µεως καO
τ\ς Fγαθωσaνης τ$. Θε$., τRν µεγαλυτHραν
iκφρασιν τ\ς Fγ0πης, τRν µ$ναδικRν <λπOδα.
ΕJς τα.τα συν$ψOVεται E διδασκαλOα τ$. 7Ιη-
σ$.. Τα.τα τυγG0ν$υσι τ' µ$ναδικ'ν µυστι-
κ'ν τ$. θρι0µZ$υ, +ν καλε3ται ν0 καταγ0γLη 2

µαθητRς 7ΕκεOν$υ <ναντO$ν τ$. κ'σµ$υ. T	
Σταυρ'ς καO E 7Αν0στασις ε4ναι τ' φ;ς, E σω-
τηρOα, E VωR.

«Αjτη E EµHρα, kν <π$Oησεν 2 Κaρι$ς,
FγαλλιασKµεθα καO ε]φρανθ;µεν <ν α]τL\».
7ΑγαλλιασKµεθα <ν α]τL\, +τι 2 ΥQ'ς τ$. Θε$.
τ$. V;ντ$ς, $l τ0 σεπτ0 καO mγια Π0θη, Fνα-
παριστ;ντα τ' µHγα δρnµα τ\ς θεOας $Jκ$ν$-
µOας, <ν κατανa=ει ψυG\ς παρηκ$λ$υθRσαµεν
<ν τ$3ς Qερ$3ς να$3ς κατ0 τRν διανυθε3σαν
TΑγOαν καO Μεγ0λην TΕZδ$µ0δα, <κ τ$. Μνη-
µεO$υ `ς ΝυµφO$ς <κ παστ0δ$ς πρ$Hκυψε σR-
µερ$ν, θανατKσας τ'ν θ0νατ$ν καO συνανα-
στRσας καO Eµnς νεκρωθHντας τL\ pµαρτObα.

Ε]φρανθ;µεν <ν α]τL\ καO σκιρτRσωµεν <ν
Fγαλλι0σει ψυG\ς καO πνεaµατ$ς +τι τ' Fπαa-
γασµα τ\ς δ'=ης τ$. Πατρ'ς, E σ$φOα καO E
δaναµις, <ν τL\ 7Αναστ0σει Α]τ$. <GαρOσατ$ τL\
7ΕκκλησObα Α]τ$. τRν <παγγελOαν τ\ς Fθανα-
σOας.

�ΡΙΣΤ	Σ, 2 τ\ς 7ΑειπαρθHν$υ ΜαρOας
ΥQ'ς FνHστη <κ νεκρ;ν!

�ΡΙΣΤ	Σ, 2 7Ενυπ'στατ$ς Λ'γ$ς τ\ς Τρι-
συπ$στ0τ$υ Θε'τητ$ς, ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕ-
ΚΡΩΝ!

�ΡΙΣΤ	Σ, 2 γλυκaς ∆ιδ0σκαλ$ς τ\ς Να-
VαρHτ, 2 τ\ς GθHς κατ0δικ$ς, kλ$ις πρ$σηλω-
θεOς καO θανKν <ν τ[; Σταυρ[;, κατελθKν εJς
τ'ν qΑδην <φKτισε τ$aς κευθµ;νας συνHτριψε
τ0 δεσµ0, <νOκησε τ'ν θ0νατ$ν ΑΝΑΣΤΑΣ
ΠΑΝΕΝ∆	rΩΣ.

�ΡΙΣΤ	Σ ΑΝΕΣΤΗ! Τ$ FνHσπερ$ν φ;ς
διHλυσε τ0 κελαιν0 <ρHZη τ$. σκ'τ$υς. T	 θ0-
νατ$ς, 2 στυγν'ς καO Fπ$τρ'παι$ς κατεπ'θη
^π' τ\ς Vω\ς. TΗ $]ρανOα FστραπR τ\ς Gαρnς
FντανRρεσε τ' <κ τ$. θαν0τ$υ gλγ$ς.

�ΡΙΣΤ	Σ ΑΝΕΣΤΗ ΑΛΗΘΩΣ!
Α]τ' τ' µHτρ$ν, +περ τRν <παaρι$ν τ\ς Πα-
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ρασκευ\ς, EµHρας τ$. σεπτ$. Π0θ$υς καO τ\ς
^περτ0της θυσOας <ν σKµατι <VRτησαν �c µι-
αιφ6ν�ι Θε�κτ6ν�ι �Αρ8ιερεeς,  Γραµµατεeς
κα- Φαρισαe�ι παρ0 τ$. Fνωτ0τ$υ ΡωµαO$υ
gρG$ντ$ς Π$ντO$υ Πιλ0τ$υ, δηλαδR τ$. Τ0-
φ$υ E σφρ0γισις καO φρ$aρησις, διδ0σκει
π$λλ0 καO µεγ0λα, διαφωτOVει δH FπεOρως τ'
$]ρ0νι$ν, τ' ^πHρ FνθρωπOνην FντOληψιν γε-
γ$ν'ς τ\ς 7Αναστ0σεως! ΚαO `ς <πιGεOρηµα
τ\ς σφραγOσεως τ$. Τ0φ$υ πρ$Hτα=αν <νK-
πι$ν τ$. TΗγεµ'ν$ς +τι «<κε3ν$ς 2 ΠΛΑΝ	Σ
ε4πεν iτι V;ν ΜΕΤΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΓΕΙ-
Ρ	ΜΑΙ»

7Αλλ0 δHν uτ$ δυνατ'ν 2 Βασιλεaς τ\ς
wω\ς, τ\ς pµαρτOας 2 mγι$ς νικητRς ν0 κρα-
τηθ\ ^π' τ$. θαν0τ$υ. ∆Hν uτ$ δυνατ'ν τ'
αJKνι$ν, τ' αxδι$ν καO FνHσπερ$ν φ;ς, <=ι-
στ0µεν$ν τ\ς :αυτ$. φaσεως ν0 µεOνLη Fλλ$ι-

$aµεν$ν καO Fπ$λλaµεν$ν <ν τL\ GKρα τ$. <ρH-
Z$υς. ΚαO Fληθ;ς, E σκ$τOα διαλaεται πρ'
τ$. φωτ'ς. T	 θ0νατ$ς, 2 στυγν'ς καO Fπ$τρ'-
παι$ς καταπOνεται ^π' τ\ς wω\ς.

T	 Fναµ0ρτητ$ς ΥQ'ς τ\ς ΠαρθHν$υ iλυσε
τ0ς σφραγ3δας τ$. θαν0τ$υ, κατετρ'πωσε καO
<νOκησε τRν παµφ0γ$ν τ$. qΑδ$υ ∆aναµιν,
δι'τι <ν τ[; 7Ιησ$. δHν ε^ρHθη τ$. θαν0τ$υ τ'
στ$ιGε3$ν, δηλαδR, E σaγκρ$υσις τ\ς Z$υλR-
σεως Α]τ$. πρ'ς τRν Z$aλησιν τ$. Πατρ'ς,
τRν καθ$ρOσασαν τRν τρ$Gι0ν τ\ς wω\ς πρ6
πασaν τaν bλλ6γων συνειδQσεων.
�ΡΙΣΤ	Σ ΑΝΕΣΤΗ, νικRσας τ'ν θ0νατ$ν!
�ΡΙΣΤ	Σ ΑΝΕΣΤΗ, νενOκηται 2 yΑδης!
�ριστ'ς 7ΑνHστη, τHκνα Eµ;ν Fγαπητ0.
Α]τ[; E δ'=α καO τ' κρ0τ$ς καO E τιµR καO E πρ$-
σκaνησις εJς τ$aς αJ;νας τ;ν αJKνων �ΑµQν.

† FA Θεσσαλ�ν-κης Vρυσ6στ�µ�ς
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7Ε=εδ'θη E Π	ΙΜΑΝΤ	ΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙ	Σ
κατ0 τ;ν Fναφυεισ;ν ΑQρHσεων τ0ς 2π$Oας Fνε-
ZOωσαν $Q αQρετικ$O Τριαδ$µ0G$ι, �ριστ$µ0G$ι,
7Εκκλησι$µ0G$ι καO Νε$εκκλησι$λ'γ$ι $Jκ$υµενι-
σταO. 

T! _ασικIτερα αcρετικ! δ6γµατα αfτaν εhναι:
1) FA Θε!νθρωπ�ς �Ιησ�]ς Vριστ6ς δ\ν εhναι

πρ�αιIνι�ς. ∆ηλαδR 2 �ριστ'ς δHν ε4ναι Θε'ς Fλλ0
zνα κτ3σµα καO µH 2ρισµHνην καO συγκεκριµHνην
EλικOαν τ;ν 33 <τ;ν.

2) ∆\ν OπPρiε �Εκκλησ-α Θε�] πρ6 Vριστ�].
Παρ0 τ' γεγ$ν'ς +τι E TΑγOα ΓραφR FναφHρει jπαρ-
=ιν <κκλησOας Θε$., TΥψOστ$υ, ΚυρO$υ κ.λ.π. εJς τRν
Παλαι0ν ∆ιαθRκην π$λλ0κις.

3) ΚεφαλQ τPς �Εκκλησ-ας τ�] Vριστ�] εhναι `
RνθρIπιν�ς φ7σις, (Fπρ'σωπ$ς), τ�] Vριστ�]!!!
Πρωτ0κ$υστ$ν!

4) T	 �ριστ'ς παρ$υσι0Vεται ^π’ α]τ;ν `ς =Hν$
καO gλλ$ πρ'σωπ$ν <κτ'ς τ\ς TΑγOας Τρι0δ$ς καO
µ0λιστα <Gθρικ'ν. ∆ι'τι +πως διακηρaσσ$υν «Y
Vριστ6ς δ\ν θ! RφQσkη τQν �Εκκλησ-αν Τ�υ ν! π\ση
στ! 8\ρια τPς FΑγ-ας Τρι!δ�ς»!!!

5) FΗ �Εκκλησ-α, (λHγ$υν), εhναι κτ-σµα δηµι-
�υργηθ\ν bν 8ρ6νlω.

Τ0 µHλη τ$. ΣKµατ$ς τ\ς 7ΕκκλησOας gγγελ$ι
καO gνθρωπ$ι ε4ναι κτOσµατα, Fλλ0 E ΚεφαλR
α]τ\ς ε4ναι 2 ΘΕ	Σ. ΚαO δι’ α]τ' E 7EκκλησOα
ε4ναι ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝ	Σ |ργανισµ'ς καO }Gι
FνθρKπιν$ς. 7Ε0ν ε4ναι µ6ν�ν κτ3σµα τ'τε δHν ε4ναι
E ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘ	ΛΙΚΗ τ$. Θε$. 7EκκλησOα,
Fλλ0 µOα $QαδRπ$τε FνθρKπινη σaνα=ις. 7Αλλ0 καO
+τι γOνεται <ν Gρ'ν[ω δHν ε4ναι κτOσµα +πως, τ' φ;ς
τ\ς Μεταµ$ρφKσεως, τ' qΑγι$ν Πνε.µα <ν εIδει Πε-
ριστερnς, αQ πaριναι γλ;σσαι, τ' φ;ς τ$. θε'πτ$υ
ΜωϋσHως, +λαι αQ Θε$φ0νειαι εJς τRν Παλαι0ν καO
ΚαινRν ∆ιαθRκην, καθKς +λα α]τ0 ε4ναι yAκτιστ$ι
καO yAGρ$ν$ι <νHργειαι τ$. Θε$..

7Εκτ'ς α]τ;ν <δηµι$aργησαν καO κατασκεaα-
σαν καO gλλας παρεµφερε3ς αQρHσεις σGετικ;ς µH
τ0ς πρ$ηγ$aµενας.

ΠερO +λων α]τ;ν FναφHρει λεπτ$µερ;ς E Π$ι-
µαντ$ρικR 7Εγκaκλι$ς τ\ς 3 ΜαρτO$υ 2003

∂∫¢√™π™ ¶OIMANTOPIKH™ E°KYK§IOY

Τ' <=Kφυλλ$ν
τ\ς Π$ιµαντ$ρικ\ς 7ΕγκυκλO$υ


