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ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
(14 Σεπτεμβρίου)
Ἑορτολογικό κήρυγμα

ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ
(Κήρυγμα στόν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Βιλλιαρί Μάνδρας στίς 14-9-2000)

Σήμερα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν Ὕψωση
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἡ ἑορτή αὐτή εἶναι πολύ μεγάλη, ἀφοῦ γιά τήν ἑορτή αὐτή
μᾶς προετοίμασε ἡ Ἐκκλησία μας 40 ἡμέρες πρίν, μέ τήν ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως, στίς 6 Αὐγούστου.
Συνδέεται ἡ μία ἑορτή μέ τήν ἄλλη, γιατί ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ, ὅπου
φαίνεται ἡ θεϊκή Του δόξα, ἔγινε λίγο πρίν ἀπό τό Πάθος Του, γιά νά δειχθεῖ ὅτι
Αὐτός πού θά πάθει δέν πάσχει ἀπό ἀδυναμία, γιατί εἶναι Θεός, ἀλλά πάσχει
ἑκούσια γιά τήν σωτηρία μας, γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Τόν σύνδεσμο
αὐτόν τῶν δύο ἑορτῶν, τῆς σημερινῆς καί τῆς Μεταμορφώσεως, τόν ἐκφράζει ἡ
Ἐκκλησία, μέ τό ὅτι κατά τήν ἑορτή αὐτή, 6 Αὐγούστου, ψάλλεται ἡ Καταβασία
«Σταυρόν χαράξας Μωσῆς».
Γιά τόν Σταυρό θέλω νά σᾶς πῶ λίγα λόγια, ἀδελφοί μου, καί παρακαλῶ δῶστε
προσοχή σέ μιά σύντομη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τό ἱερό μας αὐτό
Σημεῖο.
Κατά πρῶτον θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι ὁ σκοπός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ Σταυρός.
Ἐκτείνοντας τά χέρια του ὁ ἄνθρωπος σχηματίζει σταυρό καί αὐτό σημαίνει ὅτι
ἔχει δημιουργηθεῖ γιά τόν Σταυρό· γιατί μόνον ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά σχηματίσει
μέ τό σῶμα του σταυρό. Σταυρός εἶναι μία κάθετος καί μία ὁριζόντια γραμμή.

Ἡ κάθετος δείχνει πρός τά πάνω τόν Θεό καί ἡ ὁριζόντια δείχνει τούς γύρω
μας ἀνθρώπους. Αὐτό εἶναι Σταυρός: Νά ἔχουμε καλή σχέση μέ τόν Θεό καί
καλή σχέση μέ τούς ἀνθρώπους. Ἀλλά ἁμαρτήσαμε σταυρωειδῶς· γιατί χαλάσαμε τήν κατακόρυφη γραμμή, ἀφοῦ παραβήκαμε τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί φάγαμε τόν ἀπαγορευμένο καρπό καί χαλάσαμε, λοιπόν, καί τήν ὁριζόντια γραμμή,
ἀφοῦ ὁ Κάϊν φόνευσε τόν Ἄβελ.
Καί σωθήκαμε σταυροειδῶς, μέ τόν θάνατο τοῦ Χριστοῦ στόν Σταυρό, πού
τήν Ὕψωσή Του ἑορτάζουμε σήμερα.
Δημιουργηθήκαμε, λοιπόν, σταυροειδῶς, ἁμαρτήσαμε σταυροειδῶς καί σωθήκαμε σταυροειδῶς πάλι, γι᾿ αὐτό καί σᾶς εἶπα ὅτι ὁ Σταυρός εἶναι ὁ σκοπός τῆς
ζωῆς μας καί εἶναι βαθειά ἡ θεολογία περί τοῦ Σταυροῦ. Γι᾿ αὐτό καί ᾿μεῖς στήν
Ἐκκλησία μας τιμοῦμε πολύ τόν Σταυρό καί δέν κάνουμε τίποτε χωρίς τόν
Σταυρό.
Ἡ θεία Λειτουργία, αὐτό τό πιό ὡραῖο καί τό πιό γλυκό πού ἔχουμε ἐμεῖς τά
παιδιά τοῦ Θεοῦ, ἀρχίζει μέ τόν Σταυρό. Γιατί ὁ ἱερέας λέγοντας τό «Εὐλογημένη
ἡ Βασιλεία...» παίρνει μέ τά χέρια του τό Εὐαγγέλιο καί σχηματίζει μέ αὐτό
Σταυρό πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα, στό Ἅγιο Ἀντιμήνσιο. Καί ὅταν προσφέρει
τήν θυσία μέ τό «Τά Σά ἐκ τῶν Σῶν», πιάνει τό Ἅγιο Ποτήριο καί τό Ἅγιο Δισκάριο, ἔτσι ὥστε τά χέρια του να σχηματίσουν Σταυρό· γιατί μέ τό δεξί του
χέρι πιάνει τό πρός ἀριστερά του Ἅγιο Δισκάριο· καί μέ τό ἀριστερό του χέρι
πιάνει τό πρός δεξιά του Ἅγιο Ποτήριο καί ἔτσι τά χέρια του κάνουν Σταυρό,
ὅπως ἔτσι σταυροειδῶς καί ὁ Ἰακώβ εὐλόγησε τά τέκνα τοῦ Ἰωσήφ, τόν Εὐφραίμ
καί τόν Μανασσῆ.
Ὁ Σταυρός, λοιπόν, εἶναι ἡ πρώτη πράξη στήν θεία Λειτουργία. Στήν θεία Λειτουργία πετᾶμε στά ὕψη. Ἀνυψωτικό μηχάνημα εἶναι ὁ Σταυρός καί «σχοινί»
πού μᾶς τραβᾶ ψηλά εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα. Εἴδατε, ὅταν ὁ ἱερέας λέγει «Ἄνω
σχῶμεν τάς καρδίας» καί μᾶς καλεῖ γιά τά ὕψη, τότε κάνει ἔκταση τά χέρια
του γιά νά κάνει Σταυρό τό σῶμα του. Σάν νά θέλει νά πεῖ μέ αὐτό, ὅτι μέ τόν
Σταυρό θά ἀνέβουμε ψηλά.
Ἀλλά ἐκεῖ, ἀδελφοί μου, πού ζοῦμε τόν Σταυρό στήν οὐσία του εἶναι ἡ θεία
Κοινωνία. Σταυρός σᾶς εἶπα ὅτι εἶναι ἡ καλή σχέση μέ τόν Θεό, πού τό ἐκφράζει
ἡ κατακόρυφη γραμμή του, καί καλή σχέση μέ τούς ἀνθρώπους, πού τό ἐκφράζει
ἡ ὁριζόντια γραμμή του. Μέ τήν θεία Κοινωνία τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος
τοῦ Χριστοῦ, ἔχουμε – ἄν βέβαια καθαρεύει ἡ καρδιά – ἔχουμε πραγματική κοινωνία μέ τούς ἀδελφούς μας, γιατί μᾶς ἑνώνει μέ αὐτούς τό Ἴδιο Αἷμα, τοῦ Χριστοῦ τό Αἷμα.
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Ἀδελφοί μου! Ἀφοῦ εἶναι τόσο ὑψηλός καί βαθύς ὁ λόγος περί τοῦ Σταυροῦ
πρέπει καί ἐμεῖς νά Τόν τιμοῦμε καί κατά τό σχῆμα Του καί κατά τήν μυστική
του θεολογική διδασκαλία.
Καί κατά πρῶτον, τιμή στόν σταυρό εἶναι νά τόν κάνουμε κανονικά. Γιατί
εἴμαστε τόσο πολύ ἀκατήχητοι, ὥστε οὔτε τόν Σταυρό δέν ξέρουν νά κάνουν πολλοί. Παλαιότερα, τό πρῶτο πού μάθαιναν τά παιδιά, ὅταν πήγαιναν στό σχολειό,
ἦταν πῶς νά κάνουν τόν Σταυρό τους. Καί μάθαιναν τό ποίημα: «Στό κεφάλι,
στήν κοιλιά, δεξιά κι ἀριστερά». Τώρα, τελειώνουν καί Πανεπιστήμια καί δέν ξέρουν νά κάνουν τόν Σταυρό τους. Κάνοντας τόν Σταυρό, ἀδελφοί μου, ὁμολογοῦμε
ὅλη τήν πίστη μας. Μέ τά τρία δάκτυλα τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ μας ἑνωμένα ὁμολογοῦμε τήν πίστη μας στήν Ἁγία Τριάδα, ὁμοούσιο καί ἀχώριστο, γι᾿ αὐτό καί
ἔχουμε ἑνωμένα τά δάκτυλα. Πηγαίνοντας τό χέρι μας στό μέτωπο δηλώνουμε
ὅτι ὁ Χριστός ἦταν ψηλά στόν οὐρανό· καί ἀπό ἐκεῖ ψηλά κατέβηκε - κατέβηκε,
πῆγε στήν Κοιλιά τῆς Παναγίας, σαρκώθηκε καί ἔγινε ἄνθρωπος· καί πηγαίνουμε
τό χέρι στήν κοιλιά μας. Καί πιστεύουμε ὅτι θά ξανάρθει πάλι ὁ Χριστός μέ τήν
δεύτερη Παρουσία Του. Θά ξανάρθει καί θά βρεῖ μιά μπερδεμένη ἀνθρωπότητα.
Τότε θά κάνει αὐτό πού κάνει ὁ βοσκός. Θά χωρίσει τά πρόβατα ἀπό τά ἐρίφια.
Καί, ὅπως μᾶς εἶπε ὁ Ἴδιος, «στήσει τά μέν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τά δέ
ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων» (Ματθ. 25,33). Τότε, λοιπόν, Χριστέ μου, ὅταν ξαναέλθεις
βάλε με στά δεξιά Σου στόν γλυκό Παράδεισο, – καί πηγαίνουμε τό χέρι μας
στά δεξιά – καί ὄχι στά ἀριστερά Σου στήν φρικτή κόλαση, μακρυά ἀπό Σένα.
Βλέπετε, χριστιανοί μου, κατ᾿ αὐτήν τήν ὡραία ἑρμηνεία, πού εἶναι τοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, μέ τό νά κάνουμε τόν Σταυρό μας ὁμολογοῦμε πρῶτα τήν
πίστη μας στήν Ἁγία Τριάδα, καί στήν πρώτη καί τή δεύτερη ἔλευση τοῦ Χριστοῦ
μας ἔπειτα. Ἄν ὅμως δέν κάνουμε σωστά καί κανονικά τόν Σταυρό, οὔτε τό
σχῆμα του, δηλαδή, τήν κατακόρυφη καί ὁριζόντια γραμμή σχηματίζουμε, οὔτε
καί τίς ὁμολογίες αὐτές, τήν πρώτη καί δεύτερη ἔλευση τοῦ Χριστοῦ μποροῦμε
νά παραστήσουμε.
Γονεῖς, μάθετε τά παιδιά σας νά προσεύχονται κάνοντας κανονικά τόν Σταυρό
τους. Καί στά μικρά παιδάκια, τά μικρά τῆς ἀγκαλιᾶς παιδιά, πού δέν μποροῦν
αὐτά μόνα τους νά κάνουν τόν Σταυρό, νά τούς παίρνετε σεῖς τό δεξί τους χεράκι
καί ἑνώνοντας τά τρία δάκτυλά τους νά τά βοηθᾶτε ἐσεῖς γιά νά κάνουν τόν
Σταυρό. Αὐτή ἡ συμβουλή εἶναι τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. «Τῇ χειρί
παιδεύετε – λέγει στούς γονεῖς γιά τά μικρά τους παιδιά ὁ ἅγιος Πατέρας –
σφραγίζειν τό μέτωπον· καί πρίν ἤ δυνηθεῖναι τῇ χειρί τοῦτο ποιεῖν, αὐτοί ἐντυποῦτε αὐτοῖς τόν Σταυρόν».
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Τιμή στόν Σταυρό τοῦ Κυρίου ἔπειτα, πού σήμερα ἑορτάζουμε τήν Ὕψωσή
του, εἶναι, ἀδελφοί μου, νά τόν φέρουμε πάνω μας. Τόν λάβαμε μέ τό βάπτισμα,
ἀλλά γιατί τόν ἔβγαλαν πολλοί ἀπό πάνω τους; Ναί, τόν ἔβγαλαν καί βάζουν
ἄλλα σημεῖα πάνω τους: κάτι ξυράφια, κάτι καρδιές, κάτι ἄλλα «μπιζού», κάτι
κέρατα, ὅπως μοῦ τά εἶπε κάποια γιαγιά... Ὡραῖα μας!... Εἴπαμε καί μαχαίρι
στό λαιμό νά μᾶς βάλουν καί νά μᾶς ἀπειλοῦν γιά σφαγή, νά μή βγάλουμε ἀπό
πάνω μας τόν Σταυρό. Καί τώρα, χωρίς νά βάλουν μαχαίρι, τά σύγχρονα παιδιά
ἔβγαλαν μόνα τους τόν Σταυρό... Εἶναι προδοσία πίστεως αὐτό. Πετάξτε, παιδιά,
τά κατασκευάσματα αὐτά ἀπό πάνω σας. Καί γιά ἱερό σύμβολο καί γιά φυλακτό
στήν πορεία τῆς ζωῆς σας βάλτε πάνω σας τόν Σταυρό. Καί ὁ Σταυρός πάνω
σας θά δηλώνει ὅτι εἶστε παιδιά βαπτισμένα καί μυρωμένα, ὅτι ἀνήκετε στήν
ἁγία Ἐκκλησία, ὅτι πιστεύετε στόν Ἐσταυρωμένο καί Ἀναστημένο Χριστό, ὅτι
τήν ζωή σας δέν τήν παίρνετε ἀστεῖα ὡς «ντόλτσε βίτα», ὅπως τό τραγουδοῦν
τά φαιδρά τραγούδια τοῦ κόσμου, ἀλλά τήν πιστεύτε ὡς θυσία καί ἀγώνα, γιατί
αὐτῶν τῶν δύο εἶναι σύμβολο ὁ Σταυρός πού φέρουμε πάνω μας.
Χριστιανοί μου, νά τιμοῦμε τόν Σταυρό. Τιμή καί δόξα στόν Τίμιο Σταυρό!
Κάθε μέρα στήν ζωή μας νά ἔχουμε Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, αὐτό πού γιορτάζουμε σήμερα. Καί ὑψώνουμε καί δοξάζουμε καί τιμοῦμε τόν Τίμιο Σταυρό,
ὅταν τόν κάνουμε σωστά καί κανονικά μέ εὐλάβεια καί πίστη. Κάνοντας τόν
Σταυρό μας δηλώνουμε τήν εὐγνωμοσύνη στόν Χριστό πού σταυρώθηκε γιά ᾿μᾶς.
Τοῦ ζητοῦμε τήν Χάρη νά νικήσουμε τά πάθη μας, νά σταυρώσουμε τίς κακές
ἐπιθυμίες καί νά ζήσουμε ἐσταυρωμένη ζωή, ὅπως μᾶς πρέπει σάν χριστιανοί
πού εἴμαστε.
Καί μιά τέτοια ἐσταυρωμένη ὡς πρός τήν ἁμαρτία ζωή, θά φέρει τήν Ἀνάσταση, τόν δοξασμό στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πού θά τήν γευόμαστε ἤδη ἀπ᾿
αὐτή τήν ζωή ζώντας στόν Σταυρό!
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ
ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Περί τῆς ἐκδόσεως στήν Νεοελληνική γλώσσα
τῆς ἑρμηνευτικῆς ἀποδόσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης
τοῦ Μακαριστοῦ Καθηγητοῦ καί Ἱεροκήρυκος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΡΕΜΠΕΛΑ
Ἀγαπητοί μου συλλειτουργοί πατέρες καί ἀδελφοί,
1. Μέ τήν παρούσα μου Ἐγκύκλιο πρός σᾶς θέλω νά σᾶς ἀναγγείλω μέ χαρά
ἕνα μεγάλο γεγονός στήν Ἑλλαδική μας Ἐκκλησία. Τό γεγονός αὐτό προσωπικά
μέ εὔφρανε καί μέ χαροποίησε πολύ καί σᾶς τό ἀναγγέλλω γιά νά χαρεῖτε καί
ἐσεῖς. Τό γεγονός εἶναι ὅτι τό ἔργο τοῦ Μακαριστοῦ Διδασκάλου τῆς Θεολογίας
Παναγιώτου Τρεμπέλα «Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ», πού ἐκπονήθηκε ἀπό τόν Μακαριστό Καθηγητή πρό πολλῶν πολλῶν ἐτῶν, ἀποδόθηκε τώρα προσφάτως στήν σύγχρονη γλώσσα καί ἔτσι θά
εἶναι προσιτό στήν σύγχρονη γενεά.
Σέ μᾶς, ὅσους κατοικοῦμε αὐτή τήν εὐλογημένη γωνιά τῆς πατρίδος μας, πού
λέγεται Γορτυνία, πρέπει νά χτυπᾶ ἰδιαίτερα ἡ καρδιά μας καί νά συγκινούμεθα
καί νά καυχώμεθα καύχηση ἱερή, ὅταν ἀκοῦμε τό ὄνομα Παναγιώτης Τρεμπέλας,
γιατί εἶναι ἰδικός μας ὁ ἐκκλησιαστικός αὐτός ἄνδρας, στά δικά μας χώματα γεννήθηκε. Κατάγεται ἀπό τήν Στεμνίτσα. Ἡ γῆ αὐτή ὁμοίως, τό χωριό Μελισσόπετρα, ἐγέννησε καί τόν ἄλλο μεγάλον ἅγιο Πατέρα, τόν Ἀρχιμ. Εὐσέβιο
Ματθιόπουλο. Προχθές τό βραδυνό πηγαίνοντας στό Ράφτη γιά μιά λειτουργική
καί ποιμαντική διακονία, περνώντας ἀπό τήν Μελισσόπετρα ἔνοιωσα ἀνάγκη τῆς
καρδιᾶς μου νά σταθῶ ἔξω ἀπό τό σπίτι ποῦ ἐγεννήθη καί ἐμεγάλωσε ὁ ἱερός αὐτός
Πατήρ, νά φορέσω τά ἀναγκαῖα ἀρχιερατικά ἄμφια καί νά ψάλω Τρισάγιο ὑπέρ
τῆς ψυχῆς του, διά νά λάβω τήν εὐχή Του. Πρέπει νά τό γνωρίζουμε αὐτό, πατέρες
μου καί νά τό λέγουμε εὐγνωμόνως: Αὐτοί οἱ δυό ἦταν πού ἀναγέννησαν τήν πατρίδα
μας πνευματικά· ὁ πατήρ Εὐσέβιος ὁ Ματθιόπουλος καί ὁ Καθηγητής Παναγιώτης
Τρεμπέλας, ὅπως στήν δούλη πατρίδα πάλι εἴχαμε τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό.
Γι᾿ αὐτό καί σᾶς παρακαλῶ σέ κάθε Θεία Λειτουργία, στήν Πρόθεση ἤ μετά τήν
Ἁγία Ἀναφορά, νά μνημονεύετε ὑπέρ ἀναπαύσεως Εὐσεβίου Ἱερομονάχου καί Παναγιώτου, Διδασκάλου τῶν Ἱερῶν Γραμμάτων. Μαζί μέ αὐτούς νά μνημονεύετε
καί Γερβασίου Ἱερομονάχου, ἰδικοῦ μας πάλι καί αὐτοῦ, ἀπό τήν Νυμφασία Γορ209

τυνίας, τοῦ μεγάλου ἐκείνου πνευματικοῦ πατρός καί ἱεροκήρυκος, πού τό κήρυγμά
του ἔσειε τήν πόλη τῶν Πατρῶν. Βλέπετε, πατέρες μου, τί μεγάλους καί ἱερούς
ἄνδρες ἐγέννησε ἡ γῆ μας αὐτή; Γι᾿ αὐτό καί δέν θά ἐπιτρέψουμε, ὄχι δέν θά τό
ἐπιτρέψουμε, νά μᾶς τήν μολύνουν νεώτερα ρεύματα ἀθρήσκων καί ἀπάτριδων
ἀνθρώπων. Τά ράσα μας θά τά κάνουμε φλάμπουρο ἀγῶνος καί θά ὑψώσουμε τά
λάβαρά μας, γιά νά κρατήσουμε καί νά παραδώσουμε στά παιδιά μας καθαρή τήν
πίστη μας καί τά ἔθιμά μας, ὅπως μᾶς τά παρέδωσαν οἱ Πατέρες μας καί Διδάσκαλοί μας.
2. Χαρεῖτε λοιπόν, πατέρες καί ἀδελφοί, εὐλογημένοι λειτουργοί τοῦ ἱεροῦ Θυσιαστηρίου, χαρεῖτε, λέγω, γιά τήν μεταγλώττιση στήν σύγχρονη ἔκφραση τῆς
ἐργασίας τοῦ Μακαριστοῦ Διδασκάλου Παναγιώτου Τρεμπέλα «Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ».
Διά τῆς παρούσης Ἐγκυκλίου μου ἐντέλλομαι ὡς Ἐπίσκοπος τό βιβλίο αὐτό
νά εὑρίσκεται σέ ὅλες τίς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας. Κάθε Ἱερεύς ὑποχρεοῦται, μέ ἔξοδα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, νά πάρει δύο ἀντίτυπα. Ἤδη παρήγγειλα
στήν Ἀδελφότητα τοῦ Σωτῆρος καί θά μᾶς ἔρθουν σύντομα 200 ἀντίτυπα. Ἕκαστο βιβλίο τιμᾶται 17 εὐρώ.
Τό ἕνα ἀντίτυπο ἀπό τά δύο πού θά πάρετε θά εὑρίσκεται σέ περιποιοῦσα θέση
στό Ἱερό τῶν Ναῶν σας. Τό ἄλλο ἀντίτυπο θά τό πάρετε στήν οἰκία σας καί θά
μελετᾶτε καθημερινῶς ἀπό αὐτό, ἀπό τήν ἀρχή μέ σειρά ἕνα τεμάχιο. Προσέχετε,
γιατί πρόκειται γιά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Θά σᾶς ἐρωτῶ, ὅταν συναντώμεθα, σέ
ποιό σημεῖο εἶστε στήν μελέτη τῆς Καινῆς Διαθήκης. Τί ποιμαντική ἐργασία θά
κάνεις ἱερέα μου, τί τέλος πάντων παπᾶς εἶσαι, ἄν δέν μελετᾶς συχνά τόν λόγο
τοῦ Θεοῦ;
Τό ἀντίτυπο «Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ», πού
θά ἔχετε στήν Ἐκκλησία, θέλω νά τό χρησιμοποιεῖτε ὡς ἑξῆς: Ἐπειδή διά τίς
ἑορτές καί πανηγύρεις δέν σᾶς ἀποστέλλω κήρυγμα, μπορεῖτε, καί παρακαλῶ νά
τό κάνετε, νά βρίσκετε τήν μετάφραση τοῦ ἀναγνωσθέντος ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος καί πρίν ἀπό τήν ἀπόλυση νά τήν διαβάζετε ἀργά καί καθαρά στόν
λαό. Νά λέτε ὅμως στήν ἀρχή ἕνα σύντομο προλογικό σάν καί αὐτό: «Στήν Θεία
Λειτουργία, χριστιανοί μου, διαβάζονται δυό ἀναγνώσματα· τό ἕνα ἀνάγνωσμα
εἶναι τό εὐαγγελικό καί τό ἄλλο ἀνάγνωσμα εἶναι τό ἀποστολικό. Δύσκολο ἦταν
τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα καί δέν τόν ἐννοήσατε, γι᾿ αὐτό καί θά σᾶς τόν πῶ μέ
ἁπλᾶ λόγια. Ἀκοῦστε πῶς ἀποδίδει ἁπλᾶ καί κατανοητά τήν σημερινή ἀποστολική περικοπή ὁ Καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, πού εἶναι δικός μας, γιατί
καταγόταν ἀπό τήν Στεμνίτσα». Καί ἀρχίζετε τήν ἀνάγνωση τῆς περικοπῆς.
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3. Χαρακτήρισα στήν ἀρχή τήν ἔκδοση τοῦ ἔργου γιά τό ὁποῖο μιλᾶμε ὡς «μεγάλο γεγονός». Στήν σημερινή μας βέβαια ἐποχή, τήν ὑλόφρονα ἐποχή, ἄλλα
ἔργα ἐκτιμοῦνται ὡς μεγάλα καί ὄχι ἡ ἐργασία στόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Φτάσαμε
καί σ᾿ αὐτό τό χάλι, ὥστε νά θεωροῦν πετυχημένο τόν Ἐπίσκοπο ἐκεῖνον πού
ἔχει στήν Μητρόπολή του κοινωνικό καί φιλανθρωπικό ἔργο καί ἄς εἶναι ἡ Μητρόπολη αὐτή ἀκατήχητη καί ἄς μή μελετοῦν οἱ χριστιανοί της τόν λόγο τοῦ
Θεοῦ. Ὄχι, πατέρες μου. Προσωπικά πιστεύω ὅτι, ἄν ὡς Ἐπίσκοπος δέν δημιουργήσω ἔρωτα Θεοῦ στήν ἐπαρχία πού διακονῶ, ἄν δέν κάνω τούς ἀνθρώπους
τῆς ἐπαρχίας αὐτῆς νά θεωρήσουν ὡς ἀνάγκη τους τήν προσευχή καί τήν μελέτη
τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ἄν δέν βάλω τό ἅγιο Εὐαγγέλιο σ᾿ ὅλα τά σπίτια, εἶμαι ἀποτυχημένος Ἐπίσκοπος.
Τό ἔργο «Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ» τοῦ Μακαριστοῦ Καθηγητοῦ Παναγιώτου Τρεμπέλα τό θεωρῶ, πραγματικά, μεγάλο
γεγονός, διότι πρόκειται γιά τήν προσφορά τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ στήν νέα γενεά.
Προσωπικά τό ἔργο αὐτό τοῦ Μακαριστοῦ Διδασκάλου τό προτιμῶ καί τό συνιστῶ περισσότερο ἀπό ἄλλες κυκλοφοροῦσες μεταφράσεις τῆς Καινῆς Διαθήκης
διά τούς ἑξῆς λόγους:
(α) Κατά τήν γνώμη μου, κακῶς γίνονται μεταφράσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί
δέν εἶναι αὐτό γνωστό στήν πατερική παράδοση. Οἱ Πατέρες δέν μεταφράζουν, ἀλλά
ἑρμηνεύουν. Τό ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ Παναγιώτου Τρεμπέλα, διά τό ὁποῖον σᾶς
ὁμιλῶ, δέν εἶναι μετάφραση, ἀλλά εἶναι ἑρμηνεία, εἶναι σύντομος ἑρμηνεία ἑκάστου
στίχου. Ἡ ἑρμηνεία δέ αὐτή εἶναι βγαλμένη ἀπό τό πελώριο ἄλλο ἔργο τοῦ Γορτύνιου Διδασκάλου, ἀπό τά θαυμαστά ὑπομνήματά Του σέ ὅλη τήν Καινή Διαθήκη.
Ἔτσι δίνουμε ἐμπιστοσύνη στήν διδομένη Του σύντομη ἑρμηνεία τῶν στίχων. Θά
σᾶς πῶ καί ἕναν ἄλλο λόγο, πού παρακαλῶ νά τόν προσέξετε: Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι
θεόπνευστο κείμενο, ἔχει γραφεῖ δηλαδή μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἀλλά καί ὅποιος θέλει νά ἑρμηνεύσει, ἤ πέστε καί νά μεταφράσει, τό θεόπνευστο
αὐτό κείμενο, θά πρέπει πάλι νά ἔχει τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιά νά ἐννοήσει τό θεόπνευστο κείμενο καί νά τό ἀποδώσει καλῶς. Τόν Καθηγητή Παναγιώτη
Τρεμπέλα τόν γνωρίζει ἅπασα ἡ Ἐκκλησία πόσο εὐσεβής ἦτο, πόσο ἀσκανδάλιστο
βίο ἔζησε, πόσο ἐκοπίασε καί θυσιάστηκε στό ἔργο τοῦ Θεοῦ, πόσο εὐαγγελικό
σπόρο ἔσπειρε καί πόσο ὡραῖα χριστιανικά τέλη εἶχε. Μᾶς παρουσιάζονται πολλοί
ὡς ἑρμηνευτές καί μεταφραστές τοῦ Ἱεροῦ Κειμένου. Δέν ἐμπιστευόμεθα ὅλους.
Δέν μᾶς ἐγγυᾶται ὁ βίος τους νά δεχθοῦμε τήν μεταφραστική τους ἐργασία καί νά
τήν κάνουμε μάλιστα, ὅπως κακῶς ζητοῦν μερικοί, καί ἀνάγνωσμα στήν λατρεία.
(β) Ἡ γλώσσα τῆς ἀποδόσεως στήν νεοελληνική ἔκφραση τοῦ ἔργου τοῦ Κα211

θηγητοῦ εἶναι ἁπλῆ μέν, ἀλλά ἱεροπρεπής. Εὐχαριστοῦμε τούς πονητάς. Πραγματικά, ἡ προσφορά τῆς Ἁγίας Γραφῆς στόν λαό πρέπει νά ἔχει ἱεροπρεπῆ
ἔκφραση. Πόση ἀποστροφή νοιώθω καί πόσο ἀηδιάζω μέ μεταφράσεις τῆς ἉγίαςΓραφῆς σέ χυδαία ἔκφραση καί πόσο λυποῦμαι ὅταν βλέπω Ἱερεῖς, ἀκόμη δέ καί
Ἀρχιερεῖς νά προβάλλουν τοιαῦτες μεταφράσεις.
(γ) Προσωπικῶς, πατέρες μου, ἀγαπῶ τό βιβλίο τοῦ Καθηγητοῦ Παναγιώτου
Τρεμπέλα «Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ»,
διότι μοῦ θυμίζει τά παιδικά μου χρόνια. Ἀπό παιδί θυμᾶμαι τήν μακαριστή μητέρα μου γονατιστή πού ἔκανε τήν πρωινή της προσευχή καί ὅταν τελείωνε, γονατιστή πάλι, διάβαζε τήν Καινή Διαθήκη ἀπό τό ἔργο αὐτό γιά τό ὁποῖο μιλᾶμε.
Διάβαζε πρῶτα τό κείμενο καί ἔπειτα στήν πλευρική στήλη τήν ἑρμηνευτική
ἀπόδοση καί μετά ξαναδιάβαζε τό κείμενο. Αὐτό γινόταν ὅλα τά χρόνια της, κάθε
πρωί. Καί στό νοσοκομεῖο πού νοσηλευόταν εἶχε μαζί της τό βιβλίο τοῦ Καθηγητοῦ Παναγιώτου Τρεμπέλα «Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ». Συγκινοῦμαι αὐτή τήν ὥρα, πατέρες, μέ τήν ἱερή ἀνάμνηση
τῆς μακαριστῆς μητρός μου καί τήν εὐχαριστῶ γιά τό ὡραῖο αὐτό μάθημα τῆς
ἀγάπης πρός τό ἱερό κείμενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς πού μοῦ παρέδωσε, αὐτή ἡ
ἀγράμματη, ἀλλά εὐσεβεστάτη χριστιανή, καθαρίστρια Γυμνασίου ἡ ἐργασία της.
Αὐτήν ὅμως τήν καθαρίστρια τήν ἐκτιμοῦσε πολύ ὁ μακαριστός Ἱεροκήρυκας
τῆς πατρίδος μου, πατήρ Χαράλαμπος Δέδες. Σέ παραμονή Χριστουγέννων πού
εἶχαν πάει πολλοί νά ἐξομολογηθοῦν στόν πατέρα Χαράλαμπο, ἀλλά δέν μποροῦσε
ἐκείνη τήν στιγμή νά ἀνταποκριθεῖ σ᾿ αὐτούς, γιατί εἶχε προγραμματισμένη ἄλλη
του ποιμαντική διακονία, τούς εἶπε: «Θά ἐξομολογήσω μόνο τήν κυρία Φούντα,
ἐπειδή ἐξομολογῶ τόν γυιό της. Οἱ ἄλλοι φύγετε». Αὐτό ἐνθυμοῦμαι μοῦ τό ἔλεγε
μέ συγκίνηση ἡ μητέρα μου. Ἀλλά καί ἐγώ, πατέρες μου, τούτη τήν ὥρα πού τό
θυμᾶμαι τό γεγονός συγκινοῦμαι μέ τόν Ἱεροκήρυκα π. Χαράλαμπο Δέδε, διότι
ἐκείνη τήν ὥρα προτίμησε γιά ἐξομολόγηση ὄχι τίς ἀξιότιμες κυρίες καί κυρίους,
ἀλλά τήν καθαρίστρια! Ἔτσι σκέπτονταν καί ἐνεργοῦσαν οἱ παλαιοί ἐκεῖνοι ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, πού ἐμεῖς ὅλοι μαζί δέν τούς φτάνουμε οὔτε στό νυχάκι
τους. Ἀλλά τό χειρότερο εἶναι τό ὅτι βρίσκονται μερικοί ἀναιδεῖς καί ἀναιδέστατοι
νά τούς κρίνουν καί τούς κατακρίνουν, αὐτοί «πού δέν ἔρριξαν οὔτε μιά τουφεκιά
στόν διάβολο», ὅπως ἔλεγε ὁ Δεσπότης τῆς Φλώρινας πατήρ Αὐγουστῖνος!
Ἐπειδή λοιπόν, πατέρες καί ἀδελφοί, μέ συνδέει συγκινητικό ἀναμνηστικό γεγονός μέ τό βιβλίο «Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»,
ἐπειδή δηλαδή ἔχω μεγαλώσει μέ τό βιβλίο αὐτό, σᾶς τό συνιστῶ, καί γι᾿ αὐτό
τόν λόγο, μέ ὅλη μου τήν καρδιά.
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Σάν τοπική Ἐκκλησία καί ἱερατική οἰκογένεια εὐχαριστοῦμε τήν Σεβαστή
Ἀδελφότητα Θεολόγων «ΣΩΤΗΡ» διά τήν προσφορά της αὐτή στήν Ἐκκλησία
μας καί εὐχόμεθα εἰς τόν Ἡγούμενο τῆς Ἀδελφότητος Αὐτῆς πατέρα Ἀστέριο
Χατζηνικολάου καί ὅλα τά μέλη Της πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Παρακλήτου εἰς
αὐτούς καί τό θεάρεστο ἔργο τους. Τούς παρακαλοῦμε νά μᾶς δώσουν τήν χαρά
νά ἔχουμε ἀπό αὐτούς καί τό ἄλλο ἔργο «Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ», μεταγλωττισμένο ὅμως καί αὐτό ἀπό τό πολύτομο
σπουδαιότατο ἔργο τους στήν Παλαιά Διαθήκη (ὁλοκληρωμένο).
Ἐκάλεσα, Πατέρες, «Ἡγούμενον» τόν Προϊστάμενο τῆς Ἀδελφότητος, διότι
πραγματικά ἡ Ἀδελφότης «ΣΩΤΗΡ» εἶναι ἱεραποστολική, ἀλλά καί μοναστική
Ἀδελφότης ἐν τῷ κόσμῳ μάλιστα, διά νά εἶναι «τό κοινωνικόν φιλόσοφον καί τό
φιλοσοφικόν κοινωνικόν», ὅπως εἶπε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.
4. Τώρα τήν θερινή περίοδο ἔχουμε μεγάλη εὐκαιρία ἱεραποστολικῆς δράσεως
στήν Μητρόπολή μας μέ τόν ἐρχομό τῶν παραθεριστῶν. Ἄς τήν ἐκμεταλλευτοῦμε. Προσέχετε ἰδιαιτέρως τήν εἰσβολή τῶν αἱρετικῶν. Σέ περίπτωση ἐρχομοῦ
αἱρετικῶν στό χωριό σας εἰδοποιήσατέ με γιά ἀπόκρουση καί ἐπίθεση. Μοῦ ἄρεσε
ἡ πράξη κάποιου ἱερέα στήν ἐνορία του, στήν ὁποία, κατά τήν ἀπουσία του, πῆγαν
οἱ αἱρετικοί γιά νά κάνουν τό φθοροποιό τους ἔργο. Ἐπιστρέφοντας ὁ ἱερεύς αὐτός
στήν ἐνορία τοῦ χωριοῦ του ἔκανε μέ τούς χριστιανούς ἁγιασμό καί ράντισε τόν
τόπο ὅπου πάτησαν τά βρωμοπόδαρα τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν τῆς πίστεως!
Εὔχεσθε καί ὑπέρ ἐμοῦ
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΕΣ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, 23 Ὀκτωβρίου 2011

Ἅγιοι ἱεροψάλτες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας,
Ἤθελα ἀπό καιροῦ νά γράψω μία ἐπιστολή σέ Σᾶς τούς ἱεροψάλτες τῶν ἱερῶν
Ναῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί εὐχαριστῶ τόν Θεό γιατί μοῦ δίνεται ἡ καλή
εὐκαιρία νά πραγματοποιήσω τήν ἐπιθυμία μου αὐτή.
1. Κατά πρῶτον ἤθελα νά σᾶς πῶ νά τό θεωρεῖτε μεγάλη σας τιμή καί μεγάλη
σας εὐλογία ἀπό τόν Θεό τό ὅτι ψέλνετε στούς ἱερούς Ναούς κατά τήν θεία Λειτουργία καί τίς ἱερές ᾿Ακολουθίες. Τό ἔργο σας εἶναι ἔργο ἀγγέλων. Τά τροπάρια
πού ψέλνετε τά ἔφτιαξαν ἅγιοι Πατέρες, πού ἡ καρδιά τους εἶχε τήν Χάρη τοῦ
Θεοῦ, γι᾿ αὐτό καί τά τροπάρια αὐτά δέν σβήνονται στό πέρασμα τοῦ χρόνου. Τά
τραγούδια τοῦ κόσμου χάνονται καί σβήνονται στό πέρασμα τῶν ἐτῶν, ἀλλά ἡ ἱερή
ὑμνωδία τῆς Ἐκκλησίας μας, τά τροπάρια αὐτά πού ψέλνετε ἐσεῖς, θά μένουν γιά
πάντα. Πρίν ἀπό σᾶς τά ἔψαλαν ἄλλοι ἱεροψάλτες καί μετά ἀπό σᾶς, μέχρι τήν
συντέλεια τῶν αἰώνων, θά ἔρχονται συνεχῶς ἄλλοι ἱεροψάλτες γιά νά ψέλνουν τά
τραγούδια τοῦ Θεοῦ, αὐτά πού καί σεῖς τώρα ψέλνετε. Μεγάλη σας τιμή λοιπόν
καί εὐλογία ἀπό τόν Θεό τό ὅτι σᾶς ἀξίωσε νά εἶστε ἱεροψάλτες.
2. Ἡ τιμή σας ὅμως αὐτή ἀπό τόν Θεό, ἀγαπητοί μου, σᾶς δημιουργεῖ καί τήν
ὑποχρέωση ὁ τρόπος ζωῆς σας καί ἡ ὅλη σας συμπεριφορά νά εἶναι ἀνάλογη πρός
τό ὑψηλό καί ἱερό λειτούργημα τοῦ ἱεροψάλτου. Ὁ ἱεροψάλτης εἶναι σάν τόν ἱερέα,
γιατί αὐτοί οἱ δυό, παπᾶς καί ψάλτης, ἀκούγονται στήν Ἐκκλησία. Ὁ ἱεροψάλτης
πρέπει νά εἶναι τό καλό παράδειγμα γιά τούς χριστιανούς στήν Ἐνορία. Ἔτσι θά
τόν σέβονται οἱ χριστιανοί καί θά τόν τιμοῦν πρεπόντως. Δέν μπορεῖ ὁ ψάλτης, πού
μέ τήν φωνή του στό ἀναλόγιο τῆς Ἐκκλησιᾶς δοξάζει τόν Θεό, στήν καθημερινή
του ζωή, μέ τό ἴδιο στόμα νά λέει αἰσχρόλογα ἤ, τό φοβερώτερο, νά βλαστημάει
τόν Θεό. Ἕνας τέτοιος ψάλτης, ὅσο καλλίφωνος καί ἐπιστήμονας στήν μουσική
καί ἄν εἶναι, θέλει πέταμα ἀπό τό ψαλτήρι. Καί ντροπή στόν παπᾶ καί τόν Δεσπότη,
πού ἔχει ὡς ἱεροψάλτη ἕνα τέτοιο ἀσεβέστατο ἄνθρωπο. Δέν μπορεῖ πάλι ὁ ἱεροψάλτης νά λέει σάν Κοινωνικό «Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε» καί αὐτός νά ἔχει
χρόνια νά κοινωνήσει ἤ νά κοινωνάει μόνο μιά καί δυό φορές τόν χρόνο. Εἶναι σάν
κάποιος νά μιλάει καί νά τραγουδάει γιά μιά ὡραία πηγή νεροῦ, ἀπό τήν ὁποία
ὅμως αὐτός δέν πίνει νερό. Γι᾿ αὐτό σᾶς παρακαλῶ, ἅγιοι ἱεροψάλτες τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως πού διακονῶ, γιά νά ἔχετε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στό ἱερό ἔργο πού
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κάνετε, νά προσέξετε πολύ τήν πνευματικότητά σας. Δηλαδή: Νά ἐξομολογεῖσθε
σέ πνευματικό πατέρα, νά διαβάζετε στά σπίτια σας τό ἅγιο καί ἱερό Εὐαγγέλιο
καί τούς βίους τῶν Ἁγίων καί νά νηστεύετε τίς Τετάρτες καί τίς Παρασκευές καί
τίς καθορισμένες νηστεῖες τῆς Ἐκκλησίας μας. Πόσο πραγματικά εἶναι λυπηρό
καί θλιβερό ὁ ἱεροψάλτης νά ἀρταίνεται τήν Τετάρτη καί τήν Παρασκευή καί μάλιστα δημοσίως, σκανδαλίζοντας τούς χριστιανούς. Ἡ ψαλμωδία ἑνός τέτοιου ἀσεβοῦς ἱεροψάλτου δέν εἶναι ἀρεστή στόν Θεό. Ὅπως λέγει κάπου ὁ ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Χρυσόστομος, «οὐχ ὡραῖος ὁ αἶνος διά στόματος ἁμαρτωλοῦ».
3. Ἡ ψαλμωδία σας, κύριοι ἱεροψάλτες, γίνεται ἀπό τά ἱερά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας, πού εἶναι στό ἀναλόγιο πού ἀναβαίνετε νά ψάλετε. Τά βιβλία αὐτά τοῦ
ἱεροψάλτου ἔχουν ὅλη τήν πίστη μας. Εἶναι γραμμένα ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες σέ
ὡραία γλώσσα, πού τήν σεβάστηκαν οἱ αἰῶνες καί δέν ἐπιτρέπεται ἐμεῖς οἱ νεώτεροι
νά τήν μεταβάλουμε, γιά νά τήν ἁπλουστεύσουμε τάχα. Δέν συμφωνοῦμε καθόλου
μέ τούς μοντερνίζοντες πού θέλουν τήν μετάφραση τῶν ἱερῶν μας κειμένων στήν
λατρεία. Εἶναι βεβήλωση αὐτό. Ἐπειδή ὅμως εἶναι ἀρχαιοπρεπής ἡ ἔκφραση τῆς
ἱερᾶς ὑμνωδίας μας, γι᾿ αὐτό πρέπει νά προσέχετε κατά τήν ἀνάγνωση νά διαβάζετε
σωστά τίς λέξεις τῶν τροπαρίων καί τῶν ἱερῶν κειμένων. Γιατί παρατηρῶ μέ λύπη
ὅτι μερικοί ἤ καί πολλοί ἱεροψάλτες κάνουν λάθη στήν ἀνάγνωση τῶν λατρευτικῶν
μας κειμένων. Ἰδιαίτερα τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τό «σκοτώνουν» μερικοί διαβάζοντάς το. Λέγω ὅτι τό «σκοτώνουν», γιατί πραγματικά μέ μία κακή ἀνάγνωση
τοῦ Ἀποστόλου ἀποδίδουν διαφορετικό νόημα ἀπό αὐτό πού ἤθελε νά πεῖ ὁ θεόπνευστος συγγραφεύς τοῦ ἱεροῦ κειμένου. Γιά νά μή γίνεται αὐτό σᾶς παρακαλῶ, ἅγιοι
ἱεροψάλτες, νά διαβάζετε ἀπό τήν προηγούμενη ἡμέρα τό κείμενο, ὥστε στήν
Ἐκκλησία νά σᾶς εἶναι εὔκολη ἡ ἀνάγνωση.
4. Θά παρακαλέσω, καλοί συλλειτουργοί μας ἱεροψάλτες, μαζί μέ τά παραπάνω
νά προσέξετε, καί μάλιστα ἰδιαίτερα, αὐτό πού σᾶς γράφω τώρα τελευταῖα: Οἱ ἅγιοι
Πατέρες, πού ἔγραψαν τά τροπάρια πού ψέλνετε, καθόρισαν νά ψέλνονται σέ ὁρισμένο ἦχο. Ὀκτώ εἶναι οἱ ἦχοι τῆς Ἐκκλησίας μας, πού δημιουργοῦν κατανυκτική
ἀτμόσφαιρα γιά τήν προσευχή καί τήν λατρεία μας στόν Θεό. Ἀφοῦ λοιπόν οἱ ἅγιοι
Πατέρες καθόρισαν ἕνα τροπάριο νά ψέλνεται σ᾿ αὐτόν τόν ἦχο, εἶναι ἁμαρτία ἐμεῖς
νά τό ψέλνουμε σέ ἄλλον ἦχο. Ἔχει δημιουργηθεῖ παράδοση στήν Ἐκκλησία μας
τό «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται» νά ψέλνεται στόν πλάγιο τέταρτο ἦχο καί τό «Σῶσον,
Κύριε, τόν λαόν Σου» νά ψέλνεται στόν πρῶτο ἦχο. Ἔτσι εἶναι καί παράδοση στά
δημοτικά μας τραγούδια, πού εἶναι ὀρθόδοξα, νά τραγουδοῦνται κατά ὁρισμένο τρόπο.
Γιά παράδειγμα, τό τραγούδι «Ἡ παπα-Λάμπραινα» ἔχει δικό του τρόπο μουσικῆς
καί τά τραγούδια πάλι «Σάν παίρνω ἕναν κατήφορο» καί «Σαράντα παλληκάρια»
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ἔχουν καί αὐτά τόν δικό τους τρόπο καί θά φανεῖ περίεργο ἄν τά τραγουδήσουμε
ἀλλιῶς. Τό ἴδιο εἶναι καί στήν ψαλμωδία. Κάθε τροπάριο ἔχει τόν δικό του τρόπο
ψαλμωδίας. Ἐννοεῖται ὅτι ὁ ψάλτης, πού ἀνεβαίνει στό ἀναλόγιο γιά νά ψάλει στό
ἐκκλησίασμα, πρέπει νά γνωρίζει τούς ἤχους τῆς ὀρθόδοξης λατρείας μας. Ἄν δέν
τούς γνωρίζει, παρά τήν καλή πρόθεση πού ἔχει, κάνει ζημιά, γιατί χαλάει τήν λατρευτική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Σᾶς παρακαλῶ, καλοί μου ἱεροψάλτες,
ὅπως οἱ τραγουδιστές παίρνουν κασέττες γιά νά μάθουν τά τραγούδια, ἔτσι κι ἐσεῖς
νά πάρετε κασέττες, ἤ νά μοῦ ζητήσετε νά σᾶς δώσω ἐγώ κασέττες τῶν ὕμνων
τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά ἀκούετε, νά ἀκούετε συνέχεια τήν ἱερή ὑμνωδία τῆς
ὀρθόδοξης λατρείας μας ἀπό σωστούς ἱεροψάλτες. Καί ἐπειδή εἶστε καλλίφωνοι καί
ἔχετε μουσικό αὐτί, σέ λίγο διάστημα θά μάθετε νά ψάλλετε σωστά, στόν πρέποντα
ἦχο τους, τά τροπάρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Σᾶς ἀνακοινώνω ὅτι ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη ἔχει ξεκινήσει Σχολή γιά ἱεροψάλτες καί γιά ὅσους θέλουν νά μάθουν τήν
Βυζαντινή Μουσική καί γιά ὅσους θέλουν νά μάθουν πρακτικῶς τήν ψαλμωδία.
Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σᾶς εὐχαριστῶ θερμῶς γιά τήν προσφορά σας στήν Ἐκκλησία, σᾶς εὔχομαι πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στήν οἰκογένειά σας, ἀλλά παρακαλῶ νά προσέξετε τά παραπάνω πού σᾶς ἔγραψα, γιά νά
εἶναι ἡ προσφορά σας δεκτή ἀπό τόν Θεό καί εὐάρεστη ἀπό τούς χριστιανούς, πού
θά ἀπολαμβάνουν γιά πολλά χρόνια τήν ψαλμωδία Σας.
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα-Μεγαλόπολη, Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2011

Η «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», ΕΝΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
1. Τό πολυτιμότερο πού ἔχουμε, ἀδελφοί χριστιανοί, εἶναι ἡ πίστη μας, ἡ ὀρθόδοξη πίστη μας, πού μᾶς παραδόθηκε μέ ἀγῶνες καί θυσίες πολλές. Καί ἐμεῖς
πρέπει νά τήν παραδώσουμε στά παιδιά μας, σάν προίκα ἱερή, ὅπως τήν παραλάβαμε. Νά τήν παραδώσουμε ἀναλλοίωτη, ἔτσι ὅπως τήν παραλάβαμε ἀπό τούς
ἁγίους Πατέρες μας.
2. Πάντοτε βέβαια ἡ πίστη μας, σάν ἀληθινή πού εἶναι, πάντοτε ἀντιμετώπιζε
ἐχθρούς καί πολέμιους, οἱ ὁποῖοι, εἴτε μέ φρικτά βασανιστήρια εἴτε μέ πλανεμένες
διδασκαλίες, ἤθελαν νά μᾶς καταργήσουν τήν πίστη ἤ νά μᾶς τήν ἀλλοιώσουν.
Στήν σημερινή μας ὅμως ἐποχή, σ᾿ αὐτά τά σημερινά μας χρόνια, ἡ ὀρθόδοξη
πίστη μας ἔχει νά ἀντιμετωπίσει μία νέα πλάνη, ἡ ὁποία φαίνεται νά εἶναι ἡ χειρότερη ὅλων τῶν προηγουμένων. Ἡ πλάνη αὐτή λέγεται ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ. Τήν
εἶπα χειρότερη ὅλων τῶν προηγουμένων τήν πλάνη αὐτή τῆς Νέας Ἐποχῆς γιά
δυό λόγους: Πρῶτον μέν, γιατί περιλαμβάνει σχεδόν ὅλες τίς αἱρέσεις τῶν προηγουμένων ἐποχῶν· καί δεύτερον, εἶναι χειρότερη ἡ πλάνη τῆς Νέας Ἐποχῆς,
γιατί προσφέρεται μέ τό σχῆμα τῆς συναδελφώσεως τάχα τῶν λαῶν, μιά ἰδέα
πού «πιάνει» σήμερα στήν ἀνθρωπότητα, τήν κουρασμένη ἀπό τούς πολέμους
καί τίς ἐχθρότητες τῶν ἐθνῶν.
3. Γιά νά καταλάβετε τόν ἐχθρικό σκοπό τῆς νέας αὐτῆς πλάνης κατά τῆς πίστης μας, ἀρκεῖ νά σκεφτεῖτε τήν ὀνομασία της. Λέγεται «Νέα Ἐποχή». Γιατί
λέγεται ἔτσι; Ὡς «νέα», καινούργια, «Ἐποχή» χαρακτηρίζουν τήν καινούργια δισχιλιετία, πού ἄρχισε ἀπό τό 2001. Καί τήν χαρακτηρίζουν «νέα» τήν περίοδο
αὐτή, γιατί, ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ ὀπαδοί της ἀστρολόγοι, πού εἶναι βασικά στελέχη
τῆς νέας αὐτῆς πλάνης, σ᾿ αὐτήν τήν ἐποχή ὁ ἥλιος μπαίνει στόν ζωδιακό κύκλο
τοῦ Ὑδροχόου. Ἔτσι, λέγουν, θά δοθεῖ τέλος στήν «Ἐποχή τοῦ Ἰχθύος». Ποιά
ἐποχή χαρακτηρίζουν ἔτσι, ὡς «Ἐποχή τοῦ Ἰχθύος»; Ὡς «Ἐποχή τοῦ Ἰχθύος»
χαρακτηρίζουν τήν ἐποχή τοῦ Χριστιανισμοῦ. Γιατί πρέπει νά ξέρουμε ὅτι ἡ λέξη
ΙΧΘΥΣ δηλώνει τόν Σωτήρα Ἰησοῦ Χριστό, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ. Οἱ ὀπαδοί λοιπόν
τῆς θρησκείας τῆς «Νέας Ἐποχῆς» λέγονται ἔτσι, ἐπειδή σκοπό ἔχουν νά καταργήσουν τήν βασιλεία τοῦ ΙΧΘΥΟΣ, δηλαδή τόν Χριστιανισμό, ὅπου, ὅπως λέγουν,
κυριαρχοῦσαν οἱ πόλεμοι καί οἱ συγχύσεις. Καί ἀφοῦ καταργήσουν τήν ἐποχή τοῦ
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Χριστιανισμοῦ, θά μᾶς φέρουν, λέγουν, μιά νέα ἐποχή, τήν ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου,
στήν ὁποία θά ἐπικρατεῖ μιά παγκόσμια εἰρήνη, στήν ὁποία οἱ ἄνθρωποι θά ἔχουν
ἑνωμένες ὅλες τίς θρησκεῖες τους καί τούς πολιτισμούς τους.
4. Δηλαδή ἡ θρησκεία τῆς «Νέας Ἐποχῆς» θά ἔχει στοιχεῖα καί ἀπό τόν
Βουδδισμό καί ἀπό τόν Μωαμεθανισμό καί ἀπό τόν Χριστιανισμό καί ἀπό τόν
Ἰνδουϊσμό καί ἀπό τόν Ἰουδαϊσμό. Θά εἶναι δηλαδή ἡ θρησκεία τους «ἕνα παπούτσι, πού θά χωράει σέ ὅλα τά πόδια», ὅπως χαρακτήρισε πετυχημένα ὁ ἀγωνιστής ἀρχιερεύς πατήρ Αὐγουστῖνος τόν Μασονισμό. Καί πραγματικά ἡ Νέα
Ἐποχή εἶναι Μασονισμός. Ἡ πλάνη τῆς Νέας Ἐποχῆς εἶναι Πανθεϊσμός, εἶναι
Οἰκουμενισμός. Ἀλλά δέν μπορῶ νά σᾶς πῶ, Χριστιανοί μου, καί ἀκριβῶς τί εἶναι
ἡ νέα αὐτή θρησκεία, πού καλεῖται «Νέα Ἐποχή», γιατί εἶναι ἕνα ἀποκρυφιστικό
κίνημα, ὅπως ἀκριβῶς καί ὁ Μασονισμός, πού δέν φανερώνει σέ ὅλους τό σύστημά
του, παρά μόνο σέ ἐκείνους πού ὁρκίζονται τήν ὑποταγή τους σ᾿ αὐτό. Ἔτσι καί
ἡ «Νέα Ἐποχή». Εἶναι ἕνα ἀποκρυφιστικό κίνημα, ὅπως τό εἶπα, μέ τίς δικές
του γραμμές καί τελετές καί σκοπούς. Ἐκεῖνο ὅμως πού μπορῶ νά σᾶς πῶ καθαρά εἶναι ὅτι τό κίνημα τῆς «Νέας Ἐποχῆς» δρᾶ χωρίς τόν Ἰησοῦ Χριστό καί
ἐναντίον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Φτάνει αὐτό γιά νά ἀποστραφοῦμε σάν Χριστιανοί
καί νά μισήσουμε καί νά πολεμήσουμε τό κίνημα αὐτό.
5. Ἔχουν καί μιά ἄλλη πλάνη στό κίνημά τους οἱ ὀπαδοί τῆς «Νέας
Ἐποχῆς». Πιστεύουν τόν πανθεϊσμό. Πιστεύουν δηλαδή ὅτι τό κάθε τι γύρω
μας καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, ἔχουμε τήν Οὐσία τοῦ Θεοῦ μέσα μας. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι
δέν πρόκειται νά πέσουμε στήν πλάνη αὐτή, γιατί, ὅπως σᾶς ἔλεγα σέ προηγούμενα μαθήματα, κάνουμε διάκριση στόν Θεό μας ΟΥΣΙΑΣ καί ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
Ὁ κόσμος δέν δημιουργήθηκε ἀπό τήν Οὐσία τοῦ Θεοῦ, γιά νά ποῦμε ὅτι ἔχει
μέσα του τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δημιουργηθήκαμε ἀπό τίς θεῖες ἄκτιστες
ἐνέργειες. Οἱ ὀπαδοί ὅμως τοῦ νέου αὐτοῦ θρησκευτικοῦ κατασκευάσματος, πού
τό ὀνόμασαν «Νέα Ἐποχή», λέγουν στόν καθένα: «Εἶσαι Θεός»!... Καί γιά νά
κάνουν τόν ἄνθρωπο νά πιστεύσει αὐτό πού τοῦ λέγουν, τόν ὑποβάλλουν σέ ἀσκήσεις γιόγκα καί σέ διαλογισμό, γιά νά βρεῖ τάχα μέ αὐτά τά τεχνάσματα τήν
ἐντός του θεϊκή οὐσία.
6. Θά ἐπανέλθω καί ἄλλοτε, ἀδελφοί μου Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, στό θέμα τῆς
Νέας Ἐποχῆς, γιατί πρόκειται γιά φοβερή αἵρεση, τήν χειρότερη ἀπ᾿ ὅλες τίς
προηγούμενες αἱρέσεις. Καί ἀλλοίμονό μου ἄν, σάν Ἐπίσκοπος, δέν ἔχω τήν ἀγωνία καί τήν φροντίδα νά διαφυλάξω τήν Ποίμνη, πού μοῦ ἔδωσε ὁ Κύριος ἀπό τόν
ὄλεθρο τῆς αἵρεσης αὐτῆς. Ἰδιαίτερα ἀγωνιῶ γιά τά νέα τά παιδιά, πού χειρίζονται
μέ δεξιότητα τά νέα ἠλεκτρονικά μέσα ἐπικοινωνίας. Οἱ ὀπαδοί τῆς «Νέας
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Ἐποχῆς» φρόντισαν καί τό κατάφεραν νά μποῦν μέ δόλιο τρόπο στά σύγχρονα
ἐπικοινωνιακά μέσα, νά κυριαρχήσουν σ᾿ αὐτά καί νά ἐπιβάλλονται στούς ἀνθρώπους ἀπ᾿ αὐτά. Ἔτσι πολλές ταινίες ἀπ᾿ αὐτές πού ἐμφανίζονται στήν τηλεόραση,
κινηματογραφικές παραγωγές καί θεατρικές παραστάσεις εἶναι ζυμωμένες μέ
ἰδέες τοῦ κινήματος τῆς «Νέας Ἐποχῆς»: Μέ τόν πανθεϊσμό, τήν μετενσάρκωση, τό νιρβάνα, τόν διαλογισμό, τήν γιόγκα, τήν μαγεία κ.ἄ.
Χριστιανοί μου, προσοχή! Νά κρατήσουμε τήν πίστη, τήν Ὀρθόδοξο πίστη,
πού μᾶς παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας. Ἡ θρησκεία τῆς «Νέας Ἐποχῆς»
στήν οὐσία της εἶναι ἕνας ἄκρατος Οἰκουμενισμός. Γι᾿ αὐτό καί οἱ ὀπαδοί της
θέλουν καί πασχίζουν γιά τήν ἕνωση τῶν Ὀρθοδόξων μέ τούς Καθολικούς, ὅπως
καί μέ ἄλλα θρησκεύματα. Θέλουν μιά συμπροσευχή μέ ὅλους. Κάπου, σέ ἕνα
ὀρθόδοξο κείμενο, διάβασα ὅτι εἰπώθηκε αὐτός ὁ αἱρετικός λόγος μέ τήν σημείωση
μάλιστα ὅτι «εἰπώθηκε ἀπό ἐπίσημα ὀρθόδοξα χείλη»: «Ἕνα τέμενος, ἕνας ναός,
μιά συναγωγή, ἕνα τζαμί, ὅλα αὐτά δημιουργοῦν τήν ἴδια κατάνυξη στήν ψυχή
καί μποροῦν νά τήν ὁδηγήσουν στήν ἕνωση μέ τό θεῖο». Φρικτός ὁ λόγος αὐτός,
Χριστιανοί μου, γιατί αὐτή ἀκριβῶς εἶναι ἡ διδασκαλία τῆς αἵρεσης τῆς «Νέας
Ἐποχῆς». Ἀλλά ἀπορῶ, ποιά «ἐπίσημα ὀρθόδοξα χείλη» εἶπαν αὐτόν τόν βλάσφημο καί αἱρετικό λόγο; Ἄν τόν εἶπε Παπᾶς ἤ Δεσπότης, τότε ἀλλοίμονό μας!
Πραγματικά, ἄν αὐτοί πού πρέπει νά εἶναι φρουροί τῆς πίστης μας γίνονται προδότες, τότε ναί, ἀλλοίμονό μας καί τρισαλλοίμονό μας!... Ἀλλά, ἄς μᾶς ἐλεήσει
ὁ Θεός καί ἄς μᾶς δίνει τήν Χάρη Της ἡ Καλή μας Παναγία νά μείνουμε σταθεροί
στήν Ὀρθόδοξη πίστη μας καί ἐμεῖς οἱ ποιμένες καί ἐσεῖς ὁ εὐλογημένος λαός
τοῦ Θεοῦ, ΑΜΗΝ.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα-Μεγαλόπολη, Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2011

ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,
1. Στόν κόσμο αὐτό πού ἤρθαμε πρέπει νά βροῦμε τόν Θεό καί ἀλλοίμονό μας ἄν
δέν τόν βροῦμε. Γιατί τό νά βροῦμε τόν Θεό καί νά ζοῦμε σωστά τήν ζωή μας κατά
τόν Νόμο Του, αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας. Ἄς τό μάθουμε καί ἄς τό καταλάβουμε: Ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας δέν εἶναι νά γίνουμε πλούσιοι οὔτε νά γίνουμε ἄρχοντες καί ἐπίσημοι, οὔτε τέλος πάντων νά ψευτοζήσουμε βολεύοντας τά προβλήματά
μας ἀπό ᾿δῶ καί ἀπό ᾿κεῖ, ἀλλά ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο ἤρθαμε στόν κόσμο εἶναι νά
βροῦμε τόν Θεό καί νά ἑνωθοῦμε μαζί Του. Ὅπως τό ψάρι ἔγινε γιά νά κολυμπάει καί
ὅπως τό πουλάκι ἔγινε γιά νά πετάει, ἔτσι, ἀγαπητοί μου, καί ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι γενήκαμε γιά τόν Θεό.
2. Εἶναι νά λυπᾶσαι γιά μερικούς ἀνθρώπους, νά λυπᾶσαι καί νά κλαῖς, γιατί ἔχουν
ἀποκοπεῖ ἀπό τόν Θεό. Μπορεῖ νά εἶναι πλούσιοι καί μορφωμένοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι,
μπορεῖ νά εἶναι ἄρχοντες καί ἐπίσημοι, ἀλλά ἀφοῦ ζοῦν χωρίς Θεό, δέν ἔχουν βρεῖ τό
πραγματικό νόημα τῆς ζωῆς. Τό νά ζοῦμε μέ τόν Θεό σημαίνει νά τόν ἀγαπήσουμε
καί νά τόν ἐρωτευθοῦμε· σημαίνει ὁ νοῦς μας νά στρέφεται γύρω ἀπ᾿ Αὐτόν σ᾿ Αὐτόν,
σάν στρόφιγγας.
3. Ὁ νοῦς μας, ἀγαπητοί μου, πού στά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας λέγεται καί
καρδιά καί ψυχή, γιατί διακρίνεται ἀπό τήν λογική, πού εἶναι γιά τήν ἐπιστήμη, ὁ
νοῦς μας λέγω, εἶναι ἕνα ὄργανο, πού πλάστηκε γιά νά ἐπικοινωνοῦμε μέ τόν Θεό,
ὅπως τά αὐτιά μας ἔγιναν γιά νά συλλαμβάνουν τούς ἤχους ἀπό τόν γύρω κόσμο καί
ὅπως τά μάτια μας ἔγιναν γιά νά βλέπουν τίς γύρω εἰκόνες. Ἀλλά δυστυχῶς ὁ νοῦς
μας ἀντί γιά τόν Θεό στράφηκε στά σαρκικά καί «μπάφιασε» καί θόλωσε. Ἔγινε
σκοτεινός. Καί ἄν ὁ καβαλάρης ὁ νοῦς σκοτείνιασε, τότε ὅλη ἡ ὕπαρξή μας πάει κατά
κρημνοῦ.
4. Τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι νά κάνει κοινωνικά καί πολιτιστικά ἔργα, ὅπως
λανθασμένα νομίζουν πολλοί, ἀλλά τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά βοηθάει τά παιδιά
της νά καθαριστεῖ ὁ νοῦς τους, γιά νά μπορέσουν νά γεύονται τόν Θεό. Γιατί ὁ Ἰησοῦς
Χριστός μας εἶπε «οἱ καθαροί στήν καρδιά θά δοῦνε τόν Θεό» (Ματθ. 5,8). Ἡ
Ἐκκλησία εἶναι σάν τό Νοσοκομεῖο, πού δίνει φάρμακα γιά τήν θεραπεία τῆς ψυχῆς
ἀπό τά ἁμαρτωλά πάθη, γιά τόν φωτισμό τοῦ νοῦ.
5. Λοιπόν, χριστιανοί μου! (α) Σάν πρώτη ἀρχή γιά τήν θεραπεία τῆς ψυχῆς μας
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εἶναι νά καταλάβουμε ὅτι αὐτή εἶναι σκοτεινή, γιατί δέν ἔχει μέσα της τόν Ἰησοῦ
Χριστό, πού εἶναι Φῶς, ὅπως τόν εἴδαμε νά λάμπει στήν Μεταμόρφωσή Του. Καί
ἀφοῦ ἐννοήσουμε τό ψυχικό μας σκοτάδι, νά λέγουμε αὐτήν τήν μικρή προσευχή, πού
μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες: «Ἰησοῦ Χριστέ, φώτισόν μου τό σκότος»!
(β) Σάν δεύτερο καλό καί σωστό βῆμα γιά τήν θεραπεία τῆς ψυχῆς μας εἶναι τό
νά διαβάζουμε τήν ζωή τῶν θεραπευμένων. Καί οἱ θεραπευμένοι αὐτοί καί ὑγιεῖς στήν
ψυχή εἶναι οἱ ἅγιοι. Εἶχαν καί αὐτοί ψυχικές ἀρρώστιες, εἶχαν καί αὐτοί πάθη καί
ἁμαρτήματα, ἀλλά μέσα στήν Ἐκκλησία πού ζοῦσαν, στό θεῖο αὐτό Νοσοκομεῖο,
ἔπαιρναν τά πνευματικά τους φάρμακα καί ἔγιναν ἐντελῶς καλά. Εἶναι ὑγιέστατοι!
Καί τήν ὑγεία τους τήν βλέπουμε στίς εἰκόνες τους. Στά ἱερά εἰκονίσματα οἱ μορφές
τῶν ἁγίων λάμπουν. Ἔχουν φωτοστέφανα. Ἔτσι εἶναι! ᾿Αφοῦ ἑνώθηκαν μέ τόν Χριστό, πού εἶναι Φῶς, ἔγιναν καί αὐτοί φῶς. Χριστιανοί μου, νά διαβάζουμε τούς βίους
ἁγίων, γιά νά κεντρίζεται καί τό δικό μας ἐνδιαφέρον νά τούς μιμούμαστε. Μόνο ἀπό
τούς βίους τῶν ἁγίων θά μάθουμε τήν μέθοδο πῶς καθαρίζεται ἡ ψυχή ἀπό τά ἁμαρτήματα καί ἀπό αὐτούς πάλι θά μάθουμε ποιός εἶναι ὁ σωστός δρόμος γιά τόν Θεό.
Γιατί, προσέχετε! Εἶναι μερικοί, μερικοί καί πολλοί, πού κηρύττουν λανθασμένο δρόμο
γιά τόν Θεό. Ἀσφάλειά μας γιά τήν πορεία μας στόν Θεό εἶναι μόνο οἱ ἅγιοι. Ὁ δρόμος
γιά τόν Θεό πάει ἀπό ἐκεῖ πού πέρασαν οἱ ἅγιοι. Στά ἴχνη τους, λοιπόν!
(γ) Σάν τρίτο φάρμακο θεραπείας τῆς ψυχῆς μας ἀπό τήν φαρμακαποθήκη τῆς
Ἐκκλησίας μας σᾶς συνιστῶ, χριστιανοί μου, τόν ἡσυχασμό. Ἡσυχασμός σημαίνει
τό νά βρίσκουμε λίγη ὥρα κάθε μέρα, ἔστω καί 5 λεπτά, καί κλεισμένοι μόνοι στό
δωμάτιό μας ἤ καί περπατώντας στόν δρόμο, νά σκεπτόμαστε τόν Θεό. Νά σκεπτόμαστε τό μεγαλεῖο Του, τήν δόξα Του καί τήν ἀγάπη Του καί μετά νά ἐρχόμαστε στόν
ἑαυτό μας καί νά βλέπουμε τήν ἀσχήμια μας. Πρέπει νά εἴμαστε αὐστηροί κριτές τοῦ
ἑαυτοῦ μας, ἄν θέλουμε τήν σωτηρία μας. Στόν ἡσυχασμό μας αὐτό νά λέγουμε καί
τήν ἄλλη ὡραία προσευχή, τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με», καί τήν ἄλλη πάλι
ὡραία προσευχή στήν Παναγία μας, τό «Θεοτόκε Παρθένε Χαῖρε Κεχαριτωμένη
Μαρία ὁ Κύριος μετά Σοῦ· εὐλογημένη Σύ ἐν γυναιξί καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς
Κοιλίας Σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν», ὅπως καί νά διαβάζουμε ἀκόμη
μέ σειρά ἕνα κομμάτι ἀπό τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, τήν Ἁγία Γραφή.
Τόν ἡσυχασμό πού σᾶς συνιστῶ τόν ἐφήρμοσαν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως
τό βλέπουμε στούς βίους τους, ἀλλά τόν ξεχάσαμε ἐμεῖς οἱ νεώτεροι, γιατί ἐπηρεαστήκαμε ἀπό τό αἱρετικό παπικό πνεῦμα τῆς δράσεως καί τῆς προβολῆς.
6. Αὐτά, ἀγαπητοί μου, ἤθελα νά σᾶς γράψω σάν ἕνα καλό ξεκίνημα γιά τόν Θεό
καί καλή ἐπιτυχία νά ἔχουμε καί σεῖς καί ἐγώ στό ξεκίνημά μας αὐτό. Εἶναι κρῖμα,
ἀλλά καί ἐντροπή μας, χρόνια μέσα στήν Ἐκκλησία καί νά μήν ἔχουμε ἀκόμη θεραπευθεῖ πνευματικά, ἀλλά οὔτε καί νά γνωρίζουμε κἄν τήν μέθοδο θεραπείας. Ἄς δώσει
ὁ Κύριος μετάνοια σέ ὅλους μας. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς, ΑΜΗΝ.
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ
1. Τό κήρυγμα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, πού ἀκοῦτε κάθε Κυριακή στήν Θεία Λειτουργία, εἶναι μία ἱερή διακονία. Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καί ὅλοι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς διδάσκουν ὅτι πρέπει νά κηρύττουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, γιά νά μαθαίνουν οἱ
χριστιανοί τά ὡραῖα τῆς πίστεώς τους καί νά μποροῦν νά ἀντικρούουν τούς αἱρετικούς.
Τούτη μάλιστα τήν ἐποχή πού ζοῦμε, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη προηγούμενη ἐποχή,
οἱ αἱρέσεις ἔχουν πληθυνθεῖ καί οἱ αἱρετικοί ἔχουν ἀποθρασυνθεῖ καί θέλουν νά μᾶς ἐπιβάλουν τό ψέμα τους καί νά μᾶς ὑποτάξουν. Γι᾿ αὐτό καί τά κηρύγματά μου θέλω νά
εἶναι κατά τῶν αἱρέσεων γιά στηριγμό τῆς πίστης τῶν χριστιανῶν τοῦ ποιμνίου μου.
2. Στό σημερινό μου κήρυγμα θέλω νά σᾶς πῶ λίγα καί γενικά περί τῆς ἱστορίας
τοῦ Παπισμοῦ καί παρακαλῶ νά τά προσέξετε. Στήν ἀρχή, ἀδελφοί μου χριστιανοί,
ἤμασταν ὅλοι ἑνωμένοι. Στήν Δύση καί στήν Ἀνατολή ἤμασταν ὅλοι Ὀρθόδοξοι. Οἱ
Πάπες τῆς Δύσης ἦταν Ὀρθόδοξοι. Ὅλοι ξέρουμε ἀπό τήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας
μας πόσο ἡ παλαιά Ρώμη ὑποστήριξε τούς ἀγῶνες τῶν ἁγίων Πατέρων καί μάλιστα
τούς ἀγῶνες τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου ἐναντίον τῶν αἱρέσεων. Καί ἡ παλαιά Ρώμη
εἶχε κοινωνία καί ἑνότητα μέ τήν νέα Ρώμη, τήν Κωνσταντινούπολη, καί μέ ὅλα τά
Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα.
3. Ἀλλά στό προσκήνιο ἐμφανίστηκαν οἱ Φράγκοι. Ποιοί ἦταν αὐτοί; Αὐτοί ἦταν
ἕνας λαός βάρβαρος καί ἀπολίτιστος μέ ἰσχυρό στρατό καί δύναμη καί μέ καταστρωμένο σχέδιο κυριαρχίας. Ἤθελαν νά κυριαρχήσουν στήν Εὐρώπη, ἤθελαν νά καταλάβουν τόν Παπικό θρόνο καί νά ἀνασυστήσουν τήν Δυτική Αὐτοκρατορία καί ἔπειτα
νά ἐξοντώσουν τήν Ἀνατολική Αὐτοκρατορία, τήν λεγόμενη Ρωμηοσύνη. Οἱ Φράγκοι
αὐτοί ἦταν εἰδωλολάτρες πρῶτα καί ἔπειτα ἔγιναν χριστιανοί. Ὅμως, παρά τό ὅτι
ἔγιναν χριστιανοί καί παρίσταναν τόν Ὀρθόδοξο, δέν ἐγκατέλειψαν τίς φράγκικες εἰδωλολατρικές δεισιδαιμονίες τους καί ἤθελαν νά ἀναμίξουν τήν Ὀρθοδοξία μέ αὐτές. Σάν
Ὀρθόδοξοι πού παριστάνονταν εἶχαν δική τους ἱεραρχία καί μάλιστα ἤθελαν νά καταλάβουν τόν Παπικό θρόνο καί νά ἐπιβληθοῦν στήν δυτική χριστιανοσύνη.
4. Γιά νά δεῖτε, ἀδελφοί, ἄν αὐτοί οἱ Φράγκοι εἶναι ἤ δέν εἶναι Ὀρθόδοξοι, σᾶς
λέγω τό ἑξῆς: Τό ἔτος 794 μ.Χ. ἡ ἱεραρχία τους κατεδίκασε τήν Ζ´ Οἰκουμενική
Σύνοδο, αὐτήν τήν Σύνοδο πού θέσπισε νά τιμοῦμε τά ἅγια εἰκονίσματα. Καί τό ἔτος
πάλι 809 μ.Χ. ἡ ἱεραρχία τῶν Φράγκων πρόσθεσε τό «Φιλιόκβε» στό «Πιστεύω»,
τήν αἵρεση δηλαδή ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται καί ἀπό τόν Υἱό, ὄχι μόνο ἀπό
τόν Πατέρα, ὅπως μᾶς τό εἶπε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός (Ἰωάν. 15,26). Τότε
ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι, καί τῆς ᾿Ανατολῆς καί τῆς Δύσεως, διαμαρτυρήθηκαν γι᾿ αὐτό.
Μάλιστα ὁ τότε Ὀρθόδοξος Πάπας τῆς Ρώμης Λέων Γ´, γιά ἀντίδραση καί διαμαρ222

τυρία, χάραξε σέ δύο ἀργυρές πλάκες τό Σύμβολο τῆς Πίστεως, χωρίς τήν προσθήκη
τοῦ «Φιλιόκβε», καί τό τοποθέτησε στόν ναό τοῦ Ἁγίου Πέτρου, «γιά φύλαξη τῆς
Ὀρθοδόξου πίστεως», ὅπως ἔγραψε. Καί ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλά κατά τήν Η´ Οἰκουμενική Σύνοδο, τό 879 μ.Χ. οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς Ἀνατολῆς, ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ ἁγίου
Φωτίου, καί οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς Δύσης, ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Πάπα Ἰωάννου τοῦ Η´,
καταδίκασαν τήν προσθήκη τοῦ «Φιλιόκβε» καί ἀναθεμάτισαν τούς Φράγκους, πού
τόλμησαν τήν προσθήκη αὐτή. Φαίνεται καθαρά τώρα ὅτι οἱ Φράγκοι εἶναι ἑτερόδοξοι
καί αἱρετικοί. Ὥστε: Στήν Δύση καί τήν Ἀνατολή ἀπό τήν μιά μεριά ἔχουμε τούς
Ὀρθοδόξους καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά, στήν Δύση, ἔχουμε τούς αἱρετικούς Φράγκους.
5. Τήν ἐποχή αὐτή πού μιλᾶμε οἱ Φράγκοι ἐπίσκοποι ἔκαναν τρομερούς διωγμούς
ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων ἐπισκόπων, κατηγορώντας τους ὅτι ἔχουν πέσει σέ λάθη καί
ὅτι δέν ἔχουν καλή θεολογία, ἐνῶ ἡ δική τους θεολογία, ἡ φράγκικη, αὐτή εἶναι ἡ
καλή καί σωστή. Τελικά, χριστιανοί μου, γιά νά μήν τά πολυλέγω, τό 1014 μ.Χ. οἱ
Φράγκοι εἶχαν καταφέρει πιά νά ἐπιβληθοῦν στόν Ὀρθόδοξο Παπικό Θρόνο τῆς Δύσης
καί νά κάνουν δικό τους ἰταλόφραγκο Πάπα, τόν Βενέδικτο Η´. Αὐτός, σάν προερχόμενος ἀπό τούς Φράγκους, ἔβαλε στό Σύμβολο τῆς Πίστεως τό «Φιλιόκβε» καί ἔτσι,
μέ τήν πράξη του αὐτή, ἀποκόπηκε ἀπό τά ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ
Πάπας τῆς Δύσεως δέν εἶναι Ὀρθόδοξος, ὅπως οἱ προηγούμενοί του, ἀλλά εἶναι αἱρετικός Φραγκόπαπας. Κόπηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία καί αὐτός καί ὅλη ἡ ἱεραρχία του
καί ὅλοι οἱ Χριστιανοί τῆς Δύσεως, οἱ ἑνωμένοι μαζί του. Πρόκειται γιά Σχίσμα, τό
ὁποῖο ἔγινε ὁριστικό τό 1054 μ.Χ., τότε πού ἔχουμε καί τά ἀναθέματα.
6. Ἀπό τά παραπάνω σύντομα πού εἶπα, ἀδελφοί Χριστιανοί, φαίνεται πολύ καθαρά,
πρῶτον μέν, ὅτι οἱ σημερινοί Ρωμαιοκαθολικοί, ὅπως τούς λέγουν, δέν εἶναι οἱ ἴδιοι μέ
τούς παλαιούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς τῆς Δύσης. Ἐκεῖνοι ἦταν πραγματικά Ὀρθόδοξοι, ἀλλά τοῦτοι οἱ σημερινοί εἶναι κακόδοξοι, εἶναι αἱρετικοί. Εἶναι Φράγκοι, γιατί
Φράγκος Πάπας τούς κυριάρχησε καί τούς νόθευσε τό «Πιστεύω». Καί αὐτοί τό δέχτηκαν καί τό δέχονται ἀκόμη. Καί ἐμεῖς τούς λέμε καί τούς παρακαλᾶμε νά διώξουν
τίς φράγκικες αἱρέσεις καί νά ἑνωθοῦμε πάλι ὡς Ὀρθόδοξοι, ἀλλά αὐτοί μέχρι τώρα
καμμιά μετάνοια. Καί ὄχι μόνο δέν μετανοοῦν οἱ Φράγκοι Πάπες, ἀλλά εἶναι θρασεῖς
καί κάνουν βήματα πρός ἐμᾶς, ἐπιδιώκοντες νά κάνουν καί ἐμᾶς νά φραγκέψουμε, νά
δεχθοῦμε δηλαδή καί ἐμεῖς τίς πλάνες τους. Αὐτό γιά ἐκείνους σημαίνει «ἕνωση».
Τό ἄλλο πού φαίνεται ἀπό τά ὅσα σᾶς εἶπα παραπάνω εἶναι ὅτι οἱ Ρωμαιοκαθολικοί
δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία, ἀδελφοί μου, εἶναι ΜΙΑ, ὅπως μία εἶναι ἡ
ἀλήθεια, ἐνῶ τά ψέματα εἶναι πολλά. Οἱ Ρωμαιοκαθολικοί μέ τίς φράγκικες αἱρέσεις
τους κόπηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ἀναθεματίστηκαν ἀπό τά Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα. Δέν ἀποτελοῦν λοιπόν Ἐκκλησία, δέν βγάζουν ἁγίους. Εἶναι ἁπλῶς μιά κοσμική
καί πολιτική ἐξουσία, πού ἀποβλέπει σέ μία παγκόσμια κυριαρχία, ὅπως παλαιά οἱ
Φράγκοι, ἀπό τούς ὁποίους προῆλθαν. Ἔτσι ἐξηγοῦνται οἱ ἐπισκέψεις καί οἱ διεισδύσεις
τοῦ Πάπα στήν Ἀνατολική Εὐρώπη, στά Βαλκάνια καί στόν χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας.
Θέλει νά μᾶς ὑποτάξει. Δέν θά τοῦ περάσει!
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΩΝ (Α)
1. Πρέπει νά πονέσουμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γι᾿ αὐτά πού συμβαίνουν στήν
σημερινή μας ἐποχή. Σάν τόν ἅγιο Πολύκαρπο πρέπει νά ποῦμε κι ἐμεῖς: «῏Ω
Χριστέ, σέ ποιούς καιρούς μέ φύλαξες, γιά νά ὑποφέρω αὐτά τά πράγματα»!
Ἀλλά πρέπει, χριστιανοί μου, νά ἔχει κανείς καί μάτια γιά νά βλέπει τά γύρω
του· θέλω νά πῶ ὅτι πρέπει νά ἔχει νοῦ καθαρό, γιά νά ἐμβαθύνει στά παρατηρούμενα τῆς σημερινῆς ἐποχῆς. Μεταξύ ὅλων τῶν κακῶν, προσωπικά, ὡς μεγαλύτερο ἀπ᾿ ὅλα τά κακά καί ἀπ᾿ ὅλα τά ἁμαρτήματα τῆς ἐποχῆς μας θεωρῶ
τό κίνημα Ἑλλήνων χριστιανῶν, Δωδεκαθεϊστῶν λεγομένων, πού μέ παλμό καί
βρασμό ψυχῆς θέλουν νά φέρουν πάλι στόν ἁγιασμένο καί ἔνδοξο τόπο μας τήν
εἰδωλολατρία, τό δωδεκάθεο τοῦ Ὀλύμπου. Καί μάλιστα τήν ἰδεολογία τους αὐτή
θέλουν νά τήν ἐνθρονίσουν ἰδιαίτερα στήν Ἀρκαδία, ὡς ἔχουσα τά ὡραιότερα τοπία
γιά τόν σκοπό τους.
2. Ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ Δωδεκαθεϊστές, χριστιανοί μου; Εἶναι ἄνθρωποι βαπτισμένοι χριστιανοί, πού, χωρίς νά τούς βάλουν τό μαχαίρι στόν λαιμό, ὅπως ἔκαναν
στούς μάρτυρες, αὐτοί ἀρνήθηκαν τό βάπτισμά τους, «ἔπτυσαν τήν ἅγια κολυμβήθρα τους», ὅπως ἔλεγε ὁ δικός μας ἀπό τήν Νυμφασία πατήρ Γερβάσιος, πρόδωσαν τήν ἅγια πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό καί τήν καλή μας Παναγία καί ἔκαναν
θρησκεία τους τό ψέμα, τούς δώδεκα «θεούς» τάχα τοῦ Ὀλύμπου. Καί θέλουν
τώρα νά κάνουν καί μᾶς νά πλανηθοῦμε σάν κι αὐτούς. Αὐτό θέλουν!
Τό κίνημα αὐτό, πού δυστυχῶς ἔχει καί νέους ἀνθρώπους στά σπλάγχνα του,
λέγεται Νεοειδωλολατρία ἤ καί Νεοπαγανισμός καί συνδέεται στενά μέ τό ἄλλο
κίνημα τῆς «Νέας Ἐποχῆς», γιά τό ὁποῖο σᾶς μίλησα σέ ἕνα προηγούμενό μου
κήρυγμα. Δέν εἶναι κίνημα πού συμβαίνει μόνο στήν πατρίδα μας, ἀλλά ἀκριβῶς,
ἐπειδή συνδέεται μέ τήν «Νέα Ἐποχή», πού εἶναι μιά παγκόσμια λαίλαπα, ἔτσι
καί παντοῦ οἱ ἄνθρωποι, μέ τήν ἀναζήτηση τάχα τοῦ «ἀρχαίου», ἀναζητοῦν τίς
ἀρχαῖες θρησκεῖες, καί θέλουν νά τίς προβάλουν στήν πολιτισμένη ἐποχή μας ὡς
ἀληθινές. Πρόκειται γιά μιά παγκόσμια παγανιστική θρησκεία. Τά στελέχη τῆς
θρησκείας αὐτῆς συγκροτοῦν συνέδρια σ᾿ ὅλο τόν κόσμο καί μάλιστα τό 2004,
μέ τήν ἀφορμή τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων, πραγματοποιήθηκε τέτοιο συνέδριο καί
στήν πρωτεύουσά μας, τήν Ἀθήνα.
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3. Στήν Ἑλλάδα οἱ Νεοειδωλολάτρες ἀποτελοῦν διάφορες ὁμάδες καί μέ διάφορα περιοδικά καί βιβλία καί ἐκπομπές ἀπό τά ραδιόφωνα καί τίς τηλεοράσεις,
ἀλλά καί ἱστοσελίδες στό διαδίκτυο, μᾶς προβάλλουν τήν ἀρχαία εἰδωλολατρική
θρησκεία καί συγχρόνως ὑβρίζουν τόν χριστιανισμό καί τόν παρουσιάζουν σάν μία
«ἑβραϊκή αἵρεση», ξένη τάχα πρός τό πνεῦμα τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἀλλά ποιούς
ἀρχαίους θεούς θέλουν νά μᾶς φέρουν καί νά μᾶς κάνουν νά τούς προσκυνήσουμε;
Θά χρειαζόταν, χριστιανοί μου, ὥρα πολλή γιά νά ἀνοίξω τά βιβλία τῶν ἀρχαίων
Ἑλλήνων φιλοσόφων γιά νά σᾶς πῶ πόσο ἀηδιαστική καί παράλογη εἶναι ἡ
ἀρχαία εἰδωλολατρική θρησκεία. Οἱ «θεοί» της φέρονται νά διαπράττουν ἠθικά
ὄργια καί φοβερές ἐχθρότητες μεταξύ τους. Οἱ «θεοί» πού λάτρευαν οἱ πρόγονοί
μας, αὐτοί πού θέλουν νά μᾶς φέρουν οἱ Δωδεκαθεϊστές, ἔκαναν μοιχεῖες, πορνεῖες,
παιδεραστίες, αἱμομιξίες, ὁμοφυλοφιλίες, ἀπάτες, κλοπές κ.ἄ., πράγματα δηλαδή
πού κάνουν οἱ χειρότεροι τῶν ἀνθρώπων. Αὐτά πού σᾶς λέω εἶναι ἔγκυρα καί
ἔχουμε μαρτυρίες ἀπό κείμενα. Φτάνει νά σᾶς πῶ γιά τήν Ἀφροδίτη μόνο ὅτι εἶχε
στήν ὑπηρεσία της χίλιες πόρνες καί στήν γιορτή της κάτω στήν Κόρινθο γίνονταν ὄργια. Ἀκόμη, ἔχουμε βέβαιες ἀναφορές τῶν ἀρχαίων συγγραφέων μας ὅτι
καί ἀνθρωποθυσίες γίνονταν ὑπέρ τῶν ἀρχαίων «θεῶν». Πέστε μου, παρακαλῶ,
χριστιανοί μου, εἶναι θεοί αὐτοί, ὥστε νά μποροῦμε νά προσευχηθοῦμε σ᾿ αὐτούς
καί νά μπορεῖ νά ἀποτελέσουν πρότυπα γιά ᾿μᾶς; Μπορεῖ νά μᾶς προστατεύσουν
τέτοιοι «θεοί»; Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι ἀπό νωρίς κατάλαβαν τό αἶσχος
τῆς θρησκείας τῶν ἀρχαίων προγόνων μας καί τήν ἔκριναν, τήν κατέκριναν καί
τήν ἤλεγξαν πολύ αὐστηρά γιά τήν αἰσχρότητά της καί τήν δεισιδαιμονία της.
Καί τελικά τήν ἀρνήθηκαν! Γι᾿ αὐτό καί τό τέλος πολλῶν ἀπό αὐτούς ἦταν μαρτυρικό. Ἀναφέρω πρός τιμήν τους μερικά ὀνόματα: Πρωταγόρας, Σωκράτης,
Πλάτων, Ἀριστοτέλης, Θεόφραστος, Αἰσχύλος, Δημόκριτος κ.ἄ.
4. Εἶχε ἤδη καταπέσει πρίν ἀπό τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ ἡ ἀρχαία εἰδωλολατρική θρησκεία στήν χώρα μας. Καί οἱ Ἕλληνες ἀπογοητευμένοι καί κουρασμένοι
ἀπό τά ψέματα καί τήν πλάνη καί τό αἶσχος τῆς εἰδωλολατρίας ἄνοιξαν διάπλατα
τήν καρδιά τους καί θρόνιασαν σ᾿ αὐτήν τήν ἅγια διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί
ἔγιναν λάτρες Του. Καί ὅταν ἀργότερα ἕνας βασιλιάς, Ἰουλιανός τό ὄνομα, θέλησε
νά ἐπαναφέρει τήν ἀρχαία πλάνη, ἔμαθε ἀπό τήν ἴδια τήν πηγή του ὅτι πᾶνε πιά
τά ψέματα, οἱ μαντεῖες καί οἱ μαγεῖες, «ἀπέσβετο καί λάλον ὕδωρ»! Ἦρθε ἡ
πίστη τοῦ Χριστοῦ καί σάρωσε τήν πλάνη καί τῆς εἰδωλολατρίας καί τό αἶσχος
τοῦ δωδεκάθεου καί γνώρισε ὁ κόσμος τήν θεογνωσία καί ἔγινε ἡ πατρίδα μας
ἀνθόκηπος καί φύτρωσαν σ᾿ αὐτόν τά μοσχοβολητά λουλούδια, οἱ ἅγιοι. Ἔτσι
ἔχουμε ἅγιο Δημήτριο, ἁγία Βαρβάρα, ἅγιο Γεώργιο, ἁγία Αἰκατερίνη καί τόσους
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ἄλλους ἁγίους καί μάρτυρες, «νέφος μαρτύρων», πού ἔχυσαν τό αἷμα τους ὁμολογοῦντες τήν πίστη στόν Χριστό καί ἀρνούμενοι τό ψέμα τῆς εἰδωλολατρίας.
Ποῦ νά σᾶς τά λέγω, χριστιανοί μου, διηγούμενος τά μεγαλεῖα τῶν ἁγίων μαρτύρων τῆς πίστης μας στούς ἀγῶνες τους ἐνάντια τῶν δώδεκα θεῶν τοῦ Ὀλύμπου, πού θέλουν νά μᾶς ἐπαναφέρουν καί σύγχρονοι τυφλωμένοι Ἕλληνες. Νά
σᾶς πῶ γιά νεαρές κοπέλλες, πού τίς ἔπιαναν οἱ εἰδωλολάτρες βασιλεῖς ἀπό τόν
λαιμό καί τίς ἔφερναν μπροστά στά εἴδωλα τοῦ Δία καί τῆς ᾿Αφροδίτης καί τῶν
ἄλλων ψεύτικων θεῶν, γιά νά κάνουν προσευχή στά ἀγάλματά τους καί νά τούς
προσφέρουν μιά χούφτα λιβάνι. Καί οἱ κοπελλοῦλες αὐτές μέ πίστη δυνατή στόν
Χριστό σταύρωναν τά εἴδωλα καί αὐτά συντρίβονταν καί γίνονταν κομμάτια. Καί
ἄλλος μάρτυρας χριστιανός, πού τόν ἔφεραν κι αὐτόν στό ἄγαλμα τοῦ Δία νά τό
προσκυνήσει, σταύρωσε τό ἄγαλμα καί τό ρώτησε: «Δία, εἶσαι θεός;». «Ὄχι»,
ἀπήντησε τό νεκρό ἄγαλμα καί συντρίφτηκε καί ἔγινε καί αὐτό κομμάτια. Τἄβλεπαν αὐτά τά φαινόμενα οἱ εἰδωλολάτρες καί ὅλοι μαζί, ὁμαδικά, ὁμολογοῦσαν καί
αὐτοί τήν πίστη τους στόν Χριστό ὡς ἀληθινό Θεό.
Ἀλλά, ἐπειδή μᾶς ἔχουν γίνει πολύ ἐνοχλητικοί οἱ Δωδεκαθεϊστές, γιά στηριγμό
τῶν ἀδελφῶν μας χριστιανῶν καί γιά νά ἔχουμε ἐπιχειρήματα νά τούς ἀποκρούουμε, θά συνεχίσουμε τό ἴδιο θέμα καί στό ἑπόμενο κήρυγμά μας. Κάτω οἱ
ψεύτικοι δώδεκα θεοί τοῦ Ὀλύμπου καί ὅλη ἡ εἰδωλολατρία! Σταθεροί μέχρι θανάτου στήν ἅγια πίστη τοῦ Χριστοῦ μας, τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ μας, καί
πιστά τέκνα τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας!
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα-Μεγαλόπολη, Κυριακή 2 Ὀκτωβρίου 2011

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΩΝ (Β)
1. Καί πάλι, ἀδελφοί χριστιανοί, στό σημερινό μου κήρυγμα θά μιλήσω περί
τῶν Δωδεκαθεϊστῶν, σάν συνέχεια τοῦ προηγουμένου μου κηρύγματος. Εἶναι
φυσικό, ἀγαπητοί μου, ἕνας πού δέν γνώρισε τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν,
τόν ἀληθινό Θεό καί Σωτήρα, ἕνας πού δέν γλυκάθηκε ἀπό τήν προσευχή σ᾿
Αὐτόν καί δέν θέλχθηκε ἀπό τήν ἅγια διδασκαλία Του, εἶναι φυσικό, λέγω, αὐτός
εὔκολα νά ἀρνεῖται τόν Χριστό καί νά κάνει γιά θεό τά ψεύτικα εἴδωλα. Αὐτοί
εἶναι οἱ Δωδεκαθεϊστές. Πιστεύουν στούς ψεύτικους καί ἀνύπαρκτους θεούς τῶν
εἰδωλολατρῶν προγόνων μας καί θέλουν νά ἐπαναφέρουν τήν λατρεία τους καί
στήν σημερινή μας ἐποχή, μιά ἐποχή πού ἔλαμψε ἡ ἀλήθεια μέ τόν ἐρχομό τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο. Ἀλλά ἐπειδή μέ τά δημοσιεύματά τους
πολύ μᾶς πιπιλίζουν τό μυαλό οἱ ἀρνητές αὐτοί τῆς ἀληθινῆς μας πίστης, εἶναι
ἀνάγκη νά λέμε καί νά γράφουμε συνεχῶς ἀναιρώντας τά ψέματά τους.
2. Τό πρῶτο πού θέλουμε νά θίξουμε σχετικά μέ τούς Δωδεκαθεϊστές εἶναι ὁ
λόγος τους ὅτι ὁ Χριστιανισμός κατεδίκασε τήν Φιλοσοφία τῶν ἀρχαίων, πού
εἶναι τό καύχημα τῶν Ἑλλήνων. Ὄχι, κύριοι, τούς ἀπαντοῦμε. Ὁ Χριστιανισμός
δέν ἀπορρίπτει τήν Φιλοσοφία καί τήν ἐπιστήμη τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἀλλά
ἀπορρίπτει τά εἴδωλά τους καί τίς ἐσφαλμένες ἰδέες τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων Φιλοσόφων. Γιά παράδειγμα: Ὁ Χριστιανισμός ἀπορρίπτει τήν διδασκαλία τῶν
ἀρχαίων Φιλοσόφων γιά τήν προΰπαρξη τῶν ψυχῶν, τήν ἰδέα γιά τήν μετενσάρκωση, τήν ἄλλη ἰδέα γιά τήν δημιουργία τοῦ κόσμου ἀπό προϋπάρχουσα ὕλη,
ἐνῶ ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι ὁ κόσμος ἔγινε «ἐξ οὐκ ὄντων». Ναί, ἡ ἀληθινή μας
πίστη δέν δέχεται ὅτι τό σύμπαν ἔγινε – αὐτό πού ἔλεγε ὁ Πλάτων – ἀπό τό ὅτι
ἔπεσαν οἱ ἰδέες ἀπό τόν κόσμο τους. Καί δέν δέχεται πάλι αὐτό πού λέει ἡ Φιλοσοφία ὅτι ἡ ὕλη εἶναι ἁμαρτία, οὔτε δέχεται ὅτι τό σῶμα εἶναι φυλακή τῆς ψυχῆς,
ἀλλά δέχεται ὅτι ὅλα γύρω μας εἶναι καλά λίαν, γιατί εἶναι δημιουργία τοῦ πανσόφου καί παντοδυνάμου Θεοῦ. Ἐπαναλαμβάνουμε, χριστιανοί μου, ὅτι ἡ πίστη
μας δέν ἀπαγορεύει τήν μελέτη τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων γιά τήν παιδεία τῶν
παιδιῶν μας καί σ᾿ αὐτό φέρνω ὡς ἀπόδειξη τόν ἅγιο Βασίλειο, ὁ ὁποῖος ἔγραψε
σχετικό βιβλίο γιά νά ἀποδείξει ὅτι οἱ χριστιανόπαιδες ἔχουν νά ὠφεληθοῦν πολύ
ἀπό τήν μελέτη τῶν ἑλληνικῶν συγγραμμάτων. «Ὅπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφε227

λοῖντο λόγων», λέγεται τό βιβλίο αὐτό τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἤλεγξε τήν ἀπόφαση τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτη, ὁ ὁποῖος
ἀπαγόρευε στούς χριστιανόπαιδες τῆς ἐποχῆς του νά φοιτοῦν στίς σχολές καί νά
μορφώνονται. Οὔτε πάλι εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Χριστιανισμός ἀρνεῖται τήν Φιλοσοφία
τῶν ἀρχαίων, γιατί, ἀντίθετα, τήν χρησιμοποίησε καί κατά τίς ἰδέες της καί
κατά τήν γλώσσα της· τήν χρησιμοποίησε ὅμως ὡς «θεραπενίδα», ὡς βοηθόν
δηλαδή, ὄχι ὅμως ὡς κυρία. Κυρία πηγή πίστης γιά τόν Χριστιανισμό εἶναι ἡ
Ἁγία Γραφή, ὅπως αὐτήν τήν ἑρμήνευσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες στά ἀθάνατα συγγράμματά τους. Ὁ Χριστιανισμός ἀρνήθηκε μόνον τήν εἰδωλολατρία τῶν
ἀρχαίων, τό Δωδεκάθεο δηλαδή, καί τίς πλανεμένες ἰδέες τῆς Φιλοσοφίας, σάν
μερικές ἀπό αὐτές πού σᾶς ἀνέφερα παραπάνω.
3. Σχετικά μέ τό παραπάνω λέγουν καί τό ἄλλο οἱ Δωδεκαθεϊστές. Λέγουν ὅτι
γιά νά εἴμαστε Ἕλληνες πρέπει νά εἴμαστε εἰδωλολάτρες, γιατί οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἦταν εἰδωλολάτρες. Καί ὁ Χριστιανισμός λοιπόν, λέγουν οἱ νεοειδωλολάτρες,
ἀφοῦ ἀπορρίπτει τήν εἰδωλολατρία, εἶναι ἐχθρός μέ τόν ἑλληνισμό. Ὄχι, κύριοι,
τούς ξαναλέμε! Δέν θά σᾶς ἐπιτρέψουμε νά ταυτίζετε καί σήμερα τήν ἔνδοξη πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα μέ τήν εἰδωλολατρία. Εἶναι ἀλήθεια βέβαια ὅτι παλαιά,
ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἦταν εἰδωλολάτρες, γιατί εἶχαν χάσει τήν θεογνωσία, ἔτσι
καί ἡ πατρίδα μας ἦταν εἰδωλολατρική καί ζοῦσε μέ τό παραμύθι τῶν δώδεκα
θεῶν τοῦ Ὀλύμπου. Ἀλλά εἴπαμε καί στό προηγούμενο κήρυγμά μας ὅτι μερικοί
φιλόσοφοι ἄνδρες τῆς πατρίδας μας, νοῦν ἔχοντες, εἶδαν τό ψέμα τῆς εἰδωλολατρίας
τῶν Ἑλλήνων καί τήν ἤλεγξαν, οἱ ἴδιοι δέν τήν ἀπαρνήθηκαν. Ἀναφέραμε ὀνόματα
τοιούτων λογίων ἀνδρῶν στό προηγούμενο κήρυγμά μας καί ὑπάρχουν καί ἄλλοι.
Ἔτσι λοιπόν στήν ἀρχαία ἐποχή, ὅπως παντοῦ ὑπῆρχε εἰδωλολατρία, ἔτσι καί οἱ
ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἦταν εἰδωλολάτρες. Ἀλλά σαρκώθηκε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ
Ἰησοῦς Χριστός, πού γεννήθηκε ἀπό τήν Παναγία μας. Καί ἡ γέννησή Του «ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως»! Ὅλοι τότε, μέ τό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων σέ ὅλη τήν οἰκουμένη, ἔγιναν χριστιανοί. Τότε, ἀπό τήν καθαρή διδασκαλία
τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τόν Θεό τῆς ἀγάπης πού μᾶς φανέρωσε ὁ σαρκωθείς Υἱός τοῦ
Θεοῦ, τότε, λέγω, φάνηκε πιό καθαρά τό ψέμα καί τό αἶσχος τῆς εἰδωλολατρίας.
Τότε φάνηκε ὄχι μόνο ἡ ἀνοησία, ἀλλά καί ἡ ἠλιθιότητα τῆς λατρείας τῶν δώδεκα
θεῶν τοῦ Ὀλύμπου. Καί τί ζητᾶνε οἱ σημερινοί δωδεκαθεϊστές; Νά μᾶς ἐπιστρέψουν σ᾿ αὐτές τίς ἠλιθιότητες; Δέν ἐπιτρέπουμε λοιπόν νά ὀνομάζονται μέ τήν
τίμια ὀνομασία τοῦ Ἕλληνα αὐτοί πού ἔχουν ἀνόητη καί ψεύτικη θρησκεία καί
νά ἀρνοῦνται τήν ὀνομασία αὐτή τοῦ Ἕλληνα σέ ᾿μᾶς πού ἔχουμε τήν ἀληθινή
πίστη, πίστη μέ μεγαλεῖο καί θαύματα καί ὑψηλή θεολογία.
228

4. Ἄλλη κατηγορία τῶν Δωδεκαθεϊστῶν ἤ Νεοπαγανιστῶν ἐναντίον μας εἶναι
ὅτι ὁ Χριστιανισμός κατέστρεψε τά εἴδωλα καί τούς ναούς τῶν εἰδώλων καί
ἔκαψε τά βιβλία τῶν Φιλοσόφων. Ἀν τούς ἀκούσετε, χριστιανοί μου, νά σᾶς ποῦν
τέτοια κατηγορία ἐναντίον μας, νά τούς ἀπαντήσετε ὅτι, ὅπως λέγει ἡ ἱστορία,
οἱ εἰδωλολάτρες ἔκαναν αὐτήν τήν ζημιά σ᾿ αὐτούς τούς εἰδωλολάτρες! Ναί, ὁ
εἰδωλολάτρης Καλιγούλας λέγει ἡ ἱστορία ὅτι διάλεξε ἑλληνικές προτομές καί
διέταξε νά τίς ἀποκεφαλίσουν καί νά βάλουν σ᾿ αὐτές τό δικό του κεφάλι! Ὁ
ἄλλος μεγαλοειδωλολάτρης Νέρωνας πῆγε στούς Δελφούς καί ἔκλεψε πεντακόσια χάλκινα γλυπτά ἀγάλματα θεῶν. Γιά νά μήν ἀναφέρουμε δέ πολλά ἄλλα
τέτοια παραδείγματα, λέγουμε ὅτι ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, σάν πολιτισμένοι ἄνθρωποι,
σεβόμαστε τά κατασκευάσματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, ἔστω καί ἄν αὐτά ἐκφράζουν μιά ψεύτικη θρησκεία. Τά βλέπουμε σάν ἔργα τέχνης, στά ὁποῖα ἐκφράζεται
ἡ ἀγωνία τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς τους νά βροῦν, τέλος πάντων, τόν ἀληθινό
Θεό. – Ὡς πρός δέ τό ἄλλο, ὅτι οἱ χριστιανοί τάχα ἔκαψαν τά βιβλία τῶν ἀρχαίων
Ἑλλήνων Φιλοσόφων, τούς ἀπαντοῦμε ὅτι εἶναι ἀνιστόρητοι. Τούς ἀπαντοῦμε νά
πᾶνε στό Ἅγιον Ὄρος, ἀλλά καί σέ ἄλλες παλαιές Ἱερές Μονές τῆς πατρίδας
μας, γιά νά δοῦν καλλιγραφημένα χειρόγραφα φιλοσοφικῶν ἔργων ἀπό Μοναχούς.
Οἱ Μοναχοί αὐτοί εἶχαν ὡς κύριο διακόνημα τήν ἀντιγραφή τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων, ὅπως βέβαια, κατά πρῶτον λόγον, ἀντέγραφαν τά συγγράμματα
τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.
Μή ἔχοντες χρόνο νά ποῦμε περισσότερα τελειώνουμε τό κήρυγμά μας ἐδῶ,
ὁμολογοῦντες τήν πίστη μας στόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν ἀληθινό
Θεό καί Σωτήρα, καί στήν ἁγίαν Αὐτοῦ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀποτασσόμενοι
συγχρόνως καί ἐμπτύοντες τό Δωδεκάθεον τοῦ Ὀλύμπου, ὡς μία ψεύτικη θρησκεία τῶν προγόνων μας, καί πᾶσαν εἰδωλολατρίαν. Ὦ Χριστέ, «συντριβήτωσαν
ὑπό τήν σημείωσιν τοῦ τύπου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Σου πάντα τά εἴδωλα, παλαιά
τε καί σύγχρονα», ΑΜΗΝ.
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Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ
1. Ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, σάν μιά καλή
μητέρα, σκέπτεται τά παιδιά της πού ἔφυγαν ἀπ᾿ αὐτόν τόν κόσμο καί βρίσκονται
στήν χώρα τῆς αἰωνιότητος καί ἔχει καθορίσει τακτές προσευχές γι᾿ αὐτά. Κάθε
πρωί στόν Ὄρθρο καί κάθε βράδυ στόν Ἑσπερινό στήν «ἐκτενῆ» δέηση ὁ Ἱερεύς
εὔχεται ὑπέρ ὅλων τῶν κεκοιμημένων·«καί πάντων τῶν προαναπαυσαμένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν» λέγει. Μέ αὐτή τήν αἴτηση εὐχόμεθα ὑπέρ τῶν νεκρῶν
μας. Ἐπίσης στήν ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ ἔχουμε τροπάρια καί προσευχές
γιά τούς νεκρούς. Στή θεία Λειτουργία οἱ νεκροί μνημονεύονται τρεῖς φορές. Στήν
Προσκομιδή, στήν «ἐκτενῆ», πού ἀκολουθεῖ τό Εὐαγγέλιο, καί μετά τόν καθαγιασμό τῶν Τιμίων Δώρων, δηλαδή ἀμέσως μετά τό «Ἐξαιρέτως...». Ἐκτός ἀπό αὐτά
ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ἀφιερώσει στούς νεκρούς μιά ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος, τό Σάββατο, κατά τό ὁποῖο κάνει θεία Λειτουργία γι᾿ αὐτούς. Γιά τούς νεκρούς μας ἔχουμε
καί τά λεγόμενα «Ψυχοσάββατα». Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας προσεύχεται συχνά γιά τήν ἀνάπαυση τῶν νεκρῶν.
2. Ἀλλά ἐκτός ἀπό αὐτές τίς τακτές δεήσεις, ἡ Ἐκκλησία μας γιά κάθε ἕνα
νεκρό χωριστά, πού ἦταν ὀρθόδοξος χριστιανός, ἔχει καθορίσει τά Μνημόσυνα. Εἶναι
δέ τά Μνημόσυνα τά τρίτα, τά ἔνατα, τά τεσσαρακοστά καί τά ἐνιαύσια. Εἶπα γιά
ὀρθόδοξο χριστιανό, μέλος τῆς Ἐκκλησίας, γιατί γιά αἱρετικό ἤ ἀφορισμένο ἀπό
τήν Ἐκκλησία ἀπαγορεύεται νά κάνουμε μνημόσυνο. Μή νομίσει δέ κανένας ὅτι
τά μνημόσυνα εἶναι νεώτερη ἐπινόηση. Ὄχι! Εἶναι παλαιά ἡ ἐντολή τῆς Ἐκκλησίας
γιά τά μνημόσυνα. Ἤδη οἱ Ἀποστολικές Διαταγές μᾶς διατάσσουν νά κάνουμε τά
μνημόσυνα τούς καιρούς πού εἴπαμε παραπάνω. Καί πολλοί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ὁμιλοῦν περί μνημοσύνων.
3. Ἡ προσευχή πού γίνεται ἀπό τήν Ἐκκλησία γιά τήν ψυχή τοῦ νεκροῦ ἀμέσως
μετά τό θάνατό του καί ἡ νεκρώσιμη ἀκολουθία ἤ οἱ λειτουργίες πού γίνονται στήν
συνέχεια γι᾿ αὐτήν, εἶναι πολύ σπουδαῖες καί ἀναγκαῖες, γιατί βοηθοῦν τό πέρασμα
τῆς ψυχῆς ἀπό τά «τελώνια». Σέ κάθε «τελώνιο» πού περνάει ἡ ψυχή μετά τόν
θάνατό της ἀπαιτεῖται ἀπ᾿ αὐτήν λογαριασμός γιά κάθε ἁμάρτημα πού ἔπραξε. Γι᾿
αὐτό τό πέρασμα ἀπό τά «τελώνια» ὠφελεῖ πολύ ἡ θερμή προσευχή τῆς Ἐκκλησίας μετά τόν θάνατο τοῦ χριστιανοῦ. Λέγουν γιά τήν Θεοδώρα ὅτι ὅταν περνοῦσε
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ἀπό τά τελώνια βοηθήθηκε πολύ ἀπό τήν προσευχή τοῦ Γέροντά της, τοῦ ἁγίου
Βασιλείου τοῦ Νέου.1
Γιά τά μνημόσυνα φέρνουν κόλλυβα. Τά κόλλυβα εἶναι βρασμένο σιτάρι μέ ζάχαρη,
μέ σταφίδες καί ἄλλα γλυκύσματα. Τό σιτάρι συμβολίζει ὅτι μιά μέρα τό σῶμα τοῦ
νεκροῦ θά ἀναστηθεῖ ἀπό τόν τάφο. Διότι καί τό σιτάρι σπέρνεται στήν γῆ καί θάπτεται. Ἔπειτα ὅμως ἀνασταίνεται φορτωμένο μέ καρπό. Ἡ ζάχαρη ἤ τό μέλι
καί τά ἄλλα γλυκύσματα σημαίνουν ὅτι μετά τήν ἀνάσταση τόν ὀρθόδοξο δίκαιο
τόν περιμένει χαρά καί εὐτυχισμένη ζωή στόν Παράδεισο, ὅπως γλυκειά εἶναι ἡ
ζάχαρη καί τό μέλι.
4. Γιά τό πόσο ὠφελοῦνται οἱ ψυχές τῶν νεκρῶν μας ἀπό τίς προσευχές τῆς
Ἐκκλησίας μας ὑπέρ αὐτῶν θά σᾶς ἀναφέρω, χριστιανοί μου, ἕνα σύγχρονο σχετικά
παράδειγμα ἀπό ρωσικό συναξάρι: Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος, ἡγούμενος τῆς Ἁγίας
Τριάδος, ἑνός μεγάλου Μοναστηριοῦ τῆς Ρωσσίας, διηγεῖτο γιά τόν καλλίφωνο διάκονο τοῦ Μοναστηριοῦ, ὁ ὁποῖος λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τήν πανήγυρη τοῦ ζήτησε
τήν ἄδεια νά πάει στό σπίτι του γιά κάποια δουλειά. «Σοῦ δίνω τήν ἄδεια», τοῦ
εἶπε ὁ ἡγούμενος, «ἀλλά θά προλάβεις νά εἶσαι ἐδῶ στήν πανήγυρη;». «Θά προλάβω», ἀπάντησε ὁ διάκονος. «Θά ἐπιστρέψω σύντομα». Τό πρωί τῆς παραμονῆς
τῆς ἑορτῆς ὁ διάκονος δέν εἶχε ἐπιστρέψει ἀκόμη. Ὁ ἡγούμενος ἦταν σέ μεγάλη
ἀνησυχία καί ἐστενοχωρεῖτο πολύ. Λίγο ὅμως προτοῦ νά ἀρχίσει ἡ ἀγρυπνία ἦλθε
ὁ διάκονος καί ὁ ἡγούμενος τοῦ εἶπε: «Ἐάν εἶσαι ἕτοιμος, ἔλα νά λειτουργήσεις».
Ὁ διάκονος λειτούργησε, ἀλλά, κουρασμένος ὅπως ἦταν ἀπό τό μακρύ του ταξίδι,
δέν εἶχε τήν πρώτη του καλλιφωνία. Μετά τήν λειτουργία πῆγαν στήν τράπεζα.
Ἐκεῖ κάποιος ἀδελφός ἐπείραξε τό διάκονο γιά τή φωνή του, γιατί δέν ἦταν ὅπως
πρῶτα καλή καί εἶπε: «Κάποιος πῆγε σπίτι του καί ἄφησε τή φωνή του ἐκεῖ»! Ὁ
διάκονος πειράχτηκε καί ἄρχισε μιά φιλονικία μεταξύ αὐτοῦ καί τοῦ μοναχοῦ. Ὅταν
ὁ διάκονος ἐπέστρεψε στό κελλί του πῆρε ἕναν κουβᾶ καί πῆγε νά πάρει νερό. Γέμισε
τόν κουβᾶ νερό καί ἐπιστρέφοντας στό κελλί του, μόλις πῆγε νά ἀνοίξει τήν πόρτα,
ἔπεσε κάτω νεκρός. Ὅταν τό ἄκουσε αὐτό ὁ ἡγούμενος Ἀντώνιος ταράχτηκε πολύ,
γιατί ἐνόμισε ὅτι ὁ διάκονος πέθανε ἐπειδή θά ταλαιπωρήθηκε νά ἔλθει στήν πανήγυρη, σύμφωνα μέ τήν ἐντολή του. Ὁ ἡγούμενος ἄρχισε νά προσεύχεται πολύ θερμά
γιά τόν ἀπελθόντα διάκονο καί μάλιστα ἔγραψε ἐντολή σέ ὅλες τίς Ἐκκλησίες νά
μνημονεύεται τό ὄνομά του στήν προσκομιδή καί στή θ. Λειτουργία. Τήν παραμονή
τῆς τεσσαρακοστῆς ἡμέρας μετά τό θάνατο τοῦ διακόνου, ὅταν ὁ ἡγούμενος π.
Ἀντώνιος κοιμόταν γιά λίγο στό κελλί του, ἄκουσε ξαφνικά κάποιον νά τόν πλη1. Βλ. τόν βίο τοῦ ἁγίου Βασιλείου τοῦ Νέου, 26 Μαρτίου.
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σιάζει. Σηκώθηκε, ἄναψε τό φῶς καί βλέπει μπροστά του τόν διάκονο. – «Ἦλθα
νά σέ εὐχαριστήσω», τοῦ εἶπε ἐκεῖνος. – «Γιατί;» – «Γιά τίς προσευχές σου γιά
μένα», τοῦ ἀπάντησε ὁ διάκονος. – «Δέν προσευχήθηκα μόνος μου» τοῦ εἶπε ὁ
ἡγούμενος. «Ὅλοι οἱ μοναχοί προσεύχονται γιά σένα. Ἔγραψα ἐντολή νά γραφτεῖ
τό ὄνομά σου καί νά μνημονεύεται παντοῦ». – «Τό ὄνομά μου δέν γράφτηκε πουθενά
οὔτε τό μνημόνευε κανείς ἄλλος», εἶπε ὁ διάκονος (Ἀργότερα ὁ ἡγούμενος ἀνεκάλυψε ὅτι ἀπό κάποιο λάθος ἡ ἐντολή του δέν εἶχε ἐκτελεστεῖ). – «Πῶς πέρασες
ἀπό τά τελώνια;» – «Σάν ἀστραπή». – «Γιατί ἔτσι;» – «Γιατί λίγο πρίν πεθάνω
εἶχα λάβει τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ». – «Τί εἶπες γιά τή φιλονικία σου
μέ τόν ἀδελφό στήν τράπεζα;» – «Ὁ Κύριος δέν μοῦ τό ὑπελόγισε». Ἐκεῖνον τό
καιρό εἶχε πεθάνει κάποια μοναχή ἀπό κάποιο Μοναστήρι καί ὁ ἡγούμενος ρώτησε
τον διάκονο τί μερίδα ἔλαβε μετά τό θάνατό της. «Αὐτή εἶναι ψηλότερα ἀπό μένα»,
εἶπε ὁ διάκονος. Τό ὅραμα ἐτελείωσε.
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Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (Α)
1. Τό σημερινό κήρυγμα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά διαφέρει ἀπό τά ἄλλα. Θά εἶναι
κήρυγμα λειτουργικό. Θέλω νά σᾶς κάνω κατά καιρούς τέτοια κηρύγματα, τά ὁποῖα
μᾶς βοηθοῦν νά νοήσουμε τήν θεία μας Λατρεία. Ὅλη ἡ πίστη τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
μας, ὅλο τό μεγαλεῖο της εἶναι στήν θεία Λατρεία μας. Στό σημερινό μου κήρυγμα θέλω
νά σᾶς μιλήσω γιά τόν Ἑσπερινό. Προτίμησα νά σᾶς μιλήσω γιά τόν Ἑσπερινό στό
πρῶτο αὐτό λατρευτικό κήρυγμα, γιατί ὁ Ἑσπερινός εἶναι ἡ πρώτη ἀπό τίς ἱερές ἡμερήσιες Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἑπτά, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, εἶναι οἱ Ἀκολουθίες αὐτές. Καί ἔκαναν οἱ ἅγιοι Πατέρες ἑπτά τίς ἡμερήσιες Ἀκολουθίες ἀπό τά
λόγια τοῦ Δαυίδ πού εἶπε: «Ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ᾔνεσά Σε» (Ψαλμ. 118,164). Φανταστεῖτε! Βασιλιάς ἦταν, ὑποθέσεις καί εὐθύνες πολλές τόν πίεζαν, καί ὅμως ἑπτά φορές
τήν ἡμέρα ὑμνοῦσε τόν Θεό! Μέ βάση λοιπόν τόν λόγο αὐτόν τοῦ προφητάνακτα Δαυίδ,
πού ἔλεγε ὅτι ἑπτά φορές τήν ἡμέρα κάνει τήν προσευχή του στόν Θεό, ἡ Ἐκκλησία
μας ἔκανε ἑπτά τίς ἡμερήσιες Ἀκολουθίες. Πρώτη ἀπ᾿ αὐτές εἶναι ὁ Ἑσπερινός, δεύτερη
εἶναι τό Ἀπόδειπνο, τρίτη τό Μεσονυκτικό, τέταρτη ὁ Ὄρθρος καί ἡ Α´ Ὥρα, πέμπτη
ἡ Γ´ Ὥρα, ἕκτη Ἀκολουθία εἶναι ἡ ΣΤ´ Ὥρα καί ἡ τελευταία ἡμερήσια Ἀκολουθία εἶναι
ἡ Θ´ Ὥρα. Θά σᾶς μιλήσω ἄλλοτε γιά τίς Ἀκολουθίες τῶν Ὡρῶν, πού εἶναι τόσο σπουδαῖες, ὥστε ἕνα ὁλόκληρο βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας μας ἔλαβε τό ὄνομά του ἀπό αὐτές
καί λέγεται Ὡρολόγιο.
2. Ἡ πρώτη λοιπόν ἡμερήσια Ἀκολουθία εἶναι ὁ Ἑσπερινός, δηλαδή ἡ Ἀκολουθία
πού γίνεται τό ἑσπέρας, τό βράδυ. Μήν παραξενεύεστε, ἀδελφοί μου, γιατί οἱ λειτουργικές
Ἀκολουθίες τῆς ἡμέρας ἀρχίζουν ἀπό τό βράδυ. Ἔτσι πρέπει νά γίνεται. Πρῶτα ἔγινε
τό βράδυ καί ἔπειτα ἔγινε τό πρωί. Ἡ Ἁγία Γραφή μιλώντας γιά τήν δημιουργία λέγει:
«Ἐγένετο ἑσπέρα καί ἐγένετο πρωί, ἡμέρα μία» (Γεν. 1,5). Παρατηρῆστε ὅτι πρῶτα
λέει γιά τό βράδυ καί ἔπειτα γιά τό πρωί. Αὐτό τόν λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς τόν πρόσεξε
πολύ ἡ Ἐκκλησία καί ὅταν ἑορτάζει ἕναν ἅγιο ἀρχίζει τήν ἑορτή του ἀπό τό βράδυ μέ
τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ. Ὁ Ἑσπερινός ἀρχίζει μέ τόν λεγόμενο προοιμιακό Ψαλμό.
Εἶναι ὁ 103ος Ψαλμός. Ἀλλά γιατί τόν Ψαλμό αὐτόν τόν λέμε «προοιμιακό»; Ἀπό τά
παραπάνω πού εἴπαμε θά τό καταλάβετε εὔκολα γιατί λέγεται ἔτσι ὁ Ψαλμός αὐτός.
«Οἶμος» λέγεται ὁ δρόμος. Μέ τόν Ἑσπερινό ἡ Ἐκκλησία ἀρχίζει κάθε μέρα τόν λειτουργικό της δρόμο. Ἡ ἀρχή τοῦ δρόμου αὐτοῦ εἶναι ὁ 103ος Ψαλμός, γι᾿ αὐτό καί λέγεται «προοιμιακός». Θά χρειαζόταν, χριστιανοί μου, ὥρα πολλή γιά νά σᾶς ἑρμηνεύσω
τόν Ψαλμό αὐτόν. Εἶναι ἕνα ὑπέροχο κείμενο. Εἶναι ὕψος καί μεγαλεῖο. Ὁ Ψαλμός αὐτός
ὑμνεῖ τήν παντοδυναμία καί τήν πανσοφία τοῦ Θεοῦ στήν δημιουργία τοῦ κόσμου. Γιά
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ὅσους θέλουν νά κατανοήσουν τόν Ψαλμό αὐτόν τούς δίνω ἕνα μυστικό «κλειδί» ἑρμηνείας
του. Ὁ Ψαλμός συγκρίνει τόν Θεό μέ τόν βασιλιά – βασιλιάς ἦταν ὁ Δαυίδ, πού συνέθεσε
τόν Ψαλμό – καί βρίσκει τήν δόξα καί τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ πολύ-πολύ ἀνώτερα καί
ἀσύγκριτα ἀπό τήν δόξα τοῦ βασιλιᾶ. Γιά παράδειγμα σᾶς ἀναφέρω ἕνα στίχο. Λέγει ὁ
Ψαλμός: «Ὁ στεγάζων ἐν ὕδασι τά ὑπερῷα αὐτοῦ». Ὁ στίχος αὐτός κατανοεῖται μέ τό
«κλειδί» πού σᾶς εἶπα: Ἔχουμε σύγκριση τοῦ Θεοῦ μέ τόν βασιλιά. Ὁ βασιλιάς ἔχει
ἀνάκτορα, πού εἶναι στερεωμένα στήν γῆ. Ὁ Θεός ὅμως ἔχει τά ἀνάκτορά Του πάνω
στόν οὐρανό. Ἀλλά πάνω στόν οὐρανό, ὅπως μᾶς τό λέει ἡ Ἁγία Γραφή, εἶναι νερά, γιατί
ὁ Θεός ὅταν ἔκανε τόν οὐρανό διεχώρισε μέ αὐτόν τά νερά πού σκέπαζαν τήν γῆ σέ νερά
κάτω ἀπό τό στερέωμα καί σέ νερά πάνω ἀπό τό στερέωμα (βλ. Γεν. 1,7). Πάνω στόν
οὐρανό λοιπόν, ὅπου κατοικεῖ ὁ Θεός καί ἔχει ἐκεῖ τά ἀνάκτορά Του, εἶναι νερά. Ποῦ
στεριώνονται λοιπόν τά ἀνάκτορα τοῦ Θεοῦ; Πάνω στά νερά! Αὐτό θέλει νά πεῖ ὁ Δαυίδ
λέγοντας «ὁ στεγάζων ἐν ὕδασι τά ὑπερῶα αὐτοῦ». Σάν νά λέγει: Ἔχω καί ἐγώ ὁ βασιλιάς ἀνάκτορα, ἀλλά τά δικά μου ἀνάκτορα στηρίζονται στό στερεό ἔδαφος. Τό θαυμαστό ὅμως εἶναι γιά τά ἀνάκτορα τοῦ Θεοῦ, γιά τά «ὑπερῶα» Του, πού στηρίζονται
πάνω σέ νερά. «Ὁ στεγάζων ἐν ὕδασι τά ὑπερῶα αὐτοῦ». Τό στερεό πάνω στό ὑγρό!
Φοβερόν! Ἀπό τόν λόγο αὐτόν τοῦ Δαυίδ «ὁ στεγάζων ἐν ὕδασι τά ὑπερῶα αὐτοῦ» ἔχει
ἐμπνευστεῖ καί ὁ ὑμνωδός τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, γιά νά πεῖ ἐκεῖνο τό ὡραῖο: «Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τήν γῆν κρεμάσας»! Ὁ Θεός πραγματικά, κατά
τήν βιβλική κοσμολογία, κρέμασε τήν γῆ στά νερά! Κάτω ἀπό τήν γῆ νερά, πάνω ἀπό
τήν γῆ νερά!
3. Εἶναι ὑπέροχος, χριστιανοί μου, ὁ Ψαλμός αὐτός πού διαβάζουμε στήν ἀρχή τοῦ
Ἑσπερινοῦ, ὁ προοιμιακός Ψαλμός, ὅπως τόν εἴπαμε. Μιλάει γιά ὅλα τά ὡραῖα τῆς δημιουργίας καί τήν χρήση τους ἀπό τόν ἄνθρωπο. Ἀκόμη μιλάει καί γιά τήν κρέμα τοῦ
προσώπου τῆς τότε ἐποχῆς! Λάδι εἶχαν οἱ ἄνθρωποι τήν τότε ἐποχή καί μ᾿ αὐτό ἄλειφαν
τό πρόσωπό τους γιά νά φαίνεται φρέσκο καί λαμπερό. Ἔτσι καί ὁ ποιητής μας λέει
στόν Ψαλμό του: «Τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ»! Καί ὁ Κύριός μας εἶπε τό ἴδιο νά
κάνουμε, ὅταν νηστεύουμε, γιά νά φαινόμαστε ἱλαροί, ὥστε νά κρύπτουμε τήν ἄσκηση
τῆς νηστείας καί νά μήν τήν διαφημίζουμε, ὅπως οἱ Φαρισαῖοι (βλ. Ματθ. 6,17). –
Ἐνῶ ὅμως ὅλα τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὡραῖα καί θαυμαστά, ἕνα εἶναι τό
φάλτσο στήν δημιουργία: Εἶναι ἡ ἁμαρτία τοῦ ἀνθρώπου. Ὅλα-ὅλα ὑπακούουν στά κελεύσματα τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἥλιος ἀνατέλλει καί δύει τήν τάδε στιγμή, στά ὕδατα τῆς θάλασσας ὁ Θεός ἔβαλε ὅριο καί αὐτά δέν τό ὑπερβαίνουν. «Ὅριον ἔθου, ὅ οὐ
παρελεύσονται», λέγει ὁ Ψαλμός. Οἱ μόνοι παραβάτες τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ εἶναι οἱ
ἁμαρτωλοί. Γι᾿ αὐτό καί ὁ ποιητής μας ἐξοργίζεται ἀπό τό παράλογο αὐτό καί λέγει μέ
θυμό: Νά χαθοῦν, νά ἐξαφανιστοῦν οἱ ἁμαρτωλοί ἀπό τήν γῆ. «Ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοί
ἀπό τῆς γῆς καί ἄνομοι, ὥστε μή ὑπάρχειν αὐτούς»! Ἀλλά θά συνεχίσουμε, ἀγαπητοί
μου, περί τοῦ Ἑσπερινοῦ στό ἑπόμενό μας κήρυγμα.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 30 Ὀκτωβρίου 2011

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (Β)
1. Στό προηγούμενο κήρυγμά μας, ἀδελφοί χριστιανοί, ἀρχίσαμε νά μιλᾶμε γιά
τόν Ἑσπερινό. Ὁ Ἑσπερινός, λέγαμε, ἀρχίζει μέ τόν λεγόμενο προοιμιακό Ψαλμό,
πού ξαναλέμε ὅτι λέγεται ἔτσι ἐπειδή εἶναι στήν ἀρχή τοῦ «οἴμου», τοῦ «δρόμου»
δηλαδή πρός τόν Θεό μέ τήν θεία λατρεία. Ἀλλά καί μετά τόν Ψαλμόν αὐτόν,
πού λέγαμε ὅτι εἶναι ἕνας ὕμνος τῆς πανσοφίας καί παντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ,
ἔχουμε πάλι Ψαλμούς· εἶναι μιά ὁμάδα ἀπό τέσσερις Ψαλμούς.1 Οἱ Ψαλμοί αὐτοί
λέγονται «λυχνικοί». Θά πρέπει νά τό καταλαβαίνετε, γιατί οἱ Ψαλμοί αὐτοί λέγονται ἔτσι. Λέγονται ἔτσι, γιατί εἶναι ἑσπερινοί Ψαλμοί, γιατί τόν «λύχνο» τόν
ἀνάβουμε τήν ἑσπέρα. Δέν τούς ἀκοῦτε ὅμως τούς Ψαλμούς αὐτούς, γιατί συνήθως, χάριν συντομίας, παραλείπονται. Κακῶς παραλείπονται, ἀφοῦ μάλιστα εἶναι
καί σύντομοι. Ἀκοῦμε μόνον τούς πρώτους στίχους τοῦ πρώτου Ψαλμοῦ τῆς ὁμάδας, τό «Κύριε ἐκέκραξα» καί τό «Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου». Αὐτό πού
πρέπει νά μᾶς κάνει ἐντύπωση, χριστιανοί μου, εἶναι ὅτι στόν Ἑσπερινό χρησιμοποιοῦμε πολύ τό Ψαλτήριο. Ἀπό τήν ἀρχή κιόλας εἴπαμε πέντε Ψαλμούς. Καί
ὄχι μόνον στόν Ἑσπερινό, ἀλλά καί στό Ἀπόδειπνο καί στόν Ὄρθρο καί στίς ἀκολουθίες τῶν Ὡρῶν καί στίς Κηδεῖες καί σέ κάθε λειτουργική ἀκολουθία ἡ
Ἐκκλησία μας χρησιμοποιεῖ τό Ψαλτήριο. Γι᾿ αὐτό καί τό Ψαλτήριο πρέπει νά
μᾶς γίνει πολυφίλητο ἀνάγνωσμα, νά τό ἔχουμε στά σπίτια μας καί νά τό διαβάζουμε. Ἕναν Ψαλμό κάθε μέρα.
2. Οἱ τελευταῖοι στίχοι τοῦ τελευταίου Ψαλμοῦ τῆς «λυχνικῆς» ὁμάδας, πού
σᾶς εἶπα παραπάνω, δέν ψάλλονται μόνοι, ἀλλά μαζί μέ ἕνα τροπάριο. Τά τροπάρια
αὐτά, ἐπειδή ἀκριβῶς λέγονται μέ ψαλμικό στίχο, ὀνομάζονται «Στιχηρά» τροπάρια. Δέν εἶναι δέ ὁποιαδήποτε τά τροπάρια αὐτά, ἀλλά ἀναφέρονται στόν ἅγιο
τῆς ἄλλης ἡμέρας· καί ἡ ἄλλη ἡμέρα ἀρχίζει, εἴπαμε, μέ τόν Ἑσπερινό. Ἄν πρόκειται γιά τόν Ἑσπερινό τοῦ Σαββάτου, τά Στιχηρά αὐτά τροπάρια ἀναφέρονται
στήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς.
3. Πρέπει νά ξέρουμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ὅτι τήν Κυριακή ἡμέρα ἑορτάζουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας. Ἑπομένως τά Στιχηρά τροπάρια τοῦ
Ἑσπερινοῦ τοῦ Σαββάτου ἀναφέρονται βέβαια στόν ἅγιο τῆς ἄλλης ἡμέρας, ἀλλά
1. Εἶναι οἱ ψαλμοί 140.141.129 καί 116.
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τά πρῶτα ἀπό αὐτά τά τροπάρια μιλοῦν γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, γι᾿ αὐτό
καί τά λέμε «Ἀναστάσιμα». Ἑπτά εἶναι τά Ἀναστάσιμα αὐτά Στιχηρά τροπάρια
τοῦ κάθε ἤχου τῆς Ἐκκλησίας μας. Τά πρῶτα τρία ἀπό αὐτά τά Ἀναστάσιμα
τροπάρια ξέρουμε ὅτι εἶναι τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, τοῦ μεγάλου
αὐτοῦ δογματικοῦ Πατέρα καί Ὑμνογράφου τῆς Ἐκκλησίας μας. Τά ὑπόλοιπα
τέσσερα ἀπό τά ἑπτά Ἀναστάσιμα Στιχηρά τροπάρια λέγονται «Ἀνατολικά».
Λέγονται ἔτσι, γιατί πιθανόν νά γράφτηκαν ἀπό κάποιον Ἀνατόλιο καί ἀπό τόν
συγγραφέα τους ἔλαβαν τό ὄνομα καί αὐτά.
Ὅλη αὐτή ἡ σειρά τῶν τροπαρίων κλείνει μέ ἕνα τροπάριο πρός τήν Θεοτόκο,
γι᾿ αὐτό καί λέγεται «Θεοτοκίον» τό τροπάριο αὐτό. Τά Θεοτοκία τοῦ Ἑσπερινοῦ
τοῦ Σαββάτου εἶναι ὑπέροχα, γιατί εἶναι ἡ δογματική διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας μας γιά τήν Θεοτόκο. Θά ἦταν ὡραῖο νά γνωρίζαμε ἀπέξω τά Θεοτοκία καί τῶν ὀκτώ ἤχων τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά τά λέγαμε ὡς μία προσευχή στήν Κυρία Θεοτόκο. Ὁ ἅγιος Νεκτάριος ἀγαποῦσε καί ἔψαλλε τό
Θεοτοκίο τοῦ Α´ ἤχου, τό Τήν Παγκόσμιον δόξαν.
4. Μετά τό Θεοτοκίον γίνεται στόν Ἑσπερινό σάν μία μικρή λιτανεία μέ λαμπάδες καί μέ θυμίαμα. Αὐτό λέγεται «Εἴσοδος τοῦ Ἑσπερινοῦ». Στήν παλαιά
ἐποχή αὐτήν πραγματικά τήν στιγμή ἔμπαιναν οἱ ἱερεῖς γιά πρώτη φορά μέσα
στό Ἱερό Βῆμα, γιά νά προσφέρουν θυμίαμα στό ἅγιο Θυσιαστήριο καί γιά νά
ἀνάψουν τά ἑσπερινά φῶτα. Ἀπό ἐδῶ ἀρχίζει κυρίως ὁ Ἑσπερινός· γι᾿ αὐτό καί
στούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή σ᾿ αὐτό τό σημεῖο
ἀλλάζει ἡ ἀτμόσφαιρα καί γίνεται πένθιμη, μέ τήν ἀλλαγή τῶν ἐνδυμάτων τῆς
Ἁγίας Τραπέζης. Ἀπό τό ἄναμμα τῶν φώτων πού γινόταν παλαιά στό σημεῖο
αὐτό, ὅπως εἴπαμε, ἐμπνεύστηκε καί ὁ συνθέτης τοῦ Ἑσπερινοῦ καί ἔκανε τόν
ὑπέροχο ὕμνο, πού ψάλλεται αὐτή τήν ὥρα, κατά τήν Εἴσοδο τῶν Ἱερέων στόν
Ναό. Εἶναι ὁ ὕμνος «Φῶς ἱλαρόν». Ἄς προσέξουμε τόν ὕμνον αὐτόν, χριστιανοί
μου. Εἶναι ὕμνος ὑπέροχος καί εἶναι ὕμνος παλαιός. Τόσο παλαιός, ὥστε ὁ Μέγας
Βασίλειος, Πατέρας τοῦ 4ου αἰώνα, γνώριζε τόν ὕμνο αὐτόν καί τόν ὀνομάζει
μάλιστα «ἀρχαίαν φωνήν». Εἶναι δηλαδή πολύ ἀρχαιότερος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Τό «Φῶς ἱλαρόν», ἀγαπητοί μου, τό ἔψαλλαν οἱ πρῶτοι χριστιανοί κατά
τήν δύση τοῦ ἡλίου στήν ἑσπερινή τους λατρεία. Ὁ ὕμνος αὐτός εἶναι κατά τοῦτο
σπουδαῖος, διότι μᾶς ἔρχεται ἀπό παλαιά ὡς μία δοξαστική ὁμολογία τῶν χριστιανῶν στήν Ἁγία Τριάδα, στόν Πατέρα, στόν Υἱόν καί στό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὅλοι
οἱ χριστιανοί πρέπει νά μάθουμε νά ψάλλουμε τόν ὕμνον αὐτόν, ὡς μία παλαιά
κληρονομιά τῶν πατέρων μας σέ μᾶς.
Ἀλλά θά συνεχίσουμε περί τοῦ Ἑσπερινοῦ καί στό ἄλλο κήρυγμά μας.
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ΤΟ ΜΗΝYΜΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΩΣΗΕ
(Κήρυγμα, Σάββατο ἑσπέρας 16-10-2004 στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Εἰρήνης Αἰόλου,
στήν Σειρά τῶν Κηρυγμάτων τῆς «Φωνῆς Κυρίου»)

Στό σύντομο καί ἁπλό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, ἀναφερόμενο στήν
αὐριανή Κυριακή, Δ´ Κυριακή τοῦ Λουκᾶ, δέν θά ὁμιλήσω οὔτε στήν Εὐαγγελική
οὔτε στήν Ἀποστολική περικοπή τῆς Κυριακῆς αὐτῆς, ἀλλά, μέ σύντομο λόγο,
θά ὁμιλήσω στόν ἅγιο τῆς αὐριανῆς ἡμέρας. Αὔριο ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μαζί
μέ τήν μνήμη τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, πού συνάπτεται
μέ τήν Δ´ Κυριακή τοῦ Λουκᾶ, αὔριο 17 Ὀκτωβρίου, ἑορτάζει καί τήν μνήμη
τοῦ προφήτη Ὠσηέ.
1. Ὁ προφήτης Ὠσηέ, ἀγαπητοί μου, ἀνήκει στήν Παλαιά Διαθήκη, ἀλλά καί
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης οἱ ἅγιοι ἅγιασαν διά τοῦ Χριστοῦ. Καί ἡ Παλαιά Διαθήκη, ὅπως καί ἡ Καινή, ὁμιλεῖ γιά τόν Χριστό, γιά τόν ἄγγελο τοῦ Κυρίου, τόν
Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελο, τό Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, πού καί
πρίν ἀπό τήν σάρκωσή Του ἐμφανιζόταν στούς Πατριάρχες καί τούς Προφῆτες
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Καί ἡ Παλαιά Διαθήκη περιέχει τίς θεοφάνειες καί τίς
θεοπτίες αὐτές. Διά τοῦ Χριστοῦ, λοιπόν, ἅγιασαν οἱ δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί ἕνας ἀπό αὐτούς εἶναι καί ὁ προφήτης Ὠσηέ πού ἑορτάζει αὔριο ἡ
Ἐκκλησία μας.
2. Τήν ὡραία διδασκαλία τοῦ προφήτου αὐτοῦ, πού εἶναι ἀσφαλῶς χρήσιμη
καί γιά τήν ἐποχή μας, τήν βρίσκουμε στό βιβλίο του, ἕνα ἀπό τά 49 βιβλία τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης. Στά στενά ὅρια πού διαθέτει ἕνα σύντομο λειτουργικό κήρυγμα θά σᾶς πῶ μόνο τό μήνυμα τοῦ βιβλίου, τήν κεντρική του, δηλαδή, διδασκαλία μόνο.
Τό κήρυγμα τοῦ προφήτου Ὠσηέ, ἀδελφοί χριστιανοί, γίνεται κατανοητό μέ
βάση ἕνα ἀτομικό, οἰκογενειακό του ἐπεισόδιο, πού ἀποτελεῖ κλειδί ἑρμηνείας,
γιατί, ἄν δέν τό ξέρουμε αὐτό, δέν μποροῦμε νά κατανοήσουμε τό βιβλίο του.
Ἀκοῦστε το: Ὁ Ὠσηέ ἦταν ἔγγαμος προφήτης. Ἀγάπησε καί νυμφεύθηκε μία
γυναίκα, τήν Γῶμερ. Μέ τήν γυναίκα αὐτή εἶχε στήν ἀρχή ἁρμονική συμβίωση,
ἀλλά ἀργότερα, μετά τήν γέννηση τοῦ δεύτερου υἱοῦ, ἡ γυναίκα παρεξέκλινε,
ἀγάπησε ἄλλον ἄνδρα. Ὁ Ὠσηέ ὅμως, ἐπειδή ἀγαποῦσε τήν γυναίκα του, τήν
ἀνεχόταν, ἀλλά αὐτή συνέχιζε τόν ἁμαρτωλό της βίο καί γι᾿ αὐτό ὁ Προφήτης
ἀναγκάστηκε νά τήν ἀποδιώξει ἀπό τόν οἶκο του. Μετά τήν ἀποδίωξη αὐτή,
ὕστερα ἀπό καιρό, συνετίστηκε ἡ ἁμαρτήσασα γυναίκα καί ὁ προφήτης Ὠσηέ,
ἐπειδή τήν ἀγαποῦσε, τήν προσέλαβε πάλι στόν οἶκο του καί ζοῦσαν τώρα καί οἱ
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δύο ἁρμονικό βίο, ὅπως καί πρῶτα. Ἁπλό εἶναι τό οἰκογενειακό ἐπεισόδιο τοῦ
Προφήτου, ἀλλά μόνο μέ βάση αὐτό, ἐπαναλαμβάνω, ἑρμηνεύεται ὅλο τό βιβλίο,
ὅλη ἡ διδασκαλία τοῦ Ὠσηέ. Ἀκοῦστε·
3. Ὁ Ὠσηέ ἦταν προφήτης καί σάν τοιοῦτος ἑρμήνευσε προφητικά τό δικό
του συμβάν. Στό δικό του, δηλαδή, οἰκογενειακό ἐπεισόδιο εἶδε τήν πνευματική
κατάσταση τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ, ὅπου ἦταν προφήτης. Ὡς ἑξῆς ὁ Ὠσηέ ἑρμήνευσε τό πάθημά του: Ὅπως αὐτός ἀγάπησε μιά γυναίκα καί συνῆψε μέ αὐτή
διαθήκη γάμου, ἔτσι καί ὁ Θεός ἀπό ὅλα τά ἔθνη ἐξέλεξε ἕνα λαό, τόν Ἰσραήλ
καί συνῆψε μαζί του διαθήκη στενοῦ δεσμοῦ πάνω στό ὄρος Σινᾶ. Καί ὅπως ἡ
γυναίκα τοῦ Προφήτου ἦταν καλή στήν ἀρχή, ἔτσι καί ὁ Ἰσραήλ ἦταν καλός
καί πιστός στά πρῶτα ἔτη τῆς κλήσεώς του· πότε; Τότε, ὅταν βγῆκε ἀπό τήν
Αἴγυπτο καί βάδιζε στήν ἔρημο· γι᾿ αὐτό καί ὁ Προφήτης ὡς ἰδανική, ἀπό πνευματική ἄποψη, ἐποχή γιά τό Ἰσραήλ θεωρεῖ τήν ἐν ἐρήμῳ παραμονή του. Ἀλλά
ὅπως ἡ γυναίκα τοῦ Ὠσηέ παρεξέκλινε ἀργότερα καί ἀγάπησε ἄλλον ἄνδρα, ἔτσι
καί ὁ Ἰσραήλ ὅταν ἐγκαταστάθηκε στήν Χαναάν, ἡ ψυχή του ἐρωτοτρόπησε μέ
τούς θεούς τῶν Χαναναίων καί παρέβηκε τήν διαθήκη του μέ τόν Γιαχβέ, τόν
Θεό τῶν πατέρων του. Καί ὅπως ὁ Προφήτης ἀνεχόταν στήν ἀρχή τήν ἀνήθικη
διαγωγή τῆς συζύγου του Γῶμερ γιατί, ἄν καί πληγωμένος, τήν ἀγαποῦσε, ἔτσι
καί ὁ Θεός-Ἀγάπη ἀνέχεται τώρα τόν ἄπιστο λαό του ἀναμένοντας τήν μετάνοιά
του. Καί ὅπως ὁ Προφήτης, ἐπειδή δέν ἔβλεπε τήν μετάνοια τῆς συζύγου του,
ἀναγκάστηκε νά τήν ἀποδιώξει, ἔτσι καί ὁ Θεός, προφητεύει μέ πόνο ὁ Ὠσηέ,
θά ἀποδιώξει τόν λαό του, θά τόν πάει μακρυά στήν ἐξορία, γιά νά συνετιστεῖ μέ
τήν ἀπομάκρυνσή του αὐτή ἀπό τήν πάτριο χώρα. Ἀλλά, τελικά, ὅπως ὁ Ὠσηέ,
πού ἑορτάζουμε αὔριο, εἶδε καί χάρηκε τήν μετάνοια τῆς συζύγου του Γῶμερ καί
γι᾿ αὐτό τήν ἐπαναπροσέλαβε στήν κατοικία του, στήν ἀγκαλιά του, ἔτσι καί ὁ
λαός – προφητεύει μέ πάλλοντα ἐνθουσιασμό ὁ Προφήτης –, μετά τήν ταλαιπωρία τῆς ἐξορίας του, θά μετανοήσει, θά πονέσει γιατί ἐγκατέλειψε τόν Γιαχβέ,
τόν νόμιμο σύζυγό του, καί θά τοῦ φωνάξει μέ λαχτάρα «ἄνδρα μου καί δέν θά
τοῦ φωνάζει πλέον Βάαλ μου» (Ὠσ. 2,18). Καί ὁ Θεός γι᾿ αὐτό δέν θά ἀφήσει
στήν ἐξορία τόν λαό του, ἀλλά θά συνάψει πάλι τήν πρώτη σχέση μαζί του καί
θά τόν ἐπαναφέρει στήν πάτριο χώρα του. Ἔτσι, τό τέλος τῆς ἱστορίας τοῦ
Ἰσραήλ συμπίπτει μέ τήν ἀρχή της. Τό διάγραμμα αὐτό, κατά τούς ἑρμηνευτές,
δύναται νά ἐφαρμοσθεῖ καί στήν παγκόσμιο ἱστορία, μέ χριστολογική ὅμως ἑρμηνεία, ὅτι τό τέλος της θά εἶναι παραδείσιο, ὅπως καί ἡ ἀρχή της.
4. Σ᾿ αὐτό τό διάγραμμα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, κινεῖται ὅλο τό βιβλίο τοῦ προφήτου Ὠσηέ, πού ἑορτάζουμε αὔριο. Τό δέ μήνυμα τοῦ βιβλίου, κατά τά παραπάνω εἶναι πολύ βαθύ καί βασικό γιά τήν πνευματική μας ζωή, γιατί καθορίζει
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τήν σχέση μας μέ τό Θεό. Ἡ σχέση μας μέ τόν Θεό, ἀγαπητοί μου κατά τόν
προφήτη Ὠσηέ πρῶτα, ἀλλά καί κατά τούς ἄλλους μετά ἀπό αὐτόν Προφῆτες,
ἡ σχέση μας μέ τόν Θεό λέγω, εἶναι πολύ στενή, ὅσο στενή εἶναι ἡ σχέση τοῦ
ἀνδρογύνου στόν γάμο. Γι᾿ αὐτό καί οἱ Προφῆτες στά βιβλία τους ἐλέγχουν τόν
ἀποστάτη λαό καλώντας τον πόρνο καί μοιχό, γιατί μέ τήν ἀποστασία του ἀπαρνεῖται τόν Θεό, τόν νόμιμο σύζυγό του, καί προσκλίνει στά εἴδωλα. Καί ἀπό τήν
Παλαιά Διαθήκη παρέλαβε τήν ὡραία αὐτή ἔννοια τῆς σχέσεώς μας μέ τόν Θεό
καί ἡ Καινή Διαθήκη μιλώντας γιά σύζυγο Θεό. «Σᾶς ἀρραβώνιασα μέ ἕναν
ἄνδρα», λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στούς Κορινθίους, τούς ὁποίους ἔκανε χριστιανούς! «Ἡρμοσάμην ὑμᾶς ἑνί ἀνδρί, παρθένον ἁγνήν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ»
(Β´ Κορ. 11,2), Ναί, ἀδελφοί μου! Μέ τό βάπτισμά μας, μέ τό Χρῖσμα μας,
μπήκαμε στήν Οἰκογένεια τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία λέγεται Ἐκκλησία
καί συνάψαμε στενή καί δυνατή σχέση μαζί Του. Τόν Θεό μας δέν τόν πιστεύουμε
γιά Δημιουργό μόνο – Δημιουργό τόν ἔχει καί ὁ ἥλιος καί τά ποτάμια – ἀλλά
τόν νοιώθουμε ὡς Πατέρα μας, τόν νοιώθουμε ὡς τόν πιό στενό Συγγενῆ μας
καί Νυμφίο τῆς ψυχῆς μας. «Ἰδοῦ ὁ Νυμφίος ἔρχεται», ψάλλουμε.
5. Ὁ Προφήτης Ὠσηέ αὐτός τόνισε πρῶτα δυνατά τήν ἔννοια ὅτι ὁ Θεός εἶναι
ἀγάπη καί γι᾿ αὐτό οἱ θεολόγοι τόν καλοῦν «Ἰωάννη τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης».
Καί ἀφοῦ κατά τόν Ὠσηέ ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη, ὁ Προφήτης δέν ζητᾶ τίποτε ἄλλο
ἀπό τόν λαό, παρά μόνο ἀγάπη στόν Θεό. Ἁμαρτία, ἀγαπητοί μου, ἁμαρτία λέγω,
κυρίως εἶναι ἡ πτώση στήν ἀγάπη, στήν ἀγάπη μας πρός τόν Θεό καί μεταξύ
μας. Ὁ προφήτης Ὠσηέ θέλει πολύ δυνατή τήν ἀγάπη μας πρός τόν Θεό, γι᾿
αὐτό καί τήν ἐκφράζει μέ τό ρῆμα «γνωρίζω», «γιαντά» Ἑβραϊκά ([dy), ρῆμα
μέ τό ὁποῖο ἐκφράζεται καί ἡ σχέση τοῦ ἀνδρογύνου. Ὁ προφήτης Ὠσηέ θέλει
«γνώση Θεοῦ», ὄχι μέ τήν γνωσιολογική ἔννοια γνώση, ἀλλά μέ τήν καρδιακή
ἔννοια, τήν ἔννοια τῆς στενῆς γνώσεως καί σχέσεως, ἀφοῦ ἔτσι, μέ αὐτό τό ρῆμα
ἐκφράζει τόν γάμο ἡ Γραφή, γι᾿ αὐτό καί λέγει «ἔγνω Ἀδάμ Εὔαν τήν γυναῖκα
αὐτοῦ» (Γεν. 4, 1).
Ὅλα, κατά τόν Προφήτη, ἔχουν νόημα ὅταν προέρχονται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ καί συνδέονται μ᾿ αὐτήν. Γι᾿ αὐτό καί ὁ Ὠσηέ ἀπορρίπτει καί αὐτήν ἀκόμη
τήν λατρεία ὅταν γίνεται μέ τυπικότητα καί δέν προέρχεται ἀπό ἀγάπη στόν
Θεό. Ἀθάνατος παραμένει ἐκεῖνος ὁ στίχος, στόν ὁποῖο ὁ Προφήτης παριστάνει
τόν Θεό νά λέγει:
«Ἀγάπη θέλω καί ὄχι θυσία, γνώση Θεοῦ καί ὄχι ὁλοκαυτώματα» (6,6).
Ὁ στίχος αὐτός μοσχοβολάει Καινή Διαθήκη· εἶναι πραγματικά μιά ὑψηλή
κορυφή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀπ᾿ ὅπου φαίνονται οἱ καθαροί οὐρανοί τῆς
Καινῆς Διαθήκης! Σ᾿ αὐτόν τόν λόγο τοῦ προφήτου Ὠσηέ ἀναφέρθηκε καί ὁ Κύ239

ριός μας Ἰησούς Χριστός ἀπαντώντας στούς Φαρισαίους, πού τόν κατηγοροῦσαν
ὅτι συναναστρέφεται τούς ἁμαρτωλούς καί συντρώγει μαζί τους· «Πᾶτε νά μάθετε – τούς εἶπε, ῾῾πορευθέντες μάθετε», λέγει τό κείμενο – τί σημαίνει ῾῾ἀγάπη
θέλω καί ὄχι θυσία᾿᾿» (Ματθ. 9, 11-13).
6. Στά δυνατά κηρύγματα τοῦ Ὠσηέ περί ἀγάπης τοῦ Θεοῦ φαίνεται ὅτι οἱ
Ἰσραηλῖτες ἔκαναν κάποια προσπάθεια νά ἀπαντήσουν, ἀλλά ἔδειχναν μιά πρόχειρη καί ἀνίσχυρη ἀγάπη στόν Θεό, μιά ἀγάπη σάν κι αὐτή πού παρουσιάζουν
καί πολλοί χριστιανοί στίς ἡμέρες μας· γι᾿ αὐτό καί ὁ Προφήτης παριστάνει τόν
Θεό νά λέγει σ᾿ ὅλο τό Ἰσραήλ: «Τί νά σοῦ κάνω Ἐφραίμ,τί νά σοῦ κάνω Ἰούδα!
Ἡ ἀγάπη σου εἶναι ὡς νεφύδριο πρωινό, σάν δρόσος, πού γρήγορα παρέρχεται»
(6, 4).
Ἔκαναν βέβαια οἱ Ἰσραηλῖτες προσφορές στόν Θεό, Τοῦ πήγαιναν λάδια καί
πρόβατα, ἀλλά δέν εὐαρεστεῖται σ᾿ αὐτά ὁ Θεός, ὅταν ἡ καρδιά εἶναι ξένη ἀπ᾿
Αὐτόν. Ὁ προφήτης Ὠσηέ λέγει σέ κάποιο λόγο του μέ πόνο: «Μέ τά πρόβατα
καί τά βόδια πηγαίνουν νά ζητήσουν τόν Γιαχβέ, ἀλλά δέν θά τόν βροῦν. Ἔφυγε
ἀπ᾿ αὐτούς, γιατί αὐτοί ἔφυγαν ἀπό Αὐτόν»! (5,6).
Ὁ Προφήτης μας θέλει, ὅταν οἱ Ἰσραηλῖτες πηγαίνουν νά λατρέψουν τόν Θεό,
ἀντί αὐτῶν τῶν ὑλικῶν προσφορῶν, νά παίρνουν μαζί τους «λόγους» (14, 3),
ἀποφάσεις, δηλαδή: ὅτι θά ἀγαποῦν τόν Θεό, ὅτι δέν θά ἀποστατοῦν ἀπ᾿ Αὐτόν.
Τό κήρυγμα αὐτό τοῦ προφήτου Ὠσηέ, ἀγαπητοί μου, τό κήρυγμα πού εἶπε
παλαιά στούς Ἰσραηλῖτες, «λάβετε μαζί σας λόγους» (14, 3), ἀπό τά βάθη τῶν
αἰώνων, αἰώνων βάθη, φθάνει καί στά χρόνια μας καί ἀκούεται καί σέ ᾿μᾶς. Ἄς
δώσουμε ἕνα λόγο στόν Χριστό, ἄς κάνουμε ἕνα «λογοδέσιμο» μ᾿ Αὐτόν, ὅτι θά
Τόν ἀγαπᾶμε, ὅτι θά εἴμαστε ἀπόλυτα δικοί Του. «Πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ
τῷ Θεῷ παραθώμεθα», ἀκοῦμε συχνά στήν θεία Λατρεία. Καί στήν Θεία Λειτουργία, σάν προϋπόθεση γιά τήν Θεία Κοινωνία, ὑποσχόμαστε στόν Χριστό:
«Σοί παρακατιθέμεθα τήν ζωήν ἅπασαν»!
Χριστιανοί μου, νά ἀγαπᾶμε τόν Θεό, αὐτό εἶναι ἡ ὅλη ἀρετή. Νά Τόν ἀγαπᾶμε
ὅμως μέ τήν δυνατή ἔννοια τῆς ἀγάπης πού μᾶς λέγει ὁ αὔριο ἑορταζόμενος
ἅγιος, ὁ προφήτης Ὠσηέ. Οἱ ἅγιοι Πατέρες μιλᾶνε γιά ἔρωτα Θεοῦ, «γιά νά καταπιεῖ ἡ καρδιά τόν Χριστό καί ὁ Χριστός τήν καρδιά»! «Πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν
Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα».
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 35ο

TΡΙΤΗ ΚΛΙΣΗ
Γενικά περί τῶν οὐσιαστικῶν τῆς γ´ κλίσεως
Διαίρεσις των τριτοκλίτων οὐσιαστικῶν
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,
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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
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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ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 36ο

Φωνηεντόληκτα Γ´ κλίσεως
Φωνηεντόληκτα οὐσιαστικά τῆς γ´ κλίσεως εἶναι ὅσα λήγουν σέ
1. -ως γεν. -ωος
π.χ. ὁ ἥρω-ς, τοῦ ἥρω-ος
ὁ Μίνω-ς, τοῦ Μίνω-ος
ὁ Τρώ-ς, τοῦ Τρω-ός

}

2. -εύς γεν. -έως

καταληκτικά μονόθεμα

ὁ βασιλεύ-ς, τοῦ βασιλέ-ως
ὁ γονεύ-ς, τοῦ γονέ-ως
ὁ ἱππεύ-ς, τοῦ ἱππέ-ως κ.ἄ.
ὁ βοῦ-ς, τοῦ βο-ός

}

3. -υς γεν. -υος

ὁ ἰχθύ-ς, τοῦ ἰχθύ-ος κ.ἄ.
ἡ δρῦ-ς, τῆς δρυ-ός κ.ἄ.

καταληκτικά μονόθεμα

4. -ις γεν. -εως

ἡ πόλι-ς, τῆς πόλε-ως
ἡ γνῶσι-ς, τῆς γνώσε-ως

5. -υς γεν. -εως

ὁ πῆχυ-ς, τοῦ πήχε-ως
ὁ πέλεκυ-ς, τοῦ πελέκε-ως

}
}
}
}

ἀκατάληκτα διπλόθεμα

}

ἀκατάληκτα διπλόθεμα

6. -υ γεν. -εως
7. -ώ γεν. -οῦς

τό οὐδέτερο τό ἄστυ, τοῦ ἄστε-ως
ἡ ἠχώ, τῆς ἠχ-οῦς
ἡ πειθώ, τῆς πειθ-οῦς
ἡ Κλειώ, τῆς Κλει-οῦς

καταληκτικά μονόθεμα

καταληκτικά διπλόθεμα
καταληκτικά διπλόθεμα

Παραδείγματα
1. Ὁ Ἀχιλλεύς ἦτο ὁ γενναιότερος ἥρως τῶν Ἑλλήνων κατά τόν Τρωικόν πόλεμον.
2. Οὐαί ὑμῖν γραμματεῖς καί...
3. Τούς γονέας ἀεί ἐν τιμῇ ἔχετε.
4. Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε.
5. Βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις.
6. Τόν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω;
7. Δρυός πεσούσης πᾶς ἀνήρ ξυλεύεται.
8. Αἱ δρύες πρός ναυπηγίαν χρήσιμοί εἰσιν.
9. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε...
10. Ποῦ ἔστιν ὁ τεχθείς βασιλεύς;
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Σύμφωνα μέ τόν πίνακα τῶν καταλήξεων τῆς γ´ κλίσεως καί μέ τήν διαίρεση τῶν τριτοκλίτων
ἀνάλογα μέ τόν χαρακτήρα τοῦ θέματος τά καταληκτικά σέ -ως, -ωος, -υς, -υος καί -ως, -ωος
κλίνονται ὡς ἑξῆς:

Ὀνομ.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.
Ὀνομ.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

ὁ
τοῦ
τῷ
τόν
ὦ
οἱ
τῶν
τοῖς
τούς
ὦ

ἥρω-ς
ἥρω-ος
ἥρω-ι
ἥρω-α
ἥρω-ς
ἥρω-ες
ἡρώ-ων
ἥρω-σι
ἥρω-ας
ἥρω-ες

ΕΝΙΚΟ Σ ΑΡΙΘ Μ Ο Σ
Μίνω-ς ἰχθύ-ς
ἡ
δρῦ-ς
Μίνω-ος ἰχθύ-ος τῆς δρυ-ός
Μίνω-ι ἰχθύ-ϊ
τῇ
δρυ-ΐ
Μίνω-α ἰχθύ-ν
τήν δρῦ-ν
Μίνω-ς ἰχθύ
ὦ
δρῦ

ὁ
τοῦ
τῷ
τόν
ὦ

Π ΛΗΘΥΝΤΙΚΟ Σ ΑΡΙΘ Μ Ο Σ
ἰχθύ-ες αἱ
δρύ-ες οἱ
(δέν ἔχει ἰχθύ-ων τῶν δρυ-ῶν τῶν
πληθ.) ἰχθύ-σι(ν) ταῖς δρυσί(ν) τοῖς
ἰχθῦς
τάς δρῦ-ς τούς
ἰχθεῖς
ὦ
δρύ-ες ὦ

βασιλεύ-ς
βασιλέ-ως
βασιλεῖ
βασιλέ-α
βασιλεῦ

βοῦ-ς
βο-ός
βο-ΐ
βοῦ-ν
βοῦ

βασιλεῖς
βό-ες
βασιλέ-ων βο-ῶν
βασιλεῦ-σι(ν) βου-σί(ν)
βασιλέ-ας βοῦς
βασιλεῖς
βό-ες

Παρατηρήσεις στά εἰς -υς, -υος
1. Ἡ αἰτιατική ἑνικοῦ σχηματίζεται μέ κατάληξη -ν ἀντί -α (ἰχθύν, δρῦν).
2. Ἡ κλητική ἑνικοῦ σχηματίζεται χωρίς τήν κατάληξη -ς (ὦ ἰχθύ, ὦ δρύ).
3. Ἡ αἰτιατική πληθυντικοῦ σχηματίζεται μέ κατάληξη -ς ἀντί -ας (τούς ἰχθύς).
4. Ὅλοι οἱ μονοσύλλαβοι τύποι καί ἡ αἰτιατική πληθυντικοῦ γενικά ὅταν αὐτή τονίζεται στή
λήγουσα παίρνουν περισπωμένη: ὁ μῦς (τό ποντίκι), τόν μῦν, ὦ μῦ, τούς μῦς, ἀντίθετα μέ τόν
κανόνα πού λέει ὅτι ἡ ἀσυναίρετη ὀνομαστική, αἰτιατική καί κλητική τῶν ὀνομάτων πού τονίζεται
στή λήγουσα παίρνει ὀξεῖα.
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