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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1. Τό ταπεινό περιοδικό μας, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, λόγω τῆς αὐξήσεως τῶν
ταχυδρομικῶν ἐξόδων, γίνεται κατά πολύ μικρότερο στό περιεχόμενό του. Δέν θά περιέχει ὅλα τά ἑβδομαδιαῖα κηρύγματα πρός τόν λαό τῆς ἐπαρχίας μας οὔτε τίς λοιπές
ποιμαντικές ἐγκυκλίους μας. Αὐτά ὁ ἐπιθυμῶν θά δύναται νά τά βλέπει κάθε ἑβδομάδα
στό ἀναρτώμενο στήν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς μας περιοδικό «Παναγία Προυσιώτισσα». Τό μικρότερο τώρα δίμηνο περιοδικό μας μαζί μέ ὀλίγα σύντομα κηρύγματά μας θά περιέχει σύντομες πατερικές μελέτες, διδόμενες σέ κατηχητική μορφή
γιά τόν λαό μας, ἤ καί ἄλλα ἐπίκαιρα πνευματικά θέματα, κυρίως δέ θέματα πίστεως
καί ὀρθοδόξου ἤθους. Θά διανέμεται στόν λαό τῆς ἐπαρχίας μας, ἀλλά ὅσοι θέλουν νά
τό λαμβάνουν ταχυδρομικῶς θά ἐπιβαρύνονται μέ τήν ἐτήσια εἰσφορά τῶν 15 εὐρώ.
Ζητοῦμε συγγνώμη γιά τό μέτρο αὐτό πού ἀναγκαζόμαστε νά ἐφαρμόσουμε, ἀλλά τό
ἀπαιτεῖ ἡ ἀνάγκη. Πληροφοροῦμε δέ ὅτι καί τό δίμηνο αὐτό περιοδικό μας, ὅταν ἐκδίδεται, θά ἀναρτᾶται καί αὐτό στήν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως.
2. Ἐκεῖνο πού μᾶς ἀνησυχεῖ καί μᾶς πονᾶ ἰδιαίτερα εἶναι ὅτι ὁ λαός μας δέν μελετᾶ
τήν Ἁγία Γραφή. Γιά τήν θεραπεία τοῦ κακοῦ αὐτοῦ, ἀπό τόν μήνα Σεπτέμβριο, θά
ἐκδίδουμε γιά τήν ἐπαρχία μας ἕνα-ἕνα βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς μέ κείμενο, μετάφραση,
σύντομη εἰσαγωγή καί μέ ὀλιγοστά σχόλια, ὅπου δέ ὑπάρχει ἀνάγκη θά γράφουμε καί
ἕνα συντομότατο προλογικό σημείωμα γιά τήν κατανόηση τῆς ἐννοίας τῆς περικοπῆς.
Εἶναι πραγματικά πολύ θλιβερό τό φαινόμενο τό ὅτι οἱ χριστιανοί μας ἔχουν τρομερή
ἄγνοια τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τήν εὐθύνη γιά τό κακό αὐτό τήν ἔχουμε ἀποκλειστικά
ἐμεῖς οἱ Ποιμένες του, ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς.
Εἴθε διά τῶν Εὐχῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου νά ἀγαπήσουμε περισσότερο τόν Κύριον
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν καί τόν ἅγιόν Του λόγον (τήν Ἁγία Γραφή καί τά συγγράμματα
τῶν ἁγίων Πατέρων) καί νά ἀγωνιζόμαστε γιά τόν καθαρμό τῆς καρδιᾶς μας ἀπό τά
ἁμαρτωλά πάθη, γιά νά δοῦμε τήν δόξα τοῦ Θεοῦ. Γιατί ὁ Κύριός μας εἶπε «οἱ καθαροί
στήν καρδιά θά δοῦν τόν Θεό» (Ματθ. 5,8).

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Σήμερα, ἀδελφοί μου φιλέορτοι χριστιανοί, ἑορτάζει ἡ Παναγιά μας. Ἡ Ἐκκλησία
μας ἔχει πολλές ἑορτές τῆς Παναγίας, μά ἡ σημερινή Ἑορτή, πού λέγεται Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου, εἶναι μεγαλύτερη ἀπό ὅλες τίς Θεομητορικές Ἑορτές. Ὁ λαός μας τό
ξέρει αὐτό, γιατί ὁ καθένας τό ἔμαθε κατά παράδοση ἀπό τήν μάνα του καί τήν γιαγιά
του, καί ὅλοι σήμερα, καί ὁ γέρος καί ὁ νιός καί τό μικρό παιδί, τρέχουν στήν Ἐκκλησία, γιατί γιορτάζει ἡ Παναγιά.
1. Τήν Παναγία ἡ Ἐκκλησία μας τήν ὀνομάζει «Θεοτόκο». Ἔτσι νά Τήν λέτε
καί σεῖς, ἀδελφοί μου. Ἔτσι τό ἄκουσα καί ἐγώ νά τό λέει καί μιά εὐλογημένη γιαγιά,
πού πῆγα στό σπίτι της νά τήν ἐξομολογήσω, γιατί ἦταν ἀνήμπορη. «Τί κάνεις, γιαγιά;», τῆς λέω. «Τί νά κάνω;», μοῦ λέει. «Παρακαλῶ τήν Θεοτόκο ἐδῶ στό κρεββάτι
πού εἶμαι, γιά νά ἔρθει νά πάρει τήν ψυχή μου»! Ἔτσι νά προσφωνοῦμε καί ἐμεῖς τήν
Παναγία, ὡς «Θεοτόκο», γιατί τό ὄνομά Της αὐτό εἶναι τό ἀνώτερο ἀπό ὅλα τά ἄλλα,
γιατί, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, τό ὄνομα «Θεοτόκος» «ἅπαν τό
μυστήριον τῆς οἰκονομίας συνίστησι». Καί λέγεται Θεοτόκος ἡ Παναγία, γιατί γέννησε τόν Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ, πού σαρκώθηκε στήν ἁγιασμένη Της Κοιλία.
2. Ἀφοῦ ἡ Παναγία εἶναι πραγματικά «Θεοτόκος», ἐγέννησε «ἀδιαφθόρως» τόν
σαρκωθέντα σ᾽ Αὐτήν Υἱόν τοῦ Θεοῦ· τόν ἐγέννησε δηλαδή χωρίς νά φθαρεῖ ἡ παρθενία
Της. Καί βεβαίως ἔτσι ἔπρεπε νά γίνει, διότι ἡ Παναγία μας συνέλαβε «ἀσπόρως»
τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ στήν Κοιλία Της. Τό «ἀσπόρως», ἀγαπητοί μου, συνδέεται μέ τό
«ἀδιαφθόρως». Ὁ ἀρχικός σκοπός τοῦ Θεοῦ ἦταν ὁ ἄνθρωπος νά αὐξάνεται παρθενικά,
ἀλλά ἡ παράβαση τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, ἔφερε τόν γάμο, ὅπως τόν γνωρίζουμε στήν
πεπτωκυΐα κατάσταση πού βρισκόμαστε. Ἡ Παναγία μας ὅμως συνέλαβε παρθενικά
τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ στήν Κοιλία Της, γιατί ἄν ὁ Ἰησοῦς Χριστός συλλαμβανόταν ἐκ
σπέρματος, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, δέν θά ἦταν «καινός ἄνθρωπος»,
οὔτε θά ἦταν ἀναμάρτητος, ἀλλά οὔτε θά ἦταν καί ὁ Σωτήρας τῶν ἁμαρτωλῶν.1
Ἐπειδή λοιπόν ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ γεννήθηκε «ἀσπόρως», κατά θαυμαστό δηλαδή τρόπο,
γι᾽ αὐτό καί ἡ γέννησή Του ἦταν θαυμαστή. Τόν ἐγέννησε «ἀδιαφθόρως» ἡ Θεοτόκος
Μητέρα του.
3. Σᾶς εἶπα σήμερα ὅλα τά παραπάνω, ἀδελφοί χριστιανοί, γιατί αὐτά, τό «ἀσπόρως» καί τό «ἀδιαφθόρως» τῆς Θεοτόκου, πού ἀκοῦτε συχνά ἐδῶ στήν Ἐκκλησία
νά λέγονται καί νά ψάλλονται, αὐτά λέγω, συνδέονται πολύ στενά μέ τήν σημερινή
1. MPG 151,169.
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ἑορτή. Σήμερα ἑορτάζουμε τήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, δηλαδή τόν Θάνατό Της. Ἡ
Ἐκκλησία ὅμως τόν θάνατο τόν λέει «κοίμηση», γι᾽ αὐτό λέμε ὅτι ἑορτάζουμε τήν
Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Ἡ Παναγία πέθανε κανονικό θάνατο. Ἀπέθανε καί ἐτάφη.
Ὅμως, κατά τήν πίστη μας, τό Σῶμα τῆς Παναγίας μας δέν ἔμεινε στόν τάφο, ἀλλά
μετέστη, δηλαδή μετατέθηκε στούς οὐρανούς. Καί γιατί μετατέθηκε τό Σῶμα τῆς
Θεοτόκου στούς οὐρανούς; Γιατί, ὅπως μᾶς ἐξηγεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός,
ἡ Παναγία γέννησε «ἀδιαφθόρως» τόν Κύριο. Τό ἀδιάφθορο δηλαδή τῆς παρθενίας
τῆς Θεοτόκου κατά τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ, αὐτό εἶναι αἰτία τῆς μή διαφθορᾶς τοῦ
σώματός Της κατά τήν ὥρα τοῦ θανάτου Της.2 Ὅπως δηλαδή συνδέεται τό «ἀσπόρως» μέ τό «ἀδιαφθόρως», γιά τά ὁποῖα μιλήσαμε παραπάνω, ἔτσι συνδέεται καί τό
«ἀδιαφθόρως» μέ τήν Μετάσταση τῆς Θεοτόκου μετά τήν Κοίμησή Της. Τό ἀδιάφθορο τῆς Θεοτόκου κατά τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἔφερε καί τό ἀδιάφθορο τοῦ Σώματός Της κατά τόν θάνατό Της.
4. Ἔτσι ἔπρεπε νά συμβεῖ, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Ὅπως τό Σῶμα τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δέν ὑπέστη φθορά στόν τάφο, ἔτσι καί τό Σῶμα τῆς Παναγίας
μετέστη στούς οὐρανούς. Ἡ Μετάσταση αὐτή τοῦ Σώματος τῆς Θεοτόκου συνδέεται
μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Υἱοῦ Της, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριός μας
Ἰησοῦς Χριστός ἐτίμησε τό Πανάγιο Σῶμα τῆς Μητρός Του μέ τήν ἀφθαρσία καί
τήν μετάθεσή του στούς οὐρανούς, πρίν ἀπό τήν κοινή καί καθολική ἀνάσταση ὅλων
μας. Ἀφοῦ μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ τά σώματα πολλῶν ἁγίων δέν διαφθείρονται
καί ἔχουμε ἔτσι τά ἅγια λείψανα, πολλῷ μᾶλλον ἦταν λογικό νά μήν φθαρεῖ τό «θεοδόχον σκήνωμα» τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας, τῆς Θεοτόκου Μαρίας.
5. Εἶναι θαυμαστά καί θεόσδοτα τά Δόγματα τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας, ἀδελφοί
μου χριστιανοί. Ἀλλά ὅλα τά Δόγματα τῆς Πίστης μας συγκεφαλαιώνονται στήν θεολογία τῶν ἁγίων Πατέρων περί τῆς Θεοτόκου Μαρίας, τῆς γλυκειᾶς μας Παναγίας·
γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας λέει πρός Αὐτήν: «Χαῖρε τῶν δογμάτων Αὐτοῦ (τοῦ
Χριστοῦ) τό κεφάλαιον»!
Εὔχομαι ἡ Παναγία μας νά εἶναι γιά ὅλους μας βοήθεια, προστασία καί μεσίτρια
πρός τόν Κύριο γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Χρόνια Σας πολλά!
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

2. MPG 97,1089.
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Κήρυγμα κατά τό ἐτήσιο μνημόσυνο
τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης κυροῦ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
εἰς Φλώρινα τήν 21ην Αὐγούστου 2011
1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τελοῦμε μνημόσυνο τοῦ πνευματικοῦ ἡμῶν πατρός καί διδασκάλου, Ἐπισκόπου πατρός Αὐγουστίνου. Ὁ καλός ποιμήν τῆς Ἐπαρχίας αὐτῆς, Μητροπολίτης πατήρ Θεόκλητος, ὅρισε τήν ταπεινότητά μου νά ὁμιλήσω.
Τό θέμα τῆς ὁμιλίας μου θά εἶναι ἡ μορφή τοῦ πατρός Αὐγουστίνου. Παρά τήν δυσκολία μου, διότι ἐγώ δέν ὑπῆρξα πιστό τέκνο τοῦ Γέροντος καί παρά τό ὅτι θά ὁμιλήσω σέ σᾶς πού γνωρίζετε κάλλιον ἐμοῦ τόν πατέρα Αὐγουστῖνο καί παρά τήν τρίτη
ἀκόμη δυσκολία ὅτι ἐκεῖνος ὁμιλεῖ καλῶς περί ἑνός προσώπου, πού ἔχει τά χαρίσματα
τοῦ προσώπου αὐτοῦ, διότι ὁ ἅγιος καταλαβαίνει τόν ἅγιο, ὅμως δι᾽ εὐχῶν τοῦ Ποιμενάρχου πατρός καί τῶν ἄλλων Ἀρχιερέων καί πατέρων ἱερέων, ἀλλά καί ὅλων ὑμῶν,
θά τολμήσω, ἀδελφοί μου χριστιανοί, νά ὁμιλήσω περί τῆς ἱερᾶς μορφῆς τοῦ πατρός
Αὐγουστίνου, τοῦ νεωτέρου αὐτοῦ πατρός καί διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας.
2. (α) Ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος, ὅπως τόν ἐγνώρισα κατά τήν μαθητεία μου παρ᾽
Αὐτῷ, ἀγαποῦσε πολύ, μά πάρα πολύ ἀγαποῦσε, τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, τό ἱερό κήρυγμα.
Πίστευε τό κήρυγμα ὡς ἱερουργία καί κηρύττοντας ἔνοιωθε ὁ ἀκροατής του ὅτι αὐτός
ὁ κήρυκας ζεῖ ἕνα μυστήριο, ὅτι ἡ καρδιά του πάσχει καί ὅτι συνέχεται ὁλόκληρος
ἀπό αὐτά τά ὁποῖα κηρύττει. Πίστευε ὡς πανίσχυρο καί παντοδύναμο τόν λόγο τοῦ
Θεοῦ ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος, ὅπως ἔτσι τόν παριστάνει κάπου ὁ προφήτης Ἀμώς: «Ὁ
Κύριος ἐλάλησε», λέγει ὁ προφήτης· «μαραίνονται τά βοσκοτόπια καί ξηραίνεται ἡ
κορυφή τοῦ καρμήλου» (1,2).
(β) Ἐρωτώντας μας, ὅπως συνήθιζε νά κάνει, γιά νά διαγνώσει ἄν μελετοῦμε τήν
Ἁγία Γραφή, μᾶς ἔλεγε νά τοῦ ποῦμε ποιές εἶναι οἱ εἰκόνες τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ στήν
Ἁγία Γραφή. Καί ἤθελε ἰδιαιτέρως νά τοῦ λέγουμε ἀπέξω ἐκεῖνο τό χωρίο τοῦ ἀποστόλου
Παύλου τῆς πρός Ἑβραίους ἐπιστολῆς του, στό 4ο κεφ. στόν 12 στίχ., ὅτι ὁ λόγος τοῦ
Θεοῦ ὁμοιάζει μέ μάχαιρα: «Ζῶν γάρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καί ἐνεργής καί τομώτερος ὑπέρ
πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καί διικνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τε καί πνεύματος,
ἁρμῶν τε καί μυελῶν καί κριτικός ἐνθυμήσεων καί ἐννοιῶν καρδίας» (στίχ. 12).
Τήν Ἁγία Γραφή ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος τήν ἤθελε ὡς τό κύριο ἀνάγνωσμα τῶν χριστιανῶν, ἰδιαίτερα δέ τῶν κληρικῶν καί τῶν φοιτητῶν θεολογίας, τῶν κηρύκων τοῦ
θείου λόγου. Γι᾽ αὐτό καί συνεχῶς καί ἐπίμονα μᾶς ἔλεγε νά μελετοῦμε τήν Παλαιά
καί τήν Καινή Διαθήκη καί ἔλεγε ὡραῖα χωρία καί ἀπό τίς δύο αὐτές Διαθῆκες, ρωτώντας μας ἔπειτα ποῦ, σέ ποιό βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, εὑρίσκονται τά χωρία
αὐτά. Πόσο ταρασσόταν, θυμᾶμαι, ὅταν μᾶς συνελάμβανε ἀγνοοῦντας τήν Ἁγία Γραφή
καί μᾶς ἔλεγε μέ θυμό: «Τί θεολόγοι θά γίνετε ἐσεῖς, τί κήρυκες τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ
θά γίνετε, ἀφοῦ δέν ξέρετε τήν Ἁγία Γραφή;». Ἡ ὀργή αὐτή τοῦ ἁγίου Γέροντος ἦταν
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προφητική, διότι ἔβλεπε μέ τό ἐνοικοῦν εἰς αὐτόν Πνεῦμα τό σημερινό κατάντημά
μας, ὅπου ὄχι μόνο ἀπό τό κήρυγμα, ἀλλά καί ἀπό τήν ὅλη ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας ἔφυγε ἡ βιβλική θεολογία. Καί οἱ χριστιανοί μας σήμερα διαβάζουν ἄλλα βιβλία,
θρησκευτικά βέβαια βιβλία καί περιοδικά, ἀλλά ὄχι αὐτήν ταύτην τήν Ἁγίαν Γραφήν.
3. (α) Τήν Ἁγία Γραφή ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος τήν ἤθελε μέ τήν ὀρθόδοξη ἑρμηνεία
της, πού τήν κάνουν οἱ ἅγιοι Πατέρες. Γι᾽ αὐτό, ὅπως ἐνθυμοῦμαι, δέν μιλοῦσε μόνο
γιά τήν ἀγάπη στήν Ἁγία Γραφή, ἀλλά καί γιά τήν μελέτη τῶν Ἁγίων Πατέρων.
Συχνά ἔλεγε τόν λόγο, «ὁ θεολόγος γεννᾶται εἰς τάς Γραφάς, ὅπως αὐτάς ἡρμήνευσαν
οἱ ἅγιοι Πατέρες»! Εἶχε δέ στόν νοῦ καί στήν καρδιά του δυνατή τήν ἐπιθυμία νά δημιουργήσει μία σχολή πατερικῶν μελετῶν στόν ἅγιο Σάββα στήν Κάζα καί θυμᾶμαι
ὅτι μέ ἀπειλοῦσε λέγοντάς μου: «Ἐκεῖ θά σέ κλειδώσω ἐσένα»! Ἡ χειροτονία του
ὅμως σέ Ἐπίσκοπο τοῦ ἀνέκοψε τήν ὡραία του αὐτή ἐπιθυμία.
(β) Ἐξ ὅλων τῶν Πατέρων ὁ Σεβασμιώτατος Γέροντας ἀγαποῦσε, ὑπεραγαποῦσε,
τόν ἱερό Χρυσόστομο. Δέν ἐκοιμᾶτο, ἄν δέν ἔπινε «μία κούπα γάλα» ἀπό τόν Χρυσόστομο, ὅπως συνήθιζε νά λέγει. «Ἀλλ᾽ ὦ Χρυσόστομε, δέν θέλω νά σ᾽ ἀφήσω», ἔλεγε
ἄλλοτε. Ὁ δέ μακαριστός πατήρ Ἐπιφάνιος, ἄλλος αὐτός ἱερώτατος πατήρ καί σεπτός
Γέροντας, ἔλεγε γιά τόν πατέρα Αὐγουστῖνο ὅτι εἶναι «ἐπιμελέστατος μαθητής τοῦ
ἱεροῦ Χρυσοστόμου».
4. Ὡς γνώστης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος
ἦταν θεολόγος. Ἀγαποῦσε ὁ Γέροντας τήν θεολογία καί τίς θεολογικές μελέτες καί
ἐτέρπετο καί ἐθέλγετο, ὅταν συζητοῦσε γιά θεολογικά θέματα. Καί ἀπαιτοῦσε οἱ θεολόγοι νά καταγίνονται μέ τοιαῦτα θέματα. Ἀντίθετα ταρασσόταν καί ὀργιζόταν ὅταν
ἔβλεπε τούς πτυχιούχους θεολόγους νά εἶναι ἀδιάφοροι γιά τά θεολογικά γράμματα,
μή ἔχοντας τήν ἐπιθυμία νά διαβάσουν Ἁγία Γραφή καί ἁγίους Πατέρες, καί εἶπε,
ἐνθυμοῦμαι κάποτε, στούς μή θεολόγους μέλη τῆς Ἀδελφότητας: «Ἄν βλέπετε θεολόγους νά φλυαροῦν καί νά χάνουν τόν καιρό τους σέ ἀδιάφορα πράγματα, νά παίρνετε
ἕνα ξύλο καί νά τούς χτυπᾶτε. Σᾶς τό λέω ἐγώ ὁ Αὐγουστῖνος»!
5. Δέν ἤθελε ὅμως τήν θεολογία ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος ὡς ἀπράγμονα καί ἐπαγγελματική ἤ ἐπιστημονική. Θυμᾶμαι, ὅταν, φοιτητής τῆς θεολογίας, διάβαζα κάποτε
τήν Ἁγία Γραφή, μοῦ εἶπε: «Τώρα πῶς τήν διαβάζεις τήν Ἁγία Γραφή, γιά ἐπιστημονικό λόγο ἤ γιά τήν ὠφέλεια τῆς ψυχῆς σου;». Ἤθελε τήν θεολογία πάσχουσα γιά
τόν εὐαγγελισμό τῶν ψυχῶν· ἤθελε νά εἶναι μιά θεολογία ἱεραποστολική καί ἀγωνιζομένη καί μαχομένη, γιά νά κυριαρχήσει ὁ Χριστός, γιά νά ἔρθει ἡ Χριστοκρατία
στήν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων. Πολλές φορές μᾶς ἔλεγε καί ἐπανελάμβανε: «Θεολογία
ἡ ὁποία δέν μάχεται νά κατισχύσει τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, εἶναι σατανική»! Καί
μᾶς προέτρεπε, ἐμᾶς τούς νεωτέρους τότε, νά ἀποδείξουμε «ὅτι ἡ θεολογία μάχεται
καί δέν εἶναι σατανική»!
6. (α) Ἀφοῦ ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος ἤθελε ἀγωνιστική καί πάσχουσα τήν θεολογία,
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ἤθελε οἱ κληρικοί ἰδιαίτερα καί οἱ κήρυκες τοῦ θείου λόγου νά ἔχουν πνεῦμα θυσιαστικό
καί νά καλλιεργοῦν μέσα τους τόν πόθο γιά τό μαρτύριο. Συχνά μᾶς τόνιζε ὁ μακαριστός Γέροντας τήν ἀλήθεια αὐτή σέ ᾽μᾶς τούς φοιτητάς πού ποθούσαμε τό κήρυγμα.
«Τότε θά εἴμαστε σωστοί ἱεροκήρυκες», μᾶς ἔλεγε, «ὅταν θά εἴμαστε ἕτοιμοι νά πεθάνουμε γι᾽ αὐτά πού κηρύττουμε». Συχνά δέ μᾶς ἐπανελάμβανε τόν ὡραῖο αὐτό λόγο
τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Τό κήρυγμα δεῖται ἀνδρός γενναίου, φερεπόνου καί ἑτοίμου
πρός θάνατον»! Καί ἐπίσης μᾶς ἐτόνιζε ἐκεῖνο τό «κακοπάθησον» τοῦ ἀποστόλου
Παύλου πρός τόν μαθητή του Τιμόθεο (Β´ Τιμ. 2,3) καί μᾶς συνιστοῦσε νά τό ζήσουμε
σάν κήρυκες τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ἄν θέλουμε νά εἴμαστε καλοί ἱεροκήρυκες. Μᾶς
ἔλεγε δέ καί τό ἄλλο, τό ὡραῖο ἐκεῖνο ἱεραποστολικό δίστιχο: Νά μή ζητᾶμε, μᾶς
ἔλεγε, ἀπό τήν Ἐκκλησία δόξες καί τιμές καί ἀπολαύσεις, ἀλλά νά ζητᾶμε «ἕνα βαρύ
σταυρό, κομμάτι κρίθινο ψωμί καί μακρυνόνε δρόμο»! Μᾶς πρόβαλε δέ ὁ πατήρ
Αὐγουστῖνος σάν ἕνα τέτοιον πάσχοντα ἱεροκήρυκα τόν Παπουλάκο, πού γιά τήν μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔφθασε μέχρι τό δικαστήριο. Στόν πατέρα Αὐγουστῖνο ἄρεσε
πολύ ἡ σκηνή τοῦ Παπουλάκου στό δικαστήριο. Ὁ ἄθεος δικαστής τοῦ εἶπε μέ αὐθάδεια: «Δικηγόρο ἔχεις;». Καί ὁ Παπουλάκος ἀπάντησε μέ φωνή πού ἔσεισε ὅλο τό
διακαστήριο: «Δικηγόρο – εἶπε –πού θά μέ ἀθωώσει τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως, διορίζω
τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν»!!!
(β) Γιά νά γίνουμε τοιοῦτοι κήρυκες τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, κήρυκες δηλαδή πού νά
μήν ἀρνηθοῦμε καί τό μαρτύριο, ὅταν μᾶς λάχει, μᾶς μάθαινε καί μᾶς κατάρτιζε ὁ πατήρ
Αὐγουστῖνος νά ζοῦμε ἀπό νεαροί ἀσκητικά, νά μήν ἀγαποῦμε δηλαδή τήν ἄνεση καί
τήν καλοπέραση. Καί ὡς παραδείγματα γιά τό μάθημα αὐτό μᾶς ἔφερνε ὄχι μόνον ἀπό
τούς ἀσκητές καί μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί ἀπό τούς ἀγωνιστές τῆς
πατρίδος. «Καλό βόλι», μᾶς ἔλεγε, «ἔλεγαν ὁ ἕνας στόν ἄλλο οἱ στρατιῶτες στόν πόλεμο»! «Οἱ στρατιῶτες στήν Ἀλβανία – μᾶς ἔλεγε ἄλλοτε – ἔτρωγαν κούμαρα· καί
ὅταν φυλάγαν σκοπιά, ἐπειδή εἶχαν ἡμερόνυχτα νά κοιμηθοῦν, μέ βελόνες κεντοῦσαν τό
κορμί τους γιά νά μένουν ἄγρυπνοι». Τοῦ ἄρεσε δέ τό ἐθνικό τραγούδι: «Μαύρη εἶν᾽ ἡ
νύχτα στά βουνά, στούς βράχους πέφτει χιόνι»! Καί τόν εἶδα νά συνταράσσεται καί νά
δακρύζει, ὅταν ὁ τότε διευθυντής τοῦ οἰκοτροφείου μας καί νῦν Μητροπολίτης τῆς Φλώρινας πατήρ Θεόκλητος τραγουδοῦσε μέ τήν ἀπό τότε καλλικέλαδο φωνή του: «Τόν
ἔσφαξαν τόν Γρεβενῶν, τόν ἄφοβο Δεσπότη, τόν ἔσφαξαν τόν ἄξιο τοῦ γένους πατριώτη».
Μέ τέτοια παραδείγματα ἀσκητικότητας καί κακοπέρασης ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος ἤθελε
νά μᾶς διδάξει κι ἐμεῖς, ὡς κληρικοί καί κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου, νά ζοῦμε ἀσκητικά
καί νά μή σκανδαλίζουμε τόν λαό μέ τήν καλοπέραση καί τήν ἄνετη ζωή.
7. Τέλος, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θέλω νά σᾶς πῶ δύο σύντομους λόγους τοῦ πατρός
Αὐγουστίνου ἀπό τά κηρύγματά του, πού ἐκφράζουν τήν ψυχή του καί πού μέ ἐντυπωσίασαν ἰδιαίτερα ὅταν τούς ἄκουσα:
(α) Σέ κάποιο ἑσπερινό κήρυγμά του στόν ἅγιο Κωνσταντῖνο Ὁμονοίας, κατά τό
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1960, νομίζω, ὀργισμένος γιά τό μελετώμενο ἀπό τήν κυβέρνηση κακό νά στήσουν
τό ἄγαλμα τοῦ Ποσειδώνα στό λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ εἶπε στό πολυπληθέστατο ἀκροατήριο: «Τό ἀκούσατε τό ἄλλο; Ἔρχονται τά καράβια ἀπό μακρυά στό λιμάνι τῆς πατρίδας μας. Καί ἀντί νά βλέπουν ἐρχόμενα τήν εἰκόνα τῆς Παναγιᾶς καί τοῦ ἁγίου
Νικολάου, θέλουν νά στήσουν τό ἄγαλμα τοῦ Ποσειδώνα, τοῦ ψεύτικου θεοῦ τῆς
ἀρχαιότητας. Ἐάν κάνουν κάτι τέτοιο, θά πάρω ἑκατό νέους καί θά τό τινάξουμε
στόν ἀέρα»!!! Ὅλο τό ἀκροατήριο, θυμᾶμαι, ξέσπασε συγκινημένο σέ ἠχηρά χειροκροτήματα. Ποῦ ᾽σαι πάτερ Αὐγουστῖνε τώρα, νά φωνάξεις καί νά μᾶς φανατίσεις
καί νά μᾶς συγκεντρώσεις ὅλους, γιά νά κονιορτοποιήσουμε τά σύγχρονα εἰδωλολατρικά κατασκευάσματα πού ἔκαναν καί μελετοῦν καί ἄλλα νά μᾶς κάνουν στήν πατρίδα μας. Χριστιανοί μου, πατήρ Αὐγουστῖνος «ἀπῆν». Ἀλλά λέγει κάπου ὁ
Χρυσόστομος, «κἄν Παῦλος ἀπῆν, τό Πνεῦμα παρῆν»! Καί αὐτό τό Ἅγιο Πνεῦμα
πού ἀνέδειξε στήν Ἐκκλησία πατέρα Αὐγουστῖνο, μέ τήν εὐχήν αὐτοῦ, ἀπό τά νέα
παιδιά, ἀπό τήν νέα γενεά, θά δώσει ὁ Χριστός καί ἡ Παναγιά νά βγοῦν ἱερεῖς καί
ἀρχιερεῖς μέ τό πνεῦμα τοῦ πατρός Αὐγουστίνου.
(β) Καί ἕνα ἄλλο δυνατό λόγο τοῦ Γέροντος θέλω νά πῶ τελειώνοντας. Ἐπηρεασμένος φαίνεται ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος ἀπό τό παιχνίδι «πατῶ», πού θά τό ἔπαιζαν
καί στά δικά του παιδικά χρόνια, εἶπε κάποτε σφραγίζοντας ἕνα κήρυγμά του: «Τόν
κόσμο πατῶ, τόν κόσμο πατῶ, τό Εὐαγγέλιο δέν τό πατῶ».
Γιά τόν πατέρα Αὐγουστῖνο ἡ κρίση τοῦ ἁμαρτωλοῦ κόσμου ἦταν σάν ἕνα βρωμερό
πουκάμισο, πού πρέπει κανείς νά τό βγάλει ἀπό πάνω του καί νά τό πετάξει στό ρέμα.
«Τόν κόσμο πατῶ, τό Εὐαγγέλιο δέν τό πατῶ»! Αὐτός ἦταν ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος,
ὁ σωστός ἀγωνιστής Ἱεράρχης. Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή Του καί προσωπικῶς τοῦ ζητῶ
συγγνώμην εἰς ὅ,τι τόν ἐλύπησα.
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45. Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
«Η ΔΕ ΓΥΝΗ ΙΝΑ ΦΟΒΗΤΑΙ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ»
1. Στά προηγούμενα κηρύγματά μας, ἀδελφοί χριστιανοί, μιλούσαμε γιά τήν ἰσοτιμία
τῶν δύο φύλων, τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυναίκας. Ἀλλά θά πεῖ κανείς μέ τό δίκιο του: Πῶς
ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ ἰσότιμους τόν ἄνδρα καί τήν γυναίκα, ἀφοῦ ὁ Ἀπόστολος λέει «ἡ
γυναίκα νά φοβᾶται τόν ἄνδρα»;
2. Σ᾽ αὐτό τό ἐρώτημα θά ἀπαντήσω στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί,
μέ σύντομα λόγια, πού παρακαλῶ πολύ νά τά προσέξετε.
Α. Πῶς ἑρμηνεύεται ἐκεῖνο τό ἀποστολικό λόγιο, πού ἀκοῦμε στήν ἀκολουθία τοῦ
γάμου, «ἡ δέ γυνή ἵνα φοβῆται τόν ἄνδρα»;
Συνήθως ἑρμηνεύουν τόν λόγο αὐτό τοῦ Ἀποστόλου «ἡ γυναίκα νά σέβεται τόν
ἄνδρα». Αὐτό περίπου σημαίνει ὁ λόγος αὐτός, ἀλλά ὄχι ἀκριβῶς αὐτό. Γιατί, ἄν τό
«ἡ γυναίκα νά φοβᾶται τόν ἄνδρα» σήμαινε ἁπλᾶ νά «σέβεται» τόν ἄνδρα, θά τό
ἔγραφε ἔτσι ὁ Ἀπόστολος, πού γνώριζε ἀσφαλῶς τό ρῆμα «σέβομαι», τό ὁποῖο καί
χρησιμοποιεῖ ἀλλοῦ. Ὁ Ἀπόστολος ὅμως λέει «ἡ γυναίκα νά φοβᾶται τόν ἄνδρα».
Αὐτό ἀκριβῶς μᾶς κάνει νά ἐξετάζουμε καλά τόν λόγο αὐτό τοῦ ἀποστόλου Παύλου,
γιατί κάτι βαθύτερο θέλει νά πεῖ.
3. Ὁ λόγος αὐτός, ἀγαπητοί μου, «ἡ γυναίκα νά φοβᾶται τόν ἄνδρα», εἶναι γραμμένος
στήν πρός Ἐφεσίους Ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου, μιά Ἐπιστολή πού ἔχει βαθειά
θεολογικά νοήματα. Στήν περικοπή ὅπου μιλάει περί τῶν συζύγων λέει ὅτι οἱ γυναῖκες
πρέπει νά ὑποτάσσονται στόν ἄνδρα τους σάν αὐτός νά εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός! Πῶς
τόν λέει τόν μεγάλο αὐτό λόγο ὁ Ἀπόστολος; Τό ἐξηγεῖ παρακάτω. Στή συνέχεια τοῦ
λόγου αὐτοῦ ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει ὅτι στό γάμο τό ἀνδρόγυνο εἶναι εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνα Σῶμα. Κεφαλή εἶναι
ὁ Χριστός καί τό ὑπόλοιπο σῶμα εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Ἔτσι εἶναι καί τό ἀνδρόγυνο, πού
δέν εἶναι δυό, ἀλλά εἶναι καί αὐτοί ἕνα.
4. Ἀφοῦ λοιπόν ἡ γυναίκα πρέπει νά βλέπει τόν ἄνδρα της, τόν σύζυγό της, σάν εἰκόνα
τοῦ Χριστοῦ, πέστε μου πῶς πρέπει νά νοιώθει ἀπέναντί του; Νά νοιώθει ὅπως ἡ
Ἐκκλησία στόν Χριστό, γιατί εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τό ἀνδρόγυνο. Σκεφτεῖτε τώρα, χριστιανοί μου: Ἄν μπροστά μας αὐτή τήν ὥρα ἐμφανιστεῖ ὁ
Χριστός, ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, τί θά νοιώσουμε; Θά νοιώσουμε ὄχι ἁπλᾶ «σεβασμό», ἀλλά
«φόβο»! Ὄχι βέβαια φόβο δουλικό, σάν ἐκεῖνον πού νοιώθουν οἱ ὑπήκοοι στούς σκληρούς
ἀφέντες τους, ἀλλά ἕναν γλυκό φόβο, πού ὑμνεῖται ὡς μεγάλη ἀρετή στά ἱερά μας βιβλία.
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Ὁ φόβος τοῦ Κυρίου! Καί ἐδῶ μέσα στήν Ἐκκλησία πού εἴμαστε πρέπει νά μπαίνουμε
«μετ᾽ εὐλαβείας καί “φόβου Θεοῦ”».
5. Ὅταν λοιπόν ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει «ἡ γυναίκα νά φοβᾶται τόν ἄνδρα», δέν
θέλει νά κάνει μ᾽ αὐτό του τόν λόγο μάθημα στήν γυναίκα «νά σέβεται» τόν ἄνδρα. Εἶναι
πολύ ἁπλό αὐτό καί τό ξέρουν ὅλες οἱ γυναῖκες ὅτι πρέπει νά σέβονται τούς ἄνδρες τους.
Δέν μπορῶ νά φανταστῶ ὅτι ὁ ἀπόστολος Παῦλος μετά ἀπό τήν φοβερή του αὐτή ἰδέα
πού εἶπε, ὅτι ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα στόν γάμο εἶναι εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς
Ἐκκλησίας, θά κατέληγε τόν λόγο του μέ τό νά πεῖ τό ἁπλό ὅτι ἡ γυναίκα πρέπει «νά
σέβεται» τόν ἄνδρα. Ὁ λόγος του «ἡ γυναίκα νά φοβᾶται τόν ἄνδρα» πρέπει νά νοηθεῖ
μέ τά ὅσα εἴπαμε παραπάνω. Ἐπιμένω ὅτι τό ρῆμα «νά φοβᾶται» ἡ γυναίκα τόν ἄνδρα
της, στόν ἀποστολικό λόγο πού μελετᾶμε, πρέπει νά μείνει ἀμετάφραστο, νά μείνει δηλαδή ὅπως ἔχει καί νά μή μεταφράζεται μέ τό νά «σέβεται». Ὁ φόβος ὅμως τῆς γυναίκας στόν ἄνδρα της, πού λέει ὁ Ἀπόστολος, νά εἶναι φόβος ἱεροπρεπής καί γλυκός, μέ
ἐξάρτημα καί προσκόλληση πρός τόν ἄνδρα της, σάν τόν γλυκό «φόβο», ἐπαναλαμβάνω,
πού θά νοιώθαμε ἄν αὐτή τήν ὥρα παρουσιαζόταν μπροστά μας ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς
Χριστός.
6. Μιά τέτοια ἑρμηνεία τοῦ ἀποστολικοῦ λόγου «ἡ γυναίκα νά φοβᾶται τόν σύζυγό
της» ἀνεβάζει πολύ τήν σχέση τοῦ ἀνδρογύνου, τήν κάνει ἱερή, τήν κάνει παραδείσια.
Καί γι᾽ αὐτό ἀκριβῶς ἡ Ἐκκλησία τελεῖ ἱερό Μυστήριο γιά τήν ἕνωση τοῦ ἀνδρογύνου,
γιά νά ἀνυψώσει τήν σχέση τῶν συζύγων, γιά νά κάνει τό πτωτικό τοῦ γάμου παραδείσιο.
Ἀπευθυνόμενος τώρα στό τέλος τοῦ κηρύγματος εἰδικά στίς γυναῖκες λέω: «Γυναῖκες,
πού αὐθαδιάζετε στούς ἄνδρες σας καί τούς ταράζετε, πᾶτε τώρα στά σπίτια σας νά
τούς ἀγκαλιάσετε καί νά τούς πεῖτε: “Ἄνδρα μου, πού σοῦ γυρίζω λόγια καί σέ σκάω·
τί εἶναι αὐτά πού ἄκουσα σήμερα στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν παπᾶ στό κήρυγμα! Ἄκουσα
ὅτι πρέπει νά σέ βλέπω σάν τόν Χριστό μου! Καί ἔτσι θά σέ βλέπω ἀπό δῶ καί πέρα,
γιά νά τά περνᾶμε ὡραῖα”»!
Καί σεῖς ἐπίσης οἱ ἄνδρες, πού μιλᾶτε καί φέρεστε σκληρά στίς γυναῖκες σας, σκεφτεῖτε ὅτι πρέπει νά εἶστε σάν τόν Χριστό, πού ἀγάπησε πολύ τήν Ἐκκλησία Του καί
ἔδωσε γι᾽ αὐτήν τό Αἷμα Του, ὅπως σᾶς εἶπε ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τήν ὥρα τοῦ γάμου σας. Ἐσύ ὁ ἄνδρας εἶσαι εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί ἡ γυναίκα
σου εἶναι εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτά τά δύο εἶναι ἕνα, γιατί δέν μποροῦμε νά φανταστοῦμε οὔτε τόν Χριστό χωρίς τήν Ἐκκλησία Του, οὔτε τήν Ἐκκλησία χωρίς τήν κεφαλή Της, τόν Ἰησοῦ Χριστό. Καί ὅπως μεταξύ Χριστοῦ καί Ἐκκλησίας ὑπάρχει
ἀγάπη καί στενή ἑνότητα, ἔτσι τό ἴδιο πρέπει νά ὑπάρχει καί στό ἀνδρόγυνο. Ὁ ἄνδρας
νά ἀγαπᾶ καί νά θυσιάζεται γιά τήν γυναίκα του, «ἡ δέ γυνή ἵνα φοβῆται τόν ἄνδρα».
Νά αἰσθάνεται δηλαδή ἡ γυναίκα βλέποντας τόν ἄνδρα της ἐκεῖνο τόν ὡραῖο καί γλυκό
«φόβο», πού δέν θά τήν κάνει ποτέ νά αὐθαδιάσει σ᾽ αὐτόν, γιατί αὐτός, ὁ ἄνδρας της,
εἶναι εἰκόνα τοῦ Κυρίου της, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
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ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΣ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολις, Κυριακή 28 Αὐγούστου 2011

46. ΓΙΑΤΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΙΕΡΕΑΣ
Μιλᾶμε, ἀδελφοί χριστιανοί, γιά τήν ἰσοτιμία τῶν δύο φύλων, ὅτι δηλαδή ὁ
ἄνδρας καί ἡ γυναίκα εἶναι ἰσότιμοι καί δέν ὑπερτερεῖ ὁ ἕνας ἔναντι τοῦ ἄλλου.
Ἀλλά ἄν ἡ γυναίκα εἶναι ἰσότιμη μέ τόν ἄνδρα, τότε γιατί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
λέει «ἡ γυναίκα νά φοβᾶται τόν ἄνδρα»; Σ᾽ αὐτό τό ἐρώτημα ἀπαντήσαμε μέ
τό προηγούμενο κήρυγμά μας. Ἀλλά καί ἕνα ἄλλο δεύτερο σχετικό ἐρώτημα προβάλλει: Γιατί ἡ γυναίκα δέν μπορεῖ νά γίνει ἱερεύς ὅπως καί ὁ ἄνδρας, ἀφοῦ εἶναι
ἰσότιμη μέ αὐτόν; Σ᾽ αὐτό τό ἐρώτημα θά ἀφιερώσω τό σημερινό μου κήρυγμα,
ἀδελφοί, καί παρακαλῶ πολύ νά τό προσέξετε. Ἀπό τήν ἀρχή ὅμως σᾶς λέγω
ὅτι τό θέμα αὐτό εἶναι βαθύ, χρειάζεται μελέτη πολλή καί ὁμολογῶ ὅτι δέν τήν
ἔχω κάνει τήν μελέτη αὐτή. Μερικά μόνο, δυό-τρία πράγματα, θά πῶ στό σοβαρό
αὐτό θέμα, πού τά θεωρῶ ἰσχυρά.
1. Τό πρῶτο ἐπιχείρημα στό γιατί ἡ γυναίκα δέν μπορεῖ νά γίνει ἱερεύς, τό
παίρνω ἀπό τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Πουθενά, οὔτε στήν Ἁγία Γραφή
οὔτε στά βιβλία τῶν ἁγίων Πατέρων ἤ στά ἱερά Συναξάρια, πουθενά, λέγω, δέν
βλέπουμε τήν γυναίκα νά λειτουργεῖ ὡς ἱερέας. Μόνο στήν εἰδωλολατρία φαίνεται
ἡ γυναίκα ὡς ἱέρεια.
2. Δεύτερο ἐπιχείρημα: Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ πού σαρκώθηκε στήν Κοιλία τῆς
Παναγίας μας, ὁ Ἀρχιερέας Χριστός, ἔλαβε ἀνδρώα φύση, γι᾽ αὐτό καί περιετμήθη. Μήν πεῖ ὅμως κανένας ὅτι σώθηκαν μόνο οἱ ἄνδρες καί ὄχι οἱ γυναῖκες,
ἐπειδή ὁ Χριστός ἔλαβε φύση ἀνδρός. Ὄχι, γιατί ἡ ἀνδρώα φύση ἐκφράζει ὅλη
τήν ἀνθρώπινη φύση. Θυμηθεῖτε αὐτό πού σᾶς ἔλεγα ἄλλοτε ὅτι τά δύο φύλα δημιουργήθηκαν στήν ἀρχή ἑνοποιημένα, μέ ἀνδρώα ὅμως φύση: Ὁ Ἀδάμ. Καί
ὅταν λοιπόν ὁ ἄνδρας ὡς ἱερεύς ὑπηρετεῖ τόν Θεό, τόν ἱερατεύει ὅλη ἡ ἀνθρώπινη
φύση καί ὄχι ὁ ἄνδρας μόνο. Γι᾽ αὐτό πού σᾶς λέω, γιά τήν συμπερίληψη δηλαδή
καί τῆς γυναικείας φύσεως στόν ἄνδρα, θά σᾶς ἀναφέρω ἕνα παράδειγμα ἀπό τήν
Ἁγία Γραφή: Ὅταν ὁ Ἰωσήφ διηγήθηκε στόν πατέρα του τό θεϊκό ὄνειρο πού
εἶδε, ὅτι τόν προσκυνοῦσαν ὁ ἥλιος, ἡ σελήνη καί οἱ ἕνδεκα ἀστέρες, ὁ πατέρας
Ἰακώβ τό ἑρμήνευσε σωστά, ὅτι θά τόν προσκυνήσουν ὁ πατέρας του, ἡ μητέρα
του καί τά ἕνδεκα ἀδέλφια του (βλ. Γεν. 37,10). Καί πραγματικά, ὅπως γνωρίζουμε ἀπό τήν ἱστορία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τόν Ἰωσήφ, πού ἔγινε ἀντιβασι190

λέας τῆς Αἰγύπτου, τόν προσκύνησαν τά ἀδέλφια του, ὁ πατέρας του, δέν τόν
προσκύνησε ὅμως ἡ μητέρα του, γιατί αὐτή εἶχε πεθάνει! Τί λοιπόν; Δέν ἐκπληρώθηκε ἀκριβῶς τό θεϊκό ὄνειρο; Καί βέβαια ἐκπληρώθηκε, λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος! Γιατί ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα εἶναι ἕνα πράγμα στόν γάμο. Ἀφοῦ λοιπόν
προσκύνησε τόν Ἰωσήφ ἡ κεφαλή, δηλαδή ὁ Ἰακώβ, τόν προσκύνησε καί τό ὑπόλοιπο σῶμα, δηλαδή ἡ γυναίκα του, ἡ μητέρα τοῦ Ἰωσήφ, ἡ Ραχήλ. «Ἐπεί οὖν
κεφαλή τῆς γυναικός ὁ ἀνήρ, “καί ἔσονται, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν”· τῆς
κεφαλῆς προσκυνησάσης, δηλονότι καί τό σῶμα ἅπαν ταύτῃ εἵπετο».1 Ἄνδρας
λοιπόν γίνεται ἱερεύς καί ἱερατεύει τόν Θεό, ἀλλά στόν ἄνδρα συμπεριλαμβάνεται
καί ἡ γυναίκα. Ἡ δέ γυναίκα προσφέρει τά δῶρα στόν ἱερέα, γιά νά τά προσκομίσει αὐτός στόν Θεό. Ὥστε λοιπόν στήν προετοιμασία γιά τήν Θεία Λειτουργία
περιλαμβάνεται καί ἡ εὐλαβής γυναίκα, ἡ ὁποία ζυμώνει τό πρόσφορο γιά νά τό
φέρει στόν ἱερέα.
3. Τρίτο ἐπιχείρημα: Ὁ ἱερεύς εἶναι ὁ ἀνώτερος ὅλων, εἶναι ἄρχοντας, γιατί ἡ
ἱερωσύνη εἶναι πραγματικά ὑψηλοτέρα πάντων. Διοικεῖ λοιπόν ὁ ἱερεύς στήν
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὡς μέτοχος στό ἀρχιερατικό, προφητικό καί βασιλικό
ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό ὅμως δέν μπορεῖ νά λεχθεῖ γιά τήν γυναίκα, ὡς ἱέρεια,
γιατί ἡ γυναίκα εἶναι σέ ἐπιτίμιο νά κυριεύεται ἀπό τόν ἄνδρα καί ὄχι νά αὐθεντεύει αὐτοῦ (βλ. Γεν. 3,16. Α´ Τιμ. 2,12). Καί μέσα στήν παραδείσια κατάσταση,
πού τά δύο φύλα εἶναι ἰσότιμα, ἡ γυναίκα δέν πρέπει νά λησμονεῖ τό ἐπιτίμιό της,
τό «πρός τόν ἄνδρα ἡ ἀποστροφή σου καί αὐτός σου κυριεύσει», γιατί στήν πραγματικότητα εἴμαστε στήν πτωτική κατάσταση. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἀπόστολος λέγει
«ἡ δέ γυνή ἵνα φοβῆται τόν ἄνδρα», μέ τόν ἀντιθετικό σύνδεσμο «δέ». Δηλαδή:
Ναί μέν ἡ γυναίκα εἶναι ἰσότιμη μέ τόν ἄνδρα, ναί μέν ἡ σχέση της μέ τόν ἄνδρα
στόν γάμο εἶναι στενή καί ἱερή, ὅσο ἡ σχέση Χριστοῦ καί Ἐκκλησίας, ἀλλά δέν
πρέπει αὐτή νά λησμονεῖ τήν ὑποταγή της σ᾽ αὐτόν. Ἡ γυναίκα, λοιπόν, λόγω
τοῦ ἐπιτιμίου της, πού ἔλαβε κατά τήν πτώση, δέν μπορεῖ νά γίνει ἱερέας, γιατί
δέν μπορεῖ νά ἄρχει στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
4. Τέλος, λέγουμε ὅτι ἡ γυναίκα δέν μπορεῖ νά γίνει ἱερέας, γιατί κατά τήν
φύση της ἐκφράζει περισσότερο τήν πτωτική κατάσταση. Ἔτσι διαβάζουμε στό
Ἱερό Πηδάλιο ὅτι οἱ Πατέρες ἐμπόδισαν τήν γυναίκα νά εἰσέρχεται στό ἱερό βῆμα
καί νά ὑπηρετεῖ στά Μυστήρια «διά τήν τῶν καταμηνίων κάκωσιν», γιά τήν
μηνιαία ἀδιαθεσία της.2 Ἐχειροθετεῖτο δέ παλαιότερα ἡ γυναίκα διάκονος, ἡ δια1. Εἰς τήν Γένεσιν, ὁμιλία ΞΣΤ´, εἰς ΑΑΠ 51,630D, σ. 177.
2. Βλ. Πηδάλιον, ἔκδοσις «Ἀστήρ», σ. 150 (ὑποσημείωση).
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κονία της ὅμως δέν ἦταν, ὅπως τοῦ ἄνδρα διακόνου, μέσα στό ἱερό Βῆμα, ἀλλά
ἔξω ἀπό αὐτό. Ἡ διάκονος γυναίκα βοηθοῦσε κατά τήν βάπτιση τῶν γυναικῶν
ἤ σέ ἄλλες ὑπηρεσίες, πού ἦταν ἀνάρμοστο νά ὑπηρετεῖ ὁ ἄνδρας διάκονος, ἐκτός
ὅμως τοῦ ἱεροῦ Βήματος.3
5. Ἄς μή ζητάει λοιπόν ἡ γυναίκα νά γίνει ἱερεύς, πράγμα πού δέν ἔγινε ποτέ
στήν Ἐκκλησία μας. Ἄς μήν ξεχνάει ἡ γυναίκα ὅτι σάν μητέρα μπορεῖ νά κάνει
τό παιδί της ἱερέα ἤ ὅτι καί ἡ ἴδια ἄν τό θέλει, μπορεῖ νά φορέσει τό τίμιο ράσο
3. Παραθέτουμε μακρά σημείωση τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου στόν ΙΘ´ κανόνα τῆς Α´
Οἰκουμενικῆς Συνόδου:
Σημείωσαι ὅτι ἡ Διάκονος, ἀγκαλά καί φαίνεται νά χειροτονῆται ὕστερα ἀπό τόν Πρεσβύτερον καί
Διάκονον, κατά τόν ιδ´ τῆς στ´ καί νά κάμνῃ λειτουργίαν, κατά τόν ιε´ τῆς δ´, κατά τάς Ἀποστολικάς
ὅμως Διαταγάς δέν φαίνεται νά ἐπιτελῇ τήν ἐν τῷ βήματι τῶν θείων Μυστηρίων λειτουργίαν τοῦ ἄρρενος
Διακόνου, ἀλλά τήν ἔξω τοῦ βήματος. Λέγουσι γάρ αὗται βιβλ. γ´ κεφ. θ´ «ἀνίσως εἰς τάς γυναῖκας δέν
συγχωρήσωμεν νά διδάσκουσιν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ (δι᾽ ὅτι γυναικί διδάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω, λέγει ἰδίᾳ ὁ
Παῦλος. α´ Τιμοθ. κεφ. β´) πῶς θέλει συγχωρήσῃ τινάς εἰς αὐτάς νά ἱερατεύουν; δι᾽ ὅτι τοῦτο εἶναι
σφάλμα τῆς τῶν Ἑλλήνων ἀθεότητος νά χειροτονῶσιν ἱερείας εἰς τάς θηλυκάς των Θεάς, καί ὄχι τῆς
τοῦ Χριστοῦ νομοθεσίας. Ἐχειροτονεῖτο λοιπόν ἡ Διάκονος αὕτη, πρῶτον μέν, (αὐτόθι κεφ. ιε´ καί ιστ´)
διά τάς φωτιζομένας, ἤτοι βαπτιζομένας γυναῖκας, τάς ὁποίας, ἀφ᾽ οὗ ὁ μέν Ἐπίσκοπος ἄλειφε τήν κεφαλήν αὐτῶν μέ τό ἅγιον ἔλαιον, ὁ δέ Διάκονος μόνον τό μέτωπον, ἔπερνεν ἐκείνη καί ἄλειφεν ὅλο τό
σῶμά των, μέ τό νά μή ἦτο πρέπον νά βλέπεται ἀπό τούς ἄνδρας σῶμα γυμνόν γυναικός. Δεύτερον δέ
διά τάς ἄλλας ὑπηρεσίας τῶν γυναικῶν. Διότι εἰς τά ὀσπήτια ἐκεῖνα ὁποῦ ἐσυγκατοίκουν γυναῖκες μέ
ἄνδρας ἀπίστους, εἰς τά ὁποῖα δέν ἦτο σεμνόν νά πέμπεται ἄνδρας Διάκονος διά τάς πονηράς ὑποψίας,
ἡ Διάκονος γυναῖκα ἐπέμπετο, κατά τό ιε´ κεφ. τοῦ γ´ βιβλ. ἐφύλαττεν εἰς τάς θύρας τῆς Ἐκκλησίας
διά νά μή ἔμβῃ κᾀμμία κατηχουμένη καί ἄπιστος. (Βιβλ. β´ κεφ. ιζ´) ἐξέταζε τάς γυναῖκας ἐκείνας,
ὁποῦ μέ συστατικά γράμματα ἤρχοντο ἀπό μίαν πόλιν εἰς ἄλλην, ἄν ᾖναι μεμολυσμέναις ἀπό καμμίαν
αἵρεσιν· ἄν ᾖναι ὕπανδρες ἤ χῆραι, καί μετά τήν ἐξέτασιν ἔκαμνε τόπον εἰς τήν ἐκκλησίαν νά σταθῇ ἡ
κάθε μία κατά τήν τύχην καί στάσιν της (βιβλ. γ´ κεφ. ιδ´ καί ιθ´) ἐχρειάζετο ἀκόμη ἡ Διάκονος εἰς
τό νά ὑπηρετῇ τάς χήρας ἐκείνας ὁποῦ ἦσαν γραμμέναις εἰς τόν κατάλογον τῆς ἐκκλησίας, προσφέρουσα
εἰς αὐτάς τάς παρά τῶν χριστιανῶν διδομένας ἐλεημοσύνας, καί πρός ἄλλας ἀκόμη ὑπηρεσίας ἦτον
χρησιμεύουσα». Περισσότερον δέ ἀπό ὅλα ἐχειροτονεῖτο κατά τό η´ βιβλ. κεφ. κ´ καί κεφ. κη´ διά νά
φυλάττῃ τάς ἁγίας πύλας, καί νά ὑπηρετῇ τούς Πρεσβυτέρους ὅταν ἐβάπτιζαν τάς γυναῖκας διά τό σεμνόν, καί εὐπρεπές, ἐν οἷς καί γέγραπται ὅτι «Διακόνισσα οὐκ εὐλογεῖ οὐδέ ποιεῖ τι ἀπό ἐκεῖνα ὁποῦ κάμνουν οἱ Πρεσβύτεροι καί Διάκονοι. Λέγει δέ περί αὐτῶν καί ὁ Ἐπιφάνιος αἱρεσ. οθ´ ὅτι τό
ἐκκλησιαστικόν τάγμα ἄχρι μόνον Διακονισσῶν ἐχρειάσθη τάς γυναῖκας, Χήρας τε ὠνόμασε, καί τάς
γηραιοτέρας ἀπό αὐτάς ὠνόμασε Πρεσβύτιδας, πρεσβυτερίδας ὅμως ἤ ἱερίσσας εἰς κανένα μέρος δέν
ἐπρόσταξε νά γίνωνται. Διότι οὔτε οἱ Διάκονοι ἐν τῇ ἐκκλησιαστικῇ τάξει ἐπιστεύθησαν νά ἐπιτελῶσι
μυστήριόν τι, ἀλλά μόνον διακονῶσιν εἰς τά παρά τῶν ἱερέων τελούμενα. Καί πάλιν, ὅτι μέν Διακονισσῶν
τό τάγμα εἶναι εἰς τήν ἐκκλησίαν, ὄχι διά νά ἱερατεύῃ, οὐδέ διά νά ἐπιχειρῇ νά συγχωρῇ τι, ἀλλά διά
τήν σεμνότητα τοῦ γένους τῶν γυναικῶν, ἤ διά τήν ὥραν ὁποῦ βαπτίζονται θετέον, ἤ διά ἐπίσκεψιν πάθους, ἤ πόνου, ἤ διά νά θεωρῆται μόνο ἀπό αὐτήν ὅταν γυμνωθῇ σῶμα γυναικός, ἐν καιρῷ ἀνάγκης, καί
ὄχι ἀπό τούς ἱερουργοῦντας ἄνδρας. Εἰ δέ καί ὁ Βαλσαμών λέγει εἰς τήν λε´ ἐρώτησιν Μάρκου τοῦ
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καί νά γίνει μοναχή. Μία τοιαύτη παρθένον, ἀφιερωμένη στόν Χριστό, ὁ ἱερός
Χρυσόστομος, θαυμάζοντάς την, λέγει: «Ὤ τήν ἱέρειαν»!

Ἀλεξανδρ. ὅτι αἱ Διακόνισσαι εἶχον βαθμόν ἐν τῷ βήματι, ἡ δέ τῶν ἐμμήνων κάκωσις ἀπεξένωσε τόν
βαθμόν αὐτῶν καί τήν ὑπηρεσίαν ἀπό τό βῆμα, ὅμως αὐτός πάλιν ἐν τῇ αὐτῇ ἐρωτήσει λέγει ὅτι ἐν τῇ
Κωνσταντινουπόλει προχειρίζονται Διακόνισσαι μηδεμίαν μέν μετουσίαν, ἤ μετοχήν ἔχουσαι ἐν τῷ βήματι, ἐκκλησιάζουσαι δέ τά πολλά, καί τάς γυναῖκας ἐκκλησιαστικῶς διορθούμεναι. Λέγει δέ καί ὁ
Κλήμης Ἀλεξανδρ. στρωματ. βιβλ. γ´ ὅτι οἱ Ἀπόστολοι, εἶχον μαζύ τους εἰς τό κήρυγμα γυναῖκας ὡς
ἀδελφάς, καί συνδιακόνους διά τάς ἐν τῷ οἴκῳ καθημένας γυναῖκας, διά μέσου τῶν ὁποίων, εἰσήρχετο
ἡ τοῦ Κυρίου διδασκαλία μέσα εἰς τόν θάλαμον, καί ἰδιαίτερον οἶκον τῶν γυναικῶν. Εὕρηται δέ ἔντισι
βιβλίοις, ὅτι ἡ χειροθεσία τῆς Διακόνου ἦτο, νά κλίνῃ τήν κεφαλήν της, καί ὁ Ἀρχιερεύς θέτωντας
ἐπάνω εἰς αὐτήν τήν χεῖρά του, νά κάμνῃ τρεῖς σταυρούς, καί νά τῆς ἐπεύχεται εὐχάς τινας. Περί τῶν
Διακονισσῶν γράφει ὁ Παῦλος α´ Τιμοθέου: » γυναῖκας ὡσαύτως σεμνάς, μή διαβόλους, νηφαλίους, πιστάς ἐν πᾶσι. « Σημείωσαι ὅτι ἀγκαλά καί αἱ διακόνισσαι ἦσαν ἄλλαι ἀπό τάς χήρας, καί ἀπό τάς Πρεσβύτιδας, μ᾽ ὅλον τοῦτο καί ἀπό τό τάγμα τῶν εἰς τήν ἐκκλησίαν κατειλεγμένων χηρῶν ἐχειροτονοῦντο
διακόνισσαι· ἀνάγνωθι καί τήν β´ ὑποσημείωσιν τοῦ μ´, τῆς ς´ καί τήν τοῦ ια´ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ. Εἰ δέ
τις φιλομαθής ἀγαπᾷ νά ἠξεύρῃ τόν τρόπον τῆς χειροτονίας τῶν τοιούτων διακονισσῶν ἄς μάθῃ τοῦτον
παρά τοῦ Βλαστάρεως πλατύτερον. Λέγει γάρ οὗτος ὅτι εἰς παλαιά βιβλία εὑρέθη γεγραμμένον πῶς
αὐταί ὅταν ἐχειροτονοῦντο ἦσαν χρόνων τεσσαράκοντα, καί σχῆμα εἶχον μοναχικόν τέλειον (ἤτοι τοῦ
μεγαλοσχήμου) καί ὅτι ἐκαλύπτοντο μέ μαφόριον, ἔχουσαι τά ἄκρα του κρεμάμενα ἔμπροσθεν. Ὅτι ὅταν
ὁ Ἀρχιερεύς, ἔλεγεν ἐπ᾽ αὐταῖς, τό Ἡ Θεία χάρις, δέν ἔκκλινον τό γόνυ, ὡς οἱ Διάκονοι, ἀλλά μόνην τήν
κεφαλήν. Ἔπειτα ὁ Ἀρχιερεύς ἔβανεν εἰς τόν τράχηλον αὐτῶν ὑπό τό μαφόριον, τό Ὀράριον τοῦ Διακόνου,
φέρων εἰς τόν ἔμπροσθεν τά δύο ἄκρα τοῦ Ὀραρίου. Δέν ἐσυγχώρει ὅμως εἰς αὐτάς νά ὑπηρετοῦν εἰς τά
Μυστήρια, ἤ ριπίδιον νά βαστοῦν, ὡς οἱ Διάκονοι, ἀλλά μόνον νά κοινωνοῦν ὕστερα ἀπό τούς Διακόνους,
καί ἀφ᾽ οὗ ἤθελε κοινωνήσῃ τούς ἄλλους ὁ Ἀρχιερεύς, νά πέρνουν τό ποτήριον ἀπό τάς χεῖράς του, καί
νά τό βάλλουν ἐπάνω εἰς τήν ἁγίαν τράπεζαν, χωρίς νά κοινωνήσουν τινά· ἐπιφέρει δέ ὁ Βλάσταρις ἀφ᾽
ἑαυτοῦ, ὅτι ἐμποδίσθησαν αὐταί ὕστερον ἀπό τούς Πατέρας, οὔτε εἰς τό βῆμα νά ἐμβαίνουν, οὔτε τάς
τοιαύτας ὑπηρεσίας νά ἐπιτελοῦν, διά τήν τῶν καταμηνίων κάκωσιν, ὡς εἶπεν ἀνωτέρω καί ὁ Βαλσαμών.
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ΠΑΤΕΡΙΚΑ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
[Δέν ἀρκεῖ μόνο νά μελετοῦμε τήν Ἁγία Γραφή, ἀλλά καί τούς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας,
γιατί αὐτοί, ὡς καθαροί στήν ψυχή, ἔχουν τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί εἶναι λοιπόν οἱ σωστοί
ἑρμηνευτές τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἡ διδαχή μας στόν λαό πρέπει νά εἶναι ποτισμένη ἀπό τήν σοφία τῶν
ἁγίων Πατέρων. Μέ λύπη μας παρατηροῦμε τά λεγόμενα περί «μεταπατερικῆς» θεολογίας, πού συνιστοῦν μεγάλη ἀσέβεια, γιατί, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, «τοῦτ᾽ ἔστιν ἀληθής εὐσέβεια,
τό μή πρός τούς θεοφόρους Πατέρας ἀμφισβητεῖν»!
Ἀλλά, μέ μεγαλυτέρα μας ἀκόμη λύπη παρατηροῦμε τό φαινόμενο ὅτι καί πολλοί ἤ τουλάχιστον μερικοί
ἀπό τούς φερομένους ὡς «συντηρητικούς» καί «ἀγωνιστές» δέν ἔχουν στά κηρύγματά τους οὔτε στά περιοδικά τους πατερική θεολογία, ἀλλά ἐπιμένουν τόσα χρόνια τώρα σέ ἕνα ἀνούσιο ἠθικολογικό κήρυγμα ἤ
σέ διαφημίσεις τῶν ἔργων τους. Ἀφοῦ θεωροῦμε ὡς βλάσφημη τήν «μεταπατερική» θεολογία, ἄς πάρουμε
ἐπί τέλους τήν ἀπόφαση γιά μιά σωστή καί συστηματική μελέτη τῶν ἁγίων Πατέρων μας, πού νά τήν δίνουμε στό κήρυγμά μας (προφορικό καί γραπτό) καί τά περιοδικά μας καί σ᾽ αὐτήν ἀκόμη τήν κατήχηση
τῶν παιδιῶν μας. Τί ποιμαντική στόν λαό μας καί τί ἀγώνα κατά τῶν αἱρετικῶν νά κάνουμε χωρίς τόν
πατερικό ὁπλισμό; ῞Οταν δέ λέγω πατερικό κήρυγμα δέν ἐννοῶ νά κάνουμε τό δικό μας ἠθικολογικό καί
καθηκοντολογικό κήρυγμα καί νά ἐπικολλᾶμε σ᾽ αὐτό ἔπειτα ἕνα - δυό πατερικά χωρία, ἀλλά ὅλο τό κήρυγμά μας νά εἶναι βουτηγμένο στήν πατερική σκέψη καί ἄς μήν ἔχει πατερικές περικοπές.
Γιά νά εἴμαστε σωστοί καί πραγματικοί ἀγωνιστές τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας, δέν φτάνει μόνο νά
λέμε «κάτω ὁ πάπας», ἀλλά καί νά ὑποβληθοῦμε στόν κόπο νά μελετήσουμε τά κατά τῶν παπικῶν
ἔργα τῶν ἁγίων Πατέρων μας καί τότε θά νοήσουμε πόσο φρικτή εἶναι ἡ αἵρεση τοῦ παπισμοῦ καί μόνο
ἀπό τό «Φιλιόκβε» τους! Διαφορετικά, εἶναι ἀηδές καί κωμικό τό φαινόμενο νά περιστάνουμε τόν ἀγωνιστή χωρίς προσωπική πνευματική ζωή (ὅπως αὐτό φαίνεται ἀπό τούς λόγους μας καί τούς τρόπους
μας) καί χωρίς πατερικό ὁπλισμό. Ναί, εἶναι ἀποκρουστικό τό φαινόμενο αὐτό!...]

1. Η Α´ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ
Ἀρχίζουμε, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, μία σύντομη μελέτη τῶν ἁγίων Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας μας, κατά χρονολογική σειρά. Ἔτσι, χρονολογικῶς μελετῶντες
τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, θά ἐκτιμήσουμε περισσότερο τήν θεολογία
τους καί τήν προσφορά τους, ἀφοῦ θά γράφουμε γενικά καί γιά τά ρεύματα τῆς
ἐποχῆς στήν ὁποία ἔζησαν αὐτοί. Παρακαλοῦμε τά παρατιθέμενα πατερικά χωρία
νά τά διαβάζετε πολλές φορές, ὥστε νά τά ἀποστηθίσετε.
Ὡς πρῶτον ἐκκλησιαστικό συγγραφέα ἔχουμε τόν ἅγιο Κλήμεντα, ὁ ὁποῖος
ποίμανε τήν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης στά τέλη τοῦ Α´ αἰῶνος. Ἡ Ἐκκλησία μας
τόν ἑορτάζει ὡς ἅγιο τήν 23η Νοεμβρίου. Αὐτός λοιπόν ὁ Κλήμης, ἐπίσκοπος
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Ρώμης, ἔγραψε μία ἐπιστολή μέ 65 κεφάλαια πρός στήν Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου. Λέγεται Α´ ἐπιστολή Κλήμεντος Ρώμης, γιατί ὑπάρχει καί μία ἀνώνυμη
ἐπιστολή (κήρυγμα), ἡ ὁποία ἀποδίδεται σ᾽ αὐτόν. Θά μιλήσουμε σέ ἄλλο μάθημά
μας γιά τήν ἐπιστολή αὐτή.
2. Στά χρόνια τοῦ ἁγίου Κλήμεντος ἐπισκόπου Ρώμης στήν Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου συνέβηκε μία ἐκκλησιαστική κρίση. Μερικοί χριστιανοί, «φιλόνικοι καί ζηλωτές», ὅπως τούς λέγει ἡ ἐπιστολή (45,1), τά «ἔβαλαν» μέ τούς πρεσβυτέρους,
τούς ἐκκλησιαστικούς ποιμένες τῆς Κορίνθου, καί ἤθελαν νά τούς ἀντικαταστήσουν
μέ ἄλλους, πού αὐτοί νόμιζαν καλύτερους. Τό γιατί τό ἔκαναν αὐτό εἶναι μιά μεγάλη
καί βαθειά ὑπόθεση. Αὐτοί πού δημιουργοῦσαν τό ἐπαναστατικό αὐτό κίνημα ἦταν
ἐνθουσιασμένοι μέ τούς «χαρισματούχους» τῆς Ἐκκλησίας καί εἶχαν ζωηρή τήν
ἀνάμνησή τους, ἀφοῦ μάλιστα αὐτοί ἄρχισαν νά ἐκλείπουν. Πιθανόν λοιπόν αὐτοί οἱ
«ζηλωτές» τῆς Κορίνθου νά ἀναζητοῦσαν τέτοιους χαρισματούχους καί ἤθελαν νά
ἀντικαταστήσουν μέ αὐτούς τούς ὑπάρχοντες ποιμένες. Μέ τήν ἀπαίτησή τους δέ
αὐτή δημιούργησαν μεγάλη ἀναταραχή στήν τοπική Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου, δημιούργησαν πρόβλημα. Ἐκκλησιολογικό πρόβλημα.
3. Γι᾽ αὐτό λοιπόν τό πρόβλημα ὁ ἐπίσκοπος τῆς Ρώμης ἀπό μακρυά γράφει
στήν Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου, μία ἐπιστολή μέ τήν ὁποία τούς παρακαλεῖ νά εἰρηνεύσουν καί νά ἀποκτήσει ἡ Ἐκκλησία τους τήν πρώτη θαυμαστή εἰρήνη πού εἶχε.
Πέρα ὅμως ἀπό τήν σύσταση καί τήν εὐχή αὐτή, πού δίνει ὁ ἅγιος Κλήμης, στήν
ἐπιστολή του αὐτή πρός Κορινθίους δίνει καί λύση τοῦ προβλήματος. Καί ἡ λύση
εἶναι ἡ ἑξῆς: Τούς λειτουργούς, τούς ἐπισκόπους καί τούς πρεσβυτέρους, πού κατέστησαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ἤ οἱ διάδοχοί τους δέν μπορεῖ κανένας, μά κανένας
δέν μπορεῖ νά τούς ἀντικαταστήσει, γιατί ἔχουν τήν ἀποστολική διαδοχή, γιατί
ἔλαβαν τό λειτούργημά τους ἀπό τούς Ἀποστόλους (κεφ. 44).
4. Τό πρῶτο πού διδασκόμαστε ἀπό τό πατερικό αὐτό κείμενο, τήν Α´ ἐπιστολή
τοῦ Κλήμεντος, εἶναι νά δεχόμαστε τόν ἐπίσκοπο πού στέλνει ἡ Ἐκκλησία σέ
μία ἐπισκοπή, γιατί αὐτός ἀποστέλλεται ἐκεῖ ἀπό τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας
καί ἔχει λοιπόν ἀποστολική διαδοχή.
Τό δεύτερο δίδαγμα εἶναι ὅτι δέν πρέπει νά εἴμαστε ἀδιάφοροι γιά κάτι κακό
πού ἀκοῦμε σέ μία τοπική Ἐκκλησία. Δέν φτάνει τό ὅτι ἡ δική μας ἐνορία καί
δική μας Μητρόπολη, στήν ὁποία ὑπαγόμαστε, πάει καλά, ἀλλά πρέπει νά βλέπουμε συνολικά ὅλη τήν καθολική Ἐκκλησία πῶς πορεύεται. Καί ὅταν ἀκοῦμε
κάτι τό κακό σέ μία τοπική Ἐκκλησία, ἄν δέν μποροῦμε τίποτε ἄλλο νά κάνουμε,
νά κάνουμε προσευχή στόν Θεό γιά νά δώσει τήν Χάρη Του στήν κλονιζόμενη
αὐτή Ἐκκλησία, γιά νά εὕρει τήν εὐστάθειά της. Αὐτό σημαίνει ἐκείνη ἡ δέηση
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τοῦ ἱερέα πού ἀκοῦμε στήν θεία μας λατρεία: «Ὑπέρ εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ
Θεοῦ Ἐκκλησιῶν». Καί ἄν αὐτό ἰσχύει γιά τόν κάθε χριστιανό καί ἱερέα βεβαίως,
πολύ περισσότερο αὐτό ἰσχύει γιά τόν ἐπίσκοπο. Ὁ ἐπίσκοπος ἀνήκει σέ ὅλη τήν
Ἐκκλησία. Δέν πρέπει λοιπόν νά ἐπαναπαύεται στό ὅτι ἡ δική του Μητρόπολη
πορεύεται καλῶς, ἀλλά νά βλέπει γενικά πῶς πορεύεται ὅλη ἡ καθολική Ἐκκλησία καί νά «ἐπεμβαίνει» μέ νόμιμο καί σεμνό τρόπο γιά τήν διόρθωση ἑνός κακοῦ
σέ κάποια ἄλλη τοπική Ἐκκλησία. Αὐτό ἔκανε ὁ ἅγιος Κλήμης μέ τήν ἐπιστολή
του πρός τήν Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου, τήν ὁποία μελετοῦμε. Αὐτό ὅμως δέν
εἶναι «ἐπέμβαση». Γιατί μέ τήν Α´ ἐπιστολή Κλήμεντος δημιουργήθηκε ἡ παρερμηνεία ἀπό τούς Ρωμαιοκαθολικούς, οἱ ὁποῖοι εἶπαν: Τό ὅτι ὁ ἐπίσκοπος Ρώμης
ἔγραψε ἐπιστολή σέ μία μακρυνή Ἐκκλησία γιά τήν τακτοποίηση ἑνός θέματός
της, αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ Εκκλησία τῆς Ρώμης ἔχει ἀπό παλαιά πρωτεῖο ἐξουσίας
ἐπί τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν. Ὄχι! Τήν ἴδια πράξη τοῦ Κλήμεντος Ρώμης μποροῦσε νά τήν κάνει καί ὁποιοσδήποτε ἄλλος ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι
ἐνεργεῖ ὁ ἐπίσκοπος ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος βιώνει περισσότερο τήν Παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας· καί αὐτό τό βίωμα τῆς Παραδόσεως πού ζεῖ τόν κάνει νά ἔχει ἕνα
αὐξημένο αἴσθημα εὐθύνης, πού τοῦ γεννᾶ καί ἕνα αὐξημένο κύρος ἔναντι τῶν
ἄλλων, οἱ ὁποῖοι φαίνονται νά μή βιώνουν τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως
αὐτός. Γιά παράδειγμα ἀναφέρουμε ὅτι τέτοιος ἐπίσκοπος στήν ἑλλαδική μας
Ἐκκλησία ἦταν ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης πατήρ Αὐγουστῖνος.
5. (α) Ἡ ἐπιστολή αὐτή πού μελετοῦμε ἔχει χρυσᾶ λόγια γιά κληρικούς καί
λαϊκούς. Μᾶς ἀρέσει ὅμως περισσότερο αὐτός ὁ λόγος τοῦ ἱεροῦ πατέρα, πού μιλάει γιά τήν ἀγάπη, ἡ ὁποία διαταράχθηκε στήν Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου ἀπό
τήν συμβᾶσα στάση τῶν ζηλωτῶν. Παραθέτουμε τόν λόγο αὐτό καί ἀξίζει νά
τόν διαβάσουμε πολλές φορές, ὥστε νά τόν μάθουμε ἀπ᾽ ἔξω:

«Οὐδέν βάναυσον ἐν ἀγάπῃ,
οὐδέν ὑπερήφανον.
Ἀγάπη σχίσμα οὐκ ἔχει,
ἀγάπη οὐ στασιάζει,
ἀγάπη πάντα ποιεῖ ἐν ὁμονοίᾳ.
Δίχα ἀγάπης οὐδέν εὐάρεστόν ἐστι τῷ Θεῷ» (49,5).
Ἄς προσέξουμε τό τελευταῖο: «Δίχα ἀγάπης οὐδέν εὐάρεστόν ἐστι τῷ Θεῷ»!
(β) Γιά τούς κληρικούς καί τούς ἐπισκόπους ἰδιαίτερα ὡραῖος εἶναι ὁ λόγος
τοῦ ἁγίου Κλήμεντος, ὁ ὁποῖος προτρέπει ἐκεῖνον πού γίνεται αἰτία ταραχῆς στήν
Ἐκκλησία νά ἔχει τήν γενναιότητα νά παραιτηθεῖ ἀπό τόν θρόνο του, γιά νά
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εἰρηνεύσει τό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ. Ὅποιος τό κάνει αὐτό, λέγει ὁ ἅγιος Κλήμης,
θά πάρει μεγάλη δόξα ἀπό τόν Χριστό καί θά τόν δέχονται μέ τιμή ὅλες οἱ
Ἐκκλησίες. Παραθέτω καί τόν λόγο αὐτόν τοῦ ἁγίου Πατέρα καί ἀξίζει οἱ κληρικοί ἰδιαίτερα νά τόν μάθουμε ἀπ᾽ ἔξω:

«Τίς οὖν ἐν ὑμῖν γενναῖος;
Εἰπάτω· Εἰ δι᾽ ἐμέ στάσις καί ἔρις καί σχίσματα,
ἐκχωρῶ, ἄπειμι οὗ ἐάν βούλεσθε
καί ποιῶ τά προστασσόμενα ὑπό τοῦ πλήθους·
μόνον τό ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ εἰρηνευέτω...
Τοῦτο οὖν ὁ ποιήσας ἑαυτῷ μέγα κλέος ἐν Χριστῷ περιποιήσεται
καί πᾶς τόπος δέξεται αὐτόν» (κεφ. 54).
Γιά τούς κληρικούς ἐπίσης εἶναι πολύ διδακτικός αὐτός ὁ λόγος τῆ Ἐπιστολῆς
πού λέγει ὅτι εἶναι καλύτερα νά εἶναι κανείς ἁπλός ἀλλά εὐλαβής ἱερέας καί νά πετύχει τήν σωτηρία του, παρά νά εἶναι ἀξιωματοῦχος κληρικός καί νά χάσει τήν
ψυχή του: «Ἄμεινον ἐστιν ὑμῖν ἐν τῷ ποιμνίῳ τοῦ Χριστοῦ μικρούς καί ἐλλογίμους
ὑμᾶς εὑρεθῆναι ἤ καθ᾽ ὑπεροχήν δοκοῦντας ἐκριφθῆναι ἐκ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ»
(57,2), γιατί, ὅπως λέγει ἀλλοῦ στήν ἐπιστολή του ὁ ἅγιος Κλήμης «ταπεινοφρονούντων ἐστίν ὁ Χριστός, οὐκ ἐπαιρομένων ἐπί τό ποίμνιον αὐτοῦ» (16,1).
(γ) Κύριο ἔργο τῶν ἐπισκόπων εἶναι ἡ θεία Λειτουργία (ἡ θεία Εὐχαριστία)
καί μάλιστα τήν ἐποχή τοῦ ἁγίου Κλήμεντος ἡ θεία Λειτουργία ἐτελεῖτο μόνο
ὑπό τῶν ἐπισκόπων. Γιά νά γίνει ὅμως ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ἀναγκαῖο τό πρόσφορο καί τό ἀνάμα. Γι᾽ αὐτό στό κείμενο τῆς ἐπιστολῆς μας τά δῶρα αὐτά καλοῦνται «δῶρα ἐπισκοπῆς» (44,4), ἐπειδή, ἐπαναλαμβάνω, ἡ θεία Λειτουργία
ἐτελεῖτο τότε ὑπό τῶν ἐπισκόπων μόνο.
(δ) ῾Ωραῖα στό περιεχόμενο καί τήν ἐκφρασή τους εἶναι ἐπίσης καί τά ἀκόλουθα
χωρία τῆς ἐπιστολῆς: (1) Ὅταν οἱ χριστιανοί διαπληκτιζόμαστε μεταξύ μας
«διασπῶμεν τά μέλη τοῦ Χριστοῦ» καί κάνουμε τό ἔργο τῶν σταυρωτῶν Του·
τεμαχίζουμε τό ἴδιο τό σῶμα μας, γιατί ὅλοι οἱ βαπτισμένοι χριστιανοί ἀποτελοῦμε
ἕνα ἱερό σῶμα πού λέγεται Ἐκκλησία: «Ἵνα τί διέλκομεν – λέγει ὁ ἅγιος Κλήμης
πρός τούς διαπληκτιζομένους Κορινθίους χριστιανούς – καί διασπῶμεν τά μέλη
τοῦ Χριστοῦ καί στασιάζομεν πρός τό σῶμα τό ἴδιον καί εἰς τοιαύτην ἀπόνοιαν
ἐρχόμεθα, ὥστε ἐπιλαθέσθαι ἡμᾶς ὅτι μέλη ἐσμέν ἀλλήλων;» (46,7). (2) Ὄχι
μόνον οἱ λαϊκοί πρέπει νά εἶναι πειθαρχικοί πρός τούς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί αὐτοί οἱ πρεσβύτεροι πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι ἔχουν τήν ἀνάγκη
τῶν ἁπλῶν χριστιανῶν, διότι, λέγει ὁ ἅγιος Κλήμης, «οἱ μεγάλοι δίχα τῶν μικρῶν
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οὐ δύνανται εἶναι, οὔτε οἱ μικροί δίχα τῶν μεγάλων· σύγκρασίς τίς ἐστιν ἐν πᾶσιν
καί ἐν τούτοις χρῆσις» (37,4).
(ε) Τέλος, ἀναφέρω αὐτόν τόν σύντομο καί ὡραῖο λόγο τῆς ἐπιστολῆς πού λέγει
νά μήν ξεφεύγουμε («λιποταχτοῦμε» τό λέγει) ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. «Δίκαιόν
ἐστιν μή λιποταχτεῖν ἡμᾶς ἀπό τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ» (21,4)!
Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
1. Πρόκειται περί ὁμιλίας
(α) Τό κείμενο αὐτό, ἡ λεγομένη Β´ Ἐπιστολή πρός Κορινθίους τοῦ Κλήμεντος
Ρώμης, δέν εἶναι ἐπιστολή, ἀλλά εἶναι μιά ὁμιλία, ἕνα κήρυγμα. Κήρυγμα ὄχι
τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης Κλήμεντος ἀλλά κάποιου ἄλλου, ἀγνώστου μέχρι τώρα
σέ ἐμᾶς χριστιανοῦ.1 Καί ἀκόμη μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι τό κήρυγμα αὐτό ἐκφωνήθηκε περίπου στά χρόνια 140-150 μ.Χ.2
Ὅλο τό ὕφος τῆς λεγόμενης αὐτῆς Ἐπιστολῆς δείχνει ὅτι αὐτή εἶναι κήρυγμα.
Καί αὐτό φαίνεται ἰδιαίτερα σέ δυό περικοπές. Στήν μιά περικοπή διαβάζουμε:
«Ὄχι μόνο τώρα, πού μᾶς διδάσκουν οἱ πρεσβύτεροι νά προσέχουμε αὐτά πού
μᾶς λένε, ἀλλά καί ὅταν θά πᾶμε σπίτι μας νά θυμόμαστε τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ καί νά μή μᾶς παρασύρουν οἱ κοσμικές ἐπιθυμίες» (17,3).3 Ἀπό τήν περικοπή αὐτή πράγματι φαίνεται ὅτι πρόκειται γιά κήρυγμα.
Καί σέ μιά ἄλλη περικοπή βλέπουμε τήν προσφώνηση «ἀδελφοί καί ἀδελφές»,
1. Γιά Β´ ἐπιστολή τοῦ Κλήμεντος πρός Κορινθίους μιλάει γιά πρώτη φορά ὁ Εὐσέβιος, τήν ὁποία
ὅμως δέν θεωρεῖ γνήσια: «Ἱστέον δ᾽ ὡς καί δευτέρα τις εἶναι λέγεται τοῦ Κλήμεντος ἐπιστολή· οὐ μήν
ἔθ᾽ ὁμοίως τῇ προτέρᾳ καί ταύτην γνώριμον ἐπιστάμεθα, ὅτι μηδέ τούς ἀρχαίους αὐτῇ κεχρησμένους
ἴσμεν» (Ἐκκλ. Ἱστορ. 3,38). Τό ἴδιο λέει γιά τήν Ἐπιστολή καί ὁ Ἱερώνυμος (στό ἔργο του De viris illustribus 15), πού ἐξαρτᾶται ἀπό τόν Εὐσέβιο (Λέει: «...Quae a veteribus reprobatur»). Μόλις τόν πέμπτο
αἰώνα φέρεται τό κείμενο, σέ ἑλληνικά καί συριακά χειρόγραφα, ὡς δεύτερη ἐπιστολή τοῦ Κλήμεντος·
πολύ ἀργότερα ὅμως ὁ Φώτιος λέει γιά τήν Ἐπιστολή «ἡ δέ λεγομένη δευτέρα ὡς νόθος ἀποδοκιμάζεται»
(Μυριόβιβλος 126).
2. Τελευταῖα ὁ G. Stanton ὑπεστήριξε ὅτι τό παρόν κείμενο ἀνήκει στήν ἐποχή τοῦ 180 καί προέρχεται
ἀπό ρωμαϊκούς κύκλους. «Ἡ ἄποψη αὐτή ἔχει σοβαρά ἐπιχειρήματα, ἀλλά ἡ ὅλη φιλολογικο-θεολογική
δομή τοῦ κειμένου κατανοεῖται καλύτερα ὅταν τοποθετηθῆ στήν ἐποχή τοῦ 140-150» (Παπαδόπουλος,
Πατρολογία Α´, σ. 199).
3. «Καί μή μόνον ἄρτι δοκῶμεν πιστεύειν καί προσέχειν ἐν τῷ νουθετεῖσθαι ἡμᾶς ὑπό τῶν πρεσβυτέρων, ἀλλά καί ὅταν εἰς οἶκον ἀπαλλαγῶμεν μνημονεύωμεν τῶν τοῦ Κυρίου ἐνταλμάτων καί μή ἀντιπαρελκώμεθα ὑπό τῶν κοσμικῶν ἐπιθυμιῶν» (17,3).
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πού εἶναι προσφώνηση ἱεροκήρυκα. Καί ἀκόμη σ᾽ αὐτήν τήν περικοπή διαβάζουμε
γιά ἱερό κείμενο πού ἀνέγνωσε ὁ ὁμιλητής. (19,1).4 Πρόκειται γιά τό ἁγιογραφικό
ἀνάγνωσμα, πού διάβασε ὁ ὁμιλητής πρίν ἀπό τό κήρυγμά του, καί σ᾽ αὐτό τό
ἀνάγνωσμα θά ἀναφέρθηκε ἀσφαλῶς καί τό κήρυγμά του, ὅπως γίνεται καί σήμερα. Ἄς παρατηρήσουμε ὅτι τό ἀνάγνωσμα, ἐπειδή εἶναι ἁγιογραφικό, τό καλεῖ
«Θεόν τῆς ἀληθείας», ἐπειδή στήν Ἁγία Γραφή πραγματικά ὁμιλεῖ ὁ Θεός.
(β) Γεννᾶται ὅμως τώρα ἕνα ἐρώτημα: Πῶς τό κείμενο αὐτό συνδέθηκε μέ
τήν πρώτη Ἐπιστολή τοῦ Κλήμεντος καί λέγεται ὡς δεύτερη Ἐπιστολή τοῦ
ἐπισκόπου αὐτοῦ, ἀφοῦ δέν προέρχεται ἀπ᾽ αὐτόν καί μάλιστα δέν εἶναι Ἐπιστολή
ἀλλά κήρυγμα; Ὡς ἑξῆς μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ τό πράγμα5: Tό κείμενο τῆς «Ἐπιστολῆς» εἶναι, πραγματικά, κήρυγμα πού ἐκφωνήθηκε στήν Κόρινθο. Τό συμπεραίνουμε δέ αὐτό ἀπό τό ὅτι ὁ ὁμιλητής στό 7ο κεφάλαιο, μιλώντας γιά τόν
ἀγώνα πού πρέπει νά κάνουν οἱ χριστιανοί, λέει γιά τούς ἀθλητικούς ἀγῶνες πού
κάνουν οἱ ἄνθρωποι στόν τόπο τους. Καί μάλιστα, λέει, ἔρχονται πολλοί ἀπό μακρυά, πλέοντες θάλασσες, γιά νά ἀγωνιστοῦν σ᾽ αὐτούς τούς ἀγῶνες ἤ καί νά
τούς παρακολουθήσουν. Καί μέ βάση αὐτούς τούς ἀθλητικούς ἀγῶνες περιγράφει
τόν πνευματικό ἀγώνα τῶν χριστιανῶν.6 Τέτοιοι ἀθλητικοί ἀγῶνες γίνονταν στήν
Κόρινθο, οἱ γνωστοί ὡςἼσθμια. Στήν Κόρινθο, λοιπόν, ἐκφωνήθηκε ἡ παρούσα
ὁμιλία. Ἀλλά στά ἀρχεῖα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου φυλασσόταν ἡ Ἐπιστολή
τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης Κλήμεντος, πού διαβαζόταν συχνά στίς συνάξεις. Μαζί
μέ αὐτή τήν γνήσια Ἐπιστολή τοῦ Κλήμεντος, καί ἴσως στό ἴδιο χειρόγραφο, θά
ἦταν καί ἡ παρούσα ὡραία ὁμιλία τοῦ ἄγνωστου σέ ἐμᾶς κήρυκα. Καί ἡ σύναψη
αὐτή τῶν δυό κειμένων, τῆς Ἐπιστολῆς τοῦ Κλήμεντος καί τῆς ὁμιλίας μας
αὐτῆς, προκάλεσε τήν σύγχυση καί ἀποδόθηκαν καί τά δυό κείμενα στόν Κλήμεντα. Ἔτσι ἡ ὁμιλία, πού ἐξετάζουμε, ὀνομάστηκε Δεύτερη Ἐπιστολή τοῦ
Κλήμεντος πρός Κορινθίους.7
4. «Ὥστε, ἀδελφοί καί ἀδελφαί, μετά τόν Θεόν τῆς ἀληθείας ἀναγινώσκω ὑμῖν ἔντευξιν εἰς τό προσέχειν τοῖς γεγραμμένοις, ἵνα καί ἑαυτούς σώσητε καί τόν ἀναγινώσκοντα ἐν ὑμῖν» (19,1).
5. Εἶναι ἡ πιό πιθανή λύση, πού δόθηκε ἀπό τούς Lightfoot, Funk καί Κruger.
6. «Ὥστε οὖν, ἀδελφοί μου, ἀγωνισώμεθα, εἰδότες ὅτι ἐν χερσίν ὁ ἀγών, καί ὅτι εἰς τούς φθαρτούς
ἀγῶνας καταπλέουσιν πολλοί, ἀλλ᾽ οὐ πάντες στεφανοῦνται, εἰ μή οἱ πολλά κοπιάσαντες καί καλῶς
ἀγωνισάμενοι. Ἡμεῖς οὖν ἀγωνισώμεθα, ἵνα πάντες στεφανωθῶμεν. Ὥστε θέωμεν τήν ὁδόν τήν εὐθεῖαν,
ἀγῶνα τόν ἄφθαρτον καί πολλοί εἰς αὐτόν καταπλεύσωμεν καί ἀγωνισώμεθα, ἵνα καί στεφανωθῶμεν·
καί εἰ μή δυνάμεθα πάντες στεφανωθῆναι, κἄν ἐγγύς τοῦ στεφάνου γενώμεθα. Εἰδέναι δέ ἡμᾶς δεῖ ὅτι
ὁ τόν φθαρτόν ἀγῶνα ἀγωνιζόμενος, ἐάν εὑρεθῇ φθείρων, μαστιγωθείς αἴρεται καί ἔξω βάλλεται τοῦ
σταδίου» (7,1-4).
7. «Εἶναι ὅμως πολύ πιθανόν ὅτι ἡ σύγχυσις ἔγινε κατά πρῶτον ὄχι μεταξύ τῶν Κορινθίων ἀλλά με199

2. Συγγραφέας τῆς Ὁμιλίας
(α) Γιά τόν συγγραφέα τῆς Ὁμιλίας αὐτῆς, τῆς λεγομένης Β´ Ἐπιστολῆς τοῦ
Κλήμεντος, δέν γνωρίζουμε ποιός εἶναι αὐτός. Εἶπαν γιά τόν πάπα Σωτήρα,8 γιά
ἕναν ἄλλο πάπα, τόν Ὑγῖνον (136-140),9 γιά ἕναν Ἑρμᾶ,10 χωρίς ὅμως νά μποροῦν
νά καθορίσουν μέ βεβαιότητα ἕνα συγγραφέα. Ἀλλά δέν μᾶς πειράζει αὐτό. Καί σέ
πολλά βιβλία τῆς ἁγίας Γραφῆς δέν γνωρίζουμε τόν συγγραφέα τους, τά πιστεύουμε
ὅμως ὡς θεόπνευστα, ἰσόκυρα μέ τά ἄλλα, τά ἐπώνυμα βιβλία.
(β) Εἴμαστε πάντως εὐγνώμονες σ᾽ αὐτόν τόν ἄγνωστο συγγραφέα τοῦ ὡραίου
αὐτοῦ κηρύγματος καί εἴμαστε πάλι εὐγνώμονες στόν Μητροπολίτη Σερρῶν καί
ἀργότερα Νικομηδείας τόν Φιλόθεο Βρυέννιο, πού τό ἔτος 1875 ἐξέδωσε γιά
πρώτη φορά ὁλόκληρο τό κείμενο τῆς Ὁμιλίας μαζί μέ τήν γνήσια Ἐπιστολή
τοῦ Κλήμεντος.11
3. Ὠφέλιμη Ὁμιλία
Ἡ φερομένη ὡς Β´ Ἐπιστολή τοῦ Κλήμεντος εἶναι μιά ὡραία ὁμιλία, πού μᾶς
ἔρχεται ἀπό παλαιά, ἀπό τήν Ἐκκλησία τοῦ δευτέρου αἰώνα· εἶναι τό παλαιότερο
ταξύ τῶν Ἀντιοχέων, τῶν ὁποίων ἐκπρόσωπος φαίνεται ὅτι ἀντέγραψεν εἰς τήν Κόρινθον μαζί καί τά
δύο κείμενα· ἴσως δέ ἔπραξε τοῦτο ὁ Ἡγήσιππος» (Χρήστου, Πατρολογία Β´, σ. 374).
8. Ἀπεδόθη ἡ συγγραφή τῆς Ὁμιλίας στόν πάπα Σωτήρα (166-175), ἐπειδή ὁ Διονύσιος Κορίνθου
συνδέει ἐπιστολή τοῦ πάπα αὐτοῦ πρός Κορινθίους μέ τήν γνήσια ἐπιστολή τοῦ Κλήμεντος. Βλ. Εὐσεβίου, Ἐκκλ. Ἱστορία 4,23.11. Τήν συγγραφή τῆς Ὁμιλίας ἀποδίδουν στόν Σωτήρα μεταξύ τῶν ἄλλων
καί οἱ Hilgenfeld καί Ηarnack. Aὐτό ὅμως εἶναι ἀβάσιμο, γιατί, ὅπως εἴπαμε, τό κείμενο δέν εἶναι ἐπιστολή, ὅπως εἶναι τό κείμενο τοῦ πάπα Σωτήρα πρός Κορινθίους, ἀλλά ὁμιλία. (Βλ. Χρήστου, μνημ.
ἔργ., σ. 374.
9. Κατά τήν γνώμη τοῦ R. Grand.
10. Γιατί οἱ ἰδέες τῆς Ὁμιλίας μοιάζουν μέ τίς ἰδέες τοῦ ἔργου τοῦ Ἑρμᾶ Ποιμήν, ὅπως θά δοῦμε
στήν μελέτη μας.
11. Τό κείμενο τῆς Ὁμιλίας σέ μερικά του σημεῖα εἶναι ἐφθαρμένο. Ὅλα τά κενά τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ κώδικα συμπλήρωσε ἡ ἔκδοση τοῦ Φιλοθέου Βρυεννίου, βάσει τοῦ Κώδικα τῶν Ἰεροσολύμων τοῦ ἔτους 1056,
πού ἀνήκει στό Μετόχι τοῦ Παναγίου Τάφου στήν Κωνσταντινούπολη, καί τώρα βρίσκεται στήν Πατριαρχική Βιβλιοθήκη τῶν Ἰεροσολύμων. Ὁ τίτλος τῆς ἐκδόσεως εἶναι: «Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κλήμεντος Ρώμης αἱ δύο πρός Κορινθίους ἐπιστολαί. Ἐκ χειρογράφου τῆς ἐν Φαναρίῳ Κωνσταντινουπόλεως
Βιβλιοθήκης τοῦ Παναγίου Τάφου νῦν πρῶτον ἐκδιδόμεναι πλήρεις μετά προλεγομένων καί σημειώσεων
ὑπό Φιλοθέου Βρυεννίου, Μητροπολίτου Σερρῶν. Ἐν Κωνσταντινουπόλει 1875, 8ο σ.σ. ρξθ † 188».
Βλ. γιά περισσότερα τήν μελέτη τοῦ καθηγητοῦ κ. Μπόνη εἰς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ Migne
(Κ.Ε.Π.Ε.) σ. σνε´ ἑξ.
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σωζόμενο γραπτό κήρυγμα. Καί τό κήρυγμα αὐτό τό διάβαζαν οἱ ἅγιοι Πατέρες
καί τό διέσωσε ἡ Ἐκκλησία μας. Δέν ἐπιτρέπεται, λοιπόν, ἐμεῖς νά τό ἀγνοοῦμε
ἤ νά τό περιφρονοῦμε. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός στό ἔργο του Ἱερά Παράλληλα παραθέτει ἀπό τήν ὁμιλία αὐτή,12 τήν λεγόμενη Β´ Ἐπιστολή τοῦ Κλήμεντος, καί ὁ μεγάλος διδάσκαλος Ὠριγένης γνώριζε τό κείμενο αὐτό. Ὁμοίως ὁ
85ος Κανόνας τῶν ἁγίων Ἀποστόλων κατατάσσει τήν Ὁμιλία αὐτή στόν Κανόνα
τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὅπως καί τήν Α´ Ἐπιστολή τοῦ Κλήμεντος.13
4. Περιεχόμενο τῆς Ὁμιλίας
Ἡ Ὁμιλία αὐτή λέγει γενικά γιά τήν σωστή ζωή, πού πρέπει νά κάνουμε γιά
τήν σωτηρία μας· γιά τήν μετάνοια πού πρέπει νά δείξουμε μέ τά καλά μας ἔργα.
Ὁ κήρυκας τῆς Ὁμιλίας αὐτῆς διακατέχεται ἀπό τό πρόβλημα τῆς κρίσης καί
τῆς μετάνοιας. Ἀρχίζει μέ τήν δήλωση ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Θεός, κριτής ζώντων
καί νεκρῶν, καί ὅτι δέν πρέπει νά περιφρονοῦμε τήν σωτηρία μας. Θά μπορούσαμε
νά ποῦμε ὅτι αὐτή ἡ ἀρχή τῆς Ὁμιλίας εἶναι καί τό γενικό θέμα της. «Ἀδελφοί –
ἀρχίζει ὁ κήρυκας τήν Ὁμιλία του – οὕτως δεῖ ἡμᾶς φρονεῖν περί Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ὡς περί Θεοῦ, ὡς περί κριτοῦ ζώντων καί νεκρῶν· καί οὐ δεῖ ἡμᾶς μικρά φρονεῖν
περί τῆς σωτηρίας ἡμῶν» (1,1).
Στόν Χριστό, λέει παρακάτω ἡ Ὁμιλία, ὀφείλουμε πολλά εὐεργετήματα, καί
ἀπαριθμεῖ τά εὐεργετήματα αὐτά, ἐκθέτοντας τίς μεγάλες ὠφέλειες τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του (κεφ. 1-4). Ἀλλά στά εὐεργετήματα αὐτά τοῦ Χριστοῦ σέ ἐμᾶς
ἐμεῖς πρέπει νά ἀνταποκριθοῦμε μέ εὐγνωμοσύνη, μέ σωστή ζωή, σάν χριστιανοί
πού εἴμαστε. Πρέπει νά Τόν ὁμολογοῦμε μέ ἔργα καλά: Νά μήν ἀκολασταίνουμε,
νά μή φθονοῦμε καί νά μήν κατηγοροῦμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο, ἀλλά νά ζοῦμε μέ
ἀγάπη καί συμπόνια. Ἄς ἀκούσουμε πῶς πρέπει νά ὁμολογοῦμε τόν Χριστό, πού
μᾶς χάρισε τόσα εὐεργετήματα: «Ὥστε, οὖν ἀδελφοί, ἐν τοῖς ἔργοις αὐτόν ὁμο12. Μέ τήν ἔνδειξη μάλιστα «τοῦ ἁγίου Κλήμεντος».
13. Λέει αὐτός ὁ Κανόνας: «Ἔστω δέ ὑμῖν πᾶσι κληρικοῖς καί λαϊκοῖς βιβλία σεβάσμια καί ἅγια,
τῆς μέν Παλαιᾶς Διαθήκης Μωϋσέως πέντε... ἡμέτερα δέ, τοὐτέστι τῆς Καινῆς Διαθήκης, εὐαγγέλια
τέσσαρα... Παύλου ἐπιστολαί δέκα τέσσαρες, Πέτρου ἐπιστολαί δύο, Ἰωάννου τρεῖς, Ἰακώβου μία,
Ἰούδα μία, Κλήμεντος ἐπιστολαί δύο» – Ὑπῆρξαν καί ἀνατολικοί θεολόγοι, πού δέχτηκαν τό κείμενό
μας ὡς γνήσια Ἐπιστολή τοῦ Κλήμεντος: «Πρῶτος ἴσως ὁ συγγραφεύς τῶν ψευδιουστινείων Ἀποκρίσεων πρός Ὀρθοδόξους, ἔπειτα δέ οἱ Τιμόθεος, Σεβῆρος, Δωρόθεος ἀββᾶς, Μάξιμος ὁμολογητής. Ἴσως
τήν ἐγνώριζεν ἤδη ὁ Ὠριγένης» (Χρήστου, Μνήμ. ἔργ., σ. 373).
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λογῶμεν, ἐν τῷ ἀγαπᾶν ἑαυτούς, ἐν τῷ μή μοιχᾶσθαι, μηδέ καταλαλεῖν ἀλλήλων,
μηδέ ζηλοῦν, ἀλλ᾽ ἐγκρατεῖς εἶναι, ἐλεήμονας, ἀγαθούς· καί συμπάσχειν ἀλλήλοις
ὀφείλομεν καί μή φιλαργυρεῖν. Ἐν τούτοις τοῖς ἔργοις ὁμολογῶμεν αὐτόν, καί μή
ἐν τοῖς ἐναντίοις» (4,3). Ἡ μετάνοια καί ἡ ἐγκράτεια, λοιπόν, συνιστοῦν τά κύρια
χαρακτηριστικά τοῦ πιστοῦ. Καί στά ὑπόλοιπα κεφάλαια τοῦ κειμένου, ἀπό τό
5-18, πού εἶναι καί τό κύριο μέρος τῆς ὁμιλίας, ὁ ὁμιλητής καθορίζει τόν τρόπο,
γιά νά ζεῖ ὁ χριστιανός μέ μετάνοια καί ἐγκράτεια.
Στά τελευταῖα δύο κεφάλαια, τό 19 καί 20, ἔχουμε τήν περιγραφή τῆς ἀντιμισθίας. Ἄν ζήσουμε βίο ἐγκρατῆ μέ μετάνοια, θά ἀπολαύσουμε τά ἀγαθά τῆς
ἀναστάσεως.
Τέλος, μᾶς ἀρέσει ἰδιαίτερα ὁ παρακάτω ὁ ἄγραφος λόγος τοῦ Κυρίου, τόν ὁποῖο
διασώζει ἡ λεγομένη Β´ ἐπιστολή Κλήμεντος. Εἶναι γνωστόν ὅτι κατά τίς παραμονές τῆς Β´ τοῦ Κυρίου Παρουσίας ἡ ἁμαρτία τῶν ἀνθρώπων θά ἔχει πληθυνθεῖ
(βλ. Ματθ. 24,38). Ἀλλά εἶναι πάλι ἀλήθεια ὅτι καί ἡ ἁγιότητα τῶν ἀνθρώπων θά
ἔχει αὐξηθεῖ καί αὐτή (βλ. Ἀποκ. 22,11), ὅπως ἀκριβῶς πρίν ἀπό τήν Α´ Παρουσία
τοῦ Κυρίου καί ἡ ἁμαρτία τῶν ἀνθρώπων ἦταν μεγάλη (βλ. Ρωμ. κεφ. α´), ἀλλά
καί ἡ ἁγιότητά τους ἔφθασε στό κατακόρυφο μέ τήν Παρθένο τῆς Ναζαρέτ, τήν
Παναγία. Λέγει λοιπόν τό χωρίο αὐτό τῆς λεγομένης Β´ ἐπιστολῆς τοῦ Κλήμεντος
ὅτι ἐρωτήθηκε κάποτε ὁ Κύριος, πότε θά ἔλθει μέ τήν Β´ Παρουσία Του. Καί ἀπήντησε ὅτι θά ἔλθει ὅταν ἡ ἀρετή τῆς ἁγνότητος φθάσει πολύ ὑψηλά, ὥστε νά ὑπάρχουν χριστιανοί, ἄνδρες καί γυναῖκες, πού θά βλέπονται μέ ἀπόλυτη καθαρότητα
καί χωρίς καμμία σαρκικότητα μεταξύ τους: «Ἐπερωτηθείς γάρ αὐτός ὁ Κύριος
ὑπό τινος, πότε ἥξει αὐτοῦ ἡ βασιλεία, εἶπεν· ὅταν ἔσται τά δύο ἕν καί τό ἔξω ὡς
τό ἔσω καί τό ἄρσεν μετά τῆς θηλείας, οὔτε ἄρσεν οὔτε θήλυ..., ἵνα ἀδελφός ἰδών
ἀδελφήν οὐδέν φρονῇ περί αὐτῆς θηλυκόν, μηδέ ἀδελφή ἰδοῦσα ἀδελφόν φρονῇ τι
περί αὐτοῦ ἀρσενικόν», τότε «ἐλεύσεται ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός μου» (12,2-6).
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ΠΟΙΗΜΑ
Περί τῆς ἀληθινῆς πολιτείας τῶν Μοναχῶν
ὑπό Κυρίλλου Καστανοφύλη
Παλαιοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προυσιωτίσσης - Καρπενησίου
Ὦ Μοναχέ ἀμόναχε, σύντροφε ἰδικέ μου,
ἄκουσον τῶν ρημάτων μου, φίλε καί ἀδελφέ μου.
Τῶν Μοναχῶν ὁ στολισμός εἶναι ἡ σωφροσύνη,
κάλλος δέ ἡ ὑπακοή καί ταπεινοφροσύνη.
Ἡ δόξα καί τό καύχημα ἡ ἐλεημοσύνη,
χαρά καί ἀγαλλίασις εἶν᾽ ἡ ἀκτημοσύνη.
Ὡς ἄριστον ἡ προσευχή, ὡς δεῖπνον ἡ νηστεία
καί ὡς πότον τά δάκρυα καί ἡ εὐχαριστία.
Ὡς στρῶμα ἡ ὑπομονή, ἀγάπη ὡς ἡ σκέπη,
καί ὡς καλόν προσκέφαλον ἡ σιωπή ὡς πρέπει.
Ἡ ἄγρυπνος ἀνάγνωσις ψυχωφελῶν βιβλίων
εἶναι ὡς ὡραιότατον καί στερεόν Κελλίον.
Ὡς ὅπλον δέ νικητικόν κατά τῶν καταράτων
εἶναι ἡ ἐξαγόρευσις πάντων τῶν ἐκ πτωμάτων.
Εἴ τις λοιπόν τῶν Μοναχῶν πολιτευθῇ ἀλλέως,
οὐκ ὄψεται τό πρόσωπον Χριστοῦ τοῦ Βασιλέως.
Τόν ταπεινόν τόν Μοναχόν ὅλοι τόν εὐλαβοῦνται,
ὡς καί αὐτοί οἱ δαίμονες τόν βλέπουν καί φοβοῦνται.
Τόν δέ ὑψηλοκάρδιον, ὅταν τόν θεωροῦσι,
ὅλοι τόν ἀτιμάζουσι καί τόν κατηγοροῦσι,
ὁρῶντες πῶς εὑρίσκεται ὡς Μοναχός τῇ τάξει
καί πάλιν πολιτεύεται ὡς κοσμικός τῇ πράξει.
Ἄν Μοναχός τις ἀγαπᾶ, πάντοτε τήν ἀργίαν
καί τά ποικίλα φαγητά τρώγει μέ λαιμαργίαν,
αὐτός τόν σκώληκα τῆς γῆς κατά πολλά μιμεῖται,
ὅς τις αὐτῆς τά χώματα τρώγει καί δέν κινεῖται.
Πάλιν ἐάν τις Μοναχός τό σῶμα καλλωπίζῃ,
τά ἀγαθά τ᾽ ἀπέλαβε, ἄλλα ἄς μήν ἐλπίζῃ.
Κατά τόν Ἀθανάσιον, τόν στύλον τόν ἑδραῖον,
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, φῶς τῶν Ἀλεξανδρέων,
«Εἴ τις ἔχει ἀνάπαυσιν (λέγει) ἐδῶ μεγάλην,
ἄς μήν ἐλπίζῃ τήν αὐτήν εἰς τήν ζωήν τήν ἄλλην».
Ἀλλ᾽ ὦ πατέρες Μοναχοί (λαλῶ τώρα πρός ὅλους),
Μακρύνθητε προθυμερά, ἐχθίστου τοῦ πανώλους
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καί ἄρατε τόν ἐλαφρόν ζυγόν ὁποῦ προστάζει
ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς καί δεῦτε πρός με κράζει.
Ζηλώσατε τόν Πρόδρομον, τόν ζηλωτήν Ἠλίαν,
ἵνα κληρονομήσετε Χριστοῦ τήν Βασιλείαν.
Πρός τούτοις κᾀγώ δέσμαι, ὅταν παρακαλεῖτε
τόν Κύριόν μας Ἰησοῦν καί τόν δοξολογεῖτε,
νά λέγετε μίαν φοράν ὅλοι ἀπό καρδίας·
Μνήσθητι Δέσποτα Χριστέ, μιᾶς ψυχῆς ἀθλίας,
τοῦ ταλαιπώρου καί οἰκτροῦ Κυρίλλου παναθλίου,
τῆς ἱερᾶς δέ κλήσεως τοῦ ὄντος ἀναξίου.
Καί τοῦτον καταξίωσον τῆς ἄνω Βασιλείας
ἐν τῷ καιρῷ τῆς σῆς φρικτῆς Δευτέρας Παρουσίας.
Πρεσβείαις τῆς Πανάγνου σου, Μητρός καί τῶν Ἁγίων
ἁπάντων ἀθλοφόρων τε, ὁμοῦ καί τῶν Ὁσίων.
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