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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
1. Νέο ἔτος ὑποδεχθήκαμε, ἀγαπητοί μου, τό ἔτος 2013. Τί ἄραγε θά φέρει
τό ἔτος αὐτό; Θά φέρει λύση τῆς κρίσης πού ἀντιμετωπίζει ἡ ἀγαπημένη μας
πατρίδα ἤ θά μπερδέψει περισσότερο τά πράγματα; Αὐτό, ἀδελφοί μου, ἐξαρτᾶται
ἀπό μᾶς. Κατά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, τήν Ἁγία Γραφή, ἕνα κοινωνικό κακό πού
συμβαίνει ἔχει ὡς αἰτία τήν ἁμαρτία τῶν ἀνθρώπων. Ἁμαρτήσαμε, χριστιανοί
μου, ἁμαρτήσαμε. Παραστρατήσαμε ἀπό τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ, γενήκαμε ἀποστάτες υἱοί, ἡ καρδιά μας κτυπάει δυνατά γιά ἄλλες ἀγάπες καί ὄχι γιά τήν
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί ἔτσι πέσαμε σέ χάος.
2. Ἄς τό καταλάβουμε ὅλοι αὐτό, καί οἱ ἄρχοντες καί ὁ λαός, καί ἄς μετανοήσουμε ἐπί τέλους γιά τά ἁμαρτήματά μας, γιά νά ἔλθουν καλύτερες ἡμέρες
στόν τόπο μας. Κάποτε, χριστιανοί, ἡ πατρίδα μας ἦταν ὑπόδουλη στήν Τουρκιά
γιά τετρακόσια χρόνια. Ἀλλά οἱ τότε πνευματικοί πατέρες τῶν Ἑλλήνων, οἱ ἱερεῖς
καί οἱ ἀρχιερεῖς, σάλπιζαν στούς ὑποδούλους δυνατά κηρύγματα γιά μετάνοια.
Ἔλεγαν σ᾽ αὐτούς νά κάνουν προσευχή στήν Παναγιά γιά τήν ἀπελευθέρωση,
τούς δυνάμωναν μέ τήν πίστη στόν Θεό καί ἔτσι ἔγινε τό θαῦμα καί εἴδαμε λευτεριά. Καί τώρα, ἀδελφοί, ζοῦμε μιά ἄλλου εἴδους σκλαβιά, χωρίς ὅμως νά γίνεται
λόγος γιά μετάνοια. Καί ὄχι μόνο δέν γίνεται λόγος γιά μετάνοια, ἀλλά συνεχίζουμε νά ἁμαρτάνουμε ἀκόμη περισσότερο. Τό δέ χειρότερο ἀπό ὅλα τά ἁμαρτήματά μας εἶναι τό ὅτι ἐσχάτως ἀνεχθήκαμε ἀδιαμαρτύρητα καί μέ ἀπάθεια νά
ἐμπαιχθεῖ στήν πατρίδα μας μέ θεατρική παράσταση τό τίμιο καί πανάγιο Πρόσωπο τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
3. Τήν μετάνοιά μας καί στροφή στόν Θεό μᾶς τήν ἐπιβάλλουν σήμερα τά

πράγματα περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά. Καί ἡ μετάνοιά μας αὐτή θά μᾶς
δώσει ἕνα φτερωτό πνεῦμα, αὐτό τό πνεῦμα πού ἐκφράζει τήν λεβεντιά τοῦ ὀρθόδοξου Ἕλληνα, αὐτό πού βλέπουμε στήν ἡρωική μας ἱστορία. Καί αὐτό τό πνεῦμα
θά μᾶς τονώσει ψυχικά, θά μᾶς στυλώσει στά πόδια μας καί θά μᾶς φτερώσει,
γιατί ἡ κρίση μᾶς ἔχει βουλιάξει καί μᾶς ἔχει καταχώσει. Αὐτό εἶναι ἡ ἄλλη
ζημιά πού παθαίνουμε μέ τήν ἀποξένωσή μας ἀπό τόν Θεό. Ὅτι δηλαδή χάνουμε
τό κουράγιο μας καί συντριβόμαστε ψυχικά καί δέν ἔχουμε τήν δύναμη νά κάνουμε οὔτε ἕνα βῆμα. Ὄχι, ἀδελφοί μου, ὄχι! Πίστη στόν καλό Θεό μας ὅτι δέν
θά μᾶς ἐγκαταλείψει. Πίστη στήν Κυρία Θεοτόκο, τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό
μας, πού τό Χέρι Της τό παντοδύναμο τό βλέπουμε πάντα νά σώζει τό ἔθνος μας
ἀπό τά δεινά. Καί τώρα θά ξαναδοῦμε τό θαῦμα Της. Ἀρκεῖ μόνο νά κάνουμε τήν
στροφή πρός τόν Θεό, γιά τήν ὁποία σᾶς μίλησα, καί ἀρκεῖ πάλι νά μήν καταπέσει
τό φρόνημά μας καί ἀποθαρρυνθοῦμε. Αὐτό δέν μᾶς ἐπιτρέπεται νά τό πάθουμε
οὔτε σάν χριστιανοί, οὔτε σάν Ἕλληνες.
Εἴθε τό νέο ἔτος 2013 νά γίνει ἔτος ἀναζήτησης τοῦ Θεοῦ καί νά ἀνοίξει στήν
ἀγαπημένη μας πατρίδα εὐθεία καί πλατειά ὁδό, γιά νά ζοῦμε ὅλοι μας μιά ὄμορφη
ζωή μέ τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ σ᾽ αὐτήν, ζωή χωρίς ἀγωνία καί ἄγχος.
Χρόνια Σας πολλά.
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Εὐτυχισμένο τό νέο ἔτος 2013
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Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ (α). ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ
1. Συνεχίζουμε, ἀδελφοί χριστιανοί, τήν μελέτη μας στούς ἁγίους Πατέρες. Μετά
τόν ἅγιο Ἰγνάτιο, στόν ὁποῖο ἀφιερώσαμε πολλά κηρύγματα, θά σᾶς μιλήσω σήμερα
γιά τόν ἅγιο Πολύκαρπο. Ἦταν καί αὐτός, σάν τόν ἅγιο Ἰγνάτιο, μαθητής τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου. Καί καθόταν στά πόδια τοῦ διδασκάλου του αὐτοῦ
καί ἄκουγε τήν διδασκαλία του. Ἀπό αὐτόν, τόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη, ὁ Πολύκαρπος
χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος, γιά νά ποιμάνει τήν Ἐκκλησία τῆς Σμύρνης. Ὁ ἅγιος Πολύκαρπος ἐποίμανε τήν Ἐκκλησία τῆς Σμύρνης μέ πολύ ζῆλο καί φύλαγε μέ πολλή
ἀγωνία τό ποίμνιό του ἀπό τούς αἱρετικούς. Κάποτε ὁ ἅγιος συναντήθηκε μέ τόν αἱρετικό
Μαρκίωνα. «Μέ γνωρίζεις;», τοῦ εἶπε ὁ Μαρκίωνας. «Σέ γνωρίζω», τοῦ ἀπάντησε ὁ
ἅγιος. «Εἶσαι ὁ πρωτότοκος τοῦ Σατανᾶ»!...Ὁ ἅγιος Πολύκαρπος πέθανε μέ μαρτυρικό
θάνατο στή Σμύρνη τό ἔτος 156 μ.Χ., τήν 2α τοῦ μηνός Ξανθικοῦ, δηλαδή τήν 23η
Φεβρουαρίου. Τήν ἡμέρα αὐτή ἑορτάζουμε καί ἐμεῖς τήν μνήμη του. Τόν μαρτυρικό θάνατο τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου τόν γνωρίζουμε ἀπό τό σωζόμενο «Μαρτύριό» του. Πρόκειται γιά μία ἐγκύκλιο ἐπιστολή, πού ἔστειλε ἡ Ἐκκλησία τῆς Σμύρνης σέ ἄλλες
Ἐκκλησίες. Ἡ ἐπιστολή αὐτή περιγράφει μέ λεπτομέρεια τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου καί
αὐτό σημαίνει ὅτι εἶναι γραμμένο ἀπό αὐτόπτη μάρτυρα. Ὀλίγα μόνο θά σᾶς πῶ, χριστιανοί μου, ἀπό τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου, ὅσο μοῦ ἐπιτρέπει ὁ χρόνος, καί παρακαλῶ
πολύ νά τά προσέξετε.
2. Ἦταν χρόνια διωγμοῦ ἐναντίον τῆς πίστης μας τήν ἐποχή ἐκείνη καί ὁ ἅγιος Πολύκαρπος, ὁ Ἐπίσκοπος Σμύρνης, στήριζε τούς χριστιανούς γιά νά ἀντέξουν στά μαρτύρια. Γι᾽ αὐτό καί οἱ εἰδωλολάτρες ζήτησαν τήν θανάτωσή του. Ὁ ἅγιος Πολύκαρπος
δέν ταράχθηκε ἀπό τόν διωγμό ἐναντίον του, ἀλλά, ἐπειδή τό ἀπαιτοῦσαν οἱ χριστιανοί,
ἔφυγε ἀπό τή Σμύρνη καί κρύφτηκε σέ ἕνα μικρό ἀγρό, πού βρισκόταν κοντά στήν πόλη.
Τό ἔκανε αὐτό, γιατί τό κείμενο τῆς ἐπιστολῆς λέει ὅτι δέν πρέπει νά ἐπιζητοῦμε μόνοι
μας τό μαρτύριο, ἀλλά νά μήν τό ἀρνούμαστε ὅταν μᾶς συμβεῖ. Καί ἀναφέρει μάλιστα
τό κείμενο μιά περίπτωση μέ κάποιο χριστιανό ἀπό τή Φρυγία, ὀνόματι Κόιντο, ὁ ὁποῖος
παρουσιάσθηκε μόνος του στό μαρτύριο, γιά νά τόν φᾶνε τά θηρία. Ὅταν ὅμως εἶδε τά
θηρία δείλιασε καί τελικά ἀρνήθηκε τόν Χριστό καί θυσίασε στά εἴδωλα. Ὁ ἅγιος Πολύκαρπος παρέμεινε κρυμμένος στόν ἀγρό καί προσευχόταν μέρα καί νύχτα γιά ὅλους
τούς χριστιανούς καί γιά ὅλες τίς Ἐκκλησίες. Καί αὐτό «σύνηθες ἦν αὐτῷ», σημειώνει
τό κείμενο (4,1). Τί ὡραῖα συνήθεια! Τρεῖς μέρες προτοῦ νά συλληφθεῖ ὁ ἅγιος, προσευχόμενος εἶδε ἕνα ὅραμα. Εἶδε νά καίγεται τό προσκέφαλό του καί εἶπε στούς συντρόφους
του: «Δεῖ με ζῶντα καυθῆναι» (4,2). «Θά καῶ ζωντανός»! Μέ τήν προδοσία ἑνός
μικροῦ παιδιοῦ ἀνακαλύφθηκε ὁ ἅγιος καί τόν συνέλαβαν οἱ εἰδωλολάτρες. Ἐκεῖνοι θαύμασαν τήν ἀταραξία του καί τήν ἀφοβία του γιά τόν θάνατο σέ τόσο μάλιστα μεγάλη
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ἡλικία. Καί ἐντύπωση πάλι ἔκανε τό ἄλλο, τό ὅτι ὁ ἅγιος εἶπε στούς συντρόφους του νά
ἑτοιμάσουν φαγητό γιά τούς διῶκτες του καί νά τούς δώσουν νά φᾶνε καί νά πιοῦν ὅσο
θέλουν. Παρακάλεσε ὅμως τούς διῶκτες του νά τοῦ δώσουν προθεσμία νά προσευχηθεῖ
καί ἐκεῖνοι τοῦ τό ἐπέτρεψαν. «Ὅταν τέλος πάντων κατέπαυσε τήν προσευχή», λέει τό
κείμενο, τόν ἀνέβασαν σέ μία ἅμαξα καί τόν ὁδήγησαν στό στάδιο τοῦ μαρτυρίου. Ὅταν
εἰσερχόταν στό στάδιο, ὅλοι οἱ ἐκεῖ χριστιανοί ἄκουσαν φωνή ἀπό τόν οὐρανό, πού τοῦ
ἔλεγε: «Ἴσχυε Πολύκαρπε καί ἀνδρίζου» (9,1)! Ὁ ἀνθύπατος εἶπε στόν ἅγιο: «Βλαστήμησε τόν Χριστό»... Καί ὁ ἅγιος Πολύκαρπος, χριστιανοί μου, ὅταν ἄκουσε αὐτόν
τόν φρικτό λόγο, ὕψωσε τήν φωνή του δυνατά καί εἶπε: «Ὀγδόντα ἕξι χρόνια – ἀπό τά
μικρά μου χρόνια – ὑπηρετῶ τόν Χριστό καί σέ τίποτα δέν μέ ἔβλαψε. Πῶς, λοιπόν
τώρα μπορῶ νά βλαστημήσω τόν Βασιλιά μου καί τόν Σωτήρα μου;» (κεφ. 10)! Ὁ
ἀνθύπατος τότε ἄρχισε τίς ἀπειλές καί εἶπε: «Ἔχω θηρία καί θά σέ ρίξω σ᾽ αὐτά νά σέ
φᾶνε, ἄν δέν μετανοήσεις». «Κάλεσέ τα», ἀπάντησε ὁ Πολύκαρπος. «Δέν ὑπάρχει λόγος
νά μετανοήσω ἀπό τό καλό στό κακό· γιατί τό ὀρθό εἶναι νά μετανοεῖ κανείς ἀπό τό
κακό στό καλό». Ὁ ἀνθύπατος τότε ἀπείλησε τόν ἅγιο μέ ἄλλο μαρτύριο: «Ἄν δέν
φοβᾶσαι τά θηρία καί δέν μετανοήσεις, θά διατάξω νά σέ ρίξουν στή φωτιά», τοῦ εἶπε.
Καί ὁ Πολύκαρπος ἀπάντησε: «Μέ φοβερίζεις μέ τή φωτιά, πού καίει γιά λίγη ὥρα καί
σβήνει ὕστερα ἀπό λίγο. Ἀγνοεῖς ὅμως τή φωτιά τῆς αἰώνιας κόλασης, πού καίει γιά
τούς ἀσεβεῖς; Ἀλλά γιατί ἀργοπορεῖς; Κάνε ὅ,τι θέλεις»! (κεφ. 11).
3. Τέλος, χριστιανοί μου, ὁ ἀνθύπατος διέταξε τόν κήρυκα νά διαλαλήσει τρεῖς φορές
στό μέσον τοῦ σταδίου: «Ὁ Πολύκαρπος ὁμολόγησε ὅτι εἶναι χριστιανός»! Καί ὅλο τό
πλῆθος, πού εἶχε κατακλύσει τό στάδιο, ἄρχισε νά ὀρύεται καί νά λέει: «Αὐτός εἶναι ὁ
διδάσκαλος τῆς Ἀσίας, ὁ πατέρας τῶν χριστιανῶν, ὁ περιφρονητής τῶν θεῶν μας». Ζητοῦσε δε τό πλῆθος νά ἐξαπολύσει λιοντάρι ἐναντίον του. Εἶχε ὅμως περάσει ἡ ὥρα τῶν
θηριομαχιῶν, γι᾽ αὐτό καί ἀποφασίσθηκε νά ρίξουν τόν ἅγιο Πολύκαρπο ζωντανό στή
φωτιά. Ἔτσι, θά πραγματοποιεῖτο τό ὅραμα τοῦ ἁγίου ὅτι θά καεῖ ζωντανός (κεφ. 11).
Ὅταν ὁ ἅγιος ρίφθηκε στή φωτιά, τότε ἔγινε θαῦμα: Ἡ φωτιά σχημάτισε καμάρα καί
ὁ ἅγιος βρισκόταν στό μέσον της. Ἔτσι ἡ φωτιά δέν τόν ἄγγιζε καί σχημάτιζε τεῖχος
γύρω ἀπό αὐτόν. Καί ἀκόμα ἀπό τό σῶμα τοῦ ἁγίου ἔπνεε εὐωδία σάν πολύτιμο ἄρωμα
(κεφ. 15). Ἐπειδή, λοιπόν, δέν καιγόταν τό σῶμα τοῦ ἁγίου, διατάχθηκε ὁ «κομφέτορας», αὐτός δηλαδή πού φονεύει τά θηρία, νά βυθίσει τό μαχαίρι στό σῶμα του. Τότε
ἀπό τό σῶμα τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου βγῆκε πολύ αἷμα, ὥστε ἔσβησε ἡ φωτιά καί πέθανε
ὁ μάρτυρας. Τό γεγονός αὐτό ἔκανε ἐντύπωση στούς εἰδωλολάτρες, γιατί τέτοιο συμβάν
δέν εἶχε γίνει ποτέ σ᾽ αὐτούς (κεφ. 16). Οἱ χριστιανοί ἤθελαν νά πάρουν τό σῶμα τοῦ
ἁγίου μάρτυρα, ἀλλά δέν τό ἐπέτρεψαν αὐτό οἱ εἰδωλολάτρες καί τό ἔκαψαν. Τελικά οἱ
χριστιανοί πῆραν τά «πολυτιμώτερα λίθων πολυτελῶν» (18,1) ὀστᾶ τοῦ ἁγίου καί κάθε
χρόνο ἑόρταζαν τήν ἡμέρα τοῦ μαρτυρίου του, τήν 23η Φεβρουαρίου, πού τήν ὀνόμαζαν
«γενέθλιον ἡμέρα» (18,2).
Ἀλλά θά συνεχίσουμε στό ἄλλο κήρυγμά μας μέ τήν διδασκαλία του ἁγίου Πολυκάρπου.
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O ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ (β)· Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ
1. Μελετῶντες, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τούς ἁγίους πατέρες κατά χρονολογική σειρά
βρισκόμαστε στόν ἅγιο Πολύκαρπο. Πολύ μεγάλος πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας αὐτός.
Στό προηγούμενο κήρυγμά μας εἴπαμε γιά τό μαρτύριό του. Θυμᾶστε πόσο ἐνθουσιαστικό
ἦταν. Σήμερα θά σᾶς πῶ λίγα λόγια γιά τήν διαδασκαλία τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου. Ὁ
ἅγιος Πολύκαρπος, ἀδελφοί μου, ὁ ἐπίσκοπος Σμύρνης, ἔγραψε πολλές ἐπιστολές πού
τίς ἔστειλε στίς γειτονικές Ἐκκλησίες. Δυστυχῶς ὅμως ἀπό τίς ἐπιστολές αὐτές μᾶς
σώζεται μόνο μία, πού ἔστειλε στήν Ἐκκλησία τῶν Φιλίππων τῆς Μακεδονίας. Ἡ ἐπιστολή αὐτή εἶναι πολύ ὠφέλιμη. Ὁ ἅγιος Ἱερώνυμος μᾶς λέγει ὅτι στήν ἐποχή του ἡ
ἐπιστολή αὐτή ἀναγιγνωσκόταν κατά τήν ὥρα τῆς θείας λατρείας. Γι᾽ αὐτή τήν ἐπιστολή θέλω νά σᾶς μιλήσω στό σημερινό μου κήρυγμα.
2. Ἡ Ἐκκλησία τῶν Φιλίππων ζήτησε ἀπό τόν ἅγιο Πολύκαρπο, τόν ἐπίσκοπο Σμύρνης, ἀντίγραφα τῶν ἐπιστολῶν τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου. Ὁ ἅγιος Πολύκαρπος ἔστειλε τίς
ἐπιστολές τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου στήν Ἐκκλησία τῶν Φιλίππων, ἀλλά, μέ τήν εὐκαιρία
αὐτή, ἔγραψε στούς χριστιανούς τῶν Φιλίππων καί μία ἐπιστολή, συνοδευτική τρόπον
τινά τῶν ἐπιστολῶν τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου πού τούς ἔστελνε. Αὐτή εἶναι ἡ ἐπιστολή πρός
τήν Ἐκκλησία τῶν Φιλίππων γιά τήν ὁποία θέλω νά σᾶς μιλήσω. Ἡ ἐπιστολή περιέχει
σπουδαῖες νουθεσίες γιά τήν πνευματική ζωή. Στήν ἀρχή ὁ ἅγιος, ἀφοῦ πρῶτα ἐπαινεῖ
τήν Ἐκκλησία τῶν Φιλίππων γιά τήν θεοσέβειά της, γιά τήν ὁποία διακρινόταν ἀπό
παλαιά, καί γιά τήν ἀγάπη της στούς μάρτυρες, συμβουλεύει ἔπειτα τούς χριστιανούς
νά ἀγαποῦν τόν Θεό καί τόν πλησίον, γιατί «ὁ ἔχων ἀγάπην μακράν ἐστι πάσης ἁμαρτίας» (2-3). Εἰδικά ὁ ἅγιος συμβουλεύει τίς παντρεμένες γυναῖκες νά ἀγαποῦν τούς
ἄνδρες τους (4,2), τίς δέ χῆρες τίς συμβουλεύει νά σωφρονοῦν καί νά ἀποφεύγουν τίς
διαβολές, τίς καταλαλιές καί κάθε ἁμάρτημα, γιατί εἶναι «θυσιαστήριον Θεοῦ» (4,3)!
Πολύ τιμητική ἡ ἔκφραση αὐτή γιά τίς χῆρες. Τούς νέους ὁ ἅγιος συμβουλεύει νά προσέχουν πρό παντός τήν ἁγνότητά τους καί νά χαλιναγωγοῦν τόν ἑαυτό τους. Τήν δέ
τάξη τῶν παρθένων συμβουλεύει νά πολιτεύονται μέ ἄμωμη καί ἁγνή συνείδηση (5,3).
Ἰδιαίτερα ὁ ἅγιος ἐπιμένει στίς νουθεσίες του πρός τό ἱερατεῖο, τούς πρεσβυτέρους καί
τούς διακόνους. Τούς συμβουλεύει νά εἶναι ἄμεμπτοι καί ἐγκρατεῖς σέ ὅλα, νά εἶναι
εὔσπλαγχνοι καί ἐπιεικεῖς. Εἰδικά τούς πρεσβυτέρους τούς συμβουλεύει ὁ ἅγιος νά εἶναι
σέ ὅλους ἐλεήμονες, νά ἐπιστρέφουν τούς πλανεμένους, νά ἐπισκέπτονται τούς ἀσθενεῖς,
νά μήν ἀμελοῦν τίς χῆρες, τά ὀρφανά καί τούς φτωχούς καί νά εἶναι μακρυά ἀπό κάθε
φιλαργυρία (5,2, 6,1). Ἀκόμη οἱ πρεσβύτεροι πρέπει νά εἶναι εὔσπλαγχνοι καί ἐπιεικεῖς
5

στά ἁμαρτήματα τοῦ ποιμνίου τους, νά μήν εἶναι αὐστηροί στήν κρίση τους, λαμβάνοντες
ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ὅλοι βαρυνόμαστε μέ ἁμαρτίες. «Ἄν ἐμεῖς παρακαλοῦμε τόν Κύριο νά μᾶς
συγχωρέσει, πρέπει καί ἐμεῖς νά συγχωροῦμε» (κεφ. 6).
3. Στρεφόμενος ἔπειτα ὁ ἅγιος Πολύκαρπος σέ ὅλους τούς χριστιανούς τούς προτρέπει
νά ἀποφεύγουν τούς αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνταν τήν πραγματική ἐνανθρώπηση καί
τό πραγματικό πάθος τοῦ Κυρίου. Στήν ἐποχή τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου ὑπῆρχαν αἱρετικοί
πού ἔλεγαν ἐπίσης ὅτι δέν θά γίνει ἀνάσταση νεκρῶν οὔτε θά γίνει ἡ κρίση. Ὅποιος κηρύττει τέτοιες διδασκαλίες, λέει ὁ ἅγιος, εἶναι «ἀντίχριστος», εἶναι «ἀπό τόν Διάβολο»
καί ἀκόμη εἶναι «πρωτότοκος τοῦ Σατανᾶ» (7,2). Τίς διδασκαλίες ὅλων αὐτῶν τῶν
αἱρετικῶν ὀφείλουν οἱ χριστιανοί νά τίς ἀποφεύγουν (7,2). Ἰδιαίτερα δέ ἐπιμένει ὁ ἅγιος
στό νά προσπαθοῦν οἱ χριστιανοί νά διατηροῦν τήν ἀγάπη μεταξύ τους καί τούς συμβουλεύει νά εἶναι «ἐρασταί τῆς ἀδελφότητος» (10,1)· γιατί ὅλοι οἱ χριστιανοί ἀποτελοῦν
μιά ἀδελφότητα, μιά οἰκογένεια, πού λέγεται Ἐκκλησία. Τέλος, ὁ ἅγιος εὔχεται στούς
Φιλιππησίους νά εἶναι πιστοί, πρᾶοι, μακρόθυμοι καί ἁγνοί καί νά ἀξιωθοῦν μαζί μέ ὅλους
ὅσους ἐπίστευσαν στόν Κύριο νά λάβουν μέρος στήν Βασιλεία Του (κεφ. 12).
4. Ἐπίσης, πρέπει νά προσέξουμε τήν συμβουλή τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου στούς χριστιανούς νά προσεύχονται γιά τούς ἄρχοντες τοῦ κράτους, οἱ ὁποῖοι ἀσφαλῶς ἦταν εἰδωλολάτρες· νά προσεύχονται καί γιά τούς διῶκτες τους καί «γιά τούς ἐχθρούς τοῦ
σταυροῦ» (12,3). Τέλος, ἄς προσπαθήσουμε ὅλοι νά ἐφαρμόσουμε αὐτόν τό λόγο τοῦ
ἁγίου Πολυκάρπου: «Ὅλοι – μᾶς λέγει – νά ὑποτάσσεσθε ἀμοιβαίως ὁ ἕνας στόν ἄλλον·
“τήν ἀναστροφήν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν”, ὥστε ἀπό τά καλά σας ἔργα
καί ἐσεῖς νά ἔχετε ἔπαινο καί ὁ Κύριος νά μή βλασφημεῖται ἐξ αἰτίας σας» (10,3)!
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Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 27 Ἰανουαρίου 2013

Ο ΠΟΙΜΗΝ ΤΟΥ ΕΡΜΑ (α)
1. Μέ τό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά ἀρχίσω νά σᾶς παρουσιάζω
ἕνα ἄλλο ὡραῖο πατερικό σύγγραμμα, πού λέγεται «Ὁ Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ». Τό κείμενο
αὐτό εἶναι τό μεγαλύτερο στήν σειρά τῶν Ἀποστολικῶν Πατέρων. Οἱ ἅγιοι Πατέρες
τιμοῦσαν πολύ τό βιβλίο αὐτό καί μερικοί μάλιστα τό κατέτασσαν μεταξύ τῶν βιβλίων
τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος τό ὀνομάζει ὠφελιμώτατο βιβλίο. Ἀλλά τό
βιβλίο αὐτό εἶναι περισσότερο σέ μᾶς χρήσιμο, γιατί μᾶς δίδει ἕνα μήνυμα πού εἶναι
πολύ ἀναγκαῖο γιά τούς καιρούς μας. Τό μήνυμα εἶναι ὅτι ἡ ἁμαρτία ἔχει προχωρήσει
πολύ, θέλει νά μπεῖ καί στό ἱερό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, καί γι᾽ αὐτό οἱ χριστιανοί
πρέπει νά μετανοήσουν, γιατί πλησιάζει τό τέλος.
2. Τό βιβλίο «Ὁ Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ» διαφέρει ἀπό τά ἄλλα ἔργα τῶν Ἀποστολικῶν
Πατέρων. Περιέχει ὁράματα καί ἀποκαλύψεις, τίς ὁποῖες ἔλαβε ὁ συγγραφεύς τοῦ βιβλίου, ὁ Ἑρμᾶς. Τίς ἔλαβε πρῶτον μέν ἀπό μία γερόντισσα γυναίκα, ἡ ὁποία εἰκονίζει
τήν Ἐκκλησία, καί δεύτερον τίς ἔλαβε ἀπό ἕναν ἄγγελο, ὁ ὁποῖος τοῦ παρουσιάστηκε
μέ μορφή ποιμένος (δηλαδή βοσκοῦ). Οἱ περισσότερες ὅμως ὁράσεις δόθηκαν στόν
Ἑρμᾶ ἀπό τόν ἄγγελο αὐτόν, τόν μέ τήν μορφή ποιμένος, γι᾽ αὐτό καί ὅλο τό ἔργο
ὀνομάστηκε «Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ». Τόν ἄγγελο αὐτόν, ἐπειδή προτρέπει τόν Ἑρμᾶ νά
μετανοήσει, τόν ὀνομάζουν «ἄγγελο τῆς μετανοίας». Ὁλόκληρο λοιπόν τό βιβλίο χωρίζεται σέ δυό μέρη: (α) Σέ ἀποκαλύψεις πού δόθηκαν στόν Ἑρμᾶ ἀπό τήν Ἐκκλησία,
καί (β) σέ ἀποκαλύψεις πού δόθηκαν ἀπό τόν ποιμένα, τόν «ἄγγελο τῆς μετανοίας»,
ὅπως τόν εἴπαμε.1 Ἀρχίζουμε, ἀγαπητοί μου, τήν μελέτη τοῦ πατερικοῦ αὐτοῦ ἔργου
μέ τίς ἀποκαλύψεις πρῶτα τῆς Ἐκκλησίας, πού περιλαμβάνει τέσσερις ὁράσεις.
3. Πρώτη ὅραση: Ὁ Ἑρμᾶς λέγει γιά τόν ἑαυτό του, ὅτι ὁ πατέρας του τόν πούλησε
γιά δοῦλο σέ μιά νεαρή γυναίκα, πού τήν ἔλεγαν Ρόδη, καί ἡ ὁποία κατοικοῦσε στήν
Ρώμη. Τήν νεάνιδα αὐτή ὁ Ἑρμᾶς τήν σεβόταν πολύ. Μιά μέρα ἡ Ρόδη λουζόταν στόν
Τίβερη ποταμό καί ὁ Ἑρμᾶς πού τήν εἶδε θαύμασε τήν ὡραιότητα τοῦ σώματός της
καί σκέφτηκε ὅτι θά ἦταν εὐτυχής, ἄν εἶχε γιά σύζυγό του μιά τόσο ὡραία γυναίκα.
«Αὐτό μόνο σκέφτηκα – ἐξομολογεῖται ὁ Ἑρμᾶς – καί τίποτε περισσότερο». Πέρασαν
ἀπό τότε πολλά χρόνια. Μιά μέρα ὁ Ἑρμᾶς πήγαινε στήν πόλη τῆς Καμπανίας. Περπατώντας ἔβλεπε τά μεγαλεῖα τῆς φύσεως καί δόξαζε τόν Θεό. Κουρασμένος ἀπό τήν
ὁδοιπορία ἔπεσε νά κοιμηθεῖ. Τότε εἶδε σέ ὅραμα ὅτι τόν ἔλαβε ἕνα πνεῦμα καί τόν με1. Ποιός εἶναι αὐτός ὁ Ἑρμᾶς, δέν τό γνωρίζουμε. Μπορεῖ νά εἶναι αὐτός τόν ὁποῖο μνημονεύει ὁ
ἀπόστολος Παῦλος στήν Πρός Ρωμαίους ἐπιστολή του (16,14). Στό σύγγραμμά του ὅμως ὁ ἴδιος ὁ
Ἑρμᾶς δίνει μερικές πληροφορίες γιά τό πρόσωπό του.
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τέφερε σέ κάποια πεδιάδα. Ἐκεῖ γονάτισε καί ἄρχισε νά προσεύχεται καί νά παρακαλεῖ
τόν Κύριο νά τοῦ συγχωρήσει τά ἁμαρτήματά του. Καθώς προσευχόταν, εἶδε νά ἀνοίγουν
οἱ οὐρανοί καί νά παρουσιάζεται ἐκεῖ ψηλά ἡ Ρόδη, τήν ὁποία πρίν ἀπό πολλά χρόνια
εἶχε ἐπιθυμήσει νά λάβει γιά γυναίκα του. «Τί θέλεις ἐδῶ, κυρία;», τήν ἐρώτησε ὁ
Ἑρμᾶς. Ἐκείνη τοῦ ἀπάντησε ὅτι ἀνέβηκε ἐκεῖ ψηλά στόν οὐρανό, γιά νά τοῦ ἐλέγξει
τήν ἁμαρτία του ἀπέναντί της. «Ἁμάρτησες σέ μένα», τοῦ εἶπε. «Σέ σένα ἐγώ ἁμάρτησα;», ἀποκρίθηκε ὁ Ἑρμᾶς. «Πότε εἶπα πονηρό λόγο ἐναντίον σου; Δέν σέ ἔβλεπα
πάντοτε μέ σεβασμό;». «Στήν καρδιά σου – τοῦ εἶπε ἡ Ρόδη – εἰσῆλθε κακή ἐπιθυμία
γιά μένα. Καί δέν νομίζεις λοιπόν ὅτι γιά τόν δίκαιο ἄνδρα καί ἡ πονηρά ἐπιθυμία εἶναι
ἁμαρτία;» Τότε ὁ Ἑρμᾶς θυμήθηκε τόν σαρκικό λογισμό πού σκέφτηκε γιά τήν Ρόδη
καί τρόμαξε. Τρόμαξε, γιατί σκέφτηκε ὅτι ἄν καταλογίστηκε ἀπό τόν Θεό ἡ ἐπιθυμία
του ἐκείνη γιά τήν Ρόδη, ὅταν τήν εἶδε νά λούζεται στόν ποταμό, πόσο περισσότερο θά
τόν βαρύνουν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τά ἄλλα ἁμαρτήματά του, τά ὁποῖα δέν εἶναι σκέψεις
καί ἐπιθυμίες, ἀλλά πράξεις (2,1)!... Ὁ Ἑρμᾶς ἄρχισε νά κλαίει γιά τόν ἔλεγχο αὐτόν
τῆς Ρόδης. Καί ἐνῶ ἐλυπεῖτο καί ἔκλαιε γιά τόν ἔλεγχο αὐτόν, εἶδε ἀπέναντί του ἕναν
μεγαλοπρεπῆ θρόνο, στόν ὁποῖο καθόταν μία γραία γυναίκα μέ λαμπρά ἐνδύματα καί
ἕνα βιβλίο στά χέρια της. Καί ἡ γυναίκα αὐτή τόν ἐρώτησε: «Ἑρμᾶ, γιατί εἶσαι λυπημένος, ἐσύ πού πάντοτε εἶσαι χαρούμενος;». Καί ὁ Ἑρμᾶς ἀπάντησε: «Μιά γυναίκα μέ
ἤλεγξε ὅτι ἁμάρτησα σ᾽ αὐτήν». Ἡ γερόντισσα ἀρχοντική γυναίκα βεβαίωσε καί αὐτή
τόν λόγο τῆς πρώτης γυναίκας, τῆς Ρόδης, ὅτι δηλαδή πραγματικά ἐπεθύμησε πονηρά
ἐπιθυμία γι᾽ αὐτήν. Τοῦ εἶπε ὅμως ὅτι ἡ πονηρά αὐτή ἐπιθυμία δέν εἶναι ἁμαρτία, ἀλλά
ὁδηγεῖ στήν ἁμαρτία. Γι᾽ αὐτό καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ πρέπει νά ἀγωνίζονται κατά
τῆς πονηρᾶς ἐπιθυμίας.
4. Ἄς πονέσουμε κι ἐμεῖς, ἀγαπητοί μου, καί ἄς κλάψουμε μαζί μέ τόν Ἑρμᾶ γιά
τούς πονηρούς μας λογισμούς καί τίς κακές μας ἐπιθυμίες. Δέν καταγράφονται μόνο
ὡς ἁμαρτήματα τά ἄσχημα λόγια μας καί οἱ κακές μας πράξεις, ἀλλά καί οἱ ἁμαρτωλές μας ἐπιθυμίες. Σέ ἕνα ἄλλο πατερικό κείμενο (τοῦ Βασιλείου Ἀγκύρας Περί
τῆς παρθενίας) λέγεται ὅτι οἱ κακοί μας λογισμοί γράφονται διά τοῦ νοῦ στόν πίνακα
τῆς ψυχῆς μας. Ὁ πίνακας ὅμως τῆς ψυχῆς τώρα εἶναι σκεπασμένος μέ τό σῶμα.
Τό σῶμα θεωρεῖται ὡς κάλυμμα τῆς ψυχῆς. Κάποτε ὅμως θά φύγει αὐτό τό κάλυμμα,
γιατί μέ τόν θάνατό μας χωρίζεται τό σῶμα ἀπό τήν ψυχή. Καί τότε, ὤ τότε, ἀγαπητοί μου!... Τότε θά γίνουν τά «ἀποκαλυπτήρια» τοῦ πίνακος αὐτοῦ, τῆς ψυχῆς
μας δηλαδή, καί ὁποία τότε ντροπή καί ὁποία καταισχύνη! Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, ἄς
ἀρχίσουμε ἀγώνα κατά τῶν πονηρῶν μας λογισμῶν. Ἄς πνίγουμε μέσα μας τίς ἀκάθαρτες σκέψεις, τά ἀκάθαρτα γεννήματα τοῦ νοῦ. Αὐτά εἶναι τά «νήπια Βαβυλῶνος»,
πού λέγει τό Ψαλτήριο (136,9), τά ὁποῖα πρέπει νά φονεύουμε.
Ἀλλά θά συνεχίσουμε μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ τήν ἀνάλυση τοῦ πατερικοῦ αὐτοῦ
ἔργου «Ὁ Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ» στά ἑπόμενά μας κηρύγματα.
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Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΠΟΙΜΗΝ ΤΟΥ ΕΡΜΑ (β)
1. Μέ τό προηγούμενο κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, ἀρχίσαμε νά μελετοῦμε
ἕνα παλαιό πατερικό ἔργο, τόν «Ποιμένα τοῦ Ἑρμᾶ». Πολύ θά ὠφεληθοῦμε πνευματικά ἀπό τήν μελέτη τοῦ ἔργου αὐτοῦ, γι᾽ αὐτό καί παρακαλῶ νά τό προσέξετε
ἰδιαίτερα. Στό προηγούμενο κήρυγμα εἴπαμε ὅτι ὅλο τό ἔργο περιέχει ἀποκαλύψεις
πού δόθηκαν στόν Ἑρμᾶ ἀπό τήν Ἐκκλησία, καί ἀποκαλύψεις πού δόθηκαν σ᾽
αὐτόν ἀπό τόν ποιμένα, τόν «ἄγγελο τῆς μετανοίας». Εἴδαμε τήν πρώτη ὅραση
στήν ὁποία μιά γυναίκα, Ρόδη τό ὄνομα, τήν ὁποία ὑπηρετοῦσε ὁ Ἑρμᾶς, κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό, γιά νά τοῦ ἐλέγξει μία παλαιά του ἐπιθυμία, ἐπιθυμία μόνο,
πρός αὐτήν. Καί εἴπαμε στό προηγούμενο κήρυγμα ὅτι πρέπει νά προσέχουμε ὄχι
μόνο νά μήν πράττουμε τήν ἁμαρτία, ἀλλά οὔτε νά τήν ἐπιθυμοῦμε, οὔτε καί νά
τήν σκεπτόμαστε.
2. Στό προηγούμενο κήρυγμά μας εἴδαμε ἀκόμη μιά ἄλλη γυναίκα, σέ γεροντική ἡλικία αὐτή, πού καθόταν σέ ἀρχοντικό θρόνο, κρατώντας ἕνα βιβλίο στά
χέρια της, καί βεβαίωσε στόν Ἑρμᾶ τόν λόγο τῆς πρώτης γυναίκας τῆς Ρόδης,
ὅτι πραγματικά ἁμάρτησε σ᾽ αὐτήν μέ κακή ἐπιθυμία. Ἀλλά ἡ γυναίκα αὐτή
ἤλεγξε ἀκόμη περισσότερο τόν Ἑρμᾶ, γιατί τοῦ εἶπε ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὀργισμένος
ἐναντίον του καί γιά τά παιδιά του, τά ὁποῖα ἁμάρτησαν σ᾽ Αὐτόν. Καί τά ἁμαρτήματα τῶν τέκνων του, τοῦ εἶπε, εἶναι αἰτία γιά τίς δυσκολίες πού περνᾶ τώρα
στήν ζωή του (3,1). Ὁ Ἑρμᾶς πραγματικά, λόγω τοῦ πονετικοῦ του χαρακτήρα,
ἔδειχνε ἐπιείκεια στά παιδιά του καί δέν τά συμβούλευε μέ αὐστηρότητα καί δέν
τά ἐπέπληττε.
3. Ὁ ἔλεγχος αὐτός τῆς γερόντισσας γυναίκας πρός τόν Ἑρμᾶ ἀπευθύνεται καί
πρός τούς σημερινούς γονεῖς. Χριστιανοί μου! Ἡ κυρία αἰτία γιά τόν ξεπεσμό
πολλῶν σημερινῶν νέων καί νεανίδων, ἡ κυρία αἰτία, λέγω, εἶναι ἡ ἀδιαφορία τῶν
γονέων τους. Καί ἀσφαλῶς αὐτοί οἱ γονεῖς θά ἐλεγχθοῦν γι᾽ αὐτό τους τό ἁμάρτημα
ἀπό τόν Θεό τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως. Ἀλλά καί στήν παρούσα ζωή θά κλάψουν
πολύ βλέποντας τό αὐριανό κατάντημα τῶν παιδιῶν τους. Τά παιδιά, τώρα μάλιστα
πού εἶναι μικρά, πρέπει νά τά παιδαγωγήσουμε, νά τά καθοδηγήσουμε σωστά, γιά
νά μήν ὑποφέρουμε ἀργότερα ἐμεῖς ἀπό αὐτά. Ἕνας πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας
λέγει: «Παιδεύσωμεν τά τέκνα, ἵνα μή παιδεύσωσιν ἡμᾶς αὐτά».
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4. Μέ τόν ἔλεγχό της αὐτόν ἡ γυναίκα ἐνθάρρυνε τόν Ἑρμᾶ, γιατί τοῦ εἶπε
στήν συνέχεια ὅτι ὁ Θεός τόν εὐσπλαγχνίστηκε καί τόν ἐλέησε καί θά τόν βοηθήσει στήν δύσκολη καί θλιβερή κατάσταση πού βρίσκεται. Τόν συμβούλευσε
μόνο νά παιδαγωγεῖ τά τέκνα του καθημερινά, γιατί, ὅπως ἕνα ἀκατέργαστο μέταλλο ὁ μεταλλουργός τό κάνει κόσμημα μέ τά συνεχῆ του σφυροκοπήματα, ἔτσι
καί ἡ καθημερινή συμβουλή τοῦ πατέρα, σάν σφυρί διαμορφώνει τήν ψυχή τοῦ
παιδιοῦ καί διώχνει ἀπό αὐτήν κάθε πονηρία (3,2· βλ. καί Ἰερ. 23,29).
5. Μετά τά λόγια αὐτά πρός τόν Ἑρμᾶ ἡ γυναίκα ἄνοιξε τό βιβλίο πού κρατοῦσε καί διάβασε μερικά ἀπό αὐτό. Ὁ Ἑρμᾶς τῆς εἶπε ὅτι τά ἀναγνωσθέντα
ἀπό τό βιβλίο ἦταν φοβερά καί φρικτά καί δέν μποροῦσε νά τά συγκρατήσει, ἀλλά
συγκράτησε μόνο τά τελευταῖα. Ἦταν δέ τά τελευταῖα ἤρεμα καί συμφέροντα
καί ἔλεγαν: «Ὁ Θεός, ὁ δημιουργός καί κυβερνήτης τοῦ κόσμου, ὁ Ὁποῖος κατά
τήν σοφία Του καί τήν πρόνοιά Του ἔκτισε τήν ἁγία Του Ἐκκλησία, ἰδού, θά μετακινήσει τά ὄρη καί τίς θάλασσες καί ὅλα θά τά κάνει ὁμαλά γιά τούς ἐκλεκτούς
Του, γιά νά ἐκπληρώσει τίς ὑποσχέσεις πού ἔδωσε σ᾽ αὐτούς καί γιά νά τούς δοξάσει» (3,3-4).
6. Μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου ἡ γερόντισσα γυναίκα ἐρώτησε τόν Ἑρμᾶ,
ἄν τοῦ ἀρέσουν αὐτά πού τοῦ διάβασε. «Κυρία», ἀπάντησε ὁ Ἑρμᾶς, «αὐτά τά
τελευταῖα μοῦ ἀρέσουν, τά πρῶτα ὅμως ἦταν σκληρά καί λυπηρά». «Αὐτά τά
τελευταῖα», τοῦ εἶπε ἡ γυναίκα, «ἁρμόζουν στούς δικαίους· τά προηγούμενα εἶναι
γιά τούς εἰδωλολάτρες καί τούς ἀποστάτες» (4,3).
7. Δυό ἄνδρες παρουσιάστηκαν κατόπιν, παρέλαβαν τήν γυναίκα στούς ὤμους
τους καί πορεύθηκαν πρός ἀνατολάς. Ὅταν ἔφευγε ἡ γυναίκα, χαιρέτησε τόν
Ἑρμᾶ μέ ἱλαρό πρόσωπο καί τοῦ εἶπε: «Ἑρμᾶ, ἀνδρίζου» (4,3). Ἔχε θάρρος
δηλαδή.
Τελείωσε ἡ πρώτη ὅραση τοῦ βιβλίου, χριστιανοί μου, πού τήν ἀρχίσαμε ἀπό
τό προηγούμενο κήρυγμά μας. Θά συνεχίσουμε τήν ἑπόμενη δεύτερη ὅραση τοῦ
βιβλίου στό ἑπόμενο κήρυγμά μας.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΠΑΤΕΡΙΚΑ

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΠΟΙΜΗΝ ΤΟΥ ΕΡΜΑ (γ) Ὅραση β´
1. Τά κυριακάτικα κηρύγματά μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, εἶναι πατερικά.
Μιλᾶμε δηλαδή γιά τούς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καί παρουσιάζουμε
τήν σοφή διδασκαλία τους. Αὐτή τήν περίοδο σᾶς παρουσιάζω ἕνα παλαιό πατερικό
ἔργο, πού καλεῖται «Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ». Στό προηγούμενο κήρυγμά μας τελειώσαμε τήν πρώτη ὅραση τοῦ βιβλίου αὐτοῦ καί σήμερα θά σᾶς μιλήσω γιά τήν
δεύτερη ὅραση.
2. Πέρασε ἕνας χρόνος ἀπό τήν πρώτη ὅραση καί ὁ Ἑρμᾶς βάδιζε πάλι τόν ἴδιο
δρόμο, ἀπό τή Ρώμη πρός τήν πόλη Κούμνας. Ἕνα πνεῦμα τόν ἅρπαξε τότε καί
τόν μετέφερε στόν ἴδιο τόπο ὅπου εἶχε δεῖ τήν πρώτη ὅραση. Στόν τόπο αὐτόν ὁ
Ἑρμᾶς γονάτισε καί ἄρχισε νά προσεύχεται καί νά εὐχαριστεῖ τόν Θεό γιατί τοῦ
φανέρωσε τά ἁμαρτήματά του, τά ὁποῖα εἶχε λησμονήσει. Ἄς τό προσέξουμε αὐτό,
χριστιανοί μου: Τή φανέρωση τῶν ἁμαρτιῶν του ὁ Ἑρμᾶς τή θεώρησε ὡς ἐκδήλωση
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, γι᾽ αὐτό καί εὐχαρίστησε τόν Θεό. Ὅταν τελείωσε τήν προσευχή του καί σηκώθηκε, βλέπει ἀπέναντί του, τήν γερόντισσα ἐκείνη γυναίκα,
πού εἶχε δεῖ στήν πρώτη ὅραση, νά διαβάζει ἕνα βιβλίο. Καί ἡ γερόντισσα αὐτή τοῦ
εἶπε: «Ἑρμᾶ, μπορεῖς νά τά μεταδώσεις αὐτά στούς ἐκλεκτούς τοῦ Θεοῦ;». Καί ὁ
Ἑρμᾶς ἀπάντησε: «Δέν μπορῶ νά τά συγκρατήσω ὅλα αὐτά κυρία. Δός μου τό
βιβλίο νά τό ἀντιγράψω». «Λάβε τό βιβλίον – τοῦ εἶπε ἡ γυναίκα – καί ἀπόδος μοι
αὐτό». Εἶναι ὡραία αὐτή ἡ ἔκφραση, χριστιανοί μου, «λάβε τό βιβλίον καί ἀπόδος
μοι αὐτό», καί ἀπ᾽ αὐτή τήν πατερική ἔκφραση εἶναι ἐμπνευσμένη ἡ φράση πού
ἀκοῦμε στό Μυστήριο τῆς μοναχικῆς κουρᾶς «λάβε τό ψαλίδιον καί ἀπόδος μοι
αὐτό». Ὅταν ὁ Ἑρμᾶς πῆρε ἀπό τά χέρια τῆς γυναίκας τό βιβλίο ἄρχισε νά τό
ἀντιγράφει. Εἶχε ὅμως τό βιβλίο περίεργη γραφή πού δέν μποροῦσε νά τήν καταλάβει. Γι᾽ αὐτό ἀντιγράφοντάς το σχημάτιζε τά γράμματα, ἀλλά, ὅταν τελείωσε,
αἴφνης τό βιβλίο ἁρπάχθηκε ἀπό τά χέρια του (4,1-4).
3. Πέρασαν δεκαπέντε μέρες μέ νηστεία καί προσευχή, στήν ὁποία ὁ Ἑρμᾶς παρακαλοῦσε τόν Κύριο νά τοῦ φανερώσει τό περιχόμενο τοῦ βιβλίου πού ἀντέγραψε.
Καί ἀποκαλύφθηκε πράγματι στόν Ἑρμᾶ ἡ ἔννοια τοῦ βιβλίου. Τό βιβλίο ἔλεγε γιά
τά ἁμαρτήματα τῶν παιδιῶν του καί τῆς γυναίκας του. Τό κύριο ἁμάρτημα τῆς
γυναίκας του ἦταν ὅτι ἔλεγε πολλά λόγια· ἦταν «γλωσσοῦ», πού λέμε. Ἦταν
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φλύαρη. Καί ἀπό τήν φλυαρία βέβαια δέν ξεφεύγει ἡ ἁμαρτία. Ἀλλά μᾶς κάνει μεγάλη ἐντύπωση ὅτι τό βιβλίο αὐτό τή γυναίκα τοῦ Ἑρμᾶ τήν λέγει «ἀδελφή» του
(2, 3). Ἀπό ὅ,τι γνωρίζω γιά πρώτη φορά διατυπώνεται στά πατερικά κείμενα ἡ
ἰδέα αὐτή. Ἔτσι εἶναι! Οἱ σύζυγοι, σέ κάποιο στάδιο τῆς ζωῆς τους, μετά βέβαια
ἀπό κοινή συμφωνία τους, θά πρέπει νά ζοῦν σάν ἀδέλφια. Τό ἔλεγαν αὐτό οἱ παλαιοί
πνευματικοί, οἱ μαθητές τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.
4. Τό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ὄφειλε ὁ Ἑρμᾶς νά τό πεῖ στήν γυναίκα του
καί στά παιδιά του. Ἡ γερόντισσα γυναίκα ὅμως τοῦ προανήγγειλε τήν εὐχάριστη
εἴδηση ὅτι ἡ γυναίκα του καί τά παιδιά του, ἀφοῦ ἀκούσουν τόν ἔλεγχο τοῦ βιβλίου,
θά μετανοήσουν καί ὁ Θεός θά συγχωρέσει τά ἁμαρτήματά τους καί θά σωθοῦν.
Ὑπάρχει ἀκόμη σ᾽ αὐτούς, εἶπε, προθεσμία μετανοίας (3,3-8). Ἀκόμη ἡ γυναίκα
αὐτή ἔδωσε ἐντολή στόν Ἑρμᾶ νά μήν ὀργισθεῖ ἐναντίον τῆς γυναίκας του καί τῶν
παιδιῶν τους γιά τά ἁμαρτήματά τους, ἀλλά ἁπλῶς νά τούς παρακινήσει νά μετανοήσουν. Τοῦ φανέρωσε ὅμως ὅτι γιά τά ἁμαρτήματα αὐτά τῆς γυναίκας του καί
τῶν παιδιῶν του τιμωρήθηκε ὅλη ἡ οἰκογένεια καί αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Ἑρμᾶς. «Θά σέ
σώσει ὅμως – εἶπε ἡ γερόντισσα σ᾽ αὐτόν – τό ὅτι δέν ἀποστάτησες ἀπό τόν Ζῶντα
Θεό καί τό ὅτι εἶσαι ταπεινός καί κάνεις μεγάλη ἐγκράτεια (3,2).
5. Ὅταν ὁ Ἑρμᾶς κοιμόταν στό σπίτι του, τοῦ παρουσιάστηκε ἕνας νέος καί τόν
ρώτησε ἐάν γνωρίζει τήν γερόντισσα γυναίκα πού τοῦ παρέδωσε τό βιβλίο. Καί ὁ
Ἑρμᾶς εἶπε γιά κάποια εὐλαβῆ γυναίκα, τήν Σίβυλλα. «Ἀπατᾶσαι» τοῦ λέγει ὁ
νέος. «Ἡ γυναίκα αὐτή δέν εἶναι ἡ Σίβυλλα, ἀλλά εἶναι ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ». «Καί
γιατί εἶναι γερόντισσα;», ρώτησε μέ ἀπορία ὁ Ἑρμᾶς. Εἶναι γερόντισσα, ἐξήγησε
ὁ νέος, ἐπειδή εἶναι τό πρῶτο δημιούργημα καί ὅλα ἔγιναν γι᾽ αὐτήν. «Πρώτη πάντων ἐκτίσθη· διά τοῦτο πρεσβυτέρα, καί διά ταύτην ὁ κόσμος κατηρτίσθη» (4,1).
῞Ωστε λοιπόν, χριστιανοί μου, δέν εἶναι σωστό αὐτό πού νομίζουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία
ἀρχίζει μέ τήν Πεντηκοστή. Ὅπως μᾶς λέει τό κείμενο πού διαβάζουμε, ὁ «Ποιμήν
τοῦ Ἑρμᾶ», ἡ Ἐκκλησία εἶναι πρώτη ἀπ᾽ ὅλα: Ἀρχίζει ἀπό τόν παράδεισο καί περιλαμβάνει τούς ἀγγέλους πρῶτα καί τούς πρωτοπλάστους ἔπειτα· περιλαμβάνει
στήν συνέχεια τούς δικαίους ὅλης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί ἐρχόμεθα ἔπειτα
στήν Καινή Διαθήκη. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι «πρεσβυτέρα», γερόντισσα, διότι «πρώτη
πάντων ἐκτίσθη – λέγει τό κείμενο τοῦ Ἑρμᾶ – καί διά ταύτην ὁ κόσμος κατηρτίσθη»! Καί στήν Παλαιά Διαθήκη λοιπόν ἔχουμε Ἐκκλησία. Ἡ διαφορά εἶναι
ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἔχει τόν ἄσαρκο Λόγο τοῦ Θεοῦ, πού
ἐμφανιζόταν ὡς Ἄγγελος τοῦ Κυρίου, ἐνῶ στήν Ἐκκλησία τῆς Καινῆς Διαθήκης
ἔχουμε τόν σαρκωμένο Λόγο τοῦ Θεοῦ, τόν Ἰησοῦ Χριστό. Ἀλλά θά συνεχίσουμε
γιά τόν «Ποιμένα τοῦ Ἑρμᾶ» στό ἑπόμενο κήρυγμά μας.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΠΑΤΕΡΙΚΑ

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΠΟΙΜΗΝ ΤΟΥ ΕΡΜΑ (δ) Ὅραση γ´, δ´
1. Τό πατερικό ἀνάγνωσμα «ὁ Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ» πού μελετᾶμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἔρχεται ἀπό τά παλαιά χρόνια γιά νά μᾶς πεῖ ὅτι πρέπει νά μετανοήσουμε,
γιά νά ξεφύγουμε τά κακά πού ἔρχονται στήν ἀνθρωπότητα. Τό βιβλίο σέ πολλά του
σημεῖα μᾶς ὑπενθυμίζει τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου. Ἔχει καί αὐτό, ὅπως καί ἡ
Ἀποκάλυψη, ὁράσεις. Στά προηγούμενα κηρύγματά μας μιλήσαμε γιά τήν πρώτη
καί τήν δεύτερη ὅραση. Στό σημερινό μας κήρυγμα θά μιλήσουμε γιά τήν τρίτη καί
τέταρτη ὅραση.
2. Ἡ γερόντισσα Γυναίκα, ἡ ὁποία στό προηγούμενο κήρυγμα εἴδαμε ὅτι εἰκονίζει
τήν Ἐκκλησία, ἔδειξε στόν Ἑρμᾶ ἕναν μεγάλο πύργο πού κτιζόταν πάνω στά νερά.
Γιά τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ πύργου ἐργάζονταν χιλιάδες ἄνθρωποι. Αὐτοί ἔφερναν λίθους
γιά τήν οἰκοδομή του. ῎Αλλοι λίθοι ἦταν καλοί, ἦταν τετράγωνοι καί στιλπνοί, ἀλλά
ἄλλοι δέν ἦταν καλοί. Εἶχαν ἐξογκώματα καί ἦταν καί σχισμένοι, γι᾽ αὐτό καί ἀπορρίπτονταν καί πετάγονταν κοντά στήν οἰκοδομή. Ἔπρεπε πρῶτα νά λαξευτοῦν καί
νά σμιλευτοῦν καλά καί ἔπειτα νά τοποθετηθοῦν στήν οἰκοδομή. Ἄλλοι ἀκόμη λίθοι
φαίνονταν πολύ ἄσχημοι καί αὐτοί πετάγονταν μακριά ἀπό τήν οἰκοδομή. Ὁ Ἑρμᾶς
ἤθελε νά μάθει τήν ἑρμηνεία τοῦ λαμπροῦ αὐτοῦ καί περίεργου ὁράματος. Καί ἡ γερόντισσα Γυναίκα τοῦ ἀποκάλυψε τήν ἑρμηνεία του: «Ὁ οἰκοδομούμενος πύργος»,
τοῦ εἶπε, «εἶμαι ἐγώ ἡ ἴδια, εἶμαι ἐγώ ἡ Ἐκκλησία»! Θεμελιώνεται ὁ πύργος πάνω
στά νερά, γιατί μέ τό Βάπτισμα ὁ ἄνθρωπος μπαίνει στήν Ἐκκλησία καί γίνεται
μέλος αὐτῆς γιά νά σωθεῖ. Οἱ τετράγωνοι καί οἱ στιλπνοί λίθοι τοῦ πύργου εἶναι οἱ
Ἀπόστολοι καί οἱ Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, εἴτε ἔχουν ἀποθάνει εἴτε ζοῦν. Οἱ λίθοι
οἱ ὁποῖοι ἀπορρίπτονται ἀπό τήν οἰκοδομή εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού εἶναι πολύ ἁμαρτωλοί
καί ἔχουν ἀνάγκη μετανοίας. Πρέπει γρήγορα νά μετανοήσουν, τώρα, ὅσο ζοῦν καί
κτίζεται ὁ πύργος. Γι᾽ αὐτό καί πετάγονται κοντά στήν οἰκοδομή, γιά νά τοποθετηθοῦν
σ᾽ αὐτήν, ὅταν μετανοήσουν. Οἱ ἄλλοι λίθοι, πού πετάγονται μακριά ἀπό τήν οἰκοδομή,
αὐτοί εἶναι οἱ «υἱοί τῆς ἀνομίας». Βαπτίστηκαν μέν καί ἔγιναν χριστιανοί, ἀλλά δέν
ἀπαρνήθηκαν τίς ἁμαρτίες τους, γι᾽ αὐτό καί εἶναι ἄχρηστοι πρός οἰκοδομή. Εἶπε καί
ἄλλα ἡ γερόντισσα Γυναίκα στόν Ἑρμᾶ σχετικά μέ τούς λίθους τῆς οἰκοδομῆς τοῦ
πύργου. Γενικά τοῦ εἶπε ὅτι οἱ λίθοι τοῦ πύργου συμβολίζουν τίς διάφορες πνευματικές
καταστάσεις τῶν χριστιανῶν.
3. Ὁ πύργος αὐτός, πού εἶδε στήν τρίτη ὅρασή του ὁ Ἑρμᾶς, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, εἶναι, ὅπως τό εἴπαμε παραπάνω, ἡ Ἐκκλησία. Στήν Ἐκκλησία ἀνήκουμε
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καί ἐμεῖς, σάν βαπτισμένοι χριστιανοί πού εἴμαστε. Ἄς καταλάβουμε ἀπό τήν εἰκόνα
τοῦ πύργου ὅτι δέν εἴμαστε ξένοι ὁ ἕνας μέ τόν ἄλλον, γιατί ἀποτελοῦμε ὅλοι τήν ἴδια
οἰκοδομή, τήν Ἐκκλησία. ῎Ας εἴμαστε λοιπόν ἀγαπημένοι καί δεμένοι ὁ ἕνας μέ τόν
ἄλλον, ὅπως ἑνωμένοι καί δεμένοι εἶναι οἱ λίθοι μιᾶς ὡραίας καί δυνατῆς οἰκοδομῆς.
Καί ἄς φροντίζουμε νά εἴμαστε καλοί λίθοι, κατάλληλοι γιά τόν ἱερό πύργο τῆς
Ἐκκλησίας, γιά νά μήν ἀπορριφθοῦμε ἀπό τό θεῖο αὐτό Καθίδρυμα. Ἡ μάχαιρα, πού
ἀποκόπτει τά ἐξογκώματα τῶν λίθων μας, καί τό σφυρί πού μᾶς λαξεύει εἶναι ἡ μετάνοια, γιά τήν ὁποία μιλάει πολύ τό ἔργο πού μελετᾶμε «ὁ Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ». Μέ
τήν μετάνοιά μας καί μεῖς σωζόμαστε, ἀλλά καί δίνουμε χαρά στήν Μάνα μας
Ἐκκλησία. Τήν ὡραιοποιοῦμε! Γιατί, ὅπως ἐξηγεῖ παρακάτω ἡ ὅραση, ἡ Γυναίκα
Ἐκκλησία μᾶς παρουσιάζεται μέ γεροντική μορφή γιά νά συμβολίσει τό μαρανθέν
φρόνημα τῶν χριστιανῶν λόγω τῶν ἁμαρτιῶν τους. Ἀλλά, ὅταν οἱ χριστιανοί ἀρχίζουν
νά μετανοοῦν γιά τά ἁμαρτήματά τους, τότε καί ἡ Ἐκκλησία παρουσιάζεται μέ ἄλλη
μορφή. Παρουσιάζεται σάν μία ὡραιοτάτη νέα, γιά νά συμβολίσει τήν χαρά της γιά
τήν σωτηρία τῶν παιδιῶν της χριστιανῶν (κεφ. 10-13).
4. Πᾶμε τώρα στήν ἄλλη ὅραση, τήν τέταρτη. Κάποτε ὁ Ἑρμᾶς περπατώντας στήν
Καμπανία ὁδό καί προσευχόμενος, ἄκουσε μιά φωνή νά τοῦ λέγει: «Ἑρμᾶ, μή φοβηθεῖς»!
Προχωρώντας εἶδε νά ὑψώνεται ἀπό τή γῆ πρός τά πάνω ἕνας μεγάλος κονιορτός, ἕνα
μεγάλο σύννεφο σκόνης. Τό θεώρησε αὐτό σάν θεῖο σημεῖο. Ἀπό τόν κονιορτό εἶδε νά
βγαίνει ἕνα θηρίο πολύ μεγάλο καί ἀπό τό στόμα του ἔβγαιναν πύρινες ἀκρίδες. Τότε ὁ
Ἑρμᾶς ἄρχισε νά κλαίει παρακαλώντας τόν Κύριο νά τόν σώσει ἀπό τό φοβερό αὐτό
θηρίο καί νά μπορέσει νά τό προσπεράσει. Πραγματικά τό θηρίο ἔπεσε κατά γῆς μέχρις
ὅτου πέρασε ὁ Ἑρμᾶς. Μετά ἀπό τριάντα βήματα εἶδε ὁ Ἑρμᾶς μία παρθένα στολισμένη
μέ λευκό ἔνδυμα καί στό κεφάλι της εἶχε μίτρα. «Συνάντησες τίποτε;», ρώτησε ἡ παρθένα αὐτή τόν Ἑρμᾶ. «Συνάντησα ἕνα πολύ μεγάλο θηρίο», ἀπάντησε ὁ Ἑρμᾶς, «ἀλλά
μέ τήν δύναμη τοῦ Κυρίου ξέφυγα ἀπό αὐτό». «Ὁ Κύριος», τοῦ εἶπε ἡ παρθένα νεάνιδα,
«ἔστειλε τόν ἄγγελό του Θεγρί, πού ἐπιτιμᾶ τά θηρία καί τοῦ ἔφραξε τό στόμα γιά νά
μή σέ καταφάγει. Πήγαινε τώρα», τοῦ εἶπε, «νά πεῖς στούς χριστιανούς ὅτι τό θηρίο
πού εἶδες εἶναι εἰκόνα μιᾶς μεγάλης θλίψεως, πού πρόκειται νά ἔρθει στόν κόσμο. Ἐάν
μετανοήσουν καί ἡ καρδιά τους γίνει καθαρή, τότε θά μπορέσουν νά διαφύγουν τήν θλίψη
αὐτή».
Μᾶς ἀπομένει, χριστιανοί μου, ἕνα ἀκόμη κήρυγμα καί τελειώνουμε τό πατερικό
βιβλίο πού μελετοῦμε «ὁ Ποιμήν τοῦ Ἑρμᾶ».
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΠΑΤΕΡΙΚΑ

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΠΟΙΜΗΝ ΤΟΥ ΕΡΜΑ (ε)
Ὅραση ε´ – Πέντε ἐντολές
1. Συνεχίζουμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τό πατερικό ἔργο πού μελετᾶμε, ὁ Ποιμήν
τοῦ Ἑρμᾶ. Σήμερα θά σᾶς μιλήσω γιά τήν πέμπτη ὅραση τοῦ βιβλίου. Μέ τήν ὅραση
αὐτή ἀρχίζει τό δεύτερο μέρος τοῦ ἔργου, τό ὁποῖο, ὅπως σᾶς εἶπα στήν ἀρχή τῶν
ὁμιλιῶν μου, περιλαμβάνει ἀποκαλύψεις τοῦ ποιμένος - τοῦ ἀγγέλου τῆς μετανοίας στόν
Ἑρμᾶ. Τό μέρος αὐτό περιλαμβάνει δώδεκα ἐντολές καί δέκα παραβολές.
Ἀκοῦστε: Ὁ Ἑρμᾶς βρισκόταν στό σπίτι του. Ἀφοῦ προσευχήθηκε καί κάθησε στό
κρεβάτι του, εἶδε νά μπαίνει μέσα ἕνας σεβάσμιος ἄνδρας, ὁ ὁποῖος φοροῦσε ἐνδυμασία
ποιμένος, δηλαδή ἐνδυμασία βοσκοῦ, καί στό χέρι του κρατοῦσε μία ράβδο. Χαιρέτησε
τόν Ἑρμᾶ καί ὁ Ἑρμᾶς τόν ἀντιχαιρέτησε. Τόν ἄγνωστο αὐτόν, ἐπειδή εἶχε ποιμενική
ἐνδυμασία, θά τόν λέμε ποιμένα. Ὁ ποιμήν κάθησε πλησίον τοῦ Ἑρμᾶ καί τοῦ εἶπε:
«Μέ ἔστειλε ὁ σεβάσμιος ἐκεῖνος ἄγγελος, γιά νά κατοικήσω μαζί σου σέ ὅλη τήν ὑπόλοιπη ζωή σου». Ὁ ἄγγελος αὐτός, πού ἔστειλε τόν ἄγνωστο αὐτόν ἐπισκέπτη στόν
Ἑρμᾶ, φαίνεται ὅτι ἦταν ὁ Θεγρί, γιά τόν ὁποῖο εἴπαμε στό προηγούμενο κήρυγμα ὅτι
ἔκλεισε τό στόμα τοῦ θηρίου γιά νά μή φάγει τόν Ἑρμᾶ. Ὁ Ἑρμᾶς στήν ἀρχή δυσπίστησε γιά τόν ἄγνωστο ἐπισκέπτη του καί ἄρχισε νά τόν ἐρωτᾶ ποιός εἶναι. Κατάλαβε
ὅμως ὅτι εἶναι θεῖο πρόσωπο καί φοβήθηκε, ἐπειδή δυσπίστησε στήν ἀρχή. «Μή
φοβᾶσαι», τοῦ εἶπε ὁ ποιμένας. «Ἦρθα νά σοῦ δείξω πάλι ὅσα εἶδες προηγουμένως.
Γράψε τίς ἐντολές καί παραβολές πού θά σοῦ δώσω καί νά τίς μελετᾶς συνέχεια, γιά νά
μπορεῖς ἔτσι νά τίς θυμᾶσαι».
2. Καί ἀρχίζει τώρα, χριστιανοί μου, ὁ ἄγνωστος αὐτός ἐπισκέπτης μέ μορφή ποιμένος, πού θά τόν λέμε στό ἑξῆς ἄγγελο τῆς μετανοίας, ἀρχίζει, λέγω, νά λέγει στόν Ἑρμᾶ
δώδεκα ἐντολές. Ἄς προσέξουμε καί μεῖς τίς ἐντολές αὐτές καί ἄς προσπαθήσουμε νά
τίς ἐφαρμόσουμε, γιατί εἶναι κανόνας τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς. «Ὅποιος τίς ἐφαρμόσει,
θά λάβει μισθό ἀπό τόν Κύριο». Ἔτσι εἶπε ὁ ἄγγελος μετανοίας στόν Ἑρμᾶ. Ἀρχίζω
λοιπόν νά λέγω σέ μετάφραση τίς ἐντολές πού ἔλαβε ὁ Ἑρμᾶς ἀπό τόν ἄγγελο μετανοίας:
(α) Πρώτη ἐντολή: Νά πιστεύουμε στόν ἀληθινό Θεό καί νά τόν εὐλαβούμαστε. Νά
ἔχουμε φόβο Θεοῦ. Ἐάν ἔχουμε αὐτά τά δύο, τήν πίστη στό Θεό καί τόν ἅγιο φόβο Του,
τότε θά ἔχουμε καί ὅλες τίς ἄλλες ἀρετές.
(β) Δεύτερη ἐντολή: Νά μήν κατηγοροῦμε κανένα, ἀλλά οὔτε καί νά ἀκοῦμε εὐχάριστα
τούς ἄλλους πού κατηγοροῦν, γιατί ἔτσι γινόμαστε αἴτιοι τοῦ ἁμαρτήματος τῆς κατα15

λαλιᾶς. Ἡ ἐντολή αὐτή μᾶς λέγει ἀκόμη νά ἐλεοῦμε τούς πτωχούς. Ἐάν δέ κάποιος
παριστάνει τόν πτωχό χωρίς νά εἶναι, ἐμεῖς μέν εἴμαστε ἀθῶοι γιά τήν ἐλεημοσύνη πού
τοῦ δώσαμε, αὐτός δέ θά δώσει λόγο στό Θεό γιατί ἔλαβε.
(γ) Τρίτη ἐντολή: Νά λέμε πάντα τήν ἀλήθεια καί ποτέ ψέματα. Δυστυχῶς, ἀδελφοί
μου, εἴμαστε ὅλοι παραβάτες τῆς ἐντολῆς αὐτῆς καί ἐπιβεβαιώνουμε αὐτό πού λέει τό
Ψαλτήριο «πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης» (Ψαλμ. 115,2). Ὁ Ἑρμᾶς, ὅταν ἄκουσε ἀπό τόν
ἄγγελο τήν ἐντολή αὐτή, ἄρχισε νά κλαίει, γιατί διαπίστωσε στόν ἑαυτό του ὅτι δέν
ἔλεγε τήν ἀλήθεια, ἀλλά μιλοῦσε μέ πανουργία στούς ἀνθρώπους. Ἄς κλάψουμε καί
μεῖς, χριστιανοί μου, γιά τά ψέματά μας καί τίς δολιότητές μας στά λόγια μας καί ἄς
πάρουμε σταθερή τήν ἀπόφαση νά μή λέμε πιά ψέματα, ἀλλά νά λέμε πάντα τήν ἀλήθεια
στούς ἀδελφούς μας. Ἄς σκεπτόμαστε ὅτι τό πνεῦμα πού μᾶς ἔδωσε ὁ Κύριος λέγεται
πνεῦμα «ἀψευδές». Ὅταν λοιπόν λέμε ψέματα, διώχνουμε αὐτό τό πνεῦμα πού πήραμε
καί γινόμαστε «ἀποστερηταί αὐτοῦ», εἶπε ὁ ἄγγελος μετανοίας στόν Ἑρμᾶ.
(δ) Τέταρτη ἐντολή: Νά φυλάγουμε τήν ἁγνότητα τοῦ σώματος. Ὁ ἔγγαμος ἄνδρας
δέν πρέπει νά σκέπτεται ἄλλη γυναίκα παρά μόνο τήν δική του, μέ τήν ὁποία ἑνώθηκε
μέ τό Μυστήριο τοῦ γάμου. Ἔτσι, ἄν ἀποδιώκει ἀπό τό νοῦ του κάθε πονηρή σκέψη
γιά ξένη γυναίκα καί σκέπτεται μόνο τήν δική του, δέ θά πέσει ποτέ στό ἁμάρτημα τῆς
ἀκολασίας· «Τῆς δέ σῆς μνημονεύων πάντοτε γυναικός οὐδέποτε διαμαρτήσεις» (1,1).
Στήν ἐντολή αὐτή λέγει ὁ ποιμένας στόν Ἑρμᾶ ὅτι ὁ ἄνδρας ἐκεῖνος πού ἔδιωξε τήν γυναίκα του, ἐπειδή τήν συνέλαβε νά ἁμαρτάνει, πρέπει πάλι νά τήν προσλάβει γιά συζυγό
του, ἄν αὐτή μετανοήσει καί θέλει νά ἐπιστρέψει στόν νόμιμο ἄνδρα της. Μάλιστα, λέγει
ὁ ποιμένας, διαπράττει μεγάλη ἁμαρτία ὁ ἄνδρας ἐκεῖνος πού δέν θά δεχθεῖ τήν μετανοημένη γυναίκα του, γιατί πρέπει νά δεχόμαστε τήν μετάνοια τοῦ ἁμαρτωλοῦ.
(ε) Πέμπτη ἐντολή: Ἡ ἐντολή αὐτή λέγει νά εἴμαστε μακρόθυμοι καί ποτέ ὀργίλοι.
᾽Εάν εἴμαστε μακρόθυμοι, λέγει ὁ ἄγγελος τῆς μετανοίας, τότε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον θά
κατοικεῖ γιά πάντα μέσα μας καί θά ἀποκτήσουμε ὅλες τίς ἀρετές. Ἄν ὅμως ὀργιζόμαστε, τότε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον φεύγει ἀπό ἐμᾶς, γιατί εἶναι Πνεῦμα τρυφερό καί στενοχωρεῖται ἀπό τήν ὀργή, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τόν διάβολο. Τό νά κατοικήσουν καί τά
δυό πνεύματα μέσα μας δέν εἶναι δυνατόν. Ἄν λοιπόν θέλουμε νά ἔχουμε γιά πάντα τό
Ἅγιο Πνεῦμα μέσα μας, δέν πρέπει νά ὀργιζόμαστε ἀλλά νά εἴμαστε μακρόθυμοι. Ὁ μακρόθυμος, λέγει στόν Ἑρμᾶ ὁ ποιμένας ἤ ὁ ἄγγελος τῆς μετανοίας, ὅπως τόν εἴπαμε,
εἶναι πρᾶος καί ἥσυχος. Ἀντίθετα ὁ ὀξύχολος, ὁ ὀργίλος δηλαδή ἄνθρωπος, εἶναι ἀκατάστατος σέ ὅλα τά ἔργα του καί περισπᾶται ἀπό τό πονηρό πνεῦμα ἐδῶ καί ἐκεῖ.
Θά συνεχίσουμε τόν λόγο τοῦ ἀγγέλου μετανοίας στόν Ἑρμᾶ στό ἑπόμενο κήρυγμά
μας.
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ καί ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Ὁμοιότητες καί Διαφορές
Ὁμιλία στήν Αἴθουσα τελετῶν
παλαιᾶς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης
τήν 23η Ἰανουαρίου 2013

1. Εὐχαριστῶ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κον
Κον Ἱερώνυμον, ὅπως καί τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας μας, διότι μεταξύ τῶν
ἄλλων πατέρων Ἱεραρχῶν ὅρισε καί τήν ταπεινότητά μου ὡς ὁμιλητή σ᾽ αὐτό τό ἐπιστημονικό Συνέδριο, πού διοργάνωσε ἡ κλεινή θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης γιά
τό ἐπίμαχο πρόβλημα ΕΚΚΛΗΣΙΑ καί ΑΡΙΣΤΕΡΑ καί μέ τό σημαντικό μάλιστα
δοθέν εἰς ἐμέ ἐπί μέρους θέμα Ὁμοιότητες καί Διαφορές τῶν δύο, Ἐκκλησίας καί
Ἀριστερᾶς.
Κατ᾽ ἀρχάς θέλω νά πῶ, καί μάλιστα νά τονίσω, αὐτά τά δύο βασικά, πρῶτον μέν
ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν ἐμπλέκεται στά πολιτικά κόμματα, δέν ταυτίζεται μέ καμμία
πολιτική παράταξη, καί δεύτερον νά πῶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν παραθεωρεῖ τήν πολιτική,
διότι θεωρεῖ τά πολιτικά κόμματα ὡς ἀνθρώπινες ἰδεολογίες, ἡ κάθε μιά ἀπό τίς ὁποῖες
θέλει καί ἀγωνίζεται γιά μιά καλύτερη κοινωνία.
Μετά τό μικρό αὐτό εἰσαγωγικό σημείωμα εἰσέρχομαι κατ᾽ εὐθεῖαν στό θέμα μου
καί δηλῶ ὅτι θά τό διεξέλθω μέ συντομία, λόγω στενότητος χρόνου, καί μέ ἁπλότητα,
ὡς μία κατήχηση γιά τόν λαό. Ὅλοι μας γι᾽ αὐτόν τόν λαό τοῦ Θεοῦ νοιαζόμεθα καί
ἐργαζόμεθα. Σέ κάθε παράγραφο τοῦ λόγου μου θά συμπλέκω καί τίς ὁμοιότητες καί
τίς διαφορές Ἐκκλησίας καί Ἀριστερᾶς, αὐτό πού εἶναι τό θέμα μου, καί ἔτσι θά φαίνεται καλύτερα ἡ ἀντιπαράθεση τῶν δύο.
2. Ἀπό πολιτικές παρατάξεις, καί ἰδιαίτερα ἀπό τήν Ἀριστερά, ἀκούγεται ἀπό προηγούμενα ἤδη χρόνια ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν ἐνδιαφέρεται γιά τό παρόν τοῦ ἀνθρώπου,
γιά τήν ἄνετη ζωή του μέ τά ἐπίγεια ἀγαθά, ἀλλά ὅλο τονίζει τήν παραδείσια κατάσταση στήν μέλλουσα ζωή. Αὐτό τό εἶπε ἕνας προηγούμενος ἀριστερίζων πολιτικός
σέ συγκέντρωση πολιτικῶν, ὅπου μάλιστα εὑρίσκοντο καί Ἀρχιερεῖς. «Αὐτοί – εἶπε ὁ
πολιτικός, δείχνοντας τούς Ἀρχιερεῖς – εἶναι γιά τούς ἀπερχομένους», γιά κηδεῖες
δηλαδή καί γιά Τρισάγια. «Ἡμεῖς – εἶπε, ἀπευθυνόμενος στούς πολιτικούς – εἴμαστε
γιά τούς ἐρχομένους»!.... Πρός τήν κατηγορία αὐτή ἔχω νά πῶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία βλέπει ψυχοσωματικά τόν ἄνθρωπο καί νοιάζεται γιά ὅλα τά ἀναγκαῖα του, ὄχι μόνο τῆς
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ψυχῆς τά ἀναγκαῖα ἀλλά καί τοῦ σώματος. Τό ἀντίθετο, τό νά ἐνδιαφέρεται ἡ Ἐκκλησία μόνο γιά τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, ἀποτελεῖ γι᾽ αὐτήν αἵρεση μονοφυσιτική. Ἐπειδή
ὁμιλῶ στήν Θεσσαλονίκη θά θυμίσω τόν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου στήν Α´ πρός
Θεσσαλονικεῖς Ἐπιστολή του. Οἱ Θεσσαλονικεῖς χριστιανοί ἦταν ἐναγώνιοι γιά τήν
Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία περίμεναν πολύ σύντομα. Καί ἀπορροφημένοι ἀπό τήν προσδοκία αὐτή εἶχαν ἐγκαταλείψει τίς ἐργασίες τους καί τίς ἄλλες
ἐπίγειες ἀσχολίες τους καί συζητοῦσαν μόνο γι᾽ αὐτό τό ἐναγώνιο θέμα τους. Ἐν τῷ
μεταξύ τό σῶμα ἤθελε νά τραφεῖ καί γι᾽ αὐτό αὐτοί οἱ χριστιανοί γίνονταν βάρος στούς
ἄλλους, ἐπιβαρύνοντας τους γιά τήν διατροφή τους. Τά ἔμαθε αὐτά ὁ ἀπόστολος
Παῦλος καί τούς γράφει ἐπιτιμητικό λόγο. Μάθετε, τούς λέγει, «πῶς πρέπει νά περιπατεῖτε» (Α´ Θεσ. 4 )! Ὁ λόγος του εἶναι πολύ παραστατικός. Σάν νά μοῦ φαίνεται
ὅτι ὁ Ἀπόστολος ἐδῶ παίρνει μέ τό χέρι του τά κεφάλια τῶν χριστιανῶν αὐτῶν, πού
τά εἶχαν στραμμένα πρός τά πάνω, ἀναμένοντες τήν Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, καί τά
στρέφει πρός τά κάτω, καί τούς λέγει νά προσέχουν πῶς περπατοῦν, γιά νά μή σκοντάψουν! Τούς συνιστᾶ δηλαδή νά στραφοῦν πρός τά καθήκοντα τῆς ἐπιγείου ζωῆς
τους, στίς ὑποχρεώσεις τους πρός τήν οἰκογένειά τους καί πρός τήν κοινωνία. Αὐτό
σημαίνει αὐτό πού τούς λέγει παρακάτω «πράσσειν τά ἴδια καί ἐργάζεσθαι ταῖς ἰδίαις
χερσίν» καί νά φέρονται «εὐσχημόνως πρός τούς ἔξω», τούς ἀπίστους δηλαδή, ὥστε
«νά μήν ἔχουν ἀνάγκη ἀπό κανέναν» (Α´ Θεσ. 4,11.12). Ἀλλά θά πῶ καί τό ἄλλο τό
περισσότερο βασικό γιά τό θέμα πού ὁμιλῶ. Ἡ Παλαιά Διαθήκη, τό πρῶτο μέρος
τῆς θείας Ἀποκαλύψεως, ἔχει ἐγκόσμιο χαρακτήρα, τονίζει δηλαδή πολύ τήν παρούσα
ζωή. Εἶναι θεολογικό πρόβλημα τό γιατί συμβαίνει αὐτό στήν Παλαιά Διαθήκη. Ἡ
ἑρμηνεία εἶναι ὅτι, ἐπειδή ἡ Παλαιά Διαθήκη πολέμησε τήν νεκρομαντεία τῶν Χαναναίων – ἡ ὁποία προϋποθέτει πίστη στήν ζωή μετά θάνατον – γι᾽ αὐτό, λόγω τοῦ
πολέμου κατά τῆς νεκρομαντείας, ξαναλέγω, δέν ἀνέπτυξε ἡ Παλαιά Διαθήκη, στά
πρῶτα της χρόνια τουλάχιστον, τήν διδασκαλία γιά τήν μεταθανάτια ζωή. Αὐτό θά
γίνει τόν 7ο αἰ., ὅταν θά καταπαύσει ὁ πόλεμος κατά τῆς νεκρομαντείας. Γι᾽ αὐτό
λοιπόν ἡ Παλαιά Διαθήκη τονίζει τήν παρούσα ζωή, ἔχει ἐγκόσμιο χαρακτήρα, ξαναλέγω. Ἔτσι ἔχουμε τόν προφήτη Ἠσαΐα πού παριστάνει τόν Θεό λέγοντα: «Ἐάν
θέλητε καί εἰσακούσητέ μου, τά ἀγαθά τῆς γῆς φάγεσθε» (Ἠσ. 1,19). Ὁ ἐγκόσμιος
αὐτός χαρακτήρας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, μαζί βέβαια μέ τήν ἔννοια τῆς ἀγάπης,
εἶναι ἡ βάση γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς ὡραίας καί ἐκτενοῦς κοινωνιολογίας, τήν ὁποία
βλέπουμε στήν Παλαιά Διαθήκη.1 Ἡ Ἐκκλησία νοιάζεται καί ἀγωνίζεται οἱ χριστιανοί, καί ὄχι μόνο οἱ χριστιανοί, ἀλλά καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, νά ἔχουν τά ἀναγκαῖα γιά
τήν ζωή τους, ὅπως αὐτό τό δεικνύει καί τό ἀποδεικνύει περίτρανα τό φιλανθρωπικό
1. Βλ. Π. Μπρατσιώτου, Ἡ κοινωνιολογική σημασία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (Θεολογία 1928, σ.
21 ἑξ., ἔνθα καί βιβλιογραφία.
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ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μέ τά καθημερινά συσσίτια καί ὅλη τήν φιλανθρωπική της
δράση. Δέν εἶναι λοιπόν ἀληθινή, ἀλλά εἶναι ἄδικη ἡ κατηγορία κατά τῆς ᾽Εκκλησίας,
ὅτι αὐτή ἀδιαφορεῖ γιά τό παρόν τοῦ ἀνθρώπου, γιά τά ἐπίγεια ἀγαθά του. Θέλει καί
εὔχεται καί φροντίζει οἱ ἄνθρωποι νά διάγουν μία ἄνετη ζωή χωρίς τήν στέρηση τῶν
ἀναγκαίων. Τό ἴδιο ἐνδιαφέρον καί τόν ἴδιο ἀγώνα κάνει ἀσφαλῶς καί ἡ Ἀριστερά πολιτική παράταξη καί ἐμεῖς τό χαιρόμεθα βεβαίως αὐτό καί τό ἐπαινοῦμε. Σ᾽ αὐτό συναντώμεθα καί συμφωνοῦμε.
3. Ἡ σημαντική ὅμως καί κυρία διαφορά μας εἶναι ὅτι ὁ μέν Ἀριστερισμός-Κομμουνισμός θέλει τήν ἄνετη αὐτή παρούσα ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἄνευ Θεοῦ ἤ, τέλος πάντων, παίρνοντας ἀδιάφορη θέση ὡς πρός τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στήν ζωή τῶν
ἀνθρώπων. Ἡ δέ Ἐκκλησία τήν ἄνευ Θεοῦ ζωή τοῦ ἀνθρώπου τήν θεωρεῖ ὡς ἀρειανική αἵρεση, ἡ ὁποία ἀποχωρίζει τήν θεία φύση ἀπό τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί
βλέπει σ᾽ αὐτό ἀνθρώπινη μόνο φύση. Κατά τήν Ἐκκλησία ἡ ζωή χωρίς τόν Θεό,
ὅσο καί ἄν ἔχει πλούσια τά ὑλικά ἀγαθά, εἶναι ζωή χωρίς νόημα, εἶναι ζωή βαρετή
(boring). Πολύ τό τονίζει στήν διδασκαλία της αὐτό ἡ Ἐκκλησία. Διδάσκει δηλαδή,
ἀντίθετα πρός τά ἄλλα συστήματα, ὅτι ὅλα τά ἀγαθά τῆς γῆς δέν μποροῦν νά χαρίσουν
τήν εὐτυχία στόν ἄνθρωπο, ἀκριβῶς διότι ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἄλλη θεώρηση περί τοῦ
ἀνθρώπου, ἐντελῶς διάφορη ἀπό τά ἀριστερίζοντα συστήματα, ἀλλά καί τά ἄλλα κοσμικά συστήματα.
4. Πῶς βλέπει ἡ Ἐκκλησία τόν ἄνθρωπο; Εἶναι πολύ σημαντικό αὐτό γιά τό θέμα
μας. Ὁ ἄνθρωπος κατά τήν Ἐκκλησία εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί αὐτό ἀκριβῶς εἶναι
τό μεγαλεῖο του καί ἡ μεγάλη του ἀξία. Ἀλλά θέλω νά πῶ κάτι ἄλλο, θεολογώντας
μέ ἁπλότητα σέ ἕνα ἐρώτημα σχετικό μέ τό θέμα: Πῶς ἐγώ, ὁ ἄνθρωπος, εἶμαι εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἐγώ ὁ ἄνθρωπος ἔχω σῶμα, ὁ δέ Θεός δέν ἔχει σῶμα; Γιά νά ποῦμε
ἀκριβῶς ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, θά πρέπει νά βροῦμε Θεό μέ σῶμα!
Ποιός εἶναι αὐτός; Εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ σαρκωθείς Υἱός τοῦ Θεοῦ, γι᾽ αὐτό καί
οἱ ἅγιοι Πατέρες μας μιλώντας πιό συγκεκριμένα λέγουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε ὄχι κατά τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ γενικά, ἀλλά κατά τήν εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.2
Γι᾽ αὐτό τό ὡραῖο νόημα ἔχουμε σχετικό χωρίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς στό βιβλίο τῆς
Γένεσης. Στόν στίχ. 1,27 διαβάζουμε ὅτι «ὁ Θεός ἐποίησε τόν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα
Θεοῦ». Τό περίεργο τοῦ χωρίου αὐτοῦ εἶναι ὅτι εἰσάγει οἱονεί «δεύτερο» Θεό καί ἐρωτοῦμε: Κατ᾽ εἰκόνα ποίου Θεοῦ ὁ Θεός ἐποίησε τόν ἄνθρωπο; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι
ὁ Θεός ἐποίησε τόν ἄνθρωπο κατά τήν εἰκόνα τοῦ Υἱοῦ Του, πού ἐπρόκειτο νά ἐνανθρωπήσει! Ἡ ἀλήθεια αὐτή ἔχει μέσα της τήν τιμή καί πρός τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου
2. Βλ. Jean Claude Larcet, Ἡ θεραπευτική τῶν πνευματικῶν νοσημάτων, Τόμος Α´, σ. 36, ἔνθα καί
πατερικές παραπομπές, Ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας.
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καί πρός τήν κτίση ὅλη, γιατί αὐτό τό σῶμα μας, πού εἶναι μικρόκοσμος, ἔλαβε ὁ
Υἱός τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἐνανθρώπησή Του.
Ἐπανερχόμενοι λέγουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία βλέπει τόν ἄνθρωπο ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.
Δίδουν διάφορες ἑρμηνεῖες γιά τό τί σημαίνει αὐτό, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι εἰκόνα τοῦ
Θεοῦ. Κατά τήν γνώμη μου ἡ καλυτέρα τῶν ἑρμηνειῶν εἶναι ἡ ἁπλή ἑρμηνεία τοῦ
μακαριστοῦ διδασκάλου Βασιλείου Βέλλα, ὅτι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ
φορά του, ἡ ὁρμή του πρός τόν Θεό, πού τοῦ δίνει τήν δυνατότητα νά κοινωνεῖ μαζί
Του. Αὐτήν τήν τάση καί ὁρμή τήν συναντοῦμε σέ ὅλους τούς λαούς.3 Αὐτήν τήν
ὑψηλή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας περί τοῦ ἀνθρώπου, ὡς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ, δέν τήν
ἔχουν τά κοσμικά συστήματα, στά ὁποῖα ἐννοῶ καί τά ἀριστερίζοντα. Ἡ θεώρηση
τοῦ ἀνθρώπου ὡς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ τόν καθιστᾶ ἄξιο τιμῆς καί σεβασμοῦ. Τό κλάμα
του δέν εἶναι τρίξιμο μηχανῶν, ἀλλά εἶναι κλάμα καί πόνος ἑνός παιδιοῦ τοῦ Θεοῦ,
γιά τό ὁποῖο σαρκώθηκε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί σταυρώθηκε στόν φρικτό Γολγοθᾶ. Ἀφοῦ
λοιπόν ὁ ἄνθρωπος εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ τέτοια εἶναι ἡ φύση του, ἄρα δέν μποροῦν νά τοῦ δώσουν τήν εὐτυχία μόνο τά ὑλικά ἀγαθά, γι᾽ αὐτό ἡ Ἐκκλησία μαζί μ᾽
αὐτά, καί πρῶτα ἀπό αὐτά, θέλει νά τοῦ χαρίσει τήν κοινωνία μέ τόν Θεό, ἀπό τόν
Ὁποῖο ἦλθε καί πρός τόν Ὁποῖο πηγαίνει. Αὐτή εἶναι ἡ κύρια διαφορά Ἐκκλησίας
καί Ἀριστερᾶς ὡς πρός τά ἀγαθά τῆς παρούσης ζωῆς, τά ὁποῖα καί οἱ δύο, ἐπαναλαμβάνουμε, Ἐκκλησία καί Ἀριστερά, ἀγωνίζονται νά προσφέρουν στόν ταλαιπωρημένο ἄνθρωπο.
5. Μέ τήν εὐκαιρία πού δώσαμε τήν θεώρηση τῆς Ἐκκλησίας γιά τόν ἄνθρωπο
ὡς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ, εἶναι πολύ ἀναγκαῖο γιά τό θέμα μας νά ποῦμε τί εἶναι ὁ Θεός,
τοῦ Ὁποίου εἰκόνα εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Ἐπαναλαμβάνω ὅτι αὐτό δέν εἶναι ξένο πρός
τό θέμα μας. Εἶναι δέ ἀνάγκη νά τό ποῦμε αὐτό, γιατί πολλοί, καί θρησκευόμενοι
ἀκόμη ἄνθρωποι, δέν γνωρίζουν τό τί εἶναι ὁ Θεός. Λοιπόν: Κατά τήν Ἁγία Γραφή,
πού ἔχει τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Θεός εἶναι αὐτά τά δύο: Εἶναι προσωπικό Ὄν (ὁ Ὤν Θεός) καί εἶναι ἀγάπη. Ἀκοῦστε τώρα: Ἀφοῦ ὁ Θεός εἶναι πρόσωπο καί ἀγάπη, ἄρα καί ὁ ἄνθρωπος, πού εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἄρα καί αὐτός
εἶναι πρόσωπο καί ἀγάπη. Καί ἀφοῦ εἴμαστε πρόσωπα καί ἀγάπη, ὡς κατ᾽ εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ πλασμένοι, ἄρα καί ἡ κοινωνία μας μέ τόν Θεό καί μεταξύ μας πρέπει νά
εἶναι προσωπική καί ἀγαπητική. Αὐτό εἶναι ὅλο κι ὅλο, ἀγαπητοί μου ἀκροατές.
Αὐτό φτιάχνει τέλεια κοινωνία ἀνθρώπων. Τό νά βλέπει ὁ ἕνας τόν ἄλλον σάν εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ, σάν τόν ἑαυτό του, σάν μικρό θεό του!... Παρακαλοῦμε τήν Ἀριστερά παράταξη, ἄν μπορεῖ, ἄν ἔχει, ἄς μᾶς δώσει ἀπό τά κείμενά της, παλαιότερα ἤ νεώτερα,
3. Βλ. Λεωνίδου Φιλιππίδου, Ἱστορία τῆς ἐποχῆς τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἐξ ἐπόψεως παγκοσμίου
καί πανθρησκειακῆς, σ. 605-728. 769-805. Ἀθῆναι 1958.
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μιά τέτοια θεώρηση περί τοῦ ἀνθρώπου καί ἕνα τέτοιο ὅραμα τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας, ἀγγελικά πλασμένης.
6. Αὐτή ἡ τέλεια κοινωνία, ὅπως τήν εἶπα παραπάνω, αὐτό εἶναι ΕΚΚΛΗΣΙΑ,
ἀγαπητοί μου. Εἶναι πολύ σημαντικό ὅτι στά πατερικά κείμενα δέν ὑπάρχει ὁρισμός
τοῦ τί εἶναι Ἐκκλησία. Γι᾽ αὐτό καί πέφτουμε στά σύμβολα. Πραγματικά δέ ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία εἶναι συμβολική. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία στήν Γραφή καί στά πατερικά κείμενα ἐκφράζεται δι᾽ εἰκόνων, τῆς ἀμπέλου καί τῶν κλημάτων, τῆς οἰκοδομῆς,
τοῦ γάμου, τῆς οἰκογενείας, τοῦ σώματος, κ.ἄ.4 Στά κηρύγματά μου καί ἰδιαίτερα σέ
κατηχητικά μαθήματα στά νέα παιδιά μοῦ ἀρέσει νά παριστάνω τήν Ἐκκλησία πιό
ἁπλᾶ μέ τήν ἔννοια τῆς ἀγκαλιᾶς. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ, στήν
ὁποία χωρᾶμε ὅλοι. Ἀλλ᾽ ἔχουμε ἕναν παλαιό συμβολικό ὁρισμό περί Ἐκκλησίας, τοῦ
ἁγίου Ἰγνατίου, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Θυσιαστήριο,5 αὐτό, δηλαδή, πού γίνεται
πάνω στό Θυσιαστήριο. Καί πάνω στό Θυσιαστήριο τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία, τῆς
ὁποίας τό τέλος εἶναι ἡ θεία Κοινωνία. Αὐτό εἶναι Ἐκκλησία: Κοινωνία μέ τόν Θεό
καί κοινωνία μέ τούς ἀδελφούς χριστιανούς, γιατί ὅλοι οἱ κοινωνοῦντες γίνονται «σύσσωμοι» καί «σύναιμοι»6 ὡς κοινωνήσαντες τό αὐτό Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Αὐτό οἱ χριστιανοί τό βιώνουμε, πρέπει νά τό βιώνουμε στήν πρακτική μας
ζωή. Ἡ ὅλη μας δηλαδή συμπεριφορά πρέπει νά δείχνει ὅτι εἴμαστε ἑνωμένοι μέ τόν
Θεό καί μεταξύ μας. Ὅτι δηλαδή ζοῦμε μέ ἀγάπη καί πλήρη κοινωνία μεταξύ μας σέ
ὅλα. Οἱ πρῶτοι χριστιανοί, ἐπειδή βίωναν τήν μεταξύ τους αὐτή κοινωνία – ἡ ὁποία
ἐκκινοῦσε ἀπό τήν κοινωνία τους μέ τόν Θεό –, γι᾽ αὐτό εἶχαν «ἅπαντα κοινά» (Πράξ.
4,32). Ζοῦσαν κοινοβιακά. Δέν ὑπῆρχε μεταξύ τους φτωχός ἤ πλούσιος. Δέν ἀντέχω,
δέν μπορῶ νά συγκρατήσω τήν ἐπιθυμία μου, στό νά παραθέσω μία περικοπή τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου, στήν ὁποία περιγράφει πῶς πρέπει νά εἶναι ἡ ἀγαπητική κοινωνία
τῶν ἀδελφῶν στό μοναστήρι:
«Ἄριστη κοινωνία – λέγει – ἐγώ ὀνομάζω ἐκείνη, στήν ὁποία δέν ὑπάρχει
ἰδιοκτησία, οὔτε ἀντιθέσεις καί δέν συμβαίνουν ταραχές, φιλονικίες καί ἔριδες. Ὅλα δέ σ᾽ αὐτή τήν κοινωνία νά εἶναι κοινά... Οἱ πολλοί νά εἶναι ἕνας
καί ὁ ἕνας νά μήν εἶναι μόνος, ἀλλά μέσα στούς πολλούς. Τί εἶναι καλύτερο
καί ὡραιότερο ἀπό μιά τέτοια κοινωνία; Τί πιό πολύτιμο μπορεῖ νά βρεθεῖ
ἀπό αὐτήν τήν σύνδεση καί τήν ἕνωση τῶν πολιτῶν; Τί πιό ὡραῖο ἀπό τήν
ἀνάμιξη τῶν ἠθῶν καί τῶν ψυχῶν; Ἄνθρωποι πού προέρχονται ἀπό διάφορη
4. Βλ. Ἰωάν. 15,1-8. Ἐφ. 2,19-22.Ἐφ. 5,25-30. Κολ. 1,18. Ἐφ. 1,22-23..Ρωμ. 12,5. Α´ Τιμ.
3,15.
5.Ἐφεσ. 5,2. Τραλλυαν. 7,2. Φιλιπ. 4.
6. Βλ. Ἰω. Δαμασκηνοῦ, MPG 96,1409D, κ.ἀ.
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γενιά καί καταγωγή μόνιασαν τόσο πολύ, ὥστε νά φαίνονται σάν μιά ψυχή
σέ πολλά σώματα καί τά πολλά σώματα νά φαίνονται ὅτι εἶναι ὄργανα ἑνός
ἀνθρώπου. Ὁ ἄρρωστος στό σῶμα ἔχει πολλούς πού ὑποφέρουν μαζί του
κατά τήν διάθεση· ὁ ἄρρωστος καί ἀπογοητευμένος στήν ψυχή ἔχει πολλούς
πού τόν θεραπεύουν καί τόν ἀνορθώνουν. Ὁ ἕνας εἶναι δοῦλος στόν ἄλλο· ὁ
ἕνας εἶναι κύριος στόν ἄλλο. Καί μέ τήν ἄμαχο ἐλευθερία τους δείχνουν τήν
πλήρη δουλεία πού ἔχει ὁ ἕνας στόν ἄλλο... Μέ τήν ἀγάπη ὑποτάσσονται
αὐτοί οἱ ἐλεύθεροι ὁ ἕνας στόν ἄλλο· καί μέ τό αὐθαίρετο τῆς γνώμης τους
φυλάττουν τήν ἐλευθερία τους» (Ἀσκητικαί Διατάξεις κεφ. ιη´).
Αὐτόν τόν τρόπο ζωῆς τόν τονίζει πολύ ἡ Ἀριστερά παράταξη καί εἶναι κατ᾽ αὐτό
σέ ἀγαστή, σέ θαυμαστή συμφωνία μέ τήν Ἐκκλησία. Πραγματικά, μᾶς ἀρέσουν οἱ
κήρυκες τῆς Ἀριστερᾶς παράταξης, οἱ κηρύσσοντες τήν κοινοκτημοσύνη, πού γιά μᾶς
εἶναι βίωμα μιᾶς σωστῆς καί ἀληθινῆς ἐκκλησιολογίας. Ἄς προσέξουμε ὅμως ὅτι στήν
Ἐκκλησία αὐτή ἡ κοινοκτημοσύνη δέν γίνεται μέ καταναγκασμό, ἀλλά ἐλεύθερα καί
εὐχάριστα, γιατί μέ αὐτό ζοῦν οἱ χριστιανοί τήν μεγάλη ἐντολή τῆς ἀγάπης στήν
ἀδελφότητα τῆς Ἐκκλησίας. Γι᾽ αὐτό, στήν προαναφερθεῖσα περικοπή τοῦ ἁγίου Βασιλείου, ὁ μέγας πατήρ, ὁμιλώντας γιά τό θαυμαστό καί παράδοξο πού εἶπε περιγράφοντας τήν μοναστική κοινωνία τῶν ἀδελφῶν, ὅτι ὁ ἕνας «ἔχει πλήρη δουλεία στόν
ἄλλον», ἐξηγεῖ ὅτι αὐτήν τήν δουλεία «δέν ἔφερε μέ βία κάποια ἀνάγκη, πού δημιουργεῖ
πολλή δυστροπία σ᾽ αὐτούς πού καταναγκάστηκαν σ᾽ αὐτήν, ἀλλά τήν δημιούργησαν
μέ χαρά ἀπό μόνοι τους» οἱ κοινοβιάζοντες.7 Σ᾽ αὐτό ἀκριβῶς, γιά τό θέμα πού ὁμιλοῦμε, ἔχουμε τήν διαφορά μας μέ τήν Ἀριστερά παράταξη, γιατί θέλει ἐκεῖ ὅπου δέν
ἀκούγεται ὁ λόγος της περί κοινοκτημοσύνης, νά πίπτει ἡ ράβδος της, νά ἐφαρμόζεται
δηλαδή μέ βία τό ἀγαθό τῆς κοινοκτημοσύνης. Ἐπαναλαμβάνω ὅμως τόν λόγο τοῦ
ἁγίου Βασιλείου ὅτι ὁ καταναγκασμός αὐτός καί ἡ βία αὐτή «δημιουργεῖ πολλή δυστροπία σ᾽ αὐτούς πού καταναγκάστηκαν σ᾽ αὐτήν». Καί αὐτό ἔπειτα φέρει τήν ἐξέγερση τῶν πολιτῶν.
7. Δυστυχῶς στήν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων καί αὐτῶν ἀκόμη τῶν χριστιανικῶν
λαῶν δέν βλέπουμε νά βιώνεται τό περί τῆς ἀγάπης κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ, πού δημιουργεῖ τό ὄμορφο κοινοβιακό σύστημα μέ τήν κοινοκτημοσύνη τῶν ἀγαθῶν. Ἀντίθετα
βλέπουμε ἐπικρατοῦσα τήν ἀδικία καί μάλιστα βλέπουμε σκληρή ἀδικία, ἡ ὁποία μᾶς
παρουσιάζει τό θλιβερό φαινόμενο νά διαχωρίζει τήν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων σέ πλούσιους καί φτωχούς, σέ κύριους καί δούλους, σέ δυνάστες καί δυναστευομένους. Αὐτό,
ἀγαπητοί μου, ἡ Ἐκκλησία τό ἐλέγχει ἀπό παλαιά ἤδη μέ τίς δυνατές φωνές τῶν
7. Ὅπ. παραπ.
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προφητῶν της καί μέ τά δυνατά κηρύγματα στήν συνέχεια τῶν ἀκολουθούντων τήν
γραμμή τῶν προφητῶν, τῶν ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι μέ θαυμαστή παρρησία καυτηριάζουν τά ἀδικήματα τῶν ἀρχόντων, μή φοβούμενοι τίς ἀπειλές τους.
Λυπᾶμαι γιατί ὁ χρόνος δέν ἐπαρκεῖ νά ἀναπτύξω τό θέμα αὐτό μεταδίδοντας τά
κατά τῆς ἀδικίας τῶν βασιλέων κηρύγματα τῶν προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
ἤ ἀναφέροντας περικοπές ἀπό τά σχετικά κηρύγματα τῶν Πατέρων τῆς ᾽Εκκλησίας
μας. Ἤδη ὁ παλαιότερος τῶν προφητῶν, τοῦ ὁποίου κατέχουμε γραπτά κείμενα, ὁ
προφήτης Ἀμώς ἐπιτίθεται μέ ὠμή γλώσσα ἐναντίον τῶν γυναικῶν τῶν ἀρχόντων, οἱ
ὁποῖες ἐπίεζαν τούς συζύγους τους νά εἶναι καταπιεστικοί στόν λαό, ἀδικοῦντες αὐτόν,
ὥστε νά πλουτοῦν καί νά διάγουν αὐτές περισσότερο ἄνετο καί τρυφηλό βίο. Τίς γυναῖκες αὐτές ὁ προφήτης τίς παραβάλλει πρός τίς ἀγελάδες τῆς εὐφόρου περιοχῆς
Βασάν, τίς παχειές δηλαδή ἀγελάδες! Ἀκοῦστε, παρακαλῶ, τόν ὠμό ἔλεγχο τοῦ προφήτου κατά τῶν γυναικῶν αὐτῶν:

«Ἀκοῦστε τόν λόγο αὐτόν,
σεῖς, ἀγελάδες τῆς Βασάν,
πού κατοικεῖτε στό ὄρος τῆς Σαμάρειας,
σεῖς, οἱ ὁποῖες καταπιέζετε τούς ἀδυνάτους
καί καταθλίβετε τούς πτωχούς,
σεῖς, οἱ ὁποῖες λέγετε στούς (ἄρχοντες) ἄνδρες σας
“φέρε νά πιοῦμε”» (Ἀμ. 4,1)!
Ἡ καταδυνάστευση τῶν πτωχῶν εἶναι τό προσφιλές θέμα τοῦ προφήτου. Πιστεύει
ὅτι ὁ Θεός ὅλα σχεδόν μπορεῖ νά τά συγχωρήσει, ἀλλά τήν καταδυνάστευση τῶν
πτωχῶν, ὄχι, δέν τήν συγχωρεῖ! Λέγει ὁ προφήτης:

«Τάδε λέγει Κύριος:
Γιά τρεῖς ἁμαρτίες τοῦ Ἰσραήλ,
ἀκόμη καί γιά τέσσερις
δέν θά τιμωρήσω αὐτήν (τήν πράξη).
Ἐπειδή ὅμως πωλοῦν γιά χρήματα τόν δίκαιον
καί τόν πτωχό γιά ἕνα ζευγάρι ὑποδημάτων,
αὐτοί, οἱ ὁποῖοι κατασυντρίβουν τήν κεφαλή τῶν ἀδυνάτων
καί φονεύουν τούς πτωχούς
καί ξαπλώνουν πάνω στά ἐνεχυριασμένα ἐνδύματα (τῶν πτωχῶν),
ἰδού (λέγει ὁ Κύριος) θά σᾶς κάνω νά τρέμετε,
ὅπως τρέμει ἡ ἅμαξα ἡ γεμάτη ἄχυρα.
.........................
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Ἐπειδή καταπατεῖτε τόν ἀδύνατο
καί δῶρα ἀπ᾽ αὐτόν λαμβάνετε
θά κατασκευάσετε μέν οἰκίες ἀπό πελεκητούς λίθους,
ἀλλά δέν θά κατοικήσετε σ᾽ αὐτές.
Θά φυτέψετε ὡραῖα ἀμπέλια,
ἀλλά δέν θά πιεῖτε τό κρασί τους»
(Ἀμ. 2,6-8.13. 5,11)
Πολύ σύντομα ἀναφέρω καί τόν σκληρό πάλι ἔλεγχο τοῦ προφήτου Ἠλία πρός τόν
βασιλέα Ἀχαάβ, ὁ ὁποῖος, παρακινηθείς ἀπό τήν σύζυγό του Ἰεζάβελ, ἐφόνευσε τόν
πτωχό Ναβουθαί, γιά νά τοῦ πάρει τόν ἀγρό του. Τό ἀνοσιούργημα αὐτό καυτηρίασε
ὁ προφήτης, ὁ ὁποῖος γεμάτος ὀργή παρουσιάστηκε μπροστά στόν βασιλέα καί, μέ
θαυμαστή παρρησία ἀποκαλώντας τον «δολοφόνο» καί «ἄδικο κληρονόμο», τοῦ προφήτευσε ἐπί λέξει στήν συνέχεια: «Ἐκεῖ πού τά σκυλιά ἔγλειψαν τό αἷμα τοῦ Ναβουθαί, ἐκεῖ τά σκυλιά θά γλείψουν καί τό δικό σου αἷμα» (Γ´ Βασ. 20,19. Ἑβρ.
21,19)! Καί ἀποτεινόμενος στήν βασίλισσα Ἰεζάβελ τῆς εἶπε: «Τά σκυλιά θά σέ καταφάγουν στήν πεδιάδα Γιζρεέλ» (Γ´ Βασ. 20,23. Ἑβρ. 21,23)! Ἡ πρόρρηση αὐτή
τοῦ προφήτου ἐξεπληρώθη πράγματι ἀργότερα (Γ´ Βασ. 22,1 ἑξ. Δ´ Βασ. 9,30 ἑξ.).
Τήν γλώσσα αὐτή τοῦ προφήτου Ἠλία τήν βλέπουμε νά ἀναζεῖ στόν ἅγιο Ἰωάννη
τόν Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος σέ παρόμοια περίπτωση ἤλεγξε μέ ἰσχυρό καί σκληρό πάλι
λόγο τήν βασίλισσα Εὐδοξία, στόν ὁποῖον ὅμως σκληρό ἔλεγχο ἀπήντησε καί αὐτή
μέ σκληρό διωγμό κατά τοῦ ἁγίου πατρός, διωγμό πού τοῦ ἐπέφερε τό τέλος τῆς
ζωῆς του.8
Ἐπειδή ὁ λόγος ἐδῶ γιά τόν ἔλεγχο κατά τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας, λίαν προσφιλές
θέμα στούς ὀπαδούς τῆς Ἀριστερᾶς, θέλω νά ὑπενθυμίσω – νά ὑπενθυμίσω μόνο – τούς
θαυμαστούς λόγους τοῦ Μεγάλου Βασιλείου κατά τῶν πλουσίων καί περί τοῦ πλούτου.
Κατά τόν ἅγιο πατέρα ὁ πλοῦτος αὐτός καθ᾽ ἑαυτόν δέν ἔχει καμμία ἀξία. Ἀντίθετα ὁ
πλοῦτος, μέ τήν ἄνιση κατανομή του, ἔγινε αἰτία ἀνατροπῆς τῆς ἐγκόσμιας τάξεως,
ὅπως ἔτσι πάλι δίδασκαν καί πολλοί κοινωνιολογοῦντες Ἕλληνες (Εἰς τήν Ἑξαήμερον
Ζ´ 3-5). Κατά τόν ἅγιο Βασίλειο, ἐφόσον τά ἀγαθά τοῦ πλουσίου προέρχονται ἀπό τόν
Θεό, ὁ πλούσιος δέν πρέπει νά νοιώθει ὅτι εἶναι κάτοχος τῶν ἀγαθῶν αὐτῶν, ἀλλά
«οἰκονόμος» τους (βλ. τήν ὁμιλία του Περί φθόνου 5), ὥστε νά τά ἐπωφελοῦνται ὅλοι
οἱ ἄνθρωποι. Καί τελικά ὠφελεῖται πνευματικά καί ὁ ἴδιος ὁ πλούσιος, γιατί ὁ «ἐλεῶν
πτωχόν δανείζει Θεῷ» (ὁμιλία Εἰς τόν ΙΔ´ Ψαλμόν 5). Ὅταν ὅμως ὁ πλούσιος δέν φέρεται ἔτσι, τότε ὁ Μέγας Βασίλειος τόν ἐλέγχει καί τόν ἀποκαλεῖ «ἅρπαγα», «πλεο-

8. Βλ. Δημητρίου Σίμου Μπαλάνου, Πατρολογία, σ. 351.
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νέκτη», «ἐκμεταλλευτή τῶν συνανθρώπων του», «τοκογλύφο», κ.ἄ.9 Ὁ πραγματικά
ὀπαδός τοῦ Χριστοῦ πρέπει νά ζεῖ φτωχικά. Μέ τό Εὐαγγέλιο δέν μπορεῖ κανείς νά
πλουτίσει. Ἀδύνατον! Ὅποιος τό κάνει αὐτό καί λέγει μάλιστα ὅτι εἶναι χριστιανός,
πλανᾶται. Δέν εἶναι σωστός χριστιανός, ἀλλά ὑποκριτής. Πραγματικά, πῶς μπορεῖ νά
πλουτίζει ὁ χριστιανός, ἀφοῦ βλέπει γύρω του τόση κραυγαλέα φτώχεια;
Πρός τά παραπάνω ἀναφερθέντα νομίζουμε ὅτι οἱ ὀπαδοί τῆς Ἀριστερᾶς πρέπει νά
εἶναι ὄχι ἁπλῶς σύμφωνοι, ἀλλά καί θαυμαστές τῶν ἱερῶν κειμένων τῆς Ἐκκλησίας
μας. Εἴδατε, ἀγαπητοί μας ἀκροατές τῆς Ἀριστερᾶς παράταξης, εἴδατε τί ὡραῖα,
ὡραῖα καί ἠχηρά σαλπίσματα κατά τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας τῶν ἀρχόντων, πού ἔχει
τό βιβλίο τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἁγία Γραφή καί τά ἱερά πατερικά κείμενα τῆς Ἐκκλησίας; Θά
ὠφεληθεῖτε πολύ καί θά ἔχετε σωστές καί ὡραῖες ἐμπνεύσεις, ἐάν τά μελετήσετε.
8. Ἀλλά, ἐπειδή ἐμνημόνευσα τόν ἅγιο Βασίλειο, θέλω πολύ συντόμως νά ἀναφέρω
καί ἄλλο λόγο τοῦ ἱεροῦ πατρός, λόγο πολύ ἄμεσα συνδεόμενο μέ τό θέμα μας, γιά νά
φανεῖ καί ἐδῶ ἡ συμφωνία τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν Ἀριστερά, ἀλλά καί ἡ διαφορά της.
Ὁ ἅγιος Βασίλειος ἀσχολεῖται μέ τό θέμα τῆς ἐργασίας, τήν ὁποία ὁ ρωμαϊκός, ἀλλά
καί ὁ ἑλληνικός κόσμος, παλαιά ὑποτιμοῦσε καί συνέδεε πάντα μέ τούς δούλους. Σέ
ἀντίθεση ὅμως μέ τίς κρατοῦσες ἀντιλήψεις ὁ Βασίλειος τιμᾶ τήν ἐργασία καί τήν
κηρύττει ὡς παράγοντα χαρᾶς, ὑγείας καί σωματικῆς καί πνευματικῆς ἰσορροπίας
τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί ἁρμονίας τῆς κοινωνίας. Ναί! Ἡ ἁρμονία τῆς κοινωνίας εἶναι
ἀποτέλεσμα τῆς ἰσόρροπης κατανομῆς τῆς ἐργασίας. Ὁ ἅγιος Βασίλειος συνδέει τήν
εὐημερία τῆς κοινωνίας μέ τόν τρόπο κατανομῆς τῆς ἐργασίας.10
Στά παραπάνω περί ἐργασίας λεγόμενα ἀπό τόν ἅγιο πατέρα τῆς Ἐκκλησία μας
συμφωνοῦν ἀσφαλῶς καί οἱ ὀπαδοί τῆς Ἀριστερᾶς. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγει καθαρά:
«Ὅποιος δέν θέλει νά ἐργάζεται δέν πρέπει καί νά τρώγει» (Β´ Θεσ. 3,10). Ἄκουσα ὅτι
τόν λόγο αὐτόν τόν εἶχαν ἀναρτήσει σέ ὑψηλή πινακίδα στό Κρεμλῖνο, χωρίς ὅμως νά
γράφουν ἀπό ποῦ προέρχεται ὁ λόγος αὐτός. Καί ἡ Ἐκκλησία λοιπόν καί ἡ Ἀριστερά
παράταξη συμφωνοῦν στό ὅτι ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά ἐργάζεται γιά νά σταθεῖ ἡ κοινωνία.
Ἡ διαφωνία ὅμως τῶν δύο αὐτῶν εἶναι στήν διαφορετική θεώρηση τοῦ θέματος περί
ἐργασίας. Ἀκοῦστε: Στόν χριστιανό τό «διδόναι» θεωρεῖται πάντοτε μακαριώτερο τοῦ
«λαμβάνειν» (βλ. Πράξ. 20,35). Τό «διδόναι» ὅμως προϋποθέτει νά ἔχει κανείς γιά νά
προσφέρει. Γι᾽ αὐτό καί ἡ ἐργασία κατά τήν Ἁγία Γραφή γίνεται καί γιά ἕναν ἄλλο
ἀκόμη σκοπό: Γιά τήν ἐλεημοσύνη! Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει πρός τούς χριστιανούς
τῆς Ἐφέσου: «Ὁ κλέπτης ἄς μήν κλέπτει πλέον, ἀλλά ἄς ἐργάζεται τίμια μέ τά δικά
9. Ὅπ. παρ. 1. Πρός πλουτοῦντας 2 κ.ἀ. Βλ. Στυλιανοῦ Παπαδοπούλου, Πατρολογία Β´, σελ. 387.
388.
10. Βλ. Ὅρους κατά πλάτος 37· 39· 42 κ.ἄ. Ὅρους κατ᾽ ἐπιτομήν 121· 143· 144· 145· 146 κ.ἄ.
εἰς Πατρολογία Στυλιανοῦ Παπαδοπούλου, τόμ. Β´, σελ. 388.
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του χέρια, γιά νά μπορεῖ νά δίνει καί σέ ὅποιον ἔχει ἀνάγκη» (4,28). Ἡ ἐργασία λοιπόν
κατά τήν Ἐκκλησία δέν ἔχει σκοπό μόνο τήν αὐτοσυντήρηση, ἀλλά καί τήν ἄσκηση
τῆς ἀγάπης στούς πτωχούς καί πένητες ἀνθρώπους. Ἀλλά οἱ χριστιανοί, ἐνῶ τιμοῦν
τήν ἐργασία καί τήν ἐξασκοῦν μέ προθυμία ὡς θεία ἐντολή, ὅμως δέν τήν θεοποιοῦν,
ὥστε νά ὑποβιβάζουν τόν ἄνθρωπο καί νά τόν θεωροῦν ὡς παραγωγικό μέσον. Δέν λέγουν
δηλαδή οἱ χριστιανοί ὅτι ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι στό νά δουλεύει. Τέτοια ἀνθρωπολογία,
πού ὑπάρχει σέ κοσμικά συστήματα, δέν ὑπάρχει στήν Ἐκκλησία.
9. Ἐπειδή δέν ἐπαρκεῖ ὁ χρόνος γιά περισσότερα καί ἤδη ἐξέφυγα τοῦ καθορισμένου
γιά τούς ὁμιλητές χρόνου, λέγω αὐτό τό σύντομο καί τελευταῖο: Ἡ Ἐκκλησία ἀποκρούει τήν ἀθεΐα καί τήν βία. Γι᾽ αὐτό ὁποιοδήποτε πολιτικό σύστημα ἔχει αὐτά τά
δύο τό ἐλέγχει καί τό μάχεται. Ναί! Σέ ἄθεο δέν μποροῦμε νά δώσουμε ἐμπιστοσύνη
νά μᾶς κυβερνήσει, διότι, ὅπως εἶπε καί ὁ Πολωνός Λέχ Βαλέσσα, «ὁ χωρίς Θεό
ἄνθρωπος εἶναι ἐπικίνδυνος»!
Εὐχαριστῶ πού μέ ἀκούσατε.
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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΠΑΠΑ
Παραιτήθηκε ὁ Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ´ ἀπό τήν παπωσύνη του. Ἀλλά γιατί
τόσος «ντόρος» καί στόν χῶρο μας, ἀλλά καί θλίψη μερικῶν, ἐκκλησιαστικῶν
μάλιστα ἀνδρῶν, γιά τήν παραίτησή του; Εἴμαστε στά «καλά» μας; Ἀκόμη δέν
ἔχουμε καταλάβει ὅτι ὁ παπισμός εἶναι αἵρεση καί ὁ Πάπας λοιπόν εἶναι αἱρεσιάρχης; Γιά νά παραλείψω τά ἄλλα καί πολλά, λέγω μόνο αὐτά τά τρία βασικά
γιά μᾶς: Οἱ παπικοί ἔχουν ἄλλη Ἁγία Τριάδα (μέ τό «φιλιόκβε» τους), πιστεύουν
ἄλλη Παναγία καί κάνουν διαφορετικά τόν σταυρό τους. Αὐτοί εἶναι κομμένοι
ἀπό τήν Ἐκκλησία μας καί γι᾽ αὐτό δέν μποροῦμε νά κάνουμε μαζί τους τήν
Θεία Λειτουργία καί νά κοινωνήσουμε μαζί τους τά Ἄχραντα Μυστήρια. Δέν
ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, λυπούμαστε δέ γιά τήν χρήση ἀπό μερικούς τοῦ ὅρου
«Ρωμαϊκή Ἐκκλησία». Γιατί, ἄν καί οἱ παπικοί ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, ποιά,
τέλος πάντων, εἶναι αὐτή ἡ ΜΙΑ Ἐκκλησία, πού ὁμολογοῦμε στό «Πιστεύω»
μας, στήν ὁποία πρέπει νά ἀνήκουμε γιά νά σωθοῦμε; Ἀφοῦ λοιπόν ὑπάρχουν
τόσες μεγάλες δογματικές διαφορές τῶν παπικῶν μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας,
καί τόσες ἄλλες πολλές, πέστε μου, εἶναι ἤ δέν εἶναι αἱρετικοί οἱ παπικοί; ΕΙΝΑΙ!
Κι ἄν μερικοί ἤ πολλοί δέν θέλουν νά τό παραδεχτοῦν αὐτό, ἔχουμε νά τούς παρουσιάσουμε πολλές-πολλές πατερικές μελέτες καί ὁμιλίες, οἱ ὁποῖες ὁμιλοῦν καθαρά περί τῶν αἱρέσεων τῶν παπικῶν. Ἀφοῦ λοιπόν οἱ παπικοί εἶναι αἱρετικοί,
γιατί, ξαναλέμε, τόσος θόρυβος καί θλίψη γιά τήν παραίτησή του; Πραγματικά,
δέν μποροῦμε νά τό καταλάβουμε!
Λέγεται ὅτι ὁ παραιτηθείς Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ´ εἶναι φιλορθόδοξος. Ὅμως,
καταλάβαμε καί ἐννοήσαμε καί αὐτοῦ, ὅπως καί ἄλλων προκατόχων του, τό σχέδιο,
μέ τόν πόθο τῆς ἑνώσεως, νά ὑποτάξει τήν Ὀρθοδοξία στόν παπισμό. Τήν ἕνωση
μέ τούς Καθολικούς τήν θέλουμε καί ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι καί εὐχόμαστε γι᾽ αὐτήν.
Θέλουμε ὅμως ἕνωση χωρίς στό ἐλάχιστο νά ξεφύγουμε ἀπό τήν Ὀρθόδοξη πίστη
μας καί νά προσχωρήσουμε στά παπικά δόγματα καί στίς παπικές ἀπαιτήσεις
(ἀλάθητο τοῦ Πάπα). Ἕνωση σάν κι αὐτή τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας δέν θά τήν
δεχθεῖ ποτέ ὁ Ὀρθόδοξος λαός μας, γιατί ποιμαίνεται ἀπό Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς, οἱ
ὁποῖοι ἐμπνέονται ἀπό τό πνεῦμα τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. Ἀλλά καί ἄν
μερικοί ἐκκλησιαστικοί ταγοί ξεφύγουν καί ζητήσουν ἕνωση μέ τόν Πάπα ἐπί προδοσίᾳ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, ὁ εὐσεβής Ὀρθόδοξος λαός δέν θά τό ἐπιτρέψει αὐτό,
ἀλλά θά τούς κυνηγήσει μέ τά ξύλα καί μέ γιουχαΐσματα, ὡς προδότες τῆς πίστεως, ὅπως ἀκριβῶς ἔτσι συνέβηκε μέ τήν ψευδοένωση τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας.
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Γιατί, ὅπως τό γράφει ἡ παλαιά διακήρυξη τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς, ὁ
Ὀρθόδοξος λαός εἶναι ὁ φρουρός τῆς πίστεώς του, τήν ὁποία θέλει ἀπαρασάλευτη
καί ἀμετακίνητη ἀπό τά δόγματα τῶν ἁγίων Πατέρων.
Τέλος πάντων, ἐκφράζοντας καί τό Ὀρθόδοξο φρόνημα τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ πού
ποιμαίνω, τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, εὐχόμαστε ἀπό καρδίας στόν παραιτηθέντα Πάπα Βενέδικτον ΙΣΤ´ νά τόν
φωτίσει ὁ Θεός νά γνωρίσει τήν ἀλήθεια, ἡ ὁποία εἶναι ΜΟΝΟ στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, καί, ἀφοῦ χαρακτηρίζεται ὡς φιλορθόδοξος, νά ἀρνηθεῖ, ἔστω τώρα
στό γῆρας του, τά παπικά δόγματα, καί νά προσέλθει στήν Ὀρθόδοξη πίστη, γενόμενος καί αὐτός Ὀρθόδοξος, ΑΜΗΝ!
Δημητσάνα 14 Φεβρουαρίου 2013

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΘΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(Σέ συνέχειες)
(Ἡ γλώσσα τοῦ πρωτοτύπου κειμένου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης)
Μάθημα 1ο

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οἱ Σημιτικές γλῶσσες
Ἡ Ἑβραϊκή γλώσσα ἀνήκει στόν κλάδο τῶν Σημιτικῶν λεγομένων γλωσσῶν, δηλαδή τῶν γλωσσῶν οἱ ὁποῖες ὁμιλοῦντο ἀπό τούς Σημῖτες, τούς ἀπογόνους τοῦ Σήμ
(Γεν. 10,21).
Οἱ Σημιτικές γλῶσσες διαιροῦνται σέ τρεῖς κλάδους:
α) Τόν ἀνατολικό (περιλαμβάνει τήν Βαβυλωνιακή καί Ἀσσυριακή γλώσσα),
β) τόν Βορειοδυτικό (περιλαμβάνει τίς Χαναανιτικές καί Ἀραμαϊκές γλῶσσες) καί
γ) τόν Νοτιοδυτικό κλάδο (περιλαμβάνει τήν Ἀραβική καί τήν Ἀβησσυνιακή
γλώσσα).
Ἡ ἀρχαία Ἑβραϊκή γλώσσα κατατάσσεται στίς χαναανιτικές
γλῶσσες τοῦ βορειοδυτικοῦ κλάδου τῶν Σημιτικῶν γλωσσῶν.
Οἱ Σημιτικές γλῶσσες ἔχουν τά ἑξῆς χαρακτηριστικά:
1. Ἔχουν λαρυγγόφωνα καί ἐμφαντικά σύμφωνα.
2. Δέν ἔχουν παρά ἐλάχιστες σύνθετες λέξεις.
3. Τό ρῆμα ἔχει τρισύμφωνη ρίζα.
4. Τό ρῆμα ἔχει πολλές διαθέσεις, λίγες ἐγκλίσεις-χρόνους.
5. Οἱ χρόνοι τοῦ ρήματος ἐκφράζουν μόνο τό τετελεσμένο ἤ μή τετελεσμένο
μιᾶς πράξεως, ἀνεξαρτήτως χρόνου!
6. Δέν ἔχουν πολλούς συνδέσμους καί συνδετικά μόρια.
7. Συνδέουν τίς προτάσεις κατά παράταξη – σπανίως καθ᾽ ὑπόταξιν – καί
χρησιμοποιοῦν ὀνοματικές προτάσεις.
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Ἡ Ἑβραϊκή γλώσσα
Ἡ ἀρχή τῆς Ἑβραϊκῆς γλώσσας καλύπτεται ἀπό προϊστορικό σκοτάδι. Ὁ Ἀβραάμ
στήν ἀρχή ὁμιλοῦσε τήν Ἀραμαϊκή, ὡς καταγόμενος ἀπό ἀραμαϊκά φύλα, ἀλλά, ὅταν
εἰσῆλθε στήν Χαναάν, ἀντάλλαξε τήν μητρική του γλώσσα μέ τήν Ἑβραϊκή, τήν
ὁποία ὁμιλοῦσαν στήν Χαναάν.
Σ᾽ αὐτήν τήν γλώσσα ἐγράφησαν πρωτοτύπως τά λεγόμενα Πρωτοκανονικά βιβλία
τῆς Π.Δ. καί τό βιβλίο Σοφία Σειράχ. Ὁρισμένα τεμάχια τῆς Π.Δ. (Β´ Ἔσδρ. 4,86,18. 7,22-26. Δαν. 2,4β-7,28, δύο λέξεις τοῦ Γεν. 31,47 καί τό Ἰερ. 10,11) ἔχουν
γραφεῖ στήν Ἀραμαϊκή. Τό πρωτότυπο κείμενο τῶν Δευτεροκανονικῶν λεγομένων βιβλίων ἔχει χαθεῖ. Αὐτά ἔχουν διασωθεῖ μόνο στήν Ἑλληνική γλώσσα, τά δέ βιβλία
Β´, Γ´ Μακκαβαίων καί Σοφία Σολομῶντος ἔχουν γραφεῖ πρωτοτύπως στήν Ἑλληνική γλώσσα.
Ἡ Ἑβραϊκή γλώσσα τῆς Π.Δ. παρουσιάζεται σέ γενικές γραμμές ἑνιαία, ἀδιαίρετη
καί ἀδιάσπαστη. Μπορεῖ νά διακριθεῖ ὅμως σέ δύο περιόδους: α) τήν περίοδο μέχρι
τήν βαβυλώνιο αἰχμαλωσία (587 π.Χ.) καί β) τήν περίοδο ἀπό τήν βαβυλ. αἰχμαλωσία
μέχρι τούς Μακκαβαϊκούς χρόνους. Τά βιβλία τῆς δευτέρας περιόδου χαρακτηρίζονται
ἀπό τό ἀραμαϊκό τους χρῶμα. Ἐπίσης ἡ γλώσσα ἑνός βιβλίου ἐξαρτᾶται ἀπό τήν
προσωπικότητα τοῦ συγγραφέως καί ἀπό τό εἶδος τοῦ κειμένου (πεζός λόγος ἤ ποίηση). Τό ἐρώτημα ἐάν ὑπῆρχαν διάλεκτοι στήν ἀρχαία Ἑβραϊκή δέν μπορεῖ νά ἀπαντηθεῖ μέ βεβαιότητα.
Ἡ Ἀραμαϊκή γλώσσα ἦταν ἡ γλώσσα τῶν Ἀραμαίων, δηλαδή τῶν δυτικῶς τοῦ
Εὐφράτου διαβιούντων Σημιτῶν. Εἶναι γνωστή ἀπό τό 2.000 π.Χ. Ἀπό τό 1.000
π.Χ. ἐπιδρᾶ στήν Ἑβραϊκή ὅλο καί πιό πολύ, μέχρι τόν 2ο αἰ. π.Χ., ὅταν ἀντικατέστησε πλήρως τήν Ἑβραϊκή. Ἡ Ἀραμαϊκή ὁμιλεῖτο στήν Παλαιστίνη μέχρι τόν 7ο
αἰ. μ.Χ., ὁπότε ἀντικαταστάθηκε ἀπό τήν Ἀραβική.
Ἡ Ἑβραϊκή γραφή

Ἀρχαία Ἑβραϊκή γραφή

Ἡ ἀρχαία Ἑβραϊκή γραφή ὁμοίαζε πολύ μέ τήν
Φοινικική γραφή καί σ᾽ αὐτήν ἐγράφησαν τά ἀρχαιότερα κείμενα τῆς Π.Δ.
Μετά τήν βαβυλώνιο αἰχμαλωσία ὅμως ἡ παλαιά
Ἑβραϊκή γραφή ἀντικαταστάθηκε προοδευτικά ἀπό
τήν τετράγωνη γραφή καί σ᾽ αὐτήν μετεγράφησαν
πλέον καί τά παλαιά κείμενα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τά δέ νεώτερα ἐγράφησαν ἐξ ἀρχῆς στήν νέα
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γραφή. Σέ αὐτήν τήν τετράγωνη γραφή, ἀραμαϊκῆς προελεύσεως, εἶναι καί σήμερα γραμμένη ἡ Ἑβραϊκή Παλαιά
Διαθήκη. Εἰσηγητής της θεωρεῖται ὁ περίφημος γραμματεύς Ἔσδρας.

Ἡ γραφή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

Ἡ Ἱστορία τοῦ κειμένου τῆς Π.Δ.
Ὅπως εἴπαμε παραπάνω, οἱ περισσότεροι ἱεροί συγγραφεῖς ἔγραψαν πρωτοτύπως
τά βιβλία τῆς Π.Δ. στήν Ἑβρ. γλώσσα. Τά πρωτότυπα χειρόγραφα, ὅπως εἶναι φυσικό, δέν ἔχουν διασωθεῖ. Οἱ Ἰουδαῖοι γραφεῖς ὅμως ἀνέλαβαν τό ἔργο νά διασώσουν
τά κείμενα αὐτά ἀντιγράφοντάς τα.
Τήν εὐθύνη γιά τήν διατήρηση τοῦ ἱεροῦ κειμένου εἶχαν
ἀναλάβει ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἔσδρα (5ος αἰ. π.Χ.) οἱ
Γραμματεῖς. Ἡ μεγάλη κυκλοφορία κατά τήν ἐποχή τοῦ
Χριστοῦ πολλῶν ψευδεπιγράφων καί νόθων βιβλίων ἀνάγκασε τούς Ἰουδαίους νά καθορίσουν μέ ἀκρίβεια τά ἱερά
βιβλία μέ τήν Σύνοδο τῆς Ἰαμνείας (100 μ.Χ.), ὁρίζοντας
ἔτσι τόν κανόνα τῆς Π.Δ.
Παρά τήν φήμη τους γιά τήν ἀκρίβεια τῆς ἀντιγραφῆς τους οἱ Ἰουδαῖοι ἀντιγραφεῖς
δέν μπόρεσαν νά ἀποφύγουν τά λάθη κατά τήν ἀντιγραφή τῶν κειμένων, λάθη τά
ὁποῖα ἐπισημαίνει σήμερα ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα.
Μετά τόν 5ο αἰ. μ.Χ. τήν διαφύλαξη τοῦ Ἑβρ. κειμένου ἀνέλαβαν οἱ Μασωρῖτες,
ἄριστοι Ἰουδαῖοι φιλόλογοι, οἱ ὁποῖοι ὀνομάστηκαν ἔτσι ἀπό τήν ἑβρ. λέξη hr:wsO m;, «μασώρα», πού σημαίνει «παράδοση», ἐπειδή σεβάστηκαν τήν παράδοση.
Αὐτοί γιά νά διαφυλάξουν τήν ὀρθή προφορά τοῦ Ἑβρ. κειμένου τῆς Π.Δ. – στό
ὁποῖο σημειωτέον ὅτι μέχρι τότε δέν κατεγράφοντο τά φωνήεντα, παρά μόνον τά σύμφωνα – ἐπινόησαν δύο συστήματα φωνηέντων: α) τό Βαβυλωνιακό, τό ὁποῖο ἔθετε
τά φωνήεντα ἐπάνω ἀπό τά σύμφωνα καί β) τό Τιβεριανό, τό ὁποῖο ἔθετε τά φωνήεντα
κάτω ἀπό τά σύμφωνα. Τελικῶς ἐπεκράτησε τό δεύτερο σύστημα.
Τό σημερινό παραδεδεγμένο κείμενο (textus receptus) ἔχει προέλθει ἀπό τά κείμενα
δύο μεγάλων οἰκογενειῶν Μασωριτῶν, τοῦ Ben Asher καί τοῦ Ben Naftali (10ος
αἰ.). Σήμερα κυκλοφοροῦν δύο κριτικές ἐκδόσεις τοῦ Ἑβρ. κειμένου τῆς Π.Δ., ἡ Biblia
Hebraica (R. Kittel [ed.], 3d ed.· Stuttgart, 1937), γνωστή ὡς BHK, καί ἡ Biblia
Hebraica Stuttgartensia (K. Elliger and W. Rudolph [eds.], Stuttgart, 1967-1977),
γνωστή ὡς BHS.
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Ἡ ἑλληνική χριστιανική Ἐκκλησία ἀπό τήν ἀρχή χρησιμοποίησε στήν λατρεία
της τήν λεγόμενη Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα (Ο´). Αὐτή εἶναι μία μετάφραση
στήν Ἑλληνική γλώσσα τοῦ Ἑβραϊκοῦ πρωτοτύπου κειμένου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
ἡ ὁποία κατά μία παράδοση ἔγινε ἀπό Ἑβδομήντα, ἤ ἀκριβέστερα Ἑβδομήντα δύο,
Ἰουδαίους μεταφραστές στήν Ἀλεξάνδρεια ἐπί Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου (284-247
π.Χ.). Ἡ μετάφραση αὐτή ὑπέστη τρεῖς ἀναθεωρήσεις τόν 3ο καί 4ο αἰ. μ.Χ., ἀπό
τόν Ὠριγένη, τόν Λουκιανό καί τόν Ἡσύχιο.
Ἐκτός ἀπό τήν Μετάφραση τῶν Ο´ κατά τήν ἀρχαιότητα ἔγιναν καί ἄλλες μεταφράσεις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στήν Ἑλληνική γλώσσα:
α) Ἡ μετάφραση τοῦ Ἀκύλα, περί τό 130 μ.Χ. Ἡ μετάφραση αὐτή ἦταν πιστή
στό γράμμα τοῦ πρωτοτύπου μέχρι δουλικότητος.
β) Ἡ μετάφραση τοῦ Θεοδοτίωνος, περί τά μέσα τοῦ 2ου αἰ. μ.Χ. Ἡ μετάφραση
αὐτή εἶναι μᾶλλον ἐπεξεργασία ἤ ἐλεύθερη ἀναθεώρηση τῶν Ο´, ἐπί τῇ βάσει τοῦ
ἑβραϊκοῦ κειμένου τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ἡ Ἐκκλησία στό βιβλίο τοῦ προφήτου Δανιήλ
προτίμησε τήν μετάφραση αὐτή, παρά τό κείμενο τῶν Ο´.
γ) Ἡ μετάφραση τοῦ Συμμάχου, λίγα χρόνια μετά τήν μετάφραση τοῦ Θεοδοτίωνος. Διακρίνεται γιά τήν κομψότητά της.
Δυστυχῶς ὀλίγα μόνον ἀποσπάσματα σώζονται ἀπό τίς ἀρχαῖες αὐτές μεταφράσεις.
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