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Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
Πρός τόν Κλῆρο καί τόν Λαό τῆς Μητροπόλεώς του
1. Χριστούγεννα ἑορτάζουμε σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί! Ἡ ἑορτή αὐτή εἶναι
λαμπρή καί παράδοξη. Λαμπρή, γιατί ἔφερε τήν σωτηρία στήν ἀνθρωπότητα πού
βαρύνεται ἀπό τήν ἁμαρτία. Καί εἶναι καί παράδοξη ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων,
γιατί πραγματικά σ᾽ αὐτήν ἔχουμε δύο παράδοξα. Πρῶτον μέν τό ὅτι ὁ Θεός
ἔγινε ἄνθρωπος χωρίς νά παύσει νά εἶναι Θεός· ὅτι δηλαδή στό Πρόσωπο τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑνώθηκαν, χωρίς νά συγχέονται, ἀλλά καί χωρίς νά χωρίζονται,
ἡ θεία καί ἡ ἀνθρώπινη φύση. Πραγματικά εἶναι παράδοξο αὐτό, ἀφοῦ αὐτός ὁ
μεγάλος φιλόσοφος, ὁ δικός μας Πλάτωνας, δέν θά τό πίστευε αὐτό, γιατί ἔλεγε
ὅτι εἶναι «ἀδύνατο νά μειχθεῖ ἡ θεία φύση μέ τήν ἀνθρώπινη». Καί τό ἄλλο παράδοξο μέ τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων εἶναι ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ σαρκώθηκε
παρθενικά στήν Παναγία καί γεννήθηκε παρθενικά πάλι ἀπ᾽ Αὐτήν. Καί ἔτσι βέβαια ἔπρεπε νά γίνει, γιατί ὁ ἐρχομός τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο ἔπρεπε νά
γίνει ὄχι κατά τόν συνήθη τρόπο μέ τόν ὁποῖον γεννιόμαστε ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι,
ἀλλά ἔπρεπε νά γίνει κατά ἄλλο, κατά ξένο, κατά παρθενικό τρόπο.
2. Ἀλλά στήν γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, χριστιανοί μου, θαυμάζουμε, ἀκόμη
καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο Αὐτός ἦλθε ἀνάμεσά μας. Ἦλθε μέ φτώχεια καί μέ
πολύ ἁπλότητα. Σάν Θεός πού ἦταν ἐξέλεξε αὐτός καί τήν Μητέρα ἀπό τήν
ὁποία γεννήθηκε καί τόν τόπο καί τόν καιρό καί τίς συνθῆκες ὑπό τίς ὁποῖες γεν-

νήθηκε. Θά μποροῦσε νά γεννηθεῖ τήν ὡραία ἐποχή τῆς ἄνοιξης ἤ τοῦ καλοκαιριοῦ
καί νά γεννηθεῖ σέ ἕνα πλούσιο ἀρχοντικό ἀπό μιά πλούσια καί μέ κοσμικό ἀξίωμα
γυναίκα. Καί ὅμως! Γεννήθηκε στά κρύα τοῦ χειμῶνα, ἀπό μιά πτωχή καί πτωχοτάτη παρθένο, τήν Μαριάμ, καί γεννήθηκε ποῦ; Σέ μιά σπηλιά, πού τήν ἔκαναν
φάτνη γιά τά ἄλογα ζῶα. Ποῦ ἡ θερμάστρα, ποῦ ἡ σόμπα, ποῦ τά ταπέτα καί
τά κομφόρ; Στήν φάτνη τῶν ἀλόγων, χειμώνα καιρό καί λίγο μετά τήν γέννησή
Του διωκόμενος ἀπό τόν βασιλιᾶ Ἡρώδη, αὐτές ἦταν οἱ συνθῆκες πού γεννήθηκε
ὁ Ἰησοῦς Χριστός.
3. Ἀλλά καί σέ ὅλη Του τήν ζωή ὁ Χριστός μας, ἀγαπητοί μου, ἔζησε μέ φτώχεια καί ἁπλότητα. Τό πρῶτο κρεββάτι τοῦ Χριστοῦ, τήν κούνια Του, τήν εἴδαμε.
Ἦταν ἡ φάτνη! Καί τό τελευταῖο κρεββάτι, στό ὁποῖο ἀκούμπησε τό κουρασμένο
Του σῶμα ὁ υἱός τῆς Παρθένου, ἦταν δύο ξύλα, τά ξύλα τοῦ Σταυροῦ. Καί προσκέφαλό Του ἦταν ὁ ἀκάνθινος στέφανος! Αὐτός εἶναι ὁ Θεός μας, ἀγαπητοί μου!
Ἐδῶ στήν γῆ πού ἦρθε ἔζησε πτωχά, ἁπλᾶ καί ταπεινά. ῞Οπως μᾶς τό λέγει ὁ
ἀπόστολος Παῦλος, «ἦταν πλούσιος καί ἔγινε γιά χάρη μας φτωχός, γιά νά μπορέσουμε ἐμεῖς νά πλουτίσουμε μέ τήν φτώχεια ἐκείνου» (Β´ Κορ. 8,9)! Πῶς ἦταν
πλούσιος; Ἦταν καί εἶναι πλούσιος, γιατί εἶναι Θεός. Καί ὅμως ἔγινε ἄνθρωπος
καί σάν ἄνθρωπος ἔζησε ζωή φτώχειας. Καί ὅλα αὐτά «γιά χάρη μας», λέγει ὁ
Ἀπόστολος: «Γιά νά μπορέσουμε ἐμεῖς νά πλουτίσουμε μέ τήν φτώχεια Του»!
Ἀλλά γιά νά γίνει αὐτό, ἀγαπητοί μου, θά πρέπει, σάν χριστιανοί πού εἴμαστε,
νά ἀκολουθήσουμε τόν τρόπο τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ μας. Γιατί, ὅπως μᾶς τό
λέγει ὁ ἀπόστολος Πέτρος, ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ πρέπει νά μᾶς εἶναι «ὑπόδειγμα,
γιά νά βαδίσουμε στά ἀχνάρια τά δικά του» (Α´ Πέτρ. 2,21). Δηλαδή, νά ζοῦμε
καί ἐμεῖς σάν τόν Χριστό μας φτωχά, ἁπλᾶ καί ταπεινά. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ σαρκώθηκε καί ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά κτυπήσει μέ τήν γέννησή Του καί τήν ὅλη
Του ζωή τρεῖς ἔρωτες, λέγει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ ἁγιορείτης: Τόν ἔρωτα τῆς
δόξης, τόν ἔρωτα τοῦ πλούτου καί τόν ἔρωτα τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν.
4. Μᾶς τρομάζει ἡ οἰκονομική κρίση τοῦ καιροῦ μας, γιατί δέν ἔχουμε μάθει
νά ζοῦμε, ὅπως οἱ παποῦδες μας, φτωχά καί ἁπλᾶ. Ἄς ἀρχίσουμε καί ᾽μεῖς, ἀγαπητοί μου, νά ζοῦμε μιά τέτοια ζωή, ζωή φτώχειας καί ἁπλότητας. Καί νά ἀρχίσουμε νά ζοῦμε μιά τέτοια ζωή ὄχι γιατί μᾶς τό ἐπιβάλλουν οἱ συνθῆκες τῶν
καιρῶν μας, ἀλλά γιατί ἔτσι πρέπει νά ζοῦμε σάν χριστιανοί, γιατί τέτοια ζωή
ἔζησε ὁ Ἀρχηγός μας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἔζησε φτωχικά!
Δυστυχῶς ὅμως, ἀδελφοί, ἐπειδή καί ἡμεῖς οἱ κληρικοί σας δέν σᾶς δίνουμε
καί σ᾽ αὐτό καλό παράδειγμα, γι᾽ αὐτό καί σεῖς οἱ λαϊκοί ἀγαπᾶτε τήν δόξα καί
τήν καλοπέραση. Τό κακό ὅλων μας εἶναι ὅτι ἀγαποῦμε τόν εὐδαιμονισμό. Ὄχι!
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Ὀφείλω νά σᾶς πῶ καθαρά τήν ἀλήθεια καί τήν λέγω καί στόν ἑαυτό μου πρῶτα
τήν ἀλήθεια αὐτή: Ὅποιος ἀγαπάει τόν πλοῦτο καί τήν δόξα, ὅποιος ἀγαπάει
τόν εὐδαιμονισμό, δέν ἔχει σχέση μέ τόν πτωχό καί τόν ταπεινό Ἰησοῦ Χριστό.
Καί ὁ ὑμνωδός, μιλώντας στόν προδότη Ἰούδα, ὁ ὁποῖος, ἄν καί ἦταν μαθητής
τοῦ Χριστοῦ, ὅμως ἀγαποῦσε τόν πλοῦτο, τοῦ λέγει: «Εἰ πλοῦτον ἠγάπας, τί
τῷ περί πτωχείας διδάσκοντι ἐφοίτας;». Δυστυχῶς, αὐτός ὁ λόγος τοῦ ὑμνωδοῦ
πρός τόν Ἰούδα εἶναι ὅ,τι πρέπει γιά πολλούς ἀπό μᾶς!...
Διαβᾶστε τήν ζωή τῶν ἁγίων, ἀδελφοί χριστιανοί, καί μάλιστα τήν ζωή τῶν
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας καί θά δεῖτε ὅτι ὅλοι τους ἔζησαν φτωχά, ἁπλᾶ
καί ταπεινά. Ὁ ἅγιος Βασίλειος γιά παράδειγμα, πού θά ἑορτάσουμε σέ λίγες
μέρες, ἦταν δικηγόρος πρῶτα καί ἦταν ὁ πλουσιότερος σ᾽ ὅλη τήν Καισάρεια
τῆς Καππαδοκίας. Ἀλλά ὅταν αὐτός ὁ πλουσιότατος ἔγινε ἐπίσκοπος καί πήγαινε
τότε στά χρόνια του κάποιος στήν Καισάρεια γιά νά κάνει μιά ἐλεημοσύνη σέ
ἕνα πτωχό, ὅλοι στήν πόλη τό ἤξεραν καί τό ἔλεγαν: Ὁ πτωχότερος ἀπ᾽ ὅλους
μας εἶναι ὁ Δεσπότης μας ὁ Βασίλειος!
Ἄς ἀρχίσουμε καί ἐμεῖς, ἀγαπητοί, κατά τό παράδειγμα τῶν ἁγίων τῆς
Ἐκκλησίας μας, ἄς ἀρχίσουμε, λέγω, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, νά μιμηθοῦμε τήν
ζωή ἁπλότητας καί ταπεινώσεως τοῦ σαρκωθέντος γιά ᾽μᾶς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τότε θά εἴμαστε πραγματικά δικοί Του. Γιατί ὁ Θεός
στήν Ἁγία Γραφή δέν λέγεται Θεός τῶν βασιλέων καί τῶν πλουσίων, ἀλλά λέγεται Θεός «τῶν πτωχῶν καί τῶν ταπεινῶν» καί τῶν καταφρονεμένων!
Χρόνια σας πολλά καί εὐλογημένο ἀπό τόν Θεό τό ἐρχόμενο νέο ἔτος.
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Δημητσάνα - Mεγαλόπολη, Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2010

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ»
Τό σημερινό μου κήρυγμα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, δέν θά εἶναι συνέχεια τῶν μαθημάτων γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη μας, ἀλλά θέλω νά σᾶς μιλήσω γιά ἕνα θέμα πού
ἀκούγεται πολύ στίς ἡμέρες μας. Θά σᾶς μιλήσω γιά τήν λεγόμενη Κάρτα τοῦ
Πολίτη. Ὅμως, διστάζω, γιατί, γιά νά μιλήσει κανείς σωστά σέ θέματα πού φαίνονται ὡς σημεῖα τῶν καιρῶν, πρέπει νά ἔχει φωτισμένο νοῦ, πρέπει νά εἶναι προφήτης. Οἱ προφῆτες, ἀγαπητοί μου, λέγονταν «ὁρῶντες», γιατί, μέ τήν Χάρη
τοῦ Θεοῦ πού εἶχαν, ἔβλεπαν σωστά τήν κρίση τῆς ἐποχῆς τους καί ἔδιναν τό
κατάλληλο φάρμακο γιά τήν θεραπεία της. Ἐγώ προφήτης δέν εἶμαι, ἀλλά μελετῶ τά βιβλία τῶν ἁγίων προφητῶν καί ἐπιθυμῶ νά ὁμιλῶ καί νά ζῶ μέ βάση
τήν φωτισμένη διδασκαλία τους.Ἔτσι θά γράψω μερικές σκέψεις γιά τήν Κάρτα
τοῦ Πολίτη, πού θέλουν νά μᾶς δώσουν, καί παρακαλῶ νά τίς ἀκούσετε.
1. Κατά πρῶτον θά πῶ αὐτό τό βασικό: Ἄν τό νά πάρουμε τήν Κάρτα τοῦ
Πολίτη, αὐτό σημαίνει ὅτι ἀρνούμαστε τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, τότε τό
λέμε καθαρά καί τό φωνάζουμε δυνατά: Ὄχι δέν θά τήν πάρουμε! Ἄν δηλαδή
μᾶς ποῦν: «Ἀρνήσου τόν Χριστό καί θά σοῦ δώσω τήν Κάρτα, γιά νά μπορεῖς
ἔτσι νά παίρνεις τόν μισθό σου καί νά ἐξυπηρετεῖσαι καί ἐσύ καί ἡ οἰκογένειά σου
σέ ὅλες τίς ὑπηρεσίες», τότε ἐμεῖς θά ἀπαντήσουμε: «Βάλτε μου τό μαχαίρι στόν
λαιμό, βάλτε βαθιά τό μαχαίρι, τήν Κάρτα πού μοῦ λέτε, ὄχι δέν τήν παίρνω.
Δέχομαι καί ἐγώ καί ἡ οἰκογένειά μου νά πεθάνουμε γυμνοί καί νηστικοί στό
στρῶμα, ἀλλά τόν Χριστό μου, ὄχι δέν Τόν ἀρνοῦμαι»!
2. Δέν φαίνεται ὅμως, χριστιανοί μου, φανερά τουλάχιστον, δέν φαίνεται λέγω
ὅτι τό νά πάρουμε τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη σημαίνει ὅτι θά ἀρνηθοῦμε τήν πίστη
μας. Μᾶς τήν προσφέρουν, ὅπως μᾶς λέγουν, σάν ἕνα εἶδος ταυτότητος, στήν
ὁποία θά ἐνσωματωθοῦν ὅλα τά στοιχεῖα μας: Ἐκλογικός ἀριθμός, διαβατήριο,
δίπλωμα ὁδήγησης, ὅλα – ὅλα ὅσα ἔχουν σχέση μέ τήν ὑγεία μας, ὥστε ὁ πολίτης, μᾶς λέγουν, νά ἐξυπηρετεῖται σέ ὅλες τίς ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου. Μέ αὐτήν
τήν ἁπλῆ ἔννοια καί χωρίς νά μᾶς θέτουν θέμα πίστεως, σάν χριστιανοί, δέν
ἔχουμε πρόβλημα νά πάρουμε τήν Κάρτα.
3. Ὅμως ἔχουμε μάτια καί βλέπουμε καί λογική καί σκεπτόμαστε καί νοοῦμε
ὅτι δέν εἶναι τόσο ἁπλᾶ τά πράγματα μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη· γι᾽ αὐτό καί
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δικαιολογημένα προκαλοῦνται τόσες ἀντιδράσεις τῶν χριστιανῶν μας, ἀλλά καί
ὅλων γενικά τῶν ἀνθρώπων, ἀκόμη καί αὐτῶν τῶν ἀδιάφορων θρησκευτικά.
(α) Ἀκοῦμε ὅτι μέ αὐτή τήν Κάρτα θά δυναστεύεται ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου,
γιατί μέ τό μικροτσίπ πού θά ὑπάρχει σ᾽ αὐτή θά γίνονται γνωστά στόν καθένα
ὅλα τά προσωπικά δεδομένα τοῦ ἀνθρώπου, ἀκόμη δέ, μέ τήν τοποθέτηση ἀργότερα ἑνός μικροτσίπ στό χέρι μας, θά ἐλέγχεται καί ἡ ψυχική κατάσταση τοῦ
ἀνθρώπου.1 Αὐτό κανείς ἄνθρωπος, ἀλλά ἰδιαίτερα ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, καί ἀκόμη
ἰδιαίτερα ἐμεῖς οἱ Πελοποννήσιοι, πού κάναμε λεβέντικους ἀγῶνες γιά τήν λευτεριά, ἐμεῖς ἰδιαίτερα, λέγω, δέν θά πρέπει νά ἀνεχθοῦμε μιά τέτοια καταδυνάστευση τῆς ψυχῆς μας, γιά ἐξυπηρέτηση τάχα. Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα δῶρα
τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἡ ἐλευθερία, τό «αὐτεξούσιο» πού
λέμε θεολογικά, τό ὁποῖο σεβάστηκε καί Αὐτός ὁ Θεός. Γιατί, ἐνῶ μποροῦσε ὁ
Θεός νά ἀναγκάσει τόν ἄνθρωπο νά τηρεῖ τίς ἐντολές Του, ὅμως τόν ἄφησε ἐλεύθερο, νά ἐνεργήσει κατά τήν ἐπιθυμία του. Τόσα καί τόσα γράφουν οἱ ἅγιοι Πατέρες γιά τό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου,2 τό ὁποῖο ὅμως ἔρχεται τώρα νά μᾶς τό
τσαλαπατήσει ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη. Καί ὅπως τά λέγουν οἱ εἰδικοί, ἡ δικτατορία
τῆς Κάρτας θά προχωρήσει ἀκόμη περισσότερο: Θά θέλει νά μᾶς κάνει ἕνα εἶδος
ρομπότ, γιατί τό μικροτσίπ τῆς Κάρτας, ὅταν ἀργότερα τό ἐμφυτεύσουν στό χέρι
μας, αὐτό θά ἐπηρεάζει τήν ψυχική μας διάθεση καί θά ἀλλοιώνει τόν ψυχικό
μας κόσμο. Δηλαδή, ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη θά γίνει ὁ ἐξευτελισμός τῆς προσωπικότητός μας καί θά μᾶς ὑποδουλώσει στήν πιό σκληρή δικτατορία. Ἐμεῖς πού
δέν ἀνεχθήκαμε τήν Τουρκιά, πῶς τώρα θά ἀνεχθοῦμε αὐτήν τήν σκληρότερη
σκλαβιά; Ἐάν ἔτσι ἔχει τό πράγμα, καί ἔτσι ἔχει, ὅπως μᾶς τό λέγουν οἱ εἰδικοί,
γι᾽ αὐτόν τόν λόγο, ὄχι δέν πρέπει νά πάρουμε τήν Κάρτα. Θέλουμε ὅμως, ὄχι,
μόνο ἐμεῖς ἡ Ἐκκλησία, ἀλλά καί ἡ Πολιτεία, πού λέει ὅτι ἐνδιαφέρεται γιά τήν
ἐλευθερία τοῦ πολίτη, νά ἀντιδράσει στήν καταδυνάστευση αὐτή τῆς ἐλευθερίας
μας, πού θά μᾶς φέρει ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη.
(β) Ἀλλά ὑπάρχει καί ἄλλος λόγος, ἀκόμη ἰσχυρότερος γιά ᾽μᾶς τούς χριστια1. Bλ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ, Ἐκδόσεις «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ», Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 101 ἑξ.
2. Παραθέτουμε ἀπό τόν Ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή τά ἑξῆς δύο χωρία: «Βουλομένων γάρ οὐ
τυραννουμένων τό τῆς σωτηρίας μυστήριον» (Εἰς τήν προσευχήν τοῦ πάτερ ἡμῶν, MPG 90,880Β).
«Οὐ γάρ γεννᾷ γνώμην τό Πνεῦμα μή θέλουσαν, ἀλλά βουλομένην μεταπλάττει πρός θέωσιν» (Περί
διαφόρων ἀπόρων, MPG 90,280D). Ὁμοίως βλ. Νικολάου Καβάσιλα, Εἰς τήν Ὑπερένδοξον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου Γέννησιν». Στήν Σειρά «Ἐπί τάς πηγάς», Ἐκλεκτά Πατερικά Κείμενα, Διεύθ. Σειρᾶς Παναγιώτης Νέλλας, Ἡ Θεομήτωρ. Τρεῖς θεομητορικές ὁμιλίες, σελ. 60-61.Ἐκδ.
Ἀποστ. Διακ., Ἀθῆναι 1989.
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νούς, πού μᾶς κάνει νά ἀποκρούομε καί νά ἀποστρεφόμαστε αὐτήν τήν Κάρτα:
Μᾶς λέγουν ὅτι ὁ κωδικός ἀριθμός τοῦ μικροτσίπ τῆς Κάρτας θά εἶναι ὁ 666.
Ποῦ τόν βρῆκαν ἐπί τέλους αὐτόν τόν ἀριθμό; Κάτι κρύβεται ἐδῶ!... Ἐμεῖς, πού
διαβάζουμε τήν Ἁγία Γραφή, ξέρουμε, ὅπως μᾶς λέγει ἡ Ἀποκάλυψη, ὅτι ὁ ἀριθμός αὐτός εἶναι ὁ ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου (βλ. Ἀπ. 13,18). Εἶναι δύσκολος στήν
ἑρμηνεία του ὁ ἀριθμός αὐτός. Γενικά μέ αὐτόν χαρακτηρίζεται τό κράτος τοῦ
Ἀντιχρίστου, τό ὁποῖο θά εἶναι ἕνα χάος. Αὐτό τό χάος ἐκφράζει ὁ ἀριθμός 666.
Πραγματικά εἶναι ἕνας μυστηριώδης ἀριθμός. Ἀποτελεῖται ἀπό τρία 6· τό τετράγωνο τοῦ 6 εἶναι 36· ἄν προσθέσουμε ὅλους τούς ἀριθμούς ἀπό τό 1 μέχρι τό
36 λαμβάνουμε ἄθροισμα 666. Ποιά ἑρμηνεία ἔχει ὁ ἀριθμός αὐτός; Καί ξένοι
ἀκόμη ἑρμηνευτές (γιά παράδειγμα ὁ Henry) εἶπαν ὅτι ὁ ἀριθμός αὐτός ἐκφράζει
τόν ἀριθμό τῶν πλανῶν καί τῶν αἱρέσεων τοῦ Παπισμοῦ, ἤ ἄλλοι εἶπαν ὅτι εἶναι
ὁ ἀριθμός τῶν ἐτῶν τοῦ Παπισμοῦ ἀπό τήν ἐμφάνισή του μέχρι τήν πτώση του.3
Γενικά ὅμως ἐπικρατεῖ ἡ ἑρμηνεία πού εἴπαμε, ὅτι ὁ ἀριθμός 666 ἐκφράζει τό
χάος τοῦ κράτους τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἐμεῖς λοιπόν πού γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἀριθμός
666 εἶναι ὁ ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου καί τῶν ὑπηκόων του, ὄχι, δέν θέλουμε στήν
ταυτότητά μας, στήν κάρτα μας, νά ἔχουμε τέτοιον ἀριθμό. Βέβαια δέν εἴμαστε
θρησκόληπτοι γιά νά νομίζουμε ὅτι, ἄν μᾶς γράψει κανείς στήν πλάτη μας ἤ ἔξω
ἀπό τό σπίτι μας τόν ἀριθμό αὐτόν, πάει χαθήκαμε καί γίναμε τοῦ Ἀντιχρίστου,
χωρίς νά τό θέλουμε. Ἀλλά πῶς νά τό πῶ; Ὄχι, δέν θέλουμε τόν ἀριθμό αὐτό
στήν Κάρτα μας, πού θά τήν κάνουν ταυτότητά μας. Δέν μπορεῖ νά μᾶς ἐπιβάλουν ἐτσιθελικά στό προσωπικό μας δελτίο ἕναν ἀριθμό πού θέλουν αὐτοί, πού
εἶναι γιά ᾽μᾶς τούς πιστούς δυσώνυμος ἀριθμός. Ἀλλά, μέ τό νά ἐπιμένουν, ἀπό
προηγούμενα ἔτη ἤδη, νά μᾶς βάλουν στό προσωπικό μας δελτίο τόν ἀριθμό τοῦ
Ἀντιχρίστου, ὑποψιαζόμαστε ποιό εἶναι τό σχέδιό τους: Θέλουν σιγά-σιγά νά μᾶς
εἰσαγάγουν καί νά μᾶς κάνουν πολίτες σέ ἕνα νέο κράτος, παγκόσμιο κράτος, τό
κράτος μιᾶς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καί νά ἀποχρωματιστοῦμε ἔτσι σάν
Ἕλληνες καί σάν Χριστιανοί. Καί γι᾽ αὐτόν λοιπόν τόν λόγο ἀκόμη, τό ὅτι δηλαδή ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη θά ἔχει ὡς κωδικό τόν ἀριθμό τοῦ Ἀντιχρίστου, ὄχι,
δέν θέλουμε νά τήν πάρουμε!
(γ) Τό ὅτι, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη θά φέρει τόν ἀριθμό
666 καί τό ἄλλο πού εἴπαμε, ὅτι θά ἐλέγχει τήν ζωή μας καί αὐτόν ἀκόμη τόν
ψυχικό μας κόσμο, αὐτά, λέγω, μᾶς κάνουν νά συνδέσουμε τήν Κάρτα τοῦ Πο3. Τό 666 «whether this be the number of the errors and heresies that are contained in popery, or
rather, as others, the number of the years from its rise to its fall, is not certain, much less what that period is which is described by these profetic numbers» (Ηenry, στήν ἑρμηνεία του στήν Ἀποκάλυψη).
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λίτη μέ τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου, γιά τό ὁποῖο γράφει ἡ Ἀποκάλυψη. Ἡ
Ἀποκάλυψη, ὅπως λέγουν οἱ ἑρμηνευτές της, ἑρμηνεύεται «κυκλικῶς». Αὐτό
σημαίνει ὅτι ἡ Ἀποκάλυψη κατά ἕνα μικρό κύκλο πραγματοποιεῖται σέ κάθε
ἐποχή. Καί στά τέλη τῶν αἰώνων, σέ ἕναν εὐρύ, στόν τελευταῖο κύκλο, θά πραγματοποιηθοῦν τά γεγονότα ἀκριβῶς ὅπως τά γράφει ἡ Ἀποκάλυψη. Ὥστε λοιπόν
καί στήν σημερινή μας ἐποχή ζοῦμε τήν Ἀποκάλυψη. Καί στήν σημερινή μας
ἐποχή ὁ Ἀντίχριστος ἔχει τόν πρόδρομό του καί τό προδρομικό του σημεῖο. Πρίν
δηλαδή ἀπό τό πραγματικό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου στό μέτωπο καί στήν
χεῖρα, γιά τό ὁποῖο γράφει ἡ Ἀποκάλυψη (13,16), ἡ ἀνθρωπότητα θά προετοιμαστεῖ καί θά δοκιμαστεῖ μέ προηγούμενα χαράγματά του. Καί σάν τέτοιο προδρομικό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου γιά τήν ἐποχή μας θεωροῦμε τήν Κάρτα τοῦ
Πολίτη, ἄν βέβαια ἀληθεύουν τά παραπάνω στοιχεῖα πού φημολογοῦνται γι᾽
αὐτήν: Ὅτι δηλαδή αὐτή ἡ Κάρτα θά ἔχει τόν ἀριθμό τοῦ Ἀντιχρίστου καί θά
προσβάλει τό αὐτεξούσιο, τό μέγα αὐτό δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Ἄν ἔχουν
ἔτσι τά πράγματα, βεβαίως δέν πρέπει νά πάρουμε τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη!
4. Γιά νά μήν πάθουμε, ἀδελφοί, τήν ζημιά – πού θά τήν πάθουν πολλοί – καί
παραπλανηθοῦμε ἀπό τίς δολοπλοκίες τοῦ Σατανᾶ καί ἀπό τά προδρομικά τοῦ
Ἀντιχρίστου χαράγματα, πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε συνεχῶς γιά τήν καλή μας πορεία πρός τόν Θεό, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Νά προσευχόμαστε καί νά
ἀγαπᾶμε τήν ἄσκηση, τήν νηστεία δηλαδή καί τήν ἁπλῆ καί ταπεινή ζωή καί ὄχι
τήν καλοπέραση. Γιατί οἱ σωστοί χριστιανοί δέν εἶναι καλοπερασάκηδες, ἀλλά
ζοῦν ἀσκητικά. Νά ἐξομολογούμαστε, νά μελετοῦμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά λαχταρᾶμε τήν Θεία Λειτουργία μέ τόν γλυκό της καρπό, τήν Θεία Κοινωνία. Ἔτσι,
ἄν ὁ ἀγώνας μας καί ἡ χαρά μας εἶναι τό νά ἀγαπᾶμε τόν Χριστό καί νά ζοῦμε
κατά τόν ἅγιο Νόμο Του, δέν θά ἀφήσει ἡ καλή μας Παναγία ἐμᾶς τά παιδιά Της
νά παραπλανηθοῦμε ἀπό τόν Διάβολο καί νά σφραγισθοῦμε ἀπό τά χαράγματά
του. Ὁ χριστιανός πού προσεύχεται καί κοινωνάει ἐνσυνείδητα καί μέ γλυκασμό
τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ ἔχει καθαρό νοῦ καί τόν φωτίζει ὁ Θεός τί
πρέπει νά πράξει. Μή φοβᾶστε, χριστιανοί μου, μή φοβᾶστε! Ναί! Δέν θά μᾶς
ἀφήσει, ξαναλέγω, ἡ Παναγία Δέσποινά μας νά πέσουμε στήν πλάνη τοῦ ἐχθροῦ.
Τό καθημερινό μας ἀκούμπημα εἶναι ἡ προσευχή μας σ᾽ Αὐτήν: «Τήν πᾶσαν ἐλπίδα
μου εἰς Σέ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπό τήν σκέπη Σου»!
5. Τέλος, ἔχω νά πῶ ὅτι σάν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει νά ἔχουμε σωστό
ἐκκλησιολογικό φρόνημα. Στό θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη θά κάνουμε ὅ,τι
μᾶς πεῖ ἡ Ἐκκλησία, σάν Σύνοδος Ἱεραρχῶν. Εἶναι ἀλήθεια ὅμως ὅτι ἐμεῖς οἱ
Ἱεράρχες πρέπει νά βοηθοῦμε τούς χριστιανούς μας, διδάσκοντας σ᾽ αὐτούς τήν
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διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, νά βλέπουν σωστά
τά σημεῖα τῶν καιρῶν καί νά τούς ἑτοιμάζουμε νά δίνουν μαρτυρία γιά τήν πίστη
τους καί μέ μαρτύριο ἀκόμη. Σ᾽ αὐτήν δέ τήν μαρτυρία καί τό μαρτύριο μπροστάρηδες πρέπει νά εἴμαστε ἐμεῖς οἱ Ἱεράρχες, ἀλλά καί ὅλοι οἱ Κληρικοί, Μοναχοί καί Μοναχές.
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 - Mεγαλόπολη, Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010

25. ΤΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΔΟΓΜΑ (Β). TΟ «ΦΙΛΙΟΚΒΕ» (α)
1. Στό προηγούμενο κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, μιλούσαμε γιά τόν Θεό μας,
πού εἶναι ἡ Ἁγία Τριάδα. Τρία εἶναι τά Πρόσωπα τῆς Θεότητας: Ὁ Πατέρας, ὁ
Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἐνῶ ὅμως εἶναι τρία τά Θεῖα Πρόσωπα, δέν πιστεύουμε σέ τρεῖς Θεούς, ἀλλά ἕνας εἶναι ὁ Θεός μας, γιατί τά Θεῖα Πρόσωπα
ἔχουν μία θεία Oὐσία. Ἐμεῖς, λοιπόν, γιά τήν Ἁγία Τριάδα θά ξέρουμε αὐτό τό
βασικό: ΜΙΑ ΟΥΣΙΑ - ΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Καί ἀφοῦ τά θεῖα Πρόσωπα ἔχουν
μία θεία Oὐσία, γι᾽ αὐτό λέγονται ΟΜΟΟΥΣΙΑ. Αὐτό τό δόγμα, ὅπως εἴπαμε
καί στό προηγούμενο κήρυγμα, τό ἐκφράζουμε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι μέ τό νά ἑνώνουμε τά τρία δάχτυλα τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ μας, ὅταν θέλουμε νά κάνουμε τόν
Σταυρό μας. Τρία δάχτυλα, γιατί εἶναι τρία τά θεῖα Πρόσωπα· ἑνωμένα ὅμως τά
τρία δάχτυλα, γιατί τά θεῖα Πρόσωπα εἶναι ὁμοούσια. Πιστεύουμε λοιπόν: «Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον».
2. Στό προηγούμενο κήρυγμά μας λέγαμε ὅτι, ἐνῶ τά τρία θεῖα Πρόσωπα, ὁ
Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, εἶναι ὁμοούσια καί ἔχουν τίς ἴδιες ἰδιότητες,
ὅμως, τό καθένα ἀπό αὐτά ἔχει καί ἕνα προσωπικό ἰδίωμα. Ὁ Πατέρας εἶναι
ΑΓΕΝΝΗΤΟΣ. Ὁ Υἱός ΓΕΝΝΑΤΑΙ ἀπό τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα ΕΚΠΟΡΕΥΕΤΑΙ πάλι ἀπό τόν Πατέρα. Μία εἶναι ἡ πηγή τῆς Θεότητας, ὁ Πατέρας.
Ἀπό τόν Πατέρα γεννᾶται ὁ Υἱός καί ἀπό τόν Πατέρα πάλι ἐκπορεύεται τό Ἅγιο
Πνεῦμα. Πῶς ὅμως γίνεται αὐτή ἡ Γέννηση τοῦ Υἱοῦ ἀπό τόν Πατέρα καί πῶς
γίνεται ἡ Ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπό τόν Πατέρα δέν θά μπορέσει ποτέ
ἀνθρώπινο μυαλό νά τό νοήσει. Οὔτε πάλι μποροῦμε νά νοήσουμε σέ τί διαφέρει ἡ
Γέννηση ἀπό τήν Ἐκπόρευση. Εἶναι Μυστήριο. Τό Μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος!
Πάντως οἱ ἐκφράσεις «Γέννηση» καί «Ἐκπόρευση» εἶναι πολύ δυνατές καί δηλώνουν τήν πληρότητα τῆς θεότητας στό δεύτερο καί στό τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας
Τριάδος. Εἶναι ἐκφράσεις πού δέν μποροῦν νά εἰπωθοῦν γιά ἄνθρωπο οὔτε ἀκόμη
γιά ἄγγελο, οὔτε γιά κανένα ἄλλο κτίσμα. Γιατί Αὐτός πού γεννᾶται καί Αὐτός
πού ἐκπορεύεται ἀπό τόν Θεό Πατέρα εἶναι καί αὐτός Θεός. Γι᾽ αὐτήν τήν προαι9

ώνια Γέννηση τοῦ Υἱοῦ ἀπό τόν Πατέρα μᾶς μιλάει ἤδη ἡ Παλαιά Διαθήκη, ὅταν
μᾶς παριστάνει τόν Πατέρα νά λέγει στόν Υἱό Του: «Ἐκ γαστρός πρό Ἑωσφόρου
ΕΓΕΝΝΗΣΑ σε» (Ψαλμ. 109,3). Καί γιά τήν Ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
μᾶς μιλάει ὁ Ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός στήν Καινή Διαθήκη, ὅταν λέει: «Τό Πνεῦμα
τῆς ἀληθείας, ὅ παρά τοῦ Πατρός ΕΚΠΟΡΕΥΕΤΑΙ» (Ἰωάν 15,26).
3. Τά ξαναλέω, χριστιανοί μου, τά τρία ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος, γιατί αὐτό εἶναι δόγμα τῆς Πίστης μας: Ὁ Πατέρας
εἶναι ΑΓΕΝΝΗΤΟΣ, ὁ Υἱός ΓΕΝΝΑΤΑΙ ἀπό τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα
ΕΚΠΟΡΕΥΕΤΑΙ πάλι ἀπό τόν Πατέρα. Τό τονίζουμε αὐτό τό δόγμα καί πρέπει
καλά νά τό γνωρίζουμε, γιατί ἀποτελεῖ μιά μεγάλη διαφορά ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων
πρός τούς Ρωμαιοκαθολικούς. Ἀκοῦστε: Αὐτοί οἱ Ρωμαιοκαθολικοί, οἱ «Παπικοί»
πού λέμε, ἔκαναν τήν μεγάλη ἀσέβεια καί «ἔβαλαν χέρι» στό «Πιστεύω», πράγμα
πού ἀπαγόρευσε ρητά νά γίνεται ἡ Γ´ Οἰκουμενική Σύνοδος.1 Καί ἐκεῖ πού τό
«Πιστεύω» μας λέει γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα «τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον»,
οἱ Καθολικοί, λοιπόν, διέπραξαν τήν μεγάλη ἀσέβεια καί πρόσθεσαν τήν φράση
«καί ἀπό τόν Υἱό». «Φιλιόκβε», λέγεται αὐτό στήν λατινική, τήν γλώσσα πού οἱ
Καθολικοί ἔχουν τό «Πιστεύω» τους.
4. Αὐτό τό «Φιλιόκβε», χριστιανοί μου, ἔγινε αἰτία μεγάλης ἀναταραχῆς καί
ἀπετέλεσε, μαζί μέ τά ἄλλα, μιά σοβαρή αἰτία χωρισμοῦ καί διαφωνίας μας μέ
τούς Καθολικούς. Δέν ὑπάρχει χρόνος ἐδῶ γιά νά μιλήσουμε γιά τήν μεγάλη
αἵρεση τοῦ «Φιλιόκβε». Ἡ αἵρεση αὐτή, ὅπως τό ἀποδεικνύει τρανότατα ὁ ἰδικός
μας μεγάλος θεολόγος τοῦ αἰώνα μας, ὁ μακαριστός π. Ἰωάννης Ρωμανίδης,
προέρχεται ἀπό τήν ἄλλη μεγάλη αἵρεση τῶν Καθολικῶν, πού ταυτίζουν τήν
Οὐσία μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Στόν λίγο χρόνο πού ἔχουμε ἐμεῖς στό ἐδῶ κήρυγμά μας λέγουμε ὅτι ὡς Ὀρθόδοξοι καταδικάζουμε τό «Φιλιόκβε» τῶν Καθολικῶν γιά τούς ἑξῆς λόγους:
(α) Ἁγιογραφικῶς: Γιατί τό «Φιλιόκβε» εἶναι ἀντίθετο πρός τόν λόγο τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, πού λέει σαφῶς ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα καί
δέν λέει ὅτι ἐκπορεύεται ἀπό τόν Υἱό (βλ. Ἰωάν 15,26).
(β) Καταδικάζουμε τό «Φιλιόκβε» ἱστορικοδογματικῶς: Γιατί αὐτό δέν τό λέει
1. Ἡ Γ´ στήν Ἔφεσο Οἰκουμενική Σύνοδος διέταξε «μηδενί ἐξεῖναι ἑτέραν πίστιν προφέρειν, ἤγουν συγγράφειν ἤ συντιθέναι, παρά τήν ὁρισθεῖσαν παρά τῶν ἁγίων Πατέρων, τῶν ἐν τῇ Νικαέων συναχθέντων
πόλει σύν Ἁγίῳ Πνεύματι» (Κανών 7, παρά Mansi, Consil. IV, 1361, καί Ἰω. Καρμίρη, Τά Δογματικά
καί Συμβολικά μνημεῖα Ι, 150). Ὁ δέ Πρόεδρός της ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας ἐξήγησε σαφέστερα
τήν ἀπαγόρευση αὐτή γράφοντας στόν Ἰωάννη Ἀντιοχείας, ὅτι «οὐδενί ἐπιτρέπεται λέξιν ἀμεῖψαι τῶν
ἐγκειμένων ἐκεῖσε, ἤ μίαν γοῦν παραβῆναι συλλαβήν» (Mansi, Consil. V, 308/9. MPG 77,181).
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ἡ ἀρχαία γνήσια δογματική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας καί δέν διατυπώθηκε
ἀπό τήν Β´ Οἰκουμενική Σύνοδο στό ὄγδοο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστης μας,
πού μιλάει γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀλλά οὔτε καί λέγεται τό «Φιλιόκβε» ἀπό τίς
ὑπόλοιπες Οἰκουμενικές Συνόδους, οὔτε ἀπό κανέναν Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας.
(γ) Καταδικάζουμε τό «Φιλιόκβε» θεολογικῶς καί φιλοσοφικῶς, γιατί εἰσάγει
διαρχία στήν μοναρχική Τριάδα. Θά τό ἐξηγήσω αὐτό: Ἐνῶ, ὅπως εἴπαμε, μία
εἶναι ἡ πηγή τῆς Θεότητας, ὁ Πατέρας, ἀπό τόν Ὁποῖον γεννᾶται ὁ Υἱός καί
ἀπό τόν Ὁποῖον, Πατέρα πάλι, ἐκπορεύεται τό Ἅγιον Πνεῦμα, οἱ Καθολικοί, μέ
τό «Φιλιόκβε» τους μᾶς εἰσάγουν καί δεύτερη πηγή τῆς Θεότητας, τόν Υἱό, ἀπό
τόν Ὁποῖο λέγουν ὅτι, μαζί μέ τόν Πατέρα, ἐκπορεύεται τό Ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτό
σημαίνει ἐκεῖνο πού εἶπα, ὅτι τό «Φιλιόκβε» εἰσάγει διαρχία στήν μοναρχική
Τριάδα. Καί κατηγοροῦμε τούς Καθολικούς καί λέμε γι᾽ αὐτούς ὅτι ἔχουν ἀνισορροπία στήν θεολογία τους, γιατί, ἐνῶ ἔχουν μοναρχία μέ τό ἀλάθητο τοῦ Πάπα
τους, ὅμως ἔχουν διαρχία μέ τό «Φιλιόκβε» τους, ἀφοῦ πιστεύουν δύο πηγές τῆς
Θεότητας.
(δ) Τέλος, καταδικάζουμε τό «Φιλιόκβε» ἐκκλησιαστικῶς, γιατί αὐτό ἀποτολμήθηκε ἀντικανονικά ἀπό μία μόνο τοπική Ἐκκλησία, τήν Δυτική, ἡ ὁποία
καί τό εἰσήγαγε σέ Σύμβολο Οἰκουμενικῆς Συνόδου, πού φέρει τήν σφραγίδα τοῦ
ἀλαθήτου καί τοῦ ἀναλλοιώτου.
Καταδικάζουμε λοιπόν, χριστιανοί μου, τό «Φιλιόκβε» τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν,
ὅπως καί τήν ὅλη ἐσφαλμένη διδασκαλία τους καί μένουμε, μέ τήν Χάρη τοῦ
Θεοῦ καί τήν Εὐχή τῆς Παναγίας μας, πιστοί στά δόγματα τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας μας, ὅπως αὐτά μᾶς τά παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας. Θά συνεχίσουμε ὅμως τόν λόγο μας περί τοῦ «Φιλιόκβε» καί στό ἑπόμενο κήρυγμά 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 - Mεγαλόπολη, Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010

26. ΤΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΔΟΓΜΑ (Γ). TΟ «ΦΙΛΙΟΚΒΕ» (β)
1. Τό ἐννοῶ, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ὅτι σᾶς εἶναι κουραστική αὐτή ἡ Σειρά τῶν κηρυγμάτων μου, πού ἀναφέρεται στήν δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί ὅμως
εἶναι ἀναγκαῖα τά κηρύγματα αὐτά, γιατί μιλᾶνε γιά τήν Πίστη μας καί πρέπει νά ἔχουμε
ζῆλο καί ἐπιμέλεια νά μάθουμε τήν Πίστη μας. Πρέπει νά ξέρουμε τό τί πιστεύουμε. Πρέπει – γιά νά ἔρθω στό θέμα γιά τό ὁποῖο μιλάω – νά ξέρουμε ὅτι ὁ Θεός μας δέν εἶναι ἁπλᾶ
μιά ἀνώτερη δύναμη, ὅπως τό λένε μερικοί ἀθεολόγητοι, ἀλλά ὁ Θεός μας εἶναι ἡ ΑΓΙΑ
ΤΡΙΑΔΑ: Ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Τρία Πρόσωπα, μία θεία Οὐσία. Ἄλλο
Πρόσωπο ὁ Πατέρας, ἄλλο Πρόσωπο ὁ Υἱός καί ἄλλο Πρόσωπο τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀλλά,
ἐπειδή ἔχουν μία Οὐσία τά τρία αὐτά θεῖα Πρόσωπα, ἐπειδή εἶναι ὁμοούσια, γι᾽ αὐτό εἶναι
καί ἀχώριστα. Τό πῶς τά τρία θεῖα Πρόσωπα τῆς Θεότητος καί χωρίζονται – γιατί εἶναι
διαφορετικά τό ἕνα ἀπό τό ἄλλο –, ἀλλά καί ἑνώνονται, αὐτό, χριστιανοί μου, δέν μποροῦμε
νά τό καταλάβουμε. Ὡραῖα μᾶς τό λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ἔχουμε, λέει, «μονάδα ἐν τριάδι καί τριάδα ἐν μονάδι προσκυνουμένην, παράδοξον ἔχουσαν καί τήν διαίρεσιν
καί τήν ἕνωσιν».1 Ἔτσι, ὅπως λέει ὁ ἴδιος ἅγιος Πατέρας, ὁ Θεός μας, πού εἶναι ἡ Ἁγία
Τριάδα, εἶναι «ἀμέριστος ἐν μεμερισμένοις».2 «Ἀμέριστος» ἡ Ἁγία Τριάδα, γιατί εἶναι μία
ἡ Θεία Οὐσία. «Μεμερισμένη» ὅμως, γιατί εἶναι τρία τά θεῖα Πρόσωπα.
2. Στό προηγούμενο κήρυγμα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, λέγαμε ὅτι ἐνῶ τά τρία Πρόσωπα, ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, σάν Ὁμοούσια πού εἶναι, ἔχουν τίς ἴδιες
ἰδιότητες, ὅμως τό καθένα ἀπό αὐτά ἔχει καί ἕνα προσωπικό ἰδίωμα, πού δέν τό ἔχει τό
ἄλλο Πρόσωπο. Καί μέ τό ἰδίωμά του αὐτό διακρίνεται τό κάθε Πρόσωπο ἀπό τά ἄλλα
Πρόσωπα. Ἔτσι: Ὁ μέν Πατέρας διακρίνεται ἀπό τά ἄλλα Πρόσωπα καθόσον φύσει καί
ἀϊδίως (δηλαδή, αἰωνίως) γεννᾶ τόν Υἱόν καί ἐκπορεύει τό Ἅγιον Πνεῦμα· ὁ δέ Υἱός διακρίνεται ἀπό τά ἄλλα Πρόσωπα καθόσον γεννᾶται ἀπό τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα
καθόσον ἐκπορεύεται (ἤ «πρόεισιν» τό λένε οἱ θεολόγοι) ἀπό τόν Πατέρα. Ὥστε, οἱ προσωπικές ἤ ὑποστατικές3 ἰδιότητες τῶν τριῶν θείων Προσώπων εἶναι: Τοῦ μέν Πατέρα ἡ
ἀγεννησία καί ἡ πατρότητα· τοῦ δέ Υἱοῦ ἡ γέννηση καί ἡ υἱότητα καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
ἡ ἐκπόρευση ἤ ἡ προβολή ἤ ἡ ἔκπεμψη. Ἔτσι, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, μία εἶναι ἡ ἀρχή
1. Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ Λογ. 25,17 MPG 35,1221.
2. Λόγος. 31,14 MPG 35,1221.
3. «Ὑπόσταση» σημαίνει «πρόσωπο».
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τῆς Θεότητος, ὁ Πατέρας. Ὅπως μᾶς λέει ὁ ἅγιος Βασίλειος4 μία εἶναι «ἡ ἀρχή καί ἡ
ρίζα καί ἡ πηγή τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Ἕνας εἶναι ὁ αἴτιος αὐτῶν, ὁ γεννήτορας τοῦ Υἱοῦ καί ὁ προβολεύς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ Πατέρας.
3. Αὐτό τό σοβαρό δόγμα τῆς Πίστης μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τό δόγμα γιά τά
προσωπικά καί «ἀκοινοποίητα», ὅπως λέγονται, ἰδιώματα τῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος, τό ἀλλοίωσαν οἱ Παπικοί καί ἔκαναν δικό τους δόγμα, τό «Φιλιόκβε». Σᾶς μίλησα γι᾽
αὐτό στό προηγούμενο κήρυγμα. Ἀλλά συμπληρωματικά στό σημερινό μου κήρυγμα θέλω
νά σᾶς πῶ ὅτι τό «Φιλιόκβε» τῶν Καθολικῶν ἔχει τίς ἑξῆς δύο βλασφημίες:
(α) Μέ τό «Φιλιόκβε» ὑποτιμᾶται τό Ἅγιο Πνεῦμα, γιατί γιά τήν Ὕπαρξή Του δέν ἀρκεῖ
μόνο ἡ ἐκπόρευση Του ἀπό τόν Πατέρα, ἀλλά ἔχει ἀνάγκη νά ἐκπορευθεῖ καί ἀπό μία δεύτερη πηγή, ἀπό τόν Υἱό. Δηλαδή τό «Φιλιόκβε» τῶν Παπικῶν μειώνει τό ἰσότιμο καί ὁμοούσιο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πρός τόν Υἱό. Πραγματικά ἔτσι συμβαίνει, χριστιανοί μου, μέ
τούς Καθολικούς. Ὑποτιμοῦν τό Ἅγιο Πνεῦμα. Δέν τονίζουν τό ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
στόν κόσμο, στήν Ἐκκλησία καί στήν καθημερινή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Καί ἀφοῦ στήν
Δύση ἀμελήθηκε ὁ ρόλος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ δική τους «ἐκκλησία» εἶναι ἕνας ἀνθρώπινος ὀργανισμός πού κυβερνᾶται μέ κανονισμούς ἐπίγειας ἐξουσίας.
(β) Τό «Φιλιόκβε» χαλάει τήν σωστή ἔννοια τοῦ Θεοῦ, κηρύττει ἄλλο Θεό καί ὄχι αὐτόν
πού μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ ἅγιοι Πατέρες. Δηλαδή, οἱ Καθολικοί δέν μποροῦν νά
ποῦν γιά τόν Θεό τους αὐτό πού λέμε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι «ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν».
Ἀκοῦστε: Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ὡς βάση ἑνότητας στήν Ἁγία Τριάδα ἔχουμε, ὅπως εἴπαμε,
Πρόσωπο, τό Πρόσωπο τοῦ Πατέρα, ἀπό τόν Ὁποῖον γεννᾶται ὁ Υἱός καί ἀπό τόν Ὁποῖον
πάλι ἐκπορεύεται τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀντίθετα οἱ Κοθολικοί ὡς βάση ἑνότητας στήν Ἁγία
Τριάδα ἔχουν ὄχι Πρόσωπο, ἀλλά τήν Οὐσία. Καί λέγουν: ᾽Αφοῦ τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται
ἀπό τόν Πατέρα, ὁ δέ Πατέρας ἔχει τήν ἴδια Οὐσία μέ τόν Υἱό, ἄρα ἐκπορεύεται καί ἀπό
τόν Υἱό. «Φιλιόκβε» λοιπόν. Καί οἱ Καθολικοί τονίζοντας τήν Οὐσία στήν θεότητα σέ βάρος
τῶν θείων Προσώπων δημιούργησαν μία ἀφηρημένη ἔννοια τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός γιά τούς Καθολικούς εἶναι ἕνα ἀπόμακρο καί ἀπρόσωπο ὄν, εἶναι μία ἀνώτερη δύναμη – ὅπως λέγουν
καί πολλοί ἀκατήχητοι δικοί μας – καί πρέπει λοιπόν αὐτοί νά ποῦν πολλά ἐπιχειρήματα
γιά νά ἀποδείξουν τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός τῶν Καθολικῶν εἶναι Θεός τῶν φιλοσόφων!
Γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους ὅμως ὁ Θεός εἶναι Πρόσωπο καί ἔχουμε γλυκειά κοινωνία μαζί
Του καί δέν τόν νοιώθουμε σάν μία ἀφηρημένη ἔννοια, ὡς Οὐσία μόνο. Ὥστε: Τό «Φιλιόκβε»
τῶν Καθολικῶν συγχέει στήν Ἁγία Τριάδα τήν Οὐσία μέ τά Πρόσωπα καί καταστρέφει τήν
ἰσορροπία μεταξύ τῆς μονάδας καί τῆς τριάδας στήν Θεότητα. Γι᾽ αὐτό καί εἶναι βλάσφημο
καί αἱρετικό καί ὅσοι τό δέχονται εἶναι ἀσφαλῶς αἱρετικοί. Ἀλλά, ἐπειδή εἶναι σοβαρό τό
θέμα τοῦ «Φιλιόκβε», θά συνεχίσουμε γι᾽ αὐτό καί στό ἑπόμενο κήρυγμά μας.
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
4. Κατά Σαβελλιανῶν 4. MPG 31, 609.
13

jkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl
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)
Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
1. Κατά τῶν αἱρετικῶν Δοκητῶν
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὀνομάζεται ἀπό τόν ἅγιο Ἰγνάτιο καί «γεννητός» καί «ἀγέννητος» καί «ἐκ Μαρίας» καί «ἐκ Θεοῦ» καί «παθητός» καί «ἀπαθής» (Ἐφεσ.
7,2). Οἱ ἐκφράσεις αὐτές τοῦ ἁγίου νοοῦνται ἄν λάβουμε ὑπόψη ὅτι ὁ Χριστός ἦταν
καί Θεός καί ἄνθρωπος. Ἦταν Θεάνθρωπος. Ὡς Θεός ὁ Χριστός γεννήθηκε ἀπό
τόν Θεό Πατέρα. Ὡς ἄνθρωπος γεννήθηκε ἀπό τήν Παρθένο Μαρία. Σάν ἄνθρωπος
ἦταν παθητός καί τιμοῦμε τά πάθη τοῦ Χριστοῦ. Ὡς Θεός ὅμως ἦταν ἀπαθής,
γιατί ἡ θεότητα δέν μπορεῖ νά πάθει τίποτε. Γιά τόν ἴδιο λόγο καί σέ ἄλλη ἐπιστολή
ὁ Χριστός ὀνομάζεται ἀπό τόν ἅγιο Ἰγνάτιο «ἄχρονος», «ἀόρατος», ἀλλά καί «ὁρατός». Ὀνομάζεται «ἀψηλάφητος», «ἀπαθής», ὁ ὁποῖος ὅμως γιά τήν σωτηρία μας
ἔγινε «παθητός» (Πρός Πολύκαρπον 3,2).
Τά λέει αὐτά ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος, γιατί στά χρόνια του ὑπῆρχε ἡ αἵρεση τῶν Δοκητῶν. Οἱ Δοκῆτες ἔλεγαν ὅτι ὁ Χριστός δέν ἔγινε πραγματικός ἄνθρωπος, δέν
ἔλαβε πραγματικό ἀνθρώπινο σῶμα, ἀλλά φανταστικό. Καί ὁ Ἰγνάτιος, ἄν καί
ἦταν πολύ γλυκός καί ἐκφραζόταν πολύ ταπεινά γιά τόν ἑαυτό του, ὅμως γιά
τούς αἱρετικούς αὐτούς, τούς Δοκῆτες, λέει πολύ καυτές ἐκφράσεις καί ἐπιτίθεται
ἐναντίον τους μέ πολλή σφοδρότητα. Τούς λέει ὅτι εἶναι «λύκοι μέ σχῆμα προβάτου», «κακά βότανα», «σπέρμα τοῦ πονηροῦ», «τάφοι νεκρῶν», «ἀνθρωπόμορφα θηρία» καί ἄλλες ἀκόμη βαρειές ἐκφράσεις· καί προτρέπει τούς χριστιανούς
νά ἀπέχουν ἀπ᾽ αὐτούς (βλ. Φιλ. 2-3. Σμυρν. 4-5). Ἡ πλάνη τῶν αἱρετικῶν
αὐτῶν, τῶν Δοκητῶν, ἦταν πολύ μεγάλη. Ἀρνοῦνταν τό ὅτι σαρκώθηκε πραγματικά ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ἄρα ἀρνοῦνταν τό ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά θεωθεῖ.
Γιατί ὁ Χριστός σαρκώθηκε γιά νά θεώσει τόν ἄνθρωπο. Καί τό πέτυχε αὐτό,
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πραγματικά, ἀφοῦ στό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ βλέπουμε ἑνωμένες τήν θεία καί
τήν ἀνθρώπινη φύση. Ἀλλά, ἄν ποῦμε ὅτι ὁ Χριστός δέν σαρκώθηκε πραγματικά,
ἄν ποῦμε ὅτι δέν ἔλαβε τήν πραγματική μας φύση, τότε δέν ἑνώθηκε ἡ φύση μας
μέ τόν Θεό. Καί ἄρα δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά πετύχει τήν θέωση, αὐτόν τόν
ὑψηλό σκοπό γιά τόν ὁποῖο πλάστηκε. Ἀλλά οἱ αἱρετικοί αὐτοί, οἱ Δοκῆτες, ἐπειδή
ἀρνοῦνταν τήν πραγματική ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ, ἀρνοῦνταν καί τό πραγματικό Του πάθος καί τήν ἀνάστασή Του. Δέν ἦταν, λοιπόν, μικρή καί ἀσήμαντη
ἡ αἵρεσή τους, γι᾽ αὐτό καί ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος στρέφεται πολύ ἐναντίον τους, γιά
νά διαφυλάξει τούς χριστιανούς ἀπό τήν πλάνη τους. Ὁ Χριστός, λέει ὁ ἅγιος,
πραγματικά ἔπαθε καί πραγματικά ἀναστήθηκε. Ὁ Ἴδιος δέ ὁ Χριστός, γιά νά
ἀποδείξει ὅτι δέν ἦταν ἀσώματος, εἶπε στούς μαθητές Του: «Ψηλαφήσατέ με
καί ἴδετε...»· καί ἀκόμη ἔφαγε μαζί τους μετά τήν ἀνάστασή Του. «Ἀληθῶς ἔπαθεν – λέει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος – ὡς καί ἀληθῶς ἀνέστησεν ἑαυτόν, οὐχ ὥσπερ ἄπιστοί τινες λέγουσιν, τό δοκεῖν αὐτόν πεπονθέναι... Ἐγώ δέ μετά τήν ἀνάστασιν
ἐν σαρκί αὐτόν οἶδα καί πιστεύω ὄντα...» (Σμυρν. 2-3).
Ὁ Χριστός, λοιπόν, πραγματικά καί ὄχι φανταστικά καί γεννήθηκε ἀπό τήν
Παρθένο Μαρία καί σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε. Ἔγινε πραγματικός ἄνθρωπος
καί εἶχε ὅλα τά «ἀδιάβλητα» λεγόμενα πάθη, τά ἀκατηγόρητα δηλαδή πάθη,
τίς φυσικές ἀδυναμίες τοῦ σώματος, πού δέν εἶναι ἁμαρτωλές, ὅπως ἡ πεῖνα, ἡ
δίψα, ἡ κόπωση κ.ἄ. Θεός ὤν, ἔγινε κατά πάντα ὅμοιος μέ ᾽μᾶς, ἐκτός ἀπό τήν
ἁμαρτία.1
Ὅποιος τώρα κηρύττει διαφορετική διδασκαλία ἀπό αὐτή, πρέπει νά τόν ἀποστρέφονται οἱ χριστιανοί – λέγει ὁ ἅγιος –, πρέπει νά τοῦ κλείνουν τά αὐτιά τους:
«Κωφώθητε – λέει– ὅταν ὑμῖν χωρίς Ἰησοῦ Χριστοῦ λαλῇ τις» (Τραλ. 9,1). Ἄς
ἔχουμε ὑπόψη τόν λόγο αὐτό τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου καί ἐμεῖς καί ἄς τόν ἐφαρμόζουμε στούς αἱρετικούς τοῦ αἰώνα μας καί μάλιστα στούς χειρότερους ἀπό αὐτούς,
τούς Χιλιαστές. Καμμιά κοινωνία μαζί τους, γιατί οἱ αἱρετικοί μιλᾶνε μέ δόλιο
τρόπο: τό πικρό δηλητήριό τους τό κερνᾶνε μέ μέλι· λέγουν, δηλαδή, καί ὁρισμένα
καλά λόγια, μιλᾶνε μέ εὐγένεια καί ἔτσι μερικοί ἀφελεῖς καί ἀμαθεῖς χριστιανοί
παραπλανῶνται. Ἀφοῦ ἔχουμε καθαρή τροφή, ἀφοῦ ἔχουμε τήν Ὀρθόδοξη διδασκαλία, γιατί νά ἀκοῦμε τήν αἵρεση, πού εἶναι δηλητήριο, ἀπό τό ὁποῖο κερδίζουμε
τόν θάνατο; Εἶναι πολύ ὡραῖα αὐτά τά λόγια τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου: «Παρακαλῶ
οὖν ὑμᾶς, οὐκ ἐγώ, ἀλλ᾽ ἡ ἀγάπη Ἰησοῦ Χριστοῦ, μόνῃ τῇ χριστιανικῇ τροφῇ
1. «Ὁ Ἰησοῦς Χριστός – λέει πάλι ὁ Ἰγνάτιος – ἀληθῶς ἐγεννήθη, ἔφαγέ τε καί ἔπιεν, ἀληθῶς
ἐδιώχθη ἐπί Ποντίου Πιλάτου, ἀληθῶς ἐσταυρώθη καί ἀπέθανεν, βλεπόντων τῶν ἐπουρανίων καί ἐπιγείων καί ὑποχθονίων· ὅς καί ἀληθῶς ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν»! (Τραλ. 9, 1-2).
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χρῆσθαι, ἀλλοτρίας δέ βοτάνης ἀπέχεσθαι, ἥτις ἐστίν αἵρεσις. Οἵ ἑαυτοῖς παρεμπλέκουσιν Ἰησοῦν Χριστόν καταξιοπιστευόμενοι, ὥσπερ θανάσιμον φάρμακον διδόντες μετά οἰνομέλιτος, ὅπερ ὁ ἀγνοῶν ἡδέως λαμβάνει ἐν ἡδονῇ κακῇ τό
ἀποθανεῖν» (Τραλ. 6). Ἀλλοῦ ὁ ἅγιος λέει ὅτι ἡ διδασκαλία τῶν αἱρετικῶν εἶναι
δυσωδία τοῦ Διαβόλου (Ἐφεσ. 17,1). Ὅταν, λοιπόν, ἀκολουθοῦμε τήν πλάνη
εἶναι σάν νά ἀλειφόμαστε μέ τό βρώμικο ὑγρό τῆς πλάνης.
2. Περί Ἐκκλησίας
Ὡραῖα εἶναι τά ὅσα λέει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος γιά τήν Ἐκκλησία. Τί καλεῖται
Ἐκκλησία; Ἐκκλησία δέν εἶναι ἐκεῖνο τό γενικό καί ἀφηρημένο, πού μᾶς λέγουν
μερικοί, ὅτι δηλαδή εἶναι «τό σύνολο τῶν ἀνθρώπων πού πιστεύουν στόν Χριστό
κ.λπ». Ἐκκλησία εἶναι αὐτό πού λέει ὁ ἁπλός ὀρθόδοξος λαός μας, πού δέν διαφθάρηκε ἀπό τίς προτεσταντικές ἐπιδράσεις. Ἄν ἐρωτήσουμε ἕναν ἁπλό χριστιανό,
ἕνα βοσκό ἤ ἕναν βαρκάρη, «τί καλεῖται Ἐκκλησία;», θά σηκώσει τό χέρι του
καί θά μᾶς δείξει ἕνα Ναό. Αὐτό, πραγματικά, καλεῖται Ἐκκλησία! Ὁ Ναός!
Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος λεει ὅτι Ἐκκλησία εἶναι τό «Θυσιαστήριο» (Ἐφεσ. 5,2. Τραλ.
7,2. Φιλ. 4), δηλαδή ὁ Ναός, πού ἔχει τό Θυσιαστήριο.
Ὅλοι ἐμεῖς οἱ βαπτισμένοι στήν ἁγία κολυμβήθρα ἀποτελοῦμε ἕνα ἱερό Σῶμα,
μέ Κεφαλή τόν Χριστό. Καί τό Σῶμα αὐτό λέγεται Ἐκκλησία. Τό βαθύ ὅμως
Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας τό βιώνουμε ὅταν συναζόμαστε στόν Ναό καί τελοῦμε
πάνω στό ἱερό θυσιαστήριο τήν θεία Λειτουργία. Αὐτό εἶναι Ἐκκλησία! Ἡ σύναξη
τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ στό ἱερό Θυσιαστήριο γιά νά τελέσει τήν θεία Λειτουργία.
Ἔτσι, ξαναλέγω, ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος λέει ὅτι Ἐκκλησία εἶναι τό Θυσιαστήριο!
Τήν θεία Λειτουργία, στήν ὁποία ζοῦμε τό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, τήν τελοῦν οἱ Ἐπίσκοποι καί κατά παραχώρηση αὐτῶν καί οἱ ἱερεῖς. Γι᾽ αὐτό καί ὁ
ἅγιος Ἰγνάτιος λέει καθαρά: «Χωρίς τούτων (τῶν Ἐπισκόπων) Ἐκκλησία οὐ
καλεῖται» (Τραλ. 3,1). Μερικοί προτεσταντίζοντες λαϊκοί χριστιανοί λένε: «Καί
ἐγώ εἶμαι Ἐκκλησία»!... Πραγματικά, καί αὐτοί εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀλλά, ἄν δέν ὑπῆρχαν ἱερεῖς νά τούς βαπτίσουν, πῶς θά γίνονταν αὐτοί μέλη τῆς
Ἐκκλησίας; Κι ἄν δέν ὑπῆρχαν Ἀρχιερεῖς νά χειροτονήσουν τούς ἱερεῖς νά βαπτίζουν, πῶς, ξαναρωτᾶμε, θά γίνονταν αὐτοί μέλη τῆς Ἐκκλησίας; Γι᾽ αὐτό
πολύ ὡραῖα τό λέει ὁ Ἰγνάτιος ὅτι «χωρίς τούς Ἐπισκόπους δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει
Ἐκκλησία»!
Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος εἶναι αὐτός πού ὀνόμασε γιά πρώτη φορά τήν Ἐκκλησία
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«καθολική» (Σμυρν. 8,2)· καί αὐτή τήν ὀνομασία τῆς Ἐκκλησίας τήν λέγομε
ὅταν ἀπαγγέλλουμε τό Σύμβολο τῆς πίστεώς μας, τό «Πιστεύω» μας. Ἀκόμη
λέει ὁ Ἰγνάτιος ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἄφθαρτος καί πνέει τό μύρο τοῦ Χριστοῦ,
ἐνῶ ἡ αἵρεση, ὅπως εἴπαμε, εἶναι δυσωδία τοῦ Διαβόλου, ἀπό τήν ὁποία συνιστᾶ
νά ἀπέχουμε: «Διά τοῦτο μύρον ἔλαβεν ἐπί τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ὁ Κύριος, ἵνα
πνέῃ τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀφθαρσίαν· μή ἀλείφεσθε δυσωδίαν τῆς διδασκαλίας τοῦ
ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου» (Ἐφεσ. 17,1).
Ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει σωτηρία. Δέν μπορεῖ, δηλαδή, νά πεῖ
κάποιος ὅτι «φτάνει νά εἶμαι “καλός” ἄνθρωπος, νά μήν πειράζω κανένα καί ἄς
μήν πηγαίνω Ἐκκλησία». Αὐτός ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά σωθεῖ, γιατί μόνο
στήν Ἐκκλησία ὑπάρχει ὁ Χριστός, ὁ Ἄρτος τῆς ζωῆς πού τρέφει τίς ψυχές
μας. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος μᾶς λέει: «Μηδείς πλανάσθω· ἐάν μή τις ᾖ ἐντός τοῦ
Θυσιαστηρίου (δηλ. τῆς Ἐκκλησίας) ὑστερεῖται τοῦ Ἄρτου τοῦ Θεοῦ» (Ἐφεσ.
5,2). «Ὁ ἐντός τοῦ Θυσιαστηρίου ὤν καθαρός ἐστιν» (Τραλ. 7,2). Γι᾽ αὐτό: Νά
ζοῦμε μέσα στήν Ἐκκλησία. Νά εἴμαστε ἑνωμένοι μέ τήν Ἐκκλησία.
Ἀλλά, ὅταν λέγω νά εἴμαστε ἑνωμένοι μέ τήν Ἐκκλησία, ἐννοῶ νά εἴμαστε
ἑνωμένοι μέ τόν Ἐπίσκοπο καί τούς ἱερεῖς, «χωρίς τούς ὁποίους – μᾶς λέγει ὁ
ἅγιος Ἰγνάτιος – δέν νοεῖται Ἐκκλησία»· γιατί αὐτοί τελοῦν τήν θεία Λειτουργία,
τό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, στό ὁποῖο νοεῖται οὐσιαστικά ἡ βαθειά ἔννοια
τῆς Ἐκκλησίας. Γι᾽ αὐτό καί τόν παραπάνω λόγο του, «ὁ ἐντός τοῦ Θυσιαστηρίου ὤν καθαρός ἐστιν», ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος τόν ἑρμηνεύει ὁ ἴδιος ὡς ἑξῆς: «Τοὐτέστιν ὁ χωρίς Ἐπισκόπου καί πρεσβυτερίου καί διακόνου πράσσων τι, οὗτος οὐ
καθαρός ἐστιν τῇ συνειδήσει» (Τραλ. 7,2).
Ἡ προσευχή τῆς Ἐκκλησίας ἔχει μεγάλη δύναμη καί πάντοτε εἰσακούεται.
Εἶναι δυνατόν ἡ προσευχή ἑνός χριστιανοῦ, ἔστω καί ἁγίου, νά μήν εἰσακουστεῖ
(βλ. Β´ Κορ. 12, 7-9). Ἡ προσευχή ὅμως τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν Ἐπίσκοπο
καί τούς πιστούς, ἡ προσευχή σέ ἱερό Μυστήριο, πάντοτε ἀκούεται, ἔστω καί ἄν
εἶναι ἁμαρτωλοί αὐτοί πού προσεύχονται καί τελοῦν τό ἱερό Μυστήριο. Ἔτσι
ἑρμηνεύεται καί ὁ λόγος τοῦ ἀδελφοθέου Ἰακώβου: «Ἡ εὐχή τῆς πίστεως σώσει
τόν κάμνοντα» (Ἰακ. 5,15). Τό «ἡ εὐχή τῆς πίστεως» σημαίνει ἡ εὐχή, ἡ προσευχή τῆς Ἐκκλησίας, καί ὄχι ἡ «προσευχή πού γίνεται μέ πίστη», ὅπως λανθασμένα ἑρμηνεύεται.2 Ἔχει μεγάλη, λοιπόν, δύναμη ἡ προσευχή τῆς
Ἐκκλησίας, τῶν κληρικῶν καί τῶν λαϊκῶν ὅλων μαζί, γι᾽ αὐτό καί πρέπει νά
2. Ἡ Ἐκκλησία ὀνομάζεται στά κείμενα μέ αὐτούς τούς τρεῖς ὅρους: «Ἐκκλησία», «πίστις» καί
«βασιλεία».
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«ἐκκλησιαζόμαστε», νά κράζουμε ὅλοι μαζί πρός τόν Θεό μας.3 Μᾶς λέει ὁ ἅγιος
Ἰγνάτιος: «Εἰ γάρ ἑνός καί δευτέρου προσευχή τοσαύτην ἰσχύν ἔχει, πόσῳ μᾶλλον
ἥ τε τοῦ Ἐπισκόπου καί πάσης τῆς Ἐκκλησίας» (Ἐφεσ. 5,2).
3. Περί θείας Εὐχαριστίας
Ἡ θεία Εὐχαριστία καλεῖται ἀπό τόν ἅγιο Ἰγνάτιο «Σάρξ τοῦ Χριστοῦ παθοῦσα» (Σμυρν. 7,1), «φάρμακον ἀθανασίας» καί «ἀντίδοτον τοῦ μή ἀποθανεῖν»
(Ἐφεσ. 20,2). Ἡ πρώτη φράση, «Σάρξ τοῦ Χριστοῦ παθοῦσα», σημαίνει ὅτι τό
Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου πού κοινωνοῦμε ἀπό τό ἅγιο Δισκοπότηρο εἶναι
αὐτό τό Σῶμα τοῦ Κυρίου πού ἔπαθε, πού σταυρώθηκε γιά ᾽μᾶς. Εἶναι τό ἴδιο
Αἷμα πού ἔρρευσε ἀπό τήν ἀνοιγμένη πλευρά, ἀπό τά τρυπημένα χέρια καί πόδια
τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου μας. Οἱ ἄλλες δυό φράσεις «φάρμακον ἀθανασίας»,
«ἀντίδοτον τοῦ μή ἀποθανεῖν», σημαίνουν ὅτι ἡ θεία Κοινωνία μᾶς χαρίζει τήν
αἰώνια ζωή, ἐνῶ οἱ καρποί τοῦ ἀπαγορευμένου δέντρου, πού γευόμαστε συνεχίζοντας τήν ἁμαρτία τῶν πρωτοπλάστων, μᾶς φέρνουν τόν θάνατο. Ἡ ἁμαρτία
εἶναι θάνατος. Καί ὅσο περισσότερο ἁμαρτάνουμε, τόσο περισσότερο θνητοί γινόμαστε. Τό φάρμακο ἐναντίον τοῦ θανάτου αὐτοῦ εἶναι ἡ θεία Κοινωνία.
Μέ τήν θεία Κοινωνία τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας, ἄν εἶναι
καθαρή ἡ καρδιά μας ἀπό πάθη, ἔχουμε μέσα μας τόν Χριστό, τόν Θεό μας· καί
γινόμαστε, λοιπόν, κατά τόν ἅγιο Ἰγνάτιο «θεοφόροι», «χριστοφόροι», «ναοφόροι»
καί «ἁγιοφόροι» (Ἐφεσ. 9,2) Ἄς μάθουμε «ἀπ᾽ ἔξω» τίς ὄμορφες αὐτές φράσεις
τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου πού μιλᾶνε γιά τήν μεγάλη τιμή πού ἀξιώνεται ὁ χριστιανός,
ὅταν κοινωνᾶ μέ καθαρότητα καρδιᾶς τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.
Ἐπειδή στήν ἐποχή τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου ὑπῆρχαν οἱ Δοκῆτες αἱρετικοί, γιά
τούς ὁποίους μιλήσαμε, ὁ ἅγιος τόνιζε πολύ τό ὅτι πραγματικά σαρκώθηκε καί
πραγματικά σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε ὁ Χριστός μας. Καί ἡ πραγματικότητα
τοῦ πάθους καί τῆς ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ σημαίνει καί τήν πραγματική παρουσία Του στήν θεία Εὐχαριστία. Ἔτσι, ὅταν κατά τό Μυστήριο τῆς θείας
Εὐχαριστίας κοινωνοῦμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἔχουμε πραγματικά
3. Ἡ προσευχή τῶν λαϊκῶν πρέπει νά πέμπεται στόν Θεό διά τοῦ Ἐπισκόπου καί τῶν ἱερέων γιά
νά εἰσακούεται· γιατί ὅπως ὁ Χριστός ἦρθε ἀνάμεσά μας περνώντας ἀπό τήν Παναγία, ἔτσι καί ἡ προσευχή μας θά φτάσει στόν Χριστό περνώντας ἀπό τήν Παναγία. Καί ὅταν λέω Παναγία ἐννοῶ καί τήν
Θεοτόκο Ἐκκλησία. Οἱ ἅγιοι Πατέρες δέν μιλοῦν μόνο γιά τήν Θεοτόκο Μαρία, ἀλλά καί τήν Θεοτόκο
Ἐκκλησία, ἡ Ὁποία δέν μπορεῖ νά νοηθεῖ χωρίς τούς Ἐπισκόπους καί τούς ἱερεῖς.
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μέσα μας τόν Χριστό. Αὐτό λέγεται «θεολογία τοῦ εὐχαριστιακοῦ ρεαλισμοῦ».
Μέ τήν θεία Κοινωνία ὁ πιστός ἔχει δυνατή σχέση μέ τόν Χριστό, ἔχει κυριολεκτικά «ἀνάκραση» μαζί Του, ἄν βέβαια, ἐπαναλαμβάνουμε, καθαρεύει ἡ καρδιά.
Αὐτός εἶναι ὁ εὐχαριστιακός ρεαλισμός πού εἶναι διάχυτος σ᾽ ὅλα τά ἰγνατιανά
κείμενα.4
Ἀφοῦ ὁ πιστός ἔχει τόσο στενή σχέση μέ τόν Χριστό κατά τήν θεία Εὐχαριστία, ὁ ἀληθινός χριστιανός ἔχει ζωηρό πόθο, ἔχει ἔρωτα γιά τήν θεία Κοινωνία.
Ὅλα τά κατά κόσμον ὡραῖα καί τά εὐχάριστα δέν τόν συγκινοῦν. Ἕνα μόνο τοῦ
εἶναι γλυκό καί εὐχάριστο: Ἡ θεία Κοινωνία! Τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ!
Ἄς ἀκούσουμε τήν φλογερή ψυχή τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου πῶς ἐκφράζεται καί ἄς
θαυμάσουμε τόν πόθο του γιά τήν θεία Κοινωνία: «Οὐχ ἥδομαι – “δέν μέ εὐχαριστεῖ” λέει – τροφῇ φθορᾶς, οὐδέ ἡδοναῖς τοῦ βίου τούτου. Ἄρτον Θεοῦ θέλω, ὅ
ἐστιν Σάρξ Ἰησοῦ Χριστοῦ... καί πόμα θέλω τό Αἷμα αὐτοῦ» (Ρωμ. 7,3)!
(Συνεχίζεται)

4. «Ὁ ρεαλισμός αὐτός, πού εἶναι πράγματι διάχυτος καί ἐντυπωσιακός σέ ὅλα τά ἰγνατιανά κείμενα,
ἔγινε αἰτία νά ὁμιλοῦν οἱ ἐρευνητές περί μυστικισμοῦ τοῦ Ἰγνατίου. Δέν πρόκειται ὅμως περί μυστικισμοῦ,
πού ἔχει στάδια καί βαθμούς ἄγνωστα στόν Ἰγνάτιο, ἀλλά περί συγκλονιστικοῦ, φλογεροῦ καί ἄμετρου
ἐνθουσιασμοῦ γιά τήν ἕνωσή του (ἤ μᾶλλον τήν ἀνάκρασή του) μέ τόν Κύριο, ἡ ὁποία θά κορυφωθῆ στό
μαρτύριο, πρός τό ὁποῖο βαδίζει ὡς διψασμένη ἔλαφος. Ἡ ἀγάπη γιά τόν Κύριο καί τό πραγματικό τῆς
ἑνότητος μέ αὐτόν κατακαίουν τόν Ἰγνάτιο καί τόν μεταμορφώνουν σέ θεοφόρο. Ἡ θεολογία τοῦ Ἰωάννου
καί τοῦ Παύλου συναντῶνται στό πνεῦμα τοῦ Ἰγνατίου, ὁ ὁποῖος τώρα προχωρεῖ στήν θεολογία τῆς ἑνώσεως μέ τόν Κύριο καί στήν θεολογία τοῦ μαρτυρίου» (Παπαδόπουλος, Πατρολογία τόμος Α´ σ. 176).
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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
Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
(Συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)
4. «Ἐν – χρίστωση»
Ὡς ἄμεση συνέχεια μέ τά παραπάνω λέγουμε ὅτι ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος1 πιστεύει
ὀργανικό τόν σύνδεσμό του μέ τόν Χριστό. Μέ τόν Χριστό ὁ ἅγιος ἔχει πραγματική ἕνωση. Τό ἴδιο ἰσχύει μέ ὅλους τούς πιστούς. Οἱ ἀληθινά πιστοί χριστιανοί
δέν αἰσθάνονται τόν Χριστό ἁπλᾶ κοντά τους, ἀλλά μέσα τους. Αὐτό τό λέμε «ἐν
Χριστῷ», «ἐν – χρίστωση». Τό εἶπε ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός μας: «Ὁ τρώγων μου
τήν Σάρκα καί πίνων μου τό Αἷμα ἐν ἐμοί μένει, κἀγώ ἐν αὐτῷ» (Ἰωάν. 6,56).
Ὅλοι οἱ χριστιανοί συναντῶνται στό «ἐν Χριστῷ», στό ὅτι ἔχουν μέσα τους τόν
Χριστό, καί ἄρα ἔχουν ἅγιο δεσμό μεταξύ τους.
Αὐτό τό «ἐν Χριστῷ», ἄν βιώνεται ἀπό τόν χριστιανό, ἔχει σάν ἀποτέλεσμα
τήν «μίμηση» τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τήν διδασκαλία αὐτή διδάσκουν πάλι ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος.2 Ὅποιος ἔχει πραγματικά μέσα του
τόν Χριστό θέλει νά Τόν μιμηθεῖ στήν ζωή του, θέλει νά ζήσει καί αὐτός κατά
τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος λέει: «Ἐπιτρέψατέ μοι μιμητήν
εἶναι τοῦ πάθους τοῦ Θεοῦ μου» (Ρωμ. 6,3)· «μιμηταί τοῦ Κυρίου σπουδάζωμεν
εἶναι» (Ἐφεσ. 10,3).
Ὅταν ὁ χριστιανός μιμεῖται στήν ζωή του τόν Χριστό, παίρνει ἕνα θεϊκό ἦθος.
Ἡ ζωή του, τρόπον τινά, εἶναι χρωματισμένη μέ τό «χρῶμα» τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἅγιος
Ἰγνάτιος μᾶς λέει νά ἀποκτήσουμε «ἦθος» Θεοῦ, ἤ, ὅπως τό λέει, «ὁμοήθειαν
1. Ὅπως ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος.
2. Α´ Ἰωάν. 1,6-7. Α´ Κορ. 11,1.
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Θεοῦ» (Μαγν. 6,2), καί «χρῶμα Θεοῦ» (Ἐφεσ. 4,2). Ὅλη ἡ συμπεριφορά τοῦ
ἀληθινοῦ χριστιανοῦ εἶναι «χρωματισμένη» ἀπό τόν Χριστό πού ἔχει μέσα του.
5. Ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία, ὅταν εἴμαστε ἑνωμένοι
μέ τόν κανονικό Ἐπίσκοπο
Ὁ χριστιανός εἶναι ἑνωμένος μέ τόν Χριστό, ὅταν εἶναι ἑνωμένος μέ τόν Ἐπίσκοπο. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος τονίζει πολύ τήν ἕνωση τῶν πιστῶν μέ τόν Ἐπίσκοπο
καί τήν ὑπακοή τους σ᾽ αὐτόν. Καί ἔτσι πρέπει νά γίνεται, ἐπειδή ὁ Ἐπίσκοπος
εἶναι ἀναντικατάστατος, γιατί ἐνεργεῖ στήν Ἐκκλησία ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Θεοῦ,
ἀφοῦ εἶναι «τύπος τοῦ Πατρός» (Τραλ. 3,1), ἡ συνέχεια τοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου
καί τῶν Ἀποστόλων.
Στήν ἐποχή τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου ὑπῆρχαν πιστοί πού δέν παραδέχονταν αὐτή
τήν τόσο ὑψηλή θέση τοῦ Ἐπισκόπου στήν Ἐκκλησία, δέν συνέδεαν τήν θεία
Εὐχαριστία ἀποκλειστικά μέ αὐτόν καί νόμιζαν ὅτι μποροῦν νά δροῦν πνευματικά
μή ὑπολογίζοντας τόν Ἐπίσκοπο. Ἀλλά ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος τούς λέει: «Ὁ λάθρα
Ἐπισκόπου πράσσων τι τῷ διαβόλῳ λατρεύει» (Σμυρν. 9,1).3 Καί ἀπευθυνόμενος
στόν ἅγιο Πολύκαρπο τοῦ λέει: «μηδέ σύ ἄνευ Θεοῦ γνώμης τι πρᾶσσε» (Πρός
Πολύκαρπον 4,1).4
Λοιπόν: Οἱ χριστιανοί πρέπει νά εἶναι ἑνωμένοι μέ τόν Ἐπίσκοπο καί τούς ἱερεῖς
πού τούς βάπτισαν καί τούς ἁγιάζουν μέ τά ἱερά Μυστήρια καί οἱ ὁποῖοι θά τούς
μνημονεύουν καί μετά τόν θάνατό τους καί νά μήν «ὀργανώνονται» γιά πνευματική δράση ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἔξω δηλαδή ἀπό τόν Ἐπίσκοπο καί τούς
3. Γι᾽ αὐτό τό «τι» λέει συγκεκριμένα τί ἐννοεῖ ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος στήν ἴδια ἐπιστολή: «Μηδείς χωρίς
τοῦ Ἐπισκόπου τι πρασσέτω τῶν ἀνηκόντων εἰς τήν Ἐκκλησίαν» (Σμυρν. 8,1).
4. Ὁ δικός μας σπουδαῖος πατρολόγος κ. Παπαδόπουλος λέει σχετικά γιά τήν δημιουργηθεῖσα κρίση
καί τήν λύση τοῦ Ἰγνατίου στό δημιουργηθέν πρόβλημα: «Πολλοί πιστοί δέ θεωροῦσαν ἀναγκαῖο νά μετέχουν στήν Εὐχαριστία, τήν ὁποία τελοῦσε ὁ Ἐπίσκοπος τοῦ τόπου. Ἄρα οἱ πιστοί ἀμφέβαλλαν καί
δίσταζαν νά δεχθοῦν τή μοναδικότητα καί ἀποκλειστικότητα τοῦ Ἐπισκόπου σέ κάθε τόπο, καί γι᾽
αὐτό εἶχαν προβῆ στή δημιουργία ὁμάδων μέ δική τους φυσικά Εὐχαριστία. Ἔτσι ὁ Ἐπίσκοπος καί τό
λειτούργημά του στήν Ἐκκλησία γινόταν ἀξίωμα ἐπιφανειακό, χωρίς θεολογική θεμελίωση καί ἀποκλειστικότητα (= ἦταν τό μεγάλο πρόβλημα τῆς ἐποχῆς ἤδη ἀπό τούς χρόνους τοῦ Κλήμεντα Ρώμης).
Ὁ Ἰγνάτιος ἀντιμετωπίζει ριζικά – θεολογικά τό πρόβλημα, συνδέοντας τήν ἐγκυρότητα τῆς Εὐχαριστίας μέ τόν Ἐπίσκοπο, πού εἶναι «ἐγκεκραμένος» μέ τό Χριστό, ὅπως πρέπει νά εἶναι μέ τόν Ἐπίσκοπο
καί οἱ πιστοί. Ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ἀναντικατάστατος, διότι στήν Ἐκκλησία ἐνεργεῖ ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ
Θεοῦ, διότι εἶναι «τύπος τοῦ Πατρός» (Τραλ. 3,1), ἡ συνέχεια τοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου καί τῶν Ἀποστόλων»
(Πατρολογία τόμ. Α´ σ. 174. 175).
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ἱερεῖς τῆς ἐνορίας τους,5 γιατί ἔτσι ἔκαναν καί μερικοί χριστιανοί στήν ἐποχή τοῦ
Ἰγνατίου. Καί ὁ ἅγιος εἶπε: «Ὁ λάθρα Ἐπισκόπου πράσσων τι τῷ διαβόλῳ λατρεύει»!
Ἑνότητα μέ τόν Ἐπίσκοπο! Ἔτσι μᾶς διδάσκει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος καί ὅλοι οἱ
ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί ἡ ἑνότητα μέ τόν Ἐπίσκοπο εἶναι ἀπόδειξη
ὅτι ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία. Ἄν δέν ἔχουμε ἑνότητα τῶν πιστῶν μέ τόν Ἐπίσκοπο, δέν ἔχουμε καί τήν «καθολική Ἐκκλησία». Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος λέει: «Ὅπου
ἄν φανῇ ὁ Ἐπίσκοπος, ἐκεῖ τό πλῆθος ἔστω, ὥσπερ ὅπου ἄν ᾖ ὁ Χριστός Ἰησοῦς,
ἐκεῖ ἡ καθολική Ἐκκλησία» (Σμυρν. 8).
Ἀλλά ὅταν λέω ὅτι οἱ χριστιανοί σέ μία ἐπαρχία πρέπει νά εἶναι ἑνωμένοι μέ τόν
Ἐπίσκοπο γιά νά ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία, ἐννοῶ νά εἶναι ἑνωμένοι μέ τόν κανονικό
Ἐπίσκοπο τῆς ἐπαρχίας αὐτῆς· καί κανονικός Ἐπίσκοπος εἶναι αὐτός πού εἶναι
ἐκλεγμένος ἀπό τήν Ἱεραρχία, τήν ὁποία ἀποτελοῦν ὅλοι οἱ Ἱεράρχες καί πού εἶναι
ἡ ὁρατή κυβέρνηση τῆς Ἐκκλησίας. Ὅταν συμβαίνει νά πηγαίνει κανείς νά λειτουργηθεῖ σέ κάποιο Ναό καί ὁ ἱερέας πού τελεῖ τήν θεία Λειτουργία δέν μνημονεύει
τόν κανονικό Ἐπίσκοπο, αὐτόν δηλαδή πού ἐξέλεξε ἡ Ἱεραρχία, πρέπει νά φύγει,
γιατί τότε δέν ἀνήκει στήν Ἐκκλησία. «Εἴ τις σχίζοντι ἀκολουθεῖ, βασιλείαν Θεοῦ
οὐ κληρονομεῖ», λέει ὁ θεοφόρος Ἰγνάτιος (Φιλαδ. 3,2).6
Παλαιότερα ἡ θεία Λειτουργία γινόταν μόνο ἀπό τόν Ἐπίσκοπο, γι᾽ αὐτό καί
γινόταν μόνο μία θεία Εὐχαριστία, γιατί ἕνας ἦταν ὁ Ἐπίσκοπος σέ μιά ἐπισκοπή.
Ἔτσι ἑρμηνεύουμε τόν λόγο τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου «μιᾷ εὐχαριστίᾳ χρῆσθαι... ἕν
Θυσιαστήριον ὡς εἷς Ἐπίσκοπος» (Φιλαδ. 4). Ἤδη ὅμως καί στά χρόνια τοῦ
Ἰγνατίου ἀκόμη ἐπέτρεπε ὁ Ἐπίσκοπος γιά λόγους ἀνάγκης νά τελοῦν καί οἱ
ἱερεῖς τήν θεία Λειτουργία· γι᾽ αὐτό καί ὁ ἅγιος λέει ἀλλοῦ: «Ἐκείνη βεβαία (δηλ.
5. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι καί αὐτοί πού «ὀργανώνονται» («Χριστιανικές Ὀργανώσεις») σέ μία πόλη κάποιας Ἐπισκοπῆς γιά πνευματική δράση μέ τήν ἀπόφαση καί τό πρόγραμμα τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ὀργάνωσης (αὐτός συντάσσει τό μάθημα τοῦ «Κύκλου» τους), καί αὐτοί φαίνονται νά τιμοῦν καί νά
εὐλαβοῦνται τόν Ἐπίσκοπο. Ἀλλά τί μέ τοῦτο, ἀφοῦ δροῦν στήν πόλη τῆς Ἐπισκοπῆς χωρίς τόν προγραμματισμό τοῦ Ἐπισκόπου; Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος λέει γι᾽ αὐτούς: «Τινές Ἐπίσκοπον μέν καλοῦσιν,
χωρίς δέ αὐτοῦ πάντα πράσσουσιν. Οἱ τοιοῦτοι δέ οὐκ εὐσυνείδητοί μοι εἶναι φαίνονται, διά τό μή βεβαίως
κατ᾽ ἐντολήν (τοῦ Ἐπισκόπου) συναθροίζεσθαι» (στούς «Κύκλους» τους!) (Μαγν. 4).
6. Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων μᾶς συμβουλεύει νά ἐκκλησιαζόμαστε σέ Ναό πού ὄχι ἁπλᾶ εἶναι
ἕνας «παπᾶς» καί λειτουργεῖ, ἀλλά παπᾶς πού νά ἀνήκει στήν καθόλου Ἐκκλησία, ἔχοντας ἑνότητα
μέ Αὐτήν. «Κἄν ποτε ἐπιδημῇς ἐν πόλεσι, μή ἁπλῶς ἐξέταζε... ποῦ ἐστιν ἁπλῶς ἡ Ἐκκλησία, ἀλλά
ποῦ ἐστιν ἡ καθολική Ἐκκλησία» (Κατήχ. 18, 23.36.37 Migne P.G. 33, 1044.1048). Καί ἡ ἑνότητα
τοῦ ἱερέα μέ τήν καθόλου Ἐκκλησία φαίνεται ἀπό τό ὅτι μνημονεύει Ἐπίσκοπο πού ἔχει ἀποσταλεῖ
στήν Μητρόπολη πού βρίσκεται ἀπό τήν Ἐκκλησία, δηλαδή ἀπό τήν Ἱεραρχία.
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ἔγκυρος) Εὐχαριστία ἡγείσθω, ἡ ὑπό τόν Ἐπίσκοπον οὖσα, ἤ ᾧ ἄν αὐτός ἐπιτρέψῃ» (Σμυρν. 8,1).
Οἱ χριστιανοί λοιπόν κάθε Ἐπισκοπῆς πρέπει νά ἔχουν ἑνότητα μέ τόν Ἐπίσκοπο καί ὑπακοή σ᾽ αὐτόν γιά νά ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία καί νά εὐλογοῦνται
ἀπό τόν Θεό· γιατί ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος λέει ὅτι «ὁ τιμῶν Ἐπίσκοπον ὑπό Θεοῦ τετίμηται» (Σμυρν. 9,1). Καί ὅποιος πάλι κάνει ἀνυπακοή στόν Ἐπίσκοπο ἁμαρτάνει στόν Θεό.7
6. Τό σοφό τέχνασμα τοῦ Θεοῦ
Τέλος εἶναι πολύ ὡραῖο αὐτό τό χωρίο τῶν ἐπιστολῶν τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου:
«Ἔλαθεν τόν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου ἡ παρθενία Μαρίας καί ὁ τοκετός
αὐτῆς, ὁμοίως καί ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου· τρία μυστήρια κραυγῆς, ἅτινα ἐν ἡσυχίᾳ
Θεοῦ ἐπράχθη» (Ἐφεσ. 19,1). Διέφυγαν, λέει ὁ λόγος αὐτός τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου,
τήν προσοχή τοῦ Διαβόλου τρία δυνατά μυστήρια τοῦ Θεοῦ: ἡ παρθενία τῆς Παναγίας, ὁ τοκετός Της καί ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου.
Θά προσπαθήσω νά ἑρμηνεύσω σύντομα τόν βαθύ αὐτόν λόγο τοῦ Ἰγνατίου: Ὁ
Ἠσαΐας ἀπό παλαιά εἶχε προφητεύσει ὅτι ὁ Μεσσίας θά γεννηθεῖ ἀπό παρθένο
(βλ. Ἡσ. 7,14). Ὁ Διάβολος ὅμως, πού δέν ἤθελε νά γεννηθεῖ ὁ Μεσσίας, γιατί
θά τοῦ κατέλυε τό κράτος του (Γέν. 3,15), φρόντιζε νά μήν ὑπάρχει παρθένος γυναίκα, ὥστε νά μήν εὑρεθεῖ μητέρα τοῦ Μεσσία. Ὅταν ἡ Παρθένος Μαρία μνηστεύτηκε τόν Ἰωσήφ, ὁ Διάβολος ὑπέθεσε ὅτι Αὐτή θά εἶναι πιά ὑπανδρεμένη
γυναίκα καί ἑπομένως ὄχι παρθένος, ὄχι, λοιπόν, ἡ μητέρα τοῦ Μεσσία κατά τήν
προφητεία τοῦ Ἠσαΐου. Ἀπατήθηκε ὅμως ὁ ἀπατεώνας! Ἡ μνηστεία τῆς Παρθένου Μαρίας μέ τόν Ἰωσήφ ὑπῆρξε ἕνα σοφό τέχνασμα τοῦ Θεοῦ, γιά νά διαφύγει
ἡ παρθενία της τήν προσοχή τοῦ Διαβόλου.
Τό ἴδιο, τήν προσοχή τοῦ Διαβόλου διέφυγε καί ὁ τοκετός τῆς Παναγίας. Ὅταν
ὁ Διάβολος ἤθελε νά ἀπατήσει τόν ἄνθρωπο στόν κῆπο τῆς Ἐδέμ, ἔλαβε ἄλλη
μορφή, τήν μορφή τοῦ ὡραιότερου πτηνοῦ τοῦ παραδείσου, τοῦ ὄφεως. Ἔτσι καί
τώρα ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ: ἔρχεται νά ἀπατήσει τόν Διάβολο καί λαμβάνει ἄλλη μορφή,
μορφή ἀνθρώπου.8 Ἡ γέννηση τοῦ Μεσσία διέφυγε καί αὐτή τήν προσοχή τοῦ
7. Ὁ ἅγιος Γέροντας π. Πορφύριος ἔλεγε: «Ἄν τά χαλάσω μέ τόν Ἐπίσκοπο, ἄν ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι
θυμωμένος μαζί μου, ἡ προσευχή μου δέν ἀνεβαίνει στόν οὐρανό». (Κλείτου Ἰωαννίδη, Ο ΓΕΡΩΝ
ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ, Μαρτυρίες καί ἐμπειρίες σ. 83).
8. Χρειάζεται ὅμως προσοχή γιά νά μήν παρεξηγηθεῖ ἡ θέση αὐτή: Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ δέν ἔλαβε ἁπλᾶ
ἀνθρώπινη μορφή, ὅπως ἔλεγαν οἱ Δοκῆτες, ἀλλά πραγματικά σαρκώθηκε· καί δέν σαρκώθηκε ὁ Υἱός
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Διαβόλου, γι᾽ αὐτό καί ψάλλουμε: «Λαθών ἐτέχθης ὑπό τό σπήλαιον». Ὁ Διάβολος δέν γνώριζε ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἦταν ὁ Μεσσίας, ὁ φοβερός του ἀντίπαλος.
Τό ἴδιο συνέβη καί μέ τόν θάνατο τοῦ Κυρίου. Ὅπως τό ψάρι στήν θάλασσα
δαγκώνει τό δόλωμα, ἀλλά συλλαμβάνεται ἀπό τό ἄγκιστρο καί αἰχμαλωτίζεται,
τό ἴδιο συνέβη καί μέ τόν Διάβολο: Δόλωμα ἦταν ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ,
τήν ὁποία ὁ Διάβολος ἔβαλε τά ὄργανά του καί ἐθανάτωσε, ἀλλά συνελήφθη ἀπό
τό «ἄγκιστρο», τήν θεότητα δηλαδή τοῦ Κυρίου μας. Ὁ Διάβολος γιά τόν θάνατο
τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου μας νόμιζε ὅτι πρόκειται περί θανάτου ἑνός κοινοῦ
θνητοῦ. Πλανήθηκε ὅμως καί κατατροπώθηκε: Σταυρούμενος ὁ Κύριος σταύρωσε, συνέτριψε τό κράτος τοῦ Διαβόλου, ὅπως ὡραῖα εἶπε ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος στόν
αὐτοκράτορα Τραϊανό. «Τόν ἀνασταυρώσοντα – εἶπε γιά τόν Ἐσταυρωμένο Χριστό
μας – τήν ἐμήν ἁμαρτίαν μετά τοῦ ταύτης εὑρετοῦ (δηλ. τοῦ Διαβόλου) καί πᾶσαν
καταδικάσαντα δαιμονικήν πλάνην καί κακίαν» (Μαρτύριον τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου).
Παρθενία Μαρίας, ἐνανθρώπηση καί θάνατος τοῦ Κυρίου «τρία μυστήρια
κραυγῆς», τά ὁποῖα ὅμως «ἐν ἡσυχίᾳ Θεοῦ ἐπράχθη», γιά νά διαφύγουν τήν προσοχή τοῦ Διαβόλου. Πόσο σοφό, πραγματικά, ὑπῆρξε τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά νά
πλανηθεῖ ὁ Διάβολος, αὐτός πού παλαιά μᾶς πλάνησε, καί γιά νά λυτρωθοῦμε
ἐμεῖς οἱ πλανηθέντες. Ὡραῖα τό ψάλλουμε στήν Ἐκκλησία μας: «Πεπλάνηται ὁ
πλάνος· ὁ πλανηθείς λυτροῦται, σοφίᾳ Σῇ, Θεέ μου» (Ἀπό τήν Γ´ Στάση Ἐγκωμίων τῆς Μ. Παρασκευῆς).
Ὕψος καί βάθος καί πέλαγος πολύ ἡ θεολογία τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου,
πού εἶναι θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἄς μᾶς δώσει ὁ Θεός τήν Χάρη Του διά
τῶν Εὐχῶν του νά ἀγαπήσουμε τόν Χριστό, νά καθαριστεῖ ἡ καρδιά μας ἀπό τά
πάθη καί θά νοοῦμε τότε καλύτερα τήν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας.

τοῦ Θεοῦ ἁπλᾶ γιά νά ἀπατήσει τόν Διάβολο, ἀλλά γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο, ἑνώνοντας στό πρόσωπό
Του τήν θεία καί ἀνθρώπινη φύση, δηλαδή θεώνοντας τόν ἄνθρωπο.
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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.
ΔΙΔΑΧΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Σήμερα θά σᾶς μιλήσω γιά τήν μεγαλύτερη ἀνακάλυψη τοῦ 19ου αἰώνα. Τό ἔτος 1883
ὁ Μητροπολίτης Νικομηδείας Βρυέννιος, ἀπό ἕνα χειρόγραφο τοῦ Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων, ἀνακάλυψε ἕνα παλαιό κείμενο μέ τόν τίτλο «Διδαχή Κυρίου διά τῶν δώδεκα
Ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν». Ἐμεῖς τό λέγομε σύντομα «Διδαχή τῶν δώδεκα Ἀποστόλων»
ἤ ἀκόμα πιό σύντομα «Διδαχή». Τό κείμενο αὐτό, ὅπως ἀπέδειξε ἡ ἔρευνα, ἀπηχεῖ βέβαια
τήν διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων, θά γράφτηκε ὅμως κατά τό τέλος τοῦ πρώτου ἤ ἀρχές
τοῦ δευτέρου αἰώνα μ.Χ. Καί γι᾽ αὐτό εἶναι πολύ σπουδαῖο, γιατί μᾶς πληροφορεῖ γιά τήν
λατρεία, τό πολίτευμα καί τήν ζωή τῶν χριστιανῶν τῆς ἀρχαίας ἐκείνης ἀποστολικῆς ἤ
μεταποστολικῆς ἐποχῆς. Ὅλο τό κείμενο ἀποτελεῖται ἀπό 16 κεφάλαια καί χωρίζεται
γενικά σέ 4 μέρη. Αὐτά τά 4 μέρη θά παρουσιάσω σύντομα ἐδῶ γιά θεολογική γνώση καί
πνευματική ὠφέλεια:
Α΄Μέρος: Διδασκαλία περί τῶν δύο ὁδῶν (κεφ. 1-6)
Δύο εἶναι οἱ τρόποι τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, μᾶς λέει ἡ Διδαχή. Εἶναι «ἡ ὁδός τῆς
ζωῆς» καί «ἡ ὁδός τοῦ θανάτου». Εἶναι ὁ δρόμος τοῦ Χριστοῦ καί ὁ δρόμος τῆς ἁμαρτίας.
Ἄν βαδίσουμε τήν ὁδό τῆς ζωῆς θά ζήσουμε αἰώνια. Ἄν ὅμως βαδίσουμε τήν ἄλλη ὁδό,
τήν ὁδό τοῦ θανάτου, θά καταστραφοῦμε. Δέν μποροῦμε νά βαδίσουμε καί τίς δύο ὁδούς,
γιατί, λέει τό κείμενο, «διαφορά πολλή μεταξύ τῶν δύο ὁδῶν» (1,1). Ἄλλα εἶναι τά παραγγέλματα τῆς μιᾶς ὁδοῦ καί ἄλλα τῆς ἄλλης. Τό ὅτι εἶναι διάφοροι αὐτοί οἱ δυό δρόμοι
φαίνεται καί ἀπό τήν ἄλλη τους ὀνομασία πού βρίσκεται σέ ἕνα ἄλλο κείμενο (τήν ἐπιστολή
τοῦ Βαρνάβα). Ἡ μιά ὁδός λέγεται «ὁδός φωτός» καί ἡ ἄλλη «ὁδός σκότους». Ὅση λοιπόν διαφορά ὑπάρχει μεταξύ τῆς ἡμέρας καί τῆς νύχτας ἤ τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου,
τόση εἶναι ἡ διαφορά μεταξύ τοῦ δρόμου τῆς ζωῆς, τῆς ζωῆς δηλαδή μέ τόν Θεό, καί τοῦ
δρόμου τῆς ἁμαρτίας. Αὐτό τό λέγομε καί τό τονίζουμε, γιατί πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε μέ
τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ νά εἴμαστε σωστοί χριστιανοί καί ὄχι νά θέλουμε νά συμβιβάσουμε τά
ἀσυμβίβαστα. Καί ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός μᾶς εἶπε ὅτι δέν μποροῦμε νά δουλεύουμε
σέ δύο κυρίους (βλ. Ματθ. 6,24)!
ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ: Ὅλα τά παραγγέλματα πού ἔχει ἡ ὁδός αὐτή ξεκινοῦν ἀπό αὐτά
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τά δύο βασικά: Ἀγάπη στόν Θεό καί ἀγάπη στόν πλησίον μας. Ἡ Διδαχή λέει: «Ἡ μέν
οὖν ὁδός τῆς ζωῆς ἐστιν αὕτη· πρῶτον ἀγαπήσεις τόν Θεόν τόν ποιήσαντά σε· δεύτερον
τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (1,2· βλ. καί Ματθ. 22, 37-39).
Αὐτά τά δύο εἶναι τό πᾶν: Ἀγάπη στόν Θεό καί ἀγάπη στόν συνάνθρωπό μας. Ὁ Κύριός
μας Ἰησοῦς Χριστός μᾶς εἶπε ὅτι ἀπό αὐτές τίς δύο ἐντολές «ὅλος ὁ νόμος καί οἱ προφῆται
κρέμανται»! (βλ. Ματθ. 22,40). Ὅλες δηλαδή οἱ ἐντολές καί ὅλα τά κηρύγματα
ἐξαρτῶνται ἀπό αὐτά τά δυό.
Ἰδιαίτερα ἡ Διδαχή τονίζει τήν ἀγάπη πρός τούς ἐχθρούς μας. Καί μᾶς λέγει ὅτι πρέπει
νά προσευχόμαστε καί νά νηστεύουμε ἀκόμη ὑπέρ τῶν ἐχθρῶν μας. Ἄν ἔτσι κάνουμε γιά
τούς ἐχθρούς καί τούς διῶκτες μας, τότε αὐτοί θά γίνουν φίλοι μας καί δέν θά ἔχουμε ποτέ
ἐχθρό, μᾶς λέγει ἡ Διδαχή (1,3).
Στήν «ὁδό τῆς ζωῆς» εἶναι καί ἡ ἐντολή περί ἐλεημοσύνης. Τό κείμενο τῆς Διδαχῆς
μᾶς λέει ὅτι, ὅταν ἐλεοῦμε ἕναν πτωχό, κοινωνοῦμε μαζί του (4,8). Κοινωνοῦμε στίς ἀνάγκες του! Καί ἀφοῦ μέ τούς πτωχούς κοινωνοῦμε στό Σῶμα καί στό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ
(τήν «θεία Κοινωνία», ὅπως τό λέγομε), ἀφοῦ δηλαδή μετέχουμε μαζί τους στά ἀθάνατα
ἀγαθά, πρέπει νά συμμετέχουμε καί στίς ὑλικές τους χρεῖες. «Εἰ γάρ ἐν τῷ ἀθανάτῳ κοινωνοί ἐστε, πόσῳ μᾶλλον ἐν τοῖς θνητοῖς» (4,8). Εἶναι πολύ ὡραῖος ὁ λόγος αὐτός περί
ἐλεημοσύνης πού μᾶς λέει ἡ Διδαχή. Καί μᾶς λέει καί τό ἄλλο ἐπίσης ὡραῖο: Ὅτι ἡ ἐλεημοσύνη σβήνει ἁμαρτήματα! «Δώσεις λύτρωσιν ἁμαρτιῶν σου» (4,6). Ὅταν ἐλεοῦμε κάποιον πτωχό ἀδελφό μας, ἄς λέμε μέσα μας ἤ καί δυνατά: Γιά νά συγχωρεθοῦν τά
ἁμαρτήματά μου, ἤ, γιά νά συγχωρεθεῖ ὁ τάδε πεθαμένος μας. – Εἶναι ἀλήθεια ὅμως ὅτι
πολλοί ἐκμεταλλεύονται τά φιλάνθρωπα αἰσθήματα τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, γι᾽ αὐτό πρέπει νά ἐξετάζουμε ἄν ὑπάρχει πραγματική ἀνάγκη γιά ἐλεημοσύνη. Νά γνωρίζουμε ποῦ
δίνουμε! Μᾶς τό λέει ἡ Διδαχή αὐτό: «Ἱδρωσάτω ἡ ἐλεημοσύνη εἰς χεῖράς σου, μέχρις ἄν
γνῷς τίνι δῷς» (1,6)
ΟΔΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ: Ἡ «ὁδός τοῦ θανάτου» ἔχει τά ἀντίθετα ἀκριβῶς παραγγέλματα
ἀπό τήν «ὁδό τῆς ζωῆς», ὅπως ἄκρως ἀντίθετος εἶναι ὁ θάνατος ἀπό τήν ζωή. Ἡ ὁδός
αὐτή ἔχει τά διάφορα καί ποικίλα ἁμαρτήματα, πού ἡ Διδαχή τά γράφει σάν μιά μαύρη
«λίστα», ἀλλά μεταξύ αὐτῶν τῶν ἁμαρτημάτων λέει τό: «φονεῖς τέκνων, φθορεῖς πλάσματος Θεοῦ» (κεφ. 5). Εἶναι οἱ ἐκτρώσεις, πού φαίνεται ὅτι γίνονταν ἀπό τότε. Προσέξτε ὅτι
τίς ὀνομάζει «φόνο» καί «φθορά θείων πλασμάτων».
Ὅσοι ἀκολουθοῦν τήν φρικτή «ὁδό τοῦ θανάτου» θά γίνουν «πανθαμάρτητοι», λέει τελικά
ἡ Διδαχή. Θά πάρουν, δηλαδή, μεγάλο κατήφορο καί θά διαπράξουν κάθε εἶδος ἁμαρτίας
καί ὄχι μόνο τά ἁμαρτήματα πού ἀναφέρονται στόν κατάλογο τῆς ὁδοῦ αὐτῆς.
Τό συμπέρασμα εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά κάνει καλή ἐκλογή γιά τό ποιά ὁδό θά
ἀκολουθήσει. Προσοχή ὅμως, μή μᾶς παραπλανήσει ἡ σκέψη, ὅτι ἐπειδή δέν μποροῦμε νά
ἐφαρμόσουμε ὅλες τίς ἐντολές τῆς «ὁδοῦ τῆς ζωῆς», ἄς ἀκολουθήσουμε, λοιπόν, τήν ἀντίθετη ὁδό, τήν ὁδό τῆς ἁμαρτίας. Γιατί τό λένε μερικοί αὐτό: Ἐπειδή αἰσθάνονται ἀδύνατοι
στό νά τηρήσουν ἐκείνη ἤ τήν ἄλλη ἐντολή τοῦ Θεοῦ, λέγουν ὅτι «δέν κάνω ἐγώ γι᾽ αὐτή
τήν ὁδό», «δέν εἶμαι ἐγώ γι᾽ αὐτά τά θεῖα πράγματα, δέν τά μπορῶ». Ὄχι! Νά τό πάρουμε
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ἀπόφαση νά εἴμαστε στήν ὁδό τοῦ Θεοῦ, ἀπόφαση νά μή φύγουμε ποτέ ἀπό τόν δρόμο αὐτόν
καί νά ἀγωνιζόμαστε νά τηρήσουμε ὅ,τι μποροῦμε. Τό κείμενο πού μελετᾶμε, ἡ Διδαχή,
εἶναι πολύ ἐπιεικής. «Κάνε ὅ,τι μπορεῖς» μᾶς λέει: «Ὅ δύνῃ τοῦτο ποίει». Καί γιά τήν
νηστεία μᾶς λέγει «ὅ δύνασαι βάστασον». (6,2-3). Ὅ,τι μποροῦμε καί ὅσο μποροῦμε! Ἀρκεῖ
μόνο νά ἀγαπᾶμε τόν Θεό, νά νοιώθουμε ὅτι εἴμαστε δικοί Του (ὅτι εἴμαστε στήν «ὁδό»
Του) καί νά ἀγωνιζόμαστε νά τηροῦμε τίς ἐντολές, χωρίς νά ἀπογοητευόμαστε γιά τά
ἁμαρτήματά μας.
Β΄ Μέρος: Λειτουργικά θέματα (κεφ. 7-10,14)
Ἡ Διδαχή ἔχει θέματα ἀναφερόμενα στήν θεία λατρεία καί λέει πολύ ὡραῖα πράγματα γι᾽
αὐτά. Ἔχουν μάλιστα πολύ μεγάλη σημασία τά λεγόμενά της, γιατί εἶναι διδασκαλία τῶν
μαθητῶν τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Λίγα ὅμως ἀπό τά λεγόμενα θά ἀναφέρουμε ἐδῶ καί αὐτά
μέ σύντομο λόγο:
ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ: Γνωρίζουμε ὅτι μέ τό Βάπτισμα γινόμαστε παιδιά τῆς Ἐκκλησίας
καί κάνουμε τόν Θεό Πατέρα μας. Ἐπίσης γνωρίζουμε ὅτι στά πρῶτα χρόνια οἱ ἄνθρωποι
βαπτίζονταν σέ μεγάλη ἡλικία, ἀφοῦ πρῶτα «κατηχοῦντο» τά ὡραῖα τῆς πίστεώς μας. Καί
ἔτσι γίνονταν συνειδητοί χριστιανοί. «Κατηχούμενοι» λέγονταν αὐτοί πού διδάσκονταν τίς
ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας γιά νά βαπτιστοῦν ἀργότερα. Εἶναι πολύ πιθανόν ὅτι τά ὅσα εἶπε
προηγουμένως ἡ Διδαχή περί τῶν «δύο ὁδῶν» ἦταν ἡ διδασκαλία πού ἔκαναν στούς Κατηχουμένους περί τοῦ πῶς πρέπει νά ζοῦν οἱ χριστιανοί (ἠθική διδασκαλία). Καί μᾶς λέει τώρα
ἡ Διδαχή: «Ταῦτα πάντα (δηλαδή, τά ὅσα εἶπε περί τῶν “δύο ὁδῶν”) προειπόντες βαπτίσατε» (7,1).
Τό ἰδιαίτερο πού μᾶς λέει ἡ Διδαχή σχετικά μέ τό Βάπτισμα εἶναι ὅτι πρίν ἀπό αὐτό
πρέπει νά νηστεύει ὄχι μόνον ὁ βαπτιζόμενος, ἀλλά καί ὁ βαπτίζων καί ὅσοι ἄλλοι ἀπό
τούς χριστιανούς μποροῦν: «Πρό δέ τοῦ Βαπτίσματος προνηστευσάτω ὁ βαπτίζων καί ὁ
βαπτιζόμενος καί εἴ τινες ἄλλοι δύνανται» (7,4). Στήν ἐποχή μας πού καθιερώθηκε ὁ νηπιοβαπτισμός, δέν μπορεῖ βέβαια νά νηστεύσει τό νήπιο πού θά βαπτιστεῖ, πρέπει ὅμως,
κατά τό κείμενο τῆς Διδαχῆς νά νηστεύσει ἀντ᾽ αὐτοῦ ὁ ἀνάδοχος καί οἱ γονεῖς τοῦ βαπτιζομένου. Νά νηστεύσουν ὄχι βέβαια μεγάλη νηστεία, ἀλλά μία ἤ δυό ἡμέρες· τόση νηστεία ὁρίζει ἡ Διδαχή γιά τόν βαπτιζόμενο: «Κελεύσεις δέ νηστεῦσαι τόν βαπτιζόμενον
πρό μιᾶς ἤ δύο» (7,4).
ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΗΣΤΕΙΑ: Ἡ νηστεία δέν πρέπει νά γίνεται μόνο στήν περίπτωση τοῦ
ἱεροῦ Βαπτίσματος, ἀλλά κάθε Τετάρτη καί Παρασκευή μᾶς λέγει ἡ Διδαχή (8,1). Γιατί
αὐτές τίς ἡμέρες; Ἕνα ἄλλο κείμενο, οἱ «Διαταγές τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων» (εἰς Ζ´ 23,2)
μᾶς λέγουν ὅτι τήν μέν Τετάρτη τήν νηστεύουμε γιατί αὐτή τήν ἡμέρα πρόδωσε ὁ Ἰούδας
τόν Χριστό καί ἐλήφθη ἐναντίον Του καταδικαστική ἀπόφαση· τήν δέ Παρασκευή τήν νηστεύουμε, γιατί αὐτή τήν ἡμέρα σταυρώθηκε ὁ Χριστός. Τό κείμενό μας ὅμως, ἡ Διδαχή,
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μᾶς δίνει μία ἄλλη ἑρμηνεία. Μᾶς λέγει ὅτι ἡ νηστεία τῶν χριστιανῶν πρέπει νά γίνεται
Τετάρτη καί Παρασκευή, γιά νά μή συμπέσει μέ τήν νηστεία τῶν Ἰουδαίων, πού νήστευαν
Τρίτη καί Πέμπτη. Τό Σάββατο καί ἡ Κυριακή δέν μπορεῖ νά εἶναι νηστήσιμες ἡμέρες,
γιατί ὑπενθυμίζουν εὐχάριστα γεγονότα: Τό Σάββατο εἶναι ὑπόμνηση τῆς δημιουργίας καί
ἡ Κυριακή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ἔτσι μένουν γιά νηστεία ἡ Τετάρτη καί ἡ Παρασκευή. Τό βιβλίο «Ἀποστολικές Διαταγές» μᾶς λέει καί τό ἄλλο σπουδαῖο γιά τήν νηστεία: Τά περισσότερα χρήματα πού θά ξοδεύαμε, ἄν δέν νηστεύαμε, νά τά δίνουμε στούς
φτωχούς: «Πᾶσαν Τετράδα καί πᾶσαν Παρασκευήν προστάσσομεν ὑμῖν νηστεύειν, καί τήν
περισσείαν ὑμῶν τῆς νηστείας πένησιν ἐπιχορηγεῖν» (Ε´ 20,18). Ἔτσι, ἡ νηστεία μας ἔχει
μεγαλύτερη δύναμη, γιατί συνδυάζεται μέ τήν ἐλεημοσύνη.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ: «Θεία Εὐχαριστία» λέγεται ἡ Θεία Λειτουργία. ἩΔιδαχή λέει πολλά καί ὡραῖα γιά τήν θεία Εὐχαριστία, ἀλλά θά ποῦμε τά σπουδαιότερα ἀπό
αὐτά καί μέ σύντομο λόγο: Γιά νά γίνει ἡ Θεία Λειτουργία ἀπαραίτητο εἶναι τό πρόσφορο.
Καί θεωρεῖται τόσο ἀπαραίτητο τό πρόσφορο γιά τήν θεία Λειτουργία, ὥστε ὁ λαός μας τό
ὀνομάζει «λειτουργιά»! Τό κείμενο πού μελετᾶμε, ἡ Διδαχή, μᾶς παραδίδει μιά εὐχή πού
τήν ἔλεγε ὁ ἱερέας, ὅταν πρόσφερε τό πρόσφορο στόν Θεό. Σᾶς τήν ἀποδίδω κατά τό νόημά
της: «Ὅπως αὐτό τό κομμάτι – λέγει ἡ εὐχή τῆς Διδαχῆς – ἦταν πρῶτα διάφοροι σπόροι
σκορπισμένοι, ἀλλά μαζεύτηκαν, ζυμώθηκαν καί ἔγιναν ἕνα, ἔτσι, Θεέ μου, τά παιδιά Σου,
πού εἶναι σκορπισμένα στά πέρατα τῆς γῆς, μάζεψέ τα στήν Βασιλεία Σου τήν Ἐπουράνιο».1
Ἀπό τήν εὐχή αὐτή φαίνεται, πρῶτα μέν ὅτι τό πρόσφορο πρέπει νά ζυμώνεται καί ὄχι νά
ἀγοράζεται ἀπό τόν φοῦρνο καί ἔπειτα ὅτι αὐτό συμβολίζει ὅλη τήν Ἐκκλησία, ὅλα τά
παιδιά τοῦ Θεοῦ.
Τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, λέγει ἡ Διδαχή, εἶχε προφητευθεῖ στήν Παλαιά
Διαθήκη ἀπό τόν προφήτη Μαλαχία. Ἀπογοητευμένος ὁ προφήτης ἀπό τήν λατρεία τῶν
συγχρόνων του βυθίζει τό προφητικό του βλέμμα στό μέλλον καί βλέπει τούς πιστούς νά
προσφέρουν στόν Θεό καθαρά θυσία. Ἡ θυσία αὐτή δέν προσφέρεται μόνο στά Ἰεροσόλυμα,
ὅπως ἡ Ἰουδαϊκή λατρεία, ἀλλά σέ κάθε τόπο (14,3. Μαλαχ. 1,11). Ἡ Θυσία αὐτή εἶναι
ἡ Θεία Εὐχαριστία.
Κατά τήν Θεία Λειτουργία κοινωνοῦμε τοῦ Ἁγίου Σώματος καί τοῦ Τιμίου Αἵματος τοῦ
Χριστοῦ. Πρέπει ὅμως, λέγει ἡ Διδαχή, νά κοινωνοῦν μόνο οἱ πιστοί, δηλαδή, μόνο οἱ βαπτισμένοι χριστιανοί :«Μηδείς δέ φαγέτω μηδέ πιέτω ἀπό τῆς εὐχαριστίας ὑμῶν, ἀλλ᾽ οἱ
βαπτισθέντες εἰς τό ὄνομα Κυρίου» (ΙΧ, 5). Καί ὁ Χρυσόστομος λέγει κάπου:«Μηδείς
κοινωνείτω τῶν μή μαθητῶν». Ἄν δέ, προσθέτουν οἱ Διαταγές τῶν Ἀποστόλων (Ζ´ 25,56), κάποιος ἀβάπτιστος «κρύψας ἑαυτόν μεταλάβοι», αὐτός «κρῖμα αἰώνιον φάγεται ὅτι
μή ὤν τῆς εἰς Χριστόν πίστεως μετέλαβεν ὧν οὐ θέμις, εἰς τιμωρίαν ἑαυτοῦ». Ἀποβαίνει
δηλαδή κακό γιά τόν ἀβάπτιστο, εἶναι κόλαση γιά τήν ψυχή του τό νά μεταλάβει τῶν
1. «Ὥσπερ ἦν τοῦτο τό κλάσμα διεσκορπισμένον ἐπάνω τῶν ὀρέων καί συναχθέν ἐγένετο ἕν, οὕτω
συναχθήτω σου ἡ Ἐκκλησία ἀπό τῶν περάτων τῆς γῆς εἰς τήν σήν Βασιλείαν» (9,4).
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ἀχράντων Μυστηρίων. Καί εἶναι δυνατόν νά συμβεῖ καί σέ ᾽μᾶς σήμερα ἡ ἁμαρτία αὐτή.
Πολύ πιθανόν σέ κάποια πόλη νά εὑρεθεῖ κάποιος ὀπαδός ξένου θρησκευτικοῦ δόγματος καί
νά εἰσέλθει στόν ὀρθόδοξο Ναό συμπαθώντας μάλιστα καί τήν λατρεία τῶν Ὀρθοδόξων.
Βλέποντας λοιπόν αὐτός τούς πιστούς νά προσέρχονται γιά τήν Θεία Κοινωνία πιθανόν νά
ἀκολουθήσει καί αὐτός τήν σειρά καί νά λάβει «ὧν οὐ θέμις»· νά λάβει δηλαδή καί αὐτός
τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, πού δέν εἶναι ἐπιτρεπτό γι᾽ αὐτόν, ἐπειδή δέν εἶναι βαπτισμένος. Ἄν συμβεῖ κάτι τέτοιο, ἄν δηλαδή μεταλάβει, ἔστω καί ἀπό ἄγνοια καί ὄχι ἐπίτηδες, ἕνας ἀβάπτιστος, τότε, λέγουν οἱ Διαταγαί τῶν Ἀποστόλων, πρέπει νά τόν
κατηχήσουν γρήγορα καί νά τόν βαπτίσουν, γιατί δέν πρέπει νά μένει σέ ἀβάπτιστο ἡ Θεία
Κοινωνία: «Εἰ δέ τις κατά ἄγνοια μεταλάβοι, τοῦτον τάχιον στοιχειώσαντες μυήσατε,
ὅπως μή καταφρονητής ἐξέλθοι» (Διαταγαί 25,7). Ἄς προσέξουμε τό «στοιχειώσαντες».
Στήν περίπτωση αὐτή δηλαδή νά μήν τοῦ ἀναπτύξουν ὅλη τήν πίστη, ἀλλά στοιχεῖα μόνο
αὐτῆς, τά βασικά. Οἱ πιστοί, ἄν διακρίνουν ἀβάπτιστο νά προσέρχεται πρός τήν Θεία Κοινωνία, ὀφείλουν νά τό ἀναφέρουν ἐκείνη τήν στιγμή στόν μεταδίδοντα τά Ἄχραντα Μυστήρια ἱερέα. Ἄν δέ δοῦν ὅτι ὁ ἱερέας ἀδιαφορήσει καί θεωρήσει τό πράγμα μικρό καί
ἐλάχιστο καί κοινωνήσει τόν ἀβάπτιστο, τότε ὀφείλουν νά ἀναφέρουν ὁπωσδήποτε τήν
ἁμαρτία τοῦ ἱερέως στόν Ἐπίσκοπο.
Ὅσοι εὑρίσκονται σέ διχόνοια μέ ἄλλους δέν πρέπει νά κοινωνοῦν μέχρις ὅτου συνδιαλλαγοῦν μαζί τους, γιατί ἡ Θεία Εὐχαριστία εἶναι Μυστήριο ἑνότητας: «Πᾶς δέ ἔχων ἀμφιβολίαν μετά τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ μή συνελθέτω ὑμῖν, ἕως οὗ διαλλαγῶσιν, ἵνα μή κοινωθῇ ἡ
θυσία ὑμῶν» (14,2).
Μετά τήν Θεία Κοινωνία ἀκολουθεῖ ἡ εὐχαριστία γι᾽ αὐτήν. «Μετά δέ τό ἐμπλησθῆναι
οὕτως εὐχαριστήσατε», λέγει ἡ Διδαχή (10,1). Καί στήν Θεία Λειτουργία μετά τήν Θεία
Κοινωνία ἀκοῦμε τόν διάκονο ἤ τόν λειτουργοῦντα ἱερέα νά λέγει:«Μεταλαβόντες τῶν
θείων, ἁγίων, ἀχράντων, ἀθανάτων....ἀξίως εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ». Καί ἀκολουθεῖ
ἀπό τόν ἱερέα μία εὐχή εὐχαριστίας. Οἱ χριστιανοί τῶν χρόνων τῆς Διδαχῆς, ὅπως μᾶς
λέγει τό κείμενό της, ἀφοῦ κοινωνοῦσαν, εὐχαριστοῦσαν τόν Κύριο, γιατί «κατεσκήνωσε
ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν», γιατί τούς χάρισε «πνευματικήν τροφήν καί ποτόν καί ζωήν
αἰώνιον». Τό παρακαλοῦσαν ἔπειτα γιά ὅλους τούς χριστιανούς, γιά ὅλη τήν Ἐκκλησία,
γιατί ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι Μυστήριο ἑνότητας, καί τέλος ἔλεγαν αὐτά τά ὡραῖα συνθήματά τους:«Ἐλθέτω χάρις καί παρελθέτω ὁ κόσμος οὗτος»! «Μαράν ἀθά»! (Βλ. κεφ.
10). Ἄς γίνουν καί δικά μας, τῶν σημερινῶν χριστιανῶν, τά συνθήματα αὐτά:«Παρελθέτω
ὁ κόσμος οὗτος»! Ἄς μή μᾶς μαγεύουν τά θέλγητρα τοῦ κόσμου τούτου. Ἄς μήν ἐπηρεάζουν τήν ψυχή μας. Ἕνα μόνο νά ζητᾶμε· τό «Ἐλθέτω Χάρις»! Ἡἐπιθυμία μας ἄς εἶναι
τό πότε θά ἔλθει ὁ Κύριος νά μᾶς παραλάβει στήν Βασιλεία Του τήν ἐπουράνιο. Ἄς λέγουμε
«Μαράν ἀθά» (= Κύριε, ἔλα). Τά ὡραῖα αὐτά συνθήματα ἐκφράζονται μέ τό «Νῦν ἀπολύεις
τόν δοῦλόν σου, Δέσποτα...», πού λέγει σήμερα ὁ ἱερέας στό τέλος τῆς ἀκολουθίας τῆς
Εὐχαριστίας γιά τήν Θεία Κοινωνία.
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Γ΄ Μέρος: Ἐκκλησιαστικές διατάξεις (κεφ. 11-13,15)
Σ᾽ αὐτό τό τρίτο μέρος τῆς Διδαχῆς δίνονται ὁδηγίες γιά τήν στάση τῶν χριστιανῶν
πρός τούς περιοδεύοντας κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου, τούς λεγομένους χαρισματούχους.
Ὁ κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου πρέπει νά ἀπολαμβάνει τόν σεβασμό καί τήν τιμή τῶν
πιστῶν, γιατί λαλεῖ τόν λόγο τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος γίνεται αἴτιος πνευματικῆς ἀναγεννήσεως
τῶν ψυχῶν. Ἡ Διδαχή λέγει: «Τέκνον μου, τοῦ λαλοῦντος σοι τόν λόγον τοῦ Θεοῦ μνησθήσῃ νυκτός καί ἡμέρας, τιμήσεις δέ αὐτόν ὡς Κύριον· ὅθεν γάρ ἡ κυριότης λαλεῖται,
ἐκεῖ Κύριός ἐστιν» (4,1).2
Οἱ κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου καλοῦνται στήν Διδαχή «προφῆται» καί περιόδευαν ὅλες
τίς χριστιανικές κοινότητες καί μάλιστα τίς ἀπομεμονωμένες χριστιανικές ὀρεινές Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες ἦταν ἀδιοργάνωτες καί κήρυτταν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Οἱ πιστοί διατάσσονται
ἀπό τήν Διδαχή νά φιλοξενοῦν τούς προφῆτες, οἱ ὁποῖοι ἐπισκέπτονταν τήν Ἐκκλησία τους
γιά κήρυγμα (κεφ. 11-13) καί μάλιστα τούς λέγει νά δίνουν σ᾽ αὐτούς τήν «ἀπαρχήν»
τῶν ὑπαρχόντων τους (13,3)· «ὡσαύτως κεράμιον οἴνου ἤ ἐλαίου ἀνοίξεις τήν ἀπαρχήν
λαβών δός προφήταις» (13,6).
Ὁ σεβασμός αὐτός καί ἡ φιλοξενία τῶν πιστῶν χριστιανῶν πρός τούς κήρυκες τοῦ λόγου
τοῦ Θεοῦ ἔδωσε τήν εὐκαιρία σέ πολλούς ἀπ᾽ αὐτούς νά ἐκμεταλλεύονται τήν θέση τους
καί νά περιέρχονται τίς κατά τόπους Ἐκκλησίες γιά πλουτισμό. Ἔτσι γίνονταν βάρος
στούς πιστούς καί τούς σκανδάλιζαν. Κατά τούς χρόνους τῆς Διδαχῆς ὁ θεσμός αὐτός τῶν
προφητῶν, τῶν περιοδευόντων κηρύκων, ἄρχισε νά καταπίπτει, λόγω τῆς ἐμφάνισης καί
«ψευδοπροφητῶν» μεταξύ τους. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Διδαχή παρέχει ὁδηγίες στούς χριστιανούς
γιά παρακολούθηση τῆς διαγωγῆς καί συμπεριφορᾶς τῶν προφητῶν, γιά διαπίστωση ἄν
εἶναι ἀληθινοί προφῆτες ἤ εἶναι ψευδοπροφῆτες.
Ὁ γνήσιος προφήτης, ὁ ἀληθινός κήρυκας τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, θά πρέπει νά εἶναι εὐγενής, νά μή γίνεται βάρος μέ τήν παραμονή πολλῶν ἡμερῶν στήν πόλη ἤ τό χωριό πού ἐπισκέπτεται, ἐκτός, βέβαια, ἄν τό ἀπαιτεῖ ἡ ἀνάγκη τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ψυχῶν:«Οὐ μενεῖ
δέ εἰ μή ἡμέραν μίαν· ἐάν δέ ᾖ χρεία καί τήν ἄλλην· τρεῖς δέ ἐάν μείνῃ ψευδοπροφήτης
ἐστί» (11,5). Ὁ καλός ἀπόστολος τοῦ Κυρίου πάλι πρέπει νά εἶναι ὑπεράνω χρημάτων.
Ἄν ζητάει χρήματα, αὐτό εἶναι δεῖγμα ὅτι εἶναι ψευδοπροφήτης, δέν πρέπει δέ οἱ χριστιανοί
νά τοῦ ἱκανοποιοῦν τήν ἁμαρτωλή αὐτή αἴτησή του, γιατί ἔτσι ἐνισχύουν τό πάθος τῆς φιλαργυρίας του. Λίγη πρόχειρη τροφή εἶναι ἀρκετή γιά τόν ἀληθινό κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου,
πορευόμενον ἀπό ἕνα χωριό στό ἄλλο: «Ἐξερχόμενος δέ ὁ ἀπόστολος μηδέν λαμβανέτω εἰ
μή ἄρτον, ἕως οὗ αὐλισθῇ· ἐάν δέ ἀργύριον αἰτῇ ψευδοπροφήτης ἐστί» (11,6). «῞Ος δ᾽ ἄν
εἴπῃ· δός μοι ἀργύρια ἤ ἕτερά τινα, οὐκ ἀκούσεσθε αὐτοῦ» (11,12). Ἀληθινός πάλι προφή2. Σαφέστερα γιά τόν κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου ἐντέλλονται οἱ Διαταγές τῶν Ἀποστόλων: «Τόν λαλοῦντά σοι τόν λόγον τοῦ Θεοῦ δοξάσεις, μνησθήσῃ σέ αὐτοῦ ἡμέρας καί νυκτός, τιμήσεις δέ αὐτόν οὐχ
ὡς γενέσεως αἴτιον, ἀλλ᾽ ὡς τοῦ εὖ εἶναί σοι πρόξενον γενόμενον· ὅπου γάρ ἡ περί Θεοῦ διδασκαλία, ἐκεῖ
ὁ Θεός πάρεστιν» (Z,9,1).
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της εἶναι ἐκεῖνος τοῦ ὁποίου ἡ ζωή συμφωνεῖ πρός τό κήρυγμά του. Ἄν, ἄλλα μέν διδάσκει,
ἄλλα δέ πράττει εἶναι ψευδοπροφήτης: «Πᾶς δέ προφήτης διδάσκων τήν ἀλήθειαν εἰ ἅ διδάσκει οὐ ποιεῖ, ψευδοπροφήτης ἐστί» (11,10).
Ἡ περικοπή τῆς Διδαχῆς, ἡ ὁποία συμβουλεύει ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ συμπεριφορά τῶν
προφητῶν, εἶναι πολύ χρήσιμη καί γιά τούς σημερινούς ἱεροκήρυκες, ἀλλά καί γιά κάθε
κληρικό, ὁ ὁποῖος μέ τήν ἐντολή τοῦ Ἐπισκόπου του ἐπισκέπτεται μία ἐνορία γιά ποιμαντικό λόγο. Ὁ καλός ἱεροκήρυκας εὑρισκόμενος γιά τό καθῆκον τοῦ κηρύγματος σέ ἕνα
χωριό δέν πρέπει νά ζητάει πλούσια τράπεζα, μάλιστα δέ καί ὅταν τοῦ τήν προσφέρουν δέν
πρέπει νά ἀρέσκεται σ᾽ αὐτήν· νά ἀρκεῖται σέ λιτό φαγητό. Γενικά οἱ κήρυκες τοῦ λόγου
τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί κάθε κληρικός πρέπει νά εἶναι ἀφιλάργυρος.3
Εἴπαμε ὅτι οἱ χαρισματοῦχοι «προφῆται» ἱεροκήρυκες περιόδευαν τίς ἀπομεμονωμένες
χριστιανικές ὀρεινές Ἐκκλησίες, πού ἦταν ἀδιοργάνωτες καί κήρυτταν σ᾽ αὐτές τόν λόγο
τοῦ Θεοῦ. Ἡ παρακμή ὅμως τοῦ θεσμοῦ τῶν περιοδευόντων αὐτῶν ἱεροκηρύκων καί ἄλλες
ἐκκλησιαστικές ἀνάγκες ἐπέβαλαν νά ἰσχυροποιηθεῖ ἡ μόνιμη ὀργάνωση. Ἡ Διδαχή διατάσσει: «Χειροτονήσατε οὖν ἑαυτοῖς ἐπισκόπους καί διακόνους» (15,1). Πρέπει ὅμως οἱ
ἐκλεγόμενοι πρός χειροτονία νά εἶναι «ἄξιοι τοῦ Κυρίου, ἄνδρες πραεῖς καί ἀφιλάργυροι καί
ἀληθεῖς καί δεδοκιμασμένοι» (15,1). Τέτοιοι ποιμένες, πρᾶοι καί ἀφιλάργυροι, οἱ ὁποῖοι ἀπό
τήν προηγούμενή τους διαγωγή δοκιμάστηκαν καί κρίθηκαν ἄξιοι γιά τήν ὑψηλή ἀποστολή
τοῦ Ποιμένα, θά κάνουν ἐνάρετο καί ἅγιο καί τόν λαό πού ποιμαίνουν καί θά ἀπολαμβάνουν
τῆς τιμῆς καί τῆς ἀγάπης του.
Δ΄ Μέρος: Ἐσχατολογικά (κεφ. 16)
Τό τελευταῖο κεφάλαιο τῆς Διδαχῆς μιλάει γιά τά ἔσχατα, γιά τά μέλλοντα νά συμβοῦν
κατά τούς τελευταίους καιρούς. Εἶναι δέ πολύ σπουδαῖα τά ὅσα γράφονται σ᾽ αὐτό.
Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί εἶχαν ζωηρά στραμμένα τά βλέμματά τους στούς ἔσχατους καιρούς
καί ἀνέμεναν μέ πόθο τήν Δεύτερη ἔλευση τοῦ Κυρίου, ὅπως φαίνεται ἰδιαίτερα ἀπό τίς
δύο πρός Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολές τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Ἡ προσευχή τους, ὅπως γράψαμε, ἦταν: «Μαράν Ἀθά» (= Κύριε, ἔλα). Εἶναι δέ ἄγνωστη ἡ ἡμέρα τῆς Δεύτερης τοῦ
Κυρίου παρουσίας, γι᾽ αὐτό καί οἱ Χριστιανοί πρέπει πάντοτε νά εἶναι προσεκτικοί, ἄγρυπνοι,
ἕτοιμοι γιά νά τούς παραλάβει ὁ Κύριος στήν Βασιλεία Του. Ἡ Διδαχή λέει: «Γρηγορεῖτε
ὑπέρ τῆς ζωῆς ὑμῶν· “οἱ λύχνοι ὑμῶν μή σβεσθήτωσαν καί αἱ ὀσφύες ὑμῶν μή ἐκλυέσθω3. Περί τῆς ἀφιλαργυρίας καί ἀκτημοσύνης τῶν κηρύκων τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί τῆς συμπεριφορᾶς
τους κατά τίς περιοδεῖες τους βλ. Ἰ. Χρυσοστόμου ΛΒ´-ΛΕ´ ὁμιλίες του στό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο.
Ἔργο τοῦ ἱεροκήρυκος εἶναι νά κηρύττει μέ θερμή τήν καρδιά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, νά ἀγωνίζεται γιά
τήν ἐξάπλωση τῆς Βασιλείας Του καί ὁ Θεός θά φροντίσει γι᾽ αὐτόν τόν ἐργάτη Του. Ἕναν τέτοιο
κήρυκα ὁ πιστός λαός οὐδέποτε θά ἀφήσει νά πεινάσει: «Τίς γάρ, εἰπέ μοι, στρατηγόν μυρία τραύματα
ἔχοντα καί ἡμαγμένον ὁρῶν καί μετά πολλά τρόπαια ἀπό πολέμου καί παρατάξεως ἐπανιόντα, οὐκ ἄν
ἐδέξαντο, τά θύρας ἀναπετάσας τῆς οἰκίας ἁπάσης;» (Χρυστόστομος).
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σαν, ἀλλά γίνεσθε ἕτοιμοι· οὐ γάρ οἴδατε τήν ὥραν, ἐν ᾗ ὁ Κύριος ἡμῶν ἔρχεται”» (16,1).
Ἡ ἡμέρα τῆς Δεύτερης Παρουσίας τοῦ Κυρίου εἶναι ἄγνωστη, ἀλλά εἶναι γνωστά τά
σημεῖα τά ὁποῖα θά προηγηθοῦν. Τά σημεῖα αὐτά μᾶς τά φανέρωσαν οἱ προφῆτες καί κυρίως
μᾶς τά ἀποκάλυψε ὁ Κύριος. Ὅσα λέει ἡ Διδαχή στηρίζονται στά λόγια τοῦ Κυρίου καί
τῶν Προφητῶν καί στό βιβλίο τῆς ἱερῆς Ἀποκάλυψης.
Κατά τίς παραμονές τῆς Δεύτερης τοῦ Κυρίου Παρουσίας ἡ ἁμαρτία τῶν ἀνθρώπων θά
αὐξηθεῖ. Οἱ ψευδοπροφῆτες θά πληθυνθοῦν καί τά πρόβατα θά στραφοῦν σέ λύκους. Οἱ ἄνθρωποι θά ἀλληλομισοῦνται καί θά διώκουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο. Τότε, γιά νά πλανηθοῦν καί οἱ λίγοι
πιστοί, θά ἔρθει ὁ ἀντίχριστος, ὁ «κοσμοπλανής» (βλ. καί Ἀποκ. 12,9). Λέγεται δέ ἀντίχριστος, γιατί θά ἔλθει μέ μορφή Χριστοῦ, «ὡς υἱός Θεοῦ» (βλ. καί Β´ Θεσ. 2,4). Θά κάνει καί
αὐτός θαύματα, καί μάλιστα μεγάλα, γιά νά προκαλέσει τόν θαυμασμό καί νά παρασύρει τούς
πιστούς γιά νά τόν προσκυνήσουν (16, 3-4). Οἱ πιστοί, πραγματικά, μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ
ἀντιχρίστου θά ὑποβληθοῦν σέ μεγάλη δοκιμασία. Ὅσοι ὑπομείνουν τίς θλίψεις καί κρατήσουν
σταθερή τήν πίστη τους στόν Κύριο, αὐτοί θά σωθοῦν: «Τότε ἥξει ἡ κτίσις τῶν ἀνθρώπων
εἰς τήν πύρωσιν τῆς δοκιμασίας, “καί σκανδαλισθήσονται πολλοί καί ἀπολοῦνται· οἱ δέ ὑπομείναντες ἐν τῇ πίστει αὐτῶν σωθήσονται” ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ καταθέματος» (16,5). Δέν θά ὠφελήσει, λέει ἡ Διδαχή, ἡ πίστη μας κατά τόν προηγούμενο χρόνο τῆς ζωῆς μας, ἄν δέν φανοῦμε
πιστοί στόν καιρό τῆς μεγάλης αὐτῆς δοκιμασίας (16,2).
Γιά τήν σωτηρία τῶν πιστῶν πού πειράζονται ἀπό τόν ἀντίχριστο θά ἔρθει ἀπό τόν
οὐρανό ὁ Κύριος καί θά παραλάβει τά παιδιά Του στήν Βασιλεία Του τήν ἐπουράνιο. Πρίν
ἀπό τήν ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου θά φανοῦν σημεῖα, «τά σημεῖα τῆς ἀληθείας». Αὐτά εἶναι τό
σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, ὁ ἦχος τῶν σαλπίγγων καί ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν (16,6-8).
Πόθος μας καί συνεχής προσευχή, ἀγαπητοί μου, ἄς εἶναι νά διαφύγουμε τά τεχνάσματα
τοῦ ἀντιχρίστου καί νά συμπεριληφθοῦμε στόν μικρό ἀριθμό τῶν σεσωσμένων, γιά νά μᾶς
παραλάβει ὁ Κύριος στήν γλυκειά Του Βασιλεία. Σ᾽ αὐτό ἡ Διδαχή μᾶς συμβουλεύει νά
εἴμαστε πάντοτε προσεκτικοί καί ὅσοι πιστοί νά συναντώμαστε τακτικά σέ κοινή προσευχή
καί πνευματική ἀκρόαση γιά τά ἀφορῶντα τήν ψυχική μας σωτηρία: «Γρηγορεῖτε ὑπέρ
τῆς ζωῆς ὑμῶν... Πυκνῶς δέ συναχθήσεσθε ζητοῦντες τά ἀνήκοντα ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν»
(16,1-2)!
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