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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Ομιλία του Σεβ.του Αρχιεπισκόπου Π. Ιωάννη στη συνάντηση γιά την ενότητα των Χριστιανών το

Σάββατο 25 Ιανουαρίου στον Ιερό Καθολικό μητροπολιτικό Ναό της Κέρκυρας.

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 

Η ιστορία της χριστιανοσύνης είναι γεμάτη από γεγονότα εντελώς αντίθετα με τη διδασκαλία και το 

παράδειγμα του Χριστού και επομένως του Ευαγγελίου. Στο όνομα του Χριστού διαπράχτηκαν 

θρησκευτικοί πόλεμοι που άφησαν πίσω τους εκατομμύρια νεκρούς και αφάνταστες συμφορές. 

Καλλιεργήθηκε το μίσος και η μισαλλοδοξία ενάντια σε χριστιανούς που θεωρήθηκαν αιρετικοί, 

σχισματικοί και συχνά αλλόθρησκοι. Ενίοτε μια εσφαλμένη ερμηνεία της Αγίας Γραφής δικαιολόγησε 

εγκλήματα μέσα στην Εκκλησία, όπως συνέβη για παράδειγμα με τη διαβόητη Ιερά Εξέταση.  Στην 

ευαγγελική παραβολή του μεγάλου δείπνου στο οποίο ο κύριος καλεί όλους να πάρουν μέρος, μετά την 

άρνηση των καλεσμένων να πάρουν μέρος στο γαμήλιο τραπέζι, ο κύριος της παραβολής, απευθυνόμενος 

στο δούλο του, τον προστάζει:  Πήγαινε έξω από την πόλη στους δρόμους και στα μονοπάτια κι 

ανάγκασε τους να έλθουν  (ανάγκασον εισελθείν – compelle intrare) (Λκ. 14, 23). Αυτή η λέξη: 

 ανάγκασον -  compelle»,  στο Μεσαίωνα, ερμηνεύτηκε κατά γράμμα και συνέβαλε στο να δικαιολογηθεί 

 θεολογικά  η άσκηση μία άμετρης βίας ενάντια σε συνανθρώπους που θεωρήθηκαν έξω από την ορθή 

πίστη και το χειρότερο αυτά τα εγκλήματα διαπραχτήκαν στο όνομα του  Χριστού.  

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς σχετικά με τις δογματικές διαφορές των διαφόρων χριστιανικών ομολογιών; 

Φράσεις, κυρίως της Καινής Διαθήκης, όπως  Συ ει Πέτρος και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την 

Εκκλησίαν  (Μτ. 16,18), ή όπως:  δικαίωση του ανθρώπου , ή  εκπορεύεται του Αγίου Πνεύματος  εκ 

του Πατρός , επί αιώνες, όχι μόνο χώρισαν τους Χριστιανούς, αλλά και τους έβαλαν σε συνεχή εχθρική 

αντιπαράθεση. Πόσες διενέξεις, πόσες συγκρούσεις, πόσο μίσος μεταξύ των χριστιανών για τη 

διαφορετική ερμηνεία αυτών και άλλων εκφράσεων της Αγίας Γραφής.  

Αλλά στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε επίσης και άλλες φράσεις, πολύ γνωστές σε όλους μας, στις οποίες εμείς 

οι χριστιανοί δεν δώσαμε και δεν δίνουμε την ίδια αξία και σπουδαιότητα που δίνουμε στις 

προηγούμενες. Έτσι για παράδειγμα διαβάζουμε τα λόγια του Ιησού:  Αλλά εγώ σας λέω: Αγαπάτε τους 

εχθρούς σας και προσεύχεστε για εκείνους που σας καταδιώκουν, ώστε να γίνετε παιδιά του Πατέρα σας 

που βρίσκεται στους ουρανούς  (Μτ. 5,44-45), ή τα ακόλουθα που αποτελούν και τη διαθήκη που ο 

Ιησούς άφησε στους μαθητές του πριν το σταυρικό του θάνατο:  Πατέρα δε σε παρακαλώ μόνο γι’ 

αυτούς, αλλά και για κείνους που με το λόγο τους θα πιστέψουν σε μένα, ώστε όλοι να είναι ένα, όπως 

εσύ, Πατέρα, μαζί μου κι εγώ μαζί σου, για να είναι κι αυτοί μαζί μας, ώστε ο κόσμος να πιστέψει πως 

εσύ με απέστειλες  (Ιω. 17, 20-21).  

Εδώ ακούω ήδη τις αντιρρήσεις κάποιων στις παραπάνω σκέψεις.  Και τι θα γίνει με την αλήθεια, με την 

ορθοδοξία (στην κυριολεκτική έννοια αυτής της λέξης), όταν στο όνομα της αγάπης διακηρύττουμε μια 

σχετικοποίηση της αλήθειας;   

Εδώ θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω κάτι που έχω γράψει για μία άλλη περίπτωση, αλλά θεωρώ πως 

είναι απαραίτητο να το υπενθυμίσω και πάλι. Κάθε Εκκλησία (ή κάθε  δόγμα ), είναι πεπεισμένη ότι 
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κατέχει την αλήθεια, τη σωστή πίστη, την ορθοδοξία. Ενώ, στον αντίποδα οι άλλες Εκκλησίες πλανώνται 

στο λάθος, δηλαδή στη μη αποδοχή του σωστού δόγματος, στην αίρεση. Η πιστότητα λοιπόν της μίας 

Εκκλησίας για την αλήθεια και η απομάκρυνση από την ορθή πίστη της άλλης είναι η αιτία που διατηρεί 

τους χριστιανούς χωρισμένους και συχνά σε εχθρική αντιπαράθεση. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι η 

 αγάπη  για την  αλήθεια  χωρίζει τους χριστιανούς και δημιουργεί εχθρότητες.  

 

Η αγάπη για την σωστή πίστη, όπως την αντιλαμβάνεται η κάθε Εκκλησία, καλλιέργησε 

μισαλλοδοξίες, φανατισμούς, ακόμη και πολέμους μεταξύ των χριστιανών. Αυτό σημαίνει πως οι 

χριστιανοί έχουν προβάλλει σαν ρυθμιστικό κριτήριο της πίστης τους μόνο την ορθοδοξία (ορθή πίστη) 

και έχουν ξεχάσει ότι η γνησιότητα του χριστιανισμού ρυθμίζεται εξίσου από την Αγία Γραφή και από 

την ορθοπραξία του (ορθή πράξη).  

 

Είναι αναμφισβήτητο ότι ο χριστιανός πρέπει να μένει πιστός στην  παρακαταθήκην  πίστεως  

(Α’ Τιμ. 6,20, Β’ Τιμ. 1,14). Δεν είναι ορθοδοξία ούτε οποιαδήποτε διδασκαλία, και επομένως ούτε 

οποιαδήποτε ομολογία πίστης.  

 

Ωστόσο η πίστη δεν σταματά μόνο στην απλή παραδοχή ορισμένων αφηγημένων αληθειών, αλλά 

στην ουσία της πίστης στην οποία επίσης ανήκει η έμπρακτη απάντηση του ανθρώπου στο Θεό, που 

δίνεται σ’ αυτόν και που εκφράζεται με την ορθή πράξη, δηλαδή με την ορθοπραξία.  

 

Για την Αγία Γραφή η πίστη αφορά σ’ ολόκληρο τον προσανατολισμό του ανθρώπου.  Αλλά 

πίστις δι’ αγάπης ενεργούμενη  (Γαλ. 5,6). Ο Ιησούς προειδοποιεί ότι  δεν θα μπει στη βασιλεία του 

Θεού όποιος μου λέει: "Κύριε, Κύριε", αλλά εκείνος που κάνει το θέλημα του Πατέρα μου που βρίσκεται 

στους ουρανούς  (Μτ. 7,21). Η τελική κρίση θα γίνει βάσει της έμπρακτης αγάπης για τους αδελφούς 

(Μτ. 25, 31-46). 

 

Εάν οι χριστιανοί, χάρη της  αφηρημένης αλήθειας , σκοτώνουν τη χριστιανική αγάπη με τη 

μισαλλοδοξία τους, τους φανατισμούς, τον απολυταρχισμό και την εύκολη καταδίκη, τότε ταυτόχρονα 

σκοτώνουν και την ίδια την αλήθεια, γιατί αλήθεια χωρίς αγάπη είναι ανύπαρκτη. Μόνο πράττοντας την 

αλήθεια θα φτάσουμε σ’ όλη την Αλήθεια, που είναι ο Χριστός. Η πίστη έχει αντικείμενο την αλήθεια του 

Θεού που έγινε γεγονός, συμβάν στην ανθρώπινη ιστορία και που η ύψιστη εμφάνισή της υπήρξε το 

πρόσωπο του Χριστού. Παραμένει στην αλήθεια όποιος είναι σε  κοινωνία  με τον Πατέρα και τον Υιόν 

και τους αδελφούς (Α’ Ιω. 1, 4.6).   

 

Η φανατική προσκόλληση στην αλήθεια, ταπεινώνοντας και περιφρονώντας τους αδελφούς που 

πιστεύουν στο Χριστό, αλλά διαφέρουν σε κάποια επιμέρους διδασκαλία, εκφράζει περισσότερο 

αλαζονεία και μισαλλοδοξία, παρά αγάπη για την αλήθεια.            

  

Έτσι λοιπόν όσο περισσότερο οι χριστιανοί συσπειρωθούν στο Χριστό και στο  Χριστώ εν υμίν  

(Κολ. 1,27), τόσο περισσότερο θα ενωθούν και μεταξύ τους, τόσο περισσότερο θα πραγματοποιήσουν το 

πλήρωμα της Εκκλησίας. Υπό αυτήν την έννοια όχι μόνο είναι δυνατή η σύγκληση των διαφόρων 

χριστιανικών δογμάτων, αλλά και επιτακτική γιατί δεν πρόκειται να ενωθούν τα δόγματα αν πρώτα δεν 

ενωθούν οι άνθρωποι με το να πιστεύουν αγαπώντας. Οι χριστιανοί πρέπει να εμπνέονται στις μεταξύ 
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τους διαφορές  από το σύνολο της Αγίας Γραφής και όχι μόνο από μερικές μεμονωμένες της φράσεις. Το 

Άγιο Πνεύμα που εμπνέει την Αγία Γραφή ενώνει και δεν χωρίζει, ο διάβολος  διαβάλλει , χωρίζει 

ακόμα και εξαιτίας της προσκόλλησης  στην αλήθεια, αλλά στην αλήθεια χωρίς αγάπη.  

 

Εύχομαι σε όλους εμάς, έστω και αν ακόμα βρισκόμαστε μακριά από το να λύσουμε τις δογματικές μας 

διαφορές, να μην ξεχάσουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου προς τους Εφεσίους:  Ο Χριστός, είναι η 

ειρήνη μας, αυτός είναι που ένωσε τους δυο σε ένα. Αυτός γκρέμισε το μεσότοιχο του χωρισμού, 

κατήργησε την έχθρα στην ίδια του τη σάρκα … ώστε, στο πρόσωπό του, οι δυο να βρεθούν πλασμένοι 

σε ένα νέον άνθρωπο, φέροντας την ειρήνη, να συμφιλιώσει και τους δυο με το Θεό σε ένα σώμα, μέσω 

του σταυρού, καταστρέφοντας στο σώμα του την έχθρα  (Εφ. 2, 2, 14-16).      

 

 Ιωάννης Σπιτέρης 

Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Κέρκυρας 

 

 
2.ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

 

  

Κέρκυρα, 23 Ιανουαρίου 2020  

 

Αριθ. Πρωτ.: 4/20 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 
 

Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε των εν Κερκύρα  ωμαιοκαθολικών κ. Ιωάννη, αγαπητοί μου, 

 

Δια του παρόντος εύχομαι και σε εσάς και στην κοινότητα των  ωμαιοκαθολικών αδελφών μας, καθώς και σε 

κάθε άλλη χριστιανική κοινότητα του νησιού μας, καλή  κι ευλογημένη να είναι η νέα χρονιά, με υγεία και δυνατότητα 

συμπορεύσεως προς διατήρηση τής ολοένα και περισσότερο αμφισβητούμενης παρουσίας της χριστιανικής μαρτυρίας 

και παραδόσεως στην κοινωνία μας.  

Η εβδομάδα προσευχής για την ενότητα των χριστιανών έχει φέτος ως κεντρικό θέμα το λόγο του Θεού. Ο λόγος 

του Θεού δεν είναι απλώς μια διδαχή ανάμεσα στις πολλές που ακούστηκαν στην ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι η 

διδαχή προερχομένη από τον Λόγο, ο οποίος Λόγος «σὰρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰω. 1, 14). Δεν είναι λόγος 
που απευθύνεται μόνο σε κάποιους πρόθυμους ή προβληματιζόμενους. Είναι λόγος ζωής που απευθύνεται σε όλους, όχι 

για να γίνει μια ιδέα που θα βελτιώσει τη ζωή μας, αλλά βάση για να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές μας. Η 

προσευχή είναι λόγος, η αγάπη είναι λόγος, η σιωπή είναι λόγος. Η αιμάσσουσα από την θλίψη γλώσσα που όμως δεν 

γίνεται εκδίκηση, αλλά συγχώρεση είναι λόγος. Το άπλωμα των παλαμών του Χριστού στον σταυρό είναι λόγος. Ο 

εντυλιγμός στην σινδόνη, ο ενταφιασμός, η κάθοδος στον Άδη είναι λόγος. Η Ανάσταση είναι λόγος. Η Ανάληψη είναι 

λόγος. Η συμπερίληψη όλων αυτών και η βίωσή τους κατά τας εορτάς στον εκκλησιαστικό χρόνο είναι λόγος. Οι λόγοι 

αυτοί όμως, επειδή ακριβώς καθιστούν τον Χριστό παρόντα «σήμερον» στην ζωή μας της δίνουν ένα άλλο νόημα. Την 

καλούν να γίνει  γη αγαθή  (Λουκ. 8,8). Την καλούν να χωριστεί από την οδό της αμαρτίας και του κακού. Την καλούν 
να αγαπήσει και να συναντηθεί με τον πλησίον. Να γίνει οικία οικοδομημένη στην πέτρα, ώστε κανένας ποταμός, 

κανένας άνεμος, καμία βροχή εκ του αιώνος τούτου του απατεώνος να μην μπορεί να την ρίξει (Ματθ. 7,24-25).  

Σε μια εποχή ανασφάλειας, συγχύσεως και της «κακής επιθυμίας» (Κολοσ. 3,5), έχει μεγάλη σημασία «ὅν τρόπον 
ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπί τάς πηγάς τῶν ὑδάτων» (Ψαλμ. 41,2), έτσι και οι ψυχές μας να ποθούν την παρουσία και τον λόγο 

του Θεού για να έχουμε υγιή κριτήρια διά των οποίων θα πορευτούμε με ελπίδα και νόημα ζωής.  
Ας είναι η οδός αυτή ευκαιρία που θα συμβάλλει στην πορεία προς την ενότητα των χριστιανών. Καλή κι 

ευλογημένη και πάλι παρά Θεού χρονιά και υγεία σε όλους!     
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 Επί δε τούτοις διατελώ,  

Μετά τιμής και αγάπης 

Ο Μητροπολίτης 

 

 

+ Ο Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων 

ΝΕΚΤΑ ΙΟΣ 

 

 

3. Ομιλία Πάστορα της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας στην Κέρκυρα Αιδ.του Μιλτιάδη Παντελιού 

Ο Λόγος του Θεού 

ώθηση στην Ενότητα  των Χριστιανών 

Είναι μεγάλη η χαρά μας, που και φέτος έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε, για να διακηρύξουμε 

ακόμα μια φορά, πως η Αγία Γραφή είναι ένα καλό και σταθερό έδαφος, πάνω στο οποίο μπορούμε να 

συναντηθούμε και να σταθούμε ενωμένοι. 

Μέσα σε ένα κόσμο που τα πάντα είναι σχετικά και που όπως πολλοί σήμερα λένε‘Ένα είναι σίγουρο ότι 

τίποτα δεν είναι σίγουρο’,…           

Εμείς οι Χριστιανοί έχουμε στα χέρια μας την πιο Ασάλευτη Αλήθεια την Αγία Γραφή!  

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: ‘ Η Αγ.Γρ., είναι το μέσον για να μη ναυαγήσεις΄ και  

Ο Αδαμάντιος Κοραής: ‘Μονάχα το Ευαγγέλιο μπορεί να σώσει την Ελλάδα’. 

Η Αγία Γραφή, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι η θεία αποκάλυψη σε μας τους ανθρώπους.  

Ο Θεός μέσα στο μεγάλο έλεος και την χάρη Του, μέσω των θεόπνευστων συγγραφέων που κατέγραψαν, 

όπως μας λέει η ίδια η Αγ.Γρ., στ 2
η
 Πέτρου 1:21 « Υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν άγιοι θεού 

άνθρωποι μας αποκαλύπτεται ο Ίδιος, μας φανερώνει το έργο Του για την Σωτηρία μας και μας κάνει 

κοινωνούς των θείων Αληθειών, για όλα τα θέματα της ζωής και της ευσέβειας.  

Η Αγία Γραφή, δεν είναι λοιπόν όπως ένα από τα πολλά άλλα βιβλία, όσο πνευματικά και ωφέλημα κι αν 

είναι. Η Αγ. Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού ! 

Δεν είναι τα φύλλα ενός βιβλίου,…  αλλά…  
 

 Είναι ο Ενσαρκωθείς Λόγος του Θεού, που πήρε την ανθρώπινη φύση και ήλθε αναμεσά μας.  

 Είναι ο Εμμανουήλ ‘ο Θεός μεθ΄ ημών’.                                                                                               

 είναι Λόγος ‘Ζών και Ενεργός’ όπως μας λέει η προς Εβραίους επιστολή.  

Ο Χριστός είναι το Α & το Ω της Αγίας Γραφής.  

 Αυτός είναι το επίκεντρο σε όλα.  

 Τα πάντα γι’ Αυτόν μιλάνε,.. 

 Στο δρόμο προς Εμμαούς ο Ιησούς για να ζωογονήσει τους απελπισμένους συνοδοιπόρους Του, 

που δεν Τον είχαν καταλάβει… άρχισε να τους εξηγεί τις Γραφές από τα βιβλία του Μωυσή και όλων των 

προφητών που μιλούσανε γι’ Αυτόν. Και μόνο, όταν άρχισαν να καταλαβαίνουν, τότε ανοίχτηκαν τα 

μάτια τους. 

Δεν υπάρχει λοιπόν, πιο Σταθερό και Ασφαλές θεμέλιο για την Ζωή μας, τις Σχέσεις μας και την επιθυμία 

για την Ενότητα παρά, επάνω σε αυτό που μας έχει δοθεί τον Κύριο μας τον Ι.Χ. 

Ο Λόγος Του είναι διαχρονικός !  

 δεν αλλάζει με την πάροδο του χρόνου,  
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 δεν αλλοιώνεται, δεν μεταβάλλεται, δεν εξελίσσεται. Καθώς Εκείνος… είναι ο Ίδιος χθες,…  είναι 

σήμερα, και θα είναι στο μέλλον.  

Χωρίς τον Χριστό, μπορούμε να διαβάσουμε το γράμμα, να το εντάξουμε ανάμεσα στις φιλοσοφικές 

θεωρίες που διδάσκονται στα πανεπιστήμια σήμερα, αλλά ποτέ δεν θα καταλάβουμε την Αγία Γραφή.  

Πολύ σωστά ο Αγ. Ιερώνυμος γράφει:… ‘Η άγνοια των Γραφών είναι  άγνοια του Χριστού’ 

Είναι ζωτικής σημασίας, η ζωντανή σχέση με τον Ι.Χ. Διότι μόνο τότε θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε και 

να ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή.  

Ο Κύριός μας ο Ι.Χ. μας λέει: «Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, Πνεύμα και Ζωή είναι».   

Στο δρόμο της πνευματικής μας διαπαιδαγώγησής και πορεία προς  την Ενότητα, έχουμε ακόμη έναν 

βοηθό, το θείο παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα. 

Ο Παράκλητος αυτός θα μας προφύλαξει από το να εγκλωβιστούμε στο γράμμα του Νόμου που οδηγεί 

στον θάνατο, ενώ το Πνεύμα δίνει ζωή (Β΄Κορ 3,6).   Αυτός θα μας προφυλάξει και θα μας οδηγήσει εις 

πάσαν την αλήθεια ! 

Τέλος ερχόμαστε στη δικιά μας συμμέτοχή….     Ο Απ. Παύλος στη Β΄επιστ. προς το πνευματικό του 

παιδί τον Τιμόθεο κ κατ’ επέκταση προς εμάς γράφει.. 
      15

και μη λησμονείς ότι από τη βρεφική σου ηλικία γνωρίζεις τη Γραφή, που μπορεί να σε κάνει σοφό 

οδηγώντας σε στη σωτηρία δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό.            
      16

Ό,τι βρίσκεται στη Γραφή είναι εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού κι είναι ωφέλιμο για τη 

διδασκαλία της αλήθειας, για τον έλεγχο της πλάνης, για τη διόρθωση των λαθών, για τη διαπαιδαγώγηση σε 

μια ζωή όπως τη θέλει ο Θεός· 
17

έτσι ο άνθρωπος του Θεού θα είναι τέλειος και καταρτισμένος για κάθε 

καλό έργο. 

Όσο περισσότερο ποθούμε να μελετάμε το Λόγο  

του Θεού και να διαπαιδαγωγούμαστε απ΄ αυτόν, τόσο περισσότερο θα μορφώνεται ο Χριστός μέσα μας, 

στη σκέψη μας, στη ζωή μας, στις σχέσεις μας. 

Η Αγία Γραφή, αποκαλύπτοντας το πρόσωπο και το έργο του Ι.Χ., μας προσκαλεί να τον Γνωρίσουμε και 

γνωρίζοντάς Τον να Σωθούμε και να γίνουμε παιδιά Του αγαπητά, ένα σώμα, που θα Τον δοξολογεί και 

θα Τον ομολογεί εδώ στη γή.  

Στην πορεία αυτή, το Αγ.Πνεύμα μας προστατεύει και να μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια.  

Αμήν. 

 

Αιδ. Μ. Παντελιός 

 

4. Ομιλία Αιδ.του Πάστορα της Αγγλικανικής Εκκλησίας στην Κέρκυρα Π. Jules Wilson 

 

Thank you again for inviting me to speak this evening and for the reading material provided. 

The documents are rich with truth and I would like to mention in this short talk one or two phrases 

that resonated very powerfully with the way my own experience of scripture has been shaped by 

my formation within the Anglican tradition. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑ ΙΣΤΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ Π ΟΣΚΛΗΣΗ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΕΔΩ 

ΑΠΟΨΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΣΤΑ ΧΕ ΙΑ ΜΟΥ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΝΑΙ 
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ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΟΜΟΛΙΑ ΜΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ 

ΑΝΑΦΕ ΘΩ ΣΕ ΔΥΟ Φ ΑΣΕΙΣ ΠΟΥ Χ ΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑ ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΜΠΕΙ ΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΑΓΙΑ Γ ΑΦΗ ΠΟΥ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑ ΑΔΟΣΗ 

 

The phrase… “the performative character… (and) its distinctively sacramental character” is a profoundly 

helpful explanation of what Scripture says about scripture… that it is indeed “living and active”. 

 

Η Φ ΑΣΗ ….  Ο ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΧΑ ΑΚΤΗ ΑΣ …. (και) Ο Π ΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΑ ΑΚΤΗ ΑΣ 

ΘΥΣΙΑΣ  ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥ Α ΜΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ Η ΙΔΙΑ Η Γ ΑΦΗ ΛΕΕΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ …. ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝΕ ΓΗ 

 
The famous 20th century theologian Karl Bart constantly draws our attention to the word of God that 

never returns unfruitful; It is the Word, with a capital “W”, who is the One through whom all creation 

exists and has life; that Word is the life and light of all people. If we were to attempt to capture this Word 

in words, as St John says at the end of his Gospel, “the world itself could not contain the books that would 

be written”. 

 

Ο ΦΗΜΙΣΜΕΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ 20
ου

 ΑΙΩΝΑ ΚΑ Λ ΜΠΑ Τ ΣΥΝΕΧΩΣ Π ΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ 

Π ΟΣΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤ ΕΦΕΙ ΚΕΝΟΣ. ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑ ΧΕΙ Η ΔΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΖΩΗ, ΑΥΤΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ 

ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘ ΩΠΩΝ. ΑΝ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΛΟΓΙΑ ΣΕ 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ 

ΧΩ ΟΥΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ Γ ΑΦΟΤΑΝ   

 

But Our Lord in His infinite wisdom does something far more wonderful… He enabled the inspired 

authors of these words to express what they had experienced through the same Spirit that was in Christ - 

the Incarnate Word. And as Pope Francis say ably puts it, “When sacred Scripture is read in the light of 

the same Spirit by whom it was written, it remains ever new.” In other words, the Holy Spirit at work in 

us takes these words about the “Word” and connects to the experiences of those who were called to 

capture these things in scripture. 

 

ΟΜΩΣ Ο ΚΥ ΙΟΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕ ΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΘΑΥΜΑΣΙΟ. 

ΕΝΕΠΝΕΥΣΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓ ΑΦΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΦ ΑΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΙ 

ΙΔΙΟΙ ΕΙΧΑΝ ΣΑΝ ΕΜΠΕΙ ΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΟΥ Β ΙΣΚΟΤΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 

Χ ΙΣΤΟ. Ο ΕΝΣΑ ΚΩΘΕΙΣ ΛΟΓΟΣ  

ΚΑΙ ΚΑΘΩΣ Ο ΠΑΠΑΣ Φ ΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΤΟ ΘΕΤΕΙ  ΟΤΑΝ Η ΑΓΙΑ Γ ΑΦΗ 

ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Γ ΑΦΤΗΚΕ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ 

ΠΑΝΤΑ ΚΑΙΝΟΥ ΙΑ . 
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ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Ε ΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΝΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ 

ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΛΟΓΟ  ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΔΕΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΜΠΕΙ ΙΕΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 

ΝΑ ΕΦΑ ΜΟΣΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΙΑ Γ ΑΦΗ  

 

It is why we all share these scriptures… why it was the Church, Christ’s body here on earth, indwelt by 

the same Holy Spirit, who discerned and canonised these writings as scripture until the end of time. 

 

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΜΟΙ ΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ Γ ΑΦΗ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Χ ΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΓΗ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΖΕ ΚΑΙ ΕΝΕΠΝΕΕ ΑΥΤΑ ΤΑ Γ ΑΠΤΑ ΜΕΧ Ι ΤΟ ΤΕΛΟΣ.  

 
It is why today, all those who have committed their lives to following our Lord Jesus Christ find in these 

words their living connection with the whole church - from the Apostolic age, and before, until today. 

The experiences of the Saints of the work of the Holy Spirit, shaping and transforming their inner lives is 

our experience today.  

 

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΣΗΜΕ Α ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΙΕ ΩΣΕΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΝ ΚΥ ΙΟ ΙΗΣΟΥ Χ ΙΣΤΟ Β ΙΣΚΟΥΝ ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΛΗ 

ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥΣ Χ ΟΝΟΥΣ ΚΑΙ Π ΙΝ ΜΕΧ Ι ΣΗΜΕ Α.  

ΟΙ ΕΜΠΕΙ ΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ Ε ΓΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΧ Ι ΣΗΜΕ Α  

ΜΕΤΑΜΟ ΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟ ΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΖΩΕΣ.  

 

Our Lord uses these scriptures as a vehicle to minister to us the assurance of His Grace; that we are very 

members incorporate in the mystical body of His Son. Or put another way, these words are a visible form 

of an invisible grace at work throughout the Church - they are sacramental; they make present that which 

has happened in the past. The Word ministers to us through these words. And just as the bread and the 

wine feed our souls with the real presence of our Lord, so too do the words of scripture shape our minds 

and souls through the real presence of the Holy Spirit. 

 

Ο ΚΥ ΙΟΣ ΜΑΣ Χ ΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ Γ ΑΦΗ ΣΑΝ ΕΝΑ ΟΧΗΜΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΝΗΣΕΙ ΣΕ 

ΜΑΣ ΤΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΑ ΗΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΙΟΥ 

ΤΟΥ. ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ Ο ΑΤΗ ΜΟ ΦΗ ΜΙΑΣ ΑΟ ΑΤΗΣ ΧΑ ΗΣ 

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ΦΕ ΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑ ΟΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΟ 

ΠΑ ΕΛΘΟΝ. Ο ΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΝΕΙ ΣΕ ΜΑΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ. ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΨΩΜΙ ΚΑΙ 

ΤΟ Κ ΑΣΙ Τ ΕΦΕΙ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΑ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥ ΙΟΥ ΕΤΣΙ ΚΑΙ 

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΑΦΗΣ ΜΟ ΦΩΝΟΥΝ ΤΟ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΠΑ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ.  

 

Again, as Katl Bart puts it, “Prayer without study would be empty. Study without prayer would be blind.” 

Without scripture and the sacraments we are unrooted and disconnected from the Word (capital W). With 
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them, we journey towards our Lord, open to growing in His ways and thus, as the Magi did, to bring the 

whole world to kneel before His Wisdom and Grace. 

 

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΤΕΙ Ο ΚΑ Λ ΜΠΑ Τ  Η Π ΟΣΕΥΧΗ ΧΩ ΙΣ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑ ΗΤΑΝ 

ΑΔΕΙΑ.. ΜΕΛΕΤΗ ΧΩ ΙΣ Π ΟΣΕΥΧΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΤΥΦΛΗ . ΧΩ ΙΣ ΤΗ Γ ΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΥΣΤΗ ΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ  ΙΖΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΟ. 

ΜΕ ΑΥΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ Π ΟΣ ΤΟΝ ΚΥ ΙΟ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΝΑ 

ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ Τ ΟΠΟ ΟΠΩΣ ΟΙ ΜΑΓΟΙ, ΝΑ ΦΕ ΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΝΑ ΓΟΝΑΤΙΣΕΙ ΜΠ ΟΣΤΑ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΧΑ Η ΤΟΥ.  

 

And here, being together in unity and diversity, we are able to express this very purpose of the Church; 

that is, as Henry Newbiggin has famously put it… “to be the hermeneutic of the Gospel”. We are the 

people of the book when our lives reflect the transforming work of the Word and his words in our lives. 

We, the church are called to interpret with our lives the Grace we have been shown. In this way, God’s 

word never returns to him unfruitful. 

 

 

ΚΑΙ ΕΔΩ, ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟ ΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΣ 

ΕΚΦ ΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ  ΝΑ Ε ΜΗΝΕΥΟΥΜΕ ΤΟ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ – ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΘΕΣΕ Ο ΧΕΝ Υ ΝΙΟΥΜΠΙΓΚΙΝ.  ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ 

ΟΤΑΝ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΤΑΜΟ ΦΩΤΙΚΟ Ε ΓΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ.  

 

ΕΜΕΙΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΤΗ ΧΑ Η ΠΟΥ 

ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΜΑΣ. ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ Τ ΟΠΟ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ 

ΕΠΙΣΤ ΕΨΕΙ ΚΕΝΟΣ. 

 

 

Fr. Jules Wilson 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 




