
Θα έπρεπε ακούγοντας τα πρώτα του λόγια ν’ απομακρυνθείτε 

αμέσως από κοντά του, ενώ σεις συνδεθήκατε μαζί του και συνδέεσθε 

ολοένα και περισσότερο. 

 Γράφετε: «Ομιλεί διαρκώς για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό 

και για την σωτήρια θυσία Του. Ομιλεί μ’ ενθουσιασμό. Τον ακούμε 

ευχάριστα και ολοένα μας ελκύει». 

Άραγε ξεχωρίσατε αν είναι ορθόδοξος ή ετερόδοξος; ή σκεφ-

θήκατε ότι αφού ομιλεί ρωσικά, ρώσος θα είναι. Αφού ομιλεί για τον 

Σωτήρα Χριστό, και μάλιστα μ’ ενθουσιασμό, ασφαλώς δικός μας θα 

είναι, στην αλήθεια θα βρίσκεται και την αλήθεια θα κηρύττει. Ελκυ-

σθήκατε με όλα αυτά και πέσατε στην απάνη... 

Μπορεί να είναι ρώσος, αλλά δεν έχει την ρωσική πίστη. Ήταν 

ορθόδοξος, αλλά ξέπεσε από την Ορθοδοξία. Είναι αιρετικός! Μπορεί 

να κηρύττει την εν Χριστώ σωτηρία, αλλά όχι όπως μας την δίδαξε ο 

ίδιος ο Χριστός και οι άγιοι απόστολοι. Μπορεί να ομιλεί μ’ ενθουσι-

ασμό, αλλά αυτό δεν μαρτυρεί για την αλήθεια των λόγων του. Μάλ-

λον αποδεικνύει ότι είναι ολόψυχα δοσμένος στην κακοδοξία του και 

αγωνίζεται γι’ αυτή, σαν να είναι η μόνη αλήθεια ένα συνονθύλευμα 

από αιρέσεις και πλάνες. 

Άραγε όλα αυτά είναι άγνωστα σε σας; Και μήπως σείς δεν 

γνωρίζετε τίνος μαθητής είναι; Σύμφωνα με τον δάσκαλο, κρίνετε και 

τον μαθητή. Ασφαλώς θα γνωρίζετε ότι ήλθε κάποτε ένας αγγλικανός 

και άρχισε να περιοδεύει από σπίτι σε σπίτι και να εξαπατά με τα κη-

ρύγματά του μερικούς δικούς μας, κυρίους και κυρίες, που δεν βάδι-

ζαν σταθερά στον δρόμο της αλήθειας. 

Απ’ αυτούς τους απατημένους ξεπρόβαλε και ο σημερινός κή-

ρυκάς σας, που τώρα συνεχίζει το έργο της απάτης του αγγλικανού. 

Πηγαίνει παντού και προσπαθεί να οδηγήσει στην πλάνη και άλλους. 

Ό,τι λοιπόν πίστευε ο αγγλικανός, το ίδιο πιστεύει κι αυτός. Έχουν 

και οι δύο ξεπέσει από την κρυστάλλινη αλήθεια του Θεού και βρί-

σκονται στον τέταρτο βαθμό της πτώσεως στο ψέμα και στο σκοτάδι, 

στην κακοδοξία και στην αίρεση. 

 
.         . 

Οσίου Θεοφάνη του Έγκλειστου «Απάνθισμα Επιστολών», Εκδόσεις Ιερά Μονή Πα-

ρακλήτου Ωρωπός Αττικής 2004, 
 

 
 

Γιά τό μῆνα       Φ Ε Β Ρ Ο Υ A Ρ Ι Ο    2 0 2 2     προγραμματίστηκαν: 
 

    1/2/2022 ΤΡ. Τρύφωνος μάρτυρος                        Ἁγιασμός  Θεία Λειτουργία  6.30 π.μ. 
    2/2/2022 ΤΕΤ. ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΥ Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
    6/2/2022 ΚΥΡ. Βουκόλου ἐπ.Σμύρνης  - Φωτίου Ἀρχιεπ.Κωνστ/λεως  Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 
   7/2/2022 ΔΕΥΤ. Παρθενίου ἐπ.Λαμψάκου – Λουκά τοῦ εν Στειρίω   Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
  13/2/2022 ΚΥΡ. ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ  (Ἄρχεται το Τριώδιο) Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 
  20/2/2022 ΚΥΡ. ΑΣΩΤΟΥ  - Λέοντος ἐπ. Κατάνης   Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 
  26/2/2022 ΣΑΒ. ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ  -  Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
  27/2/2022 ΚΥΡ. ΑΠΟΚΡΕΩ - Στεφάνου γηροκόμου Ἐφραίμ Κατουνακιώτου Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ.  
      

 

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Ἐξομολόγηση γίνεται:  Μόνο ὃταν μετά ἀπό τηλεφωνική συνεννόηση μέ  τόν ἐφημέριο 

καθοριστεῖ  συγκεκριμένη  μέρα  καί  ὣρα.   τηλ.  6934603304 
.                                                                                 

 «Σημείωση» 

Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία, ακολουθίες, & άλλες εκδηλώσεις  
οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας. 

Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε γι αυτές με SMS, παρακαλούμε ζητήστε το. 
                                        . 
 
 

Αντιμετώπιση ενός αιρετικού  
από τον Όσιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο 

 

 Με πολλή ευχαρίστηση αναλαμβάνω να σας απαντήσω, ή σω-

στότερα, να συζητήσω μαζί σας τα όσα αναφέρετε στην αξιόλογη επι-

στολή σας. Κι εγώ, πριν μου γράψετε, κάτι είχα ακούσει, αλλά δεν εί-

χα δώσει ανάλογη προσοχή. Τώρα όμως βλέπω ότι στην περιοχή σας 

αρχίζει ν’ ανάβει μια πυρκαγιά και γι’ αυτό σπεύδω να σας απαντήσω 

ό,τι ο Θεός με φωτίσει... 

Γράφετε: «Μας εμφανίσθηκε κάποιος κήρυκας της πίστεως που 

φαίνεται ευγενής και περιέρχεται τα σπίτια όχι μόνο των πλουσίων, αλ-

λά και των φτωχών, διαβάζει το Ευαγγέλιο, το ερμηνεύει, διδάσκει την 

πίστη στον Χριστό και παρακινεί σε μετάνοια. Κοντά μου κατοικεί ένας 

φτωχός βιβλιοδέτης. Στο σπίτι του έρχεται αυτός ο κήρυκας και συγκε-
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ντρώνει αρκετό κόσμο. Πήγα κι εγώ δύο φορές εκεί. Ακούγεται μάλιστα 

ότι και σε άλλα μέρη κηρύττει και συγκεντρώνει πολύ κόσμο.» 

 
Ας σταματήσουμε το γράμμα σας στο σημείο αυτό. Καθαρά 

φαίνεται εδώ ότι ο νέος αυτός κήρυκας της πίστεως, δεν είναι κήρυ-

κας της Εκκλησίας. Πως διδάσκει την πίστη στον Χριστό χωρίς να 

έχει αναγνωρισθεί σαν ιεροκήρυκας από την Εκκλησία; Αυτό είναι 

γεγονός πρωτάκουστο! Έπρεπε να συλλογιστείτε ότι κάτι ύποπτο 

συμβαίνει εδώ και να τηρήσετε τον εαυτό σας σε επιφυλακή. Συμπε-

ριφερθήκατε έτσι; Δούλεψε καθόλου η κρίσις σας ερευνώντας, εάν εί-

ναι σωστά αυτά που ακούτε, ή εάν οδηγούν σε καλό; Να τι έπρεπε εξ 

αρχής να κάνετε. 

Λέτε στη συνέχεια ότι διδάσκει πίστη στον Χριστό και ομιλεί 

διαρκώς από τα Ευαγγέλια. Αυτό ακριβώς θα έπρεπε να σας κάνει πιο 

προσεκτικό. Γιατί σας διδάσκει πίστη στον Χριστό; Μήπως είσθε Τά-

ταρος ή Μογγόλος; Εσείς από παιδί πιστεύετε στον Χριστό και ζείτε 

μέσα στους κόλπους της αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά το παρά-

δειγμα όλων των αγίων, που δοξάσθηκαν από τον Θεό. Όταν λοιπόν 

άρχισε να διδάσκει περί πίστεως στον Χριστό σε σας που ήδη πιστεύε-

τε, θα έπρεπε να σκεφθείτε ότι η δική του πίστη πιθανόν να είναι δια-

φορετική από την δική σας, την πίστη δηλαδή της Εκκλησίας μας. 

Όταν λοιπόν να σας προτρέπει να πιστεύετε στον Χριστό, έπρε-

πε να τον ρωτούσατε: 

– Γιατί μας το λες αυτό; Μήπως είμαστε  αβάπτιστοι; 

Και όμως κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε. Λέγοντάς σας να πι-

στεύετε στον Χριστό, σας θεώρησε απίστους. Και σεις τον ακούσατε 

με απάθεια, σαν να ήσασταν πραγματικά άπιστοι. 

Εάν κηρύττει διαφορετική πίστη και σεις συνεχίζετε να τον α-

κούτε, τότε μαζί μ’ αυτόν μειώνετε την προηγούμενη πίστη σας, κατα-

κρίνετε την αγία μας Εκκλησία και όλους όσους σώθηκαν και σώζο-

νται στους κόλπους της. Αυτό είναι το δεύτερο λάθος σας, μεγαλύτερο 

από το πρώτο! 

Ενώ ζούσατε ήσυχα και ειρηνικά και φροντίζατε για την σωτη-

ρία σας, έρχεται κάποιος και αρχίζει να σας κηρύττει: 

………………………………. 

Μέχρι τώρα φροντίζατε με επιμέλεια την σωτηρία σας, ειρηνικά 

και ήσυχα, μαζί με τους άλλους αδελφούς. Ξαφνικά εμφανίσθηκε αυ-

τός ο ξένος και άρχισε να τονίζει και να επαναλαμβάνει μία από τις 

τόσες διδασκαλίες της Εκκλησίας μας. Και σεις, στρέψατε την προσο-

χή σας σ’ αυτόν. Εντυπωσιασθήκατε και φαίνεσθε έτοιμος να τα εγκα-

ταλείψετε όλα και να τον ακολουθήσετε. Καθόλου δεν σκεφθήκατε 

εάν φέρεται σωστά και εάν φέρεσθε σωστά και σεις. Όσοι εκτιμούν το 

έργο της σωτηρίας θα σας χαρακτηρίσουν σαν άγευστο της πνευματι-

κής ζωής. 


