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ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΟΥ π.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΤΖΟΥΧΟΥ

Απόσπασμα από την εισήγηση του π. Θεοδοσίου Μαρτζούχου

Εφημερίου του Ι. Ν. Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης

"Κάνοντας κήρυγμα στον ίδιο πάντοτε Ναό"

Α. Όντας εφημέριος μιας ενορίας, το πρώτο που αντιλαμβάνεσαι και ζεις, είναι
το  βίωμα  και  η  παρατήρηση,  ότι  το  εκκλησίασμα  συναπαρτίζεται  από  δύο
βασικές μεγάλες ομάδες ενοριτών. Πρώτον, αυτούς που έχουν συνείδηση
της ενοριακής σχέσεως και δεσμεύσεως, έχοντας τον ναό, τον ιερέα
και τους ενορίτες· πατρικό σπίτι, πατέρα και αδελφούς. Και δεύτερον,
αυτούς  που  έχουν  μια  σχέση  θρησκευτικής  συνήθειας,  αρκετά
παγιωμένη αλλά και παγωμένη, ώστε να μη διανοούνται προσωπικές
σχέσεις  στον  ενοριακό  χώρο,  ειμή  μόνον  θρησκευτικά  καθήκοντα
ατομικώς εκπληρούμενα.

Υπάρχει  βέβαια  τυπικώς  και  μια  τρίτη  ομάδα…  ενοριτών!  Αυτοί  που
τελούν στον ενοριακό ναό τα προκύπτοντα στην ζωή τους μυστήρια,  Γάμο,
Βάπτισμα,  ευχολόγηση,  Κηδεία.  Όμως  αυτή  η  ομάδα,  που  είναι  και  η
μεγαλύτερη, δεν βρίσκεται μαζί μας τις Κυριακές. Δεν ακούει το κήρυγμα, αλλά
συγχρόνως αποτελεί και μια πηγή άγχους  για τον ιερέα, αφού πρέπει στις
ευκαιριακές αφορμές που προαναφέραμε, ο ιερέας να κάνει διπλό έργο. Και
τον, κατ’ αυτούς, "μάγο της φυλής", που τελεί τα ακατανόητα λογικά
και γλωσσικά, δικά του· αλλά και να δώσει με την ποιότητα του τρόπου του
και  με την ποιότητα του λόγου του, αφορμή, σ’ αυτούς τους περιστασιακούς
επισκέπτες, να προβληματισθούν για το ενδεχόμενο πίσω από τα φαινόμενα
και τελούμενα, να υπάρχει ένα μεγάλο θέμα και μια πρόταση ζωής, που τους
αφορά!    

α. Οι πρώτοι ζουν μια σχέση αγαπητικής ιεραποστολής, καμμιά φορά
μέχρις  υπερβολής  και  αφελείας.  Ο  λόγος  του  Χριστού  ότι  είναι
"φρονιμότεροι οἱ υἱοί τοῦ αἰῶνος τούτου ἀπό τούς υἱούς τοῦ φωτός"
(Λουκ.16, 8) ατυχώς εκπληρώνεται εντυπωσιακά, στην πλειονότητα
των Χριστιανών μας! Η προτροπή Του "να είστε έξυπνοι σαν τα φίδια
και  ακέραιοι  σαν  τα  περιστέρια"  (Ματθ.10, 16) έχει  δυστυχώς
περιπέσει  σε…  αχρησία.  Ένας  ανόητος  απροϋπόθετος
ιεραποστολισμός  κάνει  τον  λόγο  των  Χριστιανών  ανερμάτιστη
φλυαρία.  Για πολλούς εκτός Εκκλησίας ανθρώπους,  η γνωριμία με
τους Χριστιανούς,  κάνει  απευκταίο το ενδεχόμενο εισόδου τους σ’
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ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10 &
ΠΕΜΠΤΗ 20/10: ΑΠΟΧΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΜΑΣ, ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΓΙΑ
ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ!:

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ:
κ. Ιωάννη Κορναράκη ομ.
Καθηγητή Ποιμαντικής
Ψυχολογίας Πανεπιστημίου
Αθηνών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ
π.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΜΑΡΤΖΟΥΧΟΥ :
Ο αναγνώστης ας βγάλει τα
συμπεράσματά του…

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ:
ΧΡΙΣΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ
ΒΑΠΟΡΙΖΑΤΕΡ ΓΙΑ
ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ :
Ο πεντηκοστιανός
«προφήτης» Τ. Β. Joshua
έστειλε το θαυματουργό νερό
στις 4 γωνιές της Γης για να
θεραπεύσει την αρρώστια...

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ: Η
ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΣΠΟΡΕΩΣ:
Ο σπόρος πέφτει σε τέσσερα
διαφορετικά τμήματα, αλλά
κατά τρόπον άξιον
προσοχής, μόνο σε ένα, στο
τελευταίο, στο τέταρτο
κομμάτι...Του Αρχ. Ιωήλ
Κωνστάνταρου

ΛΑΡΙΣΑ:
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ
ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ :
Σαν υπογραφή αναφέρουν
ότι «το φυλλάδιο αυτό δεν
έχει καμία σχέση με
μάρτυρες του Ιεχωβά»

12 ΧΡΟΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ
ΕΠΕΣΕ ΘΥΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΒΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ 8
ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΝΑ ΑΣΠΑΣΤΕΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ :
Οι βιαστές δεν έχουν
συλληφθεί επειδή είναι μέλη
ισλαμικης οργάνωσης του
Πακιστάν!



Αυτήν.   

β.  Οι  δεύτεροι  δεν  θέλουν  πολλά-πολλά  και  αρκούνται  στις  τυπικές
θρησκευτικές υποχρεώσεις: Θα δώσουν, αλλά δεν θα δοθούν. Θα έρθουν, αλλά
δεν θα μείνουν μετά τον καφέ. Θα προσευχηθούν, αλλά δεν θα κατανοούν
τον  πληθυντικό  όλων  των  ευχών  της  λειτουργίας  και  των
ακολουθιών.

[…]

Δυστυχώς είναι από αιώνων πλέον, τυπικός και χωρίς προϋποθέσεις,
ο  τρόπος  που  κάποιος  γίνεται  μέλος  της  Εκκλησίας·  και  έτσι  οι
λεγόμενοι και αυτοονομαζόμενοι χριστιανοί είναι περισσότερο άτομα
απλώς  βαπτισμένα,  που  κουβαλάνε  θρησκοληπτικές  φοβίες  και
διαθέσεις εξασφαλιστικής συναλλαγής με τον Θεό, παρά χριστιανοί
με σαφή και συγκεκριμένη πίστη, που, έστω και αν είναι αμαρτωλοί,
τους κάνει να μπορούν να δώσουν λόγο "περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος" (Α’
Πετρ. 3,15) στον καθένα, που τυχόν θα τους το ζητήσει.

Ο αναγνώστης ας βγάλει τα συμπεράσματά του…

(Οι σημειώσεις με έντονα γράμματα έγιναν από εμάς)

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον    www.egolpion.com
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Ο π.ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
Σήμερα καταργούμε τους ιαμβικούς κανόνες επειδή δεν τους
καταλαβαίνουμε. Αύριο τους πεζούς. Μεθαύριο θα πετάξουμε και...
[9/4/2010]

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ
«FILIOQUE»:
To Filioque, που καθιε‐
ρώθηκε στη δυτική θεολογία,
είναι μία βασική δογματική
πλάνη που έχει ευρύτερες
εκκλησιολογικές και
ανθρωπολογικές συνέπειες.
Του Αρχιμ. Θεοφίλου
Λεμοντζή

ΓΥΜΝΟΙ ΣΤΗΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ! ΤΟ ΛΕΕΙ ΚΑΙ
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ! :
Ο παραλογισμός της
προτεσταντικής
ερμηνευτικής «αυθεντίας»σε
όλο της το μεγαλείο.

Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ :
Ασχολήθηκε με το θέμα της
αστρολογίας στο βιβλίο του
Εξαήμερος, ερμηνεύοντας το
Γεν. α' 14 (Και έστωσαν εις
σημεία και εις καιρούς και
εις ημέρας και εις
ενιαυτούς)

ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ Η ΠΛΑΝΗ ΤΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ :
Αρχιμ. Θεοφίλου Λεμοντζή
Δρ. Θεολογίας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΛΗΓΕΣ,
ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ Γ’ :
Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος
Ιεροκήρυξ Ι.Μητρ.Δρ.Πωγ. &
Κονίτσης
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