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21. Η ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς πῶ λίγα λόγια γιά
τήν πανταχοῦ παρουσία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός, ἀγαπητοί μου, εἶναι πανταχοῦ παρών.
Εἶναι «ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν», ὅπως λέμε στήν προσευχή
μας στό Ἅγιο Πνεῦμα.
Γιά τήν πανταχοῦ παρουσία τοῦ Θεοῦ μιλάει σέ πολλά σημεῖα της ἡ Ἁγία
Γραφή. Ὁ Ψαλμωδός λέει στόν Θεό: «Ποῦ νά πάω, ὥστε νά εἶμαι μακρυά ἀπό
τό πνεῦμα σου καί ποῦ νά φύγω, ὥστε νά βρεθῶ μακρυά ἀπό τό Πρόσωπό σου;
Ἄν ἀνεβῶ στόν οὐρανό, Ἐσύ εἶσαι ἐκεῖ· ἄν κατεβῶ στόν Ἅδη πάλι εἶσαι ἐκεῖ·
καί ἄν πάρω φτερά κατά τά βαθιά ξημερώματα καί πάω ἐκεῖ ὅπου ἀνατέλλει ὁ
ἥλιος ἤ πάω στίς ἐσχατιές τῆς θάλασσας, ὅπου δύει ὁ ἥλιος, καί ἐκεῖ τό Χέρι
Σου θά μέ ὁδηγεῖ καί θά με κρατεῖ ἡ δεξιά Σου» (Ψαλμ. 138,7-10). Παντοῦ
εἶναι ὁ Θεός, ἀγαπητοί μου. Καί στά ψηλά βουνά καί στήν θάλασσα βαθιά, παντοῦ
– παντοῦ εἶναι ὁ Θεός.
2. Λέγοντας ὅτι ὁ Θεός εἶναι πανταχοῦ παρών νοοῦμε πρῶτον ὅτι δέν χωράει
πουθενά, ὅτι εἶναι ἀχώρητος. Καί εἶναι ἀχώρητος γιατί εἶναι ἄυλος καί ἁπλοῦς
καί τό ἄυλο δέν περικλείεται ἀπό τόν χῶρο. Ἔπειτα, λέγοντες ὅτι ὁ Θεός εἶναι

πανταχοῦ παρών ἐννοοῦμε ὅτι εἶναι παρών σέ ὅλα τά ὄντα, ὅπως μᾶς εἶπε παραπάνω ὡραῖα ὁ Ψαλμωδός.1
Ὅμως, χριστιανοί μου, ἄν καί γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι πανταχοῦ παρών,
δέν μποροῦμε νά κατανοήσουμε τόν τρόπο τῆς παρουσίας Του. Καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μιλώντας κάπου2 γιά τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ λέει: «Πῶς
πανταχοῦ τοῦτο ἀγνοοῦμεν»! Πάντως δέν πρέπει νά νοήσουμε τήν πανταχοῦ παρουσία τοῦ Θεοῦ στό σύμπαν ἀπό μακρυά, «κατ᾽ ἐνέργειαν», σάν τόν ἥλιο, γιά
παράδειγμα, πού ἐξαποστέλλει ἀπό μακρυά τίς ἀκτῖνες του· ἀλλά πρέπει νά νοήσουμε ὡς ὑποστατική, ὡς πραγματική τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο.3 Ὁ
ἀπόστολος Παῦλος λέει ὅτι ὁ Θεός «δέν εἶναι μακρυά ἀπό τόν καθένα μας· γιατί
μέσα σ᾽ αὐτόν ζοῦμε καί κινούμαστε καί ὑπάρχουμε» (Πράξ. 17,27.28). Καί ὁ
ἱερός Χρυσόστομος πάλι λέγει γιά τήν πανταχοῦ παρουσία τοῦ Θεοῦ: «Δέν εἶναι
πανταχοῦ παρών σάν νά εἶναι κλεισμένος στόν οὐρανό καί ἀπό ἐκεῖ μακρυά νά
βλέπει τήν γῆ, ἀλλά εἶναι “πανταχοῦ παρών, καί πᾶσι παριστάμενος”».4
3. Λέγοντες ὅμως αὐτά γιά τήν πανταχοῦ παρουσία τοῦ Θεοῦ, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγοντες δηλαδή ὅτι ὁ Θεός εἶναι πανταχοῦ παρών καί κατά τήν οὐσία
Του, θά πρέπει νά προσέξουμε μήν πέσουμε στήν αἵρεση τοῦ πανθεϊσμοῦ. Πανθεϊσμός σημαίνει τό νά ποῦμε «κύλισε τήν πέτρα καί θά βρεῖς ἀπό κάτω τόν
Θεό»! Ὅτι, δηλαδή, γιά νά γίνει ὁ κόσμος χύθηκε ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ, καί ἑπομένως τά πάντα γύρω μας εἶναι Θεός.Ἤ πανθεϊσμός εἶναι τό νά ποῦμε ὅτι ὁ Θεός
ταυτίζεται ἤ συγχέεται μέ ὅλη τήν κτίση πού κατέχει (γιατί εἶναι πανταχοῦ
παρών), ἤ ὅτι ὁ Θεός περιορίζεται ἀπό τόν χῶρο πού κατέχει, ὅπως ἡ ψυχή ἀπό
τό σῶμα.5 Ὄχι! Γιά νά μήν πέσουμε στήν αἵρεση αὐτή θά λέγουμε ὅτι ὁ Θεός
1. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἑρμηνεύοντας τόν Ψαλμό αὐτόν τόν 138 λέει: «Πάντα πληροῖς, πᾶσι πάρει,
οὐ κατά μέρος, ἀλλά ὁμοῦ πᾶσιν ὅλος» (Εἰς Α.Α.Π. 59, 412C σ. 169).
2. Εἰς Α.Α.Π. 59, 412C σ. 169.
3. Οἱ Συκκινιανοί προσπάθησαν νά καταστήσουν κατανοητή τήν πανταχοῦ παρουσία τοῦ Θεοῦ λέγοντες ὅτι ὁ Θεός εἶναι παρών κατ᾽ οὐσίαν στόν οὐρανό καί κατ᾽ ἐνέργειαν στήν γῆ. Καί ὁ Ἀνδροῦτσος
λέει: «Ἀλλ᾽ ἡ δόξα αὕτη εἶναι ἀσύστατος καί ἄλλως καί ὡς χωρίζουσα οὐσίαν καί ἐνέργειαν, τά ἀχωρίστως ἐν τῷ Θεῷ ἡνωμένα».
4. Στήν ἑρμηνεία τοῦ 112ου Ψαλμοῦ. Εἰς Α.Α.Π. 57, 290D σ. 230.
5. Κατά τήν ἔννοια αὐτή, τήν definite, ἀντίθετα πρός τήν προηγούμενη ἔννοια, τήν localiter, κατά
τήν ὁποία τά μέλη τῆς παρούσης οὐσίας ἀντιστοιχοῦν πρός τά μέρη τοῦ κατεχομένου χώρου ταυτιζόμενα
μέ αὐτά –δέν ἀντιστοιχοῦν μέν τά μέρη τῆς ὑποστάσεως καί τοῦ χώρου, ἀλλά αὐτή περιορίζεται ἀπ᾽
αὐτό· ὅπως ἡ ψυχή, ἡ ὁποία βρίσκει μέν στά ὅρια τοῦ σώματος τά ὅριά της, δέν πληροῦν ὅμως μέ τά
δικά της μέρη τά μέρη τοῦ σώματος, ἀλλά αὐτή εἶναι παροῦσα ὁλόκληρη σέ καθένα μέρος τοῦ σώματος
(βλ. Ἀνδρούτσου, ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ σ. 55).
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εἶναι μέν πανταχοῦ παρών καί πληροῖ τά πάντα κατ᾽ οὐσίαν, ἀλλά πῶς γίνεται
αὐτό δέν τό γνωρίζουμε, δέν μποροῦμε νά τό νοήσουμε. Εἶναι πανταχοῦ παρών
κατ᾽ οὐσίαν κατά θεῖο, κατά ἀνερμήνευτο τρόπο6 Πάντως δέν εἶναι πανταχοῦ
παρών σωματικά,7 ἀφοῦ ὁ Θεός δέν ἔχει σῶμα καί δέν περιορίζεται ἀπό τόν χῶρο.8
4. Ἄν δεχθοῦμε τόν Θεόν ἐκτός τοῦ σύμπαντος καί στό σύμπαν παρόντα κατά
τήν δύναμή Του καί τήν ἐνέργειά Του μόνο, καί ὄχι κατ᾽ οὐσίαν, ὅπως εἴπαμε,
τότε ὑποτάσσουμε τόν Θεό στόν χῶρο καί αἴρουμε τό ἀπόλυτο τοῦ Θεοῦ. Εἶναι
ἀλήθεια ὅμως ὅτι στήν Ἁγία Γραφή διαβάζουμε γιά τόν Θεό ὅτι κατοικεῖ στούς
οὐρανούς.9 Ἀλλά αὐτό εἶναι τρόπος ἐκφράσεως γιά νά ἐξάρει ἡ Ἁγία Γραφή τήν
ὑπεροχή τοῦ Θεοῦ πάνω ἀπό κάθε γήινο καί εὐτελές. Ὅπως ὅμως ἑρμηνεύει ὁ
ἅγιος Χρυσόστομος, ἡ ἔκφραση αὐτή καί ἄλλες παρόμοιες ἐκφράσεις, στήν Παλαιά Διαθήκη ἰδιαίτερα, λέγονται γιά τήν ἰουδαϊκή ἀσθένεια, πού ἔρεπε πρός τήν
εἰδωλολατρία.10
6. Modo divino.
7. Corporeo.
8. Ὁ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας λέει: «Οὐκ ἐν τόπῳ τό θεῖον, ὅτι μήτε ἐν ποσῷ, μήτε μήν κατά σῶμα
ἐστιν» (Εἰς τόν Ἀββακούμ XXX Migne 71, 897). Ὁμοίως καί ἄλλοι Πατέρες: «Θεός οὐ χωρεῖται, ἀλλ᾽
αὐτός ἐστι τόπος τῶν ὅλων» (Θεόφιλος, Πρός Αὐτόλ. II,1).
9. Ματθ. 6,9. Ψαλμ. 2,4.
10. «Τήν πρός τά εἴδωλα ἐπτοημένην καί θεούς προσκυνοῦσαν τούς ἐν τόποις καί ναοῖς συγκεκλεισμένους», Εἰς Α. Α. Π. 57, 290C. Καί ἑρμηνεύοντας στήν συνέχεια τοῦ λόγου του ὁ ἱερός πατήρ τήν
φράση γιά τόν Θεό «ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν» λέει πάλι: «Πρός τήν ἀσθένειαν τῶν ἀκουόντων ὅπερ ἔφθην
εἰπών (οὐ γάρ παύσομαι συνεχῶς τό αὐτό λέγων) ρυθμίζει τόν λόγον. Οὐ γάρ ἐζήτει, ὅπως ἄξιόν τι τῆς
δόξης εἴποι τοῦ Θεοῦ τέως, ἀλλ᾽ ὅπως ἐκείνοις χωρητόν γένηται. Διά δή τοῦτο κατά μικρόν αὐτούς
ἀνάγει καί ὅμως οὐδέ οὕτως ἐναπομένει τῇ ταπεινότητι, ἀλλά διανοίγνυσι πάλιν ὑψηλότερα νοήματα
ἕτερα. Ἐπειδή γάρ εἶπεν, Ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν καί τά ταπεινά ἐφορῶν, πάλιν ἐπί τό ὑψηλότερον
ἄγων τόν λόγον φησίν. Ἐν τῷ οὐρανῷ καί ἐν τῇ γῇ· δεικνύς ὅτι πανταχοῦ ἐστι, κἀκεῖ καί ἐνταῦθα».
Γιά τήν πανταχοῦ παρουσίας τοῦ Θεοῦ, παραλείποντες τά ἄλλα, παραθέτουμε σέ μετάφραση πρῶτα
καί κείμενο ἔπειτα μία σχετική περικοπή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἀπό τό ἔργο του Ἔκδοσις
ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, Α´ 13. Ἡ μετάφραση τοῦ καθηγητοῦ κ. Νίκου Ματσούκα.:
«Ὁ Θεός, ὡς ἄυλος καί ἀπερίγραπτος, δέν βρίσκεται σέ τόπο· γιατί ὁ ἴδιος εἶναι τόπος τοῦ ἑαυτοῦ
του, ἐνῶ γεμίζει τά πάντα καί βρίσκεται πάνω ἀπ᾽ αὐτά καί ὁ ἴδιος τά συνέχει. Ἐν τούτοις λέγεται ὅτι
βρίσκεται σέ τόπο. Λέγεται μάλιστα τόπος Θεοῦ, ὅπου γίνεται φανερή ἡ ἐνέργειά του. Γιατί αὐτός περνᾶ
μέσα ἀπό ὅλα, χωρίς νά ἀναμιγνύεται μέ αὐτά, καί μεταδίδει τήν ἐνέργειά του σέ ὅλα κατά τήν ἱκανότητα
καί τήν δεκτική δύναμη τοῦ καθενός, ἐννοῶ δηλαδή τήν φυσική καί προαιρετική καθαρότητα· φυσικά
τά ἄυλα εἶναι πιό καθαρά ἀπό τά ὑλικά καί τά ἐνάρετα ἀπό ᾽κεῖνα πού εἶναι συζευγμένα μέ τήν κακία.
Γι᾽ αὐτό, λοιπόν, τόπος Θεοῦ λέγεται αὐτός πού μετέχει περισσότερο στήν ἐνέργεια καί τήν χάρη του».
Τό κείμενο τῆς περικοπῆς εἶναι: «Ὁ μέν οὖν Θεός ἄυλος ὤν καί ἀπερίγραπτος ἐν τόπῳ οὐκ ἔστιν·
αὐτός γάρ ἑαυτοῦ τόπος ἐστί τά πάντα πληρῶν καί ὑπέρ τά πάντα ὤν καί αὐτός συνέχων τά πάντα.
Λέγεται δέ ἐν τόπῳ εἶναι. Καί λέγεται τόπος Θεοῦ, ἔνθα ἔκδηλος ἡ ἐνέργεια αὐτοῦ γένηται. Αὐτός μέν
γάρ διά πάντων ἀμιγῶς διήκει καί πᾶσι μεταδίδωσι τῆς ἑαυτοῦ ἐνεργείας κατά τήν ἑκάστου ἐπιτηδει3

5. Χριστιανοί μου, ὁ Θεός μας εἶναι πανταχοῦ παρών. Ἄς τό σκεπτόμαστε
αὐτό γιά νά μήν ἀπογοητευόμαστε, γιατί παντοῦ, ὅπου καί νά εἴμαστε, εἶναι ὁ
Θεός καί μποροῦμε λοιπόν ἐκεῖ πού εἴμαστε νά Τοῦ μιλήσουμε καί νά Τοῦ ποῦμε
τό πρόβλημά μας καί τόν πόνο μας. Ἄς σκεπτόμαστε ὅμως καί τήν πανταχοῦ
παρουσία τοῦ Θεοῦ γιά νά μήν ἁμαρτάνουμε, γιατί παντοῦ, ὅπου καί νά πᾶμε,
μᾶς βλέπει ὁ Θεός. Δέν μποροῦμε νά ἐκλέξουμε ἕνα κρυφό μέρος, πού νά μήν
εἶναι ὁ Θεός, καί ἐκεῖ νά πᾶμε νά ἁμαρτήσουμε. Ἄς σκεφθοῦμε τόν Ἰωσήφ τόν
σώφρονα, πού ὅταν τόν προκάλεσε ἡ γυναίκα τοῦ Πετεφρῆ γιά νά ἁμαρτήσει,
αὐτός εἶπε: «Πῶς μπορῶ νά κάνω αὐτή τήν πονηρή πράξη καί νά ἁμαρτήσω
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μου;» (Γεν 39,9). Φανταστεῖτε: Στήν Αἴγυπτο ἦταν, μακρυά
ἀπό τήν πατρίδα του τήν Χαναάν, ἀλλά εἶχε τήν ἔννοια τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ
καί ἐκεῖ.
Τελειώνω, χριστιανοί μου, τό ταπεινό μου αὐτό κήρυγμα μέ ἕνα λόγο πού ἔλεγαν παλαιά οἱ γιαγιάδες μας θέλοντας νά ἐκφράσουν τήν πανταχοῦ παρουσία τοῦ
Θεοῦ: «Ποῦ νά πᾶς, γιά νά κρυφτεῖς ἄνθρωπε ἀπό τόν Θεό; Καί στοῦ βοδιοῦ τό
κέρατο νά πᾶς, θά σέ βρεῖ ὁ Θεός»!
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

ότητα καί δεκτικήν δύναμιν, φημί δέ τήν τε φυσικήν καί προαιρετικήν καθαρότητα· καθαρώτερα γάρ
τά ἄυλα τῶν ὑλικῶν καί τά ἐνάρετα τῶν κακίᾳ συνεζευγμένων. Λέγεται τοιγαροῦν Θεοῦ τόπος ὁ πλέον
μετέχων τῆς ἐνεργείας καί τῆς χάριτος αὐτοῦ».
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22. ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γι᾽ αὐτά τά δύο: Γιά τήν
αὐτάρκεια καί τήν μακαριότητα τοῦ Θεοῦ. Τί σημαίνουν οἱ δυό αὐτές ἐκφράσεις;
(α) Λέγοντας πρῶτα ὅτι ὁ Θεός εἶναι αὐτάρκης ἐννοοῦμε ὅτι Αὐτός κατέχει
ὅλα τά ἀγαθά στόν ὑπέρτατο βαθμό καί δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό τίποτα. Εἶναι «ἀνενδεής». Ὁ Θεός ἔχει ἀσύλληπτο πνευματικό πλοῦτο καί ἀσύγκριτη ἁγιότητα. Ὁ
ἀπόστολος Παῦλος ἀναφωνεῖ: «Ὦ βάθος πλούτου καί σοφίας καί γνώσεως Θεοῦ»
(Ρωμ. 11,33.36)! Ὁ Θεός, ἀγαπητοί μου, δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό τίποτα ξαναλέω,
γιατί Αὐτός εἶναι «πού δίνει σ᾽ ὅλα τά ζῶντα δημιουργήματα ζωή καί ἀναπνοή
καί ὅλα ὅσα τούς χρειάζονται γιά τήν συντήρηση τῆς ζωῆς τους» (Πράξ. 17,25).
Ἔτσι ὁ Θεός εἶναι ὁ Ἴδιος ἡ πηγή πάσης ζωῆς καί παντός καλοῦ πράγματος·
ἀπό Αὐτόν ἔχουν τήν ἐπάρκειά τους ὅλα τά πράγματα.1
(β) Ὁ Θεός ἔπειτα εἶναι μακάριος. Δύο φορές ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν Α´
πρός Τιμόθεο ἐπιστολή του (1,11.6,15) καλεῖ τόν Θεό «μακάριο», ὅτι δηλαδή
δέν ὑπάρχει σ᾽ Αὐτόν πόνος καί θλίψη. Μέ αὐτό ὅμως δέν πρέπει καθόλου νά
νοήσουμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀδιάφορος γιά τίς θλίψεις καί τά βάσανά τῶν ἀνθρώπων,
ἀλλά πρέπει νά νοήσουμε ἁπλᾶ ὅτι ὁ Θεός δέν «ὑποφέρει», δέν «πάσχει», εἶναι
ὅμως εὔσπλαχνος καί οἰκτίρμων. Ὁ Χριστός ἔπαθε καί ὑπέφερε τόν σταυρικό
θάνατο. Ὑπέφερε ὅμως αὐτόν μόνο κατά τήν ἀνθρώπινη φύση του καί ὄχι κατά
τήν θεία, γιατί ὁ Θεός εἶναι ἀπαθής, δηλαδή εἶναι μακάριος, εἶναι δηλαδή αὐτό
πού λέμε στό σημερινό μας κήρυγμα. Ἀκόμη ὁ Θεός δέν εἶναι μόνο ὁ Ἴδιος μα1. Ὁ Θεός, λέγει ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος, «μηδενός ἐπιδεής ὤν, ἀλλ᾽ αὐτάρκης καί πλήρης ἑαυτοῦ, τοῖς
πᾶσι ἐπιδίδωσι καί ἐν αὐτῷ τά πάντα συστήκει» καί «αὐτός τῆς πάντων συστάσεώς ἐστι ποιητής»
(Λόγος κατά Ἐλλήνων. Migne 25,26). Βλ. Τρεμπέλα, Δογματική, Τόμ. 1 σ. 194.195 καί Macaire,
Theologie Dogmatique Orthodoxe, Τόμ. 1 σ. 133-138.
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κάριος, ἀλλά εἶναι ἐπίσης καί ἡ πηγή τῆς δικῆς μας μακαριότητας. Σ᾽ Αὐτόν
ὑπάρχει τό πλήρωμα τῆς χαρᾶς καί τῆς εὐφροσύνης, ἀγαθά πού τά παρέχει πλούσια σ᾽ αὐτούς πού Τόν ἀγαποῦν. Ὁ Ψαλμωδός λέει μέ εὐγνωμοσύνη στόν Θεό:
«Τόν δρόμο μέ μαθαίνεις τῆς ζωῆς· ἀμέτρητη χαρά εἶναι ἡ παρουσία σου, ἀπόλαυση, στά δεξιά σου αἰώνια» (Ψαλμ. 15,11):
Τήν μακαριότητα τοῦ Θεοῦ τήν δοξάζουν ἀκαταύπαστα οἱ ἄγγελοι, ἀλλά καί
ὅλη ἡ δημιουργία. Σέ μιά εὐχή τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ λέει ὁ ἱερεύς πρός τόν
Θεό: «Σέ τρέμουσιν αἱ νοεραί πᾶσαι Δυνάμεις. Σέ ὑμνεῖ ἥλιος, σέ δοξάζει σελήνη,
σοί ἐντυγχάνει τά ἄστρα, σοί ὑπακούει τό φῶς, σέ φρίττουσιν ἄβυσσοι, σοί δουλεύουσιν αἱ πηγαί»!2
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

2. Βλ. Μηναῖο, ΣΤ´ Ἰαν. β´ εὐχή Μεγάλου Ἁγιασμοῦ.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
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Δημητσάνα - Mεγαλόπολη, Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010

23. Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
1. Ὁ Θεός μας, ἀγαπητοί μου, εἶναι ΕΝΑΣ. Τό Σύμβολο τῆς πίστης μας
ἀρχίζει μέ τό τό «Πιστεύω εἰς ΕΝΑ Θεόν»! Καί ὁ Θεός μας εἶναι ἕνας, γιατί
εἶναι τέλειος· πραγματικά, ἡ ἰδέα τῆς πληρότητας καί τελειότητας στόν Θεό καί
τῆς ἀπεριόριστης δύναμής Του, δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά σκεφτοῦμε ἄλλο Θεό παρά
ΕΝΑ. Ἕνας παλαιός ἐκκλησιαστικός συγγραφέας διακήρυξε αὐτή τήν ἀλήθεια
μέ τά ἑξῆς λόγια: «Ἄν ὁ Θεός δέν εἶναι ἕνας, δέν ὑπάρχει Θεός»!1 Καί ὁ ἅγιος
Ἀθανάσιος τήν «πολυθεότητα» τήν λέει «ἀθεότητα».2
2. Τήν ἑνότητα τοῦ Θεοῦ τήν κατανοοῦμε καί ἀπό τήν τάξη καί ἁρμονία
πού ὑπάρχει στόν κόσμο· γιατί ἄν ὑπῆρχαν πολλοί ἄρχοντες τῆς κτίσεως,
θά ὑπῆρχε καί διαφορά μεταξύ τους, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός,3 καί θά εἶχαν καί ἀντιθέσεις – «ἡ γάρ διαφορά ἐναντίωσιν εἰσάγει» –
καί δέν θά ὑπῆρχε, λοιπόν, ἁρμονία τοῦ κόσμου.4
Ὅλη ἡ Καινή Διαθήκη εἶναι γεμάτη ἀπό τήν διδασκαλία περί τοῦ ΕΝΟΣ
Θεοῦ. «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς», λέμε στήν προσευχή, στήν «Κυριακή»
προσευχή μας (Ματθ. 6,9). «Οὐδείς Θεός ἕτερος, εἰ μή εἷς», λέει καθαρά ὁ ἀπόστολος Παύλος (Α´ Κορ. 8,4).
1. «Deus si non unus est, non est». (Adver. Marc. Ι 3).
2. Κατά Ἑλλήνων § 28,29. Migne 25,56.57. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός λέει: «Πιστεύουμε,

λοιπόν, σέ ἕνα Θεό, σέ μιά ἀρχή ἄναρχη, ἄκτιστη, ἀγέννητη καί ἀνόλεθρη καί ἀθάνατη, αἰώνια, ἄπειρη,
ἀπερίγραπτη, ἀπεριόριστη, ἀπειροδύναμη, ἁπλή, ἀσύνθετη, ἀσώματη, ἄρρευστη, ἀπαθῆ, ἄτρεπτη, ἀναλλοίωτη, ἀόρατη, πηγή ἀγαθότητας καί δικαιοσύνης, φῶς νοερό, ἀπρόσιτη δύναμη, πού δέν γνωρίζεται μέ
κανένα μέτρο ἀλλά μόνο μετριέται μέ τήν συγγενῆ βούληση – μιά οὐσία, μιά θεότητα, μιά δύναμη, μιά θέληση, μιά ἐνέργεια, μιά ἀρχή, μιά ἐξουσία, μιά κυριότητα, μιά βασιλεία πού γνωρίζεται σέ τρεῖς τέλειες
ὑποστάσεις καί προσκυνεῖται σέ μιά προσκύνηση» (Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, Α´, 8.).
3. Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως Α´ 5.
4. Καί ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος πάλι λέει: «Ἐν τῇ τοῦ παντός τάξει καί ἁρμονίᾳ τόν τοῦ παντός νοεῖν
ἡγεμόνα ἀνάγκη Θεόν καί τοῦτον ἕνα καί οὐ πολλούς». Κατά Ἐλλήνων §38 Migne 25,76. Βλ. γιά τό
θέμα αὐτό ὡραία περικοπή Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ εἰς Ἔκδοσιν ἀκριβῆ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, Α´, 5.
Migne 94,801.
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3. Ἀλλά καί ἡ Παλαιά Διαθήκη μᾶς μιλάει γιά ΕΝΑ Θεό. Ἡ ἱστορία τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι ἱστορία ἀγῶνος ἐναντίον τοῦ πολυθεϊσμοῦ γιά τήν πίστη
στόν ΕΝΑ ἀληθινό Θεό.5
Ἀλλά στήν Παλαιά Διαθήκη ἔχουμε μερικές ἐκφράσεις, οἱ ὁποῖες, γιά ἕναν πού
δέν ξέρει τά πράγματα, φαίνεται ὅτι μιλᾶνε γιά πολλούς θεούς. Γιά παράδειγμα:
(α) Ἡ ὀνομασία τοῦ Θεοῦ Ἐλωχίμ. Ἡ κατάληξη ιμ στήν ἑβραϊκή γλώσσα,
στήν ὁποία γράφηκε ἡ Παλαιά Διαθήκη, εἶναι πληθυντικοῦ ἀριθμοῦ. Νομίζουν
λοιπόν μερικοί ὅτι, ἀφοῦ ὁ Θεός ὀνομάζεται σέ πληθυντικό ἀριθμό Ἐλωχίμ, ἄρα
ἔχουμε πολλούς θεούς. Ὄχι, χριστιανοί μου! Ἡ ὀνομασία τοῦ Θεοῦ στήν Παλαιά
Διαθήκη σέ πληθυντικό ἀριθμό ὑποδηλώνει τό δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὑποδηλώνει ὅτι ὑπάρχουν περισσότερα ἀπό ἕνα θεῖα Πρόσωπα. Ἀλλά εἶναι ὁμοούσια
τά πρόσωπα αὐτά, γι᾽ αὐτό καί τό ρῆμα πού συνδέεται μέ τό ὄνομα «Ἐλωχίμ»
εἶναι στόν ἑνικό ἀριθμό (βλ. Γεν. 1,1). Τρία θεῖα Πρόσωπα, ἀλλά μία θεία Οὐσία.
(β) Ἐπίσης στήν Παλαιά Διαθήκη ἔχουμε τήν ἔκφραση «Θεός τῶν θεῶν».
Ἄν παρεξηγήσει κανείς τήν ἔκφραση αὐτή θά νομίσει ὅτι ἡ Παλαιά Διαθήκη μιλάει γιά πολλούς θεούς. Ἀλλά ἡ ἔκφραση αὐτή, χριστιανοί μου, δηλώνει τήν
πίστη στόν ἀληθινό Θεό καί λέγεται ἐναντίον τῆς λατρείας τῶν εἰδώλων. Ὅσοι
λάτρευαν τά εἴδωλα τά καλοῦσαν «θεούς»· ἀλλά οἱ «θεοί» αὐτοί ἦταν ψεύτικοι.
Ἔτσι ἡ ἔκφραση «Θεός τῶν θεῶν» θέλει νά διακηρύξει τόν μόνο ΕΝΑ ἀληθινό
Θεό, ἔναντι τῶν πολλῶν ψευδο-θεῶν τῶν εἰδωλολατρῶν.6
4. Ἡ χριστιανική πίστη στήν ἑνότητα τοῦ Θεοῦ ἐμβαθύνεται περισσότερο μέ
τό δόγμα τῆς Τρισ-υποστάτου ἑνότητας, γιά τήν ὁποία θά μιλήσουμε στό ἑπόμενο
κεφάλαιο τῆς Δογματικῆς.7
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
5. Ἡ ἐπιθυμία μερικῶν θρησκειολόγων νά βροῦν σέ μερικές βιβλικές ἐκφράσεις ἴχνοι ἑνός ὑποτιθέμενου
«ἀρχικοῦ πολυθεϊσμοῦ» – ὅπως γιά παράδειγμα στήν κατά πληθυντικό ἀριθμό ἐκφορά τοῦ ὀνόματος
τοῦ Θεοῦ «Ἐλωχίμ» – ἤ νά βροῦν στόν ἰσραηλιτικό λαό μιά πίστη σέ ἕνα «ἐθνικό Θεό», ὅπως τό
νομίζουν στίς ἐκφράσεις «Θεός τῶν ἐθνῶν», «ὁ Θεός Ἀβραάμ, Ἰσαάκ καί Ἰακώβ» – δέν ἀνταποκρίνεται
στήν πραγματική ἔννοια αὐτῶν τῶν ἐκφράσεων.
6. Βλ. καί Α´ Κορ. 8,5-6.
7. Τό δόγμα τῆς ἑνότητας τοῦ Θεοῦ σέ μᾶς εἶναι φανερό καί δέν ἔχουμε ἀνάγκη ἀποδείξεων γιά νά
τό πιστεύσουμε. Στήν πρώτη ὅμως χριστιανική Ἐκκλησία ἦταν ἀνάγκη νά κηρύττεται τό δόγμα αὐτό
ἐναντίον τῆς ἰδέας τοῦ δυαλισμοῦ – ὅτι δηλαδή ὑπάρχουν δύο θεοί, ὁ καλός καί ὁ κακός – καί ἐναντίον
πάλι τῆς πολυθεΐας τῶν εἰδωλολατρῶν πού ὑπῆρχε ἀκόμη τότε.
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Δημητσάνα - Mεγαλόπολη, Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010

24. ΤΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΔΟΓΜΑ (Α)
Τά κυριακάτικα αὐτά κηρύγματά μας, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀναφέρονται στήν
πίστη μας. Τό ἐννοῶ ὅτι σέ μερικούς φαίνονται δύσκολα, εἶναι ὅμως δογματικά
μαθήματα, πού πρέπει νά τά μάθουμε. Στά παλαιότερα χρόνια, ὅσοι ἤθελαν νά
βαπτισθοῦν καί νά γίνουν χριστιανοί διδάσκονταν πρῶτα τά μαθήματα αὐτά καί
ἔπειτα βαπτίζονταν. Εἶναι βασικά λοιπόν τά μαθήματα τῆς Ὀρθόδοξης πίστης
μας καί γι᾽ αὐτό, σάν Ἐπίσκοπός σας, εἶμαι ὑποχρεωμένος νά σᾶς τά διδάξω καί
ἀλλοίμονό μου ἄν δέν τό κάνω. Δύσκολες στήν κατάληψή τους φαίνονται καί οἱ
ἱερές μας Ἀκολουθίες καί οἱ εὐχές τοῦ ἱερέα καί τά τροπάρια καί οἱ ὕμνοι τῆς
Ἐκκλησίας μας, πού ψάλλουν οἱ ψάλτες, ἀλλά δέν σημαίνει αὐτό ὅτι πρέπει νά
τά παραλείπουμε. Τό ὀρθόδοξο κήρυγμα πρέπει νά εἶναι «γάλα» δογματικῆς διδασκαλίας, ὅπως ἔτσι ἦταν τό κήρυγμα τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Καί τό δικό μας κήρυγμα πρέπει νά ἀκολουθεῖ τό πατερικό κήρυγμα γιά νά εἶναι
λόγος Θεοῦ. Διαφορετικά εἶναι ἀνθρώπινος λόγος καί δέν ἔρχονται οἱ χριστιανοί
στήν Ἐκκλησία γιά νά ἀκούσουν ἀνθρώπινο λόγο, ἀλλά λόγο Θεοῦ.

1. Στό νέο κεφάλαιο τῶν κηρυγμάτων μας πού μπαίνουμε ἀπό σήμερα, ἀδελφοί
μου χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω πιό συγκεκριμένα γιά τόν Θεό μας. Ὁ Θεός μας,
κατά τήν Ἁγία Γραφή, εἶναι Ἕνας, ἀλλά εἶναι τρία Πρόσωπα ἑνωμένα μεταξύ
τους. Ἄν σᾶς ρωτήσει κανείς, τί πιστεύετε γιά τόν Θεό μας, νά ἑνώσετε τά τρία
δάκτυλα τοῦ δεξιοῦ σας χεριοῦ, ὅπως ὅταν κάνετε τόν σταυρό σας, καί νά πεῖτε:
Νά, ἔτσι εἶναι ὁ Θεός μας! Ὁ Θεός μας εἶναι τρία Πρόσωπα, ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός
καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀλλά εἶναι ἑνωμένα τά Πρόσωπα αὐτά μεταξύ τους, γιατί
ἔχουν τήν Ἴδια Θεία Οὐσία. Εἶναι λοιπόν ὁμοούσια καί ἀχώριστα τά Πρόσωπα
τῆς Ἁγίας Τριάδος.
2. Τήν πίστη μας αὐτή τήν λέμε «Τριαδικό δόγμα». Τό δόγμα αὐτό εἶναι πολύ
σπουδαῖο. Εἶναι τό κορυφαῖο δόγμα τῆς πίστης μας καί ὅλες τίς ἄλλες ἀλήθειες
τῆς πίστης μας πρέπει νά τίς μελετοῦμε μέ βάση τήν Τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ.
Καί ἐπειδή, ἀγαπητοί μου, τό νά πιστεύουμε στήν Ἁγία Τριάδα εἶναι βασικό,
γι᾽ αὐτό καί τήν προσευχή μας πρέπει νά τήν ἀρχίζουμε μέ τήν Ἁγία Τριάδα.
Ἀρχίζοντας δηλαδή νά προσευχηθοῦμε στόν Θεό, πρέπει πρῶτα νά λέμε τό «Εἰς
τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Αὐτή ἡ μικρή
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προσευχούλα μέ τίς λίγες λέξεις εἶναι μία ὁμολογία πίστεως στήν Ἁγία Τριάδα.
Ὁμολογοῦμε καί τά τρία Πρόσωπα τῆς Θεότητας, τόν Πατέρα, τόν Υἱό καί τό
Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀλλά συγχρόνως ὁμολογοῦμε ἐπίσης ὅτι τά τρία Πρόσωπα ἔχουν
μία Οὐσία, ὅτι εἶναι Ὁμοούσια. Γιατί, ἐνῶ μιλᾶμε γιά τρία Πρόσωπα, ὅμως λέμε
« Εἰς τό ΟΝΟΜΑ τοῦ Πατρός ...» καί ὄχι «εἰς τά ὀνόματα».
Ὅλοι μας ξέρουμε ἐπίσης καί μία ἄλλη σύντομη προσευχή στήν Ἁγία Τριάδα.
Εἶναι ἡ προσευχή «Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον
ἡμᾶς». Τό «Ἅγιος ὁ Θεός» λέγεται γιά τόν Πατέρα. Τό «Ἅγιος Ἰσχυρός» λέγεται
γιά τόν Υἱό καί τό «Ἅγιος Ἀθάνατος» λέγεται γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀλλά ἐνῶ
εἶναι τρία τά Πρόσωπα καί θά ἔπρεπε γι᾽ αὐτό νά ποῦμε «ἐλεήσατε ἡμᾶς», ὅμως
λέμε «ΕΛΕΗΣΟΝ ἡμᾶς», γιατί τά τρία Πρόσωπα εἶναι ὁμοούσια. Ὑπάρχει καί
μία ἄλλη προσευχή τῆς Ἐκκλησίας μας στήν Ἁγία Τριάδα, σύντομη καί αὐτή,
καί πρέπει νά τήν μάθουμε νά τήν λέμε, γιατί εἶναι πολύ γλυκειά. Καί καλό εἶναι
νά τήν λέμε καί τό πρωί ὅταν ξυπνᾶμε καί τό βράδυ προτοῦ νά κοιμηθοῦμε. Εἶναι
ἡ προσευχή: «Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, σκέπη μου τό
Πνεῦμα τό Ἅγιον, Τριάς Ἁγία δόξα σοι»!
3. Καί τώρα, ἀδελφοί μου, θά ἀπαντήσω σέ ἕνα τολμηρό ἐρώτημα: Γιατί ὁ
Θεός μας εἶναι Τρία Πρόσωπα; Δέν εἶναι καλύτερα νά πιστεύουμε, ὅπως οἱ
Ἑβραῖοι καί οἱ Μωαμεθανοί, σέ ἕνα Θεό;
– Σέ ἕνα Θεό πιστεύουμε καί ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, μονοθεϊστές βέβαια εἴμαστε καί ἐμεῖς, ἀλλά ὁ ΕΝΑΣ Θεός μας εἶναι τρία Πρόσωπα. Καί
ἀπαντῶ ἀμέσως γιατί ὁ Θεός μας εἶναι περισσότερα ἀπό ἕνα Πρόσωπα. Γιά νά
ἀπαντήσω στό ἐρώτημα αὐτό, πρέπει νά σᾶς πῶ τί εἶναι ὁ Θεός μας. Τί εἶναι ὁ
Θεός μας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί; Ἔχουμε τόση ἄγνοια γιά τήν πίστη μας, ὥστε
δέν ξέρουμε ἀκόμη οὔτε τί εἶναι ὁ Θεός μας. Μερικοί λέγουν ὅτι ὁ Θεός εἶναι μιά
Ἀνώτερη Δύναμη. Ὄχι, ἀδελφοί μου, δέν εἶναι αὐτό ὁ Θεός! Ἀνώτερη δύναμη
εἶναι καί τό ἠλεκτρικό ρεῦμα, πού μᾶς τινάζει ἤ καί ὁ δυνατός ἀέρας πού ξεριζώνει
δέντρα. Ὁ Θεός μας ὅμως, κατά τήν Ἁγία Γραφή, δέν εἶναι μιά ἀφηρημένη δύναμη, ἀλλά εἶναι αὐτά τά δύο: Εἶναι ΠΡΟΣΩΠΟ καί ΑΓΑΠΗ. Ἀφοῦ δέ ὁ Θεός
εἶναι Πρόσωπο καί Ἀγάπη, πρέπει νά ἔχει κοινωνία καί μέ ἄλλα Πρόσωπα. Γιατί
διαφορετικά, ἄν δέν ἔχει αὐτή τήν κοινωνία, δέν θά εἶναι οὔτε Ἀγάπη, ἀλλά οὔτε
καί Πρόσωπο. Θά εἶναι «ἄτομο». Ἄτομο ἀπομεμονωμένο καί ἀνεξάρτητο. Θά
πεῖ ὅμως κανείς ἐδῶ, ὅτι ὁ Θεός ἔχει κοινωνία καί ἀγάπη μέ ᾽μᾶς τούς ἀνθρώπους, πού εἴμαστε καί ἐμεῖς πρόσωπα πλασμένα κατά τήν εἰκόνα Του. Ὄχι, δέν
ἐννοῶ αὐτό. Ὅταν λέμε ὅτι ὁ Θεός ὡς Πρόσωπο καί Ἀγάπη πρέπει νά ἔχει κοινωνία καί μέ ἄλλα Πρόσωπα, δέν ἐννοοῦμε τήν κοινωνία πού ἔχει μέ ᾽μᾶς, κατά
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τήν ΕΝΕΡΓΕΙΑ Του, ἀλλά ἐννοοῦμε νά ἔχει κοινωνία μέ ἄλλα Πρόσωπα κατά
τήν ΟΥΣΙΑ Του. Δέν μπορεῖ νά λέμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι Πρόσωπο καί Ἀγάπη χωρίς
νά ἔχει καί ἄλλα ὁμοούσια Πρόσωπα, στά Ὁποῖα νά ἐκδηλώνει αὐτή τήν Ἀγάπη.
Ἐπειδή λοιπόν πιστεύουμε τόν Θεό ὡς πρόσωπο καί ὄχι ὡς μιά ἀφηρημένη
δύναμη καί ἐπειδή ἀκόμη Τόν πιστεύουμε ὡς ἀγάπη, γι᾽ αὐτό Τόν πιστεύουμε
ὡς Τριαδικό.
4. Τό δόγμα τῆς Παναγίας Τριάδος, ἀγαπητοί μου, πού εἶναι βέβαια ἀκατάληπτο στό ἀνθρώπινο πνεῦμα μας, περιλαμβάνει αὐτές τίς δύο θεμελιώδεις ἀλήθειες, τίς ὁποῖες πρέπει νά γνωρίζουμε:
(α) Ὁ Θεός εἶναι ἕνας στήν οὐσία, ἀλλά εἶναι Τρισυπόστατος, εἶναι, δηλαδή,
τρία τά Πρόσωπα τῆς Θεότητας.
Καί (β) Τά τρία Θεῖα Πρόσωπα, ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἄν
καί εἶναι ὁμοούσια καί ἔχουν τίς ἴδιες θεῖες ἰδιότητες, ὅμως τό καθένα ἔχει καί
προσωπικά ἰδιώματα. Τά ἰδιώματα αὐτά, ἐπαναλαμβάνουμε, εἶναι προσωπικά,
δέν εἶναι δηλαδή κοινά καί γιά τά τρία Πρόσωπα, γι᾽ αὐτό καί τά λέμε «ἀκοινοποίητα» ἰδιώματα. Τό ἰδίωμα τοῦ Πατέρα εἶναι ὅτι εἶναι ἀγέννητος. Τό ἰδίωμα
τοῦ Υἱοῦ εἶναι ὅτι γεννᾶται ἀπό τόν Πατέρα· καί τό προσωπικό ἰδίωμα τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος εἶναι ὅτι ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα. Ἀπό τά τρία αὐτά ἰδιώματα
τῶν τριῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος βλέπουμε καθαρά ὅτι πηγή τῆς Θεότητας εἶναι ὁ Θεός Πατέρας, ἀπό τόν Ὁποῖο γεννᾶται ὁ Υἱός καί ἀπό τόν Ὁποῖο
πάλι ἐκπορεύεται τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀλλά τό θέμα αὐτό, ἀγαπητοί μου, πού εἶναι
πολύ σοβαρό καί ἀποτελεῖ μιά λεπτή καί μεγάλη μας διαφορά μέ τούς Καθολικούς, θά τό ἀναπτύξουμε στό ἑπόμενό μας κήρυγμα.
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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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.

KΛΗΜΗΣ ΡΩΜΗΣ
ΤΑ ΨΕΥΔΟΚΛΗΜΕΝΤΙΑ
Στό ὄνομα τοῦ Κλήμεντος ἀποδίδεται καί ἕνα μεγάλο διήγημα, σχετικό μέ
τήν ζωή τοῦ ἀποστόλου Πέτρου καί τοῦ Κλήμεντος, πού τό ἔχουμε σέ διάφορες
ἐκδόσεις· καί γιά νά τό ἔχουμε σέ διάφορες ἐκδόσεις φαίνεται ὅτι ἦταν πολύ ἀγαπητό· καί ἦταν, πραγματικά, ἀπό παλαιά ἀγαπητό τό διήγημα αὐτό, γιατί ὁ
σκοπός του ἦταν διδακτικός.
Ἀπό τήν ἀρχή ὅμως γράφουμε ὅτι τό ἐκτενές αὐτό διήγημα δέν εἶναι πραγματικά ἔργο τοῦ Κλήμεντος, τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης, οὔτε καί εἶναι σωστά ὅλα
ὅσα διαβάζουμε σ᾽ αὐτό. Γι᾽ αὐτό τά γραφόμενα στό διήγημα τά λέμε γενικά
«Κλημέντια» καί ἀφοῦ δέν εἶναι τοῦ Κλήμεντος τά λέμε «Ψευδοκλημέντια».
Ἡ διήγηση τῶν Ψευδοκλημεντίων
Ὁ πρωταγωνιστής στό διήγημα εἶναι ὁ Κλήμης, πού παριστάνεται σάν γέννημα τῆς αὐτοκρατορικῆς οἰκογένειας. Αὐτός παριστάνεται ἀνήσυχος, γιατί ψάχνει νά βρεῖ τήν ἀλήθεια σέ διάφορες φιλοσοφικές σχολές, ἀλλά εἰς μάτην· τόν
ἀπασχολεῖ τό θέμα τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς, ἡ ἀρχή τοῦ κόσμου καί διάφορα
ἄλλα παρόμοια θέματα, ἀλλά δέν τόν ἱκανοποιοῦν οἱ διάφορες φιλοσοφικές ἀπαντήσεις. Γι᾽ αὐτό καί ἀποφάσισε νά μεταβεῖ στήν Ἰουδαία, ὅπου ἔμαθε ὅτι κήρυττε
καί θαυματουργοῦσε ὁ Ἰησοῦς Χριστός· ἀντίθετοι ὅμως ἄνεμοι τόν ἔφεραν στήν
Ἀλεξάνδρεια, ὅπου συνάντησε τόν ἀπόστολο Βαρνάβα καί διδάχτηκε μερικά γενικά γιά τόν χριστιανισμό. Ἡ κατήχηση ἔμεινε ἡμιτελής, ἐπειδή ὁ Βαρνάβας
ἐπειγόταν νά μεταβεῖ στήν Ἰουδαία. Ἐκεῖ στήν Ἰουδαία μετέβη σέ λίγο καί ὁ
Κλήμης καί στήν πόλη Καισάρεια συναντήθηκε πάλι μέ τόν Βαρνάβα· καί ὁ
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Βαρνάβας τόν ὁδήγησε στόν ἀπόστολο Πέτρο, πού ἦταν ἐκεῖ, γιά πληρέστερη
κατήχηση. Ὁ Πέτρος, λέει τό διήγημα, δίδαξε στόν Κλήμεντα τήν διδασκαλία
γιά τόν ἀληθινό Προφήτη, τοῦ διέλυσε τίς ἀμφιβολίες καί ἔπειτα τόν προσκάλεσε,
ἄν θέλει, νά τόν συνοδεύσει στά ἱεραποστολικά του ταξίδια.
Τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ διηγήματος εἶναι ἀφιερωμένο στήν πείρα τοῦ Κλήμεντος, ὡς συνοδοῦ τοῦ Πέτρου, στά τελευταῖα ἀποστολικά του ταξίδια, καί στήν
συνάντηση τοῦ ἀποστόλου Πέτρου καί τοῦ Σίμωνα τοῦ μάγου.
Κατά τήν συνάντηση αὐτή συζητήθηκε ἀπό τούς δύο δημόσια ἄν ὑπάρχει ἕνας
Θεός ἤ πολλοί, ὅπως ὑποστήριζε ὁ Σίμων ὁ μάγος, στηριζόμενος δῆθεν στίς ἅγιες
Γραφές. Καί ἐξιστορεῖται στό διήγημα ἡ δράση τοῦ Πέτρου καί τοῦ Κλήμεντος
ἐναντίον τοῦ μάγου Σίμωνα καί τῶν ὀπαδῶν του σέ διάφορες πόλεις τῆς Φοινίκης,
στήν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας καί τέλος στήν Ἀντάραδο, σέ μιά παραλιακή πόλη
τῆς Συρίας. Ἐκεῖ ὁ Κλήμης διηγεῖται στόν Πέτρο τά οἰκογενειακά του· ὅτι δηλαδή ἡ μητέρα του μετά τήν γέννησή του, ἐξ αἰτίας κάποιου ὀνείρου, ὅπως προφασίστηκε, στήν πραγματικότητα ὅμως γιά νά ἀποφύγει τίς ἐρωτικές προκλήσεις
τοῦ ἀδερφοῦ τοῦ ἄνδρα της, ἀναγκάστηκε νά φύγει ἀπό τήν Ρώμη μέ τά ἄλλα
δύο της μεγαλύτερα παιδιά καί νά πάει στήν Ἀθήνα.1 Ἐπειδή ὅμως ὁ σύζυγός
της γιά δώδεκα ὁλόκληρα χρόνια δέν λάβαινε γι᾽ αὐτήν καμμιά εἴδηση, ἄφησε
τόν Κλήμεντα σέ γνωστούς καί ἀναχώρησε γιά νά βρεῖ τήν γυναίκα του καί τά
δυό του παιδιά.
Ἡ μητέρα τοῦ Κλήμεντος μέ τά ἄλλα δυό της παιδιά, ὅταν ἔφυγαν ἀπό τήν
Ρώμη, ναυάγησαν στόν πλοῦν καί εἶχαν φοβερές περιπέτειες, χωρίς νά καταφέ1. Ἡ ἴδια ἡ μητέρα παριστάνεται ἀργότερα νά ἐξομολογεῖται στόν ἀπόστολο Πέτρο: «Ἐγώ, πάνυ,
εὐγενής ὑπάρχουσα, δυνάστου τινός προσταγῇ ἀνδρί πρός γένους αὐτῷ ὑπάρχοντι ἐγενόμην γυνή. Καί
μετά δίδυμα τέκνα ἔσχον ἕτερον υἱόν. Ὁ δέ τοῦ ἐμοῦ ἀνδρός ἀδελφός μανείς οὐκ ἔλαττον ἠράσθη μου
τῆς ταλαιπώρου, σφόδρα σωφρονεῖν ἀγαπώσης. Καί βουλομένη μήτε τῷ ἐραστῇ συνθέσθαι, μήτε τῷ
ἐμῷ ἀνδρί ἀναθέσθαι τόν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ πρός ἐμέ ἔρωτα, ἐλογισάμην, ἵνα μήτε μοιχησαμένη ἐμαυτήν
μιανῶ, μήτε τοῦ ἐμοῦ ἀνδρός τήν κοίτην ὑβρίσω, μήτε τῷ ἀδελφῷ τόν ἀδελφόν πολέμιον καταστήσω,
μήτε ὅλον γένος μέγα ὄν εἰς ονειδισμόν πᾶσιν ὑποβαλῶ· ὡς ἔφην, ἐλογισάμην τήν πόλιν μετά τῶν ἐμῶν
διδύμων παίδων ἐκβῆναι ἐπί χρόνον τινά, ἕως ἄν καί ὁ μιαρός ἔρως παύσηται τοῦ ἐπί τῇ ἐμῇ ὕβρει κολακεύοντός με. Τόν μέντοι ἕτερον υἱόν παρά τῷ πατρί μεῖναι εἰς παραμυθίαν κατέλιπον.
Πλήν, ἵνα ταῦτα οὕτως γένηται, ἐπενόησα ὄνειρον πλάσασθαι, ὡς δή τινος νύκτωρ ἐπιστάντος μοι
καί εἰρηκότος· Γύναι, ἐξαυτῆς ἅμα τοῖς διδύμοις σου τέκνοις ἐπί χρόνον τινά, μέχρις ὅτε μηνύσω ἐπανελθεῖν σε ἐνταῦθα, ἔκβηθι τήν πόλιν· ἐπεί ἅμα ἀνδρί καί πᾶσί σου τοῖς τέκνοις αἰφνιδίως κακῶς τελευτήσεις. Ὁμῶς οὕτως ἐποίησα. Ἅμα γάρ τῷ τόν ὄνειρον ψεύσασθαί με τῷ ἀνδρί, αὐτός, περίφοβος
γενόμενος, μετά τῶν ἐμῶν δύο υἱῶν, δούλων τε καί παιδισκῶν καί χρημάτων συχνῶν κατά πλοῦν εἰς
Ἀθήνας με ἐξέπεμψεν, ἐκπαιδεῦσαι τούς υἱούς “μέχρις ἄν, ἔφη, τῷ χρηματίσαντι δόξῃ ἐπανιέναι σε πρός
ἐμέ”» (Ὁμιλίαι 12,15).
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ρουν νά ἔρθουν στήν Ἀθήνα. Καί ὁ πατέρας ἔπαθε τά ἴδια. Στό νησί ὅμως Ἄραδο,
ὅπου ἦρθε ὁ ἀπόστολος Πέτρος μέ τόν Κλήμεντα ἀπό τήν Ἀντάραδο, ὅπως εἴπαμε
παραπάνω, συναντάει μιά ζητιάνα γυναίκα· ἀπό τήν συζήτηση μαζί της τήν ἀναγνώρισε ὡς μητέρα τοῦ Κλήμεντος καί τήν ὁδήγησε στό παιδί της.
Στήν Λαοδίκεια βρέθηκαν καί οἱ δύο ἀδερφοί τοῦ Κλήμεντος καί ὁ γέροντας
πατέρας τους. Ἐκεῖ ἔγινε νέα δημόσια συζήτηση μεταξύ τοῦ Πέτρου καί τοῦ
μάγου Σίμωνα, στήν ὁποία νικήθηκε πάλι ὁ μάγος. Τέλος, ὁ γέροντας πατέρας
τοῦ Κλήμεντος, Φαῦστος στό ὄνομα, ἔμαθε ὅτι δύο παιδικοί του φίλοι ἔγιναν μαθητές τοῦ μάγου Σίμωνα καί ἔμειναν μαζί του· γι᾽ αὐτό πῆρε τήν ἄδεια τοῦ Πέτρου νά πάει νά τούς ἐπισκεφθεῖ. Ὁ Πέτρος τοῦ ἐπέτρεψε, ἀλλά ὅταν ὁ Φαῦστος
γύρισε ἀπό τήν ἐπίσκεψή του στόν μάγο Σίμωνα εἶχε πάρει ἐντελῶς τήν μορφή
του. Γι᾽ αὐτό, λέει τό ψευδο-κλημέντιο διήγημα, ὁ ἀπόστολος Πέτρος τόν ἔστειλε
στήν Ἀντιόχεια, ὅπου ὁ Σίμωνας εἶχε πολλούς ὀπαδούς, γιά νά παριστάνει τόν
Σίμωνα, ἀφοῦ εἶχε τήν ἴδια μορφή μ᾽ αὐτόν· καί παριστάνοντας τόν Σίμωνα ὁ
Φαῦστος ἐξέφραζε δημόσια τήν μετάνοιά του καί διαλαλοῦσε στήν Ἀντιόχεια ὅτι
ὁ Πέτρος εἶναι ἀληθινός ἀπόστολος. Αὐτό, λέει στήν συνέχεια τό διήγημα, ἔφερε
καλά ἀποτελέσματα, γιατί πείστηκαν πράγματι οἱ Ἀντιοχεῖς ὀπαδοί τοῦ Σίμωνα
γιά τήν πλάνη τοῦ ἀρχηγοῦ τους. Ἔτσι ἑτοιμάστηκε ὁ δρόμος τοῦ ἀποστόλου
Πέτρου γιά τήν Ἀντιόχεια, ὅπου ἦρθε καί προσείλκυσε πολλούς στόν Χριστιανισμό· ἐκεῖ, λέει τό διήγημα, ὁ Πέτρος ἐπανέφερε καί τόν Φαῦστο στήν πρώτη
του, τήν πραγματική του μορφή.
Ὅπως βλέπουμε καί ἡ διήγηση τῶν οἰκογενειακῶν συμβάντων τοῦ Κλήμεντος
δέν εἶναι ὁ κύριος σκοπός τοῦ διήγηματος, ἀλλά μέσον γιά ἔξαρση τοῦ ἀποστόλου
Πέτρου.
Ἐκδόσεις Ψευδοκλημεντίων
Καί τώρα περί τῶν ἐκδόσεων – τῶν ἀποσπασμάτων τοῦ διηγήματος αὐτοῦ,
πού, ἐπαναλαμβάνω, δέν εἶναι τοῦ Κλήμεντος καί ἄς φέρεται μέ τό ὄνομά του·
γι᾽ αὐτό, ὅπως εἴπαμε, τίς ἐκδόσεις ἤ τά ἀποσπάσματα τοῦ διηγήματος τά λέμε
γενικά «Ψευδοκλημέντια».
α) Ὁμιλίαι («Κλήμεντος τῶν τοῦ Πέτρου ἐπιδημιῶν κηρυγμάτων ἐπιτομή εἰς
ὁμιλίας εἴκοσιν»). Ἡ συλλογή αὐτή εἶναι γραμμένη στήν ἑλληνική γλώσσα καί
περιέχει τό οἰκογενειακό ἱστορικό τοῦ Κλήμεντος, γιά τό ὁποῖο μιλήσαμε παραπάνω, καί τά κηρύγματα τοῦ ἀποστόλου Πέτρου, πού ἔκανε δῆθεν στίς περιοδεῖες
του. Τά κηρύγματα αὐτά εἶναι δῆθεν ἀπό τόν Κλήμεντα – γι᾽ αὐτό καί τό ἔργο
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λέγεται «ἐπιτομή» – σέ εἴκοσι ὁμιλίες. Πρίν ἀπό τίς ὁμιλίες αὐτές ὑπάρχουν δυό
γράμματα πρός τόν ἀδελφόθεο Ἰάκωβο, Ἐπίσκοπο Ἰεροσολύμων, πού εἶναι σάν
εἰσαγωγή στήν συλλογή τῶν ὁμιλιών. Τό ἕνα γράμμα φέρεται ὡς τοῦ ἀποστόλου
Πέτρου καί τό ἄλλο ὡς τοῦ Κλήμεντος.2
β) Μιά ἄλλη ἔκδοση τῶν Κλημεντίων εἶναι σέ λατινική μετάφραση. Ἡ μετάφραση αὐτή ἔγινε ἀπό τόν Ρουφῖνο περί τό 400, διαιρεῖται σέ 10 βιβλία καί ἔχει
τόν τίτλο Recognitiones, δηλαδή «Ἀναγνωρισμοί». Καί ἐδῶ διαβάζουμε μέ λεπτομέρειες τήν αὐτοβιογραφία τοῦ Κλήμεντος, ὅπως – στήν προηγούμενη ἔκδοση
– στίς Ὁμιλίες: Πατέρας, μητέρα καί τά τρία παιδιά χωρίστηκαν καί ὁ καθένας
ψάχνει στά χαμένα νά βρεῖ τόν ἄλλον. Μέ τήν ἐπέμβαση ὅμως τοῦ ἀποστόλου
Πέτρου ἑνώνεται τελικά ἡ οἰκογένεια μετά ἀπό πολλές περιπλανήσεις.
Ἡ ἔκδοση αὐτή τοῦ διηγήματος τῶν Ψευδοκλημεντίων ἔλαβε τήν ὀνομασία
«Ἀναγνωρισμοί» («Recognitiones») ἀκριβῶς ἀπό τίς διάφορες σκηνές τῆς ἀναγνώρισης τῶν διαφόρων μελῶν τῆς οἰκογένειας τοῦ Κλήμεντος.3
γ) Ἐκτός ἀπό τίς Ὁμιλίες καί τούς Ἀναγνωρισμούς ἔχουμε καί στήν ἑλληνική
γλώσσα μιά ἄλλη Ἐπιτομή τῶν κηρυγμάτων δῆθεν τοῦ ἀποστόλου Πέτρου, πού
ἀποτελεῖται ἀπό 147 κεφάλαια καί ἡ ὁποία ἔγινε δῆθεν ἀπό τόν Κλήμεντα.4
Στήν Ἐπιτομή αὐτή προστίθεται ἀπό τόν Συμεών τόν Μεταφραστή τό μαρτύριο
τοῦ Κλήμεντος5 καί περίληψη ἑνός θαύματος πού ἔγινε ἀπό τόν Κλήμεντα σ᾽
ἕνα παιδί.6 Τό θαῦμα αὐτό τό ἔγραψε ὁ Ἐφραίμ πιθανόν, ὁ ἀρχιεπίσκοπος
Χερσῶνος.
δ) Κοντά στά παραπάνω ἔχουμε ἀκόμη καί δυό ἄλλες ἐπιτομές τῶν Ὁμιλιῶν
καί τῶν Ἀναγνωρισμῶν, γραμμένες στήν ἀραβική γλώσσα.

2. Βλ. τίς Ὁμιλίες μέ τίς δύο πρός Ἰάκωβον ἐπιστόλες εἰς Β.Ε.Π. 1,48 ἑξ.
3. Τό κείμενο τῶν Recognitiones βλ. Migne 1,1157-1474.
4. Ὁ τίτλος τοῦ ἔργου εἶναι: «Κλήμεντος, ἐπισκόπου Ρώμης περί τῶν πράξεων, ἐπιδημιῶν τε καί
κηρυγμάτων τοῦ ἁγίου καί κορυφαίων τῶν Ἀποστόλων Πέτρου ἐπιτομή». Βλ. Migne 2, 470-604 καί
σελ. 617-645. Μέ τήν ἀντιβολή νέων χειρογράφων ὁ Albertus Rud. Max. Dressel ἐξέδωσε αὐτή τήν Ἐπιτομή, στήν ὁποία ὅμως πρόσθεσε καί δεύτερη, πού δέν διαφέρει ἀπό τήν πρώτη, παρά μόνο στό ὅτι εἶναι
ἐκτενέστερες οἱ Ὁμιλίες. Ὥστε σήμερα ἔχουμε δυό Ἐπιτομές τοῦ Κλήμεντος: Alb. Dressel «Clementinorum Epitomae duae, altera edita cottectior, inedita altera munc primum integra, ex codicibus Romanis et exce
rptis Tishendorfaianis». Ἡ δεύτερη ἔκδοση ἔγινε στήν Λειψία τό 1859 μέ τήν ἐπιμέλεια τοῦ Wieseler.

5. Κεφ. 148-173.
6. Κεφ. 175-179.
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Ἐσφαλμένα τῶν Ψευδοκλημεντίων
(Κατ᾽ ἐκλογήν)
Τά Ψευδοκλημέντια, γιά τά ὁποῖα μιλήσαμε παραπάνω, σκοπό ἔχουν τήν
ἔξαρση τοῦ ἀποστόλου Πέτρου καί τοῦ θρόνου τῆς Ρώμης καί τήν καταπολέμηση
τοῦ ἀποστόλου Παύλου, γι᾽ αὐτό καί εἴπαμε ὅτι δέν εἶναι ὀρθόδοξα. Στήν πολεμική
μάλιστα κατά τοῦ ἀποστόλου Παύλου συγχέεται μερικές φορές τό πρόσωπό του
μέ τό πρόσωπο τοῦ μάγου Σίμωνα καί ὑπό τό πρόσωπο τοῦ Σίμωνα καταπολεμεῖται ὁ Παῦλος.7 Ὑπάρχουν καί ἄλλες ἐσφαλμένες διδασκαλίες στά Ψευδοκλημέντια, καί καθαρά αἱρετικές, ὅπως, γιά παράδειγμα, ὁ χριστιανισμός
παρουσιάζεται σ᾽ αὐτά σάν ἕνας ἀποκαθαρμένος Ἰουδαϊσμός. Ὁ Θεός, μᾶς λένε
τά Ψευδοκλημέντια, ἀπεκάλυψε τόν ἑαυτό του διά μέσου τοῦ ἀληθινοῦ προφήτη,
ὁ ὁποῖος ἐμφανίστηκε σέ ποικίλες μορφές. Στήν ἀρχή ἐμφανίστηκε στό πρόσωπο
τοῦ Ἀδάμ, ἔπειτα τοῦ Μωυσῆ καί τελευταῖα στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὁ τίτλος ὅμως «Υἱός τοῦ Θεοῦ», λένε καί τά Ψευδοκλημέντια, ἁρμόζει μόνο
στόν Ἰησοῦ Χριστό. Ἀλλά κατ᾽ αὐτά ὁ Χριστός εἶναι μόνο ἕνας προφήτης, ἕνας
διδάσκαλος, ἀλλά ὄχι Λυτρωτής.
Ὠφέλιμα τῶν Ψευδοκλημεντίων
(Κατ᾽ ἐκλογήν)
Πλήν ὅμως τά Ψευδοκλημέντια εἶναι, ὅπως εἴπαμε καί στήν ἀρχή, διδακτικά.
Παρά τίς ἐσφαλμένες καί αἱρετικές διδασκαλίες, περιέχουν καί πολύ ὡραίους λόγους. Θά ἀναφέρουμε μερικούς, ἔτσι ἄτακτα δοσμένους, ὅπως τούς σημειώσαμε
κατά τήν ἀνάγνωσή τους καί κατά τήν προτίμησή μας.
(α) Πρέπει νά ἀναγνωρίζουμε τόν κόπο τοῦ Ἐπισκόπου, γιατί αὐτός κοπιάζει
περισσότερο ἀπό ὅλους: «Πλήν γινώσκετε πάντες πάντων ὑμῶν πλεῖον κάμνοντα
τόν ἐπίσκοπον, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν τήν αὐτοῦ θλίψιν πάσχει, αὐτός δέ τήν αὐτοῦ
καί τήν ἑκάστου» (Ἐπιστολή πρός Ἰάκωβον, κεφ. XVI). Γι᾽ αὐτό καί πρέπει,
γιά τήν σωτηρία μας, νά ὑπακοῦμε στόν Ἐπίσκοπο, ὥστε νά ἀνακουφίζουμε μέ
τήν ὑπακοή μας τόν κόπο του: «Ὑμεῖς οὖν πειρᾶσθε τῇ πρός αὐτόν στοργῇ καί
7. Βλ. 17,19: «Εἰ μέν οὖν καί σοί ὁ Ἰησοῦς ἡμῖν δι᾽ ὁράματος ὀφθείς ἐγνώσθη... εἰ δέ ὑπ᾽ ἐκείνου
μιᾶς ὥρας ὀφθείς καί μαθητευθείς ἀπόστολος ἐγένου, τάς ἐκείνου φωνάς κήρυττε, τά ἐκείνου ἑρμήνευε,
τούς ἐκείνου ἀποστόλους φίλει, ἐμοί τῷ συγγενομένῳ αὐτῷ μή μάχου· πρός γάρ στερεάν πέτραν, ὄντα
με θεμέλιον Ἐκκλησίας, ἐναντίος ἀνθέστηκάς μοι... εἰ κατεγνωσμένον με λέγεις» (ἴδε καί 2,25 κ.ἄ.).
Βλ. ΒΕΠ τόμος Α´ σελ. 9.
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τῇ πρός ἀλλήλους εὐνοίᾳ διατελεῖν καί αὐτῷ ἐπακούειν, ἵνα καί αὐτός κουφίζηται
καί ὑμεῖς σωθῆναι δυνηθῆτε» (Ἐπιστολή πρός Ἰάκωβον κεφ. XVII).
(β) Οἱ Διάκονοι καί οἱ Πρεσβύτεροι εἶναι οἱ ὀφθαλμοί τοῦ Ἐπισκόπου, στόν
ὁποῖο ὡς προκαθήμενο πρέπει νά ἀναφέρουν τίς πράξεις τοῦ ποιμνίου γιά νά νουθετεῖται ὑπ᾽ αὐτοῦ: «Οἱ μέν οὖν τῆς Ἐκκλησίας διάκονοι τοῦ ἐπισκόπου, συνετῶς
ρεμβόμενοι, ἔστωσαν οἱ ὀφθαλμοί, ἑκάστου τῆς Ἐκκλησίας πολυπραγμονοῦντες
τάς πράξεις, τίς μέλλει ἁμαρτάνειν, ἵνα, νουθεσίᾳ καταληφθείς ὑπό τοῦ προκαθεζομένου, τάχα οὐ μή τελέσῃ τό ἁμάρτημα» (Ἐπιστολή πρός Ἰάκωβον, κεφ. XII).
(γ) Ἡ Ἐκκλησία παριστάνεται σάν ἕνα μεγάλο πλοῖο μέσα στό ὁποῖο καθένας
ἔχει τήν διακονία του: «Ἔοικε γάρ ὅλον τό πρᾶγμα τῆς Ἐκκλησίας νηΐ μεγάλῃ,
διά σφοδροῦ χειμῶνος ἄνδρας φερούσῃ ἐκ πολλῶν τόπων ὄντας καί μίαν ἀγαθῆς
βασιλείας πόλιν οἰκεῖν θέλοντας. Ἔστω μέν οὖν ὑμῖν ὁ ταύτης Δεσπότης Θεός,
καί παρεικάσθω ὁ μέν κυβερνήτης Χριστῷ, ὁ πρωρεύς ἐπισκόπῳ, οἱ ναῦται πρεσβυτέροις, οἱ τοίχαρχοι διακόνοις, οἱ ναυστολόγοι τοῖς κατηχοῦσιν, τοῖς ἐπιβάταις
τό τῶν ἀδελφῶν πλῆθος» (Ἐπιστολή πρός Ἰάκωβον, κεφ. XIV).
(δ) Μεγάλο εἶναι τό ἔργο τοῦ Κατηχητοῦ, γι᾽ αὐτό καί αὐτός πρέπει νά εἶναι
καλά καταρτισμένος γιά τό ἔργο του: «Οἱ κατηχοῦντες πρῶτον κατηχηθέντες
κατηχήτωσαν· ὅτι περί ψυχῶν ἀνθρώπων τό ἔργον· πρός γάρ τάς πολλάς τῶν
μανθανόντων γνώμας συναρμόζεσθαι δεῖ τόν τῶν λόγων ὑφηγητήν. Πολυμαθῆ
οὖν καί ἀνεπίληπτον, πολύπειρόν τε καί δῆλον τόν κατηχοῦντα εἶναι δεῖ, ὡς αὐτοί
εἴσεσθε Κλήμεντα μετ᾽ ἐμέ κατηχεῖν μέλλοντα. Πολύ γάρ ἐστιν ἐμέ νῦν τό κατ᾽
εἶδος λέγειν. Πλήν ἐάν ὁμονοήσητε, δυνήσεσθε εἰς τόν τῆς ἀναπαύσεως ἐναχθῆναι
λιμένα, ἔνθα μεγάλου Βασιλέως ἐστίν εἰρηνική πόλις» (Ἐπιστολή πρός Ἰάκωβον,
κεφ. XIII).
(ε) Ὁ Κληρικός καί μάλιστα ὁ Ἐπίσκοπος δέν πρέπει οὔτε νά φοβᾶται ἀπό
τίς ἀπειλές οὔτε νά κολακεύεται ἀπό τά δῶρα· εἶναι ὡραία ἡ ἔκφραση αὐτή τῶν
Κλημεντίων: «Οὔτε ἐπιβουλήν φοβηθήσομαι, οὐ δώροις κολακευθήσομαι» (Ἐπιστολή Πέτρου πρός Ἰάκωβον, Διαμαρτυρία περί τῶν τοῦ Βιβλίου λαμβανόντων,
κεφ. III).
(ς) Δέν πρέπει ὁ Κληρικός ν᾽ ἀσχολεῖται μέ βιωτικές μέριμνες: «Ἐάν βιωτικαῖς
μερίμναις ἀσχοληθῇς, καί σεαυτόν καί τούς ἀκροατάς ἐνεδρεύσεις» (Ἐπιστολή
πρός Ἰάκωβον, κεφ. VI).
(ζ) Οἱ κήρυκες τοῦ θείου λόγου πρέπει νά τυγχάνουν ὑπερασπίσεως ἀπό τούς
Ἐπισκόπους καί ὄχι νά διώκονται ἀπ᾽ αὐτούς: « Ὤ μεγάλης ἀδικίας! Μέχρι
πόνου κινδυνεύουσι κήρυκες, καί ταῦτα ὑπό τῶν εἰς σωτηρίας καλουμένων
ἀνδρῶν» (Ὁμιλία Α´, κεφ. XI).
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(η) Εἶναι πολύ κουραστική ἀκόμη καί ἐπικίνδυνη ἡ διακονία τῶν Κληρικῶν
στήν Ἐκκλησία, ἀλλά γι᾽ αὐτό ἔχει καί μεγαλύτερο μισθό· ὅπως θά ἔχει καί μεγαλύτερη κόλαση ὁ Κληρικός, ὅταν δέν ἐξασκεῖ τήν διακονία του: «Καί τό ἕτερον
δέ λόγισαι, ὅτι, ὥσπερ κάματον καί κίνδυνον ἔχει τό τήν Χριστοῦ Ἐκκλησίαν
οἰκονομεῖν, τοσούτῳ μείζων ὁ μισθός· ἀλλ᾽ ἔτι μήν καί ἡ κόλασις μείζων τῷ δυναμένῳ καί ἀπειθήσαντι» (Ὁμιλία Γ´, κεφ. LXV).
(θ) Οἱ Ἱερεῖς πρέπει νά φροντίζουν γιά τούς νέους νά ἔρχονται σύντομα σέ
γάμο, γιά νά μήν πέσουν στήν ἀνηθικότητα. Ἡ σαρκική ἐπιθυμία εἶναι δυνατή
ὄχι μόνο στήν νεανική ἡλικία, ἀλλά καί σέ προχωρημένη ἀκόμη ἡλικία, γι᾽ αὐτό
καί συνιστᾶται καί σ᾽ αὐτήν ἀκόμη τήν ἡλικία ὁ γάμος. Οἱ Ἱερεῖς πρέπει νά λαβαίνουν μέριμνα γιά τήν σωφροσύνη τῶν πιστῶν, γιατί ἡ μοιχεία εἶναι τό δεύτερο
κακό μετά τήν αἵρεση: «Τά δέ κατά τούς πρεσβυτέρους ἔστω τάδε. Πρό πάντων
τούς νέους πρός γάμον ζευγνύτωσαν ἐν τάχει, προλαμβάνοντες τῆς νεαζούσης
ἐπιθυμίας τά παγιδεύματα. Ἀλλά μηδέ τῶν ἤδη γερόντων περί γάμου ἀμελήτωσαν· ἐνίοις γάρ καί γηράσασιν ἀλκαία ἔνεστιν ἐπιθυμία. Ἵνα οὖν μή ἡ πορνεία,
νομήν λαβοῦσα καθ᾽ ὑμῶν, εἰς ὑμᾶς τόν αὐτόν ἐμβάλλῃ λοιμόν, προασφαλίζεσθε
καί ἐρευνᾶτε, μή πως τό τῆς μοιχείας λανθανόντως ἐν ὑμῖν ἀναφθῇ πῦρ. Πολύ
γάρ δεινόν ἡ μοιχεία, τοσοῦτον ὅσον τά δευτερεῖα ἔχειν αὐτήν τῆς κολάσεως·
ἐπεί τά πρωτεῖα τοῖς ἐν πλάνῃ οὖσιν ἀποδίδοται, κἄν σωφρονῶσιν. Διό ὑμεῖς, ὡς
Ἐκκλησίας πρεσβύτεροι, ἐξασκήσατε τήν Χριστοῦ νύμφην εἰς σωφροσύνην· νύμφην δέ λέγω τῆς Ἐκκλησίας τό σύστημα. Ἐάν γάρ σώφρων καταληφθῇ ὑπό
νυμφίου βασιλέως, τιμῆς μεγίστης τεύξεται, καί ὑμεῖς μεγάλης εὐφρασίας, ὡς
κλητοί γάμων, ἀπολαύσετε. Ἐάν δέ ἡμαρτηκυῖα φωραθῇ, αὐτή μέν ἔκβλητος
ἔσται, ὑμεῖς δέ δίκην δώσετε, εἴ πως παρά τήν ὑμετέραν ἀμέλειαν γέγονεν ἡ
ἁμαρτία» (Ἐπιστολή πρός Ἰάκωβον, κεφ. VII).
(ι) Ἰδού ὁποία εἶναι ἡ σώφρων γυνή: «Ἡ σώφρων τόν Θεόν ποθεῖ, τόν Θεόν
φιλεῖ, τόν Θεόν τέρπει, τόν Θεόν δοξάζει· ἀνθρώποις πρόφασιν πρός λοιδορίαν οὐ
παρέχει. Ἡ σώφρων γυνή τήν Ἐκκλησίαν ἀγαθῇ τιμῇ μυρίζει καί ἐπί σεμνότητι
δοξάζει· ἔτι δέ καί διδασκάλων ἔπαινός ἐστιν, καί συνεργός αὐτοῖς σωφρονοῦσι
τυγχάνει.
Ἡ σώφρων γυνή ὡς νυμφίῳ τῷ Υἱῷ τοῦ Θεοῦ κοσμεῖται, ἐνδεδυμένη τό σεμνόν
φῶς. Ἔστι δέ αὐτῇ κάλλος ἡ ἐν τῇ ψυχῇ εὐνομία. Μύρου δέ πνέει τῆς ἀγαθῆς
φήμης. Καλά φόρεα ἠμφίεσται, τήν αἰδῶ· καί τιμίους μαργαρίτας περίκειται,
τούς σωφρονίζοντας λόγους. Λευκή δέ τυγχάνει, ὅταν τάς φρένας ᾖ λελαμπρυμένη. Καλῷ ἐσόπτρῳ ὁρᾷ, εἰς τόν Θεόν ἐμβλέπουσα. Καλῷ κόσμῳ χρῆται, τῷ
πρός Θεόν φόβῳ τήν ψυχήν νουθετοῦσα. Καλή ἡ γυνή, οὐχ ἡ χρυσῷ πεπεδημένη,
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ἀλλ᾽ ἡ τῶν προσκαίρων ἐπιθυμιῶν λελυμένη. Ἡ σώφρων γυνή μεγάλῳ Βασιλεῖ
περιπόθητός ἐστιν, αὐτῷ μεμνήστευται, αὐτῷ τετήρηται, ὑπ᾽ αὐτοῦ ἠγάπηται.
Ἡ σώφρων εἰς τό θέλεσθαι προφάσεις οὐ παρέχει, ἤ τῷ αὐτῆς ἀνδρί. Ἡ σώφρων
ὑπό ἑτέρου θελομένη λυπεῖται. Ἡ σώφρων τόν ἄνδρα ἐνδιαθέτως φιλεῖ, καί καταφιλεῖ, καί κολακεύει, ἀρέσκει, δουλεύει, πρός πάντα αὐτῷ πείθεται, παρεκτός
τοῦ ἀπειθεῖν Θεῷ. Ἡ γάρ πειθομένη Θεῷ ἄνευ φυλάκων καί τήν ψυχήν σωφρονεῖ
καί τό σῶμα καθαρεύει» (Ὁμιλία ΙΓ´, κεφ. XV - XVI).
(ια) Θαυμαστή καί ἀκατάληπτη εἶναι ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ στά φαινόμενα τῆς
φύσεως: «Πόσα δέ καί ἄλλα ἄγνωστα τυγχάνει, στοχασμόν ἀνθρώπων ἐκπεφευγότα! Τῶν δέ ἐν καταλήψει ὄντων τίς ἀνθρώπων ἕνα ὅρον οἶδεν! Λέγω δέ, πῶς
οὐρανός εἱλεῖται, πῶς ἄστρα φέρεται, καί τίνας ἔχουσι τάς μορφάς καί τοῦ ζῆν
τήν σύστασιν, τίνες τε οἱ τούτων ἀερώδεις τρίβοι. Πόθεν τε καί τά ἀνέμων πνεύματα περιωθεῖται, καί διαφόρους ἔχει τάς ἐνεργείας. Πῶς ἀνελλιπῶς βρύουσιν αἱ
πηγαί, καί ἀέναοι ποταμοί γινόμενοι κενοῦνται, οὔτε ὅπου ἀπέρχονται πληροῦσιν.
Μέχρι ποῦ τοῦ ἀπεράντου ταρτάρου τό ἄπειρον βάθος· ἐπί τίνι ἄρα ἐπαιωρεῖται
ὁ πάντα περιέχων οὐρανός· πῶς νέφη ἐξ ἀέρος βρύει, καί εἰς ἀέρα συμπίνεται·
τίς φύσις βροντῶν καί ἀστραπῶν, χιόνων, χαλάζης, ὁμίχλης, κρυστάλλων, καταιγίδων, ὄμβρων, νεφῶν αἰωρουμένων· καί πῶς φυτά, ζῶα πλάσσει· καί ταῦτα
διαφοραῖς ἀναριθμήτοις πάσῃ ἀκριβείᾳ συνεχῶς ἀποτελούμενα» (Ὁμιλία Γ´, κεφ.
XXXV).
Καί ἄλλα πάρα πολλά ὠφέλιμα καί διδακτικά περιέχουν τά Κλημέντια, ἀνάμικτα ὅμως καί μέ ἐσφαλμένες διδασκαλίες, ὅπως εἴπαμε. Ἁρμόζει καί στόν ἀναγνώστη τῶν Κλημεντίων ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Πάντα δέ
δοκιμάζετε, τό καλόν κατέχετε» (Α´ Θεσ. 5,21).
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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.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
1. Τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου
Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος μαζί μέ τόν ἅγιο Πολύκαρπο, τόν μετέπειτα Ἐπίσκοπο
Σμύρνης, ἦταν καί οἱ δυό μαθητές τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ θεολόγου. Ἀκόμη λέγεται ὅτι ὁ Ἰγνάτιος ἦταν τό παιδί ἐκεῖνο πού ἀγκάλιασε ὁ Κύριος καί τό ἔστησε στό μέσον τῶν μαθητῶν του καί εἶπε: «Ἐάν μή
στραφῆτε καί γένησθε ὡς τά παιδία, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν Βασιλείαν τῶν
οὐρανῶν» (Ματθ. 18, 1-3). Ἀξιώθηκε, λοιπόν, ὁ ἅγιος ἀπό παιδί νά κρατηθεῖ
στήν ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ, γι᾽ αὐτό καί καλεῖται «θεοφόρος». Θά ἦταν καλύτερα,
λένε μερικοί, ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος νά καλεῖται «θεόφορος», ἐπειδή ὁ Κύριος τόν
ἔφερε, τόν βάστασε δηλαδή στά χέρια Του. Ἀλλά καί ὁ ἅγιος ἔφερε τόν Χριστό
μέσα του· γιά τόν Ἰγνάτιο λέγεται ἡ φράση «Ὁ Χριστόν ἔχων ἐν στέρνοις» καί
γι᾽ αὐτό, λοιπόν, εἶναι καλύτερη ἡ ὀνομασία «θεοφόρος».
Γιά τόν βίο τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου δέν γνωρίζουμε πολλά. Εὐτυχῶς ὅμως εἶναι
γνωστό τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου. Κατά τήν διήγηση τοῦ μαρτυρίου του ὁ αὐτοκράτορας Τραϊανός ὑπερηφανεύτηκε γιά τίς λαμπρές του νίκες ἐναντίον πολλῶν
ἐθνῶν καί ἐπεχείρησε καί πόλεμο κατά τῶν χριστιανῶν, γιατί φοβόταν τήν ἐξάπλωσή τους. Ἔτσι, διέταξε τούς χριστιανούς νά προσκυνήσουν τά εἴδωλα καί
μάλιστα ἀπείλησε ὅτι θά τιμωρήσει σκληρά ὅσους τολμήσουν νά παρακούσουν
στήν διαταγή του. Ἐκστρατεύοντας κατά τῆς Ἀρμενίας καί τῶν Πάρθων πέρασε
ἀπό τήν Ἀντιόχεια, ὅπου θά ἄκουσε ἀσφαλῶς γιά τήν μεγάλη φήμη τοῦ Ἐπισκόπου της Ἰγνατίου. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος, ὅταν ἔμαθε τόν ἐρχομό τοῦ αὐτοκράτορα
στήν Ἀντιόχεια, φοβούμενος μήπως ἐκσπάσει διωγμός κατά τῆς Ἐκκλησίας,
θέλησε νά παρουσιαστεῖ ὁ ἴδιος στόν Τραϊανό καί νά μιλήσει μαζί του. Παρουσιάστηκε, λοιπόν, μπροστά στόν αὐτοκράτορα ὁ ἅγιος καί ἀπό τήν συνάντηση
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αὐτή τῶν δυό ἀνδρῶν ἔχουμε ἕναν ὡραῖο καί ἐνδιαφέροντα διάλογο. Ἀντικρύζοντας
τόν ἅγιο Ἰγνάτιο ὁ Τραϊανός ταράχθηκε καί τοῦ εἶπε: «Κακοδαίμονα, πού παραβαίνεις τίς ἐντολές μας καί προσπαθεῖς καί ἄλλους νά κάνεις παραβάτες». Ταράχθηκε ὅμως καί ὁ ἅγιος, γιατί ὁ Τραϊανός τόν εἶπε «κακοδαίμονα» καί μέ
θάρρος τοῦ ἀπάντησε: «Οὐδείς θεοφόρον ἀποκαλεῖ κακοδαίμονα»!!! Εἶχε πλήρη
συναίσθηση ὅτι μέσα του ἔχει τόν Χριστό καί γι᾽ αὐτό ἀπέκρουσε μέ ἀγανάκτηση
τήν ὀνομασία τοῦ «κακοδαίμονα».
– «Δέν εἶμαι κακοδαίμονας – συνέχισε νά λέει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος στόν Τραϊανό
– γιατί ἔφυγαν ἀπό τούς δούλους τοῦ Θεοῦ τά δαιμόνια. Ἄν ὅμως μέ λέγεις κακοδαίμονα, γιατί εἶμαι κακός στούς δαίμονας, τότε συμφωνῶ. Ἔχω μέσα μου
τόν Χριστόν, πού καταλύει τίς ἐπιβουλές τῶν δαιμόνων»!
Σαστισμένος ὁ Τραϊανός ἀπό τά λόγια αὐτά τοῦ ἁγίου ρώτησε: «Καί ποιός
εἶναι θεοφόρος;»
Καί ὁ Ἰγνάτιος ἀπάντησε: «Ὁ Χριστόν ἔχων ἐν στέρνοις»!
Στήν συνέχεια ὁ Τραϊανός ρώτησε γιά τόν Χριστό, πού τό ὄνομά Του συχνά
ἀνέφερε ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος· καί θά πρέπει νά ὑποθέσουμε ὅτι ὅταν τό ἀνέφερε θά
σειόταν ὁλόκληρος, θά πετοῦσαν σπίθες τά μάτια του. «Γιά ποιόν Χριστό μοῦ
λές;» τοῦ εἶπε. «Γιά ᾽κεῖνον πού σταυρώθηκε ἐπί Ποντίου Πιλάτου;» – «Τόν ἀνασταυρώσαντα τήν ἐμήν ἁμαρτίαν μετά τοῦ ταύτης εὑρετοῦ», ἀπάντησε ὁ Ἰγνάτιος.
Προσέξτε τήν ἀπάντηση αὐτή, ἀγαπητοί μου χριστιανοί. Εἶναι πολύ σπουδαία. Ὁ
Χριστός μας, λέει ὁ λόγος αὐτός τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου, ὅταν σταυρωνόταν σταύρωνε
τήν ἁμαρτία καί τόν εὑρετή τῆς ἁμαρτίας, δηλαδή τόν διάβολο.
– «Καί αὐτόν λοιπόν τόν Χριστό τόν Ἐσταυρωμένο φέρνεις μέσα σου;» ξαναρώτησε ὁ Τραϊανός.
– «Ναί», ἀπάντησε μέ τόλμη ὁ Ἰγνάτιος, «γιατί ἔχει γραφεῖ: θά κατοικήσω
καί θά περιπατήσω μέσα τους»! 1
Ὁ ἄπιστος αὐτοκράτορας δέν μποροῦσε πιά νά συνεχίσει τόν διάλογο μέ τόν
ἅγιο. Γι᾽ αὐτό καί ἔβγαλε τήν καταδικαστική του ἀπόφαση: Ὁ Ἰγνάτιος, πού
ἰσχυρίζεται ὅτι μέσα του ἔχει τόν Χριστό τόν ἐσταυρωμένο, νά δεθεῖ καί νά ὁδηγηθεῖ στήν Ρώμη γιά νά τόν φᾶνε τά θηρία. Κατά λέξη ἡ ἀπόφασή του αὐτή
λέγει: «Ἰγνάτιον προσετάξαμεν, τόν ἐν ἑαυτῷ λέγοντα περιφέρειν τόν ἐσταυρωμένον, δέσμιον ὑπό στρατιωτῶν γενόμενον ἄγεσθαι παρά τήν μεγάλην Ρώμην
βρῶμα γενησόμενον θηρίων». Καί γιατί νά φᾶνε τά θηρία τόν Ἰγνάτιο; «Εἰς τέρ-

1. Β´ Κορ. 6,16.
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ψιν τοῦ δήμου»!... Ὡραῖος πολιτισμός ἀνθρώπων!... Νά εὐφραίνονται βλέποντας
πῶς τά θηρία κατατρώγουν ἕνα γέροντα!..
Τήν καταδικαστική αὐτή ἀπόφαση ὁ ἅγιος τήν ἄκουσε μέ χαρά καί εὐχαρίστησε μάλιστα τόν Θεό γιά τήν τιμή πού τοῦ ἐπεφύλαξε νά μαρτυρήσει γιά τήν
ἀγάπη Του. Μέ πολλή χαρά, λοιπόν, φόρεσε τά δεσμά καί ἀναθέτοντας μέ δάκρυα
τήν ποίμνη του στόν Θεό ἁρπάχτηκε ἀπό βάρβαρους στρατιῶτες «ὥσπερ κριός
ἐπίσημος ἀγέλης καλῆς ἡγούμενος», γιά νά ὁδηγηθεῖ στήν Ρώμη καί νά καταφαγωθεῖ ἀπό τά θηρία.
Ἀπό τήν Ἀντιόχεια κατέβηκε στήν Σελεύκεια καί ἀπό ἐκεῖ, μέ τήν συνοδεία
τῶν στρατιωτῶν πάντοτε, ἄρχισε διά θαλάσσης τό ταξίδι του πρός τήν Ρώμη.
Κατά τό ταξίδι του αὐτό ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ἔγραψε τίς περίφημες ἑπτά ἐπιστολές
του σέ διάφορες Ἐκκλησίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Τέσσερις ἐπιστολές ἔγραψε καί
ἔστειλε ἀπό τήν Σμύρνη καί τρεῖς ἀπό τήν Τρωάδα. Ὅταν ὁ ἅγιος ἔφτασε στήν
Ρώμη, ἔγινε δεκτός ἀπό τούς ἐκεῖ χριστιανούς μέ πολύ σεβασμό καί ἐνθουσιασμό.
Ἀφοῦ ὁ ἅγιος προσευχήθηκε μαζί τους γιά τήν εἰρήνη τῶν Ἐκκλησιῶν ἁρπάχτηκε ἔπειτα ἀπό τούς στρατιῶτες καί ἐξετέθη στά θηρία. Τά θηρία ὅρμησαν
ἐναντίον του, τόν καταξέσχισαν καί ἔφαγαν ὅλο τό ἅγιό του σῶμα. Αὐτή ἄλλωστε
ἦταν καί ἡ ἐπιθυμία του, πού εἶχε ἐκφράσει στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή του:
Νά καταφαγωθεῖ, νά ἀλεσθεῖ ἀπό τά θηρία, γιά νά γίνει «ἄρτος Χριστοῦ» καί νά
μή μείνει τίποτε ἀπό τό σῶμα του. Ἔτσι καί ἔγινε, γιατί «ἐπιθυμία δικαίου
δεκτή» (Παροιμ. 10,24). Παρέμειναν μόνο τά παχύτερα κόκκαλα ἀπό τό σῶμα
του, τά ὁποῖα οἱ χριστιανοί τά συνέλεξαν γρήγορα-γρήγορα, τά περιτύλιξαν σέ
ὀθόνη καί τά ἔφεραν στήν Ἀντιόχεια σάν «θησαυρόν ἀτίμητον». Στόν Συναξαριστή
τῶν Ρώσων ἀναφέρεται ὅτι οἱ λέοντες δέν ἔφαγαν τήν καρδιά τοῦ ἁγίου. Τήν σεβάστηκαν! Δέν τήν σεβάστηκαν ὅμως οἱ ἀγριώτεροι ἀπό τά θηρία στρατιῶτες,
οἱ ὁποῖοι τήν ἔσχισαν, ἀλλά κατεπλάγησαν ὅταν εἶδαν σ᾽ αὐτή γραμμένες τίς λέξεις ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ! Ὁ Ἰγνάτιος εἶχε στήν καρδιά του τόν Χριστό! Δέν
λαλοῦσε μόνο τόν Χριστό, ἀλλά καί τόν ἀγαποῦσε καρδιακά. Γι᾽ αὐτό καί ἔγραφε:
«Μή λαλεῖτε Κύριον Ἰησοῦν, κόσμον δέ ἐπιθυμεῖτε... Οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοί πῦρ φιλόϋλον» (Ρωμ. 7,1-2).
Ὁ μαρτυρικός θάνατος τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου ἔγινε περί τό 110 μ.Χ., τήν 13η
τῶν καλανδῶν Ἰανουαρίου κατά τό ρωμαϊκό ἡμερολόγιο· ἡ ἡμερομηνία αὐτή
ἀντιστοιχεῖ μέ τήν δική μας 20Ë Δεκεμβρίου. Καί αὐτή τήν ἡμέρα ἡ Ἐκκλησία
μας ἑορτάζει τήν μνήμη του.
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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.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
(Συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)
2. Οἱ ἐπιστολές τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου
Πηγαίνοντας ὁ ἅγιος γιά τό μαρτύριό του στήν Ρώμη ἔγραψε ὑπέροχα θεολογικά κείμενα, τίς ἑπτά ἐπιστολές του.
Τίς τέσσερις ἐπιστολές τίς ἔγραψε στήν Σμύρνη. Ἐκεῖ στήν Σμύρνη ὁ ἅγιος
Ἰγνάτιος συναντήθηκε μέ τόν Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς τόν ἅγιο Πολύκαρπο καί μέ ἀντιπροσώπους ἀπό τίς Ἐκκλησίες τῆς Ἐφέσου, τῆς Μαγνησίας
καί τῶν Τράλλεων· αὐτοί ἦρθαν στήν Σμύρνη ἀκριβῶς γι᾽ αὐτό τόν σκοπό, γιά
νά συναντηθοῦν δηλαδή μέ τόν ἅγιο Ἰγνάτιο. Καί ὁ ἅγιος ὅταν ἔφυγε ἀπό τήν
Σμύρνη ἔδωσε σ᾽ αὐτούς ἐπιστολές γιά νά τίς φέρουν στίς Ἐκκλησίες τους. Στίς
ἐπιστολές αὐτές ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος, μαζί μέ τίς πολύτιμες νουθεσίες του, εὐχαριστεῖ τίς Ἐκκλησίες, γιατί ἔστειλαν ἀντιπροσώπους νά τόν χαιρετήσουν στήν πορεία του γιά τό μαρτύριο.
Στήν Σμύρνη ἀκόμη ὁ ἅγιος ἔγραψε καί τήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή του, ἡ
ὁποία εἶναι ἡ πιό ὡραία ἀπό ὅλες τίς ἐπιστολές. Στήν ἐπιστολή αὐτή ὁ Ἰγνάτιος
ἐκφράζει δυνατό τόν πόθο νά μαρτυρήσει γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί παρακαλεῖτούς χριστιανούς τῆς Ρώμης νά μήν τόν στερήσουν ἀπό αὐτή τήν χαρά·
γιατί αὐτοί ἤθελαν νά πλησιάσουν τόν αὐτοκράτορα καί νά τόν παρακαλέσουν νά
ἀνακαλέσει τήν καταδικαστική του ἀπόφαση ἐναντίον τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου.
Ἀπό τήν Σμύρνη τώρα ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ἦρθε στήν Τρωάδα. Στήν πόλη αὐτή
ἄκουσε ἀπό ἕναν ἀπεσταλμένο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας τήν εὐχάριστη
εἴδηση ὅτι ἔληξε στήν Ἐκκλησία τους ὁ διωγμός. Ἐδῶ στήν Τρωάδα ὁ ἅγιος
Ἰγνάτιος ἔγραψε τρεῖς ἀκόμη ἐπιστολές: Πρός τίς Ἐκκλησίες τῆς Φιλαδελφείας,
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τῆς Σμύρνης καί πρός τόν Ἐπίσκοπο τῆς Σμύρνης, τόν ἅγιο Πολύκαρπο. Στίς
ἐπιστολές αὐτές ὁ ἅγιος θέλει νά στηρίξει τούς χριστιανούς στήν πίστη καί νά
τούς προφυλάξει ἀπό τίς αἱρέσεις μέ τήν ὑπακοή τους στόν Ἐπίσκοπο. Ἀκόμη
στίς ἐπιστολές αὐτές ὁ Ἰγνάτιος συνιστᾶ στούς χριστιανούς νά ἔχουν ὁμόνοια
καί ἀγάπη μεταξύ τους καί νά ἐργάζονται τήν ἀρετή. Πολύ ὑπέροχη εἶναι ἡ ἐπιστολή πρός τόν ἅγιο Πολύκαρπο. Αὐτή τήν ἐπιστολή πρέπει νά τήν μελετοῦν
συχνά οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας γιατί σ᾽ αὐτήν δίνονται σπουδαῖες νουθεσίες
γιά τά ποιμαντικά τους καθήκοντα. Πόσο ὡραία εἶναι ἡ συμβουλή στόν ἅγιο Πολύκαρπο: «Στῆθι ὡς ἄκμων τυπτόμενος· μεγάλου ἐστιν ἀθλητοῦ τό δέρεσθαι καί
νικᾶν» (3,1)! Καί ὡραία πάλι εἶναι ἡ ἄλλη συμβουλή σ᾽ αὐτόν νά ἀνέχεται ὅλους
καί μάλιστα τούς κακούς, πού πρέπει νά ὑποτάξει καί νά διορθώσει μέ τήν πραότητά του: «Πάντας βάσταζε, ὡς καί σέ ὁ Κύριος. Πάντας ἀνέχου ἐν ἀγάπῃ»
(1,2). «Καλούς μαθητάς ἐάν φιλῇς χάρις σοι οὐκ ἔστιν· μᾶλλον τούς λοιμοτέρους
ἐν πραότητι ὑπότασσε» (2,1).
Οἱ ἑπτά ἐπιστολές τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου εἶναι σέ δυό μορφές: Ἡ μιά συντομώτερη
καί ἡ ἄλλη ἐκτενέστερη. Ὡς γνήσιες ἐπιστολές θεωροῦνται οἱ συντομώτερες.
Πρέπει νά ὑποθέσουμε ὅτι οἱ ἀναγνῶστες τῶν ἐπιστολῶν αὐτῶν μελετώντας τις
θά πρόσθεταν διάφορες λέξεις καί φράσεις σάν σχόλια καί ἔτσι, κατά τό τέλος
τοῦ 4ου αἰώνα, τά κείμενα τῶν ἐπιστολῶν παρουσιάστηκαν καί μέ ἐκτενέστερη
μορφή.
Γιά τίς ἐπιστολές τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου ὁ ἅγιος Πολύκαρπος λέει1 ὅτι «περιέχουσι
πίστιν καί ὑπομονήν καί πᾶσαν οἰκοδομήν, τήν εἰς τόν Κύριον ἡμῶν ἀνήκουσαν».
Πραγματικά! Οἱ ἐπιστολές τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου εἶναι πολύ ὡραῖα καί γλυκά πνευματικά κείμενα. Ἄν θέλει κανείς νά δεῖ πῶς ἐκφράζεται ἕνας ἄνθρωπος πού ἀγαπάει τόν Χριστό, ἄς διαβάσει τίς ἐπιστολές αὐτές. Τό ὕφος τῶν ἐπιστολῶν εἶναι
θερμό, γιατί πηγάζει ἀπό τήν καρδιά τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου, καρδιά πού ἀγαπάει
θερμά τόν Χριστό καί γι᾽ αὐτό τό ὕφος γίνεται καί ρητορικό.
Θά ἀναφέρω μερικά χωρία καί περικοπές ἀπό τίς ἐπιστολές αὐτές, καταχωρημένες κατά θέματα.
1. Γιά τό μαρτύριο: Τό νά πεθάνει γιά τόν Χριστό ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος τό θεωρεῖ
ἐνδοξότερο ἀπό τό νά βασιλεύει σ᾽ ὅλο τόν κόσμο: «Καλόν μοι ἀποθανεῖν εἰς Χρι1. Στήν ἐπιστολή του πρός Φιλιππησίους 13,2.
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στόν Ἰησοῦν ἤ βασιλεύειν τῶν περάτων τῆς γῆς» (Ρωμ. 6,1)! Ὁ μαρτυρικός
θάνατος θά κάνει τόν ἅγιο Ἰγνάτιο μιμητή τοῦ πάθους τοῦ Κυρίου, θά τόν φέρει
σέ μιά ἄλλη ζωή, ὅπου θά ἀπολαύσει πραγματικό «φῶς» (ζωή), καί ἐκεῖ θά εἶναι
πραγματικός ἄνθρωπος. Αὐτά τά λέει ὁ ἅγιος στούς χριστιανούς τῆς Ρώμης, οἱ
ὁποῖοι προσπαθοῦσαν νά ματαιώσουν τόν μαρτυρικό του θάνατο. Τά λόγια του,
χρυσά καί δυνατά, δείχνουν πόσο καρδιακά ἀγαπᾶ τόν Χριστό καί θέλει νά πεθάνει
γιά τήν ἀγάπη Του: «Σύγγνωτέ μοι, ἀδελφοί· μή ἐμποδίσητέ μοι ζῆσαι, μή θελήσατέ μοι ἀποθανεῖν· τόν τοῦ Θεοῦ θέλοντα εἶναι κόσμῳ μή χαρίσησθε μηδέ
ὕλῃ ἐξαπατήσητε· ἄφετέ με καθαρόν φῶς λαβεῖν· ἐκεῖ παραγενόμενος ἄνθρωπος
ἔσομαι. Ἐπιτρέψατέ μοι μιμητήν εἶναι τοῦ πάθους τοῦ Θεοῦ μου» (6,2-8)! Ὁ
ἅγιος τό νά εἶναι κοντά στό μαρτύριο τό θεωρεῖ ὅτι εἶναι κοντά στόν Θεό: «Ἐγγύς
μαχαίρας ἐγγύς Θεοῦ· μεταξύ θηρίων μεταξύ Θεοῦ» (Σμυρν. 4,2). Τό μαρτύριο
ὁ ἅγιος τό θεωρεῖ γέννηση σέ μιά ἄλλη ζωή, γι᾽ αὐτό καί τό ὀνομάζει «τοκετό»!
«Ὁ τοκετός μοι ἐπίκειται», λέει (Ρωμ. 6,1)! Σάν ἕνας ἥλιος ὁ χριστιανός, ὅταν
πεθάνει μέ χριστιανικά τέλη, δύει ἀπό τόν κόσμο καί ἀνατέλει στόν Θεό: «Καλόν
τό δῦναι ἀπό τοῦ κόσμου πρός τόν Θεόν – λέει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος – ἵνα εἰς Αὐτόν
ἀνατείλω» (Ρωμ. 2,2)!
Ἐπιθυμεῖ τόσο πολύ τό μαρτύριο ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος γιατί αὐτό τό ὑποφέρει γιά
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ἄς ἔρθουν, λοιπόν, πάνω του ὅλα τά βασανιστήρια,
ἀρκεῖ μόνο νά ἐπιτύχει τοῦ Χριστοῦ. Ἄς ἀκούσουμε λόγια τολμηρά, λόγια φοβερά
ἀπό ἕνα μανιακό (!) ἐραστή τοῦ Χριστοῦ: «Πῦρ καί σταυρός θηρίων τε συστάσεις,
ἀνατομαί, διαιρέσεις, σκορπισμοί ὀστέων, συγκοπή μελῶν, ἀλεσμοί ὅλου τοῦ σώματος, κακαί κολάσεις τοῦ διαβόλου ἐπ᾽ ἐμέ ἐρχέσθωσαν, μόνον ἵνα Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτύχω» (Ρωμ. 5,3).
2. Γιά τήν ταπείνωση: Τέτοιος θερμός πόθος γιά μαρτύριο γιά τήν ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ πήγαζε ἀπό μιά ταπεινή, πολύ ταπεινή ψυχή. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ἐκφράζεται πολύ ταπεινά γιά τόν ἑαυτό του. Ὅταν πορευόταν στό μαρτύριο ἔγραφε
στούς χριστιανούς τῆς Ρώμης: «Νῦν ἄρχομαι μαθητής εἶναι» (Ρωμ. 5,3)! Τώρα
ἀρχίζω νά γίνομαι «μαθητής», δηλαδή «χριστιανός». Ἐπίσκοπος στό ἀξίωμα,
γέροντας στήν ἡλικία καί πρός τό μαρτύριο πηγαίνοντας ἔλεγε ὅτι τώρα ἀρχίζει
νά γίνεται μαθητής τοῦ Χριστοῦ! Γιατί – λέει ἀλλοῦ – ἄν καί εἶναι δεμένος στό
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ὅμως δέν εἶναι «ἄρτιος», δέν εἶναι τέλειος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
Ἄν δέ ἀπευθύνει στούς χριστιανούς νουθεσίες, αὐτό, λέει, τό κάνει ὄχι διατάσσοντάς
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τους ὡς νά εἶναι κάποιος μεγάλος, ἀλλά ἀπευθυνόμενος σέ ἀδελφούς. Ἀκοῦστε
πῶς ἐκφράζεται: «Οὐ διατάσσομαι ὑμῖν ὡς ὤν τις. Εἰ γάρ καί δέδεμαι ἐν τῷ ὀνόματι, οὔπω ἀπήρτισμαι ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ. Νῦν γάρ ἀρχήν ἔχω τοῦ μαθητεύεσθαι
καί προσλαλῶ ὑμῖν ὡς συνδιδασκαλίταις μου» (Ἐφεσ. 3,1). Τούς ἀναγνῶστες
τῶν ἐπιστολῶν του, ἁπλούς χριστιανούς, ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος τούς θεωρεῖ ἀνωτέρους
του. «Ἐγώ κατάκριτος – τούς λέει – ὑμεῖς ἠλεημένοι» (Ἐφεσ. 12,1). Καί ἀλλοῦ
λέει: «Εἰ γάρ καί δέδεμαι πρός ἕνα τῶν λελυμένων ὑμῶν οὐκ εἰμί» (Τραλλ. 12,1)!
Ὁ θεοφόρος ἅγιος Ἰγνάτιος φοβᾶται μήν κενοδοξήσει, «μή ἐμπεσεῖν εἰς τά ἄγκιστρα τῆς κενοδοξίας» (Μαγν. 11,1) καί χαθεῖ· γι᾽ αὐτό καί συγκρατεῖ τόν ἑαυτό
του ἀκόμη καί στό νά διδάσκει, γιά νά μήν εἰσχωρήσει μέ τήν διδασκαλία κάποιος
κενόδοξος λογισμός. Λέει κάπου: «Πολλά φρονῶ ἐν Θεῷ· ἀλλ᾽ ἐμαυτόν μετρῶ,
ἵνα μή ἐν καυχήσει ἀπόλλωμαι» (Τραλλ. 4,1). Καί ἀλλοῦ πάλι λέει ὡραῖα:
«Ἄμεινόν ἐστιν σιωπᾶν καί εἶναι ἤ λαλοῦντα μή εἶναι» (Ἐφεσ. 15,1)! Τά δυό
αὐτά τελευταῖα λόγια τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου εἶναι πολύ διδακτικά γιά τούς κήρυκες
τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλά καί γιά μερικούς χριστιανούς· γιατί πολλοί καί ἀπό τούς
ἁπλούς χριστιανούς ἔχουν τήν τάση νά κάνουν... τόν ἱεροκήρυκα! Ἀλλά ὁ ἅγιος
Ἰγνάτιος λέει ὅτι εἶναι καλύτερο νά σιωπάει κανείς, ἀλλά νά «εἶναι», νά διδάσκει,
δηλαδή, μέ τό παράδειγμά του, παρά νά λαλεῖ, ἀλλά νά μήν «εἶναι», νά μήν ἐφαρμόζει, δηλαδή, τά κηρυττόμενα. «Ἄμεινόν ἐστιν σιωπᾶν καί εἶναι ἤ λαλοῦντα μή
εἶναι» (Ἐφεσ. 15,1)!
Μερικές φορές στενοχωρούμαστε γιατί νά μᾶς λείπει αὐτό ἤ ἐκεῖνο, γιατί νά
μήν εἴχαμε κάνει ἐκείνη καί τήν ἄλλη σπουδή. Ἀλλά ἦταν δυνατόν, ἄν εἴχαμε
πολλές ἐπιτυχίες καί ἀποκτήματα στήν ζωή, νά πέφταμε στήν ὑπερηφάνεια, ἡ
ὁποία μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεό. Στερούμαστε, λοιπόν, πολλά πράγματα,
λέει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος, γιά νά μή στερηθοῦμε τόν Θεό: «Πολλά ἡμῖν λείπει, ἵνα
Θεοῦ μή λειπώμεθα» (Τραλλ. 5,2)!
3. Γιά τήν ἁγνότητα: Ὅλους τούς χριστιανούς, ἄνδρες καί γυναῖκες, πρέπει
νά τούς συνδέει ἡ καθαρή, ἡ ἄδολη ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, πού δέν μᾶς ἐπιτρέπει
νά σκεπτόμαστε πονηρά καί σαρκικά ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλον. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος
λέει: «Ἐντρέπεσθε ἀλλήλους καί μηδείς κατά σάρκα βλεπέτω τόν πλησίον, ἀλλ᾽
ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ ἀλλήλους διά παντός ἀγαπᾶτε» (Μαγν. 6,2).2 Κατά ἕνα ἄλλο
2. Τό «κατά σάρκα» ὅμως μπορεῖ νά ἑρμηνευθεῖ καί «κατά τό πρόσωπο», «κατά τό ἀξίωμα», ὁπότε
ἡ ἔννοια τῆς φράσης εἶναι νά μήν εἴμαστε προσωπολῆπτες.
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πατερικό κείμενο, ἡ ἀρετή τῆς ἁγνότητας θά χαρακτηρίζει ἰδιαίτερα τούς χριστιανούς πού θά ζοῦν στίς παραμονές τῆς Δεύτερης τοῦ Χριστοῦ παρουσίας· χριστιανοί ἄνδρες καί γυναῖκες τότε, αὐτοί πού θά ἀπομείνουν πιστοί στόν Θεό, θά
συναναστρέφονται σάν ἀδελφοί. Ὅπως μᾶς εἶναι γνωστό, κατά τίς παραμονές
τῆς Δεύτερης τοῦ Χριστοῦ παρουσίας ἡ μέν ἁμαρτία τοῦ κόσμου θά αὐξηθεῖ, θά
γίνει πιό ἁμαρτία, ἀλλά καί ἡ ἀρετή τῶν πιστῶν, τῶν ὀλίγων πιστῶν, θά αὐξηθεῖ
καί αὐτή, θά γίνει πιό ἀρετή. Αὐτό θέλει νά πεῖ ὁ λόγος τῆς Ἀποκάλυψης, «ὁ
ρυπαρός ρυπαρευθήτω ἔτι καί ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι» (22,11). Ρωτήθηκε κάποτε ὁ Κύριος, λέει τό πατερικό αὐτό κείμενο γιά τό ὁποῖο σᾶς μιλῶ, πότε θά
ἔρθει ἡ Βασιλεία Του. Καί ὁ Κύριος ἀπάντησε: «Ὅταν ἔσται τά δύο ἕν... καί τό
ἄρσεν μετά τῆς θηλείας, οὔτε ἄρσεν οὔτε θῆλυ». Αὐτόν τόν λόγο τοῦ Κυρίου3 ὁ
συγγραφέας τοῦ πατερικοῦ κειμένου τόν ἑρμηνεύει, ὅτι οἱ πιστοί στόν Χριστό
ἄνδρες καί γυναῖκες, τίς παραμονές τῆς Δεύτερης τοῦ Χριστοῦ παρουσίας, θά
συναναστρέφονται μέ ἀπάθεια. Ὁ χριστιανός ὅταν συναντᾶ μιά χριστιανή δέν θά
σκέπτεται γι᾽ αὐτήν τίποτε τό ἁμαρτωλό· καί μιά χριστιανή πάλι, ὅταν συναντᾶ
ἕναν ἄνδρα χριστιανό, δέν θά σκέπτεται γι᾽ αὐτόν τίποτε τό σαρκικό. Λέγει ἐπί
λέξει τό πατερικό κείμενο: «“Τό ἄρσεν μετά τῆς θηλείας, οὔτε ἄρσεν οὔτε θῆλυ”,
τοῦτο λέγει, ἵνα ἀδελφός ἰδών ἀδελφήν οὐδέν φρονῇ περί αὐτῆς θηλυκόν, μηδέ
ἀδελφή ἰδοῦσα ἀδελφόν φρονῇ τι περί αὐτοῦ ἀρσενικόν» (Κλήμεντος Ρώμης Β´
Κορ. 12, 2-5).
Τά πρόσωπα τῶν χριστιανῶν, λέει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος, εἶναι «ἀξιόθεα πρόσωπα»
(Ρωμ. 1,1) καί δέν πρέπει νά τά βλέπουμε σαρκικά. Στό πρόσωπο τῶν ἀδελφῶν
μας χριστιανῶν πρέπει νά βλέπουμε τόν Θεό. Συμβουλεύει δέ ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος,
ὅπως καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος, νά φυλάγουμε τό σῶμα μας ἁγνό, νά τό σεβόμαστε σάν ναό τοῦ Θεοῦ: «Τήν σάρκα ὑμῶν – λέει – ὡς ναόν Θεοῦ τηρεῖτε»
(Φιλ. 7,2)!
Ἄς προσευχόμαστε στόν Χριστό νά μᾶς χαρίζει τήν ἁγνότητα. Καί ὅταν λέγω
ἁγνότητα ἐννοῶ τήν «ἄμωμον διάνοιαν» (Τραλ. 1,1), τόν καθαρό νοῦ, πού ζητᾶ
ὁ Κύριος· γιατί μᾶς εἶπε, «μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν
ὄψονται» (Ματθ. 5,8).
Σχετικά μέ τόν γάμο λέγομε ὅτι ὁ Ἰγνάτιος θέλει τό χριστιανικό ἀνδρόγυνο
«μετά γνώμης τοῦ Ἐπισκόπου τήν ἕνωσιν ποιεῖσθαι, ἵνα ὁ γάμος ᾖ κατά Κύριον
καί μή κατ᾽ ἐπιθυμίαν» (Πρός Πολύκαρπον 5,2).
3. Ὁ λόγος αὐτός δέν ἀπαντᾶ στήν Καινή Διαθήκη.
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Ἡ γιά ὅλη τήν ζωή παρθενία δέν μπορεῖ νά ἐπιβληθεῖ, γιατί αὐτό προϋποθέτει
μιά εἰδική κλήση ἀπό τόν Θεό. Εἶναι ὅμως πολύ ὑπέροχη ἡ παρθενική ζωή. Ὁ
ἅγιος Ἰγνάτιος λέει ὅτι ὁ παρθενεύων τό κάνει αὐτό πρός τιμήν τῆς παρθένου Σαρκός τοῦ Κυρίου! Ἀλλά πρέπει νά μήν ὑπερηφανεύεται γιά τό κατόρθωμά του αὐτό,
γιατί τό πετυχαίνει μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἄν καυχηθεῖ χάθηκε!... «Εἴ τις δύναται ἐν ἁγνείᾳ μένειν, εἰς τιμήν τῆς σαρκός
τοῦ Κυρίου, ἐν ἀκαυχησίᾳ μενέτω. Ἐάν καυχήσηται ἀπώλετο» (Πρός Πολύκαρπον 5,2).
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 32ο

Ἀόριστες ἀντωνυμίες
Ἀόριστες λέγονται οἱ ἀντωνυμίες πού φανερώνουν ἀόριστα ἕνα πρόσωπο ἤ πράγμα τό
ὁποῖο δέν θέλουμε ἤ δέν μποροῦμε νά ὀνομάσουμε.
Ἀόριστες ἀντωνυμίες τῆς ἀρχαίας γλώσσας εἶναι κυρίως οἱ
1. τίς (ἀρσεν. καί θηλ.), τί (οὐδέτερο), σημαίνει κάποιος, ἕνας
2. ὁ δεῖνα, ἡ δεῖνα, τό δεῖνα, σημαίνει κάποιος, ὁ τάδε (π.χ. ὁ δεῖνα στρατηγός,
ἡ δεῖνα πόλις, τό δεῖνα ἔθνος)
3. ἔνιοι, ἔνιαι, ἔνια, σημαίνει μερικοί
Παραδείγματα
1. Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπό Ἱεροσόλυμα εἰς Ἱεριχώ.
2. Ἀνθρώπου τινός πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα.
3. Μηδέ εἰς κώμην εἰσέλθῃς μηδέ εἴπῃς τινί ἐν τῇ κώμῃ.
4. Εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά, γυνή δέ τις ὀνόματι Μάρθα...
5. Εἰσί τινές τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μή γεύσωνται θανάτου...
Κλίνεται ὡς ἑξῆς
Ἑνικός Ἀριθμός
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

Πληθυντικός Ἀριθμός

ἀρσεν. καί θηλ.

οὐδέτ.

ἀρσεν. καί θηλ.

οὐδέτ.

τίς
τινός ἤ του
τινί ἤ τῳ
τινά

τί
τινός ἤ του
τινί ἤ τῳ
τί

τινές
τινῶν
τισί(ν)
τινάς

τινά ἤ ἄττα
τινῶν
τισί(ν)
τινά ἤ ἄττα

 Ἡ ἀόρ. ἀντωνυμία τίς, τί εἶναι δικατάληκτη μέ τρία γένη.
 Οἱ τύποι τῆς ἀόριστης ἀντωνυμίας τίς διακρίνονται ἀπό τούς τύπους τῆς ἐρωτημα-

τικῆς ἀντωνυμίας τίς ἀπό τόν τόνο· οἱ τύποι τῆς ἀόριστης ἀντωνυμίας τονίζονται στήν λήγουσα. Ἐπίσης διακρίνονται ἀπό τόν δεύτερο τύπο τῆς ὀνομαστικῆς καί αἰτιατικῆς
πληθυντικοῦ τοῦ οὐδετέρου ἄττα. Ἐπί πλέον οἱ τύποι τῆς ἀόριστης ἀντωνυμίας εἶναι ἐγκλιτικοί ἐκτός ἀπό τόν τύπο ἄττα. Βλ. παραδείγ. ἄνθρωπός τις, γυνή τις κ.ἄ.
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 Ἡ ἀόριστη ἀντωνυμία ἔνιοι, ἔνιαι, ἔνια βρίσκεται μόνο στόν πληθυντικό ἀριθμό καί

κλίνεται ὅπως τά τρικατάληκτα δευτερόκλιτα ἐπίθετα.
 Ἡ ἀόριστη ἀντωνυμία ὁ, ἡ, τό δεῖνα κλίνεται ὡς ἑξῆς:

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

Ἑνικός Ἀριθμός
ὁ, ἡ, τό δεῖνα
τοῦ, τῆς, τοῦ δεῖνος
τῷ, τῇ, τῷ δεῖνι
τόν, τήν, τό δεῖνα

Πληθυντικός Ἀριθμός
οἱ, αἱ δεῖνες
τῶν, τῶν δείνων
τό οὐδέτερο δέν
τοῖς, ταῖς δεῖσι
ἔχει πληθυντικό
τούς, τάς δεῖνας

 Ἡ ἀντων. ὁ, ἡ, τό δεῖνα λαμβάνεται καί ἄκλιτη, π.χ. ὁ δεῖνα, τοῦ δεῖνα, τόν δεῖνα

κ.λπ.
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Μάθημα 33ο

Ἀόριστες Ἀντωνυμίες
(συνέχεια)

Ὡς ἀόριστες ἀντωνυμίες λαμβάνονται καί οἱ ἑξῆς λέξεις, οἱ ὁποῖες εἰδικώτερα λέγονται
ἐπιμεριστικές ἀντωνυμίες, γιατί φανερώνουν ἐπιμερισμό, δηλαδή διαίρεση, ξεχώρισμα
ἀπό ἕνα σύνολο δύο ἤ περισσοτέρων οὐσιαστικῶν. (Λέγονται ἐπιμεριστικές ἀπό τό ρῆμα
ἐπιμερίζω, πού σημαίνει ἀναφέρω χωριστά, διαμοιράζω).
Αὐτές εἶναι
1. πᾶς, πᾶσα, πᾶν = καθένας χωρίς καμμία ἐξαίρεση. Μέ τήν σημασία αὐτή ὁ πληθυντικός πάντες σημαίνει ὅλοι·
2. ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο· (μέ ἄρθρο ἔχει τήν σημασία ὁ λοιπός, π.χ. ἡ ἄλλη Ἑλλάς = ἡ
λοιπή Ἑλλάς).
3. ἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον = καθένας (ἀπό πολλούς, χωριστά)
4. οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν – μηδείς, μηδεμία, μηδέν = κανείς, οὔτε ἕνας·
5. ἀμφότεροι, ἀμφότεραι, ἀμφότερα = καί οἱ δύο μαζί·
6. ἕτερος, ἑτέρα, ἕτερον = ἄλλος (λέγεται γιά δύο οὐσιαστικά)·
7. ἑκάτερος, ἑκατέρα, ἑκάτερον = καθένας ἀπό τούς δύο·
8. οὐδέτερος, οὐδετέρα, οὐδέτερον – μηδέτερος, μηδετέρα, μηδέτερον = οὔτε ὁ ἕνας
οὔτε ὁ ἄλλος·
9. ἀλλοδαπός, ἀλλοδαπή, ἀλλοδαπόν = ἀπό ἄλλον τόπο.
Παραδείγματα
1. α) Οὐ παντός πλεῖν εἰς Κόρινθον = δέν εἶναι εὔκολο στόν καθένα νά πηγαίνει στήν
Κόρινθο. – β) Ἀκούσατέ μου πάντες καί σύνετε. – Εἰρήνη πᾶσι.
2. Ἄλλος ἐστίν ὁ σπείρων καί ἄλλος ὁ θερίζων.
3. Ἕκαστος ἴδιον χάρισμα ἔχει ἐκ Θεοῦ. – Ἀποδώσει ἑκάστῳ κατά τήν πρᾶξιν αὐτοῦ.
4. Οὐδείς δύναται δυσίν κυρίοις δουλεύειν.
5. ... οὐχί ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται; – Ἀμφότεροι ἔπεσαν μαχόμενοι ἡρωικῶς.
6. Δυσίν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ.
7. Ταῦτα εἰπόντες ἀπῆλθον ἑκάτερος ἐπί τά προσήκοντα = Αὐτά ἀφοῦ εἶπαν ἔφυγαν καθένας (ἀπό τούς δύο) στά καθήκοντά του.
8. Οὐδέ τις λύσις ἦν ἔριδος χαλεπῆς... οὐδετέροις = Καί δέν ὑπῆρχε κάποια διευθέτηση
(ἐπίλυση) τῆς δύσκολης φιλονικίας οὔτε γιά τόν ἕναν οὔτε γιά τόν ἄλλον.
9. Πλῆθος ἀλλοδαπῶν συχνάζει στό κέντρο...
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Παρατηρήσεις
 Ἡ ἀντωνυμία πᾶς, πᾶσα, πᾶν χρησιμοποιεῖται καί ὡς ἐπίθετο = ὅλος, ὁλόκληρος·

π.χ. πᾶσα ἡ πόλις = ὅλη ἡ πόλη.
 Ἡ ἀντωνυμία ἄλλος, η, ο κλίνεται ὅπως τά τρικατάληκτα ἐπίθετα τῆς β´ κλίσεως σέ
-ος, -η, -ον, ἀλλά χωρίς τό τελικό ν στό οὐδέτερο (ὅπως οἱ ἀντωνυμίες οὐδετέρου γένους
τοῦτο καί ἐκεῖνο).
 Ἡ ἀντωνυμία ἀμφότεροι, ἀμφότεραι, ἀμφότερα κλίνεται μόνο στόν πληθυντικό ἀριθμό
ὡς τρικατάληκτο ἐπίθετο β´ κλίσεως.
 Οἱ ἀντωνυμίες ἕτερος, ἑκάτερος, ἕκαστος, οὐδέτερος, μηδέτερος, ἀλλοδαπός, κλίνονται
ὡς τρικατάληκτα ἐπίθετα σέ -ος, -η, -ον ἤ -ος, -α, -ον.
Ἡ ἀντωνυμία οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν (ὁμοίως καί ἡ μηδείς -α -έν) κλίνεται ὡς ἑξῆς

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

Ἑνικός Ἀριθμός
οὐδείς
οὐδεμία
οὐδέν
οὐδενός
οὐδεμιᾶς οὐδενός
οὐδενί
οὐδεμιᾷ
οὐδενί
οὐδένα
οὐδεμίαν οὐδέν

Πληθυντικός Ἀριθμός
στό ἀρσ. ἔχει καί οὐδένες
πληθυντ.
οὐδένων
οὐδέσι(ν)
οὐδένας
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