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«Σηη Θεία Λειηοςπγία ηο Μςζηήπιο ηων Μςζηηπίων ηηρ 

Εκκληζίαρ, αθνύκε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο λα κλεκνλεύεηαη ην 

όλνκα ηνπ Δπηζθόπνπ καο. Όηαλ έξρεηαη επίζεο ν Δπίζθνπνο ζην 

Ναό καο, ηνλ ππνδερόκαζηε ιακπξά κε θσδσλνθξνπζίεο θαη κε θάζε 

εθθιεζηαζηηθή κεγαινπξέπεηα. Βιέπνπκε επίζεο όηη μερσξίδεη απ’ 

ηνπο άιινπο ηεξείο θαη ιόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ ακθίσλ πνπ θνξάεη 

θαη ηνλ έρεη θνζκήζεη ε Δθθιεζία.  

Κάπνηνη ιαλζαζκέλα ζα εξκήλεπαλ ηα παξαπάλσ σο ένδειξηρ 

ανωηεπόηηηαρ ηος Επιζκόπος ένανηι ηων άλλων κληπικών και 

λαϊκών. Απηόο ν ηξόπνο ζέαζεο ησλ πξαγκάησλ είλαη μεθάζαξα 

θνζκηθόο (δει. όρη πλεπκαηηθόο): όηαλ ζηελ Δθθιεζία γίλεηαη ιόγνο 

γηα θάπνην αμίσκα, ηόηε κηιάκε θαη’ νπζία γηα δηαθόλεκα. 

Κάθε θέζη ζηην Εκκληζία λέγεηαι αξίωμα όρη γηαηί δηαθέξεη 

απ’ ηνπο άιινπο, αιιά γηαηί εθρσξείηαη απ’ ηνλ Θεό. Καλέλαο δελ 

αμίδεη γηα λα ηειεί ηα Μπζηήξηα. Οςδείρ άξιορ! Ο Θεόο θαη κόλνλ ν 

Θεόο είλαη πνπ θαζηζηά όινπο καο ηνπο θιεξηθνύο, κνλαρνύο θαη 

ιατθνύο αμίνπο. Όρη ε πξνζσπηθή αξεηή εθάζηνπ εμ εκώλ, πνιύ δε 

πεξηζζόηεξν ηνπο Κιεξηθνύο. ηηο ρεηξνηνλίεο επαλαιακβάλνπκε ην 

“άξιορ, άξιορ”. ε θάζε “άμηνο” πνπ αλαθσλνύκε ζην βάζνο 

θξύβεηαη έλα “Δόξα Σοι ο Θεόρ” πνπ αμίσζε ηε Υάξε Σνπ ζ’ έλαλ 

εξγάηε αθόκε ηνπ Ακπειώλα Σνπ. 

Πξηλ ν Υξηζηόο αλαιεθζεί ζηνλ νπξαλό, έβαιε ηα ρέξηα Σνπ 

πάλσ ζηηο θεθαιέο ησλ Απνζηόισλ θαη νπζηαζηηθά ηοςρ 

σειποηόνηζε ππώηοςρ επιζκόποςρ-ποιμένερ ηηρ Εκκληζίαρ. Αλ 

πάξνπκε πίζσ ηνλ ρξόλν, ποιορ Επίζκοπορ δηλαδή σειποηόνηζε 

ποιον, θα θηάζοςμε ζηον ίδιο ηον Χπιζηό. Απηό ιέγεηαη 

“Αποζηολική διαδοσή”. Έηζη, ν Δπίζθνπνο ηεο Σνπηθήο καο 

Δθθιεζίαο έρεη Απνζηνιηθή δηαδνρή, αλήθεη ζηε λνεηή αιπζίδα πνπ 



θηάλεη ζηνλ Υξηζηό θαη εθθξάδεη, αιιά θαη νθείιεη λα θηλείηαη θαη 

λα εθθξάδεη κε ιόγηα θαη έξγα ην Λόγν ηεο Αιήζεηαο Σνπ, λα 

εθθξάδεη ηνλ Παξάθιεην πνπ ζπγθξνηεί ην ζεζκό ηεο Δθθιεζίαο, ην 

Άγην δειαδή ώκα ηνπ Υξηζηνύ. 

Ο Δπίζθνπνο καο, ν Πνηκελάξρεο καο, είλαη ν εθθξαζηήο θαη 

εγγπεηήο ηεο Οξζόηεηαο ηεο Πίζηεο, όπσο δηαηππώζεθε ζηηο 

Οηθνπκεληθέο πλόδνπο, γηα όιν ην πνίκλην ηεο επηζθνπήο ηνπ, αιιά 

θαη γηα όιε ηελ Δθθιεζία, όπνπ γεο, αθνύ είλαη Δπίζθνπνο ηεο Μίαο 

Αγίαο Καζνιηθήο θαη Απνζηνιηθήο Δθθιεζίαο ηνπ Υξηζηνύ. 

Η κλεκόλεπζε ηνπ νλόκαηνο ηνπ Δπηζθόπνπ ζηε Υξηζηηαληθή Θ. 

Λαηξεία, ζεκαίλεη όηη λαηπεύοςμε ηον Θεό Οπθόδοξα, άξα όηη δελ 

είκαζηε αηξεηηθνί ή ζρηζκαηηθνί. 

Η κλεκόλεπζε ηνπ νλόκαηνο ηνπ Δπηζθόπνπ καο ζεκαίλεη όηη ε 

Δλνξία καο, ε εθθιεζηαζηηθή καο δειαδή θνηλόηεηα, αλήθεη ζην 

λνεηό απηό θαξάβη πνπ ιέγεηαη Δθθιεζία. Η Δθθιεζία πνπ έρεη 

θπβεξλήηε ηνλ Υξηζηό θαη ηνπο Αγίνπο Απνζηόινπο θαη ηνπο Αγ. 

Παηέξεο όισλ ησλ αηώλσλ θαη επνρώλ θσπειάηεο, κε πιώξε ίζηα 

γηα ηε Βαζηιεία ησλ Οπξαλώλ. 

ήκεξα, κπνξεί λα κε θαηαιαβαίλνπκε πόζν ζεκαληηθή είναι 

αςηή η “πιζηοποίηζη”, σζηόζν άκα δνύζακε ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο 

Αηγύπηνπ ηελ επνρή ηεο εμάπισζεο ηνπ Μνλνθπζηηηζκνύ, ηα 

πξάγκαηα ζα καο θαίλνληαλ δηαθνξεηηθά: ε κηα θνηλόηεηα ήηαλ 

νξζόδνμε θη ε άιιε -παξαδίπια- κνλνθπζηηηθή. Σα πξάγκαηα έπξεπε 

λα γίλνπλ μεθάζαξα. Σν όλνκα ηνπ Δπηζθόπνπ πξνζππνγξάθεη ηελ 

Οξζνδνμία, ηελ πίζηε καο. Απηό καο άθεζαλ σο ηεξά 

Παξαθαηαζήθε νη Άγηνη Παηέξεο. Γελ είκαζηε ΑΓΔΠΟΣΟΙ θαη 

όπνπ ζέιεη ν θαζέλαο πάεη θαη όηη ζέιεη θάλεη θαη όηη θαη όπσο ζέιεη 

πηζηεύεη. 

Πεδαιηνύρνο ηεο Δθθιεζίαο, είλαη ν ζπλερηζηήο ησλ Απνζηόισλ 

Δπίζθνπνο καο. Δίλαη ν θαη’ εμνρή θαη κόλνο αξκόδηνο γηα ηελ 

ηέιεζε όισλ ησλ Ι. Μπζηεξίσλ θαη ηεο Γηδαζθαιίαο όινπ ηνπ 



θιήξνπ θαη ηνπ ιανύ πνπ ηνπ έρεη εκπηζηεπζεί ε Δθθιεζία από ηελ 

εκέξα ηεο εθινγήο θαη ρεηξνηνλίαο ηνπ γηα λα πνηκάλεη. Απηόο 

γλήζηνο δηάδνρνο ηεο Απνζηνιηθήο ρνξείαο ρεηξνηνλεί ηνπο ηεξείο 

θαη δηαθόλνπο ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ θαη λα ππεξεηνύλ ηα Μπζηήξηα 

ηεο Δθθιεζίαο, ηα νπνία δελ είλαη απιέο πξνζεπρέο αιιά 

αλαγθαηόηεηα σηεξίαο. Υσξίο Βάπηηζκα, γηα παξάδεηγκα, δελ 

κπνξεί θαλείο λα ζσζεί θαζώο δελ αλήθεη ζηελ Δθθιεζία. Απηόο 

θάλεη ηνπο ιατθνύο Μνλαρνύο θαη έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ 

πλεπκαηηθή πνξεία θαη πξνθνπή ηνπο. Απηόο έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν 

όισλ ησλ ζεκάησλ δηαπνίκαλζεο ηεο Δπηζθνπήο θαη Μεηξνπόιεσο 

ηνπ. Όπνηνο, αλαθέξεη ν Απνζηνιηθόο Παηέξαο Αγ. Ιγλάηηνο, θάλεη 

θάηη πνπ δελ έρεη επινγία από ηνλ Δπίζθνπν ή δελ ην γλσξίδεη ν 

Δπίζθνπνο θαη δελ ην έρεη εγθξίλεη είλαη ιαηξεία ζηνλ δηάβνιν. 

ηηο Αξρηεξαηηθέο αθνινπζίεο πνπ είλαη παξώλ ν Δπίζθνπνο, 

πξνηνύ νπνηνζδήπνηε Ιεξέαο ή Γηάθνλνο θάλεη κηα 

εθθώλεζε, ζηπέθεηαι ππορ ηον Επίζκοπο για να πάπει ηην εςσή 

ηος. Όηαν η εκθώνηζη ολοκληπωθεί, ηόηε λαμβάνει εςσή και 

πάλι. Αςηό έσει βαθύ ζςμβολιζμό. Μέρξη ηνλ 6ν αηώλα, ηα 

Μπζηήξηα, ην Βάπηηζκα θαη ην Υξίζκα, εηζάγνπλ θάπνηνλ ζηελ 

Δθθιεζία, ηεινύληαλ απνθιεηζηηθά από ηνλ Δπίζθνπν. Όπσο ν Θεόο 

έγηλε άλζξσπνο, έηζη κέζα ζηελ Σνπηθή Δθθιεζία, ν Δπίζθνπνο 

είλαη εθείλνο πνπ εθθξάδεη απηή ηε άξθσζε. Η Αιήζεηα ηνπ 

Υξηζηνύ δελ είλαη κηα αόξηζηε Αιήζεηα. Ο Υξηζηόο ζαξθώζεθε, 

είλαη πξαγκαηηθόηεηα. Έηζη, ν Δπίζθνπνο είλαη ην απηό, ην νξαηό 

ζύκβνιν ηνπ αιεζηλνύ Θενύ πνπ έγηλε αιεζηλόο άλζξσπνο. 

Αλ ράζνπκε ηελ Οξζνδνμία, θεύγνπκε απ’ ηελ Δθθιεζία! Κη αλ 

θύγνπκε απ’ ηελ Δθθιεζία, ηόηε ράλνπκε θαη ηε Βαζηιεία πνπ ν 

Υξηζηόο καο ππνζρέζεθε. Φύιαθαο ςπρώλ θαη ζσκάησλ, ν 

Δπίζθνπνο, ν Πνηκελάξρεο καο, γηαηί κε ηε ςπρή θαη ην ζώκα ζα 

ζσζνύκε, αλ κείλνπκε πηζηνί, νξζόδνμνη θη αγσληζηνύκε. 



Να επρόκαζηε ζπλεπώο γηα ηνλ Δπίζθνπό καο, ώζηε όπσο 

εθθσλνύκε ζε θάζε Θ. Λεηηνπξγία απηόο λα Οξζνηνκεί γηα όινπο 

εκάο θαη γηα ηνλ εαπηό ηνπ βεβαίσο ηνλ Υξηζηό σο Λόγν ηεο 

Αιεζείαο, ζε κηα επνρή ζηελ νπνία δνύκε, επνρή πνπ δελ αγαπά ηελ 

Αιήζεηα. Ο Δπίζθνπόο θαη Πνηκελάξρεο καο λα ζπλερίδεη, ελ Αγίσ 

Πλεύκαηη αθκαίνο, ζσκαηηθά θαη ςπρηθά λα ζηέθεη Φώο θαη Διπίδα 

νδεγώληαο όινπο εκάο, ην πνίκληό ηνπ, ζε νδνύο σηεξίαο κέζα ζηε 

δσή ηεο Αγίαο καο Δθθιεζίαο. 

 


