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 Εισερχόµενοι σήµερα, αγαπητοί µου αδελφοί, στο νέο 
Εκκλησιαστικό έτος, εγκαινιάζουµε την νέα θεµατολογία των 
Γραπτών Κηρυγµάτων της Τοπικής µας Εκκλησίας, που θα 
αποδίδονται κάθε Κυριακή στους Ιερούς µας Ναούς, κατά την Θεία 
Λειτουργία. Τα προηγούµενα χρόνια τα θέµατα των Γραπτών 
κηρυγµατικών παρεµβάσεών µας ήταν αφιερωµένα είτε στην ανάλυση 
των Ευαγγελικών και Αποστολικών περικοπών των Κυριακών, είτε 
στην ανάδειξη του βίου και του έργου του εορταζοµένου Αγίου της 
ηµέρας. Εφέτος, µε την προτροπή του Επισκόπου µας, θα εισέλθουµε 
στα ενδότερα της πίστεώς µας, διερευνώντας τις βασικές εκείνες 
πτυχές και λεπτοµέρειες που την οριοθετούν και την καθιστούν κατ’ 
ουσίαν Ορθόδοξη.  
 Η απόφασή µας αυτή προέκυψε από την ανάγκη, που έχει 
πολλαπλώς καταγραφεί, να επαναπροσεγγίσουµε την Ορθόδοξη πίστη 
µας και να την γνωρίσουµε όπως ακριβώς είναι και όχι όπως 
νοµίζουµε ότι είναι. Είναι απαραίτητο να ξεφύγουµε από την 
εγκεφαλική θεωρία της Εκκλησιαστικής ζωής και να αποκτήσουµε 
την εµπειρία του Ορθοδόξου βιώµατος. Είναι ανάγκη να 
απεγκλωβιστούµε από τα δεσµά της τυπολατρικής θρησκευτικότητας 
και να αφεθούµε στην ελευθερία της αληθινής γνώσης του Θεού. 
Είναι χρέος προς τον εαυτό µας και προς τα παιδιά µας να 
κατακτήσουµε τον θησαυρό της πίστεως, να τον κάνουµε δικό µας και 
να πάψουµε να τον ανταλλάσσουµε, τόσο εύκολα, µε τα ξυλοκέρατα 
που µάς προσφέρει το εκκοσµικευµένο φρόνηµα της εποχής µας, το 
απογυµνωµένο από κάθε είδους πνευµατικότητα. Είναι καιρός να 
θυµηθούµε, οι παλαιότεροι, όσα µε απλότητα µάς δίδαξαν οι πρόγονοί 
µας για την πίστη µας, περισσότερο µε το παράδειγµα του βίου τους 
και λιγότερο µε την δύναµη των λόγων τους. Είναι ευκαιρία να 
µάθουµε, οι νεότεροι, όσα η εποχή µας επιµελώς αρνείται, η Παιδεία 
µας «επιστηµονικώς» αποσιωπά, οι διαµορφωτές της κοινής γνώµης 
προκλητικώς χλευάζουν και υποτιµούν. Όταν αυτό συµβεί, θα 
νιώσουµε ότι κατέχουµε τον µεγαλύτερο πλούτο, που δε µπορεί να 
συγκριθεί µε κανένα υλικό θησαυρό, µε κανένα κοσµικό απόκτηµα. 
Θα κατανοήσουµε ότι συνιστά ακριβό προνόµιο και µέγιστο Θείο 
δώρηµα ότι είµαστε µέλη της «Μίας, Αγίας, Καθολικής και 
Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας» 



 Για να συµβούν όλα αυτά πρέπει να δούµε ποια ακριβώς είναι η 
Ορθόδοξη πίστη µας, τί και ποιος είναι Αυτός που πιστεύουµε. Γι’ 
αυτό και η σπουδή µας θα έχει κατηχητικό περιεχόµενο και θα 
αποσκοπεί στον επανευαγγελισµό µας. Από τη διαδικασία αυτή θα 
διακριβώσουµε τις ελλείψεις µας και θα διευκρινίσουµε τις απορίες 
µας. Ας µη µάς τροµάζει ο όρος «κατήχηση». Η κατήχηση δεν αφορά 
µόνο στα µικρά παιδιά. Είναι το κατ’ εξοχήν έργο της Εκκλησίας που 
αγκαλιάζει τον όλο άνθρωπο, καθ’ όλη την πορεία του βίου του και όχι 
µόνο στους πρώτους σταθµούς της ζωής του. Όποιος ισχυριστεί ότι 
κατέχει το πλήρωµα της πίστεως πλανάται πλάνην οικτράν. Όποιος 
νοµίζει ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω πνευµατική µαθητεία στερεί τον 
εαυτό του από το γάργαρο νερό της αλήθειας, το οποίο διαρκώς έχει 
ανάγκη η ψυχή για να ζήσει και έτσι, οδηγείται σε πνευµατικό 
θάνατο. Ο Απόστολος Παύλος θεωρούσε εκ των ων ουκ άνευ την 
διαρκή προσφορά της αλήθειας του Ιησού Χριστού στον κόσµο και 
οµολογούσε: «αλίµονό µου εάν πάψω να ευαγγελίζοµαι»1 Αν ο 
Απόστολος των Εθνών αντιλαµβάνεται τόσο απόλυτα την σηµασία της 
κατηχήσεως και του ευαγγελισµού των µελών της Εκκλησίας, πόσον 
µάλλον εµείς, οι Χριστιανοί του σήµερα, Κληρικοί και λαϊκοί, 
οφείλουµε να βαδίζουµε στους ίδιους δρόµους της γνώσης που 
περπάτησαν οι Άγιοι Απόστολοι, οι Θεοφόροι Πατέρες, οι Όσιοι και οι 
Μάρτυρες της πίστεως. 
 Αυτή η Ορθόδοξη πίστη περιγράφεται, µε συστηµατικό, όσο και 
συνοπτικό τρόπο, στο Σύµβολο της Πίστεως, το γνωστό µας «Πιστεύω», 
που συνιστά την ταυτότητα κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού. Αυτό το ιερό 
κείµενο θα µελετήσουµε στη σειρά των οµιλιών µας, κατά τις 
Κυριακάτικες Θείες Λειτουργίες του νέου Εκκλ/κού έτους. Θα 
µάθουµε για την ιστορία του, ποιοι ήταν εκείνοι που το συνέθεσαν και 
γιατί, ποιο το ακριβές περιεχόµενό του, που αποτελεί το απόσταγµα 
τόσο της Αγίας Γραφής, όσο και της Πατερικής µας Παράδοσης. Να 
είµαστε βέβαιοι, αδελφοί µου, ότι από την προσεκτική µελέτη του θα 
βγούµε άπαντες ωφεληµένοι, επιπλέον συνειδητοποιηµένοι, όσο και 
προσγειωµένοι στην απλότητα και αυθεντικότητα της Ορθοδόξου 
πίστεως, έξω από υπερβολές, οξύτητες και αγκυλώσεις, που ουδεµία 
σχέση έχουν µε το ήθος και το περιεχόµενό της. ΑΜΗΝ! 
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