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1. Δέκα πέντε τοῦ Αὐγούστου σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, καί ἑορτάζει ἡ
Παναγιά μας. Ἡ σημερινή Ἑορτή εἶναι ἡ μεγαλύτερη Θεομητορική ἑορτή, εἶναι
τό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, ὅπως ὡραῖα τό λέει ὁ εὐσεβής λαός μας. Εἶναι πολλές
οἱ ἑορτές τῆς Παναγίας μας, μά ἡ σημερινή Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπ᾿ ὅλες.
Τί νά σᾶς πῶ, ἀγαπητοί μου, γιά τήν Παναγία μας, πού ἑορτάζουμε σήμερα;
Ὅ,τι καί νά ποῦμε θά εἶναι κατώτερο, πολύ κατώτερο ἀπό τήν πραγματικότητα.
Τό μεγαλεῖο τῆς Παναγίας τό γεύεται κανείς ἀνάλογα μέ τήν ἀγάπη πού ἔχει σ᾿
Αὐτήν. Γι᾿ αὐτό σᾶς συνιστῶ νά ἀγαπᾶτε τήν Παναγία! Νά τήν ἀγαπᾶτε πάνω
ἀπ᾿ ὅλους καί πάνω ἀπ᾿ ὅλα! Κι ἄν βλέπετε ὅτι δέν νοιώθετε στήν καρδιά σας
αὐτό τό ἰδιαίτερο σκίρτημα τῆς ἀγάπης στήν Παναγία, νά τήν παρακαλᾶτε στήν
προσευχή σας καί νά Τῆς λέτε: «Παναγία μου, στερέωσέ μου τήν πίστη μου καί
τήν ἀγάπη μου σέ Σένα»!
2. Πραγματικά, ἀδελφοί μου, ἡ πίστη στήν Παναγία καί ἡ ἀγάπη σ᾿ Αὐτήν
συνιστᾶ σ᾿ ὅλο τό βάθος καί σ᾿ ὅλο τό μεγαλεῖο τόν ὀρθόδοξο χριστιανό. Ὀρθόδοξος
χριστιανός δέν εἶναι αὐτός πού κάνει ἁπλᾶ τήν προσευχή του στόν Θεό, οὔτε καί
αὐτός ἀκόμη πού διαβάζει τήν Ἁγία Γραφή καί κάνει καλά ἔργα – τό κάνουν
αὐτό καί οἱ προτεστάντες αἱρετικοί. Ἀλλά ὀρθόδοξος χριστιανός εἶναι ἐκεῖνος πού

ζεῖ στό βάθος τήν ἀλήθεια τῆς πίστης μας, ὅτι τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Θεό μας,
τόν παρέδωσε στήν ἀνθρωπότητα ἡ Παναγία! Ναί, τόν Ἰησοῦ Χριστό, πού λαχταράει ἡ ψυχή μας, ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι τόν βλέπουμε στήν ἀγκαλιά τῆς Παναγίας! Ὅποιος βλέπει τόν Ἰησοῦ Χριστό ξέχωρα ἀπό τήν Παναγία, ἔστω κι ἄν
αὐτός, ξαναλέγω, προσεύχεται στόν Θεό ἤ καί διαβάζει τόν λόγο Του, ὅμως δέν
εἶναι ὀρθόδοξος χριστιανός, ἀλλά ζεῖ μιά αἱρετική πνευματικότητα. Στίς Ἐκκλησιές μας ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι, εἴτε σέ μικρή εἴτε σέ μεγάλη Ἐκκλησιά πού θά
μποῦμε, θά δοῦμε στό τέμπλο μιά Γυναίκα νά κρατάει ἕνα Παιδί στήν ἀγκαλιά.
Αὐτή ἡ Γυναίκα εἶναι ἡ Παναγία καί αὐτό τό Παιδί εἶναι ὁ σαρκωθείς σ᾿ Αὐτήν
καί γεννηθείς ἀπ᾿ Αὐτήν Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Καί
ὅταν βλέπουμε αὐτήν τήν εἰκόνα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, τήν Παναγία μέ τόν
Χριστό στήν ἀγκαλιά, νά λέμε ποθητά μέσα μας: «Παναγία μου, Σύ πού ἔχεις
στήν ἀγκαλιά Σου τόν Χριστό, βάλε Τον καί στήν δική μου καρδιά»! Ἔτσι εἶναι,
χριστιανοί μου, στήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα. Ἀπό τήν Παναγία καί διά τῆς
Παναγίας θά γνωρίσουμε καί θά ἀγαπήσουμε τόν Ἰησοῦ Χριστό.
3. Αὐτά τά ἁπλᾶ καί καρδιακά πού σᾶς λέγω, ἀδελφοί, γιά τήν Παναγία μας,
πού γιορτάζουμε σήμερα, εἶναι ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων μας.
Οἱ ἅγιοι Πατέρες παραλληλίζουν τήν Παναγία μέ τήν Ἐκκλησία. Ὅ,τι λέγεται
γιά τήν Παναγία, λέγεται καί γιά τήν Ἐκκλησία, καί ὅ,τι λέγεται γιά τήν
Ἐκκλησία, λέγεται καί γιά τήν Παναγία. Βάση ἀπό τήν Ἁγία Γραφή γιά τόν
παραλληλισμό αὐτόν εἶναι τό 12ο κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως. Στό ὑπέροχο
αὐτό κεφάλαιο ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Ἰωάννης εἶδε μιά Γυναίκα ντυμένη τόν ἥλιο. Ἀλλά κάτω ἀπό τά πόδια της πατοῦσε τήν σελήνη καί στό κεφάλι
της εἶχε στεφάνι μέ δώδεκα ἀστέρια. Ποιά εἶναι ἡ Γυναίκα αὐτή; Εἶναι ἡ Ἐκκλησία! Φοράει τόν ἥλιο, γιατί ἡ Ἐκκλησία ἔχει τήν καθαρή ἀλήθεια. Καί πατάει
ἡ Ἐκκλησία τήν σελήνη, γιατί ἡ σελήνη εἶναι σύμβολο τῆς νύχτας. Ἡ Ὀρθοδοξία, πραγματικά, ἔχει τήν καθαρή ἀλήθεια καί πατάει τά σκοτάδια τῆς αἵρεσης.
Καί ἔχει στεφάνι μέ δώδεκα ἀστέρια στό κεφάλι της ἡ Γυναίκα τῆς Ἀποκαλύψεως, σύμβολο πάλι αὐτό ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι Ἀποστολική,
κρατεῖ τήν διδασκαλία τῶν δώδεκα Ἀποστόλων. Ἀλλά λέει παρακάτω ἡ Ἀποκάλυψη, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ὅτι ἡ Γυναίκα αὐτή, ἡ ντυμένη τόν ἥλιο καί μέ τό
στεφάνι τῶν δώδεκα ἀστέρων στήν κεφαλή της, ἡ Γυναίκα αὐτή γέννησε ἀρσενικό Παιδί, πού θά κυβερνήσει ὅλα τά ἔθνη μέ σιδερένια ράβδο. Σᾶς ἐρωτῶ τώρα
πάλι: Ποιά εἶναι ἡ Γυναίκα αὐτή; Ἡ Γυναίκα αὐτή εἶναι ἡ Παναγία, γιατί, ὅπως
μᾶς τό λέει ἡ Παλαιά Διαθήκη ἀκόμη, ὁ Μεσσίας, πού πρόκειται νά γεννηθεῖ
ἀπό τήν Παναγία, Αὐτός εἶναι πού θά ποιμάνει ὅλα τά ἔθνη μέ σιδερένια ράβδο
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(βλ. Ψαλμ. 2,8.9). Ἡ λαμπρή λοιπόν Γυναίκα τοῦ 12ου κεφ. τῆς Ἀποκαλύψεως
συμβολίζει καί τήν Παναγία καί τήν Ἐκκλησία. Γι᾿ αὐτό καί οἱ ὀρθόδοξοι θεολόγοι
παραλληλίζουμε καί ταυτίζουμε τήν Παναγία μας μέ τήν Ἐκκλησία μας καί
τήν Ἐκκλησία μας μέ τήν Παναγία μας.
4. Ὥστε λοιπόν φαίνεται καλύτερα τώρα αὐτό πού σᾶς εἶπα προηγουμένως
ὅτι ἀπό τήν Παναγία καί διά τῆς Παναγίας θά γνωρίσουμε καί θά ἀγαπήσουμε
τόν Χριστό. Γιατί εἶναι ἀλήθεια, εἶναι δόγμα τῆς πίστης μας, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι
στήν Ἐκκλησία καί μόνο στήν Ἐκκλησία. Καί διά τῆς Ἐκκλησίας γνωρίζουμε
καί ἀγαπᾶμε τόν Χριστό. Ἀλλά εἴπαμε πώς, ὅ,τι λέγεται γιά τήν Ἐκκλησία λέγεται καί γιά τήν Παναγία. Ἔτσι λοιπόν γιά τήν γνώση τοῦ Χριστοῦ πηγαίνουμε
μέ πίστη στήν Παναγία, γιά νά γνωρίσουμε ἀπ᾿ Αὐτήν, ἀπό τήν Θεοτοκολογία
Της, νά γνωρίσουμε ἀπ᾿ Αὐτήν, λέγω, καί νά ἀγαπήσουμε ἀπ᾿ Αὐτήν τόν Κύριο
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Θεό μας.
5. Χριστιανοί μου, νά ἀγαπᾶμε τήν Παναγία. Κάθε πρωί πού ξυπνᾶτε νά κάνετε τήν ἑξῆς προσευχή: Νά λέτε πρῶτα τό «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ
Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος...», ἔπειτα νά λέτε τό «Πάτερ ἡμῶν...» καί στήν
συνέχεια νά λέτε: «Παναγία μου, σ᾿ εὐχαριστῶ γιά τήν καινούρια μέρα πού μοῦ
δίνεις. Βοήθησε νά εἶναι εἰρηνική καί ἀναμάρτητη. Φύλαγέ με νά μήν πάθω κακό
καί νά μήν κάνω κακό». Μετά νά λέτε τό «Θεοτόκε Παρθένε...» καί τέλος τό
«Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν...».
Χρόνια σας πολλά, ἀδελφοί μου χριστιανοί, καί ἡ Παναγία μας ἄς προστατεύει
καί ἄς φυλάγει ὅλους μας ἀπό κάθε κακό.
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 1 Αὐγούστου 2010

9. ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΤΑΛΗΨΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Στό προηγούμενό μας κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, εἴπαμε ὅτι ἀπό τήν μιά
μεριά ὁ Θεός εἶναι ἀκατάληπτος καί ἄγνωστος σέ μᾶς, ἀπό τήν ἄλλη ὅμως μεριά
ὁ Θεός καταδέχτηκε καί μᾶς ἀποκάλυψε τόν Ἑαυτό Του καί ἔτσι ἔχουμε κάποια
σχετική γνώση τοῦ Θεοῦ. Στό σημερινό μου κήρυγμα θά σᾶς πῶ τί λένε οἱ ἅγιοι
Πατέρες μας γιά τήν ἀκαταληψία τοῦ Θεοῦ καί στό ἑπόμενο κήρυγμα θά σᾶς
μιλήσω γιά τό τί λένε πάλι οἱ ἅγιοι Πατέρες μας γιά τήν σχετική γνώση τοῦ
Θεοῦ.
1. Ἀπό παλαιά, ἀγαπητοί μου, ἐμφανίστηκαν μερικοί αἱρετικοί, πού δίδασκαν
ὅτι μποροῦμε νά καταλάβουμε τέλεια τόν Θεό· ὅτι μποροῦμε νά Τόν γνωρίσουμε
τόσο καλά ὅσο Αὐτός ὁ Ἴδιος ὁ Θεός γνωρίζει τόν Ἑαυτό Του· καί ὅτι τά ὀνόματα
πού ἀποδίδονται στόν Θεό ἀπό τήν Ἁγία Γραφή ἐκφράζουν τήν ἴδια τήν οὐσία τοῦ
Θεοῦ. Ἔτσι λοιπόν αὐτοί οἱ αἱρετικοί ἔλεγαν ὅτι μποροῦμε νά γνωρίσουμε τί εἶναι
ὁ Θεός κατά τήν οὐσία Του. Τέτοιοι αἱρετικοί ἦταν τόν δεύτερο αἰώνα οἱ γνωστικοί
Οὐαλεντῖνος, Πτολεμαῖος καί Καρποκράτης.1 Προπαντός ὅμως τήν πλάνη αὐτή
τῆς τέλειας γνώσης τοῦ Θεοῦ τήν ὑποστήριξαν τόν τέταρτο αἰώνα ὁ Ἀέτιος καί ὁ
Εὐνόμιος μέ τούς ὀπαδούς τους. Τούς τρεῖς πρώτους αἱρετικούς τοῦ δευτέρου αἰώνα
τούς ἀντιμετώπισε ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος. Τόν αἱρετικό Εὐνόμιο μέ τούς μαθητές του
ἀντιμετώπισαν πολλοί ἅγιοι Πατέρες: Ὁ Γρηγόριος ὁ Νύσσης, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος κ.ἄ.2
2. Οἱ ἅγιοι αὐτοί Πατέρες, ἀδελφοί, πολεμώντας τήν αἵρεση ὅτι ἐμεῖς οἱ ἄνθρω1. Βλ. Εἰρηναίου, Contra Haereses, Βιβλ. ΙΙ, κεφ. 28,9, MPG 7,811. Bλέπε περισσότερα εἰς Δογματικήν Τρεμπέλα, τόμ. 1, σ. 148 ἑξ.
2. Γρηγόριος Νύσσης, Πρός Εὐνόμιον ἀντιρρητικοί λόγοι ΙΒ (MPG 45,244-1131). Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Πέντε θεολογικοί λόγοι κατά Εὐνομιανῶν (MPG 36,12 ἑξ.). Βασίλειος ὁ Μέγας, Λόγος Α´
«Ἀνατρεπτικός τοῦ ἀπολογητικοῦ τοῦ δυσσεβοῦς Εὐνομίου» (MPG 29,497 ἑξ.)· Λόγος Β´ Πρός Εὐνόμιον περί Υἱοῦ (MPG 29,573 ἑξ.)· Λόγος Γ´ Κατ᾿ Εὐνομίου περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (MPG 29,653
ἑξ.)· Λόγος Δ´ Ἀντιρρητικός καί κατά Εὐνομίου... (MPG 29,672 ἑξ.). Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Πέντε
ὁμιλίες Περί ἀκαταλήπτου πρός τούς Ἀνομοίους» (MPG 48,701-735). Καί ὁ ἅγιος Ἐφραίμ ἔγραψε
κατά τῶν ἐξεταστῶν τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ.
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ποι μποροῦμε νά ἔχουμε τέλεια γνώση τοῦ Θεοῦ διδάσκουν ὅτι ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ
εἶναι ἀκατάληπτη ἀπό τούς ἀνθρώπους. Εἶναι ἀνόητο, εἶναι τρελλό, λέει ὁ ἅγιος
Χρυσόστομος, τό νά ζητᾶμε νά γνωρίσουμε τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ. Λέει ἐπί λέξει:
«Μανίας γάρ ἐσχάτης φιλονικεῖν εἰδέναι τί τήν οὐσίαν ἐστίν ὁ Θεός».3
Τώρα, ἀγαπητοί μου, θά σᾶς πῶ τά κύρια ἐπιχειρήματα πού λέγουν οἱ ἅγιοι
Πατέρες πολεμοῦντες τήν αἵρεση ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἔχει τέλεια γνώση
τοῦ Θεοῦ. Μᾶς λέγουν:
(α) Τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι περιορισμένο, ἐνῶ ὁ Θεός εἶναι ἀπεριόριστος
καί τό ἀπεριόριστο θά ἔπαυε νά εἶναι ἔτσι, ἐάν γινόταν πλήρως καταληπτό ἀπό
μία περιορισμένη ὕπαρξη.4
(β) Τό περιορισμένο πνεῦμα μας εἶναι ἑνωμένο μέ ἕνα ὑλικό σῶμα, πού παρεμβάλλεται σάν μιά πυκνή ὁμίχλη μεταξύ ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων καί τῆς ἄϋλης θεότητας. Ἔτσι τό ὑλικό μας σῶμα ἐμποδίζει τόν πνευματικό μας ὀφθαλμό νά
δεχτεῖ τίς ἀκτῖνες τοῦ θείου φωτός σέ ὅλη τους τήν καθαρότητα.5
(γ) Τό πνεῦμα μας, ἐκτός ἀπό τό ὅτι εἶναι περιορισμένο καί στενά ἑνωμένο μέ
τό σῶμα, εἶναι καί σκοτισμένο μέ τήν ἁμαρτία. Αὐτό τό κάνει ἀκόμη λιγώτερο
ἱκανό νά ὑψωθεῖ στήν καθαρή μελέτη τοῦ Θεοῦ.6
3. Περί ἀκαταλήπτου Α´ Εἰς Ἅπαντα Ἁγίων Πατέρων 1,448 Α.
4. Λέει κάπου ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος ὅτι ὁ Θεός θά ἦταν ἀναγκαίως περιορισμένος, ἄν ἦταν
καταληπτός ἀπό τήν ἀνθρώπινη σκέψη· γιατί ἡ ἴδια σκέψη ἔχει ὅριο, εἶναι περιορισμένη. Βλ. καί Ἰουστίνου Πρός Τρύφωνα 4. («Ἤ τόν Θεόν ἀνθρώπου νοῦς ὄψεταί ποτε...;». Βλέπε ὅλη τήν παράγραφο.
MPG 6,484), Ἀθηναγόρου Πρεσβεία..., 10 MPG 6,908 ἑξ.), Θεοφίλου Ἀντιοχείας Πρός Αὐτόλυκον
1,3 (MPG 6,1028), Εἰρηναίου Advers. Haeres. 4,19 (MPG 7,1032). Mεγάλου Ἀθανασίου Ἐπιστολή
«ὅτι ἡ ἐν Νικαίᾳ σύνοδος...», 22 (MPG 25,452) καί Αὐγουστίνου De Civitatis... Βιβλ. ΧΙΙ, c, 18.
5. «Μέσος ἡμῶν τε καί Θεοῦ ὁ σωματικός οὗτος ἵσταται γνόφος, ὥσπερ ἡ νεφέλη τό πάλαι τῶν
Αἰγυπτίων καί τῶν Ἑβραίων (βλ. Ἐξ. 14,20). Καί τοῦτό ἐστιν ἴσως, ὅ “ἔθετο σκότος ἀποκρυφήν
αὐτοῦ” (Ψαλμ. 17,12), τήν ἡμετέραν παχύτητα, δι᾿ ἥν ὀλίγοι καί μικρόν διακύπτουσιν» (Γρηγόρ. θεολόγος ΒΕΠ 59,225· βλ. καί σ. 221).
6. Τήν θεογνωσία τήν χάσαμε μέ τήν ἁμαρτία (βλ. καί τήν ἀρχή τοῦ ὑπομνήματος τοῦ Χρυσοστόμου
στό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο). Ἑπομένως χρειάζεται κάθαρση γιά τήν καθαρή γνώση τοῦ Θεοῦ. Ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος λέει στόν Α´ θεολογικό του λόγο (Γ´, Κατά Εὐνομιανῶν προδιαλέξεις): «Οὐ
παντός, ὦ οὗτοι, τό περί Θεοῦ φιλοσοφεῖν, οὐ παντός· οὐχ οὕτω τό πρᾶγμα εὔωνον καί τῶν χαμαί ἐρχομένων. Προσθήσω δέ, οὐδέ πάντοτε, οὐδέ πᾶσιν, οὐδέ πάντα, ἀλλ᾿ ἐστιν ὅτε καί οἷς καί ἐφ᾿ ὅσον. Οὐ
πάντων μέν, ὅτι τῶν ἐξητασμένων καί διαβεβηκότων ἐν θεωρίᾳ, καί πρό τούτων καί ψυχήν καί σῶμα
κεκαθαρμένων ἤ καθαιρομένων, τό μεριώτατον. Μή καθαρῷ γάρ ἅπτεσθαι καθαροῦ τυχόν οὐδέ ἀσφαλές,
ὥσπερ οὐδέ ὄψει σαθρᾷ ἡλιακῆς ἀκτῖνος. Ὅτε δέ; Ἡνίκα ἄν σχολήν ἄγωμεν ἀπό τῆς ἔξωθεν ἰλύος καί
ταραχῆς, καί μή τό ἡγεμονικόν ἡμῶν συγχέηται τοῖς μοχθηροῖς τύποις καί πλανωμένοις, οἷον γράμμασι
πονηροῖς ἀναμιγνύντων κάλλη γραμμάτων ἤ βορβόρῳ μύρων εὐωδίαν» (ΒΕΠ 59,214.15.25). – Περί
τοῦ εὐγνώμονος ληστοῦ λέει ἡ Ἐκκλησία μας: «Κουφιζομένου πταισμάτων πρός γνῶσιν θεολογίας»
(Δοξαστικόν Θ´ Ὥρας). Καί σέ ἄλλο τροπάριο ἡ Ἐκκλησία μας λέει: «Γρηγόρησον, ἀρίστευσον ὡς ὁ
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(δ) Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι δέν κατανοοῦμε τελείως οὔτε τίς περιορισμένες ὑπάρξεις
καί τά ἀντικείμενα πού βλέπουμε. Δέν κατανοοῦμε τήν οὐσία τῶν στοιχείων τῆς
φύσης μας, οὔτε τήν οὐσία τῆς ψυχῆς μας, οὔτε γνωρίζουμε τό πῶς αὐτή ἑνώνεται μέ τό σῶμα, οὔτε κατανοοῦμε τήν φύση τῶν ἀγγέλων καί τῶν ἄλλων ἀσωμάτων δυνάμεων. Πῶς εἶναι δυνατόν λοιπόν νά κατανοήσουμε τόν Θεό;7
(ε) Οἱ ἅγιοι Πατέρες παρατηροῦν ἀκόμη πόσο ἦταν ἀτελής ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ
καί σ᾿ αὐτούς ἀκόμη πού τιμήθηκαν μέ εἰδικές ἀποκαλύψεις σάν τόν Μωυσῆ,
τόν Ἠσαΐα, τόν Ἰεζεκιήλ, σάν τόν Πέτρο καί τόν Παῦλο καί γενικά σάν ὅλους
τούς Προφῆτες καί τούς Ἀποστόλους. Πῶς λοιπόν μποροῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά
γνωρίσουν τόν Θεό, ὅταν οἱ φωτισμένοι Προφῆτες καί Ἀπόστολοι ἔχουν καί αὐτοί
ἀτελή γνώση τοῦ Θεοῦ;8
(στ) Δέν εἶναι μόνο οἱ ἄνθρωποι πού δέν μποροῦν νά κατανοήσουν τήν φύση
μέγας ἐν πατριάρχαις ἵνα κτήσῃ πρᾶξιν μετά γνώσεως, ἵνα χρηματίσῃς νοῦς ὁρῶν τόν Θεόν καί φθάσῃς
τόν ἄδυτον γνόφον ἐν θεωρίᾳ...» (Τριώδιον· Τρίτη Α´ ἑβδομ. ἑσπέρας, δ´ ὠδή). Καί, «Οὐ πέφυκε νοῦς
γεώδης τοῖς θεῖοις ἐμβατεύειν» (Μην. Σεπτεμβρίου Δ´, Ἑσπερ., α´ τροπάρ.). – Ἡ ἴδια διδασκαλία
ἀπαντᾶ συχνά καί στόν ἱερό Χρυσόστομο: «Βίος διεφθαρμένος κώλυμα τῆς τῶν ὑψηλῶν δογμάτων ἀκριβείας γίνεται». (Ὁμιλία εἰς τόν Δ´ Ψαλμόν. Εἰς Ἅπαντα Ἁγίων Πατέρων 53,155AB)· ἑρμηνεύοντας
ἀλλοῦ τόν λόγο τοῦ Κυρίου «Ἐάν τις θέλῃ τό θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν γνώσεται περί τῆς διδασκαλίας, πότερον ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ἤ ἐγώ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ λαλῶ» (Ἰωάν.7,17) ὁ ἴδιος ἱερός πατήρ λέει: «Ὁ δέ λέγει,
τοῦτό ἐστι· Τήν πονηρίαν ἐξ ἑαυτῶν ἐκβάλετε, καί τήν ὀργήν, καί τόν φθόνον, καί τό μῖσος... καί οὐδέν
τό κωλύον ὑμᾶς γνωρίσαι ὅτι Θεοῦ ὄντως ἐστί τά ρήματα τά ἐμά· νῦν μέν γάρ ὑμῖν ταῦτα ἐπισκοπεῖ,
καί τήν ὀρθήν διαφθείρει κρίσιν λάμπουσαν, ἄν δέ ταῦτα ἐξέλητε, οὔτε ἔτι τοῦτο πείσεσθε» (Εἰς τό κατά
Ἰωάν. ὁμιλ. ΜΘ´, Εἰς Ἅπαντα τῶν Ἁγίων Πατέρων 73,372). Βλ. καί Φιλοκαλία Α´ 9, μβ´. Β´ 262,
λη´. Α´ 153, πδ´. Α´ 24, ρνδ´. – Πρέπει λοιπόν πρῶτα νά καθαρίσουμε τούς ἑαυτούς μας καί τότε θά
ἀποκτήσουμε γνώση τοῦ καθαροῦ Θεοῦ: «Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται»,
εἶπε ὁ Κύριος (Ματθ. 5,8).
7. Ἡ ἀπόδειξη αὐτή λέγεται ἰδιαίτερα ἀπό τόν Εἰρηναῖο, τόν ἱερό Χρυσόστομο (βλ. εἰς τό κατά
Ἰωάννην ὁμιλ. ΚΕ´, εἰς Ἅπαντα τῶν Ἁγίων Πατέρων 72,333 ἑξ.), τόν μέγα Βασίλειο καί πρό παντός
ἀπό τόν Γρηγόριο τόν θεολόγο (βλ. Θεολογικός δεύτερος, Ε´. ΒΕΠ 59,221.21 ἑξ.). Καί ὁ μέγας Ἀθανάσιος λέει: «Εἰ γάρ τούς ἀγγέλους, ἤ τάς ἡμετέρας ψυχάς κτίσματα ὄντα καταλαβεῖν οὐ δυνάμεθα,
πόσῳ μᾶλλον αὐτῷ τῷ τούτων ποιητῇ πρέπει τό εἶναι ἀκατάληπτον;» (Πρός Ἀντίοχον ἄρχοντα. Ἐρώτησις α´ MPG 28,597.600).
8. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος λέει κάπου: «Κἄν ᾖς Μωυσῆς καί Φαραώ θεός κἄν μέχρι τρίτου
κατά τόν Παῦλον οὐρανοῦ φθάσῃς καί ἀκούσῃς ἄρρητα ρήματα· κἄν ὑπέρ ἐκεῖνον γένῃ, ἀγγελικῆς τινος
ἤ ἀρχαγγελικῆς στάσεώς τε καί τάξεως ἠξιωμένος. Κἄν γάρ οὐράνιον ἅπαν, κἄν ὑπερουράνιόν τι καί
πολύ τήν φύσιν ὑψηλότερον ἡμῶν ᾖ καί ἐγγυτέρω Θεοῦ, πλέον ἀπέχει Θεοῦ καί τῆς τελείας καταλήψεως
ἤ ὅσον ὑπεραίρει τοῦ συνθέτου καί ταπεινοῦ καί κάτω βρίθοντος κράματος» (Θεολογικός δεύτερος, ΒΕΠ
59,220.35-221. 1-4· βλ. καί σ. 221,11 ἑξ.). Βλ. καί MPG 48,730 (ἱεροῦ Χρυσοστόμου, Λόγος τέταρτος πρός Ἀνομοίους).
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τοῦ Θεοῦ, ἀλλά οὔτε καί αὐτά τά Χερουβίμ καί τά Σεραφείμ δέν μποροῦν νά
ἔχουν τέλεια γνώση τοῦ Θεοῦ.9
(ζ) Τέλος, ἄν ὁ Θεός ἦταν τέλεια καταληπτός ἀπό ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους, θά
ἔπαυε νά εἶναι Θεός γιά ᾿μᾶς.10
3. Ἀναφερόμενοι στό ἀκατανόητο τοῦ Θεοῦ οἱ ἅγιοι Πατέρες καλοῦν τόν Θεό
«ἄρρητο», «ἀνεκδιήγητο», «ἀπερίγραπτο»·11 καί λένε ὅτι ὅλα τά ὀνόματα πού
ἀποδίδει ἡ Ἁγία Γραφή στόν Θεό, ὅπως τό Γιαχβέ12 ( δηλαδή, ὁ Ὑπάρχων), τό
Ἐλωχίμ (δηλαδή, ὁ Δυνατός),13 τό Ἀδωναΐ (δηλαδή, ὁ Κύριος), τό Θεός κ.ἄ.
δέν ἐκφράζουν καθόλου τήν οὐσία Του, τήν φύση Του, ἀλλά «τά περί τήν φύσιν»
ἤ σημαίνουν τήν ἀναφορά Του μέ τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο14 καί εἶναι ὀνόματα
9. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέει στήν ἑρμηνεία τοῦ 6ου κεφ. τοῦ προφήτη Ἠσαΐα, στήν περικοπή ὅπου
οἱ ἄγγελοι παρουσιάζονται νά καλύπτουν τά πρόσωπά τους πρό τοῦ Θεοῦ: «Εἰ τά Σεραφίμ, αἱ μεγάλαι
καί θαυμάσιαι δυνάμεις ἐκεῖναι, Θεόν καθήμενον, καί ἐπί θρόνου καθήμενον ἰδεῖν ἀδεῶς οὐκ ἠδυνήθησαν,
ἀλλά καί τάς ὄψεις καί τούς πόδας ἐκάλυπτον, τίς ἄν παραστήσειε λόγος τήν μανίαν τῶν αὐτόν τόν
Θεόν εἰδέναι σαφῶς λεγόντων, καί τήν ἀκήρατον ἐκείνην περιεργαζομένην οὐσίαν;» (Εἰς Ἅπαντα τῶν
Ἁγίων Πατέρων 62,184C). Ὁ ἱερός Χρυσόστομος πάλι ἀφιερώνει ὅλη τήν τρίτη ὁμιλία του πρός Ἀνομοίους γιά νά ἀναπτύξει αὐτή τήν ἰδέα (MPG 48,719 ἑξ.). Σημειώνουμε ἐδῶ μία μόνο περικοπή: «Τό
ἀκατάληπτον (τοῦ Θεοῦ) οὐχ οὕτως ἡμεῖς ἴσμεν, ὡς ἐκεῖναι αἱ δυνάμεις, ὅσῳ καθαρώτεραι καί σοφώτεραι
καί διορατικώτεραι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως εἰσί. Καθάπερ γάρ τό τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων ἀπρόσιτον οὐχ
οὕτως οἶδεν ὁ τυφλός ὡς ὁ βλέπων, οὕτω καί τό τοῦ Θεοῦ ἀκατάληπτον οὐχ οὕτως ἡμεῖς ἴσμεν ὡς
ἐκεῖναι. Ὅσον γάρ τυφλοῦ καί βλέποντος τό μέσον, τοσοῦτον ἡμῶν καί ἐκείνων τό διάφορον» (MPG
48,722). Ὁμοίως πάλι ὁ Χρυσόστομος ἀφιερώνει καί μεγάλο μέρος τῆς τετάρτης ὁμιλίας του πρός
Ἀνομοίους πρός ἀνάπτυξη τῆς ἴδιας ἰδέας (MPG 48,727 ἑξ.).
10. «Θεός γάρ καταλαμβανόμενος οὐκ ἔστι Θεός» (Μέγας Ἀθανάσιος).
11. «Ἄρρητος» (Ἰουστῖνος, Ἀπολογία πρώτη MPG 6,421), «ἀνώνυμος» (Μάξιμος, Λόγος Η´. MPG
91,772), «ἀκατονόμαστος» (Γρηγόριος θεολόγος, Θεολογικός τέταρτος: «Τό θεῖον ἀκατονόμαστον».
ΒΕΠ 59,262,12), «ἀνονόμαστος» (Τατιανός, Πρός Ἕλληνας, 4. MPG 6,813. Βλ. καί Θεοφίλου,
Πρός Ἕλληνας, 4. MPG 6,813. Βλ. καί Θεοφίλου, Πρός Αὐτόλυκον 3.4. MPG 6,1023.4), «ἄφραστος»
(Γρηγόριος Νύσσης, Κατά Εὐνομίου Λόγος ΙΒ´), «ἀνέκφραστος» (Εὐσέβιος, Εὐαγγ. ἀπόδειξις Δ´, 1.
ΒΕΠ 27,140.38), «inenarrabilis» (ἀνέκφραστος, Εἰρηναῖος Κατά Αἱρέσεων IV, 20.6), «ineffabilis»
(ἄφατος. Αὐγουστῖνος, εἰς Ψαλμόν 85 § 12) κ.ἄ.
12. Περί τῆς ἐννοίας τοῦ θείου αὐτοῦ ὀνόματος βλ. φυλλάδιό μας, Πρώτη ἐπιστολή πρός Χιλιαστάς,
Ἄμφισσα Ἰανουάρ. 1980. Βλ. καί παρακάτω τήν ὑποσημείωση 28.
13. Πληθυντικός τοῦ Ἐλόαχ.
14. «Ἕν μέν οὐδέν ἐστιν ὄνομα ὁ πᾶσαν ἐξαρκεῖ τήν τοῦ Θεοῦ φύσιν περιλαβόν, ἱκανῶς ἐξαγγεῖλαι»
(Μέγας Βασίλειος, Κατά Εὐνομίου Λόγος Α´ ΒΕΠ 52,170.37-38). – «Χρή τοίνυν ἕκαστος τῶν ἐπί
Θεοῦ λεγομένων οὐ, τί κατ᾿ οὐσίαν ἐστί, σημαίνειν οἴεσθαι, ἀλλ᾿ ἤ, τί οὐκ ἔστι, δηλοῦν ἤ σχέσιν τινά
πρός τί τῶν ἀντιδιαστελλομένων ἤ τι τῶν παρεπομένων τῇ φύσει ἤ ἐνέργειαν» (Ἰωάννην Δαμασκηνόν,
Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως 9. Περί τῶν ἐπί Θεοῦ λεγομένων Ἔκδοσις Πουρνάρα σ.
70). – Καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος λέει γιά τά «ὀνόματα» τοῦ Θεοῦ καί μάλιστα γιά τό «Ὤν»:
«Ὅσον δ᾿ οὖν ἐκ τῶν ἡμῖν ἐφικτῶν, ὁ μέν ὤν καί ὁ Θεός, μᾶλλόν πως τῆς οὐσίας ὀνόματα· καί τούτων
μᾶλλον ὁ ὤν· οὐ μόνον ὅτι τῷ Μωυσεῖ χρηματίζων ἐπί τοῦ ὄρους καί τήν κλῆσιν ἀπαιτούμενος, ἥ τίς
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μᾶλλον ἀρνητικά παρά θετικά.15 Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι δέν θά μπορέσουμε ποτέ νά
βροῦμε ἕνα ὄνομα, πού νά ἀνταποκρίνεται στήν οὐσία τοῦ Θεοῦ.16 Ἔτσι ἔχουμε
«ἀνωνυμία» τοῦ Θεοῦ· αὐτή δέ ἡ «ἀνωνυμία» εἶναι αἰτία τῶν πολλῶν ὀνομασιῶν
πού ἀποδίδουμε στόν Θεό. Καί ἔτσι ἔχουμε πάλι «πολυωνυμία» τοῦ Θεοῦ.17
ποτε εἴη, τοῦτο προσεῖπεν ἑαυτόν, “Ὁ ὤν ἀπέσταλκέ με” τῷ λαῷ κελεύσας εἰπεῖν· ἀλλ᾿ ὅτι καί κυριωτέραν
ταύτην εὑρίσκομεν. Ἡ μέν γάρ τοῦ Θεοῦ, κἄν ἀπό τοῦ θέειν ἤ αἴθειν, ἠτυμολόγηται τοῖς περί ταῦτα κομψοῖς, διά τό ἀεικίνητον καί δαπανηρόν τῶν μοχθηρῶν ἕξεων – καί γάρ “πῦρ καταναλίσκον” ἐντεῦθεν λέγεται – ἀλλ᾿ οὖν τῶν πρός τι λεγομένων ἐστι καί οὐκ ἔφετος· ὥσπερ καί ἡ Κύριος φωνή, ὄνομα εἶναι
Θεοῦ καί αὐτή λεγομένη· “Ἐγώ γάρ, φησί, Κύριος ὁ Θεός σου· τοῦτό μου ἐστιν ὄνομα”· καί “Κύριος
ὄνομα αὐτῷ”. Ἡμεῖς δέ φύσιν ἐπιζητοῦμεν, ᾗ τό εἶναι καθ᾿ ἑαυτό καί οὐκ ἄλλῳ συνδεδεμένον· τό δέ ὄν
ἴδιον ὄντως Θεοῦ καί ὅλον, μήτε τῷ πρό αὐτοῦ, μήτε τῷ μετ᾿ αὐτόν, οὐ γάρ ἦν ἤ ἔσται, περατούμενον ἤ
περικοπτόμενον. Τῶν δ᾿ ἄλλων προσηγοριῶν αἱ μέν τῆς ἐξουσίας εἰσί προφανῶς, αἱ δέ τῆς οἰκονομίας καί
ταύτης διττῆς» (Θεολογικός τέταρτος, ΙΗ´. ΙΘ´. ΒΕΠ 59,262.263.1-2). – Γιά τό «Ὤν» πάλι λέει ὁ
ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: «Δοκεῖ μέν οὖν κυριώτερον πάντων τῶν ἐπί Θεοῦ λεγομένων ὀνομάτων
εἶναι τό ὤν, καθώς αὐτός χρηματίζων τῷ Μωσεῖ ἐπί τοῦ ὄρους φησίν· “Εἶπον τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ· ὁ ὤν
ἀπέσταλκέ με”. Ὅλον γάρ ἐν ἑαυτῷ συλλαβών ἔχει τό εἶναι οἷόν τι πέλαγος οὐσίας ἄπειρον καί ἀόριστον».
Στήν συνέχεια ὁ ἅγιος Πατέρας ἐτυμολογεῖ τό ὄνομα «Θεός» ἤ ἀπό τό «αἴθειν» (δηλ. «καίειν», γιατί ὁ
Θεός εἶναι «πῦρ καταναλίσκον») ἤ ἀπό τό «θεᾶσθαι», ἐπειδή ὁ Θεός «ἀλάθητός ἐστι καί πάντων ἐπόπτης»
(Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως 9. Ἔκδοσις Πουρνάρα σ. 70). – Βλ. καί Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Περί θείων Ὀνομάτων κεφ. V.VI (MPG 3,593 ἑξ.)· Ἐπιφανίου, Κατά αἱρέσεων 69 (MPG
42,201 ἑξ.)· Ἀμβροσίου Ὑπόμνημα στόν Ψαλμ. 43 καί Ἱερωνύμου Ἐπιστολή 136.
15. Θεοφίλου Πρός Αὐτόλυκον 1,3-4 (MPG 6,1028-1029). Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Περί θείων
ὀνομάτων κεφ. 1 § 5 (MPG 3,624 ἑξ.). Ἰωάν. Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως
Α´ § 4. Καί ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος λέει: «Deus ineffabilis est; facilius dicimus quid non sit, quam quid
sit» (Ὑπόμνημα στόν Ψαλμ. 85 § 12).
16. «Ὄνομα γάρ τῷ ἀρρήτῳ Θεῷ οὐδείς ἔχει εἰπεῖν· εἰ δέ τις τολμήσειεν εἶναι λέγειν, μέμηνε τήν ἄσωτον
μανίαν» (Ἰουστῖνος, Ἀπολογία Α´, 11. ΒΕΠ 3,195. Βλ. καί Β´ Ἀπολ. 6,1. ΒΕΠ 3,203 καί Ἀριστείδου
Ἀπολογία 1. ΒΕΠ 3,134.28 ἑξ.). Ἡ ἴδια ἰδέα λέγεται καί ἀπό τόν Χρυσόστομο στήν β´ ὁμιλία του στήν
πρός Ἑβραίους ἐπιστολή (MPG 63,19 ἑξ. «... Καί τί θαυμαστόν εἰ ἐπί Θεοῦ, ὅπου γε οὐδέ ἐπί ἀγγέλου
εὕροι τις ἄν τῆς οὐσίας δηλωτικόν; Τάχα δέ οὐδέ ἐπί ψυχῆς· οὐ γάρ μοι δοκεῖ τοῦτο τό ὄνομα παραστατικόν
εἶναι τῆς οὐσίας αὐτῆς, ἀλλά τοῦ ψύχειν» στ. 23)· ὁμοίως λέει καί ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος (στήν ἑρμηνεία
στόν Ψαλμ. 35), Γρηγόριος ὁ θεολόγος (Θεολογικός τέταρτος, ΙΖ´. ΒΕΠ 59,12 ἑξ.). Ἰδιαίτερα βλ. Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου Περί θείων ὀνομάτων 1,6. MPG 3,596: «Τοῦτο γοῦν εἰδότες οἱ θεολόγοι καί ὡς ἀνώνυμον αὐτήν (τήν Θεότητα) ὑμνοῦσι καί ἐκ παντός ὀνόματος. Ἀνώνυμον μέν ὡς ὅταν φασί τήν θεαρχίαν
αὐτήν ἐν μιᾷ τῶν μυστικῶν τῆς συμβολικῆς θεοφανείας ὁράσεων ἐπιπλῆξαι τῷ φήσαντι: “Τί τό ὄνομά
σου;” Καί ὥσπερ ἀπό πάσης αὐτόν θεωνυμικῆς γνώσεως ἀπάγουσαν φάναι τό· “καί ἵνατί ἐρωτᾶς τό ὄνομά
μου;” Καί τοῦτ᾿ ἔστι θαυμαστόν. Ἤ οὐχί τοῦτο ὄντως ἐστί τό θαυμαστόν ὄνομα τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα, τό
ἀνώνυμον, τό παντός ὑπεριδρυμένον ὀνόματος ὀνομαζομένου, εἴτε ἐν τῷ ὀνόματι τούτῳ, εἴτε ἐν τῷ μέλλοντι;
Πολυώνυμον δέ, ὡς ὅταν αὖθις αὐτήν εἰσάγωσι φάσκουσαν· Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν· ἡ ζωή, τό φῶς, ὁ Θεός, ἡ
ἀλήθεια, καί ὅταν αὐτοί τῶν πάντων αἴτιον οἱ θεόσοφοι πολυωνύμως ἐκ πάντων τῶν αἰτιατῶν ὑμνῶσιν, ὡς
ἀγαθόν, ὡς καλόν, ὡς σοφόν, ὡς ἀγαπητόν, ὡς Θεόν θεῶν, ὡς Κύριον κυρίων, ὡς Ἅγιον ἁγίων, ὡς αἰώνιον,
ὡς ὄντα, ὡς...». Βλ. καί κεφ. Ζ´ § 1 MPG 3,865).
17. Βλ. Θεοφίλου Πρός Αὐτόλυκον 1,3-4. Γρηγορίου θεολόγου Ὕμνος πρός τόν Θεόν, Γρηγορίου
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4. Γενικά τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν ἀκαταληψία τοῦ Θεοῦ τήν
ἐκφράζει αὐτός ὁ σύντομος, ἀλλά περιεκτικός λόγος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Δαμασκηνοῦ: «Ἄπειρον τό θεῖον καί ἀκατάληπτον· καί τοῦτο μόνον αὐτοῦ καταληπτόν, ἡ ἀπειρία καί ἀκαταληψία» (Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως 1,4).18
Mέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Νύσσης Contra Eunom. Λόγος XII.
18. Καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός ὁμοίως λέει συντόμως: «Ἄπειρον οὖν τό θεῖον καί δυσθεώρητον καί τοῦτο πάντῃ καταληπτόν αὐτοῦ μόνον, ἡ ἀπειρία» (Λόγ. 45,3. MPG 36,625). Βλ. καί
Λόγ. 28,4. MPG 36,29: «Θεόν... φράσαι μέν ἀδύνατον, νοῆσαι δέ ἀδυνατώτερον...». Πρβλ. καί σ. 48:
«Θεόν, ὅ,τί ποτε μέν ἐστι τήν φύσιν καί τήν οὐσίαν, οὔτε τις εὗρεν ἀνθρώπων πώποτε, οὔτε μήν εὕρῃ».
Ὁ ἴδιος Πατέρας μέ βάση τό χωρίο Α´ Τιμ. 6,16 χαρακτήρισε τόν Θεό ὡς «φῶς τό ἀκρότατον καί
ἀπρόσιτον καί ἄρρητον, οὔτε νῷ καταληπτόν οὔτε λόγῳ ρητόν» (Λόγος 40,5. MPG 36,364). Ὡραῖα
περί τῆς ἀκαταληψίας τοῦ Θεοῦ εἶναι ὅσα γράφει ὁ Ἀνδροῦτσος στήν Δογματική του εἰς σ. 33-34. Βλ.
καί Π. Τρεμπέλα τόμ. 1, σ. 150 ἑξ. Ἰ. Καρμίρη Σύνοψις τῆς Δογματικῆς Διδασκαλίας τῆς Ὀρθοδόξου
Καθολικῆς Ἐκκλησίας σ. 15.16. Τοῦ ἰδίου Πανεπιστημιακαί παραδόσεις Ὀρθοδόξου Δογματικῆς (σημειώσεις φοιτητῶν) σ. 102 ἑξ. Π. Χρήστου, Τό Μυστήριον τοῦ Θεοῦ, σ. 32 ἑξ. (κεφάλαιον 2, Ἡ ὑπερβατικότης τοῦ Θεοῦ) καί Πρωτοπρ. Ἰ. Ρωμανίδου, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου
Καθολικῆς Ἐκκλησίας τόμ. Α´, σ. 74 ἑξ.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
(Σειρά Κηρυγμάτων)

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 8 Αὐγούστου 2010

ΛΥΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΝΗ ΜΑΣ!
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,
1.Μέ πολύ πόνο καί ἀνησυχία οἱ Ἱερεῖς σας καί ἐγώ ὁ Ἐπίσκοπός σας, ἀλλά
καί ὅλος ὁ εὐσεβής λαός δεχθήκαμε τήν περασμένη ἑβδομάδα τήν εἰσβολή τῶν
ἐχθρῶν τῆς πίστης μας στήν Μητρόπολή μας. Καί ἦταν ἡ εἰσβολή αὐτή δυναμική, ταυτόχρονη σέ διάφορα χωριά τῆς Μητρόπολής μας, καί στό ἕνα της καί
στό ἄλλο της τμῆμα.
Θά τό ἐμάθατε, ἀδελφοί, ἀλλά καί θά τό εἴδατε πολλοί ἀπό σᾶς ὅτι ἦρθαν οἱ
αἱρετικοί προτεστάντες στά μέρη μας καί μοίρασαν παντοῦ τήν Καινή Διαθήκη
καί τά αἱρετικά τους φυλλάδια. Ἀλήθεια, δέν σᾶς κάνει ἐντύπωση αὐτό τό πεῖσμα
τῶν αἱρετικῶν καί τῶν πλανεμένων; Ἀλλά δέν παραξενευόμαστε γι᾿ αὐτό, γιατί
ἔτσι ξέραμε τούς αἱρετικούς νά φέρονται ἀπό παλαιά. Στά σημερινά μας ὅμως
χρόνια ἔχουν γίνει αὐτοί ἀκόμα θρασύτεροι. Θυμούμαστε ἐδῶ μιά προφητεία τοῦ
Ἡσαΐου, πού τήν ἐφαρμόζουμε σ᾿ αὐτούς: Τά νερόφιδα – λέγει ὁ προφήτης –γέννησαν φίδια τῆς ξηρᾶς καί τά φίδια τῆς ξηρᾶς γέννησαν πτερωτά φίδια. Ἔτσι,
λοιπόν, σάν πτερωτά φίδια εἴδαμε αὐτή τή φορά τούς αἱρετικούς νά ἐπισκέπτονται
τά χωριά μας, γιά νά παρασύρουν στήν πλάνη τους τούς χριστιανούς μας.
2. Μήν παραξενεύεστε, χριστιανοί μου, γιατί ὅπως ὁ Χριστός ἔχει τούς Ἀποστόλους του καί τούς Ἱερεῖς του, ἔτσι καί ὁ διάβολος ἔχει καί αὐτός τά ὄργανά
του, πού ἀντιστρατεύονται στό ἔργο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Αὐτό εἶναι τό
ἔργο τοῦ διαβόλου: Νά πολεμάει τόν Χριστό καί τήν ἁγία Του Ἐκκλησία. Καί
ἄλλοτε μέν ὁ διάβολος προσπαθεῖ μέ τά μαχαίρια καί μέ τά βασανιστήρια νά πολεμήσει τήν Ἐκκλησία, ἄλλοτε πάλι τήν πολεμάει μέ τήν «πένα», μέ τήν πλάνη,
δηλαδή, καί τήν αἵρεση. Καί αὐτός ὁ δεύτερος τρόπος εἶναι χειρότερος ἀπό τόν
πρῶτο. Ἔτσι συνέβη καί μέ τόν Χριστό μας. Τόν πολέμησε πρῶτα ὁ Ἡρώδης,
πού τροχοῦσε τά μαχαίρια καί ἔστειλε στρατιῶτες, γιά νά τόν σφάξουν ὅταν ἦταν
νήπιο. Ἀλλά πολέμησαν τόν Ἰησοῦ Χριστό πολύ περισσότερο οἱ μορφωμένοι
Γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι, οἱ πλανεμένοι αὐτοί καθοδηγοί τοῦ λαοῦ καί αὐτοί τελικά τόν ἐσταύρωσαν.
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3. Ὅπως λοιπόν συνέβη παλαιά στή ζωή τοῦ Χριστοῦ μέ τούς πλανεμένους
Γραμματεῖς καί Φαρισαίους, τό ἴδιο συμβαίνει πάντοτε καί στήν Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ μέ τούς αἱρετικούς. Ἔτσι, καθόλου περίεργο τό ὅτι ἦρθαν καί στήν
ἐπαρχία μας οἱ αἱρετικοί προτεστάντες καί ψευδομάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, γιά νά
δηλητηριάσουν τήν ὀρθόδοξη πίστη τοῦ λαοῦ μας, δηλαδή γιά νά τοῦ ἀλλάξουν
τήν πίστη!...
Εἶμαι βέβαιος καί ὑπερβέβαιος, χριστιανοί μου, ὅτι στήν δική μας τουλάχιστον
ἐπαρχία, δέν πρόκειται αὐτοί οἱ πλανεμένοι νά πετύχουν τίποτε. Γιατί ὁ λαός μας
ἐδῶ, παρά τά ἁμαρτήματά του πού ἔχει καί αὐτός, ὅπως ὅλοι, ὅμως πιστεύει
στόν Θεό καί φυλάγει τήν πίστη του, ὅπως ἀκριβῶς τήν ἔμαθε ἀπό τήν γιαγιά
του. Καί ἡ γιαγιά του αὐτή ἔμαθε τήν πίστη ἀπό τήν δική της γιαγιά, πού ἦταν
μαθήτρια τοῦ ἁγιασμένου Παπουλάκου καί ἀκόμη περισσσότερο, μαθήτρια τοῦ
Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Εἴμαστε βέβαιοι λοιπόν ἐμεῖς οἱ Ἱερεῖς γιά τήν σταθερή πίστη τοῦ λαοῦ μας καί ἐγώ ὁ Ἐπίσκοπός σας εἶμαι περισσότερο χαρούμενος, γιατί σέ τέτοιον πιστό καί ἐκλεκτό λαό μέ ἔφερε ὁ Θεός νά ὑπηρετήσω τήν
Ἐκκλησία του.
4. Ἀλλά ἐνῶ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἄδικα κουράζονται οἱ ἀντίχριστοι καί ἔρχονται
στά μέρη μας γιά νά παραπλανήσουν τούς χριστιανούς μας, ὅμως ἐμεῖς δέν πρέπει
νά μείνουμε ἀδιάφοροι μέ τήν ἀναίδειά τους. Πρέπει νά τούς ποῦμε καθαρά καί
ξάστερα καί νά τούς δώσουμε νά καταλάβουν ὅτι δέν ἔχουμε καμιά διάθεση νά
γίνουμε οὔτε χιλιαστές, οὔτε προτεστάντες, οὔτε παπικοί, οὔτε τίποτε ἄλλο ἔξω
ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Καί μαχαίρι νά μᾶς βάλουνε στό λαιμό καί
νά χύνεται κάτω τό αἷμα, ἐμεῖς, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, θά κρατήσουμε τήν πίστη
μας στόν Ἰησοῦ Χριστό καί στήν Παναγία μας, τήν πίστη ὅπως μᾶς τήν δίδαξαν
οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας: Μέ τίς κολυμβῆθρες, τά καντήλια μας, τά λάβαρά μας,
μέ τή Μεταλαβιά τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ στή Θεία Λειτουργία.
5. Σᾶς παρακαλῶ, χριστιανοί μου, νά μήν ἀνοίγετε καμμία συζήτηση μέ τούς
αἱρετικούς πού ἐπισκέπτονται τά χωριά μας καί τά σπίτια σας, γιατί αὐτοί εἶναι
μαέστροι στό νά πλανεύουν· καί ἄν καταλάβουν ὅτι ἔχετε διάθεση γιά κουβέντα
μαζί τους, θά τό ἐκμεταλλευθοῦν αὐτό καί θά τήν κάνουν τήν ζημιά. Γι᾿ αὐτό
ξεκόψτε ἀπό τήν ἀρχή τήν σχέση σας μαζί τους· καί ἄν τούς βλέπετε νά σᾶς γίνονται ἐνοχλητικοί, ἀπειλῆστε τους τελικά μέ τήν μπαστούνα πού ἔχετε πίσω
ἀπό τήν πόρτα, χωρίς ὅμως νά τούς χτυπήσετε. Δῶστε τους νά καταλάβουν ὅτι
ἡ σατανική τους σπορά δέν πιάνει στά δικά μας χώματα. Νά πᾶνε ἐκεῖ ἀπό ὅπου
ἦρθαν, ἄν καί ἐμεῖς στήν Ἐκκλησία μας εὐχόμαστε «ὑπέρ ἐπιστροφῆς τῶν πε11

πλανημένων». Νά τούς φωτίσει, δηλαδή, ὁ Θεός καί αὐτούς νά νοήσουν τήν
πλάνη τους, νά μετανοήσουν, καί νά ἔλθουν καί αὐτοί στήν Ἐκκλησία μας νά
λατρεύσουν τόν Θεό καί νά κοινωνήσουν μαζί μας τά Ἄχραντα Μυστήρια, τό
Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας.
Σχετικά μέ αὐτά πού σᾶς ἔδωσαν οἱ ἀπρόσκλητοι ἐπισκέπτες μας αἱρετικοί,
τήν Καινή Διαθήκη καί τά φυλλάδιά τους, νά τά παραδώσετε ὅλα στή φωτιά.
Δέν θέλουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ἀπό τά δικά τους χέρια. Εἶναι πλανεμένοι.
Ἐννοοῦμε πολύ καλά τόν σκοπό τους καί τήν ἀπάτη τους. Ἀκοῦστε: Γιά νά παραπλανήσουν τόν λαό μας, παρουσιάζονται ὅτι δέν διαφέρουν τάχα ἀπό μᾶς καί
γι᾿ αὐτό ἔδωσαν τήν Καινή Διαθήκη ἐγκεκριμένη ἀπό τά Πατριαρχεῖα καί τήν
Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἑλλάδος. Ἀλλά, ἀφοῦ αὐτοί δέν παραδέχονται Πατριαρχεῖα
καί Ἱερά Σύνοδο, γιατί ἔκαναν αὐτή τήν πονηριά; Καί γι᾿ αὐτή τους τήν ἀπάτη
μᾶς γίνονται ἀκόμη περισσότερο ἀποτροπιαστικοί καί ἀποβλητέοι. Ἔξω αὐτοί
ἀπό ᾿μᾶς!
Τήν Καινή Διαθήκη, χριστιανοί μου, θά τήν πάρετε ἀπό τά δικά μας χέρια.
Παρακαλῶ τήν Παναγία μας νά φωτίσει κάποιον πλούσιο καί νά μᾶς δώσει χρήματα – γιατί ἐμεῖς σάν Μητρόπολη δέν ἔχουμε – καί θά τυπώσουμε τήν Καινή
Διαθήκη ὡς ἔκδοση τῆς Μητρόπολής μας, γιά νά τήν δώσουμε σέ ὅλα τά σπίτια
τῶν χριστιανῶν μας. Εὐχηθεῖτε νά ἔρθει γρήγορα ἡ εὐλογημένη αὐτή ὥρα. Ἀποτελεῖ ὄνειρό μου καί δυνατή ἐπιθυμία τῆς καρδιᾶς μου νά μπεῖ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ
σέ ὅλα τά σπίτια τῶν χριστιανῶν μας.
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 22 Αὐγούστου 2010

10. ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Ἀφοῦ στό προηγούμενο κήρυγμα τῆς δογματικῆς μας αὐτῆς σειρᾶς, ἀδελφοί
χριστιανοί, σᾶς εἶπα τί μᾶς λένε οἱ ἅγιοι Πατέρες γιά τήν ἀκαταληψία τοῦ Θεοῦ,
ὅτι δηλαδή δέν μποροῦμε νά νοήσουμε τόν Θεό, θά σᾶς πῶ σήμερα τί λένε οἱ ἅγιοι
Πατέρες γιά τήν σχετική γνώση τοῦ Θεοῦ ἀπό ᾿μᾶς τούς ἀνθρώπους.
1. Ἐνῶ μερικοί αἱρετικοί εἶπαν τό ὑπερβολικό ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἐντελῶς καταληπτός ἀπό ᾿μᾶς, ἄλλοι αἱρετικοί ὑποστήριξαν τό ἀκριβῶς ἀντίθετο: Εἶπαν δηλαδή ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἐντελῶς ἄγνωστος1 σέ ᾿μᾶς. Τέτοιοι αἱρετικοί εἶναι οἱ
Μαρκιωνῖτες καί ἄλλοι παρόμοιοι σύγχρονοί τους. Τήν πλάνη τους αὐτή θέλησαν
νά τήν στηρίξουν σ᾿ αὐτά τά λόγια τοῦ Κυρίου: «Κανένας δέν γνωρίζει πραγματικά τόν Υἱό, παρά μόνον ὁ Πατέρας· οὔτε τόν Πατέρα τόν ξέρει κανείς πραγματικά, παρά μόνον ὁ Υἱός» (Ματθ. 11,27).2
2. Τούς παραπάνω αἱρετικούς, πού ἔλεγαν ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἐντελῶς ἄγνωστος
σέ μᾶς, τούς ἀπέκρουσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες καί μάλιστα πρῶτος ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος,
ὁ ἐπίσκοπος Λουγδούνου. Τά ἑξῆς ἔγραψε ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος ἀντιμετωπίζοντας
τήν πλάνη τους: «Ὁ Σωτήρας δέν εἶπε καθόλου ὅτι εἶναι ἀπόλυτα ἀδύνατον νά
γνωρίσουμε τόν Θεό· εἶπε μόνον ὅτι δέν μπορεῖ κανείς νά τό πετύχει αὐτό χωρίς
τήν ρητή θέληση τοῦ Θεοῦ, χωρίς νά διδαχθεῖ ἀπ᾿ Αὐτόν, χωρίς τήν ἀποκάλυψή
Του. Εἶπε: “Οὔτε τόν Πατέρα τόν ξέρει κανείς πραγματικά, παρά μόνον ὁ Υἱός,
καθώς καί ἐκεῖνος στόν ὁποῖο θέλει ὁ Υἱός νά τόν φανερώσει”. Ἀφοῦ λοιπόν ὁ
1. Μεταξύ τῶν εἰδωλολατρῶν πολλοί πίστευαν περί τοῦ Θεοῦ ὅτι εἶναι ἐντελῶς ἄγνωστος. Γνωρίζουμε
τό ἐπεισόδιο μεταξύ τοῦ Ἱέρωνος καί τοῦ Σιμωνίδη. Ὁ τύραννος τῶν Συρακουσῶν Ἱέρων ζήτησε ἀπό
τόν μεγάλο ποιητή νά τοῦ πεῖ «Τί εἶναι Θεός». Καί ὁ Σιμωνίδης ζήτησε μιᾶς μέρας διάστημα νά σκεφτεῖ
τό ἐρώτημα· μετά τήν παρέλευση τῆς μιᾶς ἡμέρας ζήτησε τρεῖς ἡμέρες καιρό καί μετά τήν παρέλευση
καί αὐτοῦ τοῦ καιροῦ ζήτησε προθεσμία ἕξι ἡμερῶν· καί ἀφοῦ πέρασαν οἱ ἕξι μέρες ζήτησε νέα προθεσμία
δώδεκα ἡμερῶν· τέλος ὁ Σιμωνίδης ἀπάντησε στόν τύραννο: «Ὅσο περισσότερο σκέπτομαι τό ἐρώτημά
σου, τόσο περισσότερο μοῦ φαίνεται σκοτεινό» (Cicero, De natura deorum 1,22. Βλ. ἐπίσης Πλάτωνος,
In Timeo).
2. Εἰρηναίου, Κατά αἱρέσεων 1,27.1. 3,24.2. 4,20,6.
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Θεός θέλησε νά Τόν γνωρίσουμε καί ὁ Υἱός μᾶς Τόν ἀποκάλυψε, ἔχουμε ὡς πρός
αὐτό τίς ἀπαραίτητες γνώσεις. Διαφορετικά θά ἦταν μάταια ἡ ἔλευση τοῦ Υἱοῦ
τοῦ Θεοῦ κάτω στήν γῆ. Θά φαινόταν ὅτι θά ἐρχόταν νά μᾶς ἔλεγε κατά κάποιον
τρόπο: “Μήν ζητᾶτε τόν Θεό· γιατί δέν μπορεῖτε καθόλου νά Τόν γνωρίσετε, δέν
μπορεῖτε νά Τόν βρεῖτε”».3
3. Οἱ ἅγιοι Πατέρες, γιά νά ἀποκρούσουν τόν αἱρετικό Εὐνόμιο καί τούς ὀπαδούς
του, πού ἔλεγαν καί αὐτοί ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἐντελῶς ἄγνωστος σέ μᾶς, ἀκολούθησαν
τήν γραμμή τοῦ ἁγίου Εἰρηναίου καί εἶπαν: Δέν μποροῦμε βέβαια νά κατανοήσουμε
τόν Θεό στήν οὐσία Του, μποροῦμε ὅμως νά Τόν κατανοήσουμε στά ἔργα Του·
στήν δημιουργία Του καί στήν πρόνοιά Του,4 στήν ὁρατή κτίση,5 καί στήν συνείδησή μας6 καί κυρίως στήν ὑπερφυσική θεία ἀποκάλυψη·7 στίς θεῖες ἐνέργειες·
ὅλα τά κτίσματα εἶναι ἀποτελέσματα τῆς δημιουργικῆς ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ. Ἀκόμη
λένε οἱ ἅγιοι Πατέρες ὅτι, καί ἄν μεταξύ ὅλων τῶν ὀνομάτων πού ἀποδίδονται
στόν Θεό, δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνα πού νά ἐκφράζει ἀπόλυτα Αὐτόν, ὅμως, λαμβανόμενα ὅλα συνολικά ἤ θεωρούμενα καθένα χωριστά, μᾶς δίνουν μιά ἐπαρκῆ ἔννοια
περί τοῦ Θεοῦ, τόσο οἱ ἀρνητικές, ὅσο καί οἱ θετικές θεῖες ὀνομασίες.8 Τέλος, θά
3. Εἰρηναίου, Κατά αἱρέσεων 4,6.4.
4. Βλ. τούς δέκα λόγους τοῦ Θεοδωρήτου Περί Προνοίας, MPG 83,556-774.
5. «Οὕτω διεκόσμησε τήν κτίσιν ὁ Θεός, ὥστε καί μή ἀμώμενον αὐτόν τῇ φύσει, ὅμως ἐκ τῶν ἔργων
γιγνώσκεσθαι» (Ἀθανάσιος, Λόγος κατά Ἑλλήνων, MPG 25,4 ἑξ.). Πᾶσιν ἡ γνῶσις τοῦ εἶναι Θεόν ὑπ᾿
αὐτοῦ φυσικῶς ἐγκατέσπαρται καί αὐτή δέ ἡ κτίσις καί ἡ ταύτης συνοχή τε καί κυβέρνησις τό μεγαλεῖον
τῆς θείας ἀνακηρύττει φύσεως» (Κύριλλος Ἀλεξ., Περί τῆς Ἁγίας καί ὁμοουσίου Τριάδος, MPG 75,9
ἑξ.). «Οὕτως ὁ ἐκ Θεοῦ λόγος καί πᾶσι σύμφυτος καί πρῶτος ἐν ἡμῖν νόμος καί πᾶσι συνημμένος, ἐπί
Θεόν ἡμᾶς ἀνήγαγεν ἐκ τῶν ὁρωμένων» (Γρηγόριος Θεολόγος, Λόγος 28, κ. 16). Καί ὁ Γρηγόριος ὁ
Παλαμᾶς λέει: «Ἐκ τῶν κτισμάτων» καί «ἀπό τῶν ὁρωμένων» ἀνάγεται ὁ ἄνθρωπος «εἰς τά ἀόρατα
τοῦ Θεοῦ» νοῶν «τήν θείαν δύναμιν καί ἐνέργειαν ἐκ τῶν ἐνεργημάτων» αὐτῶν (Α´ 603. Γ´ 293). Ὁ
ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης μάλιστα δεικνύει τίς τρεῖς ὁδούς διά τῶν ὁποίων θά φτάσουμε ἀπό τά
δημιουργήματα στήν γνώση τοῦ Θεοῦ: «Ἐν τῇ πάντων ἀφαιρέσει καί ὑπεροχῇ καί ἐν τῇ πάντων αἰτίᾳ»
(Περί θείων ὀνομάτων VII ), δηλαδή: Τήν «via negationis», πού συνίσταται στό νά ἀπορρίψουμε ἀπό τόν
Θεό ὅλες τίς ἀτέλειες πού παρατηροῦμε στά δημιουργήματα· τήν «via eminentiae», κατά τήν ὁποία ἀποδίδουμε στόν Θεό τίς τελειότητες στόν ὑπέρτατο βαθμό καί τήν «via causalitatis», κατά τήν ὁποία ἀποδίδουμε στόν Θεό ὡς αἰτία τίς τελειότητες ὅλων τῶν δημιουργημάτων. Ὅμως ἡ κτίση πλήν ἀπό μερικούς
ὑπαινιγμούς γιά τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ καί γιά μερικές ἰδιότητές Του δέν μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει περισσότερο στήν σχέση μας μέ τόν Θεό (βλ. Μ. Φαράντου, Ἡ περί Θεοῦ ὀρθόδοξος διδασκαλία σ. 511 ἑξ.).
6. «Εἷς μέν θεογνωσίας τρόπος ὁ διά τῆς κτίσεως ἁπάσης, ἕτερος δέ οὐκ ἐλάττων ὁ τοῦ συνειδότος»
(Χρυσόστομος, Περί Ἄννης ὁμιλία Α´. Εἰς Ἅπαντα τῶν Ἁγίων Πατέρων 31,703Β, σ. 112.).
7. Ἀθανάσιος, Κατά Ἑλλήνων, 25,4 ἑξ. κ.ἄ.
8. Ὁ Μ. Βασίλειος ἀφοῦ εἶπε ὅτι «Ἕν μέν οὐδέν ἐστιν ὄνομα ὅ πᾶσαν ἐξαρκεῖ τήν τοῦ Θεοῦ φύσιν
περιλαβόν», λέει στήν συνέχεια: «Πλείω δέ καί ποικίλα κατ᾿ ἰδίαν ἕκαστον σημασίαν, ἀμυδράν μέν παντελῶς καί μικροτάτην, ὡς πρός τό ὅλον, ἡμῖν γε μήν ἐξαρκοῦσαν τήν ἔννοιαν συναθροίζειν. Ἐν τοίνυν
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μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι, ἄν μᾶς ἦταν ἐντελῶς ἀδύνατον νά γνωρίσουμε τόν Θεό,
τότε τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου θά ἦταν μάταιο, ὅπως μάταια θά ἦταν καί ἡ
πίστη μας, πού θά μᾶς ἔφερνε κατευθεῖαν στόν ἀθεϊσμό.9
4. Κατά τήν ὀρθόδοξη λοιπόν διδασκαλία ἔχουμε κάποια σχετική γνώση τοῦ
Θεοῦ. Ἡ γνώση ὅμως αὐτή πού ἔχουμε τώρα, συγκρινόμενη μέ τήν γνώση πού
θά ἔχουμε στήν μέλλουσα ζωή, στήν Βασιλεία Του, εἶναι σάν τήν γνώση ἑνός μικροῦ παιδιοῦ συγκρινόμενη μέ τήν γνώση ἑνός μεγάλου ἀνθρώπου. Εἶναι μιά
γνώση ἀτελής, σκιώδης γνώση μέ εἰκόνες καί σύμβολα·10 μιά γνώση πού ἔχει
τοῖς περί Θεοῦ λεγομένοις ὀνόμασι, τά μέν, τῶν προσόντων τῷ Θεῷ δηλωτικά ἐστι· τά δέ, τό ἐναντίον,
τῶν μή προσόντων. Ἐκ δύο γάρ τούτων, οἱονεί χαρακτήρ τις ἡμῖν, ἐγγίνεται τοῦ Θεοῦ, ἐκ τε τῆς τῶν
ἀπεμφαινόντων ἀρνήσεως, καί ἐκ τῆς τῶν ὑπαρχόντων ὁμολογίας» (Ἀνατρεπτικός ἀπολογητικοῦ Εὐνομίου Α´. ΕΠΕ 10,74.14 ἑξ.). Ἡ ἴδια ἰδέα ἐκφράζεται ἀπό τόν Διονύσιο Ἀρεοπαγίτη (Περί θείων ὀνομάτων κεφ. 4), τόν Θεοδώρητο (Λόγος Β´ Περί ἀρχῶν) καί τόν Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό (Ἔκδοσις
ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως Α´, 9).
9. «...Πολύ πρό τούτων ἡ ὑπέρ ταῦτα καί ἐξ ἧς ταῦτα φύσις ἄληπτός τε καί ἀπερίληπτος· λέγω δέ,
οὐχ ὅτι ἔστιν, ἀλλ᾿ ἥτις ἐστίν. Οὐ γάρ κενόν τό κήρυγμα ἡμῶν, οὐδέ “ματαία ἡ πίστις ἡμῶν”, οὐδέ
τοῦτό ἐστιν ὅ δογματίζομεν· μή πάλιν τήν εὐγνωμοσύνην ἡμῶν ἀθεΐας λάβῃς ἀρχήν καί συκοφαντίας
καί κατεπαρθῇς ὡς ὁμολογούντων τήν ἄγνοιαν» (Γρηγορίου Θεολόγου, Θεολογικός δεύτερος, Ε´. ΒΕΠ
59,221.28-35).
10. Βλ. Χρυσοστόμου, Περί ἀκαταλήπτου Α´, β. MPG 48,702 ἑξ. Παραθέτουμε μία ὡραία περικοπή:
«Καί σκόπει μοι τήν τοῦ Παύλου σύνεσιν· οὐ γάρ εἶπε, μέρος γινώσκομεν, ἀλλ᾿ ἐκ μέρους γινώσκομεν,
δηλῶν ὅτι τοῦ μέρους μέρος κατέχομεν. Τάχα ἐπιθυμεῖτε ἀκοῦσαι καί πόσον μέρος κατέχομεν καί πόσον
ὑπολέλειπται καί πότερον τό πλέον ἤ τό ἔλαττον κατέχομεν. Οὐκοῦν ἵνα μάθῃς ὅτι τό ἔλαττον κατέχεις,
καί οὐχ ἁπλῶς τό ἔλαττον, ἀλλ᾿ ὡς ἄν εἴποι τις τό ἑκατοστόν ἤ τό μυριοστόν, ἄκουσον τῶν ἑξῆς· μᾶλλον
δέ πρίν ἤ τήν ἀποστολικήν ὑμῖν ἀναγνῶναι φωνήν, ὑπόδειγμα ἐρῶ δυνάμενον ὑμῖν παραστῆσαι, ὡς ἐξ
ὑποδείγματος δυνατόν, πόσον ὑπολέλειπται καί πόσον ἐστίν ὅ κατέχομεν νῦν. Πόσον τοίνυν ἐστί τό μέσον
τῆς μελλούσης ἡμῖν δοθήσεσθαι γνώσεως καί τῆς παρούσης νῦν; Ὅσον ἀνδρός τελείου πρός παῖδα θηλάζοντα τό μέσον· τοσαύτη γάρ τῆς μελλούσης γνώσεως πρός τήν παροῦσαν ἡ ὑπεροχή. Καί ὅτι τοῦτό
ἐστιν ἀληθές, καί τοσοῦτον ἐκείνη ταύτης μείζων ἐστίν, αὐτός λεγέτω πάλιν ὁ Παῦλος. Εἰπών γάρ,
Ἐκ μέρους γινώσκομεν, καί βουλόμενος δεῖξαι ἐκ πόσου μέρους καί ὅτι τό βραχύτατον νῦν κατέχομεν,
ἐπήγαγεν· Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δέ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τά τοῦ νηπίου· νηπίου μέν ἕξει τήν παροῦσαν γνῶσιν, ἀνδρός δέ τελείου τήν γῶσιν
τήν μέλλουσαν παραβάλλων. Καί οὐκ εἶπεν, ὅτε ἤμην παῖς· παῖς γάρ καί ὁ δωδεκαετής λέγεται· ἀλλ᾿,
“Ὅτε ἤμην νήπιος”, τόν ὑπομάζιον καί ἔτι γαλακτοτροφούμενον καί θηλάζοντα ἡμῖν ἐμφαίνων. Ὅτι
γάρ ἡ Γραφή τοῦτόν φησι νήπιον, ἄκουσον τοῦ ψαλμοῦ λέγοντος· “Κύριε ὁ Κύριος ἡμῶν ὡς θαυμαστόν
τό ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ· ὅτι ἐπήρθη ἡ μεγαλοπρέπειά σου ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν· ἐκ στόματος νηπίων καί θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον”. Ὁρᾷς ὅτι τό νήπιον πανταχοῦ τόν θηλάζοντα καλεῖ; Εἶτα τῷ
πνεύματι προορῶν τῶν μελλόντων ἀνδρῶν τήν ἀναισχυντίαν οὐχί τῷ ἑνί παραδείγματι τούτῳ μόνῳ ἠρκέσθη, ἀλλά καί δευτέρῳ καί τρίτῳ τοῦτο βέβαιον ἡμῖν ἐποίησε. Καθάπερ γάρ ὁ Μωυσῆς πρός Ἰουδαίους
ἀποστελλόμενος τριῶν σημείων ἐλάμβανεν ἀπόδειξιν, ἵνα, ἐάν ἀπιστήσωσι τῷ προτέρῳ, τῆς τοῦ δευτέρου
φωνῆς ἀκούσωσι, ἄν δέ καί ταύτης καταφρονήσωσι, τό τρίτον αἰσχυνθέντες καταδέξωνται τόν προφήτην·
οὕτω καί οὗτος τρία τίθησιν ὑποδείγματα· ἕν μέν τό τοῦ παιδίου, λέγων. “Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος
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τήν πίστη γιά θεμέλιο καί γιά τέλος.11
5. Στούς αἱρετικούς, πού ἰσχυρίζονταν ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἄγνωστος σέ ᾿μᾶς, πρέπει νά κατατάξουμε καί τόν δυτικό Βαρλαάμ. Αὐτός πραγματικά ἔλεγε ὅτι δέν
μποροῦμε καθόλου νά νοήσουμε τόν Θεό οὔτε νά Τόν αἰσθανθοῦμε, οὔτε νά ἔχουμε
καμμιά ἐπαφή μαζί Του.12 Τήν πλάνη τοῦ Βαρλαάμ καί τῶν ὀπαδῶν του πολέμησε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

ἐφρόνουν”· δεύτερον τό τοῦ ἐσόπτρου· καί τρίτον τό τοῦ αἰνίγματος. Εἰπών γάρ, “Ὅτε ἤμην νήπιος”,
ἐπήγαγε· “Βλέπομεν νῦν δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι”. Ἰδού γάρ δεύτερον ὑπόδειγμα τῆς παρούσης ἀσθενείας, καί τοῦ ἀτελῆ τήν γνῶσιν εἶναι· τρίτον πάλιν τό “Ἐν αἰνίγματι”. Καί γάρ τό παιδίον ὁρᾷ μέν
πολλά καί ἀκούει καί φθέγγεται, τρανόν δέ οὐδέν οὔτε ὁρᾶ, οὔτε ἀκούει, οὔτε φθέγγεται· καί φρονεῖ μέν,
οὐδέν δέ διηρθρωμένον. Οὕτω καί ἐγώ οἶδα μέν πολλά, οὐκ ἐπίσταμαι δέ αὐτῶν τόν τρόπον. Ὅτι μέν
γάρ πανταχοῦ ἔστιν Θεός οἶδα, καί ὅτι ὅλως ἔστι πανταχοῦ οἶδα· τό δέ πῶς οὐκ οἶδα· ὅτι ἄναρχός ἐστι
καί ἀγέννητος καί ἀΐδιος, οἶδα· τό δέ πῶς οὐκ οἶδα· οὐ γάρ δέχεται λογισμός εἰδέναι πῶς οἷόν τε οὐσίαν
εἶναι, μήτε παρ᾿ ἑαυτῆς μήτε παρ᾿ ἑτέρου τό εἶναι ἔχουσαν. Οἶδα ὅτι ἐγέννησεν Υἱόν, τό δέ πῶς ἀγνοῶ·
οἶδα ὅτι τό Πνεῦμα ἐξ αὐτοῦ, τό δέ πῶς ἐξ αὐτοῦ οὐκ ἐπίσταμαι· βρώματα ἐσθίω, τό δέ πῶς μερίζονται
εἰς φλέγμα, εἰς αἷμα, εἰς χυμόν, εἰς χολήν, ἀγνοῶ. Ταῦτα ἅπερ βλέπομεν καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν ἐσθίοντες
ἀγνοοῦμεν, καί τήν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ πολυπραγμονοῦμεν;
Ποῦ τοίνυν εἰσίν οἱ τό πᾶν ἀπειληφέναι τῆς γνώσεως λέγοντες, οἱ πρός τό βάραθρον τῆς ἀγνωσίας
καταπεσόντες; Οἱ γάρ κατά τό παρόν λέγοντες ἀπειληφέναι τό πᾶν, εἰς τό μέλλον ἐρήμους ἑαυτούς τῆς
παντελοῦς καθιστῶσι γνώσεως. Ἐγώ μέν γάρ ὁ λέγων, ὅτι ἐκ μέρους γινώσκω, κἄν εἴπω ὅτι καταργεῖται
ἡ γνῶσις αὕτη, πρός τό βέλτιον καί τελειότερον ὁδεύω, καταργηθείσης τῆς μερικῆς καί γενομένης τελειοτέρας· ἐκεῖνος δέ ὁ λέγων παντελῆ καί ὁλόκληρον καί τελείαν ἔχειν τήν γνῶσιν, εἶτα ὁμολογῶν
αὐτήν καταργεῖσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, ἔρημον ἑαυτόν ἀποφαίνει τῆς γνώσεως, ταύτης μέν καταργουμένης,
ἑτέρας δέ τελειοτέρας οὐκ ἐπεισαγομένης· εἴπερ αὕτη ἐστί κατ᾿ αὐτούς ἡ τελεία» (Εἰς Ἅπαντα Ἁγίων
Πατέρων 1,446. D ἑξ.
11. Βλ. Χρυσοστόμου Ὁμιλία ΙΑ´ εἰς Φιλιππησίους § 2 ἑξ. MPG 62,265 ἑξ. Κλήμ. Ἀλεξ. Στρωματεῖς
βιβλ. Ζ´ κεφ. 10. ΒΕΠ 8,270.33 ἑξ. Ἀθανασίου Ἐπιστολή Α´ πρός Σεραπίωνα κεφ. 20 MPG 26,577
(Εἶναι ὡραῖο αὐτό πού γράφεται στό κεφάλαιο αὐτό: «Ἡ Θεότης οὐκ ἐν ἀποδείξει λόγων, ὥσπερ εἴρηται,
παραδίδοται, ἀλλ᾿ ἐν πίστει καί εὐσεβεῖ λογισμῷ μετ᾿ εὐλαβείας») Αὐγουστίνου Ἐπιστολή 120 πρός
Consentium.
12. Ἔλεγε ἐπί λέξει: «Τό θεῖον ὑπέρ ἐπιστήμην τε ἐστι καί νοῦν καί δόξαν, αἴσθησίν τε πᾶσαν καί διάνοιαν καί ἐπαφήν καί γνῶσιν». «Ἀλλ᾿ ὅμως ἡ Γραφή καί ἡ παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας ἀναφέρουν ὅτι
εἶναι δυνατή, ὑπό ὡρισμένας προϋποθέσεις καί ἔστω μερικῶς καί ἀτελῶς, ἡ προσέγγισις, ἡ γνῶσις, ἀκόμη
δέ καί ἡ θεωρία ἤ θέα τοῦ Θεοῦ καί ὅτι ὑπῆρξαν ἀπόστολοι καί ἅγιοι, οἵτινες ἔφθασαν εἰς τό ὕψος τῆς τελειότητος ταύτης κατά τήν παροῦσαν ζωήν» (Φαράντος, Ἡ περί Θεοῦ Ὀρθόδοξος διδασκαλία σ. 481).
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
(Σειρά Κηρυγμάτων)

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 29 Αὐγούστου 2010

11. «Καταφατική» καί «ἀποφατική» θεολογία
1. Ὁμιλοῦντες γιά τήν γνώση τοῦ Θεοῦ, ἀδελφοί μου χριστιανοί, μέχρι τώρα
σᾶς εἶπα ὅτι τόν Θεό καί δέν μποροῦμε νά τόν νοήσουμε, ἀλλά καί ἔχουμε κάποια
σχετική γνώση Του. Ὁ Θεός λοιπόν, ὅπως τό λέγουν οἱ ἅγιοι Πατέρες, εἶναι καί
ἄγνωστος καί γνωστός καί κρυμμένος καί ἀποκαλυμμένος καί ἀνώνυμος καί πολυώνυμος καί φῶς καί γνόφος καί ὁ ὤν καί ὁ μή ὤν. Ὅταν λέμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι
ὁ «μή ὤν» νοοῦμε, ὅτι δέν εἶναι ἕνα ἀπό τά ὑπάρχοντα κτιστά ὄντα, ὅπως πίστευαν οἱ εἰδωλολάτρες γιά τούς θεούς τους, ἀλλά εἶναι «πάσης οὐσίας ἐπέκεινα».1 Εἶναι ὅμως ὁ Θεός μας καί ὁ πραγματικά «Ὤν», γιατί εἶναι ἡ αἰτία
ὅλων τῶν κτιστῶν ὄντων.
2. Ἀπό τούς παραπάνω ἀντίθετους χαρακτηρισμούς περί τοῦ Θεοῦ φαίνεται
ὅτι ἔχουμε μιά ἀντιφατική ὁδό στήν θεογνωσία· γιατί ὁ Θεός παρουσιάζεται καί
ὡς ἀκατάληπτος καί χωρίς ὄνομα ἀπό τήν μιά μεριά καί ὡς φανερούμενος στούς
ἀνθρώπους καί πολυώνυμος ἀπό τήν ἄλλη. Καί ὅμως: Δέν μᾶς ἐπιτρέπεται νά
συμβιβάσουμε τήν ἀντίφαση αὐτή καί ἄν κάποιος τό ἐπιχειρήσει αὐτό καταστρέφει τήν ὀρθόδοξη ὁδό τῆς θεογνωσίας καί γίνεται αἱρετικός.2
Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία μας δίνει πολλά ὀνόματα, ἄφθονα ὀνόματα, καί θετικά
καί ἀρνητικά, γιά νά ἐκφράσει τόν Θεό. Αὐτό τό λέμε «καταφατική» θεολογία.
Ἀλλά τελικά ἡ ὀρθόδοξη θεολογία διά μιᾶς ἀφαιρεῖ ὅλες τίς ὀνομασίες περί τοῦ
Θεοῦ – αὐτό λέγεται «ἀποφατική» θεολογία –, γιατί ὁ Θεός δέν ἔχει ὄνομα. Παραμένει «ἄλεκτος καί ἀνονόμαστος».3
3. Ἀπό τήν μιά μεριά λοιπόν ὁ Θεός εἶναι ἀπόλυτα ὑπερβατικός καί ἄρα ἀνέκφραστος. Εἶναι Μυστήριο. Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως μεριά ὁ Θεός δέν ἀποκόπτεται
ἀπό τήν δημιουργία Του. Εἶναι πάνω καί ἔξω ἀπό τήν δημιουργία Του, ὡς ὑπερβατικός Θεός, ἀλλά ἐπίσης εἶναι παρών σ᾿ αὐτήν. Αὐτός κατευθύνει τήν ἱστορία
τῶν ἀνθρώπων. Γνωρίζει ὅλα τά πράγματα, ὄντας παντοῦ γύρω μας καί μέσα
1. Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης, MPG 3,588.
2. Βλ. Ματσούκα, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία Β´, σ. 120.
3. Εὐσεβίου, Εἰς Κωνσταντῖνον βασιλέα τριακονταετηρικός 12 (MPG 20,1385B).
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μας. Εἶναι, ὅπως λέμε στήν πολύ γνωστή προσευχή μας, ὁ «πανταχοῦ παρών
καί τά πάντα πληρῶν»!
4. Γιά νά μιλήσουμε περί τοῦ Θεοῦ πρέπει πρῶτα νά δηλώσουμε τήν ἄγνοιά
μας καί τήν ἀδυναμία μας νά ὁμιλήσουμε περί Αὐτοῦ. Ὁ Μωυσῆς μίλησε μέ τόν
Θεό στό ὄρος Σινᾶ, ἀφοῦ μπῆκε μέσα σέ «γνόφο» (Ἐξ. 20,21). Καί ὁ Θεός πάλι
ἀποκαλύφθηκε στόν Μωυσῆ μέσα σέ ἕνα φῶς ἀνακατεμένο μέ σκοτάδι, στήν
«στήλη νέφους καί πυρός», πού συνόδευε τούς Ἰσραηλῖτες μέσα στήν ἔρημο (Ἐξ.
13,21). Αὐτό εἶναι ἡ ἀποφατική θεολογία: Ὁ «γνόφος» καί τό «σκότος» εἶναι ἡ
δήλωση τῆς ἀγνοίας μας νά μιλήσουμε γιά τόν Θεό. Ἡ δήλωσή μας ὅμως αὐτή,
αὐτός ὁ ἀποφατικός τρόπος ἔκφρασης περί τοῦ Θεοῦ, δηλώνει τήν γνώση μας
ὅτι ὁ Θεός δέν ἐκφράζεται, γιατί εἶναι ὑπερβατικός.4
Ἐπιθυμώντας νά ἐκφράσουμε τόν Θεό, ἀφοῦ Αὐτός δέν ἐκφράζεται, γιατί εἶναι
Μυστήριο, μεταχειριζόμαστε εἰκόνες καί σύμβολα, γιά νά δώσουμε κάποια ἔννοια
περί Αὐτοῦ. Ἡ θεολογία μας κατά ἕνα μεγάλο μέρος εἶναι συμβολική.
Ὁ Θεός, εἴπαμε, εἶναι ἀνέκφραστος, γιατί εἶναι ὑπερβατικός. Ἀλλά καί ὅταν
ἀποκαλύπτεται ὁ Θεός σέ ᾿μᾶς δέν μποροῦμε πάλι νά Τόν ἐκφράσουμε ἀπόλυτα,
ὅσες θετικές καί ἀρνητικές ὀνομασίες κι ἄν Τοῦ δώσουμε μέ τήν «καταφατική»
θεολογία. Ἔτσι, δηλώνοντας τήν ἀδυναμία μας, καταφεύγουμε στήν «ἀποφατική» θεολογία, γιά νά ἐκφράσουμε, ἀπ᾿ αὐτήν τήν ὁδό, τήν ἀπόλυτη τελειότητα
τοῦ Θεοῦ μέ τήν «ἀνωνυμία» Του· γιατί δέν μπορέσαμε νά Τοῦ προσδώσουμε ὀνομασίες, ἰδιώματα πού τοῦ ταιριάζουν ἀπόλυτα.5
Ὅπως μᾶς λέει ὁ μεταστραφείς ἀπό τόν Καθολικισμό Ἐπίσκοπος Κάλλιστος
Γουέαρ, ἕνας τρόπος ἀπομένει γιά τήν θεογνωσία:
4. Ὁ Ἐπίσκοπος Κάλλιστος Γουέαρ λέει πολύ ὡραῖα:
«Κι ὅμως ὁ “γνόφος”, ὅπου μπαίνουμε μαζί μέ τόν Μωϋσῆ, γίνεται ἕνα φωτεινό ἤ ἕνα ἐκθαμβωτικό
σκοτάδι. Ὁ ἀποφατικός τρόπος τοῦ “ἀγνοεῖν” μᾶς φέρνει σέ πληρότητα καί ὄχι σέ κενότητα. Οἱ ἀρνήσεις
μας στήν πραγματικότητα εἶναι ὑπερκαταφάσεις. Καταστροφική στήν ἐξωτερική μορφή ἡ ἀποφατική
προσέγγιση εἶναι καταφατική στά τελικά της ἀποτελέσματα: Μᾶς βοηθεῖ νά πλησιάσουμε πέρα ἀπό
κάθε διατύπωση θετική ἤ ἀρνητική, πέρα ἀπό κάθε γλῶσσα καί κάθε σκέψη, πρός μιάν ἄμεση ἐμπειρία
τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ». Βλ. Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, σ. 19. Βλ. καί Μ. Φαράντου, Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, σ. 30 ἑξ.
5. Ὁ Ἐπίσκοπος Κάλλιστος Γουέαρ λέγει σχετικά:«Ὅλα ὅσα βεβαιώνουμε σχετικά μέ τόν Θεό, ὅσο
σωστά κι᾿ ἄν εἶναι, ὑστεροῦν ἀπό τή ζωντανή ἀλήθεια. Ἄν ποῦμε ὅτι εἶναι καλός ἤ δίκαιος, πρέπει ἀμέσως
νά προσθέσουμε ὅτι ἡ καλωσύνη του ἤ ἡ δικαιοσύνη δέν πρέπει νά μετρηθοῦν μέ τ᾿ ἀνθρώπινά μας δεδομένα.
Ἄν ποῦμε ὅτι ὑπάρχει, πρέπει αὐτό νά τό προσδιορίσουμε ἀμέσως, προσθέτοντας ὅτι δέν εἶναι ὑπαρκτό
ἀντικείμενο σάν τά ἄλλα, ὅτι στήν περίπτωσή του ἡ λέξη “ὑπάρχω” ἔχει μιά μοναδική σημασία. Ἔτσι ὁ
καταφατικός τρόπος ἐξισορροπεῖται ἀπό τόν ἀρνητικό. Ὅπως τό λέγει κάποιος, συνεχῶς “φάσκουμε καί
ἀντιφάσκουμε γιά ἕνα θετικό ἀποτέλεσμα”. Ἔχοντας κάνει μιά κατάφαση σχετικά μέ τό Θεό, πρέπει νά
τήν προσπεράσουμε: Ἡ διατύπωση δέν εἶναι ἀναληθής, ἀλλά οὔτε αὐτή, οὔτε καμιά ἄλλη μορφή λέξεων
μπορεῖ νά περιλάβει τήν πληρότητα τοῦ ὑπερτάτου Θεοῦ» (Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, σ. 19).
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Ἡ μετά-νοια! «Μετάνοια σημαίνει στήν κυριολεξία “ἀλλαγή τοῦ νοῦ”.
Προσεγγίζοντας τόν Θεό πρέπει ν᾿ ἀλλάξουμε τόν νοῦ μας ἀπογυμνώνοντας
τούς ἑαυτούς μας ἀπ᾿ ὅλους τούς συνηθισμένους τρόπους σκέψης. Πρέπει
νά μεταστραφοῦμε ὄχι μόνον ὡς πρός τήν θέλησή μας ἀλλά καί ὡς πρός
τήν διάνοιά μας. Χρειάζεται ν᾿ ἀντιστρέψουμε τήν ἐσωτερική μας προοπτική,
νά στηρίξουμε τήν πυραμίδα στήν κορυφή της».6
5. Νά, πιό ἁπλά, ποιός εἶναι ὁ «καταφατικός» καί «ἀποφατικός» τρόπος ὁμιλίας
μας περί Θεοῦ: Ὅταν προσευχόμενοι στόν Θεό, θέλοντας νά ὑμνήσουμε τήν δόξα
Του, τόν προσφωνοῦμε μέ θετικές καί ἀρνητικές ἐκφράσεις, τότε χρησιμοποιοῦμε
τόν «καταφατικό» τρόπο. Ὅταν, γιά παράδειγμα, λέμε: Ὦ Θεέ μου, Ἐσύ εἶσαι
πολυεύσπλαγχνος καί δέν εἶσαι σάν κι ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους πού εἴμαστε κακοί·
Θεέ μου εἶσαι ἅγιος, πάνσοφος, παντοδύναμος, δέν εἶσαι ἄδικος, ἀλλά δίκαιος καί
εὐθύς σέ ὅλα τά ἔργα Σου. Εἶσαι ὁ πανταχοῦ παρών, ὁ μόνος μακάριος κ.λπ.
Λέγοντας ὅμως ὅλα αὐτά καί ἀκόμη περισσότερα περί Θεοῦ κάπου σταματᾶμε,
σιωπᾶμε, πέφτουμε σ᾿ ἕνα γλυκό βύθισμα, νοιώθοντας τήν ἀδυναμία μας ὅτι δέν
μποροῦμε νά ἐκφράσουμε τόν Θεό. Αὐτή ἡ σιωπή μας εἶναι ὁ «ἀποφατικός» τρόπος ὁμιλίας περί τοῦ Θεοῦ. Καί λύνοντας τήν σιωπή μας ἐξακολουθοῦμε νά
μιλᾶμε στόν Θεό λέγοντας: «Θεέ μου, εἶσαι τό πᾶν! Εἶσαι, δέν μπορῶ νά πῶ
πόσο μεγάλος εἶσαι...!». Συνεχίζουμε καί μέ τίς ἐκφράσεις αὐτές τόν «ἀποφατικό» τρόπο ὁμιλίας μας γιά τόν Θεό.
6. Ὅπως βλέπουμε, ὁ ἀποφατισμός πού χρησιμοποιεῖ ἡ Ἐκκλησία μας γιά νά
μιλήσει γιά τόν Θεό, δέν εἶναι ἁπλᾶ μιά «ἀρνητική» θεολογία, ἀλλά ἄρνηση σέ
κατάφαση καί κατάφαση σέ ἄρνηση, τρόπος δηλαδή νά μιλᾶς γιά τόν Θεό ἀντίστοιχα πρός τήν ὕπαρξη καί τήν ζωή Του· γιατί ὁ Θεός εἶναι ἄρρητος-ρητός,
εἶναι, ὅπως λέει ὁ Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης «λόγος - ἄρρητος», «μή ὤν» καί τά
«πάντα ἐν πᾶσι» καί κατά συνέπεια «γνῶσις, δι᾿ ἀγνωσίας γιγνωσκομένη».7 Ὁ
ἀποφατισμός «λαλεῖ σιγώμενον ὕμνον», κατά τήν ἔκφραση τοῦ ἁγίου Γρηγορίου
τοῦ θεολόγου. Χρησιμοποιώντας τήν γλώσσα, τήν ὁμιλία, συγχρόνως τήν ἐγκαταλείπει, ὅπως συμβαίνει καί μέ τά σύμβολα στήν συμβολική θεολογία μας.8
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
6. Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, σ. 19.
7. Περί θείων ὀνομάτων Β´ VII MPG 3,672.
8. Βλ. Μ. Φαράντου, Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, σ. 30-31. 107-108. 502
ἑξ. 509 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)
ΜΑΘΗΜΑ 5ο
1. Ἡ γνώση τῶν ἐξωεκκλησιαστικῶν συγγραφέων
Στήν μελέτη τῆς διδασκαλίας τῶν ἁγίων Πατέρων θά κάνουμε συχνά λόγο
καί γιά τούς αἱρετικούς. Καί ἔτσι βεβαίως πρέπει νά γίνεται, ἀφοῦ οἱ ἅγιοι Πατέρες ἔγραφαν συχνά γιά νά ἀντικρούσουν τήν πλάνη τῶν αἱρετικῶν καί γιά νά
λύσουν τά προβλήματα, πού αὐτοί δημιουργοῦσαν. Δέν θά μποροῦμε νά κατανοήσουμε τήν θεολογία τῶν ἁγίων Πατέρων γιά τήν πίστη, ἄν δέν ἔχουμε ὑπ᾿ ὄψιν
πρῶτα τήν διδασκαλία τῶν αἱρετικῶν καί τήν φθορά πού προξενοῦσε αὐτή τους
ἡ διδασκαλία. Δέν μποροῦμε δηλαδή νά κατανοήσουμε τόν ἅγιο Εἰρηναῖο, χωρίς
πρῶτα νά γνωρίσουμε τόν γνωστικό Οὐαλεντῖνο, οὔτε πάλι μποροῦμε νά νοήσουμε
τόν ἅγιο Ἀθανάσιο, ἄν δέν ξέρουμε καλῶς τήν πλάνη τοῦ Ἀρείου, τήν ὁποία αὐτός
ἐπολέμησε. Οὔτε πάλι κατανοοῦνται οἱ μεγάλοι Καππαδόκες θεολόγοι, χωρίς νά
γνωρίζουμε τήν φιλοσοφία τοῦ Πλωτίνου. Στήν μελέτη λοιπόν τῆς θεολογίας τῶν
ἁγίων Πατέρων θά κάνουμε λόγο γιά τούς αἱρετικούς, τούς γνωστικούς καί τούς
φιλοσόφους, γιατί ἡ γνώση αὐτῶν διευκολύνει ὡς ἕνα βαθμό τήν κατανόηση τῶν
Πατέρων καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων. Ἀλλά καί γενικά πρέπει νά
γνωρίζουμε, ὅτι γιά νά σπουδάσουμε καλῶς μία προσωπικότητα πρέπει νά γνωρίζουμε καί τό περιβάλλον στό ὁποῖο ἔζησε καί ἔδρασε ἡ προσωπικότητα αὐτή,
ὅπως πρέπει νά γνωρίζουμε καί τά ποικίλα προβλήματα τῆς ἐποχῆς στήν ὁποία
ἀναπτύχθηκε.
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Ἡ συστηματική αὐτή καί ἐπιστημονική, ἄς τήν πῶ ἔτσι, μελέτη τῶν ἁγίων
Πατέρων συνιστᾶ τόν ὡραῖο καί βασικό κλάδο τῆς θεολογίας μας, τήν Πατρολογία. Ἡ Πατρολογία, γενικά, ἀσχολεῖται μέ κάθε εἴδους κείμενο πού γράφηκε
μετά τούς Ἀποστόλους στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, γιά νά ἐκφράσει τά βιώματα
τῶν διαφόρων χριστιανῶν καί τίς ἀγωνίες τους. Ἔτσι, ξαναλέμε, ὅτι στό ἀντικείμενο τῆς πατρολογικῆς μελέτης εἶναι καί ἀπόκρυφα καί ἀνώνυμα ἔργα, εἶναι
καί κείμενα τῶν αἱρετικῶν καί γνωστικῶν καί ἐθνικῶν φιλοσόφων, πού ἐπέδρασαν
στήν σκέψη τῶν ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων. Αὐτό ὅμως δέν σημαίνει ὅτι ἡ
Πατρολογία μεταβάλλεται σέ μελέτη τῶν αἱρέσεων ἤ τοῦ γνωστικισμοῦ ἤ τῆς
φιλοσοφίας, γιατί ἔτσι θά γινόταν μία κοσμική ἐπιστήμη, πού δέν θά ἔδινε στούς
πιστούς τήν καθαρή θεολογική γνώση. Ἀλλά εἴπαμε ὅτι ἡ σπουδή καί ἡ γνώση
τῶν ἐξωεκκλησιαστικῶν συγγραφέων καί τῶν κειμένων τους πού κάνει ἡ Πατρολογία γίνεται γιά βοηθητικό λόγο, γι᾿ αὐτήν δηλαδή τήν καλύτερη σπουδή
καί μελέτη τῆς διδασκαλίας καί θεολογίας τῶν ἁγίων μας Πατέρων.
2. Τά ὅρια τῆς Πατρολογίας
Οἱ δυτικοί θεολόγοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν λανθασμένη ἔννοια περί Ἐκκλησίας καί
περί ἁγίων Πατέρων, ἔχουν καί λανθασμένη ἔννοια περί τῶν ὁρίων τῆς Πατρολογίας. Συνήθως αὐτοί κλείνουν τά ὅρια τῆς Πατρολογίας στήν μέν Δύση ἀρχές
τοῦ Ζ´ αἰώνα μέ τόν Γρηγόριο τόν Μέγα, στήν δέ Ἀνατολή στά μέσα τοῦ Η´
αἰῶνος μέ τόν Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό. Ἀλλά, ἡ θεώρηση αὐτή τῶν Πατέρων
καί τῆς Πατρολογίας ὡς ἐπιστήμης εἶναι λανθασμένη. Ἄς ποῦμε δέ μέ πόνο ὅτι
αὐτή ἡ λανθασμένη θέση περί τῆς χρονολογήσεως τῶν ἁγίων Πατέρων ἔχει
εἰσέλθει καί στόν χῶρο μας καί πολλοί ἀπό τούς δικούς μας ὁμιλοῦν περί «ἐποχῆς
τῶν Πατέρων», σάν δηλαδή οἱ Πατέρες νά ἦταν σέ μία παλαιά ἐποχή καί σήμερα
νά μήν ὑπάρχουν.
Χαρακτηρίζουμε ὡς πλανεμένη τήν ἀντίληψη αὐτή καί ὄχι μόνο πλανεμένη,
ἀλλά καί βλάσφημη. Γιατί τούς ἁγίους Πατέρες τούς ἀναδεικνύει τό Ἅγιο
Πνεῦμα, τό Ὁποῖο πάντοτε ὑπάρχει στήν Ἐκκλησία. Ἄν λοιπόν ποῦμε ὅτι στήν
παλαιά μόνο ἐποχή ὑπῆρχαν ἅγιοι Πατέρες καί σήμερα ὄχι, αὐτό σημαίνει ὅτι
στήν παλαιά μόνο ἐποχή ὑπῆρχε Ἅγιο Πνεῦμα στήν Ἐκκλησία καί σήμερα δέν
ὑπάρχει. Ἀλλά αὐτό, ἐάν τό σκεφθεῖ καί τό πεῖ κανείς, εἶναι πραγματικά βλασφημία. Γιατί πάντοτε στήν Ἐκκλησία ὑπάρχει τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού τελετουργεῖ τά ἱερά της Μυστήρια καί τήν καθοδηγεῖ εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθεια. Εἶναι ὅμως
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ἀλήθεια ὅτι γιά τήν πληθυνσθεῖσα ἁμαρτία ἐλαττώθηκε ὁ ἀριθμός τῶν ἁγίων
Πατέρων καί αὐτοί μᾶς εἶναι πλέον δυσεύρετοι.
Ἔπειτα, σέ προηγούμενο μάθημα εἴπαμε καί τονίσαμε ὅτι ἡ ἐμφάνιση ἑνός Πατρός καί Διδασκάλου στήν Ἐκκλησία ἀποβλέπει στό νά δώσει αὐτός μία λύση σέ
κάποια σοβαρή κρίση πού συνέβη στούς χριστιανούς καί τάραξε τήν Ἐκκλησία.
Ἀλλά κρίσεις συμβαίνουν πάντοτε στήν Ἐκκλησία. Δέν συνέβαιναν κρίσεις στήν
Ἐκκλησία μόνο μέχρι τόν Η´ αἰώνα, ὅπου οἱ Δυτικοί θέλουν νά τερματίσουν τούς
Πατέρες, ἀλλά καί μετά ἀπό αὐτή τήν ἐποχή. Τόν ΙΑ´ αἰώνα, γιά παράδειγμα,
ἔχουμε τό πρόβλημα τῆς ἑνώσεως Θεοῦ καί ἀνθρώπου, ἤ τό πρόβλημα τῆς θεώσεως. Τόν ΙΔ´ αἰώνα ἔχουμε τό πρόβλημα περί τοῦ τί εἶναι ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ,
στήν ὁποία μετέχει ὁ ἄνθρωπος γιά τήν θέωσή του. Εἶναι ἄκτιστη ἤ κτιστή;
Ἐάν ὅμως ποῦμε ὅτι τερματίστηκε ἡ χρονολόγηση τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας καί τώρα δέν ὑπάρχουν πλέον Πατέρες, αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ Θεός, στίς
ἑκάστοτε συμβαίνουσες θεολογικές κρίσεις στήν Ἐκκλησία μετά τόν Η´ αἰώνα,
ἄφησε καί ἀφήνει ἀβοήθητο τόν λαό Του, ἕτοιμο νά καταφαγωθεῖ ἀπό τήν πλάνη.
Ὄχι! Οἱ Πατέρες ὑπάρχουν πάντοτε στήν Ἐκκλησία, ἐκλελεγμένοι ἀπ᾿ Αὐτόν,
λόγῳ τῆς καθαρότητάς τους, γιά νά δώσουν μία σωστική λύση σέ συμβαῖνον σοβαρό πρόβλημα. Ἔτσι, ὅταν κατά τόν ΙΔ´ αἰώνα ἐμφανίστηκε στόν χῶρο μας
ἀπό τήν Δύση ὁ αἱρετικός Βαρλαάμ καί ἐτάραξε μέ τήν αἵρεσή του τήν Ἐκκλησία
μας, ὁ Θεός ἐνέδειξε ὡς μεγάλο Πατέρα ἕναν ἀσκητή τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τόν ἅγιο
Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ. Αὐτός πολέμησε καί ἀποστόμωσε τόν αἱρετικό Βαρλαάμ
καί ἀναδείχθηκε σέ μεγάλο Πατέρα καί Διδάσκαλο τῆς Ἐκκλησίας μας, γιατί
μέ ἀφορμή τήν αἵρεση καί τοῦ Βαρλαάμ καί τήν κρίση πού ἐπέφερε αὐτός ἀνέπτυξε ὑψηλή διδασκαλία περί τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ καί περί θεώσεως
τοῦ ἀνθρώπου. Καί στίς ἡμέρες μας ἀνέδειξε ὁ Θεός καί σέ μᾶς μεγάλους Πατέρες, ἡ παρουσία τῶν ὁποίων ἔδωσε λύση σέ σοβαρό πρόβλημα – κρίση τῆς
ὀρθοδόξου πνευματικότητος τοῦ χώρου μας. Τοιοῦτοι Πατέρες εἶναι μεταξύ τῶν
ἄλλων καί οἱ: Πατήρ Ἰάκωβος Εὐβοίας, πατήρ Πορφύριος Ἁγιορείτης καί ὁ ἁγιασμένος Μοναχός πατήρ Παΐσιος. Ἀπαιτεῖται ὅμως καλή γνώση τοῦ πνευματικοῦ
κλίματος τῆς ἐποχῆς τους μέ τά ὑπάρχοντα προβλήματα σ᾿ αὐτήν, γιά νά νοήσουμε καί νά ἐκτιμήσουμε τήν προσφορά τῶν συγχρόνων αὐτῶν Πατέρων καί νά
δεχθοῦμε τό μήνυμά τους.
Ἀλλά θά πρέπει νά ποῦμε ὅτι, ἐνῶ σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν Πατέρες, γιά νά
προσφέρουν κάποια λύση σέ συμβαίνουσα κρίση τῆς ἐποχῆς, ὅπως ἐπανειλημμένως τό εἴπαμε, ὅμως αὐτοί οἱ Πατέρες τῆς κάθε ἐποχῆς ἐθεολόγησαν καί εἰσχώρησαν βαθύτερα στήν δοθεῖσα θεία Ἀποκάλυψη γιά τό ὑπάρχον πρόβλημα, μέ
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βάση τήν διδασκαλία τῶν προηγουμένων Πατέρων, τήν ὁποία ἔκαναν κληρονομιά
καί βίωμά τους.
3. Ἡ σπουδαιότητα τῆς Πατρολογίας
Ἡ Πατρολογία, δηλαδή ἡ σπουδή καί ἡ γνώση τῆς θεολογίας τῶν ἁγίων Πατέρων, εἶναι τό κέντρο τῆς ὅλης θεολογίας καί θά ἐξηγήσω τό γιατί. Στή σημερινή
θεολογική ἐπιστήμη ἔχουμε διαχωρίσει τήν θεολογία σέ κλάδους καί ὁμιλοῦμε
γιά Ἑρμηνευτική τῶν Ἁγίων Γραφῶν, γιά Δογματική, γιά Ἐκκλησιαστική
Ἱστορία, γιά Ὁμιλητική κ.λπ. Καί ὁ καθένας ἀπό τούς κλάδους αὐτούς ἔχει τόν
εἰδικό θεολόγο Καθηγητή. Οἱ ἅγιοι Πατέρες ὅμως καί Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας μας βίωναν καί δίδασκαν τήν θεολογία ὡς σύνολον καί ὄχι χωρισμένη, γι᾿
αὐτό καί ὁ ἴδιος Πατήρ εἶναι καί ἑρμηνευτής τῶν Γραφῶν καί δογματολόγος καί
ἀσφαλῶς εἶναι διδάσκαλος τῆς ὁμιλητικῆς, γιατί ὅλη τήν θεολογία του τήν προσφέρει μέ τό κήρυγμα. Ἑπομένως ἡ Πατρολογία – ἡ γνώση δηλαδή τῶν ἁγίων
Πατέρων – δίνει ὕλη καί φωτίζει ὅλους τούς κλάδους τῆς θεολογίας. Γι᾿ αὐτό
καί ὅλα τά εἰδικά συγγράμματα τῶν θεολόγων ἔχουν περικοπές ἀπό τούς λόγους
καί τίς ὁμιλίες τῶν ἁγίων Πατέρων καί παραπέμπουν σ᾿ αὐτούς.
Ὅμως ὄχι μόνο τῆς θεολογίας ἀλλά καί τῆς Ἐκκλησίας ὅλης ἀποτελεῖ κέντρο
ἡ Πατρολογία. Γιατί ὅλα στήν Ἐκκλησία δημιουργήθηκαν μέ τήν θεολογία τῶν
ἁγίων Πατέρων. Ὁ Θεός κατευθύνει τήν Ἐκκλησία Του διά μέσου τῶν ἐκλεκτῶν
του ὀργάνων, διά μέσου δηλαδή τῶν ἁγίων Πατέρων. «Εἶναι αὐτονόητο λοιπόν
ὅτι, ἐάν κανείς θέλει νά γνωρίσει ὀρθά ὅ,τι σπουδαῖο συντελέσθηκε στόν χῶρο
τῆς Ἐκκλησίας, πρέπει ἀπαραίτητα νά γνωρίσει τούς Πατέρες, τούς ὁποίους
μελετᾶ ἡ Πατρολογία. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ἡ Πατρολογία βρίσκεται
στό κέντρο τῆς ὅλης θεολογικῆς ἐπιστήμης. Ἐάν αὐτή ἐργάζεται σωστά, τότε
αὐτή γίνεται εἶδος πηγῆς γιά ὅλους τούς θεολογικούς κλάδους» (Καθηγητής
Στυλ. Παπαδόπουλος, Πατρολογία Α´ σελ. 87).
(Συνεχίζεται)
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ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)
ΜΑΘΗΜΑ 6ο
4. Τά εἴδη τῶν Πατερικῶν Ἔργων
Τά ἔργα τῶν ἁγίων Πατέρων τά βλέπουμε σέ διάφορες μορφές γραμμένα:
(α) Οἱ πρῶτοι ἐκκλησιαστικοί συγγραφεῖς ἔγραψαν τά κείμενά τους σέ μορφή
ἐπιστολῆς (βλ. γιά παράδειγμα τήν Α´ Ἐπιστολή Κλήμεντος Ρώμης καί τίς
Ἐπιστολές τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου Ἀντιοχείας). Τό εἶδος αὐτό τό χρησιμοποιοῦσαν
καί οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, ἀλλά τό βλέπουμε καί στήν Καινή Διαθήκη.
(β) Ἀπό τόν Β´ αἰώνα χρησιμοποιεῖται καί ἕνα ἄλλο εἶδος συγγραφῆς, ἡ Ἀπολογία. Ἐθνικοί, Ἰουδαῖοι, φιλόσοφοι καί ἄλλοι, διατύπωναν κατηγορίες ἐναντίον
τῶν χριστιανῶν. Γι᾿ αὐτό ὁρισμένοι πιστοί καί λόγιοι χριστιανοί καλούμενοι Ἀπολογητές ἀνέλαβαν αὐτό τό ἀναγκαῖο καί δύσκολο ἔργο, τό νά καταρρίψουν τίς
διατυπούμενες κατηγορίες ἐναντίον τοῦ χριστιανισμοῦ καί τῶν χριστιανῶν. Ἔτσι
ἔγραψαν ἀπολογητικά ἔργα, τά ὁποῖα δέν ἦταν μόνο ὠφέλιμα γιά τούς κατηγόρους τοῦ χριστιανισμοῦ, ἀλλά καί γι᾿ αὐτούς τούς ἴδιους τούς χριστιανούς, τούς
ὁποίους στήριζαν στήν πίστη καί τούς ἔδιναν ἐπιχειρήματα γιά νά ἀπαντοῦν στίς
κατηγορίες τῶν ἀντιθέτων.
(γ) Συνήθως στήν Ἐκκλησία ἐμφανιζόταν κάποια κακοδοξία, μία παρερμηνεία
τῆς ἀλήθειας, μία αἵρεση πού λέγουμε. Γιά τήν ἀπόκρουση δέ τῶν αἱρετικῶν
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αὐτῶν διδασκαλιῶν πολλοί Πατέρες ἔγραψαν Δογματικά ἤ Ἀντιαιρετικά ἔργα,
τά ὁποῖα ἐκφράζουν τήν ἀγωνία καί τούς ἀγῶνες τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς εἰρήνης στούς κόλπους της, ἡ ὁποία διασαλεύθηκε ἀπό τήν
αἵρεση. Ὁ σκοπός ὅμως τῶν συγγραμμάτων αὐτῶν δέν εἶναι μόνο πολεμικός
κατά τῆς πλάνης τῶν αἱρέσεων, ἀλλά καί θετικός, ὁ στηριγμός δηλαδή καί ἡ
θεολογική κατάρτιση τῶν πιστῶν. Τά συγγράμματα αὐτά στό σύνολό τους εἶναι
δογματική ἔκθεση τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστης μας.
(δ) Ἐξόχως σημαντικά εἶναι τά Ἑρμηνευτικά ἔργα τῶν Πατέρων, ὑπομνήματα
στά βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Τό ἑρμηνευτικό ὅμως ἔργο τῶν ἁγίων Πατέρων
δέν βρίσκεται μόνο στά καθ᾿ ἑαυτό ἑρμηνευτικά τους ἔργα, στά ὑπομνήματά τους
δηλαδή ἐπί τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀλλά σέ κάθε τους ἔργο. Γιατί οἱ ἅγιοι Πατέρες
καί ὅταν κηρύττουν ἤ γράφουν ἕναν ὕμνο ἤ συντάσσουν μία ἐπιστολή καί τότε
ἀκόμη ἑρμηνεύουν τήν Ἁγία Γραφή. Ὑπάρχουν διάφοροι τρόποι ἑρμηνείας τῶν
Ἁγίων Γραφῶν, ἡ ἀλληγορική, ἡ τυπολογική καί ἡ ἱστορικογραμματολογική
ἑρμηνεία. Οἱ ἅγιοι Πατέρες στήν μελέτη τους ἐπί τῆς Ἁγίας Γραφῆς χρησιμοποιοῦν καί τά τρία εἴδη ἑρμηνειῶν, δέν ὑποτάσσονται ὅμως ἀπολύτως στήν μέθοδο
ἑκάστης ἑρμηνείας, ἀλλά κινοῦνται ἐλεύθερα, δεῖγμα καί αὐτό ὅτι ἔχουν τήν Χάρη
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατά τήν ἑρμηνεία τῶν Γραφῶν, καί δέν ἐξαρτῶνται ἀπό
ἀνθρώπινες μεθόδους καί ἀρχές.
(ε) Οἱ Ὁμιλίες καί Λόγοι πού ἐξεφώνησαν οἱ ἅγιοι Πατέρες στό ποίμνιό τους
εἶναι μία ἄλλη μορφή ἔργου τους, πού ἔχει ποικίλο περιεχόμενο. Γιατί μία πατερική ὁμιλία ἔχει καί διδασκαλία πίστεως καί ἑρμηνεία Ἁγίων Γραφῶν γιά τόν θεολογικό καταρτισμό τῶν πιστῶν καί πνευματικές συμβουλές γιά τήν πνευματική
τους προκοπή, οἱ ὁποῖες βεβαίως ἀναπηδοῦν ἀπό τήν δογματική διδασκαλία καί
τήν ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
(στ) Οἱ ἅγιοι Πατέρες ἔγραψαν καί Ἀσκητικά ἤ Νηπτικά ἔργα, στά ὁποῖα
ὑπάγονται τά Ἀποφθέγματα, πού εἶναι σύντομοι λόγοι ἀνωνύμων ἀββάδων καί
ἀναχωρητῶν τῆς ἐρήμου. Στά Ἀσκητικά ἤ Νηπτικά ἔργα ὑπάγονται ἐπίσης
καί τά λεγόμενα Κεφάλαια, φιλολογικό εἶδος συγγενικό πρός τά Ἀποφθέγματα.
Στά Κεφάλαια, ἀντίθετα πρός τά Ἀποφθέγματα, γνωρίζουμε τόν συγγραφέα
τους. Τό εἶδος αὐτό (τά Κεφάλαια) ἐγκαινίασε ὁ Εὐάγριος Ποντικός καί ἔγινε
ἔπειτα πολύ ἀγαπητό εἶδος χρησιμοποιούμενο ἰδιαίτερα ἀπό τούς ἀσκητικούς
συγγραφεῖς.
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(ζ) Στήν ἐκκλησιαστική φιλολογία ἰδιαίτερη θέση κατέχουν τά Μαρτυρολόγια
καί οἱ Βίοι τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Τίς συλλογές αὐτές τίς βλέπουμε
στά ἱερά μας Συναξάρια, πού εἶναι πολυφίλητο ἀνάγνωσμα τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ
μας. Παλαιότερα δέ οἱ βίοι τῶν ἁγίων ἀποτελοῦσαν τό βασικό καί τό κύριο θέμα
τῶν κηρυγμάτων.
(η) Γιά νά διατηρηθοῦν σπουδαῖα γεγονότα τοῦ βίου τῆς Ἐκκλησίας, δημιουργήθηκε ἕνα ἄλλο εἶδος πατερικῆς συγγραφῆς. Διδάσκαλος στό εἶδος αὐτό εἶναι
ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας († 339) μέ τό ὡραῖο του σύγγραμμα «Ἐκκλησιαστική
ἱστορία». Στό εἶδος αὐτό ὑπάγονται τά διάφορα Χρονικά καί οἱ χρονογραφίες.
Στήν ἀφήγηση τῶν ἱστορικῶν γεγονότων στά ἔργα αὐτά φαίνεται καλῶς ὅτι ἡ
πρόθεση τῶν συγγραφέων εἶναι νά οἰκοδομήσουν τούς πιστούς στερεώνοντάς τους
στήν πίστη καί προάγοντάς τους στήν πνευματική ζωή.
(θ) Ἐπειδή ἡ Ὀρθόδοξη πίστη καί πνευματικότητα ἐκφράζεται στήν Λατρεία
μας, γι᾿ αὐτό καί στήν Ἐκκλησία μας ἔχουμε πάμπολλα λειτουργικά – λατρευτικά δημιουργήματα. Δέν εἶναι μόνον οἱ λειτουργικοί δέλτοι, ἀλλά καί οἱ Ἀκολουθίες τῶν ἱερῶν Μυστηρίων καί τό πλῆθος τῶν λειτουργικῶν Εὐχῶν καί οἱ
Ἀκολουθίες γιά τίς Δεσποτικές καί Θεομητορικές ἑορτές, καί τίς ἑορτές τῶν
ἁγίων, ἀλλά καί οἱ Ἀκολουθίες γιά τήν καθημερινή ὀρθρινή καί ἑσπερινή λατρεία,
ὅπως καί τόσοι ἄλλοι ὕμνοι καί προσευχές γιά τά διάφορα περιστατικά τῆς ζωῆς.
Πολλά ἀπό αὐτά τά λειτουργικά δημιουργήματα, ὕμνοι καί τροπάρια, εἶναι σέ
ποιητικό τρόπο συντεθειμένα. Πάντως ὁ λειτουργικός πλοῦτος τῆς Ἐκκλησίας
μας ἐκφράζει ὅλη τήν πίστη μας καί ὅλη τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα.
(ι) Οἱ ἀποφάσεις τῶν Τοπικῶν καί Οἰκουμενικῶν Συνόδων γιά θέματα πίστεως
καί ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας, ὅπως καί τά πρακτικά τῶν Συνόδων αὐτῶν καί
τά Σύμβολα πίστεως ἀποτελοῦν μία ἄλλη συλλογή λεγόμενη Συνοδικά, κανονιστικά καί συμβολικά κείμενα.
Οἱ Συνοδικές ἀποφάσεις, πού χαρακτηρίζονται ὡς Ὅροι καί Κανόνες, ἄν καί
ἐγράφησαν ἀπό ἕναν συντάκτη, ὅμως θεωροῦνται συλλογικά ἔργα, γιατί υἱοθετήθηκαν ἀπό τήν Σύνοδο. Ἐπίσης ὑπάρχουν καί ἄλλα κείμενα, πού δέν συντέθηκαν μέν ἀπό Συνόδους, ἀλλά ἔπαιξαν σπουδαῖο ρόλο στήν ζωή τῆς
Ἐκκλησία μας. Τέτοια κείμενα εἶναι ἡ Διδαχή τῶν Ἀποστόλων καί οἱ Ἀποστολικοί Κανόνες.
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Τά ἔργα πού ἐξετάζει ἡ Πατρολογία εἶναι κατά κύριο λόγο ἐκκλησιαστικά. Γιά
τήν καλύτερη ὅμως γνώση τῶν Πατέρων, ἡ Πατρολογία ἐξετάζει, κατά δεύτερο
λόγο, καί αἱρετικά καί φιλοσοφικά ἔργα.
Τά ἐξεταζόμενα ἔργα ἄλλα χαρακτηρίζονται ὡς γνήσια, ὅταν γνωρίζουμε μέ
βεβαιότητα τόν συγγραφέα τους. Ἄλλα, ὅταν ἀμφιβάλλουμε γιά τόν συγγραφέα
τους, χαρακτηρίζονται ὡς ἀμφιβαλλόμενα. Καί ἄλλα, γιά τά ὁποῖα εἴμαστε βέβαιοι ὅτι δέν γράφτηκαν ἀπό τόν συγγραφέα μέ τό ὄνομα τοῦ ὁποίου φέρονται,
λέγονται νόθα ἤ ψευδεπίγραφα. Καί ἄλλα, τέλος, ἔργα χαρακτηρίζονται ὡς ἀνώνυμα, ὅταν τά ἔργα αὐτά στήν παράδοση δέν φέρουν ὄνομα συγγραφέως.
(Συνεχίζεται)
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ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

5. Ἐπίδραση τῶν ἔξωθεν πνευματικῶν παραγόντων
στήν διαμόρφωση τῆς πατερικῆς θεολογίας
Ἕνας πού γνωρίζει καλά τά πράγματα διαπιστώνει ὅτι γιά τήν διαμόρφωση
τῆς θαυμαστῆς πατερικῆς θεολογίας ἐπέδρασαν ὡς ἕνα βαθμό καί ἔξωθεν παράγοντες, ξένοι πρός αὐτήν. Εἴπαμε καί ἄλλοτε ὅτι τό πνευματικό κλῖμα τῆς ἐποχῆς
γινόταν στούς Πατέρες ἀφορμή γιά τήν ἀνάπτυξη κάποιας ὑψηλῆς θεολογίας καί
μάλιστα τό ἴδιο κλῖμα ἔδινε σ᾿ αὐτούς καί τήν γλώσσα καί τήν ἔκφραση γιά τήν
διατύπωση τῆς θεολογίας αὐτῆς. Γιά τήν σπουδή λοιπόν τῆς πατερικῆς θεολογίας
πρέπει νά μιλήσουμε, ἔστω γενικῶς καί δι᾿ ὀλίγων, γιά τούς παράγοντες αὐτούς,
πού ἐπέδρασαν στήν διαμόρφωσή της. Οἱ παράγοντες αὐτοί εἶναι ἡ θρησκεία, ἡ
φιλοσοφία καί οἱ αἱρέσεις.
1. Θρησκεία
α) Ἰουδαϊσμός
Ὅταν λέγουμε «Ἰουδαϊσμό» δέν ἐννοοῦμε τήν Παλαιά Διαθήκη, ἡ ὁποία εἶναι
τό πρῶτο μέρος τῆς θείας Ἀποκαλύψεως, ἀλλά ἐννοοῦμε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο
κατάλαβαν καί ἔζησαν τήν Παλαιά Διαθήκη οἱ Ἰουδαῖοι στήν λατρευτική, τήν
κοινωνική καί πνευματική τους γενικά ζωή. Τόν Ἰουδαϊσμό αὐτόν τόν ἐκφράζουν
τό Ταλμούδ, τά Μίντρας, τά διάφορα ραββινικά ἔργα, τά ἀπόκρυφα τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης, τά σχετικά μέ τόν Νόμο τοῦ Μωυσῆ ἔργα τοῦ Β´ καί Γ´ αἰ. π.Χ.,
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καθώς καί τά ἔργα μεταγενεστέρων Ἰουδαίων, ὅπως, γιά παράδειγμα, τοῦ Φίλωνα
(† 45 μ.Χ.).
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ γεννήθηκε στούς κόλπους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
ἀλλά καί τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ γενικώτερα, καί ἀνέπνευσε τό κλῖμα του μέχρι τά μέσα
τοῦ Β´ αἰ. Τά πρῶτα χριστιανικά κηρύγματα ἀκούστηκαν στίς Συναγωγές καί
ἀσφαλῶς τά μέλη τους ἔπρεπε νά ἀκούσουν στήν δική τους πνευματική γλώσσα
τό νέο κήρυγμα, γιά νά τούς εἶναι καταληπτό. Τόσο πολύ γινόταν χρήση τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης καί τοῦ παλαιστινίου Ἰουδαϊσμοῦ ἀπό τούς πρώτους μεταποστολικούς συγγραφεῖς τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε πολλοί ἐρευνητές μίλησαν γιά
ἰουδαιοχριστιανική θεολογία, χωρίς βέβαια αὐτό νά ἰσχύει στήν πραγματικότητα.
Καί φαίνεται αὐτό ἀπό τόν μεγάλο θεολόγο τῆς πρώτης μεταποστολικῆς ἐποχῆς,
τόν ἅγιο Ἰγνάτιο Ἀντιοχείας, πού στά ἱερά του κείμενα ἔχουμε πλήρη ἀπελευθέρωση ἀπό τόν Ἰουδαϊσμό. Πάντως ἡ χρήση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀπό τούς
πρώτους Πατέρες καί ἐκκλησιαστικούς συγγραφεῖς φαίνεται ἤδη ἀπό τήν ἐπιστολή τοῦ Κλήμεντος Ρώμης πρός Κορινθίους.
Ἡ ἐπίδραση τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ στήν διαμόρφωση τῆς θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας
μας ἔγινε διά μέσου δύο ὁδῶν.
Πρώτη: Εἶναι ἡ ὁδός τῆς τυπολογικῆς ἑρμηνείας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Καί
βεβαίως πρέπει νά ἑρμηνεύεται ἔτσι ἡ Παλαιά Διαθήκη, ὄχι ὅμως μέ τίς ὑπερβολές στίς ὁποῖες ἐκτρέπεται ὁ τρόπος αὐτός ἑρμηνείας. Παλαιοδιαθηκολόγοι
λοιπόν πού ἐρευνοῦν τήν τυπολογία καί τήν ἀλληγορία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
ἐπηρεασμένοι καί ἀπό τόν ᾿Ιουδαϊσμό, πρόσεξαν τά χωρία καί τίς περικοπές
ἐκεῖνες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πού γίνεται λόγος γιά θεῖες «ὑποστάσεις». Οἱ
περιπτώσεις αὐτές, πού ἀνήκουν σέ Δευτεροκανονικά Παλαιοδιαθηκικά ἔργα τοῦ
Ἰουδαϊσμοῦ, μᾶς βοηθοῦν νά δοῦμε στά κείμενα αὐτά προσωποποίηση τῆς Θείας
Δυνάμεως, πρᾶγμα πού συνιστᾶ τήν προϋπόθεση τῆς διακρίσεως τοῦ Ἑνός Θεοῦ
σέ τρία Πρόσωπα. Γιά παράδειγμα βλ. τίς περικοπές Σοφ. Σολ. 7,22-29. 9,111. Σοφ. Σειρ. 24,3-22.
Τά Δευτεροκανονικά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Σοφία Σολομῶντος καί
Σοφία Σειράχ φέρουν ζωηρή τήν ἐπίδραση τοῦ θύραθεν φιλοσοφικοῦ πνεύματος
καί μάλιστα τοῦ ἑλληνιστικοῦ πνεύματος. Γράφηκαν τό μέν πρῶτο στό τέλος
τοῦ Γ´αἰ. καί τό ἄλλο στά μέσα τοῦ Β´ αἰ. Στά μετέπειτα κείμενα τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ
ἔχουμε μεγαλύτερη εὐκολία γιά τήν προσωποποίηση τῆς σοφίας καί τοῦ πνεύματος τῆς σοφίας καί ἔτσι εὑρισκόμεθα πλησίον τῆς πίστης στήν Τριάδα, γιατί
τά κείμενα ὁμιλοῦν γιά Παντοκράτορα Θεό, γιά Σοφία (τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ) καί
γιά Ἅγιο Πνεῦμα. Ὅμως, ὅπως λέγει καθαρά ὁ πατρολόγος καθηγητής κ. Πα29

παδόπουλος, «ἡ προσωποποίηση ἐδῶ τῆς σοφίας καί τοῦ πνεύματος ἤ καλύτερα
ἡ ὑποστασιοποίηση αὐτῶν εἶναι ἀποτέλεσμα ἐπιδράσεως ἐξωδιαθηκικῶν πηγῶν
καί ὁπωσδήποτε δέν συνδέεται οὐσιαστικά καί ἀβίαστα μέ τήν τριαδική θεολογία»
(Πατρολογία Α´, σελ. 138). Ἀλλά ὑπάρχουν στά κείμενα αὐτά ἐκφράσεις, ὅπως
«ἀπαύγασμα ἐστι φωτός ἀϊδίου» ἤ «πρό τοῦ αἰῶνος ἀπ᾿ ἀρχῆς ἔκτισέ με» κ.ἄ.,
φράσεις πού οἱ Πατέρες καί οἱ ἐκκλησιαστικοί συγγραφεῖς τίς χρησιμοποίησαν
γιά νά δώσουν τήν ὀρθή σχέση τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πρό τόν Θεό
Πατέρα. Βλ. γιά παράδειγμα, Ὠριγένους εἰς Ἰερεμίαν, Ὁμιλία Θ´, ΒΕΠ 11,64·
Διονυσίου Ἀλεξανδρείας εἰς Ἔλεγχος καί ἀπολογία, ΒΕΠ 17,243, ὅπως καί
ἔργα τοῦ Μ. Ἀθανασίου καί τῶν Καππαδοκῶν.
Δεύτερη: Ἡ ἐπίδραση τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ στήν διαμόρφωση τῆς θεολογίας τῆς
Ἐκκλησίας μας ἔγινε διά μέσου καί μιᾶς ἄλλης ὁδοῦ, τῆς ἀλληγορίας τῶν ἀλεξανδρινῶν Ἰουδαίων, ὅπως τήν εἶχαν διαμορφώσει στήν αἰγυπτιακή πρωτεύουσα
τήν Ἀλεξάνδρεια, μέ τήν βαθειά ἐπίδραση τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος. Κυρίως ἐδῶ
ἔχουμε ὑπ᾿ ὄψιν τόν σπουδαῖο Ἰουδαῖο φιλόσοφο καί ἑρμηνευτή Φίλωνα (30 π.Χ.
-45 μ.Χ.) καί τόν σπουδαῖο ἐπίσης ἐκκλησιαστικό συγγραφέα Κλήμεντα τόν
Ἀλεξανδρέα.
Ὁ Φίλων εἶναι ὁ πρῶτος πού ἔκανε τήν προσπάθεια νά γεφυρώσει τήν Παλαιά
Διαθήκη μέ τήν φιλοσοφική σκέψη. Γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ σκοποῦ του αὐτοῦ χρησιμοποίησε τήν ἀλληγορική μέθοδο καί προχώρησε στόν ἐξελληνισμό τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Αὐτό πού διαβάζουμε στόν Ἰουστῖνο, ὅτι στήν Παλαιά Διαθήκη
βρίσκουμε πολλές πολλές ὀρθές ἀντιλήψεις τῶν Ἑλλήνων φιλοσόφων, διατυπώθηκε πρῶτα ἀπό τόν Φίλωνα. Ἄν δέν γνωρίζουμε Φίλωνα δέν θά μποροῦμε νά
ἐκτιμήσουμε τήν ἀλεξανδρινή θεολογία τοῦ Κλήμεντα καί τοῦ Ὠριγένη μέ τήν
ἀλληγορία τους οὔτε ἀκόμη καί τήν νηπτική θεολογία τοῦ Γρηγορίου Νύσσης.
Ὁ ἀλεξανδρινός λοιπόν Ἰουδαϊσμός ἔχει αὐτή τήν σημασία γιά τήν Ἐκκλησία,
ὅτι ἔγινε ὁδός διά τῆς ὁποίας οἱ θεολόγοι γνώρισαν καί κάποτε δέχθηκαν τήν
ἑλληνική σκέψη.
(Συνεχίζεται)
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Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Δευτέρα 23 Αὐγούστου 2010

Ἀγαπητοί μου Συλλειτουργοί ἀδελφοί,
1. Τώρα, μετά τήν εἰσβολή τοῦ «ἐχθροῦ», ἄς σκεφτοῦμε μερικά πράγματα γιά
τό καλό τῆς Ποίμνης μας, ἀλλά καί τό δικό μας καλό.
Ἦρθαν οἱ αἱρετικοί, πατέρες, καί περιόδευσαν τόν τόπο μας, ἀπό πέρα ἕως
πέρα. Εἶναι ἀνάγκη νά κάνουμε τήν ἑξῆς ἀξιόλογη παρατήρηση: Οἱ αἱρετικοί θέλησαν νά ἐνδιαφερθοῦν γιά κάτι τό πολύ σπουδαῖο, γιά τό ὁποῖο δέν ἐνδιαφερόμαστε καθόλου ἐμεῖς. Θυμᾶστε, πατέρες μου, πού πολλές φορές σᾶς τό ἔχω πεῖ καί
τό ἔχω τονίσει, καί προφορικά καί γραπτά, νά φροντίζετε σέ ὅλα τά σπίτια τῶν
ἐνοριτῶν σας νά βάλετε τό ἅγιο Εὐαγγέλιο, γιά νά τό διαβάζουν οἱ χριστιανοί
μας; Ἀλλά ἐσεῖς τόσα χρόνια, καί ἐνῶ τήν ἐνορία τήν ἔχετε στό χέρι σας, δέν τά
καταφέρατε νά κάνετε τό ἔργο αὐτό καί εἶστε καί δέκα καί εἴκοσι καί τριάντα
χρόνια παπάδες στήν ἐνορία. Καί μάλιστα καυχιέστε ὅτι κάνετε σπουδαῖο ἔργο
στήν ἐνορία μέ τό ὅτι ἀνακαινίσατε καί διακοσμήσατε τόν Ναό. Καί βεβαίως
εἶναι καλό τό ἔργο αὐτό πού κάνετε, ἀλλά δέν εἶναι αὐτό τό σπουδαῖο ἔργο, γιά
τό ὁποῖο πρέπει νά ἐπαινέσουμε τόν καλό καί φωτισμένο ἱερέα. Καί στήν Καινή
Διαθήκη διαβάζουμε γιά τόν περίφημο Ναό τῆς Ἰερουσαλήμ, τόν ὁποῖο θαύμασαν
οἱ Μαθητές καί εἶπαν στόν Χριστό: «Διδάσκαλε, ἴδε ποταποί λίθοι καί ποταπαί
οἰκοδομαί» (Μαρκ. 13,1). Καί ξέρετε, πατέρες μου, ποιός ἔκανε τόν Ναό αὐτόν
μέ τήν θαυμαστή λαμπρότητα; Τόν ἔκανε ὁ Ἡρώδης, ὁ σφαγέας τῶν νηπίων
τῆς Βηθλεέμ!...
Τό σπουδαῖο ἔργο, πού πρέπει καί ἐπιβάλλεται νά κάνει ὁ ἱερέας στήν ἐνορία
του, εἶναι νά φροντίσει νά βάλει τό ἅγιο Εὐαγγέλιο σέ ὅλα τά σπίτια τῶν ἐνοριτῶν
του καί νά φροντίζει νά τό διαβάζουν οἱ χριστιανοί του.
Αὐτό λοιπόν τό σπουδαῖο πνευματικό καί ποιμαντικό ἔργο, γιά τό ὁποῖο οἱ ἱερεῖς
μας δεικνύουν παντελῆ ἀδιαφορία – ἀφοῦ οἱ ἴδιοι καί τά παπαδόπουλά τους δέν
διαβάζουν τό ἅγιο Εὐαγγέλιο –, αὐτό τό ἔργο, λέγω, θέλησαν νά τό κάνουν στήν
ἐπαρχία μας, σέ ὅλη τήν ἐπαρχία μας καί ὄχι μόνο σέ ἕνα χωριό ἤ σέ μιά ἐνορία,
θέλησαν νά τό κάνουν, λέγω, οἱ πλανεμένοι αἱρετικοί. Σπίτι μέ σπίτι, μεγαλόσπιτα
καί χαμόσπιτα, τά πέρασαν ὅλα καί κρέμασαν ἔξω ἀπό τήν πόρτα κάθε σπιτιοῦ
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μιά τσάντα μέ τήν Καινή Διαθήκη καί τά αἱρετικά τους φυλλάδια. Κρίνετε μόνοι
σας καί συγκρίνετε! Ἐγώ ταράσσομαι γιά τό πεῖσμα τῶν αἱρετικῶν καί χιλιοντρέπομαι γιά τήν δική μας ἀδιαφορία. Εἶπα τό «μας», γιατί ἔβαλα καί τόν ἑαυτό
μου μέσα. Πραγματικά, ντρέπομαι γιά τόν ἑαυτό μου, γιατί, ἄν καί περισσότερο
ἀπό τριάμισι χρόνια στήν ἐπαρχία αὐτή ἐπίσκοπος, ὅμως ὑπάρχουν χωριά, καί
στήν Γορτυνία καί στήν Μεγαλόπολη, πού δέν τά ἔχω ἐπισκεφθεῖ ἀκόμη.
2. Φροντίστε, ἅγιοι πατέρες, ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ στόν Ἱερό Ναό νά εἶναι ἀπολαυστική γιά τούς χριστιανούς μας. Καί σ᾿ αὐτό βοηθεῖ, μά πολύ βοηθεῖ, ἡ σωστή
φωνή καί ἡ καλλιφωνία τοῦ ἱεροψάλτου. Εἶναι φρικτό τό ἄκουσμα τῶν ψαλτηρίων
στά χωριά μας ἀπό κακόφωνους ψάλτες, οἱ ὁποῖοι «ψάλλουν» τά ἱερά τροπάρια
μέ μείξη κοσμικοῦ τραγουδιοῦ. Φρίκη τό ἄκουσμα! Φύγαμε ἀπό τήν ἐκκλησιαστική παράδοση τῶν ὀκτώ ἤχων καί ψάλλουμε στόν ἔνατο ἦχο!... Συγχωρέστε
με, πατέρες μου, ἀλλά, ὅταν ἀκούω αὐτό τό ἄκουσμα, μέσα μου τά βάζω μέ τόν
ἱερέα, γιατί τόσα χρόνια στήν ἐνορία του, ὅπως ἀπέτυχε νά βγάλει ἕναν διάδοχο
ἱερέα, ἔτσι ἀπέτυχε καί στό νά κοσμήσει τήν Ἐκκλησία του μέ ἕναν ἱεροψάλτη.
Μήν θεωρήσετε, παρακαλῶ, μικρό καί ἐλάχιστο τό θέμα τοῦ σωστοῦ καί καλοῦ
ἱεροψάλτου. Εἶναι σοβαρό καί σοβαρώτατο, περισσότερο σοβαρό ἀπ᾿ ὅ,τι μποροῦμε
νά νοήσουμε. Πῶς μποροῦμε νά ἑλκύσουμε τόν λαό στήν Ἐκκλησία, ὅταν τόν
ὑποχρεώνουμε νά ἀκούσει μία καί περισσότερη ὥρα ἕναν παράφωνο καί ἀνυπόφορο
στήν ψαλμωδία του ἱεροψάλτη; Ἐγώ πάντως, σάν λαϊκός, ἄν ὁ ψάλτης τῆς ἐνορίας μου ἦταν τέτοιος, δέν θά πήγαινα νά ἐκκλησιαστῶ σ᾿ αὐτήν, γιατί δέν θά
ἔνοιωθα ὡραῖα. Ἔτσι μᾶς ἔκανε ὁ Θεός στό ἄκουσμα: Νά νοιώθουμε ὡραῖα, ὅταν
ἀκοῦμε μιά καλή ψαλμωδία ἤ ἕνα καλό τραγούδι καί νά μή νοιώθουμε ὡραῖα,
ἀλλά νά νοιώθουμε ἄσχημα καί βαρετά, ὅταν ἀκοῦμε μιά κακοφωνία.
Πατέρες μου, σᾶς παρακαλῶ, φροντίστε τό θέμα τοῦ ἱεροψάλτου. Μή βολεύεσθε μέ κάποιο γεροντάκι, ἐπειδή αὐτό δέν πληρώνεται, ἤ μέ κάποιον ἄλλον κακόφωνο ἐθελοντή. Σκεφθεῖτε νά συγκεντρώσετε χρήματα – λίγο ὁ ἕνας, λίγο ὁ
ἄλλος χριστιανός ἀπό τό εἰς Ἀθήνας Ποίμνιό σας – καί νά πληρώνετε κανονικό
ἱεροψάλτη, γνώστη τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς. Ἔτσι ὁ λαός θά ἀκούει τήν ψαλμωδία κατά τήν θεία λατρεία στήν ἀτμόσφαιρα τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως.
Τό θέμα τῆς ψαλμωδίας τό θεωρῶ πολύ σοβαρό, γι᾿ αὐτό θά λάβω τά μέτρα
μου ὡς ἐπίσκοπος, κι ἄς μέ κατηγορήσετε πολλοί. Ἡ λατρεία – πού εἶναι δημιούργημα τῶν θεοπνεύστων ἁγίων Πατέρων – πρέπει νά τελεῖται μέ τάξη καί
εὐπρέπεια. Ἐντέλλομαι ἕως 20 Σεπτεμβρίου νά μοῦ ἀποστείλετε τά ὀνόματα
τῶν ψαλλόντων στούς Ναούς σας. Αὐτοί θά κληθοῦν κατά περιφέρειες στήν Ἱερά
Μητρόπολη καί ἐνώπιον Ἐπιτροπῆς ἀποτελουμένης ἀπό γνῶστες τῆς βυζαντινῆς
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μουσικῆς, μέ μέλη κληρικούς καί λαϊκούς καί πρόεδρο τόν μουσικολογιώτατο
Πρωτοπρεσβύτερο – Ἀρχιερατικό Βυτίνας π. Νικόλαο Ντάβο, θά ἐξετάζονται
στήν ψαλμωδία τροπαρίων ἐπί διαφόρων ἤχων, θά λαμβάνουν βεβαίωση ἱεροψάλτου, καί μόνον ὅσοι ἔχουν τήν βεβαίωση αὐτή θά ψάλλουν στό ἀναλόγιο. Βεβαίως
ἡ Ἐπιτροπή δέν θά ζητήσει ἀπό τόν ἱεροψάλτη τοῦ χωριοῦ πολλά πράγματα
σχετικά μέ τήν ψαλμωδία, ἀλλά θά ἀπαιτεῖ νά γνωρίζει τοὐλάχιστον τούς ἤχους
καί νά ψάλλει κατά τήν παράδοση, ὥστε νά μήν παρουσιάζει τό χάλι τῶν περιπτώσεων πού ἔχω ὑπ᾿ ὄψη μου ἐγώ καί μέ ἔκαναν νά πῶ «ἀμάν πιά» καί νά σᾶς
γράψω τήν παρούσα μου ἐπιστολή.Ἄν ὁ ἱεροψάλτης τοῦ χωριοῦ σας ἀπορριφθεῖ
ἀπό τήν Ἐπιτροπή, εἶναι προτιμότερο, εἶναι χίλιες φορές προτιμότερο, νά διαβάζονται τά τροπάρια καί νά μήν ψάλλονται, παρά νά «σκοτώνονται» ἀπό τήν
ἀγραμματοσύνη τοῦ τάχα ἱεροψάλτου. «Ἀγραμματοσύνη» καί στήν τέχνη τῆς
ψαλμωδίας καί στήν ἀνάγνωση τοῦ ἱεροῦ κειμένου.
Μέ στενοχωρεῖ πάντως, πατέρες, τό ὅτι δέν νοιάζεστε γιά τό θέμα αὐτό καί
μέ ἀφήνετε μόνο μου νά ὑποφέρω. Δέν ὑποδείξατε, δηλαδή, στόν ἱεροψάλτη σας
νά ἑτοιμάζεται ὅλη τήν ἑβδομάδα γιά τήν ψαλμωδία τῆς Κυριακῆς ἤ τῆς ἑορτῆς,
νά ἀκούει κασσέτες, γιά νά συνηθίσει τό μουσικό του αὐτί, ἤ νά διαβάζει ἀπό
προηγούμενη ἡμέρα τόν Ἀπόστολο, γιά νά μήν κάνει τά φοβερά λάθη πού κάνουν
μερικοί κατά τήν ἀνάγνωσή του.
Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ λόγου, θυμᾶστε πού στόν καθένα ἀπό σᾶς ἔδωσα ἕνα
«σιντί» Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας γιά νά τό ἀκούσετε πολλές φορές, ὥστε νά μάθετε τήν ψαλμωδία τῶν τροπαρίων; Διότι στίς κηδεῖες ἔχουμε καί ξένο λαό ἀπό
τήν Ἀθήνα, πού γνωρίζουν σωστή ψαλμωδία. Γιατί λοιπόν αὐτοί νά ἔχουν κακή
ἐντύπωση ἀπό τούς ἱερεῖς τῆς ἐπαρχίας μας; Ἐπανέρχομαι καί πάλι, μέ τήν
εὐκαιρία τοῦ λόγου, στήν παλαιά μου σύσταση νά ἀκούσετε, ἐπανειλημμένως
μάλιστα, τό CD τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας, γιά νά ψάλλετε σωστά τά τροπάριά της. Ἄν δέν τό ἔχετε τό CD αὐτό ἤ ὅσοι νεώτεροι δέν τό ἐλάβατε, νά τό
ζητήσετε ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο.
3. Φροντίστε πάλι τά μεγάφωνα τῶν Ναῶν νά εἶναι ἠχηρά. Καλέστε εἰδικό
τεχνίτη νά τά ρυθμίσει καί μήν ἐπιτρέπετε στούς λαϊκούς νά ἀλλάζουν τήν ρύθμιση. Παρατηρῶ ὅτι, ἐνῶ εὐσεβεῖς δωρητές σᾶς προσέφεραν καλά μεγάφωνα,
ἐσεῖς μέ τίς παρεμβάσεις πού κάνετε σ᾿ αὐτά τά ἀλλοιώνετε καί τά χαλᾶτε.
Παρακαλῶ, πατέρες, μήν ἀδιαφορήσετε σ᾿ αὐτά πού σᾶς ἔγραψα, ἀλλά συμπονέστε καί νοιαστεῖτε μαζί μου γιά τήν ἀνάδειξη τῆς Μητροπόλεώς μας, γιά
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τήν σωτηρία δηλαδή τοῦ λαοῦ της καί τήν δόξα τελικά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μας.
Μόνος μου χωρίς τήν βοήθειά σας δέν μπορῶ νά κάνω τίποτε. Σᾶς εὔχομαι τήν
εὐλογία τοῦ Θεοῦ στίς οἰκογένειές σας.
Εὔχεσθε ὑπέρ ἐμοῦ
Μέ ἀγάπη Χριστοῦ καί πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 27ο

Ἀντωνυμίες
Στά προηγούμενά μας μαθήματα εἴπαμε ὅτι τά μέρη τοῦ λόγου εἶναι δέκα: ἕξι κλιτά καί τέσσερα ἄκλιτα. Ἀπό τά κλιτά ἀναφερθήκαμε στό ἄρθρο, τά οὐσιαστικά καί τά ἐπίθετα τῆς α´ καί
β´ κλίσεως. Πρίν προχωρήσουμε στήν γ´ κλίση θά ἀναφερθοῦμε στίς ἀντωνυμίες.
Ἀντωνυμίες λέγονται οἱ κλιτές λέξεις πού χρησιμοποιοῦμε στόν λόγο ἀντί γιά ὀνόματα οὐσιαστικά ἤ ἐπίθετα.
Εἴδη ἀντωνυμιῶν
Οἱ ἀντωνυμίες εἶναι ἐννέα εἰδῶν:
1) προσωπικές, 2) δεικτικές, 3) ὁριστική ἤ ἐπαναληπτική, 4) κτητικές, 5) αὐτοπαθεῖς,
6) ἀλληλοπαθεῖς, 7) ἐρωτηματικές, 8) ἀόριστες, 9) ἀναφορικές.
1) Προσωπικές ἀντωνυμίες
Οἱ προσωπικές ἀντωνυμίες φανερώνουν τά τρία πρόσωπα τοῦ λόγου:
– ἐγώ
α´ πρόσωπο (ἐγώ πού ὁμιλῶ)
– σύ
β´ πρόσωπο (σύ στόν ὁποῖο ἀπευθύνομαι)
– οὗτος, αὐτός ἤ ἐκεῖνος
γ´ πρόσωπο (ἐκεῖνος ἤ ἐκεῖνο γιά τό ὁποῖο γίνεται λόγος)
Κλίση τῆς ἀντωνυμίας α´ προσώπου
Ἑνικός Ἀριθμός

Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια...
Ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου, ἐμοῦ δέ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου.
Ἐμοί τό προσκολλᾶσθαι τῷ Θεῷ ἀγαθόν ἐστιν.
Οἱ ζητοῦντες τά κακά μοι ἐλάλησαν ματαιότητας...
π.χ. Ἐμέ ὑπομενοῦσι δίκαιοι...
Παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει καί ἐλέγξει με.

Ὀν. ἐγώ
π.χ.
Γεν. ἐμοῦ, μου π.χ.
Δοτ. ἐμοί, μοι π.χ.
Αἰτ. ἐμέ, μέ

Πληθυντικός Ἀριθμός
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

ἡμεῖς
ἡμῶν
ἡμῖν
ἡμᾶς

π.χ.
π.χ.
π.χ.
π.χ.

Ἡμεῖς μωροί διά Χριστόν...
Πρόσδεξαι τήν δέησιν ἡμῶν.
Καί δός ἡμῖν, Δέσποτα, πρός ὕπνον ἀπιοῦσιν.
Τείχισον ἡμᾶς ἁγίοις σου ἀγγέλοις.
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Προσωπική ἀντωνυμία β´ προσώπου
Ἑνικός Ἀριθμός

Σύ εἶ μόνος ἅγιος, σύ εἶ μόνος Κύριος...
Σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμις καί ἡ δόξα.
Ἀνοίξαντός σου τήν χεῖρα τά σύμπαντα πλησθήσονται...
π.χ. Σοί δόξα πρέπει τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι...
Δόξα σοι τῷ δείξαντι τό φῶς.
π.χ. Πρός Σέ, Κύριε, ἐκέκραξα.
Ὑμνοῦμέν Σε, εὐλογοῦμέν σε...

Ὀν. σύ
π.χ.
Γεν. σοῦ, σου π.χ.
Δοτ. σοί, σοι
Αἰτ. σέ, σε

Πληθυντικός Ἀριθμός
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

ὑμεῖς
ὑμῶν
ὑμῖν
ὑμᾶς

π.χ.
π.χ.
π.χ.
π.χ.

Ὑμεῖς ἐστε τό ἅλας τῆς γῆς...
Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντός ὑμῶν ἐστιν.
Αἰτεῖτε καί δοθήσεται ὑμῖν...
Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων.

Παρατηρήσεις:
 Οἱ προσωπικές ἀντωνυμίες δέν δηλώνουν γένος (δηλ. εἶναι καί γιά τά τρία γένη).
 Οἱ τύποι ἐμοῦ, ἐμοί, ἐμέ, σοῦ, σοί, σέ (μέ τόνο) χρησιμοποιοῦνται:
α) Ὅταν ἔχουμε ἔμφαση, π.χ. ταῦτα ἐμοί μελήσει (= γι᾿ αὐτά ἐγώ θά φροντίσω).
β) Ὅταν ἔχουμε ἀντίθεση, π.χ. οὐκ ἐμοί, ἀλλά σοί ἀρέσκει (= ὄχι σέ μένα, ἀλλά σέ σένα ἀρέσουν).
γ) μετά ἀπό πρόθεση, π.χ. Κύριε, πρός σέ κατέφυγον. – Ἐρχόμεθα καί ἡμεῖς σύν σοί.
 Οἱ δεύτεροι τύποι τῶν ἀντωνυμιῶν τονίζονται ὅταν προηγοῦνται τῆς λ. στήν ὁποία ἀναφέρονται, ἀλλά παθαίνουν ἔγκλιση τόνου ὅταν ἕπονται τῆς λ., π.χ. Σοί δόξα πρέπει – Δόξα σοι τῷ
δείξαντι τό φῶς.
 Γιά τό γ´ πρόσωπο, ἐπειδή οἱ τύποι τῆς προσωπ. ἀντων. δέν εἶναι εὔχρηστοι, χρησιμοποιοῦμε
τήν δεικτική ἀντων. οὗτος, αὕτη, τοῦτο, ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο ἤ τήν ὁριστική (ἐπαναληπτική)
αὐτός, αὐτή, αὐτό, π.χ. Κύριε, ἐλέησόν μου τόν υἱόν ὅτι... καί προσήνεγκα αὐτόν (ἀντί τόν υἱόν
μου) τοῖς μαθηταῖς σου... Φέρετέ μοι αὐτόν ὧδε (αὐτόν ἀντί τοῦ ὀνόματος υἱόν ) κ.λπ.
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