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» (Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος4, σελ. 55)
 Ἡ ἀξία τῆς Ὀρθόδοξης πίστης: «Πᾶς ἄνθρωπος ἁγιάζεται διά τῆς ἀκριβοῦς
ὁμολογίας τῆς πίστεως (Μάξιμος Ὁμολογητής, MPG 90,163A)
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 2 Μαρτίου 2014

«ΕΥΡΩ ΚΑΓΩ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ»
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά
ἕνα θέμα πού πάντοτε εἶναι ἐπίκαιρο. Γιά ἕνα θέμα πού πάντοτε πρέπει νά εἶναι
ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας. Ἀδελφοί μου, ὁ Θεός μᾶς παρατείνει τήν ζωή μας –
«παράτεινον τό ἔλεός Σου», λέμε – γιά νά μετανοήσουμε καί μᾶς δίνει συνεχῶς
εὐκαιρίες γιά τήν μετάνοιά μας· ἐμεῖς ὅμως δέν βλέπουμε τίς εὐκαιρίες αὐτές
καί παραμένουμε ἀμετανόητοι. Γι᾽ αὐτό θά κολαστοῦμε: Ὄχι γιατί ἁμαρτάνουμε,
ἀλλά γιατί δέν μετανοοῦμε. Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος λέγει κάπου: «Τό ἁμαρτάνειν
ἀνθρώπινον, τό δέ ἐμμένειν τῇ ἁμαρτίᾳ πάντῃ σατανικόν»! Τό νά «ἐμμένουμε»,
λέγει, νά παραμένουμε δηλαδή στήν ἁμαρτία, αὐτό εἶναι σατανικόν. Γιατί σατανικόν; Γιατί ὁ σατανᾶς, ὁ διάβολος δηλαδή, ἐνῶ πέρασαν τόσα-τόσα χρόνια καί
αἰῶνες ἀπό τήν στιγμή τῆς πτώσης του, ὅμως δέν μετανόησε, δέν εἶπε τό «ἥμαρτον» ἀκόμη. Λέγουν οἱ ἅγιοι Πατέρες ὅτι ἄν ὁ διάβολος μετανοήσει γιά τήν ἁμαρτία του, τότε ἀμέσως θά ἐπανέλθει στήν πρώτη του κατάσταση, θά γίνει ἄγγελος

πάλι· ἀλλά δέν μετανοεῖ. «Ἐμμένει» στήν ἁμαρτία του, στόν ἐγωισμό του, στήν
ἀποστασία του ἀπό τόν Θεό. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Χρυσόστομος, ξαναλέγω, λέγει ὅτι
τό νά παραμένει κανείς στήν ἁμαρτία του καί νά μή μετανοεῖ, αὐτό εἶναι σατανικό.
Ὁ διάβολος δέν μετανοεῖ.
2. Ἀδελφοί μου, γιά νά γευθοῦμε τήν γλυκύτητα τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά μας,
πρέπει νά ζοῦμε τήν μετάνοια. Χωρίς τήν μετάνοια δέν πρόκειται νά πετύχουμε
τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Εἶπε κάποιος ὅτι ὁ παράδεισος ἔχει δύο πόρτες. Ἡ
πρώτη πόρτα γράφει «ἀθωότητα». Ἐμεῖς ὅλοι δέν πρόκειται νά περάσουμε ἀπ᾽
αὐτήν τήν πόρτα, γιατί εἴμαστε μολυσμένοι. Μολύνθηκε ὁ νοῦς, μολύνθηκε ἡ
καρδιά, μολύνθηκε τό σῶμα ἀπό τήν βρώμικη ἁμαρτία. Γιά μᾶς τούς μολυσμένους
ὑπάρχει ἡ ἄλλη πόρτα τοῦ παραδείσου, πού γράφει: ΜΕΤΑΝΟΙΑ. Γιά νά σωθοῦμε λοιπόν, ἀδελφοί μου, πρέπει νά μετανοοῦμε. Νά βαδίζουμε ὅλοι τόν δρόμο
τῆς μετανοίας, πού πάει πρός τόν παράδεισο. «Εὕρω κἀγώ τήν ὁδόν διά τῆς μετανοίας», λέγει ἕνα τροπάριο. Ἐγώ, ἀδελφοί, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς
Μητροπόλεως, ὑποχρέωση ἔχω, νά νοιάζομαι καί νά πάσχω γιά τήν σωτηρία
σας. Σᾶς εἶπα ὅμως ὅτι τήν σωτηρία μας θά τήν πετύχουμε μόνο ἄν βαδίζουμε
τήν ὁδό τῆς μετανοίας. Φαντάζομαι λοιπόν τόν ἑαυτό μου ὡς ἡγούμενο στήν πορεία σας αὐτή στήν ὁδό τῆς μετανοίας. Ναί! Ἔτσι, χριστιανοί μου, νά φαντάζεστε
τόν Ἐπίσκοπο μιᾶς Ἐπαρχίας, ὡς κήρυκα καί παράδειγμα μετανοίας· καί ἔτσι
νά ἀπαιτεῖτε καί νά μοῦ ἐπιβάλλετε νά σᾶς φέρομαι καί ἐγώ. Νά βιώνω πρῶτος
ἐγώ τό «εὕρω κἀγώ τήν ὁδόν διά τῆς μετανοίας»!
3. Καί τώρα, ἀγαπητοί μου, θέλω νά σᾶς πῶ μέ λίγα λόγια τί εἶναι μετάνοια.
«Μετάνοια», ὅπως τό λέει καί ἡ λέξη, σημαίνει νά ἀλλάξουμε «νοῦ». Μετά-νοια:
Ἀλλαγή τοῦ νοῦ. Ὅταν ὅμως ἡ Ἐκκλησία μας λέγει «νοῦ», δέν ἐννοεῖ τό μυαλό,
ἀλλά ἐννοεῖ ὅλο τόν ἔσω ἄνθρωπο, τόν ὁποῖο ὀνομάζει ἀκόμη καί «ψυχή» καί «καρδιά». «Μετάνοια» λοιπόν σημαίνει στροφή τοῦ ὅλου ἀνθρώπου στόν Θεό καί ὄχι
ἁπλῶς ἀλλαγή μυαλοῦ. Θεολογικά δέν ταυτίζεται ἡ λογική μέ τόν νοῦ. Ὥστε λοιπόν, ἀγαπητοί μου, λέγοντας ὅτι πρέπει νά μετανοήσουμε δέν σημαίνει τό νά παραδεχθοῦμε ἁπλά μέ τήν λογική ὅτι ἐντάξει φταίξαμε, ἀλλά σημαίνει νά
συγκλονιστεῖ ὅλη ἡ καρδιά μας γιά τά ἁμαρτήματά μας, νά πονέσουμε γι᾽ αὐτά, νά
χτυπήσουμε τά στήθη μας φωνάζοντας τό «ἥμαρτον», νά χύσουμε δάκρυα, μετανοίας δάκρυα. Μιά τέτοια μετάνοια, ἀδελφοί, εἶναι χάρισμα, εἶναι δῶρον Θεοῦ καί
χάρα σ᾽ αὐτόν πού ἔλαβε αὐτό τό δῶρο. Εἶναι δεῖγμα αὐτό ὅτι ὁ Θεός τόν ἀγαπάει
καί θά τοῦ συγχωρέσει τά ἁμαρτήματά του καί θά τόν πάρει στήν βασιλεία Του.
4. Ὅποιος ζεῖ μία τέτοια μετάνοια, δέν τοῦ κάνει καθόλου ὄρεξη νά μιλάει γιά
τόν ἑαυτό του ἤ νά ἀκούει ἐπαίνους ἀπό τούς ἄλλους. Ὅποιος βιώνει μιά τέτοιου
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εἴδους μετάνοια, ὅπως τήν εἶπα παραπάνω, δέν τοῦ κάνουν καθόλου ἐντύπωση οἱ
κοσμικές χαρές καί τό νά ἀσχολεῖται μέ κοσμικές ἐπιδιώξεις. Ἀντίθετα ἡ ψυχή
του νοιώθει μιά ἀνία γι᾽ αὐτά. Ἕνα πράγμα μόνο τόν νοιάζει: Τό νά γευθεῖ τήν
χαρά ὅτι τοῦ συγχωρέθηκαν τά ἁμαρτήματά του.
5. Γι᾽ αὐτό ὅμως πού σᾶς εἶπα τώρα, τό νά λάβει δηλαδή ὁ μετανοῶν τήν
πληροφορία τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν του, αὐτό, χριστιανοί μου, δέν εἶναι
εὔκολο. Γι᾽ αὐτό καί διαβάζουμε στά ἱερά Συναξάρια γιά ἀσκητές καί ἁγίους
ὅτι στά τέλη τῆς ζωῆς τους, τότε πού παρέδιδαν τήν ψυχή τους στόν Κύριο,
τότε λάμβαναν τήν πληροφορία τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τους. Ναί! Τήν
πληροφορία ὅτι συγχωρέθηκαν τά ἁμαρτήματά μας καί ὅτι καθάρισε ἡ ψυχή
μας δέν τήν ἔχουμε μέ τήν ἐξομολόγηση στόν πνευματικό ἱερέα, ἀλλά τήν λαμβάνουμε μετά-μετά, πολύ μετά. Ἴσως νά φαίνεται περίεργο αὐτό πού σᾶς λέγω,
γι᾽ αὐτό καί θέλω νά σᾶς τό ἐξηγήσω πῶς συμβαίνει ἔτσι: Μέσα μας, ἀδελφοί,
ἔχουμε τό σῶμα τῆς ἁμαρτίας, πού τό πήραμε βαρειά καί μαύρη κληρονομιά
ἀπό τήν πτώση τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας. Αὐτό τό σῶμα εἶναι ζωντανό μέσα
μας καί γεννάει ἁμαρτίες. Ὅταν ἐξομολογούμαστε στόν πνευματικό τά ἁμαρτήματά μας, συγχωροῦνται βέβαια αὐτά, ἀλλά τό σῶμα τῆς ἁμαρτίας παραμένει
ὁλοζώντανο μέσα μας καί γεννάει κι ἄλλα ἁμαρτήματα. Εἶναι τό «σῶμα» ἐκεῖνο
γιά τό ὁποῖο ὁ Ἀπόστολος θρηνεῖ καί λέγει: «Ταλαίπωρος ἐγώ ἄνθρωπος. Τίς
μέ ρύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;» (Ρωμ. 7,24). Ὥστε λοιπόν
καί μετά τήν ἐξομολόγηση στόν πνευματικό, λόγω τῆς ἐνοικούσης μέσα μας
ἁμαρτίας, πάλι ἁμαρτάνουμε καί γι᾽ αὐτό δέν ἔχουμε τήν χαρά τῆς καθαρότητας
τῆς ψυχῆς μας καί μετά τήν ἐξομολόγηση ἀκόμη. Γιά νά νοιώσουμε τήν χαρά
τῶν λελυτρωμένων, πρέπει νά σκοτώσουμε τόν μέσα μας ἁμαρτωλό ἄνθρωπο,
πού σάν ἁμαρτωλός πού εἶναι γεννάει ὅλο ἁμαρτίες. Γι᾽ αὐτό καί ὁ καλός πνευματικός μετά τήν ἐξομολόγηση δίνει φάρμακα στόν ἐξομολογούμενο καί τοῦ λέει
τόν τρόπο καί τήν μέθοδο πῶς νά χρησιμοποιήσει αὐτά τά φάρμακα, γιά νά νεκρώσει τά ἐντός του ἁμαρτωλά πάθη. «Ἐπιτίμια» λέγονται τά φάρμακα αὐτά,
πού δέν εἶναι τιμωρίες γιά τίς ἁμαρτίες – αὐτές πάει συγχωρέθηκαν μέ τήν ἐξομολόγηση – ἀλλά τά ἐπιτίμια εἶναι μιά ἐπιστημονική ἰατρική μέθοδος, πού τήν
ἔδωσαν μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἀπό τήν πείρα τους οἱ σοφοί
ἅγιοι Πατέρες καί τήν ἄφησαν στήν φαρμακαποθήκη τῆς Ἐκκλησίας μας γιά
τήν θεραπεία τῶν ψυχῶν μας. Μέ αὐτά πού σᾶς λέγω τώρα, ἀδελφοί μου, θέλω
νά σᾶς πῶ ὅτι μετάνοια δέν εἶναι ἁπλῶς μία ἐξομολόγηση στόν πνευματικό,
ἀλλά εἶναι ἕνα συνεχές βίωμα μετανοίας γιά τόν καθαρμό τῆς ψυχῆς μας. Γι᾽
αὐτό καί ὁ Δαυίδ, ἐνῶ τοῦ συγχωρέθηκε ἡ ἁμαρτία του ἀπό τόν πνευματικό
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του, τόν προφήτη Νάθαν, ὅμως τήν θυμόταν τακτικά καί ἔλεγε: «Ἡ ἁμαρτία
μου ἐνώπιόν μού ἐστι διά παντός» (Ψαλμ. 50,5).
6. Τέτοια μετάνοια σᾶς εὔχομαι, ἀδελφοί μου, νά βιώνετε. Ἡ μετάνοια αὐτή,
ἄν καί γίνεται μέ ἀγώνα καί μέ ἀγωνία καί μέ πένθος, ὅμως φέρει ἕνα γλυκασμό
στήν ψυχή ἐκείνου πού τήν βιώνει. Ὁ γλυκασμός αὐτός εἶναι ἡ παρουσία τῆς
Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Τήν δέ Χάρη τοῦ Θεοῦ ὁ ἅγιος Γέροντας πατήρ Πορφύριος
τήν ἔλεγε «χάδι» τοῦ Θεοῦ. – Ξέχασα ὅμως νά σᾶς πῶ κάτι σοβαρό μιλώντας
γιά μετάνοια: Δεῖγμα ὅτι κάποιος βαδίζει τήν ὁδό τῆς μετανοίας εἶναι τό νά ζητάει
καί νά δίνει συγγνώμη καί νά μήν κατηγορεῖ κανέναν. Κοιτάει μόνο τόν ἑαυτό
του, σκύβει κεφάλι καί δέν ἀσχολεῖται καθόλου μέ τούς ἄλλους. Τούς ἄλλους
τούς θεωρεῖ ὅλους καλύτερους ἀπό τόν ἑαυτό του. Ὅποιος κατηγορεῖ καί ἐλέγχει
τούς ἄλλους γιά τά πεπραγμένα τους καί θέλει νά δικαιολογεῖ τόν ἑαυτό του,
αὐτό εἶναι δεῖγμα ὅτι αὐτός δέν ζεῖ ζωή μετανοίας. Αὐτό ὅμως – γιά νά ἐξηγούμεθα καλύτερα – δέν ἰσχύει σέ θέματα πίστεως, τό νά λέμε δηλαδή ὅτι οἱ αἱρετικοί
εἶναι πλανεμένοι καί ἄν παραμείνουν στήν πλάνη τους δέν πρόκειται νά σωθοῦν.
Καλή μετάνοια, ἀδελφοί! Συγχωρέστε με καί ὁ Θεός, διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας, ἄς συγχωρήσει ὅλους μας, ΑΜΗΝ.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 9 Μαρτίου 2014

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
1. Τό πολυτιμότερο καί ἀκριβότερο γιά τό ὁποῖο πρέπει νά καυχώμαστε, ἀδελφοί
μου χριστιανοί, εἶναι ἡ πίστη μας, ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας. Ὀνομάστηκε ἀπό παλαιά
«Ὀρθόδοξη», γιατί εἶναι ἡ μόνη ὀρθή καί ἡ μόνη σωστή πίστη. «Νά χαίρεστε καί
νά εὐφραίνεστε – ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός στούς ὑποδούλους Ἕλληνες –
γιατί εἶστε Ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Ὅλες οἱ πίστες εἶναι ψεύτικες καί μόνο ἡ Ὀρθόδοξη εἶναι ἡ ἀληθινή πίστη». Καί σάν ἀληθινή πού εἶναι ἡ πίστη μας, ἀδελφοί μου,
δέν δέχεται οὔτε πρόσθεση οὔτε ἀφαίρεση. Εἶναι σάν τό μάτι, πού δέν δέχεται οὔτε
μία λεπτή τρίχα μέσα του. Εἶναι τέλεια ἡ πίστη μας! Καί ξέρετε, χριστιανοί μου,
γιατί εἶναι τέλεια; Εἶναι τέλεια γιατί δέν εἶναι ἀνθρώπινη ἀνακάλυψη, ἀλλά εἶναι
ἀποκάλυψη Θεοῦ. Εἶναι παράδοση! «Τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἀνθρώποις
πίστει» (Ἰούδ. στίχ. 3)! Αὐτό τό «ἅπαξ» πού λέγει ὁ Ἀδελφόθεος, δηλαδή «μιά
φορά γιά πάντα», σημαίνει ὅτι δέν δέχεται πιά καμμία προσθήκη ἡ πίστη μας.
2. Αὐτήν τήν πίστη μας, ἀδελφοί, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι τήν ζοῦμε καρδιακά καί
ὄχι ἐγκεφαλικά. Γι᾽ αὐτό καί τήν λέμε «πίστη». Εἶναι ἀπό τό ρῆμα «ἐμπιστεύομαι».
Οἱ ἐρωτευμένοι ἐμπιστεύονται. Καί ἐμεῖς τόν Θεό μας, τόν Ἰησοῦ Χριστό μας, τόν
λέμε «γλυκειά μας ἀγάπη», τόν λέμε «Νυμφίο» μας, τόν λέμε «θεῖο ἔρωτά» μας.
«Ἔθελξας πόθῳ με, Χριστέ, καί ἠλλοίωσας (= μέ ἔλειωσες) τῷ θείῳ Σου ἔρωτι»!
Δέν μποροῦμε οὔτε νά ἀριθμήσουμε οὔτε νά παραστήσουμε τά γλυκά βιώματα πού
νοιώθει ἡ καρδιά τοῦ Ὀρθοδόξου χριστιανοῦ, ζώντας συνειδητά στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία. Ἡ δέ γλυκύτερη ἀπόλαυση, τό πραγματικό «γλέντι» τῶν Ὀρθοδόξων,
εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία, μέ τόν γλυκό της καρπό, τήν Θεία Κοινωνία! Δέν μποροῦν,
ἀγαπητοί μου, νά ἐκφραστοῦν μέ λέξεις τά γλυκά χτυποκάρδια τοῦ πιστοῦ Ὀρθοδόξου χριστιανοῦ στήν σχέση του καί τήν κοινωνία του μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό. Καί
ὁ προοδευμένος πνευματικά Ὀρθόδοξος χριστιανός περιμένει μέ λαχτάρα τήν Δεύτερη τοῦ Κυρίου Παρουσία, γιά νά βρεθεῖ γιά πάντα, αἰώνια, στήν Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ, εἰς αἰῶνας αἰώνων. Σ᾽ αὐτήν τήν Βασιλεία οἱ χαρές εἶναι ἀτέρμονες. Πῶς
λέγαμε στήν Γεωμετρία ὅτι παράλληλες εὐθεῖες εἶναι οἱ δύο γραμμές πού προεκτεινόμενες στό ἄπειρο δέν συναντῶνται ποτέ; Ἔτσι θά ποῦμε τώρα ὅτι οἱ χαρές τοῦ
παραδείσου, ὄχι μόνο δέν τελειώνουν ποτέ, ἀλλά ἡ μιά χαρά τῆς μιᾶς στιγμῆς τοῦ
παραδείσου σέ πάει σέ μεγαλύτερη χαρά καί αὐτή σέ ἀκόμη μεγαλύτερη. Καί αὐτό
δέν τελειώνει «ποτέ τῶν ποτῶν»!
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3. Ὥστε λοιπόν, χριστιανοί μου, μ᾽ αὐτά πού σᾶς εἶπα μέχρι τώρα ἡ Ὀρθόδοξη
πίστη μας ἔχει ὡς πρῶτο χαρακτηριστικό ὅτι εἶναι παράδοση καί ὡς δεύτερο χαρακτηριστικό ἔχει ὅτι εἶναι καρδιακή, εἶναι βιωματική καί ὄχι ἐγκεφαλική, ὅπως
τήν ἔχουν οἱ δυτικοί Προτεστάντες καί Παπικοί. Γι᾽ αὐτό, ἐπειδή ἀκριβῶς ἡ πίστη
μας εἶναι καρδιακή καί ὄχι ἐγκεφαλική, καί ἕνα μικρό παιδάκι καί ἕνας ἀγράμματος
βοσκός καί μιά τσοπάνισσα γιαγιά γεύονται σ᾽ ὅλο τό μεγαλεῖο της αὐτήν τήν θεόσδοτη πίστη μας. Ἔχω ὅμως νά σᾶς πῶ τώρα, ἀδελφοί, ὅτι αὐτό τό γλυκό βίωμα
τῆς ὀρθόδοξης κοινωνίας μας μέ τόν Θεό τό γεύεται κανείς ἀνάλογα μέ τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς του. Αὐτό τό ὄμορφο καί μοσχοβολητό λουλούδι, πού λέγεται
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, θέλει ἰδιαίτερο χῶμα νά φυτρώσει καί νά ἀναπτυχθεῖ. Θέλει
καθαρή καρδιά. Γι᾽ αὐτό λοιπόν τό ἄλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα τῆς Ὀρθόδοξης
πίστης μας εἶναι ὁ ἀγώνας, ὁ ἀσκητικός ἀγώνας, γιά νά καθαριστεῖ ἡ καρδιά μας
ἀπό τά ἁμαρτωλά πάθη. Χωρίς αὐτόν τόν ἀγώνα δέν μποροῦμε νά γευθοῦμε τά
ὡραῖα τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας. Ὁ Ὀρθόδοξος λοιπόν χριστιανός ἀγωνίζεται, μέ
τόν τρόπο καί τήν μέθοδο πού ὁρίζουν οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἀγωνίζεται, λέγω, μέ τήν
βοήθεια τοῦ θεράποντος ἰατροῦ – τοῦ πνευματικοῦ του, θέλω νά πῶ – ἀγωνίζεται
νά καθαρίσει τό χωράφι τῆς ψυχῆς του ἀπό τά ζιζάνια τῶν παθῶν του. Καί ὅσο
πιό πολύ ἀγωνίζεται, τόσο καθαρίζεται ἡ ψυχή του καί τόσο πιό πολύ τοῦ ἔρχεται
ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί γεύεται πιό πολύ τίς χαρές καί τόν γλυκασμό τῆς παρουσίας
τοῦ Θεοῦ μέσα του. Καί ὅσο πιό πολύ γεύεται τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ μέσα του,
παίρνει μεγαλύτερη Χάρη καί δύναμη ἀπό αὐτό καί κάνει πιό πολύ τόν ἀσκητικό
του ἀγώνα, γιά νά χαρεῖ ἀκόμη περισσότερο τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στήν καρδιά
του. «Παράδεισος» λέγεται αὐτό, πρίν ἀπό τόν Παράδεισο τῆς Βασιλείας τῶν
Οὐρανῶν. Καί πραγματικά: Ἄν δέν προγευθοῦμε ἀπό τώρα τίς χαρές τοῦ Παραδείσου, μήν περιμένουμε νά τίς γευθοῦμε ἀπότομα ὅταν πεθάνουμε, μέ ἕνα μνημόσυνο
τῶν συγγενῶν μας, καί ἄς εἶναι καί ἀρχιερατικό καί πατριαρχικό τό μνημόσυνο
αὐτό!... Γι᾽ αὐτό, χριστιανοί μου, ἄς κάνουμε τόν ἀγώνα μας, γιά νά καθαρίσουμε
τήν δόλια καρδιά, πού τήν ἔχουν κυριαρχήσει τά ἁμαρτωλά μας πάθη. Ἄσκηση,
χριστιανοί μου, ἄσκηση. Οἱ μαθητές κάνουν ἀσκήσεις, γιά νά μάθουν τίς ξένες
γλῶσσες, καί οἱ ἀθλητές κάνουν ἀσκήσεις πάλι, γιά νά ἀποκτήσουν εὔρωστο σῶμα.
Καί ἐμεῖς πρέπει νά κάνουμε ἀσκητικούς ἀγῶνες, γιά νά καθαρίσουμε, μέ τήν Χάρη
τοῦ Θεοῦ, τήν ψυχή μας ἀπό τίς λάσπες τῶν ἁμαρτιῶν μας. Πρέπει νά γίνουμε
ἀσκητές. Τό τρίτο λοιπόν χαρακτηριστικό τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας εἶναι τό
ἀσκητικόν: Προσευχές, νηστεῖες, γονυκλισίες, κομποσχοίνι, μέ τήν προσευχή
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησέ με»! Ἡ ὁδός, χριστιανοί μου, πού ὁδηγεῖ στήν αἰώνια
ζωή, δέν εἶναι πλατειά μέ «τρά λαλά» καί χοροπηδήματα, ἀλλά εἶναι «στενή καί
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τεθλιμμένη ὁδός» (Ματθ. 7,14). Ἔτσι μᾶς εἶπε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός.
Μή ζητᾶμε ἐμεῖς νά κάνουμε ἄλλο Εὐαγγέλιο.
4. Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἔχει «δόγματα», πάνω στά
ὁποῖα βασίζονται ὅλα αὐτά πού σᾶς εἶπα παραπάνω. Ὅταν λέμε «δόγματα» ἐννοοῦμε θεμέλια, ἐννοοῦμε ἀγκωνάρια τοῦ οἰκοδομήματος τῆς πίστης μας. Εἶναι οἱ
ἀλήθειες τῆς Ὀρθοδοξίας μας, πού ἀποκαλύφθηκαν ἀπό τόν Θεό καί διατυπώθηκαν
ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες στίς Οἰκουμενικές Συνόδους. Πολύ ἀγωνίστηκε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας νά διαφυλάξει ἀκέραια τά δόγματά της, γιατί ἄν παραλλαγεῖ,
ἔστω καί λιγάκι, ἕνα δόγμα, δέν μποροῦμε νά ἔχουμε σωστό βίωμα Ὀρθοδοξίας,
ὅπως τό εἶπα παραπάνω. Ἐδῶ, ἀγαπητοί μου, ἐδῶ εἶναι τό μεγαλεῖο τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας μας: Τό ὅτι διά μέσου τῶν αἰώνων δέν ἄλλαξε σέ τίποτε τήν πίστη
της. Ἔχουμε τήν πίστη πού ἔδωσε ὁ Χριστός στούς Ἀποστόλους, οἱ Ἀπόστολοι
στούς διαδόχους τους καί αὐτοί στούς μετέπειτα διαδόχους τους καί αὐτή ἡ πίστη
ἔφτασε ἔτσι ἀναλλοίωτη σέ μᾶς. Γιά νά διαφυλαχθεῖ ὅμως ἔτσι ἀκεραία ἡ πίστη
μας, οἱ ἅγιοι Πατέρες μας ἔδωσαν μεγάλο ἀγώνα καί ἔκαναν πολλές θυσίες, ὅπως
τό διαβάζουμε στά ἱερά τους Συναξάρια. Θυσίες μέχρι δαρμῶν καί μαστιγώσεων,
μέχρι φυλακίσεων καί φρικτῶν μαρτυρίων. Αὐτό δίνει ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικό τῆς
Ὀρθόδοξης πίστης μας: Εἶναι μαρτυρική! Τό ἔνδυμά της εἶναι κατακόκκινο ἀπό
τά αἵματα. Ἀλλά αὐτό εἶναι ἡ δόξα της καί ὁ στολισμός της. «Ὡς πορφύραν καί
βύσσον τά αἵματα ἡ Ἐκκλησία σου στολισαμένη»!
5. Αὐτοί ὅμως, ἀδελφοί, οἱ ἀγῶνες τῶν ἁγίων Πατέρων γιά τήν πίστη μας ἀφήνουν καί σέ μᾶς τήν βαρειά κληρονομιά καί τήν ὑποχρέωση νά εἴμαστε κι ἐμεῖς
ἀγωνιστές καί μαχητές ἐναντίον τῶν σημερινῶν αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά νοθεύσουν τήν καθαρή πίστη μας. Τό εἴπαμε πολλές φορές καί τό ξαναλέμε γιά νά
ἐμπεδωθεῖ μέσα μας: Σήμερα οἱ μεγαλύτερες καί χειρότερες αἱρέσεις εἶναι ὁ Παπισμός καί ὁ Οἰκουμενισμός. Εἶναι φρικτές οἱ αἱρέσεις αὐτές. Τό δέ ἀκόμη χειρότερο
εἶναι ὅτι δέν ἀκούονται «τουφεκιές» πολλῶν ἀγωνιστῶν κατά τῶν αἱρέσεων αὐτῶν,
καί τό ἀκόμη χειρότερο εἶναι τό νά βλέπουμε καί νά ἀκοῦμε γιά ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς,
πού ὑποχρεοῦνται νά εἶναι φύλακες τῶν ὀρθοδόξων παραδόσεων, ὅτι ἔχουν φιλοπαπικό οἰκουμενιστικό φρόνημα καί ὅτι ἐκφράζονται μέ ἐναγκαλισμούς πρός τόν
Πάπα, προσφωνώντας τον μάλιστα καί «ἁγιώτατον». Δέν ἦταν ὅμως ἔτσι οἱ ἅγιοι
Πατέρες, οἱ ὁποῖοι γιά τούς αἱρετικούς ἔλεγαν τό «ἀνάθεμα», λέξη πού πρῶτος ὁ
ἀπόστολος Παῦλος εἶπε γιά τούς διαστρεβλώνοντες τό ὀρθό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου (Γαλ. 1,8.9). Καί οἱ ἅγιοι Πατέρες εἶπαν: «Ὅλοις τοῖς αἱρετικοῖς ἀνάθεμα».
Καί πιό συγκεκριμένα: «Βαρλαάμ καί τοῖς διαδόχοις αὐτοῦ (δηλαδή στούς Παπικούς) ἀνάθεμα» (βλ. Τριώδιον, Συνοδικόν Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας).
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 16 Μαρτίου 2014

ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω μέ λίγα ἁπλᾶ
λόγια γιά κάποιον μεγάλο πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, πατέρα τοῦ 14ου αἰ., πού
καί ὁ βίος του καί ἡ διδασκαλία του εἶναι θαυμαστή. Θά σᾶς μιλήσω γιά τόν ἅγιο
Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ. Πάντοτε, ἀλλά σήμερα ἰδιαίτερα, πρέπει νά διαβάζουμε τούς
λόγους τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, γιατί ὁ ἅγιος πολέμησε δυνατά τήν αἵρεση
τοῦ παπισμοῦ, ἀπό τήν ὁποία κινδυνεύουμε περισσότερο ἀπό τίς ἄλλες αἱρέσεις,
χωρίς μάλιστα νά γίνεται καί πολεμική ἐναντίον της ἀπό ἐκεῖ πού πρέπει νά γίνεται,
ἀπό μᾶς τούς ἱερεῖς καί ποιμένες σας δηλαδή. Ἡ ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,
ἀγαπητοί, ἐτίμησε πολύ τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, Ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, γι᾽ αὐτό καί ἑορτάζει τήν μνήμη του τήν Β´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, σάν
συνέχεια δηλαδή τῆς Α´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, κατά τήν ὁποία ἑορτάζουμε τήν
Ὀρθόδοξη πίστη μας. Θεωρεῖται δηλαδή ὁ ἅγιος ὡς ἐκφραστής τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας περισσότερο ἀπό τούς ἄλλους πατέρες καί διδασκάλους.
2. Τό λουλούδι αὐτό τῆς πίστης μας, ἀδελφοί, ὁ ἅγιος Γρηγόριος, φύτρωσε σέ
καλό χωράφι. Εἶχε εὐσεβέστατους γονεῖς. Εἶχαν πέντε παιδιά, μέ πρῶτο παιδί
τόν Γρηγόριο. Καί τά πέντε τους παιδιά ἔγιναν μοναχοί!!! Δέν εἶναι θαυμαστό
καί θαυμασιώτατο αὐτό; Ναί, εἶναι! Ἀκόμη καί ὁ πατέρας, ὁ Κωσταντῖνος Παλαμᾶς, στά τέλη τῆς ζωῆς του ἔγινε καί αὐτός μοναχός! Εἶχε ἅγια ζωή αὐτός
ὁ πατέρας, ἀφοῦ ὅταν οἱ ἄλλοι ἔβλεπαν τά πέντε του παιδιά ψιθύριζαν: «Αὐτά
εἶναι τά παιδιά τοῦ ἁγίου»! Τά πέντε του αὐτά παιδιά, τά ὁποῖα ἦταν ἀκόμη
μικρά, πεθαίνοντας ὁ ἅγιος πατέρας, τά ἀνέθεσε στήν προστασία τῆς Παναγίας,
τῆς Μητέρας τοῦ Βασιλέα τῶν οὐρανῶν.
3. Ὁ μεγαλύτερος υἱός, ὁ Γρηγόριος, ἀφιερώθηκε πρῶτος στόν Θεό καί ἔγινε
μοναχός στό Ἅγιο Ὄρος, στήν Λαύρα τοῦ Βατοπεδίου, κοντά στόν διάσημο ἡσυχαστή Νικόδημο. Γενόμενος μοναχός ἔβαλε σάν πρῶτο του καί κύριο σκοπό τό
νά ἀποκτήσει τόν θεῖο φωτισμό. Νά μετάσχει καί αὐτός στήν θεία ἔλλαψη. Γιά
νά γίνει ὅμως αὐτό πρέπει πρῶτα νά καθαριστεῖ ἡ καρδιά ἀπό τά ἁμαρτωλά
πάθη. Καί ὅσο καθαίρεται ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά ἀπό τίς ἁμαρτωλές σκέψεις καί
ἐπιθυμίες, τόσο καί πιό πολύ ἔρχεται ὁ θεῖος φωτισμός στήν ψυχή. Γι᾽ αὐτό καί
ὁ νεαρός μοναχός Γρηγόριος, ἰδιαίτερα στά πρῶτα χρόνια τῆς ἀφιέρωσής του
στόν Θεό, ἔλεγε συνέχεια, μέρα καί νύκτα, νύκτα καί ἡμέρα, αὐτήν τήν σύντομη,
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ἀλλά δυνατή προσευχή: «Κύριε, φώτισόν μου τό σκότος, φώτισόν μου τό σκότος»! Καί τό δεύτερο ἔτος τῆς παραμονῆς του στό Ἅγιο Ὄρος ὁ νεαρός ἀσκητής
εἶδε σέ ὅραμα τόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη τόν Θεολόγο, πού πῆρε τήν Παναγία
σπίτι του!, ὁ ὁποῖος τοῦ εἶπε ὅτι ἔρχεται ἐκ μέρους τῆς Παναγίας γιά νά τόν
διαβεβαιώσει ὅτι Αὐτή θά τοῦ συμπαρίσταται στόν ἀγώνα του καί θά ἀποκτήσει
αὐτό πού θέλει. Δυναμώθηκε ἀπό τό ὅραμα αὐτό ὁ νεαρός μοναχός Γρηγόριος
καί μετά ἀπό αὐτό δόθηκε μέ μεγαλύτερη ὁρμή στήν προσευχή καί τήν ἄσκηση.
4. Δέν ἔμεινε ὅμως πολύ ὁ ἀσκητής Γρηγόριος Παλαμᾶς στό ῞Αγιο Ὄρος,
γιατί οἱ Τοῦρκοι πειρατές εἶχαν γίνει ἐπικίνδυνοι. Γι᾽ αὐτό, κατά θεία ὑπόδειξη
ἀπό τόν ἅγιο Δημήτριο, ὁ ἅγιος Γρηγόριος, μαζί μέ ἄλλους συνασκητές, πού ἀποτελοῦσαν τήν συνοδία του, ἐγκαταστάθηκαν στό ὄρος τῆς Βέροιας, κοντά στήν
Θεσσαλονίκη. Ἐπειδή ἡ συνοδία χρειαζόταν ἕναν ἱερέα, κατά τήν ἀπαίτηση ὅλων,
δέχθηκε νά χειροτονηθεῖ ὁ Γρηγόριος, ἀφοῦ ὅμως βεβαιώθηκε πρῶτα ὅτι αὐτό
εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Σάν ἱερομόναχος τώρα ὁ ἅγιος Γρηγόριος, ἀδελφοί,
ἐπιδόθηκε μέ μεγαλύτερο ζῆλο στήν προσευχή, τήν ἄσκηση καί τήν μελέτη τοῦ
λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἀκοῦστε τί ἔκανε: Τίς πέντε μέρες τῆς ἑβδομάδος ἔμενε ἀπομεμονωμένος στό κελλί του καί ἐμφανιζόταν μόνο τό Σάββατο καί τήν Κυριακή,
γιά νά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία καί νά συναναστραφεῖ τούς συμμοναστές του.
Ἡ ὄψη του ἔλαμπε καί αὐτό ἦταν τό καλύτερο κήρυγμά του!
Ἐδῶ στό ὄρος τῆς Βέροιας διαφώνησε ὁ ἅγιος Γρηγόριος μέ ἕνα γέροντα ἐνάρετο
μοναχό, τόν Ἰώβ, ὁ ὁποῖος ἔλεγε ὅτι ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή εἶναι ἔργο μόνο τῶν
μοναχῶν, ἐνῶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἔλεγε ὅτι ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή καί
ἡ ἄσκηση γενικά δέν εἶναι μόνο τῶν μοναχῶν ἔργο, ἀλλά καί τῶν λαϊκῶν χριστιανῶν. Ξέσπασε διαφωνία μεταξύ τῶν δύο ἀσκητῶν, ἀλλά ἀργότερα ὁ Ἰώβ εἶδε
στό κελλί του ὀπτασία ἀγγέλου, πού τοῦ φανέρωσε τό λάθος του καί ἀμέσως αὐτός
πῆγε στό κελλί τοῦ ἁγίου Γρηγορίου καί τοῦ ζήτησε συγγνώμη γιά τήν διαφωνία
του. Βλέπετε, ἀδελφοί χριστιανοί, ὅτι, ὅπως ὑποστήριζε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, καί οἱ λαϊκοί πρέπει νά ζῆτε ἀσκητικά, καί σεῖς οἱ λαϊκοί πρέπει νά ἀγωνίζεστε γιά τόν καθαρμό τοῦ νοῦ σας καί νά τόν στρέψετε πρός τόν Θεό, γιά νά
πετύχετε τήν ἀδιάλειπτη προσευχή. Ἔτσι εἶναι βέβαια. Δέν ἔδωσε ὁ Χριστός,
ἀδελφοί μου, δύο Εὐαγγέλια, τό ἕνα γιά τούς μοναχούς καί τό ἄλλο γιά τούς λαϊκούς. Ἕνα Εὐαγγέλιο ἔδωσε καί καλούμαστε ὅλοι, μοναχοί καί λαϊκοί, νά τό
ἐφαρμόσουμε καί ὅλοι μας νά μετανοοῦμε, ἐπειδή δέν τό ἐφαρμόζουμε.
5. Πέντε χρόνια ἔμεινε ὁ Γρηγόριος ἀσκητεύοντας στό ὄρος τῆς Βέροιας. Οἱ
ληστρικές λεηλασίες ὅμως τόν ἀνάγκασαν νά φύγει ἀπό ἐκεῖ καί νά ἐπιστρέψει
στό Ἅγιο Ὄρος σέ κάποιον ἡσυχαστικό τόπο τῆς Μεγίστης Λαύρας. Ἐδῶ ὁ ἅγιος
προχωράει ἀκόμη περισσότερο στήν ἀρετή, προχωράει πρός τό θεωρητικό στάδιο.
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Θέλει τήν συγκέντρωση τοῦ νοῦ του, τήν ἀπομάκρυνσή του ἀπό ὅλα τά αἰσθητά,
γιά νά ἔχει θέα Θεοῦ, νά ἔχει τήν ἀπόλαυση τοῦ Θεοῦ μέ θεοπτία. Ὁ ἅγιος ἤθελε
μία τέλεια ἀποδέσμευση ἀπό τά ὑλικά καί τό ἀπόλυτο δόσιμο στά πνευματικά.
Γι᾽ αὐτό καί παρακάλεσε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο νά ἀναλάβει Αὐτή τήν φροντίδα
γιά τά ἀναγκαῖα τῆς διατροφῆς τους, αὐτοῦ καί τῆς συνοδίας του, γιά νά μήν
ἀποσπῶνται αὐτοί ἀπό τήν προσευχή καί τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Καί ἡ
Παναγία τό φρόντισε αὐτό· ἔστελνε συνέχεια εὐλαβῆ Της τέκνα γιά νά φέρνουν
στόν ἱερομόναχο Γρηγόριο καί τήν συνοδία του ἀπό ὅλα τά ἀναγκαῖα καί τά χρειώδη. Τώρα, στήν περίοδο αὐτή ὁ ἅγιος, μέ τήν περισσότερη Χάρη τοῦ Θεοῦ πού
ἔλαβε γιά τά νέα του ἀσκητικά παλαίσματα, ἀπόκτησε διορατικότητα, ἔκανε θαύματα καί ὁ λόγος του ἔγινε θεολογικώτερος. Γιά τόν θεολογικό του λόγο καί τήν
προτροπή νά τόν δίνει, εἶδε ὁ ἅγιος Γρηγόριος μία ὀπτασία, ὅταν βρισκόταν σέ κατάσταση νοερᾶς προσευχῆς. Εἶδε ὅτι κρατοῦσε στά χέρια του ἕνα σκεῦος γεμάτο
γάλα, πού ξεχυνόταν καί χυνόταν στήν γῆ καί μεταβαλλόταν σέ εὐχάριστο κρασί
μέ δυνατό ἄρωμα. Τότε ἕνας λαμπρός ἄνδρας τοῦ εἶπε: «Γιατί δέν δίνεις αὐτό τό
θεῖο ποτό, ἀλλά τό ἀφήνεις καί χύνεται;». Ὁ ἅγιος ἀπάντησε ὅτι δέν βλέπει στήν
ἐποχή του νά ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού νά ἐπιθυμοῦν αὐτό τό ποτό, τήν ὑψηλή θεολογική διδασκαλία. Καί ὁ λαμπρός ἄνδρας τοῦ ὁράματος τοῦ ἀπάντησε, ὅτι ἀκόμη
καί ἄν δέν ὑπάρχουν ἄνθρωποι νά ἐπιθυμοῦν αὐτή τήν ὑψηλή διδασκαλία, ὅμως
αὐτός πρέπει νά τήν κηρύττει. Βλέπετε, χριστιανοί μου, ἀπό τό ὅραμα αὐτό, ὅτι
τό κήρυγμά μας πρός σᾶς πρέπει νά εἶναι ὑψηλό καί θεολογικό, νά εἶναι τό κήρυγμα
τῶν θεοφόρων ἁγίων πατέρων, γιά νά μαθαίνετε τά βαθιά καί ὑψηλά τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί ὄχι νά σᾶς λέγουμε ἐκεῖνον τόν συνηθισμένο λόγο, τό νά εἶστε
ἁπλῶς καλοί ἄθρωποι. Συγχωρέστε μας, γιατί δέν κηρύττουμε λόγο ὑψηλό καί
γινόμαστε, λοιπόν, ἐμεῖς αἴτιοι γιά τήν πνευματική σας ἄγνοια.
6. Τώρα πού στόν ἅγιο Γρηγόριο δόθηκε αὐτή ἡ ὑψηλή θεολογία, τώρα ἐμφανίστηκε στό Βυζάντιο ὁ λόγιος Βαρλαάμ ποτισμένος καί δηλητηριασμένος, μέχρι
τά μεδούλια του, ἀπό τό αἱρετικό φρόμημα τοῦ παπισμοῦ. Λυπᾶμαι ὅμως, χριστιανοί μου, γιατί δέν ἔχω τόν χρόνο νά σᾶς πῶ τίς κακοδοξίες τοῦ Βαρλαάμ,
πού εἶναι οἱ αἱρέσεις τοῦ παπισμοῦ, καί νά σᾶς πῶ ἀκόμη τήν πολεμική τοῦ ἁγίου
μας κατά τῶν κακοδοξασιῶν αὐτῶν· νά σᾶς πῶ, δηλαδή, τήν πολεμική τοῦ ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐναντίον τοῦ παπισμοῦ. Θά τό κάνω ἄλλοτε αὐτό. Μήν
ξεχνᾶμε ὅλοι μας τήν προσευχή «ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ
ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ»! Θά σωθοῦμε ἀπό αὐτή τήν προσευχή. Μᾶς τήν ἄφησε ὡς προίκα ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 23 Μαρτίου 2014

O ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά τόν
Τίμιο Σταυρό, τό ἱερό σύμβολο τῆς πίστης μας. Τά πάντα στήν Ἐκκλησία μας
τελετουργοῦνται διά τοῦ Σταυροῦ. Κάνοντας τόν Σταυρό μας δηλώνουμε ὅτι πιστεύουμε στόν Ἰησοῦ Χριστό καί ὅτι ἀνήκουμε στήν Ἁγία Του Ἐκκλησία. Ὅταν
οἱ εἰδωλολάτρες βασιλεῖς καί αὐτοκράτορες ἔλεγαν στούς χριστιανούς νά ποῦν τί
πιστεύουν, αὐτοί ἔκαναν τό Σταυρό τους καί δήλωναν μέ αὐτό τήν πίστη τους.
2. Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τόν Τίμιο Σταυρό μέ μεγάλη ἑορτή στίς 14 Σεπτεμβρίου, τήν λεγομένη «Παγκόσμια Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ». Ἀλλά θέλω
σήμερα, ἀδελφοί μου, νά σᾶς μιλήσω γιά μία ἄλλη ἑορτή τοῦ Σταυροῦ, πού τήν
ἔχουμε λησμονήσει. Ξέρετε ὅτι ὁ Σταυρός πάνω στόν Ὁποῖο σταυρώθηκε ὁ Χριστός μας, ἦταν καταχωμένος στόν Γολγοθᾶ καί μέ τήν ἔρευνα τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καί τῆς Ἁγίας Ἑλένης βρέθηκε θαυματουργικά. Πότε ἔγινε αὐτό τό
μεγάλο γεγονός; Ἔγινε τό ἔτος 326 μ.Χ. στίς 6 Μαρτίου. Καί γιατί δέν τό
γιορτάζουμε μέ καμπανοχτύπια καί μεγάλη πανήγυρη τό θαυμαστό καί μεγάλο
καί λαμπρό αὐτό γεγονός τῆς πίστης μας; Τό θέμα αὐτό, ἀγαπητοί μου, κρύβει
μιά ἀλήθεια, λειτουργική καί πνευματική ἀλήθεια. Παρακαλῶ νά τήν ἀκούσετε:
Ἡ 6η Μαρτίου πέφτει τήν Μ. Τεσσαρακοστή, γιατί «δέν λείπει ὁ Μάρτης ἀπό
τήν Σαρακοστή», ὅπως λέγει ὁ λαός μας. Τήν Τεσσαρακοστή ὅμως δέν ἐπιτρέπεται Θεία Λειτουργία, παρά μόνο τό Σάββατο καί τήν Κυριακή. Γιατί αὐτό;
Γιατί ἡ Τεσσαρακοστή ἔχει πένθιμο χαρακτήρα – πᾶμε γιά τά πάθη τοῦ Χριστοῦ
τήν Μ. Ἑβδομάδα – ἡ δέ Θεία Λειτουργία ἔχει χαρμόσυνο, ἔχει ἀναστάσιμο χαρακτήρα. Δέν μποροῦμε λοιπόν νά τελέσουμε Θεία Λειτουργία στίς 6 Μαρτίου,
γιατί συνήθως αὐτή ἡ ἡμέρα πέφτει μεσοβδόμαδα, καί χωρίς Θεία Λειτουργία
δέν μποροῦμε νά κάνουμε πανήγυρη. Ἀλλά καί δέν ἔπρεπε νά χαθεῖ ἡ ἑορτή αὐτή
τῆς εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ γιά νά τόν προσκυνήσουμε λαμπρά στήν
Ἐκκλησία μας. Ἀκοῦστε, χριστιανοί μου, τί κάνει ἡ Ἐκκλησία μας: Ὅταν τήν
Μ. Τεσσαρακοστή πέφτει μιά σημαντική γιορτή, πού θέλει νά τήν προβάλει, τήν
παίρνει ἀπό τήν ἡμέρα πού τιμᾶται – γιατί εἶναι καθημερινή ἡ ἡμέρα αὐτή – καί
τήν μεταθέτει σέ κάποια Κυριακή τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, πού γίνεται Θεία
Λειτουργία. Ἔτσι, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία μας καθόρισε ἡ ἑορτή τῆς εὑρέσεως τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ στίς 6 Μαρτίου, καθόρισε, λέγω, νά ἑορτάζεται μία Κυριακή τῆς
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Μ. Τεσσαρακοστῆς. Ποιά Κυριακή; Γιά πνευματικό λόγο ἡ Ἐκκλησία τήν προσκύνηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ γιά τήν εὕρεσή Του (6 Μαρτίου) καθόρισε νά τήν
ἑορτάζουμε τήν Γ´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν. Γιατί τήν Γ´ Κυριακή; Γιατί ἡ Κυριακή αὐτή εἶναι τό μέσον τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. Καί οἱ χριστιανοί, πού κάνουν
ἔντονο πνευματικό ἀγώνα τήν περίοδο αὐτή, δυναμώνονται βλέποντας τόν Σταυρό
τοῦ Κυρίου καί συνεχίζουν μέ μεγαλύτερη προθυμία τόν πνευματικό τους ἀγώνα
γιά τό ὑπόλοιπο μισό τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Τόν παίρνει ὅμως πάλι τόν
Σταυρό ἡ Ἐκκλησία, τόν κρύπτει στό ἱερό Βῆμα, καί τόν παρουσιάζει πάλι τήν
Μ. Παρασκευή, τήν μεγάλη αὐτή Ἡμέρα τῆς Σταυρώσεως τοῦ Χριστοῦ μας.
3. Εἶναι μεγάλη, ἀγαπητοί μου, ἡ τιμή τῆς Ἐκκλησίας μας στόν Τίμιο
Σταυρό, γιατί εἶναι μεγάλη ἡ θεολογία Του. Δύο πράγματα, πράγματα καί θάματα, στήν Ἐκκλησία μας ἔχουν τήν πιό μεγάλη τιμή καί τήν πιό μεγάλη καί
βαθειά θεολογία. Ὅποιος τά γνωρίζει αὐτά τά δύο, γνωρίζει ὅλη τήν θεολογία
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅλη, ὅλη! Αὐτά τά δύο εἶναι: Ὁ ΣΤΑΥΡΟΣ καί ἡ ΠΑΝΑΓΙΑ! Ἡ ΠΑΝΑΓΙΑ καί ὁ ΣΤΑΥΡΟΣ! Ἡ θεολογία τοῦ Σταυροῦ καί ἡ Θεοτοκολογία, εἶναι δύο μεγάλα μυστήρια, στά ὁποῖα συγκεφαλαιώνεται ὅλη ἡ πίστη
μας. Καί ἀκριβῶς ἐπειδή καί τά δύο αὐτά εἶναι μεγάλα, γι᾽ αὐτό καί παραλληλίζονται: Ὅ,τι λέγεται γιά τόν Σταυρό λέγεται γιά τήν Παναγία· καί ὅ,τι λέγεται
γιά τήν Παναγία λέγεται γιά τόν Σταυρό! Θά σᾶς ἀναφέρω ἕνα-δύο παραδείγματα: Τί εἶναι ὁ Σταυρός; Εἶναι τό δέντρο ἐκεῖνο, πού ἔχει βαθιά τήν ρίζα του
στό χῶμα, τό δέντρο, πού ἔχει ὡς γλυκό Καρπό τήν Θεία Κοινωνία καί κάτω
ἀπό τήν σκιά τοῦ δέντρου αὐτοῦ ἀναπαύονται τά παιδιά τοῦ Σταυροῦ. Καί γιά
τήν Παναγία μας ὁμοίως λέμε: «Χαῖρε δένδρον ἀγλαόκαρπον, ἐξ οὗ τρέφονται
πιστοί· χαῖρε ξύλον εὐσκιόφυλλον ὑφ᾽ οὗ σκέπονται πολλοί»!
Ὁ Σταυρός πάλι ἦταν τό κλειδί ἐκεῖνο πού ἄνοιξε τόν Παράδεισο. Χιλιάδες
χρόνια ἦταν κλεισμένος ὁ Παράδεισος, ἀλλά μέ τήν Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ
μας, σάν μέ κλειδί, ἄνοιξε ὁ Παράδεισος καί ὁ πρῶτος πού μπῆκε σ᾽ αὐτόν ἦταν
ἕνας ἁμαρτωλός, ἕνας πολύ ἁμαρτωλός, ὁ ληστής. Καί γιά τήν Παναγία μας
ὁμοίως λέμε: «Χαῖρε, δι᾽ ἧς ἠνοίχθη Παράδεισος· χαῖρε ἡ κλείς τῆς Χριστοῦ
Βασιλείας»!
4. Σᾶς εἶπα, χριστιανοί μου, ὅτι ὁ Σταυρός ἔχει γενικά ὅλη τήν πίστη μας.
Ἀκοῦστε ἑρμηνεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ γιά τόν Σταυρό: Τά τρία δάκτυλα, μέ τά ὁποῖα κάνουμε τό Σταυρό μας, δηλώνουν τήν Ἁγία Τριάδα: Τόν
Πατέρα, τόν Υἱό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Μέ τό ὅτι τά δάκτυλα αὐτά τά ἔχουμε
ἑνωμένα, δηλώνουμε ὅτι τά Τρία Θεῖα Πρόσωπα, εἶναι ὁμοούσια. «Τριάδα, ὁμοούσιος καί ἀχώριστος». Μέ τό ὅτι τό χέρι μας τό βάζουμε στό κεφάλι καί ἔπειτα
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στήν κοιλιά δηλώνουμε ὅτι ὁ Χριστός κατέβηκε ἀπό τά οὐράνια στήν Κοιλία τῆς
Παναγίας μας καί σαρκώθηκε. Ἔγινε ἄνθρωπος γιά ᾽μᾶς. Αὐτό εἶναι ἡ Πρώτη
Παρουσία τοῦ Χριστοῦ κάτω στήν γῆ. Καί μέ τό ὅτι ἔπειτα τό χέρι μας τό βάζουμε στόν δεξί καί στόν ἀριστερό ὦμο δηλώνουμε τήν Δεύτερη Παρουσία τοῦ
Χριστοῦ καί σάν νά εὐχόμαστε μυστικά: Χριστέ μου, στήν Δεύτερή Σου Παρουσία, πού θά κρίνεις τόν κόσμο, πάρε με στά Δεξιά Σου, στόν Παράδεισο, καί
ὄχι ἀριστερά στήν Κόλαση. Βλέπετε, λοιπόν, χριστιανοί μου, ὅτι κάνοντας τό
σημεῖο τοῦ Σταυροῦ δηλώνουμε τήν Ἁγία Τριάδα, τήν Παναγία μας, καί τήν
Πρώτη καί Δεύτερη ἔλευση τοῦ Χριστοῦ μας. Ἀλλά καί μέ τό σχῆμα τοῦ Σταυροῦ πού κάνουμε δηλώνουμε τήν πίστη μας στόν σταυρικό θάνατο τοῦ Χριστοῦ,
ἀπό τόν ὁποῖο ἦρθε ἡ σωτηρία μας.
5. Χριστιανοί μου, ὅλοι πάνω σας νά ἔχετε Σταυρό. Προτοῦ νά κοιμηθεῖτε τό
βράδυ νά σταυρώνετε τό μαξιλάρι τρεῖς φορές «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ
Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Θά σᾶς πῶ καί κάτι ἄλλο: Ὁ,τιδήποτε πρᾶγμα
παίρνετε, μικρό ἤ μεγάλο, νά τό σταυρώνετε, ὅταν τό βάζετε στό σπίτι σας. Τό
ἔκαναν οἱ παλαιοί αὐτό, οἱ ἅγιες γιαγιάδες μας, οἱ ὁποῖες μάλιστα σταύρωναν μέ
τήν λαμπάδα τοῦ Πάσχα καί τό ἀνώφλιο τῆς πόρτας τοῦ σπιτιοῦ. Ὅλο τό σπίτι
τους ἦταν σταυρωμένο καί γι᾽ αὐτό εὐλογημένο καί ἔτσι τό φύλαγε ὁ Σταυρός
τοῦ Χριστοῦ!
6. Οἱ αἱρετικοί δέν κάνουν Σταυρό! Ὁ χιλιαστής κόβει τό χέρι του, ἀλλά
Σταυρό δέν κάνει. Καί ὁ Πάπας μέ τούς παπικούς του, σάν αἱρετικοί πού εἶναι,
κάνουν αἱρετικά τόν Σταυρό τους. Τόν κάνουν μέ τέσσερα δάχτυλα!... Ἀφοῦ ἔχουν
ἄλλη Ἁγία Τριάδα, ἀφοῦ δηλαδή ἔχουν ἄλλο Θεό, πολύ φυσικό νά ἔχουν καί ἄλλο
σταυρό. Ἄς τούς φωτίσει ὁ Θεός νά ἀρνηθοῦν τίς αἱρέσεις τους καί νά μάθουν,
τουλάχιστον, αὐτό πού ξέρει καί ἕνα δικό μας μικρό ὀρθόδοξο παιδάκι: Τό νά κάνουν σωστά τό Σταυρό τους.
Σᾶς εὔχομαι, χριστιανοί μου, νά ἔχετε κουράγιο στήν ζωή σας παίρνοντας δύναμη ἀπό τόν Παντοδύναμο Τίμιο Σταυρό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ΑΜΗΝ.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
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H KΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω μέ λίγα
λόγια γιά ἕνα μεγάλο ἀσκητή πατέρα, πού εἶναι γνωστός ἰδιαίτερα ἀπό τό μοναδικό βιβλίο πού ἔγραψε καί τό ὀνόμασε μέ τόν περίεργο τίτλο «Κλῖμαξ», δηλαδή
σκάλα! Θά σᾶς μιλήσω σήμερα γιά τόν ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος. Πρόκειται
γιά μεγάλο πατέρα καί διδάσκαλο. Καί φαίνεται αὐτό ἀπό τό ὅτι ἡ Ἁγία μας
Ἐκκλησία, γιά νά μήν καλύπτεται ἡ μνήμη του στίς 30 Ἀπριλίου, πού πέφτει
μεσοβδόμαδα καί δέν ἐπιτρέπεται θεία Λειτουργία, γιατί εἶναι Μεγάλη Τεσσαρακοστή, πῆρε τήν μνήμη του ἀπό αὐτή τήν ἡμέρα καί τήν ἔβαλε τήν Δ´ Κυριακή
τῶν Νηστειῶν, γιά νά μνημονεύεται καί νά ἑορτάζεται μέ θεία Λειτουργία. Ἐπαναλαμβάνω ὅτι πρόκειται γιά ἕναν πολύ μεγάλο πατέρα καί διδάσκαλο τῆς πνευματικῆς ζωῆς, τῆς πορείας μας πρός τόν Θεό. Ὅπως οἱ Ἰσραηλῖτες εἶχαν ἀνάγκη
ἀπό Μωυσῆ, γιά νά εἰσέλθουν στήν γῆ τῆς ἐπαγγελίας, ἔτσι σέ μᾶς γιά νά μποῦμε
στόν γλυκό Παράδεισο, ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος μέ τήν ἱερή του διδασκαλία μᾶς γίνετει «Μωυσῆς», σοφός καθοδηγός μας. Γιά νά γίνει ὅμως καλός
καί μέγας διδάσκαλος ὁ ἅγιος Ἰωάννης, πέρασε πρῶτα ἀπό καλή καί πολυετῆ
μαθητεία. Ἔγινε ὑποτακτικός σέ ἔμπειρο καί σοφό πνευματικό πατέρα, τόν Γέροντα Μαρτύριο. Μάλιστα ὁ Γέροντάς του αὐτός, ἐπειδή εἶδε ὅτι ἡ καρδιά του
ἦταν ἀγαθή γῆ,τόν πῆγε καί σέ ἄλλους Γεροντάδες καί πνευματικούς διδασκάλους, γιά νά διδαχθεῖ καί ἀπό αὐτούς ὅλη τήν παράδοση τῶν πατέρων. Ἕνας δέ
προορατικός Γέροντας βλέποντας τήν ἀρετή καί τά χαρίσματα τοῦ νεαροῦ ὑποτακτικοῦ Ἰωάννου εἶπε γι᾽ αὐτόν τήν προφητεία ὅτι «θά γίνει μέγας ἀστέρας»!
Καί ὁ ἄλλος μεγάλος Ἀββᾶς, ὁ Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης, εἶπε στόν Γέροντά του
Μαρτύριο, πού τόν ἔκειρε μοναχό, καί ἄλλη προφητεία: «Ἔκανες μοναχό αὐτόν –
τοῦ εἶπε – πού θά γίνει Ἡγούμενος στό μεγάλο μοναστήρι τοῦ Σινᾶ»!
2. Πραγματικά, τόν μοναχό Ἰωάννη, γιά τήν ἀρετή του καί τήν σοφία του,
τόν ἀνεβίβασαν στόν Ἡγουμενικό θρόνο τοῦ Σινᾶ. Δέν μέ παίρνει ὁ χρόνος, χριστιανοί μου, νά σᾶς πῶ γιά τήν σοφή ποιμαντική, ἀκόμη καί τά θαύματα τοῦ
ἁγίου αὐτοῦ πατέρα ὡς Ἡγουμένου. Ἐπιθυμῶ περισσότερο νά σᾶς μιλήσω γιά
τό ἔργο του πού τόν ἀνέδειξε μεγάλο διδάσκαλο τῶν Μοναχῶν, ἀλλά καί ὅλων
τῶν χριστιανῶν. Καί αὐτό τό ἔργο του εἶναι ἡ «Κλίμακά» του, οἱ «πνευματικές
του πλάκες», ὅπως ὀνομαζόταν αὐτή στήν ἀρχή. Πράγματι ὁ ἅγιος Ἰωάννης,
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ὅπως μᾶς μαρτυρεῖ ὁ ὅσιος Ἡγούμενος τῆς Ραϊθοῦ, Ἰωάννης τό ὄνομα καί αὐτός,
τά βράδυα ἔκανε πολλή προσευχή («πολλά πρό τοῦ ὕπνου ηὔχετο») καί ἔπειτα
κατέγραφε σέ δελτάρια («δέλτια κατέταττε») τά δέοντα γιά τήν μοναχική πολιτεία. Αὐτό δέ τό βραδυνό «ἐργόχειρο» τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου τοῦ
ἦταν μιά ὡραία καί δυνατή ἄσκηση γιά νά πολεμᾶ τήν ἀκηδία («τοῦτο γάρ ἦν
αὐτῷ καί μόνον τῆς ἀκηδίας φίμωτρον»).
3. Θά ἤθελα, χριστιανοί μου, νά σᾶς μιλήσω γενικά γιά τό ἔργο αὐτό τοῦ ἁγίου
Ἰωάννου. Ὀνομάζεται, ὅπως εἴπαμε, «Κλῖμαξ» τῆς θείας ἀνόδου, σκάλα δηλαδή
πού μᾶς πάει ψηλά στόν οὐρανό. Σάν ἐκείνη τήν κλίμακα πού εἶδε ὁ πατριάρχης
Ἰακώβ ἀπό τήν ὁποίαν ἀνέβαιναν καί κατέβαιναν οἱ ἄγγελοι ἀπό τόν οὐρανό (βλ.
Γεν. 28,10 ἑξ.). Σκαλιά τῆς Κλίμακος αὐτῆς τοῦ Σιναΐτου Ἰωάννου εἶναι οἱ
τριάντα λόγοι του, πού μιλᾶνε γιά τριάντα ἀρετές, κατά τάξη τοποθετημένες.
Ἡ πνευματική ζωή λοιπόν κλιμακώνεται! Ἄλλος εἶναι σέ χαμηλότερο σκαλί καί
ἄλλος σέ ψηλότερο. Πάντως πρέπει νά περάσουμε ἀπό ὅλα τά σκαλιά τῆς Κλίμακος γιά νά πᾶμε στό τελευταῖο, πρέπει δηλαδή νά ἀποκτήσουμε καί τίς τριάντα
ἀρετές, πού γράφει τό βιβλίο τοῦ ὁσίου Ἰωάννου, γιά νά πετύχουμε τήν σωτηρία
μας καί νά εἰσέλθουμε στήν Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ τήν ἐπουράνιο.
4. Ὅπως εἶπα, οἱ ἀρετές στό βιβλίο τῆς Κλίμακος εἶναι κατά τάξη τοποθετημένες. Γιά παράδειγμα: Τόν λόγο του γιά τήν προσευχή ὁ Σιναΐτης ἅγιος Ἰωάννης τόν ἔχει ὡς εἰκοστό ὄγδοο. Δυό λόγοι ἀκόμη καί τελειώνει τό βιβλίο του. Θά
ἔπρεπε ὁ λόγος γιά τήν προσευχή νά εἶναι ὁ πρῶτος ἤ ἀπό τούς πρώτους καί ὄχι
ὁ 28ος. Τό ὅτι ὅμως ὁ ἅγιος Ἰωάννης στήν Κλίμακά του ὁμιλεῖ γιά τήν προσευχή
στήν 28η ὁμιλία του, αὐτό μυστικά σημαίνει ὅτι πρέπει νά μαθητευθοῦμε καλά
στά προηγούμενα μαθήματα τῶν λόγων τῆς Κλίμακος καί μετά θά μπορέσουμε
νά γευθοῦμε τήν γλυκύτητα τῆς προσευχῆς. Πραγματικά, χριστιανοί μου, ἡ προσευχή εἶναι ἀπόλαυση τῶν τελείων στήν ἀρετή! Ἐνῶ ἡ πνευματική μας ζωή
ἀρχίζει μέ προσευχή καί πορεύεται μέ αὐτήν καί δέν πρέπει νά μᾶς λείπει ποτέ
ἡ προσευχή, ὅμως τό τί εἶναι προσευχή θά τό γευθοῦμε ὁλόκαρδα, ἄν καθαριστεῖ
ἡ καρδιά μας ἀπό τά πάθη μέ τά φάρμακα πού δίνουν οἱ προηγούμενοι ἀπό τήν
προσευχή λόγοι τῆς Κλίμακος τοῦ Σιναΐτου Ἰωάννου. Ἡ προσευχή τελικά, κατά
τόν ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος, εἶναι τό πᾶν, εἶναι ἕνωση μέ τόν Θεό. Γι᾽ αὐτό
καί στό βιβλίο του τήν τοποθετεῖ πρός τίς τελευταῖες του ὁμιλίες. «Προσευχή –
λέγει– ἐστι συνουσία καί ἕνωσις ἀνθρώπου καί Θεοῦ» (ΚΗ´, α). Γι᾽ αὐτό, ἐπειδή
ἡ προσευχή εἶναι ἕνωση μέ τόν Θεό, ὁ ἅγιος συγγραφεύς τῆς Κλίμακος δίνει σ᾽
αὐτήν τά χαρακτηριστικά πού λέγονται γιά τόν Θεό. Ὁ Θεός εἶναι τό ζωντανό
νερό. Καί ἡ προσευχή εἶναι τό ἴδιο. Εἶναι τό νερό πού ξεδιψάει τόν πόθο τοῦ
63

ἀνθρώπου, πού θέλει νά γευθεῖ τόν Θεό. Ὅποιος ποθεῖ, ὅποιος διψάει τόν Θεό,
καταφεύγει σέ προσευχή σ᾽ Αὐτόν καί ξεδιψάει πραγματικά ἡ ψυχή του! Ὁ Θεός
εἶναι «πῦρ καταναλίσκον», φωτιά πού φωτίζει καί καθαρίζει τούς ἀγρούς, καίγοντας τά ἀγκάθια καί τά φρύγανα σ᾽ αὐτούς. Καί ἡ προσευχή εἶναι τό ἴδιο: εἶναι
φωτιά πού φωτίζει καί θερμαίνει τήν ψυχή πού προσεύχεται μέ τήν παρουσία
τοῦ Θεοῦ σ᾽ αὐτήν καί τήν κάνει νά νοιώθει μία ἐλάφρωση ἀπό τόν ρύπο καί τό
βάρος τῆς ἁμαρτίας («κουφισμόν ρύπου τινός καί ὕλης αἰσθόμενοι», ΚΗ´, νβ·
βλ. καί ΚΗ´, μζ). ᾽Αλλά μοῦ ἀρέσει ἐκεῖνο τό ἄλλο, τό ὡραῖο καί περίεργο, πού
λέγει γιά τήν προσευχή ὁ ὅσιος Σιναΐτης Ἰωάννης. Λέγει ὅτι ἡ προσευχή εἶναι
«τυραννίδα τοῦ Θεοῦ», ἀλλά εὐσεβής τυραννίδα (ΚΗ´, νθ´). Ναί! Ὅποιος προσεύχεται, χριστιανοί μου, παλεύει μέ τόν Θεό! Μήν παραξενεύεστε ἀπό αὐτό πού
ἀκοῦτε. Ἔτσι εἶναι! Θέλετε νά σᾶς πῶ καί τό περισσότερο; Τό περισσότερο περίεργο καί καταπληκτικό εἶναι ὅτι στήν πάλη αὐτή τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό
δέν νικάει ὁ Θεός, ἀλλά νικάει ὁ ἄθρωπος τόν Θεό! Γιατί ὁ Θεός κάμπτεται στήν
θερμή προσευχή τῶν παιδιῶν του καί ἐκπληρώνει τά αἰτήματά τους. Δηλαδή
ὑπακούει ὁ Θεός σέ μᾶς. Φοβερό αὐτό! Γι᾽ αὐτό καί λέμε Παναγία ΓοργοΫπήκοος! Ἐπειδή ἡ ὑπακοή, κατά τήν Κλίμακα τοῦ ὁσίου Ἰωάννου, εἶναι ἡ κυρία
ἀρετή τῶν Μοναχῶν (βλ. λόγο Δ´), γι᾽ αὐτό καί ἡ Παναγία μας, σάν Ἡγουμένη
τῶν Μοναχῶν πού εἶναι, δίνει Αὐτή τό παράδειγμα ὑπακοῆς (!...) καί γίνεται
Ὑπήκοος στήν προσευχή τῶν τέκνων της, γίνεται Παναγία ΓοργοΫπήκοος!
5. Πολλά θά ἤθελα νά σᾶς πῶ, ἀδελφοί μου, ἀπό τήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. Ἰδιαίτερα ἤθελα νά σᾶς
πῶ γιά τήν ἀρετή τῆς διακρίσεως, ἀπό τήν ὁποία ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη, γιατί,
ἐπειδή μᾶς λείπει ἡ διάκριση, κάνουμε ὅλοι μας πολλά -πολλά καί σοβαρά λάθη,
γι᾽ αὐτό καί πρέπει νά γίνουμε μαθητές τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου μελετώντας συνεχῶς τό βιβλίο του Κλῖμαξ.
Τέτοια βιβλία νά διαβάζετε, ἀδελφοί μου, χριστιανοί. Σεῖς οἱ γυναῖκες (καί οἱ
ἄνδρες) πού ἀγαπᾶτε τό κάλλος, νά πάρετε καί νά διαβάσετε μία σειρά βιβλίων
πού λέγεται Φιλοκαλία. Τά βιβλία τῆς Φιλοκαλίας θά σᾶς δώσουν ὡραῖα καλλυντικά (!), γιά νά κάνετε ὡραία καί ὄμορφη ψυχή! Στήν σειρά τῶν βιβλίων
αὐτῶν εἶναι καί ἡ Κλῖμαξ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, γιά τήν ὁποία σᾶς
εἶπα λίγα λόγια σήμερα.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 6 Ἀπριλίου 2014

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ
1. Ἀδελφοί μου, ὅλοι μας εἴμαστε βαπτισμένοι στήν ἅγια Κολυμβήθρα, εἴμαστε
χριστιανοί, ἀλλά πρέπει νά γίνουμε σωστοί χριστιανοί. Ἤ νά εἴμαστε ἤ νά μήν
εἴμαστε! Πρέπει νά γίνουμε σωστοί χριστιανοί, ξαναλέγω. Τόν Χριστό μας πρέπει
νά τόν ἀγαπᾶμε πολύ, τόσο πολύ, ὥστε, ἄν τό καλέσουν οἱ καιροί, καί τό αἷμα
μας νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά δώσουμε γιά τήν ἀγάπη Του. Αὐτοί ἦταν οἱ μάρτυρες,
«οἱ σφαγιασθέντες ὥσπερ ἄρνες», πού σφάχτηκαν σάν ἀρνιά (!), γιατί δέν πρόδωσαν τήν πίστη τους καί τήν ἀγάπη τους στόν Ἰησοῦ Χριστό. Τά λέγω αὐτά,
χριστιανοί μου, γιατί εἶναι μερικοί πού νομίζουν ὅτι κοντά στόν Χριστό θά καλοπεράσουν καί θά δοξασθοῦν κοσμικά καί μάλιστα τό ζητοῦν αὐτό καί στήν προσευχή τους. Δέν τούς θέλει αὐτούς ὁ Χριστός. Ὁ Χριστός θέλει οἱ ἰδικοί Του νά
εἶναι ἕτοιμοι σέ μαρτύριο γι᾽ Αὐτόν. Θά σᾶς ἀναφέρω γι᾽ αὐτά πού σᾶς λέγω μιά
ἱστορία ἀπό τά Ἱερά Εὐαγγέλια: Ὁ Ἰησοῦς Χριστός πήγαινε μέ τούς δώδεκα
μαθητές Του γιά τελευταία φορά στά Ἰεροσόλυμα. Στό δρόμο τούς ἔλεγε ὅτι οἱ
ἐχθροί Του, ἀρχιερεῖς καί γραμματεῖς, θά τόν συλλάβουν, θά τόν ἐμπαίξουν καί
θά τόν μαστιγώσουν καί ἔπειτα θά τόν σταυρώσουν. Καί ἐνῶ ὁ Χριστός τούς μίλαγε γιά τό μαρτύριό Του καί τόν θάνατό Του, δυό μαθητές Του, δυό ἀδελφοί, ὁ
Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης, πού εἶχαν μιά κοσμική ἔννοια περί τοῦ Μεσσία, πῆγαν
καί τοῦ μίλησαν ἰδιαίτερα καί ἀκοῦστε τί τοῦ εἶπαν: «Θέλουμε, τοῦ εἶπαν, στά
Ἰεροσόλυμα πού θά πᾶς γιά νά ἀνεβεῖς στόν θρόνο τοῦ δοξασμένου Δαβίδ, νά ἔχεις
καί ἐμᾶς, τά δυό ἀδέλφια, δίπλα σου, ἕνα στά δεξιά καί ἕνα στά ἀριστερά». Καί
ὁ Χριστός τούς εἶπε: Δέν ξέρετε τί ζητᾶτε. «Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε»! Ἄς μήν
παρεξηγήσουμε τούς δυό μαθητές γι᾽ αὐτό πού ζήτησαν ἀπό τόν Χριστό. Δέν
εἶχαν λάβει ἀκόμη τό Ἅγιο Πνεῦμα καί γι᾽ αὐτό δέν εἶχαν σωστή ἔννοια περί τοῦ
Μεσσία. Οἱ περισσότεροι τότε περίμεναν τόν Μεσσία ὡς ἕνα δυναμικό ἄνδρα, πού
θά ἐξεγείρει τόν λαό σέ ἐπανάσταση κατά τῶν Ρωμαίων κατακτητῶν, γιά νά
ἀποκτήσει πάλι τό Ἰουδαϊκό ἔθνος τήν πρώτη του δόξα , αὐτήν πού εἶχε μέ τόν
βασιλέα Δαβίδ. Γι᾽ αὐτό καί στά Ἰεροσόλυμα πού πῆγε ὁ Χριστός οἱ κάτοικοι
τόν ὑποδέχτηκαν μέ ζητωκραυγές καί μέ βάγια, γιατί πίστεψαν ὅτι μέ αὐτόν τόν
Μεσσία, πού ἀνασταίνει καί νεκρούς, ἦρθε ἡ ὥρα τοῦ ξεσηκωμοῦ τους γιά τήν
ἀπελευθέρωσή τους καί γιά τήν δημιουργία μιᾶς νέας δοξασμένης ἐποχῆς γιά τό
ἔθνος τους. Ὁ Χριστός ὅμως δέν ἀνταποκρινόταν σ᾽ αὐτήν τήν πλανεμένη κο65

σμική ἰδέα περί τοῦ Μεσσία: Καί ἐνῶ ὁ κόσμος ζητωκραύγαζε, Αὐτός «ἔκλαιε».
«Ἰδών τήν πόλιν ἔκλαυσε», λέγει ὁ Εὐαγγελιστής (Λουκ. 19,41). Καί οἱ Ἰουδαῖοι, πού δέν διάβαζαν τούς προφῆτες, πού παρουσίαζαν τόν πραγματικό Μεσσία,
σκέφτηκαν καί εἶπαν γιά τόν Χριστό: Ὥστε λοιπόν δέν εἶναι ὅπως τόν περιμέναμε,
ἕνας νέος Δαβίδ, πού θά ξαναφέρει τό μεγαλεῖο στό ἔθνος μας; Τότε θάνατος γι᾽
αυτόν! Καί ἡ ζητωκραυγή τοῦ «Ὡσαννά» πολύ γρήγορα, σέ δυό-τρεῖς μέρες,
κατέληξε στό «Σταυρωθήτω»!...
2. Ἀλλά, ἄς ἐπιστρέψουμε στό ἐπεισόδιο τοῦ Εὐαγγελίου πού λέγαμε. Στούς
δυό μαθητές πού ζήτησαν νά δοξασθοῦν κοσμικά, ὁ Χριστός τούς εἶπε στήν συνέχεια: «Μπορεῖτε νά πιεῖτε τό ποτήριο πού ἐγώ θά πιῶ; Μπορεῖτε νά βαπτιστεῖτε στό βάπτισμα πού ἐγώ θά βαπτιστῶ;» (βλ. Μάρκ. 10,32-40). Ποιό,
χριστιανοί μου, ἦταν τό ποτήρι, πού θά ἔπινε ὁ Χριστός καί ποιό ἦταν τό βάπτισμα, πού θά βαπτιζόταν; Ἦταν τό μαρτύριό Του, ὁ σταυρικός Του θάνατος! Ναί!
Ὅταν ὁ Χριστός σταυρώθηκε κολύμβησε στό Αἷμα Του! Ὥστε, λοιπόν, ἐνῶ οἱ
μαθητές ζήτησαν κοσμικές δόξες καί τιμές, ὁ Χριστός ἀπόρριψε τό αἴτημά τους
αὐτό καί τούς μίλησε νά ἑτοιμάζονται γιά μαρτύριο καί γιά θάνατο.
Τό μήνυμα, ἀδελφοί μου, τῆς εὐαγγελικῆς αὐτῆς περικοπῆς, πού σᾶς ἀνέφερα,
εἶναι νά μή ζητᾶμε ἀνθρώπινες δόξες καί τιμές, μή ζητᾶμε γήινες ἀπολαύσεις
καί καλοπεράσεις, ἀλλά, ἄν θέλουμε νά εἴμαστε σωστοί χριστιανοί, νά παρακαλοῦμε τόν Χριστό νά μᾶς δώσει τήν Χάρη Του νά μήν Τόν ἀρνηθοῦμε καί νά μήν
Τόν προδώσουμε, ὅταν οἱ ἐχθροί τῆς πίστης μας θά μᾶς βάλουν τό μαχαίρι στόν
λαιμό. Μήν τό ἀκοῦτε περίεργο αὐτό πού σᾶς λέγω. Μπορεῖ νά συμβεῖ καί σέ
μᾶς αὐτό, πού, ὄχι παλαιότερα, σέ ἐποχή διωγμῶν, ἀλλά καί σήμερα καί τώρα
σφάζονται καί σταυρώνονται χριστιανοί, ἐπειδή εἶναι χριστιανοί!... Καί διαβάζουμε
καί ἀκοῦμε τό θαυμαστό φαινόμενο ὅτι ὄχι μόνο μεγάλοι στήν ἡλικία ἄνδρες καί
γυναῖκες, ἀλλά καί παλληκάρια καί κοπέλλες, καί παιδιά ἀκόμη δέν ἀρνοῦνται
τόν Χριστό καί πεθαίνουν ἀπό τούς διῶκτες τῆς πίστης μας μέ μαρτυρικό καί
βασανιστικό θάνατο.
3. Καί πῶς ἀντέχουν στά φρικτά βασανιστήρια; Τούς δυναμώνει ἡ Χάρη τοῦ
Θεοῦ, πού ἔχουν μέσα τους, καί τά ἀντέχουν. Πραγματικά, μέ τήν ἀντοχή τους
αὐτή στό μαρτύριο οἱ νέοι μάρτυρες ἀποδεικνύουν, ὅπως καί οἱ παλαιοί, ὅτι εἶναι
καλά καί εὐλογημένα παιδιά τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἔχουν καλή καί καθαρή καρδιά, γι᾽
αὐτό καί ἔχουν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα τους, πού τούς δυναμώνει νά ἀντέξουν
τό μαρτύριο. Ἄρα, ἀδελφοί μου, ἡ προετοιμασία μας γιά μαρτύριο εἶναι τό νά
ἀγωνιζόμαστε νά καθαρίσουμε τήν καρδιά ἀπό τά ἁμαρτωλά μας πάθη, νά ξερριζώσουμε ἀπ᾽ αὐτήν τίς κακές καί βρώμικες ἐπιθυμίες μας, γιά νά γίνει ἕνα κα66

θαρό κατοικητήριο τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι, μιά καρδιά πού ἔχει μέσα της τόν Χριστό
δέν τήν φοβίζουν οὔτε τά σπαθιά, οὔτε τά καμίνια, οὔτε τά δόντια τῶν θηρίων
καί δέν θά προδώσει ποτέ τήν ἀγάπη της σ᾽ Αὐτόν. Τά ἱερά μας Συναξάρια μᾶς
ἀναφέρουν παραδείγματα καλῶν φαινομενικά χριστιανῶν καί ἱερωμένων ἀκόμη,
πού ἀρνήθηκαν τόν Χριστό τήν ὥρα τοῦ μαρτυρίου. Αὐτοί φαίνονταν μέν γιά
καλοί ἐξωτερικά, ἀλλά δέν πρόσεχαν τήν ἐσωτερική τους πνευματικότητα, δέν
ἀγωνίζονταν γιά τόν πνευματικό τους καθαρμό καί γι᾽ αὐτό, στερούμενοι τῆς
θείας Χάριτος, δέν ἄντεξαν τό μαρτύριο καί ἀρνήθηκαν τόν Χριστό. Καί πῶς
ἀποκτᾶμε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ; Μέ τήν προσευχή καί τήν μελέτη τῆς ζωῆς τῶν
ἁγίων, ἀγωνιζόμενοι κι ἐμεῖς νά μιμηθοῦμε, ὅσο μποροῦμε, τήν ἅγια ζωή τους.
4. Ἕνα τελευταῖο θέλω νά σᾶς πῶ τώρα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, καί τελειώνω τό ταπεινό μου κήρυγμα. Ἄς μήν ἐπιτρέψει ὁ Θεός νά μᾶς συμβεῖ βασανιστικό μαρτύριο, γιατί δέν ξέρουμε ἄν θά τό ἀντέξουμε. Ἄς τό ὁμολογήσουμε
ταπεινά ὅτι δέν ζοῦμε ζωή μετανοίας, γι᾽ αὐτό δέν εἶναι καθαρή ἡ καρδιά μας
καί δέν ἔχουμε λοιπόν πλούσια τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα μας, γιά νά ἀντέξουμε
τό μαρτύριο. Ἀλλά στή ζωή μας, καί μάλιστα στήν καθημερινή μας ζωή, μᾶς
συμβαίνουν περιστατικά καί γεγονότα, στά ὁποῖα καλούμαστε νά ἀποδείξουμε ἄν
ἀγαπᾶμε τόν Χριστό περισσότερο ἀπ᾽ ὅλα. Ἀλλά σ᾽ αὐτά τά καθημερινά μας
συμβαίνει νά προτιμᾶμε τά πάθη μας, τό νά θυμώσουμε, γιά παράδειγμα, τό νά
θέλουμε νά σκεπτόμαστε καί νά πράττουμε αὐτά πού γλυκαίνουν τήν σάρκα καί
αὐτά πού τρέφουν τόν ἐγωισμό μας, πράγματα δηλαδή πού δέν τά θέλει ὁ Χριστός
μας. Ἄρα, ὅταν σκεπτόμαστε καί πράττουμε πράγματα πού δέν τά θέλει ὁ Χριστός, Τόν ἀρνούμαστε. Γιατί θά ἔπρεπε, ὅσο βασανιστικές καί ἄν μᾶς εἶναι οἱ
κακές αὐτές ἐπιθυμίες, νά μή λυγίζουμε καί νά ὑποχωροῦμε σ᾽ αὐτές, ἀλλά νά
ἀγωνιζόμαστε καί νά τίς ἀποκρούουμε. Ἀφοῦ δέν τό κάνουμε, αὐτό εἶναι ἄρνηση
μαρτυρίου. Γι᾽ αὐτό, ἀγαπητοί μου, ἄς προσέχουμε τό καθημερινό μας μαρτύριο
γιά τόν Χριστό, στό ὁποῖο μᾶς καλοῦν αὐτά τά ἴδια τά γεγονότα τῆς ζωῆς μας.
Ἄς δίνουμε καθημερινά, μέ τά λόγια μας καί μέ τή ζωή μας, μιά καλή μαρτυρία
γιά τόν Χριστό μας καί αὐτό θά μᾶς καταρτίσει καί θά μᾶς δυναμώσει καί γιά
τό μεγάλο μαρτύριο. Ὑπάρχουν, χριστιανοί μου, τρία εἴδη μαρτυρίου: Τό πρῶτο
εἶναι τό νά ἀπαρνηθεῖ κάποιος ὅ,τι ἀγαπάει γιά χάρη τοῦ Θεοῦ. Πραγματικά,
εἶναι μαρτύριο αὐτό. Τό ἄλλο μαρτύριο εἶναι τό νά ἀγωνίζεται ὁ ἄνθρωπος, μέ
τήν νηστεία καί τήν ἄσκηση, νά ἐλευθερώσει τόν ἑαυτό του ἀπό τά ἁμαρτωλά
πάθη, νά βιώνει δηλαδή τήν μετάνοια. Καί τό τρίτο εἶδος μαρτυρίου, πού τό εἶπαν
«κόκκινο», εἶναι τό νά ὑποφέρει κανείς τόν θάνατο γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ,
τό νά δώσει τό αἷμα του γι᾽ Αὐτόν.
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Ἄς μᾶς δώσει, ἀδελφοί, τήν εὐχή Της ἡ Παναγία Δέσποινα νά ζοῦμε καθημερινά τά πρῶτα δύο εἴδη τοῦ μαρτυρίου καί αὐτό θά εἶναι βέβαιο ὅτι θά φανοῦμε
ὁμολογητές καί στό τρίτο μαρτύριο, ἄν μᾶς ἔρθει, τό μαρτύριο τοῦ αἵματος. Γιατί,
ἄν δέν ζοῦμε τά δύο πρῶτα μαρτύρια, τότε θά εἶναι πάλι βέβαιο ὅτι θά γίνουμε
ἀρνητές στό κόκκινο μαρτύριο, ἄν μᾶς λάχει. Ὁ Θεός νά μήν τό ἐπιτρέψει ποτέ
αὐτό, γιατί δέν ὑπάρχει τίποτε φρικτότερο ἀπό τό νά ἀρνηθοῦμε τόν Χριστό. Μή
γένοιτο, Χριστέ! Μή γένοιτο Παναγία Δέσποινα!
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 13 Ἀπριλίου 2014

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Εὐσεβέστατοι Χριστιανοί
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως,
1. Θά σᾶς μιλήσω μέ λίγα λόγια γιά τό πάθος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ, γιά νά νοήσουμε πόσο φρικτός ἦταν ὁ θάνατός Του. Ὁ Χριστός
καταδικάστηκε σέ σταυρικό θάνατο· σέ τέτοιο θάνατο καταδικάζονταν οἱ
δοῦλοι καί ὄχι οἱ ἐλεύθεροι. Ὑπῆρχαν δυό τρόποι σταυρώσεως. Κατά τόν ἕνα
τρόπο ἔπαιρναν ἕνα δοκάρι ἀπό κορμό δένδρου τό ἔμπηγαν στή γῆ ὄρθιο καί
σ᾽ αὐτό κάρφωναν τόν κατάδικο μέ τά δυό του τά χέρια σέ ἀνάταση καί ὁ
κατάδικος πέθαινε σ᾽ αὐτή τή θέση ἀμέσως σέ λίγα λεπτά.
Ἄν κάποιον ὅμως ἤθελαν νά τόν βασανίσουν περισσότερο ἔβαζαν στό ὄρθιο
δοκάρι καί ἕνα ἄλλο ὁριζόντιο καί σχημάτιζαν τό σχῆμα τοῦ σταυροῦ· καί σ᾽
αὐτό τό σχῆμα κρεμοῦσαν τόν κατάδικο δένοντάς του τά χέρια στό ὁριζόντιο
δοκάρι καί τά πόδια του στό κατακόρυφο, ὁπότε ὁ κατάδικος πέθαινε μετά
ἀπό πολλές μέρες ἀπό πείνα, ἀπό δίψα καί ἀπό ἡλίαση.
2. Καί ἄν κάποιον ἤθελαν νά τόν βασανίσουν ἀκόμη περισσότερο, τότε σ᾽
αὐτό τό σχῆμα τοῦ σταυροῦ δέν τόν ἔδεναν μέ σχοινιά, ἀλλά τόν κάρφωναν.
Κάρφωναν τίς παλάμες του στό ὁριζόντιο δοκάρι μέ καρφιά καί τά πέλματά
του μέ ἕνα ἤ δύο καρφιά. Γιά νά ἐφαρμοστοῦν ὅμως τά πέλματα πάνω στό
κατακόρυφο δοκάρι καί νά καρφωθοῦν, ἔπρεπε τά γόνατα νά εἶναι λίγο λυγισμένα, ὥστε νά πατάει ὁ ἐσταυρωμένος στό ξύλο· καθώς τό σῶμα εἶναι βαρύ
ὁ ἐσταυρωμένος κρεμόταν κάπως. Τά χέρια του ἦταν σέ σχῆμα σταυροῦ Υ.
Αὐτός ὁ τρόπος σταυρώσεως μέ καρφιά καί ὄχι μέ σχοινιά ἦταν πιό τυραννικός, γιατί ὁ κατάδικος πέθαινε ἀπό ἀσφυξία καί αἱμορραγία. Νά πῶς πέθαινε: Καθώς κρεμόταν μέ τά χέρια σάν Υ, τό στῆθος του πιεζόταν ἀπό τίς
ὠμοπλάτες, ὥστε νά μή μπορεῖ νά τό φουσκώσει καί νά ἀναπνεύσει καλά.
Ἔτσι κάθε λίγο γιά νά ἀναπνεύσει ἀναγκαζόταν νά πατάει καλά στά πόδια
του (πού ὅμως ἦταν καρφωμένα) καί νά ἀνασηκώνεται ὄρθιος μέ τά γόνατα
τεντωμένα, γιά νά φέρει τά χέρια σέ κανονική ἔκταση καί νά ἀναπνεύσει
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βαθιά. Ἔτσι μιά σηκωνόταν στά πόδια καί ἀνέπνεε καί μιά ἔπεφτε ἀπό τόν
πόνο καί κρεμιόταν ἀπό τά χέρια. Σιγά-σιγά ἀπ᾽ τήν αἱμορραγία καί τό πόνο
καί ἀπό τήν διακοπτόμενη ἀναπνοή ἐξαντλεῖτο τόσο, ὥστε δέν εἶχε τή δύναμη
νά ξαναορθωθεῖ καί τότε πέθαινε ἀπό ἀσφυξία.
Σ᾽ αὐτό τόν βασανιστικό τρόπο σταυρώσεως καταδίκασαν, ἀδελφοί μου,
τό Χριστό μας...
3. Ὁ κατάδικος μ᾽ αὐτό τό τρόπο πέθαινε σέ δυό μέρες βασάνου. Ὅταν
ἤθελαν τόν σταυρωμένο νά τόν πεθάνουν πιό γρήγορα τοῦ ἔσπαζαν τά πόδια,
ὥστε νά μή μπορεῖ νά ἀνασηκωθεῖ καί νά ἀναπνεύσει καί πέθαινε ἀμέσως.
Γι᾽ αὐτό καί ὁ Πιλᾶτος διέταξε νά σπάσουν τά πόδια τῶν τριῶν σταυρωμένων,
γιά νά τελειώνουν πιό γρήγορα, γιατί τήν ἄλλη μέρα ἦταν Πάσχα καί δέν
ἔπρεπε νά ζοῦν οἱ σταυρωμένοι. Ὁ Ἰησοῦς ὅμως ἦταν πολύ ἐξαντλημένος,
ὥστε πέθανε πολύ πρίν ἀπό τό κανονικό, μέσα σέ τρεῖς ὧρες (ἀπό τίς 12 τό
μεσημέρι μέχρι τίς 3). Γι᾽ αὐτό καί δέν τοῦ ἔσπασαν τά πόδια, ἐνῶ τῶν
ληστῶν, πού ἀργοῦσαν νά πεθάνουν, τά ἔσπασαν.
4. Ὅταν σταύρωναν ἕναν ἤθελαν καί νά τόν ἐμπαίζουν, νά τόν παραδειγματίζουν. Γι᾽ αὐτό καί τόν σταύρωναν σέ μέρος πού νά περνάει κόσμος. Ἔτσι
τόν σταύρωναν σέ δημόσιους δρόμους ἤ σέ σταυροδρόμια ἤ κοντά σέ πύλες
τῆς πόλης. Τόν Ἰησοῦ μέ τούς δύο ληστές τούς σταύρωσαν κοντά σέ μιά
πύλη ἔξω ἀπό τά τείχη τῆς πόλης, ἀπ᾽ ὅπου περνοῦσαν πολλοί. Γι᾽ αὐτό καί
οἱ Εὐαγγελιστές λένε ὅτι «οἱ παραπορευόμενοι» (= οἱ περαστικοί) κορόιδευαν
τόν Ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ.
5. Ὑπάρχει καί σήμερα ἀκόμη συνήθεια, πρίν νά καταδικάσουν κάποιον
σέ θάνατο, νά τοῦ διαβάζουν τήν αἰτία τῆς καταδίκης του. Σέ διάφορους τόπους τούς κρεμοῦν ἀπό τό λαιμό τήν πινακίδα, ὅπου γράφεται ἡ αἰτία τοῦ
θανάτου τους. Αὐτή τήν σημασία ἔχει καί ἡ πινακίδα πού κάρφωσε ὁ Πιλᾶτος
πάνω ἀπό τόν σταυρό τοῦ Ἰησοῦ μέ τήν ἐπιγραφή «Ἰησοῦς Ναζωραῖος Βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων». Μέ τήν ἐπιγραφή αὐτή σάν νά ἤθελαν νά ποῦν:
«Αὐτός ὁ Ἰησοῦς ἀπό τή Ναζαρέτ εἶναι ἐπαναστάτης· γιατί, ἐνῶ ἔχουμε
βασιλιά μας τόν Καίσαρα, αὐτός ἀνακήρυξε τόν ἑαυτό του βασιλιά τῶν Ἰουδαίων καί γι᾽ αὐτό τόν πιάσαμε καί τόν σταυρώσαμε».
6. Ἀδελφοί μου! Γιά μᾶς ὁ Χριστός ὑπέφερε τόν φρικτό σταυρικό θάνατο.
Ἄς μήν τό λησμονοῦμε αὐτό ποτέ καί ἄς λέμε πάντα στήν προσευχή μας:
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«Σ᾽ εὐχαριστῶ, Χριστέ μου, πού σταυρώθηκες γιά μένα»! Ναί, ἀδελφέ μου,
μή λησμονεῖς ποτέ ὅτι ὁ Χριστός σέ ἀγαπάει πολύ, τόσο πολύ, ὥστε πέθανε
γιά σένα. Καί ἐπειδή ἡ ἁμαρτία ἀνέβασε τόν Χριστό στό σταυρό, ἄς μισήσουμε πιά τήν ἁμαρτία καί ἄς ζήσουμε ὅλοι μας σάν λυτρωμένοι Χριστιανοί,
λουσμένοι στό καθαρό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας.
Ἔλα πιά! Στόπ στήν ἁμαρτία! Στόπ στά πάθη μας, στά μίση καί ὅλες
τίς ἐχθρότητές μας καί ἄς πάρουμε τήν ἀπόφαση νά ζήσουμε μιά καινούργια
ζωή, σταυρωμένη καί ἀναστημένη, ὅπως ἁρμόζει σέ Χριστιανούς, βαπτισμένους καί μυρωμένους Χριστιανούς, πού κοινωνᾶμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα
τοῦ Σταυρωμένου καί Ἀναστημένου Κυρίου μας.
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ΠΑΣΧΑ 2014
Κυριακή 20 Ἀπριλίου 2014

Ἀδελφοί μου χριστιανοί,
Χριστός Ἀνέστη!
1. Λαμπρό γεγονός ἑορτάζουμε σήμερα. Ἑορτάζουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας. Τό γεγονός αὐτό ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Ἀρχηγός τῆς πίστης μας, ὁ Ἰησοῦς
Χριστός, εἶναι Θεός καί ὄχι ἄνθρωπος. Καί ἀκόμη, τό γεγονός τῆς Ἀνάστασης
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποδεικνύει Αὐτόν πραγματικό Σωτῆρα καί Λυτρωτή μας.
Ἀκοῦστε, γιατί: Τήν Μεγάλη Παρασκευή μέ τόν σταυρικό Του θάνατο ὁ Χριστός
πρόσφερε τόν Ἑαυτό Του Θυσία στόν οὐράνιο Πατέρα γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἐρωτοῦμε: Ἔγινε δεκτή ἡ Θυσία αὐτή τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν Θεό
Πατέρα; Καί βέβαια ἔγινε, γιατί ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν. Ἡ Κυριακή τοῦ Πάσχα
δηλαδή δίνει ἰσχύ καί κῦρος στήν Μεγάλη Παρασκευή. Ἀφοῦ λοιπόν ἡ Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐχέγγυο τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν μας μέ τήν Θυσία τοῦ
Χριστοῦ, ἄρα καταλύθηκε καί τό ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτίας, πού εἶναι ἡ φθορά
καί ὁ θάνατος. Ὁ θάνατος, ἀγαπητοί μου, δέν ἦρθε ἀπό τόν Θεό· «Θεός θάνατον
οὐκ ἐποίησεν», λέγει καθαρά ἡ Ἁγία Γραφή (Σ. Σολ. 1,13). Ὁ θάνατος εἶναι
κάτι τό «φάλτσο» στή ζωή μας καί ἦρθε ἀπ᾽ ἔξω· ἦρθε ἀπό τήν ἁμαρτία καί ὄχι
ἀπό τόν Θεό (βλ. Γεν. 2,17). Ἀφοῦ λοιπόν ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μᾶς βεβαιώνει, ὅπως εἴπαμε, γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας, μᾶς ἐγγυᾶται ἐπίσης καί
γιά τήν ὁριστική νίκη τοῦ θανάτου καί γιά τήν μελλοντική μας ζωή καί ἀθανασία.
Ἀκοῦστε τί λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: Ἀφοῦ «Χριστός ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν»,
ἄρα «ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο». Γιατί, «ὥσπερ ἐν τῷ Ἀδάμ πάντες
ἀποθνήσκουσιν, οὕτω καί ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται» (Α´ Κορ.
15,20). Τά γράφουμε αὐτά, ἀδελφοί, γιά νά δείξουμε καί τήν ἀντίθεσή μας καί
τήν διαφωνία μας πρός τήν δυτική, τήν παπική θεολογία, ἡ ὁποία ἔδωσε μονομερῆ
ἑρμηνεία στόν σταυρικό θάνατο τοῦ Χριστοῦ. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ὡς συμπλήρωμα καί ἀποκορύφωμα τῆς σωτηρίας μας, πού δόθηκε μέ τήν σταυρική Θυσία
τοῦ Χριστοῦ, θεωροῦμε τήν Ἀνάστασή Του, ἡ ὁποία μᾶς εἶναι ὁ ἀρραβώνας καί
ἡ ἀπαρχή καί τῆς ἰδικῆς μας ἀνάστασης καί αἰώνιας μακαριότητας. Γιατί, ἀφοῦ
τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἀπό μᾶς, ἀπό τήν Παναγία (ἡ Ὁποία ἦταν πραγματικός ἄνθρωπος καί ὄχι ὅπως τήν πιστεύουν οἱ Καθολικοί ὡς μέ αἰθέριον κάπως
σῶμα), ἄρα ἡ ἀνάσταση τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ διαβαίνει «ἐπί τό πᾶν», σέ
ὅλη δηλαδή τήν ἀνθρώπινη φύση, λόγω τῆς ἑνότητας καί ὁμοιότητας αὐτῆς.
Ἀκοῦστε πῶς ὡραῖα τό λέγει αὐτό ἕνας πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος
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Γρηγόριος Νύσσης: «Ἐπειδή ἐκ τοῦ ἡμετέρου φυράματος ἡ θεοδόχος σάρξ ἦν, ἡ
τοῦ μέρους ἀνάστασις (δηλαδή ἡ ἀνάσταση τοῦ Σώματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ)
ἐπί τό πᾶν διεξέρχεται, κατά τό συνεχές τε καί ἡνωμένον τῆς φύσεως, ἐκ τοῦ
μέρους ἐπί τό ὅλον συνδεδομένη».1
2. Τό γεγονός τῆς ᾽Ανάστασης τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί, τό ὑμνοῦμε καί τό δοξάζουμε μέ θεσπέσιους ὕμνους στήν θεία μας λατρεία καί ἰδιαίτερα τήν ἡμέρα
τῆς Κυριακῆς. Γιατί κάθε Κυριακή εἶναι ἀφιερωμένη στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὅπως καί κάθε Παρασκευή εἶναι ἀφιερωμένη στόν σταυρικό Του θάνατο.
Γι᾽ αὐτό πρέπει νά ἐκκλησιαζόμαστε τήν Κυριακή ἡμέρα, γιατί ἔτσι τιμοῦμε τήν
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά καί κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι βίωμα τῆς Ἀναστάσης τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι βίωμα καί τοῦ σταυρικοῦ
θανάτου τοῦ Χριστοῦ. Καί ἀκόμη περισσότερο, αὐτά τά δύο, τό Πάθος καί τήν
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, τά τυπώσαμε πάνω μας μέ τό βάπτισμά μας στήν ἅγια
Κολυμβήθρα.
3. Γιά μᾶς τούς Ὀρθόδοξους Ἕλληνες ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφοί μου,
μιλάει πολύ δυνατά, γιατί αὐτή ἦταν τό κίνητρο γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Ἔθνους
μας ἀπό τήν σκλαβιά μας στούς Τούρκους τετρακόσια χρόνια. Ναί! Οἱ ἀγωνιστές
τοῦ ᾽21 πίστευαν πολύ στήν δύναμη τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ. Ἔλεγαν «Χριστός Ἀνέστη» καί πίστευαν ὅτι μέ τήν δύναμη τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ θά ἀναστηθεῖ καί ἡ πατρίδα. Γιορτάζοντας τό Πάσχα ἔλεγαν: «Κουράγιο ἀδέλφια! Τόν
Χριστό, τόν Θεό μας, τόν σταύρωσαν καί ἔπειτα τόν ἔβαλαν σέ τάφο. Ἀλλά δέν
ἔμεινε στόν τάφο. Ἀναστήθηκε! Ἔτσι καί μᾶς: Μᾶς σταυρώνουν οἱ τύραννοί μας,
μᾶς παλουκώνουν, μᾶς θανατώνουν καί μᾶς θάβουν. Ἀλλά, ὄχι! Δέν θά μείνει
θαμμένη ἡ πατρίδα μας. Θά ἀναστηθεῖ! Θά γίνει πάλι ἐλεύθερη καί δοξασμένη.
Θἄρθει ἡ ἡμέρα, ἡ λαμπρή ἡμέρα τῆς λευτεριᾶς μας καί τῆς ἀνάστασης τῆς
γλυκειᾶς μας πατρίδας. Ὁ ἀναστημένος Χριστός θά ἀναστήσει καί τήν πατρίδα
μας»! Ναί! Μέ αὐτή τήν πίστη στήν δύναμη πού χαρίζει ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἅρπαξαν οἱ πατέρες μας τά ἄρματα καί ὅρμησαν
σάν λέοντες, πῦρ πνέοντες, σέ ἀγώνα κατά τοῦ ἐχθροῦ καί χάραξε καί φεγγοβόλησε ἡ λευτεριά στήν Ἑλλάδα μας. – Χριστιανοί μου, καί σήμερα, χωρίς νά τό
καταλαβαίνουμε, μέ τήν οἰκονομική κρίση καί τά τόσα -τόσα προβλήματα, πού
κρύβονται στήν κρίση αὐτή, ζοῦμε μιά ἄλλου εἴδους σκλαβιά καί μάλιστα χειρότερη ἀπό τήν τούρκικη. Ὁ Θεός, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μας, ἄς δώσει
στήν πατρίδα μας ἄρχοντες πού νά πιστεύουν δυνατά στήν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ
1. Περί ψυχῆς καί ἀναστάσεως, MPG 46,80.
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Χριστοῦ, γιά νά μᾶς βγάλουν ἀπό τόν τάφο τῆς νέας μας σκλαβιᾶς, γιά νά χαροῦμε, ἐμεῖς καί τά παιδιά μας, ὄμορφη καί ἀναστημένη ζωή. Ἀλλά αὐτό μπορεῖ
νά γίνει μόνο μέ ἄρχοντες πού πιστεύουν θερμά στόν Θεό, σάν τούς πατέρες μας
ἀγωνιστές τοῦ ᾽21. Γι᾽ αὐτό, στόν εὐλογημένο μας καί δοξασμένο μας τόπο θέλουμε ἄρχοντες πιστούς στόν Θεό καί δέν θέλουμε ἀθέους καί ἀπίστους. Οἱ ἄθεοι
εἶναι ἐπικίνδυνοι. Ὦ ἀναστημένε Χριστέ, φύλαξέ μας ἀπ᾽ αὐτούς.
Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί! Χρόνια Σας πολλά καί εὐλογημένα σέ Σᾶς καί ὅλη
τήν οἰκογένειά Σας.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 27 Ἀπριλίου 2014

Ἐπιστολή πρός τούς Ἑβραίους τούς ἀρνουμένους
ὅτι σταύρωσαν τόν Ἰησοῦ Χριστό μας
Ἀδελφοί χριστιανοί,
Χριστός Ἀνέστη!
1. Χθές, προχθές, μοῦ εἶπαν γιά ἕνα ραββῖνο Ἑβραῖο πού λέει καί πολυ-λέει
ὅτι δέν εὐθύνονται οἱ Ἑβραῖοι γιά τήν Σταύρωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ρίχνει
τήν ὅλη εὐθύνη γιά τήν πράξη αὐτή στούς Ρωμαίους. Γιά τήν βεβαιότητα τοῦ
πράγματος ζήτησα νά ἀκούσω καί ἐγώ τήν ὁμιλία του. Ἀπό τήν ὁμιλία του προσωπικά μοῦ ἔκανε καλή ἐντύπωση ἡ προσπάθειά του νά ἀπαλλάξει τό ἑβραϊκό
ἔθνος του ἀπό τήν κατηγορία ὅτι βαρύνεται γιά τήν σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, γιατί
μέ αὐτό δηλώνει ὅτι τό θεωρεῖ ὡς μεγάλο κακό αὐτό πού ἔγινε. Τό κακό δηλαδή
νά καταδικασθεῖ σέ θάνατο ὁ ἀθῶος Ἰησοῦς Χριστός. Καί δέν θέλει λοιπόν νά
βαρύνεται καί νά κακολογεῖται τό ἔθνος του μέ μία τέτοια βαρειά κατηγορία.
Πραγματικά, ὁ ὁμιλητής μέ ὅσα λέγει καί μέ τόν τρόπο πού τά λέγει φανερώνει
ὅτι ἀγαπάει πολύ τό ἔθνος του, τό ἑβραϊκό ἔθνος, γι᾽ αὐτό καί προσπαθεῖ, χωρίς
ὅμως νά τό ἐπιτυγχάνει, νά ἀποδείξει ὅτι ὁ ἑβραϊκός λαός δέν ἔχει καθόλου σχέση
μέ τήν σταύρωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Δέν ἔχουν ὅμως ἔτσι τά πράγματα, γιατί,
ὅπως τό λέγουν καθαρά τά Εὐαγγέλια, στά ὁποῖα καταφεύγει συχνά ὁ ὁμιλητής,
ὁ ἑβραϊκός λαός ἦταν πού φώναζε καί ἀπαιτοῦσε ἀπό τόν Ρωμαῖο ἡγεμόνα νά
σταυρωθεῖ ὁ Ἰησοῦς καί νά ἐλευθερωθεῖ ὁ Βαραββᾶς. Ὁ Πιλᾶτος ἐπανειλημμένως
ἔκανε τήν προσπάθεια, μέ τήν συγκινητική μάλιστα ἀνάμειξη τῆς γυναίκας του,
νά μήν καταδικάσει τόν Ἰησοῦ, γιατί διεπίστωσε τήν ἀθωότητά του, ἀλλά οἱ
Ἑβραῖοι ἐπίμονα καί ἔντονα ἀπαιτοῦσαν τήν σταυρική καταδίκη του. Καί μάλιστα ἀπείλησαν τόν Πιλᾶτο ὅτι ἄν δέν τόν καταδικάσει, θά τόν ἀναφέρουν στόν
Καίσαρα, γιατί ὁ καταδικαζόμενος εἶπε τόν ἑαυτό του γιά «βασιλέα». Καί «πᾶς
ὁ βασιλέα ἑαυτόν ποιῶν – εἶπαν – ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι» (Ἰωάν. 19,12). Μάλιστα τόσο πεισματικοί ἦταν οἱ Ἑβραῖοι στήν ἀπαίτησή τους πρός τόν Πιλᾶτο
γιά τήν σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, ὥστε, στόν δισταγμό τοῦ Πιλάτου ὅτι ὁ δικαζόμενος εἶναι ἀθῶος καί θά συμβεῖ κακό, ἄν καταδικαστεῖ, οἱ Ἑβραῖοι πῆραν
πάνω τους τήν εὐθύνη καί εἶπαν: «Τό αἷμα του σέ μᾶς καί στά παιδιά μας»
(Ματθ. 27,25). Φαίνεται λοιπόν καθαρά καί πεντακάθαρα ἀπό τά κείμενα τῶν
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ἱερῶν Εὐαγγελίων, τά ὁποῖα, ὅπως φαίνεται, ἔχει πολύ καλά ὑπ᾽ ὄψιν ὁ ὁμιλητής,
ὅτι οἱ Ἑβραῖοι, οἱ ὁμοεθνεῖς τοῦ ὁμιλητοῦ, ὑπῆρξαν οἱ σταυρωτές τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
2. Ἐπαναλαμβάνω ὅτι προσωπικά μοῦ ἄρεσε ἡ ἀγωνία τοῦ ὁμιλητοῦ νά μή
βαρύνεται τό ἔθνος του γιά τήν καταδίκη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιατί αὐτό τό θεωρεῖ μεγάλη προσβολή καί μεγάλο κακό γιά τούς ὁμοεθνεῖς του. Γι᾽ αὐτό καί
δέν σταματᾶ μέχρι ἐδῶ τό λόγο του, ἀλλά, ἐπειδή τόν πιέζει ἡ ἀλήθεια τῶν κειμένων, κάνει μιά ὑποχώρηση καί λέγει: Ἔστω ὅτι τόν ἐσταύρωσαν οἱ Ἑβραῖοι
τόν Χριστό ἀπαιτώντας ἀπό τόν Πιλᾶτο τήν καταδίκη του. Ἀλλά αὐτοί οἱ
Ἑβραῖοι – λέγει – ἦταν μία μικρά, μία ἐλαχίστη μερίδα τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ καί
δέν ἐκπροσωποῦσαν αὐτοί ὅλο τόν Ἑβραϊκό λαό. Καί πάλι μέ τό νέο του ἐπιχείρημα προδίδει ὁ ὁμιλητής τήν ἀγωνία του νά μή στιγματίζεται ὁ λαός του μέ τό
κακό τῆς σταυρώσεως τοῦ ἀθώου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό ἐπιχείρημά του ὅμως δέν
εἶναι καθόλου ἐπιστημονικό. Γιατί ὁ καιρός πού ἔγινε ἡ καταδίκη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἦταν τό Πάσχα τῶν Ἑβραίων. Καί ὅπως γνωρίζει ὁ ἴδιος καί ξέρουμε ὅλοι
ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, κατά τίς τρεῖς μεγάλες Ἑβραϊκές ἑορτές, τῆς Σκηνοπηγίας, τοῦ Πάσχα καί τῆς Πεντηκοστῆς, συγκεντρώνονταν στά Ἰεροσόλυμα
ὅλοι οἱ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ἑβραῖοι γιά νά ἑορτάσουν στόν ἐκεῖ μοναδικό Ναό
τους τίς ἑορτές αὐτές. Μάλιστα, ὅταν δέν μποροῦσαν νά παρευρίσκονται καί στίς
τρεῖς ἑορτές, ὁπωσδήποτε τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα τό θεωροῦσαν ἱερή ὑποχρέωση
καί ἐπιτακτική τους ἀνάγκη νά εἶναι στά Ἰεροσόλυμα. Ἄρα, κατά τήν καταδίκη
τοῦ Χριστοῦ δέν ἦταν στά Ἰεροσόλυμα οἱ λίγοι μόνο ἐκεῖ μόνιμοι Ἰουδαῖοι κάτοικοι, ἀλλά, γιά τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα, εἶχε συντρέξει στήν πόλη πλῆθος Ἰουδαίων.
Οἱ ἱστορικοί ὑπολογίζουν ὅτι τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα συγκεντρώνονταν στά Ἰεροσόλυμα ἕνα ἑκατομμύριο Ἑβραῖοι! Ἔπειτα, τό Ἑβραϊκό Συνέδριο («Σανχεντρίν»), τό ὁποῖο ἐπανειλημμένως μνημονεύει ὁ ραββῖνος ὁμιλητής, ἐθεωρεῖτο ἀπό
ὅλους τούς Ἑβραίους αὐθεντία καί γι᾽ αὐτό οἱ ἀποφάσεις του ἐξέφραζαν τήν
γνώμη ὅλου τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ.
3. Καί ἕνα ἄλλο θέλουμε νά ποῦμε στόν ὁμιλητή καί νά τελειώσουμε τόν λόγο:
Ἐάν τό σύνολο καί τό πλῆθος τῶν Ἑβραίων διαφωνοῦσε μέ τήν ἀπόφαση τῆς
σταυρικῆς καταδίκης τοῦ Χριστοῦ ἀπό τούς Ἑβραίους τῆς Ἰερουσαλήμ, θά
ἔπρεπε στήν συνέχεια τῶν ἐτῶν νά ἔχουμε μία ἐπίσημη δήλωσή τους ὅτι διαφωνοῦν πρός τήν καταδίκη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά ἐκφράσουν τήν διαφωνία τους
αὐτή μέ τό νά τόν πιστεύσουν ὡς τόν πραγματικό Μεσσία, ὡς τόν ἀληθινό Υἱό
τοῦ Θεοῦ. Δέν ἔχουμε ὅμως τέτοια ὡραία δήλωση καί τέτοιο ὡραῖο φαινόμενο,
πλήν βεβαίως τῶν ἐξ Ἰουδαίων χριστιανῶν, γιά τούς ὁποίους διαβάζουμε στά ἱερά
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κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Μάλιστα ἐκφράζουμε καί τήν λύπη μας γιά τόν
ἴδιο Ἑβραῖο ραββῖνο ὁμιλητή, γιατί τόν Ἰησοῦ μας δέν τόν δέχεται ὡς πραγματικό
Μεσσία, ἀλλά ὡς ἕναν κοινό ἄνθρωπο, πού ἦρθε κι αὐτός νά κάνει μία ὁμαδούλα.
Καί ἐδῶ τοῦ σημειώνουμε τήν ἀντίφασή του: Ἀν ὁ γιά μᾶς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός εἶναι γι᾽ αὐτόν ἕνας ψευδομεσσίας πρός τί ἡ τόση του ἀγωνία στήν ὁμιλία
του, νά ἀποσύρει ἀπό τούς Ἑβραίους τήν κατηγορία γιά τήν σταυρική του καταδίκη; Καί μία ἄλλη ἀντίφαση θέλουμε νά σημειώσουμε στόν ὁμιλητή, στήν
ὁποία θέλουμε καί νά μᾶς ἀπαντήσει. Στήν ὁμιλία του ἀναφέρεται συχνά στήν
Παλαιά Διαθήκη. Τό ἱερό αὐτό βιβλίο ἐμεῖς τό λέμε «Παλαιά Διαθήκη», γιατί
δεχόμαστε τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς τόν πραγματικό Μεσσία καί ὅτι τά λόγια Του
καί τά λόγια τῶν μαθητῶν Του συνιστοῦν τήν «Καινή Διαθήκη». Τήν Παλαιά
δηλαδή Διαθήκη τήν ὀνομάζουμε ἔτσι, γιατί τήν ἀντιπαραθέτουμε πρός τήν ὑπάρχουσα Καινή Διαθήκη. Γιά τόν ραββῖνο ὁμιλητή, πού δέν δέχεται τόν Ἰησοῦ μας
γιά πραγματικό Μεσσία, ποιά εἶναι γι᾽ αὐτόν ἡ Καινή Διαθήκη, ὥστε νά ὁμιλεῖ
γιά «Παλαιά»;
Τέλος πάντων, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ὅπως μοῦ φαίνεται καί ὅπως μοῦ εἶπαν
καί ἄλλοι, ὅπως ἔχουμε πρόβλημα μέ τούς Παπικούς καί τούς Οἰκουμενιστές,
γρήγορα θά ἔχουμε πρόβλημα καί μέ τούς Ἰουδαίους καί τούς Ἰουδαϊστές. Πολλά
φίδια ζώνουν τήν πίστη μας! Ἀλλά δέν θά ἐκλείψουν οἱ μαχητές, οἱ στρατιῶτες
τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὄχι, νά μήν ἐκλείψουν, Χριστέ καί Παναγία μας!
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΘΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(Σέ συνέχειες)
(Ἡ γλώσσα τοῦ πρωτοτύπου κειμένου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης)

Μάθημα 8ο
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΟ
2. ΤΟ ΟΝΟΜΑ
α. Τό ἄρθρο ( ·h )
Τό ἄρθρο στήν Ἑβραϊκή γλώσσα τίθεται στήν ἀρχή τοῦ οὐσιαστικοῦ καί ἀποτελεῖ
μαζί μέ αὐτό μία λέξη. Ἐπειδή δέ τά ὀνόματα δέν κλίνονται καί τό ἄρθρο δέν ἔχει
κλίση. Εἶναι τό αὐτό γιά τόν ἑνικό καί πληθυντικό ἀριθμό καί γιά ὅλα τά γένη.
Τό ἄρθρο ἔχει τήν μορφή h («χά»)1 καί ἐπιφέρει δίπλωση τοῦ πρώτου γράμματος,
π.χ. ἡ λέξη sWs («σούς») μέ ἄρθρο γίνεται sWSh («χασσούς»)
 Ἐάν τό ὄνομα ἀρχίζει ἀπό y“ ἤ ἀπό τό πρόθημα m] ἡ δίπλωση αἵρεται, π.χ. ἡ λέξη
µydIl;y“ («γελαδίμ») μέ ἄρθρο γράφεται µydIl;yh“  («χαγελαδίμ»). Ἐάν ὅμως μετά τό y“
ἤ τό m] ἀκολουθεῖ h ἤ [, τότε ἡ δίπλωση γράφεται, π.χ. ἡ λέξη µydIWhy“ («γιεχουδίμ»)
γράφεται µydIWhY“h («χαγιεχουδίμ»).
 Ὅταν τό ἀρκτικό γράμμα τοῦ οὐσιαστικοῦ εἶναι λαρυγγόφωνο ἤ r, τά ὁποῖα δέν
δέχονται διπλωτικό νταγαίς, τότε ἡ δίπλωση ἤ εἶναι ἀφανής ἤ αἴρεται καί ἐκτείνεται
τό πάθαχ ( ) τοῦ ἄρθρου σέ κάμετς ( ;):
(α) h μέ ἀφανές διπλ. νταγαίς ὡς ἐπί τό πλεῖστον πρό τῶν h, j, ὅταν αὐτά
δέν ἔχουν ὑφ᾽ ἑαυτά κᾶμετς καί πρό τοῦ j, ὅταν δέν ἔχει χαταίφ κᾶμετς,
π.χ. lkyheh, µyXijih.
Σημείωσε ὅμως τά: µheh;, hM;heh;, hN:heh;.
1. Ἡ ἀρχική μορφή τοῦ ἄρθρου ἦταν lh; («χάλ»). Τό λάμεδ ὅμως ἀφομοιώνεται ἀπό τό πρῶτο
γράμμα τῆς λέξεως πού ἀκολουθεῖ καί ἀπό τήν ἀφομοίωση αὐτή προκύπτει τό διπλωτικό νταγαίς.
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(β) h; πρό τῶν a καί r, πρό h, [ μέ κᾶμετς ἔντονο καί ὡς ἐπί τό πλεῖστον πρό
τοῦ [, ὅταν δέν ἔχει ὑφ᾽ ἑαυτό κᾶμετς,
π.χ. r/ah;, b[;r:h.;
(γ) h, πρό τῶν h καί [ μέ κᾶμετς ἄτονο καί πρό τοῦ j μέ κᾶμετς ἤ χαταίφ
κᾶμετς,
π.χ. µyrIh;h,, /[;h,, zOj;h,.
 Οἱ προθέσεις B], K], l] πρό ἐνάρθρου οὐσιαστικοῦ συνδέονται μέ αὐτό σέ μία λέξη.
Κατά τήν σύνδεση αὐτή οἱ προθέσεις ἐκτοπίζουν τό h τοῦ ἄρθρου, ἐνῶ τό φωνῆεν τοῦ
ἄρθρου παραμένει,
π.χ. τό µd:a; + h; + l] γίνεται µd:a;l;,
(εἰς τόν Ἀδάμ)
τό µymv; + h; + B] γίνεται µymV;B
(ἐν τοῖς οὐρανοῖς)
 Oἱ λέξεις r<a,, /ra, rh, µ[, rP, G, j μέ τό ἄρθρο λαμβάνουν στήν πρώτη τους
συλλαβή κᾶμετς, τό δέ φωνῆεν τοῦ ἄρθρου παθαίνει κανονικά τίς συνήθεις μεταβολές,
π.χ.
r<a,
r<a;h;
/ra
/ra;h;
rh
rh;h;
µ[
µ[;h;
rP
rP;h
G
G:h
j
j;h;
 Tά κύρια ὀνόματα δέν λαμβάνουν ἄρθρο. Τό ὀνόματα ὅμως λαῶν ἤ ἐθνῶν καί τά
γεωγραφικά λαμβάνουν ἐνίοτε ἄρθρο,
π.χ. yrIb][ih;, DEr“Yh.

Ἄσκηση
Βρεῖτε τά ἄρθρα στούς παρακάτω στίχους:
.r<a;h; taew“ µyImV;h tae µyhila ar:B; tyviarEB] (Γεν. 1,1)
.v,jh ybeW r/ah; yBe µyhila lDeb]Yw b/fyKi r/ah;ta, µyhila ar“Yw (Γεν. 1,3)
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Λέξεις τοῦ παρόντος μαθήματος
sWs
µydIl;y“
µydIWhy“
lkyhe
µyXiji
µhe, hM;he
hN:he
r/a
b[;r:
µyrIh;
/[;
zOj;
µd:a;
µymv;
r<a,
/ra
rh
µ[
rP
yrIb][i
DEr“y
v,j

(«σούς»)
(«γελαδίμ»)
(«γεχουδίμ»)
(«χεχιάλ»)
(«χιτσίμ»)
(«χέμ», «χέμα»)
(«χέννα»)
(«ὤρ»)
(«ρα῾άβ»)
(«χαρίμ»)
(«ἁβών»)
(«χαζών»)
(«ἀδάμ»)
(«σαμάγιμ»)
(«ἔρετς»)
(«ἀρών»)
(«χάρ»)
(«ἅμ»)
(«πάρ»)
(«ἱβρί»)
(«γιαρντέν»)
(«χώσεχ»)

ἵππος
παιδιά
Ἰουδαῖοι
ἀνάκτορον
βέλη
αὐτοί
αὐτές
φῶς
πεῖνα
ὄρη (ἑν. ἀριθμ. rh [«χάρ»])
ἀνομία, διαστροφή, διαφθορά
ὅραση
ἄνθρωπος
οὐρανός
γῆ
κιβωτός
ὄρος
λαός
ταῦρος
Ἑβραῖος
Ἰορδάνης
σκότος
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