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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΟ ΑΓΙΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά ἕνα ἄλλο
Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τό ἱερό Εὐχέλαιο. Εἶναι καί αὐτό ἕνα ἱερό
Μυστήριο, γιά τό ὁποῖο διαβάζουμε στήν Καινή Διαθήκη ὅτι τό ἔκαναν οἱ ἅγιοι
Ἀπόστολοι. Ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος δίνει ἐντολή σέ περίπτωση ἀρρώστου νά καλοῦνται οἱ Πρεσβύτεροι τῆς Ἐκκλησίας καί νά προσεύχονται γι᾽ αὐτόν καί νά
τόν ἀλείφουν ἔπειτα μέ ἔλαιο στό ὄνομα τοῦ Κυρίου. Αὐτή τήν προσευχή γιά τόν
ἄρρωστο ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος τήν θεωρεῖ πολύ δυνατή, ὥστε θεραπεύει τόν
ἄρρωστο καί τοῦ συγχωρεῖ τά ἁμαρτήματα. Τήν λέγει, «εὐχή πίστεως». «Καί
ἡ εὐχή τῆς πίστεως – λέγει – σώσει τόν κάμνοντα καί ἐγερεῖ αὐτόν ὁ Κύριος·
κἄν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς ἀφεθήσεται αὐτῷ» (Ἰακ. 5,14-15). Ἐδῶ πρόκειται
πράγματι γιά τό Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου.
2. Ἀλλά γιατί τήν προσευχή στό Μυστήριο αὐτό ὁ Ἀδελφόθεος τήν λέγει «εὐχή
πίστεως»; Εἶπαν ὅτι τήν λέγει ἔτσι, ἐπειδή ἡ προσευχή πρέπει νά γίνεται μέ
πίστη, γιά νά θαυματουργήσει, γιά νά γίνει καλά ὁ ἄρρωστος καί νά τοῦ συγχωρεθοῦν τά ἁμαρτήματα. Ὄχι, χριστιανοί μου, δέν εἶναι αὐτή ἡ σωστή ἑρμηνεία.
Γιατί μπορεῖ νά προσευχηθεῖ κάποιος μέ θερμή πράγματι πίστη καί ὅμως, γιά
λόγους πού ξέρει ὁ Θεός, νά μήν ἀκουστεῖ ἡ προσευχή του. Ἄλλη εἶναι ἡ ἑρμηνεία
τῆς ἔκφρασης «εὐχή πίστεως» γιά τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου. Ἡ «Ἐκκλησία»

λέγεται διαφορετικά καί «πίστις». Ἄς θυμηθοῦμε καί τήν ἄλλη ἔκφραση, πού
ἀκοῦμε τό Πάσχα: «Πάντες ἀπολαύετε τοῦ Συμποσίου τῆς πίστεως». Αὐτός ὁ
λόγος σημαίνει νά πᾶμε ὅλοι στό τραπέζι πού προσφέρει ἡ Ἐκκλησία μας τό
Πάσχα, τήν Θεία Κοινωνία δηλαδή. «Συμπόσιο τῆς πίστεως» εἶναι τό Συμπόσιο
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Τροφή, δηλαδή, πού προσφέρει ἡ Ἐκκλησία στά παιδιά της,
ἡ Θεία Κοινωνία. Ἔτσι, λοιπόν, καί ἡ ἔκφραση πού ἀκοῦμε στό Εὐχέλαιο «εὐχή
τῆς πίστεως» σημαίνει «ἡ προσευχή τῆς Ἐκκλησίας». Ἀκοῦστε τώρα, χριστιανοί
μου, μιά ἀλήθεια πού θά σᾶς πῶ: Ὅταν προσεύχεται ἕνας ἅγιος μόνος του εἰσακούεται βέβαια ἡ προσευχή του, ἀλλά μπορεῖ καί νά μήν εἰσακουστεῖ. Ἔτσι, διαβάζουμε γιά τόν Ἀπόστολο Παῦλο ὅτι τόν «βασάνιζε», ὅπως λέγει, μιά δυνατή
ἀρρώστια. Γι᾽ αὐτή του τήν ἀρρώστια παρεκάλεσε τρεῖς φορές τόν Κύριο καί
ὅμως δέν ἀκούστηκε ἡ πρόσευχή του (Β´ Κορ. 12,7 ἑξ.). Ὁ Κύριος μόνο τοῦ
ἀπάντησε, «ἀρκεῖ σοι ἡ Χάρις μου»! Δηλαδή, σάν νά τοῦ εἶπε ὁ Θεός: Ἀρκετό,
ἀπόστολέ μου, τό ὅτι σοῦ συμπαραστέκομαι, τό ὅτι σοῦ δίνω τήν Χάρη νά ὑποφέρεις τήν ἀρρώστια σου, ἀλλά μή ζητᾶς καί τήν ἀπαλλαγή ἀπό αὐτήν! Καί τοῦ
ἁγίου, λοιπόν, ἡ προσευχή, ὅταν αὐτός προσεύχεται κατά μόνας, μπορεῖ νά μήν
εἰσακουστεῖ. Ὅταν ὅμως προσεύχεται ἡ Ἐκκλησία μέ τά Μυστήριά της, ὁπωσδήποτε εἰσακούεται ἡ προσευχή Της. Ἡ προσευχή τῶν Πρεσβυτέρων στό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου, ὅπως καί σέ ὅλα τά Μυστήρια, εἶναι προσευχή τῆς
Ἐκκλησίας. Καί ἡ προσευχή αὐτή ὅλης τῆς Ἐκκλησίας, ξαναλέγω, ὁπωσδήποτε
ἀκούγεται, ἔστω καί ἄν τελεῖ τό Μυστήριο ἕνας ἁμαρτωλός ἱερεύς. Γι᾽ αὐτό καί
λέγει ὁ Ἀδελφόθεος μέ πεποίθηση γιά τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ἐδῶ ὅτι «ἡ
εὐχή τῆς πίστεως», ἡ προσευχή τῆς Ἐκκλησίας δηλαδή, θά βοηθήσει τόν ἄρρωστο καί θά τοῦ συγχωρέσει τά ἁμαρτήματα.
3. Ἀλλά πῶς λέγει ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος ὅτι θά συγχωρεθοῦν τά ἁμαρτήματα
τοῦ ἀρρώστου μέ τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου; Γιατί ξέρουμε ὅτι τά ἁμαρτήματα
συγχωροῦνται μέ τό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως. Αὐτό, χριστιανοί μου, ἑρμηνεύεται ἀπό τό ὅτι, ὅταν γινόταν τό Εὐχέλαιο, ἐξομολογοῦνταν πρῶτα οἱ πιστοί,
γι᾽ αὐτό καί πολλές εὐχές τοῦ Εὐχελαίου ὁμιλοῦν περί ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν.
Σήμερα δέν γίνεται αὐτό, ἀλλά μερικοί εὐλαβεῖς ἱερεῖς τό ἐφαρμόζουν, καί ἐξομολογοῦν, πρίν ἤ μετά τό Εὐχέλαιο, τόν χριστιανό, χάριν τοῦ ὁποίου γίνεται τό Μυστήριο.
4. Γιά τό Μυστήριο, λοιπόν, τοῦ Εὐχελαίου διαβάζουμε στήν Καινή Διαθήκη,
ὄχι μόνον στήν ἐπιστολή τοῦ Ἰακώβου, πού σᾶς ἀνέφερα, ἀλλά καί στά ἱερά
Εὐαγγέλια· ἐκεῖ διαβάζουμε ὅτι οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι «ἄλειφαν μέ ἔλαιο πολλούς
ἀρρώστους καί τούς θερράπευαν» (Μάρκ. 6,13). Ἀλλά γιά τό Μυστήριο αὐτό
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τό ἱερό ἔχουμε μαρτυρίες καί ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες καί τούς ἐκκλησιαστικούς
συγγραφεῖς. Ἰδιαίτερα, καθαρά γιά τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ὁμιλεῖ ὁ Μέγας
Βασίλειος, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καί ὁ ἅγιος Κύριλλος ὁ Ἀλεξανδρείας.
Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος μάλιστα ἔκανε καί εὐχές γιά τήν θεραπεία τῶν ἀσθενούντων καί οἱ εὐχές αὐτές εἰσῆλθαν στήν τελετή τοῦ Εὐχελαίου. Γι᾽ αὐτό, χριστιανοί
μου, ἀφοῦ τό Εὐχέλαιο εἶναι ἱερό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀπό τά χρόνια
τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καθορισμένο, νά καλεῖτε τούς ἱερεῖς σας στήν οἰκία σας,
γιά νά σᾶς τό τελοῦν. Δέν εἶναι μόνο γιά τούς ἀσθενεῖς τό Μυστήριο αὐτό, ἀλλά
καί γιά τούς ὑγιεῖς καί γιά ὅλους. Πάντοτε, ὁποιαδήποτε ἡμέρα καί ὥρα, μπορεῖ
νά τελέσει ὁ ἱερεύς τό ἱερό Εὐχέλαιο. Ἀλλά, ἐπειδή τό Μυστήριο αὐτό συνδέεται
μέ τήν Ἐξομολόγηση, τό τελοῦμε ἰδιαίτερα στίς νηστήσιμες περιόδους τῆς
Ἐκκλησίας μας, γιατί ὁ λαός ἑτοιμάζεται τότε γιά τήν Θεία Κοινωνία. Οἱ Καθολικοί, ὅπως σέ ὅλα εἶναι «φάλτσοι» καί αἱρετικοί, τό ἴδιο, εἶναι λάθος καί ὡς
πρός τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου. Γιατί τό τελοῦν μόνο στήν ἐπιθανάτιο κλίνη
τῶν ἀσθενῶν. Τί καλά πού εἶμαι Ὀρθόδοξος καί μπορῶ νά καλέσω τόν παπᾶ μου
ὅποια μέρα καί ὅποια ὥρα θέλω, γιά νά μοῦ κάνει Εὐχέλαιο καί νά σταυρώσει τά
μέλη τοῦ σώματός μου μέ τό ἁγιασμένο ἔλαιο!
5. Κάποτε, χριστιανοί μου, πῆγα σέ ἕνα Νηπιαγωγεῖο καί ἔκανα Εὐχέλαιο
γιά τά παιδάκια. Ἔπειτα τά σταύρωσα ἕνα-ἕνα στό μέτωπο, στά χείλη τους,
στά μάγουλά τους καί στά χεράκια τους, ὅπως ἔτσι πρέπει νά γίνεται. Ἕνας
μικρός τότε ρώτησε τό διπλανό του παιδάκι: «Γιατί ὁ παπούλης μᾶς σταύρωσε
μέ τό λάδι στό στόμα μας;». Καί τό παιδάκι τοῦ ἀπάντησε: «Γιά νά μή λέμε
κακά λόγια»! Αὐτό ἀκριβῶς εἶναι, χριστιανοί μου! Ἀπό μικρό θά μάθεις τήν ἀλήθεια! Ἀφοῦ τά μέλη τοῦ σώματός μας εἶναι χρισμένα καί μυρωμένα, δέν πρέπει
νά τά μολύνουμε καί νά τά χρησιμοποιοῦμε ὡς ὄργανα τῆς ἁμαρτίας· νά λέμε,
δηλαδή, κακούς λόγους μέ τό στόμα μας, νά μουντζώνουμε μέ τά χέρια μας, πού
σταυρώθηκαν μέ τό ἅγιο Εὐχέλαιο καί νά ἁμαρτάνουμε μέ τό σῶμα μας, πού
βυθίστηκε στήν ἅγια Κολυμβήθρα.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά τό ἱερό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως τῶν ἁμαρτιῶν μας. Λέγεται καί Μυστήριο τῆς «Μετανοίας», γιατί
ἐννοεῖται ὅτι πρέπει νά μετανοήσει ὁ ἁμαρτωλός γιά νά πάει στόν πνευματικό Ἱερέα νά
ἐξομολογηθεῖ. Τό πόσο σπουδαῖο καί σοβαρό εἶναι τό Μυστήριο αὐτό φαίνεται ἀπό τό ὅτι
τό τελεῖ μόνο ὁ Ἐπίσκοπος. Ἀλλά ἐπειδή ὁ Ἐπίσκοπος δέν μπορεῖ νά ἐπαρκέσει καί νά
ἐξομολογεῖ ὅλο τό πλῆθος τῶν χριστιανῶν τῆς ποίμνης του, γι᾽ αὐτό καί παραχωρεῖ τήν
τέλεση τοῦ Μυστηρίου αὐτοῦ σέ μερικούς Ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι διακρίνονται γιά τήν πνευματικότητά τους· γι᾽ αὐτό καί οἱ ἐξομολόγοι Ἱερεῖς λέγονται «πνευματικοί». Τό Μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης τῶν ἁμαρτιῶν τό συνέστησε ὁ Ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν
εἶπε στούς μαθητές Του: «Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον, ἄν τινων ἀφῆτε τάς ἁμαρτίας ἀφίενται
αὐτοῖς· ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται» (Λουκ. 19,10. Ἰωάν. 20,22-23).
2. Ὅπως τό λέει καί ἡ λέξη «ἐξομολόγηση», ὁ χριστιανός πρέπει νά «ὁμολογήσει»,
πρέπει δηλαδή νά πεῖ τά ἁμαρτήματά του στόν πνευματικό. Ἀσφαλῶς χρειάζεται ταπείνωση γιά νά ὁμολογήσει κανείς τίς ἁμαρτίες του, ἀλλά, ἄν ὑπάρχει πραγματική
μετάνοια, ἔρχεται μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ ταπείνωση αὐτή καί ὁ ἁμαρτωλός καταθέτει μέ εἰλικρίνεια στόν ἀντιπρόσωπο τοῦ Θεοῦ τίς ἁμαρτίες πού διέπραξε. Ὁ πνευματικός ἔπειτα διαβάζει στόν ἐξομολογούμενο μία εὐχή, πού λέγεται «συγχωρητική»
εὐχή, καί συγχωροῦνται ἔτσι τά ἐξομολογηθέντα ἁμαρτήματα. Ἀλλά ἐνῶ, χριστιανοί
μου, συγχωροῦνται στόν ἁμαρτωλό τά ἁμαρτήματα πού ἐξομολογήθηκε, παραμένει
ὅμως μέσα του τό σῶμα τῆς ἁμαρτίας, παραμένει ἡ ροπή καί ἡ ἐπιθυμία γιά τήν
ἁμαρτία. Γιά νά «σκοτωθεῖ» αὐτό τό σῶμα τῆς ἁμαρτίας, πού εἶναι μέσα μας, χρειάζεται καί μετά τήν ἐξομολόγησή μας ἀγώνας ἐναντίον τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν. Γι᾽
αὐτό καί ὁ πνευματικός μετά τήν ἐξομολόγηση βάζει ἐπιτίμια στόν χριστιανό, πού
δέν εἶναι τιμωρίες, ἀλλά εἶναι θεραπευτικά φάρμακα, γιά νά μήν ἐπαναληφθοῦν τά
ἁμαρτήματα πού ἐξομολογήθηκε καί γιά νά ἐξαλειφθεῖ τό κακό στήν ρίζα του. Ὅσο
ὁ χριστιανός ἀσκεῖται μέ τά ἐπιτίμια αὐτά τοῦ πνευματικοῦ του, τόσο λαμβάνει καί
περισσότερο τήν πληροφορία τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν του. Γι᾽ αὐτό καί διαβάζουμε
στά ἱερά Συναξάρια περί ἁγίων ἀσκητῶν ὅτι τήν χαρά τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν
τους τήν λάμβαναν στά τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς τους, ὅταν πιά εἶχε καθαριστεῖ
ἐντελῶς ἡ καρδιά τους καί εἶχε ἀπορροφηθεῖ ἐντελῶς τό πνεῦμα τους ἀπό τήν ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό ὅλη μας ἡ ζωή, ἀδελφοί μου, πρέπει νά εἶναι ζωή μετανοίας. Δέν
φτάνει ἕνα ἁπλό «ἁμάρτησα», ἀλλά χρειάζεται νά μισήσουμε τήν ἁμαρτία, ὥστε,
172

ὅταν αὐτή ξαναμπερδευτεῖ στά πόδια μας, νά τήν «κλωτσήσουμε» καί νά μή μᾶς ξαναμολύνει πιά.
3. Συγχωροῦνται ὅλα τά ἁμαρτήματα; Ναί, μέ τήν συγχωρητική εὐχή συγχωροῦνται
ὅλα τά ἁμαρτήματα, ὁποιαδήποτε καί ἄν εἶναι αὐτά πού θά πεῖ ὁ ἁμαρτωλός στόν πνευματικό Ἱερέα. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία καταδίκασε τούς Μοντανιστές καί τούς Νοβατιανούς, πού ἔλεγαν ὅτι εἶναι ἀσυγχώρητα τά ἁμαρτήματα τοῦ φόνου καί τῶν
σαρκικῶν πτώσεων. Ἡ Ἁγία Γραφή ὅμως μιλάει γιά ἀσυγχώρητα ἁμαρτήματα. Ὡς
ἀσυγχώρητο ἁμάρτημα ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶπε τήν βλασφημία κατά τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος (Ματθ. 12,31-32), ἀλλά καί ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης μιλάει γιά
«ἁμαρτία πρός θάνατον» (Α´ Ἰωάν. 5,16). Τά ἁμαρτήματα ὅμως αὐτά θεωροῦνται ὡς
ἀσυγχώρητα, γιατί δέν ὑπάρχει ἡ προϋπόθεση τῆς συγχώρησης, δηλαδή ἡ μετάνοια.
Ὅταν δηλαδή κάποιος βλέπει φανερά μπροστά του τά θαύματα τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι
ἐνέργειες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ὅμως δέν τίς πιστεύει (αὐτό εἶναι ἡ βλασφημία κατά
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος), αὐτό φανερώνει ὅτι ἔχει χαλασμένη ψυχή, ὅτι εἶναι πωρωμένη
ἡ καρδιά του. Δέν μπορεῖ λοιπόν αὐτός ποτέ νά πεῖ τό «ἥμαρτον», πού λέει ὁ ἁμαρτωλός,
καί γι᾽ αὐτό δέν μπορεῖ νά συγχωρεθοῦν τά ἁμαρτήματά του. Ὥστε ἀσυγχώρητη ἁμαρτία εἶναι ἡ πώρωση. Αὐτή εἶναι «μπετόν», πού πέφτει στήν ψυχή καί χίλιοι καλοί σπόροι
καί ἄν σπαροῦν ἔπειτα στό «μπετόν» αὐτό, δέν μπορεῖ ποτέ νά δώσουν ἕνα λουλούδι.
4. Τά ἁμαρτήματα πού ἐξομολογεῖται στόν πνευματικό του ὁ ἁμαρτωλός συγχωροῦνται ἐντελῶς. Τό πετραχήλι δηλαδή τοῦ πνευματικοῦ γίνεται σφουγγάρι, πού πλένει
καί σβήνει ὅ,τι ἄσχημο ἔχει γραφεῖ στήν καρδιά μας μέ τήν ἁμαρτία. Δέν μένει τίποτε.
Σ᾽ αὐτό ὅμως ὑπάρχει μία διαφωνία: Ἄλλοι Πατέρες λένε ὅτι συγχωροῦνται μέν τά
ἁμαρτήματα πού ἐξομολογεῖται ὁ χριστιανός, ἀλλά στήν ψυχή παραμένει ἡ «οὐλή», τό
σημάδι δηλαδή τῆς πληγῆς τῆς ἁμαρτίας. Ἐμεῖς θά συνταχθοῦμε μέ τήν γνώμη τῶν
ἄλλων Πατέρων, πού τήν ἐκπροσωπεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὅτι μέ τήν
σωστή ἐξομολόγηση, ἐξομολόγηση δηλαδή μέ πραγματική μετάνοια, δέν παραμένει οὔτε
ἡ «οὐλή», δέν παραμένει κανένα σημάδι τῆς ἁμαρτίας τοῦ χριστιανοῦ.
5. Χριστιανοί μου, νά πηγαίνετε νά ἐξομολογεῖστε. Διαπιστώνω μέ λύπη ὡς Ἐπίσκοπος ὅτι οἱ χριστιανοί τῆς Μητροπόλεώς μου, κατά τό μεγαλύτερο ποσοστό, δέν ἐξομολογοῦνται. Πάρτε τήν ἀπόφαση, σᾶς παρακαλῶ, καί πᾶτε νά ἐξομολογηθεῖτε σέ ὅποιον
πνευματικό θέλετε, εἴτε ἐδῶ εἴτε ἀλλοῦ. Καί εὔχομαι νά πέσετε σέ χέρια καλοῦ «γιατροῦ», καλοῦ δηλαδή πνευματικοῦ. Γιατί ἄλλοι πνευματικοί εἶναι ὑπερβολικά αὐστηροί
καί ἄλλοι εἶναι ὑπερβολικά χαλαροί, πού δέν θεωροῦν ὡς ἁμαρτήματα ὅσα ἡ Ἁγία Γραφή
λέει ἁμαρτήματα. Σεῖς ὅμως, σέ ὅποιον πνευματικό πέσετε, ὁμολογῆστε μέ εἰλικρίνεια
τίς ἁμαρτίες σας καί φύγετε ἀναπαυμένοι ὅτι συγχωρέθηκαν αὐτές καί σβήστηκαν ἀπό
τό βιβλίο τοῦ Θεοῦ, ὅπου ἦταν γραμμένες. Σᾶς εὔχομαι καλή μετάνοια καί παρακαλῶ
τό ἴδιο νά εὐχηθεῖτε καί νά προσευχηθεῖτε καί γιά μένα τόν ἁμαρτωλό, τόν χειρότερο
ἀπό ὅλους σας.
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ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ
(Σχέση της μέ τό βάπτισμα καί τόν γάμο)
1. Μιλώντας γιά τά ἱερά Μυστήρια, ἀδελφοί Χριστιανοί, σήμερα θά σᾶς μιλήσω
γιά τήν Μοναχική Κουρά. Εἶναι Μυστήριο ἡ Μοναχική Κουρά; Καί βέβαια εἶναι
Μυστήριο! Ὅπως σέ ἕνα νέο καί σέ μία νέα, πού θέλουν νά κάνουν οἰκογένεια, ἡ
Ἐκκλησία τούς τελεῖ τό Μυστήριο τοῦ Γάμου, ἔτσι καί σέ ἕνα νέο ἤ σέ μία νέα, πού
θέλουν νά ἀφιερωθοῦν στόν Θεό καί νά ζήσουν παρθενικά, ἡ Ἐκκλησία τούς τελεῖ
ἄλλο Μυστήριο: Τήν Μοναχική Κουρά! Εἶναι δέ ὡραία, εἶναι πολύ ὡραία, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μυστηρίου αὐτοῦ καί ὅπου ἀκοῦτε νά κείρεται σέ Μοναστήρι Μοναχός ἤ
Μοναχή νά πηγαίνετε, χριστιανοί μου, γιά νά θαυμάζετε ὄχι μόνο αὐτά πού θά ἀκοῦτε
ἀλλά καί αὐτά πού θά βλέπετε!
2. Κατά βάση ἡ Μοναχική Κουρά εἶναι ἐπανάληψη τοῦ Βαπτίσματος. Ὅλοι ἐμεῖς
πού εἴμαστε ἐδῶ βαπτισθήκαμε καί δώσαμε ὅρκο ὅτι θά ἀνήκουμε στόν Θεό. Εἴπαμε
τό «ἀποτάσσομαι τῷ Σατανᾷ» καί τό «συντάσσομαι τῷ Χριστῷ», κάνουμε τήν ἀφιέρωσή μας στόν Θεό μέ τήν Τριχοκουρία (τήν «κουρά» μας), ἀλλά τά ξεχάσαμε ὅλα
αὐτά. Πραγματικά, ἀδελφοί χριστιανοί, μέ τό Βάπτισμά μας δεσμευτήκαμε ὅτι θά
ἀνήκουμε στόν Θεό. Μέ τό «ἀποτάσσομαι» πού εἴπαμε τότε (μέ τό στόμα τοῦ ἀναδόχου μας), ἀποκηρύξαμε τόν Σατανᾶ ἀπό τή ζωή μας, ἀφοῦ μάλιστα καί τόν φτύσαμε ἐκείνη τήν ὥρα καί δέν ἔχουμε λοιπόν καμιά σχέση μ᾽ αὐτόν. Καί μέ τό
«συντάσσομαι» πού εἴπαμε πάλι στό Βάπτισμά μας ὑπογράψαμε ἱερό συμβόλαιο,
συμβόλαιο ἐνώπιον ἀγγέλων καί ἀνθρώπων ὅτι θά ἀνήκουμε ἀπόλυτα στόν Θεό. Πάει
πιά γιά μᾶς τό «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν», πού εἶπε ὁ Κύριος. Αὐτό εἶναι γιά
τούς ἀβάπτιστους. Γιά μᾶς ἰσχύει τό «λάλει Κύριε καί ὁ δοῦλος Σου ἀκούει». Εἶναι
μεγάλη ὑπόθεση, ἀδελφοί μου, τό ὅτι εἴμαστε βαπτισμένοι καί γενήκαμε χριστιανοί.
Τό κακό ὅμως πού παθαίνουμε στήν ζωή μας εἶναι ὅτι ξεχνᾶμε τούς βαπτιστικούς
ὅρκους μας καί ἔτσι χάνουμε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος.
Ἀλλά ἔρχονται ἐκλεκτές ψυχές, ἄνδρες καί γυναῖκες, νέοι καί νεάνιδες, πού θέλουν
νά ἀνανεώσουν τούς ὅρκους τοῦ ἱεροῦ Βαπτίσματος, νά ξαναποῦν συνειδητά πιά ὅτι
ἀποκηρύσσουν τά ἔργα τοῦ Σατανᾶ καί ὅτι ἀνήκουν ἀπόλυτα στόν Θεό καί νά ξανακάνουν τήν Τριχοκουρία, πού ἔκαναν στό Βάπτιμά τους. Ἔτσι ἔχουμε τήν Μοναχική
Κουρά. Συμβολίζει δε ἡ κουρά τῆς κεφαλῆς πρῶτον μέν κάποια προσφορά ἀπό τό
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κορυφαῖο σημεῖο τοῦ σώματός μας στόν Θέο, ἀλλά σημαίνει δεύτερον, βαθύτερον, τήν
ἀποβολή τῶν κακῶν λογισμῶν καί τήν προσφορά τοῦ νοῦ μας στόν Θεό.
3. Ὥστε, λοιπόν, ἡ Μοναχική Κουρά εἶναι κατά πρῶτον ἐπανάληψη τῶν βαπτιστικῶν ὅρκων. Ἀλλά δέν εἶναι μόνον αὐτό. Ἡ Μοναχική Κουρά θά πῶ τώρα ὅτι εἶναι
γάμος. Ἡ ψυχή τοῦ Μοναχοῦ ἤ τῆς Μοναχῆς νυμφεύεται τόν Χριστό καί ἄγγελοι
παρευρίσκονται τήν ὥρα ἐκείνη καί ὑπογράφουν τό ἱερό καί ἀδιάλυτο τοῦ γάμου αὐτοῦ.
Στήν ἀκολουθία τοῦ γάμου τῶν ἀνδρογύνων ὁ ἱερέας διαβάζει μία εὐχή πού λέγει γιά
τόν Θεό ὅτι εἶναι «ὁ τοῦ μυστικοῦ καί ἀχράντου γάμου ἱερουργός καί τοῦ σωματικοῦ
νομοθέτης». «Σωματικός» γάμος, πού τόν νομοθέτησε ὁ Θεός, ξέρουμε ποιός εἶναι.
Εἶναι ὁ γάμος τῶν γονιῶν μας, ἀπό τόν ὁποῖο γεννηθήκαμε ἐμεῖς. Ἀλλά ποιός εἶναι
ὁ ἄλλος ἐκεῖνος γάμος, «ὁ μυστικός καί ἄχραντος», τόν ὁποῖο ἱερουργεῖ ὁ Θεός, ὅπως
λέει ἡ παραπάνω εὐχή; Εἶναι ὁ γάμος τῶν Μοναχῶν μέ τόν Θεό, εἶναι ἡ Μοναχική
Κουρά. Ἀδελφοί μου, δέν ἐπαρκεῖ ἡ ὥρα γιά νά σᾶς πῶ πολλά. Εἶναι ὄμορφος καί
εἶναι πολύ γλυκός αὐτός ὁ γάμος τῆς ψυχῆς μέ τόν Χριστό. Ἡ Μοναχή ξέρει ὅτι δέν
θά τήν χτυπήσει καί δέν θά τήν χωρίσει ποτέ ὁ Νυμφίος της Χριστός! Ἀντίθετα ὁ
Νυμφίος Χριστός ραβδίσθηκε καί σταυρώθηκε γιά τήν Νύμφη καί τῆς ἕτοιμάζει παλάτι στόν οὐρανό, τήν οὐράνιο Βασιλεία Του! Στή Μοναχική Κουρά, ἀδελφοί, πρόκειται γιά θεῖο ἔρωτα πού λειώνει. «Ἔθελξας πόθῳ με Χριστέ καί ἠλλοίωσας τῷ
θείῳ σου ἔρωτι»!
4. Ὁμολογῶ ὅτι ὁ θεῖος αὐτός γάμος, «ὁ μυστικός καί ἄχραντος», δέν εἶναι ἡ φυσική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου. Τό φυσικό τοῦ ἀνθρώπου μετά τήν πτώση εἶναι νά
ὑπανδρεύεται ἡ γυναίκα καί νά νυμφεύεται ὁ ἄνδρας. Ἡ παρθενία δέν εἶναι τό φυσικό,
ἀλλά εἶναι μιά ὑπερφυσική κατάσταση. Ἐρωτῶ ὅμως: Πῶς τό πετυχαίνει ὁ Μοναχός
καί ἡ Μοναχή πού ἔχουν σῶμα, νά ὑπερβαίνουν τό φυσικό καί νά ζοῦν τό ὑπερφυσικό;
Ἁπλούστατα: Πετυχαίνουν τό ὑπερφυσικό, γιατί βρίσκονται σέ συνεχῆ κοινωνία μέ
τόν ὑπέρ φύσιν Θεό! Ἔτσι λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακας: Ὅπου βλέπουμε
ὅτι νικήθηκε τό φυσικό, νά ξέρουμε ὅτι ἐκεῖ δηλώνει τήν παρουσία Του ὁ ὑπέρ φύσιν
Θεός. «Ὅπου φύσεως ἧττα ἔγνωσται, ἐκεῖ τοῦ ὑπέρ φύσιν παρουσία ἐπέγνωσται»!
Οἱ Μοναχοί καί οἱ Μοναχές, ἀγαπητοί μου, ἔχουν τόν δικό τους κόσμο. Ζοῦν συνέχεια
τό «ἄνω σχῶμεν τάς καρδίας»! Δεῖγμα δέ ὅτι ἀποκόπηκαν ἀπό τά κοσμικά εἶναι τό
ὅτι στό πρόσωπό τους ἔχουν «τυφλοπάνι»! ῾Ως «τυφλοπάνι» ἐννοῶ τήν «μανδήλα»,
πού φοροῦν οἱ Μοναχές καί τό «κουκούλλιο» καί «ἐπανωκαλύμμαυχο», πού φοροῦν
οἱ Μοναχοί καί Ἱερομόναχοι. Γι᾽ αὐτό, χριστιανοί μου, προσοχή, μεγάλη προσοχή
ὅταν συναντιέστε μέ Μοναχούς καί Μοναχές. Προσοχή στά λόγια σας καί στίς συζητήσεις σας. Ἡ κουβέντα σας μ᾽ αὐτούς νά μήν εἶναι γιά κοσμικά πράγματα, ἀλλά
γιά θεϊκά. Γιατί, ἄν τούς μιλᾶτε γιά κοσμικά, τούς βγάζετε ἀπό τόν κόσμο τους,
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τούς βγάζετε ἀπό «τά νερά τους», πού λέμε. Τούς κάνετε ζημιά. Καί τελικά ἡ ζημιά
θά εἶναι δική σας. Γιατί ἄν ὁ Μοναχός διακόπτει τήν κοινωνία του μέ τόν Χριστό,
πού πρέπει νά εἶναι ἀδιάκοπη, καί κουβεντιάζει καί ἀσχολεῖται μέ κοσμικά, τότε,
ὅταν θά τοῦ λέτε νά προσεύχεται γιά τά οἰκογενειακά σας προβλήματα, ἡ προσευχή
του δέν θά ἔχει δύναμη καί δέν θά εἰσακούεται. Ὅταν πηγαίνετε στά Μοναστήρια θά
μιλᾶτε στούς Μοναχούς καί στίς Μοναχές σάν νά εἶστε καί σεῖς οἱ ἴδιοι Μοναχοί καί
Μοναχές. Ἔτσι θά παίρνετε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας ἀπό τό προσκύνημά σας σέ ἕνα Μοναστήρι.
5. Τέλος, χριστιανοί μου, ἔχω νά σᾶς πῶ τό πιό σοβαρό: Ἄν τό παιδί σας, ἀγόρι ἤ
κορίτσι, σᾶς πεῖ «μάνα, πατέρα, ἐγώ θέλω νά ἀφιερωθῶ στόν Θεό καί νά πάω σέ
Μοναστήρι», μήν τό ἐμποδίσετε καί μήν πᾶτε κόντρα στήν ἐπιθυμία πού τοῦ ἔβαλε
ὁ Θεός. Θά κάνετε τό μεγαλύτερο ἁμάρτημα, ἄν τό ἐμποδίσετε, ἁμάρτημα μεγαλύτερο καί ἀπό τό νά γκρεμίσετε μία Ἐκκλησία. Καί θά σᾶς πῶ γιατί: Ἄν γκρεμίσετε
μία Ἐκκλησία, μαζεύουμε χρήματα καί τήν ξαναχτίζουμε. Ἄν ὅμως ἐμποδίσετε ἕνα
παιδί ἀπό τήν ἱερή του κλήση, τότε δέν διορθώνεται τό κακό αὐτό. Εἶναι μεγάλη
τιμή καί μεγάλη εὐλογία γιά μιά οἰκογένεια τό νά δώσει ἕνα παιδί στόν Θεό, γιά νά
γίνει Μοναχός ἤ Μοναχή.
Ἡ Μητρόπολή μας φημιζόταν ἄλλοτε γιά τόν Μοναχισμό της ὅτι εἶναι τό Ἅγιον
Ὄρος τῆς Πελοποννήσου! Ἀλλά στά τωρινά χρόνια κατέπεσε ἡ δόξα της αὐτή καί
δέν βλέπουμε νέους καί νέες νά θέλουν νά ἀφιερωθοῦν στόν Θεό. Ἀλλά πιστεύουμε
στά λόγια τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, πού εἶπε ὅτι «καί ἀπό τά
λιθάρια μπορεῖ νά ἀναστήσει ὁ Θεός τέκνα στόν Ἀβραάμ»! Καί ἀπό τούς τοίχους
λοιπόν καί τούς λίθους τῶν κλειστῶν Μοναστηρίων μας προσευχόμαστε νά ἐγείρει ὁ
Θεός Μοναχούς γιά νά ψάλλουν τό Ἀλληλούια!
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ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά τό Μυστήριο τοῦ γάμου. Πρέπει νά τιμᾶμε τόν γάμο, γιατί ἀπό τό γάμο προήλθαμε ὅλοι.
Δέν ἤρθαμε στή γῆ οὐρανοκατέβατοι οὔτε κοπήκαμε ἀπό τόν βράχο, ἀλλά ὅλοι
προήλθαμε ἀπό ἕναν πατέρα καί ἀπό μία μητέρα. Αὐτός εἶναι ὁ τρόπος πού καθόρισε
ὁ Θεός νά ἐρχόμαστε στόν κόσμο, καί γι᾽ αὐτό ξαναλέγω ὅτι πρέπει νά τιμᾶμε τόν
γάμο ὡς Μυστήριο ἱερό, πού εὐλογεῖ ἡ Ἐκκλησία μας. Ὅπως τό ξέρουμε ἀπό τήν
Ἁγία Γραφή, γιά νά γίνει ἡ γυναίκα ἔκοψε ὁ Θεός τήν πλευρά τοῦ Ἀδάμ καί διέπλασε
ἔπειτα αὐτήν σέ γυναίκα. Ἄρα ὁ ἄνδρας δέν εἶναι ὁλόκληρος, γιατί τοῦ λείπει ἡ
πλευρά. Καί ἡ γυναίκα πάλι δέν εἶναι ὁλόκληρη, γιατί τῆς λείπει τό ὑπόλοιπο σῶμα.
Ἄνδρας καί γυναίκα εἶναι ἡμίτονα. Αὐτά τά δύο μέ τόν γάμο συμπληρώνονται καί
ὁλοκληρώνονται.
2. Μεταξύ τῶν δύο φύλων, τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυναίκας, ὑπάρχει ἕλξη. Αὐτή ἡ
ἕλξη εἶναι φυσική. Γιατί ἡ γυναίκα ἕλκεται σ᾽ αὐτό ἀπό τό ὁποῖο κόπηκε, δηλαδή
τόν ἄνδρα. Καί ὁ ἄνδρας πάλι ἕλκεται σ᾽ αὐτό τό ὁποῖο τοῦ κόπηκε, στήν πλευρά
του δηλαδή, πού ἔγινε γυναίκα. Αὐτή τήν φυσική ἕλξη δέν τήν παραβλέπει ἡ
Ἐκκλησία καί γι᾽ αὐτό εὐλογεῖ μέ ἱερή Ἀκολουθία τήν ἀγάπη τοῦ νέου καί τῆς
νέας, πού θέλουν νά ἑνωθοῦν καί νά κάνουν οἰκογένεια. Ἡ Ἀκολουθία αὐτή δέν εἶναι
μία ἁπλή προσευχή, ἀλλά εἶναι Μυστήριο, πού ἀρχίζει μάλιστα μέ τό «Εὐλογημένη
ἡ Βασιλεία», ὅπως ἀρχίζει ἡ Θεία Λειτουργία.
Ἀλλά γιατί ἡ Ἐκκλησία, γιά τήν σύναψη τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυναίκας νά συγκροτήσουν οἰκογένεια, γιατί καθόρισε νά τελεῖται Μυστήριο καί ὄχι μιά ἁπλή προσευχή; Τό θέμα κρύβει ἕνα βαθύ νόημα. Ἀκοῦστε, ἀδελφοί: Λέγουν οἱ ἅγιοι Πατέρες
ὅτι, ἄν δέν ἁμάρταναν οἱ πρωτόπλαστοι, θά πολλαπλασιάζονταν μέν, ἀλλά ἁγνά καί
ἐντελῶς καθαρά, χωρίς καμία σαρκικότητα, γιατί δέν γνώριζαν καθόλου τήν ἁμαρτία. Μέ τήν πτώση ὅμως, μέ τήν ἁμαρτία δηλαδή τῶν πρωτοπλάστων, μαζί μέ τά
ἄλλα πάθη, ἦρθε ἡ σαρκικότητα τοῦ ἄνδρα πρός τήν γυναίκα καί τῆς γυναίκας
πρός τόν ἄνδρα. Αὐτή ἡ σαρκικότητα δέν εἶναι παραδείσια, ἀλλά εἶναι πτωτική.
Καί ἡ Ἐκκλησία σκοπό ἔχει τά πτωτικά νά τά κάνει παραδείσια. Ἔτσι καί στήν
περίπτωσή μας, πού ἔρχονται ὁ νέος καί ἡ νέα στήν Ἐκκλησία καί δηλώνουν τήν
ἀγάπη τους, γιά νά κάνουν οἰκογένεια. Ἡ ἀγάπη τους αὐτή, ὅσο καλή καί συμπα177

θής κι ἄν εἶναι, ὅμως ἔχει μέσα της σαρκικότητα, σάν πτωτικοί πού εἶναι καί οἱ
δυό. Δέν εἶναι ἡ παραδείσια ἀγάπη. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία εὔχεται γι᾽ αὐτούς,
«τοῦ δοθῆναι ἀγάπην τελείαν», ὅπως λέγει μία δέηση. Νά τούς δοθεῖ δηλαδή, ὅσον
εἶναι δυνατόν, ἡ παραδείσια, ἡ καθαρή ἀγάπη. Γι᾽ αὐτό καί τελεῖ στούς νεονύμφους
ὄχι ἁπλῶς μία προσευχή, ἀλλά Μυστήριο. Καί μέ τό Μυστήριο αὐτό προσεύχεται
ἡ Ἐκκλησία νά ἔρθει σ᾽ αὐτούς ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιά νά ἁγνιστοῦν,
ὅσο τό δυνατόν, ὥστε ἡ ἕνωσή τους νά εἶναι ἀγαπητική μέν καί ἀπολαυστική, ἀλλά
ὄχι ὠμή σαρκική, ὄχι ἀκολασία, ἀλλά ἕνωση καθαρή. Γιατί οἱ ἅγιοι Πατέρες ὁμιλοῦν γιά παρθενία καί στόν γάμο. «Τίμιος ὁ γάμος καί ἡ κοίτη ἀμίαντος»! Ἔτσι
εἶναι. «Ὁ γάμος δέν δίνει εἰσιτήριο ἀκολασίας» !, ἔλεγε ὁ Δεσπότης τῆς Φλώρινας,
ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος.
3. Οἱ πράξεις στό Μυστήριο τοῦ γάμου, ἀγαπητοί, εἶναι συμβολικές καί κρύβουν
μεγάλο νόημα γιά τήν καλή ζωή τοῦ ἀνδρογύνου. Γιά παράδειγμα: (α) Στήν ἀρχή
γίνεται ἡ ἀνταλλαγή τῶν δακτυλιδίων. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ ἕνας «παίρνει» τόν
ἄλλον, ὅτι δέχεται καί σηκώνει τόν ἄλλον, μέ τά προτερήματά του ἀλλά καί μέ τά
ἐλαττώματά του. (β) Ἀκόμη βλέπουμε τούς νεονύμφους νά κρατεῖ ὁ ἕνας τό χέρι
τοῦ ἄλλου, χωρίς νά ἐπιτρέπεται νά λύσουν τά χέρια τους. Οὔτε γιά νά κάνουν τόν
Σταυρό τους δέν ἐπιτρέπεται νά λύσουν τά χέρια τους. Αὐτή ἡ στάση τους εἶναι
ἕνα ὅρκος, πού δίνουν ἐνώπιον τῶν εἰκονισμάτων καί ἐνώπιον ὅλου τοῦ λαοῦ, ὅτι θά
εἶναι ἔτσι ἑνωμένοι ἀγαπητικά σέ ὅλη τους τή ζωή. (γ) Ἄλλη συμβολική πράξη
τῆς Ἀκολουθίας τοῦ γάμου εἶναι ὅτι οἱ νεόνυμφοι πίνουν κρασί ἀπό τό ἴδιο ποτήρι.
Στήν ἀρχή, ὅταν ἡ Ἀκολουθία τοῦ γάμου γινόταν μαζί μέ τήν Θεία Λειτουργία, τό
ποτήρι αὐτό ἦταν τό Ἅγιο Ποτήριο καί κοινωνοῦσαν οἱ νεόνυμφοι. Ὅταν ὅμως χωρίστηκε ὁ γάμος ἀπό τήν Θεία Λειτουργία, τό κοινό ποτήριο ἀπέκτησε συμβολική
ἔννοια καί σημαίνει γενικά τήν οἰκογενειακή ζωή. Ὅλα τά προβλήματα τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς, ὅλα - ὅλα, θά τά γεύονται καί θά τά «φορτώνονται» καί οἱ δυό
μαζί. Ὄχι ἡ γυναίκα νά κλαίει στήν κουζίνα γιά τά προβλήματα τῆς οἰκογένειας
καί ὁ ἄνδρας νά παίζει τράπουλα στό καφενεῖο, οὔτε πάλι ὁ ἄνδρας νά ἀγωνιᾶ γιά
τά προβλήματα καί ἡ γυναίκα νά ἔχει τό μυαλό της στά στολίδια καί στά κομμωτήρια, ἀλλά καί οἱ δυό μαζί νά σκέπτονται καί να ἀγωνιοῦν γιά τά προβλήματα
τῆς οἰκογένειας. (δ) Στό Μυστήριο τοῦ γάμου βλέπουμε τόν ἱερέα νά παίρνει τούς
νεονύμφους καί νά κυκλώνει μέ αὐτούς τό τραπέζι τρεῖς φορές, ψάλλοντας τό
«Ἠσαΐα χόρευε..» καί ἄλλα δύο τροπάρια. Τό τραπέζι αὐτό ἔχει θέση Ἁγίας Τράπεζας, γι᾽ αὐτό καί πάνω σ᾽ αὐτό βάζουμε τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο. Ὁ κύκλος γύρω
ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα, τρεῖς φορές μάλιστα, σημαίνει τήν αἰωνιότητα, γιατί τό
σχῆμα τοῦ κύκλου δέν ἔχει οὔτε ἀρχή οὔτε τέλος. Μέ τόν κυκλικό, λοιπόν, αὐτό
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χορό τῶν νεονύμφων, ἡ Ἐκκλησία εὔχεται σ᾽ αὐτούς νά εἶναι μαζί αἰώνια, ὄχι μόνο
σ᾽ αὐτήν τήν ζωή, ἀλλά καί στήν αἰωνιότητα, στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
4. Ἔχει ὁλόκληρη θεολογία ὁ γάμος, ἀδελφοί χριστιανοί, καί τήν θεολογία αὐτή
πρέπει νά τήν μάθουν τά νέα τά παιδιά, γιά νά κάνουν σωστή οἰκογένεια. Μή ἔχοντας περιθώριο νά πῶ περισσότερα λέγω ὅτι χρειάζεται προετοιμασία τῶν νέων παιδιῶν γιά ἕναν καλό καί εὐτυχισμένο γάμο. Καί ἡ καλύτερη προετοιμασία εἶναι ἡ
προσευχή στήν Παναγία. Τό κακό ὅμως εἶναι ὅτι ἡ κοπέλλα σήμερα γιά νά παντρευτεῖ δέν πάει στήν Παναγία, γιά νά Τήν παρακαλέσει νά τῆς δώσει ἕνα χριστιανό
παλικάρι, πού Τῆς ἀνάβει κερί, ἀλλά πάει στήν κομμώτρια, πάει στήν μανικιουρίστρια, πάει στήν «φιασιδότρια» γιά νά τῆς φτιάξει τό πρόσωπο καί ἔννοια σου, κοπέλλα μου, μετά!... Ὤ! Ἄς ἀναλάβουμε ἐμεῖς νά προσευχόμαστε γιά τά νέα παιδιά,
νά κάνουν μιά καλή οἰκογένεια, οἰκογένεια μέ ὁμόνοια καί ἀγάπη. Γιατί τό βλέπουμε
καί τό ἀκοῦμε σήμερα ὅτι ἡ οἰκογένεια δέν πάει καθόλου καλά. Τί λείπει; Λείπει ὁ
Χριστός καί ἡ Παναγία ἀπό τούς σημερινούς γάμους, ἐνῶ στόν γάμο ἐκεῖνο τῆς
Κανά, στόν ὁποῖο τό νερό ἔγινε γλυκό κρασί ἦταν καλεσμένοι καί ὁ Χριστός καί ἡ
Παναγία.
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ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ
1. Μέ τό σημερινό μας κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, ἀρχίζουμε μιά νέα σειρά
διδαχῶν, ἡ ὁποία θά εἶναι ἀφιερωμένη στούς ἁγίους Πατέρες. Τούς ἁγίους Πατέρες τούς μνημονεύουμε συχνά καί στήν θεία Λατρεία καί στήν ἀτομική μας
προσευχή. Μέ τήν ἐπίκληση τῶν Ἁγίων Πατέρων τελειώνουμε τήν προσευχή
μας λέγοντες τό «Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν...». Περί τῶν ἁγίων Πατέρων σᾶς ἔγραψα καί ἄλλοτε, ἀγαπητοί μου, καί σᾶς εἶπα ὅτι αὐτοί εἶναι οἱ σωστοί καί ἀλάνθαστοι ἑρμηνευτές τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἔτσι βέβαια εἶναι. Γιατί ἡ
Ἁγία Γραφή εἶναι θεόπνευστο βιβλίο. Συγγραφέα της ἔχει τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀφοῦ
λοιπόν ἡ Ἁγία Γραφή γράφηκε ἀπό θεόπνευστους συγγραφεῖς, θά πρέπει καί αὐτοί
πού τήν ἑρμηνεύουν νά ἔχουν τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιά νά ἑρμηνεύσουν
σωστά αὐτό πού γράφηκε με´τήν ἔμπνευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί τέτοιοι
ἑρμηνευτές εἶναι οἱ ἅγιοι Πατέρες.Ἐπειδή εἶχαν ἅγιο βίο, ἡ καρδιά τους εἶχε τήν
Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ὅ,τι ἔλεγαν ἦταν σωστό καί ἀπλανές.
2. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ὅπως εἶναι θαυμαστοί γιά τήν ἁγία ζωή τους, ἔτσι εἶναι
θαυμαστοί καί γιά τήν ὡραία καί ὑψηλή θεολογία τους. Ἡ διδασκαλία τους συνιστᾶ ἕναν πύργο ὁμοφωνίας. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ ἕνας Πατέρας δέν λέγει ἐναντίον
τοῦ ἄλλου Πατέρα, οὔτε συγκρούεται μαζί του, ἀλλά ὅλοι οἱ Πατέρες συμφωνοῦν.
Εἶναι ὅμως ἀλήθεια ὅτι ἡ διδασκαλία τοῦ κάθε ἁγίου Πατέρα συνιστᾶ ἕνα εὖρος,
μία διαπλάτυνση σχετικά μέ τόν προηγούμενο Πατέρα. Θά σᾶς ἐξηγήσω, ἀγαπητοί μου, τί θέλω νά πῶ μέ αὐτό. Ἀκοῦστε: Σέ κάθε ἐποχή συμβαίνει μία θεολογική κρίση,·κάθε ἐποχή ἔχει διάφορα θεολογικά προβλήματα. Καί οἱ Πατέρες
τῆς κάθε ἐποχῆς καλοῦνται νά τά λύσουν. Καί τά λύνουν πραγματικά μέ βάση
τήν διδασκαλία τῶν προηγουμένων Πατέρων. Ὅμως ἐφαρμόζουν τήν διδασκαλία
αὐτή στήν ἐποχή τους, γιά νά λύσουν τά προβλήματά της. Ἔτσι αὐξάνεται ἡ
προηγούμενη διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων καί, χωρίς καθόλου νά ἀλλοιωθεῖ,
γίνεται σύγχρονη, γιατί μιλάει στά προβλήματα τῆς κάθε ἐποχῆς.
3. Ἀλλά, ἀδελφοί χριστιανοί, ἐνῶ ἡ διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων εἶναι τόσο
μεγάλη καί τόσο σπουδαία, ὅμως στήν πατρίδα μας, ἐδῶ καί πολλά χρόνια,
ἔχουμε παραθεωρήσει τήν διδασκαλία αὐτή καί δέν τήν μελετοῦμε. Κυκλοφοροῦν
180

βέβαια πολλά θρησκευτικά περιοδικά καί βιβλία. Ἀλλά τά βιβλία καί τά περιοδικά
αὐτά, ἄν τά στίψεις, δέν θά βγάλεις οὔτε ἕνα ρακοπότηρο ἀπό τήν σοφία τῶν
ἁγίων Πατέρων. Τά βιβλία πού διαβάζουν οἱ χριστιανοί μας – ὅσοι διαβάζουν –
δέν ἔχουν τή νόστιμη πατερική διδασκαλία, γι᾽ αὐτό καί τό θεολογικό τους ἐπίπεδο εἶναι χαμηλό. Πολύ τό ἐπιθυμῶ, ἀδελφοί μου, σάν ἐπίσκοπός σας, γιά σᾶς
τόν ἐκλεκτό λαό, πού εἶμαι ὑπεύθυνος γιά τήν πνευματική σας τροφή, νά παίρνω
κατά καιρούς μία πατερική ὁμιλία καί νά τήν μεταφράζω ἤ νά τήν «ζυμώνω»
γιά νά σᾶς τήν προσφέρω μέ ἁπλότητα. Τό ἐπιθυμῶ πολύ αὐτό καί θά τό κάνω
μέ τήν Εὐχή τῆς Παναγίας μας. Ἀλλά αὐτή ἡ νέα σειρά τῶν κηρυγμάτων μας,
πού τήν ἀρχίζω μέ χαρά, αὐτό θά κάνει· θά προσφέρει τήν πατερική διδασκαλία.
Δέν θά εἶναι ἀπό τά συνηθισμένα κηρύγματα αὐτά πού ἀρχίζουμε ἀπό σήμερα,
γι᾽ αὐτό σᾶς παρακαλῶ νά τά προσέχετε ἰδιαίτερα, γιά νά μορφωθεῖτε θεολογικά.
4. Τό πρῶτο λοιπόν λάθος μας σχετικά μέ τούς ἁγίους Πατέρες εἶναι τό ὅτι
δέν διαβάζουμε τά ἅγια βιβλία τους καί ἀντί αὐτῶν προτιμᾶμε νά διαβάζουμε
θρησκευτικά «περιοδικούλια» μέ διηγήματα καί ὠφελιμιστικά ἄρθρα, πού δέν
λένε τίποτε ἀπό θεολογία. Πετᾶξτε, χριστιανοί μου, τά βιβλία καί τά περιοδικά
αὐτά. Μήν τά διαβάζετε. Οὔτε τά δικά μου βιβλία νά διαβάζετε, ἀλλά νά διαβάζετε τά βιβλία τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ ἁγιορείτου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ «συνισταμένη» τῶν ἁγίων Πατέρων. Φανταστεῖτε! Ὅταν ἤμασταν ὑπόδουλοι στούς
Τούρκους εἴχαμε σωστή διδασκαλία, σωστό κήρυγμα, πέρα γιά πέρα ὀρθόδοξο,
μέ ἅγιο Νικόδημο Ἁγιορείτη καί μέ ἅγιο Κοσμᾶ Αἰτωλό. Καί ἡ διδαχή τῶν Πατέρων αὐτῶν ἔβγαλε μάρτυρες καί ἥρωες, γιατί ἦταν διδασκαλία πού μιλοῦσε
γιά ἀσκητισμό. Ὅταν ἐλευθερωθήκαμε, παραμερίσαμε τούς ἁγίους Πατέρες καί
οἱ χριστιανοί μας ἔγιναν καλοπερασάκηδες, χωρίς πόθο γιά ἄσκηση καί μαρτύριο.
Ἄς μήν ἐπιτρέψει ὁ Θεός μαρτύριο στά σημερινά μας χρόνια, γιατί θά ἔχουμε
προδοσίες, ἐπειδή ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς σας καί ἀρχιερεῖς σας οὔτε τραφήκαμε οὔτε καί
τρέφουμε μέ πατερική διδασκαλία σᾶς, τόν λαό τοῦ Θεοῦ.
5. Τό ἄλλο λάθος σχετικά μέ τούς ἁγίους Πατέρες εἶναι ὅτι τούς σταματήσαμε
στόν 8ο αἰώνα καί μιλᾶνε ὅλοι γιά «Ἐποχή τῶν Πατέρων». Ἡ ἀντίληψη αὐτή,
ἀδελφοί μου, εἶναι αἱρετική καί προέρχεται ἀπό τούς Φραγκολατίνους. Αὐτοί,
ἐπειδή στίς ἀρχές τοῦ ἐνάτου αἰώνα ἔβαλαν τό Φιλιόκβε στό «Πιστεύω» μας καί
καταδικάστηκαν γι᾽ αὐτό ἀπό τήν 8η Οἰκουμενική Σύνοδο, δέν μποροῦν νά δεχθοῦν σάν ἁγίους Πατέρες αὐτούς πού τούς καταδίκασαν. Γι᾽ αὐτό σταμάτησαν
τούς ἁγίους Πατέρες μέχρι τόν 8ο αἰώνα. Ἔτσι, λοιπόν, οἱ παπικοί ὅταν μιλᾶνε
γιά ἁγίους Πατέρες, μιλᾶνε γιά μία παλαιά ἐποχή. Αὐτό εἶναι αἵρεση. Δηλαδή,
σάν νά λένε οἱ Φραγκολατῖνοι παπικοί ὅτι τώρα δέν ὑπάρχει Ἅγιο Πνεῦμα στήν
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Ἐκκλησία καί γι᾽ αὐτό δέν ὑπάρχουν σήμερα Πατέρες! Ὄχι, χριστιανοί μου,
ὄχι! Πάντοτε ὑπάρχει τό Ἅγιο Πνεῦμα στήν Ἐκκλησία καί πάντοτε ἀναδεικνύονται ἅγιοι Πατέρες σ᾽ αὐτήν καί αὐτοί δίνουν τήν λύση στά θεολογικά προβλήματα τῆς ἐποχῆς. Καί στήν σημερινή μας ἐποχή ἀπολαύσαμε ὡς ἁγίους
Πατέρες τούς ἁγιασμένους Ἱερομονάχους Ἰάκωβο καί Πορφύριο καί τόν ἅγιο
Γέροντα Μοναχό Παΐσιο. Τά βιβλία τῶν Γερόντων αὐτῶν εἶναι τά «Γεροντικά»
τῆς ἐποχῆς μας, συνέχεια τῶν «Γεροντικῶν» τῶν μεγάλων ἐκείνων ἀσκητῶν
Πατέρων τῆς ἐρήμου.
6. Γιά νά παραλείψω τά ἄλλα λάθη μας πρός τούς ἁγίους Πατέρες, ἀδελφοί,
ἔρχομαι στό σημερινό κίνημα πού λέγεται «μεταπατερική θεολογία». Τό κίνημα
αὐτό τάραξε τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς μας καί δικαίως· γιατί, ὅπως τό λέγει
ἡ ἔκφραση, οἱ δημιουργοί τοῦ κινήματος αὐτοῦ σάν νά παραμερίζουν τήν ὡραία
καί ἅγια πατερική θεολογία καί θέλουν νά δώσουν, γιά τή σημερινή ἐποχή, μιά
ἄλλη θεολογία, «μεταπατερική», ὅπως τήν λέγουν. Σάν δηλαδή νά εἶναι ἄχρηστη
γιά τήν ἐποχή μας ἡ διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων, σάν νά μή μπορεῖ νά ἐφαρμοστεῖ ἀκριβῶς ὅπως εἶναι, καί πρέπει λοιπόν νά τήν δώσουμε διαφορετικά, προσαρμοσμένη στήν ἐπιστήμη καί στήν σύγχρονη ἐποχή. Ἐάν ἔτσι εἶναι ἡ ἑρμηνεία
τοῦ κινήματος αὐτοῦ – ὅπως αὐτό δίνει νά καταλάβουμε ἡ ὀνομασία του –, τότε
τό κίνημα «μεταπατερική θεολογία» εἶναι καί βλάσφημο καί αἱρετικό καί θέλει
πολεμική καί καταδίκη. Ἡ ἐπίσημη ὅμως ἀπάντηση ἀπό τό ἐν λόγῳ κίνημα
πρός τήν Ἱερά Σύνοδο θέλει νά καλύψει τά πράγματα καί διά τοῦτο τό κίνημα
δέν ἔχει καταδικαστεῖ ἐπισήμως μέχρι στιγμῆς. Ὅμως ἡ ὀνομασία του «μεταπατερική θεολογία» μᾶς ταράσσει σφόδρα καί ὁ κλῆρος καί ὁ λαός τῆς Ἐκκλησίας μας περιμένει περισσότερη ἐξήγηση μέ ξεκάθαρα λόγια, γιά τό ποιά εἶναι τά
κίνητρα τοῦ κινήματος καί γιατί αὐτή του ἡ ὀνομασία. Διαφορετικά, ἀρχιερεῖς
καί ἱερεῖς, πού φυλάσσουν φυλακάς νυκτός, καί ὁ ὀρθόδοξος λαός μαζί ἔχουν τό
χέρι τους στή σκανδάλη!...
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1. Α´ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΙΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ
Τά κηρύγματα πού ἀρχίζουμε, ἀδελφοί χριστιανοί, θά ἔχουν τόν γενικό τίτλο
ΠΑΤΕΡΙΚΑ. Θά μιλᾶμε γιά τόν βίο καί τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων.
Ζητᾶμε τήν ἁγία τους εὐχή, γιά νά νοήσουμε τήν ὡραία διδασκαλία τους καί νά
ὠφεληθοῦμε ἀπό αὐτήν.
1. Τό πρῶτο βιβλίο πού συναντᾶμε στήν σειρά τῶν πατερικῶν κειμένων εἶναι
μία Ἐπιστολή τοῦ ἁγίου Κλήμεντος, ἐπισκόπου τῆς Ρώμης, τήν ὁποία αὐτός
ἀπηύθυνε πρός τήν Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου. Γιά τόν ἅγιο αὐτό Πατέρα δέν γνωρίζουμε πολλά. Λέγουν ὅτι ἦταν συνεργάτης τοῦ ἀποστόλου Παύλου (βλ. Φιλιπ.
4,3). Καί λέγει ἀκόμη ὁ Συναξαριστής του ὅτι ἐξορίστηκε ἀπό τόν αὐτοκράτορα
Τραϊανό πέρα ἀπό τόν Εὔξεινο Πόντο καί, ἀφοῦ ἔπαθε πολλά βασανιστήρια, τελικά τόν ἔρριξαν στήν θάλασσα μέ σιδερένια ἄγκυρα στόν λαιμό του. Τόν ἑορτάζουμε στίς 24 Νοεμβρίου.
2. Στήν ἐποχή τοῦ ἁγίου Κλήμεντος, τοῦ ἐπισκόπου αὐτοῦ τῆς Ρώμης, ξέσπασε στήν Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου μία κρίση. Ἀκοῦστε, ἀγαπητοί μου, τί συνέβηκε. Μερικοί λαϊκοί χριστιανοί τῆς Κορίνθου, πού παρίσταναν τούς
«ζηλωτές», ἀλλά ἦταν «φιλόνικοι» (45,1), ἄνθρωποι δηλαδή πού ἀγαποῦσαν
τούς καυγάδες, ἤθελαν νά ἀλλάξουν τήν ἐκκλησιαστική κατάσταση στήν περιοχή
τους, νά διώξουν τούς λειτουργούς τῆς Ἐκκλησίας καί νά βάλουν ἄλλους, πού
αὐτοί τούς νόμιζαν γιά καλύτερους. Αὐτό τό κίνημα προκάλεσε μεγάλη ταραχή,
γι᾽ αὐτό καί ὁ ἅγιος Κλήμης ἀναγκάστηκε νά στείλει ἀπό τήν Ρώμη πού βρισκόταν μία Ἐπιστολή πρός τήν Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου. Στήν Ἐπιστολή του
αὐτή δίνει λύση στό πρόβλημα πού δημιούργησαν τά λίγα ἐκεῖνα πρόσωπα πού
φαίνονταν μέν ὡς ζηλωτές, ἀλλά ὁ ἅγιος τά χαρακτηρίζει «προπετῆ» καί
«αὐθάδη» πρόσωπα. Ἡ λύση εἶναι ἡ ἑξῆς: Ἡ θέση τῶν Ἐπισκόπων στήν
Ἐκκλησία εἶναι μόνιμη καί δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τήν θέληση μερικῶν χριστιανῶν.
Καί εἶναι μόνιμη ἡ θέση τῶν Ἐπισκόπων στήν Ἐκκλησία, γιατί αὐτοί ἔχουν
«Ἀποστολική Διαδοχή». Τούς λειτουργούς πού κατέστησαν οἱ Απόστολοι καί οἱ
διάδοχοί τους δέν μπορεῖ νά τούς ἀντικαταστήσει κανένας! Δέν εἶναι δηλαδή, χριστιανοί μου, οἱ Ἐπίσκοποι καί οἱ ὅλοι οἱ λειτουργοί τῆς Ἐκκλησίας σάν τούς
ὑπαλλήλους τοῦ κράτους, ὥστε ὁ καθένας νά μπορεῖ νά τούς ἐκτοπίζει ὅποτε
θέλει. Αὐτή ἡ θέση τοῦ ἁγίου Κλήμεντος, Ἐπισκόπου Ρώμης, ἦταν χρυσό κλειδί,
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γιά νά λυθεῖ τό ἐκκλησιαστικό πρόβλημα τῆς Κορίνθου καί νά κοπάσει ἡ ταραχή
πού δημιουργήθηκε στήν Ἐκκλησία της.
3. Ὅλη ἡ Ἐπιστολή τοῦ ἁγίου Κλήμεντος εἶναι ἑξήντα πέντε κεφάλαια καί
χωρίζεται σέ δυό μέρη. Στό πρῶτο μέρος (κεφ. 1-36) ὁ ἅγιος ἀπευθύνεται στούς
χριστιανούς τῆς Κορίνθου καί ἰδιαίτερα σ᾽ αὐτούς πού προκάλεσαν τήν ταραχή
καί τούς λέει νά μετανοήσουν, νά εἶναι ταπεινοί καί νά μή ζητοῦν, λαϊκοί αὐτοί,
νά κατευθύνουν τό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ (16,1). Τούς λέει ἀκόμη νά εἶναι ὑπάκουοι, σάν τόν ἥλιο καί τά ἀστέρια, πού ἀκολουθοῦν τήν τροχιά πού τούς ἔθεσε
ὁ Θεός (20,3). Στό δεύτερο μέρος τῆς Ἐπιστολῆς (κεφ. 37-61) ὁ ἅγιος Κλήμης
λέει ὅτι δέν πρέπει νά διαπληκτίζονται οἱ χριστιανοί καί νά προξενοῦν ταραχές
στήν Ἐκκλησία. Ὅποιος τό κάνει αὐτό λέει, ἁμαρτάνει στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ,
γιατί αὐτό εἶναι ἡ Ἐκκλησία. «Ἵνα τί διέλκομεν – λέγει – καί διασπῶμεν τά
μέλη τοῦ Χριστοῦ καί στασιάζομεν πρός τό Σῶμα τό ἴδιον;» (46,7).
Στήν συνέχεια, ἀδελφοί μου, θέλω νά σᾶς πῶ μερικά χαρακτηριστικά στοιχεῖα
πού βρίσκουμε μόνο στήν Ἐπιστολή τοῦ ἁγίου Κλήμεντος.
4. Ἡ Ἐπιστολή αὐτή κλείνει μέ μία ὡραία προσευχή (κεφ. 59-61), ἡ ὁποία
φαίνεται ὅτι θά λεγόταν ἀπό τούς χριστιανούς τῆς Ρώμης στήν λατρεία καί στίς
ἰδιωτικές τους προσευχές. Ἡ προσευχή αὐτή εἶναι σπουδαία, γιατί διακηρύσσει
ἀπό παλαιά τήν πίστη στήν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τόν Ὁποῖον ὀνομάζει
«ἠγαπημένον παῖδα τοῦ Πατρός» (59,2) καί «ἀρχιερέα καί προστάτην τῶν
ψυχῶν ἡμῶν» (61,3). Ἀλλά καί γενικά τό κείμενο τῆς Ἐπιστολῆς μας ἀναφέρεται συχνά στόν Ἰησοῦ Χριστό καί μέ σημεῖα ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη ὁμιλεῖ
γιά τό λυτρωτικό Του Αἷμα (49,6. 12,7).
5. Τό κείμενο πού μελετοῦμε λέει πολλά γιά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν (κεφ.
24-25). Ἡ ἡμέρα καί ἡ νύχτα κηρύττουν τήν ἀνάσταση. Ἡ νύχτα εἶναι ὁ θάνατος, ἀλλά ἀνατέλλει ὁ ἥλιος καί ἔχουμε ἡμέρα. Ἔχουμε ἀνάσταση! Ὅταν ρίχνουμε τούς σπόρους στή γῆ εἶναι σάν νά θάπτουμε ἕνα πεθαμένο. Ἀλλά ἀπό
τούς θαμμένους αὐτούς σπόρους ξεπετάγονται θάμνοι καί δένδρα. Αὐτοί οἱ σπόροι
κηρύττουν τήν ἀνάσταση! Ἀλλά γιά τήν ἀνάσταση ὁ ἅγιος Κλήμης μιλάει γιά
ἕνα ὄρνεο πού λέγεται Φοίνικας. Ὅταν πεθαίνει τό ὄρνεο αὐτό καί σαπίζει τό
σῶμα του, γεννιέται ἕνα σκουλήκι, τό ὁποῖο τρέφεται ἀπό τό σῶμα τοῦ σαπισμένου ὀρνέου. Καί τρεφόμενο βγάζει φτερά καί γίνεται σάν τό ὄρνεο ἀπό τό ὁποῖο
προῆλθε. Τό παράδοξο αὐτό φαινόμενο, κατά τόν Κλήμεντα, ἀλλά καί κατ᾽ ἄλλους
Πατέρες, κηρύττει τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν (κεφ. 24).
6. Τά χρόνια πού γράφεται ἡ Ἐπιστολή τοῦ Κλήμεντος εἶναι κοντά στήν ἐποχή
τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Τότε, ἀγαπητοί μου, τήν θεία Λειτουργία τήν τελοῦσε
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μόνον ὁ Ἐπίσκοπος. Γι᾽ αὐτό τό πρόσφορο καί τό νάμα, πού εἶναι ἀναγκαῖα γιά
τήν θεία Λειτουργία, ἡ Ἐπιστολή αὐτή τοῦ ἁγίου Κλήμεντος τά λέει «δῶρα ἐπισκοπῆς» (44,4). Τά ὀνομάζει ἔτσι, ἐπειδή, ξαναλέμε, αὐτά τά δῶρα προσφέρονταν
στόν Θεό διά τοῦ Ἐπισκόπου, διότι τότε ὁ Ἐπίσκοπος μόνον ἐτέλη τήν θεία Λειτουργία.
7. Στήν πρός Ρωμαίους Ἐπιστολή του ὁ ἀπόστολος Παῦλος (βλ. Ρωμ. 15,24)
λέει γιά τήν ἐπιθυμία του νά πάει καί μέχρι τήν Ἱσπανία νά κηρύξει τό Εὐαγγέλιο! Ἐρωτοῦμε: Πραγματοποιήθηκε αὐτή του ἡ ἐπιθυμία; Ναί, πραγματοποιήθηκε! Τό διαβάζουμε αὐτό στήν Ἐπιστολή τοῦ ἁγίου Κλήμεντος πού ἐξετάζουμε
(βλ. 5,7).
8. Τέλος, γιά νά παραλείψω τά ἄλλα, ἔχω νά σᾶς πῶ, ἀδελφοί μου χριστιανοί,
ὅτι τό πρῶτο αὐτό πατερικό κείμενο, τήν Ἐπιστολή τοῦ Κλήμεντος, τήν ἐπικαλοῦνται οἱ Φραγκολατῖνοι παπικοί, γιά νά στηρίξουν τό πρωτεῖο τοῦ Πάπα. «Βλέπετε», λένε, «ἀπό ἐκεῖνα τά χρόνια κυβερνοῦσε ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Ρώμης, ἀφοῦ ὁ
παλαιός Ἐπίσκοπός της Κλήμης ἔστειλε προστακτική Ἐπιστολή στήν Ἐκκλησία
τῆς Κορίνθου». Τό μυαλό σας καί μιά λίρα, κύριοι παπικοί! Ἡ Ἐπιστολή αὐτή
τοῦ Κλήμεντος Ρώμης πρός Κορινθίους δέν εἶναι πρωτεῖον ἐξουσίας, ἀλλά εἶναι
πρωτεῖον ἀληθείας! Ὁ κάθε Ἐπίσκοπος εἶναι ὑπεύθυνος ὄχι μόνο γιά τήν Ἐπισκοπή
του, ἀλλά καί γιά ὅλη τήν Ἐκκλησία. Καί εἶναι φυσικό καί λογικό, ἕνας Ἐπίσκοπος
μέ βαθειά συναίσθηση τῆς Ὀρθοδοξίας του καί μέ ἰσχυρό χαρακτήρα νά θέλει νά
ἐλέγχει τά παρατηρούμενα κακά καί στίς ἄλλες τοπικές Ἐκκλησίες, χωρίς ὅμως
αὐτό νά σημαίνει ὅτι θέλει νά ἐξασκήσει ἐξουσία στίς Ἐκκλησίες αὐτές.
9. Τελειώνοντας, ἀγαπητοί μου, σᾶς γράφω δύο ὡραῖα λόγια τῆς Ἐπιστολῆς
τοῦ ἁγίου Κλήμεντος, πού μοῦ ἀρέσουν ἰδιαίτερα. Τό πρῶτο εἶναι: «Μή λιποτακτεῖν ἡμᾶς ἀπό τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ» (21,4)! Δηλαδή, νά μή γινόμαστε λιποτάκτες ἀπό ἐκεῖ πού μᾶς ἔβαλε ὁ Θεός νά εἴμαστε. Καί τό δεύτερο ὡραῖο
λόγιο, πού θέλω νά σᾶς παραθέσω ἀπό τήν Ἐπιστολή πού ἐξετάσαμε, εἶναι αὐτό
πού εἶναι καί λύση τοῦ προβλήματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου: Τό γενικό
θέμα τῆς Ἐπιστολῆς εἶναι ἑνότητα στήν Ἐκκλησία! Ἑνότητα σημαίνει νά εἴμαστε ὅλοι ἀγαπημένοι, γιατί ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλον· καί οἱ μικροί ἀπό τούς μεγάλους, ἀλλά καί οἱ μεγάλοι ἀπό τούς μικρούς. Τά πράγματα
στήν ζωή γενικά, ἀλλά στήν Ἐκκλησία ἰδιαίτερα, ἀπαιτοῦν νά μήν ὑπάρχουν
χωρισμοί καί διαπληκτισμοί, ἀλλά ὅλοι νά συμπορευόμαστε μέ ἀγάπη καί ὁ ἕνας
νά δέχεται τόν ἄλλον. Λέγει λοιπόν ὁ ἅγιος Κλήμης: «Οἱ μεγάλοι δίχα τῶν μικρῶν
οὐ δύνανται εἶναι, οὔτε οἱ μικροί δίχα τῶν μεγάλων· σύγκρασίς τίς ἐστιν ἐν πᾶσιν,
καί ἐν τούτοις χρῆσις» (37,4).
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2. Η Β´ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ
1. Μετά τήν Α´ Ἐπιστολή πρός Κορινθίους τοῦ ἁγίου Κλήμεντος, Ἐπισκόπου
Ρώμης, ἀγαπητοί μου ἀκροατές, τήν ὁποία παρουσιάσαμε στό προηγούμενο κήρυγμά μας, σήμερα θά σᾶς μιλήσω, μέ γενικό τρόπο πάλι, γιά τήν λεγομένη Β´
Ἐπιστολή Κλήμεντος. Εἶπα «λεγομένη», γιατί στήν πραγματικότητα τό κείμενο
αὐτό δέν εἶναι τοῦ Κλήμεντος, ἀλλά κάποιου ἄλλου, ἀγνώστου σέ ᾽μᾶς συγγραφέως. Ἀποδόθηκε ὅμως αὐτό στόν Κλήμεντα, γιατί βρέθηκε στό ἴδιο χειρόγραφο
πού ἦταν γραμμένη ἡ κανονική Α´ ἐπιστολή του πρός Κορινθίους. Καί στήν πραγματικότητα πάλι τό κείμενο αὐτό δέν εἶναι ἐπιστολή, ἀλλά εἶναι κήρυγμα, τό
πρῶτο κήρυγμα τό ὁποῖο γνωρίζουμε, καί πρέπει νά τό διαβάζουμε ὅλοι, μά ἰδιαίτερα πρέπει νά τό διαβάζουμε ἐμεῖς οἱ ἱεροκήρυκες, γιά νά μάθουμε ποιό πρέπει
νά εἶναι τό περιεχόμενο τοῦ σωστοῦ κηρύγματος. Γιατί πολλά ἀπό τά ἀκουόμενα
σήμερα κηρύγματα δέν ἔχουν σωστό περιεχόμενο, δέν εἶναι ὀρθόδοξα κηρύγματα.
2. Τό θέμα τοῦ κηρύγματος αὐτοῦ, τῆς Β´ Ἐπιστολῆς τοῦ Κλήμεντος, ὅπως
τήν λένε, εἶναι γενικά ἡ μετάνοια. Ὁ ὁμιλητής τοῦ κηρύγματος αὐτοῦ ἀναφέρεται
συχνά στήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί καλεῖ τούς ἀκροατές του νά μετανοήσουν. Ἡ κρίση καί ἡ μετάνοια, αὐτό εἶναι τό γενικό θέμα τοῦ κειμένου
αὐτοῦ πού θά ἐξετάσουμε. Πρέπει συχνά νά σκεπτόμαστε, λέγει ἡ Ὁμιλία αὐτή,
ὅτι μιά μέρα θά κριθοῦμε ἀπό τόν Θεό καί πρέπει νά σκεπτόμαστε ἐναγώνια τήν
ἡμέρα αὐτή. Ἡ ζωή μας στόν παρόντα κόσμο εἶναι ὀλιγοχρόνια, ἐνῶ στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ θά ἔχουμε αἰώνια ἀνάπαυση (5,5). Τά ἐπίγεια ἀγαθά ἄς τά θεωροῦμε ὡς «τίποτα», ὡς ξένα· ἄς μήν τά ἐπιθυμοῦμε λοιπόν (5,6), ἀλλά ἄς
ἀγωνιζόμαστε νά ἀποκτήσουμε τά αἰώνια ἀγαθά. Στόν ἀγώνα μας δέ γιά τήν
ἀπόκτηση τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἄς πάρουμε παράδειγμα τούς ἀγωνιστές τῶν
ἀθλητικῶν ἀγώνων. Πόσο κοπιάζουν αὐτοί γιά νά στεφανωθοῦν (7,3)! Στήν ἀπόλαυση τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, λέγει ἡ Ὁμιλία αὐτή, δέν θά συμμετάσχει μόνο ἡ
ψυχή, ἀλλά καί τό σῶμα μας (9,5). Ἄρα πρέπει νά προσέχουμε νά κρατᾶμε ἁγνό
τό σῶμα μας, σάν ναό τοῦ Θεοῦ, γιατί τό περιμένει καί αὐτό δόξα μέ τήν ἀνάστασή μας ἐκ νεκρῶν (9,1-4. 14,5). Καί συμβουλεύει στήν συνέχεια ἡ Ὁμιλία
γιά τήν ἐγκράτεια καί τήν ἁγνότητα τοῦ σώματος ὡς ἀρετές πού εἶναι ἀναγκαῖες
γιά τήν εἴσοδό μας στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ (8,4 ἑξ.).
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3. Σχετικά μέ τόν χρόνο τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ διαβάζουμε
στήν Ὁμιλία αὐτή κάτι τό πολύ ὡραῖο. Κάποιος ρώτησε τόν Ἰησοῦ Χριστό πότε
θά ἔλθει μέ τήν Δευτέρα Παρουσία Του. Καί ὁ Κύριος ἀπάντησε ὅτι θά ἔλθει
ὅταν ἡ ἁγνότητα τῶν χριστιανῶν γίνει πολύ μεγάλη· τόσο μεγάλη, ὥστε οἱ νέοι
καί οἱ νέες, οἱ ἄνδρες καί οἱ γυναῖκες, νά συναναστρέφονται μεταξύ τους μέ πολλή
ἀθωότητα, χωρίς νά σκέπτεται ὁ ἄνδρας τίποτε τό πονηρό γιά τήν γυναίκα οὔτε
ἡ γυναίκα νά σκέπτεται πονηρά γιά τόν ἄνδρα (12,2-5). Αὐτό εἶναι ἀπό τά
ἄγραφα λόγια τοῦ Χριστοῦ. Ὅμως στά ἱερά Εὐαγγέλια (βλ. Ματθ. 24,27-39)
διαβάζουμε ὅτι ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ θά γίνει ὅταν καί ἡ ἁμαρτία
τῶν ἀνθρώπων αὐξηθεῖ καί γίνει πολύ μεγάλη. Αὐτά τά δύο ρεύματα ὑπάρχουν,
ἀδελφοί μου χριστιανοί: Ἡ ἀρετή καί ἡ ἁμαρτία. Ὅσο περνοῦν οἱ καιροί, αὐξάνουν
καί τά δύο ρεύματα. Δηλαδή, καί ἡ ἁμαρτία γίνεται μεγαλύτερη, ἀλλά καί ἡ
ἀρετή τῶν ἀνθρώπων γίνεται καί αὐτή πάλι μεγαλύτερη. Αὐτό συνέβηκε καί πρίν
ἀπό τήν Πρώτη Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, αὐτό θά συμβεῖ καί πρίν ἀπό τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ὅπως μᾶς τό λέγει ἡ Ὁμιλία πού ἐξετάζουμε, ἀλλά
ὅπως μᾶς τό λέγει καί τό βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης τοῦ Ἰωάννου (22,11). Σάν
ἕνα σημάδι τῆς μεγάλης ἀρετῆς τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐσχάτων καιρῶν, κατά τήν
Ὁμιλία μας, θά εἶναι ἡ ἁγνότητα, ἡ ἁγνότητα καί στήν σκέψη.
4. Ὁ ἐρχομός τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί μου, κατά τήν πατερική
Ὁμιλία πού ἐξετάζουμε, θά δώσει τέρμα στό πρόβλημα τῆς θεοδικίας. «Θεοδικία»
σημαίνει κατά πόσο ὁ Θεός εἶναι δίκαιος, ἀφοῦ βλέπουμε τόση ἀδικία γύρω μας,
ἀφοῦ βλέπουμε οἱ εὐσεβεῖς νά δυστυχοῦν καί οἱ ἀσεβεῖς νά εὐτυχοῦν. Ἀλλά δέν
πρέπει νά ταρασσόμαστε γιά τό φαινόμενο αὐτό, ἀδελφοί χριστιανοί, γιατί ξέρουμε
ὅτι πέρα ἀπό αὐτή τήν ζωή εἶναι καί ἡ ἄλλη ζωή, ἡ ἀτέρμονη αἰωνιότητα. Στήν
ἄλλη ζωή εἶναι ἡ ἀμοιβή γιά τά καλά ἔργα πού κάναμε, ἐνῶ στήν παρούσα ζωή
εἶναι οἱ ἀγῶνες γιά τά ἔργα αὐτά. Ἄς προσέξουμε τά ὡραῖα πού μᾶς λέγει ἡ Ὁμιλία γιά τό θέμα αὐτό: Ἄν γιά κάθε καλή πράξη, λέγει, ζητούσαμε σύντομα τόν
μισθό μας σ᾽ αὐτήν τήν γῆ, τότε ἡ πίστη μας θά ἔμοιαζε μέ «ἐμπόριο», καί δέν
θά ἦταν θεοσέβεια. Θά φαινόταν ὅτι κάνουμε τό καλό ὄχι γιά νά ἀρέσουμε στόν
Θεό, ἀλλά γιά ὑλικό κέρδος (20,3-4). Ἀλλά καί ἕνα ὡραῖο παράδειγμα διαβάζουμε
στήν Ὁμιλία μας ἐδῶ, τήν λεγομένη Β´ Κλήμεντος Ἐπιστολή: Τό ἀμπέλι γιά
νά δώσει τά γλυκά σταφύλια, περνάει καί αὐτό ἀπό κάποια μακροχρόνια «θλίψη»,
ἄς τό ποῦμε ἔτσι. Σκάβεται, κλαδεύεται, κάνει πρῶτα ἄγουρο καρπό καί ἔπειτα
δίνει τό γλυκό σταφύλι. Ἔτσι καί ὁ λαός τοῦ Θεοῦ: Θά πρέπει νά περάσει πρῶτα
θλίψεις σέ αὐτήν τήν «κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος» (Ψαλμ. 83,5) καί ἔπειτα νά
ἀπολαύσει τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἄς μήν ἀποκάμουμε λοιπόν στόν ἀγώνα μας
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καί ἄς μή χάνουμε τήν πίστη μας ἀπό τίς δυσκολίες καί ἀπό τίς θλίψεις τῆς
ζωῆς. Ἄς μήν ξεχνᾶμε τό παράδειγμα τῆς ἀμπέλου. Πρῶτα «θλίβεται» καί
ἔπειτα δίνει τό γλυκό σταφύλι, ἀλλά καί αὐτό ἔπειτα «στίβεται», γιά νά δώσει
τό γλυκό κρασί (11,39 ἑξ.).
5. Λέει καί ἄλλα πολλά, πολλά καί ὡραῖα, τό κηρυκτικό κείμενο πού ἀναλύουμε, ἀδελφοί χριστιανοί. Λέει γιά τούς ἱεροκήρυκες ὅτι πρέπει νά εἶναι ταπεινοί,
ἀφοῦ καί ὁ ἴδιος ὁ συγγραφεύς τῆς Ὁμιλίας καλεῖ τόν ἑαυτό του «πανθαμαρτωλόν» (18,2). Καί τελικά ἡ Ὁμιλία μᾶς προτρέπει ὅλους νά φροντίζουμε καί γιά
τήν σωτηρία τῶν ἀπίστων εἰδωλολατρῶν. Ἀλλά ἐάν, λέγει, πρέπει νά φροντίζουμε
γιά τήν σωτηρία τῶν ἀπίστων, πόσο πρέπει νά φροντίζουμε νά μή χαθεῖ μία ψυχή
πού γνώρισε ἤδη τόν Θεό (17,1); Γιατί συμβαίνει νά ἔχουμε ζῆλο γιά τήν σωτηρία
τῶν ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία ἀνθρώπων καί νά ἀφήνουμε νά πνίγονται οἱ ἀδελφοί
μας χριστιανοί, γιά τούς ὁποίους πιθανόν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι εἴχαμε κουραστεῖ νά τούς
φέρουμε κοντά στόν Χριστό.
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3. ΔΙΔΑΧΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (α)
1. Τά κηρύγματά μας, ἀδελφοί χριστιανοί, ἀναφέρονται στά ἱερά κείμενα τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας μας. Μελετοῦμε δέ τούς ἁγίους Πατέρες κατά χρονολογική σειρά, γιατί ἔτσι θά μάθουμε
καί θά ἐκτιμήσουμε περισσότερο τήν διδασκαλία τους. Στήν μελέτη μας βρισκόμαστε στό τέλος τοῦ
πρώτου χριστιανικοῦ αἰώνα, πού εἶχαν ἐμφανιστεῖ στήν Ἐκκλησία μας οἱ Γνωστικοί. Αὐτοί δίδασκαν
μιά διδασκαλία, πού ἦταν μπέρδεμα καί ἀνακάτεμα – «συγκρητισμός» λέγεται τό φαινόμενο αὐτό –
ἀπό διάφορα στοιχεῖα, ἀπό τόν ἰουδαϊσμό, τόν ἑλληνισμό καί τόν χριστιανισμό καί ἀπό ἀνατολίτικα θρησκεύματα. Ἔλεγαν ἀλλόκοτα καί περίεργα πράγματα οἱ Γνωστικοί. Γιά παράδειγμα, ἕνας ὀνόματι Δοσίθεος ἔλεγε ὅτι αὐτός εἶναι ὁ Χριστός, γιά τόν ὁποῖο προφήτευσε ὁ Μωυσῆς· καί ἕνας ἄλλος ὀνόματι
Μένανδρος ἔλεγε καί αὐτός ὅτι στάλθηκε γιά νά γίνει ὁ σωτήρας τοῦ κόσμου. Γενάρχης τῶν Γνωστικῶν
θεωρεῖται ὁ Σίμων ὁ Μάγος, γιά τόν ὁποῖο μιλάει ἡ Καινή Διαθήκη. Ἀσκοῦσε τό ἐπάγγελμα τοῦ μάγου
καί χαρακτήριζε τόν ἑαυτό του ὡς «δύναμη Θεοῦ τήν καλουμένη μεγάλη» (βλ. Πράξ. 8,9-29). Αὐτούς
δέν μποροῦμε νά τούς ποῦμε αἱρετικούς, γιατί οἱ αἱρετικοί εἶναι χριστιανοί· διαβάζουν τήν Ἁγία Γραφή,
ἀλλά τήν παρερμηνεύουν καί διατυπώνουν μία κακοδοξία ἐνάντια πρός τήν ὀρθή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἕνας τέτοιος στήν ἐποχή πού μιλᾶμε, στά τέλη δηλαδή τοῦ πρώτου χριστιανικοῦ αἰώνα,
ἦταν ὁ Κήρινθος. Αὐτός ἦταν ἕνας ἡδονιστής, φιλοσώματος, «πάνυ σαρκικός» καί γι᾽ αὐτό ἑρμήνευσε
σαρκικά τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου. Τήν χιλιετῆ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ, γιά τήν ὁποία μιλάει ἡ Ἀποκάλυψη (κεφ. 20), αὐτός ἑρμήνευσε ὅτι πρόκειται γιά ἐπίγεια βασιλεία. Ἦταν ὁ πρῶτος χιλιαστής.
Ἔλεγε καί ἄλλα ὁ Κήρινθος, πού τά ἔπαιρνε ἀπό τόν Γνωστικισμό καί ἔτσι ἔκανε ἕνα χριστιανίζοντα
Γνωστικισμό, πού αὐτός ὁ Κήρινθος τόν ἐμφάνιζε γιά καθαρό χριστιανισμό. Σᾶς τά λέγω αὐτά, χριστιανοί μου, γιατί πρέπει νά γνωρίζουμε καί τά διάφορα ξένα καί αἱρετικά ρεύματα, πού ἐμφανίζονταν
σέ διάφορες ἐποχές καί τά ὁποῖα ἀντιμετώπιζαν μέ σοφία Θεοῦ οἱ ἅγιοι Πατέρες, γιά νά διαφυλάξουν
τούς χριστιανούς ἀπό τήν πλάνη.

2. Στό κήρυγμά μου σήμερα ἀδελφοί, θά σᾶς παρουσιάσω ἕνα παλαιό ἱερό κείμενο, πού στήν πραγματικότητα δέν γνωρίζουμε ποιός τό ἔγραψε. Τό κείμενο
αὐτό καλεῖται «Διδαχή τῶν δώδεκα Ἀποστόλων» ἤ πιό ἁπλᾶ καί σύντομα τό
καλοῦμε «Διδαχή». Τό ἔργο αὐτό ἀνακαλύφθηκε στά Ἰεροσόλυμα τό ἔτος 1883
ἀπό τόν Μητροπολίτη Νικομηδείας Φιλόθεο. Ἡ ἀνακάλυψή του ἔκανε ἐντύπωση
στούς χριστιανούς ὅλου τοῦ κόσμου.
Τό σπουδαῖο αὐτό ἔργο, ἀγαπητοί μου, ἡ Διδαχή, ἀποτελεῖται ἀπό δέκα ἕξι
κεφάλαια πού χωρίζονται σέ τέσσερα μέρη. Τό πρῶτο μέρος (κεφ. 1-6), γιά τό
ὁποῖο θά σᾶς μιλήσω σήμερα, εἶναι μιά διδασκαλία περί τῶν δύο ὁδῶν.
3. Δύο εἶναι οἱ ὁδοί πού μπορεῖ νά ἀκολουθήσει ὁ ἄνθρωπος στήν ζωή του, μᾶς
λέει ἡ Διδαχή. Ἡ μιά εἶναι ἡ «ὁδός τῆς ζωῆς» καί ἡ ἄλλη εἶναι ἡ «ὁδός τοῦ θανάτου». Δέν μποροῦμε νά βαδίζουμε καί τίς δύο ὁδούς, γιατί ὑπάρχει διαφορά μεγάλη μεταξύ αὐτῶν, λέει τό κείμενο (1,1). Ἄλλα εἶναι τά παραγγέλματα τῆς
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μιᾶς ὁδοῦ καί ἄλλα τά παραγγέλματα τῆς ἄλλης. Πολλοί σημερινοί χριστιανοί
προσπαθοῦν νά συμβιβάσουν τά ἀσυμβίβαστα καί ἀκολουθοῦν καί τόν Χριστό καί
τόν Διάβολο, καί τήν Ἐκκλησία καί τόν κόσμο. Ἀλλά ὁ Κύριός μας μᾶς εἶπε ὅτι
δέν μποροῦμε νά δουλεύουμε σέ δυό κυρίους (βλ. Ματθ. 6,24). Ἄς πάρουμε, χριστιανοί μου, χωριστά τίς δύο ὁδούς γιά νά δοῦμε τά παραγγέλματά τους.
4. Ἡ ὁδός τῆς ζωῆς, μᾶς λέει ἡ Διδαχή, ἔχει ἑβδομήντα παραγγέλματα. Ἀλλά
ὅλες αὐτές οἱ ἑβδομήντα ἐντολές ξεκινοῦν ἀπό δύο βασικές. Ἄν ἐφαρμόσουμε
αὐτές τίς δύο ἐντολές, τά ἐφαρμόσαμε ὅλα. Καί αὐτές οἱ δύο μεγάλες καί κύριες
ἐντολές εἶναι: Ἀγάπη στόν Θεό καί ἀγάπη στόν πλησίον (1,2· βλ. καί Ματθ.
22,37-39). Ἡ ἀγάπη στόν πλησίον ἐκφράζεται καί μέ τήν ἄλλη ἐντολή τῆς Διδαχῆς, αὐτήν πού μᾶς εἶπε καί ὁ Κύριός μας: Νά μήν κάνουμε στούς ἄλλους
ὅ,τι δέν θέλουμε νά μᾶς κάνουν αὐτοί (1,1· βλ. Ματθ. 7,12). Αὐτό ὅμως ὑποδηλώνει ὅτι πρέπει νά κάνουμε στούς ἄλλους ἀνθρώπους ὅ,τι θά θέλαμε καί αὐτοί
νά κάνουν σέ ἐμᾶς. Αὐτόν τόν κανόνα ζωῆς τόν λέμε «χρυσό κανόνα», γιατί φτιάχνει μιά ὄμορφη κοινωνία.
5. Ἰδιαίτερα ἡ Διδαχή τονίζει τήν ἀγάπη πού πρέπει νά ἔχουμε στούς ἐχθρούς
μας. Γιά τούς ἐχθρούς μας, λέει, πρέπει νά λέγουμε καλά λόγια, πρέπει νά προσευχόμαστε γι᾽ αὐτούς καί ἀκόμα μᾶς λέει ὅτι πρέπει καί νά νηστεύουμε γι᾽
αὐτούς! Ἄν συμπεριφερόμαστε ἔτσι στούς ἐχθρούς μας, τότε αὐτοί θά γίνουν
φίλοι μας καί δέν θά ἔχουμε ποτέ ἐχθρό, μᾶς λέει ἡ Διδαχή (1,3).
6. Πρέπει νά εἴμαστε πρᾶοι καί μακρόθυμοι, μᾶς λέει πάλι ἡ Διδαχή. Αὐτό
ὅμως δέν σημαίνει ὅτι θά σιωπᾶμε ὅταν βλέπουμε μιά ἀδικία. Πρέπει νά ἔχουμε
διάκριση καί νά γνωρίζουμε πότε πρέπει νά σιωπᾶμε καί νά δείχνουμε ἀνοχή καί
πότε πρέπει νά διαμαρτυρόμαστε. Ἡ Διδαχή λέει: «Οὕς μέν ἐλέγξεις, οὕς δέ ἐλεήσεις» (2,7)!
7. Ἄλλη ἐντολή τῆς Διδαχῆς περί τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη. Δέν
πρέπει νά εἴμαστε πρόθυμοι μέν στό νά λαμβάνουμε, φειδωλοί δέ στό νά δίνουμε
(4,5). Ἡ Διδαχή μάλιστα λέει «οὐαί τῷ λαμβάνοντι» (1,5)! Καί ἄν μέν κάποιος
λαμβάνει γιατί ἔχει ἀνάγκη, τότε καλά κάνει. Ἄν ὅμως λαμβάνει χωρίς νά ἔχει
ἀνάγκη, τότε αὐτός, λέει ἡ Διδαχή, «δώσει δίκην, ἵνα τί ἔλαβε καί εἰς τί» (1,5).
Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι μία κοινωνία μέ τόν πτωχό ἀδελφό. Τόν πτωχό πρέπει νά
τόν κάνουμε συμμέτοχο τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν μας: «Οὐκ ἀποστραφήσῃ τόν ἐνδεόμενον, συγκοινωνήσεις δέ πάντα τῷ ἀδελφῷ σου» (4,8). Ἔτσι πρέπει νά κάνουμε,
ἀγαπητοί μου, γιατί μέ τούς πτωχούς ἀδελφούς γινόμαστε κοινωνοί στά ἄφθαρτα
καί αἰώνια ἀγαθά, ἀφοῦ κοινωνοῦμε μαζί τους τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ
μας. Καί ἀφοῦ, λοιπόν, συμμετέχουμε στά αἰώνια ἀγαθά, πολύ περισσότερο πρέπει
190

νά γευόμαστε μαζί τους τά ὑλικά ἀγαθά. Ἡ Διδαχή μᾶς λέει: «Εἰ γάρ ἐν τῷ ἀθανάτῳ κοινωνοί ἐστε, πόσῳ μᾶλλον ἐν τοῖς θνητοῖς;» (4,8). Καί ἀκόμη περισσότερο,
ἡ Διδαχή μᾶς λέει ὅτι ἡ ἐλεημοσύνη σβήνει ἁμαρτήματα! «Ἐάν δέ ἔχῃς διά τῶν
χειρῶν σου, δώσεις λύτρωσιν ἁμαρτιῶν σου» (4,6). Ὅμως πρέπει νά ἐξετάζουμε
ἄν πραγματικά ἔχει ἀνάγκη ἐκεῖνος πού μᾶς ζητάει ἐλεημοσύνη, γιατί πολλοί
ἐκμεταλλεύονται τά φιλάνθρωπα αἰσθήματα τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν. Πρέπει νά
ξέρουμε σέ ποιόν δίνουμε. Γι᾽ αὐτό ἡ Διδαχή μᾶς λέει: «Ἱδρωσάτω ἡ ἐλεημοσύνη
εἰς χεῖράς σου, μέχρις ἄν γνῷς τίνι δῷς» (1,6).
8. Ἄλλη ἐντολή τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς εἶναι νά ἀποφεύγουμε τίς σαρκικές ἐπιθυμίες, γιατί αὐτές ὁδηγοῦν στήν ἁμαρτία (1,4. 3,3). Πραγματικά, ὅταν στήν καρδιά ὑπάρχει ζωηρά ἡ ἁμαρτωλή ἐπιθυμία, βρίσκει ὡς διέξοδο τήν πράξη. Τό ἄνθος
ὅμως τῆς ἁγνότητας φύεται σέ ταπεινές ψυχές, γι᾽ αὐτό ἡ Διδαχή μᾶς συμβουλεύει νά μήν εἴμαστε «ὑψηλόφθαλμοι» (3,3) καί νά συναναστρεφόμαστε τούς ταπεινούς καί ὄχι τούς ὑπερηφάνους: «Οὐ κολληθήσεται ἡ ψυχή σου μετά ὑψηλῶν,
ἀλλά μετά δικαίων καί ταπεινῶν ἀναστραφήσῃ» (3,9. 2,6).
Τέλος, εἶναι ὡραία αὐτή ἡ ἐντολή τῆς Διδαχῆς: «Τέκνον μου, οὐ ποιήσεις σχίσμα, εἰρηνεύσεις δέ μαχομένους» (4,3)! Ὁ χριστιανός πραγματικά πρέπει νά
εἰρηνεύει τούς μαχομένους καί ὄχι νά διαιρεῖ τούς ἑνωμένους.

191

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΠΑΤΕΡΙΚΑ

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 28 Ὀκτωβρίου 2012

3. Η ΔΙΔΑΧΗ (β): ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
1. Τά κυριακάτικα κηρύγματά μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, εἶναι ἀφιερωμένα
στούς ἁγίους Πατέρες, στήν ἅγια ζωή τους καί τήν ὡραία τους διδασκαλία. Σ᾽
αὐτά τά δύσκολα χρόνια πού ζοῦμε, χρόνια προφητευμένα ἀπό τήν Ἀποκάλυψη τοῦ
Ἰωάννου, ἔχουμε ξεφύγει καί ἀπό τήν ζωή καί ἀπό τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων. Ἐμεῖς ζοῦμε μέ ἕναν ἄλλο τρόπο ζωῆς, ὅπως μᾶς τό ζητάει ἡ ἐκσυγχρονισμένη ἐποχή μας, καί δέν ζοῦμε κατά τό παράδειγμα τῶν ἁγίων Πατέρων. Καί
ἐμεῖς πάλι σήμερα ἔχουμε καί διδάσκουμε μιά ἄλλη θεολογία, πού τήν λέμε «μεταπατερική θεολογία». Γι᾽ αὐτό λοιπόν κρίναμε ὡς ἀπαραίτητο τά κηρύγματά μας
νά εἶναι ἀπό τήν ζωή καί τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων. Ἄς τό ὁμολογήσουμε
μέ ταπείνωση, ἀδελφοί χριστιανοί, ὅτι δέν γνωρίζουμε τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων
Πατέρων, γιατί δέν τήν διαβάζουμε. Μᾶς «μπούχτησαν» κάτι θρησκευτικά περιοδικά, πού λένε ἁπλᾶ ὠφελιμιστικά πράγματα καί διαφημίζουν τήν δράση τοῦ συγγραφέως τους καί δέν γράφουν τίποτε, μά τίποτε δέν γράφουν ἀπό τήν πατερική
θεολογία. Γι᾽ αὐτό, ξαναλέμε, θεωρήσαμε ὡς ἀνάγκη τῆς ἐποχῆς μας τήν στροφή
στίς πηγές μας, στούς ἁγίους Πατέρες!
2. Στό προηγούμενο κήρυγμά μας, ἀδελφοί χριστιανοί, μιλήσαμε γιά ἕνα πατερικό
κείμενο πού ὀνομάζεται Διδαχή τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων ἤ, ἁπλούστερα, Διδαχή.
Τό κείμενο αὐτό, εἴπαμε, ἦταν ἄγνωστο, ἀλλά ἀνακαλύφθηκε στά Ἰεροσόλυμα τό
1883 καί αὐτή ἡ ἀνακάλυψη ἦταν ἡ σπουδαιότερη τόν 19ο αἰώνα καί ἔκανε ἐντύπωση σέ ὅλον τόν χριστιανικό κόσμο. Τό ἔργο αὐτό δέν εἶναι βέβαια τῶν ἁγίων
Ἀποστόλων, ὅπως μπορεῖ νά νομίσει κανείς ἀπό τόν τίτλο του, γιατί, ἄν ἦταν τῶν
ἁγίων Ἀποστόλων, θά εἶχε τήν θέση του στήν Ἁγία Γραφή. Εἶναι ἔργο κάποιου
ἀγνώστου συγγραφέως, κοντινοῦ πιθανῶς στά χρόνια τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καί
ἐκφράζει τήν διδασκαλία τους. Γι᾽ αὐτό καί εἶναι πολύ σπουδαῖο. Εἴπαμε στό προηγούμενο κήρυγμά μας ὅτι ἡ Διδαχή ἀποτελεῖται ἀπό 16 κεφάλαια καί ἔχει ποικίλο
περιεχόμενο. Τό πρῶτο μέρος της ὁμιλεῖ περί τῶν δύο ὁδῶν, περί τῶν δύο δηλαδή
τρόπων ζωῆς πού μποροῦμε νά ἀκολουθήσουμε. Ἡ μιά εἶναι ἡ ὁδός τῆς ζωῆς καί
ἡ ἄλλη εἶναι ἡ ὁδός τοῦ θανάτου. Δηλαδή, ὁ ἕνας τρόπος ζωῆς εἶναι νά ζοῦμε κατά
τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ὁ ἄλλος τρόπος εἶναι νά ζοῦμε ἀντίθετα πρός τό θέλημα
τοῦ Θεοῦ. Εἴμαστε ἐλεύθεροι, ἀδελφοί χριστιανοί, νά ἐκλέξουμε ὅποιον τρόπο ζωῆς
θέλουμε. Κάπου λέει ὁ Θεός στήν Παλαιά Διαθήκη: Ἔχεις, ἄνθρωπε, μπροστά
σου τό νερό καί τήν φωτιά. Ἄν ἁπλώσεις τό χέρι σου στό νερό, θά δροσιστεῖς. Καί
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ἄν τό ἁπλώσεις στήν φωτιά, θά καεῖς (Σ. Σειρ. 15,16). Στό προηγούμενο κήρυγμα
εἴπαμε τί λέει ἡ Διδαχή γιά τήν ὁδό τῆς ζωῆς. Καί σήμερα θά μιλήσουμε τί λέει ἡ
Διδαχή γιά τήν ὁδό τοῦ θανάτου.
3. Ἡ ὁδός τοῦ θανάτου, ἀγαπητοί μου, ἔχει ἀκριβῶς τά ἀντίθετα παραγγέλματα
ἀπό τήν ὁδό τῆς ζωῆς, ὅπως εἶναι ἄκρως ἀντίθετος ὁ θάνατος ἀπό τήν ζωή. Ὁδός
θανάτου, ὅπως τό λέει τό κείμενο πού ἐξετάζουμε, εἶναι: «Φόνοι, μοιχεῖες, κακές
ἐπιθυμίες, πορνεῖες, κλοπές, εἰδωλολατρίες, μαγεῖες, ἁρπαγές, ψευδορκίες, ὑπερηφάνεια, αὐθάδεια, πλεονεξία, αἰσχρολογία, ζηλοτυπία... ἀλαζονεία», ἕνα μαῦρο κομπολόι τοῦ Διαβόλου... Σ᾽ αὐτήν τήν ὁδό, λέγει ἡ Διδαχή, ἀνήκουν καί «οἱ φονεῖς
τέκνων, οἱ φθορεῖς πλάσματος Θεοῦ» (κεφ. 5). Προσέξτε αὐτό τό τελευταῖο, ἀδελφοί
μου, πού λέγει ἡ Διδαχή: «Φονεῖς τέκνων» καί «φθορεῖς πλάσματος Θεοῦ». Εἶναι
ὅσοι κάνουν ἐκτρώσεις, γιατί αὐτοί πραγματικά φονεύουν τά ἴδια τά τέκνα τους καί
φθείρουν τά πλάσματα τοῦ Θεοῦ.
Ὅσοι ἀκολουθοῦν τήν φρικτή αὐτή ὁδό, τήν ὁδό τοῦ θανάτου, εἶναι «πανθαμάρτητοι», λέει ἡ Διδαχή. Διαπράττουν δηλαδή κάθε εἶδος ἁμαρτίας, πέρα ἀπό τίς
ἁμαρτίες πού ἀναφέραμε στόν παραπάνω κατάλογο. Ἡ ὁδός τοῦ θανάτου εἶναι «πονηρά καί κατάρας μεστή» (5,1), εἶναι θάνατος, ὅπως τό λέει καί ἡ ὀνομασία της,
γι᾽ αὐτό καί εὔχεται ἡ Διδαχή νά σωθοῦν τά τέκνα της ἀπό τήν ὁδό αὐτή.
4. Εἴπαμε καί ξαναλέμε, ἀδελφοί μου, ὅτι εἴμαστε ἐλεύθεροι νά βαδίσουμε ὅποια
ὁδό θέλουμε. Ἄν βαδίσουμε τήν ὁδό τοῦ Θεοῦ, θά ζήσουμε, γιατί εἶναι ὁδός ζωῆς.
Ἄν βαδίσουμε ὅμως τήν ὁδό τοῦ Διαβόλου, θά πεθάνουμε, γιατί εἶναι ὁδός θανάτου.
Ἡ Διδαχή μᾶς συμβουλεύει νά εἴμαστε προσεκτικοί, ὥστε νά μήν παραστρατήσουμε ἀπό τήν ὁδό τῆς ζωῆς (6,1). Ἄς μή μᾶς παραπλανήσει ἡ σκέψη ὅτι, ἐπειδή
δέν μποροῦμε νά ἐφαρμόσουμε ὅλες τίς ἐντολές τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, ἄς ἀκολουθήσουμε λοιπόν τήν ἀντίθετη ὁδό. Ὄχι! Ἡ Διδαχή εἶναι πολύ ἐπιεικής. Καλό
θά εἶναι, μᾶς λέει, νά ἐφαρμόζουμε ὅλες τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ὁπότε θά εἴμαστε
καί τέλειοι. Ἀλλά αὐτό μᾶς εἶναι δύσκολο, ἴσως καί ἀδύνατο. Καθένας λοιπόν ἄς
κάνει ὅ,τι μπορεῖ καί ἄς ἀναπαύεται σ᾽ αὐτό πού κάνει. Καί γιά παράδειγμα φέρει
ἡ Διδαχή τό θέμα τῆς νηστείας. Ὁ χριστιανός ὀφείλει νά νηστεύει ὅλες τίς καθορισμένες ἀπό τήν Ἐκκλησία μας νηστεῖες. Ἀλλά ἄν δέν ἔχει τήν ἀντοχή αὐτή
καί δέν μπορεῖ νά νηστέψει, δέν πρέπει νά πεῖ, ἄς παραβῶ καί τίς ἄλλες ἐντολές
τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ παραβαίνω τήν ἐντολή τῆς νηστείας. Ὄχι! Ἡ Διδαχή λέει, ἄς
νηστεύσει καθένας κατά τήν δύναμή του: «Εἰ μέν δύνασαι βαστάσαι ὅλον τόν
ζυγόν τοῦ Κυρίου, τέλειος ἔσῃ· εἰ δ᾽ οὐ δύνασαι, ὅ δύνῃ τοῦτο ποίει. Περί δέ τῆς
βρώσεως, ὅ δύνασαι βάστασον» (6,2-3).
Στό ἑπόμενο κήρυγμά μας θά μιλήσουμε γιά τό δεύτερο μέρος τῆς Διδαχῆς, πού
εἶναι πολύ ὡραῖο, γιατί ὁμιλεῖ γιά λειτουργικά θέματα.
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ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΑΣΕΒΕΣΤΑΤΟ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟ ΕΡΓΟ
ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ
1. Εἶμαι καί ἐγώ, ὅπως ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς, οἱ Ἱερεῖς καί οἱ Μοναχοί καί ὅπως
ὅλοι οἱ πιστοί Ὀρθόδοξοι χριστιανοί τῆς πατρίδος μας, εἶμαι, λέγω, κατάπικρος καί
ἐγώ γιά τήν προβολή τοῦ βλασφήμου καί αἰσχροῦ ἔργου Corpus Christi. Καθένας
βέβαια ἔχει τό δικαίωμα νά νομίζει καί νά ἐκφράζεται ὅπως θέλει, δέν πρέπει ὅμως
νά ἐπιτρέπουμε σέ κανένα νά προσβάλλει δημόσια καί προγραμματισμένα τήν πίστη
μας. Ἀσφαλῶς, μία τέτοια προσβολή τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας ἔπρεπε νά δημιουργήσει τήν ἀγανάκτηση καί τήν διαμαρτυρία ὅλων μας, ὅπως καί τήν ἐξέφρασαν
οἱ γενναῖοι ἐκεῖνοι χριστιανοί καί ὁμολογητές, οἱ ὁποῖοι, μέ κίνδυνο νά κακοπάθουν,
διαμαρτυρήθηκαν γιά τήν προβολή τοῦ ἀσεβεστάτου καί βλασφήμου αὐτοῦ ἔργου.
2. Εὖγε σ᾽ αὐτούς τούς διαμαρτυρηθέντας χριστιανούς! Ἡ διαμαρτυρία τους θά
γραφεῖ στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία καί θά λάβουν γιά τήν ὁμολογία τους αὐτή –
νά εἶναι βέβαιοι γι᾽ αὐτό – χρυσό στεφάνι στήν Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ τήν ἐπουράνιο.
Οἱ διαμαρτυρηθέντες αὐτοί χριστιανοί εἶναι σ᾽ ὅλη τήν Ἐκκλησία γενικά μία γλυκειά
παρηγοριά ὅτι καί σήμερα, παρά τήν πλεονάζουσα ἁμαρτία, παρά τούς ἀποκαλυπτικούς καιρούς πού ζοῦμε, δέν ἐξέλιπαν οἱ ἀγωνιστές τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι εἶναι
ἕτοιμοι καί μέχρι πεζοδρομίων καί μέχρι αἵματος καί φυλακίσεων νά ἐκφράσουν τήν
ἀγάπη τους στόν Χριστό, πού ξανασταυρώνεται. Καλά τό ἔλεγε ὁ Γέροντας τῆς
Φλώρινας πατήρ Αὐγουστῖνος, «οὐκ ἐκλείψουσι τῇ Ὀρθοδοξίᾳ στρατιῶται»! Καί
καλά τό εἶχαν πεῖ οἱ Ὀρθόδοξοι Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς, ἀπαντῶντας τό 1848
στόν Πάπα Πῖον Θ´, ὅτι σέ μᾶς ὑπερασπιστής τῆς πίστεως εἶναι ὁ λαός!
3. Εὖγε λοιπόν καί δόξα καί τιμή καί ἔπαινος λαμπρός στόν διαμαρτυρηθέντα μέ
δυναμισμό εὐσεβῆ λαό κατά τοῦ αἰσχροῦ αὐτοῦ ἔργου, πού ὑβρίζει χυδαιότατα τό
πανάγιο Πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀπέδειξαν ὅτι εἶναι τά πιστά
τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, γιατί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν
7η Ἰουνίου τοῦ 2012 μέ ἀνακοίνωσή της προέτρεψε τούς χριστιανούς νά ἀποδοκιμάσουν τό ἔργο. Σ᾽ αὐτήν τήν προτροπή τῆς Μάνας Ἐκκλησίας οἱ πολλοί ἀδιαφόρησαν, ἀλλά οἱ διαμαρτυρηθέντες ὑπήκουσαν καί ἀπέδειξαν ὅτι εἶναι χριστιανοί «τῷ
πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες» (Ρωμ. 12,11). Οἱ διαμαρτυρηθέντες
αὐτοί, νεώτεροι ὁμολογητές τῆς πίστεως, ἐμπνεύστηκαν γιά τήν ἅγια αὐτή καί
συνετή πράξη τους ἀπό τά ἱερά μας Συναξάρια. Τά ἱερά αὐτά βιβλία, τά ὁποῖα,
κατά τόν ἅγιο Πατέρα Ἰουστῖνο Πόποβιτς, ἀποτελοῦν τήν Ἐγκυκλοπαίδεια τῆς
Ἐκκλησίας μας, ὁμιλοῦν γιά χριστιανούς μάρτυρες, οἱ ὁποῖοι ἔμπαιναν στούς ναούς
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τῶν εἰδώλων καί συνέτριβαν τά ἀγάλματά τους· ἡ δέ ἁγία μας Ἐκκλησία καταχώρησε τούς ὁμολογητές αὐτούς μεταξύ τῶν ἁγίων, γιά νά μιμούμεθα βέβαια τήν
θερμότητα τῆς ἀγάπης τους στόν Χριστό καί τήν ἀποστροφή τους πρός τά εἴδωλα
τῆς κάθε ἐποχῆς.
4. Ἀπευθυνόμενος σ᾽ αὐτούς, τούς λίαν ἀγαπητούς μας χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι
διαμαρτυρήθηκαν τελευταίως γιά τό βλάσφημο ἔργο Corpus Christi, τούς ἐκφράζουμε πάλι τά εὐχαριστήρια καί τά συγχαρητήριά μας γιά τήν διαμαρτυρία τους,
τούς ἐκφράζουμε τόν θαυμασμό μας καί τόν σεβασμό μας, γιατί μέ διάθεση θυσίας
ἐπορεύθησαν στόν τόπο τῆς διαμαρτυρίας καί ἔπραξαν αὐτό τό ἅγιο πού ἔπραξαν.
Τούς λέγουμε δέ – ἄν καί δέν εἶναι ἀνάγκη νά τούς τό ποῦμε – νά μήν ἐπηρεάζονται
καθόλου ἀπό ἄλλους λόγους, κληρικῶν ἤ λαϊκῶν, πού θέλουν νά παραλύσουν τό
ἀγωνιστικό τους φρόνημα μέ τά πλαδαρά τους κηρύγματα καί μέ λόγια ξένα πρός
τά ἱερά μας Συναξάρια καί τούς λόγους τῶν Πατέρων μας. Ἀλήθεια, τί θά ἔλεγαν
αὐτοί στόν λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος συμβουλεύει τούς
ἀκροατές του ἀκόμη καί νά ραπίζουν τόν ἐπίμονο βλάσφημο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ;
Καί λέγει μάλιστα στήν συνέχεια ὁ ἅγιος Πατέρας, ὅταν οἱ ἀρχές τούς καλέσουν
σέ ἀπολογία, νά ποῦν παρρησίᾳ: «Ναί, τόν ἐρράπισα, διότι ἐβλασφήμησε τόν Βασιλέα τῶν ἀγγέλων»! Καί τί θά ποῦν πάλι αὐτοί οἱ τῶν πλαδαρῶν κηρυγμάτων
γιά τό ράπισμα πού ἔδωσε ὁ ἅγιος Νικόλαος στόν βλάσφημο Ἄρειο; Ἔχει ἱστορικότητα τό ράπισμα αὐτό, εἶναι δηλαδή πραγματικό γεγονός· καί γι᾽ αὐτό, γιά νά
μή νομίσει δηλαδή κανείς ὅτι ἀπό ὀργή ὁ ἅγιος ἐρράπισε τόν Ἄρειο, γι᾽ αὐτό, λέγω,
ἡ Ἐκκλησία στό Ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου Νικολάου ἔβαλε τήν ἔκφραση περί αὐτοῦ
«εἰκόνα πραότητος». Ἤ μήπως ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος καί ἡ Ἐκκλησία ὅλη δέν ἔπρεπε
νά διαμαρτυρηθεῖ γιά τήν αἵρεση τοῦ Ἀρείου καί νά τήν καταδικάσει, γιατί ἔτσι τήν
διαφήμισε περισσότερο;!...
5. Πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε γιά τήν πίστη μας, ἀδελφοί, καί νά διαμαρτυρόμαστε
γι᾽ αὐτήν, ὅταν τήν βλέπουμε νά προσβάλλεται. Τέτοιο παράδειγμα καί τέτοια διδαχή μᾶς ἔδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας. Ἀπό τά ξένα πρός τό γνήσιο πατερικό
πνεῦμα πλαδαρά κηρύγματα μερικῶν, καλυπτόμενα μάλιστα μέ θεολογική σινδόνα
μιᾶς «νεοπατερικῆς» λεγομένης θεολογίας, ἀπό τά κηρύγματα αὐτά δέν βγαίνουν
ὁμολογητές καί μάρτυρες. Ἀλλά οὔτε καί ἐλεύθερη πατρίδα θά εἴχαμε, ἄν ἐπικρατοῦσαν τά τοιαῦτα κηρύγματα, τά χωρίς ἀγωνιστικό φρόνημα. Ἡ ἐπανάσταση τοῦ
᾽21 ἦταν μία τρέλλα!
Μήν ἀμφιβάλλετε λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσοι διαμαρτυρηθήκατε γιά τό βλάσφημο ἔργο,
μήν ἀμφιβάλλετε, ἐπηρεαζόμενοι ἀπό διάφορους λόγους, ἄν πράξατε καλῶς ἤ ὄχι.
Πολύ καλῶς ἐπράξατε καί νά τό ξανακάνετε! Ἡ πικρία μου ὅμως καί ἡ ἀπογοή195

τευσή μου εἶναι μέ τόν ἑαυτό μου. Ἤθελα νά εἶμαι καί ἐγώ στόν τόπο τῆς μαρτυρίας
σας καί τοῦ μαρτυρίου σας, νά ἐφώναζα καί ἐγώ μαζί σας καί μακάρι νά ἤμουν καί
θύμα, γιά νά ἔδιδα ὡς ἐπίσκοπος ἕνα καλό παράδειγμα. Ναί, ἡμεῖς οἱ ἐπίσκοποι
πρέπει νά εἴμεθα μπροστάρηδες στούς ὑπέρ πίστεως ἀγῶνες!
6. Τέλος, ἔχω νά πῶ ὄχι μόνο μέ πόνο, ἀλλά καί μέ φόβο, ὅτι ἡ περίπτωση αὐτή
τοῦ Corpus Christi εἶναι ἀκριβῶς καί ἀκριβέστατα περίπτωση Σοδόμων καί Γομόρρων (Γεν. κ. 19). Γιατί, ὅπως στήν βιβλική αὐτή διήγηση οἱ Σοδομῖτες ἐξέλαβαν
τά θεῖα Πρόσωπα ὡς ἀνθρώπινα καί θέλησαν νά ἁμαρτήσουν μαζί τους, ἔτσι, καί
στήν παρούσα περίπτωση, οἱ συγγραφεῖς τοῦ ἔργου ἐκλαμβάνουν τό Θεανδρικό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ... ὡς ἁμαρτωλό καί τό παρουσιάζουν κατά τήν αἰσχρή τους
ποιότητα. Ἀλλά φοβοῦμαι μήπως τό πῦρ, πού ἔβρεξε ὁ οὐρανός καί κατέκαυσε τήν
ἁμαρτωλή πόλη, μήπως – μή γένοιτο, Χριστέ καί Παναγιά! –, ἔλθει καί καταπάνω
μας καί κατακαοῦμε· γιατί, μαζί μέ τά ἄλλα ἁμαρτήματά μας, ἔγινε στήν πατρίδα
μας καί αὐτό τό χειρότερο τῶν ἄλλων ἁμαρτημάτων, ἡ αἰσχρή ἐξύβριση κατά τοῦ
Προσώπου τοῦ Κυρίου μας, χωρίς μάλιστα νά φαίνεται ὅτι πονοῦμε γι᾽ αὐτό, ἀφοῦ
δέν διαμαρτυρόμαστε ἔντονα. Ἄν ἡ ὕβρις αὐτή γινόταν κατά τοῦ προσώπου μας ἤ
κατά τῶν οἰκείων μας ἤ κατά τῶν ἀρχόντων μας, ἀσφαλῶς δέν θά ἤμασταν ἀπαθεῖς, ἀλλά θά κινητοποιούμασταν καί θά μηχανευόμασταν τρόπους διαμαρτυρίας
καί ἀντιδράσεως. Τελειώνω ἐδῶ μέ τόν πονετικό λόγο, μέ τόν ὁποῖο κατέκλεισε
κάποτε ὁ μακαριστός Γέροντας πατήρ Αὐγουστῖνος ἕνα του κήρυγμα περί βλασφημίας τῶν θείων: «Ὥστε λοιπόν, μεγάλοι οἱ ἄρχοντές μας, μεγάλα τά ἀνθρωπάριά
μας, μικρός ὁ Χριστός μας, ὅταν ὑβρίζεται κανείς δέν διαμαρτύρεται»!...
† Ἐπίσκοπος Ἰερεμίας
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
Δημητσάνα, 17 Ὀκτωβρίου 2012
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ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ CORPUS CHRISTI
1. Θέλω, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, πάλι νά γράψω γι᾽ αὐτό τό ἐπαίσχυντο καί
βλάσφημο ἔργο, πού τό λένε Corpus Christi. Καί τό θεωρῶ ὡς ἀνάγκη νά
γράψω, γιατί ὡς νά μοῦ φαίνεται ὅτι φύγαμε ἀπό τό θέμα καί τό πᾶμε ἀλλοῦ. Τό
θέμα μας εἶναι νά πονέσουμε καί νά κλάψουμε γι᾽ αὐτό τό μόλυσμα πού ἔγινε
στήν Ὀρθόδοξη πατρίδα μας, τήν Ἑλλάδα, τήν χώρα τῶν ἁγίων καί τῶν ἡρώων.
Καί τό θέμα μας εἶναι πάλι νά παρακαλέσουμε μέ δάκρυα τήν Παναγία Δέσποινα
γιά νά ἱκετεύσει τόν Κύριο μήν ἔλθει ἡ ὀργή Του κατεπάνω μας, γιατί ἀνεχθήκαμε ἀδιαμαρτύρητα νά συμβεῖ στίς ἡμέρες μας τέτοιο κακό, χειρότερο ἀπό τά
προηγούμενα. Καί γιά νά μή μέ παρεξηγήσουν οἱ «θεολογοῦντες» τῆς «νεοπατερικῆς θεολογίας», ὡς «ὀργή Θεοῦ» πού εἶπα, ἐννοῶ τήν ἄρση τῆς θείας Χάριτος, γιατί ὁ Θεός δέν παύει ποτέ νά εἶναι ἀγάπη. Ἡ λεγομένη «ὀργή Θεοῦ»
εἶναι ἡ ἄλλη πλευρά τῆς ἀγάπης Του!
2. Ἐμμένω σταθερά στήν πίστη, τήν ὁποία ἤδη διετύπωσα, ὅτι τό βλάσφημο
αὐτό ἔργο, πού ἀποτελεῖ σημεῖο τῶν καιρῶν, ἔπρεπε νά δεχθεῖ τήν δυναμική ἀντίδραση καί τήν πολεμική κλήρου καί λαοῦ, τήν ὁποία ἐξέφρασαν ὀλίγοι μόνον εὐσεβεῖς χριστιανοί. Ὡς ἀρχιερεύς Χριστοῦ εὔχομαι πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ
στίς οἰκογένειες αὐτῶν πού διαμαρτυρήθηκαν φανερά κατά τοῦ αἰσχίστου αὐτοῦ
ἔργου καί ἄς καταλογίσει ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός τήν ὁμολογία τους αὐτή
τήν Ἡμέραν τῆς Κρίσεως πρός σωτηρίαν τους. Ὁ Κύριος ἐπαινεῖ τόν ἄγγελο
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐφέσου γιά τήν ἀρετή του ὅτι «οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς»
(Ἀποκ. 2,2). Καί ὡς «κακοί» στό χωρίο αὐτό τῆς Ἀποκαλύψεως ἐννοοῦνται οἱ
αἱρετικοί καί οἱ βλάσφημοι.
3. Ἀλλά κάτι ἄλλο θέλω νά πῶ: Ἔφυγε τό θέμα ἀπό τόν πόνο καί τήν ἀγανάκτηση κατά τοῦ αἰσχροῦ ἔργου καί ἀπό τήν μετάνοιά μας, πού πρέπει νά δείξουμε ὅλοι μας γιά τήν ἐμφάνισή του, καί ὁ λόγος ἐστράφη πρός τήν «Χρυσή
Αὐγή». Εἶναι ἀνάγκη νά γράψω περί αὐτοῦ, γιατί καί κατηγορήθηκα ἀπό μερικούς γιά τόν ἔπαινό μου πρός τούς διαμαρτυρηθέντας, ἐπειδή μεταξύ αὐτῶν ἦταν
καί Χρυσαυγίτες. Κατά πρῶτον θέλω νά πῶ ὅτι δέν τό ἐγνώριζα αὐτό ἐγώ,
γιατί – ἄς τό πῶ – δέν βλέπω τηλεόραση, οὔτε γνωρίζω νά χειρίζομαι ἴντερνετ,
οὔτε καί ἀκούω συστηματικά εἰδήσεις. Δεύτερον, ἡ Χρυσή Αὐγή ἀποτελεῖ πολιτικό κόμμα καί μέ πολλή εἰλικρίνεια λέγω – ὅπως τό γνωρίζουν αὐτό οἱ ἀκροατές
τῶν κηρυγμάτων μου – ὅτι δέν ταυτίζομαι μέ κανένα πολιτικό κόμμα, γιατί αὐτά
ἔχουν λάθη, ὡς ἀνθρώπινα δημιουργήματα πού εἶναι. Δέχομαι ὅμως τά κόμματα
ὡς ἰδεολογίες, γι᾽ αὐτό καί τά σέβομαι. Ἀλλά μισῶ καί ἀποστρέφομαι τό κόμμα
ἐκεῖνο πού τό σύστημά του ἔχει εἴτε ἀθεΐα εἴτε βία. Ὁμοίως ἀπό τήν μελέτη μου
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στήν Ἁγία Γραφή καί μάλιστα στήν Παλαιά Διαθήκη δέχομαι τήν παγκοσμιότητα τοῦ Θεοῦ, ὅπως τήν ἐκήρυτταν ἀπό παλαιά οἱ Προφῆτες (ἰδιαίτερα ὁ ἄγνωστος συγγραφεύς τοῦ βιβλίου τοῦ Ἰωνᾶ), οἱ ὁποῖοι χαρίζουν στήν ταλαίπωρη
ἀνθρωπότητα παγκόσμια τήν μορφή τοῦ Λυτρωτοῦ Μεσσία. Ἑπομένως δέν δέχομαι τήν κακοδοξία ὅτι ὁ Θεός εἶναι τῆς Ἑλλάδος μόνο καί τά ἄλλα ἔθνη εἶναι
περιφρονημένα. Ἡ Παναγία μας ἦταν Ἑβραιοπούλα!
4. Πιστεύω ὅτι κατά τοῦ αἰσχίστου ἔργου Corpus Christi ἔπρεπε νά κατέλθουν
πρός διαμαρτυρία ὅλα τά πολιτικά κόμματα τῆς πατρίδας μας. Ἀλλά γιατί διαμαρτυρήθηκαν καί κατέβηκαν στό πεζοδρόμιο μόνο μέλη τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καί
ὄχι ὀπαδοί καί ἄλλων πολιτικῶν κομμάτων; Ὅλοι, ἀκόμη καί οἱ ποδοσφαιρικές
ὁμάδες – πού τό λέγει ὁ λόγος! – ἔπρεπε νά ἐμφανιστοῦν γιά διαμαρτυρία. Ὥστε
λοιπόν γιά τό θέμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ὅπως τοὐλάχιστον τό ἐννοῶ ἐγώ, ἔπρεπε
νά πεῖ ὁ χριστιανός ἐκεῖνος πού διαφωνεῖ πρός τό κόμμα αὐτό: Διαφωνῶ ἰδεολογικά μέ τήν Χρυσή Αὐγή. Δέν δέχομαι τήν γραμμή της. Ὅμως μπράβο της,
γιατί γιά τό βλάσφημο κατά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔργο πού παίχτηκε, αὐτοί μόνον παρουσιάστηκαν νά διαμαρτυρηθοῦν ἐντόνως. Γιατί ἀπουσίαζαν τά ἄλλα κόμματα; Γιατί δέν πῆγε καί ὁ δικός μου ὑπουργός πού ψήφισα;
5. Ἀδελφοί μου, τά χρόνια μας εἶναι δύσκολα, εἶναι χρόνια πού προφήτευσε ἡ
Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου. Οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας ἀνέβηκαν
στά μπαλκόνια καί φωνάζουν μέ ἠχηρά μεγάφωνα, ἡ ἁμαρτία βραβεύεται, ὅπως
ἔτσι διαβάζουμε στήν Ἀποκάλυψη γιά τό πολυκέφαλο θηρίο, τό ὁποῖο παρουσιάζεται ἐστεφανωμένο. Σ᾽ αὐτά τά δύσκολα λοιπόν χρόνια πρέπει νά ζητᾶμε ἀπό
τόν Χριστό νά μᾶς θερμάνει τήν πίστη μας καί τήν ἀγάπη μας σ᾽ Αὐτόν καί
ἀκόμη νά μᾶς δώσει καί πόθο μαρτυρίου. Ναί, τά συμβαίνοντα στήν ἐποχή μας
πράγματα θά μᾶς ὁδηγήσουν αὔριο σέ μαρτύριο. Ἄς αὐξήσουμε λοιπόν τήν προσευχή στήν Παναγία μας, ἄς ἀγωνιζόμαστε νά τηροῦμε τό πανάγιο θέλημα τοῦ
Χριστοῦ, ἄς μελετοῦμε τήν Ἁγία Γραφή, τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας καί τούς βίους τῶν Ἁγίων μας, γιά νά ρυθμίζουμε καί ἡμεῖς ἀνάλογα
τήν ζωή μας στούς ἀποκαλυπτικούς αὐτούς καιρούς πού ζοῦμε. Πάντως, ἀπό
ὅσα διαβάζω στά ἱερά Συναξάρια, οἱ ἅγιοι ἦταν ὁμολογητές καί διαμαρτύρονταν
γιά τά ἀκουόμενα καί ἐμφανιζόμενα στήν ἐποχή τους βλάσφημα κατά τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί ἐκεῖνα τά βλάσφημα ἦταν πολύ ὀλιγώτερο βλάσφημα
ἀπό αὐτό τό βρώμικο ἔργο, πού τό λένε Corpus Christi.
† Ἐπίσκοπος Ἰερεμίας
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
23 Ὀκτωβρίου 2012
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 45ο

ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ Γ´ ΚΛΙΣΕΩΣ
(συνέχεια)
Ὑγρόληκτα
Διακρίνονται σέ:
α) Μονόθεμα ἀκατάληκτα σέ -ηρ γεν. -ῆρος (ὁ κρατήρ, τοῦ κρατῆρος, ὁ σωτήρ, τοῦ
σωτῆρος, ὁ νιπτήρ, τοῦ νιπτῆρος)
Οὐδέτερα ἀκατάληκτα ὑγρόληκτα σέ -αρ εἶναι μόνο τό ἔαρ καί τό νέκταρ, εὔχρηστα
μόνο στόν ἑνικό ἀριθμό.
β) Διπλόθεμα ἀκατάληκτα σέ -ηρ γεν. -έρος (ὁ ἀήρ, τοῦ ἀέρος, ὁ ἀθήρ, τοῦ ἀθέρος (= ἡ
ἄκρη ἀπό τά στάχυα, ὁ ἀστήρ, τοῦ ἀστέρος
κ.ἄ.)
καί σέ -ωρ γεν. -ορος (ὁ ρήτωρ, τοῦ ρήτορος, ὁ κοσμήτωρ, τοῦ
κοσμήτορος, ὁ αὐτοκράτωρ, τοῦ αὐτοκράτορος, ὁ Ἕκτωρ, τοῦ Ἕκτορος κ.ἄ.).
Παραδείγματα
1. Χαῖρε λουτήρ ἐκπλύνων συνείδησιν, χαῖρε κρατήρ κιρνῶν ἀγαλλίασιν (ὁ λουτήρ, τοῦ
λουτῆρος, ὁ κρατήρ, τοῦ κρατῆρος).
2. Ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ Δείπνου ἐφωτίζοντο... (ὁ νιπτήρ, τοῦ νιπτῆρος).
3. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον... ἐπί τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρι μου(ὁ σωτήρ, τοῦ σωτῆρος).
4. Ὦ γλυκύ μου ἔαρ (τό ἔαρ, τοῦ ἔαρος).
5. Χαῖρε ἀστήρ ἐμφαίνων τόν ἥλιον (ὁ ἀστήρ, τοῦ ἀστέρος).
6. Ρήτορας πολυφθόγγους ὡς ἰχθύας ἀφώνους (ὁ ρήτωρ, τοῦ ρήτορος).
7. Σῶσαι θέλων τόν κόσμον ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ (ὁ κοσμήτωρ, τοῦ κοσμήτορος)

Παραδείγματα κλίσεως ὑγρολήκτων
Μονόθεμα σέ -ηρ γεν. -ηρος καί τό οὐδέτερο -αρ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ὀν.
ὁ
νιπτήρ
τό ἔαρ
Γεν. τοῦ νιπτῆρ-ος τοῦ ἔαρ-ος
Δοτ. τῷ νιπτῆρ-ι
τῷ ἔαρ-ι
Αἰτ. τόν νιπτῆρ-α
τό ἔαρ
Κλ.
ὦ
νιπτήρ
ὦ
ἔαρ

Π Λ Η ΘΥ Ν Τ Ι ΚΟ Σ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ
οἱ
νιπτῆρ-ες
τῶν νιπτήρ-ων
ἔαρ καί
τοῖς νιπτῆρ-σι(ν)
νέκταρ
τούς νιπτῆρ-ας
δέν έχουν
ὦ
νιπτῆρ-ες
πληθυντικό
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Διπλόθεμα σέ ηρ γεν -ερος καί -ωρ γεν. -ορος
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Π Λ Η ΘΥ Ν Τ Ι ΚΟ Σ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ
Ὀν.
ὁ
ἀστήρ
ὁ
ρήτωρ
οἱ
ἀστέρ-ες
οἱ ρήτορ-ες
Γεν. τοῦ ἀστέρ-ος
τοῦ ρήτορ-ος
τῶν ἀστέρ-ων
τῶν ρητόρ-ων
Δοτ. τῷ ἀστέρ-ι
τῷ ρήτορ-ι
τοῖς ἀστράσι(ν) τοῖς ρήτορ-σι(ν)
Αἰτ. τόν ἀστέρ-α
τό ρήτορ-α
τούς ἀστέρ-ας
τούς ρήτορ-ας
Κλ.
ὦ
ἀστήρ
ὦ
ρῆτορ
ὦ
ἀστέρ-ες
ὦ ρήτορ-ες

Παρατηρήσεις
1. Τήν κλητική ἑνικοῦ τήν σχηματίζουν τά περισσότερα ἀπό τό ἰσχυρό θέμα: ὁ κρατήρ, ὦ
κρατήρ, ὁ λουτήρ, ὦ λουτήρ κ.ἄ.)
Ἐξαιροῦνται ἀπό τά διπλόθεμα τά βαρύτονα σέ -ωρ γεν. -ορος, τά ὁποῖα σχηματίζουν τήν
κλητική ἀπό τό ἀσθενές θέμα: ὁ ρήτωρ, ὦ ρῆτορ, ὁ κοσμήτωρ, ὦ κοσμῆτορ, ὁ αὐτοκράτωρ, ὦ
αὐτοκράτορ κ.ἄ.
2. Τό ὄνομα σωτήρ σχηματίζει τήν κλητική ὦ σῶτερ.
3. Τό ὄνομα ἀστήρ σχηματίζει τήν δοτική πληθυντικοῦ τοῖς ἀστράσι(ν) (κατά τά συγκοπτόμενα, ὅπως θά δοῦμε παρακάτω).
4. Ὑγρόληκτο μέ χαρακτήρα λ εἶναι τό ὄνομα ὁ ἅλς = τό ἁλάτι (ὁ ἅλς, τοῦ ἁλός, τῷ ἁλί, τόν
ἅλα, ὦ ἅλς – οἱ ἅλες, τῶν ἁλῶν, τοῖς ἁλσί, τούς ἅλας, ὦ ἅλες· ἐξ αὐτοῦ τό ἅλας, π.χ. Ὑμεῖς
ἐστέ τό ἅλας τῆς γῆς).
5.Τό οὐδέτερο ἔαρ ἔχει καί συνηρημένους τύπους: ἔαρ - ἦρ, τοῦ ἔαρος - ἦρος, τῷ ἔαρι - ἦρι
κ.λπ.).
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