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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
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ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ «ΔΙΔΑΧΗΣ»
1. Στά πατερικά κηρύγματα πού κάνουμε, μελετοῦμε, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, τήν «Διδαχή τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων». Στό προηγούμενο κήρυγμά μας
εἴπαμε γιά τό πρῶτο μέρος τῆς «Διδαχῆς», γιά τήν διδασκαλία της περί τῶν
«δύο ὁδῶν», τήν «ὁδό τῆς ζωῆς» καί τήν «ὁδό τοῦ θανάτου». Τόν δρόμο τοῦ
Θεοῦ νά βαδίζουμε, χριστιανοί μου, αὐτόν νά διδάξετε στά παιδιά σας, γιατί αὐτός
ὁ δρόμος φέρει «ζωή», ἐνῶ ἡ ὁδός τῆς ἁμαρτίας φέρει «θάνατο», ὅπως καί λέγεται. Σήμερα, συνεχίζοντας τήν μελέτη μας στήν «Διδαχή», θά σᾶς μιλήσω
γιά τά λειτουργικά θέματα τοῦ κειμένου αὐτοῦ.
2. Κατά πρῶτον θά σᾶς μιλήσω γιά τό βάπτισμα. Τό βάπτισμα πρῶτα γινόταν
σέ μεγάλη ἡλικία. Κατηχοῦνταν πρῶτα στίς ἀλήθειες τῆς πίστεως καί ἔπειτα
βαπτίζονταν. Φαίνεται ὅτι αὐτά πού εἶπε ἡ «Διδαχή» στήν ἀρχή περί τῶν «δύο
ὁδῶν» αὐτά ἦταν κατήχηση γιά τήν τότε ἐποχή, γι᾽ αὐτό καί λέγει ἔπειτα τό
κείμενο: «Ἀφοῦ τά πεῖτε αὐτά (δηλαδή, τήν διδασκαλία γιά τίς δύο ὁδούς) μετά
νά τούς βαπτίζετε» (7,1).
Τό ἰδιαίτερο πού μᾶς λέει ἡ «Διδαχή» σχετικά μέ τό βάπτισμα εἶναι ὅτι πρίν
ἀπό αὐτό πρέπει νά νηστεύει ὄχι μόνο ὁ βαπτιζόμενος, ἀλλά καί ὁ βαπτίζων (δηλαδή, ὁ ἱερέας) καί ὅσοι ἄλλοι ἀπό τούς χριστιανούς μποροῦν (7,4). Στήν ἐποχή
μας, πού ἔχουμε τόν νηπιοβαπτισμό, δέν μπορεῖ βέβαια νά νηστεύσει τό νήπιο

πού θά βαπτιστεῖ, ἀλλά ἀντ᾽ αὐτοῦ – γιά νά ὑπακούσουμε στό κείμενο τῆς «Διδαχῆς» – πρέπει νά νηστεύσουν οἱ γονεῖς τοῦ νηπίου καί ὁ ἀνάδοχος.
3. Γιά τήν νηστεία μᾶς λέει ἡ «Διδαχή» ὅτι δέν πρέπει νά γίνεται μόνο στήν
περίπτωση τοῦ βαπτίσματος, ἀλλά κάθε Τετάρτη καί κάθε Παρασκευή (8,1).
Τό ξέρουμε αὐτό ἡμεῖς καί τό κάνουμε μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, καί ξέρουμε μάλιστα γιατί νηστεύουμε τίς ἡμέρες αὐτές. Νηστεύουμε τήν Τετάρτη, γιατί τήν
ἡμέρα αὐτή πρόδωσε ὁ Ἰούδας τόν Χριστό καί ἀρχίζουν τά ἅγια Πάθη, καί νηστεύουμε τήν Παρασκευή, γιατί τήν ἡμέρα αὐτή σταυρώθηκε ὁ Χριστός μας.
Ἀλλά ἡ «Διδαχή» πού μελετᾶμε μᾶς δίνει μιά ἄλλη ἑρμηνεία. Μᾶς λέγει ὅτι νηστεύουμε τήν Τετάρτη καί τήν Παρασκευή, γιατί τήν Τρίτη καί τήν Πέμπτη
δέν μποροῦμε νά νηστέψουμε, ἐπειδή τίς ἡμέρες αὐτές νήστευαν οἱ Ἰουδαῖοι καί
δέν πρέπει νά συμπίπτει ἡ νηστεία μας μ᾽ αὐτούς. Ἀλλά καί τό Σάββατο καί τήν
Κυριακή δέν πρέπει νά νηστεύουμε, γιατί οἱ ἡμέρες αὐτές ὑπενθυμίζουν εὐχάριστα
γεγονότα καί δέν πρέπει νά καθοριστοῦν ὡς νηστήσιμες. Τό Σάββατο εἶναι ὑπόμνηση τῆς Δημιουργίας καί ἡ Κυριακή εἶναι ὑπόμνηση τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ἔτσι ἀπομένουν γιά νηστεία οἱ ἡμέρες Τετάρτη καί Παρασκευή (8,1).
4. Ὡραῖα πάλι εἶναι ὅσα μᾶς λέγει ἡ «Διδαχή» γιά τήν θεία Εὐχαριστία, τήν
θεία Λειτουργία. (α) Γιά νά γίνει ἡ θεία Λειτουργία, χριστιανοί μου, ἀπαραίτητο
εἶναι ἕνα κομμάτι ψωμί, πού τό λέμε «πρόσφορο». Εὐλογημένα νά εἶναι τά χέρια
τῶν εὐλαβῶν γυναικῶν, πού ζυμώνουν «πρόσφορα». Ἡ «Διδαχή» μᾶς παραδίδει
μία εὐχή πού τήν ἔλεγε ὁ ἱερέας, ὅταν πρόσφερε τό «πρόσφορο» στόν Θεό. Ἡ
εὐχή αὐτή εἶναι πολύ σπουδαία, γιατί φαίνεται ἀπό αὐτή τό τί σημαίνει τό «πρόσφορο». Ἔλεγε λοιπόν ὁ ἱερέας: «Ὅπως αὐτό τό κομμάτι (τό ψωμί) ἦταν πρῶτα
διάφοροι σπόροι σκορπισμένοι, ἀλλά μαζεύτηκαν, ζυμώθηκαν καί ἔγιναν ἕνα, ἔτσι,
Θεέ μου, τά παιδιά Σου, πού ἀποτελοῦν τήν Ἐκκλησία Σου καί εἶναι σκορπισμένα
στά πέρατα τῆς γῆς, σύναξέ τα στήν Βασιλεία Σου τήν ἐπουράνιο» (9,4). Ὥστε,
λοιπόν, τό «πρόσφορο» συμβολίζει ὅλη τήν Ἐκκλησία. Ἀπό αὐτό, ἀπό τό «πρόσφορο» βγαίνει ἡ Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Χριστός, ἡ Παναγία Δέσποινα, οἱ
ἄγγελοι καί οἱ ἅγιοι, ἀλλά καί ἐμεῖς οἱ χριστιανοί πού ζοῦμε καί οἱ ἀγαπημένοι
μας οἱ πεθαμένοι, πού ἔφυγαν ἀπό τήν ἀγκαλιά μας. Γιά ὅλους αὐτούς ὁ ἱερέας,
ὅταν κάνει τήν Προσκομιδή, βγάζει μερίδες καί τίς βάζει πάνω στό ἅγιο Δισκάριο.
(β) Ἡ θεία Λειτουργία, λέγει ἡ «Διδαχή», εἶχε προφητευθεῖ ἀπό παλαιά, ἀπό
τόν προφήτη Μαλαχία. Αὐτή εἶναι ἡ «καθαρή Θυσία, πού προσφέρεται ἀπό ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν», γιά τήν ὁποία εἶπε ὁ προφήτης (14,3. Μαλαχ. 1,1011). (γ) Ἡ θεία Λειτουργία, ἀγαπητοί μου, γίνεται γιά τήν θεία Κοινωνία. Ἡ
«Διδαχή» μᾶς λέγει αὐτό πού ξέρουμε, ὅτι δηλαδή πρέπει νά κοινωνοῦν μόνο οἱ
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βαπτισμένοι (9,5). Ἕνα ἄλλο κείμενο, οἱ «Διαταγές τῶν Ἀποστόλων», μᾶς μιλοῦν γιά μιά σοβαρή περίπτωση: Τί θά γίνει μέ κάποιον πού χωρίς νά τό ξέρει
μπεῖ στήν σειρά καί κοινωνήσει, ἐνῶ δέν εἶναι βαπτισμένος; Γιατί δέν πρέπει ἡ
θεία Κοινωνία νά εἶναι σέ μή βαπτισμένο. Αὐτόν, μᾶς λέγει τό κείμενο, αὐτόν,
τόν μή βαπτισμένο πού κοινώνησε, «τάχιον στοιχειώσαντες βαπτίσατε» (25,7).
Τί σημαίνει αὐτό; Ἀκοῦστε: Γιά νά βαπτιστεῖ κανείς ἔπρεπε πρῶτα νά κατηχηθεῖ
καλά. Ἀλλά στήν ἐδῶ περίπτωση, λέγει τό κείμενο τῶν «Διαταγῶν», νά μήν
κάνουμε μεγάλη κατήχηση, ἀλλά νά ποῦμε τά βασικά μόνο, τά «στοιχειώδη»
μόνο καί ἔπειτα γρήγορα («τάχιον») νά βαπτίσουμε αὐτόν πού κοινώνησε ἀβάπτιστος. (δ) Μετά τήν θεία Κοινωνία πρέπει νά εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γι᾽ αὐτή
τήν μεγάλη δωρεά πού πήραμε. Γι᾽ αὐτό καί ἀκοῦμε τόν ἱερέα νά λέγει: «Μεταλαβόντες τῶν θείων... Μυστηρίων ἀξίως εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ». Ἔτσι καί
οἱ πρῶτοι χριστιανοί στά χρόνια πού ἀναφερόμαστε. Μετά τήν θεία Κοινωνία
εὐχαριστοῦσαν τόν Θεό γιά τήν θεία Τροφή πού ἔλαβαν, τό Σῶμα καί τό Αἷμα
τοῦ Χριστοῦ, καί τόν παρακαλοῦσαν γιά ὅλους τούς χριστιανούς, γιά ὅλη τήν
Ἐκκλησία, γιατί ἡ θεία Κοινωνία εἶναι Μυστήριο ἑνότητος (κεφ. 10). Τέλος, οἱ
χριστιανοί τότε, προτοῦ νά φύγουν ἀπό τήν ἱερή λειτουργική τους Σύναξη, ἔλεγαν
τά ἐνθουσιαστικά αὐτά λόγια: «Ἐλθέτω Χάρις, παρελθέτω ὁ κόσμος οὗτος.
Μαράν ἀθά»! Δηλαδή: Δέν τίς θέλουμε τίς ἁμαρτωλές χαρές τοῦ κόσμου. «Παρελθέτω κόσμος»! Ἄς μᾶς ἔρθει πιό πολύ Χάρη Θεοῦ, γιά νά ἀπολαμβάνουμε
περισσότερο αὐτό πού ἀπολαύσαμε σήμερα στήν θεία Λειτουργία. «Ἐλθέτω
Χάρις»! Ἔλα, Κύριε, μέ τήν Δευτέρα Σου Παρουσία, νά μᾶς παραλάβεις στήν
Βασιλεία Σου. «Μαράν ἀθά» (= Κύριε ἔλα)!!!
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3. H ΔΙΔΑΧΗ (δ): ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
– ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ
Στήν σειρά τῶν κηρυγμάτων μας, ἀγαπητοί, στούς ἁγίους Πατέρες, προχωροῦμε
σήμερα γιά νά τελειώσουμε τό πατερικό κείμενο πού μελετᾶμε, τήν Διδαχή τῶν ἁγίων
Ἀποστόλων, ἤ ἁπλούστερα Διδαχή, ὅπως λέγεται.
1. Στήν συνέχεια τῶν ὅσων εἴπαμε, στό τρίτο μέρος της ἡ Διδαχή (κεφ. 11-13)
μιλάει γιά τούς περιοδεύοντες ἱεροκήρυκες. Αὐτοί τότε ἦταν πολύ σεβαστοί, γιατί ἦταν
ζηλωτές καί, μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους ἀκόμη, περιόδευαν καί τίς πιό ἀπομακρυσμένες
ὀρεινές χριστιανικές Ἐκκλησίες, γιά νά κηρύξουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἡ Διδαχή αὐτούς
τούς ζηλωτές ἱεροκήρυκες τούς ὀνομάζει «προφῆτες» καί γενικά λέγονταν τότε μέ τήν
τιμητική ὀνομασία «χαρισματοῦχοι». Κατ᾽ ἀρχήν ἡ Διδαχή λέει στούς χριστιανούς νά
ἀγαποῦν αὐτούς πού τούς κηρύττουν τόν λόγο τοῦ Κυρίου, νά τούς θυμοῦνται συχνά
καί νά τούς τιμοῦν σάν τόν Ἴδιο τόν Ἰησοῦ Χριστό: «Τέκνον μου – λέγει τό κείμενο –
τοῦ λαλοῦντος σοι τόν λόγον τοῦ Θεοῦ μνησθήσῃ νυκτός καί ἡμέρας, τιμήσεις δέ αὐτόν
ὡς Κύριον» (4,1). Καί ἀκόμη ἡ Διδαχή λέγει στούς χριστιανούς, ἀπό ἀγάπη στούς
«προφῆτες» καί «χαρισματούχους» αὐτούς ἱεροκήρυκες καί γιά θεραπεία τῶν ἀναγκῶν
τους, νά τούς φιλοξενοῦν, ἀκόμη δέ καί νά τούς φιλοδωροῦν καί νά τούς δίνουν τήν
«ἀπαρχή» τῶν ὑπαρχόντων τους (13,3). «Ὡσαύτως κεράμιον οἴνου ἤ ἐλαίου ἀνοίξας
τήν ἀπαρχήν, λαβών δός τοῖς προφήταις» (13,6).
2. Συνέβαινε ὅμως, ἀγαπητοί μου, μερικοί ἱεροκήρυκες νά ἐκμεταλλεύονται τόν σεβασμό καί τήν ἀγάπη τῶν χριστιανῶν καί νά περιέρχονται τίς ἐπαρχίες γιά φιλοξενία
καί γιά πλουτισμό. Αὐτούς ἡ Διδαχή δέν τούς λέει «προφῆτες» ἀλλά «ψευδοπροφῆτες»!
Δίνει δέ στήν συνέχεια δύο τρόπους πῶς νά ξεχωρίζουν τούς γνήσιους «προφῆτες» ἀπό
τούς «ψευδοπροφῆτες». (α) Ἄν ὁ ἱεροκήρυκας εἶναι λιτοδίαιτος καί ἄν δέν ζητάει χρήματα εἶναι ἀληθινός προφήτης: «Ἐξερχόμενος δέ ὁ ἀπόστολος μηδέν λαμβανέτω εἰ μή
ἄρτον, ἕως οὗ αὐλισθῇ· ἐάν δέ ἀργύριον αἰτῇ ψευδοπροφήτης ἐστίν» (11,6· βλ. καί
11,12). (β) Ἀληθινός πάλι «προφήτης» εἶναι ἐκεῖνος, πού ἡ ζωή του συμφωνεῖ μέ τό
κήρυγμά του· ἄν ἄλλα διδάσκει καί ἄλλα πράττει εἶναι «ψευδοπροφήτης»: «Πᾶς προφήτης διδάσκων τήν ἀλήθειαν, εἰ ἅ διδάσκει οὐ ποιεῖ, ψευδοπροφήτης ἐστίν» (11,10).
Ἄς προσευχόμαστε, ἀδελφοί, νά στέλνει ὁ Θεός στήν Ἐκκλησία Του ζηλωτές ἱεροκήρυκες, μέ ἀσκητικότητα καί γνώση τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας, οἱ ὁποῖοι νά περιοδεύουν
τήν ἀκατήχητη πατρίδα μας καί νά κηρύττουν μέ θέρμη καρδιᾶς τήν ὀρθόδοξη πίστη,
ἔχοντας οἱ ἴδιοι καθαρότητα βίου, ἔτσι, ὅπως τό θέλει ἡ Διδαχή πού ἑρμηνεύουμε. Τέτοιος
ἱεροκήρυκας ἦταν καί εἶναι σέ μᾶς ὁ πολυσέβαστος πατήρ Χρυσόστομος Ζαχαρόπουλος,
ὁ ὁποῖος καί στά κρύα τοῦ χειμώνα καί στά λιοπύρια τοῦ καλοκαιριοῦ περιόδευε καί περιοδεύει τήν Γορτυνία μέχρι τήν τελευταία συνοικία αὐτῆς. Τοῦ εὐχόμαστε πολλά τά
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ἔτη καί χρυσό στεφάνι νά τοῦ δώσει ὁ Κύριος στήν βασιλεία Του τήν ἐπουράνιο. Μέ
πόνο ὅμως λέμε ὅτι στούς σημερινούς καιρούς ἐκλείπουν ἀπό τήν Ἐκκλησία μας τοιοῦτοι
ἱεροκήρυκες. Ἔτσι ἔγινε καί μέ τόν θεσμό τῶν χαρισματούχων κηρύκων, πού μᾶς μιλάει
ἡ Διδαχή, οἱ ὁποῖοι τελικά παρήκμασαν καί ἐξέλιπαν. Ἡ παρακμή δέ τοῦ θεσμοῦ τῶν
περιοδευόντων αὐτῶν ἱεροκηρύκων καί ἄλλες ἐκκλησιαστικές ἀνάγκες ἐπέβαλαν νά ἰσχυροποιηθεῖ ἡ μόνιμη ὀργάνωση, δηλαδή ἡ ἐνορία.
3. Τό τελευταῖο κεφάλαιο τῆς Διδαχῆς (κεφ. 16) μιλάει γι᾽ αὐτά πού πρόκειται νά
συμβοῦν πρίν ἀπό τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Οἱ πρῶτοι χριστιανοί ἀνέμεναν
μέ πόθο τήν Ἡμέρα αὐτή καί ἔλεγαν συχνά τό σύνθημα: «Μαράν ἀθά» (= Κύριε, ἔλα).
Ἡ Ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἄγνωστη, γι᾽ αὐτό καί πρέπει
οἱ χριστιανοί νά εἶναι πάντοτε προσεκτικοί καί ἄγρυπνοι, ἕτοιμοι νά ἔλθει νά τούς παραλάβει ὁ Κύριος στήν Βασιλεία Του (16,1).
Ὅμως, ἄν καί εἶναι ἄγνωστη ἡ ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, εἶναι
γνωστά τά σημεῖα τά ὁποῖα θά προηγηθοῦν αὐτῆς. Κατά τίς παραμονές τῆς Δευτέρας
Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ ἡ ἁμαρτία τῶν ἀνθρώπων θά αὐξηθεῖ. Οἱ ἄνθρωποι θά ἀλληλομισοῦνται καί οἱ ψευδοπροφῆτες θά πληθυνθοῦν. Τότε, γιά νά πλανηθοῦν καί οἱ ὀλίγοι
πιστοί, πού ἀπέμειναν, θά ἔλθει ὁ Ἀντίχριστος, ὁ «κοσμοπλανής» (βλ. Ἀποκ. 12,9). Γιά
νά προκαλέσει δέ τόν θαυμασμό τῶν ἀνθρώπων ὁ Ἀντίχριστος θά κάνει θαύματα (ψευδοθαύματα), ὥστε νά παρασύρει πολλούς, ἀκόμη καί τούς πιστούς καί τούς ἐκλεκτούς,
γιά νά τόν προσκυνήσουν (16,3-4). Οἱ πιστοί πραγματικά μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ Ἀντιχρίστου θά ὑποβληθοῦν σέ μεγάλη δοκιμασία. Ὅσοι ὑπομείνουν τίς θλίψεις καί κρατήσουν
σταθερή τήν πίστη τους στόν Κύριο, αὐτοί θά σωθοῦν (16,5). Τί θά ὠφελήσει, λέει ἡ
Διδαχή, ἡ πίστη μας στόν προηγούμενο χρόνο τῆς ζωῆς μας, ἄν δέν φανοῦμε πιστοί τόν
καιρό τῆς μεγάλης αὐτῆς δοκιμασίας (16,2);
Γιά τήν σωτηρία τῶν πιστῶν, πού θά πειράζονται ἀπό τόν Ἀντίχριστο, θά ἔλθει ὁ
Κύριος γιά νά παραλάβει τά παιδιά Του στήν Βασιλεία Του τήν ἐπουράνιο. Αὐτή εἶναι ἡ
Δευτέρα Παρουσία Του. Πρίν ἀπό τήν ἐμφάνισή Του αὐτή θά προηγηθοῦν τά «σημεῖα
τῆς ἀληθείας», ὅπως τά λέει ἡ Διδαχή. Αὐτά εἶναι (α) τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ, (β) ὁ
ἦχος τῶν σαλπίγγων καί (γ) ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.
Χριστιανοί μου! Προσευχή καί προσοχή, γιά νά διαφύγουμε τά τεχνάσματα τοῦ Ἀντιχρίστου, πού οἱ πρόδρομοί του εἶναι σέ κάθε ἐποχή. Καί ποιός εἶναι ὁ Ἀντίχριστος; Δέν
ξέρουμε νά ποῦμε ἀκριβῶς, γιατί «πολλοί ἀντίχριστοι γεγόνασιν» (Α´ Ἰωάν. 2,18). Τό
ἐρώτημα αὐτό τό ἔκαναν στόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, ὁ ὁποῖος ἀπάντησε καθαρά:
«Ἀντίχριστος εἶναι ὁ Πάπας»! Καί συνέχισε λέγοντας: «Τόν Πάπα νά καταρᾶστε, γιατί
αὐτός θά εἶναι ἡ αἰτία (ὅλων τῶν κακῶν)»! Γιά νά μήν παρασυρθοῦμε ἀπό τά τεχνάσματα τοῦ Ἀντιχρίστου τῆς κάθε ἐποχῆς ἡ Διδαχή μᾶς συμβουλεύει νά εἴμαστε «ἐγρήγοροι», ἐναγώνιοι δηλαδή, καί νά συναζόμαστε συχνά στούς Ναούς μας γιά προσευχή
παρακαλοῦντες καί συζητοῦντες μεταξύ μας γιά τά συμφέροντα τῶν ψυχῶν μας: «Γρηγορεῖτε ὑπέρ τῆς ζωῆς ὑμῶν... Πυκνῶς δέ συναχθήσεσθε ζητοῦντες τά ἀνήκοντα ταῖς
ψυχαῖς ὑμῶν» (16,1-2)! Αὐτό νά κάνουμε καί ἐμεῖς γιά νά σωθοῦμε.
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4. AΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ο ΘΕΟΦΟΡΟΣ(α)
1. Στήν σειρά τῶν κηρυγμάτων μας γιά τούς ἁγίους Πατέρες θά σᾶς μιλήσω
σήμερα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, γιά τόν ἅγιο Ἰγνάτιο τόν Ἐπίσκοπο Ἀντιοχείας.
Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος εἶναι Ἀποστολικός Πατέρας. Μαζί μέ τόν ἅγιο Πολύκαρπο τόν
Ἐπίσκοπο Σμύρνης ἦταν καί οἱ δύο μαθητές τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἀκόμη γιά τόν ἅγιο Ἰγνάτιο λέγεται ὅτι ἦταν τό
παιδί ἐκεῖνο, γιά τό ὁποῖο διαβάζουμε στό ἱερό Εὐαγγέλιο ὅτι τό ἀγκάλιασε ὁ Χριστός καί τό ἔστησε στό μέσον τῶν μαθητῶν Του καί εἶπε: «Ἐάν μή στραφῆτε καί
γένησθε ὡς τά παιδία, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» (Ματθ.
18,1-3). Κατά τήν παράδοση αὐτή δηλαδή ἀξιώθηκε ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ἀπό παιδί
νά κρατηθεῖ στήν ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ, γι᾽ αὐτό καί καλεῖται «θεοφόρος» ἤ καί
«θεόφορος», ἐπειδή τόν «ἔφερε» καί τόν βάστασε στά χέρια Του ὁ Χριστός. Γιά
τόν βίο τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου δέν γνωρίζουμε πολλά. Ἔχουμε ὅμως τό μαρτύριό του,
καί μάλιστα ἐκεῖνο τό μαρτύριο πού γράφτηκε ἀπό χριστιανούς πού παρακολούθησαν
τόν μαρτυρικό του θάνατο. Θά σᾶς διηγηθῶ, ἀγαπητοί μου, στό σημερινό μου κήρυγμα τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου κατά τό κείμενο αὐτό.
2. Κατά τήν διήγηση τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ κειμένου ὁ αὐτοκράτορας Τραϊανός ὑπερηφανεύθηκε γιά τίς λαμπρές του νίκες καί ἐπεχείρησε πόλεμο ἐναντίον τῶν χριστιανῶν, γιατί φοβόταν τήν ἐξάπλωσή τους. Ἔτσι, διέταξε τούς χριστιανούς νά
προσκυνήσουν τά εἴδωλα ἀπειλώντας ὅτι θά τιμωρήσει σκληρά ὅσους τολμήσουν
νά παρακούσουν τήν διαταγή του. Ἐκστρατεύοντας ὁ Τραϊανός κατά τῆς Ἀρμενίας πέρασε ἀπό τήν Ἀντιόχεια, ὅπου ἄκουσε γιά τήν φήμη τοῦ Ἐπισκόπου της
Ἰγνατίου. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος, φοβούμενος μήπως ἐκσπάσει διωγμός κατά τῆς
Ἐκκλησίας, παρουσιάστηκε ὁ ἴδιος στόν Τραϊανό γιά νά μιλήσει μαζί του. Ὅταν
ὁ Τραϊανός ἀντίκρυσε τόν ἅγιο Ἰγνάτιο, ταράχθηκε καί τοῦ εἶπε: «Κακοδαίμονα»!... Ὁ ἅγιός μας ὅμως, χριστιανοί μου, πειράχθηκε ἀπό τήν λέξη αὐτή,
πού τοῦ εἶπε ὁ Τραϊανός, γιατί πίστευε ἀπόλυτα ὅτι μέσα του ἔχει τόν Χριστό
καί ὄχι τόν δαίμονα, καί γι᾽ αὐτό τοῦ ἀπήντησε μέ θάρρος: «Οὐδείς θεοφόρον
ἀποκαλεῖ κακοδαίμονα»!!! Τἄχασε ὁ Τραϊανός ἀπό τήν ἀπάντηση αὐτή καί σαστισμένος εἶπε στόν Ἅγιο: «Καί ποιός εἶναι θεοφόρος;». Καί θαρρετά πάλι ὁ ἅγιος
Ἰγνάτιος τοῦ ἀπήντησε: «Αὐτός πού ἔχει τόν Χριστό στήν καρδιά του». – «Γιά
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ποιό Χριστό μοῦ λές;», τόν ρώτησε ὁ Τραϊανός. – «Γιά ἐκεῖνον πού σταυρώθηκε
ἐπί Ποντίου Πιλάτου;». – «Σοῦ λέγω γιά Ἐκεῖνον πού σταύρωσε τήν ἁμαρτία
μας μαζί μέ ἐκεῖνον πού βρῆκε τήν ἁμαρτία», δηλαδή τόν διάβολο, τοῦ ἀπάντησε
ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος. – «Καί αὐτόν λοιπόν τόν Χριστό, τόν Ἐσταυρωμένο, αὐτόν
φέρνεις ἐσύ μέσα σου;», ξαναρώτησε ὁ Τραϊανός. – «Ναί», ἀπάντησε μέ τόλμη
ὁ Ἰγνάτιος, «γιατί εἶπε ὁ Θεός γιά μᾶς: “Θά κατοικήσω καί θά περιπατήσω
μέσα τους”» (βλ. Β´ Κορ. 6,16)!
3. Δέν μποροῦσε πιά ὁ ἄπιστος Τραϊανός νά συνεχίσει τόν διάλογο μέ τόν ἅγιο,
γι᾽ αὐτό καί ἔβγαλε τήν καταδικαστική του ἀπόφαση. Σᾶς λέγω, ἀγαπητοί μου,
σέ μετάφραση τήν ἀποφαση αὐτή: «Ὁ Ἰγνάτιος, πού ἰσχυρίζεται ὅτι μέσα του
ἔχει τόν Χριστό τόν Ἐσταυρωμένο, νά δεθεῖ καί νά ὁδηγηθεῖ στήν Ρώμη, γιά νά
τόν φᾶνε τά θηρία». Ἄς προσέξουμε ὅτι ἡ καταδικαστική αὐτή ἀπόφαση τοῦ
Τραϊανοῦ ἀναφέρεται ἰδιαίτερα στήν φράση πού τοῦ εἶπε ὁ ἅγιος, ὅτι ἔχει μέσα
του τόν Ἐσταυρωμένο Χριστό. Ἀλλά, ἄς πῶ καί τό ἄλλο: Ἡ διαταγή τοῦ αὐτοκράτορα ἦταν νά φᾶνε τόν ἅγιο τά θηρία. Γιατί; «Εἰς τέρψιν τοῦ δήμου»!...,
λέγει στό τέλος της ἡ διαταγή. Δηλαδή γιά νά χαρεῖ ὁ κόσμος, πού θά βλέπει τό
θέαμα, τά θηρία νά κατασπαράζουν ἕνα γέροντα!... Βλέπετε, χριστιανοί μου, τί
πολιτισμό πού εἶχαν οἱ εἰδωλολάτρες; Ἄς τόν χαίρονται ὅσοι καί σήμερα εἶναι
ἐραστές τῆς εἰδωλολατρίας! Τήν καταδικαστική αὐτή ἀπόφαση ὁ ἅγιος τήν
ἄκουσε μέ χαρά καί εὐχαρίστησε μάλιστα τόν Θεό γιά τήν τιμή πού τοῦ κάνει
νά μαρτυρήσει γιά τήν ἀγάπη Του. Μέ πολλή χαρά πάλι φόρεσε τά δεσμά καί
ἀναθέτοντας μέ δάκρυα τήν ποίμνη του στόν Θεό ἁρπάχτηκε ἀπό τούς βαρβάρους
στρατιῶτες «ὥσπερ κριός ἐπίσημος ἀγέλης καλῆς ἡγούμενος», γιά νά ὁδηγηθεῖ
στήν Ρώμη καί νά καταφαγωθεῖ ἀπό τά θηρία. Ἀπό τήν Ἀντιόχεια, λοιπόν, μέ
συνοδεία στρατιωτῶν κατέβηκε ὁ ἅγιος στήν Σελεύκεια καί ἀπό ἐκεῖ ἄρχισε διά
θαλάσσης τό ταξίδι του στήν Ρώμη. Κατά τό ταξίδι του αὐτό ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος
ἔγραψε τίς περίφημες ἐπιστολές του σέ διάφορες Ἐκκλησίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.
Τέσσερις ἐπιστολές ἔγραψε καί ἔστειλε ἀπό τήν Σμύρνη καί τρεῖς ἀπό τήν
Τρωάδα. Ὅταν, τέλος πάντων, ἔφθασε στήν Ρώμη, ἔγινε δεκτός ἀπό τούς ἐκεῖ
χριστιανούς μέ πολύ σεβασμό καί ἐνθουσιασμό. Ἀφοῦ ὁ ἅγιος προσευχήθηκε μαζί
τους γιά τήν εἰρήνη τῶν Ἐκκλησιῶν, ἁρπάχθηκε ἔπειτα ἀπό τούς στρατιῶτες
καί ἐξετέθηκε στά θηρία. Τά θηρία ὅρμησαν ἐναντίον του, τόν καταξέσκισαν καί
ἔφαγαν ὅλο τό ἅγιό του σῶμα. Αὐτή ἄλλωστε ἦταν καί ἡ ἐπιθυμία του, πού εἶχε
ἐκφράσει στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή του (βλ. κ. 4): Νά καταφαγωθεῖ, νά
ἀλεστεῖ ἀπό τά θηρία καί νά γίνει ἄρτος Χριστοῦ καί νά μή μείνει τίποτε ἀπό τό
σῶμα του! Ἔτσι καί ἔγινε, γιατί «ἐπιθυμία δικαίου δεκτή» (Παροιμ. 10,24).
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Παρέμειναν μόνο τά παχύτερα κόκκαλα ἀπό τό σῶμα του, τά ὁποῖα οἱ χριστιανοί
τά συνέλεξαν γρήγορα-γρήγορα, τά περιτύλιξαν σέ σεντόνι καί τά ἔφεραν στήν
Ἀντιόχεια σάν «θησαυρόν ἀτίμητον»! Στόν Συναξαριστή τῶν Ρώσων ἀναφέρεται
ὅτι οἱ λέοντες δέν ἔφαγαν τήν καρδιά τοῦ ἁγίου. Τήν σεβάστηκαν! Δέν τήν σεβάστηκαν ὅμως οἱ ἀγριώτεροι ἀπό τά θηρία στρατιῶτες, οἱ ὁποῖοι τήν ἔσχισαν.
Ἀλλά κατεπλάγησαν ὅταν εἶδαν σ᾽ αὐτήν γραμμένες τίς λέξεις ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ! Ὁ Ἰγνάτιος εἶχε στήν καρδιά του τόν Χριστό. Δέν μιλοῦσε μόνο γιά τόν
Χριστό, ἀλλά καί τόν ἀγαποῦσε καρδιακά. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἴδιος ἔγραφε: «Μή λαλεῖτε Κύριον Ἰησοῦν, κόσμον δέ ἐπιθυμεῖτε... Οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοί πῦρ φιλόϋλον»
(Ρωμ. 7,1-2)! Ὁ μαρτυρικός θάνατος τοῦ ἁγίου ἔγινε περί τό 110 μ.Χ., τήν
20η Δεκεμβρίου κατά τό δικό μας ἡμερολόγιο. Τότε ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει
τήν μνήμη του. Ἀλλά θά συνεχίσουμε ὁμιλοῦντες γιά τήν θεολογία τοῦ ἁγίου σέ
ἄλλο μας καί σέ ἄλλο μας κήρυγμα.
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4. Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (β) Περί μαρτυρίου, ταπεινώσεως καί ἁγνότητος
1. Τά κυριακάτικα κηρύγματά μας, ἀδελφοί χριστιανοί, ἀναφέρονται στούς ἁγίους
Πατέρες, στήν ζωή τους καί τήν διδασκαλία τους. Γι᾽ αὐτό καί παρακαλῶ νά τά προσέχετε ἰδιαίτερα. Γιά νά νοήσουμε δέ καλύτερα τούς ἁγίους Πατέρες, τούς μελετοῦμε
κατά τήν χρονολογική τους σειρά. Τώρα εἴμαστε στούς λεγομένους «Ἀποστολικούς Πατέρες», στήν μεγάλη μορφή τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου, Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας. Στό προηγούμενο κήρυγμά μας εἴπαμε ὅ,τι γνωρίζουμε ἀπό τόν βίο τοῦ ἁγίου καί θαυμάσαμε τόν
διάλογό του μέ τόν αὐτοκράτορα Τραϊανό. Ὁ αὐτοκράτορας τελικά ἐξέδωσε τήν ἀπόφαση
ὁ Ἰγνάτιος νά ὁδηγηθεῖ στήν Ρώμη καί ἐκεῖ νά καταφαγωθεῖ ἀπό τά θηρία. Στό σημερινό
κήρυγμα θά μιλήσουμε γιά τήν διδασκαλία καί θεολογία τοῦ ἁγίου. Παρακαλῶ νά προσέξετε τά ὅσα θά σᾶς πῶ. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος συνοδευόμενος ἀπό στρατιωτικό τάγμα
καί πορευόμενος ἀπό τήν Ἀντιόχεια στή Ρώμη, ἔγραψε ἑπτά ἐπιστολές πρός τίς Ἐκκλησίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Τά κείμενα τῶν ἐπιστολῶν αὐτῶν εἶναι ὑπέροχα. Τά ὅσα λίγα
θά σᾶς πῶ σήμερα, σχετικά μέ τήν διδασκαλία καί θεολογία τοῦ Ἁγίου, εἶναι παρμένα
ἀπό τίς ἐπιστολές αὐτές τοῦ Ἁγίου.
2. Πρῶτα πρῶτα, χριστιανοί μου, θά σᾶς πῶ τί λέγει ὁ Ἅγιος γιά τό μαρτύριο, γιά
τό ὁποῖο καί πήγαινε στή Ρώμη. Τό νά πεθάνει γιά τόν Χριστό ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος τό θεωρεῖ πολύ ἀνώτερο ἀπό τό νά εἶναι βασιλιάς σέ ὅλο τόν κόσμο. Νά σᾶς τό πῶ ὅπως
ἀκριβῶς τό λέγει: «Καλόν μοι ἀποθανεῖν εἰς Χριστόν Ἰησοῦν ἤ βασιλεύειν τῶν περάτων
τῆς γῆς» (Ρωμ. 6,1)! Φοβερός λόγος! Τόν μαρτυρικό θάνατο ὁ Ἅγιος τόν θεωρεῖ ὅτι
εἶναι μίμησις τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτό καί λέγει: «Ἐπιτρέψατέ μοι μιμητήν εἶναι τοῦ πάθους τοῦ Θεοῦ μου» (Ρωμ. 6,2-8). Τό νά εἶναι κοντά στό μαρτύριο
καί νά φαγωθεῖ ἀπό τά θηρία τό θεωρεῖ ὁ Ἅγιος ὅτι εἶναι πιό κοντά στόν Θεό. Ἀκοῦστε,
χριστιανοί μου, ὡραῖα καί φοβερά λόγια: «Ἐγγύς μαχαίρας ἐγγύς Θεοῦ· μεταξύ θηρίων
μεταξύ Θεοῦ» (Σμυρν. 4,2)! Ἀλλά καί τό ἄλλο εἶναι πολύ ὡραῖο, πού λέγει σχετικά μέ
τό μαρτύριο ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος: Τό μαρτύριό του τό θεωρεῖ ὡς τοκετό. Πονάει μέν ἡ γυναίκα ὅταν γεννᾶ, ἀλλά ὁ πόνος αὐτός εἶναι γλυκός, γιατί θά φέρει ἕναν καινούργιο
ἄνθρωπο στόν κόσμο. Ἔτσι τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου θά τόν γεννήσει, θά τόν φέρει στήν
ἄλλη, στήν αἰώνια ζωή. Γι᾽ αὐτό καί σκεπτόμενος τό μαρτύριό του λέγει: «Ὁ τοκετός
μοι ἐπίκειται» (Ρωμ. 6,1)! Ἐπιθυμεῖ ὁ Ἅγιός μας τόσο πολύ τό μαρτύριο, γιατί αὐτό
θά τό πάθει γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Θυμόμαστε ἐδῶ τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό,
πού παρακαλοῦσε συχνά στήν προσευχή του καί ἔλεγε: «Χριστέ μου κάνε νά πεθάνω
γιά τήν ἀγάπη σου, ὅπως καί Ἐσύ πέθανες γιά τήν ἀγάπη μου»! Καί ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος,
σέ μία ὑπέροχη περικοπή τοῦ λόγου του, λέγει νά ἔλθουν πάνω του ὅλα τά βασανιστήρια,
ὅσο ὀδυνηρά καί ἄν εἶναι αὐτά, ἀρκεῖ μόνο νά συναντήσει τόν ἀγαπημένο του Ἰησοῦ Χρι209

στό. Ἡ σχετική περικοπή στήν ὁποία ἀναφέρομαι (βλ. Ρωμ. 5,3), ἀγαπητοί χριστιανοί,
μᾶς παρουσιάζει τόν ἅγιο Ἰγνάτιο ὡς μανιακό ἐραστή τοῦ Χριστοῦ! Καί ἀλλοῦ πάλι ὁ
ἅγιος παρουσιάζει τόν ἑαυτό του ὡς σιτάρι, πού μέ τό μαρτύριό του θά ἀλεστεῖ στά
δόντια τῶν θηρίων, γιά νά γίνει καθαρός ἄρτος τοῦ Χριστοῦ. «Σῖτος εἰμί Θεοῦ – λέγει –
καί δι᾽ ὀδόντων θηρίων ἀλήθομαι, ἵνα καθαρός ἄρτος εὑρεθῶ» (Ρωμ. IV,1). Χριστιανοί
μου! Πρέπει νά ἑτοιμαζόμαστε γιά μαρτύριο. Μπορεῖ ὁ Θεός καί στά δικά μας χρόνια
νά ἐπιτρέψει κάτι τέτοιο. Τά σημεῖα πού μᾶς παρουσιάζονται δέν εἶναι καθόλου εὐχάριστα.
Μόνο οἱ χριστιανοί πού ἔχουν θερμή ἀγάπη στόν Χριστό καί θά ἔχουν γι᾽ αὐτό τήν Χάρη
Του, μόνον αὐτοί θά μπορέσουν νά ἀντέξουν στό μαρτύριο. Οἱ ἄλλοι θά γίνουν προδότες.
Γι᾽ αὐτό ἄς παρακαλοῦμε καθημερινά στήν προσευχή μας λέγοντας: «Χριστέ μου, ἄν
ἔρθουν χρόνια μαρτυρίου, δῶσε μου τή Χάρη Σου νά ἀντέξω τά βασανιστήρια γιά τήν
ἀγάπη Σου καί νά μή σέ ἀρνηθῶ».
3. Τέτοιος θερμός πόθος γιά τό μαρτύριο, πού βλέπουμε στόν ἅγιο Ἰγνάτιο, πήγαζε
ἀδελφοί μου, ἀπό τήν ταπεινή του ψυχή. Πραγματικά, ὁ ἅγιος ἦταν πολύ ταπεινός καί
ἐκφράζεται μέ πολύ ταπεινά λόγια γιά τόν ἑαυτό του. «Νῦν ἄρχομαι μαθητής εἶναι»,
λέγει κάπου (Ρωμ. 5,3)! Δηλαδή, τώρα ἀρχίζω νά γίνομαι μαθητής! Φανταστεῖτε:
Ἐπίσκοπος αὐτός, γέροντας στήν ἡλικία, πηγαίνει γιά μαρτύριο καί ὅμως λέγει ὅτι
τώρα ἀρχίζει νά γίνεται μαθητής!!! Καί ἐμεῖς παρουσιάζουμε τούς ἑαυτούς μας μέ παχεῖς τίτλους, ὡς σεβασμιωτάτους καί καθηγητές... Ὁ ἅγιος φοβᾶται ἀκόμη καί τό νά
διδάσκει τούς ἄλλους, μήπως ἀπό τήν διδασκαλία αὐτή τοῦ ἔλθει κενόδοξος λογισμός.
Γι᾽ αὐτό λέγει κάπου ὅτι ἄν καί ἔχει νά πεῖ πολλά, ὅμως συγκρατεῖ τόν ἑαυτό του,
μήπως αὐτό τοῦ φέρει καύχηση. Λέγει ἐπί λέξει: «Πολλά φρονῶ ἐν Θεῷ, ἀλλ᾽ ἐμαυτόν
μετρῷ, ἵνα μή ἐν καυχήσει ἀπόλωμαι» (Τραλλ. 4,1). Ἀλλά καί τό ἄλλο εἶναι ὡραῖο, πού
λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος γιά τήν διδασκαλία, πού καταδικάζει μερικούς κήρυκες ἀλλά καί
μερικούς χριστιανούς, πού θέλουν νά κάνουν τόν κήρυκα. Εἶναι καλύτερα, λέγει ὁ ἅγιος,
νά σωπαίνει κανείς, ἀλλά νά «εἶναι», νά διδάσκει δηλαδή μέ τό παράδειγμά του, παρά
νά λαλεῖ καί νά μήν «εἶναι», νά μήν ἐφαρμόζει δηλαδή τά κηρυττόμενα. Ἀκοῦστε πῶς
τό λέγει: «Ἄμεινόν ἐστι σιωπᾶν καί εἶναι ἤ λαλοῦντα μή εἶναι» (Ἐφεσ. 15,1)!
4. Τέλος, θέλω νά σᾶς πῶ χριστιανοί μου, καί λίγα μόνο ἀπό τά πολλά πού λέγει ὁ
ἅγιος γιά τήν ἁγνότητα. Κατά πρῶτον μᾶς λέγει ὅτι μεταξύ μας πρέπει νά ἔχουμε μιά
καθαρή ἀγάπη, πού θά μᾶς κάνει νά βλέπουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον μέ «ἐντροπή», δηλαδή
μέ σεβασμό καί ὄχι σαρκικά. Λέγει: «Ἐντρέπεσθε ἀλλήλους καί μηδείς κατά σάρκα
βλεπέτω τόν πλησίον, ἀλλ᾽ ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ ἀλλήλους διαπαντός ἀγαπᾶτε» (Μαγν.
6,2). Τά πρόσωπα τῶν χριστιανῶν εἶναι «ἀξιόθεα πρόσωπα» (Ρωμ. 1,1) καί δέν πρέπει
νά τά βλέπουμε σαρκικά. Γιά νά μή λέω πολλά μοῦ ἄρεσε ἰδιαίτερα αὐτή ἡ ἰδέα τοῦ
ἁγίου Ἰγνατίου γιά τούς παρθενεύοντας, γιά ὅσους δηλαδή γίνονται Μοναχοί ἤ Μοναχές.
Αὐτοί λέγει ὁ ἅγιος παρθενεύουν «εἰς τιμήν τῆς σαρκός τοῦ Κυρίου», τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
τοῦ Ὁποίου ἡ σάρκα εἶναι παρθενική! Πολύ μεγάλη τιμή αὐτή γιά τούς παρθενεύοντας.
Ἀλλά λέγει παρακάτω ὁ ἅγιος ὅτι ὁ παρθενεύων πρέπει νά εἶναι ταπεινός, γιατί «ἐάν
καυχήσηται ἀπώλετο», δηλαδή χάθηκε (Πρός Πολύκαρπον 5,2).
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4. Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (γ) Γιά τήν αἵρεση τῶν Δοκητῶν
1. Στήν σειρά τῶν πατερικῶν κηρυγμάτων μας, ἀδελφοί χριστιανοί, βρισκόμαστε
στούς λεγομένους Ἀποστολικούς Πατέρες καί μιλᾶμε γιά τόν ἅγιο Ἰγνάτιο. Σήμερα
θά μιλήσουμε γιά τήν στάση του πρός τούς αἱρετικούς. Στά χρόνια τοῦ ἁγίου ὑπῆρχε
ἡ αἵρεση τῶν Δοκητῶν. Οἱ αἱρετικοί αὐτοί ἔλεγαν ὅτι ὁ Χριστός δέν εἶναι πραγματικά
ἄνθρωπος, δέν ἔλαβε πραγματικό ἀνθρώπινο σῶμα, ἀλλά φανταστικό. Ἡ αἵρεση αὐτή,
ἡ πλάνη αὐτή τῶν Δοκητῶν, ἀγαπητοί μου, ἦταν πολύ μεγάλη. Αὐτοί ἀρνοῦνταν ὅτι
ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ σαρκώθηκε πραγματικά καί ἄρα ἀρνοῦνταν ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ
νά θεωθεῖ. Θά τό ἐξηγήσω αὐτό γιά νά τό καταλάβουμε: Ὁ σκοπός τοῦ ἀνθρώπου,
ἀδελφοί μου, εἶναι νά βρεῖ τόν Θεό καί νά ἑνωθεῖ μαζί Του. «Θέωση» τό λέμε αὐτό.
Ἀλλά θά ἐρωτήσει κανείς: Εἶναι δυνατόν ὁ ἄνθρωπος νά ἑνωθεῖ μέ τόν Θεό; Ναί,
ἀδελφοί μου, εἶναι δυνατόν γιατί ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ σαρκώθηκε καί στό Πρόσωπό Του
ἕνωσε τήν θεία καί τήν ἀνθρώπινη φύση. Πραγματικά, στό ἕνα Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ
βλέπουμε ἑνωμένη καί τήν θεία καί τήν ἀνθρώπινη φύση, γι᾽ αὐτό καί τόν Χριστό
μας τόν λέμε «Θεάνθρωπο». Ἀφοῦ λοιπόν ἀληθινά καί πραγματικά καί ὄχι φανταστικά
(«κατά δόκησιν») ἑνώθηκε ἡ ἀνθρώπινη φύση μας μέ τήν θεία φύση στό Πρόσωπο
τοῦ Χριστοῦ, ἄρα μποροῦμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Θεό, μποροῦμε δηλαδή νά θεωθοῦμε. Ἄν ὅμως ποῦμε, αὐτό πού ἔλεγαν οἱ αἱρετικοί Δοκῆτες, ὅτι ὁ Υἱός
τοῦ Θεοῦ δέν σαρκώθηκε πραγματικά, ὅτι δέν ἔλαβε πραγματικό ἀνθρώπινο σῶμα,
σῶμα σάν τό δικό μας, τότε δέν μποροῦμε νά θεωθοῦμε, δέν μποροῦμε νά ἑνωθοῦμε
μέ τόν Θεό. Ἄρα δέν μποροῦμε νά πετύχουμε τόν σκοπό μας γιά τόν ὁποῖον πλαστήκαμε. Ἀλλά καί τό ἄλλο ἀκόμη. Ἄν ποῦμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν ἔχει πραγματικό
ἀνθρώπινο σῶμα, ἀλλά φανταστικό, τότε δέν ἔπαθε οὔτε ἀναστήθηκε. Ἦταν λοιπόν,
ἀδελφοί μου, σοβαρή καί σοβαρώτατη ἡ αἵρεση αὐτή τῶν Δοκητῶν, γιατί στρεφόταν
κατά τοῦ Προσώπου τοῦ Χριστοῦ καί κατά τῆς σωτηρίας μας. Κατέστρεφε δηλαδή
τήν Χριστολογία καί τήν Σωτηριολογία.
2. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος, ἀγαπητοί, ἄν καί ἦταν πολύ γλυκός καί ἐκφραζόταν πάντοτε
μέ ἀγάπη καί μέ ταπείνωση, ὅμως γιά τούς αἱρετικούς αὐτούς τούς Δοκῆτες λέγει
πολύ καυτές ἐκφράσεις. Τούς λέει ὅτι εἶναι «λύκοι μέ σχῆμα προβάτου», «κακά βότανα», «σπέρμα τοῦ πονηροῦ», «τάφοι νεκρῶν», «ἀνθρωπόμορφα θηρία» καί ἄλλες
ἀκόμη βαρειές ἐκφράσεις· καί προτρέπει τούς χριστιανούς νά ἀπέχουν ἀπ᾽ αὐτούς (βλ.
Φιλ. 2-3. Σμυρν. 4-5). Τούς λέει νά τούς ἀποστρέφονται, νά κλείνουν τά αὐτιά τους,
ὅταν οἱ Δοκῆτες αὐτοί αἱρετικοί τούς μιλοῦν: «Κωφώθητε – λέει – ὅταν ὑμῖν χωρίς
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Ἰησοῦ Χριστοῦ λαλῇ τις» (Τραλ. 9,1). Αὐτό νά κάνουμε καί ἐμεῖς, ἀγαπητοί μου,
ὅταν μᾶς πλησιάζουν οἱ αἱρετικοί καί θέλουν νά μᾶς μιλήσουν γιά τήν πλάνη τους καί
νά μᾶς κάνουν νά ἀρνηθοῦμε τήν πίστη μας. Καμμιά συζήτηση μαζί τους, γιατί οἱ
αἱρετικοί τό πικρό δηλητήριό τους τό κερνᾶνε μέ μέλι. Λένε δηλαδή καί ὁρισμένα καλά
λόγια, μιλᾶνε μέ εὐγένεια καί ἔτσι μερικοί ἀκατήχητοι χριστιανοί παραπλανῶνται.
᾽Αφοῦ ἔχουμε καθαρή τροφή, τήν ὀρθόδοξη πίστη καί διδασκαλία μας, γιατί νά ἀκοῦμε
τήν αἵρεση, πού εἶναι δηλητήριο, ἀπό τό ὁποῖο θά ἔχουμε θάνατο; Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος
μᾶς λέγει: «Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, οὐκ ἐγώ, ἀλλ᾽ ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, μόνῃ τῇ χριστιανικῇ τροφῇ χρῆσθαι, ἀλλοτρίας δέ βοτάνης ἀπέχεσθαι, ἥτις ἐστίν αἵρεσις» (Τραλ.
6). Καί παρακάτω λέγει ὅτι ἡ αἵρεση εἶναι «θανάσιμον φάρμακον μετά οἰνομέλιτος».
Εἶναι δηλαδή δηλητήριο ἀνακατεμένο μέ σιρόπι. Καί ἀλλοῦ λέγει ὅτι ἡ διδασκαλία
τῶν αἱρετικῶν εἶναι «δυσωδία τοῦ Διαβόλου» (Ἐφεσ. 17,1). Ἐκεῖνος λοιπόν πού ἀκολουθεῖ τήν αἵρεση εἶναι σάν νά ἀλείφεται μέ τό βρώμικο αὐτό ὑγρό της.
3. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὅμως δέν στέκεται στούς χαρακτηρισμούς αὐτούς γιά τούς
αἱρετικούς τῆς ἐποχῆς του, τούς Δοκῆτες, ἀλλά ἀποκρούει μέ θεολογικά νοήματα
καί ἐκφράσεις τήν αἵρεσή τους. Τόν Ἰησοῦ Χριστό τόν λέγει καί «γεννητόν» καί
«ἀγέννητον» καί «ἐκ Μαρίας» καί «ἐκ Θεοῦ» καί «παθητόν» καί «ἀπαθῆ» (Ἐφεσ.
7,2). Οἱ ἐκφράσεις αὐτές σημαίνουν ὅτι ὁ Χριστός εἶναι καί Θεός καί ἄνθρωπος. Εἶναι
Θεάνθρωπος. Ὡς Θεός ὁ Χριστός γεννήθηκε ἀπό τόν Θεό Πατέρα. Ὡς ἄνθρωπος
γεννήθηκε ἀπό τήν Παρθένο Μαρία. Σάν ἄνθρωπος ἦταν παθητός καί τιμοῦμε τά
ἅγιά Του πάθη. Ὡς Θεός ὅμως ἦταν ἀπαθής, γιατί ἡ θεότητα δέν μπορεῖ νά προσβληθεῖ ἀπό τίποτα. Γιά τόν ἴδιο λόγο καί σέ ἄλλη ἐπιστολή ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος καλεῖ
τόν Ἰησοῦ Χριστό «ἄχρονον» καί «ἀόρατον», ἀλλά καί «ὁρατόν». Τόν ὀνομάζει «ἀψηλάφητον» καί «ἀπαθῆ», ὁ ὁποῖος ὅμως γιά τήν σωτηρία μας ἔγινε παθητός (Πρός
Πολύκαρπον 3,2). «Ἀψηλάφητος» εἶναι ὁ Χριστός ὡς Θεός. Ἀλλά ἔγινε ἄνθρωπος
καί γιά νά ἀποδείξει ὅτι δέν εἶναι ἀσώματος καί ὅτι καί μετά τήν ἀνάστασή Του εἶχε
κανονικό σῶμα εἶπε στούς μαθητές Του: «Ψηλαφήσατέ με καί ἴδετε..» (Λουκ. 24,39).
Εἶναι λοιπόν ὡς ἄνθρωπος ψηλαφητός ὁ Χριστός, ὅπως τό λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος.
Καί λέγει τελικά ὁ ἅγιος γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό ἀποκρούοντας τήν πλάνη τῶν αἱρετικῶν Δοκητῶν: «Ἀληθῶς ἔπαθεν ὡς καί ἀληθῶς ἀνέστησεν ἑαυτόν, οὐχ ὥσπερ ἄπιστοί τινες (οἱ Δοκῆτες) λέγουσιν, τό δοκεῖν αὐτόν πεπονθέναι...». Θά πρέπει νά
δώσουμε μεγαλύτερη πίστη στά λόγια αὐτά τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου, γιατί ζοῦσε στά χρόνια πού ζοῦσε ὁ Χριστός στήν γῆ καί τόν εἶδε προσωπικά. Γι᾽ αὐτό καί λέγει παρακάτω: «Ἐγώ μετά τήν ἀνάστασιν ἐν σαρκί αὐτόν οἶδα καί πιστεύω ὄντα...» (Σμυρν.
2-3). Ἀλλά θά συνεχίσουμε, χριστιανοί μου, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν διδασκαλία
τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου στό ἑπόμενο κήρυγμά μας, στό ὁποῖο θά ποῦμε τί λέγει ὁ ἅγιος
περί τῆς Ἐκκλησίας καί περί τῆς Θείας Εὐχαριστίας.
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4. Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (δ) Περί Ἐκκλησίας
1. Μελετοῦμε, ἀδελφοί χριστιανοί, τήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου. Εἴδαμε τά πόσα ὡραῖα λέγει γιά τό μαρτύριο καί γιά τίς ἀρετές τῆς ταπείνωσης καί τῆς ἁγνότητας. Τόν ἀκούσαμε ὅμως ἔπειτα νά ἐκφράζεται μέ
δριμύτητα γιά τούς Δοκῆτες, τούς αἱρετικούς τῆς ἐποχῆς του, οἱ ὁποῖοι δέν δέχονταν τήν πραγματική σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί ἄρα δέν δέχονταν τόν
Ἰησοῦ Χριστό ὡς Σωτήρα μας. Σήμερα θά ποῦμε τί λέει ὁ ἅγιος γιά τήν Ἐκκλησία. Τί εἶναι Ἐκκλησία, ἀδελφοί χριστιανοί; Δέν μποροῦμε νά ποῦμε μέ λόγια τί
εἶναι Ἐκκλησία, γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μυστήριο. Ὅμως ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος
δίνει ἕνα σπουδαῖο καί μοναδικό ὁρισμό περί Ἐκκλησίας. Μᾶς λέγει ὅτι Ἐκκλησία
εἶναι τό «Θυσιαστήριο» (Ἐφεσ. 5,2. Τραλ. 7,2. Φιλ. 4.), ἡ ἁγία Τράπεζα δηλαδή,
πού ἔχουμε στίς Ἐκκλησίες μας. Πραγματικά, αὐτό εἶναι Ἐκκλησία. Αὐτό πού
γίνεται πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα. Καί πάνω στήν ἁγία Τράπεζα τελεῖται ἡ θεία
Λειτουργία. Ἐκκλησία λοιπόν εἶναι ἡ σύναξη τοῦ λαοῦ γύρω ἀπό τό ἱερό Θυσιαστήριο, γιά νά τελέσει τήν θεία Λειτουργία. Ἐκκλησία εἶναι τό Θυσιαστήριο! Γι᾽
αὐτό καί ἐδῶ στά χωριά μας, ὅταν ἕνας ξένος, ἐπισκέπτης τῶν χωριῶν μας, ρωτήσει ἕναν χωρικό «ποῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία;», αὐτός σηκώνει τό χέρι του καί δείχνει τόν Ναό, ὅπου πηγαίνει μέ τούς συγχωριανούς του νά λατρεύσει τόν Θεό.
Αὐτό εἶναι Ἐκκλησία!
2. Ὅμως, ἀδελφοί, τήν θεία Λειτουργία, στήν ὁποία γευόμαστε τό Μυστήριο
τῆς Ἐκκλησίας, τήν τελοῦν οἱ Ἱερεῖς. Καί αὐτοί οἱ Ἱερεῖς χειροτονήθηκαν ἀπό
κάποιον Ἐπίσκοπο. Ἄν δέν ὑπῆρχαν οἱ Ἐπίσκοποι γιά νά χειροτονήσουν Ἱερεῖς,
τότε ποιός θά ἔκανε τήν θεία Λειτουργία; Γι᾽ αὐτό λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὅτι
«χωρίς τούτων (τῶν Ἐπισκόπων δηλαδή) Ἐκκλησία οὐ καλεῖται» (Τραλ. 3,1).
Πραγματικά, ἄν δέν ὑπῆρχαν οἱ Ἐπίσκοποι, δέν θά ὑπῆρχαν καί οἱ Ἱερεῖς καί
τότε οἱ ἄνθρωποι θά ἦταν ἀβάπτιστοι, θά ἦταν ἀλειτούργητοι καί ἀκοινώνητοι,
«θά βρυκολάκιαζε ὁ κόσμος», ὅπως μοῦ τό εἶπε κάποτε μιά γιαγιά στήν
Ἄμφισσα.
3. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος εἶναι αὐτός πού γιά πρώτη φορά τήν Ἐκκλησία τήν ὀνόμασε «καθολική» (Σμυρν. 8,2). Αὐτήν τήν ὀνομασία τῆς Ἐκκλησίας μας τήν
λέμε στό «Πιστεύω» μας. Καί λέγεται ἡ Ἐκκλησία «καθολική» γιατί σκοπό
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ἔχει νά φέρει στήν οἰκογένειά της ὅλο τόν κόσμο. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι λοιπόν
εἴμαστε «Καθολικοί», γιατί ἀνήκουμε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τήν Μία Καθολική Ἐκκλησία, ὅπως τήν εἶπε ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος καί ὅπως τήν λέμε στό «Πιστεύω» μας. Αὐτούς πού λέμε «Καθολικούς» εἶναι καλύτερα καί ἀκριβέστερα
νά τούς λέμε «Παπικούς» καί «Φραγκολατίνους».
4. Μέσα στήν Ἐκκλησία, ἀδελφοί, πνέει εὐωδία ἀπό τό μύρο τοῦ Χριστοῦ.
Πραγματικά, ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία κηρύττει ἡ Ἐκκλησία, ἡ
Ὀρθόδοξη διδασκαλία, αὐτή εἶναι «μύρον». Ἐνῶ ἡ πλάνη καί ἡ αἵρεση εἶναι «δυσωδία». «Ὁ Χριστός, μᾶς λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος, ἔλαβε στήν κεφαλή Του μύρο,
γιά νά πνέει στήν Ἐκκλησία ἀφθαρσία. Μήν ἀλείφεστε, μᾶς λέγει ὁ ἅγιος, μέ
τήν δυσωδία τῆς διδασκαλίας τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου» (Ἐφεσ. 17,1).
5. Ἡ προσευχή τῆς Ἐκκλησίας, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἔχει μεγάλη δύναμη καί
πάντοτε εἰσακούεται. Δυνατόν ἡ προσευχή ἑνός χριστιανοῦ, ἔστω καί ἁγίου, νά
μήν εἰσακουστεῖ (βλ. Β´ Κορ. 12,7.9). Ἡ προσευχή τῆς Ἐκκλησίας ὅμως μέ
τόν Ἐπίσκοπο καί τούς πιστούς, ἡ προσευχή πού γίνεται στό ἱερό Μυστήριο,
γιά τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στό Μυστήριο, πάντοτε ἀκούεται, ἔστω
καί ἄν εἶναι ἁμαρτωλοί αὐτοί πού προσεύχονται καί τελοῦν τό ἱερό Μυστήριο.
Ἔτσι ἑρμηνεύεται καί ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου «ἡ εὐχή τῆς
πίστεως σώσει τόν κάμνοντα» (Ἰακ. 5,15). Ἡ ἔκφραση «εὐχή τῆς πίστεως»
σημαίνει τήν «εὐχή», δηλαδή τήν προσευχή πού κάνει ἡ Ἐκκλησία καί δέν σημαίνει ἐδῶ τήν προσευχή πού γίνεται μέ πίστη. «Πίστις» εἶναι ἕνα ἄλλο ὄνομα
τῆς Ἐκκλησίας. Ἔχει λοιπόν μεγάλη δύναμη ἡ προσευχή τῆς Ἐκκλησίας, τῶν
κληρικῶν καί τῶν λαϊκῶν ὅλων μαζί, γι᾽ αὐτό καί πρέπει νά «ἐκκλησιαζόμαστε»,
γιά νά κράζουμε ὅλοι μαζί πρός τόν Θεό μας. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος μᾶς λέγει: «Εἰ
γάρ ἑνός καί δευτέρου προσευχή τοσαύτην ἰσχύν ἔχει, πόσῳ μᾶλλον ἥ τε τοῦ
Ἐπισκόπου καί πάσης τῆς Ἐκκλησίας» (Ἐφεσ. 5,2).
Ἀλλά θά συνεχίσουμε, ἀδελφοί χριστιανοί, τό σημερινό μας κήρυγμα τήν ἑπόμενη Κυριακή, ὅπου θά ἀσχοληθοῦμε μέ τό τί λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος γιά τήν
θεία Εὐχαριστία.
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4. Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (ε) Περί Θείας Εὐχαριστίας
1. Μιλώντας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γιά τήν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου,
στό σημερινό μου κήρυγμα θά σᾶς πῶ τί λέγει ὁ ἅγιος αὐτός πατέρας γιά τήν
θεία Εὐχαριστία, γιά τή θεία Κοινωνία δηλαδή. Τήν θεία Κοινωνία ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος τήν λέγει «Σάρκα τοῦ Χριστοῦ παθοῦσα» (Σμυρν. 7,1). Αὐτό, ἀδελφοί μου,
σημαίνει ὅτι τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ πού κοινωνοῦμε ἀπό τό ἅγιο Δισκοπότηρο εἶναι τό ἴδιο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ πού ἔπαθε, πού σταυρώθηκε γιά μᾶς.
Εἶναι τό ἴδιο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ πού χύθηκε ἀπό τά τρυπημένα Του χέρια καί
τήν ἀνοιγμένη Του πλευρά τήν Μεγάλη Παρασκευή στό Γολγοθᾶ. Ἀκόμη τήν
θεία Κοινωνία ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος τήν λέγει «φάρμακον ἀθανασίας» καί «ἀντίδοτον
τοῦ μή ἀποθανεῖν» (Ἐφεσ. 22). Οἱ φράσεις αὐτές σημαίνουν ὅτι ἡ ἁμαρτία μᾶς
πεθαίνει καί φάρμακο ἐναντίον τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ θανάτου εἶναι ἡ θεία Κοινωνία. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἱερέας ὅταν κοινωνάει τούς πιστούς τούς λέγει: «Εἰς ζωήν
αἰώνιον καί ἀθάνατον».
2. Μέ τήν θεία Κοινωνία, ἀδελφοί, παίρνουμε μέσα μας τόν Χριστό. Κοινωνοῦμε, συγκοινωνοῦμε μέ τόν Χριστό, γι᾽ αὐτό καί λέγεται «κοινωνία», θεία Κοινωνία. Ἀλλά θά σᾶς πῶ μιά ἀλήθεια, πού καί ἄλλοτε σᾶς τήν εἶπα: Γιά τόν Θεό,
πού ὅλα τά μπορεῖ, ἕνα δέν τό μπορεῖ. Τί δέν μπορεῖ ὁ Θεός; Δέν μπορεῖ νά ἑνωθεῖ
μέ ἀκάθαρτο! Ναί, αὐτό δέν τό μπορεῖ ὁ Θεός. Ὅταν λοιπόν ἡ καρδιά μας εἶναι
ἀκάθαρτη ἀπό τά βρωμερά πάθη τότε, ὅταν κοινωνοῦμε, δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει
ἕνωση μέ τόν Χριστό, δέν γίνεται «κοινωνία» τῆς ψυχῆς μας μαζί Του. Γι᾽ αὐτό,
πάντοτε, ἀλλά ἰδιαίτερα ὅταν πρόκειται νά κοινωνήσουμε, πρέπει νά φροντίζουμε
νά καθαρεύει ἡ ψυχή μας μέ μετάνοια. Καί ἔκφραση τῆς μετάνοιας εἶναι ἡ ἐξομολόγηση. Νά ἐξομολογούμαστε, ἀδελφοί μου χριστιανοί. «Νά πλένουμε τό πιάτο
μας», ὅπως μοῦ τό εἶπε μία γιαγιά! Ὅταν λοιπόν εἶναι καθαρή ἡ καρδιά μας,
τότε, ὅταν κοινωνᾶμε, ἔρχεται ὁ Χριστός μέσα μας καί, ὅπως μᾶς λέγει ὁ ἅγιος
Ἰγνάτιος, γινόμαστε αὐτά τά τέσσερα (Ἐφεσ. 9,2): Γινόμαστε «Θεοφόροι», γιατί
πήραμε μέσα μας τόν Θεό. Γινόμαστε «Χριστοφόροι», γιατί πήραμε τόν Χριστό.
Γινόμαστε «Ναοφόροι», γιατί εἴμαστε Ναός, δηλαδή κατοικία, τοῦ Χριστοῦ. Καί
τέλος, λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος, γινόμαστε «Ἁγιοφόροι», γιατί μέσα μας ἔχουμε
τόν πανάγιο Ἰησοῦ Χριστό. Τό ξαναλέγω: Ὅποιος κοινωνάει μέ πίστη καί κα215

θαρότητα, κατά τόν ἅγιο Ἰγνάτιο, γίνεται «Θεοφόρος», «Χριστοφόρος», «Ναοφόρος» καί «Ἁγιοφόρος»!
3. Θά θυμᾶστε, ἀδελφοί χριστιανοί, πού σέ ἕνα προηγούμενο κήρυγμα μίλησα
γιά τούς Δοκῆτες, τούς αἱρετικούς αὐτούς πού ἦταν στήν ἐποχή τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου. Αὐτοί ἔλεγαν ὅτι ὁ Χριστός δέν εἶχε πραγματικό Σῶμα ἀλλά φανταστικό.
Αὐτούς τούς αἱρετικούς, θά θυμᾶστε ὅτι λέγαμε ὅτι τούς πολέμησε πολύ ὁ ἅγιος
Ἰγνάτιος καί τόνισε δυνατά ὅτι ὁ Χριστός πραγματικά σαρκώθηκε καί πραγματικά σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε. Αὐτή ἡ πραγματικότητα τοῦ Πάθους καί
τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ σημαίνει καί τήν πραγματική παρουσία Του στήν
θεία Κοινωνία. Αὐτό τό τονίζει πολύ ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος. Ἔτσι, στήν θεία Εὐχαριστία κοινωνοῦμε πραγματικά τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἔχουμε μέσα
μας πραγματικά τόν Χριστό, ἄν βέβαια κοινωνοῦμε μέ καθαρότητα, ὅπως εἴπαμε.
Μέ τήν θεία Κοινωνία ἔχουμε «ἀνάκραση» μέ τόν Χριστό, ἀγκάλιασμα δηλαδή,
ἕνωση μαζί Του. Καί ὅλα αὐτά στήν πραγματικότητα καί ὄχι φανταστικά ἤ
ἐνθουσιαστικά. Ἡ πραγματική αὐτή αἴσθηση λέγεται «ρεαλισμός». Τόν «ρεαλισμό» αὐτόν, τήν πραγματική, δηλαδή, παρουσία τοῦ Χριστοῦ στήν θεία Κοινωνία
καί στόν πιστό πού κοινωνάει, τόν βλέπουμε διάχυτο στίς ἐπιστολές τοῦ ἁγίου
Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου. Καί οἱ θεολόγοι τῆς Ἐκκλησίας μας ὁμιλοῦν καί αὐτοί
μέ πάθος καί ἐνθουσιασμό γιά τόν «εὐχαριστησιακό ρεαλισμό» στά ἰγνατιανά
κείμενα.
4. Ἀφοῦ μέ τήν θεία Κοινωνία ἔχουμε τόσο στενή σχέση μέ τόν Χριστό, θά
πρέπει, ἀδελφοί μου, νά ἔχουμε ζωηρό πόθο καί θερμό ἔρωτα νά κοινωνοῦμε
συχνά. Πάνω ἀπ᾽ ὅλα καί περισσότερο ἀπ᾽ ὅλα νά μᾶς θέλγει ἡ θεία Κοινωνία
τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Ἕνα εἶναι τό πιό γλυκό ἀπό ὅλα:
Ἡ θεία Κοινωνία! Ἄς ἀκούσουμε τήν φλογερή ψυχή τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου, πῶς
ἐκφράζεται γιά τήν θεία Κοινωνία καί ἄς θαυμάσουμε τόν πόθο του γι᾽ Αὐτήν.
Λέγει σέ μία περικοπή τῶν ἐπιστολῶν του: «Δέν εὐχαριστοῦμαι ἀπό τά ὑλικά
φαγητά, οὔτε ἀπό τίς ἡδονές τῆς ζωῆς αὐτῆς. Θέλω τόν Ἄρτο τοῦ Θεοῦ, πού
εἶναι ἡ Σάρκα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί θέλω νά πιῶ τό Αἷμα Του» (Ρωμ. 7,3).
Ἄς πῶ καί στό κείμενο τήν ὡραία αὐτή περικοπή τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου: «Οὐχ
ἥδομαι τροφῇ φθορᾶς, οὐδέ ἡδοναῖς τοῦ βίου τούτου. Ἄρτον Θεοῦ θέλω, ὅ ἐστιν
Σάρξ Ἰησοῦ Χριστοῦ...καί πόμα θέλω τό Αἷμα Αὐτοῦ».
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4. Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (στ) «Ἐν-χρίστωση»,
Ἐπίσκοπος καί Μνηστεία τῆς Παναγίας μας
1. Μέ τό σημερινό κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, τελειώνουμε τή διδασκαλία τοῦ
ἁγίου Ἰγνατίου, ἐπισκόπου Ἀντιοχείας πού μελετοῦμε. Μᾶς εἶπε πολύ ὡραῖα πράγματα ὁ ἅγιος αὐτός πατέρας. Στό προηγούμενο κήρυγμα ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος μᾶς μίλησε
γιά τήν Θεία Κοινωνία, μέ τήν ὁποία, ἄν ἔχουμε καθαρή καρδιά, παίρνουμε μέσα μας
τόν Χριστό. «Ἐν-χρίστωση» λέγεται αὐτό. Καί ὅταν οἱ χριστιανοί ἔχουν πραγματικά
μέσα τους τόν Χριστό, ὅταν δηλαδή ζοῦν τήν «ἐν-χρίστωση», θέλουν νά μιμηθοῦν
τόν Χριστό στήν ζωή τους. Αὐτή τήν ἰδέα τῆς «μιμήσεως» τοῦ Χριστοῦ τήν λέγει
καί τήν τονίζει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος στά ἱερά του κείμενα. «Ἐπιτρέψατέ μοι – λέγει –
μιμητήν εἶναι τοῦ πάθους τοῦ Θεοῦ μου» (Ρωμ. 6,3). Καί ἀλλοῦ πάλι λέγει στούς
χριστιανούς νά προσπαθοῦν νά εἶναι «μιμηταί τοῦ Κυρίου» (Ἐφεσ. 10,3). Ὅταν πάλι
ὁ χριστιανός μιμεῖται στήν ζωή του τόν Χριστό, παίρνει ἕνα θεϊκό ἦθος. Ἡ ζωή του,
τρόπον τινά, εἶναι χρωματισμένη μέ τό «χρῶμα» τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος μᾶς
λέει νά ἀποκτήσουμε «ἦθος» Θεοῦ, «ὁμοήθειαν Θεοῦ», ὅπως τό λέγει (Μαγν. 6,2)
καί «χρῶμα Θεοῦ» (Ἐφεσ. 4,3). Ὅλη ἡ συμπεριφορά τοῦ ἀληθινοῦ χριστιανοῦ, εἶναι,
πρέπει νά εἶναι, «χρωματισμένη» ἀπό τόν Χριστό πού ἔχει μέσα του.
2. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος πάλι, χριστιανοί μου, στά κείμενα τῶν ἐπιστολῶν του τονίζει
πολύ τήν θέση τοῦ Ἐπισκόπου στήν Ἐκκλησία. Λέγει μάλιστα, ὅπως σᾶς εἶπα καί
σέ ἄλλο κήρυγμά μου, ὅτι χωρίς τούς Ἐπισκόπους δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει Ἐκκλησία.
Καί ἔτσι εἶναι! Ἐκκλησία βέβαια δέν εἶναι μόνο οἱ Ἐπίσκοποι καί οἱ Ἱερεῖς, ἀλλά καί
ὅλοι οἱ βαπτισμένοι ἀπό ὀρθόδοξο ἱερέα χριστανοί. Ἀλλά αὐτοί οἱ λαϊκοί χριστιανοί
ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία, ἐπειδή βαπτίσθηκαν ἀπό κάποιον Ἱερέα, ὅπως εἴπαμε. Ἀλλά
τόν Ἱερέα αὐτόν τόν χειροτόνησε κάποιος Ἐπίσκοπος. Γι᾽ αὐτό λοιπόν, ἄν δέν ὑπῆρχαν
Ἐπίσκοποι, δέν θά ὑπῆρχαν καί χριστιανοί, δέν θά ὑπῆρχε Ἐκκλησία. Οἱ χριστιανοί,
λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ θεοφόρος, πρέπει νά εἶναι ἑνωμένοι μέ τόν Ἐπίσκοπό τους.
«Ἑνώθητε τῷ Ἐπισκόπῳ», φωνάζει (Μαγν. 6,2). Καί ὅταν λέει ἑνότητα τῶν χριστιανῶν μέ τόν Ἐπίσκοπό τους ἐννοεῖ ἑνότητα στήν λατρεία καί στήν διδασκαλία.
Αὐτό ὅμως προϋποθέτει ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος κηρύττει ὀρθόδοξη διδασκαλία, ὥστε νά
εἶναι οἱ χριστιανοί ἑνωμένοι μαζί του. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος λέγει μέν στήν ἐπιστολή του
πρός τόν ἅγιο Πολύκαρπο «νά μή γίνεται τίποτε χωρίς τήν γνώμη του», ἀλλά λέγει
ἀκόμη ὅτι καί αὐτός «νά μήν κάνει τίποτε χωρίς τήν γνώμη τοῦ Θεοῦ» (4,1)! Δηλαδή
ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος θέλει τούς χριστιανούς ἑνωμένους μέ τούς Ἐπισκόπους ἐκείνους, οἱ
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ὁποῖοι μέ τόν τρόπο τους ἔχουν «ὁμοήθεια Θεοῦ», ὅπως εἴπαμε, καί μέ τήν διδαχή
τους ἐκφράζουν τήν «γνώμη» τοῦ Θεοῦ, τήν ὀρθόδοξη δηλαδή διδασκαλία.
3. Τέλος, χριστιανοί μου, θέλω νά σᾶς πῶ μία ὡραία θεολογική ἀπάντηση τοῦ ἁγίου
Ἰγνατίου σέ ἕνα ἐρώτημα: Ξέρουμε ὅτι ἡ Μητέρα τοῦ Μεσσία ἔπρεπε νά ἦταν παρθένος. Ἔτσι εἶναι! Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ δέν ἔπρεπε νά ἔρθει ἀνάμεσά μας μέ τόν συνήθη
τρόπο πού ἐρχόμαστε ἐμεῖς στόν κόσμο – δηλαδή ἀπό πατέρα καί μητέρα –, ἀλλά
ἔπρεπε νά ἔρθει ἀπό ἄλλη θύρα, ἀπό παρθενική θύρα. Ἔπρεπε λοιπόν νά εἶναι παρθένος
ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά γιατί ἔπρεπε νά εἶναι καί μνηστευμένη; Ἀκοῦστε, ἀγαπητοί μου, τήν ἀπάντηση τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου. ῾Ο προφήτης Ἠσαΐας εἶχε προφητεύσει
ἀπό παλαιά ὅτι ὁ Μεσσίας θά γεννηθεῖ ἀπό Παρθένο (Ἠσ. 7,14). Τό ἄκουσε αὐτό ὁ
τρισκατάρατος διάβολος καί τό ἔβαλε πεῖσμα νά παντρευτοῦν ὅλες οἱ γυναῖκες, ὥστε
νά μήν ὑπάρξει παρθένος νά γεννήσει τόν Μεσσία. Δέν ἤθελε ὁ διάβολος νά γεννηθεῖ
ὁ Μεσσίας, γιατί Αὐτός θά τοῦ συνέτριβε τό κεφάλι, ὅπως τοῦ τό εἶπε ὁ Θεός στό
«πρωτο-εὐαγγέλιο» (βλ. Γεν. 3,15)· θά τοῦ κατέλυε δηλαδή τό ἔργο του. Ἔτσι λοιπόν
κάθε γυναίκα πού γεννιόταν ἦταν στό στόχο τοῦ διαβόλου νά παντρευτεῖ ἤ και νά μολυνθεῖ πρό τοῦ γάμου, ὥστε νά μήν ὑπάρξει παρθένος γιά νά γίνει ἡ Μητέρα τοῦ Μεσσία. Πάνω ἐκεῖ στήν Γαλιλαία, στήν πόλη Ναζαρέτ, γεννήθηκε ἀπό τόν Ἰωακείμ καί
τήν Ἄννα, τό χαριτωμένο κοράσιο, ἡ Μαριάμ. Αὐτή θά γινόταν ἡ Μητέρα τοῦ Μεσσία.
Γι᾽ Αὐτήν ἐργαζόταν ὅλη ἡ Παλαιά Διαθήκη. Πραγματικά ὅλη ἡ Παλαιά Διαθήκη
ἐργάζεται γιά τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία. Ἀλλά πρέπει νά γεννηθεῖ πρῶτα ἡ Γυναίκα
Ἐκείνη, ἡ Ὁποία θά γίνει ἡ Μητέρα τοῦ Μεσσία. Αὐτό, τό ποιά θά γίνει ἡ Μητέρα
τοῦ Μεσσία δέν ἔπρεπε νά τό γνωρίζει ὁ διάβολος. Γι᾽ αὐτό οἰκονόμησε ὁ Θεός στή
νεαρή ἡλικία τῶν δεκαπέντε ἐτῶν νά μνηστευθεῖ ἡ Παναγία μας μέ τόν πολύ προχωρημένο στήν ἡλικία Ἰωσήφ, ὥστε νά εἶναι παρθενικός ὁ γάμος. Ἀφοῦ λοιπόν ἡ Παναγία
μας μνηστεύθηκε, ὁ διάβολος παραπλανήθηκε ὅτι οὔτε καί Αὐτή θά εἶναι ἡ Μητέρα
τοῦ Μεσσία. Ἀπατήθηκε ὁ ἀπατεώνας! Ὅπως παλαιά, στόν κῆπο τοῦ παραδείσου,
μᾶς ἀπάτησε αὐτός καί φάγαμε τόν ἀπαγορευμένο καρπό, ἔτσι τώρα ἀπατήθηκε καί
ὁ ἴδιος. Γι᾽ αὐτόν λοιπόν τόν λόγο, ἀγαπητοί μου, γιά νά ἀπατηθεῖ ὁ διάβολος, γι᾽
αὐτό μνηστεύθηκε ἡ Παναγία μας. Τό ἴδιο συνέβη καί μέ τόν θάνατο τοῦ Χριστοῦ
τήν Μεγάλη Παρασκευή στόν Γολγοθᾶ. Καί σ᾽ αὐτό τό θεῖο μυστήριο τοῦ Σταυροῦ
ἀπατήθηκε ὁ διάβολος, γιατί ἦταν σέ ἀμφιβολία· εἶναι ἤ δέν εἶναι ὁ Μεσσίας αὐτός
πού πάσχει. Καί λέγει λοιπόν ὡραῖα ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ θεοφόρος: «Ἔλαθε (δηλαδή,
διέφυγε τήν προσοχή) τόν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου ἡ παρθενία Μαρίας καί ὁ τοκετός αὐτῆς, ὁμοίως καί ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου· τρία μυστήρια κραυγῆς, ἅτινα ἐν
ἡσυχίᾳ Θεοῦ ἐπράχθη» (Ἐφεσ. 19,1)!
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
1. Χριστούγεννα σήμερα, ἀδελφοί μου Χριστιανοί! Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ σαρκώθηκε
στήν Κοιλία τῆς Παναγίας μας καί ἔγινε ἄνθρωπος. Ἦρθε ἀνάμεσά μας. Ἦρθε
στήν φτώχεια μας καί τήν μιζέρια μας γιά νά μᾶς σώσει. Καί πῶς ἦρθε; Ἦρθε
ὄχι μέ κρότο καί πάταγο, ἀλλά ταπεινά καί μυστικά. Τά μυστήρια, πού κάνει ὁ
Θεός γιά μᾶς, εἶναι μέν μυστήρια κραυγῆς, δυνατά δηλαδή μυστήρια, ἀλλά γίνονται «ἐν ἡσυχίᾳ». Ἔτσι ἥσυχα, μιά χειμωνιάτικη νυχτιά, πέρα ἐκεῖ στήν μικρή
Βηθλεέμ, γεννήθηκε ὁ Χριστός ἀπό τήν Παναγιά.
2. Γεννήθηκε φτωχά ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας. Γεννήθηκε σέ μία φάτνη ἀλόγων.
Ποῦ ἡ σόμπα; Ποῦ ἡ θερμάστρα; Ποῦ τά μαλακά ροῦχα; Φτώχεια, χριστιανοί
μου, φτώχεια! Καί λίγο μετά ἔρχεται καί ἡ καταδίωξη τοῦ νεογέννητου Χριστοῦ
ἀπό τόν αἱμοβόρο Ἡρώδη καί ἡ προσφυγιά στήν Αἴγυπτο! Ἀπό πολύ νωρίς λοιπόν
ἄρχισε νά ἐκπληρώνεται ἡ προφητεία τοῦ Γέροντα Συμεών ὅτι τήν καρδιά τῆς
Μητέρας τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας μας, θά τήν περάσει μαχαίρι!... Ἀλλά καί
σέ ὅλη τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τήν γράφουν τά Εὐαγγέλια, βλέπουμε τήν
φτώχεια καί τήν ἁπλότητά Του. Τόν βλέπουμε νά περπατάει μέ τά πόδια καί
κατάκοπος ἀπό τήν ὁδοιποιρία νά κάθεται τό καταμεσήμερο στό φρέαρ τῆς Συχάρ
καί νά ζητάει νά πιεῖ νερό. Σχετικά μέ τήν τροφή Του διαβάζουμε ἀλλοῦ στό
Εὐαγγέλιο ὅτι γιά τόν Χριστό καί τήν συνοδεία Του ἡ τροφή ἦταν πέντε ψωμιά
κρίθινα. Τί φαγητό ἦταν αὐτό γιά δώδεκα Μαθητές καί Ἕνας ὁ Χριστός δεκατρεῖς!... Ἀλλά καί ἀλλοῦ στά Εὐαγγέλια διαβάζουμε ὅτι δέν ὑπῆρχε οὔτε αὐτό
τό λιτό καί φτωχό φαγητό. Καί πεινασμένοι καί κουρασμένοι καθώς ἦταν οἱ Μαθητές ἀπό τίς περιοδεῖες γιά τό κήρυγμα, πῆγαν στά σπαρμένα χωράφια καί μαδοῦσαν στάχυα γιά νά φᾶνε. Τό πρῶτο κρεββάτι τοῦ Χριστοῦ, τήν κούνια Του
δηλαδή, τήν ξέρετε. Ἦταν ἄχυρα ἀπό τόν σταῦλο τῶν ἀλόγων. Καί τό τελευταῖο
κρεββάτι τοῦ Χριστοῦ πάλι τό ξέρετε. Ἦταν δύο ξύλα, ἄγρια ξύλα τοῦ βουνοῦ, ὁ
Σταυρός· αὐτό ἦταν τό τελευταῖο κρεββάτι τοῦ Χριστοῦ. Καί προσκέφαλό Του
ἦταν τό μυτερό ἀκάνθινο στέφανο.
3. Καί τώρα τό μήνυμα γιά μᾶς: Ἀφοῦ ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου,
ἦταν ἔτσι ἁπλῆ καί φτωχική, ἔτσι πρέπει νά εἶναι καί ἡ δική μας ζωή, ἄν θέλουμε
νά εἴμαστε σωστοί χριστιανοί. Ἡ χλιδή καί ἡ πολυτέλεια, τά πλούσια φαγητά
καί τά πολυτελῆ ἐνδύματα δέν ταιριάζουνε σέ μᾶς. Ὅποιος ζεῖ ἔτσι, ἄς μήν ξεγελάει τόν ἑαυτό του. Δέν εἶναι σωστός μαθητής τοῦ Χριστοῦ. Ἄς ζοῦμε ἁπλᾶ
καί φτωχικά, χριστιανοί μου, γιατί καί ἔτσι μᾶς ἀναγκάζουν σήμερα τά πράγματα
219

νά ζοῦμε. Καί ὑποθέτω καί νομίζω ὅτι ἐπειδή ἀκριβῶς δέν ζούσαμε ἁπλᾶ καί
φτωχικά, ὅπως ἔπρεπε, γι᾽ αὐτό, γιά τιμωρία μας καί γιά σωφρονισμό μας, ἦρθαν
ἔτσι τά πράγματα καί θά ζήσουμε ἀναγκαστικά φτωχικά. Πῶς θά τά καταφέρουμε; Θά τά καταφέρουμε μέ τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας
καί μέ τήν ἀνθρώπινη σύνεση. Καί στά περιστατικά τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ μέ τήν μεγάλη φτώχεια βλέπουμε τήν σύνεση τοῦ Ἰωσήφ. Γιατί ἐρωτῶ:
Ποῦ βρέθηκαν τά ἔξοδα γιά τό φυγή καί τήν παραμονή στήν Αἴγυπτο; Τρεῖς
μῆνες πρέπει νά ἔμεινε ὁ Χριστός στήν Αἴγυπτο. Ἀλλά καί ἄλλα ἔξοδα γιά τήν
ἐπιστροφή στήν Παλαιστίνη καί τήν ἐγκατάστασή τους στήν Ναζαρέτ. Ποῦ βρέθηκαν τά ἔξοδα γιά τίς μετακινήσεις καί τίς διαμονές αὐτές; Ἐδῶ, ὅπως λέγουν
καί οἱ ἑρμηνευτές, πρέπει νά ὑποθέσουμε ὅτι ὁ Ἰωσήφ πούλησε ἕνα ἀπό τά δῶρα
τῶν Μάγων, τόν χρυσό μᾶλλον καί ἔτσι ἀνταποκρίθηκε στά ἔξοδα. Ἀλλά καί στά
προηγούμενα ἔξοδα κατά τήν πορεία ἀπό τήν Βηθλεέμ στά Ἰεροσόλυμα γιά τήν
περιτομή, γιά τήν προσφορά στόν Ναό καί τήν ἀμοιβή στούς ἱερεῖς, πού ὁριζόταν
ἀπό τόν Νόμο, πάλι πρέπει νά ὑποθέσουμε ὅτι τά «ἔβγαλε πέρα» ὁ Ἰωσήφ μέ
τήν σύνεσή του. Γιατί, ὅπως λέγουν πάλι οἱ ἑρμηνευτές, ἐγνώριζε ἐκ τῶν προτέρων ὅτι θά ἀντιμετωπίσει τά ἔξοδα αὐτά καί ἔκανε λοιπόν οἰκονομίες ἀπό τήν
ἐργασία του ὡς μαραγκός καί ἀνταποκρίθηκε στά κατά τόν Νόμο ἔξοδα.
4. Καλά Χριστούγεννα, ἀγαπητοί μου! Ἀπό τήν φτωχή φάτνη τῆς Βηθλεέμ ἄς
πάρουμε δύναμη γιά νά μή χάσουμε τό κουράγιο μας στήν οἰκονομική ἐξαθλίωση
πού φτάσαμε καί πού ζοῦμε. Ὄχι, δέν θά χάσουμε τό κουράγιο μας, πού εἶναι τό
καλύτερο φάρμακο. Ἡ λεβεντιά τῆς φυλῆς μας, ἡ Γορτύνια καί Μεγαλοπολίτικη
ἱστορία τῶν παππούδων καί γιαγιάδων μας καί πρό παντός ἡ χριστιανική μας
πίστη, δέν θά μᾶς ἀφήσουν νά ἀποκάμουμε. Χρόνια πολλά, χριστιανοί μου, καί
εὐλογημένο τό νέο ἔτος. Ἀπό τήν φάτνη τῆς Βηθλεέμ ἄς μᾶς ἔρθει χρυσός, λίβανος
καί σμύρνα. «Ἐπί γῆς εἰρήνη καί ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία», Ἀμήν.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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Κ ΑΤ Η Χ Η ΣΗ Γ Ι Α ΠΑ ΙΔ ΙΑ
1. Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
1. Στό πρῶτο αὐτό μάθημά μας, ἀγαπητά παιδιά, θά σᾶς μιλήσω γιά τόν Θεό μας.
Πρέπει νά προσέξετε ἰδιαίτερα τό μάθημα αὐτό, γιατί εἶναι πολύ βασικό. Ὁ Θεός μας,
παιδιά, λέγεται ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ. Εἶναι δηλαδή τρία Πρόσωπα: Εἶναι ὁ ΠΑΤΕΡΑΣ,
ὁ ΥΙΟΣ καί τό ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ.
2. Τό καθένα ἀπό τά τρία αὐτά Πρόσωπα, παιδιά, εἶναι Θεός. Θεός εἶναι ὁ Πατέρας,
Θεός εἶναι ὁ Υἱός, Θεός εἶναι καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὅμως, ἄν καί ὁ Θεός μας εἶναι
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, δέν λατρεύουμε τρεῖς Θεούς, ἀλλά ΕΝΑ Θεό. Ὁ Θεός μας εἶναι
ΕΝΑΣ. Καί αὐτό τό δηλώνουμε ὅταν κάνουμε τόν Σταυρό μας. Κάνοντας τόν Σταυρό
μας ἑνώνουμε τά τρία δάχτυλα τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ μας. Γιατί τρία δάχτυλα; Γιατί εἶναι
τρία τά Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδας. Καί γιατί τά ἑνώνουμε τά δάχτυλά μας; Τά
ἑνώνουμε γιά νά δηλώσουμε ὅτι τά τρία Πρόσωπα εἶναι ΕΝΑ. Μέ τό ἔξυπνο ὅμως
μυαλό σας θά ρωτήσετε καί θά πεῖτε: Πῶς, ἐνῶ εἶναι τρία τά Πρόσωπα, ὁ Πατέρας,
ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, πῶς εἶναι ΕΝΑΣ ὁ Θεός μας;
3. Γιά νά σᾶς ἀπαντήσω στό ἐρώτημά σας αὐτό, παιδιά, πρέπει νά σᾶς πῶ πρῶτα
δύο πράγματα, σχετικά μέ τό μάθημά μας. Δέν θά τά καταλάβετε βέβαια αὐτά τά
δύο, οὔτε καί ἐγώ τά καταλαβαίνω. Γιατί οἱ ἀλήθειες τῆς πίστης μας δέν ἐξηγοῦνται
μέ τό μυαλό. Οἱ ἀλήθειες τῆς πίστης μας, πού τίς λέμε ΔΟΓΜΑΤΑ, μᾶς ἀποκαλύφθηκαν ἀπό τόν Θεό καί πρέπει νά τίς δεχόμαστε καί ἄς μή μποροῦμε νά τίς νοήσουμε.
Ἡ πίστη μας, παιδιά, εἶναι ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ τοῦ Θεοῦ σέ μᾶς καί δέν εἶναι ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ μερικῶν ἀνθρώπων μέ ἔξυπνο μυαλό.
(α) Εἴπαμε ὅτι, ἐνῶ τά Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδας εἶναι τρία, ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός
καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὅμως εἶναι ΕΝΑΣ ὁ Θεός μας. Πῶς συμβαίνει αὐτό; Τό πρῶτο,
πού θέλω νά σᾶς πῶ πάνω σ᾽ αὐτό, εἶναι ὅτι στήν Ἁγία Τριάδα ΑΡΧΗ εἶναι ὁ Πατέρας. Ὁ Πατέρας ΓΕΝΝΑΕΙ τόν Υἱό καί ΕΚΠΟΡΕΥΕΙ τό Ἅγιο Πνεῦμα. Θέλω
να μάθετε αὐτά τά δύο ρήματα πού σᾶς εἶπα: τό ΓΕΝΝΑΕΙ καί τό ΕΚΠΟΡΕΥΕΙ.
Νά τό λέτε ὅπως τό εἶπα: Ὁ Πατέρας γεννάει τόν Υἱό καί ὄχι ἐγέννησε, σάν δηλαδή
αὐτό νά ἦταν μία πράξη πού κάποτε παλαιά ἔγινε καί τώρα σταμάτησε νά γίνεται.
Γιά τόν Θεό δέν συμβαίνει αὐτό. Καί ὁ Πατέρας πάλι ἐκπορεύει τό Ἅγιο Πνεῦμα καί
ὄχι ἐκπόρευσε. Σέ Ἐνεστώτα δηλαδή χρόνο καί ὄχι σέ Ἀόριστο. Τό παριστάνω, παιδιά,
αὐτό πού σᾶς εἶπα κάνοντας ἕνα τρίγωνο:
ΠΑΤΕΡΑΣ
Κοιτᾶξτε τό τρίγωνο: Κορυφή εἶναι ὁ Πατέρας. Ἀπό αὐτόν γεννᾶται ὁ Υἱός καί ἀπό Αὐτόν
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ἐκπορεύεται τό Ἅγιο Πνεῦμα. Μέ τήν εὐκαιρία
ΥΙΟΣ
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πού σᾶς παρέστησα τήν Ἁγία τριάδα μέ αὐτό τό τρίγωνο πού βλέπετε ἔχω νά σᾶς
πῶ, παιδιά, ὅτι πέρα ἐκεῖ στήν Δύση, μερικοί πλανεμένοι καί αἱρετικοί ἄνθρωποι, πού
τούς λέμε «Παπικούς», πῆραν τό τρίγωνο αὐτό καί τό ἀντέστρεψαν καί εἶπαν: Ὁ
Πατέρας γεννάει τόν Υἱό καί ἀπό τούς δυό (τόν Πατέρα καί τόν Υἱό) ἐκπορεύεται τό
Ἅγιο Πνεῦμα. «Φιλιόκβε», τό λένε αὐτοί αὐτό. Κοιτᾶξτε τό τρίγωνο τῶν Παπικῶν:
ΠΑΤΕΡΑΣ

ΥΙΟΣ

Ἐμεῖς, πού λεγόμαστε Ὀρθόδοξοι, πιστεύουμε ΜΟΝΑΡΧΙΑ στήν Ἁγία Τριάδα.
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
Ἀπό τόν Πατέρα γεννᾶται ὁ Υἱός καί ἀπό τόν
Πατέρα πάλι ἐκπορεύεται τό Ἅγιο Πνεῦμα.Οἱ αἱρετικοί ὅμως Παπικοί πιστεύουν
ΔΥΑΡΧΙΑ στήν Ἁγία Τριάδα. Σάν δηλαδή γιά τήν ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
νά μήν ἔφτανε ὁ Πατέρας καί χρειαζόταν καί δεύτερη πηγή, ὁ Υἱός, γιά νά ἐκπορευθεῖ
τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἐπειδή λοιπόν ὁ Πατέρας εἶναι ἡ ἀρχή καί εἶναι ἡ πηγή στήν θεότητα, γι᾽ αὐτό καί ὁ Θεός μας, ἄν καί εἶναι τρία Πρόσωπα, εἶναι ΕΝΑΣ.
(β) Ἀλλά καί ἕνα δεύτερο θέλω νά σᾶς πῶ γιά τό θέμα πού μιλᾶμε: Εἶναι μέν τρία
τά Πρόσωπα, ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀλλά καί τά τρία Πρόσωπα
ἔχουν ΜΙΑ ΟΥΣΙΑ. Γι᾽ αὐτό καί εἶναι ΕΝΑΣ ὁ Θεός μας. Ἐπειδή καί τά τρία Πρόσωπα ἔχουν μία ΟΥΣΙΑ. Καί ἀφοῦ ἔχουν μία οὐσία, γι᾽ αὐτό καί λέγονται ΟΜΟΟΥΣΙΑ. Καί ἐπειδή εἶναι ὁμοούσια εἶναι καί ἀχώριστα. Πιστεύουμε λοιπόν: ΠΑΤΕΡΑ,
ΥΙΟΝ καί ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, ΤΡΙΑΔΑ ΟΜΟΟΥΣΙΟΝ καί ΑΧΩΡΙΣΤΟΝ.
4. Τήν πίστη μας αὐτή στήν Ἁγία Τριάδα, παιδιά, πρέπει νά τήν λέμε στήν προσευχή μας. Τήν προσευχή μας πρέπει νά τήν ἀρχίζουμε μέ τήν Ἁγία Τριάδα. Θά σᾶς
πῶ δύο-τρεῖς προσευχές στήν Ἁγία Τριάδα, πού σᾶς παρακαλῶ νά τίς λέτε κάθε μέρα:
(α) «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀμήν».
Κοιτᾶξτε: Ἐνῶ εἶναι τρία τά Πρόσωπα καί ἔπρεπε νά λέμε «Εἰς τά ὀνόματα τοῦ
Πατρός κ.λπ.», ὅμως λέμε «Εἰς τό ὄνομα...». Γιατί; Γιατί ΕΝΑΣ εἶναι ὁ Θεός μας.
Μία εἶναι ἡ θεία οὐσία, ἄν καί τά Πρόσωπα εἶναι τρία.
(β) «Ἅγιος ὁ Θεός (αὐτό λέγεται γιά τόν Πατέρα), Ἅγιος Ἰσχυρός (αὐτό λέγεται
γιά τόν Υἱό), Ἅγιος ἀθάνατος (αὐτό λέγεται γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα), ἐλέησον ἡμᾶς».
Θά ἔπρεπε νά λέμε «ἐλεήσατε ἡμᾶς», γιατί ἀπευθυνόμαστε σέ τρία Πρόσωπα. Ἀλλά
λέμε «ἐλέησον ἡμᾶς», ἐπειδή ΕΝΑΣ εἶναι ὁ Θεός μας.
(γ) Προτοῦ νά κοιμηθεῖτε, ἀγαπητά παιδιά, ἀλλά καί ὅποτε θέλετε, νά λέτε αὐτήν
τήν μικρή καί ὡραία προσευχή στήν Ἁγία Τριάδα: «Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή
μου ὁ Υἱός, σκέπη μου τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, Τριάς Ἁγία δόξα Σοι».
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 46ο

ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ Γ´ ΚΛΙΣΕΩΣ
Συγκοπτόμενα ὑγρόληκτα
Ἀκατάληκτα σέ -ηρ γεν. -ρος διπλόθεμα
Ἀπό τά διπλόθεμα ὑγρόληκτα ὀνόματα σέ -ηρ τά παραπάνω ἕξι ὁ πατήρ, ἡ μήτηρ, ἡ θυγάτηρ,
ἡ γαστήρ (= κοιλιά), ἡ Δημήτηρ καί ὁ ἀνήρ λέγονται συγκοπτόμενα, γιατί συγκόπτουν, δηλαδή
ἀποβάλλουν τό ε τοῦ ἀσθενοῦς θέματος σέ ὁρισμένες πτώσεις τοῦ ἑνικοῦ (στήν γενική καί δοτική)
καί τοῦ πληθυντικοῦ.
Παραδείγματα
1. Ἔσεσθε καί ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατήρ ἡμῶν...
2. Μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ πατρίς.
3. Δόξα τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ...
4. Τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται...
5. Πάτερ ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι.
6. ... κατά τά αὐτά γάρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.
7. Ὁ Θεός τῶν πατέρων ἡμῶν, ὁ ποιῶν μεθ᾽ ἡμῶν...
8. Ἡ σκηνή τοῦ μαρτυρίου ἦν τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ...
9. Ἐάν γάρ πολλούς παιδαγωγούς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾽ οὐ πολλούς πατέρας.
10. ... λέγει τῇ μητρί Αὐτοῦ... εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ, ἰδού ἡ μήτηρ σου.
11. Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπό τήν σκέπην σου.
12. Ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν...
13. Εἴπατε τῇ θυγατρί Σιών, ἰδού ὁ βασιλεύς σου.
14. Θάρσει θύγατερ· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.
15. Οὐδείς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου.
16. Ἰδού ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται υἱόν...
17. Δήμητρος καί Περσεφόνης λαμπρόν ἱερόν ἐν Ἐλευσῖνι ἦν.
18. Τῇ Δήμητρι θυγάτηρ ἦν Περσεφόνη.
19. Οἱ Ἀθηναῖοι τήν Δήμητρα καί Περσεφόνην τοῖς Ἐλευσινίοις μυστηρίοις ἐθεράπευον (=
ἐλάτρευαν).
20. Ὦ Δήμητερ καί Περσεφόνη, χάριν ἔχομεν ὑμῖν (= σᾶς χρωστᾶμε εὐγνωμοσύνη), παρέχετε
γάρ καλά δῶρα.
Ὅπως βλέπουμε ἀπό τά ἀνωτέρω παραδείγματα τά συγκοπτόμενα διπλόθεμα ἀκατάληκτα
σέ -ηρ κλίνονται ὡς ἑξῆς:
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Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ὁ
πατήρ
ἀνήρ
ἡ
θυγάτηρ
τοῦ πατρ-ός
ἀνδρ-ός
τῆς θυγατρ-ός
τῷ πατρ-ί
ἀνδρ-ί
τῇ θυγατρ-ί
τόν πατέρ-α
ἄνδρ-α
τήν θυγατέρ-α
ὦ
πάτερ
ἄνερ
ὦ
θύγατερ
Π Λ Η ΘΥ Ν Τ Ι ΚΟ Σ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ
οἱ
πατέρ-ες
ἄνδρ-ες
αἱ
θυγατέρ-ες
τῶν πατέρ-ων
ἀνδρ-ῶν
τῶν θυγατέρ-ων
τοῖς πατρ-ά-σι(ν)
ἀνδρ-ά-σι(ν)
ταῖς θυγατρ-ά-σι(ν)
τούς πατέρ-ας
ἄνδρ-ας
τάς θυγατέρ-ας
ὦ
πατέρ-ες
ἄνδρ-ες
ὦ
θυγατέρ-ες

Δημήτηρ
Δήμητρ-ος
Δήμητρ-ι
Δήμητρα
Δήμητερ

δέν ἔχει

Παρατηρήσεις
Τί συγκόπτει κάθε ὄνομα
1. Τά ὀνόματα πατήρ, μήτηρ, θυγάτηρ, γαστήρ ἀποβάλλουν τό ε στήν γενική καί δοτική
ἑνικοῦ καί στήν δοτική πληθυντικοῦ.
2. Τό ὄνομα ἀνήρ ἀποβάλλει τό ε στίς πλάγιες πτώσεις τοῦ ἑνικοῦ καί σέ ὅλες τίς πτώσεις
τοῦ πληθυντικοῦ· μεταξύ δέ τοῦ ν καί τοῦ ρ ἀναπτύχθηκε τό σύμφωνο δ γιά διευκόλυνση τῆς
προφορᾶς (ἀνήρ, ἀνερ-ός – ἀνρός – ἀν-δ-ρός).
3. Tό ὄνομα Δημήτηρ ἀποβάλλει τό ε στίς πλάγιες πτώσεις τοῦ ἑνικοῦ.
4. Ὅλα τά συγκοπτόμενα στήν δοτική τοῦ πληθυντικοῦ ἀνάμεσα στό συγκεκομμένο θέμα καί
στήν κατάληξη -σι παίρνουν ἕνα α βραχύ στό ὁποῖο καί τονίζονται (μητράσι, θυγατράσι, γαστράσι).
5. Τά ὀνόματα πατήρ, μήτηρ, θυγάτηρ καί γαστήρ στήν γενική καί δοτική ἑνικοῦ τονίζονται
στήν λήγουσα, τό δέ ὄνομα ἀνήρ τονίζεται στήν λήγουσα καί σ᾽ αὐτές τίς πτώσεις ἀλλά καί στήν
γενική πληθυντικοῦ (μητρός, μητρί – πατρός, πατρί – ἀνδρός, ἀνδρί, ἀνδρῶν).
Τό ὄνομα Δημήτηρ τονίζεται στήν προπαραλήγουσα σέ ὅλες τίς πτώσεις ἐκτός ἀπό τήν ὀνομαστική.
6. Τά ὀνόματα πατήρ, μήτηρ, θυγάτηρ, ἀνήρ σχηματίζουν τήν κλητική ὅμοια μέ τό ἀσθενές
θέμα καί ἀνεβάζουν τόν τόνο: ὦ πάτερ, μῆτερ, θύγατερ, ἄνερ. Μόνο τό ὄνομα γαστήρ σχηματίζει
τήν κλητική ἑνικοῦ ὅμοια μέ τήν ὀνομαστική (ὦ γαστήρ).
ΑΠΛΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ
Διμηνιαία Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2012 – Τεῦχος 60
Ἰδιοκτήτης
Ἱερά Μητρόπολις Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
Δημητσάνα 220 07
Ἐκδότης - Συντάκτης
Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
Διευθυντής
Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Κανάκης
220 07 Δημητσάνα - Τηλ. 27950-31217
Ὑπεύθυνος Ἐκδόσεως
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Κιούσης

224

