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1. / Π-�Γ9�37"/ Δ,Ξ�
Στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς τῶν 

Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου ἀκοῦμε ἕνα τμῆμα τῆς λεγο-
μένης ἀρχιερατικῆς προσευχῆς τοῦ 
Κυρίου μας· μιᾶς προσευχῆς συγκλο-
νιστικῆς ποὺ ἔκανε ὁ Κύριος μπροστὰ 
στοὺς μαθητές του τὴ Μεγάλη Πέμπτη 
τὸ βράδυ. Ἐκεῖ στὸ ὑπερῶο τῆς Ἱερου-
σαλήμ, μετὰ τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο ὁ Κύ-

ριος, ἀφοῦ ὕψωσε τὰ μάτια του στὸν 
οὐρανό, εἶπε: 

Πάτερ, ἦλθε ἡ ὥρα νὰ θυσιασθῶ γιὰ 
τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. Δέξου τὴ θυ-
σία μου αὐτὴ καὶ δόξασε τὸν Υἱό σου, 
γιὰ νὰ Σὲ δοξάσει καὶ ὁ Υἱός σου· γιὰ νὰ 
λυτρώσει ὅσους πίστεψαν σ’ Αὐτὸν καὶ 
νὰ τοὺς προσφέρει τὴν αἰώνια ζωή. Καὶ 
αὐτὴ εἶναι ἡ αἰώνια ζωή, τὸ νὰ γνωρί-
ζουν οἱ πιστοὶ Ἐσένα τὸν μόνο ἀληθινὸ 
Θεὸ καὶ ἐμένα ποὺ μὲ ἀπέστειλες στὸν 
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t    ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπάρας ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανόν, 
εἶπε· πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δο-
ξάσῃ σε, καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας 

αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε 
τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν. ἐγώ σε ἐδόξασα 
ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· καὶ νῦν δόξασόν με 
σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. 
᾿Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ 
ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι. νῦν ἔγνωκαν ὅτι 
πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ ἐστιν· ὅτι τὰ ρήματα ἃ δέδωκάς μοι δέδωκα 
αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐ-
πίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. ᾿Εγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου 
ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι, καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι καὶ 
τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι 
ἐν τῷ κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ 
ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. ὅτε ἤμην μετ᾿ αὐτῶν ἐν τῷ 
κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου· οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ 
οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ. νῦν 
δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν 
πεπληρωμένην ἐν αὑτοῖς.
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κόσμο. Ἐγὼ Σὲ δόξασα πάνω στὴ γῆ. 
Καὶ μὲ τὴ θυσία ποὺ θὰ προσφέρω σὲ 
λίγο πάνω στὸ σταυρό, ὁλοκλήρωσα 
τελείως τὸ ἔργο ποὺ μοῦ ἔδωσες νὰ 
ἐπιτελέσω. Καὶ τώρα ποὺ θὰ φύγω 
ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτό, δόξασέ με καὶ 
ὡς ἄνθρωπο ἐσύ, Πάτερ, μὲ τὴ δόξα 
τὴν ὁποία εἶχα κοντά σου πρὶν νὰ δη-
μιουργηθεῖ ὁ κόσμος.

Μέσα στὴ συγκλονιστικὴ αὐτὴ ἀρ-
χιερατικὴ προσευχὴ ἀκοῦμε τὸν Κύριο 
πολλὲς φορὲς νὰ μιλάει γιὰ τὴ δόξα 
του. Σὲ ποιὰ ὅμως δόξα ἀναφέρεται; 
Ὅσο κι ἂν μᾶς φαίνεται παράξενο, ὁ 
Κύριος ἀναφέρεται κυρίως στὴ δόξα 
τῆς σταυρικῆς του θυσίας ποὺ θὰ ἀκο-
λουθήσει. Βέβαια ὁ Κύριος δοξάστηκε 
καὶ μὲ τὰ ἐκπληκτικὰ θαύματά του, μὲ 
τὴν ἁγία ζωή του, μὲ τὴν ἀπαράμιλλη 
διδασκαλία του, μὲ τὴν Ἀνάστασή του 
καὶ τὴν Ἀνάληψή του. 

Ὅμως ἡ μεγαλύτερη δόξα τοῦ Κυρί-
ου μας δὲν πραγματοποιήθηκε σ’ αὐτὲς
τὶς στιγμὲς τοῦ θριάμβου, ἀλλὰ στὶς τρα-
γικότερες καὶ πιὸ ταπεινωτικὲς στιγμὲς 
τῆς ζωῆς του. Ὁ Κύριός μας ἀνῆλθε 
στὴν κορυφὴ τοῦ μεγαλείου του ὅταν 
ἀνυψώθηκε στὴν κορυφὴ τοῦ Γολγο-
θᾶ καὶ ἀποκάλυψε στοὺς ἀνθρώπους 
τὸ ἀνυπέρβλητο ὕψος τῆς ἀρετῆς του. 
Μιᾶς ἀρετῆς ποὺ ἀκτινοβόλησε στὸν 
οὐρανό, στὴ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια. Δι-
ότι ὁ Κύριός μας πάνω στὸ σταυρὸ ἀ-
ποκάλυψε στὸ μεγαλύτερο βαθμὸ τὴν
τέλεια ἀγάπη του γιὰ τὰ πλάσματά
του. Ἐκεῖ στὴν τρομερὴ ἀγωνία τοῦ
Πάθους ἔδειξε τὴ βασιλική του μεγα-
λειότητα. Μὲ ἀνεξικακία καὶ ὑπομονὴ 
δοκίμασε ὄχι μόνο τοὺς ἀφόρητους 
πόνους τοῦ μαρτυρίου, ἀλλὰ καὶ σή-
κωσε μὲ ἐγκαρτέρηση τὸ ἀβάστακτο 
βάρος τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ὁ σταυ-
ρός του ἔγινε τὸ ὑψηλότερο βῆμα τῆς 

ἀνθρωπότητος, ποὺ διακηρύττει μία 
δόξα ἄφθαστη.

Σὲ τέτοιου εἴδους δόξα ὅμως ὁ Κύρι-
ος καλεῖ καὶ ὅλους ἐμᾶς. Διότι ὅλοι οἱ 
ἄνθρωποι εἴμαστε πλασμένoι γιὰ τὴ 
δόξα. Δυστυχῶς ὅμως ἀναζητοῦμε τὴν 
καταξίωσή μας σὲ λάθος δρόμο: στὴ 
ματαιότητα, στὰ τάλαντα, στὴν ἐξουσία, 
στὴν ἀναγνώριση. Αὐτὴ ὅμως ἡ κοσμι-
κὴ καταξίωση εἶναι ψεύτικη, φευγαλέα. 
Ἡ ἀληθινὴ δόξα βρίσκεται στὸ δρόμο 
τῆς θυσίας, στὴν κοινωνία τῶν παθη-
μάτων τοῦ Κυρίου μας. Ὑψωνόμαστε 
ὅταν θυσιαζόμαστε· ὅταν ὑπομένουμε 
πειρασμούς, περιφρονήσεις, συκοφαν-
τίες, ἀδικίες· ὅταν ξέρουμε νὰ συγχω-
ροῦμε καὶ νὰ εὐεργετοῦμε· ὅταν σταυ-
ρώνουμε καθημερινὰ τὸν ἑαυτό μας καὶ 
τὰ πάθη του.

2. / 58,3/3� 3Ω8 Π7Σ3Ω8
Στὴ συνέχεια τῆς ἀρχιερατικῆς του 

προσευχῆς ὁ Κύριος προσεύχεται γιὰ 
τοὺς μαθητές του καὶ γιὰ ὅλους τοὺς
πιστούς. Πάτερ ἅγιε, λέει, ἐγὼ φανέρω-
σα τὸ ὄνομά σου στοὺς ἀνθρώπους 
ποὺ μοῦ ἐμπιστεύθηκες. Ἀπεκάλυψα 
σ’ αὐτοὺς τὶς ἀλήθειες ποὺ μοῦ ἔδωσες. 
Καὶ αὐτοὶ δέχθηκαν τὸν λόγο σου καὶ 
πίστεψαν ὅτι ὅλα ὅσα ἔχω, ἀπὸ Σένα 
προέρχονται καὶ ὅτι ἐγὼ ἀπὸ Σένα γεν-
νήθηκα. Τὴ στιγμὴ αὐτὴ Σὲ παρακαλῶ 
γιὰ ἐκείνους ποὺ μοῦ ἔδωσες. Ἐγὼ δὲν 
θὰ εἶμαι πλέον σωματικῶς στὸν κόσμο. 
Αὐτοὶ ὅμως θὰ εἶναι. Ὅσο ἤμουν μαζί 
τους τοὺς φύλαξα. Πάτερ ἅγιε, φύλαξέ 
τους μὲ τὴν πατρική σου δύναμη, ὥστε 
νὰ παραμείνουν ἑνωμένοι μαζί μου καὶ 
μεταξύ τους. Νὰ εἶναι ἑνωμένοι, ὅπως 
κι ἐμεῖς εἴμαστε ἕνα. 

Στὸ δεύτερο αὐτὸ τμῆμα τῆς ἀρχιε-
ρατικῆς προσευχῆς του ὁ Κύριος προσ-
εύχεται γιὰ ὅλους τοὺς μαθητές του, 



ὥστε νὰ ἔχουν μεταξύ τους ἑνότητα. 
Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἐπιθυμία τοῦ 
Κυρίου κατὰ τὴ συγκλονιστικὴ αὐτὴ 
ὥρα. Νὰ μένουμε ὅλοι οἱ πιστοὶ ἑνωμέ-
νοι μαζί του καὶ μεταξύ μας μέσα στὴν 
ἁγία του Ἐκκλησία. Καὶ γιατί τὸ ἐπι-
θυμεῖ αὐτὸ ὁ Κύριος τόσο πολύ; Διότι 
γνώριζε ὅτι οἱ αἱρετικοὶ ὡς λύκοι ἄγρι-
οι θὰ ὁρμήσουν νὰ κατασπαράξουν 
τὴν Ἐκκλησία του, θὰ καταπληγώσουν 
τὸ σῶμα της καὶ θὰ τὸ κομμα τιάσουν. 
Καὶ προσεύχεται γιὰ τὴν ἑνό τητα τῶν 
πιστῶν, διότι γνωρίζει ὅτι ὅταν οἱ Χρι-
στιανοὶ χάσουν τὴν ἑνότητα τῆς πί-
στεως, χάνουν καὶ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, 
χάνονται καὶ οἱ ἴδιοι. Αὐτὸ σημαίνει πιὸ 
συγκεκριμένα ὅτι ὅλοι οἱ αἱρετικοί, Πα-
πικοί, Προτεστάντες καὶ τόσοι ἄλλοι, 
δὲν εἶναι μέλη τῆς μιᾶς ἁγίας Ἐκκλη-
σίας, καὶ γι’ αὐτὸ δὲν ἔχουν τὴ Χάρη τοῦ 
Θεοῦ, δὲν ἔχουν πραγματικὰ Μυστή-
ρια, δὲν ἀνήκουν στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ 
εἶναι αἱρετικὲς ὁμάδες. Ὅλοι αὐτοὶ ἔ  -
χουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸν Χριστὸ 
καὶ τὴν ἀλήθεια του. Καὶ δὲν μποροῦν 
νὰ φθάσουν στὸν ἁγιασμὸ καὶ στὴ θέ-
ωση ἔξω ἀπὸ τὴ μία ἀληθινὴ Ὀρθό  δο-
ξη Ἐκκλησία. 

Τὴν ἀλήθεια αὐτὴ τὴ γνώριζαν πολὺ 
καλὰ οἱ ἅγιοι θεοφόροι Πατέρες τῆς Α΄ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Γι’ αὐτὸ καὶ 
πολέμησαν δυναμικὰ τὸν αἱρεσιάρχη 
Ἄρειο. Διότι κατανοοῦσαν ὅτι ὅποιος 
δὲν εἶναι ἑνωμένος μὲ τὴν Ἐκκλησία, 
εἶναι στὴν πλάνη, εἶναι στὸ σκοτάδι, 
εἶναι ἐπικίνδυνος. Αὐτὴ τὴν παρακατα-
θήκη ἄφησαν καὶ σὲ μᾶς: νὰ μένουμε 
ἄρρηκτα ἑνωμένοι μὲ τὸν Χριστό μας 
καὶ τὴν Ἐκκλησία του. Διότι ἢ εἶσαι 
ἑνωμένος μὲ τὸν Χριστὸ καὶ ἀνήκεις 
στὴ μία ἀληθινὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
ἢ εἶσαι αἱρετικός, ὁπότε εἶσαι ἐκτὸς τῆς 
Ἐκκλησίας. Ξεκάθαρα πράγματα!
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✝ Ἀρχιμ. Λεωνίδου Κ. Διαμαντοπούλου
●  Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ                              7,00  ̦
● ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
        ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ             2,00  ̦

✼   ✼   ✼

Ἀρχιμ. Ἀστερίου Σ. ΧατζηνικολάουἈρχιμ. Ἀστερίου Σ. Χατζηνικολάου
● ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙ
        ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ                        1,00  ̦

✼   ✼   ✼

✝ Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα
● ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ

 ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
  (Τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄)(Τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄)                                         Ἕκαστος 21,00  ̦

● Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ                                         3,00  ̦

● ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΕΝ Τῌ ΕΚΚΛΗΣΙᾼΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΕΝ Τῌ ΕΚΚΛΗΣΙᾼ                                            10,00  ̦
● Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

 ΕΝ Τῌ ΕΚΛΟΓῌ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΕΝ Τῌ ΕΚΛΟΓῌ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ                 2,00  ̦
● ΟΜΙΛΗΤΙΚΗ ΟΜΙΛΗΤΙΚΗ                                                     14,00  ̦
● ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ      17,00  ̦
● ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΦΑΤΙΣΜΟΣ -ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΦΑΤΙΣΜΟΣ -  

 ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
 (Τεύχη Α΄, Β΄)(Τεύχη Α΄, Β΄)                                 Ἕκαστον 4,00  ̦

✼   ✼   ✼

Νικολάου Π. ΒασιλειάδηΝικολάου Π. Βασιλειάδη
● Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΛΠΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΛΠΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 (Τόμοι Α΄, Β΄)                                    (Τόμοι Α΄, Β΄)                                     Ἕκαστος 15,00  ̦
● Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗΗ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 

ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ             11,00  ̦
●  ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ                                  20,00  ̦
● ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ             1,00  ̦

✼   ✼   ✼

Ἀναστασίου Π. ΜιχαλακοπούλουἈναστασίου Π. Μιχαλακοπούλου
● ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ ΖΩΗΣΘΕΜΕΛΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ ΖΩΗΣ                       1,00  ̦

✼   ✼   ✼

Σταύρου Ν. ΜποζοβίτηΣταύρου Ν. Μποζοβίτη
● ΕΚΚΛΗΣΙΑΕΚΚΛΗΣΙΑ

  ΚΑΙ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ  ΦΡΟΝΗΜΑΚΑΙ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ  ΦΡΟΝΗΜΑ                                           2,50  ̦
● ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ

 ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΖΩΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΖΩΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ          10,00  ̦

Γιὰ ταχυδρομικὴ ἀποστολὴ ὁ παραλή-
πτης ἐπιβαρύνεται μὲ τὰ ἀνάλογα ἔξοδα.

ΒΙΒΛΙΑΙΒΛΙΑ Θ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑΕΟΛΟΓΙΚΑ




