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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Mᾶς ὁμιλεῖ ὁ ἁγιασμένος Γέροντας Παΐσιος
ΜΙΑ ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ» ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
(Τά παρακάτω λόγια εἰπώθηκαν τόν Ἰούνιο τοῦ 1985)
– Γέροντα, πῶς τά βλέπετε τά πράγματα;
– Ἐσεῖς πῶς τά βλέπετε;
– Ἐμεῖς τί νά ποῦμε, Γέροντα; Ἐσεῖς νά μᾶς λέγατε.
– Ἡ ἡσυχία πού ἐπικρατεῖ μέ ἀνησυχεῖ. Κάτι ἑτοιμάζεται. Δέν ἔχουμε καταλάβει καλά σέ τί χρόνια ζοῦμε οὔτε σκεφτόμαστε ὅτι θά πεθάνουμε. Δέν ξέρω τί
θά γίνει· πολύ δύσκολη κατάσταση! Ἡ τύχη τοῦ κόσμου κρέμεται ἀπό τά χέρια
μερικῶν, ἀλλά ἀκόμη ὁ Θεός κρατᾶ φρένο. Χρειάζεται νά κάνουμε πολλή προσευχή μέ πόνο, γιά νά βάλει ὁ Θεός τό χέρι Του. Νά τό πάρουμε στά ζεστά καί
νά ζήσουμε πνευματικά. Εἶναι πολύ δύσκολα τά χρόνια. Ἔχει πέσει πολλή στάχτη, σαβούρα, ἀδιαφορία. Θέλει πολύ φύσημα, γιά νά φύγει. Οἱ παλιοί ἔλεγαν ὅτι
θά ἔρθει ὥρα πού θά κλωτσήσουν οἱ ἄνθρωποι. Πετᾶνε τούς φράκτες, δέν ὑπολογίζουν τίποτε. Εἶναι φοβερό! Ἔγινε μιά βαβυλωνία. Νά κάνουμε προσευχή νά
βγοῦν οἱ ἄνθρωποι ἀπό αὐτήν τήν βαβυλωνία. Διαβάστε τήν προσευχή τῶν Τριῶν
Παίδων,1 νά δεῖτε μέ πόση ταπείνωση προσεύχονταν· καί τόν 82ο Ψαλμό: «Ὁ
Θεός, τίς ὁμοιωθήσεταί σοι, μή σιγήσῃς...». Αὐτό πρέπει νά γίνει, ἀλλιῶς δέν
γίνεται χωριό. Θέλει θεϊκή ἐπέμβαση.
Μπαίνουν μερικές ἀρρώστιες εὐρωπαϊκές καί προχωροῦν ὅλο πρός τό χειρότερο. Μοῦ εἶπε ἕνας Κύπριος οἰκογενειάρχης πού μένει στήν Ἀγγλία: «Κινδυνεύουμε πνευματικά. Πρέπει νά φύγω ἀπό τήν Ἀγγλία οἰκογενειακῶς». Βλέπεις
ἐκεῖ ὁ πατέρας νά παίρνει τήν κόρη, ἡ μάνα τόν γιό. Ὅλους τούς στεφανώνουν,
1. Bλ. τήν Προσευχή Ἀζαρίου καί Ὕμνο τῶν Τριῶν στό βιβλίο τοῦ Δανιήλ.

ὅλους τούς εὐλογοῦν. Κάτι πράγματα..., ντρέπομαι νά τά πῶ. Καί ἐμεῖς κοιμόμαστε μέ τά τσαρούχια. Δέν λέω νά πάρουμε πλακάτ, ἀλλά νά στρέψουμε τήν
προσοχή μας στόν μεγάλο κίνδυνο πού περιμένουμε καί νά ὑψώνουμε τά χέρια
στόν Θεό. Νά κοιτάξουμε πῶς νά ἀμυνθοῦμε κατά τοῦ κακοῦ. Χρειάζεται νά
κρατᾶμε λίγο φρένο, γιατί ὅλα πᾶνε νά τά ἰσοπεδώσουν. Τώρα εἶναι νά λέει κανείς
τό ψαλμικό: «Θοῦ τούς ἄρχοντας αὐτῶν ὡς τόν Ὠρήβ· καί Ζήβ καί Ζεβεέ καί
Σαλμανά..., οἵτινες εἶπαν· κληρονομήσωμεν ἑαυτοῖς τό ἁγιαστήριον τοῦ Θεοῦ».2
Σύγχυση μεγάλη ὑπάρχει. Μύλος γίνεται· εἶναι ζαλισμένοι οἱ ἄνθρωποι. Ὁ κόσμος εἶναι ὅπως οἱ μέλισσες. Ἄν χτυπήσεις τήν κυψέλη, οἱ μέλισσες βγαίνουν
ἔξω καί ἀρχίζουν «βούου...» καί γυρίζουν γύρω ἀπό τήν κυψέλη ἀναστατωμένες.
Ὕστερα ἡ κατεύθυνσή τους θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τόν ἄνεμο πού θά φυσήξει. Ἄν φυσήξει βοριάς, θά πᾶνε μέσα. Ἄν φυσήξει νοτιάς, θά φύγουν. Ἔτσι καί τόν κόσμο
τόν φυσάει... «Ἐθνικός Βοριάς», «Ἐθνικός Νοτιάς», καί εἶναι ὁ καημένος ζαλισμένος. Ὅμως, ἄν καί γίνεται τέτοιο βράσιμο, νιώθω μέσα μου μιά παρηγοριά,
μιά σιγουριά. Μπορεῖ νά ξεράθηκε ἡ ἐλιά, ἀλλά θά πετάξει νέα βλαστάρια. Ὑπάρχει μιά μερίδα Χριστιανῶν, στούς ὁποίους ἀναπαύεται ὁ Θεός. Ὑπάρχουν ἀκόμη
οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, οἱ ἄνθρωποι τῆς προσευχῆς, καί ὁ Καλός Θεός μᾶς ἀνέχεται, καί πάλι θά οἰκονομήσει τά πράγματα. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι τῆς προσευχῆς
μᾶς δίνουν ἐλπίδα. Μή φοβᾶσθε. Περάσαμε σάν ἔθνος τόσες μπόρες καί δέν χαθήκαμε, καί θά φοβηθοῦμε τήν θύελλα πού πάει νά ξεσπάσει; Οὔτε τώρα θά χαθοῦμε. Ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾶ. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει μέσα του κρυμμένη δύναμη γιά
ὥρα ἀνάγκης. Θά εἶναι λίγα τά δύσκολα χρόνια. Μιά μπόρα θά εἶναι.
Δέν σᾶς τά λέω αὐτά, γιά νά φοβηθεῖτε, ἀλλά γιά νά ξέρετε πού βρισκόμαστε.
Γιά μᾶς εἶναι μιά μεγάλη εὐκαιρία, εἶναι πανηγύρι οἱ δυσκολίες, τό μαρτύριο. Νά
εἶστε μέ τόν Χριστό, νά ζεῖτε σύμφωνα μέ τίς ἐντολές Του καί νά προσεύχεσθε,
γιά νά ἔχετε θεῖες δυνάμεις καί νά μπορέσετε νά ἀντιμετωπίσετε τίς δυσκολίες.
Νά ἀφήσετε τά πάθη, γιά νά ἔρθει ἡ θεία Χάρις. Αὐτό πού θά βοηθήσει πολύ
εἶναι νά μπεῖ μέσα μας ἡ καλή ἀνησυχία: ποῦ βρισκόμαστε, τί θά συναντήσουμε,
γιά νά λάβουμε τά μέτρα μας καί νά ἑτοιμασθοῦμε. Ἡ ζωή μας νά εἶναι πιό μετρημένη. Νά ζοῦμε πιό πνευματικά. Νά εἴμαστε πιό ἀγαπημένοι. Νά βοηθοῦμε
τούς πονεμένους, τούς φτωχούς μέ ἀγάπη, μέ πόνο, μέ καλωσύνη. Νά προσευχόμαστε νά βγοῦν καλοί ἄνθρωποι.
(Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου Λόγοι Β´, σελ. 78-80, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον
«Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης, σ. 17-19.)
2. Ψαλμ. 82,12-13. Βλ. καί Κριτ. 7 καί 8.
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ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ
(Εἰσήγηση στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τήν 12ην Μαΐου 2010)
Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα
καί Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Πατέρες οἱ συγκροτοῦντες τήν Ἱεραρχίαν
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Εὐχαριστῶ γιά τήν τιμή στό ταπεινό μου πρόσωπο νά ὁμιλήσω στήν Ἱεραρχία
τῆς Ἐκκλησίας μας, ἄν καί εἶμαι ἕνα ἀπό τά νεώτερα μέλη Αὐτῆς. Τό θέμα τό
ὁποῖο μοῦ ἀνετέθη νά ἀναπτύξω εἶναι «Τρόποι Κατηχήσεως τοῦ πληρώματος
τῆς Ἐκκλησίας στό σύγχρονο γίγνεσθαι». Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι, ὅταν ἡ Ἁγία καί
ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας μᾶς ἐκάλεσε νά ἀναφέρουμε θέματα πρός
ἀνάπτυξη στήν Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρίου, ἡ ταπεινότης μου ὡς τοιοῦτο θέμα
ὑπέδειξε τό περί Κατηχήσεως τοῦ λαοῦ, καί μέ τήν ἐντολή λοιπόν τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου θά παρουσιάσω τήν ἀναγκαιότητα τοῦ τοιούτου θέματος.
1. Τό ἔργο τῆς ᾽Εκκλησίας, Σεβασμιώτατοι Πατέρες καί Ἀδελφοί, εἶναι νά
κατηχεῖ τά παιδιά Της. Ἡ ἔννοια τῆς λέξεως «Κατήχηση» εἶναι ἱερή. Συντίθεται
ἀπό τό ἐπίρρημα «κάτω» καί τό οὐσιαστικό «ἦχος» καί μᾶς ὑπενθυμίζει τήν
Πεντηκοστή, κατά τήν ὁποία οἱ Ἀπόστολοι ἄκουσαν ἦχο φερόμενο ἀπό πάνω,
ἀπό τόν οὐρανό, πρός τά κάτω (Πράξ. 2,2). Ἄρα ἡ Κατήχηση, τήν ὁποία ἀπευθύνει ἡ Ἐκκλησία στόν λαό Της, εἶναι μία Πεντηκοστή, γιατί προσφέρει τήν βοή
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σ᾽ αὐτόν. Τό λέγω αὐτό πρῶτον μέν, γιά νά δηλώσω ποιά
πρέπει νά εἶναι ἡ πηγή καί τό περιεχόμενο τῆς Κατηχήσεως· πρέπει νά εἶναι οἱ
λόγοι τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν θεοφόρων ἁγίων Πατέρων, γιατί αὐτά τά κείμενα ἔχουν τήν βοή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δεύτερον δέ, γιά νά πῶ τό ἄλλο, ὅτι
δέν πρέπει νά παραλλάσσουμε τήν ἱερή λέξη «Κατήχηση» καί «Κατηχητικό»
μέ ἄλλες ἐκφράσεις, ὅπως «συντροφιά», «ὁμάδα», «κύκλος» κ.ἄ., λέξεις κοσμικές, πού δέν ἔχουν καμμιά θεολογία.1
Ἡ ἔκφραση «Κατήχηση» δέν σημαίνει γενικά τήν ἐξαγγελία τοῦ λόγου τοῦ
1. Δέν ἀπαγορεύεται βέβαια καί ἄλλες λέξεις νά χρησιμοποιοῦμε ἐκφράζοντες τό ἔργο τῆς Κατηχήσεως, ἀλλά δέν πρέπει νά παραθεωροῦμε τίς ἐκφράσεις πού συνδέονται μέ τήν παράδοση καί νά χρησι3

Θεοῦ, ἀλλά εἰδικώτερα δηλώνει τήν διδασκαλία τῶν θεμελιωδῶν δογμάτων τῆς
πίστεώς μας καί τοῦ τρόπου καί τῆς μεθόδου νά καθαρίσουμε τήν ψυχή μας ἀπό
τά πάθη, γιά νά γευόμεθα ἀπολαυστικά τόν Θεό. Ἔχει λοιπόν βασικά μαθήματα
ἡ Κατήχηση καί γι᾽ αὐτό ὁ ἅγιος Κύριλλος ὁ Ἰεροσολύμων λέγει γι᾽ αὐτήν ὅτι
τά μαθήματά της δέν εἶναι σάν τά ἄλλα, δέν εἶναι «συνήθεις» ὁμιλίες, λέγει, ἀλλά
εἶναι θεμελιώδης διδασκαλία γιά τήν οἰκοδομή τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ καί γι᾽
αὐτό εἶναι λίαν ἀναγκαία.2
2. Ὁ τρόπος Κατηχήσεως τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ πάντοτε, καί σήμερα βεβαίως,
γίνεται μέ τό κήρυγμα τῶν κηρύκων Της καί ἰδιαίτερα τῶν Ἐπισκόπων Της·
γιατί ὁ Ἐπίσκοπος, αὐτός κυρίως εἶναι ὁ κήρυκας τοῦ θείου λόγου στήν Ἐπαρχία
του.3 Ὅτι δέ μέ τό κήρυγμα πραγματικά γίνεται ἡ Κατήχηση φαίνεται ἀπό τό
ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐμφανίστηκε ἐν εἴδει γλωσσῶν (Πράξ. 2,3). Ἡ γλώσσα
ὑποδηλώνει ὁμιλία. Μέ τήν ὁμιλία, μέ τό κήρυγμα οἱ Ἀπόστολοι θά διέδιδαν τήν
πίστη.4
Γίνονται βέβαια κηρύγματα, καί προφορικά καί γραπτά, ἀλλά τί συμβαίνει
μοποιοῦμε ἐκφράσεις εἰλημμένες ἀπό ξένα δόγματα. Τήν ἔκφραση γιά παράδειγμα «Κύκλος Ἁγίας
Γραφῆς» τήν πήραμε ἕτοιμη ἀπό τούς προτεστάντες, οἱ ὁποῖοι τήν συνάντησή τους γιά μελέτη τῆς
Ἁγίας Γραφῆς τήν ὀνομάζουν ἀκριβῶς “Kreis der Bibel” (= «Κύκλος Ἁγίας Γραφῆς»).
2. «Τά λεγόμενα μάνθανε καί τήρει εἰς τόν αἰῶνα. Μή νομίσῃς τάς συνήθεις εἶναι ὁμιλίας· κἀκεῖναι
μέν γάρ ἀγαθαί καί πίστεως ἄξιαι· ἀλλ᾽ ἐάν σήμερον ἀμελήσωμεν, αὔριον μανθάνομεν. Τά δέ περί τοῦ
λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας κατ᾽ ἀκολουθίαν διαδιδόμενα διδάγματα, ἐάν σήμερον ἀμεληθῇ, πότε κατορθωθήσεται; Νόμισόν μοι φυτείας εἶναι δένδρων καιρόν· ἐάν μή σκάψωμεν καί βαθύνωμεν, πότε δύναται
ἄλλοτε καλῶς φυτευθῆναι τό ἅπαξ κακῶς φυτευθέν; Νόμισόν μοι οἰκοδομήν εἶναι τήν κατήχησιν· ἐάν
μή βαθύνωμεν καί θεμέλιον θῶμεν, ἐάν μή κατά ἀκολουθίαν δεσμοῖς οἰκοδομῆς ἁρμολογήσωμεν τόν
δόμον, ἵνα μή εὑρεθῇ τι χαῦνον καί σαθρά γένηται ἡ οἰκοδομή, οὐδέν ὄφελος οὐδέ τοῦ προτέρου κόπου·
ἀλλά δεῖ κατά ἀκολουθίαν λίθον μέν λίθῳ ἀκολουθεῖν καί γωνίαν γωνίᾳ ἕπεσθαι· ἀποξεόντων δέ ἡμῶν
τά περισσά καί οὕτως δεῖ λοιπόν λείαν οἰκοδομήν ἀναβαίνειν· οὕτω προσφέρομέν σοι λίθους ὥσπερ γνώσεως. Δεῖ ἀκούειν τά περί Θεοῦ ζῶντος· δεῖ ἀκούειν τά περί κρίσεως· δεῖ ἀκούειν τά περί Χριστοῦ· δεῖ
ἀκούειν τά περί ἀναστάσεως. Καί πολλά ἐστιν ἀκολούθως λεγόμενα, νῦν μέν σποράδην εἰρημένα, τότε
δέ κατά ἁρμονίαν προσφερόμενα. Ἐάν δέ μή συνάψῃς ἐν τῷ ἑνί καί μνημονεύσῃς τῶν πρώτων καί τῶν
δευτέρων, ὁ μέν οἰκοδομῶν οἰκοδομεῖ, σύ δέ σαθράν ἕξεις τήν οἰκοδομήν» (Κυρίλλου Ἰεροσολύμων, Προκατήχησις, κεφ. ΙΑ´, MPG 33,352A-B).
3. Βλ. ιθ´ Πενθέκτης Συνόδ. Ζωναρ. Βαλσ. Ἀριστ. Ἑρμην. εἰς ιθ´ Πενθέκτ. Συνόδ. Πηδάλ. Ἑρμην.
εἰς ιθ´ Πενθέκτ. Συνόδ. καί ὑποσημ. 1. Ὁ Ἐπίσκοπος ἐξετάζει τούς πορευομένους γιά τό Βάπτισμα,
ἐάν γνωρίζουν καλῶς τά μαθήματα Κατηχήσεως. Βλ. οη´ Πενθέκτ. Συνόδ. Ζωναρ. Βαλσ. Ἀριστ.
Ἑρμην. εἰς οη´ Πενθέκτ. Συνόδ. Πηδάλ. Ἑρμην. καί Συμφωνία εἰς οη´ Πενθέκτ. Συνόδ. καί ὑποσημ.
1. Βλ. καί μστ´ Συνόδ. Λαοδικείας.
4. Ὁ Σευῆρος λέγει σχετικά: «Ὑπέρ ἄλλου τινός οὐ δίδεται τό Πνεῦμα ἐν εἴδει γλωσσῶν, ἀλλ᾽ ὑπέρ τοῦ
τό κήρυγμα ἀνθεῖν οὖν τῆς ἀποστολικῆς διδασκαλίας» (εἰς Catenae Novum Testamentum, εἰς Πράξ. 2,3).
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τέλος πάντων, πού τελικά ὁ λαός μας μένει ἀκατήχητος; Τί φταίει; Νομίζω,
Μακαριώτατε Πάτερ καί Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Πατέρες, νομίζω, λέγω, ὅτι
φταίει τό κήρυγμα, ἔτσι ὅπως αὐτό γίνεται. Γιατί πολλά ἀπό τά ἀκουόμενα κηρύγματα δέν εἶναι Κατήχηση. Δέν εἶναι πιά σήμερα τό κήρυγμα ἑρμηνεία τοῦ
ἱεροῦ κειμένου, ὅπως ἔτσι ἦταν τό κήρυγμα τῶν ἁγίων Πατέρων. «Ἡ ἐμβάθυνσις
εἰς τό ἱερόν κείμενον, κύριοι φοιτηταί – μᾶς ἔλεγε ὁ Καθηγητής Βέλλας – εἶναι
θεῖον πρᾶγμα, διά τοῦτο καί καλεῖται “ἑρμηνεία”, ἀπό τό Ἑρμῆς, τόν ὁποῖον οἱ
παλαιοί ἐθεώρουν ἀγγελιαφόρον τῶν θεῶν. Ἑρμηνεία λοιπόν σημαίνει νά συλλάβωμεν τήν ἀγγελίαν, τό μήνυμα τοῦ ἱεροῦ κειμένου». Ἡ Ἁγία Γραφή, ὅπως αὐτήν
ἡρμήνευσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες, αὐτή πρέπει νά εἶναι ἡ πηγή Κατηχήσεως, γιά νά
εἶναι τό κήρυγμα Πεντηκοστή, γιατί αὐτό σημαίνει, εἴπαμε, ἡ Κατήχηση. Ἀφοῦ
ὅμως σήμερα δέν ἀκούεται ἐν πολλοῖς ἑρμηνευτικό κήρυγμα, φθάσαμε στό θλιβερό
φαινόμενο ὁ λαός μας, ὁ καλός καί εὐσεβής κατά τά ἄλλα λαός μας, νά εἶναι
ἀκατήχητος. Δέν γνωρίζει τίποτε ὁ λαός μας, ἀκόμη καί αὐτοί πού μᾶς συναναστρέφονται περισσότερο, δέν γνωρίζουν, λέγω, τίποτε ἀπό τήν ὑψηλή θεολογία
τοῦ Ἠσαΐου οὔτε ἀπό τό χαροποιό καί ὄχι ταραχῶδες, ὅπως τό νομίζουν, μήνυμα
τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου. Ὁ λαός μας εἶναι ἀπαίδευτος θεολογικά. Καί ὁ Ντοστογιέφσκυ ἀπό τήν φυλακή του μᾶς λέγει: «Μορφῶστε τόν
λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θά εἶναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι
θεοφόρος»!5
Ἀκούονται κηρύγματα ξαναλέγω, ἀλλά πολλά ἀπό αὐτά δέν εἶναι Κατήχηση.
Μπορεῖ νά παρακολουθεῖς μερικούς ἱεροκήρυκες ἀπό τόν Γενάρη ὥς τόν Δεκέμβρη
χωρίς νά ἀκούσεις καμμιά ἀπό τίς μεγάλες ἀλήθειες πού περιέχουν τό πάχος καί
τήν νοστιμάδα καί τό μεδούλι τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ Κατήχηση εἶναι σιτάρι, εἶναι
δηλαδή σωστή καί θρεπτική τροφή γιά τόν λαό τοῦ Θεοῦ. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς
λέει ὅτι «ὅποιος κρατάει τό σιτάρι θά τοῦ ἔρθει πάνω του ἡ κατάρα· σ᾽ ἐκεῖνον ὅμως
πού τό δίνει θά τοῦ ἔρθει εὐλογία» (Παροιμ. 11,26). Καί μποροῦμε νά πέσουμε σ᾽
αὐτή τήν ἁμαρτία τῆς κατακρατήσεως τοῦ σιταριοῦ μέ τό νά παραλείπουμε τίς
σπουδαιότερες καί ζωτικώτερες ἀλήθειες τῆς θείας ἀποκαλύψεως καί νά λέμε ἤ
καί νά τονίζουμε στά κηρύγματά μας ἄλλα πράγματα πού εἶναι δευτερεύοντα.
Πῶς τώρα θά προσφερθεῖ μέ τό κήρυγμα ἡ Κατήχηση; Φαντάζομαι θελκτικά,
ἅγιοι Πατέρες, τέσσερις σειρές κηρυγμάτων, πού θά εἶναι πραγματικά Κατήχηση.
(α) Ἡ πρώτη σειρά νά προσφέρει μέ γενικότητα καί σφαιρικότητα ἕνα - ἕνα τά
βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης. Σέ τρία κηρύγματα,
γιά παράδειγμα, μπορεῖ νά δοθεῖ μέ ἁπλότητα τό βιβλίο τῆς Γενέσεως, ἀλλά στήν
ἁπλότητα τῆς ἐκφορᾶς του νά δίνουμε καί τήν θεολογία τοῦ βιβλίου. Στήν σειρά
5. Ντοστογιέφσκυ, Ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ.
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αὐτή θέλει μεγάλη προσοχή ἡ παρουσίαση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Γιατί συνηθίζουμε νά παρουσιάζουμε τήν Παλαιά Διαθήκη σάν ἕνα ἠθικολογικό κείμενο καί νά
λαμβάνουμε ἀπό αὐτήν ρητά γιά νά τά ἐπικολλᾶμε στό θέμα πού ἀναπτύσσουμε.
Ἀλλά τέτοια βιβλία καλά καί ὠφέλιμα εἶναι καί τά βιβλία τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων.
Ὄχι! Τήν Παλαιά Διαθήκη πρέπει νά τήν βλέπουμε ὅπως καί τήν Καινή, γιατί
εἶναι βιβλίο τοῦ Χριστοῦ. «Κύριος παρά προφήταις καταγγέλλεται, Χριστός ἐν
Καινῇ κηρύσσεται» (Χρυσόστομος).6 Ὁ ἐμφανιζόμενος στούς δικαίους καί τούς
Προφήτας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης «Ἄγγελος τοῦ Κυρίου» δέν εἶναι κτιστός ἄγγελος, ὅπως λανθασμένα ἑρμήνευσε ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος, ἀλλά εἶναι ὁ «μεγάλης
βουλῆς Ἄγγελος», πού λέγει ὁ Ἠσαΐας, ἤ ὁ «Ἄγγελος τῆς Διαθήκης», πού λέγει
ὁ Μαλαχίας, τό δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος,
βιαζόμενος τρόπον τινά, πότε νά σαρκωθεῖ, ἐνεφανίζετο καί πρίν ἀπό τήν σάρκωσή
Του μέ τήν μορφή ἀγγέλου. Εἶναι λοιπόν βιβλίο θεοφανειῶν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ
Παλαιά Διαθήκη καί ἔτσι πρέπει νά παρουσιάζεται καί νά ἑρμηνεύεται.
(β) Ἡ δεύτερη σειρά κηρυγμάτων νά εἶναι πατερική. Μέ χρονολογική σειρά
νά λαμβάνουμε κάθε Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας καί μέ ἁπλότητα πάλι καί
συντομία νά μιλᾶμε γιά τόν βίο του καί τά κύρια σημεῖα τῆς θεολογίας του. Αὐτή
ἡ σειρά, ὅπως τήν δοκίμασα σέ μερικούς μόνο Πατέρες, θά ὠφελήσει πολύ καί
ἐμᾶς τούς κήρυκες – γιατί θέλει πολλή καί καλή προετοιμασία ἡ παρουσίασή
της –, ἀλλά θά ὠφελήσει ἡ πατερική αὐτή σειρά καί τόν λαό, ὁ ὁποῖος θά δέχεται
οὐσιαστική τροφή: Τόν λόγο τῶν ἁγίων Πατέρων! Γιατί ὅλοι λέγουμε «Δι᾽ εὐχῶν
τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν», ἀλλά στά περιοδικά μας ἤ στίς ἰδιαίτερες μελέτες
μας δέν δίνουμε μεθοδικά τόν νόστιμο καί θρεπτικό λόγο τῶν ἁγίων Πατέρων.
Αὐτή ἡ σειρά, ὅπως τήν φαντάζομαι, θά εἶναι περισσότερο ἀπό ὑπέροχη.7
(γ) Μία ἄλλη σειρά κηρυγμάτων, κατηχητικοῦ τύπου καί μορφῆς, πρέπει νά
παρουσιάζει τήν δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Μέ τά δογματικά
κηρύγματα τῆς σειρᾶς αὐτῆς θά προσφέρουμε οὐσιαστική πάλι Κατήχηση, γιατί
θά ἀναπτύσσουμε στόν λαό μας, μέ καταληπτό βέβαια τρόπο, τήν πίστη του.
Στήν σειρά δέ τῶν κηρυγμάτων αὐτῶν θά ἔχουμε καί τήν σύναψη τῶν προηγουμένων σειρῶν, γιατί, κατά τήν ἀνάπτυξη τῶν ἱερῶν δογμάτων, θά γίνεται
ἀσφαλῶς ἀναφορά στήν Ἁγία Γραφή καί στήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων.
Ὡς ὡραῖο βοήθημα γιά μιά τέτοια σειρά Κατηχητικῶν μαθημάτων μέ δογματικό περιεχόμενο, εἶναι ἡ Δογματική τοῦ Ρώσσου πρωτοπρεσβυτέρου Μιχαήλ
6. Ὁμιλία εἰς τό «Ἐξῆλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αὐγούστου» καί εἰς τήν ἀπογραφήν τῆς ἁγίας Θεοτόκου, MPG 50,796.
7. Στήν ἀγγλική γλώσσα ἔχουμε τήν Σειρά What the Church Fathers say about... τοῦ Fr. George W.
Grube. Καί στήν Γερμανική τό ἔργο Die Väter der Kirche nach Themen geordnet.
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Ποματσάνσκυ, ἡ μεταφρασθεῖσα στήν Ἀγγλική ὑπό τοῦ ἱερομονάχου Σεραφείμ
Ρόουζ,8 γραμμένη μέ αὐστηρῶς ὀρθόδοξο πνεῦμα καί ἀναφερομένη ὄχι μόνο στό
δόγμα, ἀλλά καί στό βίωμα. Ὑπέροχο πάλι βοήθημα γιά τήν σειρά αὐτή εἶναι
καί τό βιβλίο τοῦ Παύλου Εὐδοκίμωφ, Ἡ Ὀρθοδοξία.
(δ) Ὅμως, ἀπό ὀρθοδόξου πλευρᾶς, ἡ Κατήχηση πρέπει νά εἶναι καί λειτουργική. Καί λέγω ἀπό ὀρθοδόξου πλευρᾶς, γιατί λεγόμαστε ὀρθόδοξοι, ἐπειδή «ὀρθά
δοξάζουμε» τόν Θεό. Ἐκεῖ στήν λατρεία μας, ἡ ὁποία ἐκφράζεται μέ ὕμνους, μέ
εἰκόνες καί μέ σύμβολα, ἐκεῖ εἶναι ὅλη ἡ πίστη μας. Ἀναπτύσσοντας λοιπόν τόν
λειτουργικό μας πλοῦτο κατηχοῦμε σωστά τόν λαό μας καί τόν βοηθοῦμε νά λατρεύει ἐνσυνείδητα τόν Κύριο. Ὡς πολύ ὡραῖο βοήθημα γιά τοιαῦτα λειτουργικά
κατηχητικά κηρύγματα εἶναι τό βιβλίο τοῦ ἀειμνήστου σοφοῦ κληρικοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καλλινίκου, Ὁ Χριστιανικός Ναός καί τά τελούμενα
ἐν αὐτῷ. Τό βιβλίο αὐτό παραμένει εἰσέτι ἀξεπέραστο. Σάν σέ παρέκβαση ἄς πῶ,
ἀλλά καί μέσα στό θέμα μου εὑρισκόμενος, ὅτι μέ τήν σπουδή τοῦ λειτουργικοῦ
μας πλούτου θά νοήσουμε πόσο ἀντορθόδοξο, ἀλλά καί ἀνόητο εἶναι νά παραθεωρεῖται ἡ Παλαιά Διαθήκη, γιατί ὅλη ἡ λατρεία μας εἶναι ζυμωμένη μέ αὐτήν,
καί δέν νοεῖται χωρίς αὐτήν.
Μέ αὐτές τίς τέσσερις σειρές κηρυγμάτων, μέ ἁπλότητα βέβαια ἀλλά καί μέ
ἐπιστήμη ἐκφερόμενες, θά ἔχουμε πραγματικά μιά δυνατή Κατήχηση τοῦ λαοῦ
μας, ὁ ὁποῖος, τῇ ἀληθείᾳ, θά θελχθεῖ καί θά θαμπωθεῖ καί θά ἀναφωνήσει: Τί
ὡραῖα πράγματα πού ἔχει ἡ πίστη μας! Πόσο ὡραῖα εἶναι αὐτά πού μαθαίνουμε
στό κήρυγμα πού πηγαίνουμε! Φωτιζόμαστε!
3. Περισσότερο ὅμως ἀπό τά παραπάνω, Μακαριώτατε Δέσποτα καί Σεβασμιώτατοι Πατέρες, στόν ἑλλαδικό μας χῶρο ἰδιαίτερα, ὁ λαός μας ἔχει ἀνάγκη ἀπό
ἐκκλησιολογική Κατήχηση. Δυστυχῶς, τό αἱρετικό μακρακιστικό πνεῦμα, συνεχιζόμενο καί σήμερα ἀπό τούς ὀπαδούς του, ἔχει προξενήσει μεγάλη ζημιά στόν
τόπο μας καί ἐκτρέπεται σέ τέτοιες ἐνέργειες πού ἐκθέτουν τήν Ἐκκλησία μας
στά ὄμματα τῶν ξένων. Ὁ λαός μας πρέπει νά κατηχηθεῖ ἐκκλησιολογικῶς καί νά
μάθει ὅτι τήν Ἐκκλησία τήν ἀποτελοῦν μέν κλῆρος καί λαός, ἀλλά οἱ λαϊκοί, γιά
νά ἀποτελέσουν μέλη τῆς Ἐκκλησίας, βαπτίστηκαν ἀπό κάποιον ἱερέα, ἀλλά καί
αὐτόν τόν ἱερέα τόν ἐχειροτόνησε κάποιος Ἐπίσκοπος. Ὥστε φθάνουμε νά ποῦμε
τόν λόγο τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου ὅτι «ἄνευ τούτων – δηλαδή τῶν Ἐπισκόπων –
Ἐκκλησία οὐ καλεῖται».9 Ἐπίσης στήν ἐκκλησιολογική του Κατήχηση ὁ λαός
8. Orthodox Dogmatic Theology, a Concise Exposition by protopresbyter Michael Pomazansky, translated
and edited by hieromonk Seraphim Rose and the Herman of Alaska Brotherhood,3 2005.
9. Πρός Τραλλιανούς, MPG 5,677.
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πρέπει νά μάθει τόν λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ὅτι «τάξις ἐν ταῖς
Ἐκκλησίαις· τό μέν εἶναι ποίμνιον, τό δέ ποιμένες». Καί ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστός «ὥρισε τό μέν (οἱ ποιμένες) ἄρχειν, τό δέ (οἱ ποιμενόμενοι, οἱ λαϊκοί) ἄρχεσθαι».10 Ἔτσι, λοιπόν, δέν μπορεῖ, ὄχι δέν εἶναι δυνατόν, ἡ μέν Ἐκκλησία μέ τήν
Ἱεραρχία Της νά ἀποστέλλει τόν τάδε Ἐπίσκοπο στήν Λάρισα ἤ καί ἀλλοῦ, γιά νά
ποιμάνει τούς ἐκεῖ χριστιανούς, καί ὀλίγοι ἤ καί πολλοί χριστιανοί ἐκεῖ νά μάχονται
τήν ἀπόφαση αὐτή τῆς Ἱεραρχίας καί νά μή δέχονται τόν Ἐπίσκοπο αὐτόν ὡς
Ποιμένα τους, ἀλλά νά ὑποχρεώνουν τήν Ἱεραρχία νά τούς ἀποστείλει ἄλλον ὡς
Μητροπολίτη τους, αὐτόν πού ἐκεῖνοι θέλουν!... Οἱ ἥρωες τῶν κινημάτων αὐτῶν
– πού εἶναι ἔγγονοι τοῦ Μακράκη – ἀπό ἐκκλησιολογία μηδέν (0)! Καί ἐπειδή,
ὅταν χωλαίνουμε ἐκκλησιολογικά, χωλαίνουμε καί πνευματικά, μέ τά τοιαῦτα κινήματα χάλασε καί ἡ σωστή πνευματικότητα στόν χῶρο μας· γιατί τό πνεῦμα τοῦ
μακρακισμοῦ δέν εἶναι ταπεινό καί ἡσύχιο, ἀλλά κριτικό καί ἐλεγκτικό κατά τῶν
ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν καί τῶν κληρικῶν γενικά, ὅσων βέβαια κληρικῶν δέν συμφωνοῦν πρός αὐτό. Ὁ ἁγιασμένος ὅμως Γέροντας πατήρ Πορφύριος σωριάζει κατά
γῆς καί σαρώνει αὐτό τό ψυχοφθόρο πνεῦμα λέγοντας: «Νά πονᾶμε γιά τήν
Ἐκκλησία. Νά τήν ἀγαπᾶμε πολύ. Νά μή δεχόμαστε νά κατακρίνουν τούς ἀντιπροσώπους της. Στό Ἅγιο Ὄρος τό πνεῦμα πού ἔμαθα ἦταν ὀρθόδοξο, βαθύ, ἅγιο,
σιωπηλό, χωρίς ἔριδες, χωρίς καυγάδες καί χωρίς κατακρίσεις. Νά μήν πιστεύομε
τούς ἱεροκατηγόρους. Καί μέ τά μάτια μας νά δοῦμε κάτι τό ἀρνητικό νά γίνεται
ἀπό κάποιον ἱερωμένο, νά μήν τό πιστεύομε, οὔτε νά τό σκεπτόμαστε, οὔτε νά τό
μεταφέρομε».11
4. Αὐτά μέ σύντομο λόγο, Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα καί Σεβασμιώτατοι
ἅγιοι Ἱεράρχαι Πατέρες, αὐτά εἶχα νά καταθέσω σχετικά μέ τήν Κατήχηση καί
τόν τρόπο προσφορᾶς της. Ἐπαναλαμβάνω ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ Κατήχηση στόν
χῶρο μας, γιατί, παρά τά τόσα κηρύγματα, γραπτά καί προφορικά, ὁ λαός μας
ἔχει ἄγνοια τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῆς θεολογίας τῶν ἁγίων Πατέρων, ἀλλά καί
τῶν βασικῶν ἀληθειῶν τῆς πίστεώς μας. Ἡ Ἐκκλησία πρόσεχε πολύ πρῶτα τήν
κατηχητική κατάρτιση τῶν μελῶν της. Ἀφοῦ νά φανταστοῦμε ὅτι κατά τήν περίοδο
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού στήν οὐσία της εἶναι κατάρτιση τῶν πορευομένων πρός τό Βάπτισμα, σέ σαράντα ἡμέρες ἑρμήνευε ὅλη τήν Παλαιά Διαθήκη,
γιά νά ἀρχίσει ἔπειτα, μετά τό βάπτισμα, τήν ἑρμηνεία τοῦ κατά Ἰωάννην Εὐαγ10. MPG 36,185
11. Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος καί Λόγοι, Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς, Χανιά 2008,
θ´ Ἔκδοση, σελ. 202.
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γελίου. Πῶς τό πετύχαιναν αὐτό οἱ Πρεσβύτεροι κατηχητές, τό νά διεξέρχονται
ἑρμηνευτικῶς ὅλη τήν Παλαιά Διαθήκη σέ σαράντα μόνο ἡμέρες; Τό πετύχαιναν,
γιατί ἔκαναν καθημερινά καί πολύωρα τά μαθήματά τους.
Νομίζω καί πιστεύω, Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, καί ζητῶ συγγνώμη
γι᾽ αὐτό πού θά πῶ, ὅτι ἡ ἐπιτυχία γιά τόν Ἐπίσκοπο Ποιμένα εἶναι αὐτά τά δύο:
Πρῶτον μέν, αὐτός νά δίνει μέ τόν βίο του καί τήν ὅλη του συμπεριφορά παράδειγμα μετανοίας, γιατί μέ τήν μετάνοια θά πετύχουμε τήν σωτηρία μας· δεύτερον
δέ, μέ τό κήρυγμά του νά εἶναι ἑρμηνευτής τῆς Ἁγίας Γραφῆς μέ βάση τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων, καί νά ποιήσει ἔτσι στήν Ἐπισκοπή του θαυμαστάς
καί ἐραστάς καί ποιητάς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Τά καλά φιλανθρωπικά καί κοινωνικά ἔργα ἀσφαλῶς πρέπει νά γίνονται καί ἰδιαίτερα μάλιστα στήν ἐποχή οἰκονομικῆς κρίσεως, ἀλλά ἄλλο εἶναι τό κύριο ἔργο μας. Τό κύριο ἔργο μας εἶναι νά
συνάζουμε τόν λαό στόν Ναό γιά τήν Θεία Εὐχαριστία, γιά νά μετέχει συνειδητά
στήν Τράπεζα τοῦ Θεοῦ μέ τήν Θεία Κοινωνία τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ
Χριστοῦ, καί νά τόν κατηχοῦμε μέ τήν ἑρμηνεία τῶν Ἁγίων Γραφῶν. Τά ἄλλα,
τά κοινωνικοῦ τύπου ἔργα, ἀσφαλῶς ἡ Ἐκκλησία, ἐπαναλαμβάνω, πρέπει νά τά
ἐξασκεῖ ὡς Μητέρα πρός τά τέκνα Της, ἀλλά αὐτά τά ἔργα μποροῦν νά τά κάνουν
καί ἄλλοι. Ἡμεῖς εἴμεθα ταγμένοι ἀποκλειστικῶς σ᾽ αὐτά τά δύο: Στό νά τελοῦμε
τήν Θεία Λειτουργία καί στό νά κηρύττουμε τόν θεῖο λόγο, νά κατηχοῦμε τόν λαό
τοῦ Θεοῦ. Ἤ, ὅπως τό εἶπαν καθαρά οἱ Ἀπόστολοι στό πλῆθος τῶν χριστιανῶν:
«Οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τόν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις...Ἡμεῖς τῇ προσευχῇ (στήν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας) καί τῇ διακονίᾳ
τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν» (Πράξ. 6,2.4). Αὐτό εἶναι τό κύριο ἔργο μας!
5. Τέλος, ἔχω νά καταθέσω αὐτά τά δύο ὡς προτάσεις στό θέμα πού διαλέγομαι:
(α) Νομίζω, Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα καί Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Πατέρες,
– καί ζητῶ συγγνώμην γι᾽ αὐτό πού θά πῶ – νομίζω, λέγω, ὅτι πρέπει νά τεθεῖ
τέρμα στήν προχειρολογία μερικῶν κηρύκων τοῦ θείου λόγου, κληρικῶν καί λαϊκῶν,
οἱ ὁποῖοι κουράζουν τό ἐκκλησίασμα μέ τό ἀθεολόγητο κήρυγμά τους καί τό διαθέτουν ἀρνητικά πρός τό θεῖον κήρυγμα. Τόν ἔλεγχό τους δέ αὐτόν καί τήν διόρθωσή
τους ὀφείλουμε καί ὑποχρεούμεθα νά πράξουμε ἡμεῖς οἱ Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι, κατά
τούς ἱερούς Κανόνες, εἴμεθα ὑπεύθυνοι γιά τήν Κατήχηση τοῦ λαοῦ τῆς Ἐπαρχίας
μας. Παρακαλῶ, ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά πῶ ὅτι στήν ταπεινή μου Ἐπαρχία, στούς
Ἱερεῖς πού θέλουν νά κηρύττουν, ἔχω διδάξει ὅτι τό κήρυγμά τους γιά νά εἶναι πραγματικά ὀρθόδοξο κήρυγμα, γιά νά εἶναι Κατήχηση, πρέπει νά στρέφεται γύρω ἀπό
αὐτό τό νόημα: Νά λέγει καί νά τονίζει στούς χριστιανούς ὅτι ὁ σκοπός μας, γιά
τόν ὁποῖον ἤρθαμε στόν κόσμο, εἶναι νά βροῦμε τόν Θεό καί νά ἑνωθοῦμε μαζί Του.
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«Θέωση» τό λέμε αὐτό. Ἀλλά στήν συνέχεια τό ὀρθόδοξο κατηχητικό κήρυγμα
πρέπει νά λέγει τήν ἀλήθεια ὅτι γιά τόν Θεό, πού ὅλα τά μπορεῖ, ἕνα δέν τό μπορεῖ!
Δέν μπορεῖ ὁ Θεός νά ἑνωθεῖ μέ ἀκάθαρτο!12 Καί ἀφοῦ ὁ σκοπός μας εἶναι νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Θεό, διά δέ τόν Θεό εἶναι ἀδύνατο νά ἑνωθεῖ μέ ἀκάθαρτο, ἄρα πρέπει
νά καθαρίσουμε τήν ψυχή μας ἀπό τά πάθη, γιά νά μπορέσουμε νά πετύχουμε τήν
ἕνωσή μας μέ τόν Θεό, πού εἶναι ὁ προορισμός μας. Καί τό κήρυγμα τώρα στήν
θέση αὐτή πρέπει νά γίνεται θεραπευτικό, νά δίνει δηλαδή τά φάρμακα γιά τόν καθαρμό τῆς ψυχῆς ἀπό τά ἁμαρτωλά πάθη, νά κηρύττει, δηλαδή, τόν τρόπο καί τήν
μέθοδο τῆς ἀπαλλαγῆς μας ἀπό τό κακό, γιά νά δοῦμε τόν Θεό μέ καθαρότητα,
γιατί «οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ τόν Θεόν ὄψονται» (Ματθ. 5,8).13
(β) Ὁμοίως τό ὀρθόδοξο κήρυγμα ὡς Κατήχηση, ἰδιαίτερα στόν σύγχρονο
κόσμο, πού εἶναι λογιοκρατικός καί λατρεύει τήν φύση, πρέπει ὁπωσδήποτε νά
τονίζει τό «Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι»! Νά τονίζουμε, δηλαδή, τήν παρουσία
τοῦ ὑπερφυσικοῦ στόν φυσικό κόσμο. Νά μιλᾶμε γιά τό θαῦμα. Γιά τήν Εἰκόνα
τῆς Παναγίας Προυσιώτισσας, γιά παράδειγμα, πού μόνη Της τρύπησε βουνά
καί πῆγε ἐκεῖ πού τήν προσκυνᾶμε τώρα· ἤ, γιά τήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς
Γοργοϋπηκόου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πού μίλησε μόνη Της καί ἤλεγξε τόν ἀνευλαβῆ
μοναχό. Νά μιλᾶμε γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό τῶν Εὐαγγελίων, πού εἶναι Θεός, γι᾽
αὐτό ἐπιβάλλεται στήν φύση καί πατάει στά κύματα καί κοπάζει τούς ἀνέμους
καί γαληνεύει τήν φουρτούνα τῆς θάλασσας!
(γ) Ἐπειδή τό θέμα μου εἶναι καί ἡ Κατήχηση γιά τήν νέα γενεά, γιά τό
«σύγχρονο γίγνεσθαι», προτείνω νά γραφοῦν νέα βοηθήματα Κατηχητικῶν Σχολείων μέ θελκτική ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί μέ πατερική διδασκαλία καί
μέ ὅλα τά παραπάνω στοιχεῖα πού εἶπα.
Σᾶς εὐχαριστῶ πού μέ ἀκούσατε!
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

12. Βλ. ὁμιλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Εἰς τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου.
13. ῾Ωραιότατα βοηθήματα γιά τήν θεραπευτική τῆς ψυχῆς, ἐκτός ἀπό τά βιβλία τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ναυπάκτου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ, πού στό σύνολό τους εἶναι μία σπουδαία ὀρθόδοξη Κατήχηση, εἶναι καί τό
δίτομο ἔργο τοῦ Γάλλου θεολόγου Jean Claude Larchet μέ τόν τίτλο Terapeutique des maladies spiritualles
μεταφρασθέν ἐσχάτως καί ἐκδοθέν ἀπό τήν Ἀποστολική Διακονία μέ τόν τίτλο Θεραπευτική τῶν πνευματικῶν νοσημάτων.
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ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
(Ὁμιλία εἰς τά «Παύλεια» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας,
Ναούσης καί Καμπανίας τήν 27ην Ἰουνίου 2010)
Εὐχαριστῶ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας καί Ναούσης κ. Παντελεήμονα διά τήν τιμητική πρός τό ταπεινό μου πρόσωπο πρόσκληση, γιά δευτέρα ἤδη φορά, διά νά ὁμιλήσω στήν Μητρόπολή Του στά περίφημα «Παύλεια»,
τά ὁποῖα διοργανώνει μέ λαμπρά πάντοτε ἐπιτυχία, ὡς δραστήριος καί ἱκανώτατος Ποιμήν πού εἶναι.
Εὐχαριστῶ ἐπίσης καί τούς σεβαστούς κ. Καθηγητάς Πανεπιστημίου, τούς
συγκροτούντας τήν Ἐπιτροπή τῶν «Παυλείων», γιά τό θέμα πού μοῦ ἔδωσαν
νά ἀναπτύξω, «Σύγκρουση προφητῶν καί ἱερέων στό Ἰσραήλ».
Τό θέμα αὐτό, ἀγαπητοί μου ἀκροατές, εἶναι μέν καλό καί σπουδαῖο, δέν εἶναι
ὅμως εὔκολο στήν ἔρευνά του, ἀπαιτεῖ δέ πολύ χρόνο γιά τήν διεξαγωγή του.
Λυπᾶμαι ὅμως, γιατί τά καθορισμένα στενά καί περιορισμένα ὅρια τῆς ὁμιλίας (20
λεπτά) δέν ἐπαρκοῦν καθόλου γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ θέματος, γι᾽ αὐτό καί θά περιοριστῶ σέ ὁρισμένες μόνο θέσεις του, τίς πιό ἀντιπροσωπευτικές τῆς ἐρεύνης. Ἄν
παραβῶ τό καθορισμένο χρονικό ὅριο, παρακαλῶ νά μοῦ τό συγχωρήσετε.
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ
ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΕΩΝ
Πραγματικά, ἀγαπητοί μου κύριοι, ὅπως φαίνεται ἀπό τά κείμενα τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης, ὑπάρχει σύγκρουση τῶν προφητῶν καί τῶν ἱερέων στό Ἰσραήλ, αὐτή
δέ ἡ σύγκρουση ἀνεφάνη ἀπό τήν ἀρχή, ἀπό αὐτήν τήν εἴσοδο τῶν Ἰσραηλιτῶν
στήν Παλαιστίνη. Θά ἐπιμείνω στόν ἱστορικό λόγο πού δημιούργησε τήν σύγκρουση αὐτή τῶν προφητῶν καί τῶν ἱερέων, γιατί αὐτός ὁ λόγος ἀποτελεῖ καί
τήν κλεῖδα κατανοήσεως τοῦ θέματος:
1. Ὅταν οἱ Ἰσραηλῖτες, ἐξερχόμενοι ἀπό τήν Αἴγυπτο, εἰσῆλθαν στήν Παλαιστίνη, ὅπως παρέλαβαν τά ἀγαθά τοῦ πολιτισμοῦ ἀπό τούς Χαναναίους, παρέλαβαν ἀπ᾽ αὐτούς καί στοιχεῖα ἀπό τήν θρησκεία τους, τά ὁποῖα ἀνέμειξαν μέ
τήν ἰδική τους μωσαϊκή θρησκεία. Ἔτσι, στήν λατρεία τοῦ Γιαχβέ εἰσεχώρησαν
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τώρα τά ἐφώδ καί τά τεραφίμ, ἀγάλματα δηλαδή καί ξυλόγλυπτες παραστάσεις
τοῦ Θεοῦ, καί τώρα ἡ λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ τελεῖται ἐπί τῶν ὑψωμάτων,
ὅπως ἔτσι τό ἔκαναν οἱ Χαναναῖοι (βλ. Κριτ. 8,2. 9,6. 17,1. 18,30 κ.ἄ.). Δηλαδή, οἱ ἱερεῖς τελοῦν τώρα τήν λατρεία τοῦ Γιαχβέ κατά τρόπο ἐντελῶς ξένο
πρός τό πνεῦμα τῆς μωσαϊκῆς θρησκείας. Ἀργότερα δέ, ὄχι μόνο κατά τήν ἐξωτερική μορφή, ἀλλά καί κατά τό ἐσωτερικό της περιεχόμενο, ἀλλοιώθηκε ἡ μωσαϊκή θρησκεία, γιατί ὁ Γιαχβέ συνεχέετο μέ τόν θεό τῶν Χαναναίων, τόν Βάαλ.1
2. Οἱ βασιλεῖς καί οἱ ἄρχοντες τοῦ Ἰσραήλ ἐπέτειναν ἀκόμη περισσότερο τήν
πτώση αὐτή ἀπό τήν μωσαϊκή θρησκεία μέ τήν πολιτική τῶν συμμαχιῶν πού
ἐξασκοῦσαν, γιατί μέ αὐτή τήν τακτική εἰσήρχοντο στήν χώρα καί οἱ ξένοι θεοί
τῶν συμμάχων. Ἀλλά τά πράγματα ἀπέβησαν ἀκόμη χειρότερα, ὅταν ὁ ναός περιῆλθε στά χέρια τοῦ βασιλέως, ὡς βασιλικό ἱερό, καί ὅταν στήν ἐξουσία τοῦ βασιλέως πάλιν ὑπήχθησαν καί οἱ ἱερεῖς, ὡς ὑπάλληλοι τοῦ κράτους.2
Β. ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ
1. Ἀπό ἐνωρίς ἠγέρθησαν ἀντιδράσεις κατά τοῦ νέου αὐτοῦ πνεύματος, τῆς
ἀπομακρύνσεως δηλαδή τοῦ Ἰσραήλ ἀπό τήν καθαρή του μωσαϊκή θρησκεία,
τήν θρησκεία τῶν πατέρων του. Οἱ ἀντιδράσεις ὅμως αὐτές δέν προήρχοντο ἀπό
τούς ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν παρασυρθεῖ στήν θρησκευτική πτώση, ἀλλά ἀπό τήν
τάξη τῶν προφητῶν.3
1. Βλ. Β. Βέλλα, Θρησκευτικαί Προσωπικότητες τῆς Π.Δ., Ἐκδόσεις ΕΝΝΟΙΑ, Μέρος Α´, σελ.
216 ἑξ. 222 ἑξ.
2. Βλ. Β. Βέλλα, Θρησκευτικαί Προσωπικότητες τῆς Π.Δ., Ἐκδόσεις ΕΝΝΟΙΑ, Μέρος Α´, σελ.
217 ἑξ. 219 ἑξ.
3. Γενικά περί τῶν προφητῶν βλ.: Π. Μπρατσιώτου, Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην, Ἐν
Ἀθήναις 1936, σ. 356 ἑξ. (Περί τῶν προφητῶν καί προφητείας καθόλου, ἔνθα καί πλουσιωτάτη παλαιά
βιβλιογραφία). ― Β. Βέλλα: Θρησκευτικαί Προσωπικότητες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ,3 τόμ. Α´καί Β´,
Ἀθῆναι 1968. Θεός καί Ἱστορία ἐν τῇ Ἰσραηλιτικῇ Θρησκείᾳ (ἐναρκτήριον μάθημα τήν 13ην Νοεμβρίου
1933). Ὁ Παῖς τοῦ Κυρίου, Ἀθῆναι 1969. Ὁ Πνευματικός ἄνθρωπος κατά τούς Προφήτας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, Ἐν Ἀθήναις 1959. Ἑβραϊκή Ἀρχαιολογία, Ἀθῆναι 1979, σ. 217 ἑξ. ― Παναγιώτη
Ἀνδριοπούλου, Μαθήματα Βιβλικῆς Ἱστορίας (προφητικές μορφές τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης), Ἀθήνα
1989. ― Στήν σειρά La Sainte Bible (Παρίσι 1956 ἑξ.), τόμ. VII, Le Prophétisme, σ. 7 ἑξ. ― Συνιστοῦμε
ἰδιαιτέρως τό ἔργο τοῦ Emil Balla, Die Botschaft der Propheten, Tübingen. — A. Robert A. Feuillet, Einleitung in die Heilige Schrift, τόμ. Ι, σ. 465 ἑξ. ― Gleason L. καί Archer Jr., A survey of Old Testament Introduction, Chicago. — The Jerome Biblical Commentary,15 London 1986, σ. 223 ἑξ. (Introduction to Prophetic
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Τούς προφῆτες βλέπουμε στό Ἰσραήλ συγκροτημένους σέ ὁμάδες (βλ. Α´ Βασ.
10,5) κατά τήν ἐποχή ἤδη τοῦ Σαμουήλ (11ος αἰών). Συνεκροτήθησαν δέ εἰς
ὁμάδας καί διά τόν λόγο νά εἶναι δυναμική ἡ πολεμική τους κατά τοῦ πνεύματος
τοῦ συγκρητισμοῦ. Ἔχω ὅμως νά πῶ ὅτι καί ἐνωρίτερα, ἀπό μεμονωμένα πρόσωπα προφητῶν, θά ὑπῆρξαν ἀντιδράσεις κατά τοῦ ἐμφανισθέντος θρησκευτικοῦ
συγκρητισμοῦ, τῆς ἀναμείξεως δηλαδή τῆς λατρείας τοῦ Γιαχβέ μέ τήν λατρεία
τῶν Χαναναίων. Γιατί, ἄν κατά τήν ἐποχή τοῦ Σαμουήλ παρουσιάζονται ἔτσι
συγκεκροτημένοι οἱ προφῆτες, θά πρέπει τήν ἐμφάνιση ἀπομεμονωμένων προφητῶν νά τήν ἀποδώσουμε πολύ ἀρχαιότερα, γιά νά ὑπάρξει ἔτσι χρόνος, κατά
τόν ὁποῖο οἱ μεμονωμένοι προφῆτες συνεκεντρώθησαν καί συνεσπειρώθησαν καί
συνεκρότησαν ὁμάδες.
Εἶναι ὅμως ἀληθές ὅτι καί ἀπό τούς ἱερεῖς προῆλθαν κάποιες ἀντιδράσεις γιά
τήν συμβάσα θρησκευτική πτώση καί κυρίως ἀπό τοῦ ἱερεῖς τοῦ προσκυνήματος
τῆς Σηλώ.4 Ἀλλά οἱ πολλοί ἀπό τούς ἱερεῖς συμπαρεσύρθησαν καί αὐτοί στήν
πτώση, μή δυνάμενοι ἐξάλλου νά ἐγείρουν φωνή διαμαρτυρίας, ἀφοῦ μάλιστα
εἶχαν κατασταθεῖ ὑπάλληλοι τοῦ βασιλέως.
2. Οἱ προφῆτες εἰργάζοντο μέ ὅλες τους τίς δυνάμεις γιά τήν ἐπαναφορά στήν
καθαρή μωσαϊκή θρησκεία διδάσκοντες τόν λαό ἐντατικά, ἀλλά καί ἐλέγχοντες
δυναμικά τούς πρωτεργάτες τοῦ κακοῦ, δηλαδή, τούς πολιτικούς ἄρχοντες, ἀλλά
κυρίως τούς θρησκευτικούς ἡγέτες, τούς ἱερεῖς.
Literature). — Bible Commentary, τόμ. 4, Washington 1976, σ. 25 ἑξ. (The Role of Israel in Old Testament
Prophecy). ― Γιά τόν προφήτη Ἰερεμία, τοῦ ὁποίου ἡ μνεία γίνεται ἐκτενής στήν παρούσα μελέτη βλ.
ὑπομνήματα τῶν: Friedrich Nötscher, Das Buch Jeremias, Bonn 1934. Helmut Lamparter, Prophet wider Willen (στήν Σειρά, Die Botschaft des Alten Testaments) Stuttgart 1964 καί ἰδιαίτερα βλ. τήν ἐργασία τοῦ ἰδικοῦ

μας Β. Βέλλα, Ὁ Προφήτης Ἰερεμίας (στό ἀναφερθέν ἔργο Θρησκευτικαί Προσωπικότητες τῆς Π.Δ.,
Β´τόμ.).
4. Περί τοῦ προσκυνήματος τῆς Σηλώ καί τῆς σπουδαιότητός του βλ. Albright W. F., Bulletin of
the American Schools of Oriental Research 9 (Feb. 1923), 10f.· Palestine Exploration Quarterly 59
(1927), 157f.· Finkelstein, Biblical Archaeology Review, 12 (1986), 22-41· Israel Exploration Journal
32 (1982), 148-150· 33 (1983), 123-126. 268. Allegro J., Journal of Biblical Literature 75 (1956),
174-176. Eissfeldt O., “Silo und Jerusalem”, εἰς Supplements to Vetus Testamentum 4 (1957), 138147. Good E. M., Journal of Biblical Literature 82 (1963), 427-432. Kjaer H., Journal of the Palestine
Oriental Society 10 (1930), 87-174· Palestine Exploration Quarterly 59 (1927), 202-213· 63 (1931),
71-88. Lindblom J., “Political background of the Shiloh oracle,” εἰς Supplements to Vetus Testamentum
1 (1953), 78-87. Margulis B., Vetus Testamentum, 19 (1969), 202-210. Moran W. L., Biblica 39 (1958),
405-425. Sabottka L., Biblica 51 (1970) 225-229. Richardson A. T., Palestine Exploration Quarterly
59 (1927), 85-87. Treves M., Journal of Biblical Literature 85 (1966), 353-356. Wadsworth W. A.,
Expository Times 49 (1937-38), 142f.
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Γ. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ
Εἶναι πάμπολλα τά χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τά μαρτυροῦντα τήν σύγκρουση τῶν προφητῶν μέ τούς ἱερεῖς τοῦ Ἰσραήλ καί τούς λόγους, οἱ ὁποῖοι προκάλεσαν τήν σύγκρουση αὐτή.
1. Οἱ προφῆτες ἐλέγχουν κατά πρῶτον τούς ἱερεῖς, διότι δέν διδάσκουν στόν
λαό τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί γίνονται γι᾽ αὐτό οἱ κυρίως ὑπεύθυνοι τῆς θρησκευτικῆς καί ἠθικῆς καταπτώσεως τῆς χώρας (βλ. Μαλαχ. 2,6.7. Ἀγγ. 2,11. Ζαχ.
7,3. Ὠσ. 4,4-6.).
(α) Ὁ προφήτης Μαλαχίας, γιά παράδειγμα, προφήτης τοῦ 5ου αἰ., ὁ τελευταῖος τῶν προφητῶν χρονολογικά, εἶναι ἀπογοητευμένος ἀπό τούς συγχρόνους
του ἱερεῖς καί παρουσιάζει σ᾽ αὐτούς ὡς πρότυπο ἕναν ἰδανικό ἱερέα τῶν προηγουμένων ἐτῶν, γιά νά τόν μιμηθοῦν. Ὁ ἱερεύς ἐκεῖνος, λέγει ὁ προφήτης, εἶχε
τήν «Τωρά» στό στόμα του, ἦταν, δηλαδή, κήρυκας τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Καί
ἔτσι ὁ παλαιός ἐκεῖνος ἱερεύς διδάσκων τόν λόγο τοῦ Θεοῦ συγκρατοῦσε τόν λαό
ἀπό τήν ἁμαρτία, ἀλλά καί πολλούς ἁμαρτωλούς τούς ἐπέστρεφε στόν Θεό (βλ.
Μαλαχ. 2,6). Κατά τόν ὡραῖο αὐτόν λόγο τοῦ προφήτου Μαλαχίου ἔργο τῶν
ἱερέων εἶναι ἡ διδασκαλία τοῦ λαοῦ (βλ. καί Ἀγγ. 2,11. Ζαχ. 7,3). Στόν ἑπόμενο
δέ στίχο τοῦ λόγου του ὁ προφήτης Μαλαχίας δικαιολογεῖ τό γιατί ἔργο τοῦ
ἱερέως εἶναι ἡ διδασκαλία τοῦ λαοῦ. Γιατί, λέγει, «ὁ λαός κρεμιέται ἀπό τά χείλη
τοῦ ἱερέως, ζητώντας ἀπό αὐτόν λόγον» (Μαλαχ. 2,7)!5
(β) Ὁ προφήτης Ὠσηέ, γιά νά ἀναφέρω ἄλλο παράδειγμα, ὁμιλεῖ γιά τά κακά
τά παρατηρούμενα στήν χώρα κατά τήν ἐποχή του, ἀλλά αἰτία ὅλων αὐτῶν τῶν
κακῶν εὑρίσκει ὁ προφήτης τούς ἱερεῖς:

«Κανέναν μήν κατηγορεῖτε
καί κανέναν μήν ἐλέγχετε·
Σέ σᾶς ὅμως, Ἱερεῖς,
ἀπευθύνω τήν κατηγορία μου» (Ὠσ. 4,4).
Ὁ προφήτης Ὠσηέ κατηγορεῖ τούς ἱερεῖς ὅτι «ἀπέρριψαν τήν γνώση τοῦ Θεοῦ»
(Ὠσ. 4,6), ὅτι δέν τούς ἐνδιέφερε δηλαδή ἡ θεολογία, γιατί καταγίνονταν μονό5. Ἑρμηνευτικό σχολιασμό στό βιβλίο τοῦ προφήτου Μαλαχίου βλ. Ἰερεμίου Φούντα, Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΑΛΑΧΙΑΣ, Ἄμφισσα, 1979.
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πλευρα μέ τήν τέλεση τῆς λατρείας, τήν ὁποία καί αὐτοί ὅλως τυπικά καί ἀσυνείδητα τελοῦσαν. Καί ὁ λαός λοιπόν «καταστρέφεται ἀπό τήν ἔλλειψη τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ», λέγει ὁ προφήτης (Ὠσ. 4,5β). Ἀλλά παρουσιάζει στήν συνέχεια
ὁ προφήτης τόν Ἴδιο τόν Θεό νά λέει μελαγχολικά γιά τήν κρατοῦσα κατάσταση
τοῦ λαοῦ, ἀλλά καί νά ἐξαγγέλλει τήν τιμωρία στούς ἐνόχους ἱερεῖς:

«Καταστράφηκε ὁ λαός μου
– λέγει ὁ Θεός –
ἀπό ἔλλειψη γνώσεως.
Ἐπειδή σύ, ἱερέα, ἀπέρριψες τήν γνώση μου,
θά σέ ἀπορρίψω καί Ἐγώ ἀπό τό νά εἶσαι ἱερεύς μου.
Ἐπειδή ἐσύ ἐλησμόνησες τόν νόμο τοῦ Θεοῦ σου,
θά λησμονήσω καί Ἐγώ τά παιδιά σου» (4, 5β-6)!
Πῶς θά τιμωρήσει ὁ Θεός τά παιδιά τῶν ἱερέων; Εἶχαν τιμή, εἶχαν δόξα τότε
τά τέκνα τοῦ ἱερέως. Λόγω ὅμως τῆς κακῆς διαγωγῆς τῶν ἱερέων πατέρων τους,
ἐξέπεσαν καί τά παιδιά τους ἀπό τήν τιμή αὐτή, γιατί ἀκολούθησαν καί αὐτά
τήν ἴδια τακτική τῶν κακῶν πατέρων τους ἱερέων. Ἔτσι, λέγει παρακάτω ὁ
προφήτης γιά τά παιδιά τῶν ἱερέων ὅτι «τήν δόξα τους μέ ντροπή τήν ἀντάλλαξαν» (Ὠσ. 4,7)!6
2. Ἀλλά ἐλέγχουν ἔπειτα οἱ προφῆτες τούς ἱερεῖς καί γιά τήν λατρεία, διότι, ἔτσι
ὅπως τήν τελοῦσαν, δέν ἦταν εὐάρεστη στόν Θεό, ἀλλά καί δέν μιλοῦσε στήν καρδιά
τῶν ἀνθρώπων. Ἦταν λατρεία τῶν χειλέων μόνο (Ἠσ. 29,13), λατρεία πού κατέπνιγε τό ὡραῖο πνεῦμα τῆς θρησκείας στούς τύπους (βλ. Ἠσ. 1,10 ἑξ.).7
(α) Ὁ προφήτης Ὠσηέ, γιά τόν ὁποῖο μιλήσαμε παραπάνω, τήν λατρεία τῶν
ἱερέων τῆς ἐποχῆς του, ἔτσι ὅπως τήν ἐξασκοῦσαν, τήν ὀνομάζει σαφῶς «ἁμαρτωλή»!...Θά ἀναφέρω ἕνα φοβερό του λόγο:
6. Ἑρμηνευτικό σχολιασμό στό βιβλίο τοῦ προφήτου Ὠσηέ βλ. Ἰερεμίου Φούντα, Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΩΣΗΕ, Δημητσάνα-Μεγαλόπολις, 2009.
7. Γιά τήν λατρεία στό Ἰσραήλ καί τόν θρησκευτικό θεσμό γενικά βλ. R. de Vaux, Ancient Israel,
Its Life and Institutions, [Engl. Transl. J. McHugh], Michigan: Grand Rapids, 1997, 274-517. HansJoachim Kraus, Worship in Israel, John Knox Press, 1966. Walter Brueggemann, Worship in Ancient
Israel: an essential guide, Abingdon Press, 2005. H. H. Rowley, Worship in Ancient Israel, SPCK,
1974.`

15

«Οἱ ἱερεῖς – λέγει – τρέφονται ἀπό τήν ἁμαρτία τοῦ λαοῦ
καί τήν ἁμαρτία του αὐτή ἐπιθυμοῦν» (Ὠσ. 4,8)!
Ποιά εἶναι αὐτή ἡ «ἁμαρτία τοῦ λαοῦ» ἀπό τήν ὁποία τρέφονται οἱ ἱερεῖς; Εἶναι
ὅλο τό σύστημα τῆς λατρείας, ἔτσι ὅπως ἐγίνετο. Οἱ δέ ἱερεῖς εἶχαν συμφέρον
ἀπό μία τέτοια λατρεία, γιατί τούς ἦταν προσοδοφόρα. Ὡραῖα λοιπόν τό λέει ὁ
στίχος μας ὅτι οἱ ἱερεῖς «ἐπιθυμοῦν τήν ἁμαρτία τοῦ λαοῦ»!... Καί ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά πῶ ὅτι ὁ λόγος αὐτός τοῦ προφήτου ἀκουόμενος ἀπό τά βάθη τῶν
αἰώνων φτάνει μέχρι τήν ἐποχή μας, γιά νά ἐλέγξει καί στήν δική μας ἐποχή
τῆς Καινῆς Διαθήκης μία οὕτω πως τελουμένη λατρεία καί αὐτό λόγῳ ἀσεβῶν
καί ἀπαιδεύτων ἱερέων!..
(β) Οἱ ἱερεῖς τόνιζαν πολύ τίς θυσίες ὡς μέσον εὐαρεστήσεως τοῦ Θεοῦ καί
παραθεωροῦσαν τίς ἠθικές ἐντολές, τήν ἀγάπη καί τήν δικαιοσύνη, πού ἀποτελοῦν
τήν οὐσία τῆς θρησκείας (βλ. Ὠσ. 6,6. Μιχ. 6,6-8. Βλ. καί Α´ Βασ. 15,22).
Ἔτσι δέ οἱ ἱερεῖς ἀπέβαιναν «λαοπλάνοι» (Μιχ. 3,5), γιατί παρουσίαζαν μία θρησκεία, ἡ ὁποία μπορεῖ νά καλύψει καί τά μεγαλύτερα ἐγκλήματα, ἀρκεῖ μόνο νά
προσφερθεῖ τυπικά ἡ θυσία.
Δέν ἀντέχω παρά νά ἀναφέρω ἐδῶ καί μία ἄλλη περικοπή ἀπό τόν ἴδιο προφήτη, τόν Ὠσηέ, στρεφόμενη καί αὐτή πάλι κατά τῶν ἱερέων, οἱ ὁποῖοι, λόγω
τῆς ἀσεβείας τους καί τῆς ἀπαιδευσίας τους, παραπλανοῦσαν τόν λαό καί τόν
ὁδηγοῦσαν σέ ἀνούσια λατρεία, στήν «ἁμαρτωλή λατρεία», ὅπως τήν εἶπε. Λέγει
ὁ προφήτης:
«᾽Ακούσατε ταῦτα, ἱερεῖς,
διότι ἐσᾶς ἀφορᾶ ἡ κρίση.
Παγίδα ἐγίνατε στήν Μιτσπά
καί δίχτυ ἁπλωμένο στό Θαβώρ.
Ἐγώ ὅμως θά σᾶς τιμωρήσω» (Ὠσ. 5,1-2).
Ἡ περικοπή αὐτή εἶναι δύσκολη στήν ἑρμηνεία της. Γιατί ὁ προφήτης Ὠσηέ
λέει γιά τούς ἱερεῖς ὅτι ἔγιναν «παγίδα» στήν Μιτσπά καί «δίχτυ ἁπλωμένο» στό
Θαβώρ; Οἱ τοποθεσίες Μιτσπά (ἤ «Σκοπιά», ὅπως τό λέγουν οἱ Ο´) καί Θαβώρ
ἦταν ἱερά προσκυνήματα, στά ὁποῖα κατέφευγαν οἱ Ἰσραηλῖτες γιά τήν λατρεία
τους στόν Θεό. Ἀλλά ἡ λατρεία τους αὐτή στά ἱερά αὐτά προσκυνήματα δέν ἦταν
εὐάρεστη στόν Θεό. Οἱ ἀσεβεῖς καί ἀπαίδευτοι στόν νόμο τοῦ Θεοῦ ἱερεῖς παρέσυραν
καί τόν λαό σέ μία ἀσεβῆ καί χωρίς νόημα λατρεία. Κατά τήν ἐκφραστική καί δυ16

νατή εἰκόνα πού χρησιμοποιεῖ ὁ προφήτης, ὅπως οἱ κυνηγοί μέ διάφορα μέσα συλλαμβάνουν τά ἀθῶα πτηνά καί τά ζῶα, ἔτσι καί οἱ ἱερεῖς, ἐδῶ σ᾽ αὐτά τά ἱερά τῆς
Μιτσπά καί τοῦ Θαβώρ, μέ τήν ἱερωσύνη τους, στήν ὁποία δίνει ἐμπιστοσύνη ὁ
λαός, ἐγίνοντο «παγίδα» καί «ἁπλωμένο δίχτυ» στούς ἀδαεῖς καί τούς ἔκαναν δούλους μιᾶς ψεύτικης θρησκείας. Ὁ Θεός ὅμως, λέγει ὁ προφήτης μας, θά τιμωρήσει
τήν ἁμαρτία τῶν ἱερέων αὐτῶν. Ἡ περικοπή αὐτή εἶναι τῷ ὄντι φοβερή!
(γ) Μία τέτοια λατρεία, ἔτσι ὅπως τήν προσέφεραν τότε οἱ ἱερεῖς στό Ἰσραήλ
καί ὅπως τήν προσφέρουν ἀκόμη καί σήμερα στά Θυσιαστήρια τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀσεβεῖς ἱερεῖς, εἶναι βδελυκτή στόν Θεό καί δέν εἶναι δυνατόν νά γίνει δεκτή
ἀπ᾽ Αὐτόν (βλ. Ἠσ. 1,13.15), γι᾽ αὐτό καί ὁ προφήτης Μαλαχίας λέγει καί
αὐτό τό τολμηρό, ὅτι εἶναι προτιμότερο νά «κλειστοῦν οἱ θύρες τοῦ ναοῦ» (Μαλαχ.
1,10), γιά νά μήν προσφέρεται σ᾽ αὐτόν μία τέτοια ἀνωφελής λατρεία!...
Δ. ΕΝΤΟΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ
ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΦΗΤΩΝ
Στόν ἰσχυρό ἔλεγχο καί πολεμική τῶν προφητῶν κατά τῶν ἱερέων γιά τήν
διαφθορά τους ἀντέταξαν καί οἱ ἱερεῖς τήν δική τους πολεμική κατά τῶν προφητῶν γιά τήν παρρησία τους. Καί ἦταν ἡ πολεμική τους αὐτή βιαία καί ἐπιθετική. Δυστυχῶς ὁ χρόνος δέν ἐπαρκεῖ γιά νά παραθέσουμε πολλά δείγματα τῶν
ἐπιθέσεων αὐτῶν, τῶν ἱερέων κατά τῶν προφητῶν, γι᾽ αὐτό καί θά ἀρκεστοῦμε
σέ τρία μόνο ἐνδεικτικά παραδείγματα.
1. Ὁ προφήτης Ἀμώς, ὁ παλαιότερος τῶν προφητῶν τοῦ ὁποίου κατέχουμε γραπτά κείμενα, ἤλεγχε σφοδρά τήν λατρεία τῶν Ἰσραηλιτῶν, γιατί αὐτή, ὅπως τήν
τελοῦσαν οἱ ἱερεῖς, εἶχε προσλάβει πολλά μεμπτά στοιχεῖα καί στό πλῆθος τῶν τελετουργικῶν της διατάξεων κατέπνιγε τό ὡραῖο πνεῦμα τῆς θρησκείας. Γι᾽ αὐτό
καί ὁ προφήτης σ᾽ ἕναν ὡραῖο του στίχο παρουσιάζει τόν Θεό νά λέγει: «Μισῶ,
ἀπορρίπτω τίς ἑορτές σας καί δέν δύναμαι νά δεχθῶ τίς πανηγύρεις σας» (5,21).
Ὅταν δέ κάποτε ὁ προφήτης σέ μιά μεγάλη πανήγυρη τοῦ ἱεροῦ τῆς Βαιθήλ
ἐξήγγειλε προφητεία περί καταστροφῆς τοῦ περιφήμου αὐτοῦ ἱεροῦ, ὁ παριστάμενος στήν ὁμιλία αὐτή ἀρχιερεύς Ἀμασίας ὕβρισε τόν προφήτη καί τόν ἐξεδίωξε
ἀπό τό ἱερό, ἀλλά καί ἀπ᾽ ὅλη τήν χώρα τοῦ Ἰσραήλ. Τοῦ εἶπε:

«Ὁραματιστά! Φύγε ἀπό ᾽δῶ
καί πήγαινε στήν χώρα τοῦ Ἰούδα,
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ἐκεῖ νά φᾶς ψωμί καί ἐκεῖ νά προφητεύσεις.
Στήν Βαιθήλ ὅμως νά μήν προφητεύσεις πιά,
γιατί εἶναι βασιλικό ἱερό
καί ναός τοῦ κράτους» (Ἀμ. 7,12-13).
Οἱ λόγοι αὐτοί τοῦ ἀρχιερέως Ἀμασίου εἶναι λίαν ὑβριστικοί καί δείχνουν τό
μέγεθος τῆς πολεμικῆς τοῦ ἱερατείου κατά τῶν προφητῶν. Ἡ ὕβρις τοῦ ἀρχιερέα
πρός τόν προφήτη συνίσταται πρῶτα στήν ἔκφρασή του «ὁραματιστά». Γιατί μέ
τήν ἔκφρασή του αὐτή ὁ ἀρχιερεύς προσέβαλε τό πλέον οὐσιαστικό, προσέβαλε
τό κήρυγμα τοῦ προφήτου, πού ἦταν γι᾽ αὐτόν ἡ κύρια ἀποστολή του, ἡ ζωή
του. Τόν εἶπε «ὁραματιστή», ἄνθρωπο δηλαδή πού βλέπει ὁράματα καί κηρύττει
φανταστικά πράγματα. Καί ὅμως ὁ Ἀμώς ἦταν «ναμπί», κήρυττε δηλαδή ὄχι
περιερχόμενος σέ ἔκσταση, ἄλλα ἔχοντας πλήρεις τίς πνευματικές καί διανοητικές του δυνάμεις. Ὕβρη ἔπειτα καί προσβολή γιά τόν προφήτη ἦταν ἡ ἄλλη
ἔκφραση τοῦ Ἀμασία πρός αὐτόν, νά πάει στήν χώρα τοῦ Ἰούδα καί ἐκεῖ «νά
φάει ψωμί». Δηλαδή ὁ ἀρχιερεύς Ἀμασίας ὡσάν νά εἶπε στόν Ἀμώς ὅτι ἐργάζεται
«γιά τό ψωμί του», ὅτι εἶναι ἕνας ἐπαγγελματίας προφήτης, πού κηρύττει γιά
νά προσπορίζεται τά πρός τό ζῆν ἀναγκαῖα.8
2. Ἄλλο παράδειγμα ὠμῆς πολεμικῆς τῶν ἱερέων κατά τῶν προφητῶν ἔχουμε
στόν προφήτη Ἠσαΐα, ὁ ὁποῖος, ὅταν κάποτε, μετά ἀπό μιά προσφερθεῖσα θυσία,
εἶδε τούς ἱερεῖς νά παρακάθονται σέ εὔθυμο δεῖπνο, τούς ἤλεγξε γιά τόν σκοτασμό
τους καί τήν διαφθορά τους (Ἠσ. 28,7). Στόν ἔλεγχο ὅμως αὐτόν τοῦ προφήτου
οἱ παρακαθήμενοι στήν εὔθυμο τράπεζα ἱερεῖς ἀπαντῶντες ὕβρισαν αὐτόν καί τόν
χαρακτήρισαν ὡς «ἀποκομμένον (πρό ὀλίγου) ἀπό τοῦ γάλακτος», ὡς «ἀποσπασμένον (πρό μικροῦ) ἀπό τό στῆθος (τῆς μητέρας)» (28,9). Τόν εἶπαν δηλαδή
προσβλητικά «νήπιο». Καί θέλοντας νά ἐπιτείνουν ἀκόμη περισσότερο τήν ὕβρι
τους αὐτή, τοῦ λέγουν στήν συνέχεια:

«Στάβ λατσάβ, τσάβ λατσάβ, κάβ λακάβ
ὀλίγον ἐδῶ, ὀλίγον ἐκεῖ» (28,10).
Δυσνόητη πραγματικά εἶναι ἡ ἔννοια τοῦ ἀμεταφράστου καί περιλαλήτου αὐτοῦ
χωρίου. Ἀλλά νομίζουμε ὅτι καλυτέρα ἑρμηνεία εἶναι αὐτή τήν ὁποία ἤδη ἐδώσαμε. Ὅτι δηλαδή μέ τόν λόγο αὐτό οἱ ὑβριστές ἱερεῖς συνεχίζουν τήν ὕβρι τους
8. Ἑρμηνευτικό σχολιασμό στό βιβλίο τοῦ προφήτου Ἀμώς βλ. Ἰερεμίου Φούντα, Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΑΜΩΣ, Δημητσάνα– Μεγαλόπολη, 2009.
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στόν προφήτη Ἠσαΐα, ὅτι αὐτός εἶναι σάν τό νήπιο ἐκεῖνο πού ἀποστηθίζει τά
γράμματα τῆς ἀλφαβήτου, γιά νά μάθει ἀνάγνωση. Προτιμοῦμε δέ αὐτήν τήν
ἑρμηνεία, γιατί παρατηροῦμε ὅτι ὁ ὑβριστικός λόγος τῶν ἱερέων πλέκεται γύρω
ἀπό τίς συλλαβές «τσάβ» καί «κάβ» καί στό Ἑβραϊκό ἀλφάβητο, πράγματι, τό
γράμμα «τσᾶδαι» προηγεῖται ἀμέσως τοῦ γράμματος «κώφ». Ἀλλά καί μέ τήν
τελευταία ἔκφρασή τους «ὀλίγον ἐδῶ, ὀλίγον ἐκεῖ» οἱ ἱερεῖς θέλουν νά ἀποδώσουν
μιά ἄλλη ἀκόμη ὕβρι στόν προφήτη, χειροτέρα μάλιστα τῆς πρώτης, ὅτι αὐτός
δηλαδή εἶναι μεθυσμένος καί κλονίζεται ἀπό τήν μέθη του καί δέν βαδίζει σταθερά,
ἀλλά πηγαίνει «ὀλίγον ἐδῶ, ὀλίγον ἐκεῖ». Καί ἡ μία καί ἡ ἄλλη ὕβρις τῶν ἱερέων
κατά τοῦ προφήτου Ἠσαΐα ἐκφράζουν τήν μεγάλη ὑποτίμησή τους καί ἐχθρότητά τους πρός αὐτόν.9
3. Ἀλλά, διά νά παραλείψω τά ἄλλα, τήν μεγίστη ἐχθρότητα καί πολεμική
τῶν ἱερέων κατά τῶν προφητῶν ἐκφράζουν οἱ, κατ᾽ ἐντολήν αὐτῶν, κακώσεις
τοῦ προφήτου Ἰερεμίου (βλ. 20,1 ἑξ.) ἀπό τόν στρατηγό τοῦ ἱεροῦ Πασχούρ, καί
προπαντός ἐκφράζει τό ἐπεισόδιο κατά τοῦ προφήτου στήν Ἀναθώθ. Στήν κωμόπολη αὐτή οἱ ἱερατικοί κύκλοι, συμπράττοντες καί μέ ἄλλους ἐχθρευομένους
τόν Ἰερεμίαν διά τόν ἔλεγχόν του πρός αὐτούς καί μέ συγγενεῖς ἀκόμη τοῦ προφήτου, διοργάνωσαν μία δολοφονική ἀπόπειρα ἐναντίον του (Ἰερ. 11,18-23). Ἀπό
τήν ἀπόπειρα αὐτή διασώθηκε μέν ὁ προφήτης Ἰερεμίας, ἀλλά ἡ ἀπειλή τῶν
ἀνδρῶν τῆς Ἀναθώθ ἦταν σαφής: «Δέν θά προφητεύεις στό ὄνομα τοῦ Γιαχβέ,
διαφορετικά θά βρεῖς τόν θάνατο ἀπό τά χέρια μας» (11,21)!...10
Ε. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΙΕΡΑΤΙΚΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ
Ἡ ὅλη σύγκρουση προφητῶν καί ἱερέων, ὅπως μέ συντομία καί ἁπλότητα ἀπεδείξαμε στήν σύντομη παραπάνω μελέτη μας, ἔχει ὡς βάση τήν σύγκρουση θεολογικῶν γραμμῶν καί θέσεων τῶν δύο τούτων ὁμάδων. Πραγματικά, ἄλλο ἦταν
τό κήρυγμα τῶν προφητῶν καί ἄλλο, ἐντελῶς διάφορο, ἦταν τό κήρυγμα τῶν
ἱερέων. Ἀναφέρω μόνο ἐδῶ ἕνα ζωηρό παράδειγμα ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Η´ αἰ., ἀπό
9. Περί τοῦ ἐπεισοδίου αὐτοῦ κατά τοῦ προφήτου Ἠσαΐου βλ. περιοδικό μας ΑΠΛΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ,
τεῦχ. 40, Ἀπρίλιος 2010, σελ. 48.
10. Ἑρμηνευτική μελέτη στό βιβλίο τοῦ προφήτου Ἰερεμίου βλ. Ἰερεμίου Φούντα, Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ, Ἄμφισσα, ἄν. χρον.
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τά χρόνια τοῦ προφήτου Μιχαίου, ὁ ὁποῖος, ὅπως θά ἀποδειχθεῖ, εἶναι ὁ μεγαλύτερος τῶν προφητῶν τῆς χρυσῆς αὐτῆς ἐποχῆς. Στό βιβλίο τοῦ προφήτου αὐτοῦ
οἱ ἄνθρωποι παρουσιάζονται νά ἔχουν θεονοσταλγία, νά ἀναζητοῦν δηλαδή τόν
Θεό καί νά ἐρωτοῦν πῶς θά Τόν εὐαρεστήσουν. Ἔρχονται λοιπόν στόν προφήτη
Μιχαία καί τόν ἐρωτοῦν τί νά πράξουν γιά νά εὐαρεστήσουν τόν Θεό. Λέγουν:

«Μέ τί πρέπει νά παρουσιαστῶ στόν Κύριο,
νά λατρεύσω τόν ὕψιστο Θεό μου;
Πρέπει νά παρουσιαστῶ μέ ὁλοκαυτώματα,
μέ ἐνιαύσιους μόσχους;
Εὐαρεστεῖται ὁ Κύριος μέ χιλιάδες κριῶν
ἤ μέ μυριάδες ποταμῶν λαδιοῦ;
Πρέπει νά προσφέρω τόν πρωτότοκό μου γιά τήν ἀνομία μου,
τόν καρπό τῆς κοιλίας μου γιά τήν ἁμαρτία τῆς ψυχῆς μου;» (Μιχ. 6,6-7)
Ἀπό τά λόγια αὐτά τοῦ λαοῦ νοοῦμε καλῶς ποιό ἦταν τό κήρυγμα τῶν ἱερέων
σ᾽ αὐτόν. Οἱ ἱερεῖς ἔδιναν πρωτεύοντα ρόλο στίς προσφορές κατά τήν λατρεία,
στά «ὁλοκαυτώματα» καί τούς «ἐνιαυσίους μόσχους». Ἔλεγαν γιά προσφορά
«ποταμοῦ ἐλαίου» καί «χιλιάδων κριῶν», ἀκόμη δέ ἔλεγαν, ὡς εὐάρεστη στόν
Θεό λατρεία, καί τήν «προσφορά τοῦ πρωτοτόκου» τους γιά τήν ἁμαρτία τους.
Ἐντελῶς ὅμως διαφορετικό ἦταν τό κήρυγμα τοῦ προφήτου Μιχαίου. Ὁ προφήτης μας, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν ἀπάντησή του στόν ἐρωτῶντα λαό, στό κήρυγμά του ἐξέφραζε τήν παράδοση τῶν προηγουμένων του προφητῶν.
Γιά νά ἐκτιμηθεῖ ἡ ἀπάντηση αὐτή τοῦ προφήτου καί γιά νά ἐννοήσουμε γιατί
ὁ Μιχαίας εἶναι πράγματι ὁ ἀνώτερος τῶν προφητῶν τοῦ Η´ αἰ., εἶναι ἀνάγκη
νά ποῦμε τά ἑξῆς: Πρίν ἀπό τόν προφήτη Μιχαία ἔδρασαν χρονολογικά οἱ
προφῆτες Ἀμώς, Ὠσηέ καί Ἠσαΐας. Ὁ Ἀμώς ἐτόνιζε στό κήρυγμά του τήν δικαιοσύνη. Ὁ Ὠσηέ ἐτόνιζε τήν ἀγάπη. Καί ὁ προφήτης Ἠσαΐας, πού ἐκήρυξε
τόν Θεό ὡς «ἅγιο», «καδώς» ἑβραϊκά, μέ τήν ἔννοια τοῦ Παντοκράτορα, ζητοῦσε
ἀπό τούς ἀνθρώπους νά ἔχουν ὑποταγή στά κελεύσματα τοῦ Θεοῦ, νά εἶναι πρόθυμοι νά ἀκολουθοῦν τό θέλημά Του.
Ἔτσι λοιπόν στούς ἐρωτώντας αὐτόν πῶς νά εὐαρεστήσουν τόν Θεό, ἀπέρριπτε
τήν διδασκαλία τῶν ἱερέων περί προσφορῶν καί ζητοῦσε ἀπό τούς ἀνθρώπους νά
τηρήσουν τήν ἀκουσθεῖσα διδασκαλία τῶν προηγουμένων προφητῶν. Γι᾽ αὐτό καί
λέγει:
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«Σοῦ ἀναγγέλθηκε, ἄνθρωπε,
τί εἶναι καλό ἤ τί ὁ Κύριος ζητάει ἀπό σένα» (Μιχ. 6,8).
Λέγει «σοῦ ἀναγγέλθηκε», γιατί ἐννοεῖ τήν διδασκαλία τῶν πρίν ἀπό αὐτόν
προφητῶν, τοῦ Ἀμώς, τοῦ Ὠσηέ καί τοῦ Ἠσαΐου. Καί κατά τήν διδασκαλία λοιπόν αὐτῶν ὁ προφήτης Μιχαίας λέγει στόν λαό:

«Τίποτε ἄλλο παρά τήν δικαιοσύνη νά ἐξασκεῖς,
τήν ἀγάπη νά ἐπιδιώκεις
καί νά εἶσαι πρόθυμος νά πορεύεσαι
κατά τό θέλημα τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου» (Μιχ. 6,8).
Μέ τήν ἔκφραση «τήν δικαιοσύνη νά ἐξασκεῖς» ὁ Μιχαίας ἐκφράζει τήν διδασκαλία τοῦ Ἀμώς. Μέ τόν λόγο «τήν ἀγάπη νά ἐπιδιώκεις» δίνει τό κήρυγμα
τοῦ προφήτου Ὠσηέ. Καί μέ τόν τελευταῖο του λόγο, «νά εἶσαι πρόθυμος νά πορεύεσαι κατά τό θέλημα τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου», ὁ Μιχαίας δίνει ὅλη τήν θεολογία τοῦ προφήτου Ἠσαΐου.
Ὁ λόγος αὐτός τοῦ προφήτου Μιχαία εἶναι κορυφή, εἶναι ὕψος! Ἐκφράζει τήν
οὐσία τῆς θρησκείας! Οὐδαμοῦ σέ ἐξωβιβλικά κείμενα τῆς ἐποχῆς αὐτῆς θά
βροῦμε παρόμοιο λόγο, πού δίνει σωστή πορεία πρός τόν Θεό, ἀλλά καί πού δημιουργεῖ τέλεια κοινωνία ἀνθρώπων. Ὁ προφήτης Μιχαίας εἶναι κατά τοῦτο ὁ
μέγιστος τῶν προφητῶν τοῦ Η´ αἰ., γιατί ὑπῆρξε ἐπιμελής μαθητής τῶν προηγουμένων του διδασκάλων προφητῶν καί σέ ἕνα μόνο στίχο τοῦ βιβλίου του
ἕνωσε ὅλη τήν διδασκαλία τους!11
Γιά νά εὐαρεστήσουμε τόν Θεό, ἀγαπητοί μου Κύριοι, «τίποτε ἄλλο» δέν χρειάζεται, μᾶς λέγουν ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων οἱ προφῆτες τοῦ Η´ αἰ., παρά μόνο
αὐτά τά τρία: Στίς μεταξύ μας σχέσεις «δικαιοσύνη νά ἐξασκοῦμε» (διδασκαλία
τοῦ προφήτου Ἀμώς), «ἀγάπη νά ἐπιδιώκουμε» (διδασκαλία τοῦ προφήτου Ὠσηέ)
καί ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ «πρόθυμοι νά εἴμαστε στό νά πορευόμεθα κατά τό θέλημα
Του» (διδασκαλία τοῦ προφήτου Ἠσαΐα).
Σᾶς εὐχαριστῶ πού μέ ἀκούσατε!
11. Ἑρμηνευτική μελέτη στό βιβλίο τοῦ προφήτου Μιχαίου βλ. Ἰερεμίου Φούντα, Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΜΙΧΑΙΑΣ, Μάνδρα Ἀττικῆς, 1998.
21

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
(Σειρά Κηρυγμάτων)

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 6 Ἰουνίου 2010

1. ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
Μέ τήν σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, ἀρχίζουμε μία νέα σπουδαία σειρά
κηρυγμάτων. Καί τήν λέω σπουδαία τήν σειρά αὐτή, γιατί θά εἶναι ἀφιερωμένη στήν
πίστη μας, τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας. Στό σύνολό της ἡ σειρά αὐτή θά εἶναι μία Δογματική κατήχηση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Ἐπικαλοῦμαι τήν Εὐλογία τῆς
Κυρίας Θεοτόκου καί τίς προσευχές σας, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, γιά νά ἀξιωθῶ νά
φέρω εἰς πέρας τήν νέα αὐτή σειρά τῶν κηρυγμάτων μας.
1. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία φρόντιζε ἀπό τήν ἀρχή οἱ χριστιανοί νά γνωρίζουν τήν
ἀλήθεια καί νά βρίσκονται στήν ὀρθή πίστη. «Ἡ πιό μεγάλη μου χαρά – λέει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης – εἶναι νά βλέπω τά πνευματικά μου παιδιά νά περιπατοῦν στήν
ἀλήθεια» (Γ´ Ἰωάν. 4). Ἄς προσέξουμε τήν ἔκφραση «νά περιπατοῦν στήν ἀλήθεια».
Ἡ ἔκφραση αὐτή, ἀγαπητοί μου, σημαίνει ὅτι τήν πίστη μας τήν μαθαίνουμε ὄχι γιά
νά μορφωθοῦμε θεωρητικά, ἀλλά γιά νά τήν ζοῦμε στήν ζωή μας, γιά νά «περιπατοῦμε» στίς ἀλήθειες της. Ἡ πίστη μας εἶναι ἡ ζωή μας! Τό πόσο μεγάλη σημασία
ἔδιναν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι στό νά κηρύττεται σωστά ἡ πίστη μας, φαίνεται ἀπό τόν
ἀπόστολο Παῦλο. Αὐτός ὁ μεγάλος Ἀπόστολος, μετά ἀπό μερικά κηρύγματα πού
ἔκανε, πῆγε μαζί μέ τόν Βαρνάβα καί τόν Τίτο στά Ἰεροσόλυμα, γιά νά ἐκθέσει στούς
ἐκεῖ Ἀποστόλους τό κήρυγμά του, γιά νά τοῦ βεβαιώσουν αὐτοί τήν ὀρθότητα τῶν
ὅσων λέγει (βλ. 2,1-2). Καί στήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, πού εἶναι ἡ πρώτη ἀκολουθία στήν λατρεία μας,1 στήν πρώτη κιόλας εὐχή προσευχόμαστε: «Ὁδήγησον
ἡμᾶς ἐν τῇ ὁδῷ Σου, τοῦ πορεύεσθαι ἐν τῇ ἀληθείᾳ Σου».
2. Ἡ ἀλήθεια, ἡ ὀρθή πίστη πού ἀποκαλύφθηκε στήν Ἐκκλησία καί διδάσκεται
ἀπό αὐτήν στά παιδιά Της, λέγεται «Ὀρθοδοξία». «Ὀρθοδοξία» θά πεῖ «ὀρθή πίστη».
1. Πραγματικά ὁ Ἑσπερινός εἶναι ἡ πρώτη ἀκολουθία, γιατί ἡ ἡμέρα κατά τήν Ἐκκλησία ἀρχίζει
μέ τόν Ἑσπερινό, κατά τό Γραφικό «Καί ἐγένετο ἑσπέρα καί ἐγένετο πρωί ἡμέρα μία» (Γεν. 1,5)·
πρῶτα μνημονεύεται ἡ ἑσπέρα καί μετά ἡ ἡμέρα. – Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ παραπάνω χωρίου πού μνημονεύσαμε ἀπό τά λειτουργικά βιβλία γράφουμε ὅτι εἶναι πολύ ἀναγκαῖο νά γραφεῖ ἕνα λειτουργικό λεξικό
ἀπό τά ἱερά βιβλία τῆς λατρείας μας. Τήν ἐργασία αὐτή εἴχαμε ἀρχίσει ἐμεῖς πρό ἐτῶν, δέν γνωρίζουμε
ὅμως ἄν θά εὕρουμε ποτέ τόν χρόνο νά τήν τελειώσουμε. Στά ἱερά αὐτά λειτουργικά βιβλία περιέχεται
ὅλη ἡ πίστη μας καί ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.
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Ἡ λέξη προέρχεται ἀπό τό «ὀρθός», δηλαδή «ἀληθινός», «σωστός». Στήν Παλαιά
Διαθήκη οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ λέγονται «εὐθεῖς» (Ψαλμ. 32,1), ὅπως «εὐθύς» εἶναι
ὁ Θεός (Ψαλμ. 24,8) καί ὁ λόγος Του (Ψαλμ. 32,4). Εἶναι ὡραία ἡ προσευχή τοῦ
ἱεροῦ Ψαλμωδοῦ, ὅπου παρακαλεῖ νά τοῦ διδάξει ὁ Θεός τόν Νόμο του καί νά τόν
ὁδηγεῖ στήν «εὐθεῖα» ὁδό, δηλαδή νά τόν κρατεῖ στήν ἀληθινή πίστη, γιατί ὑπῆρχε ὁ
κίνδυνος τῆς εἰδωλολατρίας: «Νομοθέτησόν με, Κύριε, – λέγει – ἐν τῇ ὁδῷ Σου καί
ὁδήγησόν με ἐν τρίβῳ εὐθείᾳ» (Ψαλμ. 26,11). Αὐτή ἡ «εὐθεῖα» ὁδός τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης εἶναι ἡ «Ὀρθοδοξία» σέ ᾽μᾶς· καί τό «εὐθύς» εἶναι τό «ὀρθόδοξος». Ὁ ἀπόστολος Παῦλος συνιστᾶ στόν μαθητή του Τιμόθεο, Ἐπίσκοπο Ἐφέσσου, νά «ὀρθοτομῇ
τόν λόγον τῆς ἀληθείας» (Β´ Τιμ. 2,15), νά διδάσκει δηλαδή ὀρθά τήν πίστη.
Ὁ ὅρος Ὀρθοδοξία χρησιμοποιήθηκε ἀπό παλαιά, πρίν ἀκόμη ἀπό τήν ἐποχή τῶν
Οἰκουμενικῶν Συνόδων (δηλαδή πρίν ἀπό τό 325 π.Χ.). Ἔπειτα χρησιμοποιήθηκε
στήν ὁρολογία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἀπό Πατέρες καί τῆς Ἀνατολικῆς καί τῆς
Δυτικῆς Ἐκκλησίας καί καθιερώθηκε λοιπόν ἀπό τήν Παράδοση.
3. Πλάι μέ τήν ἀλήθεια, κοντά μέ τήν Ὀρθοδοξία, ἐμφανίστηκε καί ἡ πλάνη. Ἡ
πλάνη ὀνομάστηκε «αἵρεση». Εἶναι ἡ «ἑτεροδοξία», ὅπως λέει διαφορετικά τήν αἵρεση
ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος.2 Εἴπαμε ὅτι ἡ αἵρεση ἀναπτύχθηκε πλάι μέ τήν ἀλήθεια,
γιατί πραγματικά ἡ αἵρεση εἶναι καί αὐτή ἀλήθεια, ἀλλά τραβηγμένη στά ἄκρα. Ἄν
σᾶς ρωτᾶ κανείς, ἀγαπητοί μου, τί καλεῖται αἵρεση, νά τοῦ λέτε αὐτό πού σᾶς εἶπα:
«Αἵρεση εἶναι ἡ ἀλήθεια τραβηγμένη στά ἄκρα»! Καί θά τό ἐξηγήσω γιατί: Οἱ αἱρετικοί, ἀγαπητοί μου, δέν δέχονται ὅλη τήν ἀλήθεια τῆς πίστης μας, ἀλλά μόνο ἕνα
μέρος ἀπό αὐτήν. Ἐκλέγουν καί προτιμοῦν μιά ἤ δυό μόνο θέσεις τῆς ἀλήθειας, τίς
τονίζουν αὐτές τίς θέσεις, τίς παρατονίζουν, τίς τραβοῦν στά ἄκρα καί ἔτσι κάνουν
τήν αἱρετική τους διδασκαλία. Γι᾽ αὐτό καί λέγονται «αἱρετικοί», ἀπό τό ρῆμα «αἱρέομαι-οῦμαι», πού σημαίνει ἐκλέγω, προτιμῶ. Γιά παράδειγμα: Ὁ Ἰησοῦς Χριστός
ἦταν Θεός καί ἄνθρωπος, Θεάνθρωπος μέ μία λέξη. Ἄν ὅμως τονίσουμε τήν ἀνθρώπινη
φύση τοῦ Χριστοῦ σέ βάρος τῆς θείας φύσης Του, αὐτό εἶναι ἡ αἵρεση τοῦ Ἀρείου,
πού δέν δεχόταν γιά πραγματικό Θεό τόν Χριστό. Καί ἄν τονίσουμε ἀντίθετα τήν
θεία φύση στό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ σέ βάρος τῆς ἀνθρώπινης φύσης Του, αὐτό εἶναι
ἡ αἵρεση τοῦ Εὐτυχοῦς, πού δέν δεχόταν τήν πραγματική Σάρκωση τοῦ Ἰησοῦ Χρι2. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ἦταν ὁ δεύτερος Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας· κατά τήν παράδοση ἦταν τό παιδί
ἐκεῖνο πού ἔλαβε στήν ἀγκαλιά Του ὁ Κύριος (Μάρκ. 9,36-37) – ἕνας λόγος γιά τόν ὁποῖο ὀνομάστηκε
«θεοφόρος»· ἡ μνήμη του ἑορτάζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας στίς 20 Δεκεμβρίου καί 29 Ἰανουαρίου.
Μαρτύρησε στήν Ρώμη· κατά τήν πορεία του πρός τήν Ρώμη ἔγραψε ἑπτά ἐπιστολές στίς χριστιανικές
κοινότητες καί στόν ἅγιο Πολύκαρπο, πού περιέχουν πλοῦτο πληροφοριῶν γιά τό δόγμα, τήν λατρεία
καί τήν ὀργάνωση τῆς πρώτης Ἐκκλησίας· οἱ ἐπιστολές αὐτές ἐπίσης ἔχουν πόθο γιά τό μαρτύριο καί
εἶναι ἀπολαυστικά πνευματικά κείμενα. – Τήν ἔκφραση «ἑτεροδοξία» βλ. εἰς πρός Τραλλιανούς ἐπιστολή
του 8,1.
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στοῦ. Δηλαδή, ἀγαπητοί μου, οἱ αἱρετικοί δέν δέχονται τό «πλήρωμα» τῆς ἀλήθειας,
ὅλη δηλαδή τήν ἀλήθεια, ἀλλά ἀπό αὐτήν ἐκλέγουν, «αἱροῦνται», ἕνα μόνο μέρος της
καί ἐμεῖς γι᾽ αὐτό τούς λέμε «αἱρετικούς».3 Ἐπειδή δέ οἱ αἱρετικοί ἀναμιγνύουν καί
ἀλήθεια στήν πλάνη τους, ὅπως τό εἶπα παραπάνω, ἐπειδή τό πικρό δηλητήριό τους
τό προσφέρουν μέ μέλι, γι᾽ αὐτό καί εἶναι πολύ ἐπικίνδυνοι. Μέ αὐτόν τους τόν τρόπο
εἶναι πολύ εὔκολο νά παραπλανήσουν τούς ἀστήρικτους χριστιανούς.4
Ἄν ἐξετάσουμε τήν ἱστορία τῶν αἱρέσεων, θά δοῦμε ὅτι αὐτές δημιουργήθηκαν ἀπό
τήν ἐπίδραση τῆς φιλοσοφίας καί ἀπό τήν ἐπίδραση τῶν ἀνθρωπίνων ἀδυναμιῶν καί
παθῶν. Γι᾽ αὐτό καί ἕνας, Κήρινθος τό ὄνομα, πού ἦταν πολύ σαρκικός καί φαγοπότης,
τά χίλια ἔτη , γιά τά ὁποῖα μιλάει τό 20ο κεφάλαιο τῆς Ἀποκάλυψης, τά ἑρμήνευσε
σαρκικά. Εἶπε ὅτι αὐτά θά εἶναι μιά μεγάλη περίοδος εὐημερίας καί ὑλικῶν ἀπολαύσεων τῶν πιστῶν. Ἑρμήνευσε δηλαδή τήν Ἁγία Γραφή μέ βάση τό ἁμαρτωλό του
πάθος, τό πάθος τῆς καλοπέρασης καί ἔτσι δημιούργησε αἵρεση. Αὐτός ὁ Κήρινθος
μαζί μέ κάποιον ἄλλον ὅμοιό του, Νέπωντα στό ὄνομα, αὐτοί οἱ δυό ἦταν οἱ πρόδρομοι
τῶν σημερινῶν Χιλιαστῶν, τῶν ψευδομαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ.
4. Ἀδελφοί μου, εἶναι ἀνάγκη, σάν ὀρθόδοξοι χριστιανοί πού εἴμαστε, χριστιανοί βαπτισμένοι στήν ἅγια Κολυμβήθρα, εἶναι ἀνάγκη, λέω, νά μάθουμε τήν ὀρθόδοξη πίστη
μας. Σ᾽ αὐτό θά βοηθήσει ἡ νέα αὐτή σειρά τῶν κηρυγμάτων, πού παρακαλῶ νά τήν
ἀγαπήσετε καί νά τήν προσέχετε. Καί νά προσέχουμε ὄχι μόνο νά μάθουμε τίς ἀλήθειες τῆς πίστης μας, ἀλλά καί νά στεκόμαστε σταθεροί σ᾽ αὐτές. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος τελειώνοντας τήν Α´ Καθολική5 Ἐπιστολή του δίνει μαρτυρία γι᾽ αὐτά πού
ἔγραψε καί λέει ὅτι αὐτά εἶναι ἡ ἀληθινή πίστη καί βλέπει μέ χαρά τούς χριστιανούς
νά «στέκονται» σ᾽ αὐτήν. «Δι᾽ ὀλίγων ἔγραψα – λέει – παρακαλῶν καί ἐπιμαρτυρῶν
ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ Θεοῦ εἰς ἥν ἑστήκατε» (Α´ Πέτρ. 5,12).
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

3. Ὁ μακαριστός καθηγητής Ἰωάν. Φουντούλης λέει: «Αἵρεσις δέν εἶναι πάντοτε ἐξ ὑπαρχῆς ἐσφαλμένη διδασκαλία, ἀλλά καί ὀρθή διδασκαλία συρομένη πρός τά ἄκρα, ἄνευ τοῦ ἰσοβάρου τονισμοῦ τῆς
ἀντιστοίχου καί ἐξ ἴσου ὀρθῆς τοιαύτης» (Λειτουργικά Θέματα, Α´, σ. 36).
4. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος λέει σχετικά περί τῶν αἱρετικῶν: «... Οἱ ἑαυτοῖς παρεμπλέκουσιν Ἰησοῦ Χριστόν
καταξιοπιστευόμενοι, ὥσπερ θανάσιμον φάρμακον διδόντες μετά οἰνομέλιτος, ὅπερ ὁ ἀγνοῶν ἡδέως λαμβάνει ἐν ἡδονῇ κακῇ τό ἀποθανεῖν» (Πρός Τραλλιανούς, 6).
5. Λέγεται «καθολική» ἐπιστολή γιατί δέν ἀπευθύνεται σέ ἕνα ἄτομο (ὅπως ἡ πρός Φιλήμονα ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου), οὔτε σέ μιά τοπική Ἐκκλησία (ὅπως οἱ ἄλλες ἐπιστολές τοῦ ἰδίου ἀποστόλου), ἀλλά στήν ὅλη Ἐκκλησία γενικά, σ᾽ ὅλους τούς χριστιανούς. Στήν Καινή Διαθήκη ἔχουμε
ἑπτά καθολικές ἐπιστολές: Τοῦ Ἰακώβου, Α´, Β´ τοῦ Πέτρου, Α´, Β´, Γ´ τοῦ Ἰωάννου καί τοῦ Ἰούδα.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
(Σειρά Κηρυγμάτων)
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 13 Ἰουνίου 2010

2. ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ, ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ Η ΙΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
1. Στό προηγούμενο κήρυγμά μας, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγαμε γιά τήν πίστη
μας, τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας. Αὐτή εἶναι ἡ πνευματική μας προίκα, πού τήν
παραλάβαμε σάν ἱερή κληρονομιά καί πρέπει νά τήν παραδώσουμε στήν νέα γενεά,
χωρίς καθόλου νά τήν παραλλάξουμε. Ἀλλά εἴπαμε ὅτι δίπλα μέ τήν ἀλήθεια τῆς
πίστης μας ἀναπτύσσεται καί ἡ πλάνη τῶν αἱρέσεων. Καί λέγαμε στό προηγούμενο κήρυγμά μας σχετικά μέ τίς αἱρέσεις, τί εἶναι αὐτές καί τί ζημιά κάνουν.
Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας, γιά νά ἀντικρούσει τίς αἱρέσεις διατύπωσε τήν
πίστη της σέ μικρές προτάσεις, πού λέγονται ΔΟΓΜΑΤΑ. Γι᾽ αὐτά τά Δόγματα
θά σᾶς μιλήσω σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί.
2. Τά Δόγματα εἴπαμε ὅτι τά διατύπωσε ἡ Ἐκκλησία, γιά νά ἀντικρούσει τίς
αἱρέσεις καί τούς αἱρετικούς. Ἀλλά καί προτοῦ νά διατυπώσει ἡ Ἐκκλησία τά
Δόγματα, τά πιστά παιδιά Της τά ζοῦσαν, τά βίωναν στήν ζωή τους, γιατί τούς
εἶχε παραδοθεῖ ἀπό τήν ἀρχή ὅλη ἡ πίστη. Ἁπλᾶ μόνο, ἐπειδή ἀργότερα ἐμφανίστηκαν αἱρετικοί, πού ἀλλοίωναν τίς ἀλήθειες τῆς πίστης, ἦταν ἀνάγκη νά διατυπωθοῦν σέ σύντομες προτάσεις οἱ ἀλήθειές Της. Ἦταν ἀνάγκη νά γίνουν
Δόγματα, πού καί πρίν ἀπό τήν διατύπωσή τους, ξαναλέω, οἱ χριστιανοί μέσα
στήν Ἐκκλησία τά πίστευαν καί τά βίωναν. Μέ τά Δόγματα ἡ Ἐκκλησία «ὁριοθέτησε», ἔβαλε δηλαδή ὅρια ποῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια καί ποῦ εἶναι ἡ πλάνη, γιατί
εἴπαμε ὅτι οἱ αἱρετικοί ἀνακατεύουν τήν ἀλήθεια μέ τήν πλάνη. Ἡ Ἐκκλησία
μας ὅμως μέ τήν διατύπωση τῶν Δογμάτων «ὁριοθέτησε», ξαναλέγω, ποῦ εἶναι
ἡ ἀλήθεια καί ποῦ εἶναι ἡ πλάνη, γι᾽ αὐτό καί τά Δόγματα λέγονται καί ΟΡΟΙ.
Μέ τήν διατύπωση τῶν «Ὅρων» τῆς πίστης μας μπῆκε σύνορο μεταξύ τῆς ἀλήθειας καί τῆς αἵρεσης.
3. Θά σᾶς ἀναφέρω ἕνα παράδειγμα, ἀδελφοί, γιά νά γίνουν πιό κατανοητά τά
παραπάνω: Ὅλοι ξέρουμε τί εἶναι μητέρα, τί εἶναι μάνα. Ἀλλά ἔστω ὅτι ἐμφανίζεται κάποιος πού λέει ὅτι μητέρα εἶναι ἡ κυρία ἐκείνη πού φέρεται μέ αὐστηρότητα καί ξυλοδαρμούς στό παιδί της. Αὐτό, ἄν τό πεῖ κανείς, εἶναι ὅπως ἡ αἵρεση,
πού τραβάει τήν ἀλήθεια στά ἄκρα. Γιατί λέγαμε στό προηγούμενο κήρυγμά μας
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ὅτι αἵρεση εἶναι ἡ ἀλήθεια τραβηγμένη στά ἄκρα. Στό παράδειγμα πού σᾶς ἀνέφερα εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ μητέρα φέρεται καί μέ αὐστηρότητα. Στό ἄκουσμα ὅμως
ὅτι μητέρα σημαίνει αὐστηρότητα καί ξυλοδαρμός, ὅλοι θά ἐξαναστοῦμε, γιατί
ὅλοι μας ζοῦμε (ἤ ζήσαμε) διαφορετικά τήν μητέρα. Τέλος, ἐπειδή τό κάλεσε ἡ
ἀνάγκη, γιατί κάποιος ἔδωσε λανθασμένη ἔννοια γιά τήν μητέρα, καί γιά νά μή
γίνει λοιπόν καμμιά παρανόηση, ἀναγκαζόμαστε νά κάνουμε μιά σαφῆ διατύπωση
(δόγμα) γιά τό τί εἶναι μητέρα. Καί λέμε: «Ἡ μητέρα εἶναι ὅλο ἀγάπη καί ἀπό
ἀγάπη μερικές φορές ἀναγκάζεται νά φερθεῖ καί μέ αὐστηρότητα». Ἀλλά καί
προτοῦ νά ἐκφράσουμε καί νά διατυπώσουμε τήν ἀλήθεια αὐτή, τό τί εἶναι μητέρα,
ὅλοι τό ξέρουμε ἀπό τήν ζωή μας, τό ξέρουμε βιωματικά τό τί εἶναι μητέρα.
Ἔτσι καί μέ τά Δόγματα. Βιώνονταν στήν Ἐκκλησία καί προτοῦ ἀκόμη νά διατυπωθοῦν, γιατί ἦταν ἡ πίστη τῶν χριστιανῶν, πού τούς εἶχε παραδοθεῖ (Παράδοση) κατά ἀποκάλυψη Θεοῦ. Πραγματικά, δέν εἴχαμε ἀνάγκη ἀπό τούς κυρίους
αἱρετικούς νά μᾶς δώσουν ἀφορμή γιά νά μάθουμε τήν πίστη μας καί νά τήν διατυπώσουμε μέ σαφήνεια, γιατί καί προτοῦ νά ἐμφανιστοῦν αὐτοί, τήν ζούσαμε
ζωντανά μέσα στήν Ἐκκλησία. Μιά γιαγιούλα μπορεῖ νά μήν ξέρει νά διατυπώσει
τήν πίστη της, ἀλλά τήν ζεῖ. Ὅπως ἕνα μικρό παιδάκι, δέν μπορεῖ νά δώσει μέ
λόγια μορφωμένου τό τί εἶναι μάνα, ἀλλά ζεῖ μέ τήν καρδούλα του καί γλυκαίνεται
τήν ἀγκαλιά τῆς μάνας.1
1. Ἄλλωστε οἱ Πατέρες δέν ἔνοιωθαν εὐχάριστα ὅταν ἦταν ἀναγκασμένοι ἀπό τά πράγματα νά ἀσχοληθοῦν ἐξονυχιστικά μέ δογματικές ἀλήθειες ἀποκρούοντας τίς αἱρέσεις. Ὁ ἅγιος Βασίλειος λέει ὅτι
ἀρκεῖ ἡ παράδοση τῶν Ἀποστόλων καί ἡ ἁπλότητα τῆς πίστης, ἀλλά ἐπειδή ὁ αἱρετικός Εὐνόμιος
ἀσχολήθηκε μέ ὑψηλά θέματα, σπέρνοντας ζιζάνια, θά ἀσχοληθεῖ ἀναγκαστικά καί ὁ ἴδιος. Βλ. Κατ᾽
Εὐνομίου, MPG 29,500AB. Εἰς τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν, MPG 31,1473C. Ὁ δογματολόγος
Νίκος Ματσούκας λέει: «Ὑπῆρχε πάντοτε ὁ κίνδυνος οἱ καβγάδες νά μή γίνονται γιά θέματα ζωῆς ἤ
θανάτου, ἀλλά γιά διευκρινήσεις λεπτῶν ἐννοιῶν, χώρια ἀπό τά ἀβυσσαλέα πάθη καί τά αὐτονόητα συμφέροντα. Σέ τέτοιες περιπτώσεις ἡ συζήτηση καί ὁ στόχος ἀπευθύνονται στήν κατοχύρωση καί τήν
ἐπιβολή ἑνός δογματισμοῦ. Τό δόγμα ὡς ζωή καί ὡς διδασκαλία μιᾶς δημιουργικῆς κοινότητας τοποθετεῖται στό περιθώριο. Στήν προκειμένη περίπτωση ὁ Ἰσαάκ ὁ Σύρος εἶναι κατηγορηματικός: Ὀφείλει
κανείς νά ἀποφεύγει κάθε δογματισμό σάν νά ᾽ναι ἐξαγριωμένο λιοντάρι. Μακριά ἀπό τέτοιες συζητήσεις
εἴτε μέ μέλη τῆς Ἐκλησίας εἴτε μέ ὁποιουσδήποτε ἄλλους ξένους. Ἔτσι καταλαβαίνει κανείς πόση
σπουδαιότητα ἔδιναν οἱ πατέρες στήν διάσταση τοῦ χαρίσματος καί τῆς ζωῆς καί καμμιά στίς συζητήσεις
πού μποροῦσαν νά καταστρέψουν τήν ἀδελφική κοινωνία τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ πόλεμοι καί οἱ μάχες πού
πυροδοτοῦνται ἀπό πάθη καί ἀκατονόμαστα συμφέροντα ἀποτελοῦν τήν δραματική πλευρά τῆς ἱστορίας»
(Δογματική καί Συμβολική Θεολογία, Β´, σ. 20. 21). Τό χωρίο τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ παρατιθέμενο ὑπό
τοῦ ἰδίου ἔχει: «Φεῦγε τοῦ δογματῖσαι, ὡς ἀπό λέοντος ἀτάκτου· μήτε μήν μετά τῶν τροφίμων τῆς
Ἐκκλησίας εἰς τοῦτο συνεισέλθῃς, μήτε μετά τῶν ἀλλοτρίων» (Τά εὑρεθέντα ἀσκητικά, Ἐν Ἀθήναις
1985, σ. 35).
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4. Τά δόγματα λοιπόν, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γιά τά ὁποῖα σᾶς μιλάω, εἶναι
μικρές προτάσεις πού διατυπώνουν τίς ἀλήθειες τῆς πίστης μας. Πηγή γιά τήν
διατύπωση τῶν Δογμάτων ὅλοι μάθαμε νά λέμε ὅτι εἶναι ἡ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ καί ἡ
ΙΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.2 Αὐτό εἶναι σωστό, ἀλλά τό νοοῦμε λανθασμένα. Τό νοοῦμε
ὅτι μεγαλύτερη ἀξία ἔχει ἡ Ἁγία Γραφή, ἐπειδή εἶναι γραπτή, καί λιγώτερη ἀξία
ἔχει ἡ Ἱερή Παράδοση, ἐπειδή εἶναι ἡ προφορική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτό, χριστιανοί μου, δέν εἶναι σωστό, ἀλλά εἶναι λάθος. Ἀκοῦστε με, παρακαλῶ:
Ὁ Θεός ἀπό τήν ἀρχή ἀποκάλυψε καί παρέδωσε στήν Ἐκκλησία Του, διά μέσου
τῶν ἁγίων Προφητῶν καί Ἀποστόλων, τήν Ἀλήθειά Του. Αὐτό ὅλο εἶναι Παράδοση. Παράδοση εἶναι ὅλη ἡ Ἀλήθεια, πού παρέδωσε ὁ Θεός σέ μᾶς διαμέσου τῶν
θεωμένων ἁγίων. Καί ἕνα μέρος ἀπό τήν ἀποκαλυφθεῖσα αὐτή Ἀλήθεια, λόγῳ ὁρισμένων περιστατικῶν, ἕνα μέρος μόνο, ξαναλέγω, ἀπ᾽ ὅλη τήν Ἀλήθεια – δηλαδή
τήν Παράδοση – καταγράφηκε καί ἀποτέλεσε τήν Ἁγία Γραφή. Ὥστε ἡ Ἁγία
Γραφή εἶναι ἕνα μόνο μέρος τῆς Ἱερῆς Παράδοσης, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μόνη πηγή
τῆς πίστης μας. Καί δέν καταγράφηκε μόνο στήν Ἁγία Γραφή ἕνα μέρος τῆς
Ἱερῆς Παράδοσης, ἀλλά καί σέ ἄλλα μνημεῖα τῆς Ἐκκλησίας μας: Στά Συγγράμματα τῶν ἁγίων Πατέρων, στίς Ἀποφάσεις τῶν Ἱερῶν Συνόδων καί στήν
Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας.3 Ὥστε λοιπόν, δέν εἶναι τό πᾶν ἡ Ἁγία Γραφή, ὅπως
2. Οἱ ἀλήθειες τῆς πίστης μας πού περιέχονται στήν Ἁγία Γραφή καί τήν Ἀποστολική Ἱερή Παράδοση δίνουν τήν πληρότητα τῆς διδασκαλίας τῆς πίστης μας, πού καλεῖται ἀπό παλαιά ἀπό τούς Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ «καθολική πίστις», ἡ «καθολική διδασκαλία» τῆς Ἐκκλησίας. Σέ τέτοιες φράσεις ὁ ὅρος «καθολική» σημαίνει «παγκόσμια», ὡς ἀναφερόμενος στήν Ἐκκλησία ὅλων τῶν χρόνων,
τῶν λαῶν καί τῶν τόπων, «ὅπου οὐκ ἕνι Ἕλλην καί Ἰουδαῖος, περιτομή καί ἀκροβυστία, βάρβαρος,
Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλά τά πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστός» (Κολ. 3,11). Ἕνας περίφημος ὁρισμός
τοῦ ὅρου «καθολική» στήν πρώτη Ἐκκλησία δόθηκε ἀπό τόν ἅγιο Βικέντιο τόν ἐκ Λειρίνης, ὁ ὁποῖος
στό Communitorium του λέει: «Πρέπει νά ληφθεῖ κάθε φροντίδα νά κρατήσουμε σταθερά ὅ,τι πιστεύθηκε
πάντοτε, παντοῦ καί ἀπό ὅλους (quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est). Ἐκεῖνο
εἶναι πραγματικά καί κυρίως “καθολικό”, ὅπως ὑποδηλώνεται ἀπό τήν δύναμη καί ἐτυμολογία τοῦ ἴδιου
τοῦ ὀνόματος, τό ὁποῖο περιλαμβάνει κάθε τι πραγματικά παγκόσμιο». Τό ὄνομα «καθολική» κρατήθηκε
ἀπό νωρίς στήν «Ρωμαϊκή Καθολική» ἐκκλησία, ἀλλά ἡ διδασκαλία τῆς πρώτης Ἐκκλησίας διατηρήθηκε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μόνο μπορεῖ νά ὀνομαστεῖ «καθολική». Σέ πολλά σημεῖα
τῆς δογματικῆς αὐτῆς σειρᾶς θά δοῦμε τήν διαφορά τῆς διδασκαλίας τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ καί τῆς
ἀληθινά καθολικῆς ἤ ὀρθόδοξης διδασκαλίας.
3. «Παράδοση εἶναι ἡ ὀρθή πίστη, πού ἀποκαλύπτεται ἀπό τόν Θεό στούς θεουμένους καί οἱ ὁποῖοι
στήν συνέχεια τήν παραδίδουν στό λαό τοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τά συγγράμματα τῶν ἁγίων
Πατέρων, τίς ἀποφάσεις τῶν Συνόδων, τά μυστήρια καί τήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας» (Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανός, παράθεση ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σεβασμ. Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, σελ. 165).
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λέγουν οἱ Προτεστάντες, ἀλλά τό πᾶν εἶναι ὅλη ἡ Ἱερή Παράδοση, ὅπως βιώνεται
ἀπό τήν Ἐκκλησία μας.
5. Ἄς φανταστοῦμε τήν πρώτη ἐποχή τῆς Ἐκκλησίας μας, πού δέν εἶχε γραφεῖ ἀκόμη κανένα βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἡ Ἐκκλησία μας καί τότε
ἀσφαλῶς γνώριζε καί κήρυττε καί βίωνε τήν διά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἀποκαλυφθεῖσα Ἀλήθεια, καί δέν ἀποκαλύφθηκε αὐτή ἡ Ἀλήθεια στήν Ἐκκλησία
ἀργότερα μέ τήν συγγραφή τῆς Καινῆς Διαθήκης. Τά βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς,
τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, γράφτηκαν μέ ἀφορμή κάποιο περιστατικό. Διότι, γιά παράδειγμα, συνέβη κάτι ἤ κάποιος ἀμφισβήτησε κάποια ἀλήθεια.
Πολλές ἀλήθειες τῆς πίστης μας, πού βιώνουμε σάν χριστιανοί, δέν ἀναφέρονται
στήν Καινή Διαθήκη, γιατί δέν ἦταν ἀνάγκη νά ἀναφερθοῦν. Τίς βίωναν οἱ χριστιανοί καί δέν βρέθηκε κάποιος νά τίς ἀμφισβητήσει. Ἔτσι δέν λέγεται καθαρά
στήν Καινή Διαθήκη ὅτι πρέπει νά κάνουμε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, γιατί αὐτό
ἦταν γνωστό στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί δέν τό ἀμφισβήτησε κανείς. Οὔτε
πάλι ἔχει ἡ Καινή Διαθήκη κανένα εἰδικό κεφάλαιο γιά τό ἀειπάρθενο τῆς Θεοτόκου, γιατί τήν ἀειπαρθενία τῆς Παναγίας μας τήν γνώριζαν τά τέκνα τῆς
Ἐκκλησίας καί τήν ὑμνοῦσαν καί δέν τήν ἀμφισβήτησαν ποτέ. Γι᾽ αὐτό, γιά τήν
Ἀλήθεια αὐτή τῆς πίστης μας περί τῆς Παναγίας μας δέν ἦταν ἀνάγκη νά γραφεῖ
εἰδικό βιβλίο ἤ κεφάλαιο τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Μέ τά παραπάνω πού σᾶς εἶπα, ἀγαπητοί μου, θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι πρῶτα
εἶναι ἡ Ἱερή Παράδοση καί μετά εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή. Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι ἕνα
τμῆμα μόνο, τό γραπτό τμῆμα, τῆς Ἱερῆς Παράδοσης.4 Γι᾽ αὐτό εἶναι πολύ
ἀνόητο αὐτό πού μᾶς ρωτοῦν οἱ αἱρετικοί Προτεστάντες: «Ποῦ τό λέει ἡ Ἁγία
Γραφή αὐτό πού κάνετε οἱ Ὀρθόδοξοι;». «Τό λέει ἡ Ἱερή Παράδοση– τούς ἀπαντοῦμε – αὐτό καί αὐτά πού λέμε καί κάνουμε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι»!
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
4. Ὁ Ἐπίσκοπος π. Κάλλιστος Γουέαρ στό βιβλίο του The Orthodox Church λέει: «Παρατήρησε
ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή ἀποτελεῖ ἕνα μέρος τῆς Παράδοσης» (“Note that the Bible forms a part of Tradition”)·
«Ἀλλά στήν πραγματικότητα ὑπάρχει μόνο μιά πηγή, ἀφοῦ ἡ Γραφή ὑπάρχει στήν Παράδοση» (“...
But in reality there is only one source, since Scripture exists within Tradition”). Ὁμοίως ὁ π. Γεώργιος
Φλορόφσκυ λέει: «Εἶναι τελείως ἐσφαλμένον νά περιορίζωμεν τάς “πηγάς τῆς διδασκαλίας” εἰς τήν
Γραφήν καί τήν Παράδοσιν καί νά διαχωρίζωμεν τήν Παράδοσιν ἀπό τήν Γραφήν ὡς ἁπλῆν προφορικήν
μαρτυρίαν ἤ διδασκαλίαν τῶν Ἀποστόλων» (Γεωργίου Φλορόφσκυ, ἔργα 1: Ἁγία Γραφή, Ἐκκλησία,
Παράδοσις, ἔκδ. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη, σ. 65).
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
(Σειρά Κηρυγμάτων)
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 20 Ἰουνίου 2010

3. ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
1. Στό προηγούμενο κήρυγμά μας, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγαμε ὅτι γιά τήν
Πίστη μας μιλάει ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἡ Ἁγία Γραφή. Καί ἐπιμέναμε στό ὅτι πρέπει νά ἀναφέρουμε πρῶτα τήν Παράδοση καί ἔπειτα τήν Ἁγία
Γραφή. Γιατί ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι ἕνα τμῆμα τῆς Ἱερῆς Παράδοσης, τό γραπτό
μόνο τμῆμα αὐτῆς. Πολλά πράγματα πού ζοῦμε στήν Ἐκκλησία μας σάν ὀρθόδοξοι χριστιανοί, δέν τά λέει ἡ Ἁγία Γραφή, ἀλλά τά πήραμε ἀπό τήν Παράδοση
τῶν Πατέρων μας. Τά λέγαμε αὐτά στό προηγούμενο κήρυγμά μας.
Στό σημερινό μου ὅμως κήρυγμα, ἀδελφοί, θέλω νά σᾶς μιλήσω μέ λίγα λόγια
γιά τήν Ἁγία Γραφή, πού εἶναι καί αὐτή πηγή τῶν Δογμάτων καί τῶν Ὅρων
τῆς Πίστης μας, γιά τά ὁποῖα σᾶς εἶπα στό προηγούμενο κήρυγμα.
2. Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι τό Βιβλίο τοῦ Θεοῦ καί ἔχει τήν θέση του πάνω στήν
Ἁγία Τράπεζα. Πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα, ὅπου τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία, θέση
ἔχει τό Ἅγιο Ποτήριο, ἡ Ἁγία Γραφή καί τό Ἱερό Πηδάλιο τῆς Ἐκκλησίας, πού
ἐκφράζει ὅλη τήν Παράδοσή μας.
Ἡ Ἁγία Γραφή, ἀγαπητοί μου, γιά τήν ὁποία θέλω νά σᾶς μιλήσω σήμερα,
λέγεται καί Διαθήκη. «Διαθήκη» σημαίνει συμφωνία. Γραπτή συμφωνία τοῦ
Θεοῦ μέ τούς ἀνθρώπους. Παλαιά - παλαιά, τότε πού ἡ γενεά τῶν ἀνθρώπων
ἦταν ἀγαθή, ὁ Θεός μιλοῦσε στούς ἀνθρώπους κατευθείαν καί ὄχι μέ βιβλία.
Ἔτσι μιλοῦσε μέ τόν Ἀδάμ στόν παράδεισο πρίν ἀπό τήν πτώση του, μέ τόν
Νῶε καί μέ τόν Ἀβραάμ, μέ τόν Μωυσῆ καί μέ τούς Προφῆτες. Ἀργότερα ὅμως,
πού ξώκειλαν οἱ ἄνθρωποι ἀπό τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ, μᾶς δέσμευσε ὁ Θεός μέ γραπτό συμβόλαιο, μέ διαθήκη.1 Συνῆψε παλαιά μέ τούς Ἰσραηλῖτες μία Διαθήκη,
1. Γι᾽ αὐτό ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στήν ἀρχή τοῦ ὑπομνήματός του στό κατά Ματθαῖον
Εὐαγγέλιο λέγει αὐτή τήν περίεργη ἀλλά σωστή ἰδέα, ὅτι θά ἔπρεπε νά εἴχαμε τόσο καθαρή ψυχή,
ὥστε νά μήν εἴχαμε ἀνάγκη ἀπό τήν ἀνάγνωση τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ὁ Θεός νά μᾶς γνώριζε τό θέλημά
Του κατ᾽ εὐθεῖαν μέ ἀποκάλυψη. Ἐπειδή ὅμως αὐτό δέν συμβαίνει, ἄς ἐφαρμόζουμε, λέγει ὁ ἱερός πατήρ,
τόν ἄλλο τρόπο πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, νά μελετοῦμε δηλαδή τό θέλημά Του γραπτῶς, στήν Ἁγία
Γραφή: «Ἔδει μέν ἡμᾶς μηδέ δεῖσθαι τῆς ἀπό τῶν γραμμάτων βοηθείας, ἀλλ᾽ οὕτω βίον παρέχεσθαι
καθαρόν, ὡς τοῦ Πνεύματος τήν χάριν ἀντί βιβλίων γίνεσθαι ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς καί καθάπερ ταῦτα
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τήν Παλαιά Διαθήκη πού λέγουμε, ἀλλά οἱ Ἰσραηλῖτες παρέβηκαν τήν Διαθήκη
αὐτή καί τήν χάλασαν. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Θεός, πού εἶναι ἀγάπη, συνῆψε νέα Διαθήκη, τήν Καινή Διαθήκη, ὄχι πιά μέ ἕναν λαό, ἀλλά μέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα.
Ὅταν λοιπόν λέμε Ἁγία Γραφή, ἐννοοῦμε αὐτά τά δύο βιβλία, τήν Παλαιά καί
τήν Καινή Διαθήκη. Ἐννοοῦμε τό Βιβλίο τοῦ Θεοῦ πού εἶναι γραμμένο γιά τήν
σωτηρία μας. Ἡ Ἁγία Γραφή περιέχει τήν ἱστορία τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.
Καί σ᾽ αὐτό τό βιβλίο ἐκφράζει ὁ Θεός τό θέλημά Του, πού πρέπει νά ἐφαρμόζουμε
στήν ζωή μας, γιά νά ἔχουμε στενή κοινωνία μέ τόν Θεό ἀλλά καί μέ τούς ἀνθρώπους. Ἀγάπη μέ τόν Θεό καί ἀγάπη μέ τούς ἀνθρώπους, αὐτό μέ δυό λόγια εἶναι
τό κήρυγμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Καί δέν νομίζετε, χριστιανοί μου, ὅτι μέ ἕνα τέτοιο κήρυγμα θά φτιάξουμε μία τέλεια κοινωνία; Γι᾽ αὐτό, γιά τήν σωτηρία τῆς
ψυχῆς μας καί γιά τό καλό τῆς κοινωνίας, πρέπει νά διαβάζουμε καί νά ἐφαρμόζουμε τά λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πού εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.
3. Ἄν θά ἤθελα πιό συγκεκριμένα νά πῶ ποιό εἶναι τό θέμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς,
θά ἔλεγα μέ μία λέξη, ὅτι τό θέμα της εἶναι ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ. Καί ἡ Παλαιά καί ἡ
Καινή Διαθήκη μιλάει γιά τόν Χριστό. Ἡ Παλαιά Διαθήκη μέ τό στόμα τῶν
Προφητῶν προφητεύει ὅτι θά ἔρθει ὁ Χριστός στόν κόσμο. Προφητεύει ὅτι ὁ Υἱός
τοῦ Θεοῦ θά σαρκωθεῖ, ὅτι θά ἔρθει μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, γιά νά δώσει σ᾽ αὐτούς
τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί γιά νά πάθει γιά τήν σωτηρία τους. Καί ἡ Καινή Διαθήκη,
σέ συνέχεια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, μᾶς λέει ὅτι πραγματικά σαρκώθηκε ὁ Υἱός
διά μέλανος, οὕτω τάς καρδίας τάς ἡμετέρας διά Πνεύματος ἐγγεγράφθαι. Ἐπειδή δέ ταύτην διεκρουσάμεθα
τήν χάριν, φέρε κἄν τόν δεύτερον ἀσπασώμεθα πλοῦν. Ἐπεί, ὅτε τό πρότερον ἄμεινον ἦν, καί δι᾽ ὧν εἶπε
καί δι᾽ ὧν ἐποίησεν ἐδήλωσεν ὁ Θεός. Καί γάρ τῷ Νῶε καί τῷ Ἀβραάμ καί τοῖς ἐγγόνοις τοῖς ἐκείνου, καί
τῷ Ἰώβ καί τῷ Μωυσῇ δέ, οὐ διά γραμμάτων διελέγετο, ἀλλ᾽ αὐτός δι᾽ ἑαυτοῦ, καθαράν εὑρίσκων αὐτῶν
τήν διάνοιαν. Ἐπειδή δέ εἰς αὐτόν τῆς κακίας ἐνέπεσε τόν πυθμένα ἅπας τῶν Ἑβραίων ὁ δῆμος, τότε
λοιπόν γράμματα καί πλάκες καί διά τούτων ὑπόμνησις. Καί τοῦτο οὐκ ἐπί τῶν ἐν τῇ Παλαιᾷ ἁγίων,
ἀλλά καί ἐπί τῶν ἐν τῇ Καινῇ συμβάν ἴδοι τις ἄν. Οὐδέ γάρ τοῖς ἀποστόλοις ἔδωκέ τι γραπτόν ὁ Θεός,
ἀλλ᾽ ἀντί γραμμάτων τήν τοῦ Πνεύματος ἐπηγγείλατο δώσειν χάριν. “Ἐκεῖνος γάρ ὑμᾶς ἀναμνήσει”, φησί,
“πάντα”. Καί ἵνα μάθῃς ὅτι τοῦτο πολύ ἄμεινον ἦν, ἄκουσον διά τοῦ προφήτου τί φησι. “Διαθήσομαι ὑμῖν
διαθήκην καινήν, διδούς νόμους μου εἰς διάνοιαν αὐτῶν καί ἐπί καρδίας γράψω αὐτούς, καί ἔσονται πάντες
διδακτοί Θεοῦ”. Καί ὁ Παῦλος δέ ταύτην ἐνδεικνύμενος τήν ὑπεροχήν, ἔλεγεν εἰληφέναι νόμον, “οὐκ ἐν
πλαξί λιθίναις, ἀλλ᾽ ἐν πλαξί καρδίας σαρκίναις”. Ἐπειδή δέ τοῦ χρόνου προϊόντος ἐξώκειλαν, οἱ μέν δογμάτων ἕνεκεν, οἱ δέ βίου καί τρόπων, ἐδέησε πάλιν τῆς ἀπό τῶν γραμμάτων ὑπομνήσεως. Ἐννόησον οὖν
ἡλίκον ἐστί κακόν, τούς οὕτως ὀφείλοντας ζῆν καθαρῶς, ὡς μηδέ δεῖσθαι γραμμάτων, ἀλλ᾽ ἀντί βιβλίων
παρέχειν τάς καρδίας τῷ Πνεύματι, ἐπειδή τήν τιμήν ἀπωλέσαμεν ἐκείνην, καί κατέστημεν εἰς τήν τούτων
χρείαν, μηδέ τῷ δευτέρῳ πάλιν κεχρῆσθαι φαρμάκῳ εἰς δέον. Εἰ γάρ ἔγκλημα τῶν γραμμάτων δεηθῆναι,
καί μή τήν τοῦ Πνεύματος ἐπισπάσασθαι χάριν, σκόπησον ἡλίκη κατηγορία, τό μηδέ μετά τήν βοήθειαν
ταύτην ἐθέλειν κερδαίνειν, ἀλλ᾽ ὡς εἰκῆ καί μάτην κείμενα τά γράμματα περιορᾶν, καί μείζονα ἐπισπάσθαι
τήν κόλασιν» (MPG 57,13-15. ΕΠΕ 9,16.1-18,1-14).
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τοῦ Θεοῦ. Μᾶς λέει γιά τήν γέννησή Του ἀπό Παρθένο Μητέρα, γιά τήν ὡραία
θεϊκή Του διδασκαλία καί μᾶς διηγεῖται τήν ἀναμάρτητη ζωή Του.
Καί ἡ Παλαιά καί ἡ Καινή Διαθήκη λοιπόν εἶναι βιβλίο τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως
λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, πού κάθε φορά ἀπολαμβάνουμε τήν Θεία
του Λειτουργία, «δύο Διαθῆκαι καί δύο παιδίσκαι καί δύο ἀδελφαί, τόν ἕνα Δεσπότην δορυφοροῦσι. Κύριος παρά προφήταις καταγγέλλεται, Χριστός ἐν καινῆ
κηρύσσεται»! Τίς δύο Διαθῆκες, τήν Παλαιά καί τήν Καινή, τίς συνδέει τό ἴδιο
Πρόσωπο, τό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ μόνη διαφορά εἶναι ὅτι ἡ μέν Παλαιά
Διαθήκη μιλάει γιά τόν ἄσαρκο Χριστό. Μιλάει δηλαδή γιά τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ
πού δέν εἶχε σαρκωθεῖ ἀκόμη. Ἡ δέ Καινή Διαθήκη μιλάει γιά τόν σεσαρκωμένο
ἀπό τήν Παναγία Υἱό τοῦ Θεοῦ, γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό μας.
4. Ἀλλά ἔχω νά σᾶς πῶ, ἀδελφοί χριστιανοί, ὅτι καί ἡ Παλαιά Διαθήκη, πού
μιλάει γιά τόν ἄσαρκο ἀκόμη Ἰησοῦ Χριστό, ἔχει καί αὐτή τήν παρουσία Του
καί τίς θεοφάνειές Του. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός βέβαια δέν εἶχε σαρκωθεῖ στήν περίοδο
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλά βιαζόταν – ἄς τό πῶ ἔτσι – πότε νά σαρκωθεῖ καί
πότε νά γίνει ἄνθρωπος καί νά ἔρθει μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Βιαζόταν δηλαδή
πότε νά γίνει «Ἐμμανουήλ», πού σημαίνει «ὁ Θεός μαζί μας». Γι᾽ αὐτό καί στήν
Παλαιά Διαθήκη ὁ Ἴδιος ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐμφανιζόταν στούς Πατριάρχες καί
στούς Προφῆτες ὡς Ἄγγελος. Πραγματικά, ὅπου ἡ Παλαιά Διαθήκη μιλάει γιά
τόν «Ἄγγελο Κυρίου», ἤ τόν «Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελο», ὅπως τόν λέει ὁ προφήτης Ἠσαΐας, ἤ τόν «Ἄγγελο Διαθήκης», ὅπως μᾶς τόν λέει ὁ προφήτης Μαλαχίας, δέν πρόκειται γιά κτιστό ἄγγελο, σάν τόν Γαβριήλ καί τόν Μιχαήλ, γιά
παράδειγμα, ἀλλά πρόκειται γιά τόν Ἄκτιστο Υἱό τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἐμφανίσεις λοιπόν
τοῦ «Ἀγγέλου τοῦ Κυρίου» στήν Παλαιά Διαθήκη εἶναι ΘΕΟΦΑΝΕΙΕΣ. Γι᾽
αὐτό ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι θεόπνευστο βιβλίο, γιατί εἶναι βιβλίο θεοφανειῶν
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀσάρκου ἀκόμη ὄντος.
5. Ἐπειδή τά κηρύγματά μας αὐτά, ἀγαπητοί μου, εἶναι δογματικά θέλω νά
ἐπιμείνω περισσότερο σ᾽ αὐτό πού σᾶς εἶπα τώρα, γιατί εἶναι ἕνα σημεῖο διαφορᾶς
μεταξύ ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν. Οἱ Ρωμαιοκαθολικοί
τίς ἐμφανίσεις τοῦ «Ἀγγέλου τοῦ Κυρίου» στήν Παλαιά Διαθήκη τίς ἑρμηνεύουν
ὡς ἐμφανίσεις πού «γίνονται» καί «ἀπογίνονται», ἐμφανίσεις ἑνός κτιστοῦ, ἑνός
συνηθισμένου ἀγγέλου. Ἐμεῖς ὅμως οἱ Ὀρθόδοξοι, μέ τήν ἑρμηνεία τῶν ἁγίων
μας Πατέρων, ἑρμηνεία πού μπῆκε καί στήν ὑμνογραφία τῆς Ἐκκλησίας μας,
πιστεύουμε ὡς θεοφάνειες τοῦ Ἴδιου τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τίς ἐμφανίσεις τοῦ Ἀγγέλου τοῦ Κυρίου στήν Παλαιά Διαθήκη. Ὡς θεοφάνειες πραγματικές καί ὄχι ὡς
ἕνα πρόχειρο φαινόμενο πού «γίνεται» καί «ἀπογίνεται», ὅπως τό λέγουν οἱ Κα31

θολικοί. Ἡ μεγάλη αὐτή αἵρεση τῶν Καθολικῶν ἔφερε σέ ὑποτίμηση τήν Παλαιά
Διαθήκη, γιατί μᾶς τήν παρουσιάζουν σάν ἕνα βιβλίο μέ ἁπλῶς καλά λόγια, ὅπως
εἶναι, γιά παράδειγμα, τά βιβλία τῶν φιλοσόφων. Γιά μᾶς ὅμως τούς Ὀρθοδόξους
ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι βιβλίο τῶν θεοφανειῶν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι βιβλίο
θεόπνευστο, καί γι᾽ αὐτό ἔχει τήν θέση της πάνω στήν Ἁγία Τραπέζα! 2
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

2. Γιά τά παραπάνω βλ. τίς μελέτες μας: (α) Ἡ Παλαιά Διαθήκη, Περιεχόμενο καί Θεολογία της,
(β) Σύντομη Εἰσαγωγή στήν Παλαιά Διαθήκη, (γ) Ἡ Παλαιά Διαθήκη πολεμουμένη καί ἀπολογουμένη.
Γιά τήν ἔννοια τῆς Καινῆς Διαθήκης καί τό περιεχόμενο τῶν βιβλίων της βλ. τό Ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως τοῦ ἔτους 2008.
32

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
(Σειρά Κηρυγμάτων)

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 27 Ἰουνίου 2010

4. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
1. Στήν δογματική σειρά τῶν κηρυγμάτων μας, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, μιλήσαμε τήν προηγούμενη Κυριακή γιά τήν Ἁγία Γραφή. Καί εἴπαμε ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή
εἶναι ἕνα τμῆμα τῆς Ἱερῆς μας Παράδοσης. Εὐρύτερο εἶναι τό περιεχόμενο τῆς
Ἱερῆς Παράδοσης καί στενότερο εἶναι τό περιεχόμενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Μπορεῖ
ἕνας, γιατί δέν ξέρει γράμματα, γιατί εἶναι τυφλός, ἤ γιά ἄλλο λόγο νά μήν ἔχει μελετήσει τήν Ἁγία Γραφή. Καί ὅμως, ζώντας αὐτός μέσα στήν Ἐκκλησία καί βιώνοντας τήν ἅγια Παράδοσή της, μέ τήν σοφή καθοδηγία κάποιου φωτισμένου
πνευματικοῦ πατέρα, μπορεῖ, λέγω, ὁ πιστός αὐτός, πού δέν διάβασε ποτέ του τήν
Ἁγία Γραφή, μπορεῖ ν᾽ ἁγιάσει μόνο μέ τό βίωμα τῆς Ἱερῆς Παράδοσης. Μοῦ ἔλεγε
ὁ μακαριστός ἁγιασμένος Ἱερομόναχος π. Δανιήλ Γούβαλης, ὅτι κάποτε μιά εὐσεβεστάτη γιαγιά, πού δέν ἤξερε γράμματα, τοῦ εἶπε ἕνα φωτισμένο λόγο, πού τοῦ
θύμισε ἕνα χωρίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Καί τῆς λέει μέ ἔκπληξη καί χαρά: «Γιαγιά,
αὐτό πού μοῦ εἶπες τό λέει καί ἡ Ἁγία Γραφή»! Καί ἡ γιαγιά, μή ξέροντας καθόλου
τί εἶναι Ἁγία Γραφή, νόμισε ὅτι αὐτή εἶναι καμμιά γυναίκα πού ἅγιασε καί, κάνοντας
τόν σταυρό της, εἶπε μέ φόβο Θεοῦ στόν Ἀρχιμ. π. Δανιήλ: «Μεγάλη ἡ Χάρη
της»!!!. Σκεφτεῖτε: Αὐτή, πού δέν ἤξερε καθόλου τί εἶναι Ἁγία Γραφή, ζώντας τήν
Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν προσευχή καί μέ τήν ἄσκηση, ἔγινε ἡ ἴδια Ἁγία
Γραφή καί ἔλεγε θεόπνευστα λόγια της! Πόσο δίκιο εἶχε ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, ὅταν ἔλεγε ὅτι, κι ἄν καταστραφοῦν καί ἐξαφανιστοῦν ὅλα τά ὑπάρχοντα
κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τότε οἱ ὑπάρχοντες θεούμενοι ἄνθρωποι θά μποροῦν νά
γράψουν Ἁγία Γραφή!
2. Ἐπέμεινα στό θέμα αὐτό, ἀδελφοί χριστιανοί, καί εἶχα τόν λόγο μου πού τό
ἔκανα. Καί ὁ λόγος εἶναι ὅτι στό θέμα αὐτό ἐπικρατεῖ στόν ὀρθόδοξο χῶρο μας κάποια προτεσταντική ἀντίληψη πού ἐπηρέασε πολλούς δικούς μας νά δίνουν τό προβάδισμα στήν Ἁγία Γραφή καί νά ὑποτιμοῦν τήν Παράδοση. Καί ὅταν τούς ρωτᾶμε
αὐτούς, ποιές εἶναι οἱ πηγές τῆς πίστης μας, αὐτοί μᾶς ἀπαντοῦν: «Πηγές τῆς πίστης μας εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ Ἱερή Παράδοση». Ὄχι, χριστιανοί μου, ὄχι!
33

Πηγές τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας εἶναι πρῶτα ἡ Ἱερή Παράδοση καί ἔπειτα ἡ
Ἁγία Γραφή, ἡ ὁποία πρέπει νά ἑρμηνεύεται μέ βάση ὅλο τό βίωμα τῆς Ἱερῆς Παράδοσης.
3. Ἀλλά, ὅπως γιά τήν θέση τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἐπηρεαστήκαμε ἀπό τούς Προτεστάντες, ἔτσι ἐπηρεστήκαμε ἀπό αὐτούς καί στόν τρόπο τῆς μελέτης της. Δέν
μελετᾶμε ὀρθόδοξα τήν Ἁγία Γραφή, ἀδελφοί χριστιανοί. Γιά νά ἐννοήσετε τί θέλω
νά σᾶς πῶ, θά σᾶς μιλήσω γιά τόν ὀρθόδοξο τρόπο μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Καί τόν σωστό τρόπο ἀνάγνωσης τῆς Ἁγίας Γραφῆς τόν ἐφαρμόζει ἡ Ἐκκλησία
μας στήν λατρεία της. Γιά νά παρουσιαστεῖ τό Ἱερό Εὐαγγέλιο στούς πιστούς –
παλαιότερα καί ἡ Παλαιά Διαθήκη, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν Λειτουργία τοῦ ἁγίου
Ἰακώβου – γίνεται ὁλόκληρη λιτανεία. Καί φθάνοντας ὁ ἱερέας στό κέντρο τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ ὑψώνει τήν Ἱερή Βίβλο, τήν «Σοφία» τοῦ Θεοῦ, καί λέει: «Σοφία·
ὀρθοί». Καί ὁ λαός, βλέποντας ὑψωμένο τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, κάνει προσκυνήματα
καί λέει: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν Χριστῷ»! Φανταστεῖτε: Βιβλίο
ὑψώνει ὁ ἱερέας, ἀλλά ὁ λαός τοῦ Θεοῦ βλέπει τόν Χριστό στό βιβλίο αὐτό καί λέει:
«Δεῦτε προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν Χριστῷ»! Καί δέν γίνεται ἀνάγνωση
τοῦ ἱεροῦ κειμένου τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἄν δέν γίνει πρῶτα ἡ δέουσα προετοιμασία
τῶν πιστῶν μέ τό θυμίαμα καί μέ τό «Πρόσχωμεν» καί πάλι «Πρόσχωμεν», πού
λέει ὁ ἱερέας. Καί πρίν πάλι ἀπό τήν ἀνάγνωση τοῦ ἱεροῦ κειμένου διαβάζεται ἀπό
τόν ἱερέα μία εἰδική εὐχή γιά τήν ὀρθή κατανόηση τοῦ ἱεροῦ ἀναγνώσματος. Εἶναι
ἡ εὐχή πού λέει: «Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, φιλάνθρωπε Κύριε, τό τῆς
Σῆς θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς καί τούς τῆς διανοίας ἡμῶν ὀφθαλμούς διάνοιξον
εἰς τήν τῶν Εὐαγγελικῶν κηρυγμάτων κατανόησιν...»
4. Τήν ὡραία αὐτή λειτουργική τάξη γιά τήν ἀνάγνωση τῆς Ἁγίας Γραφῆς
τήν διατηροῦσαν πρίν ἀπό κάμποσα χρόνια μερικές εὐσεβεῖς οἰκογένειες ἰδιαίτερα
στά χωριά μας. Αὐτοί οἱ εὐλογημένοι χριστιανοί ἔβαζαν τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο στά
εἰκονίσματα, ὅπως ἡ Ἐκκλησία τό ἔχει στήν Ἁγία Τράπεζα. Καί ὅταν ἡ εὐσεβής
οἰκογένεια ἤθελε νά διαβάσει τό ἅγιο Εὐαγγέλιο, θυμίαζε πρῶτα καί ἔπειτα ὕψωνε
τό μικρό, τό ἁγνό παιδί, νά τό φτάσει ἀπό τά εἰκονίσματα, γιά νά τό διαβάσουν.
Διάβαζε ὁ ἕνας καί ἄκουγαν οἱ ἄλλοι· καί ὅταν τελείωναν τήν ἱερή ἀνάγνωση,
πάλι κατά τόν ἴδιο τρόπο τοποθετοῦσαν τήν Ἁγία Γραφή στήν θέση της, στά
εἰκονίσματα. Αὐτή τήν ὡραία τάξη, πού ἀναδεικνύει τήν ἱερότητα τῆς Ἁγίας
Γραφῆς μᾶς τήν κατάργησαν μερικοί δυτικίζοντες θεολόγοι, κοπτόμενοι τάχα
γιά τήν ἄγνοια τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀπό τόν λαό μας. Αὐτοί, περιφρονοῦντες αὐτόν
τόν παραπάνω, ὅπως σᾶς τόν εἶπα, ὀρθόδοξο τρόπο μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς,
λένε ἐμπαικτικά: «Γιά τά εἰκονίσματα εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή;». «Καί βέβαια –
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τούς ἀπαντᾶμε ἐμεῖς – γιά τά εἰκονίσματα καί γιά τήν Ἁγία Τράπεζα εἶναι ἡ
Ἁγία Γραφή καί δέν εἶναι γιά τήν τσέπη σας»!
5. Τελειώνοντας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, δέν ἀντέχω παρά νά σᾶς παραθέσω μιά
σύντομη περικοπή τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερβίων καί Κοζάνης κυροῦ
Διονυσίου ἀπό ἕνα γραπτό του κήρυγμα στό ποίμνιό του. Λέει: «Ἄς τό ποῦμε καθαρά, παντοῦ πνέει στήν Ἐκκλησία μας προτεσταντικός ἀέρας... Οἱ πιό πολλοί
ἀπό ἐκείνους πού κρατοῦν μιά Καινή Διαθήκη στήν τσέπη τους καί τήν ἀνοίγουν
εὔκαιρα καί ἄκαιρα ὅπου βρεθοῦν, τάχα πώς διαβάζουν καί μελετοῦν τόν λόγο τοῦ
Θεοῦ, αὐτοί λοιπόν ἐκεῖνο μᾶλλον πού κερδίζουν εἶναι ὅτι ἐξοικειώνονται μέ τό ἱερό
κείμενο καί στό τέλος κρατοῦν στά χέρια τους τήν Καινή Διαθήκη σάν ἕνα κοινό
βιβλίο... Ἡ Ἁγία Γραφή δέν κουβαλιέται στήν τσέπη. Εἶναι στά εἰκονίσματα τοῦ
σπιτιοῦ καί στήν Ἁγία Τράπεζα τῆς Ἐκκλησίας»!1
Σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί μου χριστιανοί, νά ἀγοράσετε τήν Ἁγία Γραφή καί νά
τήν ἔχετε σέ μιά τιμητική θέση στό σπίτι σας. Ἐπιθυμῶ ὅλες οἱ οἰκογένειες νά
ἔχουν τό Βιβλίο τοῦ Θεοῦ. Καί ὄχι μόνο νά τό ἔχουν, ἀλλά καί νά τό μελετοῦν. Νά
μᾶς κυβερνάει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, τό Ἅγιο καί Ἱερό Εὐαγγέλιο. Καί τότε θά εἶναι
παραδεισένια ἡ ζωή μας καί ἐδῶ κάτω στήν γῆ καί πάνω στόν οὐρανό.
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
1. Παραθέτουμε ὅλη σχεδόν τήν περικοπή τοῦ ἀειμνήστου μεγάλου θεολόγου ἱεράρχου: «Ἄς τό ποῦμε
καθαρά, παντοῦ πνέει στήν Ἐκκλησία μας προτεσταντικός ἀέρας. Ὄχι πώς οἱ ὀρθόδοξοι εἶναι ἕτοιμοι
νά γίνουν προτεστάντες, μά φοβοῦνται πώς ἡ Ἐκκλησία μένει πίσω καί πώς εἶναι ἀνάγκη πολλά παληά
νά λείψουν κι ἄλλα πάλι ν᾽ ἀνανεωθοῦν, ἡ γλώσσα τῶν Γραφῶν καί τῆς Λατρείας, ἡ διοίκηση τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Ὀργανισμοῦ κι ἄλλα. Ὅλα ἐτοῦτα εἶν᾽ ἕνας ἀέρας ἐπαναστατικός πού ἔρχεται ἀπό
τόν προτεσταντισμό, σάν μιά διάθεση στό βάθος νά λυτρωθοῦμε ἀπό τά δῆθεν δεσμά τῆς παραδόσεως...
Οἱ πιό πολλοί ἀπό κείνους πού κρατοῦν μιά Καινή Διαθήκη στήν τσέπη τους καί τήν ἀνοίγουν εὔκαιρα
καί ἄκαιρα ὅπου βρεθοῦν, τάχα πώς διαβάζουν καί μελετοῦν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, αὐτοί λοιπόν ἐκεῖνο
μᾶλλον πού κερδίζουν εἶναι ὅτι ἐξοικειώνονται μέ τό ἱερό κείμενο καί στό τέλος κρατοῦν στά χέρια τους
τήν Καινή Διαθήκη σάν ἕνα κοινό βιβλίο. Κάποιοι τώρα θά γελάσουν καί θά ποῦν: “Νά βάλουμε λοιπόν
τήν Ἁγία Γραφή στά εἰκονίσματα, νά τήν προσκυνοῦμε καί νά μήν τήν ἀνοίγουμε”. Κι ὅμως αὐτή εἶναι
ἡ ἁγία παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας· ἡ Ἁγία Γραφή δέν κουβαλιέται στήν τσέπη, εἶναι στά εἰκονίσματα
τοῦ σπιτιοῦ καί στήν ἁγία Τράπεζα τῆς Ἐκκλησίας. Κι ὅταν εἶναι νά διαβάση ἡ οἰκογένεια, κάνουν τό
σταυρό τους γιά νά κατεβάσουν τό Εὐαγγέλιο (ὅλη τήν Ἁγία Γραφή Εὐαγγέλιο τήν λένε οἱ Ὀρθόδοξοι)
ἀπό τά εἰκονίσματα· κι ὅταν εἶναι νά διαβαστοῦν οἱ Γραφές στήν Ἐκκλησία γίνεται πρῶτα ἐπίσημη λιτανεία (ἡ μικρά Εἴσοδος) κι ὕστερα ὁ λειτουργός φωνάζει: “Σοφία· Ὀρθοί”. Κι ὁ λαός κάνει τό σταυρό
του καί λέει· “Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι”. Ὅλα ἐτοῦτα δείχνουν πώς οἱ Ὀρθόδοξοι τό θεῖο λόγο δέν τόν
διαβάζουν μόνο, μά τόν προσκυνοῦν καί τόν λατρεύουν» (Ἱερά Μητρόπολις Σερβίων καί Κοζάνης, Λόγος
Παρακλήσεως (ἤτοι Γραπτό κήρυγμα στούς Ἀποστόλους καί στά Εὐαγγέλια ὅλου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
ἔτους. Κοζάνη, 1967), Προλεγόμενα· σ. 8).
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ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ἑβδομαδιαῖα Μαθήματα ἀποστελλόμενα στούς Ἱερεῖς καί στίς Ἱερές Μονές
τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διά τήν θεολογική τους κατάρτιση.
ΘΕΜΑ: ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
MAΘΗΜΑ 1ο
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ
Ὁ Θεός μας εἶναι «ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν». Αὐτό σημαίνει ὅτι γιά νά γνωρίσουμε τόν Θεό μας, πρέπει νά γνωρίσουμε τήν ζωή καί τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ σπουδή αὐτή ἀποτελεῖ ἕναν ἰδιαίτερο κλάδο τῆς
θεολογικῆς ἐπιστήμης, πού λέγεται Πατρολογία. Ὅποιος σπουδάσει καλά τόν κλάδο
αὐτό εἶναι πραγματικά θεολόγος, γιατί θά γνωρίσει καί τήν διδασκαλία τῆς πίστης
μας, ἀλλά καί τό βίωμά της. Γιατί οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἔκαναν βίωμα τήν πίστη μας,
καθάρισαν τήν ψυχή τους ἀπό τά πάθη, ἔγιναν δοχεῖα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔγιναν
«θεόπνευστοι», ὅπως τούς λέει ἡ ΣΤ´ Οἰκουμενική Σύνοδος καί γι᾽ αὐτό ἡ διδαχή
τους εἶναι κατά πάντα σωστή καί ἀληθινή.
Σέ Σειρά Μαθημάτων, πού θά λαμβάνετε, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, κάθε ἑβδομάδα,
θά σπουδάσουμε τούς Ἁγίους Πατέρες. Δέν ἔχω τήν δύναμη νά τό κάνω αὐτό, ἀλλά
θά μαθητεύομαι πρῶτα ἐγώ σέ ἐπιστημονικά πατρολογικά συγγράμματα, καί θά τά
προσφέρω ἔπειτα μέ ἁπλότητα καί μέ συντομία σέ σᾶς, σέ Σειρά Μαθημάτων. Δόξα
τῷ Θεῷ ὑπάρχουν τέτοια βοηθήματα καί παλαιότερα καί νεώτερα. Στά νεώτερα χρόνια ἡ πατρίδα μας εὐτύχησε νά ἔχει δυό μεγάλους καί εὐσεβεῖς Πατρολόγους, ἐκκλησιαστικούς ἄνδρες καί λαμπρούς θεολόγους ἐπιστήμονες, Καθηγητές Πανεπιστημίου
καί οἱ δυό. Ὁ ἕνας εἶναι ὁ μακαριστός Καθηγητής Παναγιώτης Χρήστου καί ὁ δεύτερος εἶναι ὁ Καθηγητής κ. Στυλιανός Παπαδόπουλος, πού ὁ Ἱερομόναχος υἱός του,
βιώνει ἀσκητική ζωή καί πολιτεία στήν Ἱερά Μονή Δοχειαρίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί
προσεύχεται στήν θαυματουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου γιά τήν
σωτηρία τοῦ κόσμου.
Μέ διάφορα λοιπόν βοηθήματα, ἀλλά κυρίως μέ βάση τά Συγγράμματα τῶν πα36

ραπάνω δύο ἐξαιρέτων Ἑλλήνων Πατρολόγων καί ἀκόμη περισσότερο μέ τά ὑπέροχα
ἔργα τοῦ Μακαριστοῦ Πατρός καί μεγάλου θεολόγου Γεωργίου Φλορόφσκυ, ἔργα πού
μοσχοβολᾶνε ἀπό ὀρθόδοξη θεολογία, θά σᾶς προσφέρω σέ Σειρά Μαθημάτων τήν πατερική θεολογία, τήν ζωή καί τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων. Πρέπει ὅμως νά
πῶ ὅτι γιά νά τήν σπουδή τῶν Πατέρων εἶναι ἀνάγκη νά ποῦμε μερικά εἰσαγωγικά,
χωρίς τά ὁποῖα δέν θά μποροῦμε νά νοήσουμε τήν διδασκαλία τους καί τήν προσφορά
τους στήν Ἐκκλησία. Ἴσως νά φανοῦν κουραστικά αὐτά τά εἰσαγωγικά, εἶναι ὅμως,
ξαναλέγω, ἀναγκαῖα καί ἀναγκαιότατα, γι᾽ αὐτό καί παρακαλῶ νά τά μελετήσετε.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Περί τῶν Ἁγίων Πατέρων
1. Ὁ πλήρης τίτλος τῶν Πατέρων μέ τούς ὁποίους ἀσχολεῖται ἡ Πατρολογία εἶναι:
Πατέρες καί Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας. Μέ τήν γενική ἔννοια, ὅλοι ὅσοι ἀφιερωμένοι
στόν Θεό ἅγιασαν, ὅλοι εἶναι Πατέρες. Διότι ὅλοι αὐτοί, σάν ἁγιασμένοι, γνωρίζουν
τόν τρόπο καί τήν μέθοδο πῶς νά καθαρθεῖ ἡ καρδιά ἀπό τά πάθη καί νά ἀπολαύσει
τόν Θεό. Ἡ Πατρολογία ὅμως ἀσχολεῖται ἰδιαίτερα μέ τούς Πατέρες καί Διδασκάλους
τῆς Ἐκκλησίας, μ᾽ αὐτούς δηλαδή πού μᾶς κατέλιπαν συγγράμματα. Τά συγγράμματά τους αὐτά ἐκφράζουν τήν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας καί γι᾽ αὐτό πρέπει νά
τά μελετοῦμε γιά τήν μαθητεία μας στήν θεολογία, γιά τήν καλή πνευματική μας
πορεία, ἀλλά καί νά τά χρησιμοποιοῦμε ὡς πηγή γιά τήν ἀντιμετώπιση μιᾶς κρίσεως
πού συμβαίνει κατά καιρούς στήν Ἐκκλησία καί στήν κοινωνία γενικότερα.
Γιά μιά σωστή μελέτη τῶν Ἁγίων Πατέρων πρέπει ὁπωσδήποτε νά κάνουμε μία
γενική περιγραφή τῶν προβλημάτων τῆς ἐποχῆς, στήν ὁποία ἔζησαν αὐτοί. Εἶναι
ἀνάγκη νά τό κάνουμε αὐτό, γιά νά ἐκτιμήσουμε τήν προσφορά τους, γιά νά διδαχθοῦμε τόν τρόπο πού αὐτοί, σάν σωστοί θεολόγοι καί φωτισμένοι ἀπό τόν Θεό, ἐφήρμοσαν γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν διαφόρων ρευμάτων τῆς ἐποχῆς τους. Γι᾽ αὐτό,
ξαναλέμε, στήν μελέτη τῆς Πατρολογίας θά μιλᾶμε ὄχι μόνον γιά τούς Πατέρες καί
Διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά θά κάνουμε εἰδικό λόγο γιά τό κλῖμα τῆς
ἐποχῆς στό ὁποῖο ἔδρασαν οἱ Πατέρες καί γιά τούς διάφορους παράγοντες καί τούς
ἐκκλησιαστικούς συγγραφεῖς πού ἐπηρέασαν τό κλῖμα αὐτό γενικά, ὅπως εἶναι ὁ Ὠριγένης, γιά παράδειγμα, τοῦ ὁποίου ἡ προσωπικότητα καί ἡ διδασκαλία ἐπηρέασε πολλούς στήν ἐποχή του, ἀλλά καί ἀργότερα.
2. Ὁ τίτλος Πατέρες καί Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας εἶναι σημαντικός. Δηλώνει
ὅτι οἱ Πατέρες δέν εἶναι ἁπλᾶ τελετουργοί τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ἀλλά εἶναι Ποιμένες καί Θεολόγοι τῆς Ἐκκλησίας. Μέ τήν θεολογική τους διδαχή ἀναδείχθηκαν οἱ
κατ᾽ ἐξοχήν Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας.
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Δόθηκαν διάφορες ἀφορμές γιά νά καταθέσουν οἱ ἅγιοι Πατέρες στήν Ἐκκλησία τήν
θεολογία τους, τήν ὁποίαν ἀπολαμβάνουμε στά ἀθάνατα συγγράμματά τους. Καί πρώτη
ἀφορμή εἶναι τό κήρυγμα, τό ἀναγκαῖο καθῆκον ἑνός Ποιμένος τῆς Ἐκκλησίας. Τό κήρυγμα δέ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἑρμηνευτικό στήν Ἁγία Γραφή καί προσφέρει τήν σωστή μέθοδο τῆς θεραπείας τῆς ψυχῆς ἀπό τά πάθη, γιά νά γευόμαστε
ἀπολαυστικά τόν Θεό.
Ἄλλη ἀφορμή γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς θεολογίας τῶν Πατέρων ἦταν οἱ αἱρέσεις καί
οἱ διάφορες κακοδοξίες πού ἀκούγονταν στήν ἐποχή τους. Ἡ ἀντίκρουση τῶν αἱρετικῶν αὐτῶν διδασκαλιῶν ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες ἔδωσε τήν εὐκαιρία σ᾽ αὐτούς νά
ἀναπτύξουν τήν βαθειά τους θεολογία στά δόγματα τῆς πίστεώς μας καί ἡ θεολογία
τους αὐτή εἶναι κατεγραμμένη στά συγγράμματά τους.
Τό πρῶτο καί κύριο μέλημα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ λατρεία τοῦ
Θεοῦ. Τό νά συνάζουν δηλαδή τόν λαό τοῦ Θεοῦ στόν Ἱερό Ναό γιά νά ὑμνεῖ, ὡς
Ἐκκλησία, τόν Θεό. Ἔτσι οἱ ἅγιοι Πατέρες συνέθεταν ὕμνους καί δοξολογίες στόν
Θεό, ἤ, ἀκόμη περισσότερο, συνέτασσαν λειτουργικές δέλτους γιά τήν τέλεση τῆς
Θείας Εὐχαριστίας. Ἡ λειτουργική λοιπόν ἀνάγκη ἦταν καί αὐτή μιά ἄλλη ἀφορμή
γιά τήν συγγραφή πατερικῶν κειμένων. Ἄλλη ἀφορμή γιά τήν συγγραφή τῆς πατερικῶν ἔργων ἦταν ἡ καταγραφή τῆς ζωῆς τῶν Ἁγίων μέ τίς πνευματικές τους ἐμπειρίες καί διδαχές. Εἶναι τά περίφημα Συναξάρια καί τά Μαρτυρολόγια, οἱ βίοι τῶν
Ἁγίων γενικῶς. Αὐτή ἡ πατερική συγγραφική παραγωγή ἔγινε πολύ ἀγαπητή στόν
λαό τοῦ Θεοῦ, γιατί ἀπετέλεσε τό κήρυγμα τῶν Ἱερῶν Συνάξεων, τῶν συγκεντρώσεων
δηλαδή τῶν χριστιανῶν γιά τήν Θεία Λατρεία. Γι᾽ αὐτό καί τά βιβλία τά περιέχοντα
τούς βίους τῶν Ἁγίων λέγονται «Συναξάρια».
Ὥστε λοιπόν, κατά τά παραπάνω, τά συγγράμματα τῶν ἁγίων Πατέρων περιέχουν
ἑρμηνεία τῶν Ἁγίων Γραφῶν, κατήχηση, λατρεία καί δοξολογία τοῦ Θεοῦ, ὑπεράσπιση
τῆς ἀλήθειας καί πολεμική θεολογία κατά τῶν αἱρέσεων καί διηγήσεις τοῦ βίου τῶν
Ἁγίων καί καταγραφή τῶν θείων ἐμπειριῶν τους.
3. Μέ τό ποιμαντικό καί φωτιστικό τους ἔργο οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὡς Ποιμένες καί
Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, χάραξαν γραμμή ποιμαντικῆς καί πνευματικῆς πορείας,
τήν ὁποία πρέπει ὅλοι νά ἀκολουθοῦμε, καί ἔθεσαν τά ὅρια τῆς ὀρθῆς διδασκαλίας τῆς
πίστεώς μας, ὅρια πού τήν διαχωρίζουν ἀπό τήν πλάνη καί τά ὁποῖα δέν πρέπει ποτέ
νά παραμερίζουμε καί νά ὑπερβαίνουμε. Γιατί οἱ ἅγιοι Πατέρες θεολόγησαν μέ τόν
φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀφοῦ, μέ τήν ἄσκηση καί τήν ἅγια ζωή τους, καθάρισαν τήν ψυχή τους ἀπό τά πάθη. Ἔτσι ἔγιναν δοχεῖα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί
ὅ,τι ἔλεγαν καί ἔγραφαν ἦταν ὀρθό καί φωτισμένο. Μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
οἱ Ἅγιοι Πατέρες κατανοοῦσαν ὀρθῶς τά θεόπνευστα κείμενα τῶν Ἁγίων Γραφῶν,
γιατί ἦταν καί αὐτοί θεόπνευστοι1. Ἔτσι εἶναι! Ἀφοῦ ἡ Ἁγία Γραφή ἐγράφη μέ τόν
1. Χαρακτηρίζονται ἔτσι ἀπό τήν ΣΤ´ Οἰκουμενική Σύνοδο. Βλ. Καρμίρη, Τά Δογματικά καί Συμ38

φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, θά πρέπει ὁμοίως, γιά νά τήν ἑρμηνεύσει κανείς
σωστά, νά ἔχει καί αὐτός τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ὡς δοχεῖα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος οἱ Ἅγιοι Πατέρες λάμβαναν θεῖες ἀποκαλύψεις,
«ἀποκαλύψεων δωρεάς», ὅπως λέει κάπου ὁ Χρυσόστομος2, καί ὅπως πρίν ἀπό αὐτόν
εἶχε πεῖ ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος. Αὐτός ὁ πρῶτος καί μεγάλος Πατήρ καί Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας γράφοντας στούς Ἐφεσίους (20) τούς ὑπόσχεται ὅτι θά
τούς ξαναγράψει γιά τήν Θεία Οἰκονομία, μόνο ἐάν ὁ Κύριος τοῦ «ἀποκαλύψῃ τι»!
Ὥστε λοιπόν, κατά τόν λόγο αὐτόν τοῦ μεγάλου ἀποστολικοῦ Πατρός, τοῦ ἁγίου
Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, γιά νά εἰπωθεῖ κάτι περισσότερο ἀπ᾽ ὅ,τι εἰπώθηκε στίς Ἅγιες
Γραφές, ἤ γιά νά ἐμβαθύνουμε ἀκόμη περισσότερο σ᾽ αὐτές, χρειάζεται εἰδική Χάρη
καί Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ.
Ἀφοῦ δέ οἱ ἅγιοι Πατέρες εἶναι θεοφόροι, καί μάλιστα θεόπνευστοι, ὑποχρεούμεθα
καί νά μελετοῦμε καί νά ἀκολουθοῦμε τήν διδασκαλία τους καί νά μήν τήν διαστρέφουμε. Διαφορετικά εἴμαστε στό «ἀνάθεμα»!...Ναί! Στό Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας
διαβάζουμε: «Τοῖς μή ὀρθῶς τῶν ἁγίων Διδασκάλων τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας θείας
φωνάς ἐκλαμβανομένοις καί τά σαφῶς καί ἀριδήλως ἐν αὐταῖς διά τῆς τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος χάριτος εἰρημένα παρερμηνεύειν τε καί περιστρέφειν πειρωμένους, ἀνάθεμα» (Βλ. Καρμίρη, Τά Δογματικά καί Συμβολικά Μνημεῖα Ι, σελ 415).
(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

βολικά Μνημεῖα Ι, σελ 221.
2. Εἰς τήν Πεντηκοστήν Β´, MPG 50,404.
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Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Τρίτη 1 Ἰουνίου 2010

Σεβαστοί καί ἀγαπητοί μου Συμπρεσβύτεροι Ἱερεῖς,
Εὐλογεῖτε.
1. Ἀρχίζω μία νέα σειρά κηρυγμάτων καί ἤδη λαμβάνετε τό πρῶτο κήρυγμα τῆς
σειρᾶς αὐτῆς. Θά σᾶς παρακαλέσω πολύ, ἅγιοι πατέρες ἱερεῖς, νά προσέξετε πολύ τήν
σειρά αὐτή, γιατί θά ἀναφέρεται σέ ὅλες τίς ἀλήθειες τῆς ὀρθόδοξης πίστης μας. Θά
εἶναι μέ ἁπλό τρόπο γραμμένη ἡ δογματική διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.
Καί ὅπως τό καταλαβαίνετε εἶναι ἀνάγκη νά γνωρίζουμε τήν πίστη μας, γιά νά τήν
θαυμάσουμε καλύτερα καί νά μποροῦμε νά μιλᾶμε καί στούς ἄλλους, πού ἀμφιβάλλουν
γι᾽ αὐτήν.
Ἡ σειρά αὐτή θά εἶναι ὄχι μόνο γιά τόν λαό ἀλλά καί γιά σᾶς, πατέρες. Γι᾽ αὐτό, παρακαλῶ, νά διαβάζετε πρῶτα καλά τό κήρυγμα πού λαμβάνετε, ὥστε νά τό κατανοεῖτε,
νά ἐμβαθύνετε στά νοήματά του, γιά νά μπορεῖτε ἔπειτα νά τό ἀποδίδετε στό ἐκκλησίασμα καλύτερα. Ἀφοῦ τά κηρύγματα αὐτά ἀποτελοῦν στό σύνολό τους τήν δογματική
διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως τό καταλαβαίνετε, θά εἶναι καί δύσκολα στό περιεχόμενό τους. Αὐτό ἀποτελεῖ γιά μένα πού θά τά γράφω μιά μεγάλη δυσκολία, γιατί
πρέπει νά τά γράφω ἁπλᾶ, γιά νά γίνονται κατανοητά. Μήν ξεχνᾶμε ὅμως, ἐπαναλαμβάνω, ὅτι πρόκειται γιά δογματική διδασκαλία, πού στό περιεχόμενό της εἶναι δύσκολη.
Δέν θέλω ὅμως νά λέτε ὅτι εἶναι δύσκολα τά κηρύγματα καί δέν τά καταλαβαίνουμε
κ.λπ. Ἀλλά, τί τέλος πάντων θά γίνει, πατέρες; Δέν θά διδάξουμε ἐπιτέλους τήν πίστη
στόν λαό μας; Καί οἱ Καταβασίες καί οἱ Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι δύσκολες
στήν ἔννοιά τους κι ὅμως πρέπει νά τίς λέμε καί δέν συμφωνοῦμε καθόλου μ᾽ αὐτούς
πού λένε νά τίς ἁπλοποιήσουμε ἤ καί νά τίς μεταφράσουμε στήν γλώσσα τοῦ λαοῦ. Σᾶς
παρακαλῶ, λοιπόν πάλι, πατέρες, νά διαβάζετε ἐπανειλημμένως τό κήρυγμα, γιά νά τό
κατανοεῖτε πρῶτα ἐσεῖς, ὥστε νά τό ἀποδίδετε κατά νόημα στό ἐκκλησίασμα, γιά νά
γίνεται περισσότερο κατανοητό.
2. Τήν Μητρόπολή μας τήν ἔχω ἀγαπήσει καί νοιάζομαι γι᾽ αὐτήν καί πάσχω, ὅσο
μπορῶ, γι᾽ αὐτήν. Προσπαθῶ δέ νά ἔχω μέσα μου τήν σωστή ἔννοια τοῦ ποιμενάρχου,
πού σημαίνει ὅτι πρέπει νά φροντίζω οἱ χριστιανοί τῆς Μητροπόλεώς μας νά ζοῦν κατά
τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, νά μελετοῦν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, νά ἐξομολογοῦνται καί νά ἐκκλησιάζονται. Αὐτή πρέπει εἶναι ἡ κύρια ἔννοια καί τό κύριο ἔργο τοῦ Μητροπολίτου. Καί
θά δώσει λόγο γι᾽ αὐτό στόν Ἰησοῦ Χριστό τήν Ἡμέρα τῆς Κρίσεως, ἄν δέν τό ἐκτελεῖ
μέ ζῆλο καί μέ ἀγωνία. Ὁ Μητροπολίτης ὅμως, πατέρες μου, ποιμαίνει τήν Μητρόπολή
του διά τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς του. Σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν, νά εἶστε καλοί ποι40

μένες τῶν χριστιανῶν τῆς ἐνορίας σας. Φροντίστε νά βάλετε τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο σέ ὅλα
τά σπίτια τῶν ἐνοριτῶν σας καί νά τούς λέτε νά διαβάζουν ἀπό αὐτό ἕνα κομμάτι κάθε
μέρα. Νά λέτε στούς χριστιανούς σας νά ἐξομολογοῦνται. Ἰδιαίτερη ἀγωνία νά ἔχετε
γιά τούς γέροντες, πού τούς βαραίνουν ἁμαρτήματα ἀπό τήν νεανική τους ἀκόμη ἡλικία,
κι ὅμως φεύγουν ἀνεξομολόγητοι. Νά λέτε στούς χριστιανούς σας γιά τήν νηστεία τῆς
Τετάρτης καί τῆς Παρασκευῆς καί τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τώρα. Ἔτσι, πατέρες μου,
ἄν μιλᾶτε γιά τήν πίστη μας καί τήν ἅγια Παράδοση τῶν Πατέρων μας, ἔτσι, λέγω,
θά σᾶς εὐλογήσει ὁ Θεός καί σᾶς καί ὅλη σας τήν οἰκογένεια, ἀλλά καί ἔτσι θά σᾶς
ἀγαπήσει πιό πολύ ὁ λαός σας, σάν σωστούς καί ἅγιους ἱερεῖς. Ἔτσι ἦταν οἱ παλιοί παπάδες: Μιλοῦσαν στούς χριστιανούς γιά τόν Θεό, γιά τήν ψυχή τους καί δέν ἦταν ἀδιάφοροι, ἄν δέν τούς ἔβλεπαν συχνά στήν Ἐκκλησία.
3. Ἰδιαίτερα μέ ἐνδιαφέρουν τά νέα τά παιδιά, ἡ χρυσή νεολαία μας, ὅση ἀπέμεινε
στήν περιοχή μας. Καί, δόξα τῷ Θεῷ, ἔχουμε σέ μερικά κέντρα νεολαία γιά νά ἐργαστοῦμε. Ἀρκεῖ νά σᾶς πῶ ὅτι στήν φτωχή μας Μητρόπολη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
βρέθηκαν πάνω ἀπό εἴκοσι νέοι μέ ἱερατική κλήση. Βλέπετε, λοιπόν, ὅτι ἄν ψάχνουμε,
βρίσκουμε! Βέβαια θέλει πολλή -πολλή δουλειά, γιά νά γίνουν τά παιδιά αὐτά καλοί
ἱερεῖς. Ἑλκύουν, πατέρες μου, περισσότερο τήν προσοχή μου τά νέα παιδιά τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἐπιθυμῶ νά ἔχω κοινωνία μαζί τους. Γι᾽ αὐτό παρακαλῶ: Μέχρι τέλους
Ἰουνίου, καί ὄχι ἀργότερα, νά μοῦ καταγράψετε σέ κατάλογο τά ὀνόματα καί τίς διευθύνσεις τῆς νεολαίας τοῦ χωριοῦ σας ἀπό ἡλικίας 12 ἕως 25 ἐτῶν. Προσοχή! Θέλω νά
μοῦ καταγράψετε μόνο τά παιδιά, νέους καί νέες, πού εἶναι μόνιμοι κάτοικοι τῆς Ἐνορίας
σας καί ὄχι τά ἄλλα πού θά ἔρθουν τώρα τό καλοκαίρι ὡς ἐπισκέπτες. Μέ αὐτά τά παιδιά, τούς νέους καί τίς νέες, θέλω νά ἔχω μιά ἰδιαίτερη ἐπικοινωνία στέλνοντάς τους μία
ἐπιστολή, ἕνα περιοδικό, κάποιο βιβλίο, γι᾽ αὐτό καί θέλω τήν ἀκριβῆ διεύθυνσή τους.
Αὐτό, πατέρες μου, εἶναι τό περισσότερο καυτό αἴτημά μου, στό ὁποῖο θέλω νά ἀνταποκριθεῖτε μέ ζῆλο καί ἀγάπη γιά τούς νέους ἀνθρώπους τῆς Ἐνορίας σας. Τούς νέους
μας πρέπει νά τούς προσέξουμε ἰδιαίτερα καί ἄς μήν ἀφήνουμε νά καταφεύγουν ἀλλοῦ
γιά βοήθεια καί προσφορά.
4. Πρός τό τέλος Ἰουνίου θά κάνουμε μία Ἱερατική Σύναξη, ὅπου θά παραλάβετε καί
τά σχετικά ἔντυπα πού εἴχατε καταθέσει μέ τούς Ἀπολογισμούς.
5. Ἀρχίζω ἕνα νέο ἑρμηνευτικό ἔργο στήν Ἁγία Γραφή, Παλαιά καί Καινή Διαθήκη
καί ζητῶ τήν εὐχή καί τήν προσευχή σας γι᾽ αὐτό. Ἄς μοῦ δώσει ἡ Κυρία Θεοτόκος,
πού λατρεύω, τήν Εὐχή Της, διά τῶν εὐχῶν σας, νά τελειώσω τό ἔργο αὐτό. Τήν παρακαλῶ νά μήν πεθάνω, προτοῦ νά ἐκπληρώσω τήν ἐπιθυμία μου αὐτή, ἀλλά καί τά
ἄλλα ἔργα πού ἐπιθυμῶ, τίς ἐργασίες μου στήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων καί τά
ἱερά Συναξάρια. Θέλω νά ζήσω γιά τό Ποίμνιο πού μοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, τήν Ἱερά μας
Μητρόπολη δηλαδή, βιώνοντας τήν μετάνοια καί δουλεύοντας στόν λόγο τοῦ Θεοῦ.
Μέ πολλές εὐχές † Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Δευτέρα 14 Ἰουνίου 2010

Σεβαστοί καί ἀγαπητοί μου Συμπρεσβύτεροι Ἱερεῖς,
Εὐλογεῖτε.
1. Περιερχόμενος τήν ἐπαρχία παρατηρῶ τό φαινόμενο – καί χαίρομαι βέβαια
γι᾽ αὐτό – ὅτι οἱ ἐπιτόπιοι Δήμαρχοι, οἱ διάφοροι Σύλλογοι καί ἄλλοι ἐπιτόπιοι φορεῖς
δραστηριοποιοῦνται, ὁ καθένας ἀπό τήν δική του πλευρά, καί δίνουν πνοή και ζωντάνια στόν τόπο μας καί ἀνεβάζουν τό ἐπίπεδό του. Εὖγε τους! Ἄς τούς μιμηθοῦμε
ὅμως κι ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς, ἅγιοι πατέρες, στόν ζῆλο τους καί τήν δραστηριότητά τους,
γιά νά δημιουργήσουμε ὁ καθένας στό Ποίμνιό του ἕνα πνευματικό ξύπνημα, μιά
στροφή τῶν ἀνθρώπων στόν Θεό. Ἄς σκεφτοῦμε τρόπους καί μεθόδους νά κάνουμε
τούς ἀνθρώπους τοῦ Ποιμνίου μας νά ἔχουν τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία ὡς τό
πρῶτο τους μέλημα. Καί ὁ καλύτερος βέβαια τρόπος εἶναι νά ποῦμε στόν Χριστό
καί στήν Παναγία μας τό αἴτημά μας αὐτό καί θά μᾶς ἔρθει ἡ θεία φώτιση καί ἡ
θεία εὐλογία νά γίνει πραγματικότητα ἡ ἐπιθυμία μας αὐτή. Ὁ καθένας ἱερέας,
ἀφοῦ κάνει τήν προσευχή του, εἶναι ἐλεύθερος νά ἐφαρμόσει στό Ποίμνιό του ὅποιο
τρόπο καί μέθοδο νομίζει ὡς καλύτερη, γιά νά κρατήσει τόν λαό τῆς ἐνορίας του
δεμένο μέ τήν Ἐκκλησία. Κάνετε καί σεῖς, πατέρες μου, πνευματικές ἐκδηλώσεις,
σεμνές ὅμως καί μέ ὡραῖο περιεχόμενο, ὅπως ἁρμόζει σέ ἐκδηλώσεις τῆς Ἐκκλησίας. Πρέπει νά γίνουμε ζηλωτές, ἐλεγχόμενοι τοὐλάχιστον ἀπό τόν ζῆλο τῶν κοσμικῶν ἀνθρώπων γιά τά δικά τους κοσμικά ἐνδιαφέροντα. Ἡ Μητρόπολή μας,
πού εἶναι στά δικά σας χέρια, πρέπει νά ἀναγεννηθεῖ. Παρακαλεῖτε δέ τόν Κύριο
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί τήν Κυρία μας Θεοτόκο καί γιά μένα νά ἔχω θεῖο ζῆλο
γιά τήν πνευματική ἀναγέννηση τοῦ τόπου αὐτοῦ, στόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μέ κατέστησε ποιμένα καί ἄς δουλέψουμε ὅλοι μαζί μέ ἀγάπη, μέ μόνο σκοπό τήν δόξα
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μας καί τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν τοῦ Ποιμνίου μας, ἀλλά καί
τήν σωτηρία τῶν δικῶν μας ψυχῶν.
2. Ἕνα θλιβερό συμβάν τῆς ἱερατικῆς μας οἰκογένειας, ἑνός ἱερέως ἐτῶν, μέ
ἔθλιψε καί μέ πόνεσε. Ἀλλά αὐτό συνέβη, γιατί μερικοί ἱερεῖς δέν ἐξομολογοῦνται
οὔτε στήν ἐπικοινωνία τους μέ τόν ἐπίσκοπο συζητοῦν μαζί του γιά πνευματικά
θέματα, ἀναφέροντες σ᾽ αὐτόν μέ ἐμπιστοσύνη μία τους ἀδυναμία, ὥστε νά τούς
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βοηθήσει αὐτός, σάν πατήρ καί ποιμενάρχης πού λέγεται. Ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ
εἶναι ἀλήθεια αὐτό πού λέτε γιά μένα «ἡμῶν δέ πατρός καί ποιμενάρχου», ἀφοῦ
δέν γνωρίζω τίς ψυχές τῶν ἱερέων μου, διά μέσου τῶν ὁποίων ποιμαίνω τόν λαό
τῆς Μητροπόλεώς μου; Ἡ σχέση μας εἶναι καθαρά διοικητική. Δέν τήν θέλω
μία τέτοια σχέση. Δέν παρακαλοῦσα καί χιλιοπαρακαλοῦσα τήν Κυρία Θεοτόκο
νά μοῦ δώσει τήν ἀρχιερατική Χάρη, γιά νά εἶμαι διοικητής. Θέλω νά εἶμαι πατήρ
καί ποιμενάρχης.
3. Παρακαλῶ, ὅ,τι ἐντέλλομαι διά τῶν Ἐγκυκλίων, νά γίνεται. Διότι, μέ πολλή
θλίψη διαπιστώνω ὅτι ὅσα κατά καιρούς σᾶς λέγω διά τήν εὐταξία τῶν Ναῶν
καί τήν πρόοδο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως προσκρούουν στήν παγερή ἀδιαφορία
σας καί δέν κάνετε τίποτε. Γιά παράδειγμα: Σᾶς εἶπα ἐπανειλημμένως οἱ πιστοί
νά μήν ἀνάβουν τά κεριά στά μανουάλια πού εἶναι μπροστά στό Τέμπλο, γιατί
αὐτό τό πήγαινε - ἔλα τοῦ κάθε πιστοῦ νά ἀνάψει τό κερί του καί τό συχνό πήγαινε - ἔλα ἔπειτα τοῦ νεωκόρου ἤ τοῦ ἐπιτρόπου νά σβήσει τά κεριά, βλάπτει
τήν προσήλωση τῶν χριστιανῶν στήν προσευχή, γιά τήν ὁποία καί μόνο ἦρθαν
στόν Ναό. Ἀφήνω δέ τό ἄλλο, τήν κάπνα πού δημιουργεῖται ἀπό τό σβήσιμο τῶν
κεριῶν ἤ καί ἀπό αὐτά τά ἴδια τά πολλά κεριά, πράγμα πού εἶναι ἐνάντιο στό
ἀναπνευστικό καί μάλιστα στούς γέροντες, ἀλλά καί καταστροφικό γιά τίς τοιχογραφίες τῶν Ναῶν μας. Γι᾽ αὐτό καί εἶπα τά κεριά νά ἀνάβονται στό μανουάλι
πού εἶναι πλησίον τοῦ παγκαρίου, πλησίον τῆς εἰκόνας τῆς εἰσόδου στόν Ναό.
Ἀκόμη δέ εἶπα ὅτι σέ περίπτωση πανηγύρεων, πάλι γιά τόν ἴδιο λόγο, γιά νά μή
δημιουργεῖται δηλαδή πνιγηρή ἀτμόσφαιρα, ἰδιαίτερα τήν θερινή περίοδο, εἶπα τό
μανουάλι, μαζί μέ τήν εἰκόνα τοῦ ἑορτάζοντος ἁγίου νά εἶναι ἐκτός τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ, ἀκριβῶς στήν πόρτα τῆς εἰσόδου. Σάν ὁ ἑορταζόμενος ἅγιος νά ὑποδέχεται
καί νά εὐλογεῖ τούς προσκυνητές του! Ἔ, πατέρες μου! Τέσσερις φορές σᾶς τό
ἔχω γράψει αὐτό καί ἀκόμη σειρά δέν ἔχει μπεῖ. Πόσο θλίβομαι καί πονῶ ἐσωτερικά, ὅταν ἐπισκέπτομαι τίς ἐνορίες σας καί βλέπω ὑπάρχουσα ἀκόμη τήν ἀταξία αὐτή. Σᾶς παρακαλῶ, ἐπιτέλους, νά τήν διορθώσετε. Δέν εἶναι αὐτό
προσωπική μου θέληση καί πεῖσμα, ἀλλά εἶναι γιά τήν εὐταξία τοῦ Ναοῦ.
4. Καί παλαιότερα ἀλλά καί τώρα οἱ ἐντολές τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
μᾶς ἐτόνιζαν καί μᾶς τονίζουν νά φροντίζουν οἱ Ἱεράρχες γιά τήν παιδεία τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου. Γι᾽ αὐτό καί παρακαλῶ καί προτρέπω, ὅσοι Ἱερεῖς θέλουν νά ἀνεβάσουν τό μορφωτικό τους ἐπίπεδο, χωρίς βέβαια νά παραθεωροῦνται τά λειτουργικά καί ποιμαντικά τους καθήκοντα, νά φροντίσουν νά παρακολουθοῦν σχετικά
σεμινάρια ἤ καί νά φοιτήσουν σέ σχετικές σχολές ἀνώτερες ἀπό τό ἐπίπεδό τους.
Ἄσχετα ὅμως ἀπ᾽ αὐτό, κατά τό παράδειγμα καί ἄλλων Σεβασμιωτάτων Πα43

τέρων Ἱεραρχῶν, καί μάλιστα αὐτοῦ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, θά ἀρχίσουμε καί στήν Μητρόπολή μας νά ὀργανώνουμε θεολογικά σεμινάρια εἴτε ὑπ᾽ ἐμοῦ τοῦ ἐπισκόπου εἴτε καί ὑπό ἄλλων πατέρων ἡμετέρων καί
ξένων, εὐπαιδεύτων κληρικῶν. Καί εἶναι ἀνάγκη, πατέρες, νά γίνουν τά σεμινάρια
αὐτά, γιατί ἔχω διαπιστώσει σοβαρά λειτουργικά λάθη, ἀλλά καί παντελῆ θεολογική ἄγνοια σέ θεμελιώδεις ἀλήθειες τῆς πίστης μας. Ἕνα εἶδος θεολογικοῦ
σεμιναρίου εἶναι καί τά ἑβδομαδιαῖα σύντομα κηρύγματα πού σᾶς ἀποστέλλω ἤ
καί τά ἄλλα θεολογικά μαθήματα πού λαμβάνετε κατά καιρούς.
5. Σᾶς τό ξαναλέω γιά πολλοστή φορά: Σέ περιπτώσεις ἐνοριακῶν δυσκολιῶν γιά λειτουργικά ἤ ἄλλα θέματα ἤ σέ ἀνάγκη νά ἐξυπηρετήσετε
ἄλλη ἐνορία πέρα ἀπό τήν δική σας ἤ Ἱερά Μονή θά ἐπικοινωνεῖτε μαζί
μου καί ὄχι μέ τούς Ἀρχιερατικούς οὔτε μέ τόν Πρωτοσύγκελλο. Σέ περίπτωση ὅμως πού δέν βρίσκετε ἐμένα, θά ἐπικοινωνεῖτε μέ τόν Πρωτοσύγκελλο καί αὐτός θά μοῦ τό μεταβιβάζει ἀμέσως, ὡς διαμένων μαζί μου.
Ἔχω δέ διαπιστώσει, ἀγαπητοί ἱερεῖς, ὅτι αὐτός ὁ τρόπος εἶναι μιά καλή
εὐκαιρία ἐπικοινωνίας μαζί σας, ἀφοῦ γιά τά πνευματικά θέματα ἐσεῖς δέν
ἐπικοινωνεῖτε μαζί μου... Ἐφαρμόζω δέ πάλι καί αὐτόν τόν τρόπο γιά νά
ἔχω καί μία ἐποπτεία ἐπί τῆς Μητροπόλεως, γιά νά ξέρω τί γίνεται σέ
κάθε ἐνορία. Ἀπαιτῶ ὑπακοή στήν ἐντολή αὐτή.
6. Ἀνακοινώνω τήν νέα Ἱερατική μας Σύναξη. (α) Γιά τούς ἱερεῖς τῆς
Γορτυνίας τήν 23η Ἰουνίου, ἡμέρα Τετάρτη, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Κυριακῆς Δημητσάνης, ὥρα 6.30 μ.μ.
(β) Γιά τούς ἱερεῖς τῆς ἐπαρχίας Μεγαλοπόλεως τήν 25η Ἰουνίου, ἡμέρα
Παρασκευή, ὥρα 6.30 μ.μ. στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Νικολάου (τόν παλαιό).
Ἡ προσέλευση ὅλων εἶναι ὑποχρεωτική, γιατί τό μάθημα θά εἶναι λειτουργικό σεμινάριο. Θέμα: Πρακτική τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας. Δι᾽
ἀπουσία σας (σέ σοβαρή περίπτωση) δηλώσατέ το εἰς τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο, Ἀρχιμ. π. Ἰάκωβο Κανάκη.
Εὔχεσθε ὑπέρ ἐμοῦ.
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

44

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 24ο

Ἀσυναίρετα Τρικατάληκτα ἐπίθετα Β´ κλίσεως
(συνέχεια)

σέ
-ος, -η, -ον

-ος,-ᾱ,-ον

Παραδείγματα
1. ... ὅτι ἔκρυψας αὐτά ἀπό σοφῶν καί συνετῶν.
2. Εὖ δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ.
3. Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί ἐπείνασαν.
4. Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ.
5. Οὐδέ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκούς παλαιούς.
Παραδείγματα κλίσεως τρικαταλήκτων ἐπιθέτων
Ἑνικός Ἀριθμός
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

ὁ
τοῦ
τῷ
τόν
ὦ

πιστός
πιστοῦ
πιστῷ
πιστόν
πιστέ

ἡ
τῆς
τῇ
τήν
ὦ

πιστή
πιστῆς
πιστῆ
πιστήν
πιστή

τό
τοῦ
τῷ
τό
ὦ

πιστόν
πιστοῦ
πιστῷ
πιστόν
πιστόν

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

ὁ
τοῦ
τῷ
τόν
ὦ

καθαρός
καθαροῦ
καθαρῷ
καθαρόν
καθαρέ

ἡ
τῆς
τῇ
τήν
ὦ

καθαρά
καθαρᾶς
καθαρᾷ
καθαράν
καθαρά

τό
τοῦ
τῷ
τό
ὦ

καθαρόν
καθαροῦ
καθαρῷ
καθαρόν
καθαρόν

Πληθυντικός Ἀριθμός
τά
αἱ πισταί
οἱ
πιστοί
Ὀν.
τῶν πιστῶν τῶν πιστῶν τῶν
Γεν.
Δοτ. τοῖς πιστοῖς ταῖς πισταῖς τοῖς
τά
Αἰτ. τούς πιστούς τάς πιστάς
ὦ
ὦ
πισταί
πιστοί
Κλητ. ὦ

πιστά
πιστῶν
πιστοῖς
πιστά
πιστά

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

οἱ
τῶν
τοῖς
τούς
ὦ

καθαροί
καθαρῶν
καθαροῖς
καθαρούς
καθαροί

αἱ
τῶν
ταῖς
τάς
ὦ

καθαραί
καθαρῶν
καθαραῖς
καθαράς
καθαραί

τά
τῶν
τοῖς
τά
ὦ

καθαρά
καθαρῶν
καθαροῖς
καθαρά
καθαρά

Παρατηρήσεις:
• Τό θηλυκό τῶν τρικαταλήκτων ἐπιθέτων λήγει σέ -η, ὅταν πρίν ἀπό τήν κατάληξη -ος
τοῦ ἀρσενικοῦ ὑπάρχει σύμφωνο ἐκτός ἀπό ρ, π.χ.: σοφ-ός, σοφή, σοφόν· ἀγαθ-ός, ἀγαθή, ἀγαθόν· θερμ-ός, θερμή, θερμόν· λίθιν-ος, λιθίνη, λίθινον κ.ἄ.
• Λήγει σέ ᾱ (μακρόν) ὅταν πρίν ἀπό τήν κατάληξη -ος τοῦ ἀρσεν. ὑπάρχει φωνῆεν ἤ ρ,
π.χ.: λαμπρ-ός, λαμπρά, λαμπρόν· μακάρι-ος, μακαρία, μακάριον· γενναῖ-ος, γενναία, γενναῖον·
πλούσι-ος, πλουσία, πλούσιον κ.ἄ. (ἐξαιρεῖται τό ὄγδοος, ὀγδόη).
• Τό ἀρσενικό καί οὐδέτερο τῶν δευτεροκλίτων ἐπιθέτων κλίνεται κατά τήν β´ κλίση, τό θηλυκό πάντοτε κατά τήν α´ κλίση.
• Ἡ κατάληξη -α τοῦ θηλυκοῦ εἶναι πάντοτε μακρά, π.χ.: ἡ ἀρχαία, ἡ ὡραία, ἡ ἀνδρεία.
• Τό θηλυκό τῶν δευτεροκλίτων ἐπιθέτων τονίζεται στήν ὀνομαστική, γενική καί κλητική
πληθυντικοῦ ὅπου τονίζονται οἱ ἴδιες πτώσεις τοῦ ἀρσενικοῦ καί παίρνουν τόν ἴδιο τόνο.
Π.χ.: οἱ φοβεροί, τῶν φοβερῶν – αἱ φοβεραί, τῶν φοβερῶν·
οἱ ὡραῖοι, τῶν ὡραίων – αἱ ὡραῖαι, τῶν ὡραίων·
οἱ ἅγιοι, τῶν ἁγίων
– αἱ ἅγιαι, τῶν ἁγίων.
Σημείωση 1: Τό θηλυκό τοῦ ἐπιθέτου κύριος, ὅταν λαμβάνεται ὡς οὐσιαστικό, ἡ κυρία, τονίζεται στήν ὀνομαστική καί γενική πληθυντικοῦ ὡς οὐσιαστικό: αἱ κυρίαι, τῶν κυριῶν.
Π.χ. Αἱ κυρίαι τοῦ Φιλοπτώχου ἐτίμησαν τήν ἐκδήλωση λήξεως τῶν κατηχητικῶν
σχολείων.
Ἡ συμβολή τῶν κυριῶν τοῦ Φιλοπτώχου στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐνορίας εἶναι
μεγάλη .
(ὡς ἐπίθετο τονίζεται ὅπως τά ἐπίθετα, π.χ. αἱ κύριαι ὑποθέσεις, τῶν κυρίων ὑποθέσεων).
Σημείωση 2: Στήν καθομιλουμένη γλώσσα καί στήν λογοτεχνία τό θηλυκό τῶν τρικαταλήκτων δευτεροκλίτων ἐπιθέτων ἔχει κατάληξη -α, μόνον ὅταν πρίν ἀπό τήν κατάληξη -ος τοῦ
ἀρσενικοῦ ὑπάρχει φωνῆεν, π.χ.: νέος – νέα. Σέ ὅσα πρίν ἀπό τήν κατάληξη -ος ὑπάρχει ρ, τό
θηλυκό ἔχει κατάληξη -η.
Π.χ.: μαῦρος – μαύρη, καθαρός – καθαρή, φοβερός – φοβερή, ρυπαρός – ρυπαρή.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 25ο

Ἀσυναίρετα Δικατάληκτα ἐπίθετα Β´ κλίσεως
σέ
-ος, -ος

-ον

Παραδείγματα:
• Μή γίνου ἄπιστος ἀλλά πιστός.
• Ὦ γενεά ἄπιστος, ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾽ ὑμῶν;
• ἄπιστα ἤθη (= ἀσταθῆ, ἀβέβαια ἤθη, ἀσταθεῖς χαρακτῆρες)
• Ἡ ἐν ταῖς μάχαις τελευτή τοῖς Σπαρτιάταις ἔνδοξος καί ἔντιμος ἦν (= ὁ θάνατος
στήν μάχη γιά τούς Σπαρτιάτες ἦταν ἔνδοξος καί ἔντιμος).
• Ἡ τῶν ἀνδρείων δόξα ἀθάνατός ἐστιν.
Ἐπισημαίνουμε τά ἐπίθετα: ὁ ἄπιστος, ἡ ἄπιστος (γενεά), τά ἄπιστα (ἤθη)·
ἡ ἔνδοξος καί ἔντιμος (τελευτή), ἡ ἀθάνατος (δόξα).
Παραδείγματα κλίσεως δευτεροκλίτων ἐπιθέτων
πού συνοδεύουν οὐσιαστικό (ὁποιασδήποτε κλίσεως τό οὐσιαστικό)
Ἑνικός ἀριθμός
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

ὁ
τοῦ
τῷ
τόν
ὦ

ἔνδοξος
ἐνδόξου
ἐνδόξῳ
ἔνδοξον
ἔνδοξε

στρατηγός
στρατηγοῦ
στρατηγῷ
στρατηγόν
στρατηγέ

ἡ
τῆς
τῇ
τήν
ὦ

ἔνδοξος
ἐνδόξου
ἐνδόξῳ
ἔνδοξον
ἔνδοξε

μάχη
μάχης
μάχῃ
μάχην
μάχη

ἡ
τῆς
τῇ
τήν
ὦ

ἄκαρπος
ἀκάρπου
ἀκάρπῳ
ἄκαρπον
ἄκαρπε

συκῆ
συκῆς
συκῇ
συκῆν
συκῆ

αἱ
τῶν
ταῖς
τάς
ὦ

ἄκαρποι συκαῖ
ἀκάρπων συκῶν
ἀκάρποις συκαῖς
ἀκάρπους συκᾶς
ἄκαρποι συκαῖ

Πληθυντικός ἀριθμός
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

οἱ ἔνδοξοι
τῶν ἐνδόξων
τοῖς ἐνδόξοις
τούς ἐνδόξους
ὦ ἔνδοξοι

στρατηγοί
στρατηγῶν
στρατηγοῖς
στρατηγούς
στρατηγοί

αἱ
τῶν
ταῖς
τάς
ὦ

ἔνδοξοι
ἐνδόξων
ἐνδόξοις
ἐνδόξους
ἔνδοξοι

μάχαι
μαχῶν
μάχαις
μάχας
μάχαι

Ποιά δευτερόκλιτα σέ -ος εἶναι δικατάληκτα
1) Τά περισσότερα ἀπό τά σύνθετα: ὁ, ἡ ἔντιμος, τό ἔντιμον· ὁ, ἡ φιλόπονος, τό φιλόπονον· ὁ, ἡ ἀθάνατος, τό ἀθάνατον· ὁ, ἡ κατάλληλος, τό κατάλληλον· ὁ, ἡ εὐσυνείδητος,
τό εὐσυνείδητον· ὁ, ἡ ἄγονος, τό ἄγονον κ.ἄ.
2) Μερικά ἁπλᾶ σέ -ειος, -ιος, -ιμος: ὁ, ἡ βόρειος, τό βόρειον· ὁ, ἡ ἀΐδιος, τό ἀΐδιον· ὁ,
ἡ μάχιμος, τό μάχιμον· ὁ, ἡ δόκιμος, τό δόκιμον· ὁ, ἡ πένθιμος, τό πένθιμον κ.ἄ.
Π.χ.
ὁ βόρειος πόλος, ἡ βόρειος θάλασσα
δόκιμος ἀξιωματικός, δόκιμος συγγραφέας, δόκιμος μετάφρασις.
3) Τά ἐπίθετα: βάναυσος, βάρβαρος, ἥμερος, ἤρεμος, ἥσυχος, κίβδηλος, χέρσος.
• Ἐξαιρέσεις:
α) Τά σύνθετα: ἀντάξιος, ἐναντίος, ἀβέβαιος εἶναι τρικατάληκτα·
ἀντάξιος, ἀνταξία, ἀντάξιον
ἐνάντιος, ἐναντία, ἐνάντιον,
ἀβέβαιος, ἀβεβαία, ἀβέβαιον.
β) Τά σύνθετα: ἀνάξιος, ἀναίτιος, ἀβέβαιος καί τά ἁπλᾶ βέβαιος καί ἔρημος μπορεῖ νά
εἶναι τρικατάληκτα ἤ δικατάληκτα. Ἐπίσης στήν ὁμιλουμένη γλώσσα καί στή λογοτεχνία
πολλά δικατάληκτα ἔχουν γίνει τρικατάληκτα.
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