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Ἐπιστολή εἰς τόν Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον
Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 28ῃ Ἰουνίου 2012

Σεβασμιώτατε,
Μητροπολῖτα Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνε,
Εὐλογεῖτε.
Λόγῳ διπλῆς ἕδρας τῆς ταπεινῆς μου Μητροπόλεως, ἔλαβα καθυστερημένα τήν
ἐπιστολή σας καί διά τοῦτο λαμβάνετε καί σεῖς ἀργοπορημένα τήν ἀπάντησή μου.
1. Δέν συνέταξα, Σεβασμιώτατε, κανένα λίβελλο ἐναντίον σας, ὅπως χαρακτηρίζετε τό κείμενό μου στήν ἐπιστολή σας, ἀλλά ἔγραψα θεῖο κήρυγμα, τό
ὁποῖο συγγράφω καί ἀποστέλλω καθ᾽ ἑκάστην Κυριακήν στίς Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μου πρός κατήχηση τῶν πιστῶν. Ἐπειδή δέ τό θέμα τό ἐκάλει, στό
κήρυγμά μου αὐτό ἀναφέρθηκα στήν περίπτωσή σας, τῆς χρίσεώς σας δηλαδή
δι᾽ ὕδατος (ὅπως ἐξηγεῖτε στήν ἐπιστολή σας) ἀπό παπικό ἱερωμένο. Σᾶς ἐσωκλείω τό κήρυγμά μου αὐτό.
Τό θέαμα τῆς χρίσεώς σας αὐτῆς, Σεβασμιώτατε, ἐσκανδάλισε δεινῶς τούς
Ὀρθοδόξους τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, κληρικούς καί λαϊκούς. Μάλιστα δέ ὁ
λαός τῆς ποίμνης μου, ἐγκρατής καί μαχητής τῶν ὀρθοδόξων παραδόσεων, ἐφρικίασε βλέπων ὀρθόδοξον Ἀρχιερέα νά ἵσταται μέ ἱεροπρέπεια ἐνώπιον παπικοῦ
«ἐπισκόπου», φοροῦντος καί «ἄμφιον», ὡς φαίνεται, καί νά δέχεται παρ᾽ αὐτοῦ
χρίση, ἔστω δι᾽ ὕδατος. Εἰς θρησκευτικά περιοδικά, εἰς κηρύγματα ἱεροκηρύκων,
εἰς μαθήματα Κύκλων Βιβλικῶν Μελετῶν, εἰς θρησκευτικές ἱστοσελίδες, εἰς συ-

ζητήσεις θεολογούντων προσώπων, ἐσχολιάσθη δυσμενῶς καί μέ μελανά χρώματα
τό γεγονός.
2. Ἡ ἑρμηνεία τῆς ταραχῆς αὐτῆς τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, Σεβασμιώτατε, εἶναι ὅτι πιστεύουμε τούς Ρωμαιοκαθολικούς ὡς αἱρετικούς,
ὅπως καί εἶναι πράγματι. Οἱ Παπικοί, πέραν τῶν ἄλλων πολλῶν διαφορῶν μέ
τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας, διά νά ἔλθω στά πλέον βασικά, οἱ Παπικοί, λέγω, πιστεύουν σέ ἄλλη Ἁγία Τριάδα, εἰσάγοντες διαρχία στήν θεότητα μέ τό φρικτό
τους «Φιλιόκβε»· οἱ Παπικοί κηρύττουν ἄλλη Παναγία, ὡς οὖσαν μή κανονική
ἄνθρωπος (καί ἄρα ὡς οὖσαν μή πραγματική τήν Σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ
καί τήν λύτρωσή μας, διότι «τό ἀπρόσληπτον ἀθεράπευτον»)· καί οἱ Παπικοί
πάλι ἔχουν ἄλλη παράσταση τοῦ σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἀπό τά τρία αὐτά
βασικά καί μόνον φαίνεται καθαρῶς ὅτι οἱ Παπικοί εἶναι αἱρετικοί. Γι᾽ αὐτό καί
ταράχθηκαν καί σκανδαλίστηκαν οἱ Ὀρθόδοξοι – καί δικαίως – ἀπό τό θέαμα
Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου νά χρίεται ὑπό Καθολικοῦ «ἐπισκόπου», ἔστω καί ἄν ἡ
τελετή δέν ἦταν λειτουργική.
3. Ἀκόμη, Σεβασμιώτατε, πιστεύουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι
ΜΙΑ, ὅπως τήν ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας. Ἡ Μία αὐτή
Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία· οἱ Παπικοί, λοιπόν, ὅπως καί τά ἄλλα
χριστιανικά δόγματα, δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία. Γιατί, ἄν καί οἱ Παπικοί καί οἱ
Προτεστάντες ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, ποιά εἶναι, τέλος πάντων, ἡ ΜΙΑ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία ὁμολογοῦμε ὡς τήν μόνη ἀληθινή; Ἀφοῦ δέ οἱ Παπικοί
δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, ἄρα δέν ἔχουν σωστικά μυστήρια καί οἱ «ἱερεῖς» τους
καί «ἐπίσκοποί» τους δέν ἔχουν κανονική ἱερωσύνη. Αὐτό εἶναι, κυρίως, πού
ἐσκανδάλισε δεινῶς τούς Ὀρθοδόξους: Ἡ παράσταση Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως,
ἔχοντος πραγματική ἀρχιερωσύνη, νά ἵσταται μετά προσοχῆς πρό παπικοῦ «ἐπισκόπου», μή ἔχοντος πραγματική ἱερωσύνη, καί νά δέχεται παρ᾽ αὐτοῦ χρίση!...
4. Παρά ταῦτα, Σεβασμιώτατε, ἐπιθυμοῦμε καί εὐχόμεθα τήν ἕνωσή μας μέ
τούς Παπικούς, μέ τήν προϋπόθεση ὅμως αὐτοί νά ἀρνηθοῦν τίς αἱρέσεις τους
καί τίς πλάνες τους καί μάλιστα ἐκεῖνο τό κωμικό καί τραγελαφικό, πού λέγεται
«πρωτεῖον» καί «ἀλάθητον» τοῦ Πάπα.
Τέλος, ἐκφράζω καί ἐγώ μετά τοῦ πλήθους τῶν ἀρχιερέων, ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων, μοναχῶν καί μοναζουσῶν καί μετά τοῦ ἀμετρήτου πλήθους
τῶν εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν («κέρας χριστιανῶν Ὀρθοδόξων»), ἐκφράζω
καί ἐγώ, λέγω, τήν βαθυτάτη θλίψη μου διά τό θέαμα, τό ὁποῖο εἴδαμε στό διαδίκτυο, νά χρίεσθε (ἔστω δι᾽ ὕδατος καί ἔστω σέ μία συμβολική τελετή), Ἀρχιε82

ρεύς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Σεῖς, ἀπό Ρωμαιοκαθολικό «ἐπίσκοπο», μή
ἔχοντα κανονική ἱερωσύνη, διότι εὑρίσκεται στήν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ. Ἐμμένω
στόν χαρακτηρισμό τῆς πράξεώς σας, τόν ὁποῖο ἔδωσα στό ἀναφερθέν γραπτό
κήρυγμά μου, ὅτι αὐτή ἀποτελεῖ «σημεῖο τῶν καιρῶν», καί ἐμμένω πάλι στήν
εὐχή, τήν ὁποία διετύπωσα σ᾽ αὐτό τό κήρυγμά μου, «καί μή χειρότερα, Χριστέ
καί Παναγιά»! Ὁ λαός τῆς Ἐπαρχίας, τήν ὁποία διακονῶ, Σεβασμιώτατε
Ἱεράρχα, γνωρίζει ὅτι Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ καί Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ. – Τά κατ᾽ ἐμέ, ἐπιθυμῶ καί δέομαι νά φέρομαι πρός ὅλους μέ ταπείνωση καί ἀγάπη, ἔχοντας ὅμως θερμό ζῆλο καί
ἀγωνιστικότητα διά τήν ἀμώμητη Ὀρθόδοξη πίστη μας, ὅπως μᾶς τό διδάσκει
ἡ ζωή καί ἡ θεολογία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Τῆς πατερικῆς,
δηλαδή, καί ὄχι τῆς λεγομένης «μεταπατερικῆς θεολογίας», ἥτις ἐστίν αἵρεσις.
Μετά σεβασμοῦ καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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Ὁμιλία εἰς Κύπρον τήν 27η Μαΐου 2012
σέ Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ
εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Κυροῦ Αὐγουστίνου
Θέμα: Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης πατήρ Αὐγουστῖνος ὡς Ἱεροκήρυξ
Κατά πρῶτον, εὐχαριστῶ τήν Ἱερά Μητρόπολη Ταμασοῦ καί τήν Παγκύπρια
Ἕνωση Ἐπιστημόνων γιά τήν περιποιοῦσα τιμή στό ταπεινό μου πρόσωπο νά ὁμιλήσω καί ἐγώ στό λαμπρό αὐτό Συνέδριο, τό συγκληθέν πρός τιμήν τοῦ εὐλογημένου
Μακαριστοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Φλωρίνης, ποθητοῦ καί ἀλησμονήτου πατρός
Αὐγουστίνου.
1. Προλογικά ἤθελα νά πῶ ὅτι πλησίον τοῦ πατρός Αὐγουστίνου ἔμεινα σχεδόν ἐπί
μία δεκαετία, τήν δεκαετία τοῦ ᾽60. Ἔλαβα ἀπό τά χέρια Του τήν μοναχική μου
κουρά καί τήν χειροτονία μου στόν πρῶτο βαθμό ἱερωσύνης καί μετά, μέ τήν εὐχή
του, ἔφυγα ἀπό πλησίον του καί ὑπηρέτησα τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ σέ διάφορες
Μητροπόλεις. Παρακαλῶ, μή μέ κατηγορήσετε γι᾽ αὐτό τό «ἔφυγα», πού εἶπα. Καθένας ἀνεβαίνει ἕνα ὑψηλό βουνό μέχρις ἐκεῖ πού τό ἐπιτρέπει ἡ ἀντοχή του. Ὁ πατήρ
Αὐγουστῖνος ἦταν πράγματι ἕνα ὑψηλό πνευματικό ὄρος. Ἄλλοι συνακουστές μου τῶν
κηρυγμάτων τοῦ πατρός αὐτοῦ ἦταν ἰσχυροί στό πνεῦμα καί δυνατοί στήν ψυχή καί
γι᾽ αὐτό συνεπορεύοντο μέ αὐτόν σ᾽ ὅλες τίς ἀγωνίες καί τούς ἀγῶνες του καί παρέμειναν πλησίον του ἐπί πολλά ἔτη καί μέχρι τῆς τελευτῆς του ἀκόμη. Οἱ ἀδύνατοι
ὅμως ὑποχωροῦν, ὅπως κάτι τέτοιο διαβάζουμε καί γιά τόν νεαρό ἐκεῖνο Ἰωάννη, τόν
μετέπειτα Εὐαγγελιστή Μᾶρκο, ὁ ὁποῖος δέν εἶχε τήν δύναμη νά συνοδεύσει τόν ἀπόστολο Παῦλο στό πέρασμα τοῦ φοβεροῦ Ταύρου καί γι᾽ αὐτό ὑπεχώρησε καί ἀνεχώρησε
γιά τήν πρωτεύουσα Ἰερουσαλήμ (Πράξ. 13,13).
2. Ἡ μαθητεία μου στόν πατέρα Αὐγουστῖνο ἐπί μία δεκαετία μίλησε πολύ βαθιά
στήν ψυχή μου, μοῦ διαμόρφωσε ἴδιο χαρακτήρα καί τρόπο, καί σέ ὅλη μου τήν ἱερατική διακονία δέν ἐλησμόνησα τά ὡραῖα μαθήματα πού ἔλαβα ἀπό αὐτόν, ἔστω καί
ἄν δέν εἶχα τήν δύναμη νά τά ἐφαρμόζω ὅλα ἤ καί ἄν ἀκόμη, στήν νεαρά μου ἡλικία
ἰδιαίτερα, διαφωνοῦσα σέ μερικές θέσεις μαζί Του, λόγω ἀνοίας, ἡ ὁποία ταυτίζεται
μέ τήν νεότητα κατά τόν Ἐκκλησιαστή (11,10). Ἰδιαίτερα μοῦ μίλησε στήν ψυχή
μου ὁ Ἐπίσκοπος πατήρ Αὐγουστῖνος ὡς ἱεροκήρυξ, αὐτό ἀκριβῶς πού εἶναι καί τό
θέμα μου στό σημερινό μας Συνέδριο.
Λυποῦμαι, Σεβασμιώτατοι Πατέρες, καί ἀδελφοί Χριστιανοί, διότι ὁ χρόνος τῆς ὁμιλίας εἶναι στενός καί περιορισμένος καί δέν θά μπορέσω λοιπόν νά ὁμιλήσω διά πολλῶν,
ὅπως θά τό ἤθελα, στό θέμα αὐτό, πού εἶναι τό χαρακτηριστικώτερο ὅλων διά τόν τι84

μώμενο ἐκκλησιαστικό ἄνδρα. Γι᾽ αὐτό καί εἰσέρχομαι κατ᾽ εὐθεῖαν στό θέμα μου καί
δηλῶ ὅτι θά περιορισθῶ σέ ὁρισμένα μόνο σημεῖα του, τά πιό σημαντικά καί ἐντυπωσιακά.
3. Ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος ἐθεώρει τό κήρυγμα ὡς μία ἱερουργία, ὡς μία μυσταγωγία,
καί γι᾽ αὐτό πάντοτε ἐκήρυττε μέ δέος ψυχῆς καί μέ θέρμη καρδιᾶς, ὅπως ἔτσι πραγματικά, μέ συντριβή ψυχῆς καί ὁλόκαρδα, πρέπει ὁ ἱερεύς νά ἱερουργεῖ τόν Κύριο.
Ναί! Ὡς ἱερουργία πρέπει νά νοιώθει ὁ ἱεροκήρυκας τήν διακονία τοῦ κηρύγματος, γι᾽
αὐτό καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγει ὅτι «λατρεύει» τόν Θεό, δηλαδή Τόν ἱερουργεῖ,
«ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ» (Ρωμ. 1,9), κηρύττοντας δηλαδή τό Εὐαγγέλιο.
Ἀλλά, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος ἔνοιωθε ὡς ἱερουργός, ὅταν ἐκήρυττε,
ἔτσι ἤθελε καί οἱ ἀκροατές του νά εἶναι ἀπόλυτα προσηλωμένοι στά λεγόμενά του·
γιατί θεωροῦσε ὡς ἁμαρτία, ὡς περιφρόνηση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ τό νά ἀφήνει ὁ ἀκροατής τόν νοῦ του νά διαχέεται σέ ἄλλα νοήματα καί θέματα, ξένα πρός τόν ἀκουόμενο
ἐκείνη τήν στιγμή λόγο τοῦ Θεοῦ. Τόσο πολύ τό θεωροῦσε ἁμαρτία αὐτό ὁ πατήρ
Αὐγουστῖνος, ὥστε, ἁρπαζόμενος ἀπό ἕνα σχετικό λόγο τοῦ ὁμωνύμου του ἁγίου
Αὐγουστίνου, μᾶς ἔλεγε, τό ὑπερβολικό ἴσως, ὅτι ὅπως ὁ πιστός, ὅταν κοινωνεῖ, πρέπει
νά προσέχει, πολύ νά προσέχει, μήν πέσει μαργαρίτης τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ
κατά γῆς, ἔτσι καί ὁ ἀκροατής τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ πρέπει πολύ νά προσέχει στόν
ἀκουόμενο ἀπό τόν κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου λόγο τοῦ Θεοῦ, σάν νά κοινωνάει ἀπ᾽
αὐτόν.
4. Τά παραπάνω προϋποθέτουν ἱεροκήρυκα μέ συνείδηση προφήτου. Καί πραγματικά ὡς προφήτης δύναται νά χαρακτηριστεῖ ὁ τιμώμενος σήμερα πατήρ Αὐγουστῖνος.
Οἱ προφῆτες ἐλάμβαναν τόν θεῖο λόγο κατ᾽ εὐθεῖαν ἀπό τόν Θεό. Τόν ἐνέκλειαν στήν
ψυχή τους, τόν «ἔτρωγαν» (βλ. Ἰεζ. 3,1), τόν οἰκειοποιοῦντο, τόν ἔκαναν δικό τους
λόγο καί τόν ἐξέφεραν ἔπειτα μέ θέρμη καρδιᾶς στόν λαό, μέ τήν εἰσαγωγή στό κήρυγμά τους τό «Τάδε λέγει Κύριος». Παρατηροῦμε δέ συχνά στά προφητικά κείμενα
κατά τήν ἐκφορά αὐτή τοῦ θείου λόγου ὅτι τό «ἐγώ» τοῦ προφήτου ταυτίζεται μέ τό
θεῖο «ἐγώ». Αὐτό ἑρμηνεύεται ἀπό αὐτό ἀκριβῶς πού εἶπα παραπάνω, μέ τήν οἰκειοποίηση δηλαδή τοῦ θείου λόγου ἀπό τούς προφῆτες. Ὁ Μακαριστός Ἐπίσκοπος πατήρ
Αὐγουστῖνος κηρύττοντας εἶχε πραγματικά τήν συνείδηση ὅτι λαλεῖ τόν λόγο τοῦ
Θεοῦ καί ὄχι ἰδικόν του λόγο. Κάποιο κήρυγμά του τόν ἐνθυμοῦμαι ὅτι τό ἐσφράγισε
μέ τήν ἑξῆς κατακλεῖδα: «Αὐτά πού σᾶς εἶπα εἶναι σάν νά σᾶς τά εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός»! Ἔτσι ἐθεώρει τόν κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου, ὡς «στόμα Θεοῦ» γιά τούς ἀνθρώπους, ὅπως ἔτσι τό βλέπουμε καί στό βιβλίο τοῦ Ἰερεμίου νά παριστάνεται ὁ προφήτης
(Ἰερ. 15,19) καί ὅπως ἔτσι τό εἶπε ὁ Θεός στόν ἴδιο προφήτη, ὅταν τόν καλοῦσε στό
προφητικό του ἔργο: «Ἰδού δέδωκα τούς λόγους μου εἰς τό στόμα σου» (1,9). Καί
85

ἀφοῦ ὁ ἱεροκήρυκας εἶναι τό στόμα τοῦ Θεοῦ γιά τούς ἀνθρώπους, ὁ πατήρ
Αὐγουστῖνος ἔλεγε συχνά: «Γιά πόσο πρέπει νά πλύνουμε μέ ροδόσταγμα τό στόμα
μας, γιά νά κηρύττουμε τόν θεῖο λόγο; Ὅπως τά χέρια τοῦ ἱερέα πρέπει νά εἶναι καθαρά καί πεντακάθαρα γιά νά λειτουργεῖ τό πανάγιο Θυσιαστήριο, ἔτσι πεντακάθαρο
πρέπει νά εἶναι τό στόμα τοῦ ἱεροκήρυκα γιά νά κηρύττει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ».
5. Τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, πού ἐξαγγέλλει ὁ ἱεροκήρυκας, ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος τόν ἐπίστευε ὡς ἰσχυρό καί παντοδύναμο. Πόσο ὡραῖο εἶναι ἐκεῖνο πού λέγει ὁ προφήτης Ἀμώς,
ὁ ποιμένας τῆς Θεκοά, γιά τήν δύναμη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ: «Ὁ Κύριος ἐλάλησε. Μαραίνονται τά βοσκοτόπια καί ξηραίνεται ἡ κορυφή τοῦ Καρμήλου»! (Ἀμ. 1,2). Ἤ τό
ἄλλο τό ψαλμικό: «Φωνή Κυρίου ἐπί τῶν ὑδάτων... Φωνή Κυρίου ἐν ἰσχύι... Φωνή Κυρίου συντρίβοντος Κέδρους καί συντρίβει Κύριος τάς Κέδρους τοῦ Λιβάνου» (Ψαλμ.
28,8). Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι τόσο ἰσχυρός, ὥστε ἐπιφέρει τήν νεκρανάσταση τῶν
ψυχῶν, ὅπως τό κήρυγμα πού ἀπηύθυνε ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ στά νεκρά ὀστᾶ τῆς πεδιάδος τά ἔκανε νά ἀναζήσουν (Ἰεζ. κ. 37). Πολύ τοῦ ἄρεσαν τοῦ πατρός Αὐγουστίνου
τοιαῦτα χωρία τῆς Γραφῆς ἀναφερόμενα στήν δύναμη καί τήν μεγαλοπρέπεια τοῦ λόγου
τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστεῖτο σέ βιβλικές εἰκόνες παριστῶσες τήν δύναμη τοῦ
λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἀναφέρω μερικές τέτοιες εἰκόνες ἀγαπητές στόν πατέρα Αὐγουστῖνο:
(α) Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι φωτιά πού κατακαίει τήν ψυχή τοῦ κήρυκα καί δέν
τόν ἀφήνει νά ἡσυχάσει. Ἡ εἰκόνα αὐτή εἶναι τοῦ προφήτου Ἰερεμίου, ὁ ὁποῖος, ὅταν
σέ κάποια στιγμή τοῦ ταλαιπώρου προφητικοῦ του βίου σκέφτηκε νά μήν ὁμιλήσει,
«ἔνοιωσε μέσα του – λέγει ὁ ἴδιος – μιά καυστική φωτιά, μιά φλόγα στά κόκκαλά
του». «Προσπαθῶ – λέγει ὁ προφήτης – νά ὑποφέρω αὐτό τό πῦρ, ἀλλά δέν μπορῶ»
(Ἰερ. 20,8). (β) Κατ᾽ ἄλλην εἰκόνα, εὑρισκομένη στόν ἴδιο προφήτη, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ
μοιάζει μέ τό σφυρί, πού πέφτει στόν ἄκμονα καί δίνει μορφή στόν ἐπάνω σ᾽ αὐτόν
πυρωμένο σίδηρο (Ἰερ. 23,29). (γ) Ἤ κατά τόν προφήτη Ἠσαΐα ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ
παριστάνεται μέ ξίφος καί μέ βέλος, πού εἰσχωροῦν βαθιά στό ἀνθρώπινο σῶμα (Ἠσ.
49,2). (δ) Ἀλλά πολύ ἀγαπητή ἦταν στόν πατέρα Αὐγουστῖνο ἡ παράσταση τοῦ λόγου
τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο ὡς μάχαιρα: «Ζῶν γάρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καί
ἐνεργής καί τομώτερος ὑπέρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καί διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ
ψυχῆς τε καί πνεύματος, ἁρμῶν τε καί μυελῶν καί κριτικός ἐνθυμήσεων καί ἐννοιῶν
καρδίας» (Ἑβρ. 4,12). Δέν εἶναι δέ ἀπίθανο νά ποῦμε ὅτι γι᾽ αὐτήν τήν ὡραία παράσταση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ ὡς μάχαιρα, ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐξαρτᾶται ἀπό τόν προφήτη Ἠσαΐα, ὁ ὁποῖος, ὅπως εἴδαμε πρό ὀλίγου, παρέστησε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ὡς
ξίφος καί ὡς βέλος.
6. Ἀφοῦ ἔτσι ἐπίστευε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ὁ μελετητής τῆς Βίβλου πατήρ
Αὐγουστῖνος, ἔτσι ἐξασκοῦσε ὡς ἱεροκήρυξ τό κήρυγμά του. Πραγματικά, κατά τίς
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παραπάνω εἰκόνες, τό κήρυγμα τοῦ πατρός Αὐγουστίνου ἦταν φωτιά· ἄναβε φωτιές,
ἔκαιε τά σπαρτά τῆς ἁμαρτίας καί θέρμαινε καρδιές γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Τό
κήρυγμά του ἔπιπτε σάν σφυρί, γιά νά θρυμματίσει τήν κακία καί εἰσχωροῦσε βαθιά
στήν ψυχή, ὅπως βαθιά εἰσχωρεῖ στό σῶμα τοῦ ἀρρώστου τό χειρουργικό μαχαίρι. Τό
κήρυγμα τοῦ πατρός Αὐγουστίνου ἦταν κυρίως ἐλεγκτικό. Ὡς σύνθημά του εἶχε τόν
λόγο τοῦ Θεοῦ στόν προφήτη Ἠσαΐα: «Ἀναβόησον ἐν ἰσχύι καί μή φείσῃ, ὡς σάλπιγγα
ὕψωσον τήν φωνήν σου, καί ἀνάγγειλον τῷ λαῷ μου τά ἁμαρτήματα αὐτῶν καί τῷ
οἴκῳ Ἰακώβ τάς ἀνομίας αὐτῶν» (58,1). Ἦταν φοβερός στόν ἔλεγχό του ὁ πατήρ
Αὐγουστῖνος. Ἀπηύθυνε δέ τό ἐλεγκτικό του κήρυγμα ὄχι μόνο πρός τά κάτω, στόν
ἁπλό λαό, ἀλλά κυρίως πρός τά ἄνω, πρός τούς θρησκευτικούς καί πολιτικούς ἡγέτες.
Σέ κανένα δέν ἐχαρίζετο. Καί γιά τήν δικαιοσύνη του αὐτή πού ἔδειχνε ὡς πρός τόν
ἔλεγχό του, γινόταν ὁ θρυλικός καί ἡρωικός ἱεροκήρυκας, ὁ ἀρεστός καί σέ Θεό καί
σέ ἀνθρώπους. Εἶναι ἀλήθεια βέβαια ὅτι στό ἰδικό του ξίφος τοῦ θείου λόγου οἱ ἐλεγχθέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ ἔσυραν καί αὐτοί τό ἰδικόν τους ξίφος, τήν βία δηλαδή καί τήν πολεμική ἐναντίον του. Ἀλλά παρ᾽ ὅλη τήν τόση πολεμική τῶν ἐχθρῶν του, αὐτός,
πιστός μαθητής τῶν προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας μας, δέν ὑπέστελλε τόν ἀγώνα του, ἀντίθετα μάλιστα – θαυμαστό σημεῖο
αὐτό! – αὐτός, καί μετά τήν κατ᾽ αὐτοῦ πολεμική, γινόταν δυναμικώτερος καί σφοδρότερος στόν ἀγώνα του κατά τῶν σκανδαλοποιῶν καί κακοποιῶν. Νομίζω ὅτι ἐδῶ
μπορεῖ νά ἐφαρμόσει κανείς στόν ἀγωνιστή Ἱεράρχη πατέρα Αὐγουστῖνο τόν λόγο τοῦ
προφήτου Μιχαία, ὁ ὁποῖος, ἔλεγε κατά μόνας γιά τήν πολεμική τῶν ἐχθρῶν του:
«Τοὐναντίον ἐγώ εἶμαι πλήρης δυνάμεως γιά νά ἐξαγγέλλω τήν ἀσέβεια τοῦ Ἰακώβ
καί τήν ἁμαρτία τοῦ Ἰσραήλ» (3,8)!
7. Δέν ἦταν ὅμως μόνο ἐλεγκτικό τό κήρυγμα τοῦ πατρός Αὐγουστίνου, ἀλλά ἦταν
καί παρήγορο. Ὅπως ἀπό τόν προφήτη Ἠσαΐα ἐπρόσεξε τό «Ἀναβόησον» καί τό «ὡς
σάλπιγγα ὕψωσον τήν φωνήν σου καί ἀνάγγειλον τά ἁμαρτήματα αὐτῶν» (58,1),
ἔτσι ἐπρόσεξε καί τόν ἄλλον λόγο τοῦ Θεοῦ πρός τόν προφήτη «παρακαλεῖτε, παρακαλεῖτε τόν λαόν μου» (40,1). Ἦταν ποικίλος. Συχνά δέ ἐμνημόνευε τόν λόγο τοῦ
Χρυσοστόμου, «ποικίλον δεῖ εἶναι τόν ἱερέα τοῦ Θεοῦ»! Ἦταν σάν τόν προφήτη Ἠλία,
ἱπποτικός καί ρωμαλέος στόν βασιλέα Ἀχαάβ, παρήγορος στήν πτωχή χήρα καί εἴρων
στούς ἱερεῖς τοῦ Βάαλ. Στό κήρυγμά του ὁ ἀλήστου μνήμης Γέροντας πατήρ
Αὐγουστῖνος εἶχε καί τό «ἐκριζοῦν καί κατασκάπτειν» μέ τόν ἔλεγχό του, ἀλλά καί
τό «ἀνοικοδομεῖν καί καταφυτεύειν» μέ τό παρήγορο πνευματικό του κήρυγμα, ὅπως
ἔτσι ἐπέταξε ὁ Θεός τόν Ἰερεμία νά κηρύττει (Ἰερ. 1,10).
Τό κήρυγμα τοῦ ἐπισκόπου καί ἱεροκήρυκα πατρός Αὐγουστίνου ἦταν παρήγορο
στούς ἁμαρτωλούς. «Ὅσα πολλά καί μεγάλα καί ἄν εἶναι τά ἁμαρτήματά σου ἁμαρτωλέ – ἔλεγε – μήν ἀπελπίζεσαι. Κοίτα τόν Ἐσταυρωμένο. Ἀπό τό κεφάλι Του,
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ὅπου τό ἀκάνθινο στέφανο, ἀπό τά τρυπημένα Του χέρια καί τά σταυρωμένα Του
πόδια, τρέχει τό Αἷμα. Καί “τό Αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπό πάσης
ἁμαρτίας”» (Α´ Ἰωάν. 1,7). Ἦταν σωτηριολογικό τό κήρυγμα τοῦ πατρός Αὐγουστίνου, σοῦ ἔδινε μήνυμα σωτηρίας. Τόνιζε τήν ἐξομολόγηση καί τήν θεία Κοινωνία,
ὡς ἀναγκαῖα γιά τήν σωτηρία μας Μυστήρια.
Τό κήρυγμα τοῦ τιμωμένου ἁγίου Γέροντος ἦταν βιβλικό. Ἦταν κήρυγμα πλούσιο
σέ παράθεση χωρίων καί περικοπῶν ἀπό τήν Ἁγία Γραφή. Ἦταν δέ τέτοιες οἱ χρησιμοποιούμενες βιβλικές περικοπές καί τά χωρία, ὥστε σοῦ ἄναβαν τήν ἐπιθυμία νά
διαβάσεις τήν Ἁγία Γραφή, τήν ἀθάνατη αὐτή πηγή τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Ὁ πατήρ
Αὐγουστῖνος δέν μποροῦσε νά νοήσει ἱεροκήρυκα χωρίς νά ἔχει πρῶτα καλή γνώση
τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ὅταν εἶχε μπροστά του ὁμάδα θεολόγων, ἤθελε νά διαπιστώσει
τήν γνώση τους στήν Ἁγία Γραφή, γι᾽ αὐτό καί τούς «πετοῦσε» στή συνομιλία του
μαζί τους χωρία ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, Παλαιά καί Καινή Διαθήκη, ἐρωτώντας ἐπίμονα ποῦ εὑρίσκεται τό χωρίο αὐτό. Δέν θά ξεχάσω, ὅταν σέ ἑσπερινή του διδασκαλία
στήν αἴθουσα τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στήν Ἀθήνα, τό 1966 περίπου, σέ πυκνό, ὅπως
πάντα, ἀκροατήριό του ἐμνημόνευσε στήν ὁρμή τοῦ λόγου του τό χωρίο τῆς Ἁγίας
Γραφῆς «ὁ πραΰς ἔστω μαχητής». Καί ἀμέσως εἶπε ἔπειτα ἐπιτακτικά: «Φούντας,
ἔλα δῶ· ποιός τό λέει αὐτό;». Καί ἐγώ τοῦ ἀπήντησα: «Ὁ προφήτης Ἰωήλ». Πρέπει
νά χάρηκε ἀπό τή σωστή μου ἀπάντηση, μοῦ εἶπε δέ ἀμέσως ἔπειτα: «Ἀλλοίμονό
σου ἄν δέν τό εὕρισκες»! Μᾶς παίδευε ὁ Γέροντας στή γνώση τῆς Ἁγίας Γραφῆς,
γιατί μᾶς ἤθελε καλούς κήρυκας τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.
8. Τό κήρυγμα τοῦ πατρός Αὐγουστίνου ἦταν μέν ἁπλό καί θερμό, καί γι᾽ αὐτό
ἔμπαινε στήν καρδιά τῶν ἀκροατῶν, ἀλλά ἦταν κήρυγμα θεολογικό. Ἦταν βιβλικό
καί πατερικό συγχρόνως. Συνεχῶς σέ μᾶς τούς θεολόγους μᾶς τόνιζε ὡς ἀπαραίτητη
τήν γνώση αὐτῶν τῶν δύο, τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν ἁγίων Πατέρων· γιατί, μᾶς
ἔλεγε, «ὁ θεολόγος γεννᾶται εἰς τάς Γραφάς, ὡς αὐτάς ἡρμήνευσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες».
Δέν ἤθελε, ἐπ᾽ οὐδενί λόγῳ δέν ἤθελε, νά εἶναι «μεταπατερικός», νά μεταλλάσσει,
δηλαδή, τήν Πατερική διδασκαλία, ἐπειδή αὐτή φαίνεται ὡς αὐστηρή καί μή ἀρεστή
στόν λαό. Σ᾽ αὐτό ἀρχή καί σύνθημά του εἶχε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ στόν προφήτη Ἰερεμία: «Οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά ἐπιστρέψουν σέ σένα καί ὄχι ἐσύ πρός αὐτούς» (Ἰερ.
15,19). Ὁ λόγος αὐτός τοῦ Θεοῦ στόν προφήτη σημαίνει αὐτό ἀκριβῶς πού λέγουμε:
Ὅτι δέν πρέπει ὁ κήρυκας νά μεταλλάσσει καί νά «πλανίζει» τό λόγο τοῦ Θεοῦ, γιά
νά γίνει ἀποδεκτός ἀπό τό λαό, γιατί τότε αὐτό, κατά τόν πατέρα Αὐγουστῖνο, εἶναι
«κουτσουρεμένο Εὐαγγέλιο»· ἀλλά ὁ κήρυκας πρέπει νά κηρύττει «ἀπερίτμητον» τόν
λόγο τοῦ Θεοῦ – δική του ἔκφραση αὐτή γιά τό κήρυγμα –, νά τόν κρατεῖ ψηλά καί
νά προσπαθεῖ καί νά ἀγωνίζεται ἐκεῖ ψηλά νά ἀνεβάσει τόν λαό, γιά νά τόν δεχθεῖ.
«Οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά ἐπιστρέψουν σέ σένα καί ὄχι ἐσύ πρός αὐτούς», εἶπε ὁ Θεός
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στόν προφήτη Ἰερεμία. Δέν ἀπέβλεπε ὁ μακαριστός Γέροντας σέ πλῆθος ἀκροατῶν,
ὥστε νά κηρύττει κήρυγμα ἀρεστό σ᾽ αὐτούς. Τόν θυμᾶμαι κάποτε πού εἶπε: «Δέν μέ
ἐνδιαφέρει σέ πόσους θά κηρύξω, ἀλλά τί θά κηρύξω!!!» Τό δέ περίεργο καί ἐντυπωσιακό εἶναι ὅτι γι᾽ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο εὐλογεῖτο ἀπό τόν Θεό καί εἶχε πάντοτε
πλῆθος ἀκροατῶν στό κήρυγμά του.
Σχετικά μέ τό κήρυγμα τοῦ πατρός Αὐγουστίνου εἶναι ἀνάγκη νά πῶ ὅτι ἐνῶ ἔθιγε
κοινωνικά κακά καί ἤλεγχε τούς ἄρχοντες ὡς αἰτία τῶν κακῶν αὐτῶν, ὅμως ποτέ
δέν μετέβαλλε τό κήρυγμά του σέ πολιτικολογία. Φαινόταν καθαρά ὅτι τό κοινωνικό
καί τό πολιτικό κακό τό ἤλεγχε μέ θεολογική βάση ἀποβλέποντας στό πνευματικό
ὄφελος καί τήν σωτηρία τοῦ λαοῦ.
Γενικά τό κήρυγμα τοῦ ἐπισκόπου πατρός Αὐγουστίνου ἦταν κατήχηση, αὐτό πού
τόσο καί σήμερα ἔχει ἀνάγκη ὁ λαός μας. Ἀπέβλεπε στό νά διδάξει στόν λαό τήν
πίστη του, τήν ὀρθόδοξη πίστη του, γιά νά τόν κάνει νά τήν ἀγαπήσει καί νά ἀγωνίζεται ἔπειτα γι᾽ αὐτήν, ὅταν τήν βλέπει νά προσβάλλεται.
Καί ὅταν λέγουμε ἀγώνα γιά τήν πίστη, αὐτό γιά τόν πατέρα Αὐγουστῖνο ἐσήμαινε
ἀγώνα μέχρι πεζοδρομίου καί μέχρι αἵματος καί φυλακῶν. Αὐτό τό κήρυγμα ἀγαποῦσε
ὁ ἀγωνιστής ἐπίσκοπος, κήρυγμα πού καταλήγει σέ διωγμό καί μαρτύριο, ἐνῶ τό
ἄλλο κήρυγμα, τό ἀκίνδυνο, δέν τό θεωροῦσε κήρυγμα. Συχνά μᾶς ἔλεγε καί ἐπανελάμβανε τόν λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Κήρυγμα ὁδεῦον διά πάσης
ἀνέσεως οὐκ ἔστι κήρυγμα»! Γι᾽ αὐτό καί μᾶς ἔλεγε καί μᾶς τόνιζε τόν ἄλλον λόγο
τοῦ χρυσορρήμονα πατρός: «Τό κήρυγμα δεῖται ἀνδρός γενναίου, φερεπόνου καί ἑτοίμου
πρός θάνατον»!
Ἐπειδή ἡ πίστη ἦταν τό κύριο περιεχόμενο τῶν κηρυγμάτων τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος, γι᾽ αὐτό ἦταν πολέμιος τῶν αἱρετικῶν, στούς ὁποίους βεβαίως συγκατέλεγε
καί τούς παπικούς καί τούς οἰκουμενιστές. Στό κήρυγμά του ἦταν σφόδρα ἀντιπαπικός
καί ἀντιοικουμενιστής. Καί ὅπως τόν παρουσίασα στήν πενιχρά μου ὁμιλία θά ἦταν
σήμερα καί σφόδρα ἀντι-μεταπατερικός. Ποῦ εἶσαι, πάτερ Αὐγουστῖνε, ποῦ εἶσαι σήμερα νά φωνάξεις καί νά κραυγάσεις γιά τά προδοτικά βήματα καί κινήματα πού γίνονται. Ἀλλά, ὅπως συχνά μᾶς ἔλεγες «οὐκ ἐκλείψουσι τῇ Ὀρθοδοξίᾳ στρατιῶται»!
Ζητοῦμε τήν εὐχή Σου καί τήν προσευχή Σου, ἅγιε Πατέρα, ἐμπνεόμενοι ἀπό τά
δικά Σου κηρύγματα καί τούς δικούς Σου ἀγῶνες νά εἴμαστε καλοί στρατιῶτες τῆς
ἱερᾶς παρατάξεως τοῦ Κυρίου, ΑΜΗΝ.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 6 Μαΐου 2012

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (α)
1. Ὁ Θεός μας, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, εἶναι ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός
καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἡ μεγάλη αὐτή ἀλήθεια τῆς πίστης μας ἀποκαλύφθηκε
κατά τήν βάπτιση τοῦ Κυρίου στόν Ἰορδάνη ποταμό. «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου
σου, Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις», λέγει τό Ἀπολυτίκιο τῆς
ἑορτῆς. Γι᾽ αὐτό καί ἡ ἑορτή αὐτή λέγεται «Ἐπιφάνια» ἤ καλύτερα «Θεοφάνια».
Λέγεται «Θεοφάνια», γιατί πραγματικά καί συγχρόνως ἀποκαλύφθηκαν καί τά
τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος: Ἡ φωνή τοῦ Πατρός μαρτυρεῖ ἀπό τόν οὐρανό
γιά τήν θεότητα τοῦ Υἱοῦ Του Ἰησοῦ Χριστοῦ· Ὁ Υἱός βαπτίζεται καί τό Πνεῦμα
τό Ἅγιον μέ μορφή περιστερᾶς ἀναπαύεται στόν Υἱό.
2. Τήν Ἁγία Τριάδα, ἀγαπητοί μου, τήν ὁμολογοῦμε συχνά στήν λατρεία μας
καί στήν ἀτομική προσευχή μας. Τήν προσευχή μας πρέπει νά τήν ἀρχίζουμε
μέ τό «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», ἀναφέροντας δηλαδή τά Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Καί πρέπει τήν προσευχή
μας νά τήν ἀρχίζουμε κάνοντας τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ μέ τά τρία δάχτυλα
ἑνωμένα καί μέ τό σχῆμα αὐτό πάλι δηλώνουμε τά τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας
Τριάδος, τά ὁποῖα εἶναι ὁμοούσια, γι᾽ αὐτό καί εἶναι ἑνωμένα καί ὄχι χωρισμένα
τά δάχτυλά μας. «Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον», ὁμολογοῦμε. Ἐπίσης μιά σύντομη καί ἁπλῆ προσευχή στήν Ἁγία
Τριάδα εἶναι τό «Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι». Καί ἄλλη πάλι
προσευχή στήν Ἁγία Τριάδα, πού πρέπει νά τήν λέμε συχνά, εἶναι τό «Ἅγιος ὁ
Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς». Τό «Ἅγιος ὁ Θεός»
ἀναφέρεται στόν Πατέρα. Τό «Ἅγιος Ἰσχυρός» ἀναφέρεται στόν Υἱό καί τό
«Ἅγιος Ἀθάνατος» ἀναφέρεται στό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὅλες οἱ προσευχές τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπευθύνονται στήν Ἁγία Τριάδα. Προσευχόμαστε στόν Θεό
Πατέρα διά τοῦ Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι.
3. Τό δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀγαπητοί μου, εἶναι βαθύ καί πρέπει νά ἀκριβολογοῦμε στήν διατύπωσή του. Νά τό ἐκφράζουμε δηλαδή, ὅπως τό διατύπωσαν
οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Γιά νά σᾶς πῶ τί εἶναι Ἁγία Τριάς θά πρέπει νά σᾶς πῶ πρῶτα
τί δέν εἶναι Ἁγία Τριάς, νά σᾶς πῶ δηλαδή τί εἶπαν οἱ αἱρετικοί γιά τήν Ἁγία
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Τριάδα. (α) Τό νά ποῦμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἕνας καί στήν Παλαιά Διαθήκη ἐκδηλώθηκε σάν Πατέρας, στήν Καινή Διαθήκη ἔπειτα ἐκδηλώθηκε ὡς Υἱός, στό
Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί στήν Ἐκκλησία ἔπειτα ἐκδηλώθηκε ὡς Ἅγιο
Πνεῦμα, αὐτό δέν εἶναι Ἁγία Τριάς. Αὐτή ἡ ἰδέα παρουσιάζει τήν Ἁγία Τριάδα
ὄχι ὡς πραγματική, ἀλλά ὡς φανταστική καί ἐκδηλωθεῖσα μέ τρεῖς φάσεις. Αὐτό
τό εἶπε ὁ αἱρετικός Σαβέλλιος, τόν ὁποῖο καταδίκασε ἡ Ἐκκλησία μας.
(β) Ἄλλη λανθασμένη ἔννοια περί τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι τό νά ποῦμε ὅτι ὁ
Πατέρας μόνον εἶναι Θεός, ἐνῶ ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι κτίσματα, ὅπως
ἐμεῖς. Αὐτό τό λένε οἱ Χιλιαστές.
(γ) Τό νά ποῦμε πάλι ὅτι ὁ Θεός εἶναι Ἕνας, ὁ Πατέρας, καί ὅτι ὁ Υἱός καί
τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἁπλά ὀνόματα, πού ἐκφράζουν τίς δυνάμεις τοῦ Θεοῦ, τόν
λόγο Του καί τήν σκέψη Του, αὐτό δέν εἶναι Ἁγία Τριάς. Αὐτό πάλι τό εἶπε ὁ
αἱρετικός Παῦλος ὁ Σαμοσατεύς.
(δ) Τό νά ποῦμε ἔπειτα ὅτι ἔχουμε τρεῖς Θεούς, ὅτι δηλαδή ἔχουμε «Τριθεΐα»,
ἕναν Θεό τόν Πατέρα, καί ἕναν ἄλλο Θεό ἀνεξάρτητον, τόν Υἱό, καί ἕναν ἄλλον
πάλι Θεό, ἀνεξάρτητον καί αὐτόν, τό Ἅγιο Πνεῦμα, αὐτό δέν εἶναι Ἁγία Τριάς.
Ὅλες οἱ παραπάνω κακοδοξίες, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, καταδικάστηκαν ἀπό
τήν Ἐκκλησία καί ἀπορρίφθηκαν.
4. Ἀλλά τί πιστεύει ἡ Ἐκκλησία μας γιά τήν Ἁγία Τριάδα; Οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί γιά τήν Ἁγία Τριάδα πιστεύουμε ὅτι εἶναι Τρία Πρόσωπα, ἀλλά μία Θεία
Οὐσία. Ναί! Εἶναι τρία Θεῖα Πρόσωπα, ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα.
Θεός ὁ Πατήρ, Θεός ὁ Υἱός, Θεός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Πλήν ὅμως τά τρία
Αὐτά Θεῖα Πρόσωπα ἔχουν μία καί τήν αὐτή Θεία Οὐσία, γι᾽ αὐτό καί λέγουμε
ὅτι εἶναι ὁμοούσια. Ἔτσι, μέ τήν ἔκφραση «Τριάδα ὁμοούσιος» δέν διαιροῦνται
τά Πρόσωπα, διότι εἶναι ὁμοούσια. Ἀλλά καί δέν συγχέονται τά Πρόσωπα ἐπειδή
εἶναι ὁμοούσια, γιατί εἶναι διακρινόμενα Πρόσωπα· ἄλλο Πρόσωπο ὁ Πατέρας,
ἄλλο ὁ Υἱός καί ἄλλο τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἄς ξαναποῦμε πάλι τόν τριαδικό λειτουργικό ὕμνο: «Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον»!
Ἀλλά τό δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀδελφοί χριστιανοί, εἶναι σοβαρό καί πολύ
βαθύ, γι᾽ αὐτό καί θά ἀφιερώσουμε καί ἄλλο κήρυγμά μας σ᾽ αὐτό.
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (β)
1. Σέ προηγούμενο κήρυγμά μας, ἀδελφοί χριστιανοί, μιλούσαμε γιά τήν Ἁγία
Τριάδα. Ἐπειδή δέν τελειώσαμε τό μάθημα αὐτό, τό συνεχίζουμε στό σημερινό μας
κήρυγμα. Ὅπως σᾶς ἔχω πεῖ, σᾶς ξαναλέγω καί τώρα ὅτι τό δόγμα τῆς Ἁγίας
Τριάδος εἶναι πολύ βαθύ καί πολύ σοβαρό, γιατί πρόκειται γιά τόν Θεό μας. Ὁ Θεός
μας εἶναι Ἁγία Τριάς, ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, διαφορετικά τό καθένα Πρόσωπο ἀπό τό Ἄλλο. Δέν ἔχουμε ὅμως τρεῖς Θεούς, γιατί τά τρία αὐτά
θεῖα Πρόσωπα ἔχουν τήν ἴδια καί τήν αὐτή θεία Οὐσία. Εἶναι ὁμοούσια. Τά λέγαμε
αὐτά στό προηγούμενο κήρυγμά μας.
2. Συνεχίζοντας σήμερα τό μεγάλο αὐτό δόγμα τῆς Πίστης μας λέγουμε ὅτι
πηγή τῆς Θεότητος εἶναι ὁ Πατέρας. Ἀπό τόν Πατέρα δηλαδή «γεννᾶται» ὁ Υἱός
καί ἀπό τόν Πατέρα πάλι «ἐκπορεύεται» τό Ἅγιο Πνεῦμα. Μάθετε, χριστιανοί
μου, αὐτά τά δύο ρήματα, γιατί τά λέει ἡ Ἁγία Γραφή, τά χρησιμοποίησαν πολύ οἱ
ἅγιοι Πατέρες καί τά ἀκοῦμε πολύ συχνά στήν θεία λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τά ξαναλέγω: Ὁ Υἱός «γεννᾶται» ἀπό τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα «ἐκπορεύεται» πάλι ἀπό τόν Πατέρα. Προσέχετε: Δέν εἶπα ὅτι ὁ Υἱός «γεννήθηκε» ἤ
ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα «ἐκπορεύθηκε», ὅτι δηλαδή αὐτό ἔγινε κάποτε μιά φορά καί
πάει, τελείωσε. Τά ρήματα διατυπώνονται στόν ἐνεστώτα χρόνο: Ὁ Υἱός πάντα
«γεννᾶται» ἀπό τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα πάντα «ἐκπορεύεται» καί Αὐτό
ἀπό τόν Πατέρα. Βλέπετε, χριστιανοί μου, πόσο λεπτές εἶναι οἱ διατυπώσεις τῆς
Πίστης μας στά δόγματά της; Λίγο νά τό ποῦμε διαφορετικά, πέσαμε σέ αἵρεση.
Γιά τήν Ἁγία Τριάδα πού μιλᾶμε, γιά ἕνα «γιώτα» (ι) ὁ στύλος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ
ἅγιος Ἀθανάσιος, ἔδωσε γιά πολλά χρόνια μεγάλο ἀγώνα. Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος,
ἐκφράζοντας τήν ὀρθόδοξη πίστη, ἔλεγε «ὁμοούσιος». Οἱ αἱρετικοί ἔλεγαν «ὁμοΙούσιος». Ἕνα γιώτα δηλαδή ἡ διαφορά! Κι ὅμως αὐτό τό γιώτα εἶναι σημαντικό:
Ἄν ποῦμε τόν Ἰησοῦ Χριστό «ὁμοούσιο» μέ τόν Πατέρα, τότε τόν ὁμολογοῦμε ὡς
Θεό. ῎Αν ὅμως τόν ποῦμε «ὁμοΙούσιο», ὅπως τόν ἔλεγαν οἱ αἱρετικοί, τότε σάν νά
Τόν λέμε δημιούργημα, Τόν λέμε κτίσμα, ὅπως εἶναι ὅλα τά κτίσματα. Χρειάζεται
λοιπόν ἀκρίβεια στήν διατύπωση τῶν δογμάτων τῆς Πίστης μας. Νά λέμε τά δόγματά μας ὅπως τά διετύπωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες καί ὅπως τά ψάλλει ἡ Ἐκκλησία
μας σέ θεσπέσιους ὕμνους, πού εἶναι καί αὐτοί οἱ ὕμνοι δημιουργήματα τῶν ἁγίων
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Πατέρων. Εἶναι ἀλήθεια βέβαια ὅτι μᾶς εἶναι ἀκατάληπτοι αὐτοί οἱ ὕμνοι. Αὐτό
ὅμως δέν σημαίνει ὅτι πρέπει νά τούς καταργήσουμε καί νά κάνουμε ἄλλους ὕμνους
«μεταπατερικῆς» θεολογίας. Πρέπει νά κάνουμε κηρύγματα, μέ τά ὁποῖα νά βοηθοῦμε τόν λαό νά νοήσει τήν Πίστη του, πού τήν ἀκούει νά ψάλλεται στήν Ἐκκλησία. Αὐτό κάνω καί ἐγώ, χριστιανοί μου, μέ τά κηρύγματά μου αὐτά καί νά μή
μοῦ λέτε, παρακαλῶ, ὅτι δέν τά καταλαβαίνετε. Νά ρωτᾶτε τούς ἱερεῖς σας νά σᾶς
τά ἐξηγήσουν καλύτερα, γιατί τόν ἱερέα οἱ παλαιοί τόν ἔλεγαν καί «δάσκαλο». Πρέπει νά μάθουμε τήν Πίστη μας, ἀδελφοί μου, καί ἀλλοίμονό μας ἄν δέν τήν μάθουμε.
Μαζί μέ τά ἄλλα κακά πού συμβαίνουν στήν ἐποχή μας, πού βουλιάζουν τήν πατρίδα μας, ὡς μεγαλύτερο κακό θεωρῶ καί τοῦτο: Τό ὅτι ἔρχεται ὕπουλα ἕνα κράμα,
πού εἶναι ζύμωμα ποικίλων αἱρέσεων, καί εἰσβάλλει στήν χώρα μας μαζί μέ τήν
αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ.
3. Ξαναρχόμαστε τώρα, ἀγαπητοί μου, στήν ἉγίαΤριάδα. Εἴπαμε ὅτι τά τρία
θεῖα Πρόσωπα, ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, εἶναι ὁμοούσια, γιατί ἔχουν
μία καί τήν αὐτή θεία Οὐσία. Ἐπίσης εἴπαμε ὅτι πηγή θεότητος εἶναι ὁ Πατέρας,
ἀπό τόν Ὁποῖο γεννᾶται ὁ Υἱός καί ἀπό τόν Ὁποῖο Πατέρα πάλι ἐκπορεύεται τό
Ἅγιο Πνεῦμα. Τό ὅτι ὅμως ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα προέρχονται ἀπό τόν Πατέρα
αὐτό δέν σημαίνει ὅτι εἶναι κατώτερα ἀπό τόν Πατέρα. Ὄχι! Γιατί ὁ Υἱός καί τό
Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι «συναΐδια» Πρόσωπα μέ τόν Πατέρα. «Συναΐδια» σημαίνει ὅτι
εἶναι αἰώνια. Δέν μποροῦμε δηλαδή νά ποῦμε ὅτι πρῶτα ἦταν ὁ Πατέρας καί ἔπειτα
γέννησε τόν Υἱό καί ἔπειτα πάλι ἐκπόρευσε τόν Ἅγιο Πνεῦμα. Ἄν τό ποῦμε αὐτό
σημαίνει ὅτι ὁ Πατέρας σέ κάποια ἐποχή δέν ἦταν Πατέρας καί ἀργότερα προόδευσε
καί ἔγινε Πατέρας γεννώντας τόν Υἱό Του. Καί ὅτι ὁ Πατέρας πάλι πρῶτα δέν εἶχε
Ἅγιο Πνεῦμα καί ἀργότερα προόδευσε καί ἀπέκτησε Ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτό ὅμως
σημαίνει ὅτι πιστεύουμε ἕνα Θεό πού ἀλλοιώνεται: Ἀπό μή Πατέρας γίνεται Πατέρας!... Αὐτό εἶναι βλασφημία καί αἵρεση, ἄν τό ποῦμε. Γι᾽ αὐτό λέμε ὅτι καί τά
τρία Πρόσωπα, Πατήρ, Υἱός καί Ἅγιο Πνεῦμα, εἶναι «συναΐδια», ὅτι δηλαδή εἶναι
ἐκτός χρόνου, ὅτι εἶναι αἰώνια.
4. Καί ἕνα ἄλλο θέλω νά σᾶς πῶ, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γιά τήν Ἁγία Τριάδα
καί τελειώνω. Ἐνῶ ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ξεκινᾶμε ἀπό τό Πρόσωπο τοῦ Πατέρα γιά
νά μιλήσουμε γιά τόν Υἱό καί τό Πνεῦμα (ὅτι δηλαδή ὁ Υἱός γεννᾶται ἀπό τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀπ᾽ Αὐτόν), οἱ αἱρετικοί Παπικοί ὡς ἀρχή
θεότητος δέν θεωροῦν Πρόσωπο, τόν Πατέρα, ἀλλά τήν ἀπρόσωπη θεία Οὐσία.
Καί ἀκοῦστε πῶς σκέπτονται: Ἐπειδή, λένε, καί τά τρία θεῖα Πρόσωπα ἔχουν τήν
ἴδια Οὐσία, ἀφοῦ τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα, θά πρέπει νά ἐκπορεύεται καί ἀπό τόν Υἱό, γιατί ὁ Υἱός ἔχει τήν ἴδια θεία Οὐσία μέ τόν Πατέρα.
93

Ἔτσι, λοιπόν, ἀντίθετα μέ τό Σύμβολο τῆς Πίστεως, τό «Πιστεύω» μας, καί ἀντίθετα μέ τόν λόγο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μας, ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται μόνο
ἀπό τόν Πατέρα (βλ. Ἰωάν. 15,26), οἱ Παπικοί ἔβαλαν στό δικό τους «πιστεύω»
ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται καί ἀπό τόν Υἱό. Αὐτό εἶναι τό περίφημο «Φιλιόκβε» τῶν Καθολικῶν, πού χρόνια καί χρόνια τώρα δέν τό ἔχουν ἀνακαλέσει,
ἀλλά μένουν στήν πλάνη τους καί τήν αἵρεσή τους. Τό ὅτι εἶναι αἵρεση πραγματικά
τό «Φιλιόκβε» τῶν Καθολικῶν σᾶς τό εἶχα ἀποδείξει σέ προηγούμενο κήρυγμά
μου. Καί δέν εἶναι μόνο τό «Φιλιόκβε», ἀγαπητοί μου, πού μᾶς χωρίζει μέ τούς
Καθολικούς. Εἶναι τόσες καί τόσες πλάνες, γιά τίς ὁποῖες ἔχουμε τά «Ἀναθέματα»
τῶν ἁγίων Πατέρων. Δέν εἶναι λοιπόν δυνατόν νά γίνει ἕνωση τῶν Ὀρθοδόξων μέ
τούς Καθολικούς, χωρίς πρῶτα αὐτοί νά ἀρνηθοῦν γραπτῶς καί ἐπισήμως τίς πλάνες τους. Ἕνωση μέ τούς Καθολικούς χωρίς τήν ἄρνηση ἀπό αὐτούς τῶν αἱρέσεών
τους σημαίνει ἀπό μᾶς ἄρνηση τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας. Ποτέ αὐτό, χριστιανοί
μου! Προτιμότερο οἱ φυλακές καί τά μαρτύρια, πού ὑπέστησαν οἱ ἅγιοι Πατέρες
μας, παρά νά προδώσουμε τήν Πίστη μας.

94

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 20 Μαΐου 2012

Θέμα: Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Α)
Στήν σειρά τῶν κηρυγμάτων πού σᾶς κάνω, ἀδελφοί χριστιανοί, σήμερα θέλω νά
σᾶς μιλήσω γιά τήν θεία Λειτουργία. Καί ἄλλοτε σᾶς ἔχω μιλήσει γιά τήν θεία Λειτουργία μέ πολλά κηρύγματα, ἀλλά θέλω πάλι καί σήμερα νά σᾶς μιλήσω μέ μία γενική ἔννοια, τί εἶναι ἡ θεία Λειτουργία καί τί γίνεται σ᾽ αὐτήν.
1. Ἡ θεία Λειτουργία, ἀγαπητοί μου, εἶναι τό πιό ἱερό, τό πιό ὡραῖο καί τό πιό
γλυκό πού γίνεται κάτω στήν γῆ. Στήν θεία Λειτουργία, ἀληθινά καί ὄχι φανταστικά,
ἔχουμε τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν θεία Λειτουργία ὁ οὐρανός κατεβαίνει κάτω
στήν γῆ καί ἡ γῆ ἀνεβαίνει πάνω στόν οὐρανό. Στήν θεία Λειτουργία προσφέρουμε
στόν οὐράνιο Πατέρα τήν Θυσία τοῦ Υἱοῦ Του, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ζοῦμε
δηλαδή σ᾽ αὐτήν αὐτό πού ἔγινε τήν Μεγάλη Παρασκευή, ὅταν ὁ Χριστός στοῦ Γολγοθᾶ τόν βράχο πρόσφερε τόν ἑαυτό Του Θυσία στόν Θεό γιά μᾶς, γιά τήν ἄφεση τῶν
ἁμαρτιῶν μας. Καί ὄχι μόνο τήν Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί τήν Ἀνάστασή
Του ζοῦμε στήν θεία Λειτουργία. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἱερέας, ἐνῶ ὅλη τήν ἑβδομάδα εἶναι
ντυμένος στά μαῦρα μέ τό τίμιο ράσο του, ὅταν θέλει νά λειτουργήσει, βγάζει τά μαῦρα
καί φοράει λαμπρά ἄμφια. Γιατί; Γιατί στήν θεία Λειτουργία μαζί μέ τήν Σταύρωση
ζοῦμε καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Καί ὄχι μόνον αὐτό, χριστιανοί μου, ἀλλά ἡ
θεία Λειτουργία εἶναι μιά Πεντηκοστή, γιατί παίρνουμε σ᾽ αὐτήν τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Καί ὅτι αὐτό εἶναι ἀλήθεια, φαίνεται ἀπό ἐκεῖνο τό ὡραῖο τροπάριο πού
λέγει ὁ ψάλτης στό τέλος τῆς Λειτουργίας. Ἄν σᾶς ἐρωτήσει κανείς, χριστιανοί μου,
τί εἴδατε καί τί πήρατε ἀπό τήν θεία Λειτουργία, νά τοῦ πεῖτε αὐτό πού ἀκοῦτε τελευταῖα ἀπό τόν ψάλτη: «Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον»!
2. Ὅλη ἡ θεία Λειτουργία, ἀπό τό «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία» μέχρι τό «Δι᾽ εὐχῶν»
χωρίζεται σέ δυό μεγάλα μέρη. Τό πρῶτο μέρος τελειώνει μέ τό Εὐαγγέλιο καί τό
δεύτερο μέρος ἀρχίζει μετά τό Εὐαγγέλιο καί φθάνει μέχρι τό τέλος. Στό πρῶτο μέρος
μποροῦσαν νά μετέχουν ὄχι μόνον οἱ βαπτισμένοι, πού λέγονται «πιστοί», ἀλλά καί οἱ
ἀβάπτιστοι, πού ἤθελαν ὅμως νά βαπτιστοῦν καί γι᾽ αὐτό διδάσκονταν τήν πίστη, οἱ
«κατηχούμενοι» δηλαδή. Στό δεύτερο ὅμως μέρος, πού εἶναι κυρίως ἡ θεία Λειτουργία,
δέν ἐπιτρεπόταν νά παρευρίσκονται οἱ κατηχούμενοι, οἱ ἀβάπτιστοι δηλαδή, ἀλλά
μόνον οἱ πιστοί, δηλαδή μόνον οἱ βαπτισμένοι. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἱερέας μετά τό Εὐαγγέλιο ἔλεγε δυνατά: «Οἱ κατηχούμενοι προέλθετε», δηλαδή φύγετε. Δέν ἤθελαν ὅμως
μερικοί νά φύγουν καί στέκονταν ἔξω στήν πόρτα καί μάλιστα ἔσπρωχναν τήν πόρτα
νά ξαναμποῦν μέσα. Γνωρίζοντας αὐτό ὁ Ἱερέας, ὅτι οἱ ἀβάπτιστοι κατηχούμενοι
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σπρώχνουν τήν πόρτα γιά νά ξαναμποῦν στήν Ἐκκλησία, γιά νά δοῦν τί γίνεται στήν
θεία Λειτουργία, πράγμα ὅμως πού δέν ἐπιτρεπόταν, φώναζε: «Προσοχή στίς πόρτες»,
γιά νά μή μποῦν οἱ κατηχούμενοι μέσα. «Τάς θύρας, τάς θύρας», ἔλεγε. Ἀπ᾽ αὐτό,
χριστιανοί μου, νά μάθουμε κι ἐμεῖς νά εἴμαστε προσεκτικοί γιά νά μήν εἶναι μέσα
στήν θεία Λειτουργία αἱρετικοί, ὅπως εἶναι οἱ παπικοί καί οἱ προτεστάντες, ἤ ἄλλοι
ἀλλόθρησκοι ἄνθρωποι. Ὅλοι αὐτοί δέν εἶναι βαπτισμένοι καί ἑπομένως δέν μποροῦν
νά εἶναι μαζί μας στήν θεία Λειτουργία. Ἴσως βέβαια νά ἔχετε ἀκούσει γιά συμπροσευχές δικῶν μας πού γίνονται μέ αἱρετικούς. Αὐτά, χριστιανοί μου, εἶναι προδοτικά
πράγματα καί εἶναι ἀναθεματισμένα ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.
3. Τί ἱερό καί μεγάλο γίνεται μετά τό Εὐαγγέλιο, ὥστε δέν ἐπιτρέπεται νά τό δοῦν
καί νά τό ἀκούσουν αὐτό οἱ ἀβάπτιστοι; Ὅ,τι γίνεται, χριστιανοί μου, μετά τό Εὐαγγέλιο, αὐτό εἶναι κυρίως ἡ θεία Λειτουργία. Σ᾽ αὐτό τό τμῆμα γίνονται τέσσερα πράγματα. Γίνονται αὐτά πού ἔκανε ὁ Χριστός τήν Μεγάλη Πέμπτη. Τί ἔκανε ὁ Χριστός
τήν Μεγάλη Πέμπτη; Πρῶτον: Ἔστειλε δύο ἀπό τούς μαθητές Του νά τοῦ ἑτοιμάσουν τραπέζι, γιά νά φᾶνε τό Πάσχα. Δεύτερον: Στόν Δεῖπνο αὐτό ὁ Χριστός πῆρε
στά χέρια Του τό ψωμί, τό εὐλόγησε καί εἶπε «λάβετε, φάγετε, τοῦτό ἐστι τό Σῶμα
μου»· καί πῆρε ἔπειτα τό ποτήρι μέ τό κρασί, τό εὐλόγησε κι αὐτό καί εἶπε «πίετε
ἐξ αὐτοῦ πάντες τοῦτό ἐστι τό Αἷμά μου». Τρίτον: Κοινώνησαν οἱ μαθητές ἀπό τά
Χέρια τοῦ Χριστοῦ τό Σῶμα Του καί τό Αἷμα Του καί Τέταρτον: Εὐχαρίστησαν γιά
τήν Θεία τους Κοινωνία.
Αὐτά ἀκριβῶς, ἀδελφοί μου, ἀκριβῶς αὐτά τά τέσσερα γίνονται καί σέ κάθε Θεία
Λειτουργία. Πρῶτον: Μετά τό Εὐαγγέλιο ὁ ἱερεύς στρώνει τραπέζι. Ποιό εἶναι αὐτό
τό τραπέζι; Εἶναι ἡ ἁγία Τράπεζα. Ρωτῆστε τούς ἱερεῖς σας καί θά σᾶς τό ποῦν, ὅτι
μετά τό Εὐαγγέλιο ἁπλώνουν πάνω στήν ἁγία Τράπεζα ἕνα ἱερό Τραπεζομάντηλο.
Αὐτό τό Τραπεζομάντηλο εἶναι ἀντί τῆς ἁγίας Τραπέζης. Τό τραπέζι λέγεται «μένσα»
στήν λατινική γλώσσα. Καί τό τραπεζομάντηλο λοιπόν λέγεται Ἀντιμήνσιον. Δεύτερον:
Πάνω σ᾽ αὐτό τό Ἀντιμήνσιο ὁ ἱερέας θά μεταφέρει κατά τήν Μεγάλη Εἴσοδο ἀπό
τήν ἱερή Πρόθεση τά προσκομισμένα δῶρα καί θά τά ἐναποθέσει ἐκεῖ. Αὐτά τά δῶρα,
τό ψωμάκι πού εἶναι στό ἅγιο Δισκάριο καί τό κρασί πού εἶναι στό ἅγιο Ποτήριο, ὅταν
ὁ ἱερέας θά πεῖ τό «Τά Σά ἐκ τῶν Σῶν» καί θά διαβάσει μία σχετική εὐχή, αὐτά τά
δῶρα, λέγω, θά μεταβληθοῦν σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. Θά γίνει θαῦμα δηλαδή,
θά γίνει θεοφάνεια. Τρίτον: Θά κοινωνήσουν οἱ χριστιανοί, ὅπως οἱ Μαθητές στό Μυστικό Δεῖπνο, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, καί, Τέταρτον: Θά εὐχαριστήσουμε
τόν Χριστό, γιατί κοινωνήσαμε. «Ὀρθοί μεταλαβόντες... ἀξίως εὐχαριστήσωμεν τῷ
Κυρίῳ», ἀκοῦμε τόν ἱερέα νά λέγει τελευταῖα. Ἀλλά θά συνεχίσουμε γιά τήν θεία Λειτουργία καί στό ἑπόμενο κήρυγμά μας.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 27 Μαΐου 2012

Θέμα: Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Β)
1. Μιλᾶμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γιά τή θεία Λειτουργία. Ὤ ἡ θεία Λειτουργία!
Εἶναι τό ὡραιότερο καί τό ἱερώτερο πού γίνεται κάτω στή γῆ. Καί ὄχι μόνο κάτω
στή γῆ, ἀλλά καί πάνω στόν οὐρανό. Γιατί, κατά ἕνα μυστηριώδη τρόπο, ὅταν ὁ ἱερεύς
τελεῖ τήν θεία Λειτουργία, τότε τελεῖται παράλληλα καί στόν οὐρανό ἡ θεία Λειτουργία.
Μέ τήν θεία Λειτουργία κάνουμε στή γῆ ὅ,τι κάνουν οἱ ἄγγελοι στόν οὐρανό. Αὐτό
σημαίνει ἐκεῖνο πού ἀκοῦμε ἀπό τόν ψάλτη νά λέγει: «Οἱ τά Χερουβίμ μυστικῶς εἰκονίζοντες...». Ἡ θεία Λειτουργία, ἀδελφοί μου, εἶναι Μυστήριο, εἶναι ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ.
Ὅλα τά ἄλλα Μυστήρια, πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία μας, παίρνουν δύναμη ἀπό αὐτό τό
κύριο Μυστήριο, τήν θεία Λειτουργία. Ἀλλά ἐπειδή, γιά νά μετέχουμε στήν θεία Λειτουργία, πρέπει νά εἴμαστε βαπτισμένοι καί μυρωμένοι, γι᾽ αὐτό οἱ ἅγιοι Πατέρες θεωροῦν αὐτά τά τρία ὡς βασικά Μυστήρια: Τήν θεία Λειτουργία (ἤ θεία Εὐχαριστία,
ὅπως λέγεται διαφορετικά), τό Βάπτισμα καί τό Χρῖσμα.
2. Εἴπαμε στό προηγούμενο κήρυγμά μας ὅτι στήν θεία Λειτουργία, πού κυρίως ἀρχίζει μετά τό Εὐαγγέλιο, γίνονται τά τέσσερα ἐκεῖνα πού ἔκανε ὁ Χριστός μέ τούς Μαθητές Του τήν Μεγάλη Πέμπτη κατά τό Μυστικό Δεῖπνο. Ὁ ἱερέας πρῶτα στρώνει τό
ἀντιμήνσιο στήν Ἁγία Τράπεζα καί φέρει ἔπειτα πάνω σ᾽αὐτήν μέ τήν Μεγάλη Εἴσοδο
τά προσκομισθέντα Δῶρα· δεύτερον, γίνεται τό θαῦμα, τό μεγάλο θαῦμα τῆς θείας Λειτουργίας: Ὅταν, δηλαδή, ὁ ἱερέας λέει μέ δυνατή τή φωνή τό «Τά σά ἐκ τῶν Σῶν...»,
τότε διαβάζει μιά εὐχή καί γίνεται τό θαῦμα τῆς «Μεταβολῆς». Ὁ ἄρτος, πού εἶναι στό
ἅγιο Δισκάριο, μεταβάλλεται σέ Σῶμα Χριστοῦ καί ὁ οἶνος, πού εἶναι στό ἅγιο Ποτήριο,
μεταβάλλεται σέ Αἷμα Χριστοῦ. Τρίτον, κοινωνεῖ ὁ ἱερεύς καί κοινωνοῦν ἔπειτα καί οἱ
πιστοί χριστιανοί ἀπό τά χέρια τοῦ ἱερέως, ὅπως οἱ Μαθητές κοινώνησαν τήν Μεγάλη
Πέμπτη ἀπό τά χέρια τοῦ Χριστοῦ. Καί τέταρτον, ὅπως ἔκανε ὁ Χριστός μέ τούς Μαθητές Του, ἔτσι και ἐμεῖς εὐχαριστοῦμε, ἐπειδή κοινωνήσαμε.
3. Γιά νά μετέχουμε στήν θεία Λειτουργία, ἀδελφοί μου χριστιανοί, καί νά ζήσουμε
καρδιακά ὅλα αὐτά τά παραπάνω πού εἴπαμε, πρέπει νά ὑπάρχουν δύο προϋποθέσεις:
Πρῶτον, νά τά πιστεύουμε αὐτά· καί δεύτερον, νά εἴμαστε ἀγαπημένοι μεταξύ μας,
γιατί μέ τήν θεία Κοινωνία πρέπει νά ἑνωνόμαστε καί μέ τόν Θεό καί μεταξύ μας.
Ἄν ὅμως ἔχουμε ἐχθρότητες, δέν ἔχει νόημα ἡ θεία Κονωνία πού παίρνουμε. Ἐπειδή
λοιπόν ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη εἶναι ἀναγκαῖα γιά τήν θεία Λειτουργία, γι᾽ αὐτό, προτοῦ
νά ἀρχίσει τό Μυστήριο, ἀπαγγέλλουμε τό «Πιστεύω» καί ὁμολογοῦμε μέ αὐτό ὅλη
τήν πίστη μας στόν Θεό. Ἀλλά καί πρίν ἀπό τό «Πιστεύω» ἀκούσαμε τόν ἱερέα νά
λέει «Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους», νά εἴμαστε δηλαδή ἀγαπημένοι μεταξύ μας.
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Ὅπως τό καταλαβαίνετε, χριστιανοί μου, τό πιό ἱερό σημεῖο στήν θεία Λειτουργία
εἶναι ὅταν ἀκοῦτε τό «Τά Σά ἐκ τῶν Σῶν...». Τότε εἴπαμε γίνεται θαῦμα. Νά τό πῶ
καλύτερα, τότε ἔχουμε μία ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ, σάν κι αὐτές τίς Θεοφάνειες πού διαβάζουμε
στήν Ἁγία Γραφή, τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη. Πρέπει ὅμως νά νοιώθουμε τήν
στιγμή αὐτή, πού, μέ τήν εὐχή πού λέει ὁ ἱερεύς, τό Ἅγιο Πνεῦμα κατέρχεται ἀπό τά
οὐράνια καί κάνει τό θαῦμα, γιά τό ὁποῖο μιλήσαμε παραπάνω. Ἀνάμεσά μας ἔχουμε
πιά Αὐτόν τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Σαρκωθέντα στήν Κοιλία τῆς Παναγίας μας Υἱόν
τοῦ Θεοῦ. Σ᾽ αὐτή τήν Θεοφάνεια τῆς θείας Λειτουργίας πρέπει, ἀγαπητοί μου, καί ἡ
στάση μας νά εἶναι ἀνάλογη. Νά τό νοιώθουμε, δηλαδή, μέσα μας, ὅσο εἶναι δυνατόν,
αὐτό πού γίνεται ἐκείνη τήν ὥρα. Ἄν τό προσπαθοῦμε κάθε φορά αὐτό, τότε θά ἔρχεται
ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί θά μᾶς φωτίζει καί σέ κάθε θεία Λειτουργία θά τό γευόμαστε
ἀκόμη περισσότερο. Αὐτό, χριστιανοί μου, εἶναι πρόοδος στήν πνευματική ζωή, τό πῶς,
δηλαδή, νοιώθει ἡ καρδιά μας στήν θεία Λειτουργία· τό ἄν γευόμαστε στήν πραγματικότητα αὐτό πού ἀκοῦμε στό τέλος ἀπό τόν ψάλτη «Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον». Νοιώθουμε πραγματικά μετά τήν θεία Λειτουργία ὅτι εἴδαμε
τό Θεῖο Φῶς καί ὅτι πήραμε Ἅγιο Πνεῦμα;
4. Ἡ θεία Λειτουργία, ἀδελφοί, γίνεται γιά τήν θεία Κοινωνία. Καί ἄλλοτε σᾶς
εἶπα ὅτι ἡ θεία Λειτουργία δέν εἶναι μία προσευχή, πού μποροῦμε νά τήν κάνουμε καί
στό σπίτι μας ἤ στό χωράφι μας. Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι τραπέζι, εἶναι ἅγιο τραπέζι,
εἶναι Ἅγια Τράπεζα. Γι᾽ αὐτό στήν Λειτουργία ἀκοῦμε τόν ἱερέα νά λέγει «Λάβετε
φάγετε...» καί «Πίετε...». Καί στό τέλος βγαίνει ὁ ἱερεύς ἔξω κρατώντας τό Ἅγιο
Ποτήριο καί προσκαλεῖ καί λέει: «Μετά φόβου Θεοῦ...προσέλθετε». Καλεῖ, δηλαδή,
τούς πιστούς νά κοινωνήσουν. Ὅλα στήν θεία Λειτουργία ἔγιναν γι᾽ αὐτό τό «προσέλθετε», γιά τήν θεία Κοινωνία δηλαδή.
5. Χριστιανοί μου, νά κοινωνᾶτε τά Ἄχραντα Μυστήρια. Σάν παιδιά τοῦ Θεοῦ πού
εἴμαστε, ἔχουμε δικαίωμα στό Τραπέζι τοῦ Πατέρα μας Θεοῦ. Καί δέν κοινωνᾶμε βέβαια ἐπειδή εἴμαστε ἄξιοι – ἀλλοίμονο σ᾽ αὐτόν πού τό νομίζει αὐτό –, ἀλλά κοινωνᾶμε
ὡς ἁμαρτωλοί· καί ὁ ἱερέας κοινωνώντας τόν χριστιανό τοῦ λέει: «Εἰς ἄφεσίν σου
ἁμαρτιῶν». Ἀλλά, χριστιανοί μου, προσοχή! Ὑπάρχουν μερικά ἁμαρτήματα πού
ἐκφράζουν περισσότερο τῶν ἄλλων τήν πεπτωκυῖα φύση μας καί αὐτά τά ἁμαρτήματα
εἶναι κωλυτικά γιά τήν θεία Κοινωνία. Ὅπως εἶναι ὁ φόνος, γιά παράδειγμα. Στά
κωλυτικά ἁμαρτήματα ὑπάγονται καί οἱ ἔξω ἀπό τό γάμο σαρκικές σχέσεις· καί πρέπει πρῶτα νά σταματήσουν ὅσοι ἁμαρτάνουν μέ τίς σχέσεις αὐτές, νά ἐξομολογηθοῦν,
νά δείξουν πραγματική μετάνοια καί ἔπειτα νά ἔλθουν νά κοινωνήσουν. Ἡ ἕνωση τοῦ
ἄνδρα καί τῆς γυναίκας μόνο μέ τό Μυστήριο τοῦ γάμου εἶναι εὐλογημένη. Εἶναι
ἀνάγκη δέ νά πῶ καί μάλιστα νά τό τονίσω ὅτι καί ἡ σχέση τῶν ἀρραβωνιασμένων
δέν εἶναι εὐλογημένη, γιατί ὁ ἀρραβώνας δέν συνιστᾶ Μυστήριο γάμου.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
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Θέμα: Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Γ)
Καί πάλι στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θέλω νά σᾶς μιλήσω γιά
τήν θεία Λειτουργία. Ὅσα καί νά πεῖ κανείς γι᾽ αὐτό τό παμμέγιστο Μυστήριο, δέν θά
μπορέσει νά ἐκφράσει ποτέ τό μεγαλεῖο Του. Ἄς πῶ λοιπόν καί στό κήρυγμά μου αὐτό
μερικά ἐπεξηγηματικά τῶν ὅσων εἶπα στά προηγούμενα δύο κηρύγματα γιά τήν θεία
Λειτουργία.
1. Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι Μυστήριο ἑνότητος. Εἶναι ἕνωση μέ τόν Θεό, ἀλλά καί
ἕνωση μεταξύ μας. Γιατί, μέ τήν θεία Κοινωνία πού λαμβάνουμε στήν θεία Λειτουργία,
ἔχουμε μέσα μας τό ἴδιο Αἷμα, τοῦ Χριστοῦ τό Αἷμα, καί εἴμαστε λοιπόν ἀδελφοί. Γι᾽
αὐτό καί πρέπει νά εἴμαστε ἀγαπημένοι μεταξύ μας, ὅπως μᾶς λέει ὁ ἱερέας, «ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους», γιά νά γευόμαστε τήν θεία Κοινωνία, πού εἶναι Μυστήριο ἑνότητος,
ξαναλέω. Ἄς θυμηθοῦμε αὐτό πού μᾶς εἶπε ὁ Χριστός μας: Ἄν προσφέρουμε τό πρόσφορό
μας στόν Θεό – μᾶς εἶπε – καί θυμηθοῦμε ὅτι κάποιος ἔχει κάτι ἐναντίον μας, ἄς ἀφήσουμε τό δῶρο μας, ἄς μήν τό προσφέρουμε, προτοῦ πρῶτα συμφιλιωθοῦμε μέ τόν ἀντίδικό μας (Ματθ. 5,23-24). Θυμήθηκα αὐτόν τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ μας, ἀδελφοί, γιατί
θέλω νά πῶ κάτι ἄλλο πολύ σημαντικό γιά τίς συμπροσευχές μέ τούς αἱρετικούς. Μέ
τούς αἱρετικούς, καί συγκεκριμένα μέ τούς Παπικούς, δέν εἴμαστε σέ συμφωνία καί διαφέρουμε σέ πολλά. Ἀφοῦ λοιπόν ἔχουμε διαφορές μ᾽ αὐτούς, καί μάλιστα δογματικές
διαφορές, πῶς εἶναι δυνατόν νά προσφέρουμε μαζί τους τό Μυστήριο τῆς ἑνότητος, τήν
θεία Λειτουργία; Ἄν γίνεται κάτι τέτοιο, αὐτό εἶναι προδοσία πίστεως, αὐτό εἶναι παράβαση τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἄς ἔχουμε τό
νοῦ μας, χριστιανοί μου, καί ἐμεῖς οἱ κληρικοί καί ἐσεῖς οἱ λαϊκοί, πού τά ἱερά μας κείμενα
σᾶς ὀνομάζουν «φρουρό» καί «φύλακα» τῆς πίστης μας, ἄς ἔχουμε τό νοῦ μας λέγω,
μή συμβοῦν καί στήν πόρτα μας συναναστροφές καί συμπροσευχές μέ τούς αἱρετικούς·
καί ἄν ἀκούσουμε ἤ δοῦμε ὅτι συμβαίνουν, νά μήν εἴμαστε ἀπαθεῖς, ἀλλά νά διαμαρτυρηθοῦμε γιά τέτοιες παραβάσεις τῶν ἱερῶν Κανόνων, πού εἶναι φοβερές. Αὐτήν τήν ὥρα
πού σᾶς γράφω αὐτά μοῦ εἶπαν καί μοῦ ἔδειξαν ἀπό τό διαδίκτυο καί εἶδα μέ τά μάτια
μου τήν ἑξῆς φοβερή εἰκόνα: Ἕνας καθολικός ἱερέας χρίει τόν Μητροπολίτη Γερμανίας
κ. Αὐγουστῖνο στό μέτωπό του. Σημεῖο τῶν καιρῶν αὐτό! Καί νά γίνεται αὐτό ἀπό
Ἐπίσκοπο!... Φύλαξέ μας, Χριστέ καί Παναγιά, ἀπό χειρότερα!...
2. Στό προηγούμενο κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, σᾶς εἶπα ὅτι ἡ θεία Λειτουργία γίνεται γιά τήν θεία Κοινωνία. Κανονικά, ὅπως τό ἔλεγε ὁ μακαριστός Γορτύνιος πατήρ
Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, μαθητής τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, ὁ χριστιανός πρέπει νά
εἶναι τόσο πολύ προσεκτικός στήν ζωή του, ὥστε νά μπορεῖ νά κοινωνεῖ σέ κάθε θεία
Λειτουργία. Οἱ πρῶτοι χριστιανοί κοινωνοῦσαν συχνά. Ὁ ἅγιος Βασίλειος καυχᾶται ὅτι
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τά πνευματικά του τέκνα κοινωνοῦσαν τρεῖς φορές τήν ἑβδομάδα! Πρέπει νά ἔχουμε
πόθο γιά τήν θεία Κοινωνία. Δέν ἐπιτρέπεται τό φαινόμενο νά γίνεται θεία Λειτουργία
καί νά μήν προσέρχεται κανείς στό θεῖο Ποτήρι. Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος λέγει γιά τόν
χριστιανό πού μετέχει στήν θεία Λειτουργία καί δέν κοινωνάει: «Γιά σένα σφάχτηκε ὁ
Ἀμνός καί ἐσύ τόν ἀφήνεις;» («Διά σέ ἐσφάγη ὁ Ἀμνός καί σύ καταλιμπάνεις αὐτόν;»).
Ἀλλά ὁμίλησα στό προηγούμενο κήρυγμα γιά ἁμαρτήματα κωλυτικά, πού δέν μᾶς
ἐπιτρέπεται νά κοινωνοῦμε, ἄν βαρυνόμαστε μέ αὐτά. Καί ὡς τέτοιο ἁμάρτημα ἀνέφερα
τό θέμα τῶν σαρκικῶν σχέσεων τῶν νέων παιδιῶν μας καί τῶν ἐκτός γάμου ἀνθρώπων.
Εἶναι βέβαια πολλοί – τό γνωρίζω αὐτό – οἱ ὁποῖοι, ἄν καί βαρύνονται μέ τέτοια ἁμαρτήματα, ὅμως προσέρχονται καί κοινωνοῦν. Αὐτό, ἀδελφοί μου, δέν εἶναι «κοινωνία» μέ
τόν Θεό καί θέλω νά ἀποδείξω τό γιατί. Ὅταν λέμε «κοινωνία», ὅπως τό λέει ἡ λέξη,
σημαίνει ἕνωση μέ αὐτό πού παίρνουμε. Ἀλλά λέγουν οἱ ἅγιοι Πατέρες ὅτι ὁ Θεός, πού
τά μπορεῖ ὅλα, ἕνα μόνο δέν τό μπορεῖ! Τί δέν μπορεῖ ὁ Θεός; Δέν μπορεῖ νά ἑνωθεῖ μέ
ἀκάθαρτο. Καί ἄν λοιπόν ἡ ψυχή μας βαρύνεται μέ ἁμαρτήματα καί εἶναι γι᾽ αὐτό ἀκάθαρτη, καί ἄν πήγαμε καί κοινωνήσαμε, στήν πραγματικότητα δέν κοινωνήσαμε. Γιατί
δέν ἑνώθηκε ὁ Θεός μαζί μας. Καί δέν ἑνώθηκε μαζί μας ὁ Χριστός, γιατί, εἴπαμε, εἶναι
ἀδύνατον γιά τόν Θεό νά ἑνωθεῖ μέ ἀκάθαρτο. Γι᾽ αὐτό συγχρόνως μέ τήν θεία Κοινωνία
πρέπει νά κάνουμε καί ἀγώνα, γιά νά καθαρίζεται ἡ ψυχή μας ἀπό τά πάθη. Διαφορετικά,
ἄν, βεβαρυμένοι ἀπό ἁμαρτήματα, πηγαίνουμε ἀσυναίσθητα καί κοινωνᾶμε, χωρίς μετάνοια καί ἐξομολόγηση, αὐτό, ὄχι μόνο δέν μᾶς εἶναι κοινωνία μέ τόν Θεό, ἀλλά ἀποβαίνει καί γιά κακό μας. Ἀκοῦστε τί λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος γιά τό θέμα αὐτό:
«Ὅποιος τρώγει αὐτόν τόν Ἄρτο ἤ πίνει τό Ποτήριο τοῦ Κυρίου ἀναξίως, θά εἶναι ἔνοχος
γιά ἀσέβεια πρός τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου. Γι᾽ αὐτό ἄς ἐξετάζει ὁ ἄνθρωπος
τόν ἑαυτό του καί ἔπειτα ἄς τρώγει ἀπό τόν Ἄρτο καί ἄς πίνει ἀπό τό Ποτήριο. Διότι
ἐκεῖνος πού τρώγει καί πίνει ἀναξίως, τρώγει καί πίνει καταδίκη γιά τόν ἑαυτό του,
ἐπειδή δέν τιμᾶ τό Σῶμα τοῦ Κυρίου. Γι᾽ αὐτό μεταξύ σας πολλοί εἶναι ἀσθενεῖς καί
ἄρρωστοι καί ἀρκετοί ἔχουν πεθάνει. Ἀλλ᾽ ἐάν ἐξετάζαμε τούς ἑαυτούς μας, δέν θά ὑποφέραμε τιμωρίες» (Α´ Κορ. 11,27-31).
3. Ὑπῆρχε, ἀδελφοί μου, στά χρόνια τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ μία διπλῆ
αἵρεση. Ἀπό τήν μιά πλευρά της ἡ αἵρεση αὐτή τόνιζε τά Μυστήρια ἄσχετα μέ τήν
ἄσκηση. Δηλαδή, νά πηγαίνουμε νά κοινωνᾶμε καί ἄς κάνουμε ὅ,τι θέλουμε. Αὐτό τό
δεχόταν καί τό ὑποστήριζε ὁ αἱρετικός Βαρλαάμ. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἡ αἵρεση τόνιζε
τήν ἄσκηση ἄσχετα μέ τήν θεία Κοινωνία. Μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν αἱρετικῶν ἄκρων ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, διά τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί ὅλων τῶν ἁγίων Πατέρων, λέγει ὅτι σωζόμαστε μέ τό Μυστήριο τῆς θείας Κοινωνίας, μέ τήν προϋπόθεση
ὅμως νά κάνουμε συγχρόνως καί ἄσκηση μέ ἐξομολόγηση καί μετάνοια γιά τόν καθαρμό
τῆς ψυχῆς μας.
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Θέμα: ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ – «ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ»
1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θέλω νά σᾶς μιλήσω περί τῶν ἁγίων Πατέρων. Εἶναι καί αὐτό κήρυγμα στή σειρά τῶν κηρυγμάτων πού κάνουμε γιά τήν
Ὀρθόδοξη πίστη μας. Γιατί ὅλα ὅσα ἔχουμε στήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, πού
ἀποτελοῦν τήν πίστη μας, ὅλα αὐτά μᾶς τά ἐθέσπισαν οἱ ἅγιοι Πατέρες. Ὥστε,
λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία μας καί ἡ πίστη μας εἶναι πατερική. Γιά τούς Πατέρες, λοιπόν,
τῆς Ἐκκλησίας θά εἶναι τά λίγα λόγια πού θά σᾶς πῶ σήμερα, ἀγαπητοί μου, καί
παρακαλῶ νά τά προσέξετε. «Πατέρα» λέγουμε ἐκεῖνον πού μᾶς γέννησε καί μᾶς
τρέφει. Καί τούς ἁγίους Πατέρες τούς λέμε ἔτσι, γιατί αὐτοί μᾶς γέννησαν καί μᾶς
ἔθρεψαν στήν πνευματική ζωή. Ὁ σπόρος δέ, μέ τόν ὁποῖον γεννηθήκαμε ἀπό τούς
ἁγίους Πατέρες, καί μέ τόν ὁποῖον τρεφόμαστε ἀπ᾽ αὐτούς, εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πού βρίσκεται στήν Ἁγία Γραφή, τήν Παλαιά καί τήν Καινή
Διαθήκη.
2. Ὅπως ξέρουμε ὅλοι, ἀδελφοί μου, ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι θεόπνευστο βιβλίο, γράφτηκε, δηλαδή, μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀκοῦστε τώρα: Ἀφοῦ ἡ
Ἁγία Γραφή γράφτηκε μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί ἡ ἑρμηνεία της
πάλι πρέπει νά γίνει μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μόνο, δηλαδή, ὅσοι
ἔχουν τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μόνο αὐτοί ἑρμηνεύουν σωστά τήν Ἁγία
Γραφή. Καί τέτοιοι σωστοί ἑρμηνευτές τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι οἱ ἅγιοι Πατέρες.
Ὁ πραγματικός λόγος τοῦ Θεοῦ, λοιπόν, βρίσκεται στά βιβλία τῶν ἁγίων Πατέρων.
Γι᾽ αὐτό καί εἶπα ὅτι ἅγιοι Πατέρες μᾶς τρέφουν μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, τό λόγο
τῆς Ἁγίας Γραφῆς, γιατί, ἐπαναλαμβάνω, αὐτοί, οἱ ἅγιοι Πατέρες, εἶναι οἱ σωστοί
ἑρμηνευτές τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
3. Ἀλλά δέν φτάνει μόνο ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ γιά νά αὐξηθοῦμε καί νά ἀνδρωθοῦμε
στήν πνευματική μας ζωή. Γιά τήν πρόοδό μας στήν πνευματική ζωή, μετά ἀπό
τή γνώση τοῦ Θεοῦ, πού τήν λαμβάνουμε μέ τόν θεῖο λόγο, ἀναγκαία, πολύ ἀναγκαία, εἶναι ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού λαμβάνουμε μέ τά θεῖα καί ἱερά Μυστήρια, καί
μάλιστα μέ τό ἱερώτατο Μυστήριο, τήν θεία Λειτουργία. Οἱ ἅγιοι Πατέρες, λοιπόν,
δέν ἦταν μόνο οἱ σωστοί κήρυκες καί συγγραφεῖς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἦταν
καί οἱ τελετουργοί τῶν ἱερῶν Μυστηρίων, μέ τά ὁποῖα ἔδιναν τή Χάρη τοῦ Θεοῦ
στούς πιστούς.
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4. Ἀπό τά παραπάνω πού εἶπα, ἀδελφοί, ἔδωσα, νομίζω, τήν ἔννοια γιά τό τί
ἦταν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ἦταν αὐτοί πού μέ τό κήρυγμά τους, τό προφορικό καί τό γραπτό, ἔδιναν στούς χριστιανούς τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τούς στερέωναν στήν πίστη· καί μέ τήν τέλεση τῶν ἱερῶν Μυστηρίων ἔπειτα ἔδιναν τή
Χάρη τοῦ Θεοῦ σ᾽ αὐτούς, γιά νά καθαρίζεται ἡ καρδιά τους ἀπό τά ἁμαρτωλά
πάθη καί νά γεύονται τόν Θεό. Δηλαδή, οἱ ἅγιοι Πατέρες, δέν ἦταν μόνο οἱ λειτουργοί τῶν ἱερῶν Μυστηρίων, ἀλλά ἦταν καί οἱ Διδάσκαλοι τῶν Χριστιανῶν. Γι᾽
αὐτό καί ὁ πληρέστερος ὅρος γιά νά τούς ἐκφράσουμε εἶναι «Πατέρες καί Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας». Καί τώρα θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι αὐτό πού ἐκφράζει περισσότερο τούς Πατέρες εἶναι ὁ «λόγος» τους, ὁ θεόπνευστος λόγος τους. Γιατί, οἱ
ἅγιοι Πατέρες, ἐπειδή εἶχαν καθαρή καρδιά, ἔλαβαν τήν φώτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἔδωσαν θεόπνευστο λόγο στά συγγράμματά τους καί στίς ἀποφάσεις
τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί στούς ἀγῶνες τους γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς Ὀρθόδοξης πίστης. Αὐτό κυρίως ἐκφράζει τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Δηλαδή,
ὅπως τό ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας: Οἱ ἅγιοι Πατέρες δέχθηκαν πρῶτα ὅλη τήν
Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος («Ὅλην εἰσδεξάμενοι τήν νοητήν λαμπηδόνα τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, τό ὑπερφυέστατον χρησμολόγημα») καί ἔπειτα μέ λίγα λόγια («τῷ
βραχεῖ ρήματι») καί μέ πολλή σύνεση («καί πολλῇ συνέσει») «θεοπνεύστως ἀπεφθέγξαντο» τήν πίστη μας. Καί πῶς τό πέτυχαν αὐτό; Τό πέτυχαν γιατί «ἄνωθεν
λαβόντες τήν τούτων ἀποκάλυψιν σαφῶς καί φωτισθέντες ἐξέθεντο ὅρον θεοδίδακτον» (Προσόμοιον ἑορτῆς τῶν Πατέρων). Τούς ἁγίους Πατέρες, χριστιανοί μου,
τούς θαυμάζουμε κυρίως στόν δυνατό ὀρθόδοξο λόγο τους καί στούς ἰσχυρούς ἀγῶνες
τους κατά τῶν αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι, ὄχι μέ θεολογικό, ἀλλά με φιλοσοφικό νοῦ ἀλλοίωναν τήν ὀρθόδοξη πίστη. Καί εἶχαν βέβαια τήν Χάρη αὐτή οἱ ἅγιοι Πατέρες νά
δώσουν τέτοιο δυνατό λόγο, γιατί ζοῦσαν ἀσκητική ζωή· ζοῦσαν μέ προσευχή καί
μέ νηστεία καί εἶχαν ἀγάπη σέ ὅλους, καί στούς ἐχθρούς τους ἀκόμη.
5. Εἶναι ἀνάγκη ὅμως νά σᾶς πῶ, ἀδελφοί, ὅτι παρά τό ὅτι οἱ ἅγιοι Πατέρες
ἦταν θεόπνευστοι ὅπως σᾶς εἶπα, ὅμως αὐτοί στή διδασκαλία τους δέν ἔδωσαν
καμία νέα ἀποκάλυψη, πέραν ἀπό τήν ἀποκάλυψη πού ἔδωσε ὁ Ἰησοῦς Χριστός.
Ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός τοῦ Θεοῦ, Αὐτός ἔδωσε τήν τέλεια ἀποκάλυψη, πέραν ἀπό
τήν ὁποίαν δέν μπορεῖ νά δοθεῖ ἄλλη. Φανταστεῖτε τήν ἀποκάλυψη αὐτή τοῦ Χριστοῦ μας σάν ἕνα μεγάλο ὠκεανό. Ἐμεῖς, γιά τήν ἀτέλειά μας καί γιά τόν σκοτασμό
τοῦ νοῦ μας, μόνο στόν αἰγιαλό τοῦ ὠκεανοῦ αὐτοῦ μποροῦμε νά σταθοῦμε. Οἱ ἅγιοι
ὅμως Πατέρες, μέ τόν ὁπλισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού εἶχαν, μποροῦσαν νά
προχωρήσουν πολύ στόν ὠκεανό καί νά φθάσουν ἀκόμη καί μέχρι τά βάθη του καί
νά μᾶς φέρουν ἀπό ἐκεῖ βαθιά πολύτιμα μαργαριτάρια, ὑψηλές δηλαδή θεϊκές ἰδέες
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τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί ἐπειδή τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι πάντα
στήν Ἐκκλησία, πάντοτε, λοιπόν, ὑπάρχουν οἱ ἅγιοι Πατέρες σ᾽ αὐτήν. Ἔτσι, μπορεῖ ὁ Θεός, εἴτε στά χρόνια μας εἴτε πολύ μετά ἀπό μᾶς, νά φέρει ἕναν ἄλλον ἅγιο
Πατέρα, ἕναν νέο ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ καί νά τοῦ δώσει τή Χάρη Του γιά νά
προχωρήσει καί πιό βαθιά ἀκόμη ἀπό τούς προηγούμενους Πατέρες στή θάλασσα
τῆς θείας ἀποκαλύψεως καί νά φανερώσει στά θεόπνευστα συγγράμματά του νέα
κεκρυμμένα σ᾽ αὐτήν. Προσοχή ὅμως! Ἡ θεολογία αὐτή πού θά φέρουν οἱ νέοι Πατέρες πού θά δώσει ὁ Θεός μελλοντικά, δέν θά εἶναι «μεταπατερική θεολογία»,
ἀλλά θά εἶναι θεολογία σύμφωνη μέ τήν θεολογία τῶν προηγουμένων Πατέρων καί
θά βασίζεται σ᾽ αὐτήν. Αὐτό, ἀδελφοί μου, εἶναι ἕνα ὡραῖο χαρακτηριστικό ὅλων
τῶν ἁγίων Πατέρων. Ὅτι, δηλαδή, ὁ κάθε ἐκκλησιαστικός Πατέρας δέν ἐκφράζεται
ἀντίθετα ἀπό τούς προηγουμένους του Πατέρες καί δέν δημιουργεῖ διαφορετική διδασκαλία ἀπ᾽ αὐτούς. Γιατί ὅλοι οἱ ἅγιοι Πατέρες ἀποτελοῦν «πύργον ὁμοφωνίας»
καί ὄχι «πύργον Βαβέλ». Τόν κυκλοφορήσαντα, λοιπόν, τελευταίως στήν πατρίδα
μας ὅρο «μεταπατερική θεολογία» τόν καταδικάζουμε ὡς «ἀντιπατερικόν». Καί
ἐπειδή στήν ἀρχή τοῦ σημερινοῦ μου λόγου εἶπα ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι «πατερική» καταδικάζουμε τόν ὅρο «μεταπατερική θεολογία» ὡς ἀντι-ἐκκλησιαστικό,
δηλαδή, ὡς αἱρετικό καί βλάσφημο. Ζῶ, χριστιανοί μου, μέ τήν λαχτάρα πότε μέ
τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, μετά ἀπό τήν παροῦσα σειρά τῶν ὁμιλιῶν μου, νά σᾶς δώσω
σέ νέα σειρά τή διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Τότε θά
νοήσετε μόνοι σας τό ὕψος τῆς Πατερικῆς θεολογίας καί τό χάλι καί τό αἶσχος
τῆς «μεταπατερικῆς» τάχα θεολογίας.
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Θέμα: Ἡμερήσιος λατρευτικός κύκλος προσευχῆς
1. Τά κηρύγματα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, πού ἀκοῦτε κάθε Κυριακή ἀπό
τούς ἱερεῖς σας στήν θεία Λειτουργία, ἀναφέρονται στήν Ὀρθόδοξη πίστη μας.
Πρέπει νά μάθουμε τήν πίστη μας καί νά εἴμαστε ἕτοιμοι καί τό αἷμα μας νά
χύσουμε γι᾽ αυτήν. Τήν ἅγια πίστη μας ἡ Ἐκκλησία μας τήν ἔκανε τραγούδι,
τήν ἔκανε ψαλμωδία θέλω νά πῶ, καί τήν ἔβαλε στήν θεία Λατρεία. Ναί, ἡ Λατρεία μας, ἀγαπητοί μου, αὐτά δηλαδή πού ἀκοῦμε ἀπό τούς ψάλτες μας στήν
Ἐκκλησία πού πηγαίνουμε, ἔχουν ὅλη τήν πίστη μας, ἔχουν ὅλα τά δόγματα
τοῦ «Πιστεύω» μας. Καί ἡ προσευχή πού κάνουμε μόνοι μας στό σπίτι μας πρέπει νά εἶναι ἡ ἴδια. Πρέπει νά ἐξαρτᾶται ἀπό τήν θεία Λατρεία καί νά μήν εἶναι
μόνο προσευχή γιά ἀτομικά μας αἰτήματα. Ἡ χριστιανική ζωή μας πρέπει νά
κινεῖται στούς κύκλους τῆς θείας Λατρείας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.
2. Πρῶτος κύκλος εἶναι ὁ ἡμερήσιος. Ἡ ἡμέρα, ἀγαπητοί μου, πρέπει νά ἀρχίζει ἀπό τόν Θεό καί νά τελειώνει μέ τόν Θεό. Πρέπει νά ἀρχίζουμε τήν ἡμέρα μέ
προσευχή καί νά τήν τελειώνουμε μέ προσευχή. Ὅταν ξυπνᾶμε τό πρωί πρέπει
νά λέμε τήν ὀρθρινή μας προσευχή. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου εἶναι μεγάλη. Τό
ἐννοῶ ὅτι δέν μπορεῖ νά λέτε ὅλη τήν Ἀκολουθία αὐτή, γιατί εἶστε ἐργαζόμενοι
ἄνθρωποι καί δέν ἔχετε χρόνο. Ἄς εἶναι καλά τά Μοναστήρια μας, πού κάνουν
καθημερινά τήν Ὀρθρινή Ἀκολουθία. Ἀλλά πρέπει νά βρίσκουμε καί ἐμεῖς στόν
κόσμο λίγο χρόνο γιά νά κάνουμε τήν πρωινή προσευχή μας. Ὅλα τά σπίτια τῶν
Ὀρθοδόξων, χριστιανοί μου, μαζί μέ τό ἱερό Εὐαγγέλιο, τά ἅγια εἰκονίσματα καί
τό καντήλι, πρέπει νά ἔχουν καί τήν ἱερή Σύνοψη. Στήν ἱερή Σύνοψη λοιπόν
ὑπάρχουν λίγα φύλλα πού ἔχουν τήν πρωινή προσευχή. Ὅ,τι μπορεῖτε, ἀνάλογα
μέ τόν χρόνο πού ἔχετε, διαβάστε ἀπό ἐκεῖ. Ὁπωσδήποτε πρέπει νά λέτε τό
«Ἐξεγερθέντες τοῦ ὕπνου προσπίπτομέν Σοι, ἀγαθέ...» καί τά ἄλλα δύο ἑωθινά
τροπάρια πού εἶναι στήν συνέχεια· νά λέτε ἐπίσης τόν ὕμνο τῆς Παναγίας μας
«Τήν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ...» καί τέλος νά λέτε τήν Δοξολογία. Στήν
πρωινή μας προσευχή πρέπει νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τήν νύχτα πού πέρασε
καί νά Τόν παρακαλοῦμε γιά τήν καινούργια μέρα πού μᾶς ἦλθε. Προσωπικά,
μαζί μέ τά ἄλλα πού λέγω στήν πρωινή μου προσευχή, λέγω καί αὐτά τά σύντομα
καί ἁπλά λόγια: «Παναγία μου – λέγω – Σ᾽ εὐχαριστῶ γιά τήν καινούργια μέρα
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πού μοὔδωκες. Εὐλόγησέ την νά εἶναι εἰρηνική καί ἀναμάρτητη. Νά μήν κάνω
κακό τήν ἡμέρα αὐτή καί νά μήν πάθω κακό». Καί τελειώνω λέγοντας: «Τήν
πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς Σέ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπό τήν σκέπην
Σου». Στήν ἀγκαλιά τῆς Παναγίας καί κάτω ἀπό τήν Σκέπη Της νά περνᾶμε
τίς ἡμέρες μας, ἀδελφοί μου.
3. Τέλείωσε ἡ ἡμέρα καί ἦλθε ἡ ἑσπέρα. Μέ τήν ἑσπέρα ἀρχίζει ἡ ἄλλη ἡμέρα
καί γι᾽ αὐτό κάνουμε μιά ἄλλη Ἀκολουθία πού τήν λένε Ἑσπερινό. Καί ἐδῶ θά
πῶ πάλι: Ἄς εἶναι καλά τά εὐλογημένα Μοναστηράκια μας πού κάνουν κάθε
μέρα τόν Ἑσπερινό καί κρατοῦν τήν παράδοση τῆς ὀρθόδοξης Λατρείας μας.
Ἀλλά καί ἐμεῖς, χριστιανοί μου, στόν κόσμο πρέπει νά κάνουμε Ἑσπερινό, ἔστω
κάτι ἀπό τήν Ἀκολουθία αὐτή. Ἀπό τήν Σύνοψη πάλι, κατά τίς 6 τό ἀπόγευμα,
νά λέτε κάθε μέρα διαβαστά τό «Φῶς ἱλαρόν» καί τό «Καταξίωσον, Κύριε, ἐν
τῇ ἑσπέρᾳ ταύτῃ ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς...». Αὐτό τό λίγο καί μικρό
πού θά κάνετε μόνοι σας σᾶς δένει μέ τήν Ἐκκλησία, γιατί ἡ Ἐκκλησία ἔκανε
τίς προσευχές αὐτές.
4. Καί προτοῦ νά κοιμηθεῖτε τό βράδυ, πάλι νά κάνετε τήν προσευχή σας.
Εἶναι πολύ ἀναγκαία ἡ βραδυνή προσευχή, χριστιανοί μου, πιό ἀναγκαία ἀπό τίς
ἄλλες. Καί ξέρετε ποιό εἶναι τό μυστικό; Τό μυστικό εἶναι ὅτι τήν νύχτα ἐμεῖς
κοιμώμαστε, ἀλλά ὁ ἐχθρός μας διάβολος δέν κοιμᾶται. Καί ὁ τρισκατάρατος
αὐτός ἐκμεταλλεύεται τήν νύχτα στόν ὕπνο μας τό ὑποσυνείδητό μας, πού δέν
κοιμᾶται, καί πετάει σ᾽ αὐτό τήν «σαβούρα» του ὡς ἀκάθαρτους λογισμούς καί
ἐπιθυμίες. Γι᾽ αὐτό λοιπόν εἶναι ἀναγκαία ἡ προσευχή μας πρίν ἀπό τόν ὕπνο·
καί τό νόημα τῆς προσευχῆς αὐτῆς εἶναι ὅτι παραδίδουμε καί τήν ψυχή καί τό
σῶμα μας στόν Θεό, γιά νά μᾶς προστατέψει ἀπό τόν πονηρό. «Ἀπόδειπνο» λέγεται ἡ βραδυνή αὐτή προσευχή. Νά κάνετε, χριστιανοί μου, τό Ἀπόδειπνο μαζί
μέ ὅλη σας τήν οἰκογένεια. Ἐννοῶ καί τά παιδιά σας καί τά μικρούλια ἀκόμη
παιδάκια σας. Κι ἄν ἀπό τόν κόπο τῆς ἡμέρας δέν μπορεῖτε νά κάνετε ὅλο τό
Ἀπόδειπνο, κάνετε κάτι ἀπό αὐτό. Ἰδιαίτερα συνιστῶ νά λέτε τό «Πιστεύω», τό
«Ἄσπιλε, ἀμόλυντε...» καί τό «Καί δός ἡμῖν, Δέσποτα...».
5. Ἔρχεται ἡ νύχτα. Σᾶς εὔχομαι νά ἔχετε ὕπνο τήν νύχτα, γιατί εἶναι ἀναγκαῖος ὁ ὕπνος, γιά σᾶς τούς ἐργαζόμενους ἰδιαίτερα, ἀλλά καί γιά ὅλους μας.
Τόσο πολύ εἶναι ἀναγκαῖος ὁ ὕπνος, ὥστε τά κείμενά μας τόν λένε «φυσίζωο»,
γιατί δίνει ζωή· καί ἀκόμη ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει εἰδική εὐχή πού διαβάζει ὁ
ἱερεύς στόν ἄνθρωπο πού δέν ἔχει ὕπνο. Ἀλλά ἄν ποτέ, χριστιανοί μου, ἔχετε
ἀυπνία, τότε, ἔτσι ὅπως εἶστε ξαπλωμένοι στό κρεββάτι, νά κάνετε ἀπό μέσα
σας προσευχή καί νά λέτε τό τροπάριο «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ
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τῆς νυκτός...». Γιατί τήν νύχτα γίνεται μιά ἄλλη Ἀκολουθία προσευχῆς, πού
τήν λέμε Μεσονυκτικό. Σ᾽ αὐτήν τήν Ἀκολουθία ἀναφέρεται ἡ εὐχή τοῦ Ἀποδείπνου, πού λέει «διανάστησον δέ ἡμᾶς (= ξύπνησέ μας) ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς» (δηλαδή, τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μεσονυκτικοῦ). Καί κύριο τροπάριο τοῦ
Μεσονυκτικοῦ εἶναι τό «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται...».
6. Τί ὡραῖα, χριστιανοί μου, νά κυλάει ἔτσι ἡ ἡμέρα μας καί ἡ νύχτα μας μέ
τόν Θεό. Θά ἔχουμε ἔτσι μιά γαλήνη ψυχῆς καί θά ζοῦμε τόν Παράδεισο πρίν ἀπό
τόν Παράδεισο. Ἀλλά στά Μοναστήρια μας, πού οἱ εὐλογημένοι Μοναχοί καί Μοναχές μας θέλουν ὅλη-ὅλη τήν ἡμέρα νά τήν ἔχουν ἀφιερωμένη στόν Θεό, κάνουν
καί ἄλλες προσευχές. Στήν Ἐκκλησία μας ὑπάρχει ἕνα ὡραῖο βιβλίο πού τό λέμε
Ὡρολόγιο. Λέγεται ἔτσι γιατί ἔχει τήν Ἀκολουθία τῶν «Ὡρῶν». Ὁ Δαυίδ εἶχε
πεῖ «ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ᾔνεσά σε», Θεέ μου (Ψαλμ. 118,164). Καί μέ βάση
τόν λόγο αὐτό τοῦ Δαυίδ ἡ Ἐκκλησία μας ἔκανε ἑπτά τίς λειτουργικές Ἀκολουθίες
της. Πρώτη Ἀκολουθία εἶναι ἡ «Πρώτη Ὥρα». Τό πότε εἶναι οἱ «Ὧρες» θά τό
βρίσκετε μέ τό νά προσθέτετε τόν ἀριθμό 6. Πρώτη λοιπόν Ὥρα εἶναι 7 τό πρωί
(1+6=7). Τότε γίνεται ὁ Ὄρθρος. Ἔπειτα εἶναι ἡ «Τρίτη Ὥρα», δηλαδή, 9 τό
πρωί (3+6=9). Τήν ὥρα αὐτή ἔγινε ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 12 τό
μεσημέρι ἔχουμε τήν «Ἕκτη Ὥρα» (6+6=12). Αὐτήν τήν ὥρα σταυρώθηκε ὁ
Χριστός μας στόν Γολγοθᾶ γιά τήν σωτηρία μας καί ἔμεινε καρφωμένος τρεῖς
Ὧρες. Καί στίς 3 τό ἀπόγευμα εἶπε ὁ Ἐσταυρωμένος Χριστός μας τό «Τετέλεσται». Τότε γίνεται ἡ «Ἐνάτη Ὥρα» (9+6=3 μ.μ.). Τέλος, ἔχουμε τό ἀπόγευμα
τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Μεσονυκτικοῦ τά μεσάνυχτα, γιά τά ὁποῖα
σᾶς μίλησα. Αὐτός εἶναι ὁ ἡμερήσιος κύκλος τῆς προσευχῆς τοῦ χριστιανοῦ, ἀδελφοί μου. Ὅ,τι μπορεῖ ὁ καθένας ἄς κάνει, ἀρκεῖ νά τό κάνει μέ τήν καρδιά του.
Καί μήν ξεχνᾶτε τήν προσευχή μέ τά πέντε λόγια: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ
τοῦ Θεοῦ, ἐλέησέ με». Σᾶς παρακαλῶ εὔχεσθε καί γιά μένα νά μοῦ δίνει ὁ Κύριος
τήν Θεία Του Χάρη, ὅπως καί ἐγώ εὔχομαι γιά σᾶς.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 24 Ἰουνίου 2012

Θέμα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ
1. Στό προηγούμενο κήρυγμα, ἀδελφοί μου, σᾶς εἶπα ὅτι ὅλη ἡ πίστη μας ἐκφράζεται
στήν Θεία μας Λατρεία, αὐτή πού ζοῦμε στήν Ἐκκλησία μας. Ἀλλά εἴπαμε ὅτι καί ἡ
ἀτομική μας προσευχή, πού κάνουμε στό σπίτι, πρέπει νά ποτίζεται καί αὐτή ἀπό τήν
θεία Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά μήν εἶναι προσευχή μέ δικά μας μόνο λόγια.
Γι᾽ αὐτό καί εἶπα καί ξαναλέγω ὅτι ὅλα τά σπίτια, μαζί μέ τό ἅγιο Εὐαγγέλιο πρέπει
νά ἔχουν καί τήν ἱερή Σύνοψη ἤ τόν Συνέκδημο, πού ἔχει τίς ἱερές Ἀκολουθίες καί τά
τροπάρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔτσι, στό προηγούμενο κήρυγμα μιλήσαμε γιά τόν
Ἡμερήσιο κύκλο τῆς προσευχῆς, τήν προσευχή, δηλαδή, πού πρέπει νά κάνουμε κάθε
μέρα, σάν Ὀρθόδοξοι χριστιανοί πού εἴμαστε. Εἴπαμε ὅτι ὁ Ἡμερήσιος αὐτός κύκλος
ἔχει ἑπτά προσευχές, μέ βάση αὐτό πού ἔλεγε ὁ Δαυΐδ, ὅτι ὑμνοῦσε τόν Θεό ἑπτά φορές
τήν ἡμέρα (βλ. Ψαλμ. 118,164). Φανταστεῖτε, χριστιανοί μου. Βασιλιάς ἦταν, ὑποθέσεις
πολλές εἶχε νά διεκπεραιώσει, καί ὅμως εὕρισκε τόν χρόνο νά ὑμνεῖ τόν Θεό ἑπτά φορές
τήν ἡμέρα. Τόν Δαυΐδ φαίνεται θά εἶχε ὑπόψιν του ἕνας κύρ Γιάννης, πού μοῦ εἶπε κάποτε
στίς περιοδεῖες μου, ὅτι χρόνια τώρα λέει τό «Πάτερ ἡμῶν» ἑπτά φορές τήν ἡμέρα. Καί
ἐμεῖς, χριστιανοί μου, ἄς κάνει ὁ καθένας μας ὅ,τι μπορεῖ.
2. Στό προηγούμενο κήρυγμα σᾶς εἶπα γιά τίς Ἀκολουθίες τῶν Ὡρῶν, πού βρίσκονται στό βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας μας, πού λέγεται Ὡρολόγιο. Ξέρω ὅτι εἶστε ἐργατικοί ἄνθρωποι καί δέν ἔχετε χρόνο νά κάνετε τίς Ἀκολουθίες αὐτές. Καί ὅμως εἶναι
ὡραῖες προσευχές, γι᾽ αὐτό καί τίς θέσπισαν οἱ ἅγιοι Πατέρες. Μέ βάση αὐτά πού
σᾶς εἶπα στό προηγούμενο κήρυγμα, θέλω νά σᾶς πῶ σήμερα, σάν συνέχεια, ὅτι, ἔστω
καί νά θυμόμαστε τίς Ἀκολουθίες τῶν Ὡρῶν, εἶναι καί αὐτό πολύ· γιατί καί μέ αὐτό
μόνο κρατιόμαστε δεμένοι μέ τήν Ἐκκλησίας μας ὅλη τήν ἡμέρα. Δηλαδή: Στίς ἑπτά
ἡ ὥρα τό πρωί, πού ἀρχίζει ἡ καινούργια μέρα, τότε εἶναι ἡ «Πρώτη Ὥρα». Ἄς κάνουμε τότε τήν πρωινή μας προσευχή. Στίς ἐννέα τό πρωί, ἐκεῖ ὅπου βρίσκεται καθένας στήν δουλειά του, ἄς θυμᾶται ὅτι αὐτή τήν ὥρα ἔγινε ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Τότε εἶναι ἡ «Τρίτη Ὥρα». Ἄς τό θυμόμαστε αὐτό ἐκείνη τήν ὥρα καί
ἄς παρακαλοῦμε τό Χριστό ἀπό μέσα μας νά μᾶς στείλει τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅποιος ἔχει χρόνο ἐκείνη τήν ὥρα ἄς πεῖ τό «Βασιλεῦ Οὐράνιε», γιατί αὐτή
ἡ προσευχή εἶναι προσευχή στό Ἅγιο Πνεῦμα. Στίς δώδεκα τό μεσημέρι, αὐτή τήν
ὥρα, χριστιανοί μου, σταυρώθηκε ὁ Χριστός. Ἄς μήν τό ξεχνᾶμε αὐτό. Ὁ Χριστός
σταυρώθηκε τήν ἕκτη μέρα (δηλαδή, ἡμέρα Παρασκευή) καί τήν ἕκτη ὥρα (δηλαδή,
στίς δώδεκα τό μεσημέρι). Τότε γίνεται ἡ Ἀκολουθία τῆς «ἝκτηςὭρας». Ἐσεῖς οἱ
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ἐργαζόμενοι, ἐκεῖ στή δουλειά σας πού εἶστε, μόνο πού νά σκέπτεστε ὅτι αὐτή τήν
ὥρα σταυρώθηκε ὁ Χριστός μας φανερώνει τήν ἀγάπη σας σ᾽ Αὐτόν καί θά σᾶς τό
ὑπολογίσει πολύ αὐτό ὁ Χριστός τήν Ἡμέρα τῆς Κρίσεως. Δώδεκα λοιπόν τό μεσημέρι σταυρώθηκε ὁ Χριστός μας, ἀγαπητοί μου, καί παρέμεινε σταυρωμένος στό
Σταυρό τρεῖς ὧρες, μέχρι τίς τρεῖς τό ἀπόγευμα. Εἶναι καλό γιά τήν πνευματική μας
ζωή νά σκεπτόμαστε κάθε μέρα, κατά τό διάστημα ἀπό δώδεκα τό μεσημέρι μέχρι
τίς τρεῖς τό ἀπόγευμα, κάποιες στιγμές στό διάστημα αὐτό, νά σκεπτόμαστε, λέγω,
ὅτι νά τώρα, τήν ὥρα αὐτή, ὁ Χριστός ὑπέφερε πάνω στόν Σταυρό καρφωμένος, λέγοντας τό «Διψῶ». Στίς τρεῖς λοιπόν τό ἀπόγευμα ὁ Ἐσταυρωμένος Χριστός μας
εἶπε τό «Τετέλεσται» καί «κλίνας τήν κεφαλήν παρέδωκε τό πνεῦμα»! Τότε, ὤ τότε,
χριστιανοί μου! Τραντάχτηκε ἡ γῆ, ἄνοιξαν οἱ τάφοι τῶν νεκρῶν, ἀναστήθηκαν πεθαμένοι, σχίστηκε τό καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἀπό πάνω μέχρι κάτω!...Αὐτό τό «Τετέλεσται» τό τιμάει ἡ Ἐκκλησία καί τό ἔκανε λατρευτική Ἀκολουθία. Αὐτό εἶναι ἡ
«Ἐνάτη Ὥρα». Εἶναι ἡ ὥρα τρεῖς τό ἀπόγευμα. Νά τό θυμόμαστε αὐτό, γιατί τότε
στήν πραγματικότητα τελειώνει ἡ μέρα καί ἀρχίζει ἡ ἄλλη μέρα μέ τήν Ἀκολουθία
τοῦ Ἑσπερινοῦ.
3. Μιλώντας γιά τόν «Ἡμερήσιο κύκλο» τῆς προσευχῆς θέλω νά σᾶς πῶ, χριστιανοί
μου, καί γιά τήν προσευχή πού πρέπει νά κάνουμε πρίν καί μετά τό φαγητό. Τό φαγητό
πραγματικά εἶναι καί αὐτό ἱερό πράγμα καί πρέπει νά ἀρχίζει καί νά τελειώνει μέ προσευχή. Ἔτσι ἔκαναν παλαιότερα οἱ ἁγιασμένοι παπποῦδες κάι γιαγιάδες μας καί εἶχαν
γι᾽ αὐτό τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στά σπίτια τους. Πολλοί σημερινοί χριστιανοί κατήργησαν
τήν προσευχή στό φαγητό. Καί ὄχι μόνον αὐτό ἀλλά μερικοί, ἄκου - ἄκου, ἔχοντας καί
τήν μπουκιά στό στόμα, βλαστημᾶνε τόν Χριστό καί τήν Παναγία μας, πού τούς ἔδωσε
τό φαγητό πού τρῶνε!...
Ἡ προσευχή πρίν καί μετά τό φαγητό δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνας Σταυρός, ἀλλά εἶναι κανονική προσευχή. Γιά νά μήν σᾶς κουράζει μιά τέτοια προσευχή, ρωτᾶτε τίς γιαγιές
σας τί ἔλεγαν στό τραπέζι καί νά λέτε καί σεῖς τό ἴδιο. Ἤ, τουλάχιστον, κάνετε ἁπλά
τόν Σταυρό σας καί νά λέτε ἀπό μέσα σας «Χριστέ καί Παναγιά μου εὐλογῆστε τήν
τράπεζά μας». Καί ὅταν τελειώνετε νά λέτε πάλι «Χριστέ καί Παναγιά μου Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τό φαγητό πού μᾶς δώσατε· δῶστε φαγητό καί σ᾽ ὅλους τούς πεινασμένους». Αὐτό, μήν παραλείπετε νά τό κάνετε· καί μάλιστα νά τό κάνετε καί ὅταν τρῶτε
σέ ἑστιατόριο, χωρίς νά ντρέπεστε ἀπό τούς ἄλλους πού σᾶς βλέπουν. Εἶναι καί αὐτό
μιά ὁμολογία πίστεως.
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
(Ὁμιλία εἰς Πνύκα κατά τήν ἑσπέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀπ. Παύλου τήν 29-6-2004
ἐπί μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ)

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κύριε Κύριε ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕ,
Σεπτή τῶν Ἱεραρχῶν χορεία,
Ἐξοχώτατοι κύριοι Ὑπουργοί,
Ἐντιμότατε κύριε Νομάρχα,
Ἀξιότιμος κυρία Δήμαρχε,
Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Καθηγηταί,
Ἐκπρόσωποι τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας,
Λαέ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε,
1. Στόν ἱερό αὐτό βράχο τῆς πρωτευούσης τῆς Ἑλλάδος ὡμίλησε, πρίν ἀπό
δυό χιλιάδες περίπου χρόνια, αὐτός τοῦ ὁποίου τήν ἱερά μνήμη ἑορτάζει σήμερα
ἡ Ἐκκλησία μας, ὁ μέγας ἀπόστολος Παῦλος. Καί εὐγνώμονες ἡμεῖς στήν προσφορά του πρός τήν Ἐκκλησία γενικῶς, ἀλλά καί στήν Ἑλλαδική μας Ἐκκλησία εἰδικώτερα, συναζόμεθα ἐδῶ κατ᾽ ἔτος, τήν εὐλογημένη αὐτή ἑσπέρα τῆς
μνήμης του, γιά νά ὑμνήσουμε τούς ἀγῶνες του γιά τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.
Δέν εἶναι δυνατόν, φιλέορτοι Χριστιανοί, δέν εἶναι δυνατόν, λέγω, σέ μία σύντομη
ὀλιγόλεπτη ὁμιλία νά παρουσιάσει κανείς ἕναν μεγάλου ὕψους θεοφόρο ἄνδρα, μία
ἡφαιστιώδη πνευματική προσωπικότητα, ὅπως τοιαύτη πράγματι εἶναι ἡ προσωπικότης τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Τόν ἔπαινό του ψάλλει ἡ Ἐκκλησία, ἀλλά
ἰδιαιτέρως ὑμνεῖ τόν ἀπόστολο Παῦλο ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἐπειδή
αὐτόν ἀγαποῦσε περισσότερο ἀπό ὅλους τούς ἁγίους. «Ἐκκαίομαι – λέγει κάπου
– εἰς τόν τοῦ Παύλου πόθον καί διά τοῦτο συνεχῶς αὐτόν περιφέρων οὐ παύομαι».1 Γιά τόν Χρυσόστομο τό πρόσωπο τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἐκφράζει τό
ὕψος καί τό μεγαλεῖο, στό ὁποῖο μπορεῖ νά φθάσει ὁ ἄνθρωπος. Λέγει κάπου σέ
μία του ὡραία, ὡραία καί ἀπό λογοτεχνικῆς ἐπόψεως περικοπή λόγου του: «Τί
ποτέ ἐστιν ἄνθρωπος – τί τέλος πάντων εἶναι αὐτός ὁ ἄνθρωπος – καί ὅση τῆς
ἡμετέρας φύσεως ἡ εὐγένεια καί ὅσης ἐστίν ἀρετῆς δεκτικόν τουτί τό ζῶον, ἔδειξε
μάλιστα πάντων ἀνθρώπων Παῦλος».2 Αὐτός ὁ Παῦλος ἔγινε «μανιακός ἐρα1. Εἰς τήν Γένεσιν, ὁμιλία ΙΑ´, ΑΑΠ 29, 88Α.
2. Ἐγκώμιον εἰς τόν ἅγιον ἀπόστολον Παῦλον, Λόγος Α´, MPG 63,799.
109

στής» τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου του, ὅπως λέγει ἀλλοῦ ὁ ἴδιος πατέρας,3
καί κινούμενος, λοιπόν, ἀπό τόν θεῖο αὐτόν ἔρωτα ἔγινε «ὑπόπτερος τήν οἰκουμένην περιτρέχων ἅπασαν».4
2. Πραγματικά, ὅλη τήν οἰκουμένη ἤθελε νά τήν περιέλθει καί νά τήν εὐαγγελίσει ὁ Παῦλος! Εἶχε δέ τά πτερά γιά τό πέταγμά του αὐτό, εἶχε τά μέσα
θέλω νά πῶ γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ σχεδίου του αὐτοῦ. Πέρα ἀπό τήν θεοφόρο καρδιά του, εἶχε πλούσια παιδεία καί μάλιστα ἑλληνική, πού τήν ἔλαβε ἀπό νεαρός
στήν Ταρσό τῆς Κιλικίας, ἀπ᾽ ὅπου καί καταγόταν. «Εἰμί Ταρσεύς – ἔλεγε ὁ
ἴδιος – οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης» (Πράξ. 21,39). Αὐτό, ἔτσι ὅπως τό λέγει
ὁ Παῦλος, μοιάζει μέ καθαρῶς ἑλληνική ὑπερηφάνεια γιά τήν πόλη του. Ἡ Ταρσός συναγωνιζόταν τήν Ἀλεξάνδρεια καί τάς Ἀθήνας γιά τά πρωτεῖα στήν μόρφωση. Καί ἡ Ταρσός τώρα φαίνεται σάν νά ἦταν προωρισμένη νά γεννήσει τόν
ἄνθρωπο ἐκεῖνο – τόν ἀπόστολο Παῦλο ἐννοῶ – πού θά κληρονομοῦσε τήν διαθήκη τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου γιά νά ἑνώσει Ἀνατολή καί Δύση καί νά πραγματοποιήσει τήν προφητεία τοῦ Κυρίου: «Πολλοί θά ἔρθουν ἀπό Ἀνατολάς καί
Δυσμάς καί θά ἀνακληθοῦν μετά Ἀβραάμ, Ἰσαάκ καί Ἰακώβ στήν Βασιλεία τῶν
οὐρανῶν» (Ματθ. 8,11)!
Συνιστώντας ὁ Παῦλος τόν ἑαυτό του ἔλεγε καί τήν ἰουδαϊκή του καταγωγή:
«Ἐκ φυλῆς Βενιαμίν» (Ρωμ. 11,1). Ἤδη ἀπό παλαιά οἱ Πατέρες ὑπογράμμισαν
τό ταιριαστό τοῦ Παύλου μέ τόν Βενιαμίν. Ὅταν ὁ ἑτοιμοθάνατος πατριάρχης
Ἰακώβ εὐλογοῦσε τόν υἱό του Βενιαμίν τοῦ εἶπε προφητικά: «Βενιαμίν, εἶσαι ἕνας
ἄγριος λύκος, πού τό πρωί βγαίνει γιά νά ἁρπάξει καί τό βράδυ μοιράζεται τό
θήραμα» (Γεν. 49,27). Αὐτός εἶναι ὁ Παῦλος, ἀγαπητοί μου, μέ μεταφορική
ἔννοια τῶν λόγων τοῦ Ἰακώβ. Ἦταν δυνατός, λέοντας καί «λέοντος παντός θρασύτερος», ὅπως τόν λέγει κάπου ὁ Χρυσόστομος5 ὅλη τήν ἡμέρα, ἀπό τό πρωί,
«ἔβγαινε γιά νά ἁρπάσει» τά λάφυρα τοῦ ἐχθροῦ καί νά τά δώσει στόν Χριστό
καί τήν νύκτα ἔχυνε τήν καρδιά του σέ ἄρωμα προσευχῆς καί κατέστρωνε τό
σχέδιο ἐργασίας γιά τήν ἄλλη ἡμέρα. Νά ὁ Παῦλος σέ ὅλο του τό μεγαλεῖο: Νά
πεζοπορεῖ, νά ποιμαίνει, νά μαστιγώνεται, νά λιθοβολεῖται καί νά ἐργάζεται ἀκόμη
ὡς σκηνοποιός γιά νά ζεῖ! Καί ταῦτα ἐν μέσω πολλῶν διωγμῶν καί κινδύνων.
Τήν ζωή του ὁ Ἀπόστολος τήν θεωροῦσε ὡς συμμετοχή στούς ὀλυμπιακούς
ἀγῶνες στό στάδιο καί δέν λυπόταν κανένα κόπο, γιά νά μπορέσει νά πάρει τό
3. Στήν ὁμιλία του Εἰς τόν Ναόν τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, ΑΑΠ 20, 352C.
4. Χρυσόστομος, Εἰς τήν Γένεσιν ὁμιλία ΛΔ´, ΑΑΠ 46,347B.
5. Ὁμιλία εἰς μαρτύριον Παλαιᾶς Πέτρας, ΑΑΠ 20, 229Β.
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στεφάνι. Γι᾽ αὐτό, ἔλεγε, «οὐκ ἐκκακοῦμεν, ἀλλ᾽ εἰ καί ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος
διαφθείρεται, ἀλλ᾽ ὁ ἔσωθεν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ» (Β´ Κορ. 4,16).
Αὐτό τό μεγαλόπρεπο σχέδιο τοῦ Παύλου γιά τόν εὐαγγελισμό σ᾽ ὅλα τά ἔθνη,
ἀδελφοί, καί ἡ ἀγάπη του στήν ἑλληνική παιδεία, τόν ἔκανε νά ἀλλάξει ὁ ἴδιος καί
αὐτό τό ὄνομά του. «Σαῦλος», ἐλέγετο πρῶτα. Ἀλλά, τί σημαίνει Σαῦλος!... Ἠχεῖ
ἰουδαϊκά τό ὄνομα αὐτό. «Παῦλος» καλύτερα νά ὀνομάζεται, πού εἶναι ἑλληνικό
ὄνομα, ἀφοῦ μάλιστα θέλει νά περιοδεύει τήν ἑλληνική ἐπικράτεια.
3. Ἀκόμη ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἶχε καί ὡραία στρατηγική γιά τήν ἐπιτυχία
τοῦ τολμηροῦ σχεδίου του, τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ἐθνῶν. Ἡ τακτική του ἦταν
νά καταλαμβάνει τά κέντρα, γιατί, ἐσκέπτετο εὐφυῶς, ἄν τό Εὐαγγέλιο ἀκουστεῖ
σέ μία μεγάλη πόλη, τότε, μέ τήν συχνή ἐπικοινωνία τῶν γύρω μέ τήν πόλη
αὐτή, ἦταν θέμα ἡμερῶν γιά νά ἐξαπλωθεῖ τό κήρυγμα καί σέ ὅλη τήν πέριξ καί
τήν μακρά ἐπαρχία. Γι᾽ αὐτό καί ἡ λαχτάρα του ἦταν νά ᾽ρθεῖ στήν Ἀθήνα, τήν
παγκοσμίως πεφημισμένη πόλη γιά τήν σοφία της καί τόν πολιτισμό της. Καί
ἦρθε στήν Ἀθήνα ἀπό τήν Μακεδονία διά θαλάσσης. «Ἄραγε – λέγει ὁ Holzner
– δέν θά ἐκτύπησε λιγάκι ἡ καρδιά τοῦ Παύλου, ὅταν, ἀπ᾽ τό κατάρτι ψηλά, ὁ
νεαρός μοῦτσος φώναξε: “Ἀθήνα”»!
Ἀλλά πρέπει νά ποῦμε ὅτι τούτη τήν ἐποχή πού ὁ Παῦλος ἔφθασε στήν πόλη
μας, ἡ Ἀθήνα δέν ἦταν πιά ἡ Ἀθήνα τοῦ Περικλέους καί τοῦ Πλάτωνος οὔτε
κἄν τοῦ Ἀδριανοῦ. Ἡ ἔνδοξη Ἑλλάδα μετά τήν πτώση τῆς Κορίνθου, τό 146
π.Χ., εἶχε ξεπέσει σέ μιά ρωμαϊκή ἐπαρχία, τήν «Ἀχαΐα». Καί ὅμως! Καί μέσα
στήν κατάπτωσή της ἡ Ἀθήνα ἐξακολουθοῦσε νά ἀσκεῖ τεράστια γοητεία, τόση,
ὥστε κανείς Ρωμαῖος δέν θεωροῦσε τόν ἑαυτό του εὐτυχισμένο, ἄν δέν εἶχε σπουδάσει στήν πόλη αὐτή καί οἱ ρωμαϊκοί ἀριστοκρατικοί κύκλοι, θεωροῦσαν ἀπαραίτητο νά εἶχαν ζήσει κάποιο διάστημα στήν Ἀθήνα.
Ὁ Παῦλος στήν Ἀθήνα περιόδευσε ὅλη τήν πόλη, γιά νά προσανατολιστεῖ στό
πνεῦμα τῶν κατοίκων της (βλ. Πράξ. 17,23)· ἐπισκέφθηκε ὅλα τά ἀξιοθέατά
της, θαυμάζοντάς τα βέβαια, γιατί ἀγαποῦσε τό ὡραῖο. Μαζί ὅμως μέ τόν θαυμασμό του, θαυμασμό ἰδιαίτερα γιά τήν λάμπουσα τέχνη τῆς Ἀκροπόλεως, πού
ἄλλοτε ἦταν ἡ ἕδρα τῶν βασιλέων, ἀλλά ἔπειτα ἔγινε κατοικία τῶν θεῶν μόνο, ὁ
Ἀπόστολός μας, ὅπως μᾶς τό λέγουν τά κείμενα, ἔνοιωθε καί κάποια ψυχική
ἐξέγερση. «Παρωξύνετο τῷ πνεύματι» (Πράξ. 17,16)! Γιατί; Γιατί ἔβλεπε «κατείδωλον οὖσαν τήν πόλιν» (17,16). Ὁλόκληρη ἡ πρωτεύουσα ἦταν ἕνα δάσος
ἀπό βωμούς καί ἀγάλματα, πού δέν ἦταν βέβαια ὅλα αὐτά τῶν Ἀθηναίων κατασκευάσματα, ἀλλά ἔρχονταν καί ἀπό ἔξω, ἀπό διαφόρους προσκυνητές τῆς πόλης,
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γιατί ἡ Ἀθήνα ἦταν τότε ἡ θρησκευτική πρωτεύουσα τοῦ κόσμου, ὅπως ἦταν
καί τό παγκόσμιο πνευματικό καί καλλιτεχνικό κέντρο.
Κάποια ἡμέρα ὅμως ὁ Παῦλος εἶδε ἕνα ναΐσκο μέ ἕνα βωμό πού εἶχε τήν ἐπιγραφή: «Τῷ ἀγνώστῳ Θεῷ»! Αὐτό τό θέαμα εὐχαρίστησε πολύ τόν Ἀπόστολο
καί τόν ἔκανε νά συμπαθήσει τούς Ἀθηναίους, γιατί, μέ βοηθό τήν Παλαιά Διαθήκη, τήν ὁποία ἐγνώριζε ἄριστα, ἑρμήνευσε θεολογικά τήν ἐπιγραφή. Κατά τήν
Παλαιά Διαθήκη, ὅταν ὁ Μωυσῆς ἐρώτησε τόν Θεό, ποιό εἶναι τό ὄνομά του,
Αὐτός ἀπάντησε: «Εἶμαι Ἐκεῖνος πού εἶμαι» («Ἐχγιέ ἀσέρ ἐχγιέ», Ἔξ. 3,14).
Αὐτή ἡ ἀπάντηση, λέγουν οἱ ἑρμηνευτές, εἶναι ὡς μία ὑπεκφυγή τοῦ Θεοῦ νά
δηλώσει τό Ὄνομά Του, γιατί πραγματικά τό θεῖο εἶναι ἀνώνυμο. Ἐπειδή, λοιπόν,
ὁ Θεός τῆς Ἀποκαλύψεως δέν ἔχει ὄνομα – καί γι᾽ αὐτό οἱ ἅγιοι Πατέρες τόν
καλοῦν «ἀνονόμαστο» καί «ἄρρητο» – ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν ἐπιγραφή «Τῷ
ἀγνώστῳ Θεῷ» σάν νά ἄκουσε τήν κραυγή τοῦ ὑπερήφανου ἑλληνικοῦ πνεύματος
γιά τήν ἀναζήτηση τοῦ «deus absconditus», τοῦ κεκρυμμένου θεοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ
Θεοῦ, «εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειεν αὐτόν καί εὕροιεν» (Πράξ. 17, 27).
Ἀπό τότε ὁ Ἀπόστολος πήγαινε συχνά στήν ἀγορά, πού ἦταν τό κοινωνικό καί
ἐπιστημονικό κέντρο τῆς πόλης, καί ἄνοιγε μέ τούς Ἀθηναίους διάφορες θρησκευτικές συζητήσεις. Ἀλλά σέ κάποια συζήτηση ἔγινε μία περίεργη παρεξήγηση
καί αὐτό ἔγινε αἰτία γιά νά ὁδηγηθεῖ ὁ Παῦλος στό ἀνώτερο καί σεβαστώτερο
συμβούλιο τῶν Ἀθηνῶν, τόν Ἄρειο Πάγο. Ἡ παρεξήγηση αὐτή δέν φαίνεται
εὐχερῶς στό κείμενο τῶν Πράξεων, ἀλλά μᾶς τήν φανέρωσε ὁ μεγάλος ἑρμηνευτής τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Χρυσόστομος (βλ. ὁμιλία του 38,18 εἰς Πράξ.). Εἶναι
ἡ ἑξῆς: Ἐπειδή οἱ εἰδωλολάτρες εἶχαν συνήθεια νά ζευγαρώνουν τούς θεούς τους
σέ ἀνδρική καί γυναικεία θεότητα, Ζεύς καί Ἥρα, γιά παράδειγμα, καί ἐπειδή ὁ
Ἀπόστολος σέ κάποιο διάλογό του μέ τούς Ἀθηναίους ἀναφέρθηκε στόν Ἰησοῦ
καί τήν ἀνάσταση – τῶν νεκρῶν τήν ἀνάσταση –, ἐνόμισαν οἱ Ἀθηναῖοι ὅτι αὐτό
πού ἄκουσαν ἀπό τόν νέο ἐπισκέπτη τους, πρόκειται γιά ἕνα νέο θεϊκό ζευγάρι
καί εἶπαν γι᾽ αὐτόν: «Ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεύς εἶναι». Καί νά τά ὀνόματα τοῦ νέου θεϊκοῦ ζευγαριοῦ: Ἰησοῦς καί ἀνάσταση! Ἔτσι, ἀφοῦ πρόκειται
γιά σοβαρό θέμα, τόν ὁδήγησαν στήν ἀνώτατη ἐξουσία τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἡ
ὁποία θά ἀποφαινόταν γιά τήν διδασκαλία του καί θά ἀποφάσιζε ἄν θά τοῦ ἔδινε
τό δικαίωμα νά ὁμιλεῖ.
4.Ἀπό ἄλλες παράλληλες περιπτώσεις γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἀπόστολος Παῦλος
ἔνοιωθε ἰδιαίτερη χαρά καί τιμή, ὅταν μιλοῦσε ἐνώπιον ἐθνικῶν ἐπισήμων, γιατί
αἰσθανόταν καμαρωτά ὅτι δι᾽ αὐτοῦ τό Εὐαγγέλιο εἰσέρχεται σέ ἀνώτερα στρώ112

ματα. Καί τώρα, πού εἶναι μπροστά σέ ἕνα πυκνό ἀκροατήριο, μπροστά στούς
ἐπιλέκτους τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος, σέ καθηγητές καί σπουδαστές, πρέπει νά
ὑποθέσουμε ὅτι ἡ χαρά του καί ἡ ἀγωνία του ἦταν ἀκόμη μεγαλύτερη.
Στά ὀλίγα λεπτά τοῦ ταπεινοῦ μου λόγου πού ἀπομένουν θά ἤθελα, ἀγαπητοί,
νά ἀναφερθῶ στήν ἔννοια τοῦ Θεοῦ, πού κήρυξε στό ἐπίσημο αὐτό ἀκροατήριό
του στήν Πνύκα ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Μέ τόν σύντομο λόγο του – πού τό διάγραμμά του μόνο μᾶς παρέχουν οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων – ὁ ἀπόστολος
Παῦλος κτύπησε δυνατά τήν εἰδωλολατρία καί κήρυξε τόν ἀληθινό Θεό. Τό ἔκανε
ὅμως αὐτό μέ λεπτότητα, μέ εὐγένεια, ὑπονοώντας μόνο αὐτό πού ἤθελε νά πεῖ,
γιά νά μήν ἐρεθίσει τούς ἀκροατές του, πού ἦταν εἰδωλολάτρες.
Πρῶτα-πρῶτα, στόν λόγο του ὁ Παῦλος μίλησε γιά τόν δημιουργό Θεό, δημιουργό ὅλου τοῦ κόσμου. «Ὁ Θεός – τούς εἶπε – ὁ ποιήσας τόν κόσμον καί πάντα
τά ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καί γῆς ὑπάρχων κύριος».6 Σάν νά ἤθελε νά τούς πεῖ:
Ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι! Τόν λέτε «ἄγνωστο» τόν Θεό πού λατρεύετε, ἀλλά δέν
ἔπρεπε νά σᾶς εἶναι τελείως ἄγνωστος, γιατί ἔδειξε δείγματα τῆς ὑπάρξεώς του
μέ τά δημιουργήματά του, τήν φύση, τόν οὐρανό καί τήν γῆ, πού εἶναι ἔργα τῶν
χειρῶν του. Καί ἡ Ἁγία Γραφή, ἀγαπητοί, ἀρχίζει τόν λόγο της μέ τήν δημιουργία. Ὁ Θεός στήν Ἁγία Γραφή πρῶτα κηρύττεται ὡς δημιουργός, μέ τά δύο
πρῶτα κεφάλαια τῆς Γενέσεως, καί ἔπειτα κηρύττεται ὡς νομοθέτης· γιατί, γιά
νά Τόν ὑπακούσουμε ὡς νομοθέτη μας, πρέπει πρῶτα νά Τόν δεχθοῦμε ὡς δημιουργό μας. Καί ἡ Λατρεία μας, πού ἀρχίζει μέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ,
ἔχει ὡς ἀπαρχή τόν Προοιμιακό λεγόμενο ψαλμό, πού εἶναι ὕμνος στόν δημιουργό
Θεό. Ἔχει μεγάλη σημασία τό δόγμα περί τῆς δημιουργίας, καί γι᾽ αὐτό ὁ
Παῦλος στήν Πνύκα ἄρχισε τόν λόγο του ἀπό αὐτό τό δόγμα· γιά νά μή μᾶς
παρασύρει ἡ ὡραία φύση καί τήν θεοποιήσουμε, πρέπει νά νοήσουμε ὅτι αὐτή
εἶναι κτίση, ὅτι εἶναι δημιουργία καί δέν εἶναι αὐθύπαρκτη.
Ἀφοῦ ὁ Ἀπόστολος εἶπε πρῶτα στούς Ἀθηναίους τόν Θεό ὡς δημιουργό, τόν
λέγει ἔπειτα ὡς προνοητή: «Διδούς – εἶπε – πᾶσι ζωήν καί πνοήν καί τά πάντα».
Μέ αὐτό κηρύττει βέβαια ὁ Παῦλος τόν Θεό ὡς ἀγάπη, πού συντηρεῖ τόν κόσμο,
ἀλλά ἐκφέρει τόν λόγο του ἔτσι γιά νά ἐλέγξει τήν εἰδωλολατρία· γιατί, στούς
θεούς τους οἱ Ἀθηναῖοι πρόσφεραν φαγητά, τούς ἔδιναν νά ρουφήξουν τίς μυρωδιές
τῶν φαγητῶν τους καί νά πιοῦν τά πολύτιμα κρασιά τους, σάν οἱ θεοί νά εἶχαν
ἀνάγκη ἀπό τά δῶρα τους. Ἀλλά ὁ Παῦλος τούς λέγει τώρα ὅτι ὁ πραγματικός
Θεός δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό αὐτά τά πράγματα. Ἀντίθετα, ἐμεῖς ἔχουμε ἀνάγκη
6. Τά ἀναφερόμενα στήν συνέχεια χωρία τῆς ὁμιλίας τοῦ ἀποστόλου Παύλου εἶναι ἀπό τήν περικοπή
Πράξ. 17, 22-29.
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ἀπό τά δῶρα Του. Αὐτός εἶναι πού μᾶς δίνει τροφή γιά νά φᾶμε καί ποτό γιά νά
πιοῦμε, πού μᾶς δίνει «ζωήν καί πνοήν καί τά πάντα».
Καί ἕνα τρίτο χαρακτηριστικό τοῦ Θεοῦ του δίνει στήν συνέχεια ὁ ἀπόστολος
Παῦλος· ὅτι εἶναι παγκόσμιος Θεός: «Ἐποίησεν – λέγει – ἐξ ἑνός αἵματος πᾶν
ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπί πᾶν τό πρόσωπον τῆς γῆς». Ὅλα τά ἔθνη συναδελφώνονται μέ τόν ἴδιο Θεό! Δέν εἶναι ἀλήθεια, λοιπόν, αὐτό πού ἔλεγε ἡ εἰδωλολατρία ὅτι κάθε ἔθνος ἔχει τόν δικό του ξεχωριστό θεό καί τήν διαμάχη τῶν
ἐθνῶν τήν ἀκολουθοῦσε ἡ διαμάχη τῶν θεῶν τους. Ὅλα τά ἔθνη εἶναι μία οἰκογένεια, ἡ οἰκογένεια τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ· καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὅλης τῆς γῆς
εἶναι ἴσοι μεταξύ τους, γιατί ὅλοι ἔχουν κοινή καταγωγή, «ἐξ ἑνός αἵματος»!
Καί κάτι ἄλλο, πολύ σπουδαῖο γιά τόν Θεό καί γιά τόν ἄνθρωπο, εἶπε ὁ Ἀπόστολος, ἀγαπητοί, στήν ὁμιλία του στήν Πνύκα: Ὅτι ὁ Θεός μέσα σέ κάθε
ἄνθρωπο ἄφησε νά πέσει μία σπίθα ἀπό τό πνεῦμα Του· ὁ ἄνθρωπος, δηλαδή, δημιουργήθηκε μέ φορά στόν Θεό, γι᾽ αὐτό καί Τόν ἀναζητεῖ, «εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειεν αὐτόν καί εὕροιεν»! Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀπό ἔνστικτο ἔχουν νοσταλγία γιά
τόν Θεό καί οἱ Ἕλληνες τῆς ἐποχῆς τοῦ Παύλου εἶχαν ἀκόμη περισσότερη νοσταλγία, ἀλλά Τόν ἀναζητοῦσαν ἐκεῖ ὅπου δέν ὑπάρχει. Οἱ μυσταγωγοί τους τόν
ἀναζητοῦσαν μέσα σέ μαγικές μυστηριακές λατρεῖες, πού δῆθεν ἔδιναν τήν θέωση·
οἱ ὑπάλληλοί τους τόν ἀναζητοῦσαν στό πνεῦμα τοῦ αὐτοκράτορος καί τῆς θεᾶς
Ρώμης· οἱ προφῆτες τους σέ σκοτεινούς μύθους· οἱ καλλιτέχνες τους μέσα στόν
αἰώνιο νόμο τῆς ὀμορφιᾶς. Ἀλλά τούς λέγει ὁ Παῦλος τώρα ὅτι γιά μιά σωστή
καί πραγματική ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ, ἄς μήν ἀκολουθοῦν πλανερά μονοπάτια.
Εἶναι τόσο εὔκολο νά βροῦν τόν Θεό! Γυρίστε στόν ἑαυτό σας, λέγει ὁ Παῦλος
στούς Ἀθηναίους. Ὁ Θεός εἶναι μέσα μας, κι ἐμεῖς εἴμαστε μέσα σ᾽ Αὐτόν! Ἔτσι
– τούς εἶπε – σᾶς κήρυξε καί ἕνας ἀπό τούς ποιητές σας, ὁ Ἐπιμενίδης: «Ἐν
αὐτῷ ζῶμεν καί κινούμεθα καί ἐσμέν»! Σάν νά ἤθελε νά πεῖ μέ αὐτόν τόν λόγο
του ὁ ποιητής, πού ἐπαναλαμβάνει ὁ Ἀπόστολός μας, ὅτι χωρίς τόν Θεό δέν μποροῦμε οὔτε νά ζοῦμε οὔτε νά κινούμεθα οὔτε νά ὑπάρχουμε. Ὁ Θεός εἶναι ἡ αἰτία
τῆς ὑπάρξεώς μας καί τῆς ζωῆς μας.
Τέλος, ὁ ἀπόστολος Παῦλος, μέ ἕνα βαθυστόχαστο στίχο τοῦ ποιητοῦ τοῦ ὕμου
τοῦ Διός, μᾶς ἀποκαλύπτει τήν πιό βαθειά ἔννοια τῆς νοσταλγίας μας γιά τόν
Θεό: «Τοῦ γάρ καί γένος ἐσμέν», γιατί καταγόμαστε ἀπ᾽ Αὐτόν! Γιατί εἴμαστε
πλασμένοι «κατ᾽ εἰκόνα του», ὅπως μᾶς τό λέγει καθαρά ἡ Ἁγία Γραφή. Καί
ἀπό αὐτό τό τελευταῖο, πού εἶπε ὁ Ἀπόστολος, ἐξάγει ἕνα εὐφυέστατο ἐπιχείρημα
γιά νά πλήξει τήν εἰδωλολατρία. Τό ἐπιχείρημα εἶναι: Δέν μπορεῖ ὁ καλλιτέχνης
νά εἶναι κατώτερος ἀπό τό ἔργο του! Ἄν, ὦ ἀνδρες Ἀθηναῖοι, ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι,
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πού εἴμαστε τό ἔργο τοῦ Θεοῦ, εἴμαστε πνεῦμα καί δημιουργοῦμε τόση σοφία καί
τόσο μεγαλόπρεπο πολιτισμό, σάν τό θαῦμα αὐτό τῆς Ἀκροπόλεώς σας, ὁ Θεός,
πού εἶναι ὁ καλλιτέχνης μας, πρέπει νά εἶναι τό ἀπόλυτο πνεῦμα· καί δέν μπορεῖ,
λοιπόν, σάν ἀπόλυτο πνεῦμα ὁ Θεός, νά ταυτίζεται μέ αὐτά τά ἄψυχα ἀγάλματα:
«Γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ Θεοῦ, λέγει ὁ Παῦλος, οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ
ἤ ἀργύρῳ ἤ λίθῳ χαράγματι τέχνης καί ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου τό θεῖον εἶναι
ὅμοιον».
5. Παρῆλθαν οἱ καιροί, ἀλλά καί σήμερα, ἀγαπητοί, ὅπως στήν τότε ἐποχή
τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὑπάρχει δυνατή νοσταλγία Θεοῦ. Ἀπό τά χαλάσματα
τοῦ σημερινοῦ κόσμου, καί ἀπό αὐτή ἀκόμη τήν κραυγαλέα του ἁμαρτία, ἀκούεται ἕνα δυνατό κήρυγμα: Back to God! Πίσω γιά τόν Θεό! Ἀλλά γίνεται καί σήμερα τό ἴδιο λάθος· γιατί πολλοί ζητοῦν τόν Θεό ἐκεῖ ὅπου δέν ὑπάρχει ἤ βρίσκουν
ὁμοιώματα θεοῦ, ἀλλά ὄχι τόν Ἴδιο, τόν Ζωντανό Θεό, πού ἐκήρυξε ὁ Παῦλος
στήν Ἀκρόπολη.
Αὐτόν τόν ζωντανό Θεό, τόν Θεό τῶν Προφητῶν καί τῶν Ἀποστόλων, τόν Θεό
τῶν Πατέρων ἡμῶν, θά τόν βροῦμε, ἀγαπητοί ἀκροατές, καί θά τόν γευθοῦμε
μόνο στήν Ἐκκλησία καί μάλιστα σ᾽ αὐτό τό Μυστήριο πού, κατά τόν ἀπόστολο
Παῦλο, ἐκφράζει οὐσιαστικά τήν Ἐκκλησία, τήν θεία Λειτουργία (βλ. Α´
Κορ.11,18). Ἐκεῖ στήν Θεία Λειτουργία καί πρό παντός στόν γλυκό της Καρπό,
τήν Θεία Κοινωνία, γευόμαστε αὐτά πού εἶπε ὁ Ἀπόστολος στήν ὁμιλία του ἐδῶ
στόν ἱερό βράχο. Στήν Θεία Λειτουργία, ναί!, καί ψηλαφοῦμε, ἀλλά καί βρίσκουμε
τόν Θεό, «εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειεν αὐτόν καί εὕροιεν», ὅπως εἶπε ὁ Παῦλος. Στήν
Θεία Λειτουργία καί μέ τήν Θεία Κοινωνία γευόμαστε τήν συγγένειά μας καί
τήν ἑνότητά μας μέ τόν Θεό, ἀλλά καί τήν μεταξύ μας ἀδελφότητα· γευόμαστε,
ὅτι «τοῦ γάρ καί γένος ἐσμέν» καί ὅτι «ἐν αὐτῷ ζῶμεν καί κινούμεθα καί ἐσμέν».
Γευόμαστε, δηλαδή, ὅτι πραγματικά μέ τόν Θεό ἔχουμε πραγματική ζωή καί
ὕπαρξη· καί ὅτι χωρίς τήν δική του παρουσία μέσα μας δέν μποροῦμε οὔτε νά
ζοῦμε, οὔτε νά κινούμαστε – νά δροῦμε, δηλαδή, σωστά – οὔτε καί νά ὑπάρχουμε.
Ὁ κόσμος, ἀγαπητοί, ἔχει ἀνάγκη ἀπό τά διδάγματα τοῦ λόγου τοῦ ἀποστόλου
Παύλου, πού ἐξεφώνησε στήν Ἀκρόπολη κατά τό ἔτος 50 μ.Χ. Πόσο ἀνάγκη,
πράγματι, ἔχουν σήμερα οἱ ἄνθρωποι, σήμερα ὑπέρ πᾶσαν ἄλλην ἐποχήν, νά ἀκούσουν γιά ἕνα παγκόσμιο Θεό, Θεό ὄχι ὡς μία ἀνώτερη ἀφηρημένη δύναμη, ἀλλά
ὡς Πρόσωπο καί ἀγάπη, τήν ἐλπίδα «πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καί τῶν ἐν
θαλάσσῃ μακράν», ὅπως τό ὁμολογοῦμε στήν λατρεία μας, καί ὅμως, – «καί
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γε», ὅπως τό εἶπε ὁ Παῦλος στήν Ἀκρόπολη – ἄν καί παγκόσμιος ὁ Θεός, «οὐ
μακράν ἀπό ἑνός ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα». Καί «κοντά μας καί δυσκολόπιαστος εἶναι ὁ Θεός», ὅπως τό εἶπε ὁ Helderlin.
Πόσο ἀναγκαῖο σήμερα γιά τήν συναδέλφωση τῶν λαῶν εἶναι τό κήρυγμα πού
ἀκούστηκε ἐδῶ ἀπό τόν Παῦλο, ὅτι ὅλα τά ἔθνη ἔχουν κοινή τήν καταγωγή,
γιατί ὁ Θεός «ἐποίησε ἐξ ἑνός αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπί πᾶν τό
πρόσωπον τῆς γῆς». Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὅλων τῶν λαῶν εἴμαστε ἀδελφοί! «Ἀδέλφια κίτρινα, λευκά καί μαῦρα, τά χέρια δῶστε τα, δῶστε τα σφιχτά», τραγουδοῦν
τά παιδιά τῆς Ἐκκλησίας μας.
Καί πόσο εἶναι ἀναγκαία γιά τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, πού σήμερα ὑποτιμᾶται
καί δέν συγκινεῖ οὔτε τό κλάμα του οὔτε τό αἷμα του, πόσο εἶναι ἀναγκαία, λέγω,
νά ἀκουστεῖ ἡ ἀλήθεια ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει θεία τήν καταγωγή του, «τοῦ γάρ
καί γένος ἐσμέν»! Καί ἡ ἀδικία ἄρα καί ἁμαρτία σέ ἕνα ἄνθρωπο ἀποβαίνει
ἁμαρτία κατά τοῦ Θεοῦ.
Ἀδελφοί! Εὐγνωμονοῦμε βαθειά ἀπό τήν καρδιά μας τόν ἀπόστολο Παῦλο, πού
μέ κόπο πολύ καί κίνδυνο τῆς ζωῆς του ἦρθε στήν φιλτάτη μας πατρίδα καί
ἵδρυσε τήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία, τήν πρώτη Εὐρωπαϊκή Ἐκκλησία. Τόν εὐχαριστοῦμε γιατί μᾶς ἔδωσε ὑψηλή θεολογία, ἡ ὁποία ἔχει δοκιμασθεῖ ὅτι εἶναι σώζουσα διδασκαλία, πού δημιουργεῖ τέλεια κοινωνία καί ὄμορφη ζωή.
Εἴθε διά τῶν Τιμίων Εὐχῶν τοῦ Πατρός καί Δεσπότου ἡμῶν, Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κυρίου Κυρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,
καί τῶν Εὐχῶν ὅλων τῶν Τιμίων Ἀρχιερέων νά δεχώμεθα στήν καρδιά μας καθ᾽
ἑκάστην ὁλοέν καί περισσότερο τήν Ἀποστολική Διδασκαλία καί νά τήν κάνουμε
πράξη, ἐφαρμογή στήν ζωή μας.
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Ὁμιλία εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον
τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
«ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ»
τήν 7ην Ἰουνίου 2012
Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΗΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ
Kατά πρῶτον εὐχαριστῶ τόν Ποιμενάρχην τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης,
τόν Παναγιώτατον Μητροπολίτην Κύριον Κύριον Ἄνθιμον, διότι μοῦ παρέσχε τήν
ἄδεια νά ἔλθω στήν Ἱερά Του Μητρόπολη, διά νά μετάσχω στό θεολογικό αὐτό Συνέδριο, τό ἀφιερωμένο στήν μεγάλη προσωπικότητα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τόν προφήτη Ἠλία· ἔπειτα δέ εὐχαριστῶ καί τήν ἐπιτροπή τοῦ Συνεδρίου, διότι προσεκάλεσε
καί τήν ταπεινότητά μου διά νά ὁμιλήσει εἰς αὐτό.
Πρόλογος
Ἐπειδή ὁ χρόνος τῆς ὁμιλίας εἶναι σύντομος, εἰσέρχομαι κατ᾽ εὐθεῖαν εἰς τό θέμα,
στήν παρουσίαση τῆς μεγάλης μορφῆς τοῦ προφήτου Ἠλία ἀπό τίς σχετικές διηγήσεις
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τίς ἀφιερωμένες σ᾽ αὐτόν. Εἶναι ἀνάγκη ὅμως, ἔστω καί μέ
γοργότητα, νά πῶ μερικά προλογικά διαζωγραφίζοντας πρῶτα τό χρονολογικό πλαίσιο
στό ὁποῖο ἐμφανίστηκε καί ἔδρασε ὁ προφήτης.
Ἄς ἀρχίσω τό θέμα ἀπό τήν ἀρχή μέ σύντομο λόγο: Ὅταν οἱ Ἰσραηλῖτες, ἐρχόμενοι
ἀπό τήν ἔρημο, εἰσέβαλαν στήν γῆ Χαναάν, βρῆκαν σ᾽ αὐτήν ἀνώτερο μέν πολιτισμό,
πού δέν ἐγνώριζαν, ἀλλά μαζί μέ τόν πολιτισμό γνώρισαν καί τήν θρησκεία τῶν Χαναναίων, ἡ ὁποία ἦταν πολυθεϊστική καί ὀργιαστική. Καί ὅπως οἱ Ἰσραηλῖτες μέ τήν
ἀνάμειξή τους μέ τούς Χαναναίους ἔλαβαν τά ἀγαθά τοῦ πολιτισμοῦ τους, ἔτσι ἔλαβαν
κατ᾽ ἀρχάς μέν τόν τρόπο λατρείας τῶν Χαναναίων, ἔπειτα δέ προχώρησαν ἀκόμη
περισσότερο καί ἀνέμειξαν καί αὐτήν τήν λατρεία τοῦ Θεοῦ τους Γιαχβέ μέ τήν λατρεία τοῦ Βάαλ καί τῶν ἄλλων χαναανιτικῶν θεοτήτων. Ἔτσι λοιπόν δημιουργήθηκε
στόν λαό τοῦ Ἰσραήλ ἕνας τύπος λατρείας τοῦ Γιαχβέ μέ χαναανιτικά στοιχεῖα, τά
ὁποῖα καί συνεχῶς ἐπληθύνοντο. Δημιουργήθηκε δηλαδή σ᾽ αὐτόν μιά θρησκεία
ἐντελῶς ξένη ἀπό τήν καθαρή μωσαϊκή θρησκεία, πού εἶχε λάβει ὁ Μωυσῆς στό Σινᾶ
καί ἔδωσε στόν λαό. Ἄς ὀνομάσουμε αὐτόν τόν τύπο τῆς θρησκείας «λαϊκή θρησκεία».
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Ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς πτώσης τῆς θρησκείας δημιουργήθηκε ζωηρή ἀντίδραση ἀπό
τούς κύκλους τῶν προφητῶν, τήν ἐμφάνιση τῶν ὁποίων – κατά παρέκβαση λέγω –
πρέπει νά τήν ἀποδώσουμε πολύ ἀρχαιότερον τῆς ἐποχῆς τοῦ Σαμουήλ. Ὡς ἀντίδραση
κατά τοῦ κακοῦ τῆς πτώσεως τῆς μωσαϊκῆς θρησκείας πρέπει νά χαρακτηρίσουμε
καί τήν ἐνέργεια τοῦ Σαμουήλ γιά τήν ἀνάδειξη βασιλέως στό Ἰσραήλ, γιατί μέ τήν
πράξη του αὐτή ὁ Σαμουήλ ἤθελε νά συσπειρώσει τόν λαό ὡς ἔθνος μέ ἰδικό του
ἄρχοντα καί ἀσφαλῶς μέ ἰδική του θρησκεία, τήν θρησκεία τοῦ Γιαχβέ, ὥστε νά διαχωρίζεται ἀπό τά γείτονα εἰδωλολατρικά ἔθνη. Οἱ βασιλεῖς τοῦ Ἰσραήλ, παρά τήν
καλή τους στήν ἀρχή πρόθεση νά κρατήσουν στήν χώρα καθαρή τήν θρησκεία τοῦ
Γιαχβέ, ὅμως εἶδαν ἀπό τά πράγματα ὅτι δέν μποροῦν νά ἀντισταθοῦν στό ἰσχυρό
ρεῦμα τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος εἶχε κλίνει ἐντελῶς πρός τήν χαναανιτική θρησκεία. Γι᾽
αὐτό καί δημιούργησαν ἕναν ἄλλο τύπο θρησκείας, τόν ὁποῖο καί ἐκπροσωποῦσαν, τήν
λεγομένη «θρησκεία τῶν ἐπισήμων». Ὁ τύπος αὐτός ἦταν κάτι τό μέσον μεταξύ τῆς
μωσαϊκῆς καί τῆς λαϊκῆς θρησκείας, μέ ἀπόκλιση πρός τήν μωσαϊκή θρησκεία.
Ἀλλά ὅσο παρήρχοντο τά ἔτη οἱ βασιλεῖς τοῦ Ἰσραήλ, ὅπως καί τοῦ Ἰούδα, ἔκλιναν
ὁριστικῶς πρός τήν «λαϊκή θρησκεία», ἡ ὁποία καί αὐτή συνεχῶς ἐκχαναανίζετο.
Ἐν τῷ μεταξύ δυνατοί ἦσαν καί οἱ ἀγῶνες τῶν προφητῶν γιά νά ἐπαναφέρουν στόν
λαό τήν καθαρή θρησκεία τοῦ Γιαχβέ. Καί στούς ἀγῶνες τους αὐτούς οἱ διάφοροι κύκλοι τῶν προφητῶν δέν ἐδίσταζαν νά ἀναμειχθοῦν καί σέ κινήματα γιά τήν ἐκδίωξη
ἀπό τόν θρόνο ἀσεβῶν βασιλέων καί τήν ἀναβίβαση στόν θρόνο ἄλλων, οἱ ὁποῖοι ἐφαίνοντο ὅτι ἦταν ὀπαδοί τῆς καθαρᾶς μωσαϊκῆς θρησκείας.
Ὁ προφήτης Ἠλίας γενικῶς
Τόν 9ο αἰώνα, κατά τά ἔτη 875-854 π.Χ., στό βόρειο Ἰσραηλιτικό κράτος ἔχουμε
βασιλέα τόν Ἀχαάβ, ὁ ὁποῖος στήν θρησκευτική του πολιτική ταυτίστηκε μέ τήν
λαϊκή χαναανιτική θρησκεία. Στά χρόνια μάλιστα τοῦ βασιλέως αὐτοῦ ἡ λαϊκή θρησκεία ἐκχαναανίστηκε ἀκόμη περισσότερο καί τό ρεῦμα τοῦ συγκρητισμοῦ ἔγινε ἀκόμη
ἰσχυρότερο, γιατί ὁ βασιλεύς Ἀχαάβ γιά πολιτικούς σκοπούς νυμφεύθηκε τήν θυγατέρα
τοῦ βασιλέως τῶν Φοινίκων Ἐθβάαλ, τήν Ἰεζάβελ, καί χάριν αὐτῆς ἵδρυσε στήν πρωτεύουσα Σαμάρεια ναό τοῦ Βάαλ τῆς Τύρου, μεγάλων διαστάσεων ναό (Δ´ Βασ.
10,19 ἑξ.) μέ τό ἀναγκαῖο βέβαια θυσιαστήριο σ᾽ αὐτόν (Γ´ Βασ. 16,32). Ἡ ἐπίσημη
θρησκεία τοῦ ἔθνους, πού πρῶτα ἔκλινε πρός τήν μωσαϊκή, τώρα ἔλαβε πιά καθαρά
τόν τύπο τῆς λαϊκῆς θρησκείας καί ἐνίσχυε μάλιστα αὐτήν.
Σ᾽ αὐτήν τήν φοβερή ἀπό θρησκευτική ἄποψη ἐποχή τῆς μεγάλης ἀποστασίας τοῦ
Ἰσραήλ ἀπό τόν Θεό παρουσιάζεται μία μεγάλη θρησκευτική προσωπικότητα, ὁ προ118

φήτης Ἠλίας, καταγόμενος ἀπό τήν Θεσβών τῆς Γιλεάδ, χώρα πέραν τοῦ Ἰορδάνου.
Ὁ προφήτης αὐτός ἀνέλαβε σκληρό καί ἐπίμονο ἀγώνα γιά νά διαχωρίσει τόν Γιαχβέ
ἀπό τόν μή ὑπάρχοντα Βάαλ καί νά ἀπαλλάξει τόν Ἰσραήλ ἀπό τόν φοβερό τότε συγκρητισμό. Τήν λατρεία τοῦ Γιαχβέ καί τοῦ Βάαλ συγχρόνως ὁ Ἠλίας ἐθεώρει ὡς
ἀκατανόητη. Τήν ψυχή του κατέκαιε ὁ ζῆλος του γιά τόν Γιαχβέ, ζοῦσε δέ καί ἀσκητική ζωή, γι᾽ αὐτό καί φοροῦσε σάκκο καί ζώνη δερματίνη περί τήν ὀσφύν του καί
ἔτρεφε μακρά κόμη (Δ´ Βασ. 1,8). Ἡ πύρινη μορφή του διατηρήθηκε στήν ἰσραηλιτική παράδοση. Ἔτσι στόν προφήτη Μαλαχία (4,4) διαβάζουμε γιά τήν ἔλευση τοῦ
προφήτου αὐτοῦ πρίν ἀπό τήν μεγάλη ἡμέρα τῆς ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου καί τήν παράδοση μάλιστα αὐτήν τήν βρίσκουμε καί στήν Καινή Διαθήκη (Ματθ. 11,14. 17,10.
Λουκ. 1,17. Ἰωάν. 1,21.25). Κατά δέ τήν σκηνή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ μαζί μέ τόν Μωυσέα ἐμφανίζεται καί ὁ προφήτης Ἠλίας (Ματθ. 17,3).

Οἱ διηγήσεις περί τοῦ προφήτου Ἠλία
Γιά τόν προφήτη Ἠλία ἔχουμε πέντε αὐτοτελεῖς διηγήσεις. Τό ὕφος τῶν διηγήσεων
αὐτῶν μαρτυρεῖ καθαρά ὅτι προέρχονται ἀπό τόν λαό, ὅτι εἶναι λαϊκές στοματικές
παραδόσεις. Στήν Παλαιά Διαθήκη καί μάλιστα στό βιβλίο τῆς Γενέσεως ἀπαντοῦν
πολλές λαϊκές διηγήσεις. Φέρουν δέ οἱ διηγήσεις αὐτές αὐτά τά τρία χαρακτηριστικά:
Εἶναι ἁπλές, διπλές καί αὐτοτελεῖς. Εἶναι ἁπλές καί διπλές, γιατί προέρχονται ἀπό
τόν λαό, ὁ ὁποῖος μέ ἁπλότητα ἐκφράζει ἕνα συμβάν καί μάλιστα τό ποικίλλει, γι᾽
αὐτό καί εἶναι διπλές, ἀκόμη δέ καί τριπλές, οἱ διηγήσεις αὐτές. Καί εἶναι καί αὐτοτελεῖς οἱ προφορικές βιβλικές διηγήσεις, γιατί εἶναι ἀπαρτισμένες μέ πρόλογο καί κατακλεῖδα καί, ἄν τίς ἀποκόψουμε ἀπό τό ὅλο τμῆμα τῆς Βίβλου, ὅπου εὑρίσκονται,
συνδέεται ἡ πρίν ἀπό αὐτές καί μετά ἀπό αὐτές βιβλική περικοπή.
Οἱ διηγήσεις μας λοιπόν γιά τόν προφήτη Ἠλία εἶναι στοματικές παραδόσεις, ἀναφερόμενες σέ διάφορα περιστατικά τῆς ζωῆς του καί αὐτό ἑρμηνεύεται ἀπό τό ὅτι ὁ
λαός δέν ἔχει τήν δύναμη νά συγκρατήσει τήν διδασκαλία ἑνός προφήτου, ἀλλά συγκρατεῖ περισσότερο συμβάντα τῆς ζωῆς του καί θαύματά του. Θά παραθέσω μέ πολλή
συντομία τίς πέντε διηγήσεις τίς ἀναφερόμενες στόν προφήτη μας, σχολιάζοντας αὐτές
ὅπου εἶναι δυνατόν.
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Ἡ πρώτη διήγηση περί τοῦ προφήτου Ἠλία
Κατά τήν πρώτη διήγηση (Γ´ Βασ. κεφ. 17-18) ὁ Ἠλίας παρουσιάζεται στόν βασιλέα Ἀχαάβ καί τοῦ προαναγγέλλει μεγάλη ἀνομβρία, ὡς τιμωρία γιά τήν ἀποστασία
ἀπό τόν Θεό. Ἡ ἀνομβρία αὐτή εἶναι ἱστορικό γεγονός καί μαρτυρεῖται καί ἀπό τόν
Μένανδρο (βλ. Ἰωσ., Ἀρχ. 8,324). Μέ τήν ἔναρξη τοῦ λιμοῦ ὁ προφήτης, κατά διαταγή
τοῦ Θεοῦ, πηγαίνει νά κρυφτεῖ στόν χείμαρρο Κερείθ, ἀνατολικά τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου
τόν διατρέφει ἕνας κόρακας. Ἀλλά θά ρωτήσουμε μαζί μέ τόν Χρυσόστομο: Πῶς καταδέχεται ὁ προφήτης τοῦ Θεοῦ νά τρέφεται ἀπό ἀκάθαρτο ζῶο; Διότι ὁ κόρακας κατά
τόν νόμο τοῦ Μωυσέως εἶναι ἀκάθαρτος (Λευιτ. 11,16). Καί ἄρα ὁ τρεφόμενος ἀπό
ἀκάθαρτο γίνεται καί αὐτός ἀκάθαρτος. Ἐδῶ φαίνεται καθαρά ὅτι ὁ νόμος δέν εἶναι
ἀλήθεια, ἀλλά σκιά. Φαίνεται ὅτι ὁ νόμος ἀνατρέπει τόν νόμο. Καί ὅπως λέγει χαριτωμένα ὁ Χρυσόστομος «οὔτε τό στάσιμον οὔτε τό ὄρθιον εἶχε»! Γιατί; «Οὐ γάρ ἦν
ἀλήθεια, ἀλλά σκιά». Ὁ προφήτης Ἠλίας ἔτρωγε τήν τροφή τοῦ κόρακος «οὐδέν ἀκάθαρτον τῶν ὑπό Κυρίου κτισθέντων νομίζων» (MPG 50,730)! Tό ὅτι δέ ὁ Ἠλίας ἔφυγε
ἀπό τό κέντρο τοῦ Ἰσραήλ γιά νά κρυβεῖ στόν χείμαρρο Κερείθ, αὐτό μαρτυρεῖ διένεξη
καί καταδίωξη τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ ἤ τῆς βασιλίσσης Ἰεζάβελ κατά τοῦ προφήτου.
Τά ὕδατα τοῦ χειμάρρου στέρεψαν καί ὁ Ἠλίας, πάλι κατά διαταγή τοῦ Θεοῦ, πορεύεται στήν πόλη Σαρεπτά, στόν νότο τῆς Σιδῶνος, ὅπου τόν φιλοξενεῖ μία χήρα γυναίκα στόν οἶκο της, ὅπου πολλαπλασιάζει τό ἀλεύρι καί τό ἔλαιον καί ἀνασταίνει τόν
θανόντα υἱό της. Ἀλλά τί θέλει ὁ προφήτης ἐκεῖ στήν Σιδώνα, τόσο μακρυά ἀπό τό
Ἰσραήλ; Νομίζω ὅτι ἐδῶ πρέπει νά δοῦμε τήν πίστη τῶν προφητῶν στήν παγκοσμιότητα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἰσραήλ καί στά χρόνια γιά τά ὁποῖα ὁμιλοῦμε, ἀλλά περισσότερο
στά μετέπειτα χρόνια, ἔκλεινε τόν Θεό σέ στενά καί περιορισμένα ὅρια, τῆς Παλαιστίνης μόνον τά ὅρια, γιατί ἐθεώρει τόν Γιαχβέ ὡς τοῦ Ἰσραήλ μόνον Θεό. Ἀλλά βλέπουμε ἤδη ἐπί προφήτου Ἠλία ἀγώνα τῶν προφητῶν νά παρουσιάσουν τόν Θεό ὡς
παγκόσμιο, γιατί ἤθελαν νά διασώσουν τήν ἔννοια τῆς παγκοσμιότητας τοῦ Θεοῦ.
Γιατί εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ἔννοια τῆς παγκοσμιότητας τοῦ Θεοῦ ἔσωσε τήν Ἰσραηλιτική
θρησκεία, ἐπειδή ἡ πίστη ὅτι ὁ Θεός εἶναι Θεός τοῦ Ἰσραήλ μόνον, ἐσήμαινε ὅτι τοῦ
Ἰσραήλ καταστρεφομένου, ἐχάνετο καί ἡ ἔννοια τοῦ Γιαχβέ. Μέ τό κήρυγμα ὅμως
τῶν προφητῶν περί παγκοσμιότητας τοῦ Θεοῦ, καταστρεφομένου τοῦ Ἰσραήλ, δέν
ἐσήμαινε αὐτό ὅτι συγκαταστρέφεται καί ὁ Γιαχβέ, γιατί ὁ Γιαχβέ εἶναι Θεός παγκόσμιος. Ἡ ἔννοια τῆς παγκοσμιότητος τοῦ Θεοῦ ἀναφαίνεται ζωηρά καί ὡραῖα στό
βιβλίο τοῦ προφήτου Ἰωνᾶ. Ὡς πορεία λοιπόν πρός τά ἔθνη πρέπει νά δοῦμε τόν ἐρχομό
τοῦ Ἠλία στά Σαρεπτά τῆς Σιδωνίας, γιά νά γευθεῖ ἐκεῖ μακρυά τόν παγκόσμιο Θεό
του, διότι, ὅπως δέχεται καί ὁ Χρυσόστομος, παγκόσμιος ἦταν ὁ λιμός, γι᾽ αὐτό καί
τόν ὀνομάζει «οἰκουμενικόν ναυάγιον» (MPG 50,729).
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Κατά τό τρίτο ἔτος τοῦ λιμοῦ ὁ προφήτης διατάσσεται ἀπό τόν Θεό νά παρουσιαστεῖ
στόν βασιλέα Ἀχαάβ. Ἡ συνάντηση τῶν δύο ἀνδρῶν ὑπῆρξε ὁρμητική καί ἀπό τίς
δύο πλευρές. Ταραγμένος ὁ βασιλεύς γιά τόν συμβάντα λιμό καί θεωρῶν ὑπαίτιον
αὐτοῦ τόν Ἠλία, τοῦ εἶπε, ὅταν τόν εἶδε ἐνώπιόν του: «Καταστροφέα τοῦ Ἰσραήλ»!
Ἀλλά ὁ προφήτης Ἠλίας, πιστεύων τόν βασιλέα ὡς ὑπεύθυνον γιά τόν συμβάντα λιμό
καί ἀνταποδίδων τά ἴσα, τόν ἀπεκάλεσε «διαφθορέα τοῦ Ἰσραήλ»! Τό ζήτημα πού
ἀπασχολεῖ εἶναι τό ποιός εἶναι ὁ Θεός, ὁ Γιαχβέ ἤ ὁ Βάαλ; Γι᾽ αὐτό καί ὁ προφήτης
Ἠλίας προτείνει τό ζήτημα αὐτό νά λυθεῖ διά θαύματος ἐπί τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους
Καρμήλου. Ἐγείρονται ἐκεῖ δύο θυσιαστήρια, τοῦ Βάαλ καί τοῦ Γιαχβέ. Σέ ὅποιο θυσιαστήριο πέσει φωτιά ἀπό τόν οὐρανό καί καταφάγει τά ἐπάνω αὐτῶν θύματα, ἐκείνου
ὁ Θεός εἶναι ἀληθινός. Προσεύχονται οἱ ἱερεῖς τοῦ Βάαλ ἀπό τό πρωί μέχρι τό ἀπόγευμα, ἐπικαλοῦνται τό ὄνομά του, φωνάζουν, κάνουν ἐντομές στό σῶμα τους, γιά νά
λυπηθεῖ ὁ Βάαλ τό χυνόμενο αἷμα τους, ἀλλά εἰς μάτην. Δέν πίπτει πῦρ ἐξ οὐρανοῦ,
διότι δέν ὑπῆρχε Βάαλ!... Τώρα θά πάρει τόν λόγο ὁ Ἠλίας, ἀλλά πρῶτα θά χύσει
πολύ νερό στήν βάση τοῦ θυσιαστηρίου, γιά νά μή νομίσουν, ὅπως ἑρμηνεύει ὁ Χρυσόστομος (MPG 50,733), ὅτι εἶχε φωτιά ὁ προφήτης κάτω ἀπό τό θυσιαστήριο, ὅπως
ἔκαναν οἱ εἰδωλολάτρες, καί ἀνεπήδησε λοιπόν φυσική φλόγα ἀπό ἐκεῖ. Προσευχήθηκε
ἔπειτα ὁ προφήτης Ἠλίας καί τότε κατέπεσε πῦρ ἐξ οὐρανοῦ στό θυσιαστήριο πού
ἔστησε αὐτός, ὁ δέ λαός μέ ἐνθουσιασμό ἐφώναξε: «Ὁ Γιαχβέ εἶναι ὁ Θεός»! Καί
στόν ἐνθουσιασμό του ὁ Ἠλίας συνέλαβε τούς ἱερεῖς καί τούς προφῆτες τοῦ Βάαλ καί
τούς ἐφόνευσε παρά τόν χείμαρρο Κισών.
Τό θαῦμα αὐτό τοῦ προφήτου στό Κάρμηλο ὄρος χρησιμοποιήθηκε ἀπό τούς λειτουργιολόγους ὅτι προτυπώνει τό ἱερό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος. Μέ τό θαῦμα αὐτό ὁ
προφήτης Ἠλίας ἔβαλε φωτιά στό νερό! Καί κατά τό ἱερό Βάπτισμα ὁ ἱερεύς δέεται μέ
εἰδικές εὐχές νά στείλει ὁ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ τό Ἅγιό Του Πνεῦμα στό ὕδωρ τῆς κολυμβήθρας καί νά δώσει σ᾽ αὐτό τήν ἀναγεννητική Χάρη. Τό Ἅγιο Πνεῦμα ὅμως ἦλθε ὡς
πῦρ ἐξ οὐρανοῦ. Ἔτσι τό θαῦμα τοῦ προφήτου Ἠλία στό Κάρμηλο ὄρος θεωρεῖται ὡς
προτύπωση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος.
Ἀπό τήν ὅλη πρώτη διήγηση ἀναδεικνύεται ἡ ἰσχυρή θρησκευτική προσωπικότητα
τοῦ προφήτου Ἠλία. Παρουσιάζεται ἰσχυρός πρός τόν βασιλέα, τόν ὁποῖο ἄνευ φόβου
καταγγέλλει ὡς «διαφθορέα τοῦ Ἰσραήλ», ὡς αἴτιον ἀποστασίας τοῦ λαοῦ ἀπό τόν Θεό.
Ὁμοίως ὁ προφήτης παρουσιάζεται ὁπλισμένος μέ ὑπερφυσική δύναμη καί φέρνει μέ τήν
προσευχή του πῦρ ἐξ οὐρανοῦ στή γῆ. Παρουσιάζεται ὡς μεγάλος θαυματουργός, γιατί
πολλαπλασιάζει τό λάδι καί τό ἀλεύρι τῆς χήρας καί ἀνασταίνει τό νεκρό παιδί της.
Τί ἔγινε μετά τήν αἱματηρή σκηνή τοῦ Καρμήλου δέν γνωρίζουμε γιατί ἡ διήγηση
σταματᾶ ἀπότομα. Ἀπό τήν δευτέρα ὅμως διήγηση περί τοῦ προφήτου μας μποροῦμε
νά συμπληρώσουμε τό κενό.
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Ἡ δευτέρα διήγηση περί τοῦ προφήτου Ἠλία
Ἡ δευτέρα διήγηση, ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς Γ´ Βασ. κεφ. 18-19, παρουσιάζει τόν
προφήτη μας νά πορεύεται, μακράν ἀπό τό βασίλειο τοῦ Ἰσραήλ, πρός τήν νοτιωτέρα
πόλη τῆς Παλαιστίνη Βεερσεβά, ἐνῶ ὁ ἴδιος εἶναι κατάκοπος καί συντετριμμένος ψυχικά. Ὁ πόνος του εἶναι ὅτι στό Ἰσραήλ κυριαρχεῖ ὁ Βάαλ, ὅτι τά ἱερά τοῦ Γιαχβέ
εἶναι ἐρειπωμένα καί ὅτι οἱ προφῆτες Του καταδιώκονται. Κατάκοπος ἀπό τήν ὁδοιπορία καί ψυχικά ἐξαντλημένος ξαπλώνει κάτω ἀπό τήν σκιά ἑνός θάμνου. Ἐκεῖ ἐξαπλωμένος λέγει τόν πόνο του στόν Θεό: «Ἀρκετά, Θεέ, πάρε τήν ψυχή μου, γιατί δέν
εἶμαι ἰσχυρότερος τῶν Πατέρων μου» (Γ´ Βασ. 19,4). Ἕνας ἄγγελος τοῦ Κυρίου
τόν ἐγείρει καί τόν διατάσσει νά φάγει καί νά πιεῖ, γιατί ἡ ὁδός του εἶναι ἀκόμη μακρά.
Ἀπό τήν τροφή ἐκείνη ἐνισχύεται ὁ προφήτης καί πορεύεται μόνος του διά τῆς ἐρήμου
πρός τό Χωρήβ, τό ὄρος ἐκεῖνο μέ τό ὁποῖο συνεδέοντο οἱ ἀρχαῖες μωσαϊκές παραδόσεις καί στό ὁποῖο εἶχε ἀποκαλυφθεῖ τότε ὁ Γιαχβέ. Ἡ πορεία πρός τό Χωρήβ εἶναι
πορεία ἀπελπισμένου ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ζητεῖ, σάν ἄλλος Μωυσῆς, νά συναντήσει
τόν Γιαχβέ, γιά νά τοῦ πεῖ τόν πόνο του, γιά νά λάβει ἐνίσχυση καί παρηγορία. Φθάνοντας λοιπόν στό ὄρος Χωρήβ ὁ Μωυσῆς εἰσέρχεται σέ ἕνα σπήλαιο καί ἀναμένει
τήν ἐμφάνιση τοῦ Θεοῦ. Ἐκσπᾶ μία τρομερή θύελλα, ἀλλά ὁ προφήτης πληροφορεῖται
ὅτι «δέν εἶναι στήν θύελλα ὁ Θεός». Ἀκολουθεῖ ἕνας τρομερός σεισμός, ἀλλά καί πάλι
ὁ προφήτης πληροφορεῖται ὅτι «δέν εἶναι στόν σεισμό ὁ Θεός». Πῦρ ἔπειτα παρουσιάζεται γιά νά ἀκούσει ὁ προφήτης μας πάλι τό ἴδιο, ὅτι «δέν εἶναι στό πῦρ ὁ Θεός».
Τέλος, μία ἐλαφρά αὔρα ἔπνευσε στό Χωρήβ καί πληροφορεῖται ὁ προφήτης τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στήν αὔρα. Ὅταν τό ἄκουσε αὐτό ὁ προφήτης Ἠλίας, ἐκάλυψε τό
πρόσωπό του καί στήν ἐρώτηση τοῦ Θεοῦ «τί ζητεῖς ἐδῶ Ἠλία;», ὁ προφήτης ἔσπευσε
νά χύσει ὅλο τόν πόνο τῆς καρδιᾶς του καί εἶπε στόν Θεό: «Καίομαι, Γιαχβέ, Θεέ
Σαβαώθ, ἀπό τόν ζῆλο σου, διότι οἱ Ἰσραηλῖτες Σέ ἐγκατέλειψαν, τά θυσιαστήριά
σου τά συνέτριψαν καί φόνευσαν τούς προφῆτες σου μέ τό ξίφος· ἐγώ δέ μόνος παρέμεινα καί αὐτοί ζητοῦν τήν ψυχή μου» (Γ´ Βασ. 19,14). Ὁ Θεός, ἀπαντώντας στόν
πόνο τοῦ προφήτου, ἐπαγγέλλεται νά τιμωρήσει τούς ἐχθρούς του. Ἡ τιμωρία αὐτή
τῶν ἐχθρῶν ἔγινε ἔξωθεν, γιατί ἐκ τῶν ἔσω, ἐκ τοῦ ἰδίου δηλαδή τοῦ Ἰσραήλ, δέν
ἦταν δυνατόν νά γίνει, ἀφοῦ, ὅπως τό εἶπε ὁ προφήτης στήν προσευχή του, ὁ λαός
εἶχε ἀποστατήσει. Ὁ Θεός διατάσσει τόν προφήτη Ἠλία νά πορευθεῖ καί νά χρίσει
τόν Ἀζαήλ ὡς βασιλέα τῶν Ἀραμαίων, τόν Ἰού ὡς βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ καί τόν Ἐλισσαῖο ὡς προφήτη. Ἔτσι τελειώνει ἡ ὅλη διήγηση. Ὁ Ἀζαήλ ἐπέρχεται νικηφόρος
κατά τοῦ Ἰσραήλ (Δ´ Βασ. 10,32) καί ὁ Ἰού, μέ τήν ὑποκίνηση καί σύμπραξη τοῦ
προφήτου Ἐλισσαίου, ἐπαναστατεῖ κατά τοῦ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ Ἰωράμ, τοῦ ἐγγό122

νου τοῦ Ἀχαάβ, τόν φονεύει καί ἐξολοθρεύει ὁλόκληρο τόν οἶκο τοῦ Ἀχαάβ καί ἔτσι
ἐκπληρώνεται ἡ ἐπαγγελία τοῦ Θεοῦ πού ἔδωσε στόν προφήτη Ἠλία.
Ἡ διήγηση εἶναι πολύ διδακτική καί μάλιστα διδάσκει εἰδικά κατά πρῶτον τόν
προφήτη Ἠλία: Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Θεοῦ ὄχι στήν θύελλα, οὔτε στόν σεισμό, καί οὔτε
στήν φωτιά, ἀλλά στήν ἐλαφρά καί γλυκειά αὔρα, θέλει πιθανῶς νά διδάξει τόν Ἠλία
νά εἶναι ἠπιώτερος στόν ἀγώνα του, γιατί ἡ θρησκεία δέν ἐπιβάλλεται μέ σκληρά
μέσα, ἀλλά μέ ἤπια μέσα.
Ἀλλά τό μεγάλο πρόβλημα ἀπό τήν διήγησή μας εἶναι τό πῶς, ἐνῶ ἡ πρώτη διήγηση
παρουσιάζει τόν προφήτη Ἠλία ὡς θριαμβευτή διά τοῦ θαύματος στό Κάρμηλο ὄρος
καί τόν λαό ὡς ἀνακηρύξαντα τήν πίστη του στόν Γιαχβέ, πῶς τώρα στήν δευτέρα διήγηση βλέπουμε τόν προφήτη μας συντετριμμένο ψυχικά καί παραπονούμενο στόν Γιαχβέ
ὅτι τά θυσιαστήριά του εἶναι ἐρειπωμένα καί ὅτι οἱ προφήτες του κατεσφάγησαν καί
αὐτός ὁ ἴδιος κινδυνεύει; Ἐδῶ, γιά νά δέσουμε τήν δεύτερη διήγηση μέ τήν πρώτη,
πρέπει νά ὑποθέσουμε ὅτι στήν βιαία πράξη τοῦ προφήτου Ἠλία, τῆς σφαγῆς τῶν ἱερέων
τοῦ Βάαλ, ἡ Ἰεζάβελ ἀπάντησε καί αὐτή μέ βιαία πολεμική ἐναντίον τοῦ Ἠλία καί
ἐναντίον ὅλων τῶν προφητῶν τοῦ Γιαχβέ. Ἀλλά, καί ἡ πρώτη διήγηση, ἡ ὁποία παρουσιάζει τόν Ἠλία θριαμβευτή, δέν παρουσιάζει τήν νίκη του γενική, οὔτε τήν παρουσιάζει
ὡς νίκη διαρκείας, ἀλλά ὅτι μέρος μόνο τοῦ λαοῦ, μετά ἀπό τά δεινά τοῦ λιμοῦ, πίστεψε
στό κήρυγμα τοῦ Ἠλία καί στόν ἐνθουσιασμό του ἐθανάτωσε μαζί μέ τόν Ἠλία τούς
ἱερεῖς τοῦ Βάαλ. Αὐτό, ὅπως ἦταν φυσικό, ἐξώργισε τήν ἀντίθετη μερίδα καί ἀνταπέδωσε
τά ἴσα πρός τούς προφῆτες τοῦ Γιαχβέ. Ἔτσι λοιπόν παρουσιάζεται ὁ προφήτης Ἠλίας
συντετριμμένος ψυχικά καί κατάκοπος, ὅπως μᾶς τόν παρουσιάζει ἡ δευτέρα διήγηση.
Ἡ τρίτη διήγηση περί τοῦ προφήτου Ἠλία
Μεταξύ τῶν γεγονότων πού διαλαμβάνουν οἱ δύο παραπάνω μεγάλες διηγήσεις (Γ´
Βασ. κεφ. 17-19), πρέπει νά τοποθετήσουμε τήν ἱστορία περί τοῦ θανάτου τοῦ Ναβουθαί (Γ´ Βασ. κεφ. 20), τόν ὁποῖον ἐφόνευσε ὁ Ἀχαάβ, παρακινηθείς ἀπό τήν σύζυγό
του Ἰεζάβελ, γιά νά κληρονομήσει τόν ἀγρό του. Τό ἔγκλημα αὐτό τοῦ βασιλέως καί
τῆς Ἰεζάβελ δέν ἦταν δυνατόν νά παραμείνει ἀπαρατήρητο ἀπό τόν Ἠλία, στήν ψυχή
τοῦ ὁποίου ζεῖ ἡ καθαρά μωσαϊκή θρησκεία, κατά τήν ὁποία ὁ Θεός παριστάνεται ὡς
τό ἀπόλυτο ἠθικό Ὄν. Γι᾽ αὐτό καί ὁ προφήτης μας ἐλέγχει μέ πολλή παρρησία τόν
βασιλέα, τόν ὁποῖο ἀποκαλεῖ καθαρά δολοφόνο καί τοῦ προφητεύει τήν τιμωρία: «Στόν
τόπο ὅπου τά σκυλιά ἔγλειψαν τό αἷμα τοῦ Ναβουθαί, ἐκεῖ τά σκυλιά θά γλείψουν
καί τό δικό σου αἷμα» (Γ´ Βασ. 20,19). Καί γιά τήν Ἰεζάβελ ὁμοίως λέγει: «Τά σκυλιά θά καταφάγουν τήν Ἰεζάβελ στήν πεδιάδα Γισραέλ» (Γ´ Βασ. 20,23), προφητεία
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ἡ ὁποία πλήρως ἐκπληρώθηκε ἀργότερα (Γ´ Βασ. 22,1 ἑξ. Δ´ Βασ. 9,30 ἑξ.). Ἀλλά,
γιά τήν βαθυτέρα ἑρμηνεία καί θεολογία τοῦ ἐπεισοδίου, τήν ὁποία παρατρέχουμε ἐδῶ,
λόγω στενότητος χρόνου, παραπέμπουμε στήν ἰσχυρή μελέτη τοῦ παλαιοδιαθηκολόγου
καθηγητοῦ κ. Μιλτιάδου Κωνσταντίνου στό ὡραῖο του θεολογικό βιβλίο «Ρῆμα Κυρίου κραταιόν», σελ. 224-238. Πάντως τήν ἱστορία τοῦ Ναβουθαί δέν πρέπει νά θέσουμε ἐντελῶς στήν ἀρχή τῆς δράσεως τοῦ Ἠλία, διότι στήν διήγηση αὐτή
διαγράφεται ἤδη ἡ ἐχθρότης μεταξύ τοῦ βασιλέως καί αὐτοῦ (Γ´ Βασ. 20,20). Ἄλλες
διηγήσεις περί τοῦ Ἠλία ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀχαάβ δέν ἔχουμε.
Ἡ τετάρτη καί ἡ πέμπτη διήγηση περί τοῦ προφήτου Ἠλία
Ἐπί τοῦ διαδόχου τοῦ Ἀχαάβ βασιλέως Ὀχοζίου (854-853 π.Χ.) συναντοῦμε τόν
προφήτη ἔξω ἀπό τήν Σαμάρεια νά προλέγει στούς ἀπεσταλμένους τοῦ βασιλέως τόν
θάνατό του (Δ´ Βασ. 1,2-17), διότι στήν ἀσθένειά του δέν κατέφυγε στόν Γιαχβέ,
ἀλλά στόν Βάαλ.
Ἡ τελευταία διήγηση περί τοῦ προφήτου Ἠλία, ἡ πέμπτη (Δ´ Βασ. 2,1-12), περιέχει τήν γνωστή ἀνάληψή του στόν οὐρανούς ἐπί πυρίνου ἅρματος. Δέν γνωρίζουμε
πότε ἔγινε αὐτή. Πρέπει ὅμως νά τήν τοποθετήσουμε πρίν ἀπό τό 842 π.Χ., γιατί
στήν ἐπανάσταση τοῦ Γεχού κατά τοῦ Ἰωράμ, ἡ ὁποία ἔγινε τό ἔτος αὐτό, δέν ἀναφέρεται ὁ Ἠλίας, ἀλλά ὁ Ἐλισσαῖος.
Σπουδαία καί τολμηρή ἑρμηνεία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου
περί τοῦ προφήτου Ἠλία*
Ὑπάρχει μία σπουδαία ὅσο καί τολμηρή ὁμιλία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
περί τοῦ προφήτου Ἠλία. Τήν παραθέτω συντόμως. Κατά τήν ὁμιλία αὐτή ὁ Θεός
προσπάθησε πολύ νά κάνει τόν ζηλωτή προφήτη του ἐπιεικῆ καί φιλάνθρωπο, χωρίς
ὅμως... νά τό πετύχει. Ἡ ὁμιλία παρουσιάζει τόν Ἠλία νά ἀπορεῖ γιά τήν ἀγάπη καί
τήν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ στούς ἀποστάτες Ἰσραηλῖτες, γιατί ἔβλεπε ὅτι μέ αὐτήν
δέν ἐπέρχεται ἡ διόρθωσή τους. Πίστευε δέ ὅτι ἡ διόρθωση αὐτή τοῦ λαοῦ θά ἔλθει
μέ μία τιμωρία, αὐστηρή τιμωρία ἐναντίον του. Γι᾽ αὐτό – ὅπως τό παρουσιάζει ἡ
ὁμιλία τοῦ ἱεροῦ Πατρός – τόλμησε νά παρουσιαστεῖ στόν Θεό καί νά τόν «δέσει» μέ
ὅρκο νά δώσει τιμωρία στούς Ἰσραηλῖτες, ὅπως τήν σκεπτόταν αὐτός, καί νά μή
* Tήν ὁμιλία τοῦ ἱεροῦ πατρός θά βρεῖ ὁ ἐνδιαφερόμενος εἰς MPG 56,583-586.
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λύσει τήν τιμωρία αὐτή, ἄν δέν τό πεῖ ὁ ἴδιος!... «Εἰ μή διά στόματός μου», εἶπε! Ὁ
προφήτης Ἠλίας ζήτησε ἀπό τόν Θεό νά δώσει ἀνομβρία στήν γῆ γιά τρία ἔτη καί
ἕξι μῆνες. Ἡ ὁμιλία παρουσιάζει τόν Θεό νά «συνέχεται», νά συμπιέζεται· ἀπό τήν
μιά μεριά ἤθελε νά ἀκούσει τόν ζηλωτή του προφήτη Ἠλία, ἀλλά καί ἀπό τήν ἄλλη
μεριά εὐσπλαγχνιζόταν τόν λαό γιά τό κακό τῆς ἀνομβρίας καί τῆς πείνας, πού θά τοῦ
συνέβαινε. Γι᾽ αὐτό καί κάνει μέν τό θέλημα τοῦ Ἠλία, ἀλλά καί τόν βοηθεῖ νά γίνει φιλάνθρωπος, ὥστε σύντομα αὐτός νά τόν παρακαλέσει γιά τήν λύση τῆς τιμωρίας.
Πρῶτα-πρῶτα ὁ Θεός «συγκολάζει τῷ λαῷ τόν προφήτην»! Ἀφοῦ ὁ Ἠλίας ζήτησε
ἀνομβρία γιά τόν λαό, θά ὑπαχθεῖ καί ὁ ἴδιος στήν τιμωρία αὐτή!... Φροντίζει ὅμως ἰδιαίτερα ὁ Θεός γιά τόν προφήτη του, γι᾽ αὐτό καί τόν τρέφει μυστικά καί θαυμαστά. Καί
λέγομε «θαυμαστά», γιατί τόν τρέφει μέ ἕναν κόρακα, πού τοῦ πήγαινε κρέας. Ὁ κόρακας ὅμως, σχολιάζει ὁ Χρυσόστομος, εἶναι ζῶο «μισότεκνον», γιατί δέν ἀγαπᾶ τά νεογνά του, ἀφοῦ δέν τά τρέφει. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ψαλμωδός Δαυΐδ παριστάνει τά μικρά τῶν
κοράκων νά ἐπικαλοῦνται τόν Θεό γιά τροφή, ἀφοῦ ὁ πατέρας τους δέν τούς τήν δίνει:
«Τοῖς νεοσσοῖς τῶν κοράκων τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν (τόν Θεόν)» (Ψαλμ. 146,9).
Ὅπως ὁ κόρακας εἶναι μισότεκνος, ἔτσι καί ὁ Ἠλίας ἦταν μισότεκνος πρός τούς
Ἰουδαίους ἕνεκα τῆς ἀποστασίας τους. Ἀλλά νά τώρα πού ὁ κόρακας μεταβάλλεται
καί γίνεται φιλάνθρωπος καί πηγαίνει τροφή στόν Ἠλία. Αὐτό ἦταν τό μυστικό μάθημα, πού ἤθελε ὁ Θεός νά δώσει στόν προφήτη του: Νά γίνει μεσίτης γιά τούς Ἰουδαίους, ὅπως ὁ κόρακας μετέβαλε τήν φύση του καί γίνεται μεσίτης τῆς φιλανθρωπίας
τοῦ Θεοῦ πρός αὐτόν (τόν Ἠλία) καί τοῦ πηγαίνει τροφή στόν καιρό τῆς πείνας.
Ὁ προφήτης Ἠλίας ὅμως δέν διδάχθηκε ἀπό τό μάθημα αὐτό ἤ μᾶλλον δέν θά τό
ἐνόησε καί καθόλου, γι᾽ αὐτό καί ὁ Θεός τοῦ ἀφαιρεῖ τώρα τήν διατροφή του ἀπό τόν
κόρακα, ὥστε νά πιεστεῖ ἀπό τήν πείνα καί νά πρεσβεύσει στόν Θεό νά λυθεῖ ἡ τιμωρία.
Ἀλλά ὁ Ἠλίας ἦταν τόσο πολύ χολωμένος γιά τήν ἀποστασία τοῦ Ἰσραήλ ἀπό τόν
Θεό, ὥστε, ὄχι! Δέν ἤθελε νά παρακαλέσει γι᾽ αὐτούς πού ζοῦσαν ἀκόμη στήν ἀποστασία τους.
Ἀφοῦ, λοιπόν, ὁ προφήτης Ἠλίας δέν διδάχθηκε ἀπό τό μάθημα τοῦ κόρακα, ἔφερε
ὁ Θεός ἔτσι τά πράγματα νά διδαχθεῖ ἀπό μιά εἰδωλολάτρισσα χήρα γυναίκα. Ἀκοῦστε:
Ἡ πείνα ἔθλιβε τόν Ἠλία καί ὁ Θεός τοῦ εἶπε: «Φύγε ἀπ᾽ ἐδῶ καί πήγαινε ἔξω ἀπό
τό Ἰσραήλ, στά Σαρεφθά τῆς Σιδωνίας καί ἐκεῖ θά πῶ σέ μιά χήρα ἐθνική γυναίκα νά
σέ διαθρέψει». Ἀπαγορευόταν τότε ἡ ἐπικοινωνία τῶν Ἰουδαίων μέ τούς Ἐθνικούς καί
γι᾽ αὐτό ὁ Θεός, ἑρμηνεύει ὁ Χρυσόστομος, εἶπε στόν Ἠλία νά πάει σέ ἐθνική γυναίκα
νά τόν διαθρέψει, ὥστε νά σιχαθεῖ τήν τροφή ἀπό εἰδωλολάτρισσα καί νά μεσιτεύσει
στόν Θεό νά στείλει βροχή καί νά πάψει ἡ τιμωρία τῆς πείνας. Οὔτε ὅμως καί ἀπό
αὐτό ὁ Ἠλίας κάμφθηκε σέ φιλανθρωπία ὑπέρ τοῦ Ἰσραήλ, ἀλλά πῆγε μακρυά στά
Σαρεφθά τῆς Σιδωνίας γιά νά τραφεῖ ἐκεῖ. Ὁ Θεός ὅμως ἔκανε ἐκεῖ τήν χήρα γυναίκα
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νά τοῦ μιλήσει σκληρά, ἐνῶ μάλιστα αὐτός βρισκόταν σέ μεγάλη πείνα· καί αὐτό τό
ἔκανε γιά νά πονέσει καί νά γίνει φιλάνθρωπος. Στόν πεινασμένο, λοιπόν, προφήτη ἡ
χήρα ἐθνική γυναίκα τοῦ εἶπε: «Δέν ἔχω καθόλου ψωμί παρά μόνο μιά χούφτα ἀλεύρι
στό πιθάρι καί λίγο λάδι στό δοχεῖο. Θά τά ἑτοιμάσω γιά μένα καί γιά τά παιδιά μου,
θά τά φᾶμε καί μετά θά πεθάνουμε» (Γ´ Βασ. 17,22). Αὐτά τά λόγια τῆς χήρας γυναίκας πρέπει νά πόνεσαν τόν Ἠλία. «Αὐτή ἡ γυναίκα – θά σκέφθηκε – ὑποφέρει περισσότερο ἀπό μένα, γιατί ἐγώ ὑποφέρω μόνος, ἐνῶ αὐτή ὑποφέρει καί μέ τά παιδιά
της. Ἄς μή γίνω λοιπόν πρόξενος θανάτου στήν χήρα γυναίκα πού μέ δέχθηκε σπίτι
της». Ὅπως φαίνεται, τώρα γιά πρώτη φορά ὁ Ἠλίας ὁμιλεῖ φιλάνθρωπα. Ὅπως λέγει
ὁ Χρυσόστομος «χαυνοῦται πρός τήν φωνήν (τῆς χήρας), ἄρχεται λοιπόν φιλανθρωπίας
ἐν ἑαυτῷ περιφέρειν μελέτην». Τώρα ὁ Ἠλίας εὐλογεῖ τήν τροφή τῆς γυναίκας νά μή
λείψει ἀπό τό σπίτι της καί τώρα γιά πρώτη φορά μιλάει γιά λύση τῆς τιμωρίας καί
ὅτι ὁ Θεός θά στείλει βροχή στήν γῆ. Εἶπε, λοιπόν, στήν ἀπελπισμένη χήρα γυναίκα:
«Τό πιθάρι μέ τό ἀλεύρι δέν θ᾽ ἀδειάσει καί τό λάδι στό δοχεῖο δέν θά λιγοστέψει, μέχρι
τήν ἡμέρα πού ὁ Κύριος θά στείλει βροχή στήν γῆ» (Γ´ Βασ. 17,14).
Ἄς παρατηρήσουμε ὅμως μαζί μέ τόν Χρυσόστομο, ὅτι ἀκοῦμε μέν τόν προφήτη
Ἠλία νά λέει στήν χήρα ὅτι θά ἔρθει κάποτε βροχή στή γῆ, δέν τόν ἀκοῦμε ὅμως νά
προσεύχεται γι᾽ αὐτό, ὥστε νά σταματήσει γρήγορα ἡ ἀνομβρία. Γι᾽ αὐτό ὁ Θεός βοηθεῖ
τόν προφήτη του νά προοδεύσει στήν φιλανθρωπία, πού τώρα ἄρχισε νά τοῦ ἐμφανίζεται,
καί κάνει νά πεθάνει τό παιδί τῆς χήρας! Αὐτό πόνεσε πολύ τήν χήρα, ἡ ὁποία καί παραπονέθηκε στόν προφήτη. Ὁ Ἠλίας τῆς ἔδωσε τήν εὐλογία στό σπίτι της νά μή λείψει
ἡ τροφή ἀπ᾽ αὐτό, ἀλλά γιά τήν χήρα – ὅπως τήν παρουσιάζει νά λέει ὁ Χρυσόστομος
– θά ἦταν καλύτερα νά πέθαινε μέ τό παιδί της ἀπό τήν πείνα, ὅπως τό εἶπε ἀπό τήν
ἀρχή στόν προφήτη, παρά νά ζεῖ τώρα αὐτή καί νά βλέπει νεκρό τό παιδί της. Καί ὁ
προφήτης τοῦ Θεοῦ ὄχι ἁπλῶς λυπόταν, ἀλλά καί ντρεπόταν γιά τό θέαμα, ὅπως τό
ὑποθέτει ὁ Χρυσόστομος. Θά σκεπτόταν: «Προτοῦ νά ἔρθω καί νά φιλοξενηθῶ ἀπό τήν
γυναίκα, αὐτή ἦταν εὔτεκνος. Τώρα μέ τήν φιλοξενία μου τῆς πέθανε τό ἀγαπητό της
παιδί καί αὐτή ὀδύρεται. Αὐτόν τόν μισθό ἔδωσα στήν γυναίκα γιά τήν καλή της φιλοξενία;» Σκεπτόμενος, λοιπόν, τό συμβάν καί ντρεπόμενος γι᾽ αὐτό ἄρχισε νά ἐννοεῖ ὅτι
τό συμβάν δέν εἶναι φυσικό, ἀλλά προέρχεται ἀπό τόν Θεό καί ὅτι κάτι θέλει νά τοῦ πεῖ
ὁ Θεός μέ αὐτό. Ἀλλά κατάλαβε ὁ Ἠλίας τήν τέχνη καί τόν σκοπό τοῦ Θεοῦ: Ἤθελε
νά τόν κάνει σπλαγχνικό πρός τόν Ἰσραήλ. Ἄς μεταφράσω τήν σχετική περικοπή ἀπό
τήν ὁμιλία τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ ἱερός πατήρ παριστάνει τόν Ἠλία νά λέγει: «Δέν εἶναι
τό συμβάν φυσικός θάνατος· εἶναι, Θεέ, ἀπό τήν δική σου τέχνη καί κατ᾽ ἀνάγκην μέ
κάνεις φιλάνθρωπο. Ὥστε, ὅταν σοῦ πῶ, “Ἐλέησε Κύριε τό νεκρό παιδί τῆς χήρας”,
θά μοῦ πεῖς καί σύ – “Ἐλέησε τό παιδί μου τόν Ἰσραήλ”. Μέ ὠθεῖς γιά φιλανθρωπία,
Θεέ. Καταλαβαίνω τά τεχνάσματά σου Κύριε, γιατί ὅταν θά σοῦ πῶ ἐγώ, “Σῶσε τό
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παιδί τῆς χήρας τό νεκρό”, θά μοῦ πεῖς: “Οἰκτείρησε καί σύ τόν Ἰσραήλ τόν νεκρό ἀπό
τήν πείνα. Μοῦ ζητᾶς χάρη, ἀλλά κάνε καί σύ χάρη. Λύσε τήν ἀπόφαση τοῦ λιμοῦ καί
λύνω καί ἐγώ τόν θάνατο τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας”».
Τότε, λοιπόν, ὅταν εἶδε ὁ Θεός ὅτι ὁ Ἠλίας ἔγινε φιλανθρωπότερος, τότε τόν στέλνει
στόν Ἀχαάβ νά τοῦ ἀναγγείλει ὅτι θά λυθεῖ ἡ τιμωρία: «Πορεύθητι – τοῦ εἶπε – καί
ὄφθητι τῷ Ἀχαάβ καί δώσω ὑετόν ἐπί πρόσωπον τῆς γῆς» (Γ´ Βασ. 18,1). Ἄς παρατηρήσουμε ὅμως ὅτι ὁ Θεός ἔδωσε στόν προφήτη νά πεῖ αὐτά τά λόγια φιλανθρωπίας
γιά τήν λύση τοῦ λιμοῦ, ὅταν καί ὁ ἴδιος ὁ προφήτης ἔγινε φιλανθρωπότερος. Καί ἄς
παρατηρήσουμε ἀκόμη ὅτι δέν ἔλυσε ὁ Θεός μόνος του τόν λιμό χωρίς πρῶτα νά τό
ἀναγγείλει ὁ προφήτης του, ὁ ὁποῖος καί προανήγγειλε τήν ἔναρξη τοῦ λιμοῦ.
Τρέχει, λοιπόν, τώρα ὁ προφήτης Ἠλίας σέ ὅλη τήν χώρα καί κηρύττει τήν λύση
τῆς τιμωρίας, ὅτι θά ἔρθει βροχή στήν γῆ. Ἀλλά ἐκεῖ πού πήγαινε νά κηρύξει αὐτό τό
χαρμόσυνο μήνυμα, ἔβλεπε πάλι ἀσέβειες καί παραβάσεις τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί
σκεπτόταν νέα τιμωρία κατά τοῦ λαοῦ. «Πάλιν τήν αὐτῶν ἀσέβειαν θεασάμενος, ἐμελέτα τινά τιμωρίαν κατ᾽ αὐτῶν ἀπόφασιν λυπηράν».
Βλέποντας, λοιπόν ὁ Θεός τόν Ἠλία, λέει ὁ Χρυσόστομος, ὅτι δέν εἶναι συμπαθητικός
στά ἁμαρτήματα τῶν ἀνθρώπων, τόν χωρίζει ἀπ᾽ αὐτούς, δέν τόν ἀφήνει νά κατοικήσει
μαζί τους! Σάν νά τοῦ λέει, ὅπως τό φαντάζεται ὁ Χρυσόστομος: «Ἐγώ, ὦ Ἠλία, γνωρίζω τόν ζῆλο σου καί ἀναγνωρίζω τήν πολιτεία σου. Ὅμως, εὐσπλαγχνίζομαι τούς
ἁμαρτωλούς ὅταν τιμωροῦνται πολύ. Ἀλλά ἐσύ ἐκδικεῖσαι πολύ τήν ἀσέβεια, οἱ ἄνθρωποι
ὅμως συνεχῶς ἁμαρτάνουν. Σᾶς χωρίζω ἀπό τό νά συγκατοικεῖτε. Ἐσύ, ἀφοῦ δέν μπορεῖς νά ὑπομένεις τούς ἁμαρτωλούς, πήγαινε μέχρι τόν οὐρανό. Στήν γῆ θά κατέβω
Ἐγώ. Ἄν ἐσύ, Ἠλία, μείνεις γιά πολύ στήν γῆ θά χαθεῖ τό ἀνθρώπινο γένος, γιατί συνεχῶς θά τούς τιμωρεῖς. Τί θά γίνει, λοιπόν; Πήγαινε, Ἠλία, μέχρι στόν οὐρανό. Δέν
μπορεῖ ἡ φωτιά νά εἶναι μαζί μέ τά καλάμια! Σοῦ δίνω τήν χαρά νά συγκατοικεῖς μέ
ἀναμάρτητους· μεῖνε μαζί μέ τούς χορούς τῶν ἀγγέλων. Πήγαινε, λοιπόν, πρός τόν
οὐρανό. Μέ τούς ἁμαρτωλούς θά κατοικήσω ἐγώ. Ἐγώ, πού θέλω νά φέρω στόν ὦμο
μου τό πλανεμένο πρόβατο. Ἐγώ πού θά πῶ σέ ὅλους τούς ἁμαρτωλούς: “Ἐλᾶτε σέ
μένα ὅλοι οἱ βεβαρυμένοι”· δέν θά σᾶς κολάσω, ἀλλά “θά σᾶς ἀναπαύσω”».
Tά ἴδια περίπου γιά τόν προφήτη Ἠλία λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος καί σέ μία του
ἄλλη ὁμιλία ἀφιερωμένη σ᾽ αὐτόν (MPG 50,725-736). Λέγει δηλαδή ὅτι ὁ Θεός εἶναι φιλάνθρωπος καί ὄχι ἀπάνθρωπος καί ἤθελε ἔτσι νά κάνει καί τόν προφήτη του Ἠλία. Γι᾽
αὐτό ὁ Θεός, λέγει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, ἔδωσε τό «δεσμεῖν» καί «λύειν» στόν ἄνθρωπο
ἱερέα καί ὄχι σέ ἄγγελο, διότι ὁ ἱερεύς, σάν ἄνθρωπος μέ σάρκα, θά κατανοεῖ τόν πειρασμό
καί τό ἁμάρτημα τοῦ ἐξομολογουμένου πιστοῦ, ἐνῶ ὁ ἄγγελος θά τοῦ ἀπέκοπτε τήν κεφαλήν! «Εἰ γάρ ἦν ἄγγελος ἱερεύς καί ἔλαβε τινά πορνεύσαντα, εὐθύς ἀνῄρει αὐτόν,
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αὐτός τῷ πάθει τοῦτο οὐ συμπεπλεγμένος. Διά τοῦτο, εἰ ἔλαβε ἄγγελος τήν ἐξουσίαν
τοῦ ἱερατεύειν, οὐκ ἐδίδασκεν, ἀλλ᾽ εὐθέως ἀνῄρει διά τό ἐκεῖνον μή εἶναι τοιοῦτον, εἰς
ὀργήν αὐτόν ἔφερε κατά τοῦ τοιούτου. Ἀλλά διά τοῦτο ἄνθρωπος ἐπιστεύθη, εἰδώς τά
πλημμελήματα ἑαυτοῦ καί ἐκ πείρας ἔχων, ἵνα συγγινώσκῃ τοῖς ἁμαρτάνουσι, καί μή
κινῆται διά τῆς ὀργῆς καί μή κενῶται διά τῆς ὀργῆς ἡ Ἐκκλησία» (MPG 50,728)! Καί
γι᾽ αὐτό μάλιστα, λέγει ὁ Χρυσόστομος, ὁ Χριστός ἐπέτρεψε ὁ Πέτρος, στόν ὁποῖο ἔδωσε
τό «δεσμεῖν» καί «λύειν», νά ἁμαρτήσει μέ τήν ἄρνησή του, φοβηθείς μία ὑπηρέτρια,
γιά νά εἶναι ὁ ἴδιος ἐπιεικής στούς χριστιανούς. Καί γι᾽ αὐτό ἀκριβῶς, συνεχίζει λέγοντας
ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, ἐπέτρεψε ὁ Θεός καί ὁ Ἠλίας, πρίν ἀπό τόν Πέτρο, νά πέσει στό
ἴδιο ἁμάρτημα μέ αὐτόν, στό ἁμάρτημα τῆς δειλίας σέ μία γυναίκα, γιά νά γίνει καί φιλάνθρωπος ὁ ζηλωτής προφήτης του. Πραγματικά, ὁ Ἠλίας ἐφοβήθη τήν Ἰεζάβελ καί
γι᾽ αὐτό ἔφυγε πολύ μακράν τοῦ Ἰσραήλ, στά Σαρεφθά τῆς Σιδωνίας. Καί λέγει ὡραῖα
ὁ Χρυσόστομος: «Αἱ δύο ἀκροπόλεις (Ἠλίας καί Πέτρος) ὑπό γυναικός ἠλέγχθησαν·
Πέτρος κόρην ἐφοβήθη καί Ἠλίας τήν Ἰεζάβελ· τοῖς αὐτοῖς περιέπεσον ἁμαρτήμασι...
Νῦν δέ ἐδείχθη Ἠλίας καί αὐτός ἁμαρτίᾳ ὑπεπτωκώς, τοῦ Θεοῦ συγχωρήσαντος καί
ἐπινοοῦντος, ἵνα ἐξ ὧν αὐτός φιλανθρωπίας ἔτυχε, καί αὐτός ᾖ πρός τούς ἄλλους μή
ἀπάνθρωπος» (MPG 50,734)!
Συγγνώμη διά τήν ἀργοπορία μου καί Σᾶς εὐχαριστῶ πού μέ ἀκούσατε.
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II. ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΛΕΥΡΗ
[Ὁ κ. Κων/νος Πλεύρης καί παλαιότερα σέ βιβλία του ἔγραψε πολλά βλάσφημα κατά τοῦ πρώτου
μέρους τῆς θείας Ἀποκαλύψεως, κατά τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης δηλαδή, ἀλλά καί προσφάτως σέ συνέντευξή του (http://youtu.be/tzNQBwmw6lI, 47ο-56ο λεπτό) ἐπανέλαβε τά ἴδια βλάσφημα καί ἀνιστόρητα
καί ἐπιστημονικῶς ἐσφαλμένα. Τοῦ παραγγέλλουμε νά μήν ἀσχολεῖται μέ θέματα πού δέν κατέχει. Δέν
εἶναι ἴδιον αὐτό μορφωμένου ἀνθρώπου. Ἡ ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀποτελεῖ ἐπιστήμη ἀκανθώδη καί προϋποθέτει τόν ἐρευνητή της νά ἔχει δυνατό ἐπιστημονικό ὁπλισμό, γιά νά προχωρήσει στήν
ἔρευνά της. Αὐτός, χωρίς νά ἔχει τόν ὁπλισμό αὐτό, προχώρησε σέ ἔρευνα τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ βιβλίου. Δέν
εἶναι αὐτό χαρακτηριστικό τοῦ ἐπιστήμονος. Ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι βαθειά θάλασσα θεολογίας καί
ἐπιστήμης καί χρειάζεται προϋποθέσεις γιά νά προχωρήσει κανείς στά βάθη τῆς θαλάσσης αὐτῆς. Ὁ
κ. Πλεύρης, χωρίς νά ξέρει νά «κολυμπᾶ» στά ἱερά κείμενα, γιατί δέν εἶναι ἐπιστήμων, ἔχοντας ὅμως
τήν προπέτεια νά προχωρήσει στήν ἑρμηνεία τῆς δυσνοήτου Παλαιᾶς Διαθήκης, «κέρδισε» ἀπό τήν
τόλμη του αὐτήν τόν «πνιγμό» του. Καί ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλά, μέ τά ἀνόητα καί ἀμαθῆ πού λέγει,
ὁδηγεῖ καί ἄλλους στόν δικό του πνιγμό. Πολύ ἐπιθυμοῦμε, ἄν τό θέλει καί ἄν τό ἀντέχει, νά ἀνοίξουμε
μαζί του ἕνα διάλογο ἐπί τῶν γραφομένων του. Ἀπαιτοῦμε ὅμως ὡς προϋπόθεση, ὅταν στόν μεταξύ μας
διάλογο θά βλέπει ὅτι ἡττᾶται, νά ἀνακαλεῖ τήν πλάνη του καί νά ὁμολογεῖ τήν ἧττα του μέ τήν ὑπόσχεση μάλιστα ὅτι σέ νέο του βιβλίο θά ἀνακαλέσει τά ἐσφαλμένα του, διαφορετικά δέν ἔχουμε χρόνο
γιά χάσιμο. Ἐπίσης συνιστοῦμε στόν κ. Πλεύρη νά εἶναι εὐπρεπής στίς ἐκφράσεις του καί μάλιστα
ὅταν συνδιαλέγεται μέ τήν σεβαστή νεολαία, γιατί στήν τελευταία του συνέντευξη μέ κάποιο νέο, χρησιμοποιοῦσε χυδαῖο λεξιλόγιο, πράγμα τό ὁποῖο δέν εἶναι ἴδιον τοῦ πολιτισμένου ἀνθρώπου.
Στήν συνέχεια παραθέτουμε μερικά μόνο ὡς ἀπάντηση ἐναντίον τῶν βλασφήμων, πού εἶπε ἐναντίον
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὁ νέος αὐτός Μαρκιωνίτης, καί ὄχι μόνον βλάσφημα, ἀλλά καί ἀνόητα. Τοῦ
εὐχόμεθα ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά τόν φωτίσει γιά νά ἀρνηθεῖ τίς βλασφημίες του καί τίς
ἀνοησίες του.]

Ὁ κ. Πλεύρης σέ μία τελευταία του συνέντευξη ὁμιλώντας γιά τήν Παλαιά Διαθήκη μέ κάποιον εὐγενῆ καί φιλομαθῆ νέο, ἀποδεικνύεται ὅτι δέν γνωρίζει τό περιεχόμενό της, ἐάν σκοπίμως δέν διαστρεβλώνει αὐτήν. Δέν δύναται νά σταθεῖ ἡ
Καινή Διαθήκη χωρίς τήν προϋπόθεση τῆς Παλαιᾶς. Ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι
ὁλόκληρη ἀποδεκτή ἀπό τήν Ἐκκλησία μας, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τίς Οἰκουμενικές Συνόδους καί ἀπό τούς λόγους τῶν Ἁγίων Πατέρων σ᾽ αὐτήν. Ἐμφανίστηκαν βεβαίως παλαιά αἱρέσεις, οἱ ὁποῖες ἤθελαν νά ἀπορριφθεῖ ἐντελῶς ἡ Παλαιά
Διαθήκη, οἱ αἱρέσεις ὅμως αὐτές καταδικάστηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησία (γιά παράδειγμα, ἡ αἵρεση τοῦ Μαρκίωνος).
Πιό συγκεκριμένα λέγομε ἀναφερόμενοι στήν ἐν λόγω συνέντευξη τοῦ κ. Πλεύρη:
1. Σχεδόν ὅλα τά βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀναφέρονται στίς προφητεῖες τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης καί λένε ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἀπό τήν Ναζαρέτ ἦταν ὁ ὑπεσχημένος
Μεσσίας τῆς Π.Δ. Οἱ παραπομπές εἶναι ἑκατοντάδες, θά ἀναφέρω μόνο μερικές:
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α. Τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο ἀρχίζει μέ τήν γενεαλογία ἀπό τόν Ἀβραάμ
μέχρι τόν Ἰησοῦ, γιά νά ἀποδείξει ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ ὑπεσχημένος Μεσσίας, ὅπως
τό ἔλεγε ἡ Παλαιά Διαθήκη.
β. Στήν συνέχεια τοῦ γενεαλογικοῦ αὐτοῦ καταλόγου ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος
κάθε γεγονός τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ τό συνδέει μέ γεγονότα καί προφητεῖες τῆς
Π.Δ.
Γιά παράδειγμα, λέγει: (1) «Τοῦτο δέ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τό ρηθέν
ὑπό τοῦ Κυρίου διά τοῦ προφήτου λέγοντος “Ἰδού ἡ Παρθένος ἐν γαστρί...”»
(Ματθ. 1,22-23. Ἡ ἀναφερομένη προφητεία εἶναι τοῦ Ἠσαΐου 7,14).
(2) «Ἀκούσας δέ Ἡρώδης... ἐπυνθάνετο ποῦ ὁ Χριστός γεννᾶται. Οἱ δέ εἶπον
αὐτῷ “ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας”. Οὕτω γάρ γέγραπται διά τοῦ προφήτου...»
(Ματθ. 2,3-6. Ἡ προφητεία εἶναι τοῦ προφήτου Μιχαίου 5,1-3).
(3) Γιά τόν Ἰωάννη τόν Πρόδρομο: «Οὕτως γάρ ἐστιν ὁ ρηθείς ὑπό τοῦ
Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· “φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ...”» (Ματθ.
3,3. Ἡ προφητεία εἶναι τοῦ Ἠσαΐου 40,3), κ.ἄ. κ.ἄ.
Τά παραπάνω χωρία, ἀπό τό πρῶτο μόνο βιβλίο τῆς Κ.Δ. καί ἀπό τά πρῶτα
μόνο κεφάλαιά του, εἶναι ἐνδεικτικά. Ἀλλά γενικά λέμε ὅτι δέν ὑπάρχει σελίδα τῆς
Καινῆς Διαθήκης, στήν ὁποία νά μήν ἔχουμε ἄμεση ἤ ἔμμεση ἀναφορά στήν Παλαιά
Διαθήκη.
γ. Ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός λέγει γιά τόν Ἑαυτό Του ὅτι εἶναι ἡ ἐκπλήρωση
τῶν προφητῶν τῆς Π.Δ. Ἀναφέρουμε μερικά μόνο χωρία:
«Μή νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τόν νόμον ἤ τούς προφήτας. Οὐκ ἦλθον
καταλῦσαι, ἀλλά πληρῶσαι» (Ματθ. 5,17).
«Ἀβραάμ ὁ πατήρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τήν ἡμέραν τήν Ἐμήν, καί
εἶδε καί ἐχάρη» (Ἰωάν. 8,56).
«Καί ἀρξάμενος ἀπό Μωυσέως καί ἀπό πάντων τῶν προφητῶν διηρμήνευεν
αὐτοῖς (ὁ Χριστός) ἐν πάσαις ταῖς Γραφαῖς τά περί Ἑαυτοῦ» (Λουκ. 24,27).
Ὁ Κων. Πλεύρης προφανῶς δέν ἔχει διαβάσει Καινή Διαθήκη!
2. Ἡ ἐν Τρούλλῳ Οἰκουμενική Σύνοδος (692 μ.Χ., ἡ ὁποία εἶναι ἡ συνέχεια τῆς
6ης Οἰκ. Συνόδου) ἐπεκύρωσε μέ τόν 2ο Κανόνα της τήν 39η Ἑορταστική Ἐπιστολή τοῦ Μ. Ἀθανασίου, γιά τό ποιά βιβλία τῆς Π.Δ. εἶναι ἔγκυρα, καί ἐπίσης
ἐπεκύρωσε τούς ὁμοίους Κανόνες ἄλλων Τοπικῶν Συνόδων. Ἄρα ἡ Ἐκκλησία μας
ἀποδέχεται τήν Π.Δ.
Ὁ Κων. Πλεύρης ἀποδεικνύεται καί ἐδῶ ὅτι δέν γνωρίζει τίς ἀποφάσεις τῶν
Οἰκουμενικῶν Συνόδων! Γιά περισσότερα παραπέμπουμε σέ βίντεο, πού ἔχουμε
ἀναρτήσει στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, γιά τό πῶς δημιουργήθηκε ἡ Π.Δ.
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3. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀποδέχονται ὁμόφωνα τήν Π.Δ., συνεχίζοντας
τήν θεολογία τῆς Κ.Δ., παρουσιάζοντας ἔτσι τήν στενή σχέση τῶν δύο Διαθηκῶν.
Ἐπικαλούμενος ὁ Κων. Πλεύρης τούς «Κατά Ἰουδαίων» λόγους τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου θέλει νά πεῖ ὅτι οἱ Πατέρες ἦταν ἐθνικιστές, δηλαδή ρατσιστές, καί γι᾽
αὐτό ἐκφράζονται ἐναντίον τῶν Ἰουδαίων. Ὄχι! Οἱ Πατέρες κηρύττουν τήν παγκοσμιότητα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἐκφράζονται ἐναντίον τῶν Ἰουδαίων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι
ἀρνήθηκαν ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Μεσσίας, ὁ προφητευθείς στήν Παλαιά Διαθήκη.
Δέν κινεῖται ἡ Ἐκκλησία ἐναντίον οὐδενός ἔθνους. Ὁμοίως καί ὅταν οἱ Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας γράφουν λόγους «Κατά Ἑλλήνων», γράφουν κατά τῶν εἰδωλολατρῶν καί ὄχι ἐναντίον τῶν προγόνων τοῦ ἔθνους μας. Ξαναλέγουμε ὅτι οἱ Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας μας δέν εἶναι ρατσιστές, γιατί κηρύττουν ἕνα παγκόσμιο Θεό, ἀπό
τόν Ὁποῖο, διά τοῦ πρώτου ἀνθρωπίνου ζεύγους, προέρχονται ὅλοι οἱ λαοί καί ὅλα
τά ἔθνη τῆς γῆς.
Γιά τόν ἱερό Χρυσόστομο εἰδικώτερα, ἄς γνωρίζει ὁ κ. Πλεύρης ὅτι ἔχουν διασωθεῖ ὁμιλίες του ὁλόκληρες γιά τήν σχέση τῶν δύο Διαθηκῶν. Στίς ὡραῖες αὐτές
ὁμιλίες του ἐπιτίθεται ἐναντίον τῶν πολεμίων τῆς Π.Δ. (ἄρα καί ἐναντίον του).
Ἔχουμε δέ καί πλῆθος ἑρμηνευτικῶν ἔργων τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας
στήν Π.Δ., πράγμα πού ἀποδεικνύει ὅτι πίστευαν ὡς ἱερά ἀποκάλυψη τό βιβλίο
αὐτό καί ἄρα ἀναγκαία τήν γνώση του ἀπό τούς χριστιανούς γιά τήν σωτηρία τους.
4. Ὡς πρός τήν ἠθική τῆς Π.Δ. μέ λύπη μας παρατηρήσαμε ὅτι ὁ κ. Πλεύρης
κάνει σκόπιμη διαστρέβλωση τῶν πραγμάτων. Ἡ Π.Δ. δέν ἀναφέρει τόν φόνο τοῦ
Κάιν γιά νά πεῖ ὅτι ὁ Κάιν ἔπραξε καλῶς πού ἐφόνευσε τόν ἀδελφό του Ἄβελ. Ἀναφέρει τό γεγονός γιά νά δείξει ὅτι ἀμέσως μετά τό προπατορικό ἁμάρτημα ἡ ἀνθρωπότητα ἔπεσε στό κακό. Ὅτι δηλαδή, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος χάλασε τήν σχέση του μέ
τόν Θεό, χάλασε καί τήν σχέση του μέ τόν ἀδελφό του.
Γιά τό ἄλλο θέμα, πού θίγει ὁ κ. Πλεύρης καί τό ὁποῖο φαίνεται νά τόν σκανδαλίζει, τό θέμα τῆς πολυγαμίας, τόν πληροφοροῦμε τά ἑξῆς: Ὁ Θεός ἐξ ἀρχῆς ἔδωσε
τήν μονογαμία (στόν Ἀδάμ ἔδωσε μία γυναίκα, τήν Εὔα), οἱ ἄνθρωποι ὅμως, πέφτοντας στήν ἁμαρτία, μαζί μέ τά ἄλλα κακά εἰσήγαγαν καί τήν πολυγαμία. Ἀλλά
ὁ Θεός ὡς σοφός παιδαγωγός ἀνέβασε σταδιακά τήν ἀνθρωπότητα. Οἱ πατριάρχες,
στούς ὁποίους ἀναφέρεται ὁ ὑβριστής, ἦταν ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς τους καί φυσικά
ἀκολουθοῦσαν καί τά συνηθιζόμενα στήν ἐποχή τους γαμικά ἔθιμα. Ὁ νόμος τοῦ
Μωυσῆ δέν εἶχε δοθεῖ ἀκόμη, ἀλλά καί ὅταν δόθηκε, πολλά χρόνια ἀργότερα, ἔκανε
ἀποδεκτές κάποιες γαμικές συνήθειες τῆς ἐποχῆς (π.χ. πολυγαμία, λεβιρατικός
γάμος), λόγω τοῦ χαμηλοῦ ἐπιπέδου τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Τό ἁμάρτημα τοῦ Αὐνάν στό ὁποῖο ἀναφέρεται ὁ Πλεύρης, ἀποτελεῖ ναί! ἁμαρτία, γιατί δέν
θέλησε νά δώσει τό σπέρμα του στήν Θάμαρ, γιά νά γεννήσει αὐτή υἱόν γιά τό θα131

νόντα ἀδελφό του, ὅπως διέτασσε ὁ λεβιρατικός γάμος, ἀλλά ἐξέχεε τό σπέρμα του
στήν γῆ.
5. Ἀνιστόρητος ἀπεδείχθη ὁ Πλεύρης στήν ἐκπομπή του, γιατί μιλώντας γιά τόν
Κάιν ἔλεγε καί ὅλο ἔλεγε γιά πόλη Συχέμ, πόλη ἀπαντῶσα στήν πατριαρχική ἐποχή
καί ὄχι στήν ἐποχή τοῦ Κάιν. Τό κείμενο λέγει γιά «γῆ Ναίδ» (Γεν. 4,16). Στήν
ἀπορία τοῦ Πλεύρη ποῦ βρέθηκαν οἱ πολλοί ἄνθρωποι, ἐνῶ γιά τέσσερις μόνο ἀνθρώπους ὁμιλεῖ στήν ἀρχή ἡ Παλαιά Διαθήκη (Ἀδάμ, Εὔα, Κάιν, Ἄβελ), τοῦ ἀπαντοῦμε
τόν λόγο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τόν ὁποῖο δέν ἐπρόσεξε, ὅτι ὁ Ἀδάμ «ἐγέννησε υἱούς
καί θυγατέρας» (Γεν. 5,4). Ἀλλά πρέπει νά λάβουμε ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ἡ φύση τῶν βιβλικῶν
διηγήσεων εἶναι ἀποσπασματική. Ἰδίως τά πρῶτα κεφάλαια τῆς Γενέσεως εἶναι πανάρχαιες διηγήσεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν διασωθεῖ κατά τρόπο ἐλλιπῆ καί γι᾽ αὐτό παρουσιάζουν πολλές ἀσάφειες. Φυσικά πρέπει κανείς νά μήν τίς δεῖ ἐπιπόλαια!
6. Στήν συνέντευξή του ὁ κ. Πλεύρης ὁμίλησε ἐπίσης καί γιά τόν ἅγιο Ἰουστῖνο
καί γιά τόν ἅγιο Νεκτάριο. Τόν πληροφοροῦμε καί ἐμεῖς ἐπίσης ὅτι καί οἱ δυό αὐτοί
ἅγιοι ἐδέχοντο βεβαίως τήν Παλαιά Διαθήκη ὡς θεόπνευστο βιβλίο. Ἐάν ὁ ἅγιος Νεκτάριος, ὅπως καί ἄλλοι Πατέρες, δέν ἀπορρίπτει τά βιβλία τῶν Ἑλλήνων φιλοσόφων,
αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ὁ ἅγιος ἀπορρίπτει τήν Παλαιά Διαθήκη καί ἀντ᾽ αὐτῆς δέχεται
τούς Ἕλληνας φιλοσόφους. Τήν φιλοσοφία τήν δέχονται οἱ Πατέρες μόνο σάν μιά
προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νά βρεῖ τόν Θεό καί νά τόν προετοιμάσει γιά τήν θεία ἀποκάλυψη. Τήν δέχονται ὡς «θεραπαινίδα», ὡς ὑπηρέτρια δηλαδή τῆς θεολογίας καί
ὄχι ὡς ἴση πρός αὐτήν.
Ἡ φιλοσοφία ἐξετάζει τήν φύση τῶν αἰσθητῶν ὄντων. Ὁ Θεός ὅμως εἶναι ἀπρόσιτος
καί δέν δύναται λοιπόν νά νοηθεῖ μέ τήν φιλοσοφία. Τήν γνώση τοῦ Θεοῦ τήν ἀπέκτησαν οἱ ἅγιοι ἕνεκα τῆς καθαρότητας τῆς καρδιᾶς τους καί μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος πού τούς δόθηκε γιά τήν καθαρότητά τους αὐτή. Ἀλλά θά συνεχίσουμε,
ἐάν ὁ ἰταμός ὑβριστής συνεχίσει τόν ἀσεβῆ πόλεμό του κατά τοῦ πρώτου μέρους τῆς
θείας Ἀποκαλύψεως, τοῦ βιβλίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 43ο

ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ Γ´ ΚΛΙΣΕΩΣ
(συνέχεια)
Γιά διευκόλυνσή μας ὑπενθυμίζουμε τήν διαίρεση τῶν συμφωνολήκτων
Συμφωνόληκτα
ἀφωνόληκτα
μέ χαρακτήρα
κ,γ,χ π,β,φ τ,δ,θ

ἡμιφωνόληκτα
ἐνρινόληκτα
μέ χαρακτήρα
ν

ὑγρόληκτα
μέ χαρακτήρα
λ, ρ

σιγμόληκτα
μέ χαρακτήρα
σ

Ἐνρινόληκτα
διακρίνονται σέ
α) Μονόθεμα: καταληκτικά σέ -ις γνκ. -ῖνος (ἀκτίς, ἀκτῖνος, δελφίς, δελφῖνος κ.ἄ.)
καί ἀκατάληκτα σέ -αν, -ᾶνος (ὁ παιάν, τοῦ παιᾶνος, ὁ πελεκάν, τοῦ πελεκᾶνος,
ὁ Ἀκαρνάν, τοῦ Ἀκαρνᾶνος, ὁ Πάν, τοῦ Πανός
κ.ἄ.).
σέ -ην, -ηνος (ὁ Ἕλλην, τοῦ Ἕλληνος, ὁ μήν, τοῦ μηνός κ.ἄ.)
σέ -ων, -ῶνος (ὁ χιτών, τοῦ χιτῶνος, ὁ λειμών, τοῦ λειμῶνος, ὁ
ἀγών, τοῦ ἀγῶνος, ὁ ξενών, τοῦ ξενῶνος κ.ἄ.).
β) Διπλόθεμα: ἀκατάληκτα
σέ -ην γνκ. -ενος (ὁ λιμήν, τοῦ λιμένος, ὁ ποιμήν, τοῦ ποιμένος
κ.ἄ.)
καί σέ -ων γνκ. -ονος (ὁ ἡγεμών, τοῦ ἡγεμόνος, ὁ γείτων, τοῦ γείτονος, ἡ εἰκών, τῆς εἰκόνος κ.ἄ.)
Παραδείγματα
1. Χαῖρε ἀκτίς νοητοῦ ἡλίου (ἡ ἀκτίς, τῆς ἀκτῖνος)
2. Τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας... τούς τήν οἰκουμένην ἀκτῖσι δογμάτων...
3. Ὡμοιώθην πελεκᾶνι ἐρημικῷ (ὁ πελεκάν, τοῦ πελεκᾶνος)
4. Ἐν δεινοῖς καί πολλοῖς ἀγῶσιν οἱ Ἀθηναῖοι αἴτιοι πολλῶν ἀγαθῶν ἐγένοντο τοῖς Ἕλλησι (ὁ
ἀγών, τοῦ ἀγῶνος, ὁ Ἕλλην, τοῦ Ἕλληνος)
5. Ἐν δέ τῷ ἕκτῳ μηνί ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριήλ... (ὁ μήν, τοῦ μηνός)
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Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.

Παραδείγματα κλίσεως ἐνρινολήκτων
Μονόθεμα
ΕΝΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ἡ
ἀκτίς
ὁ
πελεκάν
ὁ
Ἕλλην
τῆς ἀκτῖν-ος τοῦ πελεκᾶν-ος
τοῦ Ἕλλην-ος
τῇ ἀκτῖν-ι
τῷ πελεκᾶν-ι
τῷ Ἕλλην-ι
τήν ἀκτῖν-α
τόν πελεκᾶν-α
τόν Ἕλλην-α
ὦ
ἀκτίς
ὦ πελεκάν
ὦ
Ἕλλην
Π Λ Η ΘΥ Ν Τ Ι ΚΟ Σ
ΑΡΙΘΜΟΣ
αἱ
ἀκτῖν-ες οἱ πελεκᾶν-ες
οἱ
Ἕλλην-ες
τῶν ἀκτίν-ων τῶν πελεκάν-ων
τῶν Ἑλλήν-ων
ταῖς ἀκτῖ-σι(ν) τοῖς πελεκᾶ-σι(ν)
τοῖς Ἕλλη-σι(ν)
τάς ἀκτῖν-ας τούς πελεκᾶν-ας
τούς Ἕλλην-ας
ὦ
ἀκτῖν-ες ὦ πελεκᾶν-ες
ὦ
Ἕλλην-ες

ὁ
τοῦ
τῷ
τόν
ὦ

ἀγών
ἀγῶν-ος
ἀγῶν-ι
ἀγῶν-α
ἀγών

οἱ ἀγῶν-ες
τῶν ἀγών-ων
τοῖς ἀγῶ-σι(ν)
τούς ἀγῶν-ας
ὦ ἀγῶν-ες

Παρατηρήσεις
 Τό ὄνομα ἀκτίς προῆλθε ἀπό τό θέμα ἀκτιν- καί κατάληξη -ς· τό ν πρίν ἀπό τό ς ἀποβάλλεται.
 Οἱ τύποι ἀκτῖσι, Ἕλλησι, πελεκᾶσι, ἀγῶσι προῆλθαν ἀπό ἀρχικούς τύπους ἀκτῖν-σι,
Ἕλλην-σι, πελεκᾶν-σι, ἀγῶν-σι καί τό ν πρό τοῦ σ κανονικά ἀποβάλλεται ἤ μέ ἀντέκταση ἤ
χωρίς ἀντέκταση, ὅπως ἔχουμε ἀναφέρει σέ προηγούμενα μαθήματα.
 Τά φωνήεντα ι καί α πρίν ἀπό τόν χαρακτήρα ν τῶν ὀνομάτων σέ -ις -ινος καί -αν -ανος
εἶναι μακρόχρονα καί γι᾽ αὐτό παίρνουν περισπωμένη π.χ. Σαλαμίς, Σαλαμῖνος, Ἐλευσίς,
Ἐλευσῖνος, παιάν, παιᾶνος.
 Τήν κλητική ἑνικοῦ τήν σχηματίζουν ὅμοια μέ τήν ὀνομαστική.
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 44ο

ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ Γ´ ΚΛΙΣΕΩΣ
Ἐνρινόληκτα (συνέχεια)
Στό προηγούμενο μάθημα διακρίναμε τά ἐνρινόληκτα α) σέ μονόθεμα β) σέ διπλόθεμα
καί ἀσχοληθήκαμε μέ τά μονόθεμα.
Συμπληρώνουμε τά ἐνρινόληκτα μέ τά διπλόθεμα.
β) Διπλόθεμα ἀκατάληκτα
σέ -ην γεν. -ενος (ὁ λιμήν, τοῦ λιμένος, ὁ ποιμήν, τοῦ ποιμένος κ.ἄ.)
σέ -ων γεν. -ονος (ὁ ἡγεμών, τοῦ ἡγεμόνος, γείτων, τοῦ γείτονος, ἡ ἀλγηδών, τῆς ἀλγηδόνος κ.ἄ.).
Παραδείγματα
1. Χαῖρε λιμήν τῶν τοῦ βίου πλωτήρων (ὁ λιμήν, τοῦ λιμένος)
2. Ἤκουσαν οἱ ποιμένες τῶν ἀγγέλων ὑμνούντων (ὁ ποιμήν, τοῦ ποιμένος)
3. Ἐπί ἡγεμόνας καί βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ (ὁ ἡγεμών, τοῦ ἡγεμόνος)
4. Τήν ἄχραντον εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν, Ἀγαθέ (ἡ εἰκών, τῆς εἰκόνος)
5. Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ... σινδόνι καθαρᾷ εἰλήσας... (ἡ σινδών, τῆς σινδῶνος)
6. Οἱ γείτονες καί οἱ θεωροῦντες ὅτι τό πρότερον τυφλός ἦν ἔλεγον (ὁ γείτων, τοῦ γείτονος)
Παραδείγματα κλίσεως ἐνρινολήκτων
Διπλόθεμα
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.

ΕΝΙΚΟΣ
ὁ
ποιμήν
ὁ
ἡγεμών
τοῦ ποιμέν-ος τοῦ ἡγεμόν-ος
τῷ ποιμέν-ι
τῷ ἡγεμόν-ι
τόν ποιμέν-α
τόν ἡγεμόν-α
ὦ
ποιμήν
ὦ
ἡγεμών
Π Λ Η ΘΥ Ν Τ Ι ΚΟ Σ
οἱ
ποιμέν-ες
οἱ ἡγεμόν-ες
τῶν ποιμέν-ων τῶν ἡγεμόν-ων
τοῖς ποιμέν-σι(ν) τοῖς ἡγεμόν-σι(ν)
τούς ποιμέν-ας τούς ἡγεμόν-ας
ὦ
ποιμέν-ες
ὦ ἡγεμόν-ες
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ἡ
εἰκών
τῆς εἰκόν-ος
τῇ εἰκόν-ι
τήν εἰκόν-α
ὦ
εἰκών
ΑΡΙΘΜΟΣ
αἱ
εἰκόν-ες
τῶν εἰκόν-ων
ταῖς εἰκόν-σι(ν)
τάς εἰκόν-ας
ὦ
εἰκόν-ες

ὁ
τοῦ
τῷ
τόν
ὦ

γείτων
γείτον-ος
γείτον-ι
γείτον-α
γεῖτον

οἱ γείτον-ες
τῶν γειτόν-ων
τοῖς γείτον-σι(ν)
τούς γείτον-ας
ὦ γείτον-ες

Παρατηρήσεις
1. Τά διπλόθεμα ὀνόματα ἀρσενικά καί θηλυκά σχηματίζουν τήν ὀνομαστική ἑνικοῦ ἀπό τό
ἰσχυρό θέμα: ὁ ποιμήν, ὁ λιμήν, ἡ χιών, ἡ χελιδών, ἡ ἀλγηδών κ.ἄ.
ἐνῶ τίς ἄλλες πτώσεις ἀπό τό ἀσθενές θέμα: τοῦ ποιμέν-ος, τοῦ λιμέν-ος, τῷ ποιμέν-ι, τῷ
λιμέν-ι, τῇ χιόν-ι, τήν χιόν-α κ.ἄ.
2. Τήν κλητική τοῦ ἑνικοῦ τά περισσότερα τήν σχηματίζουν ὅμοια μέ τήν ὀνομαστική: ἡ
ἀκτίς, ὦ ἀκτίς, ὁ Ἕλλην, ὦ Ἕλλην (μονόθεμα), ὁ ποιμήν, ὦ ποιμήν, ἡ χελιδών, ὦ χελιδών (διπλόθεμα).
Ἐξαίρεση: Ἐξαιροῦνται τά εἰς -ων (-ονος) διπλόθεμα βαρύτονα (δηλ. ὅσα δέν τονίζονται στήν
λήγουσα) καί σχηματίζουν τήν κλητική ἑνικοῦ ὅμοια μέ τό ἀσθενές θέμα: ὁ γείτων, ὦ γεῖτον,
ὁ κίων, ὦ κῖον, ὁ δαίμων, ὦ δαῖμον κ.ἄ.
3. Τά κύρια ὀνόματα Ἀγαμέμνων καί Ἀριστογείτων στήν κλητική ἑνικοῦ ἀνεβάζουν τόν τόνο
ὦ Ἀγάμνενον, ὦ Ἀριστόγειτον.
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