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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα-Μεγαλόπολη, 4 Μαρτίου 2012

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΖΩΗ ΜΑΣ
(Σειρά κηρυγμάτων γιά τόν λαό)
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
(α) Ἡ Ἀποστολική Διαδοχή Της
Πολλές φορές σᾶς τό εἶπα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ὅτι τό ἀνώτερο ἀπό ὅλα
εἶναι τό νά γνωρίζουμε τήν ὀρθόδοξη πίστη μας, νά τήν κρατήσουμε καθαρή καί
ἀνόθευτη, ὅπως τήν παραλάβαμε, καί νά τήν δώσουμε ἔτσι καί στά παιδιά μας,
τήν νέα γενεά. Γι᾽ αὐτό καί ἐγώ, πού σάν Ἐπίσκοπος εἶμαι ὑπεύθυνος γιά τήν
πίστη τοῦ λαοῦ πού ὑπηρετῶ, ἀφήνοντας τήν σειρά τῶν κηρυγμάτων μου στήν
Ἀποκάλυψη, πού μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ θά τήν ἐκδώσω σέ βιβλίο, ἀρχίζω μία
νέα σειρά μαθημάτων, ἀφιερωμένων στήν ὀρθόδοξη πίστη. Στό σημερινό μου κήρυγμα θά σᾶς μιλήσω γιά τήν Ἐκκλησία.
1. Τί εἶναι «Ἐκκλησία», ἀδελφοί χριστιανοί; Ἄς προσέξουμε τό θέμα αὐτό,
γιατί εἶναι σοβαρό. Καί παλαιότερα, ἀλλά καί σήμερα παρουσιάζονται διάφορα
πρόσωπα πού λέγουν ὅτι ἀποτελοῦν «ἐκκλησία». Ἀκοῦμε, γιά παράδειγμα, νά
λένε γιά «ρωμαϊκή ἐκκλησία», γιά «εὐαγγελική ἐκκλησία», γιά τήν «ἐκκλησία
τοῦ Σμίθ» κ.ἄ. Καί ὅμως ἡ Ἐκκλησία, ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία, εἶναι ΜΙΑ. Εἶναι
αὐτή τήν ὁποία ἵδρυσε ὁ Ἰησοῦς Χριστός διά τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Του. Καί
αὐτή ἡ Ἐκκλησία εἶναι ΜΟΝΟΝ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
2. Ἀλλά γιατί μόνον ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία;
Εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή, ἀγαπητοί μου, γιατί αὐτή μόνο ἔχει ἱστορική συνέχεια μέ

τήν Ἐκκλησία πού ἵδρυσε ὁ Χριστός διά τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Ναί! Ἡ
Ἐκκλησία μας τηρεῖ ἀνόθευτη τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, χωρίς νά
ἔχει προσθέσει οὔτε καί νά ἔχει ἀφαιρέσει τίποτε ἀπό αὐτήν. Καί ἔχει ἀκόμη
ἱστορική συνέχεια ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας μέ τήν πρώτη Ἐκκλησία τῶν
ἁγίων Ἀποστόλων, γιατί ἔχει τήν λεγόμενη «Ἀποστολική Διαδοχή». Αὐτό σημαίνει ὅτι ἕνας ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος, ὅταν χειροτονεῖται, λαμβάνει τήν ἀρχιερατική Χάρη, αὐτήν τήν ἴδια πού εἶχαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, γιατί χειροτονήθηκε
ἀπό Ἐπισκόπους, γιά τούς ὁποίους, ἄν τό ἐρευνήσει κανείς, πηγαίνοντας πρός
τά πίσω, βλέπει ὅτι τό ἐπισκοπικό τους ἀξίωμα εἶναι συνέχεια τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Δηλαδή: Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι χειροτόνησαν τούς διαδόχους τους, αὐτοί
ἔπειτα τούς δικούς τους διαδόχους καί ἔτσι, σέ ἀδιάκοπη συνέχεια, ἡ Χάρη τῆς
Ἀρχιερωσύνης, μέ τήν χειροτονία νέων Ἐπισκόπων, ἔφθασε μέχρι σήμερα, ἀλλά
καί θά μένει γιά πάντα. Ὥστε, ξαναλέμε, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἔχει
ἱστορική συνέχεια μέ τήν πρώτη Ἐκκλησία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, ἐπειδή,
πρῶτον, κρατάει ἀνόθευτη τήν διδασκαλία της καί, δεύτερον, ἐπειδή ἔχει Ἀποστολική Διαδοχή μέ τήν χειροτονία τῶν Ἐπισκόπων της.
3. Αὐτά τά δύο, ἀγαπητοί μου, ἀποτελοῦν βεβαίωση ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
εἶναι ἡ ΜΟΝΗ ἀληθινή Ἐκκλησία. Γιατί δέν ἱδρύθηκε ἡ Ἐκκλησία μας ἀπό
κανέναν Πάπα ἤ κανέναν Λούθηρο, οἱ ὁποῖοι παρήλλαξαν τήν διδασκαλία τοῦ
Χριστοῦ καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, οὔτε δέχτηκε ποτέ ἡ Ἐκκλησία μας κανέναν
αὐτοχειροτόνητο ἐπίσκοπο, ἀλλά μέ ἀγῶνες πολλούς καί μεγάλες θυσίες παρέμεινε πιστή στήν Ἀποστολική Διδαχή καί Διαδοχή.
Αὐτό ὅμως δέν μποροῦν νά τό ποῦν οἱ ἄλλες αὐτοαποκαλούμενες «ἐκκλησίες»
τῶν αἱρετικῶν. Δέν ἔχουν ρίζες οἱ «ἐκκλησίες» αὐτές. Αὐτό πού πιστεύουν οἱ
ὀπαδοί τῶν «ἐκκλησιῶν» αὐτῶν δέν ἀνάγεται στό παρελθόν, δέν τό εἶπαν οἱ ἅγιοι
Ἀπόστολοι, ἀλλά εἶναι τῶν ἀρχηγῶν τους εὕρημα καί ἐφεύρημα. Δέν μποροῦν νά
ποῦν οἱ αἱρετικοί αὐτό πού μόνον ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι λέμε, ὅτι «πιστεύουμε αὐτό
πού πιστευόταν πάντοτε, αὐτό πού πιστευόταν παντοῦ καί αὐτό πού πιστευόταν
ἀπ᾽ ὅλους»1 ! Ξαναλέμε, ὅτι τότε μία Ἐκκλησία εἶναι ἀληθινή, ὅταν μπορεῖ νά
ἀποδείξει ἱστορικά ὅτι θεμελιώθηκε ἀπό τόν Χριστό καί ὅτι ἔχει μιά ἀδιάκοπη
ζωντανή συνέχεια διά μέσου τῶν αἰώνων μέ τήν πρώτη Ἐκκλησία. Καί αὐτό
μόνο μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία συμβαίνει.
4. Τό πιό χαρακτηριστικό τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας εἶναι τό ἀπαράλλακτο μέ τήν πρώτη Ἐκκλησία. Γιά παράδειγμα: Καί σήμερα, ὅπως παλαιά,
1. “Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est”, Βικέντιος Λερήνου, MPL 50,640.
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βαπτίζουμε – βαπτίζουμε καί ὄχι ραντίζουμε, ὅπως οἱ Παπικοί – στήν ἁγία κολυμπήθρα τρεῖς φορές τόν βαπτιζόμενο (τρεῖς καταδύσεις καί τρεῖς ἀναδύσεις).
Χρίουμε καί κοινωνοῦμε τούς βαπτιζομένους, ὅπως ἔτσι γινόταν καί παλαιά.
Ἀκόμη, στήν Θεία Λειτουργία λέμε «τάς θύρας, τάς θύρας», ἐπειδή ἔτσι λεγόταν
παλαιά στήν Ἐκκλησία γιά τήν τάξη τῶν Κατηχουμένων, καί ἄς μήν ὑπάρχουν
σήμερα ἐπίσημα Κατηχούμενοι. Εἶναι λοιπόν ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἀπαράλλακτη καί στήν πίστη καί στό ἦθος μέ τήν πρώτη Ἐκκλησία. Καί αὐτό συμβαίνει γιατί ὅλα τά ἀληθινά τέκνα τοῦ Θεοῦ ἔχουμε μυστικά – καρδιακά τήν ἴδια
ἔννοια γιά τόν Θεό μας καί τήν ἴδια ζωή μέσα στήν Ἐκκλησία μας. Ἡ Ἐκκλησία
εἶναι ἡ οἰκογένειά μας καί κάθε οἰκογένεια ἔχει μία ἰδιαίτερη αἴσθηση, ἕνα ἰδιαίτερο
«χνῶτο». Αὐτή ἡ αἴσθηση τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ μέσα στήν Ἐκκλησία εἶναι
θεϊκή, γι᾽ αὐτό καί εἶναι ἡ ἴδια καί στά παλαιότερα καί στά νεώτερα χρόνια καί
θά εἶναι ἡ ἴδια σέ κάθε ἐποχή. Ἔτσι λοιπόν στήν ἀληθινή μας Ἐκκλησία, ὅσοι
ζοῦν πραγματικά τόν Θεό ἔχουν «ὁμοήθεια» Θεοῦ 2 καί «χρῶμα» Θεοῦ,3 ὅπως
τό λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος. Ἔχει λοιπόν ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας τό ἀπαράλλακτο μέ τήν πρώτη Ἐκκλησία, γι᾽ αὐτό καί εἶναι ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία.
Εἶναι ἡ Ἐκκλησία στήν ὁποία ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι παρών καί διά τῆς ὁποίας
Αὐτός δρᾶ στόν κόσμο.

2. Μαγν. 6,2.
3. Ἐφεσ. 4,2.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα-Μεγαλόπολη, 11 Μαρτίου 2012

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΖΩΗ ΜΑΣ
(Σειρά κηρυγμάτων γιά τόν λαό)
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
(β) Τά τέσσερα χαρακτηριστικά Της
Μιλᾶμε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, γιά τήν Ἐκκλησία πού ἵδρυσε ὁ Ἰησοῦς Χριστός
καί εἴπαμε στό προηγούμενο κήρυγμά μας ὅτι αὐτή εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Ναί! Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία, γιατί εἴπαμε ὅτι
ἔχει ἱστορική συνέχεια μέ τήν Ἐκκλησία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων μέ τήν λεγομένη
«Ἀποστολική Διαδοχή». Προχωρώντας στό σημερινό μας κήρυγμα θά ποῦμε γιά τά
χαρακτηριστικά τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι αὐτά πού λέγουμε στό Σύμβολο
τῆς Πίστεώς μας, στό «Πιστεύω» μας. Ὅταν ἀπαγγέλλουμε τό «Πιστεύω», λέγουμε
στό ἔνατο ἄρθρο του: «Εἰς ΜΙΑΝ, ΑΓΙΑΝ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ καί ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ
Ἐκκλησίαν». Γι᾽ αὐτά τά τέσσερα χαρακτηριστικά τῆς Ἐκκλησίας θά σᾶς μιλήσω
στό σημερινό μου κήρυγμα. Εἶναι σημαντικά τά χαρακτηριστικά αὐτά, ἀδελφοί μου,
γιατί ἄν δέν τά ἔχει αὐτά ἡ Ἐκκλησία, τότε δέν εἶναι Ἐκκλησία. Ἀρχίζουμε:
1. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ΜΙΑ, γιατί εἶναι ἕνα πνευματικό Σῶμα, ἔχει
μία Κεφαλή, τόν Χριστό (καί ἡ μία κεφαλή δέν μπορεῖ νά ἔχει πολλά σώματα), καί
ζωογονεῖται ἀπό τό ἕνα Ἅγιο Πνεῦμα. Ὅπως τό λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος «ἕν σῶμα
καί ἕν πνεῦμα..., εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα, εἷς Θεός καί πατήρ πάντων»
(Ἐφ. 4,4-6). Ἡ ΜΙΑ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἐκφράζεται μέ τήν ἑνότητα ὅλων τῶν
Ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Στήν ἀρχιερατική Του προσευχή ὁ Ἰησοῦς Χριστός παρεκάλεσε ὅλοι οἱ Ἰδικοί Του νά εἶναι ἕνα, «ἵνα ὦσιν ἕν», εἶπε, ὅπως Αὐτός καί ὁ Πατέρας
Του εἶναι ἕνα (Ἰωάν. 17,22)! Ἡ ἑνότητα δέ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν ἐκφράζεται μέ τήν Θεία Κοινωνία τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ καί ἔτσι ἔχουμε
ἑνότητα μέ τούς ἁπανταχοῦ εὑρισκομένους Πατριάρχες καί Ἀρχιεπισκόπους τῆς Μιᾶς
Ἐκκλησίας. Πραγματικά, ὅπως τό λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, εἴμαστε ἐμεῖς οἱ πολλοί ἕνα, γιατί ὅλοι μετέχουμε στόν ἕναν ἁγιασμένο Ἄρτο. Λέγει ἐπί λέξει ὁ Ἀπόστολος:
«Ὅτι εἷς Ἄρτος, ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν· οἱ γάρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνός Ἄρτου μετέχομεν» (Α´ Κορ. 10,17). Ἡ Μία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου, δέν διασπᾶται
ἀπό τίς πολλές τοπικές Ἐκκλησίες. Γιατί κάθε τοπική Ἐκκλησία καί Ἐνορία ἐκφράζει σέ μικρογραφία ὅλη τήν Μία Ἐκκλησία· ὅπως ἀκριβῶς καί ἕνα μικρό τεμάχιο
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τοῦ ἁγιασμένου Ἄρτου ἐκφράζει ὅλον τόν Χριστό. Ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες τοπικές Ἐκκλησίες συνδέονται καί ἑνώνονται μεταξύ τους μέ τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας
καί εἶναι ἡ ΜΙΑ Ἐκκλησία.
2. Ἡ Ἐκκλησία ἔπειτα εἶναι ΑΓΙΑ. Εἶναι Ἁγία γιατί εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ
μέ κεφαλή τόν Ἴδιο τόν Χριστό καί μέ ψυχή τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὅπως μᾶς τό λέγει
ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός θυσιάστηκε γιά νά καθαρίσει μέ τό Αἷμα
Του τήν Ἐκκλησία καί νά τήν ἁγιάσει, νά τήν παρουσιάσει ἔνδοξη, χωρίς καμμία
ἀσχήμια. Λέγει ἐπί λέξει ὁ Ἀπόστολος: «Ὁ Χριστός ἠγάπησε τήν Ἐκκλησίαν καί
Ἑαυτόν παρέδωκεν ὑπέρ αὐτῆς, ἵνα αὐτήν ἁγιάσει..., ἵνα παραστήσῃ αὐτήν Ἑαυτῷ
ἔνδοξον τήν Ἐκκλησίαν, μή ἔχουσαν σπίλον..., ἀλλ᾽ ἵνα ᾖ ἁγία καί ἄμωμος» (Ἐφ.
5,25-27). Εἶναι δέ Ἁγία ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου, καί γιά τόν λόγο ὅτι ὁ σκοπός
της εἶναι νά κάνει ἅγια τά μέλη της, ὅπως καί αὐτό τό βλέπουμε στήν πραγματικότητα στούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀλλά, προσοχή! Μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει Ἁγίους, γιατί μόνο Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή ᾽Εκκλησία. Οἱ λεγόμενοι «ἅγιοι»
στίς «ἐκκλησίες» τῶν Παπικῶν καί Προτεσταντῶν, δέν εἶναι πραγματικά Ἅγιοι,
ἀλλά εἶναι ἁπλᾶ καλοί ἄνθρωποι, ὄχι θεούμενοι. Καλοί ὅμως ἄνθρωποι ἦταν καί ὁ
Πλάτωνας καί ὁ Ἀριστοτέλης. Γι᾽ αὐτό εἶναι ἀθεολόγητος καί βλάσφημος ὁ λόγος,
πού ἄκουσα μέ τά αὐτιά μου ἀπό ἐπίσημο στόμα μεγαλοσχήμου κληρικοῦ, ὁ ὁποῖος
ὀνόμασε τόν Πάπα «ἁγιώτατο»!...
3. Τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καλοῦμε στό «Πιστεύω» μας ΚΑΘΟΛΙΚΗ. «Καθολικός» σημαίνει «ὅλος». Λέγεται λοιπόν ἡ Ἐκκλησία μας Καθολική, γιατί διατήρησε ὅλη τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων διά μέσου
τῶν αἰώνων, χωρίς νά προσθέσει οὔτε νά ἀφαιρέσει τίποτε ἀπ᾽ αὐτήν. Γι᾽ αὐτόν
ἀκριβῶς τόν λόγο τήν Ἐκκλησία μας τήν λέμε «Ὀρθόδοξη», γιά τήν ὀρθότητά Της,
γιά τήν πιστότητά Της στήν ὅλη ἀποστολική παράδοση, ἀντίθετα μέ τά συστήματα
τῶν πονηρευομένων αἱρετικῶν, πού τήν ἐνόθευσαν. Οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί πιστεύουμε
ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔχει Κεφαλή τόν Ἴδιο τόν Χριστό καί ἡ ὁποία εἶναι Ναός
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δέν μπορεῖ ποτέ, μά ποτέ, δέν μπορεῖ νά πλανηθεῖ. Αὐτή κρατεῖ
τήν «ἅπαξ παραδοθεῖσαν τοῖς ἁγίοις πίστιν» (Ἰούδ. 1,3).
Ἀλλά λέγεται ἡ Ἐκκλησία μας «Καθολική» καί γιά τόν ἄλλον ἀκόμη λόγο, γιατί
ἀγκαλιάζει ὅλους τούς λαούς καί προορισμό ἔχει νά ἐξαπλωθεῖ σ᾽ ὅλο τόν κόσμο, σ᾽
ὅλα τά πέρατα τῆς γῆς. Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἰεροσολύμων λέγει: «Καθολική μέν οὖν
καλεῖται ἡ Ἐκκλησία, διότι καθ᾽ ὅλου τοῦ κόσμου διακεχυμένη ὑπάρχει..., διά τό
κατά πάσης εἶναι τῆς οἰκουμένης ἀπό περάτων γῆς ἕως περάτων...».1 Ἡ Ἐκκλησία
εἰκονίζεται μέ πλοῖο, τό δέ πλοῖο δέν εἶναι γιά νά στέκεται σέ ἕνα λιμάνι μόνο, ἀλλά ὁ
προορισμός του εἶναι νά πλέει παντοῦ, σέ θάλασσες καί ὠκεανούς. Καί ἡ Ἐκκλησία
1. Κατήχ. 18,23. MPG 33,1044.
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μας αὐτόν τόν προορισμό ἔχει. Λέγεται «Καθολική», ἐπειδή εἶναι ἱεραποστολική.
Πρῶτος ὡς «Καθολική» ὀνόμασε τήν Ἐκκλησία μας ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ θεοφόρος
(βλ. Σμυρν. 8,2).
5. Τέλος, στό «Πιστεύω» μας χαρακτηρίζουμε τήν Ἐκκλησία μας ὡς ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ. Καλοῦμε ἔτσι τήν Ἐκκλησία, γιατί συνδέεται μέ τούς Ἁγίους Ἀποστόλους
καί ἐξωτερικά καί ἐσωτερικά. Λέγοντας ὅτι συνδέεται ἡ Ἐκκλησία μας «ἐξωτερικά»
μέ τούς Ἁγίους Ἀποστόλους ἐννοοῦμε τήν «ἀδιάκοπη ἀποστολική διαδοχή», γιά τήν
ὁποία μιλήσαμε στό προηγούμενο κήρυγμά μας. Πραγματικά, τό ἱερατικό χάρισμα
καί ἐκκλησιαστικό ἀξίωμα πού εἶχαν οἱ ῞Αγιοι Ἀπόστολοι, αὐτό τό ἴδιο κατέχουν καί
οἱ σημερινοί Ἐπίσκοποι. Οἱ Ἀπόστολοι χειροτόνησαν τούς διαδόχους τους καί ἐκεῖνοι
τούς δικούς τους διαδόχους καί ἔτσι ἡ Ἐκκλησία ὅλων τῶν ἐποχῶν καί ὅλων τῶν
τόπων βρίσκεται σέ ἀδιάκοπη διαδοχή τῶν ποιμένων Της μέ τούς Ἀποστόλους. Αὐτό,
ἀγαπητοί μου, ἔχει μεγάλη σημασία, γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας ἀπό παλαιά κρατοῦσε καταλόγους Ἐπισκόπων, πού ἔφταναν μέχρι τῶν Ἀποστόλων. Τήν εἴπαμε δέ
«ἐξωτερική» τήν μαρτυρία αὐτή γιά τήν Ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας ὄχι γιατί
εἶναι δευτερεύουσα, ἀλλά γιατί εἶναι ἕνα ἐξωτερικό, ἕνα «χειροπιαστό» σημεῖο γιά τόν
σύνδεσμο τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τούς Ἀποστόλους.
Ἀκόμη ἡ Ἐκκλησία μας λέγεται Ἀποστολική, γιατί συνδέεται καί «ἐσωτερικά»
μέ τούς Ἁγίους Ἀποστόλους. Λέγοντας αὐτό ἐννοοῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία φυλάττει καί
ζεῖ καί κηρύττει τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Καί αὐτό τό «ἐσωτερικό»
γνώρισμα τῆς Ἀποστολικότητας τῆς Ἐκκλησίας μας προέρχεται ἀπό τό πρῶτο, ἀπό
τό «ἐξωτερικό» γνώρισμά Της. Πραγματικά, ἡ Ἀποστολική διαδοχή τῶν Ἐπισκόπων
τῆς Ἐκκλησίας μας ἐγγυᾶται καί τήν ἀποστολικότητα τῆς διδασκαλίας Της.
Τέλος, ἀπό τά παραπάνω θέλουμε νά ποῦμε καί νά τονίσουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας
εἶναι Ἀποστολική, διότι εἶναι ΠΑΤΕΡΙΚΗ. Ἔχει, δηλαδή, σέ κάθε ἐποχή ἁγίους
Πατέρες, οἱ ὁποῖοι, μέ τήν ἀδιάκοπη Ἀποστολική Διαδοχή, ἔχουν, ὄχι μόνον τήν Χάρη
τῆς ἱερωσύνης, ἀλλά καί κρατοῦν καί ζοῦν καί κηρύττουν τήν ἀποστολική διδασκαλία.2
Αὐτό τό τελευταῖο, ἀδελφοί χριστιανοί, πρέπει νά τό λέμε καί νά τό τονίζουμε ἰδιαίτερα
σήμερα.Ναί! Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι Ἀποστολική γιατί εἶναι Πατερική.
Πατερική καί ὄχι μεταπατερική!

2. Βλ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ, Ἐκκλησία καί ἐκκλησιολογικό φρόνημα, σελ. 69-70.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα-Μεγαλόπολη, 18 Μαρτίου 2012

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΖΩΗ ΜΑΣ
(Σειρά κηρυγμάτων γιά τόν λαό)
ΜΙΑ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
1. Λέγαμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, στά προηγούμενα κηρύγματά μας ὅτι ἡ Ἐκκλησία, τήν ὁποία ἵδρυσε ὁ Χριστός στή γῆ, διά τῶν ἁγίων Του ἀποστόλων, εἶναι ΜΙΑ.
Εἶναι ἡ Ἐκκλησία στήν ὁποία ἀνήκουμε, ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Οἱ ἔξω ἀπό
τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία λεγόμενες «ἐκκλησίες», δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, ἀλλά
εἶναι σχίσματα καί αἱρέσεις. Κυρίως αὐτοί οἱ αἱρετικοί εἶναι δύο. Εἶναι οἱ Προτεστάντες
καί οἱ Καθολικοί. Ἀλλά αὐτοί οἱ δύο εἶναι σχεδόν ἕνα, γιατί, ὅπως εἶπε ἕνας Ρῶσος
θεολόγος, ὁ Ἀλέξιος Χομιάκωφ (1846), «ὅλοι οἱ Προτεστάντες εἶναι κρυφοπαπικοί»!
Καί ὁ ἴδιος αὐτός θεολόγος εἶπε σέ κάποιον παπικό, ὁ ὁποῖος τόν ἐρώτησε, «πῶς νά
ἀποφεύγει τόν προτεσταντισμό»: «Φῦγε ἀπό τόν ρωμαιοκαθολικισμό σου»!
2. ῾Ενωμένη ἦταν πρῶτα ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου, ἀλλά χωρίστηκαν ἀπ᾽αὐτήν ἔπειτα μερικοί χριστιανοί, καί ἀποτέλεσαν δικά τους τμήματα. Ὁ
πρῶτος χωρισμός ἔγινε στήν περιοχή τῆς Μέσης Ἀνατολῆς τόν 5ο καί 6ο αἰώνα. Καί
αὐτοί πού ἀποσχίσθηκαν καί χωρίστηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησία ἀποτέλεσαν δικές τους
«ἐκκλησίες». Ὀνομάζονται «Νεστοριανική», «Χαλδαϊκή», «Μονοφυσιτική» ἐκκλησία, ἤ «ἐκκλησίες» μέ διάφορα ἄλλα ὀνόματα. Ὁ δεύτερος χωρισμός ἔγινε τό 1054.
Τότε οἱ χριστιανοί τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ὑπό τόν πάπα τῆς Ρώμης, κόπηκαν καί
αὐτοί ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ἀποτέλεσαν καί αὐτοί δικό τους τμῆμα, τήν λεγόμενη
«ρωμαιοκαθολική» ἤ «παπική» ἐκκλησία. Ὅπως τό καταλαβαίνετε, ἀγαπητοί μου,
αὐτοί πού ἀποχώρησαν ἀπό τήν Ἐκκλησία μας, καί δέν ἀνήκουν πιά σ᾽ αὐτήν, βεβαίως
δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία. Αὐτοί εἶναι σχισματικοί καί αἱρετικοί καί δέν μποροῦμε τό
σχίσμα καί τήν αἵρεση νά τά ποῦμε «Ἐκκλησία».
3. Στό σημεῖο αὐτό, ἀδελφοί μου, θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι πρέπει νά προσέχουμε τήν
ἔκφραση πού χρησιμοποιοῦμε ὅταν μιλᾶμε γι᾽ αὐτούς πού ἔφυγαν ἀπό τήν Ἐκκλησία.
Γι᾽ αὐτούς πρέπει νά λέμε τό ρῆμα «κόπηκαν» ἀπό τήν Ἐκκλησία μας. Γιατί, ἄν
ποῦμε ἁπλῶς «ἔφυγαν» ἤ «χωρίσθηκαν» ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ὀνομάζουμε μάλιστα
καί αὐτούς μέ τή λέξη Ἐκκλησία (ὅπως λένε πολλοί, «Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία»),
τότε φαίνεται ὅτι καί αὐτοί οἱ αἱρετικοί, ἀποτελοῦν πραγματικά Ἐκκλησία. Δηλαδή,
κατά τήν ἄποψη αὐτή, ἡ ΜΙΑ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ διαιρέθηκε σέ πολλές ἐπιμέ55

ρους Ἐκκλησίες. Μεγάλη αἵρεση αὐτό, χριστιανοί μου, ἄν τό ποῦμε. Αὐτό μᾶς φέρνει
τήν «θεωρία τῶν κλάδων», πού λέγουν οἱ Προτεστάντες. Ὅτι, δηλαδή, ὅλοι ὅσοι πιστεύουν γενικά στόν Χριστό, ἀποτελοῦν κλάδους τοῦ ἑνός δένδρου, τῆς μιᾶς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Γιά νά μήν πέσουμε στή μεγάλη αὐτή πλάνη καί αἵρεση, πρέπει
νά ξέρουμε καί νά λέμε αὐτό τό βασικό πού σᾶς εἶπα καί τό ξαναλέγω: Ἡ ἀληθινή
᾽Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ΜΙΑ, ὅπως καί ἡ ἀλήθεια εἶναι μία, ἐνῶ τά ψέματα
εἶναι πολλά. Ἡ ΜΙΑ αὐτή Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Ὅσοι κόπηκαν ἀπό αὐτό τό θεῖο Δένδρο, πού φύτευσε ὁ Χριστός στή γῆ καί πότισε μέ τό
Αἷμα Του, αὐτοί, λέγω, πού κόπηκαν ἀπό τό Δένδρο αὐτό τῆς Ἐκκλησίας, ξεράθηκαν,
δέν εἶναι πιά μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Δέν δεχόμαστε λοιπόν, ἀδελφοί μου χριστιανοί,
τόν ὅρο «διῃρημένη Ἐκκλησία»· τόν θεωροῦμε ἐσφαλμένο καί αἱρετικό, γιατί προσβάλλει καί βλασφημεῖ τήν Ὀρθόδοξη ᾽Εκκλησία μας, τήν Ὁποία θεωροῦμε ἀκεραία
καί ὄχι «κουτσουρεμένη», ὥστε νά τήν ποῦμε «διῃρημένη».
4. Ἀλλά ἄς ἔλθουμε στά δικά μας: Ὅλη ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας εἶναι μία οικογένεια
αὐτοδιοικουμένων Ἐκκλησιῶν. Ἄλλες Ἐκκλησίες ἀποτελοῦν Πατριαρχεῖα καί ἄλλες
εἶναι Αὐτοκέφαλες. Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι, ἀνάλογα μέ τό ποῦ κατοικοῦν, ἀνήκουν ἤ σέ
κάποιο Πατριαρχεῖο ἤ σέ μία Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, γιά παράδειγμα, ἀνήκουμε στήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ὅλα ὅμως τά Πατριαρχεῖα καί ὅλες οἱ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες εἶναι ἑνωμένες μεταξύ τους. Ἡ
ἑνότητά τους ὅμως αὐτή δέν προέρχεται ἀπό τήν ἐξουσία κάποιου μοναδικοῦ Ἐπισκόπου σέ ὅλο τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, γιατί αὐτό τό λέγουν οἱ Παπικοί γιά τήν
δική τους «ἐκκλησία». Ἡ ἑνότητα ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων προέρχεται ἀπό τήν ἑνότητά
μας στήν ἴδια πίστη καί ἀπό τήν κοινωνία μας στό ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Πραγματικά, κάθε Πατριαρχεῖο καί κάθε Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία ἔχουν μεταξύ τους τήν ἴδια πίστη καί ἔχουν ἀκόμη μεταξύ τους μυστηριακή κοινωνία. Σέ ᾽μᾶς
τούς Ὀρθοδόξους δέν ὑπάρχει «Πάπας». Λόγω ὅμως τιμῆς, καί εἰδικά μετά τό Σχίσμα
Ἀνατολῆς καί Δύσης, καλοῦμε τόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως «Οἰκουμενικό».
Αὐτός ὅμως ὁ τίτλος δέν τοῦ παρέχει τό δικαίωμα νά ἐπεμβαίνει στίς ἐσωτερικές
ὑποθέσεις τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν.
5. Τί πιστεύουμε γιά τήν Ἐκκλησία μας ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι; Πιστεύουμε, πρῶτον:
Ὅτι φυλάσσει καί διδάσκει τήν ὀρθή πίστη γιά τόν Θεό. Δεύτερον: Ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία δοξάζει τόν Θεό μέ ὀρθή λατρεία. Καί ἀκριβῶς γι᾽ αὐτά τά δύο, διότι ἡ
Ἐκκλησία μας ἔχει ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ καί ΟΡΘΗ ΛΑΤΡΕΙΑ, γι᾽ αὐτό καί λέγεται
ΟΡΘΟΔΟΞΗ. Καί τρίτον γιά τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας πιστεύουμε ὅτι εἶναι ἡ
ΜΟΝΗ Ἐκκλησία ἐπί τῆς γῆς. Στήν συνέχεια τῶν κηρυγμάτων μας αὐτῶν θά ἀποδείξουμε, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, αὐτά τά τρία.
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Μεγάλη ἡ σημερινή ἑορτή, ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, γιατί μέ αὐτήν τήν ἑορτή ἔγινε ἡ Σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό καί λέμε στό Ἀπολυτίκιο τῆς Ἑορτῆς «Σήμερον τῆς
σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον... Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ Υἱός τῆς Παρθένου
γίνεται». Εὔχομαι νά ζοῦμε πάντα τόν Εὐαγγελισμό, ἐμεῖς μέν λέγοντες πρός τήν Κυρία Θεοτόκο τό «Χαῖρε» τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ (μέ τούς «Χαιρετισμούς» σ᾽ Αὐτήν), ἀλλά καί δεχόμενοι, ὡς
ἡ Παναγία μας, τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ πού ἔρχεται διά τῶν ἀγγέλων
ἱερέων κατά τήν Θεία Λειτουργία καί κυοφοροῦντες στήν καρδίαν
μας τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅπως ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔλεγε «ζῶ δέ
οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός» (Γαλ. 2,20).

57
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Δημητσάνα-Μεγαλόπολη, 25 Μαρτίου 2012

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΖΩΗ ΜΑΣ
(Σειρά κηρυγμάτων γιά τόν λαό)
(α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ Η ΕΚΦΡΑΣΗ
«ΔΙΗΡΗΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
– (β) ΟΧΙ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΟΥΣ
1. Στό προηγούμενο κήρυγμά μας, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγαμε ὅτι ὅλη ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας εἶναι μία οικογένεια αὐτοδιοικουμένων Ἐκκλησιῶν. Ἄλλες
Ἐκκλησίες ἀποτελοῦν Πατριαρχεῖα καί ἄλλες εἶναι Αὐτοκέφαλες. Πέντε ἦταν
στήν ἀρχή τά Πατριαρχεῖα: Τῆς Ρώμης, τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς Ἀλεξανδρείας, τῆς Ἀντιοχείας καί τῶν Ἰεροσολύμων. Ἔβαλα πρῶτα τήν Ἐκκλησία
τῆς Ρώμης, γιατί πραγματικά οἱ ἄλλοι Πατριάρχες θεωροῦσαν τόν Ἐπίσκοπο
τῆς Ρώμης «πρῶτο μεταξύ ἴσων» καί παρεῖχαν σ᾽ αὐτόν ἕνα πρωτεῖο τιμῆς μόνο,
ὄχι ὅμως δικαίωμα ἐπεμβάσεως στίς ἄλλες Ἐκκλησίες. Τό πρωτεῖο αὐτό τῆς
τιμῆς διδόταν σ᾽ αὐτόν λόγω τῆς πόλεως Ρώμης, γιατί αὐτή ἦταν πρῶτα ἡ πρωτεύουσα τῆς Αὐτοκρατορίας. Μετά ὅμως ἀπό τό Σχίσμα τό πρωτεῖο αὐτό δόθηκε
στόν Πατριάρχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀφοῦ ἡ Κωσταντινούπολη, ὡς Νέα
Ρώμη, ἦταν τώρα ἡ πρωτεύουσα τῆς Αὐτοκρατορίας.
2. Εἶπα στό προηγούμενο κήρυγμα καί ξαναλέγω τώρα, γιατί τό θέμα εἶναι
σοβαρό, ὅτι μέ τήν ἀποκοπή τῶν Δυτικῶν ἀπό τήν Ἐκκλησία μας δέν πρέπει νά
λέμε τήν ἔκφραση ὅτι «διαιρέθηκε» ἡ Ἐκκλησία, γιατί εἶναι ἐσφαλμένη δογματικά ἡ ἔκφραση αὐτή. Ἡ Ἐκκλησία δέν διαιρεῖται ποτέ, ἀλλά παραμένει πάντοτε
ἀκεραία, ἔστω καί ἄν ἀποχώρησαν ἀπό Αὐτήν λίγα ἤ πολλά μέλη της. Καί παραμένει ἀκεραία ἡ Ἐκκλησία καί μετά τόν ἀποχωρισμό αὐτόν τῶν πολλῶν ἤ
ὀλίγων, γιατί Αὐτή δέν ἔχασε τήν πίστη της καί τήν ἀποστολική διαδοχή καί
παράδοσή της. Ἀλλοίμονο σ᾽ αὐτούς πού ἔφυγαν ἀπ᾽ Αὐτήν. Αὐτοί εἶναι στήν
πλάνη καί ὄχι στήν ἀλήθεια, γιατί ἡ ἀλήθεια εἶναι μόνο στήν Ἐκκλησία, ἀπό
τήν Ὁποία ὅμως αὐτοί ἀποκόπηκαν. Τέτοιοι εἶναι οἱ λεγόμενοι Καθολικοί. Εἶναι
ἄνθρωποι ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή ἐκτός τῆς σωτηρίας. Δέν πρέπει λοιπόν,
ἀδελφοί, νά λέγουμε ὅτι, μέ τήν ἀποκοπή τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν ἀπό τήν
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Ἐκκλησία, «διαιρέθηκε» ἡ Ἐκκλησία καί νά μιλᾶμε λοιπόν γιά «διῃρημένη»
Ἐκκλησία. Εἶναι λανθασμένη δογματικά ἡ ἔκφραση αὐτή καί θά σᾶς πῶ τό γιατί
μέ ἕνα ἁπλό παράδειγμα: Ἄν κόψουμε ἕνα καρβέλι ψωμί, τότε διαιρέσαμε πραγματικά τό καρβέλι καί τό κάναμε δύο κομμάτια. Προσέξτε ὅμως ὅτι καί τό ἕνα
κομμάτι καί τό ἄλλο εἶναι ψωμιά καί τά δύο. Αὐτό σημαίνει «διαίρεση»: Ὅτι τά
διαιρούμενα μέρη ἔχουν τήν ἴδια ποιότητα. Στό θέμα μας, λοιπόν, ἄν ποῦμε ὅτι
«διαιρέθηκε» ἡ Ἐκκλησία μέ τό σχίσμα τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν – τῶν Φραγκολατίνων καλύτερα – αὐτό σημαίνει ὅτι καί αὐτοί οἱ Καθολικοί ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, ὅπως ἐμεῖς. Ὅτι ἔχουν καί αὐτοί τήν ἀλήθεια, ὅπως τήν ἔχει καί ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας. Μεγάλο λάθος καί αἵρεση αὐτό, ἄν τό ποῦμε.
3. Τί θά γίνει ὅμως τώρα, ἀδελφοί, μέ αὐτούς πού χωρίστηκαν ἀπό τήν
Ἐκκλησία, μέ τούς Καθολικούς συγκεκριμένα; Ὅπως ὁ Πατέρας τῆς παραβολῆς
τοῦ Εὐαγγελίου περίμενε μέ πολλή λαχτάρα τόν ἄσωτο υἱό του νά ἐπιστρέψει
στήν πατρική του οἰκία καί νά γίνει πάλι υἱός του, ἔτσι καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας περιμένει τούς ἀσώτους αὐτούς νά ἐπιστρέψουν πάλι σ᾽ Αὐτήν καί νά γίνουν πάλι παιδιά Της. Μάλιστα ἡ Ἐκκλησία τό εὔχεται πολύ αὐτό λέγοντας
πρός τόν Κύριο «τούς πεπλανημένους ἐπανάγαγε κάι σύναψον τῇ ἁγίᾳ σου καθολικῇ καί ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ». Καί «ὑπέρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως» εὐχόμαστε συχνά. Καί γι᾽ αὐτό μάλιστα, γιά τήν ἐπιστροφή δηλαδή τῶν Καθολικῶν
στήν ἀλήθεια, ἡ Ἐκκλησία μας κάνει διαλόγους μαζί τους. Γιά νά ἑνωθοῦμε
ὅμως οἱ Ὀρθόδοξοι μέ τούς Καθολικούς πρέπει αὐτοί νά ἀρνηθοῦν τήν πλάνη
τους, νά ἀρνηθοῦν τά λανθασμένα δόγματά τους, πού δέν εἶναι μόνο τό Φιλιόκβε
καί τό Πρωτεῖο τοῦ Πάπα, ἀλλά καί τόσα - τόσα ἄλλα. Ἐπειδή παραπάνω θυμηθήκαμε τήν παραβολή τοῦ ἀσώτου υἱοῦ, ἄς προσέξουμε ὅτι ὁ Πατέρας, ὅταν
δέχθηκε τόν υἱόν του ἐπιστρέφοντα σ᾽ Αὐτόν, εἶπε στούς δούλους του νά τόν ἐνδύσουν μέ τήν «στολήν τήν πρώτην» (Λουκ. 15,22). Αὐτή ἡ «πρώτη στολή» στήν
περίπτωσή μας εἶναι τά ὀρθόδοξα δόγματα, εἶναι ἡ διδασκαλία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Καί βέβαια, γιά νά φορέσει ὁ ἄσωτος τήν νέα ἐνδυμασία, ἔπρεπε πρῶτα
νά βγάλει τά «κουρέλια» του! Αὐτά τά «κουρέλια» εἶναι οἱ πλάνες τῶν Παπικῶν:
Εἶναι τά κουρέλια τοῦ ἀσώτου!...Καί ἀφοῦ ὁ ἄσωτος τῆς παραβολῆς φόρεσε τήν
πρώτη του στολή, τότε ὁ Πατέρας εἶπε στούς δούλους του νά θύσουν τόν σιτευτό
μόσχο καί νά φᾶνε ὅλοι μαζί εὐφραινόμενοι. Βεβαίως, λέγουμε καί ἐμεῖς, ἀφοῦ οἱ
Καθολικοί ἐπιστρέψουν στήν Ἐκκλησία, ἀπό τήν ὁποία ἀπεκόπησαν, καί πετάξουν τά «κουρέλια» τους – νά ἀποκηρύξουν, δηλαδή, τίς πλάνες τους – τότε ἐμεῖς
θά τό γιορτάσουμε αὐτό εὐφραινόμενοι μέ κοινή θεία Λειτουργία, ὀρθόδοξοι πιά
καί οἱ καθολικοί καί ὄχι κακόδοξοι καί αἱρετικοί.
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4. Δέν βλέπουμε ὅμως οἱ Παπικοί νά κάνουν οὔτε ἕνα βῆμα μετανοίας. Τόσα
χρόνια ὄχι μόνο παραμένουν ἀμετανόητοι, ἀλλά καί ἐπιμένουν στίς θέσεις τους.
Τότε τί ἕνωση νά κάνουμε μαζί τους; Εἴμαστε ὑπέρ τῆς ἑνώσεως μέ τούς Καθολικούς καί εὐχόμαστε νά γίνει αὐτό κάποτε, μέ τήν προϋπόθεση ὅμως τῆς εἰλικρινοῦς μετανοίας τους, ἡ ὁποία θά φανεῖ μέ τήν ἐπίσημη ἀποκήρυξη τῶν πλανῶν
τους. Διαφορετικά, χριστιανοί μου, τό καταλαβαίνετε καί μόνοι σας: Δέν μπορεῖ
ἡ ἀλήθεια νά ἑνωθεῖ μέ τό ψέμα, οὔτε τό φῶς νά ἑνωθεῖ μέ τό σκοτάδι. Αὐτά
εἶναι ἀπό ἐκεῖνα πού δέν γίνονται. Δέν θά τά ἀφήσει ὁ Ὀρθόδοξος λαός μας νά
γίνουν!
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα-Μεγαλόπολη, 1 Ἀπριλίου 2012

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΖΩΗ ΜΑΣ
(Σειρά κηρυγμάτων γιά τόν λαό)
ΤΟ «ΠΙΣΤΕΥΩ» ΜΑΣ
1. Ἡ ζωή ἡμῶν τῶν χριστιανῶν, ἀδελφοί μου, ρυθμίζεται μέ βάση τό τί πιστεύουμε. Καί οἱ ἄθεοι τό ἴδιο κάνουν. Ἐνεργοῦν καί πράττουν μέ βάση τήν ἀθεϊστική ἰδεολογία τους. Ἕνας μεγάλος ἄθεος, γιά παράδειγμα,1 εἶχε πεῖ: «Ἡ ζωή
εἶναι παράλογη, ἡ ἀγάπη εἶναι ἀδύνατη»!... Ἄντε τώρα νά κάνουμε ὄμορφη ζωή
μέ βάση τήν ἰδεολογία αὐτή!
Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἔχουμε τό «Πιστεύω» μας, στό ὁποῖο κλείνεται
ὅλη ἡ «ἰδεολογία» μας, ὅλη ἡ θεολογία μας καλύτερα. Καί μέ βάση τά ἄρθρα
τοῦ «Πιστεύω» ρυθμίζουμε τήν ζωή μας. Ἡ πίστη μας στηρίζεται στήν Ἁγία
Γραφή, πού εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ σέ ᾽μᾶς τούς ἀνθρώπους. Μέσα στήν
Ἁγία Γραφή βρίσκουμε μικρές προτάσεις, οἱ ὁποῖες εἶναι πραγματικά ὁμολογίες
πίστεως. Γιά παράδειγμα, σᾶς ἀναφέρω τρεῖς: Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγει γιά
τόν Ἰησοῦ Χριστό: «Ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμόν ἡγήσατο τό εἶναι
ἴσα Θεῷ, ἀλλ᾽ ἑαυτόν ἐκένωσε μορφήν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων
γενόμενος...» (Φιλιπ. 2,6-10). Αὐτός ὁ λόγος καί ὅλη ἡ παρακάτω συνέχεια
εἶναι ἕνα μικρό «Πιστεύω». Καί ἕνας ἄλλος ἀκόμη σύντομος λόγος, πού εἶναι
ὁμολογία πίστεως: «Ὁ Ἰησοῦς Χριστός (εἶναι) Κύριος» (Α´ Κορ. 12,3). Τό «Πιστεύω» στήν Παλαιά Διαθήκη ἦταν αὐτός ὁ λόγος: «Ἄκουε, Ἰσραήλ· Κύριος ὁ
Θεός σου εἷς ἐστιν» (Δευτ. 6,4). Καί ἐκείνη ἡ πεντάλογος προσευχή πού λέμε,
τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησέ με», εἶναι μία ὁμολογία πίστεως· γιατί ὁμολογοῦμε τόν σαρκωθέντα Υἱό τοῦ Θεοῦ καί ὡς Θεό («Κύριε») καί ὡς ἄνθρωπο
(«Ἰησοῦ») καί ὡς Θεάνθρωπο («Χριστέ»).
2. Τό «Πιστεύω» μας τό καλοῦμε «Σύμβολο». Δέν ξέρω, ἀγαπητοί μου, νά
σᾶς πῶ ἀκριβῶς τί σημαίνει αὐτή ἡ ἔκφραση. Εἶναι μία ἔκφραση «κλειδί». Σημαίνει τόν χάρτη! Πραγματικά: Ὅ,τι εἶναι ὁ χάρτης γιά τήν Γεωγραφία, τό ἴδιο
εἶναι καί τό «Πιστεύω» μας γιά τήν Ἐκκλησία, γι᾽ αὐτό τό λέμε «Σύμβολο».
1. Ὁ Sartre.
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Ἕνας μικρός χάρτης ἀπεικονίζει ὅλη τήν γῆ. Καί τό μικρό «Πιστεύω» μας,
αὐτό τό «Σύμβολο τῆς πίστης» μας, ἔχει μέ λίγα λόγια ὅλη τήν πίστη μας. Δώδεκα εἶναι τά ἄρθρα τοῦ «Πιστεύω». Κάθε ἄρθρο του εἶναι, πῶς νά τό πῶ; Εἶναι
σάν στρατιωτικά «παραγγέλματα» διδόμενα ἀπό τόν Βασιλέα Χριστό στήν στρατευομένη του Καθολική Ἐκκλησία, γιά νά τά φέρει στόν κόσμο, τόν ὁποῖο πορεύεται νά κατακτήσει.
3. Ἀπό τήν ἀρχή ἡ Ἐκκλησία χρησιμοποιοῦσε «Σύμβολα τῆς πίστεως», γιατί
αὐτά ἦταν ἀναγκαῖα γιά τήν διδασκαλία τῶν Κατηχουμένων, αὐτῶν δηλαδή πού
ἐπρόκειτο νά βαπτιστοῦν. Τά «Σύμβολα τῆς πίστεως» πάλι ἦταν ἀναγκαῖα στήν
Ἐκκλησία γιά τήν ἀπόκρουση τῶν αἱρέσεων. Δηλαδή οἱ ἐμφανισθέντες αἱρετικοί,
μέ τίς πλανεμένες διδασκαλίες τους, ἔδωσαν τήν κυριώτερη ἀφορμή στήν
Ἐκκλησία νά συντάξει «Σύμβολα» τῆς ἀληθινῆς της διδασκαλίας. Τόν τέταρτο
αἰώνα ὅμως ἡ Ἐκκλησία ἀπεφάσισε νά συνθέσει ἕνα ἑνιαῖο «Πιστεύω» γιά ὅλη
τήν Ἐκκλησία. Ἔτσι γράφτηκε ἀπό τήν Πρώτη καί Δεύτερη Οἰκουμενική Σύνοδο τό σημερινό «Πιστεύω», πού ξέρουμε ὅλοι. Τό ὅτι τό «Πιστεύω» μας γράφτηκε ἀπό Οἰκουμενικές Συνόδους σημαίνει ὅτι εἶναι φωνή ὅλης τῆς Ἐκκλησίας.
4. Εἴπαμε στήν ἀρχή ὅτι τό «Πιστεύω» μας πρέπει νά ρυθμίζει τήν ζωή μας,
τά ἔργα μας. Λέγουν μερικοί ὅτι δέν χρειάζεται ἡ πίστη, ἀλλά τά ἔργα. Λησμονοῦν ὅμως αὐτοί ὅτι τά ἔργα ἀπορρέουν ἀπό τήν πίστη τοῦ καθενός. Ἔτσι, γιά
παράδειγμα, ὁ Χίτλερ ἦταν σκληρός πρός τούς ἀνθρώπους, ἐπειδή ἦταν συνεπής
στήν σκληρή του πίστη. Ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, πού ἔχουμε ὡραία πίστη, ὅπως
αὐτή ἐκφράζεται στά δώδεκα ἄρθρα τοῦ «Πιστεύω» μας, πρέπει πολύ νά προσπαθοῦμε τά ἔργα μας νά εἶναι ἀνάλογα πρός τήν πίστη μας.
5. Τό «Σύμβολο τῆς πίστης» μας, ἀγαπητοί μου, τό ὁποῖο συνέταξε ἡ Πρώτη
καί ἡ Δεύτερη Οἰκουμενική Σύνοδος, ὅπως εἴπαμε, τό διέσωσε ἀκέραιο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἐνῶ οἱ Παπικοί καί Φραγκολατῖνοι ἔβαλαν βέβηλο χέρι καί
τό ἀλλοίωσαν. Τό «Πιστεύω» ἀνήκει σέ ὅλη τήν Ἐκκλησία καί δέν ἐπιτρέπεται
λοιπόν ἕνας ἤ μερικοί νά τό μεταβάλουν. Στό ἄρθρο τοῦ «Πιστεύω», ὅπου ὁμολογοῦμε τήν πίστη μας στό Ἅγιο Πνεῦμα, λέγουμε, ὅπως τό θέσπισαν οἱ ἅγιοι
Πατέρες, ὅτι Αὐτό ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα. Ἔτσι τό εἶπε καί ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός στήν ἀρχιερατική Του προσευχή (βλ. Ἰωάν. 15,26). Οἱ
Παπικοί ὅμως, παρά τόν σαφῆ αὐτόν λόγο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί παρά τήν
σαφῆ πάλι διατύπωση τῶν Ἁγίων Πατέρων στό «Πιστεύω», ἔβαλαν τήν φράση
«καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ». Αὐτό εἶναι τό περίφημο «Φιλιόκβε» τῶν Φραγκολατίνων, πού
ἀποτέλεσε αἰτία διαμάχης καί χωρισμοῦ τους ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Οἱ Ὀρθόδοξοι γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα πιστεύουμε ὅτι ἐκπορεύεται μέν μόνο ἀπό τόν
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Πατέρα, ἀλλά ἀποστέλλεται στόν κόσμο διά τοῦ Υἱοῦ, κατά τόν λόγο πάλι τοῦ
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ (βλ. πάλι Ἰωάν. 15,26). Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μας λοιπόν διδάσκει ὅ,τι λέγει ἡ Ἁγία Γραφή, ὅπως αὐτήν τήν ἑρμήνευσαν οἱ
Ἅγιοι Πατέρες.
6. Τό «Πιστεύω» ἦταν τό πρῶτο πού δίδασκε ἀπό παλαιά ἡ Ἐκκλησία μας
στούς Κατηχουμένους. Πρῶτα δίδασκε τό «Πιστεύω» καί ἔπειτα τό «Πάτερ
ἡμῶν». Γιατί; Γιατί μέ τό «Πάτερ ἡμῶν» καλοῦμε τόν Θεό Πατέρα. Ἀλλά μᾶς
λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅτι δέν μποροῦμε νά καλέσουμε τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ,
ἄν πρῶτα δέν πιστεύσουμε σ᾽ Αὐτόν (βλ. Ρωμ. 10,13-15). Τό «Πιστεύω» λοιπόν,
τό ὁποῖο ἔχει συνοπτικά ὅλα τά δόγματα τῆς πίστης μας, εἶναι τό πρωταρχικό
μάθημα πού πρέπει νά μάθουμε. Καί πρέπει νά τό μάθουμε καλά. Σᾶς συνιστῶ,
ἀδελφοί μου χριστιανοί, κάθε μέρα νά λέγετε μιά φορά τουλάχιστον τό «Πιστεύω». Μάλιστα νά προτιμᾶτε νά τό λέτε τό βράδυ πρίν ἀπό τόν ὕπνο. Ἀλήθεια,
γιατί στό Ἀπόδειπνο λέμε τό «Πιστεύω»; Γιατί ὁ ὕπνος εἶναι μία εἰκόνα τοῦ θανάτου, «ἕνας μικρός θάνατος», ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Μέ τήν
σκέψη λοιπόν τοῦ θανάτου λέμε τό «Πιστεύω» στό Ἀπόδειπνο, ὥστε, ἄν συμβεῖ
θάνατος, νά μέ βρεῖ, ἀφοῦ πρῶτα ἔχω ὁμολογήσει τήν πίστη μου!
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Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΚΑΙ Η ΕΡΧΟΜΕΝΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Δημητσάνα-Μεγαλόπολη, 8 Ἀπριλίου 2012

1. Κυριακή τῶν Βαΐων σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Βλέπετε ὅτι ἡ σημερινή Κυριακή ἔχει ἄλλο ὄνομα καί δέν λέγεται Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ὅπως
λέγονται οἱ Κυριακές τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Τέλειωσε λοιπόν ἡ Μεγάλη
Τεσσαρακοστή, ὅπως μᾶς τό εἶπε καί προχθές ἕνα ἑσπέριο τροπάριο πού ἔλεγε:
«Τήν ψυχοφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν». Ὑπάρχουν δύο τυπικά γιά τήν
Κυριακή τῶν Βαΐων. Κατά τό ἕνα τυπικό, ἀφοῦ τελείωσε ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή τέλειωσε καί ἡ νηστεία της. Ἔτσι, κατά τό τυπικό αὐτό, γινόταν ἕνα
διάλειμμα τήν Κυριακή τῶν Βαΐων καί κατέλυαν τό ἐλαφρότερο ἀπό τά ἀρτήσιμα, τό ψάρι μόνο. Καί ἑτοιμάζονταν οἱ χριστιανοί γιά τήν αὐστηρότερη νηστεία
τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Τό τυπικό αὐτό φαίνεται ὅτι τό ἀκολοθοῦσε τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως· γιατί ἔχουμε παράδοση ἀπό τόν δικό μας Δημητσανίτη ἅγιο, τόν Πατριάρχη ἅγιο Γρηγόριο τόν Ε´, ὁ ὁποῖος τήν Κυριακή
τῶν Βαΐων εἶπε προφητικά στήν τράπεζα τοῦ Πατριαρχείου: «Σήμερα τρῶμε
ψάρια καί τήν ἄλλη Κυριακή θά μᾶς φᾶνε τά ψάρια»! Πραγματικά, τήν ἑπόμενη
Κυριακή, τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα, ἔγινε τό φρικτό μαρτύριο τοῦ ἐθνομάρτυρος
Πατριάρχου μας καί οἱ αἱμοβόροι Τοῦρκοι πέταξαν τό ταλαιπωρημένο μαρτυρικό
σῶμα του στή θάλασσα τοῦ Βοσπόρου, γιά νά τό φᾶνε τά ψάρια. Καλά θυμήθηκα
τόν ἅγιο ἐθνομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγόριο τόν Ε´, τόν Δημητσανίτη, γιατί σάν
αὔριο 10 Ἀπριλίου συνέβηκε ὁ μαρτυρικός του ἀπαγχονισμός. Ἄς μήν ξεχνᾶμε
Ἕλληνες χριστιανοί τό σχοινί τοῦ Πατριάρχου! Ὁ μαρτυρικός του θάνατος ἄναψε
ἀκόμη περισσότερο τήν καρδιά τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι ὅρμησαν
μέ δυνατώτερη ὁρμή κατά τῶν τυράννων Τούρκων. Τά «σκυλιά - εἶπαν γι᾽ αὐτούς
-, πού μᾶς κρεμάσαν τόν Πατριάρχη. Ὁρμᾶτε καταπάνω τους»!
2. Κατά τό ἄλλο τυπικό, πού ἐφαρμόζεται καί αὐτό γιά τήν Κυριακή τῶν
Βαΐων, δέν καταλύεται τό ψάρι, γιατί θεωρεῖται ὅτι καί ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα
ἀνήκει καί αὐτή στήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, σάν τό ἱερό βῆμα καί τά Ἅγια
τῶν Ἁγίων αὐτῆς. Τό τυπικό αὐτό τό ἐφαρμόζει τό Ἅγιον Ὄρος καί πολλά Μοναστήρια στήν πατρίδα μας καί ἀλλοῦ, ἐξαρτώμενα ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος. Ἐγώ,
σάν Ἐπίσκοπός σας, σᾶς λέγω νά ἐφαρμόσετε ὅποιο τυπικό θέλετε, γιατί καί τά
δύο τυπικά ἀπηχοῦν κάποια παράδοση· κάνετε ὅ,τι σᾶς πεῖ ὁ πνευματικός σας.
Ἐκεῖνο ὅμως πού θέλω νά σᾶς πῶ καί νά σᾶς τονίσω εἶναι ὅτι ὅσοι καταλύσετε
τό ψάρι τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, τό βραδινό σας φαγητό μέ ψάρι νά τό κάνετε
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πρίν ἀπό τήν βραδυνή Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Γιατί καί μόνοι σας τό καταλαβαίνετε ὅτι δέν ἐπιτρέπεται μετά ἀπό τήν πένθιμη Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, ἀρχή
τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, νά φᾶτε ἔπειτα ψάρι. Μέ τί καρδιά θά τό κάνετε αὐτό;
3. Τέλειωσε ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀδελφοί μου χριστιανοί, καί ἀρχίζει ἀπό
σήμερα τό βράδυ ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Νηστεία ἀπόλυτη τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Λέγω ἀπόλυτη, γιατί δέν ἐπιτρέπεται οὔτε τό λάδι, γιά ὅσους μποροῦν βέβαια. Ἡ νηστεία τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος εἶναι αὐστηρότερη ἀπό τήν νηστεία
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, γιατί γιά ἄλλο σκοπό γίνεται ἡ μία καί γιά ἄλλο
σκοπό γίνεται ἡ ἄλλη. Ἡ Νηστεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς γίνεται ἀπό
αἴσθημα μετανοίας γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἡ νηστεία ὅμως τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος γίνεται γιά συμμετοχή στό Πάθος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Φανταστεῖτε, ἀγαπητοί μου, τό ὀδυνηρό Πάθος τοῦ Χριστοῦ μας. Φρικτοί οἱ πόνοι Του πάνω στόν Σταυρό, πού τοῦ ἔφερναν ἰσχυρή φλόγωση. Καί στό
κορύφωμα τοῦ πόνου Του εἶπε «Διψῶ»! Καί Ἐκεῖνος πού ἔκανε τά ρυάκια καί
τά ποτάμια δέν εἶχε σταλαγματιά νερό νά βρέξει τά φλογισμένα του χείλη. Δηλαδή, ὁ Χριστός στόν Σταυρό νήστεψε καί ἀπό νερό ἀκόμη γιά ᾽μᾶς. Πόσο ἀγανακτῶ γιά μερικά ἀγόρια καί κορίτσια, νεαρούς καί νεαρές, πού τή Μεγάλη
Παρασκευή τρῶνε εὐχάριστα τά δροσερά παγωτά τους!... Ἀλλά τί φταῖνε τά
παιδιά, ἀφοῦ βλέπουν τούς γονεῖς τους νά κάνουν καί αὐτοί τά ἴδια ὅλη τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί αὐτήν ἀκόμη τή Μεγάλη Παρασκευή;
4. Σᾶς εὔχομαι, ἀγαπητοί μου, νά γευθεῖτε τή φετινή Μεγάλη Ἑβδομάδα. Νά
τήν γευθεῖτε περισσότερο ἀπό πέρυσι. Γιατί αὐτό σημαίνει πρόοδος: Κάθε χρονιά
νά γευόμαστε καλύτερα τήν πίστη μας ἀπό τήν προηγούμενη χρονιά. Μήν ἀκούσετε τραγούδια τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, οὔτε καί ἀπό αὐτά τά πατριωτικά μας
τραγούδια. Μή φορᾶτε πολυτελῆ φορέματα καί λοῦσα, γιατί πρόκειται γιά τήν
κηδεία τοῦ Μεγάλου Νεκροῦ, τοῦ Ζῶντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἄς εἶναι κάπως σκοῦρα
τά ροῦχα σας. Ἄς ζήσουμε σέ μιά ἄλλη ἀτμόσφαιρα τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα,
γιατί θά βοηθήσει καί αὐτό γιά νά γευθοῦμε θερμότερα τά Πάθη τοῦ Χριστοῦ.
Θά κερδίσουμε καί τό ἔλεος τοῦ Χριστοῦ γι᾽ αὐτό. Διάβασα καί συγκινήθηκα ὅτι
ἡ μητέρα τοῦ μεγάλου ὀρθοδόξου θεολόγου τοῦ αἰῶνος μας, τοῦ πατρός Σμέμαν,
ὅταν ἦταν μικρός μαθητής τοῦ Δημοτικοῦ, τοῦ κλείδωνε τό πιάνο τήν Μεγάλη
Ἑβδομάδα, γιά νά καταλάβει ἀπό μικρός ὅτι κάτι τό πολύ σοβαρό καί πένθιμο
γίνεται τήν Ἑβδομάδα αὐτή. Τό παιδάκι αὐτό ἔγινε μεγάλος θεολόγος ἐπιστήμονας καί γράφει στά βιβλία του ὅτι «τό τί εἶναι Μεγάλη Ἑβδομάδα τό ἔμαθα
μικρός ἀπό τή μητέρα μου, πού μοῦ κλείδωνε τό πιάνο τήν Ἑβδομάδα αὐτή».
Καλή Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἀδελφοί χριστιανοί, καί εὐλογημένο Ἅγιο Πάσχα γιά
τήν πατρίδα μας καί ὅλο τόν κόσμο, ΑΜΗΝ.
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Δημητσάνα-Μεγαλόπολη, 15 Ἀπριλίου 2012

1. Ἀδελφοί Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Καί βέβαια ἀνέστη, γιατί
δέν θά ἦταν δυνατόν ἡ ψυχρή πλάκα τοῦ τάφου νά κρατήσει τόν Ζῶντα Θεό.
Ὅπως ὁ Χριστός μας ἔπρεπε νά ἀποθάνει, γιατί μόνο ὁ δικός Του θάνατος
θά μᾶς λύτρωνε ἀπό τήν ἁμαρτία, ἔτσι καί ἔπρεπε νά ἀναστηθεῖ, γιατί ἦταν
Θεός ὁ σταυρωθείς. Ἡ θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποδεικνύεται κυρίως
μέ τήν ἀνάστασή Του ἀπό τούς νεκρούς. Καί ἐμεῖς καυχόμαστε καί λέγουμε
ὅτι ἔχουμε ἀναστημένο Ἀρχηγό. Καί ἐπειδή ὁ Ἀρχηγός Χριστός μας εἶναι
ἀναστημένος καί ἐπειδή ἐμεῖς ἑνωθήκαμε μέ Αὐτόν μέ τό Βάπτισμα, γι᾽ αὐτό
καί πιστεύουμε καί στήν δική μας ἀνάσταση. Ὅλα τά θρησκεύματα, ἀδελφοί
μου, εἶναι ψεύτικα, γιατί σταματοῦν στό θάνατο καί δέν ἔχουν νά μᾶς δώσουν
καμμιά ἐλπίδα γιά μετά τόν θάνατο. Μόνο ἡ ἀληθινή πίστη τοῦ Χριστοῦ
μᾶς δίνει φτερά, γιά νά ξεπερνᾶμε τόν θάνατο καί νά πετᾶμε στήν αἰωνιότητα.
2. Μετά τόν θάνατο τοῦ Χριστοῦ τήν Μεγάλη Παρασκευή, ἡ ψυχή Του,
ἑνωμένη μέ τήν θεότητα, κατέβηκε στόν ἅδη. Ὁ ἅδης εἶναι ὁ σκοτεινός
τόπος ὅπου πήγαιναν οἱ ψυχές τῶν πεθαμένων. Τό ἔργο πού ἔκανε ὁ Χριστός
στή γῆ τρία χρόνια τό ἔκανε στόν ἅδη σέ τρεῖς ἡμέρες. Στό κήρυγμα τοῦ
Χριστοῦ στόν ἅδη πίστεψαν πολλοί καί τόν ἀναγνώρισαν γιά Θεό καί Σωτήρα τους. Μεταξύ δέ αὐτῶν πού πίστεψαν, ὁπωσδήποτε θά ἦταν καί πολλοί
Ἕλληνες φιλόσοφοι, ποιητές κ.λπ., ὅπως ὁ Ὅμηρος καί ὁ Σωκράτης, ὅπως
ὁ Πλάτωνας καί ὁ Ἀριστοτέλης. Αὐτούς πού πίστεψαν τούς ἔβγαλε ὁ Χριστός ἀπό τόν ἅδη, τούς ἀνέστησε καί ἔτσι λαφυραγώγησε τό σκοτεινό βασίλειο. Αὐτό θέλει νά πεῖ ἐκεῖνο πού ψάλουμε, «καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος».
3. Καί τώρα, ἀδελφοί χριστανοί, ἄν, μετά ἀπό αὐτές τίς ἀλήθειες τῆς πίστης μας, ἔρθουμε στήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα, θά τήν δοῦμε καί αὐτή
σταυρωμένη καί νά ρέει τό αἷμα της ἀπό τίς πληγές της. Σκληροί καί ἀσυνείδητοι ἄνθρωποι τήν ἔφθασαν σέ αὐτό τό κατάντημα καί ὅλοι πονοῦμε καί
θρηνοῦμε πού βλέπουμε τήν πατρίδα μας σέ τέτοια ἐξαθλίωση. Ἀλλά εὐχόμαστε καί προσευχόμαστε, ἀγαπητοί, τό σημερινό ἀναστάσιμο μήνυμα νά
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ἀκουστεῖ δυνατά καί στήν πατρίδα μας καί νά φέρει καί τήν δική της ἀνάσταση. Τό πιστεύουμε αὐτό γιά τήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα. Ὅπως μᾶς
τό λέει ἡ ἱστορία, ἀπό παλαιά, ὅταν τά πράγματα στή χώρα μας δέν πήγαιναν
καλά, κάτι τό ἔκτακτο καί θαυματουργικό συνέβαινε καί σωζόμασταν ἀπό
τόν γκρεμό. Ἕνα ἀόρατο παντοδύναμο Χέρι, τῆς Παναγιᾶς τό Χέρι, ἐπενέβαινε καί ἔκανε τό θαῦμα. Καί πάλι σ᾽ αὐτό ἐλπίζουμε αὐτά τά δύσκολα χρόνια. Τό πιστεύουμε ὅτι δέν θά μᾶς ἀφήσει ἡ Παναγία, Αὐτή ἡ Ὑπέρμαχος
Στρατηγός μας. Ἀρκεῖ μόνο ἐμεῖς νά βγοῦμε ἀπό τά μνήματα τῶν κακῶν
ἐπιθυμιῶν μας καί νά ζήσουμε ἀναστημένη ζωή, ὅπως πρέπει σέ χριστιανούς.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ἀδελφοί, καί ἄς χαροῦμε γρήγορα ἀναστημένη καί
στήν πρώτη της δόξα τήν πατρίδα μας Ἑλλάδα, ΑΜΗΝ.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα-Μεγαλόπολη, 22 Ἀπριλίου 2012

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΖΩΗ ΜΑΣ
(Σειρά κηρυγμάτων γιά τόν λαό)
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά τό Πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός
δέν εἶναι ἁπλά ἕνας ἄνθρωπος καλός, ὁ καλύτερος ἔστω ἀπ᾽ ὅλους, δέν εἶναι ἁπλά
ἕνας σοφός, ἀλλά εἶναι Θεός. Γι᾽ αὐτό καί λέμε γι᾽ Αὐτόν «Δεῦτε προσκυνήσωμεν
καί προσπέσωμεν Χριστῷ». Τούς καλούς καί σοφούς ἀνθρώπους τούς τιμοῦμε καί
τούς σεβόμαστε, ἀλλά δέν τούς προσκυνοῦμε. Αὐτό ἁρμόζει μόνο στόν Κύριον ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστό, γιατί εἶναι Θεός.
2. Τό τί εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός τό ὁμολογοῦμε κάθε φορά ὅταν λέμε τό Σύμβολο
τῆς Πίστεως, τό «Πιστεύω» μας δηλαδή, γιά τό ὁποῖο σᾶς μίλησα στό προηγούμενο κήρυγμα. Θά ἔχετε παρατηρήσει, ἀδελφοί, ὅτι τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ «Πιστεύω» τό καταλαμβάνει ἡ ὁμολογία μας στόν Ἰησοῦ Χριστό. Κατά τό «Πιστεύω»
μας λοιπόν ὁ Χριστός εἶναι (α) Κύριος. «Καί εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν», λέγουμε. Τήν λέξη αὐτή «Κύριος» τήν χρησιμοποιεῖ πάρα πολλές φορές ἡ Παλαιά
Διαθήκη καί ἐκφράζει μέ αὐτήν τόν Γιαχβέ-Θεό. Ἡ πρώτη Ἐκκλησία πῆρε ἐλεύθερα τόν τίτλο αὐτόν «Κύριος» καί τόν ἔδωσε στόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁμολογώντας
μέ τόν τίτλο αὐτόν τήν θεότητα τοῦ Χριστοῦ. Στήν Καινή Διαθήκη πάλι συναντοῦμε σύντομες ἐκφράσεις, στίς ὁποῖες ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὁμολογεῖται ὡς «Κύριος».
Λέγει, γιά παράδειγμα, ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Ἐάν ὁμολογήσῃς Κύριον Ἰησοῦν...
σωθήσῃ» (Ρωμ. 10,9). Καί ἀλλοῦ πάλι λέγει: «Ὡς οὖν παρελάβετε τόν Χριστόν
Ἰησοῦν τόν Κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε» (Κολ. 2,6· βλ. καί Α´ Κορ. 12,3).
(β) Στό «Πιστεύω» μας μετά τήν λέξη «Κύριος» λέγουμε γιά τόν Χριστό μας
τό «Ἰησοῦς». «Καί εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν». Αὐτό εἶναι τό ὄνομα πού εἶπε ὁ ἄγγελος
στήν Παναγία μας ὅτι θά λάβει τό Παιδί, πού θά γεννηθεῖ ἀπό Αὐτήν. «Ἰδού – τῆς
εἶπε – συλλήψῃ ἐν γαστρί καί τέξῃ υἱόν καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν»
(Λουκ. 1,30-31). Τό τί σημαίνει «Ἰησοῦς» τό διαβάζουμε στό κατά Ματθαῖον
Εὐαγγέλιον. «Ἰησοῦς» σημαίνει Σωτήρας. Ὁ Χριστός μᾶς ἔσωσε ἀπό τίς ἁμαρτίες
μας, γι᾽ αὐτό καί ἀποκλειστικά σ᾽ Αὐτόν ἁρμόζει τό ὄνομα «Ἰησοῦς». «Αὐτός γάρ
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σώσει τόν λαόν αὐτοῦ ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν» (Ματθ. 1,21). Ὁ σκοπός γιά
τόν ὁποῖο σαρκώθηκε ὁ Χριστός ἦταν αὐτός ἀκριβῶς, τό νά μᾶς σώσει δηλαδή ἀπό
τίς ἁμαρτίες μας. Γι᾽ αὐτό καί τό ὄνομα «Ἰησοῦς» εἶναι τό κύριο ὄνομα τοῦ Χριστοῦ
μας. Εἶναι τό ὄνομα τό πάνω ἀπό ὅλα τά ὀνόματα, «τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα». Καί στό
ὄνομα αὐτό «πᾶν γόνυ κάμψει ἐπουρανίων καί ἐπιγείων καί καταχθονίων» (βλ.
Φιλιπ. 2,9-11).
(γ) Στό «Πιστεύω» μας τόν Κύριο Ἰησοῦ μας τόν ὀνομάζουμε ἔπειτα «Χριστό».
Τό «Χριστός» εἶναι μία ἑλληνική λέξη, πού σημαίνει «ὁ χρισμένος». Αὐτό μᾶς θυμίζει τήν συνήθεια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, κατά τήν ὁποία ἕνα πρόσωπο, πού θά
ἀνελάμβανε ἕνα ὑψηλό ἔργο, χριόταν στό ὄνομα τοῦ Κυρίου. Ἔτσι ὁ Δαυίδ χρίσθηκε
ἀπό τόν Σαμουήλ καί ἔγινε βασιλεύς. Ἡ ἑλληνική λέξη «Χριστός» στήν Παλαιά
Διαθήκη, στήν Ἑβραϊκή γλώσσα, λέγεται «Μεσσίας». Ἔτσι λοιπόν, ὅταν ὁμολογοῦμε τόν Ἰησοῦ ὡς «Χριστό», τόν δεχόμαστε ὡς τόν Μεσσία, τόν ὁποῖο προφήτεψαν οἱ Προφῆτες καί περίμενε ὁ κόσμος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πότε νά ἔλθει.
Ἦλθε! Εἶναι ὁ Ἰησοῦς, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ γεννηθείς ἀπό τήν Παρθένο Μαρία.
Ἔτσι Τόν ὁμολόγησε ὁ ἀπόστολος Πέτρος. «Σύ – τοῦ εἶπε – εἶ ὁ Χριστός ὁ Υἱός
τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (Ματθ. 16,16).
3. Οἱ Ἰουδαῖοι δέν δέχονται τόν Ἰησοῦ μας γιά Μεσσία, δηλαδή γιά Χριστόν,
ὅπως τόν ὁμολογοῦμε ἐμεῖς. Περιμένουν ἄλλον Μεσσία. Ὑπομονή πού τήν ἔχουν!...
Ἀλλά ποιός ἄλλος Μεσσίας μπορεῖ νά ἔχει τέτοια καλωσύνη καί τόση ἀγάπη σάν
τόν δικό μας Μεσσία, τόν Ἰησοῦ; Ποιός ἄλλος Μεσσίας μπορεῖ νά κηρύξει τόσο
ὡραία διδασκαλία καί νά κάνει τόσο μεγάλα θαύματα ἤ νά ἀναστηθεῖ ἐκ νεκρῶν,
ὅπως ὁ δικός μας Μεσσίας; Τά ἔργα τοῦ δικοῦ μας Μεσσία τόν ἀποδεικνύουν ὡς
Θεόν καί ἄρα ἔχει δικαίωμα νά συγχωρεῖ ἁμαρτίες. Ποιός ἄλλος Μεσσίας μπορεῖ
νά συγχωρέσει ἁμαρτίες;
Τό τί εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας τό λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος σέ μία ὡραία
του περικοπή. Σᾶς τήν διαβάζω, ὅπως τήν ἔγραψε:
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι «εἰκών τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος
πάσης κτίσεως, ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τά πάντα, τά ἐν τοῖς οὐρανοῖς καί
τά ἐπί τῆς γῆς, τά ὁρατά καί τά ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε
ἀρχαί εἴτε ἐξουσίαι· τά πάντα δι᾽ αὐτοῦ καί εἰς αὐτόν ἔκτισται· καί αὐτός
ἐστι πρό πάντων καί τά πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκε, καί αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλή τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν
νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτός πρωτεύων... νυνί δέ ἀποκατήλλαξεν
ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκός αὐτοῦ διά τοῦ θανάτου, παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους
καί ἀμώμους» (Κολ. 1,15-18.22).
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4. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί τήν ὀρθή ὁμολογία μας στόν Ἰησοῦ Χριστό
τήν ἐκφράζουμε μέ αὐτήν τήν ὡραία προσευχή, πού ὅλοι πρέπει νά τήν λέγουμε.
Εἶναι ἡ προσευχή ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΕ ΜΕ. Μέ τό ΚΥΡΙΕ
τόν ὁμολογοῦμε Θεό. Μέ τό ΙΗΣΟΥ τόν ὁμολογοῦμε ἄνθρωπο, σαρκωθέντα στήν
Παναγία μας. Μέ τό ΧΡΙΣΤΕ τόν ὁμολογοῦμε καί Θεό καί ἄνθρωπο, γιατί, ἐνῶ
ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ σαρκώθηκε καί ἔγινε πραγματικά ἄνθρωπος, δέν ἔπαυσε νά εἶναι
Θεός. Τήν ἀλήθεια αὐτή τήν ἐκφράζουμε μέ τήν λέξη ΧΡΙΣΤΟΣ. Πραγματικά ἡ
προσευχή αὐτή εἶναι ἕνα μικρό «Πιστεύω», εἶναι μία σύντομη ὁμολογία πίστεως.
5. Μιλώντας γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό, ἀδελφοί χριστιανοί, θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι
εἴμαστε πλασμένοι κατά τήν εἰκόνα Του. Πραγματικά, πῶς λέμε ὅτι εἴμαστε πλασμένοι κατά τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἐμεῖς ἔχουμε σῶμα, ὁ δέ Θεός δέν ἔχει
σῶμα; Πρέπει νά βροῦμε Θεό μέ σῶμα! Γι᾽ αὐτό τό σωστό εἶναι νά λέμε ὅτι ὁ Θεός
ἔπλασε τόν ἄνθρωπο κατά τήν εἰκόνα τοῦ Υἱοῦ Του, πού ἐπρόκειτο νά σαρκωθεῖ.
Ἔτσι ἑρμηνεύεται ὁ περίεργος ἐκεῖνος λόγος τῆς Γραφῆς, ὅτι «ὁ Θεός ἐποίησε τόν
ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ» (Γεν. 1,27). Κατά τήν εἰκόνα ποίου Θεοῦ ὁ Θεός
ἔπλασε τόν ἄνθρωπο; Τόν ἔπλασε κατά τήν εἰκόνα τοῦ Υἱοῦ Του, τοῦ σαρκωθέντος
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀφοῦ λοιπόν εἴμαστε πλασμένοι κατά τήν εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσο περισσότερο ἀγαπᾶμε Αὐτόν, τόσο καί περισσότερο ἄνθρωποι γινόμαστε.
6. Τό θεῖο Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί τό γευόμαστε στήν Θεία Λειτουργία. Σ᾽ αὐτήν τά ὑλικά στοιχεῖα τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου
μεταβάλλονται σέ πραγματικό Σῶμα καί πραγματικό Αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
τοῦ σαρκωθέντος καί σταυρωθέντος καί ἀναστάντος γιά τήν σωτηρία μας, πού κοινωνοῦν οἱ πιστοί ἀπό τά χέρια τοῦ Ἱερέως.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα-Μεγαλόπολη, 29 Ἀπριλίου 2012

ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ, ΠΟΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΕΝΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ
Ἀδελφοί Χριστιανοί,
Τά πράγματα στήν πατρίδα μας, ἀλλά καί γενικώτερα στόν κόσμο ὅλο, δέν εἶναι καθόλου εὐχάριστα. Οἱ ἡμέρες εἶναι πονηρές. Αἰτία τοῦ κακοῦ εἶναι οἱ ἁμαρτίες ὅλων μας,
ἡ ἀποστασία μας ἀπό τόν Θεό. Γι᾽ αὐτό καί ὅλοι μας ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό μετάνοια. Ἄς
παρακαλέσουμε τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Θεό μας, νά συγχωρέσει τά ἁμαρτήματά μας καί
νά μᾶς δώσει τόν φωτισμό καί τήν Χάρη Του νά ἀκολουθοῦμε τό ἅγιο θέλημά Του, γιά
νά δοῦμε καλύτερες ἡμέρες. Καταφεύγουμε στήν Κυρία Θεοτόκο, τήν Παναγία μας, καί
Τήν παρακαλοῦμε νά ἱκετεύσει τόν Υἱόν Της γι᾽ αὐτό.
Στήν συνέχεια σᾶς παραθέτω περικοπές λόγων τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος πατρός Παϊσίου, στούς ὁποίους φαίνεται ὁ πόνος γιά τά συμβαίνοντα στήν ἐποχή του, τά ὁποῖα
προεμήνυαν πρίν ἀπό εἴκοσι χρόνια τήν σημερινή ὀδυνηρή κατάσταση πού ζοῦμε, ἀλλά
καί τόν πόνο του πάλι γιά τήν γενική κατάσταση τῆς πατρίδος μας μέ τήν ἀδιαφορία καί
τῶν ἡγετῶν της καί τοῦ λαοῦ, γιατί παραθεωροῦνταν οἱ ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις καί
ἀξίες τῆς πατρίδος μας:

1. «Ἐπέβαλαν στήν χώρα μας – λέγει ὁ πατήρ Παΐσιος – ἕνα πολύ μεγάλο ἐξωτερικό
δημόσιο χρέος, τόσο μεγάλο, πού ὄχι μόνο νά μή μποροῦμε νά τό ξεχρεώσουμε, ἀλλά οὔτε
τούς τόκους αὐτοῦ τοῦ δανείου νά μήν προλαβαίνουμε· μ᾽ αὐτό κατάφεραν, μέ εὔλογη δικαιολογία, νά ἐπιβάλουν στό λαό ἕνα οἰκονομικό πρόγραμμα ἐξόντωσης, ἕως ἐσχάτων. Θά
ἐπιβάλλουν συνεχῶς νέα οἰκονομικά μέτρα δυσβάσταχτα, φόρους ἀσήκωτους, καί πάρα
πολλά ἄλλα μέτρα, ἔτσι ὥστε νά κάνουν τόν λαό νά ἀγανακτήσει. Καί τί θά πετύχουν μ᾽
αὐτό; Ἀκοῦστε· ὁ λαός καταπιεζόμενος ἀπό τά δυσβάσταχτα οἰκονομικά μέτρα θά ζητάει
κάποια στιγμή νά ξανασάνει, ἀλλά αὐτή τή στιγμή δέν πρόκειται νά τοῦ τήν χαρίσουν ποτέ,
παρά μόνον ἕως ὅτου σκύψει τό κεφάλι του ἐντελῶς στό ἔδαφος δηλώνοντας τέλεια ὑποταγή
στό καινούργιο τους σύστημα. Θά λένε: “Ἔχετε δίκιο πού διαμαρτύρεστε, ὅμως ἔχετε μεγάλο ἐξωτερικό χρέος καί αὐτοί πού ἔχουν πολλά λεφτά φοροδιαφεύγουν· γιά νά μή σᾶς
ἐπιβάλλουμε ἄδικα μεγάλους φόρους κ.λπ. πρέπει νά ἀποδεχτεῖτε τό τέλειο σύστημα ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ ἐλέγχου, ἔτσι ὥστε νά βλέπουμε ποιοί εἶναι οἱ νομοταγεῖς πολίτες
καί ποιοί οἱ φοροφυγάδες”. Ταυτόχρονα θά παρέχουν μέσῳ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ
συστήματος πολλές διευκολύνσεις καί προτεραιότητες, μέ τίς ὁποῖες θά ξεγελοῦν τόν κόσμο
ὅτι θ᾽ ἀνακουφιστεῖ λίγο οἰκονομικά» (Ἀπό τό βιβλίο τοῦ ἱερομονάχου Χριστοδούλου Ἁγιορείτου,
Σκεῦος Ἐκλογῆς, Ἅγιον Ὄρος 1996, σ. 421).
2. Στά θέματα τῆς πατρίδος ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος δέν ἤθελε οἱ Χριστιανοί νά εἶναι
ἀδιάφοροι. Πολύ λυπόταν πού ἔβλεπε πνευματικούς ἀνθρώπους νά ἐπιζητοῦν νά βολευτοῦν οἱ ἴδιοι καί νά μήν ἐνδιαφέρονται γιά τήν πατρίδα. Ὁ καημός του καί ἡ ἀπορία
του ἦταν πῶς οἱ ὑπεύθυνοι δέν ἀντιλαμβάνονται ποῦ ὁδηγούμαστε. Ὁ ἴδιος ἀπό παλαιά
διέβλεπε τήν σημερινή κατάσταση καί ἀνησυχοῦσε, ἀλλά δέν διέσπειρε τίς ἀνησυχίες του
στόν κόσμο. Ἔλεγε:
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«Ἀπό τό κακό πού ἐπικρατεῖ σήμερα θά βγεῖ μεγάλο καλό».
Λυπόταν γιά τήν πνευματική κατάπτωση τῶν πολιτῶν. Μιλοῦσε αὐστηρά γι᾽ αὐτούς
πού ψήφιζαν ἀντιχριστιανικούς νόμους. Λυπήθηκε γιά τήν ἀλλαγή τῆς γλώσσας καί εἶπε:

«Ἡ ἑπόμενη γενιά θά φέρει Γερμανούς νά μᾶς μάθουν τήν γλώσσα μας, καί τά παιδιά μας
θά μᾶς φτύνουν».
Καί σέ κάποια ἐπιστολή του ὁ Γέροντας ἔγραφε:

«Αὐτοί πού κατάργησαν τά Ἀρχαῖα πάλι θά τά ξαναφέρουν».

(Βλ. τό βιβλίο Βίος Γέροντος Παΐσίου τοῦ Ἁγιορείτου, σ. 699).

3. Γιά τούς πολιτικούς κάποτε εἶχε πεῖ σέ κάποιον χριστιανό:

«Μή φοβᾶσαι. Ὁ Θεός δέν θά ἐπιτρέψει νά γίνει κακό, θά γίνουν ὅμως πράματα καί θάματα πού δέν θά ἐξηγοῦνται μέ τήν λογική. Ὁ κόσμος θά σιχαθεῖ τούς πολιτικούς καί θά
τούς κυνηγήσει. Ὅπως ἕνα μπαλόνι φουσκώνει καί ξαφνικά σκάει, ἔτσι θά σκάσουν κι
αὐτοί! Δέν μπορῶ νά σοῦ πῶ πιό πολλά» (Ἀπό τό βιβλίο Μαρτυρίες προσκυνητῶν, Ζουρνατζόγλου,
2006, σ. 425-426).
4. Ὁμοίως γιά τούς πολιτικούς ὁ ἴδιος ἅγιος Γέροντας Πατήρ Παΐσιος εἶπε:

«Εἶναι κρίμα, γιατί σήμερα κατόρθωσε ὁ διάβολος κι αἰχμαλώτισε τίς ἡγεσίες. Κλαίω τήν
Ἑλλάδα. Δέν ἔχει μείνει τίποτα ὄρθιο σήμερα. Ἡ Ἑλλάδα γιά νά σωθεῖ, πρέπει ὅλοι οἱ ἡγέτες
της ὅπου καί ἄν βρίσκονται, νά πᾶνε ἐξορία. Νά φύγουν, γιατί παρόντες μολύνουν»
(Ἀπό τό βιβλίο τοῦ π. Μαξίμου Ἁγιορείτου Λόγοι χάριτος καί σοφίας, 2001, Ἅγιον Ὄρος).
5. Σέ κάποιο πνευματικό του τέκνο, πού ἀργότερα ἔγινε μοναχός, ὁ Γέροντας Παΐσιος
τοῦ ἔγραφε τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1974 μετά ἀπό προσκύνημά του στήν Ἁγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως:

«Εὔχομαι ὁ Θεός νά δώσει γρήγορα νά ἔλθει ἡ χάση τοῦ τουρκικοῦ φεγγαριοῦ, Ἀμήν. Τοῦ
Ἁγίου Δημητρίου κλείνω δυό χρόνια πού προσευχήθηκα στήν Ἁγια-Σοφιά μας, καί εἶπα τά
παράπονά μου στόν Καλόν Θεόν. Μέ κατάλαβε ὁ Τοῦρκος φύλακας πού προσευχόμουν καί μέ
ἔδιωχνε ἔξω κλπ καί πρόσθεσα καί ἄλλα παράπονα στόν Θεόν. Πιστεύω δέν θά τήν ἀφήσει
τήν Ἁγια-Σοφιά μας στά χέρια τῶν βρώμικων Τούρκων. Εἶναι ἕνας λαός σάν τούς γύφτους
βρώμικος καί φοβιτσιάρικος. Τώρα δέν ἔχουν ἰδανικά, διότι πρίν πιστεύανε στόν Μωάμεθ,
ἀργότερα στόν Κεμάλ. Τώρα οὔτε στόν Μωάμεθ πιστεύουν (γιατί μορφώθηκαν κάπως, καί
εἶδαν ὅτι ἦτο ἕνας ἀγύρτης ὁ Μωάμεθ) οὔτε καί στόν Κεμάλ πιστεύουν, ἀλλά στήν σαρκολατρία. Ἐνῶ ἐμεῖς πιστεύουμε στόν Χριστό, ὁ ὁποῖος ἔχει συνέχεια τήν Θεϊκή Του Ἀξία, καί
ὁ Ἑλληνικός Λαός ἔχει πάντα ἰδανικά, καί τόν Χριστό μέ τήν Παναγία μαζί του» (Ἀπό τό βιβλίο Μαρτυρίες προσκυνητῶν, Ζουρνατζόγλου, 2006, σελ. 450).
Ἄς πονέσουμε κι ἐμεῖς μαζί μέ τόν ἁγιασμένο Γέροντα πατέρα Παΐσιο καί τόν παρακαλοῦμε νά παρακαλέσει τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, πλησίον τοῦ Ὁποίου εὑρίσκεται,
γιά τήν σωτηρία τῆς ἀγαπημένη μας πατρίδας Ἑλλάδας καί γιά τήν σωτηρία ὅλων μας μέ
τήν μετάνοιά μας.
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εἰς Τρόπαια Γορτυνίας τήν 23ην Ἀπριλίου 2012

1. Κατά πρῶτον, ἀδελφοί χριστιανοί, θέλω νά σᾶς συγχαρῶ γιά τήν ἀνακαίνιση τοῦ
Ἱεροῦ σας αὐτοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Γεωργίου καί αὐτό ἀποδεικνύει ὅτι ἔχετε καί ἐσεῖς φιλόθεα αἰσθήματα, ὅπως οἱ πατέρες σας, οἱ κτίτορες τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ.
2. Ἑορτή τοῦ ἁγίου Γεωργίου σήμερα καί ἑορτάζει ἡ κωμόπολή σας, τά ἔνδοξα Τρόπαια, πού ἔχουν προστάτη καί ἀφέντη τόν ἅγιο Γεώργιο. Εὔχομαι ὁ μεγαλομάρτυς ἅγιος
νά προστατεύει τά Τρόπαια καί τόν καθένα σας χωριστά.
Ὁ ἅγιος Γεώργιος εἶναι ἀγαπητός ἅγιος, γι᾽ αὐτό καί πολλοί χριστιανοί ἄνδρες καί
γυναῖκες φέρουν τό ὄνομά του καί πολλοί Ναοί τῆς πατρίδας μας εἶναι κτισμένοι εἰς
μνήμην του. Τό μυστικό νομίζω τῆς ἀγάπης τοῦ λαοῦ μας στόν ἅγιο Γεώργιο εἶναι ὅτι
ὁ αὐτός ὑπέφερε φοβερά βασανιστήρια γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί μάλιστα σέ νεαρά
ἡλικία, ὅπως ὁ ἅγιος Δημήτριος, ἡ ἁγία Παρασκευή, ἡ ἁγία Αἰκατερίνη καί τόσοι ἄλλοι
ἅγιοι νεαροί μαρτυρήσαντες. Τά βασανιστήρια τά ὁποῖα ὑπέφερε ὁ Ἅγιος ἦταν φρικτά.
Κατά διαταγήν τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ οἱ στρατιῶτες τόν ἐλόγχευσαν στήν κοιλιά, μετά τόν φυλάκισαν, τήν ἄλλη μέρα τόν ἔδεσαν σ᾽ ἕναν τροχό καί περιφερόταν τό
σῶμα του σέ μία σανίδα μέ μαχαίρια, πού κατέκοπταν τό σῶμα του. Ἔπειτα τοῦ φόρεσαν ὑποδήματα μέ πυρακτωμένα καρφιά καί τόν ἀνάγκασαν νά περπατήσει. Ὅμως ὁ
Ἅγιος εἶχε ἀντοχή σ᾽ ὅλα αὐτά τά μαρτύριά του καί παρέμεινε ἀβλαβής σέ αὐτά, τόσο
ὥστε ἡ καρτερικότητα αὐτή τοῦ Ἁγίου ἐξέπληξε τήν γυναίκα τοῦ Διοκλητιανοῦ, τήν
αὐτοκράτειρα Ἀλεξάνδρα, ἡ ὁποία μεγαλοφώνως ὁμολόγησε τήν πίστη της «στόν Θεό
τοῦ ἁγίου Γεωργίου» καί ἔγινε καί αὐτή χριστιανή. Μή μπορώντας ὁ αὐτοκράτορας
Διοκλητιανός νά συγκρατήσει τήν μανία του γι᾽ αὐτό, διέταξε νά ἀποκεφαλίσουν τήν
γυναίκα του Ἀλεξάνδρα, πρίν ἀπό τόν ἅγιο Γεώργιο. Τέλος, οἱ στρατιῶτες τοῦ Διοκλητιανοῦ ἀποκεφάλισαν μέ ξίφος τόν ἅγιο Γεώργιο, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τόν στέφανο τῆς αἰώνιας
δόξης.
3. Πῶς ἑρμηνεύεται αὐτή ἡ ἀντοχή στά βασανιστήρια τοῦ ἁγίου Γεωργίου; Ἡ ἀντοχή
αὐτή καί καρτερικότητα τοῦ ἁγίου Γεωργίου, ὅπως καί ὅλων τῶν μαρτύρων, ἑρμηνεύεται
ἀπό τό ὅτι οἱ ἅγιοι, ἐπειδή ζοῦσαν καθαρή καί ἁγία ζωή, εἶχαν μέσα τους πλούσια τήν
θεία Χάρη, πού τούς ἔδινε τήν ἀντοχή νά ὑπομένουν τά μαρτύρια. Ναί! Ἡ θεία Χάρις,
σ᾽ ὅποιον χριστιανό ὑπάρχει, τοῦ δίνει τήν δύναμη νά ὑπερνικᾶ τήν φυσική κατάσταση
καί νά ζεῖ μία ἄλλη ὑπέρ φύσιν καί θεϊκή κατάσταση. Ἔτσι οἱ τρεῖς Παῖδες πού ἔρριξε
ὁ Ναβουχοδονόσορας στήν κάμινο δέν κάηκαν καί ἡ φωτιά στήν ὁποία ἔρριξαν τόν ἅγιο
Πολύκαρπο ἔκανε ἕνα εἶδος καμάρας καί δέν ἄγγιζε τόν Ἅγιο καί τό καζάνι μέ τό καυτό
λάδι πού ἔρριξαν τήν ἁγία Παρασκευή ἦταν δροσερό γι᾽ αὐτήν, γιατί ἦταν θεοφόρα. Ἔτσι
λοιπόν καί ὁ ἅγιός μας, ἅγιος Γεώργιος, ἐνῶ τά μαρτύριά του ἦταν ὀδυνηρά, αὐτόν δέν
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τόν ἔκαμψαν, γιατί ἡ πλούσια Χάρη τοῦ Θεοῦ πού ἦταν στήν ψυχή του τόν δυνάμωνε
νά τά ὑποστεῖ ἀγόγγυστα, ὄχι μόνο ἀλλά καί εὐχάριστα.
4. Ἄς μή δώσει ὁ Θεός, ἀδελφοί μου, στήν σημερινή ἐποχή μαρτύριο, γιατί θά ὑπάρξουν πολλοί ἀρνητές. Σήμερα ἐμεῖς ἀλλάξαμε τήν πνευματική γραμμή τῶν ἁγίων Πατέρων μας, δέν ζοῦμε κατά τόν δικό τους ἅγιο τρόπο, ἔχουμε μιά ψεύτικη καί προσποιητή
πνευματικότητα, ἡ ὁποία δέν ἑλκύει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα μας. Ἄς μή δώσει ὁ Θεός,
ξαναλέγω, μαρτύριο σέ μᾶς σήμερα, γιατί δέν ἔχουμε τόση Χάρη Θεοῦ, ὅση χρειάζεται
νά ἀντέξουμε σέ βασανιστήρια. Καί ὅμως! Τά χρόνια, ὅπως τά βλέπουμε, πᾶνε γιά μαρτύριο. Δύσκολα τά χρόνια μας καί ἀποκαλυπτικά, ὅπως ἀκριβῶς τά προβλέπει τό βιβλίο
τῆς Ἀποκάλυψης. Ἑπομένως, πρέπει νά προετοιμαζόμαστε γιά τό μαρτύριο, νά ἀγωνιζόμαστε δηλαδή νά λάβουμε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα μας, γιά νά μᾶς δυναμώνει σέ
κάθε δύσκολη περίπτωση τῆς ζωῆς μας νά μήν ἀρνούμαστε τόν Ἰησοῦ Χριστό. Γιά νά
γίνει ὅμως αὐτό, γιά νά λάβουμε δηλαδή τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ στήν ψυχή μας, πρέπει νά
τήν καθαρίσουμε ἀπό τά ἁμαρτωλά πάθη, πρέπει νά φονεύσουμε τόν δράκοντα, πού
ὑπάρχει σ᾽ αὐτήν.
5. Ποιός εἶναι αὐτός ὁ δράκοντας; Στόν βίο τοῦ ἁγίου Γεωργίου διαβάζουμε ὅτι ὁ
Ἅγιος στήν Ἀττάλεια τῆς Παμφιλίας, μέ τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ πού εἶχε, σκότωσε ἕνα
φοβερό δράκοντα, πού θά ἔτρωγε τήν κόρη τοῦ βασιλιᾶ. Ἡ Ἀποκάλυψη, ἀγαπητοί μου,
στό κεφ. 12 ὁμιλεῖ γιά ἕνα δράκοντα κατακόκκινο μέ ἑπτά κεφάλια καί δέκα κέρατα,
πού ἀντιστρατεύεται τά παιδιά τοῦ Θεοῦ (Ἀποκ. 12,3). Ὁ δράκοντας αὐτός εἶναι ὁ Διάβολος καί γενικά εἶναι ἡ ἁμαρτία. Αὐτόν τόν δράκοντα, λέγω, πού ἐμφωλεύει στήν καρδιά
μας πρέπει νά τόν σκοτώσουμε. Πῶς; Ἡ Ἀποκάλυψη πάλι μᾶς λέει ὅτι τά δεδοξασμένα
τέκνα τοῦ Θεοῦ ἐνίκησαν τόν δράκοντα αὐτόν μέ «τό Αἷμα τοῦ Ἀρνίου» (12,11), μέ τό
Αἷμα δηλαδή τοῦ σταυρωθέντος γιά ᾽μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ποῦ εἶναι αὐτό τό Αἷμα τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά νά τό πάρω νά νικήσω τόν δράκοντα τῆς ἀβύσσου καί τά γεννήματα
πού προέρχονται ἀπό αὐτόν; Τό Αἷμα τοῦ Ἀρνίου εἶναι στό ἅγιο Ποτήριο, ἀπό τό ὁποῖο
κοινωνοῦμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Μιά σταγόνα ἀπό τό Αἷμα αὐτό τοῦ
Χριστοῦ γίνεται σάν βόλι, γίνεται σάν κοντάρι τοῦ ἁγίου Γεωργίου καί φονεύει τόν δράκοντα, τόν «Σατανᾶν, τόν πλανῶντα τήν οἰκουμένην ὅλην» (Ἀποκ. 12,9).
6. Ἀγαπητοί μου, νά ἐπικαλούμαστε στήν προσευχή μας συχνά τόν ἅγιο Γεώργιο,
γιατί, ὅπως μᾶς λέει ὁ βίος του, αὐτός, προτοῦ νά θανατωθεῖ γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ,
ζήτησε ἀπό τόν Θεό νά ἔρχεται βοήθεια σέ ὅλους ὅσους ἐπικαλοῦνται τό ὄνομά του.
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Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
(Ἀφιέρωμα εἰς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν
Κον Κον ΜΑΡΚΟΝ ἐπί τῇ ἑορτῇ Αὐτοῦ τήν 25ην Ἀπριλίου)

Ὁ καλός καί πάγκαλος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, ὁ καλλυνόμενος μέ ἀρετή, θεολογία, γνώση καί θυσιαστικό ζῆλο στήν ποιμαντικήν Του διακονία, μοῦ συνέστησε
μία θεολογική μελέτη ἀναφερομένη στήν σχέση τοῦ κατά Μᾶρκον Εὐαγγελίου
καί τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης διά τό περιοδικό τῆς Μητροπόλεώς Του. Τό θέμα
τῆς μελέτης αὐτῆς μοῦ ἄρεσε κατ᾽ ἀρχάς ἰδιαίτερα· μετά ἀπό σκέψη ὅμως διεπίστωσα ὅτι δέν εἶναι καθόλου εὔκολο θέμα, ἀλλά καί μή δυνάμενος νά ἀρνηθῶ
τήν πρόταση τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Μάρκου, διότι τόν εὐλαβοῦμαι ἰδιαιτέρως
ἀπό ἐτῶν ἤδη, ἐπίεσα τόν ἑαυτό μου νά καταθέσω ὁρισμένες σκέψεις ἐπί τοῦ θέματος.
1. Ὅπως εἶναι γνωστόν, ἡ σχετική ἔρευνα ἐπί τῶν Εὐαγγελίων τῆς Καινῆς
Διαθήκης ἔχει δεχθεῖ ὅτι τό κατά Μᾶρκον Εὐαγγέλιον εἶναι τό πρῶτο χρονολογικῶς Εὐαγγέλιο καί ἑπομένως αὐτό ἀπετέλεσε πηγή καί τῶν λοιπῶν Εὐαγγελίων. Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ὅμως νά γράψω ἐδῶ, ὄχι ἄσχετα πρός τό θέμα τοῦ
ἄρθρου, ὅτι δέν πρέπει νά ἀποκλείσουμε καί τήν παλαιά γνώμη, τήν ὁποία δέχεται
ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ὅτι δηλαδή πρῶτο χρονολογικῶς Εὐαγγέλιο εἶναι τό κατά
Ματθαῖον, ὅπως ἔτσι, πρῶτο φέρεται καί στόν Κανόνα. Αὐτό ὅμως τό πρῶτο
κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο – κατά τήν γνώμη αὐτή – δέν εἶναι τό σημερινό κατά
Ματθαῖον, τό ὁποῖο ἐγράφη ἀπ᾽ εὐθείας στήν Ἑλληνική, ἀλλά ἐκεῖνο γιά τό ὁποῖο
ὁμιλεῖ ὁ Παπίας, λέγων ὅτι «Ματθαῖος ἑβραΐδι διαλέκτῳ τά λόγια συνεγράψατο»
(Eὐσεβίου, Ἐκκλ. Ἱστ., ΙΙΙ 39,16). Μετά ἀπό αὐτό τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου, τό γραφέν στήν Ἑβραϊκή διά κατηχητικούς λόγους καί ἀπολεσθέν, ἐγράφη
τό κατά Μᾶρκον, ἔπειτα τό σημερινόν κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο καί ἔπειτα τό
κατά Λουκᾶν.
2. Τά παραπάνω ἔγραψα, διότι μᾶς χρησιμεύουν ὡς ἀπάντηση στό σοβαρό
ἐρώτημα τοῦ θέματος, πού μοῦ ἔθεσε ὁ Σεβασμιώτατος, τῆς σχέσεως δηλαδή
τοῦ κατά Μᾶρκον Εὐαγγελίου μέ τήν Παλαιά Διαθήκη. Τό θέμα αὐτό τό χαρακτήρισα ὡς δύσκολο, διότι ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος εἶναι γνωστό ὅτι δέν χρησιμοποιεῖ πολύ τήν Παλαιά Διαθήκη στό Εὐαγγέλιό του. Τό πράγμα προκαλεῖ
μεγάλη ἀπορία, εἰδικά γιά τόν Εὐαγγελιστή Μᾶρκο, καί θά πῶ τό γιατί: Δέν θά
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περιμέναμε ἀπό τόν Εὐαγγελιστή Μᾶρκο, εἰδικά ἀπό αὐτόν δέν θά περιμέναμε,
ἐπαναλαμβάνω, νά μή χρησιμοποιεῖ, περισσότερο μάλιστα τῶν ἄλλων Εὐαγγελιστῶν, τήν Παλαιά Διαθήκη. Καί δέν θά τό περιμέναμε αὐτό, γιατί ἀπό νεαρός
ἤδη ἀπέδειξε ὁ Εὐαγγελιστής τήν ἀγάπη του σ᾽ αὐτήν. Ἄς ἀναφέρω τό περιστατικό: Ὅπως γνωρίζουμε ἀπό τό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, ὁ Μᾶρκος
(τό ἄλλο του ὄνομα ἦταν Ἰωάννης) ἦταν μέ τόν θεῖο του ἀπόστολο Βαρνάβα συνοδοί τοῦ ἀποστόλου Παύλου στήν ἀρχή τῆς πρώτης του ἀποστολικῆς περιοδείας,
ἀλλά στήν συνέχεια ὁ Μᾶρκος ἔφυγε ἀπό τήν συνοδεία τῶν Ἀποστόλων καί ἐπέστρεψε στά Ἰεροσόλυμα (βλ. 13,5.13). Ἡ αἰτία δέ τῆς φυγῆς τοῦ μικροῦ Μάρκου
δέν ἦταν αὐτό πού λέγεται, ὅτι δηλαδή ὡς μικρός ἐδειλίασε ἀπό τό δύσκολο τῆς
περιοδείας πρός τήν Πέργη τῆς Παμφιλίας ἤ τό ὅτι παραθεωρήθηκε ὁ θεῖος του
Βαρνάβας καί τήν ἀρχηγία εἶχε ὁ Παῦλος, ἀλλά ἦταν μία βαθύτερη αἰτία, πού
πρέπει νά τήν καταθέσουμε, διότι σχετίζεται ἄμεσα μέ τό θέμα μας. Ὁ κύριος
λόγος τῆς φυγῆς τοῦ Μάρκου ἀπό τήν περιοδεία τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἦταν
ὅτι ἔβλεπε πώς ὁ Παῦλος ἐκκλίνει ἀπό τήν γραμμή τῆς ἕδρας τῆς Ἰερουσαλήμ,
ἡ ὁποία τόνιζε ἰσχυρά τόν Νόμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἀπό τήν ἀγάπη του
δηλαδή πρός τήν Παλαιά Διαθήκη ὁ μετέπειτα Εὐαγγελιστής Μᾶρκος ἔφυγε
ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο, διότι νόμιζε ὅτι δέν τηροῦνται τά θέσμιά της ἀπό αὐτόν,
ὅπως αὐτά τηροῦνταν στήν Ἰερουσαλήμ, ὅπου ἐμεγάλωσε. Ὁ συγγραφεύς τῶν
Πράξεων Εὐαγγελιστής Λουκᾶς τό ὑποδηλώνει αὐτό μέ τήν ἔκφρασή του «Ἰωάννης δέ ἀποχωρήσας ἀπ᾽ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἰεροσόλυμα» (Πράξ. 13,13). Ἐάν
ἡ φυγή τοῦ Μάρκου ἀπό τόν Παῦλο εἶχε ἄλλη αἰτία καί ὄχι αὐτή πού ἀναφέραμε,
δέν θά τήν ἀνέφερε κἄν ὁ Λουκᾶς, ὁ ὁποῖος διηγεῖται, καί μάλιστα μέ λεπτότητα
γλώσσης, γεγονότα ἔχοντα βαθυτέρα ἔννοια.
Ἀλλά ὁ εὐαγγελιστής Μᾶρκος, πέραν αὐτοῦ τοῦ ἐπεισοδίου, εἶχε ἰδιαίτερη
σχέση μέ τόν ἀπόστολο Πέτρο, ὁ ὁποῖος εἶναι γνωστός γιά τήν ποιμαντική του
πρός τούς ἰουδαΐζοντες χριστιανούς, τήν ἀγάπη του σ᾽ αὐτούς καί τήν προφύλαξή
του γιά νά μή νομιστεῖ ἀπό αὐτούς ὅτι παραθεωρεῖ τόν μωσαϊκό Νόμο (βλ. Γαλ.
κεφ. 2).
3. Τό ἐρώτημα λοιπόν τώρα, τό ὁποῖο ἐγείρεται ὡς μεγάλη ἀπορία, εἶναι: Γιατί
ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος δέν χρησιμοποιεῖ πολύ στό Εὐαγγέλιό του τήν Παλαιά
Διαθήκη, ἀφοῦ, νεαρός ἀκόμη, ἐξέφρασε τήν ἀγάπη του πρός αὐτήν, ἀποχωρήσας
μάλιστα – κατά τήν ἑρμηνεία πού ἐδώσαμε – ἀπό αὐτόν τόν ἀπόστολο Παῦλο
καί ἀφοῦ ὑπῆρξε ἀκόλουθος τοῦ Πέτρου;
Ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό εἶναι, πρῶτον μέν ὅτι ὁ εὐαγγελιστής Μᾶρκος
ἀπευθύνει τό Εὐαγγέλιό του, ὅπως γίνεται παραδεκτό ἀπό ὅλους τούς εἰδικούς,
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σέ χριστιανούς προερχομένους ἀπό τά ἔθνη· γι᾽ αὐτό καί γράφει στήν ἑλληνική
γλώσσα καί γι᾽ αὐτό οἱ χρησιμοποιούμενες ἑβραϊκές ἐκφράσεις (π.χ. Ταλιθά κούμ,
5,41· ἐφφαθά, 7,34, γέεννα, 9,43 κ.ἄ.) ἐπεξηγοῦνται ἀμέσως στήν ἑλληνική.
Καί δεύτερον ἐπιχείρημα, γιατί ὁ Μᾶρκος δέν χρησιμοποιεῖ Παλαιά Διαθήκη,
εἶναι αὐτό πού ἐγράψαμε στήν ἀρχή περί τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου. Τά
ἐξηγῶ σαφέστερα:
(α) Ἀφοῦ ὁ εὐαγγελιστής Μᾶρκος γράφει τό Εὐαγγέλιό του σέ χριστιανούς
προερχομένους ἀπό τόν ἐθνικό κόσμο, φυσικό εἶναι νά μήν παραθέσει στό κείμενό
του πολλά γεγονότα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί περικοπές λόγων ἐξ αὐτῆς, διότι
δέν θά τά ἐγνώριζαν αὐτά οἱ παραλῆπτες. Τό Εὐαγγέλιό του θεωρεῖται ὡς ἕνα
κατηχητικό κείμενο γιά τούς προερχομένους ἐξ ἐθνῶν χριστιανούς, ὅπως τό κατά
Ματθαῖον Εὐαγγέλιο ἀποτελεῖ κατήχηση γιά τούς ἐξ Ἰουδαίων χριστιανούς.
(β) Μέ τήν ὑπόθεση ὅτι ἔχει γραφεῖ ἤδη τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο, αὐτό
γιά τό ὁποῖο κάνει λόγο ὁ Παπίας (βλ. § 1), ὑπῆρχε Εὐαγγέλιο μέ πολλές ἀναφορές γεγονότων καί λόγων στήν Παλαιά Διαθήκη καί δέν ἦταν λοιπόν ἀνάγκη
νά γραφεῖ καί ἕνα παρόμοιο μέ αὐτό. Ἔπειτα ὁ σκοπός τῆς συγγραφῆς τοῦ κατά
Μᾶρκον Εὐαγγελίου, πού ἤθελε νά παρουσιάσει γενικά τό πρόσωπο καί τό ἔργο
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἦταν διαφορετικός ἀπό τόν σκοπό τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου, ὁ ὁποῖος κάνει πλούσια χρήση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, γιατί θέλει νά
ἀποδείξει στούς Ἰουδαίους ὅτι στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ ἀνταποκρίνονται ὅλες οἱ
προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης περί τοῦ Μεσσίου.
4. Παρά ταῦτα, ὁ εὐαγγελιστής Μᾶρκος, ἄν ὄχι πλουσίως, ὅμως χρησιμοποιεῖ
τήν Παλαιά Διαθήκη στό Εὐαγγέλιό του. Στό πρῶτο ἤδη κεφάλαιο μνημονεύει,
ὅπως καί οἱ ἄλλοι Εὐαγγελιστές, τόν Πρόδρομο καί Βαπτιστή Ἰωάννη. Καί μάλιστα τόν μνημονεύει ἀρχόμενος μέ τήν ἔκφραση «ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις» (1,2), ἔκφραση ἡ ὁποία ἀγκαλιάζει ὁλόκληρη σχεδόν τήν Παλαιά Διαθήκη.
Ἔπειτα χαρακτηρίζων τό περί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μήνυμα ὡς «Εὐαγγέλιον»
(«ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου», 1,1) φαίνεται ἐξαρτώμενος ἀπό τόν προφήτη Ἠσαΐα
(61,1-2), ὅπως καί σαφῶς καί ὀνομαστικῶς περί τοῦ προφήτου αὐτοῦ λέγει καί
ἀλλοῦ στό Εὐαγγέλιό του, ὅταν, γιά παράδειγμα, ὁ Κύριος ὁμιλεῖ περί τῆς ἀληθοῦς λατρείας (π.χ. 7,6-7). Βλ. καί Ἠσ. 56,7. Ἀλλά καί ἄλλες παραθέσεις ἀπό
τήν Παλαιά Διαθήκη ἔχουμε στό κατά Μᾶρκον Εὐαγγέλιο καί μάλιστα χριστολογικές παραθέσεις ἀπό τό Ψαλτήριο καί τούς Προφῆτες (βλ. Ψαλμ. 117,22.
109,1. 21,2. Δαν. 12,11. 11,31. Ζαχ. 13,7. Ἠσ. 53,12 κ.ἄ.).
5. Ἀλλά ἐάν ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος, γιά τούς λόγους πού ἀναφέραμε προηγουμένως, δέν χρησιμοποιεῖ πολύ στό Εὐαγγέλιό του τήν Παλαιά Διαθήκη, δίνει
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ὅμως σ᾽ αὐτό τό πιό σοβαρό: Δίνει τήν θεολογία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τόν
σκοπό δηλαδή γιά τόν ὁποῖο ἐγράφη αὐτή. Καί ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο ἐγράφη
ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι ἡ Καινή Διαθήκη, ἡ σύσταση δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν νέο Ἰσραήλ. Ὁ εὐαγγελιστής Μᾶρκος κάνει ἰδιαίτερα λόγο γιά
τήν ἀπιστία τοῦ παλαιοῦ Ἰσραήλ πρός τόν Ἰησοῦ (π.χ. 4,12), γιά τήν ἀπιστία
καί τήν πώρωση τῶν Ἰουδαίων (7,8) καί τήν ἀπόρριψή τους γιά τήν ἀπιστία
τους αύτή, ἡ ὁποία ὑπονοεῖται μέ τήν κατάρα τῆς ἄκαρπης συκῆς (11,12-14)
καί τήν προφητεία περί τῆς καταστροφῆς τοῦ Ναοῦ (13,12). Ἐνῶ δέ ἀπορρίπτεται ὁ παλαιός Ἰσραήλ, ὁ εὐαγγελιστής Μᾶρκος ὁμιλεῖ στό Εὐαγγέλιό του
γιά τήν σύσταση ἀπό τόν Ἰησοῦ ἑνός νέου Ἰσραήλ. Ὁ νέος αὐτός Ἰσραήλ θά
ἀποτελεῖται ὄχι μόνον ἀπό τούς Ἰουδαίους, ἀλλά καί ἀπό τούς ἐθνικούς, οἱ ὁποῖοι
θά ἔχουν ζωντανή πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό, ὅπως ἡ Συροφοινίκισσα (7,24-30),
καί θά Τόν ὁμολογοῦν, ὅπως ὁ Κεντυρίων (15,39).
6. Τέλος, ἄν καί ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος δέν ἔχει στό Εὐαγγέλιό του βιβλικές
παραπομπές, λόγω τῆς ἀγνοίας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀπό τούς ἐξ ἐθνῶν
ἀναγνῶστες του, ὅμως παραθέτει σ᾽ αὐτό τήν ἀρχή τοῦ μονοθεϊσμοῦ τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης: «Ἄκουε, Ἰσραήλ· Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν, Κύριος εἷς ἐστιν» (12,29.
Δευτ. 6,4).
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 42ο

ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ Γ´ ΚΛΙΣΕΩΣ
(συνέχεια)
Ὁδοντικόληκτα οὐδέτερα ἀκατάληκτα μονόθεμα σέ -α (γεν. -ατος)
Παραδείγματα
1. Οἱ παῖδες ἐγύμναζον τά σώματα ἐν τοῖς γυμνασίοις (= στά γυμναστήρια)
2. Ὁ Ὀδυσσέας ἐνίκα τούς πολεμίους τοῖς μηχανήμασι (= μέ τεχνάσματα).
3. Τά πνεύματα (= οἱ ἄνεμοι) φέρουν τά πλοῖα εἰς τήν ἀκτήν.
4. Τά τῶν Θρακῶν τοξεύματα (= τά βέλη, οἱ τοξότες) ἐποίουν (= προκαλοῦσαν) φοβερά
τραύματα.
5. Μή μεριμνᾶτε τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε.
6. Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ... εἴτε ἐν σώματι, εἴτε ἐκτός τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεός
οἶδεν ἁρπαγέντα ἕως τρίτου οὐρανοῦ.
7. ... προσελθών κατέδησε τά τραύματα αὐτοῦ.
Παράδειγμα κλίσεως: τό σῶμα τοῦ σώματ-ος (θέμα σωματ)

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.

ΕΝΙΚΟΣ
τό
σῶματ * σῶμα
τοῦ σώματ-ος
τῷ σώματ-ι
τό
σῶμα
ὦ
σῶμα

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
τά
σώματα
τῶν
σωμάτων
τοῖς
σώματ-σι  σώμασι
τά
σώματα
ὦ
σώματα

Παρατηρήσεις
Κλίνονται σύμφωνα μέ τούς γνωστούς ὡς τώρα κανόνες
 Τό α τῶν οὐδετέρων εἶναι βραχύ (τό τραῦμα, τό πνεῦμα κ.ἄ.).
 Σχηματίζουν τρεῖς πτώσεις στόν ἑνικό καί πληθυντικό ἴδιες (τήν ὀνομαστική, αἰτιατική καί
κλητική)
 Τό ὀδοντικό πρίν ἀπό τό σ ἀποβάλλεται (τοῖς σώματ-σι  σώμασι)
 Τά οὐδέτερα ὀδοντικόληκτα σέ -μα εἶναι ὅλα ἀκατάληκτα (δηλ. σχηματίζουν τήν ὀνομ.,
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αἰτιατ. καί κλητ. χωρίς κατάληξη -ς). Καταληκτικά ὀδοντικόληκτα εἶναι μόνο τό φῶς (φῶτ-ς)
καί τό οὖς (οὖτ-ς)·
τό φῶς
τοῦ φωτός τῷ φωτί
τό οὖς
τοῦ ὠτός
τῷ ὠτί
* Τό τ ἀποβάλλεται, γιατί δέν εἶναι ληκτικό σύμφωνο, δηλ. στήν ἀρχαία ἑλληνική γλώσσα
δέν λήγει καμμία λέξη σέ τ. Ληκτικά εἶναι μόνο τά ν, ρ, ς, ξ (κς), ψ (πς).
 Ὅπως τό σῶμα κλίνονται τό τραῦμα, τό πρᾶγμα, τό πνεῦμα, τό κλῆμα = κλαδί ἀπό ἀμπέλι
(κληματαριά), τό κλῖμα (= τό σύνολο τῶν μετεωρολογικῶν συνθηκῶν πού ἐπικρατοῦν σέ ἕναν
τόπο), τό σχῆμα (ἀπό τό σχηματίζω), τό σχίσμα (ἀπό τό σχίζω· μέ ῐ), τό θῦμα, τό τάγμα, τό
γράμμα, τό κάλυμμα κ.ἄ.
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