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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου
Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς
«... Ὅλα τά παιδάκια πήγαιναν σχολεῖο μιά φορά τήν ἡμέρα. Τό Ἰακωβάκι πήγαινε δύο. Τό ἀγαποῦσε πολύ, γιατί τό σχολεῖο του στά πρῶτα χρόνια ἤτανε κι
Ἐκκλησία, τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Ἀργά τό ἀπόγευμα πήγαινε κι ἄναβε τά καντήλια. Πήγαινε μόνο του τό παιδί καί τοῦ ἄρεσε νά μένει μέχρι τό νύχτωμα. Προσευχότανε ὅσο ἤξερε κι ὅσο μποροῦσε. Ἔπειτα ἔπαιρνε τόν κατήφορο γιά τό σπίτι,
ἀφήνοντας τό δάσος μέ τά πεῦκα. Ἕνα ἀπόγευμα ὅμως, θά᾽ τανε τότε ὀκτώἐννέα ἐτῶν, ἐκεῖ πού προευχότανε τοῦ ἐμφανίστηκε ὁλοζώντανη ἡ ἁγία Παρασκευή
ὡς μοναχή, ὅπως ἤτανε στήν εἰκόνα. Τό παιδί τρόμαξε, τό ᾽βαλε στά πόδια κι
ἔφτασε λαχανιασμένο στό σπίτι. Οὔτε γύρισε νά κοιτάξει πίσω ἀπό τόν φόβο του.
Ξαναπῆγε ἄλλη μέρα ν᾽ ἀνάψει τά καντήλια καί τοῦ ἐμφανίστηκε πάλι. Καί πάλι
τρόμαξε. Ἔφυγε τρέχοντας τόν κατήφορο, μά ἡ Ἁγία βγῆκε ἀπό τό ναό, μίλησε
γλυκά καί καθησύχασε τό παιδάκι. Αὐτό, τώρα, σταμάτησε νά τρέχει, γύρισε νά
δεῖ ποιός τοῦ μιλοῦσε. Ἡ Ἁγία τοῦ ἐξήγησε ποιά εἶναι, τοῦ ᾽πε νά μή φοβᾶται,
καί τό Ἰακωβάκι ἀνέβηκε δειλά δειλά πάλι πρός τό ἐκκλησάκι. Ἔκατσε κοντά
της καί τήν ἄκουσε προσεκτικά. Ἡ ἐμφάνιση τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ἐπαναλήφθηκε πολλές φορές. Τό Ἰακωβάκι συνήθισε καί δέ φοβότανε πιά. Καθόσανε δίπλα
δίπλα καί μιλάγανε... τέτοια οἰκειότητα καί ἀφελή παρρησία ὁ μικρός!
Σέ μία ἀπό τίς πρῶτες ἐμφανίσεις της ἡ Ἁγία, ὅταν εἶχε ξεθαρρέψει ὁ μικρός,
τοῦ εἶπε:
– Τί θέλεις, Ἰάκωβέ μου, νά σοῦ χαρίσω γιά τίς προσευχές πού κάνεις καί πού
περιποιεῖσαι τό σπίτι μου;

Ἐκεῖνο δέν ἤξερε τί νά ζητήσει. Ὅμως τό βράδυ ρώτησε τή μητέρα του, τή
Θοδώρα. Ἐκείνη τό συμβούλεψε ἁπλοϊκά: «Νά σοῦ πεῖ, νά σοῦ δώσει, τήν τύχη
σου». Τό ἄλλο ἀπόγευμα ἐμφανίστηκε ἡ Ἁγία καί ἀπάντησε στό παιδί:
– Ἄκουσέ με. Θά δεῖς δόξες καί τιμές πολλές, πολύς κόσμος θά ᾽ρχεται νά σέ
δεῖ, πολλά χρήματα θά ἔρχονται στά χέρια σου, ἀλλά δέ θά μένουν (καί πράγματι
ὅλα ἐπαληθεύτηκαν. Τόν τίμησαν τόν γέροντα Ἰάκωβο πλούσιοι καί φτωχοί,
σοφοί καί ἀγράμματοι, ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι, καθηγητές πανεπιστημίου καί
ἀνώτατοι δικαστικοί, μοναχοί, ἱερεῖς, ἐπίσκοποι καί πατριάρχες, πού ἔφταναν τά
τελευταῖα χρόνια στό μοναστήρι νά τόν γνωρίσουνε, νά ἐξομολογηθοῦνε, νά ὠφεληθοῦνε, νά πάρουνε τήν εὐχή του. Καί χρήματα ἐπίσης, τά τελευταῖα χρόνια,
τοῦ ἔδιναν πολλά, μά κι αὐτός τά προσέφερνε ὅλα σέ ὅποιους εἴχανε ἀνάγκη, δέ
μένανε στό σακκούλι του – γιατί σ᾽ ἕνα σακκούλι τά ἔβαζε, πού δέν ἄδειαζε ποτέ,
ὅσα καί νά ᾽δινε).
Ὁ ἴδιος, πού τά διηγότανε αὐτά, πρόσθετε:
– Καί μήπως ψέματα μοῦ εἶπε, ἀδελφέ μου, ἡ ἁγία Παρασκευή; Μικρή τύχη
μοῦ ἔδωσε; Μ᾽ ἔκανε ἱερέα τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ!
(Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Στ. Παπαδόπουλου, Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ, Ἐκδόσεις Ἀκρίτας, Θ´ ἔκδοση, Σεπτέμβριος 2005, σελ.
37-39.)
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5. Η ΑΓΡΑΦΗ ΙΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
1. Τά ἑβδομαδιαῖα κηρύγματά μας, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἀναφέρονται στήν
Ὀρθόδοξη Πίστη μας. Γι᾽ αὐτό καί παρακαλῶ νά τά προσέχουμε ὅλοι μας μέ
ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον.
Στά προηγούμενα κηρύγματά μας εἴπαμε ὅτι οἱ πηγές τῆς Πίστης μας εἶναι
ἡ Ἱερή Παράδοση καί ἡ Ἁγία Γραφή. Ὄχι μόνο ἡ Ἁγία Γραφή, ἀλλά καί ἡ Ἱερή
Παράδοση. Ὅπως ἔλεγε ὁ ἁγιασμένος Γέροντας π. Σωφρόνιος Ζαχάρωφ, ὁ βιογράφος τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου, «ἡ Ἁγία Γραφή δέν εἶναι βαθύτερη
ἤ σπουδαιότερη ἀπό τήν Ἱερή Παράδοση, ἀλλά μιά ἀπό τίς μορφές της. Εἶναι
ὅμως ἡ μορφή αὐτή ἡ πιό πολύτιμη, γιατί εὔκολα διαφυλάσσεται καί εὔκολα
χρησιμοποιεῖται».1 Ἡ Ἱερή Παράδοση, ἡ ἀποκαλυφθεῖσα δηλαδή ἀλήθεια τοῦ
Θεοῦ, δόθηκε στούς Ἀποστόλους καί κηρύχτηκε ἀπό αὐτούς στούς πιστούς. Γι᾽
αὐτό καί λέγοντας Ἱερή Παράδοση νοοῦμε τήν διδασκαλία πού ἔρχεται ἀπό τήν
Ἐκκλησία τῶν Ἀποστολικῶν χρόνων· καί γι᾽ αὐτό στόν 2ο μέχρι τόν 4ο αἰώνα
αὐτή καλεῖται «Ἀποστολική Παράδοση».
2. Πρέπει νά γνωρίζουμε, ἀδελφοί χριστιανοί, ὅτι ἡ παλαιά Ἐκκλησία πρόσεχε
νά μή γίνουν γνωστά στούς μή χριστιανούς τά ἅγια Μυστήριά της. Ὅταν ἐτελεῖτο τό Βάπτισμα ἤ ἡ Θεία Εὐχαριστία δέν ἦταν παρόντες οἱ μή χριστιανοί.
Καί ἀκριβῶς γιά τόν λόγο νά μή γίνουν γνωστά τά Ἱερά Μυστήρια, γι᾽ αὐτό ἡ
τάξη τῆς τελετῆς τῶν Μυστηρίων δέν ἦταν καταγεγραμμένη, ἀλλά μεταδιδόταν
προφορικά.2 Καί ὅ,τι γινόταν μυστικά, ἀποτελοῦσε τό οὐσιαστικό μέρος τῆς Πίστης. Ὁ ἅγιος Κύριλλος ὁ Ἰεροσολύμων (4ος αἰώνας) μᾶς τό λέει αὐτό πολύ
καθαρά. Ἀναλαμβάνοντας τήν Κατήχηση ἐκείνων πού εἶχαν ἀποφασίσει νά γίνουν
χριστιανοί, λέγει ὁ Ἱεράρχης πρός αὐτούς στήν προκατήχησή του: «Ἄν αὐτοί,
πού δέν ἔχουν ἀποφασίσει ἀκόμη νά γίνουν χριστιανοί, σέ ρωτήσουν τί σοῦ διδάξαμε, νά μήν πεῖς τίποτα σ᾽ αὐτούς πού εἶναι ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία. Γιατί αὐτό
1. Ἀρχιμ. Σωφρονίου, Ὁ Γέροντας Σιλουανός σ. 92 ἑξ.
2. Ἐννοεῖται βέβαια ὅτι ἦταν σύντομη ἡ ἀκολουθία τῶν Μυστηρίων καί ὄχι ἐκτεταμένη, ὅπως εἶναι
σήμερα.
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πού σοῦ παραδίδουμε εἶναι Μυστήριο καί τήρησε αὐτό τό Μυστήριο γιά ἐκεῖνον
πού εἶναι μισθαποδότης. Καί ἄν σέ ρωτήσει αὐτός πού εἶναι ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας “Τί πειράζει νά τό μάθω καί ἐγώ τό Μυστήριο αὐτό;”, σκέψου ὅτι καί ὁ
ἄρρωστος ζητάει νά πιεῖ κρασί· ἀλλά ἄν τοῦ δοθεῖ σέ ἀκατάλληλο καιρό τοῦ κάνει
ζημιά. Καί δέν κάνει ζημιά μόνο στόν ἄρρωστο, ἀλλά συκοφαντεῖται καί ὁ ἰατρός.
Τό ἴδιο θά συμβεῖ καί μέ ἐκεῖνον πού δέν πῆρε ἀκόμη τήν ἀπόφαση νά γίνει χριστιανός: Ἄν ἀκούσει ἀπό τόν πιστό τό Μυστήριο καί ὁ ἴδιος αὐτός θά βλαφτεῖ,
γιατί θά μυκτηρίζεται τό ἱερό αὐτό Μυστήριο, ἀλλά καί ὁ πιστός θά κατακριθεῖ
ὡς προδότης».3
Καί σέ μιά ἄλλη του παρόμοια ὁμιλία ὁ ἅγιος Κύριλλος λέει πάλι στούς πορευομένους πρός τό Βάπτισμα: «Σᾶς παραδίδω τήν Πίστη σέ λίγους στίχους, γιά νά
τούς ἀπομνημονεύσετε καί ὄχι νά τούς καταγράψετε καί φανερωθεῖ ἡ Πίστη στούς
ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας».4 Καί τελειώνοντας τήν προκατήχησή του ὁ ἅγιος Ἱεράρχης λέει καθαρά σ᾽ αὐτούς πού τήν ἄκουσαν, νά μήν τήν ἀνακοινώνουν σέ ἀνθρώπους
πού δέν εἶναι χριστιανοί.5 Τόσο πολύ πρόσεχε ἡ ἀρχαία Ἐκκλησία νά μή γίνονται
γνωστά τά Μυστήριά της στούς ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας εὑρισκομένους.6
3. Ἀποδώσαμε γενικά τό νόημα τῆς περικοπῆς, πού στό κείμενό της ἔχει ὡς ἑξῆς «Ὅτε τοίνυν κατήχησις λέγηται, ἐάν σε κατηχούμενος ἐξετάσῃ, τί εἰρήκασιν οἱ διδάσκοντες, μηδέν λέγε τῷ ἔξω. Μυστήριον γάρ σοι παραδίδομεν καί ἐλπίδα μέλλοντος αἰῶνος. Τήρησον τό μυστήριον τῷ μισθαποδότῃ. Μή
ποτέ σοί τις εἴπῃ· Τί βλάπτῃ, ἐάν κἀγώ μάθω; Καί οἱ νοσοῦντες τόν οἶνον ζητοῦσιν· ἀλλ᾽ ἐάν ἀκαίρως
δοθῇ, φρενῖτιν ἐργάζεται· καί δύο κακά γίνεται, καί ὁ νοσῶν ἀπόλλυται, καί ὁ ἰατρός διαβάλλεται· οὕτως
καί ὁ κατηχούμενος, ἐάν ἀκούσῃ παρά πιστοῦ, καί ὁ κατηχούμενος φρενιτιᾷ (οὐκ οἶδε γάρ τί ἤκουσε,
καί ἐλέγχει τό πρᾶγμα, καί ἐκμυκτηρίζει τό λεγόμενον), καί ὁ πιστός ὡς προδότης κατακρίνεται. Ἤδη
δέ σύ ἐν μεθορίῳ στήκεις, βλέπε μοι μή ἐκλαλήσῃς· οὐχ ὅτι οὐκ ἄξια λαλιᾶς τά λεγόμενα, ἀλλ᾽ ὅτι ἡ
ἀκοή ἀναξία τοῦ δέξασθαι· ἧς ποτε καί σύ κατηχούμενος, οὐ διηγησάμην σοι τά προκείμενα· ὅταν τῇ
πείρᾳ λάβῃς τό ὕψωμα τῶν διδασκομένων, τότε ἄν γνώσῃ, ὅτι ἀνάξιοι οἱ κατηχούμενοι τῆς ἀκοῆς»
(MPG 33, 352. 353).
4. Τό κείμενο: «Ἐν ὀλίγοις τοῖς στίχοις τό πᾶν δόγμα τῆς πίστεως περιλαμβάνομεν. Ὅπερ καί ἐπ᾽
αὐτῆς τῆς λέξεως μνημονεῦσαι ὑμᾶς βούλομαι, καί παρ᾽ ἑαυτοῖς μετά πάσης σπουδῆς ἀπαγγεῖλαι, οὐκ
εἰς χάρτας ἀπογραφομένους, ἀλλ᾽ ἐν καρδίῃ τῇ μνήμῃ στηλογραφοῦντας· φυλαττομένους ἐν τῷ μελετᾷν,
μή πού τις κατηχούμενος ἐπακούσῃ τῶν παραδεδομένων» (Κατήχησις 5 κ. 12. MPG 33,521).
5. Τό κείμενο: «Τάς τῶν φωτιζομένων κατηχήσεις ταύτας, τοῖς μέν τῷ βαπτίσματι προσερχομένοις,
καί τοῖς τό λουτρόν ἔχουσιν ἤδη πιστοῖς, εἰς ἀνάγνωσιν παρεχόμενος, μή δός τό σύνολον μήτε κατηχουμένοις, μήτε ἄλλοις τισί τοῖς μή οὖσι Χριστιανοῖς· ἐπί τῷ Κυρίῳ λόγον δώσεις. Καί ἐάν ποιῇς ἀντίγραφον,
ὡς ἐπί Κυρίου ταῦτα πρόγραψον» (Τέλος τῆς Προκατηχήσεως. MPG 33,365).
6. Σήμερα δέν ὑπάρχει αὐτή ἡ αὐστηρότητα ὡς πρός τήν μή ἀποκάλυψη τῶν ἱερῶν Μυστηρίων
στούς μή χριστιανούς. Δέν ἀκούεται ἡ κραυγή πρίν ἀπό τήν Λειτουργία τῶν πιστῶν, «οἱ κατηχούμενοι
προέλθετε», οὔτε προσέχουμε ἄν μή χριστιανοί παρακολουθοῦν τήν Θεία Λειτουργία (σέ μερικές ὅμως
Ἐκκλησίες παρακαλοῦνται οἱ μή βαπτισμένοι νά σταθοῦν στόν Νάρθηκα, ἀλλά καί ἀπό ἐκεῖ μποροῦν
αὐτοί νά παρακολουθοῦν τήν Θεία Λειτουργία). Αὐτή ἡ προσεκτικότης γιά τήν μή γνώση τῶν Μυστη4

3. Δέν εἶναι λοιπόν, ἀδελφοί χριστιανοί, πηγή τῆς Πίστης μας μόνο τά γραπτά
κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀλλά καί ἡ προφορική Ἱερή Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας ἔχει μιά πολύ ὡραία περικοπή στήν ὁμιλία
του περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅπου μιλάει γιά πολλά πού ἔχουμε παραλάβει
ἀπό τήν Ἱερή Παράδοση καί τά ὁποῖα δέν ἀναφέρονται στήν Ἁγία Γραφή: Τό νά
κάνουμε τόν Σταυρό μας, τό νά στρεφόμαστε πρός ἀνατολάς, ὅταν κάνουμε τήν
προσευχή μας, τά λόγια πού λέμε κατά τόν Καθαγιασμό τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου
στήν Θεία Λειτουργία, ἡ εὐλογία τοῦ ὕδατος τῆς Κολυμβήθρας, τό νά βυθίζεται
ὁ βαπτιζόμενος τρεῖς φορές σ᾽ αὐτήν καί τόσα ἄλλα ἀκόμη τά ἔχουμε παραλάβει
ἀπό τήν Ἱερή Παράδοση.7
4. Ἀλλά ἐνῶ δίνουμε μεγάλη σημασία στήν Ἱερή Παράδοση, ὡς πηγή τῆς Πίστης μας, ὅμως αὐτό δέν σημαίνει ὅτι κάθε παράδοση πού ἔρχεται ἀπό τό παρελθόν εἶναι ἰσόκυρη μέ τήν Ἱερή Παράδοση. Ὑπάρχει διαφορά μεταξύ τῆς «Ἱερῆς
Παράδοσης» καί τῶν διαφόρων «παραδόσεων». Πολλές παραδόσεις, πού μᾶς
ρίων στούς μή χριστιανούς, ὅπως μᾶς τήν λέει ὁ ἅγιος Κύριλλος, χάθηκε στά χρόνια μας, ἀφοῦ καθένας
μπορεῖ νά ἀναγνώσει τίς ἀκολουθίες τῶν ἱερῶν Μυστηρίων καί οἱ Κατηχήσεις τοῦ ἁγίου Κυρίλλου δημοσιεύθηκαν σέ πολλές γλῶσσες καί ἐκδόσεις. Παρά ταῦτα ὅμως καί σήμερα προσέχουμε νά μή δώσουμε
«τά ἅγια τοῖς κυσί» καί νά μή βάλουμε τούς «μαργαρίτας ἔμπροσθεν τῶν χοίρων» καί γι᾽ αὐτό δέν
λέμε πολλά περί τῶν Μυστηρίων τῆς πίστεώς μας σέ ἀνθρώπους μή χριστιανούς, πού ρωτοῦν ἀπό περιέργεια καί ὄχι ἀπό ἐνδιαφέρον καί πόθο νά γίνουν μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας.
7. Τό κείμενο ὅλης τῆς περικοπῆς: «Τῶν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ πεφυλαγμένων δογμάτων καί κηρυγμάτων
τά μέν ἐκ τῆς ἐγγράφου διδασκαλίας ἔχομεν, τά δέ ἐκ τῆς τῶν ἀποστόλων παραδόσεως διαδοθέντα ἡμῖν
ἐν μυστηρίῳ παρεδεξάμεθα· ἅπερ ἀμφότερα τήν αὐτήν ἰσχύν ἔχει πρός τήν εὐσέβειαν. Καί τούτοις οὐδείς
ἀντερεῖ, οὐκοῦν ὅστις γε κατά μικρόν γοῦν θεσμῶν ἐκκλησιαστικῶν πεπείραται. Εἰ γάρ ἐπιχειρήσαιμεν
τά ἄγραφα τῶν ἐθῶν ὡς μή μεγάλην ἔχοντα τήν δύναμιν παραιτεῖσθαι, λάθοιμεν ἄν εἰς αὐτά τά καίρια
ζημιοῦντες τό Εὐαγγέλιον· μᾶλλον δέ εἰς ὄνομα ψιλόν περιιστῶντες τό κήρυγμα. Οἶον (ἵνα τοῦ πρώτου
καί κοινοτάτου πρῶτον μνησθῶ) τῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ τούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἠλπικότας κατασημαίνεσθαι τίς ὁ διά γράμματος διδάξας; Τό πρός ἀνατολάς τετράφθαι κατά τήν
προσευχήν ποῖον ἐδίδαξεν ἡμᾶς γράμμα; Τά τῆς ἐπικλήσεως ῥήματα ἐπί τῇ ἀναδείξει τοῦ ἄρτου τῆς
Εὐχαριστίας καί τοῦ ποτηρίου τῆς εὐλογίας τίς τῶν ἁγίων ἐγγράφως ἡμῖν καταλέλοιπεν; Οὐ γάρ δή
τούτοις ἀρκούμεθα ὧν ὁ Ἀπόστολος ἤ τό Εὐαγγέλιον ἐπεμνήσθη, ἀλλά καί προλέγομεν καί ἐπιλέγομεν
ἕτερα, ὡς μεγάλην ἔχοντα πρός τό μυστήριον τήν ἰσχύν, ἐκ τῆς ἀγράφου διδασκαλίας παραλαβόντες.
Εὐλογοῦμεν δέ τό τε ὕδωρ τοῦ βαπτίσματος, καί τό ἔλαιον τῆς χρίσεως, καί προσέτι αὐτόν τόν βαπτιζόμενον. Ἀπό ποίων ἐγγράφων; Οὐκ ἀπό τῆς σιωπωμένης καί μυστικῆς παραδόσεως; Τί δέ; αὐτήν τοῦ
ἐλαίου τήν χρίσιν τίς λόγος γεγραμμένος ἐδίδαξε· Τό δέ τρίς βαπτίζεσθαι τόν ἄνθρωπον πόθεν; Ἄλλα δέ
ὅσα περί τό βάπτισμα, ἀποτάσσεσθαι τῷ Σατανᾷ καί τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ, ἐκ ποίας ἐστί γραφῆς; Οὐκ
ἐκ τῆς ἀδημοσιεύτου ταύτης καί ἀπορρήτου διδασκαλίας, ἥν ἐν ἀπολυπραγμονήτῳ καί ἀπεριεργάστῳ
σιγῇ οἱ πατέρες ὑμῶν ἐφύλαξαν, καλῶς ἐκεῖνο δεδιδαγμένοι, τῶν μυστηρίων τό σεμνόν σιωπῇ διασώζεσθαι; Ἅ γάρ οὐδέ ἐποπτεύειν ἔξεστι τοῖ ἀμυήτοις, τούτων πῶς ἄν ἦν εἰκός τήν διδασκαλίαν ἐκθριαμβεύειν
ἐν γράμμασιν;» (MPG 32,188.189).
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ἦρθαν ἀπό τό παρελθόν, δέν ἀποτελοῦν μέρος τῆς μιᾶς ἀληθινῆς Παράδοσης, τῆς
Ἱερῆς Παράδοσης, πού εἶναι Θεία Ἀποκάλυψη.
5. Τήν ἀποκαλυφθεῖσα Πίστη μας, ἐκτός ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τήν βρίσκουμε
λοιπόν καί σέ ἄλλες πηγές τῆς Ἱερῆς μας Παραδόσεως. Σᾶς ἀναφέρω γενικῶς
μερικές:
(α)Στούς Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων,8 (β) στίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν καί Τοπικῶν Συνόδων,9 (γ) σέ παλαιά λειτουργικά κείμενα, (δ) σέ παλαιά Μαρτυρολόγια καί ἱερά Συναξάρια,10 (ε) σέ παλαιά κείμενα τῆς ἱστορίας
τῆς Ἐκκλησίας μας,11 (ς) στά ἔργα τῶν Πατέρων καί Διδασκάλων τῆς

8. «Ἀποστολικοί Κανόνες» ἤ «Κανόνες τῶν ἁγίων Ἀποστόλων» εἶναι μιά συλλογή ἀπό 85 ἐκκλησιαστικούς Κανόνες, πού παραδόθηκαν ἀπό τούς Ἀποστόλους καί τούς διαδόχους τους. Ἐπικυρώθηκαν
ἀπό τόν β´ Κανόνα τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου (ἐν Τρούλλῳ 692) καί ἀπό τόν α´ Κανόνα
τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ὅλη ἡ συλλογή ὅμως τῶν Ἀποστολικῶν Κανόνων δέν ἔγινε πρίν ἀπό
τόν 4ο αἰώνα. Ὁ ὅρος «Ἀποστολικοί» δέν σημαίνει ἀναγκαίως ὅτι ὅλοι οἱ Κανόνες ἤ ἡ συλλογή τους
ἔγινε ἀπό τούς ἁγίους Ἀποστόλους, ἀλλά ὅτι περιέχουν τήν παράδοση τῶν ἁγίων Ἀποστόλων.
9. Τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν καί Τοπικῶν Συνόδων, ὅπως καί Κανόνες τῶν ἁγίων Πατέρων
βρίσκουμε στό ΠΗΔΑΛΙΟΝ. Γιατί ἐγκαταλείψαμε τήν ἀνάγνωση τοῦ Πηδαλίου; Τό ἱερό αὐτό βιβλίο,
μέ τά σχόλια τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ ἁγιορείτου, ἔχει ὅλη τήν πίστη μας, εἶναι μιά ὡραία δογματική
καί λειτουργική Κατήχηση τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἄς βάλουμε κανόνα στόν ἑαυτό μας, προπαντός ἐμεῖς
οἱ κληρικοί, νά διαβάζουμε τό Πηδάλιο, τοὐλάχιστον τρεῖς ἱερούς Κανόνες κάθε μέρα μέ τίς ὑποσημειώσεις τοῦ ἁγίου Νικοδήμου. Ἡ ἀνάγνωση αὐτή θά μᾶς ὠφελήσει πολύ, θά μᾶς ξαναφέρει στήν πατερική
γραμμή τῶν θεοφόρων ἁγίων Πατέρων μας, ἀπό τήν ὁποία, ἄς ὁμολογήσουμε μέ ταπείνωση, ἔχουμε
ξεφύγει καί κατά τήν ἀτομική μας πνευματική πορεία καί κατά τήν ἄσκηση τοῦ ποιμαντικοῦ μας ἔργου.
10. Θά ἦταν μεγάλη μας πνευματική βοήθεια, ἄν μπορούσαμε – καί μποροῦμε ἄν θέλουμε – νά διαβάζουμε τούς βίους τῶν ἁγίων κάθε ἡμέρας. Σ᾽ αὐτό διευκολύνει ὁ σύντομος Συναξαριστής τοῦ ἁγίου
Νικοδήμου. Ὅπως ἀκούσαμε, ὁ μακαριστός πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος – πνευματικό τέκνο τοῦ ἁγίου
Νεκταρίου – ἔδινε αὐτή τήν συμβουλή, νά διαβάζουν οἱ πιστοί τούς βίους τῶν ἁγίων κάθε ἡμέρας. – Οἱ
βίοι τῶν ἁγίων εἶναι τό «ἐφηρμοσμένο Εὐαγγέλιο». Προσωπικά συνηθίζω σέ ἕναν ἀδιάφορο χριστιανό,
ἤ καί σέ λεγόμενο ἄθεο, νά μή συνιστῶ πρῶτα τήν ἀνάγνωση τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀλλά τῆς ζωῆς τῶν
ἁγίων, τῶν ἱερῶν Συναξαρίων μας. Γιατί τό Εὐαγγέλιο σέ ἕναν ἄθεο θά φανεῖ σάν μιά θεωρία ἀνεφάρμοστη· ἡ ζωή ὅμως τῶν ἁγίων εἶναι τό «ἐφηρμοσμένο Εὐαγγέλιο». Πραγματικά, τό πρόβλημα τῶν
ἀθέων δέν εἶναι ὁ Θεός, πού ἐπιπόλαια καί εὔκολα, θά ἔγραφα, μποροῦν νά ποῦν ὅτι τόν ἀρνοῦνται. Τό
πρόβλημά τους εἶναι οἱ ἅγιοι, καί οἱ κεκοιμημένοι καί οἱ ζωντανοί ἅγιοι.
Συναντήθηκα μέ ἕναν παλαιό καθηγητή μου (μαθηματικό), προβληματισμένο πρῶτα φοβερά περί
τήν πίστη, ἀλλά τώρα εὐσεβέστατο χριστιανό, μέ συνειδητή πνευματική ζωή (προσευχή – ἐξομολόγηση
– Θεία Κοινωνία)· καί μέ συνεβούλευσε ὁ καθηγητής μου αὐτός, ὅταν ἀντιμετωπίζω ἀνθρώπους κλονισμένους στήν πίστη νά τούς δίνω νά διαβάσουν βίους ἁγίων.
11. Ἰδιαίτερα στό σχετικό βιβλίο τοῦ Εὐσεβίου Παμφίλου, Ἐπισκόπου Καισαρείας (βλ. εἰς MPG
τόμ. 20), ὅπου βρίσκονται συγκεντρωμένες πολλές παλαιές ἱεροτελεστίες καί δόγματα καί ὅπου δίνεται
ὁ κανόνας τῶν ἱερῶν βιβλίων τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης.
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Ἐκκλησίας μας12 καί τέλος (ζ) τήν Ἱερή Παράδοση τήν βρίσκουμε κυρίως
στό πνεῦμα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας.13
6. Τέλος, γιά νά κλείσουμε τό θέμα μας, λέγουμε ὅτι ἡ Ἱερή Παράδοση καί ἡ
Ἁγία Γραφή ἀλληλοβοηθοῦνται, γιατί ἡ μία ὁμιλεῖ γιά τήν ἐγκυρότητα τῆς ἄλλης.
Τήν σωστή ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς τήν κάνουμε μέ βάση τήν Ἱερή Παράδοση, ἀλλά καί ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι τό μοναδικό κριτήριο γιά νά ποῦμε ποιά εἶναι
ἡ αὐθεντική Παράδοση καί γιά νά ἀπορρίψουμε τίς ἄλλες ἀνθρώπινες παραδόσεις,
πού δέν ἀνήκουν σ᾽ αὐτήν.
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

12. Μεγάλος ὀργασμός πατερικῶν ἐκδόσεων περί τά τελευταῖα ἔτη στήν πατρίδα μας. Μεγάλη
εὐλογία τοῦ Θεοῦ αὐτό. Τά πατερικά ὅμως κείμενα, ὅπως ἐκδίδονται, σέ μορφή συγγραμμάτων καί μέ
ἀκριβή τιμή, εἶναι ἀπροσπέλαστα στόν λαό. Πρέπει νά σκεφτοῦμε νά βροῦμε τρόπο νά δώσουμε τούς
ἁγίους Πατέρες, τήν ζωή τους καί τήν διδασκαλία τους, ὡς προσιτό πνευματικό ἀνάγνωσμα στόν λαό.
Αὐτή θά εἶναι καλή τροφή γιά τόν λαό τοῦ Θεοῦ· γιατί εἶναι ἔλλειψη νά μήν ἐκδίδεται μιά σειρά πατερικῶν ἀναγνωσμάτων γιά τόν λαό. Καί εἶναι πολύ εὔκολο νά θεραπευτεῖ ἡ ἔλλειψη αὐτή: Νά ἀρχίσει
μιά σειρά τευχῶν, μέ μιά πατερική ὁμιλία κατ᾽ ἐκλογή τό κάθε τεῦχος, σέ ἁπλῆ στρωτή μετάφραση
στήν δημοτική γλώσσα – τό τονίζουμε αὐτό – ἤ ἀπόδοση τῆς ὁμιλίας σέ κηρυκτική μορφή μέ τό κείμενο
στό πόδι, ἤ δέν ξέρω μέ ποιόν ἄλλο τρόπο. Ἄς ἀφήσουν μερικές ἐνορίες τά περιοδικά, μέ τά ὁποῖα θέλουν
νά διατυμπανίσουν τήν δράση τους (!), καί ἄς ἐπιστρατεύσουν δυό-τρία πρόσωπα τῆς ἐνορίας πού ξέρουν
γράμματα καί νά ἀρχίσουν τήν εὐλογημένη αὐτή προσπάθεια τῆς πατερικῆς τροφῆς γιά τόν λαό. Ἡ
μιά ἐνορία θά ἐκδίδει ὁμιλίες ἑνός πατρός, ἤ ἄλλη ἐνορία ἄλλου καί ἡ τρίτη ἄλλου πατρός καί ἔτσι σέ
χαμηλή τιμή ἑνός μικροῦ τεύχους ὁ λαός τοῦ Θεοῦ θά μελετᾶ τούς ἁγίους Πατέρες. Κατά τόν τρόπο
αὐτόν ἡ Σεβασμία Ἱερά Μονή τοῦ Παρακλήτου (Ὠρωπός) προσφέρει δωρεάν σειρά τευχῶν πατερικῶν
ὁμιλιῶν. Τήν εὐχαριστοῦμε καί ἄς δίδεται πλούσια ἡ εὐλογία τοῦ Παρακλήτου ἐπ᾽ αὐτήν.
13. Ἡ ζωή μας σάν χριστιανῶν πρέπει νά ἐκφράζει τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ ζωή
μας καί ἡ διακονία μας σάν κληρικῶν πρέπει νά ἐκφράζει τήν ὀρθόδοξη Παράδοσή μας. Ἄς προσέχουμε
μήν κάνουμε τήν μεγάλη ἁμαρτία καί ἀλλοιώσουμε τήν ἱερή Παράδοση.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
(Σειρά Κηρυγμάτων)

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 12 Ἰουλίου 2010

6. Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
1. Στήν Δογματική Σειρά τῶν κηρυγμάτων μας, ἀγαπητοί μου χριστιανοί,
μιλᾶμε γιά τίς πηγές τῆς Πίστης μας. Καί εἴπαμε ὅτι οἱ πηγές τῆς Πίστης μας
εἶναι ἡ Ἱερή Παράδοσή μας καί ἡ Ἁγία μας Γραφή. Ἀλλά στό σημερινό μου κήρυγμα θά πῶ πιό ἁπλά ὅτι πηγή τῆς Πίστης μας εἶναι αὐτή ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία.
Εἶναι ὅ,τι γίνεται καί ζοῦμε μέσα στήν Ἐκκλησία.
Κάθε οἰκογένεια, ἀγαπητοί μου, ἔχει μιά ἰδιαίτερη ἀτμόσφαιρα, ἔχει ἕνα
«χνότο», πού λέμε ἁπλά, μιά δική της συνείδηση, νά τό ποῦμε πιό ἐπίσημα. Ἔ!
Αὐτή ἡ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας μας, πού εἶναι ἡ ἴδια γιά ὅλους – «καθολική
συνείδηση» λοιπόν – αὐτή εἶναι πηγή γιά τήν πίστη μας. Καί ἡ πηγή αὐτή εἶναι
ἡ καλύτερη, γιατί τήν καταλαβαίνουν ὅλοι. Καί ἕνα μικρό παιδάκι καί μία ἀγράμματη γιαγιά. Πρέπει δέ νά γνωρίζουμε ὅτι αὐτή ἡ συνείδηση τῆς Ἐκλησίας μας
εἶναι ἡ ἴδια, ὅπως ἦταν ἀπό παλαιά στήν Ἐκκλησία· καί εἶναι ἡ ἴδια πάλι σέ
ὅλους τούς ὀρθόδοξους χριστιανούς ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν. Δηλαδή ἡ συνείδηση
τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι «καθολική» καί χρονικά καί τοπικά. Οἱ Ὀρθόδοξοι πιστεύουμε «ὅ,τι παντοῦ καί πάντοτε καί ὑπό πάντων ἐπιστεύθη».1
2. Γιά νά εἴμαστε σωστοί χριστιανοί, ἀδελφοί μου, πρέπει νά ἔχουμε αὐτή τήν
συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας μας, γιατί διαφορετικά θά εἴμαστε ἀσυνείδητοι!... Συνείδηση γιά ἕνα παιδί μιᾶς οἰκογένειας σημαίνει νά γνωρίζει καί νά σέβεται τήν
τιμή τοῦ πατέρα του καί νά τήν ὑπερασπίζει, ὅταν οἱ ἄλλοι τήν προσβάλλουν.
Σημαίνει ὅπου πάει νά ἐκπροσωπεῖ τό ἦθος τῆς οἰκογένειάς του. Αὐτό τό ἦθος
τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ, αὐτό εἶναι ἡ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας μας. Τό ἦθος δέ
τῶν χριστιανῶν εἶναι – πρέπει νά εἶναι – τό ἴδιο μέ τό ἦθος τοῦ Θεοῦ, γι᾽ αὐτό
καί ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος μᾶς λέει νά ἔχουμε «ὁμοήθεια Θεοῦ»!2
1. Ὁ ἅγιος Βικέντιος ὁ ἐκ Λειρίνης 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).
2. Ἰγνατίου Θεοφόρου, ΒΕΠ, Ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τόμ.
2, Ἀθῆναι 1955, σελ. 269.
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Ἕνας χριστιανός πού ζεῖ συνειδητά τήν ὀρθόδοξη Πίστη, μέ τό αἰσθητήριο
πού ἔχει, καταλαβαίνει ἀμέσως κάτι πού δέν εἶναι σύμφωνο πρός τήν Πίστη καί
τό ἦθος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Μπορεῖ αὐτό πού ἀκούει καί βλέπει νά μήν
εἶναι φανερά ἐνάντιο πρός τό ἦθος τῆς ὀρθόδοξης Πίστης καί οἱ πολλοί πραγματικά νά μήν τό καταλαβαίνουν ὅτι εἶναι ἐνάντιο. Ἐκεῖνος ὅμως πού ζεῖ συνειδητά
τήν ὀρθόδοξη Πίστη «πιάνει» , ξαναλέω, ἀμέσως τό λάθος. Μπορεῖ βέβαια αὐτός
νά εἶναι ἀγράμματος καί νά μή μπορεῖ νά ἐκφραστεῖ θεολογικά, ἀλλά τό λάθος
τό «ἔπιασε», γιατί εἶναι συνειδητός χριστιανός. Γιατί ὅλα τά σωθικά του ἔχουν
ζυμωθεῖ μέ τό ὀρθόδοξο «χνότο», ἀναπνέοντάς το μέσα στήν Ἐκκλησία, καί
ἀπέκτησε τέτοιο λεπτό αἰσθητήριο Ὀρθοδοξίας, ὥστε μπορεῖ νά κάνει τήν λεπτή
διάκριση μεταξύ ἀλήθειας καί πλάνης. Ἐνῶ ἄλλοι χριστιανοί μορφωμένοι καί
μάλιστα πτυχιοῦχοι θεολόγοι καί ἐπίσημοι κληρικοί, μή ζῶντες συνειδητά τό
ἦθος τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας (μή βιώνοντες δηλαδή ἀσκητικά καί λατρευτικά τόν Θεό), αὐτοί, ἄν καί μορφωμένοι, ξαναλέγω, δέν μποροῦν νά νοήσουν
κάποιο λεπτό λάθος ἑνός λόγου. «Λεπτό» τό λάθος, ἀλλά πού ὅμως κρύβει μιά
ἐπιζήμια αἵρεση!...
Στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία διαβάζουμε ὅτι, ὅταν ἀκουγόταν μιά πλανεμένη
διδασκαλία, ταραζόταν ἡ καθολική συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας. Ταραζόταν τό
πνευματικό αἰσθητήριο καί ἡ ὀρθόδοξη συνείδηση τοῦ λαοῦ. Γι᾽ αὐτό καί συγκαλοῦνταν Σύνοδοι Ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖες καταδίκαζαν τήν πλάνη καί διατύπωναν
τό ὀρθόδοξο Δόγμα καί ἠρεμοῦσε ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, γιατί ἔλαμπε ἡ ἀλήθεια.
3. Στήν Ἐκκλησία λοιπόν, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ὑπάρχει μιά κοινή καθολική
συνείδηση, πού ἐκφράζει τήν Πίστη μας. Καί ἡ καθολική αὐτή συνείδηση καθοδηγεῖται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτή ἡ καθολική συνείδηση εἶναι πάντοτε στήν
Ἐκκλησία, ἀλλά πιό καθορισμένα ἐκφράζεται στίς Οἰκουμενικές Συνόδους. Ἀπό
τήν ἀρχαία ἀκόμη Ἐκκλησία, κατά τόν 37ο Κανόνα τῶν ἁγίων Ἀποστόλων,
δυό φορές τόν χρόνο πρέπει νά γίνονται τοπικές Σύνοδοι τῶν διαφόρων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν.3
Οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἑπτά τόν ἀριθμό. Αὐτές οἱ
Σύνοδοι διετύπωσαν μέ ἀκρίβεια ὁρισμένες θεμελειώδεις ἀλήθειες τῆς Ὀρθόδοξης
χριστιανικῆς Πίστης μας, ὑπερασπίζοντας τήν παλαιά διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας κατά τῶν διαφόρων αἱρέσεων. Οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι ἀκόμη διετύπωσαν
3. Ὁ Κανόνας λέει: «Δεύτερον τοῦ ἔτους σύνοδος γινέσθω τῶν Ἐπισκόπων καί ἀνακρινέτωσαν ἀλλήλως τά δόγματα τῆς εὐσεβείας καί τάς ἐμπιπτούσας ἐκκλησιαστικάς ἀντιλογίας διαλυέτωσαν, ἅπαξ
μέν, τῇ τετάρτῃ ἑβδομάδι τῆς Πεντηκοστῆς, δεύτερον δέ Ὑπερβερεταίου δωδεκάτη».
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ὁρισμένους νόμους καί Κανόνες, πού ρυθμίζουν τήν δημόσια καί ἰδιωτική χριστιανική ζωή, καί καλοῦνται ᾽Εκκλησιαστικοί Κανόνες.4
Οἱ διατάξεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων εἶναι αὐθεντικές καί ἀπαραβίαστες
καί πρέπει ὅλοι οἱ χριαστιανοί νά ὑπακοῦμε σ᾽ αὐτές, γιατί ἐκφράζουν τήν Ἱερή
Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, πού στηρίζεται στήν Ἁγία Γραφή καί στήν Ἀποστολική Παράδοση. Ἐκφράζουν τήν καθολική συνείδηση τῆς Πίστης μας.
Σάν πρωταρχική καί θεμελιώδη διάταξη τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἔχουμε
τό «Σύμβολο τῆς Πίστεως»,5 πού θεσπίστηκε στήν Πρώτη καί Δεύτερη Οἰκου4. Ἐκτός ἀπό τίς Οἰκουμενικές Συνόδους, πού εἶναι Σύνοδοι τῶν ἐπισκόπων ὅλης τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας, Ἀνατολικῆς καί Δυτικῆς, ἔχουμε καί τίς Τοπικές Συνόδους περιφερειακῶν Ἐπισκόπων,
πού ἀντιπροσώπευαν μιά εὐρύτερη περιοχή ἀπό τήν περιοχή μιᾶς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Οἱ Οἰκουμενικές
Σύνοδοι ἐπιβεβαίωσαν τά δογματικά διατάγματα ὁρισμένων τοπικῶν Συνόδων καί ἐπίσης τίς δογματικές
ἐκθέσεις πού συνέταξαν ὁρισμένοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως γιά παράδειγμα τήν Ἔκθεση τῆς
Πίστεως τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θαυματουργοῦ, Ἐπισκόπου Νεοκαισαρείας (MPG 21,984), τούς Κανόνες τοῦ ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου (MPG τ. 31) καί ἄλλων Πατέρων.
Οἱ ἀποφάσεις οἱ σχετικές μέ τήν Πίστη τοπικῶν Συνόδων ἤ μερικές ἐκθέσεις ἁγίων Πατέρων, πού
γίνονται παραδεκτές ἀπό ὅλη τήν Ἐκκλησία, ἀριθμοῦνται στόν δεύτερο Κανόνα τῆς ΣΤ´ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου (τῆς λεγομένης «Πενθέκτης» ἤ «ἐν Τρούλλῳ» Συνόδου).*
5. «Σύμβολα» στήν Ἐκκλησία μας καλοῦνται κείμενα πού ἔχουν διατυπωμένους τούς ὅρους τῆς
Πίστης μας ἤ καί σημεῖα πού παριστάνουν κάποια ἀλήθεια τῆς Πίστης, ὅπως ὁ ἰχθύς (Ἰησοῦς Χριστός
Θεοῦ Υἱός Σωτήρ), ὁ Σταυρός κ.ἄ.
Γενικά ἡ Ὀρθόδοξη Ἀνατολική Ἐκκλησία μας δέν ἔχει συμβολικά βιβλία, πού νά συντάχθηκαν ἀπό
Οἰκουμενική Σύνοδο ἤ ἀπό Πατέρες, ἔχουμε ὅμως τά ἑξῆς Σύμβολα:
α) Τό Ἀποστολικό Σύμβολο, πού λέγεται ἔτσι γιατί ἔχει ἀποστολικό περιεχόμενο, ὅπως λέει ὁ ἅγιος
Κύριλλος Ἰεροσολύμων (Κατήχησ. Ε´), καί ὄχι γιατί συντάχθηκε ἀπό τούς ἁγίους Ἀποστόλους, ὅπως
πιστευόταν παλαιότερα ἀπό λανθασμένη πληροφορία τοῦ Ρουφίνου. Κατά τούς λόγους τοῦ Κυρίου μας
(βλ. Ματθ. 28,19) οἱ νεοφώτιστοι ἔπρεπε νά βαπτίζονται εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Δημιουργήθηκε, λοιπόν, ἡ ἀνάγκη ἀπό τήν ἀρχή νά γίνει μιά σύντομη ὁμολογία Πίστης, πού θά περιελάμβανε τίς
γενικώτερες ἀλήθειες τοῦ Χριστιανισμοῦ περί Ἁγίας Τριάδος καί Ἐκκλησίας. Ἡ ὁμολογία αὐτή σιγάσιγά δεχόταν διάφορες προσθῆκες γιά μιά πληρέστερη ἔκθεση, ἀλλά κυρίως γιά τήν ἀντίκρουση τῶν
ἀναφανεισῶν αἱρέσεων. Πάντως τό Ἀποστολικό Σύμβολο συντάχθηκε πρό τοῦ 200 μ.Χ. καί ἡ ἀρχαιότερη μορφή του πρέπει νά ἀναζητηθεῖ στούς ἀποστολικούς χρόνους, σύμφωνα καί μέ τό ἀποστολικό
χωρίο: «Ὡμολόγησας τήν καλήν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων» (Α´ Τιμ. 6,12).
β) Τό Σύμβολο τῆς Νικαίας καί Κωνσταντινουπόλεως τό λεγόμενο «Σύμβολο τῆς Πίστεως» ἤ
κοινῶς «Πιστεύω». Ἀποτελεῖται ἀπό δώδεκα ἄρθρα, ἀπό τά ὁποῖα τά μέν πρῶτα ἑπτά θεσπίστηκαν
ἀπό τήν Α´ Οἰκουμενική Σύνοδο στήν Νίκαια τῆς Βιθυνίας (325 μ.Χ.) καί τά ὑπόλοιπα πέντε ἀπό τήν
Β´ Οἰκουμενική Σύνοδο στήν Κωνσταντινούπολη (381 μ.Χ.). Δέν πρόκειται γιά δύο διαχωρισμένα με* Ἡ Σύνοδος αὐτή ἔγινε τό ἔτος 692 στήν Κωνσταντινούπολη, στό περίφημο βασιλικό παλάτιο πού λεγόταν
«Τροῦλλος». Στήν πραγματικότητα ἡ Σύνοδος ἔγινε ἕντεκα χρόνια μετά τήν ΣΤ´ Οἰκουμενική Σύνοδο, ἀλλά οἱ ἀποφάσεις
της ἔγιναν δεκτές στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς συνέχεια τῶν ἀποφάσεων ἐκείνης. Βλ. τόν δεύτερο Κανόνα τῆς ἐν
Τρούλλῳ αὐτῆς Συνόδου στό Πηδάλιο, ἔκδοση «Ἀστέρος» σ. 220.
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μενική Σύνοδο. Εἶναι τό «Πιστεύω», πού ἀπαγγέλλουμε κάθε φορά στήν Θεία
Λειτουργία, ἀλλά καί πού πρέπει νά λέμε κάθε μέρα στήν προσευχή μας, γιατί
ὁμολογοῦμε μέ αὐτό τήν Πίστη μας. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Τρίτης Οἰκουμενικῆς
Συνόδου μᾶς ἀπαγορεύουν νά κάνουμε ὁποιαδήποτε ἀλλαγή στό «Πιστεύω». Ὄχι
μόνο ἀλλαγή στίς ἰδέες, ἀλλά οὔτε καί στά λόγια. Τήν διάταξη αὐτή τήν ἐπανέλαβαν καί οἱ Πατέρες τῆς Τετάρτης καί τῆς Πέμπτης καί τῆς Ἕκτης καί τῆς
Ἑβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Εἶναι λοιπόν πολύ σοβαρό τό νά μήν ἀφαιροῦμε,
ἀλλά καί νά μήν προσθέτουμε τίποτα στό «Πιστεύω» μας, γιατί εἶναι τέλειο.
Καί ὅμως! Οἱ Ρωμαιοκαθολικοί δέν σεβάστηκαν τήν διάταξη αὐτή τῶν Ἁγίων
Πατέρων καί πρόσθεσαν στό «Πιστεύω» τό Φιλιόκβε. Δηλαδή, διετύπωσαν σάν

ταξύ τους σύμβολα, ἀλλά γιά ἕνα ἑνιαῖο σύμβολο, τό ὁποῖο ἐξέδωσε ἡ Α´ Οἰκουμενική Σύνοδος, ἐνῶ ἡ
Β´ Οἰκουμενική Σύνοδος τό ἀνέπτυξε πλατύτερα, γιατί ἐν τῷ μεταξύ ἐμφανίστηκαν νέες αἱρέσεις καί
χρειαζόταν ἕνα περισσότερο ἄρτιο δογματικό σύμβολο.
γ) Τό Σύμβολο τοῦ Ἀθανασίου. Ἔτσι καλεῖται μία ἐκτενής ὁμολογία στήν Ἁγία Τριάδα, πού συντάχθηκε σέ μία τοπική Σύνοδο ἀπό τόν πατέρα τῆς Ὀρθοδοξίας Ἀθανάσιο γιά βεβαίωση τῆς ὀρθοδοξίας
του καί δόθηκε στόν Ἐπίσκοπο Ρώμης Ἰούλιο κατά τήν πρώτη ἤ δεύτερη ἐξορία του στήν Δύση.
Σήμερα ὅμως πιστεύεται ὅτι ἡ ὁμολογία αὐτή δέν εἶναι τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου, γιατί ποτέ αὐτός δέν ἔλαβε
ἀφορμή νά συντάξει αὐτήν· ἀντίθετα, ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος στόν λόγο του πρός Ἀντιοχεῖς λέει ὅτι μετά
τόν καθορισμό τῆς ἐν Νικαίᾳ Πίστεως κάθε ἄλλο σύμβολο εἶναι περιττό καί ἐπιβλαβές. Τό Σύμβολο
αὐτό ἐμφανίστηκε κατά πρῶτον τόν 5ο αἰώνα χωρίς νά γνωρίζουμε ποιός εἶναι ὁ συντάκτης του.
Γενικές ἑρμηνεῖες τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστης μας καί ὅλης τῆς δογματικῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας
μας βρίσκει κανείς στίς ἑρμηνεῖες τῶν Κανόνων τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Κανόνων τῶν Τοπικῶν καί
Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἀπό τόν ἅγιο Νικόδημο (Πηδάλιο) καί στά συγγράμματα τῶν Ἁγίων Πατέρων.
Ἡ θεολογία τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας χρησιμοποιεῖ ἐπίσης ὡς συμβολικά βιβλία δύο ἐκθέσεις τῆς
Πίστης, πού προεκλήθησαν ἀπό τήν ἀνάγκη νά παρουσιαστεῖ ἡ Ὀρθόδοξη χριστιανική διδασκαλία κατά
τῆς διδασκαλίας τῶν μή Ὀρθοδόξων ὁμολογιῶν τῆς δεύτερης χιλιετηρίδας. Τά βιβλία αὐτά εἶναι:
Ἡ Ὁμολογία τῆς ὀρθοδόξου Πίστεως τοῦ Δοσιθέου, Πατριάρχου Ἰεροσολύμων, ἡ ὁποία διαβάστηκε
καί ἐπιδοκιμάστηκε στήν Σύνοδο τῆς Ἰερουσαλήμ τό 1672 καί πέντε χρόνια ἀργότερα, σέ ἀπάντηση
στό ἐρώτημα τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, στάλθηκε σ᾽ αὐτήν τήν ἐκκλησία στό ὄνομα ὅλων τῶν
Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς καί εἶναι, λοιπόν, εὐρύτερα γνωστή μέ τό ὄνομα «Ἐγκύκλιος τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς περί τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως».
Σ᾽ αὐτήν τήν κατηγορία ἐπίσης περιλαμβάνεται καί ἡ Ὀρθόδοξη ὁμολογία τοῦ Πέτρου Μογίλα, Μητροπολίτου Κιέβου, ἡ ὁποία ἐξετάστηκε καί διορθώθηκε σέ δύο τοπικές Συνόδους, τοῦ Κιέβου τό 1640
καί στήν Σύνοδο τοῦ Ἰασίου τό 1643 καί ἔπειτα ἐγκρίθηκε ἀπό τέσσερις Οἰκουμενικούς Πατριάρχες
καί τούς Ρώσσους Πατριάρχες Ἰωακείμ καί Ἀνδριανό.
Ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική Κατήχηση τοῦ Μητροπολίτου Μόσχας Φιλαρέτου, ἐκδοθεῖσα τό 1870,
ἀπολαμβάνει τήν ἴδια τιμή στήν Ρωσσική Ἐκκλησία, ἰδιαίτερα τό τμῆμα πού περιέχει τήν ἔκθεση τοῦ
Συμβόλου τῆς Πίστεως. Ἡ Κατήχηση αὐτή ἐγκρίθηκε ἀπό τήν Σύνοδο τῶν Ἐπισκόπων καί δημοσιεύτηκε γιά διδασκαλία στά Σχολεῖα καί γιά μελέτη ἀπό ὅλους τούς χριστιανούς (Γιά περισσότερα στά
παραπάνω βλ. Χρήστου Ἀνδρούτσου Συμβολική σ. 24-45).
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πίστη κάτι πού δέν πιστευόταν «παντοῦ καί πάντοτε καί ὑπό πάντων». Ἄρα, ἄν
καί λέγονται «καθολικοί», ὅμως δέν ἔχουν τήν «καθολική συνείδηση» τῆς
Ἐκκλησίας μας, γιά τήν ὁποία μιλήσαμε στό σημερινό μας κήρυγμα.
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
(Σειρά Κηρυγμάτων)
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 18 Ἰουλίου 2010

7. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
1. Τά Κυριακάτικα κηρύγματά μας πού θά κάνουμε μέ τήν νέα μας σειρά,
ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά εἶναι γύρω ἀπό τήν Πίστη. Χριστιανοί μου, τό ἀνώτερο
ἀπ᾽ ὅλα εἶναι ἡ Πίστη μας! Ὅλα καί ἄν μᾶς τά πάρουν, τήν Πίστη μας νά μήν
τήν προδώσουμε ποτέ. Καί μαχαίρι ἀκόμη νά μᾶς βάλουν στό λαιμό γιά νά ἀρνηθοῦμε τήν Πίστη, ἐμεῖς νά λέμε: «Πιό βαθιά τό μαχαίρι, ἐγώ τήν Πίστη μου δέν
τήν ἀρνοῦμαι»!
Ἡ Πίστη μας εἶναι ἡ ἱερή κληρονομιά καί ἡ ἅγια προίκα, πού μέ μία λέξη τήν
λέμε ΠΑΡΑΔΟΣΗ. Γι᾽ αὐτή τήν Παράδοση μιλήσαμε στά προηγούμενα κηρύγματά μας καί εἴπαμε ὅτι αὐτή εἶναι ἡ πηγή τῆς Πίστης μας.
2. Θέλω νά σᾶς πῶ ὅμως τώρα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ὅτι στόν χῶρο μας,
τόν ἑλλαδικό μας χῶρο, ἔγινε μία μεγάλη ζημιά. Ἡ ζημιά εἶναι ὅτι μερικοί δυναμικοί
θρησκευτικοί ἄνδρες, κληρικοί καί λαϊκοί, μᾶς χάλασαν τήν Παράδοση. «Μᾶς
ἄλλαξαν τά φῶτα»! Θά σᾶς ἐξηγήσω καλύτερα τί θέλω νά πῶ μέ αὐτό πού λέγω:
Τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου στήν ἀρχή ἀντιμετώπισε δύο ἀκραῖα ρεύματα. Τό ἕνα
ρεῦμα ἦταν τῶν χριστιανῶν πού προέρχονταν ἀπό τούς Ἰουδαίους. Ἦταν οἱ λεγόμενοι «ἐξ Ἰουδαίων» χριστιανοί. Τό ἄλλο ρεῦμα ἦταν τῶν χριστιανῶν πού προέρχονταν ἀπό τούς εἰδωλολάτρες. Ἦταν οἱ λεγόμενοι «ἐξ ἐθνῶν» χριστιανοί. Τό πρῶτο
ρεῦμα ἤθελε πιό αὐστηρό τό Εὐαγγέλιο. Καί τό ἄλλο ρεῦμα τῶν ἐξ ἐθνῶν χριστιανῶν ἤθελε πιό ἐπιεικές τό Εὐαγγέλιο. Σᾶς λέγω ὅμως, χριστιανοί μου, ὅτι καί
στή σημερινή μας ἐποχή, ὅπως σέ κάθε ἐποχή, ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετωπίζει τά δύο
αὐτά ρεύματα. Ἄλλοι τραβοῦν τήν Πίστη μας πρός τά ἐδῶ καί θέλουν νά τήν κάνουν
πιό αὐστηρή παραφορτώνοντάς την μέ χίλια δυό ἀνθρώπινα ἐντάλματα. Καί ἄλλοι
τραβοῦν τήν Πίστη μας πρός τά ἐκεῖ θέλοντας νά κουτσουρέψουν τό Εὐαγγέλιο,
γιά νά συνηγορεῖ μέ τά πάθη τους. Δηλαδή, μέ λίγα λόγια, ἀπό τήν μιά μεριά
ἔχουμε τούς «σοῦπερ» Ὀρθοδόξους, τούς «ὑπέρ λίαν ὀρθοδόξους», ὅπως τούς λέει
ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀπό τήν ἐποχή του ἀκόμη· καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά
εἶναι τό ρεῦμα πού θέλει νά μᾶς βάλει κοσμικά στοιχεῖα στήν Πίστη μας, πού θέλει
δηλαδή νά ἀναμείξει τήν Ἐκκλησία μέ τόν κόσμο.
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3. Ἐπειδή, χριστιανοί μου, ὅπως σᾶς εἶπα, παρατηροῦνται καί στήν ἐποχή
μας τά δυό αὐτά θρησκευτικά ἄκρα, καί ἐπειδή οἱ ὀπαδοί τους ἐκφράζουν τίς
ἰδέες τους στά θρησκευτικά τους βιβλία καί περιοδικά, θά ἤθελα στό σημερινό
μου κήρυγμα νά σᾶς πῶ τί θρησκευτικά βιβλία νά διαβάζετε. Σᾶς παρακαλῶ νά
μή μέ κατηγορήσετε γι᾽ αὐτό πού θά κάνω, γιατί πιστεύω ὅτι κάνω μία ποιμαντική μου πράξη, ὡς «πατήρ καί ποιμενάρχης» τῆς Μητροπόλεως αὐτῆς. Πιστεύω στό βιβλίο! Καί ὁπωσδήποτε, χριστιανοί μου, πρέπει νά διαβάζετε
πνευματικά ἀναγνώσματα. Ἕνα πνευματικό βιβλίο γίνεται πνευματικός πατέρας,
γίνεται πνευματικός καθοδηγός καί ρυθμιστής τῆς ψυχῆς πού τό διαβάζει. Μιά
παροιμία λέει, ὅτι «ὁ ἄνθρωπος εἶναι αὐτό πού τρώει»! Ὅ,τι λοιπόν «τρώει» ἕνας
ἄνθρωπος μέ τό διάβασμα ἑνός βιβλίου, αὐτό καί γίνεται. Ἐγώ, γιά παράδειγμα,
διάβαζα ἀπό μικρός τό βιβλίο τοῦ Μπαστιᾶ «Ὁ Παπουλάκος». Αὐτό τό βιβλίο,
πραγματικά, μέ δίδαξε πῶς πρέπει νά εἶναι ὁ Ἱεροκήρυκας, τό πόσο ζηλωτής
πρέπει νά εἶναι, ὥστε νά περιοδεύει μές στά κρύα τοῦ χειμώνα καί στά λιοπύρια
τοῦ καλοκαιριοῦ τά χωριά, γιά νά κηρύττει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Σ᾽ ὅλη τήν κηρυκτική μου διακονία δέν ἐλησμόνησα ποτέ τόν «Παπουλάκο». Ἦταν ἕνας
ἀγράμματος ἱεροκήρυκας τῆς Πελοποννήσου, ἀλλά μέ τό κήρυγμά του ἄναβε
φωτιές, ὅπου περνοῦσε.
Ἔχει δύναμη λοιπόν ἕνα βιβλίο καί ἕνα θρησκευτικό περιοδικό καί ἐπηρεάζει
τήν ζωή. Γι᾽ αὐτό καί θά τολμήσω στό σημερινό μου κήρυγμα νά σᾶς πῶ τί
πνευματικά βιβλία νά διαβάζετε.
4. Σᾶς εἶπα, χριστιανοί μου, σέ προηγούμενο κήρυγμα, ὅτι πηγές τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας εἶναι ἡ Ἱερή Παράδοση καί ἡ Ἁγία Γραφή. Τά βιβλία λοιπόν
πού πρέπει νά διαβάζουμε οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί πρέπει νά εἶναι βιβλία τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσης καί τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Καί τό ἀναλύω πιό συγκεκριμένα αὐτό:
Ὁ χριστιανός πού θέλει νά προοδεύσει καί θέλει νά γνωρίζει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ,
πρέπει κάθε μέρα νά διαβάζει ἕνα κομμάτι ἀπό τήν Ἁγία Γραφή. Κάθε μέρα αὐτό!
Ἄς ἀρχίσει ἀπό τήν Καινή Διαθήκη καί μάλιστα ἀπό τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο. Ἀφοῦ τελειώσει τήν Καινή Διαθήκη, ἄς προχωρήσει ἔπειτα στό νά διαβάσει
τήν Παλαιά Διαθήκη, ἀρχίζοντας ἀπό τό Ψαλτήριο καί τούς Προφῆτες καί μετά
ἄς προχωρήσει καί στά ἄλλα της βιβλία. Κοντά στήν Ἁγία Γραφή νά διαβάζετε,
χριστιανοί μου, καί τούς βίους τῶν Ἁγίων μας. Συνιστῶ θερμά τόν νέο Συναξαριστή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σιμωνόπετρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πού εἶναι εὐκολοδιάβαστος, γιατί εἶναι γραμμένος σέ καλή γλώσσα καί εἶναι σχετικά σύντομος. Ὡς
τρίτο ἀνάγνωσμα, μέ πολύ σωστή, θρεπτική καί ἀπολαυστική τροφή, συνιστῶ,
χριστιανοί μου, τά βιβλία τῶν Ἁγίων Πατέρων. Νά διαβάζετε τίς ὁμιλίες τους
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καί τούς λόγους τους. Ὅλη ἡ Πίστη μας καί ὅλη ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας
μας εἶναι σέ αὐτά τά βιβλία. Δόξα τῷ Θεῷ τά βιβλία αὐτά εἶναι μεταφρασμένα
σέ ἁπλῆ γλώσσα καί εἶναι εὔκολη ἡ μελέτη τους.
Σᾶς τό ἐγγυῶμαι, χριστιανοί μου, ὅτι θά προοδεύσετε θεολογικά καί πνευματικά στήν ζωή σας, ἄν ἔχετε τέτοια καθημερινά ἀναγνώσματα. Βέβαια, γιά τόν
τρόπο τῆς μελέτης τους καί γιά τίς δυσκολίες πού θά συναντᾶτε κατά τήν μελέτη, πρέπει νά ἔχετε κάποιον ἔμπειρο πνευματικό πατέρα, ὁ ὁποῖος ἐννοεῖται
ὅτι ἔχει τραφεῖ καί αὐτός ἀπό τέτοια ἀναγνώσματα καί γι᾽ αὐτό ξέρει ἀπό τήν
πείρα του νά σᾶς καθοδηγεῖ.
Μακρυά ὅμως, χριστιανοί μου, πολύ μακρυά ἀπό μερικά θρησκευτικά βιβλία
καί περιοδικά, πού κάνουν τόν ἀναγνώστη τους εἴτε «σοῦπερ» ὀρθόδοξο, εἴτε
ἐκκοσμικευμένο χριστιανό, πού περιφρονεῖ τίς ἱερές Παραδόσεις. Ἄν γιά μερικά
χρόνια διαβάζετε βιβλία ὀρθοδόξου Παραδόσεως, πού σᾶς ὑπέδειξα παραπάνω, θά
ἀποκτήσετε ἕνα αἰσθητήριο καί θά καταλαβαίνετε ἀμέσως ποιά θρησκευτικά βιβλία εἶναι σωστά καί δέν θά μπορεῖτε, λοιπόν, καί δέν θά ἀντέχετε νά διαβάσετε
ἄλλα, διαφορετικοῦ τύπου θρησκευτικά βιβλία. Ἰδιαίτερα, χριστιανοί μου, σᾶς
συνιστῶ νά ἀποφεύγετε νά διαβάζετε θρησκευτικά περιοδικά, πού περιέχουν ὕβρεις
καί πολεμική ἐναντίον τῶν ἄλλων καί μάλιστα ἐναντίον τῶν Ποιμένων τῆς
Ἐκκλησίας μας. Εἶμαι ἀπόλυτα σίγουρος ὅτι δέν προοδεύει κανείς ἀπό τήν ἀνάγνωση τῶν περιοδικῶν αὐτῶν. Ἀντίθετα, χάνει τό πνευματικό του ἐνδιαφέρον γιά
τήν προσευχή καί γιά τήν θεολογία, γιά τήν σωτηρία του δηλαδή, καί διαμορφώνεται μόνος του σέ ἕναν τύπο χριστιανοῦ πού θέλει ὅλο νά ἐλέγχει καί νά κατηγορεῖ, αὐτός ὁ καθαρός τάχα καί ὁ μεγάλος γνώστης τῆς Ὀρθοδοξίας τάχα.
Τέλος, ὡς βιβλία πού ἐκφράζουν ἀπόλυτα τήν ὀρθόδοξη Παράδοσή μας συνιστῶ
μέ ὅλη μου τήν καρδιά τά βιβλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου
καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, Ποιμενάρχου τῆς ἰδιαιτέρας μου πατρίδος.
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
(Σειρά Κηρυγμάτων)
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 25 Ἰουλίου 2010

8. Η ΑΚΑΤΑΛΗΨΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
1. Μέ τό σημερινό μας κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, μπαίνουμε στά Δόγματα
τῆς Πίστης μας, πού θά εἶναι, ὅπως εἴπαμε, τά θέματα τῆς νέας σειρᾶς τῶν κηρυγμάτων μας. Τά ὅσα εἴπαμε μέχρι τώρα ἦταν εἰσαγωγικά, ἀλλά μέ τό σημερινό
κήρυγμα ἀρχίζουμε τήν δογματική διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.
Καί ἀνοίγουμε τό πρῶτο κεφάλαιό της γιά τήν ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
Κάνω ἀμέσως τό ἐρώτημα σχετικά μέ τό θέμα: Μποροῦμε ἤ δέν μποροῦμε νά
γνωρίσουμε τόν Θεό; Ἀπαντώντας σ᾽ αὐτό τό σοβαρό ἐρώτημα σᾶς λέγω ὅτι,
ὄχι, δέν μποροῦμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι μέ τήν λογική μας νά γνωρίσουμε τόν Θεό.
Ὁ Θεός εἶναι ἀκατάληπτος. Καταδέχεται ὅμως ὁ Θεός καί ἀποκαλύπτει τό
Ἑαυτό Του σέ ᾽μᾶς. Ἡ Ἁγία Γραφή, ἀγαπητοί μου, μᾶς λέει πραγματικά γι᾽
αὐτά τά δυό, πού σᾶς εἶπα παραπάνω: Ὅτι δέν μποροῦμε μέν νά γνωρίσουμε τόν
Θεό, ἀλλά ἔχουμε καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά κάποια γνώση τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή ὁ
Θεός μᾶς ἀποκάλυψε τόν Ἑαυτό Του.
2. Ναί, ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς λέει πρῶτον ὅτι ὁ Θεός κατοικεῖ σέ «ἀπρόσιτο
φῶς» (Α´ Τιμ. 6,16), σέ φῶς δηλαδή πού δέν μπορεῖ κανείς νά τό πλησιάσει.1
Κανένας ἄνθρωπος καί κανένα πλάσμα δέν μπορεῖ νά γνωρίσει πλήρως τήν φύση
τοῦ Θεοῦ. Εἶναι «ἀνεξερεύνητα τά κρίματα αὐτοῦ καί ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοί αὐτοῦ»
(Ρωμ. 11,33.34. βλ. καί Ἰωάν. 1,18) Δέν ὑπάρχει κανένας πού νά μπορεῖ νά
γνωρίσει τόν Θεό παρά μόνον ὁ Θεός. Ποιός ἄλλος ἀπό τούς ἀνθρώπους γνωρίζει
τά ἰδιαίτερα τοῦ ἀνθρώπου, παρά μόνο ἡ ψυχή του, πού εἶναι μέσα του; Ἔτσι
«καί τά μυστικά τοῦ Θεοῦ κανείς ἄλλος δέν μπορεῖ νά τά ξέρει ἐκτός ἀπό τό
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ» (Α´ Κορ. 2,11). Καί ὁ ἱερέας διαβάζοντας κατά τήν Θεία
Λειτουργία τήν εὐχή «Ἄξιον καί δίκαιον...», λέει στόν Θεό: «Σύ γάρ εἶ Θεός
ἀνέκφραστος, ἀπερινόητος, ἀόρατος, ἀκατάληπτος...».
3. Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως πλευρά, ἀγαπητοί μου, ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς διδάσκει ὅτι
1. Ἄλλα παρόμοια χωρία εἶναι: Ἐξόδ. 33,18-20. Ἰώβ 11,7-9. Σοφ. Σολ. 9,13. Σοφ. Σειρ. 43,31-32.
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Αὐτός ὁ ἀόρατος καί ἀκατάληπτος Θεός ἀποκαλύπτεται στούς ἀνθρώπους καί ἔτσι
ἔχουμε «κάποια» γνώση τοῦ Θεοῦ. Ἀπό ποῦ ἔχουμε αὐτή τήν γνώση τοῦ Θεοῦ;
(α) Τήν ἔχουμε πρῶτα-πρῶτα ἀπό τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ. Γιατί, ὅπως
λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «παρ᾽ ὅτι ἡ αἰώνια δύναμη τοῦ Θεοῦ καί ἡ θεϊκή ἰδιότητα εἶναι ἀόρατες, ὅμως οἱ ἄνθρωποι μποροῦσαν νά τίς δοῦν μέσα στήν δημιουργία ἀπό τότε πού ἔγινε ὁ κόσμος» (Ρωμ. 1,20). Γι᾽ αὐτό καί εἶναι
ἀναπολόγητοι οἱ ἄνθρωποι πού δέν πίστεψαν τόν Θεό, λέει παρακάτω ὁ Ἀπόστολος· «γιατί ἐνῶ γνώρισαν τόν Θεό μέσα ἀπό τήν δημιουργία, οὔτε τόν δόξασαν
οὔτε τόν εὐχαρίστησαν ὡς Θεό. Ἀντίθετα ἡ σκέψη τους ἀκολούθησε λανθασμένο
δρόμο καί ἡ ἀσύνετη καρδιά τους βυθίστηκε στό σκοτάδι τῆς πλάνης» (στιχ.
21).2 Ἀλλά καί ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας γνωρίζουμε τό μεγαλεῖο καί τήν σοφία
τοῦ Θεοῦ, γι᾽ αὐτό καί λέει ὁ ψαλμωδός στόν Θεό: «Ἐθαυμαστώθη ἡ γνῶσις
σου ἐξ ἐμοῦ» (Ψαλμ. 138,6). Ὅπως λέει ὁ ἅγιος Ἰωάνννης τῆς Κροστάνδης «ὁ
κόσμος εἶναι ἕνα βασίλειο τῆς θείας σκέψης». Καί ἀφοῦ ὁ κόσμος, λέει ὁ ἴδιος
πατέρας, πλάστηκε σάν ξεχείλισμα τῆς θείας ἀγάπης, φέρει λοιπόν τήν σφραγίδα
τῆς θείας ὡραιότητας! 3
(β) Ἀλλά ἔχουμε πληρέστερη γνώση τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν ἀποκάλυψη πού μᾶς
ἔφερε ὁ Υἱός Του πού σαρκώθηκε, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.4 Ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Θεολόγος μᾶς λέει: «Ξέρουμε ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἦρθε καί μᾶς ἔδωσε
τήν πνευματική δύναμη γιά νά γνωρίσουμε τόν Θεό» (Α´ Ἰωάν. 5,20). Ὁ ἴδιος
λοιπόν ὁ Ἰησοῦς Χριστός μᾶς δίδαξε τά σχετικά μέ τήν γνώση τοῦ Θεοῦ. Μᾶς
τό εἶπε ὁ Ἴδιος αὐτό: «Κανένας – εἶπε – δέν ξέρει πραγματικά τόν Πατέρα,
παρά μόνον ὁ Υἱός, καί ἐκεῖνος στόν ὁποῖον θέλει ὁ Υἱός νά τόν φανερώσει» (Ματθ.
11,27). Ὁ Ἰησοῦς Χριστός κήρυξε τήν διδασκαλία του μέ τούς Ἀποστόλους του,
ἀφοῦ ἔστειλε σ᾽ αὐτούς τό «Πνεῦμα τῆς ἀληθείας», τό Ὁποῖο «ἐξετάζει τά
πάντα, ἀκόμη καί τά πιό κρυμμένα σχέδια τοῦ Θεοῦ» ( Α´ Κορ. 2,10). Ὅσοι
λοιπόν ἔχουν τό Ἅγιο Πνεῦμα ἔχουν θεογνωσία, γιατί νοοῦν αὐτή τήν θεία ἀποστολική διδασκαλία, πού κηρύχθηκε διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
4. Μέχρι τώρα, ἀδελφοί μου, σᾶς εἶπα στό σημερινό μου κήρυγμα ὅτι ἡ Ἁγία
Γραφή μιλάει γιά τήν ἀκαταληψία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά μᾶς λέει πάλι ἡ Ἁγία Γραφή
καί γιά «κάποια» γνώση τοῦ Θεοῦ πού μᾶς δόθηκε ἀπό τήν φύση, ἀπό τά δημι2. Γιά τήν γνώση τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν φύση καί τά δημιουργήματα γενικά βλ. Ψαλμ. 8. 18,2.5. 103.
Σοφ. Σολ. 13,1.5.
3. Βλ. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΡΟΣΤΑΝΔΗΣ, Ἔκδοσις Μ. Παρακλήτου σ. 6.
4. Βλ. Ἑβρ. 1,1 συγκρ. μέ Σοφ. Σολ. 9,16.19.
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ουργήματα καί κυρίως ἀπό τήν ἀποκάλυψη πού μᾶς ἔφερε ὁ σαρκωθείς Υἱός τοῦ
Θεοῦ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἀλλά, παρ᾽ ὅλο πού ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς λέει ὅτι ὁ Μονογενής Υἱός «μᾶς ἔκανε γνωστό τόν Θεό» (Ἰωάν. 1,18), ὅμως ἡ ἴδια ἡ Ἁγία
Γραφή μᾶς λέει ὅτι δέν βλέπουμε τόν Θεό, παρά σάν «δι᾽ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι»
(Α´ Κορ. 13,12).5 Δηλαδή, βλέπουμε θαμπά σάν σέ μετάλλινο καθρέφτη, βλέπουμε ἀτελῶς. Ζοῦμε μέ τήν πίστη, δέν βλέπουμε καθαρά. «Διά πίστεως περιπατοῦμε, οὐ δι᾽ εἴδους» (Β´ Κορ. 5,7), ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος.
Καί μετά λοιπόν τήν ἀποκάλυψη πού μᾶς ἔφερε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, δέν ἔχουμε
καθαρή γνώση τοῦ Θεοῦ· γιατί τό νά νοήσουμε αὐτή τήν θεία ἀποκάλυψη
ἐξαρτᾶται ἀπό τήν καθαρότητά μας. Γι᾽ αὐτό καί πρέπει νά καταφεύγουμε στούς
ἁγίους Πατέρες, πού καθάρισαν τήν καρδιά τους μέ ἅγια ζωή καί ἔγιναν θεολόγοι,
ἔγιναν καλοί ἑρμηνευτές τῆς θείας ἀποκαλύψεως καί ἀπόκτησαν τήν γνώση τοῦ
Θεοῦ. Καί γιά νά ἀποκτήσουμε καί ἐμεῖς τήν γνώση αὐτή τοῦ Θεοῦ, γιά νά γίνουμε δηλαδή θεολόγοι, πρέπει νά μιμηθοῦμε τήν ζωή τῶν ἁγίων Πατέρων. Ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος μᾶς τό λέει καθαρά: «Θέλεις νά γίνεις θεολόγος;»,
ἐρωτᾶ. Καί ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος: «Νά τηρεῖς τίς ἐντολές, νά πορεύεσαι διά τῶν θείων
νόμων, γιατί ἡ πράξη εἶναι ἀνάβαση πρός τήν θεωρία. Μέ τήν ἄσκηση τοῦ σώματος καθάρισε τήν ψυχή».6
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

5. Κατά τό χωρίο τοῦτο παρατηροῦμε: α) Τώρα βλέπουμε τόν Θεό σάν μέσα σέ ἕνα κάτοπτρο, ἕναν
καθρέφτη· δέν Τόν βλέπουμε λοιπόν ἄμεσα, πρόσωπο μέ πρόσωπο, ὅπως βλέπουμε τά ἀντικείμενα τοῦ
φυσικοῦ κόσμου· βλέπουμε μόνο τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, πού ἀντανακλᾶται γιά ᾽μᾶς στόν καθρέφτη τοῦ
κόσμου καί τῆς ἀποκάλυψης. Ἀλλά καί διά μέσου ἑνός κατόπτρου μπορεῖ νά δεῖ κανείς καλά τά ἀντικείμενα , γιατί ἡ εἰκόνα αὐτῶν πού ἀντανακλᾶται σ᾽ αὐτό εἶναι καθαρή καί εὐκρινής· ὁ Ἀπόστολος ὅμως
προσθέτει: β) Ἀντίθετα· ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ πού παριστάνεται σέ ᾽μᾶς σάν μέσα σέ κάτοπτρο εἶναι σκοτεινή, ἀσαφής· εἶναι «ἐν αἰνίγματι». Ὁ μακαριστός Καθηγητής Τρεμπέλας ἑρμηνεύει: «Τώρα βλέπομεν
σάν εἰς μετάλλινον καθρέπτην θαμπά καί τόσον ἀτελῶς, ὥστε μᾶς μένουν πολλά αἰνίγματα, πού δέν
ἠμποροῦμεν νά τά ἐξηγήσωμεν». Ἀλλά ἔστω ὅτι τό αἴνιγμα λύνεται, ἐξηγεῖται· ὁ Ἀπόστολος ὅμως προσθέτει σχετικά μέ τήν γνώση τοῦ Θεοῦ ὅτι γνωρίζουμε μέρος τῆς ἀλήθειας: «Ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους»·
δηλαδή «Ἄρτι γινώσκω τόν Θεόν μερικῶς ἔκ τε τῆς δημιουργίας καί τῆς προνοίας αὐτοῦ» (Ζιγαβηνός).
Κατά συνέπεια ὁ χαρακτήρας τῆς γνώσης τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ πίστη: «Διά πίστεως γάρ περιπατοῦμεν, οὐ
δι᾽ εἴδους» (Β´ Κορ. 5,7). Θυμόμαστε ἐδῶ τά λόγια τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ, πού εἶπε στόν Μωυσῆ, ὁ ὁποῖος
ζήτησε νά δεῖ τό Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ: «Ὄψει τά ὀπίσω μου, τό δέ πρόσωπόν μου οὐκ ὀφθήσεταί σοι»
(Ἐξ. 33,23).
6. Ὁμιλία 20 ΕΠΕ 4,276,1 ἑξ.
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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.

ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)
2. Οἱ ἅγιοι Πατέρες, λόγω τοῦ φωτισμοῦ τους,
δίνουν λύση στήν συμβαίνουσα κρίση τῆς ἐποχῆς τους
1. Στό προηγούμενο μάθημά μας λέγαμε νά ἀκολουθοῦμε τού ἁγίους Πατέρες,
γιατί ἡ διδασκαλία τους εἶναι ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔγινε ἡ Παράδοσή της. Σύνηθες στήν ἀρχαία Ἐκκλησία ἦταν οἱ δογματικοί ὅροι νά ἀρχίζουν
μέ τήν φράση «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσιν»! Μάλιστα ἡ Ζ´ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐκφράζει τήν ἀπόφασή της περί τῶν ἁγίων εἰκόνων μέ περισσότερο ἐντυπωσιακό τρόπο: «Ἐπακολουθοῦντες τῇ θεηγόρῳ διδασκαλίᾳ τῶν ἁγίων Πατέρων
ἡμῶν καί τῇ παραδόσει τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας»! Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι
«ἀποστολική», ὅπως τό ὁμολογοῦμε στό «Πιστεύω» μας, ἀλλά εἶναι ἐπίσης καί
«πατερική». Καί ὅπως θά φανεῖ ἀπό τό σημερινό μάθημα ἡ Ἐκκλησία εἶναι
οὐσιαστικῶς «Ἐκκλησία τῶν ἁγίων Πατέρων». Ὅπως λέγει ὁ πολύς Φλορόφσκυ
δέν εἶναι δυνατόν νά διαχωρισθοῦν αὐτοί οἱ δύο χαρακτηρισμοί. Καί μάλιστα λέγουμε ὅτι, ἐπειδή ἡ Ἐκκλησία εἶναι πατερική, γι᾽ αὐτό εἶναι ἀποστολική.
2. Στό σημερινό μας δεύτερο μάθημα θά μιλήσουμε ἀκόμη περισσότερο γιά
τό τί εἶναι οἱ Πατέρες καί Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἄς προσέξουμε τίς
παρακάτω σκέψεις:
Ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ περιέχεται στήν Ἁγία Γραφή, τήν Παλαιά καί τήν Καινή
Διαθήκη. Ἡ ἀλήθεια δέ αὐτή δόθηκε στήν ἀνθρωπότητα προοδευτικά ἀνάλογα
μέ τό πνευματικό ἐπίπεδο τῶν ἀνθρώπων. Πρῶτα δόθηκε ὁ Νόμος, ἀκούστηκαν
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ἔπειτα οἱ Προφητεῖες γιά τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία καί μετά σαρκώθηκε ὁ Υἱός
τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος καί ἔδωσε τήν τέλεια ἀποκάλυψη περί Θεοῦ.
Ἀλλά ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶπε ὅτι θά ἔρθει μετά ἀπό Αὐτόν τό Ἅγιο Πνεῦμα
καί θά προσφέρει ὅλη τήν ἀλήθεια. Παραθέτουμε δύο χωρία ἐκφραστικά τοῦ λόγου
αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ:
(α) «Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ᾽ ἡμῖν μένων· ὁ δέ Παράκλητος, τό Πνεῦμα τό
ἅγιον, ὅ πέμψει ὁ Πατήρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, Ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καί
ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἅ εἶπον ὑμῖν» (Ἰωάν. 14,25-26).
(β) «Ἔτι πολλά ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ᾽ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι· ὅταν δέ
ἔλθῃ ἐκεῖνος, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν»
(Ἰωάν. 16,12-13).
Κατά τούς παραπάνω λόγους τοῦ Χριστοῦ τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὅταν θά ἔρθει –
καί ἦρθε μέ τήν Πεντηκοστή (Πράξ. 2,1 ἑξ.) –, θά μᾶς διδάξει «πάντα» καί θά
μᾶς ὁδηγήσει εἰς «πᾶσαν τήν ἀλήθειαν».
3. Ποιά εἶναι αὐτά τά «πάντα» καί ποιά εἶναι αὐτή ἡ «πᾶσα ἀλήθεια», πού
προσέφερε τό Ἅγιο Πνεῦμα; Δηλαδή ὁ Χριστός δέν μᾶς φανέρωσε ὅλη τήν ἀλήθεια καί τήν συμπλήρωσε τό Ἅγιο Πνεῦμα μέ τήν ἀποκάλυψή Του κατά τήν
Πεντηκοστή; Αὐτό, ἐάν τό ποῦμε, δέν εἶναι καθόλου σωστό, γιατί ὁ σαρκωθείς
Υἱός τοῦ Θεοῦ πρόσφερε τήν τέλεια γνώση περί τοῦ Θεοῦ, πρόσφερε τήν τέλεια
ἀποκάλυψη, μετά ἀπό τήν ὁποία δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει ἄλλη. Ὅπως τό λέει καθαρά ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν ἀρχή τῆς πρός Ἑβραίους Ἐπιστολῆς του, ἡ
ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, πού δόθηκε προοδευτικά στήν ἀνθρωπότητα, τελείωσε μέ
τόν Ἰησοῦ Χριστό:
«Πολυμερῶς καί πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεός λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς
προφήταις, ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ» (Ἑβρ. 1,1).
Ποιά εἶναι λοιπόν, ξαναλέγουμε, ἡ «πᾶσα ἀλήθεια» πού πρόσφερε τό Ἅγιο
Πνεῦμα; Στό σημερινό μας μάθημα, ὁμιλοῦντες καί πάλι γιά τό τί εἶναι Πατέρες,
θά ποῦμε ὅτι αὐτή ἡ «πᾶσα ἀλήθεια», στήν ὁποία μᾶς ὁδήγησε τό Ἅγιο Πνεῦμα,
εἶναι ἡ διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων καί Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας, τήν
ὁποία αὐτοί, ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τό Ἅγιον Πνεῦμα, προσφέρουν στήν Ἐκκλησία
σέ κάθε γενεά. Καί λέγουμε «σέ κάθε γενεά», γιατί τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού ἀναδεικνύει τούς Πατέρες, εἶναι πάντοτε στήν Ἐκκλησία καί κάθε ἐποχή λοιπόν ἡ
Ἐκκλησία ἔχει Πατέρες. Αὐτοί εἶναι οἱ ἅγιοι Πατέρες καί αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη
τους προσφορά στήν Ἐκκλησία, τό ὅτι διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος προσέφεραν
τήν «πᾶσαν ἀλήθειαν». Θά τό ἐξηγήσουμε αὐτό περισσότερο στήν συνέχεια.
4. Ἡ τέλεια ἀλήθεια πού προσέφερε ὁ Ἰησοῦς Χριστός μέ τήν διδασκαλία Του,
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ἡ θεία Του αὐτή ἀποκάλυψη, ἔχει πολύ κεκρυμμένο καί ἀνεξάντλητο βάθος, στό
ὁποῖο ὁ ἄθρωπος μέ μόνες τίς διανοητικές του δυνάμεις δέν μπορεῖ νά εἰσέλθει
καί νά κατανοήσει. Αὐτό ὅμως τό πετυχαίνουν οἱ ἅγιοι Πατέρες, μέ τόν φωτισμό
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ προσφορά τῶν ἁγίων Πατέρων δέν εἶναι κάποια νέα
ἀποκάλυψη στήν Ἐκκλησία, ἀλλά διασάφηση τῆς ἤδη δοθείσης ὑπό τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἀποκαλύψεως, εἶναι μία εἰσχώρηση στό βάθος της καί φανέρωση κάποιων κεκρυμμένων νοημάτων της.
Αὐτό οἱ ἅγιοι Πατέρες τό ἔκαναν μέ τήν εὐκαιρία κάποιας κρίσεως στήν
Ἐκκλησία μέ τήν ἐμφάνιση κάποιας κακοδοξίας ἤ κάποιας αἱρέσεως. Καί μέ
τήν εὐκαιρία λοιπόν αὐτή οἱ Πατέρες ἐνεβάθυναν στούς λόγους τοῦ Χριστοῦ, τούς
σχετιζομένους μέ τήν κρίση αὐτή, καί λόγῳ τοῦ θείου φωτισμοῦ τους ἡρμήνευσαν
καλῶς, ὀρθῶς, τούς θείους λόγους καί τούς ἀνέπτυξαν μέ θεόπνευστες ὁμιλίες
τους καί διατυπώσεις τους.
Κατά τήν ἀνάπτυξη καί διατύπωση τοῦ λόγου τῆς Γραφῆς οἱ ἅγιοι Πατέρες
χρησιμοποιοῦν δικές τους ἐκφράσεις, μή ἀπαντῶσες στήν Γραφή, ἀλλά ἐκφράσεις
πού εἶναι σύμφωνες μέ τό πνεῦμα τῆς Γραφῆς, «ὁμόλογες» πρός αὐτήν. Ἡ
ἔκφραση «ὁμοούσιος», γιά παράδειγμα, πού δηλώνει τήν σχέση τοῦ Υἱοῦ πρός
τόν Πατέρα, δέν ἀναφέρεται στήν Γραφή. Ἄν ἀναφερόταν δέν θά ταρασσόταν ἡ
Ἐκκλησία μέ φοβερή κρίση δύο αἰῶνες. Γιατί στόν Β´ καί Γ´ αἰώνα διάχυτη
ἦταν ἡ ἀντίληψη τῆς ὑποταγῆς τοῦ Υἱοῦ στόν Πατέρα (τό περίφημο subordinatio). Ἡ Ἐκκλησία ὅμως διά τῶν Πατέρων της ξεπέρασε τήν κρίση αὐτή, πού
ἦταν θέμα ζωῆς ἤ θανάτου, σωτηρίας δηλαδή ἤ ἀπωλείας γιά τούς πιστούς, καί
διατύπωσε τό «ὁμοούσιο» τοῦ Υἱοῦ πρός τόν Πατέρα. Αὐτό, ἡ διασάφηση δηλαδή
τῆς ἀληθείας καί ἡ ἔκφρασή της, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν θεολόγο καλεῖται
«ἔλλαμψη» (MPG 36,172 AB), γιατί εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ φωτισμοῦ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Ἤ, κατά τόν ἅγιο Ἀθανάσιο αὐτό καλεῖται «ἀποκάλυψη», πού δίνει
ὁ Θεός σέ ὁρισμένα πρόσωπα λόγω τῆς καθαρότητός τους καί τῆς θεολογίας
τους. Γ᾽ αὐτό καί προτρέπει ὁ ἅγιος νά προσφεύγουμε στά πρόσωπα αὐτά, γιατί
ἔχουν περισσότερο ἀπ᾽ ὅ,τι οἱ ἄλλοι τήν ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας (Περί Συνόδων
30,3). Αὐτός δέ πού κατέχει αὐτό τό «πλέον» τῆς ἀληθείας εἶναι, πάλι κατά
τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν θεολόγο, ὁ «ἄριστος» θεολόγος (βλ. Λόγος Λ 17, MPG
36,125 ΒC).
5. Πιθανόν ὅμως αὐτός ὁ ἄριστος θεολόγος πατήρ νά διατυπώσει καί σφάλμα
σέ κάποιο ἤ σέ κάποια θέματα. Γιά παράδειγμα, ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος διετύπωσε
χιλιαστικές ἰδέες, ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ταύτισε τήν οὐσία καί τήν ὑπόσταση στόν
Θεό καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης μίλησε γιά ἀποκατάσταση τῶν πάντων. Πρέ21

πει ὅμως νά ποῦμε ὅτι τό σφάλμα τοῦ τάδε πατρός δέν εἶναι σφάλμα σέ θέμα
κρίσεως κάποιας ἐποχῆς, ὅπως εἴπαμε παραπάνω, ἤ σέ κάποιο οὐσιῶδες γιά τήν
σωτηρία θέμα, γιά τό ὁποῖο τοῦ ζητήθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία νά καταθέσει τόν
θεολογικό του λόγο. Ἄν ἐπρόκειτο περί αὐτῶν, τότε τό ῞Αγιο Πνεῦμα θά ἐφώτιζε
τόν Πατέρα καί Διδάσκαλο τῆς Ἐκκλησίας νά ἐκφράσει ὀρθά καί ὄχι ἐσφαλμένα
τήν ἀλήθεια 1
Πρέπει ὅμως νά ποῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία παραμέρισε τό σφάλμα τοῦ Πατρός
πού τό διετύπωσε, χωρίς ὅμως νά περιφρονήσει καί νά ἀπορρίψει τόν ἴδιο τόν Πατέρα. Ὡς παράδειγμα γι᾽ αὐτό ἄς λάβουμε τήν στάση τῶν Καππαδοκῶν Πατέρων, οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ δέν δέχθηκαν τήν ταυτότητα οὐσίας καί ὑποστάσεως στόν
Θεό, πού ἐδέχετο ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ὅμως τιμοῦσαν τόν ἱερό αὐτόν Πατέρα
γιά τήν ὅλη του προσφορά ὡς τόν μεγαλύτερο Διδάσκαλό τους καί τόν θεωροῦσαν
ἅγιο καί θεόπνευστο ἄνδρα.2
6. Ἐπαναλαμβάνοντας τά προηγούμενα τοῦ σημερινοῦ μαθήματος λέγουμε ὅτι
ἡ μεγάλη προσφορά τῶν Πατέρων καί Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι
τό ὅτι μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού εἶχαν, λόγω τῆς καθαρότητός
τους, ἐνεβάθυναν στά κεκρυμμένα τῆς Ἁγίας Γραφῆς νοήματα καί διεσάφησαν
τήν δοθεῖσα ἀποκάλυψη. Μέ τήν προσφορά τους αὐτή ἔδιναν λύση σέ κάποιο καίριο πρόβλημα τῆς ἐποχῆς τους καί αὐτό ἀκριβῶς τούς ἀνέδειξε Πατέρες καί Διδασκάλους. Πιθανόν ἕνας Πατήρ νά διατυπώσει καί κάποια ἐσφαλμένη ἀντίληψη,
ἡ Ἐκκλησία ὅμως δέν τόν ἀπορρίπτει γι᾽ αὐτό, γιατί βλέπει τήν ὅλη του θεολογία
καί γιατί ὁ Πατήρ αὐτός ἔδωσε καί δίνει λύσεις σέ καίρια προβλήματα τῆς
ἐποχῆς, πράγμα πού τόν ἀποδεικνύει φωτισμένο μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Πατέρα.
Ἡ διδασκαλία τῶν Πατέρων ἔγινε Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἐκφράζει τήν θεολογία της. Στήν συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας οἱ ἅγιοι Πατέρες καί Διδάσκαλοι εἶναι ἡ συνέχεια καί ἡ προέκταση τῶν Ἀποστόλων.
(Συνεχίζεται)

1. Ἡ θέση αὐτή ἐκφράζεται ἀπό τόν ἱερό Φώτιο, στήν Ε´ του ἐπιστολή, τήν πρός τόν Ἀκυληΐας
Ἰωάννην ι´, εἰς Ἱ. Βαλέττα, Φωτίου Ἐπιστολαί, Λονδῖνο 1864, σελ. 196.
2. Βλ. Στυλιανοῦ Παπαδοπούλου, Πατρολογία Α´, σελ. 27-48.
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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.

ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)
3. Οἱ Πατέρες καί ἡ θύραθεν σοφία
1. Στό μάθημά μας αὐτό περί τῶν ἁγίων Πατέρων θά μιλήσουμε γιά ἕνα σοβαρό θέμα, στό ὁποῖο θά δοῦμε πόσο ἀνθρώπινα ἀλλά καί σωστά σκέπτονταν καί
ἐνεργοῦσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες.
Στήν ἐποχή πού ἔζησαν οἱ ἅγιοι Πατέρες καί Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας
ὑπῆρχε ἕνα πνευματικό κλῖμα ποτισμένο ἀπό τά θρησκευτικά καί φιλοσοφικά
ρεύματα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Γιά νά μιλήσουμε πιό συγκεκριμένα, τό πνευματικό
κλῖμα τῶν πρώτων αἰώνων τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας ἦταν ἐπηρεασμένο ἀπό
τόν ἰουδαϊσμό, τόν ἑλληνισμό, τόν γνωστικισμό καί τά διάφορα ἄλλα θρησκευτικά
καί πολιτικά ρεύματα τῆς ἐποχῆς. Τά ἰδεολογικά αὐτά ρεύματα εἶχαν δημιουργήσει στήν ἐποχή τους μιά κατάσταση, ἕνα κλῖμα, μία «γλώσσα», στήν ὁποία
ἐκφράζονταν οἱ ἄνθρωποι.
Τό καυτό τώρα ἐρώτημα εἶναι: Χρησιμοποίησαν οἱ Πατέρες τήν γλώσσα αὐτή
τῆς ἐποχῆς τους; Ποιά ἦταν ἡ στάση τῶν Πατέρων στό ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία
πνευματικό περιβάλλον τῆς ἐποχῆς τους; Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς τους μελετοῦσαν τούς ἀρχαίους φιλοσόφους, τά παιδιά τῆς ἐποχῆς μάθαιναν τήν ἀρχαία
ἑλληνική φιλοσοφία καί ἐνθουσιάζονταν ἀπό τά μηνύματά της. Ποιά ἦταν, ξαναρωτοῦμε, ἡ στάση τῶν ἁγίων Πατέρων πρός τά κινήματα αὐτά;
2. Τό θέμα αὐτό πού θίγουμε εἶναι πραγματικά πρόβλημα. Ἐάν οἱ Πατέρες
καί Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας δέν ἐκφράζονταν μέ τήν γλώσσα τῆς ἐποχῆς
τους, τότε θά ἦταν ξένοι πρός τούς ἀνθρώπους αὐτούς, γιατί δέν θά μιλοῦσαν μέ
τόν τρόπο πού αὐτοί σκέπτονταν, δέν θά μιλοῦσαν στήν γλώσσα τους καί πῶς
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λοιπόν θά τούς ἐδίδασκαν; Ἄν ὅμως, ἀντίθετα, κήρυτταν στήν γλώσσα καί τόν
τρόπο σκέψεως τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς τους, ἀνθρώπων πού ἦταν ἐπηρεασμένοι ἀπό τά ξένα πρός τόν χριστιανισμό ρεύματα, ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος νά νοθεύσουν τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, ἄν μάλιστα δέν ἔκαναν τήν διάκριση μεταξύ
τῶν δύο κόσμων. Ἀλλά οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἐπειδή γνώριζαν βαθιά τήν ἀλήθεια τοῦ
Εὐαγγελίου καί τήν ζοῦσαν συνειδητά, δέν κινδύνευαν νά κάνουν τέτοια ζημιά.
Γι᾽ αὐτό ἔλυσαν τό πρόβλημα: Ναί, χρησιμοποίησαν τό πνευματικό κλῖμα τῆς
ἐποχῆς, ἔλαβαν τήν γλώσσα του καί ἔδωσαν σ᾽ αὐτήν τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, χωρίς ὅμως ἡ ἔκφραση τῆς ἐποχῆς τους πού χρησιμοποιοῦσαν νά ἐπηρεάσει
τό περιεχόμενο τοῦ κηρύγματός τους.
Αὐτό ἦταν ἕνα μεγάλο κατόρθωμα τῶν ἁγίων Πατέρων. Γιατί πλησίασαν τούς
ἀνθρώπους τοῦ κόσμου καί πρόσφεραν σ᾽ αὐτούς, στήν δική τους γλώσσα, τήν
θεολογία τῆς Ἐκκλησίας. Τό πέτυχαν ὅμως αὐτό οἱ ἅγιοι Πατέρες, γιατί εἶχαν,
ἀφ᾽ ἑνός μέν, βαθειά γνώση τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας καί δέν ὑπῆρχε κίνδυνος
νά τήν ἀλλοιώσουν· ἀφ᾽ ἑτέρου δέ, γιατί ἐπίσης γνώριζαν καλά καί τόν τρόπο
σκέψεως καί τήν ὁρολογία τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς τους καί τήν χρησιμοποιοῦσαν καταλλήλως, χωρίς νά φαίνεται ὅτι γίνεται ζημιά μέ τήν ἀνάμειξη χριστιανικῶν καί φιλοσοφικῶν ἰδεῶν.
Οἱ ἅγιοι Πατέρες γνώριζαν καλά ὅτι διαφέρουν οἱ δύο κόσμοι, ὁ χριστιανισμός
καί ἡ θύραθεν σοφία. Καί ἀκριβῶς ἐπειδή γνώριζαν καλά τά ὅρια τῶν δύο αὐτῶν
κόσμων, δέν τά συνέχεαν, γιατί σχηματικά καί ἐξωτερικά μόνο χρησιμοποίησαν
τήν ἔξωθεν σοφία, τό δέ περιεχόμενο τοῦ λόγου τους, τά νοήματά τους, ἦταν καθαρά ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, λόγος ἀμιγής ἀπό τήν κοσμική φιλοσοφία. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς τό τονίζει ἰδιαίτερα αὐτό σέ μιά ὡραιότατη περικοπή λόγου
του, λέγοντας ὅτι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι θεόπνευστοι, ἔχουν «νοῦν
Χριστοῦ», ὅπως λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Ρωμ. 11,34) καί δέν εἶναι ὅπως οἱ
φιλόσοφοι πού ἐκφράζονται κατά τήν ἀνθρώπινη διάνοια. Ἑπομένως, λέγει ὁ ἱερός
πατέρας, ἡ χρήση τῶν συγγραφέων τῆς ἔξωθεν σοφίας ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες
εἶναι λεκτική καί φραστική μόνο καί ὄχι στά νοήματα. Κατά τά νοήματα καί τό
περιεχόμενο τά δύο κείμενα, τῶν Πατέρων καί τῶν κοσμικῶν φιλοσόφων, λέγει
ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἀπέχουν ὅσο ἀπέχει ὁ οὐρανός ἀπό τήν γῆ. Παραθέτουμε τήν περικοπή τοῦ λόγου τοῦ ἁγίου πατρός:
«Κἄν τις τῶν πατέρων τά αὐτά τοῖς ἔξω φθέγγηται, ἀλλ’ ἐπί τῶν ρημάτων
μόνον, ἐπί δέ τῶν νοημάτων πολύ τό μεταξύ. Νοῦν γάρ οὗτοι, κατά Παῦλον,
ἔχουσι Χριστοῦ, ἐκεῖνοι δέ, εἰ μή τι καί χεῖρον, ἐξ ἀνθρωπίνης διανοίας φθέγγονται.
Καθόσον δέ ἀπέχει ὁ οὐρανός ἀπό τῆς γῆς κατά τοσοῦτον ἀπέχει ἡ διάνοιά μου
ἀπό τῶν διανοιῶν ὑμῶν, λέγει Κύριος» (Περί ἡσυχαζόντων Α 1,11. Ἔκδ. Π.
Χρήστου Συγγράμματα, Α, σ. 373).
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3. Ἀλλά, ἐνῶ αὐτή εἶναι ἡ θέση τῶν ἁγίων Πατέρων πρός τό πνευματικό κλῖμα
τῆς ἐποχῆς τους καί τήν θύραθεν σοφία, ὅτι δηλαδή δέν τήν περιφρόνησαν,1 ἀλλά
τήν χρησιμοποίησαν καί μίλησαν μέ τήν γλώσσα της, ὅμως στό θέμα αὐτό ἄλλοι
ἀκολούθησαν ἀντίθετες καί ἀκραῖες θέσεις. Δηλαδή: Ἄλλοι ἀπέρριψαν ἐντελῶς
τήν θύραθεν σοφία καί δέν τήν χρησιμοποίησαν καθόλου καί ἄλλοι τήν προσέλαβαν
ἄφοβα θεωροῦντες την μάλιστα ὡς μία ἄλλη μορφή τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Τούς πρώτους ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος τούς ὀνομάζει «ὑπεράγαν ὀρθοδόξους». Εἶναι αὐτοί πού δέν μποροῦν νά νοήσουν ὅτι ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελικοῦ
κηρύγματος εἶναι γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους κάθε ἐποχῆς καί γιά νά εἶναι λοιπόν
καταληπτή ἀπ᾽ αὐτούς πρέπει νά ἐκφράζεται στήν γλώσσα τους καί στήν σκέψη
τους. Οἱ ἄλλοι ἀντίθετα, εἶναι αὐτοί πού δέν νόησαν ὅτι ἡ ἀπόλυτη ἀλήθεια εἶναι
στήν Ἁγία Γραφή καί τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας καί παρασύρθηκαν
ἀπό τό κάλλος, ἀκόμη δέ καί ἀπό τά πνευματικά νοήματα τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης καί τήν θεώρησαν σάν ἄλλη μορφή ἀποκαλύψεως. Ἔτσι, τήν προσέλαβαν
χωρίς προϋποθέσεις καί τήν χρησιμοποίησαν γιά νά οἰκοδομήσουν τήν θεολογία
τους. Στήν περίπτωση αὐτή ὑπάγονται μερικοί ἀπολογητές (ὁ Ἀθηναγόρας, ὁ
Θεόφιλος καί ὁ Τατιανός) καί ὁ Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς καί κυρίως ὁ Ἄρειος, ὁ
γνωστός γιά τήν μεγάλη του αἵρεση.
Ἀντίθετοι πρός τούς παραπάνω εἶναι οἱ ἅγιοι Πατέρες, οἱ ὁποῖοι, ἐπαναλαμβάνουμε, χρησιμοποίησαν τήν ὁρολογία καί τίς δομές τοῦ πνευματικοῦ κόσμου τῆς
ἐποχῆς τους γιά νά ἐκφράσουν μ᾽ αὐτές τήν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας. Τά χρησιμοποίησαν ὅμως αὐτά μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε νά φαίνεται ὅτι ἡ χρησιμοποιούμενη ὁρολογία εἶναι συμβατική, ὅτι χρησιμοποιεῖται μέ ἄλλη ἔννοια καί ὄχι μέ
αὐτή πού τῆς ἀποδίδει ἡ ἑλληνική φιλοσοφία.
4. Ἐδῶ πού φθάσαμε πρέπει νά ποῦμε γιά τήν διαφορά τῶν ἁγίων Πατέρων
καί τῶν φιλοσόφων. Ἡ διαφορά εἶναι ὅτι οἱ μέν Πατέρες μελετοῦν καί ἐρευνοῦν
τήν ἀποκαλυφθεῖσα ἀλήθεια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, οἱ δέ φιλόσοφοι ἀγωνίζονται νά
ἀνακαλύψουν μέ τόν νοῦ τους καί νά διατυπώσουν στό χῶρο τῆς φιλοσοφίας κάποια νέα ἰδέα, διάφορη ἀπό τίς προηγούμενες.
1. Μᾶς ἀρέσει ἰδιαίτερα αὐτή ἡ ὡραία περικοπή τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου: «Οἶμαι δέ πᾶσαν
ἀνομολογεῖσθαι τόν νοῦν ἐχόντων, παίδευσιν τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἀγαθῶν εἶναι τό πρῶτον. Οὐ ταύτην μόνην
τήν εὐγενεστέραν καί ἡμετέραν ἤ πᾶν τό ἐν λόγοις κομψόν καί φιλότιμον ἀτιμάζουσαν, μόνης ἔχεται
τῆς σωτηρίας καί τοῦ κάλλους τῶν νοουμένων· ἀλλά καί τήν ἔξωθεν, ἥν οἱ πολλοί τῶν χριστιανῶν διαπτύουσιν ὡς ἐπίβουλον καί σφαλεράν καί Θεοῦ πόρρω βάλλουσαν, κακῶς εἰδότες... Οὔκουν ἀτιμαστέον
τήν παίδευσιν, ὅτι τοῦτο δοκεῖ τισιν, ἀλλά σκαιούς καί ἀπαιδεύτους ὑποληπτέον τούς οὕτως ἔχοντας»
(Λόγος ΜΓ´, MPG 36,508Β-509Α).
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Οἱ Πατέρες εἶναι παραδοσιακοί, μελετοῦν τήν ἀποκαλυφθεῖσα ἤδη ἀλήθεια. Τήν
μελετοῦν δέ καί ἐμβαθύνουν σ᾽ αὐτήν ἔχοντας βάση καί ὁπλισμό τούς προηγουμένους
τους Πατέρες καί Διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας. Στήν μελέτη τους καί ἐμβάθυνση
αὐτή οἱ Πατέρες πολύ πιθανόν – καί ἔτσι συμβαίνει συχνά – εἰσχωροῦν, μέ τήν
Χάρη τοῦ Θεοῦ, βαθύτερα στά κεκρυμμένα μυστήρια καί ἀνακαλύπτουν καί διατυπώνουν κάτι τό νέο. Τό νέο ὅμως αὐτό τῶν Πατέρων δέν εἶναι διάφορο ἀπό τήν
μέχρι τοῦδε διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά εἶναι μιά ἀνακάλυψη ἀπό τήν εἰσχώρησή τους σ᾽ αὐτήν τήν ὑπάρχουσα ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, εἰσχώρηση στήν Παράδοση τῆς πίστης μας, καί ἡ ἀνακάλυψή τους αὐτή εἶναι σύμφωνη μέ τήν γραμμή
τῶν προηγουμένων ἁγίων Πατέρων. Καί ὅπως εἴπαμε στό προηγούμενο μάθημά
μας, τήν ἀνακάλυψή του αὐτή, τήν προσφορά του αὐτή ὁ ἱερός Πατέρας τήν ἔκανε
μέ τήν φώτιση τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, γιατί χρειαζόταν ἡ προσφορά αὐτή σάν μία
λύση σέ κάποιο ἀναφυέν πρόβλημα – κρίση τῆς ἐποχῆς. Καί αὐτή ἡ λύση, αὐτή
ἀκριβῶς ἀνέδειξε τόν μελετητή πατέρα ὡς Πατέρα καί Διδάσκαλο τῆς Ἐκκλησίας.
Ἱκανώθηκε δέ ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα ὁ Πατήρ νά κάνει τήν προσφορά αὐτή μέ τήν
βαθύτερη εἰσχώρηση στήν ἀποκαλυφθεῖσα ἀλήθεια, γιατί αὐτός βίωνε τήν ἀλήθεια
αὐτή, γιατί εἶχε καθαρότητα καρδιᾶς.
Ἔργο λοιπόν τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά μελετοῦν καί νά ἐρευνοῦν
τήν δοθεῖσα θεία Ἀποκάλυψη, τήν Παράδοση δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας μας καί
νά τήν προσφέρουν στούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς τους στήν γλώσσα τους καί
στήν ἰδιομορφία τους. Μέ τήν μελέτη αὐτή τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως ὑπό τῶν
ἁγίων Πατέρων διευρύνεται ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας καί προσφέρονται λύσεις
στά διάφορα κρίσιμα προβλήματα πού ἀναφύονται σ᾽ Αὐτήν.
Ἀντίθετα ἀπό τούς Πατέρες οἱ φιλόσοφοι στοχάζονται ἀνεξάρτητα ἀπό τήν
σκέψη τῶν προηγουμένων τους καί φιλοδοξοῦν νά δώσουν μία προσωπική λύση
στά διάφορα ἐρωτήματα καί αἰνίγματα τοῦ κόσμου.
5. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶχαν πλατειά καί βαθειά μόρφωση. Γνώριζαν
καλά τά ἰδεολογικά ρεύματα τῆς ἐποχῆς τους καί γι᾽ αὐτό μποροῦσαν νά ἐκφραστοῦν μέ τήν γλώσσα τῶν τότε ἀνθρώπων καί νά γίνονται ἀντιληπτοί ἀπ᾽ αὐτούς.
Σχετικά μέ τό θέμα πού θίξαμε ἤδη, τῆς στάσεως τῶν Πατέρων πρός τήν θύραθεν παιδεία καί μάλιστα τήν ἑλληνική φιλοσοφία, λέγουμε ἀκριβέστερα ὅτι πολλοί
ἁπλοί πιστοί καί πολλοί ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας τήν ἀπέρριπταν κατά καιρούς,
γιατί φοβοῦνταν μήπως ἀπορροφηθοῦν ἀπό αὐτήν καί μειωθεῖ ἡ ἀγάπη τους καί
ἡ ἀφοσίωσή τους στήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Γιά παράδειγμα, στήν κατηγορία αὐτή ἀνήκουν ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, ὁ Θεόφιλος Ἀντιοχείας καί ὁ
συντάκτης τοῦ Ποιμένα τοῦ Ἑρμᾶ. Ἡ στάση αὐτή μερικῶν Πατέρων πρέπει νά
δικαιολογηθεῖ ἀπό τό ὅτι ἡ ἑλληνική φιλοσοφία εἶχε πραγματικά πολλή δύναμη
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καί θέλγητρο καί θά ἔκανε πολλούς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι δέν ἦταν καλά στερεωμένοι στήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, νά κλονιστοῦν στήν πίστη τους.
Πραγματικά, τό θέλγητρο τῆς ἑλληνικῆς σοφίας ὁδήγησε παλαιούς ἐκκλησιαστικούς συγγραφεῖς (ὅπως τόν Ἰουστῖνο, τόν Κλήμεντα Ἀλεξανδρέα καί τόν
Ὠριγένη) νά ποῦν, ἀντίθετα ἀπό τούς προηγουμένους, ὅτι αὐτή ἔχει θεία προέλευση καί περιλαμβάνει σπέρματα τῆς ἀλήθειας, ἡ ὁποία σέ πληρότητα βρίσκεται στόν χριστιανισμό. Ἀλλά καί αὐτοί ἀκόμη πού ἀπέρριπταν τήν ἑλληνική
φιλοσοφία, ἔπρεπε νά βροῦν ἐπιχειρήματα, γιά νά ἐξηγήσουν τό ἀπό ποῦ προέρχεται ἡ ἀλήθεια τῶν ἰδεῶν τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας. Καί εἶπαν (ὅπως ὁ Τατιανός, γιά παράδειγμα) ὅτι αὐτά τά νοήματα τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, πού
φαίνονται ὡραῖα, δέν εἶναι δικά της, ἀλλά εἶναι παρμένα ἀπό τόν Μωσαϊκό Νόμο
ἤ τούς Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἤ, ἀκόμη εἶπαν, ὅτι εἶναι παρμένα
ἀπό τούς βαρβάρους, πού εἶχαν ἀνώτερη καί περισσότερο θρησκευτική σκέψη.
Στήν δεύτερη αὐτή κατηγορία ἀνήκουν ὁ Ἀριστείδης, ὁ Θεόφιλος Ἀντιοχείας, ὁ
Ἱππόλυτος, ὁ Ὠριγένης κ.ἄ..
Γενικά, λέμε ὅτι ἡ διάφορη θέση τῶν Πατέρων σχετικά μέ τό θέμα τῆς στάσης
τους πρός τήν ἑλληνική σκέψη κατανοεῖται μέ βάση τήν πνευματική προκοπή
τῶν πιστῶν. Ὅταν δηλαδή οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἔλεγαν στούς πιστούς
νά παραμερίζουν τά συγγράμματα τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, αὐτό τό ἔκαναν
γιατί ὁρισμένοι πιστοί εἶχαν ἀπορροφηθεῖ ἀπό αὐτήν καί ἔχαναν τό ἐνδιαφέρον
τους πρός τήν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας. Ὅταν, ἀντίθετα, οἱ ἅγιοι Πατέρες συνιστοῦσαν στούς χριστιανούς τήν ἑλληνική παιδεία καί μιλοῦσαν γιά τό κάλλος
της, αὐτό τό ἔκαναν γιατί μερικοί πιστοί τήν περιφρονοῦσαν καί τήν ἀπέρριπταν
ἐντελῶς. Καί λησμονοῦσαν αὐτοί οἱ πιστοί τήν ἀλήθεια ὅτι, γιά νά κηρύξει κανείς
σέ ἀνθρώπους πού ἔχουν κάποια παιδεία, πρέπει νά γνωρίζει τήν παιδεία τους
αὐτή καί πρέπει νά ἐκφραστεῖ μέ λόγους καί μορφές τῆς παιδείας τους, γιά νά
γίνει καταληπτός ἀπό αὐτούς.
Ἡ στάση τῶν Πατέρων πρός τήν ἑλληνική φιλοσοφία καί τήν θύραθεν σοφία
γενικά ρυθμίζεται ἀπό τό γενικό θέμα τῆς σχέσης τῆς Ἐκκλησίας πρός τόν
κόσμο. Ἡ Ἐκκλησία θέλει νά προσλάβει τόν κόσμο πρός Ἑαυτήν καί θέλει νά
τόν κάνει Ἐκκλησία. Αὐτό εἶναι Ὀρθοδοξία! Μιλώντας λοιπόν γιά τό θέμα μας
λέγομε ὅτι ἡ Ἐκκλησία θέλει νά προσλάβει τήν ἑλληνική φιλοσοφία γιά νά τήν
ἀνυψώσει καί νά τήν ἐκχριστιανίσει. Ἀντίθετα, τό νά προσληφθεῖ ἡ Ἐκκλησία
ἀπό τόν κόσμο, αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία γίνεται κόσμος. Αὐτό εἶναι αἵρεση!
Καί γιά τό θέμα μας, εἶναι αἵρεση τό νά ἀναμειχθεῖ κατά τό περιεχόμενό της ἡ
Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τήν ἑλληνική φιλοσοφία.2
2. Σχετικά μέ τήν πρόσληψη τῆς θύραθεν σοφίας ἀπό τόν ἐκκλησιαστικό Πατέρα καί συγγραφέα, ὁ
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6. Γιά νά ἐκτιμήσουμε καλύτερα τά κείμενα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας
καί νά ἑρμηνεύσουμε τήν ἰδιορυθμία τους, θά πρέπει νά λάβουμε ὑπ’ ὄψιν τά ἑξῆς:
(α) Τήν γλώσσα στήν ὁποία ἔγραφαν οἱ Πατέρες. Οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς
καί μάλιστα οἱ ἐπιφανέστεροι ἔγραψαν στήν ἑλληνική. Ἄλλοι ὅμως ἀπό αὐτούς
ἔγραψαν στήν λατινική, στήν συριακή, στήν αἰθιοπική κ.ἄ.Ἡ γλώσσα διαφοροποιεῖ κάπως τόν ἐκκλησιαστικό συγγραφέα στήν μορφή, ἀλλά καί στήν διάθεση
πού γράφει. Καί αὐτό συμβαίνει, γιατί κάθε γλώσσα προϋποθέτει διαφορετικό
πνευματικό κλῖμα, πού ἀσφαλῶς τό κλῖμα αὐτό, λίγο ἤ πολύ, ἐπιδρᾶ καί στήν
θεολογία. Καί ὡς παράδειγμα ἄς λάβουμε τήν διαφοροποίηση τῆς δυτικῆς θεολογίας ἀπό τήν ἀνατολική. Ὀφείλεται βέβαια ἡ διαφοροποίηση αὐτή καί σέ
ἄλλους παράγοντες, ἀλλά ὀφείλεται καί στή διαφορετική γλώσσα ἐκφράσεως.
(β) Τήν ἰδιαίτερη παράδοση πού ἐκφράζει κάθε Πατέρας, καί ἡ ὁποία παράδοση
σχετίζεται μέ τήν τοπική του Ἐκκλησία ἤ καί μέ τό πρόσωπο στό ὁποῖο μαθήτευσε αὐτός.
(γ) Ἀπό τήν Σχολή πού προῆλθε ἕνας Πατέρας καί τήν ἐκπαίδευση πού ἔλαβε.
Φυσικό εἶναι ὁ σπουδαστής κάθε Σχολῆς νά λαμβάνει τήν μορφή καί τήν τάση
καί τήν μεθοδολογία τῆς Σχολῆς, στήν ὁποία προτίμησε νά σπουδάσει. Ἀκόμη
καί στήν ἀρχαία Ἐκκλησία ὑπῆρχαν ποικίλες θεολογικές τάσεις, πού ἔπαιρναν
συχνά τήν μορφή Σχολῆς.
(δ) Ἀπό τήν ἰδιοσυγκρασία καί τόν χαρακτήρα κάθε Πατρός. Πραγματικά, ὁ
ἰδιαίτερος χαρακτήρας καί ἡ ἐσωτερική διάθεση καί ἀκόμη περισσότερο ἡ κλίση
ὁποῖος πετυχαίνει καί νά διαφυλάττει γνήσια τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καί νά τήν ἐκφράζει μέ τήν
γλώσσα τῆς ἐποχῆς του, παραθέτουμε μία ὡραία περικοπή λόγου τοῦ ἁγίου Γρηγ. Θεολόγου. Βλ. μάλιστα Στυλ. Γ. Παπαδοπούλου Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, σ. 89 ἑξ., ὅπου ἐξετάζεται ἡ πραγματική σχέση
τῆς περικοπῆς αὐτῆς πρός τόν Πλωτῖνο, στόν ὁποῖο ὑπάρχει μέν ἡ ὁρολογία ἀλλά ὄχι καί ἡ θεολογία
τοῦ Γρηγορίου. Ἡ περικοπή ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἡμῖν δέ μοναρχία τό τιμώμενον. Μοναρχία δέ οὐχ ἥν ἕν
περιγράφει πρόσωπον (ἔστι γάρ καί τό ἕν στασιάζον πρός ἑαυτό πολλά καθίστασθαι), ἀλλ᾽ ἥν φύσεως
ὁμοτιμία συνίστησι καί γνώμης σύμπνοια καί ταυτότης κινήσεως καί πρός τό ἕν τῶν ἐξ αὐτοῦ σύννευσις
(ὅπερ ἀμήχανον ἐπί τῆς γεννητῆς φύσεως), ὥστε κἄν ἀριθμῷ διαφέρῃ, τῇ γε οὐσίᾳ μή τέμνεσθαι. Διά
τοῦτο μονάς ἀπ᾽ ἀρχῆς εἰς δυάδα κινηθεῖσα, μέχρι τριάδος ἔστη. Καί τοῦτό ἐστιν ἡμῖν ὁ Πατήρ καί ὁ
Υἱός καί τό ἅγιον Πνεῦμα· ὁ μέν γεννήτωρ καί προβολεύς, λέγω δέ ἀπαθῶς καί ἀχρόνως καί ἀσωμάτως·
τῶν δέ, τό μέν γέννημα, τό δέ πρόβλημα ἤ οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἄν τις ταῦτα καλέσειεν, ἀφελών πάντῃ τῶν
ὁρωμένων. Οὐ γάρ δή ὑπέρχυσιν ἀγαθότητος εἰπεῖν θαρρήσομεν (ὅ τῶν παρ᾽ Ἕλλησι φιλοσοφησάντων
εἰπεῖν τις ἐτόλμησεν, οἷον κρατήρ τις ὑπερρύη, σαφῶς οὑτωσί λέγων, ἐν οἷς περί πρώτου αἰτίου καί δευτέρου φιλοσοφεῖ), μήποτε ἀκούσιον τήν γέννησιν εἰσαγάγωμεν καί οἷον περίττωμά τι φυσικόν καί δυσκάθεκτον, ἥκιστα ταῖς περί θεότητος ὑπονίαις πρέπον. Διά τοῦτο, ἐπί τῶν ἡμετέρων ὅρων ἱστάμενοι,
τό ἀγέννητον εἰσαγάγομεν καί τό γεννητόν καί τό ἐκ τοῦ πατρός ἐκπορευόμενον, ὥς πού φησιν αὐτός ὁ
Θεός καί Λόγος... εἰ καί μή δυνάμεθα τό ὑπέρ χρόνον παραστῆσαι, θέλοντες χρονικήν ἐκφυγεῖν ἔμφασιν...»
(Λόγος ΚΘ´ 23, MPG 36, 76Α-77Α).
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κάθε συγγραφέα τόν διαφοροποιεῖ ἀπό τούς ἄλλους. Ἄλλος, κατά τήν κλίση του
καί τήν διάθεσή του, γίνεται ἑρμηνευτής τῶν Γραφῶν, ἄλλος γράφει ποιήματα,
ἄλλος ἔχει τό χάρισμα τῆς ρητορείας καί ἐκφωνεῖ λόγους, ἄλλος ἀρέσκεται στήν
ἀφήγηση καί γίνεται ἱστορικός, ἄλλος θεολογεῖ μέ τόν τρόπο τῶν φιλοσοφικῶν
ἀκροβασιῶν κ.λπ.
(ε) Ἀπό τήν προβληματολογία, πού ὀφείλει νά ἀντιμετωπίσει ὁ ἐκκλησιαστικός
συγγραφέας. Ὅπως τό καταλαβαίνουμε, τά διάφορα προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει στήν ποιμαντική του κάθε Πατέρας ἀπαιτοῦν καί διάφορο τρόπο καί μέθοδο
καί γλώσσα, πού προσιδιάζει στό κάθε πρόβλημα.
(ς) Ἀπό τήν ἐποχή στήν ὁποία ἔζησε κάθε Πατέρας καί ἐκκλησιαστικός
συγγραφέας. Πραγματικά, ἡ διαφορετική ἐποχή διαφοροποιεῖ κάθε Πατέρα τῆς
Ἐκκλησίας γιά νά ἐκφράζεται διαφορετικά. Οἱ συγγραφεῖς τοῦ Ε´ αἰ., γιά παράδειγμα, εἶχαν ἄλλη παιδεία καί ἀντιμετώπιζαν ἄλλα προβλήματα καί γι᾽
αὐτό ἔγραψαν μέ ἄλλη γλώσσα σέ σχέση μέ τούς συγγραφεῖς τοῦ Β´ αἰ. Ἀλλά
εἶναι καί τό ἄλλο: Ἕνας ἐκκλησιαστικός συγγραφεύς τοῦ Ε´ αἰ. ἔχει ἐνώπιόν
του μιά μεγάλη θεολογική παράδοση, παράδοση πέντε αἰώνων! Ἐνῶ ὁ συγγραφέας τοῦ Β´ ἤ τοῦ Γ´ αἰῶνος ἔχει μιά κατά πολύ μικρότερη παράδοση ἐνώπιόν του.
(ζ) Ἀπό τόν φωτισμό καί τήν ἔμπνευση. Σέ κάθε Πατέρα ἐνήργησε βεβαίως
τό Ἅγιο Πνεῦμα μέ τόν φωτισμό Του, ἀλλά ἐνήργησε μέ διάφορο καί ξεχωριστό
τρόπο, ἀνάλογα μέ τήν θεολογική ἀνάγκη τῆς ἐποχῆς καί ἀνάλογα πάλι μέ τήν
πνευματική ποιότητα τοῦ κάθε Πατρός. Καί
(η) Ἀπό τό λειτούργημα τοῦ κάθε Πατρός στήν Ἐκκλησία. Ὅλοι οἱ Πατέρες
δέν εἶχαν τήν ἴδια ἰδιότητα, δέν εἶχαν τό ἴδιο λειτούργημα στήν Ἐκκλησία. Ἄλλοι
ἦταν Ἐπίσκοποι, ἄλλοι Πρεσβύτεροι (ὅπως ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός καί ὁ Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος), ἄλλοι ἦταν Διάκονοι (ὅπως ὁ Ἐφραίμ ὁ Σύρος), ἄλλοι
Μοναχοί (ὅπως ὁ Μακάριος ὁ Αἰγύπτου) καί ἄλλοι ἦταν λαϊκοί (ὅπως ὁ
Ἰουστῖνος καί ὁ Νικόλαος Καβάσιλας).
Ἀπό τά παραπάνω ἄς νοήσουμε τήν ἀπέραντη σέ βάθος καί πλάτος ποικιλία
τῶν ἁγίων Πατέρων καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων. Πρέπει ὅμως νά γνωρίζουμε καλῶς ὅτι ὅλοι οἱ Πατέρες φωτίστηκαν ἀπό τό ἴδιο Ἅγιο Πνεῦμα καί
ὅλοι ὑπῆρξαν ὄργανα Θεοῦ γιά νά διακονήσουν στήν Ἐκκλησία Του τήν σωτηρία
τῶν ἀνθρώπων.

29

jkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl
ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ἑβδομαδιαῖα Μαθήματα ἀποστελλόμενα στούς Ἱερεῖς καί στίς Ἱερές Μονές
τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διά τήν θεολογική τους κατάρτιση.

ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)
4. Οἱ Πατέρες καί οἱ Σύνοδοι τῆς Ἐκκλησίας
Ἡ Ἐκκλησία ἐκφράζει τήν παράδοσή της στίς Ἱερές Συνόδους, τίς Οἰκουμενικές καί τίς Τοπικές. Ἀλλά γιά τήν διατύπωση αὐτῆς τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως
καί τῶν ὅρων τῆς πίστεως οἱ Πατέρες τῶν Συνόδων εἶχαν ὡς βάση τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων καί Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας. Πιθανόν βεβαίως
οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι νά μήν εἶχαν ὡς μέλη μεγάλους Πατέρες καί Διδασκάλους, ἀλλά οἱ συγκροτοῦντες τήν Σύνοδο Πατέρες ἔπρεπε νά θεολογήσουν κατ᾽
αὐτήν καί νά ἀποφασίσουν μέ βάση τήν διδασκαλία τῶν Μεγάλων Πατέρων.
Κατά τήν Β´ Οἰκουμενική Σύνοδο, γιά παράδειγμα, ὁ Μέγας Βασίλειος εἶχε πεθάνει καί ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀπουσίαζε, ἡ θεολογία ὅμως τῆς Συνόδου αὐτῆς
εἶναι ἐπηρεασμένη ἀπό τήν διδασκαλία τῶν δύο αὐτῶν ἁγίων ἀνδρῶν «πράγμα
τό ὁποῖο σημαίνει – λέγει ὁ πατρολόγος κ. Παπαδόπουλος – ὅτι ὁ χῶρος τῆς
Συνόδου δέν εἶναι χῶρος, ὅπου κατ᾽ ἐξοχήν δίνεται ἡ λύση τῶν μεγάλων προβλημάτων μέ τόν φωτισμό τοῦ Πνεύματος» (Πατρολογία Α´, σελ. 68). Βεβαίως
καί οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Συνόδου μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χρησιμοποιοῦν τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τήν λύση τους πού ἔδωσαν σέ
κάποιο ἀναφυέν πρόβλημα τῆς ἐποχῆς τους καί τήν ὁποία λύση θέλουν νά χρησιμοποιήσουν καί αὐτοί τώρα σέ θέμα γιά τό ὁποῖο καί συνέρχονται. Ἀλλά ἡ
εὕρεση αὐτῆς τῆς λύσεως ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες καί Διδασκάλους τῆς
Ἐκκλησίας γιά τήν θεραπεία κάποιας κρίσεως τῆς ἐποχῆς τους, ἡ «διάκριση»
30

αὐτή τήν ὁποία ἔκαναν καί ἡ ὑποστήριξή της ἔγινε μέ τήν καθοδήγηση τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Συμβαίνει βεβαίως καί οἱ Οἰκουμενικές ἤ Τοπικές Σύνοδοι νά ἔχουν
ὡς μέλη Μεγάλους Πατέρες καί Διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως γιά παράδειγμα ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, πού ἦταν μέλος καί πρόεδρος τῆς Γ´
Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἀλλά καί ἡ παρουσία μόνον τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου
στήν Α´ Οἰκουμενική Σύνοδο ἐπέδρασε σ᾽ αὐτήν ἀποφασιστικά, καί χωρίς νά εἶναι
μέλος αὐτῆς.
2. Συνδέονται λοιπόν στενά οἱ ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων μέ τήν
θεολογία τῶν ἁγίων Πατέρων καί Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας, τούς ὁποίους
μελετοῦμε. Γιατί πολλοί ἅγιοι Πατέρες εἶχαν προηγηθεῖ τῶν Ἱερῶν Συνόδων καί
αὐτοί μέ τίς ὀρθές τους θέσεις καί τήν ὅλη τους διδασκαλία εἶχαν προετοιμάσει
τό ἔδαφος γιά τήν ἀποδοχή τῶν ὀρθῶν, τῶν ὀρθοδόξων ἀποφάσεων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἀπό τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Φυσικά, ὅπως λέγει πάλι ὁ
Πατρολόγος καθηγητής μας κ. Παπαδόπουλος, «ἡ ἀποδοχή μιᾶς πατερικῆς θεολογικῆς θέσεως δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τήν συμφωνία ἤ μή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
πληρώματος, δηλαδή ἀπό τήν πλειοψηφία αὐτοῦ, ὅπως τόσο ἔντονα ὑποστηρίζεται. Προϋποθέσεις ὀρθοδοξίας καί ἀποδοχῆς μιᾶς πατερικῆς θεολογικῆς θέσεως
εἶναι δύο: α) Ἡ παραδοσιακότης τῆς θέσεως, τό σύμφωνο δηλ. αὐτῆς πρός τήν
Παράδοση καί τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας, καί β) ἡ προέλευση αὐτῆς ἀπό τόν φωτισμό τοῦ Πνεύματος. Τό αὐτό ἄλλωστε ἰσχύει γενικά καί γιά τήν ἀλήθεια –
θέση πού ἐπικυρώνει καί μιά Οἰκουμενική Σύνοδος. Τελικό κριτήριο δηλαδή τῆς
πατερικῆς θεολογίας και τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου εἶναι ἡ ἀλήθεια, τήν ὁποία
προσφέρουν» (Πατρολογία Α´, σελ. 68-69).
5. Πῶς νά μελετοῦμε τούς ἁγίους Πατέρες
Ἡ προσφορά τῶν ἁγίων Πατέρων καί Διδασκάλων στήν Ἐκκλησία εἶναι ἀπροσμέτρητη. Γιατί, ὅπως εἴπαμε στά προηγούμενα μαθήματά μας, αὐτοί ἐνεβάθυναν
στήν ἀποκάλυψη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί μᾶς τήν ἐξέφρασαν μέ σαφήνεια μέ τά
ἰσχυρά τους θεολογικά συγγράμματα, ἀλλά μέ τήν ἁγία τους βιοτή πρῶτα. Πρέπει νά μελετοῦμε τά συγγράμματα τῶν ἁγίων Πατέρων, γιατί ἐκεῖ θά μάθουμε
ὅλη τήν πίστη μας μέ ἀκρίβεια. Δέν φτάνει μόνο ἡ Ἁγία Γραφή, γιατί ἡ Ἁγία
Γραφή ἔχει γραφεῖ μέ συγγραφέα τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἦταν θεόπνευστοι οἱ συγγραφεῖς τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Καί ἀφοῦ λοιπόν εἶναι θεόπνευστα τά κείμενα τῆς
Ἁγίας Γραφῆς, πρέπει καί ὁ ἑρμηνευτής τους νά ἔχει καί αὐτός τήν Χάρη τοῦ
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Ἁγίου Πνεύματος, γιά νά τά ἑρμηνεύσει καί νά τά διδάξει σωστά. Ἔτσι εἶναι! Ὁ
μαθηματικός μπορεῖ νά νοήσει καί νά διδάξει τά μαθηματικά! Τέτοιοι φωτισμένοι
ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα ἑρμηνευτές τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι οἱ ἅγιοι Πατέρες, γιατί
ἔζησαν καθαρή ζωή καί ἔγιναν δοχεῖα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γι᾽ αὐτό εἶπα ὅτι
εἶναι ἀνάγκη, εἶναι μεγάλη ἀνάγκη, νά μελετοῦμε τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων, πού εἶναι θησαυρισμένη στά ἀθάνατα συγγράμματά τους.
Ὅποιος μελετάει τά συγγράμματα τῶν ἁγίων Πατέρων γίνεται πραγματικά
σοφός. Δέν μαθαίνει μόνο θεολογία, ἀλλά καί φιλοσοφία καί φιλολογία καί ἱστορία
καί ἰατρική ἀκόμη, γιατί οἱ Πατέρες ἐκφράζονται στούς λόγους καί στίς ὁμιλίες
τους μέ τίς ἰδέες καί τά ἤθη καί τίς εἰκόνες τῆς ἐποχῆς τους, μέ τήν «γλώσσα»
τῆς ἐποχῆς τους, ὅπως τό εἴπαμε σέ προηγούμενο μάθημα. Ἀκόμη μέ τήν μελέτη
τῶν ἁγίων Πατέρων θά ἑρμηνεύσουμε σωστά τήν προσφορά τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος, τό ὁποῖο οἱ Πατέρες ἐξετίμησαν καί ἀγάπησαν καί τό ἔκαναν ἐργαλεῖο,
γιά νά μεταδώσουν τήν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅμως, γιά τήν ὀρθή κατανόηση τῆς διδασκαλίας τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, δέν χρειάζεται μόνο ἡ ἁπλή μελέτη τῶν συγγραμμάτων τους, ἀλλά
εἶναι καί κάτι ἄλλο, πού δέν μπορεῖ νά τό πετύχουν ὅλοι. Εἶναι τό νά μπεῖ κανείς
στήν ψυχή τῶν Πατέρων, εἶναι τό νά «βγεῖ» ἀπό τόν ἑαυτό του καί τήν ἐποχή
του καί νά «μετατεθεῖ» στήν ἀτμόσφαιρα τῆς ἐποχῆς τοῦ κάθε Πατρός καί Διδασκάλου καί νά «μπεῖ» ἔπειτα στήν ψυχή του καί νά συλλάβει τούς χτύπους
τῆς παλλομένης καρδιᾶς του, ζώντας τά προβλήματα καί τήν κρίση τῆς ἐποχῆς
του καί θέλοντας νά δώσει λύση σ᾽ αὐτά. Οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὅπως εἴπαμε καί
ὅπως γνωρίζουμε, ἔδωσαν ὀρθή λύση στήν κρίση τῆς ἐποχῆς τους, γιατί αὐτοί
εἶχαν μέσα τους τό κριτήριο τῆς ἀληθείας καί τῆς ὀρθότητος. Εἶχαν τήν Χάρη
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ὥστε, λοιπόν, μέ αὐτό πού λέμε, δέν φτάνει μόνο ἡ μελέτη τῶν συγγραμμάτων
τῶν ἁγίων Πατέρων – πού τήν κάνουν πολλοί –, ἀλλά χρειάζεται καί ἡ ἁγία μας
βιοτή, ἡ προσπάθεια δηλαδή νά μιμηθοῦμε τούς ἁγίους Πατέρες καί κατά τήν
ζωή τους καί τότε θά κατανοοῦμε καλύτερα τήν διδασκαλία τους.
Μέ βάση τά ὅσα εἴπαμε μέχρι τώρα οἱ Πατέρες καί Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας ἐκπροσωποῦν αὐτή τήν ἴδια τήν Ἐκκλησία κατά τήν παράδοσή της καί τό
ἦθος της. Δέν εἶναι Πατέρας καί Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας αὐτός πού ἁπλᾶ
ζεῖ ἕναν προσεκτικό ἠθικό βίο καί πού εἶναι καί μορφωμένος καί ἐκφράζει μέ
ἰσχυρό λόγο τήν εὐαγγελική ἀλήθεια. Πατέρας καί Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι κάτι τό πολύ βαθύτερο. Εἶναι αὐτός πού ἔχει τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί γι᾽ αὐτό μπορεῖ νά κολυμπήσει στά βαθιά πελάγη τῆς θείας ἀποκα32

λύψεως, πού μᾶς ἔφερε Ἰησοῦς Χριστός καί νά ἀνασύρει ἐκεῖ ἀπό τό βάθος ἄγνωστους μέχρι τότε πολυτίμους λίθους καί ἀδάμαντες τῆς ἀληθείας, οἱ ὁποῖοι θά
χρησιμεύσουν ὡς βάσεις γιά τήν στερέωση ἀπ᾽ αὐτούς μιᾶς θεολογικῆς ἰδέας, ἡ
ὁποία θά χρησιμεύσει γιά τήν ἐποχή τους, ἀλλά καί γιά μετέπειτα ἐποχές, ὡς
λύση κάποιας σοβαρῆς κρίσεως τῆς κοινωνίας.
Καί μέ λίγα λόγια, κατά τόν Πατρολόγο Καθηγητή μας κ. Παπαδόπουλο:
«Πατήρ καί Διδάσκαλος εἶναι ὁ φορέας τῆς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας, πού
μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκφράζει εὐρύτερη ἐμπειρία τῆς ἀληθείας
μέ σκοπό τήν ἀντιμετώπιση κάποιας κρίσεως εἰς τήν Ἐκκλησία» (Πατρολογία
Α´, σελ. 78).
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† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 22ᾳ Ἰουλίου 2010
Πρός
Τόν κ. Ἰωνάθαν Μακρῆν
Πρόεδρον
τῆς Ἑλληνικῆς Ἱεραποστολικῆς Ἑνώσεως
Λυδίας 12
εἰς Ἀθήνας
Κύριε Πρόεδρε,
Ἀπό ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως πού ποιμαίνω, ἔμαθα
ὅτι ἀποστείλατε σ᾽ αὐτούς ἕνα ἀντίτυπο τῆς Καινῆς Διαθήκης μέ ἐπιστολή, στήν ὁποία
ἀνακοινώνετε ὅτι κατά τήν περίοδο τοῦ θέρους θά ἐπισκεφθεῖτε τήν ἐπαρχία μας, γιά νά
διανείμετε καί στούς χριστιανούς μας τήν Καινή Διαθήκη.
1. Κατά πρῶτον, ἔχω νά σᾶς ἐκφράσω τήν ἀπορία μου, γιατί ἀγνοήσατε παντελῶς τόν
ἐπίσκοπο τῆς ἐπαρχίας καί δέν στείλατε καί σ᾽ αὐτόν τήν ἐπιστολή σας αὐτή, ἀλλά ἀπευθυνθήκατε κατ᾽ εὐθεῖαν στούς ἱερεῖς. Αὐτό, τό ὅτι δέν γνωρίζετε τό ἐκκλησιολογικό δόγμα ὅτι ὁ
ἐπίσκοπος, ἐπειδή αὐτός εἶναι ὁ προϊστάμενος τῆς ἱερᾶς Συνάξεως τῶν πιστῶν διά τήν τέλεση
τῆς Θείας Λειτουργίας, γι᾽ αὐτό καί αὐτός εἶναι καί ὁ ὑπεύθυνος γιά τήν κατήχηση καί τήν
διαποίμανση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ στήν ἐπαρχία του, αὐτό λέγω, μέ κάνει νά ὑποπτευθῶ ὅτι
δέν μετέχετε σ᾽ αὐτήν τήν ἱερή εὐχαριστιακή Σύναξη τῶν πιστῶν, ὅτι, δηλαδή, δέν εἶστε
μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
2. Σᾶς πληροφορῶ ὅτι οἱ κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, πρός τούς ὁποίους ἀπευθυνθήκατε, καί ἐγώ ὁ ἐπίσκοπος προσωπικῶς, δέν θέλουμε, μά διόλου δέν θέλουμε, νά ἐπισκεφθεῖτε τήν Μητρόπολή μας γιά τό ἔργο πού θέλετε νά κάνετε σ᾽ αὐτήν καί θά
ἐνημερώσουμε τόν λαό μας νά μή δεχτεῖ τήν προσφορά σας. Τό ἔργο αὐτό τῆς προσφορᾶς
τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ στόν λαό τό ἔχουμε ἀναλάβει ἐμεῖς οἱ κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
τό προσφέρουμε δέ αὐτό κατά τίς ἱερές μας Συνάξεις καί μάλιστα κατά τήν τέλεση τῆς
Θείας Λειτουργίας. Σεῖς καί οἱ ὁμοφρονοῦντες μέ σᾶς δέν κοινωνεῖτε μέ ἐμᾶς, τούς Ὀρθοδόξους, τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ καί γι᾽ αὐτό δέν εἶναι δυνατόν νά δεχθοῦμε ἀπό «ἀκοινωνήτους» τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.
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3. Εὐχαρίστως, ἄν θέλετε, σᾶς δεχόμεθα νά διαλεχθοῦμε μαζί σας δημοσίως σέ κάποια
πλατεῖα τῶν κωμοπόλεών μας καί θέλουμε – γιά νά ἀποκαλυφθεῖτε ποιοί εἶστε –νά μᾶς
πεῖτε τί πιστεύετε γιά τήν Κυρία μας Θεοτόκο, ἐάν δηλαδή Τήν πιστεύετε ὡς Ἀειπάρθενον,
καί τί ἑρμηνεία δίνετε στό θέμα περί τῶν «ἀδελφῶν» τοῦ Ἰησοῦ. Ἐπίσης, κατά τόν διάλογό
μας αὐτόν, θέλουμε νά μᾶς πεῖτε πάλι τί πιστεύετε γι᾽ αὐτό πού κοινωνοῦμε ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι κατά τήν Θεία Λειτουργία. Εἶναι ἤ δέν εἶναι Σῶμα Χριστοῦ; Προσέξτε μόνο ἀπό
αὐτά πού θά πεῖτε μήν προκαλέσετε τήν ὀργή τῶν χριστιανῶν. Γιατί ὁ λαός μας ἐδῶ, παρά
τά ἁμαρτήματά του, κρατεῖ σταθερή τήν ὀρθόδοξη πίστη του, ὅπως τήν παρέλαβε σάν
προῖκα ἀπό τούς πατέρες του καί τούς παπποῦδες του, καί τήν ὑπερασπίζει μέχρι αἵματος.
Ὁ λαός μας ἐδῶ, ὅπως ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι, προσκυνεῖ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ὡς Ἀειπάρθενο
καί τήν μεγαλύνει ὡς Παναγία καί πιστεύει ὅτι αὐτό πού κοινωνάει στήν Θεία Λειτουργία
εἶναι στήν πραγματικότητα τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καί δέν τό συμβολίζει ἁπλᾶ.
4. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, σᾶς συνιστῶ ὡς ἐπίσκοπος νά μήν ἐπισκεφθεῖτε τήν ἐπαρχία
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, γιατί ὁ λαός της ἔχει μάθει νά δέχεται τήν Ἁγία Γραφή μόνο
ἀπό τούς ἱερεῖς του, οἱ ὁποῖοι εἶναι καί οἱ σωστοί ἑρμηνευτές της. Καί τό λέγω αὐτό, γιατί
ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι ἀγαποῦμε καί δίνουμε σημασία στήν ἑρμηνεία, τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί
ὄχι ἁπλῶς στήν μετάφρασή της, πού θέλετε ἐσεῖς νά μᾶς προσφέρετε. Γιά τήν ἑρμηνεία δέ
τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἔχουμε αὐτή τήν χρυσή βάση: Ὅπως ἡ Ἁγία Γραφή
γράφτηκε μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔτσι καί οἱ ἑρμηνευτές της πρέπει νά
ἔχουν καί αὐτοί τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἔτσι εἶναι. Ὁ μαθηματικός ἐννοεῖ τά
μαθηματικά! Καί τέτοιοι φωτισμένοι ἑρμηνευτές εἶναι οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
μας, τούς ὁποίους ὅμως δέν δέχονται οἱ αἱρετικοί προτεστάντες. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι δέν
λέμε μόνο γιά τήν Ἁγία Γραφή, ἀλλά γιά «τήν Ἁγία Γραφή, ὅπως αὐτήν ἡρμήνευσαν οἱ
ἅγιοι Πατέρες»! Ἡ Καινή Διαθήκη τήν ὁποία προσφέρετε καλή βεβαίως εἶναι, γιατί εἶναι
ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, – ἄν καί ἡ μετάφρασή της, σάν ἀνθρώπινο δημιούργημα, ἔχει λάθη – ,
ἀλλά δέν θέλουμε τήν προσφορά τοῦ θείου λόγου ἀπό σᾶς. Τό ἔργο αὐτό τό κάνουμε ἐμεῖς,
ὅσο μποροῦμε βέβαια, ἀλλά παρακαλοῦμε τήν Καλή μας Παναγία νά εὐλογήσει τόν πόθο
μας καί τόν κόπο μας, πού κάνουμε στήν ἱερά μας διακονία γιά τά Τέκνα Της.
῎Ηδη διά τῶν ἱερέων, οἱ ὁποῖοι πρέπει νά εἶναι οἱ φύλακες καί φρουροί τῆς πίστης τοῦ
λαοῦ, εἰδοποίησα τούς χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μου νά μή δεχτοῦν τήν προσφορά
ἀντιτύπων τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀπό σᾶς.
Μέ πολλές εὐχές γιά τήν ἀπόκτηση τῆς σωστῆς ἑρμηνείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς κατά
τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
στήν Ἕδρα τῆς Εἰσαγωγῆς στήν Παλαιά Διαθήκη καί Ἑρμηνείας τοῦ Κειμένου τῶν Ο´
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ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Δευτέρα 19 Ἰουλίου 2010

Σεβαστοί καί ἀγαπητοί μου Συμπρεσβύτεροι Ἱερεῖς,
Εὐλογεῖτε.
Μέ συνέχει ὁ πόθος καί ἡ ἀγωνία γιά τήν πνευματική πρόοδο καί προκοπή
τῆς Μητροπόλεώς μας καί σ᾽ αὐτό θέλω, ἀλλά καί ἀπαιτῶ τήν βοήθειά σας. Ὁ
ἐπίσκοπος ποιμαίνει τήν Μητρόπολή του διά τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεως.
Ἡ ἀγωνία μου πρό πάντων ὡς ἐπισκόπου εἶναι στραμμένη στά παιδιά, τήν
χρυσή νεολαία μας, ὅση ἀπέμεινε στήν ἐπαρχία μας. Αὐτά τά παιδιά τῆς ἐπαρχίας
μας πρέπει νά τά κατηχήσουμε καί νά τά περιβάλλουμε μέ ἰδιαίτερη ἀγάπη καί
φροντίδα, γιατί τώρα τά ἔχουμε στά χέρια μας. Αὔριο μεγαλώνουν καί μᾶς τά
παίρνουν οἱ μεγαλουπόλεις. Καί ἄν δέν τά φροντίσουμε ἐμεῖς, θά καταφύγουν
ἀλλοῦ γιά πνευματική τροφή.
Λοιπόν, πατέρες μου, τήν 1η Ἰουνίου 2010 μέ τό ὑπ᾽ ἀριθ. Πρωτ. 427 ἔγγραφό
μου σᾶς ἀπέστειλα ἐγκύκλιο γράμμα, μέ τό ὁποῖο σᾶς παρακαλοῦσα ἐπί λέξει τά
ἑξῆς: «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 ἀκριβή διεύθυνσή τους».
Παρῆλθαν δύο μῆνες καί πολλοί ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι μάλιστα εἶναι τετιμημένοι καί
ὡς πρωτοπρεσβύτεροι, δέν ἀπήντησαν στήν παράκλησή μου αὐτή, στήν ἐντολή
μου αὐτή, τέλος πάντων, ὡς ἐπισκόπου. Πέστε μου, παρακαλῶ, συμβουλέψτε
με, πῶς πρέπει νά ἀνταποκριθῶ ἐγώ στήν ἀδιαφορία αὐτή τῶν ἱερέων, πού τούς
ἐντέλλεται ὁ ἐπίσκοπος νά κάνουν ἕνα πολύ μικρό καί ἐλάχιστο κόπο, τό νά καταγράψουν, γιά τήν διαποίμανση τῆς νεολαίας, τά πολύ ὀλίγα παιδιά τῆς ἐνορίας
τους, καί δέν τό κάνουν;
Τό πῶς μπορεῖ νά ἀνταποκριθεῖ ὁ ἐπίσκοπος στήν ἀδιαφορία αὐτή τῶν ἱερέων
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τό γνωρίζω, ἀλλά παρατείνω ἀκόμη τήν προθεσμία μέχρι 10 Αὐγούστου καί
σᾶς παρακαλῶ καί σᾶς ἱκετεύω νά ἀπαντήσετε στό αἴτημά μου αὐτό. Νά καταγράψετε δέ τά παιδιά καί τούς νέους ὄχι μόνον τῆς κυρίας ἐνορίας πού ἀνήκετε,
ἀλλά καί τῶν ἄλλων ἐνοριῶν πού ἐξυπηρετεῖτε. Σέ περίπτωση, πού ἡ ἐνορία σας,
ἤ οἱ ἄλλες ἐνορίες πού ἐξυπηρετεῖτε δέν ἔχουν παιδιά ἤ νέους, ὡς μονίμους κατοίκους, θά τό ἀναφέρετε.
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 26ο

Δευτερόκλιτα ἐπίθετα συνηρημένα

Mερικά δευτερόκλιτα ἐπίθετα τά ὁποῖα πρίν ἀπό τόν χαρακτήρα τους ο ἔχουν ἄλλο ο ἤ ε
συναιροῦνται σέ ὅλες τίς πτώσεις ἑνικοῦ καί πληθυντικοῦ. Αὐτά λέγονται συνηρημένα.
Διακρίνονται σέ
Τρικατάληκτα
σέ -οῦς, -ῆ, -οῦν

Δικατάληκτα
σέ -οῦς, -οῦς, -οῦν

Ἀττικόκλιτα
σέ -ως, -ως, -ων

π.χ. χρυσοῦς, χρυσῆ, χρυσοῦν

π.χ. ὁ, ἡ εὔνους, τό εὔνουν

(ἀπό τό χρύσεος, χρυσέα,
χρύσεον)

(ἀπό τό εὔνοος, -οος, -οον)

π.χ. ὁ, ἡ ἵλεως, τό ἵλεων
ὁ, ἡ ἔμπλεως, τό ἔμπλεων

ἤ σέ -οῦς, -ᾶ, -οῦν
π.χ. ἀργυροῦς, ἀργυρᾶ,
ἀργυροῦν,
ὅταν πρίν τήν κατάληξη -ους
ὑπάρχει ε ἤ ρ.

ὁ, ἡ ἄπνους, τό ἄπνουν
ὁ, ἡ ἄχρους, τό ἄχρουν

Παραδείγματα
1. Ὁ τοῦ βασιλέως θρόνος χρυσοῦς ἦν.
2. Ἐν Ἀθήναις χρυσᾶ καί ἀργυρᾶ καί χαλκᾶ νομίσματα ἐκόπτοντο.
3. Ἐν τοῖς τάφοις τῶν Σκυθῶν ἀργυροῖ στέφανοι καί σιδηρᾶ ὅπλα ἦσαν.
4. Ἡ ἀλήθεια ἁπλῆ ἐστιν.
5. Ἐάν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τό σῶμά σου φωτεινόν ἐστι.
6. Φοινικοῦν ἐκλάμπουσα πάλαι φῶς ἡ εἰκών σου κόρη ἐξεθάμβησε τούς πιστούς.
7. Πορφυρᾶ ἐξ αἵματος στολή.
8. Ἵλεως γενοῦ ἡμῖν, Δέσποτα.
9. Σοφίας τῆς οὐρανίου γέγονας ἔμπλεως (= πλήρης, γεμάτος).
10. Ἦρθε πρῶτος στό ἅλμα εἰς τριπλοῦν. – Φέρει πολλαπλᾶ τραύματα.
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Παράδειγμα κλίσεως συνηρημένων τρικαταλήκτων ἐπιθέτων μαζί μέ ἀσυναίρετο οὐσιαστικό.
Ἑν ι κ ός Ἀ ρ ι θ μός
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

ὁ
τοῦ
τῷ
τόν

ἀργυροῦς
ἀργυροῦ
ἀργυρῷ
ἀργυροῦν

δίσκος
δίσκου
δίσκῳ
δίσκον

ἡ
τῆς
τῇ
τήν

ἀργυρᾶ
ἀργυρᾶς
ἀργυρᾷ
ἀργυρᾶν

θήκη
θήκης
θήκῃ
θήκην

τό ἀργυροῦν
τοῦ ἀργυροῦ
τῷ ἀργυρῷ
τό ἀργυροῦν

μετάλλιον
μεταλλίου
μεταλλίῳ
μετάλλιον

Π ληθ υν τι κ ός Ἀ ρ ι θ μός
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

οἱ
τῶν
τοῖς
τούς

ἀργυροῖ δίσκοι
ἀργυρῶν δίσκων
ἀργυροῖς δίσκοις
ἀργυροῦς δίσκους

αἱ
τῶν
ταῖς
τάς

ἀργυραῖ
ἀργυρῶν
ἀργυραῖς
ἀργυρᾶς

θῆκαι
θηκῶν
θήκαις
θήκας

τά
τῶν
τοῖς
τά

ἀργυρᾶ
ἀργυρῶν
ἀργυροῖς
ἀργυρᾶ

μετάλλια
μεταλλίων
μεταλλίοις
μετάλλια

Παράδειγμα κλίσεως δικαταλήκτων ἐπιθέτων μέ 3 γένη (σέ -ους, -ουν)
Ἑν ι κ ός Ἀ ρ ι θ μός
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

ὁ
τοῦ
τῷ
τόν

ἡ
τῆς
τῇ
τήν

εὔνους
εὔνου
εὔνῳ
εὔνουν

τό
τοῦ
τῷ
τό

Π ληθ υν τι κ ός ἀ ρ ι θ μός
εὔνουν
εὔνου
εὔνῳ
εὔνουν

οἱ αἱ
τῶν τῶν
τοῖς ταῖς
τούς τάς

εὖνοι
εὔνων
εὔνοις
εὔνους

τά
τῶν
τοῖς
τά

εὔνοα
εὔνων
εὔνοις
εὔνοα

Παρατηρήσεις στά τρικατάληκτα
1. Τά συνηρημένα δευτερόκλιτα ἐπίθετα κλίνονται ὅπως καί τά ἀντίστοιχα συνηρ. οὐσιαστικά:
α) Τό ἀρσενικό κατά τό συνηρημ. πλοῦς, β) τό θηλυκό κατά τό συνηρημένο συκῆ, γ) τό οὐδέτερο κατά τό συνηρημένο ὀστοῦν (βλ. συνηρημ. οὐσιαστικά β´ καί α´ κλίσεως σέ προηγούμενα
μαθήματα).
2. Δέν ἔχουν κλητική.
3. Τά συνηθέστερα ἀπό τά συνηρημ. δευτερόκλ. εἶναι τά α) χρυσοῦς, ἀργυροῦς, σιδηροῦς,
χαλκοῦς (παραδείγμ. 1,2,3), β) ὅσα προέρχονται ἀπό ἀριθμητικά: διπλοῦς, τριπλοῦς, πολλαπλοῦς (παραδ. 4,5,10) κ.ἄ.
4. Στά τρικατάληκτα συνηρημ. σέ -ους ὅλες οἱ πτώσεις καί τῶν τριῶν γενῶν τονίζονται
στήν λήγουσα, ἀκόμα καί ἄν κανένα ἀπό τά φωνήεντα πού συναιροῦνται δέν τονίζεται
(π.χ. χρύσεος – χρυσοῦς, ἀργύρεαι – ἀργυραῖ, τά ἀργύρεα – ἀργυρᾶ).
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Παρατηρήσεις στά δικατάληκτα
Τά δικατάληκτα συνηρημ. ἐπίθετα εἶναι σπάνια. Εἶναι σύνθετα μέ β´ συνθετικό τίς λέξεις
νοῦς, πλοῦς, ροῦς, χροῦς. Π.χ. εὔνους, εὔπλους, ἄχρους, ἄπνους.
1. Ἡ κατάληξη -οα τοῦ πληθυντικοῦ τῶν οὐδετέρων μένει ἀσυναίρετη. Π.χ. τά εὔνοα,
τά εὔπλοα, τά ἄχροα.
2. Ἡ κατάληξη -οι τῆς ὀνομαστικῆς πληθυντικοῦ, ἄν καί προέρχεται ἀπό συναίρεση, ὡς
πρός τόν τονισμό λαμβάνεται ὡς βραχεῖα. Π.χ. οἱ εὖνοι, οἱ εὖπλοι.
3. Ὅλες οἱ πτώσεις καί τῶν τριῶν γενῶν τονίζονται στήν παραλήγουσα.
Παρατηρήσεις στά Ἀττικόκλιτα
Τά Ἀττικόκλιτα ἐπίθετα λήγουν σέ -ως, -ως, -ων.
1. Κλίνονται ὅπως τά ἀττικόκλιτα οὐσιαστικά ὁ νεώς, τό ἀνώγεων.
2. Εἶναι δικατάληκτα (παράδ. 8,9).
3. Στήν ὀνομ., αἰτ. καί κλητ. πληθυντικοῦ τοῦ οὐδετέρου ἔχουν κατάληξη -α καί ὄχι -ω
(ὅπως ἔχουν τά ἀττικόκλιτα οὐσιαστικά).
Σημείωση: Μερικά συνηρημένα στήν ὁμιλουμένη γλώσσα καί στήν λογοτεχνία ἀπαντοῦν
μέ κατάληξ. -ος ὡς ἀσυναίρ. Π.χ. χρυσός, ἁπλός, διπλός.
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