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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2012
Ἀδελφοί µου χριστιανοί,
1. Πρώτη τοῦ νέου ἔτους 2012 σήµερα. Ἄς εὐχαριστήσουµε πρῶτα τόν Ἰησοῦ
Χριστό, τόν Θεό µας, γιατί φθάσαµε στήν ἀρχή τοῦ ἔτους αὐτοῦ καί ἄς Τόν παρακαλέσουµε ἔπειτα νά µᾶς δώσει τήν Χάρη Του, ὥστε ὅλοι µας, κλῆρος καί λαός
καί πολιτικοί ἄρχοντες, νά φωτιστοῦµε καί νά µετανοήσουµε.Ἔτσι κατά τό ἔτος
αὐτό θά δοῦµε νά γλυκοχαράζουν καλύτερες ἡµέρες γιά τήν ἀγαπηµένη µας πατρίδα
τήν Ἑλλάδα.
2. Ναί, ἀδελφοί µου! Βουλιάζουµε σάν ἔθνος. Ἄν παραστήσουµε τήν πατρίδα
µας σάν ἕνα σῶµα, ἁρµόζει νά ποῦµε τά λόγια τοῦ προφήτου Ἠσαΐου, πού εἶπε
στά χρόνια του γιά τήν Ἰουδαία: «Ὅλο τό κεφάλι (τοῦ ἔθνους) – εἶπε ὁ προφήτης –
νοσεῖ καί ὅλη ἡ καρδιά (του) εἶναι καχεκτική. Ἀπό τά πόδια µέχρι τό κεφάλι δέν
εἶναι τίποτε τό γερό. Παντοῦ τραύµατα, κτυπήµατα καί ἀνοιχτές πληγές» (Ἠσ.
1,5-6)!... Αὐτές οἱ µελανές ἐκφράσεις, ἀγαπητοί µου, εἶναι ὅ,τι πρέπει γιά νά ἐκφράσει κανείς καί τήν εἰκόνα τῆς σηµερινῆς γλυκυτάτης πατρίδος µας. Ποιό εἶναι τό
«κεφάλι» τοῦ ἔθνους, γιά τό ὁποῖο µιλάει ὁ Προφήτης ὅτι δέν εἶναι καλά; Εἶναι ἡ
κρατική ἐξουσία. Καί ποιά εἶναι ἡ «καρδιά» του; Εἶναι ἡ ἱερατική ἐξουσία. Καί ἄν
αὐτές οἱ δύο κύριες ἐξουσίες δέν εἶναι εὐσυνείδητες καί θυσιαστικές στήν ἀποστολή
τους, τό ἀποτέλεσµα εἶναι ὅτι ὅλο τό σῶµα τοῦ ἔθνους, ὅλος ὁ κρατικός ὀργανισµός,
καταρρέει.
3. Μέ ὅλη µας τή καρδιά, ἀδελφοί χριστιανοί, εὐχόµαστε τούτη τήν νέα χρονιά
νά δοθεῖ λύση στήν ὑπάρχουσα «κρίση». Ἀλλά ἡ λύση θά ἔλθει ἀπό ᾽µᾶς. Ἐµεῖς
ὅλοι, ἄρχοντες καί λαός, ἐµεῖς προκαλέσαµε κρίση, ἐµεῖς λοιπόν καί θά τήν θεραπεύσουµε. «Ὁ πταίσας καί ἰάσεται»! Πρῶτα - πρῶτα, γιά νά ἐξηγούµεθα, ὅταν

λέµε «κρίση» ἐννοοῦµε «κριτή», πού ἔφερε τήν κρίση. Καί ὁ Κριτής αὐτός εἶναι ὁ
Θεός. Παλαιότερα οἱ χριστιανοί, πού εἶχαν θεολογική ἀντίληψη καί γλώσσα, ὅταν
συνέβαινε ἕνα γενικό κακό, µιά πληµµύρα ἤ µιά ἐπιδηµία, ἔλεγαν τήν φράση «ὀργή
Θεοῦ», «κρίση». Ἐµεῖς σήµερα µιλᾶµε γιά «κρίση», ἀλλά δέν δίνουµε τό νόηµα
αὐτό πού ἔδιναν οἱ παπποῦδες µας. Δέν νοοῦµε, δηλαδή, ὅτι ἡ οἰκονοµική κρίση
µᾶς συµβαίνει ἐπειδή ὁ Θεός, λόγω τῶν ἁµαρτιῶν µας, πῆρε τήν Χάρη Του ἀπό
᾽µᾶς καί γι᾽ αὐτό πᾶµε κατά κρηµνοῦ. Καί δέν τό λέµε αὐτό, ἐπειδή δέν τό πιστεύουµε. Καί ὅµως, χριστιανοί µου, ἡ Ἐκκλησία στή λατρεία της εὔχεται νά σωθοῦµε ἀπό τήν «ὀργή τοῦ Θεοῦ». Ὄχι ὅτι ὁ Θεός θυµώνει καί ὀργίζεται, ἀλλά µέ
τήν ἔννοια πού τό εἶπα παραπάνω: Ὅτι, δηλαδή, γιά τά ἄνοµα ἔργα µας ὁ Θεός
παίρνει ἀπό ᾽µᾶς τήν Χάρη Του, πού εἶναι φῶς, καί λοιπόν πέφτουµε στό σκοτάδι.
Αὐτό εἶναι «κρίση».
4. Ἄς τό παραδεχθοῦµε, ἀδελφοί, ὅτι ἁµαρτήσαµε καί ἀνοµήσαµε, καί ἄς µετανοήσουµε γιά τά ἔργα µας, γιά νά σωθοῦµε ἀπό τήν κρίση, πού µᾶς ταλαιπωρεῖ.
Οἱ Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ἔπειτα καί οἱ ἅγιοι
Πατέρες στήν συνέχεια, κήρυτταν ὅτι γιά τά συµβαίνοντα κακά στούς ἀνθρώπους
τῆς ἐποχῆς τους αἰτία εἶναι ἡ ἀποστασία τους ἀπό τόν Θεό. Γι᾽ αὐτό, ὡς φάρµακο
θεραπείας, κήρυτταν τήν µετάνοια. Ἐµεῖς οἱ κληρικοί, ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς, γιά
νά εἴµαστε σωστοί ποιµένες τοῦ λαοῦ, πάντοτε, ἀλλά ἰδιαίτερα αὐτά τά χρόνια
τῆς φοβερῆς Θεο-ἀποστασίας, πρέπει νά κηρύττουµε αὐτό τό βιβλικό καί πατερικό κήρυγµα περί µετανοίας. Καί ὡς ποιµένες καλοί, γιά καλό παράδειγµα στόν
λαό, ἐµεῖς οἱ κληρικοί πρῶτα πρέπει νά βιώνουµε τήν µετάνοια. Γι᾽ αὐτό καί
ψάλλουµε τό τροπάριο «εὕρω κἀγώ τήν ὁδόν διά τῆς µετανοίας», καί γι᾽ αὐτό
φορᾶµε τό ἱερό ἔνδυµα, τό τιµηµένο ράσο, πού εἶναι τό ἀπό τριχῶν καµήλου
ἔνδυµα τοῦ Προδρόµου (βλ. Ματθ. 3,4), τοῦ ὁποίου τό κήρυγµα ἦταν µετανοίας
κήρυγµα.
5. Αὐτό δέ τό κήρυγµα περί µετανοίας ἐµεῖς οἱ ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς πρέπει νά τό
ἀπευθύνουµε ὄχι µόνο στόν λαό, ἀλλά καί στούς ἄρχοντες, στούς ἀξιωµατούχους
πολιτικούς µας, γιατί αὐτοί κυρίως ὑπῆρξαν οἱ αἴτιοι γιά τήν συµβᾶσα τελευταία
κρίση στήν πατρίδα µας. Ἀλλά ποῦ µετάνοια τῶν ἀρχόντων µας; Ἐνῶ οἱ µισθοί
τῶν πολιτῶν τῆς χώρας περιορίστηκαν ἄγρια καί ὁ λαός πεινάει, ἀκοῦµε ὅτι οἱ
ἀπολαβές τῶν βουλευτῶν µας ἀνέρχονται σέ τριάντα πέντε ἑκατοµµύρια εὐρώ. Καί
ἀκόµη ἀκοῦµε γιά καταθέσεις τους στήν Ἑλβετία!..Ἐντελῶς ἀσυγκίνητοι γιά τήν
οἰκονοµική ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ µας οἱ κυβερνῶντες µας πολιτικοί.
Καί ἄν ἔρθουµε στόν λαό, ποῦ µετάνοια καί σ᾽ αὐτόν; Καί µετά τήν κρίση, ἀπό
τήν ὁποία ὑποφέρουµε, πάλι εἴµαστε οἱ ἴδιοι. Πάλι στήν πατρίδα µας οἱ βλαστήµιες
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τῶν θείων καί πάλι οἱ ἀνηθικότητες καί τά ὄργια. Ἀκόµη πολλοί δέν πῆγαν νά ἐξοµολογηθοῦν, οὔτε ἔκαναν τήν καλή ἀρχή νά µελετήσουν τό ἅγιο Εὐαγγέλιο, πού
ἔχει τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων.
6. Κρίση καί ἀνεµοζάλη, ἀγαπητοί µου, ἔχουµε στήν πατρίδα µας. Καί «µέσ᾽
στήν ἀνεµοζάλη οἱ λύκοι χαίρονται», λέγει ὁ λαός µας. Καί ποιοί εἶναι οἱ λύκοι;
Λύκοι µέ ἒνδυµα προβάτου, ὅπως εἶπε ὁ Κύριός µας (βλ. Ματθ. 7,15), εἶναι οἱ
αἱρετικοί. Στήν ἐποχή µας κινδυνεύουµε περισσότερο ἀπό δύο αἱρέσεις. Ἀπό τόν
παπισµό καί τόν οἰκουµενισµό. Ὑποχρεοῦµαι, χριστιανοί µου, σάν ποιµένας σας, νά
σᾶς ἐνηµερώσω καθαρά καί νά σᾶς πῶ: Ὁ παπισµός εἶναι αἵρεση καί ὁ οἰκουµενισµός εἶναι παναίρεση.
Ἀδελφοί µου, σάν εὐχή σᾶς εὔχοµαι τό νέο ἔτος νά κρατήσουµε σταθερά τήν
ὀρθόδοξη πίστη µας, πού µᾶς παρέδωσαν οἱ ἅγιοι πατέρες µας, νά κάνουµε σταθερή
ἀρχή µετανοίας καί ἡ Καλή µας Παναγία δέν θά µᾶς ἀφήσει. Θά κάνει τό θαῦµα
καί θά ἀπαλλαγοῦµε ἀπό τό κακό πού µᾶς θλίβει καί µᾶς συντρίβει σάν ἔθνος.
Καλή καί εὐλογηµένη χρονιά.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεµίας
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δηµητσάνα-Μεγαλόπολη, 8 Ἰανουαρίου 2012

Ο ΟΡΘΡΟΣ Γ´: ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
(Συνέχεια ἀπό προηγούµενο κήρυγµα)
1. Θά θυµᾶστε, ἀδελφοί µου χριστιανοί, ὅτι εἴχαµε ἀρχίσει νά µιλᾶµε γιά τήν λειτουργική Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου. Κάναµε δύο κηρύγµατα, ἀλλά διακόψαµε ἔπειτα τό
θέµα αὐτό, λόγω τῶν µεγάλων ἑορτῶν τῆς Γεννήσεως, τῆς Περιτοµῆς καί τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Συνεχίζουµε µέ τό σηµερινό κήρυγµα τόν λόγο
µας γιά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί µέ τήν εὐκαιρία ἀναγγέλλουµε ὅτι τά κηρύγµατά
µας γενικά θά εἶναι λειτουργικά, πατερικά καί ἀντιαιρετικά. – Γιά τόν Ὄρθρο εἴχαµε
πεῖ τό πόσο σπουδαία εἶναι ἡ Ἀκολουθία αὐτή, εἴχαµε µιλήσει γιά τόν Ἑξάψαλµο, γιά
τό «Θεός Κύριος» καί γιά τά Ἀπολυτίκια πού ψάλλονται µετά ἀπό αὐτό.
2. Ἀπό τήν ἀρχή τοῦ σηµερινοῦ µου κηρύγµατος γιά τόν Ὄρθρο θέλω νά σᾶς πῶ,
ἀδελφοί µου, ὅτι ἡ Ἀκολουθία αὐτή εἶναι πολύ µεγάλη. Ἄν τά ποῦµε ὅλα-ὅλα ὅσα
λέγει τό Τυπικό – καί βέβαια ὅλα πρέπει νά τά λέµε –, µᾶς χρειάζονται τέσσερις καί
πέντε ὧρες γιά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου. Στίς Ἐνορίες κάτω στόν κόσµο ἡ
Ἐκκλησία συντέµνει τίς λειτουργικές Ἀκολουθίες ἀπό συγκατάβαση στόν ἐργαζόµενο
λαό. Ἐγώ ὅµως στά κηρύγµατά µου αὐτά θά πρέπει νά πῶ γενικά ὅλη τήν δοµή τῶν
Ἀκολουθιῶν, ὅπως τήν συνέθεσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὅπως τήν ἔχει τό Τυπικό, καί ἄς
µήν τηρεῖται ἐπακριβῶς ἡ Διάταξή του, χάριν οἰκονοµίας καί συγκαταβάσεως, ὅπως
εἶπα. Ἔτσι λοιπόν στόν Ὄρθρο, µετά τό «Θεός Κύριος» καί τά Ἀπολυτίκια, διαβάζουµε τό «Κάθισµα» τοῦ Ψαλτηρίου.
3. Τό Ψαλτήριο, ἀγαπητοί µου, εἶναι ἕνα βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης µέ 150
Ψαλµούς. Τό βιβλίο αὐτό ἔχει µιά οὐσιαστική θέση στήν λατρεία µας. Δέν ὑπάρχει
Ἀκολουθία τῆς Ἐκκλησίας µας πού νά µήν ἔχει ψαλµό τοῦ Δαυίδ. Ἡ µεγάλη αὐτή
τιµή τοῦ Ψαλτηρίου στήν Ἐκκλησία µας ἐξηγεῖται ἀπό τό ὅτι καί αὐτός ὁ Κύριός
µας Ἰησοῦς Χριστός καί οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι χρησιµοποίησαν τό Ψαλτήριο. Καί οἱ
ἅγιοι Πατέρες βρίσκουν σέ ὅλους σχεδόν τούς ψαλµούς χωρία πού προσαρµόζονται
στόν Χριστό. Αὐτή λοιπόν ἡ χριστολογική ἑρµηνεία τοῦ Ψαλτηρίου τοῦ ἔδωσε ξεχωριστή θέση στήν λατρεία µας. Τό Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας µας ὁρίζει τό Ψαλτήριο νά
διαβάζεται ὁλόκληρο στήν θεία µας λατρεία κάθε Ἑβδοµάδα. Ὅλο τό Ψαλτήριο εἶναι
διαιρεµένο σέ εἴκοσι ἴσα σχεδόν µέρη, πού λέγονται «Καθίσµατα». Κάθε Κάθισµα
εἶναι ὑποδιαιρεµένο, κατά τόν τύπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, σέ τρεῖς ὑποδιαιρέσεις, πού
λέγονται «Στάσεις». Κάθε µέρα διαβάζονται τρία Καθίσµατα τοῦ Ψαλτηρίου. Δύο
διαβάζονται τό πρωί στόν Ὄρθρο καί ἕνα στόν Ἑσπερινό. Τήν περίοδο µάλιστα τῆς
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού πρέπει νά εἶναι πιό πυκνή ἡ προσευχή µας, τά Καθί4

σµατα διπλασιάζονται καί τό Ψαλτήριο διαβάζεται ὁλόκληρο· διαβάζεται δυό φορές
τήν ἑβδοµάδα. Αὐτό τό λέµε «ἀνακύκληση» τοῦ Ψαλτηρίου.
4. Μετά τό «Θεός Κύριος» λοιπόν στόν Ὄρθρο καί τά Ἀπολυτίκια, τό Τυπικό λέει
νά διαβάζονται δύο Καθίσµατα τοῦ Ψαλτηρίου, δηλαδή νά διαβάζονται ἕξι Στάσεις·
γιατί εἴπαµε παραπάνω ὅτι κάθε Κάθισµα διαιρεῖται σέ τρεῖς Στάσεις. Λέγονται δέ
«Στάσεις», γιατί πρέπει νά εἴµαστε ὄρθιοι, ὅταν λέγονται (ἤ ψάλλονται) οἱ ψαλµοί.
Ὕστερα ἀπό κάθε ἕνα Κάθισµα, δηλαδή ὕστερα ἀπό τρεῖς Στάσεις, κάθονταν οἱ χριστιανοί, κουρασµένοι ἀπό τήν ὀρθοστασία. Ἀκριβῶς τήν ὥρα αὐτή ὁ Ψάλτης ψάλλει
τρία τροπάρια, πού γιά τόν λόγο αὐτό ὀνοµάστηκαν «καθίσµατα» ἤ «ἀναπαύσιµα»
τροπάρια. Τά τροπάρια αὐτά δέν ἔχουν σχέση µέ τούς ψαλµούς, δέν παίρνουν τό θέµα
τους ἀπ᾽ αὐτούς, ἀλλά τό θέµα τους εἶναι ἀπό τήν ἑορτή τῆς ἡµέρας. Καί τό θέµα
τῆς Κυριακῆς ἡµέρας εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου µας. Γι᾽ αὐτό καί τά καθίσµατα
τῆς Κυριακῆς εἶναι ἀναστάσιµα.
5. Μετά ἀπό αὐτά τά τροπάρια, τά καθίσµατα, ὅπως τά εἴπαµε, διαβάζουµε καί ἕνα
ἄλλο Κάθισµα ἀπό τό Ψαλτήριο, γιατί εἴπαµε ὅτι στόν Ὄρθρο διαβάζονται δύο Καθίσµατα τοῦ Ψαλτηρίου. Ἀλλά τήν Κυριακή εἰδικά, λόγω τῆς βαρύτητος τῆς ἡµέρας,
διαβάζονται τρία Καθίσµατα. Τό τρίτο ὅµως Κάθισµα εἶναι τό ἴδιο κάθε φορά. Εἶναι τό
17ο Κάθισµα τοῦ Ψαλτηρίου, ὁ λεγόµενος «Ἄµωµος», ὁ περίφηµος καί σπουδαῖος 118
Ψαλµός. Μετά ἀπό τό Κάθισµα αὐτό τοῦ Ψαλτηρίου ἔχουµε, ὅπως καί προηγουµένως,
τά καθίσµατα ἤ ἀναπαύσιµα τροπάρια, ὅπως λέγονται. Ἀλλά τά καθίσµατα αὐτά τώρα,
πού συνοδεύουν τόν «Ἄµωµο», εἶναι ἰδιόρρυθµα καί λέγονται «Εὐλογητάρια». Καί ὀνοµάζονται ἔτσι, γιατί ἀρχίζουν µέ τό «Εὐλογητός εἶ, Κύριε, διδαξόν µε τά δικαιώµατά
σου», πού εἶναι ἕνας στίχος (ὁ 12ος) τοῦ «Ἀµώµου», τοῦ 118 δηλαδή ψαλµοῦ. Καί τά
καθίσµατα αὐτά, ὅπως εἴπαµε, ἀντλοῦν τό θέµα τους ὄχι ἀπό τίς τρεῖς Στάσεις τοῦ
Ψαλτηρίου πού διαβάστηκαν προηγουµένως (τίς Στάσεις τοῦ Ἀµώµου), ἀλλά ἀπό τήν
ἡµέρα τῆς Κυριακῆς, δηλαδή ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Εἶναι λοιπόν ἀναστάσιµα
καί τά τροπάρια αὐτά, πού λέγονται «Εὐλογητάρια». Πρέπει δέ νά ξέρουµε ὅτι ἔχουµε
καί ἄλλα «Εὐλογητάρια», πού δέν εἶναι ὅµως ἀναστάσιµα, ἀλλά νεκρώσιµα. Αὐτό συµβαίνει γιατί ὁ ψαλµός 118, ὁ «Ἄµωµος», ὅπως λέγεται (ἐπειδή ἀρχίζει µέ τό «Ἄµωµοι
ἐν ὁδῷ»), διαβάζεται καί τό Σάββατο. Τό δέ Σάββατο εἶναι ἀφιερωµένο στήν µνήµη τῶν
νεκρῶν. Καί τά καθίσµατα λοιπόν τοῦ Σαββάτου, πού λέγονται µετά τόν Ἄµωµο, παίρνουν τό θέµα ἀπό τήν ἡµέρα αὐτή. Γι᾽ αὐτό καί εἶναι νεκρώσιµα, ἐπειδή ἡ ἡµέρα τοῦ
Σαββάτου εἶναι ἡ ἡµέρα τῶν νεκρῶν.
Σᾶς κούρασα, ἀδελφοί µου χριστιανοί, ἀλλά τό κήρυγµα εἶναι µάθηµα καί πρέπει
νά διδάσκει στούς χριστιανούς ὅλα τά ὡραῖα πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία µας. Εἶναι δέ πολύ
ὡραῖα αὐτά πού ἀκοῦµε καί αὐτά πού βλέπουµε στήν θεία µας λατρεία. Εἶναι σοφά
πράγµατα καί ἔχουν βαθειά θεολογία, τήν ὁποία µόνη ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία µας
ἔχει. Σᾶς εὔχοµαι τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στίς οἰκογένειές σας. Καλή χρονιά.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δηµητσάνα-Μεγαλόπολη, 15 Ἰανουαρίου 2012

Ο ΟΡΘΡΟΣ Δ´: Πολυέλεος, Ἐκλογή, Ὑπακοή
Μιλᾶµε, ἀδελφοί µου χριστιανοί, γιά τήν ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου. Ἴσως νά φαίνονται βαρετά
τά κηρύγµατα αὐτά, ἀλλά εἶναι ἀναγκαῖα. Γιά φανταστεῖτε: Χρόνια καί χρόνια χριστιανοί καί νά
µήν ξέρουµε τί σηµαίνει ὁ Ἑσπερινός καί τί ἡ Ἀρτοκλασία. Νά µήν ξέρουµε τί εἶναι τό µυστήριο
τοῦ Εὐχελαίου καί τί ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου. Τότε τί ξέρουµε; Καί βέβαια µέ τό κήρυγµα θά
µάθουµε ὅλα τά ὡραῖα πού ἔχει ἡ ὀρθόδοξη πίστη µας. Γι᾽ αὐτό µέ τά κηρύγµατά µας αὐτά θέλουµε
νά κεντρίσουµε µιά πνευµατική ὄρεξη τῶν χριστιανῶν µας γιά νά ἀγαπήσουν τόν λειτουργικό πλοῦτο
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας µας καί νά γίνουν συνειδητοί χριστιανοί.

1. Στά προηγούµενα κηρύγµατά µας γιά τόν Ὄρθρο εἴπαµε γιά τόν Ἑξάψαλµο, γιά
τό «Θεός Κύριος» µέ τά Ἀπολυτίκια καί γιά τήν ἀνάγνωση τοῦ Ψαλτηρίου µέ τά Καθίσµατα τροπάρια. Λέγαµε δέ ὅτι εἶναι πολύ σηµαντικό βιβλίο τό Ψαλτήριο, τό χωρισµένο
σέ εἴκοσι Καθίσµατα, γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία µας καθόρισε κάθε ἑβδοµάδα νά διαβάζεται ὁλόκληρο τό βιβλίο αὐτό. Διαβάζεται σιγά-σιγά: Δυό Καθίσµατα στόν Ὄρθρο καί
ἕνα Κάθισµα στόν Ἑσπερινό. Θά θυµᾶστε ὅµως, χριστιανοί µου, πού λέγαµε ὅτι τίς
Κυριακές καί τά Σάββατα διαβάζεται καί τρίτο Κάθισµα, ὁ Ψαλµός 118, πού τόν λέµε
«Ἄµωµο», ἐπειδή ἀρχίζει µέ τό «Ἄµωµοι ἐν ὁδῷ». Τά µετά τόν Ἄµωµο τροπάρια λέγαµε ὅτι ὀνοµάζονται «Εὐλογητάρια». Τῆς Κυριακῆς λέγονται «Ἀναστάσιµα Εὐλογητάρια» καί τοῦ Σαββάτου λέγονται «Νεκρώσιµα Εὐλογητάρια», ἐπειδή τό Σάββατο
εἶναι γιά τούς νεκρούς.
2. Σήµερα, χριστιανοί µου, ἔχω νά σᾶς πῶ ὅτι στίς ἑορτές, στήν θέση πού διαβάζουµε
τόν Ἄµωµο, λέγουµε τόν «Πολυέλεο» καί τήν «Ἐκλογή». Ὁ Πολυέλαιος ἔχει δυό πανηγυρικούς ψαλµούς, τόν 134 καί 135. Ὁ ψαλµός 135 σέ κάθε στίχο του τελειώνει µέ
τό «ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῦ». Καί ἐπειδή τελειώνει µέ τόν στίχο αὐτό, ἐπειδή
δηλαδή µιλᾶµε συνέχεια γιά τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, γι᾽ αὐτό καί οἱ δυό αὐτοί ψαλµοί λέγονται
«Πολυέλεος». – Στίς ἑορτές πάλι µετά τόν Πολυέλεο ψάλλουµε τήν «Ἐκλογή». Ἡ
«Ἐκλογή», ὅπως τό λέει καί ἡ λέξη, εἶναι ἐκλογή στίχων ἀπό διάφορους ψαλµούς, πού
σχετίζονται µέ τό θέµα τῆς ἑορτῆς πού ἑορτάζουµε. Ὁ Πολυέλεος δηλαδή δέν ἔχει σχέση
µέ τό θέµα τῆς ἑορτῆς, ἐνῶ ἡ «Ἐκλογή» ἔχει. Γιά παράδειγµα, στήν «Ἐκλογή» τῆς
µνήµης τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (8 Μαΐου) οἱ στίχοι
εἶναι ἀπό διάφορους ψαλµούς καί ἀναφέρονται στό ἔργο τῶν Ἀποστόλων καί τό κήρυγµά
τους, πού ἀκούστηκε σ᾽ ὅλη τήν οἰκουµένη. Ἕνας ἀπό τούς Ἀποστόλους αὐτούς καί
µάλιστα «υἱός τῆς βροντῆς» (Μάρκ. 3,17), εἶναι καί ὁ ἑορταζόµενος Εὐαγγελιστής
Ἰωάννης.
3. Πᾶµε τώρα πάλι στόν Ὄρθρο τῆς Κυριακῆς. Στό σηµεῖο πού βρισκόµαστε, µετά
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δηλαδή τά Ἀναστάσιµα Εὐλογητάρια, διαβάζουµε ἕνα τροπάριο πού λέγεται «Ὑπακοή»,
διάφορο σέ κάθε ἦχο. Γιατί λέγεται ἔτσι τό τροπάριο αὐτό; Εἶπαν ὅτι λέγεται «Ὑπακοή»
γιά τήν ὑπακοή πού ἔδειξαν οἱ Μυροφόρες γυναῖκες στήν ἐντολή τοῦ Ἀγγέλου νά µεταδώσουν στούς Ἀποστόλους τό µήνυµα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Καί πραγµατικά
µερικές «Ὑπακοές» ἔχουν αὐτό τό περιεχόµενο.1 Δέν εἶναι ὅµως σωστή ἡ ἑρµηνεία
αὐτή.2 Τήν ἀλήθεια, τό γιατί τά τροπάρια αὐτά στήν Κυριακή τοῦ Ὄρθρου λέγονται
«Ὑπακοή», τήν µαθαίνουµε ἀπό ἕνα παλαιό Τυπικό.3 Κατά τό Τυπικό αὐτό, τό τροπάριο
γιά τό ὁποῖο µιλᾶµε τό ἔψαλλε στήν ἀρχή ὁλόκληρο ὁ ψάλτης. Ἔπειτα, µέ τήν καθοδήγηση τοῦ ψάλτου καί µέ τήν ὑπακοή στίς κινήσεις τῆς χειρός του καί στόν τόνο τῆς
φωνῆς του, τό τροπάριο ψαλλόταν πολλές φορές ἀπό τό ἐκκλησίασµα. Γι᾽ αὐτό καί τό
τροπάριο ὀνοµάστηκε «Ὑπακοή», γιά τήν ὑπακοή πού ἔπρεπε νά κάνει καθένας ἀπό
τούς χριστιανούς στόν καθοδηγοῦντα τήν ψαλµωδία ἱεροψάλτη, γιά νά ὑπάρχει ἁρµονία
στήν ψαλµωδία. Εἶναι λοιπόν µουσικός ὁ ὅρος «Ὑπακοή». Φανταστεῖτε τί ὡραῖο ἄκουσµα θά ἦταν παλαιά ἡ ψαλµωδία τῆς «Ὑπακοῆς», πόσο θά ἐδονεῖτο ὁ Ναός µέ τήν
ἁρµονική συµψαλµωδία ὅλου τοῦ ἐκκλησιάσµατος, ὡς µία λαµπρή συµµετοχή στό λαµπρό γεγονός τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ, πού ἑορτάζουµε κάθε Κυριακή.
Σταµατῶ ἐδῶ, ἀδελφοί χριστιανοί, γιατί νοιώθω ὅτι σᾶς κούρασα. Ἔχω ὅµως τήν
χαρά ὅτι µέ τό σηµερινό µου κήρυγµα σᾶς ἑρµήνευσα τρεῖς λειτουργικούς ὅρους. Σᾶς
εἶπα τί σηµαίνει «Πολυέλεος», τί «Ἐκλογή» καί τί σηµαίνει «Ὑπακοή». Εὔχοµαι ἡ
Παναγία Δέσποινα νά εὐλογεῖ τίς οἰκογένειές Σας.

1. Βλ. τίς «Ὑπακοές» τῶν ἤχων πλ. β´ καί βαρέος.
2. Γιά τόν λόγο ὅτι καί ἄλλα τροπάρια, πού µιλᾶνε γιά τήν ὑπακοή αὐτή τῶν Μυροφόρων, δέν λέγονται
«Ὑπακοή».
3. Τό Τυπικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Εὐεργέτιδος στήν Κωνσταντινούπολη.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δηµητσάνα-Μεγαλόπολη, 22 Ἰανουαρίου 2012

ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΡΚΟ
ΤΟΝ ΕΥΓΕΝΙΚΟ
1. Τήν 19η τοῦ µηνός Ἰανουαρίου, ἀδελφοί µου χριστιανοί, ἑορτάζουµε τήν
µνήµη ἑνός µεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας µας, τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ἐπισκόπου Ἐφέσου. Λυπᾶµαι, γιατί σέ ἕνα ὀλιγόλεπτο κήρυγµα δέν θά
µπορέσω νά σᾶς πῶ πολλά γιά τόν ἅγιο αὐτόν, πού ἦταν ἕνας δυνατός ἀγωνιστής
τῆς Ὀρθόδοξης πίστης µας κατά τῶν παπικῶν, πού ἤθελαν νά µᾶς ὑποτάξουν
στίς πλάνες τους καί τίς αἱρέσεις τους. Τό µεγάλο κακό γιά τήν ἐποχή του ἦταν
ὅτι ὅλοι τους, καί ὁ πατριάρχης καί ὁ αὐτοκράτορας καί ὅλοι σχεδόν οἱ ἐπίσκοποι,
ἦταν φιλενωτικοί, ἤθελαν δηλαδή τήν ἕνωση µέ τούς φραγκολατίνους. «Ἀλλ᾽ οὐκ
ἐκλείψουσι τῇ Ὀρθοδοξίᾳ στρατιῶται», συνήθιζε νά λέει συχνά ὁ Γέροντας ἐπίσκοπος τῆς Φλώρινας, ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος. Καί στρατιώτη ἰσχυρό τήν µαύρη
ἐκείνη ἐποχή γιά τήν πίστη µας, ἤγειρε ὁ Κύριός µας Ἰησοῦς Χριστός τόν ἐπίσκοπο Ἐφέσου Μᾶρκο τόν Εὐγενικό.
2. Μαθήτευσε ἀπό µικρή ἡλικία κοντά σέ σοφούς καί ἐναρέτους διδασκάλους
καί γι᾽ αὐτό ἀπέκτησε µεγάλη ἀρετή καί θεολογική µόρφωση. Ἔτσι, στολισµένο
µέ ἀρετή καί µέ θεολογία, χρησιµοποίησε ὁ Θεός τόν ἅγιο Μᾶρκο τόν Εὐγενικό
γιά ἀγωνιστή τῆς Ὀρθόδοξης πίστης µας κατά τῆς αἵρεσης τοῦ παπισµοῦ. Οἱ
ἀγωνιστές, χριστιανοί µου, οἱ σωστοί ἀγωνιστές, δέν εἶναι ὅποιοι καί ὅποιοι. Οἱ
σωστοί ἀγωνιστές τῆς πίστης µας πρέπει νά εἶναι ἐνάρετοι, νά εἶναι πολύ καλά
καταρτισµένοι στήν θεολογία καί πρέπει νά ζοῦν ἀσκητικά. Γιατί ὁ ἅγιος Μᾶρκος
ὁ Εὐγενικός ἔγινε ὁµολογητής τῆς πίστεως, ἀφοῦ πρῶτα ἀσκήθηκε ὡς µοναχός
µέ ἔντονη ἄσκηση καί µέ προσευχή, ἀλλά καί µέ ἔντονη µελέτη τῆς Ἁγίας
Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων. .
3. Στά χρόνια ἐκεῖνα πού ζοῦσε ὁ ἅγιος Μᾶρκος, ἀγαπητοί µου, ἡ ἀγαπηµένη
πατρίδα µας κινδύνευε ἀπό τούς Τούρκους καί γι᾽ αὐτό ὁ αὐτοκράτορας Ἰωάννης
Η´ ὁ Παλαιολόγος στράφηκε πρός τήν Δύση, καί ζήτησε ἀπό ἐκεῖ βοήθεια. Οἱ
Ρωµαιοκαθολικοί ὅµως δέν ἤθελαν νά δώσουν οἰκονοµική καί στρατιωτική ὑποστήριξη στούς Ὀρθοδόξους, παρά µόνο ἄν ἑνώνονταν µ᾽ αὐτούς. Ἤθελαν, δηλαδή,
νά ὑποτάξουν τήν Ὀρθοδοξία στόν παπισµό. Ὁ αὐτοκράτορας τά ἔβλεπε ἀπό τήν
δική του πλευρά καί ἤθελε τήν ἕνωση. Μάλιστα ὑποσχέθηκε στόν πάπα Εὐγένιο
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ὅτι θά κάνει τό πᾶν γι᾽ αὐτό, γιά τήν ἕνωση δηλαδή, καί ὅτι θά στείλει ἀντιπροσώπους ἀπό τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες στήν Σύνοδο τῆς Φερράρας, πού ἑτοιµαζόταν νά γίνει. Ἦταν 9 Ἀπριλίου, χριστιανοί µου, τοῦ ἔτους 1438, ὅταν ἄρχισαν
οἱ ἐργασίες τῆς Συνόδου αὐτῆς. Ἀπό τήν ἀρχή τῶν ἐργασιῶν ὁ ἅγιος Μᾶρκος
κατάλαβε ὅτι οἱ Λατῖνοι δέν θέλουν τήν ἕνωση µέ βάση τούς ὅρους τῶν Οἰκουµενικῶν Συνόδων, µέ βάση δηλαδή τήν ἀλήθεια, ἀλλά θέλουν καθαρά τήν ὑποταγή
τῆς Ὀρθοδοξίας σ᾽ αὐτούς. Γι᾽ αὐτό καί ἀντιστάθηκε δυναµικά ἐναντίον τῶν παπικῶν µιλώντας γιά τίς πλάνες τους, γιά τό Φιλιόκβε, γιά τό καθαρτήριο πῦρ
καί γιά τή χρήση τῶν ἀζύµων κατά τήν Θεία Λειτουργία, πού ἦταν τά θέµατα
τῆς Συνόδου. Τό ἑπόµενο ἔτος, τό 1439, στήν Φλωρεντία, ὅπου µετατέθηκε ἡ
Σύνοδος, ὁ ἅγιος Μᾶρκος µίλησε ἀκόµη πιό δυναµικά καί ἀπέδειξε ὅτι οἱ παπικοί
εἶναι ὄχι µόνο σχισµατικοί, ἀλλά καί αἱρετικοί.
4. Στήν συνέχεια ἔγιναν πολλές παρενέργειες τοῦ Αὐτοκράτορα, πού ἤθελε τήν
ἕνωση, καί ἔπεισε πολλούς, ὅλους σχεδόν τούς ὀρθόδοξους ἐπισκόπους νά ὑπογράψουν τήν ἕνωση µέ τούς παπικούς. Καί ἔγινε, χριστιανοί µου, αὐτό τό φοβερό
καί τό οἰκτρό: Ἐπίσκοποι, πού κατά τήν χειροτονία τους ὁρκίστηκαν νά ὑπερασπίζουν τήν ὀρθόδοξη πίστη, ἔγιναν προδότες τῆς πίστης καί προσκύνησαν τόν
αἱρετικό πάπα. ᾽Αλλά ὁ Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός παρέµεινε ἀπροσκύνητος, φέροντας
µάλιστα τόν «ὀνειδισµόν τοῦ Χριστοῦ» γιά τήν στάση του αὐτή. Γιατί µαζί µέ
τούς Λατίνους ἐνέπαιζαν καί οἱ «προσκυνηµένοι» ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι τόν ἅγιο,
ἐπειδή ἦταν ἀνθενωτικός. Ἀλλά δέν ἦταν µόνο οἱ ἐµπαιγµοί. Ἄρχισαν καί οἱ ἀπειλές. Ὁ ἴδιος ὁ πάπας κάλεσε τόν ἅγιο Μᾶρκο καί µέ ἀπειλές καί φοβέρες προσπαθοῦσε νά τόν ἐξαναγκάσει νά ὑπογράψει. Ἀλλά τίποτε δέν ἐκλόνισε τόν ἅγιο.
Τελικά ὅλοι ὑπέγραψαν γιά τήν ἕνωση, ὁ Μᾶρκος ὅµως ὁ Εὐγενικός δέν ὑπέγραψε! Ἦταν µιά ψευδοένωση ἡ λεγοµένη τότε ἕνωση. Καί ἡ Σύνοδος ἦταν
ψευδοσύνοδος. Ὁ ἴδιος ὁ πάπας, ἐπειδή δέν ὑπέγραψε ὁ Μᾶρκος, εἶπε: «Λοιπόν,
ἐποιήσαµεν οὐδέν»!
5. Δέν µπορῶ νά σᾶς περιγράψω, χριστιανοί µου, τώρα τό τί ἔγινε ὅταν οἱ
πρωτεργάτες τῆς ψευδοένωσης, ὕστερα ἀπό 17 µῆνες ἀπουσίας, ἔφθασαν στήν
Κωνσταντινούπολη. Ὅλοι αὐτοί, καί ἀπό τόν κλῆρο καί ἀπό τόν λαό, ἔγιναν δεκτοί µέ γενική περιφρόνηση καί ἀποδοκιµασία. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἀπέρριψε τήν
ψευδοσύνοδο τῆς Φλωρεντίας. Δέν πήγαινε στούς Ναούς, ὅπου λειτουργοῦσαν
ἐπίσκοποι πού ὑπέγραψαν τήν ἕνωση ἤ ὅπου λειτουργοῦσαν ἱερεῖς πού ἦταν ἑνωτικοί. Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι προσκολλήθηκαν στόν ἅγιο Μᾶρκο, τόν ὁποῖο ἐκήρυξαν
ὁµολογητή τῆς πίστης καί στύλο τῆς Ἐκκλησίας! Ὄντως ὁ λαός εἶναι φύλακας
καί φρουρός τῆς πίστης του! Ἀλλά ἡ ἀποδοκιµασία αὐτή τοῦ λαοῦ ἔκανε µερικούς
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ἀπό τούς ὑπογράψαντας τήν ἕνωση ἐπισκόπους νά ποῦν µέ µετάνοια: «Πεπράκαµεν τήν πίστιν»! Πουλήσαµε δηλαδή τήν πίστη. Καί γιά τό χέρι τους πού
ὑπέγραψε ἔλεγαν: «Κοπήτω»!
6. Χριστιανοί µου! Ὅπως ἀπέδειξε ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός στήν Σύνοδο
(ψευδο-σύνοδο) τῆς Φερράρας, οἱ παπικοί εἶναι αἱρετικοί. Εἶναι αἱρετικοί! Γι᾽
αὐτό, ὄχι, δέν θέλουµε ἕνωση µέ τούς αἱρετικούς. Εἴµαστε λοιπόν ἀνθενωτικοί
µαζί µέ τόν ἅγιο Μᾶρκο τόν Εὐγενικό καί στεκόµαστε µακρυά ἀπό τούς ἑνωτικούς. Ὁ ἅγιος Μᾶρκος ἔλεγε: «Ὅσο ἀποµακρύνοµαι ἀπό τούς ἑνωτικούς, τόσο
πλησιάζω τόν Θεό καί ὅλους τούς ἁγίους»! Τό 1442 ὁ ἅγιος ἔγραψε ἐπιστολή
σέ ὅλους τούς Ὀρθοδόξους ὅλης τῆς γῆς – ἄρα καί σέ µᾶς – στήν ὁποία ἐπιστολή
τούς ἑνωτικούς τούς λέγει «µιξοθήρας», τήν Σύνοδο Φερράρας τήν λέγει «Καϊαφαϊκόν συνέδριον», τούς Λατίνους τούς λέγει «αἱρετικούς» καί µᾶς συµβουλεύει
νά φεύγουµε ἀπό αὐτούς «ὡς φεύγει τις ἀπό ὄφεως». Ἔτσι θά κάνουµε, ὅπως
µᾶς συµβουλεύει ὁ Διδάσκαλός µας ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός!
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δηµητσάνα-Μεγαλόπολη, 29 Ἰανουαρίου 2012

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΘΕΟΔΟΧΟΣ
1. Τήν 2α τοῦ µηνός Φεβρουαρίου, ἀδελφοί µου χριστιανοί, ἡ ἁγία µας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν τέταρτη Δεσποτική ἑορτή, τήν Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου µας
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πρώτη Δεσποτική ἑορτή εἶναι τά Χριστούγεννα, δεύτερη εἶναι
ἡ Περιτοµή, τρίτη ἡ Βάπτιση στόν Ἰορδάνη ποταµό καί τέταρτη ἡ Ὑπαπαντή.
Εἶναι µεγάλη ἡ ἑορτή αὐτή, γιατί δέν εἶναι µόνο Δεσποτική, ἀλλά καί Θεοµητορική ἑορτή. Κατά λειτουργικό κανόνα πού ἀκολουθεῖ ἡ Ἐκκλησία µας, τήν ἄλλη
µέρα µιᾶς Δεσποτικῆς ἑορτῆς, ἑορτάζουµε τό πρόσωπο ἐκεῖνο πού συνδέεται
ἄµεσα µέ τήν ἑορτή αὐτή. Ἐπειδή σᾶς µίλησα ἄλλοτε γιά τήν Ὑπαπαντή, θά
σᾶς µιλήσω σήµερα γιά τόν ἅγιο Συµεών τόν θεοδόχο, ὁ ὁποῖος ἑορτάζει τήν
ἄλλη µέρα τῆς ἑορτῆς· γιατί αὐτός «ἀπάντησε» τόν Κύριο, καί γι᾽ αὐτό ἡ ἑορτή
λέγεται Ὑπαπαντή.
2. Ὁ ἅγιος Συµεών, ἀδελφοί µου, ἦταν ἕνας εὐσεβής Ἰσραηλίτης «προσδεχόµενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ», ὅπως λέγει γι᾽ αὐτόν ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς
(2,25). Αὐτό σηµαίνει ὅτι ἀνῆκε στούς Ἰσραηλῖτες ἐκείνους οἱ ὁποῖοι καρτεροῦσαν
µέ δυνατή πίστη καί προσδοκία τόν ἐρχοµό τοῦ Μεσσία, γιά τόν ὁποῖον ἔγραψαν
οἱ Προφῆτες στήν Παλαιά Διαθήκη. Στήν Παλαιά Διαθήκη, ἀγαπητοί µου, οἱ
Προφῆτες σαλπίζουν γιά τόν ἐρχοµό τοῦ Μεσσία, καί ὁ θεοδόχος Συµεών ἄκουε
τήν φωνή τῶν σαλπίγγων αὐτῶν. Αὐτό µάλιστα σηµαίνει καί τό ὄνοµά του Συµεών, πού εἶναι ἀπό τό ἑβραϊκό ρῆµα «σαµά», τό ὁποῖο ἑρµηνεύεται «ἀκούω».
Ὁ Συµεών λοιπόν ἦταν ὅλο ἀκοή. Ἄκουε τίς φωνές τῶν Προφητῶν γιά τόν
ἐρχοµό τοῦ Μεσσία, καί ἐπιθυµοῦσε νά ζήσει καί αὐτός τίς ἡµέρες ἐκεῖνες τοῦ
ἐρχοµοῦ Του. Μάλιστα τό Ἅγιο Πνεῦµα, πού εἶχε µέσα του (Λουκ. 2,25), τόν
πληροφόρησε καθαρά ὅτι δέν θά πεθάνει προτοῦ νά δεῖ τόν Μεσσία, τόν Χριστόν
Κυρίου (Λουκ. 2,27). Καί ἔτσι ἔγινε. Στά χέρια του δέχθηκε τόν Χριστό, τόν
Θεό, γι᾽ αὐτό καί λέγεται «θεοδόχος».
3. Ποῦ ὁ Συµεών, ἀδελφοί µου, εἶχε αὐτή τήν µεγάλη χαρά νά δεῖ καί νά δεχθεῖ
τόν Χριστό; Στόν Ναό τοῦ Θεοῦ. «Ἦλθεν ἐν Πνεύµατι εἰς τό ἱερόν», λέγει ὁ
Εὐαγγελιστής (Λουκ. 2,27). Ἐκεῖ εἶδε τήν Παναγία Δέσποινα, τήν τεσσαρακοστή ἡµέρα ἀπό τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ, νά Τόν φέρει στόν Ναό κατά τόν νόµο
τοῦ Μωυσῆ. Στόν Ναό τοῦ Θεοῦ, στήν Ἐκκλησία, καί ἐµεῖς θά συναντήσουµε
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τόν Χριστό. Τί γίνεται στόν Ναό; Γίνεται ἡ Θεία Λειτουργία. Τί εἶναι ἡ Θεία
Λειτουργία; Εἶναι ὁ Χριστός! Τόν Χριστό νά γεννᾶται καί νά πάσχει συµβολίζει
ἡ προσκοµιδή πού κάνει ὁ ἱερέας. Τόν Χριστό νά ἔρχεται στήν γῆ γιά νά κηρύξει
τόν ἅγιο λόγο Του συµβολίζει ὅταν βλέπουµε τόν ἱερέα νά ἔρχεται ἀπό τό Ἱερό
κρατώντας τό ἅγιο Εὐαγγέλιο καί λέγοντας στό κέντρο τοῦ Ναοῦ «Σοφία
Ὀρθοί»! Καί τόν Ἴδιο τόν Χριστό νά κηρύττει τόν λόγο Του πρέπει νά νοιώθουµε
ὅταν ἀκοῦµε τόν ἱερέα νά διαβάζει τό ἅγιο Εὐαγγέλιο. Τόν Χριστό νά πηγαίνει
στόν Γολγοθᾶ νά θυσιασθεῖ συµβολίζει ἡ πορεία τοῦ ἱερέα πού κρατάει τά Ἅγια
κατά τήν λεγόµενη Μεγάλη Εἴσοδο.
4. Ἀλλά ἐκεῖ πού ὄχι συµβολικά, ἀλλά πραγµατικά εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στήν Θεία Λειτουργία, εἶναι ὅταν ὁ ἱερεύς, µετά τό «Τά Σά ἐκ τῶν Σῶν»,
λέει µία εὐχή, τήν εὐχή τοῦ καθαγιασµοῦ. Τότε, πιστεύσατέ το, χριστιανοί µου!
Γίνεται θαῦµα στήν θεία Λειτουργία: Τό ψωµάκι, πού εἶναι στό ἅγιο Δισκάριο
πάνω στήν Ἁγία Τράπεζε γίνεται Σῶµα Χριστοῦ καί τό κρασί, πού εἶναι στό ἅγιο
Ποτήριο, γίνεται Αἷµα Χριστοῦ. – ῎Αν θέλουµε λοιπόν σάν τόν ἅγιο Συµεών τόν
θεοδόχο νά συναντήσουµε τόν Χριστό καί νά τόν πάρουµε καί ἐµεῖς στήν ἀγκαλιά
µας νά πᾶµε στόν Ναό, στήν θεία Λειτουργία, καί ἐκεῖ, µόνο ἐκεῖ, εἶναι ὁ Χριστός.
Μήν ψάχνουµε νά γευθοῦµε τόν Χριστό σέ σπουδαστήρια καί σέ κοινοβούλια. Ὁ
Χριστός εἶναι στόν Ναό Του, εἶναι στό ἅγιο Ποτήριο.
5. Ἐµεῖς οἱ χριστιανοί στήν θεία Λειτουργία ἀξιωνόµαστε νά ἔχουµε µεγαλύτερη τιµή ἀπό αὐτή πού εἶχε ὁ Συµεών ὁ θεοδόχος. Ὁ Συµεών κράτησε τόν
Χριστό στήν ἀγκαλιά του· ἀλλά ἐµεῖς µέ τήν θεία Κοινωνία παίρνουµε τόν Χριστό ὄχι ἁπλᾶ στήν ἀγκαλιά µας, ἀλλά στήν καρδιά µας. Ναί! Ὅποιος κοινωνεῖ
µέ καθαρή τήν καρδιά γίνεται πραγµατικά θεοδόχος, γίνεται θεοφόρος καί χριστοφόρος καί ναοφόρος. Εἶπα µέ καθαρή τήν καρδιά, γιατί, ἄν ἡ καρδιά µας
ἔχει γίνει κατοικία ἁµαρτωλῶν παθῶν, δέν µπορεῖ ὁ Χριστός νά κατοικήσει σ᾽
αὐτήν· γιατί οἱ ἅγιοι Πατέρες µᾶς λέγουν ὅτι εἶναι ἀδύνατο γιά τόν Χριστό νά
ἑνωθεῖ µέ ἀκάθαρτο. Γιά τόν χριστιανό λοιπόν πού ἀγωνίζεται νά καθαρίσει τήν
καρδιά του, ὅταν κοινωνεῖ, γίνεται θεοδόχος Συµεών, ἔχει τόν Χριστό κατοικοῦντα καί µένοντα στήν ψυχή του· τόν ἔχει Κύριό του, Ἀφέντη του, πού κατευθύνει τήν ζωή του.
6. Ὅταν ὁ Συµεών ἀξιώθηκε νά δεῖ καί νά κρατήσει στήν ἀγκαλιά του τόν
Χριστό εἶπε: «Τώρα ἄς πεθάνω»! «Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλον Σου Δέσποτα»,
εἶπε στόν Θεό. Ναί! Τήν ζωή τήν θέλουµε γιά τόν Χριστό! Ἕνα νόηµα ἔχει ἡ
ζωή καί γι᾽ αὐτό ἤρθαµε στόν κόσµο: Νά βροῦµε τόν Χριστό καί νά γλυκαινόµαστε τήν παρουσία Του µέσα µας! Ἄν αὐτό, ἄνθρωπέ µου, δέν τό πετύχεις, τί
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νά κάνεις τά ἀξιώµατά σου καί τά διπλώµατά σου καί τά παπλώµατά σου;
Λυπᾶµαι γιά σένα, γιατί δέν γεύθηκες τό πραγµατικό νόηµα τῆς ζωῆς, δέν πέτυχες τόν σκοπό της. Μάταιη λοιπόν γιά σένα ἡ ζωή. Ἡ µεγαλύτερη χαρά καί
ἡδονή τῆς ζωῆς, µπροστά στήν ὁποία ὅλες οἱ ἡδονές τοῦ κόσµου εἶναι µηδέν (0),
εἶναι αὐτό πού ἔνοιωσε ὁ Συµεών ὅταν πῆρε τόν Χριστό στήν ἀγκαλιά του· εἶναι
αὐτό πού νοιώθουµε ἐµεῖς ὅταν κοινωνοῦµε. Γι᾽ αὐτό καί µετά τήν κατάλυση τοῦ
ἁγίου Ποτηρίου, πού εἶναι θεία Κοινωνία, ὁ ἱερέας λέει τόν ἴδιο λόγο τοῦ Συµεών:
«Τώρα ἄς πεθάνω»! «Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλον Σου Δέσποτα»!
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δηµητσάνα-Μεγαλόπολη, 5 Φεβρουαρίου 2012

Ὁ Ἀντίχριστος κατά τήν Β´ πρός Θεσσαλονικεῖς
ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου
1. Πρέπει, ἀδελφοί µου χριστιανοί, νά µελετοῦµε τήν Ἁγία Γραφή, γιατί σ᾽
αὐτήν µιλάει ὁ Θεός καί ἀποκαλύπτει τό θέληµά Του. Ἀλλά πρέπει νά τήν ἑρµηνεύουµε σωστά, γιατί ἄν τήν ἑρµηνεύσουµε λανθασµένα, πέφτουµε σέ αἵρεση καί
ἡ αἵρεση εἶναι χαµός! Ἔτσι, ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔγραψε στήν Ἐκκλησία τῶν
Θεσσαλονικέων µία ἐπιστολή, στήν ὁποία, µαζί µέ ἄλλα θέµατα, τούς µιλοῦσε
γιά τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Καί τούς ἔλεγε ὅτι ἡ ἡµέρα αὐτή τοῦ
Κυρίου θά ἔλθει ξαφνικά, «ὅπως ὁ κλέφτης τή νύχτα»! Γι᾽ αὐτό τούς ἔλεγε «νά
εἶναι γρήγοροι καί νηφάλιοι» (Α´ Θεσ. 5,1.6). Αὐτόν ὅµως τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου µερικοί χριστιανοί τόν παρεξήγησαν καί σταµάτησαν τίς δουλειές τους.
Γιατί σκέπτονταν ὅτι δέν ἀξίζει νά δουλεύουµε, ἀφοῦ καί αὐτή τήν στιγµή µπορεῖ
νά γίνει ἡ Δεύτερη Παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί νά τελειώσει ἔτσι ἡ ζωή µας. Τά
ἔµαθε αὐτά ὁ Ἀπόστολος Παῦλος βρισκόµενος στήν Κόρινθο καί ἡ ἀνάγκη τό
ἐπέβαλε νά γράψει καί δεύτερο γράµµα στήν Ἐκκλησία τῶν Θεσσαλονικέων, γιά
νά τούς ἐξηγήσει καλύτερα τό θέµα.
2. Στή δεύτερη αὐτή ἐπιστολή του πρός Θεσσαλονικεῖς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
τούς λέει ὅτι δέν πρόκειται νά ἔρθει ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ἄν δέν γίνουν πρῶτα δύο γεγονότα. Τό ἕνα εἶναι ἡ «ἀποστασία» καί τό ἄλλο εἶναι ὁ ἐρχοµός
τοῦ Ἀντιχρίστου (2,3). «Ἀποστασία» σηµαίνει τό νά ἀποστατοῦν, τό νά φεύγουν
δηλαδή οἱ ἄνθρωποι ἀπό τόν Θεό καί νά ζητοῦν τήν εὐτυχία τους ἀλλοῦ, σέ ἁµαρτωλές ἡδονές καί σέ παράνοµα ἔργα. Πραγµατικά, ὅπως τό εἶπε καί ὁ Ἴδιος ὁ
Κύριός µας, πρίν ἀπό τήν Δεύτερη Παρουσία Του θά πληθυνθεῖ ἡ ἁµαρτία καί οἱ
ἄνθρωποι θά εἶναι ἀσεβεῖς καί ἀνήθικοι, ὅπως ἦταν οἱ ἄνθρωποι πρίν ἀπό τόν κατακλυσµό τοῦ Νῶε (βλ. Ματθ. 24,37-39). Λίγοι θά µείνουν στερεοί καί σταθεροί
στό βράχο τοῦ Γολγοθᾶ, ἐκεῖ ὅπου µᾶς θέλει ὁ Χριστός νά στεκόµαστε. Ἀλλά
καί γι᾽ αὐτούς τούς λίγους θά ἔλθει ὁ Ἀντίχριστος γιά νά παραπλανήσει καί
αὐτούς.
3. Τί εἶναι ὁ Ἀντίχριστος, χριστιανοί µου; Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν Δευτέρα
πρός Θεσσαλονικεῖς Ἐπιστολή του µᾶς δίνει µερικά χαρακτηριστικά, γιά τά
ὁποῖα θέλω νά σᾶς µιλήσω σήµερα: (α) Κατά πρῶτον µᾶς λέει ὅτι ὁ Ἀντίχριστος
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θά εἶναι «ἄνθρωπος» (2,3). Ἄνθρωπος κανονικός, γεννηµένος ἀπό µάνα καί πατέρα. Δέν θά εἶναι ὁ Ἀντίχριστος διάβολος πού θά σαρκωθεῖ, γιατί αὐτό τό θαῦµα
τῆς σαρκώσεως µόνο ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ µποροῦσε νά τό κάνει. Τέτοια δύναµη δέν
τήν ἔχει ὁ διάβολος. Ὁ Ἀντίχριστος θά εἶναι ἄνθρωπος. Σ᾽ αὐτόν ὅµως τόν
ἄνθρωπο θά µπεῖ µέσα του ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος καί θά τόν κυριεύει καί θά τόν
παρακινεῖ νά κάνει πολλές ἁµαρτίες, γιά νά παρακινεῖ ἔπειτα καί αὐτός ὁ Ἀντίχριστος τόν κόσµο σέ ἁµαρτίες. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν ἐπιστολή
του ἐδῶ πού µελετᾶµε τόν λέει «ἄνθρωπο τῆς ἁµαρτίας» (2,3). Καί ἐπειδή ὁ
Ἀντίχριστος, µέ τό νά παρακινεῖ τούς ἀνθρώπους στήν ἁµαρτία θά φέρει καταστροφή στόν κόσµο καί στόν ἑαυτό του, ὁ Ἀπόστολος τόν λέει παρακάτω καί
«υἱό τῆς ἀπωλείας» (2,3). (β) Ὁ Ἀντίχριστος θά µοιάζει πολύ µέ τόν διάβολο.
Ὁ διάβολος, χριστιανοί µου, ὅπως ξέρετε, πρῶτα ἦταν ἄγγελος, ἀλλά ὑπερηφανεύθηκε, εἶπε ὅτι θά στήσει τόν θρόνο του παραπάνω ἀπό τόν Θεό (βλ.
Ἠσ.14,13), καί ἔτσι ἔπεσε ἀπό τήν ὑψηλή του θέση καί ἔγινε διάβολος. Ἡ ὑπερηφάνεια λοιπόν χαρακτηρίζει τόν διάβολο. Καί ἡ ὑπερηφάνεια θά εἶναι τό κύριο
χαρακτηριστικό τοῦ Ἀντιχρίστου. Γιατί λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐδῶ στήν Β´
πρός Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολή του, ὅτι ὁ Ἀντίχριστος «θά ἐναντιωθεῖ καί θά σηκώσει τό κεφάλι του ἐναντίον κάθε ἄλλου πού ὀνοµάζεται Θεός, ὥστε ὁ ἴδιος νά
ἐνθρονισθεῖ στόν ναό τοῦ Θεοῦ ὡς Θεός, προσπαθώντας νά ἀποδείξει γιά τόν ἑαυτό
του ὅτι εἶναι Θεός» (2,4). (γ) Ὁ Ἀντίχριστος, λέγεται Ἀντίχριστος ἐπειδή θά
θέλει νά µιµηθεῖ τόν Χριστό, γιά νά παραπλανάει ἔτσι εὐκολώτερα τούς ἀνθρώπους τοῦ Χριστοῦ. Καί ὅπως ὁ Χριστός ἔκανε θαύµατα, ἔτσι καί ὁ Ἀντίχριστος
θά κάνει καί αὐτός θαύµατα, ψευδοθαύµατα, «σηµεῖα καί τέρατα ψεύδους», ὅπως
τά λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν ἐπιστολή πού µελετᾶµε (2,9). Καί ὅπως ὁ
Χριστός ἔχει τό «µυστήριό» Του, τό ὁποῖο γευόµαστε µέ τήν Θεία Κοινωνία καί
ὑποσχόµαστε ὅτι δέν θά τό προδώσουµε στούς ἐχθρούς τῆς πίστης – «οὐ µή γάρ
τοῖς ἐχθροῖς σου τό µυστήριον εἴπω», λέµε –, ἔτσι καί ὁ Ἀντίχριστος ἔχει τό δικό
του µυστήριο. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν Β´ πρός Θεσσαλονικεῖς Ἐπιστολή του
ὁµιλεῖ γιά «µυστήριον τῆς ἀνοµίας», γιά τό ὁποῖο µάλιστα λέγει ὅτι «ἤδη ἐνεργεῖται» (2,7). Ἡ διαφορά εἶναι ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός µας ἀποκαλύφθηκε στήν
ἀρχή τοῦ δικοῦ Του µυστηρίου, ἐνῶ ὁ Ἀντίχριστος θά ἀποκαλυφθεῖ στό τέλος τοῦ
µυστηρίου τῆς ἀνοµίας του. Καί ὅταν ἔλθει ὁ Ἀντίχριστος, ἀδελφοί µου, τότε θά
ἔλθει ὁ Χριστός µέ τήν Δεύτερή Του Παρουσία, γιά νά τόν συντρίψει καί γιά νά
παραλάβει τά τέκνα Του στή Βασιλεία Του τήν ἐπουράνιο. Ὥστε λοιπόν ἔχει χαροποιό χαρακτήρα ἡ Δεύτερη τοῦ Χριστοῦ Παρουσία, ὅπως χαροποιός πάλι εἶναι
καί ἡ πρώτη Του Παρουσία. Γι᾽ αὐτό καί λέµε στό τροπάριο πρίν ἀπό τήν Θεία
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Κοινωνία «...ἵνα τάς δύο σκιρτῶν µεγαλύνω ᾽Αγαθέ Παρουσίας Σου»! Μέ τόν
ἐρχοµό Του λοιπόν ὁ Χριστός θά συντρίψει τόν Ἀντίχριστο, αὐτόν, πού µέ τά ψευδοθαύµατά του παρίστανε τόν Θεό καί παραπλανοῦσε πολλούς. Καί πῶς θά τόν
συντρίψει; Μέ ἕνα «φύσηµα τοῦ στόµατός Του», µᾶς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
(Β´ Θεσ. 2,8)! Ἕνα τίποτα λοιπόν θά εἶναι ἡ δύναµη τοῦ Ἀντιχρίστου.
4. Ποιός εἶναι ὁ Ἀντίχριστος, ἀγαπητοί µου χριστιανοί; Δέν ξέρω νά σᾶς πῶ.
Ξέρω µόνο νά πῶ ὅτι κάθε ἐποχή ἔχει τόν δικό της Ἀντίχριστο, προδρόµους τοῦ
µεγάλου Ἀντιχρίστου. Γι᾽ αὐτό καί λέγει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης γιά τήν ἐποχή
του ἀκόµη ὅτι «ἀντίχριστοι πολλοί γεγόνασι» (Α´ Ἰωαν. 2,18). Τό ἐρώτηµα,
ποιός εἶναι ὁ Ἀντίχριστος, τό ἔκαναν στόν ἅγιο Κοσµᾶ τόν Αἰτωλό. Καί ἐκεῖνος,
φωτισµένος ἅγιος ὅπως ἦταν, ἀπάντησε: «Ἀντίχριστος εἶναι ὁ πάπας»! Δεχόµαστε καί παραδεχόµαστε τήν ἑρµηνεία αὐτή γιατί τήν εἶπε ἅγιος καί γιατί βλέπουµε κοινά γνωρίσµατα τοῦ πάπα καί τοῦ Ἀντιχρίστου, ὅπως µᾶς τόν παρέστησε
σήµερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος: Ὁ Ἀντίχριστος µάθαµε σήµερα ὅτι θά εἶναι λίαν
ὑπερήφανος, θά «ὑπεραίρεται» καί θά παριστάνει τόν ἑαυτό του ὡς Θεό. Τέτοιος
εἶναι καί ὁ πάπας: «Ὑπεραίρεται» καί αὐτός καί ἀνακήρυξε τόν ἑαυτό του Θεό
καί ἀλάθητο. Οἱ ὑπήκοοί του ἔχουν ὡς δόγµα πίστης τους τό ἀλάθητο τοῦ πάπα!
Ὁ Ἀντίχριστος πάλι, µᾶς εἶπε σήµερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος, θά κάνει ἀπόπειρα
νά µπεῖ στόν Ἱερό Ναό καί νά λάβει σ᾽ αὐτόν λατρευτική τιµή. Γι᾽ αὐτό καί ὁ
πάπας θέλει νά ἑνωθεῖ µαζί µας, γιά νά ἔρχεται στούς Ναούς µας καί νά τόν
προσκυνᾶµε. Ὄχι, δέν θέλουµε τήν ἕνωση µαζί του. Ἐµεῖς εἴµαστε µαθητές τοῦ
ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ ὁποῖος ἔλεγε στούς χριστιανούς ὄχι µόνον νά µήν
ἑνωθοῦν µέ τόν πάπα, ἀλλά καί νά τόν καταριῶνται. «Τόν πάπα νά καταρᾶσθε»,
ἔλεγε στό κήρυγµά του.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δηµητσάνα-Μεγαλόπολη, 12 Φεβρουαρίου

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1)
1. Εἶναι σοβαρό ἁµάρτηµά µας, ἀδελφοί χριστιανοί, ἡ ἄγνοιά µας στίς Ἅγιες
Γραφές. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος λέγει κάπου: «Μέγας κρηµνός καί
βάραθρον τῶν Γραφῶν ἡ ἄγνοια. Τοῦτο – ἡ ἄγνοια δηλαδή τῆς Ἁγίας Γραφῆς –
καί αἱρέσεις ἔτεκεν. Τοῦτο καί βίον διεφθαρµένον εἰσήγαγεν, τοῦτο τά ἄνω κάτω
πεποίηκεν»! Ἐπειδή λοιπόν εἶναι σοβαρό πράγµα γιά τήν σωτηρία µας καί τήν
πνευµατική µας πρόοδο ἡ γνώση τῆς Ἁγίας Γραφῆς, γι᾽ αὐτό θέλω καί ἐπιθυµῶ
στά κηρύγµατά µου αὐτά νά σᾶς λέγω µέ λίγα λόγια καί µέ γενικότητα τό περιεχόµενο κάθε βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
2. Μέ τό σηµερινό µου κήρυγµα θά ἀρχίσω νά σᾶς µιλῶ γιά τό βιβλίο τῆς
Ἀποκάλυψης τοῦ Ἰωάννου. Ἀπό δύσκολο βιβλίο σᾶς ἄρχισα, ἀγαπητοί µου. Τό
κάνω ὅµως αὐτό, γιατί πολυσυζητεῖται στούς καιρούς µας ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ
Ἰωάννου καί δίνει δυνατά µηνύµατα γιά τά συµβαίνοντα στήν ἐποχή µας. Πραγµατικά, ἀδελφοί, τά χρόνια µας εἶναι ἀποκαλυπτικά. Εἶπα ὅτι ἡ Ἀποκάλυψη
εἶναι δύσκολο βιβλίο. Εἶναι φοβερά δύσκολο βιβλίο. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία µας
τό ἔβαλε τελευταῖο ἀπό ὅλα τά βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Τό ἔβαλε τελευταῖο
ὄχι γιατί γράφτηκε τελευταῖο, ἀλλά γιατί θά πρέπει νά διαβάσουµε ὅλα τά προηγούµενα βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί µετά νά ἀγγίξουµε τήν Ἀποκάλυψη. Ἡ
Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου εἶναι ὄχι ἁπλᾶ δυσερµήνευτο βιβλίο, ἀλλά καί ἀκατανόητο. Εἶναι βιβλίο «κατεσφραγισµένον» (5,1)! Ὅταν ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης
ἔγραφε τήν Ἀποκάλυψη γράφει σ᾽ αὐτήν ὅτι «ἔκλαιε πολύ» (5,4). Καί ὡραῖα τό
εἶπε κάποιος, ὅτι ἡ Ἀποκάλυψη, ὅπως γράφηκε µέ δάκρυα, ἔτσι µέ δάκρυα πάλι
θά ἑρµηνευθεῖ!....
3. Ἡ Ἀποκάλυψη χαρακτηρίζεται ὡς «βιβλίον» (5,1). «Βιβλίο» στήν ἀρχαιότητα ὀνοµαζόταν ἡ ἐπιστολή. Αὐτό πού ἐµεῖς σήµερα λέµε βιβλίο στήν ἀρχαιότητα
ὀνοµαζόταν «βίβλος». Ἀφοῦ λοιπόν ἡ Ἀποκάλυψη λέγεται «βιβλίον», ἄρα εἶναι ἐπιστολή, γι᾽ αὐτό καί λέγεται «βιβλίον κατεσφραγισµένον». Ἡ ἐπιστολή σφραγίζεται.
Ἡ Ἀποκάλυψη πραγµατικά εἶναι µία ἐπιστολή, εἶναι ἕνα ἐγκύκλιο γράµµα τοῦ
ἱεροῦ συγγραφέα της, τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
Στόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη ἀνατέθηκε ἡ Ἐκκλησία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, πού βρισκόταν σέ µεγάλο κίνδυνο, γιατί ταρασσόταν ἀπό τήν αἵρεση τῶν Νικολαϊτῶν. Θά
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σᾶς πῶ ἄλλοτε, χριστιανοί µου, τί εἶναι αὐτή ἡ αἵρεση, πού ἡ οὐρά της σέρνεται
µέχρι τήν ἐποχή µας καί τυλίγει πολλούς. Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης λοιπόν ἀνέλαβε τήν Ἐκκλησία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, δέν πῆγε ὅµως ἀµέσως σ᾽ αὐτήν, ἀλλά
πῆγε πρῶτα σ᾽ ἕναν ἀπόµερο τόπο γιά νά προσευχηθεῖ καί νά σκεφθεῖ γιά τό νέο
ἔργο πού τοῦ ἀνατέθηκε. Πῆγε στή νῆσο Πάτµο. Ἡ ψυχή του ἦταν γεµάτη ἀδηµονία καί φόβο γιά τό ἔργο πού θά ἀνελάµβανε. Ἐκεῖ στήν νῆσο Πάτµο, ἐκεῖ εἶδε
τό ὅραµα τῆς Ἀποκάλυψης, πού ἦταν ἀπάντηση στήν ψυχική του κατάσταση. Καί
κατέγραψε τό ὅραµα αὐτό καί τό ἔστειλε ὡς ἐγκύκλιο ἐπιστολή του στίς Ἐκκλησίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, στήν ἐπισκοπή του δηλαδή. Τό ἔστειλε σάν πρόδροµο, πρίν
ἀκόµη τήν ἐπισκεφθεῖ. Ἡ ἐγκύκλιος αὐτή ἐπιστολή ἦταν πραγµατικά ἕνας κεραυνός κατά τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας καί ἰδιαίτερα κατά τῶν ὕπουλων Νικολαϊτῶν. Αὐτή ἡ ἐγκύκλιος ἐπιστολή, αὐτή, ξαναλέγω, εἶναι ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ
Ἰωάννου. Ἡ Ἀποκάλυψη, ὅταν ἔφθασε στή Μικρά Ἀσία, προκάλεσε βέβαια ἀντιδράσεις. Μετά δέ τίς ἀντιδράσεις αὐτές ὁ Ἰωάννης ἦρθε στήν Ἀσία καί µέ κέντρο
τήν Ἔφεσο περιόδευσε ὅλη τήν ἐπισκοπή του.
4. Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου, ἀδελφοί µου, εἶναι µία προφητεία. Εἶναι µία
ἀληθινή προφητεία. Καί ἡ ἀληθινή προφητεία ἔχει αὐτά τά τρία χαρακτηριστικά:
Πρῶτον, ἀρχίζει ἀπό τό παρόν. Εἰσχωρεῖ στήν καρδιά τοῦ ἄλλου καί τοῦ φανερώνει τί σκέπτεται καί τί ἐπιθυµεῖ. Δεύτερον, προφητεύει τί θά γίνει στό ἐγγύς
µέλλον, σέ λίγο δηλαδή καιρό. Καί ἔπειτα, τρίτον, ἡ ἀληθινή προφητεία προφητεύει γιά τό ἀπώτατο µέλλον. Αὐτά τά χαρακτηριστικά τῆς ἀληθινῆς προφητείας
δέν τά γνωρίζουν οἱ ψευδοπροφῆτες, οἱ ὁποῖοι καί στόν αἰώνα µας λέγουν καί λέγουν γιά θλιβερά γεγονότα σέ µελλοντικούς χρόνους, ἀλλά δέν µποροῦν νά κάνουν
µία διάγνωση, µία ἀκτινογραφία τοῦ παρόντος, ὥστε νά δώσουν ἕνα σωστικό
φάρµακο γι᾽ αὐτό.
5. Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου ἐπαναλαµβάνω εἶναι µία προφητεία, ἀλλά ἀληθινή προφητεία. Γι᾽ αὐτό ξεκινάει ἀπό τό παρόν. Ξεκινάει δηλαδή ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα κατάσταση τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας (στό β´ καί στό γ´
κεφάλαιο). Γι᾽ αὐτό καί γνωρίζει ὁ Ἰωάννης ὅτι ὁ ἐπίσκοπος Ἐφέσου, πού ἦταν
καλός καί δραστήριος καί ἔκανε πετυχηµένον ἀντιαιρετικό ἀγώνα, ὅµως στό
βάθος τῆς καρδιᾶς του εἶχε πάθει µιά πνευµατική πτώση καί «ἀφῆκε τήν πρώτη
ἀγάπη», πού εἶχε στόν Χριστό (2,1-4). Μετά ἀπό αὐτά, µετά ἀπό τήν γνώση
τοῦ παρόντος, γράφει ὁ Ἰωάννης στήν Ἀποκάλυψή του τί θά συµβεῖ στό ἐγγύς
µέλλον. Καί λέει ὅτι σέ λίγο καιρό θά συµβεῖ αὐτό καί αὐτό καί ὅτι στή Σµύρνη
«θά ἔχουν θλίψη ἡµέρες δέκα» (2,10). Καί ἀφοῦ ὁ Ἰωάννης, ὁ ἱερός συγγραφεύς
τῆς Ἀποκαλύψεως, διέγνωσε καλῶς τό παρόν καί τό ἐγγύς µέλλον, λέγει ἔπειτα
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γιά τό τί θά συµβεῖ στά πολύ µακρυνά χρόνια. Ποιό θά εἶναι δηλαδή τό ἀπώτατο
µέλλον τῆς Ἐκκλησίας καί σ᾽ αὐτό τό θέµα ἀφιερώνει τό µεγαλύτερο µέρος τῆς
ἐγκυκλίου του, τοῦ βιβλίου δηλαδή τῆς Ἀποκάλυψης πού λέγουµε ἐµεῖς.
6. Σταµατῶ ἐδῶ τά εἰσαγωγικά πού σᾶς εἶπα γιά τήν Ἀποκάλυψη, ἀδελφοί
χριστιανοί. Εἶναι ἀνάγκη, πρίν προχωρήσουµε στήν ἑρµηνεία τοῦ δυσερµήνευτου
αὐτοῦ βιβλίου, εἶναι ἀνάγκη λέγω νά σᾶς πῶ πρῶτα µερικά ἀπαραίτητα εἰσαγωγικά στό βιβλίο, σάν κλειδιά γιά τήν κατανόησή του, ὅσο εἶναι δυνατόν νά τό
κατανοήσουµε. Τελειώνοντας λέγω ὅτι σ᾽ αὐτά τά χρόνια τά δύσκολα καί τά
σκληρά εἶναι ἀνάγκη, ἀδελφοί µου χριστιανοί, εἶναι µεγάλη ἀνάγκη νά διαβάζουµε
τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου. Ὁ ἴδιος ὁ Ἰωάννης πού τήν ἔγραψε µᾶς λέγει:
«Μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καί οἱ ἀκούοντες τούς λόγους τῆς προφητείας καί
τηροῦντες τά ἐν αὐτῇ γεγραµµένα· ὁ γάρ καιρός ἐγγύς» (1,3).
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεµίας
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δηµητσάνα-Μεγαλόπολη, 19 Φεβρουαρίου

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ (2)
1. Μελετώντας τήν Ἁγία Γραφή, ἀδελφοί µου χριστιανοί, ἀρχίσαµε ἀπό δύσκολο βιβλίο, ἀπό τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου. Ἄν σᾶς ρωτήσει κανείς ποιά εἶναι τά δυσκολώτερα βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, νά πεῖτε: Εἶναι τό πρῶτο καί τό τελευταῖο. Πρῶτο
βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἡ Γένεση καί τελευταῖο βιβλίο εἶναι ἡ Ἀποκάλυψη. Αὐτά
εἶναι τά δυσκολώτερα βιβλία. Μέ τά διάφορα ὅµως ἑρµηνευτικά βοηθήµατα καί προπαντός µέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ θά προσπαθοῦµε σέ σειρά κηρυγµάτων νά δώσουµε τό
περιεχόµενο τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου καί νά συλλάβουµε τό θεϊκό της µήνυµα.
Στό προηγούµενο κήρυγµά µας λέγαµε ὅτι ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου εἶναι µία
Ἐγκύκλιος ἐπιστολή του πρός τό ποίµνιό του, στίς Ἐκκλησίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Καί
εἴπαµε ὅτι ἡ Ἐγκύκλιος αὐτή εἶναι µία προφητεία, ἀληθινή προφητεία. Καί λέγω ὅτι
εἶναι ἀληθινή προφητεία, γιατί δέν µιλάει µόνο γιά τό µέλλον, ἀλλά µιλάει καί γιά τό
παρόν. Πραγµατικά! Ὁ ἀληθινός προφήτης βλέπει πρῶτα καλά τό παρόν, συλλαµβάνει
τήν κρίση του, καί δίδει θεραπευτικό φάρµακο γιά τήν θεραπεία της.
2. Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου, ἀδελφοί µου χριστιανοί, εἶναι καί «εὐνόητη» καί
«ἀκατανόητη». Τό «εὐνόητο», αὐτό δηλαδή πού καταλαβαίνουµε ἀπό τό βιβλίο, εἶναι
ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στό µέλλον δέν θά καλοπεράσει, ἀλλά θά περάσει µέσα
ἀπό κινδύνους καί θλίψεις. Στό τέλος ὅµως θά νικήσει. Ἀλλά, ποιοί εἶναι οἱ κίνδυνοι
αὐτοί, ἀπό τούς ὁποίους θά περάσει ἡ Ἐκκλησία, καί πόσοι καί ποιοί συγκεκριµένα
εἶναι οἱ ἐχθροί της, καί πότε καί πῶς θά γίνουν τό καθένα ἀπό τά προφητευόµενα,
αὐτό εἶναι τό «ἀκατανόητο». Ὅταν ὅµως πραγµατοποιηθοῦν τά γραµµένα στήν Ἀποκάλυψη, τότε θά καταλάβουν οἱ ἄνθρωποι τό τί σηµαίνει ἐκεῖνο κι ἐκεῖνο πού ἔγραφε
τό ἱερό αὐτό βιβλίο.
Κύριο θέµα τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι ὁ ἀγώνας µεταξύ τοῦ Χριστοῦ καί
τοῦ Διαβόλου, τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ κόσµου. Στόν ἀγώνα αὐτόν τελικά καί ὁριστικά,
στό τέλος τῶν αἰώνων, θά νικήσει ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία. Ἡ κεντρική ἰδέα τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκάλυψης εἶναι ἡ Δευτέρα τοῦ Κυρίου Παρουσία σάν Κριτοῦ καί Βασιλέως.
Ἀφοῦ λοιπόν αὐτό εἶναι τό κεντρικό θέµα τοῦ βιβλίου, ἡ Ἀποκάλυψη ἀναφέρει πρῶτα τά
γεγονότα ἐκεῖνα πού θά προηγηθοῦν τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. Τά γεγονότα
αὐτά λέγονται «σηµεῖα». Γιατί λέγονται ἔτσι; Λέγονται ἔτσι γιατί µᾶς ὁδηγοῦν κάπου
ἀλλοῦ, ὅπως τά σηµεῖα πού βλέπουµε στόν δρόµο «πρός Τρίπολη», «πρός Καλαµάτα»
µᾶς δείχνουν τόν δρόµο γιά τίς πόλεις αὐτές. Ἔτσι καί τά γεγονότα πού διαβάζουµε
στήν Ἀποκάλυψη εἶναι «σηµεῖα», γιατί θέλουν νά µᾶς ὁδηγήσουν στήν µετάνοια καί τελικά στήν σωτηρία µας.
3. Τά προγνωστικά «σηµεῖα» τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ περιγράφονται
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στήν Ἀποκάλυψη συµβολικά µέ ἑπτά σφραγίδες, µέ ἑπτά σάλπιγγες καί µέ ἑπτά φιάλες.
Στήν οὐσία πρόκειται γιά τά ἴδια γεγονότα, τά ὁποῖα περιγράφονται µέ τά σύµβολα
αὐτά. Δηλαδή: Τά γεγονότα πού συνέβησαν κατά καιρούς καί περιγράφονται διά τῶν
ἑπτά σφραγίδων, τά ἴδια καί ἄλλα ἀκόµη γεγονότα, µέ περισσότερη ὅµως ἔνταση καί
ἔκταση, θά συµβοῦν µέ τήν παράσταση τῶν ἑπτά σαλπίγγων. Καί τά ἴδια πάλι γεγονότα
καί περισσότερα, µέ ἀκόµη περισσότερη ἔνταση καί ἔκταση, θά συµβοῦν µέ τήν παράσταση τῶν ἑπτά φιαλῶν. Ἄς ἐκφράσω αὐτό πού εἶπα µέ ἕνα ἁπλό παράδειγµα. Ὅταν
πετάξουµε στήν θάλασσα ἕνα χαλικάκι, τό νερό διαγράφει γύρω ἀπό αὐτό διάφορους κύκλους: ἕνα µικρό κύκλο στήν ἀρχή, µεγαλύτερο ἔπειτα, ἀκόµη µεγαλύτερο µετά καί
τελευταῖα διαγράφει τόν πιό µεγάλο κύκλο καί χάνεται ἔπειτα ἡ παράσταση αὐτή τῶν
κύκλων. Μέ τήν ἁπλῆ αὐτή εἰκόνα θά ἑρµηνεύσουµε τήν Ἀποκάλυψη. Πραγµατικά, ἡ
σωστή ἑρµηνεία τῆς Ἀποκαλύψεως γίνεται µέ αὐτή τήν «κυκλική», ὅπως λέγεται,
ἑρµηνεία. Πρέπει πολύ νά ἔχουµε ὑπ᾽ ὄψιν, ἀδελφοί µου χριστιανοί, τόν σωστό αὐτόν
τρόπο ἑρµηνείας τῆς Ἀποκάλυψης, γιατί συµβαίνουν λάθη. Ἀκοῦστε, γιά νά ἀναφέρω
ἕνα παράδειγµα: Λέγει κάπου ἡ Ἀποκάλυψη ὅτι θά πικρανθοῦν τά ὕδατα (βλ. 8,1011). Πρίν ἀπό σαράντα περίπου χρόνια ἐκπληρώθηκε πραγµατικά σέ κάποια περιοχή
ἔξω ἀπό τήν Ἑλλάδα ἡ προφητεία αὐτή καί πικράθηκαν οἱ ποταµοί τοῦ τόπου ἐκείνου.
Θά ἦταν ὅµως µεγάλο σφάλµα νά ἔλεγαν τότε οἱ Ἱεροκήρυκες ὅτι ἔρχεται-ἦλθε ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ἐπειδή συνέβη αὐτό τό γεγονός, τό ὁποῖο λέγεται στήν
Ἀποκάλυψη ὡς «σηµεῖο» προγνωστικό τῆς Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό τό γεγονός
ἦταν πραγµατικά ἕνας µικρός «κύκλος», τοῦ παραδείγµατος πού εἴπαµε, καί δέν ἦταν
ὁ τελικός κύκλος. Γιατί ὕστερα ἀπό χρόνια ἦλθε ἄλλος µεγαλύτερος «κύκλος» τοῦ µολυσµοῦ τῶν ὑδάτων µέ τό Τσέρνοµπιλ. Καί θά ἦταν λάθος πάλι, ὅταν ἔγινε ὁ µολυσµός
τῶν ὑδάτων µέ τό Τσέρνοµπιλ, νά ἔλεγαν οἱ Ἱεροκήρυκες ὅτι ἦλθε ἡ Δευτέρα Παρουσία
τοῦ Χριστοῦ, γιατί µπορεῖ νά ἔλθει καί ἄλλο µεγαλύτερο συµβάν µολυσµοῦ τῶν ὑδάτων.
Δέν εἶναι λοιπόν σωστό, ὅταν βλέπουµε σέ µία ἐποχή, καί στήν ἐποχή µας, νά πραγµατοποιεῖται κάτι ἀπ᾽ αὐτά πού γράφει ἡ Ἀποκάλυψη, νά λέµε ἔπειτα, φοβίζοντας τόν
λαό, ὅτι ἦλθε ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Τό σωστό εἶναι νά λέµε ὅτι αὐτό τό
συνταρακτικό γεγονός πού ἔγινε, τό προεῖπε ἡ Ἀποκάλυψη καί εἶναι ἕνα «σηµεῖο» γιά
νά µετανοήσουµε. Γιατί ἄν δέν µετανοήσουµε, θά ἔλθουν καί ἄλλα καί ἄλλα «σηµεῖα»
ἐναντίον τῶν ἀµετανοήτων, πού τά γράφει καί αὐτά ἡ Ἀποκάλυψη. Κάπως ἔτσι, ἀδελφοί
µου χριστιανοί, πρέπει νά ἑρµηνεύουµε τήν Ἀποκάλυψη, µέ τήν κυκλική ἑρµηνεία πού
σᾶς εἶπα. Τήν λένε καί «θεωρία τῆς ἐπαναλήψεως».1 Τό ποιό σηµεῖο ὅµως ἀνήκει στόν
τελευταῖο κύκλο τῶν γεγονότων τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ θά µᾶς τό ἀποκαλύψει ὁ Χριστός διά τῶν φωτισµένων Πατέρων, σάν τόν πατέρα Πορφύριο καί τόν
πατέρα Παΐσιο καί ἄλλους ἁγίους πού ὑπάρχουν σέ κάθε γενεά.
Μέ πολλές εὐχές, † Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεµίας
1. Ἤ «θεωρία τῆς ἀνακεφαλαιώσεως» (theoria de recapitulation).
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δηµητσάνα-Μεγαλόπολη,26 Φεβρουαρίου

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ (3)
1. Τά κηρύγµατά µας, ἀδελφοί µου χριστιανοί, ἀναφέρονται στήν Ἀποκάλυψη
τοῦ Ἰωάννου, πού εἶναι τό τελευταῖο βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀλλά καί ὅλης
τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Εἶναι δύσκολο λέγαµε τό βιβλίο αὐτό στήν ἑρµηνεία του, γι᾽
αὐτό καί µέχρι τώρα κάναµε δύο εἰσαγωγικά κηρύγµατα, γιά νά µπορέσουµε
στήν συνέχεια νά τό καταλάβουµε καλύτερα. Πραγµατικά, τά ὅσα εἰσαγωγικά
σᾶς εἶπα µέχρι τώρα γιά τήν Ἀποκάλυψη ἦταν ἑρµηνευτικά κλειδιά, γιά νά κατανοήσουµε καλύτερα τό βιβλίο αὐτό. Καί τό σηµερινό µου κήρυγµα θά εἶναι καί
αὐτό πάλι εἰσαγωγή στήν Ἀποκάλυψη, στό πνεῦµα τοῦ βιβλίου αὐτοῦ.
2. Στό προηγούµενο κήρυγµά µου, ἀδελφοί µου, σᾶς εἶπα ὅτι τό κεντρικό θέµα
τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκάλυψης εἶναι ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Καί κατά
πρῶτον τό βιβλίο αὐτό λέγει γιά τά γεγονότα ἐκεῖνα, πού θά προηγηθοῦν τῆς παρουσίας αὐτῆς τοῦ Χριστοῦ. Γιά τά γεγονότα αὐτά δέν µιλάει µόνο ἡ Ἀποκάλυψη,
ἀλλά τά διαβάζουµε καί στό 24ο κεφάλ. τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου καί στό
13ο κεφάλ. τοῦ κατά Μᾶρκον Εὐαγγελίου καί στό 21ο κεφάλ. τοῦ κατά Λουκᾶν
Εὐαγγελίου καί στό 2ο κεφάλ. τῆς Β´ πρός Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἀλλά καί στήν Παλαιά Διαθήκη. Ἐνῶ ὅµως τά ὅσα γράφει ἡ
Καινή Διαθήκη γιά τά γεγονότα αὐτά, τά προγνωστικά τῆς Δεύτερης Παρουσίας
τοῦ Χριστοῦ, εἶναι εὐνόητα καί σχεδόν σαφῆ, στήν Παλαιά Διαθήκη χρειάζεται
µεγαλύτερη προσοχή. Ὅταν ἡ Παλαιά Διαθήκη µιλάει γιά τήν Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, µπορεῖ νά ἐννοεῖ εἴτε τήν Πρώτη εἶτε τήν Δευτέρα Παρουσία, ἤ καί τίς δύο
µαζί. Γι᾽ αὐτό ὁ λόγος συγχέεται. Θά σᾶς πῶ ἕνα παράδειγµα, χριστιανοί µου γιά
νά νοήσετε αὐτό πού λέγω: Ὅταν ἀπό µεγάλη ἀπόσταση βλέπουµε δυό βουνά, µᾶς
φαίνεται ὅτι τά βουνά αὐτά εἶναι κολλητά. Ἔτσι καί ἐδῶ: Ὁ προφήτης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης βλέπει ἐν Πνεύµατι τό ἕνα «βουνό», τήν Πρώτη δηλαδή Παρουσία
τοῦ Χριστοῦ· καί ἐν Πνεύµατι πάλι βλέπει καί τό δεύτερο «βουνό», τήν Δευτέρα
δηλαδή Παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί ἐκφράζει καί τίς δυό Παρουσίες µαζί, µέ τίς
ἴδιες λέξεις. Τό φαινόµενο αὐτό στή θεολογία λέγεται «Συνόρασις».
3. Στό προηγούµενο κήρυγµα εἴπαµε ὅτι τά γεγονότα, τά πρίν ἀπό τήν Δευτέρα
Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, λέγονται «Σηµεῖα». Καί λέγονται ἔτσι, εἴπαµε, γιατί
µᾶς ὁδηγοῦν κάπου ἀλλοῦ. Μᾶς ὁδηγοῦν στή µετάνοια. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης, ὁ
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Πρόδροµος καί Βαπτιστής τοῦ Κυρίου µας γιά τήν Πρώτη Παρουσία τοῦ Χριστοῦ κήρυττε στούς ἀνθρώπους καί ἔλεγε: «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία
τῶν οὐρανῶν». Ἀλλά µέ βάση τό φαινόµενο τῆς «Συνόρασης», πού εἴπαµε προηγουµένως, τό ἴδιο κήρυγµα ἁρµόζει καί γιά τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ.
Γι᾽ αὐτό καί τό κήρυγµα τῆς Ἀποκαλύψεως, πού µιλάει διά τῶν «Σηµείων» της
γιά τήν Δευτέρα τοῦ Χριστοῦ Παρουσία, τό κήρυγµά της, λέγω, εἶναι καί αὐτό
ἡ µετάνοια.
4. Τά πρίν ἀπό τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ γεγονότα, ὅπως θά τά
δοῦµε στή µελέτη µας αὐτή, εἶναι φοβερά. Καί οἱ προφῆτες στήν Παλαιά Διαθήκη, προτοῦ νά µιλήσουν γιά τήν ἔλευση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, µιλᾶνε πρῶτα
γιά ἀναταραχές στό σύµπαν, ὅπως ἁρµόζει γιά τήν θεοφάνεια, πού πρόκειται νά
ἐπακολουθήσει. Ἔτσι ὁ προφήτης Ἀµώς παριστάνει κάπου τήν ἄψυχη κτίση νά
τρέµει καί νά θρηνεῖ, ὅταν µιλάει ὁ Θεός. Λέγει: «Ὁ Κύριος βρυχᾶται ἀπό τήν
Σιών καί ἀκούεται ἡ φωνή Του ἀπό τήν Ἰερουσαλήµ. Μαραίνονται τά βοσκοτόπια
καί ξηραίνεται ἡ κορυφή τοῦ Καρµήλου» (Ἀµώς 1,2)!
Ἀλλά ἄν εἶναι φοβερά καί τροµερά τά «Σηµεῖα» τῆς Ἀποκάλυψης γιά τούς
ἁµαρτωλούς γιά νά τούς κεντρίσουν σέ µετάνοια, τί θά γίνουν τά πιστά παιδιά
τοῦ Θεοῦ, οἱ ἀκόλουθοι τοῦ «ἐσφαγµένου Ἀρνίου»; Θά ἔχουν καί αὐτοί τήν ἀγωνία
καί τόν φόβο ὅτι θά συµπαρασυρθοῦν καί αὐτοί στήν καταστροφή; Ὄχι! Γιά τά
παιδιά Του ὁ Θεός λαµβάνει εἰδική µέριµνα. Ἐδῶ, χριστιανοί µου, πρέπει νά σᾶς
πῶ αὐτό τό ὡραῖο καί γλυκό πού παρατηροῦµε στήν Ἀποκάλυψη γιά τά παιδιά
τοῦ Θεοῦ. Στήν Ἀποκάλυψη, µετά ἀπό τήν παρουσίαση ὁρισµένων τροµερῶν
«Σηµείων», διακόπτεται ἀπότοµα ἡ συνέχεια καί παρεµβάλλεται µιά ἤρεµη καί
παρήγορη σκηνή, πού ἀναφέρεται στήν τύχη τῶν πιστῶν. Ἔτσι µετά τήν λύση
τῶν 6 σφραγίδων (6,1-17) ἔχουµε µιά µεγάλη περικοπή (7,1-17), πού ἀναφέρεται στήν ἐξαιρετική θέση τῶν ἐκλεκτῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ· καί ἔπειτα ἀκολουθεῖ ἡ λύση τῆς ἕβδοµης σφραγίδας. Τό ἴδιο καί µετά τά ἕξι σαλπίσµατα
(8,7-9,21. 10,1-11,14). Καί µετά τά φοβερά γεγονότα περί τοῦ Ἀντιχρίστου
(κεφ. 12-13) ἔχουµε καί ἐδῶ πάλι τήν τρυφερή καί παρήγορη εἰκόνα τοῦ Ἀρνίου
µέ τούς «ἑκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες» πιστούς, οἱ ὁποῖοι, ὅπως οἱ
ὀπαδοί τοῦ Ἀντιχρίστου ἔχουν τό σῆµα του στά µέτωπά τους (13,16), ἔτσι καί
αὐτοί, οἱ ἐκλεκτοί τοῦ Ἀρνίου, ἔχουν «τό ὄνοµα Αὐτοῦ καί τό ὄνοµα τοῦ Πατρός
Αὐτοῦ γεγραµµένον ἐπί τῶν µετώπων αὐτῶν» (14,1). Εἶναι κανόνας σχεδόν στό
βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης νά ξεκουράζει τόν ἀναγνώστη της – ἤ τόν θεατή της
καλύτερα, ἀφοῦ πρόκειται γιά δράµα – µέ µιά παραµυθητική περικοπή πού µιλάει
γιά τήν ἀσφάλεια καί τήν µακαριότητα τῶν πιστῶν.
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5. Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου λοιπόν, χριστιανοί µου, ἐνῶ ἔχει συνταρακτικές
περικοπές µέ φοβερά γεγονότα γιά τούς ἀσεβεῖς, ὅµως ἔχει παρήγορες καί γλυκές
περικοπές γιά τά παιδιά τοῦ Θεοῦ, γιά τούς εὐσεβεῖς, καί θέλει νά τούς βεβαιώσει
ὅτι δέν πρέπει νά φοβοῦνται γιά τίποτε, γιατί ὁ Θεός φροντίζει γι᾽ αὐτούς καί
τούς ἔχει στήν προστασία Του. Ἄρα δέν εἶναι καθόλου σωστό καί καθόλου σύµφωνο µέ τό πνεῦµα τῆς Ἀποκάλυψης αὐτό πού παρατηροῦµε συνήθως, τό νά φοβοῦνται καί νά τρέµουν οἱ πιστοί χριστιανοί ἀπό τά συντελούµενα φοβερά γεγονότα
τῆς κάθε ἐποχῆς. Ἄς φοβοῦνται οἱ ἄπιστοι, «οἱ µή ἔχοντες ἐλπίδα» (Α´ Θεσ.
4,13), γιατί δέν ἔχουν ποῦ νά ἀκουµπήσουν· ἄς φοβοῦνται οἱ βλάσφηµοι καί οἱ
ἀσεβεῖς γιά τά ἄνοµα ἔργα τους. Ἐµεῖς οἱ πιστοί, οἱ ὁποῖοι κοινωνοῦµε τό Αἷµα
τοῦ ἐσφαγµένου Ἀρνίου, ὄχι, δέν πρέπει νά φοβούµεθα καί νά τρέµουµε. Γιά µᾶς
τούς πιστούς ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ δέν θά εἶναι τροµερό γεγονός,
ἀλλά εὐχάριστο, χαροποιό, ὅπως ἔτσι ἦταν καί ἡ Πρώτη Παρουσία Του. Γι᾽ αὐτό
καί λέµε καί ψάλλουµε «...ἵνα τάς δύο σκιρτῶν µεγαλύνω ἀγαθέ Παρουσίας Σου».
Ἀπό τό ἄλλο κήρυγµα θά µποῦµε, µέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, σ᾽ αὐτό τό ἴδιο τό βιβλίο
τῆς Ἀποκάλυψης.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεµίας
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
(Εἰσήγησις εἰς τό θεολογικόν Συνέδριον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς
περί τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τήν 12η Φεβρουαρίου 2012)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Εὐχαριστῶ γιά τήν τιµή νά ὁµιλήσω στό θεολογικό αὐτό Συνέδριο τῆς Ἐνορίας
Ἁγίας Παρασκευῆς Χολαργοῦ, µέ τό γενικό της θέµα περί τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τό ἐπί µέρους θέµα, τό ὁποῖο µοῦ ἔδωσε ἡ Ἐπιτροπή τοῦ Συνεδρίου νά ἀναπτύξω, εἶναι «Ἀπαντήσεις στίς κατηγορίες ἐναντίον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης».
Λυπᾶµαι ὅµως, γιατί στό µικρό χρονικό διάστηµα πού µοῦ παρέχει τό πρόγραµµα
δέν θά µπορέσω νά ἀνταποκριθῶ, ὅπως θά ἤθελα, στήν ἀνάπτυξη τοῦ σπουδαίου
αὐτοῦ θέµατος, γι᾽ αὐτό καί θά περιοριστῶ στά πλέον βασικά σηµεῖα του.
Στίς ἡµέρες µας, ἀγαπητοί µου, µαζί µέ τά ἄλλα, γίνεται καί αὐτό τό µεγάλο
ἁµάρτηµα, πού εἶναι προδοσία πίστεως: Περιφρονεῖται καί ὑβρίζεται ἡ Παλαιά
Διαθήκη. Τό ἁµάρτηµα δέ αὐτό εἶναι µεγάλο, γιατί ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι ἡ
πρώτη θεία Ἀποκάλυψη. Καί ἡ περιφρόνησή της λοιπόν εἶναι ἁµάρτηµα µεγάλο,
εἶναι µεγαλύτερο ἀπό τήν αἵρεση· γιατί, ἄν τό νά παρερµηνεύσουµε ἕνα χωρίο
τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί νά βγάλουµε ἀπό αὐτό ἐσφαλµένη διδασκαλία συνιστᾶ
αἵρεση, ἄς φανταστοῦµε πόσο φοβερό εἶναι τό νά διαγράφουµε καί νά ἀπορίπτουµε
ὁλόκληρο τό πρῶτο τµῆµα τῆς θείας Ἀποκαλύψεως, τήν Παλαιά Διαθήκη.
Ἀσφαλῶς δέ δέν πρέπει νά εἴµαστε ἀδιάφοροι στά ἀκουόµενα καί σήµερα ἐναντίον
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλά, κατά τό παράδειγµα τῶν ἁγίων Πατέρων µας,
νά ὁµιλοῦµε καί ἐµεῖς µέ προφορικό καί γραπτό λόγο γιά τήν ἱερότητά της, τήν
ἀναγκαιότητά της στήν Ἐκκλησία µας καί τήν σπουδαιότητά της στήν πνευµατική µας πορεία.
Ἄς πῶ προλογικά καί τό ἄλλο θλιβερό, ὅτι δηλαδή ὑπάρχουν καί ἐκκλησιαζόµενοι Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν καί αὐτοί σωστή ἔννοια γιά τήν Παλαιά
Διαθήκη. Τό δέ ἀκόµη χειρότερο εἶναι ὅτι ὑπάρχουν καί κληρικοί ἱεροκήρυκες, οἱ
ὁποῖοι ὁµιλοῦν γιά ἄλλο Θεό στήν Παλαιά Διαθήκη, Θεό ὀργιζόµενο καί κεραυνοβολοῦντα, καί ἄλλο Θεό στήν Καινή Διαθήκη. Ἔτσι ἡ Παλαιά Διαθήκη πολεµεῖται καί ἐκ τῶν ἔνδον διά τό ἀθεολόγητο µερικῶν ἱερωµένων.
Στήν συνέχεια, µέ σύντοµο ὅσο µπορῶ λόγο, θά ἀπαντήσω στίς σπουδαιότερες
ἀπό τίς ἀκουόµενες κατηγορίες κατά τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί θά διαλεχθοῦµε
στήν συνέχεια καί γιά τίς σχετικές περί αὐτῆς ἄλλες ἀπορίες.
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ΑΚΟΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Α´
Ὡς πρῶτο λεγόµενο περιφρονητικῶς πρός τήν Παλαιά Διαθήκη εἶναι αὐτό πού
λέγουν πολλοί, ὅτι δέν χρειάζεται νά τήν διαβάζουµε· µᾶς φτάνει ἡ Καινή Διαθήκη. Ἄς µάθουµε τήν Καινή Διαθήκη καί δέν µᾶς χρειάζεται ἡ Παλαιά.
(α) Τά λόγια αὐτά προδίδουν ἄγνοια ὄχι µόνο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλά
καί τῆς Καινῆς, διότι ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι δέν µπορεῖ νά σταθεῖ ἡ Καινή Διαθήκη
χωρίς τήν Παλαιά. Ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι ἡ βάση τῆς Καινῆς. «Προέλαβε
τήν Καινήν ἡ Παλαιά καί ἡρµήνευσε τήν Παλαιάν ἡ Καινή», λέγει κάπου ὁ
Χρυσόστοµος. Γι᾽ αὐτό ἐξ ἄλλου λέγεται Καινή Διαθήκη, ἐπειδή προϋποθέτει
ὑπάρχουσα Παλαιά Διαθήκη.
(β) Ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι ὅ,τι καί ἡ Καινή Διαθήκη. Τί εἶναι ἡ Καινή Διαθήκη; Εἶναι φάκελλος µαρτυρικῶν καταθέσεων αὐτοπτῶν καί αὐτηκόων µαρτύρων περί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτόπτες καί αὐτήκοοι µάρτυρες εἶναι οἱ ἅγιοι
Ἀπόστολοι. Ἀλλά καί ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι τό ἴδιο ἀκριβῶς. Εἶναι καί αὐτή
φάκελλος µαρτυρικῶν καταθέσεων αὐτοπτῶν καί αὐτηκόων µαρτύρων περί τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτόπτες καί αὐτήκοοι µάρτυρες σ᾽ αὐτήν εἶναι οἱ Πατριάρχες
καί οἱ Προφῆτες. Τό θέµα καί τῶν δύο Διαθηκῶν εἶναι τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.
Ὅπως λέγει κάπου ὁ ἱερός Χρυσόστοµος, «προέλαβε τήν Καινήν ἡ Παλαιά καί
ἡρµήνευσε τήν Παλαιάν ἡ Καινή. Καί πολλάκις εἶπον, ὅτι δύο Διαθῆκαι καί δύο
παιδίσκαι καί δύο ἀδελφαί τόν ἕνα Δεσπότην δορυφοροῦσι. Κύριος παρά προφήταις
καταγγέλλεται, Χριστός ἐν Καινῇ κηρύσσεται. Οὐ καινά τά καινά, προέλαβε
γάρ τά παλαιά. Οὐκ ἐσβέσθη τά παλαιά, ἡρµηνεύθη γάρ ἐν τῇ Καινῇ».1
(γ) Πραγµατικά, τό θέµα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀναµενοµένου Μεσσίου. Ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι βιβλίο θεοπτιῶν τοῦ
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἀσάρκου ἔτι ὄντος. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐβιάζετο, τρόπον τινά, πότε
νά σαρκωθεῖ καί ἐνεφανίζετο µέ µορφήν ἀγγέλου στούς δικαίους τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης. Στήν Παλαιά Διαθήκη διαβάζουµε γιά τόν «Ἄγγελο τοῦ Κυρίου»,
Mal’ ak Jahve, ὅπως λέγεται στό Ἑβραϊκό, ἕνα µυστηριῶδες Πρόσωπο, τό ὁποῖο
παρουσιάζεται ὡς Θεός καί ὀνοµάζεται ρητῶς Γιαχβέ. Κατά τήν πατερική ἑρµηνεία ὁ Ἄγγελος τοῦ Κυρίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, τό
1. Ὁµιλία εἰς τό «Ἐξῆλθε δόγµα παρά Καίσαρος Αὐγούστου» καί εἰς τήν ἀπογραφήν τῆς ἁγίας Θεοτόκου, MPG 50,796.
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δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἄσαρκος ἀκόµη καί ἐµφανιζόµενος µέ τήν
µορφή τοῦ ἀγγέλου. Εἶναι αὐτός πού ὁ προφήτης Ἠσαΐας (9,6) καλεῖ «µεγάλης
βουλῆς ἄγγελον» ἤ ὁ προφήτης Μαλαχίας (3,1) καλεῖ «ἄγγελον τῆς διαθήκης».
Εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ὁποῖος ὀνοµάζεται ἄγγελος, ἐπειδή «τήν πατρικήν
ἡµῖν ἀνήγγειλε βουλήν, κατά τήν αὐτοῦ φωνήν», ὅπως λέγει ὁ Θεοδώρητος.2
Ἐπειδή ὁ χρόνος δέν ἐπιτρέπει λέγω µόνο συντόµως ὅτι σέ πολλά σηµεῖα τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης ἔχουµε θεοφάνεια τοῦ θείου τούτου Ὄντος, τοῦ Ἀγγέλου τοῦ
Κυρίου, τοῦ Mal’ ak Jahve.3
(δ) Πρέπει ὅµως νά ποῦµε ἐδῶ τήν µεγάλη µας διαφορά µεταξύ ἡµῶν τῶν
Ὀρθοδόξων καί τῶν Φραγκολατίνων Παπικῶν: Ὅτι δηλαδή, ἐνῶ ἐµεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, ἀκολουθοῦντες τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων, ἑρµηνεύουµε ὀρθῶς
καί τό διακηρύσσουµε στήν θεία µας λατρεία, ὅτι οἱ ἐµφανίσεις τοῦ Ἀγγέλου τοῦ
Κυρίου στήν Παλαιά Διαθήκη εἶναι ἐµφανίσεις τοῦ ἀσάρκου ἀκόµη Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ, οἱ Ρωµαιοκαθολικοί, ἀκολουθοῦντες τήν διδασκαλία τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου,
ἑρµηνεύουν λανθασµένα ὅτι ὁ Ἄγγελος τοῦ Κυρίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (Mal’
ak Jahve) δέν εἶναι ὁ ἄκτιστος Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἕνας κτιστός
ἄγγελος. Τήν αἱρετική αὐτή διδασκαλία τήν εἰσήγαγαν οἱ Ρωµαιοκαθολικοί στήν
θεολογία τους καί ἔτσι ὑποτιµήθηκε σ᾽ αὐτούς ἡ Παλαιά Διαθήκη. Γιατί µέ αὐτή
τήν αἱρετική, ξαναλέγω, διδασκαλία τους καί µέ τήν ἄλλη αἱρετική πάλι διδασκαλία τους, τῆς µή διακρίσεως οὐσίας καί ἐνέργειας στόν Θεό, ἡ Παλαιά Διαθήκη δέν παρουσιάζεται ὡς βιβλίο θεοφανειῶν, ἀλλά ὡς βιβλίο ἐµφανίσεων ἑνός
κτιστοῦ ἀγγέλου καί ἐµφανίσεων κτιστῶν συµβόλων. Ἡ ἐπικρατοῦσα στόν χῶρο
µας περιφρόνηση πρός τήν Παλαιά Διαθήκη ἔχει παπική προέλευση, εἶναι δυτικό
φροῦτο! Ὡσάν παρέκβαση ὅµως θά ἤθελα νά πῶ περί τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου ὅτι
εἶναι ἅγιος, διότι ἔτσι τόν δέχεται ἡ Ἐκκλησία, ἐπειδή ἔπλυνε τήν ψυχή του µέ
τά δάκρυα τῆς µετανοίας του καί ἐπειδή ἦταν ταπεινός καί ἀσκητής. Ἡ µεγάλη
ὅµως ἔλλειψη τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου ἦταν τό ὅτι δέν ἐγνώριζε τήν ἑλληνική
γλώσσα, παρά µόνο τήν λατινική. Καί ἀφοῦ δέν ἐγνώριζε τήν ἑλληνική γλώσσα,
δέν ἐγνώριζε τήν θεολογία τῶν Μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας µας. Γνωρίζουµε δέ ὅτι ἡ σωστή ἑρµηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς γίνεται µέ βάση τήν ἑρµηνεία
τῶν ἁγίων Πατέρων.
Μέ τά ὅσα εἶπα παραπάνω, ὡς ἀπάντηση στό λεγόµενο ὅτι δέν χρειάζεται ἡ
µελέτη τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης παρά µόνο τῆς Καινῆς, θέλω νά πῶ ὅτι ἡ Παλαιά
Διαθήκη πρέπει νά ἑρµηνεύεται χριστολογικά. Τήν ἑρµηνεία αὐτή τῆς Παλαιᾶς
2. MPG 81,296.
3. Βλ. Γεν. 22,11.12. 31,11. Ἐξ. 3,2-21. Ἰησ. Ν. 5,13-15. Κριτ. 2,1-5 κ.ἄ.
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Διαθήκης τήν ἔδωσε αὐτή ἡ Καινή Διαθήκη, ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί οἱ Ἀπόστολοι. Καί µέ βάση τήν ἑρµηνεία αὐτή ἐθεολόγησαν οἱ ἅγιοι Πατέρες.
Β´
Ὡς ἄλλη κατηγορία κατά τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι ὁ λόγος πού ἀκούγεται
γι᾽ αὐτήν ὅτι δέν εἶναι τάχα ὠφέλιµη ἡ ἀνάγνωσή της, γιά τό ὅτι περιέχει σκανδαλώδεις διηγήσεις: Γιά τήν διήγηση τοῦ Ἀβραάµ καί τῆς Σάρρας στήν Αἴγυπτο
(Γεν. 12,10-20) καί τοῦ Ἰσαάκ καί τῆς γυναίκας του στά Γέραρα (Γεν. 20,118. 26,1-14), ὅπως ἀκόµη περισσότερο, γιά τήν διήγηση τῆς αἱµοµιξίας τοῦ
Λώτ µέ τίς θυγατέρες του (Γεν. 19,30-38) ἤ τοῦ αἴσχους τῶν Σοδοµιτῶν (Γεν.
19,1 ἑξ.) καί γιά τήν σκανδαλώδη πράγµατι ἱστορία τοῦ Ἰούδα καί τῆς Θάµαρ
(Γεν. 38,1-30) κ.ἄ.
Κατανοοῦµε τίς ἀντιρρήσεις αὐτές τῶν ἀντιφρονούντων καί ἡ ἀπάντηση σ᾽ αὐτές
εἶναι µόνο θεολογική. Μέ τήν εὐκαιρία λέγω ὅτι ἡ Παλαιά Διαθήκη πρέπει νά ἑρµηνεύεται θεολογικά καί εἰδικώτερα χριστολογικά, ὅπως ἀναπτύξαµε στήν προηγούµενη παράγραφο. Ἐάν τήν Παλαιά Διαθήκη δέν τήν ἑρµηνεύσουµε θεολογικά,
συµφωνῶ κι ἐγώ ὅτι σκανδαλίζει ἡ ἀνάγνωσή της καί δέν πρέπει νά τήν διαβάζουµε.
Ὡς θεολογική ἀπάντηση στήν παραπάνω ἀντίρρηση ἔχω νά πῶ τά ἑξῆς:
(α) Ἡ Παλαιά Διαθήκη παραλαµβάνει τόν ἄνθρωπο πεπτωκότα, πεσµένο δηλαδή στήν ἁµαρτία. Καί µέ τίς παραπάνω καί ἄλλες σκανδαλώδεις διηγήσεις,
πού ἀναφέρει, τοῦ µιλάει στήν γλώσσα του, γιά νά τόν ἀνορθώσει σταδιακά. «Τῆς
ἀσθενείας τῶν δεχοµένων τούς νόµους ἦν τά λεγόµενα τότε», λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστοµος γιά τό θέµα πού µιλᾶµε. Καί συνεχίζει λέγοντας: «Βλέπουµε γιά παράδειγµα στήν Παλαιά Διαθήκη τόν Θεό νά δέχεται λατρεία ἀπό κνίσσα θυσιῶν·
αὐτό εἶναι πολύ ἀνάξιο γιά τόν Θεό, ἀλλά συγκατέβηκε στήν ἀτέλεια τῶν ἀνθρώπων τῶν χρόνων ἐκείνων...».4 Ἡ συµβᾶσα πτώση τῶν πρωτοπλάστων ἔφερε τόν
ἄνθρωπο σέ µία παρά φύση κατάσταση· καί ἀπό αὐτή τήν παρά φύση κατάσταση
ἡ Παλαιά Διαθήκη θέλει νά τόν φέρει στό κατά φύση, γιά νά τόν παραλάβει
ἔπειτα ἀπό αὐτή τήν κατάσταση ἡ Καινή Διαθήκη καί νά τόν φέρει στήν ὑπέρ
φύση κατάσταση. Ἔτσι στήν ἀρχή ἡ Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει τόν Θεό νά
ἐπιτρέπει τόν γάµο καί µεταξύ ἀδελφῶν, γιατί δέν µποροῦσε νά γίνει καί διαφορετικά. Ἀλλά στήν συνέχεια ἡ Παλαιά Διαθήκη ἀπαγορεύει τήν ἀδελφοµιξία,
ἐπιτρέπει ὅµως τήν πολυγαµία µέ ξένες πρός τήν οἰκογένεια γυναῖκες. Καί ἔτσι
4. Εἰς τό κατά Ματθαῖον Ὁµιλία ΙΖ´, MPG 57,261.
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βλέπουµε τόν Ἀβραάµ, κατά τά κρατοῦντα τότε, νά τεκνοποιεῖ ἀπό τήν Ἄγαρ,
τήν δούλη τῆς γυναικός του Σάρρας (Γεν. 16,4), ἀλλά καί ἀργότερα νά παίρνει
καί ἄλλη γυναίκα, τήν Χεττούρα, ἀπό τήν ὁποία µάλιστα γεννάει ἕξι παιδιά (Γεν.
25,1-20). Ἀπό τήν πολυγαµία ὅµως ἔπειτα µεταβαίνει ἡ Παλαιά Διαθήκη στήν
µονογαµία καί ἀπ᾽ αὐτήν στήν ἐγκράτεια στόν γάµο (Σοφ. Σειρ. 23,6). Καί
ὕστερα ἀπό τήν προηγηθεῖσα αὐτή προπαρασκευή στήν ἐγκράτεια µεταβαίνουµε
στήν παρθενία, πού ἀποκαλύπτεται κυρίως στήν Καινή Διαθήκη. Καί ἡ παρθενία
εἶναι πράγµατι µία ὑπέρ φύση κατάσταση.5
Στό ἐρώτηµα, λοιπόν, γιατί τά τόσα σκανδαλώδη στήν Παλαιά Διαθήκη ἀπαντοῦµε πρῶτον γενικά ὅτι ἡ Παλαιά Διαθήκη µιλάει γιά τήν πτώση (βλ. Γεν.
κεφ. 3) καί τά ὀδυνηρά ἀποτελέσµατα τῆς πτώσεως. Ἡ ἁµαρτία τοῦ ἀνθρώπου
ἔγινε πολύ ἁµαρτωλή, ἄς τό πῶ ἔτσι, ἔγινε «καθ᾽ ὑπερβολήν ἁµαρτωλός», ὅπως
τό λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Ρωµ. 7,13)· καί ἐπειδή ἡ Παλαιά Διαθήκη ἀναφέρεται στήν ἁµαρτωλή αὐτή κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, γι᾽ αὐτό καί διαβάζουµε
σ᾽ αὐτήν γιά πτωτικά καί σκανδαλώδη πράγµατα. Σκοπεύει ὅµως ἡ Παλαιά
Διαθήκη τήν ἀνόρθωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν πεσµένη του στήν ἁµαρτία κατάσταση καί γι᾽ αὐτό ἀκριβῶς ἀναφέρει τά πτωτικά καί σκανδαλώδη τῆς κατάστασής του αὐτῆς.
(β) Ὡς µιά ἄλλη, θεολογική πάλι ἀπάντηση, σχετικά µέ τά «σκανδαλώδη»
τά ἀναφερόµενα στήν Παλαιά Διαθήκη ἔχουµε νά ποῦµε καί τό ἑξῆς: Στήν Παλαιά Διαθήκη διακρίνουµε δύο γραµµές, δύο γενεές ἀνθρώπων, τήν καλή καί τήν
κακή γενεά. Ἀπό τήν ἀρχή βλέπουµε τήν διάκριση αὐτή: Τήν καλή γενεά µέ
ἀρχηγό τόν Ἄβελ καί τήν κακή γενεά µέ ἀρχηγό τόν Κάϊν. Ἡ µία γενεά µάχεται
τήν ἄλλη (βλ. Γεν. 3,15). Ὅταν ἐµίχθησαν οἱ δύο αὐτές γενεές (Γεν. κεφ. 6)
ἔγινε ὁ φοβερός κατακλυσµός. Ὁ Θεός θέλει οἱ ἄνθρωποι τῆς καλῆς γενεᾶς νά
διατηρηθοῦν καθαροί, νά µήν ἔχουν κοινωνία µέ τούς ἀνθρώπους τῆς κακῆς γενεᾶς. Θέλει τό κηπάριό Του νά παραµείνει καθαρό, γιατί ἀπ᾽ αὐτό τό κηπάριο θά
βγεῖ ὁ ὡραῖος καρπός, ἡ Παναγία, ἀπό τήν Ὁποία θά προέλθει ὁ Μεσσίας. Μέ
βάση αὐτό λέγουµε τώρα: Γι᾽ αὐτό στήν Παλαιά Διαθήκη ἀναφέρονται οἱ θεωρούµενες ὡς σκανδαλώδεις διηγήσεις γιά τήν διάσωση τῆς Σάρρας στήν Αἴγυπτο
ἀπό τόν µιασµό ἤ τῆς Σάρρας πάλι καί τῆς Ρεβέκκας στά Γέραρρα: Γιά νά φανεῖ
ἡ φροντίδα τοῦ Θεοῦ γιά τήν διατήρηση τῆς καθαρότητας τῆς µητέρας τοῦ λαοῦ,
ἀπό τόν ὁποῖο θά προέλθει ὁ Μεσσίας. Γι᾽ αὐτό ἡ Χαναναία Θάµαρ τό διακινδύνευσε µέ πολλή θυσία νά συλλάβει ἀπό τόν Ἰούδα καί νά ἀποκτήσει παιδί ἀπ᾽
5. Βλ. Μεθοδίου Ὀλύµπου, Συµπόσιον ἤ περί ἁγνείας, Λόγος α´ ΙΙ, ΒΕΠ 18,19.5 ἑξ.
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αὐτόν (Γεν. 38,1-30): Γιά νά ὑπαχθεῖ καί αὐτή στό εὐλογηµένο γένος τοῦ
Ἀβραάµ, στό ὁποῖο δόθηκαν οἱ ἐπαγγελίες περί γεννήσεως τοῦ Μεσσίου (Γεν.
κεφ. 15. 17,19.21). Καί γιά νά στιγµατισθεῖ ἡ κακή γενεά, γι᾽ αὐτό ἡ Παλαιά
Διαθήκη ἀναφέρει τίς σκανδαλώδεις πάλι διηγήσεις περί τῆς βδελυρᾶς καταγωγῆς τῶν Μωαβιτῶν καί τῶν Ἀµµωνιτῶν ἀπό τήν αἱµοµιξία τοῦ Λώτ µέ τίς
θυγατέρες του (Γεν. 19,30-38)· ἤ µνηµονεύει ἄλλα κακόφηµα περί τοῦ Ἡσαῦ
(Γεν. 26,34-35. 25,29-34), γιά νά φανεῖ καί νά τονισθεῖ ὅτι δικαίως ἀποκόπτονται αὐτοί ἀπό τήν καλή γραµµή, ἀπό τήν ὁποία θά προέλθει ὁ Μεσσίας.
Γ´
Ἄλλο, ἰδιαίτερα λεγόµενο ἀπό τούς ἀρχαιολάτρες Ἕλληνες ἐναντίον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, εἶναι ὅτι αὐτή φαίνεται σάν µία ἱστορία τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ καί
ὅτι ὁ Θεός ὡς νά ταυτίζεται µέ τόν λαό τοῦ Ἰσραήλ καί νά µήν ἐνδιαφέρεται γιά
τά ἄλλα ἔθνη. Καί εἶναι ἀνάξιο, λοιπόν, λέγουν αὐτοί, γιά τούς ἀπογόνους ἐνδόξων
ἡρωικῶν προγόνων, εἶναι ἀνάξιο, λέγουν, νά θεωροῦν ὡς ἱερό τους κείµενο τήν
Παλαιά Διαθήκη, ἡ ὁποία παρουσιάζει τόν Ἰσραήλ ὡς ἐκλεκτό λαό τοῦ Θεοῦ.
Καί εἶναι ἀνάξιο, πάλι λέγουν αὐτοί, γιά τόν Ἕλληνα, τόν µαθητή τοῦ Πλάτωνα
καί τοῦ Ἀριστοτέλη, νά ὀνοµάζει τούς Πατριάρχες Ἀβραάµ, Ἰσαάκ καί Ἰακώβ
ὡς «προπάτορές του»! Ἀπό ἐθνικιστικό, δηλαδή, κυρίως λόγο ἀπορρίπτεται ἡ
Παλαιά Διαθήκη στόν χῶρο µας καί στίς ἡµέρες µας.
(α) Καί πάλι τό λάθος ἐδῶ, ὅπως στίς προηγούµενες δύο περιπτώσεις, εἶναι
θεολογικό. Κατά πρῶτον ἔχουµε νά ποῦµε ὅτι τό πᾶν εἶναι ἡ θέωση, τό νά βροῦµε
δηλαδή στήν ζωή µας τόν Θεό καί νά ἑνωθοῦµε µαζί Του. Καί ἡ θέωση ὑπερβαίνει
τήν φύση καί δέν ἔχει καµµιά σχέση µέ ἐθνικό σωβινισµό. Ὁ Θεός δέν κάνει γεωγραφία καί ἐπιφαίνεται σέ ὁποιονδήποτε τόν ζητήσει µέ καθαρή καρδιά (βλ.
Πράξ. 2,9-21). Ἡ Παναγία ἦταν µία Ἑβραιοπούλα. Καί ὅµως γι᾽ Αὐτήν τήν
Ἑβραιοπούλα ἐργαζόταν ὅλη ἡ πρό Χριστοῦ ἐποχή, γιά νά γεννηθεῖ δηλαδή ἡ
κατάλληλη γυναίκα, πού θά γίνει Μητέρα τοῦ Μεσσίου. Αὐτήν ἐξέλεξε ὁ Θεός
γιά Μητέρα τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ Του. Τί, λοιπόν; Δέν θά δεχθοῦµε τήν
Παναγία µας, ἐπειδή δέν ἦταν Ἑλληνίδα, ἀλλά ἦταν Ἑβραία τήν καταγωγή;
Καί ἄν ἦταν Ἑλληνίδα δέν θά ἔπρεπε νά δεχθεῖ τήν Παναγία ὁ Γάλλος ὀρθόδοξος,
ἐπειδή ἦταν Ἑλληνίδα καί ὄχι Γαλλίδα; Καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος πάλι ἦταν καί
αὐτός Ἑβραῖος. Θά ἀπορρίψουµε, λοιπόν, καί τόν µέγαν Ἀπόστολο, ἐπειδή δέν
ἦταν Ἕλληνας;
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(β) Κατά δεύτερον ὅµως ἔχουµε νά ποῦµε ὅτι σ᾽ αὐτήν τήν Παλαιά Διαθήκη
ὁ Θεός παρουσιάζεται ὡς παγκόσµιος καί προνοῶν ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσµου, χωρίς
νά ἔχει καµµία ἰδιαίτερη προτίµηση πρός τόν ἑβραϊκό λαό. Ὁ προφήτης Ἀµώς
ἀρνεῖται στόν Ἰσραήλ νά νοµίσει ὅτι ἔχει κάποιο ἰδιαίτερο προνόµιο ἀπό τόν Θεό,
γι᾽ αὐτό καί σ᾽ αὐτήν τήν ἔξοδό του ἀπό τήν Αἴγυπτο, γιά τήν ὁποία τόσο πολύ
αὐτός ἐκαυχᾶτο, δέν τῆς δίνει ὁ προφήτης καµµία ἰδιαίτερη σηµασία καί τήν
θέτει παράλληλη πρός τήν ἔξοδο τῶν Φιλισταίων ἀπό τήν Κιαφθώρ καί τῶν Ἀραµαίων ἀπό τήν Κήρ. Ὁ προφήτης παρουσιάζει τόν Θεό νά λέγει στούς
Ἰσραηλῖτες:
«Δέν µοῦ εἶστε ὡς οἱ Αἰθίοπες σεῖς, τέκνα τοῦ Ἰσραήλ;
Δέν ἐξήγαγα τόν Ἰσραήλ ἀπό τήν Αἴγυπτο
καί τούς Φιλισταίους ἀπό τήν Κιαφθώρ
καί τούς Ἀραµαίους ἀπό τήν Κήρ;» (Ἀµ. 9,7).
Καί τό προνόµιο τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ἰσραήλ δέν σηµαίνει ὅτι αὐτός ἔχει ἰδιαίτερα
ὑπέρ τά ἄλλα ἔθνη δικαιώµατα, ἀλλά σηµαίνει τήν ἰδιαίτερη ὑποχρέωσή του νά
τελεῖ τό ἀγαθό· καί ἐπειδή αὐτό δέν γίνεται, γι᾽ αὐτό θά τιµωρηθεῖ καί περισσότερο. Ὁ Θεός λέγει πάλι στούς Ἰσραηλῖτες:
«Μόνο σᾶς ἐξέλεξα ἀπό ὅλες τίς φυλές τῆς γῆς,
ἀλλά γι᾽ αὐτό θά τιµωρήσω ὅλες τίς ἁµαρτίες σας» (Ἀµ. 3,2).
(γ) Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Ἰσραήλ ἔπαθε τήν πλάνη νά ταυτίσει τόν Γιαχβέ µέ
τό ἔθνος του, καί πίστευσε ὅτι ὁ Θεός ἐνδιαφέρεται µόνο γι᾽ αὐτόν ἀδιαφορῶν γιά
τά ἄλλα ἔθνη. Αὐτήν τήν πλάνη τήν ἐπολέµησαν σφοδρότατα οἱ προφῆτες. Ἀλλά
ἀπό ὅλους τούς γιά τήν παγκοσµιότητα τοῦ Θεοῦ προφητικούς λόγους, πιό ἰσχυρός καί δυνατός, εἶναι ἐκείνη ἡ ὡραία διήγηση περί τοῦ προφήτου Ἰωνᾶ, γραµµένη
ἀπό ἕναν ἄγνωστο συγγραφέα τῆς προφητικῆς σχολῆς. Στήν διήγησή του αὐτή
ὁ ἱερός συγγραφεύς παρουσιάζει τόν Θεό νά ἐνδιαφέρεται γιά τήν σωτηρία καί
τῶν πολύ πέραν τῶν Ἰσραηλιτῶν καί ἐθνικῶν εὑρισκοµένων Νινευϊτῶν. Καί µάλιστα ἡ διήγησή του παρουσιάζει καί αὐτόν τόν προφήτη Ἰωνᾶ νά εἶναι δέσµιος
τῆς ἀντιλήψεως ὅτι τά ἄλλα ἔθνη, ἐκτός τοῦ Ἰσραήλ, εἶναι βδελυκτά καί ὅτι ὁ
Γιαχβέ εἶναι Θεός τοῦ Ἰσραήλ µόνο· γι᾽ αὐτό καί ἀντιλέγει στό θεῖο κέλευσµα
καί ἀρνεῖται καί δέν θέλει νά πορευθεῖ στήν Νινευΐ. Ἀλλά ἡ διήγηση κατακλείεται
µέ τό µάθηµα ὅτι οἱ ἐθνικοί Νινευῖτες ἦταν καλύτεροι ἀπό τούς Ἰσραηλῖτες καί
ὑπήκουσαν στό κήρυγµα τοῦ προφήτου Ἰωνᾶ καί ἐσώθησαν. Τόν δέ Μεσσία ἡ
Παλαιά Διαθήκη τόν ἐµφανίζει καί αὐτόν ὡς παγκοσµία προσωπικότητα, γι᾽
αὐτό καί τόν παρουσιάζει ὡς προσδοκία ὅλων τῶν ἐθνῶν καί παριστᾶ νά ἀποτεί31

νεται πρός ὁλόκληρο τόν κόσµο µέχρις αὐτῶν τῶν ἀπωτάτων νήσων (Γεν. 49,10.
Ἠσ. 42,4. 49,1).
Δ´
Ἄλλο λεγόµενο ἐναντίον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι ὅτι παρουσιάζει τόν Θεό
ὡς ἀρχηγό πολέµου καί µάλιστα πολεµοῦντος ὑπέρ τοῦ Ἰσραήλ. Σ᾽ αὐτό ἀπαντοῦµε ὅτι τό πράγµα ἔχει αὐτή τήν ἁπλῆ καί φυσική του ἑρµηνεία: Μᾶς εἶναι
γνωστό ὅτι ὁ Μωυσῆς κλήθηκε ἀπό τόν Θεό γιά νά ἀπελευθερώσει τόν Ἰσραήλ
ἀπό τήν Αἴγυπτο. Τό ἔργο αὐτό, τό νά ἐµψυχώσει, δηλαδή, κανείς ἕναν τόσο ταλαιπωρηθέντα ἐπί αἰῶνες λαό καί νά τόν πείσει νά τολµήσει τήν φυγή του ἀπό
τήν χώρα τῆς τυραννίας του καί νά ἀποφασίσει νά βαδίσει µακρά καί σκληρά ὁδό
διά µέσου χωρῶν ἄλλων ἰσχυρῶν λαῶν, γιά νά ἐγκατασταθεῖ στήν δική του χώρα,
τήν χώρα τῶν πατέρων του, τήν Χαναάν, αὐτό τό ἔργο, λέγω, δέν ἦταν καθόλου
εὔκολο. Ἀλλά ὁ Μωυσῆς ἀποδείχθηκε εὐφυέστατος καί ἱκανώτατος ἡγέτης λαοῦ
καί τόν ἔπεισε νά τό τολµήσει. Αὐτόν τόν ὑπόδουλο λαό, πού εἶχε µέν κοινή καταγωγή, ἀλλά ἀποτελεῖτο ἀπό διάφορες σκορπισµένες φυλές, πέτυχε ὁ Μωυσῆς
νά τόν συνενώσει καί νά τοῦ δηµιουργήσει τήν συνείδηση τῆς ἐθνικῆς του ἑνότητος
µέ τήν πίστη στόν ἴδιο Θεό, τόν Θεό τῶν πατέρων του (Ἐξ. 3,6.13.15-16) καί
µέ τήν κοινή νοµοθεσία. Μέ τήν θρησκεία, δηλαδή, ὁ Μωυσῆς πέτυχε τήν ἑνότητα τοῦ ὑποδούλου ἔθνους του καί τήν ἐξέγερσή του γιά ἀπελευθερωτικό ἀγώνα.
Αὐτόν τόν Θεό ὁ Μωυσῆς, τόν Θεό Γιαχβέ (Ἐξ. 3,14), τόν Θεό τῶν πατέρων
τους Ἀβραάµ, Ἰσαάκ καί Ἰακώβ (Ἐξ. 3,6.13. 15-16), ἀπό αἴτηµα τῆς ἱστορικῆς
αὐτῆς ἀνάγκης, γιά τήν συνένωση, δηλαδή, τοῦ ὑποδούλου ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ
καί γιά τήν πίστη του στήν ἀπελευθέρωσή του, αὐτόν τόν Θεό, λέγω, ὁ Μωυσῆς
τόν ἀνεκήρυξε σέ ἐθνικό Θεό τοῦ Ἰσραήλ. Καί ἀσφαλῶς ἀπό τώρα, µέ τήν ἀνακήρυξη αὐτή, ὁ µέν Γιαχβέ λέγεται καταχρηστικῶς ὅτι εἶναι «Θεός τοῦ Ἰσραήλ»,
ὁ δέ Ἰσραήλ λέγεται ὅτι εἶναι «λαός τοῦ Θεοῦ» (Ἐξ. 3,6-7.10. 5,1.3. 6,7. 8,12.
20,2 κ.ἄ.). Ἔτσι καί ἐµεῖς γιά τόν ἴδιο λόγο κατά τούς ἐθνικούς µας ἀγῶνες
γιά τήν ἐλευθερία µας ὀνοµάσαµε τήν Παναγία µας «Ὑπέρµαχο Στρατηγό»! Ἡ
πίστη δέ αὐτή τοῦ Ἰσραήλ στόν ἐθνικό, ὅπως τόν θεωροῦσε, Θεό του τοῦ ἐνέπνεε
τήν πεποίθηση γιά νικηφόρο ἔκβαση τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ του ἀγώνα. Γιατί ὁ
Θεός του εἶναι αὐτός πού εἶδε τήν κάκωσή του (Ἐξ. 3,7)· καί εἶναι Θεός πού
τόν ἐξελάµβανε ὡς ἀόρατο ἀρχηγό του (Ἐξ. 14,14). Ἔτσι, κατά τήν Μωσαϊκή
περίοδο, ὁ Θεός προσέλαβε πολεµικό χαρακτήρα, πού δέν εἶχε κατά τήν προ32

ηγούµενη πατριαρχική ἐποχή. Ἔτσι πάλι οἱ πόλεµοι τοῦ Ἰσραήλ χαρακτηρίζονται τώρα ὡς «πόλεµοι τοῦ Γιαχβέ» (Ἀριθµ. 2,14. Α´ Βασ. 18,17)6 καί οἱ ἐχθροί
τοῦ Ἰσραήλ χαρακτηρίζονται ἐχθροί τοῦ Γιαχβέ (Α´ Βασ. 30,26). Ὄχι ὅτι πραγµατικά ὁ Θεός κάνει πολέµους καί ἐχθρεύεται ἀνθρώπους, γιατί ὁ Θεός εἶναι
ἀγάπη καί δέν ἐχθρεύεται κανένα ἔθνος, ἀλλά λέγονται οἱ ἐκφράσεις αὐτές ἔτσι
ἀπό τήν πλευρά τοῦ Ἰσραήλ ἀπό ἐθνική ὑπερηφάνεια. Ὁ Θεός θεωρεῖται ἀπό τόν
Ἰσραήλ νά παρευρίσκεται ἀοράτως στίς µάχες του, γι᾽ αὐτό καί σ᾽ Αὐτόν ἀποδιδόταν ἡ νίκη (Κριτ. 5,4). Ἀκόµη περισσότερο τό χωρίο Ἐξ. 15,3 χαρακτηρίζει
µέ ὑπερηφάνεια τόν Γιαχβέ «ἄνδρα πολέµου» (κατά τό Ἑβραϊκό), τό δέ Ἐξ.
7,4 χαρακτηρίζει τόν ἰσραηλιτικό στρατό «στρατό τοῦ Γιαχβέ» (κατά τό
Ἑβραϊκό). Ἀκριβῶς δέ λόγω τῆς θεωρουµένης παρουσίας τοῦ Γιαχβέ στίς µάχες
καί τό στρατόπεδο ἔπρεπε αὐτό νά εἶναι καθαρό ἀπό κάθε µολυσµό (βλ. Ἀριθµ.
5,1 ἑξ.)· ἀλλά καί οἱ πολεµιστές ὑπεβάλλοντο σέ ἐξαγνισµό (κατά τό Α´ Βασ.
14,24 προηγεῖτο νηστεία) καί ὅλο τό διάστηµα τοῦ πολέµου ἀπέφευγαν κάθε τι
πού θά τούς ἐµόλυνε (βλ. Β´ Βασ. 11,10-11).7
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
(α) Δέν θά µποροῦσαν νά περιφρονήσουν τήν Παλαιά Διαθήκη οἱ καταφρονητές
της, ἄν ἐγνώριζαν τό ὡραῖο της καί βαθύ περιεχόµενο, τήν νόστιµη θεολογία της
καί τά ὡραῖα της διδάγµατα. Γι᾽ αὐτό ὅσοι ὁµιλοῦν περιφρονητικά γιά τήν Παλαιά
Διαθήκη προδίδουν τήν ἄγνοιά τους ὡς πρός τό περιεχόµενό της, προδίδουν ὅτι
δέν τήν ἔχουν διαβάσει ἤ ἄν τήν διάβασαν δέν τήν ἐνόησαν. Τέτοια ὑψηλή διδασκαλία, σάν κι αὐτή πού βρίσκουµε στίς ἱερές σελίδες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
δέν θά βροῦµε σέ κανένα ἐξωβιβλικό κείµενο, οὔτε, ἐννοεῖται, καί στά κείµενα
τῶν Ἑλλήνων φιλοσόφων. Καί αὐτό βεβαίως ἔχει τήν ἑρµηνεία του: Τά κείµενα
τῶν φιλοσόφων αὐτῶν εἶναι τοῦ ἀνθρωπίνου νοῦ δηµιουργήµατα, ἡ δέ διδασκαλία
τῶν ἱερῶν συγγραφέων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι ἀποκάλυψη Θεοῦ, εἶναι τό
«Τάδε λέγει Κύριος»! Γιά παράδειγµα, πῶς νά ἐξηγήσουµε τήν ὑψηλή θεολογία
τοῦ τσοπάνου προφήτου Ἀµώς; Ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του δέν µποροῦµε νά ἐξηγήσουµε τό φαινόµενο ἕνας Ἑβραῖος βοσκός νά παρουσιάζει τέτοια σοφία, σοφία
6. Ὑπῆρχε καί βιβλίο ἀπωλεσθέν πού περιεῖχε αὐτούς τούς πολέµους καλούµενο «βιβλίον τῶν πολέµων
τοῦ Γιαχβέ»· βλ. Ἀριθ. 21,14.
7. Βλ. Β. Βέλλα, Θρησκευτικαί Προσωπικότητες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τόµος Α´ Ἀθῆναι 19683,
σελ. 69. 70.79.
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πού δέν τήν ἔχει ὁ Σωκράτης καί ὁ Πλάτων,8 γιατί ὁ ἴδιος ὁ Ἀµώς ἦταν ἀγράµµατος. Ἀπό τό περιβάλλον του πάλι δέν µποροῦµε νά ἑρµηνεύσουµε τήν θεολογία
τοῦ Ἀµώς, γιατί σέ κανένα ἔξω ἀπό τό Ἰσραήλ κείµενο τῆς τότε ἐποχῆς (8ος
αἰών) δέν συναντοῦµε τέτοια διδασκαλία. Κατ᾽ ἀνάγκη θά πρέπει νά δεχθοῦµε
ὅτι ἡ σοφία τοῦ προφήτου εἶναι ἀποκάλυψη Θεοῦ.
(β) Θά µᾶς ἔφερε πολύ µακρυά ὁ λόγος, ἄν θά θέλαµε νά µιλήσουµε ἐδῶ, ἔστω
καί µέ πολλή γενικότητα, γιά τήν ὡραία καί ὑψηλή θεολογία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού ἀγνοοῦν οἱ καταφρονητές της· ἄν παρουσιάζαµε µόνο ἀπό τήν θεολογία της τήν περί προόδου τῆς ἁµαρτίας διδασκαλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
ὅπου στό καταφρονούµενο αὐτό ἱερώτατο βιβλίο φαίνεται τό σωτηριολογικό σχέδιο
τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία ὄχι τοῦ Ἰσραήλ µόνο, ἀλλά ὅλου τοῦ κόσµου, γιά νά
νοήσουµε ἐκεῖνον τόν φοβερό λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Συνέκλεισεν ὁ Θεός
τούς πάντας εἰς ἀπείθειαν, ἵνα τούς πάντας ἐλεήσῃ» (Ρωµ. 11,32).
Γενικῶς ἀναφερόµενοι στό περιεχόµενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης λέγοµε ὅτι ἔχει
αὐτά τά τρία: α) Τό ἐκπληρούµενον. Εἶναι οἱ τύποι της καί οἱ προφητεῖες της περί
τοῦ Μεσσίου πού ἐκπληρώθηκαν στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ µέ τήν σάρκωσή
του στόν κόσµο. β) Τό συµπληρούµενον. Εἶναι ἡ περί πίστεως καί ἠθικῆς διδασκαλία
της, τήν ὁποίαν ὁ Χριστός ὄχι µόνον δέν κατήργησε, ἀλλά «καί σφόδρα ἐπέτεινε»,
(Χρυσόστοµος)9 δηλαδή συνεπλήρωσε. γ) Τό καταργούµενον. Εἶναι οἱ αὐστηρές
τελετουργικές διατάξεις τοῦ Νόµου, οἱ ὁποῖες δόθηκαν εἰδικά γιά τόν ἰουδαϊκό λαό
γιά τήν σκληρότητά του καί παχυλότητά του, ὅπως εἴπαµε, γιά τίς ὁποῖες ὅµως
πρέπει νά ἐπαινέσουµε τήν Παλαιά Διαθήκη, γιατί «τούς (Ἑβραίους) πρός τοσαύτην κατενεχθέντας κακίαν ἠδυνήθη διά τῆς οἰκείας σφοδρότητος ἀπαλλάξαι τῆς
πονηρίας, µαλάξαι τε καί ποιῆσαι καταπειθεῖς τῇ χάριτι καί πρός τήν τῆς Καινῆς
ὁδηγῆσαι φιλοσοφίαν» (Χρυσόστοµος, MPG. 51,287).
(γ) Θέλοντας ἐν κατακλεῖδι νά παρουσιάσω κάτι µόνο ἀπό τήν ὑψηλή διδασκαλία
8. Μία λεπτή παρατήρηση: Ὁ Κύριός µας Ἰησοῦς Χριστός ἔλαβε τόν Νόµο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
καί τόν συµπλήρωσε στήν ἐπί τοῦ Ὄρους ὁµιλία του, λέγοντας: «Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις...»,
«Ἐγώ δέ λέγω ὑµῖν...». Καί ἔγινε αὐτό ἐπειδή «ταιριάζει» ἡ Παλαιά Διαθήκη µέ τήν Καινή, ἀφοῦ
ἔχουν τόν ἴδιο νοµοθέτη. Θά µποροῦσε ὁ Χριστός νά πάρει τά βιβλία τῶν Ἑλλήνων φιλοσόφων καί νά
κάνει τό ἴδιο συµπληρώνοντάς τα; Ὄχι ἀσφαλῶς, γιά τό ἀταίριαστο! Ἡ παρατήρηση αὐτή εἶναι τοῦ
ἱεροῦ Χρυσοστόµου: «Καί ὁ Χριστός δέ, εἰ πονηρά τις ἦν καί ἀλλοτρία (ἡ Παλαιά Διαθήκη, ὅπως
ἔλεγαν οἱ κατήγοροί της) οὐκ ἄν αὐτήν ἐπλήρωσεν ἐλθών ἅπασαν... ὥστε δεῖξαι συγγενῆ ταύτην οὖσαν
τῇ Καινῇ· τίνος ἕνεκεν οὐχί καί τῶν Ἑλλήνων ἐπλήρου νόµιµά τε καί ἔθη;» (Εἰς τό κατά Ματθαῖον,
Ὁµιλία ΙΣΤ´δ. MPG 57,244). Περί τοῦ ἀνεπαρκοῦς τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας καί περί τοῦ ὅτι δέν δύναται κἄν νά συγκριθεῖ πρός τό ὕψος τῆς χριστιανικῆς θεολογίας, βλ. πατερικές περικοπές εἰς ἀρχιµ.
Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα, µελέται-ἐπιστολαί, τόµ. Α´, σέλ. 11-83.
9. Εἰς τό κατά Ματθαῖον ὁµιλία ΛΘ´, εἰς Ἅπαντα Ἁγίων Πατέρων, τόµ. 66, σελ. 267.
34

τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, σάν ὀρεκτικό πρός µελέτη της, προτίµησα τήν περικοπή
Μιχ. 6,6-8. Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς τοῦ προφήτου Μιχαίου (8ος αἰών) ἀναζητοῦσαν µέν τόν Θεό, ἀλλά δέν εἶχαν σωστή ἔννοια Θεοῦ. Καί ἐνόµιζαν ὅτι ὁ Θεός
εὐαρεστεῖται µέ παχυλές θυσίες κριῶν καί µόσχων καί µέ προσφορές ἐλαίου ἤ – τό
ἀκόµη πολύ χειρότερο – γιά τήν ἄφεση τῶν ἁµαρτιῶν τους ἐνόµιζαν ὅτι πρέπει νά
θυσιάσουν τό πρωτότοκο παιδί τους. Καί ἐρωτοῦν, λοιπόν, τόν προφήτη Μιχαία:
6,6 Μέ τί πρέπει νά παρουσιασθῶ στόν Γιαχβέ,
νά προσκυνήσω τόν ὕψιστο Θεό;
Πρέπει νά παρουσιασθῶ µέ ὁλοκαυτώµατα,
µέ ἐνιαύσιους µόσχους;
7 Εὐαρεστεῖται ὁ Θεός σέ χιλιάδες κριῶν
καί σέ µυριάδες ποταµούς ἐλαίου;
Πρέπει νά προσφέρω τόν πρωτότοκό µου γιά τήν ἁµαρτία µου,
τό γέννηµα τοῦ σώµατός µου γιά τήν ἀνοµία τῆς ψυχῆς µου;
Στά ἐναγώνια αὐτά ἐρωτήµατα τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς του, γιά τό πῶς ὁ
ἄνθρωπος θά βρεῖ τόν Θεό καί θά τόν εὐαρεστήσει, ὁ προφήτης Μιχαίας ἀπαντᾶ:
8 Σοῦ ἀναγγέλθηκε, ἄνθρωπε, τί εἶναι καλό
καί τί ὁ Γιαχβέ ζητάει ἀπό σένα.
Τίποτε ἄλλο, παρά δικαιοσύνη καί ἀγάπη νά ἐξασκεῖς
καί νά πορεύεσαι ταπεινόφρονα πρός τόν Θεό σου!
Ἡ ἀπάντηση αὐτή τοῦ προφήτου Μιχαία εἶναι ὕψος! Εἶναι ἡ οὐσία τῆς θρησκείας! Θρησκεία, κατά τόν ἀθάνατο αὐτό στίχο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τόν
Μιχ. 6,8, εἶναι αὐτά τά τρία: α) Νά εἴµαστε δίκαιοι πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους·
β) νά ἀγαπᾶµε ὅλους· καί γ) νά φερόµαστε µέ εὐλάβεια ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ µας.
Ἄς προσέξουµε ὅτι ὁ προφήτης στήν ἀπάντησή του εἶπε τό: «Σοῦ ἀναγγέλθηκε,
ἄνθρωπε, τί εἶναι καλό καί τί ὁ Γιαχβέ ζητάει ἀπό σένα». Πραγµατικά αὐτά τά
τρία πού λέγει ἐδῶ ὁ προφήτης στόν ἐρωτῶντα αὐτόν λαό, τοῦ τά εἶχαν πεῖ καί οἱ
προηγούµενοι ἀπό αὐτόν προφῆτες, γι᾽ αὐτό ὁ προφήτης µας λέγει «σοῦ ἀναγγέλθηκε, ἄνθρωπε». Πρίν ἀπό τόν προφήτη Μιχαία προφῆτες µέ γραπτά κείµενα ἦταν
ὁ προφήτης Ἀµώς πρῶτα, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε πολύ τήν δικαιοσύνη (βλ. Ἀµ. 2,6 ἑξ.
5,11· 4,1 ἑξ. 3,10· 5,7.10.12.15 κ.ἄ.)· ἔπειτα ἔχουµε τόν προφήτη Ὠσηέ, πού
ἐκήρυξε τόν Θεό ὡς ἀγάπη καί παρουσιάζει τόν Θεό νά λέγει ἐκεῖνον τόν ἀθάνατο
λόγο στούς τυφλούς Ἰσραηλῖτες τῆς ἐποχῆς του, πού ζητοῦσαν καί αὐτοί νά βροῦν
Τόν Θεό µέ παχυλές θυσίες: «Ἀγάπη θέλω καί ὄχι θυσίες, γνώση Θεοῦ καί ὄχι ὁλοκαυτώµατα» (Ὠσ. 6,6)· καί µετά τόν Ὠσηέ ἔχουµε χρονολογικῶς τόν προφήτη
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Ἠσαΐα, ὁ ὁποῖος κήρυξε τόν Θεό ὡς «καδώς», δηλαδή, ὡς «ἅγιον», µέ τήν ἔννοια
τοῦ παντοκράτορος, ἔναντι τοῦ Ὁποίου ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά αἰσθάνεται δέος, ταπείνωση καί εὐλάβεια καί νά ὑπακούει στό θέληµά Του (Ἠσ. 6,3.5. 2,10. 8,11 ἑξ.
30,15. κ.ἄ.). Ὁ προφήτης Μιχαίας ἀποδεικνύεται ἕνας καλός µαθητής τῶν προηγουµένων τριῶν διδασκάλων του προφητῶν καί σέ ἕνα λόγο του συνάπτει τήν
οὐσιαστική τους διδασκαλία γράφοντας τόν ὑπέροχο πράγµατι 6,8 στίχο τοῦ βιβλίου
του. Ἀλλά, τελειώνοντας τόν πενιχρό µας ἐδῶ λόγο περί τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
ἄς ἀκούσουµε τόν µακαριστό Διδάσκαλό µας Βασίλειο Βέλλα σχολιάζοντα τόν
στίχο µας Μιχ. 6,8, τόν λόγο τοῦ προφήτου ὅτι τήν θρησκεία τήν ἀποτελοῦν τά
τρία αὐτά: Δικαιοσύνη, ἀγάπη καί εὐλάβεια πρός τόν Θεό:
«Βεβαίως νέον τι τά τρία ταῦτα σηµεῖα δέν ἀποτελοῦν. Ὁ ἴδιος δέ ὁ προφήτης
διά τῆς φράσεως “σοῦ ἀνηγγέλθη”, ἀναφεροµένης εἰς τόν προηγούµενον χρόνον
καί προφανῶς εἰς τήν διδασκαλίαν τῶν προηγηθέντων προφητῶν, ὑποδηλοῖ ὅτι
δέν διατυποῖ νέον τι. Τό πρωτότυπον ὅµως, τό νέον, ἔγκειται ἐν τῇ συνενώσει τῶν
τριῶν τούτων σηµείων. Ἀπό τῆς ἀπόψεως µόνον ταύτης δύναται νά θεωρηθῇ ὁ
Μιχαίας ὡς ὁ µεγαλύτερος τῶν προφητῶν τοῦ Η´ αἰῶνος, διότι συνενοῖ καί συγκεντροῖ τήν διδασκαλίαν πάντων τῶν προηγηθέντων προφητῶν. Ὁ στίχος οὗτος
ἀποτελεῖ πράγµατι τήν ἀνωτάτην βαθµίδα τῆς προφητικῆς διδασκαλίας τοῦ Η´
αἰῶνος. Διατυποῦται σαφῶς ἐνταῦθα θρησκεία καθαρῶς πνευµατική, θεµελιουµένη ἐπί ἀσαλεύτων βάσεων. Ἐδῶ πράγµατι ἀναπνέει κανείς ἐν τῷ µέσῳ τῆς
ζοφερᾶς καί ἀποπνικτικῆς πνευµατικῆς καί θρησκευτικῆς ἀτµοσφαίρας σύµπαντος τοῦ περιοίκου πρός τόν Ἰσραήλ ἀρχαίου τότε κόσµου τόν ζείδωρον τῆς ἀληθοῦς θρησκείας ἀέρα καί ἀπό τῶν ὑπερυψήλων τούτων προφητικῶν κορυφῶν
διαβλέπει εἰς τόν καθαρόν πλέον οὐρανόν τήν πρός τόν ἀληθῆ Θεόν ὁδόν. Μάτην
εἰς τάς διαφόρους θρησκείας καί τάς θρησκευτικάς φιλολογίας τῆς τότε ἐποχῆς
ἀναζητοῦµεν ἔστω καί πενιχρόν τι παράλληλον χωρίον πρός τόν στίχον τοῦτον
τοῦ Μιχαίου. Ὁ στίχος οὗτος παραµένει ὡς µοναδικός καί παραµένει πάντοτε
µέ ἀναλλοίωτον κάλλος, µέ ἀκατάβλητον δύναµιν, µέ κῦρος ἀπρόσβλητον» (Θρησκευτικαί Προσωπικότητες τῆς Π.Δ.3, σελ. 325.326).
Ὡς συµπέρασµα τῆς παρούσης ταπεινῆς µου εἰσηγήσεως εἶναι αὐτός ὁ λόγος
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου: «Τό γάρ αὐτό Πνεῦµα καί τά ἐν τῇ Παλαιᾷ
καί τά ἐν τῇ Καινῇ πάντα ᾠκονόµει, εἰ καί διαφόρως. Διά τοῦτο καί Παῦλος
ἔλεγεν· “Ἔχοντες τό αὐτό Πνεῦµα τῆς πίστεως”» (MPG. 51,287).
Εὐχαριστῶ διότι µέ ἀκούσατε
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΖΕΡΒΟΝ
Σεβαστέ καί ἀγαπητέ κ. Ζερβέ, εὐλογεῖτε!
Σᾶς συγχαίρω ἰδιαιτέρως καί Σᾶς εὐχαριστοῦµεν διά τό θεολογικόν καί
ἐκκλησιολογικόν ἄρθρον Σας, «Δέν εἶναι (ἡ Ἐκκλησία) Ἐρυθρός Σταυρός».
Τό ἄρθρον αὐτό τό χαρακτηρίζω ὡς ἀντιαιρετικόν, διότι ὡς παγία πλέον αἵρεσις ὑπάρχει εἰς πολλούς ἡ ἰδέα ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι καί αὐτή µία ὀργάνωσις,
ἡ ὁποία πρέπει νά ἐργάζεται διά τήν θεραπείαν τῶν κοινωνικῶν κακῶν. Εἰς
αὐτήν τήν ἰδέαν ἐπαγιδεύθησαν πολλοί τῶν ἱερέων µας, δός δ᾽ εἰπεῖν καί τῶν
Ἐπισκόπων µας, καί ἐγκαταλείψαντες τό καθαρῶς πνευµατικόν ἔργον, τήν
κατήχησιν δηλαδή τοῦ λαοῦ καί τήν διδασκαλίαν τῆς τέχνης τῆς ἀπαλλαγῆς
τῆς καρδίας ἀπό τά πάθη, ξεχύνονται εἰς φιλανθρωπικά καί κοινωνικά ἔργα,
διότι ἀπό αὐτά µόνον θά ἔχουν τόν ἔπαινον τοῦ κόσµου. Καί βεβαίως δέν θά
εἴµεθα ἀδιάφοροι καί ἄσπλαγχνοι διά τήν ὑπάρχουσαν δυστυχίαν καί πενίαν
τοῦ λαοῦ, ἀλλ᾽ ἀπό τήν Παλαιάν ἀκόµη Διαθήκην ἀκούεται ἡ διδασκαλία
τῶν Προφητῶν, ὅτι τό ὑπάρχον κοινωνικόν κακόν εἶναι πρώτιστα πάντων
θρησκευτικόν καί ἠθικόν κακόν. Διά τοῦτο καί εἰς κάθε συµβαίνουσαν δυστυχίαν οἱ Προφῆτες ἐκήρυττον τήν µετάνοιαν ὡς τό µόνον µέσον ἀπαλλαγῆς
ἐκ τῶν δεινῶν. Μέ ταράσσει ἡ ἰδέα τῶν κοσµικῶν, ἀλλά καί µεγαλοσχήµων
ἱερωµένων ἀκόµη ὅτι πετυχηµένος ποιµήν εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος κοσµεῖ τήν
Μητρόπολίν του µέ εὐαγῆ ἱδρύµατα. Ἐπαναλαµβάνω ὅτι ταῦτα λέγων δέν
φρονῶ ὅτι πρέπει νά εἴµεθα ἀδιάφοροι εἰς τόν στεναγµόν τοῦ λαοῦ µας διά
τήν στέρησιν τῶν ἀναγκαίων, ἀλλ᾽ ἐάν δέν φροντίζωµεν κατά πρῶτον λόγον
διά τήν πνευµατικήν του τροφήν καί διά τό πῶς θά εὐαρεστήση καί θά ἀγαπήση θερµά τόν Κύριον, ἀπετύχαµεν ὡς ποιµένες. Τοιοῦτον ἀποτυχηµένον
ποιµένα ἐχαρακτήρισα τόν ἑαυτόν µου εἴς τινα συγκέντρωσιν, διότι µία πενταετία εἰς τήν Μητρόπολίν µου, δέν ἐπέτυχα νά δηµιουργήσω ἔρωτα Θεοῦ,
δέν ἐπέτυχα νά βάλω τό Εὐαγγέλιον εἰς ὅλα τά σπίτια µέ τόν πόθον νά τό
µελετοῦν οἱ ἄνθρωποι καθηµερινῶς. Μέ λέγουν καλόν ποιµένα, διότι κάµνω
συσσίτια, ἱδρύω γηροκοµεῖον, ἔχω χορωδίας καί χορευτικά τµήµατα... Σάν
δέν ἐντρεπόµεθα! Αὐτά τά ἔργα τά κάνει καί ὁ Δήµαρχος. Ἐγώ θέλω νά δι37

δάξω εἰς τόν λαόν µου τήν διδασκαλίαν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ,
ὥστε ἄν ἔλθῃ εἰς τήν Γορτυνίαν καί τήν Μεγαλόπολιν ὁ δυτικός Βαρλαάµ,
νά πάρουν οἱ Χριστιανοί ἕνα ξύλον καί νά τόν κυνηγήσουν µέχρι τήν Δύσιν,
ὅπου ἐγεννήθη.
Νά ζήση ἡ ἐφηµερίς «Ὀρθόδοξος Τύπος». Ἔχει ἀγκαλιασθῇ ἀπό ὅλους.
Ἔγινε «κέρας Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων»! Καί Σεῖς νά ζήσετε µέ τό ξεγυµνωµένον σπαθί Σας! Τήν ἰσχυρήν πέννα Σας ἐννοῶ.
Ἄς ἔχωµεν τήν εὐχήν τοῦ µακαριστοῦ πατρός Μάρκου.
Μέ ἀγάπην Χριστοῦ,
Ἰερεµίας
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ
Δηµητσάνα-Μεγαλόπολη, 8 Ἰανουαρίου 2012

Ἀδελφοί µου Χριστιανοί,
Ὅσοι κατοικεῖτε τήν εὐλογηµένη ἐπαρχία Κοντοβάζαινας,
Χρόνια Σας πολλά.
1. Γνώρισα τήν εὐσέβειά σας καί τήν καλωσύνη σας καί χαίρω καί καυχῶµαι
γιά σᾶς ὡς ποιµενάρχης τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως. ῎Ηθελα νἄµουν πλούσιος, γιά νά ἔδινα λεπτά σέ ὅλες τίς οἰκογένειες καί γιά νά ἔκανα δῶρα σέ ὅλους
σας. Ἤθελα νἄµουν ἅγιος καί νά ἔκανα µία προσευχή γιά σᾶς, γιά νά ἐρχόταν
βροχή ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ πάνω σας. Δέν εἶµαι ὅµως τίποτε ἀπ᾽ αὐτά, ἀλλά σᾶς
ἀγαπῶ καί παρακαλῶ τόν Θεό νά σᾶς ἔχει καλά, νἆστε στόν κόρφο τῆς Παναγιᾶς, ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός. Σᾶς εὔχοµαι νἄχετε τοῦ Ἀβραάµ
τά ἀγαθά, νά ἔχετε ὑγεία δυνατή καί σιδερένια καί κανένα κακό νά µήν σᾶς
ἀγγίζει.
2. Σᾶς παρακαλῶ, καλοί µου Κοντοβαζηνοί, νά κρατᾶτε σάν πολύτιµο θησαυρό
τίς παραδόσεις τῆς πίστης µας καί τῆς πατρίδας µας, αὐτές πού παραλάβατε
ἀπό τούς ἁγιασµένους γονεῖς καί παπποῦδες σας: Τόν Σταυρό µας, τίς Κολυµβῆθρες µας, τά Εἰκονίσµατά µας, τήν Σηµαία µας καί τά Λάβαρά µας. ΧΡΙΣΤΟΣ καί ΕΛΛΑΔΑ, αὐτά τά δυό νά µήν τά προδώσουµε ποτέ, ἔστω καί ἄν
µᾶς δώσουν ὅλο τό χρυσάφι τῆς γῆς. Καί ὄχι µόνο νά µήν τά προδώσουµε, ἀλλά
καί νά τά ὑπερασπίζουµε µέ ἀγώνα σ᾽ αὐτούς πού θέλουν νά µᾶς τά πάρουν. Καί
ἀκόµη περισσότερο τήν πίστη µας αὐτή νά τήν δώσουµε σάν προίκα στήν νέα
γενεά, σεῖς µανάδες στά παιδιά σας καί σεῖς γιαγιάδες στά ἐγγονάκια σας. Καί
ἐγώ ὁ Δεσπότης σας, Ἰερεµίας τό ὄνοµα, θέλω νά εἶµαι ἕνα πουλάκι, πού νά
πετάω στά χωριά τῆς Γορτυνίας καί τῆς Μεγαλοπόλεως καί νά τραγουδάω τό
γλυκό τραγούδι ΧΡΙΣΤΟΣ καί ΕΛΛΑΔΑ. Σᾶς τά λέω αὐτά, χριστιανοί µου,
γιατί τοῦτα τά χρόνια ἀκούονται πολλά περίεργα κηρύγµατα ἀπό ἄθεους καί
ἀπάτριδες, πού βάλθηκαν νά ξεχρωµατίσουν τήν πατρίδα µας καί νά τῆς πάρουν
τήν δόξα της. Τούς δηλώνουµε ὅτι δέν θά τούς ἀφήσουµε. Ἀρκεῖ πού ὑπάρχουν
Γορτύνιοι καί Κοντοβαζηνοί. Ἀρκεῖ πού ὑπάρχει ἡ Ἐφηµερίδα «Γορτυνία», πού
ὁ γεννήτοράς της κ. Κωνσταντῖνος Καλύβας, Κοντοβαζηνός, ἐµπνέεται ἀπό τήν
ἑλληνορθόδοξη παράδοση καί τήν προβάλλει στά σεντόνια τῆς Ἐφηµερίδας του.
Τόν εὐχαριστοῦµε. Καί ἐγώ, ἀγαπητοί µου, σᾶς δηλώνω ὅτι µέ τά κηρύγµατά
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µου θέλω νά γίνω φράγµα, γιά νά µήν περάσει στόν τόπο αὐτό τόν ἁγιασµένο τό
πνεῦµα τῶν προδοτῶν τῆς πίστης καί τῆς πατρίδας µας.
3. Ἔχετε πολύ καλούς ἱερεῖς, τόν παπα-Χρῖστο καί τόν παπα-Διαµαντῆ.
Ὁµοίως ἔχετε πολύ καλούς δασκάλους καί καθηγητές τῶν πολύ καλῶν σας
παιδιῶν. Δόξα τῷ Θεῷ! Πᾶνε ὅλα καλά στήν Κοντοβάζαινα! Ἐπιθυµῶ πάνω
ἀπ᾽ ὅλα νά ἀγαπᾶτε τόν Ἰησοῦ Χριστό καί τήν Παναγία µας καί νά προσεύχεστε
µέ αὐτές τίς ἁπλές προσευχές: «ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΕ ΜΕ»
καί «ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ». Νἆστε καλά, ἀγαπητοί µου.
Νά τά κατοστήσετε τά ἔτη σας καί νά τά ξεπεράσετε, µέ δυνατή καί γερή τήν
ὑγεία σας.
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεµίας

Ἡ λίµνη τοῦ Λάδωνα
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ΚΑΛΑΝΤΑ ∆ΙΑ ΤΗΝ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ
Ἀρχιµηνιά κι ἀρχιχρονιά
µᾶς ἦρθε πάλι µέ χαρά,
τήν αὐγή στό νέο ἔτος
ἑορτάζουµε καί φέτος.
***
Στοῦ χρόνου τούτου τήν ἀρχή
δεχθεῖτε φίλοι ἀγαπητοί,
σεῖς τά γηρατειά κι ἡ νιότη
τήν ἀγάπη τοῦ Δεσπότη.
***
Φίλοι καλοί κι ἀγαπητοί,
τῆς Κοντοβάζαινας βλαστοί,
σ᾿ ὅλους σας, χρυσά παιδιά µου,
εὔχοµαι ἀπ᾿ τήν καρδιά µου:
***
Χρόνια πολλά καί εὐτυχῆ!
Τήν πολυτάραχη ζωή,
ὁ Χριστός νά ἁπαλύνει
τήν εἰρήνη Του νά δίνει.
***
Νά ζήσετε σάν τά βουνά,
πού ᾿ναι µεγάλα καί τρανά,
δύναµη καί καρτερία
νά σᾶς δίνει ἡ Παναγία.
***
Εἶστε ἀπό τόπο θαυµαστό,
στήν ἱστορία ξακουστό,
τῶν πατέρων ἡ θυσία,
στήν ζωή σας δίνει ἀξία.

Παράδοση καί λεβεντιά,
ἦθος, εὐγένεια, ἀρχοντιά
εἶν᾿ ὁ πλοῦτος τῆς καρδιᾶς σας
καί ἡ προίκα στά παιδιά σας.
***
Ἔχετε κλῆρο ἐκλεκτό,
πού εὔχεται γιά τόν λαό,
καί τόν τόπο ἀγαπάει,
σᾶς φροντίζει, σᾶς πονάει.
***
Τῆς Κοντοβάζαινας φρουρός,
χρόνια καί χρόνια ἱσχυρός,
τοῦ Καλύβα «Ἡ Γορτυνία»
πού ᾿χει γράψει ἱστορία.
***
Σέ τέτοιους δύσκολους καιρούς,
παράξενους καί χαλεπούς,
σεῖς δέν πρέπει νά φοβᾶστε,
ἑνωµένοι πρέπει νά ᾿στε.
***
Κουράγιο καί ἀπαντοχή
νά ᾿χετε σεῖς τήν προσευχή,
καί θά εἶναι ἡ Παναγία
φύλακας καί προστασία.
***
Σ᾿ ὅλους ἐσᾶς, φίλοι ἐκλεκτοί,
εὔχοµαι µέσα ἀπ᾿ τήν ψυχή
τά παιδιά σας νά χαρεῖτε,
νά γενεῖ ὅ,τι ποθεῖτε.

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ἰανουάριος 2012
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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2012
ΚΑΛΑΝΤΑ ∆ΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΝ

Ἀρχιµηνιά κι ἀρχιχρονιά
κι εὐχόµαστε ἀπ᾽ τήν καρδιά
τούτη ἡ χρονιά πού µπαίνει
νά ᾽ναι τρισευλογηµένη!
***
Φίλοι καλοί καί διαλεκτοί,
τῆς Μεγαλόπολης βλαστοί,
νά ᾽χετε χαρά κι ὑγεία
τοῦ Χριστοῦ τήν εὐλογία.
***
Καλή χρονιά καί εὐτυχή
µ᾽ ἀγάπη, εἰρήνη στήν ψυχή
εὔχοµαι νά ἔχετε ὅλοι
στήν ὡραία τούτη πόλη.
***
Τήν Νεολαία τήν χρυσή,
πού ἔχει χάρη περισσή,
ὁ Χριστός νά τήν φωτίζει,
πρόοδο νά τῆς χαρίζει.
***
Τούς γέροντες τούς σεβαστούς,
σέ ὅλους µας ἀγαπητούς,
νά σκεπάζει ἡ Παναγία,
νά τούς εἶναι βακτηρία.
***
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Τόν Κλῆρο µας τόν διαλεκτό,
τόν σεβαστό κι ἀγαπητό,
Ἅϊ Νικόλας νά φωτίζει,
Θεία Χάρη νά δωρίζει.
***
Τούς Ἄρχοντες τούς ἐκλεκτούς,
γιά ὅλους τούς καλούς σκοπούς,
ὁ Χριστός νά δυναµώνει,
νά Τόν ἔχουν στό τιµόνι.
***
Στοῦ χρόνου τούτου τήν ἀρχή,
εὔχοµαι µέσ᾽ ἀπ᾽ τήν ψυχή,
στούς ἀρρώστους θεραπεία,
σ᾽ ὅλους σας «καλή ὑγεία».
***
Καί σ᾽ ὅσους νοιώθουν µοναξιά
κι ἔχουν προβλήµατα πολλά,
νά ᾽ναι οἱ Ἅγιοι προστάτες,
σ᾽ ὅλους σας συµπαραστάτες.
***
Στήν Μάνα µας τήν Παναγιά,
πού ἔχουµε παρηγοριά,
εὐχηθεῖτε καί γιά µένα,
πού µέ ἔχει ἐδῶ Ποιµένα.
***

Νά ᾽ναι τά χρόνια σας πολλά,
µ᾽ ὅλου τοῦ κόσµου τά καλά
µές στήν οἰκογένειά σας,
νά χαρεῖτε τά παιδιά σας!
† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθηµα 39ο

ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
Γ´ Κλίσεως
Συµφωνόληκτα λέγονται τά ὀνόµατα τά ὁποῖα ἔχουν χαρακτήρα σύµφωνο,
π.χ. φύλαξ
φύλακ-ος θέµα φύλακπατρίς πατρίδ-ος θέµα πατρίδἈνάλογα µέ τόν χαρακτήρα τους διαιροῦνται σέ
α) οὐρανικόληκτα· ὅσα ἔχουν χαρακτήρα οὐρανικό κ, γ, χ
φύλαξ φύλακ-ος, πτέρυξ πτέρυγ-ος, ὄνυξ ὄνυχ-ος κ.ἄ.
β) χειλικόληκτα· ὅσα ἔχουν χαρακτήρα χειλικό π, β, φ
κώνωψ κώνωπ-ος, φλέψ φλεβ-ός κ.ἄ.
γ) ὀδοντικόληκτα· ὅσα ἔχουν χαρακτήρα ὀδοντικό τ, δ, θ
τάπης τάπητ-ος, ἐλπίς ἐλπίδ-ος, ὄρνις ὄρνιθ-ος κ.ἄ.
Παραδείγµατα
1. Κατανοήσατε τούς κόρακας ὅτι οὐ σπείρουσι οὐδέ θερίζουσι...
2. Ἔθου σκότος καί ἐγένετο νύξ – Ἐκ νυκτός ὀρθρίζει τό πνεῦµά µου... – ...ταύτῃ τῇ νυκτί
τήν ψυχήν σου...
3. Ἐν ταῖς νυξί ἐπάρατε τάς χεῖρας ὑµῶν...
4. Ὁ ποιῶν τούς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύµατα καί τούς λειτουργούς αὐτου πυρός φλόγα.
5. Ὁ ἐξαποστέλλων πηγάς ἐν φάραγξιν...
6. Ἐν τῇ χώρᾳ εἰσί φλέβες ἀργύρου (φλέψ φλεβ-ός)
7. Οἱ διυλίζοντες τόν κώνωπα... (κώνωψ κώνωπ-ος)
8. Ἐν ὁδῷ ταύτῃ ᾗ ἐπορευόµην ἔκρυψαν παγίδα µοι.
9. Σύ εἶ ἡ ἐλπίς µου, µερίς µου εἶ ἐν γῇ ζώντων.
10. Ἁγίῳ Πνεύµατι ἀναβλύζει τά τῆς Χάριτος ρεῖθρα.
11. Ὁρᾶτε τούς τοῦ ἀετοῦ ὄνυχας.
Παραδείγµατα κλίσεως οὐρανικόληκτων καί χειλικόληκτων
Ὀνοµ.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

ὁ
τοῦ
τῷ
τόν
ὦ

ὄνυξ
ὄνυχος
ὄνυχι
ὄνυχα
ὄνυξ

ΕΝΙΚΟ Σ ΑΡΙΘ Μ Ο Σ
ἡ νύξ
ἡ
φλόξ
ὁ
τῆς νυκτός τῆς φλογός τοῦ
τῇ νυκτί
τῇ φλογί
τῷ
τήν νύκτα
τήν φλόγα
τόν
ὦ νύξ
ὦ φλόξ
ὦ
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Ἄραψ
Ἄραβος
Ἄραβι
Ἄραβα
Ἄραψ

ἡ
τῆς
τῇ
τήν
ὦ

φλέψ
φλεβός
φλεβί
φλέβα
φλέψ

Ὀνοµ.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

Π ΛΗΘΥΝΤΙΚΟ Σ ΑΡΙΘ Μ Ο Σ
οἱ
ὄνυχες αἱ νύκτες αἱ φλόγες οἱ Ἄραβες
τῶν ὀνύχων τῶν νυκτῶν τῶν φλογῶν τῶν Ἀράβων
τοῖς ὄνυξι
ταῖς νυξί
ταῖς φλοξί
τοῖς Ἄραψι
τούς ὄνυχας τάς νύκτας τάς φλόγας τούς Ἄραβας
ὦ
ὄνυχες ὦ νύκτες ὦ φλόγες ὦ Ἄραβες

αἱ
τῶν
ταῖς
τάς
ὦ

φλέβες
φλεβῶν
φλεψί
φλέβας
φλέβες

Σηµείωση
Οἱ τύποι τῆς ὀνοµαστικῆς ἑνικοῦ καί τῆς δοτικῆς πληθυντικοῦ προῆλθαν ἀπό ἀρχικούς τύπους
ὄνυχ-ς  ὄνυξ, ὄνυχ-σι  ὄνυξι
νύκτ-ς, τό ὀδοντικό (τ,δ,θ) πρίν ἀπό τό σ ἀποβάλλεται, γιατί δέν τελειώνει ἑλληνική λέξη σέ
τ ἔτσι νύκς  νύξ καί δοτ. πληθ. νυξί.
φλόγ-ς  φλόξ,
φλογ-σί  φλογί
Ἄραβ-ς  Ἄραψ Ἄραβ-σι  Ἄραψι
φλέβ-ς  φλέψ
φλεβ-σί  φλεψί, σύµφωνα µέ τόν κανόνα κατά τόν ὁποῖο
οὐρανικό (κ, γ, χ) πρίν ἀπό σ ἑνώνεται σέ ξ
καί χειλικό (π,β,φ) πρίν ἀπό σ ἑνώνεται σέ ψ.
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ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
Γ´ Κλίσεως
(συνέχεια)
γ) Ὀδοντικόληκτα καταληκτικά µονόθεµα σέ -ς µέ χαρακτήρα τ, δ, θ
(δηλαδή στήν ὀνοµαστική ἔχουν κατάληξη -ς καί σχηµατίζονται ἀπό ἕνα θέµα)
Παραδείγµατα
1. Κελεύει ὁ βασιλεύς χαλκοῦν λέβητα µεστόν ἐλαίου καί πίσσης ἐκκαυθῆναι... ἡ ἁγία
ἑστῶσα ἐν µέσῳ τοῦ λέβητος ὡρᾶτο δροσιζοµένη.
2. Περιέθηκαν αὐτῷ χλαµύδα κοκκίνην.
3. ... περιβαλών αὐτόν ἐσθῆτα λαµπράν ἀνέπεµψεν τῷ Πιλάτῳ.
4. Σύ εἶ ἡ ἐλπίς µου, µερίς µου εἶ ἐν γῇ ζώντων.
5. ... καίτοι Σοι παρεστήκασι χιλιάδες ἀρχαγγέλων καί µυριάδες ἀγγέλων.
6. Ἐν ταῖς λαµπρότησι τῶν ἁγίων σου πῶς εἰσελεύσοµαι ὁ ἀνάξιος;
7. Ἐδηλώθη µοι... ὅτι ἔριδες ἐν ὑµῖν εἰσι.
8. ... τῇ αὐτοῦ θείᾳ χάριτι καί φιλανθρωπίᾳ...
9. Ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τά τέκνα σου ὅν τρόπον ὄρνις τήν ἑαυτῆς νοσσιάν...
10. Ἐν τῷ ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τόν ἄρτον σου.
Παραδείγµατα κλίσεως ὀδοντικόληκτων καταληκτικῶν µονόθεµων

Ὀνοµ.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

ὁ
τοῦ
τῷ
τόν
ὦ

λέβης (τ - ς)
λέβητ-ος
λέβητ-ι
λέβητ-α
λέβης (τ - ς)

ΕΝΙΚΟ Σ ΑΡΙΘ Μ Ο Σ
ἡ ἐλπίς (δ - ς) ἡ χάρι-ς (τ - ς)
τῆς ἐλπίδ-ος
τῆς χάριτ-ος
τῇ ἐλπίδ-ι
τῇ χάριτ-ι
τήν ἐλπίδ-α
τήν χάρι-ν τόν
ὦ ἐλπίς
ὦ χάρι
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ὁ ἱδρώ-ς (τ - ς)
τοῦ ἱδρῶτ-ος
τῷ ἱδρῶτ-ι
ἱδρῶτ-α
ὦ ἱδρώς

Ὀνοµ.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

Π ΛΗΘΥΝΤΙΚΟ Σ ΑΡΙΘ Μ Ο Σ
οἱ
λέβητ-ες
αἱ ἐλπίδ-ες
αἱ χάριτ-ες
τῶν λεβήτ-ων
τῶν ἐλπίδ-ων
τῶν χαρίτ-ων
τοῖς λέβησι (τ-σι) ταῖς ἐλπίσι (δ-σι) ταῖς χάρισι (τ-σι)
τούς λέβητ-ας
τάς ἐλπίδ-ας
τάς χάριτ-ας
ὦ
λέβητ-ες
ὦ ἐλπίδ-ες
ὦ χάριτ-ες

οἱ
τῶν
τοῖς
τούς
ὦ

ἱδρῶτ-ες
ἱδρώτ-ων
ἱδρῶσι (τ-σι)
ἱδρῶτ-ας
ἱδρῶτ-ες

Κατά τόν ἴδιο τρόπο κλίνονται καί τά ὀνόµατα ἔρις -ιδος, ὄρνις -ιθος, ἐσθής -ῆτος, τάπης
-ητος, ἡ δεξιότης -ητος, ἡ ταχύτης -ητος, ἡ λαµπάς -άδος, µυριάς -άδος, τριάς -άδος, ὁ
γέλως -ωτος, Ἑλληνίς -ῐδος, κηλίς -ῖδος, τρίπους, -οδος, πούς -οδός, Οἰδίπους -οδος, ἡ
τυραννίς -ίδος, γραφίς -ῐδος, θυρίς -ῐδος, ἀσπίς -ῐδος.

Παρατηρήσεις
 Ἀπό τά ἀφωνόληκτα τῆς γ´ κλίσεως τά περισσότερα ἀρσενικά καί θηλυκά σχηµατίζουν
κανονικά τήν αἰτιατική ἑνικοῦ σέ -α (τόν φύλακ-α, τόν κώνωπ-α, τήν πατρίδ-α) καί τήν
κλητική τοῦ ἑνικοῦ ὅµοια µέ τήν ὀνοµαστική (ὦ φύλαξ, ὦ κώνωψ, ὦ πατρίς).
 Τά βαρύτονα ὅµως (βαρύτονα εἶναι ὅσα στήν ὀνοµαστική τοῦ ἑνικοῦ δέν τονίζονται
στήν λήγουσα) ὀδοντικόληκτα σέ -ις (γενική -ιδος, -ιτος, -ιθος) σχηµατίζουν τήν αἰτιατική
ἑνικοῦ σέ -ν καί τήν κλητική ἑνικοῦ ὅµοια µέ τό θέµα δηλαδή χωρίς τόν χαρακτήρα, π.χ.
τήν χάριν, τήν ἔριν, τήν ὄρνιν, τόν Πάριν, τήν Ἄρτεµιν, καί κλητική ὦ χάρι, ὦ ἔρι, ὦ ὄρνι,
ὦ Πάρι, ὦ Ἄρτεµι (κατά ἀναλογία ἀπό τά φωνηεντόληκτα τήν πόλιν, ὦ πόλι). Ἐπίσης
καί τό ὀξύτονο τυραννίς καί τό περισπώµενο ὁ παῖς σχηµατίζουν τήν κλητική ἑνικοῦ µόνο
ἀπό τό θέµα χωρίς τόν χαρακτήρα ὦ τυραννί, ὦ παῖ.
 Στά ὀδοντικόληκτα σέ -ις -ιδος τό ι εἶναι βραχύ· ἐξαιροῦνται καί ἔχουν τό ι µακρό
τά ἁψίς ῖδος, βαλβίς -ῖδος, κηλίς -ῖδος, νησίς -ῖδος, σφραγίς -ῖδος, ψηφίς -ῖδος κ.ἄ.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθηµα 41ο

ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ Γ´ ΚΛΙΣΕΩΣ
(συνέχεια)
Καταληκτικά µονόθεµα µέ θέµα σέ -ντ
(σέ -ας γενικ -αντος καί σέ -ους, γενική -οντος)
ἱµάς, ἱµάντος
ὀδούς, ὀδόντος
γίγας, γίγαντος
Παραδείγµατα
1. ... οὐκ εἰµί ἱκανός λῦσαι τόν ἱµάντα τῶν ὑποδηµάτων αὐτοῦ.
2. Προέτειναν αὐτόν τοῖς ἱµᾶσι.
3. Οἱ γίγαντες ἔβαλλον τού δράκοντας λίθοις
4. Ὀδόντας ἁµαρτωλῶν συνέτριψαν
5. Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν;
6. Αἱ τῶν γερόντων συµβουλαί ὠφέλιµοί εἰσι τοῖς νεανίαις.
7. Εὐλόγησον τούς πλακοῦντας τούτους.
Παραδείγµατα κλίσεως ὀδοντικόληκτων καταληκτικῶν µονόθεµων µέ θέµα σέ -ντ

Ὀνοµ.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

ΕΝΙΚΟ Σ ΑΡΙΘ Μ Ο Σ
ὁ
ἱµάντ-ς  ἱµάς ὁ
γίγαντ-ς  γίγας ὁ
τοῦ ἱµάντ-ος
τοῦ γίγαντ-ος
τοῦ
τῷ ἱµάντι-ι
τῷ γίγαντ-ι
τῷ
τόν ἱµάντ-α
τόν γίγαντ-α
τόν
ὦ ἱµάντ-ς  ἱµάς ὦ γίγαν*
ὦ
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ὀδόντ-ς  ὀδούς
ὀδόντ-ος
ὀδόντ-ι
ὀδόντ-α
ὀδόντ-ς  ὀδούς

Ὀνοµ.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

Π ΛΗΘΥΝΤΙΚΟ Σ ΑΡΙΘ Μ Ο Σ
οἱ
ἱµάντ-ες
οἱ γίγαντ-ες
οἱ
τῶν ἱµάντ-ων
τῶν γιγάντ-ων
τῶν
τοῖς ἱµάντ-σι  ἱµᾶσι τοῖς γίγαντ-σι  γίγασι τοῖς
τούς ἱµάντ-ας
τούς γίγαντ-ας
τούς
ὦ
ἱµάντ-ες
ὦ γίγαντ-ες
ὦ

ὀδόντ-ες
ὀδόντ-ων
ὀδόντ-σι  ὀδοῦσι
ὀδόντ-ας
ὀδόντ-ες

Παρατηρήσεις
 Ὁ ὀδούς ἔχει θέµα ὀδοντ-. Τό ντ πρό τῆς καταλήξεως -ς ἀποβάλλεται καί τό ο τρέπεται σέ ου.
Τό φαινόµενο αὐτό κατά τό ὁποῖο βραχύ φωνῆεν τρέπεται σέ µακρό φωνῆεν ἤ δίφθογγο
µετά τήν ἀποβολή ἑνός ἤ περισσοτέρων συµφώνων πού ἀκολουθοῦν λέγεται ἀναπληρωµατική ἔκταση ἤ ἀντέκταση.
 Στήν ὀνοµαστική ἑνικοῦ ἀπό τούς τύπους ἱµάντ-ς καί γίγαντ-ς προῆλθαν οἱ τύποι
ἱµάς καί γίγας µετά τήν ἀποβολή τοῦ
ντ πρό τοῦ ς.
Στήν δοτική πληθυντικοῦ ἀπό τούς τύπους ἱµάντ-σι καί γίγαντ-σι προῆλθαν οἱ τύποι
ἱµᾶσι καί γίγασι µέ τόν ἴδιο τρόπο (ἀντέκταση)
* Γνωρίζουµε ὅτι τά βαρύτονα ὀδοντικόληκτα σχηµατίζουν τήν κλητική ἑνικοῦ µόνο µέ
τό θέµα (π.χ. ὦ χάρι, ὦ ἔρι) ἀλλά στήν κλητική ὦ γίγαντ τό τ ἀποβάλλεται γιατί δέν
εἶναι ληκτικό σύµφωνο· (ἄς θυµηθοῦµε ληκτικά εἶναι ν, ρ, ς, ξ ἀπό οὐρανικό + ς καί ψ ἀπό
χειλικό + ς)
 Ὅπως τό ἱµάς κλίνεται ὁ ἀνδριάς· ὅπως τό γίγας κλίνονται ὁ ἐλέφας, ὁ ἀδάµας, ὁ
Κάλχας, ὁ Αἴας κ.ἄ.
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