Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η
 «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος.
Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ)
 «Ὁ διάβολος πολεμᾶ τούς πιστούς μέ τόν Οἰκουμενισμό, τούς πλούσιους μέ τόν Μασονισμό
καί τούς φτωχούς μέ τόν Κομμουνισμό» (Ὁ ἁγιορείτης ἁγιασμένος Γέροντας πατήρ Παΐσιος)
 Ἡ καρδιά τοῦ σύγχρονου ὀρθοδόξου Ἕλληνα λέγει: «Ὅπως δέν δεχθήκαμε
νά τουρκέψουμε, ἔτσι δέν θά δεχθοῦμε καί νά φραγκέψουμε»!
Ὁ
ὀρθόξοδος
χριστιανός
γνωρίζει ὅτι: «Ὁ παπισμός εἶναι αἵρεση καί ὁ οἰκουμενισμός παναίρεση»!

 Γιά τίς συμπροσευχές: «Γιά νά συμπροσευχηθοῦμε μέ κάποιον πρέπει νά ἔχουμε
τήν ἴδια πίστη μ᾽ αὐτόν» (Ὁ ἁγιασμένος Γέροντας Παΐσιος)
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MΕΘΟΔΙΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ – ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΕΡΙ ΑΓΝΕΙΑΣ (α)
1. Στήν μελέτη τῶν ἁγίων Πατέρων μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, μπαίνουμε
στόν 4ο αἰ. Ὁ αἰώνας αὐτός, πού ἔχει θαυμαστά κείμενα, ἀρχίζει μέ μαρτυρολόγια. Γιατί εἴπαμε στό προηγούμενο κήρυγμά μας, ὅτι ἡ εἰδωλολατρία, πού ξεψυχοῦσε, ἔβαλε τά δυνατά της νά ἀναζήσει. Καί ἄρχισε λοιπόν μέ τόν Διοκλητιανό
της πάλι φρικτούς διωγμούς κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ. Στήν ἀρχή πάλι τοῦ αἰώνα
αὐτοῦ ἔχουμε τήν πρώτη Δυτική Σύνοδο (ἦταν τότε μία ἑνωμένη Ἐκκλησία)
μέ 81 ἐκκλησιαστικούς Κανόνες. Καί ἀπό τήν ἀρχή πάλι τοῦ αἰώνα αὐτοῦ ἔχουμε
δυνατούς ἐκκλησιαστικούς συγγραφεῖς καί ἑρμηνευτές τῶν ἁγίων Γραφῶν, ὅπως
τόν Ἡσύχιο Ἀλεξανδρέα, τόν Βίκτωρα Πεταβίου, τόν Πιέριο Ἀλεξανδρείας καί
τόν Πέτρο Ἀλεξανδρείας. Στήν συνέχεια ἔχουμε τόν Μεθόδιο Ὀλύμπου, γιά τόν
ὁποῖο θέλω νά σᾶς μιλήσω σήμερα.
2. Ὁ Μεθόδιος, ἀγαπητοί μου, ἦταν ἐπίσκοπος τοῦ Ὀλύμπου τῆς Λυκίας, ἄν
καί ἄλλοι τόν λέγουν καί ἀλλοῦ ἐπίσκοπο. Ἦταν ἅγιος, ἀφοῦ μαρτύρησε γιά τήν
πίστη τοῦ Χριστοῦ κατά τό ἔτος 311 μ.Χ. Ἦταν ἕνας μεγάλος ἐντυπωσιακός

ἐπίσκοπος καί ἔγραψε πολλά ἔργα, ἀπό τά ὁποῖα ὅμως λίγα σώθηκαν. Στά ἔργα
του θέλει νά ἐφαρμόσει τόν διάλογο, νά παριστάνει δηλαδή νά διαλέγονται πρόσωπα
γιά τό θέμα γιά τό ὁποῖο θέλει νά μιλήσει. Ἔτσι, ἀπό τά σωζόμενα ἔργα του, τό
καλύτερο εἶναι τό Συμπόσιον τῶν δέκα παρθένων ἤ περί ἁγνείας, τό ὁποῖο εἶναι
γραμμένο κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπο. Θά ἤθελα νά σᾶς τό ἀναλύσω αὐτό τό ἔργο, ἀγαπητοί μου, ἀλλά δέν ἀρκεῖ ἕνα μόνο κήρυγμα. Χρειάζονται τρία ἤ καί τέσσερα
ἀκόμη κηρύγματα. Στό σημερινό μου κήρυγμα θά σᾶς πῶ μερικά εἰσαγωγικά, χρήσιμα καί ἀναγκαῖα γιά νά νοήσουμε κάπως τό ὅλο ἔργο. Παρακαλῶ προσέξατέ τα.
Οἱ διαβασμένοι ἀπό σᾶς ξέρουν ὅτι ὁ φιλόσοφος Πλάτωνας ἔγραψε ἕνα ἔργο πού τό
ὀνομάζει καί αὐτός Συμπόσιον. Ὅπως λέγουν πολλοί, πιθανόν ὁ ἅγιος Μεθόδιος νά
ἔγραψε τό ἔργο του ἔχοντας ὑπ᾽ ὄψιν τό ἔργο αὐτό τοῦ Πλάτωνα. Πραγματικά, οἱ
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας χρησιμοποίησαν χωρίς φόβο τά εἴδη τοῦ λόγου τῶν
ἀρχαίων φιλοσόφων, γιά νά μεταδώσουν τό χριστιανικό μήνυμα. Ἔτσι καί ὁ Μεθόδιος ἐξαρτᾶται κατά τήν μορφή καί τόν τρόπο συγγραφῆς τοῦ ἔργου του Συμπόσιο
τῶν δέκα παρθένων ἀπό τό Συμπόσιο τοῦ Πλάτωνα. Καί τό λέγω αὐτό γιατί ἔχει
παράλληλο θέμα μέ τό ἔργο τοῦ Πλάτωνα καί εἶναι γραμμένο κατά τόν ἴδιο «ἀνοδικό» τρόπο, ὅπως τό ἔργο τοῦ Πλάτωνα. Θά σᾶς πῶ τί σημαίνει αὐτός ὁ «ἀνοδικός» τρόπος πού εἶπα. Στό δικό του Συμπόσιο ὁ Πλάτωνας ὑμνεῖ τόν ἔρωτα τῶν
ἰδεῶν. Καί τό κάνει αὐτό «ἀνοδικά». Ἀρχίζει δηλαδή ἀπό τόν ἔρωτα τῶν σαρκικῶν
ἡδονῶν καί φθάνει στόν ἔρωτα τῶν καθαρῶν ἰδεῶν. Αὐτό σημαίνει τό «ἀνοδικά».
Στό Συμπόσιό του ὁ ἅγιος Μεθόδιος ὁμιλεῖ γιά ἄλλον ἔρωτα, γιά τόν ἔρωτα τῆς
παρθενικῆς ζωῆς, πού εἶναι ὁ μοναδικός τρόπος πού ἐξομοιώνει τόν ἄνθρωπο μέ τόν
Χριστό. Αὐτή ὅμως ἡ πορεία τῆς ἀνθρωπότητας πρός τήν παρθενική ζωή, τήν κορυφή αὐτή τῆς ἀρετῆς, ἔγινε «ἀνοδικά», ὅπως τό παριστάνει ὁ Μεθόδιος στό ἔργο
πού θά μελετήσουμε. Εἶναι ἡ κατά τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ ἀνοδική πορεία τῆς ἀνθρωπότητας ἀπό τήν κατάσταση τῆς πτώσης του στή θέωση, στό ὕψος τῆς καθαρῆς
παρθενίας. Δηλαδή: Στήν ἀρχή οἱ ἄνθρωποι, μετά τήν πτώση τους, εἶχαν τήν ἀδελφομειξία. Ὁ ἀδελφός ἔπαιρνε τήν ἀδελφή του. Ἀργότερα ἔπαυσε ὁ γάμος μεταξύ
τῶν ἀδελφῶν καί τῶν στενῶν συγγενῶν, ἀλλά οἱ ἄνθρωποι ἐφήρμοζαν τήν πολυγαμία. Ὁ ἕνας ἄνδρας δηλαδή ἔπαιρνε πολλές γυναῖκες, ἤ ἡ μία γυναίκα ἔπαιρνε πολλούς ἄνδρες. Πολύ κακό αὐτό, ἀλλά πάντως λιγώτερο κακό ἀπό τό προηγούμενο
στάδιο, τόν γάμο μεταξύ τῶν ἀδελφῶν. Καί ἀπό τήν πολυγαμία ἔπειτα φθάνουμε
στήν μονογαμία καί μετά ἀπό αὐτήν στήν παρθενία. Ὅλη αὐτή τήν ἀνοδική πορεία
τῆς ἀνθρωπότητας, κατά τό σοφό οἰκονομικό σχέδιο τοῦ Θεοῦ, τήν παρουσιάζει ὁ
Μεθόδιος στό ἔργο του Συμπόσιο τῶν δέκα παρθένων, πού θέλω νά σᾶς ἀναλύσω
καί τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ὕμνο τῆς ἁγνῆς παρθενικῆς ζωῆς.
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3. Τό σκηνικό τοῦ ἔργου του ὁ ἱερός συγγραφέας Μεθόδιος τό παρουσιάζει συμβολικά στόν ἔξοχο καί ὡραῖο κῆπο τῆς οἰκοδέσποινας Ἀρετῆς. Αὐτή καλεῖ δέκα
παρθένες σέ συμπόσιο. Ὁ δρόμος γιά τόν κῆπο εἶναι ἀνηφορικός καί δύσβατος
καί αὐτό ἐκφράζει τόν ἀγώνα καί τήν δυσκολία γιά νά πετύχει κανείς τήν ἀρετή
τῆς παρθενίας, γιά τήν ὁποία θά μιλήσουν οἱ παρθένες στό συμπόσιό τους. Τό
βλέμμα τῆς οἰκοδέσποινας Ἀρετῆς, πού ὑποδέχεται τίς παρθένες, εἶναι γλυκό
ἀλλά καί αὐστηρό, ὅπως ἁρμόζει στήν ὑμνούμενη ἀρετή, τήν παρθενία. Ἀλλά καί
ἡ περιγραφή τοῦ κήπου ὡς ὡραίου καί μοσχοβολητοῦ μέ τήν καθαρή καί διαυγῆ
του ἀτμόσφαιρα, μέ τίς κρῆνες καί τίς πηγές τῶν ὑδάτων, μέ τά γεμάτα ἀπό
καρπούς δένδρα καί τά πολλά του λουλούδια, καί αὐτή ἡ περιγραφή, λέγω, γίνεται
γιά τό θέμα τοῦ συμποσίου, τήν παρθενία. Ἔτσι εὐωδιαστός καί καρποφόρος
κῆπος εἶναι ἡ παρθενία.
4. Οἱ παρθένες στόν κῆπο ἀναπαύονται κάτω ἀπό ἕνα ὑψηλό δένδρο μέ πλούσια
καί πυκνή σκιά. Τό δένδρο ὀνομάζεται «ἄγνος». Εἶναι τό γνωστό σέ μᾶς δένδρο
ἀλυγαριά ἤ λυγιά ἤ ἀγνιά. Λέγεται δέ «ἄγνος» τό δένδρο αὐτό γιατί ἀπό παλαιά
στά φύλλα του καί στά σπέρματά του ἀποδίδονταν ἀντιπυρετικές καί καταπραϋντικές ἰδιότητες. Τήν ἴδια ἰδιότητα εἶχαν ἀνακαλύψει ἀπό παλαιά καί στήν Ἰτιά.
Τό ἄνθος τῆς Ἰτιᾶς τριμμένο στό νερό καταπραΰνει τούς ἐρεθισμούς τοῦ σαρκικοῦ
πάθους σέ ἐκεῖνον πού θά τό πιεῖ. Κάτω λοιπόν ἀπό τό δένδρο ἄγνος παριστάνει
ὁ ἅγιος Μεθόδιος ὅτι γίνεται ὁ διάλογος τοῦ συμποσίου τῶν δέκα παρθένων.
Στήν ἀνάλυση τοῦ ἔργου, ἀγαπητοί μου, θά δοῦμε νά γίνεται λόγος γιά δύο
δένδρα, γιά τήν συκιά καί γιά τό ἄγνος. Τό πρῶτο δένδρο, ἡ συκιά, συμβολίζει
τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου, γιατί μέ αὐτό τό δένδρο στόν παράδεισο ὁ διάβολος
σαγήνευσε τούς πρωτοπλάστους καί ἁμάρτησαν καί μέ τά φύλλα αὐτοῦ τοῦ δένδρου κάλυψαν οἱ πεπτωκότες τήν γύμνωσή τους. Τό ἄλλο δένδρο, ἡ ἄγνος, κάτω
ἀπό τήν σκιά τοῦ ὁποίου θά καθίσουν οἱ δέκα παρθένες γιά νά θεολογήσουν, συμβολίζει τήν ἀρετή τῆς παρθενίας πού βασίλευσε στόν κόσμο ἀπό τόν ἀρχιπάρθενο
Χριστό. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας ἀποξήρανε τήν συκιά, ὅπως τό διαβάζουμε στήν
σχετική εὐαγγελική περικοπή (βλ. Ματθ. 21,18 ἑξ.), τήν ὁποία ἀκοῦμε στήν
ἀρχή τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, στήν Ἀκολουθία τῆς Μεγάλης Δευτέρας.
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Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013

Συμπόσιον τῶν δέκα παρθένων ἤ περί Ἁγνείας
τοῦ Μεθοδίου Ὀλύμπου (2)
Α´ Λόγος. Ὁμιλεῖ ἡ παρθένος Μάρκελλα
1. Στήν μελέτη τῶν ἁγίων Πατέρων, ἀδελφοί χριστιανοί, βρισκόμαστε στόν
ἅγιο Μεθόδιο, τόν Ἐπίσκοπο Ὀλύμπου τῆς Λυκίας. Στό προηγούμενο κήρυγμά
μας εἴπαμε ὅτι ὁ πατέρας αὐτός, κατά ἀπομίμηση τοῦ Συμποσίου τοῦ Πλάτωνα,
ἔγραψε ἕνα ὡραῖο σύγγραμμα, τό ὁποῖο ἐπιγράφει «Συμπόσιον τῶν δέκα παρθένων
ἤ περί Ἁγνείας». Τό ἔργο παρουσιάζει ἕνα διάλογο δέκα παρθένων, ὁ ὁποῖος ἔγινε
στόν ὡραῖο καί εὐώδη κῆπο τῆς οἰκοδέσποινας Ἀρετῆς κάτω ἀπό τό δένδρο ἄγνος,
λυγαριά, ὅπως τό λέμε ἐμεῖς. Τίς ἀγορεύσεις τῶν παρθένων στόν κῆπο αὐτόν ἡ
Θεοπάτρα, πού συμμετεῖχε στό Συμπόσιο, τίς διηγήθηκε στήν παρθένο Γοργονία,
καί αὐτή πάλι τίς εἶπε σέ μία ἄλλη παρθένο, τήν Εὐβουλία.
2. Ἀλλά μᾶς κάνει μεγάλη ἐντύπωση, ἀγαπητοί μου, τό ὅτι τά ὀνόματα αὐτά
στό κείμενό του ὁ Μεθόδιος δέν τά προφέρει σέ θηλυκό ἄρθρο καί θηλυκή κατάληξη,
ὡς γυναῖκες πού εἶναι, ἀλλά τά λέγει στό οὐδέτερο γένος. Τά λέγει «τό Γοργόνιον»
καί «τό Εὐβούλιον». «Εὐκαιρότατα ἐπέστης, ὦ Γοργόνιον», λέγει ἡ Εὐβουλία καλωσορίζοντας τήν Γοργονία. Γιατί αὐτό; Αὐτό θέλει νά ἐκφράσει τήν ὑψηλή θεολογική ἰδέα ὅτι ὁ μοναχός καί ἡ μοναχή, οἱ παρθένοι γενικά, δέν πρέπει νά βλέπονται
ὡς ἕνας ἄνδρας καί ὡς μία γυναίκα, ἀλλά σάν ἄγγελοι Θεοῦ. Καί οἱ ἄγγελοι δέν
εἶναι ἀρσενικοῦ ἤ θηλυκοῦ φύλου. Ἀνήκουν σέ οὐδέτερο γένος. Ἔτσι λοιπόν καί οἱ
δύο παρθένες ἐκφωνοῦνται ὡς τό Γοργόνιον καί τό Εὐβούλιον, σέ οὐδέτερο γένος.
Ὑπάρχει, ἀγαπητοί μου, ἕνα παλαιό λόγιο τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο ἀνήκει στά
«ἄγραφα»· δέν γράφτηκε δηλαδή στά Εὐαγγέλια. Κατά τό λόγιο αὐτό ὁ Κύριος
ρωτήθηκε πότε θά ἔρθει ἡ Δευτέρα Παρουσία Του. Καί ὁ Κύριος ἀπάντησε μέ
αὐτόν τόν ὡραῖο καί δυσερμήνευτο λόγο: «Ὅταν ἔσται τά δύο ἕν, καί τό ἔξω ὡς τό
ἔσω, καί τό ἄρσεν μετά τῆς θηλείας, οὔτε ἄρσεν οὔτε θῆλυ». Ἀλλά ἑρμηνεύει στήν
συνέχεια ὁ Κύριος τόν λόγον Του αὐτόν. Ὁ λόγος σημαίνει ὅτι ἡ Δευτέρα Παρουσία
τοῦ Χριστοῦ θά γίνει τότε πού θά ὑπάρχει τόσο μεγάλη ἀρετή, ὥστε «ἀδελφός ἰδών
ἀδελφήν οὐδέν φρονεῖ περί αὐτῆς θηλυκόν, μηδέ ἀδελφή ἰδοῦσα ἀδελφόν φρονεῖ τι
περί αὐτοῦ ἀρσενικόν».1 Ἐνῶ δηλαδή ἀπό τά ἅγια Εὐαγγέλια γνωρίζουμε ὅτι ὁ
1. Β´ Κλήμεντος Ρώμης, κεφ. ΧΙΙ.
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Ἰησοῦς Χριστός θά ἔλθει ὡς Κριτής τότε πού οἱ ἄνθρωποι θά ζοῦν σέ μεγάλη ἀσέβεια καί ἀνηθικότητα (βλ. Ματθ. 24,37.38. Λουκ. 17,26 ἑξ.), ἀπό τόν ἄγραφο
αὐτόν λόγο τοῦ Κυρίου μας μαθαίνουμε τώρα ὅτι τόν καιρό τῆς ἐλεύσεώς Του θά
ὑπάρχουν καί πιστοί χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι θά ζοῦν μέ καθαρή ἁγνότητα, ὡς ἄγγελοι
Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό λοιπόν στό κείμενό μας ἐδῶ, στό περί Ἁγνείας ἔργο τοῦ Μεθοδίου
Ὀλύμπου, πού ἀναλύουμε, προσφωνοῦνται οἱ παρθένες σέ οὐδέτερο γένος.
3. Στό Συμπόσιο τοῦ Μεθοδίου πρώτη παίρνει τόν λόγο, γιά νά ὑμνήσει τήν
παρθενία, ἡ Μάρκελλα, ἐπειδή αὐτή, ὅπως λέγει τό κείμενο, «πρώτη ἀνάκειται
καί ἔστιν ἅμα πρεσβυτέρα». Αὐτή λέγει ὅτι ἡ παρθενία εἶναι «μεγάλη ὑπερφυῶς
καί θαυμαστή καί ἔνδοξος». Εἶναι τό «οὖθαρ τῆς Ἐκκλησίας», δηλαδή ὁ μαστός
της. Πραγματικά, ἀδελφοί, ἡ ᾽Εκκλησία μας τρέφεται ἀπό τήν παρθενία, ἀπό
τόν Μοναχισμό, σάν ἀπό μαστό, γιατί αὐτός δίνει τό καθαρό γάλα τῆς ἱερῆς παράδοσης. Ὅλα τά ὡραῖα πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία μας καί τά ἀπολαμβάνουμε στήν
θεία λατρεία Της, εἶναι μοναχικά δημιουργήματα. Ναί, ὁ Μοναχισμός εἶναι τό
«οὖθαρ» τῆς Ἐκκλησίας! Ὅλα τά ὡραῖα ἀπ᾽ αὐτόν!
4. Ἡ παρθενία, ἐξακολουθεῖ νά λέγει ἡ Μάρκελλα, «δεῖται ἐρρωμένων καί γενναίων φύσεων». Ἀπαιτεῖ, δηλαδή, αὐτοί πού τήν ἀκολουθοῦν νά εἶναι δυνατοί στήν
ψυχή, ὥστε νά μπορέσουν τό «ρεῦμα τῆς ἡδυπαθείας», πού ἕλκει τήν ψυχή πρός
τά κάτω, αὐτοί, μέ μία σβέλτα καί ἐπιτυχῆ πνευματική κίνηση («ὀξυτάτῳ διανοίας
τάχει»!), νά τό ἀναγάγουν πρός τά ἄνω καί νά πετοῦν μέ τήν ψυχή τους, σάν σέ
ὄχημα, πάνω ἀπό τόν κόσμο, κατευθυνόμενοι πρός τόν οὐρανό. Ἀπό ἐκεῖ, ἀπό τόν
Θεό, τόν κατοικοῦντα ἐν οὐρανοῖς, προέρχεται ἡ παρθενία. Ὅπως γνωρίζουμε, ὁ
παρθένος Πατήρ ἐγέννησε παρθενικά τόν Υἱό Του πρό πάντων τῶν αἰώνων, ὁ
Ὁποῖος ἐγεννήθη ἐν χρόνῳ, παρθενικά πάλιν, ἐκ παρθένου Μαρίας! Ἡ παρθενία
εἶναι ποτό πού πηγάζει ὄχι ἀπό τήν γῆ, ἀλλά ἀπό τόν οὐρανό. «Τοῦτο τό πόμα
γεννᾶν οὐκ ἐχώρησε ἡ γῆ· μόνος αὐτό πηγάζειν οἶδεν ὁ οὐρανός»! Ἡ παρθενία
βιώνεται μέν στήν γῆ, ἀλλά ἐγγίζει τά ἄστρα, τόν οὐρανό. «Παρθενία βαίνειν μέν
ἐπί γῆς, ἐπιψαύειν δέ τῶν οὐρανῶν ἡγητέον», λέγει ἐπί λέξει ἡ Μάρκελλα.
5. Ἀκόμη λέγει ἡ Μάρκελλα ὅτι ἡ παρθενία δέν ἀρκεῖται στήν καθαρότητα
τοῦ σώματος, ἀλλά σκοπεύει στήν ἀπάθεια τῆς ψυχῆς. Ἡ ψυχή καί τό σῶμα
ἔχουν μεταξύ τους σχέση, ὅποια σχέση ἔχει ὁ ναός μέ τό ἄγαλμα, πού εἶναι σ᾽
αὐτόν. Δέν νοεῖται νά φροντίζουμε γιά τήν καθαρότητα τοῦ ναοῦ καί νά ἀφήνουμε
ἀκάθαρτο τό ἄγαλμα. Ἔτσι καί δέν ἀρκεῖ μόνο νά εἶναι τό σῶμα καθαρό ἀπό
ἁμαρτήματα, ἀλλά πρέπει νά καθαρεύει καί ἡ ψυχή, νά καθαρεύει ὁ νοῦς ἀπό
κακούς λογισμούς. Γιά τήν ἐπιτυχία αὐτῶν χρειάζεται γνώση. Ἡ γνώση
ἀποκτᾶται ἀπό τήν μαθητεία στήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Γραφῶν καί στήν
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ἀκρόαση τῶν θείων λόγων. Γι᾽ αὐτό καί ἡ παρθένος ὀφείλει νά καταφεύγει στούς
διδασκάλους τῆς θεολογίας καί νά διδάσκεται ἀπό αὐτούς τά μαθήματα περί τῆς
παρθενίας, γιά νά αὐξάνεται περισσότερο ἡ ἐπιθυμία της γιά τήν σωφροσύνη. Ἡ
θεολογική γνώση εἶναι ἀναγκαία στήν παρθενική ζωή. Ἡ παρθενία εἶναι μία
θυσία ὁλοκαυτώσεως στόν Θεό. Ἀλλά ὁ Θεός στήν Παλαιά Διαθήκη διέταξε τά
πρός θυσία σφάγια τοῦ ὁλοκαυτώματος νά εἶναι ἁλατισμένα (Λευϊτ. 2,13).
«Ἅλας» στήν θυσία τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι ἡ θεολογική γνώση, γιά νά εἶναι
προσφορά μέ ἐπίγνωση. «Ἅλας ἡμῖν τό δηκτικόν καί πρός ὠφέλειαν ἀποστῦφον
ἡ πνευματική πᾶσα τῶν Γραφῶν ἐδόθη μελέτη, ἧς δή χωρίς ἀδύνατον τῷ παντοκράτορι διά τοῦ λόγου προσενεχθῆναι ψυχήν»!
6. Ἡ παρθενία, συνεχίζει νά λέγει ἡ Μάρκελλα, δέν ἀποκαλύφθηκε στίς πρῶτες
γενεές τῶν ἀνθρώπων. Οἱ ἄνθρωποι ἦταν ἀτελεῖς καί δέν θά μποροῦσαν νά ἀντέξουν
ἕνα τέτοιο ὑψηλό μάθημα. Ἔπειτα οἱ ἄνθρωποι τότε ἦταν ὀλίγοι καί ὁ Θεός ἤθελε
νά ἀποκαλύψει σέ πολλούς τό ὑψηλό χάρισμα τῆς παρθενίας. Ἡ παρθενία ἀποκαλύπτεται στήν ἀνθρωπότητα, κατά τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ, σταδιακά. Στήν ἀρχή
ὁ Θεός ἐπιτρέπει τούς γάμους καί μεταξύ τῶν ἀδελφῶν. Στήν συνέχεια ὅμως ἀπαγορεύει τήν ἀδελφομειξία, ἀλλά ἐπιτρέπει τήν πολυγαμία. Ἀπό τήν πολυγαμία
τώρα πηγαίνουμε στήν μονογαμία καί ἀπό αὐτήν στήν ἐγκράτεια στόν γάμο. Μετά
ἀπό αὐτήν τήν προπαρασκευή καί τήν προετοιμασία καί μετά ἀπό τήν πλήρωση
τῆς γῆς ἀπό ἀνθρώπους παρέδωσε ὁ Θεός στήν ἀνθρωπότητα τό ὑψηλό μάθημα
τῆς παρθενίας. Ἀνάλογα, λοιπόν, μέ τό ἠθικό ποιόν τῶν ἀνθρώπων, ἔχουμε μία
ἀνοδική πορεία ἀπό τήν ἀδελφομειξία μέχρι τήν ἐγκράτεια στόν γάμο καί ἀπό
αὐτήν στήν παρθενία. Παρόμοια μέθοδο μέ αὐτή πού ἐφήρμοσε ὁ Θεός, λέγει ἡ
Μάρκελλα, ἐφαρμόζουν καί οἱ ἄνθρωποι πατέρες στά παιδιά τους. Στήν ἀρχή,
στήν προσχολική ἡλικία, ἐπιτρέπουν στά παιδιά τους νά χαίρονται τά παιχνίδια
τους, ἀλλά μετά τά στέλνουν σέ δασκάλους. Ἐκεῖ τά παιδιά μαθαίνουν νά ἀποβάλλουν τόν νηπιώδη τρόπο τους καί γίνονται ἱκανά γιά νά παρακολουθήσουν
ὑψηλά μαθήματα καί ἀργότερα παρακολουθοῦν ἄλλα ὑψηλότερα ἀκόμη μαθήματα.
Ἔτσι λοιπόν καί ὁ Θεός δέν ἀποκάλυψε ἀπό τήν ἀρχή τό μάθημα τῆς παρθενίας
στήν ἀνθρωπότητα, γιατί οἱ ἄνθρωποι ἦταν σέ χαμηλό ἠθικό ἐπίπεδο καί δέν θά
τό ἄντεχαν. Ἡ παρθενία εἶναι τῶν τελείων καί τελειότητα δέν ὑπῆρχε παλαιά.
Ἔλειπε τό ἀρχέτυπο πρός τό ὁποῖο θά προσέβλεπαν οἱ ἄνθρωποι γιά νά συμμορφώσουν τόν ἑαυτόν τους. Ἡ διδασκαλία τοῦ ὑψηλοῦ μαθήματος τῆς παρθενίας
ἀφέθηκε στόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Ὁποῖο ἡ Μάρκελλα καλεῖ «Ἀρχιπάρθενον»! Ὁ
Ἰησοῦς Χριστός ὅπως εἶναι «ἀρχιποιμήν» καί «ἀρχιπροφήτης», ἔτσι εἶναι καί
«ἀρχιπάρθενος»! Οἱ παρθενεύοντες ἔχουν Αὐτόν ὡς Ἀρχηγόν στήν πορεία τους.
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6. Τό χαρακτηριστικό τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἡ παρθενία. Ἄν λοιπόν ὁ
ἄνθρωπος θέλει νά ἐπιτύχει τό «καθ᾽ ὁμοίωσιν» πρός τόν Θεό σέ τέλειο βαθμό,
ὀφείλει νά ἀκολουθήσει τήν παρθενία. Στήν Ἀποκάλυψη ὁ Ἰωάννης παρουσιάζει,
μέ τήν εἰκόνα τοῦ Ἀρνίου, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό ὡς Ἀρχιπάρθενο, ὡς προεξάρχοντα τοῦ χοροῦ τῶν παρθένων, ὡς περιστοιχιζόμενον ἀπό τίς 144.000
πιστῶν, «οἵ μετά γυναικός οὐκ ἐμολύνθησαν· παρθένοι γάρ εἰσιν» (Ἀποκ. 14,1).
Τό ὅτι τό ἀξίωμα τῆς παρθενίας εἶναι «μέγιστον παρά τῷ Θεῷ», φαίνεται, ὅπως
παρατηρεῖ ἡ Μάρκελλα, ἀπό τούς λόγους τῆς Ἀποκαλύψεως περί αὐτῶν τῶν
παρθένων στήν συνέχεια: «Οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπό τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχή τῷ
Θεῷ καί τῷ ἀρνίῳ. Καί ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη ψεῦδος· ἄμωμοι εἰσίν.
Ἀκολουθοῦσι τῷ Ἀρνίῳ ὅπου ἄν ὑπάγῃ» (Ἀποκ. 14,4-5).
Ἀπό τό σημερινό κήρυγμα κρατῆστε, ἀγαπητοί μου, ἰδιαίτερα τό ὅτι ἡ παρθενία, ὁ Μοναχισμός δηλαδή, εἶναι τό «οὖθαρ» (= ὁ μαστός) τῆς Ἐκκλησίας καί
ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός καλεῖται «Ἀρχιπάρθενος»!
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΠΑΤΕΡΙΚΑ
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013

Συμπόσιον τῶν δέκα παρθένων ἤ περί Ἁγνείας
τοῦ Μεθοδίου Ὀλύμπου (3)
Β´ Λόγος. Ὁμιλεῖ ἡ παρθένος Θεοφίλα
1. Σέ σειρά κηρυγμάτων ἀναλύουμε, ἀγαπητοί μου, τό πατερικό ἔργο τοῦ ἁγίου
Μεθοδίου, ἐπισκόπου Ὀλύμπου, πού ἐπιγράφεται «Συμπόσιον τῶν δέκα Παρθένων». Τό θέμα τοῦ Συμποσίου εἶναι ἡ παρθενία, ἡ ἁγνότητα. Στό προηγούμενο
κήρυγμα ἀκούσαμε τά ὅσα ὡραῖα μᾶς εἶπε ἡ πρώτη ὁμιλήτρια, ἡ Μάρκελλα. Ὁ
Μεθόδιος τά λέει, ἀλλά μέ τό στόμα τῶν ὁμιλητριῶν στό ἔργο πού συνθέτει. Στό
κήρυγμά μου αὐτό θά σᾶς παρουσιάσω μέ λίγα λόγια τά ὅσα εἶπε ἡ δεύτερη ὁμιλήτρια, ἡ Θεοφίλα.
Ἡ πρώτη ὁμιλία, ἡ ὁμιλία τῆς Μάρκελλας, παρουσίασε τήν παρθενία ὡς τήν
μόνη ἀρετή, ἡ ὁποία ἁρμόζει στήν νέα ἐν Χριστῷ ζωή. Αὐτό ὅμως μπορεῖ νά παρεξηγηθεῖ ἀπό κάποιους καί νά φανεῖ ὅτι ὁ Χριστός ὑποτιμάει τόν γάμο καί τήν
τεκνογονία καί ὅτι σώζονται μόνο οἱ παρθενεύοντες. Γι᾽ αὐτό τώρα ἡ δεύτερη
ὁμιλήτρια, ἡ Θεοφίλα, προσπαθεῖ νά προλάβει κάποια παρεξήγηση γιά ὑποτίμηση
τοῦ γάμου καί λέει καθαρά: «Τό ὅτι ἦλθε ἡ παρθενία αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ὁ
Θεός δέν εὐαρεστεῖται πιά στόν γάμο. Ὅπως δέν καταργεῖται ἕνα ἀστέρι, ἐπειδή
ὑπάρχει ἄλλο φωτεινότερο ἀπό αὐτό ἀστέρι».
Τόν λόγο της αὐτό, ὅτι δηλαδή ὁ Θεός δέν ἀπορρίπτει τόν γάμο, τόν βασίζει στό
ἑξῆς ἐπιχείρημα: Ὁ Ἴδιος ὁ Θεός μέ τά ἀμίαντά του χέρια πλάθει τόν ἄνθρωπο
στήν μήτρα τῆς γυναίκας. Στόν προφήτη Ἰερεμία, ὅταν τόν καλοῦσε ὁ Θεός γιά
τό προφητικό του ἔργο, τοῦ εἶπε: «Σέ γνωρίζω προτοῦ ἀκόμη σέ πλάσω στήν κοιλία
τῆς μητέρας σου» (Ἰερ. 1,5). Καί στό βιβλίο τοῦ Ἰώβ (38,14) λέγει ὁ Θεός:
«Μήπως ἐσύ πῆρες πηλό καί ἔπλασες ζωντανή ὕπαρξη καί τήν ἔκανες νά ὁμιλεῖ
στήν γῆ;». Ἀλλά καί ὁ Ἰώβ λέγει στόν Θεό: «Αἱ χεῖρές Σου ἐποίησάν με καί ἔπλασάν με»! Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶπε ὅτι στά ἔσχατα χρόνια θά ὑπάρξουν
καί τότε ἐκλεκτοί καί μάρτυρες, οἱ ὁποῖοι θά ἀντιταχθοῦν στόν Διάβολο (Ματθ.
24,22). Ἄν ὅμως ὁ γάμος εἶναι κάτι τό ἁμαρτωλό, ἄρα καί ὁ καρπός τοῦ γάμου,
ἡ τεκνογονία εἶναι καί αὐτή ἁμαρτωλή. Πῶς λοιπόν θά εἶναι καλοί καί ἐκλεκτοί οἱ
δοῦλοι τοῦ Κυρίου τῶν ἐσχάτων καιρῶν, ἀφοῦ θά προέρχονται ἀπό τήν τεκνογονία;
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2. Τήν παραπάνω ἰδέα, ὅτι ὁ Θεός πλάθει τόν ἄνθρωπο στήν κοιλία τῆς μητέρας του, τήν στηρίζει ἡ Θεοφίλα στήν ἑξῆς σκέψη: Δέν εἶναι δυνατόν νά νοήσουμε
ὅτι γίνεται ἔτσι φυσικά, χωρίς τήν θεία ἐπέμβαση, ἡ πλάση καί ἡ στερέωση τῆς
ρευστῆς οὐσίας μέσα στήν κοιλιά τῆς μητέρας. Πρόκειται περί ἑνός θαύματος,
τό ὁποῖο τελεῖ ἡ δημιουργική ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος ὁ πρῶτος λόγος τοῦ
Θεοῦ «αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε» ἔδωσε δύναμη στόν ἄνθρωπο νά κάνει
ἄνθρωπο! Ἡ παρθένος Θεοφίλα στήν ὁμιλία της τά λέει πολύ ρεαλιστικά: Ἡ
πήξη σέ ὀστᾶ τοῦ καταβαλλομένου σπέρματος, ἡ συναρμολόγηση τῶν νεύρων
καί τῶν ἀρθρώσεων, ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά νά μήν πνιγεῖ τό ἔμβρυο μέσα στά
ὑγρά καί γιά νά τροφοδοτεῖται καλῶς ἀπό τά ἀγγεῖα τῆς μητέρας, ἀκόμη καί ἡ
μετά ἀπό τόν τοκετό αὔξηση τοῦ βρέφους σέ μέγεθος καί κάλλος, φανερώνουν
ὅτι ὁ Ἴδιος ὁ ἀριστοτέχνης Θεός πλάθει τήν λογική καί ἔμψυχο εἰκόνα Του, τόν
ἄνθρωπο, «ἐξ ὑγρῶν καί βραχυτάτων σπερμάτων ἐν μήτρᾳ».1
3. Μέ τήν σωματική αὐτή διάπλαση τοῦ βρέφους στήν κοιλιά τῆς μάνας του
εἶναι σάν ὁ Θεός νά πλάθει μυστικά καί ἀόρατα τό ἔνδυμα τῆς ψυχῆς του. Ἀλλά
ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου πῶς ἔρχεται σ᾽ αὐτόν; Αὐτό, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἕνα μεγάλο θέμα. Δογματικό κυρίως θέμα, γιά τό ὁποῖο θά πρέπει κάποτε νά ἀσχοληθοῦμε ἰδιαίτερα. Πῶς κατά τήν γέννηση ἔρχεται ἡ ψυχή στόν ἄνθρωπο; Γιά τό
σῶμα μᾶς τό εἶπε προηγουμένως ἡ Θεοφίλα. Εἶναι πράγματι ἕνα θαῦμα Θεοῦ ἡ
διάπλαση τοῦ σώματος τοῦ βρέφους στήν κοιλιά τῆς μάνας. Καί αὐτό ἀποδεικνύει
ὅτι ὁ Θεός δέν βδελύσσεται τόν γάμο καί τήν τεκνογονία. Αὐτό θέλει νά ἀποδείξει
ἡ Θεοφίλα καί τό ἀπέδειξε. Ἀλλά ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, ξαναρωτᾶμε, πῶς ἔρχεται σ᾽ αὐτό τό διαπλασθέν σῶμα τοῦ βρέφους; Ἡ Θεοφίλα λέγει μία περίεργη
καί παρεξηγήσιμη φράση στήν ὁμιλία της. Λέγει τήν φράση «ἡ ἀπό τῶν οὐρανῶν
εἰς τά σώματα κατάβασις καί καταπομπή τῶν ψυχῶν». Τήν φράση αὐτή τήν
εἴπαμε παρεξηγήσιμη, γιατί πραγματικά μπορεῖ νά δηλώνει ὅτι ὁ Μεθόδιος μαζί
μέ τόν Ὠριγένη πιστεύει στήν προΰπαρξη τῶν ψυχῶν. Καί ὅταν λοιπόν διαπλάθεται τό σῶμα κατέρχεται ἀπό τόν οὐρανό ἡ ψυχή. Αὐτήν τήν ἰδέα ἡ θεολογία
μας δέν τήν δέχεται καί τήν ἀπορρίπτει. Οὔτε καί ὁ Μεθόδιος δέχεται αὐτήν τήν
1. Ἡ προηγούμενη ὁμιλήτρια, ἡ Μάρκελλα ὑπέβαλε μία ἀντίρρηση στήν Θεοφίλα: Ἐάν ὁ Θεός διαμορφώνει τόν νέο ἄνθρωπο στήν κοιλία τῆς μητέρας του, τότε ἀναγκαστικά πρέπει νά δεχθοῦμε ὅτι καί
τά ἀπό τήν μοιχεία γεννώμενα πλάθονται καί αὐτά ἀπό τόν Θεό. Ἡ Θεοφίλα μέ παραστατικό παράδειγμα
λέγει ὅτι ναί, καί τά νόθα τέκνα τά πλάθει ὁ Θεός! Γιατί δέν εὐθύνεται τό ὑλικό πού σπείρεται στήν
ξένη γῆ, ἀλλά ὁ κλεψίγαμος, ὁ ὁποῖος καί θά τιμωρηθεῖ γιά τήν πράξη του. Ἡ Ἐκκλησία δέν ἀποστρέφεται καί τά κλεψίγαμα τέκνα, ἀλλά τά παραλαμβάνει στήν ἁγία Της κολυμβήθρα καί τά κάνει τέκνα
Θεοῦ.
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ἰδέα, γιατί στό ἔργο πού μελετᾶμε διατυπώνει ἀντίθετη ἄποψη πρός τήν προΰπαρξη τῶν ψυχῶν. Γενικά, χριστιανοί μου, γιά τήν ψυχή στόν ἄνθρωπο πρέπει
νά δεχόμαστε ὅτι μία νέα γέννηση εἶναι σάν τήν δημιουργία τῆς Εὔας ἀπό τήν
πλευρά τοῦ Ἀδάμ. Ὅπως ὁ Θεός ἔπλασε ἀπό τήν πλευρά τοῦ Ἀδάμ τήν Εὔα καί
ἡ πλασθεῖσα Εὔα εἶχε καί σῶμα καί ψυχή, ἔτσι ἀπό τούς γονεῖς γεννᾶται μία
νέα ὕπαρξη μέ σῶμα καί ψυχή. Αὐτό τό γενικό ἄς γνωρίζουμε καί ἄς μή ζητᾶμε
λεπτομερέστερη ἐξήγηση, γιατί τό θέμα ἀποτελεῖ μυστήριο. Ἀλλά κάποτε, ξαναλέγω, θά ἐξετάσουμε σέ εἰδικό κήρυγμά μας τό θέμα αὐτό τῆς δημιουργίας
τῆς ψυχῆς στό βρέφος.
4. Ἐπανέρχεται ἡ Θεοφίλα πάλι στό θέμα της τῆς σχέσης γάμου καί παρθενίας. Ὁ γάμος καί ἡ παρθενία δέν πρέπει νά περιφρονοῦνται, λέγει. Δέχεται ὅμως
καί αὐτή ὅτι ἡ παρθενία εἶναι ἀνωτέρα, χωρίς αὐτό νά σημαίνει περιφρόνηση στό
γάμο. Τό μέλι εἶναι γλυκύτερο ἀπό ἄλλα κατασκευάσματα, αὐτό ὅμως δέν σημαίνει ὅτι τά ἄλλα εἶναι πικρά. Ἡ παρθενία, λέγει καί ἡ Θεοφίλα, εἶναι κάτι τό
πολύ ὑψηλό, ἀγγελοποιεῖ πραγματικά τόν ἄνθρωπο, ἀλλά καλοῦνται νά τήν ἀσκήσουν μόνο οἱ δυνάμενοι. Τήν Ἐκκλησία παρομοιάζει ἡ Θεοφίλα σάν ἕνα περιβόλι
μέ ποικίλα ἄνθη. Τό περιβόλι αὐτό δέν διακοσμεῖται μόνο μέ ἄνθη παρθενίας, ἀλλά
καί μέ ἄνθη τεκνογονίας καί ἐγκρατείας. Πρέπει νά μᾶς κάνει ἐντύπωση ὅτι γιά
νά παρουσιάσει ὁ Μεθόδιος τήν ὀρθότητα τῶν σκέψεων τῆς Θεοφίλας, ὅτι δηλαδή
δέν πρέπει νά περιφρονεῖται ὁ γάμος, ἐπειδή ἡ παρθενία εἶναι ἀνωτέρα, παρουσιάζει
τίς παρθένες νά χειροκροτοῦν τόν λόγο τῆς Θεοφίλας. Ἄς γνωρίζουμε, ἀδελφοί
μου χριστιανοί, ὅτι κατά τούς ἁγίους Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας δέν γίνεται
δεκτή ἡ παρθενία κάποιου, ἄν αὐτός προτιμᾶ αὐτόν τόν τρόπο τῆς ζωῆς, ἐπειδή
βδελύσσεται τόν γάμο (βλ. θ´ Κανόνα τῆς ἐν Γάγγρᾳ Συνόδου). Καθένας ἄς μείνει
ἐκεῖ πού τόν κάλεσε ὁ Θεός καί θά σωθεῖ μέ τήν σταθερότητά του στήν ὀρθόδοξη
πίστη, μέ τήν θερμή προσευχή του στόν Χριστό καί τήν Παναγία μας, μέ ταπείνωση καί ἀγάπη στόν πλησίον.
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Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

Συμπόσιον τῶν δέκα παρθένων ἤ περί Ἁγνείας
τοῦ Μεθοδίου Ὀλύμπου (4)
Γ´ Λόγος. Ὁμιλεῖ ἡ παρθένος Θάλεια
1. Συνεχίζουμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τήν μελέτη μας στό ἔργο τοῦ ἁγίου
Μεθοδίου Ἐπισκόπου Ὀλύμπου «Συμπόσιον τῶν δέκα παρθένων». Στό σημερινό
μου κήρυγμα θά σᾶς παρουσιάσω μέ λίγα λόγια τήν ὁμιλία τῆς τρίτης παρθένου,
τῆς Θάλειας. Στήν προηγούμενη ὁμιλία ἀκούσαμε τήν παρθένο Θεοφίλα, ἡ ὁποία
μίλησε γιά τόν γάμο. Μᾶς εἶπε ὅτι ναί μέν ἡ παρθενία εἶναι ὑψηλή καί ὕψιστη,
ἀλλά δέν πρέπει νά περιφρονοῦμε καί τόν γάμο. Ἡ τρίτη παρθένος, ἡ Θάλεια, θά
μᾶς πεῖ σήμερα ὅτι στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει καί ἕνας ἄλλος γάμος,
ὁ πνευματικός γάμος, στόν ὁποῖο οἱ χριστιανοί νυμφεύονται τόν Ἰησοῦ Χριστό καί
οἱ καρποί τοῦ γάμου αὐτοῦ εἶναι πνευματικοί. Ἡ Θάλεια θά μᾶς μιλήσει γιά τήν
ἕνωση τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ μέ τήν Νύμφη Ἐκκλησία.
2. Ἡ προηγούμενη ὁμιλήτρια, ἡ Θεοφίλα, ἑρμήνευσε κατά γράμμα τήν περικοπή
τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως, πού μιλάει γιά τήν σύζευξη τοῦ ἄνδρα Ἀδάμ καί τῆς
γυναίκας Εὔας, καί μᾶς μίλησε γιά τόν γάμο. Ὑπάρχει ὅμως γιά τό θέμα μας καί
ἡ πνευματικώτερη ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τήν ὁποίαν εἰσηγεῖται ὁ ἀπόστολος
Παῦλος. Ἡ δέ πνευματικώτερη ἑρμηνεία, ἡ ἀλληγορική ἑρμηνεία, εἶναι ὅτι ἡ
ἕνωση τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας ἀναφέρεται στήν ἕνωση τοῦ Χριστοῦ καί τῆς
Ἐκκλησίας. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Θάλεια λέγει ὅτι ὁ ἀπόστολος Παῦλος «εἰς Χριστόν
καί τήν Ἐκκλησίαν ἀναφέρων ἀλληγορεῖ τά κατά τήν Εὔαν καί τόν Ἀδάμ». Τό
«μέγα μυστήριο», γιά τό ὁποῖο μιλάει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Ἐφεσίους
ἐπιστολή του ((5,32), δέν εἶναι ὁ φυσικός γάμος τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυναίκας, ἀλλά
εἶναι ὁ πνευματικός γάμος, ὁ δεσμός τοῦ Χριστοῦ μέ τήν Ἐκκλησία καί μέ ἕνα
ἕκαστον πιστό. Τό λέγει καθαρά ὁ Ἀπόστολος. «Τό μυστήριον τοῦτο – λέγει –
μέγα ἐστί· ἐγώ δέ λέγω», δηλαδή ἐγώ τό ἀναφέρω, ἐγώ τό ἀναγάγω «εἰς Χριστόν
καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν». Καί πρέπει, ἀγαπητοί μου, νά δίνουμε αὐτήν τήν σωστή
πνευματική ἑρμηνεία τοῦ θέματος, γιατί διαφορετικά, ὅπως λέγει ἡ Θάλεια στήν
ὁμιλία της, οἱ ἄνθρωποι θά ἐκτρέπονται σέ «παρατριβάς σωμάτων», σέ ἀκολασίες
δηλαδή, μέ πρόφαση μάλιστα τήν τεκνογονία («προφάσει τεκνογονίας»).
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3. Ἡ ὁμιλία τῆς Θάλειας, ἀγαπητοί μου, ἔχει ἀνθρωπολογία, χριστολογία καί
ἐκκλησιολογία, γι᾽ αὐτό καί εἶναι ἐξόχως θεολογική. Σᾶς λέγω μερικά ἀπό τήν
ὁμιλία της: Ὁ ἄνθρωπος ἔγινε γιά τόν Θεό, γιά νά τόν ὑμνεῖ καί γιά νά τόν δοξάζει,
ὅπως τόν δοξάζουν τά τάγματα τῶν ἀγγέλων. Δέν δημιουργήθηκε ὅμως ὁ ἄνθρωπος ἄφθαρτος, ἀλλά δημιουργήθηκε μεταξύ φθορᾶς καί ἀφθαρσίας. Τό τί θά γινόταν
στό μέλλον αὐτό θά ἐξηρτᾶτο ἀπό τήν δική του προτίμηση. Ἦταν στά ὅρια καί
τῶν δύο καταστάσεων. Ἦταν «μεθόριος», μεταξύ φθορᾶς καί ἀφθαρσίας. Ὅμως,
παραβαίνοντας τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, προτίμησε τήν φθορά. Καθ᾽ ὅν χρόνον ἀκόμη,
λέγει ἡ παρθένος Θάλεια, ἐπλάθετο ὁ ἄνθρωπος σάν τόν πηλό καί δέν εἶχε προφθάσει νά στερεωθεῖ στήν ἀφθαρσία καί νά πετρωθεῖ σάν ὄστρακο, ἀλλά ἀκόμη
ἦταν εὔκολος νά διαλυθεῖ, ἦλθε ἡ ἁμαρτία καί πραγματικά τόν διέλυσε, σάν νά
τοῦ ἔρριξε πολύ νερό ἐπάνω του. Ὁ Θεός ὅμως, συνεχίζει νά λέει ἡ Θάλεια, κάνει
γιά τόν ἄνθρωπο Ἀδάμ νέα δημιουργία. Δέν τόν ἀφήνει νά συνεχίζει τήν ζωή του
ἔτσι φθαρτός ὅπως ἔγινε, γιατί ὑπῆρχε κίνδυνος πάλι νά πέσει στά ρεύματα τῆς
φθορᾶς καί νά διαλυθεῖ ἐντελῶς. Γι᾽ αὐτό ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας,
σαρκώθηκε στήν παρθενική μήτρα τῆς Παναγίας μας καί ἐκεῖ μέσα θεραπεύτηκε
ἡ ἀνθρώπινη φύση, παγιώθηκε καί στερεώθηκε, δυναμωμένη τώρα νά πράττει τό
καλό καί νά πετύχει τήν ἀφθαρσία. Ἔτσι συμπληρώθηκε ὁ ἀριθμός τῶν προβάτων
τῆς λογικῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τό λέγει ἡ παραβολή. Τά ἐνενήντα ἐννέα
πρόβατα τῆς παραβολῆς ἦταν οἱ ἄγγελοι καί τό ἀπολωλός πρόβατο ἦταν ἡ ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη. Μέ τήν ἐνανθρώπησή Του καί ὅλο τό οἰκονομικό Του σχέδιο ὁ
Ἰησοῦς Χριστός ἐπανέφερε τόν ἄνθρωπο στήν ποίμνη τοῦ Θεοῦ.
4. Ὅπως ὁ παλαιός Ἀδάμ στόν παράδεισο, ἔτσι καί ὁ νέος Ἀδάμ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὕπνωσε στόν Σταυρό. Καί ἀπό τήν πλευρά του διαπλάστηκε ἡ Ἐκκλησία.
Ἔχουμε τώρα ἕνα ἄλλο «ζεῦγος», τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία, καί ἀπό αὐτό
τό «ζεῦγος» γεννηθήκαμε οἱ χριστιανοί. Σ᾽ αὐτήν τήν πνευματική καρποφορία
τῆς Ἐκκλησίας ἔχει κυρίως ἐφαρμογή τό «αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε», πού λέγει
ἡ Γένεση (1,28). Κάθε χριστιανός στήν Ἐκκλησία πρέπει νά προσφέρεται στόν
Χριστό γι᾽ αὐτήν τήν ἱερή γέννα, στό νά αὐξάνεται δηλαδή ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἀρχικά γεννᾶται κανείς στήν Ἐκκλησία μέ τό βάπτισμα. Ἔπειτα ὅμως,
ἀφοῦ αὐξηθεῖ πνευματικά, πρέπει νά ὑπηρετεῖ γιά τήν γέννηση καί τήν τελείωση
ἄλλων ψυχῶν. Σ᾽ αὐτήν τήν μυστηριακή πνευματική γέννηση πρέπει κατά πρῶτον
λόγο νά ὑπηρετεῖ ἡ παρθένος μέ τήν προσευχή της καί τόν θεολογικό της λόγο·
γι᾽ αὐτό καί καλεῖται «νύμφη Χριστοῦ»!
5. Τέλος ἡ Θάλεια καταφεύγει στόν ἀπόστολο Παῦλο, στό 7ο κεφάλαιο τῆς Α´
πρός Κορινθίους ἐπιστολῆς (στίχ. 1-7), γιά νά ἐξάρει τήν παρθενία ἔναντι τοῦ
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γάμου. Ἐκεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, σχετικά μέ τό θέμα τοῦ γάμου γιά τό ὁποῖο
τόν ρώτησαν γραπτῶς («περί ὧν ἐγράψατέ μοι», στίχ.1), λέγει, ἐκφραζόμενος
ἀπόλυτα: «Καλόν ἀνθρώπῳ γυναικός μή ἅπτεσθαι»· νά μήν ἔρχεται δηλαδή ὁ
ἄνθρωπος σέ κοινωνία γάμου. Ὅμως, παρακάτω, λέγει ὁ Ἀπόστολος: «Ἕκαστος
τήν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω»· δηλαδή νά συνάπτει ὁ ἄνθρωπος γάμο. Αὐτό ὅμως
τό δεύτερο τό λέει κατά παραχώρηση, κατά συγκατάβαση, γιά τόν κίνδυνο τῆς
ἁμαρτίας, καί δέν τό λέγει κατ᾽ ἐπιταγήν, ὅπως εἶπε τό προηγούμενο (τό «γυναικός
μή ἅπτεσθαι») γιά τήν παρθενία. Λέγει ἐπί λέξει ἡ Θάλεια: «Τήν μέν ἐπιταγήν
ἐπί τῆς σωφροσύνης καί τοῦ “γυναικός μή ἅπτεσθαι” παραλαμβάνει· τήν δέ συγγνώμην ἐπί τῶν μή δυναμένων κολάζειν τήν ἐπιθυμίαν». Ἀπό αὐτό δέ πού λέει
στήν συνέχεια ὁ Ἀπόστολος (στίχ. 32.33) ὅτι «ὁ ἄγαμος μεριμνᾶ τά τοῦ Κυρίου,
ἐνῶ ὁ ἔγγαμος μεριμνᾶ τά τοῦ κόσμου», φαίνεται καθαρά ἡ ὑπεροχή τῆς παρθενίας
ἔναντι τοῦ γάμου. Ἀλλά, σᾶς λέγω τέλος, ἀδελφοί μου, αὐτό πού λέγει ὁ ἀπόστολος
Παῦλος στήν σχετική περικοπή τῆς ἐπιστολῆς του: «Ἕκαστος ἴδιον χάρισμα
ἔχει ἐκ Θεοῦ, ὅς μέν οὕτως, ὅς δέ οὕτως» (στίχ. 7).
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Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013

Συμπόσιον τῶν δέκα παρθένων ἤ περί Ἁγνείας
τοῦ Μεθοδίου Ὀλύμπου (5)
Δ´ Λόγος. Ὁμιλεῖ ἡ παρθένος Θεοπάτρα
1. Μελετῶντες, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τό ὡραῖο ἔργο τοῦ ἁγίου Μεθοδίου Ἐπισκόπου Ὀλύμπου, Συμπόσιο τῶν δέκα παρθένων, βρισκόμαστε στόν τέταρτο λόγο
περί παρθενίας, τόν ὁποῖο ἐκφωνεῖ ἡ παρθένος Θεοπάτρα. Στήν ἀρχή τοῦ λόγου της
ἡ Θεοπάτρα ὡς νά ἐκφράζει τήν δυσκολία νά ὁμιλήσει γι᾽ αὐτό τό μεγάλο θέμα. Μέ
τήν ἐλπίδα ὅμως στήν φώτιση τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί στόν μεγάλο πλοῦτο πού ἔχει τό
θέμα τῆς παρθενίας, ἡ Θεοπάτρα τολμάει νά συνθέσει καί αὐτή τό ἐγκώμιο τῆς παρθενίας. Στό ἐγκώμιό της αὐτό γενικά ἡ ὁμιλήτρια λέγει τά ἑξῆς: Ἡ παρθενία εἶναι
τό ἀνώτερο ἀπό ὅλα τά χαρίσματα, εἶναι τό φωτεινότερο ἀπό ὅλα τά ἀστέρια. Εἶναι
τό ἀποτελεσματικώτερο μέσο γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ ἀνθρώπου στόν παράδεισο,
γιά τήν ἀπόκτηση τῆς ἀφθαρσίας καί γιά τήν καταλλαγή του μέ τόν Θεό. Τό ρεῦμα
τῆς ἁμαρτίας, μέ τήν πτώση τῶν Πρωτοπλάστων, ξεχύθηκε μέ ὁρμή καί κατέκλυσε
καί τά σώματα καί τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Στήν πλημμύρα αὐτή τοῦ κακοῦ, πού
ἔφερε τήν τρικυμία τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν, ὁ Θεός ἔδωσε στόν ἄνθρωπο ὡς ἄριστο
βοήθημα τήν παρθενία.
2. Ἡ παρθενία – συνεχίζει νά λέγει ἡ Θεοπάτρα – στό ποτάμι τῶν παθῶν πού πέσαμε, εἶναι τό δένδρο ἀπό τό ὁποῖο πρέπει νά κρατηθεῖ κανείς, γιά νά μήν παρασυρθεῖ
ἀπό τό ρεῦμα τοῦ κακοῦ, ἀλλά νά σωθεῖ. Ἐδῶ ἡ ὁμιλήτρια καταφεύγει στόν 136ο
ψαλμό, πού λέει γιά τούς αἰχμαλώτους Ἰουδαίους, πού πορεύονταν στήν Βαβυλώνα.
Ὅταν ἡ θλιβερή πομπή ἔφτασε στούς ποταμούς τῆς Βαβυλῶνος, ἐκεῖ ὅπου φύονταν
οἱ Ἰτιές, κουρασμένοι οἱ αἰχμάλωτοι κρέμασαν σ᾽ αὐτές τά μουσικά τους ὄργανα.
«Ἐπί ταῖς Ἰτέαις ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκρεμάσαμε τά ὄργανα ἡμῶν». Ἡ Ἰτιά θεωρήθηκε
ἀπό παλαιά γιά τίς κατευναστικές ἰδιότητές της ὡς σύμβολο τῆς ἁγνότητος. Ἡ Θεοπάτρα τώρα ἀρχίζει νά ἀλληγορεῖ: Οἱ ποταμοί τῆς Βαβυλῶνος εἶναι τά κύματα τῶν
σαρκικῶν ἡδονῶν. Γιά τήν ἀντιμετώπιση αὐτῶν, ὅποιος θέλει νά παρθενέψει, κατά
τόν παραπάνω ψαλμό, πρέπει νά κρεμάσει τό ὄργανά του – τά παιδογόνα ὄργανα –
στίς Ἰτιές! «Ἐπί ταῖς Ἰτέαις ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκρεμάσαμε τά ὄργανα ἡμῶν». Ναί,
χριστιανοί μου! Ὅσοι θέλουμε νά μήν ἔχουμε καμμιά σχέση μέ τήν «ἀλλοτρίαν γῆν»,
πού λέγει ὁ παραπάνω ψαλμός, τήν γῆ τῆς ἁμαρτωλῆς Βαβυλώνας, πρέπει νά κρε230

μάσουμε στό ξύλο τῆς σωφροσύνης τίς ἁμαρτωλές μας ἐπιθυμίες καί, ἀρνούμενοι τήν
Βαβυλώνα, νά ποθήσουμε τήν Σιών, τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας καί τόν γλυκό παράδεισό Του.
3. Ἡ ὁμιλήτρια παρθένος Θεοπάτρα καταφεύγει τώρα καί σέ μιά ἄλλη ἀλληγορία
ἀπό τό βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τήν Ἔξοδο. Ὁ Φαραώ εἶναι ὁ τύπος τοῦ Διαβόλου καί ἡ Αἴγυπτος εἶναι ὁ τύπος τῶν σαρκικῶν παθῶν. Ὁ Φαραώ διέταξε νά πνίγονται τά ἄρρενα τέκνα τῶν Ἰουδαίων μέσα στόν ποταμό, ἀλλά νά ζωογονοῦνται τά
θήλεα. Κατά ὅμοιο τρόπο, λέγει ἡ Θεοπάτρα, καί ὁ Διάβολος φροντίζει νά κατακλύζονται ἀπό τά πάθη καί νά ἀποπνίγονται τά ἄρρενα καί τά νοητά ἔκγονα τῆς ψυχῆς,
ἀλλά νά πληθύνονται καί νά αὐξάνονται τά αἰσθητά καί τά σαρκικά.
Σ᾽ αὐτό τό τελευταῖο, πού μᾶς εἶπε ἡ ὁμιλήτρια Θεοπάτρα, ἔχω νά σᾶς πῶ, ἀγαπητοί μου, ὅτι στό βάθος τοῦ λόγου της κρύβεται μιά ἔννοια τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας.
Κατά τήν ἔννοια αὐτή ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου ταυτίζεται μέ τόν ἄρρενα καί ἡ σάρκα
τοῦ ἀνθρώπου, ἡ αἴσθηση γενικά, ταυτίζεται μέ τό θῆλυ. Αὐτή τήν φιλοσοφική ἔννοια
ἔλαβε μετά ὁ Γνωστικισμός, ὁ ὁποῖος ὑποτιμᾶ τήν γυναίκα. Ἀλλά καί οἱ ἅγιοι Πατέρες
μιλᾶνε γιά πνευματική «ἀρρενοποίηση» τῶν γυναικῶν.1 Δέν νομίζω ὅμως ὅτι οἱ ἅγιοι
Πατέρες λέγοντες τήν ἔκφραση αὐτή εἶναι ἐπηρεασμένοι ἀπό τήν ἑλληνική φιλοσοφία.
Ὁμιλοῦντες οἱ ἅγιοι Πατέρες γιά «ἀρρενοποίηση τῶν γυναικῶν» ἐννοοῦν ὅτι πρέπει
νά ἀναπτύξουν καί αὐτές τό δυναμικόν καί τό τολμηρόν, τόν «θυμόν», μέ τόν ὁποῖο
ἔπρεπε νά ὁμιλήσει ἡ Εὔα στόν ὄφι πού τήν ἐπείραζε καί τήν παρέσυρε στήν πτώση
(Γεν. κεφ. 3). Οἱ ἅγιοι Πατέρες λέγουν ὅτι «καλός ὁ θυμός» ὅταν τόν χρησιμοποιοῦμε
«ἐν τῷ κατά τήν ἔχθραν ἀντιμάχεσθαι τῷ ὄφει».2 Ὁ Θεός, μᾶς λέγουν πάλι οἱ ἅγιοι
Πατέρες, ἔχει βάλει στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου τόν θυμό, γιά νά ἀγωνίζεται αὐτός
κατά τοῦ κακοῦ, γιά νά ἀποκρούει τίς δαιμονικές ἐπιθέσεις, γιά νά μάχεται ἐναντίον
τῶν πειρασμῶν καί νά ἀρνεῖται τούς πονηρούς λογισμούς.3 Ὅποιος δέν ἔχει αὐτόν τόν
ἅγιο θυμό, ὅποιος δέν ἀγωνίζεται ἔτσι «ἀρρενωπά» κατά τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν, δέν
θά μπορέσει νά πετύχει τήν σωτηρία του. Γιατί, ὅπως εἶπε ὁ Κύριός μας, «ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν βιάζεται καί βιασταί ἁρπάζουσιν αὐτήν» (Ματθ. 11,12). Μέ αὐτήν τήν
ἔννοια, ἀδελφοί μου χριστιανοί, οἱ ἅγιοι Πατέρες ὁμιλοῦν γιά τήν παραπάνω «ἀρρενοποίηση τοῦ θήλεος», πού εἴπαμε, καί δέν πρέπει νά ἑρμηνεύσουμε τόν λόγο τους αὐτό
ἀπό ἐπήρειά τους ἀπό τήν ἑλληνική φιλοσοφία περί ὑποτιμήσεως τοῦ θήλεος.

1. Βλ. τό ἔργο Βασιλείου Ἀγκύρας, Περί τῆς ἐν παρθενίᾳ ἀληθοῦς ἀφθορίας, καί Γρηγορίου Θεολόγου
Λόγον 37,19 MPG 36,305.
2. Βλ. Εὐαγρίου Ποντικοῦ, Πρός Εὐλόγιον 10.
3. Βλ. Εὐαγρίου Ποντικοῦ, Πονηροί λογισμοί 17.
231

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ANTIAIRETIKA

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ (Εἰσαγωγικό)
Οἱ «ἑνωτικοί» καί ἡ «θεωρία τῶν κλάδων»
1. Λόγω τῆς σοβαρότητος τοῦ θέματος, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τά κυριακάτικα κηρύγματά μας θά ἀναφέρονται στό ἑξῆς, γιά ἕνα μακρύ διάστημα, στήν
πίστη μας, τήν ὀρθόδοξη πίστη μας, σέ διαφορά πρός τήν πλάνη καί αἵρεση τῶν
Παπικῶν. Παρακαλῶ νά τά προσέχετε ἰδιαίτερα. Τό σοβαρώτερο ἀπό ὅλα εἶναι
ἡ πίστη μας καί γι᾽ αὐτήν ἀξίζει καί τήν ζωή μας νά δώσουμε, καί τό αἷμα μας,
ἄν μᾶς ἀξιώσει ὁ Χριστός, νά χύσουμε. – Ἀνήκουμε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, στήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, σ᾽ Αὐτήν πού ἵδρυσε ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐδῶ κάτω στήν
γῆ πού ἦρθε. Αὐτή εἶναι ἡ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ καί ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Οἱ ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία αὐτή ὀνομάζονται «αἱρετικοί». Τό περίεργο ὅμως εἶναι ὅτι αὐτοί, ἄν καί κόπηκαν ἀπό τήν μία καί ἀληθινή Ἐκκλησία,
λέγουν καί ὑποστηρίζουν ὅτι καί αὐτοί ἀποτελοῦν Ἐκκλησία. Ἔτσι ἀκοῦμε τίς
ἐκφράσεις: «Καθολική Ἐκκλησία», «Προτεσταντική Ἐκκλησία», κ.ἄ. Στήν
σειρά τῶν κηρυγμάτων μας ἐδῶ θά ἀποδείξουμε καί θά τό καταλάβετε, ἀδελφοί
μου, ὅτι, ὄχι!, αὐτοί, οἱ ἔξω ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εὑρισκόμενοι, ἄν καί
δέχονται τόν ἐρχομό τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο καί πιστεύουν σ᾽ Αὐτόν, καί
γι᾽ αὐτό λέγονται καί αὐτοί «χριστιανοί», ὅμως αὐτοί δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία. –
Ἀλλά ἄλλο εἶναι τό θέμα στό σημερινό μας κήρυγμα. Τό θέμα μας εἶναι, ποιά
πρέπει νά εἶναι ἡ σχέση μας μέ τούς αἱρετικούς, μ᾽ αὐτούς πού εἶναι ἔξω ἀπό
τήν Ἐκκλησία μας; Μ᾽ αὐτούς, ἀγαπητοί μου, δέν πρέπει νά ἔχουμε κοινωνία
στά ἱερά Μυστήρια καί μάλιστα στό κύριο Μυστήριο, τήν Θεία Εὐχαριστία. Μᾶς
τό ἀπαγορεύουν αὐτό οἱ Κανόνες τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.1 Δέν
ἐπιτρέπεται δηλαδή ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι νά συλλειτουργοῦμε καί νά συμπροσευχόμαστε μαζί τους. Ὅποιος τό κάνει αὐτό κοινωνεῖ μέ τήν αἵρεση τῶν αἱρετικῶν
καί θεωρεῖται καί αὐτός αἱρετικός.
2. Ὅμως, καί σήμερα, ὅπως καί παλαιότερα, ἀκούονται φωνές. Οἱ φωνές αὐτές
λέγουν νά ἑνωθοῦμε μέ τούς αἱρετικούς καί ἰδιαίτερα μέ τούς Καθολικούς καί νά
1. Γιά παράδειγμα βλ. ΜΕ´, ΜΣΤ´, Ι´, ΞΕ´ Ἀποστολικοί Κανόνες. ΛΖ´ Κανόνας τῆς Λαοδικείας.
Β´ Ἀντιοχείας.
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συλλειτουργοῦμε καί νά συμπροσευχόμαστε μαζί τους. Αὐτούς, πού λέγουν αὐτά,
τούς ὀνομάζουμε μέ μία λέξη «ἑνωτικούς». Οἱ «ἑνωτικοί» ὡς βάση τῶν λόγων
τους καί τῶν συνθημάτων τους ἔχουν τρία πράγματα. Σᾶς τά λέγω: Πρῶτον,
λέγουν ὅτι καμμιά «ἐκκλησία» δέν ἔχει τήν πλήρη ἀλήθεια, ἀλλά οἱ ἀκουόμενες
ὡς «ἐκκλησίες» (Ὀρθόδοξη, Καθολική, Προτεσταντική κ.ἄ.) ἔχουν μέρος μόνον
τῆς ἀλήθειας. Γι᾽ αὐτό, λέγουν, καί πρέπει νά γίνει ἕνωση ὅλων τῶν ἐπί μέρους
«ἐκκλησιῶν», γιά νά ἔχουμε τήν μεγαλύτερη καί ὅσο τό δυνατόν πλήρη ἀλήθεια.
Δεύτερον, οἱ «ἑνωτικοί» λέγουν ὅτι δέν ὑπάρχουν οὐσιώδεις διαφορές μεταξύ τῶν
ἐπί μέρους χριστιανικῶν «ἐκκλησιῶν», ἀλλά καί ἄν ὑπάρχουν, οἱ διαφορές δέν
εἶναι τέτοιες, ὥστε νά ἀποκλείουν τήν ἕνωση μεταξύ τους. Καί, τρίτον, οἱ «ἑνωτικοί» λέγουν ὅτι τά μυστήρια τῶν ἑτεροδόξων εἶναι καί αὐτά ἔγκυρα. Στό σημερινό μου κήρυγμα, πού εἶναι γενικό στήν νέα σειρά τῶν κηρυγμάτων μας, θά
ἀπαντήσω γενικά καί σύντομα στό πρῶτο ἀπό αὐτά τά τρία.
3. Τό πρῶτο πού λέγουν οἱ «ἑνωτικοί» ὅτι καμμιά «ἐκκλησία» δέν ἔχει ὁλόκληρη τήν ἀλήθεια, γι᾽ αὐτό καί πρέπει ὅλες νά ἑνωθοῦν, γιά νά ἐκφράσουν στό
σύνολό τους τήν ἀλήθεια, αὐτό, ἀγαπητοί μου, εἶναι μία μεγάλη πλάνη καί αἵρεση.
Αὐτό εἶναι ἡ λεγομένη «θεωρία τῶν κλάδων». Κατά τήν θεωρία αὐτή δέν ἔχουμε
ὅλο τό δένδρο τῆς ἀλήθειας, ἀλλά κλάδους μόνο, κομμάτια μόνο, καί ἐμεῖς πρέπει
ὅλα αὐτά νά τά συνενώσουμε, γιά νά φτιάξουμε, ἐμεῖς νά φτιάξουμε, τό δένδρο τῆς
ἀλήθειας. Τήν θεωρία αὐτή, πού εἶναι ἐφεύρημα τῶν Προτεσταντῶν, τήν εἶπα μεγάλη αἵρεση καί ἐξηγῶ γιατί:
(α) Κατά τήν πίστη ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων, ἀγαπητοί μου, καί κατά τήν πίστη
ὅλων τῶν χριστιανῶν, ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦλθε στήν γῆ καί κήρυξε ὅλη τήν ἀλήθεια καί τήν παρέδωσε στήν Ἐκκλησία Του. Μᾶς εἶπε μάλιστα ὁ Χριστός μας
«γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰω. 8,32). Ἀλλά
ἄν, κατά τήν προτεσταντική «θεωρία τῶν κλάδων», ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ χάθηκε καί εἶναι σκορπισμένη σέ διάφορες παρατάξεις, τότε, ἄς μᾶς ποῦν οἱ ὀπαδοί
τῆς θεωρίας αὐτῆς, ποῦ θά καταφύγει ὁ σημερινός ἄνθρωπος γιά νά μάθει τήν
ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καί νά σωθεῖ; Ὄχι! Ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφοί μου,
δέν εἶναι κομματιασμένη σέ διάφορες παρατάξεις, ἀλλά βρίσκεται ὁλόκληρη καί
καθαρή στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Γι᾽ αὐτό ἡ Ἐκκλησία μας δέν μπορεῖ
νά δεχθεῖ τήν ἕνωση μέ τίς ἄλλες «ἐκκλησίες», πού πιστεύουν τήν «θεωρία τῶν
κλάδων», ἀφοῦ μόνοι τους οἱ ὀπαδοί τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁμολογοῦν ὅτι δέν ἔχουν
τήν ἀλήθεια, τήν πλήρη ἀλήθεια.
(β) Ἡ πλανεμένη «θεωρία τῶν κλάδων» εἶναι ἐνάντια σ᾽ αὐτό πού λέμε «καθολική» Ἐκκλησία. Ξέρετε, ἀδελφοί μου, γιατί ἡ Ἐκκλησία μας λέγεται «κα233

θολική»; Εἶναι πολύ σοβαρό καί ἀναγκαῖο γιά τήν σωτηρία μας νά τό μάθουμε
αὐτό. Λέγεται ἡ Ἐκκλησία μας «καθολική», γιατί ἔχει τήν «καθ᾽ ὅλου», τήν
ὅλη δηλαδή ἀλήθεια, ἐνῶ οἱ αἱρέσεις δέν τήν ἔχουν. Σᾶς τό ἐξηγῶ καλύτερα αὐτό
μέ μιά εἰκόνα: Φανταστεῖτε ὅλη τήν πίστη μας σάν ἕνα ταψί μέ ἐκλεκτό φαγητό.
Αὐτήν τήν τροφή, τήν θεία τροφή τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νά τήν
δεχθοῦμε ΟΛΗ. Οἱ αἱρετικοί δέχονται κομμάτια μόνο ἀπό αὐτό τό ταψί, αὐτά
πού τούς ἀρέσουν. Ἕνα κομμάτι ἀπό ᾽δῶ καί ἕνα κομμάτι ἀπό ᾽κεῖ. Δηλαδή, δέν
δέχονται ὅλη τήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἀποστόλων, ἀλλά δέχονται
ὅ,τι αὐτοί προτιμοῦν. Τό ρῆμα «προτιμῶ» στήν ἀρχαία γλώσσα λέγεται «αἱρέομαι
- αἱροῦμαι» (= ἐκλέγω, προτιμῶ). Ἀπό τό ρῆμα αὐτό ἔχουμε τήν λέξη «αἱρετικός», πού δηλώνει ἀκριβῶς ἐκεῖνον πού δέν δέχεται τήν ὅλη ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά δέχεται ἐκείνη μόνο, τήν κατά τήν γνώμη του σωστή. Ἡ «θεωρία
τῶν κλάδων», γιά τήν ὁποία μιλᾶμε, εἶναι αἵρεση καί οἱ ὀπαδοί της εἶναι αἱρετικοί,
γιατί καταργοῦν τήν «καθολικότητα» τῆς Ἐκκλησίας· γιατί δέν δέχονται, ὅπως
εἴπαμε, ὅτι στήν γῆ ὑπάρχει ἡ μία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, πού ἔχει τήν πλήρη
ἀλήθεια, ἀλλά δέχονται ὅτι ἡ ἀλήθεια εἶναι σκορπισμένη σέ διάφορες χριστιανικές
ὁμολογίες. Φοβερή ἡ αἵρεση αὐτή, χριστιανοί μου, καί θά τό ἐννοήσετε καί μόνοι
σας πόσο φοβερή εἶναι, ἄν τό καλοσκεφτεῖτε. Εἶναι ἀνατροπή ὅλου τοῦ θεσμοῦ
τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι «ἐκκλησιομαχία», ὅπως μοῦ τήν χαρακτήρισε ἕνας εὐσεβής ὀρθόδοξος ἀδελφός. Οἱ Παπικοί, αὐτούς πού λέμε «Καθολικούς» καί «Ρωμαιοκαθολικούς», δέν δέχονται τήν «θεωρία τῶν κλάδων», γιατί πιστεύουν ὅτι ἡ
«ἐκκλησία» τους ἔχει τήν πλήρη ἀλήθεια. Ὅτι ἡ κοινότητά τους εἶναι ἡ «Μία,
Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία», ὅπως μέ πυγμή τό ἰσχυρίστηκε
ὁ «ἀρχιεπίσκοπος» τῶν Καθολικῶν Νάξου καί Τήνου σέ ἐπιστολή του πρός τόν
ἰδικόν μας ὁμολογητήν καί ἀγωνιστήν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Πειραιῶς καί Φαλήρου κ. Σεραφείμ. Στήν σειρά τῶν ἐδῶ κηρυγμάτων μας θά ἀποδείξουμε, ἀδελφοί μου, ὅτι οἱ Παπικοί εἶναι ἔξω ἀπό τήν
Ἐκκλησία, ὅτι δέν εἶναι Ἐκκλησία καί ὅτι ἔχουν φρικτές αἱρέσεις. Καί θά ἀρχίσουμε νά τό κάνουμε αὐτό ἤδη ἀπό τό ἑπόμενο κήρυγμά μας μέ τήν Εὐχή τοῦ
Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας.
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Ἕνα φανερό καί μεγάλο δεῖγμα ὅτι οἱ Παπικοί εἶναι αἱρετικοί
1. Τά κηρύγματά μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, μιλᾶνε γιά τήν ὀρθόδοξη Πίστη
σέ ἀντίθεση μέ τήν αἵρεση. Πάνω ἀπ᾽ ὅλα εἶναι ἡ Πίστη μας. Γι᾽ αὐτήν τήν
Πίστη, τήν ὀρθόδοξη Πίστη, χιλιάδες μάρτυρες ἔδωσαν τό αἷμα τους καί ἔφτασε
σέ ᾽μᾶς ὡς ἱερή Παράδοση, χωρίς νά παραλλαγεῖ οὔτε στό παραμικρό. Αὐτή εἶναι
ἡ πολύτιμη περιουσία μας καί πρέπει καί ἐμεῖς νά τήν παραδώσουμε σάν προίκα
ἱερή στήν μέλλουσα γενεά, στά παιδιά σας, ὦ γονεῖς, καί στά ἐγγόνια σας, ὦ
παπποῦδες καί γιαγιές! Ὅπως πάντοτε ἔτσι καί σήμερα ἡ Πίστη μας ἔχει πολέμιους καί ἐχθρούς. Ὅπως πολλές φορές σᾶς εἶπα, ἡ ὀρθόδοξη Πίστη μας σήμερα ὡς μεγαλύτερο ἐχθρό ἔχει τόν Παπισμό καί τόν Οἰκουμενισμό. Γι᾽ αὐτό
καί ἐμεῖς, οἱ κήρυκες τοῦ θείου λόγου, πρέπει νά μιλᾶμε προπαντός γι᾽ αὐτές τίς
αἱρέσεις, γιά νά στερεώνεται ὁ λαός τοῦ Θεοῦ στήν Πίστη του καί νά μήν ἐπηρεάζεται ἀπό τίς πλάνες.
2. Στό προηγούμενο κήρυγμά μου, ἀδελφοί μου χριστιανοί, εἶπα γιά τούς αἱρετικούς καί μάλιστα γιά τούς Παπικούς, μέ τούς ὁποίους γίνεται κίνημα νά ἑνωθοῦμε μαζί τους. Τί στάση πρέπει νά κρατήσουμε σ᾽ αὐτό τό κίνημα; Ἐμεῖς οἱ
Ὀρθόδοξοι ἀπαντᾶμε καθαρά καί λέμε ὅτι θέλουμε τήν ἑνότητα μέ ὅλους, γιατί
ἀγαπᾶμε ὅλους. Μάλιστα, εὐχόμαστε γι᾽ αὐτήν τήν ἑνότητα κάθε φορά στήν
θεία Λατρεία μας καί λέγουμε «ὑπέρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως»! Ξεκαθαρίζουμε
ὅμως τά πράγματα καί λέγουμε ὅτι θέλουμε τήν ἕνωση μέ ὅλους, ἀλλά χωρίς
οὔτε στό παραμικρό, οὔτε στό ἐλάχιστο νά παραβλαβεῖ ἡ Πίστη μας. Θέλουμε
τήν ἀγάπη μέ τήν ἀλήθεια μαζί. Ἔτσι μᾶς συμβουλεύει ὁ ἀπόστολος Παῦλος,
λέγοντάς μας «ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ» (Ἐφ. 4,15). Θέλουμε λοιπόν τήν ἑνότητα
καί μ᾽ αὐτήν τήν ἔννοια ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι εἴμαστε «ἑνωτικοί» καί καλοῦμε τούς
αἱρετικούς, τούς Παπικούς, γιά τούς ὁποίους μιλᾶμε ἰδιαίτερα στά κηρύγματά
μας, νά ἀρνηθοῦν τίς αἱρέσεις τους καί νά ἔλθουν πάλι στήν Ἐκκλησία μας, ἀπό
τήν ὁποία κόπηκαν. Αὐτοί ὅμως δέν τό θέλουν αὐτό, γι᾽ αὐτό καί εἶναι «ἀνθενωτικοί»! Ὥστε λοιπόν, ὅπως ἀπέδειξε τελευταῖα πολύ ὡραῖα ὁ πρωτοπρεσβύτερος
Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου π. Θεόδωρος Ζήσης, μεγάλος ὁμολογητής τῆς
ὀρθοδόξου Πίστεως, στήν πραγματικότητα ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι εἴμαστε οἱ «ἑνωτικοί» καί οἱ Παπικοί εἶναι «ἀνθενωτικοί»!
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3. Θέλουμε λοιπόν, χριστιανοί μου, τήν ἕνωση μέ τούς Παπικούς, μέ τήν προϋπόθεση ὅμως αὐτοί νά ἀρνηθοῦν τίς αἱρέσεις τους καί νά ἔλθουν στήν Μάνα
Ἐκκλησία, τήν «Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν», ἀπό
τήν ὁποία ἔφυγαν. Ἐάν αὐτό δέν τό κάνουν, εἶναι ἀδύνατον, εἶναι ἀπό ἐκεῖνα πού
δέν γίνονται, τό νά ἑνωθοῦμε μαζί τους. Δέν μπορεῖ νά ἑνωθεῖ τό ψέμα μέ τήν
ἀλήθεια, ὅπως δέν μπορεῖ νά ἑνωθεῖ ἡ νύχτα μέ τήν ἡμέρα. Καί ὅμως! Ὑπάρχουν
πολλοί, ἀκόμη καί «θεολόγοι», ἀκόμη καί κληρικοί, ἀκόμη καί μερικοί Ἀρχιερεῖς,
πού ἔχουν φιλοπαπικό φρόνημα καί παρουσιάζουν τούς Παπικούς ὅτι διαφέρουν
σέ μερικά μόνο σημεῖα μαζί μας, κάπου ἐδῶ καί κάπου ἐκεῖ, σέ μερικές μόνο
πλευρές τῶν δογμάτων. Ἑπομένως, ἄς ἑνωθοῦμε μαζί τους, λέγουν. Ὄχι, ἀδελφοί
μου, ὄχι! Δέν μᾶς τό ἐπιτρέπουν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας αὐτό. Ἐμεῖς δέν θά ἀκούσουμε τί λένε μερικοί κουλτουριάρηδες θεολόγοι, πού τά κρανία τους ἔχουν παπικό
κολοκυθόσπορο, ἀλλά ἐμεῖς θά βαδίσουμε στήν γραμμή τῶν ἁγίων Πατέρων,
αὐτῶν τῶν Πατέρων πού ἑορτάζουμε στήν Ἐκκλησία μας καί φιλοῦμε τά εἰκονίσματά τους καί προσκυνοῦμε τά ἅγια λείψανά τους. Καί ὅλοι αὐτοί οἱ ἅγιοι
Πατέρες εἶπαν καθαρά καί ξάστερα ὅτι οἱ Παπικοί εἶναι αἱρετικοί. Γι᾽ αὐτό καί
ἀντέστησαν σθεναρά καί δυναμικά στήν ἕνωσή μας μαζί τους, ἄν πρῶτα αὐτοί
δέν ἀποκηρύξουν τήν αἵρεσή τους.
4. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί μου, θά σᾶς πῶ αὐτό ἀκριβῶς: Ὅτι
οἱ Παπικοί εἶναι μεγάλοι αἱρετικοί, ὅπως ἦταν οἱ παλαιοί μεγάλοι αἱρετικοί, πού
καταδικάστηκαν ἀπό τίς Οἰκουμενικές Συνόδους. Θά θυμᾶστε, ἀγαπητοί μου,
ὅτι στά χωριά σας πού ἔρχομαι σᾶς λέγω γιά τούς Χιλιαστές, τούς ψευδομάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, ὅταν σᾶς ἐπισκέπτονται γιά νά σᾶς παραπλανήσουν, νά τούς
λέτε πρῶτα ὅτι ἐμεῖς ἔχουμε γιά Θεό τήν Ἁγία Τριάδα, τόν Πατέρα, τόν Υἱό
καί τό Ἅγιον Πνεῦμα. Νά τούς λέτε ἔπειτα ὅτι ἐμεῖς προσκυνᾶμε τήν Παναγιά
καί ὅτι ἐμεῖς κάνουμε τόν Σταυρό μας. Μάλιστα σᾶς λέγω νά παίρνετε καί μιά
εἰκόνα τῆς Παναγιᾶς καί νά λέτε στόν Χιλιαστή: «Προσκύνα ἐδῶ! Κάνε τόν
Σταυρό σου»! Καί θά θυμᾶστε πού σᾶς λέγω ἔπειτα, ἄν αὐτός δέν προσκυνάει
τήν εἰκόνα τῆς Παναγιᾶς καί ἄν δέν κάνει τόν Σταυρό του, νά παίρνετε τήν
μπαστούνα πίσω ἀπό τήν πόρτα καί νά τόν κυνηγᾶτε, νά τόν «λακᾶτε» ἀπό τό
χωριό σας. Νά μήν τόν χτυπήσετε ὅμως μέ τήν μπαστούνα, ἀλλά μόνο νά τόν
φοβήσετε γιά νά φύγει. Γι᾽ αὐτούς τούς αἱρετικούς λοιπόν, τούς ψευδομάρτυρες
τοῦ Ἰεχωβᾶ, γιά νά σᾶς δείξω πόσο μεγάλοι αἱρετικοί εἶναι, σᾶς λέγω συχνά
γιά τρία κεφαλαιώδη δόγματα τῆς Πίστης μας, πού αὐτοί δέν τά δέχονται: Τήν
Ἁγία Τριάδα, τήν Παναγία μας καί τόν Σταυρό. Ἔ, λοιπόν, χριστιανοί μου! Καί
γιά νά σᾶς δείξω πόσο μεγάλοι αἱρετικοί εἶναι οἱ Παπικοί, σᾶς λέγω ὅτι αὐτοί
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ἔχουν ἄλλη Ἁγία Τριάδα, ἔχουν ἄλλη Παναγιά καί κάνουν διαφορετικά τόν
Σταυρό τους.
5. Ναί! Οἱ Παπικοί ἔχουν ἄλλη Ἁγία Τριάδα, ὄχι αὐτήν πού κήρυξαν οἱ ἅγιοι
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, γιατί στό δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδας ἔβαλαν τό «Φιλιόκβε». Θυμᾶμαι ὅτι σᾶς ἔχω μιλήσει γιά τό «Φιλιόκβε» παλαιότερα, ἀλλά θά
σᾶς μιλήσω καί ἄλλοτε στήν σειρά μας αὐτή τῶν κηρυγμάτων. Μεγάλη αἵρεση
τό «Φιλιόκβε»! Οἱ Παπικοί ἔχουν πάλι ἄλλη Παναγιά, γιατί δέν Τήν πιστεύουν
σάν κανονικό ἄνθρωπο. Καί ἄν ἡ Παναγία μας δέν ἦταν κανονικός ἄνθρωπος μέ
κανονική ἀνθρώπινη φύση, τότε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ πού σαρκώθηκε στήν Κοιλία
Της δέν ἔλαβε τήν κανονική ἀνθρώπινη φύση μας καί ἄρα δέν τήν ἔσωσε. Μεγάλη
πάλι ἡ αἵρεση αὐτή. Οἱ Παπικοί, τρίτον, χριστιανοί μου, δέν κάνουν τόν Σταυρό
τους, ὅπως ἐμεῖς, μέ τρία δάχτυλα, ἀλλά μέ τέσσερα δάχτυλα. Ἄλλο πάλι αὐτό!...
Μέ τά τρία δάχτυλα ἐμεῖς ὁμολογοῦμε τήν πίστη μας στήν Ἁγία Τριάδα, ὅτι
«προσκυνῶ Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον».
Μέ τά τέσσερα δάχτυλα οἱ Παπικοί εἰσάγουν ἄλλο σύμβολο, διαφορετικό ἀπό
τήν παράδοση τῶν Πατέρων.
Βλέπετε, λοιπόν, χριστιανοί μου, ἀπό τά τρία αὐτά σοβαρά πού σᾶς εἶπα, ἀπό
τήν Ἁγία Τριάδα, τήν Παναγία καί τόν Σταυρό, ὅτι οἱ Παπικοί εἶναι αἱρετικοί;
Ἀλλά δέν εἶναι μόνο αὐτά τά τρία. Εἶναι πολλά καί πάρα πολλά αὐτά στά ὁποῖα
διαφέρουμε. Θά τά ἀναπτύξουμε ὅλα αὐτά μέ τήν Χάρη τοῦ Χριστοῦ καί τῆς
Παναγίας μας στήν συνέχεια τῶν ἐδῶ κηρυγμάτων μας.
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013
Ἀδελφοί μου χριστιανοί,
1. Σήμερα ἑορτάζουμε τά Χριστούγεννα. Εἶναι μεγάλη ἡ ἑορτή αὐτή, εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπό ὅλες τίς ἑορτές τοῦ Χριστιανισμοῦ. Εἶναι ἡ «Μητρόπολις» τῶν ἑορτῶν,
ὅπως τήν λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Πολλά καί πάρα πολλά λέγουν οἱ
ἅγιοι Πατέρες μας γιά τήν ἑορτή αὐτή, ἀλλά, νομίζω, ἐκεῖνο πού ἐκφράζει καθαρά καί
δυναμικά τήν θεολογία τῆς ἑορτῆς, εἶναι αὐτός ὁ σύντομος λόγος τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου: «Ὁ Θεός ἐνηνθρώπησε, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν»! Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, δηλαδή, ἔγινε
ἄνθρωπος, γιά νά γίνουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι θεοί. Αὐτός, ἀδελφοί μου, εἶναι ὁ σκοπός
τῆς ζωῆς μας: Νά θεωθοῦμε! Νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Θεό! Ἀλλά εἶναι δυνατόν ἐμεῖς οἱ
ἄνθρωποι νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Θεό; Ὁ μεγάλος φιλόσοφος, ὁ Πλάτωνας, εἶπε καί ἔγραψε
ὅτι αὐτό εἶναι ἀδύνατο. «Θεός ἀνθρώπῳ οὐ μείγνυται», εἶπε. Δέν μπορεῖ, δηλαδή, νά
ἑνωθεῖ ὁ ἄνθρωπος μέ τόν Θεό. Ἀλλά ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, μέ τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ
μας, πιστεύουμε καί τό ψέλνουμε στούς ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας μας ὅτι μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ἑνωθεῖ μέ τόν Θεό, ἀφοῦ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ σαρκώθηκε καί ἔγινε ἄνθρωπος!
2. Αὐτό ἑορτάζουμε σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί: Τό ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε
ἄνθρωπος, χωρίς νά παύσει νά εἶναι Θεός. «Θεάνθρωπος» μέ μία λέξη. Αὐτή ἡ ἕνωση
θείας καί ἀνθρώπινης φύσης στό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ εἶναι θαῦμα! Ποῦ ἔγινε αὐτό τό
θαῦμα, ποῦ ἔγινε αὐτή ἡ ἕνωση; Αὐτό τό θαῦμα, χριστιανοί μου, ἔγινε στήν Κοιλία τῆς
Παναγίας μας. Γι᾽ αὐτό καί τήν Κοιλία τῆς Θεοτόκου ἡ Ἐκκλησία μας τήν καλεῖ
«ἐργαστήριον ἑνώσεως τῶν δύο φύσεων», τῆς θείας καί ἀνθρώπινης φύσης.
3. Ἀλλά καί γιά ᾽μᾶς τούς ἀνθρώπους, πού ὁ σκοπός μας εἶναι νά θεωθοῦμε, ποῦ θά
γίνει τό θαῦμα νά ἑνωθεῖ ἡ φύση μας μέ τόν Θεό; Ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, τήν θέωσή μας,
τήν ἕνωσή μας, δηλαδή, μέ τόν Θεό, θά τήν πετύχουμε στήν Κοιλία τῆς Θεοτόκου
Ἐκκλησίας! Σᾶς ἔχω πεῖ πολλές φορές παλαιότερα πώς ὅ,τι λέγεται γιά τήν Παναγία
λέγεται καί γιά τήν Ἐκκλησία. Καί ἡ Ἐκκλησία λοιπόν εἶναι τό «ἐργαστήριον ἑνώσεως
τῶν δύο φύσεων», τῆς ἀνθρώπινης μέ τήν θεία φύση. Ναί, ἀδελφοί μου! Κοιτάξτε ἐδῶ
στήν Ἐκκλησία μας τά εἰκονίσματα τῶν ἁγίων, ἀλλά καί αὐτά τά εἰκονίσματα, πού
ἔχετε στά εὐλογημένα σας σπίτια. Εἶναι ἀνθρώπινες μορφές, γιατί οἱ ἅγιοι ἦταν ἄνθρωποι
«ὁμοιοπαθεῖς» σάν καί ἐμᾶς. Ὅμως μέσα ἐδῶ στήν Ἐκκλησία πέτυχαν νά ἁγιάσουν.
Πῶς καί μέ ποιά δύναμη τό πέτυχαν αὐτό; Τό πέτυχαν μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, χριστιανοί μου, ἔγινε τό θαῦμα τῆς Σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ
τοῦ Θεοῦ στήν Κοιλία τῆς Θεοτόκου. Γι᾽ αὐτό καί λέμε στό «Πιστεύω» μας γιά τόν
Ἰησοῦ Χριστό μας: «Τόν δι᾽ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντα». Προσέξτε τό «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου», πού λέγει τό ἄρθρο
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αὐτό τῆς Πίστης μας. Ὅπως λοιπόν, ξαναλέγω, στήν Κοιλία τῆς Παναγίας μας ἔγινε
διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡ ἕνωση τῶν δύο φύσεων, τῆς θείας καί ἀνθρώπινης στό Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔτσι πάλι μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν Κοιλία
τῆς Ἐκκλησίας μας θά γίνει καί γιά ᾽μᾶς ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Θεό.
4. Γιά ᾽μᾶς ὅμως ἡ Χάρη αὐτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, χριστιανοί μου, πρέπει νά γίνει
πρῶτα καθαρτική Χάρη. Νά καθαρίσει, δηλαδή, τήν καρδιά μας ἀπό τήν σκουριά τῶν
ἁμαρτιῶν μας, γιατί διαφορετικά, ἔτσι ὅπως εἴμαστε, δέν μπορεῖ νά γίνει ἡ ἕνωσή μας
μέ τόν Θεό. Πολλές φορές σᾶς ἔχω πεῖ τόν λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ:
Ὅτι γιά τόν Θεό, πού τά μπορεῖ ὅλα, ἕνα δέν τό μπορεῖ ὁ Παντοδύναμος. Τί δέν μπορεῖ;
Δέν μπορεῖ νά ἑνωθεῖ μέ ἀκάθαρτο! Γιά νά πετύχουμε λοιπόν τήν ἕνωσή μας μέ τόν
Θεό πρέπει πρῶτα νά καθαριστεῖ ἡ καρδιά μας ἀπό τά πάθη καί αὐτό γίνεται μέ τήν
καθαρτική ἐνέργεια τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μετά ἀπό αὐτό, ἡ Χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος θά μᾶς γίνει ἁγιαστική καί θεοποιός. Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, στόν
ἀγώνα μας γιά νά νικήσουμε τά ἁμαρτωλά μας πάθη, πρέπει πάντα νά λέμε στήν προσευχή μας: «Χριστέ μου, δῶσε μου τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος». Εἶναι πολύ
ὡραία καί ἀναγκαία ἡ προσευχή αὐτή, ἀλλά δέν τήν κάνουμε. Καί ὅμως στήν θεία Λειτουργία μας πάντα λέμε τό «ὁ Θεός τῇ Σῇ Χάριτι»!
5. Αὐτό εἶναι τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων, ἀδελφοί μου χριστιανοί: «Ὁ Θεός ἔγινε
ἄνθρωπος, γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο θεό», ὅπως μᾶς τό λέγει ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος. Μέ
αὐτό τό μήνυμα κάνουμε πραγματικά Χριστούγεννα. Χριστούγεννα μέ Χριστό. Λυπηθεῖτε
ὅμως, χριστιανοί μου, τόν πολύ τόν κόσμο, γιατί κάνουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστό!...
Χριστούγεννα δέ χωρίς Χριστό εἶναι σάν νά λέμε γιά ἡμέρα πού νά μήν ἔχει ἥλιο, εἶναι
σάν νά λέμε γιά ἄνοιξη πού νά μήν ἔχει λουλούδι. Τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων εἶναι
αὐτό πού ἔψαλε σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας στόν Ὄρθρο: «Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε»!
Σᾶς εὔχομαι, ἀδελφοί μου, τόν ἁγιασμό σας. Αὐτό παρακαλῶ νά εὔχεσθε καί γιά
ἐμᾶς, γιά ὅλους τούς ἱερεῖς καί τούς Μοναχούς καί τίς Μοναχές καί γιά μένα τόν Ἐπίσκοπό σας. Νά ἁγιάσουμε! Καί ποῦ θά ἁγιάσουμε; Στό σημερινό μου κήρυγμα σᾶς εἶπα
ὅτι θά ἁγιάσουμε μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν Κοιλία τῆς Θεοτόκου
Ἐκκλησίας. Μέσα σ᾽ Αὐτήν γίνονται τά ἱερά Μυστήρια καί μάλιστα ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ,
ἡ Θεία Λειτουργία, μέ τήν ὁποία παίρνουμε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μόνο μέσα
στήν Ἐκκλησία μας, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ὑπάρχει σωτηρία καί μόνο μέσα
σ᾽ Αὐτήν πετυχαίνεται ἡ ἁγιότητα.
Χριστούγεννα σήμερα, ἀδελφοί! Εἴθε ὁ Σαρκωθείς Ἰησοῦς Χριστός νά δώσει χαρά
στούς θλιβομένους, συντροφιά στούς ἐγκαταλελειμμένους καί σωτηρία στήν ἀγαπημένη
μας πατρίδα ἀπό τό χάος πού τήν ἔριξαν αὐτοί στούς ὁποίους δώσαμε τήν ἐμπιστοσύνη
μας.
Χρόνια σας πολλά μέ ὑγεία καί πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
Μέ πολλές εὐχές, † Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ (1)

Ἀγαπητοί μου,
1. Καθένας ἀπό μᾶς ἀνήκει στήν οἰκογένειά του. Ἀλλά ὅλοι μαζί, ὅλοι οἱ βαπτισμένοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἀνήκουμε στήν μεγάλη οἰκογένεια τῶν παιδιῶν τοῦ
Θεοῦ. Ἡ οἰκογένεια αὐτή λέγεται Ἐκκλησία. Στήν οἰκογένειά μας αὐτή δέν ἀνήκουμε μόνο ἐμεῖς οἱ βαπτισμένοι ὀρθόδοξοι, ἀλλά, κατά πρῶτο λόγο, στήν Ἐκκλησία
εἶναι ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία μας καί ὅλοι οἱ ἅγιοι. Ἄρα, ἀδελφέ μου, δέν εἶσαι
μόνος καί μήν παραπονιέσαι λοιπόν γιά μοναξιά. Ἄν νιώθεις πραγματικά ὅτι εἶσαι
παιδί τοῦ Θεοῦ καί ὅτι ὡς βαπτισμένος εἶσαι γραμμένος στήν οἰκογένειά Του, τότε
δέν εἶσαι μόνος. Ἔχεις συντροφιά, βοήθεια καί προστασία τήν Παναγία. Ναί!
Ὅποιος ἀγαπάει τήν Παναγία καί προσεύχεται σ᾽ Αὐτήν, δέν ἔχει ποτέ μοναξιά!
2. Ὅλοι οἱ βαπτισμένοι λεγόμαστε «χριστιανοί». Λεγόμαστε ἔτσι ἀπό τόν Χριστό,
στό ὄνομα τοῦ Ὁποίου βαπτιστήκαμε καί στόν Ὁποῖο ἀνήκουμε. Ἀλλά λεγόμαστε
«χριστιανοί» καί ἀπό τό «χριστοί». Εἴμαστε δηλαδή χρισμένοι μέ τό ἱερό χρίσμα,
τότε στό βάπτισμά μας, ὅταν πήραμε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἔτσι πρέπει νά βλέπουμε τόν ἑαυτό μας καί ἔτσι πρέπει νά βλέπουμε καί τόν ἄλλο χριστιανό,
γιά νά τόν σεβόμαστε. Νά τόν βλέπουμε σάν βαπτισμένο καί μυρωμένο ἀδελφό μας,
σάν ἱερό χαριτωμένο πρόσωπο, γιατί μέ τό χρίσμα πού ἔλαβε δέχτηκε τά Χαρίσματα
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτήν τήν Χάρη καί τήν χαρά μόνο οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί
τήν ἔχουμε, γιατί μόνο τά Μυστήρια πού γίνονται στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι
τά σωστά καί τά κανονικά. Οἱ αἱρετικοί δέν ἔχουν Μυστήρια. Καί ὅταν λέγω αἱρετικούς ἐννοῶ καί τούς Παπικούς, γιατί αὐτοί οἱ Παπικοί πιστεύουν ἄλλη Ἁγία
Τριάδα (λένε γιά «φιλιόκβε»), πιστεύουν ἄλλη Παναγία (τήν πιστεύουν ὄχι ὡς κανονικό ἄνθρωπο) καί κάνουν διαφορετικά τόν σταυρό τους (μέ τέσσερα δάκτυλα).
Πέστε μου, εἶναι ἤ δέν εἶναι αἱρετικοί αὐτοί πού χάλασαν αὐτά τά τρία βασικά δόγματα τῆς πίστης μας;
3. Λάβαμε λοιπόν ἐμεῖς οἱ βαπτισμένοι τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτήν
ὅμως τήν Χάρη πού λάβαμε πρέπει νά τήν τιμᾶμε καί πρέπει νά προσέχουμε, πολύ
νά προσέχουμε, νά μήν τήν χάσουμε. Ναί! Ἀφοῦ εἴμαστε χρισμένοι μέ τήν Χάρη
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πρέπει τά ἔργα μας καί τά λόγια μας καί ὅλη ἡ συμπεριφορά
μας νά μοσχοβολᾶνε ἀπό τήν Χάρη Αὐτή. Ὅμως, χριστιανοί μου, μέ αὐτά πού
λέμε, καί ὄχι μόνο λέμε ἀλλά καί κάνουμε, λερώσαμε τήν ψυχή μας καί χάσαμε
τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί ὄχι μόνο τήν ψυχή μας, ἀλλά καί τό σῶμα
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μας λερώσαμε μέ σαρκικά ἁμαρτήματα. Σκέψου, χριστιανέ, ὅτι τό σῶμα σου, μέ
τό ὁποῖο ἁμαρτάνεις, αὐτό τό σῶμα εἶναι βαπτισμένο στήν ἅγια Κολυμβήθρα, εἶναι
χρισμένο μέ τό ἅγιο Μύρο. Ποῦ τό ρίχνεις καί ποῦ τό πετᾶς τό βαπτισμένο ἅγιο
σῶμα σου;
4. Ὅλοι μας ἔχουμε λερωθεῖ, ὅλοι μας εἴμαστε ἁμαρτωλοί. Ὅλοι μας μέ τά ἁμαρτήματα πού κάνουμε ἔχουμε ἀποξενωθεῖ ἀπό τόν Θεό. Αὐτό πού μᾶς ἁρμόζει τώρα
νά κάνουμε, γιά νά τά ξαναφτιάξουμε μέ τόν Θεό, εἶναι νά κάνουμε ἀγώνα γιά νά
ξαναπάρουμε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτόν τόν ἀγώνα τόν λέμε ΜΕΤΑΝΟΙΑ. Αὐτό εἶναι ὅλο κι ὅλο ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ, ἀδελφοί μου. Παίρνουμε
τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ τό Βάπτισμα καί μέ τά ἄλλα Μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας μας, τήν χάνουμε λίγο ἤ πολύ μέ τά ἁμαρτήματα πού κάνουμε, καί
ἀγωνιζόμαστε μέ ἔργα μετανοίας νά ἀποκτήσουμε πάλι αὐτό πού εἴχαμε καί χάσαμε. Αὐτό εἶναι, ξαναλέγω, ἡ ζωή μετανοίας τοῦ χριστιανοῦ. Καί ὁ καλός Θεός
μας ἀπό ψηλά, πού βλέπει τόν ἀγώνα μας, μᾶς δίνει περισσότερο ἀπό αὐτό πού θέλουμε καί ἀπό αὐτό πού Τοῦ ζητᾶμε.
5. Ἔργα μετανοίας, πού πρέπει νά κάνουμε γιά νά εὐαρεστήσουμε τόν Θεό
καί νά καθαρθεῖ ἡ ψυχή μας, εἶναι ἡ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, πρῶτα, ἡ ΝΗΣΤΕΙΑ, δεύτερον, καί ἡ ΜΕΛΕΤΗ τῶν ἱερῶν βιβλίων τῆς Ἐκκλησίας μας, τρίτον. (α) Νά
προσευχόμαστε, χριστιανοί μου, στόν Χριστό καί στήν Παναγιά μας καί σέ ὅλους
τούς Ἁγίους, πού εὐαρέστησαν τόν Θεό. Στά σπίτια μας νά ἔχουμε ἱερά εἰκονίσματα καί ἕνα προσευχητάριο, πού ἔχει τίς προσευχές τῆς Ἐκκλησίας μας. (β)
Νά νηστεύουμε, χριστιανοί μου, τίς Τετάρτες καί τίς Παρασκευές καί ὅλες τίς
Τεσσαρακοστές. Γιατί νά τρῶμε τό κρέας τήν Παρασκευή καί τήν Πέμπτη τά
φασόλια; Τό κρέας νά τό φᾶμε τήν Πέμπτη καί τήν Παρασκευή νά φᾶμε νηστήσιμο φαγητό. Καί (γ) νά βάλουμε ὅλοι ἀρχή νά μελετᾶμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ,
πού εἶναι στήν Ἁγία Γραφή, στά ἅγια βιβλία τῶν Πατέρων μας καί στούς βίους
τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.
6. Μέ μιά τέτοια καλή ἀρχή θά κάνουμε εὐτυχισμένο τόν ἑαυτό μας καί θά ἀποκτήσει νόημα ἡ ζωή μας, γιατί θά ἔχουμε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Τότε καί ἡ πατρίδα
μας, γιά τήν ὁποία κάποτε τραγουδάγαμε «Ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει» – ἀλλά
τώρα πεθαίνει – τότε ἡ πατρίδα μας, λέγω, θά βγεῖ ἀπό τό χάος πού τήν ἔρριξαν
κάποιοι ἀσυνείδητοι κυβερνῆτες καί τότε θά δοῦμε καλύτερες ἡμέρες.
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OΔΟΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ*

1. Στό προηγούμενο κήρυγμα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, σᾶς εἶπα ὅτι πρέπει νά
μετανοήσουμε, γιά νά ξαναπάρουμε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία εἴχαμε μέ τό
βάπτισμά μας, ἀλλά χάσαμε μέ τά ἄνομα ἔργα μας. Τό κήρυγμά μου σήμερα θά
εἶναι ἀφιερωμένο στήν μετάνοια. Τά ὅσα θά πῶ θά εἶναι ἀπό μία ὡραία ὁμιλία
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου περί μετανοίας. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἦταν
κήρυκας τῆς μετανοίας, καί ὅλο προέτρεπε τόν λαό νά μποῦν στήν Ἐκκλησία
καί νά ὁμολογήσουν τίς ἁμαρτίες τους, γιά νά λάβουν τήν ἄφεση. Λέγει: «Κἄν
ἁμαρτωλός ᾖς, εἴσελθε εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ἵνα λέγῃς τάς ἁμαρτίας σου». Παριστάνει δέ πολύ εὔκολη τήν μετάνοια, ἀφοῦ μετάνοια ὅλο κι ὅλο εἶναι νά παραδεχτοῦμε τήν ἁμαρτωλότητά μας καί νά ποῦμε τό «ἥμαρτον». Ποιά δυσκολία
ἔχει αὐτό; «Ἥμαρτες;», ρωτάει ὁ ἅγιος πατέρας. «Εἰπέ τῷ Θεῷ ὅτι ἡμάρτηκα.
Ποῖος κάματος οὗτος;». Τό πρῶτο, λοιπόν, οὐσιαστικό βῆμα γιά τήν μετάνοια,
ἡ πρώτη ὁδός μετανοίας, εἶναι νά ὁμολογήσουμε τήν ἁμαρτία μας, ὅπως μᾶς
λέγει ὁ Ἡσαΐας (43,26): «Λέγε σύ τάς ἀνομίας σου πρῶτος, ἵνα δικαιωθῇς».
Πές τήν ἁμαρτία, γιά νά λύσεις τήν ἁμαρτία, λέγει ὁ Χρυσόστομος. Καί φέρει
παραδείγματα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή ὁ ἅγιος Πατέρας, γιά νά ἀποδείξει ὅτι ὅποιος
ὁμολογεῖ τήν ἁμαρτία του λύνει τήν ἁμαρτία του, ἐνῶ ὅποιος δέν τήν ὁμολογεῖ
τοῦ εἶναι ἀσυγχώρητη ἡ ἁμαρτία. Αὐτά τά παραδείγματα, χριστιανοί μου, θά
σᾶς ἀναφέρω κι ἐγώ.
α) Πρῶτο παράδειγμα ὁ Κάιν. Φόνευσε τόν ἀδελφό του τόν Ἄβελ. Μεγάλη ἡ
ἁμαρτία του. Ἀλλά ὁ Θεός γιά νά τόν παρακινήσει σέ μετάνοια τόν ρωτάει: «Ποῦ
εἶναι ὁ Ἄβελ, ὁ ἀδελφός σου;». Καί ὁ Κάιν μέ αὐθάδεια τοῦ ἀπαντᾶ: «Οὐκ οἶδα»,
δέν ξέρω. Δέν ὁμολόγησε, λοιπόν, τήν ἁμαρτία του ὁ φονιάς. Γι᾽ αὐτό καί τιμωρήθηκε νά γίνει φυγάς καί πλανόδιος, νά γυρίζει στενάζοντας καί τρέμοντας στήν
γῆ (βλ. Γεν. 4,8-13). β) Ἀλλά, ἔχουμε ἄλλο ἀντίθετο παράδειγμα ἀπό τήν Ἁγία
Γραφή, ἑνός πού ὁμολόγησε τήν ἁμαρτία του, γι᾽ αὐτό καί τοῦ συγχωρέθηκε.
Εἶναι ὁ προφητάναξ Δαυΐδ, πού διέπραξε μοιχεία καί κοντά στή μοιχεία διέπραξε
καί φόνο, χωρίς μάλιστα νά φαίνεται ὅτι αἰσθάνθηκε τήν ἐνοχή τῶν δύο μεγάλων
του αὐτῶν ἁμαρτιῶν. Ἀλλά ὁ καλός μας Θεός, πού θέλει τήν σωτηρία τοῦ ἁμαρτωλοῦ, στέλνει στόν ἁμαρτήσαντα Δαυΐδ τόν προφήτη Νάθαν, ὁ ὁποῖος τοῦ μί*Ἐκ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, εἰς Ἅπαντα Ἁγίων Πατέρων τόμ. 9, 287Α-293Ε.
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λησε παραβολικά καί μέ καλό τρόπο, γιά νά τόν κάνει νά νοιώσει τήν ἁμαρτία
του. Τοῦ εἶπε γιά ἕναν πλούσιο, πού δέν πῆρε ἀπό τά κοπάδια του ἕνα πρόβατο
γιά νά προσφέρει γεῦμα στόν ἐπισκέπτη του, ἀλλά πῆγε καί πῆρε τήν μοναδική
ἀμνάδα ἑνός φτωχοῦ γιά τραπέζι στόν ξένο του (βλ. Β´ Βασ. 12,1-5). Ἔτσι καί
ὁ Δαυΐδ: Ὡς βασιλιάς μποροῦσε νά πάρει ὁποιαδήποτε γυναίκα ἤθελε καί νά τήν
κάνει βασίλισσα. Ἀλλά πῆγε καί πῆρε τήν «ἀμνάδα», τήν μία γυναίκα τοῦ ἀξιωματικοῦ του Οὐρίου καί μοίχευσε μ᾽ αὐτήν. Τότε ὁ Δαυΐδ, χριστιανοί μου, ἔνοιωσε
πόνο γι᾽ αὐτό πού ἔκανε καί ὁμολόγησε τήν ἁμαρτία του. «Ἡμάρτηκα τῷ
Κυρίῳ», εἶπε στόν προφήτη Νάθαν. Καί αὐτός ἀμέσως τοῦ ἀπάντησε:«Καί ὁ
Κύριος ἀφῆκε τό ἁμάρτημά σου»! Δυνατά καί τά δύο παραδείγματα: Ὁ Κάιν
δέν ὁμολόγησε τήν ἁμαρτία του καί γι᾽ αὐτό δέν συγχωρέθηκε. Ὁ Δαυΐδ τήν
ὁμολόγησε, δηλαδή τήν ἐξομολογήθηκε, καί γι᾽ αὐτό συγχωρέθηκε.
2. Ἄλλη ὁδός, δηλαδή ἄλλος τρόπος μετανοίας, μᾶς λέγει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος,
εἶναι τό νά πονᾶμε, τό νά πενθοῦμε γιά τίς ἁμαρτίες μας· καί αὐτό, λέγει ὁ ἅγιος
Πατέρας, δέν ἔχει κόπο πολύ. «Δέν σοῦ λέγω – λέγει – νά κολυμπήσεις στά πελάγη, οὔτε νά περπατήσεις μακρύ δρόμο, οὔτε νά πληρώσεις χρήματα πολλά».
Ἁπλᾶ, πόνεσε γιά τήν ἁμαρτία σου καί θά συγχωρεθεῖ ἡ ἁμαρτία σου. Καί ὡς
παράδειγμα γι᾽ αὐτό πού λέει ἀναφέρει τόν βασιλιά Ἀχαάβ. Αὐτός, παρακινηθείς
ἀπό τήν γυναίκα του, τήν κακή Ἰεζάβελ, φόνευσε τόν πτωχό Ναβουθέ, γιά νά
τοῦ κληρονομήσει τόν ἀμπελώνα του. Τό ἄκουσε αὐτό ὁ προφήτης Ἠλίας καί
πῆγε καί τόν ἤλεγξε μέ παρρησία καί τόλμη πολλή γιά τήν ἁμαρτία του: «Ἐπειδή
σκότωσες – τοῦ εἶπε – τόν πτωχό Ναβουθέ, γι᾽ αὐτό θά χυθεῖ καί τό δικό σου
αἷμα καί τά σκυλιά θά γλείψουν τό αἷμα σου» (βλ. Γ´ Βασ. 20,19). Καί ἀπό τόν
ἔλεγχο αὐτόν τοῦ προφήτου ὁ βασιλιάς Ἀχαάβ λυπήθηκε, πόνεσε καί ζοῦσε σκυθρωπάζοντας καί πενθώντας γιά τήν ἁμαρτία του. Γι᾽ αὐτό καί τοῦ συγχωρέθηκε
ἡ ἁμαρτία. Καί «ἀπολογούμενος», τρόπον τινά, ὁ Θεός στόν Ἠλία, γιατί δέν
ἐκπλήρωσε τήν ἀπειλή κατά τοῦ Ἀχαάβ, ἀφοῦ αὐτός μετανόησε, εἶπε στόν Προφήτη: «Εἶδες πῶς ὁ Ἀχαάβ πένθησε καί πόνεσε γιά τήν ἁμαρτία του; Γι᾽ αὐτό,
δέν θά πράξω κατά τήν ἁμαρτία του». «Βαβαί»!, λέγει ὁ Χρυσόστομος, «Ὁ Δεσπότης γίνεται συνήγορος δούλου καί ἀπολογεῖται ὁ Θεός σέ ἄνθρωπο (τόν Ἠλία)
γιά ἄνθρωπο (γιά τόν Ἀχαάβ)»! Εἶδες, λέγει, τέλος, ὁ Χρυσόστομος, πῶς τό νά
πενθήσει κανείς γιά τήν ἁμαρτία του σβήνει τήν ἁμαρτία του;
3. Ἔχουμε καί τρίτη ὁδό μετανοίας, χριστιανοί μου. Ὁ Θεός ἔδωσε πολλούς
τρόπους μετανοίας, ὥστε νά εἶναι εὔκολη ἡ σωτηρία μας, λέγει ὁ Χρυσόστομος.
Τρίτη ὁδός εἶναι ἡ ταπείνωση. «Ταπεινοφρόνησον καί ἔλυσας τάς σειράς τῶν
ἁμαρτιῶν», λέγει ὁ ἅγιος Πατέρας. Καί ὡς παράδειγμα φέρει τόν Τελώνη, τῆς
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παραβολῆς πού ἀναφέρει τό ἱερό Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ (18,9-14). Ὁ Φαρισαῖος
τόν κατηγόρησε δημόσια, καταμεσίς στόν Ναό, λέγοντάς τον καί δείχνοντάς τον
ὡς ἁμαρτωλό. Καί ὁ Τελώνης δέν διαμαρτυρήθηκε, δέν τοῦ ὑπέβαλε μήνυση στό
δικαστήριο, δέν τοῦ εἶπε κἄν, «ποῦ μέ ξέρεις καί μέ βρίζεις;». Ἀλλά ταπεινωμένος
γιά τά ἁμαρτήματά του, δέν ἔδωσε σημασία στά λόγια τοῦ ὑβριστοῦ καί κομπορρήμονα Φαρισαίου καί μέ σκυμμένο τό κεφάλι ἔλεγε αὐτή τήν ὡραία προσευχή: «Ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» (Λουκ. 18,13). Καί ὁ Κύριός μας
Ἰησοῦς Χριστός εἶπε στό τέλος τῆς παραβολῆς: «Σᾶς βεβαιώνω, πώς αὐτός ὁ
Τελώνης ἔφυγε γιά τό σπίτι του δικαιωμένος καί ὄχι ὁ ἄλλος, ὁ Φαρισαῖος»!
«Ὥστε – συμπεραίνει ὁ Χρυσόστομος – ἐάν ὁμολογήσῃς τάς ἁμαρτίας σου καί
ταπεινοφρονήσῃς, δίκαιος γίνη».1
Εἴθε, ἀδελφοί μου, νά βαδίζουμε τάς ὁδούς τῆς μετανοίας (κατά τό «εὕρω
κἀγώ τήν ὁδόν διά τῆς μετανοίας») γιά νά βροῦμε ἔλεος τήν Ἡμέρα τῆς Κρίσεως
καί νά γευθοῦμε τόν γλυκό Παράδεισο, ΑΜΗΝ.

1. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος σέ μία ἄλλη του ὡραία ὁμιλία (εἰς ΑΑΠ 29,266Β-Ε) μέ θέμα «Γιατί δέν
ἀφανίζεται ὁ Διάβολος», μᾶς λέγει καί γιά ἄλλες ὁδούς μετανοίας: α) «Κατάγνωσις ἁμαρτημάτων»,
παραδοχή δηλαδή ὅτι εἴμαστε ἁμαρτωλοί· β) Νά μήν μνησικακοῦμε κατά τῶν ἐχθρῶν μας, ἀλλά νά
συγχωροῦμε ὅσα μᾶς ἔκαναν· γ) Προσευχή νά συγχωρεθοῦν τά ἁμαρτήματά μας καί μάλιστα μέ τήν
προσευχή «Κύριε Ἰησοῦ,Χριστέ, ἐλέησέ με» (βλ. Δ´ ὁμιλ. Περί Ἄννης, εἰς ΑΑΠ 31,738Α)· δ) Νά
ἐλεοῦμε τούς πτωχούς, γιατί ἡ ἐλεημοσύνη σβήνει ἁμαρτήματα καί ε) Νά μήν ἔχουμε μεγάλη ἰδέα γιά
τόν ἑαυτό μας («τό μετριάζειν καί ταπεινοφρονεῖν»), ἀλλά νά νοιώθουμε ὡς ταπεινοί δοῦλοι τοῦ Κυρίου.
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Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΚΑΤΑ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΩΝ (α)*

1. Θά σᾶς παρουσιάσω, ἀδελφοί μου χριστιανοί, μία πολύ ὡραία ὁμιλία τοῦ
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἡ ὁποία ὅμως εἶναι πολύ μεγάλη. Γι᾽ αὐτό καί
θά χρειαστοῦν πολλά κηρύγματα νά τήν τελειώσουμε. Τήν ὁμιλία αὐτή ὁ ἅγιος
πατέρας τήν ἀπευθύνει στούς εἰδωλολάτρες καί τούς Ἰουδαίους καί ἀποδεικνύει
σ᾽ αὐτούς ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Θεός. Αὐτό εἶναι τά γενικό θέμα τῆς ὁμιλίας
του. Ἀρχίζουμε μέ τό σημερινό μας κήρυγμα τήν ἀνάλυσή της. Σᾶς παρακαλῶ
νά τήν προσέξετε, γιατί θά μάθετε πράγματα πού δέν τά ξέρετε. Ἰδιαίτερα θά
μάθετε τί λέει ἡ Παλαιά Διαθήκη γιά τόν Χριστό. ῞Οτι ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ ἦταν
γραμμένη στήν Παλαιά Διαθήκη καί προτοῦ ἀκόμη νά γεννηθεῖ ἀπό τήν Παναγία.
2. Κατά πρῶτον ὁ ἅγιος Χρυσόστομος ἀπευθύνεται στούς εἰδωλολάτρες. Θέλει
νά ἀποδείξει σ᾽ αὐτούς ὅτι ὁ Χριστός, πού πιστεύουν καί λατρεύουν οἱ χριστιανοί,
εἶναι Θεός. Ἀλλά ἀπορεῖ ἀπό ποῦ νά ἀρχίσει τόν λόγο του. Ἄν πεῖ στούς εἰδωλολάτρες ὅτι ὁ Χριστός δημιούργησε τόν κόσμο, ἤ ὅτι ἔκανε πολλά θαύματα καί
γι᾽ αὐτό εἶναι Θεός, αὐτό δέν θά τό πιστεύσουν οἱ εἰδωλολάτρες. Ἄν πάλι τούς
πεῖ νά πιστεύσουν τόν Χριστό γιά Θεό, ἐπειδή ὁ Χριστός μᾶς ὑποσχέθηκε τόν
παράδεισο καί τά αἰώνια ἀγαθά, τότε οἱ εἰδωλολάτρες ὄχι μόνο δέν θά πιστεύσουν,
ἀλλά καί θά γελάσουν καί θά χλευάσουν. Γι᾽ αὐτό καί ὁ σοφός πατέρας λέγει ὅτι
θά ἀρχίσει τόν λόγο του πρός τούς εἰδωλολάτρες ἀπό κάπου ἀλλοῦ, ἀπό κάποιο
σημεῖο πού εἶναι κοινό καί γιά τούς δυό, καί γιά τούς χριστιανούς καί γιά τούς
εἰδωλολάτρες. Καί τό σημεῖο αὐτό, τό ὁποῖο δέν μπορεῖ νά τό ἀμφισβητήσουν οἱ
εἰδωλολάτρες, εἶναι τό ἑξῆς: Ὅτι οἱ χριστιανοί ἄρχισαν νά ὑπάρχουν ἀπό τόν Χριστό. Ὅτι τό γένος τῶν χριστιανῶν φυτεύθηκε ἀπό τόν Χριστό. Ὅτι ὅλες οἱ ἀνά
τήν οἰκουμένη χριστιανικές Ἐκκλησίες ἄρχισαν ἀπ᾽ Αὐτόν. Ἀπό αὐτό τό σημεῖο
λέγει ὁ Χρυσόστομος θά ἀρχίσει τόν λόγο του πρός τούς εἰδωλάτρες καί θά ἀποδείξει σ᾽ αὐτούς ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Θεός.
2. Καί ἀρχίζει μέ αὐτή τήν ἁπλῆ, ἀλλά δυνατή ἀπόδειξη: Ἄν ὁ Ἰησοῦς Χριστός
δέν εἶναι Θεός, ἀλλά εἶναι ἁπλός ἄνθρωπος, τότε πῶς νοεῖται ὅτι τό κήρυγμά
του, σέ πολύ σύντομο διάστημα, ἐξαπλώθηκε σ᾽ ὅλο τόν κόσμο καί σ᾽ αὐτά τά
βάρβαρα ἔθνη; Καί ἔγινε αὐτό τό θαυμαστό, ὅτι αὐτοί, «οἱ τῶν λύκων ἀγριώτεροι,
δεξάμενοι τό κήρυγμα, προβάτων ἡμερώτεροι γεγόνασι καί περί ἀθανασίας καί
*Ἡ ὁμιλία αὐτή τοῦ ἱεροῦ πατρός εὑρίσκεται στήν Σειρά τῶν ΑΑΠ τόμ. 3.
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περί ἀναστάσεως φιλοσοφοῦσι καί τῶν ἀπορρήτων ἀγαθῶν». Καί οἱ πιστεύσαντες
δέν ἦταν ἁπλοϊκοί μόνο εἰδωλολάτρες, ἀλλά ἄρχοντες καί βασιλεῖς τῶν εἰδωλολατρῶν. Καί τό ἄλλο πάλι τό πολύ θαυμαστό, ὅτι ὁ Χριστός γιά τήν διάδοση τοῦ
κηρύγματός του δέν χρησιμοποίησε βία καί καταναγκασμό, γιατί δέν εἶχε στρατεύματα, ἀλλά ὡς συνεργούς του εἶχε δώδεκα ἄσημους καί πτωχούς ἀνθρώπους,
τούς δώδεκα Ἀποστόλους. Καί ὅμως, αὐτοί οἱ Δώδεκα ἔπεισαν τά ἔθνη νά ἀπαρνηθοῦν τούς θεούς τους καί νά πιστεύσουν στήν διδασκαλία καί τά δόγματα τοῦ
Χριστοῦ. Καί ὄχι μόνον νά τά πιστεύσουν, ἀλλά πολλοί ἀπ᾽ αὐτούς νά βεβαιώσουν
καί μέ μαρτυρικό θάνατο τήν πίστη τους σ᾽ αὐτά. Τό φαινόμενο αὐτό, ἀδελφοί
μου, ἀποδεικνύει περίτρανα ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Θεός.
3. Ἀλλά ὁ ἅγιος ᾽Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος ἔχει νά πεῖ καί ἄλλο δυνατώτερο
ἐπιχείρημα γιά τό ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Θεός. Τό ἐπιχείρημα αὐτό εἶναι ὅτι ἡ ζωή
τοῦ Χριστοῦ εἶχε προφητευθεῖ στά βιβλία τῶν Ἰουδαίων, πού τόν σταύρωσαν,
πρίν ἀπό πολύ-πολύ χρόνο. Καί ὅπως προφητεύθηκε ἔτσι καί ἔγινε. Ἀπευθυνόμενος, λοιπόν, τώρα ὁ Χρυσόστομος στούς Ἰουδαίους καί θέλοντας νά πεῖ σ᾽
αὐτούς ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Θεός, τούς λέγει ὅτι ὁ Μεσσίας, τόν ὁποῖον
περιμένουν, δέν εἶναι ἄλλος, παρά Αὐτός. Καί ἀρχίζει ὁ ἅγιος πατέρας νά ἀνοίγει
τήν Παλαιά Διαθήκη, τήν ὁποία καί ἡμεῖς οἱ χριστιανοί, ἀλλά καί οἱ Ἰουδαῖοι
δέχονται, καί νά παρουσιάζει ἀπ᾽ αὐτήν προφητεῖες ἀναφερόμενες στόν Μεσσία
καί ἐφαρμοζόμενες ἀκριβῶς στόν Ἰησοῦ Χριστό.
4. Ξέρουμε, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος.
Αὐτό γιορτάζουμε τά Χριστούγεννα. Τό ὅτι ὁ Θεός θά γινόταν ἄνθρωπος, κατά
τόν ἱερό Χρυσόστομο, τό εἶπε πρῶτα ὁ προφήτης Ἰερεμίας. Θά σᾶς πῶ ἐπί λέξει
τήν προφητεία αὐτή τοῦ Ἰερεμίου. Μιλώντας γιά τόν Θεό ὁ προφήτης λέγει:
«Οὗτος ὁ Θεός ἡμῶν, οὐ λογισθήσεται ἕτερος πρός αὐτόν. Ἐξεῦρε πᾶσαν ὁδόν
ἐπιστήμης καί ἔδωκεν αὐτήν Ἰακώβ τῷ παιδί αὐτοῦ καί Ἰσραήλ τῷ ἠγαπημένῳ
ὑπ᾽ αὐτοῦ. Μετά ταῦτα ἐπί τῆς γῆς ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη»
(Βαρ. 3,36-38). Αὐτά τά λόγια τοῦ Ἰερεμίου διά τοῦ μαθητοῦ του Βαρούχ εἶναι
πολύ σπουδαῖα, χριστιανοί μου. Λέει καθαρά ὅτι ὁ Θεός «ἐπί τῆς γῆς ὤφθη καί
τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη», ὅτι δηλαδή ἔγινε ἄνθρωπος. Καί αὐτά τά λόγια
βέβαια δέν λέγονται γιά τόν Θεό Πατέρα, ἀλλά γιά τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, τόν Ἰησοῦ
Χριστό, γιατί Αὐτός ἔγινε ἄνθρωπος καί συναναστράφηκε μέ τούς ἀνθρώπους.
Ἀλλά τί σημαίνει ἐκεῖνο πού λέγει ἡ παραπάνω προφητεία τοῦ Ἰερεμίου, ὅτι
«ἐξεῦρε πᾶσαν ὁδόν ἐπιστήμης» καί τήν ἔδωσε στούς Ἰσραηλῖτες; Ποιά εἶναι
αὐτή ἡ «ὁδός ἐπιστήμης»; Εἶναι ὁ μωσαϊκός νόμος. Αὐτό δέ πού κάνει ἐντύπωση
ἐδῶ εἶναι ὅτι ὁ προφήτης λέγει ὅτι τόν νόμο τόν μωσαϊκό τόν ἔδωσε στούς
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Ἰσραηλῖτες ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ σαρκωθείς Υἱός τοῦ Θεοῦ. Γιατί γι᾽ Αὐτόν γίνεται λόγος ἐδῶ. Ναί, χριστιανοί μου! Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι τό δρῶν Πρόσωπο
στήν Παλαιά Διαθήκη ὡς ἄσαρκος ἀκόμη, ὡς Ἄγγελος Κυρίου, ὅπως ἐμφανιζόταν στά δίκαια πρόσωπα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τελειώνω μέ ἕναν ὡραῖο
λόγο τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου γι᾽ αὐτό πού σᾶς εἶπα ὅτι ὁ Χριστός καί προτοῦ
ἀκόμη νά σαρκωθεῖ δροῦσε ὡς ἄσαρκος Υἱός τοῦ Θεοῦ στόν λαό Του. Τόν λόγο
τοῦ ἱεροῦ Πατρός, γιά τήν σπουδαιότητά του, τόν λέγω, ὅπως ἔχει στό κείμενο:
«Δείκνυσι ἐνταῦθα (μέ αὐτό πού εἶπε ὁ προφήτης Ἰερεμίας) ὅτι καί πρό τῆς παρουσίας τῆς ἐνσάρκου πάντα Αὐτός (ὁ Ἰησοῦς Χριστός) ᾠκονόμει καί πάντα
Αὐτός ἔπραττε, νομοθετῶν, προνοῶν, κηδόμενος, εὐεργετῶν».**

**Ὁ λόγος αὐτός τοῦ ἁγίου Πατέρα ἀπετέλεσε βάση γιά τήν δόμηση τῆς διδακτορικῆς μου διατριβῆς
στό Πανεπιστήμιο μέ θέμα «Ἡ προΰπαρξις τοῦ Χριστοῦ κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο».
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Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ (β)

1. Ἄρχισα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, νά σᾶς παρουσιάζω μία μεγάλη ὁμιλία
τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Σ᾽ αὐτήν τήν ὁμιλία ὁ ἅγιος πατέρας ἀποδεικνύει ἀπό
τήν Παλαιά Διαθήκη ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ πραγματικός Μεσσίας, γιατί
σ᾽ αὐτόν ἐφαρμόζονται ὅσα προεφήτευσαν οἱ προφῆτες γιά τόν ἐρχόμενο Μεσσία.
Στό προηγούμενο κήρυγμά μας εἴδαμε μία σύντομη προφητεία τοῦ προφήτου
Ἰερεμία, ὅτι ὁ Θεός θά γίνει ἄνθρωπος καί θά συναναστραφεῖ μέ τούς ἀνθρώπους
(βλ. Βαρούχ 3,36-38). Αὐτός εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός!
2. Συνεχίζει τώρα τόν λόγο του ὁ ἅγιος πατέρας καί λέγει: Ἄλλος πάλι προφήτης, περισσότερο αὐτός, δέν λέγει μόνο ὅτι ὁ Θεός θά γίνει ἄνθρωπος, ἀλλά
λέγει ὅτι θά γεννηθεῖ καί ἀπό παρθένο μητέρα. Ὁ προφήτης αὐτός, ἀγαπητοί
μου, εἶναι ὁ Ἠσαΐας. Στά χρόνια τοῦ προφήτου Ἠσαΐου ὁ βασιλιάς τῆς Ἰουδαίας
Ἄχαζ ἦταν περίτρομος γιατί πολιόρκησαν τήν χώρα του, τήν Ἰουδαία, δύο ἑνωμένοι στρατοί. Ὁ στρατός τοῦ Ἰσραήλ (ἤ «Ἐφραίμ», ὅπως λεγόταν πρῶτα) καί
ὁ στρατός τῶν Συρίων. Ἦταν ὁ περίφημος Συρο-εφραιμικός πόλεμος, τό 732
π.Χ. Μπροστά στόν κίνδυνο αὐτό ὁ βασιλιάς Ἄχαζ ἀπεφάσισε νά καλέσει γιά
συμμαχία τούς ἰσχυρούς Ἀσσυρίους, γιά νά ἀντιμετωπίσει τούς δύο ἑνωμένους
ἐχθρικούς στρατούς. Ἀλλά οἱ Ἀσσύριοι ἦταν εἰδωλολάτρες καί, ἄν ἔρχονταν ὡς
σύμμαχοι στήν Ἰουδαία, κατά τούς τότε νόμους, θά ὑποχρεωνόταν ὁ βασιλιάς
Ἄχαζ νά πληρώνει φόρο ὑποτελείας στόν Ἀσσύριο ἡγεμόνα καί, τό ἀκόμη χειρότερο, οἱ Ἰουδαῖοι θά ἔπρεπε νά δεχθοῦν τούς θεούς τῶν Ἀσσυρίων γιά θεούς τους.
Αὐτό ὅμως γιά τούς Ἰουδαίους ἐσήμαινε ἄρνηση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ τους, τοῦ
Γιαχβέ. Στήν ἐπικίνδυνη αὐτή θέση πού κινδυνεύει ἡ πίστη τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ
ἐπεμβαίνει ὁ προφήτης Ἠσαΐας, γιά νά ἀποτρέψει τόν Ἄχαζ ἀπό τό σχέδιό του
αὐτό. Τοῦ λέγει λοιπόν νά ἐμπιστευθεῖ ἀπόλυτα στόν Παντοδύναμο Θεό, στόν
Γιαχβέ, καί τότε δέν θά ἔχει ἀνάγκη ἀπό τήν ἀνθρώπινη βοήθεια τῶν Ἀσσυρίων.
Αὐτοί, ἄν ἔρθουν ὡς σύμμαχοι, θά κάνουν ζημιά στό θεοκρατικό ἔθνος τους.
3. Στήν δύσκολη αὐτή περίσταση γιά τό ἔθνος ὁ προφήτης Ἠσαΐας ζητοῦσε
νά δυναμώσει τήν πίστη τοῦ βασιλιᾶ καί τοῦ λαοῦ στόν παντοδύναμο Θεό καί νά
μή φοβοῦνται λοιπόν καμμία ἐχθρική εἰσβολή. «Πιστεύσατε γιά νά σωθεῖτε»,
αὐτό ἦταν τό κήρυγμα τοῦ Ἠσαΐου σ᾽ αὐτούς (7,9β). Ἐπειδή δέ ξέρει καί καταλαβαίνει ὁ προφήτης ὅτι ὁ βασιλεύς καί οἱ ὑπήκοοί του θέλουν φανερά σημεῖα,
θέλουν θαύματα γιά νά πειστοῦν, γι᾽ αὐτό καί καταφεύγει σέ θαῦμα, γιά νά δείξει
248

στόν βασιλέα τήν Παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ. Λέγει λοιπόν στόν βασιλέα Ἄζαζ ὁ
προφήτης νά ζητήσει ἀπό τόν Θεό ὁποιοδήποτε «σημεῖο», ὁποιοδήποτε θαῦμα
θέλει. Ἔτσι, ἀπό τήν πραγματοποίηση τοῦ θαύματος αὐτοῦ, θά πειθόταν ὁ βασιλιάς ὅτι ὁ Θεός τους ἔχει τήν δύναμη νά κάνει καί τό ἄλλο θαῦμα, πού τόν
ἐνδιέφερε, νά ἀποτρέψει δηλαδή καί τόν παρόντα κίνδυνο τοῦ ἔθνους. Ἀλλά ὁ βασιλιάς, προσποιούμενος μάλιστα εὐσέβεια, ὅτι τάχα δέν θέλει νά ἐκπειράσει τόν
Θεό, ἀρνεῖται τήν πρόταση τοῦ Ἠσαΐου καί δέν ζητάει ἀπό τόν Θεό θαῦμα. Μέ
τήν ἄρνηση αὐτή τοῦ ἀσεβοῦς Ἄχαζ ὁ προφήτης ἀναγγέλλει σ᾽ αὐτόν καί σ᾽ ὅλη
τήν ἀνθρωπότητα τό μεγαλύτερο θαῦμα τῆς ἱστορίας. Καί τό θαῦμα αὐτό θά
εἶναι ὅτι μιά Παρθένος θά γεννήσει Υἱόν ἄνευ ἀνδρός. Ὁ Υἱός δέ αὐτός θά εἶναι
Θεός· γι᾽ αὐτό καί τό ὄνομά Του θά εἶναι «Ἐμμανουήλ», ὀνομασία πού σημαίνει
«μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός», «μαζί μας εἶναι ὁ Θεός». Ἀναφέρω, χριστιανοί μου, ἐπί
λέξει τήν προφητεία, ὅπως τήν εἶπε ὁ προφήτης Ἠσαΐας: «Ἰδού ἡ Παρθένος ἐν
γαστρί ἕξει καί τέξεται Υἱόν καί καλέσουσι τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ· τοῦτο
δέ ἐστι μεθερμηνευόμενον “μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός”» (Ἠσ. 7,14. Ματθ. 1,23).
4. Αὐτός ὁ Ἐμμανουήλ, πού πρόκειται νά γεννηθεῖ ἀπό τήν Παρθένο, θά εἶναι
Θεός, ὅπως τό φανερώνει τό ὄνομά Του, ἀλλά καί ἡ θαυμαστή Του γέννηση
πρῶτα, θά εἶναι ὅμως καί ἄνθρωπος. Θά εἶναι Θεάνθρωπος. Καί ὅτι πραγματικά
ἔτσι θά εἶναι φαίνεται ἀπό τά παρακάτω πού λέγει ὁ προφήτης γι᾽ Αὐτόν. Λέγει
ὅτι, προτοῦ τό Παιδίον πού θά γεννηθεῖ μάθει νά διακρίνει τό καλό καί τό κακό,
θά ἀπομακρύνεται ἀπό τό κακό καί θά ἀκολουθεῖ τό καλό. Λέγει ἐπί λέξει: «Πρίν
ἤ γνῶναι τό παιδίον ἀγαθόν ἤ κακόν ἀπειθεῖ πονηρίᾳ τοῦ ἐκλέξασθαι τό ἀγαθόν»
(7,16). Ὁ λόγος αὐτός τοῦ προφήτου δηλώνει πραγματικά καί τήν θεία ἀλλά
καί τήν ἀνθρώπινη φύση τοῦ μέλλοντος νά γεννηθεῖ Παιδίου. Τό ὅτι τό Παιδίον
σέ νηπιακή ἀκόμη ἡλικία θά ἐκλέξει τό καλό, αὐτό δηλώνει τήν θεότητά Του.
Τό ὅτι ὅμως λέγεται γιά ἐκλογή τοῦ καλοῦ, ἤ, ὅπως τό λέγει ἄλλη γραφή, τήν
ὁποία φαίνεται νά ἔχει ὑπ᾽ ὄψιν ὁ Χρυσόστομος, τό ὅτι δηλαδή ὁ Μεσσίας θά
ὀνομάζει πατέρα καί μητέρα, αὐτό δηλώνει τήν ἀνθρώπινη φύση τοῦ Μεσσία.
Ἀλλά, σᾶς λέγω, χριστιανοί μου, γιά ἐξήγηση τῶν παραπάνω, ὅτι τήν ἴδια ἔννοια
περί τοῦ Θεανθρώπου Μεσσίου τήν ἐκφράζει καί ὁ ἄλλος λόγος τοῦ προφήτου
Ἠσαΐου, πού λέγει στήν παραπάνω περίπτωση γι᾽ Αὐτόν. Λέγει ὅτι τό Παιδίον
πού θά γεννηθεῖ «βούτυρον καί μέλι φάγεται» (7,15). Τό ὅτι θά τρώγει, ὅπως
λέγει ὁ λόγος αὐτός, σημαίνει ὅτι θά εἶναι ἄνθρωπος. Μέ τό ὅτι ὅμως λέγεται
ὅτι ἡ τροφή του θά εἶναι βούτυρο καί μέλι σημαίνει ὅτι εἶναι Θεός. Γιατί τό βούτυρο καί μέλι θεωροῦνταν τότε ὡς ἱερά τροφή τῶν θεῶν, τήν ὁποία οἱ εἰδωλολάτρες πρόσφεραν στά ἀγάλματά τους. Ὁ προφήτης Ἠσαΐας, θέλοντας νά ἐκφράσει
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τήν θεότητα τοῦ Μεσσίου, τό παρέστησε αὐτό ἄφοβα μέ ἔκφραση πού ἐχρησιμοποιεῖτο τήν τότε ἐποχή· ὅτι δηλαδή ἡ τροφή τοῦ μέλλοντος νά γεννηθεῖ ἀπό
τήν Παρθένο Παιδίου θά εἶναι βούτυρο καί μέλι.
Ἀλλά θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο κήρυγμά μας μέ ἄλλες μαρτυρίες, πού φέρει
ὁ ἅγιος Χρυσόστομος ἀπό τούς προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, μιλώντας
στούς Ἰουδαίους καί ἀποδεικνύοντας σ᾽ αὐτούς ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ
πραγματικός Μεσσίας καί Θεός.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ἀνακοινώνουμε μέ ἰδιαίτερη χαρά ὅτι μέ τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν Ὁποία ἐπικαλεστήκαμε, ἀρχίζουμε μία
νέα σειρά ὑπομνημάτων στήν Ἁγία Γραφή μέ τόν γενικό τίτλο ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ. Τήν ἐργασία αὐτή τήν θέλουμε νά εἶναι σύντομη, μηνιαία
ἔκδοση, δηλαδή, κάθε μήνα νά ἐκδίδουμε καί ἕνα ἑρμηνευτικό ὑπόμνημα στήν Ἁγία
Γραφή. Ἔτσι, μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου μας σέ ὀλίγα χρόνια θά τελειώσει ἡ σειρά
τῶν βιβλίων τοῦ ἔργου αὐτοῦ. Τό ἔργο σέ κάθε ὑπομνηματιζόμενο βιβλίο τῆς Ἁγίας
Γραφῆς περιλαμβάνει εἰσαγωγή στό βιβλίο αὐτό, κείμενο-μετάφραση κάθε περικοπῆς, σημείωση τῶν διαφορῶν τῶν δύο κειμένων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Ἑβραϊκοῦ
καί Ἑβδομήκοντα (ὅπου ὑπάρχουν), σύντομα ἀλλά περιεκτικά σχόλια γραφόμενα
ὡς σημείωση στήν ἴδια σελίδα, παράλληλα χωρία κατ᾽ ἔννοιαν καί στό τέλος κάθε
ἑρμηνευομένης περικοπῆς δίδουμε μέ ἁπλότητα τήν ἑρμηνευτική της ἀνάλυση, χρήσιμο αὐτό γιά τόν Ἱεροκήρυκα καί Κυκλάρχη σέ σειρά κηρυγμάτων του καί μελετῶν
του στούς «κύκλους» τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἤδη ἐξεδόθη ὁ πρῶτος τόμος τῆς Σειρᾶς
αὐτῆς, ἡ Γένεση, μέ πλούσια εἰσαγωγή σ᾽ ὅλη τήν Παλαιά Διαθήκη, ἐκτός τῶν παραπάνω στοιχείων πού ἀναφέραμε. Ἔχει σχῆμα 16,223 cm, σελίδες 728, τιμᾶται
13 εὐρώ. Παρακαλοῦμε νά βοηθήσετε τήν σειρά αὐτή, μέ τήν προσευχή σας πρῶτα
στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό νά μᾶς διατηρεῖ θερμό καί συνεχῆ τόν ζῆλο γιά τό
ἔργο αὐτό καί νά μᾶς δίνει δυνάμεις πνευματικές καί σωματικές γιά τήν ἀποπεράτωσή του.
Ἐπίσης ἀπό τό ἔργο αὐτό θά προκύπτει μία ἄλλη μηνιαία σειρά σέ κάθε βιβλίο
τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ ὁποία θά περιέχει σύντομη Εἰσαγωγή σε κάθε βιβλίο, κείμενομετάφραση κάθε περικοπῆς καί ἕνα μικρό προλογικό σημείωμα, ἀλλά ἐπαρκές, γιά
τήν κατανόηση τῆς ἀκολουθούσης περικοπῆς, σάν «κλειδί» ἑρμηνείας της. Τό σύντομο αὐτό ἔργο θά προορίζεται εἰδικά γιά τόν λαό καί θά προσφέρεται σέ χαμηλή
τιμή, τό πολύ 5 εὐρώ, ἀνάλογα μέ τό μέγεθος τοῦ βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς, μέ τό
ὁποῖο ἀσχολεῖται. Παραγγελίες εἰς Ἀρχιμ. Ἰάκωβον Κανάκην, Πρωτοσύγκελλον
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τηλ. 6937619333.
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Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ (γ)

1. Σᾶς παρουσιάζω, ἀδελφοί μου χριστιανοί, μία χριστολογική ὁμιλία τοῦ ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Μία ὁμιλία δηλαδή τοῦ μεγάλου αὐτοῦ πατέρα τῆς
Ἐκκλησίας μας, στήν ὁποία μᾶς παρουσιάζει προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
ἀναφερόμενες στόν Μεσσία. Τήν ὁμιλία αὐτή ὁ ἅγιος πατέρας τήν ἀφιερώνει στούς
Ἰουδαίους καί παρουσιάζει σ᾽ αὐτούς ἀπό τίς Ἅγιες Γραφές – τήν Παλαιά δηλαδή
Διαθήκη – ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Μεσσίας· γιατί ὅσα προφήτευσαν οἱ προφῆτες
γιά τόν Μεσσία ἐφαρμόζονται ἀπόλυτα, ἀκριβῶς ἀπόλυτα, στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Στό προηγούμενο κήρυγμα μᾶς εἶπε ὁ ἅγιος Χρυσόστομος τήν προφητεία
τοῦ Ἠσαΐου, ὅτι ὁ Μεσσίας θά εἶναι Θεός καί θά γεννηθεῖ ἀπό Παρθένο (Ἠσ.
7,14.15). Ἡ προφητεία αὐτή, ἀγαπητοί μου, ἐκπληρώθηκε στό Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος γεννήθηκε παρθενικά ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, τήν Παναγία μας.
Αλλά παίρνω ἀφορμή ἀπό τόν ἅγιο πατέρα γιά νά πῶ στό σημερινό μου κήρυγμα καί
τά παρακάτω: Αὐτό πού κάνει ὁ Χρυσόστομος μέ τήν ὁμιλία του, τήν ὁποία σᾶς ἀναλύω, τό ἔκανε πολύ πρίν ἀπό αὐτόν καί ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος. Γιατί θέλοντας ὁ
Εὐαγγελιστής τήν σωτηρία τῶν ὁμοεθνῶν του, τῶν Ἰουδαίων δηλαδή, τούς παρουσιάζει ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη τούς λόγους τῶν προφητῶν, οἱ ὁποῖοι πραγματοποιήθηκαν στό Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Στήν ἀρχή τῶν λόγων του παρουσιάζει
καί αὐτός τόν λόγο τοῦ Ἠσαΐου γιά τήν ἐκ Παρθένου Γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί μου, γεννήθηκε παρθενικά. Ὅπως γεννήθηκε στόν
οὐρανό, πρό πάντων τῶν αἰώνων, ἀπό τόν Θεό Πατέρα χωρίς μητέρα, ἔτσι γεννήθηκε
ἐν χρόνῳ στήν γῆ ἀπό τήν Παρθένο Μητέρα, χωρίς πατέρα. Εἶναι «ἀμήτωρ» κατά
τήν πρώτη ἄχρονο γέννησή Του καί εἶναι «ἀπάτωρ» κατά τήν δεύτερη ἐν χρόνῳ γέννησή Του.
2. Ἡ Παναγία μας γέννησε παρθενικά τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὅπως ὅλοι ἔτσι τό πιστεύουμε. Ἀλλά τότε, ἐρωτοῦν μερικοί, γιατί ἡ Παναγία μνηστεύθηκε τόν Ἰωσήφ;
Αὐτό, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἕνα μυστήριο τοῦ Θεοῦ. Πραγματικά, ἡ μνηστεία τῆς Παρθένου εἶναι ἕνα σοφό τέχνασμα τοῦ Θεοῦ. Μέ τό θέμα αὐτό ἀσχολήθηκαν οἱ ἅγιοι πατέρες πολύ πρίν ἀπό τόν Χρυσόστομο. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ θεοφόρος δίνει πρῶτος τήν
ὀρθή ἑρμηνεία στό θέμα αὐτό καί ἀπό αὐτόν τήν παραλαμβάνουν οἱ μετά ἀπό αὐτόν
ἅγιοι πατέρες. Ἀκοῦστε τήν ἀπάντηση τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου, πού σᾶς
τήν λέγω ἀνεπτυγμένη, γιά νά σᾶς γίνει καταληπτή. Ὅπως μᾶς εἶπε ὁ προφήτης
Ἠσαΐας στό προηγούμενο κήρυγμα, καί ἐπαναλάβαμε καί στό σημερινό μας κήρυγμα,
ὁ Μεσσίας θά γεννηθεῖ ἀπό Παρθένο. Τήν προφητεία αὐτή τοῦ Ἠσαΐου τήν ἄκουσαν
ὅλοι, ἀλλά τήν ἄκουσε καί ὁ Διάβολος. Ὁ δέ Διάβολος δέν εἶχε συμφέρον νά γεννηθεῖ
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ὁ Μεσσίας, γιατί «θά τοῦ ᾽σπαγε τό κεφάλι»! Ἔτσι τοῦ εἶπε ὁ Θεός, ὅταν τόν καταδίκασε γιά τήν ἀπάτη πού ἔκανε στούς πρωτοπλάστους. Εἶπε ὅτι ἀπό τήν γυναίκα
θά γεννηθεῖ Ἕνας, ὁ Ὁποῖος, ἔχοντας θεϊκή δύναμη, θά συντρίψει τό κεφάλι τοῦ
φιδιοῦ (Γεν. 3,15). Εἶναι τό περίφημο «Πρωτο-ευαγγέλιο»! Αὐτήν τήν προφητεία
τήν φοβόταν πολύ ὁ Διάβολος, γιατί θά τοῦ ἔφερε τήν καταδίκη του. Ἀργότερα δέ
ἄκουσε καί ἀπό τόν προφήτη Ἠσαΐα ὅτι αὐτός πού θά τόν συντρίψει, δηλαδή ὁ Μεσσίας, θά γεννηθεῖ ἀπό Παρθένο Μητέρα. Γι᾽ αὐτό καί ὁ καταραμένος, μή ἔχοντας
καθόλου συμφέρον νά γεννηθεῖ ὁ Μεσσίας, «βάλθηκε», πού λέμε, νά μήν ὑπάρχει παρθένα γυναίκα. Εἶχε συμφέρον αὐτός νά παντρεύονται ὅλες οἱ γυναῖκες, ὥστε νά μήν
ὑπάρχει παρθένα, πού θά γεννήσει τόν Μεσσία, κατά τήν προφητεία τοῦ Ἠσαΐου.
Ἔτσι, γιά νά «ἀπατηθεῖ» ὁ Διάβολος, ὅπως λέγουν οἱ Πατέρες, κατά τό σοφό σχέδιο
τοῦ Θεοῦ, ἐμνηστεύθη καί ἡ Παρθένος τῆς Ναζαρέτ, ἡ ΜΑΡΙΑ. Βλέποντας ὁ Διάβολος τήν μνηστεία αὐτῆς τῆς Κόρης ἡσύχασε ὅτι οὔτε καί αὐτή θά γεννήσει τόν
Μεσσία, ἀφοῦ καί αὐτή μνηστεύεται. Τήν ἔπαθε! Ἀπατήθηκε ὁ ἀπατεώνας!!! Ἡ
μνηστεία λοιπόν τῆς Παρθένου, κατά τήν ὡραία αὐτή ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου,
ἔγινε κατά σοφό θεϊκό σχέδιο, γιά νά ξεφύγει τήν προσοχή τοῦ Διαβόλου ἡ παρθενία
τῆς Παναγίας. Λέγει ἐπί λέξει ὁ ἅγιος Πατέρας: «Ἔλαθον (= διέφυγαν τήν προσοχή)
τόν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου ἡ παρθενία Μαρίας καί ὁ τοκετός αὐτῆς... μυστήρια
κραυγῆς, ἅτινα ἐν ἡσυχίᾳ Θεοῦ ἐπράχθη».
3. Συνεχίζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τήν ὁμιλία του στούς Ἰουδαίους καί
λέγει σ᾽ αὐτούς τώρα ἄλλον προφητικό λόγο γιά τόν Μεσσία. Τούς λέγει ἄλλο λόγο
τοῦ προφήτου Ἠσαΐου, ὅτι ὁ Μεσσίας ὄχι μόνο θά γεννηθεῖ ἀπό Παρθένο, ἀλλά καί
θά κατάγεται ἀπό τήν γενεά τοῦ Δαυίδ. Λέγει ἡ προφητεία: «Ἐξελεύσεται ράβδος ἐκ
τῆς ρίζης Ἰεσσαί, καί ἄνθος ἐκ τῆς ρίζης ἀναβήσεται» (Ἠσ. 11,1). Μέ τήν προφητεία
αὐτή ὁ Ἠσαΐας προφητεύει ὅτι ἀπό τήν «ρίζα» Ἰεσσαί, ἀπό τόν γενεαλογικό δηλαδή
κορμό τοῦ Ἰεσσαί, θά φυτρώσει μία «ράβδος», ἕνας κλῶνος, καί θά βλαστήσει ἕνα
«ἄνθος». Ἡ «ράβδος» αὐτή καί τό «ἄνθος» αὐτό, πού θά προέλθουν ἀπό τόν κορμό
τοῦ Ἰεσσαί, εἶναι ὁ Μεσσίας. Μέ τήν ἔκφραση «ράβδος» παριστάνεται τό σκῆπτρο
τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας τοῦ Μεσσίου καί μέ τήν εἰκόνα τοῦ «ἄνθους» ἐκφράζεται ἡ
ποθητή καί εὐχάριστη παρουσία τοῦ Χριστοῦ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Πραγματικά,
χριστιανοί μου! Μέ τήν παναγία ζωή τοῦ Χριστοῦ καί μέ τήν θεϊκή Του διδασκαλία
χύθηκε πνευματική εὐωδία στόν κόσμο, πού μέχρι τότε ζοῦσε στήν δυσωδία τῆς ἁμαρτίας. Αὐτός, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι τό «ἄνθος τοῦ πεδίου» καί τό «κρίνον τῶν κοιλάδων», πού λέγει τό Ἆσμα τῶν Ἀσμάτων (Ἆσμ. 2,1). Στόν Χριστό λοιπόν
ἀναφέρεται ἡ προφητεία αὐτή τοῦ Ἠσαΐου. Ἀλλά ἡ «ράβδος» αὐτή καί τό «ἄνθος»
αὐτό μᾶς εἶπε ὁ προφήτης ὅτι θά προέλθουν ἀπό τήν «ρίζα» τοῦ Ἰεσσαί. Ποιός εἶναι
ὁ Ἰεσσαί; Εἶναι ὁ πατέρας τοῦ Δαυίδ. «Ὁ γάρ Ἰεσσαί οὗτος πατήρ τοῦ Δαυίδ ἦν»,
λέγει ὁ Χρυσόστομος. Ἄρα ὁ Μεσσίας θά προέρχεται ἀπό τήν πατριά τοῦ Δαυίδ. Ὁ
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Ἰησοῦς, ὁ Υἱός τῆς Παρθένου Μαρίας, ὡς πραγματικός Μεσσίας, κατάγεται πραγματικά ἀπό τήν γενεά τοῦ Δαυίδ. Ἄν δέ κανείς θέλει τώρα νά τό ἐξετάσει διεξοδικά
αὐτό, γιά νά πειστεῖ ὅτι ὁ Ἰησοῦς κατάγεται ἀπό τήν γενεά αὐτή, τοῦ συνιστῶ νά
διαβάσει προσεκτικά τό πρῶτο κεφάλαιο τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου, πού ἀκοῦμε
τήν Κυριακή πρίν ἀπό τήν ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σ᾽ αὐτό τό κεφάλαιο τοῦ Εὐαγγελίου του ὁ Ματθαῖος, ἀπό γενεαλογικούς καταλόγους, πού φυλάσσονταν στό Ἰουδαϊκό ἔθνος μέ πολλή ἐπιμέλεια, ἀποδεικνύει μέ ἀκρίβεια τήν ἀπό τοῦ
οἴκου Δαυίδ καταγωγή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Βέβαια, στόν κατάλογό του αὐτόν ὁ Ματθαῖος γενεαλογεῖ τόν μνήστορα Ἰωσήφ καί ὄχι τήν Παναγία. Ἀλλά ὁ νόμος ἔλεγε ὅτι
ὁ ἄνδρας ἔπρεπε νά λάβει τήν νύμφη του ἀπό τήν ἰδία φυλή. Ἀφοῦ λοιπόν ὁ μνήστωρ
Ἰωσήφ, κατά τήν γενεαλογία τοῦ Ματθαίου, κατήγετο ἐξ οἴκου Δαυίδ, ἄρα καί ἀπό
τήν ἰδία φυλή κατήγετο καί ἡ Παναγία μας. Δέν χωρεῖ ἀμφιβολία ὅτι ὁ Ἰωσήφ ἐτήρησε τόν Νόμο, γιατί ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος στήν γενεαλογία του αὐτή τόν ὀνομάζει «δίκαιο» (1,19), ἀκριβῆ δηλαδή τηρητή τοῦ Νόμου. Καί ἡ Παναγία λοιπόν
κατάγεται ἐξ οἴκου Δαυίδ καί ὁ Υἱός Της ἄρα, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι ἀπό τήν γενεά
Δαυίδ. Ἔτσι τό προεφήτευσε ὁ προφήτης Ἠσαΐας μέ τήν προφητεία του «ἐξελεύσεται
ράβδος ἐκ τῆς ρίζης Ἰεσσαί, καί ἄνθος ἐκ τῆς ρίζης ἀναβήσεται» (Ἠσ. 11,1).
Θά συνεχίσουμε, χριστιανοί μου, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ στό ἑπόμενο κήρυγμά μας.
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΟ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
Ἐπιστολή 1η

Ἐντιμότατε κ. Νικόλαε,
Καθολικέ Ἀρχιεπίσκοπε Νάξου, Τήνου, Ἄνδρου καί Μυκόνου
Χαίρετε καί ὑγιαίνετε!
1. Εἶμαι ἕνας Ἀρχιερεύς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί διακονῶ ποιμαντικά τόν
λαό τοῦ Θεοῦ στήν Ἱερά Μητρόπολη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως. Εὐχαριστῶ τόν
Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, διότι γεννήθηκα καί ἀνατράφηκα στήν ἀγκαλιά τῆς
Μάνας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ ἅγιος ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός,
στόν ὁποῖον οἱ Ἕλληνες πρέπει νά εἴμεθα εὐγνώμονες, διότι, ἄν δέν ὑπῆρχε αὐτός, δέν
θά ὑπῆρχε πατρίδα ἐλευθέρα, ἔλεγε στό κήρυγμά του στούς ὑποδούλους Ἕλληνες:
«Ὅλες αἱ πίστες εἶνε ψεύτικες· τοῦτο κατάλαβα ἀληθινόν, ὅτι μόνη ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων χρστιανῶν εἶνε καλή καί ἁγία. Νά εὐφραίνεσθε ὁπού εἶσθε ὀρθόδοξοι χριστιανοί
καί νά κλαίετε διά τούς ἀσεβεῖς καί αἱρετικούς ὁπού περιπατοῦν εἰς τό σκότος».1
Αἰτία τῆς ἐπιστολῆς μου πρός Σᾶς εἶναι τό κείμενο τῆς ἀπαντήσεώς Σας πρός τόν
Συλλειτουργόν Ἀδελφόν Μητροπολίτην Πειραιῶς κ. Σεραφείμ καί τό ὁποῖο κείμενο
ἔγινε εἰς πάντας γνωστό διά τοῦ Διαδικτύου. Ἐπειδή τά θιγόμενα εἰς αὐτήν τήν ἐπιστολή ἅπτονται θεμάτων ὀρθοδόξου θεολογίας, παρακαλῶ νά δεχθεῖτε καί νά ἀναγνώσετε τήν ἐπιστολή μου, τήν ὁποία μοῦ ἐπέβαλε ἡ ἀρχιερατική μου συνείδηση νά
Σᾶς γράψω, ὡς ἐγώ τοὐλάχιστον τό αἰσθάνθηκα.
2. Κατά πρῶτον, Ἐντιμότατε Ἀρχιεπίσκοπε τῶν Καθολικῶν, ἤθελα νά Σᾶς ἐξηγήσω γιατί δέν Σᾶς προσφωνῶ ὡς «ἀδελφόν», ἀλλά Σᾶς προσφωνῶ μέ τόν τίτλο
«Ἐντιμότατε». Μέ μία γενική βέβαια ἔννοια ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς γῆς εἴμεθα ἀδελφοί,
διότι ὅλοι καταγόμεθα ἀπό τήν μητέρα γῆ. Τήν ἔννοια αὐτή τήν ἔχουμε καί ἡμεῖς οἱ
Ὀρθόδοξοι στήν λατρεία μας, λέγοντες εἴς τινα Ἀναβαθμόν τοῦ πλ. δ´ ἤχου: «Ἐπί τήν
μητέρα αὐτοῦ γῆν δύνων πᾶς αὖθις ἀναλύσει». Ἀλλά μέ τήν ἄλλη, τήν ἐκκλησιολογική
ἔννοια τῆς λέξεως «ἀδελφός», λυποῦμαι, Ἐντιμότατε κ. Νικόλαε, διότι δέν μπορῶ νά
Σᾶς προσφωνήσω καί ἐξηγοῦμαι διατί: Ἡ λέξη «ἀδελφός» συντίθεται ἀπό τό οὐσιαστικό «δελφύς» (= κοιλία) καί τό «α» ὡς ἀθροιστικόν καί ὄχι στερητικόν. «Ἀδελφοί»
λοιπόν μέ τήν ἑρμηνεία αὐτή εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπό τήν ἴδια κοιλία,
ἔχουν τό ἴδιο αἷμα στίς φλέβες τους καί ἀνήκουν στήν ἴδια οἰκογένεια. Ἡ κοιλία, ἡ
ὁποία «γεννᾶ» τόν ἄνθρωπο καί τόν κάνει τέκνο Θεοῦ εἶναι τό ἅγιο Βάπτισμα. Τό αἷμα
μέ τό ὁποῖο τρέφονται τά τέκνα τοῦ Θεοῦ εἶναι τοῦ Χριστοῦ τό Αἷμα, τό χυθέν κατά
1. Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου, ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, ἔκδ. ΛΑ´, σελ. 132.
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τόν Σταυρικό Του θάνατο στόν Γολγοθᾶ καί τό Ὁποῖο Αἷμα εἶναι στό ἅγιο Ποτήριο
τῆς θείας Λειτουργίας. Καί ἡ Οἰκογένεια στήν ὁποία ἀνήκουν τά τέκνα τοῦ Θεοῦ εἶναι
ἡ Ἐκκλησία. Δέν μπορῶ λοιπόν, Ἐντιμότατε Ἀρχιεπίσκοπε τῶν Καθολικῶν, νά Σᾶς
προσφωνήσω «ἀδελφόν», διότι δέν ἐξήλθαμε ἀπό τήν ἴδια μήτρα. Ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι
εἴμεθα βαπτισμένοι στήν ἁγία Κολυμβήθρα μέ τρεῖς καταδύσεις, ἐνῶ Σεῖς οἱ Καθολικοί
ἔχετε ἁπλό ράντισμα. Δέν κοινωνοῦμε μαζί Σας τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καί δέν ἀνήκετε
μαζί μας στήν Οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ, ἥτις ἐστίν ἡ ᾽Ορθόδοξη Ἐκκλησία. Ἀφοῦ δέν
εἴμεθα Συλλειτουργοί, δέν μπορεῖ νά λεγόμεθα καί «ἀδελφοί» μέ τήν ἐκκλησιολογική
ἔννοια τῆς λέξεως. Πρός στηριγμό τῶν ἀνωτέρω Σᾶς γράφω ἕνα σχετικό χωρίο τοῦ
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Ἀδελφόν τό βάπτισμα ἐργάζεται καί ἡ τῶν θείων
μυστηρίων κοινωνία»! (εἰς MPG 58,718). Καί ἕνα ἄλλο ἀκόμη χωρίο τοῦ ἰδίου πατρός:
«Τί γάρ ἐστι τό ποιοῦν τήν ἀδελφότητα; Τό λουτρόν τῆς παλιγγενεσίας», δηλαδή τό
ἱερόν Βάπτισμα (MPG 63,177). Ἀλλά ὁ ἄλλος πάλι ἅγιος πατέρας καί μέγας θεολόγος,
ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ ἁγιορείτης, τόν ὁποῖο ἡμεῖς ὀνομάζουμε «συνισταμένη τῶν ἁγίων
Πατέρων» διά σᾶς τούς Παπικούς λέγει ὅτι εἶστε ἀβάπτιστοι. Δέν μποροῦμε λοιπόν
νά σᾶς καλοῦμε ἀδελφούς.
3. Ἀλλά οὔτε, ὡς ὀρθόδοξος ἐγώ θεολόγος, μπορῶ νά πῶ γιά Σᾶς τούς Παπικούς
ὅτι ἀποτελεῖτε Ἐκκλησία. Σεῖς βέβαια στήν ἐπιστολή Σας πρός τόν Μητροπολίτην
Πειραιῶς κ. Σεραφείμ γράφετε καί λέγετε μέ ἰσχύ ὅτι ἀποτελεῖτε τήν «Μίαν, Ἁγίαν,
Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν» μέ τήν προσθήκη μάλιστα «ὅσο καί ἄν
αὐτό κοστίζει εἰς σᾶς», δηλαδή εἰς ἡμᾶς τούς ᾽Ορθοδόξους. Ἐγώ ὅμως Σᾶς λέγω,
μετά ἀπό θεολογική μελέτη καί σπουδή, ὅτι Σεῖς οἱ Παπικοί δέν εἶστε Ἐκκλησία.
Καί ἐξηγοῦμαι πάλι διατί. Εἶναι ἐντυπωσιακό, Ἐντιμότατε, ὅτι στά πατερικά κείμενα
δέν ἔχουμε ὁρισμό περί Ἐκκλησίας. Οἱ φερόμενοι σέ μερικά ἐγχειρίδια ὁρισμοί περί
Ἐκκλησίας στηρίζονται, λίγο ἤ πολύ, ἐπί ἐσφαλμένων βάσεων. Κατά τήν ὀρθόδοξη
θεολογία, ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μυστήριο καί δέν καθορίζεται μέ ὅρους. Ὅσο δέ κανείς
καθαίρεται καί φωτίζεται μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, τόσο περισσότερο νοεῖ τό Μυστήριο
αὐτό τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλά ἔχουμε καί ἕνα σύντομο λόγο τοῦ ἀποστολικοῦ πατρός
ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου, τόν ὁποῖο μποροῦμε νά θεωρήσουμε, ὅπως καί θεωρήθηκε πράγματι, ὡς ὁρισμός τί εἶναι Ἐκκλησία. Κατά τόν ἅγιον αὐτόν πατέρα,
Ἐκκλησία εἶναι τό «Θυσιαστήριον», ἡ Ἁγία Τράπεζα δηλαδή, πάνω στήν ὁποία οἱ
ἱερεῖς τελοῦν τήν θεία Λειτουργία.2 Ὥστε «Ἐκκλησία», κατά τόν ἅγιο Ἰγνάτιο, εἶναι
τό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. Πραγματικά, σ᾽ αὐτό τό Μυστήριο, στήν θεία
2. Πρός Ἐφεσ. 5,2. Πρός Τραλλ. 7,2. Ἐπί τῶν χωρίων τούτων ἐρειδόμενος καί ὁ ἰδικός Σας πατρολόγος Αltaner λέγει: Die Kirche nennt er (ὁ Ἰγνάτιος) «θυσιαστήριον» (Ἐφ. 5,2. Τραλ. 7,2. Φιλ.
4) und erinnert so an das Wort «θυσία» der Didache. B. Altaner A. Stuiber, Patrologie, Leben, Schriften
und Lehre der Kirchenväter,7 Basel, Wien, 1966, σελ. 49.
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Λειτουργία, γευόμεθα ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι καρδιακά τό τί εἶναι Ἐκκλησία. Ἀλλά θέλω
νά δώσω καί βιβλική ἀπόδειξη εἰς τά παραπάνω, στό ὅτι δηλαδή Ἐκκλησία εἶναι ἡ
τέλεση τῆς θείας Εὐχαριστίας. Ὡς ἀπόδειξη φέρω τό κεφ. 11 τῆς Α´ πρός Κορινθίους
Ἐπιστολῆς τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Εἶναι φανερό στό κεφάλαιο αὐτό ὅτι ὁ Ἀπόστολος
ὁμιλεῖ γιά τήν σύναξη τῶν πιστῶν πρός τέλεση τῆς θείας Εὐχαριστίας. Καί τήν σύναξη αὐτή τήν ὀνομάζει «Ἐκκλησία», γιατί λέγει: «Συνερχομένων ὑμῶν ἐν Ἐκκλησίᾳ
ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν» (στίχ. 18).3 Ἀφοῦ λοιπόν «Ἐκκλησία» εἶναι ἡ
σύναξη τοῦ λαοῦ γιά τήν τέλεση τῆς θείας Εὐχαριστίας – καί τό Μυστήριο αὐτό γίνεται βέβαια γιά τήν Θεία Κοινωνία τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ – καί
ἀφοῦ μέ Σᾶς τούς Παπικούς δέν μποροῦμε νά συλλειτουργήσουμε καί νά κοινωνήσουμε
μαζί τήν Θεία Τροφή, εὔκολα ἐξάγεται τό συμπέρασμα ὅτι δέν ἀποτελεῖτε Ἐκκλησία.
Ταῦτα λέγω κατά τήν πίστη ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων ὅτι ἡ Ἐκκλησία, τήν Ὁποία
ἵδρυσε ὁ Χριστός, εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
4. Ἐννοῶ ὅτι Σᾶς ἐνόχλησε, Ἐντιμότατε, αὐτό τό τελευταῖο πού εἶπα ὅτι ἡμεῖς οἱ
Ὀρθόδοξοι ἀποτελοῦμε τήν μόνην καί ἀληθῆ Ἐκκλησίαν, τήν Ὁποίαν ἵδρυσε ὁ Χριστός, καί ὄχι Σεῖς οἱ Παπικοί. Εἶναι βέβαια ἄκρως ἀντίθετο αὐτό πού Σᾶς λέγω πρός
αὐτό τό ὁποῖο Σεῖς μετά πυγμῆς ἰσχυρίζεσθε στήν ἐπιστολή Σας πρός τόν ἅγιο Ἀδελφό
κ. Σεραφείμ, «νά μάθουμε» ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι «μιά γιά πάντα» ὅτι «εἴτε τό θέλουμε
εἴτε ὄχι» Σεῖς οἱ Παπικοί εἶσθε «ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία»,
μέ τόν περισσότερο ἀκόμη προκλητικό λόγο Σας, « ὅσο καί ἄν αὐτό μᾶς στοιχίζει».
Ὄχι, Ἀρχιεπίσκοπε τῶν Καθολικῶν κ. Νικόλαε! Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία αὐτή εἶναι
ἡ μόνη ἀληθής Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Καί εἶναι ἔτσι, διότι ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι κρατοῦμε τήν διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καί τίς παραδόσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἐνῶ Σεῖς οἱ Καθολικοί τίς παραλλάξατε.
Δέν μοῦ λέτε, Σᾶς παρακαλῶ, ἦταν σέ πλάνη ἡ Ἐκκλησία γιά τόσους αἰῶνες καί
ἤρθατε Σεῖς οἱ Παπικοί τόν 9ο αἰ. καί βάλατε «ἄφοβα» τό χέρι Σας στό Σύμβολο
τῆς Πίστεως μέ τό Filioque πού προσθέσατε σ᾽ αὐτό; Ἔγραψα τήν ἔκφραση
«ἄφοβα», διότι πραγματικά ἦταν πολύ τολμηρό καί ἀσεβέστατο αὐτό πού κάνατε.
Διότι ὑπῆρχε προηγούμενη ἐντολή Οἰκουμενικῆς Συνόδου κανείς νά μήν τολμήσει νά
παραλλάξει τό ἱερό Σύμβολο προσθέτοντας ἤ ἀφαιρώντας τι ἀπό αὐτό. Αὐτήν τήν
ἐντολή τήν σεβάστηκαν οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Γ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί δέν προσέθεσαν στό Σύμβολο τῆς Πίστεως διά τήν Παναγία τόν ὅρο «Θεοτόκος». Σεῖς, οἱ
Παπικοί, ἀντίθετα πρός τήν ρητή ἐντολή καί ἀντίθετα πρός τό παράδειγμα αὐτό τῶν
ἁγίων Πατέρων Οἰκουμενικῆς Συνόδου, βάλατε ἀσεβῆ χεῖρα – πῶς δέν φοβηθήκατε; –
στό ἱερό Kείμενο τῆς Πίστεως καί τό ἀλλοιώσατε. Καί μόνο ἀπό τό Filioque ἀπο3. Καί ἡ ἔκφραση τῆς Καινῆς Διαθήκης «κατ᾽ οἶκον Ἐκκλησία» ἀναφέρεται στήν σύναξη τῶν
πιστῶν γιά τήν τέλεση τῆς θείας Εὐχαριστίας καί ὄχι γιά μιά ἁπλῆ διδασκαλία.
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δεικνύεσθε ὅτι δέν φυλάξατε ἀκεραία τήν πίστη τῶν Πατέρων καί ἀλλοιώσατε τό
δόγμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκοῦστε τώρα τί Σᾶς λέγει ὁ ἅγιός μας, μέγας θεολόγος, ὁ
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς:
«Ποτέ δέν πρόκειται νά Σᾶς δεχθοῦμε ὡς κοινωνούς, ὅσον χρόνον ὁμολογεῖτε
ὅτι τό Πνεῦμα προέρχεται καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ»!4
Σᾶς συνιστῶ κ. Νικόλαε νά διαβάσετε ὅλη τήν σχετική ὁμιλία τοῦ ἱεροῦ Πατέρα.
Εἶναι φοβερή, εἶναι «βόμβα» ἐναντίον Σας, ὅπως μοῦ τήν χαρακτήρισε ἕνα ἱερό πρόσωπο! Διαβάσατέ την, παρακαλῶ. Οὔτε λίγο οὔτε πολύ στήν ὁμιλία του αὐτή ὁ μέγας
θεολόγος ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς λέγει, καί ὄχι μόνο λέγει ἀλλά καί τό ἀποδεικνύει, ὅτι οἱ Παπικοί εἶναι σατανοκίνητοι αἱρετικοί! Συγγνώμην, Τιμιώτατε, ἀλλά
ἅγιος τῶν Ὀρθοδόξων τό λέγει αὐτό καί ἡμεῖς βεβαίως δεχόμεθα τόν λόγον του, διότι
τόν λέγει ἅγιος καί μέγας θεολόγος. Σέ μία λοιπόν μικρά περικοπή τῆς ὁμιλίας του
αὐτῆς λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς:

«Αὐτός ὁ ἐπάρατος ὄφις (δηλαδή ὁ Διάβολος) εἰσάγει διά τῶν πειθηνίων του
Λατίνων (φοβερός ὁ λόγος του· δηλαδή, λέγει ὁ ἅγιος ὅτι οἱ Παπικοί εἶναι πειθήνια ὄργανα
τοῦ Διαβόλου!...) νέους περί Θεοῦ ὅρους, οἱ ὁποῖοι φαίνονται μέν νά ἔχουν μικράν
παραλλαγήν, ἀλλά γίνονται ἀφορμές μεγάλων κακῶν, φέρουν πολλά δεινά ἐκφυλιστικά τῆς εὐσεβείας καί ἄτοπα καί δεικνύουν εἰς ὅλους φανερά ὅτι καί τό μικρότερον εἰς τά σχετικά μέ τόν Θεόν δέν εἶναι μικρόν».5
Προηγουμένως μάλιστα ὁ ἅγιος λέγει ὅτι ἡ αἵρεση τῶν Λατίνων (Ὑμῶν τῶν Παπικῶν) ἔρχεται ὡς συνέχεια τῶν παλαιῶν αἱρέσεων τοῦ Ἀρείου, τοῦ Ἀπολλιναρίου,
τοῦ Εὐνομίου, τοῦ Μακεδονίου κ.ἄ.
Διαβάστε ἀκόμη, παρακαλῶ, κ. Καθολικέ Ἐπίσκοπε, τί σᾶς λέει ὁ ἅγιος γιά τό
Filioque Σας καί σέ μία ἄλλη περικοπή τοῦ λόγου του. Παρακαλῶ νά προσέξετε ἰδιαίτερα τήν περικοπή αὐτή:

«Πῶς τολμᾶτε σεῖς νά δέχεσθε αὐτό (τό Filioque), τό ὁποῖον δέν ἔχει λεχθεῖ
ἀπό αὐτούς οἱ ὁποῖοι διεκήρυξαν τήν ἀλήθεια (δηλαδή ἀπό τούς ἁγίους Ἀποστόλους),
τό ὁποῖο δέν ἀνήγγειλε τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού ἀπήγγειλε ὅλη τήν ἀλήθεια; (Πῶς
4. Ἐπί λέξει λέγει τό κείμενο: «Οὐδέποτ᾽ ἄν ὑμᾶς κοινωνούς δεξαίμεθα μέχρις ἄν καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ
τό Πνεῦμα λέγητε», Περί τῆς ἐκπορεύεσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Λόγος Α´, ΕΠΕ Γρηγορίου τοῦ
Παλαμᾶ Ἔργα 1, σελ. 74.
5. «Οὗτος τοίνυν ὁ ἐπάρατος ὄφις... διά τῶν αὐτῷ πειθηνίων Λατίνων περί Θεοῦ καινάς εἰσφέρει
φωνάς, μικράς μέν δοκούσας ἔχειν ὑπαλλαγήν, μεγάλων δέ κακῶν ἀφορμάς καί πολλά καί δεινά φερούσας,
τῆς εὐσεβείας ἔκφυλά τε καί ἄτοπα καί τοῖς πᾶσι φανερῶς δεικνύσας, ὡς οὐ μικρόν ἐν τοῖς περί Θεοῦ
τό παραμικρόν», Περί τῆς ἐκπορεύεσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Λόγος Α´, ΕΠΕ Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
Ἔργα 1, σελ. 68-70.
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τολμᾶτε νά δέχεσθε τό Filioque) τό ὁποῖο δέν μαρτύρησε οὔτε γνωστοποίησε στούς
ἀγαπητούς Aὐτός (δηλαδή ὁ Ἰησοῦς Χριστός) ὁ γνωστοποιήσας ὅλα ὅσα ἄκουσε
παρά τοῦ Πατρός καί ἦλθε γι᾽ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο, γιά νά μαρτυρήσει ὑπέρ
τῆς ἀληθείας; (Ἰω. 18,37). Πῶς τολμᾶτε νά εἰσάγετε τόσο ἐκφυλιστική προσθήκη στόν ὅρο τῆς πίστεως, τόν ὁποῖο οἱ ἔγκριτοι Πατέρες συνέγραψαν πνευματοκινήτως σέ κοινή Σύνοδο καί παρέδωσαν;»6
Παρατηρῆστε, παρακαλῶ, πῶς λέγει ὁ ἅγιος τήν προσθήκη τοῦ Filioque πού ἐκάνατε στό Σύμβολο τῆς Πίστεως. Τήν λέγει «ἔκφυλον»!...Ὁ Παπισμός, κύριε Ἀρχιεπίσκοπε τῶν Καθολικῶν Νάξου, Τήνου, Ἄνδρου καί Μυκόνου, εἶναι αἵρεση καί μάλιστα,
ὅπως μᾶς τά εἶπε παραπάνω ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, καί τό λέγουν καί πολλοί
ἄλλοι ἅγιοι Πατέρες, εἶναι μεγάλη αἵρεση. Διά τοῦτο καί ἐξέστην, ὁμοῦ μετ᾽ ἄλλων
κληρικῶν ἀδελφῶν καί πολλῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, εἰς τόν λόγον Ἀδελφοῦ Ἀρχιερέως,
τόν ὁποῖον διαβάσαμε ἐσχάτως στό Διαδίκτυο (ἄν ἀληθεύει ὁ λόγος αὐτός, ἀλλά δέν
εἴδαμε τήν διάψευσή του) ὅτι «δέν συμπεριλαμβάνονται στίς αἱρέσεις οἱ Καθολικοί ἀδελφοί, οὔτε ἡ Καθολική Ἐκκλησία». Ἡ γνωμάτευση αὐτή ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως (ἄν
ἀληθεύει, ἐπαναλαμβάνω) ἔρχεται ἄκρως ἀντίθετη πρός τήν πατερική θεολογία, ἡ
ὁποία ὁμόφωνα καταδικάζει τούς Παπικούς ὡς αἱρετικούς, ὡς καί θά ἀποδείξω αὐτό
εἰς σειράν μελετῶν μου. Ἀλλ᾽ ἄς διαβάσει ὁ ἐν λόγῳ Ἀδελφός τά ὅσα ὀλίγα τοῦ ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ παραθέτω ἐδῶ περί τῶν «ἀδελφῶν» του Παπικῶν, τούς ὁποίους, ὡς λίαν ἀγαπητούς του, τούς ἐναγκαλίζεται χαιρετώντας τους!....
5. Ἀφοῦ, Ἐντιμότατε, οἱ Παπικοί δέν ἀνήκετε εἰς τήν τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν
καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στερεῖσθε καί τοῦ
ὅρου «ἅγιος», διότι ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει ἁγιότητα
οὔτε καί σωτηρία. «Extra Ecclesia nulla salus», εἶπε ἀπό παλαιά ὁ μέγας ἐκκλησιολόγος
πατήρ ἅγιος Κυπριανός, Ἐπίσκοπος Καρχηδόνος. Ἡ ἁγιότητα εἶναι μοσχοβολητό
ἄνθος, πού φύεται μόνο στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, διότι εἰς αὐτήν μόνο ὑπάρχουν τά
ὀρθά δόγματα τῆς πίστεως, καί δέν νοεῖται ἁγιότητα ἔξω ἀπό αὐτήν. «Ἁγίους – λέγει
κάπου ὁ ἅγιος Χρυστόστομος – διά τῆς τοῦ Πνεύματος δόσεως καί τῶν ὀρθῶν δογμάτων» καλοῦμεν (MPG 59,443). Καί ἄλλος πατέρας, ὁ Μέγας Βασίλειος, λέγει: «Οἱ
ἅγιοι, ἐν οἷς οἰκεῖ ἁγιότης διά τόν ἕνα τοῦ βαπτίσματος ἁγιασμόν». (MPG 29,761).
Ἀλλά οἱ Παπικοί Καθολικοί εἶναι ἀβάπτιστοι! Ἑπομένως, οἱ ἐκφράσεις «ἅγιος» καί
6. Ἡ περικοπή εἰς τό κείμενον: «...Ὅ μή τούτοις εἴρηται τοῖς παρρησιασαμένοις τήν ἀλήθειαν, ὅ μή
ἀνήγγειλε τό Πνεῦμα τό πᾶσαν ἀπαγγεῖλαν τήν ἀλήθειαν, ὅ μή ἐμαρτύρησεν ἤ ἐγνώρισεν ὁ πάντα ὅσα
ἤκουσε παρά τοῦ Πατρός τοῖς ἀγαπητοῖς γνωρίσας, καί διά τοῦτο ἐλθών, ἵνα μαρτυρήσῃ τῇ ἀληθείᾳ,
πῶς ὑμεῖς τοῦτο τολμᾶτε λέγειν οὕτως ἔκφυλον εἰσάγοντες προσθήκην ἐν τῷ τῆς πίστεως ὅρῳ, ὅν οἱ
πρόκριτοι πατέρες κοινῇ συνειλεγμένοι πνευματοκινήτως... συνεγράψαντό τε καί παραδεδώκασιν;» Περί
τῆς ἐκπορεύεσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Λόγος Α´, ΕΠΕ Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ἔργα 1, σελ. 76.
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«ἁγιώτατος» διά τόν Πάπα ἤ γιά κάποιον καθολικό ἐπίσκοπο, μή βαπτισμένους καί
ἔξω λοιπόν ἀπό τήν Ἐκκλησία εὑρισκομένους, εἶναι ἡμαρτημένες ἐκφράσεις κατά τήν
ὀρθόδοξη πατερική θεολογία. Γι᾽ αὐτό καί, Ἐντιμότατε κ. Νικόλαε, δέν σᾶς προσφωνῶ
ὡς «ἅγιον» στήν ἐπιστολή μου. Μοῦ εἶπε ὅμως κάποιος ἡμέτερος ὅτι καί στά πατερικά
κείμενα συναντοῦμε τιμητικές ἐκφράσεις πρός τούς αἱρετικούς. Ναί, λέγω καί ἐγώ,
ἀκόμη καί πρός αὐτόν τόν αἱρετικό Νεστόριο ἔχουμε τήν προσφώνηση τοῦ ἁγίου Κυρίλλου «ἡ σή εὐλάβεια» καί «σή εὐσέβεια»! Ἄς γνωρίζουμε ὅμως ὅτι αὐτές οἱ ἐκφράσεις
πρός τούς αἱρετικούς λέγονται τιμητικῶς πρίν ἀπό τήν καταδίκη τους, πρίν ἀπό τήν
ἀποβολή τους ἀπό τήν Ἐκκλησία, διά νά δοθεῖ εἰς αὐτούς ἡ εὐκαιρία νά μετανοήσουν
ἀπαρνούμενοι τήν πλάνη τους. Ἀλλά μετά τήν καταδίκη τους ὡς αἱρετικῶν δέν συναντοῦμε στά πατερικά κείμενα προσφωνήσεις πρός αὐτούς «ἅγιος» καί «ἁγιώτατος». Διά
δέ τούς Παπικούς ἔχουμε ἀποφάσεις Συνόδων, οὐ μήν ἀλλά καί ἀναθέματα κατ᾽ αὐτῶν.
Δέν χωροῦν λοιπόν οἱ προσφωνήσεις πρός αὐτούς «ἅγιος» καί «ἁγιώτατος». Δέν μπορεῖ
νά ὑπάρξει ἁγιότητα ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία. Αὐτό ἀποτελεῖ δόγμα πίστεως.
Ἕτερος Ἀδελφός μοῦ εἶπε πάλι τήν ἀντίρρηση, πῶς προσφωνοῦμε τιμητικῶς ἕναν
ἄρχοντα ὡς «Ἐντιμότατον», ἐνῶ δυνατόν νά εἶναι καί σκανδαλοποιός; Ἔτσι, τιμητικῶς μόνο, μοῦ εἶπε, προσφωνοῦμε καί τόν Πάπα ὡς «ἁγιώτατο». Σαθρόν τό ἐπιχείρημα! Τόν ἄρχοντα τόν προσφωνῶ «ἐντιμότατο», καί ἄς μήν εἶναι τίμιος, διότι
ἔχει, ἄν θέλει, τήν δυνατότητα, στήν θέση πού βρίσκεται, νά γίνει καλός καί ἔντιμος
καί ἐντιμότατος. Ὁ Πάπας ὅμως καί οἱ παπικοί του, στήν πλάνη καί τήν αἵρεση εὑρισκόμενοι, δέν δύνανται ποτέ νά γίνουν ἅγιοι καί ἁγιώτατοι! «Extra Ecclesia nulla
salus» καί ὁμοίως nulla sanctitas (= ἁγιότητα) δι᾽ αὐτούς!
6. Τέλος, διά νά παραλείψω τά πολλά καί πάμπολλα τά χωρίζοντα ἡμᾶς, κ. Νικόλαε, ὡς παλαιοδιαθηκολόγος καθηγητής στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, στήν ἕδρα τῆς
Εἰσαγωγῆς εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην καί Ἑρμηνείας τοῦ κειμένου τῶν Ο´, ἔχω νά
ἐκφράσω τήν βαθυτάτη μου πικρία καί θλίψη διά τήν ἐσφαλμένη ἑρμηνεία τῶν Παπικῶν περί τῆς ἐκφράσεως «Ἄγγελος Κυρίου» (hwhy al]m, «Μαλ᾽άχ Γιαχβέ»), τήν
συναντωμένην συχνά-πυκνά στά κείμενα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Κατά τήν ἑρμηνεία
τῶν ὀρθοδόξων Πατέρων ὁ «Ἄγγελος Κυρίου», ὁ ἐμφανιζόμενος στούς δικαίους τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης, Πατριάρχες καί Προφῆτες, εἶναι τό Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας
Τριάδος, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἄσαρκος ἔτι ὤν, ὁ Ὁποῖος ἐβιάζετο (!) πότε νά σαρκωθεῖ
καί δι᾽ αὐτό ἐνεφανίζετο μέ μορφήν Ἀγγέλου καί πρίν ἀκόμη ἀπό τήν σάρκωσή Του.
Κατ᾽ αὐτήν τήν ἑρμηνεία τῶν Ὀρθοδόξων Πατέρων, ἀλλά καί τωρινῶν Ὀρθοδόξων
ἑρμηνευτῶν, ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι βιβλίο θεοφανειῶν τοῦ ἀσάρκου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ
καί ἔτσι εἶναι ὅ,τι εἶναι καί ἡ Καινή Διαθήκη! Παλαιά καί Καινή Διαθήκη ἔχουν τό
ἴδιο περιεχόμενο! «Δύο διαθῆκαι καί δύο παιδίσκαι καί δύο ἀδελφαί τόν ἕνα Δεσπότην
δορυφοροῦσι» (Χρυστόστομος)! Ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι βιβλίο τοῦ ἀσάρκου Ἰησοῦ
Χριστοῦ καί ἡ Καινή Διαθήκη εἶναι βιβλίο τοῦ σαρκωθέντος Ἰησοῦ Χριστοῦ.
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Σεῖς οἱ Παπικοί, Ἐντιμότατε κ. Νικόλαε, ἑρμηνεύσατε τόν «Ἄγγελο Κυρίου» ὡς
κτιστόν ἄγγελο καί αὐτό ἔφερε τήν ὑποτίμηση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στόν χῶρο
μας. Τήν ἀλήθεια αὐτή, μαζί μέ τήν πικρία μου, ἐξέφραζα συχνά ἀπό τήν Πανεπιστημιακήν Ἕδρα, διά νά παγιώσω εἰς τούς φοιτητάς τήν πατερική ἑρμηνεία καί νά
παρουσιάσω τήν Παλαιά Διαθήκη ὡς βιβλίο θεοφανειῶν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
7. Σᾶς εὐχαριστῶ διότι εἴχατε τήν ὑπομονή νά διαβάσετε τό κείμενο τῆς ἐπιστολῆς
μου. Σᾶς ζητῶ συγγνώμη γιά τήν λύπη πού Σᾶς προξένησα, ἀλλά ἡ ἐκκλησιαστική
ἱστορία καί ὁ βίος τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μᾶς διδάσκουν ὅτι σέ θέματα
πίστεως πρέπει νά εἴμαστε εἰλικρινεῖς καί εὐθεῖς. Ἡ ἀρχιερατική μου συνείδηση, ἐπαναλαμβάνω, μοῦ τό ἐπέβαλε, Ἐντιμότατε, νά γράψω τήν παροῦσα μου ἐπιστολήν. Θά
εἴμεθα προδότες τοῦ ἱεροῦ μας ὅρκου κατά τήν χειροτονία μας ἡμεῖς οἱ Ἀρχιερεῖς καί θά
εἴμεθα ἀνάξιοι διάδοχοι τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, ἄν ἀπό μίαν κακῶς ἐννοουμένη εὐγένεια
καί ἀγάπη ἤ καί ἀκόμη καί προσωπική ὑποχρέωση πρός τινας νά μή μιλᾶμε καί νά μή
διαμαρτυρόμεθα, ὅταν βλέπουμε νά προσβάλλεται τό ὀρθόδοξο δόγμα καί ἦθος.
Μέ πολλή-πολλή χαρά θά ἤθελα νά ἔχουμε ἕναν ἀνοικτό θεολογικό διάλογο ἐπί
τῶν διαφορῶν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί τοῦ Παπισμοῦ καί νά ἀναρτῶμε μάλιστα
τά κείμενά μας στό Διαδίκτυο, διά νά ἔχουμε καί τήν παρακολούθηση τῶν ἐνδιαφερομένων. Σᾶς παρακαλῶ διά τοῦτο. Γνωρίζω ὅτι θά περιγελάσετε τό κείμενόν μου
αὐτό, ἀφοῦ στήν ἐπιστολή Σας πρός τόν Συλλειτουργό μου Ἀδελφό Μητροπολίτη
Πειραιῶς κ. Σεραφείμ χαρακτηρίζετε τά γραπτά Του ὡς «φαιδρά ἀναγνώσματα», τά
ὁποῖα «κάπως Σᾶς ξεκουράζουν» εἰς τόν κόπο Σας. Ἀναμένω καί ἐγώ τόν ἴδιο χαρακτηρισμό διά τήν ἐπιστολή μου αὐτήν. Πλήν ὅμως, ἀφοῦ πιστεύετε τήν ἀλήθεια τοῦ
δόγματός Σας, μή φοβᾶστε τόν διάλογο μαζί μας.
Ἐγώ, Ἐντιμότατε, μαζί μέ τούς ἄλλους πατέρες καί ἀδελφούς χριστιανούς τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, θά ἀναπαυόμεθα καί θά εὐφραινόμεθα στούς λόγους τοῦ ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, μέ τούς ὁποίους ἄρχισα τήν ἐπιστολή μου πρός Σᾶς. Τούς ἐπαναλαμβάνω διά τό μεγαλεῖον τους:

«Ὅλες αἱ πίστες εἶνε ψεύτικες· τοῦτο κατάλαβα ἀληθινόν, ὅτι μόνη ἡ
πίστις τῶν ὀρθοδόξων χρστιανῶν εἶνε καλή καί ἁγία. Νά εὐφραίνεσθε
ὁπού εἶσθε ὀρθόδοξοι χριστιανοί καί νά κλαίετε διά τούς ἀσεβεῖς καί αἱρετικούς ὁπού περιπατοῦν εἰς τό σκότος»!!!
Ἐν Δημητσάνῃ 25 Νοεμβρίου 2013

Σᾶς χαιρετῶ μέ ἀγάπη Χριστοῦ καί τιμή
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
Ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΟ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
Ἐπιστολή 2α

Ἐντιμότατε κ. Νικόλαε,
Καθολικέ Ἀρχιεπίσκοπε Νάξου, Τήνου, Ἄνδρου καί Μυκόνου
Χαίρετε καί ὑγιαίνετε!
1. Ἔλαβα τήν ἐπιστολή Σας, ἀπάντηση σέ ἰδική μου. Ἡ ἐπιστολή Σας μέ βρῆκε σέ μία
ἀγωνία γιά ἕνα ἑρμηνευτικό ἔργο σέ ἕνα ἕκαστο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς κεχωρισμένο, πού
θέλω νά παρουσιάσω μέ τήν νέα χρονιά, καί γι᾽ αὐτό ἀργοπόρησα νά σᾶς ἀπαντήσω. Μέ πονάει, πραγματικά, τό ὅτι πολλοί ἀδελφοί μου χριστιανοί δέν γνωρίζουν ἑρμηνευτικῶς τήν Ἁγία
Γραφή καί πιστεύω ὅτι, ὅταν ἀπουσιάζει ἡ βιβλική θεολογία, μέ τήν πατερική της ἑρμηνεία,
τότε χωλαίνει καί ἡ πνευματική ζωή. Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία μας, Ἐντιμότατε, ἔχει ὡς δόγμα
τήν ἀλήθεια ὅτι: «Ὁ θεολόγος γεννᾶται στίς Γραφές, ὅπως αὐτές τίς ἑρμήνευσαν οἱ ἅγιοι
Πατέρες»! Πιστός ἐγώ, ὡς ὀρθόδοξος Ἀρχιερεύς, στήν βάση αὐτή, στήν προηγούμενή μου
ἐπιστολή ὅ,τι σᾶς ἔγραψα τό ἐστήριζα σέ ἁγιογραφικά καί πατερικά χωρία. Σᾶς ζητῶ συγγνώμη γι᾽ αὐτό πού θά Σᾶς πῶ τώρα, Ἐντιμότατε, ἀλλά εἶδα ὅτι ἡ δική σας ἀπαντητική
ἐπιστολή πρός ἐμέ ἦταν γυμνή ἀπό βιβλική καί πατερική θεολογία. Ἄν θά ἤθελα νά τήν χαρακτηρίσω, θά ἔλεγα ὅτι ἡ ἐπιστολή Σας περιέχει ἀοριστολογίες, γενικολογίες καί ἀγαπητισμούς. Δέν μοῦ ἀπαντᾶτε σέ σπουδαῖα θεολογικά θέματα, τά ὁποῖα Σᾶς ἔθιγα.
2. Εἴχατε ὅμως στήν ἐπιστολή σας κάποια γενική ἀναφορά στήν Ἁγία Γραφή, στήν πορεία
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τούς δύο μαθητές Του πρός Ἐμμαούς, γράφοντας ὅτι ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι
καί ἐσεῖς οἱ Παπικοί «εἴμαστε οἱ σημερινοί μαθητές τοῦ Χριστοῦ, πού βαδίζουμε μέ συνοδοιπόρο
τόν συναναστημένο Χριστό, πού μᾶς ἑρμηνεύει τίς Γραφές... ὁδηγώντας μας στό κοινό ποτήριο
στήν σύγχρονη Ἐμμαούς, πού εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία».
Μή ζῆτε μέ αὐτό τό ὄνειρο, Ἐντιμότατε! Ἄν πρῶτα σεῖς οἱ Παπικοί δέν ἀπαρνηθεῖτε τίς
πλάνες Σας καί δέν ἐπανέλθετε μέ μετάνοια στήν μάνδρα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀπό τήν ὁποία, ὡς πλανεμένα πρόβατα, ἐφύγατε, δέν πρόκειται νά ἔχουμε κοινό Ποτήριο.
Καταλάβατέ το, ἐπί τέλους! Σεῖς ἐφύγατε ἀπό τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί, διά τῶν διαλόγων πού κάνουμε μαζί Σας, Σᾶς καλοῦμε νά ἐπανέλθετε. Τότε, καί μόνο τότε, θά ἔχουμε
κοινωνία μαζί Σας, τότε θά εἴμεθα «ἀδελφοί» μέ τήν ἐκκλησιολογική ἔννοια τῆς λέξεως.
Ἀλλά κάτι ἄλλο θέλω νά πῶ ἐδῶ. Στήν πορεία ἐκείνη τοῦ Χριστοῦ πρός Ἐμμαούς, στήν
ὁποίαν ἀναφέρεστε, ὁ Χριστός ἔκανε χριστολογική ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στούς
δύο μαθητές Του. Τό κείμενο λέγει: «Ἀρξάμενος ἀπό Μωυσέως καί ἀπό πάντων τῶν προφητῶν
ἡρμήνευεν ἐν πάσαις ταῖς Γραφαῖς τά περί ἑαυτοῦ» (Λουκ. 24,27). Καί ὡς «Γραφάς» ἐννοεῖ
βέβαια τήν Παλαιά Διαθήκη. Στήν προηγούμενή μου ἐπιστολή Σᾶς ἔγραψα γιά τήν λανθασμένη ἑρμηνεία πού ἔχετε Σεῖς οἱ Παπικοί περί τοῦ «Ἀγγέλου τοῦ Κυρίου» (Ἑβρ. hwhy alm] ,
«Μαλ᾽άχ Γιαχβέ») στήν Παλαιά Διαθήκη. Κατά τήν πατερική ἑρμηνεία, ὅπως Σᾶς ἔγραψα
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στήν προηγούμενή μου ἐπιστολή, πρόκειται ὄχι περί κτιστοῦ ἀγγέλου, ὅπως ἑρμηνεύετε Σεῖς,
ἀλλά περί τοῦ ἀκτίστου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἐνεφανίζετο σέ δίκαια πρόσωπα ὡς Ἄγγελος
Θεοῦ καί πρίν ἀκόμη ἀπό τήν γέννησή Του. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι δεχόμεθα αὐτήν
τήν πατερική ἑρμηνεία, ἔχουμε νά παρουσιάσουμε πολλές προφητεῖες περί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
στήν Πεντάτευχο (αὐτό εἶναι τό «ἀπό Μωυσέως...», πού λέγει τό κείμενο), γιατί ὑπάρχουν
σ᾽ αὐτήν πολλές ἐμφανίσεις τοῦ Ἀγγέλου τοῦ Κυρίου. Προσέχετε! Πρῶτα ὁ ἀναστημένος
Χριστός ἔκανε τήν σωστή ἑρμηνεία τῶν Γραφῶν στούς μαθητές Του καί ἔπειτα τούς ὁδήγησε
στό Ποτήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Σεῖς οἱ Παπικοί, ἀφοῦ δέν ἔχετε τήν σωστή ἑρμηνεία
τῶν Γραφῶν, σ᾽ αὐτό μάλιστα τό πολύ σημαντικό δόγμα, γιά τό ὁποῖο μίλησε ὁ ἀναστημένος
Χριστός κατά τήν πορεία Του πρός τούς Ἐμμαούς, περί τοῦ Ἀγγέλου τοῦ Κυρίου στήν Παλαιά
Διαθήκη, ἀφοῦ δέν ἑρμηνεύετε σωστά τήν Γραφή, πῶς θέλετε νά κοινωνήσουμε μαζί Σας
ἀπό τό Ποτήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας; Λυπᾶμαι, Ἐντιμότατε, γιατί αὐτή ἡ μόνη ἁγιογραφική περικοπή, πού χρησιμοποιήσατε στήν ἐπιστολή Σας, Σᾶς ἦλθε ἐναντίον Σας καί κατακεφαλῆς!
3. Στήν ἐπιστολή Σας, θέλοντας νά μοῦ ἀποδείξετε ὅτι εἴμεθα ἀδελφοί μέ τήν στενή ἐκκλησιολογική ἔννοια, δέν καταφεύγετε στήν ἔρευνα, γιά νά μοῦ ἀπαντήσετε, ἀνατρέποντας – ἐάν
μπορεῖτε – τά τόσα ἁγιογραφικά καί πατερικά χωρία πού Σᾶς παρέθεσα ἐγώ στήν προηγούμενή μου ἐπιστολή, ἀλλά θέλοντας, λέγω, νά μοῦ ὁμιλήσετε γιά ἑνότητα καί ἀγαπητισμό,
μοῦ παρεμβάλλετε ἀπότομα τόν μακαριστό Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἀθηναγόρα «τοῦ ὁποίου –
γράφετε – τήν προσωπικότητα ὅλοι γνωρίζουμε καί ἀναγνωρίζουμε»! Τί εἶναι αὐτό πάλι πού
μοῦ γράφετε, Ἐντιμότατε; Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι στά σοβαρά θέματα, ὅπως εἶναι τό θέμα τῆς
ἑνότητός μας μέ τούς Παπικούς, καταφεύγουμε στό τί εἶπαν καί τί ἔπραξαν οἱ κεκηρυγμένοι
ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας καί ὄχι στό τί εἶπε ὁ τάδε Ἐπίσκοπος ἤ ὁ τάδε Πατριάρχης. Κεκηρυγμένοι ἅγιοι τῆς Ἐκκησίας μας, γιά τό θέμα τῆς μεταξύ μας σχέσεως, μεταξύ τῶν
ἄλλων πολλῶν ἁγίων πατέρων, εἶναι ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ
Εὐγενικός. Σ᾽ αὐτούς θά καταφύγω ἐγώ ὁ Ἐπίσκοπος γιά νά μαθητευθῶ τί πρέπει νά φρονῶ
καί πῶς πρέπει νά φέρομαι πρός τούς Παπικούς. Καί αὐτοί οἱ ἅγιοι σέ πάρα-πάρα πολλά
χωρία τῶν ἔργων τους, σέ πάμπολλες περικοπές, Σᾶς ὀνομάζουν «αἱρετικούς». Ὁ Πατριάρχης
Ἀθηναγόρας – συγχωρεμένη ἄς εἶναι ἡ ψυχή του – δέν ἔχει κηρυχθεῖ ἅγιος ἀπό τήν Ἐκκλησία
μας, ἐνῶ ὁ ἀντιπαπικός ἱερεύς-ἀρχιμανδρίτης πατήρ Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἀνακηρύχθηκε
ἅγιος. Σωστά δέν τά λέγω, Ἐντιμότατε; Τήν ἀρχιερατική μου συνείδηση τήν βεβαιώνει τούτη
τήν ὥρα ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὅτι καλά τά λέγω! Σέ ἡμᾶς τούς Ὀρθοδόξους, κ. Νικόλαε, κάνει πολύ μεγάλη ἐντύπωση τό ἑξῆς: Ὁ Θεός κανένα φιλοπαπικό δέν ἀνέδειξε καί
δέν ἐμαρτύρησε ὡς ἅγιο μέ μοσχοβόλημα τῶν λειψάνων του καί μέ θαύματα. Ἀντίθετα, ἔχουμε
πλειάδα θαυματουργῶν ἁγίων, οἱ ὁποῖοι στά βιβλία τους καλοῦν Σᾶς τούς Παπικούς «αἱρετικούς» καί ἀντέστησαν δυναμικά στήν ἕνωσή μας μαζί Σας. Αὐτό σέ μᾶς τούς Ὀρθοδόξους
λέγει πολλά. Λέγει ὅτι ὁ Θεός δέν συνευδοκεῖ μέ τούς Παπικούς καί δέν πρέπει λοιπόν νά
ἑνωθοῦμε μαζί τους, ἄν πρῶτα αὐτοί δέν ἀπαρνηθοῦν τίς πλάνες τους.
Ὥστε λοιπόν, Ἐντιμότατε, μή μέ παραπέμπετε στό τί εἶπε καί ἔπραξε ὁ πατριάρχης Ἀθηναγόρας. Ἡ Ἐκκλησία στήν ὁποία ἀνήκω, ἡ ὁποία εἶναι ἡ «Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀπο262

στολική Ἐκκλησία», ἡ Μάνα μου αὐτή Ἐκκλησία, λέγω, δέν ἔχει ἀνακηρύξει τόν Πατριάρχη
Ἀθηναγόρα ὡς ἅγιο, ὥστε ὁ βίος του νά γίνει σέ μένα τόν Ἐπίσκοπο κανών. Ἐπειδή δέ ὁ
λόγος τό ἔφερε – τόν φέρατε – Σᾶς λέγω ὅτι ὁ πατριάρχης Ἀθηναγόρας κάνοντας βήματα
πρός Σᾶς γιά ἕνωση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τούς Παπικούς, αὐτό τό μόνο πού πέτυχε
ἦταν νά διχάσει τούς Ὀρθοδόξους. Γι᾽ αὐτό καί ἐξήγειρε ἐκκλησιαστικούς ἄνδρας, «δεδιδαγμένους εἰς πόλεμον» (Ἆσμ. 3,8), νά δώσουν θαυμαστή μαρτυρία πίστεως. Ὁ μέν ἀγωνιστής
τῶν πατρώων Μητροπολίτης Φλωρίνης πατήρ Αὐγουστῖνος, ἐμός πνευματικός πατήρ καί
διδάσκαλος, διέκοψε τό μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχου, ὁ δέ ἄλλος σοφός κανονολόγος πατήρ
Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος ἔγραψε μέ τήν ἰσχυρή του θεολογική γραφίδα ἐκτενῆ ἐπιστολή
πρός τόν Πατριάρχη, τόν ὁποῖο παρουσιάζει ὡς ἐκπεσόντα γιά τά φιλοπαπικά του φρονήματα
καί βήματα. Ἡ ἐπιστολή αὐτή τοῦ ἀειμνήστου πατρός πρέπει νά καταχωρηθεῖ στά πατερικά
κείμενα ὡς ὁμολογιακό καί ἀγωνιστικό κείμενο πίστεως. Σᾶς παραθέτω περικοπήν τινα ἀπό
τήν ἐπιστολή αὐτή. Γράφει πρός τόν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα ὁ μακαριστός Γέροντας ἐλέγχοντάς τον γιά τά φιλοπαπικά του βήματα:
«Παναγιώτατε, προχωρήσατε ἤδη πολύ... Ἡ ὑπομονή χιλιάδων εὐσεβῶν ψυχῶν,
κληρικῶν καί λαϊκῶν, συνεχῶς ἐξαντλεῖται... Μή θέλετε νά δημιουργήσετε σχίσματα καί διαιρέσεις στήν Ἐκκλησία. Προσπαθεῖτε νά ἑνώσετε τά διεστῶτα καί
τό μόνο τό ὁποῖον θά κατορθώσετε, θά εἶναι νά διασπάσετε τά ἑνωμένα καί νά δημιουργήσετε ρήγματα εἰς ἐδάφη, τά ὁποῖα μέχρι σήμερα εἶναι στερεά καί συμπαγῆ.
Σύνετε καί συνέλθετε! Ἀλλά φεῦ! Διανύσατε πολλήν ὁδόν. Εἴθε, εἴθε Αὐτός ὁ ὁποῖος
κάποτε παλαιά “ἔστησε τόν ἥλιον κατά Γαβαών καί τήν σελήνην κατά φάραγγα
Αἰλών”, νά δευτερώσει τό θαῦμα ... καί νά διανοίξει τούς ὀφθαλμούς σας, διά νά
ἴδητε, νά κατανοήσετε καί νά ἐπιστρέψετε.
.......................................................................................................
Μυριάκις προτιμότερον, Παναγιώτατε, νά ἐκριζωθεῖ ὁ ἱστορικός θρόνος τῆς
Κωνσταντινουπόλεως καί νά μεταφυτευθεῖ εἰς κάποιαν ἔρημον νησίδα τοῦ πελάγους, ἀκόμη δέ καί νά καταποντισθεῖ εἰς τά βάθη τοῦ Βοσπόρου, παρά νά ἐπιχειρηθεῖ ἔστω καί ἡ ἐλαχίστη παρέκκλιση ἀπό τήν χρυσῆ γραμμή τῶν Πατέρων, οἱ
ὁποῖοι ὁμοφώνως λέγουν: “Δέν χωρεῖ συγκατάβασις εἰς τά θέματα τῆς πίστεως”».1
4. Βλέπετε, κ. Νικόλαε, ἀπό τίς δύο μόνο παραπάνω περικοπές, βλέπετε πόσο ἐλεύθερα
ἐκφραζόμαστε ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι; Βλέπετε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας πόσο ἐλεύθερα
καί ἄφοβα καί δυναμικά ἐκφράζεται ἕνας παπάς καί σ᾽ Αὐτόν ἀκόμη τόν Πατριάρχη; Καί
ξέρετε γιατί; Θά σᾶς το πῶ ξεκάθαρα: Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι δέν ἔχουμε «πρωτεῖο ἐξουσίας»,
ὅπως Σεῖς οἱ Παπικοί ἔχετε τό πρωτεῖο τοῦ Πάπα, ἀλλά ἔχουμε «πρωτεῖον ἀληθείας»!
«Πρωτεῖον ἀληθείας» σημαίνει ὅτι καί ἕνας ἁπλός ἁγιασμένος μοναχός καί μιά ἀκόμη ἀγράμματη, ἀλλά ἁγιασμένη γιαγιούλα τῆς ἐπαρχίας μου, βλέπουν καί ἀπολαμβάνουν γλυκύτερα

1. Οἱ περικοπές εἶναι ὀλίγον τι ἁπαλυμένες ἀπό τήν πρός τήν ἀρχαΐζουσαν γλώσσαν τοῦ μακαριστοῦ
Πατρός.
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τόν Θεό καί ἐννοοῦν καθαρώτερα τά δόγματα τῆς πίστεως ἀπό ὅ,τι τά ἐννοῶ ἐγώ ὁ Ἐπίσκοπος, ἄν δέν ἔχω καθαρή καρδιά, ἤ ἀπό ὅ,τι τά ἐννοοῦσε ὁ πατριάρχης Ἀθηναγόρας μέ τά φιλοενωτικά του βήματα καί ἅλματα καί ἀγκαλιάσματα μέ τόν αἱρετικό Πάπα.
Θαυμᾶστε, Ἐντιμότατε, τίς παραπάνω δύο μόνο περικοπές ἀπό τήν ἐκτενῆ ἐπιστολή τοῦ
μακαριστοῦ ἀρχιμανδρίτου π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου πρός τόν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα.
Δεῖτε τήν ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας! Σάν τολμᾶτε,
γράψτε Σεῖς στόν Πάπα Σας ἕνα τέτοιο κείμενο. Ἀλλά πῶς νά ἐκφραστεῖτε ἐνάντια πρός τόν
Πάπα, ἀφοῦ τόν πιστεύετε ὡς ἀλάθητο;!
Ἀπό τήν πλευρά τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα πρός τόν ὁμολογητήν τῆς πίστεως πατέρα
Ἐπιφάνιο «οὐκ ἦν φωνή, οὐδέ ἀκρόασις»! Οὐδεμία ἀπάντησις! Τολμοῦσε ὁ Ἀθηναγόρας νά
τά βάλει μέ τόν μεγάλο θεολόγο καί φημισμένο γιά τήν ἀρετή του πατέρα Ἐπιφάνιο; Τολμοῦσε;
Σ᾽ αὐτούς λοιπόν καί σέ ἄλλους ὁμοίους διδασκάλους τῆς Ὀρθοδοξίας, ὄχι μόνο κληρικούς,
ἀλλά καί λαϊκούς (ὅπως εἶναι, γιά παράδειγμα, ὁ πρύτανις τῆς θεολογίας, ὁ μακαριστός Καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, ὁ καταγόμενος ἀπό τήν Ἐπαρχία, τήν ὁποία διακονῶ), σ᾽
αὐτούς ἐμπιστεύομαι πολύ περισσότερο ἀπό τόν Ἀθηναγόρα, ὁ ὁποῖος, κατά τήν ἐπιστολή τοῦ
μακαριστοῦ πατρός Ἐπιφανίου πού παρέθεσα, ἄν καί Πατριάρχης, προεξένησε ζημία στίς
συνειδήσεις τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Σᾶς παρακαλῶ σέ ἄλλη Σας ἐπιστολή μή μοῦ ξαναγράψετε γιά κανένα Ἀθηναγόρα, ἀλλά θά μοῦ γράφετε τί λέγει ἡ Ἁγία Γραφή καί τί λέγουν
οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί σύγχρονοι βεβαίως Πατέρες, ὅπως, γιά παράδειγμα, ὁ ἅγιος
Ἰουστῖνος ὁ Πόποβιτς.
5. Ἀπομένουν καί πολλά ἄλλα σημεῖα τῆς ἐπιστολῆς Σας, στά ὁποῖα δέν ἀπήντησα. Γιά
νά μή Σᾶς κουράσω σταματῶ ἐδῶ καί θά λάβετε σύντομα καί τό δεύτερο μέρος τῆς ἀπαντήσεώς μου, ἀναφερόμενο στά ἄλλα σημεῖα τῆς πρός ἐμέ ἐπιστολῆς Σας.
Μέ τήν διάπυρο εὐχή νά μελετήσετε καλῶς τήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία καί νά ἴδετε
ἀπ᾽ αὐτήν τήν ἁμαρτία Σας, τήν ἀποκοπή Σας δηλαδή ἀπό τήν Ἐκκλησία καί νά ἐπιστρέψετε μέ εἰλικρινῆ μετάνοια σ᾽ Αὐτήν,
Σᾶς χαιρετῶ μέ τιμή καί ἀγάπη Χριστοῦ
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Ἐν Δημητσάνῃ 8 Δεκεμβρίου 2013

ΥΓ.: Ἀδίκως μέ κατηγορεῖτε ὅτι τήν ἐπιστολήν μου δέν τήν ἀπηύθυνα κατ᾽ εὐθεῖαν σέ Σᾶς. Ἐρευνήσατε
εἰς τά Γραφεῖα Σας καί θά διαπιστώσετε ὅτι πρῶτα τήν ἀπέστειλα στό e-mail τῆς Γραμματείας τῆς Καθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Σύρου (kamipai@cathecclesia.gr) καί ἔπειτα τήν παρέδωσα εἰς τό διαδίκτυο. Τό
ἴδιο θά πράξω καί μέ τήν παροῦσα ἐπιστολή μου.
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΟ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
Ἐπιστολή 3η

Ἐντιμότατε κ. Νικόλαε,
Καθολικέ Ἀρχιεπίσκοπε Νάξου, Τήνου, Ἄνδρου καί Μυκόνου
Χαίρετε καί ὑγιαίνετε!
1. Ἔλαβα χθές τήν σύντομη ἐπιστολή Σας, στήν ὁποία φαίνεσθε δυσαρεστημένος διότι
ὀνομάζω Σᾶς καί τούς ὁμοφρόνους Σας «Παπικούς» καί ὄχι «Καθολικούς» καί γι᾽ αὐτό γράφετε ὅτι διακόπτετε τόν μεταξύ μας διάλογο. Στήν παροῦσα μου πρός Σᾶς ἐπιστολή, τήν τελευταία κατά τήν προτίμησή Σας, θά ἤθελα νά ἐξηγηθῶ καί νά ἀπολογηθῶ γι᾽ αὐτό γιά τό
ὁποῖο δυσαρεστηθήκατε· τό διατί δηλαδή δέν προσφωνῶ Σᾶς καί τούς ὁμοφρόνους Σας «Καθολικούς», ὅπως θέλετε.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ναί, ὅπως δέν δέχομαι ὅτι ἀποτελεῖτε Ἐκκλησία, ἔτσι δέν δέχομαι ὅτι
πρέπει νά λέγεσθε «Καθολικοί». Ὅμως στήν πρώτη μου ἐπιστολή πρός Σᾶς χρησιμοποιοῦσα
τήν προσφώνηση «Καθολικός» καί «Καθολικοί» γιά τούς ὁμοφρόνους Σας, γιατί χρησιμοποιεῖται γενικά ἡ ἔκφραση αὐτή περί τῶν Παπικῶν, κακῶς ὅμως καί ἀθεολογήτως! Ἀλλά
προχθές τήν ἑσπέρα, ὅταν ἔγραφα τήν δευτέρα μου ἐπιστολή πρός Σᾶς, ἡ ὁποία ἤδη ἔχει
ἀναρτηθεῖ καί στό διαδίκτυο, δέχτηκα ἕνα τηλεφώνημα ἀπό ἕναν πολυσέβαστό μου Ἀρχιερέα,
καλό θεολόγο. Αὐτός με συνεχάρη γιά τήν ἐπιστολή μου πρός Σᾶς, «ἀλλά κάνεις ἕνα λάθος»,
μοῦ εἶπε. Τό λάθος, Ἐντιμότατε κ. Νικόλαε, τό ὁποῖο μοῦ ἐπισήμανε ὁ καλός αὐτός θεολόγος
Ἀρχιερεύς, εἶναι ὅτι στήν ἐπιστολή μου πρός Σᾶς ὀνομάζω τούς Παπικούς «Καθολικούς»,
ἐνῶ «ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι εἴμαστε Καθολικοί καί ὄχι αὐτοί», μοῦ εἶπε ὁ Ἀρχιερεύς. Εὐχαρίστησα
τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν παρατήρησή του καί ἀμέσως στήν δεύτερή μου πρός Σᾶς ἐπιστολή,
πού ἔγραφα καί σχεδόν τελείωνα, ἄρχισα μέ χαρά νά διορθώνω τίς προσφωνήσεις «Καθολικός»
καί «Καθολικοί». Εἶπα «μέ χαρά», διότι μέ ἐξέφραζε ἀπόλυτα ἡ παρατήρηση τοῦ Σεβασμιωτάτου. Θέλω δέ νά προσθέσω ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος αὐτός δέν εἶναι ἐκ τῶν φημιζομένων
ἀντιπαπικῶν Ἀρχιερέων καί οὔτε ἔχει ἐκφρασθεῖ ποτέ ἐπίσημα κατά τῶν Παπικῶν. Ἀπό τήν
ἀναφορά αὐτή, Ἐντιμότατε κ. Νικόλαε, ἄς ἐννοήσετε ὅτι δέν πρόκειται γιά «μειονότητα»
ἀντιπαπικῶν Ἀρχιερέων, ὡς γράφετε, ὅπως καί δέν πρόκειται γιά «μειονότητα» Ἱερέων καί
λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι χαρακτηρίζουν ὡς αἱρετικούς τούς Παπικούς. Εἶναι πλῆθος κλήρου καί
λαοῦ, εἶναι κύμα θαλάσσης παφλάζον, εἶναι «κέρας χριστιανῶν ὀρθοδόξων»!
2. Στήν παροῦσα μου αὐτή ἐπιστολή θέλω, ἀπολογούμενος, νά Σᾶς ἀποδείξω γιατί δέν θέλουμε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι νά Σᾶς προσφωνοῦμε «Καθολικούς» καί θά ὑποστηρίξω, ἀντίθετα,
ὅτι Καθολικοί εἴμαστε ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, γι᾽ αὐτό καί τήν Ἐκκλησία μας τήν ὀνομάζουμε
«Καθολικήν Ἐκκλησίαν» («Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν»,
ὁμολογοῦμε μέ τό «Πιστεύω» μας). «Καθολικός», Ἐντιμότατε, λέγεται ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος δέχεται ΟΛΗ, ΚΑΘ-ΟΛΗ τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας. Ὅποιος δέν τήν δέχεται ὅλη, ἀλλά, το265

νίζει καί ὑπερτονίζει μιά ἀλήθεια τῆς πίστης σέ βάρος τῆς ἄλλης ἀλήθειας, δηλαδή ὅποιος
καί ὅποιοι δέν δέχονται τήν ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΗΤΑ τῆς πίστεως, ἀλλά ἐκλέγουν μέρη μόνον ἀπό
αὐτήν, αὐτοί λέγονται «αἱρετικοί». Καλοῦνται ἔτσι ἀπό τό ρῆμα «αἱρέομαι-αἱροῦμαι», τό
ὁποῖο σημαίνει «ἐκλέγω», «προτιμῶ». Ὅσοι λοιπόν δέν δέχονται τήν «ἑνότητα τῆς πίστεως»,
ἀλλά ἐκλέγουν («αἱροῦνται») τμήματα μόνο ἀπό αὐτήν, αὐτοί λέγονται «αἱρετικοί». Ἐμεῖς
οἱ Ὀρθόδοξοι, κ. Νικόλαε, πιστεύουμε ὅλη τήν διδασκαλία, τήν ὁποία παρέδωσε ὁ Χριστός
στούς Ἀποστόλους καί οἱ Ἀπόστολοι στούς διαδόχους τους, χωρίς νά τήν παραλλάξουμε οὔτε
στό παραμικρό, γι᾽ αὐτό καί εἴμαστε Καθολικοί.
Σεῖς οἱ Παπικοί μπορεῖτε νά καυχηθεῖτε τήν καύχηση τῶν Ὀρθοδόξων ὅτι δέν παραλλάξατε
τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων; Δέν τό μπορείτε! Γιά νά
μήν ἐπεκταθῶ στίς πολλές παραποιήσεις καί διαφοροποιήσεις πού κάνατε, ἀναφέρομαι σέ ἕνα
μόνο: Τί σᾶς λέει τό Filioque; Μέ τό Filioque σας δώσατε ἄλλη Ἁγία Τριάδα, ἄλλο τριαδικό
δόγμα, διαφορετικό ἀπό αὐτό πού διετύπωσαν οἱ Πατέρες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Πραγματικά, ἡ διδασκαλία τῶν Παπικῶν περί τοῦ Filioque ἀποτελεῖ ὀδυνηρή κατάλυση τοῦ δόγματος τῆς Ἐκκλησίας περί τῆς Ἁγίας Τριάδος. Γι᾽ αὐτόν τόν λόγο, καί μόνο γιά τό Filioque,
οἱ Παπικοί εἶστε μεγάλοι αἱρετικοί, ὅπως οἱ παλαιοί Πνευματομάχοι, καί θά Σᾶς τό ἐξηγήσω
γιατί: Κατά τήν θεολογία τοῦ Τριαδικοῦ δόγματος δύο εἶναι τά βασικά καί τά κύρια· α) Ἡ
ἑνότητα τῆς θείας Οὐσίας καί β) τά τρία θεῖα Πρόσωπα (ἡ τριαδικότητα τῶν Προσώπων ἤ
Ὑποστάσεων). Αὐτοῦ τοῦ δευτέρου, τῆς τριαδικότητας δηλαδή τῶν τριῶν Προσώπων, τό
κύριο περιεχόμενο εἶναι ὁ τρόπος τῆς ὑπάρξεως τῶν θείων Προσώπων («ὑποστατικά τῶν
Προσώπων ἰδιώματα»). Οἱ Πνευματομάχοι παλαιά ἔπληξαν τό πρῶτο σκέλος τοῦ Τριαδικοῦ
δόγματος, δηλαδή τήν θεία Οὐσία. Γι᾽ αὐτό καί καταδικάστηκαν ὡς αἱρετικοί ἀπό τήν Β´
Οἰκουμενική Σύνοδο. Σεῖς οἱ Παπικοί, μέ τό Filioque, πλήξατε τό δεύτερο σκέλος τοῦ Τριαδικοῦ δόγματος, τόν τρόπο τῆς ἀϊδίου ὑπάρξεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιατί εἴπατε καί λέτε
ἀμετανόητα μέχρι τώρα ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ (Filioque). Σᾶς
ἐρωτῶ λοιπόν: Κατά ποιά λογική οἱ παλαιοί Πνευματομάχοι, οἱ ὁποῖοι κακοποίησαν τό πρῶτο
σκέλος τοῦ Τριαδικοῦ δόγματος, τήν θεία Οὐσία, εἶναι αἱρετικοί καί ἄξιοι ἀφορισμοῦ, καί σεῖς
οἱ Παπικοί, πού κακοποιήσατε τό δεύτερο σκέλος τοῦ Τριαδικοῦ δόγματος, δηλαδή τά ὑποστατικά ἰδιώματα τῶν θείων Προσώπων, μέ ποιά λογική, λέγω, σεῖς δέν εἶστε αἱρετικοί καί
δέν εἶστε ἄξιοι ἀφορισμοῦ;
Τό αἱρετικό σας δόγμα Filioque εἶναι καθαρά βλασφημία ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
καί θά Σᾶς τό πῶ γιατί, κ. Νικόλαε: Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, θέλοντας νά ὁμιλήσει
γιά τήν θεότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λέγει τό ἑξῆς ὡραῖο, ἁπλό, δυνατό, ἀλλά καί τολμηρό
ἐπιχείρημα. Εἶναι γνωστό ὅτι θεούμεθα διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀλλά, λέγει τολμηρά ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: Ἐάν τό Πνεῦμα δέν εἶναι Θεός, ὅπως ἔλεγαν οἱ Πνευματομάχοι,
«ἄς πάει πρῶτα να θεωθεῖ αὐτό καί τότε, ἀφοῦ θεωθεῖ, νά ἔλθει ἔπειτα νά θεώσει καί ἐμένα
τόν ἄνθρωπο»! Πολύ λυποῦμαι διότι στόν τόπο πού εὑρίσκομαι τούτη τήν ὥρα δέν ἔχω τήν
βιβλιοθήκη μου, διά νά Σᾶς παραθέσω τό πατερικό χωρίο, ἀλλά τό νόημά του εἶναι ἀκριβῶς
ὅπως τό ἀπέδωσα κατ᾽ ἔννοιαν. Λοιπόν: Μέ τό Filioque σεῖς οἱ Παπικοί παρουσιάζετε ἀδύναμο
τό Ἅγιο Πνεῦμα. Δηλαδή, σάν νά μήν φτάνει ἡ μιά πηγή, ὁ Πατέρας, ἀπό ὅπου ἐκπορεύεται
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τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀλλά τό παρουσιάζετε τόσο ἀδύναμο, ὥστε νά θέλει καί δεύτερη πηγή γιά
νά «σταθεῖ», δηλαδή τόν Υἱό. Ἔτσι λέγετε ὅτι ἐκπορεύεται «καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ» (Filioque).
Στίς προσευχές μας, Ἐντιμότατε, παρακαλοῦμε νά μᾶς δυναμώσει τό Ἅγιο Πνεῦμα στόν
ἀγώνα μας κατά τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν καί γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τά διάφορα δύσκολα
περιστατικά τῆς ζωῆς μας. Ἀλλά ἄν κανείς ἐκ τῶν Παπικῶν διάβασε καί κατανόησε καλά
τό χωρίο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, πού ἀνέφερα παραπάνω, θά πρέπει νά πεῖ κι
αὐτός σάν τόν Ἅγιο: Ἄς πάει πρῶτα τό Ἅγιο Πνεῦμα νά δυναμωθεῖ τό ἴδιο (γιατί θέλει δυό
πηγές γιά τήν ὕπαρξή Του) καί τότε ἄς ἔλθει νά δυναμώσει καί ἐμένα τόν ἀδύνατο ἄνθρωπο!...
Λοιπόν, κ. Νικόλαε, σέ τί διαφέρετε οἱ Φραγκολατῖνοι Παπικοί μέ τό Filioque σας ἀπό τούς
καθαρά Πνευματομάχους τοῦ 4ου αἰ., πού ἡ Ἐκκλησία ἀπέκοψε ἀπό τό σῶμα Της ὡς αἱρετικούς; Ἐκεῖνοι ἔπληξαν τό πρῶτο σκέλος τοῦ Τριαδικοῦ δόγματος καί ἐσεῖς πλήττετε τό
δεύτερο. Καί μέ τήν εὐκαιρία τοῦ λόγου (“by the way”, πού λέγουν οἱ Ἄγγλοι) νά Σᾶς πῶ
ὅτι Σεῖς οἱ Παπικοί εἶστε ἀντιφατικοί. Γιατί, ἀπό τήν μιά μεριά ἔχετε διαρχία στήν Ἁγία
Τριάδα (ἀφοῦ πιστεύετε καί ὁμολογεῖτε ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀπό δύο ἀρχές, τόν
Πατέρα καί τόν Υἱό), ἀπό δέ τήν ἄλλη μεριά ἔχετε τήν μοναρχία τοῦ Πάπα, τόν ὁποῖο κηρύξατε ὡς ἀλάθητον. Πώ, πώ! Ἄνθρωπος ἀλάθητος;!... Ὁ τελευταῖος ἐκ τῶν Ἁγίων μας, ὁ
ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ Πόποβιτς, Καθηγητής Πανεπιστημίου, ὁμιλεῖ γιά τρεῖς πτώσεις: Τήν
πρώτη τοῦ Ἑωσφόρου, τήν δεύτερη τοῦ Ἀδάμ καί τήν τρίτη τοῦ Πάπα. Αὐτό τό εἶπε ἅγιος!
Ἡμεῖς στά γραπτά καί προφορικά κηρύγματά μας ἐπαναλαμβάνουμε τόν λόγο τοῦ ἁγίου
αὐτοῦ Πατρός ὁμιλοῦντες γιά πτώση τοῦ Πάπα, παράλληλη μέ τήν πτώση τοῦ Ἑωσφόρου.
Σᾶς ἀπέδειξα λοιπόν, Ἐντιμότατε, ἀπό ἕνα μόνο παράδειγμα, γιατί ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι
εἴμαστε Καθολικοί καί δέν ἁρμόζει λοιπόν σέ σᾶς τούς Παπικούς ὁ χαρακτηρισμός αὐτός.
Εἴμαστε οἱ Ὀρθόδοξοι Καθολικοί, ἐπαναλαμβάνω, γιατί δεχόμαστε τήν ΟΛΗ διδασκαλία τῶν
ἁγίων Πατέρων, χωρίς κἄν νά τήν παραλλάξουμε, νά προσθέσουμε ἤ νά ἀφαιρέσουμε ἀπό
αὐτήν. Δέν συμβαίνει ὅμως τό ἴδιο μέ σᾶς. Ἄν συμβαίνει, εὐκαιρία νά τό ἀποδείξετε. Ἀλλά,
ἀντί τούτου, Σεῖς διακόπτετε τόν διάλογο.
3. Στήν προηγούμενή μου ἐπιστολή δέν σᾶς ἀπήντησα σέ ὅλα τά σημεῖα τῆς ἰδικῆς Σας
πρώτης ἐπιστολῆς σέ ἐμένα. Γι᾽ αὐτό καί ἤθελα πάλι νά Σᾶς γράψω μία ἄλλη ἐκτενῆ ἐπιστολή, ἀναφερόμενος σέ ὅλα τά σημεῖα τῆς ἰδικῆς Σας. Δέν ὑπάρχει ὅμως περιθώριο νά τό
πράξω αὐτό, γιατί Σεῖς διακόπτετε τόν διάλογο, ἀφοῦ ἐγώ, ἐρειδόμενος ἐπί τῆς Γραφῆς καί
τῶν Πατέρων, τό λέγω καθαρά ὅτι δέν ἔχω καμμία διάθεση νά Σᾶς προσφωνῶ «Καθολικούς»,
ὅπως τό θέλετε καί τό ἀπαιτεῖτε γιά τήν συνέχιση τοῦ διαλόγου. Δέν μπορῶ ὅμως ἀπό τά
ἐσφαλμένα τῆς πρώτης Σας ἐπιστολῆς νά μή θίξω ἕνα τό πολύ σοβαρό ἡμαρτημένο πού γράφετε. Λέγετε ὅτι ἄν ζοῦσε σήμερα ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί ἄλλοι παλαιοί Πατέρες, δέν θά μιλοῦσαν ὅπως μίλησαν τότε, ἀλλά, «εἶμαι βέβαιος –
λέγετε – πώς θά μιλοῦσαν ὅπως μιλοῦν οἱ σημερινοί Ἅγιοι καί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας».
Αὐτός ὁ λόγος Σας, Ἐντιμότατε, εἶναι φρικτός καί κρύβει ἄλλη μεγάλη αἵρεση. Δηλαδή παρουσιάζετε ὡς διαφωνοῦντας μεταξύ τους τούς ἁγίους Πατέρες, ἄλλοι Πατέρες τῆς παλαιᾶς
ἐποχῆς καί ἄλλοι τῆς νέας ἐποχῆς καί ὅτι, ἄν ζοῦσαν οἱ παλαιοί Πατέρες σήμερα, θά διαφοροποιοῦσαν τήν διδασκαλία τους, γιά νά τήν προσαρμόσουν πρός τά σημερινά δεδομένα. Ἀπό
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αὐτόν τόν λόγο Σας συλλαμβάνουμε καί πιάνουμε ἀπό τό αὐτί τούς λεγομένους «Νεοπατερικούς», γιατί βρήκαμε τήν φύτρα τους! Ἡ φύτρα τους, κατά τόν παρατεθέντα λόγο Σας,
εἶστε σεῖς, οἱ Παπικοί. Ὄχι, Ἐντιμότατε, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας δέν δέχεται διαφωνία
τῶν ἁγίων Πατέρων. Δέχεται τήν ὁμοφωνία τους. Καί αὐτό τό ἐκφράζουμε συμβολικά στήν
ὀρθόδοξη ἁγιογραφία μας, ὅπου οἱ μορφές τῶν Ἁγίων παριστάνονται νά ὁμοιάζουν περίπου ἡ
μία μέ τήν ἄλλη. Καί δηλώνεται μέ αὐτό ἡ ἀλήθεια ὅτι ὁ ἕνας Ἅγιος παρέλαβε τήν παράδοση
ἀπό τόν προηγούμενο Ἅγιο καί τήν παρέδωσε, ἀκριβῶς τήν ἴδια, στά πνευματικά του τέκνα,
γιά νά γίνουν καί αὐτά ἅγια μέ αὐτήν τήν παράδοση. Τό πῶς ὅμως τώρα αὐτή ἡ παλαιά παράδοση, χωρίς νά παραλλαχθεῖ, λύει τά προβλήματα τῆς συγχρόνου ἐποχῆς, χωρίς νά γίνει
«νεοπατερική», αὐτό, Ἐντιμότατε, ἀποτελεῖ ἕνα ὡραῖο κεφάλαιο τῆς Πατρολογίας μας, τό
ὁποῖο πόσο θά ὠφελοῦνταν οἱ ἀναγνῶστες μας, ἐάν τό διαλεγόμασταν!
4. Μέ τήν προηγούμενη ἐπιστολή Σας δηλώσατε σαφῶς ὅτι διακόπτετε τόν διάλογο, καί
τό πρόβλημά Σας εἶναι ὁ τίτλος «Καθολικός». Ἐγώ ὅμως Σᾶς λέγω καί Σᾶς παρακαλῶ νά
μοῦ ἀνατρέψετε τά ὅσα Σᾶς ἔγραψα περί τοῦ «Καθολικός» στήν παρούσα μου ἐπιστολή καί,
ἄν τό πετύχετε, ἐγώ δέν θά ἐπιμένω φανατικά στίς θέσεις μου, ἀφοῦ θεολογικά καί ἐπιστημονικά μοῦ τίς ἀνατρέψατε καί θά Σᾶς προσφωνῶ βεβαίως στό ἑξῆς ὡς «Καθολικό» καί
τούς ὁμόφρονές Σας ὡς «Καθολικούς». Ἀνατρέψτε μου λοιπόν τήν παροῦσα μου ἐπιστολή,
ἀποδεικνύοντας τήν ὁμοφωνία σας μέ τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἤ τήν βιβλικότητα καί πατερικότητα τοῦ Filioque, ὡς ἕνα παράδειγμα πού ἀνέφερα παραπάνω, καί ἐγώ
ἔπειτα, ἐπαναλαμβάνω, θά σᾶς προσφωνῶ «Καθολικούς», ὡς δεχομένους ἀπαραλλάκτως ὅλη
τήν πίστη τῶν Πατέρων. Πάντως, τό γε νῦν ἔχον, τά κείμενα καί ἡ Ἐκκλησιαστική ἱστορία
ἀποδεικνύουν ὅτι δέν κρατεῖτε ΟΛΗΝ τήν διδασκαλία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, γι᾽ αὐτό
δέν εἶστε «Καθολικοί». Πῶς νά σᾶς ὀνομάσω; Εἶστε Παπικοί! Ἀποδεῖξτε μου, ἄν μπορεῖτε,
ἀπό τά κείμενα τήν καθολικότητά σας, συνεχίζοντας καί μή διακόπτοντας τόν διάλογο!
Σᾶς χαιρετῶ, Ἐντιμότατε, μέ τιμή καί ἀγάπη Χριστοῦ. Ἔρρωσθε.
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
Ἐν Δημητσάνῃ 10 Δεκεμβρίου 2013
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΟ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
Ἐπιστολή 4η

Δημητσάνα 18 Δεκεμβρίου 2013

Ἐντιμότατε κ. Νικόλαε,
Καθολικέ Ἀρχιεπίσκοπε Νάξου, Τήνου, Ἄνδρου καί Μυκόνου,
Χαίρετε καί ὑγιαίνετε!
1. Κατά τίς τελευταῖες Σας δύο σύντομες ἐπιστολές δέν ἐπιθυμεῖτε τόν διάλογο
μαζί μου. Ὑποχρεοῦμαι ὅμως νά ἐξηγηθῶ πρός Σᾶς, διότι στήν τελευταία Σας ἐπιστολή ὁμιλεῖτε μέ περιφρόνηση γιά κάποιους ἀναγνῶστες μας, οἱ ὁποῖοι ἐξεφράσθησαν ἐναντίον Σας. Περί τούτου, Ἐντιμότατε, Σᾶς λέγω ὅτι ἐγώ εὐθύνομαι γιά
ὅσα προσωπικῶς λέγω ἤ γράφω καί δέν ἔχω τήν εὐθύνη γιά τούς λόγους τῶν
ἄλλων. Στό κήρυγμά μου καί στίς κατ᾽ ἰδίαν συμβουλές λέγω ὅτι πρέπει νά εἴμαστε
εὐπρεπεῖς στούς λόγους μας καί νά ἀντιμετωπίζουμε μέ ὑπομονή καί μέ εὐγένεια
τήν διαφωνία, ἀκόμη δέ καί τήν πολεμική τοῦ ἄλλου. Ἔτσι μᾶς θέλει ὁ Ἰησοῦς
Χριστός, ὁ Θεός μας.
2. Ἀλλά ἔχω νά Σᾶς πῶ, Ἐντιμότατε, ὅτι γενικά ὁ ὀρθόδοξος Ἑλληνικός λαός
ἔχει στήν φλέβα του τό ὁρμητικό καί τό μαχητικό. Μάλιστα δέ σέ θέματα πού
συνδέονται μέ τήν πίστη του δέν βάζει φραγμό μήτε στούς λόγους του μήτε στίς
πράξεις του. Ἄν διαβάσουμε τήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία θά χαροῦμε, ἀλλά συγχρόνως καί θά τρομάξουμε ἀπό πολλά τοιαῦτα φαινόμενα. Γιά τό θέμα αὐτό ἔχει
νά μᾶς πεῖ πολλά μία παλαιά σχετική μελέτη τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου Α´, ἡ ὁποία παρουσιάζει ἐρευνητικά τό ἐνθουσιαστικό στοιχεῖο
τῶν πρώτων χριστιανῶν. Ἀλλά καί σ᾽αὐτήν τήν Ἁγία Γραφή θά βροῦμε τοιαῦτα
φαινόμενα. Γιά παράδειγμα: Ὅλοι ἐσεῖς οἱ Παπικοί τιμᾶτε ἰδιαίτερα τόν ἀπόστολο
Πέτρο. Τί σᾶς λέγει ἡ ὁρμητική του ἐνέργεια νά σύρει τήν μάχαιρά του καί νά
κόψει τό αὐτί τοῦ Μάλχου (Ματθ. 26,51); Δέν ἔπρεπε βεβαίως νά ἐνεργήσει
ἔτσι ὁ ζηλωτής μαθητής, ἀλλά Σᾶς ἐρωτῶ: Ἀπό τήν τολμηρή αὐτή ἐνέργεια
τοῦ Πέτρου νά κόψει τό αὐτί ἑνός ἐκ τῶν ὑπηρετῶν τοῦ ἀρχιερέως, θά ἔπρεπε ὁ
ἀρχιερεύς νά στραφεῖ περιφρονητικῶς στόν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά τοῦ πεῖ νά
«χαίρεται τούς μαθητές Του», ὅπως ἐκάματε Σεῖς εἰς ἐμέ;
2. Θά παρακαλοῦσα ὅμως, Κύριε Νικόλαε, νά ἐμβαθύνετε στό βάθος τῶν ἐναντίον Σας ἀντιδράσεων ἐκ μέρους τῶν ἀναγνωστῶν μας. Καί τό βάθος καί ἡ αἰτία
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εἶναι – ὅπως καθαρά Σᾶς τό γράφουν – ὅτι δέν εἶδαν ἐκ μέρους Σας ἰσχυρά ἐπιχειρήματα στόν μεταξύ μας θεολογικό διάλογο. Ἐσεῖς τί νομίζετε,Ἐντιμότατε;
Ἐάν μοῦ ἐγράφατε μία ἐπιστολή μέ θεολογικές βάσεις, μέ βιβλικές καί πατερικές
μαρτυρίες, θά ἐκφράζονταν οἱ ἀναγνῶστες μας ὅπως ἐκφράστηκαν ἐναντίον Σας;
Ἐγώ νομίζω ὄχι! Γιατί λοιπόν δέν βλέπετε μέ ταπείνωση αὐτό πού καθαρά Σᾶς
γράφουν οἱ ἀναγνῶστες μας, ὅτι δηλαδή ὁ λόγος Σας ἦταν πτωχός θεολογικά
καί ἔλεγε μόνο γιά «ἀγαπητισμούς», ἀλλά τούς διαγράψατε περιφρονητικά μέ
τόν πρός ἐμέ λόγο σας, «νά τούς χαίρεσθε»;
Ναί, Ἐντιμότατε! Στά δικά μου ἐπιχειρήματα, πού Σᾶς ἔγραφα μέ θεολογική
βάση περί τοῦ «ἀδελφός», περί τοῦ «Καθολικός» καί περί τοῦ ὅρου «Ἐκκλησία»
ἤ καί περί τοῦ Filioque, δέν ἦταν σοβαρή ἀπάντηση ἐκ μέρους Σας τό πτωχό
ἐπιχείρημα, τό πῶς Σᾶς προσφωνοῦν ἄλλοι Ἀρχιερεῖς. Τῷ ὄντι, πολύ πτωχό καί
πολύ ἀδύναμο τό ἐπιχείρημά Σας! Καί οἱ ἀναγνῶστες μας καί ἐγώ περιμέναμε
ἀπό Σᾶς τόν «Ἀρχιεπίσκοπο» μιά δυναμική ἀπάντηση, πού νά «σπάει κόκκαλα»,
πού λέμε, μέ τό δυνατό σφυρί τῆς θεολογίας. Σεῖς, λοιπόν, μέ τίς πτωχές θεολογικά ἐπιστολές Σας πρός ἐμέ ἐκάματε τούς ἀναγνῶστες μας νά ἐκφραστοῦν,
ὅπως ἐκφράστηκαν. Ἐάν τά κείμενά Σας ἦταν ἰσχυρά στήν θεολογία, θά ἐθαύμαζαν ὅλοι τόν συγγραφέα τους γιά τήν δύναμη τοῦ λόγου του καί τήν σιδηρᾶ
λογική του, ἔστω καί ἄν αὐτός δέν ἦταν ὁμοφρονῶν πρός αὐτούς.
3. Ἐπειδή ὅμως, Ἐντιμότατε Κύριε Νικόλαε, μοῦ γράφετε γι᾽ αὐτούς πού
Σᾶς ἐκφράστηκαν ὑποτιμητικά καί τούς κακοχαρακτηρίσατε γι᾽ αὐτό, Σᾶς παραθέτω καί ἐγώ ἕνα παλαιότερο «εὐπρεπές» (!...) κείμενο κάποιου ἰδικοῦ Σας,
τοῦ Ἰησουΐτη Δυφούρ, πεφιλημένου τότε προσώπου τοῦ Βατικανοῦ. Τό κείμενο
αὐτό, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ μνημεῖο ἀναιδείας καί θρασύτητος, ὑβρίζει μέ πολλή ἰταμότητα τήν πίστη τῶν Ὀρθοδόξων, παριστώντας τήν μουσουλμανική θρησκεία
κατά πολύ ἀνώτερη ἀπό αὐτήν. Ἀκόμη δέ ὑβρίζει ἡμᾶς τούς Ἕλληνες καί μᾶς
ἀποκαλεῖ «αἰσχρούς ληστάς» καί «σαρκοβόρα» καί «ἀηδεῖς σκώληκες», τήν δέ
φιλοσοφία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἀποκαλεῖ «καταγώγιον αἰσχροτήτων» καί
αὐτόν τόν μέγα Ἀριστοτέλη τόν χαρακτηρίζει ὡς μικρόν, ὡς εἰπόντα μόνον «μίαν
ὀρθήν γνώμην», ἀλλά περιφρονημένον τώρα στήν Εὐρώπη. Καί τέλος λέγει ὅτι
στούς Τούρκους ἁρμόζει «τό σύμβολον τῆς ὑπεροχῆς», γιατί ὁ Ὀθωμανός εἶναι
«ὑπερήφανος καί εὐγενής», ἐνῶ σέ μᾶς τούς Ἕλληνες ἁρμόζει «τό στίγμα τῆς
αἰωνίας δουλείας». Τό κείμενο αὐτό, τό ὁποῖο, ὡς λέγει ὁ Ἐπίσκοπος Ροδοστόλου
Χρυσόστομος (βλ. βιβλίον του Ἰδού ὁ Παπισμός, σελ. 22.23), εἶναι «ἄκρως ἀποκαλυπτικόν τῶν ἔναντι τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν Ἑλληνορθοδόξων αἰσθημάτων
τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν», δύνασθε νά τό εὕρητε εἰς τό ἔργον τοῦ ἱστορικοῦ Π.
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Κορολίδου, Σύγχρονος Ἱστορία τῶν Ἑλλήνων καί τῶν λοιπῶν λαῶν τῆς Ἀνατολῆς ἀπό τοῦ 1821 μέχρι τοῦ 1921, Ἀθῆναι 1922-1929, τόμος 4ος, σελ. 473.
Σᾶς τό παραθέτω, Ἐντιμότατε, τό κείμενο καί ἀπολαῦστε το! Εἶναι γραμμένο
ἀπό παπικόν. Ἀπολαῦστε το γιά τήν «εὐγένεια» καί τήν «εὐπρέπεια» τῶν ἐκφράσεών του, ὅπως Σεῖς ζητᾶτε νά Σᾶς ἐκφράζονται οἱ ἀναγνῶστες μας. Ἄς σημειωθεῖ δέ ὅτι τό κείμενο κυκλοφόρησε εὐρέως στήν Εὐρώπη καί στήν Τουρκία,
τότε πού ἐμεῖς ἤμασταν ἀκόμη ταλαιπωρημένοι ἀπό τήν ταλαιπωρία τῆς δουλείας
καί τῶν ἀγώνων μας. Λέγει λοιπόν τό φυλλάδιο:

«Ἡ μουσουλμανική θρησκεία εἶναι πολλῷ ἀνωτέρα τῆς θρησκείας τῶν ὀρθοδόξων, καθ᾽ ὅσον, ἡ τῶν μουσουλμάνων θρησκεία
πλησιάζει πολλῷ περισσότερον πρός τήν ἀληθῆ θρησκείαν, τήν
καθολικήν, παρά ἡ ἀσεβής Ὀρθοδοξία, τό σύμβολον τοῦτο τοῦ
δεσποτισμοῦ. Μετ᾽ οὐ πολύ ὁ βάρβαρος Κοζάκος θέλει ἀποκρουσθῆ διά παντός εἰς τούς πάγους αὐτοῦ, τότε δέ θά στρέψωμεν ἐναντίον τῶν αὐθαδῶν Ἑλλήνων οὐχί πλέον τά ὅπλα, ἀλλά
τήν μάστιγα ἡμῶν. Ἐδιδάχθημεν ἀρκούντως πόσον ἡ ἐλευθέρωσις τῶν αἰσχρῶν τούτων ληστῶν ἦν ἔργον ἀσύμφορον. Ὤ, ἐάν
οἱ Τοῦρκοι μή εἶχον τήν φιλάνθρωπον μέν, ἀλλά πολιτικῶς πλημμελῆ ἀρχήν τῆς ἀνεξιθρησκείας! Σήμερον ἤθελε ὑπάρχει ὁμογένεια μείζων ἐν τῷ Ὀθωμανικῷ κράτει, καί ἤθελεν ἐκλείψει ἡ
ἐνοχλητική αὕτη φυλή τῶν Ἑλλήνων, ὧν ἡ ὕπαρξις εἶναι ὁμοία
πρός τήν τῶν σαρκοβόρων καί ἀηδῶν σκωλήκων. Τί σημαίνει
Ἑλλάς; Οἱ μωρολογιώτατοι μόνον θαμβοῦνται εἰς τό ὄνομα
τοῦτο. Τί ἦσαν οἱ Ἕλληνες τό πάλαι; Λησταί. Τί εἶναι ἡ ἀσεβής
φιλολογία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων; Καταγώγιον αἰσχροτήτων.
Ἀφῶμεν πλέον τάς ἀνάνδρους συμπαθείας καί ἐμβλέψωμεν εἰς
τά ἀληθῆ συμφέροντα τοῦ πολιτισμοῦ. Ὁ εὐρωπαϊκός πολιτισμός
ὀφείλει τήν ἀναγέννησιν τῶν γραμμάτων εἰς τούς Ἄραβας, κλάδον ἔνδοξον τοῦ ἀθανάτου γένους τῶν Ὀσμανλί. Μίαν ὀρθήν γνώμην ἀπεφήνατο ὁ Ἀριστοτέλης, οὗτινος τά βιβλία δέν
ἀναγινώσκονται πλέον ἐν Εὐρώπῃ· τήν περί φύσει ἐλευθέρων καί
δούλων. Καί ἡ γνώμη αὕτη εἶναι ὀρθή οὐχί μέν ἀπολύτως, ἀλλά
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πάντως ἐν τῇ Ἀνατολῇ. Τίς ἀμφιβάλλει ὅτι ὁ ὑπερήφανος καί
εὐγενής Ὀθωμανός φέρει ἐπί τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἐγκεχαραγμένον τό σύμβολον τῆς ὑπεροχῆς, ὁ δέ Ἕλλην ραγιᾶς τό στίγμα
τῆς αἰωνίας δουλείας;».
4. «Αἶσχος», λέγουμε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες γιά τόν παπικό συγγραφέα
τοῦ κειμένου αὐτοῦ καί καταπτύομε τό γραπτό του!...
Αὐτά καί τά τοιαῦτα, Κύριε Νικόλαε, Ἀρχιεπίσκοπε τῶν Καθολικῶν, Νάξου,
Τήνου, Ἄνδρου καί Μυκόνου. Ἀφοῦ πιστεύετε τήν ἀλήθεια τῶν δογμάτων Σας,
Σᾶς παρακαλῶ δεχθεῖτε νά συνεχίσετε τόν διάλογο μαζί μου στίς μεταξύ μας
δογματικές διαφορές καί μή τόν ἐγκαταλείπετε. Ἔχουμε πολλά νά ποῦμε. Ἄν
ἀρνεῖστε τόν διάλογο καί τόν διακόπτετε, ὑποθέτω ὅτι θά κατηγορηθεῖτε ἀκόμη
καί ἀπό τούς ἰδικούς Σας ὡς ἀδύναμος στήν ὑπεράσπιση τῶν δογμάτων Σας.
Ἐάν πιστεύετε ὡς σωστά τά δόγματα τοῦ Παπισμοῦ καί λανθασμένα τά ἰδικά
μας, τῶν Ὀρθοδόξων, ἐλᾶτε ἐπί τέλους νά μᾶς τό ἀποδείξετε στόν μεταξύ μας
διάλογο. Σᾶς ὑπενθυμίζω καί τό ἑλληνικό λόγιο πού λέγει, «Ἰδού ἡ Ρόδος ἰδού
καί τό πήδημα»!
Καλά Χριστούγεννα καί Εὐλογημένον ἀπό τόν Θεόν τό νέον ἔτος 2014!
Μέ τιμή καί ἀγάπη Χριστοῦ
† 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 6ο
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΦΘΟΓΓΟΛΟΓΙΚΟ
9. ΚΕΘΕΙΒ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙ
Οἱ Μασωρῖτες κατά τήν ἐργασία τους ἐπί τοῦ ἀφωνηεντίστου κειμένου τῆς Π.Δ.
βρῆκαν σ᾽ αὐτό λέξεις, οἱ ὁποῖες ἦταν φανερό ὅτι διαβάζονταν μέ τρόπο ἐσφαλμένο,
ἀλλά, λόγω τοῦ μεγάλου σεβασμοῦ τους πρός τό κείμενο, δέν τίς διόρθωσαν, θέτοντες
μόνον ἕνα μικρό κύκλο (circellus masoreticus) ἤ ἀστερίσκο δίπλα σ᾽ αὐτές καί σημειώνοντας τά κατ᾽ αὐτούς σωστά σύμφωνα στό περιθώριο. Tά φωνήεντα ὅμως τῆς
σωστῆς λέξεως ἔθεσαν κάτω ἀπό τήν ἐσφαλμένη λέξη, ὥστε κατά τήν ἀνάγνωση
πρέπει νά μεταφέρουμε τά φωνήεντα ἀπό τήν ἐσφαλμένη λέξη στήν λέξη τοῦ περιθωρίου. Τήν ἐσφαλμένη λέξη τοῦ κειμένου ὀνομάζουμε Κεθείβ (= γεγραμμένο) καί τήν
λέξη τοῦ περιθωρίου Κεραί (= ἀναγνωστέον). Βλ. π.χ. τό χωρίο Ἰησ. Ν. 5,1, ὅπου
στό κείμενο ὑπάρχει ἡ λέξη Wnr:b][;, ἐνῶ στό περιθώριο ὑπάρχει ἡ λέξη µrb[, τήν
ὁποία πρέπει νά ἀναγνώσουμε ὡς µr:b][.;
 Ὅταν ἐπρόκειτο γιά ἕνα συνηθισμένο καί προφανές λάθος, οἱ Μασωρίτες δέν σημείωναν στό περιθώριο τήν ὀρθή γραφή, ἀλλά ἁπλῶς ἔθεταν στό κείμενο τόν ὀρθό φωνηεντισμό. Αὐτό τό ὀνομάζουμε Kere perpetuum (= συνεχῶς ἀναγνωστέον).
Αὐτές οἱ λέξεις εἶναι οἱ ἑξῆς:
awhi
ἀναγνωστέον
ayhi
µ ilv;Wry
µyIlv;Wry
rk;cC;yI
rk;C;yI
r:[n
hr:[n
 Ὅταν, κατά τήν κρίση τῶν Μασωριτῶν, μία λέξη τοῦ κειμένου δέν ἔπρεπε νά
ἀναγνωστεῖ, τήν ἄφηναν ἀφωνηέντιστη καί σημείωναν στό περιθώριο «γεγραμμένο,
273

ἀλλά ὄχι ἀναγνωστέο». Ἀντιστρόφως, ἐάν, κατά τούς Μασωρίτες, ἔλειπε λέξη, τότε
σημείωναν στό κείμενο, στό διάστημα μεταξύ τῶν λέξεων, τά φωνήεντα, τά δέ σύμφωνα σημείωναν στό περιθώριο (πρβλ. Κριτ. 20,13).
 Τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ hwhy φωνηεντίστηκε μέ τά φωνήεντα τοῦ yn:dao  (ὁ Κύριός μου)
καί γράφτηκε h/:hy. Ὅπου ὑπῆρχε αὐτό, διάβαζαν «Ἀδωνάϊ», διότι τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ
πίστευαν ὅτι δέν πρέπει νά τό προφέρουν. Ὅταν τό hwhy ἀπαντᾶ μετά τό yn:doa, τότε
ἔθεταν σ᾽ αὐτό τά φωνήεντα τοῦ µyhila (Θεός) καί ἔγραφαν h/Ihy (πρβλ. Ἠσ. 28,16).
10. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ w (= «καί»)1
Ὁ σύνδεσμος w («βέ»), «καί», ἑνούμενος μετά τῆς ἑπομένης λέξεως σέ μία λέξη,
λαμβάνει τίς ἑξῆς μορφές:
(α) Ὁ w μένει στήν κανονική του μορφή,
π.χ. µd:a; + w γίνεται µd:a;w (= «καί ἄνθρωπος»)
(β) Μεταβάλλεται σέ W στίς ἑξῆς περιπτώσεις:
(i) πρό χειλοφώνου,
π.χ. lm + w γίνεται lmW (= «καί βασιλεύς»)
(ii) πρό ἁπλοῦ σιεβά,
π.χ. vbd + w γίνεται vbdW (= «καί μέλι»)
(iii) πρό συνθέτου σιεβά, κάτω ἀπό γράμμα μή λαρυγγόφωνο,
π.χ. bhz + w γίνεται bhzW (= «καί χρυσός»)
(γ) Πρό συνθέτου σιεβά κάτω ἀπό λαρυγγόφωνο γράμμα, ὁ w λαμβάνει τό φωνῆεν
τοῦ συνθέτου σιεβά,
π.χ. tma + w γίνεται tma w (= «καί ἀλήθεια»)
(δ) Πρό τοῦ y συναιρεῖται σέ ywI,
π.χ. hd:Why + w γίνεται hd:WhywI (= «καί ὁ Ἰούδας»)
(ε) Πρό τῶν θείων ὀνομάτων μετατρέπεται ὡς ἑξῆς:
µyhila + w γίνεται µyhilawE (= «καί Θεός»)
yn:doa + w γίνεται yn:doaw (= «καί Κύριος»)
h/:hy + w γίνεται h/:hyw (= «καί Κύριος»)
1. Ὅσα λέγονται ἐδῶ γιά τόν σύνδεσμο w εἶναι πολύ σημαντικά καί γι᾽ αὐτό πρέπει νά διαβαστοῦν μέ
πολλή προσοχή καί νά ἀφομοιωθοῦν ὅσο τό δυνατόν καλύτερα ἀπό ὅποιον θέλει νά μάθει καλά τήν
βιβλική Ἑβραϊκή γλώσσα.
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(ζ) Πρό ἰσχυροῦ τόνου ἐνίοτε λαμβάνει κάμετς,
π.χ. Wnt]m;w: (= καί θά πεθάνουμε»),
ὅπως ἐπίσης καί μέ τίς λέξεις Whto (= ἐρημία) καί WhBo (= κενότης), Γεν. 1,2.
11. ΣΥΛΛΑΒΕΣ
1. Στήν Ἑβραϊκή γλώσσα κάθε συλλαβή ἀρχίζει ἀπό ἕνα σύμφωνο, ἀλλά καμμία
δέν ἀρχίζει ἀπό δύο σύμφωνα ἤ ἀπό φωνῆεν. Ἐξαιρεῖται μόνον ὁ σύνδεσμος w (= «καί»),
ὅταν μεταβάλλεται σέ σιούρεκ (W), βλ. ἀνωτ.
2. Οἱ συλλαβές εἶναι εἴτε φωνηεντόληκτες, εἴτε συμφωνόληκτες. Οἱ συμφωνόληκτες
συλλαβές μποροῦν νά λήγουν σέ ἕνα ἤ δύο σύμφωνα. Καμμία συλλαβή δέν λήγει
σέ τρία σύμφωνα ,
π.χ.
T]l]fq; (1η συλλαβή φωνηεντόληκτη [q;, «κα»] καί 2η συλλαβή συμφωνόληκτη, πού λήγει σέ δύο σύμφωνα [T]l]f, ταλτ»]· τά σιεβά δέν προφέρονται καί
δέν θεωροῦνται ὅτι ἀποτελοῦν ἰδιαίτερη συλλαβή).
3. Οἱ φωνηεντόληκτες συλλαβές μποροῦν νά ἔχουν μακρά ἤ βραχέα φωνήεντα, ὡς
ἐπί τό πλεῖστον ὅμως ἔχουν μακρά.
4. Οἱ φωνηεντόληκτες ἔντονες συλλαβές ἔχουν ὡς ἐπί τό πλεῖστον μακρά φωνήεντα.
5. Οἱ συμφωνόληκτες ἄτονες συλλαβές ἔχουν πάντοτε βραχέα φωνήεντα .
6. Οἱ συμφωνόληκτες ἔντονες συλλαβές μπορεῖ νά ἔχουν μακρό ἤ βραχύ φωνῆεν.
7. Οἱ δισυμφωνόληκτες συλλαβές, πού ἀπαντοῦν στό τέλος τῶν λέξεων καί τονίζονται, ἔχουν συνήθως βραχέα φωνήεντα.
12. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΩΝ ([, h, j, a)
ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΑΙΣ (r)2
1. Τά λαρυγγόφωνα [, h, j, a παρουσιάζουν τίς ἑξῆς ἰδιότητες:
(α) Δέν δέχονται διπλωτικό νταγαίς, ἀλλά ἡ δίπλωση
2. Τά κεφάλαια 12, 13 καί 14, πού ἀκολουθοῦν, εἶναι πολύ σημαντικά, ἀλλά δέν εἶναι σκόπιμο νά
τά μάθει κανείς ἐξ ἀρχῆς μέ κάθε λεπτομέρεια «ἀπό στήθους», γιατί στούς κανόνες πού ἀναφέρονται
ἐδῶ θά ἐπανερχόμαστε συνεχῶς στα ἑπόμενα μαθήματα, ὅταν θά συναντοῦμε τά ἀντίστοιχα φαινόμενα,
καί θά γίνουν μέ τόν καιρό κτῆμα τοῦ μελετητοῦ τῆς γλώσσης.
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 ἤ εἶναι ἀφανής (συνήθως στά [, h, j), ὁπότε τό προηγούμενο φωνῆεν δέν
παθαίνει καμμία μεταβολή
 ἤ αἴρεται (συνήθως στά [, a), ὁπότε τό βραχύ φωνῆεν τῆς προηγούμενης
συλλαβῆς ἐκτείνεται εἰς μακρόν,
π.χ. ἔχουμε aWhh ἀντί aWHh καί µd:a;h; ἀντί µd:a;h.
(β) Ἀντί ἁπλοῦ σιεβά τά λαρυγγόφωνα δέχονται συνήθως σύνθετο σιεβά, κατά
προτίμηση χαταίφ πάθαχ ( ), πλήν τοῦ a, τό ὁποῖο προτιμᾶ τό χαταίφ σεγώλ ( ),
π.χ. rmoa.
Mόνο σέ συμφωνόληκτες συλλαβές μπορεῖ ὑπό τό j νά σταθεῖ ἁπλό σιεβά,
π.χ. rPoj]l.
(γ) Βραχέα καί μακρά φωνήεντα πρό τῶν [, h, j πολλές φορές μετατρέπονται σέ
πάθαχ, π.χ. lmoj]y ἀντί lmoj]y,I jLvi ἀντί jLevi.
2. Tό ραίς (r) δέν εἶναι λαρυγγόφωνο, ἀλλά μετέχει στίς ἰδιότητες τῶν λαρυγγοφώνων. Ἔτσι:
(α) Δέν δέχεται ποτέ διπλωτικό νταγαίς, ἀλλά ἡ δίπλωση πάντοτε αἵρεται καί
ἐκτείνεται τό προηγούμενο φωνῆεν,
π.χ. varh; ἀντί varh.
(β) Τά πρό τοῦ r βραχέα φωνήεντα συνήθως μεταβάλλονται σέ πάθαχ,
π.χ. arYw ἀντί arYIw.
(γ) Μερικές φορές καί τό r ἀντί ἁπλοῦ σιεβά δέχεται χαταίφ πάθαχ,
π.χ. hk;rBo (= εὐλογήθηκε).
13. ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΝ
Οἱ σπουδαιότερες μεταβολές τῶν συμφώνων, οἱ ὁποῖες παρατηροῦνται στό σημερινό
κείμενο τῆς Π.Δ., εἶναι οἱ ἑξῆς:
1. Ἀφομοίωση. Σ᾽ αὐτήν ὑπόκεινται κυρίως
(α) τό n, π.χ. vGyI ἀντί vGnyI.
(β) τό l τοῦ ρήμ. jql; (λαμβάνω), π.χ. jQyI ἀντί jql]y.I
(γ) τό t τῆς Ἱθπααίλ διαθέσεως πρό ἀκολουθοῦντος ὀδοντοφώνου, π.χ. rBeDhi
ἀντί rBeDt]h.i
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(δ) τό h στά ρηματικά ἀντωνυμικά ἐπιθήματα, ὅταν προηγεῖται n ἤ t, π.χ.
WNlf]q]yI ἀντί Whnlf]q]yI.
2. Ἀποβολή. Σ᾽ αὐτήν ὑπόκεινται κυρίως
(α) τό w καί τό y στούς ρηματικούς τύπους τῶν ρημάτων y´´p,3
(β) τό n καί τό l στήν ἀρχή ὁρισμένων ρηματικῶν τύπων τῶν ρημ. n´´p,
(γ) τό a στήν ἀρχή τῆς λέξεως, ὅταν ἔχει κάτω ἀπό αὐτό σιεβά, π.χ. Wnj]n ἀντί
Wnj]na.
(δ) τό h τοῦ ἄρθρου, ὅταν τό ὄνομα συνδέεται μέ τίς προθέσεις B], K], l], π.χ.
lMl ἀντί lMhl].
(ε) τό a στό μέσον τῆς λέξεως, ὅταν προηγεῖται ἁπλό σιεβά, π.χ. τό rj;a;m]
γίνεται rj;m;.
3. Μετάθεση. Σ᾽ αὐτήν ὑπόκειται τό t τοῦ προθήματος τῆς Ἱθπααίλ διαθέσεως
πρό συριστικοῦ, π.χ. rMeTv]hi ἀντί rMvt]hi.
4. Μεταβολή σέ ἄλλο σύμφωνο. Σ᾽ αὐτήν ὑπόκειται κυρίως
(α) τό w, πού μεταβάλλεται σέ y, π.χ. bvy: ἀντί τοῦ ἀρχικοῦ bvw,
(β) τό t τοῦ προθήματος τῆς Ἱθπααίλ διαθέσεως, τό ὁποῖο πρό τοῦ x παθαίνει
καί μετάθεση καί μεταβολή σέ f, π.χ. qDEfx]hi ἀντί qDExt]hi.
5. Ἁπλογραφία. Συμβαίνει ὅταν, ἐνῶ γραμματικῶς πρέπει νά γραφοῦν δύο ὅμοια
σύμφωνα, γράφεται μόνον ἕνα, π.χ. µyrIb][i (= Ἑβραῖοι), ἀντί µyYIrIb][i.
14. METABOΛΕΣ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ
Μεταβολές φωνηέντων ἐπί τῇ βάσει τοῦ Μασωριτικοῦ κειμένου:
1. Μεταβολή μακρῶν σέ βραχέα:
(α) ὅταν φωνηεντόληκτος συλλαβή γίνει, λόγω μεταβολῆς τοῦ τύπου,
συμφωνόληκτος, π.χ. τό rpse (= βιβλίο) γίνεται AyrIp]si (= τό βιβλίο μου),
(β) ὅταν ἔντονος συμφωνόληκτος συλλαβή ἀποβάλει τόν τόνο, π.χ. τό µQ
 yo : γίνει
µq;Y:w.
2. Μεταβολή βραχέων σέ μακρά:
(α) ὅταν συμφωνόληκτος συλλαβή γίνει φωνηεντόληκτος, π.χ. τό lfq;
(ἐφόνευσε) γίνεται ynIlf;q] (ἐφόνευσε ἐμένα).
3. Δηλαδή στά ρήματα πού ἔχουν ὡς πρῶτο ριζικό γράμμα τό y.
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(β) ὅταν ἡ λέξη βρίσκεται «ἐν τῇ παύλῃ», π.χ. τό T;b]tK; (ἔγραψες) γίνεται ἐν
τῇ παύλῃ T;b]t;K;.
(γ) ὅταν δημιουργοῦνται νέα φωνήεντα ἀπό συναίρεση ἄλλων φωνηέντων, π.χ.
τό rmoal γίνεται rmoale.
(δ) ὅταν ὑπάρχουν ἀσθενῆ σύμφωνα (a, w, y) μετά τό βραχύ φωνῆεν, π.χ. ax;m;
ἀντί axm;.
3. Ἔκπτωση φωνηέντων:
Ὅταν στό τέλος τῆς λέξεως τεθεῖ κατάληξη πού ἀρχίζει ἀπό φωνῆεν, τότε ὁ
μέν τόνος κατεβαίνει στήν λήγουσα, ἕνα δέ ἀπό τά φωνήεντα τῆς λέξεως ἐκπίπτει καί τήν θέση του καταλαμβάνει ἁπλό σιεβά. Καί (α) στό μέν ρῆμα ἐκπίπτει
τό φωνῆεν τῆς ληγούσης (π.χ. τό lfq; γίνεται hl;fq
] ); , (β) στό δέ ὄνομα ἐκπίπτει
τό φωνῆεν τῆς παραλήγουσας (π.χ. τό qez: γίνεται hn:qez) .
4. Γένεση νέων φωνηέντων:
(α) ὅταν μία λέξη ἀρχίζει ἀπό δύο ἔμφθογγα σιεβά, τό πρῶτο ἀπό αὐτά
μεταβάλλεται σέ χεῖρεκ βραχύ, γιατί καμμία λέξη ἤ συλλαβή δέν ἀρχίζει ἀπό
δύο σύμφωνα χωρίς φωνῆεν, π.χ. γράφουμε lfoq]li (εἰς τό φονεῦσαι) ἀντί γιά
lfoq]l].
(β) ἁπλό ἔμφθογγο σιεβά πρό συνθέτου σιεβά μεταβάλλεται στό φωνῆεν τοῦ
συνθέτου σιεβά, π.χ. dmo[y (ἵσταται) ἀντί γιά dmo[y.
(γ) σύνθετο σιεβά πρό ἁπλοῦ σιεβά ἀποβάλλει τό χαταίφ, διατηρώντας μόνον
τό φωνῆεν, π.χ. Wrb][y ἀντί γιά Wrb][y.
(δ) σέ λέξεις πού λήγουν σέ δισυμφωνόληκτη συλλαβή, παρεμβάλλεται συνήθως
μεταξύ τῶν δύο τελευταίων συμφώνων ἕνα φωνῆεν ἄτονο, γιά διευκόλυνση τῆς
προφορᾶς, π.χ. r[n ἀντί r[]n.

Λέξεις τοῦ παρόντος μαθήματος
ayhi
µyIlv;Wry
rk;C;yI
hr:[n
yn:doa
µyhila
hwhy
µd:a;
lm

(«χί»)
(«Γιερουσαλάγιμ»)
(«Γισσαχάρ»)
(«να῾αρά»)
(«Ἀδωνάγι»)
(«Ἐλωχίμ»)
(«Γιαχβέ»)
(«ἀδάμ»)
(«μέλεχ»)

αὐτή (γ´ θηλ. ἑν. προσ. ἀντ.)
Ἰερουσαλήμ
Ἰσσάχαρ
νεαρά, κοπέλλα, ὑπηρέτρια
Κύριος
Θεός (ἤ θεοί)
Κύριος (ὁ Ὤν)
ἄνθρωπος, Ἀδάμ
βασιλεύς
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vbD
bhz
tma
hd:Why
Wnt]m;w:

(«ντεβάς»)
(«ζαχάβ»)
(«ἔμεθ»)
(«Γιεχούδα»)
(«βα-μάθενού»)

Whto
WhBo
T]l]fq;

(«θώχου»)
(«μπώχου»)
(«κατάλτ»)

aWhh

(«χα-χού»)

µd:a;h;

(«χα-ἀδάμ»)

rmoa
rPoj]l

(«ἐμώρ»)
(«λαχπώρ»)

lmoj]y
jLvi

(«γιαχμώλ»)
(«σιλλάχ»)

varh;

(«χά-ρώς»)

arYw

(«βα-γιάρε»)

hk;rBo

(«μπωραχά»)

vGyI

(«γιγκάς»)

jQyI

(«γικκάχ»)

rBeDhi

(«χινταμπέρ»)

WNlf]q]yI

(«γικτελένου»)

Wnj]n
lMl

(«νάχνου»)
(«λα-μέλεχ»)

μέλι
χρυσός
ἀλήθεια, πιστότητα
Ἰούδας
καί πεθάναμε (ὁ σύνδεσμος w καί τό ρ. tWm
[«μούθ»], «πεθαίνω»)
ἐρημία
κενότης
ἐφόνευσες (β´ θηλ. ἑν., τοῦ ρήμ. lfq;
[«κατάλ»], «φονεύω»)
αὐτός (τό ἄρθρο h [«χά»] καί ἡ προσ.
ἀντων. αὐτός [«χού»], γ´ ἀρσ. ἑν.)
ὁ ἄνθρωπος (τό ἄρθρο h [«χά»] καί τό οὐσ.
µd:a; [«ἀδάμ»], ἄνθρωπος)
λέγειν (συνεζ. ἀπαρ.)
εἰς τό σκάπτειν (ἡ πρόθεση l] [«λέ»], εἰς,
τό ἄρθρο h [«χά»] καί τό συνεζ. ἀπαρ. rPoj]
[«χεπώρ»] τοῦ ρ. rpj; [«χαφάρ»], σκάβω).
εἶναι ἁπαλός (γ´ ἀρσ. ἑν. Μή Τετελ. Κάλ)
ἀποστέλλει (γ´ ἀρσ. ἑν. Πιαίλ., Τετελ. τοῦ
ρ. jlv; [«σαλάχ»], ἀποστέλλω)
τό κεφάλι (τό ἄρθρο h [«χά»] καί τό οὐσ.
var [«ρώς»], κεφάλι).
καί εἶδε (ὁ σύνδ. w [«βέ»] καί τό γ´ ἀρσ. ἑν.
Κάλ Μή Τετελ. τοῦ ρ. ha;r: [«ρα᾽ά»],
βλέπω).
εὐλογήθηκε (γ´ θηλ. ἑν. Τετελ. Πουάλ τοῦ
ρ. rB; [«μπαράχ»], γονατίζω, εὐλογῶ).
πλησιάζει (γ´ ἀρσ. ἑν. Μή Τετελ. Νιφάλ τοῦ
ρ. vgn: [«ναγάς»]).
λαμβάνει (γ´ ἀρσ. ἑν. Μή Τετελ. Κάλ. τοῦ
ρ. jql; [«λακάχ»], λαμβάνω).
ἐλέχθη (γ´ ἀρσ. ἑν. Ἱθπααίλ, Τετελ. τοῦ ρ.
rbD: [«νταβάρ»], λέγω).
θά φονεύσει αὐτόν (γ´ ἀρσ. ἑν., Κάλ, Μή
Τετελ. καί ἀντων. ἐπίθημα γ´ ἀρσ. ἑν.).
ἐμεῖς (προσ. ἀντων. α´ κοιν. πληθ.).
στόν βασιλέα (ἡ πρόθεση l] («λέ»), εἰς, τό
ἄρθρο h [«χά»] καί τό οὐσ. lm [«μέλεχ»],
βασιλέας)
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rj;m;
rMeTv]hi

(«μαχάρ»)
(«χισταμμέρ»)

bvy:
qDEfx]hi

(«γιασάβ»)
(«χιτσταντέκ»)

µyrIb][i
rpse
µQoy:

(«Ἱβρίμ»)
(«σέφερ»)
(«γιακώμ»)

µq;Y:w
ynIlf;q]

(«βα-γιάκομ»)
(«κεταλάνι»)

T;b]tK;

(«κιαθάβτα»)

rmoale

(«λεμώρ»)

ax;m;
hl;f]q;

(«ματσά»)
(«κατελά»)

qez:
hn:qez
lfoq]li

(«ζακέν»)
(«ζεκενά»)
(«λικτώλ»)

dmo[y
r[n
Wrb][y

(«για῾αμώδ»)
(«να῾άρ»)
(«για῾αβερού»)

αὔριο
φυλάττει (γ´ ἀρσ. ἑν. Ἱθπααίλ Τετελ. τοῦ ρ.
[«σαμάρ»], φυλάττω)
κάθεται, κατοικεῖ (γ´ ἀρσ. ἑν. Τετελ. Κάλ)
ἀθωώνει (Ἱθπααίλ τοῦ ρ. qdx; [«τσαδάκ»],
εἶμαι δίκαιος, εὐθύς).
Ἑβραῖοι
βιβλίο
ἐγείρεται (συντετμ. Μή Τετ. Κάλ τοῦ ρ.
µWq [«κούμ»] ἐγείρομαι)
καί ἠγέρθη (ὁ σύνδ. w καί συντετμ. τ.)
ἐφόνευσε (αὐτός) ἐμένα (γ´ ἀρσ. ἑν. Τετ.
Κάλ τοῦ ρ. lfq; [«κατάλ»] καί ἀντων.
ἐπίθ. α´ κοιν. ἑν.).
ἔγραψες (β´ ἀρσ. ἑν. Τετ. Κάλ τοῦ ρ. btK;
[«κιαθάβ»], γράφω)
εἰς στό λέγειν (ἡ πρόθεση l] [«λέ»], εἰς, καί
τό ἀπαρ. Κάλ τοῦ ρ. rma; [«ἀμάρ»], λέγω).
βρίσκει, φτάνει (γ´ ἀρσ. ἑν. Τετ. Κάλ).
ἐφόνευσε (αὐτή) (γ´ θηλ. ἑν. τοῦ ρ. lfq;
[«κατάλ»]).
γέροντας
γριά
εἰς τό φονεύειν (ἡ πρόθεση l] [«λέ»], εἰς,
καί τό ἀπαρ. Κάλ τοῦ ρ. lfq; [«κατάλ»]).
ἵσταται (γ´ ἀρσ. ἑν. Μή Τετ. Κάλ).
νεαρός, ἀγόρι
περνοῦν, διαπερνοῦν (γ´ ἀρσ. πληθ. Μή Τετ.
Κάλ τοῦ ρ. rb[; [«ἁβάρ»] περνῶ).
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