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
ΚΑΤΗΧΗΣΗ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 4 Μαΐου 2014

ΤΟ ΙΕΡΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ
Σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί μου χριστιανοί, νά προσέχετε ἰδιαίτερα τά κηρύγματα
πού ἀρχίζουμε μέ τό φυλλάδιο αὐτό, γιατί εἶναι βασικά κηρύγματα. Ἀναφέρονται
στήν ζωή μας μέσα στήν Ἐκκλησία. Δέν θά μπορέσουμε νά γευθοῦμε τόν Θεό, ἄν
πρῶτα δέν κατηχηθοῦμε στίς ἀλήθειες τῆς πίστης μας καί δέν ζοῦμε τίς ἀλήθειες
αὐτές μέσα στήν Ἐκκλησία καί στήν καθημερινή μας ζωή. – Στό φυλλάδιο αὐτό
θά σᾶς μιλήσω μέ λίγα λόγια γιά τό βάπτισμα, ἀπό τό ὁποῖο ὅλοι ἔχουμε περάσει.
1. Ὅλοι μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἀνήκουμε σέ μιά μεγάλη οἰκογένεια, τήν
οἰκογένεια τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ. Τήν οἰκογένειά μας αὐτή τήν λέμε ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Πῶς μπήκαμε σ᾽ αὐτήν τήν ἱερή οἰκογένεια καί λεγόμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ;
Μπήκαμε μέ τό βάπτισμα. Γι᾽ αὐτό τό βάπτισμα λέγεται «θύρα», δηλαδή πόρτα,
ἀπό τήν ὁποία μπαίνουμε στήν Ἐκκλησία. Λέγεται καί «φύτευμα», γιατί μέ τό
βάπτισμα φυτευτήκαμε στόν ἀμπελώνα τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή στήν Ἐκκλησία.

Ἀκόμη τό βάπτισμα λέγεται καί «σφραγίδα», γιατί μέ τό μυστήριο αὐτό σφραγιστήκαμε πιά ὅτι ἀνήκουμε στόν Θεό.
2. Ἐπειδή τό βάπτισμα εἶναι σπουδαῖο καί βασικό μυστήριο, γι᾽ αὐτό καί πρῶτα
γινόταν μεγάλη προετοιμασία γι᾽ αὐτούς πού θά τό λάμβαναν. Ὅσοι ἤθελαν νά
βαπτιστοῦν, πρῶτα «κατηχοῦνταν», διδάσκονταν δηλαδή τίς ἀλήθειες τῆς πίστης
μας, καί μετά βαπτίζονταν. Δηλαδή φοιτοῦσαν σέ σχολεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας
καί ἡ φοίτησή τους σ᾽ αὐτό διαρκοῦσε περίπου τρία χρόνια· τόν καιρό δέ πού πλησίαζε τό βάπτισμά τους οἱ κατηχούμενοι ἔκαναν καθημερινά καί ἐντατικώτερα
μαθήματα. Οἱ κατηχούμενοι ὅμως πρίν ἀπό τό βάπτισμά τους δέν διδάσκονταν
μόνο μαθήματα πίστεως, ἀλλά τούς διαβάζονταν καί εἰδικές εὐχές. Κατάλοιπα
τῶν εὐχῶν αὐτῶν εἶναι οἱ εὐχές πού διαβάζονται καί σήμερα ἀπό τόν ἱερέα στό
μικρό παιδί προτοῦ νά βαπτιστεῖ στό ἄκρο τοῦ Ναοῦ. Ὅπως ξέρουμε, σήμερα τό
βάπτισμα γίνεται σέ μικρή ἡλικία («νηπιοβαπτισμός»). Ἄν ὅμως ἡ Ἐκκλησία τό
κάνει αὐτό, τό κάνει μέ τήν προϋπόθεση νά βρεθεῖ κάποιος χριστιανός πού νά
δεχθεῖ καί νά ἀναλάβει τήν ὑποχρέωση, ὅταν μεγαλώσει τό παιδί πού βαπτίζεται
νά φροντίσει νά κατηχηθεῖ καί νά μάθει τίς ἀλήθειες τῆς πίστης μας. Αὐτόν τόν
χριστιανό τόν λέμε «ἀνάδοχο», ἐπειδή «ἀναδέχεται» τήν ἱερή αὐτή ὑποχρέωση.
Γι᾽ αὐτό προσοχή στόν ἀνάδοχο, τόν «νονό» δηλαδή. Δέν πρέπει νά γίνεται ἀνάδοχος ἕνας πού εἶναι ἀδιάφορος χριστιανός, ἕνας πού δέν ζῆ συνειδητά τήν πνευματική ζωή. Γιατί ὁ ἀνάδοχος, κατά τήν τέλεση τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου, ἀντί τοῦ
νηπίου πού θά βαπτιστεῖ, θά δώσει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἐνώπιον τῶν ἱερέων καί τοῦ
λαοῦ, θά δώσει ἱερή ὑπόσχεση, θά δώσει ὅρκο· θά πεῖ ὅτι «συντάσσεται μέ τόν
Χριστό» καί ὅτι «ἀποτάσσεται τόν διάβολο». Καί μάλιστα, γιά τήν βεβαίωση
αὐτοῦ, θά φτύσει τόν διάβολο («ἔμπτυσον αὐτόν» θά τοῦ πεῖ ὁ ἱερεύς). Ἄν δέν τά
πιστεύει ὁ Ἀνάδοχος αὐτά, τότε κάνει θεατρινισμούς καί ἐμπαίζει τά θεῖα.
3. Τό βάπτισμα πρῶτα ἦταν ἑνωμένο μέ τήν θεία Λειτουργία. Γινόταν δηλαδή
μέσα στήν θεία Λειτουργία, γι᾽ αὐτό καί ἀρχίζει μέ τό «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία
τοῦ Πατρός...». Πρῶτα ὁ ἱερεύς διαβάζει εὐχές γιά νά εὐλογηθεῖ τό νερό τῆς
Κολυμβήθρας. Εἶναι οἱ εὐχές πού διαβάζονται καί στόν Μέγα Ἁγιασμό. Μέ τίς
εὐχές αὐτές ὁ ἱερεύς παρακαλεῖ τήν ἄκτιστη Χάρη τοῦ Θεοῦ νά ἔλθει στό κτιστό,
δηλαδή στό νερό, γιά νά καθάρει τό νήπιο πού θά βαπτιστεῖ σ᾽ αὐτό ἀπό τό προπατορικό ἁμάρτημα καί γιά νά τό ἀναγεννήσει πνευματικά, γιά νά γίνει παιδί
τοῦ Θεοῦ. Ναί, τό νερό τῆς κολυμβήθρας ἔχει αὐτήν τήν δύναμη νά καθαίρει τήν
ψυχή καί νά τήν λαμπρύνει. Τήν ἀναγεννᾶ.
Ἦλθε τώρα ἡ ὥρα γιά νά βαπτιστεῖ τό νήπιο. Ὅταν ὁ ἱερεύς λέγει «βαπτίζεται
ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ (τάδε)» καί τόν βυθίζει τρεῖς φορές στήν ἅγια Κολυμβήθρα,
82

μέ τήν πράξη αὐτή ὁ βαπτιζόμενος συνθάπτεται μαζί μέ τόν Χριστό. Καί ὅταν
βγαίνει ἀπό τά νερά τῆς Κολυμβήθρας, μέ αὐτό δηλώνεται ὅτι συνανασταίνεται
μέ τόν Χριστό (βλ. Ρωμ. 6,4 ἑξ.). Ἔτσι λοιπόν στόν κάθε βαπτιζόμενο τυπώνεται
ὁ θάνατος καί ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, αὐτά τά δύο μεγάλα γεγονότα τῆς σωτηρίας μας. Ἡ βύθιση στό νερό καί ἡ ἀνύψωση ἀπό αὐτό γίνεται τρεῖς φορές,
«εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».
Πρίν ἀπό τό βάπτισμα ἀλείφεται ὅλο τό σῶμα τοῦ βαπτιζόμενου μικροῦ μέ
λάδι. Μέ λάδι ἀλείφονταν οἱ ἀθλητές, γιά νά ξεφεύγουν ἀπό τά χέρια τοῦ ἀντιπάλου. Ἡ ἐπάλειψη λοιπόν ἐδῶ μέ τό λάδι σημαίνει ὅτι στό βαπτιζόμενο θά τοῦ
δοθεῖ ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, γιά νά νικᾶ τόν ἀντίπαλο διάβολο καί ὅλους τούς πειρασμούς του. Μετά τό βάπτισμα χρίεται ὁ βαπτισθείς μέ τό ἅγιο Μύρο στά
κύρια σημεῖα τοῦ σώματός του. Αὐτό σημαίνει ὅτι λαμβάνει τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Ἀλλά καί ὁ βαπτιζόμενος πρέπει νά προσφέρει κάτι στόν Θεό. Προσφέρει τό ἀνώτερο· προσφέρει τό νοῦ του, τόν λογισμό του. Αὐτό δηλώνει ἡ τριχοκουρία πού κάνει ὁ ἱερεύς κόβοντας ἀπό τήν κεφαλή τοῦ βαπτιζόμενου ὀλίγες
τρίχες «εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Εἶναι
αὐτό ξαναλέγω μία προσφορά τοῦ βαπτιζόμενου στόν Θεό ἀπό τήν κορυφή τοῦ
σώματός του.
4. Τό σπουδαῖο κατά τό βάπτισμα εἶναι ὅτι μεγαλώνει ἡ οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ!
Ὁ βαπτιζόμενος μπῆκε πιά στήν Ἐκκλησία. Ἔγινε παιδί τοῦ Θεοῦ. Καί σάν
παιδί Του ἔχει δικαίωμα στό τραπέζι Αὐτοῦ τοῦ Πατέρα του. Τώρα ὁ βαπτιζόμενος μπορεῖ νά λάβει τήν θεία Τροφή, μπορεῖ νά κοινωνήσει τό Σῶμα καί τό
Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Γιατί ὁ ἀβάπτιστος δέν ἐπιτρέπεται νά κοινωνεῖ. «Μηδείς
κοινωνήτω τῶν μή μαθητῶν» (δηλαδή τῶν μή βαπτισμένων), λέγει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος.
Ἄς νοήσουμε, ἀγαπητοί μου, τήν μεγάλη μας τιμή καί ἀξία μέ τό νά εἴμαστε
βαπτισμένοι καί μυρωμένοι καί ἄς ζήσουμε σύμφωνα μέ τίς ἱερές ὑποσχέσεις πού
δώσαμε, ὅτι δηλαδή «ἀποταχθήκαμε» τόν Σατανᾶ καί «συνταχθήκαμε» μέ τόν
Χριστό. Γιά νά νοήσουμε πόσο μεγάλο εἶναι τό ἱερό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος,
ἄς σκεφθοῦμε ὅτι ἡ Ἀκολουθία τῆς Μοναχικῆς κουρᾶς, πού γίνεται σέ κάποιον
καί σέ κάποια πού ἀφιερώνεται στόν Θεό, κατά βάθος εἶναι ἐπανάληψη τῶν βαπτιστικῶν ὅρκων.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΚΑΤΗΧΗΣΗ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 11 Μαΐου 2014

ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ
Στό προηγούμενο κήρυγμα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, σᾶς μίλησα γιά τό βάπτισμα. Σήμερα θέλω νά σᾶς μιλήσω γιά τίς πρίν ἀπό τό βάπτισμα ἱεροπραξίες, πού
εἶναι εἰσαγωγικές στό βάπτισμα. Αὐτές οἱ ἱεροπραξίες εἶναι τρεῖς: Εἶναι, πρῶτον,
οἱ εὐχές πού διαβάζονται ἀπό τόν ἱερέα τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ τοκετοῦ. Εἶναι,
δεύτερον, ἡ ὀνοματοθεσία τοῦ βρέφους τήν ὄγδοη ἡμέρα, καί, τρίτον, εἶναι ἡ ἐπίσημη εἴσοδος τῆς μητέρας στόν Ναό τήν τεσσαρακοστή ἡμέρα ἀπό τόν τοκετό
της. Ἔχουμε ἐνδείξεις ὅτι οἱ τελετές αὐτές εἶναι παλαιές, ὄχι ὅμως κατά τήν
σημερινή τους σύνθεση, ἀλλά σέ μία ἄλλη πρωταρχική μορφή. Θά σᾶς πῶ λίγα
λόγια γιά τίς τελετές αὐτές καί παρακαλῶ προσέξατέ τα:
1. Τήν πρώτη ἡμέρα πού γεννήθηκε τό βρέφος καλεῖται ὁ ἱερεύς στόν οἶκο καί
διαβάζει τρεῖς εὐχές στήν λεχώ μητέρα, μέ τίς ὁποῖες δέεται νά τήν καθαρίσει
ἀπό τόν σωματικό ρύπο καί τίς σπλαγχνικές ἐνοχλήσεις, νά τήν ἀνορθώσει ἀπό
τήν κλίνη της καί νά τῆς δώσει τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν της. Δέεται δέ ὁ ἱερεύς
στόν Ἰησοῦ Χριστό, πού γεννήθηκε ἀπό τήν Παναγία μας, νά φυλάξει καί τό
νήπιο ἀπό κάθε κακό, ἀπό κάθε ἐπήρεια τοῦ πονηροῦ. Οἱ εὐχές αὐτές τοῦ ἱερέα
σκανδαλίζουν μερικούς, γιατί μιλᾶνε γιά ἁμαρτία τῆς λεχώνας γυναίκας μέ τόν
τοκετό της, ἐνῶ εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ γάμος εὐλογεῖται ἀπό τήν Ἐκκλησία· καί ὁ
καρπός τοῦ γάμου, ἡ τεκνογονία, θεωρεῖται ὡς μεγάλη εὐλογία καί φέρει χαρά
σέ ὅλους, γιατί γεννήθηκε ἄνθρωπος στόν κόσμο, ὁ ὁποῖος μέ τό βάπτισμά του
θά γίνει παιδί τοῦ Θεοῦ. Πῶς λοιπόν θεωρεῖται ἀκάθαρτη ἡ γυναίκα καί γιατί
εὔχεται ὁ ἱερεύς γιά τήν ἄφεση τῆς ἁμαρτίας της; Ἀγαπητοί μου, ὁ τρόπος μέ
τόν ὁποῖον γεννᾶται ὁ ἄνθρωπος στόν κόσμο εἶναι πτωτικός. Εἶναι, ὅπως τό λέγει
ὁ εὐγγελιστής Ἰωάννης, «ἐξ αἱμάτων καί ἐκ θελήματος σαρκός καί ἐκ θελήματος
ἀνδρός» (1,13). Καί ὁ προφήτης Δαυΐδ λέγει: «Ἰδού ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καί
ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου» (Ψαλμ. 50,7). Εἶναι διδασκαλία ὅλων
τῶν ἁγίων Πατέρων ὅτι, ἄν δέν ἁμάρταναν οἱ πρωτόπλαστοι, θά πολλαπλασιάζονταν μέν, ἀλλά κατ᾽ ἄλλον τρόπο πού θά ὑπεδείκνυε ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ, κατά
παρθενικό τρόπο. Γι᾽ αὐτό καί ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τήν ἄλλη γέννηση, τήν πνευματική, ἡ ὁποία εἶναι τό βάπτισμα. Καί ὁ ἱερεύς, κατά μία παλαιά διάταξη, τώρα,
στό τέλος τῶν εὐχῶν στήν λεχώ γυναίκα κατά τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ τοκετοῦ
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της, ὡς προοίμιο τοῦ βαπτίσματος τοῦ βρέφους, παίρνει νερό τό σφραγίζει μέ τό
σημεῖο τοῦ Σταυροῦ καί ραντίζει μέ αὐτό τόν οἶκο καί ἔπειτα φεύγει.
2. Ἄλλη ἱεροπραξία πρίν ἀπό τό βάπτισμα γίνεται τήν ὄγδοη ἡμέρα ἀπό τήν
γέννηση τοῦ παιδιοῦ, κατά τήν ὁποία δίνεται τό ὄνομά του. Τώρα τήν ὄγδοη ἡμέρα
δίνεται κανονικά τό ὄνομα στό γεννηθέν παιδίον, ὅπως αὐτό τό διαβάζουμε καί
στά ἱερά Εὐαγγέλια. Ὁ Σωτήρας μας τήν ὄγδοη ἡμέρα ἀπό τήν γέννησή Του
ἔλαβε τό ὄνομα «Ἰησοῦς», πού εἰπώθηκε ἀπό τόν ἄγγελο Γαβριήλ (Λουκ. 2,21)·
καί ὁ Βαπτιστής πάλι, τήν ὄγδοη ἡμέρα, ὅταν συγκεντρώθηκαν οἱ συγγενεῖς του,
ἔλαβε τό ὄνομα «Ἰωάννης», ὅπως τό ὑπέδειξαν οἱ γονεῖς του (Λουκ. 1,59). Ἔτσι
λοιπόν, κατά τό ἐκκλησιαστικό Τυπικό, ἡ μαῖα ἤ καί ἄλλο πρόσωπο, τήν ὄγδοη
ἡμέρα ἀπό τήν γέννηση τοῦ βρέφους, τό παίρνει καί τό πηγαίνει μπροστά στήν
πύλη τοῦ Ναοῦ, στόν πρόναο. Ἐκεῖ ὁ ἱερέας τό σφραγίζει μέ τόν τίμιο Σταυρό
καί μέ μία εὐχή πού τοῦ διαβάζει τοῦ δίνει τό ὄνομά του, κατά κανόνα τό ὄνομα
πού οἱ γονεῖς του θέλουν. Προσοχή, χριστιανοί μου, στό ὄνομα πού δίνετε στά
παιδιά σας. Πρέπει νά εἶναι ὄνομα ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, ὥστε τό παιδί,
ὅταν μεγαλώσει, νά βλέπει στό σπίτι του τήν εἰκόνα τοῦ ἁγίου του καί νά τόν
ἐπικαλεῖται στήν προσευχή του ὡς προστάτη του. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Χρυσόστομος λέγει στούς ἀκροατές του νά δίνουν στά παιδιά τους ὄχι τυχαῖα
ὀνόματα, ἀλλά ὀνόματα «τῶν ἁγίων ἀνδρῶν, τῶν ἀρετῇ διαλαμψάντων, τῶν πολλήν παρρησίαν πρός Θεόν ἐσχηκότων» (MPG 53,179). Γιά τά βαπτιστικά μας
ὀνόματα ἤθελα ἀκόμη νά πῶ ὅτι πρέπει νά τά προφέρουμε ὅπως δόθηκαν ἀπό
τήν Ἐκκλησία σέ ἱερή Ἀκολουθία, ὅπως εἰπώθηκαν ἀπό τόν ἱερέα στό ἱερό Βάπτισμα καί νά μήν τά παραλλάσσουμε. Ἀφοῦ ὁ μικρός κατά τό βάπτισμά του
ἔλαβε τό ὄνομα «Παναγιώτης», εἰς τιμήν τῆς Παναγίας μας, γιατί τόν λέμε
«Τάκη»; Τί σχέση ἔχει τό ἱερό ὄνομα «Παναγιώτης» μέ τό «Τάκης»; Καί ἀφοῦ
τό κοριτσάκι βαπτίστηκε μέ τό ὄνομα «Παρασκευή», ὄνομα μιᾶς μεγάλης Ἁγίας,
γιατί τό φωνάζουμε «Βούλα»; Τί σχέση ἔχει τό ὄνομα «Παρασκευή» μέ τό
«Βούλα»; Τό κανονικό λοιπόν καί τό σωστό, χριστιανοί μου, εἶναι νά ὀνομάζουμε
τόν ἄλλον ἀκριβῶς μέ τό ὄνομα τοῦ ἁγίου του καί ὄχι συντετμημένα καί παραλλαγμένα.
3. Τρίτη προεισαγωγική Ἀκολουθία στό βάπτισμα εἶναι ὁ ἐκκλησιασμός ἤ ὁ
σαραντισμός ἤ καθαρισμός τῆς μητέρας πού γέννησε. Τήν τεσσαρακοστή ἡμέρα
ἡ μητέρα λουσμένη καί καθαρμένη καί βαστάζουσα ἡ ἴδια τό βρέφος στήν ἀγκαλιά
της ἔρχεται γιά πρώτη φορά, μετά τόν τοκετό της, στόν Ναό, πού λέγεται
«Ἐκκλησία». Γι᾽ αὐτό καί ἡ πράξη πού γίνεται τώρα λέγεται «ἐκκλησιασμός».
Στό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο διαβάζουμε ὅτι καί ἡ Παναγία Μητέρα ἔκανε τήν
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πράξη αὐτή, ὅταν ἦλθε στά Ἰεροσόλυμα κρατώντας στήν ἀγκαλιά Της τόν μικρό
Ἰησοῦ, ὅταν, κατά θεία εἰδοποίηση, τούς «ὑπήντησε» ὁ Γέροντας Συμεών. Εἶναι
ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου μας, σαράντα ἀκριβῶς ἡμέρες μετά τήν
γέννησή Του. Διάφορα συναισθήματα πλημμυρίζουν τήν ψυχή τῆς μητέρας κατά
τήν Ἀκολουθία τοῦ σαραντισμοῦ της. Πρῶτον, ἔχει τήν χαρά ὅτι μετά ἀπό τόν
τοκετό της εἰσέρχεται τώρα γιά πρώτη φορά στόν Ναό τοῦ Κυρίου, πού τόν εἶχε
στερηθεῖ γιά κάποιο διάστημα. Καί μάλιστα ἔχει διπλή χαρά ὅτι ἔρχεται στόν
Ναό ὄχι μόνη της, ἀλλά μέ τόν καρπό τῆς κοιλίας της πού τῆς χάρισε ὁ Θεός.
Δεύτερον, ἔχει τήν χαρά ὅτι μέ τήν εὐχή τοῦ ἱερέως καθαίρεται ἀπό τόν ψυχικό
της ρύπο καί σπίλο. Τρίτον, ἡ μητέρα χαίρεται καί γιά τήν εὐχή πού ἀκούει ἀπό
τόν ἱερέα γιά τό παιδάκι της, ὁ Θεός νά τό «εὐλογήσει, νά τό αὐξήσει, νά τό
ἁγιάσει, νά τό συνετίσει, νά τό σωφρονίσει καί νά τό καλοφρονίσει»! Πολύ ὡραῖες
πραγματικά, χριστιανοί μου, οἱ εὐχές αὐτές τῆς Ἐκκλησίας μας στήν Ἀκολουθία
τοῦ σαραντισμοῦ γιά τό νεογέννητο παιδάκι. Ξανακούσατέ τις παρακαλῶ: Ὁ
ἱερέας εὔχεται γιά τό νεογέννητο ὁ Θεός νά τό «εὐλογήσει, νά τό αὐξήσει, νά τό
ἁγιάσει, νά τό συνετίσει, νά τό σωφρονίσει καί νά τό καλοφρονίσει»! Νά λέτε καί
σεῖς, γονεῖς, στήν προσευχή σας τίς εὐχές αὐτές γιά τά παιδάκια σας καί γιά τά
ἐγγονάκια σεῖς οἱ γιαγιές.
4. Μεγάλη εἶναι ἐπίσης, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καί ἡ χαρά τοῦ ἱερέα κατά
τόν σαραντισμό μιᾶς μητέρας. Φανταστεῖτε! Εἶναι αὐτός πού πρῶτος παίρνει
στά χέρια του μία νέα ὕπαρξη, ἕνα βρέφος, καί τό βάζει μέσα στόν Ναό τοῦ Κυρίου λέγοντας «ἐκκλησιάζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ» καί μετά τό προσφέρει στόν
Θεό εἰσάγοντάς το καί πιό μέσα, στό Ἱερό καί Ἅγιο Βῆμα!
Ἄς εἶναι ἀναπαυμένη ἡ ψυχή τοῦ ἱερέα ἐκείνου πού πῆρε καί μένα στήν ἀγκαλιά
του καί μέ ἔβαλε γιά πρώτη φορά στόν Ναό τοῦ Κυρίου καί μέ εἰσήγαγε μάλιστα
ἐκεῖ ὅπου εἶναι τό Θυσιαστήριο, τό Ὁποῖο ἀγάπησα καί ἐλεήθηκα νά ἱερουργῶ σ᾽
Αὐτό τόν Κύριο, τελώντας πάνω σ᾽ Αὐτό τήν ἀναίμακτο Θυσία Του, τήν Θεία
Λειτουργία!
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΚΑΤΗΧΗΣΗ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 18 Μαΐου 2014

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
1. Θά παρακαλέσω, ἀδελφοί μου χριστιανοί, νά παρακολουθεῖτε μέ ἐνδιαφέρον
τά κηρύγματα τῆς νέας σειρᾶς, πού σᾶς κάνω, γιατί ἀναφέρονται στήν πίστη
μας καί στήν ζωή μας μέσα στήν Ἐκκλησία. Στά προηγούμενα κηρύγματα σᾶς
μίλησα γιά τό Βάπτισμα καί τίς τελετές πρίν ἀπό τό Βάπτισμα. Σήμερα θά σᾶς
μιλήσω γιά τό Χρῖσμα, πού γίνεται μετά τό Βάπτισμα. Ὁ ἱερεύς, πού τέλεσε τό
μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, μετά τό Βάπτισμα χρίει τόν βαπτισθέντα μέ τό ἅγιο
Μύρο, κάνοντας τόν τύπο τοῦ Σταυροῦ στό μέτωπο, στά μάτια, στούς μυκτῆρες,
στό στόμα, στά δύο αὐτιά, στό στῆθος, στά χέρια καί στά πόδια. Καί ἐνῶ σφραγίζει τό καθένα ἀπό τά παραπάνω μέλη τοῦ σώματος, λέγει: «Σφραγίς δωρεᾶς
Πνεύματος Ἁγίου. Ἀμήν». Αὐτό εἶναι τό ἱερό μυστήριο τοῦ Χρίσματος. Μέ τήν
πράξη αὐτή ὁ ἱερεύς δίνει τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν βαπτισθέντα. Ὁ
νεοφώτιστος δηλαδή μέ τήν σταυροειδῆ χρίση τοῦ Ἁγίου Μύρου παίρνει τίς δωρεές, παίρνει τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
2. Στήν Παλαιά Διαθήκη χρίονταν οἱ ἱερεῖς, οἱ προφῆτες καί οἱ βασιλεῖς καί
λέγονταν «χριστοί» τοῦ Κυρίου. Καί οἱ βαπτισμένοι χριόμενοι ἀπό τόν ἱερέα λέγονται «χριστοί», λέγονται «χριστιανοί». Πραγματικά, «Χριστιανοί» λεγόμαστε
γιά τό ἅγιο Χρῖσμα πού λάβαμε. Καί ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριός
μας Ἰησοῦς, λέγεται «Χριστός» γιατί χρίστηκε καί Αὐτός μέ τό ἀληθινό ἔλαιο
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γιατί «ποιός ἄλλος εἶχε τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὅπως ὁ Κύριος;», λέγει ὁ Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Ὥστε λοιπόν τό μυστήριο τοῦ Χρίσματος σέ μᾶς διενεργεῖται διά μέσου τοῦ Χρίσματος τοῦ Χριστοῦ κατά τήν
ἀνθρωπότητα.
Ὅπως στήν Παλαιά Διαθήκη ἐχρίοντο οἱ ἱερεῖς, οἱ προφῆτες καί οἱ βασιλεῖς,
ὅπως εἴπαμε, ἔτσι καί ὁ βαπτισμένος ὅταν χρίεται, ἀναδεικνύεται κατά κάποια
ἔννοια ἱερέας, προφήτης καί βασιλεύς. Ἔτσι πρέπει νά βλέπει τόν ἑαυτό του ὁ
χριστιανός, γιά νά μήν ἁμαρτάνει. Γιατί, ἄν σκέπτεται τήν δόξα πού πῆρε σάν
βαπτισμένος καί μυρωμένος, θά καταλάβει ὅτι ἡ ἁμαρτία πρέπει νά εἶναι ξένη
πρός αὐτόν. Μέ τό Χρῖσμα ὁ χριστιανός ἀναδεικνύεται ἱερέας τοῦ Θεοῦ, γιατί,
ζώντας ἁγνά καί καθαρά, προσφέρει τό σῶμα του θυσία ζῶσα, θυσία ἁγία καί
εὐάρεστη στόν Θεό· προσφέρει «λογική λατρεία» (Ρωμ. 12,1). Μέ τό Χρῖσμα
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πάλι ὁ χριστιανός ἀναδεικνύεται προφήτης. Ὁ προφήτης μέ τό προφητικό του
βλέμμα βλέπει τό μέλλον καί τό βλέπει σάν παρόν. Ἔτσι καί ὁ χριστιανός βλέπει
ἀπό τώρα τά κάλλη τοῦ παραδείσου καί λαχταρᾶ τόν Κύριο πού πρόκειται νά
ἔρθει καί μιλάει στούς γύρω του γιά τήν ἔλευσή Του. Μέ τό Χρῖσμα πάλι ὁ χριστιανός ἀναδεικνύεται βασιλεύς, γιατί ἔχει τήν δύναμη νά κυριαρχεῖ στά πάθη
του, στά ἁμαρτωλά του πάθη.
3. Γιά τό Χρῖσμα διαβάζουμε στό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων ὅτι τό
ἔκαναν οἱ Ἀπόστολοι μέ τήν ἐπίθεση τῶν χειρῶν τους στίς κεφαλές τῶν βαπτισμένων, γιά νά λάβουν αὐτοί τό Ἅγιο Πνεῦμα (βλ. 8,14-16. 19,2-6). Σήμερα,
ὅπως εἴπαμε, τό Χρῖσμα γίνεται ὄχι μέ τήν ἐπίθεση τῶν χειρῶν τοῦ Ἐπισκόπου
ἤ τοῦ Ἱερέως στόν βαπτισθέντα, ἀλλά μέ τήν χρίση διά τοῦ ἁγίου Μύρου. Γιατί
αὐτό; Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι οἱ Ἀπόστολοι μαζί μέ τήν ἐπίθεση τῶν χειρῶν
στούς βαπτισμένους θά ἔκαναν ταυτόχρονα καί χρίση σ᾽ αὐτούς, γιά τήν ὁποία
ὅμως δέν μιλάει τό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων. Ἤ μπορεῖ νά ποῦμε
τό ἄλλο, τό πιό πιθανόν, ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ Ἀπόστολοι ἀργότερα ἄλλαξαν τόν τρόπο
τοῦ Χρίσματος γιά περιπτώσεις πού οἱ ἴδιοι δέν θά ἦταν παρόντες, καί ἀντικατέστησαν τήν ἐπίθεση τῶν χειρῶν μέ ἕνα ἄλλο ὁρατό σημεῖο, δηλαδή τήν χρίση
μέ Μύρο. Ἡ χρίση λοιπόν μέ Μύρο πρέπει νά προέρχεται ἀπό τούς ἴδιους τούς
Ἀποστόλους. Γι᾽ αὐτό καί λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στούς χριστιανούς τῆς Κορίνθου: «Ἐκεῖνος πού μᾶς στερεώνει μαζί μέ σᾶς στόν Χριστό καί μᾶς ἔχρισε,
εἶναι ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος καί μᾶς σφράγισε καί ἔδωσε στίς καρδιές μας τό Πνεῦμα
σάν ἀρραβώνα» (Β´ Κορ. 1,21-22). Ἡ φράση τοῦ ἱερέα «σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου», πού λέγεται κατά τό Χρῖσμα, προέρχεται ἀπό αὐτήν τήν περικοπή
τοῦ ἀποστόλου Παύλου πρός Κορινθίους.
4. Τό μυστήριο τοῦ Χρίσματος εἶναι μία Πεντηκοστή, γιατί μ᾽ αὐτό δίνονται
τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν βαπτισθέντα. Γι᾽ αὐτό καί τό Χρῖσμα
λέγεται «τελείωσις». Μέ τό Βάπτισμα ἄρχισε μία νέα κατάσταση, μιά νέα ζωή
καί αὐτή ἡ ζωή ἐνισχύεται καί τελειοποιεῖται μέ τό Χρῖσμα. Τό Χρῖσμα εἶναι
ἀναγκαῖο, εἶναι ἀναγκαιότατο. Ὁ ἅγιος Βασίλειος ἑρμηνεύοντας τό περιστατικό
τοῦ βιβλίου τῆς Ἐξόδου, πού ὁ καταστροφεύς ἄγγελος προσπερνοῦσε τά σπίτια
τῶν Ἰσραηλιτῶν καί δέν τά κατέστρεφε, γιατί τά ἔβλεπε χρισμένα μέ τό αἷμα
τοῦ ἀμνοῦ, λέγει στόν χριστιανό γιά τήν ἀναγκαιότητα τοῦ Χρίσματος πού ἔλαβε:
«Πῶς ὁ ἄγγελός σου θά φιλονικήσει γιά σένα, πῶς θά σέ διασώσει ἀπό τόν ἐχθρό,
ἄν δέν δεῖ τήν σφραγίδα;... Δέν γνωρίζεις ὅτι ὁ καταστροφεύς ἄγγελος προσπερνοῦσε τίς οἰκίες ἐκεῖνες πού ἦταν σφραγισμένες καί φόνευε τά πρωτότοκα στίς
οἰκίες ἐκεῖνες πού δέν ἦταν σφραγισμένες; Ἕνας ἀσφράγιστος θησαυρός εὔκολα
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κλέπτεται ἀπό τούς ἐχθρούς· ἕνα μή σημαδεμένο πρόβατο μπορεῖ εὔκολα νά
ἁρπαχθεῖ»!
5. Χριστιανοί μου, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος, εἶναι μεγάλη ἡ
τιμή καί ἡ εὐγένεια καί τό ἀξίωμά μας ὅτι μέ τό Βάπτισμα καί τό Χρῖσμα γίναμε
χριστιανοί: «Ἐπίγνωθι – λέγει – τήν εὐγένειάν σου, ὅτι εἰς βασιλικόν ἀξίωμα
ἐκλήθης, γένος ἐκλεκτόν, ἱεράτευμα καί ἔθνος ἅγιον». Μέ τό Χρῖσμα πήραμε
τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀλλά, ἀγαπητοί μου, τό Ἅγιο Πνεῦμα εἰκονίζεται μέ περιστέρι. «Καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς», ψάλλουμε. Τό περιστέρι
ὅμως ἀγαπάει τήν καθαριότητα, γι᾽ αὐτό καί φεύγει ἀπό τά βρώμικα μέρη. Ἔτσι
λοιπόν καί ἡ θεία Περιστερά, τό Ἅγιο Πνεῦμα, φεύγει, ὅταν ἡ ψυχή μας εἶναι
ἀκάθαρτη ἀπό κακούς λογισμούς καί ἐπιθυμίες. Καί ὁ ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ
ἀπό τήν ἔρημό του βαθιά μᾶς λέει ὅτι ὁ σκοπός τοῦ χριστιανοῦ εἶναι νά καθαρίσει
τήν καρδιά του, γιά νά ξαναπάρει πάλι τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού
πῆρε μέν μέ τό Βάπτισμα, ἀλλά τήν ἔχασε μέ τά ἁμαρτήματά του. Ἄς κάνουμε
ἀγώνα, χριστιανοί μου, μέ τήν εὐχή τῆς Παναγίας μας, γιά νά καθαρίσουμε τήν
ψυχή μας ἀπό τούς μολυσμούς τῆς ἁμαρτίας, γιά νά ἔρθει στήν καρδιά μας τό
Ἅγιο Πνεῦμα καί νά σκηνώσει σ᾽ αὐτήν. «Βασιλεῦ οὐράνιε... ἐλθέ καί σκήνωσον
ἐν ἡμῖν καί καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλῖδος», ΑΜΗΝ.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΚΑΤΗΧΗΣΗ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 25 Μαΐου 2014

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
1. Ἀδελφοί μου χριστιανοί! Γιά νά νοιώθουμε ὄμορφα καί γιά νά ἔχει νόημα ἡ
ζωή μας πρέπει νά βροῦμε τόν Θεό. ῎Εχουμε γίνει γιά τόν Θεό, ὅπως τό ψάρι
ἔγινε γιά τό νερό. Καί ὅπως τό ψάρι σπαρταράει ἔξω ἀπό τό νερό, ἔτσι καί ἡμεῖς
«σπαρταρᾶμε», ἀγχωνόμαστε μακρυά ἀπό τόν Θεό. Ἐπιθυμῶ, ἀγαπητοί μου,
νά ἔχετε κοινωνία, συχνή ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό. Καί τήν ἐπικοινωνία αὐτή θά
τήν πετύχετε μέ τήν προσευχή. Χριστιανοί μου, νά προσεύχεσθε. Ἡ ἀνώτερη
καί ἡ γλυκύτερη ἔκφραση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὅταν μιλάει μέ τόν Θεό του, τόν
Δημιουργό του καί τόν Σωτήρα του.
2. Ὅταν, ἀγαπητοί μου, λέγω νά προσεύχεστε, ἐννοῶ νά ἀφήνετε τήν καρδιά
σας νά μιλάει μέ τόν Θεό. Νά Τοῦ μιλᾶτε σάν τό πιό ἀγαπητό σας καί οἰκεῖο καί
δικό σας πρόσωπο. Νά τοῦ τά λέτε ὅλα. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, γιά τόν
ὁποῖον σᾶς ἔχω μιλήσει ἄλλοτε, μᾶς λέγει ὅτι πρέπει νά μιλᾶμε στόν Θεό, ὅπως
ἕνα μικρό παιδάκι μιλάει στόν μπαμπᾶ του. Καί τό μικρό παιδάκι λέει στόν μπαμπᾶ
του ἐλεύθερα ὅ,τι θέλει. Τοῦ λέει ὅτι θέλει καραμέλες· καί τό λέει μάλιστα αὐτό
ἀπαιτητικά. Ἔτσι καί ἐμεῖς ἐλεύθερα καί μέ ἐμπιστοσύνη νά μιλᾶμε στόν Θεό μας.
3. Ὅμως, ἄν καί ὁποιαδήποτε ὥρα μποροῦμε νά προσευχόμαστε καί μποροῦμε
νά λέμε στήν προσευχή μας ὅ,τι θέλουμε, ὅ,τι ἔχει ἡ καρδιά μας, ὅμως ὑπάρχουν
κάποιες ὁρισμένες ὧρες καί στιγμές πού δέν πρέπει νά παραλείπουμε νά προσευχόμαστε· καί ἡ Ἐκκλησία μας καθόρισε εἰδικές προσευχές πού πρέπει νά λέγουμε. Ναί, πρέπει νά προσευχόμαστε ἐκκλησιαστικά: Νά προσευχόμαστε
δηλαδή καί τίς ὧρες πού καθόρισε ἡ Ἐκκλησία νά προσευχόμαστε καί νά μήν
παραλείπουμε τίς προσευχές τίς ὁποῖες Αὐτή, ἡ Μάνα μας Ἐκκλησία, μᾶς παρέδωσε νά λέγουμε. Αὐτό βέβαια νά τό κάνετε ὅσο μπορεῖ ὁ καθένας· ὅσο μπορεῖ,
ξαναλέγω, ἀνάλογα μέ τήν ἐργασία του, μέ τήν ὑγεία του καί μέ τήν διάθεση
πού ἔχει. Ἡ προσευχή πρέπει νά ἀρχίζει εὐχάριστα καί νά τελειώνει εὐχάριστα.
Ποτέ πίεση στήν προσευχή· γιατί ἄν μᾶς εἶναι πιεστική καί ἀναγκαστική, δέν
μᾶς φέρνει χαρά καί γλυκασμό, ἀλλά μᾶς φέρνει ἄγχος καί ταραχή καί αὐτό
ἔπειτα μᾶς δημιουργεῖ ἐνοχές. Εἶναι φρικτό αὐτό τό αἴσθημα.
4. Γιά νά πῶ τά βασικά, κατά πρῶτον, χριστιανοί μου, πρέπει νά κάνουμε
τήν πρωινή μας προσευχή. Εἶναι πολύ φυσικό αὐτό: Πέρασε μία νύκτα καί ξη90

μέρωσε μιά καινούργια μέρα. Ἄς εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γι᾽ αὐτό καί ἄς Τόν
παρακαλέσουμε γιά τήν νέα μέρα πού μᾶς ἔδωσε. Ἄς λέμε αὐτά τά ἁπλᾶ λογάκια: «Παναγία μου, Σ᾽ εὐχαριστῶ γιά τήν καινούργια μέρα πού μοῦ ἔδωσες.
Εὐλόγησέ την νά εἶναι εἰρηνική καί ἀναμάρτητη. Νά μήν κάνω κακό καί νά
μήν πάθω κακό. Εὐλόγησε τούς ἀνθρώπους μέ τούς ὁποίους θά συναντηθῶ καί
θά συνομιλήσω σήμερα· νά μήν τούς σκανδαλίσω καί νά μήν τούς πικράνω».
Εἶναι ὡραία αὐτή ἡ ἁπλῆ καί σύντομη προσευχή γιά μιά καλή ἀρχή τῆς ἡμέρας.
Ὅμως, στήν πρωινή μας προσευχή πρέπει νά λέμε καί τό «Πάτερ ἡμῶν...». Τό
εἶπαν «Κυριακή προσευχή» τό «Πάτερ ἡμῶν», ἐπειδή μᾶς τήν παρέδωσε ὁ Κύριος τήν προσευχή αὐτή. Καί ἀφοῦ μᾶς τήν παρέδωσε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς
Χριστός πρέπει ὁπωσδήποτε νά τήν λέγουμε. Νά τήν λέγουμε κάθε μέρα καί
πολλές φορές τήν ἡμέρα. Ἀκόμη ἀπό τήν πρωινή μας αὐτή προσευχή καί ἀπό
κάθε μας ἄλλη προσευχή δέν πρέπει ποτέ νά ἀπουσιάζει ἡ Παναγία. Γιατί ὅπως
ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ πέρασε ἀπό τήν Παναγία γιά νά ἔρθει ἀνάμεσά μας, ἔτσι καί
καί ἡ προσευχή μας πρέπει νά περνάει ἀπό τήν Παναγία γιά νά πάει στόν Θεό.
Μιά σύντομη καί ὡραία προσευχή στήν Παναγία, ἡ πιό καλή ἀπ᾽ ὅλες, εἶναι τό
«Θεοτόκε Παρθένε...». Νά τό λέμε ὅλοι αὐτό στήν πρωινή προσευχή μας, ἀλλά
καί ἄλλες ὧρες τῆς ἡμέρας. Ἐπίσης ἡ Ἐκκλησία ὡς πρωινή προσευχή ἔχει
συνθέσει ὁλόκληρη Ἀκολουθία, πού τήν λέμε Ὄρθρο. Ὅσοι ἔχετε τόν χρόνο,
ὅσοι ἔχετε τήν διάθεση, πέστε ἀπό τήν Ἀκολουθία αὐτή τόν Ἑξάψαλμο, τήν
«Τιμιωτέρα...» καί τήν Δοξολογία.
5. Τά ἴδια θά πῶ καί γιά τό ἀπόγευμα πού ἔχουμε τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ. Σᾶς συνιστῶ, χριστιανοί μου, κάθε βράδυ, στίς 6 περίπου, νά λέτε ἀπό τήν
Σύνοψή σας τό «Φῶς ἱλαρόν....» καί τό «Καταξίωσον Κύριε ἐν τῇ ἑσπέρᾳ
ταύτῃ...». Δέν εἶναι πάνω ἀπό δύο ἤ τό πολύ τρία λεπτά τό νά πεῖτε τίς προσευχές αὐτές. Κάνετε ὅμως ἕνα μικρό Ἑσπερινό μέ τίς δυό αὐτές προσευχές, πού
καθόρισε ἡ Ἐκκλησία νά λέμε, τήν ἀπογευματινή ὥρα.
6. Προτοῦ νά κοιμηθοῦμε τό βράδυ πάλι πρέπει νά κάνουμε τήν προσευχή μας.
Ἄς εὐχαριστοῦμε τόν Θεό μέ τήν προσευχή μας αὐτή γιά τήν ἡμέρα πού πέρασε
καί ἄς Τόν παρακαλέσουμε γιά τήν νύχτα πού μᾶς ἔρχεται, γιά νά μή μᾶς συμβεῖ
κανένα κακό, σωματικό ἤ πνεματικό κακό. Ἡ προσευχή πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία
μας γιά τήν ὥρα αὐτή λέγεται Ἀπόδειπνο. Λέγεται ἔτσι, γιατί γίνεται μετά τό
δεῖπνο, μετά δηλαδή τό βραδυνό φαγητό. Ἄν ἔχετε χρόνο καί διάθεση, χριστιανοί
μου, νά λέτε τήν Ἀκολουθία αὐτή. Κι ἄν δέν μπορεῖτε νά τήν πεῖτε ὅλη, πέστε
μόνο τήν προσευχή στήν Παναγία μας, τό «Ἄσπιλε, ἀμόλυντε..» καί τήν προσευχή στόν Χριστό μας, τό «Καί δός ἡμῖν, Δέσποτα...». Ὅ,τι μπορεῖτε, κάνετε,
91

χριστιανοί μου, ὅ,τι μπορεῖτε· ἔστω καί λίγο, ἀρκεῖ ὅμως αὐτό νά βγαίνει ἀπό
τήν καρδιά. Πάντως, ἄς μήν ξεγελᾶμε τόν ἑαυτό μας μέ τό νά κάνουμε ὡς προσευχή μόνο τόν Σταυρό μας καί τίποτε ἄλλο. Προσευχή σημαίνει νά μιλᾶμε στόν
Θεό, νά Τοῦ λέμε λόγια καρδιακά καί ἐπίμονα καί νά νοιώθουμε μέσα μας τήν
γλύκα τῆς ὁμιλίας μας αὐτῆς στόν Θεό.
7. Ὑπάρχει μιά ὡραία προσευχή, χριστιανοί μου, πού παρακαλῶ νά τήν ἀγαπήσετε. Εἶναι οἱ Χαιρετισμοί στήν Παναγία. Ἐκεῖνο τό «Χαῖρε», πού εἶπε ὁ
Ἀρχάγγελος Γαβριήλ στήν Παναγία μας, τό πῆρε ἡ Ἐκκλησία μας καί τό ἔκανε
ὁλόκληρη Ἀκολουθία. Σᾶς παρακαλῶ νά λέτε τούς «Χαιρετισμούς» κάθε μέρα
καί θά λάβετε πολλή εὐλογία ἀπό τήν Κυρία Θεοτόκο γι᾽ αὐτό. Λέγοντας τούς
«Χαιρετισμούς» εἶναι σάν νά γίνεστε σεῖς ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ καί ἐπαναλαμβάνετε στήν Παρθένο Μαρία τόν χαιρετισμό πού εἶπε ἐκεῖνος σ᾽ Αὐτήν. Κάνετε
λίγο ἀπό τούς «Χαιρετισμούς» τήν μία ἡμέρα, ὅσο μπορεῖτε, τρία ἤ πέντε λεπτά
μόνο, καί τήν ἄλλη ἡμέρα συνεχίστε ἀπό ἐκεῖ πού σταματήσατε τήν προηγούμενη
μέρα. Μήν παραλείπετε ἀκόμη νά λέτε καί τήν προσευχή πού μᾶς παρέδωσαν οἱ
ἅγιοι Πατέρες μας, τήν προσευχή πού ἔχει πέντε λόγια. Εἶναι τό «Κύριε Ἰησοῦ
Χριστέ ἐλέησόν με». Τήν προσευχή αὐτή μποροῦμε νά τήν λέμε ἀπό μέσα μας
(νοερά) καί περπατώντας στόν δρόμο καί ἀσχολούμενοι μέ κάτι πρόχειρο ἤ καί
ξαπλωμένοι στό κρεββάτι.
8. Χριστιανοί μου, καί κάτι, τώρα στό τέλος, πολύ σοβαρό σχετικά μέ τήν
προσευχή: Γιά νά εἰσακουστεῖ ἡ προσευχή μας ἀπό τόν Θεό, πρέπει ἡ καρδιά
μας νά μήν ἔχει μῖσος μέ κάποιον. Γι᾽ αὐτό εἶναι ἀνάγκη νά συγχωροῦμε αὐτούς
πού μᾶς ἔκαναν κακό. Δεῖγμα δέ ὅτι πραγματικά τούς ἔχουμε συγχωρήσει εἶναι
τό νά προσευχόμαστε γι᾽ αὐτούς. Ἄς λέμε δηλαδή στήν προσευχή μας: «Χριστέ
μου, συγχωρῶ τούς ἐχθρούς μου, συγχώρεσε καί Σύ τά ἁμαρτήματά μου. Φώτισε
αὐτούς πού μέ ἐχθρεύονται, συγχώρεσέ τους καί ἕνωσέ μας ὅλους μέ ἀγάπη στήν
Βασιλεία Σου τήν ἐπουράνιο»!
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΚΑΤΗΧΗΣΗ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 1 Ἰουνίου 2014

ΠΡΟΣΕΥΧΗ – ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ
1. Στό προηγούμενό μου κήρυγμα, ἀδελφοί μου χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς μας Μητρόπολης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, σᾶς μίλησα γιά τήν προσευχή. Χριστιανοί μου, νά προσεύχεστε! Ὅλα τά προβλήματα πού ἔχουμε θά τά λύσουμε μέ
τήν προσευχή. Ναί! Ἡ προσευχή εἶναι τό χρυσό κλειδί πού λύνει ὅλα τά προβλήματα! Προσευχηθεῖτε, χριστιανοί μου! Ἄν δέν ἔχουμε ὄρεξη νά κάνουμε τήν
προσευχή μας, αὐτό καί μόνο εἶναι δεῖγμα ὅτι δέν πᾶμε καλά πνευματικά. Ἡ
ψυχή τοῦ προοδευμένου χριστιανοῦ, αὐτοῦ πού ἀγαπάει πολύ τόν Χριστό, ἔχει
θερμό τόν πόθο γιά προσευχή. Θέλει πάντα νά ἐκμεταλλεύεται τόν χρόνο, νά
«κλέβει» τόν χρόνο, ἔστω καί γιά λίγα λεπτά, γιά νά μιλήσει ἡ ψυχή του στόν
Θεό. Χριστιανοί μου, νά προσεύχεστε! Καί μαζί μέ τά ἄλλα σας αἰτήματα νά
προσεύχεστε καί γι᾽ αὐτούς πού δέν θέλουν νά προσευχηθοῦν. Στό προηγούμενο
κήρυγμά μου σᾶς εἶπα νά προσεύχεστε ἐκκλησιαστικά καί λειτουργικά. Αὐτό
σημαίνει ὅτι μαζί μέ τήν ἀτομική σας προσευχή μέ δικά σας λόγια γιά τά διάφορα
θέματά σας, νά προσεύχεστε καί μέ τίς προσευχές τῆς Ἐκκλησίας. Μέ τήν Παράκληση καί τούς Χαιρετισμούς στήν Παναγία μας, μέ τίς Ἑσπερινές καί Ὀρθρινές Ἀκολουθίες καί μέ τό Ἀπόδειπνο. Ἀπό αὐτά βέβαια νά λέτε ὅσα μπορεῖτε,
ὅσα τό λέει ἡ διάθεσή σας. Γιατί, τό ξαναλέγω αὐτό πού σᾶς εἶπα στό προηγούμενο κήρυγμα, ὅτι τήν προσευχή πρέπει νά τήν κάνουμε μέ εὐχάριστη διάθεση
καί νά μήν πιεζόμαστε. Γιατί μέ τήν πίεση δέν νιώθουμε τόν γλυκασμό τῆς προσευχῆς καί αὐτό φέρνει ἔπειτα ἀντίθετα ἀποτελέσματα.
2. Στό σημερινό μου κήρυγμα πρός ἐσᾶς, τό ἱερό ποίμνιο πού ὑπηρετῶ, ἀδελφοί
μου χριστιανοί, θεώρησα ἀναγκαῖο νά σᾶς πῶ κάτι ἄλλο σχετικά μέ τήν προσευχή. Καί τό εἶπα ἀναγκαῖο, ἐπειδή μέ προκαλεῖτε ἐσεῖς οἱ ἴδιοι νά σᾶς μιλήσω
γι᾽ αὐτό. Χθές - προχθές μέ σταμάτησε στόν δρόμο, στήν πλατεῖα τῆς Μεγαλόπολης, ἡ εὐσεβής καί θεολογοῦσα κ. Ἀθανασία καί μοῦ εἶπε ἐναγώνια: «Τί θά
γίνει; Θά κολαστοῦμε μέ αὐτά πού βλέπουμε καί ἀκοῦμε! Πῶς ἐξηγοῦνται τά
ἀγκαλιάσματα καί οἱ συμπροσευχές τοῦ Πατριάρχη μας μέ τόν Πάπα; Ποῦ θέλουν νά μᾶς πᾶνε αὐτά;» Καί ἔπειτα ἡ κυρία αὐτή πού τήν ξέρετε, γιατί εἶναι
συχνή φοιτήτρια στίς ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, μοῦ εἶπε ἐλεγκτικά:
«Ἐσεῖς οἱ Δεσποτάδες γιατί δέν μιλᾶτε καί γιατί δέν διαμαρτύρεστε; Τά σημεῖα
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δέν τά βλέπετε; Ἡ φωτιά πού ἔπιασε στήν Βηθλεέμ δέν σᾶς λέει τίποτε;». Καί
ἀπευθυνόμενη ἔπειτα σέ ἐμένα προσωπικά, μοῦ εἶπε: «Θέλουμε ἀπό σᾶς, σάν
ποιμενάρχη πού σᾶς ἔχουμε, νά μᾶς ἐκπροσωπεῖτε σωστά καί νά μή μᾶς προδώσετε». «Ὄχι, ὄχι, κ. Ἀθανασία, – τῆς εἶπα – κάνετε προσευχή γιά μένα γιά
νά μή σᾶς προδώσω. Τουλάχιστον, νά ἔχω τήν δύναμη νά διαμαρτύρομαι καί νά
μή συμφωνῶ μέ αὐτά πού γίνονται». Ἀπό τήν ἄλλη μεριά τώρα οἱ Γορτύνιοι μέ
τίς κουμποῦρες τους καί τά λάβαρά τους μοῦ λένε συνεχῶς: «Θέλουμε τόν Δεσπότη μας νά εἶναι ὁμολογητής τῆς Ὀρθόδοξης πίστης. Τότε μόνο θά τόν
ἀγαπᾶμε καί θά τόν σεβόμαστε καί θά τόν ἔχουμε μπροστάρη».
Δέν εἶναι ἀνάγκη, ἀγαπητοί μου, καί ἀπό τήν μία καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά
τῆς λεβεντογέννας Μητρόπολης πού ὑπηρετῶ νά μοῦ λένε οἱ χριστιανοί πῶς πρέπει νά πολιτεύομαι σάν Ἐπίσκοπος· γιατί ἐγώ διαβάζω τά ἱερά βιβλία τῶν Ἁγίων
Πατέρων μας καί βλέπω τί ἔγραψαν καί τί ἔκαναν αὐτοί καί θέλω στήν δική
τους γραμμή νά ρυθμίζω τήν πορεία μου. Διαβάζω τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, πού λέει γιά τούς Παπικούς ὅτι εἶναι μεγάλοι καί πολύ μεγάλοι αἱρετικοί·
καί διαβάζω πάλι τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό πού λέει: «Τόν Πάπα νά καταρᾶστε, γιατί αὐτός θά εἶναι ἡ αἰτία» (τοῦ κακοῦ, ἐννοεῖται, ἡ αἰτία). Καί δέν
θά πάρουμε λοιπόν ἐμεῖς οἱ νεώτεροι γομολάστιχα – τοῦ διαβόλου γομολάστιχα –
γιά νά σβήσουμε καί νά διαγράψουμε σάν λανθασμένη τήν ζωή καί τήν διδασκαλία
τῶν Ἁγίων Πατέρων μας. Σάν δέν ντρεπόμαστε! Τά «νιάνιαρα» ἐμεῖς πού θέλουμε
νά κάνουμε δική μας θεολογία, πού πάει ἐνάντια στήν διδασκαλία τῶν θεοφόρων
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας!... Σάν δέν ντρεπόμαστε πάλι, λέγω! Ἀφοῦ οἱ
Ἅγιοι Πατέρες μας κατεδίκασαν τόν Παπισμό ὡς αἵρεση καί ἐξέφεραν μάλιστα
καί ἀναθεματισμούς ἐναντίον του, ποιοί εἴμαστε ἐμεῖς, τά «νιάνιαρα», ξαναλέγω,
πού δέν σκάσαμε ἀκόμη ἀπό τό αὐγό τῆς θεολογικῆς γνώσης, καί πού δέν μάθαμε
ἀκόμη τήν μέθοδο θεραπείας τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς μας, καί θέλουμε νά κάνουμε
ἄλλη «θεολογία», ἀντίθετη πρός τήν δική τους; Ὄχι! Ἡ καθαρή ὀρθόδοξη θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας ὀνομάζει τόν Παπισμό αἵρεση καί τόν Οἰκουμενισμό
παναίρεση! Εἶναι ἡ θεολογία πού στήν γραμμή τῶν προηγουμένων Πατέρων ἐξέφρασε καί ὁ τελευταῖος ἀνακηρυχθείς ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ μέγας θεολόγος, ὁ πατήρ Ἰουστῖνος Πόποβιτς. Διαβάστε τό βιβλίο του «Ἄνθρωπος καί
Θεάνθρωπος» καί θά τά βρεῖτε ἐκεῖ γραμμένα. Καί τώρα παρακαλῶ: Ὅποιος
ἔχει διαφωνία σ᾽ αὐτά πού γράφω, ἄς μοῦ ἀποδείξει ἀπό τά ἱερά κείμενα – γιατί
ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει κείμενα –, ὅτι ἡ πίστη τῶν Παπικῶν δέν εἶναι αἱρετική,
ἀλλά εἶναι σύμφωνη μέ τήν πίστη τῶν Πατέρων μας. Τότε καί ἐγώ θά ἀνακαλέσω
αὐτά πού γράφω ζητώντας μάλιστα καί συγγνώμη. Ἀλλά δέν ὑπάρχει στά ἱερά
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μας κείμενα λόγος τῶν Ἁγίων Πατέρων πού νά ἀγκαλιάζει τήν παπική πλάνη.
Τότε, πῶς ἐμεῖς ἀγκαλιάζουμε τόν Πάπα καί τόν προσφωνοῦμε ὡς «ἀδελφό»
καί ὡς «ἁγιώτατο» καί συμπροσευχόμαστε μαζί του; Δέν εἶναι αὐτό ἐνάντια τακτική πρός τήν γραμμή τῶν Ἁγίων Πατέρων; Πόσο ντράπηκα, χριστιανοί μου,
καί πόσο σιχάθηκα, ὅταν εἶδα σέ φωτογραφία ἕναν ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο, φημιζόμενο μάλιστα γιά τήν θεολογία του (;), νά κύπτει τήν κεφαλή του καί νά φιλεῖ
τό χέρι τοῦ αἱρετικοῦ Πάπα! Ντροπή!...
3. Ἀλλά μιλᾶμε γιά τήν προσευχή. Ὁ ἁγιασμένος Γέροντας πατήρ Παΐσιος
μᾶς λέγει: «Γιά νά συμπροσευχηθοῦμε μέ κάποιον πρέπει νά ἔχουμε τήν ἴδια
πίστη μ᾽ αὐτόν». Αὐτός ὁ λόγος, χριστιανοί μου, τοῦ ἁγιασμένου Γέροντα, μᾶς
δίνει τήν βάση γιά νά καταδικάσουμε τίς συμπροσευχές πού γίνονται μέ τούς
Παπικούς· γιατί οἱ Παπικοί εἶναι αἱρετικοί καί δέν ἔχουν τήν ἴδια πίστη μέ ᾽μᾶς.
Ἑπομένως, ἡ συμπροσευχή μέ αἱρετικούς δέν φτάνει στόν Θεό, ἀλλά πέφτει στό
κενό. Δέν ἦταν ὅμως ἀνάγκη νά μᾶς τό πεῖ ὁ πατήρ Παΐσιος αὐτό, ὅτι δηλαδή
δέν πρέπει νά συμπροσευχόμαστε μέ τούς αἱρετικούς, γιατί μᾶς τό λέει πρῶτα
τό Ἱερό Πηδάλιο· μᾶς τό λένε οἱ Ἱεροί Κανόνες τῶν Ἁγίων Πατέρων μας. Αὐτοί
οἱ Ἱεροί Κανόνες πρέπει νά κανονίζουν τήν πλεύση, τήν πορεία τῆς Ἐκκλησίας
μας. Καί κατά τούς Ἱερούς αὐτούς Κανόνες τιμωρεῖται μέ ἀφορισμό καί μέ καθαίρεση ὁ κληρικός ἐκεῖνος πού συνεύχεται μέ αἱρετικούς. Μερικοί κληρικοί λοιπόν, πού συμπροσεύχονται μέ τόν αἱρετικό Πάπα καί μέ τούς Παπικούς
καταδικάζονται ἀπό τό Ἱερό Πηδάλιο σέ ἀφορισμό καί σέ καθαίρεση. Βλ. γιά
παράδειγμα Κανόνες Ι´, ΜΕ´, ΞΕ´ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων κ.ἄ. Ἀλλά, χριστιανοί
μου, προσοχή καί σεῖς. Γιατί καί σεῖς οἱ λαϊκοί τιμωρεῖστε μέ ἀφορισμό, ἄν συμπροσευχηθεῖτε μέ τούς αἱρετικούς Παπικούς. Τουλάχιστον, κρατηθεῖτε σεῖς οἱ
λαϊκοί καί γίνετε καλό παράδειγμα σέ μερικούς φιλοπαπικούς κληρικούς καί
βάλτε τους φρένο στά πρός τόν γκρεμό ἅλματά τους· γιατί, ὅπως τό ἀποδεικνύει
ἀπό παλαιά ἡ Ἐκκλησιαστική μας Ἱστορία, ἐσεῖς ὁ πιστός λαός εἶστε ὁ φύλακας
τῶν ἱερῶν μας Παραδόσεων.
Χριστιανοί μου, «στῶμεν καλῶς»! Τό θέμα δέν εἶναι μικρό καί ἐλάχιστο, γιατί
εἶναι θέμα γιά τήν ἀμώμητη Πίστη μας, γιά τήν ὁποία χύθηκαν ποταμοί αἱμάτων.
Ὅλα ἄς τά χάσουμε, γυμνοί στό στρῶμα ἄς πεθάνουμε, ἀλλά νά πεθάνουμε Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, κρατοῦντες καί τηροῦντες τήν ἀκρίβεια τῆς Πίστης μας,
ΑΜΗΝ.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΚΑΤΗΧΗΣΗ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 15 Ἰουνίου 2014

ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ! ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΕΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙ ΚΑΙ ΟΡΘῌ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙᾼ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΝ
(Ἀπάντηση σέ ἐπιστολές καί μηνύματα)
Ἀδελφοί μου χριστιανοί
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως!
1. Νά τό ἔχουμε χαρά καί νά δοξάζουμε τόν Θεό πού εἴμαστε Ὀρθόδοξοι χριστιανοί.
Τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας νά τήν διαφυλάξουμε ἀκριβῶς ὅπως μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ
ἅγιοι Πατέρες μας, χωρίς νά τήν ἀλλοιώσουμε οὔτε στό παραμικρό. Ἀκόμη κι ἄν μᾶς
διώξουν καί ἄν μᾶς φυλακίσουν καί μᾶς θανατώσουν ἀκόμη, νά ὁμολογοῦμε τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας ἔτσι ἀκριβῶς ὅπως αὐτή διατυπώθηκε στίς Ἅγιες καί Οἰκουμενικές
Συνόδους ἀπό τούς θεοφόρους Πατέρες. Δέν πρέπει νά εἴμαστε δειλοί γιά τήν πίστη
μας· προπαντός δέ ἐμεῖς οἱ Ἐπίσκοποι πρέπει νά δίδουμε καλή μαρτυρία γι᾽ αὐτήν,
διαμαρτυρόμενοι, μέ ταπείνωση ὅμως καί μέ σωστή θεολογία, ὅταν βλέπουμε νά συμβαίνουν παραβάσεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Καί ἐγώ, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ὁ Ἐπίσκοπός σας, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, δέν θέλω νά εἶμαι
δειλός, ἀλλά θέλω νά ἐκφράζω σέ σᾶς καί σέ ὅλη τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ τόν
πόνο μου καί τήν διαμαρτυρία μου, ὅταν βλέπω πράγματα πού φαίνονται ὡς ὠμές
παραβάσεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί ὅταν βλέπω νά παραβιάζονται τά ὅρια, τά ὁποῖα
ἔθεσαν οἱ Πατέρες μας. Παρακαλῶ τήν Κυρία Θεοτόκο νά μέ φωτίζει καί νά μέ ἐνισχύει νά εἶμαι σωστός ὁμολογητής τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας καί νά ἐκφράζω παρρησίᾳ, καί προφορικῶς καί γραπτῶς, τήν ὁμολογία μου αὐτή.
2. Προσέξτε ὅμως, ἀδελφοί μου, πολύ νά προσέξετε ἕνα σοβαρό πού θέλω νά σᾶς
πῶ τώρα: Μερικοί, πού φαίνονται ὡς «σοῦπερ» Ὀρθόδοξοι καί πολύ ζηλωτές, μοῦ
ἀποστέλλουν προσωπικά γράμματα καί μέ τά γραφόμενά τους τραβοῦν τά πράγματα
πρός τά ἄκρα, δηλαδή πρός τήν αἵρεση. Γιατί «αἵρεση», ἀγαπητοί μου, εἶναι ἡ ἀλήθεια
τραβηγμένη στά ἄκρα! Στίς ἐπιστολές τους λοιπόν αὐτοί πρός ἐμένα – φαντάζομαι
καί σέ ἄλλους – μοῦ γράφουν ὅτι ὅσοι θέλουν νά εἶναι γενναῖοι ἀγωνιστές τῆς Ὀρθοδοξίας πρέπει νά προχωρήσουν σέ «ἀποτείχιση». Νά ἀποκηρύξουμε δηλαδή τόν Πατριάρχη γιά τίς συμπροσευχές του μέ τόν Πάπα καί μαζί μέ τόν Πατριάρχη νά
ἀποκηρύξουμε καί ὅσους ἔχουν κοινωνία μαζί του. Οἱ συγγραφεῖς τῶν ἐπιστολῶν
αὐτῶν μοῦ εἶναι ἐπίμονοι στίς προτάσεις τους, ἀκόμη δέ μοῦ τίς γράφουν προκλητικά
καί σέ ἱστολόγια κρίνοντάς με αὐστηρά. Σ᾽ αὐτούς λοιπόν ὅλους δηλώνω μέ εὐθύτητα
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στό κήρυγμά μου αὐτό, ἄς μέ φυλάξει ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία νά μήν κάνω τέτοιο
κακό πού μοῦ προτείνουν. Γιατί αὐτό πάει γιά τήν αἵρεση τοῦ Προτεσταντισμοῦ, στόν
ὁποῖο ὁ καθένας τους εἶναι «ἐκκλησία» καί «ὑπέρ-ἐκκλησία».
3. Ἀκοῦστε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, καί προσέξτε ἰδιαίτερα τό σημερινό μου κήρυγμα, γιατί εἶναι ἕνα σύντομο καί ἁπλό μάθημα Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας. Ακοῦστε:
Γιά νά σωθοῦμε πρέπει νά ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας. Ἔξω ἀπό αὐτήν δέν ὑπάρχει σωτηρία. Στήν Ἐκκλησία ὅμως ὑπάρχει
ἑνότητα. Γι᾽ αὐτό, κατά μία ἑρμηνεία, τήν Ἐκκλησία τήν λέγουμε «ΜΙΑ» καί ὁμολογοῦμε πίστη εἰς «ΜΙΑΝ... Ἐκκλησίαν». Εἶναι ΜΙΑ καί γιά τήν ἐσωτερική της
ἑνότητα. Ἡ ἑνότητα αὐτή τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζεται ὡς ἑξῆς: Οἱ ἱερεῖς μνημονεύουν
τό Ἐπίσκοπο. Τό ἀκοῦτε αὐτό κάθε φορά ἀπό τόν Ἱερέα σέ κάθε ἱερή Ἀκολουθία καί
προπαντός τό ἀκοῦτε στήν θεία Λειτουργία, ὅταν ὁ Ἱερέας λέει «Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (τάδε)...». Ὁ Ἐπίσκοπος πάλι μνημονεύει
τήν Ἱερά Σύνοδο. Ἡ δέ Ἱερά Σύνοδος μνημονεύει ὅλους τούς Ἀρχιεπισκόπους, ὅλα
τά Πατριαρχεῖα καί ἰδιαιτέρως μνημονεύει τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη. Ἔτσι, μέ
τήν μνημόνευση αὐτή ὑπάρχει ἑνότητα σέ ὅλη τήν Ἐκκλησία. Ἐσεῖς οἱ λαϊκοί γιά
νά ἀνήκετε στήν Ἐκκλησία πρέπει νά μνημονεύετε κάποιον Ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος ὅμως
πρέπει νά εἶναι ἑνωμένος μέ ὅλο τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Καί τό ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος
εἶναι ἑνωμένος μέ ὅλο τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τό λέει φανερά σέ ὅλο τό πλῆθος τῶν
πιστῶν στήν θεία Λειτουργία. Ἐμένα, γιά παράδειγμα, μέ ἀκοῦτε στά «Ἅγια» πού
μνημονεύω «τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου». Καί ἀργότερα, μετά τόν καθαγιασμό τῶν Τιμίων Δώρων, μέ ἀκοῦτε μπροστά στήν Ἁγία Τράπεζα νά λέγω πάλι,
«Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου». Ἐσεῖς λοιπόν
οἱ λαϊκοί τῆς Μητροπόλεώς μας, γιά νά ἀνήκετε στήν Ἐκκλησία, πρέπει νά εἶστε
ἑνωμένοι μέ ἐμένα τόν Ἐπίσκοπό σας. Καί εἶστε ἑνωμένοι μαζί μου, ἐπειδή μέ βλέπετε
καί μέ ἀκοῦτε ὅτι εἶμαι ἑνωμένος μέ τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας. Ἀλλά καί ἐγώ μνημονεύω τήν Ἱερά Σύνοδο, ἐπειδή βλέπω ὅτι Αὐτή μνημονεύει
ὅλα τά Πατριαρχεῖα καί τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη. Ἔτσι ἀνήκω στήν καθόλου
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί εἶμαι ἑνωμένος μαζί Της. Ἄν ὅμως τώρα ἐγώ, ὁ Ἐπίσκοπός σας, παύσω νά μνημονεύω τήν Ἱερά Σύνοδο, κόβομαι ἀπό τήν Ἐκκλησία,
ἀλλά αὐτόματα καί ἐσεῖς, πού εἶστε ἑνωμένοι μαζί μου, ἀποκόπτεστε καί ἐσεῖς ἀπό
τήν Ἐκκλησία καί βρίσκεσθε ἔξω ἀπ᾽ Αὐτήν. Τό ξαναλέγω, χριστιανοί μου: Ὅταν
ἕνας Δεσπότης, μόνος του αὐτός, χωρίς νά τό ποῦν καί νά συμφωνήσουν καί οἱ ἄλλοι
πατέρες Ἱεράρχες, παύει τό μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχου, αὐτός ἀποκόπτεται ἀπό τήν
Ἐκκλησία, ἔκανε τόν ἑαυτό του ὑπέρ-Ἐκκλησία καί ἔκανε σχίσμα, τό ὁποῖο σχίσμα
εἶναι φοβερό ἁμάρτημα, τό φοβερώτερο, πού δέν τό ξεπλένει οὔτε αἷμα μαρτυρίου.
4. Τό κακό αὐτό, ἀδελφοί μου, τό ἔκαναν οἱ Παλαιοημερολογῖτες. Κακῶς ἄλλαξε τό
Ἡμερολόγιο. Ὅταν ὅμως ἡ Ἑλλαδική μας Ἐκκλησία δέχτηκε τό Νέο Ἡμερολόγιο,
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ἀλλάζοντάς το μέ τό Παλαιό, τότε οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες καί τά Πατριαρχεῖα, πού ἀκολουθοῦσαν τό Παλαιό Ἡμερολόγιο, ἀνέχτηκαν τήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία γιά τήν
ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου καί δέν ἔπαυσαν νά ἔχουν κοινωνία μαζί της. Πολλοί ὅμως
χριστιανοί τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, πού κράτησαν τό Παλαιό Ἡμερολόγιο, ἀποκήρυξαν τήν Ἐκκλησία μας, ἐπειδή αὐτή προσχώρησε στό Νέο Ἡμερολόγιο, καί ἀποκόπηκαν ἀπό αὐτήν. Ἀποκοπέντες ὅμως αὐτοί ἀπό τήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία
ἀποκόπηκαν αὐτομάτως καί ἀπό ὅλες τίς ἄλλες τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καί ἀπ᾽
αὐτές ἀκόμη πού ἀκολουθοῦσαν τό Παλαιό Ἡμερολόγιο. Γιατί καί αὐτές οἱ Ἐκκλησίες,
πού ἀκολουθοῦσαν τό Παλαιό Ἡμερολόγιο, εἶχαν κοινωνία μέ ἐμᾶς, τούς Νεοημερολογῖτες, καί ὄχι μέ αὐτούς, τούς Παλαιοημερολογῖτες, ἀκριβῶς γιά τόν λόγο ὅτι ἀποκόπησαν ἀπό τήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία. Ἔτσι οἱ Παλαιοημερολογῖτες βρέθηκαν
ξεκρέμαστοι, γιατί καταδίκασαν ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τοῦ κόσμου καί θεώρησαν ὡς μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία τήν δική τους παράταξη!.. Οἱ Παλαιοημερολογῖτες
λοιπόν δέν εἶναι Ἐκκλησία καί τά μυστήριά τους δέν εἶναι ἔγκυρα. Τό κακό τους ξεκίνησε
ὄχι ἀπό τό ὅτι κράτησαν τό Παλαιό Ἡμερολόγιο – πολύ καλά ἔπραξαν σ᾽ αὐτό – ἀλλά
ἀπό τό ὅτι ἀποκόπηκαν ἀπό τήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία, ἔστω καί ἄν αὐτή ἔκανε τό
λάθος καί ἀκολούθησε τό Νέο Ἡμερολόγιο. Ἔτσι, ἀπό ἕναν ἄκριτο καί ἀθεολόγητο ζηλωτισμό χωρίς ἐκκλησιολογία, οἱ Παλαιοημερολογῖτες τῆς Ἑλλάδος ἔχασαν τήν ἑνότητά τους μέ τήν Ἐκκλησία. Ἀξίζει ἐδῶ νά ἀναφέρουμε ἕναν πολύ ὡραῖο λόγο τοῦ ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, πού εἶπε πρός τούς Ἰουδαΐζοντες τῆς ἐποχῆς του, ὅτι καί
λάθος ἀκόμη νά κάνει ἡ Ἐκκλησία (ὄχι ὅμως δογματικό λάθος ἤ παραβάσεις ἱερῶν
Κανόνων), νά μή δίνουμε σημασία σ᾽ αὐτό, ἀλλά νά προσέχουμε μόνο στό νά μή χαθεῖ
ἡ μεταξύ μας ἑνότητα. Αὐτό εἶναι τό κύριο. Λέγει ἐπί λέξει ὁ ἅγιος πατέρας: «Πανταχοῦ
τῇ Ἐκκλησίᾳ μετ᾽ ἀκριβείας ἑπώμεθα, τήν ἀγάπην καί τήν εἰρήνην προτιμῶντες ἁπάντων.
Εἰ γάρ καί ἐσφάλλετο ἡ Ἐκκλησία, οὐ τοσοῦτον κατόρθωμα ἀπό τῆς τῶν χρόνων ἀκριβείας
ἦν, ὅσον ἔγκλημα ἀπό τῆς διαιρέσεως καί τοῦ σχίσματος...Τό μέν γάρ τῷδε ἤ τῷδε χρόνῳ
νηστεῦσαι οὐκ ἔγκλημα, τό δέ σχίσαι Ἐκκλησίαν καί φιλονεικῶς διατεθῆναι καί διχοστασίας
ἐμποιεῖν, καί τῆς Συνόδου διηνεκῶς ἑαυτόν ἀποστερεῖν ἀσύγγνωστον καί κατηγορίας ἄξιον
καί πολλήν ἔχει τήν τιμωρίαν» (Εἰς Ἅπαντα Ἁγίων Πατέρων, Ἱεροῦ Χρυσοστόμου ἔργα,
τόμ. 4, 615 A.DE).
Ἀπαντώντας λοιπόν μέ τό κήρυγμά μου αὐτό στούς συγγραφεῖς τῶν ἐπιστολῶν καί
μηνυμάτων πρός ἐμένα καί πρός ἄλλους Ἱεράρχες πού ἀπαιτοῦν ἀπό ἡμᾶς νά προχωρήσουμε σέ «ἀποτείχιση», τούς λέγω ὅτι δέν εἶμαι καθόλου σύμφωνος μέ τήν πρότασή τους αὐτή. Καί ὄχι μόνο δέν εἶμαι σύμφωνος, ἀλλά θά εἶμαι καί πολέμιος.
Καλύτερα «νά πάω νά πνιγῶ», ὅπως τό λένε στήν πατρίδα μου (πρβλ. Λουκ. 17,2),
παρά νά γίνω αἰτία ἀποσχισμοῦ ἐμοῦ καί ἄλλων χριστιανῶν ἀπό τήν Ἐκκλησία.
5. Τέλος καί συμπέρασμα: Χριστιανοί μου, προσοχή! Θά εἴμαστε στενά ἑνωμένοι
μέ τήν Ἑλλαδική μας Ἐκκλησία, ἐπειδή αὐτή εἶναι ἑνωμένη μέ ὅλες τίς Ὀρθόδοξες
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Ἐκκλησίες τοῦ κόσμου. Καί ἔτσι θά ἀνήκουμε στήν καθόλου Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Ὅ,τι κάνουμε θά τό κάνουμε μέσα στήν Ἐκκλησία καί γιά τήν δόξα τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅταν βλέπουμε παραβάσεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων μας (γιά παράδειγμα, συμπροσευχές
μέ τούς Παπικούς καί Οἰκουμενιστικές κινήσεις) δέν θά σιωποῦμε, ἀλλά θά διαμαρτυρόμαστε. Καί ἄν ἀκόμη μᾶς διώξουν, πρόθυμα θά ἀκολουθήσουμε τόν δρόμο τοῦ
διωγμοῦ, χωρίς νά σιγάσουμε μάλιστα καθόλου τήν διαμαρτυρία μας. Ἀλλά αὐτή τήν
διαμαρτυρία μας, ἐπαναλαμβάνω, θά τήν κάνουμε ὄντας μέσα στήν Ἐκκλησία, μνημονεύοντες τήν Ἱερά μας Σύνοδο καί τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη. Ἀκόμη δέ
προσοχή καί στό ἄλλο: Τούς ἀγῶνες μας γιά τήν Ὀρθόδοξη πίστη νά τούς κάνουμε
μέ ταπείνωση, μέ φόβο Θεοῦ καί μέ ἀγάπη καί πρός αὐτούς τούς αἱρετικούς ἀκόμη
(τούς Παπικούς, γιά παράδειγμα), γιά τούς ὁποίους ἐπιθυμοῦμε τήν ἐπιστροφή τους
ἀπό τήν πλάνη καί γι᾽ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο κάνουμε τούς διαλόγους μαζί τους.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι βλέπουμε παραβάσεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Ἀλλά δέν θά γίνει
ὁ κάθε Ἐπίσκοπος Σύνοδος γιά νά τιμωρεῖ τούς παραβάτες. Ἀφοῦ τούς παραβάτες
τῶν Ἱερῶν Κανόνων τούς ἀνέχονται (πρός καιρόν ἴσως) ὅλοι οἱ Ἱεράρχες, ὑποχρεούμεθα ὅλοι νά ἀκολουθοῦμε τήν γραμμή τῶν Ἱεραρχῶν τῆς καθόλου Ἐκκλησίας.
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως!
Ἐπιθυμῶ νά εἶστε ζηλωτές τῶν πατρώων παραδόσεων, ἀλλά ὁ ζῆλος σας γιά τήν
πίστη μας νά ἐνεργεῖται ταπεινά καί ἐκκλησιολογικά, ὅπως σᾶς τό εἶπα στό σημερινό
μου κήρυγμα. Μήν ἀκοῦτε τούς ἀκραίους πού σᾶς λένε γιά «ἀποτείχιση», γιά διακοπή
δηλαδή ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μέ τό θρυλικό μας Πατριαρχεῖο γιά τίς παρατηρούμενες συμπροσευχές του μέ τούς παπικούς. Εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ οἱ φωνές αὐτές.
Θά μείνουμε μέσα στήν Ἐκκλησία μας, ἀγωνιζόμενοι γιά τήν σωτηρία μας, κλαίοντες
μαζί μέ τά ἁμαρτήματά μας καί γιά τίς παρατηρούμενες παραβάσεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἀπό ἐκεῖ μάλιστα πού δέν τό περιμέναμε, καί ὡς τέκνα πιστά καί ζωντανά τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας θά διακηρύσσουμε, μαζί μέ τόν τελευταῖο ἅγιο τῆς
Ἐκκλησίας μας π. Ἰουστῖνο Πόποβιτς (βλ. βιβλίο του ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ), ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι αἵρεση καί ὁ Οἰκουμενισμός παναίρεση!
Γιά καλή μαθητεία σέ ὅσα σᾶς εἶπα παραπάνω σᾶς συνιστῶ νά διαβάσετε ἕνα ὡραῖο
βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ ἁγίου Γέροντος πατρός Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου ΤΑ ΔΥΟ
ΑΚΡΑ («Οἰκουμενισμός» καί «Ζηλωτισμός»). Εἶναι καί τοπικά δικός μας ὁ θεολόγος
αὐτός πατέρας, γιατί κατάγεται ἀπό ἐδῶ κοντά μας, ἀπό τήν Καλαμάτα.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΚΑΤΗΧΗΣΗ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 22 Ἰουνίου 2014

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
«ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΚΑΙ «ΑΝΤΙΔΟΣΗ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ»
(Μέ ἀφορμή μία δογματική «διένεξη»
καί μικρή συμβολή σ᾽ αὐτήν)
1. Τό σημερινό μας μάθημα, ἀγαπητοί μου νέοι καί νεάνιδες τῆς πνευματικῆς
μας ὁμάδος, θά εἶναι δογματικό. Χωρίς νά ἀναφέρω πρόσωπα καί πράγματα, θά
λάβω ἀφορμή ἀπό μία τελευταία δογματική «διένεξη» μεταξύ θεολογούντων
προσώπων, γιά νά προσφέρω σέ σᾶς μέ ἁπλότητα ἕνα μάθημα ἀναφερόμενο στό
πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, γύρω ἀπό τό Ὁποῖο ἦταν ἡ «διένεξη» αὐτή, ὅπως τήν εἶπα. Θά ἔλεγα ὅτι εἶναι καλό νά ὑπάρχουν τέτοιες ἔντονες
συζητήσεις, γιατί αὐτό σημαίνει θεολογική εὐαισθησία, σημαίνει θεολογικό
ἐνδιαφέρον καί ἔτσι δημιουργοῦνται τελικά καί στούς ἀδιάφορους θεολογικά
ἐνδιαφέροντα. Ἐπιθυμῶ, φίλοι μου, νά ἀγαπᾶτε τά θεολογικά μαθήματα καί ὁ
γενικός σκοπός τῶν μαθημάτων μας ἐδῶ εἶναι νά γνωρίσετε τήν ὀρθόδοξη θεολογία. Τά δογματικά θέματα εἶναι πολύ σοβαρά, γιατί ἐκφράζουν τήν πίστη
μας. Καί πρέπει νά προσέχουμε, πολύ πρέπει νά προσέχουμε στήν διατύπωση
τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστης μας, γιατί μία ἐσφαλμένη διατύπωση ἑρμηνεύεται
ἀπό τόν ἄλλον ὡς αἵρεση.
2. Τό δογματικό θέμα, τό ὁποῖο θά μελετήσουμε σήμερα μέ ἀφορμή μιά φραστική διαφωνία κάποιων θεολογούντων προσώπων, εἶναι γύρω ἀπό τό πρόσωπο
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό μας, ἀγαπητοί μου φίλοι, πιστεύουμε ὅτι εἶναι Υἱός τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος. Εἶναι θεῖο πρόσωπο μέ θεία φύση. Ἀκόμη πιστεύουμε ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ
ἔγινε ἄνθρωπος. Ἔλαβε καί ἀνθρώπινη φύση. Τό θεῖο Του πρόσωπο δηλαδή ἤ ἡ
ὑπόστασή Του – ὅπως τό λέμε διαφορετικά τό πρόσωπο –, μαζί μέ τήν θεία φύση πού εἶχε ὡς Θεός, ἔλαβε καί ἄνθρώπινη φύση. Δύο φύσεις, λοιπόν, ἡ θεία καί
ἡ ἀνθρώπινη φύση, ἑνώθηκαν στό ἕνα πρόσωπο, στήν μία ὑπόσταση, τοῦ Υἱοῦ
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τοῦ Θεοῦ. Αὐτό εἶναι ἕνα μεγάλο θαῦμα. Θαῦμα, κατά πρῶτον, εἶναι τό ὅτι ἡ
ἄφθαρτη καί ἀθάνατη θεία φύση ἑνώθηκε μέ τήν φθαρτή καί θνητή ἀνθρώπινη
φύση. Αὐτό ὁ Πλάτων δέν τό δεχόταν, γιατί τό εἶχε πεῖ καί τό εἶχε γράψει ὅτι
«Θεός ἀνθρώπῳ οὐ μίγνυται» (Συμπόσιον, 202ε-203α). Καί εἶναι ἔπειτα μεγάλο θαῦμα ἡ ἕνωση τῶν δύο φύσεων στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιατί κάθε φύση προϋποθέτει καί ἕνα πρόσωπο. Ἀφοῦ λοιπόν στήν περίπτωση τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἔχουμε δύο φύσεις, ἔπρεπε λογικά νά ἔχουμε καί δύο πρόσωπα. Ὄχι!
Ἕνα τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ δύο φύσεις. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός εἶναι «διπλοῦς τήν φύσιν, ἀλλ᾽ οὐ τήν ὑπόστασιν», ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας. Αὐτό τό θαῦμα, ἀγαπητοί μου νέοι, ἔγινε στήν Κοιλία τῆς Θεοτόκου.
Γι᾽ αὐτό καί ἕνας πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας νομίζω, τήν Κοιλία τῆς Παναγίας μας τήν ὀνομάζει «ἐργαστήριον ἑνώσεως τῶν δύο
φύσεων», τῆς θείας καί ἀνθρώπινης φύσης! Τό ξαναλέγω: Τό νά ἑνωθοῦν δύο
φύσεις σέ ἕνα μόνο πρόσωπο, αὐτό εἶναι ἕνα μεγάλο θαῦμα καί αὐτό τό θαῦμα
ἔγινε ΜΟΝΟ στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ!
3. Παρακαλῶ, ἀγαπητοί μου φίλοι, σκεφθεῖτε το καλά αὐτό καί νοήσατέ το,
γιατί εἶναι δόγμα τῆς πίστης μας: Στό ἕνα πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ πού σαρκώθηκε στήν Παναγία μας, εἶναι ἑνωμένες δύο φύσεις, ἡ
θεία καί ἡ ἀνθρώπινη. Οἱ δύο αὐτές φύσεις ἑνώθηκαν στόν Ἰησοῦ Χριστό «ὑποστατικῶς», γιατί εἴπαμε ὅτι τό πρόσωπο λέγεται καί ὑπόσταση. Καί οἱ δύο φύσεις στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ εἶναι «ἀχωρίστως ἡνωμέναι», ὅπως τό λέγει ἡ Δ´
Οἰκουμενική Σύνοδος. Δηλαδή: Ἅπαξ καί ἑνώθηκε ἡ θεία μέ τήν ἀνθρώπινη φύση στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δέν χωρίστηκαν ἔπειτα ποτέ καί θά μένουν
ἔτσι ἑνωμένες εἰς τόν αἰώνα. Ὅπως ὁ Χριστός ἀναστήθηκε μέ τήν σάρκα Του
καί ἀναλήφθηκε στούς οὐρανούς μέ τήν σάρκα Του, ἔτσι μέ τήν σάρκα Του πάλι
θά ἔρθει νά κρίνει ζῶντας καί νεκρούς (Ματθ. 25,31). Αὐτό σημαίνει τό «ἀχωρίστως ἡνωμέναι» περί τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἡ ἑνότητα αὐτή τῶν δύο φύσεων στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, δέν καταργήθηκε οὔτε μέ τόν θάνατό Του. Μέ τόν θάνατο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν Γολγοθᾶ
χωρίστηκε ἡ ψυχή τοῦ Χριστοῦ ἀπό τό σῶμα Του. Αὐτό σημαίνει θάνατος, ὁ
χωρισμός τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα. Ἀλλά ἐνῶ χωρίστηκε ἡ ψυχή τοῦ Χριστοῦ
ἀπό τό σῶμα Του μέ τόν θάνατό Του, δέν χωρίστηκε ὅμως ἡ θεότητά Του οὔτε
ἀπό τήν ψυχή Του οὔτε ἀπό τό σῶμά Του. Τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἑνωμένο μέ τήν
θεότητά Του ἦταν στόν τάφο καί ἡ ψυχή τοῦ Χριστοῦ, ἑνωμένη πάλι μέ τήν θεότητά Του, κατέβηκε στόν Ἅδη. Αὐτήν τήν στενή ἑνότητα τῶν δύο φύσεων στό
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πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός τήν ὀνομάζει «περιχώρησιν». Καί ὅπως πρέπει νά νοήσουμε καλά τήν περιχώρηση τῶν προσώπων τῆς
Ἁγίας Τριάδος γιά νά ἀποκρούουμε τίς ἀντιτριαδικές αἱρέσεις, ἔτσι πρέπει νά
νοήσουμε καλά καί τήν περιχώρηση τῶν δύο φύσεων στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ
γιά τήν ἀναίρεση τῶν κακοδοξιῶν περί τοῦ Χριστοῦ. Τό δόγμα τῆς ἑνώσεως τῶν
δύο φύσεων στόν Ἰησοῦ Χριστό εἶναι σωτηριῶδες γιά μᾶς θέμα, γι᾽ αὐτό καί
πρέπει νά προσέχουμε γενικά ὅλα τά δόγματα, γιατί μᾶς χαράσσουν τήν ὁδό τῆς
σωτηρίας μας. Γιατί ὅπως ὁ Χριστός μέ τήν ὑποστατική Του ἕνωση ἔχει τήν
ἀνθρώπινη βούλησή Του ἑνωμένη τελείως μέ τήν θεία, ἔτσι καί ἡμεῖς, μέ τήν
Χάρη τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά ἑνώσουμε τό θέλημά μας πολύ στενά μέ τό θεῖο θέλημα καί νά ἐμμένουμε πάντα στήν ἕνωση αὐτή (βλ. Ρωμ. 8,29).
Καί ἕνα ἄλλο ἀκόμη πρέπει νά σᾶς πῶ, φίλοι μου, σχετικά μέ τίς δύο φύσεις
τοῦ Χριστοῦ, τήν θεία καί τήν ἀνθρώπινη: Εἶναι καί οἱ δύο τέλειες. Εἶναι ἀκέραιες καί πλήρεις. Ἡ θεία φύση δηλαδή τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἕνωσή της
μέ τήν ἀνθρώπινη φύση ἔμεινε ἀναλλοίωτη. Οὔτε μειώθηκε οὔτε τελειώθηκε
προσλαμβάνοντας τήν ἀνθρώπινη φύση. Μόνο ἡ ἀνθρώπινη φύση τελειώθηκε μέ
τήν ὑποστατική της ἕνωση μέ τήν θεία φύση. Ἀφοῦ λοιπόν καί μετά τήν ἕνωσή
τους στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ οἱ δύο φύσεις εἶναι τέλειες, ὁ Ἰησοῦς Χριστός
εἶναι τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος, ὅμοιος κατά πάντα μέ ἡμᾶς, πλήν τῆς
ἁμαρτίας. Γι᾽ αὐτό καί λέγεται Θεάνθρωπος.
4. Καί τώρα ἐρχόμαστε στό τελευταῖο σημεῖο, τό ὁποῖο δίνει καθαρή ἀπάντηση στήν «διένεξη», ὅπως τήν εἶπα, κάποιων θεολογούντων καί ἡ ὁποία ἔδωσε
ἀφορμή σέ μᾶς γιά τό σημερινό μας μάθημα. Παρακαλῶ προσέξτε: Ἐπειδή οἱ
δύο φύσεις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ θεία καί ἡ ἀνθρώπινη, εἶναι τόσο στενά συνδεδεμένες, ὅπως εἴπαμε· ἤ, ἐπειδή καί οἱ δύο φύσεις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἑνωμένες στό ἴδιο πρόσωπο («ὑποστατική ἕνωση»), ἤ, πιό σύντομα καί ἁπλούστερα, ἐπειδή τό ἴδιο πρόσωπο εἶναι ὁ φορεύς καί τῶν δύο φύσεων, ὡς ἐπακόλουθο
καί συνέπεια αὐτοῦ ἔχουμε τήν «ἀντίδοση» ἤ τήν «κοινοποίηση» τῶν ἰδιωμάτων. Αὐτό σημαίνει ὅτι στόν Ἰησοῦ Χριστό, ὡς εἰς Θεό, ἀποδίδονται ἰδιώματα
(χαρακτηριστικά) τῆς ἀνθρώπινης φύσης καί στόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς εἰς ἄνθρωπο ἀποδίδονται ἰδιώματα (χαρακτηριστικά) τῆς θείας φύσης. Ἔτσι, μποροῦμε
νά ποῦμε γιά τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ὅτι εἶναι «παιδίον προαιώνιον» καί «ἄνθρωπος ἄναρχος», ὄχι γιατί ὡς παιδίον εἶναι προαιώνιον καί ὡς ἄνθρωπος εἶναι ἄναρχος, ἀλλά ἐπειδή ὄντας Θεός προαιώνιος καί
ἄναρχος, ἔγινε μέ τήν σάρκωσή του παιδίον (βλ. Μ. Ἀθανασίου, 26,1116).
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Ὅταν ὀνομάζουμε τόν Ἰησοῦ Χριστό «Υἱόν τοῦ Θεοῦ» καί «Θεόν», λόγω τῆς
θεία Του φύσεως, τόν ὀνομάζουμε ἐπίσης καί μέ ἰδιώματα τῆς ἀνθρώπινης φύσης Του, λέγοντάς Τον «Κύριον τῆς δόξης ἐσταυρωμένον» (Α´ Κορ. 2,8).
Κατά τά παραπάνω, λόγω τῆς περιχωρήσεως τῶν δύο φύσεων στό πρόσωπο
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, μποροῦμε νά ποῦμε τήν φράση «παθητός ὁ Χριστός»
(Πράξ. 26,23). Ἐννοεῖται βεβαίως ὅτι ἔπαθε ἡ ἀνθρώπινη φύση Του, διότι ἡ
θεία Του φύση εἶναι ἀπαθής. Βλ. καί Νίκου Ματσούκα, Δογματική καί Συμβολικά θεολογία Β´, Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 277.278.
5. Στό χριστολογικό δόγμα περί τῆς ἀντιδόσεως τῶν ἰδιωμάτων, ὅπως τό
εἴπαμε παραπάνω, πρέπει νά προσέχουμε νά μή λέγουμε ὅτι ἀναφέρονται ἰδιώματα τῆς μιᾶς φύσεως στήν ἄλλη φύση, ἀλλά αὐτά ἀναφέρονται στό κοινό πρόσωπο τῶν δύο φύσεων, στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Ἀφοῦ ὁ Χριστός εἶναι ἀληθής Θεός καί ἀληθής ἄνθρωπος δυνάμεθα νά ὀνομάζωμεν τό πρόσωπον αὐτοῦ μέ τά ὀνόματα ἑκάστης φύσεως· π.χ. ἔνθεν μέν Λόγος, Θεάνθρωπος, Μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ, κ.λ.π., ἔνθεν δέ Ἰησοῦς ὁ ἀπό Ναζαρέτ, υἱός
Δαυΐδ κ.λπ., ὅπως ἐπίσης νά ἀποδίδωμεν εἰς τό κατά τήν θείαν φύσιν ὀνομασθέν
πρόσωπον ἀνθρώπινα ἰδιώματα καί τἀνάπαλιν εἰς τό κατά τήν ἀνθρωπίνην φύσιν ὀνομασθέν πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ θεῖα ἰδιώματα» (Καρμίρης, Δογματική
[Κατά τίς πανεπιστημιακές παραδόσεις του], Ἀθῆναι 1995, σελ. 242).
Στά ἀνωτέρω προσθέτω μία ὡραία καί σημαντική περικοπή τοῦ μεγάλου
δογματολόγου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ: Λέγει
ὁ ἅγιος πατέρας: «Θεότητα μέν οὖν λέγοντες, οὐ κατονομάζομεν αὐτῆς τά τῆς
ἀνθρωπότητος ἰδιώματα. Οὐ γάρ φαμέν θεότητα παθητήν ἤ κτιστήν· οὔτε δέ
τῆς σαρκός, ἤτοι τῆς ἀνθρωπότητος κατηγοροῦμεν τά τῆς θεότητος ἰδιώματα·
οὐ γάρ φαμέν σάρκα, ἤτοι ἀνθρωπότητα ἄκτιστον. Ἐπί δέ τῆς ὑποστάσεως,
κἄν ἐκ τοῦ συναμφοτέρου, κἄν ἐξ ἑνός τῶν μερῶν ταύτην ὀνομάσωμεν, ἀμφοτέρων τῶν φύσεων τά ἰδιώματα αὐτῇ ἐπιτίθεμεν. Καί γάρ ὁ Χριστός, ὅπερ ἐστί τό
συναμφότερον, καί Θεός καί ἄνθρωπος λέγεται καί κτιστός καί ἄκτιστος καί
παθητός καί ἀπαθής. Καί ὅταν ἐξ ἑνός τῶν μερῶν Υἱός τοῦ Θεοῦ καί Θεός ὀνομάζηται, δέχεται τά τῆς συνυφεστηκυίας φύσεως ἰδιώματα, ἤτοι τῆς σαρκός,
Θεός παθητός ὀνομαζόμενος καί Κύριος τῆς δόξης ἐσταυρωμένος» (Ἔκδοσις
ἀκρβής τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, Βιβλ. ΙΙΙ, κεφ. Δ´, 997).
6. Τελείωσα, ἀγαπητοί μου φίλοι, καί εὐχαριστῶ πού μέ ἀκούσατε. Τήν καλή
ὁμολογία στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐσεῖς νά τήν κάνετε λέ103

γοντας πρός Αὐτόν κάθε μέρα τήν πεντάλογο προσευχή: ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΕ ΜΕ. Λέγοντας τόν Ἰησοῦ Χριστό «Κύριο» τόν ὁμολογεῖτε Θεό. Λέγοντάς τον ἔπειτα «Ἰησοῦ» τόν ὁμολογεῖτε ἄνθρωπο. Ὁ Υἱός τοῦ
Θεοῦ σαρκώθηκε, ἔγινε ἄνθρωπος καί ἔλαβε τό ὄνομα «Ἰησοῦς». Ἀλλά ἐνῶ ὁ
Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος δέν ἔπαυσε νά εἶναι Θεός. Εἶναι Θεάνθρωπος.
Αὐτό τό ἐκφράζει ἡ ὀνομασία «Χριστός». Πραγματικά, ἡ πεντάλογος αὐτή
προσευχή, πού μᾶς ἔρχεται ἀπό τήν ἐποχή τῶν Ἀποστόλων, εἶναι μία σύντομη
καί δυνατή ὁμολογία πίστεως.
Γιά πλουτισμό ὀρθοδόξου θεολογίας συνιστῶ σέ ὅλους σας καί ἰδιαίτερα στούς
φοιτητές τῆς θεολογίας, νά διαβάσετε τό τρίτομο ἔργο τῆς Δογματικῆς τοῦ
λαμπροῦ μακαριστοῦ Καθηγητοῦ καί μεγάλου Ἱεροκήρυκος Παναγιώτου Τρεμπέλα, καταγομένου ἀπό ᾽μᾶς (ἀπό τήν Στεμνίτσα Γορτυνίας).
Σᾶς εὔχομαι νά εἶστε Παναγιοσκέπαστοι!
22 Ἰουνίου 2014

104

ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
(Γιά τόν λαό)
Μάθημα 1ον
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ*
1. Ἡ νέα σειρά τῶν κηρυγμάτων μας, ἀδελφοί χριστιανοί, θά εἶναι μία ἁπλῆ
δογματική διδασκαλία τῆς πίστης μας. Πρέπει νά γνωρίζουμε τήν ἀλήθεια τῆς
πίστης μας, ὅπως αὐτή ἀποκαλύφθηκε στούς ἁγίους Προφῆτες καί Ἀποστόλους καί ἔπειτα αὐτοί τήν παρέδωσαν σέ μᾶς. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία φρόντιζε
ἀπό τήν ἀρχή τῆς ὕπαρξής της τά παιδιά της νά κατέχουν τήν ἀλήθεια καί νά
βρίσκονται στήν ὀρθή πίστη. Ἡ μεγαλύτερή μου χαρά, λέει ὁ εὐαγγελιστής
Ἰωάννης, εἶναι νά βλέπω ὅτι τά πνευματικά μου παιδιά πορεύονται στήν «ἀλήθεια», στήν ὀρθή πίστη δηλαδή: «Μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χαράν – λέει –,
ἵνα ἀκούω τά ἐμά τέκνα ἐν ἀληθείᾳ περιπατοῦντα» (Γ´ Ἰωάν. 4). Καί πρέπει
νά μάθουμε τήν ὀρθή πίστη, γιά νά ἔχουμε ὀρθή ζωή. Γι᾽ αὐτό καί ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης, στό χωρίο πού ἀνέφερα, λέει «περιπατοῦντα», πού σημαίνει τήν
πρακτική ἐφαρμογή τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστης μας. Ἡ πίστη μας, ἀδελφοί, δέν
εἶναι ἕνα θεωρητικό κατασκεύασμα ἄσχετο μέ τήν ζωή, ἀλλά εἶναι ἀλήθειες
πού ἀποκαλύφθηκαν γιά νά γίνουν βίωμα, γιά νά γίνουν ζωή. Ἡ πίστη μας εἶναι
ἡ ζωή μας! Φροντίζει λοιπόν πολύ ἡ Ἐκκλησία γιά τά παιδιά της νά κατέχουν
τήν ἀλήθεια. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος τελειώνοντας τήν πρώτη καθολική του ἐπιστολή,1 δίνει μαρτυρία γι᾽ αὐτά πού ἔγραψε ὅτι εἶναι ἀληθινή πίστη, ὅτι ἔχουν
Χάρη, πού τήν δίνει ὁ Θεός, καί βλέπει μέ χαρά τούς χριστιανούς νά «στέκονται», νά εἶναι δηλαδή σταθεροί σ᾽ αὐτή: «Δι᾽ ὀλίγων ἔγραψα – λέγει – παρακαλῶν καί ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ Θεοῦ εἰς ἥν ἑστήκατε»
(Α´ Πέτρ. 5,12).
*Περίληψη τοῦ παρόντος μαθήματος ἀναγνώστηκε ὡς κήρυγμα στούς Ἱ. Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας τήν 29η Ἰουνίου 2014.
1. Λέγεται «καθολική» ἐπιστολή, γιατί δέν ἀπευθύνεται σέ ἕνα ἄτομο (ὅπως ἡ πρός Φιλήμονα ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου), οὔτε σέ μία τοπική Ἐκκλησία (ὅπως οἱ ἄλλες ἐπιστολές τοῦ ἰδίου Ἀποστόλου), ἀλλά στήν ὅλη Ἐκκλησία γενικά, σ᾽ ὅλους τούς χριστιανούς. Στήν Καινή Διαθήκη ἔχουμε ἑπτά
καθολικές ἐπιστολές: Τοῦ Ἰακώβου, Α´, Β´ τοῦ Πέτρου, Α´, Β´, Γ´ τοῦ Ἰωάννου καί τοῦ Ἰούδα.
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Τό πόση σημασία ἔδιναν οἱ ᾽Απόστολοι στό νά κηρύττεται σωστά ἡ πίστη
μας, φαίνεται καί ἀπό τό ἑξῆς: Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ μέγας αὐτός ἀπόστολος, λέει γιά τόν ἑαυτό του ὅτι, ἀφοῦ εἶχε κηρύξει δέκα τέσσερα χρόνια, πῆγε
ἔπειτα μέ τόν Βαρνάβα καί τόν Τίτο στά Ἰεροσόλυμα, γιά νά ἐκθέσει στούς ἐκεῖ
Ἀποστόλους, καί μάλιστα στούς ἐπίσημους καί ἐπιφανεῖς ἀπ᾽ αὐτούς, τό κήρυγμά του, «μήπως – ὅπως λέει – κουράζεται ἤ κουράστηκε μάταια» (βλ. Γαλ.
2,1-2). Καί στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, πού εἶναι ἡ πρώτη Ἀκολουθία
στήν λατρεία μας, στήν πρώτη κιόλας εὐχή προσευχόμαστε: «Ὁδήγησον ἡμᾶς
ἐν τῇ ὁδῷ σου, τοῦ πορεύεσθαι ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου».2
2. Ἡ ἀλήθεια, ἡ ὀρθή πίστη, πού ἀποκαλύφθηκε στήν Ἐκκλησία καί διδάσκεται ἀπ᾽ αὐτήν στά παιδιά της, λέγεται ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. «Ὀρθοδοξία» θά πεῖ «ὀρθή
πίστη».3 Ἡ λέξη προέρχεται ἀπο τό «ὀρθός», δηλαδή «ἀληθινός», «σωστός».
Στήν Παλαιά Διαθήκη οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ λέγονται «εὐθεῖς» (Ψαλμ. 32,1),
ὅπως «εὐθύς» εἶναι ὁ Κύριος (Ψαλμ. 24,8) καί ὁ λόγος Του (Ψαλμ. 32,4). Εἶναι
ὡραία ἡ προσευχή τοῦ ἱεροῦ Ψαλμωδοῦ νά τοῦ διδάξει ὁ Θεός τόν Νόμο Του καί νά
τόν ὁδηγεῖ στήν «εὐθεῖα» ὁδό, δηλαδή νά τόν κρατεῖ στήν ἀληθινή πίστη, γιατί
ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος τῆς εἰδωλολατρίας: «Νομοθέτησόν με, Κύριε, ἐν τῇ ὁδῷ σου
καί ὁδήγησόν με ἐν τρίβῳ εὐθείᾳ» (Ψαλμ. 26,11). Αὐτή ἡ «εὐθεῖα ὁδός» τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι ἡ «Ὀρθοδοξία» γιά μᾶς καί ὁ «εὐθύς» εἶναι ὁ «ὀρθόδοξος». Ὁ ἀπόστολος Παῦλος συνιστᾶ στόν μαθητή του Τιμόθεο, ἐπίσκοπο τῆς
Ἐφέσου, νά «ὀρθοτομῇ τόν λόγον τῆς ἀληθείας» (Β´ Τιμ. 2,15), νά διδάσκει δηλαδή ὀρθά τήν πίστη. Ἄς παρατηρήσουμε τήν λέξη «ὀρθοτομοῦντα», πού χρησιμοποιεῖ ὁ Ἀπόστολος· ἀπ᾽ αὐτή τήν ἔκφραση εἶναι ἡ λέξη «ὀρθόδοξος».
Ὁ ὅρος «ὀρθοδοξία» χρησιμοποιεῖται ἀπό παλαιά πρίν ἀκόμα ἀπό τήν ἐποχή
τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων (πρό τοῦ 325 μ.Χ.). Ἔπειτα χρησιμοποιήθηκε
στήν ὁρολογία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἀπό πατέρες καί τῆς Ἀνατολικῆς
καί τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας καί καθιερώθηκε λοιπόν ἀπό τήν Παράδοση.
3. Πλάι μέ τήν ἀλήθεια, στήν ὀρθοδοξία δηλαδή, ἐμφανίζεται καί ἡ πλάνη. Ἡ
πλάνη ὀνομάστηκε «αἵρεση». Εἶναι ἡ «ἑτεροδοξία», πού λέγει καί διαφορετικά ὁ
2. Πραγματικά ὁ Ἑσπερινός εἶναι ἡ πρώτη λειτουργικά Ἀκολουθία, γιατί ἡ ἡμέρα κατά τήν
Ἐκκλησία ἀρχίζει μέ τόν Ἑσπερινό, κατά τό Γραφικό «καί ἐγένετο ἑσπέρα καί ἐγένετο πρωΐ ἡμέρα
μία» (Γεν. 1,5).
3. Ἄλλοι ἑρμηνεύουν τήν λέξη «Ὀρθοδοξία» ὡς «ὀρθή λατρεία» (ὀρθῶς-δοξάζω [= λατρεύω]). Καί
πραγματικά, μόνον ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία λατρεύει σωστά τόν Θεό.
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ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος.4 Εἴπαμε ὅτι ἡ αἵρεση ἀναπτύχθηκε πλάι μέ τήν
ἀλήθεια, γιατί, πραγματικά, ἡ αἵρεση εἶναι καί αὐτή ἀλήθεια, ἀλλά τραβηγμένη
στά ἄκρα. Ἀπό ὅλη τήν ἀλήθεια οἱ αἱρετικοί ἐκλέγουν μιά ἤ μερικές μόνο πτυχές, τονίζουν μόνο αὐτές, τίς παρατονίζουν καί γίνεται αἵρεση ἡ διδασκαλία
τους. Γι᾽ αὐτό καί λέγεται «αἵρεση» ἀπό τό ρῆμα «αἱροῦμαι», πού σημαίνει
«ἐκλέγω», «προτιμῶ». Οἱ αἱρετικοί δέν δέχονται ὅλη τήν ἀληθεια, τό «πλήρωμα» τῆς ἀλήθειας, ἀλλά ἐκλέγουν, προτιμοῦν, «αἱροῦνται» μέρος μόνο ἀπ᾽
αὐτήν καί λέγονται λοιπόν «αἱρετικοί». Ἐπειδή δέ ἀναμιγνύουν καί ἀλήθεια
στήν πλάνη τους, ἐπειδή τό πικρό δηλητήριό τους τό προσφέρουν μέ μέλι, γι᾽
αὐτό εἶναι καί πολύ ἐπικίνδυνοι· μέ αὐτόν τόν τρόπο εἶναι πολύ εὔκολο νά παραπλανήσουν τούς ἀστήρικτους χριστιανούς.5 Καί πραγματικά οἱ αἱρέσεις παρέσυραν στήν πλάνη πολλούς ἀδελφούς μας, ἀκατάρτιστους καί γι᾽ αὐτό ἀδύνατους
στήν πίστη, καί τούς ἔβγαλαν ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἔξω ὅμως ἀπό τήν
Ἐκκλησία εἶναι ὁ χαμός καί ἡ ἀπώλεια, γιατί «ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία οὐδεμία
σωτηρία», λέγει ὁ ἅγιος Κυπριανός ὁ Καρχηδόνος.
Ἄν ἐξετάσουμε τήν ἱστορία τῶν αἱρέσεων θά δοῦμε ὅτι αὐτές δημιουργήθηκαν
ἀπό τρεῖς ἐπιδράσεις: (α) Ἀπό τήν ἐπίδραση τῶν ἄλλων θρησκειῶν· (β) ἀπό τήν
ἐπίδραση τῆς φιλοσοφίας καί (γ) ἀπό τήν ἐπίδραση τῶν ἀδυναμιῶν καί ἁμαρτωλῶν κλίσεων ἀνθρώπων πού ζητοῦσαν τήν δικαίωση τῶν ἀδυναμιῶν τους καί
στήν Ἁγία Γραφή.6
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

4. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ἦταν ὁ δεύτερος ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας. Κατά τήν μαρτυρική του πορεία πρός
τήν Ρώμη ἔγραψε ἑπτά ἐπιστολές στίς χριστιανικές κοινότητες καί στόν ἅγιο Πολύκαρπο, πού περιέχουν πλοῦτο πληροφοριῶν γιά τό δόγμα, τήν λατρεία καί τήν ὀργάνωση τῆς πρώτης Ἐκκλησίας· οἱ
ἐπιστολές αὐτές ἐπίσης ἔχουν πόθο γιά τό μαρτύριο καί εἶναι ἀπολαυστικά πνευματικά κείμενα. Τήν
ἔκφραση «ἑτεροδοξία» βλ. εἰς πρός Τραλλιανούς ἐπιστολή του 8,1.
5. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος λέει σχετικά περί τῶν αἱρετικῶν: «...Οἵ ἑαυτοῖς παρεμπλέκουσιν Ἰησοῦν Χριστόν καταξιοπιστευόμενοι, ὥσπερ θανάσιμον φάρμακον διδόντες μετά οἰνομέλιτος, ὅπερ ὁ ἀγνοῶν ἡδέως λαμβάνει ἐν ἡδονῇ κακῇ τό ἀποθανεῖν» (Πρός Τραλλιανούς, 6).
6. Γιά παράδειγμα, ὁ Νέπως καί ὁ Κήρινθος ἦταν «πάνυ σαρκικοί» καί ἑρμήνευσαν γι᾽ αὐτό σαρκικά τό 20ό κεφάλ. τῆς Ἀποκάλυψης περί χιλιετοῦς βασιλείας τῶν ἐκλεκτῶν. Γιά τήν ἑρμηνεία τους
αὐτή αὐτοί θεωροῦνται πρόδρομοι τῶν Χιλιαστῶν (βλ. Μητροπολίτου Φλωρίνης πατρός Αὐγουστίνου,
Τά τέσσερα χρώματα, σελ. 15).
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΜΑΚΡΗ,
ΘΕΟΛΟΓΟΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ
«ΣΤΥΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»
ΕΡΩΤ. 1: Κάποτε ἡ Ἐκκλησία, Σεβασμιώτατε, διαμόρφωνε τό ἦθος στήν κοινωνία καί οἱ πολιτικοί εἶχαν ὡς ἔργο τήν ἐφαρμογή του. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο
ἄλλωστε δημιουργήθηκαν ἱδρύματα καί ἐν γένει ἀναπτύχθηκε ἕνα κοινωνικό ἔργο,
μία κοινωνική πολιτική, στηριζόμενη στά ἤθη καί τίς ἀρχές τοῦ εὐαγγελίου μας.
Σήμερα ὅμως δίδεται ἡ ἐντύπωση ὅτι οἱ πολιτικοί ἐπιδιώκουν ἐτσιθελικά νά ἐπιβάλλουν στή ζωή μας καί διά νόμου τήν ἀνηθικότητα... Ἐσεῖς Σεβασμιώτατε, ὅταν
προκληθήκατε ἀνοικτά καί δημοσίως τούς ἐλέγξατε. Ὡστόσο, ἐπισήμως ἡ Ἱερά Σύνοδος δίνει τουλάχιστον τήν ἐντύπωση τῆς ἀδιαφορίας ἔναντι τῶν πολιτικῶν προκλήσεων πού δέν εἶναι καί λίγες, ἰδιαίτερα τίς τελευταῖες δεκαετίες.

ΑΠΑΝΤ.: (α) Ὅπως κατάλαβα, τό πρῶτο αὐτό ἐρώτημά σας, κ. Μακρῆ,
θίγει τό σπουδαῖο θέμα τῆς στάσεως τῆς Ἐκκλησίας πρός τούς πολιτικούς
ἄρχοντες, ὅταν αὐτοί ἀτακτοῦν καί ἀντιστρατεύονται πρός τόν νόμο τοῦ Θεοῦ.
Τό θέμα αὐτό εἶναι πολύ σοβαρό. Ἀποτελεῖ θεολογικό θέμα, βιβλικό καί πατερικό,
καί δέν δύναται ἀσφαλῶς νά ἐξαντληθεῖ σέ μία σύντομη ἀπάντηση. Οἱ ρίζες τοῦ
θέματος βρίσκονται στήν Παλαιά Διαθήκη, στό ἐπίμαχο θέμα τῆς ἱδρύσεως τοῦ
θεσμοῦ τῆς βασιλείας στό Ἰσραήλ. Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ μέ σύντομο λόγο νά ἀναφερθῶ σ᾽ αὐτό:
Ὅταν ὁ Ἰσραήλ πορευόταν στήν ἔρημο κατά τό μᾶλλον ἤ ἦττον ἦταν πιστός
στήν μωσαϊκή θρησκεία του. Ὅταν ὅμως αὐτός εἰσῆλθε στήν Χαναάν, στήν
ἀρχή ἄρχισε νά λατρεύει τόν Θεό του Γιαχβέ κατά τό πρότυπο τῆς λατρείας τῶν
θεῶν τῶν Χαναναίων. Ἔπειτα δέ προχώρησε περισσότερο καί ἀνέμειξε τήν μωσαϊκή θρησκεία του μέ τά χαναανιτικά εἴδωλα καί δημιουργήθηκε ἕνα κράμα,
ἕνας θρησκευτικός συγκρητισμός. Γιά τό θρησκευτικό αὐτό κακό δημιουργήθηκαν
ἐξεγέρσεις καί ἐδῶ ἀκριβῶς ἔχουμε τήν πρώτη ἐμφάνιση τῶν προφητῶν καί τήν
δημιουργία προφητικῶν κύκλων ὡς ἀντίδραση στόν συγκρητισμό, στήν ἀνάμειξη
δηλαδή τῆς μωσαϊκῆς θρησκείας μέ τό χαναανιτικό πάνθεο. Ἡ μεγαλύτερη καί
μαχητικώτερη μορφή στήν περίοδο αὐτή εἶναι ὁ προφήτης Σαμουήλ, ὁ ὁποῖος
περιώδευε ὅλο τό Ἰσραήλ, «αὐλάκωνε» πραγματικά ὅλη τήν χώρα, καί κήρυττε
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τήν ἐπιστροφή στήν καθαρά θρησκεία τῶν πατέρων, τήν γνήσια μωσαϊκή θρησκεία. Ἀλλά ὁ Σαμουήλ ἐγήρασκε καί ἤθελε ὁ λαός του νά ἔχει μία ἰσχυρά βοήθεια, γιά νά ἀκολουθεῖ σταθερά τήν θρησκεία τῶν πατέρων του. Γι᾽ αὐτό προέβη
σέ μία σπουδαία πράξη γιά τήν ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ, στήν ἵδρυση τοῦ θεσμοῦ τῆς
βασιλείας. Πίστευε δηλαδή ὅτι, ἄν ἐκλέξει ἕνα δυνατό ἡγέτη, δικό του πνευματικό
τέκνο, ὁ ὁποῖος θά ἀκολουθεῖ τήν καθαρή μωσαϊκή θρησκεία, τότε, ὅλος ὁ λαός
θά εἶναι δεμένος γύρω ἀπό τό πρόσωπο αὐτό τοῦ πιστοῦ ἡγέτου καί λοιπόν δέν
θά παρεκκλίνει στόν συγκρητισμό καί στήν λατρεία τῶν χαναανιτικῶν εἰδώλων.
Ἔτσι ἐξέλεξε τόν Σαούλ. Ἀπατήθηκε ὅμως σ᾽ αὐτό ὁ Σαμουήλ, γιατί ὁ Σαούλ
ἀκολούθησε τήν συγκρητιστική γραμμή καί ἔτσι ὁ ἴδιος ὁ Σαμουήλ τόν ἀπέβαλε
καί ἐξέλεξε ἀντ᾽ αὐτοῦ τόν Δαυίδ. Πιστοί στήν γραμμή αὐτή τοῦ Σαμουήλ οἱ μετέπειτα προφῆτες ἤλεγχαν τούς βασιλεῖς τοῦ Ἰσραήλ, ὅταν αὐτοί παρεξέκλιναν
ἀπό τήν καθαρή μωσαϊκή θρησκεία καί ἤθελαν νά ἀναμείξουν μέ αὐτήν καί τήν
λατρεία ξένων θεοτήτων. Εἶναι ἀπειράριθμα τά προφητικά χωρία τοῦ σκληροῦ
ἐλέγχου τῶν προφητῶν κατά τῶν ἀρχόντων τοῦ Ἰσραήλ, ὅταν αὐτοί ἀθετοῦσαν
τόν νόμο τοῦ Γιαχβέ καί εἰσήγαγον στό κράτος ἔθιμα καί θέσμια ἐνάντια πρός
τά ἤθη τῶν πατέρων. Στήν γραμμή αὐτή πάλι τῶν προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης βαδίζουν πιστά καί ἀπαρέγκλιτα οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας,
ἐλέγχοντες μέ σκληρές καί ὠμές ἐκφράσεις τούς κοσμικούς ἄρχοντες, ὅταν αὐτοί
ἐπενέβαιναν στήν Ἐκκλησία, θέλοντες νά ἀλλοιώσουν τούς ἱερούς της νόμους.
(β) Εἶναι ὅμως νά κλαίει κανείς καί νά θρηνεῖ, ὅταν στήν σημερινή μας ἐποχή
βλέπουμε ἄνομα καί παράνομα θεσπίσματα τῆς πολιτείας, κατάφορες παραβιάσεις
καί βεβηλώσεις τῶν ἱερῶν μας παραδόσεων ἀπό τούς ἄρχοντες, χωρίς ὅμως νά
ἀκοῦμε, στό σύνολο τοὐλάχιστον, δυναμικές ἀντιδράσεις καί ἐλέγχους ἀπό τούς
ἐκκλησιαστικούς ἡγέτες, τούς Ἐπισκόπους δηλαδή. Ὅταν δέ, ἀντί νά ἐλέγχουμε
τούς παρανομοῦντας καί ἀντιστρατευομένους τόν λόγο τοῦ Θεοῦ πολιτικούς ἡγέτες, ἐμεῖς οἱ κληρικοί, καί μάλιστα οἱ Ἐπίσκοποι, τούς προσεγγίζουμε γιά νά
τούς κάνουμε φίλους, χωρίς νά τούς μιλοῦμε γιά τίς ἀσέβειές τους ἤ νά τούς νουθετοῦμε γιά τήν σωτηρία τους, ἤ, τό ἀκόμη χειρότερο, νά ἐπιτιθέμεθα (μέ σοφίσματα «νεοπατερικῆς θεολογίας») κατ᾽ ἐκείνων πού ἔχουν τήν δύναμη νά τούς
ἐλέγξουν, τότε πρόκειται περί πνευματικῆς διαστροφῆς. Εὔκαιρο νά ποῦμε στρεφόμενοι μέ ντροπή πρός τούς ἁγίους Πατέρες μας: «Ὦ Πατέρες, σηκωθεῖτε καί
ξανάρθετε με ᾽μᾶς, τά παιδιά σας γιά νά δεῖτε πόσο ΔΕΝ μοιάζουνε μέ σᾶς»!
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ΕΡΩΤ. 2: Ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού ἀναλάβατε τά ἡνία τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς
Ἱερᾶς Μητρόπολης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως δώσατε προτεραιότητα στά θέματα
τῆς κατηχήσεως καί τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγώνα. Θά ἔλεγα πώς ἀποτελεῖτε ἐξαίρεση
τοῦ γενικοῦ κανόνα πού παρατηρεῖται στό χῶρο τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας, ὅπου
τό ἔργο τῆς κατήχησης χαρακτηρίζεται ἀπό ὑποτονικό μέχρι καί μηδαμινό. Τί νομίζετε πώς φταίει καί ὁ δυναμισμός τῆς παλαιᾶς ἔνθερμης πίστης ἔχει ἀπολεσθεῖ;
Καί μέ ποιόν τρόπο ἄραγε θά μπορούσαμε νά ἀναθερμάνουμε τούτη τήν πίστη μέσα
ἀπό ἕνα οὐσιῶδες ἀληθινό, ἀνιδιοτελές καί χωρίς τίς γνωστές σκοπιμότητες ζωντανό
κήρυγμα.

ΑΠΑΝΤ.: (α) Ἡ «κατήχηση», ἀγαπητέ κ. Μακρῆ, εἶναι τό πρώτιστο ἔργο
τοῦ Ἐπισκόπου, τοῦ Ποιμένος σέ μία ἐπαρχία. Ὅταν δέ λέμε «κατήχηση» εἶναι
ἡ διδασκαλία τῶν ἀληθειῶν, τῶν δογμάτων τῆς πίστεώς μας. Ὅλες αὐτές οἱ
ἀλήθειες ἀποτελοῦν τήν «Ἱερά Παράδοσή» μας. Αὐτή ἡ Ἱερή Παράδοση εἶναι
ἡ πηγή τῆς πίστεώς μας. Μέ ἀκρίβεια ὁμιλοῦντες εἶναι λάθος ὅπως τό λέγουμε
ὅτι πηγές τῆς πίστεώς μας εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ ἱερή Παράδοση. Ἡ Ἁγία
Γραφή δέν εἶναι ξέχωρη ἀπό τήν Ἱερή Παράδοση, ἀλλά εἶναι ἕνα τμῆμα αὐτῆς.
Ἡ παράδοση αὐτή τῆς Ἐκκλησίας μας δέν εἶναι ἀνθρώπινη διδασκαλία, ἀλλά
εἶναι ἀποκάλυψη Θεοῦ, γι᾽ αὐτό καί λέγεται «κατήχηση». Ὅπως τό διαβάζουμε
στό κεφ. 2 τῶν Πράξεων τῶν Αποστόλων, κατά τήν θεοφάνεια τῆς Πεντηκοστῆς ἔγινε «ἦχος» ἀπό τόν οὐρανό πρός τά κάτω. «Ἦχος» πρός τά «κάτω»,
κάτω-ἦχος, κάνουν τήν λέξη «κατήχηση». Ὥστε λοιπόν ἡ ἔκφραση «κατήχηση», ἀπό τήν ὁποία προέρχεται καί ἡ ὀνομασία «κατηχητικό», εἶναι ἱερή,
γιατί σημαίνει τήν θεία Ἀποκάλυψη, τόν ἐρχομό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά εἶναι κατήχηση καί ὄχι ἁπλῶς καλά λόγια,
σάν τά λόγια τῶν φιλοσόφων. Ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά δώσει θεολογία
στά παιδιά της, γιά νά κάνει θεουμένους ἀνθρώπους καί ὄχι γιά νά κάνει καλούς
μαθητές τοῦ Πλάτωνα καί τοῦ Ἀριστοτέλη. Δυστυχῶς πολλά ἀπό τά ἀκουόμενα
κηρύγματα δέν ἔχουν μέσα τους κατήχηση, δέν ἔχουν δηλαδή τήν διδασκαλία
τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων. Εἶναι ἁπλῶς βερμπαλισμοί, πού
ἄν τούς στείψεις δέν θά βγάλεις οὔτε ἕνα «ρακοπότηρο» θεολογίας, ὅπως ἔλεγε
ὁ ἀγωνιστής Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας πατήρ Αὐγουστῖνος. Ὑπάρχει
ἕνας ἁπλός ἀλλά φοβερός λόγος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ ὁποῖος προσαρμόζεται
στό θέμα μας καί ὁ λόγος αὐτός πρέπει πολύ νά μᾶς φοβίσει. Λέγει κάπου τό
βιβλίο τῶν Παροιμιῶν: «Ὅποιος δίνει τό σιτάρι, νά εἶναι εὐλογημένος, ἀλλά
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ὅποιος τό κρατάει νά εἶναι δημοκατάρατος» (Παροιμ. 11,26 [Ἑβρ.]). «Σιτάρι»,
μέ τό ὁποῖο τρέφονται οἱ ψυχές πού πεινᾶνε τόν Θεό, εἶναι ἡ κατήχηση, εἶναι ὁ
θεολογικός λόγος. Πιό συγκεκριμένα, ὅταν λέγω «κατήχηση» ἐννοῶ ὅτι πρέπει
νά διδάξουμε στόν λαό ὅλα τά ὡραῖα τῆς πίστεώς μας, ὅλα τά δόγματα τοῦ
«Πιστεύω» μας. Νά ποῦμε στόν λαό τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας γιά
τήν Ἁγία Τριάδα, γιά τήν δημιουργία τοῦ κόσμου καί τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου,
γιά ὅλο τό οἰκονομικό σχέδιο τοῦ Θεοῦ, πού ἔκανε γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ἰδιαίτερα, στόν ἑλλαδικό μας χῶρο ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό ἐκκλησιολογική
κατήχηση, γιατί σ᾽ αὐτό τό θέμα ἄλλοι τραβοῦν πρός τήν ἀνηφόρα τοῦ καθολικισμοῦ καί θέλουν νά δημιουργήσουν καί σέ μᾶς «παπᾶτο», καί ἄλλοι τραβοῦν
πρός τήν κατηφόρα τοῦ Προτεσταντισμοῦ, παραθεωροῦντες τήν ἱερωσύνη, χωρίς
τήν ὁποία «Ἐκκλησία οὐ καλεῖται», κατά τόν ἅγιο Ἰγνάτιο τόν Θεοφόρο (Τραλ.
3,1). Λησμόνησα νά πῶ ὅτι σπουδαῖο κεφάλαιο τῆς κατηχήσεως πρέπει νά εἶναι
ἡ Θεοτοκολογία, τήν ὁποία ἀγνοοῦμε. Πραγματικά! Ὅποιος γνωρίζει Θεοτοκολογία, αὐτός μόνο γνωρίζει σωστή ὀρθόδοξη Θεολογία, γιατί ἡ Παναγία εἶναι
τό κεφάλαιο ὅλης τῆς πίστης μας, σύμφωνα καί μέ ἐκεῖνο τόν χαιρετισμό πού
λέμε σ᾽ Αὐτήν: «Χαῖρε τῶν δογμάτων Αὐτοῦ (= τοῦ Χριστοῦ) τό κεφάλαιον».
Ὡς ἐν παρόδῳ ἄς γράψω ἐδῶ ὅτι οἱ Πατέρες παραλληλίζουν τό μυστήριο τῆς
Θεοτόκου μέ τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀλήθεια, ἀγαπητέ κ. Μακρῆ,
εἶναι, ὅπως τό ἐπισημαίνετε καί ἐσεῖς, ὅτι ἐν πολλοῖς ἀπουσιάζει ἡ κατήχηση
ἀπό τό σημερινό κήρυγμα. Γι᾽ αὐτό καί οἱ σημερινοί χριστιανοί, ὡς ἀκατήχητοι,
ἀγνοοῦν τήν πίστη τους. Καί πῶς λοιπόν νά τήν ὑπερασπιστοῦν ἔναντι τῶν αἱρετικῶν, ἀφοῦ δέν τήν γνωρίζουν;
(β) Στό ἐρώτημά σας μαζί μέ τό κατηχητικό κήρυγμα ἐμπλέκετε καί τό
ἀντιαιρετικό. Βεβαίως, ἔτσι εἶναι, γιατί συνδέεται τό ἕνα μέ τό ἄλλο. Ἀφοῦ κατήχηση εἶναι ἡ διδασκαλία τῆς πίστεως, ἡ κατήχηση μεταβάλλεται σέ ἀντιαιρετικό κήρυγμα, ὅταν προσβάλλονται τά δόγματα τῆς πίστεως, πού διδάσκει
καί προσφέρει αὐτή. Οἱ λόγοι τῶν ἁγίων Πατέρων μας, πού στό σύνολό τους
εἶναι μία ἱερή κατήχηση, ἔχουν καί πολεμική κατά τῶν αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι διαστρεβλώνουν μέ τέχνη τά δόγματα τῆς πίστεως. Σ᾽ αὐτή λοιπόν τήν διαστρέβλωση δέν πρέπει νά εἴμαστε ἀδιάφοροι, γιατί πρόκειται γιά θέμα πίστεως, ἀλλά
μέ τά κηρύγματά μας νά πολεμοῦμε τήν πλάνη τῆς αἱρέσεως κηρύττοντες τήν
«ἀκρίβεια» τῆς πίστεως. Γιατί λέγει ὁ ἅγιος Μάξιμος ὅτι «πᾶς ἄνθρωπος ἁγιά111

ζεται διά τῆς ἀκριβοῦς ὁμολογίας τῆς πίστεως» (MPG 90,163A)! Τό κακό
ὅμως εἶναι ὅτι σήμερα κατά τό πλεῖστον δέν ἀκούονται ἀντιαιρετικά κηρύγματα.
Ἄς σημειωθεῖ δέ ὅτι τό κήρυγμα εἶναι κυρίως ἔργον τοῦ Ἐπισκόπου. Ἀλλά δέν
ἀκούσαμε καμμιά εἰκοσαριά Ἐπισκόπους, ἀπό τούς ὀγδόντα τόσους πού ἔχουμε,
νά μιλήσουν καί νά βροντήξουν μέ ἰσχυρό λόγο κατά τῶν αἱρέσεων. Καί οἱ μεγαλύτερες αἱρέσεις σήμερα εἶναι ὁ Παπισμός καί ὁ Οἰκουμενισμός, ὁ ὁποῖος μάλιστα κατά τήν φράση τοῦ συγχρόνου ἁγίου, μεγάλου θεολόγου, τοῦ πατρός
Ἰουστίνου Πόποβιτς, εἶναι «παναίρεση». Ὄχι μόνο δέν ἀκούονται τοιαῦτα κηρύγματα κατά τῶν δύο αὐτῶν αἱρέσεων, ἀλλά, ἀντίθετα, ὑπάρχουν καί φιλοπαπικοί καί οἰκουμενιστές κληρικοί, ἀνωτέρων μάλιστα βαθμίδων. Φιλία μέ τήν
αἵρεση; Πώ, πώ! Διαστροφή καί αὐτό!
(γ) Τελικά, γιά τό θιγόμενο στό ἐρώτημά σας θέμα λέγω καί ἐγώ μαζί σας
ὅτι τά κηρύγματά μας, ναί, πρέπει νά προσφέρουν κατήχηση καί νά εἶναι ἀντιαιρετικά. Κήρυγμα, τό ὁποῖο δέν προσφέρει αὐτά τά δύο στοιχεῖα, πού δέν λέγει
γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας καί δέν κηρύττει μετάνοια,
εἶναι γιά πέταμα! Γιά τήν ἀναγέννηση στό κήρυγμα, γιά τήν ὁποία λέγετε στό
ἐρώτημά σας, μέ στροφή πρός τήν κατήχηση, νομίζω ὅτι αὐτή θά γίνει μέ τό
νά προσευχηθοῦμε θερμά οἱ κήρυκες τοῦ θείου λόγου στόν Κύριό μας Ἰησοῦ
Χριστό νά μᾶς κάνει νά ἀγαπήσουμε τόν λόγο Του, τήν Ἁγία Γραφή καί τούς
λόγους τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, καί μελετώντας τους νά θέλγεται ἡ καρδιά μας· καί τότε ἀπό τέτοια καρδιά θά ἀναπηδάει ἡ ἐπιθυμία αὐτά
τά ὡραῖα θεϊκά λόγια πού γλυκαίνουν ἐμᾶς νά τά ποῦμε καί στούς χριστιανούς
μας, γιά νά γλυκαθοῦν καί νά εὐφρανθοῦν καί αὐτοί. «Διδάξω ἀνόμους τάς ὁδούς
σου καί ἀσεβεῖς ἐπί σέ ἐπιστρέψουσι» (Ψαλμ. 50,15). Τό κακό ὅμως εἶναι ὅτι
οἱ ἱερεῖς μας καί οἱ ἀρχιμανδρῖτες μας σήμερα, κατά τό πλεῖστον, διαβάζουν
ἄλλα βιβλία καί δέν μελετοῦν ἀκριβῶς τόν Ἁγία Γραφή καί τούς Ἁγίους Πατέρες. Δέν ξέρουν τίποτε ἀπό τήν θεολογία τοῦ Ἠσαΐου καί τῆς πρός Ἐφεσίους
ἐπιστολῆς. Τό δέ χειρότερο ὅλων εἶναι ὅτι κάτι τέτοιοι ἀρχιμανδρῖτες, ἀπαίδευτοι
στήν θεολογία, γίνονται Ἐπίσκοποι καί Μητροπολῖτες καί «βουλιάζουν» τό
Ποίμνιο στό ὁποῖο πορεύονται νά ποιμάνουν. Γιατί, πραγματικά, δέν γίνεται ποιμαντική χωρίς θεολογία, χωρίς γνώση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.
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ΕΡΩΤ. 3: Εἶναι ἀλήθεια ὅτι οὐκ ὀλίγες φορές ἔχετε θά ἔλεγα παντελῶς διαφοροποιηθεῖ μαζί μέ κάποιους ἄλλους Μητροπολίτες ἀπό τήν ἐπίσημη γραμμή πού
ἀκολουθεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στό ζήτημα τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ὅπως αὐτός
καλλιεργεῖται μέσα ἀπό τούς λεγομένους «θεολογικούς» διαλόγους καί ἰδιαίτερα
αὐτόν μέ τόν ἀμετανόητο Πάπα καί τόν παπισμό, ὅσο καί στό πλαίσιο τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν. Αὐτοί μέ τούς ὁποίους διαλεγόμεθα ἔχει διαπιστωθεῖ πώς παραμένουν ἀμετανόητοι καί ὡς ἐκ τούτου στέκονται πεισματικά
μακράν τῆς ἀλήθειας, ὅπως αὐτή ἐκφράζεται ἀπό τήν ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Γιατί ἐπιμένουμε σέ τέτοιους ἀνούσιους καί ἰδιοτελεῖς διαλόγους;

ΑΠΑΝΤ.: (α) Τό εἶπα καί στήν προηγούμενή μου ἀπάντηση, κ. Μακρῆ, ὅτι
ὁ Παπισμός εἶναι αἵρεση καί ὁ Οἰκουμενισμός παναίρεση καί λοιπόν «τίς κοινωνία
φωτί πρός σκότος;» (B´ Κορ. 6,14). Τό θέμα ὅμως εἶναι πῶς βλέπει κανείς αὐτά
τά δύο, τόν Παπισμό καί τόν Οἰκουμενισμό. Γιατί ὑπάρχουν μερικοί, καί κληρικοί
μάλιστα, καί μεγαλόσχημοι μάλιστα κληρικοί, οἱ ὁποῖοι δέν δέχονται τόν Παπισμό
καί τόν Οἰκουμενισμό ὡς αἵρεση. Μέ ρώτησε ἕνας Ἱερεύς νά τοῦ πῶ, γιατί ὁ
Παπισμός εἶναι αἵρεση. «Ἄκου νά σοῦ πῶ, ἀδελφέ», τοῦ εἶπα. «Γιά νά προφυλάξω
τό ποίμνιό μου ἀπό τούς Χιλιαστές, πού καί σήμερα περιοδεύουν τά χωριά μας
γιά νά τά παραπλανήσουν, λέω στά κηρύγματά μου δυό-τρία ἁπλᾶ πράγματα,
γιά νά καταλάβουν οἱ ἁπλοϊκοί χριστιανοί ὅτι αὐτοί πού τούς ἐνοχλοῦν εἶναι αἱρετικοί καί δέν εἶναι ἰδικοί μας. Τούς λέγω λοιπόν: Ὅταν, χριστιανοί μου, ἔρχεται
κάποιος πλανεμένος στό χωριό σας καί σᾶς λέει μέ γλυκό τρόπο νά πάρετε τά
βιβλία του καί νά δεχθεῖτε αὐτό πού πιστεύει αὐτός, τότε νά τού λέτε· “Κάνε
τόν σταυρό σου”! Ὁ Χιλιαστής καλύτερα νά κόψει τό χέρι του παρά νά κάνει
τόν σταυρό του. Ἔπειτα νά πηγαίνετε καί νά ξεκρεμᾶτε ἀπό τό εἰκόνισμα μία
εἰκόνα τῆς Παναγιᾶς καί νά τοῦ λέτε: “Φίλησε ἐδῶ”! Ὁ Χιλιαστής καλύτερα
νά κόψει τήν γλώσσα του παρά νά φιλήσει εἰκόνισμα τῆς Παναγιᾶς. Τέλος, νά
τοῦ λέτε ὅτι “Ἐμεῖς προσκυνᾶμε τήν Ἁγία Τριάδα, τόν Πατέρα, τόν Υἱό καί τό
Ἅγιο Πνεῦμα. Πέσ᾽ το καί ἐσύ αὐτό”! Δέν πιστεύει Ἁγία Τριάδα ὁ Χιλιαστής
καί γι᾽ αὐτό δέν θά πεῖ ποτέ αὐτήν τήν ὁμολογία. Ὥστε λοιπόν ἀπό τά τρία αὐτά
βασικά, χριστιανοί μου, ἀπό τό ὅτι αὐτοί πού σᾶς ἐνοχλοῦν δέν ἔχουν Ἁγία Τριάδα,
δέν πιστεύουν τήν Παναγιά καί δέν κάνουν τόν Σταυρό τους, ἀπό αὐτά τά τρία
βασικά, σᾶς λέγω, φαίνεται καθαρά καί πεντακάθαρα ὅτι δέν εἶναι ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ὅτι δέν ἀνήκουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας, ἀλλά εἶναι αἱρετικοί. Καί γι᾽
αὐτό νά τούς κλείνετε κατάμουτρα τήν πόρτα!
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Ἔτσι, λοιπόν, ἀδελφέ, – εἶπα στόν συνομιλητή μου Ἱερέα– ὅπως ἀπό τά τρία
αὐτά τά βασικά καταλαβαίνουμε ὅτι οἱ Χιλιαστές εἶναι αἱρετικοί, ἔτσι καί ἀπό
τά ἴδια αὐτά τά τρία πάλι θά νοήσουμε ὅτι οἱ Παπικοί εἶναι αἱρετικοί καί μάλιστα
μεγάλοι αἱρετικοί. Πρῶτον, οἱ Παπικοί ἔχουν ἄλλη Ἁγία Τριάδα. Πῶς δέν φοβήθηκαν οἱ ἀθεόφοβοι (!...) καί ἔβαλαν χέρι στό Σύμβολο τῆς Πίστεως τῆς Νικαίας
καί ἀλλοίωσαν τό δόγμα περί τῆς Ἁγίας Τριάδος; Μέ τό «Φιλιόκβε» τους οἱ Παπικοί πραγματικά μᾶς ἔδωσαν ἄλλη Ἁγία Τριάδα, διαφορετική ἀπό αὐτήν πού
μᾶς λέει ἡ Ἁγία Γραφή καί διαφορετική ἀπό αὐτήν πού λατρεύουμε στήν Ἐκκλησία μας. Τό «Φιλιόκβε» τῶν Παπικῶν εἶναι φοβερή καί φρικτή αἵρεση καί μᾶς
λαθεύει τόν δρόμο γιά τήν πορεία μας στόν Θεό. Μᾶς δίνει ἄλλο Θεό. Δεύτερον,
οἱ Παπικοί πιστεύουν ἄλλη Παναγία, διαφορετική ἀπό Αὐτήν πού προσκυνοῦμε
ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι. Προσοχή στήν Θεοτοκολογία μας! Ἐνῶ οἱ Προτεστάντες
ἔχουν κατήφορο σ᾽ αὐτό, οἱ Καθολικοί ἔχουν ἀνήφορο, δηλαδή τονίζουν καί παρατονίζουν τό θέμα καί ἔτσι γίνεται αἵρεση. Γιατί αἵρεση εἶναι ἡ ἀλήθεια τραβηγμένη στά ἄκρα! Προέρχεται ἀπό τό ρῆμα «αἱρέομαι - αἱροῦμαι» πού σημαίνει
ἐκλέγω, προτιμῶ. Ὁ αἱρετικός δηλαδή ἀπό ὅλη τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως ἐκλέγει,
κατά τήν προτίμησή του, μία πτυχή· τήν τονίζει, τήν παρατονίζει, τήν τραβάει
στά ἄκρα καί ἔτσι δημιουργεῖ αἵρεση. Οἱ Καθολικοί λοιπόν στό θέμα τῆς Παναγίας ἔχουν αἵρεση, γιατί τήν πιστεύουν ὄχι ὡς κανονικό ἄνθρωπο, ἀλλά, τρόπον
τινά, ὡς θεά, μέ ὄχι κανονικό ἀνθρώπινο σῶμα. Ἀκοῦστε – εἶπα στόν συνομιλητή
μου Ἱερέα– τί φοβερή αἵρεση πού εἶναι αὐτό: Ἐάν ἡ Παναγία δέν ἦταν κανονικός
ἄνθρωπος, τότε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού σαρκώθηκε ἀπό τήν Παναγία, δέν ἔλαβε
πραγματική ἀνθρώπινη φύση, ἀφοῦ ἡ Παναγία δέν εἶχε τό ἴδιο σῶμα μέ μᾶς.
Ἀλλά, ἄν ὁ Χριστός δέν ἔλαβε τήν πραγματική μας ἀνθρώπινη φύση, τότε δέν
μᾶς τήν ἔσωσε, γιατί «τό ἀπρόσληπτον ἀθεράπευτον», λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Θεολόγος. Οἱ Καθολικοί λοιπόν διαφέρουν ἀπό μᾶς τούς Ὀρθοδόξους στό ὅτι
ἔχουν ἄλλη Ἁγία Τριάδα καί στό ὅτι ἔχουν ἄλλη Παναγία! Ἀλλά καί τό ἄλλο·
Κάνουν διαφορετικά τόν σταυρό τους. Τόν κάνουν μέ τέσσερα δάκτυλα! Ὅπως
λοιπόν οἱ Χιλιαστές διαφοροποιοῦνται ἀπό μᾶς τούς Ὀρθοδόξους ὡς πρός τήν
Ἁγία Τριάδα, ὡς πρός τήν Θεοτόκο Μαρία καί ὡς πρός τόν Σταυρό καί εἶναι γι᾽
αὐτό μεγάλοι αἱρετικοί, τό ἴδιο, ἀκριβῶς τό ἴδιο, καί οἱ Παπικοί, γιατί σᾶς ἀπέδειξα ὅτι διαφέρουμε στά τρία αὐτά τά σοβαρά. Καί ἀφήνω τίς τόσες - τόσες
ἄλλες αἱρετικές δοξασίες τῶν Παπικῶν, μεγαλύτερη ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι ἡ πλάνη
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τους ὅτι ταυτίζουν οὐσία καί ἐνέργεια στόν Θεό καί ὅτι ὁ Θεός δρᾶ διά κτιστῶν
ἐνεργειῶν. Κατ᾽ αὐτῶν τῶν πλανῶν τοῦ Παπισμοῦ ἔδωσε μεγάλη μάχη ὁ μέγας
θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί ἐδοξάσθη ἡ
Ὀρθοδοξία μας. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί πολλοί ἅγιοι Πατέρες ὀνομάζουν καθαρά στούς λόγους τους τούς Παπικούς αἱρετικούς καί μάλιστα μεγάλους αἱρετικούς. Ὅποιος λοιπόν δέν δέχεται τούς Παπικούς γιά αἱρετικούς
ἀπορρίπτει τήν θεολογία τῶν ἁγίων Πατέρων καί κάνει δική του θεολογία, πού
τήν λέμε «μεταπατερική», ἡ ὁποία εἶναι καθαρά αἱρετική.
(β) Ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά ἐπαναφέρει στήν ἱερή της Μάνδρα τούς
πεπλανημένους καί τούς ἀποστατήσαντες ἀπό αὐτήν αἱρετικούς. Γι᾽ αὐτό καί
κάνει διαλόγους μαζί τους, γιά νά τούς φέρει σέ συμφωνία μέ τήν Ὀρθόδοξη
πίστη. Γιατί, ὅπως λέγει κάπου ὁ προφήτης Ἀμώς «μήπως συμπορεύονται δυό
μαζί, ἐάν πρῶτα δέν ἔχουν συναντηθεῖ;» (3,3). Πρέπει λοιπόν νά συναντηθοῦμε
μέ τούς αἱρετικούς σέ διάλογο μαζί τους, γιά νά τούς ἀποδείξουμε τήν πλάνη τῆς
αἵρεσής τους, ὥστε αὐτοί, ἄν εἶναι καλοπροαίρετοι, νά συμφωνήσουν μαζί μας.
Πάντοτε λοιπόν ἡ Ἐκκλησία εἶναι σέ διάλογο καί δέν τόν φοβεῖται τόν διάλογο,
γιατί ἔχει τήν ἀλήθεια. Δέν εἴδαμε ὅμως στά τόσα χρόνια τόσων διαλόγων νά
ἀπαρνηθοῦν οἱ Παπικοί ἔστω καί μία αἵρεσή τους. Ἀντίθετα, εἴδαμε νά προσθέτουν
αἱρέσεις στίς ἤδη αἱρέσεις τους. Τότε πρός τί ὁ διάλογος; Γιά νά μήν πολυλογῶ
στό θέμα αὐτό λέγω ὅτι προσωπικῶς εἶμαι ὑπέρ τῶν διαλόγων μέ τήν προσοχή
ὅμως στά πρόσωπα πού ἀποστέλλονται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας νά κάνουν τόν
διάλογο. Δέν μοῦ ἐπιτρέπεται νά θίξω κανέναν, ἀλλά λέγω ὅτι γιά τήν μεγάλη
αὐτή καί σπουδαία ἀποστολή τῶν διαλόγων, ἀπό τούς ὁποίους θέλουμε νά λαμπρύνεται ἡ πίστη μας, πρέπει νά ἀποστέλλονται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας ἰσχυροί
στήν βιβλική, δογματική καί πατερική θεολογία θεολόγοι, βεβαιωμένοι ὡς
τοιοῦτοι ἀπό τά συγγράμματά τους καί τίς ὁμιλίες τους στούς τομεῖς αὐτούς,
ὄχι μόνον, ἀλλά καί νά διακρίνονται γιά τόν ἐνάρετο καί ἀσκητικό τους βίο.
Σάν νά μοῦ φαίνεται – σάν νά μοῦ φαίνεται, λέγω – ὅτι ἀπό τούς διαλόγους οἱ
Παπικοί, ἔχουν γίνει θρασεῖς καί θέλουν τούς διαλόγους μόνο καί μόνο γιά νά μεταπείσουν ἐμᾶς στήν πλάνη τους!... Ἀκοῦστε, παρακαλῶ, ἕνα θρασύ καί ἰταμό
λόγο τοῦ ἀρχιεπισκόπου Σύρου τῶν Καθολικῶν κ. Νικολάου σέ μιά του ἐπιστολή
πρός τόν ἰδικό μας Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφείμ: «Εἴτε τό θέλετε, εἴτε
δέν τό θέλετε – τοῦ γράφει – ἐμεῖς (δηλαδή οἱ Παπικοί) εἴμαστε ἡ Μία, Ἁγία
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καί Καθολική Ἐκκλησία»! Τί διάλογο λοιπόν νά κάνουμε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι μέ
αὐτόν τόν κύριο, γιά νά τόν μεταπείσουμε νά προσέλθει στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅταν αὐτός ἐκφράζεται τόσο ἰσχυρά καί τόσο πεισματικά λέγοντας μας προκλητικά νά νοήσουμε, «εἴτε τό θέλουμε, εἴτε δέν τό θέλουμε» (!...), ὅτι αὐτοί (οἱ
Παπικοί) ἀποτελοῦν τήν Μία, Ἁγία καί Καθολική Ἐκκλησία; Ὄχι «δέν θέλουμε» νά τό ἐννοήσουμε αὐτό, κύριε Νικόλαε, γιατί ἡ σωστή μελέτη τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καί τῆς Δογματικῆς θεολογίας μᾶς ἀποδεικνύει ὅτι
σεῖς Παπικοί δέν εἶστε Ἐκκλησία! Μέ τίς πλάνες σας ἀποκοπήκατε ἀπό τήν
Ἐκκλησία, στήν Ὁποία ἀνήκατε κάποτε.
Νομίζω πάλι ὅτι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο οἱ Παπικοί θαρροῦν ὅτι θά μᾶς μεταπείσουν, εἶναι ὅτι μερικοί ἀπό μᾶς τούς Ὀρθοδόξους, κληρικοί καί λαϊκοί, τούς
φέρονται λίαν ἀγαπητικά καί τούς προσφωνοῦν ὡς «ἀδελφούς», ἀκόμη δέ καί
αὐτόν τόν Πάπα τόν προσφωνοῦν ὡς «ἁγιώτατον»!!!.... Τί εἶναι τοῦτο πάλι!
Ὥστε ὑπάρχει ἁγιότητα καί ἔξω ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία; Μποροῦν, παρακαλῶ, οἱ προσφωνοῦντες τόν Πάπα ὡς «ἁγιώτατον» νά μᾶς βροῦν σέ πατερικό
κείμενο μία τοιαύτη προσφώνηση σέ αἱρετικό, μή ἀνήκοντα στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία καί καταδικασθέντα ἀπό Σύνοδο; Ἀλλά ἐλησμόνησα. Οἱ προσφωνοῦντες οὕτω τόν Πάπα εἶναι ὀπαδοί τῆς μεταπατερικῆς θεολογίας...
(γ) Περί τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν», κ. Μακρῆ, περί τοῦ
ὁποίου μέ ἐρωτᾶτε, ἔχω νά σᾶς πῶ ὅτι δέν μοῦ ἀρέσει ἡ ἔκφραση αὐτή. Γιατί
ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι μάθαμε ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρες καί τά ἱερά μας Συναξάρια
ὅτι ΜΙΑ εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Τί σημαίνει λοιπόν «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν»; Ἀναγνωρίζουμε καί τούς ἑτεροδόξους ὡς
Ἐκκλησία; Ἡ ἔκφραση «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν» εἶναι λεωφόρος
πρός τόν Οἰκουμενισμό, ὁ ὁποῖος θέλει νά ἑνοποιήσει ὅλες τίς χριστιανικές ὁμολογίες· καί σέ ἕνα μετέπειτα βῆμα θέλει νά ἑνοποιήσει καί ὅλες τίς θρησκεῖες
τοῦ κόσμου καί νά συνέρχονται ὅλοι μαζί γιά συμπροσευχές. Ἀλλά οἱ Ἱεροί Κανόνες τῶν Ἁγίων μας Πατέρων δέν τό ἐπιτρέπουν αὐτό. Καί ὄχι μόνον δέν τό
ἐπιτρέπουν, ἀλλά τό καταδικάζουν μέ ἀφορισμό (βλ. Ἀποστ. Καν. ΜΕ´). Καί
μήν πεῖ κανείς ὅτι τό λέγουν αὐτό οἱ Ἱεροί Κανόνες μόνο γιά τό Μυστήριο τῆς
Θείας Εὐχαριστίας. Ὄχι, γιατί ἄλλος Κανόνας, ὁ Ι´ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων,
ἀφορίζει ἐκεῖνον πού προσεύχεται μέ αἱρετικό καί σέ μία ἁπλῆ οἰκία. Ἀκόμη ὁ
Στ´ Κανόνας τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου μᾶς ἀπαγορεύει νά ἐπιτρέπουμε στούς
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αἱρετικούς νά εἰσέρχονται στόν Ναό τοῦ Κυρίου, ἄν αὐτοί ἐπιμένουν στήν αἵρεσή
τους. Φανταστεῖτε λοιπόν τώρα, πόσο μεγάλη παράβαση τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Κανόνος εἶναι τό ὁ αἱρετικός παπικός «ἱερεύς» ὄχι μόνο νά εἰσέρχεται στήν Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων, ἀλλά καί νά διαβάζει καί Εὐαγγέλιο στόν Ἑσπερινό τῆς
«Ἀγάπης»!... Ποῦ καταντήσαμε! Πραγματικά πρόκειται γιά κατάντημα! Ἀλλά
ὁ ἰδικός μας ἁγιασμένος Γέροντας πατήρ Παΐσιος ἔλεγε γιά τίς συμπροσευχές:
«Γιά νά συμπροσευχηθῶ μέ κάποιον, πρέπει νά ἔχω τήν ἴδια πίστη μέ αὐτόν»!
ΕΡΩΤ. 4: «Μᾶς βλέπουν καί δέν μᾶς θέλουν» εἶπε προσφάτως ὁ μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος στή συνάντηση μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί
καθηγητῶν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν στή Μονή Πεντέλης! Προσφάτως «ἐπιβλήθηκε» τρόπον τινά ἡ ἵδρυση τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στή Θεολογική Σχολή
τῆς Θεσσαλονίκης. Ὡστόσο, ἐπισήμως ἡ Ἱερά Σύνοδος στό σοβαρό αὐτό κατ’ ἐμᾶς
ἔγκλημα ἐπέλεξε τήν πεπατημένη καί σιώπησε. Νά λοιπόν πρακτικά μία ἑρμηνεία
τῶν λεγομένων τοῦ μακαριωτάτου. Ἐκτός ἀπό Ἐπίσκοπος εἶστε καί καθηγητής
στή Θεολογική Σχολή τῶν Ἀθηνῶν. Θά ἤθελα ἐπί τούτων τό σχόλιό σας.

ΑΠΑΝΤ.: (α) Καλῶς νομίζω εἶπε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τόν λόγο
του περί πολλῶν ἀνθρώπων τῆς συγχρόνου κοινωνίας μας, ὅτι «μᾶς βλέπουν καί
δέν μᾶς θέλουν»! Εἶναι χρόνια ἀποστασίας καί ἀφοῦ πολλοί ἀποστρέφονται τόν
Θεό καί τά ἐντάλματά Του, πολύ φυσικό νά ἀποστρέφονται καί τούς λειτουργούς
τοῦ Ὑψίστου καί νά μή θέλουν οὔτε κἄν νά μᾶς δοῦν. Δέν ἀποκλείω ὅμως καί τό
ὅτι πολύς κόσμος μᾶς ἀποστρέφεται ἐπειδή τόν ἔχουμε ἀπογοητεύσει. Γιατί πραγματικά δέν εἴμαστε «Βασίλειοι» καί «Γρηγόριοι», οὔτε «Κοσμᾶδες Αἰτωλοί».
Ἀλλά τί; Ἐπειδή ἐγώ δέν ζῶ ἀσκητικά καί δέν εἶμαι ζηλωτής γιά τό κήρυγμα
τοῦ Εὐαγγελίου σάν τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, καί ἐπειδή δέν ἔχω τήν παρρησία
τοῦ τιμίου Προδρόμου καί τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου νά ἐλέγξω τούς παρανόμους,
θά πρέπει ὁ λαός νά μέ ἀποστρέφεται καί νά μή θέλει νά μέ δεῖ; Ὄχι! Ὅσοι εἶναι
σωστοί χριστιανοί πρέπει, καί ἄν ἐμεῖς οἱ Ἱερεῖς τους δέν εἴμαστε καλοί, ὅπως μᾶς
θέλει ὁ Χριστός μας, ὅμως αὐτοί πρέπει νά θέλουν καί νά μᾶς βλέπουν καί νά
ἔρχονται στίς ἱερές Συνάξεις τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν λατρεία τοῦ Θεοῦ καί
νά προσεύχονται γιά μᾶς, ὅπως καί ἐμεῖς προσευχόμαστε γι᾽ αὐτούς. Στήν
Ἐκκλησία μας ὁ ἕνας θέλει νά βλέπει τόν ἄλλο καί νά ἁπλώνει χέρι γιά νά βοηθήσει τόν ἄλλο, γιατί ὁ «ἄλλος» δέν εἶναι ξένος, ἀλλά εἶναι πατέρας καί ἀδελφός.
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(β) Καί ἐγώ μαζί σας, κ. Μακρῆ, καί μέ πολλούς-πολλούς ἄλλους ἀδελφούς,
κληρικούς καί λαϊκούς, ἐξεπλάγην μέ τό ἄκουσμα νά ἱδρυθεῖ τμῆμα Ἰσλαμικῶν
σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Ἐξεπλάγην, γιατί τί σχέση
ἔχουν οἱ Ἰσλαμικές Σπουδές μέ τά ἱερά μαθήματα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς; Καί
μάλιστα νά γίνεται αὐτή ἡ βεβήλωση ὅταν οἱ Τοῦρκοι κρατοῦν ἐπί δεκαετίες κλειστή τήν Θεολογική Σχολή Χάλκης καί ὅταν ἀκούεται γιά μετατροπή τῆς αἱματοβαμμένης ἀπό ἑλληνικά αἵματα Ἁγιᾶς-Σοφιᾶς Κωνσταντινουπόλεως σέ τζαμί.
Καί ἀπορῶ, μέ ποιά θεολογική βάση ἡ πλειονότης τῶν συναδέλφων Καθητητῶν
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης ἐψήφισαν τήν ἵδρυση αὐτοῦ τοῦ τμήματος
στόν ἅγιο τόπο τῆς σπουδῆς τῶν ἱερῶν γραμμάτων, τήν Θεολογική δηλαδή
Σχολή; Τό κακό θά ἔλθει εἰς βάρος μας, γιατί θά ὑπάρξουν καλά παιδιά, ἐραστές
τῶν θεολογικῶν γραμμάτων, τά ὁποῖα θά ἀρνοῦνται τώρα νά φοιτήσουν σέ Θεολογική Σχολή ἔχουσα καί τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν. Συγχαίρουμε πάντως
ἀπό καρδίας τούς καταψηφίσαντας τήν πρόταση αὐτή Καθηγητές καί τούς δηλώνουμε ὅτι αὐτοί οἱ ὀλίγοι ἐξέφρασαν τήν προφητική γραμμή τῶν γνησίων Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τό ἀγωνιστικό φρόνημα τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας μας καί ηὔφραναν διά τοῦτο τίς καρδιές τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
Ἐναντίον τῆς προτάσεως ἱδρύσεως Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης καί ἀκούσαμε καί διαβάσαμε πολλές ἀντιδράσεις.
Γνωρίζω ὅτι καί ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας ἐξέφρασε καί αὐτή τήν διαφωνία Της. Περισσότερα δέν γνωρίζω γιά νά πῶ. Παρακαλῶ
ὅμως ἡ σιωπή μου νά μή θεωρηθεῖ ὡς φόβος, γιατί ἀπό ἄλλα παρόμοια περιστατικά
ὑποθέτω ὅτι ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου θά ἔγιναν ἐνέργειες, ἴσως καί δυναμικές,
πρός ὑπεύθυνα πρόσωπα διά τήν ματαίωση τῆς ἀσεβοῦς προτάσεως, ἐνέργειες ὅμως,
πού ἐμεῖς δέν τίς γνωρίζουμε.Γι᾽ αὐτό δέν ἐκφέρω κρίση. Ἐκφράζουμε πάντως τήν
πικρία μας, διότι ἡ Ἀδελφή Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης ἄνοιξε μέ τόση εὐχέρεια τήν πύλη της γιά σπουδές ἀντιθέτων πρός τό ἱερόν της ἀντικείμενο μαθημάτων.
Καί λέγω «ἀντιθέτων», γιατί τό κοράνιο δέν δέχεται τόν Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν ὡς Θεόν καί Σωτήρα, ἀλλά τόν δέχεται ὡς ἄνθρωπο ἤ τέλος πάντων ὡς ἕνα
προφήτη, κατώτερο ὅμως ἀπό τόν Μωάμεθ!...
ΕΡΩΤ. 5: Εἶναι ἡλίου φαεινότερο ὅτι ἡ ἀξιοκρατία εἶναι ὡς ἔννοια ξένη στό χῶρο
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ὅπου κατά κόρον ἐπικρατοῦν σκοπιμότητες, ἰδιοτέλειες καί εὐτελεῖς ἐπιδιώξεις πού δείχνουν τήν ἀπουσία τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης.
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Εἶναι ποτέ δυνατόν, Σεβασμιώτατε, ὁ κατ’ ἐξοχήν χῶρος τῆς ἀγάπης ποῦ δίδαξε ὁ
Κύριος νά κλυδωνίζεται ἀπό ἴντριγκες ἀνάλογες μέ αὐτές τῆς πολιτικῆς σκηνῆς;

ΑΠΑΝΤ.: (α) Ἐννοῶ, κ. Μακρῆ, τό βάθος τοῦ ἐρωτήματός σας, ἀλλά, συγγνώμη, δέν μπορῶ νά σᾶς ἀπαντήσω σαφῶς. Αὐτό μόνον λέγω ἐδῶ ὅτι, ναί,
στήν Ἱεραρχία, ὡς Σύνοδον φωτισμένων Ἐπισκόπων, πρέπει νά ὑπάρχει ὁμοφωνία καί ἡ προαγωγή ἑνός Ἀρχιμανδρίτου σέ Ἐπίσκοπο νά γίνεται μέ κριτήρια
πού ἀναδεικνύουν τόν καλό ποιμένα τῆς Ἐκκλησίας. Καί καλός ποιμήν γίνεται
ὁ ἱερεύς ἐκεῖνος, τοῦ ὁποίου ἡ καρδιά θερμαίνεται ἀπό τόν γλυκασμό τῆς προσευχῆς, ἐκεῖνος πού ζῆ ἀσκητικά καί ἔχει πλουτισμό ὀρθοδόξου θεολογίας καί
ἀκόμη ἐκεῖνος πού ἔχει πόθο δυνατό, πού ἔχει ἔρωτα γιά τήν κατήχηση τοῦ
λαοῦ τῆς ποίμνης του καί γιά τήν σωτηρία της. Ἀφοῦ ὡς προϋπόθεση γιά τήν
ἐκλογή Ἐπισκόπου εἶναι ἀναγκαῖο τό πτυχίο τοῦ θεολόγου, αὐτό σημαίνει ὅτι
ὁ Ἀρχιερεύς πρέπει νά εἶναι μορφωμένος στά θεολογικά γράμματα, ὥστε ὁ πιστός
πού μελετᾶ τήν Ἁγία Γραφή καί δυσκολεύεται στήν ἑρμηνεία κάποιου χωρίου,
στό Ἠσ. 3,10 γιά παράδειγμα, νά πεῖ: «Θά πάω αὔριο στόν Δεσπότη μου καί
αὐτός θά μοῦ πεῖ τί σημαίνει ὁ στίχος αὐτός πού ἐγώ δέν τόν καταλαβαίνω».
Ὁ Ἐπίσκοπος πάλι, λέγουν τά ἱερά μας βιβλία, πρέπει νά εἶναι ἐκεῖνος πού ξέρει
τήν τέχνη, τήν μέθοδο πῶς θεραπεύεται ἡ ψυχή ἀπό τά πάθη. Γιά ἕνα βραχυκύκλωμα στό σπίτι μας, γιά παράδειγμα, καλοῦμε τόν εἰδικό, καλοῦμε τόν ἠλεκτρολόγο, γιά νά μᾶς τό ἐπιδιορθώσει. Καί ὅταν ἡ ψυχή τοῦ χριστιανοῦ παθαίνει
«βραχυκυκλώματα» ἀπό τά ἁμαρτωλά πάθη (ὀργή, φθόνος, ἐγωιστικοί καί σαρκικοί λογισμοί κ.ἄ. κ.ἄ.) ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι αὐτός πού πρέπει νά ξέρει ἀπό τήν
δική του πεῖρα (σάν θεραπευμένος πιά αὐτός) καί ἀπό τήν θεραπευτική μέθοδο
τῶν ἁγίων Πατέρων (τῶν θεραπόντων αὐτῶν ἀρίστων ἰατρῶν!) πού μελετᾶ,
πρέπει νά ξέρει, λέγω, γιά τήν θεραπεία τῆς ψυχῆς. Αὐτά πρέπει νά εἶναι τά
κριτήρια γιά τήν ἐκλογή Ἐπισκόπων. Γιατί ἄν οἱ Ἐπίσκοποι δέν γνωρίζουμε
τήν βιβλική καί τήν πατερική θεολογία καί ἄν δέν ἔχουμε προσωπικά βιώματα
μετανοίας, τί πνευματικοί πατέρες εἴμαστε καί τί ποιμαντική νά κάνουμε; Ἡ
ὀρθόδοξη ποιμαντική γίνεται μέ βάση τήν πατερική θεολογία. Ἄν ἐμεῖς οἱ Ἐπίσκοποι δέν τήν γνωρίζουμε καί δέν τήν βιώνουμε καί ἄρα δέν μποροῦμε νά τήν
ἐφαρμόσουμε στίς Μητροπόλεις μας, πρέπει νά ἐντρεπόμαστε ὅταν μᾶς ψάλλουν
στήν «φήμη» μας τό «ἡμῶν δέ Πατρός καί Ποιμενάρχου».
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(β) Παραθέτω ἐπί τοῦ θέματος μία σχετική περικοπή τοῦ μακαριστοῦ πατρός
Ἰωάννου Ρωμανίδου, μεγάλου θεολόγου τοῦ αἰώνα μας:
«Ἐπικράτησε νά λέγεται ὁ προεστώς προφήτης τῆς ἐνορίας “ἐπίσκοπος”
καί οἱ ὑπόλοιποι “πρεσβύτεροι”, ἐνῶ στήν ἀρχή συνηθίζετο νά λέγονται ὅλοι
“πρεσβύτεροι”. Σημειωτέον ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου εἶχε τουλάχιστον
πέντε προφῆτες (Α´ Κορ. 14,29). Δέν ἀπασχολοῦν τόν Παῦλο τόσο τά ὀνόματα ἐπίσκοπος ἤ πρεσβύτερος ἀφοῦ, ὡς προφῆτες, τούς θεωρεῖ μαζί μέ
τούς Ἀποστόλους, θεμέλια τῆς Ἐκκλησίας (Ἐφ. 2,20). Ἡ χειροτονία τους,
ὅπως στήν περίπτωση τῶν Ἀποστόλων, ἦτο κατ᾽ εὐθεῖαν ἀπ᾽ τόν Χριστό
μέσῳ τῆς θέωσης (Ἐφ. 3,5) καί ἐν συνεχείᾳ μέσῳ τῆς ἀναγνώρισης τῆς
θέωσης αὐτῆς ἀπό τούς συνθεουμένους. Ἀπ᾽ αὐτό προέρχεται ἡ χειροτονία
(ἐκλογή) καί χειροθεσία γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς καί
παράδοσης τῶν ὁποίων ἡ καρδιά εἶναι ἡ θέωση καί ὄχι κάποια μαγική ἀδιάκοπη πράξη ἐπίθεσης χειρῶν ἀπό ἐπισκόπους σέ ἐπισκόπους. Ἐξ αἰτίας τῆς
θέωσης τά σώματα τῶν Ἁγίων γίνονται ἱερά λείψανα... Ὅταν ἐμφανίζωνται
πλέον ἐνορίαι χωρίς θεουμένους ἤ θεούμενον, δηλαδή χωρίς τούς προφήτας
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τότε ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετώπισε τό πρόβλημα ἄν
εἶναι σωστόν νά χειροτονοῦνται ὡς ἐπίσκοποι μή θεούμενοι, ἀλλ᾽ εὑρισκόμενοι, πάντως εἰς κατάστασιν φωτισμοῦ. Ἔναντι τῆς ἐλλείψεως ταύτης ἡ
Ἐκκλησία προτίμησε νά χειροτονῇ πρεσβυτέρους ὡς προεστῶτας τῶν ἐνοριακῶν συνάξεων. Ἔτσι ἀπέκτησαν οἱ ἐπίσκοποι ἐπιθεωρητικήν εὐθύνην
ἔναντι τῶν ἐνοριακῶν προεστώτων πρεσβυτέρων, ὡς ἰατροί ἐπί ὑγειονομικῶν
κέντρων μέ ἐπικεφαλῆς νοσοκόμους. Ἀφοῦ δηλαδή ἡ Σύνοδος δέν εὕρισκεν
ἀρκετούς ἰατρούς διά ἐπισκοποποίησιν εἰς ὅλα τά νοσοκομειακά κέντρα, διώρισε νοσοκόμους πρεσβυτέρους. Τό νά ὀνομάσῃ ἰατρόν τόν νοσοκόμον, δηλαδή
ἐπίσκοπον τόν μή θεούμενον, θά ἦτο ἐκτός πραγματικότητος καί θά ὡδήγει
εἰς τήν διάλυσιν τοῦ θεραπευτικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας.
Μέ τήν πάροδο ὅμως τοῦ χρόνου, ἐμφανίζονται ἐπίσκοποι καί πρεσβύτεροι,
πού οὔτε φωτισμένοι δέν ἦσαν. Ἔτσι προεκλήθη ἡ ἐπανάστασις τοῦ Συμεῶνος τοῦ Νέου θεολόγου καί ἡ κατάληψις τῆς ἱεραρχίας ἀπό τούς ἡσυχαστάς, κυρίως ἀπό τήν ἐποχήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ» (στό
βιβλίο του Ρωμαῖοι ἤ Ρωμηοί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1984
σελ. 7.8.30.31).
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Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ, κ. Μακρῆ, γιά τήν τιμητική αὐτή συνέντευξη στήν
ἔγκριτο καί ἀγαπητή στόν ὀρθόδοξο λαό ἐφημερίδα Σας «ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ».
Μέ ἀγάπη Χριστοῦ καί πολλές εὐχές,
† Ὁ 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 9ο
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΟ
2. ΤΟ ΟΝΟΜΑ
β. Τό γένος τῶν ὀνομάτων1
Τά ὀνόματα στήν Ἑβρ. γλώσσα εἶναι ἀρσενικά ἤ θηλυκά. Δέν ὑπάρχουν οὐδέτερα.
 Τά ἀρσενικά ὀνόματα στόν ἑνικό ἀριθμό δέν ἔχουν συγκεκριμένη κατάληξη.
 Τά θηλυκά ἔχουν συνήθως τίς καταλήξεις h –; 2 (προφέρεται «α») καί t,
π.χ. hw:xm] i («μιτσβά», ἐντολή), tyrIB] («μπερίθ», διαθήκη).
 Θηλυκά εἶναι: α) ὀνόματα χωρῶν καί πόλεων, β) πολλά ἀπό τά ὀνόματα πού δηλώνουν τόπο, γ) πολλά ἀπό τά ὀνόματα πού δηλώνουν μέλη τοῦ σώματος, δ) αὐτά
πού δηλώνουν φυσικές δυνάμεις, ε) τά ἀφηρημένα καί στ) τά περιληπτικά.
 Τά κύρια ὀνόματα ἀνδρῶν, ἀκόμη καί ὅταν λήγουν εἰς θηλ. κατάληξη h–; («α»),
εἶναι ἀρσενικά, π.χ. hd:Why“ («Γιεχούδα», ὁ Ἰούδας).
 Μερικά ὀνόματα εἶναι ἄλλοτε ἀρσενικά καί ἄλλοτε θηλυκά, π.χ. jWr («ρούαχ»,
πνεῦμα), vm,v, («σέμες», ἥλιος), r<D< («ντέρεχ», ὁδός), κ.ἄ.
 Τό δικό μας οὐδέτερο ἀποδίδεται διά τοῦ θηλ. ἑνικ. καί πληθ. καί σπανιώτερα διά
τοῦ πληθ. τοῦ ἀρσενικοῦ.

1. Κάθε λέξη πού ἔχει τά γνωρίσματα τοῦ ὀνόματος ὑπάγεται τυπολογικῶς στό ὄνομα, μέ τήν εὐρεῖα
ἔννοια τοῦ ὅρου. Ἔτσι ἐκτός ἀπό τά οὐσιαστικά θεωροῦνται ὡς ὀνόματα τό ἄρθρο, τό ἀντωνυμικό ἐπίθημα, τό ἐπίθετο, τά ἀριθμητικά, οἱ προθέσεις, τά οὐσιαστικοποιημένα ἀπαρέμφατα καί οἱ οὐσιαστικοποιημένες μετοχές.
2. Προέρχεται ἀπό ἀρχική t – . Ἡ παῦλα (–) πρίν ἀπό τήν κατάληξη (h ;) δηλώνει τό τελευταῖο
σύμφωνο τῆς λέξης πρίν ἀπό τήν κατάληξη αὐτή.
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γ. Ἀριθμοί τῶν ὀνομάτων
Ἡ Ἑβρ. γλώσσα γνωρίζει ἑνικό, δυϊκό καί πληθυντικό ἀριθμό.
 Δυϊκό ἔχουν μόνο τά ὀνόματα πού ἀπαντοῦν ἀνά δύο, χωρίς αὐστηρή ἐφαρμογή
τοῦ κανόνος αὐτοῦ,
π.χ. µyIny[e («ἑνάγιμ», τά δύο μάτια), µyIdy: («γιαδάγιμ», τά δύο χέρια).
 Ὁ πληθυντικός τῶν ἀρσενικῶν ὀνομάτων γίνεται μέ τήν προσθήκη τῆς καταλήξεως µy–I («ίμ»), ἡ ὁποία μάλιστα λαμβάνει καί τόν τόνο,
π.χ. qyDIx (= δίκαιος), πληθ. µyqiyDIx (= δίκαιοι)
Στά ἀρχαιότερα κείμενα ἀπαντᾶ σποραδικῶς καί ἡ κατάληξη y–I («ίν»), π.χ. yxir:
(«ρατσίν», δρομεῖς, Β´ Βασ. 11,13), ἡ ὁποία ἐμφανίζεται καί στά μεταγενέστερα βιβλία ὑπό ἀραμαϊκή ἐπίδραση.
 Ὁ πληθυντικός τῶν θηλυκῶν ὀνομάτων γίνεται μέ τήν προσθήκη τῆς κατάληξης
t/ («ώθ»), ἡ ὁποία ἐκτοπίζει τήν κατάληξη h–; («α») τοῦ ἑνικοῦ ἀριθμοῦ,
π.χ.
ἑνικ. ἀριθμ. hK;su («σουκκά», σκηνή),
πληθ. ἀριθμ. t/Ksu («σουκκώθ», σκηνές)
 Ὁ δυϊκός τῶν ἀρσ. καί θηλ. ὀνομάτων γίνεται μέ τήν προσθήκη τῆς καταλήξεως
µyI – («άγιμ»), ἡ ὁποία στά θηλυκά προστίθεται στήν συνεζευγμένη κατάσταση τοῦ
ὀνόματος (περί τῆς συνεζ. κατ. βλ. κατωτέρω),
π.χ. τό dy: («γιάδ», χέρι)
γίνεται µyIdy: («γιαδάγιμ», τά δύο χέρια)
τό tpc] («σεφάθ», χεῖλος) γίνεται µyItp;v] («σεφαθάγιμ», τά δύο χείλη)
 Μερικά ὀνόματα ἔχουν στόν πληθ. καί ἀρσ. καί θηλ. κατάληξη,
µynIv; («σανίμ», ἔτη)
π.χ.
τό hn:v; («σανά», ἔτος) γίνεται
t/nv; («σανώθ», ἔτη)

καί

 Πολλά θηλ. ἔχουν στόν πληθ. τήν ἀρσ. κατάληξη µy–I («ίμ») καί ἀντιστρόφως
πολλά ἀρσενικά ἔχουν στόν πληθ. τήν κατάληξη τοῦ θηλ.,
γίνεται t/ba; («ἀβώθ», πατέρες)
π.χ.
τό ba; («ἄβ», πατήρ)
τό hn:/y («γιωνά» περιστερά) γίνεται µynI/y («γιωνίμ», περιστερές)
δ. Πτώσεις τῶν ὀνομάτων
Τό ὄνομα, ἐκτός ἀπό τόν σχηματισμό τοῦ δυϊκοῦ καί τοῦ πληθυντικοῦ ἀριθμοῦ,
κατά τά λοιπά εἶναι ἄκλιτο. Γι᾽ αὐτό, ἡ Ἑβραϊκή γλώσσα ἐκφράζει τίς σχέσεις τῶν
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πτώσεων ὄχι μέ τήν προσθήκη κατάληξης στήν λέξη πού θέλει νά θέσει σέ γενική,
δοτική κ.λπ., ἀλλά ὡς ἑξῆς:
1. ΓΕΝΙΚΗ: Γιά νά ἐκφράσει τήν γενική καί τῶν τριῶν ἀριθμῶν θέτει τό οὐσιαστικό ἀπό τό ὁποῖο ἐξαρτᾶται ἡ γενική σέ «συνεζευγμένη κατάσταση» (status constructus), δηλαδή τό συνδέει συντακτικῶς μέ τήν λέξη σέ γενική πτώση, ὁπότε: α)
θέτει αὐτό πάντοτε πρῶτο στήν σειρά καί ποτέ δεύτερο, β) θέτει αὐτό πάντοτε χωρίς
ἄρθρο καί χωρίς τόνο καί γ) προσθέτει σέ αὐτό ἰδιαίτερη κατάληξη, ἀνάλογα μέ τό
γένος καί τόν ἀριθμό στόν ὁποῖο βρίσκεται.
Ἔτσι, α) ἄν τό ὄνομα (ἀπό τό ὁποῖο ἐξαρτᾶται ἡ γενική) εἶναι ἀρσ., ἑνικοῦ ἀριθμοῦ,
τότε δέν συμβαίνει σ᾽ αὐτό καμμία καταληκτική μεταβολή. Ἐάν ἔχει ἀμετάβλητα
φωνήεντα, οὔτε αὐτά πάσχουν κάποια μεταβολή (ἀλλιῶς βλ. ἑπόμ. μάθημα).
β) Ἄν τό ὄνομα εἶναι γένους ἀρσ., πληθ. ἀριθμοῦ, τότε ἡ κατάληξη µy–I («ιμ») μεταβάλλεται σέ y–e («ε»).
γ) Ἄν τό ὄνομα εἶναι γένους θηλ., ἑνικοῦ ἀριθμοῦ καί λήγει σέ h–; («α»), τότε ἡ
κατάληξη h–; («α») μεταβάλλεται σέ t– («άθ»). Ἄν ὅμως τό ὄνομα λήγει σέ t, ty–i
(«ιθ») ἤ tW («ουθ»), τότε δέν παθαίνει καμμία μεταβολή.
δ) Ἄν τό ὄνομα εἶναι σέ δυϊκό ἀριθμό, ἀρσ. ἤ θηλ., τότε μεταβάλλεται ἡ κατάληξη
µy–I («ιμ») σέ y–e («ε»).
 Ὅταν ἕνα οὐσιαστικό δέν στηρίζεται ἐπί τοῦ ἑπομένου οὐσιαστικοῦ, ὅταν δηλαδή
δέν βρίσκεται σέ συνεζευγμένη κατάσταση, τότε λέμε ὅτι βρίσκεται σέ «ἀπόλυτη κατάσταση» (status absolutus).
Π.χ.
l,Mh,  sWs («σούς χαμ-μέλεχ», ὁ ἵππος τοῦ βασιλέως). Τό sWs, «ἵππος»,
εἶναι σέ συνεζευγμένη κατάσταση. Τό ὄνομα sWs («σούς»), ἐκτός ἀπό τό ὅτι δέν ἔχει
τόνο καί ἔχει μείνει ὑποχρεωτικά χωρίς ἄρθρο λόγω τῆς συνεζ. κατ.,3 δέν ἔχει ὑποστεῖ
καμμία ἄλλη μεταβολή, ἐπειδή εἶναι ἀρσ. Τό l,m, («μέλεχ»), «βασιλέως», εἶναι ἡ
γενική, σέ ἀπόλυτη κατάσταση.
l,M,h yseWs («σουσέ χαμ-μέλεχ», οἱ ἵπποι τοῦ βασιλέως). Τό yseWs
(«σουσέ»), «ἵπποι», εἶναι σέ συνεζευγμένη κατάσταση. Δέν ἔχει τόνο, ἔχει μείνει ὑποχρεωτικά χωρίς ἄρθρο καί, ἐπειδή εἶναι σέ πληθ. ἀριθμό, ἀρσ. γένους, ἡ κατάληξη
µy–I («ιμ») ἀντικαθίσταται ἀπό τήν κατάληξη y–e («ε») καί τό µysiWs («σουσίμ») ἔχει
γίνει yseWs («σουσέ»). Τό l,m, («μέλεχ»), «βασιλέως», εἶναι ἡ γενική, σέ ἀπόλυτη
κατάσταση.
Τά ὅμοια ἰσχύουν καί στά παραδείγματα συνεζ. κατ. ὀνόματος θηλυκοῦ γένους πού
ἀκολουθοῦν:
3. Kατά τήν μετάφραση ὅμως τό ἄρθρο τό προσθέτουμε, γι᾽ αὐτό λέμε «ὁ ἵππος».
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hv,m tr/T («τωράθ Μωσέ», ὁ νόμος τοῦ Μωυσέως)
hv,m t/r/T («τωρώθ Μωσέ», οἱ νόμοι τοῦ Μωυσέως)
l,M,h ydEy: («γιαδέ χαμ-μέλεχ», αἱ δύο χεῖρες τοῦ βασιλέως)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΓΕΝΟΣ, ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ἀρσ.

θηλ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.

Ἑν. ἀρ.
sWs ((«σούς»)
sWs («σούς»)

hs;Ws
tsWs

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.

Πληθ. ἀρ.
µysiWs («σουσίμ»)
yseWs («σουσέ»)

t/sWs («σουσώθ»)
t/sWs («σουσώθ»)

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.

Δυϊκός ἀρ.
µyIsWs («σουσάγιμ»)
yseWs («σουσέ»)

µyIts;Ws («σουσαθάγιμ»)
ytes;Ws («σουσαθέ»)

(«σουσά»)
(«σουσάθ»)

 Μερικές φορές ἡ συνεζευγμένη κατάσταση προσλαμβάνει τήν κατάληξη y–I («ι»)
ἤ / («ο»), ἡ ὁποία ὀνομάζεται γιώδ ἤ βάβ τῆς συνοδείας, î ἤ ô compaginis, π.χ.
qd,x,yKil]m («μαλχι-τσέδεκ», ὁ βασιλεύς τῆς δικαιοσύνης), r[ob] /nB] («μπενώ βε῾ώρ»,
ὁ υἱός τοῦ Βεώρ).
 Ἡ σχέση τῆς γενικῆς ἐκφράζεται μερικές φορές μέ τήν πρόθεση l] («λέ», εἰς),
π.χ. dywId:l] rmoz“mi («μιζμώρ λε-Δαβίδ», ψαλμός τῷ Δαυΐδ = ψαλμός τοῦ Δαυίδ).
 Στήν συνάφεια τοῦ λόγου εἶναι δυνατόν νά σχηματίζονται ἀλληλοδιαδόχως πολλές
γενικές, ὁπότε θά σχηματισθοῦν πολλές συνεζευγμένες καταστάσεις,
π.χ. laer:c]yI ynEb] yhela yrEb]DI («ντιβρε Ἐλωχε βενε Γισρα᾽έλ», οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ τῶν
υἱῶν τοῦ Ἰσραήλ).
2. ΔΟΤΙΚΗ: Τήν δοτική πτώση ὅλων τῶν ἀριθμῶν, ἀρσ. καί θηλ. ὀνομάτων, ἡ
Ἑβρ. γλώσσα τήν ἀποδίδει μέ τίς προθέσεις l] («λέ», εἰς), ἡ ὁποία συνδέεται μέ τό
οὐσιαστικό σέ μία λέξη, καί μέ τήν la, («ἔλ», εἰς),
π.χ. µd:a;l] («λε-ἀδάμ», ἀνθρώπῳ τινί)
µd:a;la, («ἐλ- ἀδάμ», ἀνθρώπῳ τινί)
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3. ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ: Τήν αἰτιατική ἡ Ἑβρ. γλώσσα ἀποδίδει μέ τήν πρόθεση tae («ἔθ»)
ἤ ta,e («-ἐθ»),
π.χ. µd:a;h;ta, («ἐθ- χα-ἀδάμ», τόν ἄνθρωπο)
ἤ µd:a;h; tae («ἐθ χα-ἀδάμ», τόν ἄνθρωπο)
Τό tae («ἔθ») μπορεῖ καί νά παραλειφθεῖ, ὅταν ἀπό τά συμφραζόμενα καθίσταται
φανερό ὅτι πρόκειται περί αἰτιατικῆς.
4. ΚΛΗΤΙΚΗ: Ἡ κλητική εἶναι ὅμοια μέ τήν ὀνομαστική.

Λέξεις τοῦ παρόντος μαθήματος
hw:x]mi

(«μιτσβά»)

tyrIB]

(«μπερίθ»)

hd:Why“

(«Γιεχούδα»)

jWr

(«ρούαχ»)

vm,v,

(«σέμες»)

r<D<

(«ντέρεχ»)

µyIny[e

(«ἑνάγιμ»)

µyIdy:

(«γιαδάγιμ»)

qyDIx

(«τσαντίκ»)

yxir:

(«ρατσίν»)

hK;su

(«σουκκά»)

ἐντολή (ὄνομα οὐσ., γένους ἀρσ.,
ἀριθμ. ἑνικ., ἀπολ. κατ.)
διαθήκη (ὄνομα οὐσ., γένους θηλ,
ἀριθμ. ἑνικ., ἀπολ. κατ.)
Ἰούδας (κύριο ὄνομα, γέν. ἀρσ.,
ἀριθμ. ἑνικ., ἀπολ. κατ.)
πνεῦμα (ὄνομα οὐσ., γέν. θηλ. [σπαν.
ἀρσ.], ἀριθμ. ἑνικ., ἀπολ. κατ.)
ἥλιος (ὄνομα οὐσ., γέν. θηλ. καί
ἀρσ., ἀριθμ. ἑνικ., ἀπολ. κατ.)
ὁδός (ὄνομα οὐσ., γέν. ἀρσ. [σπαν.
θηλ.], ἀπόλ. κατ.
τά δύο μάτια (ὄνομα οὐσ., γέν. θηλ.
καί ἀρσ., ἀριθμ. δυϊκοῦ, ἀπολ. κατ.,
τοῦ οὐσ. yI[ [«ἅγιν»], «ὀφθαλμός»)
τά δύο χέρια (ὄνομα οὐσ., γέν. θηλ.
[σπαν. ἀρσ.], ἀριθμ. δυϊκοῦ, ἀπολ.
κατ., τοῦ οὐσ. dy: [«γιάδ»], «χέρι»)
δίκαιος (ὄνομα ἐπίθ., γέν. ἀρσ.,
ἀριθμ. ἑνικ., ἀπολ. κατ.)
δρομεῖς (μετοχή, γέν. ἀρσ., ἀριθμ.
πληθ. τῆς μτχ. ≈r: («ράτς»), «δρομεύς», ἀπό ρίζα ≈Wr [«ρούτς»],
«τρέχω».
Γιά τόν πληθ. ὑπάρχει καί τύπος
µyxir: [«ρατσίμ»])
σκηνή (ὄνομα οὐσ., γέν. θηλ. ἀριθμ.
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t/Ksu

(«σουκκώθ»)

tpc]

(«σεφάθ»)

hn:v;

(«σανά»)

µynIv;

(«σανίμ»)

t/nv;

(«σανώθ»)

ba;

(«ἄβ»)

t/ba;

(«ἀβώθ»)

hn:/y

(«γιωνά»)

µynI/y

(«γιωνίμ»)

sWs

(«σούς»)

l,m,

(«μέλεχ»)

hv,m

(«Μωσέ»)

tr/T

(«τωράθ»)

t/r/T

(«τωρώθ»)

ydEy:

(«γιαδέ»)

qd,x,yKil]m

(«Μαλχι-τσέδεκ»)

yKil]m

(«μαλχί»)
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ἑνικοῦ, ἀπολ. κατ.)
σκηνές (ὄνομα οὐσ., γέν. θηλ., ἀριθμ.
πληθ., ἀπολ. κατ.)
χεῖλος (ὄνομα οὐσ., γέν. θηλ.
(ἀπαντᾶ καί ὡς ἀρσ.), ἀριθμ. ἑνικοῦ,
συνεζ. κατ. Ἡ ἀπόλ. κατ. εἶναι hp;c;
[«σαφά»])
ἔτος (ὄνομα οὐσ., γέν. θηλ., ἀριθμ.
ἑνικ., ἀπολ. κατ.)
ἔτη (ὄνομα οὐσ., γέν. θηλ., ἀριθμ.
πληθ., ἀπολ. κατ.)
ἔτη (ὄνομ. οὐσ., γέν. θηλ., ἀριθμ.
πληθ., ἀπολ. κατ.)
πατήρ (ὄνομ. οὐσ., γέν. ἀρσ., ἀριθμ.
ἑνικ., ἀπολ. κατ.)
πατέρες (ὄνομ. οὐσ., γέν. ἀρσ.,
ἀριθμ. πληθ., ἀπολ. κατ.)
περιστερά (ὄνομ. οὐσ., γέν. θηλ.,
ἀριθμ. ἑνικ., ἀπολ. κατ.)
περιστερές (ὄνομ. οὐσ., γέν. θηλ.,
ἀριθμ. πληθ., ἀπολ. κατ.)
ἵππος (ὄνομ. οὐσ. γέν. ἀρσ., ἀριθμ.
ἑνικ., ἀπόλ. κατ.· hs;Ws = ἡ ἵππος)
βασιλεύς (ὄνομα οὐσ., γέν. ἀρσ.,
ἀριθμ. ἑνικ., ἀπολ. κατ.)
Μωυσῆς (κύριο ὄνομα, γέν. ἀρσ.,
ἀριθμ. ἑνικ., ἀπολ. κατ.)
ὁ νόμος (ὄνομ. οὐσ., γέν. θηλ., ἀριθμ.
ἑνικ., συνεζ. κατ. Ἡ ἀπόλ. κατ. εἶναι
hr:/T [«τωρά»])
νόμοι (ὄνομ. οὐσ., γέν. θηλ., ἀριθμ.
πληθ., συνεζ. κατ. Ἡ ἀπόλ. κατ.
εἶναι ὁμοίως t/r/T [«τωρώθ»])
τά δύο χέρια (ὄνομα οὐσ., γέν. θηλ.,
ἀριθμ. δυϊκ., συνεζ. κατ., τοῦ οὐσ. dy:
[«γιάδ»], χέρι)
Μελχισεδέκ (κύριο ὄνομα, γέν. ἀρσ.,
ἀριθμ. ἑνικ., ἀπολ. κατ.)
βασιλεύς (ὄνομ. οὐσ., γέν. ἀρσ.,
ἀριθμ. ἑνικ., συνεζ. κατ., τοῦ οὐσ.

qd,x,

l,m, [«μέλεχ»], βασιλεύς)
(«τσέδεκ»)

δικαιοσύνη (ὄνομ. οὐσ., γέν. ἀρσ.,
ἀριθμ. ἑνικ., ἀπολ. κατ.)
Ὅλη μαζί ἡ φράση qd,x,yKil]m σημαίνει «βασιλεύς δικαιοσύνης».
/nB]
(«μπενώ»)
υἱός (ὄνομ. οὐσ., γέν. ἀρσ., ἀριθμ.
ἑνικ., συνεζ. κατ., μέ ô comp.)
r[ob]
(«βε῾ώρ»)
Βεώρ (κύριο ὄνομ., γέν. ἀρσ., ἀριθμ.
ἑνικ. ἀπολ. κατ.)
rmoz“mi
(«μιζμώρ»)
ψαλμός (ὄνομ. οὐσ., γέν. ἀρσ., ἀριθμ.
ἑνικ., ἀπολ. κατ.)
dywId:l]
(«λε-δαυίδ»)
τῷ Δαυίδ ἤ τοῦ Δαυίδ (ἡ πρόθ. l]
[«λέ»] + τό κύρ. ὄνομ. dywId:
[«Δαβίδ»])
yrEb]DI
(«ντιβρέ»)
λόγοι (ὄνομ. οὐσ., γέν. ἀρσ., ἀριθμ.
πληθ., συνεζ. κατ., τοῦ οὐσ. rb;D:
[«νταβάρ»], λόγος)
yhela
(«Ἐλωχέ»)
Θεός (θεῖο ὄνομα, γέν. ἀρσ., ἀριθμ.
ἑνικ., συνεζ. κατ.)
ynEb]
(«μπενέ»)
υἱοί (ὄνομ. οὐσ., γέν. ἀρσ., ἀριθμ.
πληθ., συνεζ. κατ., τοῦ ουσ. Be
[«μπέν»], υἱός)
laer:c]yI
(«Γισρα᾽έλ»)
Ἰσραήλ (κύριο ὄνομα, γέν. ἀρσ.,
ἀριθμ. ἑνικ., ἀπολ. κατ.)
la,
(«ἔλ»)
εἰς (πρόθεση)
µd:a;l]
(«λε-ἀδάμ»)
τῷ ἀνθρώπῳ ἤ τοῦ ἀνθρώπου (ἡ
πρόθ. l] [«λέ»], εἰς, + µd:a; [«ἀδάμ»]
ὄνομ. οὐσ., γέν. ἀρσ., ἀριθμ. ἑνικ.,
ἀπολ. κατ.)

ΑΠΛΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ
Διμηνιαία Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
Μάιος - Ἰούνιος 2014 – Τεῦχος 69
Ἰδιοκτήτης
Ἱερά Μητρόπολις Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
Δημητσάνα 220 07
Ἐκδότης - Συντάκτης
Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
Διευθυντής
Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Κανάκης
220 07 Δημητσάνα - Τηλ. 27950-31217
Ὑπεύθυνος Ἐκδόσεως
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Κιούσης

128

