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
ὀρθόδοξος
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).
 Ὁ ἅγιος πατήρ Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἔγραψε: «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδιαίρετος, ὅπως καί τό πρόσωπο
τοῦ Θεανθρώπου, ὅπως καί τό σῶμα τοῦ Θεανθρώπου» (Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος4, σελ. 55)
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2014
1. Νέο ἔτος ἀνέτειλε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τό 2014! Ἀκούονται εὐχές γιά
χρόνια πολλά καί χρόνια εὐτυχισμένα. Τίς εἴπαμε καί τίς ἀκούσαμε καί πέρυσι
καί πρόπερσι τίς εὐχές αὐτές, ἀλλά δέν μᾶς ἦταν εὐτυχισμένα τά ἔτη. Πολλά
τά προβλήματα στήν πατρίδα μας καί πρό παντός τό οἰκονομικό. Πληθύνονται
οἱ ἄνεργοι καί οἱ χρεωμένοι, ἀκόμη δέ καί οἱ ἄστεγοι, πού τουρτουρίζουν τώρα
τόν χειμώνα στό δρόμο. Καί ἀκόμη δέν λέει νά γλυκοχαράξει!... Τήν περασμένη
ἄνοιξη, σέ κάποια σύσκεψη, στήν ὁποία βρισκόμουν καί ἐγώ, ἀπό ἐπίσημα χείλη
πολιτικοῦ ἄρχοντος ἀκούσαμε ὅτι, ἄν τά βγάλουμε πέρα τήν χρονιά αὐτή – τήν
παρελθοῦσα δηλαδή χρονιά –, θά πᾶμε καλύτερα τήν νέα χρονιά, τήν φετεινή δηλαδή. Μακάρι, ἀλλά θά δεῖτε ὅτι θά ἀποδειχθεῖ ψεύτικος ὁ λόγος αὐτός τοῦ ὑψηλοῦ πολιτικοῦ καί λέχθηκε γιά παρηγοριά στόν ἄρρωστο!...
2. Τό λέω αὐτό, ἀδελφοί, μέ κάποια σιγουριά, γιατί συντρέχουν ἀκόμη οἱ αἰτίες
πού ἔφεραν τήν κρίση καί μάλιστα συντρέχουν μέ μεγάλη δύναμη. Πῶς θέλουμε
λοιπόν νά σταματήσει ἡ κρίση, ἀφοῦ οἱ αἰτίες πού τήν προκάλεσαν εἶναι ὁλοζώντανες ἀκόμη; Καί τίς αἰτίες, ἀδελφοί, γιά τήν κρίση στήν πατρίδα μας, μήν τίς
ἀναζητᾶμε ἀλλοῦ, ἀλλά στόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας. Θά σᾶς μιλήσω γι᾽ αὐτό πού
λέγω μέ ἕνα παράδειγμα: Κάποτε ἕνας ἦταν ξαπλωμένος στό κρεββάτι του καί

πονοῦσε. Πονοῦσε πολύ. Δέν πήγαινε ὅμως στό γιατρό νά κάνει ἐξέταση, γιά νά
δεῖ ἀπό τί πάσχει, ἀλλά τά ἔβαζε μέ τό κρεββάτι του καί ἔλεγε: Τό κρεββάτι
φταίει. Ἄλλαζε κρεββάτι, ἀλλά πάλι τά ἴδια: πονοῦσε. Ἄλλαξε καμμιά δεκαριά
κρεββάτια, ἀλλά ὁ πόνος δέν σταμάταγε. Πῶς νά σταματήσει, ἀφοῦ αἰτία ἦταν
ὁ ἴδιος, ἡ ἀρρώστια του, καί ὄχι τό κρεββάτι;
3. Ἔτσι καί σέ μᾶς, χριστιανοί μου! Αἰτία γιά τήν κρίση πού συμβαίνει στά
τελευταῖα χρόνια στήν πατρίδα μας εἶναι – μή γελάσετε, παρακαλῶ! – εἶναι τά
ἁμαρτήματά μας. Καί τῶν ἄλλων, ἀλλά καί τά δικά μας, τά προσωπικά μας
ἁμαρτήματα. Τό λέγω αὐτό ὡς Ἐπίσκοπος πού μελετῶ τό Βιβλίο τοῦ Θεοῦ, τήν
Ἁγία Γραφή. Καί ἡ Ἁγία Γραφή, ἡ Παλαιά ἀκόμη Διαθήκη, μέ τό στόμα τῶν
Προφητῶν μᾶς λέγει ὅτι αἰτία ὅλων τῶν κακῶν πού συμβαίνουν σέ μία χώρα
εἶναι τά ἁμαρτήματα τῶν ἀρχόντων καί τοῦ λαοῦ στήν χώρα αὐτή. Γιά νά μή
φύγω ἀπό τήν εἰκόνα τοῦ ἀρρώστου πού σᾶς εἶπα παραπάνω, σᾶς λέγω μιά σχετική περικοπή ἀπό τόν προφήτη Ἠσαΐα. Θέλοντας ὁ μεγάλος αὐτός προφήτης
νά μιλήσει γιά τήν ἁμαρτία τοῦ Ἰσραήλ καί ὅτι αὐτή ἡ ἁμαρτία εἶναι ἡ αἰτία τῆς
καταστροφῆς του, παριστάνει τό ἔθνος σάν ἕνα ἀρρωστημένο σῶμα, πού ὁλόκληρο
εἶναι καταπληγωμένο. Μάλιστα εἰδικά μιλάει γιά τό κεφάλι του καί τήν καρδιά
του. «Πᾶσα κεφαλή εἰς πόνον – λέγει – καί πᾶσα καρδία εἰς λύπην» (1,5)!
Ὅπως λέγουν εὐσεβεῖς ἑρμηνευτές, μέ τήν «κεφαλή» ὁ προφήτης ἐννοεῖ τήν πολιτική ἐξουσία καί μέ τήν «καρδία» ἐννοεῖ τήν θρησκευτική ἐξουσία. Καί τό κακό
παράδειγμα τῶν ἀρχόντων γιά τήν ἀποστασία τους ἀπό τόν Θεό τό ἀκολουθοῦσε
ὁ λαός καί ἔτσι ὅλο τό ἔθνος, ὅλο αὐτό τό «σῶμα», ἦταν σαπισμένο καί ἐφθαρμένο. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἠσαΐας καί ὅλοι οἱ Προφῆτες, οἱ πρίν ἀπό αὐτόν καί οἱ μετά
ἀπό αὐτόν, καί οἱ Ἀπόστολοι στήν Καινή Διαθήκη καί ὅλοι οἱ ἅγιοι Πατέρες,
ὅταν συνέβαινε ἕνα κακό στήν χώρα, ὡς αἰτία θεωροῦσαν τήν ἁμαρτία καί καλοῦσαν τούς ἄρχοντες καί τόν λαό σέ μετάνοια.
4. Ἄς τό ἐννοήσουμε, ἀδελφοί, καί ἄς συνετισθοῦμε, γιά νά σωθοῦμε ἀπό τά
κακά πού μᾶς ἔζωσαν. Νά ἐννοήσουμε, δηλαδή, ὅτι γιά τήν συμβᾶσα κρίση στήν
πατρίδα μας αἰτία εἶναι τά ἁμαρτήματά μας. Τά ἁμαρτήματα ὅλων, καί τῶν
ἀρχόντων καί τοῦ λαοῦ. Κάποτε ἤμασταν τετρακόσια χρόνια ὑπόδουλοι στούς
Τούρκους. Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας τότε, ὡς αἰτία γιά τό κακό πού μᾶς
βρῆκε, ἔλεγαν τήν ἁμαρτία καί ἀπαριθμοῦσαν μάλιστα καί τίς παραβάσεις τῶν
Ἑλλήνων στόν Νόμο τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό καί στά κηρύγματά τους ἔλεγαν καί
ὅλο ἔλεγαν γιά μετάνοια. Καί μάλιστα τόνιζαν ὅτι δέν πρόκειται νά δοῦμε λευτεριά, ἄν δέν δείξουμε πρῶτα σωστή μετάνοια. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία τότε καί
μάλιστα ὁ ἰδικός μας, ὁ Δημητσανίτης Πατριάρχης, ὁ Ἐθνομάρτυρας ἅγιος Γρη2

γόριος ὁ Ε´, ἦταν ἐνάντιος πρός τά πρόωρα ἐπαναστατικά κινήματα κατά τοῦ
Τούρκου. Ἦταν ἐνάντιος, ὄχι μόνο γιατί αὐτά ἦταν ἄκριτα καί ἀσυλλόγιστα καί
πληρώνονταν μέ πολύ ἑλληνικό αἷμα, ἀλλά κυρίως γιατί δέν εἶχε προηγηθεῖ ἡ
μετάνοια τῶν Ἑλλήνων γιά τά προηγούμενα ἁμαρτήματά τους, ἀλλά μάλιστα
τά συνέχιζαν ἀκόμη.
5. Στήν γραμμή αὐτή τῶν ἁγίων Πατέρων, ἀγαπητοί μου, θέλω νά βαίνω καί
ἐγώ ὁ Ἐπίσκοπός σας, καί νά γίνομαι κήρυκας μετανοίας σέ σᾶς τόν λαό πού ὑπηρετῶ. Καί σεῖς ἔχετε γνωρίσει ἐμένα, ἀλλά καί ἐγώ ἔχω γνωρίσει ἐσᾶς καί ἔχω
διαπιστώσει τά ἁμαρτήματά σας τήν ἑπταετία πού εἶμαι κοντά σας. Σᾶς καλῶ νά
μετανοήσουμε ὅλοι μας, καί ἐγώ καί ἐσεῖς, γιά τά ἁματήματά μας ὁ καθένας.
Ὡς σοβαρώτερα ἁμαρτήματά σας, ἀγαπητοί μου, ἔχω διαπιστώσει πρῶτον
μέν τήν ἀδιαφορία σας γιά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, γι᾽ αὐτό καί τό πνευματικό θεολογικό ἐπίπεδό μας εἶναι χαμηλό. Ἔτσι εἶναι! Μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ σοφιζόμαστε
καί σωφρονιζόμαστε. Ἄν δέν τόν μελετοῦμε, εἴμαστε χαμηλοῦ ἐπιπέδου καί ἄς
κομπάζουμε γιά τά πολιτιστικά μας καί ἄλλα ἔργα. Ὅμως, δέν διαβάζετε, ἀγαπητοί μου, τήν Ἁγία Γραφή καί τά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Γουρλώνετε τά
μάτια σας στίς τηλεοράσεις καί ξεκοκκαλίζετε τίς ἐφημερίδες – ἐννοῶ καί τίς
τοπικές ἐφημερίδες – ἀλλά τόν θεόπνευστο λόγο τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι στό Βιβλίο
Του, τήν Ἁγία Γραφή, δέν τόν διαβάζετε. Δέν τό θεωρεῖτε ἁμαρτία αὐτό, τό νά
ἔχετε ὄρεξη στά ἀνθρώπινα λόγια καί νά περιφρονεῖτε τά θεόπνευστα λόγια τῆς
Ἁγίας Γραφῆς; Εἶστε μεγάλοι στήν ἡλικία πολλοί ἀπό σᾶς καί δέν ἔχετε διαβάσει
οὔτε μιά φορά τά ἅγια λόγια τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, πού εἶναι
στήν Καινή Διαθήκη. Ἐζήτησα τήν Εὐχή τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί ἀρχίζω μέ
τήν νέα χρονιά νά ἑρμηνεύω καί νά ἐκδίδω κάθε μήνα ἕνα-ἕνα βιβλίο τῆς Ἁγίας
Γραφῆς. Νά δῶ! Θά δείξετε προθυμία ἀπό τήν νέα χρονιά νά διαβάζετε τά βιβλία
αὐτά, πού ἑρμηνεύουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἤ θά τά περιφρονήσετε; Νά δῶ!
Καί ἕνα ἄλλο σοβαρό ἁμάρτημα, ἀγαπητοί μου, πού ἔχω διαπιστώσει στήν
συνανστροφή μου μαζί σας, εἶναι ὅτι μερικοί ἔχουμε (βάζω καί τόν ἑαυτό μου),
ἔχουμε, λέγω, μέσα μας τόν βαρύ ὀγκόλιθο τοῦ ἐγωισμοῦ καί νομίζουμε ὅτι μπορεῖ
νά κρίνουμε καί νά κατακρίνουμε δημοσίως μάλιστα τίς ἐνέργειες τῶν ἄλλων,
ἀλλά καί ὅταν οἱ ἄλλοι μᾶς ἐξηγοῦν τό λάθος μας δέν ἔχουμε τήν δύναμη νά ζητήσουμε συγγνώμη ἀπό αὐτούς πού τούς πικράναμε μέ τήν ἀσυλλόγιστη καί
ἀσύνετη κριτική μας. Εἶναι πνευματικό καρκίνωμα τό ἁμάρτημα αὐτό καί κρῖμα
σ᾽ αὐτόν πού τό ἔχει, γιατί δέν πρόκειται νά προοδεύσει πνευματικά καί νά γευθεῖ
τήν γλυκειά ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Προσωπικά, ζητῶ συγγνώμη ἀπό ὅσους ἔδειξα
μία τέτοια διαγωγή. Θέλω νά διορθωθῶ.
3

Σᾶς εὔχομαι, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τό νέο ἔτος, νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τά
κακά πού μᾶς ἔζωσαν, νά δείξουμε πραγματική μετάνοια καί ἐπιστροφή στόν
Θεό, μέ ὄρεξη γιά προσευχή καί γιά μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, καί μέ τό νά
ζητοῦμε συγγνώμη ἀπό ὅσους πικράναμε καί προσβάλαμε. Μέ τήν ταπείνωση,
ἀδελφοί μου, θά βρεῖ ἡ ψυχή μας τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί θά εἴμαστε ἀγαπημένοι
μεταξύ μας.
«Τόν ταπεινό τόν χριστιανό ὅλοι τόν εὐλαβοῦνται,
ὡς καί αὐτοί οἱ δαίμονες τόν βλέπουν καί φοβοῦνται»!
Εὐλογημένο ἄς εἶναι ἀπό τόν Χριστό μας καί τήν Παναγία μας καί εὐτυχισμένο τό νέο ἔτος 2014. Ἄς ἐπικρατήσει στήν Γορτυνία μας καί τήν Μεγαλόπολή μας καί σ᾽ ὅλη τήν ἀγαπημένη μας πατρίδα τό ὡραῖο πολίτευμα τῆς
Χριστοκρατίας, πού κάνει ὄμορφη καί γλυκειά τήν ζωή μας καί μᾶς χαρίζει τόν
γλυκό Παράδεισο.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 12 Ἰανουαρίου 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΕΒΕΣΤΑΤΟ ΕΜΠΑΙΓΜΟ
ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,
1. Μέ πολύ πόνο γράφω τό κήρυγμα αὐτό. Ὥστε λοιπόν ἔγινε καί αὐτή ἡ φρικτή ἀσέβεια στήν εὐλογημένη μας πατρίδα; Ποιά ἀσέβεια; Τό νά ἐμπαιχθεῖ τό
Ἅγιο Ποτήριο, πού μέσα του ἔχει τόν σεσαρκωμένο Υἱό τοῦ Θεοῦ, καί νά ἐμπαιχθεῖ μάλιστα ἀπό πολιτικό πρόσωπο. Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη ἀσέβεια ἀπό αὐτήν.
Πῶς νά δοῦμε προκοπή σέ αὐτόν τόν τόπο, ὅταν βουλευτής τῆς χώρας μας διακωμωδεῖ παρρησίᾳ τό ἱερώτατο Μυστήριο, πού ἐκφράζει τήν πίστη μας, ὁ δέ
«λαός εἱστήκει θεωρῶν» (Λουκ. 23,35), ὄχι μόνον, ἀλλά καγχάζων καί χειροκροτῶν; Δέν μᾶς φτάνουν τά τόσα κακά μέ τήν ἀποστασία μας ἀπό τόν Θεό,
θέλουμε καί χειρότερα;
2. Ὅμως ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει νά μᾶς δώσει
ἑρμηνεία στό ὅλο θέμα. Ἀπό τήν ἀρχή, ἀγαπητοί μου, παρατηροῦνται στήν Ἁγία
Γραφή δυό γραμμές τῶν ἀνθρώπων: Ἡ καλή γενεά καί ἡ κακή γενεά. Ὅσο περνοῦν τά χρόνια καί διαβαίνουν οἱ καιροί βλέπουμε στήν Ἁγία Γραφή ἡ καλή γενεά
νά γίνεται πιό καλή καί ἡ κακή γενεά νά γίνεται πιό κακή. Αὐτά πρό Χριστοῦ,
πρίν ἀπό τήν πρώτη ἔλευσή Του. Ἀλλά μᾶς λέγει πάλι ἡ Ἁγία Γραφή ὅτι καί
μετά τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ θά παρατηρεῖται πάλι τό ἴδιο: Καιρό μέ τόν καιρό
τά τέκνα τοῦ Θεοῦ θά γίνονται πιό ἅγια, ἀλλά καί οἱ ἀσεβεῖς θά θρασύνονται περισσότερο καί θά βλασφημοῦν τόν Θεό καί θά ἐμπαίζουν τά θεῖα καί τά ἱερά. Καί
κατά τά χρόνια τά πρίν ἀπό τήν Δευτέρα τοῦ Χριστοῦ Παρουσία ἡ ἀντίθεση
αὐτή θά εἶναι πιό ζωηρή. Ἔτσι μᾶς λέγει ἡ Ἀποκάλυψη, «ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω
ἔτι καί ὁ ρυπαρός ρυπαρευθήτω ἔτι», ἀλλά καί «ὁ δίκαιος δικαιοσύνη ποιησάτω
ἔτι καί ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι» (22,11). Περιμένουμε λοιπόν, γιατί μᾶς τό λέει
ἡ Ἁγία Γραφή, περιμένουμε, λέγω, ἐμπαικτικές ἐκδηλώσεις καί παντοειδεῖς βλασφημίες κατά τοῦ Ὑψίστου. Δέν τίς φοβούμαστε. Σᾶς παραπέμπω, ἀγαπητοί
μου, στήν Παλαιά Διαθήκη, στόν β´ Ψαλμό τοῦ Ψαλτηρίου. Σ᾽ αὐτόν τόν Ψαλμό
βλέπουμε ὄχι ἕναν ἐμπαίκτη βουλευτή Διαμαντόπουλο, ἀλλά ἔθνη πολλά, ὀργανωμένα μέ βασιλεῖς καί ἄρχοντες, νά κινοῦνται κατά τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ καί
«κατά τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ» (στίχ. 2). Καί ὁ Ψαλμωδός λέει μέ ἀπορία: «Τί κά5

νουν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, μέ ποιόν τά βάζουν;» Νά τό πῶ ἐπί λέξει πῶς τό λέει:
«Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη καί λαοί ἐμελέτησαν κενά;» (στίχ. 1). «Κενά» λέει τά
διαβούλιά τους, δηλαδή χωρίς νόημα καί περιεχόμενο τά ὅσα λέγει τό ὀργανωμένο
αὐτό «κογκρέσσο» τῶν ἀθεϊστῶν. Τό «κογκρέσσο» αὐτό εἶχε ἀθεϊστικό σύνθημα.
Ακοῦστε το: «Νά τινάξουμε τόν Θεό ἀπό πάνω μας. Νά σπάσουμε κάθε δεσμό
μαζί του». Ἄς τό πῶ ἐπί λέξει τί ἔγραφε τό σύνθημά τους: «Διαρρήξωμεν τούς
δεσμούς αὐτῶν (δηλαδή τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Χριστοῦ) καί ἀπορρίψωμεν ἀφ᾽ ἡμῶν
τόν ζυγόν αὐτῶν» (στίχ. 3). Ὀργανωμένο σύστημα, ὅπως τό εἶπα, μέ ἀρχηγό
κυβερνήτη καί μέ καθορισμένο σύνθημα! Ἀλλά ὁ Ψαλμωδός, ἀγαπητοί μου, δέν
τρομάζει καθόλου ἀπό τό κίνημα αὐτό πού ξεσηκώνει πολλούς καί τούς στρέφει
ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Ξέρει ὁ ποιητής τί εἶναι ὁ Θεός καί τί εἶναι οἱ ἄνθρωποι, πού
τά βάζουν μέ τόν Θεό. Ὁ Θεός εἶναι ὁ αἰώνιος, ὁ παντοδύναμος καί οἱ ἄνθρωποι
εἶναι ἀδύνατοι καί σήμερα εἶναι καί αὔριο δέν εἶναι. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ποιητής μας
στόν ὑπέροχο αὐτό Ψαλμό παριστάνει τόν Θεό νά βλέπει ἀπό ψηλά τό ἀθεϊστικό
κίνημα, πού στρέφεται ἐναντίον Του, καί νά «γελάει». Γι᾽ αὐτό καί λέει στόν
Ψαλμό του: «Ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτούς», ὄχι μόνον, ἀλλά καί
θά τούς χλευάσει, «ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς», λέγει τό κείμενο (στίχ. 4). Ἀλλά ἄν οἱ
ἐμπαῖκτες, λόγου χάριν, βουλευτής Διαμαντόπουλος, ἐξακολουθοῦν τόν ἐμπαιγμό
τους καί τόν ὑβρισμό τους καί δέν μετανοοῦν, τότε ὁ Κύριος, λέγει ὁ Ψαλμωδός,
«λαλήσει πρός αὐτούς ἐν ὀργῇ Αὐτοῦ καί ἐν τῷ θυμῷ Αὐτοῦ ταράξει (= θά ταρακουνήσει καί θά συντρίψει) αὐτούς» (στίχ. 5).
3. Δέν ἀποροῦμε λοιπόν, ἀγαπητοί μου, γιά τούς ἐμφανιζομένους καί ἀκουομένους ἐμπαῖκτες, χειρότερος ἀπό τούς ὁποίους στίς ἡμέρες μας ἔγινε ὁ βουλευτής
Διαμαντόπουλος. Δέν ἀποροῦμε, λέγω, γι᾽ αὐτούς, γιατί ξέρουμε ἀπό τήν Ἁγία
Γραφή ὅτι ὅσο τά χρόνια περνοῦν καί πορευόμαστε πρός τήν Δευτέρα τοῦ Κυρίου
Παρουσία, θά συμβαίνουν τοιαῦτα φαινόμενα ἀσεβείας. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος μᾶς
λέγει ὅτι «ἐλεύσονται ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐμπαῖκται» (Β´ Πέτρ. 3,3). Καί
ὁ ἀδελφόθεος Ἰούδας πάλι μᾶς λέγει τόν ἴδιο λόγο, ὅτι «ἐν ἐσχάτῳ χρόνῳ ἔσονται
ἐμπαῖκται» (στίχ. 18). Τό μεγαλύτερο κακό ὅμως εἶναι μέ τόν ἀδιάφορο λαό,
πού ἀκούει μέ τά αὐτιά του νά ὑβρίζεται ἡ πίστη του καί βλέπει μέ τά μάτια του
νά ἐμπαίζονται τά ὅσια καί τά ἱερά, καί στέκει ἀδιάφορος, ὄχι μόνον, ἀλλά καί,
μέ τήν εὐχάριστη συμμετοχή του σέ αὐτά τά ἀσεβῆ φαινόμενα, νά φαίνεται ὅτι
τά ἐπιδοκιμάζει. Ἀλήθεια, πέστε μου, εἶναι χριστιανοί αὐτοί πού εἶδαν τό ἀσεβέστατο θέαμα νά ἐμπαίζεται τό Ἅγιο Ποτήριο καί νά μή διαμαρτυρηθοῦν ἤ νά μήν
ἀποχωρήσουν τουλάχιστον ἀπό τήν σατανική ἐκείνη πομπή; Εἶναι χριστιανοί
αὐτοί στούς ὁποίους ἐμεῖς οἱ Ἱερεῖς μποροῦμε νά ἐμπιστευθοῦμε νά παραστοῦν
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ὡς ἀνάδοχοι σέ βάπτισμα παιδιῶν; Ἀλήθεια, λέγω, θά μποροῦν αὐτοί νά προσέλθουν στό Ἅγιο Ποτήριο νά κοινωνήσουν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, αὐτό
πού ἐνέπαιξε ὁ ἐλεεινός καί ἀξιοθρήνητος βουλευτής Διαμαντόπουλος, χωρίς νά
διαμαρτύρονται, ἀλλά ἀντίθετα καί νά καγχάζουν; Ἤ, νά πῶ καί τό χειρότερο,
θά ὑπάρξει ἐπιτόπιος Ἱερεύς, ἐκεῖ ὅπου συνέβη τό σημεῖο αὐτό τοῦ Ἀντιχρίστου,
νά δώσει, χωρίς φόβο, τήν θεία Κοινωνία σ᾽ αὐτούς πού εἶδαν τήν διαβολική αὐτή
πράξη τοῦ ἀθέου βουλευτοῦ, μετέχοντες σ᾽ αὐτήν;
4. Ἡ ἴδια ἡ Γραφή, ἀγαπητοί μου, λέγει ὅτι ἄν ἐμεῖς οἱ χριστιανοί εἴμαστε
ἀδιάφοροι σέ τέτοια ἀσεβῆ φαινόμενα καί δέν ἀγωνιζόμαστε καί δέν διαμαρτυρόμαστε ἐναντίον αὐτῶν, τότε ἡ ἁμαρτία γίνεται ἀκόμη θρασύτερη καί κυβερνᾶ!
Γι᾽ αὐτό καί βλέπουμε στό κεφ. 12 τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκάλυψης τό θηρίο, πού
εἶναι ἡ ἁμαρτία, νά εἶναι στεφανωμένο μέ «ἑπτά διαδήματα» (στίχ. 3), μέ ἑπτά
στεφάνια δηαλαδή. Τί σημαίνουν τά στεφάνια καί μάλιστα ἑπτά; Σημαίνουν ὅτι
ἡ ἁμαρτία κυβερνᾶ! Ἐκεῖ θά καταντήσουμε, διότι οἱ χριστιανοί καί ἐμεῖς οἱ κληρικοί, πλήν μερικῶν, δέν εἴμαστε μαχητές. Τοῦτα τά χρόνια, τά δύσκολα χρόνια,
τά ἀπό τήν ἱερή Ἀποκάλυψη προφητευμένα χρόνια, ὅλοι πρέπει νά εἴμαστε ἀγωνιστές καί ὄχι ἀδιάφοροι γιά τήν πίστη μας τήν ἁγία, καί ὁ «πραΰς» ἀκόμη,
«ἔστω μαχητής», ὅπως λέγει ὁ προφήτης Ἰωήλ (4,11).
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
(Ἡ ζωή καί ἡ διδασκαλία Της)

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 19 Ἰανουαρίου 2014

Κήρυγμα 1ον: Καί γιά τούς Ἐθνικούς τό Εὐαγγέλιο
1. Ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἀποτελοῦμε, ἀδελφοί μου, τήν οἰκογένεια τῶν
παιδιῶν τοῦ Θεοῦ. Καί ἡ οἰκογένειά μας αὐτή λέγεται ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Ὅπως ὁ
καθένας πρέπει νά ξέρει τήν οἰκογένειά του, ἔτσι καί ἐμεῖς πρέπει νά γνωρίζουμε
τήν ἱερή μας οἰκογένεια, τήν Ἐκκλησία. Γι᾽ αὐτό σᾶς παρακαλῶ νά παρακολουθεῖτε μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τά κηρύγματά μας αὐτά, τά ὁποῖα θά μιλοῦν
γιά τήν ζωή καί τήν διδασκαλία τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Ἀρχίζω μέ τό
σημερινό μου κήρυγμα:
Ἀπό τήν ἀρχή ἡ Ἐκκλησία μας, ἀδελφοί μου, ἀντιμετώπισε δύο δυσκολίες.
Εἶναι τά δύο ἄκρα! Σᾶς παρακαλῶ νά πάρετε καί νά διαβάσετε ἕνα πολύ ὡραῖο
καί δυνατό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ ἀρχιμανδρίτου, μεγάλου νεωτέρου πατέρα τῆς
Ἐκκλησίας μας, τοῦ πατρός Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου. Εἶναι τό βιβλίο «Τά
δύο ἄκρα». Ἀπό τήν μία πλευρά εἶναι ὁ ζηλωτισμός καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά ὁ
φιλελευθερισμός. Αὐτά τά δύο, χριστιανοί μου, τά ἀντιμετώπισε ἡ Ἐκκλησία
ἀπό τήν ἀρχή. Ἀπό τήν μιά μεριά ἦταν οἱ «ἐξ Ἰουδαίων Χριστιανοί», πού ἤθελαν
αὐστηρότερο τό Εὐαγγέλιο, καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά ἦταν οἱ «ἐξ Ἐθνῶν Χριστιανοί», πού ἤθελαν τό Εὐαγγέλιο «πλανισμένο» καί ἐλεύθερο. Ἄς μιλήσω καθαρότερα καί σαφέστερα γιά τό τί θέλω νά πῶ:
2. Οἱ Ἰουδαῖοι, ἀδελφοί μου, ἦταν ἐθνικιστές. Θεωροῦσαν δηλαδή ὅτι ὁ Θεός
εἶναι δικός τους μόνο, ὅτι ὁ Θεός νοιάζεται γι᾽ αὐτούς μόνο καί γι᾽ αὐτό ἀπ᾽ ὅλα
τά ἔθνη ἐξέλεξε μόνον αὐτούς, γιατί αὐτοί εἶναι οἱ ἐκλεκτοί. Ὁ Θεός ὅμως εἶναι
παγκόσμιος καί ἐνδιαφέρεται γιά τήν σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων καί ὅλων
τῶν λαῶν. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Μεσσίας, σαρκώθηκε γιά τήν σωτηρία ὅλων
τῶν ἀνθρώπων. Γι᾽ αὐτό καί μετά τήν Ἀνάστασή Του εἶπε στούς μαθητές Του
νά πορευθοῦν σ᾽ ὅλα τά ἐθνη γιά νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο. «Πορευθέντες –
τούς εἶπε – μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη...». Αὐτό ὅμως, τό νά κηρύττεται δηλαδή τό Εὐαγγέλιο σέ ὅλους τούς λαούς, δέν τό ἤθελαν οἱ ἀπό τούς Ἰουδαίους
προερχόμενοι χριστιανοί, γιατί, ὅπως σᾶς εἶπα, νόμιζαν καί πίστευαν ὅτι ὁ Μεσσίας εἶναι γι᾽ αὐτούς μόνο. Αὐτό εἶναι τό πρῶτο πρόβλημα, ἡ πρώτη δυσκολία,
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πού ἀντιμετώπισε στήν ἀρχή ἡ Ἐκκλησία: Τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου πρέπει
νά κηρύττεται καί στούς ἐθνικούς, δηλαδή τούς εἰδωλολάτρες, ἤ εἶναι μόνο γιά
τούς Ἰουδαίους;
3. Σ᾽ αὐτό τό ἐρώτημα ἡ Ἐκκλησία ἀπήντησε ὅτι τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι γιά ὅλους καί ὄχι μόνο γιά τούς Ἰουδαίους. Σ᾽ αὐτή τήν θέση τῆς
Ἐκκλησίας μας ἔχουμε τά ἑξῆς ἐπιχειρήματα: (α) Τόν νεογέννητο Ἰησοῦ Χριστό πῆγαν νά τόν προσκυνήσουν ὄχι μόνο οἱ ποιμένες ἀπό τήν Ἰουδαία, ἀλλά
καί οἱ μάγοι ἐξ Ἀνατολῶν, εἰδωλολάτρες δηλαδή. Τόν Μεσσία τόν περίμενε ὅλη
ἡ ἀνθρωπότητα. (β) Τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, τότε πού γεννήθηκε οὐσιαστικά ἡ Ἐκκλησία μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δέν ἦταν μόνο Ἰουδαῖοι,
ἀλλά ἄνθρωποι ἀπό τά περισσότερα γνωστά μέρη τοῦ κόσμου. Ἦταν Ἰουδαῖοι
βεβαίως, ἀλλά καί ἄνθρωποι ἀπό τήν Μεσοποταμία, τήν Καππαδοκία, τόν
Πόντο, τήν Ἀσία, τήν Φρυγία, τήν Παμφυλία, τήν Αἴγυπτο, ἀπό τά μέρη τῆς
Λιβύης. Ἦταν Ρωμαῖοι, ἦταν Κρῆτες καί Ἄραβες, ἦταν Πάρθοι καί Μῆδοι
καί Ἐλαμῖτες, ἦταν ἀπ᾽ ὅλα τά μέρη τοῦ κόσμου (Πράξ. 2,9-11). (γ) Τό μήνυμα τοῦ Ἀγγέλου πρός τόν διάκονο Φίλιππο, νά πάει στόν δρόμο πού κατεβαίνει
ἀπό τήν Ἰερουαλήμ στήν Γάζα καί νά συναντήσει ἐκεῖ ἕναν ἀξιωματοῦχο
Αἰθίοπα. Ὁ Φίλιππος συνάντησε αὐτόν τόν ἀνώτερο ἀξιωματικό καί αὐλικό
τῆς βασίλισσας τῶν Αἰθιόπων πάνω στό ἅρμα του νά διαβάζει τόν προφήτη
Ἠσαΐα. Τόν κατήχησε καί ἔπειτα τόν βάπτισε (Πράξ. 8,26-28). Αὐτό ἔγινε
κατά τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, μέ τήν ἀποκάλυψη τοῦ Ἀγγέλου, ὅπως εἴπαμε. Ὁ
Αἰθίοπας βεβαίως δέν ἦταν Ἰουδαῖος. Ἄρα τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἦταν νά ἔρχονται στήν Ἐκκλησία ὄχι μόνον Ἰουδαῖοι, ἀλλά καί Ἐθνικοί. (δ) Μία ἄλλη παρόμοια ἀποκάλυψη ἔγινε καί στόν ἀπόστολο Πέτρο. Αὐτός ὁ Ἀπόστολος, πάλι
μέ ὅραμα, ἔμαθε νά μήν κάνει διάκριση μεταξύ Ἰουδαίων καί Ἐθνικῶν. Ἀπό
αὐτό φάνηκε ὅτι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι νά κηρύττεται τό Εὐαγγέλιο τοῦ
Χριστοῦ καί στούς Ἐθνικούς καί νά γίνονται καί αὐτοί μέλη τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Χριστοῦ (Πράξ. κεφ. 10.11). Μάλιστα ὁ ἀπόστολος Πέτρος στήν περίπτωση αὐτή ὁμολόγησε ὅτι «οὐκ ἔστι προσωπολήπτης ὁ Θεός, ἀλλ᾽ ἐν παντί
ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτόν καί ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτός αὐτῷ ἐστι»
(Πράξ. 10,34-35). (ε) Ὡς τελευταῖο παράδειγμα θά ἀναφέρουμε τόν διάκονο
Στέφανο. Γιατί λιθοβολήθηκε; Λιθοβολήθηκε ἀπό τούς Ἰουδαίους γιατί κατάλαβαν ἀπό τά κηρύγματά του ὅτι κηρύττει τόν Ἰησοῦν Χριστόν γιά ὅλο τόν
κόσμο, γιά ὅλα τά ἔθνη καί ἔτσι ἐξισώνει τό δικό τους προνομιοῦχο ἔθνος, πού
δέχθηκε τόν Νόμο τοῦ Μωυσῆ, τό ἐξισώνει, λέγω, μέ τά ἄλλα βέβηλα ἔθνη.
Ἡ κατηγορία ἐναντίον του ἦταν ὅτι τόν ἄκουσαν νά λέει στό κήρυγμά του ὅτι
9

ὁ Ἰησοῦς Χριστός θά ἀλλάξει τά ἱερά ἔθιμα καί τούς θεσμούς, πού παρέδωσε
ὁ Μωυσῆς στούς Ἰουδαίους (βλ. Πράξ. 6,14).
Μέ αὐτά καί μέ πολλά ἄλλα ἐπιχειρήματα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἀπό τήν
ἀρχή ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ νίκησε τήν στενοκαρδία τῶν Ἰουδαίων καί τό
κήρυγμά της ἀκουόταν πολύ ἔξω ἀπό τά Ἰουδαϊκά σύνορα, σέ ὅλα τά ἔθνη,
ὅπως τό εἶπε ὁ Ἰησοῦς Χριστός στούς μαθητές Του.
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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΟ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ
(Kήρυγμα τήν 25η Ἰανουαρίου 2014 στήν Ἱ. Μ. Κοιμ. Θεοτόκου
Μπούρα Φαλεσίας. Ἑξάμηνο μνημόσυνο μακαριστῆς Γεροντίσσης Θεολογίας)

1. Σήμερα, Σεβασμία Γερόντισσα, ὁσιώτατες Μοναχές καί ἀδελφοί χριστιανοί, σήμερα, λέγω, ἐδῶ στά ἀγαπητά σκηνώματα τοῦ Κυρίου, στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας μας Μπούρα-Φαλαισίας, θά τελέσουμε ἱερό Μνημόσυνο γιά τήν ἀνάπαυση τῆς
Μακαριστῆς Γεροντίσσης τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς, Θεολογίας Μοναχῆς, Καθηγουμένης. Πέρασε ἤδη ἕνα ἑξάμηνο ἀπό τήν ἡμέρα τοῦ ἀποχωρισμοῦ Της ἀπό ἐμᾶς.
Ἀλλά ὅσο καί ἄν περνάει ὁ καιρός, ἡ Μακαριστή Γερόντισσά μας μᾶς γίνεται πιό
ποθητή καί νοσταλγική. Δέν θά τήν λησμονήσουμε ποτέ. Τήν παρακαλοῦμε θερμά
ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκεται, στόν γλυκύ Παράδεισο, πού ἐπόθησε καί ἀγωνίστηκε γιά τήν
ἀπόλαυσή του, ἐκεῖ νά εὑρεθοῦμε καί ἐμεῖς μία ἡμέρα μαζί Της.
2. Ὅμως σήμερα, ἀγαπητοί μου, πού τελοῦμε τό ἑξάμηνο Μνησμόσυνο τῆς Μακαριστῆς πνευματικῆς μας Μητέρας Θεολογίας, σήμερα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει ἕναν μεγάλο πατέρα, τόν ἅγιο Γρηγόριο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.
Τόν πατέρα αὐτόν ἡ Ἐκκλησία τόν εἶπε «Θεολόγο». Τήν ὀνομασία αὐτή ἡ Ἐκκλησία τήν ἔδιδε μέ πολύ φειδώ, ὄχι ὅπως σήμερα πού πολλοί λέγονται «θεολόγοι», ἀλλά
εἶναι ἀθεολόγητοι. Μόνο τρία πρόσωπα, πού θεολόγησαν περισσότερο τῶν ἄλλων γιά
τήν ἀγάπη καί τό ἄκτιστο Φῶς, μόνο αὐτά τά πρόσωπα ἡ Ἐκκλησία τά ὀνόμασε
«Θεολόγους». Πρῶτος εἶναι ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, δεύτερος ὁ σήμερα ἑορταζόμενος ἅγιος Γρηγόριος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, καί τρίτος ὁ Συμεών ὁ
Νέος Θεολόγος. Ἄς παρατηρήσουμε μέ χαρά καί γλυκασμό ὅτι ἡ Μακαριστή Γερόντισσά μας, γιά τήν ὁποία συνήλθαμε σήμερα ἐδῶ, εἶχε τό ὄνομα ΘΕΟΛΟΓΙΑ.
3. Δέν μέ παίρνει ὁ χρόνος, ἀδελφοί, νά σᾶς πῶ πολλά γιά τόν ἅγιο πού ἑορτάζουμε
σήμερα, τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο. Ὀλίγα θά σᾶς πῶ, πού μοῦ κάνουν ἐντύπωση,
καί παρακαλῶ πολύ νά τά προσέξετε. Πρῶτον, μοῦ κάνει ἐντύπωση ἡ ἀσχολία τοῦ
ἁγίου. Κατάφερε τόν νοῦ του νά τόν στρέφει στόν Θεό καί στόν ἑαυτό του. «Ἑαυτῷ
καί Θεῷ συστρεφόμενος», λέγει κάπου.
Ὁ νοῦς μας, ἀγαπητοί, εἶναι σάν μία βελόνα, πού ἄν θέλουμε νά «παίζει» καλά, νά
εἶναι δηλαδή νόστιμη καί μέ νόημα ἡ ζωή μας, πρέπει νά τήν κλίνουμε στόν Θεό τήν
βελόνα αὐτή. Νά σκεπτόμεθα πάντα τόν καλό μας Ἰησοῦ Χριστό, τήν ἀγάπη Του
καί τήν δόξα Του. Ἔπειτα νά στρεφόμαστε στόν ἑαυτό μας καί νά βλέπουμε τά πάθη
μας, τά «χάλια» μας, καί στρεφόμενοι πάλι στόν Χριστό νά τοῦ λέμε: ΚΥΡΙΕ
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΕ ΜΕ. Ἄν τό καταφέρουμε αὐτό, ἀδελφοί μου χριστιανοί,
νά στρέψουμε δηλαδή σταθερά τό νοῦ μας στόν Χριστό καί στό νά βλέπουμε τήν
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ἁμαρτωλότητα τῆς καρδιᾶς μας, καί ὄχι νά ἀσχολούμαστε μέ τούς ἄλλους, αὐτό εἶναι
τό τέλειο. Αὐτό εἶναι τό ὕψος τῆς πνευματικῆς ζωῆς. «Ἑαυτῷ καί Θεῷ συστρεφόμενος», σάν τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο πού ἑορτάζουμε σήμερα.
4. Στήν στροφή του πρός τόν Θεό, γιά τήν ὁποία σᾶς μίλησα παραπάνω, ὁ ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος προχώρησε στό βάθος τῆς θεολογίας καί ἔγινε σάν τόν θεόπτη
Μωυσῆ. Τόν λέμε «θεόπτη» τόν Μωυσῆ γιατί εἶδε τόν Θεό. Ὁ Μωυσῆς παρεκάλεσε
τόν Θεό νά τοῦ φανερωθεῖ. «Ἐμφάνισόν μοι σεαυτόν», τοῦ εἶπε παρακαλώντας Τον.
Ἀλλά ὁ Θεός τοῦ εἶπε ὅτι αὐτό δέν εἶναι δυνατόν, γιατί «οὐ μή ἴδῃ ἄνθρωπος τό πρόσωπόν μου καί ζήσεται», τοῦ ἀπάντησε. Τότε, πῶς τόν Μωυσῆ τόν λέμε «θεόπτη»;
Τόν λέμε «θεόπτη», γιατί πάνω σέ μία πέτρα, σέ ἕνα ὄρος βρισκόμενος, εἶδε τά «ὀπίσθια» τοῦ Θεοῦ, ὅπως τό λέγει ἡ Ἁγία Γραφή (Ἐξ. 33,23). Ἔτσι, λοιπόν, καί ὁ σήμερα ἑορταζόμενος ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.
«Τί εἶναι αὐτό πού ἔπαθα, –λέγει κάπου– φίλοι μου καί συνεραστές τῆς ἀληθείας;
Ἔτρεχα νά νοήσω τόν Θεό καί ἔτσι ἀνέβηκα σέ ὄρος (ἐννοεῖ τήν θεολογία), πέρασα
τήν νεφέλη, μπῆκα στό βάθος, κοίταξα –"προσέβλεψα"», λέγει – καί «μόλις εἶδον
Θεοῦ τά ὀπίσθια».
5. Τί σημαίνει αὐτή ἡ ἔκφραση, ἀδελφοί χριστιανοί; Νομίζω ἡ ἔκφραση «ὀπίσθια
Θεοῦ», ἄλλη ἔννοια ἔχει στόν Μωυσῆ καί ἄλλη στόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο, ἄν
καί στίς δύο περιπτώσεις πρόκειται γιά θεοπτία. Παρακαλῶ ἀκοῦστε καί τίς δύο
ἔννοιες:
Στόν Μωυσέα τό ὅτι αὐτός εἶδε τά «ὀπίσθια» τοῦ Θεοῦ σημαίνει αὐτό πού θά γινόταν στά πίσω-πίσω χρόνια, στά μετά ἀπό αὐτόν. Τί ἔγινε στά πίσω χρόνια, πολύ
μετά ἀπό τόν Μωυσῆ; Ἔγινε ἡ σάρκωση τοῦ Υἱοῦ Τοῦ Θεοῦ, ἡ Γέννηση τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Αὐτό τό προφητεύουν καί ἄλλοι προφῆτες, ἀλλά πρῶτος τό εἶδε ὁ Μωυσῆς,
γι᾽ αὐτό καί λέγεται «θεόπτης».
Γιά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο ὅμως, πού ἔζησε μετά Χριστόν, μετά τήν Γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τά «ὀπίσθια» τοῦ Θεοῦ ἔχουν ἄλλη, βαθύτερη ἔννοια.
Ἀκοῦστε: Τόν Θεό, ἀγαπητοί μου, δέν μποροῦμε νά τόν νοήσουμε. Εἶναι «ἄληπτος»,
ὅπως λέγει ὁ ἅγιός μας, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Εἶναι δηλαδή ἀκατάληπτος. Ἐρευνώντας τόν Θεό αὐτό μόνο καταλαβαίνουμε, τό ὅτι δέν μποροῦμε νά τόν καταλάβουμε!
Ἀλλά τί, ἔχουμε λοιπόν παντελῆ ἄγνοια τοῦ Θεοῦ; Ὄχι! Ἀκοῦστε, ἀδελφοί! Στόν
Θεό, λέγουν οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἔχουμε αὐτά τά δύο: ΟΥΣΙΑ καί ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Τήν
οὐσία τοῦ Θεοῦ δέν μποροῦμε νά τήν νοήσουμε. Εἶναι ἀκατάληπτη. Αὐτό σημαίνει
ἐκεῖνο πού εἶπε ὁ Θεός στόν Μωυσῆ ὅτι «δέν μπορεῖ νά δεῖ κανείς τό πρόσωπό Του»
(Ἐξ. 33,20). Ἀλλά, ἄν δέν μποροῦμε νά νοήσουμε τήν Οὐσία τοῦ Θεοῦ, Τόν γνωρίζουμε ὅμως ἀπό τίς Ἐνέργειές Του. Αὐτές οἱ θεῖες Ἐνέργειες εἶναι τά «ὀπίσθια» τοῦ
Θεοῦ πού εἶδε ὁ θεόπτης ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Καί ὅταν λέμε «θεῖες Ἐνέργειες» ἐννοοῦμε τήν αὐτοαποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στά πλάσματά Του. Ὁ Θεός δρᾶ διά
12

τῶν θείωνΤου Ἐνεργειῶν. Καί αὐτές βέβαια εἶναι καταληπτές, ἀλλά μόνο ἀπό τούς
καθαρούς στήν καρδιά καί φωτισμένους στόν νοῦ. Ὥστε, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν
Θεολόγο καί ὅλους τούς ἁγίους Πατέρες, ὁ Θεός ἔχει τό «ἄληπτον», δηλαδή τό ἀκατάληπτον καί ἔχει πάλι τό «ληπτόν», δηλαδή τό καταληπτόν. Μέ τό ἕνα τόν θαυμάζουμε καί μέ τό ἄλλο μᾶς ἑλκύει, «Ἵνα τῷ ληπτῷ μέν ἕλκῃ, τῷ δέ ἀλήπτῳ
θαυμάζεται» (Λόγος ΛΗ, 7).
5. Τέλος καί τελειώνω, αὐτή ἡ θεοφόρα ψυχή τοῦ ἁγίου Γρηγορίου, πού ἄγγιξε τόν
Θεό, ἔγινε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πολύ γλυκειά καί εὐαίσθητη. Ναί, ὅποιος πλησιάζει
τόν Θεό καί Τόν γεύεται γίνεται καί περισσότερο γλυκός ἄνθρωπος. Ἔτσι, λοιπόν, ὁ
ἅγιός μας χύνει μέ τρυφερότητα τά αἰσθήματά του ἐκφράζοντας τόν πόνο του γιά τά
θλιβερά τοῦ βίου του. Σᾶς παραθέτω μιά περικοπή ἀπό κάποια του ἐπιστολή πρός
τόν Εὐδόξιο: «Μέ ἐρωτᾶς –τοῦ λέγει– τί κάνω; Πολλές θλίψεις. Τόν Βασίλειο δέν
τόν ἔχω (ἐννοεῖ τόν φίλο του ἅγιο Βασίλειο). Ὁ πατέρας μου καί ἡ μητέρα μου μέ
ἄφησαν (πέθαναν). Τό σῶμα μου ἀσθενεῖ, τά γεράματα εἶναι πάνω ἀπό τό κεφάλι μου
καί οἱ φροντίδες μέ περιπλέκουν. Οἱ φίλοι μου φάνηκαν ἄπιστοι. Τά πράγματα τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ἀποίμαντα. Τό πλοῖο ταξιδεύει τήν νύκτα, φῶς πουθενά καί ὁ Χριστός καθεύδει. Μία εἶναι ἡ λύση τῶν κακῶν, ὁ θάνατος» (Ἐπιστολή 80).
6. Θά μπορούσαμε ὁ καθένας ἀπό μᾶς, ἀγαπητοί μου, καί ὅλοι μαζί, νά γράψουμε
παρόμοιες θρηνωδίες καί νά ποῦμε σ᾽ αὐτές τίς προσωπικές μας θλίψεις, ἀλλά καί
τόν πόνο μας γιά τά γύρω μας συμβαίνοντα: Πολλή ἀποστασία ἀπό τόν Θεό σήμερα,
πολλή ἀσέβεια, πολλά ρεύματα, ξένα πρός τίς ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις μας, πολύ
φιλοπαπικό καί οἰκουμενιστικό πνεῦμα, χωρίς νά γίνεται δυναμική πολεμική ἐναντίον
του, καί ἄλλα καί ἄλλα οἰκογενειακά, ἐθνικά καί θρησκευτικά δεινά.
Καταφύγιό μας καί παρηγοριά μας γι᾽ αὐτά ἔχουμε τήν προσευχή. Παρακαλοῦμε
τήν Σεβαστή μας Μακαριστή Γερόντισσά μας Θεολογία, ὅπως πρεσβεύει στήν Παναγία μας γιά τό Μοναστήρι Της, νά πρεσβεύει στήν Κυρία μας Θεοτόκο καί γιά μᾶς,
πού μᾶς ἀγάπησε καί τήν ἀγαπήσαμε. Εἴθε νά συναντηθοῦμε μιά μέρα μαζί Της στήν
Βασιλεία τοῦ Χρστοῦ τήν Ἐπουράνιο, στόν γλυκό Παράδεισο, ὅπου «οὐκ ἔστι πόνος
οὐ λύπη οὐ στεναγμός», ΑΜΗΝ.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
(Ἡ ζωή καί ἡ διδασκαλία Της)

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 26 Ἰανουαρίου 2014

Κήρυγμα 2ον: Ἀρχίζει ἡ ἱεραποστολή στά ἔθνη
ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο
1. Παρακαλῶ, ἀδελφοί μου χριστιανοί, νά προσέχετε ἰδιαίτερα τά κηρύγματα
αὐτά πού σᾶς γράφω, γιατί θά ἀναφέρονται στήν Ὀρθόδοξη πίστη μας, τήν ζωή
καί τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Στό προηγούμενο κήρυγμα εἴπαμε ὅτι
ἡ Ἐκκλησία μας ἀντιμετώπισε ἀπό τήν ἀρχή δύο δυσκολίες. Ἡ μιά ἦταν ἄν θά
πρέπει νά κηρύττεται τό Εὐαγγέλιο καί στούς εἰδωλολάτρες καί ὄχι μόνο στούς
Ἰουδαίους. Καί βεβαίως, εἴπαμε, πρέπει νά κηρύττεται τό Εὐαγγέλιο καί στούς
ἐθνικούς, γιατί ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦλθε γιά ὅλο τόν κόσμο καί ὄχι μόνο γιά τούς
Ἰουδαίους. Οἱ Ἰουδαῖοι ἦταν κλεισμένοι στόν ἐθνικισμό τους καί θεωροῦσαν ὅλα
τά ἄλλα ἔθνη βέβηλα. Ἡ Ἐκκλησία μας ὅμως ἔχει διεθνισμό, γιατί θέλει σέ ὅλα
τά ἔθνη, σ᾽ ὅλη τήν οἰκουμένη νά ἐξαπλωθεῖ ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία της. Ἔτσι
οἱ Ἀπόστολοι, ἀφοῦ πῆραν τό μήνυμα ὅτι «καί τοῖς ἔθνεσιν ὁ Θεός τήν μετάνοιαν
ἔδωκεν εἰς ζωήν» (Πράξ. 11,18), ἄρχισαν τίς ἱεραποστολικές τους περιοδεῖες
καί στά ἔθνη. Ἔτσι ἄλλωστε τούς εἶχε πεῖ καί ὁ Διδάσκαλός τους, ὁ Ἰησοῦς
Χριστός: «Πορευθέντες – τούς εἶπε – μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη» (Ματθ.
28,19).
2. Κέντρο τῆς ἱεραποστολῆς ἦταν κυρίως ἡ Ἀντιόχεια. Δύο ἐκκλησιαστικά κέντρα ἦταν τότε: Τά Ἰεροσόλυμα καί ἡ Ἀντιόχεια. Πρέπει νά ποῦμε ἀπό τήν ἀρχή
ὅτι ἄλλο ἦταν τό πνεῦμα στά Ἰεροσόλυμα καί ἄλλο στήν Ἀντιόχεια. Στά Ἰεροσόλυμα εἶχε κυρίως τήν ἕδρα του ὁ Ἰουδαϊσμός, ἐνῶ στήν Ἀντιόχεια ὑπῆρχε ἕνα εὐρύτερο πνεῦμα, πού ἤθελε νά φέρει σ᾽ ὅλο τόν κόσμο τό μήνυμα τοῦ Χριστοῦ, τοῦ
ἀληθινοῦ Θεοῦ. Στήν Ἀντιόχεια βούιζε μελίσσι πού παρασκεύαζε τό γλυκό μέλι τῆς
ἱεραποστολῆς γιά ὅλα τά ἔθνη. Ἀπόδειξη αὐτοῦ εἶναι καί τό νέο ὄνομα πού πῆραν
οἱ ὀπαδοί τοῦ Χριστοῦ στήν Ἀντιόχεια. Ὀνομάστηκαν «χριστιανοί» (Πράξ. 11,26),
ἐνῶ πρῶτα ὀνομάζονταν μέ τό ἰουδαϊκό ὄνομα «ναζωραῖοι». Κυρίως τήν ἱεραποστολή στά ἔθνη τήν ἀνέλαβε ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Τήν ἀνέλαβε διά κλήσεως Θεοῦ
καί ὄχι αὐτοβούλως. Πόσο ὡραῖο εἶναι τό κεφ. 13 τοῦ βιβλίου τῶν Πράξεων τῶν
Ἀποστόλων, πού λέγει ὅτι μιά ὁμάδα προφητῶν καί διδασκάλων εἶχαν συγκεντρωθεῖ
ἐκεῖ στήν Ἀντιόχεια, γιά νά τελέσουν τήν Θεία Λειτουργία. Μάλιστα, λέγει τό κεί14

μενο, ὅτι εἶχαν νηστεύσει καί πρίν, γιατί θά κοινωνοῦσαν. Ὁ σκοπός τῆς συνάξεώς
τους ἦταν ἡ ἱεραποστολή. Νά φανερωθεῖ δηλαδή ἀπό τόν Θεό ποιοί θά ἀναλάβουν
τό ἱερό αὐτό ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ψυχῶν. Καί τήν ὥρα πού γινόταν ἡ Θεία
Λειτουργία – πιστεύσατέ το, χριστιανοί μου – τήν ὥρα ἐκείνη τήν ἱερά, λέγω,
μίλησε τό Ἅγιο Πνεῦμα. Μίλησε δι᾽ ἑνός προφήτου πού ἦταν ἐκεῖ. Καί εἶπε: «Ξεχωρίστε μου τόν Βαρνάβα καί τόν Σαῦλο γιά τό ἔργο πού τούς καλῶ». Τότε οἱ
πρεσβύτεροι πού ἦταν ἐκεῖ προσευχήθηκαν καί ἔθεσαν τά χέρια τους στούς δύο κεκλημένους καί τούς ἀπέστειλαν γιά τό ἔργο πού τούς κάλεσε ὁ Θεός (Πράξ. 13,13). Εἶχε πεῖ ἀπό παλαιά ὁ προφήτης Ἠσαΐας αὐτά τά λόγια, πού ἁρμόζει τώρα νά
τά ποῦμε γιά τούς Ἀποστόλους: «Πόσο ὡραῖοι εἶναι οἱ πόδες πού ἔρχονται νά μᾶς
εὐαγγελίσουν ἀγαθά μηνύματα;» (Ἠσ. 52,7). Τήν ἀρχηγία τῆς ἱεραποστολῆς τήν
ἔχει ὁ Βαρνάβας. Ὁ Σαῦλος τώρα τελευταῖα γνώρισε τήν πίστη, καλεσμένος θαυματουργικά ἀπό τόν Χριστό, γιατί πρῶτα ἦταν διώκτης, ὅπως ξέρουμε (βλ. Πράξ.
κεφ. 9). Καί ἀφοῦ τήν ἀρχηγία τῆς ἱεραποστολῆς τήν ἔχει ὁ Βαρνάβας, ἄρχισε
ἀπό τήν πατρίδα του. Καταγόταν ἀπό τήν Κύπρο. Πέρασαν ὅλη τήν νῆσο, ἀπό
τήν Σαλαμῖνα μέχρι τήν Πάφο καί κήρυτταν στίς Συναγωγές τῶν Ἰουδαίων. Ἀλλά
ἐκεῖ στήν Πάφο εἶχε τήν ἕδρα του ὁ Ρωμαῖος ἀνθύπατος, πού λεγόταν μέ τό διπλό
ὄνομα Σέργιος Παῦλος. Αὐτόν τόν ἄνδρα τό βιβλίο τῶν Πράξεων τόν λέγει «συνετό». Αὐτός, σάν «συνετός» πού ἦταν, ἤθελε νά ἀκούσει τήν διδασκαλία, αὐτό τό
νέο μήνυμα πού ἔφεραν αὐτοί οἱ δύο ἐπισκέπτες στό νησί του. Γι᾽ αὐτό καί τούς
κάλεσε στό διοικητήριό του. Προσοχή, χριστιανοί μου! Ἡ στιγμή εἶναι πολύ σοβαρή.
Αὐτήν τήν ὥρα τό Εὐαγγέλιο, πού ἄρχισε ἀπό τήν σπηλιά τῆς Βηθλεέμ, ἀνεβαίνει
στά ὑψηλά πατώματα! Τώρα ἐδῶ, μπροστά στόν Ρωμαῖο ἀνθύπατο τόν λόγο δέν
πρέπει νά ἔχει ὁ Βαρνάβας, ἀλλά ὁ Σαῦλος, πού εἶχε ἑλληνική παιδεία καί μόρφωση
καί ἦταν καί Ρωμαῖος πολίτης. Αὐτός λοιπόν τώρα, ὁ Σαῦλος, θά μιλήσει στόν
ἡγεμόνα Σέργιο Παῦλο. Φαντάζομαι, χριστιανοί μου, πόσο θά χτυποῦσε ἀπό χαρά
καί ἀγωνία ἡ καρδιά τοῦ Σαύλου ἐκείνη τήν ὥρα! Καί τί κήρυγμα δυνατό θά ἔκανε.
Θά πέταγαν σπίθες τά μάτια του! Χριστέ μου! Τί κήρυγμα θά ἦταν αὐτό, πού
ἔκανε ὁ Ἀπόστολός Σου στόν Ρωμαῖο ἀνθύπατο! Τό βιβλίο τῶν Πράξεων δέν μᾶς
διασώζει τό κήρυγμα, μᾶς λέει ὅμως γιά τό ἀποτέλεσμα, ὅτι ὁ ἀνθύπατος ἐπίστευσε
«ἐκπλησσόμενος ἐπί τῇ διδαχῇ τοῦ Κυρίου» (Πράξ. 13,4-12).
3. Ἡ πρώτη αὐτή ἐπιτυχία τοῦ ἀποστόλου Σαύλου, τό νά κερδίσει ἕναν ἐπίσημο στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ, τοῦ μίλησε πολύ δυνατά στήν ψυχή του καί τοῦ
ἄναψε τόν πόθο γιά τήν ἱεραποστολή στά ἔθνη. Γιατί ἐθνικός, εἰδωλολάτρης,
ἦταν ὁ ἀνθύπατος Σέργιος Παῦλος. Τώρα ἐδῶ ὁ Σαῦλος, μόνος του, ἄλλαξε τό
ὄνομά του πού ἠχοῦσε ἰουδαϊκά καί ἀπό «Σαῦλος» τό ἔκανε «Παῦλος», πού ἠχεῖ
15

ἑλληνικά. Χάριν τῆς ἑρμηνείας θά σᾶς πῶ, ἀδελφοί, αὐτό πού εἶπαν καί μερικοί
ἑρμηνευτές: Ὅτι ὁ Σαῦλος ὀνομάστηκε «Παῦλος», παίρνοντας τό ὄνομα τοῦ
ἀνθυπάτου, πού λεγόταν «Σέργιος Παῦλος», γιά νά ἐκφράσει τήν μεγάλη χαρά
τῆς ψυχῆς του γιά τήν ἐπιτυχία ἐκείνη τοῦ κηρύγματός του. Γιά νά θυμᾶται σ᾽
ὅλη του τήν ζωή τήν χάρη καί τήν χαρά αὐτή πού τοῦ ἔδωσε ὁ Ἰησοῦς Χριστός.
Ἀλλά ἔχουμε καί ἄλλα θαυμαστά καί ἐκπληκτικά στίς τρεῖς ἱεραποστολικές
περιοδεῖες τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Τίς εἶπα «τρεῖς». Ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα ὅμως,
θά σᾶς μιλήσω καί γιά τετάρτη περιοδεία τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἀποστόλου, πού
κατέληξε στόν μαρτυρικό του θάνατο.
(Συνεχίζεται)
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
(Ἡ ζωή καί ἡ διδασκαλία Της)

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014

Κήρυγμα 3ον: Ἱεραποστολική δράση τοῦ ἀποστόλου Παύλου
καί ἡ καταδίωξή του ἀπό τούς ἰουδαΐζοντες χριστιανούς
1. Εἴπαμε, ἀδελφοί χριστιανοί, στό προηγούμενο κήρυγμά μας ὅτι τό Εὐαγγέλιο
τοῦ Χριστοῦ ἄρχισε νά κηρύττεται καί στόν ἐθνικό κόσμο, στούς εἰδωλολάτρες
δηλαδή καί ὄχι μόνο στούς Ἰουδαίους. Τό ἔργο αὐτό, τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου
στά ἔθνη, τό ἀνέλαβε κυρίως ὁ ἀπόστολος Παῦλος μέ κέντρο στήν ἀρχή τήν
Ἀντιόχεια. Ἀρχίζουν οἱ ἀποστολικές περιοδεῖες τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἀποστόλου.
Εἴπαμε στό προηγούμενο κήρυγμα γιά τήν ἱεραποστολή στήν Κύπρο καί γιά τόν
μεγάλο καρπό ἀπό τήν ἱεραποστολή αὐτή, τό ὅτι κέρδισε στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ
τόν μεγάλο Ρωμαῖο ἀνθύπατο, τόν Σέργιο Παῦλο. Δέν ἔχω τόν χρόνο, ἀγαπητοί
μου, νά σᾶς μιλήσω ἀναλυτικά γιά ὅλες τίς περιοδεῖες τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἀποστόλου, πού ἔγινε ἀετός καί πέταξε παντοῦ ἀπό τόν μανιακό του πόθο νά κηρύξει
τόν σταυρωθέντα καί ἀναστάντα Ἰησοῦ Χριστό. Στά γρήγορα μόνο σᾶς λέγω
ὅτι ἔχουμε τρεῖς περιοδεῖες τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἄν καί σήμερα θά σᾶς μιλήσω
καί γιά τέταρτη περιοδεία του.
2. Στήν πρώτη του περιοδεία, μετά τήν Κύπρο πῆγε στήν νότιο Μικρά Ἀσία
(στήν Παμφυλία, τήν Πισιδία καί τήν Λυκαονία). Παντοῦ ὅπου πήγαινε ἵδρυε
χριστιανικές κοινότητες. Μέ βοηθούς τόν Σίλα καί τόν Τιμόθεο ἄρχισε τήν δεύτερη περιοδεία του καί πῆγε στήν Γαλατία καί τήν Μακεδονία καί ἀπό ἐκεῖ κατέβηκε στήν Ἀχαΐα, πού, ὡς ρωμαϊκή ἐπαρχία, πρέπει νά τήν ἐννοοῦμε ὡς
Πελοπόννησο καί Στερεά Ἑλλάδα μαζί. Ἦλθε καί στήν Ἀθήνα, τήν πόλη τῶν
φιλοσόφων, ἀλλά δέν εἶχε πολύ ἐπιτυχία τό κήρυγμά του σ᾽ αὐτήν. Μέ κέντρο
τήν Ἔφεσο ἄρχισε ἔπειτα τήν τρίτη του περιοδεία καί ἵδρυσε Ἐκκλησίες στήν
δυτική παράλια λωρίδα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἀπό ἐδῶ, συνοδευόμενος καί ἀπό
ἄλλα πρόσωπα, πῆγε στά Ἰεροσόλυμα φέροντας στούς ἐκεῖ χριστιανούς εἰσφορές
ἀπό τίς Ἐκκλησίες τῆς Μακεδονίας καί τῆς Ἀχαΐας.
3. Στίς περιοδεῖες του ὁ Ἀπόστολος συναντοῦσε μιά μεγάλη δυσκολία πού προερχόταν καί αὐτή ἀπό τούς Ἰουδαίους χριστιανούς. Εἴπαμε στά προηγούμενα
κηρύγματά μας ὅτι ἡ πρώτη δυσκολία ἦταν ἄν θά πρέπει νά κηρύττεται τό Εὐαγγέλιο καί στούς ἐθνικούς. Αὐτό λύθηκε καί ἀποφασίστηκε ὅτι, ἀφοῦ ὁ Μεσσίας
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ἦρθε γιά ὅλο τόν κόσμο, σ᾽ ὅλα τά ἔθνη, λοιπόν, πρέπει νά ἀκουστεῖ ὁ λόγος γι᾽
Αὐτόν. Ἀλλά προέκυψε ἔπειτα καί ἄλλη δυσκολία. Ἀκοῦστε: Ὅταν ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος πῆγε στά Ἰεροσόλυμα, ἀνέφερε στούς ἐκεῖ ἀποστόλους καί πρεσβυτέρους
τά θαυμαστά φαινόμενα κατά τίς περιοδεῖες του στούς εἰδωλολάτρες. Ὅτι δηλαδή
αὐτοί πιστεύουν στόν Ἰησοῦ Χριστό καί βαπτίζονται. Ὁ Θεός «ἄνοιξε στά ἔθνη
θύρα πίστεως» (Πράξ. 15,4)! Οἱ Ἀπόστολοι βεβαίως καί οἱ πρεσβύτεροι ἐδόξασαν
τόν Θεό γι᾽ αὐτό, ἀλλά μιά μερίδα χριστιανῶν, πού ἀποτελεῖτο ἀπό Φαρισαίους,
εἶπαν καί ἐπέμεναν ὅτι αὐτοί, οἱ ἀπό τά ἔθνη βαπτιζόμενοι χριστιανοί, πρέπει νά
περιτέμνονται καί νά τηροῦν καί αὐτοί τόν Μωσαϊκό Νόμο, ὅπως καί οἱ Ἰουδαῖοι.
Μάλιστα ἀντιπρόσωποι τῆς μερίδας αὐτῆς τῶν Φαρισαίων ἀπό τά Ἰεροσόλυμα
πῆγαν στήν Ἀντιόχεια καί ἔλεγαν στούς ἐκεῖ χριστιανούς ὅτι χωρίς τήν περιτομή
δέν μπορεῖ νά σωθοῦν (Πράξ. 15,1). Ἔγινε μεγάλη ἀναστάτωση καί ταραχή
ἀπό τό κήρυγμα αὐτό τῶν Φαρισαίων καί γιά τήν λύση τοῦ προβλήματος πού
δημιουργήθηκε ἔγινε ἡ πρώτη Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, στήν ὁποία συμμετεῖχαν, ὄχι μόνο οἱ Ἀπόστολοι, ἀλλά καί τό «πλῆθος», δηλαδή ὅλοι οἱ χριστιανοί.
Βλέπετε, ἀδελφοί χριστιανοί, στήν Ἐκκλησία μας τά θέματα δέν λύνονται ἀπό
ἕνα μόνο πρόσωπο, πού τό πιστεύουμε γιά ἀλάθητο (ὅπως οἱ παπικοί τόν Πάπα
τους!), ἀλλά στήν Ὀρθοδοξία μας τά προκύπτοντα θέματα λύνονται συνοδικῶς.
Ἔτσι λοιπόν στήν πρώτη Ἐκκλησία, γιά τό θέμα ἄν οἱ χριστιανοί πού προέρχονται ἀπό τά ἔθνη, πρέπει νά περιτέμνονται καί νά ἐφαρμόζουν τόν Μωσαϊκό
Νόμο, ἔγινε ἡ λεγομένη πρώτη Ἀποστολική Σύνοδος τό 48 μ.Χ. στά Ἰεροσόλυμα. Στήν Σύνοδο αὐτή μίλησαν ὅλοι οἱ εὑρισκόμενοι Ἀπόστολοι, ἀλλά ἄκουσαν
ὅλοι μέ πολλή προσοχή τά ὅσα ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἶπε γιά τά θαυμαστά σημεῖα
πού φανέρωσε ὁ Θεός κατά τήν ἀποστολή του στά ἔθνη. Ἡ ἀπόφαση τῆς Συνόδου
ἦταν ὄχι! Οἱ ἀπό τά ἔθνη γινόμενοι χριστιανοί, ὄχι, δέν πρέπει νά περιτέμνονται
καί νά ἐπιβαρύνονται μέ τήν τήρηση τῶν ἄλλων ἐντολῶν τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου.
Ἀρκεῖ δηλαδή γιά τήν σωτηρία τους ἡ σωστή πίστη τους στόν Ἰησοῦ Χριστό
καί τό ἱερό βάπτισμα πού λαμβάνουν. Πρέπει ὅμως ἀκόμη νά μήν τρῶνε εἰδωλόθυτα (κρέατα δηλαδή πού εἶχαν προσφερθεῖ ὡς θυσία στά εἴδωλα καί πωλοῦνταν
ἔπειτα στά κρεωπωλεῖα), νά μήν πορνεύουν, γιατί τήν πορνεία τήν ἐξασκοῦσαν
συχνά οἱ εἰδωλολάτρες καί τήν θεωροῦσαν ὡς ἱερή πράξη, καί τέλος νά μήν τρῶνε
πνιγμένα ζῶα οὔτε νά πίνουν αἷμα. Γιατί οἱ εἰδωλολάτρες ἔπιναν αἷμα, γιά νά γίνουν τάχα ἀθάνατοι. Ὁ Θεός γιά τήν ἀθάνατη ζωή θά ἔδινε στόν λαό Του νά πιεῖ
τό Αἷμα τοῦ Υἱοῦ Του, πού ἐπρόκειτο νά σαρκωθεῖ. Γι᾽ αὐτό καί ἀπαγόρευσε στήν
Παλαιά Διαθήκη στούς Ἰουδαίους νά πίνουν αἷμα ζώων ἤ καί ἀνθρώπων, ὅπως
ἔκαναν οἱ εἰδωλολάτρες στά δεῖπνα τους.
18

4. Λύθηκαν λοιπόν καί οἱ δύο δυσκολίες, πού ἀντιμετώπισε ἡ Ἐκκλησία στήν
ἀρχή: Τό Εὐαγγέλιο θά ἐκηρύττετο καί στούς Ἐθνικούς καί αὐτοί βαπτιζόμενοι
δέν θά ἦταν ἀνάγκη καί νά περιτέμνονται ἤ νά τηροῦν τίς ἄλλες διατάξεις τοῦ
Μωσαϊκοῦ Νόμου. Σώζει ἡ πίστη στόν Χριστό καί τό βάπτισμα, πού εἶναι συμμετοχή στήν ταφή καί τόν θάνατο τοῦ Χριστοῦ καί δέν σώζει ἡ περιτομή καί ἡ
τήρηση τῶν διατάξεων τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, πού δόθηκαν γιά παιδαγωγικό
σκοπό. Ὅμως καί μετά τήν Ἀποστολική Σύνοδο καί τίς ἀποφάσεις της βρέθηκαν
χριστιανοί ἀπό τούς Ἰουδαίους πού ἐξακολουθοῦσαν νά θεωροῦν ὡς ὑποχρεωτικό
τόν Μωσαϊκό Νόμο γιά τούς ἀπό τά ἔθνη χριστιανούς. Αὐτοί ὀνομάστηκαν «Ἰουδαΐζοντες χριστιανοί». Αὐτοί ἔλεγαν ὅτι ἡ Ἀποστολική Σύνοδος ἔκανε συγκατάβαση στούς ἀπό τά ἔθνη χριστιανούς καί εἶπε νά μήν περιτέμνονται. Καί ἔλεγαν
ἀκόμη ὅτι αὐτοί οἱ ἐξ ἐθνῶν χριστιανοί, χωρίς τήν περιτομή, εἶναι κατώτεροι ἀπό
τούς ἄλλους, τούς Ἰουδαίους χριστιανούς, πού εἶναι περιτμημένοι. Ἔχουν δευτερεύουσα θέση ἀπ᾽ αὐτούς. Γι᾽ αὐτό καί ἰσχυρίζονταν, ἄν θέλουν οἱ ἐξ ἐθνῶν χριστιανοί νά εἶναι γνήσιοι καί σωστοί χριστιανοί, πρέπει νά περιτέμνονται καί αὐτοί,
ὅπως οἱ Ἰουδαῖοι χριστιανοί. Αὐτοί οἱ «ἰουδαΐζοντες χριστιανοί», ὅπως τούς
εἴπαμε, ἀναστάτωναν τίς Ἐκκλησίες, πού ἵδρυσε ὁ ἀπόστολος Παῦλος καί προκαλοῦσαν διαιρέσεις σ᾽ αὐτές. Προσπαθοῦσαν νά ἀποξενώσουν τούς χριστιανούς
ἀπό τόν πνευματικό τους γεννήτορα, τόν ἀπόστολο Παῦλο. Ὅμως, ἄν αὐτοί, οἱ
Ἰουδαΐζοντες χριστιανοί, ἔλεγαν ὅτι ἀπό συγκατάβαση ἡ Ἀποστολική Σύνοδος
πρός τούς ἐξ ἐθνῶν χριστιανούς εἶπε νά μήν περιτέμνονται, ὁ ἀπόστολος Παῦλος
ἔλεγε τό ἀκριβῶς ἀντίθετο: Ὅτι δηλαδή ἀπό συγκατάβαση ἡ Ἀποστολική Σύνοδος ἄφησε νά ἰσχύει ὁ Μωσαϊκός Νόμος στούς ἐξ Ἰουδαίων χριστιανούς. Γι᾽
αὐτό ἔβγαζε τό συμπέρασμα ὅτι ὁ Μωσαϊκός Νόμος εἶναι περιττός ὄχι μόνον
γιά τούς ἐξ ἐθνῶν χριστιανούς ἀλλά καί γιά τούς ἐξ Ἰουδαίων (βλ. πρός Γαλ.
2,14-21). Σ᾽ αὐτήν τήν βάση στεκόμενος ὁ Ἀπόστολος ἔλεγε πάλι ὅτι οἱ ἐξ ἐθνῶν
χριστιανοί, ἄν τηροῦν τόν Μωσαϊκό Νόμο, ξεπέφτουν ἀπό τήν σωτηρία: Λέγει
σ᾽ αὐτούς: «Κατηργήθητε ἀπό τοῦ Χριστοῦ, οἵτινες ἐν Νόμῳ δικαιοῦσθε, τῆς
Χάριτος ἐξεπέσατε» (Γαλ. 5,4).
5. Ὅπως τό καταλαβαίνουμε γίνεται μάχη καί ἀπό τήν μιά καί ἀπό τήν ἄλλη
πλευρά. Οἱ Ἰουδαΐζοντες χριστιανοί κατηγοροῦσαν τόν ἀπόστολο Παῦλο ὅτι διδάσκει παντοῦ ἐναντίον τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου καί ἐναντίον τοῦ Ἰουδαϊκοῦ Ναοῦ
(Πράξ. 21,21.28). Προκαλοῦσαν ταραχές καί ὁ Ἀπόστολος συνελήφθη ἀπό τήν
ρωμαϊκή ἐξουσία. Ἀκόμη περισσότερο, διοργάνωσαν συνωμοσία κατά τῆς ζωῆς
του, ἡ ὁποία ὅμως ἀποκαλύφθηκε καί γι᾽ αὐτό ὁ Απόστολος στάλθηκε στόν Ρωμαῖο προκουράτορα Φήλικα, στήν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης, ὅπου ἔμεινε δέ19

σμιος γιά δύο χρόνια. Ἀλλά οἱ Ἰουδαῖοι ἤθελαν νά ἔχουν τόν Παῦλο στά Ἰεροσόλυμα, γιά νά τόν θανατώσουν. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος, γιά νά μή συμβεῖ κάτι
τέτοιο, ἐπικαλέστηκε τήν ὑψηλή του ἰδιότητα τοῦ Ρωμαίου πολίτου καί ἐζήτησε
νά δικαστεῖ στήν Ρώμη ἀπό τόν ἴδιο τόν ἄρχοντα. Ἔτσι γιά τήν ὑπόθεσή του
εἶπε: «Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι» (Πράξ. 25,11)! Καί ὁ Ἀπόστολος στάλθηκε στήν
Ρώμη γιά νά δικαστεῖ ἀπό τόν αὐτοκράτορα. Ἐδῶ ἔμεινε ἄλλα δύο χρόνια δέσμιος
(Πράξ. κεφ. 25-28).
6. Ἀξιόπιστοι μάρτυρες μᾶς λέγουν ὅτι ὁ ἀπόστολος Παῦλος μαρτύρησε στήν
Ρώμη· πρῶτος αὐτό τό λέγει ὁ ἅγιος Κλήμης, Ἐπίσκοπος Ρώμης. Ὁ Ἐπίσκοπος ὅμως τῆς Καισαρείας Εὐσέβιος στήν Ἐκκλησιαστική του Ἱστορία λέγει ὅτι
ὁ μαρτυρικός θάνατος τοῦ Ἀποστόλου στήν Ρώμη δέν ἔγινε τώρα σ᾽ αὐτά τά
δεσμά. Ἄρα ὁ ἀπόστολος ἐλευθερώθηκε καί ἄρχισε καί τέταρτη περιοδεία. Φανταστεῖτε: Μετά ἀπό τόσα δεινά καί φυλακίσεις πάλι περιοδεία γιά τό κήρυγμα
τοῦ Εὐαγγελίου. Μετά τήν περιοδεία αὐτή φυλακίστηκε πάλι, γιά δεύτερη φορά
στήν Ρώμη, καί τότε ὑπέστη τόν μαρτυρικό του θάνατο, ἐπί τοῦ αὐτοκράτορος
Νέρωνος.
Μερικοί ἀμφισβητοῦν τήν τέταρτη αὐτή περιοδεία. Ὅμως ὁ ἐκκλησιαστικός
συγγραφεύς Εὐσέβιος Καισαρείας ἔχει ἐπιχειρήματα ὅτι ἔγινε. Οἱ ἴδιες οἱ ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου, πού λέγονται ἐπιστολές τῆς «αἰχμαλωσίας», ὁμιλοῦν γιά
δύο δεσμά, τά «ἐλαφρά» καί τά «βαρέα» δεσμά. Αὐτά τά «βαρέα» δεσμά τά
ὑπέστη μέ τήν δεύτερη φυλάκισή του στήν Ρώμη κατά τήν ὁποία συνέβη ὁ μαρτυρικός του θάνατος. Γι᾽ αὐτόν μιλάει ἡ Β´ πρός Τιμόθεον ἐπιστολή (4,6), πού
ὁ Ἀπόστολος τόν θεωρεῖ ὅτι πλησιάζει. Ποῦ ἐπῆγε κατά τήν περιοδεία του
αὐτήν – τήν τέταρτη – δέν γνωρίζουμε ἀκριβῶς. Ὡς βέβαιο πρέπει νά ποῦμε ὅτι
πῆγε στήν Ἱσπανία, ὅπου καί εἶχε προγραμματίσει ἀπό παλαιά (βλ. Ρωμ.
15,24.28).
7. Μέ τήν θαυμαστή ἱεραποστολική δράση τοῦ ἀποστόλου Παύλου ὁ χριστιανισμός διαδόθηκε στά σπουδαιότερα κέντρα τοῦ ἐθνικοῦ κόσμου. Πραγματικά,
αὐτός «περισσότερο πάντων ἐκοπίασε» (Β´ Κορ. 2,16). – Ὡς πρός τήν χρονολόγηση τῶν ἀναφερομένων παραπάνω γεγονότων, ὡς βάση θά λάβουμε τήν εὑρεθεῖσα στούς Δελφούς ἐπιγραφή, στήν ὁποία ἀναφέρεται ὁ ἀνθύπατος τῆς Ἀχαΐας
Γαλλίων, τότε πού μετέβη ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν Κόρινθο (βλ. Πράξ. 18,12).
Μέ βάση λοιπόν τήν ἐπιγραφή αὐτή ἡ Ἀποστολική Σύνοδος ἔγινε τό 48 μ.Χ.
καί τά βαρέα διετῆ δεσμά τοῦ Παύλου στήν Ρώμη τά ἔτη 58-60 μ.Χ.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
(Ἡ ζωή καί ἡ διδασκαλία Της)

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014

Κήρυγμα 4ον: O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΕΘΝΗ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
1. Στά κηρύγματά μας γιά τήν ἱερή ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀδελφοί μου
χριστιανοί, μιλᾶμε γιά τήν διάδοση τοῦ χριστιανισμοῦ στά ἔθνη, στούς εἰδωλολάτρες δηλαδή. Καί εἴπαμε ὅτι τήν ἀποστολή αὐτή τήν ἀνέλαβε κυρίως ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ὅμως καί ἄλλοι Ἀπόστολοι κήρυξαν στά ἔθνη. Σήμερα θά
μιλήσουμε γιά τόν ἀπόστολο Πέτρο καί τόν ἀπόστολο Ἰωάννη.
2. Γιά τόν ἀπόστολο Πέτρο, ἀγαπητοί μου, γνωρίζουμε ὅτι ἔδρασε στήν Παλαιστίνη. Ἀλλά στό βιβλίο Πράξεις τῶν Ἀποστόλων διαβάζουμε ὅτι εὑρισκόμενος
ὁ Πέτρος στά Ἰεροσόλυμα «ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον» (12,17). Ποιός ἦταν
αὐτός ὁ «ἕτερος τόπος», στόν ὁποῖο πορεύθηκε, δέν γνωρίζουμε. Ἦταν ἔξω ἀπό
τήν Ἰερουσαλήμ ἤ ἔξω ἀπό τήν Παλαιστίνη; Πάντως ἀφοῦ ὁ Ἀπόστολος τήν
πρώτη του ἐπιστολή τήν στέλνει στούς χριστιανούς τοῦ Πόντου, τῆς Γαλατίας,
τῆς Καππαδοκίας, τῆς Ἀσίας καί τῆς Βιθυνίας (1,1) μποροῦμε νά συμπεράνουμε ὅτι κήρυξε στίς ἐπαρχίες αὐτές. Ἐπίσης, ἀφοῦ στήν Κόρινθο ὑπῆρχαν
χριστιανοί, πού ἦταν προσκολλημένοι στόν ἀπόστολο Πέτρο (ἡ μερίδα τοῦ
Κηφᾶ), ὅπως τό μαθαίνουμε ἀπό τήν Α´ πρός Κορινθίους ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου (1,12), μποροῦμε πάλι νά συμπεράνουμε ὅτι πῆγε καί στήν Κόρινθο ὁ ἀπόστολος Πέτρος. Ὡς βέβαιο πρέπει νά θεωροῦμε ὅτι ὁ Ἀπόστολος
αὐτός πῆγε καί στήν Ρώμη γιά νά κηρύξει τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ἔχουμε
πολλές μαρτυρίες γι᾽ αὐτό, ἀλλά ἡ ἀρχαιότερη μαρτυρία εἶναι ὁ ἅγιος Κλήμης,
ἐπίσκοπος Ρώμης. Τό πρόβλημα ὅμως εἶναι τό πότε ὁ ἀπόστολος Πέτρος μετέβη
στήν Ρώμη. Γιατί τό τελευταῖο κεφάλαιο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, πού
μιλάει γιά τά χριστιανικά πράγματα τῆς Ρώμης, δέν ἀναφέρει τόν ἀπόστολο
Πέτρο. Τό ἴδιο καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος στίς ἐπιστολές του πού ἔγραφε, ὅταν
ἦταν δέσμιος στήν Ρώμη (τίς πρός Κολοσσαεῖς, πρός Ἐφεσίους, πρός Φιλιππησίους καί πρός Φιλήμονα), δέν ἀναφέρει καί αὐτός τόν ἀπόστολο Πέτρο. Ἄρα
αὐτός πρέπει νά ἔφθασε στήν Ρώμη στό τέλος τῆς παραμονῆς τοῦ ἀποστόλου
Παύλου σ᾽ αὐτήν ἤ καί ἀργότερα ἀκόμη.
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3. Τά εἶπα αὐτά, ἀγαπητοί μου, καί ζητῶ συγγνώμη πού σᾶς κούρασα, γιατί
εἶχα τόν λόγο μου πού τά εἶπα. Ἀκοῦστε: Οἱ παπικοί στηρίζουν τό πρωτεῖο τοῦ
Πάπα στό ὅτι ἡ Ἐκκλησία τους ἱδρύθηκε – λέγουν – ἀπό τόν ἀπόστολο Πέτρο, ὁ
ὁποῖος ἦταν ὁ κορυφαῖος τῶν ἀποστόλων. Ἀλλά ἀπό τήν παραπάνω ἔρευνα φαίνεται
καθαρά ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης δέν ἱδρύθηκε ἀπό τόν ἀπόστολο Πέτρο. Προτοῦ
ἀκόμη ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐπισκεφθεῖ τήν Ρώμη ἤδη εἶχε γράψει ἐπιστολή στήν
Ἐκκλησία τῆς Ρώμης. Ἄρα εἶχε ἤδη ἱδρυθεῖ Ἐκκλησία ἐκεῖ. Δέν ἱδρύθηκε λοιπόν
ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης ἀπό τόν ἀπόστολο Πέτρο, γιατί αὐτός πῆγε στήν Ρώμη
πολύ μετά τόν ἀπόστολο Παῦλο. Μαζί μέ τά ἄλλα τους λοιπόν οἱ παπικοί καί τό
«πρωτεῖο» τους τό στηρίζουν σέ λανθασμένο ἐπιχείρημα, σέ σφαλερή βάση. Ἡ
γνώμη τῶν παπικῶν ὅτι ὁ ἀπόστολος Πέτρος ἦταν ὁ πρῶτος Ἐπίσκοπος στήν
Ρώμη γιά 25 χρόνια εἶναι καί αὐτή λανθασμένη, γιατί ἀντιτίθεται στόν ἀρχαιότερο
κατάλογο τῶν Ρωμαίων Ἐπισκόπων, τόν ὁποῖο διέσωσε ὁ Εἰρηναῖος (στό ἔργο του
Κατά αἱρέσεων 3,3,3). Κατά τόν κατάλογο αὐτόν πρῶτος Ἐπίσκοπος Ρώμης
εἶναι ὁ Λῖνος. – Σ᾽ αὐτά τά μέρη λοιπόν τοῦ ἐθνικοῦ κόσμου, πού ἀναφέραμε παραπάνω, πῆγε ὁ ἀπόστολος Πέτρος γιά νά κηρύξει τό Εὐαγγέλιο.
4. Καί τώρα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά ποῦμε ὀλίγα καί γιά τόν Ἀπόστολο
καί Εὐαγγελιστή Ἰωάννη τόν θεολόγο, ποιά ἐθνικά μέρη ἐπισκέφθηκε αὐτός γιά
τόν εὐαγγελισμό τῶν ἀνθρώπων. Κατά παλαιά παράδοση, ἡ ὁποία μαρτυρεῖται
στά κείμενα, ὁ ἀπόστολος Ἰωάννης, μετά τόν μαρτυρικό θάνατο τοῦ Παύλου καί
τήν ἅλωση τῆς Ἰερουσαλήμ (τό 70 μ.Χ.) ἦλθε ἀπό τά Ἰεροσόλυμα καί ἐγκαταστάθηκε στήν Ἔφεσο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Σ᾽ αὐτό, ξαναλέγω, ἔχουμε πολλές
μαρτυρίες ἀπό τά κείμενα. Τό λέγει καί ὁ ἅγιος Πολύκαρπος, Ἐπίσκοπος Ρώμης,
κ.ἄ. Στήν Μικρά Ἀσία ὁ ἅγιος Ἀπόστολος ἐργάστηκε γιά τήν διοργάνωση τῶν
χριστιανικῶν κοινοτήτων καί τήν διάδοση τοῦ χριστιανισμοῦ. Μετέβη καί στήν
νῆσο Πάτμο ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ὅπου ἔγραψε τήν Ἀποκάλυψη. Ὡς σκοπόν
γιά τήν μετάβασή του στήν Πάτμο ὁ Εὐαγγελιστής στήν Ἀποκάλυψή του ἀναφέρει «διά τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί τήν μαρτυρίαν τοῦ Ἰησοῦ» (1,9), δηλαδή γιά
τό κήρυγμα. Αὐτό σημαίνει ἡ φράση «μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ». Ἀκόμη γιά τόν
εὐαγγελιστή Ἰωάννη λέγεται ὅτι μετέβη καί αὐτός στήν Ρώμη γιά τό κήρυγμα
τοῦ Εὐαγγελίου. Γιά τόν Ἰωάννη ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶπε στόν Πέτρο, «ἐάν αὐτόν
θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρός σέ;» (Ἰωάν. 21,22). Ἀπό τά λόγια αὐτά πίστευσαν μερικοί ὅτι ὁ Ἰωάννης δέν θά πεθάνει. Ὅμως ὁ Ἰωάννης πέθανε. Τό ἴδιο
τό Εὐαγγέλιο μάλιστα δίνει ἐξηγήσεις σ᾽ αὐτό· λέγει: «Οὐκ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς ὅτι
οὐκ ἀποθνήσκει, ἀλλ᾽ ἐάν αὐτόν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρός σέ;». Ἡ εὐσεβής παράδοση δέχθηκε ὅτι ὁ Ἰωάννης πέθανε μέν, ἀλλά ἡ ψυχή του δέν χωρί22

στηκε ἀπό τό σῶμα του. Ἔτσι, εἶπαν ὅτι ὁ Ἰωάννης κοιμᾶται στόν τάφο, ἀλλά
ἡ ἀναπνοή του γινόταν αἰσθητή μέχρι τήν ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους. Αὐτό τό εἶπε
ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος. Ἄλλοι ὅμως εἶπαν ὅτι οἱ μαθητές τοῦ Ἰωάννου ἦλθαν τήν
ἄλλη ἡμέρα τῆς ταφῆς του στόν τάφο καί δέν βρῆκαν τό σῶμα του, γιατί μετατέθηκε στήν ἄλλη ζωή. Αὐτό τό λέγει ἕνα ἀπόκρυφο κείμενο «Πράξεις τοῦ ἀποστόλου Ἰωάννου», πού γράφτηκε ἀρχές τοῦ 300 μ.Χ.
5. Τέλος, γιά τόν λόγο μας περί τοῦ εὐαγγελιστοῦ καί θεολόγου Ἰωάννου, ἄς
ποῦμε καί αὐτό: Ἀπό τό 300 μ.Χ. καί ἔπειτα ἐμφανίζεται μιά γνώμη ὅτι στήν
Μικρά Ἀσία, ἐκτός ἀπό τόν εὐαγγελιστή Ἰωάννη, ὑπῆρχε καί ἄλλος Ἰωάννης.
Ἡ γνώμη αὐτή προῆλθε ἀπό τήν ἀμφιβολία ἄν τήν Ἀποκάλυψη τήν ἔγραψε ὁ
Ἰωάννης. Εἶπαν, δηλαδή, ὅτι τήν Ἀποκάλυψη τήν ἔγραψε ἄλλος Ἰωάννης, ὁ
Ἰωάννης ὁ λεγόμενος «πρεσβύτερος», ὁ ὁποῖος σέ κάποιον κατάλογο τοῦ Παπία
Ἱεραπόλεως ἀναφέρεται ὡς μαθητής τοῦ Χριστοῦ καί αὐτός. Ἀκόμη αὐτήν τήν
ἰδέα θέλησαν νά τήν στηρίξουν καί στό ὅτι στήν Ἔφεσο ὑπῆρχαν δύο τάφοι μέ
τό ὄνομα τοῦ Ἰωάννου. Τό θέμα αὐτό, ἀγαπητοί μου, περί τῶν δύο «Ἰωαννῶν»,
τοῦ «Εὐαγγελιστοῦ» καί τοῦ «Πρεσβυτέρου» τό ἀνακίνησαν στά νεώτερα χρόνια,
ἀλλά δόθηκε ἡ ἑξῆς ἀπάντηση, τήν ὁποία δεχόμαστε καί ἐμεῖς: Ὁ εὐαγγελιστής
Ἰωάννης καί ὁ πρεσβύτερος Ἰωάννης εἶναι τό ἴδιο πρόσωπο. Ἄν ὁ Παπίας Ἱεραπόλεως ἀναφέρει τόν Ἰωάννη δύο φορές εἶναι γιατί ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης εἶχε
δύο στάδια δράσεως: Τό ἕνα στήν Παλαιστίνη καί τό ἄλλο στήν Μικρά Ἀσία.
Τόν λέγει «Πρεσβύτερο» ὁ Παπίας, διότι πραγματικά, ὅπως φαίνεται καί ἀπό
τήν Καινή Διαθήκη ἀκόμη, τόν Ἐπίσκοπο τόν ὀνόμαζαν καί «Πρεσβύτερο». Οἱ
δύο τάφοι μέ τό ὄνομα Ἰωάννης ἀνῆκαν καί οἱ δύο στόν εὐαγγελιστή Ἰωάννη.
Ἀπό τόν πρῶτο τάφο τό σῶμα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ μετακομίστηκε σέ ἄλλο νεώτερο
τάφο. Ἔτσι καταρρίπτεται ἡ γνώμη περί ἄλλου πρεσβυτέρου Ἰωάννου καί ἄρα
τήν Ἀποκάλυψη τήν ἔγραψε ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί ὄχι ἄλλος Ἰωάννης,
καλούμενος «Πρεσβύτερος».
Σᾶς ἐκούρασα, ἀδελφοί, ἀλλά ἦταν ἀνάγκη νά σᾶς τά πῶ αὐτά, γιά νά μήν
ὑπάρχει κενό στά μαθήματά μας στήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία πού μελετοῦμε.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
(Ἡ ζωή καί ἡ διδασκαλία Της)

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014

Κήρυγμα 5ον: ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ.
ΟΙ ΔΥΟ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
1. Εἶμαι χαρούμενος, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γιά τήν σειρά τῶν κηρυγμάτων
πού σᾶς κάνω. Σ᾽ αὐτή τήν σειρά θά ἀναφέρουμε πολλά θέματα, σχεδόν ὅλα τά
θέματα τῆς πίστης μας. Σέ σειρά κηρυγμάτων θά σᾶς παρουσιάσω ὅλη τήν
Ἐκκλησιαστική μας ἱστορία. Θά μορφωθεῖτε θεολογικά ἀπό αὐτήν τήν σειρά,
γι᾽ αὐτό καί παρακαλῶ, ὅσο καί ἄν φαίνονται δύσκολα τά κηρύγματα, νά τά παρακολουθεῖτε μέ ἐνδιαφέρον.
Μέχρι τώρα εἴπαμε γιά τόν εὐαγγελισμό τῶν Ἀποστόλων στούς Ἰουδαίους καί
τά ἔθνη. Μέ τό σημερινό μου κήρυγμα θά πᾶμε πιό κοντά στήν Ἐκκλησία μας,
γιά νά δοῦμε τήν ζωή της καί τήν ὀργάνωσή της. Οἱ πρῶτοι χριστιανοί, ἀγαπητοί
μου, ἦταν ἐνθουσιώδεις καί ἐξεδήλωναν αὐτόν τόν ἐνθουσιασμό τους σ᾽ ὅλη τους
τήν συμπεριφορά. Ὁ ἐνθουσιασμός τους αὐτός προερχόταν ἀπό τήν ἰδέα ὅτι ὁ
Ἰησοῦς Χριστός θά ἔλθει σύντομα μέ τήν Δευτέρα Του Παρουσία, γιά νά κρίνει
τόν κόσμο. Αὐτή τους ἡ ἰδέα προῆλθε ἀπό παρεξήγηση ἑνός λόγου τοῦ Χριστοῦ,
πού εἶπε κάποτε ὅτι «εἶναι μερικοί ἀπό σᾶς ἐδῶ, οἱ ὁποῖοι δέν θά πεθάνουν μέχρις
ὅτου δοῦν τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ νά ἔρχεται δυναμικά» (Μάρκ. 9,1). Νά τό πῶ
ἀκριβῶς πῶς τό εἶπε: «Εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μή γεύσωνται
θανάτου ἕως ἄν ἴδωσι τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει». Νόμισαν
λοιπόν οἱ πρῶτοι χριστιανοί ὅτι αὐτός ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ μας ἀναφέρεται στήν
Δευτέρα Παρουσία Του. Καί ἀφοῦ εἶπε ὅτι «θά ζοῦν μερικοί μέχρι τότε», ἄρα ἡ
Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ θά εἶναι σύντομη. Αὐτόν ὅμως τόν λόγο ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου, τόν εἶπε γιά τήν Μεταμόρφωσή Του στό ὄρος Θαβώρ, γι᾽
αὐτό ἀμέσως παρακάτω τό ἱερό κείμενο μιλάει γιά τήν Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ (βλ. Μάρκ. 9,2 ἑξ.). Τέλος πάντων, ἀπ᾽ αὐτόν τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἀπό τούς ἄλλους λόγους Του, ὅτι ἡ ὥρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας Του εἶναι ἄγνωστη καί πρόκειται νά ἔλθει αἰφνίδια (βλ. Μάρκ. 13,32
ἑξ.) οἱ πρῶτοι χριστιανοί περίμεναν σύντομη τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ.
Γιατί ἡ ἔννοια τοῦ ἀγνώστου καί τοῦ αἰφνιδίου φέρνει τήν ἔννοια τοῦ συντόμου.
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Ἀλλά καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Φιλιππησίους ἐπιστολή Του ἔγραψε:
«Ὁ Κύριος ἐγγύς» (4,5). Ἡ ἰδέα αὐτή ὅτι ὁ Κύριος θά ἔλθει σύντομα κρατοῦσε
τούς χριστιανούς σέ ψυχική διέγερση καί αὐτό ἦταν πού εἴπαμε ὄτι οἱ χριστιανοί
εἶχαν ἐνθουσιαστικές τάσεις. Θά μέ ἔφερνε μακρυά ὁ λόγος νά σᾶς πῶ ὅλη τήν
ἔκταση τοῦ φαινομένου αὐτοῦ. Αὐτό μόνο σᾶς λέγω ὅτι οἱ χριστιανοί τῆς Θεσσαλονίκης ἔφτασαν σέ τέτοιο σημεῖο ὥστε ἔπαυσαν νά ἐργάζονται, γιατί περίμεναν
ἐναγώνια τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος
ἔγραψε τήν Α´ πρός Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολή, γιά νά πεῖ στούς χριστιανούς ὅτι
δέν πρόκειται νά ἔλθει ὁ Κύριος ἀκόμη μέ τήν Δευτέρα Του Παρουσία, ἐάν δέν
συμβοῦν πρῶτα ὁρισμένα σημεῖα, προγνωστικά σημεῖα τῆς Παρουσίας Του. Καί
ἀφοῦ τά σημεῖα αὐτά δέν συνέβησαν ἀκόμη, μήν περιμένουν λοιπόν σύντομα τήν
παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Πάντως, παρά τό ὅτι κατέπεσαν κάπως οἱ ἐνθουσιαστικές
τάσεις τῶν χριστιανῶν, ὅμως, σέ ἠπιώτερη μορφή, αὐτός ὁ ἐνθουσιασμός ἦταν
χαρακτηριστικός τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας μέχρι τά μέσα τῆς δευτέρας ἐκατονταετηρίδος καί ἐκδηλωνόταν σέ ὅλη τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ἄς ἔχουμε κι
ἐμεῖς, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τήν ἔννοια τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ,
ὅτι σύντομη εἶναι ἡ παρούσα ζωή μας καί ὅτι ὁ θάνατος πολλές φορές ἔρχεται
αἰφνίδια καί ἀπρόοπτα. Γι᾽ αὐτό στήν πρωινή μας προσευχή ἄς λέμε: «Χριστέ
μου, ἄν αὐτή ἡ μέρα εἶναι ἡ τελευταία τῆς ζωῆς μου, συγχώρησέ μου τά ἁμαρτήματα πού ἔπραξα καί πάρε τήν ψυχή μου στήν Βασιλεία Σου τήν ἐπουράνιο».
Τό ἴδιο νά λέμε καί τό βράδυ, προτοῦ νά κοιμηθοῦμε.
2. Εἴπαμε ὅτι οἱ ἐνθουσιαστικές τάσεις τῶν πρώτων χριστιανῶν ἐκδηλώνονταν
σ᾽ ὅλη τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι, ἐκδηλώνονταν καί στήν διοργάνωσή της.
Στήν διοργάνωση τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρχαν δύο τάξεις ἐκκλησιαστικῶν λειτουργῶν. Πρῶτον, ἦταν ἐκείνη ἡ τάξη τῶν λειτουργῶν πού δέν ἀνῆκαν σέ καμμιά
τοπική χριστιανική κοινότητα, σέ καμμιά Ἐνορία ἤ Μητρόπολη, ὅπως θά λέγαμε
σήμερα. Καί, δεύτερον, ἦταν ἐκεῖνοι οἱ ἐκκλησιαστικοί λειτουργοί, πού ἦταν μόνιμοι σέ κάποια ἐκκλησιαστική κοινότητα. Σάν νά ποῦμε οἱ Ἱερεῖς πού ἔχουν κάποια Ἐνορία ἤ οἱ Ἐπίσκοποι πού ἔχουν κάποια Ἐπισκοπή. Τήν πρώτη τάξη
τῶν ἐκκλησιαστικῶν λειτουργῶν, αὐτῶν δηλαδή πού δέν ἀνῆκαν σέ ὁρισμένη χριστιανική κοινότητα, τήν ἀποτελοῦσαν οἱ «ἀπόστολοι» καί οἱ «προφῆτες» (βλ.
Λουκ. 11,49. Α´ Κορινθ. 12,28). Ὅταν λέμε «ἀπόστολοι» δέν ἐννοοῦμε τούς
Δώδεκα Ἀποστόλους, ἀλλά ἐννοοῦμε γενικά ἐκείνους πού ἔκαναν τό ἔργο τῶν
Ἀποστόλων, περιόδευαν δηλαδή διάφορα μέρη καί κήρυτταν τό Εὐαγγέλιο. Γι᾽
αὐτό καί οἱ ἀπόστολοι αὐτοί εἶχαν καί ἄλλη ὀνομασία· λέγονταν «εὐαγγελιστές»
(Ἐφεσ. 4,11). Οἱ ἀπόστολοι καί οἱ εὐαγγελιστές εἶχαν ὡς ἔργο τους νά ἱδρύουν
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χριστιανικές κοινότητες. Ὅπως τό καταλαβαίνουμε, ὅταν ἱδρυθεῖ μία χριστιανική
κοινότητα, χρειάζεται ἔπειτα πολλή δουλειά γιά νά στερεωθεῖ ἡ κοινότητα αὐτή.
Αὐτό τό ἔργο ὅμως δέν μποροῦσαν νά τό κάνουν οἱ ἀπόστολοι, γιατί ἔπρεπε νά
περιοδεύουν. Αὐτό τό ἔργο, τό νά ἑδραιώνουν τήν ἱδρυθεῖσα ἀπό τούς ἀποστόλους
κοινότητα, τό ἔκαναν οἱ «προφῆτες» (βλ. Πράξ. 15,22.32 καί 13,1). Ἐννοεῖται
ὅτι ἕνας «ἀπόστολος» μποροῦσε νά παύσει νά περιοδεύει καί νά γίνει «προφήτης»,
νά ἀφιερωθεῖ δηλαδή στήν στερέωση τῆς Ἐκκλησίας πού ἵδρυσε. Καί ὁμοίως
πάλι ἕνας «προφήτης» μποροῦσε νά γίνει «ἀπόστολος», νά ἀναλάβει δηλαδή τό
ἔργο τοῦ περιοδεύοντος ἱεροκήρυκος (Πράξ. 13,1-3).
3. Τήν δεύτερη τάξη τῶν ἐκκλησιαστικῶν λειτουργῶν, ὅπως εἴπαμε, τήν ἀποτελοῦσαν οἱ μόνιμοι λειτουργοί σέ κάθε ἐκκλησιαστική κοινότητα. Αὐτοί ἔφεραν
ἄλλα ὀνόματα. Λέγονταν «προϊστάμενοι» (Α´ Θεσ. 5,12), λέγονταν «κυβερνήσεις» (Α´ Κορινθ. 12,28) καί λέγονταν τέλος καί «ποιμένες» (Ἐφεσ. 4,11). Οἱ
λειτουργοί καί τῶν δύο τάξεων, καί τῆς πρώτης («ἀπόστολοι» καί «προφῆτες»)
καί τῆς δεύτερης («προϊστάμενοι», «κυβερνήσεις», «ποιμένες»), ὅπως λέγει ὁ
ἀπόστολος Παῦλος, εἶχαν τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κυρίως ὅμως
ὀνομάζονταν «χαρισματοῦχοι» καί ἐμπνέονταν κατ᾽ ἐξοχήν ἀπό ἐνθουσιαστικές
τάσεις οἱ λειτουργοί πού ἀνῆκαν στήν πρώτη τάξη, οἱ «ἀπόστολοι» καί
«προφῆτες». Στήν Καινή Διαθήκη ἔχουμε καί τούς «διδασκάλους», οἱ ὁποῖοι
ἄλλοτε μέν ἀναφέρονται μέ τούς χαρισματούχους (Πράξ. 13,1, «προφῆται και
διδάσκαλοι»), μ᾽ αὐτούς δηλαδή πού δέν εἶχαν μόνιμη κοινότητα, καί ἄλλοτε
ἀναφέρονται μέ τούς μόνιμους λειτουργούς κάθε κοινότητος (Ἐφεσ. 4,11, «ποιμένες καί διδάσκαλοι»). Οἱ «διδάσκαλοι» διέφεραν ἀπό τούς προφῆτες κατά τό
ὅτι δέν παρουσίαζαν ἐκεῖνο τό ἐνθουσιαστικό τῶν πρώτων ἐτῶν καί ἀργότερα
ἐγκαταστάθηκαν μόνιμα σέ ὁρισμένες κοινότητες. Γιά νά γίνουν κάπως κατανοητά τά παραπάνω σᾶς ἀναφέρω, χριστιανοί μου, αὐτό τό ἁπλό παράδειγμα:
Στήν ἐνορία σας ἔχετε τόν ἐφημέριο Ἱερέα. Αὐτός εἶναι ὁ μόνιμος λειτουργός
στήν ἐκκλησιαστική σας κοινότητα, ἐκεῖ ὅπου εἶστε. Αὐτός εἶναι «προϊστάμενος»
καί ὁ «ποιμήν» καί ὁ «κυβερνήτης» στήν Ἐνορία σας. Ὅμως στήν Ἐνορία παρουσιάζεται ἕνα ἔκτακτο συμβάν: Ἐμφανίστηκαν αἱρετικοί, γιά παράδειγμα. Καί
χρειάζεται ἕνας μελετημένος θεολόγος καί μέ πολλή πνευματική πείρα, γιά νά
τούς ἀποκρούσει. Αὐτός εἶναι ὁ εἰδικός «χαρισματοῦχος», ὁ «ἀπόστολος» ἤ ὁ
«προφήτης», πού ἀνήκει στήν πρώτη τάξη τῶν ἐκκλησιαστικῶν λειτουργῶν,
ὅπως εἴπαμε στό κήρυγμά μας.
(Συνεχίζεται)
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014

ΟΧΙ ΑΘΕΗ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί χριστιανοί,
1. Θεός ὑπάρχει καί μήν ἔχετε καμμία ἀμφιβολία γι᾽ αὐτό. Ὅλα ὅσα βλέπουμε
γύρω μας καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι εἴμαστε ἀπό τόν Θεό.
Ἀλλοίμονο σ᾽ ἐκεῖνον πού δέν βρῆκε τόν Θεό. Εἶναι ἀξιολύπητος. Γιατί ἡ ζωή
ἔχει νόημα καί περιεχόμενο μόνο μέ τόν Θεό. Τόν ἄθεο ἡ Ἁγία Γραφή τόν λέει
«ἄφρονα», ἄμυαλο δηλαδή! «Εἶπε ὁ “ἄφρονας” στήν καρδιά του – λέει τό Ψαλτήριο – ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός» (Ψαλμ. 13,1). Ἀλλά, θέλω νά σχολιάσω λίγο τόν
λόγο αὐτό τοῦ Ψαλτηρίου: «Ἄφρονα» λέει ἐκεῖνον πού μόνο στήν «καρδιά» του,
μέσα του δηλαδή, εἶπε ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός. Ἄν ὅμως κανείς αὐτό τό λέει φανερά
καί χωρίς ντροπή διακηρύττει ὅτι εἶναι ἄθεος, αὐτός πραγματικά εἶναι περισσότερο ἄμυαλος. Τό Ψαλτήριο μᾶς τό εἶπε αὐτό παραπάνω. Εὐχόμαστε στούς ἀθέους νά φωτισθοῦν, νά ταρακουνηθοῦν ἀπό κάποιο συμβάν στήν ζωή τους καί νά
βροῦν τόν Θεό καί νά τόν κάνουν ἔρωτά τους. Γιατί οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας
μιλᾶνε γιά ἔρωτα Θεοῦ.
2. Ἀλλά εἶναι ἄλλοι, πού λένε ὅτι πιστεύουν στόν Θεό καί ἐμφανίζονται μάλιστα
σέ ἑορτές καί θρησκευτικές ἐκδηλώσεις, ἀλλά τά ἔργα τους καί ὅλη ἡ ζωή τους
ἀποδεικνύουν ὅτι δέν εἶναι σωστοί χριστιανοί. Καί αὐτοί εἶναι σάν τούς πρώτους,
γιατί καί τόν Θεό δέν ζοῦν συνειδητά, ἀλλά καί θέλουν νά ἐκμεταλλευτοῦν τήν
θρησκεία γιά ἀτομικό τους συμφέρον, γιά κάποια πολιτική τους προαγωγή καί
ἐπιτυχία γιά παράδειγμα.
3. Ἀλλά τό θέμα μας εἶναι ἡ ἀθεΐα καί οἱ ἄθεοι. Ὅταν ἤμασταν μικροί, οἱ δάσκαλοί μας μᾶς μίλαγαν γιά τόν Θεό, μᾶς πήγαιναν στήν Ἐκκλησία καί ἀπ᾽
αὐτή τήν ὄμορφη παιδική ἡλικία μᾶς φύτεψαν μέσα μας βαθιά τήν πίστη στόν
Θεό. Ἀπό τήν ἱστορία πάλι τῆς ἔνδοξης πατρίδας μας μάθαμε ὅτι οἱ ἀγωνιστές
τοῦ ᾽21, πού μᾶς παρέδωσαν ἐλεύθερη πατρίδα, ἦταν βαθιά θρησκευτικοί ἄνδρες.
Ὅταν τά πράγματα τοῦ ἀγώνα δέν πήγαιναν καλά, ἔκαναν προσευχή στήν
Εἰκόνα τῆς Παναγιᾶς καί ἔπαιρναν θάρρος. «Μοῦ χαμογέλασε ἡ Παναγία στήν
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Εἰκόνα της», εἶπε ὁ Κολοκοτρώνης μετά ἀπό μία προσευχή του σ᾽ αὐτήν.
«Ἐμπρός λοιπόν στόν ἀγώνα, θά νικήσουμε»! Καί οἱ φαντάροι μας στήν Ἀλβανία – σ᾽ αὐτούς καί ὁ πατέρας μου – ἔβλεπαν τήν Μαυροφόρα στά χιονισμένα
βουνά νά προπορεύεται στόν ἀγώνα καί τά βόλια τοῦ ἐχθροῦ ἔκαναν στροφή!
Ἔτσι ὡς Ἑλληνικό ἔθνος ἀνακηρύξαμε τήν Παναγία «Ὑπέρμαχο Στρατηγό»!
Καί ὁ κύριος ἐθνικός μας Ὕμνος εἶναι τό «Τῇ Ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τά νικητήρια»! Ἡ ἱστορία τοῦ ἔθνους μας εἶναι ζυμωμένη μέ τήν πίστη στόν Θεό καί δημιουργήθηκε ἔτσι μία ἱερή παράδοση, πού τήν λέμε «Ἑλληνορθόδοξη» παράδοση.
Μέ αὐτή τήν παράδοση ἔχει διαποτιστεῖ ὅλο τό εἶναι μας, οἱ ἐκδηλώσεις μας, τά
ποιήματά μας, τά τραγούδια μας, τά ἔθιμά μας, οἱ ἐκφράσεις μας, τά πάντα. Τό
καύχημά μας εἶναι ἡ παράδοσή μας αὐτή.
4. Ἀφοῦ ἔτσι ἔχει τό θέμα γιά τήν ἀγαπημένη μας πατρίδα, μᾶς ταράσσει ὅταν
βλέπουμε καί ὅταν ἀκοῦμε νά γίνεται σ᾽ αὐτήν ὕπουλη προσπάθεια νά ἀλλοιωθεῖ
καί νά ἀποβληθεῖ ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας καί νά παύσει ἡ Ἑλλάδα μας
νά λέγεται καί νά εἶναι ὀρθόδοξη χώρα.
Αὐτό, ὄχι!, δέν θά τό ἐπιτρέψουμε. Ἐμεῖς οἱ κληρικοί καί ἰδιαίτερα οἱ Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι ἔχουμε ὁρκισθεῖ νά εἴμαστε φύλακες τῶν ἱερῶν παραδόσεων,
ὄχι, ξαναλέγω, δέν θά ἐπιτρέψουμε τήν ἀθεΐα στόν τόπο μας. Θά ἀγωνιστοῦμε
μέ δυναμικό λόγο, λόγο ὑπέρ τῆς ὀρθόδοξης πίστης μας, καί θά ἐλέγχουμε τίς
μωρολογίες τῶν ἀθέων, ὅπως θά ἐλέγχουμε καί τίς πλάνες τῶν παπικῶν καί τῶν
οἰκουμενιστῶν καί ὅλων τῶν αἱρετικῶν.
Ἄν θέλουμε – καί θέλουμε – τήν πρόοδο καί τήν εὐημερία τῆς πατρίδας μας,
ἄς ξαναβροῦμε τόν δρόμο μας πρός τόν ἀληθινό μας Θεό, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστό. Ἄς ἀνανεώσουμε, μέ ἐπί κεφαλῆς τούς ἄρχοντές μας, τούς ἑκάστοτε
ὑπουργούς καί πρωθυπουργούς μας, ἄς ἀνανεώσουμε, λέγω, τό ἱερό συμβόλαιό
μας μέ τήν Παναγία Δέσποινά μας. Συμβόλαιο ὅτι σάν ἔθνος θά νομοθετοῦμε καί
θά πορευόμαστε σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Υἱοῦ Της, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, τόν Ὁποῖον θέλουμε καί ἀπαιτοῦμε νά πιστεύουν οἱ ἄρχοντές μας καί
οἱ κυβερνῆτες τοῦ τόπου μας, οἱ σημερινοί καί οἱ αὐριανοί, καί τό δικό τους καλό
παράδειγμα νά ἀκολουθεῖ ὁ λαός, ΑΜΗΝ.
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ΠΕΝΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ

1. Ὅλοι οἱ βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἀποτελοῦμε, ἀγαπητοί μου, μία
ἱερή καί ἅγια οἰκογένεια, πού λέγεται Ἐκκλησία. ΜΙΑ εἶναι ἡ Ἐκκλησία καί
δέν εἶναι πολλές. Καί αὐτή ἡ Μία Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη. Ἡ Ἐκκλησία
εἶναι ἱερό σῶμα, πού κεφαλή του ἔχει τόν Ἰησοῦ Χριστό. Καί ἐπειδή ἅγια εἶναι
ἡ κεφαλή, ὁ Χριστός μας, πρέπει καί ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, νά ἀγωνιζόμαστε νά γίνουμε ἅγιοι. Τά μέσα δέ καί τήν μέθοδο γιά νά πετύχουμε τήν ἁγιότητα μᾶς τά δίνει ἡ Ἐκκλησία. Ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας,
ἀδελφοί μου, δέν εἶναι νά κάνει ἁπλᾶ «καλούς» ἀνθρώπους, σάν τούς μαθητές
τοῦ Πλάτωνα καί τοῦ Ἀριστοτέλη, ἀλλά ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά κάνει
τό ἄνθρωπο ἅγιο καί θεοφόρο. Δέν εἶναι ἡ Ἐκκλησία ἕνα καλό φιλανθρωπικό
ἵδρυμα ἤ ἕνα πολιτιστικό σωματεῖο, ἀλλά εἶναι ἕνα θεῖο καθίδρυμα, πού ἔχει μέσα
του κατοικοῦντα καί μένοντα τόν Θεό μας, δηλαδή τήν Ἁγία Τριάδα, τήν Παναγία
Δέσποινα, τούς ἀγγέλους καί ὅλους τούς ἁγίους καί ὅλους ἐμᾶς τούς βαπτισμένους χριστιανούς. Ἀφοῦ λοιπόν ὡς βαπτισμένοι χριστιανοί ἀνήκουμε σ᾽ αὐτήν τήν
Ἐκκλησία, πρέπει καί ὑποχρεούμεθα νά βαδίζουμε τόν δρόμο πρός τήν ἁγιότητα,
νά ἁγωνιζόμαστε νά γίνουμε ἅγιοι. Στό σημερινό μου κήρυγμα θά σᾶς πῶ τά
μέσα πού διαθέτει ἡ Ἐκκλησία γιά τόν ἁγιασμό μας. Πρῶτα-πρῶτα ἡ Ἐκκλησία
ἔχει τά ἱερά της Μυστήρια μέ τά ὁποῖα μᾶς δίνει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, γιατί
χωρίς τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ δέν μποροῦμε νά πετύχουμε τίποτε. Ἀλλά ἡ Ἐκκλησία
μᾶς διδάσκει καί τά θεανθρώπινα μέσα, τίς ἀρετές, μέ τίς ὁποῖες θά μπορέσουμε
νά νικήσουμε τά ἁμαρτωλά μας πάθη καί νά πετύχουμε τόν ἁγιασμό μας. Γι᾽
αὐτές τίς ἀρετές καί τίς πνευματικές ἀσκήσεις θά σᾶς μιλήσω σήμερα μέ λίγα
λόγια, ἀδελφοί μου χριστιανοί.
2. (α) Ἡ πρώτη ἄσκηση καί ἀρετή εἶναι ἡ πίστη. Τό νά ἔχουμε πίστη σημαίνει
νά παραδοθοῦμε ὁλόκαρδα στόν ἀγαπημένο μας Ἰησοῦ Χριστό καί νά εἴμαστε
ἕτοιμοι νά κάνουμε τά πάντα γιά τήν ἀγάπη Του. «Πίστη» σημαίνει νά ἐμπιστευόμαστε ἀπόλυτα στόν Θεό μας. Ἄς λέμε συχνά στήν προσευχή μας: «Χριστέ
μου, στερέωσέ μου τήν πίστη μου καί τήν ἀγάπη μου σέ Σένα. Ὅ,τι καί νά
συμβεῖ στήν ζωή μου νά μή φύγω ποτέ ἀπό Σένα καί νά μή Σέ ἀρνηθῶ ποτέ»!
(β) Ἡ δεύτερη ἄσκηση καί θεανθρώπινη ἀρετή εἶναι ἡ προσευχή καί ἡ νηστεία.
Οἱ ἀρετές αὐτές πρέπει νά γίνουν μέθοδος ζωῆς, τρόπος ζωῆς τῶν Ὀρθοδόξων
χριστιανῶν. Αὐτά τά δύο μέσα, ἡ προσευχή καί ἡ νηστεία, τά ἀναγκαῖα γιά τόν
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καθαγιασμό μας, δόθηκαν ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό, γι᾽ αὐτό καί εἶπα τίς ἀρετές
αὐτές «θεανθρώπινες». Ἡ προσευχή καί ἡ νηστεία, ἀδελφοί μου, φέρνουν τήν
Χάρη τοῦ Θεοῦ στήν ψυχή καί τήν τονώνουν καί τήν νευρώνουν, γιά νά εἶναι δυνατή στόν ἀγώνα της κατά τοῦ διαβόλου.
(γ) Ἄλλη θεανθρώπινη ἀρετή, πού πρέπει ὁπωσδήποτε νά ἔχουμε, εἶναι ἡ ἀγάπη.
Ἡ ἀγάπη, ἀδελφοί μου, δέν πρέπει νά ἔχει ὅρια. Ἡ ἀγάπη δέν ρωτάει ποιός εἶναι
καλός καί ποιός δέν εἶναι, ποιός μέ ἀγαπάει καί ποιός μέ ἐχθρεύεται. Ὁ καλός
χριστιανός ἀγαπάει ὅλους: Ἀγαπάει φίλους καί ἐχθρούς, ἀγαπάει ἁμαρτωλούς καί
κακούργους, χωρίς ὅμως νά ἀγαπάει τίς ἁμαρτίες τους καί τά ἐγκλήματά τους.
Μία τέτοια ἀγάπη εἶναι δῶρον Θεοῦ, γι᾽ αὐτό καί πρέπει νά τήν ζητᾶμε στήν προσευχή μας ἀπό τόν Θεό. Ἄς λέμε στήν προσευχή μας: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ,
Θεέ τῆς ἀγάπης, δός μου τήν ἀγάπη Σου, γιά νά τήν δίνω σέ ὅλους»!
(δ) Τέταρτη ἀρετή εἶναι ἡ πραότητα καί ἡ ταπείνωση. Μόνο ὁ πρᾶος στήν
καρδιά μπορεῖ νά καταπραΰνει τίς ἐπαναστατημένες καί ἄγριες καρδιές. Μόνο ὁ
ταπεινός στήν καρδιά μπορεῖ νά ταπεινώσει τίς ὑπερήφανες καί ἀλαζονικές ψυχές.
Χριστιανοί μου! Γιά νά γίνουμε πρᾶοι καί ταπεινοί στήν καρδιά πρέπει νά βάλουμε
σ᾽ αὐτήν τόν μόνον ἀληθινά «πρᾶον καί ταπεινόν τῇ καρδίᾳ» (Ματθ. 11,29),
δηλαδή τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Ὁ Χριστός μας ταπείνωσε τόν ἑαυτό Του,
στήν ἔσχατη ταπείνωση, ὥστε σταυρώθηκε γιά μᾶς.
(ε) Καί ἡ ἄλλη ἀρετή, θεανθρώπινη ἀρετή, γιατί μᾶς τήν δίδαξε ὁ Χριστός
μας, εἶναι ἡ ἀρετή τῆς ὑπομονῆς. Δηλαδή νά ὑπομένουμε τό κακό, νά ὑπομένουμε
τίς συκοφαντίες καί τίς πληγές τῶν ἄλλων καί νά μή θέλουμε νά ἀνταποδώσουμε
κακό ἀντί κακοῦ. Ἄς γνωρίζουμε, ἀδελφοί μου, ὅτι ὁ κόσμος, ὁ ἁμαρτωλός κόσμος, δέν μπορεῖ νά ὑποφέρει τούς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ, ὅπως δέν ὑπέφερε καί
τόν Χριστό μας. Τό μαρτύριο συνοδεύει τόν ἀληθινό χριστιανό. Ἀλλά ὁ χριστιανός
πρέπει νά ὑπομένει τό μαρτύριο τοῦ ἐμπαιγμοῦ τοῦ κόσμου καί νά μήν ὀργίζεται.
3. Αὐτές οἱ ἀρετές καί πνευματικές ἀσκήσεις πού σᾶς εἶπα, ἀδελφοί μου, μᾶς
ἔδωσαν τήν ἁγία Παρασκευή, τόν ἅγιο Ἀντώνιο, τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ,
τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Πατριάρχη μας, τόν Δημητσανίτη, καί ὅλους τούς ἁγίους.
Αὐτές πρέπει νά ἐφαρμόσουμε κι ἐμεῖς, γιά νά ἁγιάσουμε. Τήν μέθοδο ἀσκήσεως
αὐτῶν τῶν ἀρετῶν διδάσκει σωστά μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, γι᾽ αὐτό καί
μόνο στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μπορεῖ νά ἁγιάσει κανείς. Ἔξω ἀπό αὐτήν δέν
ὑπάρχει ἁγιότητα.

30

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
«ΔΟΓΜΑ»
Ἀγαπητέ κ. Λουδάρο,
Στά τεθέντα ἐρωτήματά Σας ἀπαντῶ ἐλεύθερα καί μέ εἰλικρίνεια, ὅπως ἁρμόζει νά ἐκφράζεται κάθε χριστιανός καί μάλιστα κάθε ἱερωμένος.
1. Στό πρῶτο ἐρώτημά σας ἀναφέρεσθε στήν ἀνακοίνωση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς
Συνόδου γιά τήν οἰκονομική κρίση πού ἔπληξε τήν πατρίδα μας καί μέ ἐρωτᾶτε
κατά πόσο οἱ Ἕλληνες θά μποροῦν νά βαστάσουν τήν παρούσα κατάσταση τῆς
κρίσης. Σ᾽ αὐτό συμπλέκω καί τό τρίτο ἐρώτημά σας, ἄν μέ ἱκανοποιεῖ ἡ ἀντιμετώπιση τῆς κρίσης ἀπό τήν Ἐκκλησία. Σᾶς ἀπαντῶ:
(α) Σχετικά μέ τήν ἀγωνία τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν κρίση στήν πατρίδα μας,
τήν ὁποίαν ἐκφράζει μέ τήν ἀνακοίνωσή της ἡ Δ.Ι.Σ., ἀπαντῶ τά ἑξῆς: Ἡ
Ἐκκλησία εἶναι Μάνα καί γι᾽ αὐτό δέν εἶναι ἀδιάφορη στά προβλήματα τῶν παιδιῶν της. Καί ὅταν λέγω προβλήματα δέν ἐννοῶ μόνο τά πνευματικά, ἀλλά καί
τά σωματικά καί τά ὑλικά προβλήματα. Ἡ Ἐκκλησία βλέπει ψυχο-σωματικά
τόν ἄνθρωπο καί σκύβει στοργικά καί πονετικά στίς ἀγωνίες του. Γίνονται πολλές, πάρα πολλές καί μεγάλες φιλανθρωπικές βοήθειες καί δραστηριότητες καί
ἀπό τήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί ἀπό ὅλες τίς κατά τόπους Μητροπόλεις.
Ἐπειδή μέ ἐρωτᾶτε καί γιά τήν Μητρόπολη πού διακονῶ, ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά
ἀναφέρω τίς περυσινές και φετινές πέραν τοῦ μεσονυκτίου τοῦ παγεροῦ χειμῶνος,
ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ πρωτοσυγκέλλου μου π. Ἰακώβου Κανάκη, μετέχοντος καί
ἐμοῦ, ἐξορμήσεις στούς κοιμωμένους στούς δρόμους τῶν Ἀθηνῶν ἄστεγους ἀδελφούς, στούς ὁποίους δίναμε χρήματα, κουβέρτες, ἐνδύματα, μαγειρεμένα φαγητά,
γλυκά καί ὅσα ἄλλα τά χρυσᾶ χέρια εὐλαβῶν κυριῶν μέ πολλή χαρά ἑτοίμασαν
γι᾽ αὐτούς. Συμβαίνει ὅμως ἡ Ἐκκλησία νά μή διαφημίζει τά ἔργα της, ὅπως
κάνουν οἱ κοσμικοί Σύλλογοι καί Ὀργανισμοί. Ἐμεῖς οἱ Ἱερεῖς καί Ἐπίσκοποι
δέν βλέπουμε τί κάναμε, γιά νά τό διαφημίσουμε, ἀλλά ἀγωνιᾶμε γι᾽ αὐτό πού
δέν κάναμε καί προσπαθοῦμε νά τό πετύχουμε. Ὁ Κύριός μας μᾶς εἶπε: «Ὅταν
ποιήσητε πάντα τά διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀρχεῖοί ἐσμεν, ὅτι ὅ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν» (Λουκ. 17,10).
(β) Ἀλλά ἐδῶ θέλω νά πῶ κάτι τό σοβαρό: Πολλοί σήμερα ἔχουν λανθασμένη
ἔννοια περί Ἐκκλησίας. Τήν νομίζουν ὡς ἕνα ἀνθρώπινο καί κοσμικό ὀργανισμό
καί λέγουν: «Τί κάνει ἡ Ἐκκλησία;» Καί ἐννοοῦν βέβαια τί κάνει ἡ Ἐκκλησία
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στόν λαό ὡς ὑλική καί κοινωνική προσφορά σ᾽ αὐτόν. Αὐτό τό ἐρώτημα τῶν κοσμικῶν, πού λέγεται ἰδιαίτερα σήμερα, εἶναι παγίδα γιά τούς ἱερεῖς καί λυποῦμαι
πού θά τό γράψω, ἀλλά εἶναι ἀλήθεια: Πολλοί κληρικοί σήμερα – τό βλέπουμε
αὐτό τό κακό – πέφτουν σ᾽ αὐτή τήν παγίδα καί ἀφιερώνονται στίς ἐνορίες τους
σέ φιλανθρωπικά καί πολιτιστικά ἔργα καί παραθεωροῦν τό πρωτεῦον ἔργο τους,
πού εἶναι ἡ κατήχηση τῶν χριστιανῶν στά δόγματα τῆς πίστης καί ἡ διδασκαλία
σ᾽ αὐτούς τῆς μεθόδου, τό πῶς νά πετύχουν τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς τους
γιά να θεωθοῦν. Ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας, κύριοι, εἶναι νά θεώσει τόν ἄνθρωπο.
Καί ἡ θέωση, ἡ ἕνωση δηλαδή μέ τόν Θεό, γίνεται μέ τήν κάθαρση τῆς ψυχῆς
ἀπό τά πάθη· γιατί γιά τόν Θεό, πού τά μπορεῖ ὅλα, ἕνα δέν τό μπορεῖ: Δέν
μπορεῖ νά ἑνωθεῖ μέ ἀκάθαρτο. Καί ἀφοῦ, λοιπόν, ὁ σκοπός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι
νά βρεῖ τόν Θεό καί νά ἑνωθεῖ μαζί Του, γιά δέ τόν Θεό εἶναι ἀδύνατο νά ἑνωθεῖ
μέ ἀκάθαρτο, ὅλο καί ὅλο τό ἔργο μας εἶναι νά καθαρίσουμε τήν καρδιά μας ἀπό
τά ἁμαρτωλά πάθη, γιά νά δοῦμε Πρόσωπο Θεοῦ μέ καθαρότητα, γιά νά ἑνωθοῦμε μαζί Του. Αὐτός εἶναι ὁ Παράδεισος! Τό κύριο ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
νά διδάσκει τήν μέθοδο τῆς ἀπαλλαγῆς τῆς ψυχῆς ἀπό τήν ἁμαρτία. Τήν μέθοδο
αὐτή τήν ἐκθέτει ἡ Ἁγία Γραφή καί τά βιβλία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅποιος Ἐπίσκοπος στή Μητρόπολή του καί ὅποιος Ἱερεύς στήν ἐνορία
του δέν κάνει αὐτοῦ τοῦ εἴδους τήν ποιμαντική, δέν ἐργάζεται σωστά, ὡς πνευματικός πατήρ καί ποιμενάρχης, καί ἄς μή ξεγελιέται ἀπό τά συσσίτια πού κάνει
καί ἀπό τά φιλανθρωπικά του ἱδρύματα πού ἔχει. Ὡραῖα τό εἶπε κάποιος: «Δέν
εἶναι ἡ Ἐκκλησία Ἐρυθρός Σταυρός»! Ἐμεῖς οἱ Ἱερεῖς καί Ἀρχιερεῖς δέν πρέπει
νά βλέπουμε μόνο ὅτι τά στομάχια τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἄδεια ἀπό τροφή, ἀλλά
πρό παντός πρέπει νά βλέπουμε ὅτι καί οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώπων λιμοκτονοῦν ἀπό
τήν ἔλλειψη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί τρέφονται μέ σαβοῦρες τῆς ἀθεΐας καί τῆς
ἀκολασίας. Ὁ προφήτης Ἀμώς εἶχε προφητεύσει ἀπό παλαιά ὅτι θά πέσει πείνα
στήν γῆ. «Ὄχι πεῖνα ἀπό ψωμί – λέγει – οὔτε δίψα ἀπό νερό, ἀλλά πείνα στό νά
ἀκούεται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου» (Ἀμ. 8,11).
(γ) Στό ἄλλο ἐρώτημά σας, κ. Λουδάρο, τό «ἄν μέ ἱκανοποιεῖ ἡ ἀντιμετώπιση
τῆς κρίσης ἀπό τήν Ἐκκλησία», γιά μένα εἶναι δύσκολο νά σᾶς ἀπαντήσω, γιατί
εἶμαι καί ἐγώ διάκονος τῆς Ἐκκλησίας. Ἄς βλέπω λοιπόν τά δικά μου χάλια
καί ἄς μή θέλω νά κρίνω σεβαστούς καί ἀγαπητούς πατέρες καί ἀδελφούς. Ἀλλά
σᾶς ἀπαντῶ, ἀναφέροντας κυρίως στόν ἑαυτό μου τά ὅσα θά γράψω. Τό ἐρώτημά
σας αὐτό εἶναι πολύ σοβαρό καί φτάνει στό βάθος τοῦ θέματος τῆς κρίσης.
Ἀκοῦστε: Ἐμεῖς στήν Ἐκκλησία ρυθμίζουμε τήν ποιμαντική μας θεολογικά, μέ
βάση τήν Ἁγία Γραφή καί τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων. Γι᾽ αὐτό καί ὁ
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Ἐπίσκοπος, γιά νά γίνει ποιμενάρχης Μητροπόλεως ἀπαιτεῖται νά ἔχει πτυχίο
θεολόγου, γιά νά ἐξασκεῖ μέ θεολογία τήν ποιμαντική του. Κατά τήν Ἁγία Γραφή
λοιπόν ὅ,τι κακό συμβαίνει στήν κοινωνία προέρχεται ἀπό τήν ἁμαρτία τῶν
ἀνθρώπων. Θά μέ ἔφερνε πολύ μακρυά ὁ λόγος, ἄν θά ἤθελα νά ἀναπτύξω τό βιβλικό αὐτό δόγμα, πού ξεκινάει ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη ἀκόμη. Μέ βάση λοιπόν
αὐτό τό δόγμα, ὅτι αἰτία παντός κακοῦ εἶναι ἡ ἁμαρτία, αἰτία τῆς οἰκονομικῆς
κρίσης στήν πατρίδα μας εἶναι ἡ ἁμαρτία τῶν ἀνθρώπων της. Τῶν ἀρχόντων
πρῶτα, ἐκκλησιαστικῶν καί πολιτικῶν, καί τοῦ λαοῦ τά ἁμαρτήματα ἔπειτα.
Γιά τήν ἀπαλλαγή μας λοιπόν ἀπό τήν κρίση ἀπαιτεῖται ἡ μετάνοιά μας. Οἱ πολλοί καί πρό παντός οἱ ἄρχοντές μας, πού μᾶς βούλιαξαν, θά γελάσουν γι᾽ αὐτό
πού γράφω· καθόλου ὅμως δέν πρέπει νά μᾶς νοιάζει ἡ κρίση καί ὁ ἐμπαιγμός
τοῦ κόσμου καί ἐπηρεαζόμενοι ἀπ᾽ αὐτόν νά «πλανίζουμε» τόν λόγο τοῦ Θεοῦ,
γιά νά εἶναι ἀρεστός στόν κόσμο. Μέ βάση λοιπόν τήν ὀρθόδοξη παράδοση ἡ
σωστή ἀντιμετώπιση τῆς κρίσης ἀπό τήν Ἐκκλησία εἶναι πρῶτον τό κήρυγμα
τῆς μετανοίας. Οἱ ἱερεῖς, ἀπό τήν ἀρχή τῆς κρίσης, ἔπρεπε νά καλοῦν μέ τήν
καμπάνα μία ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας τό ποίμνιό τους στόν Ναό γιά νά ψάλουν Παράκληση στήν Παναγία, γιά νά βάλει τό Χέρι Της Αὐτή ἡ παντοδύναμη Κυρία
μας καί Ὑπέρμαχος Στρατηγός μας, γιά νά μᾶς σώσει ἀπό τό κακό πού μᾶς
βρῆκε. Ἔτσι γινόταν στήν Τουρκοκρατία, ὅπως τό βεβαιώνουν περίτρανα ἔγγραφες παραδόσεις καί ὁ Παρακλητικός Κανόνας στήν Παναγία Προυσιώτισσα, πού
εἶναι δομημένος σ᾽ αὐτήν ἀκριβῶς τή βάση πού εἶπα: Ὅτι τό κακό τῆς δουλείας
στούς Τούρκους μᾶς ἄξιζε γιά τά ἁμαρτήματα πού κάναμε («ἄξια γάρ ὄντως
ὧνπερ ἠργάσαντο ἀφρόνως», λέγει ἕνα τροπάριο) καί ἐμπρός λοιπόν νά παρακαλέσουμε τήν Θαυματουργό Κυρία Θεοτόκο νά παρακαλέσει Αὐτή τόν Κύριο γιά
τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας καί τήν ἀπελευθέρωσή μας ἔπειτα ἀπό τήν δεινή
σκλαβιά. Μάλιστα – νά πῶ καί αὐτό τό σημαντικό – ἡ Ἐκκλησία στήν Τουρκοκρατία ἐναντιοῦτο στά πρόωρα ἐπαναστατικά κινήματα τῶν Ἑλλήνων, γιατί
δέν ἔβλεπε πρῶτα τήν μετάνοια τῶν δημιουργῶν τῶν κινημάτων αὐτῶν, πού
ἦταν ἡ ἀναγκαία προϋπόθεση γιά νά ἔχουν τόν Κύριο τῶν Δυνάμεων σύμμαχο
στόν ἀγώνα.
Μέ βάση τά παραπάνω, προσωπικά δέν βλέπω ὡς πετυχημένη ποιμαντικά τήν
ἀντιμετώπιση τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ἀπό τήν Ἐκκλησία, γιατί δέν συνδέθη αὐτή
ἀπό τήν ἀρχή μέ τό ὅτι αὐτό τό κακό μᾶς συνέβηκε γιατί μᾶς πῆρε ὁ Θεός τήν
Χάρη του γιά τά ἁμαρτήματά μας καί πρέπει λοιπόν νά δείξουμε μετάνοια, γιά νά
μᾶς ξανάρθει ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία χάσαμε. Αὐτό τό κήρυγμα δέν ἀκούστηκε
καί δέν τονίστηκε ἀπό τήν ἀρχή. Καί ἐγώ στήν Μητρόπολή μου βαρύνομαι μέ τήν
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ἴδια ἐνοχή. Δέν γίνομαι κήρυξ μετανοίας, ὅπως θά ἔπρεπε. Ἔτσι, δέν βλέπω ἀπαλλαγή ἀπό τό κακό πού μᾶς βρῆκε, γιατί ὄχι μόνο δέν χύνουμε δάκρυα μετανοίας
γιά τά διαπραχθέντα ἁμαρτήματά μας, ἀλλά διαπράττουμε καί ἄλλα τρίς χειρότερα.
Τί προκοπή νά δοῦμε στόν τόπο μας, ἀφοῦ βρέθηκε βουλευτής τῆς χώρας νά ἐμπαίξει δημόσια, ἐνώπιον πλήθους λαοῦ, τό ἱερώτατο Ἅγιο Ποτήριο, πού μέσα του ἔχει
τό Ἅγιο Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ;... Καί ἐμεῖς δεχθήκαμε
μέ ἀπάθεια τό ἀσεβέστατο συμβάν. Ντροπή μας!...
(δ) Μέ ἐρωτᾶτε πῶς ἀντιμετωπίζεται στήν Μητροπολιτική μου ἐπαρχία ἡ
οἰκονομική κρίση. Καί ἐδῶ στήν ἐπαρχία ἔχουμε κρίση, ἀλλά ὄχι ὅπως σεῖς οἱ
Ἀθηναῖοι. Γιατί ἐδῶ στήν ἐπαρχία οἱ ἄνθρωποι καταγίνονται μέ τά δύο ἀρχαῖα
ἐπαγγέλματα, γιά τά ὁποῖα θά τό πληρώσουμε πολύ ἀκριβά γιατί τά ἐγκαταλείψαμε. Τά ἐπαγγέλματα αὐτά εἶναι ἡ γεωργία καί ἡ κτηνοτροφία. Ἀρχαῖα ἐπαγγέλματα. Ὁ Κάιν ἦταν γεωργός καί ὁ Ἄβελ ἦταν κτηνοτρόφος. Ἐδῶ στήν
ἐπαρχία οἱ ἄνθρωποι βοσκᾶνε προβατάκια, ἔχουν κοτοῦλες, μαζεύουν χόρτα καί
δέν θά πεινάσουν. Καί τό ἄλλο: Ἀναπνέουν καθαρό ἀέρα, βούτυρο! Ἀλλοίμονο ἀπό
σᾶς τούς πρωτευουσιάνους, πού θέλετε νά τρῶτε τό κρέας, ἀλλά κατσίκια δέν
βοσκᾶτε· καί θέλετε νά πίνετε τό γάλα, ἀλλά πρόβατα δέν φυλάγετε. Γιά νά λέμε
ὅμως τήν ἀλήθεια, ἔχουμε καί ἐμεῖς στήν ἐπαρχία μας φτώχεια. Ἔχουμε γεροντάκια ἐγκαταλελειμμένα, ἔχουμε πολύτεκνες οἰκογένειες καί ἀκόμη μᾶς συμβαίνουν ἀπρόοπτα θλιβερά περιστατικά. Σ᾽ αὐτά, ὅσο μποροῦμε μέ τήν φτώχεια
μας, ἀνταποκρινόμαστε. Στόν λαό εἶπα ὅτι θά προσπαθῶ νά μή λείπει τουλάχιστον ἀπό τούς φτωχούς ἀδελφούς μας τό φαγητό τῆς ἡμέρας καί τά φάρμακά
τους. Καθημερινῶς εὐλαβεῖς χριστιανές γυναῖκες μαγειρεύουν στό μαγειρεῖο τῆς
Μητροπόλεως φαγητό καί νέοι καί νεάνιδες τό μεταφέρουν σέ διάφορα χωριά,
ὅπου εἶναι ἀνήμποροι γέροντες. Οἱ γέροντες τό ξέρουν ὅλοι, ὅτι τό φαγητό πού
λαμβάνουν εἶναι φαγητό ἀπό τήν Μητρόπολή μας. Μερικές γιαγιές ὅμως, ὅταν
ἀκοῦν φαγητό ἀπό τήν Μητρόπολη, νομίζουν ὅτι τό μαγειρεύω ἐγώ ὁ Δεσπότης.
Ἔτσι, μιά γιαγιά εἶπε μιά μέρα στήν κοπέλλα πού τῆς πῆγε τό καθημερινό φαγητό ἀπό τήν Μητρόπολη: «Ρέ μανάρι, πές σ᾽ αὐτόν τόν Δεσπότη νά μή βάνει
πολύ πιπέρι στό φαγητό»! Ἀλλά ἐκεῖνο πού προσπαθοῦμε προπαντός εἶναι νά τονώσουμε τό ψυχικό κουράγιο τῶν ἀνθρώπων, γιά νά μήν καμφθοῦν καί καταπέσουν. Γι᾽ αὐτό τούς λέγω συνεχῶς: «Χριστιανοί μου, σταθεῖτε ὄρθιοι, μή
λυγίσουμε! Ἐμεῖς περάσαμε Τουρκιά, σκλαβιά τετρακόσια χρόνια καί δέν χαθήκαμε. Οὔτε καί τώρα θά χαθοῦμε. Δέν θά μᾶς ἀφήσει ὁ Θεός. Ὅπως μοῦ εἶπε
μιά γιαγιά τῆς Γορτυνίας, “ἀφοῦ ἡ Παναγία ἐπέτρεψε νά φτάσουμε σέ τέτοια
φτώχεια, ξέρει ἡ Παναγία. Δέν θά μᾶς ἀφήσει”. Αὐτός ὁ ἁπλός λόγος τῆς ἀγράμ34

ματης, ἀλλά εὐσεβοῦς γιαγιᾶς, κρύβει δύναμη. Εἶναι μεγάλο στήριγμα γιά τήν
οἰκονομική κρίση ὁ λόγος αὐτός. Γιά τόν χριστιανό ὅμως στήριγμα αὐτός ὁ λόγος.
Γιατί ὁ ἄθεος βρίσκει ἄλλη λύση: Τήν αὐτοκτονία... Ἀκόμη τούς λέγω, ὅταν,
χριστιανοί μου, ἤμασταν σκλαβωμένοι στούς Τούρκους, κάναμε εὐχάριστη καί
τήν σκλαβιά μας μέ τήν προσευχή, μέ τά δημοτικά τραγούδια καί τόν χορό. Λοιπόν: Κάθε Κυριακή ὅλοι στήν Ἐκκλησία γιά προσευχή καί κάθε Σάββατο τό
βράδυ ὅλοι καί ὅλες στήν αἴθουσα τῆς Μητροπόλεως γιά δημοτικό τραγούδι, γιά
χορό καί γιά καφέ. Κάπως ἔτσι ἐμεῖς στήν ἐπαρχία ξεπερνᾶμε τήν κρίση. Ἁπλᾶ
καί λεβέντικα, ἑλληνορθόδοξα δηλαδή!
2. Μοῦ ἀναφέρετε, κ. Λουδάρο, στό ἑπόμενο ἐρώτημά σας γιά τήν συνάντηση
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας κ. Βαρθολομαίου μέ τόν Πάπα Φραγκίσκο
τόν ἐρχόμενο Μάιο στήν Ἰερουσαλήμ καί μέ ἐρωτᾶτε γιά τόν θεολογικό διάλογο
μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσης, ἄν αὐτός βρίσκεται σέ καλή πορεία. Μοῦ προσθέτετε δέ καί τό ἄλλο συναφές ἐρώτημα, ἄν εἶναι δυνατόν νά γίνει ποτέ ἡ ἐπαναφορά
στήν πρό τοῦ Σχίσματος κατάσταση καί πῶς μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ αὐτό.
Ἀπαντῶ:
(α) Μέ βαθύ σεβασμό καί ρίγη συγκινήσεως ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες προσβλέπουμε πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο συνδέεται μέ τήν αἱματοβαμμένη ἱερά καί ἔνδοξη ἱστορία τοῦ ἔθνους μας. Τόν ἑκάστοτε Οἰκουμενικό
Πατριάρχη τόν πολυσεβόμεθα ὡς τόν πνευματικόν Πατέρα ὅλων τῶν ἁπανταχοῦ
τῆς γῆς εὑρισκομένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Προσωπικῶς, καί τώρα ὡς Ἀρχιερεύς,
ἀλλά καί πρῶτα ὡς Ἱερεύς, γιά νά ἔχω κοινωνία μέ ὅλες τίς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς
ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, τελώντας τήν ἁγία Προσκομιδή, ἔβγαζα εἰδική μερίδα γιά
τόν Πατριάρχη, μνημονεύοντας αὐτόν καί εὐχόμενος ὑπέρ Αὐτοῦ γιά τήν ὑγεία Του
καί προπαντός νά ὀρθοτομεῖ τόν λόγον τῆς ἀληθείας, τήν ὀρθόδοξη δηλαδή πίστη
μας. Ἔχω λοιπόν ἀπέραντο σεβασμό καί εὐλάβεια καί στό Πατριαρχεῖο καί στό
πρόσωπο τοῦ Πατριάρχου. Ὅμως, γιά νά ὁμιλήσω μέ εἰλικρίνεια, ὅπως ἔτσι πρέπει
νά ἐκφράζεται ὁ Ἀρχιερεύς, δέν μοῦ ἀρέσουν οἱ προσφωνήσεις στόν Πάπα ὡς «ἁγιώτατο» καί ἡ παραδοχή τῆς παπικῆς αἵρεσης ὡς «ἐκκλησία». Εἶπα «δέν μοῦ ἀρέσουν», ἀλλά ἐδῶ δέν εἶναι τί ἀρέσει στόν καθένα, ἀλλά ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια. Καί ἡ
ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ «ἁγιότητα» μόνο στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ καί ὄχι ἔξω ἀπό αὐτήν, διότι «extra Ecclesiam nulla salus». Ἄν εἶναι νά
γίνει κανείς ἅγιος καί μάλιστα «ἁγιώτατος» εὑρισκόμενος στήν παπική αἵρεση,
τότε γιατί νά εἴμαστε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία; Τό ξάφνιασμά μου γιά τήν προσφώνηση τοῦ Πάπα ὡς «ἁγιωτάτου», τό εἶπα σέ ἕναν φιλοπαπικό Ἐπίσκοπο τῆς
Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας. Καί αὐτός μοῦ ἀπήντησε μέ τό πολύ ἀσθενές καί
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ἀθεολόγητο ἐπιχείρημα: «Πῶς ἕναν Δήμαρχο – μοῦ εἶπε – τόν προσφωνοῦμε “ἐντιμότατο” χωρίς ἴσως νά εἶναι;». Ἀπαντῶ σ᾽ αὐτόν τόν Ἐπίσκοπο: «Ὁ Δήμαρχος,
καί ἄν δέν εἶναι ἔντιμος, ὅμως μπορεῖ νά γίνει ἔντιμος καί ἐντιμότατος. Ὁ Πάπας
ὅμως στήν πλάνη καί στήν αἵρεση πού βρίσκεται δέν μπορεῖ ποτέ νά γίνει ἅγιος
καί ἁγιώτατος». Πολυσέβομαι, ἐπαναλαμβάνω, καί πολυευλαβοῦμαι τό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο καί τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη, ἀλλά ἐλεύθερα λέγω καί ἐγώ, ὁμοῦ
μετά πλήθους εὐλαβῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν, ὅτι δέν μοῦ ἀρέσουν καί ἐμένα τά
ἀγκαλιάσματα μέ τόν Πάπα καί οἱ προσφωνήσεις αὐτοῦ ὡς «ἀδελφοῦ», ὡσάν αὐτός
νά εἶναι μέλος τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ἄν καί οἱ Παπικοί ἀποτελοῦν Ἐκκλησία,
πέστε μου, παρακαλῶ, ποιά εἶναι αὐτή ἡ ΜΙΑ Ἐκκλησία, στήν ὁποία ὁμολογοῦμε
πίστη στό Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας; Ἐγώ ξέρω ποιά εἶναι. Εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας πνευματικός πατήρ εἶναι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μας
κ. Βαρθολομαῖος. Ἀλλά, ἄν καί οἱ Παπικοί ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, Ἐκκλησία αὐτοί
Ἐκκλησία κι ἐμεῖς, δέν νομίζετε ὅτι μπερδεύονται τά πράγματα καί δέν μιλᾶμε θεολογικά καί ἐκκλησιολογικά; Ἀλλά ξέρω τί θά ποῦν οἱ ἀντιφρονοῦντες. Θά ποῦν
ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι διῃρημένη καί ἑπομένως τά διῃρημένα εἶναι ὅμοια ἀλλήλοις.
Ὅπως εἶναι τό ἕνα ἔτσι εἶναι καί τό ἄλλο. «Εἶναι Ἐκκλησία λοιπόν καί οἱ Παπικοί»,
λέγουν. Ὄχι! Εἶναι αἵρεση ὁ λόγος περί διῃρημένης Ἐκκλησίας καί μάλιστα μεγάλη
αἵρεση. Αὐτό μόνο λέγω: Ἄν ποῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία διαιρέθηκε καί κόπηκε, ἔπαυσε
νά εἶναι ΑΚΕΡΑΙΑ, ἔπαυσε νά εἶναι ΜΙΑ καί ἔχασε λοιπόν τήν καθολικότητά της.
Χρησιμοποιοῦν ὅμως οἱ φιλοπαπικοί τήν ἔκφραση «διῃρημένη Ἐκκλησία», γιατί
ἔτσι πᾶμε εὐκολώτερα πρός τήν «ἕνωση», ἀφοῦ τά διῃρημένα, ὅπως εἴπαμε παραπάνω, εἶναι ὅμοια. Κι ἀφοῦ εἶναι ὅμοια γιατί νά μήν ἑνωθοῦν; Ὄχι, κύριοι! Ἡ
Ἐκκλησία εἶναι ΜΙΑ καί ὄχι διῃρημένη, γιατί ὅλο τό πλήρωμά της ἔχει τήν «μία»,
δηλαδή τήν ἴδια πίστη. Ἐμεῖς ὅμως οἱ ὀρθόδοξοι δέν ἔχουμε τήν ἴδια πίστη μέ τούς
Καθολικούς. Πάντως, κ. Λουδάρο, ἀναφέρω ὅτι στό ποίμνιο τῆς ταπεινῆς μου Μητροπόλεως, κληρικούς καί λαϊκούς, διδάσκω καί γραπτῶς καί προφορικῶς τίς ἀλήθειες αὐτές τῆς πίστης μας. Οἱ χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί
Μεγαλοπόλεως, ἄν καί ἁπλοί, γεωργοί καί τσοπάνηδες, γνωρίζουν ὅτι ὁ Παπισμός
εἶναι αἵρεση καί ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι παναίρεση.
Δέν γνωρίζω τίποτε γιά τήν μέλλουσα συνάντηση τόν ἐρχόμενο Μάιο τοῦ Πατριάρχου μας καί τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στήν Ἰερουσαλήμ, γιά τήν ὁποία μοῦ
γράφετε. Ἄν αὐτή συμβεῖ, θά εἶναι μία συνάντηση Ὀρθοδόξου Πατριάρχου μέ τόν
αἱρετικό Πάπα. Εὔχομαι ἀπό τήν συνάντηση αὐτή ὁ αἱρετικός Πάπας νά φωτιστεῖ καί νά συγκλονιστεῖ ἀπό τά ὅσα θά ἀκούσει ἀπό τόν Πατριάρχη μας καί νά
ἀρνηθεῖ τήν αἵρεσή του, γενόμενος καί αὐτός Ὀρθόδοξος. Τότε θά εἶναι καί «ἀδελ36

φός» μας καί θά μπορεῖ νά γίνει καί ἅγιος, μέ βίωμα μετανοίας βέβαια καί μέ
ἀσκητικότητα, γιατί ἔτσι μόνο πορευόμεθα πρός τήν ἁγιότητα κατά τήν ὀρθόδοξη
παράδοση.
(β) Σχετικά μέ τούς διαλόγους μετά τῶν ἑτεροδόξων, ἀφοῦ μέ ἐρωτᾶτε, ἔχω
νά σᾶς πῶ ὅτι προσωπικῶς εἶμαι ὑπέρ τῶν διαλόγων. Πάντοτε ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ἔκανε διαλόγους μέ τούς ἑτεροδόξους ἐλπίζοντας στήν μετάνοιά τους
καί στήν ἐπιστροφή τους στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀπό τήν ὁποία ἀπεκόπησαν.
Ἐνῶ ὅμως εἶμαι ὑπέρ τῶν διαλόγων, χωρίς νά θέλω νά θίξω κανένα ἀδελφό, ἔχω
κάποιες ἀντιρρήσεις μέ τό ποιούς ἀποστέλλουμε στόν διάλογο αὐτό. Ἄς φανταστοῦμε μεταξύ τῶν ἀποστελλομένων ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιά διάλογο
μέ τούς Παπικούς νά εἶναι ἕνας ὅσιος Πορφύριος καί ἕνας ὅσιος Παΐσιος. Καί
ἀπό τήν ὄψη τους μόνο θά ἦταν θαυμαστοί καί φοβεροί στούς αἱρετικούς! Ἐπειδή
δέ αὐτοί θά ἦταν κεκαθαρμένοι ἀπό τήν ἄσκηση, ὡς δοχεῖα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
οἱ λόγοι τους δέν θά ἐπέστρεφαν κενοί, ὅπως λέγει κάπου ὁ Ἠσαΐας (55,10-11),
ἀλλά θά ἦταν ἀποτελεσματικοί καί θά ἐνεργοῦντο στίς καρδιές τῶν ἀκροωμένων.
Ἀφήνω καί τό ἄλλο, ὅτι αὐτοί οἱ ὅσιοι Πατέρες μέ ἕνα σταύρωμά τους σέ ἕναν
αἱρετικό, Παπικό ἤ Προτεστάντη, μπορεῖ νά τοῦ ἔκαναν καί θαῦμα ἐκείνη τήν
ὥρα καί νά ἦταν αὐτό μία βεβαία μαρτυρία περί τῆς ἀληθείας τῆς Ὀρθοδόξου
Πίστεως. Πόσο πετυχημένος πραγματικά θά ἦταν ἕνας τέτοιος διάλογος μέ ἁγίους ἐκπροσώπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας!...
(γ) Ἐπειδή ἐμνημόνευσα τόν ἁγιασμένο Γέροντα πατέρα Παΐσιο, καταθέτω
μία φράση πού γράφει στά βιβλία του, πού ἀποτελεῖ βάση γιά τίς συμπροσευχές
μέ τούς ἑτεροδόξους καί τήν ἕνωσή μας μαζί τους. Εἶπε ὁ Γέροντας: «Γιά νά
συμπροσευχηθοῦμε μέ κάποιον πρέπει νά ἔχουμε τήν ἴδια πίστη μ᾽ αὐτόν»!!! Μ᾽
αὐτή τήν ὀρθόδοξη βάση καταρρίπτονται οἱ φαιδρότητες τῶν συμπροσευχῶν καί
τά λεγόμενα περί ἑνώσεώς μας μέ τούς ἑτεροδόξους. Ἡ ἕνωσή μας μέ τούς Παπικούς θά γίνει μόνον ἐάν αὐτοί δεχθοῦν τήν Πίστη μας. Νά μετανοήσουν δηλαδή
γιά τίς πλάνες τους, νά τίς ἀπαρνηθοῦν καί νά δεχθοῦν τήν Ὀρθόδοξη Πίστη.
Τότε, κατά τόν ἅγιο Γέροντα πατέρα Παΐσιο, καί μόνο τότε, ἐπιτρέπεται νά προσευχόμεθα μαζί τους καί τότε θά ἑνωθοῦμε μαζί τους, τελοῦντες μέ αὐτούς τήν
θεία Λειτουργία καί πίνοντες τό Πανάγιο Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἀπό τό ἴδιο ἅγιο Ποτήριο. Χωρίς τήν ὀρθοδοξοτάτη αὐτή βάση τοῦ πατρός Παϊσίου (ὅτι δηλαδή πρέπει πρῶτα νά συμφωνήσουμε στήν πίστη), πᾶσα «ἕνωση»
θά εἶναι ψευδοένωση καί θά διαλυθεῖ στό «πί» καί «φί» μέ τήν ἔντονη καί συνεχῆ
διαμαρτυρία, δός δ᾽ εἰπεῖν καί τά «γιουχαΐσματα», τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ μας, ὁ
ὁποῖος, κατά Ἐγκύκλιο Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν, εἶναι ὁ φύλαξ καί ὁ φρουρός
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τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Εἶπα «γιουχαΐσματα», γιατί πραγματικά ἀναφέρεται
στήν παράδοση ὅτι ὁ ὀρθόδοξος λαός στήν Κωνσταντινούπολη ὑποδέχθηκε μέ
«γιουχαΐσματα» τούς ἐρχομένους ἀπό τήν Σύνοδο τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας
Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ὑπέγραψαν τήν «ἕνωση» μέ τούς Παπικούς, καί ἔρριξε σύνθημα νά μήν ἐκκλησιάζονται στούς Ναούς πού λειτουργοῦν αὐτοί οἱ Ἀρχιερεῖς,
ὅλοι δέ οἱ Ὀρθόδοξοι συσπειρώθηκαν γύρω ἀπό τόν ἅγιο Μᾶρκο τόν Εὐγενικό καί
στό πρόσωπό του μόνο ἔβλεπαν τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Τούς ἄλλους, τούς ὑπογράψαντας τήν «ἕνωση», τούς θεωροῦσαν προδότες. Οἱ ἴδιοι δέ οἱ ὑπογράψαντες
τήν «ἕνωση» Ἀρχιερεῖς καταδίκαζαν ἔπειτα τόν ἑαυτό τους καί ἔλεγαν: «Ἡ χείρ
αὕτη ὑπέγραψε; Κοπήτω»!
3. Ἔρχομαι τώρα, κ. Λουδάρο, στό τελευταῖο ἐρώτημά σας, τό ὁποῖο εἶναι διμερές. Ἀναφέρονται ὅμως καί τά δύο μέρη τοῦ ἐρωτήματός σας στήν σύντομη
ὁμιλία μου, πού ἔκανα στήν κοπή πίττας τῆς «Ἀδελφότητος τῶν Δημητσανιτῶν»
ἐν Ἀθήναις. Στήν συγκέντρωση ἐκείνη ὁμιλοῦσα στό ποίμνιό μου, σέ Δημητσανῖτες καί Γορτυνίους χριστιανούς. Ἦταν καί ἐπίσημοι ἐκεῖ Ἀρκάδες Βουλευτές καί Ὑπουργοί. Ὁμίλησα ἐπί πολύ, τμῆμα ὅμως μόνο τῆς ὁμιλίας μου
δημοσιεύτηκε. Ναί, στήν αὐθόρμητη αὐτή ὁμιλία μου εἶπα γιά τήν πατρίδα μας
τήν Ἑλλάδα νά εἶναι χώρα Θεοῦ, ἀφοῦ καί τό Σύνταγμά της ἀρχίζει μέ τήν ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριάδος. Εἶπα ὅτι οἱ ἥρωες τοῦ ᾽21, πού μᾶς παρέδωσαν πατρίδα ἐλευθέρα ἦταν βαθιά θρησκευόμενοι ἄνδρες. Εἶπα γιά τόν Κολοκοτρώνη
πού εἶπε «ὅταν πιάσαμε τά ἄρματα, εἴπαμε ὅτι ἀγωνιζόμαστε πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος». Καί εἶπα ἀκόμη ὅτι στήν Δημητσάνα μας
γεννήθηκε ὁ μεγάλος ἐκεῖνος ἄνδρας, ὁ ἅγιος καί ὁ ἥρωας, ὁ ἱερομάρτυρας πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε´, πού τό σχοινί τῆς ἀγχόνης Του ἔδωσε σύνθημα ἐξεγέρσεως κατά τοῦ ἐχθροῦ. Καί ἀφοῦ μέ τόσους ἀγῶνες αὐτοί οἱ ἥρωες μᾶς
παρέδωσαν μιά ἐλεύθερη Ἑλλάδα, ζυμωμένη μέ τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί τῆς
Παναγιᾶς, δέν ἔχουμε κανένα δικαίωμα ἐμεῖς νά τήν ἀλλοιώσουμε καί νά τήν
παραδώσουμε ἄθεη στά παιδιά μας. «Τί εἶναι αὐτά τά πράγματα – εἶπα μέ δυνατή
τήν φωνή – πού συμβαίνουν στίς μέρες μας, ἀδελφοί μου Γορτύνιοι χριστιανοί;
Πῶς ἀφήσαμε ἀδιαμαρτύρητα τό ὅτι βρέθηκε βουλευτής στόν ὀρθόδοξο αὐτό τόπο
νά ἐμπαίξει, ὁ παλιάνθρωπος, τό ἅγιο Ποτήρι τῆς πίστης μας, πού μέσα του ἔχει
τό Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Χριστοῦ; Ἄς τοῦ μηνύσει κάποιος ἀπό σᾶς πού μέ ἀκοῦτε
ὅτι τόν εἶπα “παλιάνθρωπο” καί ἐλᾶτε ἔπειτα στό δικαστήριο, γιά νά ἀκούσετε
τό τί θά πῶ. Ἀκοῦτε, χριστιανοί, ἔχουμε εὐθύνη γιά τήν πατρίδα μας τήν
Ἑλλάδα. Εἶμαι τέκνον ἥρωα ἀλβανικῶν ὀρέων, πού στά χιονισμένα βουνά τῆς
Ἀλβανίας οἱ πατέρες μας ἔβλεπαν μπροστά στά στρατεύματα τήν Μαυροφόρα
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νά ἁπλώνει τά χέρια Της καί τά βόλια νά κάνουν στροφή. Αὐτήν τήν ἱερή ἱστορία
τῆς Ἑλλάδος πρέπει νά κρατήσουμε καί νά δώσουμε στά παιδιά μας, γιά νά βαδίσουν καί αὐτά στήν ἴδια γραμμή τῶν ἡρώων τῆς πίστης μας». Κάπου παρακάτω, θυμᾶμαι ὅτι εἶπα: «Χριστιανέ, ἡ ψῆφος σου εἶναι ἱερό πράγμα, τόσο ἱερό,
ὥστε πρέπει νά κάνεις τό σταυρό σου, γιά νά τήν ρίξεις στήν κάλπη. Ὅταν ὁ
ἄλλος σοῦ λέει φανερά ὅτι δέν πιστεύει στόν Θεό, ἐσύ ὁ χριστιανός, πού κάνεις
τόν σταυρό καί ἀνάβεις καντήλι, θά δώσεις τήν ψῆφο στόν ἄθεο, γιά νά σοῦ κυβερνήσει τήν ὀρθόδοξη πατρίδα σου;» Ἐλησμόνησα ὅμως τότε νά πῶ τόν λόγο
μέ τόν ὁποῖο τελείωσα τήν ὁμιλία μου στό Συνέδριο τῆς Θεσσαλονίκης, Ἐκκλησία
καί Ἀριστερά, ὅπου ἀπεστάλην μέ ἄλλους Πατέρες Ἱεράρχες ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου, γιά νά ὁμιλήσουμε. Ἐκεῖ εἶπα τόν λόγο τοῦ Λέχ Βαλέσσα: «Ὁ χωρίς
Θεό ἄνθρωπος εἶναι ἐπικίνδυνος»!
(α) Ἐρχόμενος κατ᾽ εὐθεῖαν στό ἐρώτημά σας, κ. Λουδάρο, σᾶς λέγω ὅτι ἡ
Ἐκκλησία δέν πρέπει νά ἐμπλέκεται στήν πολιτική, πρέπει ὅμως νά ρίπτει φῶς
στήν πολιτική. Περί αὐτοῦ μπορεῖ νά γραφεῖ μέ πηγή τήν Παλαιά Διαθήκη μία
ὡραία βιβλική μελέτη γιά τούς ἀγῶνες τοῦ Σαμουήλ, τοῦ Ἠλία καί τῶν μετέπειτα προφητῶν, ὥστε ὁ ἄρχοντας τῆς χώρας νά ἐμφορεῖται ἀπό τό πνεῦμα τῆς
καθαρᾶς μωσαϊκῆς θρησκείας, χωρίς ἀλλοιώσεις. Παραπέμπω γιά τό σοβαρό
αὐτό θέμα στό περισσότερο ἀπό σπουδαῖο βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ πολυσεβάστου
καί πολυφιλήτου καί πολυκλαύστου διδασκάλου μου Βασιλείου Βέλλα, Θρησκευτικαί Προσωπικότητες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τόμ. Α´ καί Β´.
(β) Στήν ἀναφερομένη παραπάνω μου ὁμιλία, σέ κάποια πλοκή τοῦ λόγου μου,
ἔχοντας ὑπ᾽ ὄψιν τήν πολεμική τοῦ κόσμου ἐναντίον μας, ὅταν κηρύττουμε σ᾽
αὐτόν τό γνήσιο καί ἀπερίτμητο προφητικό κήρυγμα, ἀλλά καί ὅτι ὁ Θεός ἐμᾶς
τούς κήρυκάς Του μᾶς καθιστᾶ δυνατούς καί ἰσχυρούς, εἶπα: «Τό ράσο μου πετάει
τριφασικό ρεῦμα...». Ὁμολογῶ ὅτι ἡ φράση μου αὐτή ἦταν ἡμαρτημένη καί
ἐσφαλμένη σέ τοῦτο τό σοβαρό: Δέν ἔπρεπε νά πῶ ὅτι τό δικό μου ράσο πετάει
τριφασικό ρεῦμα, ἀλλά «ὅλων τῶν Παπάδων καί Δεσποτάδων τά ράσα ἔχουν
τριφασικό ρεῦμα», γιατί ὅλους τούς Λειτουργούς του ὁ Θεός τούς ἔκανε «πῦρ
φλέγον». Ἔτσι λέγει τό Ψαλτήριο: «Ὁ ποιῶν... τούς λειτουργούς αὐτοῦ πῦρ φλέγον» (Ψαλμ. 103,4). Ὁ λόγος μου ὅτι ἐμεῖς οἱ Ἱερεῖς «πετᾶμε φωτιά» εἶναι
ἀκριβῶς σέ λαϊκή ἔκφραση αὐτοῦ τοῦ ψαλμικοῦ ρητοῦ, ὅτι οἱ λειτουργοί τοῦ
Θεοῦ εἶναι «πῦρ φλέγον». Ἐννοεῖται βέβαια ὅτι ἐμεῖς οἱ Λειτουργοί τοῦ Ὑψίστου
πρέπει νά διάγουμε καθαρό βίο, γιά νά διατηρεῖται αὐτό τό θεϊκό πῦρ τῆς Πεντηκοστῆς ἄσβεστο στήν καρδιά μας. Ὅτι δέ, πραγματικά, οἱ Λειτουργοί τοῦ
Θεοῦ εἶναι «πῦρ φλέγον» παραπέμπω τούς ἐμπαῖκτες στήν περικοπή τῆς Πα39

λαιᾶς Διαθήκης, ὅπου λέγεται ὅτι ἄπιστοι ἀξιωματοῦχοι πῆγαν νά εἰρωνευθοῦν
καί νά ἐμπαίξουν τόν προφήτη Ἠλία καί κατέπεσε πῦρ ἐξ οὐρανοῦ καί τούς κατέφαγε (βλ. Δ´ Βασ. κεφ. 1).
(γ) Ὅσον ἀφορᾶ γιά τίς ἐπικρίσεις πού μοῦ γράφετε ἤ τούς ἐμπαιγμούς τῶν
ἀντιθέτων γι᾽ αὐτά πού εἶπα, μέ εἰλικρίνεια λέγω ὅτι δέν μέ νοιάζει καθόλου. Ὄχι
μόνο δέν μέ νοιάζει, ἀλλά καί εὐφραίνομαι. Ἔμαθα ἀπό τήν μελέτη τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, ἀπό τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων, ἀπό τούς βίους τῶν Ἁγίων
καί ἀπό τά φλογερά κηρύγματα τοῦ ἀειμνήστου ἁγίου Μητροπολίτου Φλωρίνης
πατρός Αὐγουστίνου, πνευματικοῦ μου Πατρός καί Διδασκάλου, ὅτι τό γνήσιο
προφητικό κήρυγμα ἐμπαίζεται καί διώκεται. Ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος εἶχε πεῖ κάποτε: «Ἐάν ἐμεῖς οἱ Ἱεροκήρυκες δέν πεθάνουμε στίς φυλακές, εἴμεθα ψεῦτες
καί ψευδοπροφῆτες»! Δέν θέλω νά εἶμαι ψευδοπροφήτης, ἀλλά ἀληθινός προφήτης
τοῦ Γιαχβέ Σαβαώθ, τοῦ Κυρίου τῶν Δυνάμεων, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Βλέπω ὅμως ἀκάθαρτη καί λασπωμένη τήν καρδιά μου καί παρακαλῶ τήν
Κυρία Θεοτόκο νά μοῦ δώσει καθαρή καρδία καί νά μέ χρησιμοποιεῖ ὡς ὄργανό
Της γιά τήν ἐξαγγελία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, γνησίου καί καθαροῦ, ὅπως αὐτός ὁ
λόγος ὑπάρχει στήν Ἁγία Γραφή καί ἑρμηνεύτηκε ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας.
Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν συνέντευξη. Σᾶς εὔχομαι πλουσία τήν εὐλογία τοῦ
Θεοῦ στήν οἰκογένειά σας καί στήν ἱστοσελίδα Σας ΔΟΓΜΑ.
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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2014
ΚΑΛΑΝΤΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
Ἀρχιμηνιά κι ἀρχιχρονιά
μᾶς ἦρθε πάλι μέ χαρά,
ἀνατέλλει νέον ἔτος
τό γιορτάζουμε καί φέτος.

Σ' αὐτούς τούς δύσκολους καιρούς
μᾶς θέλει ὁ τόπος μας ὀρθούς,
θά βρεθεί σίγουρα λύση
νά μᾶς βγάλει ἀπ' τήν κρίση.

Χαρά, ὑγεία, προκοπή
νά ἔχει καθεμιά ψυχή,
τοῦ Χριστοῦ τήν εὐλογία,
φώτιση καί προστασία.

Δέν θά ἀφήσει ἡ Παναγιά
ἐκεῖνον πού ἀγωνιᾶ.
Τό κουράγιο του μήν χάσει,
μπόρα εἶναι θά περάσει.

Στῆς γῆς μας κάθε μιά γωνιά
νά ἔρθει εἰρήνη καί χαρά,
οἱ λαοί ν᾽ ἀδελφωθοῦνε
καί τά μίση ν᾽ ἀρνηθοῦνε.

Δῶστε ἐλπίδα στά παιδιά,
πού ἔχουν τή ζωή μπροστά,
ἔχει πιό πολλή ἀξία
ἡ χαρά καί ἡ ὑγεία.

Τόν τόπο τοῦτο τόν καλό,
τόν ὄμορφο καί ζηλευτό,
νά σκεπάζει ἡ Παναγία
μέ τή Χάρη Της τή Θεία!

Τούς φίλους καί τούς συγγενεῖς,
ἀγαπητούς καί εὐγενεῖς,
ὁ Θεός νά στερεώνει
κι ὅλους νά τούς δυναμώνει,

Καί στήν Ἑλλάδα τή γλυκειά,
πού τή μαστίζουν τά δεινά,
νά χαράξει νέα μέρα
τά κακά νά πᾶνε πέρα.

Τά νειάτα καί τά γηρατειά
τή νέα τούτη τή χρονιά
νά χαροῦν ὅ,τι ἀγαπᾶνε,
ὅλα κατ' εὐχήν νά πᾶνε.

Κι ἄς εἶναι δύσκολοι οἱ καιροί,
φίλοι μου καί ἀγαπητοί,
δέν θ' ἀφήσει ἡ Παναγία
τόν λαό στή δυστυχία.

Χρόνια πολλά, χρόνια καλά,
νά ζήσετε σάν τά βουνά,
μιά ἀγκάλη γύρω-γύρω
μ' ἄρχοντες, λαό καί κλῆρο.

Ἄνδρες, γυναῖκες καί παιδιά
χρόνια νά ζήσετε πολλά,
νά 'στε ὅλοι εὐλογημένοι
μέ χαρά πλημμυρισμένοι!
Μέ πολλές εὐχές
† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ
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ΚΑΛΑΝΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ
ΠΤΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2014
Ἀρχιμηνιά κι ἀρχιχρονιά
γιά νέους, γέρους καί παιδιά
εὐτυχές τό νέον ἔτος,
πού ἐπρόβαλε καί φέτος.

Σ᾽ αὐτούς τούς δύσκολους καιρούς
μᾶς θέλει ὁ τόπος μας ὀρθούς,
θά βρεθεί σίγουρα λύση
νά μᾶς βγάλει ἀπ' τήν κρίση.

Φίλοι καλοί κι ἀγαπητοί,
σᾶς εὔχομαι ἀπ' τήν ψυχή
τοῦ Χριστοῦ τήν εὐλογία,
στό χωριό εὐημερία!

Δῶστε ἐλπίδα στά παιδιά,
πού ἔχουν τή ζωή μπροστά,
ἔχει πιό πολλή ἀξία
ἡ χαρά καί ἡ ὑγεία.

Τόν τόπο τοῦτο τόν καλό,
τόν ὄμορφο καί ζηλευτό,
νά σκεπάζει ἡ Παναγία
μέ τή Χάρη Της τή Θεία!

Δέν θά ἀφήσει ἡ Παναγιά
ἐκεῖνον πού ἀγωνιᾶ.
Τό κουράγιο του μήν χάσει,
μπόρα εἶναι θά περάσει.

Νά 'ναι Ἐκείνη ἐδῶ Βοηθός
κι ὁ ἅγιος Τρύφωνας Φρουρός
νά φυλάγουν τή Βυτίνα,
κάθε μέρα, κάθε μήνα.

Χρόνια πολλά, χρόνια καλά,
νά ζήσετε σάν τά βουνά,
μιά ἀγκάλη γύρω - γύρω
μ᾽ ἄρχοντες, λαό καί κλῆρο.

Μέ πολλές εὐχές
†Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ
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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. 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, κείμενο-μετάφραση 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.
† 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 7ο
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΟ
1. ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
α. Προσωπική ἀντωνυμία
Ἡ Ἑβραϊκή γλώσσα δέν ἔχει πλοῦτο ἀντωνυμιῶν, οὔτε μπορεῖ νά κλίνει αὐτές.
Ὑπάρχει μία μόνον αὐτοτελής προσωπική ἀντωνυμία, ἡ ὁποία ἐκφράζει πάντοτε τήν
ὀνομαστική καί ἔχει τήν ἑξῆς μορφή:
Ἑνικός Ἀριθμός
α´ πρόσ. κοιν.
β´ πρόσ. ἀρσ.
β´ πρόσ. θηλ.
γ´ πρόσ. ἀρσ.
γ´ πρόσ. θηλ.

ykinOa
hT;a
Ta
aWh
ayhi

ynIa

ἤ

= ἐγώ
= ἐσύ (ἀρσ.)
= ἐσύ (θηλ.)
= αὐτός
= αὐτή

Πληθυντικός Ἀριθμός
α´ πρόσ. κοιν.
β´ πρόσ. ἀρσ.
β´ πρόσ. θηλ.
γ´ πρόσ. ἀρσ.
γ´ πρόσ. θηλ.

Wnj]na ἤ
µT,a
Tea ἤ
µhe
ἤ
hN:he

Wnj]n
hn:Tea
hM;he

= ἐμεῖς
= ἐσεῖς (ἀρσ.)
= ἐσεῖς (θηλ.)
= αὐτοί
= αὐτές

Οἱ πρῶτοι κατά σειράν παρατιθέμενοι τύποι εἶναι οἱ συνηθέστεροι. Τό awh στην Πεντάτευχο
χρησιμοποιεῖται καί γιά τό γ´ ἑν. θηλ. (διορθώνεται ὅμως κατά τήν ἀνάγνωση σέ ayh, ὅπως
εἴδαμε, ὅταν ἀναφερθήκαμε στό «Κεραί»· βλ. προηγούμενο μάθημα).
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 Ἡ προσ. ἀντωνυμία τίθεται πρός τονισμόν τοῦ ὑποκειμένου ἤ τοῦ ἀντικειμένου,
πρός σαφέστερο προσδιορισμό τοῦ ὀνόματος.
 Ἡ προσ. ἀντωνυμία μπορεῖ νά συνδεθεῖ μέ τόν σύνδεσμο w“ (= καί), τήν ἀναφορική
ἀντωνυμία v, καί τό ἐρωτηματικό h, ὁπότε ἀποτελεῖ μέ αὐτά μία λέξη.
β. Δεικτική ἀντωνυμία
Ἡ Ἑβρ. γλώσσα ἔχει μία μόνο δεικτική ἀντωνυμία καί γιά τά ἐγγύς καί γιά τά
μακράν εὑρισκόμενα ἀντικείμενα, ἡ ὁποία εἶναι ἄκλιτη:
Ἑνικός Ἀριθμός
Ἀρσ.
Θηλ.

hz< = αὐτός, ἐκεῖνος
taOz = αὐτή, ἐκείνη

(σπανιώτερα: hz<L;h, zL;h, Wz)
(σπανιώτερα: hzO, /z, Wz)

Πληθυντικός Ἀριθμός
Ἀρσ. + Θηλ.

hL,ae = αὐτοί, -ές, ἐκεῖνοι, -ες (σπανιώτερα: lae, Wz)

 Ἡ Ἑβρ. γλώσσα δέν ἔχει οὐδέτερο γένος. Αὐτό ἐκφράζεται συνήθως μέ τό θηλ.
taOz.
 Τό hz< χρησιμοποιεῖται καί σάν ἐπίρρημα μέ τοπική (= ἐδῶ) καί χρονική (= τώρα)
ἔννοια.
 Τό γ´ πρόσ. ἑν. καί πληθ. τῆς προσ. ἀντων. χρησιμοποιεῖται καί ὡς δεικτική
ἀντωνυμία, π.χ. rb;D:h aWh (= αὐτός [εἶναι] ὁ λόγος).
 Μερικές φορές καί τό ἄρθρο ἔχει δεικτική σημασία, π.χ. µ/Yh (= τήν ἡμέρα αὐτή,
σήμερα).
γ. Ἐρωτηματική ἀντωνυμία
Ὑπάρχει μία μόνο ἐρωτηματική ἀντωνυμία, ἄκλιτη, ἡ ymi (= τίς) γιά πρόσωπα
(σπανιώτερα γιά πράγματα) καί ἡ hm (= τί) γιά πράγματα, ἀκολουθούμενη ἀπό διπλωτικό νταγαίς, ὅπως καί οἱ τύποι hm;, hm, (ἐπί πραγμάτων καί αὐτοί).
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 Ὁ τύπος hm, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ συνηθέστερος, συνδέεται στενά μέ τήν ἑπόμενη
λέξη μέ τό μακκαίφ (), π.χ. l;hm (= τί σέ σένα;), ἤ ἀποτελεῖ μία λέξη μέ τήν ἑπόμενη, π.χ. µk,L;m (= τί σέ σᾶς;).
 Ὁ τύπος hm;, προερχόμενος ἀπό ἄρση τοῦ διπλωτικοῦ νταγαίς καί ἔκταση τοῦ
πάθαχ σέ κάμετς τοῦ τύπου hm, ἀπαντᾶ πρό λέξεων πού ἀρχίζουν ἀπό a ἤ r καί ὡς
ἐπί τό πλεῖστον πρό τῶν [, j, h, ὅταν δέν ἔχουν ὑφ᾽ ἑαυτά κάμετς.
 Ὁ τύπος hm, ἀπαντᾶ συνήθως πρό λέξεων πού ἀρχίζουν ἀπό h;, j, j;, [;, ἀκόμη δέ
καί πρό μή λαρυγγοφώνων, π.χ. t;yci[; hm, (= τί ἔπραξες;), hy:j; hme (= τί συνέβη).
δ. Ἀναφορική ἀντωνυμία
Ἡ Ἑβρ. γλώσσα ἔχει μία ἄκλιτη ἀναφορική ἀντωνυμία γιά ὅλα τά γένη καί τούς
ἀριθμούς, τήν rv,a (= ὁ ὁποῖος, ἡ ὁποία, τό ὁποῖον, οἱ ὁποῖοι, οἱ ὁποῖες, τά ὁποῖα).
Στά ποιητικά βιβλία ἐμφανίζεται καί ἡ Wz ὡς ἀναφορική, στά δέ μεταγενέστερα ἡ v,,
ἡ ὁποία συνδέεται μέ τήν ἑπόμενη λέξη σέ μία λέξη καί ἐπιφέρει τήν δίπλωση τοῦ
πρώτου γράμματος τῆς λέξεως, π.χ. yLiv, (= ὁ ὁποῖος [ἀνήκει] σέ μένα). Σπανιώτερες
εἶναι οἱ μορφές v μέ διπλωτικό νταγαίς, v; καί v], οἱ ὁποῖες καί αὐτές συνδέονται μέ
τήν ἀκολουθούσα λέξη σέ μία.
 Καί ἡ ἐρωτηματική ymi καί hm; χρησιμοποιεῖται ὡς ἀναφορική, π.χ. arEy:ymi (=
ὅποιος φοβᾶται, Κριτ. 7,3), rm/Thm (= ὁ,τιδήποτε πεῖ, Α´ Σαμ. 20,4).
ε. Ἀόριστες ἀντωνυμίες
Ἡ Ἑβρ. γλώσσα δέν ἔχει εἰδικές ἀόριστες ἀντωνυμίες, ἀλλά χρησιμοποιεῖ ἐν μέρει
τήν δεικτική ἀντωνυμία καί ἐν μέρει οὐσιαστικά, ἀπό τά ὁποῖα σπουδαιότερα εἶναι τά
ἑξῆς:
vyai
µd:a;
vyai al

τις, κάποιος
τις, κάποιος
οὐδείς

rb:D:
hm;Wam]
lKo

τι, κάτι
τι, κάτι
πᾶς, ἕκαστος, πάντες
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Λέξεις τοῦ παρόντος μαθήματος
ykinOa ἤ ynIa
hT;a
Ta
aWh
ayhi
Wnj]na ἤ Wnj]n
µT,a
Tea ἤ hn:Tea
µhe ἤ hM;he
hN:he
hz<
hz<L;h
zL;h
Wz
taOz
hzO
/z
Wz
hL,ae
lae
Wz
rb;D:h

(«ἀνωχί») ἤ («ἀνί»)
(«ἀτά»)
(«ἄτ»)
(«χού»)
(«χί»)
(«ἀνάχνου») ἤ («νάχνου»)
(«ἀτέμ»)
(«ἀτέν») ἤ («ἀτένα»)
(«χέμ») ἤ («χέμμα»)
(«χένα»)
(«ζέ»)
(«χαλλαζέ»)
(«χαλλάζ»)
(«ζού»)
(«ζώθ»)
(«ζώ»)
(«ζώ»)
(«ζού»)
(«ἔλλε»)
(«ἔλ»)
(«ζού»)
(«χανταβάρ»)

µ/Yh

(«χαγιώμ»)

ymi
hm
hm;
hm,
l;hm

(«μί»)
(«μά»)
(«μά»)
(«μέ»)
(«μά-λάχ;»)

ἐγώ
ἐσύ (ἀρσ.)
ἐσύ (θηλ.)
αὐτός
αὐτή
ἐμεῖς
ἐσεῖς (ἀρσ.)
ἐσεῖς (θηλ.)
αὐτοί (ἀρσ.)
αὐτές (θηλ.)
αὐτός, ἐκεῖνος
αὐτός, ἐκεῖνος
αὐτός, ἐκεῖνος
αὐτός, ἐκεῖνος
αὐτή, ἐκείνη
αὐτή, ἐκείνη
αὐτή, ἐκείνη
αὐτή, ἐκείνη
αὐτοί, -ές, ἐκεῖνοι, -ες
αὐτοί, -ές, ἐκεῖνοι, -ες
αὐτοί, -ές, ἐκεῖνοι, -ες
ὁ λόγος (τό ἄρθρο h [«χά»] καί τό
οὐσ. rb;D: [«νταβάρ»], λόγος)
ἡ ἡμέρα (τό ἄρθρο h [«χά»] καί
τό οὐσ. µ/y [«γιώμ»], ἡμέρα)
τίς;1
τί;
τί;
τί;
τί σέ σένα; (ἡ ἀντων. hm [«μά»],
τί;, ἡ πρόθ. l] [«λέ»], εἰς, καί τό

1. Στήν ἀρχαία Ἑβρ. γλώσσα δέν ὑπάρχει εἰδικό σημεῖο στίξεως, ὅπως τό δικό μας ἐρωτηματικό
(;), ὅταν κάνουμε μία ἐρώτηση. Αὐτό ὑπονοεῖται ἀπό τά συμφραζόμενα καί φυσικά ἐμεῖς θά τό θέσουμε
κανονικά στό τέλος τῆς πρότασης, ὅταν κάνουμε τήν μετάφραση ἑνός ἑβραϊκοῦ κειμένου.
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µk,L;m

(«μαλλαχέμ»)

rv,a

(«ἀσέρ»)

yLiv,

(«σελλί»)

v, v;, v]
arEy:
rm/T
vyai

(«σά»), («σά»), («σέ»)
(«γιαρέ»)
(«τωμάρ»)
(«ἴς»)

µd:a;

(«ἀδάμ»)

vyai al
rb:D:

(«λώ ἴς»)
(«νταβάρ»)

hm;Wam]

(«μεούμα»)

lKo

(«κιώλ»)

ἀντωνυμικό ἐπίθημα , β´ θηλ.
ἑν.)2
τί σέ σᾶς; (ἡ ἀντων. hm [«μά»],
τί;, ἡ πρόθ. l] [«λέ»], εἰς, καί τό
ἀντων. ἐπίθ. µk, («χέμ»), β´ ἀρσ.
πληθ.2
πού, ὁ ὁποῖος, ἡ ὁποία, τό ὁποῖον,
οἱ ὁποῖοι, οἱ ὁποῖες, τά ὁποῖα
ὁ ὁποῖος [ἀνήκει] σέ μένα (ἡ ἀναφ.
ἀντων. v, [«σέ»], ὁ ὁποῖος, ἡ πρόθ.
l] [«λέ»], εἰς, καί τό ἀντων. ἐπίθ.
α´ κοινό ἑν.2
πού, ὁ ὁποῖος κ.λπ.
φοβᾶται (γ´ ἀρσ. ἑν.)
λέει, θά πεῖ (γ´ θηλ. ἑν.)
τις, κάποιος (ὡς οὐσιαστικό
σημαίνει «ἄνδρας»)
τις, κάποιος (ὡς οὐσιαστικό
σημαίνει «ἄνθρωπος»)
οὐδείς
τι, κάτι (ὡς οὐσ. σημαίνει
«λόγος»)
τι, κάτι (συνήθως σέ ἀρνητ.
προτάσεις)
πᾶς, ἕκαστος, πάντες

2. Γιά τό λεγόμενο ἀντωνυμικό ἐπίθημα θα μιλήσουμε σέ ἑπόμενο μάθημα.
ΑΠΛΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ
Διμηνιαία Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2014 – Τεῦχος 67
Ἰδιοκτήτης
Ἱερά Μητρόπολις Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
Δημητσάνα 220 07
Ἐκδότης - Συντάκτης
Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
Διευθυντής
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