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Κύριε Διευθυντά,
Ἐπεθύμησα νά καταθέσω καί ἐγώ ὁρισμένες σκέψεις περί τῆς ἀγαπητῆς μας
ἐκκλησιαστικῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», μέ τήν εὐκαιρία μάλιστα τῆς
συμπληρώσεως μισοῦ αἰῶνος ἀπό τῆς γεννήσεώς της.
1. Ἐνθυμοῦμαι τήν Ἐφημερίδα Σας ἅμα τῇ γενέσει της. Ἐνθυμοῦμαι καλῶς
τόν γεννήτορά της, τόν μακαριστό πατέρα Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, τόν τίμιο
αὐτόν ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου, τόν εὐλαβέστατο λειτουργό, τόν θερμό κήρυκα
τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τόν ἀγωνιστή τῶν πατρίων τῆς πίστεώς μας, τόν ἐπιμελῆ
καί στοργικό πνευματικό πατέρα τῶν ψυχῶν καί συγγραφέα πλείστων πνευματικῶν βιβλίων. Προσωπικά, ἀπό μαθητής Γυμνασίου, συνδεόμουν στενά μέ τόν
ἀείμνηστο ἀδελφό του εὐσεβέστατο χριστιανό Κωνσταντίνο Βασιλόπουλο, ὁ
ὁποῖος καί μέ συνεβούλευε γιά τήν πορεία μου πρός τόν Θεό τά ἀλησμόνητα
ἐκεῖνα καλοκαίρια στήν Δερβέκιστα.
Ἡ Ἐφημερίς «Ὀρθόδοξος Τύπος» γεννήθηκε ἀπό τόν πόνο γιά τήν εἰσβολή
στόν χῶρο μας ξένων αἱρετικῶν ρευμάτων καί ἀπό τόν πόθο γιά μία ἐκκλησιαστική καί πνευματική ἀναγέννηση στήν Ἑλλαδική μας Ἐκκλησία.
2. Στήν σειρά τῶν πενήντα ἐτῶν ζωῆς τῆς Ἐφημερίδος αὐτῆς οἱ συντάκτες
της δέν παρεξέκλιναν τῆς ἀρχικῆς γραμμῆς της, ἄν καί ἡ ἀγωνιστική αὐτή
γραμμή, κατά τῶν αἱρέσεων καί κατά τῶν σκανδαλοποιῶν, δημιουργοῦσε ἐχθρούς
καί σφοδρά ἀρνητική κριτική καί πολεμική ἐναντίον τους. Ἀντίθετα μάλιστα,

παρά τήν πολεμική αὐτή, ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος», διά τῶν συντακτῶν του, ἐγίνετο
ἀκόμη περισσότερο σφοδρός στίς θέσεις του, στή συντηρητική δηλαδή γραμμή
τῆς πίστεώς μας, καί γιά ὑπεράσπιση τῶν θέσεων αὐτῶν δέν περιορίστηκε μόνο
σέ ἀρθρογραφία, ἀλλά μετά τοῦ ἄλλου, τοῦ θρυλικοῦ ἐκείνου ἀγωνιστοῦ καί λέοντος, πῦρ πνέοντος, πατρός Αὐγουστίνου, κατῆλθε μέχρι πεζοδρομίων καί μέχρι
δικαστικῶν καί καταδικαστικῶν ἑδωλίων.
Οἱ διοικοῦντες κατά καιρούς τήν Ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος», δέν ἐπεδίωκαν
οὔτε τήν δόξα οὔτε τό χρῆμα, ἀλλά ἀγωνίζονταν μόνο καί μόνο γιά τήν ὀρθοτομία
τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, γι᾽ αὐτό καί εὐλογήθηκε ἀπό τό Θεό ἡ Ἐφημερίς των
καί ἐπιβλήθηκε στίς καρδιές τῶν χριστιανῶν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.
3. Ἄν θά ἤθελα νά καταθέσω τήν προσφορά τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» θά ἔγραφα
γενικῶς τά ἑξῆς:
(α) Ἐκράτησε τήν παράδοση, τήν συντηρητική γραμμή τῆς Ἐκκλησίας μας
καί μάλιστα σέ μία ἐποχή φιλελευθεριότητος καί καταπτώσεως.
(β) Ἐτόνισε τό ἀγωνιστικό πνεῦμα στήν Ἐκκλησία, τό ὁποῖο εἶναι θεῖο χάρισμα καί ἀλλοίμονο ἐάν ἐκλείψει· πρόβαλε τούς διωκομένους καί ἀδικουμένους
κληρικούς καί τούς γνησίους ἱεραποστόλους, οἱ δέ ἀναγνῶστες τῆς Ἐφημερίδος
αὐτῆς διαβάζοντες περί τῶν τιμίων αὐτῶν ἱερῶν ἀνδρῶν ἐχαίροντο, διότι δέν ἐξέλιπαν οἱ ἀγωνιστές τῆς Ὀρθοδοξίας καί οἱ ζηλωτές ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου.
Βλέποντες πράγματι οἱ εὐσεβεῖς λαϊκοί χριστιανοί τοιαῦτα παραδείγματα ἀγωνιστῶν κληρικῶν, Ἀρχιερέων, Ἱερέων καί Μοναχῶν, οἷα ἐπρόβαλε κατά καιρούς
ὁ Ὀρθόδοξος Τύπος, δόξαζαν τόν Θεόν, τόν Θεόν τῶν πατέρων μας, διότι καί
στήν πατρίδα μας ὑπάρχουν, σέ κάθε ἐποχή, κληρικοί ἐμπνεόμενοι ἀπό τό παράδειγμα τῶν θεοφόρων ἁγίων πατέρων καί ἐνεδυναμώνοντο πνευματικά καί ἔλεγαν:
«Ἔχουμε σωστούς πατέρες, ἔχουμε ἀγωνιστές τῆς πίστης μας, δέν θά περάσει
ἡ Τουρκιά»!
(γ) Ἡ Ἐφημερίς «Ὀρθόδοξος Τύπος», ἀπό τήν ἀρχή της μέχρι σήμερα, γράφει
πάντα σπουδαῖα θεολογικά ἄρθρα ἰσχυρῶν ὀρθοδόξων θεολόγων, ὡς τοῦ κλεινοῦ
πανεπιστημιακοῦ διδασκάλου Πρωτοπρ. π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ γιά παράδειγμα, ἄρθρα, τά ὁποῖα εἰσβάλλουν εἰς τά βαθέα τῆς πίστεώς μας νοήματα καί
μορφώνουν θεολογικά τούς ἀναγνῶστες τους, ἀλλά καί τούς βοηθοῦν σέ σωστή
πνευματική πορεία πρός τόν Θεό.
4. Μαζί μέ τά παραπάνω, κ. Διευθυντά, θά ἤθελα νά δεχθεῖτε καί μερικές
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ἄλλες σκέψεις μου καί καταθέσεις περί τῆς Ἐφημερίδος Σας, ἀρνητικές ἴσως,
λεγόμενες ὅμως ἀπό ἀγάπη γιά μία βελτίωσή της, ὅπως τό νομίζω, ἐάν δέν λαθεύω στήν κρίση μου. Ἐάν δέν γίνουν ἀποδεκτές οἱ σκέψεις μου αὐτές, πετάξατέ
τις στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων, πού «κοσμεῖ» κάθε γραφεῖο!
(α) Ὡς νά παρατήρησα ὅτι εὔκολα προβάλλετε εἰς τόν «Ὀρθόδοξον Τύπον»
ὡς ἀγωνιστήν κάποιον, ὁ ὁποῖος δίδει βεβαίως μία καλή καί δυναμική ἔστω μαρτυρία γιά κάποιο θέμα, ἀλλά ἡ ὅλη πολιτεία καί βιοτή τοῦ προσώπου αὐτοῦ δέν
μᾶς δίνει τήν ἐμπιστοσύνη νά τόν ἔχουμε πνευματικό πατέρα καί καθοδηγό μας
πρός τόν Θεό. Εἶπα προηγουμένως ὅτι ἡ ἀγωνιστικότητα εἶναι χάρισμα Θεοῦ,
τά δέ θεῖα χαρίσματα λαμβάνουν ὅσοι ἀγωνίζονται γιά τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς τους καί ὅσοι ζοῦν ἀσκητικά. Ἄν δέν βλέπουμε λοιπόν ἕνα κληρικό νά ζεῖ
σωστά τήν πνευματική του ζωή (καί φαίνεται αὐτό, γιατί δέν μπορεῖ νά κρυφτεῖ),
νά ζεῖ δηλαδή πτωχικά καί ἀσκητικά καί νά φέρεται μέ ἀγάπη καί ταπείνωση,
προπαντός δέ ἄν δέν βλέπουμε τόν κληρικό αὐτόν νά ἀγαπάει τήν προσευχή, τήν
θεολογία καί νά κοπιάζει γιά τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν τῶν χριστιανῶν, τότε θά
εἶναι μεγάλο σφάλμα μας νά προσδώσουμε σ᾽ αὐτόν τόν ὑψηλό τίτλο τοῦ ἀγωνιστοῦ καί νά τόν προβάλλουμε καί νά τόν διαφημίζουμε ὡς τοιοῦτον. Ἀγωνιστής
πραγματικός, μέ ὅλη τήν ἔννοια τῆς λέξεως, ἦταν ὁ μακαριστός πατήρ Μᾶρκος.
Ἡ ὅλη του πολιτεία καί ἡ ὅλη του ἐμφάνιση μᾶς ἔδινε τήν ἐντύπωση ὅτι βλέπαμε
ἕνα πατέρα τῆς Ἐκκλησίας. Καταρτισμένος θεολογικά, ἅγιος στήν ζωή του, μέ
θερμή ἀγάπη στήν λατρεία καί τήν ἰδιωτική προσευχή, μέ ἀσκητικότητα στήν
βιοτή του καί μέ πόνο γιά τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν τῶν χριστιανῶν. Ξενυχτοῦσε
στήν ἐξομολόγηση καί τό πρωί, νάτος! Μπροστά στό θυσιαστήριο γιά νά τελέσει
τόν Ὄρθρο καί τήν Θεία Λειτουργία! Σέ ἕνα τοιοῦτον πατέρα φιλῶ τά χέρια καί
τά πόδια καί ἁρμόζει σ᾽ αὐτόν πράγματι ὁ τίτλος τοῦ «ἀγωνιστοῦ» γιά κάποια
μαρτυρία του ὑπέρ τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας, τήν ὁποία μαρτυρία ἐγγυᾶται ὡς
ὀρθή ὁ ἅγιος βίος του. Στούς ἄλλους δέν δίνουμε ἐμπιστοσύνη. Ἐνθυμοῦμαι κάποτε, τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1962, ὅταν ὁ τεταρτοετής τότε φοιτητής τῆς θεολογίας
σαλπιγκτής καί «πουγκινάτορας» τῶν ἀγωνιζομένων φοιτητῶν, ὁ σημερινός
πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός, ἐκάλεσε τόν πατέρα Αὐγουστῖνο νά ὁμιλήσει στούς
φοιτητές προβάλλοντάς τον ὡς ἀγωνιστή τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος
εἶπε ἐπί λέξει: «Ἐάν δέν χύσουμε τό αἷμα μας γιά τόν Χριστό, δέν εἴμαστε ἀγωνιστές μέ ὅλη τήν ἔννοια τῆς λέξεως»!!! Ἀπό τά ἱερά μας Συναξάρια ὅμως γνω115

ρίζουμε ὅτι ἐκεῖνοι οἱ χριστιανοί ἔχουν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἀντέχουν στό μαρτύριο, ὅσοι προσεύχονται συνεχῶς καί ζοῦν ἀσκητικά καί πολιτεύονται μέ ταπείνωση καί ἀγάπη. Αὐτοί ἀξιώνονται νά«χύσουν τό αἷμα τους γιά τόν Χριστό»
καί αὐτοί εἶναι πραγματικά «ἀγωνιστές μέ ὅλη τήν ἔννοια τῆς λέξεως», ὅπως
τό εἶπε ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος. Πάντως οἱ ἀγαπῶντες τήν ἄνεση καί τήν τρυφηλή
ζωή, οἱ «καλοπερασάκηδες», ὅπως τό λέμε λαϊκά, καί οἱ μή κοπιάζοντες στήν
λατρεία, τό κήρυγμα καί τήν ἐξομολόγηση διά τήν ποιμαντική τῶν ψυχῶν, δέν
δικαιοῦνται νά λέγονται «ἀγωνιστές».
(β) Ἡ Ἐφημερίς Σας «Ὀρθόδοξος Τύπος», πιστή στήν γραμμή της, δέν διστάζει
νά ἐλέγξει καί Ἐπισκόπους καί Ἀρχιεπισκόπους, ὅταν δέν τούς βλέπει νά εἶναι –
ὡς πρέπει νά εἶναι οἱ ἐκκλησιαστικοί ταγοί – πιστοί φύλακες καί δυναμικοί ὑπερασπιστές τῶν ἱερῶν θεσμίων τῆς πίστεως. Ὁ ἀγώνας αὐτός τῆς Ἐφημερίδος Σας
φαίνεται ὅτι προέρχεται ἀπό πόνο γιά τά συμβαίνοντα καί δέν εἶναι ἐπίθεση κατά
προσώπων. Γι᾽ αὐτό, ὅπως παρατηροῦμε, καί εὔκολα σέ ἄλλο φύλλο ἐπαινεῖτε
αὐτούς πού ἐλέγξατε σέ προηγούμενο φύλλο, ἐάν δεῖτε ἀπ᾽ αὐτούς ἀλλαγή τακτικῆς.
Οὔτε πάλι, ὀρθοδόξως καί ὄχι παπικῶς σκεπτόμενοι, μποροῦμε νά σᾶς ποῦμε ὅτι
«δέν εἶναι δική σας δουλειά, λαϊκοί σεῖς, νά ἐλέγχετε ἐμᾶς τούς Ἐπισκόπους». Ἡ
ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας μαρτυρεῖ ὅτι ὁ ὀρθόδοξος λαός εἶναι ὁ φρουρός καί ὁ
φύλακας τῆς πίστεώς του καί ἔχουμε πολλά παραδείγματα κατά τά ὁποῖα οἱ λαϊκοί
ὀρθοτομοῦσαν τά δόγματα τῆς πίστεως περισσότερο τῶν Ἐπισκόπων. Χωρίς ἐσᾶς
τούς λαϊκούς δέν μποροῦμε νά κάνουμε οὔτε Θεία Λειτουργία – γιατί αὐτή εἶναι
ἔργο τοῦ «λείτους», δηλαδή τοῦ λαοῦ – οὔτε καί ποιμαντική μποροῦμε νά κάνουμε
χωρίς τούς λαϊκούς, γιατί οἱ Ἐπίσκοποι λεγόμεθα «ποιμένες», ἐπειδή ὑπάρχουν
λαϊκοί χριστιανοί. Παρακαλοῦμε ὅμως, κ. Διευθυντά, νά ἔχετε ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ὁ πολύς
λαός εἶναι ἀκατήχητος καί ἀστήρικτος στήν πίστη καί δέν νοεῖ καλῶς τό πνεῦμα
ἑνός ἄρθρου τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» στρεφόμενο κατά Ἐπισκόπου καί Ἀρχιεπισκόπου· καί παρεξηγοῦντες αὐτό μερικοί καί παρακινούμενοι ἀπ᾽ αὐτό ἐκτρέπονται
καί διαπράττουν τό ἐκκλησιολογικό λάθος νά ἐκφράζονται μέ ἀναίδεια πρός τούς
Ἐπισκόπους καί Ἱερεῖς. Τό εἶδα αὐτό, ἀπό ἐτῶν ἤδη, καί σέ μερικούς ἀκροατές
τοῦ πατρός Αὐγουστίνου. Ἐνῶ αὐτός ὁ μακαριστός καί ἅγιος Γέροντας, ἀπό πόνο
καί ἀγάπη πρός τήν Ἐκκλησία, ἤλεγχε, μέ ἰσχυρή μάλιστα κραυγή, τά δημοσίως
συμβαίνοντα καί ἀκουόμενα σκάνδαλα τῶν κληρικῶν, μερικοί ἀκροατές δέν ἐνοοῦσαν
τόν πόνο του, ἀλλά δεινά τόν παρεξηγοῦσαν καί παριστάνοντες τόν δυναμικό ἀγω116

νιστή, ἀθεολόγητοι ὅμως ὄντες, μιλοῦσαν γενικά μέ αὐθάδεια γιά τούς κληρικούς,
Ἐπισκόπους καί Ἱερεῖς. Τό πνεῦμα αὐτό ἔχει εἰσέλθει καί ἔχει «καλοκαθήσει» στόν
χῶρο μας καί ἐκτρέπεται σέ ἕνα εἶδος, σέ κάποιο εἶδος κρυφοῦ προτεσταντισμοῦ,
καλυπτόμενο μάλιστα καί μέ «ἐκκλησιολογία». Ἕνας τοιοῦτος, «θεολόγος» καθηγητής τήν ἰδιότητα, κομπορρημονοῦσε καί μοῦ ἔλεγε: «Καί ἐγώ εἶμαι Ἐκκλησία»! «Δέν τό εἶπες καλά», τοῦ ἀπάντησα. «Δέν εἶσαι ἐσύ καί ἐγώ “Ἐκκλησία”,
ἀλλά ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία. Καί ἀνήκεις στήν Ἐκκλησία, γιατί ὑπῆρξε κάποιος παπᾶς πού σέ βάπτισε. Καί γι᾽ αὐτόν τόν παπᾶ ὑπῆρξε κάποιος Ἐπίσκοπος,
γιά νά τόν χειροτονήσει, γιά νά βαπτίσει ἐσένα. Ὥστε λοιπόν καταλήγουμε νά ποῦμε
αὐτό πού εἶπε ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ θεοφόρος· ὅτι “ἄνευ τούτων”, χωρίς δηλαδή τούς
Ἐπισκόπους καί τούς Ἱερεῖς, “Ἐκκλησία οὐ καλεῖται” (Πρός Τραλ. 3,1)».
Διά τοῦτο, κ. Διευθυντά, ἔχοντας ὑπ᾽ ὄψιν τίς παρεξηγήσεις καί παρανοήσεις
μερικῶν ἤ πολλῶν ἀκατηχήτων, νομίζω ὅτι τά τοιαῦτα ἄρθρα τῆς Ἐφημερίδος
«Ὀρθόδοξος Τύπος», τά θίγοντα καί ἐλέγχοντα ἐκκλησιαστικές καταστάσεις καί
πρόσωπα, πρέπει νά γράφονται μέ τρόπον πού νά φαίνεται σαφῶς ὁ πόνος γιά τά
συμβαίνοντα καί νά ἀποφεύγουμε πάλι τόν σκληρό ἔλεγχο, γιατί αὐτός ὁ σκληρός
καί ἀπότομος ἔλεγχος κάνει ζημιά καί στόν ἴδιο τόν ἐλεγχόμενο πεπτωκότα. Ὁ
ἅγιος Χρυσόστομος λέγει κάπου: «Δημοσιευόμενα τά ἁμαρτήματα εἰς ἀναισχυντίαν προκαλεῖται τόν ἡμαρτηκότα» (Ὁμιλία περί Μετανοίας β´· εἰς τήν σκυθρωπότητα τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ καί εἰς Ἰωνᾶν τόν προφήτην).
(γ) Ἡ Ἐφημερίς «Ὀρθόδοξος Τύπος» εἴτε τό θέλομεν εἴτε δέν τό θέλομεν, εἴτε
μᾶς ἀρέσει εἴτε δέν μᾶς ἀρέσει, ἔχει ἐπιβληθεῖ πλέον στήν Ὀρθόδοξη Ἑλληνική
Ἐκκλησία καί πολύ πέραν αὐτῆς. Ἔχει γίνει ἑβδομαδιαῖο ἀνάγνωσμα τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἔχει εὐρύ καί εὐρύτατον ἀναγνωστικό κοινό. Γι᾽ αὐτόν
ἀκριβῶς τόν λόγο νομίζω καί πιστεύω ὅτι σέ κάθε φύλλο της δέν πρέπει νά ἀπουσιάζει καί μία οὐσιαστική καθαρά πνευματική τροφή. Δηλαδή: Κάθε ἑβδομάδα ὁ
«Ὀρθόδοξος Τύπος» νά μᾶς παρουσιάζει μία συνεχῆ ἁγιογραφική μελέτη κατά
σειρά τῶν βιβλίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς· μία συνεχῆ πάλι χρονολογική μελέτη τῶν
ἁγίων Πατέρων, μέ ἁπλῆ ἀναφορά τῆς ἰδιαιτέρας διδασκαλίας καί θεολογίας τους
καί, τέλος, μία δογματική σειρά κηρυγμάτων στό περιεχόμενο τῆς πίστης μας.
Μέ αὐτά τά τρία ἀναγνώσματα, τό βιβλικό, τό πατερικό καί τό δογματικό ἀνάγνωσμα, ἐάν γράφονται μέ ἁπλότητα καί μέ θεολογία βεβαίως, ὁ «Ὀρθόδοξος
Τύπος» θά γίνει νομίζω μία σπουδαία πνευματική τροφή γιά τόν τόσο ἀκατήχητο
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λαό μας. Ἔχετε γραφίδες γιά τοιαῦτες μελέτες. Ἐάν, λόγω πλήθους καί βαρύτητος καθηκόντων, οἱ συνεργοί Σας δέν διευκολύνονται ἑβδομαδιαίως νά σᾶς προσφέρουν τοιαῦτα ἄρθρα στό περιεχόμενο, στήν τελευταία σειρά τῶν συνεργατῶν
ἔχετε, παρακαλῶ, ὑπ᾽ ὄψιν καί τήν ταπεινότητά μου. Δύναμαι μέ τήν Χάρη τοῦ
Θεοῦ νά Σᾶς προσφέρω κάθε ἑβδομάδα τίς τοιαῦτες τρεῖς μελέτες.
5. Ταῦτα τά γενικά εἶχα νά καταθέσω πρός τήν Ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος
Τύπος» ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς πεντηκονταετίας της μέ σεβασμό καί ἀγάπη καί μέ
εὐγνωμοσύνη πρός αὐτήν δι᾽ ὅσα προσέφερε στήν Ἑλλαδική μας Ἐκκλησία.
Ὅσα ἐπαινετικά ἔγραψα διά τήν Ἐφημερίδα αὐτήν δέν ἀποβλέπουν εἰς οὐδέν
προσωπικόν ὄφελος, ἀφοῦ μάλιστα ἐγώ εἶμαι ἤδη πληγείς καί τρωθείς ἀπό τό
ὀξύ ξίφος τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» καί πάλαι καί νῦν.
Μετά τιμῆς καί εὐχῶν
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Ἐν Μεγαλοπόλει τῇ 10ῃ Μαΐου 2011

Πρός
Τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς Ἀθήνας
Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Συνοδικοί,
Εἰς τήν πλειάδα τῶν ἄλλων Σεβασμιωτάτων Πατέρων Ἱεραρχῶν καί τό μέγα
πλῆθος τῶν εὐλαβῶν Ἱερέων, Μοναχῶν καί εὐσεβῶν χριστιανῶν ἐπιθυμῶ νά προσθέσω καί ἐγώ τήν ἰδικήν μου ἱκεσίαν, ἐκφράζων καί τόν πόθον τοῦ κλήρου καί
τοῦ λαοῦ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καί νά παρακαλέσω Ὑμᾶς θερμῶς,
ὅπως δώσετε τήν εὐλογίαν Σας εἰς τό εὐσεβέστατον ζεῦγος Ἰωάννην καί Αἰκατερίνην Ἀναγνωστοπούλου, ζηλωτάς χριστιανούς, καί τό Σωματεῖον αὐτῶν «ΟΙ
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ», καί πραγματοποιηθῇ ἐπί τέλους τό
ἱερόν Τάμα τῶν τιμίων ἀγωνιστῶν τῆς φιλτάτης πατρίδος μας διά τό θαῦμα τῆς
ἐλευθερίας της ἐκ τῆς δουλείας τεσσάρων αἰώνων.
Εἰς τήν ταπεινήν Μητρόπολιν, ὅπου διακονῶ, εἰς τό δεύτερον τμῆμα αὐτῆς,
τήν ἐπαρχίαν Μεγαλοπόλεως, ὑπάρχει Ἱερά Μονή, ἡ ὁποία συνδέεται μέ τόν
«Γέρο τοῦ Μωριᾶ», τόν εὐσεβέστατον ἥρωα Θεόδωρον Κολοκοτρώνην. Οὗτος,
καταδιωκόμενος ἀπό τούς Τούρκους καί κρυπτόμενος εἰς ἕν δένδρον τῆς τοποθεσίας τῆς Μονῆς, ἱκέτευσε τήν Κυρίαν Θεοτόκον νά τόν λυτρώσῃ ἀπό τούς διώκτας του καί ὑπεσχέθη εἰς Αὐτήν νά ἀνεγείρῃ πρός τιμήν Της ἱερόν Ναόν. Ἡ
Παναγία τόν ἔσωσε καί αὐτός, ἄν καί πτωχός καί ἐμπερίστατος ἕνεκα τοῦ
ἀγῶνος ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας, ὅμως, ἐξεπλήρωσε ἐντός μικροῦ χρονικοῦ διαστήματος τό τάμα του πρός τήν Θεοτόκον. Ἡ πρᾶξις αὐτή τοῦ εὐσεβεστάτου ἥρωος
Θεοδώρου Κολοκοτρώνη μᾶς διδάσκει, ἀκόμη δέ – ἄς μοῦ ἐπιτραπῆ νά εἴπω –
καί μᾶς ἐλέγχει, διότι, μετά παρέλευσιν 180 ἐτῶν ἐλευθέρου βίου, ἡμεῖς δέν ἐξεπληρώσαμεν τό Τάμα τῶν ἀγωνιστῶν μας, τάμα, τό ὁποῖον μαρτυρεῖ τήν βαθεῖαν
τους εὐσέβειαν, ἡ Ἑλλάς εὐγνωμονοῦσα διά τήν ἐλευθερίαν της νά ἀνεγείρῃ εἰς
τήν πρωτεύουσαν τοῦ Ἔθνους Ναόν εἰς τόν Σωτῆρα Χριστόν.
Ἡ ἐκπλήρωσις τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Τάματος τῶν ὑπέρ τῆς πίστεως καί τῆς πα119

τρίδος μας ἀγωνιστῶν τοῦ ᾽21 θά κάμῃ ἡμᾶς μετόχους τῶν ἀγώνων τους καί
συνεχιστάς τοῦ ἐνδόξου καί ἀθανάτου ἔργου τους, ἐνῶ ἡ ὀλιγωρία μας θά χαρακτηρίσῃ τούς Νεοέλληνας ὡς ἀγνώμονας πρός τούς κόπους καί τούς ἀγῶνας
ἐκείνων, ὡς ἀπολαμβάνοντας μόνον τόν καρπόν τῶν θυσιῶν τους, χωρίς ὅμως νά
μετέχωμεν εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τοῦ πόθου τους.
Ἄς μοῦ ἐπιτραπῆ, Μακαριώτατε Δέσποτα καί Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Συνοδικοί
Πατέρες, νά εἴπω ὅτι ἡ Ἐκκλησία διά τοῦ δυναμικοῦ Της λόγου πρέπει νά
ἐμπνεύσῃ καί τούς πολιτικούς Ἄρχοντας νά μετάσχουν καί αὐτοί εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τοῦ ἐν λόγῳ Τάματος, διότι ἡ ἀπόφασις τῆς Κυβερνήσεως, ὅπως εἰς τήν
περιοχήν τοῦ Ἐλαιῶνος Ἀττικῆς θεμελιωθῇ Μουσουλμανικόν Τέμενος μέ τήν
προσφοράν τοῦ ὑπερόγκου ποσοῦ τῶν ὀγδοήκοντα ἑκατομμυρίων εὐρώ
(80.000.000 €), δηλ. εἴκοσι ἑπτά δισεκατομμυρίων καί διακοσίων ἑξήκοντα
ἑκατομμυρίων δραχμῶν (27.260.000.000 δρχ.), ἀπό τόν Κρατικόν Προϋπολογισμόν, αὐτήν μάλιστα τήν θλιβεράν περίοδον τῆς μεγάλης οἰκονομικῆς μας κρίσεως, διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ Τεμένους αὐτοῦ, ἐπαναλαμβάνω, καί ὄχι διά τήν
ἀνέγερσιν Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ Ἔθνους μας, ἔχει προκαλέσει τήν ἀγανάκτησιν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν μας.
Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
Δημητσάνα 14 Ἰουνίου 2011

Σεβασμιώτατε Ἅγιε Γέροντα,
Παλαιέ Μητροπολῖτα καί Ποιμένα τῆς μεγαλοπόλεως Πειραιῶς
Κύριέ μοι Κύριε ΚΑΛΛΙΝΙΚΕ,
Σᾶς προσκυνῶ.
1. Σᾶς σκέπτομαι καθημερινῶς μέ πολλήν εὐγνωμοσύνην καί ἐλέγχω τόν ἑαυτόν μου, διότι δέν ἐπικοινωνῶ συχνά μαζί Σας, ἀλλά, ἄν θά ἤθελα νά δικαιολογηθῶ, θά ἔλεγα ὅτι περνᾶ τόσο εὔκολα ἡ ἡμέρα μέ τά διάφορα διακονήματα,
χωρίς νά προλάβω νά ἀναταποκριθῶ σέ ἀναγκαῖες τῆς καρδιᾶς μου ὑποχρεώσεις,
ὅπως εἶναι αὐτή, τό νά ἐπικοινωνήσω μαζί Σας. Μαζί μέ τά ἄλλα καθήκοντά
μου εἶναι καί ἡ ἀπό ἐτῶν ὑποχρέωσίς μου πρός τήν Ἐντολήν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,
ἡ ὁποία ἔλαβε καί πατριαρχική Εὐλογία, περί τοῦ ὑπομνηματισμοῦ τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης, μέ τήν διμερῆ μορφή τοῦ ἔργου αὐτοῦ, ὡς ἐκδίδεται, τό Α´ μέρος διά
τόν λαόν καί τό Β´ μέρος διά τόν ἐπιστήμονα θεολόγον. Ἤδη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
μοῦ ἔκανε εὐγενῶς τήν παρατήρησίν του ὅτι καθυστερεῖ τό ἔργον αὐτό, τό ὁποῖον
ἀνέλαβε ἡ Ἀποστολική Διακονία νά ἐκδίδει.
2. Χαίρω καί ξαφνιάζομαι, Ἅγιε Γέροντα, διά τά νέα Σας βιβλία, πράγμα πού
καταδεικνύει ὅτι ἀγαπήσατε μέ πάθος τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, διότι καί μετά ἀπό
τόσους κόπους καί τόσες προσφορές εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί
ἀπογοητεύσεις ἀπό πολλούς, ὅμως μέ νεανικόν ζῆλον καί παλμόν ἐργάζεσθε εἰς
τό ἀγαπημένον Σας κήρυγμα, γραπτόν καί προφορικόν, μετακινούμενος μάλιστα
ἀπό τόπον εἰς τόπον καί αὐτό εἰς τοιαύτην ἡλικίαν, ὄχι ὅμως «προκεχωρημένον
γῆρας», ὅπως τήν χαρακτηρίζετε εἰς τό τελευταῖον Σας βιβλίον. Δέν ἔχει «προχωρημένον γῆρας» ἤ «βαθύ γῆρας», ὅπως γράφετε εἰς ἄλλον σημεῖον, ἕνας ὁ
ὁποῖος ἔχει ὀξύτατον νοῦν, «ξυράφι μυαλό», ὅπως Σεῖς, καί λειτουργός καί συγγραφεύς, ὅπως Σεῖς. Διά Σᾶς ἰσχύει αὐτό πού γράφει ἡ Γραφή διά τόν Ἰώβ, ὅτι
εὐλογήθησαν τά ἔσχατα αὐτοῦ περισσότερον τῶν πρώτων ἐτῶν του.
3. Ὁ πρόλογος τοῦ τελευταίου Σας βιβλίου, Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Γέροντα,
μέ συνεκίνησε μέχρι δακρύων. Εἶναι ἀπολαυστικόν τό συναξάριόν Σας, εἰς τό
ὁποῖον ἐθαύμασα τό σοφόν σχέδιον τοῦ Θεοῦ διά Σᾶς, τό πῶς Σᾶς εἵλκυσε πλησίον
Του διά τοῦ ἐξαδέλφου Σας, τοῦ Κωστῆ. Ἐνθυμοῦμαι ἀπό τήν διακονίαν μου
πλησίον Σας ὅτι ἐμνημονεύατε μέ ἰδιαίτερον σεβασμόν τόν μακαριστόν ἱεροκήρυκα
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π. Ἀχίλλειον, δέν ἐγνώριζα ὅμως τό διά τί. Τό ἔμαθα ἀπό τό βιβλίο Σας. Μέ τήν
εὐκαιρίαν αὐτήν ἐνεθυμήθην ὅλην τήν φρουράν τῶν παλαιῶν ἐκείνων ἱεροκηρύκων,
τῶν ἀνεπαναλήπτων αὐτῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ ὁποῖοι καί τάς πλατείας
τῶν πόλεων καί τῶν χωριῶν τάς ἔκαμνον ἄμβωνας διά τό κήρυγμα τοῦ λόγου
τοῦ Θεοῦ.
Τό βιβλίον Σας «Συνοδοιπόροι τοῦ Θείου Δράματος», τό ὁποῖον θίγει ὅλα σχεδόν
τά πρόσωπα καί τά θέματα τά σχετιζόμενα μέ τό Θεῖον Πάθος, εἶναι ἕνα ἄριστον
πρακτικόν ὑπόμνημα εἰς αὐτό, βασιζόμενον ὅμως εἰς τάς δοθείσας ἑρμηνείας τῶν
ἑρμηνευτῶν ἐπί τῶν σχετικῶν εὐαγγελικῶν περικοπῶν καί χωρίων καί ἀποτελεῖ
ἕνα πολύτιμον κηρυκτικόν βοήθημα διά τούς κήρυκας τοῦ θείου λόγου κατά τήν
Μεγάλην Ἑβδομάδα (ἰδίως εἰς τό δεύτερον μέρος αὐτῆς), ὅπως ἐπίσης εἶναι καί
ἕνα ἀπολαυστικόν πνευματικόν ἀνάγνωσμα διά τούς πιστούς, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά
ἀδολεσχήσουν εἰς τό Θεῖον Πάθος. Μοῦ ἄρεσε ἐπίσης ἡ ὅλη δομή τοῦ γενικοῦ
θέματος.
4. Δέν ἐπιθυμῶ νά διαβάζετε Σεῖς τά ἰδικά μου ταπεινά πονήματα, εὐχαριστῶ
ὅμως διότι τό πράττετε. Ἐπίσης εὐχαριστῶ καί διά τήν κριτικήν Σας, τήν ὁποίαν
ἐννοῶ σαφῶς, λυποῦμαι ὅμως διότι δέν ἔχω τήν δύναμιν νά Σᾶς πῶ καί νά Σᾶς
πείσω εἰς αὐτό τό ὁποῖον ὅλοι οἱ Παλαιοδιαθηκολόγοι (καί ὄχι μόνον ἐγώ) διδάσκουν ἀπό τήν πανεπιστημιακήν ἕδραν. Κατά πρῶτον μοῦ κάνει ἐντύπωσιν καί
τό ἐπιστημονικόν Σας ἐνδιαφέρον εἰς βιβλικά θέματα καί προβλήματα. Ἐνθυμοῦμαι καί παλαιότερον εἰς Πειραιᾶ, ὅπου εἴχατε δημιουργήσει Σεμινάρια Βιβλικῶν Μελετῶν, μάλιστα δέ μέ εἴχατε διδάσκοντα εἰς τά Σεμινάρια αὐτά. Πολύ
ὠφελήθηκα ἀπό τήν προετοιμασίαν μου διά τήν διδασκαλίαν τῶν μαθημάτων
ἐκείνων, τά ὁποῖα καί Σεῖς ἀνελλιπῶς παρηκολουθούσατε, παρεμβαίνοντας μάλιστα μέ ἐρωτήματα καί παρατηρήσεις εἰς τά διδασκόμενα.
Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ, Ἅγιε Γέροντα, νά πῶ ἐπί τῶν ὅσων προσφάτως τηλεφωνικῶς συνεζητήσαμεν, ὅτι τό ἔδαφος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι ἀκανθῶδες εἰς
τήν ἔρευνάν του, δυνατοί δέ καί ἰσχυροί σύγχρονοι ἐπιστήμονες ἀνά τόν κόσμον
ἐργάζονται μετά ζήλου εἰς τήν ἔρευναν τῶν προβλημάτων τῆς Βίβλου καί μᾶς
παραδίδουν ὡραῖα πορίσματα τῆς ἐρεύνης των. Σχετικά μέ τά παλαιοδιαθηκικά
θέματα, τά ὁποῖα μοῦ ἐθίξατε κατά τήν τηλεφωνικήν μας ἐπικοινωνίαν, Σᾶς ἀποστέλλω ἕνα τεῦχος τοῦ παλαιοῦ περιοδικοῦ μου ΕΡΜΗΝΕΙΑ, εἰς τό ὁποῖον παρακαλῶ, ἄν εὕρητε χρόνον, διαβάστε τάς σελ. 6-14, ὅπου καταχωροῦνται
συντόμως μελέτες περί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐθεντίας καί ἐπιστημονικῆς ἔρευνας τῆς Ἁγίας Γραφῆς, περί τοῦ Συνθετικοῦ χαρακτῆρος πολλῶν βιβλίων τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης· εἴδατε, παρακαλῶ, εἰς αὐτό τά Ἐπιχειρήματα διά τόν συν122

θετικόν χαρακτῆρα βιβλίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί προχωρήσατε τέλος εἰς
τάς Διηγήσεις τῆς Γενέσεως περί τῶν Πατριαρχῶν καί εἰς τήν Θεωρίαν περί
τῶν τεσσάρων πηγῶν τῆς Πεντατεύχου. Κατά τήν σύγχρονον ἔρευναν πολλαί
διηγήσεις τῆς Γενέσεως εἶναι ἱεραί παραδόσεις, τάς ὁποίας ἀρχικῶς ὁ εὐσεβής
Ἰσραήλ ἔλεγε καί ἔψαλλε παρά τάς πηγάς τῶν ὑδάτων, παρά τά φρέατα, εἰς τάς
πλατείας τῶν πόλεων καί ἀλλαχοῦ, ὅπου ἐξελίσσετο ἡ ποιμενική καί ἀγροτική
ζωή του. Οἱ παραδόσεις αὐτές εἶναι πρό τοῦ Μωυσέως. Ὁ συνθέτης τῶν παραδόσεων αὐτῶν τάς ἐσεβάσθη, διότι περιεῖχαν τήν ἱεράν ἱστορίαν τοῦ ἔθνους του
καί ἀκόμη περιεῖχαν τήν θεολογίαν καί τά εὐσεβῆ πρός τόν Θεόν αἰσθήματα τῶν
ἀγνώστων δημιουργῶν τους. Τό ὅτι πρόκειται περί λαϊκῶν παραδόσεων – πρό
τοῦ Μωυσέως παραδόσεων, ἐπαναλαμβάνω – φαίνεται ἀπό αὐτάς τάς ἰδίας διηγήσεις. Ὁ Μωυσῆς ἔθεσε τήν σφραγίδα του ἐπί τῶν παραδόσεων αὐτῶν καί οὕτω
θεωροῦνται καί ὡς μωσαϊκαί παραδόσεις, χωρίς ὅμως νά ἔχουν γραφεῖ ὅλες ἀπό
Αὐτόν. Εἶναι ὡς νά ἔχωμεν ἕνα ὀγκώδη φάκελλον ἀποδιδόμενον εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Χριστόδουλον. Ὁ φάκελλος αὐτός ἔχει βεβαίως καί κείμενα τοῦ μακαριστοῦ Χριστοδούλου, ἀλλά ἔχει καί κείμενα ἄλλων συγγραφέων, κληρικῶν ἤ
λαϊκῶν, φέροντα ὅμως τά κείμενα αὐτά τήν ἔγκρισιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, γι᾽ αὐτό καί θεωροῦνται ὡς ἰδικά Του. Ἤ πιθανόν ἀκόμη ὁ φάκελλος
αὐτός νά ἔχει καί ἔγγραφα προηγουμένων ἐκκλησιαστικῶν ἐποχῶν καί κατεχωρήθησαν εἰς αὐτόν, ὡς συμφωνοῦντα πρός τήν γραμμήν τοῦ Χριστοδούλου. Ὅλος
αὐτός ὁ φάκελλος θεωρεῖται τοῦ Χριστοδούλου φάκελλος, καί ἄς μή ἐγράφη ἀπό
Αὐτόν. Θέλω νά πῶ ὅτι, ὅλη ἡ Πεντάτευχος θεωρεῖται τοῦ Μωυσέως ἔργον καί
ἄς ἔχει κείμενα ἀναγόμενα καί εἰς τήν μεταμωσαϊκήν ἐποχήν, γραφέντα ὅμως
μέ παραδόσεις μωσαϊκάς καί προμωσαϊκάς. Ὁ Μωυσῆς ἔθεσε τήν σφραγίδα του
ἐπί τῶν κειμένων αὐτῶν.
Σᾶς ἀποστέλλω, Ἅγιε Γέροντα, τό ὑπόμνημά μου εἰς τήν Γένεσιν (ἐντελῶς
διάφορον ἀπό ἐκεῖνο τό ὁποῖον ἔγραψα παλαιότερον εἰς Πειραιᾶ) καί παρακαλῶ
εἴδατε εἰς αὐτό, εἰς τό Β´ Μέρος του, τό ἐπιστημονικόν, τήν μικράν μελέτην Ἡ
σχέσις τοῦ Μωυσέως μέ τήν Πεντάτευχον (σελ. 349-350).
5. Μᾶς εἶσθε πολύτιμος καί πολυτιμότατος, μᾶς στηρίζει ἡ σκέψις καί μόνον
ὅτι ὑπάρχετε ἀνάμεσά μας καί παρακαλοῦμε τόν Κύριόν μας νά Σᾶς χαρίζει
πολλά ἔτη μέ δυνατήν ὑγείαν.
Σᾶς προσκυνῶ μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ,
Ἐπίσκοπος Ἰερεμίας
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 1 Μαΐου 2011

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ
1. Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἡ 1η τοῦ μηνός Μαΐου. Καλό μήνα σᾶς εὔχομαι.
Ἐμεῖς ἐδῶ στήν ἐπαρχία θά ἀπολαμβάνουμε καλύτερα τίς ὀμορφιές τοῦ μήνα αὐτοῦ,
ἀλλά καί τῶν ἄλλων μηνῶν τοῦ καλοκαιριοῦ. Γιατί στήν ἐπαρχία φαίνεται λαμπρότερο τό μεγαλεῖο τῆς δημιουργίας. Μόνο νά φυλάει ἡ Παναγία μας τόν τόπο
μας ἀπό πυρκαγιές, γιατί θρηνήσαμε πρίν ἀπό τρία χρόνια στήν ἐπαρχία Μεγαλοπόλεως τό κακό αὐτό.
Κάθε μέρα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει καί κάποιους Ἁγίους. Σήμερα ἑορτάζουμε
τόν μεγάλο προφήτη τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Ἰερεμία, τοῦ ὁποίου ἐγώ, ὁ ἐπίσκοπός
σας, ἀναξίως φέρω τό ὄνομα. Δέν ἔχω τόν χρόνο, ἀδελφοί μου, σέ ἕνα σύντομο λειτουργικό κήρυγμα νά σᾶς μιλήσω διά πολλῶν γιά τήν ζωή τοῦ μεγάλου αὐτοῦ προφήτου, τοῦ ὁποίου ἡ δράση καλύπτει πενήντα περίπου χρόνια. Πέρυσι ἐνθυμοῦμαι
ὅτι σᾶς ἔγραψα κάτι ἀπό τήν ζωή τοῦ προφήτου, λίγα βέβαια. Προσωπικά, γιά τόν
προφήτη Ἰερεμία μοῦ κάνει ἐντύπωση ὅτι αὐτός προφήτεψε τήν σύναψη μιᾶς νέας
διαθήκης τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἀνθρωπότητα, πού τήν λέμε «Καινή Διαθήκη». Καί
ἀκόμη μοῦ κάνει ἐντύπωση τό ὅτι, ὅταν ὁ Ναβουχοδονόσορας ἔβαλε φωτιά καί
ἔκαψε τά Ἰεροσόλυμα καί τόν Ναό, αὐτός ὁ προφήτης, ὁ Ἰερεμίας, ὅρμησε μέσα
στήν φωτιά καί πῆρε ἀπό τόν Ναό τήν Κιβωτό τῆς Διαθήκης καί τήν ἔκρυψε. Ἡ
πράξη αὐτή τοῦ Ἰερεμίου τόν ἀναδεικνύει πραγματικό παπαδοπαίδι, γιατί εἶχε
ἀγάπη στόν Ναό καί τήν τελουμένη σ᾽ αὐτόν λατρεία. Ἐπειδή λοιπόν σέ προηγούμενο κήρυγμα εἶχα γράψει, ἔστω καί λίγα γιά τόν προφήτη Ἰερεμία, στό σημερινό
μου κήρυγμα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω μέ λίγα λόγια γενικά περί
τῶν προφητῶν.
2. Οἱ προφῆτες, ἀδελφοί, ἦταν ὄργανα τοῦ Θεοῦ στήν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων,
στήν ὁποία καί προσέφεραν θεραπευτικά φάρμακα για τήν σωτηρία της. Δηλαδή,
ἡ κοινωνία εἶναι ἄρρωστη, πάσχει, καί θέλει θεραπεία. Γιά νά κάνει ὅμως κάποιος
ἰατρός σωστή θεραπεία, θά πρέπει νά εἶναι καλός ἐπιστήμονας, γιά νά κάνει πρῶτον
καλή διάγνωση καί νά προσφέρει ἔπειτα τό κατάλληλο φάρμακο γιά τήν θεραπεία.
Τέτοιοι ἦταν οἱ προφῆτες, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί. Ἦταν πραγματικά ἐπιστήμονες!
Ἦταν καθαροί στήν ψυχή, γι᾽ αὐτό καί εἶχαν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἔκαναν λοιπόν
καλή, σωστή διάγνωση ἀπό τί πάσχει ἡ κοινωνία. Ἡ κοινωνία ἔπασχε ἀπό διάφορα
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κακά, ἀλλά οἱ προφῆτες διαπίστωναν ὅτι ὅλα αὐτά τά κακά ἔχουν αἰτία τό ὅτι οἱ
ἄνθρωποι ἀποστάτησαν ἀπό τόν Θεό. Γι᾽ αὐτό καί σάν φάρμακο θεραπείας ἀπό ὅλα
τά κοινωνικά κακά εὕρισκαν τήν μετάνοια καί τήν ἐπιστροφή στόν Θεό. Οἱ προφῆτες
φώναζαν καί ἤλεγχαν τόν λαό καί τούς ἄρχοντές του γιά τά ἁμαρτήματά τους καί
τούς προέτρεπαν σέ μετάνοια, γιά νά σωθοῦν ἀπό τήν μέλλουσα καταστροφή. Ἀντίθετα, οἱ ψευδοπροφῆτες ἐθώπευαν τόν λαό καί τοῦ ἔλεγαν ὅτι καλῶς πορεύεται καί
ἔτσι τόν προήγαγαν ἀκόμη περισσότερο πρός τό κακό. Τόν ἐκοίμιζαν στήν ἁμαρτία
καί μόνο τό γνήσιο προφητικό κήρυγμα, πού ἀκουόταν σάν σάλπιγγα, μποροῦσε νά
τόν ἀφυπνήσει καί νά τόν ἐγείρει ἀπό αὐτόν τόν θανατηφόρο ὕπνο.
3. Γιά τά καυστικά ἐλεγκτικά τους κηρύγματα οἱ προφῆτες ἀντιμετώπισαν τήν
ὀργή καί τό μῖσος τῶν ἀρχόντων, καί τῶν πολιτικῶν καί τῶν θρησκευτικῶν ἀρχόντων. Αὐτοί εὐνοοῦσαν μόνο τό κήρυγμα τῶν ψευδοπροφητῶν, τούς δέ ἀληθινούς
προφῆτες τούς ἀποκαλοῦσαν «ὁραματιστές», ὅπως τόν Ἀμώς (7,12), ἤ «τρελλούς», ὅπως τόν Ὠσηέ (9,7) ἤ, τό ἀκόμη χειρότερο, διοργάνωναν καί ἀπόπειρα
δολοφονίας ἐναντίον τους, ὅπως συνέβη μέ τόν σήμερα ἑορταζόμενο ἅγιο προφήτη
Ἰερεμία (11,18-19). Παρά ὅμως τό μαρτύριο πού ὑφίσταντο οἱ προφῆτες ἀπό τήν
πολεμική αὐτή τοῦ κόσμου, οἱ ἴδιοι ἦταν σταθεροί στήν ἀποστολή τους, γιατί εἶχαν
δυνατή πίστη καί αὐτή ἡ πίστη τούς ἔκανε ἰσχυρούς σάν τόν βράχο, κατά τήν
ἔκφραση τοῦ Ἠσαΐου (50,7), σκληρούς ἀδάμαντες κατά τόν Ἰεζεκιήλ (3,8-19).
«Τοὐναντίον ἐγώ – λέγει κάπου ὁ προφήτης Μιχαίας – εἶμαι πλήρης δυνάμεως,
γιά νά ἐξαγγέλλω τήν ἀσέβεια τοῦ Ἰακώβ καί τήν ἁμαρτία τοῦ Ἰσραήλ» (3,8).
Καί ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά ἡ δυνατή πίστη τῶν προφητῶν στόν Θεό καί στήν ἀλήθεια
αὐτῶν πού κήρυτταν, τούς χάριζε ψυχική γαλήνη καί ἠρεμία, ὥστε νά εἶναι ἥσυχοι
στήν θύελλα τοῦ ἐξαγριωμένου ἐναντίον τους κόσμου. Πιστοί στόν λόγο πού κήρυτταν οἱ προφῆτες δέν τόν ἀλλοίωναν, δέν τόν νόθευαν, γιά νά κερδίσουν τάχα ὀπαδούς. Κρατοῦσαν τόν λόγο τους ψηλά, τόν κρατοῦσαν θεῖο λόγο, καί ἀγωνίζονταν
νά ἀνεβάσουν ἐκεῖ ψηλά τούς ἀνθρώπους καί δέν τόν κατέβαζαν γιά νά τόν κάνουν
ἀρεστό σ᾽ αὐτούς. Ὁ Θεός εἶπε κάποτε στόν προφήτη Ἰερεμία: «Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι
ὀφείλουν νά ἔρθουν σέ σένα καί ὄχι ἐσύ πρός αὐτούς» (15,19).
4. Ἀδελφοί μου, δέν ἔχω τόν χρόνο νά συνεχίσω τόν λόγο μου περί τῶν προφητῶν.
Αὐτό μόνο σᾶς λέγω, ὅτι ἡ δική μας ἐποχή ἰδιαίτερα, πού τόσα κακά τήν μαστίζουν,
ἔχει ἀνάγκη ἀπό τόν γνήσιο καί καθαρό λόγο τῶν προφητῶν, καί γι᾽ αὐτό ὅλοι μας
«τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν»!
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ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
1. Παρακαλῶ, ἀδελφοί μου χριστιανοί, νά προσέξετε ἰδιαίτερα τό σημερινό μου
κήρυγμα, γιατί θά ὁμιλήσω γιά μία ἁμαρτία πού γίνεται ἐδῶ καί χρόνια, ἀλλά
καί σήμερα ἰδιαίτερα, σχετικά μέ τήν σχέση μας πρός τούς ἁγίους Πατέρες.
Ὅλοι λέμε στίς προσευχές μας «Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν», ἀλλά
σημασία ἔχει τό ἄν μελετοῦμε τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων, ἄν τήν ἐφαρμόζουμε καί ἄν τήν κηρύττουμε σωστά στόν λαό.
(α) Γιά νά σᾶς πῶ λίγα λόγια περί τῶν ἁγίων Πατέρων, λίγα μόνο, σᾶς λέγω
πρῶτον ὅτι αὐτοί εἶναι οἱ αὐθεντικοί ἑρμηνευτές τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί θά σᾶς
πῶ γιατί: Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι θεόπνευστο βιβλίο. Ἄνθρωποι μέν τήν ἔγραψαν,
ἀλλά τήν ἔγραψαν μέ τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί ἀφοῦ λοιπόν ἡ
Ἁγία Γραφή γράφτηκε μέ τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἄρα καί αὐτός
πού θέλει νά ἑρμηνεύσει τήν Ἁγία Γραφή, πρέπει νά ἔχει καί αὐτός τόν φωτισμό
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἶναι πολύ λογικό αὐτό πού σᾶς λέω. Καί, γιά νά ἀναφέρω
ἐδῶ τό παράδειγμα τοῦ μακαριστοῦ πατρός Ἰωάννου Ρωμανίδη, λέω ὅτι ὄχι μόνο
αὐτός πού ἔγραψε τό βιβλίο τῶν Μαθηματικῶν πρέπει νά ξέρει Μαθηματικά,
ἀλλά καί αὐτός πού διδάσκει Μαθηματικά πρέπει νά γνωρίζει τήν ἐπιστήμη αὐτή.
Οἱ ἅγιοι δέ Πατέρες εἶναι, ὅπως εἶπα, οἱ αὐθεντικοί ἑρμηνευτές τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, γιατί μέ τήν ἄσκησή τους στήν πνευματική ζωή καθάρισαν τήν ψυχή
τους καί ἔγιναν δοχεῖα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἔτσι λοιπόν κατανοοῦν σωστά
τήν θεόπνευστη Ἁγία Γραφή. Γι᾽ αὐτό καί μόνο σ᾽ αὐτούς ἐμπιστευόμαστε καί
μόνο αὐτούς δεχόμαστε ὡς ἀληθινούς ἑρμηνευτές τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
(β) Σάν σωστοί ἑρμηνευτές τῆς Ἁγίας Γραφῆς οἱ ἅγιοι Πατέρες εἶναι καί σωστοί καθοδηγητές τῶν ἀνθρώπων πρός τόν Θεό. Εἶναι μιά ἐπιστήμη ὁλόκληρη
αὐτό, ἀδελφοί χριστιανοί, τό νά καθοδηγεῖ κανείς σωστά μιά ψυχή πρός τόν Θεό.
Καί τήν ἐπιστήμη αὐτή τήν γνωρίζουν καλά οἱ ἅγιοι Πατέρες μας καί τήν ἐκθέτουν μέ σαφήνεια στά βιβλία τους. Σχετικά μ᾽ αὐτό, γιά νά μή σᾶς λέω πολλά,
ἀρκοῦμαι μόνο σέ αὐτά τά λίγα: Οἱ ἅγιοι Πατέρες διδάσκουν ὅτι γιά νά βροῦμε
τόν Θεό καί νά ἑνωθοῦμε μαζί Του – «θέωση» τό λέμε αὐτό – βασικό εἶναι τό νά
καθαρίσουμε τήν καρδιά μας ἀπό τά ἁμαρτωλά πάθη, γιατί εἶναι ἀδύνατο γιά
τόν Θεό νά ἑνωθεῖ μέ ἀκάθαρτο. Καί οἱ ἅγιοι Πατέρες γνωρίζουν ἀπό τήν πείρα
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τους τόν τρόπο καί τήν μέθοδο γιά τόν καθαρμό τῆς ψυχῆς. Καί ἡ μέθοδος αὐτή
εἶναι ἡ ἄσκηση. Οἱ ἀθλητές κάνουν ἀσκήσεις γιά νά ἀποκτήσουν γερό σῶμα. Καί
οἱ μαθητές κάνουν «ἐξερσάϊζες» γιά νά μάθουν ἀγγλικά. Ὁμοίως καί ὁ χριστιανός
πρέπει νά κάνει ἄσκηση· πρέπει δηλαδή ὁ κάθε ἕνας μας, κατά τό μέτρο τοῦ δυνατοῦ, νά γίνει ἀσκητής. «Εἴ τις τῶν χριστιανῶν πολιτευθεῖ ἀλλέως, οὐκ ὄψεται
τό Πρόσωπον Χριστοῦ τοῦ Βασιλέως», ἔλεγε ἕνα παλαιό ποίημα. Ἔτσι εἶναι
χριστιανοί μου! Μέ καλοπέραση καί μέ τρυφηλή ζωή δέν μποροῦμε νά βροῦμε
καί νά ζήσουμε τόν Θεό. Οἱ ἅγιοι ἔζησαν ἀσκητικά καί ὄχι μέ τρυφηλότητα.
2. Τί συμβαίνει ὅμως τώρα; Ἀκοῦστε: Διαβάζοντας μερικοί τούς λόγους τῶν
ἁγίωνΠατέρων βλέπουν σ᾽ αὐτούς ὅλο ἑρμηνεῖες τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ὅλο νά
γίνεται λόγος γιά ἄσκηση καί γιά «στενή καί τεθλιμμένη» ὁδό καί λέγουν: Δέν
γίνονται αὐτά σήμερα, αὐτά πού λέγουν οἱ Πατέρες. Αὐτά ἦταν γιά τήν δική
τους ἐποχή καί ὄχι γιά τήν δική μας. Σήμερα ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό μιά ἄλλη θεολογία. «Μετα-πατερική», λοιπόν, θεολογία!... Τό κακό αὐτό, χριστιανοί μου,
δέν εἶναι τωρινό. Ἔχει χρόνια πού ἔγινε ἡ ζημιά αὐτή στήν πατρίδα μας.
(α) Χρόνια τώρα, καλοί καί μορφωμένοι ἱεροκήρυκες δέν κάνουν στά κηρύγματά τους ἑρμηνευτικό κήρυγμα στήν Ἁγία Γραφή, ὅπως ἔκαναν οἱ ἅγιοι Πατέρες, καί δέν ὁμιλοῦν, ὅπως ἔκαναν πάλι αὐτοί, γιά κόλαση καί γιά παράδεισο,
γιατί «σοκάρουν» τάχα οἱ λέξεις αὐτές στήν ἐποχή μας καί καταθλίβουν ψυχολογικά τούς ἀνθρώπους. Καί ἡ Ἐκκλησία – λέγουν οἱ μεταπατερικοί αὐτοί –
πρέπει σήμερα νά γίνει σύγχρονη, γιά νά γίνει δεκτή ἀπό τόν λαό. Διαφορετικά,
λέγουν, θά ἀποτύχει!...Σάν δέν ντρέπονται οἱ κύριοι αὐτοί!...(β) Ἀλλά ἔγινε καί
ἡ ἄλλη προσβολή κατά τῆς μνήμης τῶν ἁγίων Πατέρων, πού δέν τήν νοήσαμε
κἄν, γιατί εἴμαστε ἄγευστοι τοῦ πατερικοῦ πνεύματος. Ἀκοῦστε: Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι γνωρίζουμε καλά ὅτι οἱ ἅγιοι Πατέρες εἶναι ἑνωμένοι καί ὅτι ἡ διδασκαλία
τους εἶναι ἕνας «πύργος ὁμοφωνίας» καί ὄχι «πύργος Βαβέλ», διαφωνίας δηλαδή.
Οἱ προτεστάντες ὅμως παλαιότερα, τόν 19ο αἰώνα, διχοτόμησαν τούς Πατέρες
καί τούς χώρισαν σέ «βιβλίζοντες» καί «ἑλληνίζοντες». Δέν μᾶς πειράζει ὁ λόγος
τους αὐτός ὁ προτεσταντικός. Αἱρετικοί εἶναι καί αἱρετικά λέγουν. Τό κακό ὅμως
εἶναι ὅτι ἡ αἵρεση αὐτή, ἡ πλάνη αὐτή, περί χωρισμοῦ τῶν Πατέρων σέ δύο παρατάξεις, ἦλθε καί στόν χῶρο μας, χωρίς νά πολεμηθεῖ ἐπίσημα καί δυναμικά.
Λάθος ἔκανα! Βρέθηκαν στήν ἑλλαδική μας Ἐκκλησία τρεῖς ἀγωνιστές κατά
τῆς αἱρέσεως ὅτι οἱ ἅγιοι Πατέρες δέν ἔχουν τάχα ἑνότητα στήν θεολογία τους.
Πρός τιμήν τους γράφω τά ὀνόματά τους: Ὁ ἕνας εἶναι ὁ μακαριστός πατήρ
Ἰωάννης Ρωμανίδης, ὁ ἄλλος εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης τῆς ἰδιατέρας μου πατρίδος Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος καί ὁ τρίτος εἶναι
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ὁ λαμπρός Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου, Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός. Τούς εὐχαριστοῦμε καί τούς εὐχόμαστε τήν ἀπόλαυση τῆς Βασιλείας
τοῦ Θεοῦ. (γ) Ἀλλά λέγεται, χριστιανοί μου, καί στούς λόγους καί στίς συζητήσεις πολλῶν μία ἄλλη ἔκφραση σχετικά μέ τούς ἁγίους Πατέρες, πού δέν πρέπει
νά λέγεται. Λέγουν πολλοί: «Στήν ἐποχή τῶν ἁγίων Πατέρων» γινόταν ἔτσι.
Αὐτός ὁ λόγος γιά «ἐποχή τῶν ἁγίων Πατέρων» δέν πρέπει νά λέγεται, ὅπως
πολύ καλά μᾶς τό ἀποδεικνύει καί μᾶς τό τονίζει ὁ ὀρθόδοξος πατήρ Φλωρόφσκυ.
Γιατί μιλώντας γιά κάποια ἐποχή τῶν ἁγίων Πατέρων εἶναι σάν νά λέγουμε ὅτι
σήμερα δέν ἔχουμε ἁγίους Πατέρες. Ἀλλά οἱ ἅγιοι Πατέρες ἀναδεικνύονται μέ
τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Λέγοντας λοιπόν ὅτι σήμερα δέν ὑπάρχουν ἅγιοι
Πατέρες εἶναι σάν νά λέγουμε ὅτι δέν ὑπάρχει σήμερα Ἅγιο Πνεῦμα στήν
Ἐκκλησία. Καί ὅποιος βέβαια πεῖ αὐτό, εἶπε πέρα γιά πέρα μία μεγάλη βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πάντοτε, χριστιανοί μου, σέ κάθε ἐποχή,
θά ὑπάρχουν ἅγιοι Πατέρες, γιατί πάντοτε ὑπάρχει Ἐκκλησία μέ τό Ἅγιο
Πνεῦμα σ᾽ Αὐτή. Ἄλλο βέβαια πού γιά τήν πληθύνουσα σήμερα ἁμαρτία λιγοστεύουν οἱ Πατέρες. Πάντως κουράγιο, χριστιανοί μου, καί μή φοβᾶστε. «Οὐκ
ἐκλείψουσι τῇ Ὀρθοδοξίᾳ στρατιῶται», ὅπως ἔλεγε συχνά ὁ Γέροντας τῆς Φλώρινας πατήρ Αὐγουστῖνος.
3. Τέλος, σχετικά μέ τό σημερινό μου κήρυγμα λέω γενικά: Τό νά παραθεωροῦμε τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά σοφιζόμαστε νά διδάξουμε στόν λαό μας μία ἄλλη διδαχή, καλή βέβαια καί ὠφέλιμη,
ἀλλά ὄχι τήν ἀκριβῶς πατερική διδασκαλία, μέ τήν πρόφαση μάλιστα ὅτι αὐτή
ἡ πατερική διδασκαλία δέν εἶναι γιά τήν ἐποχή μας, αὐτό λέγω, ἄν τό ποῦμε καί
τό κάνουμε, εἶναι βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γιατί μέ τόν φωτισμό
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐθεολόγησαν οἱ ἅγιοι Πατέρες.
Χριστιανοί μου! Θέλω ὅλα ὅσα θά σᾶς λέω νά εἶναι ἀπό τήν δεξαμενή τῶν
ἁγίων Πατέρων. Θέλω νά σᾶς εἶμαι ἕνας πατερικός καί ὄχι μεταπατερικός κήρυκας τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Νά εὔχεσθε αὐτό γιά μένα στόν Ἰησοῦ Χριστό καί
στήν Παναγία μας. Καί, ἐπειδή ἔχετε καλή «προίκα» ἀπό τούς εὐσεβεῖς παπποῦδες καί γιαγιάδες σας, καί ἔχετε γι᾽ αὐτό καλό αἰσθητήριο Ὀρθοδοξίας, σᾶς
παρακαλῶ, ὅπου στίς πράξεις μου καί στά λόγια μου μέ βλέπετε νά ξεφεύγω ἀπό
τό πατερικό καί νά στρέφομαι πρός τό μεταπατερικό, νά μοῦ τό λέτε γιά νά διορθώνομαι. Στήν Ἐκκλησία μας, στήν Οἰκογένεια μας αὐτή τήν ἱερή, ὁ ἕνας πρέπει
νά βοηθάει τόν ἄλλο γιά τήν σωτηρία του. Ἐγώ νά βοηθάω ἐσᾶς καί ἐσεῖς ἐμένα.
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Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ
1. Τήν σημερινή ἡμέρα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, 22 τοῦ μηνός Μαΐου, ἡ ἁγία
μας Ἐκκλησία ἑορτάζει ἕνα νεομάρτυρα, πού δέν πρέπει, ἐμεῖς τοὐλάχιστον, νά μήν
τόν γνωρίζουμε, γιατί καταγόταν ἀπό τήν Πελοπόννησο, ἀπό τήν ἐπαρχία τῶν
Καλαβρύτων. Πάντοτε, ἀγαπητοί μου, ἡ Ἐκκλησία ἔχει μάρτυρες, γιατί πάντοτε
ἡ Ἐκκλησία διώκεται. Καί γιά νά σᾶς τό πῶ καθαρά, ὅταν διώκεται ἡ Ἐκκλησία
γίνεται ἡρωική, καί, ὅταν παύει νά διώκεται, χάνει κάτι ἀπό τήν δόξα Της. Γι᾽
αὐτό καί, ὅταν σταμάτησαν τά μαρτύρια στήν ἐποχή τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου,
ἡ Ἐκκλησία βρῆκε ἄλλον τρόπο μαρτυρίου, τήν ἄσκηση. Οἱ μάρτυρες ἔχυναν τό
αἷμα τους γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί οἱ Μοναχοί χύνουν τόν ἀσκητικό τους
ἱδρώτα καί τά δάκρυα τῆς ἀγάπης τους γιά τόν Χριστό!
Ὁ μάρτυρας γιά τόν ὁποῖο θά σᾶς μιλήσω σήμερα μέ λίγα λόγια λέγεται Παῦλος
ὁ Πελοποννήσιος καί μαρτύρησε στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας τό ἔτος 1818. Ἡ
ἐποχή αὐτή, ἀδελφοί, παρά τό ὅτι σ᾽ αὐτήν εἴχαμε μαύρη σκλαβιά καί δουλεία,
ὅμως ἔβγαλε ἁγίους καί μάρτυρες καί κράτησε καθαρή τήν ὀρθόδοξη παράδοσή
μας. Ἐνῶ ἐμεῖς σήμερα, στήν ἐλεύθερη πατρίδα, χαλάσαμε τήν ὀρθόδοξη ἀτμόσφαιρα καί οἱ χριστιανοί μας δέν ἔχουν πόθο μαρτυρίου. Πάθαμε ζημιά. Αὐτό ἔκανε
τόν εὐλαβέστατο συλλειτουργό ἀδελφό καί δυνατό θεολόγο πατέρα Γεώργιο Μεταλληνό νά πεῖ κάποτε σέ ἕνα δυνατό του κήρυγμα, μιλώντας γιά τούς Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς: «Ἄν πρόκειται αὐτοί νά ἐλευθερωθοῦν καί νά πάθουν τήν ζημιά,
τό νά χάσουν τό γνήσιο ὀρθόδοξο φρόνημα πού ἔχουν, ζημιά πού πάθαμε ἐμεῖς σάν
ἐλεύθερο κράτος, καλύτερα νά μείνουν ἐκεῖ πού εἶναι»!
2. Ὁ ἅγιος Παῦλος ὁ Πελοποννήσιος καταγόταν ἀπό τό χωριό Σοπωτό τῶν
Καλαβρύτων· γεννήθηκε σέ ἐνάρετη χριστιανική οἰκογένεια καί ἀνατράφηκε μέ
εὐσέβεια. Ἀλλά ὅταν μεγάλωσε καί ἔμαθε τέχνη γιά νά ζεῖ, ὁ πονηρός τόν περιέπλεξε
σέ ἀντιδικία μέ τόν ἰδιοκτήτη τοῦ ἐργαστηρίου του καί αὐτό τόν ἔκανε νά ἀλλαξοπιστήσει. Ἡ ψυχή του ὅμως ἦταν ποτισμένη μέ τήν γνήσια εὐσέβεια τῆς οἰκογένειάς του καί γι᾽ αὐτό ἦταν ὅλο σέ πόνο καί σέ ταραχή γι᾽ αὐτό πού ἔκανε. Ἔτσι
πῆγε σέ πνευματικό πατέρα καί ἐξομολογήθηκε τό μεγάλο του ἁμάρτημα τῆς ἀλλα129

ξοπιστίας. Καί δέν ἀρκέστηκε μόνο σ᾽ αὐτό. Δέν τοῦ ἔφτανε ἡ ἁπλῆ ἐξομολόγηση
γιά νά σβήσει τήν ἁμαρτία του. Ἤθελε νά δηλώσει καθαρά στό τουρκικό δικαστήριο
τήν μετάνοιά του γιά τήν ἀλλαξοπιστία του, ἤθελε νά ὑβρίσει τόν Μωάμεθ καί νά
δηλώσει φανερά τήν πίστη του στόν Χριστό. Ἤθελε νά χύσει τό αἷμα του γιά τόν
Χριστό, γιά νά ξεπλύνει μέ αὐτό τήν ἁμαρτία τῆς προδοσίας του. Γι᾽ αὐτό κατέφυγε
στό Ἅγιον Ὄρος καί βρῆκε ἐκεῖ ἔμπειρο πνευματικό πατέρα καί τοῦ ἐξομολογήθηκε
τόν πόθο του. Ὁ πνευματικός ὅμως δέν τόν προέτρεψε ἀμέσως γιά τό μαρτύριο,
γιατί ἤθελε νά τόν προετοιμάσει πρῶτα μέ κατάλληλη ἄσκηση, ὥστε νά ἀποκτήσει
πλούσια τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί νά ἀντέξει τό μαρτύριο.
3. Τό νά ἀντέξει κανείς, ἀδελφοί χριστιανοί, στό μαρτύριο δέν εἶναι θέμα ἀνθρώπινης παλληκαριᾶς, ἀλλά εἶναι θέμα Χάριτος Θεοῦ, ἡ ὁποία ἱκανώνει αὐτόν πού
τήν ἔχει νά κατανικᾶ τά φυσικά, γιατί ζεῖ τήν παρουσία τοῦ ὑπερφυσικοῦ. Ἡ Χάρη
τοῦ Θεοῦ ὅμως ἔρχεται σ᾽ αὐτόν πού ἔχει καθαρή τήν καρδιά. Γι᾽ αὐτό πάντοτε,
ἀλλά ἰδιαίτερα τήν ἐποχή ἐκείνη τῆς Τουρκοκρατίας, ὑπῆρχαν στό Ἅγιον Ὄρος
ἐπιστήμονες πνευματικοί, οἱ ὁποῖοι γνώριζαν τήν τέχνη πῶς νά ἐκπαιδεύσουν τόν
ὑποψήφιο μάρτυρα, γιά νά γίνει ἱκανός νά ἀντέξει τό μαρτύριο. Καί ἡ τέχνη αὐτή
ἦταν ἡ προσευχή καί ἡ ἄσκηση γιά τόν καθαρμό τῆς ψυχῆς καί γιά τόν ἐρχομό
λοιπόν σ᾽ αὐτήν τῆς πλούσιας Χάρης τοῦ Θεοῦ. Αὐτό ἔγινε καί στόν ἅγιό μας, τόν
ὁσιομάρτυρα Παῦλο. Ὁ πνευματικός τοῦ εἶπε νά προσεύχεται στήν Παναγία καί
τοῦ ἔδωσε κανόνα ἀσκήσεως. Αὐτά τά δύο, πού μέ πιστότητα τά ἐφήρμοσε ὁ μοναχός Παῦλος, τόν ἔκαναν νά ποθήσει ἀκόμη περισσότερο τό μαρτύριο, δεῖγμα αὐτό
ὅτι ἐκαθάρθη ἡ ψυχή του καί τοῦ ἦλθε πλούσια ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ. Μάλιστα εἶδε
τήν Κυρία Θεοτόκο σέ θεοπτία, ἀλλά καί ὁ ἴδιος πάλι σέ κάποιον ἀδελφό, ὁ ὁποῖος
τόν ἐμπόδιζε νά μαρτυρήσει, τοῦ ἐμφανίστηκε κρατώντας ἕνα ποτήρι αἷμα καί τοῦ
εἶπε: «Ἀδελφέ, πιέ, εἶναι γλυκό, εἶναι πολύ γλυκό! Γιατί μέ ἐμποδίζεις νά μαρτυρήσω;»!
4. Εἶναι πολύ συγκινητικός καί πολύ διδακτικός ὅλος ὁ βίος τοῦ ὁσιομάρτυρα
Παύλου, πού ἑορτάζουμε σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί. Ἰδιαίτερα μᾶς κάνει ἐντύπωση
ἡ μετάνοιά του γιά τήν ἀλλαξοπιστία του, ὁ πόθος του γιά τό μαρτύριο καί ἡ παρρησία του στόν Τοῦρκο δικαστή, νά ὑβρίζει τόν Μωάμεθ καί νά τόν ἀποκαλεῖ ψεύτη.
Στόν δέ Τοῦρκο δήμιο, γιά νά τόν προκαλέσει νά προχωρήσει γιά τήν σφαγή του,
τοῦ εἶπε τολμηρά: «Τώρα θά δῶ ἄν εἶσαι γενναῖος, ὅπως τό καυχᾶσαι»! Ὁ ἅγιος
ἀποκεφαλίστηκε καί οἱ ἀκάθαρτοι ὑπηρέτες τοῦ ἀντίχριστου Μωάμεθ πέταξαν τό
λείψανό του σέ βρωμερό τόπο, ἀλλά δυό φίλοι τοῦ μάρτυρος τό ἀπέσυραν ἀπό ᾽κεῖ
καί τό ἐνταφίασαν μέ τιμή.
5. Θά ἤθελα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τώρα στό τέλος τοῦ κηρύγματός μου νά
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σᾶς πῶ λίγα λόγια, μέ ἀφορμή τόν νεομάρτυρα γιά τόν ὁποῖο μιλήσαμε, τόν ἅγιο
Παῦλο τόν Πελοποννήσιο.
(α) Ὄχι μόνο τότε, ἀλλά καί σήμερα πολλά πράγματα μᾶς καλοῦν γιά διωγμό
καί γιά μαρτύριο. Ἡ καθαρή ὀρθόδοξη ἀτμόσφαιρα, πού ὑπῆρχε ἄλλοτε στήν γλυκύτατη πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα, ἔχει τώρα χαλάσει. Τό αἱρετικό παπικό πνεῦμα
ἔχει εἰσχωρήσει στόν χῶρο μας καί ἔχει μάλιστα ἐπηρεάσει, φεῦ!..., καί ὀρθόδοξους
κληρικούς, οἱ ὁποῖοι, αὐτοί κυρίως, πρέπει νά εἶναι οἱ φρουροί τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ
γνήσια πνευματικότητα, ὅπως τήν δίδαξαν οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἔχει ἀλλοιωθεῖ σοβαρά
στόν τόπο μας. Ἡ διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων παραθεωρεῖται καί ἀντ᾽ αὐτῆς
ἔρχεται μία ἄλλη λογική θρησκευτική διδασκαλία, συμβιβαζομένη μέ τά μοντέρνα
τῆς ἐποχῆς. Ἡ πνευματική ζωή τῆς προσευχῆς καί τῶν δακρύων σάν νά γίνεται
σήμερα μιά πολιτιστική ζωή καί μία δράση γιά καλά κοινωνικά ἔργα. Μέ ὕπουλα
πράγματα θέλουν νά μᾶς ἐγκλωβίσουν – νά μᾶς «φακελλώσουν» θέλω νά πῶ –
καί νά μᾶς αἰχμαλωτίσουν σέ δικτατορικό καθεστώς. Καί περισσότερο ἀπ᾽ ὅλα
αὐτά ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, πού, κατά τόν μακαριστό Γέροντα τῆς Φλώρινας π. Αὐγουστῖνο, εἶναι «ἕνα παπούτσι πού χωράει σ᾽ ὅλα τά πόδια»! (β) Ὅποιος
τώρα θίξει αὐτήν τήν κατάσταση, θά πρέπει πρῶτα νά πάρει τήν ἀπόφαση ὅτι θά
γίνει μάρτυρας. Γιατί θά περιφρονηθεῖ ὡς καθυστερημένος, θά ὑβριστεῖ καί θά διωχθεῖ. Ἀλλά γι᾽ αὐτό τό μαρτύριο τῆς περιφρονήσεως καί τῆς διώξεως πρέπει νά ἑτοιμαζόμαστε ὅλοι καί ἰδιαίτερα ἐμεῖς οἱ κληρικοί, ἄν φορᾶμε συνειδητά τό τίμιο μαῦρο
ράσο καί ἄν θέλουμε νά εἴμαστε γνήσια τέκνα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Πρέπει
νά ἑτοιμαζόμαστε γιά μαρτύριο, πρέπει νά βλέπουμε τούς ἑαυτούς μας ὡς «ὑποψήφιους μάρτυρες», ἔλεγε πάλι ὁ ἀγωνιστής πατήρ Αὐγουστῖνος. (γ) Ὅμως, ἀπό
τόν βίο τοῦ σημερινοῦ ἁγίου, τοῦ ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ Πελοποννησίου, μαθαίνουμε ὅτι ὁ πόθος μαρτυρίου καί ἡ ἀντοχή σ᾽ αὐτό δίνεται μέ τήν προσευχή στήν
Παναγία καί μέ τήν ἀσκητική ζωή. Μ᾽ αὐτά τά δύο πρέπει νά ἑτοιμάζονται οἱ χριστιανοί γιά τό μαρτύριο. Ἀλλά τό κακό σήμερα εἶναι ὅτι τά πράγματα καλοῦν τόν
λαό μας σέ μαρτύριο, χωρίς ὅμως ἐμεῖς οἱ κληρικοί νά τόν ἔχουμε προετοιμάσει γι᾽
αὐτό. Ἀδελφοί χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως!
Νά τηρεῖτε τίς ἀσκητικές ἐντολές τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν ἐγκράτεια καί τίς νηστεῖες, καί νά προσεύχεσθε στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο λέγοντας σ᾽ Αὐτήν: «Παναγία
μου, ἔχε με κάτω ἀπό τήν Σκέπη Σου καί μήν ἀρνηθῶ ποτέ τήν πίστη μου καί
τήν ἀγάπη μου στόν Ἰησοῦ Χριστό».
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35. Η ΑΪΔΙΑ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
1. Μέ τό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, ξαναρχίζουμε τά μαθήματά μας στά θέματα πίστεως, πού εἴχαμε διακόψει λόγω ἄλλων ἐπειγόντων
ἐπικαίρων θεμάτων. Γνωρίζω ὅτι τά μαθήματα αὐτά σᾶς φαίνονται δύσκολα. Καί
ὅμως, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἀνάγκη νά τά μάθετε, γιατί πρόκειται γιά τίς ἀλήθειες
τῆς πίστης μας. Πῶς θά πολεμήσουμε τούς αἱρετικούς; Τί ἀντιπαπικό ἀγώνα
νά κάνουμε γιά τό «φιλιόκβε», ἄν δέν γνωρίζουμε τό δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδας;
Γι᾽ αὐτό σᾶς παρακαλῶ νά ἔχετε διάθεση νά ἀκοῦτε τά κηρύγματα αὐτά καί νά
ἐντείνετε τήν προσοχή σας νά τά παρακολουθεῖτε, ὅπως καί ἐγώ θά προσπαθῶ,
ὅσο εἶναι δυνατόν, νά τά ἁπλοποιῶ.
2. Στό προηγούμενο κήρυγμα μιλούσαμε γιά τήν Ἁγία Τριάδα, τόν Θεό μας.
Φάνηκε ὅτι τελειώσαμε τό θέμα αὐτό. Ἐπειδή ὅμως εἶναι πολύ σοβαρός ὁ λόγος
περί τῆς Ἁγίας Τριάδος, καί ἐπειδή διακόψαμε γιά λίγο τήν σειρά τῶν δογματικῶν
κηρυγμάτων, ἐπιθυμῶ νά ἐπανέλθω στό ἴδιο θέμα, γιά νά σᾶς ἐμπεδώσω περισσότερο, μέ ἄλλα λόγια, τά ὅσα σᾶς ἔχω πεῖ, ἀλλά καί γιά νά σᾶς πῶ μερικά πρόσθετα πράγματα:
Τήν πίστη μας στήν Ἁγία Τριάδα, πού τήν βρίσκουμε στήν Ἁγία Γραφή, τήν
Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, ἡ Ἐκκλησία μας τήν ἐξέφρασε ἀπό τήν ἀρχή σέ
ὁμολογίες πίστεως, σέ βαπτιστικές ὁμολογίες καί σέ λειτουργικούς ὕμνους. Θά σᾶς
πῶ ἕναν τέτοιο ὕμνο, πολύ παλαιό, ἀφοῦ ὁ Μέγας Βασίλειος, Πατέρας τοῦ 4ου αἰ.,
ὀνομάζει τόν ὕμνο αὐτόν «ἀρχαία φωνή». Εἶναι ὁ ὕμνος πού ἀκοῦμε σέ κάθε Ἑσπερινή Ἀκολουθία καί πρέπει νά τόν ψάλλουμε ὅλοι μαζί σάν ἐκκλησίασμα. Εἶναι τό
«Φῶς ἱλαρόν...». Ὁ παλαιός λοιπόν αὐτός ὕμνος εἶναι τριαδικός, γιατί λέγει:
«Ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα Θεόν». Τέτοιοι παρόμοιοι ὕμνοι ὑπάρχουν πάρα-πάρα πολλοί, ὅπως εἶναι καί ὁ πολύ γνωστός σέ ὅλους μας σύντομος
τριαδικός ὕμνος, τό «Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι». Εἶναι σημαντικοί
οἱ ὕμνοι αὐτοί, ἀφοῦ νά καταλάβετε ὅτι, ὅταν ἀργότερα ἄρχισαν οἱ θεολογικές ἔριδες
γύρω ἀπό τήν Ἁγία Τριάδα καί τό χριστολογικό δόγμα, οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
στήν πολεμική τους κατά τῶν αἱρέσεων χρησιμοποίησαν τούς ὕμνους αὐτούς, ὅπως
καί τίς ὁμολογίες πίστεως καί τά τριαδικά σύμβολα.
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3. Στούς λόγους τῶν Ἁγίων Πατέρων γιά τήν Ἁγία Τριάδα βλέπουμε ὅτι αὐτοί
δέν κάνουν προσπάθεια νά μᾶς δώσουν νά νοήσουμε τήν Οὐσία τοῦ Θεοῦ, οὔτε
τήν θεία του Φύση, γιατί, ἄν ἦταν δυνατόν νά κατανοηθεῖ ἀπό μᾶς τά κτίσματα
ὁ Θεός κατά τήν Οὐσία Του καί κατά τήν Φύση Του, θά ἦταν κτίσμα καί Αὐτός.
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μιλώντας γιά τό δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀσχολοῦνται μέ
αὐτά τά δύο:
(α) Περιγράφουν τίς ἀΐδιες, δηλαδή τίς προαιώνιες, σχέσεις τῶν Προσώπων
(ἤ τῶν Ὑποστάσεων) τῆς Ἁγίας Τριάδος. Μᾶς λέγουν δηλαδή γιά τόν τρόπο
ὑπάρξεως τοῦ κάθε Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτός ὁ λόγος τῶν Ἁγίων Πατέρων περί τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀποτελεῖ τήν θεολογία μέ τήν εἰδική σημασία τοῦ ὅρου.
(β) Ἔπειτα οἱ Ἅγιοι Πατέρες μιλοῦν γιά τήν σχέση τῆς Ἁγίας Τριάδος πρός
τόν κόσμο, πού γίνεται, ὅπως γνωρίζουμε ἀπό προηγούμενα μαθήματα, διά μέσου
τῶν θείων ἐνεργειῶν. Αὐτός δέ ὁ λόγος τῶν Ἁγίων Πατέρων ἀποτελεῖ τήν οἰκονομία τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο.
Αὐτά τά δύο, ἀγαπητοί μου, ἡ προαιώνια (ἤ ἀΐδια) ὕπαρξη τῶν τριῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀφ᾽ ἑνός, καί ἡ παρουσία τῆς Ἁγίας Τριάδος στόν κόσμο,
διά τῶν θείων ἐνεργειῶν, ἀφ᾽ ἑτέρου, εἶναι τό δόγμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
μας περί τῆς Ἁγίας Τριάδος. Αὐτό τό δόγμα τῆς Ἐκκλησίας μας ἐκφράζεται
στήν θεία λατρεία.
4. Γιά τό πρῶτο, γιά τήν σχέση δηλαδή τῶν τριῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας
Τριάδος, πιστεύουμε ὅτι αἴτιο τοῦ τρόπου τῆς ὕπαρξης τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος εἶναι ὁ Θεός Πατέρας. Γιατί ὁ Θεός Πατέρας γεννᾶ τόν Υἱό καί ὁ
Θεός Πατέρας πάλι ἐκπορεύει τό Ἅγιο Πνεῦμα. Τό κάθε ἕνα ἀπό τά θεῖα Πρόσωπα ἔχει αὐτά τά δύο: Οὐσία καί Ἐνέργεια. Ἐπειδή δέ ὁ Πατέρας εἶναι ἡ
πηγή τῆς Θεότητος, γι᾽ αὐτό καί τά τρία Πρόσωπα ἔχουν τήν ἴδια Οὐσία καί
τήν ἴδια Ἐνέργεια. Ἀλλά, ἄν καί τά θεῖα Πρόσωπα ἔχουν τήν ἴδια Οὐσία καί
τήν ἴδια Ἐνέργεια, ὅμως διακρίνονται μεταξύ τους. Τά τρία δηλαδή θεῖα Πρόσωπα ἔχουν καί ταυτότητα (Οὐσίας καί Ἐνέργειας) καί ἑτερότητα, γιατί ἄλλο
Πρόσωπο εἶναι ὁ Πατέρας, ἄλλο ὁ Υἱός καί ἄλλο τό Ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτό, χριστιανοί μου, ἡ ταυτότητα Οὐσίας καί Ἐνέργειας τῶν τριῶν Προσώπων τῆς
Ἁγίας Τριάδος, καί ἡ ἑτερότητα τῶν θείων Προσώπων, αὐτό εἶναι τό δόγμα τῆς
Ἁγίας Τριάδος.1 Ὁ τριαδικός Θεός μας εἶναι μονάδα! Λέγουμε ὅτι εἶναι «μο1. «Ἐπί τῆς Ἁγίας Τριάδος ταυτότης μέν ἐστιν οὐσίας, ἑτερότης δέ προσώπων· μίαν μέν οὐσίαν
ὁμολογοῦμεν, τρεῖς δέ ὑποστάσεις» (Μαξίμου Ὁμολ., Περί τῶν δύο τοῦ Χριστοῦ φύσεων MPG 91,145B.
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νάδα», ἐπειδή εἶναι ἕνα αἴτιο στήν θεότητα (ὁ Πατέρας), εἶναι μία ἡ Οὐσία καί
μία ἡ Ἐνέργεια. Καί εἶναι τριαδικός ὁ Θεός μας, γιατί εἶναι τρία θεῖα Πρόσωπα.
Καί τά Πρόσωπα αὐτά ἔχουν ἑτερότητα, γιατί ἔχουν διαφορετικές ἰδιότητες τό
κάθε ἕνα. Τίς ἰδιότητες αὐτές τίς λέμε «ὑποστατικές», γιατί εἶναι ἰδιότητες
τῶν τριῶν Προσώπων. Καί τό Πρόσωπο λέγεται καί «Ὑπόσταση». Οἱ ἰδιότητες
αὐτές εἶναι οἱ ἑξῆς: Ὁ Πατέρας εἶναι ἀγέννητος, ὁ Υἱός εἶναι γεννητός καί τό
Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἐκπορευτό ἤ πρόβλημα (ἀπό τό ρῆμα «προβάλλω»), ὅπως
τό λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Τά τρία ὅμως αὐτά Πρόσωπα, ἄν καί
ἔχουν ἑτερότητα, γιατί ἄλλο Πρόσωπο εἶναι ὁ Πατέρας, ἄλλο ὁ Υἱός καί ἄλλο
τό Ἅγιο Πνεῦμα καί γιατί τό καθένα ἔχει δικό Του χαρακτηριστικό, ὅμως καί
τά τρία Πρόσωπα, ἐπειδή ἔχουν ταυτότητα Οὐσίας καί Ἐνέργειας, ὅπως εἴπαμε,
ἔχουν στενή κοινωνία μεταξύ τους.
5. Ὡς πρός τόν τρόπο τῆς σχέσης τῆς Ἁγίας Τριάδος πρός τήν δημιουργία
στήν κτίση καί τήν ἱστορία, τήν οἰκονομία τοῦ Θεοῦ, ὅπως τήν εἴπαμε, ἐδῶ, χριστιανοί μου, θά ποῦμε ὅτι τό κάθε Πρόσωπο ἔχει ἰδιαιτερότητα ἔργων. Δηλαδή:
Ὁ Πατέρας εἶναι ἡ προκαταρκτική αἰτία τοῦ ἔργου τῆς θείας οἰκονομίας. Ὁ Υἱός
φανερώνει καί πραγματώνει τό ἔργο αὐτό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα τό τελειώνει.
Ἐπειδή ὅμως τά Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι ὁμοούσια, γι᾽ αὐτό ἔχουν
κοινή βούληση καί κοινή ἐνέργεια στό ἔργο τῆς θείας οἰκονομίας· τό ἔργο αὐτό
γίνεται μέ τήν εὐδοκία τοῦ Πατρός, τήν αὐτουργία τοῦ Υἱοῦ καί τήν συνεργία
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἀλλά θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο κήρυγμα.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 5 Ἰουνίου 2011

36. ΤΟ «ΦΙΛΙΟΚΒΕ»
1. Μιλώντας, ἀγαπητοί μου, γιά τήν Ἁγία Τριάδα, τόν Θεό μας, σήμερα θά
πῶ γιά μιά μεγάλη διαφορά μεταξύ ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν. Θά σᾶς μιλήσω γιά τό Φιλιόκβε. Εἶναι μεγάλη καί σημαντική ἡ διαφορά
αὐτή, ἄν καί μερικοί τήν λέγουν μικρή καί ἀσήμαντη. Ξέρουμε ὅτι τά τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, εἶναι ὁμοούσια.
Ἀλλά ξέρουμε πάλι ὅτι τό καθένα Πρόσωπο ἔχει καί ἕνα ἰδικό του, ἕνα προσωπικό
ἰδίωμα, πού τό διακρίνει ἀπό τό ἄλλα Πρόσωπα. Δηλαδή, ἡ Ἁγία Τριάδα εἶναι
καί ἀμέριστη, ἀλλά εἶναι καί μερισμένη. Ὅπως τό λέγει ἀκριβῶς ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, «ἀμέριστος ἐν μεμερισμένοις ἡ θεότης»!1 Τά προσωπικά ἰδιώματα τῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπως λέγαμε στό προηγούμενο
κήρυγμά μας, εἶναι τά ἑξῆς: Ὁ Πατέρας εἶναι ἀγέννητος, εἶναι «αὐτογενής», καί
εἶναι καί ἡ πηγή γιά τήν ὕπαρξη τῶν δύο ἄλλων Προσώπων. Ὁ Υἱός γεννᾶται
ἀπό τόν Πατέρα καί τό ῞Αγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα. Δηλαδή, ὁ
Υἱός ἔχει διαφορετική σχέση μέ τόν Πατέρα ἀπό αὐτή τήν σχέση πού ἔχει τό
Ἅγιο Πνεῦμα μέ τόν Πατέρα. Ὁ μέν Υἱός γεννᾶται ἀπό τόν Πατέρα, τό δέ Ἅγιο
Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα. Ἄλλο τό «γεννᾶται» καί ἄλλο τό «ἐκπορεύεται».2
2. Σ᾽ αὐτό τό σημεῖο, ἀδελφοί μου, συγκρουόμαστε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι μέ τούς
Ρωμαιοκαθολικούς· γιατί αὐτοί πιστεύουν καί ὁμολογοῦν ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα
ἐκπορεύεται ὄχι μόνο ἀπό τόν Πατέρα, ἀλλά «καί ἀπό τόν Υἱόν». «Φιλιόκβε»
(Filioque) λέγεται στήν λατινική γλώσσα ἡ ἔκφραση αὐτή. Τήν πίστη αὐτή, ὅτι
τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται καί ἀπό τόν Υἱό, τήν ἐξέφρασε στά γραπτά του ὁ
ἅγιος Αὐγουστῖνος καί τήν χρησιμοποίησε ἡ Σύνοδος πού ἔγινε στήν Φλωρεντία
τό 1438 γιά τήν ἕνωσή μας μέ τούς Δυτικούς. Δηλαδή, ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος,
καί μαζί του οἱ Δυτικοί, πιστεύουν δύο προαιώνιες ἐκπορεύσεις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: Μία ἀπό τόν Πατέρα καί μία ἀπό τόν Υἱό.
1. Γρηγ. Ναζιανζηνοῦ, Λόγοι, 31,14.
2. Γιά τήν διαφορά τῶν δύο ὅρων «γέννησις» καί «ἐκπόρευσις» βλ. Χ. Ἀνδρούτσου, Δογματική τῆς
Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, σ. 79.
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3. Θά μιλήσω ἀμέσως γιά τήν πλάνη καί τήν αἵρεση αὐτή τῶν Δυτικῶν. Γιά
νά τήν νοήσουμε ὅμως καλύτερα τήν πλάνη αὐτή, θέλω νά ξεκαθαρίσω πρῶτα
τήν δική μας πίστη γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα καί νά πῶ ὅτι: Καί ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι
πιστεύουμε γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα ὅτι, ὅπως ἐκπορεύεται προαιώνια μόνο ἀπό τόν
Πατέρα (βλ. Ἰωάν. 15,26), ἔτσι ἀποστέλλεται καί φανερώνεται ἐν χρόνῳ στόν
κόσμο ἀπό τόν Υἱό (βλ. πάλι Ἰωάν. 15,26). Ναί, ἀδελφοί μου. Ἀκοῦστε: Γιά τόν
Ἰησοῦ Χριστό πιστεύουμε δύο γεννήσεις. Ἡ μία εἶναι ἀπό τόν Θεό Πατέρα προαιώνια, «πρό πάντων τῶν αἰώνων». Ἡ δεύτερη ὅμως γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἔγινε ἐν χρόνῳ ἀπό τήν Παναγία Μητέρα Του, στίς ἡμέρες τοῦ βασιλιᾶ Ἡρώδη.
Ἔτσι, λοιπόν, καί γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα: Πιστεύουμε ὅτι ἐκπορεύεται προαιώνια
ἀπό τόν Θεό Πατέρα, ἀλλά στόν κόσμο στέλνεται ἐν χρόνῳ ἀπό τόν Υἱό. Τό λάθος
τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν εἶναι ὅτι αὐτή τήν ἀποστολή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν
κόσμο ἀπό τόν Υἱό πού γίνεται ἐν χρόνῳ, αὐτοί τήν νομίζουν ὡς αἰώνια ἐκπόρευση
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπό τόν Υἱό καί μιλᾶνε ἔτσι γιά Φιλιόκβε.
4. Θά ποῦμε λίγα λόγια γιά τήν πλάνη τοῦ Φιλιόκβε, γιά νά φανεῖ πόσο σοβαρή
εἶναι. Εἶναι αἵρεση. (α) Ἐνῶ, εἴπαμε, μία εἶναι ἡ ἀρχή θεότητας, ὁ Πατέρας («Μοναρχία» θεότητας, τό λέμε αὐτό), πιστεύοντες οἱ Καθολικοί τό Φιλιόκβε δέχονται
δύο ἀρχές στήν θεότητα: καί τόν Πατέρα καί τόν Υἱό, ἀπό τούς ὁποίους ἐκπορεύεται τό Ἅγιο Πνεῦμα. «Διαρχία», λέγεται αὐτό, «διθεϊσμός». Δύο Θεοί! (β)
Ἐπειδή ὅμως δέν εἶναι δυνατόν νά δεχθοῦν οἱ Καθολικοί τόν «διθεϊσμό», λέγουν
ὅτι ὁ Πατέρας καί ὁ Υἱός, ἀπό τούς ὁποίους, κατ᾽ αὐτούς, ἐκπορεύεται τό Πνεῦμα,
ἀποτελοῦν μία ἀρχή καί ἑπομένως δέν εἶναι διθεϊστές. Δηλαδή, τώρα μέ αὐτό πού
λένε σύγχυσαν καί συγχώνευσαν τά δύο θεῖα Πρόσωπα, πού εἶναι ἀσύγχυτα· αὐτό
πάλι ἀποτελεῖ ἄλλη αἵρεση τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, τόν ἡμισαβελλιανισμό, γιά τόν
ὁποῖο θά μιλήσουμε ἄλλη φορά.3 (γ) Πῶς κατάφεραν οἱ Καθολικοί νά συγχύσουν
τά δύο θεῖα Πρόσωπα, τόν Πατέρα καί τόν Υἱό (πού εἶναι διαφορετικά Πρόσωπα),
γιά νά ποῦν ὅτι αὐτά ἀποτελοῦν μία ἀρχή, καί ἑπομένως τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται καί ἀπό τόν Υἱό; Ἁπλούστατα: Τόνισαν τήν κοινή θεία Οὐσία, γιατί εἶναι
ἀλήθεια ὅτι τά Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι ὁμοούσια. Αὐτό πάλι ἀποτελεῖ
φοβερό λάθος, πού ἔκανε λανθασμένο τόν θεό τῶν Καθολικῶν. Οἱ Καθολικοί πραγματικά τονίζοντες τήν θεία Οὐσία σέ βάρος τῶν Προσώπων, ὅπως τό εἴπαμε παραπάνω, μετέτρεψαν τόν Θεό σέ μιά ἀφηρημένη οὐσία. Ὁ Θεός γιά τούς
Καθολικούς εἶναι ἕνα ἀπόμακρο καί ἀπρόσωπο ὄν καί πρέπει νά ὑπάρξουν ἔξυπνοι
3. Ὁ Σαβέλλιος ἦταν ἕνας αἱρετικός τοῦ 2ου αἰ., ὁ ὁποῖος ὑποστήριζε ὅτι ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό
Ἅγιο Πνεῦμα δέν εἶναι τρία διακεκριμένα πρόσωπα, ἀλλ᾽ ἁπλῶς διάφοροι «τρόποι» τῆς Θεότητας.
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στό μυαλό ἄνθρωποι, γιά νά μᾶς πείσουν μέ μεταφυσικά ἐπιχειρήματα ὅτι ὑπάρχει.
Ὁ Θεός γιά τούς Καθολικούς εἶναι ὁ θεός τῶν φιλοσόφων καί ὄχι ὁ προσωπικός
Θεός, ὁ Θεός τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Ἰσαάκ καί τοῦ Ἰακώβ. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι γευόμαστε τόν Θεό μέ τήν καρδιά, νοιώθουμε αὐτό πού λέει ἡ Ἁγία Γραφή γιά τόν
Θεό μας, ὅτι δηλαδή εἶναι αὐτά τά δύο: ΠΡΟΣΩΠΟ καί ΑΓΑΠΗ. (δ) Οἱ Καθολικοί μέ τό Φιλιόκβε ὑποτάσσουν τό Ἅγιο Πνεῦμα στόν Υἱό καί γι᾽ αὐτό ἡ Δύση
δέν δίνει μεγάλη σημασία στό ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στήν ᾽Εκκλησία καί
στήν καθημερινή ζωή τοῦ κάθε πιστοῦ. Γι᾽ αὐτό ἡ Ἐκκλησία γι᾽ αὐτούς εἶναι
ἕνας κοσμικός θεσμός καί κυβερνᾶται σάν ἕνας ἀνθρώπινος ὀργανισμός. Γι᾽ αὐτό
καί τονίζεται ἡ παπική ἐξουσία καί αὐθεντία.
5. Γιά τόν ἱερό Αὐγουστῖνο, πού ἀνέφερα, εἴπαμε καί ἄλλοτε ὅτι ἡ μεγάλη
ἔλλειψή του ἦταν τό ὅτι δέν γνώριζε τήν ἑλληνική γλώσσα καί δέν ἐμελέτησε
λοιπόν τούς Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ σωστή ἑρμηνεία τῶν
ἁγίων Γραφῶν, λέγουμε οἱ Ὀρθόδοξοι, γίνεται διά τῶν ἁγίων Πατέρων. Στό θέμα
ὅμως πού ἀναφερθήκαμε σήμερα ἔχω νά πῶ ὅτι ναί μέν ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος δέχεται ἐσφαλμένα τήν ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος προαιωνίως καί ἐκ τοῦ
Υἱοῦ, ἀλλά λέγει ὅτι ἡ ἐκπόρευση αὐτή γίνεται «μέσῳ τῆς δωρεᾶς τοῦ Πατρός».
Ἀκόμη δέχεται ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα «πρωταρχικά» καί «κύρια» ἐκπορεύεται
ἀπό τόν Πατέρα.4 Ἡ δοξασία αὐτή τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου, ἔρχεται πιό κοντά
στήν Ὀρθόδοξη πίστη μας.

4. Ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος δέχεται ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἐνῶ ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα principaliter,
«πρωταρχικά» καί «κύρια», ἀπό τόν Υἱό ἐκπορεύεται μόνο per donum Patris, «μέσω τῆς δωρεᾶς τοῦ
Πατρός». Ἡ ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπό τόν Υἱό, δηλαδή, εἶναι κάτι πού ὁ ἴδιος ὁ Πατήρ
ἔχει κατά ἰδιαίτερο τρόπο μεταδώσει στόν Υἱό. Ὅπως ἀκριβῶς ὁ Υἱός λαμβάνει τά πάντα ὡς δῶρο ἀπό
τόν Πατέρα Του, ἔτσι λαμβάνει καί τήν δύναμη νά «πνευματώνει» καί νά «ἐμφυσᾶ» τό Ἅγιο Πνεῦμα.
Κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπο γιά τόν Αὐγουστῖνο, ὅπως καί γιά τούς Καππαδόκες, ὁ Πατήρ παραμένει ἡ
«πηγή τῆς θεότητος», ἡ μοναδική ἀρχή καί ἡ ἐσχάτη ἀφετηρία τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἔτσι ἡ διδασκαλία
τοῦ Αὐγουστίνου πώς τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα καί τόν Υἱό, ἀλλά μέ τήν ἐπιφύλαξη
πώς δέν ἐκπορεύεται ἀπό τόν Υἱό «πρωταρχικά», ἀλλά «μέσω τοῦ δώρου πού ἔλαβε ἀπό τόν Πατέρα»,
δέν διαφέρει καί τόσο ἀπό τήν ἄποψη τοῦ Γρηγορίου Νύσσης πώς τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀπό
τόν Πατέρα μέσω τοῦ Υἱοῦ. Βλ. Ἐπισκόπου Καλλίστου Γουέαρ, Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, Ἔκδ. Ἀκρίτας, σελ. 342-343.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
1. Σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί, ἑορτάζουμε τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς. Ὅλο τό ἔργο πού ἔκανε ὁ Χριστός γιά τήν σωτηρία μας ὁλοκληρώνεται
μέ τήν ἑορτή αὐτή, γι᾽ αὐτό καί οἱ ὕμνοι τήν ὀνομάζουν «τελείαν ἑορτήν». Σήμερα
ἑορτάζουμε τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στούς Ἀποστόλους καί σ᾽ ὅλη τήν
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
2. Ὅλοι ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἔχουμε λάβει τό Ἅγιο Πνεῦμα. Τό λάβαμε κατά τό Βάπτισμά μας μέ τό ἱερό μυστήριο τοῦ Χρίσματος. Ἀλλά εἴπαμε
καί ἄλλοτε ὅτι τό κακό πού παθαίνουμε εἶναι ὅτι μέ τίς ἁμαρτίες πού κάνουμε
ὅλο χάνουμε κάτι ἀπό τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος. Γι᾽ αὐτό καί ἀπό τήν
ἔρημό του βαθιά μᾶς λέγει ὁ ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ ὅτι ὁ σκοπός τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς εἶναι νά ξαναπάρουμε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού
πήραμε κατά τό Βάπτισμα, ἀλλά τήν χάσαμε. Τήν Χάρη αὐτή τήν παίρνουμε
στήν Θεία Λειτουργία, γι᾽ αὐτό στό τέλος ψέλνουμε τό τροπάριο: «Εἴδομεν τό
φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον».
3. Ἀδελφοί χριστιανοί! Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἔχει διάφορες εἰκόνες μέ τίς ὁποῖες
ἐκφράζεται. Εἰκονίζεται καί μέ νερό καί μέ φωτιά καί μέ φτερά, ἀλλά τό Ἅγιο
Πνεῦμα εἰκονίζεται καί μέ περιστερά. «Καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς» ψέλνουμε στό ἀπολυτίκιο τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου μας. Τό περιστέρι ὅμως ἀγαπάει τήν καθαριότητα. Γιά νά ἔχουμε λοιπόν μέσα μας τό Ἅγιο Πνεῦμα, αὐτή
τήν Θεία Περιστερά, πρέπει νά προσέχουμε νά καθαρεύει καί νά ἁγνεύει ἡ ψυχή
μας. Αὐτό θά τό πετύχουμε μέ τόν ἀγώνα μας ἐναντίον τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν
μας. Καί ὅταν ὁ Θεός βλέπει τόν ἀγώνα μας αὐτόν, τότε στέλνει τήν Χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος καί Αὐτή «σκηνώνει» μέσα μας καί μᾶς καθαρίζει ἀπό κάθε
μολυσμό. Αὐτό σημαίνει αὐτό πού λέγει τό «Βασιλεῦ οὐράνιε», πού εἶναι προσευχή
στό Ἅγιο Πνεῦμα: «Ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν καί καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης
κηλῖδος».

138

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 19 Ἰουνίου 2011

37. Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΣ (Α)
Μέ τό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, μπαίνουμε σέ ἕνα νέο κεφάλαιο τῆς πίστης μας καί θά μιλήσουμε γιά τόν δημιουργό Θεό.
1. Ὅλα τά ὡραῖα, ἀγαπητοί μου, πού βλέπουμε γύρω μας καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι οἱ
ἄνθρωποι, ἀλλά καί οἱ ἄγγελοι τοῦ οὐρανοῦ, ὅλοι καί ὅλα εἴμαστε δημιουργήματα
τοῦ Θεοῦ. Αὐτό πρέπει καλά νά τό ξέρουμε. Γιά νά μή μᾶς παρασύρει ἡ ὡραία
φύση καί τήν θεοποιήσουμε, πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι ὅλα, καί αὐτά πού φαίνονται
καί αὐτά πού δέν φαίνονται, «ὁρατά καί ἀόρατα», ὅλα εἶναι δημιουργήματα τοῦ
Θεοῦ. Εἶναι τόσο σοβαρό αὐτό τό θέμα, τό νά γνωρίζουμε δηλαδή ὅτι ὅλα εἶναι
κτίσματα καί δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, ὥστε ἡ Ἁγία Γραφή, αὐτό τό θαυμάσιο
βιβλίο τοῦ Θεοῦ, στό πρῶτο βιβλίο της, τήν Γένεση, στό πρῶτο κεφάλαιο αὐτοῦ
τοῦ βιβλίου καί στόν πρῶτο στίχο αὐτοῦ τοῦ κεφαλαίου ὁμιλεῖ γι᾽ αὐτό τό θέμα.
Λέει: «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός τόν οὐρανόν καί τῆν γῆν». Αὐτό εἶναι τό πρῶτο
πού πρέπει νά ξέρουμε. Καί ὅταν λέει ἡ Ἁγία Γραφή «τόν οὐρανόν καί τῆν γῆν»,
ἐννοεῖ γενικά ὅλο τόν κόσμο. Ἔτσι ὁμολογοῦμε τόν Θεό μας στό «Πιστεύω»,
ὡς «ποιητήν οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων»!
2. Ὅλα, ἀγαπητοί μου, τά ἔκανε ὁ Θεός ἀπό τό μηδέν, δηλαδή ἀπό μή προϋπάρχουσα ὕλη. Ἐπειδή ὅμως κάνουμε δογματική διδασκαλία τῆς Πίστης μας
καί ἐπειδή πρέπει νά τά λέμε ὅλα μέ ἀκρίβεια, ἄς μή λέμε τήν ἔκφραση «ἀπό τό
μηδέν», γιατί αὐτή τήν ἔκφραση δέν τήν χρησιμοποιοῦν οὔτε ἡ Ἁγία Γραφή οὔτε
οἱ ἅγιοι Πατέρες. Νά λέμε καλύτερα τήν ἔκφραση τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅτι ὅλα
ἔγιναν «ἐκ τοῦ μή ὄντος». Δύο ὑπάρχουν, ἀδελφοί χριστιανοί: Ὁ ΩΝ καί τά μή
ὄντα. Ὁ ΩΝ εἶναι ὁ Θεός, πού πάντοτε ὑπάρχει καί δέν μποροῦμε νά νοήσουμε
χρονική στιγμή κατά τήν ὁποία δέν ὑπῆρχε ὁ Θεός. Ἐνῶ ὅλα τά ἄλλα, τά ἐκτός
ἀπό τόν Θεό, ἦταν μή ὄντα καί ἦρθαν σέ ὕπαρξη ἀπό τόν ΟΝΤΑ Θεό. Ἡ Ἁγία
Γραφή λοιπόν μιλώντας γιά τήν δημιουργία τοῦ κόσμου λέει ὅτι «ἐξ οὐκ ὄντων
ἐποίησεν αὐτά ὁ Θεός» καί παρακάτω λέει ὅτι «καί τό τῶν ἀνθρώπων γένος οὕτως
γεγένηται» (Β´ Μακ. 7,28). Ὅτι δηλαδή καί ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι δημιουργηθήκαμε
«ἐξ οὐκ ὄντων». Ἔτσι τό λέμε καί στήν θεία Λατρεία: «Σύ ἐκ τοῦ μή ὄντος εἰς
τό εἶναι ἡμᾶς παρήγαγες», λέει ὁ ἱερεύς στήν εὐχή τοῦ Τρισαγίου Ὕμνου.
3. Ὅλα λοιπόν ἔγιναν, ὅλα δημιουργήθηκαν ἀπό τόν Θεό. Ὁ Θεός μας ὅμως,
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ἀδελφοί χριστιανοί, μάθαμε στά προηγούμενα μαθήματα ὅτι εἶναι ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ.
Ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὅταν λέμε λοιπόν ὅτι ὁ κόσμος ἔγινε
ἀπό τόν Θεό, θά ἐννοοῦμε ὅτι καί τά τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, καί ὁ Πατέρας καί ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, συμμετεῖχαν στήν δημιουργία τοῦ κόσμου.
Ἄς τό ποῦμε ὅπως τό λεει σύντομα καί ὡραῖα ὁ Μέγας Ἀθανάσιος: «Ὁ Πατήρ διά
τοῦ Λόγου (= διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ) ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ τά πάντα ποιεῖ».1 Ὅπως
μᾶς τό λέει ἡ Ἁγία Γραφή ὁ Πατέρας εἶναι ὁ «ἐξ οὗ τά πάντα» (Α´ Κορ. 8,6. Ρωμ.
11,36)· ὁ Υἱός εἶναι ὁ «δι᾽ οὗ τά πάντα» (Ἰωάν. 1,3. Α´ Κορ. 8,6. Κολ. 1,16.
Ἑβρ. 1,2) καί τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ὁ «ἐν ᾧ τά πάντα ἐγένετο» (Γεν. 1,2).2
4. Ἡ Ἁγία Γραφή στό πρῶτο κεφάλαιο τῆς Γένεσης μᾶς μιλάει γιά τήν δημιουργία τοῦ κόσμου μέ μία ἁπλή διήγηση, πού εἶναι κατανοητή σέ ὅλους: Καί
στούς μορφωμένους καί στούς ἀγράμματους γέροντες καί τά μικρά παιδιά. Παρά
τήν ἁπλότητά της ὅμως ἡ διήγηση αὐτή γοητεύει τόν Μέγα Βασίλειο, ὁ ὁποῖος
ἔγραψε γι᾽ αὐτήν ἕνα σπουδαῖο ἐπιστημονικό ἔργο, πού τό ἐπιγράφει «Εἰς τήν
Ἑξαήμερον».3 Κατά τήν διήγηση αὐτή ὁ κόσμος ἔγινε σέ ἕξι ἡμέρες. Θά χρειαζόταν, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ὥρα πολλή γιά νά σᾶς πῶ τί σημαίνουν οἱ ἕξι
αὐτές ἡμέρες. Ἀλλά ἐπειδή δέν ἔχουμε τόν χρόνο αὐτόν, σᾶς λέω, μήν πιστεύετε
ὅτι ὁ κόσμος ἔγινε σέ ἕξι ἡμέρες. Ὁ κόσμος ἔγινε ΑΜΕΣΩΣ. Ὁ Θεός «εἶπε καί
ἐγενήθησαν» (Ψαλμ. 32,9). «Ὁ Θεός, πού ζεῖ αἰώνια δημιούργησε ὅλα τά πράγματα ἀμέσως» (Σοφ. Σειράχ 18,1). Ὁ ἄχρονος Θεός δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό χρόνο
γιά νά δημιουργήσει. Τότε λοιπόν, γιατί ἡ Ἁγία Γραφή λέει ὅτι ὁ κόσμος ἔγινε σέ
ἕξι ἡμέρες; Πρῶτον, θά ποῦμε ὅτι αὐτό ἡ Ἁγία Γραφή τό λέει γιά ᾽μᾶς τούς ἀδύνατους ἀνθρώπους, γιά νά νοήσουμε καί νά ἀπολαύσουμε καλύτερα τό δημιουργικό
ἔργο τοῦ Θεοῦ, σάν νά τό ξεφυλλίζουμε σέ ἕνα τεῦχος μέ ἕξι πελώριες σελίδες.
Ὅπως τό λέει ὁ ἅγιος Αὐγουστῖνος, «οἱ ἡμέρες τῆς δημιουργίας εἶναι περίοδοι
παρατηρήσεως τοῦ ἀνθρώπου καί δέν εἶναι ἡμέρες τοῦ ἔργου τοῦ Θεοῦ»! Ἀλλά
κυρίως θά ποῦμε ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή μιλάει γιά ἕξι ἡμέρες δημιουργίας, γιά νά πεῖ
ὅτι τήν ἑβδόμη ἡμέρα ἀναπαύτηκε ὁ Θεός (βλ. Γεν. 2,2), χωρίς βέβαια νά ἔχει
ἀνάγκη ὁ Θεός ἀπό ἀνάπαυση. Τό λέει ὅμως αὐτό γιά τούς Ἰουδαίους, πού ἦταν
αἰχμάλωτοι στήν Βαβυλώνα καί ξεχνοῦσαν ἐκεῖ, μεταξύ τῶν Βαβυλωνίων, τήν
1. Ἐπιστολή πρός Σεραπίωνα 1,28. MPG 26,596.
2. Ὁ Ὠριγένης μᾶς λέγει ὅτι στήν δημιουργία τοῦ κόσμου πρέπει νά νοήσουμε «τήν προκαταρκτική
αἰτία τῶν γινομένων τόν Πατέρα· τήν δημιουργικήν τόν Υἱόν· τήν τελειωτικήν τό Πνεῦμα. Ἀρχή γάρ
τῶν ὄντων μία (ὁ Πατήρ), δι᾽ Υἱοῦ δημιουργοῦσα καί τελειοῦσα ἐν Πνεύματι» (Περί Ἁγίου Πνεύματος
16,38. MPG 32,136).
3. Bλ. MPG 29.
140

ἀργία τοῦ Σαββάτου. Γιά τόν ἴδιο λόγο λέει ἡ Γένεση ὅτι ὁ ἥλιος δημιουργήθηκε
τήν τέταρτη ἡμέρα, ἐνῶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι τό φῶς δημιουργήθηκε ἀπό τήν ἀρχή
(βλ. Γεν. 1,3). Ἐπειδή ὅμως οἱ Βαβυλώνιοι λάτρευαν τόν ἥλιο καί τά ἄστρα τοῦ
οὐρανοῦ γιά θεούς καί κινδύνευαν ἀπό τήν εἰδωλολατρία τους αὐτή οἱ Ἰουδαῖοι,
γι᾽ αὐτό ἡ Ἁγία Γραφή, γιά νά διαφυλάξει τούς Ἰουδαίους ἀπό τήν εἰδωλολατρία,
παριστάνει τόν ἥλιο νά δημιουργεῖται τήν τέταρτη ἡμέρα (βλ. Γεν. 14-19). Σάν
νά θέλει νά πεῖ μέ αὐτό ὅτι δέν εἶναι θεός ὁ ἥλιος, γιατί καί πρίν νά δημιουργηθεῖ
αὐτός ὑπῆρχε ζωή!
5. Ἀλλά ἄν ὁ κόσμος ἔγινε ἀμέσως καί ὄχι σέ ἕξι ἡμέρες, πῶς ἐννοοῦμε αὐτό
τό «ἀμέσως»; Τό ἐρώτημα αὐτό, ἀδελφοί μου χριστιανοί, εἶναι πολύ σοβαρό καί
ἀπαιτεῖ λίγο χρόνο γιά τήν ἀπάντησή του. Γι᾽ αὐτό ἀναβάλλουμε τήν ἀπάντησή
του γιά τό ἑπόμενο κήρυγμά μας.
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38. Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΣ (Β)
1. Στό προηγούμενο κήρυγμά μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, μιλήσαμε γιά τήν
δημιουργία τοῦ κόσμου. Καί εἴπαμε ὅτι ὅλα ὅσα βλέπουμε γύρω μας καί αὐτά πού
δέν βλέπουμε, καί τά ὁρατά καί τά ἀόρατα, ἔγιναν ὅλα ἀπό τόν Θεό. Καί εἴπαμε
ἀκόμη ὅτι ὅλα ἔγιναν ΑΜΕΣΩΣ. Λέει μέν ἡ Ἁγία Γραφή ὅτι ὁ κόσμος δημιουργήθηκε σέ ἕξι ἡμέρες, ἀλλά αὐτό τό λέει ἀπό συγκατάβαση στήν ἀνθρώπινη νόησή
μας, γιά νά νοήσουμε καί νά ἀπολαύσουμε καλύτερα τό θαυμαστό ἔργο τοῦ Θεοῦ.
Ἡ πραγματικότητα ὅμως εἶναι ὅτι ὁ κόσμος ἔγινε ΑΜΕΣΩΣ. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Γένεση, τό πρῶτο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἐνῶ μιλάει στήν ἀρχή, στό α´ κεφ., γιά
τήν δημιουργία σέ ἕξι ἡμέρες, παρακάτω, στήν ἀρχή του β´ κεφ., μιλάει γιά τήν
δημιουργία ὅλου τοῦ σύμπαντος σέ μία μέρα (Γεν. 2,4)! Ἀλλά θά ἤθελα νά σᾶς
πῶ σήμερα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, πῶς ὁ κόσμος ἔγινε ἀμέσως.
2. Γιά τό θέμα αὐτό, ὅτι ὁ κόσμος ἔγινε ἀμέσως, ἔχουμε μαρτυρίες ἀπό τούς
ἁγίους Πατέρες. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης μιλώντας γιά τήν δημιουργία λέει
ὅτι αὐτή ἦταν μιά «ἀκαριαία», δηλαδή μιά στιγμιαία ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Καί σ᾽
αὐτή τήν «ἀκαριαία» δημιουργική ἐνέργειά Του ὁ Θεός ἔβαλε ἀπό τήν ἀρχή ὅλες
τίς καταβολές τῶν ὄντων, τά σπέρματα τῶν ὄντων· καί αὐτά ἔπειτα ἐξελίχθηκαν
καί φανερώθηκαν κατά τό εἶδος τους. Γιά τήν βεβαίωση αὐτοῦ πού σᾶς λέγω, ἄν
καί θά σᾶς φανεῖ δύσκολο, σᾶς αναφέρω καί πῶς τό λέγει ἀκριβῶς ὁ ἅγιος Πατέρας.
Λέγει: «Πάντων τῶν ὄντων τάς ἀφορμάς καί τάς αἰτίας...συλλήβδην ὁ Θεός ἐν
ἀκαρεῖ κατεβάλετο...καί ἐν τῇ πρώτῃ τοῦ θελήματος ὁρμῇ ἡ ἑκάστου τῶν ὄντων
οὐσία συνέδραμεν, οὐρανός, ἀστέρες, πῦρ, ἀήρ, θάλασσα, γῆ, ζῶα, φυτά...».1 Ἀκόμη
σαφέστερα τό λέγει αὐτό ὁ ἅγιος Βασίλειος, ὅταν λέει ὅτι γιά τά ὄντα τῆς φύσεως
ὁ Θεός ἔθεσε στήν ἀρχή «σπέρματα» καί αὐτά ἀργότερα αὐξήθηκαν καί ἐξελίχθηκαν στό εἶδος τους μέ τήν δημιουργική ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ.2 Εἶναι μεγαλόπρεπη
πράγματι αὐτή ἡ παράσταση περί τῆς δημιουργίας τοῦ σύμπαντος, ὅπως τό λέγουν
οἱ ἅγιοι Πατέρες: Ὅτι ὁ Θεός δημιούργησε ἀκαριαίως, ἀμέσως, ὅλες τίς καταβολές
τοῦ σύμπαντος και ἀπό αὐτές τίς καταβολές προῆλθαν ἔπειτα ὅλα τά ὑπάρχοντα
1. Βλ. Περί τῆς Ἑξαημέρου MPG 44,72ΑΒ.
2. Βλ. Eἰς τήν Ἑξαήμερον MPG 29,149C.
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ὄντα στό σύμπαν. Ἔτσι βλέπουμε νά ἐμφανίζονται καί σήμερα τά διάφορα εἴδη τῆς
φύσεως, ἀκόμα καί αὐτός ὁ ἄνθρωπος. Προέρχονται ἀπό σπέρματα. Μή σᾶς σκανδαλίσει, χριστιανοί μου, αὐτό πού εἶπα ὅτι τά σπέρματα «ἐξελίχθηκαν». Πραγματικά ἡ δημιουργία εἶναι ἐξέλιξη τῶν καταβολῶν πού ἔθεσε ὁ Θεός ἀπό τήν ἀρχή.
Δέν δεχόμαστε ἐξέλιξη κατά τήν λανθασμένη θεωρία τοῦ Δαρβίνου, ὅτι ὁ πίθηκος
ἔγινε ἄνθρωπος (!...), ἀλλά ἐξέλιξη στό ἴδιο εἶδος, «κατά γένος καί καθ᾽ ὁμοιότητα»,
ὅπως τό λέει καθαρά ἡ Ἁγία Γραφή (Γεν. 1,12).
3. Θέλω ὅμως νά σᾶς πῶ τώρα, ἀδελφοί χριστιανοί, νά μή θεωροῦμε τήν Ἁγία
Γραφή ὅτι εἶναι ἕνα ἐπιστημονικό βιβλίο γιά νά μᾶς πεῖ τό «πῶς» ἔγινε ὁ κόσμος.
Αὐτό τό «πῶς» τό ἐξετάζει ἡ ἐπιστήμη καί ἀσφαλῶς, ὅπως τό λέγει ὁ Μέγας
Βασίλειος, ἀπό τήν ἔρευνα αὐτή τῆς ἐπιστήμης τρανώνεται ὁ θαυμασμός μας
στό Θεό.3 Ἡ Ἁγία Γραφή δέν μᾶς λέγει τό «πῶς» ἔγινε ὁ κόσμος, ἀλλά μᾶς
λέγει τό «ποιός» ἔκανε τόν κόσμο. Τόν ἔκανε ὁ Θεός! Γιά τό «πῶς» ἔγινε ὁ κόσμος οἱ ἅγιοι Πατέρες, ξαναλέμε, μᾶς λένε ἐκεῖνο τό γενικό πού εἴπαμε, ὅτι δηλαδή τά ὄντα προῆλθαν ἀπό σπερματικές καταβολές, πού ἔβαλε ἀπό τήν ἀρχή ἡ
δημιουργική ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ.
4. Τήν δημιουργία τοῦ κόσμου, ἀδελφοί χριστιανοί, νά τήν βλέπουμε σάν ἕνα
θαῦμα, σάν ἕνα ὑπέροχο βιβλίο, στό ὁποῖο διαβάζουμε γιά τήν παντοδυναμία καί
τήν πανσοφία τοῦ δημιουργοῦ Θεοῦ. Ἄν θέλετε νά ἀπολαύσετε ἕνα θαυμάσιο ὕμνο
τῆς δημιουργίας νά διαβάσετε, παρακαλῶ, τόν ὑπέροχο Ψαλμ. 103, πού τόν λέμε
«προοιμιακό» Ψαλμό. Τόν λέμε ἔτσι τόν Ψαλμό αὐτόν, γιατί εἶναι στήν ἀρχή τοῦ
λειτουργικοῦ «οἴμου», τοῦ λειτουργικοῦ «δρόμου», δηλαδή τῆς λατρευτικῆς πορείας μας γιά τόν Θεό, πού ἀρχίζει μέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ. Στόν ὕμνο
αὐτόν ὁ ποιητής του θαυμάζει τό μεγαλεῖο καί τήν τάξη τοῦ σύμπαντος, γιά νά
ξεσπάσει ἔπειτα σέ κραυγή θαυμασμοῦ καί νά πεῖ: «Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα σου,
Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας»! Τό μόνο «φάλτσο» πού παρατηρεῖ ὁ ποιητής
στό σύμπαν εἶναι ὁ ἁμαρτωλός ἄνθρωπος. Ἐνῶ ἡ ἄψυχη θάλασσα, γιά παράδειγμα, δέν παραβαίνει τό ὅριο πού ἔθεσε ὁ Θεός γι᾽ αὐτήν («ὅριον ἔθου, ὅ οὐ παρελεύσεται»), ἀντίθετα ὁ λογικός ἄνθρωπος παραβαίνει τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Γι᾽
αὐτό καί τελειώνοντας ὁ ψαλμωδός τόν ὕμνο του εὔχεται λέγοντας νά «χαθοῦν»
οἱ ἁμαρτωλοί ἀπό τήν γῆ: «Ἐκλείποιεν – λέγει – ἁμαρτωλοί ἀπό τῆς γῆς καί
ἄνομοι, ὥστε μή ὑπάρχειν αὐτούς»!

3. Βλ. Eἰς τήν Ἑξαήμερον MPG 29,25Α.33Β.
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Ἑβδομαδιαῖες ραδιοφωνικές ἐκπομπές
(Κάθε Τρίτη 12:15 - 13:00 στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό
«Πειραϊκή Ἐκκλησία»)
3 Μαΐου 2011

Θέμα: H ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
(Σειρά μαθημάτων σέ βιβλική ὁμάδα νέων καί νεανίδων)

Μάθημα 1ο (Ματθ. 1,1)
Μέ τήν σημερινή μας συνάντηση, ἀγαπητοί μου φίλοι, κάνουμε ἀρχή ὀλίγων
μόνο μαθημάτων, μέ τά ὁποῖα θέλω νά σᾶς ἀποδείξω ὅτι, ἄν δέν γνωρίζετε τήν Παλαιά Διαθήκη, δέν θά μπορέσετε νά κατανοήσετε τήν Καινή Διαθήκη. Ἄρα εἶναι
λάθος αὐτό πού λέγουν πολλοί στήν σημερινή μας ἐποχή, ὅτι δέν χρειάζεται ἡ Παλαιά Διαθήκη καί φτάνει ἡ Καινή. Ἀλλά δέν μποροῦμε νά κατανοήσουμε τήν Καινή
Διαθήκη χωρίς τήν Παλαιά Διαθήκη. Αὐτό θά φαίνεται κάθε φορά στά μαθήματά
μας ἐδῶ. Στήν νέα αὐτή σειρά τῶν μαθημάτων θά ἔχω ὡς βάση τόν ὡραῖο λόγο
τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου, ὅτι «ἡ Καινή Διαθήκη κρύβεται στήν Παλαιά· καί ἡ Παλαιά Διαθήκη ἀνοίγεται στήν Καινή». Ἐπειδή θεωρῶ σημαντικό τόν λόγο αὐτόν,
σᾶς τόν λέγω καί ὅπως τόν εἶπε ὁ ἱερός πατέρας στήν λατινική γλώσσα καί ἀπαιτῶ
νά τόν μάθετε ἀπέξω: «Νovum Testamentum in Vetere latet, Vetus Testamentum
in Novo patet» (Αὐγουστίνου ἐρώτ. 73 στήν Ἔξοδο).
Τήν ἀλήθεια ὅτι χωρίς τήν Παλαιά Διαθήκη δέν μπορεῖ νά νοηθεῖ ἡ Καινή Διαθήκη θά τήν ἀποδείξω μόνο ἀπό τό 1ο κεφ. τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου. Αὐτό
βέβαια μπορεῖ νά τό κάνει κανείς σέ ὅλο τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο καί σέ ὅλα
τά βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἐπειδή εἶστε καί θεολόγοι μερικοί ἐδῶ σᾶς δίνω
μία σπουδαία βιβλική ἐργασία: Νά πάρετε ἕνα-ἕνα τά βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης
καί νά βρεῖτε ποῦ σ᾽ αὐτά ἀπαντῶνται χωρία ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη καί νά ἐξετάσετε γιά ποιό λόγο τά χωρία αὐτά ἀναφέρονται στόν συγκεκριμένο στίχ. τῆς
Καινῆς Διαθήκης. Στήν ἐργασία σας αὐτή μαζί μέ τά καθαρῶς παλαιοδιαθηκικά
χωρία τά ἀναφερόμενα στήν Καινή Διαθήκη νά βρεῖτε καί τίς παλαιοδιαθηκικές
ἔννοιες καί ἰδέες τίς ἀναφερόμενες σ᾽ αὐτήν. Εἶναι πολύ σπουδαία ἡ ἐργασία αὐτή
καί θά σᾶς δώσει τήν γνώση τῆς Βίβλου, καί τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης.
Ἐμεῖς ἐδῶ, ὅπως εἴπαμε, θά ἀποδείξουμε τήν ἀλήθεια ὅτι χωρίς τήν Παλαιά
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Διαθήκη δέν μποροῦμε νά νοήσουμε τήν Καινή Διαθήκη ἀπό τήν μελέτη τοῦ 1ου
κεφ. τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου. Διαβάζω τόν πρῶτο στίχο:«Βίβλος γενέσεως
Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαβίδ υἱοῦ Ἀβραάμ» (1,1).
1. Ἔτσι ἀρχίζει τό Εὐαγγέλιό του ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος θέλοντας νά περιγράψει τήν γενεαλογία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί ἡ ἴδια ἡ γενεαλογία, ἀλλά καί ἡ
ἀρχή της, μᾶς φέρει στήν Παλαιά Διαθήκη. Στό πρῶτο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, στήν Γένεση, θέλοντας ὁ ἱερός συγγραφεύς νά ἐξιστορήσει τήν δημιουργία
τοῦ κόσμου, γράφει: «Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως (Ἑβρ. t/dl]/T, «τωλεδώθ») οὐρανοῦ
καί γῆς» (2,4). Καί θέλοντας πάλι νά ὁμιλήσει γιά τήν γενεαλογία τοῦ Ἀδάμ λέγει
ὁμοίως: «Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως (Ἑβρ. t/dl]/T, «τωλεδώθ») ἀνθρώπων» (5,1).
Εἶναι φανερό λοιπόν ὅτι ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος ἀρχίζοντας τό Εὐαγγέλιό του
ἔχει ὑπ᾽ ὄψιν τήν Παλαιά Διαθήκη.
2. Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος στό χωρίο πού παραθέτουμε ὀνομάζει ἀπό τήν
ἀρχή τόν Ἰησοῦ «Χριστό». Καί γιά νά ἐννοήσουμε τήν ἔκφραση αὐτή πρέπει πάλι
νά ἔχουμε ὑπ᾽ ὄψιν τήν Παλαιά Διαθήκη. Στά χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὁ
ἀρχιερεύς (Ἐξ. 30,30), ὁ βασιλεύς (Β´ Βασ. 5,3. Βλ. Α´ Βασ. 24,6) καί οἱ
Προφῆτες ἐχρίοντο, ὅταν ἀνελάμβαναν τά ἱερά τους καθήκοντα καί ἦταν λοιπόν
καί ἐλέγοντο «χριστοί» (Λευιτ. 4,3. Α´ Βασ. 24,6. Α´ Παραλ. 16,21.22). Ὁ ὅρος
«χριστός» ἁρμόζει κυρίως στόν Μεσσία· γιατί ὁ Μεσσίας ἀφοῦ εἶναι ὁ Λυτρωτής
τῆς ἀνθρωπότητος (Ἠσ. 61,1. Δαν. 9,25.26), εἶναι καί ὁ μοναδικός χρισθείς ἀπό
τόν Θεό, ὡς Προφήτης (Δευτ. 18,15), ὡς Ἀρχιερεύς (Ζαχ. 6,11-14) καί ὡς Βασιλεύς (Ἠσ. 9,6.7). Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος παρουσιάζει ἀπό τήν ἀρχή τόν
Ἰησοῦ ὡς Μεσσία, τόν Ὁποῖον ἀνέμεναν οἱ Ἰουδαῖοι καί ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα καί
ἄς μή ζητοῦν λοιπόν ἄλλον. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός πράγματι εἶναι Προφήτης, γιατί
ἔφερε τήν τέλεια ἀποκάλυψη· εἶναι Ἀρχιερεύς, γιατί πρόσφερε τόν Ἑαυτό Του θυσία
στόν Θεό γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας καί εἶναι Βασιλεύς, γιατί μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τό κράτος τοῦ Σατανᾶ καί μᾶς ἔκανε πολίτες τῆς δικῆς Του Βασιλείας.
3. Ὁ Εὐαγγελιστής στό χωρίο πού παραθέτουμε ὀνομάζει τόν Ἰησοῦ Χριστό
«υἱόν Δαυίδ, υἱόν Ἀβραάμ». Πρόκειται, ὡς γνωστόν, περί τῶν δύο μεγάλων προσωπικοτήτων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τοῦ πατριάρχου Ἀβραάμ καί τοῦ βασιλέως
Δαυίδ. Γιά νά νοήσουμε τόν λόγο αὐτό τοῦ Εὐαγγελιστοῦ πρέπει νά γνωρίζουμε τίς
σχετικές προφητεῖες ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη.
4. Στήν Παλαιά Διαθήκη ἦταν προφητευμένο ὅτι ὁ Μεσσίας θά κατάγεται ἀπό
τήν φυλή τοῦ Ἰούδα καί συγκεκριμένα ἀπό τό γένος τοῦ Δαυίδ. Ἤδη ὁ πατριάρχης
Ἰακώβ εὐλογώντας τόν υἱό του Ἰούδα τοῦ εἶπε: «Οὐκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ Ἰούδα
καί ἡγούμενος ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, ἕως ἐάν ἔλθῃ τά ἀποκείμενα αὐτῷ καί αὐτός
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προσδοκία ἐθνῶν» (Γεν. 49,10). Τό ἀντίστοιχο Ἑβρ. κείμενο τό τέλος τοῦ στίχ.
αὐτοῦ τό ἔχει ὡς ἑξῆς: «Μέχρις ὅτου ἔλθει ὁ Σηλώ, στόν ὁποῖο θά ὑπακούουν οἱ
λαοί». Τό «Σηλώ» ἀναφέρεται ἐδῶ στόν Μεσσία καί σημαίνει «ὁ ἀπεσταλμένος».
Μέ τόν λόγο του αὐτόν ὁ γέροντας Ἰακώβ προφητεύει γιά τόν υἱό του Ἰούδα ὅτι θά
ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἄρχων μεταξύ τῶν φυλῶν μέχρι τόν χρόνο τῆς ἐλεύσεως τοῦ
Μεσσία.
Τήν ἀπό τοῦ Δαυίδ προέλευση τοῦ Μεσσία προφητεύουν ἤ ὑπαινίσσονται πολλά
χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἀναφέρουμε μερικά:
(α) Ὁ προφήτης Ἀμώς παρουσιάζει τόν Θεό νά λέγει: «Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀναστήσω τήν σκηνήν Δαυίδ τήν πεπτωκυῖαν καί ἀνοικοδομήσω τά πεπτωκότα αὐτῆς
καί τά κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀναστήσω καί ἀνοικοδομήσω αὐτήν καθώς αἱ ἡμέραι
τοῦ αἰῶνος» (9,11).
(β) Ὁ προφήτης Ὠσηέ, ἀφοῦ προφητεύει τήν ἐρήμωση τοῦ Ἰσραήλ, τήν στέρησή
του ἀπό βασιλέα καί ἀπό ἱερέα, λέγει στήν συνέχεια: «Καί μετά ταῦτα ἐπιστρέψουσιν οἱ υἱοί Ἰσραήλ καί ἐπιζητήσουσι τόν Θεόν αὐτῶν καί Δαυίδ τόν βασιλέα
αὐτῶν· καί ἐκστήσονται ἐπί τῷ Κυρίῳ καί ἐπί τοῖς ἀγαθοῖς αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐσχάτων
τῶν ἡμερῶν» (3,5). Στόν λόγο αὐτόν τοῦ προφήτου ἔχουμε ὑπαινιγμό τῆς ἐλεύσεως
καλυτέρου μέλλοντος διά τοῦ Μεσσίου, καταγομένου ἐκ τοῦ Δαυίδ.
(γ) Ὁ προφήτης Ἠσαΐας προφητεύοντας τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσίου λέγει: «Ἐξελεύσεται ράβδος ἐκ τῆς ρίζης Ἰεσσαί, καί ἄνθος ἐκ τῆς ρίζης ἀναβήσεται» (11,1).
Καί τό χωρίο αὐτό προφητεύει τήν ἀπό τοῦ Δαυίδ καταγωγή τοῦ Μεσσία, γιατί ὁ
Ἰεσσαί ἦταν πατέρας τοῦ Δαυίδ.
(δ) Ὁ προφήτης Μιχαίας μιλώντας γιά τήν πατρίδα τοῦ Μεσσία λέγει: «Καί
σύ, Βηθλεέμ, οἶκος τοῦ Ἐφραθά, ὀλιγοστός εἶ τοῦ εἶναι ἐν χιλιάσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ
μοι ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ Ἰσραήλ καί αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ᾽ ἀρχῆς
ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος» (5,1). Γιά τήν ἀπό τοῦ Δαυίδ καταγωγή τοῦ Μεσσία ὁμιλεῖ
καί τό χωρίο αὐτό, γιατί ἡ Βηθλεέμ ἦταν ἡ πατρίδα τοῦ Ἰεσσαί, τοῦ πατέρα τοῦ
Δαυίδ.
(ε) Ὁ προφήτης Ἰερεμίας ὁμιλώντας καί αὐτός γιά τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία ἀπό
τόν Δαυίδ λέγει: «Ἰδού ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καί ἀναστήσω τῷ Δαυίδ
ἀνατολήν δικαίαν, καί βασιλεύσει βασιλεύς καί συνήσει καί ποιήσει κρίμα καί δικαιοσύνην ἐπί τῆς γῆς» (Ἰερ. 23,5). Καί ὁ ἴδιος προφήτης σέ μιά ἄλλη του ὡραία
προφητεία, ἡ ὁποία ὅμως ὑπάρχει μόνο στό Ἑβρ. κείμενο, λέγει: «Τάς ἡμέρας ἐκείνας καί τόν καιρόν ἐκεῖνον θά ἀναβλαστήσω στόν Δαυίδ βλαστόν δικαιοσύνης καί
θά ἐκτελέσει κρίσιν καί δικαιοσύνην στήν γῆ» (33,15).
(ς) Ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ λέγει πάλι τήν ἑξῆς προφητεία: «Καί ἀναστήσω ἐπ᾽
αὐτούς ποιμένα ἕνα καί ποιμανεῖ αὐτούς, τόν δοῦλόν μου Δαυίδ, καί ἔσται αὐτῶν
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ποιμήν· καί ἐγώ Κύριος ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεόν, καί Δαυίδ ἄρχων ἐν μέσῳ αὐτῶν·
ἐγώ Κύριος ἐλάλησα. Καί διαθήσομαι τῷ Δαυίδ διαθήκην εἰρήνης καί ἀφανιῶ θηρία
πονηρά ἀπό τῆς γῆς» (34,23-25). Καί στήν προφητεία αὐτή ἔχουμε ὑπαινιγμό
περί τοῦ Μεσσίου, προερχομένου ἐκ τοῦ Δαυίδ. Ὁμοίως ὁ ἴδιος προφήτης παρουσιάζει τόν Θεό νά λέγει: «Καί ὁ δοῦλός μου Δαυίδ ἄρχων ἐν μέσῳ αὐτῶν ἔσται ποιμήν εἷς πάντων» (37,24).
(ζ) Στό βιβλίο τῶν Ψαλμῶν ἀκοῦμε τόν Θεό νά λέγει: «Διεθέμην διαθήκην τοῖς
ἐκλεκτοῖς μου, ὤμοσα Δαυίδ τῷ δούλῳ μου· ἕως τοῦ αἰῶνος ἑτοιμάσω τό σπέρμα
σου καί οἰκοδομήσω εἰς γενεάν καί γενεάν τόν θρόνον σου» (88,5). Οἱ λόγοι αὐτοί
τοῦ Ψαλμωδοῦ ἁρμόζουν ἀσφαλῶς στόν Μεσσία καί ὄχι στόν Δαυίδ, ὁ ὁποῖος ἀπέθανε. Καί σέ ἄλλον ψαλμό διαβάζουμε: «Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυίδ ἀλήθειαν καί οὐ
μή ἀθετήσει αὐτήν· ἐκ καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπί τοῦ θρόνου σου»
(131,11). Ἡ προφητεία αὐτή εἶναι χριστολογική. Ὁμιλεῖ γιά τήν ἀπό τοῦ Δαυίδ
καταγωγή τοῦ Μεσσία. Πράγματι, ὅπως λέγει ὁ ἑρμηνευτής Θεοδώρητος «τό
τέλος τῆς ὑποσχέσεως ὁ Δεσπότης Χριστός ἐβεβαίωσε, τοῦ Δαυίδ κρατύνας τήν
βασιλείαν» (MPG 80,1908).
(η) Ἄλλη προφητεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης περί τοῦ Μεσσίου καταγομένου ἐκ
τοῦ Δαυίδ βλέπουμε εἰς Β´ Βασ. 7,12-16 (βλ. καί Α´ Παραλ. 17,11-14). Στήν
περικοπή αὐτή ὁ Θεός ὑπόσχεται στόν Δαυίδ ὅτι μετά τόν θάνατό του θά ἀναδείξει
ἀπ᾽ αὐτόν διάδοχο, κατ᾽ εὐθεῖαν ἀπόγονό του καί αὐτός θά διατηρήσει σταθερή τήν
βασιλεία του, ἡ ὁποία θά εἶναι αἰώνιος: «Πιστωθήσεται ὁ οἶκος αὐτοῦ καί ἡ βασιλεία
αὐτοῦ ἕως αἰῶνος ἐνώπιον ἐμοῦ καί ὁ θρόνος αὐτοῦ ἔσται ἀνωρθωμένος εἰς τόν
αἰῶνα». Ἔχουμε ἐδῶ πάλι καθαρά προφητεία περί τοῦ Μεσσίου, καταγομένου ἐκ
τοῦ Δαυίδ.
Τέλος, λέγομε ὅτι τήν ὀνομασία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς «υἱοῦ τοῦ Δαυίδ» τήν
συναντοῦμε σέ πολλά σημεῖα τῆς Καινῆς Διαθήκης: Ματθ. 9,27. 12,23. 15,22.
20,30 ἑξ. 21,9.15. 22,42. Μάρκ. 10,47 ἑξ. 12,35. Λουκ. 18,38 ἑξ. 20,41. Ἰωάν.
7,42. Πράξ. 2,30. 13,23. Ρωμ. 1,3. Β´ Τιμ. 2,8. Ἑβρ. 7,14. Ἀπ. 5,5. 22,16.
Βλ. καί Ἰωάν. 1,45.
Ἐπειδή λοιπόν οἱ προφητεῖες ἔλεγαν ὅτι ὁ Μεσσίας θά κατάγεται ἀπό τόν Δαυίδ,
γι᾽ αὐτό καί οἱ Ἰουδαῖοι κρατοῦσαν στόν ναό τους ληξιαρχικά βιβλία, στά ὁποῖα καταγράφονταν ὅλοι κατά φυλές καί οἰκογένειες (βλ. π.χ. Α´ Ἔσδρ. 5,39). Τά βιβλία
αὐτά χρησιμοποιεῖ ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος γιά νά ἀποδείξει ὅτι ὁ Ἰησοῦς, ὁ Υἱός
τῆς Μαρίας, τῆς μνηστῆς τοῦ Ἰωσήφ, κατάγεται ἀπό τήν φυλή τοῦ Ἰούδα καί
τήν οἰκογένεια τοῦ Δαυίδ, ὅτι δηλαδή ὁ Ἰησοῦς εἶναι «υἱός Δαυίδ» καί «υἱός
Ἀβραάμ», ὅπως πίστευαν οἱ Ἰουδαῖοι τόν ἀναμενόμενο Μεσσία.
147

Ἑβδομαδιαῖες ραδιοφωνικές ἐκπομπές
(Κάθε Τρίτη 12:15 - 13:00 στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό
«Πειραϊκή Ἐκκλησία»)
10 Μαΐου 2011

Θέμα: H ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
(Σειρά μαθημάτων σέ βιβλική ὁμάδα νέων καί νεανίδων)

Μάθημα 2ο (Ματθ. 1,2-17)
1. Ἀπό τήν προηγούμενή μας συνάντηση, ἀγαπητοί μου φίλοι, ἀρχίσαμε μία
νέα σειρά μαθημάτων. Θά ἤθελα ἰδιαίτερα νά προσέξετε τά μαθήματα αὐτά, γιατί
ἀπαντοῦν σέ μιά αἵρεση πού ἀκούγεται στήν ἐποχή μας, ὅτι τάχα δέν χρειάζεται
ἡ Παλαιά Διαθήκη, ὅτι εἶναι βιβλίο τῶν Ἑβραίων καί ὅτι, τέλος πάντων, ἐμεῖς
ἀνήκουμε στήν Καινή Διαθήκη καί δέν πρέπει νά διαβάζουμε τήν Παλαιά. Τήν
εἶπα αἵρεση, ἀγαπητοί μου, τήν ἀντίληψη αὐτή καί μάλιστα ὅτι εἶναι παραπάνω
ἀπό αἵρεση, διότι ἡ βλάσφημη αὐτή ἀντίληψη ἀπορρίπτει ὅλο τό πρῶτο τμῆμα
τῆς θείας Ἀποκαλύψεως. Τό πόσο μεγάλη εἶναι ἡ πλάνη αὐτή θά φανεῖ στήν
σειρά τῶν μαθημάτων μας ἐδῶ. Στά μαθήματά μας, πού παρακαλῶ νά τά παρακολουθεῖτε χωρίς ἀπουσίες, θά ἀποδείξουμε ὅτι χωρίς τήν Παλαιά Διαθήκη
δέν μπορεῖ νά σταθεῖ ἡ Καινή Διαθήκη· ὅτι χωρίς τήν Παλαιά Διαθήκη δέν μποροῦμε νά νοήσουμε καθόλου τήν Καινή Διαθήκη. Τό καταλάβατε αὐτό ἀπό τό
προηγούμενο μάθημα. Ὁ 1ος στίχος τοῦ α´ κεφ. τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου,
«Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυίδ, υἱοῦ Ἀβραάμ», δέν μπορεῖ καθόλου, μά καθόλου δέν μπορεῖ νά γίνει κατανοητός, ἄν δέν γνωρίζει κανείς τήν Παλαιά Διαθήκη, ὅπου ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας καλεῖται «Υἱός τοῦ Δαυίδ». Τά
εἴπαμε αὐτά διά πολλῶν στό προηγούμενο μάθημα. Προχωροῦμε σήμερα τήν μελέτη μας στό κεφάλαιο αὐτό τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου.
2. Οἱ Ἰουδαῖοι, εἴπαμε στό προηγούμενο μάθημα, γιά νά διαπιστώσουν τόν
πραγματικό Μεσσία (γιατί ἐμφανίζονταν καί ψευδο-μεσσίες), κρατοῦσαν στόν
ναό τους ληξιαρχικά βιβλία, ἀπ᾽ ὅπου φαινόταν, ἄν ὁ ἀκουόμενος ὡς Μεσσίας
κατάγεται ἀπό τόν Δαυίδ, ὅπως τό ἔλεγαν οἱ προφῆτες. Αὐτά τά βιβλία χρησιμοποιεῖ ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος στό α´ κεφ. τοῦ Εὐαγγελίου του. Ὁ Εὐαγγελιστής μᾶς παρουσιάζει ἕνα γενεαλογικό κατάλογο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τόν
κατάλογο αὐτόν δέν μποροῦμε καθόλου νά τόν νοήσουμε, ἄν δέν γνωρίζουμε Πα148

λαιά Διαθήκη. Αὐτό εἶναι τό θέμα τῶν μαθημάτων μας: Ἡ Παλαιά Διαθήκη
στήν Καινή Διαθήκη. Ὅτι εἶναι ἀκατανόητη ἡ Καινή Διαθήκη σέ ἐκεῖνον πού
ἀπορρίπτει τήν Παλαιά Διαθήκη.
3. Ὁ γενεαλογικός κατάλογος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως μᾶς τόν παρουσιάζει
ὁ Ματθαῖος, εἶναι σύντομος καί εἶναι καί εὐκολομνημόνευτος. Τέτοιους καταλόγους βρίσκουμε στήν Παλαιά Διαθήκη, ὅπως π.χ. στό Β´ Ἔσδρ. 7,1.5. Αὐτός
ὁ κατάλογος στό Β´ Ἔσδρ. ἦταν μιά ἐπαρκής ἀπόδειξη γιά τήν καταγωγή τοῦ
Ἔσδρα ἀπό τόν Ἀαρών, σέ χρόνο πού ἄλλοι ἀποκλείστηκαν ἀπό τήν ἱερωσύνη,
ἀκριβῶς γιατί δέν εἶχαν στοιχεῖα τῆς γενεαλογίας τους (βλ. Β´ Ἔσδρ. 2,62.
Νεεμ. 7,64).
Γιά νά κάνει ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος εὐκολομνημόνευτο τόν κατάλογο τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ πού παραθέτει, τόν χωρίζει σέ τρεῖς μεγάλες ἐποχές τῆς ἰουδαϊκῆς ἱστορίας μέ ἰσάριθμες γενεές ἡ κάθε ἐποχή. Ἡ πρώτη ἐποχή εἶναι ἀπό
τόν Ἀβραάμ μέχρι τήν βασιλεία τοῦ Δαυίδ· εἶναι ἡ περίοδος τῶν Πατριαρχῶν καί
τῶν Κριτῶν. Ἡ δεύτερη ἐποχή εἶναι ἀπό τόν Δαυίδ μέχρι τήν αἰχμαλωσία στήν
Βαβυλώνα. Εἶναι ἡ περίοδος τῆς βασιλείας. Καί ἡ τρίτη ἐποχή στόν γενεαλογικό
κατάλογο τοῦ Ματθαίου εἶναι ἀπό τήν βαβυλώνιο αἰχμαλωσία μέχρι τήν γέννηση
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ ἀπολυταρχική περίοδος, δουλεία σέ ξένους δικτάτορες
καί περίοδος ἁπλῶν βασιλικῶν ἀπογόνων.
Ὁρίστε, φαίνεται καθαρά! Ἄν δέν ἔχει κανείς ὑπ᾽ ὄψιν τήν ἱστορία τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης, δέν μπορεῖ νά νοήσει τόν γενεαλογικό κατάλογο τοῦ Ματθαίου. Χωρίς
τήν Παλαιά Διαθήκη δέν νοεῖται ἡ Καινή Διαθήκη!
4. Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος χωρίζει, εἴπαμε, τήν γενεαλογία του σέ τρεῖς
σειρές, ἀπό δεκατέσσερα ὀνόματα τήν κάθε σειρά. Ὅλα δηλαδή τά ὀνόματα τοῦ
καταλόγου του εἶναι 14  3 = 42. Ἀλλά γιατί τά ὀνόματα τῆς κάθε σειρᾶς εἶναι
δεκατέσσερα; Καί ἐδῶ πάλι γιά νά ἀπαντήσουμε, χρειάζεται νά γνωρίζουμε Παλαιά Διαθήκη. Δόθηκαν τρεῖς ἀπαντήσεις στό γιατί ὁ Ματθαῖος κάνει δεκατέσσερα τά ὀνόματα τῆς κάθε σειρᾶς τοῦ καταλόγου του· καί οἱ τρεῖς αὐτές
ἀπαντήσεις εἶναι βεβαίως ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη. (α) Στήν Παλαιά Διαθήκη
τονίζεται ἐπανειλημμένως ὁ ἀριθμός ἑπτά. Βλ. Ἰησ. Ν. κεφ. 6. Ἐξ. 25,30-40.
Λευιτ. 4,6.17. 8,11 κ.ἄ. Τό δεκατέσσερα εἶναι διπλάσιο τοῦ ἑπτά. Κάνει δηλαδή
ὁ εὐαγγελιστής δεκατέσσερα τά ὀνόματα τῆς κάθε σειρᾶς, γιατί θέλει νά ἐξάρει
τόν ἀριθμό ἑπτά. Δέν νομίζουμε ὅτι εἶναι σωστή ἡ ἑρμηνεία αὐτή. Γιατί, ἄν ὁ
εὐαγγελιστής Ματθαῖος ἤθελε νά τονίσει τόν ἀριθμό ἑπτά, δέν θά παρέλειπε ἀπό
τόν κατάλογό του μερικά ὀνόματα (πού παραλείπει) καί θά ἔκανε ἄλλο κατάλογο
μέ ἑπτά σειρές (καί ὄχι τρεῖς) καί μέ ἑπτά ὀνόματα τήν κάθε σειρά. Ἔτσι θά
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τονιζόταν ὁ ἀριθμός ἑπτά, ἄν εἶχε αὐτόν τόν σκοπό ὁ Εὐαγγελιστής. Δέν τό κάνει
ὅμως αὐτό καί ἄρα δέν ἔχει ὡς σκοπό του τόν τονισμό τοῦ ἀριθμοῦ ἑπτά. (β)
Ἄλλοι εἶπαν ὅτι ὁ Εὐαγγελιστής προτιμάει τόν ἀριθμό δεκατέσσερα στήν κάθε
σειρά τοῦ καταλόγου του, γιατί ὁ ἀριθμός αὐτός εἶναι ἡ ἀριθμητική ἀξία τῶν
ἑβραϊκῶν γραμμάτων τοῦ ὀνόματος Δαυίδ (dwd: 4+6+4=14). Δέν φαίνεται καί
αὐτή ἡ ἑρμηνεία ὡς σοβαρή. (γ) Ὡς σωστή καί σοβαρή ἑρμηνεία στό γιατί ὁ
Εὐαγγελιστής ἀναφέρει δεκατέσσερα ὀνόματα καί στίς τρεῖς σειρές τοῦ γενεαλογικοῦ του καταλόγου, εἶναι νά ποῦμε ὅτι: Κατά τήν περικοπή Α´ Παραλ. 1,12,15 οἱ γενεές ἀπό τόν Ἀβραάμ μέχρι τόν Δαυίδ εἶναι πραγματικά δεκατέσσερις.
Ἐπειδή λοιπόν τόσες εἶναι οἱ γενεές τῆς πρώτης σειρᾶς, γι᾽ αὐτό καί ὁ Ματθαῖος,
γιά τό ὁμοιόμορφο καί τῶν τριῶν σειρῶν, ἀριθμεῖ καί τίς γενεές τῶν ἄλλων σειρῶν
ὡς δεκατέσσερις. Εἴδατε πόσο ἀπαιτεῖται ἡ γνώση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιά
τήν ἀπάντηση στό παραπάνω ἐρώτημα;
5. Στόν κατάλογο τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου πού ἐξετάζουμε ὑπάρχει μιά δυσκολία στήν ἀρίθμηση τῶν γενεῶν, πού θέλω νά τήν θίξω, ἐπειδή ἡ λύση της ἀναφέρεται στήν Παλαιά Διαθήκη, προϋποθέτει γνώση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού
εἶναι τό θέμα μας. Τά ὀνόματα τῆς πρώτης καί τῆς δευτέρας σειρᾶς τοῦ καταλόγου
τοῦ Ματθαίου εἶναι πραγματικά δεκατέσσερα. Τά ὀνόματα ὅμως τῆς τρίτης σειρᾶς,
δηλαδή ἀπό τήν αἰχμαλωσία στήν Βαβυλώνα μέχρι τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ,
δέν εἶναι δεκατέσσερα, ἀλλά εἶναι δεκατρία. Καί γράφουμε δεκατρία γιατί ὑπολογίζουμε δυό φορές τόν Ἰεχονία: Μιά φορά στόν στίχ. 1,11, γιατί αὐτός τερματίζει
τήν περίοδο τῶν Βασιλέων, καί δεύτερη φορά στόν στίχ. 1,12, στήν ἀρχή τῆς
τρίτης σειρᾶς, γιατί αὐτός ἀνοίγει τούς ἁπλούς βασιλικούς ἀπογόνους. Ἄν ὅμως
δέν ὑπολογίσουμε τόν Ἰεχονία γιά δεύτερη φορά, τότε τά ὀνόματα τῆς τρίτης
σειρᾶς γίνονται δώδεκα. Ἔτσι, ὡς δώδεκα, ὑπολογίζει τά ὀνόματα ὁ ἱερός Χρυσόστομος καί ρωτάει: «Γιατί στήν τελευταία σειρά ὁ Εὐαγγελιστής ἀναφέρει δώδεκα γενεές καί λέει ὅτι εἶναι δεκατέσσερις;» (Στό κατά Ματθαῖον ὁμιλ. Δ´ –
ΕΠΕ 9,108,13-15. Βλ. καί Ὁμιλία Α´ στό κατά Ματθαῖον – ΕΠΕ 9,42.9-11).
Στό ἑρμηνευτικό αὐτό πρόβλημα δόθηκαν τρεῖς ἀπαντήσεις καί βέβαια, ξαναλέγω, γιά νά ἔλθω στό θέμα μου, πρέπει νά γνωρίζει κανείς Παλαιά Διαθήκη γιά
νά ἀπαντήσει. (α) Ὑποστηρίζουν μερικοί ὅτι στό ἀρχικό κείμενο, στόν στίχ. 11,
ἐκεῖ ὅπου τώρα εἶναι τό ὄνομα Ἰεχονίας, ὑπῆρχε τό ὄνομα Ἰωακείμ, ὁ ὁποῖος εἶναι
ὁ πατέρας τοῦ Ἰεχονία, ἀλλά ἐξέπεσε τό ὄνομα ἀπό τό κείμενο, λόγω τοῦ ὁμοήχου
Ἰωακείμ-Ἰεχονίας. Ἡ ἑρμηνεία αὐτή φαίνεται ὡς ἱκανοποιητική, γιατί μερικά
χειρόγραφα καί μεταφράσεις μνημονεύουν πραγματικά στόν στίχ. 1,11 τόν Ἰωακείμ. Ἡ λύση αὐτή λύνει καί τήν ἄλλη δυσκολία τῆς ἔκφρασης τοῦ στίχ. 11
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«τούς ἀδελφούς αὐτοῦ», γιατί ὁ Ἰεχονίας δέν εἶχε ἀδελφούς. Ἄν ὅμως ὑποθέσουμε
ὅτι ἡ ἔκφραση ἀναφέρεται στόν Ἰωακείμ (τόν πατέρα τοῦ Ἰεχονία), αὐτός πραγματικά εἶχε ἀδελφούς (βλ. Α´ Παραλ. 3,15). Δέν γίνεται ὅμως δεκτή ἡ ἑρμηνεία
αὐτή ἀπό ἄλλους, γιατί ὁ Ἰωακείμ δέν ἀπήχθη στήν Βαβυλώνα αἰχμάλωτος,
ὅπως προϋποθέτει ὁ στίχ. 11 γιά τόν μνημονευόμενο ἐκεῖ βασιλέα. Κατ᾽ αὐτούς,
ὁ Ματθαῖος παρέλειψε πραγματικά τό ὄνομα τοῦ Ἰωακείμ ἀπό τόν κατάλογό του
καί ἡ παράλειψη αὐτή ἐξηγεῖται πιθανόν ἀπό τό ὅτι ὁ βασιλιάς αὐτός κράτησε
τόν τίτλο του στήν χώρα του ἐξαρτώμενος ἀπό τόν Φαραώ τῆς Αἰγύπτου (βλ. Δ´
Βασ. 24,1 ἑξ.). (β) Ὑποθέτουν ὅτι παραλείφθηκε ἕνα ὄνομα ἀπό τόν ἀντιγραφέα.
Ἡ ὑπόθεση αὐτή ἔχει κάποια πιθανότητα, ἀφοῦ τά περισσότερα πρόσωπα τῆς
τρίτης σειρᾶς εἶναι ἄγνωστα στήν ἱστορία. Τά ὑπάρχοντα ὅμως χειρόγραφα δέν
ὑποστηρίζουν αὐτήν τήν ὑπόθεση. (γ) Νομίζουμε ὅτι μία σοβαρή λύση τοῦ προβλήματος εἶναι νά προσθέσουμε στό τέλος τῆς τρίτης σειρᾶς τήν Μητέρα τοῦ
Ἰησοῦ, τήν Παρθένο Μαρία, ἡ Ὁποία καί μνημονεύεται. Δέν ἀναφέρεται μέν ἡ
γενεαλογία τῆς Παρθένου, ἀλλά, ἀφοῦ ὁ Εὐαγγελιστής τήν μνημονεύει στό τέλος
τοῦ καταλόγου του μέ τήν φράση «Ἰωσήφ τόν ἄνδρα Μαρίας» (1,16) τήν κατατάσσει καί αὐτή στόν κατάλογο. Γιά τήν ἑρμηνεία αὐτή νομίζουμε ὅτι ἔχουμε τήν
στήριξη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος, στήν ἔκφραση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ «Ἰωσήφ, τόν ἄνδρα Μαρίας», λέγει: «... Δεικνύς (ὁ Ματθαῖος) ὅτι δι᾽
ἐκείνην καί τοῦτον ἐγενεαλόγησεν» (Στό κατά Ματθαῖον ὁμιλ. Δ´ – ΕΠΕ
9,114.19). (δ) Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος, ὅπως εἴπαμε παραπάνω, ὑπολογίζει τά ὀνόματα τῆς τρίτης σειρᾶς τοῦ καταλόγου σέ 12, τά κάνει 14 μέ τήν
ἑξῆς εὐφυεστάτη ἑρμηνεία: Ὡς πρώτη γενεά τῆς τρίτης σειρᾶς νομίζει ὅτι ὁ Εὐαγγελιστής ὑπολογίζει γενικά τόν χρόνο τῆς αἰχμαλωσίας καί ὡς 14η γενεά τόν
Ἴδιο τόν Ἰησοῦ Χριστό! «Ἐμοί ἐνταῦθα δοκεῖ καί τόν χρόνον τῆς αἰχμαλωσίας
ἐν τάξει γενεᾶς τιθέναι καί αὐτόν τόν Χριστόν πανταχόθεν συνάπτων ἡμῖν αὐτόν»
(Στό κατά Ματθαῖον ὁμιλ. Δ´ – ΕΠΕ 9,108.18-20).
Ἀλλά θά συνεχίσουμε στήν ἑπόμενη συνάντησή μας!
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Ἑβδομαδιαῖες ραδιοφωνικές ἐκπομπές
(Κάθε Τρίτη 12:15 - 13:00 στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό
«Πειραϊκή Ἐκκλησία»)
17 Μαΐου 2011

Θέμα: H ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
(Σειρά μαθημάτων σέ βιβλική ὁμάδα νέων καί νεανίδων)

Μάθημα 3ο (Ματθ. 1,2-17)
1. Τά μαθήματα τῆς νέας σειρᾶς μας, ἀγαπητοί μου φίλοι, ἀναφέρονται στήν
Παλαιά καί στήν Καινή Διαθήκη. Καί θέλω νά ἀποδείξω ὅτι ὑπάρχει στενή σύνδεση μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν Διαθηκῶν, τόσο στενή, ὥστε νά μή μπορεῖ νά νοηθεῖ
τό ἕνα βιβλίο χωρίς τό ἄλλο. Ἔπειτα, ἡ ἔκφραση «Παλαιά» Διαθήκη ὑπονοεῖ
«Καινή» Διαθήκη καί ἡ ἔκφραση πάλι «Καινή Διαθήκη» προϋποθέτει ὑπάρχουσα
«Παλαιά» Διαθήκη. Τόν σύνδεσμο αὐτόν τῶν δύο Διαθηκῶν τόν ἐκφράζει πολύ
ὡραῖα μία περικοπή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, πού σᾶς τήν δίδω σέ
χαρτί γραμμένη, γιά νά τήν μάθετε ἀπέξω. Ἔλεγε ὁ ἱερός πατήρ στά κηρύγματά
του: «Προέλαβε τήν Καινήν ἡ Παλαιά καί ἡρμήνευσε τήν Παλαιάν ἡ Καινή.
Καί πολλάκις εἶπον, ὅτι δύο Διαθῆκαι καί δύο παιδίσκαι καί δύο ἀδελφαί τόν ἕνα
Δεσπότην δορυφοροῦσι. Κύριος παρά προφήταις καταγγέλλεται, Χριστός ἐν
Καινῇ κηρύσσεται. Οὐ καινά τά καινά, προέλαβε γάρ τά παλαιά. Οὐκ ἐσβέσθη
τά παλαιά, ἡρμηνεύθη γάρ ἐν τῇ Καινῇ» (Ὁμιλία εἰς τό «Ἐξῆλθε δόγμα παρά
Καίσαρος Αὐγούστου» καί Εἰς τήν ἀπογραφήν τῆς ἁγίας Θεοτόκου, MPG
50,796Β). Προσέξτε, φίλοι μου, τήν πατερική αὐτή περικοπή. Προσέξτε τό
«πολλάκις εἶπον», πού λέγει. Δηλαδή τήν ἀλήθεια αὐτή, τήν στενή σχέση τῶν
δύο Διαθηκῶν τήν ἔθιγε συχνά στό κήρυγμά του ὁ ἅγιος Χρυσόστομος. Γι᾽ αὐτό,
ἐπειδή οἱ χριστιανοί τότε εἶχαν ἕναν τέτοιο ἱεροκήρυκα, πού τήν Καινή Διαθήκη
τήν ἔλεγε συνέχεια καί ἐκπλήρωση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, δέν ἔφθαναν στό
«χάλι» τῶν σημερινῶν χριστιανῶν νά λέγουν ὅτι δέν χρειάζεται ἡ Παλαιά Διαθήκη!... Στήν μελέτη μου στά ἔργα τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου βρῆκα καί μιά ἄλλη
παρόμοια ὡραία περικοπή περί τῆς στενῆς σχέσεως τῶν δύο Διαθηκῶν, τήν ὁποία
θέλω νά σᾶς τήν ἀναφέρω καί αὐτή. Ὁ ἱερός πατήρ ὁμιλεῖ καί γιά τήν μορφολογική ὁμοιότητα τῶν δύο Διαθηκῶν. Σᾶς τήν γράφω στό ἴδιο χαρτί, πού γράφω
καί τήν προηγούμενη: «Ἀδελφαί γάρ αἱ δύο Διαθῆκαι, ἐξ ἑνός Πατρός τεθεῖσαι·
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διά τοῦτο καί συμφώνως τόν λόγον προφέρουσι· σχεδόν γάρ ἡ αὐτή εἰκών καί
ὁμοιότης ὑπάρχει. Καί ὥσπερ ἐν ἀδελφαῖς ἐξ ἑνός πατρός γεγεννημέναις, πρόσεστι
τῆς ὁμοιότητος τά ἰδιώματα, οὕτως ἐπειδή αἱ δύο Διαθῆκαι ἐξ ἑνός Πατρός ἐγεννήθησαν, πολλήν ἔχουσι τήν ἐμφέρειαν. Ἀμέλει καί ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ προηγεῖται νόμος καί ἀκολουθοῦσι προφῆται, καί ἐν τῇ νέᾳ χάριτι προηγεῖται τό
Εὐαγγέλιον καί ἀκολουθοῦσιν Ἀπόστολοι» (Περί Δημιουργίας τοῦ κόσμου Ὁμιλία
Α´, γ. MPG 56,433).
2. Λέγαμε, ἀγαπητοί φίλοι, στό προηγούμενο μάθημά μας ὅτι δέν μποροῦμε
νά νοήσουμε τήν Καινή Διαθήκη, ἄν δέν γνωρίζουμε τήν Παλαιά Διαθήκη. Καί
ἀρχίσαμε, γιά νά ἀποδείξουμε τήν ἀλήθεια αὐτή, ἀπό τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιον. Εἴμαστε στόν γενεαλογικό κατάλογο τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου,
ἀπό τόν ὁποῖο θέλει νά ἀποδείξει ὁ Εὐαγγελιστής ὅτι ὁ Ἰησοῦς, ὁ Υἱός τῆς Παρθένου Μαρίας, κατάγεται ἀπό τήν γενεά τοῦ Δαυίδ, καί ἄρα εἶναι ὁ πραγματικός
Μεσσίας, γιατί οἱ προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἔλεγαν ὅτι ὁ Μεσσίας θά
κατάγεται ἀπό τόν Δαυίδ. Εἴδαμε στήν μελέτη μας αὐτή πόσο εἶναι ἀναγκαία ἡ
γνώση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Μόνο Παλαιά Διαθήκη ἔχει τό κεφάλαιο αὐτό,
γι᾽ αὐτό καί τό εἶπαν πολύ ὡραῖα ὡς συνδετικό τῶν δύο Διαθηκῶν, ὡς κεφάλαιο
μεταβάσεως ἀπό τήν Παλαιά στήν Καινή Διαθήκη. Εἶναι μία συνοπτική ἱστορία
τοῦ Ἰσραήλ τό κεφάλαιο αὐτό.
Σχεδόν τελειώσαμε, γιά τόν σκοπό πού θέλουμε, τήν προηγούμενη μελέτη μας
περί τοῦ γενεαλογικοῦ καταλόγου στό α´ κεφ. τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου.
Ἀλλά στήν σημερινή μας συνάντηση θέλω νά θίξω καί μερικά ἄλλα συμπληρωματικά θέματα, σχετιζόμενα μέ τόν σκοπό τῆς μελέτης μας. Γιατί τά θέματα
αὐτά προϋποθέτουν τήν γνώση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
3. Γνωρίζουμε ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη ὅτι στούς γενεαλογικούς καταλόγους
δέν ἀναφέρονταν γυναῖκες. Καί μόνο σάν ἐξαίρεση μποροῦμε νά βροῦμε στούς
Ἑβραϊκούς καταλόγους ὀνόματα γυναικῶν. Στόν γενεαλογικό ὅμως κατάλογο
τοῦ Ἰησοῦ, βλέπουμε ὅτι ὁ Ματθαῖος πρωτοτυπεῖ, γιατί ἀναφέρει καί ὀνόματα
γυναικῶν. Ἀλλά βλέπουμε πάλι ὅτι σέβεται τήν γραμμή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
γιατί τίς γυναῖκες πού μνημονεύει, δέν τίς μνημονεύει ὡς ἀπαραίτητες γιά τήν
γενεαλογία, ἀλλά τίς μνημονεύει «τυχαῖα», ἄς τοῦ ποῦμε ἔτσι. Αὐτό ἀκριβῶς
μᾶς ἐπιτρέπει νά ἀναζητήσουμε τόν πνευματικό λόγο τῆς μνείας τῶν γυναικῶν
ἀπό τόν Ματθαῖο στόν γενεαλογικό κατάλογο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Κατά πρῶτον
πρέπει νά παρατηρήσουμε ὅτι, ὅπως ξέρουμε ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, καί οἱ
τέσσερις μνημονευόμενες γυναῖκες, Θάμαρ, Ραχάβ, Ρούθ καί Βηρσαβεέ (βλ. στίχ.
3.5.6) εἶχαν ἐθνική καταγωγή. Ἡ ἀναφορά λοιπόν τῶν γυναικῶν αὐτῶν στόν
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γενεαλογικό κατάλογο τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τόν Ματθαῖο θέλει νά ὑποδηλώσει ὅτι ὁ
Μεσσίας ἀνῆκε καί στούς ἐθνικούς καί ὄχι μόνο στούς Ἰουδαίους, ὅπως τό ἤθελαν
αὐτοί. Στόν Ἰησοῦ Χριστό δέν ὑπάρχει διαφορά τοῦ Ἰουδαίου καί τοῦ Ἕλληνα
(Γαλ. 3,28). Καί ἕνα ἄλλο θέλω νά πῶ, πού προϋποθέτει βέβαια γνώση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης: Ἀπό τίς ἀναφερόμενες τέσσερις γυναῖκες, ἄν ἐξαιρέσουμε τήν
Ρούθ, οἱ ἄλλες τρεῖς ἦταν γυναῖκες μέ ἁμαρτωλά σκάνδαλα. Ἕνας συνηθισμένος
ἱστορικός θά ἀπέφευγε νά ἀναφέρει τίς γυναῖκες αὐτές ἀπό φόβο μήπως ἀμαυρωθεῖ ἡ εἰκόνα τοῦ Μεσσία, ἀλλά ὁ Ματθαῖος παρουσιάζει στό Εὐαγγέλιό του
τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν ἀληθινό Μεσσία, νά λέγει στούς Φαρισαίους ὅτι «δέν ἦλθε
νά καλέσει δικαίους ἀλλά ἁμαρτωλούς σέ μετάνοια» (9,31). Μοῦ ἀρέσει ἐδῶ μία
ὡραία περικοπή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τήν ὁποία σᾶς παραθέτω
σέ μετάφραση. Λέγει ὁ ἱερός Πατέρας: «Γι᾽ αὐτό ἀναφέρει τήν Ρούθ καί τήν
Ραάβ, ἀπό τίς ὁποῖες ἡ μιά ἦταν ἀλλόφυλη, ἡ δέ ἄλλη πόρνη, γιά νά μάθεις ὅτι
ἦλθε νά σβήσει τά ἁμαρτήματά μας. Ἦλθε σάν γιατρός, ὄχι σάν δικαστής. Ὅπως
δηλαδή οἱ ἄνδρες αὐτῶν ἔλαβαν πόρνες γιά γυναῖκες τους, ἔτσι καί ὁ Θεός τήν
ἀνθρώπινη φύση μας, τήν πορνεύσασα, ἕνωσε μέ τόν Ἑαυτό Του· πράγμα πού οἱ
προφῆτες εἶπαν ὅτι αὐτό ἔγινε πρῶτα μέ τήν Συναγωγή. Ἀλλά ἡ Συναγωγή φάνηκε ἀγνώμων στόν Σύνοικό της· ἡ Ἐκκλησία ὅμως, ἀφοῦ ἀπαλλάχτηκε ἀπό
τά ἰουδαϊκά κακά, ἔμεινε πιστή στόν νυμφίο της» (Εἰς τό κατά Ματθαῖον, Ὁμιλ.
Γ´ – ΕΠΕ 9,92.13-21). Ἔχει λοιπόν ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος εἰδικό σκοπό
πού μνημονεύει ἁμαρτωλές γυναῖκες στόν γενεαλογικό κατάλογο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Θέλει νά σημάνει μέ αὐτό ὅτι, ὅπως αὐτές οἱ γυναῖκες δέν ἀποκλείστηκαν
τῆς τιμῆς νά εἶναι στήν γραμμή τῶν προγόνων τοῦ Μεσσία, ἔτσι καί οἱ ἄλλοι,
σάν κι αὐτές ἁμαρτωλοί, δέν θά ἀποκλειστοῦν ἀπό τό Βασίλειό Του. Θά πρέπει
ὅμως νά ὑποθέσουμε ὅτι αὐτές οἱ ξένες καί ἁμαρτωλές γυναῖκες, πού μνημονεύονται ἐδῶ ἀπό τόν εὐαγγελιστή Ματθαῖο, προσχώρησαν στόν λαό τοῦ Θεοῦ
καί ἔσβησαν μέ τήν μετάνοιά τους τά αἴσχη τους καί ἔζησαν ἔκτοτε τήν ζωή
τους κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Πολύ πιθανόν αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού ὁ Ματθαῖος
μνημονεύει μόνο αὐτές τίς γυναῖκες, ἐνῶ ἄλλες ξένες καί ἁμαρτωλές γυναῖκες,
πού ἀναφέρονται στήν Παλαιά Διαθήκη, δέν τίς μνημονεύει· γιατί θά ἔδειξαν ἀμετανόητο βίο.
4. Θά θίξω ἕνα ἄλλο θέμα, σχετικό μέ τόν σκοπό τῆς μελέτης μας. Τό ἐρώτημα
εἶναι, γιατί ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος παραθέτει τήν γενεαλογία τοῦ Ἰωσήφ, ὁ
ὁποῖος δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τήν γέννηση τοῦ Ἰησοῦ, καί δέν παραθέτει τήν
γενεαλογία τῆς Παρθένου Μαρίας, ἀπό τήν ὁποία καί μόνο γεννήθηκε κατά σάρκα
ὁ Χριστός; Ἡ ἀπάντηση προϋποθέτει γνώση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί αὐτός
154

εἶναι ὁ σκοπός μας, τό νά ἀποδείξουμε ὅτι σέ ὅλα της ἡ Καινή Διαθήκη ἑρμηνεύεται μέ τήν Παλαιά. Γιά τό ἐρώτημα πού θέσαμε ἀπαντῶ: Δέν μποροῦσε ὁ
εὐαγγελιστής Ματθαῖος νά ἀναφέρει τήν γενεαλογία τῆς Παρθένου Μαρίας, γιατί,
ὅπως γνωρίζουμε ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, ὑπῆρχε συνήθεια νά μήν παρατίθενται γενεαλογίες τῶν γυναικῶν. Ἀλλά γνωρίζουμε πάλι ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη ὅτι δέν ἐπιτρεπόταν γιά τόν ἄνδρα νά λάβει γυναίκα ἀπό ἄλλη φυλή, παρά
μόνο ἀπό τήν δική του (βλ. Ἀριθμ. 36,7-9). Ἄρα: Ἀφοῦ ὁ Ματθαῖος γενεαλογεῖ
τόν μνήστορα τῆς Παρθένου Ἰωσήφ καί ἀποδεικνύει αὐτόν καταγόμενον ἀπό τήν
φυλή τοῦ Δαυίδ, ἀπό τήν ἴδια λοιπόν φυλή κατάγεται καί ἡ μνηστή του Παρθένος
Μαρία. Ἄρα, ὁ Ἰησοῦς Χριστός κατάγεται ἀπό τήν φυλή τοῦ Δαυίδ. Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος, δηλαδή, προτιμάει ἐδῶ νά καταγράψει τόν Ἰωσήφ στόν κατάλογο καί ὄχι τήν Παρθένο, γιά νά τηρήσει τήν συνήθεια τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης – ἀφοῦ μάλιστα ἀπευθυνόταν καί πρός Ἰουδαίους – νά μήν καταγράφονται οἱ γενεαλογίες τῶν γυναικῶν. Γιά τήν Παρθένο γενεαλόγησε τόν Ἰωσήφ,
γι᾽ αὐτό καί ὅταν ἔφθασε σ᾽ αὐτόν, δέν σταμάτησε ἐκεῖ, ἀλλά πρόσθεσε «τόν
ἄνδρα Μαρίας» (στίχ. 16).
Στό παραπάνω θά μποροῦσε κανείς νά πεῖ, σάν ἀντίρρηση, ὅτι ὁ Ἰωσήφ δέν
τήρησε τόν νόμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί δέν ἔλαβε λοιπόν τήν μνηστή του
ἀπό τήν δική του φυλή. Ἄρα ἡ Παρθένος δέν κατάγεται ἀπό τήν φυλή τοῦ Δαυίδ.
Γιά νά μήν πεῖ ὅμως κανείς κάτι τέτοιο, προέλαβε ὁ Εὐαγγελιστής, λέγει ὁ Χρυσόστομος, καί γράφει γιά τόν Ἰωσήφ ὅτι «ἦταν δίκαιος» (στίχ. 19). Ἦταν ἐνάρετος καί ἄρα ὄχι παραβάτης τοῦ νόμου. Ἄρα ἔλαβε τήν μνηστή του ἀπό τήν
ἰδία μέ αὐτόν φυλή, τήν φυλή τοῦ Δαυίδ (βλ. Β´ Ὁμιλία εἰς τό κατά Ματθαῖον,
MPG 57,28).
5. Ἐπειδή ἀναφέραμε, ἰδιαίτερα σήμερα, τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο,
τόν μεγάλο ἑρμηνευτή τῆς Ἐκκλησίας μας, θά ἀναφέρω καί μία ἄλλη νόστιμη
θεολογική καί πνευματική σκέψη του ἐπί τοῦ γενεαλογικοῦ καταλόγου τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ· ἡ σκέψη αὐτή τοῦ ἱεροῦ πατρός βασίζεται ἐπί τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
γι᾽ αὐτό καί τήν ἀναφέρω. Δέν φεύγω, δηλαδή, ἀπό τό θέμα μου. Εἴπαμε ὅτι ὁ
Εὐαγγελιστής γιά νά κάνει εὐκολομνημόνευτο τόν κατάλογό του τόν χωρίζει σέ
τρεῖς μεγάλες ἐποχές τῆς ἰουδαϊκῆς ἱστορίας. Στήν πρώτη ἐποχή, ἀπό τόν
Ἀβραάμ μέχρι τόν Δαυίδ, τό πολίτευμα ἦταν τό δημοκρατικό. Δέν διορθώθηκαν
ὅμως οἱ Ἰσραηλῖτες ἀπό τό πολίτευμα αὐτό· παρέμειναν μέ τά πάθη τους. Ἄλλαξε
τό πολίτευμα καί ἦλθε ἡ βασιλεία. Τά ἴδια καί ἐδῶ: «Γενεαί δεκατέσσαρες»!
Ἄνθρωποι γεννιοῦνται καί ἄνθρωποι πεθαίνουν χωρίς νά βελτιώνονται πνευματικά.
Ἦλθε ἔπειτα ἄλλο πολίτευμα, ἡ δικτατορία τῶν Βαβυλωνίων, τῶν Περσῶν καί
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τῶν Ρωμαίων. «Γενεαί δεκατέσσαρες» καί ἐδῶ. Αὐτό διδάσκει ὅτι οἱ πολιτικές
καταστάσεις δέν φέρουν τήν σωτηρία. Οὔτε ἡ δημοκρατία, οὔτε ἡ βασιλεία οὔτε
ἡ δικτατορία. Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ ἀνύψωση τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται
μόνο ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό. Σᾶς διαβάζω ἀκριβῶς τόν λόγο τοῦ ἱεροῦ πατρός:
«Εἰς τρεῖς διεῖλε μερίδας τάς γενεάς ἁπάσας, δεικνύς ὅτι οὐδέ τῶν πολιτειῶν μεταβληθεισῶν ἐγένοντο βελτίους, ἀλλά καί ἀριστοκρατούμενοι καί βασιλευόμενοι
καί ὀλιγαρχούμενοι, ἐν τοῖς αὐτοῖς ἦσαν κακοῖς· καί οὔτε δημαγωγῶν, οὔτε
ἱερέων, οὔτε βασιλέων αὐτούς διεπόντων, ἔσχον τι πλέον εἰς ἀρετῆς λόγον» (βλ.
Ὁμιλία Δ´, MPG 57, 39).
6. Ἀπό ὅλα τά ὀνόματα πού ἀναφέρονται στόν γενεαλογικό κατάλογο δύο εἶναι
τά γλυκύτερα. Τά ἀναφέρω καί θά τά ἑρμηνεύσω, ἐπειδή εἶναι ὀνόματα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί σχετίζεται αὐτό μέ τό θέμα μας. Τό ἕνα ὄνομα εἶναι τό ΙΗΣΟΥΣ καί τό ἄλλο εἶναι τό ὄνομα ΜΑΡΙΑ.
(α) Τό ὄνομα Ἰησοῦς εἶναι τό προσωπικό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας. Προέρχεται
ἀπό τό vy («γιασά῾») πού σημαίνει ὁ «Γιαχβέ εἶναι σωτήρας». Ἡ ὀνομασία
αὐτή στόν Μεσσία ἦλθε ἀπό τόν οὐρανό, ἐκομίσθη ἀπό τόν ἄγγελο κατά τόν
Εὐαγγελισμό (Λουκ. 1,31). Ἀρχικά τό ὄνομα παρουσιάζεται μέ τήν πλατειά
μορφή Wv/hy“ («Γιεχωσούα῾»). Ὅταν ὅμως ἡ Ἀραμαϊκή ἀντικατέστησε τήν
Ἑβραϊκή ὡς κοινή γλώσσα τῶν Ἑβραίων, μετά τήν βαβυλώνιο αἰχμαλωσία,
τό ὄνομα ἔγινε hWvy“ («Γιεσού῾α»), ἀπ᾽ ὅπου προῆλθε ἡ δική μας ὀνομασία
Ἰησοῦς. Τό hWvy“ («Γιεσού῾α»), κατά συνήθεια, δινόταν στά παιδιά τῶν
Ἑβραίων καί στούς χρόνους τῆς Καινῆς Διαθήκης, σύμφωνα μέ ἑβραϊκό ἔθιμο
νά ἐκλέγονται ὀνόματα πού ἔχουν θρησκευτικές ἔννοιες. Στήν Ἁγία Γραφή τό
ὄνομα ἐκλέγεται μέ πολύ μεγάλη φροντίδα, γιατί δηλώνει τήν πίστη καί εὐλάβεια
τῶν γονέων, τά περιστατικά τῆς γεννήσεως ἑνός παιδιοῦ, τά προσωπικά του
χαρακτηριστικά ἤ ἀναφέρεται στήν ἀποστολή του, ἰδιαίτερα ὅταν τό ὄνομα δινόταν ἀπό τόν Θεό. Τό ὄνομα Ἰησοῦς εἶναι γεμάτο μέ ἱστορικές καί προφητικές
ἀναμνήσεις. Ὅπως ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ ὁδήγησε τόν Ἰσραήλ στήν ἐπίγεια Χαναάν, ἔτσι καί ὁ Ἰησοῦς, ὁ Ἀρχηγός τῆς σωτηρίας μας, ἦρθε νά μᾶς ἀνοίξει τίς
πύλες τῆς οὐράνιας Χαναάν, τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά ὁ Ἰησοῦς Χριστός
δέν εἶναι μόνο ὁ «Ἀρχηγός τῆς σωτηρίας μας» (Ἑβρ. 2,10)· εἶναι καί ὁ «Ἀπόστολος καί Ἀρχιερεύς τῆς ὁμολογίας μας» (Ἑβρ. 3,1). Ὁ ἀρχιερεύς κατά τήν
ἐπιστροφή ἀπό τήν βαβυλώνια αἰχμαλωσία (Β´ Ἔσδρ. 2,2) εἶχε τό ὄνομα
Ἰησοῦς (Ζαχ. 3,8. 6,11-15). Ὅπως ὁ προφήτης Ὠσηέ (τό ὄνομα Ὠσηέ γίνεται
Ἰησοῦς στό Ἀριθμ. 13,17: «καί ἐπωνόμασε Μωυσῆς τόν Αὐσή υἱόν Ναυή
Ἰησοῦν») ἀγάπησε μιά μοιχαλίδα γυναίκα, γιά νά τήν σώσει (Ὠσηέ κεφ. 1-3),
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ἔτσι καί ὁ Ἰησοῦς μας προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση, γιά νά σώσει τόν πεσμένο
στήν ἁμαρτία ἄνθρωπο.
(β) Τό ὄνομα ΜΑΡΙΑ εἶναι τό ὄνομα τῆς παρθένου Μητρός τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό συναντοῦμε καί ὡς ΜΑΡΙΑΜ (βλ. 1,20. Λουκ. 1,30 κ.ἄ.),
τό ὁποῖο πλησιάζει περισσότερο πρός τό ἑβραϊκό µyrm“ i («Μιργιάμ»· τό Ταργκούμ
ἔχει Mariam). Τό ὄνομα Μαριάμ εἶχε καί ἡ ἀδελφή τοῦ Μωυσῆ καί τοῦ Ἀαρών,
βλ. Ἐξ. 15,20. Ἡ σημασία τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ εἶναι ἀβέβαιη· ὡς καλύτερη
ἑρμηνεία δεχόμεθα τό νά συσχετίσουμε τό ὄνομα Miryam μέ τό ὄνομα hwhy
(«Γιαχβέ»), ὄνομα τοῦ Θεοῦ στήν Παλαιά Διαθήκη. «Yahweh» ἑρμηνεύεται
«Κύριος». Καί ἡ Παναγία λοιπόν μέ τό ὄνομα Miryam ἑρμηνεύεται «Κυρία».
Τήν ἑρμηνεία αὐτή δέχεται ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ ἁγιορείτης καί λέγει στόν πρόλογο τοῦ Θεοτοκαρίου του: «Ἑρμηνεύεται δέ τό ὄνομα Μαριάμ “Κυρία”· παράγεται δέ τοῦτο, κατ᾽ ἄλλους μέν ἐκ τοῦ Ἀϊά, ὅ δηλοῖ καθ᾽ Ἑβραίους Κύριος·
κατά δέ Γεώργιον τόν Κορέσσιον, εἰδήμονα τῶν ἑβραϊκῶν, ἐκ τῆς ρίζης τοῦ
Ἰεχωβᾶ, τοῦ τετραγραμμάτου, ἀκοινωνήτου τε πάσῃ κτίσει καί κυριωτέρου ὀνόματος τοῦ Θεοῦ· ὅ δή καί αὐτό ἡρμήνευται παρά τῶν Ἑβδομήκοντα Κύριος».
Σᾶς εὔχομαι, ἀγαπητά παιδιά, σεῖς πού παρακολουθεῖτε αὐτά τά ἁπλᾶ βιβλικά
μας μαθήματα, νά ἀγαπήσετε τά δύο αὐτά ὀνόματα ΙΗΣΟΥΣ καί ΜΑΡΙΑ, νά
σᾶς γίνουν τά περισσότερον ἀγαπητά ἀπό ὅλα τά ἄλλα ὀνόματα καί νά σᾶς εἶναι
τά πρῶτα λόγια τήν αὐγή καί τά τελευταῖα τήν ἑσπέρα!
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Ἑβδομαδιαῖες ραδιοφωνικές ἐκπομπές
(Κάθε Τρίτη 12:15 - 13:00 στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό
«Πειραϊκή Ἐκκλησία»)
24 Μαΐου 2011

Θέμα: H ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
(Σειρά μαθημάτων σέ βιβλική ὁμάδα νέων καί νεανίδων)

Μάθημα 4ο (Ματθ. 1,18-19)
1. Τό θέμα τῶν συνάξεών μας, ἀγαπητοί μου φίλοι, εἶναι νά νοήσουμε ὅτι χωρίς
τήν Παλαιά Διαθήκη δέν μπορεῖ νά κατανοηθεῖ ἡ Καινή Διαθήκη. Εἶναι ἀντιαιρετικό τό θέμα μας αὐτό, γιατί ἀκούγεται ἡ αἵρεση ὅτι δέν χρειάζεται ἡ Παλαιά
Διαθήκη. Εἶναι αἵρεση αὐτό καί θά ἀποδείξουμε τό κακό τῆς αἱρέσεως αὐτῆς
στά μαθήματά μας ἐδῶ. Μελετοῦμε τό α´ κεφ. τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου.
Εἴδαμε στά προηγούμενα μαθήματα ὅτι μᾶς εἶναι ἀκατανόητο τό κεφάλαιο αὐτό,
ἄν δέν γνωρίζουμε τήν Παλαιά Διαθήκη. Τό ἴδιο θά δοῦμε καί σήμερα συνεχίζοντας τήν μελέτη τοῦ κεφαλαίου αὐτοῦ.
2. Μέχρι τώρα ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος ἀπέδειξε ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Μεσσίας, ὅτι δηλαδή εἶναι ὁ Χριστός, παραθέτοντας τόν γενεαλογικό Του κατάλογο
καί ἀποδεικνύοντας ἀπ᾽ αὐτόν ὅτι ὁ Ἰησοῦς κατάγεται ἀπό τήν γενεά τοῦ Δαυίδ·
γιατί οἱ προφῆτες ἔλεγαν ὅτι ὁ Μεσσίας θά κατάγεται ἀπό αὐτήν τήν γενεά.
Ἀλλά οἱ ἀναγνῶστες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γνώριζαν ὅτι ὁ Μεσσίας δέν θά κατάγεται μόνο ἀπό τήν πατριά τοῦ Δαυίδ, ἀλλά ὅτι θά γεννηθεῖ καί ἀπό μητέρα
παρθένο (βλ. Ἠσ. 7,14). Αὐτό ἔρχεται τώρα νά ἀποδείξει ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος στήν συνέχεια τοῦ λόγου του. Θά μᾶς μιλήσει γιά τήν παρθενική γέννηση
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἕνας ὅμως πού δέν γνωρίζει Παλαιά Διαθήκη, δέν θά μπορεῖ
νά καταλάβει γιατί ὁ Ματθαῖος ὁμιλεῖ τώρα γιά τό θέμα αὐτό.
Ἀρχίζει λοιπόν ὁ Εὐαγγελιστής τό θέμα του καί λέγει: «Τοῦ δέ Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἡ γέννησις οὕτως ἦν» (1,18). Λέγοντας «γέννηση» ἐννοεῖ τήν «σύλληψη» τοῦ
Ἰησοῦ, τήν παρθενική του σύλληψη. Καί λέγει στήν συνέχεια γιά τήν μνηστεία
τῆς Παρθένου Μαρίας μέ τόν Ἰωσήφ: «Μνηστευθείσης γάρ τῆς μητρός αὐτοῦ
τῷ Ἰωσήφ» (1,18). Τά παρακάτω, πάλι ξαναλέγω, δέν μποροῦμε νά τά κατανοήσουμε, ἄν δέν γνωρίζουμε τήν Παλαιά Διαθήκη. Τό ρ. «μνηστεύομαι» στούς
Ἑβραίους λέγεται καί γιά τόν ἁπλό ἀρραβώνα, τό «λογοθέσιο» πού λέμε, ἀλλά
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λέγεται καί γιά τόν κυρίως γάμο, τήν συγκατοίκηση τοῦ μνηστήρα καί τῆς
μνηστῆς. Ὁ μνηστήρας μποροῦσε ὅποτε ἤθελε, χωρίς καμμία εἰδική τελετή, νά
καλέσει τήν μνηστή του σπίτι του καί νά τήν καταστήσει γυναίκα του. Τότε ἔλεγαν ὅτι ὁ ἄνδρας «παρελάμβανε» τήν γυναίκα του ἤ καί οἱ δύο συνήρχοντο στόν
ἴδιο οἶκο. Ὅπως ὅμως μαθαίνουμε ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, μποροῦσε καί ὁ
ἄνδρας νά κατοικήσει στό σπίτι τῆς μνηστῆς, ὅπως ὁ Τωβίας κατοίκησε στό
σπίτι τῆς νεαρῆς Σάρας.
3. Ἦταν περίοδος πού ὁ Ἰωσήφ δέν εἶχε συγκατοικήσει μέ τήν Παρθένο Μαρία
(«πρίν ἤ συνελθεῖν αὐτούς», στίχ. 18) – αὐτό πού οἱ Ἰουδαῖοι θά τό ἔλεγαν γάμο –
καί ἔγινε φανερή ἡ ἐγκυμοσύνη τῆς Παρθένου. Ἡ ἐγκυμοσύνη της, ὅπως λέει
καθαρά ὁ Εὐαγγελιστής, ἦταν «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου» (στίχ. 18). Τώρα, ἄς μήν
ἐξετάσουμε τό θεολογικό θέμα, τό γιατί δηλαδή ἡ Παρθένος Μαρία μνηστεύθηκε
τόν Ἰωσήφ, γιατί τό θέμα αὐτό εἶναι ἔξω ἀπό τόν σκοπό τῆς μελέτης μας. Ὁ
σκοπός τῆς μελέτης μας εἶναι νά δείξουμε τήν ἀναγκαιότητα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιά τήν ἑρμηνεία τῆς Καινῆς. Γενικά ὅμως λέμε ὅτι ἡ μνηστεία τῆς Παρθένου μέ τόν Ἰωσήφ δέν εἶχε σκοπό τόν γάμο μαζί του, ὅπως τό φανερώνει καθαρά
ὁ λόγος της στόν ἀρχάγγελο Γαβριήλ κατά τόν Εὐαγγελισμό «ἄνδρα οὐ γινώσκω» (Λουκ. 1,34), πού σημαίνει ὅτι δέν ἔχει σκοπό νά γνωρίσει ἄνδρα. Ἡ μνηστεία τῆς Παρθένου, ὅπως ἑρμηνεύουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, μέ ἀρχή τόν ἅγιο
Ἰγνάτιο τόν θεοφόρο, ἀποτελεῖ μυστήριο, ἕνα τέχνασμα τοῦ Θεοῦ, γιά νά ξεφύγει
τήν προσοχή τοῦ διαβόλου ἡ παρθενική σύλληψη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Θά ποῦμε
ὅμως ἐδῶ μιά ὡραία καί νόστιμη ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,
πού ἀναφέρεται σέ γνώση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Μέ τήν παρθενική γέννηση
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξωφλήθη τό χρέος τῆς γυναίκας στόν ἄνδρα. Γιά νά γίνει ἡ
γυναίκα κόπηκε ἡ πλευρά τοῦ ἄνδρα Ἀδάμ. Γεννήθηκαν πολλές γυναῖκες ἀλλά
καμμιά γυναίκα δέν βρέθηκε ἄξια νά ἐξωφλήσει τό χρέος αὐτό· ὅπως ὁ Ἀδάμ
γέννησε γυναίκα χωρίς γυναίκα, ἔτσι ἔπρεπε νά βρεθεῖ μιά γυναίκα πού νά γεννήσει ἄνδρα χωρίς ἄνδρα. Ἡ γυναίκα αὐτή εἶναι ἡ Παρθένος Μαρία. Γιά νά μήν
ὑπερηφανευθεῖ ὁ Ἀδάμ, λέει ὁ Χρυσόστομος, ὅτι βλάστησε γυναίκα χωρίς γυναίκα, γι᾽ αὐτό τώρα ἡ Παρθένος Μαριάμ γεννάει ἄνδρα χωρίς ἄνδρα, γιά νά
δειχθεῖ ἀπό αὐτά τά δύο ἡ ἰσοτιμία τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυναίκας. Διαβάζω τήν
περικοπή στό κείμενο: «Ἐπειδή γάρ ἐχρεώστει τό γυναικεῖον γένος τοῖς ἀνθρώποις τήν χάριν, ὡς τοῦ Ἀδάμ ἄνευ γυναικός γυναῖκα βλαστήσαντος, διά τοῦτο
σήμερον ἕτεκεν ἡ Παρθένος ἄνευ ἀνδρός, ὑπέρ τῆς Εὔας ἐκτιννύουσα τοῖς ἀνδράσι
τό χρέος. Ἵνα γάρ μή μέγα φρονήσῃ ὁ Ἀδάμ, ἄνευ γυναικός γυναῖκα βλαστήσας,
διά τοῦτο καί ἡ Παρθένος ἄνευ ἀνδρός ἄνδρα ἔτεκεν, ἵνα τῷ κοινῷ τοῦ θαύματος
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τό ὁμότιμον δείξῃ τῆς φύσεως» (Εἰς τό Γενέθλιον τοῦ Σωτῆρος, Εἰς Ἅπαντα
Ἁγίων Πατέρων Ἰω. Χρυσ. τ. 21,396Β). Ὡραία περικοπή αὐτή, πού ξεκινᾶ ἀπό
τήν Παλαιά Διαθήκη, γιατί ὁμιλεῖ πρῶτα γιά τήν πλάση τῆς Εὔας (βλ. Γεν.
2,18 ἑξ.).
Ὁ ἱερός Χρυσόστομος στήν ὁμιλία του «περί τοῦ μή δημοσιεύειν τά ἁμαρτήματα τῶν ἀδελφῶν...» λέει ὅτι τό θαῦμα τοῦ τοκετοῦ τῶν στείρων γυναικῶν τῆς
Π. Διαθήκης προμήνυε τό θαῦμα τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν Παρθένο
Μαρία. Παραθέτουμε μιά περικοπή ἀπό τήν ὁμιλία αὐτή, γιατί ὁμιλεῖ ἀπό τήν
Παλαιά Διαθήκη, πού εἶναι τό θέμα μας: «Ὅταν σέ ρωτάει ὁ Ἰουδαῖος – λέγει
ὁ ἱερός πατέρας – πῶς γέννησε ἡ Παρθένος, νά τόν ρωτᾶς κι ἐσύ, πῶς γέννησε
ἡ γερόντισσα στεῖρα; Δυό ἐμπόδια ἦταν σ᾽ αὐτήν τήν περίπτωση, καί ἡ μεγάλη
ἡλικία καί ἡ στειρότητα. Στήν περίπτωση ὅμως τῆς Παρθένου ἕνα μόνο ἐμπόδιο
ἦταν, τό ὅτι δέν γνώρισε γάμο. Προετοίμασε, λοιπόν, ἡ στεῖρα τόν δρόμο γιά τήν
Παρθένο... Γι᾽ αὐτόν τόν λόγο προηγήθηκαν οἱ στεῖρες (στήν Π. Διαθήκη), γιά
νά γίνει δηλαδή πιστευτός ὁ τόκος τῆς Παρθένου». Καί παρακάτω στήν ὁμιλία
αὐτή ὁ Χρυσόστομος λέγει ὅτι τό θαῦμα τῆς γέννησης στίς στεῖρες γυναῖκες τῆς
Π. Διαθήκης ἔγινε γιά νά γίνει πιστευτό τό θαῦμα τῆς γέννησης ἀπό τήν Παρθένο
Μαρία. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Γαβριήλ ὅταν εἶπε στήν Παρθένο ὅτι θά γεννήσει τόν Μεσσία ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, γιά νά γίνει πιστευτός ὁ λόγος του, τῆς ἀνέφερε τό
παράδειγμα τῆς συγγενοῦς της Ἐλισάβετ, τῆς στείρας, πού συνέλαβε υἱό στά
γεράματά της (Λουκ. 1,36). Καί συμπεραίνει ὁ Χρυσόστομος: «Βλέπεις ὅτι
στεῖρα ἀναφέρεται γιά τήν Παρθένο; Γιατί γιά ποιό λόγο τότε τῆς εἶπε γιά τόν
τοκετό τῆς συγγενοῦς της; Γιά ποιό λόγο εἶπε στά γεράματά της; Γιά ποιό λόγο
συμπλήρωσε πού τήν λένε στεῖρα;» (Εἰς Ἅπαντα Ἁγίων Πατέρων, Ἰω. Χρυσ.
ἔργα τ. 20, 349D-350Ε).
Σέ ἄλλη του ὁμιλία ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέει ὅτι τό θαῦμα τῆς γέννησης τοῦ
Χριστοῦ ἀπό τήν Παρθένο τό προμήνυσε τό θαῦμα τῆς πρώτης βλάστησης τῆς
παρθένου γῆς μέ μόνο τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι μέ σπέρματα (Ὁμιλία εἰς τόν
Μακάριον Ἀβραάμ. Εἰς Ἅπαντα Ἁγίων Πατέρων Ἰω. Χρυσ. ἔργα τ. 29, 746Α
ἑξ. σ. 188).
4. Ὁ Ἰωσήφ ταράχθηκε ἀπό τήν ἐγκυμοσύνη τῆς Παρθένου. Θά ὑπέθεσε ὅτι
κατά τό διάστημα τῆς ἀπουσίας Της γιά τήν ἐπίσκεψή της στήν Ἐλισάβετ
(Λουκ. 1,39-56) θά τῆς συνέβη ἕνας πιθανός βιασμός. Ἀποκλείουμε παντελῶς
ὡς βλάσφημη τήν ἰδέα ὅτι ὁ Ἰωσήφ θά φαντάστηκε ἐνοχή τῆς Παρθένου. Εἶχε
δεῖ, εἶχε διαπιστώσει, ὡς «δίκαιος» τήν μεγάλη Της ἀρετή. Τά ὅσα λέγει τό κείμενο παρακάτω γιά τόν Ἰωσήφ εἶναι στό θέμα μας, στήν ἀναγκαιότητα δηλαδή
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τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιά τήν ἑρμηνεία τῆς Καινῆς. Διαβάζουμε: «Ἰωσήφ δέ
ὁ ἀνήρ αὐτῆς, δίκαιος ὤν καί μή θέλων αὐτήν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα
ἀπολῦσαι αὐτήν» (1,19). Κανονικά, κατά τά κρατοῦντα στήν Παλαιά Διαθήκη,
ὁ Ἰωσήφ ἔπρεπε νά καταγγείλει τήν Παρθένο στούς δικαστές, γιά τήν ἐγκυμοσύνη της ὄχι ἀπό αὐτόν, καί αὐτή θά ἐτιμωρεῖτο διά λιθοβολισμοῦ γιά τό ὑποτιθέμενο λάθος Της, ὅπως ὅριζε ὁ Νόμος (βλ. Δευτ. 22,23). Αὐτό σημαίνει τό
«παραδειγματίσαι» πού λέει ὁ στίχος μας. Δέν θέλησε ὅμως νά πράξει ἔτσι ὁ
Ἰωσήφ, γιατί ἦταν «δίκαιος», δηλαδή εὐσπλαγχνικός. Γι᾽ αὐτό θέλησε «λάθρα
ἀπολῦσαι αὐτήν». Νά διαλύσει δηλαδή τόν δεσμό του μέ τήν Μαρία κρυφά, χωρίς
κρίση, κατά ἕναν ἐντελῶς ἰδιωτικό τρόπο. Αὐτό δέν τό ἔλεγε ἡ Παλαιά Διαθήκη,
ἀλλά τό ἐσκέφθη ὁ Ἰωσήφ ἀπό εὐσπλαγχνικότητα καί ἔκανε ὑπέρβαση τοῦ
Νόμου.
Θά συνεχίσουμε τήν μελέτη μας στό ἑπόμενο μάθημά μας.
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Ἑβδομαδιαῖες ραδιοφωνικές ἐκπομπές
(Κάθε Τρίτη 12:15 - 13:00 στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό
«Πειραϊκή Ἐκκλησία»)
Τρίτη 31-5-2011

Θέμα: H ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
(Σειρά μαθημάτων σέ βιβλική ὁμάδα νέων καί νεανίδων)

Μάθημα 5ο (Ματθ. 1,20-23)
1. Τό θέμα τῶν μελετῶν μας, ἀγαπητοί μου φίλοι, εἶναι «ἡ Παλαιά Διαθήκη
στήν Καινή Διαθήκη». Θέλω νά ἐννοήσετε, νά ἐννοήσετε καλά ὅτι χωρίς τήν
γνώση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης δέν μποροῦμε νά νοήσουμε τήν Καινή Διαθήκη.
Καί τήν σειρά αὐτή τήν κάνουμε γι᾽ αὐτούς πού λένε ὅτι δέν χρειάζεται ἡ Παλαιά
Διαθήκη καί φτάνει μόνο ἡ Καινή. Ἤδη τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο, μ᾽ αὐτά
τά λίγα πού μελετήσαμε μέχρι τώρα, μᾶς ἔχει ἀποδείξει ὅτι ἡ Καινή Διαθήκη
εἶναι ἐντελῶς ἀκατανόητη χωρίς τήν γνώση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
2. Στήν μελέτη μας στό α´ κεφ. τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου βρισκόμαστε
ἐκεῖ πού ὁ ἄγγελος παραγγέλλει στόν Ἰωσήφ νά παραλάβει τήν γυναίκα του Μαριάμ στήν οἰκία του μέ τήν πληροφορία ὅτι τό συλληφθέν στήν Κοιλία Της εἶναι
ἐκ Πνεύματος Ἁγίου (1,20). Τοῦ λέγει μάλιστα ὅτι ὁ υἱός πού θά γεννηθεῖ θά
λάβει ἀπό Αὐτόν τό ὄνομα Ἰησοῦς: «Τέξεται δέ υἱόν καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ
Ἰησοῦν». Δέν θά διάλεγε ὁ Ἰωσήφ τό ὄνομα τοῦ Παιδίου, ἀλλά ἁπλῶς θά τό ἀπένειμε αὐτός. «Καί καλέσεις», τοῦ εἶπε. Τό ὄνομα Ἰησοῦς εἶναι αὐτό πού ἐφανέρωσε
ὁ ἄγγελος στήν Παρθένο κατά τόν Εὐαγγελισμό (βλ. Λουκ. 1,31). Συγχρόνως δέ
ὁ ἄγγελος δίνει στόν Ἰωσήφ καί τήν σημασία τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ: «Αὐτός γάρ
σώσει τόν λαόν αὐτοῦ ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν». Ὁ Μεσσίας δέν ἔρχεται σάν
πολιτικός ἡγέτης καί ἐπαναστάτης, ἀλλά ὡς Σωτήρας, ἐλευθερωτής μας ἀπό
τήν βαρειά δουλεία τῆς ἁμαρτίας. Ἐπειδή τό θέμα μας εἶναι νά σπουδάζουμε τήν
Παλαιά Διαθήκη στήν Καινή, θά ἀναφερθοῦμε ἐδῶ στό ἰουδαϊκό ὄνομα Ἰησοῦς,
v/ hy“ («Γιεχωσού῾α») κατά τήν πλήρη μορφή τοῦ ὀνόματος (βλ. Ἔξοδ. 24,13)
ἤ hWvy“ («Γιεσού῾α») κατά τήν συνεπτυγμένη μορφή (βλ. Νεεμ. 7,7). Τό ὄνομα
σημαίνει ὁ «Γιαχβέ εἶναι σωτήρας». Στόν Ἰωσήφ ὅμως ὁ ἄγγελος εἶπε ὅτι
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«Αὐτός», τό Παιδίον πού πρόκειται νά γεννηθεῖ, Αὐτός θά σώσει τόν λαό ἀπό τίς
ἁμαρτίες. Αὐτός θά εἶναι ὁ Σωτήρας. – Ἄς ἀκούσουμε ἐδῶ καί τό σχόλιο τοῦ
Henry στό ὄνομα «Ἰησοῦς»: «Ἰησοῦς εἶναι τό ἴδιο ὄνομα μέ τό Joshua (τό ὄνομα
τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ), μόνο πού ἡ κατάληξη εἶναι παραλλαγμένη σύμφωνα μέ
τήν ἑλληνική γλώσσα. Ἀπό τούς Ἑβδομήκοντα (Ο´) ὁ Joshua λέγεται Ἰησοῦς
(βλ. Πράξ. 7,45. Ἑβρ. 4,8). Στήν Παλαιά Διαθήκη ὑπάρχουν δυό πρόσωπα μέ
αὐτό τό ὄνομα, πού καί τά δυό εἶναι ἐπιφανεῖς τύποι τοῦ Χριστοῦ: Εἶναι ὁ Ἰησοῦς
τοῦ Ναυῆ, πού ἦταν ὁ πρῶτος ἀρχηγός τῶν Ἰσραηλιτῶν κατά τήν πρώτη ἐγκατάστασή τους στήν Χαναάν, καί ὁ Ἰησοῦς, πού ἦταν ὁ ἀρχιερέας τους κατά τήν
δεύτερη ἐγκατάστασή τους μετά τήν αἰχμαλωσία (Ζαχαρ. 6, 11.12). Ὁ Χριστός
εἶναι ὁ Ἰησοῦς μας. Εἶναι καί τά δυό: Καί ὁ ἀρχηγός τῆς σωτηρίας μας καί ἀρχιερέας τῆς ὁμολογίας μας καί στά δυό Σωτήρας μας – ἕνας Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, πού
ἔρχεται ἀντί τοῦ Μωυσῆ καί κάνει γιά ᾽μᾶς αὐτό τό ὁποῖο ἀδυνατοῦσε νά κάνει ὁ
νόμος, στό ὁποῖο ἀσθενοῦσε. Ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ ὀνομάστηκε «Hosea», ἀλλά ὁ
Μωυσῆς πρόταξε τήν πρώτη συλλαβή τοῦ ὀνόματος Jehovah καί ἔτσι ἔκανε τό
ὄνομα «Jehoshua» (Ἀριθμ. 13,16), γιά νά ὑποδηλώσει ὅτι ὁ Μεσσίας, πού θά
ἔφερνε αὐτό τό ὄνομα, θά εἶναι ὁ Γιαχβέ· ἔτσι Αὐτός εἶναι ἄξιος νά σώζει στό παντελές, οὔτε ὑπάρχει σέ κανέναν ἄλλον σωτηρία».
3. Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος, ὅπως εἴπαμε, θέλει νά ἀποδείξει στό Εὐαγγέλιό
Του, ὅτι στό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἐκπληρώθηκαν ὅλες οἱ προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης περί τοῦ Μεσσία. Καί εἰδικά στό προηγούμενο καί στο παρόν
μάθημά μας ὁ Εὐαγγελιστής μᾶς λέει γιά τήν παρθενική σύλληψη τοῦ Χριστοῦ,
γιά νά πεῖ τώρα ὅτι αὐτό ἔγινε γιά νά ἐκπληρωθεῖ ἡ σχετική προφητεία τοῦ
Ἠσαΐα. Ὁ προφήτης Ἠσαΐας εἶχε πεῖ γιά τήν παρθενική γέννηση τοῦ Μεσσία
λέγοντας, «Ἰδού ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται υἱόν, καί καλέσουσι τό
ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ» (στίχ. 21. Ἡσ. 7,14).
Τήν προφητεία αὐτή ὁ Ἠσαΐας τήν εἶπε στόν Ἄχαζ, τόν βασιλέα τοῦ ἰουδαϊκοῦ
κράτους, ὅταν αὐτός ἑτοιμαζόταν γιά τόν πόλεμο ἐναντίον τῶν Ἰσραηλιτῶν καί
τῶν Ἀραμαίων. Οἱ Ἀραμαῖοι μέ ἀρχηγό τόν βασιλέα τους Ρασείμ συμμάχησαν
μέ τόν βασιλιά τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ κράτους Φακεέ καί μέ πολλούς ἄλλους ἡγεμόνες
Φοινικικῶν καί Φιλισταϊκῶν πόλεων καί διοργάνωσαν κίνημα ἐναντίον τῶν Ἀσσυρίων. Στό κίνημά τους προσκάλεσαν καί τόν Ἄχαζ, τόν βασιλέα τοῦ Ἰουδαϊκοῦ
κράτους, καί, ἐπειδή αὐτός ἀρνήθηκε, ἐξερράγη τό 734/733 π.Χ. ὁ λεγόμενος
Συρο-εφραϊμιτικός πόλεμος. Οἱ ἑνωμένοι στρατοί τῶν Ἰσραηλιτῶν καί τῶν Ἀραμαίων εἰσέβαλαν στό ἰουδαϊκό ἔδαφος. Περίτρομος ὁ Ἄχαζ ἤθελε νά προσκαλέσει
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τούς Ἀσσυρίους σέ βοήθεια γιά τήν ἀποτροπή τοῦ κινδύνου. Ἐδῶ ἐπενέβη ὁ προφήτης Ἠσαΐας, γιατί ἔβλεπε σέ κίνδυνο τήν πίστη τοῦ λαοῦ του καί ἤθελε νά
ματαιώσει τό σχέδιο τοῦ Ἄχαζ, συμβουλεύοντάς τον νά ἔχει πίστη στόν Θεό καί
θά ἀποτραπεῖ ὁ κίνδυνος τοῦ ἔθνους. Ἐπειδή μάλιστα τόν ἔβλεπε δύσπιστο, τοῦ
πρότεινε νά ζητήσει ἀπό τόν Θεό ὁποιοδήποτε «σημεῖον», δηλαδή θαῦμα, γιά νά
ἀποδειχτεῖ ἡ παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ. Μέ τό θαῦμα αὐτό θά ἐπίστευε ὁ βασιλεύς
στήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, πού θά ἀπέτρεπε καί τόν παρόντα κίνδυνο ἀπό τό
ἔθνος του καί δέν θά καλοῦσε, λοιπόν, τούς εἰδωλολάτρες Ἀσσυρίους γιά συμμάχους πρός ἀποτροπή τοῦ κινδύνου, γιατί αὐτοί θά ἔφερναν καί τήν εἰδωλολατρία
στήν χώρα. Ὁ Ἄχαζ ὅμως προφασίστηκε τόν εὐσεβῆ, ὅτι τάχα δέν θέλει νά
ἐκπειράσει τόν Θεό, καί δέν ζήτησε θαῦμα, ὅπως τοῦ πρότεινε ὁ Προφήτης. Στήν
ἄρνηση αὐτή τοῦ βασιλέως, ὁ προφήτης Ἠσαΐας, γιά νά δείξει τήν ἀλήθεια τοῦ
κηρύγματός του, τῆς πίστης δηλαδή στό Θεό καί στήν παντοδυναμία του, διατυπώνει τό μεγαλύτερο θαῦμα τῆς ἱστορίας, τήν γέννηση τοῦ Ἐμμανουήλ ἀπό
τήν Παρθένο, διά τοῦ Ὁποίου θά σωθοῦν ὅσοι θά πιστέψουν (βλ. Ἡσ. 7,1-16).
Ἔτσι στήν διαφωνία ἐκείνη τοῦ Προφήτη καί τοῦ βασιλέως Ἄχαζ χρεωστοῦμε
τήν περίφημη προφητεία τοῦ Ἠσαΐα περί τοῦ Μεσσία ἀπό τήν Παρθένο, τό «ἰδού
ἡ Παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται υἱόν καί καλέσουσι τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ», αὐτό πού ἀναφέρει ὁ στίχος πού ἑρμηνεύουμε.
Ἀλλά, ἐπειδή ἡ προφητεία αὐτή τοῦ Ἠσαΐου θέλει παλαιοδιαθηκική μελέτη,
αὐτό ἀκριβῶς πού εἶναι τό θέμα μας, σταματᾶμε τό μάθημά μας ἐδῶ καί θά τό
συνεχίσουμε στήν ἑπόμενή μας συνάντηση.
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Ἑβδομαδιαῖες ραδιοφωνικές ἐκπομπές
(Κάθε Τρίτη 12:15 - 13:00 στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό
«Πειραϊκή Ἐκκλησία»)
Τρίτη 7-6-2011

Θέμα: H ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
(Σειρά μαθημάτων σέ βιβλική ὁμάδα νέων καί νεανίδων)

Μάθημα 6ο (Ματθ. 1,23-25)
1. Προχωροῦμε τά μαθήματά μας, ἀγαπητοί μου φίλοι. Τά μαθήματά μας εἶναι
ἁπλᾶ, ἀλλά εἶναι σοβαρά, γιατί εἶναι μαθήματα βιβλικά. Καί μάλιστα ἀσχολοῦνται
μέ ἕνα σοβαρό βιβλικό θέμα, τό ὁποῖο εἶναι ἀναγκαιότατο γιά τήν σημερινή μας ἐποχή.
Πολλοί στήν σημερινή μας ἐποχή περιφρονοῦν τήν Παλαιά Διαθήκη, γιατί ἔχουν
ἄγνοια τοῦ περιεχομένου της, ἤ καλύτερα νά πῶ, γιατί παρεξηγοῦν τό περιεχόμενό
της. Πολλοί θεωροῦν τήν Παλαιά Διαθήκη ὡς μία ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ ἤ ὡς ἕνα ἠθικολογικό ἀνάγνωσμα. Ἕνα ἀνάγνωσμα δηλαδή μέ ἁπλῶς καλά λόγια. Δέν εἶναι αὐτό
ὅμως, ἀγαπητοί μου φίλοι, ἡ Παλαιά Διαθήκη. Ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι βιβλίο τοῦ
Χριστοῦ. Γιατί οἱ Προφῆτες καί οἱ δίκαιοι ἄνθρωποι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης προεφήτευσαν τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία καί ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλά καί τόν εἶδαν! Ναί! Ὁ Υἱός
τοῦ Θεοῦ καί πρίν ἀκόμη νά σαρκωθεῖ ἐμφανιζόταν στήν Παλαιά Διαθήκη μέ τήν
μορφή τοῦ Ἀγγέλου τοῦ Κυρίου. Ἡ Παλαιά Διαθήκη λοιπόν εἶναι βιβλίο ἀποκαλύψεων,
εἶναι βιβλίο θεοφανειῶν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί ἡ Καινή Διαθήκη εἶναι συνέχεια τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης. Οἱ θεόπνευστοι συγγραφεῖς τῆς Καινῆς Διαθήκης, καί ἰδίως οἱ
Εὐαγγελιστές, μνημονεύουν στά ἱερά τους βιβλία χωρία ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη
γιά νά δείξουν τήν συμφωνία καί τήν ταύτιση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τόν προφητευόμενον στήν Παλαιά Διαθήκη Μεσσία. Αὐτό εἶναι τό θέμα μας, φίλοι μου, πού μᾶς
ἀπασχολεῖ στίς ἐδῶ ἑβδομαδιαῖες συναντήσεις μας. Τό θέμα μας εἶναι: Ἡ Παλαιά
Διαθήκη στήν Καινή Διαθήκη.
2. Μελετοῦμε τό α´ κεφ. τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου καί εὑρισκόμεθα στήν
ἀναφορά πού κάνει ὁ Εὐαγγελιστής στόν λόγο τοῦ προφήτου Ἠσαΐου γιά τήν παρθενική σύλληψη τοῦ Χριστοῦ. Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος θέλει νά ἀποδείξει ὅτι ὅσα
εἶπαν οἱ Προφῆτες γιά τόν Μεσσία ἐφαρμόζονται στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὁ προφήτης Ἠσαΐας μέ ἀφορμή τήν διένεξή του πρός τόν βασιλέα Ἄχαζ εἶχε πεῖ,
εἶχε προφητεύσει, πώς τό μεγαλύτερο σημεῖο τῶν αἰώνων θά εἶναι τό ὅτι μία παρθένος
165

θά γεννήσει υἱόν, τόν Μεσσίαν. «Ἰδού ἡ Παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται Υἱόν
καί καλέσεις τό ὄνομα Αὐτοῦ Ἐμμανουήλ» (Ησ. 7,14). Ἐδῶ σταθήκαμε στό προηγούμενο μάθημα. Προχωροῦμε σήμερα παρακάτω.
Παρατηρῆστε, ἀγαπητοί μου, τήν ἔκφραση τοῦ προφήτου «Ἡ Παρθένος»! Ἡ λέξη
εἶναι μέ ἄρθρο· ἔτσι ἔχει καί στό Ἑβραϊκό hml]h («χα-ἁλμά»). Ἔχει τήν ἔννοια ὅτι
πρόκειται γιά ἐξαιρετική Παρθένο. Ἀλλά θέλω νά κάνω μία ἀναγκαία παρατήρηση
καί νά πῶ: Ἡ ἑβραϊκή λέξη hml] («ἁλμά»), πού χρησιμοποιεῖ τό Ἑβραϊκό κείμενο
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, μεταφράζεται κατά λέξη «νεάνιδα». Γιά τήν παρθένο γυναίκα
ἡ Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιεῖ κυρίως τήν λέξη hlWtB] («μπεθουλά»). Οἱ Ἰουδαῖοι
ὅμως, πολέμιοι τοῦ Χριστιανισμοῦ, πού δέν πιστεύουν στήν ὑπερφυσική γέννηση τοῦ
Χριστοῦ, ἁρπάζονται ἀπ᾽ αὐτό ἀκριβῶς, τό ὅτι δηλαδή ὁ Ἠσαΐας δέν χρησιμοποιεῖ
τήν λέξη hlWtB] («μπεθουλά») πού σημαίνει τήν παρθένο, ἀλλά χρησιμοποιεῖ τήν λέξη
hml]  («ἁλμά»), πού σημαίνει τήν νεάνιδα. Μάλιστα στηριζόμενοι καί στήν μετάφραση
τοῦ Ἀκύλα καί τοῦ Συμμάχου, ἀποδίδουν οἱ Ἰουδαῖοι αὐτοί ἀπό τό Ἑβραϊκό κείμενο
τήν λέξη hml] («ἁλμά») τοῦ στίχ. 7,14 τοῦ Ἠσαΐα μέ τό «νεάνιδα», ὄχι βέβαια μέ
τήν ἔννοια τῆς παρθένου, ἀλλά γενικά μέ τήν ἔννοια τῆς νεαρᾶς γυναίκας. Ἤδη ὁ
Ἰουστῖνος ὁ φιλόσοφος καί μάρτυς (†165;) ἐλέγχει τούς συγχρόνους του Ἰουδαίους
ὅτι διαστρέφουν τό σημαντικώτατο αὐτό χριστολογικό χωρίο τοῦ Ἠσαΐα ἐξηγώντας
τό hml] («ἁλμά») μέ τό νεάνιδα. Καί νεώτεροι ὀρθολογιστές ἑρμηνευτές ἰουδαΐζουν
καί μεταφράζουν ἔτσι καί αὐτοί, μέ τό «νεάνιδα» τήν λέξη hml] («ἁλμά»). Ἀλλά
ἔχουμε τήν παλαιά μετάφραση τῶν Ο´ πού μεταφράζει τήν λέξη hml] («ἁλμά») μέ
τό «παρθένος» καί ἔχουμε καί τόν εὐαγγελιστή μας Ματθαῖο πού παραθέτει τό χωρίο
αὐτό τοῦ Ἠσαΐα ἀπό τήν μετάφραση τῶν Ο´ ἀποδίδοντας το στήν ὑπερφυσική γέννηση
τοῦ Μεσσία. Ὡς ὡραία φαίνεται ἡ ἑρμηνεία τοῦ Ζιγαβηνοῦ, ὁ ὁποῖος, ἐνῶ δέχεται ὅτι
ἡ λέξη hml]  («ἁλμά») σημαίνει κυρίως τήν νεαρή γυναίκα, ὅμως λέγει: «Τό τῆς νεανιότητος ὄνομα ἐπί τῆς παρθενίας ἡ Γραφή τίθησι. Καί γάρ περί κόρης ἐπιβουλευομένης διαλεγομένη φησίν, “Ἐάν φωνήσῃ ἡ νεᾶνις” (Δευτ. 22,27), τοὐτέστιν, ἡ
παρθένος». Ἔπειτα, ἄν στήν περίπτωσή μας τό hml]  («ἁλμά») σημαίνει ἁπλῶς τήν
νεάνιδα καί ὄχι τήν παρθένο, τότε ποῦ εἶναι τό μέγα σημεῖο, τό μεγάλο δηλαδή θαῦμα,
τό ὁποῖο προφήτευσε ὁ Ἠσαΐας; Τό νά γεννήσει μιά γυναίκα, ἔστω καί νεαρή, διά φυσικοῦ τρόπου, δέν ἀποτελεῖ τό σημεῖο, πού θά ἔπειθε τόν Ἄχαζ νά πιστέψει στήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ· τό θαῦμα εἶναι νά γεννήσει παρθένος χωρίς ἄνδρα.
Ἄς παραθέσουμε ἐδῶ τόν σχολιασμό τοῦ Henry, τόν ὁποῖο χρησιμοποιήσαμε καί
στό προηγούμενό μας μάθημα: «Ἡ λέξη hml]  («ἁλμά») – λέγει ὁ Henry – σημαίνει
μιά παρθένο μέ τήν αὐστηρή ἔννοια, ὅπως τό ὁμολογεῖ καί ἡ ἴδια ἡ Μαριάμ ὅτι εἶναι
(Λουκ. 1,34): “Δέν γνωρίζω ἄνδρα”· δέν θά ἦταν καθόλου θαυμαστό σημεῖο, ὅπως
ἦταν πραγματικά, ἄν γινόταν διαφορετικά. Ὑπῆρχε ἀπό παλιά ὁ ὑπαινιγμός ὅτι ὁ Μεσσίας θά γεννιόταν ἀπό παρθένο, ὅταν εἰπώθηκε ὅτι Αὐτός θά εἶναι “τό σπέρμα τῆς γυ166

ναικός” (Γεν. 3,15). Θά εἶναι τό σπέρμα γυναίκας καί ὄχι τό σπέρμα ἄνδρα. Ὁ Χριστός
γεννήθηκε ἀπό παρθένο ὄχι μόνο γιατί ἡ γέννησή του ἔπρεπε νά εἶναι ὑπερφυσική καί
γενικά καταπληκτική, ἀλλά καί γιατί ἔπρεπε νά εἶναι ἄσπιλη, καθαρή, χωρίς καμμιά
κηλίδα ἁμαρτίας. Ὁ Χριστός δέν θά γεννιόταν ἀπό μιά αὐτοκρατόρισσα ἤ ἀπό μιά βασίλισσα, γιατί δέν συμπεριφέρθηκε μέ ἐξωτερική πομπή καί λαμπρότητα ἀλλά ἀπό μιά
παρθένο, γιά νά μᾶς διδάξει πνευματική καθαρότητα, νά νεκρώσουμε τίς ἡδονές τῶν
αἰσθήσεων καί ἔτσι νά κρατήσουμε τούς ἑαυτούς μας ἄσπιλους ἀπό τούς μολυσμούς
τοῦ κόσμου καί τῆς σάρκας καί νά μπορέσουμε νά παρασταθοῦμε “ἁγνές παρθένες”
στόν Χριστό».
3. Προχωροῦμε παρακάτω στήν μελέτη μας. Δέν κάνουμε ἑρμηνεία τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου, ἀλλά ἀσχολούμαστε μέ τό θέμα μας. Τό δέ θέμα μας εἶναι νά στεκόμαστε ἰδιαίτερα στό ἱερό κείμενο ἐκεῖ ὅπου βλέπουμε νά χρησιμοποιεῖται ἤ νά
ὑπονοεῖται ἡ Παλαιά Διαθήκη. Ὁ προφήτης Ἠσαΐας στήν προφητεία του γιά τήν
θαυμαστή γέννηση τοῦ Μεσσία ἀπό παρθένο μητέρα, μίλησε καί γιά τήν ὀνομασία
του: «Καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ» (Ἠσ. 7,14). Τό χωρίο αὐτό τοῦ
Προφήτου τό χρησιμοποιεῖ καί ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος εἰς 1,23 («Καί καλέσουσι
τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον “μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός”»). Θά καλέσουν τόν Μεσσία «Ἐμμανουήλ» οἱ ὄχλοι πού θά τόν πιστέψουν ὡς Θεό. Τό ὄνομα
Ἐμμανουήλ εἶναι ἑβραϊκό ὄνομα καί, ὅπως λέει παρακάτω ὁ στίχος μας, μεταφράζεται
«μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός». Ἀλλά ποτέ, φίλοι μου, ὁ Μεσσίας δέν ὀνομάστηκε μέ τό ὄνομα
αὐτό. Ἐδῶ τό Ἐμμανουήλ δέν εἶναι πράγματι ὄνομα τοῦ Μεσσία, ἀλλά ἔκφραση πού
δηλώνει τό ἀποτέλεσμα, τήν πραγματικότητα μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ. Μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ὁ Θεός ἦταν πραγματικά μεταξύ τῶν
ἀνθρώπων. Πάντοτε βέβαια ὁ Θεός ἦταν μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ποτέ ὅμως τόσο καθαρά. Εἶναι συνήθεια στήν Ἁγία Γραφή νά χρησιμοποιεῖ γιά ὀνόματα τά συμβαίνοντα
πράγματα. Ἄς ἀναφέρουμε τρία παραδείγματα πάλι ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἠσαΐα, ἀπό
τήν Παλαιά Διαθήκη δηλαδή: (α) Ὁ Θεός ἔδωσε ἐντολή στόν Προφήτη του νά ὀνομάσει τό παιδί του πού θά γεννιόταν «Ταχέως σκύλευσον ὀξέως προνόμευσον» (βλ.
Ἠσ. 8,3). Ἀλλά ποτέ δέν δόθηκε σέ κανέναν τέτοιο ὄνομα. Τί νόημα εἶχε τότε ὁ λόγος
αὐτός τοῦ Θεοῦ; Ἐπειδή κατά τήν γέννηση τοῦ παιδιοῦ πού λέει ὁ στίχ. Ἠσ. 8,3
ἔγινε ἁρπαγή καί διανομή λαφύρων, γι᾽ αὐτό, αὐτό πού θά συνέβαινε στήν πραγματικότητα δόθηκε σάν ὄνομα. (β) Ὁ Θεός λέει διά τοῦ προφήτου Ἠσαΐα ὅτι ἡ πόλη
Ἰερουσαλήμ θά κληθεῖ «πόλις δικαιοσύνης» (βλ. Ἠσ. 1,26). Πουθενά ὅμως δέν βρίσκουμε νά ὀνομάστηκε ἔτσι ἡ Ἰερουσαλήμ, ἀλλά πάντα εἴχε τήν ὀνομασία Ἰερουσαλήμ. Εἶπε ὅμως ὁ Θεός ὅτι θά ὀνομαστεῖ ἡ πόλη μέ αὐτό τό ὄνομα («πόλις
δικαιοσύνης»), ἀπό τό πράγμα πού θά γινόταν, τήν βελτίωσή της δηλαδή (βλ. Ἰωαν.
Χρυσ. Ὁμιλία Ε´ στό κατά Ματθαῖον – ΕΠΕ 9,168.15 ἑξ.). (γ) Ὁ Ἠσαΐας λέει
ὅτι ὁ Μεσσίας θά κληθεῖ «Μεγάλης βουλῆς ἄγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός
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ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατήρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» (βλ. Ἡσ. 9,6).
Ποτέ ὁ Μεσσίας δέν κλήθηκε μέ τίς φράσεις αὐτές σάν ὄνομα. Ἡ πραγματικότητα
ὅμως εἶναι ὅτι ὁ Μεσσίας ἦταν ὅ,τι δηλώνουν οἱ παραπάνω φράσεις.1 – Ἐπιμείναμε
στήν θέση ὅτι τό Ἐμμανουήλ, πού ἑρμηνεύεται «μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός», δέν εἶναι ὄνομα
τοῦ Μεσσία, ἀλλά δηλώνει μιά πραγματικότητα, γιά τόν ἑξῆς λόγο: Γιατί ἀπό αὐτό
ἀποδεικνύεται ἡ θεότητα τοῦ Μεσσία. Ἄν τό Ἐμμανουήλ ἦταν πραγματικά τό ὄνομα
τοῦ Μεσσία ἀπό αὐτό καί μόνο δέν ἀποδεικνύεται ἡ θεότητά του. Γιατί καί τό ὄνομα
Ἰεζεκιήλ ἑρμηνεύεται «ὁ Θεός ἐνισχύει», χωρίς νά σημαίνει αὐτό ὅτι ὁ προφήτης
Ἰεζεκιήλ εἶναι «ὁ ἐνισχύων Θεός». Ἔτσι καί τό Ἐμμανουήλ· ἄν θά λεγόταν ὡς κύριο
ὄνομα τοῦ Μεσσία δέν θά σήμαινε αὐτό ἀναγκαίως ὅτι ὁ Μεσσίας εἶναι Θεός. Τώρα
ὅμως πού τό Ἐμμανουήλ δέν ἀναφέρεται στόν Μεσσία ὡς ὄνομα ἀναφέρεται ἀναγκαστικά ὡς περιεχόμενο, ὡς πράγμα. Δηλώνει ὅτι ὁ Θεός πραγματικά εἶναι μεταξύ τῶν
ἀνθρώπων· ἄρα ὁ Χριστός εἶναι Θεός.
4. Ὁ Ἰωσήφ ὑπήκουσε πρόθυμα στό κέλευσμα τοῦ ἀγγέλου τοῦ Κυρίου καί παρέλαβε τήν Παρθένο Μαριάμ στήν οἰκία του. Διαβάζουμε παρακάτω στό κατά Ματθαῖον
Εὐαγγέλιον: «Διεγερθείς δέ ὁ Ἰωσήφ ἀπό τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ
ἄγγελος Κυρίου καί παρέλαβε τήν γυναῖκα αὐτοῦ» (1,24). Σημειώνει δέ τελευταῖα ὁ
Εὐαγγελιστής ὅτι ὁ Ἰωσήφ «οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτήν, ἕως οὗ ἔτεκε τόν υἱόν αὐτῆς τόν
πρωτότοκον» (1,25). Εἶναι ἀνάγκη νά ἑρμηνεύσουμε τήν ἔκφραση αὐτή καί γιά τήν
σπουδαιότητά της, ἀλλά καί γιά τόν λόγο ὅτι εἶναι μέσα στό θέμα μας, στήν χρήση
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀπό τήν Καινή. Τό χωρίο αὐτό εἶναι γνωστό ὅτι τό χρησιμοποιοῦν οἱ Προτεστάντες γιά νά ποῦν τήν μεγάλη πλάνη ὅτι ἡ Παναγία μας δέν ἦταν
ἀειπάρθενος. Τά λέγουν ὅμως αὐτά, γιατί δέν γνωρίζουν οὔτε τήν λεκτική ἔκφραση
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἡ ἔκφραση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ «οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτήν ἕως
οὗ ἔτεκεν τόν Υἱόν αὐτῆς τόν πρωτότοκον» εἶναι ἑβραϊσμός. Ὁ Ματθαῖος εἶναι
Ἑβραῖος καί γράφει πρός τούς ὁμοεθνεῖς του Ἰουδαίους καί ἐκφράζεται λοιπόν κατά
τόν τρόπο τῆς ἐκφράσεως τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἡ ἔκφραση «ἕως οὗ ἔτεκε...»,
μέχρις ὅτου γέννησε, δέν σημαίνει καθόλου ὅτι ἡ Παρθένος ἔγινε σύζυγος τοῦ Ἰωσήφ
μετά τήν γέννηση τοῦ Ἰησοῦ. Ὅπως εἶπε ἤδη ὁ ἅγιος Ἱερώνυμος, ὁ τρόπος αὐτός
τῆς ἔκφρασης δηλώνει ἁπλῶς τί συνέβη μέχρι τήν δηλωθεῖσα χρονολογία, μέχρι τήν
γέννηση δηλαδή τοῦ Χριστοῦ, χωρίς νά σημαίνει ὅτι ἀκολούθησε ἀλλαγή μετά ἀπό
αὐτή. Πρόκειται, ἐπαναλαμβάνουμε, γιά καθαρό ἑβραϊσμό. Ἀπό ἔρευνες, πραγματικά,
καί ἄλλων χωρίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅπου χρησιμοποιεῖται ἡ ἔκφραση «ἕως
οὗ», ἐξάγεται τό συμπέρασμα ὅτι ἡ ἔκφραση αὐτή στήν Ἁγία Γραφή σημαίνει τί γίνεται μέχρι τό χρονικό ὅριο πού καθορίζει τό χωρίο πού τήν ἀναφέρει, γιατί αὐτό τό
διάστημα ἐνδιαφέρει τόν συγγραφέα νά τονίσει. Δέν σημαίνει ὅμως ὅτι μετά τό χρονικό
1. Καί τό ὑπόμνημα Bible Commentary λέγει ἐδῶ τά ἑξῆς: Emmanuel was so much a personal
name as it was a title descriptive of His mission, βλ. Ησ. 9,6. Α´ Κορ. 10,4.
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αὐτό ὅριο, πού καθορίζει τό χωρίο, συνέβη τό ἀντίθετο. Ἄς ἀναφέρουμε τέσσερα παραδείγματα: (α) Στό Γεν. 8,7 λέγεται ὅτι ὁ κόρακας πού ἔστειλε ὁ Νῶε ἀπό τήν Κιβωτό δέν ἐπέστρεψε «ἕως» νά ξηραθεῖ τό νερό. Ἀλλά οὔτε καί μετά ἀπό τήν
ἀποξήρανση τοῦ νεροῦ ἐπέστρεψε ὁ κόρακας. (β) Στό Β´Βασιλ. 6,23 λέγεται ὅτι στήν
θυγατέρα τοῦ Σαούλ, τήν Μελχόλ, δέν γεννήθηκε παιδί «ἕως τοῦ ἀποθανεῖν», μέχρι
νά πεθάνει. Θά ἦταν πολύ ἀστεῖο ἀπό τό «ἕως», πού χρησιμοποιεῖται στό χωρίο αὐτό,
νά συμπεράνουμε ὅτι μετά τόν θάνατό της ἡ Μελχόλ γέννησε παιδί. (γ) Στό Ματθ.
28,20 ὁ Χριστός λέει στούς μαθητές Του ὅτι θά εἶναι μαζί τους «ἕως» τῆς συντελείας
τοῦ αἰῶνος. Μήπως τό «ἕως» ἐδῶ σημαίνει ὅτι μετά τήν συντέλεια τοῦ αἰῶνος ὁ Χριστός θά πάψει νά εἶναι μέ τούς ἐκλετούς Του; (δ) Στόν Ψάλμ. 109,1 ὁ Δαυίδ λέει ὅτι
ὁ Μεσσίας, ὁ Χριστός θά καθίσει δεξιά τοῦ Θεοῦ «ἕως» ὅτου οἱ ἐχθροί του γίνουν
ὑποπόδιο τῶν ποδῶν Του, δηλαδή μέχρι νά κατανικηθοῦν. Μήπως ἀπό αὐτό τό χωρίο
βγαίνει ὅτι ὁ Χριστός θά πάψει νά εἶναι δεξιά τοῦ Πατρός, ὅταν κατανικηθοῦν οἱ ἐχθροί
Του; Ὄχι βέβαια, γιατί ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό χωρίο Ἑβρ. 10,12 μᾶς λέει ὅτι ὁ
Χριστός κάθισε «εἰς τό διηνεκές», δηλαδή παντοτινά, δεξιά τοῦ Πατρός. Σέ κανένα,
λοιπόν, ἀπό τά παραπάνω χωρία τό «ἕως» δέν σημαίνει ὅτι μέχρι ἕνα χρονικό σημεῖο
γίνεται κάτι καί μετά παύει νά γίνεται.2 Ἐκεῖνο πού μᾶς κάνει ἐντύπωση εἶναι ὅτι
καί σοβαροί Προτεστάντες ἑρμηνευτές προβληματίζονται καί δέν μποροῦν νά συμπεράνουν ἀπό τήν φράση τοῦ στίχου μας «οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτήν ἕως οὗ...» τήν βλασφημία ὅτι ὁ Ἰωσήφ κατέστησε σύζυγό του τήν Μαρία μετά τήν γέννηση τοῦ Ἰησοῦ.3
5. Ἀλλά καί ἀπό τήν ὀνομασία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στό χωρίο πού ἐξετάζουμε ὡς
«πρωτοτόκου» οἱ αἱρετικοί Προτεστάντες καί Χιλιαστές συμπέραναν ὅτι ἡ μητέρα τοῦ
Ἰησοῦ εἶχε καί ἄλλα μικρότερα παιδιά καί ἄρα ἔγινε σύζυγος τοῦ Ἰωσήφ μετά τήν
γέννηση τοῦ Ἰησοῦ. Καί πάλι τήν ἔκφραση αὐτή πρέπει νά τήν νοήσουμε ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη. Ἀλλά στό χωρίο Ἑβρ. 1,6 ὁ Χριστός λέγεται «πρωτότοκος» Υἱός τοῦ
Πατρός. Μήπως ἀπό τό «πρωτότοκος» στό χωρίο αὐτό βγαίνει τό συμπέρασμα ὅτι ὁ
Θεός Πατήρ εἶχε δευτερότοκο καί τριτότοκο υἱό; Ὄχι βέβαια, γιατί ὁ Χριστός ὀνομά2. Ὁ Χρυσόστομος στήν ἐδῶ ἔκφραση τοῦ στίχου μας λέει: «Τό, “ἕως”, ἐνταῦθα εἴρηκεν, οὐχ ἵνα
ὑποπτεύσῃς ὅτι μετά ταῦτα αὐτήν ἔγνω, ἀλλ᾽ ἵνα μάθῃς ὅτι πρό τῶν ὠδίνων πάντως ἀνέπαφος ἦν ἡ
Παρθένος. Τίνος οὖν ἕνεκεν, φησί, τό, “ἕως”, τέθεικεν; Ὅτι ἔθος τῇ Γραφῇ τοῦτο πολλάκις ποιεῖν, καί
τήν ρῆσιν ταύτην μή ἐπί διωρισμένων τιθέναι χρόνων». Καί ἀναφέρει στήν συνέχεια ὁ ἱερός πατέρας
χωρία ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, ἀποδείξεις γι᾽ αὐτό πού εἶπε (βλ. Ε´ ὁμιλ. στό κατά Ματθαῖον. – Ε.Π.Ε.
9, 172.22 ἑξ.).
3. Ἔτσι τό ὑπόμνημα Bible Commentary λέει τά ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτα: «The word “till” (Gr. “heos”)
is not conclusive either for or against perpetual virginity... Compare the uses of “heos” in the LXX of
Gen. 8,7· 1 Sam. 15,35· 2 Sam. 6,23 and in Matt. 5,26· 12,20· 18,30· 22,44· Jesus had both brothers
and sisters, but the brothers, at least, were older than Jesus, and therefore Joseph’s children by a former
marriage (see on Matt. 12,46). The fact that Jesus commited His mother to the care of John (John
19,27) may imply that Mary had no other childern of her own».
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ζεται «μονογενής» Υἱός τοῦ Θεοῦ (βλ. Ἰω. 1,18). Στήν Παλαιά Διαθήκη ἕνας ὀνομάζεται «πρωτότοκος» ὄχι ἐπειδή ἐξάπαντος ἔχει καί ἄλλους μικρότερους ἀδελφούς, ἀλλά
ἐπειδή γιά πρώτη φορά αὐτός διανοίγει τήν μήτρα τῆς μητέρας του, ἄσχετα ἄν ἀκολουθήσουν ἄλλα τέκνα ἤ ὄχι (βλ. Ἔξοδ. 13, 2.12. 34,19). Στό χωρίο Α´ Βασ. 6,10.14
δυό ἀγελάδες πού προσφέρονται θυσία ὀνομάζονται «πρωτοτοκοῦσαι». Ἀφοῦ ὅμως τώρα
θυσιάζονται δέν θά γεννήσουν γιά δεύτερη φορά. Καί ὅμως ὀνομάζονται «πρωτοτοκοῦσαι» γιά τό ἕνα μόνο ζῶο πού γέννησαν. Βλέπουμε, λοιπόν, καθαρά ὅτι στήν Ἁγία
Γραφή ἀπό τήν λέξη «πρωτότοκος» δέν πρέπει νά συμπεράνουμε κατ᾽ ἀνάγκη ὅτι γεννήθηκαν καί ἄλλα παιδιά.4 Τό «πρωτότοκος» στήν Ἁγία Γραφή ἔχει μιά εἰδική ἔννοια.
Πέρα ἀπό τήν ἑρμηνεία πού εἴπαμε ὅτι «πρωτότοκος» ὀνομάζεται αὐτός πού ἀνοίγει
γιά πρώτη φορά τήν μήτρα τῆς μητέρας του, ἄσχετα ἄν θά ἀκολουθήσουν ἄλλα παιδιά,
ἡ λέξη αὐτή στήν Παλαιά Διαθήκη, ἀλλά καί στήν Καινή Διαθήκη, σημαίνει τόν
«ἐκλεκτό» (βλ. τά χωρία Ἐξ. 4,22. Ψαλμ. ΠΗ´ 28. Ἑβρ. 12,23). Τήν ἔννοια αὐτή
τήν ἀπέκτησε ἡ λέξη, ἐπειδή τά πρωτότοκα παιδιά καί τά ζῶα ἀνῆκαν στόν Θεό καί
ὁ πρωτότοκος ἦταν πάντα ὁ προνομιοῦχος.
Τελειώσαμε μέ τό μάθημα αὐτό, ἀγαπητά παιδιά, τήν μελέτη μας στό α´κεφ. τοῦ
κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου γιά τό θέμα μας ὅτι γιά νά κατανοήσουμε τήν Καινή Διαθήκη πρέπει νά γνωρίζουμε καλά τήν Παλαιά Διαθήκη. Νομίζω ὅτι αὐτό φάνηκε καθαρά στήν μελέτη μας. Τό πρακτικό δίδαγμα ἀπό τά μαθήματά μας αὐτά εἶναι νά
διαβάζετε καί νά μελετᾶτε τήν Παλαιά Διαθήκη.

4. Τό ὑπόμνημα Bible Commentary λέει: «Technically, the “firstborn” might be an only child».
Καί ὁ Henry λέει τά ἑξῆς γιά τήν ὀνομασία τοῦ Χριστοῦ «Πρωτότοκος»: «Christ was the first-born;
and so he might be called though his mother had no any other children after him, accoding to the
language of scripture». Καί προηγουμένως λέει: «Much has been said concerning the perpetual virginity of the mother of our Lord: Jerome was very angry with Helvidius for denying it».
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ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΛΗΡΙΚΟΙ
ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ
– Ὁ ἅγιος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μαρτύζ γεννήθηκε τό 1870 στό Τεράτυν τῆς Ποδλασίας καί χειροτονήθηκε πρεσβύτερος τό 1900. Ἐργάστηκε ὡς ἱεραπόστολος
ἀρχικά στήν Ἀλάσκα, κατόπιν δέ στόν Καναδᾶ καί στήν Πενσυλβανία, στήν ἐπισκοπή Ἀμερικῆς τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας. Ἐπιστρέφοντας στήν Εὐρώπη, ἔγινε
ἐνοριακός ἐφημέριος καί μετά τήν ἀνακήρυξη τοῦ αὐτοκέφαλου τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Πολωνίας (1924) ἔγινε στρατιωτικός ἱερέας τῶν Ὀρθοδόξων στρατιωτῶν
τοῦ πολωνικοῦ στρατοῦ. Συνταξιοδοτήθηκε πρίν τήν κήρυξη τοῦ πολέμου καί
ἐπέστρεψε στήν γενέτειρά του, ὅπου ζοῦσε μέ τήν ὑστερότοκη θυγατέρα του
Ἑλένη, τόν σύζυγό της καί τήν τετράχρονη κόρη τους Εἰρήνη. Τήν Μεγάλη
Παρασκευή τοῦ 1945, πού τήν χρονιά ἐκείνη συνέπεσε στίς 4 Μαΐου, μία γειτόνισσα ἦλθε νά προειδοποιήσει τόν πατέρα Βασίλειο νά φύγει, διότι εἶχε ἀκούσει
φῆμες ὅτι μέλη τοῦ κόμματος σχεδίαζαν νά τόν σκοτώσουν. Ὁ πατήρ Βασίλειος
δήλωσε ὅτι δέν ἐπρόκειτο νά φύγει, διότι δέν εἶχε κάνει τίποτε κακό καί ὅτι ὁ
Χριστός δέν εἶχε φύγει πρό τοῦ θανάτου. Ὅταν νύχτωσε, εἰσέβαλαν στό σπίτι
παρτιζάνοι, ἔκλεισαν τήν Εἰρήνη στό ἀνώγι καί κακομεταχειρίστηκαν τήν Ἑλένη
πού ἦταν ἔγκυος, ἐνῶ ἄλλοι ἄνδρες βασάνιζαν σέ δωμάτιο τοῦ ἴδιου ὀρόφου τόν
πατέρα Βασίλειο, τόν ὁποῖο καί σκότωσαν μετά ἀπό τέσσερεις ὧρες, πυροβολώντας τον. Καθώς ἕνας ἀπό αὐτούς ἑτοιμαζόταν νά πυροβολήσει τήν Ἑλένη,
ἐκείνη ἄρχισε νά λέει μεγαλόφωνα τό Πάτερ ἡμῶν καί τό χέρι τοῦ ἄνδρα περέλυσε. Μπόρεσε τότε νά διαφύγει μέ τήν κόρη της στό γειτονικό σπίτι. Ὅταν
τήν ἐπαύριο ἐπέστρεψε ὁ σύζυγός της πού εἶχε πάει νά ἀναζητήσει δουλειά, ἀνακάλυψε τό πτῶμα τοῦ πατρός Βασιλείου, τό ὁποῖο δύσκολα ἀναγνώρισε, ἔτσι πού
εἶχε παραμορφωθεῖ (Νέος Συναξαριστής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑπό ἱερομονάχου Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου, Α´ Ἰουν. σελ. 21).
– Ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς ΠΑΥΛΟΣ Σβάικο γεννήθηκε στό Ζαμπλότκυ, στήν περιοχή Βολύν (παλαιά Βολυνία) τῆς Οὐκρανίας τό 1893. Νυμφεύθηκε τήν Ἰωάννα
τό 1923 καί χειροτονήθηκε ἱερέας τό ἑπόμενο ἔτος. Διορίσθηκε ἀρχικά στήν ἐνορία Πότοκ Γκόρνυ, κοντά στό Τάρνογκροντ, καί κατόπιν τοῦ ἀνατέθηκε ἱεραποστολικό ἔργο μεταξύ τῶν Οὐνιτῶν τοῦ Λέμκο, στά πολωνικά Καρπάθια. Τό 1938
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μετατέθηκε στήν Σιντλίσκα στήν περιοχή Ζαμόσκ, ὅπου κατά τήν διάρκεια τοῦ
πολέμου τόσο αὐτός ὅσο καί ἡ γυναίκα του ἔγιναν συχνά ἀντικείμενο βάρβαρης
μεταχείρισης, ἐνῶ τό σπίτι τους λεηλατήθηκε. Τό 1943 μετατέθηκε στό Γκράμποβιτς καί ἀνήμερα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου δέχθηκαν ἐπίθεση μέσα στό
σπίτι τους. Ἐπί μία ὥρα οἱ παρτιζάνοι τούς ὑπέβαλλαν σέ τρομερά βασανιστήρια:
ἔσπασαν τούς βραχίονες καί τά σκέλη τῆς πρεσβυτέρας Ἰωάννας καί τῆς ἄνοιξαν
τήν κοιλιά, ἐνῶ ξυλοκόπησαν τόν Παῦλο κατακρεουργώντας τον. Οἱ γείτονες
ἄκουσαν κρυμμένοι τίς κραυγές τους καί στήν συνέχεια τούς πυροβολισμούς πού
τούς προσέφεραν τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου (Νέος Συναξαριστής τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, ὑπό ἱερομονάχου Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου, Α´ Ἰουν. σελ. 22).
– Ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς ΠΕΤΡΟΣ Ὀχρύζκο γεννήθηκε τό 1891 κοντά στό Τομάζοφ Λουμπέλσκι, ὁλοκλήρωσε τίς σπουδές του σέ μιά γεωργική σχολή καί κατόπιν ἐργάστηκε γιά ἕνα διάστημα ὡς δάσκαλος. Σέ ἡλικία τριάντα ἐτῶν εἰσῆλθε
στό ἱεροδιδασκαλεῖο τοῦ Κρζεμιένιτς καί χειροτονήθηκε πρεσβύτερος μετά τόν
γάμο του. Ὑπηρέτησε στήν ἐπισκοπή τοῦ Βολύν στήν Οὐκρανία μέχρι τήν σοβιετική κατοχή, ὁπότε καί ἐπέστρεψε στήν γενέτειρά του, στήν περιοχή τοῦ Χέλμ,
παρά τούς κινδύνους πού διέτρεχαν ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι ἱερεῖς ἀπό τούς κομμουνιστές.
Παρά τό γεγονός ὅτι δέχθηκε πολλές ἐπιθέσεις συνέχισε τό λειτούργημά του. Στίς
10 Ἀπριλίου 1944, ἐνῶ βρισκόταν στό χωριό Τζάρτοβιτς, πού ὑπαγόταν στήν
ἐνορία του, γιά νά τελέσει τήν θεία Λειτουργία, ὀπαδοί τοῦ κόμματος εἰσέβαλαν
στήν Ἐκκλησία, τόν ἅρπαξαν ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα καί τόν ἔσυραν μέσα ἀπό τό
χωριό μέχρι ἕναν βάλτο, ὅπου τοῦ ξέσχισαν τά ἄμφια καί τόν βούτηξαν μέσα στήν
λάσπη, ἀπολύοντας ἐν συνεχείᾳ κατεπάνω του ἄλογα γιά νά τόν ποδοπατήσουν.
Κατόπιν τόν ἀνέσυραν ἀπό τήν λάσπη, τοῦ ἔβγαλαν τά μάτια καί ἔκοψαν τήν
μύτη του, τά αὐτιά καί τήν γλώσσα του φωνάζοντας: «Νά, παπά, γιά τήν ἐκκλησία σου καί τήν ὀρθόδοξη πίστη σου»! Ὁ ψάλτης Ρόζακ, πού εἶχε κι αὐτός συλληφθεῖ μαζί μέ τόν πατέρα Πέτρο, ἀλλά ἐπέζησε, παρέστη μάρτυρας στήν σκηνή
καί τήν ἀνέφερε (Νέος Συναξαριστής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑπό ἱερομονάχου
Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου, Α´ Ἰουν. σελ. 23).
– Ὁ ἅγιος ἱερομάρτυρας ΣΕΡΓΙΟΣ Ζαχαρτσούκ γεννήθηκε τό 1915 στό
Ζυχοτσόβιτσε, κοντά στό Χρουμπιεζβώφ. Μετά τίς σπουδές του στό ἱεροδιδα172

σκαλεῖο τοῦ Κρζεμιένιτς παρακολούθησε μαθήματα στήν διακονική σχολή τῆς
Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ὀνούφριου στήν Γιαμπλέτζνα. Χειροτονήθηκε ἱερέας στίς ἀρχές
τοῦ πολέμου στό Βίλνο καί διορίσθηκε στήν ἐνορία τοῦ Ναμπρόι, ὅπου μετά ἀπό
πολλές ἀπειλές δολοφονήθηκε στίς 6 Μαΐου 1943. Οἱ κομμουνιστές εἰσέβαλαν
στό σπίτι του, τόν ἔρριξαν καταγῆς καί τόν κτυποῦσαν μέ τά κοντάκια τῶν ὅπλων
τους μέχρι πού ἔχασε τίς αἰσθήσεις του. Κατόπιν βεβήλωσαν τό παρεκκλήσι πού
εἶχε στήν οἰκία του, ἀνέτρεψαν τήν Ἁγία Τράπεζα καί τό Εὐαγγέλιο, ποδοπάτησαν τίς εἰκονες καί φεύγοντας σκότωσαν τόν πατέρα Σέργιο πυροβολώντας τον
(Νέος Συναξαριστής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑπό ἱερομονάχου Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου, Α´ Ἰουν. σελ. 23).
– Ὁ ἅγιος μάρτυς ΙΓΝΑΤΙΟΣ γεννήθηκε τό 1860 καί ἀσπάστηκε ἀπό πολύ
νωρίς τόν μοναχικό βίο. Στίς ἀρχές τοῦ πολέμου βρισκόταν στήν Μονή τοῦ Ἁγίου
Ὀνουφρίου στήν Γιαμπλέτζνα καί δοκίμασε μεγάλες στερήσεις κατά τήν κατοχή.
Τήν νύχτα τῆς 9ης Αὐγούστου 1942, φθάνοντας οἱ Γερμανοί στρατιῶτες στήν
μονή γιά νά τήν λεηλατήσουν καί νά τήν κάψουν, ὁ ὀγδοηκοντούτης γέροντας ἀνέβηκε στό καμπαναριό γιά νά σημάνει κίνδυνο. Οἱ στρατιῶτες τόν ἀνάγκασαν μέ
τήν βία νά κατέβει καί τόν ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου (Νέος Συναξαριστής τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑπό ἱερομονάχου Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου, σελ. 23).
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EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Πέμπτη 28 Μαΐου 2011

Σεβαστοί καί ἀγαπητοί συλλειτουργοί ἀδελφοί ἱερεῖς,
Χριστός Ἀνέστη.
1. Εἴχαμε μιλήσει στήν τελευταία ἱερατική Σύναξή μας γιά τήν ἀποξήρανση τοῦ Ἁγίου
Ἄρτου. Ὅσοι ἱερεῖς δέν ἠμπορέσατε νά τελέσετε τήν ἱερή αὐτή πράξη, ὅπως διδαχθήκατε,
σᾶς παρακαλῶ νά ἔλθετε αὐτοπροσώπως, σεῖς οἱ ἴδιοι οἱ ἱερεῖς, στήν ἱερά μας Μητρόπολη,
γιά νά παραλάβετε μέ ἱερό ἐπιτραχήλιο μικρό κυτίο μέ τόν Ἁγιασμένο Ἄρτο, τό Σῶμα καί
τό Αἷμα τοῦ Κυρίου μας, γιά τούς χριστιανούς τοῦ Ποιμνίου σας.
2. Ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἐλάβατε ἐγκύκλιό μου στήν ὁποία σᾶς
παρήγγειλα νά μοῦ ἀναφέρετε τίς ἱερές ἀκολουθίες, πού ἐτελέσατε κατά τήν ἱερή αὐτή περίοδο, ὅπως ἐντέλλεται τό Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας μας. Παρακαλῶ τούς ἱερεῖς πού δέν
ἀπέστειλαν ἀκόμη τήν ἀναφορά τους νά τήν ἀποστείλουν τό συντομώτερο.
3. Πατέρες, ἄς παρακαλέσουμε τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦν καί τήν Πανάχραντο Αὐτοῦ
Μητέρα, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, νά μᾶς δώσει τό χάρισμα νά ἀγαπήσουμε τό Ποίμνιό
μας, νά πονοῦμε γιά τήν κατήχησή του καί τήν σωτηρία του καί νά κοπιάζουμε γι᾽ αὐτήν.
Δυστυχῶς στήν Μητρόπολή μας παρατηρεῖται τό θλιβερό φαινόμενο οἱ ἱερεῖς νά μή μένουν
στίς ἐνορίες τους, ἀλλά μακράν ἀπό αὐτές, ἄλλοι στήν Τρίπολη, ἄλλοι στήν Καλαμάτα,
ἄλλοι στήν Ἠλεία καί πρό παντός ἄλλοι στήν Ἀθήνα, καί ἑπομένως δέν μπορεῖ νά γίνει
σωστή ποιμαντική. Πιστεύω ἀπόλυτα ὅτι ἡ ἀναγέννηση τῆς Ἐνορίας γίνεται μέ τήν θεία
λατρεία. Μέ τό νά κτυπᾶ, δηλαδή, ὁ ἱερεύς κάθε ἡμέρα τήν καμπάνα καί νά τελεῖ τίς ἱερές
Ἀκολουθίες καί νά γλυκαίνει ἔτσι τόν λαό μέ τά ὡραῖα τῆς ὀρθόδοξης λατρείας. Τοὐλάχιστον
ἀπό ἐκεῖ πού εἶστε, σᾶς παρακαλῶ, νά τελεῖτε κάθε ἡμέρα γιά τήν σωτηρία τοῦ Ποιμνίου
σας μία Παράκληση στήν Παναγία μας. Αὐτό θά φέρει καί τήν προσωπική σας εὐλογία
καί πνευματική πρόοδο. Θά τό δεῖτε ἀπό τά πράγματα. Ὁμοίως πολύ ὠφελεῖ ἡ συχνή θεία
Λειτουργία (εἰ δυνατόν καί καθημερινή) μέ ἄσκηση βεβαίως καί βίωμα μετανοίας.
4. Ἀναγγέλλω τήν νέα μας ἱερατική Σύναξη τήν 9η Ἰουνίου, ἡμέρα Πέμπτη. Γιά
τούς ἱερεῖς τῆς ἐπαρχίας Γορτυνίας ὥρα 9.30 π.μ. στόν ἱερό Ναό τῆς ἁγίας Κυριακῆς. Ἡ παρουσία σας εἶναι ἀναγκαία. Γιά δέ τούς ἱερεῖς τῆς ἐπαρχίας Μεγαλοπόλεως ὥρα 4.30 μ. μ. στό Ἐπισκοπεῖο. (Εἶναι ἄτακτη αὐτή ἡ ὥρα, τό ἐννοῶ, ἀλλά
πρέπει μετά ἀπό τήν Σύναξη νά γίνει τό κανονισμένο τῆς Πέμπτης κήρυγμα γιά τόν λαό).
Θέμα Συνάξεως: Παρατηρούμενα λειτουργικά λάθη καί περί τοῦ ἱεροῦ κηρύγματος
Πατέρες, εὔχεσθε γιά τήν ταπεινότητά μου. Ἐγώ Σᾶς ἀγαπῶ ὅλους καί εὔχομαι γιά
ὅλους σας.
Μέ ἀγάπη Χριστοῦ καί πολλές εὐχές,
†Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
174

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ
9 Ἰουνίου 2011

Ἀγαπητοί Συλλειτουργοί
Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Χαίρω κάθε φορά πού συναντόμαστε σέ ἱερατικές Συνάξεις γιά δυό λόγους:
Πρῶτον, γιατί συναντώμαστε καί βλεπόμαστε σάν μία ἱερατική οἰκογένεια τῆς
ἴδιας Μητροπόλεωςστήν ὁποία διακονοῦμε. Ὁ καθένας ἔχει τό δικό του ποίμνιο
καί εἴμαστε χωρισμένοι ὁ ἕνας μέ τόν ἄλλο, ἀλλά μέ τίς ἱερατικές Συνάξεις δίνεται
καλή εὐκαιρία καί συναντώμαστε καί χαιρόμαστε γι᾽ αὐτό, γιατί ὁ καθένας πρέπει
νά εἶναι ἀγαπητός καί ποθητός γιά τόν ἄλλο καί νά εὐφραίνεται καί νά ὠφελεῖται
καί μόνο ἀπό τήν ὄψη του. Πόσο ὡραῖο εἶναι αὐτό πού λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος
γράφοντας πρός Θεσσαλονικεῖς, ὅτι θέλει νά τούς ἐπισκεφθεῖ γιά νά δεῖ τά πρόσωπά τους. «Περισσοτέρως – λέγει – ἐσπουδάσαμεν τό πρόσωπον ἡμῶν ἰδεῖν ἐν
πολλῇ ἐπιθυμίᾳ» (Α´ Θεσ. 2,17). Καί πόσο ὡραῖο πάλι εἶναι αὐτό πού λέγουν
γιά τόν ἅγιο Ἀντώνιο, πού τόν ἐπισκέφθηκε μιά ὁμάδα μοναχῶν καί τόν ρωτοῦσαν
γιά διάφορα πνευματικά πράγματα. Ἕνας ὅμως ἀπό αὐτούς δέν τόν ρωτοῦσε τίποτε, ἀλλά χαιρόταν μόνο πού τόν ἔβλεπε. «Δέν θά πεῖς τίποτα ἐσύ;», τοῦ εἶπε
ὁ ἀββᾶς. «Μοῦ φτάνει πού σέ βλέπω, ἀββᾶ Ἀντώνιε», εἶπε ὁ μοναχός. Καί, δεύτερον, πρέπει νά χαιρόμαστε γιά τίς ἱερατικές μας Συνάξεις, γιατί τό λειτουργικό
καί ποιμαντικό μας ἔργο παρουσιάζει προβλήματα καί δυσκολίες. Γι᾽ αὐτό καί
πρέπει νά συναντώμαστε ὅλοι μαζί ἐπί τό αὐτό γιά νά μιλᾶμε γι᾽ αὐτά τά προβλήματα καί γι᾽ αὐτές τίς δυσκολίες καί νά χαράσσουμε κοινή γραμμή.
1. Στήν σημερινή μας ἱερατική Σύναξη, Συλλειτουργοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,
διπλό θά εἶναι τό θέμα μας: Θά ἀναφέρεται στήν θεία λατρεία καί στό κήρυγμα
τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.
A´
1. Πρέπει, Πατέρες μου, νά δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στήν θεία λατρεία,
γιατί αὐτό συνιστᾶ τήν πίστη μας. Εἴπαμε καί ἄλλοτε ὅτι λεγόμαστε «Ὀρθόδοξοι», ἐπειδή «ὀρθά δοξάζουμε» τόν Θεό. Πιστεύω ἀπόλυτα ὅτι ἡ πνευματική
ἀναγέννηση σέ μία Ἐνορία καί σέ μία Μητρόπολη θά γίνει μέ τήν λειτουργική
ἀναγέννηση. Καί ὅταν λέγω «λειτουργική ἀναγέννηση» δέν ἐννοῶ νά ἀνανεώσουμε τήν λατρεία μας, νά τήν ἀλλοιώσουμε δηλαδή, ἀλλά ἐμεῖς νά ἀναγεννηθοῦμε σ᾽ αὐτήν, νά ἀγαπήσουμε δηλαδή τήν λειτουργική ζωή, νά θελχθοῦμε ἀπ᾽
175

αὐτήν, νά τήν ἀπολαύσουμε καί νά τήν δίνουμε ἔτσι ἀπολαυστικά καί στόν λαό
πού ποιμαίνουμε. Πολλές φορές σᾶς ἔχω τονίσει νά γίνονται στήν Ἐνορία ὅλες
οἱ λειτουργικές ἀκολουθίες πού καθορίζει τό Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας. Ἐμεῖς ἐδῶ,
ἐπειδή οἱ Ἱερεῖς δέν μένουν στήν Ἐνορία, πᾶμε σ᾽ αὐτό πολύ πίσω καί τήν «πληρώνει» ὁ λαός μας, ὁ καλός μας λαός, γιατί, χωρίς λειτουργική ζωή, ἀτονεῖ σιγάσιγά ἡ πίστη του καί ὁ δεσμός του μέ τόν Θεό. Σᾶς παρακαλῶ, Πατέρες καί
Ἀδελφοί, νά ἀρχίσετε ἀπό τόν ἑαυτό σας πρῶτα νά ἀπολαμβάνετε τήν λατρεία
τῆς Ἐκκλησίας, καί ὅταν αὐτή σᾶς γίνει ποθητή, θά τήν δώσετε ἀπό τήν καρδιά
σας καί στό ποίμνιό σας. Δηλαδή, νά τί θέλω νά πῶ: Ἀφοῦ δέν μέ ἀκοῦτε καί δέν
κάνετε τίς ὀρθρινές καί ἑσπερινές ἀκολουθίες, τοὐλάχιστον στό σπίτι πού εἶστε
νά διαβάζετε ἀπό τό Ὡρολόγιο ἤ ἀπό τήν Σύνοψη τίς προσευχές τῆς Ἐκκλησίας
μας· τό πρωΐ τόν Ἑξάψαλμο καί ἄλλες πρωινές προσευχές, ὅπως καί τό Ἀπόδειπνο τό βράδυ. Καί μάλιστα νά συγκαλεῖτε ὅλη τήν οἰκογένεια, τήν πρεσβυτέρα
σας καί τά ἱερόπαιδά σας, γιά νά κάνετε ὅλοι μαζί τήν προσευχή. Θά εἶναι γιά
τά παιδιά σας, ὦ πατέρες ἱερεῖς, μιά πολύ γλυκειά ἀνάμνηση αὐτό στά μετέπειτα
χρόνια τους, καί θά τό λένε μέ καύχημα στούς ἄλλους: «Ὁ πατέρας μας ὁ παπᾶς
μᾶς μάζευε κάθε βράδυ προτοῦ νά κοιμηθοῦμε καί κάναμε τό Ἀπόδειπνο ἤ τήν
Παράκληση στήν Παναγία μας». Καί αὐτό τό οἰκογενειακό βίωμα, πατέρες μου,
πολύ εὔκολα θά τό μεταφέρετε ἔπειτα στήν Ἐνορία σας, ὥστε νά κάνετε τούς
ἐνορίτες σας νά διαβάζουν Παράκληση καί Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας στά σπίτια τους, νά διαβάζουν τόν Ἑξάψαλμο τό πρωί καί τό Ἀπόδειπνο τό βράδυ. Ἔτσι
εἶναι, πατέρες μου! Μέ τό νά κάνουμε μόνο τήν Λειτουργία τήν Κυριακή ἤ καί
μιά ἄλλη ἑορτή καί μετά νά φύγουμε γιά τήν Τρίπολη, γιά τήν Καλαμάτα, τήν
Ἠλεία ἤ καί τήν Ἀθήνα, ὅπου μένετε, δέν εἶναι ποιμαντική αὐτό.
2. Ἀλλά μιλώντας γιά τά λειτουργικά μας θέλω νά κατέλθω σέ μερικές λεπτομέρειες. Καί εἶναι ἀνάγκη νά τό κάνω αὐτό ἐπανειλημμένως, γιατί ἐκτιθέμεθα
στά μάτια τῶν ξένων, τῶν ὑψηλῶν ἐπισκεπτῶν μας. Καί ἐννοῶ ἐδῶ τούς ἐπισκέπτες Ἀρχιερεῖς, πού μᾶς κάνουν τήν τιμή νά ἔρχονται στήν Μητρόπολή μας
νά μᾶς εὐλογήσουν.
(α) Ὅταν ὁ Ἀρχιερεύς ἔρχεται εἰς τόν ναόν διά νά λειτουργήσει ἤ νά χοροστατήσει, θά ἐξέρχεστε ὅλοι οἱ ἱερεῖς ἔξωθεν τοῦ ναοῦ, διά νά τόν ὑποδεχθεῖτε, φέροντες καί τά ὀφφίκιά σας. Θά εἰσέρχεστε εἰς τόν ναόν πρῶτα σεῖς, οἱ ἱερεῖς,
κατά τάξιν καί τελευταῖος ὁ Ἀρχιερεύς. Τήν Ὡραία Πύλη στήν ὑποδοχή τοῦ
Ἀρχιερέως πρέπει νά τήν ἔχετε ἀνοιχτή, γιά νά ὑπενθυμίζεται ἡ ἀλήθεια, ὅτι μέ
τήν θυσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ – τύπος τοῦ Ὁποίου εἶναι ὁ Ἀρχιερεύς – ἄνοιξαν
οἱ οὐρανοί καί ἔχουν λοιπόν οἱ πιστοί εἴσοδο στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
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(β) Στήν θεία Λειτουργία, εἰδικῶς στήν θεία Λειτουργία, ὁ ἱερεύς δέν πρέπει
νά φεύγει ἀπό τό ἱερό Θυσιαστήριο, δηλαδή ἀπό τόν θρόνο τοῦ Κυρίου, καί νά κινεῖται στό ἱερό Βῆμα. Ὑποθέτω, βέβαια, ὅτι ὑπάρχει καί κάποια ἐπιτρεπτή
ἀνάγκη πού ἐπιβάλλεται νά τό κάνει αὐτό. Παρατηρῶ ὅμως μέ λύπη μου ὅτι
χωρίς καμμία ἀνάγκη πολύ εὔκολα καί πρόθυμα οἱ ἱερεῖς ἀφήνουν τό Θυσιαστήριο
γιά νά συζητήσουν μέ τόν ἐπίτροπο τοῦ ναοῦ, πού μπῆκε στό ἱερό ἐκείνη τήν
στιγμή, γιά νά ἀναφέρω ἕνα παράδειγμα.
(γ) Σᾶς εἶπα ὅτι πρό τοῦ Εὐαγγελίου πρέπει νά προηγεῖται θυμίαμα. Καί πάλι
αὐτό παρατηρῶ ὅτι δέν τό τηρεῖτε. Λέγω ὅμως ὅτι τό θυμίαμα δέν πρέπει νά γίνεται τήν ὥρα ἀκριβῶς τοῦ Ἀποστόλου γιά δύο λόγους: Πρῶτον μέν, γιατί οἱ
κρότοι τοῦ θυμιατηρίου διαταράσσουν τήν προσοχή στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα,
γιά τό ὁποῖο ἐμεῖς προηγουμένως εἴπαμε δυό φορές τό «πρόσχωμεν». Καί δεύτερον, κατά τήν ὥρα τοῦ Ἀποστόλου ὁ λαός συνήθως κάθεται γιά ἀνάπαυση·
ἀλλά, ὅταν δεῖ τόν ἱερέα νά ἐξέρχεται τῆς Ὡραίας Πύλης γιά νά θυμιάσει, ἀπό
εὐλάβεια ἐγείρεται. Γι᾽ αὐτό, γιά νά γίνει τό θυμίαμα πρό τοῦ Εὐαγγελίου, πρέπει
μετά τήν εἰρήνευση τοῦ ἱερέως πρός τόν ἀναγνώσαντα τόν Ἀπόστολο ἱεροψάλτη
νά λέγεται τό «Ἀλληλουάριον», τό «Ἀλληλούια» δηλαδή ψαλλόμενο συνήθως εἰς
ἦχο πλ. α´. Ἤ, ὅπως συνηθίζω ἐγώ, ἐπειδή δέν θέλω νά παραλείπεται τό θυμίαμα
πρό τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλά καί ἐπειδή δέν θέλω νά διαταράξω τήν ἡσυχία κατά
τήν ἀνάγνωση τοῦ Ἀποστόλου, θυμιάζω ἐντός τοῦ ἱεροῦ Βήματος τό ἅγιο Θυσιαστήριο καί ἀπό ἐκεῖ τόν λαό. Καλόν δέ εἶναι τήν εὐχή «Ἔλλαμψον ἐν ταῖς
καρδίαις ἡμῶν, φιλάνθρωπε Δέσποτα» νά τήν λέγει ὁ ἱερεύς κατά τήν ὥρα τοῦ
θυμιάματος, ὅπως μᾶς λέγει νά τό κάνουμε ὁ ἰδικός μας μακαριστός πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, γιατί ἔτσι ἡ εὐχή γιά τά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα
λέγεται ἀκριβῶς μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν ἀναγνωσμάτων.
(δ) Εἴπαμε ὅτι μετά τό Εὐαγγέλιο δέν θά λέγετε ἀμέσως τό «Ὅπως ὑπό τοῦ
κράτους Σου...», ἀλλά θά λέγετε: «Ἔτι καί ἔτι ἐν εἰρήνῃ... Ἀντιλαβοῦ...», θά
διαβάζετε τήν β´ εὐχή τῶν πιστῶν «Πάλιν καί πολλάκις...» (τήν α´ εὐχή πολλοί
τήν διαβάζουν προηγουμένως, ἄν καί ὄχι κανονικό αὐτό) καί ἔπειτα θά λέγετε τό
«Ὅπως ὑπό τοῦ κράτους Σου...».
Κατά τήν μνημόνευση στά Ἅγια (πού πρέπει νά γίνεται, γιατί εἶναι ἡ μνημόνευση τῆς Προσκομιδῆς, πού παλαιότερα γινόταν ἀκριβῶς στό σημεῖο αὐτό),
στήν μνημόνευση τῶν ζώντων νά προσθέτετε καί τό «Ὑπέρ τῶν ἀνέργων καί
τῶν χρεωμένων», αἴτημα ἀναγκαῖο γιά τόν τωρινό μας καιρό. Ἔτσι φαίνεται ὅτι
ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἀδιάφορη στό σημερινό καυτό πρόβλημα τοῦ λαοῦ μας,
τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Προσεύχεται τουλάχιστον. Ἐγώ στήν μνημόνευση τῶν
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Ἁγίων ὑπέρ τῶν ζώντων προσθέτω καί αἴτημα ὑπέρ τῶν ἀνδρογύνων λέγοντας:
«Τῶν ἐν συζυγίᾳ ὄντων, ὑπέρ ἀγάπης καί ὁμονοίας αὐτῶν». Εἰς τό μνημόσυνο
τῶν κεκοιμημένων παρακαλῶ νά μνημονεύετε πρῶτα τόν μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, τόν χειροτονήσαντά με Ἀρχιερέα Χριστοῦ.
(ε) Κατά τήν μεταβολή τοῦ ἄρτου καί οἴνου εἰς Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, παρακαλῶ, πατέρες, ὅλοι μας νά νιώθουμε, δυνατά νά νιώθουμε αὐτό πού τελοῦμε
ἐκείνη τήν ὥρα. Κάνουμε θαῦμα. τό μεγαλύτερο θαῦμα πού γίνεται στόν κόσμο.
Κόσμε, κόσμε! Μή ζητᾶς ἄλλα θαύματα, τό μεγαλύτερο θαῦμα γίνεται στήν
θεία Λειτουργία. Τό ψωμί γίνεται Σῶμα Χριστοῦ καί τό κρασί γίνεται Αἷμα Χριστοῦ. Ποιός τό κάνει αὐτό τό θαῦμα; Ἐμεῖς μέ τήν ἱερωσύνη μας τελοῦμε αὐτό
τό θαῦμα, σεβαστοί μου πατέρες. Ἀλλά ἀφοῦ ἀξιωνόμαστε τέτοιας μεγάλης καί
ὑψίστης τιμῆς, νά τό γευόμαστε αὐτό ἐκείνη τήν ὥρα, νά ἔχουμε συνείδηση τοῦ
τί κάνουμε. Γι᾽ αὐτό νά λέμε χτυπητά καί ἠχηρά κάπως τά λόγια τῆς μεταβολῆς
καί νά σταυρώνουμε ἀκριβῶς ἀπό πάνω τόν ἄρτο καί τόν οἴνο λέγοντες τά σχετικά λόγια, «καί ποίησον τόν μέν ἄρτον τοῦτον...», «τό δέ ἐν τῷ ποτηρίῳ
τοῦτο...».
Σχετικά μέ τό γονάτισμα τήν Κυριακή κατά τήν ἱερά αὐτή ὥρα τῆς μεταβολῆς
λέγω σαφῶς ὅτι προσωπικά ἐγώ γονατίζω, γιατί πιστεύω ὅτι ἔτσι πρέπει νά γίνεται. Ἔτσι μᾶς ἔμαθαν οἱ πνευματικοί μας ἀπό παλαιά. Δέν εἶναι παραθεώρηση
αὐτό τοῦ σχετικοῦ κανόνος «μή κλίνειν γόνυ τῇ Κυριακῇ», γιατί καί τήν Κυριακή
ἡμέρα λέμε στό Εἰσοδικό «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καί μάλιστα λέμε καί «προσπέσωμεν Χριστῷ» καί οἱ Μυροφόρες γυναῖκες ἐγονάτισαν στόν ἐμφανισθέντα
ἐνώπιόν τους ἀναστάντα Κύριο. Ἐνῶ ὅμως γονατίζω κατά τήν ὥρα αὐτή, θέλω
νά σᾶς πῶ μία ἰδιοτυπία πού κάνω, πού τήν θεωρῶ σωστή καί τήν συνιστῶ νά
τήν κάνετε κι ἐσεῖς: Δέν γονατίζω ἀμέσως μετά τό «Τά σά ἐκ τῶν σῶν...», γιατί
δέν ἔχει νόημα τό γονάτισμα ἐκείνη τήν ὥρα, δέν γίνεται τότε τό θαῦμα. Τό θαῦμα
γίνεται μέ τά λόγια τοῦ ἱερέως «Καί ποίησον τόν μέν ἄρτον τοῦτον...», «τό δέ ἐν
τῷ ποτηρίῳ τούτῳ...», «μεταβαλών τό Πνεύματί Σου τό Ἁγίῳ». Ἀλλά αὐτή
τήν στιγμή πού γίνεται τό θαῦμα εἴμαστε ὄρθιοι, γιά νά τελέσουμε τό θαῦμα.
Ὥστε λοιπόν δέν πρέπει νά λέμε ὅτι γονατίζουμε λόγω τῆς γενομένης θεοφανείας
τήν στιγμή ἐκείνη, γιατί, ἐπαναλαμβάνω, ὅτι εἴμαστε ὄρθιοι τήν στιγμή ἐκείνη
τῆς θεοφανείας. Τό γονάτισμα πρέπει νά γίνεται, νομίζω, ἀμέσως μετά ἀπό αὐτό,
ὅταν λέγουμε τήν εὐχή «ὥστε γενέσθαι τοῖς μεταλαμβάνουσι...», ὡς μία τιμητική
προσκύνηση στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος τώρα ἐμφανίστηκε ἐνώπιόν μας, κατά τήν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας. Ἔτσι φαίνεται ὅτι τό γονάτισμα τήν ὥρα αὐτή, καί τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς, δέν εἶναι γονάτισμα γιά μία
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ἀτομική προσευχή, ἀλλά εἶναι γονάτισμα ἐνώπιον τοῦ Ἰδίου τοῦ Κυρίου εἰς ὑποδοχήν Αὐτοῦ στήν ἱερή Σύναξη. Καί ἀσφαλῶς, ἄν ἐμφανιστεῖ ἐνώπιόν μας ἡ
Κυρία Θεοτόκος, καί ἄς εἶναι ἡμέρα Κυριακή, θά γονατίσουμε μπροστά Της καί
δέν θά σηκωνόμαστε ἀπό τήν τιμητική καί λατρευτική αὐτή στάση μας πρός
τήν Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, τήν γλυκειά μας Παναγία.
(στ) Κατά τήν θεία Κοινωνία νά κοινωνεῖτε πρῶτα τά μικρά παιδιά, γιατί
κατά ἕνα παλαιό λειτουργικό κείμενο, αὐτή ἡ τάξη πρέπει νά ἀκολουθεῖται. Νά
προσέρχονται δηλαδή πρός τήν θεία Μετάληψη πρῶτα ἡ τάξη τῶν παρθένων,
τά παιδιά ἔπειτα καί ἔπειτα οἱ ἔγγαμοι. Σχετικά μέ τήν θεία Κοινωνία τῶν παιδιῶν, λέγω: Ἀφῆστε ἐπί τέλους τά παιδιά νά κοινωνοῦν μόνα τους. Πόσο στενοχωροῦμαι, ὅταν βλέπω σέ ἕνα παιδί πρώτης-δευτέρας Δημοτικοῦ, παιδί δηλαδή
πού παίζει καί χορεύει καί πού ἀκόμη μαθαίνει καί Ἀγγλικά, ὅταν τό παιδί αὐτό
ἔρχεται νά κοινωνήσει, σπεύδουν δυό-τρεῖς νά τό βοηθήσουν τάχα, γιά νά κοινωνήσει. Μάθετε τά παιδιά νά κοινωνοῦν μόνα τους. Καί κοινωνοῦν μιά χαρά μόνα
τους, ὅπως τό ἔχω παρατηρήσει. Ἀνοίγουν πολύ καλά τό στόμα τους, πράγμα
πού δέν τό κάνουν οἱ μεγάλοι. Γιά νά κοινωνήσει ἔτσι ὅμως τό μικρό παιδί πρέπει
ὁ ἱερεύς νά κατέβει ἀπό τό ἐπάνω σκαλί τῆς Ὡραίας Πύλης, νά πλησιάσει τό
παιδί καί νά σκύψει πολύ τόν αὐχένα του γιά νά κοινωνήσει τό παιδάκι μόνο του.
Καί νά σπουγγίσει μόνο του πάλι τό παιδί τό στόμα του μέ τό ἅγιο Μανδήλιο.
Εὔκολο εἶναι αὐτό, πολύ εὔκολο εἶναι καί μπορεῖ τό παιδάκι μόνο του νά τό κάνει.
Καί πόσο τό χαίρεται ἔπειτα τό ἴδιο, καί ὄχι μόνο τό ἴδιο τό παιδάκι, ἀλλά καί οἱ
γονεῖς του.
Β´
Τό δεύτερο θέμα, μέ τό ὁποῖο θά ἀπασχοληθοῦμε δι᾽ ὀλίγον, στήν σημερινή μας
Σύναξη, ἀγαπητοί συλλειτουργοί ἀδελφοί, εἶναι τό κήρυγμα τοῦ θείου λόγου. Τό
κήρυγμα εἶναι ἀναγκαῖο στήν Ἐκκλησία, ἀφοῦ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ σαρκώθηκε καί
ἦλθε κάτω στήν γῆ, γιά νά δώσει τήν καινήν διδαχήν Του πρῶτον καί νά προσφέρει τόν Ἑαυτό Του θυσία στόν Γολγοθᾶ ὑπέρ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν μας
ἔπειτα. Καί ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς ὡς ἀντιπρόσωποι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ αὐτά τά δύο
πρέπει νά ἔχουμε ὡς κύριο διακόνημά μας: Νά τελοῦμε τήν θεία Λειτουργία, πού
εἶναι πραγματική ἀναπαράσταση τοῦ Πάθους καί τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ,
καί νά κηρύττουμε τήν Διδαχή τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι γραμμένη στό ἅγιο Εὐαγγέλιο. Τό κήρυγμα, ξαναλέγω, εἶναι ἀπαραίτητο στήν Ἐκκλησία, γι᾽ αὐτό καί
τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐμφανίστηκε στούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ σέ εἶδος «γλωσσῶν».
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Γιατί «γλωσσῶν»; Γιά νά ὑποδηλωθεῖ σ᾽ αὐτούς ὅτι πρέπει νά εἶναι κήρυκες τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ σ᾽ ὅλα τά ἔθνη, ὅπως καί ὁ Ἴδιος τούς εἶπε: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς... διδάσκοντες αὐτούς τηρεῖν
πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν». Τό κήρυγμα, ξαναλέγω, εἶναι ἀναγκαιότατο στήν
Ἐκκλησία καί ὅπου λείπει, δέν ὑπάρχει πνευματικότητα ἤ εἶναι ρηχή πνευματικότητα.
Ἀλλά νά ἐξηγούμαστε, γιατί αὐτό ἀκριβῶς εἶναι αὐτό πού θέλω νά θίξω. Λέγω
καί ξαναλέγω ὅτι τό κήρυγμα εἶναι ἀναγκαιότατο στήν Ἐκκλησία, ἐννοῶ ὅμως
τό σωστό κήρυγμα. Γιατί πολλά ἀπό τά ἀκουόμενα κηρύγματα δέν εἶναι κηρύγματα καί πολύ καλύτερα θά ἦταν νά ἔλειπαν. Πολύ ὡραῖα τό εἶπε κάποιος, ὅτι
«τό καλύτερο ἔργο πού ἔχουν νά κάνουν μερικοί ἱεροκήρυκες εἶναι νά κλείσουν τό
στόμα τους»!!! Πολλά ἀκουόμενα κηρύγματα εἶναι μέν πομπώδη καί μέ ὡραία
φρασεολογία ἐκφερόμενα καί ἐντυπωσιάζουν μέ τήν ἔκφρασή τους, ἀλλά ἄν τά
στίψεις, δέν θά βγάλεις οὔτε μιά σταγόνα ἀπό λόγο Θεοῦ. Εἶναι ἀνθρώπινος λόγος.
(α) Τό κήρυγμα πρέπει νά εἶναι ἑρμηνεία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ὁ δέ λόγος τοῦ
Θεοῦ εἶναι στήν Ἁγία Γραφή. Τήν Ἁγία Γραφή τήν ἑρμήνευσαν σωστά οἱ ἅγιοι
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὥστε ὁ ἱεροκήρυκας γιά νά προσφέρει σωστά τήν
ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς πρέπει νά ἔχει μελετήσει τούς ἁγίους Πατέρες. Πῶς
βγαίνεις, παπᾶ μου, νά κηρύξεις, ἀφοῦ δέν διάβασες τήν Ἁγία Γραφή, οὔτε τήν
διδασκαλία κάποιου Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας; Ἀφοῦ λοιπόν ὁ νοῦς σου δέν ἔχει
ποτιστεῖ ἀπό τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, πῶς τολμᾶς νά βγαίνεις στήν Ὡραία Πύλη νά
κηρύξεις; Τί θά πεῖς; Θά πεῖς ἁπλᾶ νά εἴμαστε καλοί ἄνθρωποι καί νά εἶναι ἀγαπημένα τά ἀνδρόγυνα; Ἀλλ᾽ αὐτό τό λένε καί οἱ Σύλλογοι στίς συγκεντρώσεις
τους καί οἱ ποδοσφαιριστές στά γήπεδά τους. Τόσο πολύ εὔκολη, παπᾶ μου, θεώρησες τήν διδαχή τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, γιά τήν ὁποία ὁ ἅγιος Κοσμᾶς πού τήν
ἔκανε, καί σέ ἁπλό ἀκόμη λαό, ἔλεγε: «Ἐγώ ἐδιάβασα πολλά βιβλία, τά βάθη
τῆς σοφίας ἐρεύνησα»! Ποιός τώρα Δεσπότης νά τιμωρήσει αὐτόν τόν παπᾶ,
πού εἶναι καί ἀρχιμανδρίτης, καί βγαίνει στήν Ὡραία Πύλη καί λέει καί λέει
χωρίς νά ἔχουν τά λόγια του οὔτε ἕνα ρακοπότηρο θεολογίας; Τουλάχιστον ἐγώ,
καί ζητῶ συγγνώμη γι᾽ αὐτό, ἀπαγορεύω στήν Μητρόπολή μου τοιαῦτα κηρύγματα. Ἐπιθυμῶ ὅλοι οἱ ἱερεῖς νά κηρύττουν, ἀλλά νά κηρύττουν λόγο Θεοῦ.
Ἐπειδή μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ ἀγάπησα τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί κοπίασα σ᾽
αὐτόν (καί θέλω νά ζήσω πολλά χρόνια γιά νά βιώσω τήν μετάνοιά μου καί γιά
νά κοπιάσω περισσότερο στόν λόγο τοῦ Θεοῦ, στήν ἑρμηνεία τῶν Ἁγίων Γραφῶν),
γι᾽ αὐτό ταράσσομαι καί συγχίζομαι, ὅταν βλέπω μερικούς νέους κληρικούς καί
μάλιστα ἀρχιμανδρίτες νά παίρνουν τόσο φτηνά τήν ὑπόθεση τοῦ ἱεροῦ κηρύγμα180

τος καί νά παριστάνουν τόν ἱεροκήρυκα, χωρίς πρῶτα νά ἔχουν μαθητεύσει στήν
μελέτη τῶν ἁγίων Πατέρων.
(β) Τό κήρυγμα πρέπει νά εἶναι ἱερή κατήχηση. Νά λέγει δηλαδή ὁ ἱεροκήρυκας
στόν λαό τίς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας, ὅπως αὐτές τίς βίωσαν οἱ ἅγιοί μας.
Ὥστε λοιπόν λέγω τώρα ὅτι τό κήρυγμα πρέπει νά εἶναι δογματικό, νά ἔχει δηλαδή τίς ἀλήθειες, τά δόγματα, τά «ἀγκωνάρια» τοῦ ἱεροῦ οἰκοδομήματος τῆς
πίστης μας, καί νά εἶναι ἔπειτα συναξαριστικό.
(γ) Μέ λύπη μου, πατέρες, λέγω ὅτι ἡ Μητρόπολή μας ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἱερή
κατήχηση. Οἱ χριστιανοί μας, αὐτοί μέ τούς ὁποίους σεῖς συναναστρέφεστε καθημερινῶς, δέν ξέρουν τίποτε, μά τίποτε δέν ξέρουν ἀπό τίς ἀλήθειες τῆς πίστης
μας. Δέν ξέρουν νά σοῦ ποῦν λίγα λόγια γιά τήν Ἁγία Τριάδα, γιά τό ἔργο πού
ἔκανε ὁ Ἰησοῦς Χριστός στόν κόσμο, γιά τό μυστήριο τῆς Θεοτόκου Μαρίας καί
γιά τό χαροποιό πού θά ἔχει ἡ Δευτέρα τοῦ Κυρίου Παρουσία. Ἄν δέν ξέρουν αὐτά
τά βασικά τῆς πίστης μας, τότε τί ξέρουν; Καί γιά τήν ἄγνοιά τους αὐτή, σᾶς
ἐρωτῶ, πατέρες, ποιός φταίει; Φταίει ὁ δήμαρχος ἤ ὁ περιφερειάρχης; Ὁ παπᾶς
βέβαια φταίει καί ἐγώ ὁ δεσπότης φταίω, γιατί ἄν τό κήρυγμά μου δέν ἀναφέρεται
σ᾽ αὐτά τά «ἀγκωνάρια», ὅπως τά εἶπα, τῆς πίστης μας καί τό κήρυγμά μου λέει
κάτι γενικά θρησκευτικά πράγματα πού μπορεῖ νά φαίνονται καί ὡραῖα, γιατί θά
θίγουν καί σύγχρονα προβλήματα, τότε ἀφήνω ἀκατήχητο τόν λαό. Καί τότε
ἔρχονται οἱ αἱρετικοί, οἱ Χιλιαστές, οἱ Προτεστάντες καί ἄλλοι, ὅπως καί πράγματι
ἦρθαν πέρυσι στά χωριά μας, καί ὁ λαός μας δέν θά μπορεῖ νά τούς ἀντιμετωπίσει,
γιατί τόν ἀφήσαμε ἀκατήχητο σέ στοιχειώδεις ἀλήθειες τῆς πίστης μας. Ἔχω
ἀκούσει κηρύγματα ἱερωμένων, πτυχιούχων μάλιστα τῶν θεολογικῶν σχολῶν, μέ
καλή καί ρητορική ἔκφραση, ἀλλά τά κηρύγματά τους δέν ἔχουν μέσα τους καθόλου κατήχηση. Ἀντίθετα, γνωρίζω κηρύγματα ἁπλῶν ἱερέων, πού φαίνεται σ᾽
αὐτά ἡ θερμή ἀγάπη τους στόν Χριστό, κηρύγματα μέ θεολογία, γιατί οἱ ἁπλοί
ἱερεῖς τῶν κηρυγμάτων αὐτῶν λέγουν γιά τήν θεία Λειτουργία, γιά τήν ἀλήθεια
τῆς ὀρθόδοξης πίστης, γιά τό ψέμα τοῦ παπισμοῦ καί γιά τό σκοτάδι τῶν αἱρέσεων.
Κηρύγματα πού λέγουν γιά παράδεισο καί γιά κόλαση. Ἀλήθεια, πατέρες μου, γιά
νά σᾶς πῶ πόσο τά ἀκουόμενα κηρύγματα δέν εἶναι ὀρθόδοξα. Γιά θυμηθεῖτε, παρακαλῶ, θυμηθεῖτε καλά, ἀπό πότε ἔχετε νά ἀκούσετε κήρυγμα, πού μιλάει γιά
παράδεισο καί γιά κόλαση. Πέρασε πιά καί στόν χῶρο μας ἕνα νεώτερο ρεῦμα,
«μεταπατερικό» ρεῦμα, πού λέει ὅτι σοκάρει ὁ λόγος γιά κόλαση καί παράδεισο,
ἐνῶ ὁ σκοπός τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ὅπως λέγουν τά πατερικά βιβλία καί ὅπως
δίδασκαν οἱ παλαιοί ἱεροκήρυκες, εἶναι νά ἀγωνιζόμαστε νά κερδίσουμε τόν γλυκό
παράδεισο καί νά μή καταδικαστοῦμε στήν φρικτή κόλαση.
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(δ) Γιά τήν κατήχηση τοῦ λαοῦ συντάσσω μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ ἕνα κυριακάτικο κήρυγμα καί τό παραδίδω στά χέρια τά δικά σας, γιά νά τό πεῖτε στούς χριστιανούς τῆς Ἐνορίας σας. Εἶναι μία ἐπικοινωνία ἐμοῦ τοῦ Ἐπισκόπου μέ τόν λαό
τῆς ποίμνης μου. Δέν ξέρω ἄν ἔχετε ἐκτιμήσει τήν διακονία μου αὐτή. Ἄλλοι, κληρικοί καί λαϊκοί, ἐκτός τῆς Μητροπόλεως μοῦ λέγουν πολύ καλά λόγια γιά τό ἔργο
αὐτό, γιά τό ἑβδομαδιαῖο κήρυγμα. Σᾶς παρακαλῶ νά τό διαβάζετε καλά πρῶτα
ἐσεῖς, γιά νά τό ἐννοήσετε, καί μετά νά τό διαβάζετε εὐκρινῶς τήν Κυριακή στούς
πιστούς πρό τῆς Ἀπολύσεως. Ἡ ἐφετινή σειρά εἶναι δογματική. Τό ἐννοῶ κι ἐγώ
ὅτι μερικά κηρύγματα εἶναι δύσκολα καί πολύ τό παλεύω νά τά ἁπαλύνω καί νά
τά κάνω εὔκολα. Ἀλλά πῶς νά τό κάνουμε; Πρόκειται γιά θεολογία, ἡ ὁποία δέν
εἶναι εὔκολο διήγημα, ἀλλά εἶναι ἐπιστήμη, εἶναι Σοφία Θεοῦ! Νά τά διαβάζετε τά
κηρύγματα καί δέν θά παραλείπετε ποτέ τήν ἀνάγνωσή τους. Ἄρχισα τό ἔργο αὐτό
τῶν ἑβδομαδιαίων κηρυγμάτων ἀπό τό πρῶτο ἔτος τῆς ἐλεύσεώς μου ἐδῶ μέ ἁπλά
κηρύγματα ἐπί τῶν εὐαγγελικῶν ἀναγνωσμάτων·προχωρήσαμε ἔπειτα σέ λειτουργικά κηρύγματα καί τώρα πήγαμε σέ δογματικά κηρύγματα, γιατί ἡ Κατήχηση
εἶναι τό σχολεῖο καί ἄς μή μένουμε ὅλο στήν Α´ Δημοτικοῦ λέγοντες πάντα τά ἴδια
πράγματα. Ἡ χαρά μου εἶναι πότε νά πᾶμε στά βιβλικά κηρύγματα, πού θά παίρνουμε ἕνα-ἕνα τά βιβλία τῆςἉγίας Γραφῆς καί μέ λίγα ἁπλά, ἀλλά οὐσιαστικά
λόγια θά μιλᾶμε γιά τό θεόπνευστο περιεχόμενό τους.
(ε) Ἀσφαλῶς ἐπιστρέπεται καί μάλιστα ἐπιβάλλεται νά ὁμιλεῖτε καί σεῖς οἱ
ἱερεῖς στό ποίμνιό σας καί ἄν δέν τό κάνετε αὐτό δέν εἶστε σωστοί ἱερεῖς. Προσοχή
ὅμως ὁ λόγος σας νά ἔχει περιεχόμενο, νά προσφέρει κάτι πού μορφώνει θεολογικά
καί βοηθεῖ στήν πνευματική ζωή τῶν ἀδελφῶν μας χριστιανῶν. Καί ὅπως τό
καταλαβαίνετε γιά ἕνα τέτοιο κήρυγμα, ἔστω καί σύντομο, χρειάζεται προετοιμασία. Ἀπαγορεύεται, πατέρες, νά ὁμιλεῖτε χωρίς νά προετοιμασθεῖτε· μάλιστα
σέ ἕνα χαρτί νά γράφετε ἕνα διάγραμμα, ἕνα σκελετό αὐτῶν τῶν δύο-τριῶν θεμάτων πού θά θίξετε στό κήρυγμά σας. Παρακαλῶ νά παύσει ἡ προχειρολογία
στό κήρυγμα, πού πρέπει νά εἶναι λόγος Θεοῦ, βγαλμένος μέσα ἀπό τήν Βίβλο,
τήν Ἁγία Γραφή.
Παρακαλῶ εὔχεσθε γιά τήν ταπεινότητά μου νά μοῦ συγχωρεῖ ὁ Κύριος τά
ἁμαρτήματά μου, νά ἔχω φόβο Θεοῦ, νά τελῶ μέ εὐλάβεια τήν θεία Λετουργία
καί ὅλα τά ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, νά ἔχω ζῆλο γιά τήν διακονία
μου στόν λόγο τοῦ Θεοῦ, γραπτό καί προφορικό, καί νά μέ χρησιμοποιεῖ ὁ Κύριος
ὡς ὄργανό του ψυχές νά τόν γνωρίζουν καί νά τόν ἀγαποῦν. Εὔχομαι τήν εὐλογία
τῆς Κυρίας Θεοτόκου σέ σᾶς, τίς οἰκογένειές σας καί τό ποίμνιό Σας.
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 35ο

TΡΙΤΗ ΚΛΙΣΗ
1. Ἡ τρίτη κλίση περιλαμβάνει ὀνόματα ἀρσενικά θηλυκά καί οὐδέτερα, π.χ. ὁ ποιμήν,
ἡ πόλις, τό κτῆμα.
2. Τά τριτόκλιτα ὀνόματα λέγονται περιττοσύλλαβα, γιατί κανονικά ἔχουν στίς πλάγιες
πτώσεις μία συλλαβή περισσότερη ἀπό τήν ὀνομαστική (καί κλητική τοῦ ἑνικοῦ), π.χ. ὁ
ποι-μήν, τοῦ ποι-μέ-νος, ἡ πό-λις, τῆς πό-λε-ως, τό κτῆ-μα, τοῦ κτή-μα-τος.
3. Ὅσα ἀπό τά ἀρσενικά καί θηλυκά τριτόκλιτα ἔχουν στήν ὀνομαστική ἑνικοῦ κατάληξη
ς λέγονται καταληκτικά, π.χ. ὁ ἥρω-ς, ἡ πόλι-ς, ὁ ἰχθύ-ς κ.ἄ.
Ὅσα δέν ἔχουν κατάληξη ς καί ὅλα τά οὐδέτερα λέγονται ἀκατάληκτα, π.χ. ποιμήν,
ἀγών, ρήτωρ, κτῆμα, σῶμα, ἄστυ κ.ἄ.
Ἀπό τά οὐδέτερα καταληκτικά εἶναι τό φῶς, τό οὖς.
4. Ἀπό τά τριτόκλιτα μονόθεμα λέγονται ὅσα σχηματίζουν ὅλες τίς πτώσεις τους ἀπό
ἕνα θέμα, π.χ. ἥρω-ς, ἥρω-ος, ἥρω-α, ἥρω-ες, ἰχθύ-ς, ἰχθύ-ος, σωλήν, σωλήν-ος, σωλῆνες, χαρακτήρ, χαρακτῆρ-ος κ.ἄ.
Διπλόθεμα λέγονται ὅσα σχηματίζονται ἀπό δύο θέματα, π.χ. ποιμήν, ποιμέν-ος, πόλις, πόλε-ως, γνῶσι-ς, γνώσε-ως, ρήτωρ, ρήτορ-ος κ.ἄ.
5. Tό θέμα τῶν διπλόθεμων οὐσιαστικῶν πού στήν τελευταία συλλαβή ἔχει μακρό φωνῆεν
λέγεται ἰσχυρό, π.χ. ποιμήν, ρήτωρ, λιμήν κ.ἄ., καί τό θέμα πού ἔχει τό τελευταῖο φωνῆεν
βραχύ λέγεται ἀσθενές, π.χ. ποιμέν-ος, ρήτορ-ος, λιμέν-ος κ.ἄ.
6. Τό θέμα τῶν μονόθεμων οὐσιαστικῶν βρίσκεται ὅταν ἀφαιρέσουμε ἀπό τήν γενική
ἑνικοῦ τήν κατάληξη -ος, π.χ. Ἕλλην-ος, πίνακ-ος, γίγαντ-ος,
Τό θέμα τῶν διπλόθεμων οὐσιαστικῶν βρίσκεται τό ἰσχυρό ἀπό τήν ὀνομαστική ἑνικοῦ
καί τό ἀσθενές ἀπό τήν γενική ἑνικοῦ, ἀφοῦ ἀφαιρέσουμε τήν κατάληξη,
π.χ. ποιμήν, λιμήν, χιών (ἰσχυρό θέμα)
ποιμέν-ος, λιμέν-ος, χιόν-ος (ἀσθενές θέμα)
7. Ἀνάλογα μέ τόν χαρακτήρα τοῦ θέματος τά τριτόκλιτα διακρίνονται σέ φωνηεντόληκτα, ὅταν ἔχουν χαρακτήρα φωνῆεν, π.χ. πόλι-ς, πόλε-ως, ἰσχύ-ς, ἰσχύ-ος, καί σέ συμφωνόληκτα ὅταν ἔχουν χαρακτήρα σύμφωνο, π.χ. γέρων, γέροντ-ος, γείτων, γείτον-ος,
ἀνδριάς, ἀνδριάντ-ος κ.ἄ.
8. Τά συμφωνόληκτα διακρίνονται σέ ἀφωνόληκτα (μέ χαρακτήρα ἄφωνο: κ, γ, χ, π,
β, φ, τ, δ, θ. Κόραξ, κόρακ-ος, ὄνυξ, ὄνυχ-ος, τάπης, τάπητος κ.λπ.) καί σέ ἡμιφωνόληκτα
μέ χαρακτήρα ἡμίφωνο, π.χ. χειμών, χειμῶν-ος, ρήτωρ, ρήτορ-ος.
9. Τά τριτόκλιτα οὐσιαστικά στήν ὀνομαστική ἑνικοῦ λήγουν σέ ἕνα ἀπό τά φωνήεντα
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α, ι, υ, ω ἤ σέ ἕνα ἀπό τά σύμφωνα ν, ρ, σ, ξ (κ+ς), ψ (π+ς).
10.

Ὀνομ.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

Οἱ καταλήξεις τῶν τριτοκλίτων οὐσιαστικῶν εἶναι:
ΕΝΙΚΟΣ
Ἀρσεν. καί θηλ.
-ς ἤ –
-ος ἤ -ως
-ῐ
-ᾰ ἤ -ν
-ς ἤ –

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
Ἀρσεν. καί θηλ.
Οὐδ.
-ες
-α
-ων
-ων
-σῐ(ν)
-σῐ(ν)
-ᾰς ἤ -ς (-νς)
-α
-ες
-α

Οὐδ.
–
-ος ἤ ως
-ῐ
–
–
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