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Ὁμιλία Χημικοῦ καθηγητοῦ,
χειροτονηθέντος εἰς Ἱερέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
[Τήν Κυριακή 20 Φεβρουαρίου, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Κυριακῆς Δημητσάνης,
χαρήκαμε τήν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ νεαροῦ Χημικοῦ καθηγητοῦ, ὑποδιευθυντοῦ τοῦ Λυκείου Δημητσάνης, κ. Μιχαήλ Ρεμούνδου καί τήν Κυριακή 27 Φεβρουαρίου, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Μεγαλοπόλεως, τήν σέ Ἱερέα χειροτονία
του.῾Ο χειροτονηθείς θά ἀνήκει στήν τάξη τῶν Ἱερομονάχων καί, κατ᾽ ἐπιθυμία
μας, ἔλαβε μέ ρασοευχή τό ὄνομα τοῦ ἁγίου Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε´, τοῦ
Δημητσανίτου. Ἡ ἀφιέρωση τοῦ λαμπροῦ αὐτοῦ ἐπιστήμονος, καθηγητοῦ τῆς Δημητσάνης, ἔδωσε μεγάλη χαρά σέ ὅλη τήν Μητρόπολή μας, ἀλλά ἰδιαίτερα χαροποίησε τούς συναδέλφους του καθηγητές καί τούς μαθητές του, οἱ ὁποῖοι εἶχαν
προετοιμαστεῖ νά κοινωνήσουν ἀπό τά χέρια του τήν ἡμέρα τῆς χειροτονίας του.
Παρακάτω παραθέτουμε τήν ὁμιλία κατά τήν σέ Διάκονο χειροτονία τοῦ π. Γρηγορίου (Μιχαήλ) Ρεμούνδου:]
Σεβασμιώτατε,
Τίς τελευταῖες μέρες αἰσθάνομαι βαρύ τό φορτίο γιά τό βῆμα πού ἔχω
σταθερά ἀποφασίσει νά κάνω καί ἀναλογίζομαι μέ δέος, πόσο ἀπόλυτος
πρέπει νά γίνει κανείς, ὅπως ἀπόλυτη εἶναι καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας
καί πιστή στά λόγια τοῦ Χριστοῦ. Τόση ἀπόλυτη, ὥστε συμβολικῶς ἐπιτάσσει νά ἀποποιηθοῦμε ἀκόμα καί τό κοσμικό μας ὄνομα, ἔτσι ὥστε νά
μήν ξεχνᾶμε ὅτι πρέπει νά συντρίψουμε τόν παλαιό ἄνθρωπο, γιά νά ἀξιωθοῦμε νά βιώσουμε τήν ἐν Χριστῷ πνευματική ζωή. Καί ἐνῶ ὁμολογῶ ὅτι

βιώνω τήν ὀδυνηρή αὐτή κατάσταση, ἀπό τήν ἄλλη μεριά ἀφουγκράζομαι
τό ἐσωτερικό μου καί αἰσθάνομαι χαρούμενος πού ἔφτασα σέ μιά τόσο καίρια καί σταθερή ἀπόφαση νά εἶμαι μέ τόν Χριστό. Θυμᾶμαι τά λόγια τοῦ
Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς διδάσκει ὅτι ἄν δέν πεθάνει κανείς κατά τίς κοσμικές
ἐγωιστικές του μέριμνες, δέν μπορεῖ νά γεννηθεῖ στήν Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν. Αὐτή εἶναι λοιπόν ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί δέν
ἔχει καμμία σχέση μέ χλιαρές, μεσοβέζικες καταστάσεις. Δέν φτάνει τό
νά λαμβάνουμε τήν Θεία Κοινωνία τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ καί μόλις βγαίνουμε ἀπό τήν πόρτα τῆς Ἐκκλησίας νά Τόν ξεχνᾶμε
ἐντελῶς μέχρι τήν ἑπόμενη Κυριακή, πού ἐνδεχομένως νά λειτουργηθοῦμε
ξανά. Παρακαλῶ νά μέ ἀξιώσει ὁ Θεός νά δείξω στούς συνανθρώπους μου
τόν καθημερινό ἀγώνα πού χρειάζεται γιά νά γίνει κανείς πραγματικός
χριστιανός, τήν ἀνάγκη νά γνωρίσει ὁ καθένας καί νά ἐλέγξει τά πάθη του,
τήν ἀνάγκη νά καταφύγει στήν βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας καί τίς συμβουλές
τῶν πνευματικῶν, τήν ἀνάγκη τῆς ἐξομολόγησης καί τῆς μετανοίας, ὥστε
νά γίνεται μέρα μέ τήν μέρα καλύτερος ὁ καθένας μας καί ὅλοι μαζί νά
κάνουμε πραγματική ἐν Χριστῷ κοινωνία.
Ὑπόσχομαι νά προσπαθήσω νά μεταδώσω μέ ζῆλο αὐτά πού ἔχω βιώσει
στήν ζωή μου καί μέ συνεκλόνισαν. Ὅτι δηλαδή ἡ χριστιανοσύνη εἶναι ὁ
δρόμος πού ὁδηγεῖ στήν ἁγιότητα καί στήν τελειότητα. Δέν μπορεῖ νά εἶναι
κανείς χλιαρός καί νά λογίζεται χριστιανός. Δέν μποροῦμε νά βλέπουμε
λίγο τηλεόραση, νά πίνουμε λίγο κόκα-κόλα καί νά ἔχουμε καί λίγο θεία
Κοινωνία. Εἶναι πράγματα ἀσυμβίβαστα αὐτά. Κατενόησα πολύ βαθιά ὅτι
ὁ δρόμος τοῦ Χριστοῦ εἶναι γιά τόν καθένα μας. Ὅτι ὁ καθένας μας θά
πρέπει νά ἀνέβει μέ τόν δικό του σταυρό τόν δικό του Γολογθᾶ, γιά νά εἶναι
ἄξιος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Κατενόησα ἐπίσης ὅτι, ὅταν ἔχουμε ἀγαθή
προαίρεση καί ζῆλο νά ἀγωνιστοῦμε, ὁ Κύριος κάνει πιό ἐλαφρύ τόν σταυρό
μας καί πιό εὔκολο τόν δρόμο πρός τήν σωτηρία.
Βλέπω μέ θλίψη καί ἐνοχή τό ποῦ φθάσαμε σάν ἔθνος καί σάν χριστιανοί,
πῶς ἐκμαυλιστήκαμε καί πόσο ἀλλοτριωθήκαμε ἠθικά καί πνευματικά,
ὥστε νά δίνουμε τό δικαίωμα νά μᾶς ὑποδουλώνουν πλήρως, νά μᾶς ἐξευτελίζουν καί νά μᾶς ἐκβιάζουν μέσω οἰκονομικῶν ἀπειλῶν, νά ἀποποιηθοῦμε τήν πίστη μας στόν Χριστό καί τήν ἀγάπη μας στήν πατρίδα.
Βλέπω τήν ἀνάγκη μιᾶς πνευματικῆς ἀνάκαμψης, πού μόνον ὁ λόγος τοῦ
Κυρίου καί ἡ προσήλωση σ᾽ αὐτόν μπορεῖ νά ἐπιτύχει. Θά γίνει καί πάλι ἡ
Ἐκκλησία μας ἡ Κιβωτός τῆς Σωτηρίας, ἡ ἐνορία πού θά λειτουργήσει
2

σάν κοινότητα, ἡ Μητρόπολίς μας πού θά συσπειρώσει τά παιδιά της κάτω
ἀπό τήν πνευματική σας καθοδήγηση, Σεβασμιώτατε.
Σᾶς εἶχα πεῖ κάποια στιγμή ὅτι μέ ἀγγίζουν τά κηρύγματά σας. Μέ συγκινεῖ ἡ πατρική σας ἀγάπη γιά τό ποίμνιό σας, ὁ ζῆλος σας, ἡ ἀνησυχία
σας γιά τίς δύσκολες στιγμές πού περνᾶμε, μέ συγκινεῖ ἡ ἄνευ ὅρων ἀγάπη
σας πρός τόν Χριστό καί κυρίως πρός τήν Παναγία μας. Μέ συνεκίνησαν
αὐτά πού μᾶς εἴπατε στήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους γιά τό πόσο ἀπόλυτοι πρέπει νά εἴμαστε σέ ἐνδεχόμενο μαρτύριο γιά τόν Χριστό, μέ αὐτόν
τόν τόσο παραστατικό τρόπο πού εἴπατε ὅτι καί νά μᾶς βάλουν τό μαχαίρι
στόν λαιμό, ἐμεῖς δέν πρέπει νά ἀρνηθοῦμε τόν Χριστό μας. Γιατί τό μαρτύριο φοβᾶμαι ὅτι ἴσως θά πρέπει νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά τό ὑποστοῦμε τά
ἑπόμενα χρόνια, στούς χαλεπούς καιρούς πού ζοῦμε. Εἴσαστε ἕνας γνήσιος
ἱεράρχης καί γι᾽ αὐτό σᾶς παρακαλῶ, Σεβασμιώτατε, νά παρακαλέσετε
τόν Κύριον – καί εἶμαι σίγουρος ὅτι ἡ προσευχή σας θά φτάσει στήν Παναγία μας – γιά τήν σωτηρία μου καί νά μέ ἀξιώσει νά ἀποτινάξω κάθε
κοσμική μέριμνα μαζί μέ τόν παλαιό ἄνθρωπο, πού μέσα μου τούτη τήν
στιγμή ἔχει ὑποστεῖ καίριο πλῆγμα.
Ἕνα πράγμα ἔχω νά σᾶς διαβεβαιώσω: Δέν θά ὑποκύψω στόν παλαιό
ἄνθρωπο. Παρακαλῶ τόν Χριστό νά μέ βοηθήσει νά ἔλθω πιό κοντά Του
καί νά μπορέσω ἀνεμπόδιστα νά μεταδώσω καί στούς συμπατριῶτες μου –
γιατί τώρα πιά ἡ Γορτυνία εἶναι ἡ πατρίδα μου – τό μήνυμα, τό βίωμα, τό
ὁποῖο τό αἰσθάνομαι, ὅτι ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία εἶναι ἡ σωτηρία μας.
Νά τούς δείξω ἐπίσης ὅτι εἶναι ἄσκοπο, ἀνόητο καί ὑποτιμητικό νά σέρνουμε στήν γῆ τά λίγα χρόνια τῆς μικρόχρονης ζωῆς μας, τό ὑποδουλωμένο
στά πάθη σαρκίο μας, ἐνῶ ἀνοίγεται μπροστά μας ἕνας κόσμος ἀνέσπερου
Φωτός, Ἀγάπης, ἄρρητης Ἐλευθερίας καί Αἰωνιότητας.

Ἀναγγέλλουμε στούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες
τοῦ ταπεινοῦ μας περιοδικοῦ ὅτι στό ἑξῆς τό περιοδικό μας θά εἶναι δίμηνο καί οἱ σελίδες κάθε
τεύχους θά εἶναι συνεχόμενες μέ τό προηγούμενο.
3

2011
jkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Σάββατο 1 Ἰανουαρίου 2011

1. Πέρασε, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, τό 2010. Πάει, ἔγινε παλιός ὁ χρόνος
αὐτός, καί τώρα ἔχουμε νέο ἔτος, τό 2011. Καλά παρομοίωσαν τόν χρόνο σάν
ἕνα ποτάμι πού τρέχει - τρέχει τά νερά του καί πάει νά χυθεῖ στίς θάλασσες καί
στούς ὠκεανούς. Ἔτσι καί ἡ δική μας ζωή φεύγει καί τρέχει γρήγορα καί πάει
νά χυθεῖ στόν μεγάλο ὠκεανό τῆς αἰωνιότητας. Ἄς τό καταλάβουμε ὅτι εἴμαστε
προσωρινοί.
2. Ὅμως, ἀδελφοί, παρά τό ὅτι ἡ παρούσα ζωή μας εἶναι προσωρινή, ἔχει μεγάλη ἀξία, γιατί μέ αὐτή κερδίζουμε τήν αἰωνιότητα. Κερδίζουμε τήν Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ! Πραγματικά, στήν παρούσα ζωή γνωρίζουμε τόν Θεό μας καί αὐτό
πού θά ζήσουμε στήν αἰωνιότητα θά εἶναι ἀνάλογο μέ αὐτό πού ζήσαμε στήν παρούσα ζωή.
3. Γιά νά ζήσουμε σωστά τά χρόνια τῆς ζωῆς μας, σωστά καί καλά, ὅπως
πρέπει σάν χριστιανοί βαπτισμένοι πού εἴμαστε, πρέπει νά νοήσουμε, ἀγαπητοί
μου, ὅτι ζοῦμε σέ χρόνια πονηρά. Καί ἀφοῦ λοιπόν εἶναι πονηρά τά χρόνια τῆς
ζωῆς μας, πρέπει νά ζοῦμε προσεκτικά, νά «περιπατοῦμε μέ σοφία», ὅπως μᾶς
λέει ὁ ἀπόστολος (Κολ. 4,5). Γενικά στά χρόνια πού ζοῦμε καί ὑλικῶς καί πνευματικῶς δέν πᾶμε καθόλου καλά. Ὅσοι βέβαια διαβάζουν τό θεόπνευστο βιβλίο
τήν Ἀποκάλυψη, δέν παραξενεύονται καθόλου γιά ὅσα μᾶς συμβαίνουν, γιατί τό
βιβλίο αὐτό καθρεφτίζει καί τήν δική μας ἐποχή. Καί πνευματικῶς καί ὑλικῶς,
εἶπα, δέν πηγαίνουμε καλά, ἀλλά θά τό ἐξηγήσω πιό συγκεκριμένα αὐτό στήν
Ἐγκύκλιό μου αὐτή.
4. Πνευματικῶς δέν πᾶμε καλά. Ὑπάρχουν βέβαια οἱ πραγματικά εὐσεβεῖς
χριστιανοί, πού ζοῦν τήν σωστή ὀρθόδοξη πνευματικότητα, ἀλλά στό πλῆθος τῶν
χριστιανῶν μας σήμερα ἐπικρατοῦν αὐτά τά τρία κακά: Ὁ συγκρητισμός, ὁ παπισμός καί ὁ βαρλααμισμός. Τά ἐξηγῶ αὐτά πού εἶπα: Ὅταν λέω ὅτι πολλοί ἤ
μερικοί ἀπό τούς χριστιανούς μας ζοῦν τόν συγκρητισμό, ἐννοῶ ὅτι δέν ἔχουν καθαρή πίστη στόν Χριστό καί μόνο στόν Χριστό, ἀλλά τά ἔχουν μπερδεμένα μέσα
τους. Μαζί μέ τόν Χριστό πιστεύουν καί σέ εἴδωλα. Πιστεύουν σέ ἀστρολογίες
καί σέ μαγεῖες, πού τούς δημιουργοῦν φοβίες. Μαζί μέ τήν χριστιανική πίστη
ἀνακατεύουν καί ἄλλα θρησκεύματα ξένων καί μή χριστιανικῶν λαῶν. Ἄλλοι δέ
χριστιανοί, φαίνεται μέν νά ἔχουν κάποιο πνευματικό ἐνδιαφέρον, ἀλλά παρουσιά4

ζουν ἕναν παπισμό καί ἕναν βαρλααμισμό στήν ζωή τους. Βλέπουμε πραγματικά
μερικούς χριστιανούς νά ζοῦν μέ μία παπική νοοτροπία. Ἐκφράζονται καί συμπεριφέρονται μέ πολύ ἐγωισμό, σάν νά πιστεύουν τόν ἑαυτό τους ἀλάθητο πάπα
καί γι᾽ αὐτό ἐπιβάλλονται ἐξουσιαστικά στούς ἄλλους. Ἄλλοι, ἀκόμη περισσότερο,
ἐκφράζονται στόν χῶρο μας καί θεωρητικά ὑπέρ τοῦ αἱρετικοῦ πάπα καί θέλουν
τήν ἕνωσή μας μαζί του. Ἀλλά δέν μπορεῖ νά γίνει ποτέ αὐτό. Δέν εἶναι δυνατόν,
χριστιανοί μου, νά ἑνωθεῖ τό φῶς μέ τό σκοτάδι καί ἡ ἀλήθεια μέ τό ψέμα. Ἄν
γίνει κάτι τέτοιο, τότε θά παύσει ἡ ἀλήθεια νά εἶναι ἀλήθεια. Καί εἶναι, τέλος,
ἄλλοι χριστιανοί, πού ζοῦν τόν βαρλααμισμό. Ζοῦν δηλαδή τήν διδασκαλία τοῦ
αἱρετικοῦ δυτικοῦ Βαρλαάμ, πού βάλθηκε νά ἀλλάξει τήν γνήσια ὀρθόδοξη παράδοσή μας σπέρνοντας στόν χῶρο μας τόν κολοκυθόσπορο τοῦ παπισμοῦ. Ὁ
«βαρλααμισμός» εἶναι ὁ παπισμός στήν πράξη. Εἶναι ἕνα φρόνημα καί ἕνας τρόπος
ζωῆς ἄκρως ἀντίθετος ἀπό ἐκεῖνο τό ταπεινό καί γλυκό πνεῦμα, πού βλέπουμε
στούς βίους τῶν ἁγίων μας καί στήν παράδοση τοῦ ὀρθόδοξου ἔθνους μας.
5. Αὐτή γενικῶς, χριστιανοί μου, εἶναι ἐν πολλοῖς ἡ θρησκευτική κατάσταση
στήν πατρίδα μας: Συγκρητισμός, παπισμός καί βαρλααμισμός. Καθόλου καλή
καί καθόλου εὐχάριστη κατάσταση. Τί φταίει; Φταίει τό ὅτι πολλοί χριστιανοί
μας δέν κατηχοῦνται ὀρθόδοξα. Σέ πολλά μας κηρύγματα σᾶς λέμε νά εἶστε
ἁπλῶς καλοί ἄνθρωποι, γιά νά ζεῖτε καλά καί νά εἶστε ὠφέλιμοι στήν κοινωνία,
ἀλλά δέν σᾶς μιλᾶμε γιά τόν τρόπο καί τήν μέθοδο νά γίνετε θεοφόροι καί ἅγιοι
ἄνθρωποι. Καί ὀρθόδοξος χριστιανός, πού δέν ξέρει αὐτό τό λεπτό καί ἰδιαίτερο
πού ἔχει ἡ πίστη του, αὐτό πού τήν διακρίνει ἀπό τά ἄλλα αἱρετικά θρησκεύματα,
αὐτός ὁ χριστιανός εὔκολα ἐντυπωσιάζεται καί παρασύρεται ἀπό τά φληναφήματα
τῶν παπικῶν καί τῶν βααρλαμιστῶν ἤ τῶν ἀποκρυφιστικῶν θρησκειῶν.
6. Ὄχι ὅμως πνευματικῶς, ἀλλά καί ὑλικῶς, ἀγαπητοί μου, δέν πᾶμε καλά.
Πρίν ἀπό καιρό, ἀπό πέρυσι, εἴχαμε τήν ἀπειλή καί τόν φόβο ὅτι θά πέσουμε σέ
οἰκονομική κρίση. Ἀλλά τώρα στίς ἡμέρες μας ζοῦμε τό κακό αὐτό. Καί ἀκόμη
ἔχουμε τήν ἀγωνία γιά μεγαλύτερα κακά. Μερικοί μιλᾶνε γιά πτώχευση. Καί
πάλι, καί γιά τό ὑλικό αὐτό κακό, θά ρωτήσω ἐδῶ: Τί ἔφταιξε καί δημιουργήθηκε
αὐτή ἡ κρίση; Πολλοί λένε πολλά καί «ὁ πνιγμένος ἀπό τά μαλλιά του πιάνεται»,
λέει ὁ λαός μας. Ἡ Ἐκκλησία μας ὅμως, ἀγαπητοί μου, τά κρίνει διαφορετικά
τά πράγματα. Τά κρίνει πνευματικά καί «καθολικά». Τί σημαίνει αὐτό τό «καθολικά»; Σημαίνει ὅτι, ἀφοῦ ἡ φύση τῶν ἀνθρώπων εἶναι μία, καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
εἴμαστε ἑνωμένοι, ὅλοι μας λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο καί σέ διάφορο βαθμό ὁ
καθένας, ὅλοι μας εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιά τό κακό καί τά κακά πού συμβαίνουν.
Ἡ Ἐκκλησία μας ὡς αἰτία τῶν κακῶν θεωρεῖ τήν ἁμαρτία. Καί ἐπειδή ὅλοι
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μας βαρυνόμαστε ἀπό ἁμαρτήματα, γι᾽ αὐτό καί ὅλοι μας εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιά
τό κακό πού μᾶς συνέβηκε. Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία μας σέ κάθε θλιβερό συμβάν, πού
χτυπᾶ τά παιδιά της, ὡς φάρμακο θεραπείας συνιστᾶ τήν μετάνοια.
7. Μετάνοια, χριστιανοί μου, μετάνοια. Αὐτό θά μᾶς σώσει. Ἄς δώσει ἡ Παναγία Δέσποινα τό ἔτος αὐτό νά εἶναι ἔτος μετανοίας. Μετάνοια σημαίνει νά
ἀλλάξουμε πορεία ζωῆς καί νά στραφοῦμε πρός τόν Θεό. Νά πᾶμε νά ἐξομολογηθοῦμε τά κρίματά μας, νά προσευχόμαστε, νά νηστεύουμε τίς Τετάρτες καί
τίς Παρασκευές καί νά μελετᾶμε τόν ἅγιο λόγο τοῦ Θεοῦ. Καί πρό παντός νά
ἔχουμε μέ ὅλους ἀγάπη καί νά μήν κατηγοροῦμε κανένα. «Νά ζοῦμε βίο τέλειο
κατά τό Εὐαγγέλιο», ὅπως μᾶς λένε τά παιδιά στά κάλαντά τους. Καί τότε,
χριστιανοί μου, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί Θεός μας θά μᾶς δώσει τόν
φωτισμό Του καί τήν δύναμή Του γιά νά ξεπεράσουμε τήν κρίση αὐτή τοῦ καιροῦ
μας, ἀλλά καί κάθε πνευματική καί ὑλική κρίση. Καί ἀκόμη ὁ Χριστός μας,
μαζί μέ τίς καλές καί εὐτυχισμένες ἡμέρες σ᾽ αὐτή τήν ζωή, θά μᾶς δώσει καί
τήν οὐράνιο Βασιλεία Του, γιά νά εἴμαστε αἰώνια εὐτυχισμένοι κοντά Του,
ΑΜΗΝ.
Εὐλογημένο ἀπό τόν Θεό καί εὐτυχισμένο τό νέο ἔτος.
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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Εἰς τό ἐννεάμηνο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου
πατρός ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΝΩΛΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΒ´ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ (10 ΛΕΠΡΩΝ)
Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου εἰς Διόνυσον, 16 Ἰανουαρίου 2011

1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἐδῶ στόν ἱερό αὐτό Ναό τελέσαμε τήν θεία
Λειτουργία, αὐτό, πού ὅπως τό λέγει ἡ λέξη, εἶναι ἔργον τοῦ λαοῦ. Λεῖτος – ἔργον,
Λειτουργία. Πολλοί, ἐχθρικά πρός τήν Ἐκκλησία κείμενοι, λέγουν μέ ἀναίδεια:
Καί τί κάνει ἡ Ἐκκλησία γιά τόν λαό; Καί ἐμεῖς τούς ἀπαντοῦμε: Ἡ Ἐκκλησία
γιά τόν λαό της, γιά τά παιδιά της, τελεῖ τήν θεία Λειτουργία!
2. Στήν θεία Λειτουργία, ἀγαπητοί, ἔχουμε θεοφάνεια. Γι᾽ αὐτό, ὅταν τελειώνει
ἡ θεία Λειτουργία, ἀκοῦμε τόν ἱεροψάλτη νά λέγει: «Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν,
ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον». Αὐτή ἡ θεοφάνεια ὅμως δίνεται ἀνάλογα μέ τήν
καθαρότητα τῆς καρδιᾶς τοῦ καθενός. Σ᾽ αὐτό, ἀδελφοί, ἔχουμε μία μεγάλη διαφορά τῆς ὀρθόδοξης πνευματικότητας ἀπό τούς Δυτικούς. Αὐτοί δέχονται ὅτι
γνωρίζει κανείς τόν Θεό, ἀνάλογα μέ τήν μόρφωσή του. Ἡ ὀρθόδοξη ὅμως πνευματικότητα δέχεται ὅτι ὁ καθένας ζεῖ καί ἀπολαμβάνει τόν Θεό ἀνάλογα μέ τήν
καθαρότητα τῆς καρδιᾶς του. Ἔτσι εἶπε ὁ Κύριός μας: «Οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ
τόν Θεόν ὄψονται».
3. Ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ψυχή του δηλαδή, μολύνεται μέ τήν ἁμαρτία. Τό
σημερινό Εὐαγγέλιο, πού μιλάει γιά τήν θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν, μᾶς ἔδωσε μιά
εἰκόνα τῆς ἁμαρτίας: Ἡ ἁμαρτία εἶναι λέπρα. Ὅπως ἡ λέπρα εἶναι μεταδοτική,
ἔτσι μεταδίδεται, μέ τά σημερινά μάλιστα μέσα, ἡ ἁμαρτία καί ἀπό τήν πρωτεύουσα
χύνεται καί στά πιό μικρά χωριά τῆς πατρίδος μας. Καί ὅπως ἡ λέπρα δημιουργεῖ
κνησμό καί ταραχή, ἔτσι ταραχώδης καί ἀνήσυχος εἶναι ὁ ἁμαρτωλός.
4. Ἡ θεραπεία ἀπό τήν ἁμαρτία λέγεται καθαρμός, καθαρμός τῆς ψυχῆς ἀπό
τά πάθη. Καί ποιός τόν κάνει τόν καθαρμό αὐτόν; Τό σημερινό Εὐαγγέλιο μᾶς
εἶπε ὅτι ὁ Χριστός θεράπευσε τούς δέκα λεπρούς. Ἀλλά χρειάστηκαν καί οἱ ἱερεῖς.
Γι᾽ αὐτό ὁ Χριστός ἔστειλε στούς ἱερεῖς τούς δέκα λεπρούς, γιά νά βεβαιώσουν
αὐτοί τήν θεραπεία τους. Ὥστε λοιπόν θά ποῦμε ὅτι ὁ Χριστός μέ τήν Ἐκκλησία
Του θεραπεύει τούς ἁμαρτωλούς καί τούς καθαίρει καί τούς λαμπρύνει χαρίζοντας
σ᾽ αὐτούς τήν σωτηρία.
5. Ἀλλά πῶς ὁ ἱερεύς εἶναι θεραπευτής; Εἶναι θεραπευτής, γιατί ἐννοεῖται ὅτι
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ὁ ἴδιος εἶναι θεραπευμένος. Τρία εἶναι τά στάδια τῆς πορείας μας πρός τόν Θεό,
ἀδελφοί μου: Τό πρῶτο εἶναι ἡ κάθαρση, τό νά ἀγωνιζόμαστε, δηλαδή, νά καθαρίσουμε τήν καρδιά ἀπό τά πάθη. Τό δεύτερο εἶναι ἡ ἔλλαμψη, γιατί ὅταν καθαίρεται ἡ ψυχή ἀπό τά πάθη, τότε ἔρχεται ὁ Χριστός καί κατοικεῖ σ᾽ αὐτήν. Ὁ δέ
Χριστός εἶπε «ἐγώ εἰμι τό Φῶς»· γι᾽ αὐτό καί λέγεται ἔλλαμψη τό δεύτερο αὐτό
στάδιο. Καί ὅταν γίνει σταθερή ἡ πορεία στό στάδιο αὐτό, τότε ἡ ψυχή πορεύεται
πρός τό τρίτο στάδιο, στήν θέωση. Τρία λοιπόν εἶναι τά στάδια τῆς πνευματικῆς
πορείας, ὅπως καί τρεῖς εἶναι οἱ βαθμοί ἱερωσύνης. Καί κάθε βαθμός ἀνταποκρίνεται πρός τό κάθε στάδιο. Ὁ διάκονος στήν κάθαρση, ὁ ἱερεύς στήν ἔλλαμψη
καί ὁ ἐπίσκοπος στήν θέωση. Δηλαδή: Ἡ Ἐκκλησία χειροτονοῦσε διάκονο
ἐκεῖνον μόνο πού διῆγε μέ ἐπιτυχία τό στάδιο τῆς καθάρσεως. Καί ὅταν – μέ
τήν βεβαίωση τοῦ πνευματικοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας ὅλης – γινόταν φανερό ὅτι
προόδευε μέ ἐπιτυχία στό στάδιο αὐτό, τότε ἡ Ἐκκλησία τόν χειροτονοῦσε πρεσβύτερο. Καί ἐκεῖνον τόν πρεσβύτερο χειροτονοῦσε ἐπίσκοπο, ἐκεῖνον πού ἦταν
λαμπρός γιά τήν καθαρότητά του καί εἶχε φθάσει στήν θέωση.
Ὥστε λοιπόν, ἀδελφοί χριστιανοί, ὁ ἱερεύς μπορεῖ νά καθαίρει τήν ψυχή, γιατί
ἐννοεῖται ἀπό αὐτά πού εἴπαμε ὅτι ὁ ἴδιος εἶναι κεκαθαρμένος· καί γνωρίζει, σάν
καθαρμένος πού εἶναι, τήν τέχνη καί τήν μέθοδο τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς
ἀπό τά πάθη. Ξέρει, σάν ἐπιστήμονας αὐτός στά πνευματικά θέματα, νά διορθώνει
τό «βραχυκύκλωμα», πού παθαίνει ὁ νοῦς καί νά τόν στρέφει πάλι πρός τόν Θεό.
6. Ὑπάρχουν τέτοιοι κεκαθαρμένοι ἱερεῖς; Ὦ ἀδελφοί, ἄς πονέσουμε καί ἄς
θρηνήσουμε, γιατί μέ τήν αὔξηση τῆς ἁμαρτίας, ἡ ὁποία «κέχυται ἐπί τῆς γῆς»,
κατά τόν προφήτη, καί ἔφθασε μέχρι τοῦ θυσιαστηρίου, κατά τόν ἄλλον προφήτη,
λιγόστευσαν οἱ κεκαθαρμένοι καί ἅγιοι ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς. Δέν ἐξέλιπαν ὅμως
αὐτοί καί εἶναι ἁμαρτία καί εἶναι βλασφημία, ἄν τό ποῦμε αὐτό. Γιατί οἱ ἅγιοι
ἱερεῖς καί οἱ ἀρχιερεῖς ἀναδεικνύονται μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού
ὑπάρχει στήν Ἐκκλησία. Ἄν ποῦμε λοιπόν ὅτι ἐξέλιπαν, εἶναι σάν νά ποῦμε ὅτι
ἔφυγε ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν Ἐκκλησία καί αὐτό πραγματικά εἶναι ἁμαρτία
καί εἶναι βλασφημία.
Δέν ἐξέλιπαν λοιπόν οἱ καλοί καί ἅγιοι ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς καί σήμερα ἐπιτελοῦμε μνημόσυνο ἑνός ἁγίου πράγματι ἱερομονάχου, ἑνός ἀββᾶ μυριάδων ψυχῶν,
ἑνός ἀνυστάκτου ποιμένος καί ἀγωνιστοῦ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τοῦ πεφημισμένου πράγματι εἰς τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ὀρθοδόξους χριστιανούς, τοῦ μακαριστοῦ πλέον πατρός Μάρκου Μανώλη.
7. Ναί! Ὁ πατήρ Μᾶρκος – ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του – ἦταν ἀγωνιστής καί
αὐτός κρατοῦσε τά νήματα τοῦ ἀγῶνος κατά τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστεως καί μά8

λιστα κατά τοῦ παπισμοῦ. Μᾶς παρουσιάζονται μερικοί ὡς ἀγωνιστές καί ὁμολογητές. Ἀλλά θέλω νά σᾶς πῶ, ἀδελφοί, τό ἑξῆς σοβαρό: Ἡ ἀγωνιστικότητα
εἶναι χάρισμα στήν Ἐκκλησία μας καί αὐτό τό χάρισμα δέν ἀποκτᾶται ἀπό μία
ἀνθρώπινη παλληκαριά, ἀλλά εἶναι δῶρο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν ἱερέα ἐκεῖνον
καί στόν χριστιανό ἐκεῖνον πού βιώνει τήν μετάνοια καί ἀγωνίζεται γιά τόν καθαρμό τῆς ψυχῆς του ἀπό τά πάθη του. Ἔτσι, μέ αὐτήν τήν βάση πού θέτουν
οἱ ἅγιοι Πατέρες, δέν μποροῦμε νά ποῦμε ἀγωνιστή ἕναν φιλόδοξο ἤ τόν ἄλλον
πού ἀγαπάει τήν καλοπέραση ἤ ἕναν ἐμπαθῆ ἀπό τόν θυμό καί τήν ὀργή ἤ καί
ἀπό ἄλλα πάθη. Δέν εἶναι δηλαδή ἡ ἀγωνιστικότητα μιά ἀρετή ξέχωρη ἀπό τίς
ἄλλες ἀρετές καί μάλιστα ἀπό τήν πραότητα καί τήν ἀνεξικακία. Ὁ Γέροντάς
μας πατήρ Μᾶρκος ἦταν πράγματι ἀγωνιστής, ἀναγνωρισμένος ὡς τοιοῦτος ἀπό
ὅλη τήν Ἐκκλησία, καί ὑποκλινόμαστε μέ σεβασμό ἐνώπιόν του. Ἦταν ἀναγνωρισμένος ἀγωνιστής, λέγω, γιατί ἦταν πρῶτα εὐλαβέστατος ἱερεύς, πού ζοῦσε
τήν θεία Λειτουργία, ἦταν ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς, ἦταν γλυκός καί ἀνεξίκακος
πρός ὅλους, ἦταν θυσιαστικός ὑπέρ τῶν ἄλλων, ἦταν ἐπιμελής καί στοργικός
πνευματικός πατέρας στά πολυπληθῆ πνευματικά του τέκνα καί ξαγρυπνοῦσε
ὑπέρ αὐτῶν. Γι᾽ αὐτό καί τοῦ δόθηκε τό χάρισμα τῆς ἀγωνιστικότητος γιά τήν
ὀρθόδοξη πίστη μας. Τέτοιους χαριτωμένους μέ τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀγωνιστές θέλουμε καί σ᾽ αὐτούς μόνο ἐμπιστευόμαστε. Τέτοιος ἦταν ὁ
πατήρ Μᾶρκος, τοῦ ὁποίου σήμερα τελοῦμε τό ἐννιάμηνο μνημόσυνό του.
8. Ἀναδείχθηκε τοιοῦτος ὁ πατήρ Μᾶρκος, γιατί ὡς πρότυπό του εἶχε τόν
ὁμώνυμό του ἅγιο καί προστάτη του, τόν ἅγιο Μᾶρκο Ἀρχιεπίσκοπο Ἐφέσου,
τόν Εὐγενικό, τοῦ ὁποίου τήν μνήμη ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας τήν ἐρχομένη
Τετάρτη. Στόν ἅγιο Μᾶρκο, ἀδελφοί, ἔδωσε ὁ Θεός τό χάρισμα νά γίνει ἀγωνιστής
καί ὁμολογητής τῆς πίστεως. Καί τοῦ ἔδωσε τό χάρισμα αὐτό γι᾽ αὐτό πού
εἴπαμε προηγουμένως. Γιά τό ὅτι δηλαδή ἦταν καθαρός καί ζοῦσε ἀσκητικά.
Ζοῦσε μέ ἔντονη ἄσκηση καί προσευχή, ἀλλά καί μέ ἔντονη μελέτη τῆς Ἁγίας
Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων. Στά χρόνια του ὑπῆρχαν πολλοί πού ἤθελαν
τήν ἕνωση μέ τούς Καθολικούς ἔχοντας μάλιστα αὐτοί μέ τό μέρος τους τόν
αὐτοκράτορα Ἰωάννη τόν Η´ τόν Παλαιολόγο. Ἐπιθυμοῦμε, ἀγαπητοί, σάν ᾽Ορθόδοξοι τήν ἕνωση καί εὐχόμαστε «ὑπέρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως», ἀλλά στήν
γραμμή τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. Δηλαδή: Γιά τόν ἅγιο Μᾶρκο καί γιά
τούς σωστούς Ὀρθοδόξους δέν ὑπῆρχε ἄλλος τρόπος ἕνωσης παρά μόνο μέ τήν
ἐπιστροφή τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν στήν πίστη τῶν Ὀρθοδόξων. Στήν Σύνοδο Φερράρας τῆς Φλωρεντίας πολλοί ἀρχιερεῖς φάνηκαν προδότες καί παρασυρόμενοι
καί ἀπό τήν πολιτική ἐξουσία ὑπέγραψαν τήν ἕνωση. Μόνο ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ
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Εὐγενικός δέν παρασύρθηκε καί δέν ὑπέγραψε. Οἱ ἄλλοι ἀρχιερεῖς τόν ἐπίεζαν,
ἀκόμη δέ καί τόν ὕβριζαν γιά τήν στάση του αὐτή, ἀλλά αὐτός ἔμεινε ἀκλόνητος
καί ἔλεγε καί ὁμολογοῦσε: «Δέν ἐπιτρέπεται νά κάνουμε συμβιβασμούς στά θέματα τῆς πίστεως».
Σέ ὅλα ὅμως ἔδωσε τήν τελική λύση καί ἀπάντηση ὁ εὐσεβής λαός. Φθάνοντας
στήν Κωνσταντινούπολη οἱ πρωτεργάτες τῆς ψευδοένωσης ἔγιναν δεκτοί ἀπό
τόν λαό μέ γενική περιφρόνηση καί ἀποδοκιμασία. Οἱ χριστιανοί δέν πήγαιναν
στούς Ναούς, ὅπου λειτουργοῦσαν κληρικοί πού ἦταν φιλενωτικοί. Δέν φιλοῦσαν
τά χέρια τῶν ἀρχιερέων πού ὑπέγραψαν τήν ἕνωση. Ὅλοι ἦταν προσκολλημένοι
στόν ἅγιο Μᾶρκο, τόν ὁποῖο δέχονταν ὡς ὁμολογητή τῆς πίστης καί στύλο τῆς
Ἐκκλησίας. Καί αὐτός, ὁ ἅγιος Μᾶρκος, μέ τήν προσευχή του πρῶτα καί μέ
τά κηρύγματά του καί τά γραπτά του ἔπειτα, ξεκίνησε ἀγώνα κατά τῆς ἑνώσεως.
Ἔλεγε: «Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι ὅσο ἀπομακρύνομαι καί ἀποχωρίζομαι ἀπό τούς
ἑνωτικούς, τόσο πλησιάζω τόν Θεό καί ὅλους τούς ἁγίους καί ἑνώνομαι περισσότερο μέ τήν ἀλήθεια»!
9. Αὐτόν, τόν ἅγιο Μᾶρκο τόν Εὐγενικό, εἶχε πρότυπο καί παράδειγμα καί ὁ
ἰδικός μας πατήρ Μᾶρκος, γι᾽ αὐτό καί ἀναδείχθηκε καί αὐτός ὑπερασπιστής
τῆς πίστεως καί ἀντιπαπικός ἀγωνιστής. Δέν ἐκλείπουν, ὄχι, «οὐκ ἐκλείψουσι
τῆς Ὀρθοδοξίᾳ στρατιῶται»! Τέτοιοι, στρατιῶτες τῆς Ὀρθοδοξίας καί «κέρας
χριστιανῶν Ὀρθοδόξων», εἶστε καί σεῖς, ἀγαπητοί, τά πνευματικά τέκνα τοῦ π.
Μάρκου. Μᾶς εἶστε ἀναγκαῖοι γιά νέους ἀγῶνες κατά ἀπίστων καί αἱρετικῶν,
κατά παπικῶν, κατά διαβόλων καί τριβόλων. Πρωτοπόρο στούς ἀγῶνες μας θά
ἔχουμε τόν πατέρα Μᾶρκο Μανώλη. Δέν ἀπέθανε, ζεῖ! Καί ὅταν, μέ τό κέλευσμα
τῆς Ἐκκλησίας, θά χρειαστεῖ νά κατεβοῦμε καί στούς δρόμους καί στά πεζοδρόμια γιά τήν πίστη μας, τότε λέγω, δείχνοντας καί παραστατικά ὅτι ἔχουμε
μαζί μας καί μπροστάρη μας τόν πατέρα Μᾶρκο, θά τοῦ κάνουμε μιά μεγάλη
εἰκόνα καί νά τήν ὑψώσουμε σέ πανώ γιά νά ἐμπνεόμεθα ἀπό τήν ἁγία Του μορφή.
Ἄς εἶναι αἰωνία Του ἡ μνήμη, ἄς ἔχουμε τήν Εὐχή Του καί ἄς πρεσβεύει στόν
Κύριο γιά ᾽μᾶς, γιά τήν Ἑλλαδική μας Ἐκκλησία καί γιά ὅλη τήν Ὀρθοδοξία μας.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
(Σειρά Κηρυγμάτων)

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 9 Ἰανουαρίου 2011

27. ΤΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΔΟΓΜΑ . TΟ «ΦΙΛΙΟΚΒΕ» (γ)

1. Ὅπως γνωρίζετε, ἀδελφοί χριστιανοί, τά κυριακάτικα κηρύγματά μας ἀναφέρονται στήν ὀρθόδοξη πίστη μας. Στήν ἅγια πίστη μας, πού ἔβγαλε ἁγίους καί
μάρτυρες καί σοφούς διδασκάλους. Κι ὅμως! Ἔχουμε ἄγνοια τῆς ἅγιας αὐτῆς
πίστης μας καί γι᾽ αὐτό δέν μιλάει δυνατά στίς καρδιές τῶν σημερινῶν χριστιανῶν. Ὁ Θεός νά φυλάξει ἀπό μαρτύρια, γιατί θά βρεθοῦν πολλοί ἀρνητές καί
προδότες. Μή γένοιτο Χριστέ καί Παναγιά! Γι᾽ αὐτό, ἀγαπητοί μου, σᾶς παρακαλῶ, νά προσέχετε ἰδιαίτερα τά κηρύγματα πού κάνουμε γιά τήν πίστη μας καί
ὅταν μέ ἀξιώσει ὁ Θεός νά τά τελειώσω, θά βγοῦν καί σέ βιβλίο, γιά νά τά διαβάζετε καί νά τά ἐννοήσετε καλύτερα.
2. Στό τελευταῖο κήρυγμά μας τῆς σειρᾶς αὐτῆς λέγαμε, ἀγαπητοί μου, τήν
μεγάλη μας διαφορά μέ τούς Καθολικούς σχετικά μέ τό δόγμα περί τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι πιστεύουμε μία ἀρχή τῆς Θεότητας, τόν Πατέρα. Ἀπό τόν Πατέρα γεννᾶται ὁ Υἱός καί ἀπό τόν Πατέρα πάλι ἐκπορεύεται
τό Ἅγιο Πνεῦμα. Καί αὐτή τήν πίστη μας τήν ὁμολογοῦμε στό «Πιστεύω» μας,
πού ἀπαγγέλλουμε σέ κάθε Θεία Λειτουργία, ἀλλά καί μόνοι μας, στά σπίτια
μας πρέπει νά τό λέμε στήν προσευχή μας κάθε μέρα. Στό «Πιστεύω» μας λοιπόν
λέμε: «Καί εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό Κύριον, τό Ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρός
ἐκπορευόμενον». Οἱ Καθολικοί ὅμως λέγαμε ὅτι ἔπραξαν τήν βεβήλωση αὐτή
καί τόλμησαν οἱ ἀσεβεῖς νά «βάλουν χέρι» στό «Πιστεύω». Καί στήν φράση
αὐτή περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος «τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον» πρόσθεσαν
τό «καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ». Καί αὐτό τό ἔκαναν μόνοι τους, ἔτσι αὐταρχικά καί τοπικά,
χωρίς νά συγκληθεῖ Οἰκουμενική Σύνοδος γι᾽ αὐτό. Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
λοιπόν οἱ Παπικοί πιστεύουν, ἀντίθετα πρός τήν πίστη τῶν Πατέρων τῆς Νικαίας, ὅτι ἐκπορεύεται «καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ» (φιλιόκβε).
3. Τί θά ποῦμε τώρα, χριστιανοί, γιά νά ἀντικρούσουμε τούς Καθολικούς στήν
πλάνη τους αὐτή; Ἀκοῦστε! Τά ἐπιχειρήματα γιά τήν πίστη μας πρέπει νά εἶναι
διαφορετικά ἀπό τά ἐπιχειρήματα πού χρησιμοποιοῦν οἱ μορφωμένοι καί οἱ κοσμικοί γιά τά δικά τους θέματα. Αὐτοί, γιά νά ἀποδείξουν τήν ἀλήθεια τῶν λε11

γομένων τους, χρησιμοποιοῦν τήν «διαλεκτική» λεγομένη μέθοδο. Τί σημαίνει
αὐτό; Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ κοσμικοί, γιά νά ἀποδείξουν αὐτό πού θέλουν, χρησιμοποιοῦν λογικά ἐπιχειρήματα, ἐπιχειρήματα βγαλμένα ἀπό τό μυαλό. Γιά τά
θέματα πίστεως ὅμως δέν πρέπει νά χρησιμοποιοῦμε τήν «διαλεκτική» μέθοδο,
ἀλλά τόν «ἀποδεικτικό λόγο». Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς γράφοντας τό 1335 πρός τόν Βαρλαάμ δύο λόγους γιά τήν ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος τούς ὀνομάζει «ἀποδεικτικούς λόγους». Ποιά εἶναι αὐτή ἡ «ἀποδεικτική» μέθοδος πού πρέπει νά χρησιμοποιοῦμε γιά τά θέματα τῆς πίστης μας;
Εἶναι πολύ ἁπλῆ ἡ μέθοδος αὐτή, χριστιανοί μου. Γιά τό θέμα πού θέλουμε νά
μιλήσουμε παίρνουμε τήν Ἁγία Γραφή καί τούς λόγους τῶν Ἁγίων Πατέρων, πού
εἶναι οἱ σωστοί καί αὐθεντικοί ἑρμηνευτές τῆς Ἁγίας Γραφῆς, καί ἐρευνᾶμε τί
λέει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τό θέμα αὐτό. Καί «ἀποδεικνύουμε» λοιπόν μόνον ἀπό
τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, μόνον ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τούς Ἁγίους Πατέρες τί λέγουν γιά τό θέμα μας. Αὐτή εἶναι ἡ «ἀποδεικτική» μέθοδος. «Ἀποδείξεις» ἀπό
τήν Ἁγία Γραφή γιά ἕνα θέμα τῆς πίστης μας. Καί συγκεκριμένα τώρα: Τί λέει
ἡ Ἁγία Γραφή γιά τήν ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Ἐκπορεύεται ἀπό τόν
Πατέρα μόνο, ὅπως λέμε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, ἤ ἀπό τόν Πατέρα καί τόν Υἱό,
ὅπως λέγουν οἱ Καθολικοί; Σ᾽ αὐτό, χριστιανοί μου, καλοί μου ὀρθόδοξοι χριστιανοί, σ᾽ αὐτό λέγω ἔχουμε καθαρή μαρτυρία καί ἀπόδειξη ἀπό τήν Ἁγία Γραφή,
ἀπό τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο
15,26. Σ᾽ αὐτό τό χωρίο λέει ὁ Χριστός μας στούς μαθητές Του ὅτι θά τούς
στείλει τό Ἅγιο Πνεῦμα, «ὅ (δηλαδή, τό ὁποῖο) παρά τοῦ Πατρός ἐκπορεύεται».
Νά το! Τό λέει καθαρά ὁ Κύριός μας. Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα, μόνον ἀπό τόν Πατέρα. Ἄν εἶναι ἀληθινή ἡ πίστη τῶν Καθολικῶν, ὅτι τό
Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται καί ἀπό τόν Υἱό, ὁ Κύριος, πού γνώριζε σάν Παντογνώστης ὅτι θά ἔρθουν μελλοντικά χριστιανοί, πού θά ὑποστηρίξουν μέ δυναμισμό
κάτι τέτοιο, θά τό ἔλεγε τότε, γιά νά μήν ἔλθει ὁ διχασμός καί ἡ ταραχή στήν
Ἐκκλησία. Ἀλλά δέν τό εἶπε! Ἄρα τό Ἅγιο Πνεῦμα, μέ ἀποδεικτικό λόγο ἀπό
τήν Ἁγία Γραφή, ἐκπορεύεται μόνον ἀπό τόν Πατέρα.
4. Ἀλλά θέλω νά σᾶς πῶ τελειώνοντας, ἀδελφοί μου, μία ἄλλη ἀλήθεια περί
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται μέν ἀπό τόν Πατέρα, ἀλλά
ἀποστέλλεται στόν κόσμο διά τοῦ Υἱοῦ. Γι᾽ αὐτό στό παραπάνω χωρίο πού σᾶς
ἀνέφερα, στό Ἰωάν. 15,26, εἶπε ὁ Χριστός στούς μαθητές: «Ὅταν θά ἔλθει ὁ
Παράκλητος (δηλαδή τό Ἅγιο Πνεῦμα), τόν Ὁποῖο Ἐγώ θά σᾶς στείλω ἀπό
τόν Πατέρα, τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, πού ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα».
Ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί πιστεύουμε ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται μέν
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ἀπό τόν Πατέρα, γιατί Αὐτός εἶναι ἡ πηγή καί ἡ ἀρχή τῆς θεότητας, ἀλλά φανερώνεται καί στέλνεται στόν κόσμο διά τοῦ Υἱοῦ. Ἤ, νά τό πῶ καλύτερα, ἡ
ἀποστολή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν κόσμο εἶναι ἐνέργεια καί τῶν τριῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος: Τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί αὐτοῦ ἀκόμη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Γι᾽ αὐτό σέ ἄλλο του λόγο ὁ Χριστός λέγει ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα θά
τό στείλει ὁ Πατέρας (βλ. Ἰωάν. 14,26). Ἀλλά, ἄς τελειώσουμε ἐδῶ, χριστιανοί
μου, τόν λόγο μας γιά τό Φιλιόκβε. Ἐπέμεινα μέ τρία κηρύγματα στό θέμα αὐτό,
γιατί εἶναι θέμα σοβαρό καί ἀποτελεῖ μεγάλη διαφορά μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. Ἡ παραδοχή τοῦ Φιλιόκβε δημιουργεῖ μιά ἄλλου εἴδους πνευματικότητα,
ἀλλόκοτη καί ἐντελῶς ξένη πρός αὐτή πού ἔχει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.

333
Μᾶς ἀποστέλλονται καθημερινῶς ἐπιστολές, περιοδικά καί διάφορες μελέτες καλῶν καί λογίων χριστιανῶν, δέν εἶναι ὅμως δυνατόν, εἶναι ἐντελῶς
ἀδύνατον, νά ἀπαντοῦμε σέ ὅλα αὐτά τά ἀποστελλόμενα καί συγχρόνως νά γίνεται καί ἡ ποιμαντική
μας διακονία. Εὐχαριστοῦμε τούς ἀποστολεῖς τῶν
ἐπιστολῶν, τῶν περιοδικῶν καί τῶν βιβλίων, τούς
συγχαίρουμε γιά τήν ὡραία τους παραγωγή καί τούς
ζητοῦμε πάλι τήν εἰλικρινῆ συγγνώμη μας, διότι δέν
δυνάμεθα νά ἀνταποκριθοῦμε πρός αὐτούς μέ
εεὐγνώμονα ἀπάντησή μας.

GGG
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28. «ΚΟΙΝΑ» ΚΑΙ «ΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΤΑ» ΙΔΙΩΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
1. Συνεχίζουμε, ἀδελφοί χριστιανοί, τά κηρύγματά μας τά ἀναφερόμενα στήν
ὀρθόδοξη πίστη μας καί μάλιστα στήν Παναγία Τριάδα, τόν Θεό μας. Ὁ Θεός
μας εἶναι ἕνας κατά τήν οὐσία, ἀλλά τρία κατά τά πρόσωπα: Ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός
καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Εἶναι Μονάς καί Τριάς. Τό πρόσωπο λέγεται καί ὑπόσταση.
Ἔτσι λοιπόν ὁ Θεός μας εἶναι Τρισυπόστατος. Ἀλλά αὐτοί οἱ ὅροι, χριστιανοί
μου, οὐσία, πρόσωπο καί ὑπόσταση εἶναι ἀνθρώπινοι ὅροι καί δέν μποροῦν βέβαια
νά ἐκφράσουν τόν Θεό μας. Γι᾽ αὐτό καί ἐνῶ χρησιμοποιήσαμε τόν ὅρο «οὐσία»
γιά τόν Θεό, χρησιμοποιοῦμε ἔπειτα γιά τόν Θεό καί τόν ὅρο «ὑπερούσιο», σάν
νά θέλουμε νά ποῦμε ὅτι οἱ ἀνθρώπινες λέξεις δέν μποροῦν νά ἐκφράσουν τήν Θεότητα. Οἱ Προφῆτες στήν Παλαιά Διαθήκη, οἱ Ἀπόστολοι στήν Καινή Διαθήκη
καί οἱ ἅγιοι Πατέρες μᾶς μιλοῦν γιά ἄλλον τρόπο νά μάθουμε τόν Θεό μας. Μᾶς
λένε νά καθαρίσουμε τήν καρδιά μας ἀπο τά πάθη μας. «Νά νηστεύσετε καί νά
ἐξομολογηθεῖτε, χριστιανοί – ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός στούς ἀκροατές
του – , γιά νά γνωρίσετε τήν Ἁγία Τριάδα». Ναί, χριστιανοί μου! Ὅσοι ἔχουν
καθαρή τήν καρδιά ἀπό τά ἁμαρτωλά πάθη, αὐτοί ἔχουν θεοπτία. Καί οἱ ἅγιοι
λοιπόν, πού μπορεῖ νά μή γνώριζαν τούς ὅρους γιά τήν Ἁγία Τριάδα οὐσία καί
πρόσωπο καί ὑπόσταση, ὅμως, ἐπειδή εἶχαν καθαρή καρδιά, ὅταν προσεύχονταν
στόν Θεό, ἔβλεπαν τρία Φῶτα ὡς ἕνα Φῶς. Ἔβλεπαν τήν «τρίφωτη Θεότητα».
Τό ἕνα Φῶς ἦταν αἰτία τῶν δύο ἄλλων Φώτων: Ἀπό τό Πατέρα γεννᾶται ὁ Υἱός
καί ἀπό τόν Πατέρα, πάλι, ἐκπορεύεται τό Ἅγιο Πνεῦμα.
2. Ἕνα ἄλλο πού πρέπει νά ξέρουμε γιά τήν Ἁγία Τριάδα, ἀδελφοί μου, εἶναι
ὅτι τά τρία πρόσωπα τῆς Θεότητας ἔχουν «κοινά» καί «ἀκοινοποίητα» ἰδιώματα.
Τί σημαίνει αὐτό; Τά τρία θεῖα πρόσωπα, ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα,
ἔχουν εἴπαμε μίαν καί τήν αὐτήν θεία οὐσία καί ἔχουν ἄρα τίς ἴδιες θεῖες ἐνέργειες.
Αὐτό σημαίνει τό ὅτι ἔχουν «κοινά» ἰδιώματα. Ὅμως τό κάθε ἕνα πρόσωπο ἔχει
τόν δικό του τρόπο ὑπάρξεως. Ὁ Πατέρας εἶναι ἀγέννητος. Αὐτός εἶναι ὁ τρόπος
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ὕπαρξής Του. Ὁ τρόπος ὕπαρξης τοῦ Υἱοῦ εἶναι ὅτι γεννᾶται ἀπό τόν Πατέρα·
καί ὁ τρόπος ὕπαρξης τοῦ Πνεύματος εἶναι ὅτι ἐκπορεύεται πάλι ἀπό τόν Πατέρα.
Αὐτός ὁ τρόπος ὕπαρξης τοῦ κάθε ἑνός προσώπου εἶναι προσωπικός, εἶναι ἰδιαίτερος τρόπος γιά τό κάθε πρόσωπο. Αὐτό σημαίνει ἐκεῖνο πού εἴπαμε ὅτι τά τρία
πρόσωπα ἔχουν καί «ἀκοινοποίητα» ἰδιώματα. Ἔχει δηλαδή τό κάθε πρόσωπο
τόν δικό του τρόπο ὕπαρξης. Ὁ Πατέρας εἶναι Πατέρας μόνο, δέν μπορεῖ νά εἶναι
καί Υἱός. Δέν σαρκώθηκε ὁ Πατέρας, οὔτε τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀλλά σαρκώθηκε ὁ
Υἱός. Γενικά, χριστιανοί μου, λέμε ὅτι ὁ Τριαδικός Θεός μας εἶναι μονάδα, γιατί
ὑπάρχει μία θεία οὐσία καί ἕνα αἴτιο, ὁ Πατέρας. Καί εἶναι ὁ Θεός μας Τριαδικός
κατά τά πρόσωπα ἤ κατά τίς ὑποστάσεις (γιατί εἴπαμε ὅτι τό πρόσωπο λέγεται
καί ὑπόσταση), ἐπειδή ὑπάρχει ἡ διαφορά τῶν προσώπων. Ἄλλο πρόσωπο ὁ Πατέρας, ἄλλο πρόσωπο ὁ Υἱός καί ἄλλο πρόσωπο τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὁ Πατέρας
εἶναι ἀγέννητος, ὁ Υἱός εἶναι γεννητός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἐκπορευτόν.
Ὅμως, ἄν καί ὁ Πατέρας ἔχει ὡς προσωπικό του ἰδίωμα τό ἀγέννητον, ὁ Υἱός
τό γεννητόν καί τό Ἅγιο Πνεῦμα τό ἐκπορευτόν, ὅμως, λέγω, καί τά τρία θεῖα
πρόσωπα, σάν ὁμοούσια καί ἄκτιστα πού εἶναι, κοινωνοῦν μεταξύ τους γιατί ἔχουν
τήν ἴδια θεία οὐσία.
4. Τώρα, ἀδελφοί μου, θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι ὁ Θεός μας φαίνεται ὅτι εἶναι Τριαδικός καί στήν Παλαιά Διαθήκη ἀκόμη. Βέβαια ἡ Παλαιά Διαθήκη δέν μιλάει
καθαρά γιά τήν Τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ, γιατί, ἄν στό χαμηλό ἐπίπεδο πού βρίσκονταν οἱ Ἰουδαῖοι, ἄκουγαν ὅτι ὁ Θεός εἶναι τρία πρόσωπα, θά γίνονταν πολυθεϊστές. Γι᾽ αὐτό, ἀφοῦ ἀνεβαίνει πρῶτα τό ἐπίπεδο τῶν ἀνθρώπων μέ τά
κηρύγματα τῶν προφητῶν καί τῶν δικαίων ἀνθρώπων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
τότε φανερώνεται καθαρά τό δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Στήν Παλαιά Διαθήκη
τό δόγμα περί τῆς Ἁγίας Τριάδος δέν φανερώνεται καθαρά, ἀλλά ὑποφώσκει μόνο.
Καί αὐτά τά χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πού μιλᾶνε γιά τήν Ἁγία Τριάδα μόνο
μέ τό φῶς πού ρίπτει ἡ Καινή Διαθήκη μποροῦμε νά τά ἑρμηνεύσουμε σωστά.
Ἔχουμε πολλά-πολλά χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τά ὁποῖα μᾶς μιλοῦν
καί γιά δεύτερο ἤ καί γιά τρίτο ἀκόμη θεῖο πρόσωπο. Μᾶς μιλᾶνε δηλαδή γιά
τριάδα θείων προσώπων. Ἀλλά θά ἐπιμείνουμε περισσότερο στό μυστηριῶδες
ἐκεῖνο πρόσωπο γιά τό Ὁποῖο μιλάει ἡ Παλαιά Διαθήκη, τόν «Ἄγγελον τοῦ Κυρίου», τόν «Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελον», γιά τόν Ὁποῖο ἀκοῦμε συχνά νά λέγεται
στήν θεία λατρεία. Ποιός εἶναι αὐτός ὁ «Ἄγγελος»; Εἶναι τό δεύτερο πρόσωπο
τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἀλλά θά τό ἀποδείξουμε αὐτό στό ἑπόμενό μας κήρυγμα,
ἀδελφοί χριστιανοί.
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29. Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
1. Τά κηρύγματά μας, ἀδελφοί χριστιανοί, ὅπως τό ξέρετε, ἀναφέρονται στήν ὀρθόδοξη πίστη μας, τήν μόνη ἀληθινή πίστη. Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ψεύτικες, ἔλεγε ὁ
ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, καί μόνο ἡ πίστη τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι ἀληθινή. Στά προηγούμενα κηρύγματά μας μιλήσαμε γιά τόν Θεό μας καί εἴπαμε ὅτι εἶναι Τριαδικός.
Τό τί εἴπαμε στά προηγούμενα κηρύγματά μας γιά τόν Τριαδικό Θεό μας τό λέμε μέ
λίγα λόγια ἐδῶ στήν Θεία Λειτουργία. Ὁ ἱερέας μᾶς λέγει νά εἴμαστε ἀγαπημένοι μεταξύ μας, γιά νά ὁμολογήσουμε τήν πίστη μας. Ἐμεῖς ὁμολογώντας τήν πίστη μας
λέγουμε: «Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον». Αὐτός
εἶναι ὁ Τριαδικός Θεός μας!
2. Στό προηγούμενο κήρυγμα εἴπαμε ὅτι γιά τόν Τριαδικό Θεό μας δέν μιλάει μόνο
ἡ Καινή Διαθήκη, ἀλλά καί ἡ Παλαιά Διαθήκη. Ναί, ἡ Παλαιά Διαθήκη, ἀδελφοί
μου χριστιανοί, εἶναι θεία Ἀποκάλυψη. Εἶναι βιβλίο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Καινή Διαθήκη
μιλάει γιά τόν σαρκωμένο Υἱό τοῦ Θεοῦ. Γιά τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ δηλαδή πού ἔγινε
ἄνθρωπος γιά ᾽μᾶς. Ἡ Παλαιά Διαθήκη μιλάει γιά τόν ἄσαρκο ἀκόμη Υἱό τοῦ Θεοῦ,
ὁ Ὁποῖος ὅμως βιαζόταν πότε νά σαρκωθεῖ, πότε νά γίνει Ἐμμανουήλ καί νά ἐμφανιστεῖ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Γι᾽ αὐτό καί ἐμφανιζόταν μέ μορφή ἀγγέλου στούς δικαίους ἀνθρώπους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, στούς Πατριάρχες καί τούς Προφῆτες.
Ναί! Ὅπου στήν Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε γιά τόν Ἄγγελο Κυρίου ἤ γιά τόν Μεγάλης βουλῆς Ἄγγελο ἤ γιά τόν Ἄγγελο τῆς Διαθήκης δέν πρόκειται περί κτιστοῦ
ἀγγέλου, ὅπως ὁ Γαβριήλ, ὁ Μιχαήλ καί ὁ Ραφαήλ καί ἄλλοι ἄγγελοι, ἀλλά πρόκειται
περί τοῦ Δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, περί τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος
ἐπρόκειτο νά σαρκωθεῖ.
3. Ἐπιμένω, ἀδελφοί χριστιανοί, νά μάθετε τήν ἀλήθεια αὐτή, πού τήν ἀκοῦμε στούς
ὕμνους τῆς ὀρθόδοξης λατρείας μας. Ποιά ἀλήθεια; Ὅτι ὁ Ἄγγελος τοῦ Κυρίου τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης δέν εἶναι συνηθισμένος ἄγγελος, ἀλλά εἶναι, ἐπαναλαμβάνω, τό Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος. Καί ἐπιμένω γιά τόν λόγο ὅτι αὐτή ἡ ἀλήθεια εἶναι
μία μεγάλη μας διαφορά μέ τούς Παπικούς. Αὐτοί πιστεύουν ὅτι ὁ Μεγάλης Βουλῆς
Ἄγγελος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι ἕνας συνηθισμένος κτιστός ἄγγελος. Γιά ᾽μᾶς
ὅμως τούς Ὀρθοδόξους πού πιστεύουμε ὅτι εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἡ Παλαιά Διαθήκη
εἶναι βιβλίο θεοφανειῶν τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ προτοῦ
ἀκόμη νά σαρκωθεῖ. Γιά τούς Ὀρθοδόξους ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι θεία Ἀποκάλυψη
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καί δέν εἶναι ἁπλᾶ ἕνα βιβλίο μέ καλά λόγια. Αὐτή ὅμως ἡ ἑρμηνεία τῶν Καθολικῶν,
αὐτή ἡ αἵρεσή τους, ὅτι ὁ Ἄγγελος Κυρίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης δέν εἶναι θεῖο Πρόσωπο, ἀλλά κτιστό ὄν, ἔρριψε σέ ὑποτίμηση ὅλη τήν Παλαιά Διαθήκη. Θά ἔχετε ἀκούσει
πολλούς νά καταφέρονται ἐναντίον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, νά τήν περιφρονοῦν καί νά
τήν ἀπορρίπτουν. Καί αὐτό τό «φροῦτο», ἀδελφοί χριστιανοί, μᾶς ἦλθε ἀπό τήν Δύση,
ἀπό τούς Παπικούς, ἀπό τήν λανθασμένη ἑρμηνεία τους περί τοῦ Ἀγγέλου τοῦ Κυρίου.
4. Ἔχω νά πῶς ὅμως τώρα κάτι καί παρακαλῶ πολύ νά μήν παραξενευτεῖτε. Θέλω
νά σᾶς πῶ ὅτι αὐτή ἡ λανθασμένη ἑρμηνεία τῶν Καθολικῶν περί τοῦ Ἀγγέλου τοῦ Κυρίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης προέρχεται ἀπό τόν ἱερό Αὐγουστῖνο, τόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία
μας ἑορτάζει ὡς Ἅγιο τήν 15η Ἰουνίου. Καί βέβαια ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος εἶναι Ἅγιος,
γιατί τό λέει ἡ Ἐκκλησία μας. Εἶναι ἅγιος γιά τά δάκρυα μετανοίας πού ἔχυσε, γιά τό
φιλομόναχο πνεῦμα του, γιατί ἔκανε μοναστήρι μέ τούς φίλους του. Καί ἀκόμη εἶναι
Ἅγιος γιά τήν ταπείνωσή του τήν μεγάλη, γιατί ἔλεγε νά τόν διορθώσουν ὅπου λαθεύει.
Ἡ μεγάλη ὅμως ἔλλειψη τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου ἦταν τό ὅτι δέν ἐγνώριζε τήν ἑλληνική
γλώσσα. Καί εἶναι ἔλλειψη αὐτό; Βεβαίως, χριστιανοί μου, εἶναι ἔλλειψη αὐτό γιά ἕνα
θεολόγο, γιατί στήν ἑλληνική γλώσσα ἔγραψαν τήν θεόπνευστη διδασκαλία τους οἱ ἅγιοι
Πατέρες τῆς ᾽Εκκλησίας μας. Καί γιά νά θεολογεῖ ἕνας σωστά πρέπει νά διαβάζει ὄχι
μόνο τήν Ἁγία Γραφή, ἀλλά τήν Ἁγία Γραφή, ὅπως αὐτήν τήν ἑρμήνευσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες. Οἱ Προτεστάντες ἔχουν σάν βάση τό «ὁ θεολόγος γεννᾶται εἰς τάς Ἁγίας Γραφάς».
Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ὅμως τό συμπληρώνουμε διορθώνοντας αὐτό καί λέμε: «Ὁ θεολόγος
γεννᾶται εἰς τάς Ἁγίας Γραφάς, ὅπως ὅμως ἡρμήνευσαν αὐτάς οἱ ἅγιοι Πατέρες»! Ὁ
ἱερός Αὐγουστῖνος, λοιπόν, μή γνωρίζοντας τήν ἑλληνική γλώσσα δέν ἐδιάβασε τούς ἁγίους Πατέρες. Τότε πῶς ἐθεολόγησε; Ἐθεολόγησε διαβάζοντας τήν Ἁγία Γραφή καί
ἑρμηνεύοντάς την μέ τήν ἰσχυρή του λογική. Καί ἔτσι ἔκανε λάθη. Τό μεγαλύτερό του
ὅμως λάθος ἦταν τό ὅτι, ἀπό φοβία νά μήν πεῖ ὅτι ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ φανερώνεται στήν
γῆ καί φαίνεται στούς ἀνθρώπους, ἑρμήνευσε τόν Ἄγγελο Κυρίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
ὡς κτιστό ὄν. Ἀφοῦ δέν ἤξερε τήν ἑλληνική γλώσσα δέν ἐγνώριζε τήν διδασκαλία τῶν
ἁγίων Πατέρων, αὐτή τήν διδασκαλία πού τήν ξέρετε ἐσεῖς, γιατί τήν εἴπαμε, ὅτι στόν
Θεό ἔχουμε δύο πράγματα, ΟΥΣΙΑ καί ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Ἡ Οὐσία τοῦ Θεοῦ ἀσφαλῶς
δέν εἶναι δυνατόν νά φανερωθεῖ. Ἀλλά ἔχουμε πεῖ σέ προηγούμενα κηρύγματά μας, ὁ
Θεός ἔχει ἐνέργειες, ἄκτιστες ἐνέργειες, καί ἀποκαλύπτεται μέ αὐτές στήν ἀνθρωπότητα.
Αὐτό τό λέγουν ὅλοι οἱ ἅγιοι Πατέρες, τούς ὁποίους ὅμως δέν διάβασε ὁ ἅγιος
Αὐγουστῖνος καί γι᾽ αὐτό δέν ἤξερε τήν σοβαρή αὐτή θεολογική ἀλήθεια. Ἔτσι οἱ Φράγκοι, ὅταν κατέκτησαν τήν Δύση, γιά νά ἀποκοποῦν ἐντελῶς ἀπό μᾶς τούς Ἀνατολῖτες,
ἔθεσαν ὡς βάση τους τήν θεολογία τοῦ Αὐγουστίνου καί οἱ Παπικοί λοιπόν «θεολογοῦν»
ἀθεολογήτως, ὄχι μέ βάση τήν θεολογία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλά
θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο κήρυγμά μας.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
(Σειρά Κηρυγμάτων)

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 30 Ἰανουαρίου 2011

30. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
1. Στό προηγούμενο κήρυγμά μας, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγαμε ὅτι ὄχι μόνο ἡ
Καινή, ἀλλά καί ἡ Παλαιά Διαθήκη μιλάει γιά τόν Χριστό. Καί λέγοντας αὐτό
δέν ἐννοῶ μόνο τίς προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιά τόν Μεσσία, ἀλλά
μιλάω συγκεκριμένα γιά τόν «Ἄγγελο τοῦ Κυρίου», γιά τόν ὁποῖο συχνά κάνει
λόγο ἡ Παλαιά Διαθήκη. Λέγαμε στό προηγούμενο κήρυγμα ὅτι ὅλοι οἱ ἅγιοι
Πατέρες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, πλήν τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου, ἑρμηνεύουν ὅτι ὁ Ἄγγελος αὐτός τοῦ Κυρίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης δέν εἶναι ἕνα
κτίσμα, ἀλλά εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού ἐπρόκειτο νά σαρκωθεῖ καί, ἐπειδή πολύ
ἤθελε νά σαρκωθεῖ καί βιαζόταν πότε νά σαρκωθεῖ, γι᾽ αὐτό καί παρουσιαζόταν
στούς δικαίους ἀνθρώπους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μέ τήν μορφή ἀγγέλου.
2. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀγαπητοί μου, γιά νά ἀποδείξω αὐτό πού σᾶς
εἶπα, ὅτι δηλαδή ὁ Ἄγγελος τοῦ Κυρίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης δέν εἶναι κτίσμα,
ἀλλά εἶναι θεῖο πρόσωπο, θά σᾶς ἀναφέρω μερικά μόνο παραδείγματα ἀπό τήν
Παλαιά Διαθήκη:
(α) Ἄς θυμηθοῦμε πρῶτα τήν θυσία τοῦ Ἰσαάκ. Ὁ πατέρας του Ἀβραάμ ἀνέβηκε μέ τόν υἱό του τόν Ἰσαάκ ψηλά στό βουνό, ἔστησε θυσιαστήριο, ἔβαλε πάνω
σ᾽ αὐτό τόν υἱό του Ἰσαάκ καί ἔσυρε τήν μάχαιρά του γιά νά τόν θυσιάσει. Ἀλλά
ἀμέσως, μᾶς λέει ἡ Ἁγία Γραφή, τοῦ εἶπε ὁ Ἄγγελος τοῦ Κυρίου: «Ἀβραάμ,
Ἀβραάμ! Μή βάλεις τό χέρι σου πάνω στό παιδί, γιατί τώρα φάνηκε ὅτι ἀγαπᾶς
τόν Θεό καί δέν λυπήθηκες οὔτε τόν ἀγαπητό σου υἱό γιά ΜΕΝΑ» (Γεν. 22,12).
Καί τώρα σᾶς ἐρωτῶ, ἀδελφοί: Ποιός εἶναι αὐτός ὁ Ἄγγελος τοῦ Κυρίου, πού
μίλησε στόν Ἀβραάμ; Οἱ Φραγκολατῖνοι Καθολικοί θά ποῦν: Εἶναι ἕνας ἁπλός
ἄγγελος, κτίσμα τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά τούς ἐρωτοῦμε καί ᾽μεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι: Ἄν ἦταν
ἁπλός κτιστός ἄγγελος αὐτός ὁ Ἄγγελος τοῦ Κυρίου πού εἶπε στόν Ἀβραάμ «θυσίασες τόν υἱό σου γιά ΜΕΝΑ», ὁ Ἀβραάμ θά τοῦ ἀπαντοῦσε: «Μέ συγχωρεῖς
πολύ, ἄγγελέ μου, ἀλλά ἐγώ θυσίασα τό παιδί μου γιά τόν ἄκτιστο Θεό καί ὄχι
γιά σένα τό κτίσμα»! Αὐτός ὁ Ἄγγελος τοῦ Κυρίου, πού μίλησε στόν Ἀβραάμ
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κατά τή ὥρα τῆς θυσίας τοῦ υἱοῦ του, εἶναι, ἀγαπητοί μου, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ
Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός προτοῦ ἀκόμη νά σαρκωθεῖ. Γι᾽ αὐτό καί ἀμέσως
παρακάτω (στίχ. 17) αὐτός ὁ Ἄγγελος Κυρίου λέει γιά τόν ἑαυτό του: «Ἐγώ ὁ
Κύριος ὁρκίζομαι στόν ἑαυτό μου ὅτι θά σέ εὐλογήσω κ.λπ». Ὁρίστε! Ὁ ἴδιος ὁ
Ἄγγελος Κυρίου λέει τόν ἑαυτό του «Κύριο» καί εὐλογεῖ τόν Ἀβραάμ. Ἔτσι
ὁμιλεῖ μόνον ὁ Θεός καί ὄχι ἕνας ἁπλός ἄγγελος κτίσμα.1 Ἀλλά ἔχουμε καί τόν
ὡραῖο ἐκεῖνο λόγο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πού εἶπε στούς Ἰουδαίους: «Ὁ Ἀβραάμ ὁ
πατέρας σας ἀγαλλίασε στήν σκέψη ὅτι μπορεῖ νά δεῖ τήν δική μου μέρα· καί
τήν εἶδε καί ἐχάρηκε» (Ἰωάν. 8,56). Πότε ὅμως ὁ Ἀβραάμ εἶδε τόν Χριστό; Τόν
εἶδε καί τόν ἄκουσε τότε πού ἔσυρε τήν μάχαιρά του νά θυσιάσει τόν Ἰσαάκ. Ὁ
Ἄγγελος τοῦ Κυρίου πού τοῦ μίλησε τότε ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ.
(β) Ἄλλη θεοφάνεια τοῦ Ἀγγέλου τοῦ Κυρίου στήν Παλαιά Διαθήκη ἔχουμε
στόν Πατριάρχη Ἰακώβ. Πρόκειται γιά τήν πάλη ἐκείνη πού ἔκανε ὁ Ἰακώβ μία
νύχτα μέ ἕναν μυστηριώδη Ἄνθρωπο (βλ. Γεν 32,22-32), τόν ὁποῖον ὅμως ὁ
προφήτης Ὠσηέ ὀνομάζει Ἄγγελο (12,3-4). Τό μυστηριῶδες αὐτό πρόσωπο, πού
πάλαιψε μέ τόν Ἰακώβ ἐκείνη τήν νύχτα, δέν ἦταν ἕνας κοινός ἄνθρωπος, οὔτε
ἕνας συνηθισμένος ἄγγελος, γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἰακώβ παρακάτω τόν ὀνομάζει Θεό.
«Εἶδα τόν Θεό κατά πρόσωπο – λέει – καί ἀκόμα ζῶ»! Καί ἐπειδή ἦταν Θεός
ὁ Ἄγγελος αὐτός τοῦ Κυρίου, γι᾽ αὐτό καί διαβάζουμε στήν περικοπή ὅτι μετά
τήν πάλη αὐτή εὐλόγησε τόν Ἰακώβ (Γεν 32,30-31). Ἀλλά γιατί ἡ περικοπή
μας στήν Γένεση ὀνομάζει τόν Ἄγγελο αὐτόν τοῦ Κυρίου Ἄνθρωπο; Τόν ὀνομάζει
Ἄνθρωπο, ἀγαπητοί μου, ἁπλούστατα, γιατί ὁ Ἄγγελος τοῦ Κυρίου, αὐτός πού
πάλαιψε μέ τόν Ἰακώβ ἐκείνη τήν νύχτα, θά σαρκωθεῖ καί θά γίνει πραγματικά
ἄνθρωπος.2 Καί γιατί φαίνεται στό ὅραμα αὐτό ὅτι ὁ ἄνθρωπος Ἰακώβ παλεύει
μέ τόν Θεό καί μάλιστα λέει ἡ περικοπή μας ὅτι ὁ ἄνθρωπος νίκησε τόν Θεό;
Αὐτό, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, κρύβει δύο πράγματα: Προεικονίζει πρῶτον τό
Πάθος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά τό ὁποῖον οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰακώβ
σταύρωσαν τόν Χριστό καί φάνηκε ἔτσι ὅτι τόν «νίκησαν». Ἀλλά εἰκονίζει ἔπειτα
1. Βλ. καί τήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή εἰς 6,13-17, πού ὑπομνηματίζει τόν ὅρκο αὐτόν τοῦ Ἀγγέλου
τοῦ Κυρίου στόν Ἀβραάμ, καί ἀκόμη βλ. τόν ὑπομνηματισμό τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου εἰς ὁμίλ. ΜΖ´
στήν Γένεση MPG 54,433 καί ὁμίλ. ΙΑ´ στήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή MPG 63,89 ἑξ.
2. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέει ὅτι ἐμφανίζεται ὁ Ἄγγελος τοῦ Κυρίου ὡς ἄνθρωπος. «Προμηνύων
ἡμῖν ἄνωθεν καί ἐξ ἀρχῆς, ὅτι μέλλει ἀνθρωπίνην μορφήν λαμβάνων, οὕτω πᾶσαν τήν ἀνθρωπίνην φύσιν
ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου τυραννίδος ἐλευθεροῦν, καί πρός τήν σωτηρίαν ἐπαναγάγειν». Βλ. Ὁμιλ. ΝΗ´, εἰς
τήν Γένεσιν, MPG 54,510. Βλ. καί Θεοδωρήτου, εἰς τά ἄπορα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, Εἰς τήν Γένεσιν,
ἐρωτ. 92 (MPG 80,201): «...Διά τούτων πάντων μανθάνομεν, ὡς ὁ Μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ καί
Θεός ἐπεφάνη κἀνταῦθα τῷ Ἰακώβ».
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ἡ πάλη αὐτή τοῦ Ἰακώβ μέ τόν Ἄγγελο Κυρίου καί τήν προσευχή, κατά τήν
ὁποία ὁ ἄνθρωπος πραγματικά παλεύει μέ τόν Θεό ὅταν προσεύχεται. Τό δέ καταπληκτικό στήν πάλη αὐτή τήν ἱερή εἶναι ὅτι ὁ Θεός κάμπτεται στά αἰτήματα
τῶν προσευχομένων παιδιῶν του καί φαίνεται ἔτσι ὅτι «νικᾶται» ἀπό αὐτά!
(γ) Ἀλλά ἔχουμε καί ἄλλη θεοφάνεια τοῦ Ἀγγέλου τοῦ Κυρίου πρός τόν Ἰακώβ:
Ὁ ἴδιος ὁ Ἰακώβ λέει γι᾽ αὐτήν: «Μοῦ εἶπε ὁ Ἄγγελος τοῦ Θεοῦ στό ἐνύπνιό
μου· ἐγώ εἶμαι ὁ Θεός πού σοῦ φανερώθηκα στόν τόπο τοῦ Θεοῦ»·(Γεν.
31,11.13). Σ᾽ αὐτά τά λόγια τοῦ Πατριάρχου φαίνεται καθαρά ὅτι ὁ Ἄγγελος
τοῦ Κυρίου εἶναι Θεός.3
Ἀλλά θά συνεχίσουμε τόν λόγο μας μέ τίς θεοφάνειες τοῦ Ἀγγέλου τοῦ Κυρίου
στήν Παλαιά Διαθήκη στό ἑπόμενο κήρυγμά μας.

3. Ἐκεῖνο τό ὁποῖο φαίνεται ὡς σαφέστατο ἐδῶ εἶναι ὅτι ὁ ὀφθείς στόν Ἰακώβ καί καλούμενος ὡς
«Ἄγγελος τοῦ Θεοῦ» ταυτίζεται στό Γεν. 31,13 μέ τόν Θεό, ὅπως τό δηλώνει πάλι καί ὁ στίχ. 31,3.
Ποιός εἶναι αὐτός ὁ Ἄγγελος τοῦ Θεοῦ; Στήν περικοπή μας αὐτός ταυτίζεται πρός τόν ἀποκαλυφθέντα
«ἐν τόπῳ Θεοῦ» (στίχ. 13), πρός «τόν Θεόν τῆς Βαιθήλ», ὅπως τόν ὀνομάζει τό Ἑβραϊκό κείμενο.
Σημαντικό πράγματι ὄνομα! Ὁ καλούμενος στόν στίχ. 11 «Ἄγγελος» λέγεται ἐδῶ «Θεός τοῦ οἴκου
τοῦ Θεοῦ», ὅπως ἑρμηνεύεται τό ἑβραϊκό ὄνομα «Βαιθήλ».Πρόκειται περί τῆς ἄλλης θεοφανείας, τήν
ὁποίαν εἶχε προηγουμένως ὁ Ἰακώβ στήν πόλη Luz, τήν «Οὐλαμλούζ» κατά τούς Ο´, τήν ὁποία ὁ
Ἰακώβ μετά τήν θεία ἀποκάλυψη μετονόμασε σέ «Βαιθήλ», ὅπως διαλαμβάνει ἡ περικοπή Γεν.
28,10-22.
Κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο καί ἄλλους Πατέρες καί ἱερούς συγγραφεῖς, (βλ. Ἰουστίνου Διάλ. 58,1113. ΒΕΠ. Δημητρίου Τρακατέλλη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς, Χριστός ὁ προϋπάρχων Θεός, σελ. 96
ἑξ.) ὁ ἀποκαλυφθείς στήν Βαιθήλ Θεός στόν Ἰακώβ ἦταν ὁ προαιώνιος Υἱός τοῦ Θεοῦ, πρίν ἀκόμη νά
σαρκωθεῖ (Βλ. Χρυσοστόμου, Ὁμιλία εἰς τό «Ἐμνήσθην τοῦ Θεοῦ καί ηὐφράνθην», MPG 61.696.).
20

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

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011

31. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (Β)
1. Ὁ Θεός μας, ἀγαπητοί μου, λέγαμε στά προηγούμενα κηρύγματά μας, εἶναι καί
λέγεται ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ. Ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιον Πνεῦμα. Θεός ὁ Πατέρας,
Θεός ὁ Υἱός, Θεός καί τό Ἅγιον Πνεῦμα. Δέν ἔχουμε ὅμως τρεῖς θεούς, ἀλλά Ἕναν
Θεό, γιατί καί τά τρία θεῖα Πρόσωπα ἔχουν μία θεία οὐσία. Εἶναι ΟΜΟΟΥΣΙΑ. Καθένα
ὅμως ἀπό τά τρία αὐτά θεῖα Πρόσωπα ἔχει καί ἕνα ἰδιαίτερο ἰδίωμα, πού δέν τό ἔχουν
τά ἄλλα Πρόσωπα, γι᾽ αὐτό καί τό εἴπαμε «ΑΚΟΙΝΩΠΟΙΗΤΟ» τό ἰδίωμα αὐτό. Τό
ἰδίωμα τοῦ Πατρός εἶναι ἡ ἀγεννησία, τοῦ Υἱοῦ τό γεννητόν ἀπό τόν Πατέρα, καί τό
ἰδίωμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι τό ἐκπορευτόν ἀπό τόν Πατέρα πάλι. Ὁ Πατέρας
εἶναι ἡ πηγή τῆς Θεότητας. Ὁ Υἱός γεννᾶται ἀπό τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα
ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα μόνο καί ὄχι καί ἀπό τό Υἱό (Φιλιόκβε), ὅπως λανθασμένα
λέγουν οἱ Καθολικοί.
2. Στά προηγούμενα κηρύγματά μας, πάλι, λέγαμε ὅτι γιά τήν Ἁγία Τριάδα δέν μιλάει
μόνο ἡ Καινή Διαθήκη, ἀλλά καί ἡ Παλαιά Διαθήκη. Πραγματικά, ἀδελφοί μου, σέ
πολλά σημεῖα της ἡ Παλαιά Διαθήκη κάνει λόγο γιά δύο καί γιά τρία θεῖα Πρόσωπα.
Ἰδιαίτερα ὅμως μιλήσαμε καί ἐπιμείναμε γιά τό μυστηριῶδες θεῖο Πρόσωπο τῆς Παλαιᾶς Διαθῆκης, γιά τόν Ἄγγελο τοῦ Κυρίου ἤ τόν Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελο ἤ τόν
Ἄγγελο τῆς Διαθήκης, ὅπως τόν λέει ὁ προφήτης Μαλαχίας. Καί ἐπιμείναμε περισσότερο στό θέμα αὐτό, γιατί ἐπιμένουν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας. Ἡ δέ διδασκαλία τῶν ἁγίων
Πατέρων πότισε τήν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἔτσι στούς ὕμνους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας ἀκοῦμε συχνά ὅτι ὁ Ἄγγελος αὐτός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι
ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός προτοῦ ἀκόμη νά σαρκωθεῖ. Οἱ Παπικοί ὅμως δέν δέχονται τήν ἑρμηνεία αὐτή τῶν ἁγίων Πατέρων μας καί αὐτό, μαζί μέ
τά ἄλλα, ἀποτελεῖ μιά μεγάλη διαφορά ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων μέ αὐτούς. Ἡ διαφορά
αὐτή εἶναι δογματική διαφορά Ὀρθοδόξων καί Καθολικῶν, ἀλλά εἶναι κάι ἑρμηνευτική
διαφορά ὡς πρός τόν τρόπο ἑρμηνείας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἄν σᾶς ρωτήσει, ἀγαπητοί μου, κάποιος ἄσχετος, τί εἶναι ἡ Παλαιά Διαθήκη νά τοῦ πεῖτε: «Γιά μᾶς τούς
Ὀρθοδόξους ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι βιβλίο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιατί μιλάει γιά τόν
Ἄγγελο τοῦ Κυρίου, πού εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ἐμφανιζόταν μέ μορφή Ἀγγέλου στούς
Πατριάρχες καί τούς Προφῆτες προτοῦ ἀκόμη νά σαρκωθεῖ». Ὥστε, λοιπόν, ἀγαπητοί
μου, ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι βιβλίο θεοφανειῶν τοῦ ἀσάρκου ἀκόμη Ἰησοῦ Χριστοῦ.
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Σ᾽ αὐτό ἀκριβῶς ἔγκειται ἡ ἀξία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἄν δέν δεχθοῦμε αὐτή τήν
μεγάλη ἀλήθεια τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅτι ὁ Ἄγγελος τοῦ Κυρίου, γιά τόν
Ὁποῖον μιλᾶνε οἱ Προφῆτες, εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός μας, ἡ Παλαιά Διαθήκη
δέν ἔχει ἀξία. Μήν τήν διαβάζετε! Δεχόμενοι ὅμως τήν ἑρμηνεία τῶν Ἁγίων Πατέρων
ὅτι ὁ Ἄγγελος τοῦ Κυρίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, τότε ἡ Παλαιά
Διαθήκη εἶναι ὅ,τι καί ἡ Καινή Διαθήκη. Ἡ Καινή Διαθήκη εἶναι βιβλίο τοῦ σαρκωθέντος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι βιβλίο τοῦ ἀσάρκου ἀκόμη Ἰησοῦ
Χριστοῦ.
3. Ἐπειδή λοιπόν, ἀγαπητοί μου, εἶναι σοβαρό τό θέμα περί τῆς ἑρμηνείας τοῦ
Ἀγγέλου τοῦ Κυρίου στήν Παλαιά Διαθήκη, θά σᾶς προσθέσω σήμερα καί μιά ἄλλη
περικοπή περί αὐτοῦ καί τελειώνω μέ αὐτήν τόν λόγο περί τοῦ Ἀγγέλου τοῦ Κυρίου.
Θά σᾶς μιλήσω γιά τήν θεοφάνεια τοῦ Ἀγγέλου τοῦ Κυρίου στόν Μωυσῆ στό ὄρος
Χωρήβ. Ὁ Μωυσῆς ἔβοσκε τά πρόβατα τοῦ πεθεροῦ του Ἰοθόρ. Ποῦ κατάντησε τό
ἀρχοντόπουλο, πού μεγάλωσε στά παλάτια τοῦ Φαράω, νά βοσκάει τώρα τά πρόβατα
στήν ἔρημο! Κι ὅμως, ἀγαπητοί μου, αὐτή ἡ ζωή τοῦ Μωυσέα στήν ἡσυχία τῆς ἐρήμου, αὐτή τόν ἀνέδειξε, γιατί ἐκεῖ στήν ἔρημο προσευχόταν θερμότερα στόν Θεό καί
σκεπτόταν πονετικότερα τά βάσανα τοῦ λαοῦ του. Αὐτή ἡ ζωή, τῆς ἐρήμου ἡ ζωή,
ἡ μοναχική του δηλαδή πολιτεία, αὐτή τόν καθάρισε στήν ψυχή καί τόν ἔκανε ἄξιο
νά δεῖ θεοπτία! Ὁ Μωυσῆς εἶδε μία βάτο νά καίγεται, χωρίς ὅμως νά κατακαίγεται!
Μέσα δέ στήν βάτο ἦταν ὁ Ἄγγελος τοῦ Κυρίου. Ὁ Μωυσῆς πλησίασε γιά νά δεῖ τό
θαυμαστό θέαμα. Δέν τοῦ ἐπέτρεψε ὅμως ὁ Ἄγγελος τοῦ Κυρίου λέγοντάς του ὅτι ὁ
τόπος αὐτός εἶναι θεῖος καί γιά νά πλησιάσει πρέπει νά λύσει «τό ὑπόδημα ἐκ τῶν
ποδῶν του». Ποιό εἶναι αὐτό «τό ὑπόδημα τῶν ποδῶν», πού πρέπει νά λύσει ὁ
Μωυσῆς; Γιατί φορᾶμε ὑποδήματα στά πόδια, χριστιανοί μου; Τά φορᾶμε, γιά νά μή
μᾶς τρυπᾶνε τά ἀγκάθια. Ἀλλά πότε ἡ γῆ φύτρωσε ἀγκάθια; Ὅπως μᾶς λέει ἡ Ἁγία
Γραφή, τά ἀγκάθια καί οἱ τρίβολοι ἦρθαν στήν γῆ μέ τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων
στήν ἁμαρτία (Γεν. 3,18). Ὥστε, λοιπόν, ὅταν λέει ὁ Ἄγγελος Κυρίου στόν Μωυσῆ
νά λύσει τό ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν του, αὐτό, κατά τήν ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου
τοῦ Παλαμᾶ, σημαίνει βαθύτερα νά ἀποβάλλει τό φρόνημα τῆς ἁμαρτίας.
Ἀλλά τό θέμα μας εἶναι ἄλλο. Ποιός εἶναι ὁ Ἄγγελος Κυρίου πού ἐμφανίστηκε
στόν Μωυσέα; Τό διαβάζουμε καθαρά ἀμέσως παρακάτω στήν θεοφάνεια αὐτή. Ὅταν
ὁ Ἄγγελος τοῦ Κυρίου εἶπε στόν Μωυσῆ νά βγάλει τά ὑποδήματα ἐκ τῶν ποδῶν
του, ὅπως εἴπαμε, ἀμέσως τοῦ λέει: «Ἐγώ εἰμι ὁ Θεός τοῦ πατρός σου. Θεός Ἀβραάμ
καί Θεός Ἰσαάκ καί Θεός Ἰακώβ» (Ἐξ. 3,2-6). Νά, ποιός εἶναι ὁ Ἄγγελος τοῦ
Κυρίου! Δέν εἶναι κτιστός ἄγγελος, ἀλλά εἶναι θεῖο Πρόσωπο, ὅπως φαίνεται καθαρά
καί καθαρώτατα ἀπό τόν λόγο αὐτόν τοῦ ἴδιου τοῦ Ἀγγέλου.
Τελειώνω μέ τό κήρυγμα, αὐτό, ἀγαπητοί μου, τόν λόγο περί τοῦ Ἀγγέλου τοῦ Κυρίου, ἄν καί ὑπάρχουν καί ἄλλα χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού μιλᾶνε γι᾽ αὐτόν.
Στό ἑπόμενο κήρυγμα θά μιλήσουμε ἀκριβέστερα γιά τό ποῦ ἡ Παλαιά Διαθήκη
μιλάει γιά τήν Ἁγία Τριάδα.
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32. Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
1. Ὁ Θεός μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, εἶναι ἡ Ἁγία Τριάδα, ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί
τό Ἅγιο Πνεῦμα. Τήν πίστη μας αὐτή τήν ὁμολογοῦμε συχνά στήν Θεία μας Λειτουργία,
ἀλλά καί γενικά σέ ὅλη τήν Ὀρθοδοξη λατρεία μας. Ἡ Θεία μας Λειτουργία ἀρχίζει μέ
τό «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», μέ
τήν Ἁγία Τριάδα δηλαδή. Καί σέ ὅλες τίς ἐκφωνήσεις τοῦ ἱερέα ἀκοῦμε πάλι νά μνημονεύεται ἡ Ἁγία Τριάδα. Καί οἱ ἱεροψάλτες μας συχνά λέγουν ἐκεῖνο τό μικρό τροπάριο
«Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι». Καί ᾽μεῖς, ἀδελφοί μου, στίς προσευχές
μας στά σπίτια μας νά ἐπικαλούμαστε συχνά τήν Ἁγία Τριάδα, τόν Θεό μας. Συνιστῶ,
κάθε βράδυ προτοῦ νά κοιμηθεῖτε, νά λέτε τήν προσευχή: «Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, σκέπη μου τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, Τριάς Ἁγία, δόξα σοι». Καί μετά
ἀπό αὐτή τήν προσευχή στήν Ἁγία Τριάδα νά λέτε τήν προσευχή στήν Παναγία μας,
τό: «Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία...».
2. Σέ προηγούμενο κήρυγμά μας, ἀγαπητοί μου, λέγαμε ὅτι γιά τήν Ἁγία Τριάδα μιλάει ὄχι μόνο ἡ Καινή Διαθήκη, ἀλλά καί ἡ Παλαιά Διαθήκη. Βέβαια ἡ Παλαιά Διαθήκη δέν μιλάει μέ σαφήνεια γιά τήν Ἁγία Τριάδα, ἀλλά μέ ὑπαινιγμούς μόνο. Γιατί, ἄν
ἡ Παλαιά Διαθήκη ἔλεγε μέ σαφήνεια ὅτι ὁ Θεός μας εἶναι τρία Πρόσωπα, τότε οἱ Ἰουδαῖοι, ἔτσι ἀφώτιστοι ὅπως ἦταν, θά ἔπεφταν στήν πολυθεΐα. Τό δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδας ἀποκαλύφθηκε καθαρά στήν Καινή Διαθήκη, στήν Βάπτιση τοῦ Κυρίου μας στόν
Ἰορδάνη ποταμό. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ λέγεται «Θεοφάνεια» καί ψέλνουμε στό Ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς: «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος
ἐφανερώθη προσκύνησις...». Ὅμως, ἄν καί ἡ Παλαιά Διαθήκη δέν μιλάει μέ σαφήνεια
γιά τό δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, μέ τό φῶς πού παίρνουμε ἀπό τήν
Καινή Διαθήκη, μποροῦμε νά δοῦμε σέ πολλούς λόγους της τό δόγμα αὐτό. Στό σημερινό
μου κήρυγμα θά ἀναφέρω μερικά καί λίγα μόνο χωρία ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, στά
ὁποῖα οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας εἶδαν τήν πίστη μας στήν Ἁγία Τριάδα.
(α) Στό πρῶτο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκη, τήν Γένεση (κεφ. 18), διαβάζουμε γιά
τήν φιλοξενία τριῶν Ἀγγέλων ἀπό τόν Ἀβραάμ. Ἀλλά, ἐνῶ οἱ οὐράνιοι αὐτοί ἐπισκέπτες
εἶναι τρεῖς, ὁ Ἀβραάμ παραδόξως, σάν νά εἶναι ἕνας, τούς προσφωνεῖ μέ τό «Κύριε».
Καί τό κάνει αὐτό, χριστιανοί μου, ἀπό θεία παρόρμηση, γιατί οἱ τρεῖς αὐτοί Ἄγγελοι
εἶναι τά τρία Πρόσωπα τῆς Θεότητας: Ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Τά
τρία ὅμως θεῖα Πρόσωπα εἶναι ὁμοούσια, εἶναι ΕΝΑΣ στήν οὐσία Κύριος· γι᾽ αὐτό καί
ὁ Ἀβραάμ τούς προσφωνεῖ μέ τό «Κύριος».
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(β) Στήν Παλαιά Διαθήκη ἐπίσης, σέ ἐκφράσεις πού μιλᾶνε γιά τόν Θεό, ἔχουμε μυστηριώδεις πληθυντικούς ἤ μυστηριώδεις ἑνικούς.
(1) Σᾶς ἀναφέρω ἕναν μυστηριώδη πληθυντικό: Κατά τήν δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου
εἶπε ὁ Θεός: «Ποιήσωμεν ἄνθρωπον, κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ᾽ ὁμοίωσιν» (Γεν.
1,26). Γιατί ἐδῶ ἔχουμε τόν πληθυντικό ἀριθμό «ποιήσωμεν»; Ποῦ μιλάει ὁ Θεός
καί λέει «ποιήσωμεν»; Μερικοί εἶπαν ὅτι ὁ Θεός μιλάει στούς ἀγγέλους, γι᾽ αὐτό
ἐκφράζεται σέ πληθυντικό ἀριθμό. Ὄχι! Δέν μιλάει ὁ Θεός στούς ἀγγέλους, γιατί δέν
ἔγινε ὁ ἄνθρωπος κατά τήν εἰκόνα τῶν ἀγγέλων, ἀλλά κατά τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Ὁ
Θεός Πατέρας ἐδῶ μιλάει στά ἄλλα δύο Πρόσωπα τῆς Θεότητος, τόν Υἱό καί τό
Πνεῦμα, γι᾽ αὐτό λέει «ποιήσωμεν». Καί ἄλλοι τέτοιοι πληθυντικοί, μυστηριώδεις
πληθυντικοί, ὑπάρχουν καί σέ πολλά ἄλλα χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
(2) Ἀλλά σᾶς ἀναφέρω καί ἕνα μυστηριώδη ἑνικό ἀριθμό. Στό παραπάνω χωρίο ὁ
Θεός εἶπε «ποιήσωμεν ἄνθρωπον» σέ πληθυντικό ἀριθμό, γιατί ἀπευθύνεται, ὅπως
εἴπαμε, στά ἄλλα Πρόσωπα τῆς ῾Αγίας Τριάδος. Ἀλλά ἐνῶ εἶναι τρία τά θεῖα αὐτά Πρόσωπα, γιατί στήν συνέχεια λέει «κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν» σέ ἑνικό ἀριθμό; Τό λέει σέ
ἑνικό ἀριθμό «κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν», γιατί τά τρία Πρόσωπα εἶναι ὁμοούσια καί ἔχουν
λοιπόν μία εἰκόνα. Γι᾽ αὐτό πάλι, καί ὅταν ἐμεῖς κάνουμε τήν προσευχή μας στήν Ἁγία
Τριάδα, ἐνῶ εἶναι τρία τά Πρόσωπα, λέμε σέ ἑνικό ἀριθμό «Εἰς τό ΟΝΟΜΑ τοῦ Πατρός
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» καί δέν λέμε «Εἰς τά ὀνόματα» σέ πληθυντικό
ἀριθμό. Δέν ἔχουμε τρεῖς Θεούς, ἀλλά ἕνα Θεό. Καί ὅταν πάλι λέγουμε ἐκείνη τήν ἄλλη
ὡραία προσευχή μας στήν Ἁγία Τριάδα, τό «Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, ἅγιος Ἀθάνατος», ἐνῶ εἶναι τρία τά Πρόσωπα πού μνημονεύουμε, δέν λέμε «ἐλεήσατε», ἀλλά λέμε
«ἐλέησον ἡμᾶς». Σέ ἑνικό ἀριθμό τό ρῆμα, γιατί ἕνας εἶναι ὁ Θεός μας. Τά τρία θεῖα
Πρόσωπα εἶναι ὁμοούσια.
(γ) Ἀλλά ἔχουμε πολλά καί πάρα πολλά τέτοια ὅμοια χωρία στήν Παλαιά Διαθήκη,
ἀδελφοί χριστιανοί, τά ὁποῖα κάνουν ἀναφορά στήν Ἁγία Τριάδα. Ἀναφέρω καί δύο-τρία
ἀκόμη χωρία:
(1) Ὁ προφήτης Ἠσαΐας μᾶς λέει ὅτι τά Σεραφείμ στέκονται γύρω ἀπό τόν θρόνο
τοῦ Θεοῦ καί ἀναπέμπουν δοξολογία σ᾽ ᾽Αὐτόν. Ἡ δοξολογία δέ αὐτή εἶναι σέ τριπλῆ
μορφή: «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος, Κύριος Σαβαώθ...» (Ἠσ. 6,3). Γιατί σέ τριπλῆ μορφή;
Γιατί ὁ Θεός μας εἶναι Ἁγία Τριάδα.
(2) Σχετικά μέ τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ στόν Ψαλμ. 2 ὁ Θεός Πατέρας λέει σ᾽ Αὐτόν: «Υἱός
μου εἶ σύ, ἐγώ σήμερον γεγέννηκά σε». Καί στόν Ψαλμ. 109 λέει πάλι ὁ Θεός Πατέρας
στόν Υἰό Του: «Ἐκ γαστρός πρό ἑωσφόρου ἐγέννησά σε».
(3) Καί σχετικά, τέλος, μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα λέει ὁ Ψαλμωδός στόν Θεό: «Τό Πνεῦμα
σου τό ἀγαθόν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ» (Ψαλμ. 142,12). Καί ὁ Ἠσαΐας πάλι λέει:
«Κύριος ἀπέστειλέ με καί τό Πνεῦμα αὐτοῦ». (Ἠσ. 48,16).
Ὁλόκληρη λοιπόν ἡ Ἁγία Γραφή, ἀγαπητοί μου, ὄχι μόνο ἡ Καινή Διαθηκη, ἀλλά
καί ἡ Παλαιά Διαθήκη, μᾶς λέει ὅτι ὁ Θεός μας εἶναι Ἁγία Τριάδα. Εἶναι τρία θεῖα Πρόσωπα: Ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα.
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
1. Ἡ πίστη μας, ἀγαπητοί μου, ἔχει ἱερά κείμενα καί αὐτό εἶναι τό μεγαλεῖο
της. Ἱερώτατο δέ κείμενο, ἀνώτερο ὅλων τῶν ἄλλων, εἶναι ἡ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ἡ
Παλαιά καί ἡ Καινή Διαθήκη. Τό βιβλίο αὐτό εἶναι θεόπνευστο καί ἔχει τήν θέση
του πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα, ἐκεῖ πού ἔχει τήν θέση του καί τό Ἅγιο Ποτήριο.
Καί ὅπως κοινωνοῦμε ἀπό τό Ἅγιο Ποτήριο τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ σαρκωθέντος
στήν κοιλία τῆς Ἁγίας Θεοτόκου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἔτσι, λέγουν οἱ Πατέρες, κοινωνοῦμε καί ἀπό τήν Ἁγία Γραφή τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Τήν Ἁγία Γραφή πρέπει νά τήν
ἀγαπήσουμε καί νά τήν κάνουμε τό πολυφίλητο καθημερινό μας ἀνάγνωσμα.
2. Περικοπές ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, ἀπολαμβάνουμε στήν θεία λατρεία μέ τά ἱερά Ἀναγνώσματα. Κατά τόν Ἑσπερινό
ἔχουμε Ἀναγνώσματα ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, ἐνῶ στήν θεία Λειτουργία
ἔχουμε ἀναγνώσματα ἀπό τήν Καινή Διαθήκη, τό ἀποστολικό καί τό εὐαγγελικό
ἀνάγνωσμα.
3. Λογικό εἶναι ὅτι, γιά νά «κοινωνοῦμε» ἀπό τά Ἀναγνώσματα αὐτά τόν λόγο
τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά μᾶς εἶναι κατανοητά, νά καταλαβαίνουμε δηλαδή τά ἱερά
τους νοήματα. Ὅμως, μᾶς χωρίζει ἀπό τά κείμενα αὐτά ἡ γλώσσα καί εἶναι κείμενα ἐν πολλοῖς ἀκατάληπτα. Ἀκριβῶς αὐτή ἡ δυσκολία κάνει μερικούς κληρικούς, ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς, νά ὑποστηρίζουν τήν ἀπό μετάφραση ἀνάγνωση στήν
θεία λατρεία τῶν ἁγιογραφικῶν περικοπῶν, ἀλλά καί αὐτῆς τῆς θείας Λειτουργίας
τήν μετάφραση.
4. Τό θέμα ἔχει γίνει σοβαρό καί ταράσσει θά ἔλεγα τήν ἑλλαδική μας Ἐκκλησία,
γι᾽ αὐτό καί θά ἐκθέσω, ὡς Ἐπίσκοπος, τήν θέση μου ἐπ᾽ αὐτοῦ μέ ἁπλό λόγο.
(α) Καί πρίν ἀπό μᾶς, πολύ πρίν ἀπό τήν δική μας ἐποχή, τά ἴδια κείμενα εἶχε
ἡ Ἐκκλησία μας. Καί τότε πολλοί χριστιανοί ἦταν ὀλιγογράμματοι καί ἀγράμματοι. Καί ὅμως, δέν γινόταν λόγος γιά μετάφραση τῶν ἱερῶν κειμένων στήν
λατρεία. Στήν Τουρκοκρατία, γιά παράδειγμα, τά ἁγιογραφικά Ἀναγνώσματα
διαβάζονταν καί στήν λατρεία καί στά σπίτια ἀπό τό πρωτότυπο κείμενο καί ὄχι
ἀπό μετάφραση. Καί βγῆκαν μάρτυρες τῆς πίστεως καί ἥρωες τῆς πατρίδας
μας ἀπό τούς πατέρες μας καί ἀδελφούς μας αὐτούς.
(β) Ἄν τά κείμενα εἶναι ἀκατάληπτα καί εἶναι βεβαίως ἀκατάληπτα, γι᾽ αὐτό
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ὑπάρχει τό κήρυγμα στήν Ἐκκλησία, γιά νά τά ἑρμηνεύει καί νά κάνει καταληπτά
τά νοήματά τους στούς πιστούς. Ἄς παύσει ἐπί τέλους τό κήρυγμα νά εἶναι καθηκοντολογικό, σάν νά ζητᾶμε νά κάνουμε τούς χριστιανούς μας καλούς μαθητές τοῦ
Πλάτωνα καί τοῦ Ἀριστοτέλη. Ἄς στραφεῖ τό κήρυγμα στά ἱερά Ἀναγνώσματα
τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἄς τά κάνει κατανοητά στούς πιστούς μέ ἁπλό λόγο.
Ἀλλά ὑπάρχουν μεταφρασμένα τά ἱερά μας κείμενα, καί ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ
θεία Λειτουργία καί οἱ ὕμνοι τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἄς
προτρέψουμε λοιπόν τούς χριστιανούς μας νά καταφύγουν οἱ ἴδιοι στίς μεταφράσεις
τῶν ἱερῶν Ἀναγνωσμάτων, ὥστε νά τούς εἶναι καταληπτά, ὅταν θά τά ἀκούσουν
στήν λατρεία ἀπό τό κείμενο.
(γ) Προσωπικῶς θεωρῶ ὡς βεβήλωση τήν ἐξοβέλιση τοῦ ἱεροῦ κειμένου καί
τήν ἀπόδοση τῶν ἱερῶν Ἀναγνωσμάτων ἀπό μετάφραση. Κατά πρῶτον, αὐτό
ἐναντιοῦται πρός τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, γιατί δέν συνέβηκε σέ προηγούμενα χρόνια τό πράγμα αὐτό, ἄν καί συνέτρεχαν οἱ ἴδιοι λόγοι. Καί τότε δηλαδή ἦταν τά κείμενα ἀκατάληπτα στούς πιστούς.
Ἔπειτα, τό θέμα αὐτό, τό νά διαβάζονται, δηλαδή, μεταφρασμένα τά ἁγιογραφικά Ἀναγνώσματα στήν λατρεία, δέν ἀποφασίστηκε ἀπό τήν Ἱεραχία τῆς
Ἐκκλησίας μας. Δέν ἐπιτρέπεται δέ νομίζουμε ἕνας ἐπίσκοπος, δίχα τῆς ἀποφάσεως ὅλης τῆς Ἐκκλησίας, νά εἰσάγει στήν ἐπισκοπή του μιά νέα τολμηρή
πράξη, κατ᾽ αὐτήν μάλιστα τήν θεία λατρεία.
(δ) Ἀλλά ἔστω, εἰσάγουμε μετάφραση τῶν ἱερῶν Ἀναγνωσμάτων στήν θεία
λατρεία καί ἀντί τοῦ κειμένου διαβάζουμε τήν μετάφραση. Φανταστεῖτε! Ἐνῶ
πρῶτα οἱ πιστοί ἄκουαν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτός βγῆκε ἀπό τά χέρια τῶν
θεοπνεύστων συγγραφέων του, τώρα, σ᾽ αὐτήν τήν ἱερή ὥρα τῆς θείας λατρείας,
θά ἀκούει τόν θεόπνευστο λόγο τῶν Προφητῶν καί τῶν Ἀποστόλων ὅπως τόν
ἀποδίδει ὁ τάδε, ὁ τάδε καί ὁ τάδε μεταφραστής του. Γράφω αὐτά χωρίς βέβαια
νά πιστεύω τήν θεοπνευστία στίς λέξεις. Ἀλλά, πῶς νά τό κάνουμε!.. Μᾶς συγκινεῖ καί μᾶς εὐφραίνει ἡ σκέψη ὅτι διαβάζουμε καί ἐμεῖς σήμερα στήν Ἐκκλησία
μας τά ἅγια λόγια τοῦ Θεοῦ, ὅπως τά διάβαζαν οἱ παλαιοί χριστιανοί καί ὅπως
τά διάβαζαν οἱ πατέρες μας στό Βυζάντιο καί στήν Τουρκοκρατία. Αὐτά τά ἱερά
Ἀναγνώσματα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀδελφοί, ἡ θεία Λειτουργία καί οἱ ἱεροί ὕμνοι,
ἔτσι ὅπως τά ἔχουμε καί τά διαβάζουμε ἐμεῖς στήν λατρεία μας, ἔτσι τά διάβαζε
καί ὁ ἅγιος Νεκτάριος καί τόσοι ἅγιοι Πατέρες. Τά ἅγια λόγια τῆς λατρείας «πιπιλίστηκαν», ἄς τό πῶ ἔτσι, ἀπό ἀναρίθμητα στόματα ἁγίων Πατέρων καί Μητέρων καί μᾶς τά παρέδωσαν σάν παρακαταθήκη ἱερή σέ μᾶς, χωρίς νά τά
παραλλάξουν καθόλου. Ποιοί εἴμαστε ἐμεῖς τώρα πού σκεφθήκαμε νά τά ἀλλοιώσουμε μεταφράζοντάς τα;
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(ε) Πραγματικά, εἶναι ἀλλοίωση ἡ μετάφραση τοῦ ἱεροῦ κειμένου καί ἡ εἰσαγωγή τῆς μεταφράσεως αὐτῆς γιά ἀνάγνωση στήν θεία λατρεία. Ἡ μετάφραση
ἑνός στίχου τοῦ ἱεροῦ κειμένου γίνεται μέ βάση τήν ἑρμηνεία πού δίνει ὁ μεταφραστής στόν στίχο αὐτό. Πολύ πιθανόν ὅμως ὁ μεταφραστής νά δίνει λανθασμένη
ἑρμηνεία στόν στίχο. (Ἔχω διαπιστώσει τοιαῦτες λανθασμένες ἑρμηνεῖες). Καί
θά ἀκούει λοιπόν ὁ πιστός λαός μας στήν λατρεία του πρός τόν Θεό τόν θεῖο λόγο
μέ λανθασμένη μετάφραση προερχομένη ἀπό λανθασμένη ἑρμηνεία τοῦ τάδε, μορφωμένου μέν ἀκαδημαϊκά, πιθανῶς ὅμως μή μεμαρτυρημένου καί ὡς τοιούτου
εὐσεβοῦς, ὥστε νά ἀκούεται ὁ λόγος του στήν Ἐκκλησία.
5. Κατά τά παραπάνω εἴμαστε ἐνάντιοι, ἀκόμη δέ καί πολέμιοι κατά τῆς εἰσαγωγῆς τῆς μεταφράσεως τῶν ἁγιογραφικῶν ἀναγνωσμάτων, τῶν λειτουργικῶν
δέλτων καί τῶν ὕμνων τῆς πίστης μας στήν θεία λατρεία.
Δέν παραβλέπουμε ὅμως τό πρόβλημα τῆς ἀκατανοησίας τῶν ἱερῶν Ἀναγνωσμάτων ἀπό τόν λαό. Ὅπως τό ἔχουμε διαπιστώσει, νομίζουμε ὅτι τό πρόβλημα
αὐτό καί ἡ δυσκολία αὐτή θεραπεύεται πρῶτον μέν μέ τό βιβλικό ἁγιογραφικό
κήρυγμα, ἔπειτα δέ μέ τήν ἔκδοση μικρῶν βιβλιαρίων, στά ὁποῖα θα παρατίθεται
τό κείμενο τῶν ἁγιογραφικῶν περικοπῶν (λίγες σχετικά εἶναι οἱ ἁγιογραφικές
περικοπές τοῦ Ἑσπερινοῦ) καί ἡ μετάφρασή τους. Ἔτσι ὁ λαός μας θά ἔχει μόνιμο βοήθημα, γιά νά γνωρίζει τό νόημα αὐτῶν πού ἀκούει στήν Ἐκκλησία του.
Προτείνουμε, καί τό ἄλλο, βοηθητικό πιθανόν γιά τήν κατανόηση τῶν ἀναγνωσθέντων: Ἀφοῦ ἀναγνωσθοῦν στό κείμενο τά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα, ὁ
ἱερεύς τῆς ἐνορίας, ἀντί θείου κηρύγματος, ἀφοῦ πεῖ πρῶτα ἕνα σύντομο προλογικό, νά διαβάσει ἔπειτα εὐκρινῶς καί μέ τόνο καί νόημα τήν μετάφραση τῶν
ἀναγνωσθέντων περικοπῶν. Νά ρωτήσει ὅμως τόν ἐπίσκοπό του ποιά μετάφραση
θά προτιμήσει, γιατί δέν εἶναι ὅλες οἱ μεταφράσεις καλές. Ἔχουν λάθη, ὅπως
εἴπαμε, καί ἄς φημίζονται ὡς ἔργα εἰδικῶν καθηγητῶν. Τό σωστό πάντως εἶναι
νά μή δίνουμε μετάφραση τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀλλά ἑρμηνευτική ἀπόδοσή της,
ὅπως ἔπραξε ὁ μακαριστός καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, δικός μας, ἀπό
τήν Στεμνίτσα Γορτυνίας καταγόμενος.
6. Ὡς πρός τούς ἀγαπητούς μας νέους, γιά νά τούς ἑλκύσουμε στήν Ἐκκλησία, ἄς τούς θέλξουμε μέ ἰσχυρό λόγο γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἄς δοῦν τόν
ἐνάρετο βίο μας καί ἄς κάνουμε προσευχή ὑπέρ αὐτῶν, μέσα, δηλαδή, πού μαρτυροῦν τήν ὀρθόδοξη ἱεραποστολή, καί ἄς μήν προβαίνουμε σέ ἐνέργειες ἀπό τίς
ὁποῖες ταράσσεται ἡ Ἐκκλησία καί χάνουμε τούς πιστούς, χωρίς τελικά νά ἐπιτυγχάνεται καί ὁ σκοπός πού ἐπιδιώκουμε, γιατί δέν εὐλογούμαστε ἀπό τόν Θεό,
ἀφοῦ ἐνεργοῦμε μέ τρόπους πού δέν μᾶς παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες.
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33. ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
1. Στή δογματική σειρά τῶν κηρυγμάτων μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, μιλᾶμε
γιά τήν Ἁγία Τριάδα, τόν Πατέρα, τόν Υἱόν καί τό Ἅγιον Πνεύμα. Στό σημερινό
μου κήρυγμα, τό τελευταῖο αὐτό μάθημα γιά τήν Ἁγία Τριάδα, θέλω νά σᾶς ἀναφέρω λίγες μαρτυρίες ἀπό τήν Ἁγία Γραφή γιά τήν θεότητα τοῦ Υἱοῦ, τοῦ Κυρίου
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί γιά τήν θεότητα πάλι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί βέβαια
δέν ὑπάρχει κανείς ἀπό μᾶς πού νά ἀμφιβάλλει γι᾽ αὐτό. Γιατί ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι
πιστεύουμε ὅτι Θεός εἶναι ὁ Πατέρας, Θεός εἶναι ὁ Υἱός, Θεός εἶναι καί τό Ἅγιο
Πνεῦμα. Πλήν ὅμως δέν εἶναι τρεῖς Θεοί ἀλλά ἕνας Θεός. Τριάδα ὁμοούσιος καί
ἀχώριστος. Πέρα ὅμως ἀπό ᾽μᾶς τούς ὀρθοδόξους εἶναι καί οἱ πλανεμένοι αἱρετικοί, οἱ ὁποῖοι δέν πιστεύουν γιά Θεό οὔτε τόν Υἱό οὔτε τό Ἅγιο Πνεῦμα. Γιά τήν
θεότητα τοῦ Πατέρα δέν ἀμφιβάλλουν αὐτοί. Δέν δέχονται ὅμως τήν θεότητα
τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί μάλιστα αὐτοί οἱ πλανεμένοι ἔχουν τήν
ἀναίδεια νά λέγουν: «Καί ποῦ τό λέει ἡ Ἁγία Γραφή ὅτι εἶναι Θεός ὁ Χριστός
καί τό Ἅγιο Πνεῦμα;». Γιά νά ἔχουμε λοιπόν ἐπιχειρήματα ἐναντίον αὐτῶν τῶν
αἱρετικῶν, γι᾽ αὐτό, ἐπαναλαμβάνω, στό σημερινό μου κήρυγμα θά σᾶς ἀναφέρω
λίγες μόνο μαρτυρίες ἀπό τήν Ἁγία Γραφή γιά τήν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Α. Γιά τήν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
(α) Τό πιό δυνατό χωρίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀγαπητοί μου, πού μιλάει γιά τήν
θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ Κατά Ἰωάννην Εὐαγγελίου, πού
καλό εἶναι νά τήν ξέρουμε ἀπ᾽ ἔξω. Σ᾽ αὐτήν τήν περικοπή του ὁ Εὐαγγελιστής
Ἰωάννης καλεῖ τόν Χριστό Θεό καί μάλιστα τόν καλεῖ καί Δημιουργό τοῦ κόσμου.
Λέγει: «’Εν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν καί Θεος ἦν ὁ Λόγος.
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Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρός τόν Θεόν. Πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο καί χωρίς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδέ ἕν ὁ γέγονεν» (Ἰωαν. 1, 1-3).
(β) Ἀλλά τόν Ἰησοῦ Χριστό γιά Δημιουργό τοῦ κόσμου τόν λέει ἀκόμη πιό
καθαρά ὁ ἀπόστολος Παῦλος καί μάλιστα λέει ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι καί
προαιώνιος. Αὐτό βέβαια δέν μπορεῖ νά εἰπωθεῖ γιά ἄνθρωπο, ἀλλά μόνο γιά τόν
Θεό. Λέει λοιπόν ὁ ἀπόστολος: «Ἐν αὐτῷ (δηλαδή, διά τοῦ Χριστοῦ) ἐκτίσθη
τά πάντα, τά ἐν τοῖς οὐρανοῖς καί τά ἐπί τῆς γῆς, τά ὁρατά καί τά ἀόρατα, εἴτε
θρόνοι, εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαί εἴτε ἐξουσίαι· τά πάντα δι᾽ αὐτοῦ καί εἰς αὐτόν
ἔκτισται· καί αὐτός ἐστι πρό πάντων καί τά πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκε» (Κολ.
1,16). Ὡραιότατο χωρίο γιά τήν θεότητα τοῦ Χριστοῦ.
(γ) Ἀλλά καί ὁ Ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός μίλησε γιά τήν θεότητά Του ὅταν
εἶπε: «Ἐγώ καί ὁ Πατήρ ἕν ἐσμεν» (Ἰωαν. 10,30). Καί πάλι εἶπε: «Ἐγώ ἐν
τῷ Πατρί καί ὁ Πατήρ ἐν ἐμοί» (Ἰωάν. 14,11. 10,38). Ἀσφαλῶς μόνο ὁ Θεός
μπορεῖ νά πεῖ τέτοια λόγια καί ὄχι ἄνθρωπος.
(δ) Ἀλλά, σάν δυνατώτερο χωρίο ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, πού μιλάει γιά τήν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, θεωρῶ ὅτι εἶναι αὐτό πού λέγει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας
γιά τόν Ἑαυτό του στήν Ἀποκάλυψη: «Ἐγώ εἰμι τό Α καί τό Ω, λέγει Κύριος
ὁ Θεός, ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ» (Ἀποκ. 1,8). Αὐτόν τόν
λόγο τόν λέγει πραγματικά ὁ Ἰησοῦς Χριστός, γιατί Αὐτός καί ὄχι ὁ Πατέρας
εἶναι ὁ «ἐρχόμενος». Θά ἔρθει μέ τήν Δεύτερή Του Παρουσία. Καί ἄς προσέξουμε
ὅτι ὁ Ἰωάννης, ὁ συγγραφεύς τῆς Ἀποκαλύψεως, ὀνομάζει στό χωρίο αὐτό τόν
Ἰησοῦ Χριστό «Κύριο Θεό»! Μή ἔχοντας πολύ χρόνο, φτάνουν αὐτά τά λίγα
χωρία, γιά νά ἀποδείξουν περίτρανα τήν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Β. Γιά τήν θεότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
Πρῶτα - πρῶτα πρέπει νά σᾶς πῶ, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ὅτι πολλοί αἱρετικοί
δέν ἀρνοῦνται μόνο τήν θεότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλά ἀρνοῦνται καί τήν
ὑπόστασή Του, γιατί δέν τόν παραδέχονται σάν Πρόσωπο, σάν μία ὕπαρξη, ἀλλά
δέχονται τό Ἅγιο Πνεῦμα σάν μιά ἀπρόσωπη δύναμη, σάν ἄνεμο. Γι᾽ αὐτό, θά
ἀναφέρουμε ἐδῶ λίγες μαρτυρίες ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι καί πρόσωπο.
(α) Ὁ Κύριός μας στήν ἀποχαιρετιστήριο ὁμιλία Του πρός τούς μαθητάς Του
καλεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα «Παράκλητο», πού ἐνεργεῖ ὡς Πρόσωπο καί ὄχι ὡς μιά
ἀπρόσωπη δύναμη. Λέγει: «Ὅταν δέ ἔλθῃ ὁ Παράκλητος, ὅν ἐγώ πέμψω ὑμῖν
παρά τοῦ Πατρός, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὅ παρά τοῦ Πατρός ἐκπορεύεται,
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ἐκεῖνος μαρτυρήσει περί ἐμοῦ» (Ἰωαν. 15,26). «Καί ἐλθών ἐκεῖνος ἐλέγξει τόν
κόσμον περί ἁμαρτίας καί περί δικαιοσύνης καί περί κρίσεως» (Ἰωαν. 16,8).
(β) Πραγματικά στόν παραπάνω λόγο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ φαίνεται ὅτι τό Ἅγιο
Πνεῦμα εἶναι Πρόσωπο, γιατί «ἔρχεται» καί «ἐλέγχει». Καί μόνο μιά πραγματική ὕπαρξη καί ὄχι μιά ἀφηρημένη δύναμη μπορεῖ νά τό κάνει αὐτό. Ἀλλά θά
ἀναφέρω καί ἕναν ἄλλο λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου ὅπου λέγει ὅτι τό Ἅγιο
Πνεῦμα ἔχει «βούληση» καί «ἐνεργεῖ» κατά τήν βούλησή Του αὐτή. Αὐτό βέβαια
δέν μπορεῖ νά τό ποῦμε γιά μιά ἀφηρημένη δύναμη, ἀλλά γιά ὕπαρξη. Λέγει ὁ
ἀπόστολος: «Πάντα δέ ταῦτα ἐνεργεῖ τό ἕν καί τό αὐτό Πνεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ
ἑκάστῳ καθώς βούλεται» (Α´ Κορ. 12,11).
Τά παραπάνω χωρία γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα εἰπώθηκαν γιά νά φανεῖ ὅτι τό Ἅγιο
Πνεῦμα εἶναι πραγαματικά Πρόσωπο, ὅπως Πρόσωπο εἶναι ὁ Πατέρας καί Πρόσωπο εἶναι καί ὁ Υἱός. Ἀλλά, λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου, θά σᾶς πῶ τώρα καί μία
μόνο ἀπό τίς πάμπολλες μαρτυρίες τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι
Θεός:
(γ) Ὅταν ὁ ἀπόστολος Πέτρος ἤλεγξε τόν Ἀνανία, γιατί ἔκρυψε τήν ἀξία τῆς
περιουσίας του, τοῦ εἶπε, ὅτι εἶπε ψέματα ὄχι σέ ἄνθρωπο, ἀλλά στό Ἅγιο
Πνεῦμα, πού εἶναι Θεός (Πραξ. 5,3-4)!
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

Ἀγαπητοί συλλειτουργοί ἀδελφοί,
1. Ἄς εὐχαριστήσουμε τόν Θεό, γιατί εἰσερχόμαστε καί φέτος στήν ἁγία καί Μεγάλη
Τεσσαρακοστή. Εἶναι ὄμορφη καί γλυκειά ἡ περίοδος αὐτή τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά
ὅσους βέβαια τήν γεύονται. Τήν περίοδο αὐτή οἱ Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι
πιό πλούσιες καί πρέπει ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς νά τίς δίνουμε στόν λαό καί νά τίς δίνουμε μέ τέτοιον τρόπο πού νά τίς ἀπολαμβάνει. Ὁ λαός μας, ἅγιοι πατέρες, πρέπει νά νοήσει τό
μεγαλεῖο τῆς Πίστης μας, γιά νά τήν ἀγαπήσει, νά τήν ἀγαπήσει πολύ, ὥστε, ἄν τό
καλέσουν οἱ καιροί, νά θυσιαστεῖ ἀκόμη γι᾽ αὐτήν. Ὁ λαός μας πρέπει νά καταλάβει ὅτι
λεγόμαστε Ὀρθόδοξοι, γιατί ὀρθά – δοξάζουμε, δηλαδή ὀρθά λατρεύουμε, τόν Θεό. Στήν
Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας εἶναι στό μεγαλεῖο της, ἀκριβῶς γιατί
ἔχει πλουσιώτερες τίς λειτουργικές της Ἀκολουθίες.
2. Σᾶς παρακαλῶ, σεβαστοί πατέρες, τήν φετινή Τεσσαρακοστή νά φανεῖτε περισσότερο ἐπιμελεῖς σάν ἱερεῖς, ὥστε νά γίνουν πραγματικότητες αὐτά πού στά προηγούμενα
τέσσερα χρόνια σᾶς ἔλεγα νά κάνετε ὡς ὑποχρεωτικά σας καθήκοντα τήν περίοδο αὐτή
καί ὅμως δέν τά κάνατε. Ἐπειδή ὡς Ἐπίσκοπος αἰσθάνομαι ὑπόχρεο καί ὑπεύθυνο τόν
ἑαυτό μου νά λέω τά δέοντα γενέσθαι στίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἐπιμένω στήν τήρηση τῶν λειτουργικῶν Ἀκολουθιῶν κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, στήν ὁποίαν εἰσερχόμεθα. Δηλαδή:
(α) Τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς καί τίς Κυριακές τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς νά
τελεῖτε στίς Ἐνορίες σας τόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό.
(β) Ἄν δέν εἶναι δυνατόν κάθε ἑβδομάδα, ἀνά δεκαπενθήμερο τοὐλάχιστον, νά τελεῖτε
στίς Ἐνορίες σας τήν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων. Καί λέγω τό «ἄν
δέν εἶναι δυνατόν κάθε ἑβδομάδα», γιατί ὑπάρχουν ἱερεῖς πού ἔχουν ἐπιφορτιστεῖ καί
ἄλλες Ἐνορίες νά ἐξυπηρετοῦν λειτουργικά καί ὑποχρεοῦνται λοιπόν καί σ᾽ ἐκεῖνες τίς
Ἐνορίες νά τελέσουν τήν Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
(γ) Ἑκάστη Παρασκευή τό ἑσπέρας νά τελεῖτε τήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν
στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.
(δ) Καθημερινῶς τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (πλήν Παρασκευῆς, Σαββάτου καί Κυριακῆς) νά κάνετε τό Μέγα Ἀπόδειπνο στήν Ἐνορία σας. Καί ἄν δέν εἶναι
δυνατόν τό «καθημερινῶς», δύο ἤ τρεῖς φορές την ἑβδομάδα τοὐλάχιστον νά γίνεται τό
Μέγα Ἀπόδειπνο στήν Ἐνορία σας, μέ τήν προϋπόθεση τίς λοιπές ἡμέρες νά τελεῖτε τό
Ἀπόδειπνο καί στίς ἄλλες Ἐνορίες πού ἐξυπηρετεῖτε.
(ε) Νά ἑτοιμάζετε τόν λαό μέ λίγα δικά σας κηρυκτικά λόγια στόν Ναό, ἀλλά καί
κατά τίς προσωπικές συναντήσεις μέ τούς ἐνορῖτες σας, νά ἐξομολογηθοῦν τώρα ἰδιαίτερα
τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη θά καθοριστεῖ πρόγραμμα Πνευματικῶν, οἱ ὁποῖοι θά περιέρχονται τά χωριά γιά ἐξομολόγηση. Θά συνεννοηθοῦν αὐτοί
μαζί σας πότε θά ἔρθουν στήν Ἐνορία σας· ἤ, ἄν μέχρι τήν Β´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν
δέν ἐπικοινωνήσουν αὐτοί μαζί σας, ἐπικοινωνῆστε ἐσεῖς μαζί μου ἤ μέ τόν Πρωτοσύγ31

κελλο τῆς Μητροπόλεως π. Ἰάκωβο, γιά νά σᾶς ἀποστείλουμε Πνευματικό γιά ἐξομολόγηση τῶν χριστιανῶν σας.
3. Ἀπαιτῶ, πατέρες μου, τήν τήρηση τῶν ἀνωτέρω, πού εἶναι κανονισμός τῆς
Ἐκκλησίας μας νά γίνονται κατά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Πιστεύω ἀπόλυτα ὅτι
γιά τήν πνευματική ἀναγέννηση τοῦ λαοῦ μας πρέπει νά τόν θρέψουμε καί νά τόν ποτίσουμε μέ τίς λειτουργικές Ἀκολουθίες. Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά τό κάνουμε αὐτό, γιατί
εἴμαστε ἱερεῖς. Συγγνώμη, νά πῶ καί τό ἄλλο: Στό κάτω κάτω πληρωνόμαστε γιά τήν
θέση μας αὐτή καί ὑποχρεούμεθα νά τελοῦμε τά καθήκοντά μας. Κάθε ὑπάλληλος παίρνει τόν μισθό του μέ τήν προϋπόθεση νά τελεῖ τά καθήκοντά του. Ὁ ἱερέας δέν εἶναι
ὑπάλληλος, γι᾽ αὐτό δέν πρέπει νά δουλεύει μόνο τό ὀκτάωρο τοῦ ὑπαλλήλου, ἀλλά ὅλη
τήν ἡμέρα καί ὅλη τήν νύχτα πρέπει νά εἶναι ἕτοιμος στό λειτουργικό του καί στό ποιμαντικό του καθῆκον. Θά εἶναι ὅμως ντροπή ὁ ἱερεύς, πού πρέπει νά εἶναι ὑπέρ τόν κοσμικό ὑπάλληλο θυσιαστικός, νά μή δαπανᾶ γιά τήν διακονία του οὔτε τό ὀκτάωρο τοῦ
ὑπαλλήλου. Καί πῶς τότε δέν ντρεπόμαστε νά παίρνουμε τόν μισθό μας; Καί πῶς δέν
ντρεπόμαστε νά φορᾶμε τόν Σταυρό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου, ἀφοῦ, γιά τό καλό τῆς
ψυχῆς μας καί γιά τό καλό τῶν ψυχῶν τοῦ ποιμνίου μας, δέν κάνουμε τήν θυσία νά τελοῦμε τίς ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας; Σταυρός σημαίνει θυσία γιά τό ποίμνιό
μας. Καί ἄν δέν κάνουμε τήν ἐλάχιστη θυσία νά τελοῦμε τήν Προηγιασμένη Λειτουργία
καί τόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό καί τό Ἀπόδειπνο στήν Ἐνορία μας, πῶς, ξαναλέγω,
ἔχουμε τό ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου; Καί πῶς ἐγώ ὁ ἐπισκοπος τό ἀνέχομαι αὐτό;
4. Ἐγώ, πατέρες, σᾶς σέβομαι, σᾶς πολυσέβομαι, σᾶς ἐτίμησα μέ ὀφφίκια, ἀλλά παρακαλῶ καί σεῖς, καί ἐγώ ὁ ταλαίπωρος, νά τιμήσουμε τήν τιμή μέ τήν ὁποία μᾶς
τίμησε ὁ Θεός χωρίς νά τό ἀξίζουμε. Ἄς μᾶς φωτίζει ὁ Θεός μέ τήν Χάρη Του νά νοήσουμε τό ὕψος τῶν εὐθυνῶν μας καί ἄς μᾶς δώσει ἡ Παναγία Δέσποινά μας τήν Εὐχή
Της, γιά νά ἀνταποκριθοῦμε, ἔστω καί λίγο, στό ἱερό μας ἔργο.
5. Αἰσθάνομαι βαθειά τήν ἀνάγκη νά ζητήσω συγγνώμη ἀπό ὅλους ὅσους ἐλύπησα,
εἴτε μέ τό θέλημά μου εἴτε χωρίς τό θέλημά μου, ὅπως καί ἐγώ πάλι δίνω ἀπό τήν
καρδιά μου συγγνώμη σέ ὅσους μέ ἐλύπησαν. Γιά ὅσα ὅμως σᾶς ἔγραψα παραπάνω, γιά
τό νά εἴμαστε δηλαδή ζηλωτές στά λειτουργικά καί ποιμαντικά μας καθήκοντα, γι᾽
αὐτό δέν σᾶς ζητῶ συγγνώμη, διότι ἔπρεπε νά σᾶς τά πῶ καί πάντοτε θά σᾶς τά λέγω
καί ἀλλοίμονό μου ἄν δέν σᾶς τά λέγω. Σᾶς παρακαλῶ δέ καί ἐσεῖς, ἄν καταλάβετε καί
ἐμέ ἀδιάφορο ἤ τεμπέλη καί ὀκνηρό στήν διαποίμανση τῆς Μητροπόλεώς μας, ἤ ἄν μάθετε ὅτι κάνω ἐκδρομές γιά ξεκούραση καί ἀναψυχή, παρακαλῶ, νά μέ παρατηρήσετε
καί νά μέ ἐλέγξετε.
6. Μετά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή ὑποχρεοῦσθε ὅλοι νά μοῦ ἀναφέρετε
γραπτῶς τά σχετικά μέ τήν ἐφαρμογή τῶν παραπάνω παραγγελιῶν. Ἐάν δηλαδή
ἐκτελέσθηκαν οἱ παραπάνω ὑποχρεώσεις σας.
Καλή Τεσσαρακοστή!
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας.
32

jkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl
Πρός τήν χριστιανική ἐφημερίδα «ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΣ»

Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 5ῃ Ἰανουαρίου 2011

Πρός
Τόν Διευθυντήν
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐφημερίδος
«Ο ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΣ»
εἰς Πάτρας
Κύριε Διευθυντά,
Μοῦ ἐζητήσατε νά γράψω διά τήν ἔγκριτον ἐφημερίδα σας ποιό γεγονός κατά
τό περασμένο ἔτος 2010 μοῦ ἔκανε μεγαλυτέρα ἐντύπωση καί νά ἐκφέρω τήν
κρίση μου γι᾽ αὐτό.
1. Ὡς τοιοῦτο γεγονός, γιά τήν πατρίδα μας τοὐλάχιστον τήν ἀγαπημένη, δέν
ἔχω νά ἀναφέρω ἄλλο παρά τήν οἰκονομική κρίση, στήν ὁποία περιπέσαμε κατά
τό διαρρεῦσαν ἔτος. Τά δέ ὀδυνηρά ἀποτελέσματα τῆς κρίσεως αὐτῆς ζοῦμε ὅλοι
σχεδόν οἱ Ἕλληνες. Αὐτό πράγματι τό γεγονός μοῦ ἔκανε μεγαλυτέρα ἐντύπωση,
πονετική ἐντύπωση, γιατί εἶναι ἕνα συμβάν, τό ὁποῖο ἀφορᾶ ὅλους μας. Μποροῦσα
βέβαια νά ἀναφέρω καί προσωπικό μου γεγονός, εὐχάριστο ἤ θλιβερό, ἀλλά ἐμεῖς
οἱ χριστιανοί πρέπει νά βλέπουμε «καθολικά» τά πράγματα. Μέ τήν ἔκφραση
«καθολικά» ἐννοῶ ὅτι ἐμεῖς οἱ χριστιανοί δέν πρέπει νά κλεινόμαστε στόν ἑαυτό
μας, ἀλλά νά ἀνοιγόμαστε στό σύνολο καί νά ἀγκαλιάζουμε τά δικά του προβλήματα. Ἐμεῖς οἱ χριστιανοί πρέπει νά ἐφαρμόσουμε ἐκεῖνο τό πατερικό, τό ὁποῖο
ἀναφέρει ὁ ἅγιος Βασίλειος πού ἑορτάσαμε κατ᾽ αὐτάς τάς ἡμέρας ἐπαινώντας
κάποιο μοναστικό κοινόβιο, ὅτι «ὁ ἕνας πρέπει νά νοιάζεται γιά ὅλους καί ὅλοι
γιά τόν ἕνα». Καί ἐπειδή τό φαινόμενο τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως εἶναι καθολικό
γιά τήν πατρίδα μας, γι᾽ αὐτό, λέγω πάλι, ἀναφέρομαι σέ αὐτό τό γεγονός, ὡς
τό προξενῆσαν μοι τήν μεγαλυτέραν ἐντύπωσιν.
2. Θεωρῶ τό γεγονός αὐτό ὡς πολύ κακό καί γιά τόν λόγο ὅτι μᾶς εὑρῆκε
ἀνέτοιμους. Οἱ νεώτεροι Ἕλληνες ἀγαποῦν τόν εὐδαιμονισμό καί ἔχουν μάθει
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στήν εὐμάρεια. Ἔτσι δέν εἶναι συνηθισμένοι νά ζοῦν λιτά καί πτωχικά, ὅπως
ἔτσι πρέπει πράγματι νά ζοῦμε σάν χριστιανοί. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ σαρκώθηκε καί
ἦλθε ἀνάμεσά μας γιά νά πολεμήσει τρεῖς ἔρωτες, λέγει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ
Ἁγιορείτης: Τόν ἔρωτα τῆς δόξης, τόν ἔρωτα τοῦ πλούτου καί τόν ἔρωτα τῶν
ἡδονῶν. Ὁ Ἴδιος δέ ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὅπως τό διαβάζουμε στό ἱερό Εὐαγγέλιο,
ἔζησε ὡς πτωχός. Δυστυχῶς ὅμως οἱ χριστιανοί ἀγαποῦμε τόν εὐδαιμονισμό,
ὅπως εἶπα, καί γι᾽ αὐτό μᾶς ἦλθε σάν ἕνα ἀπότομο ξάφνιασμα ἡ οἰκονομική κρίση
τῆς πατρίδος μας.
3. Τί πρέπει νά κάνουμε γιά τήν ἀντιμετώπισή της; Αὐτό, πού σάν χριστιανοί
ἁρμόζει νά κάνουμε, εἶναι νά ζοῦμε μέ λιτότητα καί ἀγάπη πρός τούς ἄλλους.
Καί εἶναι ὄμορφη μιά τέτοια ζωή. Εἶναι μιά ζωή πού μᾶς πάει γιά τόν ἁγιασμό.
Ἄς στραφοῦμε στήν γεωργική καί τήν ποιμενική ζωή, σ᾽ αὐτά τά δύο ἀρχαῖα
ἐπαγγέλματα, πού, φεῦ!, θεωροῦνται ντροπή στήν ἐποχή μας. Ντρέπονται οἱ κύριοι φοιτητές μας νά βοσκήσουν πρόβατα καί γίδια, θέλουν ὅμως νά πίνουν τό
γάλα καί νά τρώγουν τό κρέας! Ἄς ρωτήσουμε τούς παπποῦδες μας πόσο ὄμορφα
καί πόσο ὡραῖα ζοῦσαν μέ τήν φτώχεια τους καί μέ τήν ἐργατικότητά τους. Δέν
ἀγαποῦσαν τήν καλοπέραση καί ἦταν περισσότερο ἀπό ἐμᾶς ὑγιεῖς, ἐνῶ σήμερα
γεμίσαμε μέ ἀρρώστιες. Ζοῦσαν ἁπλᾶ καί ἀρχοντικά. Δέν τούς ἔλειπε ἡ φιλοξενία.
Τραπέζωναν τόν ξένο μέ φασολάδα καί ζεστό ψωμί, μέ ἐλιές καί μέ γλυκό κρασί.
Κοντά ὅμως στήν λιτή καί ἁπλῆ αὐτή ζωή μας, γιά νά ξεπεράσουμε τήν κρίση
σάν σύνολο, πρέπει νά ἔχουμε ἀγάπη ὁ ἕνας μέ τόν ἄλλο καί φιλανθρωπία πρός
τούς ἄλλους, πού εἶναι περισσότερο φτωχοί ἀπό ἐμᾶς. Αὐτός πού ἔχει νά σκέπτεται
αὐτόν πού δέν ἔχει καί νά τοῦ προσφέρει ἀπό τά δικά του. Πραγματικά, μιά τέτοια
ζωή μᾶς πάει γιά τόν ἁγιασμό. Θά ζοῦμε ἀσκητικά, ὅπως ἁρμόζει νά ζοῦν οἱ χριστιανοί. Γιατί ἡ ἄσκηση, κ. Διευθυντά, δέν εἶναι γιά τούς μοναχούς μόνο, ἀλλά γιά
ὅλους τούς χριστιανούς, πού πρέπει νά περάσουμε ἀπό τήν στενή καί τήν τεθλιμμένη
ὁδό, γιατί αὐτή ὁδηγεῖ στήν σωτηρία. Ἐνῶ ἡ ἄλλη ὁδός, ἡ πλατεῖα, ἡ ζωή δηλαδή
τοῦ εὐδαιμονισμοῦ καί τῆς εὐμάρειας, ὁδηγεῖ στήν ἀπώλεια.
4. Σάν παρηγορία καί καλή ἐλπίδα, κ. Διευθυντά, γιά τό γεγονός αὐτό, πού
θεώρησα ὡς τό πιό σοβαρό γιά τό παρελθόν ἔτος, σάν καλή ἐλπίδα, λέγω, γιά
καλύτερες ἡμέρες παραθέτω αὐτούς τούς καλούς λόγους τοῦ ἁγίου Γέροντα πατρός Παϊσίου, τούς ὁποίους εἶπε τόν Ἰούνιο τοῦ 1985, καί οἱ ὁποῖοι, ὡς φωτισμένος πού ἦταν ὁ μακαριστός πατήρ, εἶναι «ὅ,τι πρέπει» καί γιά τήν σύγχρονό
μας ἐποχή:
«Ὁ Καλός Θεός ὅλα θά τά οἰκονομήσει μέ τόν καλύτερο τρόπο, ἀλλά
χρειάζεται πολλή ὑπομονή καί προσοχή, γιατί πολλές φορές, μέ τό νά βιά34

ζονται οἱ ἄνθρωποι νά ξεμπλέξουν τά κουβάρια, τά μπλέκουν περισσότερο.
Ὁ Θεός μέ ὑπομονή τά ξεμπλέκει. Δέν θά πάει πολύ αὐτή ἡ κατάσταση.
Θά πάρει σκούπα ὁ Θεός!............................................................................
Ὁ Θεός ὅ,τι δέν εἶναι σωστό θά τό πετάξει πέρα, ὅπως τό μάτι πετάει τό
σκουπιδάκι. Δουλεύει ὁ διάβολος, ἀλλά δουλεύει καί ὁ Θεός καί ἀξιοποιεῖ τό
κακό, ὥστε νά προκύψει ἀπό αὐτό καλό. Σπάζουν λ.χ. τά πλακάκια καί ὁ
Θεός τά παίρνει καί φτιάχνει ὡραῖο μωσαϊκό. Γι᾽ αὐτό μή στενοχωρεῖσθε
καθόλου, διότι πάνω ἀπό ὅλα καί ἀπό ὅλους εἶναι ὁ Θεός, πού κυβερνᾶ τά
πάντα καί θά καθίσει τόν καθένα στό σκαμνί, γιά νά ἀπολογηθεῖ γιά τό τί
ἔπραξε, ὁπότε καί θά τόν ἀνταμείψει ἀνάλογα. Θά ἀμειφθοῦν αὐτοί πού θά
βοηθήσουν μιά κατάσταση καί θά τιμωρηθεῖ αὐτός πού κάνει τό κακό. Τελικά ὁ Θεός θά βάλει τά πράγματα στήν θέση τους, ἀλλά ὁ καθένας μας θά
δώσει λόγο γιά τό τί ἔκανε σ᾽ αὐτά τά δύσκολα χρόνια μέ τήν προσευχή, μέ
τήν καλωσύνη.
Σήμερα προσπαθοῦν νά γκρεμίσουν τήν πίστη, γι᾽ αὐτό ἀφαιροῦν σιγάσιγά ἀπό καμμιά πέτρα, γιά νά σωριαστεῖ τό οἰκοδόμημα τῆς πίστεως. Ὅλοι
ὅμως εὐθυνόμαστε γιά τό γκρέμισμα αὐτό· ὄχι μόνον αὐτοί πού ἀφαιροῦν τίς
πέτρες καί τό γκρεμίζουν, ἀλλά καί ὅσοι βλέπουμε νά γκρεμίζεται καί δέν
προσπαθοῦμε νά τό ὑποστυλώσουμε. Ὅποιος σπρώχνει στό κακό τόν ἄλλον
θά δώσει λόγο στόν Θεό γι᾽ αὐτό. Καί ὁ διπλανός ὅμως θά δώσει λόγο, γιατί
ἔβλεπε ἐκεῖνον νά κάνει κακό στόν συνάνθρωπό του καί δέν ἀντιδροῦσε».
(Ἀπό τό βιβλίο Πνευματική ἀφύπνιση, στήν Σειρά Γέροντος Παϊσίου
Ἁγιορείτου Λόγοι Β´, σελ. 19-20.)
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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Πρός
Τόν Διευθυντήν
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐφημερίδος
«Ο ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΣ»
εἰς Πάτρας
Ἀγαπητέ Κύριε Διευθυντά
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐφημερίδος
«ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΣ»
1. Κατά πρῶτον θέλω νά Σᾶς συγχαρῶ γιά τήν ὡραία σας ἐκκλησιαστική Ἐφημερίδα, ἡ ὁποία δέν ἐκφράζει μόνο τήν ἐκκλησιαστική κατάσταση τοῦ τόπου μας καί μάλιστα τά στήν Πελοπόννησο γενόμενα, μέ ἕδρα τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, ἀλλά
καί κάθε φύλλο αὐτῆς ἔχει πνευματικά ἀναγνώσματα, γιατί δίνει ἱερή κατήχηση στόν
λαό τοῦ Θεοῦ. Παραπονούμενος ὅμως λέγω ὅτι ἔχετε παραθεωρημένη ἀπό τήν Ἐφημερίδα σας τήν ταπεινή Μητρόπολη στήν ὁποία διακονῶ, τήν Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως. Ἐπιθυμῶ νά ἔχετε ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ἡ Ἱερά αὐτή Μητρόπολη μέ ὅλο τόν κλῆρο καί
τόν λαό της εὐλαβεῖται τά μέγιστα καί ἀγαπᾶ ὑπέρ ἐκ περισσοῦ τόν Ἐπίσκοπόν σας,
τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ, καί τόν θεωρεῖ ἰδικόν της,
διότι εἶναι Ἀρκάς! Ἀλλά καί τόν Σεβασμιώτατον κ. Χρυσόστομον παρακαλέσαμε νά θεωρεῖ ἰδικήν Του τήν Μητρόπολη Γόρτυνος. Τόν ἀναμένουμε δέ μέ περισσή χαρά τήν 7η
Ἰουλίου, ὡς ὑψηλό καί ἐπίσημο ἐπισκέπτη μας στήν πόλη τῆς Δημητσάνης, γιά νά τελέσει τήν πανήγυρη τῆς Ἁγίας Κυριακῆς καί νά εὐλογήσει καί διδάξει τό πλῆθος τῶν
προσκυνητῶν. Ὑπενθυμίστε Του, παρακαλῶ, καί σεῖς τήν πρόσκλησή μας αὐτή.
2. Μοῦ ἐζητήσατε, κ. Διευθυντά, νά γράψω καί νά σᾶς ἀποστείλω λίγους λόγους
περί τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φωκίδος κυροῦ Χρυσοστόμου, μέ τήν εὐκαιρία
τῆς συμπληρώσεως 25 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας του. Ἀνταποκρινόμενος σ᾽
αὐτό πού μοῦ εἴπατε, μοῦ ἔρχεται νά πῶ κατά πρῶτον τόν λόγο τοῦ ποιητοῦ: «Ὤ,
ποῦ μέ φέρνεις μάγισσα καί πλάνα φαντασία»!...
Λυποῦμαι, γιατί δέν ἔχω λόγο δυνατό γιά νά στήσω ἐπάξιο ἀνδριάντα στόν τιμώμενο
Ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Τόν μακαριστό Ποιμένα ἐγνώρισα καλά, γιατί
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ὑπηρέτησα στήν Μητρόπολή Του, τήν Ἱερά Μητρόπολη Φωκίδας, ἐννέα ὁλόκληρα
χρόνια, ἀπό τό ἔτος 1974 ἕως τό ἔτος 1983. Εὐχαριστῶ τόν Θεό γιά τά ἔτη αὐτά,
γιατί, μέ πολλή εἰλικρίνεια καί ὡς κατ᾽ ἐνώπιον Θεοῦ ἱστάμενος, λέγω ὅτι τό κομμάτι
αὐτό τῆς ἱερατικῆς μου ζωῆς, τῆς διακονίας μου στήν Ἱερά Μητρόπολη Φωκίδας
ὑπό Χρυσόστομον Βενετόπουλον Ἀρχιερέα, ἦταν τό καλύτερο καί χαράχτηκε βαθιά
στήν ἱερατική μου καρδιά. Τόσο πολύ ἐνθυμοῦμαι τό διάστημα αὐτό, ὥστε χρόνια
μετά τήν κοίμησή Του, ὅταν, μετά ἀπό τήν Φωκίδα, εἶχα γίνει ἱεροκήρυκας τῶν Ἱερῶν
Μητροπόλεων Πειραιῶς, Μεγάρων καί αὐτῆς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τοῦ ἔλεγα
μιλώντας Του ποθητά: «Ἔλα, ἀνάστα, πᾶμε τώρα καί οἱ δυό στήν ἀγαπημένη μας
Φωκίδα. Θά σοῦ εἶμαι καλός καί ὑπάκουος»!
3. Δέν θά μπορέσω, κ. Διευθυντά, σέ ἕνα μικρό ἄρθρο νά δώσω τήν μορφή ἑνός
τόσο μεγάλου ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός, ὅπως τώρα τόν ἔχω ἐκτιμήσει, ὅπως δέν εἶναι
δυνατόν νά χωρέσει τό ὕδωρ τοῦ ποταμοῦ σέ ἕνα μικρό ποτήριο. Λίγα μόνον θά πῶ
ἀπό τά χαρίσματά Του, τά ὁποῖα, ὅταν τώρα τά σκέπτομαι, μοῦ μιλοῦν δυνατά στήν
ψυχή μου καί μοῦ ἐπιβάλλονται:
(α) Ὁ Μακαριστός Ἱεράρχης εἶχε φήμη μεγάλου ἱεροκήρυκος. Ὁ λόγος Του, στήν
καθαρεύουσα πάντοτε διατυπούμενος, ἔρρεε μέ πολλή εὐχέρεια εἰς ἕνα ρητορικό καί
πανηγυρικό τόνο, πού προκαλοῦσε τόν θαυμασμό τῶν ἀκροατῶν Του. Ὁ Μητροπολίτης
Φωκίδος Χρυσόστομος Βενετόπουλος ἀγαποῦσε τό κήρυγμα. Τοῦ εἶχε γίνει ἀνάγκη
(βλ. Α´ Κορ. 7,26)! Τό δέ περιεχόμενο τοῦ κηρύγματός Του ἦταν πάντοτε πνευματικό,
ἠθικολογικό μᾶλλον, μέ πολλή χρήση βιβλικῶν χωρίων καί πατερικῶν λογίων, χωρίς
ποτέ νά ἐκτρέπεται σέ κοινωνιολογία ἤ καί πολιτικολογία. Ἦταν ὅμως θερμός πατριώτης ὁ Μακαριστός καί εὐχαριστεῖτο νά ὁμιλεῖ γιά τήν Ἑλλάδα, πονοῦσε δέ ὅταν
καί ἄκουε καί ἔβλεπε πράγματα ἐναντιούμενα πρός τήν ἑλληνορθόδοξο παράδοσή μας,
τά ὁποῖα καί ἔθιγε ἐλεγκτικῶς στό κήρυγμά του.
(β) Περισσότερο ἀκόμη θαυμαστός ἦταν ὁ Μακαριστός ὡς λειτουργός. Ἦταν ἱεροπρεπής καί μεγαλοπρεπής κατά τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἦταν αὐστηρός
τηρητής τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ καί σφοδρός ἐλεγκτής τῶν παραβάσεών του.
Πρέπει νά εἶχε μαθητευθεῖ σέ κάποια λειτουργική παράδοση, γιατί γνώριζε καλά καί
λεπτομέρειες τοῦ Τυπικοῦ. Στίς ἡμέρες Του, στά ἔτη ποιμαντορίας Του, ἡ Ἄμφισσα
γνώρισε τό μεγαλεῖο καί τήν ἱεροπρέπεια τῆς Ὀρθοδόξου λατρείας, τό μεγαλεῖο τῆς
πίστεώς μας δηλαδή· γιατί λεγόμαστε «Ὀρθόδοξοι», ἐπειδή ἐμεῖς μόνο «ὀρθά» «δοξάζουμε» τόν Θεό μας. Ὅλη ἡ πίστη μας εἶναι ἡ λατρεία μας! Αὐτό τό εἶχε ὡς δόγμα ὁ
Μακαριστός Ἱεράρχης κυρός Χρυσόστομος Βενετόπουλος καί γι᾽ αὐτό ἀγαποῦσε τήν
λατρεία. Ἦταν φιλακόλουθος. ῾Οπωσδήποτε θά ἐρχόταν κάθε φορά στόν Ἑσπερινό
τοῦ Σαββάτου, ἐπέβαλλε δέ νά ἀναγινώσκεται καί Ψαλτήριο στήν οἰκεία του θέση.
Στούς ἱερεῖς ὁμοίως ἐπέβαλλε νά τελοῦν καθ᾽ ἑκάστην τήν ὀρθρινή καί τήν ἑσπερινή
Ἀκολουθία, ὁ ἴδιος δέ, ὡς ἐνθυμοῦμαι, μέ προσωπική ἐπίσκεψη, παρακολουθοῦσε ἐάν
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τηρεῖται ἡ ἐντολή Του αὐτή. Ἰδιαιτέρως μοῦ ἔκανε ἐντύπωση ἡ ἐντολή τοῦ Μακαριστοῦ
νά τελεῖται κατά τόν Δεκαπενταύγουστο στήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεως, τήν Ἄμφισσα,
κάθε ἡμέρα θεία Λειτουργία διά τήν ἀναμενομένην ἑορτήν τῆς Θεοτόκου.
(γ) Ὡς ποιμήν ὁ Μητροπολίτης Φωκίδος κυρός Χρυσόστομος ἦταν ἀνύστακτος.
Γνώριζε ὅλα τά συμβαίνοντα τῶν ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεώς Του καί ἠσχολεῖτο μέ
ὅλα. Ὑπηρετήσας καί ὁ Ἴδιος ὡς ἱεροκήρυκας φρόντιζε γιά τήν κατήχηση τοῦ λαοῦ
Του μέ ἑσπερινά κηρύγματα καί κατηχητικά Σχολεῖα. Ἐπίσης ἤθελε νά ἐξομολογοῦνται οἱ χριστιανοί Του καί γι᾽ αὐτό ἤθελε νά Τοῦ ἀναφέρουμε ἐγγράφως οἱ πνευματικοί τίς ἐντυπώσεις μας ἀπό τίς ἐξομολογήσεις στά χωριά, ὅπου μᾶς ἀπέστελλε, καί
τόν ἀριθμό τῶν ἐξομολογηθέντων. Τίς ᾽Ιδικές Του καί τοῦ ἱεροκήρυκος περιοδεῖες στά
χωριά τίς θεωροῦσε ἀναγκαῖες, γι᾽ αὐτό καί ἐπέμενε σ᾽ αὐτές. Στόν ἀναμνηστικό μου
φάκελλο ἔχω ἔγγραφά Του, στά ὁποῖα μοῦ ἔδιδε ἐντολή καί χειμερινή περίοδο ποιά
χωριά ὑποχρεοῦμαι νά περιοδεύσω, ὄφειλα δέ νά ἀναφέρω ἔπειτα γραπτῶς καί ἐγώ
τήν ἐκτέλεση τῶν ἐντολῶν Του.
4. Στήν Ἱερά Μητρόπολη Φωκίδος ἐπί Μητροπολίτου κυροῦ Χρυσοστόμου Βενετοπούλου ὁ ἱεροκήρυκας, θέση πού κατεῖχε ἡ ταπεινότης μου, εἶχε πολλές διακονίες
νά κάνει. Ἰδιαιτέρως μοῦ ἐπέβαλλε, ἀλλά καί ἐγώ εὐχαριστούμην ἰδιαιτέρως σ᾽ αὐτό,
στό νά πηγαίνω κάθε Κυριακή, Μεγάλη Ἑβδομάδα καί μεγάλες ἑορτές σέ χωριά πού
δέν εἶχαν ἱερέα, γιά νά λειτουργῶ. Ἦταν πολλά τά χωριά τότε στήν Φωκίδα πού
ἐστεροῦντο ἱερέως. Ἡ μεγάλη δυσκολία καί τό μεγάλο πρόβλημα ἦταν τό συγκοινωνιακό. Πήγαινα μέ ὠτο-στόπ. Ὀνόμαζα δέ τόν ἑαυτό μου χαριτολογώντας «πρόεδρο
τῶν ὠτο-στόπ»! Ἐνθυμοῦμαι ὅτι ὅταν ἔφευγα ἀπό τά χωριά, ἤμουν πολύ χαρούμενος
μέ αὐτή τήν σκέψη: Τό πιό μεγάλο πού γίνεται στήν γῆ, σκεπτόμουν, εἶναι ἡ θεία
Λειτουργία. Ἐγώ λοιπόν σήμερα πρόσφερα σ᾽ αὐτό τό χωριό πού πῆγα τό πιό μεγάλο
καί τό πιό ἱερό. Γιατί, ἄν δέν πήγαινα σήμερα στό χωριό αὐτό, θεία Λειτουργία δέν θά
γινόταν.
5. (α) Διακονώντας στήν ἱερή Μητρόπολη Φωκίδος ἐπί Μακαριστοῦ Χρυσοστόμου
ὠφελήθηκα πολύ, πάρα πολύ. Ἔχω πολλές καί ὡραῖες συγκινητικές ἀναμνήσεις ἀπό
τίς περιοδεῖες μου. Ἐκεῖ ἔμαθα ἀπό τά πράγματα τήν ἀλήθεια ὅτι ἡ διακονία τοῦ
ἱερέως εἶναι γλυκειά, ὅταν αὐτή πορεύεται διά μέσου δυσκολιῶν καί θυσιῶν καί γίνεται
μέ ὑπακοή στόν Ἐπίσκοπο. Ἔτσι εὐλογεῖται περισσότερο καί τό ἱεραποστολικό ἔργο
καί ὁ Θεός ἀμείβει τόν ἐργάτη Του μέ τήν χαρά τῆς σωτηρίας ψυχῶν. Καί αὐτή τήν
χαρά τήν εἶχα στήν Φωκίδα ὑπό τόν Ἀρχιερέα Χρυσόστομο.
(β) Ὅμως ἐγώ ἐπίκρανα τόν Μακαριστό Ἱεράρχη. Τόν κατηγοροῦσα ὅτι τάχα δέν
εἶναι ἀγωνιστής, ὅτι δέν φωνάζει καί δέν διαμαρτύρεται ἐντόνως διά τά συμβαίνοντα
κακά, κλπ, μυαλό δηλαδή ἐγώ «πάνω ἀπό τόν καλογερικό σκοῦφο»!.... Ὅμως μετά
τήν κοίμησή Του ἐπῆγα ὡς ἱερεύς στόν τάφο Του, ὅταν αὐτός ἦταν θαμμένος στήν
Ἄμφισσα ἀκόμη, ἐγονάτισα σ᾽ αὐτόν, ἐζήτησα συγγνώμην ἀπό τήν ἁγιασμένη ψυχή
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Του καί ὁ διάδοχός Του, νῦν Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Ἀθηναγόρας, μοῦ ἐδιάβασε
ἐκεῖ συγχωρητική εὐχή. Εἶμαι ἀπόλυτα βέβαιος ὅτι ὁ Μακαριστός μέ ἔχει συγχωρέσει. Τό αἰσθάνομαι αὐτό καί νοιώθω πολύ ὡραῖα.
5. Μετά τόν θάνατο τοῦ Μακαριστοῦ ἐπικοινωνοῦσα μέ τήν εἰς τήν Πάτρα διαμένουσα, μακαριστή πιά καί αὐτή, ἀδελφή Του Αἰκατερίνη. Ἦταν μόνη. Γιά νά εὐχαριστήσω τήν ψυχή τοῦ κεκοιμημένου Ἱεράρχου καί γιά νά ἔχω τήν συγγνώμη Του
εἰς ὅ,τι τόν ἐπίκρανα, ἤθελα νά ἀναλάβω τήν ἀδελφή Του καί νά τήν πάρω νά μένουμε
μαζί. Ἀνέκοψε ὅμως τήν ἐπιθυμία μου αὐτή ὁ θάνατός Της.
Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φωκίδος Χρυσοστόμου
καί ἄς μιμούμεθα, ὅσοι τόν γνωρίσαμε τοὐλάχιστον, τίς ἀρετές Του. Πρόκειται περί
ἐξαιρέτου Ποιμένος. Τοῦ ξαναλέγω ποθητά:
«Ἔλα, Σεβασμιώτατε, ἀνάστα.
Πᾶμε τώρα καί οἱ δυό στήν ἀγαπημένη μας Φωκίδα.
Θά σοῦ εἶμαι καλός καί ὑπάκουος»!

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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Πρός τήν χριστιανική ἐφημερίδα «ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΣ»

Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 18ῃ Φεβρουαρίου 2011

Πρός
Τόν Διευθυντήν
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐφημερίδος
«Ο ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΣ»
εἰς Πάτρας
Κύριε Διευθυντά,
Ἐπειδή μοῦ ἐζητήσατε νά γράψω ἕνα θεολογικό κείμενο σχετικό μέ τήν οἰκονομική κρίση τῶν καιρῶν μας, Σᾶς γράφω τό παρόν ταπεινό ἄρθρο καί ἄν τό
ἐγκρίνετε χρησιμοποιήσατέ το.
1. Ὅλοι γευόμαστε τά ὀδυνηρά κακά τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως τῆς ἐποχῆς
μας καί εἴμαστε ἐναγώνιοι γι᾽ αὐτό. Ἀλλά σάν χριστιανοί πρέπει νά δίνουμε θεολογία στά συμβαίνοντα γεγονότα τῶν καιρῶν μας, ὥστε νά βγαίνουμε ὠφελημένοι
ἀπ᾽ αὐτά. Καί συγκεκριμένα γιά τήν συμβᾶσα οἰκονομική κρίση, ἄς ἐρωτήσουμε,
ἄς ἐξετάσουμε ποιά εἶναι ἡ αἰτία πού προκάλεσε τήν κατάσταση αὐτή. Καί μέ
βάση τήν Ἁγία Γραφή ὡς αἰτία τῆς κρίσεως θά βροῦμε τίς ἁμαρτίες μας. Πραγματικά, κατά τήν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἤδη ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη
ἀκόμη, ὡς αἰτία τοῦ κοινωνικοῦ κακοῦ θεωρεῖται ἡ ἁμαρτία. Γι᾽ αὐτό καί ὁ προφήτης Ἠλίας, γιά τήν ἀποστασία τοῦ Ἰσραήλ ἀπό τόν Θεό, ἐμφανίστηκε στόν
ἀσεβῆ βασιλέα Ἀχαάβ καί τοῦ προανήγγειλε τριετῆ ἀνομβρία. Ἀλλά καί ὅλοι οἱ
Προφῆτες γενικά γιά τήν ἀποτροπή μιᾶς συμφορᾶς, πού ἔπληττε τήν χώρα, κήρυτταν τήν μετάνοια. Ἀθάνατο ὅσο καί σκληρό εἶναι τό ἀξίωμα τοῦ προφήτου
Ἠσαΐου, ὁ ὁποῖος παρουσιάζει τόν Θεό νά λέγει: «Ἄν θέλετε νά μέ ἀκούσετε θά
φᾶτε τά ἀγαθά τῆς γῆς. Ἄν ὅμως δέν θέλετε νά μέ ἀκούσετε, θά σᾶς φάει τό
μαχαίρι»! Καί γιά βεβαίωση τῶν λόγων αὐτῶν λέγει ὁ προφήτης: «Τό στόμα
Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα» (Ἡσ. 1,19.20)!
Καί ἐπειδή ὁμιλοῦμε γιά ἁμαρτίες σχετιζόμενες μέ τήν οἰκονομική μας κρίση,
θά τονίσουμε μόνο ὡς ἁμαρτία μας τήν ἀγάπη μας πρός τόν πλουτισμό καί τήν
τρυφηλή ζωή. Μιά τέτοια ζωή δέν ἁρμόζει γιά τόν χριστιανό, ὁ ὁποῖος πρότυπο
τῆς ζωῆς του πρέπει νά ἔχει τόν σαρκωθέντα Θεό του Ἰησοῦ Χριστό, πού ἔζησε
ζωή μεγάλης ἁπλότητας καί πολλῆς φτώχειας. Δέν εἶχε «ποῦ τήν κεφαλήν κλῖναι»
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(Ματθ. 8,20). Ἡ κούνια Του ἦταν ἡ φάτνη τῶν ἀλόγων καί τό τελευταῖο Του κρεβάτι ἦταν ὁ σταυρός!
2. Σέ πολλούς φαίνεται ὡς περίεργος καί παράξενος ὁ λόγος ὅτι ὁ χριστιανός
πρέπει νά ζεῖ φτωχικά, γιατί φτωχικά ἔζησε καί ὁ Ἀρχηγός μας Ἰησοῦς Χριστός.
Διά τοῦτο καί στό παρόν ταπεινό ἄρθρο θέλω νά γράψω λίγα λόγια σχετικά μέ τόν
πλοῦτο καί τήν φτώχεια, θέμα πού σχετίζεται ἄμεσα μέ τό ἐνδιαφέρον καί καυτό
θέμα τῶν ἡμερῶν μας, τό θέμα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως.
(α) Ἡ Ἐκκλησία μας δέν καταδικάζει τά ὑλικά ἀγαθά, πού ἀποκτήθηκαν μέ
κόπο καί μέ δίκαιο τρόπο γιά τήν συντήρηση τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς οἰκογενείας
του. Διά τοῦτο καί κατεδίκασε ἡ Ἐκκλησία τούς αἱρετικούς Γνωστικούς, πού
ἔλεγαν ὅτι τά ὑλικά ἀγαθά εἶναι ἁμαρτία, ἐπειδή προέρχονται τάχα ἀπό ἕνα δεύτερο θεό, τόν κακό θεό, πού δημιούργησε τήν ὕλη. «Διαρχικοί» λέγονταν οἱ αἱρετικοί αὐτοί, ἐπειδή πίστευαν δύο θεούς, τόν καλό θεό, τόν δημιουργό τοῦ
πνεύματος, καί τόν κακό θεό, τόν δημιουργό τῆς ὕλης.
(β) Ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία μας δέχεται καί εὐλογεῖ τήν ἰδιοκτησία, γιά τήν ἀγάπη
ὅμως πρός τούς πένητες ἀδελφούς μας, πού εἶναι πολλοί καί εἶναι καί σέ κάθε
ἐποχή, ἡ Ἐκκλησία μας κηρύττει ὡς ἰδανικό τήν κοινοκτημοσύνη, πού τήν ἔζησαν
οἱ πρῶτοι χριστιανοί ἀδελφοί μας καί τήν βιώνουν καί σήμερα τά εὐλογημένα μας
Μοναστήρια.Ἄς ἀκούσουμε λόγους, χρυσούς λόγους, ἐρχομένους ἀπό τήν χρυσή
ἀποστολική ἐποχή: «Ὅλοι ὅσοι πίστευαν εἶχαν μία καρδιά καί μία ψυχή. Κανείς
δέν θεωροῦσε ὅτι κάτι ἀπό τά ὑπάρχοντά του ἦταν δικό του, ἀλλά ὅλα τά εἶχαν
κοινά» (Πράξ. 4,32)! Πρέπει νά ποῦμε ὅμως ὅτι ἡ χριστιανική κοινοκτημοσύνη
διαφέρει ἀπό τήν κομμουνιστική. Ὁ καλός χριστιανός λέει στόν πτωχό ἀδελφό: «Τό
δικό μου εἶναι καί δικό σου», ἐνῶ ἡ κομμουνιστική ἀρχή εἶναι: «Τό δικό σου εἶναι
καί δικό μου»!...
(γ) Τήν ἀρετή τῆς κοινοκτημοσύνης, πού ζοῦσαν οἱ πρῶτοι χριστιανοί καί γι᾽
αὐτό δέν ὑπῆρχε σ᾽ αὐτούς οἰκονομικό πρόβλημα, μποροῦμε ἀσφαλῶς καί ἐμεῖς
σήμερα νά ζήσουμε, ἄν ἐφαρμόσουμε αὐτόν τόν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου πρός
τούς Κορινθίους χριστιανούς, τόν σχετικό μέ τούς πένητες ἀδελφούς: «Τό ὑμῶν
περίσσευμα πρός τό ἐκείνων ὑστέρημα» (Β´ Κορ. 8,14). Δηλαδή: Αὐτό πού περισσεύει σέ ᾽μᾶς, ἀπό μιά ζωή ἁπλῆ καί λιτή, πού πρέπει νά κάνουμε σάν χριστιανοί, τό περίσσευμά μας αὐτό, νά τό δίνουμε στούς φτωχούς, γιά νά
ἀνακουφιστεῖ τό δικό τους ὑστέρημα. Πόσο ὡραῖα ἀναπηδᾶ ἀπό τήν ψυχή μου
τούτη τήν στιγμή ἕνα ὡραῖο ποιητικό δίστιχο, πού μαθαίναμε τότε ὡς μαθητές
τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου:
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«Αὐτό πού περισσεύει εἶναι τῆς χήρας,
τ᾽ ὀρφανοῦ καί μήν τό σπαταλᾶτε»!
Κάνω ἀκόμη πιό ἁπλό στήν ἑρμηνεία του τόν παραπάνω λόγο τοῦ ἀποστόλου
Παύλου. Λέγω ὡς παράδειγμα: Ἐγώ παίρνω 100 εὐρώ μηνιαίως, ἀλλά, σάν μόνος
πού εἶμαι, μοῦ φτάνουν τά 20! Ὁ ἄλλος, ὁ οἰκογενειάρχης, παίρνει 20 € μηνιαίως,
ἀλλά χρειάζεται 100, γιά νά περάσει τόν μήνα του. Τό χριστιανικό εἶναι νά πῶ ἐγώ
στόν φτωχό οἰκογενειάρχη, πού ἔχει οἰκονομικό πρόβλημα: Πάρε ἐσύ τά 100 τά
δικά μου, γιατί τόσα σοῦ χρειάζονται γιά νά ζήσεις, καί δός μου τά 20 τά δικά σου,
γιατί τόσα χρειάζονται σέ μένα γιά νά ζήσω! Αὐτή τήν ἀρχή, πού λύνει τό οἰκονομικό πρόβλημα καί καταργεῖ τήν φτώχεια, μᾶς τήν διδάσκει ὁ ἀπόστολος Παῦλος
λέγοντας στούς Κορινθίους στήν Β´ ἐπιστολή του πρός αὐτούς: «Τό ὑμῶν περίσσευμα πρός τό ἐκείνων ὑστέρημα»!
(δ) Ὁ χριστιανός, ὁ σωστός χριστιανός, καί μάλιστα ὁ κληρικός, πρέπει νά εἶναι
ὑπεράνω τῶν χρημάτων, ὅπως πρέπει νά εἶναι καί ὑπεράνω τῶν κοσμικῶν ἀπολαύσεων. Εἶναι εὐαγγελική ἀρχή, εἶναι ἐντολή τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νά
ζοῦμε ἔτσι. Ἄς θυμούμεθα συνεχῶς τήν ἐντολή Του αὐτή: «Μή θησαυρίζετε – μᾶς
λέγει – θησαυρούς ἐπί τῆς γῆς» (Ματθ. 6,19). Καί μᾶς ἐξηγεῖ τό γιατί. Γιατί,
«δυσκόλως οἱ τά χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ»
(Ματθ. 6,19. Λουκ. 18,24)! Ἄς μᾶς τρομάξει ὁ λόγος αὐτός τοῦ Κυρίου μας καί
ἄς μή θέλουμε μέ «θεολογικές» σοφιστεῖες καί ἐξυπνάδες νά τόν παρερμηνεύουμε.
3. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐφαρμοζόμενος λύνει ὅλα τά ὑπάρχοντα προβλήματα
τῆς ζωῆς μας. Καί αὐτός ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ θά λύσει ἀσφαλῶς καί τό τωρινό οἰκονομικό πρόβλημα τῆς φιλτάτης πατρίδος μας. Ἀπό παιδιά ἐπίσης μαθαίναμε στά
Κατηχητικά μας Σχολεῖα ὅτι τά προβήματα λύνονται κυρίως μέ τήν προσευχή.
Καί μάλιστα προσευχή στήν παντοδύναμη Κυρία μας, τήν Παναγία Θεοτόκο.
Ὅταν εἴμαστε κάτω ἀπό τό σφάγανο τοῦ Τούρκου τυράννου, ἡ Παράκληση στήν
Παναγία (βλ. γιά παράδειγμα τόν ὑπάρχοντα Παρακλητικό Κανόνα τῆς Παναγίας
Προυσιωτίσσης, πού προϋποθέτει τήν δουλεία μας), αὐτή θέρμανε τίς ψυχές τῶν
ἀγωνιστῶν γιά ἀγώνα καί ἄς ἀφήσουν τίς μωρολογίες καί τά φληναφήματα οἱ παραποιητές τῆς ἱστορίας μας, πού βάλθηκαν νά μᾶς κάνουν ἄθεη τήν πατρίδα μας.
Ἀλλά δέν θά τούς ἀφήσουμε. Ἤδη ξεσπάθωσε τῆς Πάτρας ὁ Δεσπότης, πού ἔχει
ψυχή γενναία, σάν τήν ψυχή τοῦ Γερμανοῦ τοῦ προκατόχου Του, τοῦ Δημητσανίτου!
Τόν βεβαιώνουμε ὅτι θά ἔχει ἀκολούθους.
Καί μέ τήν εὐκαιρία πού θυμήθηκα τήν Τουρκιά καί γιά νά τό συνδυάσω αὐτό
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μέ τό θέμα μας, λέγω: Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες δέν φοβηθήκαμε τετρακοσίων χρόνων
τούρκικη σκλαβιά καί θά φοβηθοῦμε τήν οἰκονομική κρίση; Εἶναι δυνατόν γιά μᾶς
τούς χριστιανούς Ἕλληνες αὐτό; Νά τί θά κάνουμε: Θά στραφοῦμε στά δύο βασικά
ἐπαγγέλματα, πού τά ξεχάσαμε, τήν γεωργία καί τήν κτηνοτροφία. Θά ἐπιστρέψουμε στά χωριά μας, πού τά ἐγκαταλείψαμε, καί θά καλλιεργήσουμε τήν γῆ μας.
Θά βοσκήσουμε προβατάκια καί κατσικοῦλες, θά ἀναπνέουμε τόν καθαρό μας ἀέρα
καί θά ψάλλουμε μέ καύχηση δοξολογώντας τόν Θεό μας: «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν
καί ἐπείνασαν, οἱ δέ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ»!
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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Ἀπό τό καθημερινό μας περιοδικό στό Διαδίκτυο

(Στήν Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἀπό τήν 1η τοῦ ἔτους, ἀναρτοῦμε καθημερινῶς ἕνα σύντομο περιοδικό ὀνομαζόμενο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ». Ἀνάλογα μέ τήν
εὐχέρεια πού διαθέτουμε, στό περιοδικό αὐτό θίγουμε κάποιο πνευματικό θέμα ἤ γράφουμε σχόλια
σέ κάποια ἑρμηνευόμενα βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, γιά μελλοντικό μας ἔργο, ἤ παρέχουμε σέ
συνέχειες κάποια μελέτη μας, πάντοτε δέ προσφέρουμε κάτι ἀπό τούς ἁγίους τῆς ἡμέρας, πού,
μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, οἱ συναξαριστικές αὐτές περικοπές θά ἀποτελέσουν στό σύνολό τους ἕνα
θεματολόγιο ἀπό τούς βίους τῶν Ἁγίων μας, λίαν χρήσιμο διά τό κήρυγμα. Στό ἐδῶ δίμηνο περιοδικό τῆς Μητροπόλεώς μας «ΑΠΛΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ» θά προσφέρουμε κατ᾽ ἐκλογήν ὀλιγοστά
μόνο ἀπό τό καθημερινό μας αὐτό περιοδικό «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ».)

Σάββατο 15 Ἰανουαρίου 2011

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ
ΜΕ ΠΟΘΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ
(ME AΦΟΡΜΗ ΤΗΝ «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ»)
1. Δέν εἶναι ἁπλό τό θέμα τῆς «κάρτας τοῦ πολίτου» καί γι᾽ αὐτό δικαιολογημένος ὁ θόρυβος τῶν χριστιανῶν μας γι᾽ αὐτήν. Πέραν ἀπό τό ὅτι μέ τήν
«κάρτα» αὐτή θά καταδυναστεύεται ὁ κατ᾽ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ πλασθείς ἄνθρωπος,
ἐπειδή αὐτή θά ἔχει τόν δυσώνυμο ἀριθμό 666, πού κατά τό ἱερό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι τό σημεῖον τοῦ Ἀντιχρίστου, μᾶς εἶναι ἀκόμη περισσότερο μισητή
καί ἀποκρουστική ἡ κάρτα αὐτή καί δέν θέλουμε νά τήν πάρουμε. Βεβαίως ἡ
Σύνοδος τῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν δέν ἔχει ἀποφανθεῖ ἐπισήμως καί περιμένουμε μέ
ἀγωνία τήν θεολογική της φωνή ἐπί τοῦ θέματος.
2. Κάτι ἄλλο ὅμως, πολύ σοβαρό, ἤθελα νά πῶ γιά τό θέμα αὐτό. Ἡ «κάρτα»
θά θεωρεῖται ἀπαραίτητη γιά τήν καθημερινή ζωή τοῦ πολίτου, γιά τά ἀναγκαῖα
τῆς ζωῆς του, αὐτοῦ καί τῆς οἰκογενείας του. Καί θά ζητήσουμε λοιπόν ἀπό τόν
χριστιανικό λαό μας νά κάνει αὐτή τήν μεγάλη θυσία, πού πραγματικά θά τοῦ
εἶναι μαρτύριο. Ἀλλά ὁ λαός μας δέν εἶναι κατηχημένος, δέν εἶναι προετοιμασμένος
γιά ἕνα τέτοιο μαρτύριο καί ἀσφαλῶς θά ὑπάρξουν πολλοί ἀρνητές. Ἤδη πολλοί
ἀπό τούς χριστιανούς μας ἔχουν γίνει ἀρνητές καί ἐντρέπονται νά ὁμολογήσουν
τήν πίστη τους. Ἄν βρεθοῦν σέ ἑστιατόριο, γιά παράδειγμα, ντρέπονται νά κάνουν
τόν σταυρό τους πρό τοῦ φαγητοῦ ἤ, ἄν βρεθοῦν σέ παρέα Τετάρτη καί Παρα44

σκευή, ντρέπονται πάλι νά ποῦν ὅτι νηστεύουν. Αὐτή δέ ἡ νεολαία μας στό θέμα
τῆς ἁγνότητας καί τῶν προγαμιαίων σχέσεων ἔχει δικό της «εὐαγγέλιο», ὄχι
μόνον, ἀλλά καί ἐμπαίζουν οἱ νέοι μας τά περί ἁγνότητας κηρύγματά μας.
Τό πρόβλημά μας λοιπόν εἶναι ὅτι, ἄν δοθεῖ ἡ «κάρτα τοῦ πολίτου» – μή γένοιτο
Χριστέ! –, θά ζητήσουμε ἀπό τούς χριστιανούς μας νά κάνουν μία μεγάλη θυσία,
τό νά μή πάρουν δηλαδή τήν «κάρτα», θυσία ὅμως καί μαρτύριο γιά τό ὁποῖο δέν
εἶναι καθόλου προετοιμασμένοι. Ἤδη, ὅπως εἴπαμε, ὁ λαός μας ἔχει φανεῖ προδότης στήν πίστη του καί σέ πράγματα πού ἀπαιτοῦν μικρή θυσία, ὅπως τό νά
νηστεύει ἤ τό νά ἐκκλησιάζεται τίς Κυριακές.
3. Αὐτά τά γράφω γιά μᾶς τούς κληρικούς καί τούς κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου.
Ἄς παύσουμε πιά τά «γλυκανάλατα» κηρύγματά μας, πού δέν ἐγγίζουν τήν καρδιά, καί ἄς μιλᾶμε γιά τήν γλυκειά ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί ὅτι ἀξίζει γι᾽ αὐτήν
τήν ἀγάπη χίλιες θυσίες νά κάνουμε ἀκόμη καί αὐτό τό αἷμα μας νά χύσουμε.
Ἄς μάθουμε τούς χριστιανούς μας νά λέγουν τήν προσευχή τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ: «Χριστέ μου, ἀξίωσέ με νά χύσω τό αἷμά μου γιά τήν ἀγάπη σου,
ὅπως καί ἐσύ τό ἔχυσες γιά τήν ἀγάπη μου»! Αὐτή τήν προσευχή τήν ἔλεγε συνέχεια ὁ ἅγιος Κοσμᾶς. Γι᾽ αὐτό καί ὅταν τοῦ ἦρθε τό μαρτύριο τό δέχθηκε μέ
χαρά, σάν ποθητή του ὥρα, καί ἔκλινε τό κεφάλι του πρόθυμα γιά τόν ἀπαγχονισμό.
Ὡς πνευματικοί πατέρες ἄς ἐξασκοῦμε τόν λαό σέ θυσίες γιά τόν Θεό καί τήν
ἅγια πίστη μας. Ἄς λέμε τήν ἀλήθεια ὅτι οἱ χριστιανοί πρέπει πάντα νά δίνουν
μαρτυρία γιά τήν πίστη τους καί νά μή δειλιοῦν, ἔστω καί ἄν φέρει μαρτύριο ἡ
μαρτυρία τους αὐτή. Καί μέ τέτοια κηρύγματα καί μέ τέτοια ποιμαντική ὁ λαός
μας θά πεῖ ὄχι στήν «κάρτα τοῦ πολίτου», γιατί θά τό θεωρήσει αὐτό ὡς μία
καλή εὐκαιρία μαρτυρίας καί ὁμολογίας τῆς πίστης του καί ὡς μία καλή εὐκαιρία
πάλι νά μιμηθεῖ τούς μάρτυρες πού τιμᾶ καί ἐπικαλεῖται.
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Ἀπό τό καθημερινό μας περιοδικό στό Διαδίκτυο

Σάββατο 1 Ἰανουαρίου 2011
ΚΑΤΑ ΒΑΡΛΑΑΜ

Θέμα: Βαρλαάμ ὁ Καλαβρός
1. Σᾶς εὔχομαι, ἀγαπητοί μου, τό νέο ἔτος, στό ὁποῖο τώρα εἰσήλθαμε, νά
εἶναι ἔτος μετανοίας καί θεογνωσίας. Νά δοῦμε, δηλαδή, τά ἁμαρτήματά μας,
νά πονέσουμε γι᾽ αὐτά, νά γλυκαθοῦμε ἀπό τήν προσευχή καί νά μελετοῦμε τόν
λόγο τοῦ Θεοῦ. Καί ὅταν λέω «λόγο Θεοῦ» ἐννοῶ τήν Ἁγία Γραφή, τούς λόγους
τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τούς βίους τῶν Ἁγίων. Γιατί δέν εἶναι ὅλα τά θρησκευτικά βιβλία πού κυκλοφοροῦν λόγος Θεοῦ.
2. Στά κηρύγματά μου ἀναφέρουμε συχνά στόν Βαρλαάμ τόν Καλαβρό, λέγοντας ὅτι «πάσχουμε ἀπό βαρλααμισμό» ἤ «ἔξω ὁ Βαρλαάμ ἀπό τόν τόπο μας».
Σήμερα, στό πρῶτο αὐτό μάθημα τῆς νέας σειρᾶς τῶν κατηχητικῶν διδαχῶν,
θά σᾶς πῶ ποιός ἦταν αὐτός ὁ Βαρλαάμ.
Ὁ Βαρλαάμ ἦταν μιά παράξενη προσωπικότητα. Προερχόταν ἀπό τήν ὀρθόδοξη ἑλληνική κοινότητα τῆς Νοτίου Ἰταλίας. Ἐγκαταστάθηκε στό Βυζάντιο
γιά 15 χρόνια, τό ἀναστάτωσε καί ἔπειτα γύρισε πάλι στήν Δύση. Εἶχε γεννηθεῖ
στήν Καλαβρία τῆς Νοτίου Ἰταλίας γύρω στό 1290. Ἦταν δηλαδή μιά πενταετία καί περισσότερο μεγαλύτερος ἀπό τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ. Γνώριζε
καλά τήν ἑλληνική γλώσσα καί σπούδασε φυσικές ἐπιστῆμες, φιλοσοφία καί θεολογία. Τέλος ἔγινε μοναχός.
Στά χρόνια αὐτά, μαζί μέ τό ἐπικρατοῦν γενικό πνεῦμα τῶν κλασσικῶν
σπουδῶν παρετηρεῖτο στήν Νότιο Ἰταλία καί μία νοσταλγία γιά τό ἑλληνικό
πνεῦμα σέ συνδυασμό καί μέ τήν χώρα πού τό ἐγέννησε, δηλαδή τήν Ἑλλάδα.
Ὁ Βαρλαάμ, πού προερχόταν ἀπό ἑλληνική κοινότητα τῆς Νοτίου Ἰταλίας, νοστάλγησε νά γνωρίσει τήν πατρίδα τῶν μεγάλων φιλοσόφων, τοῦ Πλάτωνα καί
τοῦ Ἀριστοτέλη, πού ἀγαποῦσε, καί ἔτσι τό 1328, φόρεσε ἑλληνική ἐνδυμασία
λογίου καί ἦλθε στήν πρωτεύουσα τῆς αὐτοκρατορίας, τήν Κωνσταντινούπολη.
Μέ τήν πολιτική μεταβολή πού ἔγινε τό 1328 αὐτοκράτορας τότε ἦταν ὁ Ἀνδρόνικος ὁ Γ´ καί ἀφοῦ εἶχε ἀπομακρυνθεῖ ὁ μεγάλος λόγιος Θεόδωρος ὁ Μετοχίτης,
ἡ θέση τοῦ ἄρχοντα τῶν λογίων τοῦ Βυζαντίου ἔμεινε κενή. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Βαρλαάμ ἔσπευσε νά τήν καταλάβει. Ὁ πρωθυπουργός Ἰωάννης Καντακουζηνός,
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πού ἦταν προστάτης τῶν σπουδῶν καί τῶν γραμμάτων, ὑπεστήριξε τόν Βαρλαάμ
καί τοῦ παρεχώρησε καθηγητική ἕδρα στό Πανεπιστήμιο Κωνσταντινουπόλεως.
Οἱ πανεπιστημιακές παραδόσεις τοῦ Βαρλαάμ καί οἱ διαλέξεις του προκαλοῦσαν
βαθυτάτη ἐντύπωση.
Οἱ ἐπιτυχίες ὅμως αὐτές τοῦ Βαρλαάμ τόν ἔκαναν ἐγωιστή καί ὑπερήφανο καί
φερόταν μέ ὑποτίμηση πρός τούς ἄλλους λογίους τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Αὐτό, ὅπως ἦταν φυσικό, τούς δυσαρέστησε καί γι᾽ αὐτό ἕνας μεγάλος λόγιος, ὁ
Νικηφόρος Γρηγορᾶς, τόν προκάλεσε σέ δημοσία ἐπιστημονική συζήτηση. Στήν
συζήτηση αὐτή, κατά κοινή ὁμολογία, ὁ Βαρλαάμ νικήθηκε καί καταντροπιάστηκε. Ἐπειδή δέ τώρα τό περιβάλλον τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔγινε πιά ἀνυπόφορο γι᾽ αὐτόν, γι᾽ αὐτό καί ὁ Βαρλαάμ ἔφυγε καί πῆγε στήν Θεσσαλονίκη,
ὅπου ἵδρυσε ἰδιωτική σχολή καί σέ λίγο χρόνο ἀπέκτησε πλῆθος μαθητῶν.
3. Ἐπειδή κατά τήν ἐποχή ἐκείνη ὁ Βαρλαάμ ἦταν ὁ μόνος θεολόγος τοῦ Βυζαντίου πού γνώριζε καλά τά πράγματα τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, γι᾽ αὐτό τόν φθινόπωρο τοῦ 1333 ὁρίστηκε αὐτός ἀντιπρόσωπος τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας
στίς συζητήσεις μέ τούς Δυτικούς ἀντιπροσώπους γιά τήν ἑνωτική προσπάθεια
μαζί τους. Ὁ Βαρλαάμ ἦταν ὀρθόδοξος καί γι᾽ αὐτό ἀπέκρουε τίς παπικές ἀξιώσεις. Τά ἐπιχειρήματά του ὅμως ἦταν φιλοσοφικά καί λογιοκρατικά καί ἄφηναν
πολύ περιθώριο γιά παρεξήγηση τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων καί αὐτό ἀσφαλῶς δυσαρέστησε τούς αὐστηρούς ὀρθοδόξους. Γιά παράδειγμα: Ἔλεγε γιά τό περίφημο
Φιλιόκβε, τό δόγμα δηλαδή τῶν παπικῶν ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ὄχι
μόνο ἀπό τόν Πατέρα, ἀλλά καί ἀπό τόν Υἱό, ὅτι εἶναι κάπως ἀβάσιμο μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι ὁ πεπερασμένος νοῦς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀδύνατο νά καθορίσει τήν
οὐσία τοῦ Θεοῦ καί τίς τριαδικές σχέσεις. Αὐτό ὅμως τό ἐπιχείρημα μπορεῖ νά
προσαχθεῖ καί ἐναντίον τοῦ ὀρθοδόξου δόγματος, ὅτι δηλαδή τό Ἅγιο Πνεῦμα
ἐκπορεύεται μόνο ἀπό τόν Πατέρα, γιατί πάλι «ὁ πεπερασμένος νοῦς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀδύνατο νά καθορίσει τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ καί τίς τριαδικές σχέσεις».
Δηλαδή, ὁ Βαρλαάμ ἦταν ἕνας θεολόγος μέ φιλοσοφικό νοῦ, μέ λογικά κατηγορήματα, ὅσα τοῦ προσπόριζαν οἱ φυσικές του ἐπιστῆμες καί ἡ φιλοσοφική του
γνώση.
4. ῾Ο Βαρλαάμ, χωρίς νά ἔχει προϋποθέσεις, ἤθελε νά εἰσδύσει στόν μοναχισμό
καί νά τόν ἀναμορφώσει τάχα νομίζοντας ὅτι πάσχει. Δέν μποροῦσε νά νοήσει
καί περιφρονοῦσε γι᾽ αὐτό τήν μέθοδο τῶν μοναχῶν ὅτι μέ τήν ἄσκηση καί μέ
τήν προσήλωση προφέροντας ἐνδομύχως τήν προσευχή τοῦ Ἰησοῦ, «Κύριε Ἰησοῦ
Χριστέ, ἐλέησόν με», πετυχαίνουν νά δοῦν τό θεῖο φῶς. Μάλιστα αὐτό τό θεωροῦσε ὡς παρέκκλιση ἀπό τόν ὑγιῆ καί σωστό μοναχισμό. Γι᾽ αὐτό πῆγε στήν
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πρωτεύουσα τήν Κωνσταντινούπολη καί κατήγγειλε τό θέμα στήν Σύνοδο τῆς
Ἐκκλησίας. Ἀλλά ἀπό τόν πατριάρχη Ἰωάννη τόν Καλέκα ἔλαβε τήν ἐντολή
νά μήν ἀσχολεῖται μέ τέτοια θέματα καί ταράσσει τήν ἠρεμία τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅμως αὐτός παρά τήν ἐντολή τοῦ πατριάρχου ἐξακολουθοῦσε τήν πολεμική του
κατά τῶν ἡσυχαστῶν καί οἱ νεαροί μαθητές του στήν Θεσσαλονίκη ἐχλεύαζαν
τούς ἡσυχαστές μοναχούς.
5. Ὅμως ὁ πατριάρχης καί ὁ αὐτοκράτορας ἐξακολουθοῦσαν νά ἐκτιμοῦν τόν
Βαρλαάμ καί γι᾽ αὐτό στήν διεξαγωγή νέων διαπραγματεύσεων μέ τούς Δυτικούς
αὐτόν πάλι, τόν Βαρλαάμ, ἔστειλαν ὡς ἀντιπρόσωπό τους. Οἱ διαπραγματεύσεις
αὐτές ἔγιναν στήν Ἀβινιῶνα τῆς Γαλλίας, τήν προσωρινή ἕδρα τῶν παπῶν. Ὅταν
ὁ Βαρλαάμ ἐπέστρεψε ἀπό ἐκεῖ στό Βυζάντιο συνέχισε ἀκόμη περισσότερο τήν
πολεμική του κατά τῶν ἡσυχαστῶν. Αὐτή τήν φορά ὅμως δέχθηκε τήν ἰσχυρή
ἐπίθεση τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Οἱ συζητήσεις καί οἱ ἔριδες μεταξύ
τοῦ Παλαμᾶ καί τοῦ Βαρλαάμ συνεχίστηκαν μέχρι τό 1341, ὁπότε Σύνοδος στήν
Κωνσταντινούπολη κατεδίκασε τίς δοξασίες τοῦ Βαρλαάμ καί ἐδικαίωσε τόν ἅγιο
Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ. Τότε ὁ Βαρλαάμ, ἀφοῦ διαπίστωσε ὅτι δέν ἔχει πιά ἐλπίδα
νά κυριαρχήσει ἐπιστημονικά καί ἐκκλησιαστικά στήν αὐτοκρατορία, ἐγκατέλειψε
γιά πάντα τό ἑλληνικό ἔδαφος. Ἔφυγε γιά πάντα ἀπό τήν Ἑλλάδα καί ἐγκαταστάθηκε ὁριστικά στήν Δύση, γιατί τοῦ φαινόταν ὅτι ἐκεῖ ἡ ἀναγέννηση βαδίζει
καλύτερο δρόμο. Φανερώνοντας τώρα ποῦ ὁδηγοῦσαν τά φρονήματά του προσχώρησε στόν Ρωμαιοκαθολικισμό καί αὐτοί τόν ἔκαναν ἐπίσκοπο Ἱέρακος.
Τό λάθος τοῦ Βαρλαάμ ἦταν πρῶτον μέν ὅτι θεολογοῦσε λογικά καί φιλοσοφικά
καί ὄχι κατά τήν γραμμή τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, τούς ὁποίους, ἄν καί
γνώριζε τά ἑλληνικά, δέν τούς μελετοῦσε. Τό ἄλλο λάθος τοῦ Βαρλαάμ ἦταν ὅτι
θεογοῦσε χωρίς νά βιώνει τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα, πού εἶναι ὁ ἀγώνας γιά
τήν κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπό τά πάθη. Στόν χῶρο μας ἔχουμε βαρλααμισμό, γιατί
πολλοί θεολόγοι μας ἀκολουθοῦν στίς θεολογικές τους μελέτες καί σπουδές τήν μέθοδο
τοῦ Βαρλαάμ καί δέν κάνουν καθόλου λόγο στόν προφορικό τους καί γραπτό τους λόγο
περί καθάρσεως τῆς ψυχῆς, πού συνιστᾶ τήν προϋπόθεση τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας.
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Κυριακή 2 Ἰανουαρίου 2011

Θέμα: Σύγκρουση ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί Βαρλαάμ
1. Ὁ Βαρλαάμ ἦταν στήν ἀρχή ὀρθόδοξος, χωρίς ὅμως νά ἔχει μελετήσει τήν
διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων καί χωρίς νά γνωρίζει τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα, ἀφοῦ παρεξηγοῦσε καί ἐνέπαιζε τούς μοναχούς πού βίωναν τήν πνευματικότητα αὐτή. Τό κακό ὅμως εἶναι ὅτι ἕναν τέτοιον ἄνθρωπο, πού θεολογοῦσε
μέ βάση τήν φιλοσοφία καί ὄχι τήν Ἁγία Γραφή καί τούς ἁγίους Πατέρες, τόν
ἐξέλεξαν στό Βυζάντιο νά ἐκπροσωπήσει τήν Ὀρθοδοξία στούς διαλόγους μέ τούς
Καθολικούς γιά τήν ἕνωση. Καί βέβαια στούς διαλόγους αὐτούς φαινόταν ὅτι
ὑπεράσπιζε τήν Ὀρθοδοξία. Ἡ ὑπεράσπισή του ὅμως αὐτή δέν ἦταν μέ ἀποδεικτικά ἐπιχειρήματα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τούς ἁγίους Πατέρες, ἀλλά μέ φιλοσοφικές μαρτυρίες. Ὁ Βαρλαάμ χαρακτήριζε τούς φιλοσόφους καί ἰδίως τόν
Πλάτωνα καί τόν Ἀριστοτέλη ὡς θείους καί φωτισμένους ἀπό τόν Θεό ἄνδρες.
2. Τό λάθος του αὐτό, τό ὅτι δηλαδή ὁ Βαρλαάμ θεολογοῦσε ὄχι βιβλικά καί
ἁγιοπατερικά, ἀλλά φιλοσοφικά, δέν μποροῦσαν νά τό νοήσουν οἱ ἄλλοι, τό παρατήρησε ὅμως ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, πού ἦταν ἅγιος καί μέ πλούσια
πατερική θεολογία ὁπλισμένος. Αὐτό φάνηκε στόν διάλογο τῶν Ὀρθοδόξων καί
τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν γιά τό θέμα τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ὅπως εἶναι γνωστό, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι δεχόμαστε μία ἀρχή στήν θεότητα, τόν
Πατέρα, ἀπό τήν ὁποία ἀρχή γεννᾶται ὁ Υἱός καί ἐκπορεύεται τό Ἅγιο Πνεῦμα.
Δηλαδή πιστεύουμε ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται μόνον ἀπό τόν Πατέρα καί
ὄχι ἀπό τόν Υἱό. Ἡ ἀποστολή ὅμως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν κόσμο εἶναι κοινή
ἐνέργεια ὅλων τῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Πατέρα, τοῦ Υἱοῦ, ἀκόμη
δέ καί αὐτοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἄλλο πράγμα εἶναι ἡ ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, πού γίνεται ἀπό τήν ὑπόσταση, καί ἄλλο πράγμα ἡ ἀποστολή πού
συνιστᾶ ἐνέργεια. Ἀντίθετα, οἱ Δυτικοί ἀπό τήν ἐποχή τῶν ἀρειανικῶν ἐρίδων,
ἀπό τόν 4ο δηλαδή αἰώνα μ.Χ, εἶχαν διαφορετική ἄποψη γιά τό θέμα τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀπό φόβο μήπως, ἄν ποῦμε ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα
ἐκπορεύεται μόνον ἀπό τό Πατέρα καί ὄχι ἀπό τόν Υἱό, φανεῖ ἀπό αὐτό ὅτι τό
Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι κατώτερο, οἱ Ρωμαιοκαθολικοί εἶπαν ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα
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ἐκπορεύεται καί ἀπό τόν Υἱό (Φιλιόκβε). Γιά τό θέμα ὅτι εἰσάγουμε δεύτερη ἀρχή
στήν θεότητα, ἄν ποῦμε ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται καί ἀπό τόν Υἱό, οἱ
Ρωμαιοκαθολικοί τό ξεπέρασαν μέ τό νά ποῦν ὅτι κατά βάση πρόκειται γιά μιά
ἀρχή, γιατί ἡ δεύτερη ἀρχή (ὁ Υἱός) προέρχεται ἀπό τήν πρώτη (τόν Πατέρα).
3. Στίς συζητήσεις τῶν Ὀρθοδόξων μέ τούς Καθολικούς στό θέμα αὐτό, περί
τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ Βαρλαάμ, ὡς ἐκπρόσωπος τῶν Ὀρθοδόξων, φαινόταν ὅτι εἶχε ἀπόψεις ἀντίθετες ἀπό τίς ἀπόψεις τῶν Δυτικῶν. Οἱ
παρατηρητές τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων ἦταν εὐχαριστημένοι μέ τόν Βαρλαάμ, γιατί νόμιζαν ὅτι ὑπερασπίζει μέ ἐπιτυχία τήν Ὀρθοδοξία. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὅμως εἶχε διαφορετική γνώμη. Βρισκόταν στό ἡσυχαστήριο
τοῦ ἁγίου Σάββα ἔξω ἀπό τήν Λαύρα, ὅταν ἀπό φίλους του πληροφορήθηκε τά
ἐπιχειρήματα τοῦ Βαρλαάμ στό διάλογό του μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς. Οἱ φίλοι
του προφορικῶς μόνο εἶπαν στόν ἅγιο Γρηγόριο τίς ἀπόψεις τοῦ Βαρλαάμ, γιατί
δέν βρῆκαν τά γραπτά του δοκίμια νά τοῦ τά στείλουν. Τό πρῶτο πράγμα πού
παρατήρησε ὁ ἅγιος Γρηγόριος γιά τόν Βαρλαάμ ἦταν ὅτι παραμέριζε τίς μαρτυρίες ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τούς ἁγίους Πατέρες καί χρησιμοποιοῦσε μόνο
λογικές καί φιλοσοφικές μαρτυρίες.
Τό δεύτερο δέ πράγμα πού παρατήρησε ὁ ἅγιος ἦταν ὅτι ὁ Βαρλαάμ ἔκανε
προσπάθεια να συμβιβάσει τίς διαφορές μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν. Δέν δεχόταν μέν τήν ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἀπό τόν
Υἱόν, ἀλλά τήν ἐπιχειρηματολογία του τήν στήριζε στήν ἄποψη ὅτι δέν μπορεῖ ὁ
ἀνθρώπινος νοῦς νά γνωρίζει τί συμβαίνει μέσα στόν Θεό. Ἑπομένως, ἔλεγε ὁ
Βαρλαάμ, κακῶς οἱ Δυτικοί λέγουν ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται καί ἀπό
τόν Υἱό. Μέ τό ἴδιο ὅμως ἐπιχείρημα τοῦ Βαρλαάμ θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς
ὅτι κακῶς καί οἱ Ὀρθόδοξοι ἰσχυρίζονται ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται μόνο
ἀπό τό Πατέρα, γιατί «δέν μπορεῖ ὁ ἀνθρώπινος νοῦς νά γνωρίζει τί συμβαίνει
μέσα στόν Θεό». Ἔπειτα ὁ ἰσχυρισμός τοῦ Βαρλαάμ ὅτι ὁ ἀνθρώπινος νοῦς δέ
μπορεῖ νά γνωρίσει τόν Θεό, ὅσο φωτισμένος καί ἄν εἶναι, εἶναι ἕνας ἀπαράδεκτος
ἀγνωστικισμός.
4. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, γιά νά ὑπερασπιστεῖ τό ὀρθόδοξο δόγμα περί
τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔγραψε τό 1335 δύο λόγους ἀφιερωμένους στό θέμα αὐτό, τούς ὁποίους ὀνομάζει «ἀποδεικτικούς» λόγους. Ἄς παρατηρήσουμε τόν ὅρο αὐτό τοῦ ἁγίου Γρηγορίου. Ὁ ἅγιος χρησιμοποίησε σκόπιμα
τόν ὅρο «ἀποδεικτικός» καί ὄχι τόν ὅρο «διαλεκτικός». Ἡ διαλεκτική χρησιμοποιεῖ λογικά ἐπιχειρήματα καί καταλήγει σέ συμπεράσματα μέ πιθανότητα μόνο.
Αὐτή ἦταν ἡ μέθοδος τοῦ Βαρλαάμ, τήν ὁποία πολύ κακῶς ἐφήρμοσε στά θέματα
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πίστεως. Στά θέματα πίστεως θέση ἔχει ἡ ἀποδεικτική μέθοδος, γιατί αὐτή στηρίζεται στήν αὐθεντία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτή τήν μέθοδο χρησιμοποίησε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.
5. Στό μεταξύ οἱ φίλοι τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ βρῆκαν τά δοκίμια
τοῦ Βαρλαάμ καί τοῦ τά ἔστειλαν. Πραγματικά ὁ ἅγιος συνταράχτηκε ἀπό τό
περιεχόμενό τους, γιατί τά εὑρῆκε πολύ χειρότερα ἀπό ὅ,τι τό περίμενε. Ἤθελε
νά τόν συναντήσει, γιά νά συζητήσουν προσωπικά τό θέμα, ἀλλά ἦταν μακρυά ὁ
ἕνας ἀπό τόν ἄλλο, γι᾽ αὐτό ὁ ἅγιος ἀρκέστηκε στήν ἀλληλογραφία μαζί του.
Ἀπό αὐτή φαίνεται ἡ ἀσυμφωνία τῶν δύο ἀνδρῶν. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἐνδιαφερόταν νά διατηρηθεῖ ἡ πίστη ἀνόθευτη, ἐνῶ ὁ Βαρλαάμ ἐνδιαφερόταν γιά τόν συμβιβασμό τῶν ἀπόψεων πού χώριζαν τούς Ὀρθοδόξους ἀπό τούς Ρωμαιοκαθολικούς.
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Δευτέρα 3 Ἰανουαρίου 2011
ΚΑΤΑ ΒΑΡΛΑΑΜ

Θέμα: Ἀγῶνες τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
πρός ὑπεράσπιση τῶν ἡσυχαστῶν.
1. Ὁ Βαρλαάμ ὁ Καλαβρός ἦταν ὀρθόδοξος φαινομενικά, ἀλλά στό φρόνημά
του καί στήν καρδιά του ἦταν παπικός. Εἶχε τήν νοοτροπία τοῦ δυτικοῦ ἀνθρώπου. Ἦλθε ἀπό τήν Κάτω Ἰταλία στόν χῶρο μας γιά νά τόν ἀναγεννήσει, γιατί
τόν θεωροῦσε ὀπισθοδρομικό· φρονοῦσε δέ ὅτι τήν μεγάλη ζημιά τήν ἔκαναν οἱ
μοναχοί. Ὁ Βαρλαάμ γνώριζε τόν δυτικό μοναχισμό, ἕναν μοναχισμό μέ δραστηριότητες καί κοινωνικές ἐκδηλώσεις, γι᾽ αὐτό καί δέν μποροῦσε νά κατανοήσει
καί νά ἐκτιμήσει τόν ἡσυχασμό τῶν μοναχῶν τῆς Ἀνατολῆς καί τόν ἀγώνα τους
στήν ἄσκηση γιά τήν κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπό τά πάθη. Γι᾽ αὐτό καί ἐπιτέθηκε
ἐναντίον τοῦ μοναχισμοῦ καί μάλιστα ἐναντίον τοῦ ἡγέτη τους, ὅπως τόν θεωροῦσε, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Στήν ἀρχή ὁ Βαρλαάμ ἀναφέρθηκε
στό Πατριαρχεῖο μέ εἰσήγησή του, γιά νά καταδικάσει αὐτό τούς ἡσυχαστές μοναχούς. Ἐπειδή ὅμως τό Πατριαρχεῖο δέν δέχθηκε τήν εἰσήγησή του αὐτή, ἀνέλαβε ὁ ἴδιος ὁ Βαρλαάμ τήν πολεμική ἐναντίον τοῦ μοναχισμοῦ. Τούς κατηγοροῦσε
ὅτι περιφρονοῦν τήν Ἁγία Γραφή καί ὅτι θεωροῦν τήν ἐπιστήμη ὡς βλαβερή καί
ἀκόμη τούς ἔλεγε ἐπικίνδυνους αἱρετικούς. Καί ἐπειδή ἀπό ἕναν ἀρχάριο ἡσυχαστή μοναχό ἄκουσε ὅτι οἱ μοναχοί κάθονται σέ ἕνα χαμηλό κάθισμα γιά πολλές
ὧρες καί κοιτοῦν πρός τά κάτω στηρίζοντας τό πηγούνι τους στό στῆθος τους
καί λέγοντας συγχρόνως τήν προσευχή τοῦ Ἰησοῦ, γιά νά δοῦν τό θεῖο φῶς, ἀποκαλοῦσε ὁ Βαρλαάμ τούς μοναχούς «ὀμφαλοψυχῖτες». Στήν πολεμική του δέ
αὐτή παρέσυρε πολλούς λαϊκούς, ἀλλά καί κληρικούς συγχρόνως.
2. Οἱ ἡσυχαστές τῆς Θεσσαλονίκης, πού δοκίμαζαν ἰδιαίτερα τήν μανία τοῦ
Βαρλαάμ ἐναντίον τους, προσκάλεσαν γιά ὑπεράσπισή τους τόν ἁγιορείτη Γρηγόριο Παλαμᾶ. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος βρισκόταν στό κελλί τῆς Μεγίστης Λαύρας,
ὅταν εἶχε ἀκούσει γιά τήν ἐπίθεση αὐτή τοῦ Βαρλαάμ κατά τῶν ἡσυχαστῶν.
Καί εἶπε ὅτι στήν πολεμική αὐτή τοῦ Βαρλαάμ βλέπει νά ἐκπληρώνεται μία πα52

λαιά πρόρρηση τῶν Πατέρων, ὅτι πρόκειται κάποτε νά ἐμφανιστεῖ μία φοβερή
αἵρεση. Θεώρησε λοιπόν ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὡς πολύ σοβαρό τό θέμα, γι᾽ αὐτό, ἄν
καί ἀγαποῦσε πολύ τήν ἡσυχία, ὅμως ἐπειδή θεωροῦσε ὅτι γιά τόν πνευματικό
ἄνθρωπο ὑπάρχει καί καιρός πολέμου («καιρόν εἶναι κρίνας καί ἡσυχίας καί πολέμου»), δέχτηκε τήν πρόσκληση καί, ἀφήνοντας τόν Ἄθωνα, ἦλθε τό 1337
στήν Θεσσαλονίκη κοντά στούς χειμαζομένους ἀδελφούς μοναχούς. Οἱ φίλοι τοῦ
Παλαμᾶ τοῦ ἔδειξαν μερικούς λόγους τοῦ Βαρλαάμ καί ἀκόμη τοῦ ἐξέθεσαν μέ
λεπτομέρεια τήν ὅλη του τακτική καί τίς ἀπόψεις του. Καί τοῦ ζήτησαν νά ἀναλάβει τήν ὑπεράσπισή τους.
3. Ὁ Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς σκέφθηκε στήν ἀρχή νά κινηθεῖ εἰρηνικά. Γι᾽ αὐτό
ἔκανε ἔκκληση γιά εἰρήνευση, ἀλλά ὁ Βαρλαάμ, ἔχοντας τό ὑπερήφανο πνεῦμα
μέσα του, ἀπέρριψε τήν πρόταση αὐτή τοῦ ἁγίου μας. Ὅταν ὁ ἅγιος Γρηγόριος
διαπίστωσε ὅτι ὄχι μόνο ἡ δική του πρόταση πρός τόν Βαρλαάμ, ἀλλά καί τῶν
ἄλλων οἱ συμβουλές πρός αὐτόν ἀποβαίνουν ἄκαρπες, ἐπεδίωξε νά συναντηθεῖ
μαζί του. Στήν συνάντηση αὐτή, πού ἔγινε ἐνώπιον καί ἄλλων προσώπων, ὁ Παλαμᾶς συνέστησε στόν Βαρλαάμ νά σταματήσει αὐτήν τήν ἄδικη ἐπίθεση ἐναντίον
τῶν μοναχῶν καί τοῦ ἡσυχασμοῦ, γιατί εἶναι ἐπίθεση ἐναντίον τῶν θεοφόρων
Πατέρων. Διαφορετικά τοῦ προεῖπε ὅτι, ἐάν ἐξακολουθεῖ νά ἐπιμένει στήν τακτική
του κατά τοῦ μοναχισμοῦ, θά ἔχει κακό τέλος. «Θά χάσεις», τοῦ εἶπε, «γι᾽ αὐτήν
σου τήν πολεμική κατά τοῦ μοναχισμοῦ τήν φήμη σου καί θά ἀτιμασθεῖς ὑπερβολικά. Στό τέλος δέ θά φύγεις ἀπό ἐδῶ ντροπιασμένος καί θά τό μετανιώσεις
πικρά, ἀλλά ἀνωφελῶς».
Ὁ ὑπερήφανος Βαρλαάμ ἔμεινε ἀμετάπειστος. Ὅταν ὅμως ὁ ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Παλαμᾶς ἄρχισε νά γράφει ἐναντίον του πολεμώντας τίς ἰδέες του κατά τοῦ
μοναχισμοῦ, τότε ὁ Βαρλαάμ τόν συνάντησε καί τόν παρεκάλεσε νά σταματήσει,
δηλώνοντας ὅτι τόν ἐκτιμᾶ καί τόν ἐπαινεῖ. Ἀλλ᾽ ὁ ἅγιος Παλαμᾶς τοῦ ἀπήντησε
ὅτι μέ ὅσα λέγει καί γράφει ἀγωνίζεται γιά τήν ὀρθότητα τῆς πίστεως καί ὅτι
προτιμᾶ νά ὑβρίζεται παρά νά ἐπαινεῖται, ὅταν θίγεται ἡ ὀρθόδοξη πίστη.
4. Ἔτσι ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἐπιδόθηκε στήν συγγραφή ἔργων γιά τήν ὑπεράσπιση τοῦ μοναχισμοῦ. Ἔγραψε ἐννέα βιβλία «Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων»
καί χώρισε τά βιβλία αὐτά σέ τρεῖς τριάδες. Τά τρία πρῶτα βιβλία τά ἔγραψε
ὅταν διάβασε τά βιβλία τοῦ Βαρλαάμ, πού ἦταν καί αὐτά ἐπίσης τρία. Ὁ Βαρλαάμ, ὅταν εἶδε τήν ἀντίκρουση τῶν θέσεών του, διεσκεύασε τά βιβλία του καί
τά ἔθεσε σέ νέα κυκλοφορία. Τότε ὁ ἅγιος Γρηγόριος, ἀφοῦ ἐμελέτησε μέ προσοχή
τά νέα διασκευασθέντα βιβλία τοῦ Βαρλαάμ, θεώρησε ἀναγκαῖο νά γράψει τήν
δεύτερη τριάδα. Ἀλλά λίγο ἀργότερα ὁ Βαρλαάμ, ὅταν ἐπέστρεφε ἀπό τήν Ἀβι53

νιῶνα, τότε πού εἶχε πορευθεῖ ὡς ἀντιπρόσωπος τῆς Ἀνατολῆς στόν διάλογο μέ
τούς Καθολικούς, ἔγραψε ἄλλα τρία βιβλία κατά τῶν ἡσυχαστῶν μέ τόν τίτλο
«Κατά Μασσαλιανῶν», δείχνοντας ὅτι οἱ ἡσυχαστές ἔχουν τήν ἴδια πίστη μέ
τούς αἱρετικούς Μασσαλιανούς. (Θά γράψουμε σέ ἄλλη περίπτωση τί εἶναι οἱ
Μασσαλιανοί.)
Τώρα ὁ Παλαμᾶς ἀπαντᾶ στήν τριάδα αὐτή τῶν βιβλίων τοῦ Βαρλαάμ μέ τήν
δική του τρίτη καί τελευταία τριάδα. Αὐτή ἡ πολεμική ἀνταλλαγή συγγραμμάτων τῶν δύο ἀνδρῶν διήρκεσε τρία περίπου χρόνια, ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 1338 ἕως
τίς ἀρχές τοῦ 1341. Ἀλλά συνεχίστηκε ἡ διαφωνία καί ἡ πολεμική τους, σέ ὑψηλότερο ὅμως ἐπίπεδο καί πῆρε ἄλλη μορφή.
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Τρίτη 4 Ἰανουαρίου 2011
ΚΑΤΑ ΒΑΡΛΑΑΜ

Θέμα: Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ
1. Ὁ ἄνθρωπος ἔγινε γιά τήν γνώση τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἔκφραση «γνώση» στήν
Ἁγία Γραφή ἔχει βαθειά ἔννοια καί δέν σημαίνει τήν ἐγκεφαλική σοφία. Μέ τό
ρῆμα «γνωρίζω» στήν Ἁγία Γραφή ἐκφράζεται ὁ γάμος (Γεν. 4,1). Ἄρα ἡ
ἔκφραση «γνώση Θεοῦ» σημαίνει τήν κοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, τήν
ἕνωση μαζί Του. Προϋπόθεση ὅμως γιά τήν ἕνωση αὐτή τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν
Θεό εἶναι ἡ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς, γιατί ὅπως λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, εἶναι ἀδύνατο γιά τόν Θεό νά ἑνωθεῖ μέ ἀκάθαρτο (βλέπε ὁμιλία του στά
Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου). Ὁ Κύριός μας εἶπε «οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ τόν Θεόν
ὄψονται» (Ματθ. 5,9). Ἀπαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση γιά τή θεολογία εἶναι ὁ
ἀγώνας μας γιά τήν κάθαρση τῆς καρδιᾶς. Ὅσο καθαίρεται ἡ καρδιά τόσο ὁ
ἄνθρωπος προχωρεῖ καί βαθύτερα στήν θεία σοφία, στήν γνώση τοῦ Θεοῦ.
2. Ὁ Βαρλαάμ ἦταν περισσότερο λόγιος παρά μοναχός. Ἐκτιμοῦσε πολύ τούς
σοφούς καί φιλοσόφους τῆς ἀρχαιότητας καί ὑποτιμοῦσε τούς Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας. Ὁ Βαρλαάμ ἔλεγε ὅτι ἡ κοσμική σοφία, ἡ γνώση τῶν σοφῶν καί
τῶν φιλοσόφων, αὐτή ἀπαλλάσσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἄγνοια καί τόν φέρνει
κοντά στόν Θεό. Ὄχι ἡ καθαρότητα καί ἡ ἁγιότητα, ἀλλά ἡ κοσμική παιδεία,
ἔλεγε ὁ Βαρλαάμ, αὐτή μεταμορφώνει καί ἀνυψώνει τόν ἄνθρωπο καί τόν κάνει
νά δεῖ τήν θεία εἰκόνα πού ἔχει μέσα του.
Σ᾽ αὐτά τά φρονήματά του τοῦ ἔλεγε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὅτι, ἐάν
ἔχουν ἔτσι τά πράγματα, τότε θά πρέπει οἱ ἀρχαῖοι σοφοί νά ἦταν θεοειδέστεροι
καί θεοπτικώτεροι ἀπό τούς Πατριάρχες, τούς Προφῆτες καί τούς Ἀποστόλους,
οἱ ὁποῖοι δέν διακρίνονταν γιά τήν κοσμική τους μόρφωση. Ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου στήν ἁμαρτία τοῦ θόλωσε τόν νοῦ καί τόν ἀπομάκρυνε ἀπό τόν Θεό. Γιά νά
ἀποκτήσει τώρα ὁ ἄνθρωπος τήν πρώτη του κοινωνία μέ τόν Θεό, πρέπει νά
ἀγωνιστεῖ γιά τήν καθαρότητα τοῦ νοῦ του, ὥστε νά μπορεῖ νά βλέπει τό φῶς
τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ καθαρότητα λοιπόν τῆς ψυχῆς, πού χαρίζει στόν ἄνθρωπο τήν σοφία τοῦ
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Θεοῦ, αὐτό τόν κάνει πραγματικά σοφό, ἐνῶ χωρίς τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς,
ἔλεγε ὁ ἅγιος Παλαμᾶς, κι ἄν μάθει ὁ ἄνθρωπος ὅλες τίς φιλοσοφίες, θά εἶναι
μωρός παρά σοφός.
3. Ὑπάρχουν λοιπόν δυό σοφίες. Εἶναι ἡ κοσμική σοφία τῶν σοφῶν καί φιλοσόφων
καί εἶναι καί ἡ θεία σοφία, τήν ὁποία μελετοῦμε στήν Ἁγία Γραφή καί στά συγγράμματα τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτή εἶναι ἡ θεολογία τῆς
Ὀρθόδοξης πίστης μας. Ὅσο κανείς ἀγαπᾶ τόν Θεό καί ἀγωνίζεται νά ζεῖ κατά τό
ἅγιο θέλημά Του, τόσο ἔχει καί μεγαλύτερο πόθο νά μελετήσει τήν θεολογία τῶν
συγγραμμάτων τῶν ἁγίων Πατέρων καί τόσο περισσότερο φωτίζεται γιά νά κατανοήσει τήν θεολογία αὐτή. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς δέν ἀπέρριπτε τήν κοσμική σοφία, ἀντίθετα ἐκτιμοῦσε καί αὐτός τούς φιλοσόφους καί τούς μελετοῦσε.
Δέν τούς θεωροῦσε ὅμως ὡς ἱερούς καί θείους, ὅπως τούς ἔλεγε ὁ Βαρλαάμ. Ἡ
σκέψη τῶν φιλοσόφων ὁδηγεῖ στόν Θεό, δέν μποροῦν ὅμως αὐτοί νά μᾶς ποῦν τί
εἶναι ὁ Θεός καί δέν μποροῦμε ἀπό τά συγγράμματά τους νά γευθοῦμε τήν κοινωνία
μέ τόν Θεό. Αὐτό μᾶς τό ἀποκαλύπτει ἡ Ἁγία Γραφή, γι᾽ αὐτό ἡ γνώση μας περί
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀποδεικτική καί ὄχι διαλεκτική. Δηλαδή, δέν μποροῦμε ἐμεῖς, ὡς
ἄνθρωποι, συλλογιζόμενοι καί στοχαζόμενοι νά νοήσουμε τόν Θεό, ἀλλά θά πρέπει
νά καταφύγουμε στήν Ἁγία Γραφή, ὅπως αὐτήν τήν ἑρμηνεύουν οἱ ἅγιοι Πατέρες,
καί νά λάβουμε ἀπό ἐκεῖ ἀποδεικτικούς, βέβαιους δηλαδή καί ἀσφαλεῖς λόγους περί
τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καί τῆς κοινωνίας μας μαζί Του.
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Τετάρτη 5 Ἰανουαρίου 2011
ΚΑΤΑ ΒΑΡΛΑΑΜ

Θέμα: Οὐσία καί ἐνέργειες στόν Θεό
1. Ἕνα πολύ βασικό δόγμα τῆς πίστης μας, πού πρέπει νά γνωρίζουμε, εἶναι
ὅτι στόν Θεό κάνουμε διάκριση οὐσίας καί ἐνέργειας. Ὁ Βαρλαάμ, ἐρχόμενος ἀπό
τήν Δύση, δέν γνώριζε τήν διάκριση αὐτή καί θεωροῦσε τόν Θεό οὐσία μόνο. Καί
ἐπειδή δέν μποροῦμε νά δοῦμε τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ, γι᾽ αὐτό ὁ Βαρλαάμ δέν δεχόταν τίς θεοφάνειες τῆς Ἁγίας Γραφῆς, γιατί νόμιζε ὅτι μέ τίς θεοφάνειες αὐτές
ὁ Θεός φανερώνει τήν οὐσία του, πράγμα πού εἶναι ἀδύνατο. Αὐτά πού ἡ Ἁγία
Γραφή παρουσιάζει ὡς θέα Θεοῦ, ὁ Βαρλαάμ καί οἱ Δυτικοί μαζί του δέν τά θεωροῦσαν ὡς πραγματικά συμβάντα, ἀλλά ὡς «ἀνυπόστατα», ὡς «φαντάσματα»,
ὡς «κτιστά σύμβολα», ὡς «κάτι», τέλος πάντων, μέ τό ὁποῖο ὁ Θεός θέλει κάτι
νά μᾶς πεῖ, ἀλλά ὄχι ὅτι αὐτά εἶναι τό θεῖον. Ὁ Βαρλαάμ δέν δεχόταν τίς θεοφάνειες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
2. Ἀφοῦ ὁ Βαρλαάμ δέν μποροῦσε νά δεχθεῖ ὡς πραγματικές τίς θεοφάνειες
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τόν Ἄγγελο Κυρίου ἤ τόν μεγάλης βουλῆς Ἄγγελο ἤ
τόν Ἄγγελο τῆς διαθήκης, γιά τόν ὁποῖο μᾶς μιλάει ἡ Παλαιά Διαθήκη, τόν
ἑρμήνευε ὅτι εἶναι κτιστός ἄγγελος καί ὄχι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο Πρόσωπο
τῆς Ἁγίας Τριάδος. Πραγματικά, ὁ Ἄγγελος αὐτός τοῦ Κυρίου τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης, κατά τήν ἑρμηνεία τῶν Ἁγίων Πατέρων, εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἄσαρκος ἀκόμη, ὁ Ὁποῖος ὅμως βιαζόταν, τρόπον τινά, πότε νά σαρκωθεῖ, γιά νά ἔλθει
μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί νά γίνει Ἐμμανουήλ.
3. Εἶναι γνωστό ὅτι πολλοί περιφρονοῦν τήν Παλαιά Διαθήκη, γιατί τήν θεωροῦν σάν μιά ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ ἤ σάν ἕνα ἠθικολογικό ἀνάγνωσμα μέ ὠφέλιμα
λόγια. Ἀλλά ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι βιβλίο θεοφανειῶν τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ μέ
τήν μορφή ἀγγέλου, τοῦ Ἀγγέλου τοῦ Κυρίου!
Ἔτσι, ἀφοῦ ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι ἁπλᾶ ἕνα ὠφέλιμο ἀνάγνωσμα καί, ὅπως
λέγουν οἱ Δυτικοί, δέν εἶναι βιβλίο θεοφανειῶν, ἀπορρίπτεται σάν θεόπνευστο βιβλίο. Ἡ περιφρόνηση, δηλαδή, πρός τήν Παλαιά Διαθήκη, πού ὑπῆρχε ἀπό πα57

λαιότερα, ἀλλά ὑπάρχει περισσότερο καί στίς ἡμέρες μας, μᾶς ἦλθε ἀπό τήν
Δύση, ἀπό τόν Βαρλαάμ.
4. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἤλεγχε τόν Βαρλαάμ γιά τήν πλάνη του,
γιά τό ὅτι δηλαδή δέν δεχόταν ἐνέργειες στόν Θεό, ἀλλά οὐσία μόνο. Καί τοῦ
ἔλεγε ὅτι, ἀφοῦ κηρύττει Θεόν «ἀνενέργητον», αὐτό θά τόν ὁδηγήσει σέ Θεόν
«ἀνύπαρκτον». Πραγματικά, ἐκεῖ ὁδηγήθηκαν οἱ ἄνθρωποι τῆς Δύσεως. Οἱ νέοι
τους μέ πλακάτ διακηρύττουν: «Πέθανε ὁ Θεός»!
5. Ὁ Θεός πού κήρυττε ὁ Βαρλαάμ ἦταν πραγματικά «ἀνύπαρκτος», γιατί
ἦταν Θεός «ἀμέθεκτος». Καί βέβαια! Ἀφοῦ κατά τόν Βαρλαάμ ὁ Θεός εἶναι
οὐσία μόνον, μέ τήν οὐσία δέ τοῦ Θεοῦ ἀδύνατον νά ἔλθουμε σέ κοινωνία, ἄρα δέν
μποροῦμε νά πετύχουμε τήν ἕνωσή μας μέ τόν Θεό, τήν θέωση, γιά τήν ὁποία
εἴμαστε πλασμένοι. Ἐκεῖ μᾶς ὁδηγεῖ ἡ πλάνη τοῦ Βαρλαάμ, ὁ ὁποῖος ἐδέχετο
τόν Θεόν ὡς οὐσία μόνο καί ὄχι καί μέ θεῖες ἐνέργειες.
6. Ὁ Θεός μας, ὁ «Θεός τῶν πατέρων ἡμῶν», εἶναι οὐσία καί θεῖες ἐνέργειες.
Οἱ Ὀρθόδοξοι κάνουμε τήν διάκριση αὐτή, ἐνῶ οἱ Καθολικοί συγχέουν οὐσία καί
ἐνέργεια στόν Θεό. Ἡ διάκριση οὐσίας καί ἐνέργειας στόν Θεό εἶναι ἀναγκαία.
Πρέπει ὅμως νά ποῦμε καί μάλιστα νά τονίσουμε ὅτι, ὅπως ὁ Θεός εἶναι ἄκτιστος,
ἔτσι καί οἱ ἐνέργειές Του εἶναι ἄκτιστες. Ὁ Βαρλαάμ δέχτηκε τελικά ἐνέργειες
στόν Θεό, ἀλλά κτιστές. «Ἀλλ᾽ ἔχει ἐνεργείας ὁ Θεός, κτιστάς δέ», ἔλεγε. Ὡς
κτιστές ἐνέργειες ὁ Βαρλαάμ ἐννοοῦσε τίς δυνάμεις πού κατά τήν δημιουργία ὁ
Θεός ἔχει «ἐγκτίσει» στά ὄντα. Ὁ Θεός λοιπόν κατά τόν Βαρλαάμ δέν πρέπει
νά ἐνδιαφέρεται γιά τόν κόσμο, γιατί μέ τίς δυνάμεις πού ἔβαλε σ᾽ αὐτόν κατά
τήν δημιουργία, μόνος του πιά ὁ κόσμος, ὅπως καί ὁ ἄνθρωπος μέ τόν νοῦ του,
μόνοι τους πορεύονται γιά νά πετύχουν τόν προορισμό τους.
Αὐτές δέ οἱ ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, οἱ δυνάμεις πού εἶναι «κτισμένες» στά ὄντα,
αὐτές, κατά τόν Βαρλαάμ, εἶναι τά «δῶρα» καί ἡ «Χάρη» τοῦ Θεοῦ. Ὥστε ὁ
Βαρλαάμ ἔλεγε «κτιστή» τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ. «Κτιστή ἡ θεουργός Χάρις τοῦ
Θεοῦ», ἔλεγε.
Ἡ θεογνωσία κατά τόν Βαρλαάμ ἀποκτᾶται μέ τήν σπουδή αὐτῶν τῶν κτισμένων στά ὄντα ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Δύση τόνισε πολύ τήν
σπουδή τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν.
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Παρασκευή 7 Ἰανουαρίου 2011
ΚΑΤΑ ΒΑΡΛΑΑΜ

Θέμα: Περί Θεογνωσίας
1. Τό θέμα τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, τῆς «θεογνωσίας», ὅπως λέγεται, κατέχει
πάντοτε σπουδαία θέση στήν Θεολογία.
Μποροῦμε νά γνωρίσουμε τόν Θεό; Ὁ δυτικός Βαρλαάμ Καλαβρός ἔλεγε, ὄχι!
Ἀδύνατο, ἔλεγε, νά γνωρίσουμε τόν Θεό! Ὁ δικός μας ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἐκφράζοντας τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία, ἔλεγε ὅτι εἶναι δυνατή ἡ ἔστω καί
ἀτελής προσέγγιση καί γνώση τοῦ Θεοῦ, ἀκόμη δέ καί ἡ «θεωρία» ἤ θέα τοῦ
Θεοῦ καί ὅτι ὑπῆρξαν ἅγιοι πού ἔφτασαν σ᾽ αὐτό τό ὕψος τῆς τελειότητας, ἀκόμη
καί στήν παροῦσα ζωή.
Ἀλλά ὁ Θεός εἶχε πεῖ στόν Μωυσῆ ὅτι δέν μπορεῖ ἄνθρωπος νά δεῖ τό πρόσωπό
Του καί νά ζήσει (βλ. Ἐξόδ. 33,20). Καί ὅμως ὁ Ἰακώβ λέγει ὅτι εἶδε τό Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι μόνο δέν ἔχασε τήν ζωή του, ἀλλά σώθηκε (βλ. Γεν.
32,30). Πῶς συμβιβάζονται ὅλα αὐτά; Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς δίνει ὡραία
ἀπάντηση. Κάνει διάκριση τῆς οὐσίας, τῆς φύσης τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀκτίστων
ἐνεργειῶν Του. Ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀκατάληπτη· αὐτό εἶναι τό Πρόσωπο
πού δέν μπορεῖ νά τό δεῖ ὁ ἄνθρωπος καί νά ζήσει. Δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά
γνωρίσει τήν φύση τοῦ Θεοῦ. Ἀποκαλύπτεται ὅμως ὁ Θεός στούς ἀξίους μέ τίς
θεῖες Του ἐνέργειες, μέ τή χάρη Του· καί αὐτό εἶναι τό Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ πού
εἶδε ὁ Πατριάρχης Ἰακώβ καί σώθηκε.
2. Ἡ διάκριση μεταξύ οὐσίας τοῦ Θεοῦ καί τῶν θείων ἐνεργειῶν εἶναι ἀναγκαία.
Αὐτήν τήν διάκριση δέν μποροῦσε νά τήν ἐννοήσει ὁ δυτικός Βαρλαάμ καί γι᾽
αὐτό κήρυττε τήν τέλεια ἀγνωσία τοῦ Θεοῦ.
Γιά τόν Βαρλαάμ ὁ Θεός εἶναι «οὐσία μόνον». Ἐάν ἔχει καί ἄκτιστες ἐνέργειες
τότε, ἔλεγε ὁ δυτικός Βαρλαάμ, αὐτές πρέπει νά ταυτίζονται μέ τήν οὐσία τοῦ
Θεοῦ, γιατί ὁ Θεός εἶναι «ἕν» καί ἀπόλυτα «ἁπλοῦν». Δέν ἔκανε, λοιπόν, ὁ Βαρλαάμ
διάκριση οὐσίας καί ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, διά τῶν ὁποίων Αὐτός ἀποκαλύπτεται στόν κόσμο. Θά καταλύσουμε – ἔλεγε – τήν μονοθεΐα καί θά περιπέσουμε
εἰς «τό τῆς διθεΐας ἔγκλημα», ἄν κάνουμε τέτοια διάκριση στόν Θεό, οὐσίας καί
ἐνέργειας. Συνεπῶς, κατά τόν Βαρλαάμ, τό νά γνωρίσουμε ἤ νά δοῦμε τόν Θεό σημαίνει ὅτι γνωρίζουμε καί βλέπουμε τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ καί πέφτουμε ἔτσι στήν
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αἵρεση τῶν Μασσαλιανῶν, πού ἔλεγαν ὅτι οἱ καθαρμένοι βλέπουν τήν οὐσία τοῦ
Θεοῦ. Καί ὁ Βαρλαάμ κατηγοροῦσε τούς ὀρθοδόξους ὡς Μασσαλιανούς, οἱ ὁποῖοι
«αἰσθητήν οἴονται τήν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ» καί ὡς ἐκ τούτου «θεωρητικήν».
3. Ἀλλά ἐάν ὁ Θεός δέν ἀποκαλύπτεται – ἐρωτάει ὁ Παλαμᾶς – πῶς γνωρίζουμε γιά τόν Θεό; Πῶς γνωρίζουμε ἀκόμα καί ὅτι ὑπάρχει Θεός καί ὅτι εἶναι
ἄκτιστος καί ἀπερινόητος οὐσία; Ἡ Ἁγία Γραφή πάλι ὁμιλεῖ γιά θεοπτίες. Οἱ
μαθητές εἶδαν τήν δόξα τοῦ Θεοῦ στό Θαβώρ κατά τήν Μεταμόρφωση τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Αὐτά ὁ Βαρλαάμ δέν τά θεωροῦσε πραγματικές θεοπτίες, ἀλλά «αἰνίγματα», «σύμβολα», «κτιστά», κτιστά μέσα μέ τά ὁποῖα ὁ Θεός θέλει κάτι νά
μᾶς πεῖ. Καί τό φῶς πού περιήστραψε τούς μαθητές στό Θαβώρ κατά τήν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου, ὁ Βαρλαάμ τό ἔλεγε κτιστό, ὄχι ἄκτιστο ἐνέργεια τοῦ
Θεοῦ, τίς δέ διηγήσεις τῆς Ἐκκλησίας μας περί ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο,
ὅπως τά θαύματα, θεογνωσίες καί θεοπτίες ὁ Βαρλαάμ τίς θεωροῦσε ἀποκυήματα
ἀρρωστημένης ἤ καί δαιμονιώδους φαντασίας. Ὅπου ἡ Ἁγία Γραφή ὁμιλεῖ γιά
θεία Χάρη πού ἐνεργεῖ στήν κτίση ἤ γιά θεῖο φῶς ὁ Βαρλαάμ τήν νοοῦσε κτιστή
ἐνέργεια καί ἔλεγε καθαρά: «Πᾶσα ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ κτιστή». Δεχόταν ὁ Βαρλαάμ ἐνέργειες στόν Θεό, ἀλλά τίς νοοῦσε ὡς κτιστές. Ἔλεγε: «Ἀλλ᾽ ἔχει ἐνεργείας ὁ Θεός, κτιστάς δέ».
4. Τί ἐννοεῖ μέ τήν φράση του αὐτή ὁ Βαρλαάμ; Θά πρέπει νά ἐπιμείνουμε σ᾽
αὐτήν γιατί θά δοῦμε σέ ποιό χάος ὁδηγεῖ ἡ αἵρεση αὐτή. Τί σημαίνει ὅτι ὁ Θεός
ἔχει «κτιστές ἐνέργειες»; Ἐδῶ ὁ Βαρλαάμ ὡς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ ἐννοεῖ τίς δυνάμεις καί τίς ἐνέργειες πού μέ τήν δημιουργία ὁ Θεός ἔχει «ἐγκτίσει» στήν φύση
τῶν ὄντων. Ὁ Θεός μετά τήν δημιουργία δέν χρειάζεται νά ἐνεργεῖ πιά στόν κόσμο,
γιατί στήν φύση τῶν ὄντων ἔχει «ἐγκτίσει» ἐνέργειες, καί μόνος του πιά ὁ κόσμος
ὅπως καί ὁ ἄνθρωπος μέ τόν νοῦ του, μπορεῖ νά ζεῖ καί νά κινεῖται πρός τόν σκοπό
του. Αὐτές οἱ ἐνέργειες καί δυνάμεις πού εἶναι «κτισμένες» στά ὄντα, εἶναι – ἔλεγε
ὁ Βαρλαάμ – «δῶρα» καί «χάρις» τοῦ Θεοῦ, γι᾽ αὐτό καί δίδασκε «κτιστή ἡ θεουργός χάρις τοῦ Θεοῦ». Μέ αὐτές, λοιπόν, τίς δυνάμεις πού «κτίστηκαν» ἀπό τήν
δημιουργία στά ὄντα μπορεῖ ὁ κόσμος νά κατευθύνεται πρός τόν σκοπό του καί δέν
χρειάζεται ὁ Θεός. Ἐδῶ καταλήγει ἡ αἵρεση τοῦ Βαρλαάμ λέγοντας «κτιστές»
τίς θεῖες ἐνέργειες. Ἀπό τήν πλάνη αὐτή ἐπηρεάστηκε ἡ Δύση πού ἀπεμάκρυνε
τόν Θεό ἀπό τόν κόσμο καί τόνισε πολύ τήν δύναμη τοῦ ἀνθρώπου καί ἀνέπτυξε
ἕνα πολιτισμό ἄνευ Θεοῦ. Καί αὐτή ἡ θεολογία τῆς Δύσεως εἶναι «φυσικοθεολογική»
γιατί θέλει τήν συντήρηση καί τήν προαγωγή τῶν φυσικῶν προσόντων, ἤτοι τό
«εἶναι καί τό ζῆν αἰσθητῶς ἤ λογικῶς». Ἀντίθετα ἡ τάση τῆς ὀρθόδοξης Θεολογίας
εἶναι ἡ ἀναγωγή τοῦ κόσμου πρός τόν Θεό καί ἡ ἕνωση μέ Αὐτόν.
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Σάββατο 8 Ἰανουαρίου 2011
ΚΑΤΑ ΒΑΡΛΑΑΜ

Θέμα: Ἡ Θεογνωσία κατά τόν Βαρλαάμ
1. Ο αἱρετικός Βαρλαάμ, ὁ πολέμιος τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, γιά νά
γνωρίσει κανείς τόν Θεό θεωροῦσε ἀπαραίτητη τήν γνώση τοῦ κόσμου, τῆς κτίσεως. Στροφή, λοιπόν, πρός τά ἔξω, πρός ἔρευνα τῆς κτίσεως, ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης, καλλιέργεια τοῦ νοῦ, αὐτό εἶναι ἡ τελειότητα κατά τόν Βαρλαάμ.
2. Ἀλλά δέν ἀποκτᾶται ἀπό τήν Ἁγία Γραφή ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ, ἡ θεογνωσία,
ὅπως λέγουμε; Ἡ Ἁγία Γραφή λέγει ὁ Βαρλαάμ, περιέχει ἐντολές καί παραινέσεις
ἀναγκαῖες γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τά πάθη. Ἀλλά τό νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τά
πάθη λέγει αὐτός ὁ δυτικός θεολόγος, δέν σημαίνει τήν τελείωσή μας. Ὁ ἄνθρωπος
κατ᾽ οὐσίαν, σύμφωνα μέ τόν Βαρλαάμ, εἶναι νοῦς καί τελειοῦται ὄχι μέ τήν τήρηση
ἐντολῶν, ἀλλά μέ τήν γνώση, μέ τήν ἐπιστήμη, μέ τήν ὁποία ἀπαλλάσσεται ἀπό
τήν ἄγνοια καί τήν πλάνη. Στροφή, λοιπόν, πρός τήν ἐπιστήμη γιά τήν καλλιέργεια
τοῦ νοῦ, γιά τήν ἔρευνα τῆς κτίσεως. Καταλαβαίνουμε ἀπό τό σύνθημά του αὐτό
πόσο ὁ Βαρλαάμ μισοῦσε τήν ἐσωστρέφεια καί τόν μυστικισμό τῶν Ἀνατολικῶν
καί τήν φυγή τους ἀπό τόν κόσμο. Καί καταλαβαίνουμε, πάλι, ἀπό τό σύνθημά
του αὐτό τό γιατί ἡ Δύση τόνισε πολύ τήν σπουδή τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν. Ὁ
Θεός κατά τόν Βαρλαάμ, ὅπως εἴπαμε στό προηγούμενο ἄρθρο μας, δέν ἔχει ἐνέργειες· εἶναι μόνο οὐσία. Ἤ, ἔχει ἐνέργειες ἀλλά «κτιστές», καί αὐτές εἶναι οἱ δυνάμεις πού ἔχει «ἐγκτίσει» στήν φύση τῶν ὄντων. Αὐτή τήν φύση τῶν ὄντων,
ἔλεγε ὁ Βαρλαάμ, πρέπει νά σπουδάσουμε γιά νά ἀποκτήσουμε θεογνωσία. Μέ
τήν γνώση τοῦ κόσμου, ἔλεγε, φτάνουμε στήν γνώση τοῦ ἀνθρώπου καί ἀπό αὐτή
στήν γνώση τοῦ Θεοῦ.
3. Γιά τόν Βαρλαάμ, ἡ ἀλήθεια δόθηκε διά μέσου δύο «καναλιῶν», τά ὁποῖα
εἶναι καί τά δύο ἀναγκαῖα καί τό ἕνα συμπληρώνει τό ἄλλο. Τό ἕνα κανάλι εἶναι
οἱ Ἀπόστολοι καί τό ἄλλο εἶναι οἱ «ἔξω» σοφοί, πού ζήτησαν καί βρῆκαν τήν
ἀλήθεια στήν φύση τοῦ κόσμου. Τόση μεγάλη ἀξία ἔδινε ὁ Βαρλαάμ στούς κατά
κόσμο σοφούς καί ἐπιστήμονες, στούς «ἔξω» φιλοσόφους!
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Εἴπαμε ὅτι ὁ Βαρλαάμ ἀποστρέφεται τόν ἡσυχασμό, τήν «ἀπάθεια» καί ἀντί
αὐτῶν κήρυττε τήν δράση, τήν σπουδή τῶν ὄντων τῆς κτίσης, ὡς ἀπολύτως
ἀναγκαία γιά τήν τελειότητα. Ἔφτανε στό σημεῖο νά λέγει «ἀκάθαρτο» καί
«ἀτελῆ» ὅποιον δέν εἶχε αὐτή τήν γνώση τοῦ κόσμου. Ὁ Βαρλαάμ, σάν «δυτικός», ἦταν ἄνθρωπος τῆς δράσης καί τόν μοναχισμό μας τόν θεωροῦσε «ἀργία»
καί «ὀκνηρία». Ἀλλά ἐνῶ κήρυττε τήν δράση καί τήν δημιουργικότητα πολεμώντας τόν ἡσυχασμό μας, ἤθελε, ἀντίθετα, τήν νέκρωση τοῦ «παθητικοῦ» τῆς
ψυχῆς, πού ἡ δραστηριοποίησή του ὁδηγεῖ στήν «ἀπάθεια», πού δέν τήν ἤθελε
αὐτός. Ὁ Βαρλαάμ πίστευε ὅτι ἄν καλλιεργηθεῖ τό «παθητικό» τῆς ψυχῆς, ὁ
συναισθηματικός κόσμος τοῦ ἀνθρώπου, «τό θυμικόν τε καί ἐπιθυμητικόν», τότε
καταστρέφεται ἡ ἀρίστη γι᾽ αὐτόν δύναμη τοῦ ἀνθρώπου, δηλ. ὁ νοῦς γιά νά ἐργάζεται ἀποδοτικά, πράγμα πού, κατά τόν Βαρλαάμ, ἀποτελεῖ τελειότητα. Ὁ
ἄνθρωπος πρέπει, κατ᾽ αὐτόν, νά μήν ἐνοχλεῖται καί νά μήν ἐπηρεάζεται ἀπό τό
συναίσθημα. Ἔτσι τώρα ἐξηγεῖται ἡ σκληρότητα γενικά τῶν δυτικῶν. Οἱ «ξένοι»
γενικά, ἀντίθετα πρός τήν ὀρθόδοξη παιδεία, καλλιεργοῦν μόνο τόν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί ὄχι τήν καρδιά του.
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Ἀπό τό καθημερινό μας περιοδικό στό Διαδίκτυο

Πέμπτη 13 Ἰανουαρίου 2011

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
1. Βασικό γιά τόν χριστιανό εἶναι νά προσεύχεται. Ἄν ὁ χριστιανός γλυκαίνεται
καί εὐφραίνεται στήν προσευχή, εἶναι δεῖγμα αὐτό ὅτι πορεύεται καλά πνευματικά.
Ἄν ὅμως δέν γλυκαίνεται ἀπό τήν προσευχή καί δέν τήν ἀγαπάει σάν τό πιό
ἀνώτερο ἀπ᾽ ὅλα, αὐτό πάλι εἶναι δεῖγμα ὅτι ὁ χριστιανός αὐτός δέν εἶναι σωστός,
δέν στέκει καλά πνευματικῶς.
Μέχρι νά συμβεῖ αὐτό, τό νά κλίνει δηλαδή ὁ νοῦς μας στόν Θεό καί νά εὐφραίνεται σέ διαλογή μαζί Του, θά πρέπει νά κουραστοῦμε λίγο στήν ἀρχή γυμνάζοντας
καί βιάζοντας τόν νοῦ μας στήν στροφή αὐτή. Νά, τί ἐννοῶ: Ὅταν εἴμαστε ἐλεύθεροι ἀπό ἄλλη ἀπασχόληση νά ἐκμεταλλευόμαστε τήν εὐκαιρία αὐτή γιά δύο ἤ
τρία μόνο λεπτά (ὄχι περισσότερο) καί νά πηγαίνουμε κάτω ἀπό τά εἰκονίσματα
ἤ ἐκεῖ ὅπου βρισκόμαστε καί νά λέμε λίγα θερμά λόγια προσευχῆς βγαλμένα ἀπό
τήν καρδιά μας. Καί ἀργότερα, ὅταν βροῦμε παρόμοια εὐκαιρία, πάλι νά τήν ἐκμεταλλευόμαστε καί νά στεκόμαστε γιά ἄλλα δύο ἤ τρία λεπτά (ὄχι περισσότερο)
καί νά χύσουμε τήν καρδιά μας στόν Θεό. Αὐτή ἡ μέθοδος, πού δέν θά μᾶς κουράσει, νομίζω ὅτι θά στρέψει σιγά-σιγά τόν νοῦ μας στόν Θεό καί θά ἐπιθυμοῦμε
ἔπειτα νά μιλοῦμε περισσότερο χρόνο μαζί Του.
2. Ὅλο κι ὅλο, ἀδελφοί, στήν πνευματική μας ζωή εἶναι τό νά στραφεῖ ὁ νοῦς
μας στόν Θεό. Ἔτσι ἦταν ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου πρίν ἀπό τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων. Ἀπ᾽ ὅλα ὅσα ἔβλεπαν καί ἄκουαν οἱ πρωτόπλαστοι στόν Παράδεισο
ὁ νοῦς τους, δηλαδή, ἡ ψυχή τους, ἀναφερόταν στόν Θεό. Μέ τήν ἁμαρτία τους
(«πτώση» τό λέμε αὐτό) ὅμως ἀποκόπηκε ὁ νοῦς τους ἀπό τόν ἄκτιστο Θεό καί
στράφηκε στά κτιστά. Καί ζήτησαν τήν εὐτυχία τους ἀπ᾽ αὐτά. Πραγματικά,
ἔφαγαν τόν ἀπαγορευμένο καρπό τοῦ δένδρου γιά νά γίνουν θεοί!...
Μέ τήν ἁμαρτία λοιπόν ἀποκόπτεται ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό καί
σκορπίζεται στά ὑλικά. Μέ τήν προσευχή τώρα συμμαζεύουμε τόν νοῦ ἀπό αὐτά
καί τόν στρέφουμε πρός τόν Θεό, γιά τόν Ὁποῖο καί εἴμαστε πλασμένοι. Δέν εἶναι
ὅμως εὔκολο αὐτό, γιατί ὁ νοῦς (ἡ ψυχή μας) κόλλησε στά γήινα καί δέν θέλει νά
ξεκολλήσει ἀπ᾽ αὐτά. Γι᾽ αὐτό καί εἴπαμε ὅτι θέλει τέχνη, θέλει τεχνάσματα καί
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εἰδική μέθοδο γιά τήν στροφή του πάλι στόν Θεό. Αὐτή τήν τέχνη καί τήν μέθοδο
ἐγώ Δεσπότης εἶμαι, ἀλλά δέν τήν ξέρω. Καί ἐννοεῖται ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος πρέπει
νά εἶναι ἅγιος καί νά γνωρίζει λοιπόν ἀπό τήν δική του πεῖρα πῶς καθαίρεται ὁ
νοῦς καί νά διδάσκει ἔπειτα τήν μέθοδο αὐτή στό ποίμνιό του, γιά νά γίνουν σεσωσμένοι. Αὐτό εἶναι τό κύριο ἔργο τοῦ Ἐπισκόπου καί ἄν δέν τό πετύχει αὐτό,
ἀπέτυχε στήν ποιμαντορία του, ἔστω καί ἄν φημίζεται γιά τίς συγγραφές του καί
τά κοινωνικά του ἔργα καί τίς δραστηριότητες.
Ὑπέδειξα ἕναν πρακτικό καί ἁπλό τρόπο γιά τήν κλίση τοῦ νοῦ πρός τόν Θεό,
αὐτόν πού ἀνέφερα παραπάνω. Τήν ὀλιγόλεπτη στροφή τῆς ψυχῆς στόν Θεό μέ
προσευχή καί ἔπειτα, ἄν γίνεται συχνά καί σταθερά αὐτό κατά διαστήματα, ἔρχεται ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τό κάνει μόνιμο βίωμα καί ἔτσι κλίνει ὁ νοῦς στόν Θεό
καί αὐτό εἶναι πού θέλουμε νά πετύχουμε. Ἄς φανταστοῦμε τόν νοῦ μας σάν μιά
βελόνα. Αὐτή τήν βελόνα λοιπόν πρέπει νά τήν στρέψουμε σταθερά στόν Θεό καί
νά ἀρέσκεται στήν συνομιλία μαζί Του. Αὐτό εἶναι τό «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε»,
πού λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Β´ Θεσ. 5,17). Βέβαια οἱ ἄλλες δουλειές καί ἀπασχολήσεις μας θά γίνονται καί θά γίνονται μάλιστα μέ ἐπιμέλεια καί δέν σημαίνει
τό «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» ὅτι θά στεκόμαστε συνέχεια στήν προσευχή καί
θά σταματήσει κάθε ἄλλη ἐργασία μας. Ὅπως μία ἐρωτευμένη κοπέλλα, γιά
παράδειγμα, κάνει τίς ἐργασίες της, ἀλλά ἡ καρδιά της καί ὅλη της ἡ ψυχή
στρέφεται γύρω ἀπό τόν ἀγαπημένο της, ἔτσι εἶναι καί ὁ χριστιανός πού πέτυχε
τήν σταθερή στροφή τοῦ νοῦ του στόν Θεό. Καί στήν ἐπιστήμη του εἶναι προσηλωμένος μέ τήν λογική του καί στήν ἐργασία του μέ τίς ὑποχρεώσεις του εἶναι
ἐντάξει, ἀλλά ὅλο τό μέσα του (αὐτό λέμε «νοῦ») γυρίζει σάν στρόφιγγας χαρωπά
γύρω ἀπό τόν Θεό καί αὐτό τόν τονώνει γιά ὅλες του τίς ἐργασίες.
3. Θέλω ὅμως νά πῶ τό σπουδαῖο καί σημαντικό ὅτι στά δίλεπτα ἤ τρίλεπτα
γυμνάσματα πού εἶπα παραπάνω γιά νά κλίνει ἡ καρδιά μας στόν Θεό, τά αἰτήματά
μας στήν προσευχή πρέπει νά εἶναι καθαρῶς πνευματικά. Νά λέμε, δηλαδή, «Χριστέ μου, συγχώρησέ μου τά ἁμαρτήματά μου, Χριστέ μου, κάνε νά Σ᾽ ἀγαπῶ, νά
Σ᾽ ἀγαπῶ πολύ, νά σ᾽ ἀγαπῶ περισσότερο ἀπ᾽ ὅλους καί ἀπ᾽ ὅλα, κ.λπ.».
Τό βασικό, ἀδελφοί μου χριστιανοί, στήν πνευματική μας ζωή εἶναι νά γλυκαθεῖ
ἡ ψυχή μας στήν προσευχή. Πολλοί χριστιανοί μας σήμερα εἶναι σέ πλάνη καί
τούς στοιχίζει πολύ ἀκριβά αὐτό, γιατί δέν προοδεύουν πνευματικά. Νομίζουν δηλαδή πολλοί καί πιστεύουν ὅτι χριστιανός σημαίνει τό νά «δράσει», νά «πράξει»,
«νά δείξει», κ.λπ., σάν νά εἶναι δηλαδή ἡ Ἐκκλησία μία ὀργάνωση, πού πρέπει
νά διαφημίζεται γιά τά καλά ἔργα τῶν μελῶν της. Σ᾽ αὐτό φταῖμε καί ᾽μεῖς οἱ
ἱερεῖς καί ποιμένες, πού γιά νά φανεῖ ὅτι εἴμαστε «ἀξιόλογοι» καί «δραστήριοι»
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ἤ ὅτι «κάτι κάνουμε καί ᾽μεῖς» (!) ὠθοῦμε τόν λαό μας – ἐκμεταλλευόμενοι τήν
καλωσύνη του καί τήν ἐμπιστοσύνη του σέ ᾽μᾶς – σέ ἔργα κοινωνικοῦ ἤ καί
ἐκκλησιαστικοῦ τύπου, χωρίς νά τοῦ τονίζουμε ὅτι τό πρῶτο καί βασικό εἶναι ὁ
γλυκασμός τῆς προσευχῆς, τό νά γεύεται ἡ ψυχή τους τόν Θεό μέ τήν προσευχή.
4. Τέλος, λέγω ὅτι ἀπό τήν προσευχή μας δέν πρέπει νά ἀπουσιάζει ἡ Παναγία. Γιατί ὅπως ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ πέρασε ἀπό τήν Παναγία γιά νά ἔρθει ἀνάμεσά
μας, ἔτσι καί ἡ προσευχή μας πρέπει νά περνάει ἀπό τήν Παναγία γιά νά φτάσει
στόν Θεό.
Ὁ νοῦς μας πρέπει νά κλίνει ἰδιαίτερα στήν Παναγία. Αὐτό χαρακτήριζε πρό
παντός τόν ἅγιο Νεκτάριο, ὅπως τό βεβαιώνει ὁ εὐσεβής καί ἐπιμελής μαθητής
του, ὁ σοφός παλαιοδιαθηκολόγος καθηγητής μας μακαριστός Παναγιώτης
Μπρατσιώτης.
Ἀπό τήν Παναγία μας δέ νά ζητήσουμε νά μᾶς δώσει τήν Εὐχή Της νά ἀγαπήσουμε τήν προσευχή, γιατί ὅπως διαβάζουμε ἀπό τό Συναξάριο τῆς ἡμέρας, ὁ
ἅγιος Μάξιμος Καυσοκαλυβίτης προσευχόταν ἀπό μικρός μέ θέρμη στήν Παναγία
νά τοῦ δοθεῖ ἡ χάρη τῆς προσευχῆς.

65

jkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl
Ἀπό τό καθημερινό μας περιοδικό στό Διαδίκτυο

Δευτέρα 17 Ἰανουαρίου 2011

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ καί ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ
1. Γιά τήν πνευματική μας πρόοδο, ἀδελφοί χριστιανοί, δύο εἶναι τά βασικά
καί ἀπαραίτητα, πού δέν παύω νά τά συνιστῶ στά κηρύγματά μου καί στίς κατ᾽
ἰδίαν συμβουλές. Αὐτά εἶναι: Ἡ ΠΡΟΣΕΥΧΗ καί ἡ ΜΕΛΕΤΗ, τό διάβασμα
δηλαδή. Ἔχω παρατηρήσει ἀπό τά πράγματα ὅτι οἱ χριστιανοί πού προσεύχονται
καί μελετοῦν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ προοδεύουν. Ἡ συμπεριφορά τους εἶναι ὡραία
καί τά λόγια τους εἶναι νόστιμα. Ἀντίθετα, ἔχω παρατηρήσει ὅτι χριστιανοί πού
δέν ἀγαποῦν μέ ἐκεῖνο τόν ἰδιαίτερο γλυκασμό τήν προσευχή καί τό διάβασμα,
αὐτοί οἱ χριστιανοί παραμένουν γιά χρόνια σέ χαμηλό ἐπίπεδο καί εἶναι νά τούς
λυπᾶσαι. Γιατί πολλοί ἀπ᾽ αὐτούς εἶναι φίλοι ἱερωμένων καί εἶναι πρόσωπα μέ
«πόστα» σέ ἐκκλησιαστικούς τομεῖς, εἶναι σβέλτοι στό νά δίνουν ἀπαντήσεις καί
λύσεις σέ ἀναφυόμενα προβλήματα στόν ἐκκλησιαστικό ὀργανισμό, καί ὅμως ἡ
καρδιά τους εἶναι ξένη μέ τόν Θεό καί δέν ἔχουν γευθεῖ τά γλυκά χτυποκάρδια
τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, πού τρέφεται μέ τήν προσευχή καί τό διάβασμα θεολογικῶν βιβλίων. Πραγματικά, εἶναι ἀξιολύπητοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, τοσοῦτον
μᾶλλον διότι παρουσιάζονται καί ὡς φίλοι καί συνεργοί ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν!...
Ἡ προσευχή καί τό διάβασμα, ἀγαπητοί μου, δέν εἶναι μόνον οὐσιαστική πνευματική τροφή, ἀλλά εἶναι καί παρηγοριά στήν ζωή μας, γιατί αὐτά πραγματικά
μᾶς γλυκαίνουν τήν ψυχή μας καί μᾶς συνεφέρνουν. Ὅταν μᾶς περιφρονοῦν οἱ
ἄλλοι, γιά παράδειγμα, καί δέν μᾶς προσκαλοῦν στά δικά τους τιμητικά καί
εὐφρόσυνα, ἐμεῖς νά λέμε: «Ἄ, καλύτερα! Καί θἄχανα τόν χρόνο μου σέ χαμηλά
καί χαζά πράγματα, ἐνῶ τώρα θά τόν ἐκμεταλλευθῶ γιά νά ἀφιερωθῶ στήν προσευχή καί τό διάβασμα»! Ναί, χριστιανοί μου! Εἶναι παρηγοριά ἡ προσευχή καί
τό διάβασμα γιά ὅποιον βέβαια ἔχει ἀγαπήσει αὐτά τά δύο. Οἱ ἄνθρωποι σήμερα
νιώθουν μοναξιά καί διοργανώνουν καί δημιουργοῦν συντροφιές, γιά νά τά λένε.
Ναί, «ἔφαγε» τόν σημερινό ἄνθρωπο ἡ μοναξιά. Καί ὅμως! Ὁ ἄνθρωπος πού
γλυκαίνεται μέ τήν προσευχή καί τό διάβασμα δέν νιώθει καθόλου μοναξιά, ἀλλά
ἀντίθετα θέλει νά κλειδώνεται ὁλοέν καί περισσότερο στό «ταμεῖον» του, στό
κελλάκι του δηλαδή, καί νά ἀπολαμβάνει αὐτά πού ἀγαπᾶ: Τήν προσευχή καί τό
διάβασμα.
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2. Ἀλλά εἶναι ἀλήθεια ὅτι πολλοί χριστιανοί διαβάζουν. Δέν διαβάζουν ὅμως
οὐσιαστικά θεολογικά βιβλία. Διαβάζουν κάτι διηγήματα, κάτι ὠφελιμιστικά βιβλία μέ καλές ἁπλᾶ συμβουλές, ἀλλά δέν μαθαίνουν ἀπό αὐτά τά ἀναγνώσματα
τήν βασική τροφή τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας. Ἀκοῦστε, ἀδελφοί μου. Γιά νά μάθουμε τήν πίστη μας, τά δόγματά της καί τό ἦθος της, πρέπει νά διαβάζουμε
αὐτά τά τρία: (α) Τήν Ἁγία Γραφή, (β) τά βιβλία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας μας καί (γ) τούς βίους τῶν Ἁγίων μας. Καί ὅ,τι ἄλλο βέβαια θεολογικό βιβλίο, πού εἶναι ὅμως γύρω ἀπό αὐτά τά τρία.
Σκέφτηκα, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, στό καθημερινό αὐτό μικρό περιοδικό, στό
πρῶτο τμῆμα του, γιά νά σᾶς προσφέρω μιά οὐσιαστική τροφή, νά ἀρχίσω καί
νά σᾶς λέγω μέ ἁπλᾶ λόγια κάτι ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἐπικαλοῦμαι τήν εὐχή τῆς Παναγίας μας καί ἀπό αὔριο κιόλας θά πάρω κατά
χρονολογική σειρά τούς ἁγίους Πατέρες καί Διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας μας
καί θά βγάζω ἀπό τά ἱερά τους γραπτά τό γλυκό τους «ζουμί», γιά νά σᾶς τό
προσφέρω σέ ἕνα ἄρθρο, σάν σέ ἕνα ρακοπότηρο, ἀλλά σᾶς παρακαλῶ νά τό «πίνετε», γιατί εἶναι ὁ γλυκός χυμός τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἐρώτησε κάποτε ὁ Γέρων Παΐσιος μιά Γερόντισσα:
– Ἔγραψες, Γερόντισσα, εὐχές στόν Δημήτρη καί τήν Μαρία, πού
παντρεύονται;
– Ἔγραψα, Γέροντα, τοῦ ἀπάντησε ἐκείνη.
– Φέρε τήν κάρτα νά συμπληρώσω κι ἐγώ.
Ἡ Γερόντισσα τοῦ τήν ἔδωσε καί ὁ Γέρων Παΐσιος ἔγραψε:
«Ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία μαζί σας.
Σοῦ δίνω εὐλογία, Δημήτρη, νά μαλώνης
μέ ὅλον τόν κόσμο, ἐκτός ἀπό τήν Μαρία!
Τήν ἴδια εὐλογία δίνω καί σέ σένα, Μαρία.
Νά μαλώνης μέ ὅλο τόν κόσμο,
ἐκτός ἀπό τόν Δημήτρη!»
Καί ἐπιστρέφοντας τήν κάρτα στήν Γερόντισσα, εἶπε ψιθυρίζοντας:
– Γιά νά δῶ, θά καταλάβουν τί ἐννοῶ;
(Ἀπό τό περιοδικό ΑΘΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Μάρτ. 2011, φύλ. 183.)
67

jkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl
Ἀπό τό καθημερινό μας περιοδικό στό Διαδίκτυο

Πέμπτη 20 Ἰανουαρίου 2011

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
1. Ἐπιμένω πάλι στήν προσευχή, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, γιατί ἡ προσευχή
εἶναι πολύ βασικό γιά τήν πνευματική μας ζωή. Τό ἔχουμε ρίξει ὅλοι στήν δράση παραμελώντας τήν προσευχή. Καί ὅμως, ὅλα τά ἄλλα ἔργα, ἄν δέν συνοδεύονται μέ
προσευχή, πεθαίνουν, δηλαδή σβήνουν.
2. Ὅταν λέγω προσευχή, ἐννοῶ νά ἀφήνουμε τήν καρδιά μας νά μιλάει ἐλεύθερα
στόν Θεό, στόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί στήν Παναγία Του Μητέρα, τήν Παναγία μας. Νά λέμε δέ στήν προσευχή μας ἐλεύθερα ὅ,τι θέλουμε, σάν τό μικρό παιδί
πού λέει στόν μπαμπά του «θέλω καραμέλες»! Εἶναι δέ πολύ γλυκό τό ξεχείλισμα
αὐτό τῆς καρδιᾶς στήν προσευχή, στόν Θεό μας, γιατί αὐτός εἶναι ὁ πλάστης καί ὁ
δημιουργός μας. Θυμᾶμαι τώρα μέ συγκίνηση τό ἆσμα πού ψάλλαμε ὅλα μαζί τά
παιδιά στό Δημοτικό Σχολεῖο κατά τήν πρωινή προσευχή μας:
Προσευχή σημαίνει ὥρα,
κι ἡ καρδιά ἄς ξεχειλίσει,
ἀπ᾽ ἀγάπη στόν Πατέρα,
στόν τεχνήτη τοῦ παντός!
3. Δέν πρέπει ὅμως σάν Ὀρθόδοξοι χριστιανοί νά λησμονοῦμε τήν λειτουργική προσευχή. Δέν πρέπει δηλαδή στήν προσευχή μας νά ἀρκούμαστε στό νά λέμε δικά μας
μόνο λόγια, ἀλλά νά προσευχόμαστε ἀπό τό Προσευχητάριο τῆς Ἐκκλησίας μας
πρῶτα, ὅσο βέβαια μποροῦμε, καί ἄς μήν τά καταλαβαίνουμε ὅλα αὐτά πού διαβάζουμε. Πραγματικά, ἀπό τόν ὀρθόδοξο χριστιανό δέν πρέπει νά ἀπουσιάζει ἡ λειτουργική προσευχή, οἱ προσευχές δηλαδή καί οἱ ἱερές Ἀκολουθίες, πού ἔχουν θεσπίσει οἱ
ἅγιοι Πατέρες μας καί ἔχουν καταγραφεῖ στά λειτουργικά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας
μας. Γι᾽ αὐτό καί εἶναι μεγάλη ἀνάγκη στά σπίτια μας νά ἔχουμε τήν ἱερή Σύνοψη ἤ
τόν Συνέκδημο, βιβλία πού ἀνέθρεψαν γενεές γενεῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Θέλω νά
πῶ, ὅτι σάν Ὀρθόδοξοι χριστιανοί πρέπει νά κάνουμε τό Ἀπόδειπνο, τούς Χαιρετισμούς
στήν Κυρία Θεοτόκο, Παράκληση σ᾽ Αὐτήν καί ἄλλες καί ἄλλες προσευχές καί Ἀκολουθίες πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία μας. Ἐπειδή ὅμως εἶστε ἐργαζόμενοι ἄνθρωποι καί
κρίνοντας ἀπό τόν ἑαυτό μου λέγω ὅτι δέν θά μπορεῖτε μονομιᾶς νά κάνετε τήν Πα68

ράκληση, γιά παράδειγμα, νά τήν κάνετε μέ τήν ἑξῆς οἰκονομία: Στόν τόπο τῆς ἐργασίας σας, ἄν ὑπάρχει εὐκαιρία χρόνου, ἀρχίστε ἀπό μέσα σας μέ τό «Εἰς τό ὄνομα
τοῦ Πατρός....» καί διαβάστε ἀπό τήν Παράκληση ὅσο μπορεῖτε, ὅσο τό ἐπιτρέπει τό
διάλειμμα τοῦ χρόνου. Καί ὅταν τό καθῆκον σᾶς καλεῖ γιά τήν συνέχεια πάλι τῆς
ἐργασίας, μέ τό «Δι᾽ εὐχῶν ...» σταματῆστε τήν προσευχή. Καί ὅταν πάλι παρουσιαστεῖ νέα εὐκαιρία χρόνου, ἀρχίστε πάλι μέ τό «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός....» καί
συνεχίστε τήν Παράκληση ἀπό ἐκεῖ πού τήν ἀφήσατε. Δοκιμάζοντες αὐτόν τόν τρόπο,
τό νά προσευχόμασε, δηλαδή, κατά τίς εὐκαιρίες πού μᾶς δίνονται, θά τό δοῦμε ἀπό
τά πράγματα ὅτι θά ἔχουμε τήν χαρά κάθε ἡμέρα νά κάνουμε τήν Παράκληση στήν
Παναγία μας καί τούς Χαιρετισμούς σ᾽ Αὐτήν, ἀλλά καί ἄλλες Ἀκολουθίες, χωρίς νά
παραμελοῦμε τά ἄλλα καθήκοντά μας. Ὁ λαός λέγει: «Μέ τά τσιμπολογήματα παχαίνει ὁ ἄνθρωπος». Καί μέ τά τσιμπολογήματα τοῦ χρόνου ἐμεῖς καί τήν Ἁγία Γραφή
θά διαβάζουμε κάθε ἡμέρα, ἔστω καί λίγο, καί προσευχή θά κάνουμε, χωρίς βέβαια
αὐτά νά μᾶς κουράζουν, γιατί θά κάνουμε πράγματα πού μᾶς εὐχαριστοῦν. Καί τά
πράγματα πού μᾶς εὐχαριστοῦν δέν μᾶς κουράζουν, ἀλλά ἀντίθετα μᾶς εὐφραίνουν
καί ὅταν τά στερούμεθα ἀρρωσταίνουμε.
4. Πάντως, ἐνῶ εἶπα τά παραπάνω, ὅτι δηλαδή ἡ προσευχή μας πρέπει νά διαποτίζεται ἀπό τά λειτουργικά Προσευχητάριά μας, ὅμως δέν πρέπει νά μᾶς λείπει καί
ἡ ἀτομική προσευχή, ἡ προσευχή δηλαδή ἀπό τήν καρδιά μας μέ δικά μας λόγια καί
γιά τά προσωπικά μας αἰτήματα. Γιατί σ᾽ αὐτή τήν προσευχή ξεχυνόμαστε περισσότερο καί τήν νοιώθουμε λοιπόν γλυκύτερα. Ὅλοι μας νομίζω στεκόμαστε στά πόδια
μας ἀπό αὐτήν τήν προσευχή.
Ἄν δέν τά καταφέρουμε νά βρίσκουμε χρόνο γιά προσευχή νά τήν ἀναπληρώνουμε
μέ τήν πεντάλογο προσευχή «ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΕ ΜΕ». Ἄν εἴμαστε μόνοι στόν χῶρο τήν λέμε δυνατά καί τήν ἀπολαμβάνουμε καλύτερα. Ἄν εἴμαστε
σέ παρέα μέ ἄλλους τήν λέμε ἀπό μέσα μας. Αὐτή τήν προσευχή, πού εἶναι μία ὁμολογία πίστεως, μποροῦμε νά τήν λέμε καί στόν δρόμο περπατώντας καί στό κρεββάτι
ξαπλωμένοι καί ἀνεβαίνοντας καί κατεβαίνοντας σκαλιά καί παντοῦ καί πάντοτε.
Τέλος, λέγω ὅτι ἡ προσευχή δέν πρέπει νά γίνεται ἀπό καθῆκον, ἐπειδή δηλαδή
μᾶς τό ἐπιβάλλουν οἱ ἄλλοι, ἀλλά πρέπει νά γίνεται ἀπό ἀνάγκη τῆς ψυχῆς μας. Νά
γίνεται ἀπό πόθο γιά νά συνομιλήσουμε μέ τόν πιό ἀγαπητό μας, μέ τόν ἔρωτα τῆς
καρδιᾶς μας. Καί ὁ γλυκός ἔρωτας τῆς καρδιᾶς τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ πρέπει νά εἶναι
ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί ἡ Μητέρα Αὐτοῦ, ἡ Κυρία Θεοτόκος. Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ
Θεοφόρος ἔλεγε: «Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἐμός ἔρως»!!!
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ΣΥΝΤΟΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 34ο

Ἀναφορικές Ἀντωνυμίες
Ἀναφορικές λέγονται οἱ ἀντωνυμίες μέ τίς ὁποῖες κανονικά μία ὁλόκληρη πρόταση ἀναφέρεται σέ μία λέξη ἄλλης προτάσεως ἤ στό ὅλο νόημά της· π.χ. Ἔστι δίκης ὀφθαλμός,
ὅς τά πάνθ᾽ ὁρᾷ. (Ἡ πρόταση ὅς τά πάνθ᾽ ὁρᾷ, πού εἰσάγεται μέ τήν ἀναφορική ἀντωνυμία
ὅς ἀναφέρεται στήν λέξη ὀφθαλμός).
Ἀναφορικές ἀντωνυμίες εἶναι:
1. ὅς, ἥ, ὅ (= ὁ ὁποῖος, αὐτός πού) παραδείγμ. 1,2,3,4
2. ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ (= αὐτός ἀκριβῶς πού) παράδ. 11
3. ὅστις, ἥτις, ὅ,τι (= ὅποιος, ὅποια, ὅποιο) παραδ. 7,8,9
4. ὁπότερος, ὁποτέρα, ὁπότερον (= ὅποιος ἀπό τούς δύο)
5. ὅσος, ὅση, ὅσον
6. ὁπόσος, ὁπόση, ὁπόσον (= ὅσος)
7. οἷος, οἵα, οἷον (= τέτοιος πού) παράδ. 10
8. ὁποῖος, ὁποία, ὁποῖον (= ὅποιας λογῆς)
9. ἡλίκος, ἡλίκη, ἡλίκον
= ὅσο μεγάλος
10. ὁπηλίκος, ὁπηλίκη, ὁπηλίκον
11. ὁποδαπός, ὁποδαπή, ὁποδαπόν (= ἀπό τόν τόπο πού)

}

Παραδείγματα
1. Ὁ Πέτρος βλέπει τόν μαθητήν ὅν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς ἀκολουθοῦντα, ὅς καί ἀνέπεσεν
ἐν τῷ δείπνῳ ἐπί τό στῆθος αὐτοῦ.
2. Ὁ Ἄμασις, ὅς τῆς Αἰγύπτου ἐβασίλευε, φίλῳ, οὗ ὁ υἱός ἀπέθανεν, ἐπιστολήν ἔπεμψεν,
ἐν ᾗ παραμυθίας ἐγεγράφει (λόγια παρηγοριᾶς εἶχε γράψει).
3. Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς ἐφάνη τῇ Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ἀφ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτά δαιμόνια.
4. Ἀδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τό Εὐαγγέλιον ὅ εὐαγγελισάμην ὑμῖν, ὅ καί παρελάβετε, ἐν ᾧ
καί ἑστήκατε, δι᾽ οὗ καί σώζεσθε.
5. Ὅς δέ ἀπεκρίνατο (= Αὐτός δέ ἀποκρίθηκε)
βρίσκονται στήν ἀρχή προτάσεως
6. Ἅ ψέγομεν ἡμεῖς, ταῦτα μή μιμώμεθα
7. Ὅστις τοῖς νόμοις οὐ πείθεται, κακός πολίτης ἐστίν.
8. Ὅτῳ ἀρέσκει ἄλλους βλάψαι, βλάψει ἑαυτόν.

}
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9. Ἐγώ ἕτοιμός εἰμι πάσχειν ὁτιοῦν.
10. Οἵα ἡ μορφή, τοιάδε καί ἡ ψυχή.
11. Οὐδείς ἐν τῷ γήρᾳ ὁ αὐτός ἐστιν, ὅσπερ ἦν ἐν τῇ νεότητι.
Παρατηρήσεις:
 Ἡ ἀντωνυμία ὅς, ἥ, ὅ ἀναφέρεται σέ ὁρισμένο πρόσωπο ἤ πράγμα (παραδ. 1,2,3 κ.λπ).
 Ὅταν εἶναι στήν ἀρχή προτάσεως σημαίνει αὐτός (παραδ. 5 καί 6)
 Ἡ ἀντων. ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ εἶναι σύνθετη ἀπό τήν ἀναφορική ὅς καί τό ἐγκλιτικό

μόριο πέρ, τό ὁποῖο κατά τήν κλίση μένει ἀμετάβλητο.
 Ἡ ὅστις, ἥτις, ὅ,τι εἶναι σύνθετη ἀπό τήν ἀναφ. ὅς, ἥ, ὅ καί τήν ἀόριστη τίς, τί· Κλίνονται καί τά δύο μέρη· ὁ τόνος τῆς δεύτερης ἀποβάλλεται·
 Οἱ σύνθετες ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ καί ὅστις, ἥτις, ὅ,τι ἀναφέρονται σέ κάτι γενικό καί
ἀόριστο.
Κλίνονται ὡς ἑξῆς:
Ἑνικός Ἀριθμός
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

ὅς
οὗ
ᾧ
ὅν

ἥ
ἧς
ᾗ
ἥν

ὅ
οὗ
ᾧ
ὅ

ὅσπερ
οὗπερ
ᾧπερ
ὅνπερ

ἥπερ
ἧσπερ
ᾗπερ
ἥνπερ

ὅπερ
οὗπερ
ᾧπερ
ὅπερ

Πληθυντικός Ἀριθμός
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

οἵ
ὧν
οἷς
οὕς

αἱ
ὧν
αἷς
ἅς

ἅ
ὧν
οἷς
ἅ

οἵπερ
ὧνπερ
οἷσπερ
οὕσπερ

αἵπερ
ὧνπερ
αἷσπερ
ἅσπερ

ἅπερ
ὧνπερ
οἷσπερ
ἅπερ

Ἑνικός Ἀριθμός
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

ὅστις
οὗτινος ἤ ὅτου
ᾧτινι ἤ ὅτῳ
ὅντινα

ἥτις
ἧστινος
ᾗτινι
ἥντινα

ὅ,τι
οὗτινος ἤ ὅτου
ᾧτινι ἤ ὅτῳ
ὅ,τι
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Πληθυντικός Ἀριθμός
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

οἵτινες
ὧντινων
οἷστισι
οὕστινας

αἵτινες
ὧντινων
αἷστισι
ἅστινας

ἅτινα ἤ ἅττα
ὧντινων
οἷστισι
ἅτινα ἤ ἅττα

 Οἱ ἄλλες ἀναφορικές ἀντωνυμίες κλίνονται ὅπως τά τρικατάληκτα ἐπίθετα β´ κλί-

σεως.
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