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 ἅγιος 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 ἅγιος Γέροντας πατήρ 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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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2015
1. Πέρασε, ἀδελφοί χριστιανοί, τό ἔτος 2014 καί ἰδού σήμερα, μπήκαμε σέ νέο
ἔτος, τό 2015. Ἄς εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γιατί παρατείνει τήν ζωή μας. Κάθε
φορά ἐδῶ στήν Ἐκκλησία εὐχόμαστε: «Παράτεινον, Κύριε, τό ἔλεός Σου, τοῖς γινώσκουσί Σε».
Τί νά σᾶς πῶ καί τί νά σᾶς εὐχηθῶ, ἀγαπητοί μου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς εἰσόδου
μας στό νέο ἔτος; Ἐπειδή, ἰδιαίτερα ἐμεῖς οἱ Ἱερεῖς καί οἱ Ἐπίσκοποι, πρέπει νά λέμε
τήν ἀλήθεια, ἐπιτρέψτε μου λοιπόν στήν πρωτοχρονιάτικη αὐτή ἐγκύκλιό μου νά σᾶς
πῶ ἀλήθειες ὡς Ἐπίσκοπος, πού εἶμαι ὑπεύθυνος γιά τήν σωτηρία σας καί πρέπει νά
ἀγωνιῶ γι᾽ αὐτήν. Ναί! Ἐμεῖς οἱ Ἱερεῖς σας θά δώσουμε λόγο στόν Θεό ὄχι μόνο γιά
τήν δική μας σωτηρία, ἀλλά καί γιά τό τί κάναμε γιά τήν δική σας σωτηρία. Δηλαδή:
Ἕνας Παπᾶς καί ἕνας Δεσπότης δέν φτάνει νά γίνει ὁ ἴδιος ἅγιος, ἀλλά πρέπει νά
κάνει ἅγιο καί τόν λαό στόν ὁποῖο ἐργάζεται.
2. Τό νέο ἔτος, ἀδελφοί χριστιανοί, εἶναι συνέχεια τοῦ προηγούμενου ἔτους. Τό προηγούμενο ἔτος, ὅπως καί τά δύο προ-προηγούμενα ἔτη, τά ζήσαμε μέ ἀγωνία, λόγω
τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Τό κακό δέ εἶναι ὅτι ἡ ἀγωνία αὐτή ἐπηρεάζει ὄχι μόνο
ἐμᾶς τούς μεγάλους, ἀλλά καί τά νέα τά παιδιά, πού ὀνειρεύονται μιά ὄμορφη ζωή.

Σέ παλαιότερα κηρύγματα εἶχα θίξει τό θέμα ποιός φταίει γιά τήν κατάσταση αὐτή
στήν πατρίδα μας καί τί πρέπει νά γίνει γιά τήν διόρθωσή της. Καί εἶπα, ἄν τό
θυμᾶστε – γιατί ἐγώ τό θυμᾶμαι – , εἶπα καί ἔγραψα ὅτι αἰτία γιά τήν κρίση τῆς πατρίδος μας εἶναι τά ἁμαρτήματά μας. Τά ἁμαρτήματα ὅλων, μά ἰδιαίτερα τά ἁμαρτήματα τῶν ἀρχόντων, τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων. Καί γιά
τήν θεραπεία τοῦ κακοῦ πού μᾶς συνέβηκε ἔλεγα καί πάλι ἔλεγα στά κηρύγματά μου
ὅτι πρέπει νά μετανοήσουμε. Ὅτι πρέπει νά ἀναζητήσουμε τόν καλό Θεό μας, τόν
Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν καί νά πάρουμε ἀπόφαση νά ἐφαρμόζουμε τό ἅγιο θέλημά
Του. Ἀλλά οἱ πολλοί μᾶς κοροϊδεύουν καί μᾶς ἐμπαίζουν γιά τό κήρυγμά μας αὐτό,
τό περί μετανοίας κήρυγμα. Ἀλλά, καί στό ἐπίσημο αὐτό πρωτοχρονιάτικο κήρυγμά
μου, ἀδελφοί, θέλω νά πῶ πάλι τό ἴδιο: Ὅτι, δηλαδή, ἡ μετάνοια ὅλων μας καί μάλιστα
τῶν ἀρχόντων μας, αὐτό εἶναι τό μόνο σωστικό φάρμακο πού θά σώσει τήν ἀγαπημένη
μας πατρίδα τήν Ἑλλάδα.
3. Ποῦ τό βρῆκα αὐτό τό φάρμακο; Τό βρῆκα στήν φαρμακαποθήκη πού λέγεται
«Ἁγία Γραφή». Σ᾽ αὐτό τό ἀθάνατο βιβλίο, πού δέν μπορεῖ κανείς νά τό κλονίσει, ὅσο
καί ἄν τό πολέμησαν καί τό πολεμοῦν μέ λύσσα οἱ ἄπιστοι καί οἱ ἄθεοι, στήν Ἁγία
Γραφή λοιπόν οἱ κοινωνικές καί οἰκονομικές ταραχές σέ ἕνα ἔθνος ἑρμηνεύονται ἀπό
τίς ἁμαρτίες τοῦ ἔθνους αὐτοῦ. Γι᾽ αὐτό καί οἱ προφῆτες τοῦ Θεοῦ, στήν Παλαιά Διαθήκη ἀκόμη, γιά τήν διόρθωση ἑνός κακοῦ πού συνέβαινε στό ἔθνος κήρυτταν τήν
μετάνοια. Καί μάλιστα, ἄν δέν ἔβλεπαν τήν μετάνοια, προφήτευαν χειρότερα κακά
στόν τόπο.
4. Ἀγαπητοί μου, θέλω νά εἶμαι ἀληθινός προφήτης τοῦ Θεοῦ σέ σᾶς καί ὄχι ψευδοπροφήτης. Γιατί τό κήρυγμα τῶν ψευδοπροφητῶν δέν ἔλεγε γιά μετάνοια, ἀλλά γιά
τήν θεραπεία ἑνός κακοῦ πρότεινε ἀνθρώπινες λύσεις, λύσεις ὅμως χωρίς τόν Θεό.
Μιλώντας ὡς Ἐπίσκοπός σας σέ σᾶς εὔχομαι τό νέο ἔτος νά σκεφθοῦμε ὅλοι μας σοβαρά καί νά πάρουμε ὅλοι μας, καί ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς καί σεῖς, νά πάρουμε ἀπόφαση νά
ξαναγυρίσουμε στήν γραμμή τῶν πατέρων μας καί τῶν ἁγιασμένων παπούδων μας,
πού ἀγωνίστηκαν καί μᾶς παρέδωσαν ἐλεύθερη πατρίδα. Πῶς ἔζησαν αὐτοί; Ἔζησαν
μέ τήν πίστη στόν Χριστό καί στήν Παναγία. Ἔκτιζαν Ἐκκλησιές, ἄναβαν καντήλια,
πήγαιναν κάθε Κυριακή στήν Ἐκκλησία, ζητοῦσαν πνευματικό νά ἐξομολογηθοῦν
καί παπᾶ νά μεταλάβουν. Πάνω ἀπ᾽ ὅλα εἶχαν τήν πίστη στόν Θεό. Στούς νέους τῆς
Πνύκας ὁ Κολοκοτρώνης τό εἶπε καθαρά: «Ὅταν πιάσαμε τά ἅρματα εἴπαμε·
“Πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος”». Στήν πατρίδα μας, μά ἰδιαίτερα
ἐδῶ στήν Πελοπόννησο, ἔζησαν καί ἀνατράφηκαν οἱ ἄνθρωποι ἀκολουθώντας τοῦ
Θεοῦ τήν στράτα. Βλαστήμια δέν ἀκουγόταν. Καί ἄν κάπου ἀκουγόταν ὁ βλάσφημος
ἀντιμετώπιζε τήν ὀργή τῶν ἄλλων πιστῶν χριστιανῶν. Κάποτε στό καράβι τοῦ Κανάρη ἕνας ναύτης βλασφήμησε· καί ὁ Κανάρης τοῦ εἶπε: «Θά σέ κρεμάσω στό κατάρτι. Τό καράβι μου εἶναι καράβι τῆς Παναγιᾶς»!
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5. Στά χρόνια ὅμως πού ζοῦμε, ἀδελφοί χριστιανοί, ἔχει ἀτονήσει τό θρησκευτικό
αἴσθημα. Δέν μιλάει μέσα μας δυνατά ἡ πίστη. Τό ὅτι κάνουμε πανηγύρια καί λιτανεῖες
αὐτό δέν λέει τίποτε. Ἀφοῦ νά καταλάβετε – ἄς τό πῶ καί αὐτό – ὅτι «λιτανεία»
εἶναι ἀπό τό ρῆμα «λίττομαι» (βλέπε καί τήν λέξη «λιτή»), πού σημαίνει «παρακαλῶ», «προσεύχομαι». «Λιτανεία» σημαίνει προσευχή. Ὥστε, λοιπόν, ὅταν κάνουμε
τίς λιτανεῖες, στήν ὅλη μας πορεία ἀπό τόν Ναό πρέπει ἀπό μέσα μας νά λέμε τήν
προσευχή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησέ με». Καί σέ μερικά σημεῖα τῆς πορείας στεκόμαστε καί κάνουμε «δέηση» λέγοντας ὅλοι μαζί, σύντομα καί δυνατά τήν προσευχή
στόν Ἰησοῦ, πού πρῶτα λέγαμε μυστικά. Εἶναι τό λεγόμενο λιτανευτικό «Κύριε ἐλέησον». Ποιός ὅμως προσεύχεται στήν πορεία τῆς λιτανείας; Λιτανεύοντας τόν ἅγιο
ὅλο καί κουβεντιάζουμε καί λέμε ἄσχετα πράγματα. Τυπική θρησκευτικότητα ἔχουμε
καί ὄχι καρδιακή. Ἄς μή κρίνουμε λοιπόν τήν θρησκευτικότητά μας ἀπό τίς πανηγύρεις καί τίς λιτανεῖες.
6. Χριστιανοί μου, νέο ἔτος ὑποδεχθήκαμε σήμερα. Ἄς πάρουμε ἀπόφαση νά γίνουμε
καί ἐμεῖς καινούργιοι. Νά ἀνανεώσουμε τούς λογισμούς μας καί τίς ἐπιθυμίες τῆς
καρδιᾶς μας. Ἄς πάρουμε τήν ἀπόφαση νά προσευχόμαστε πρωί καί βράδυ μέ μιά
σύντομη προσευχή. Νά πηγαίνουμε κάθε Κυριακή στήν Ἐκκλησία. Νά νηστεύουμε
τήν Τετάρτη καί τήν Παρασκευή καί τίς Τεσσαρακοστές. Ὅσο μπορεῖ ὁ κάθε ἕνας.
Νά μελετοῦμε τό ἅγιο καί ἱερό Εὐαγγέλιο. Καί προπαντός, αὐτήν τήν χρονιά, ἄς
πᾶμε νά ἐξομολογηθοῦμε σέ ἕνα πνευματικό πατέρα τά κρίματά μας. Πῶς τά σηκώνουμε αὐτά τά βάρη πάνω μας; Καί μέ τίς καλές αὐτές ἀποφάσεις, ἄν τίς πραγματοποιήσουμε, σᾶς τό ὑπόσχομαι, ἀδελφοί μου, σᾶς τό ὑπόσχομαι – λέγω – ὅτι ἀπό τό
ἔτος αὐτό, θά ἀρχίσουμε νά νοιώθουμε μιά ὄμορφη ζωή. Ζωή μέ νόημα καί περιεχόμενο, γιατί ἡ ζωή εἶναι γλυκειά μόνο κοντά στόν Θεό. Ἐνῶ μακρυά ἀπό τόν Θεό ἡ
ζωή εἶναι βαρετή. «Τήν χαρά θά βρεῖς μονάχα στοῦ Χριστοῦ τήν ἀγκαλιά», ἔλεγε
ἕνα παλαιό ποίημα.
Αὐτά εἶχα νά συστήσω καί σέ σᾶς καί στόν ἑαυτό μου, ἀγαπητοί μου, σήμερα στό
ἐγκύκλιο πρωτοχρονιάτικο κήρυγμά μου. Ἄς μᾶς δώσει τήν Εὐχή Της ἡ Παναγιά
νά ζήσουμε ἐπί τέλους κατά τό θέλημα τοῦ Κυρίου, γιά νά δοῦμε καλύτερες ἡμέρες
καί σάν ἄτομα καί σάν οἰκογένειες καί σάν ἑλληνική πατρίδα. Γιά νά εἶναι πραγματικά
εὐτυχισμένο τό νέο ἔτος 2015 καί τά ὑπόλοιπα ἔτη τῆς ζωῆς μας, ὅπως τό θέλουμε
καί ὅπως τό εὐχόμαστε. ΑΜΗΝ!
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 11 Ἰανουαρίου 2015

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ
1. Χθές, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑόρτασε τήν μνήμη
ἑνός μεγάλου ἁγίου πατέρα, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης. Πραγματικά εἶναι μεγάλος ὁ πατέρας αὐτός, μεγάλος καί γιά τήν ἁγία του ζωή καί
γιά τήν θαυμαστή του θεολογία. Ἀφοῦ, νά φανταστεῖτε!, ἡ Ζ´ Οἰκουμενική Σύνοδος ἀργότερα, τό 787, τόν ὀνόμασε «πατέρα τῶν πατέρων»! Ἦταν ἀδελφός
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης καί χαρακτηρίστηκε ὡς
πρός τήν θεολογία «ὁ δεύτερος» μετά ἀπό αὐτόν! Διαφορετικά ὅμως ἀπό τόν
Μέγα Βασίλειο ὁ ἅγιος Γρηγόριος δέν ἐφοίτησε σέ σχολές, ἀλλά ἀρκέστηκε
στήν μαθητεία μέ δάσκαλο τόν ἀδελφό του καί στήν κατ᾽ ἰδίαν μελέτη. Ἀγαποῦσε πολύ τήν ἡσυχία καί τήν μελέτη ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης. Γι᾽ αὐτό καί
συχνά κατέφευγε στόν Πόντο, στό ἡσυχαστήριο πού ἵδρυσε ὁ ἀδελφός του Βασίλειος παρά τόν Ἴριν ποταμό. Ἐκεῖ, ἡ ροή τοῦ ποταμοῦ, τά πολλά εὔοσμα
λουλούδια καί τά ὠδικά πτηνά, μαζί μέ τήν ἡσυχία, κινοῦσαν τόν Γρηγόριο σέ
θαυμασμό καί δοξολογία τοῦ Δημιουργοῦ, ἀλλά καί σέ θεολογική καί ἐπιστημονική ἔρευνα. Ὁ Γρηγόριος δέν μελετοῦσε μόνο τήν Ἁγία Γραφή, τήν ὁποία ἀγάπησε μέ πάθος, ἀλλά καί τήν φιλοσοφία, τήν ἔξω παιδεία καί παίδευση. Ἰδιαίτερα ἀγαποῦσε τόν Πλάτωνα, τόν ὁποῖο καί μελέτησε καλά ἐκεῖ στό ἐρημητήριο
τοῦ Πόντου. Τήν φιλοσοφική του δέ παιδεία ὁ Γρηγόριος τήν χρησιμοποίησε
ἀργότερα γιά τήν θεολογική καί ποιμαντική του προσφορά στήν Ἐκκλησία,
ὅπως τό ἴδιο ἔκαναν καί ἄλλοι ἅγιοι πατέρες, πού εἶχαν μόρφωση ἀπό τήν ἔξωθεν παιδεία.
2. Μέ τήν προτροπή τοῦ ἀδελφοῦ του Βασιλείου, ἐπισκόπου Καισαρείας, ὁ
Γρηγόριος χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος Νύσσης. Ἀλλά εἴπαμε ὅτι ὁ Γρηγόριος
ἦταν ἡσυχαστική φύση καί ὄχι διοικητική. Γι᾽ αὐτό, παρά τίς καλές του προθέσεις, πολλές φορές ἔπεφτε σέ ποιμαντορικά σφάλματα, γιά τά ὁποῖα ὁ ἀδελφός
του Βασίλειος τόν νουθετοῦσε στοργικά. Γιά τούς ἀντιαιρετικούς του ἀγῶνες
τοῦ ἐπετέθηκαν ἄγρια οἱ αἱρετικοί «ἀνόμοιοι», οἱ ὁποῖοι, ἔχοντας τήν ὑποστήριξη τοῦ ἀρειανόφρονα αὐτοκράτορα, κατάφεραν ἀκόμη καί νά τόν ἐκτοπίσουν ἀπό
τήν ἐπισκοπή του, ἀλλά μετά τόν θάνατο τοῦ αἱρετικοῦ αὐτοκράτορα ὁ Γρηγόριος ἐπανῆλθε στήν Νύσσα, ὅπου ἔγινε δεκτός μέ ἐνθουσιασμό. Ὁ θάνατος τοῦ
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ἀδελφοῦ του Βασιλείου, πού συνέβηκε τήν 1η Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 379, φόρτωσε τόν Γρηγόριο Νύσσης μέ τήν μεγάλη εὐθύνη νά γίνει τώρα αὐτός, σάν
κληρονόμος, ὁ συνεχιστής τοῦ μεγάλου πνευματικοῦ ἔργου τοῦ θανόντος ἀδελφοῦ. Καί πραγματικά, ἀδελφοί μου! Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης κράτησε τήν
παράδοση τοῦ ἀδελφοῦ του ἁγίου Βασιλείου, ἀλλά καί δέν περιορίστηκε μόνο σ᾽
αὐτήν. Τήν αὔξησε. Ἔλαβε μέρος στήν Β´ Οἰκουμενική Σύνοδο καί μάλιστα
ἀναγνωρίστηκε σ᾽ αὐτήν ὡς μία μεγάλη θεολογική μορφή, γιατί ἐξέφρασε ἐνώπιον τῶν πατέρων τῆς Συνόδου ὀρθά καί δυναμικά τήν τριαδολογία καί τήν
πνευματολογία τῶν Καππαδοκῶν θεολόγων. Ἀλλά καί ἄλλες ἀποστολές ἀνέλαβε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης. Τό 383 στήν Κωνσταντινούπολη ἔλαβε μέρος
καί σέ ἄλλη Σύνοδο, στήν ὁποία ἐξεφώνησε λόγο γιά τήν θεότητα τοῦ Υἱοῦ καί
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
3. Θά ἤθελα τώρα τελειώνοντας, ἀδελφοί χριστιανοί, νά σᾶς πῶ κάτι ἀπό τήν
διδασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, πού τήν μνήμη του ἑορτάσαμε χθές:
(α) Κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο ὁ Θεός εἶναι ὁ Ὤν, εἶναι τό ὄντως Ὄν, διότι εἶναι
ἄκτιστος. Ὁ χαρακτηρισμός αὐτός γιά τόν Θεό βρίσκεται στήν Ἁγία Γραφή,
ἀλλά ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης τόν βρῆκε καί στά συγγράμματα τοῦ Πλάτωνος, ὁ ὁποῖος ἔτσι καί αὐτός ὀνομάζει τό θεῖον. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε κτιστοί καί ἡ ζωή μας λαμβάνει νόημα μόνο ὅταν μετέχουμε στόν Ὄντα Θεό.
Ἔτσι εἶναι, χριστιανοί μου. Πρίν ἀπό 100 χρόνια δέν ὑπήρχαμε καί μετά ἀπό
100 χρόνια πάλι δέν θά ὑπάρχουμε στόν κόσμο αὐτό. Ἀλλά πρίν ἀπό 100 καί
πρίν ἀπό χιλιάδες χρόνια καί πρό πάντων τῶν αἰώνων ὑπῆρχε ὁ Θεός. Ἐμεῖς
γινόμαστε παρελθόν, ἀλλά ὁ Θεός εἶναι πάντοτε παρών. Ὁ σκοπός τῆς ζωῆς
μας εἶναι νά βροῦμε τόν Θεό καί νά ἑνωθοῦμε μαζί Του. Καί εἶναι βεβαίως δυνατόν ὁ ἄνθρωπος νά ἑνωθεῖ μέ τόν Θεό, γιατί ὁ Θεός ἑνώθηκε μέ τόν ἄνθρωπο
καί ἑορτάσαμε τά Χριστούγεννα.
(β) Ἀλλά γιά τήν ἕνωσή μας μέ τόν Θεό, πού ὁ ἅγιος Γρηγόριος τήν λέγει μέ
τόν ὅρο «ἀνάκραση», χρειάζεται ἡ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς μας. Γιατί, ὅπως
θά μᾶς τό ποῦν καί ἄλλοι ἀργότερα ἅγιοι πατέρες, γιά τόν Θεό εἶναι ἀδύνατο νά
ἑνωθεῖ μέ ἀκάθαρτο. Καί ὁ Κύριός μας εἶπε: «Οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ τόν Θεόν
ὄψονται» (Ματθ. 5,8). Ὡς πρότυπο στόν ἀγῶνα μας γιά τήν καθαρότητα τῆς
καρδιᾶς μας παρουσιάζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης τόν βίο τοῦ Μωυσέως. Κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο ἡ ζωή τοῦ Μωυσῆ μπορεῖ νά γίνει «ὑπόδειγμα βίου» καί
«ἀρετῆς ὑποθήκη»! Ὅπως δηλαδή ὁ Μωυσῆς ἔφυγε ἀπό τήν Αἴγυπτο καί
πῆγε στήν ἔρημο, ἔτσι καί κάθε ψυχή, πού σάν κι᾽ αὐτόν διψᾶ νά βρεῖ καί νά δεῖ
τόν Θεό, πρέπει νά ἀποχωριστεῖ ἀπό τόν θόρυβο καί τήν ταραχή τοῦ κόσμου καί
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νά ἀγαπήσει τήν ἡσυχία. Γιά τήν θεογνωσία εἶναι ἀπαραίτητος ὁ ἡσυχασμός.
Καί ὅπως ὁ Μωυσῆς ἀνέβηκε στό ὄρος καί ἐκεῖ στήν κορυφή του εἶδε τόν Θεό,
ἔτσι καί ἡ ψυχή πρέπει νά ἀνυψωθεῖ ἀπό τά γήϊνα, ἀπό τά χαμαίζηλα, νά νεκρώσει τίς γήϊνες ἐπιθυμίες, νά ἀνέλθει σέ ὕψη ἀρετῆς καί τότε θά λάβει θεοπτία καί θά ἔχει γνώση τοῦ Θεοῦ.
4. Ἀδελφοί χριστιανοί! Ἄς τό παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ ζωή μας, ἔτσι ὅπως τήν
ζοῦμε, δέν εἶναι ὡραία, γιατί δέν ἔχει θεϊκά ἐνδιαφέροντα. Τά λόγια μας καί οἱ
πράξεις μας εἶναι ὅλο γιά τά γήϊνα καί ὅλο γιά τά σωματικά. Καί ὅμως, ἀδελφοί, ἔχουμε καί ψυχή, πού ἔχει γίνει γιά τόν Θεό καί εὐφραίνεται μόνο σ᾽ Αὐτόν.
Ἀλλοίμονό μας δέ ἄν καί τήν φετεινή χρονιά μείνουμε πίσω καί δέν προχωρήσουμε καθόλου στήν θεογνωσία. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος, ἐπίσκοπος Νύσσης, μᾶς
δείχνει τόν δρόμο γιά νά βροῦμε καί νά χαροῦμε τόν Θεό μας. Εἶναι τό νά ἀρχίσουμε ὅλοι ἕνα εὐλογημένο ἀγώνα ἐναντίον τῶν κακιῶν μας καί τότε, μέ τόν
ἀγώνα αὐτόν, ὅλο καί θά καθαρίζεται ἡ καρδιά μας καί θά ἔχει ὅλο καί ὑψηλότερες ἀναβάσεις πρός τά ὄρη τῆς θεογνωσίας. Αὐτή, χριστιανοί μου, εἶναι ἡ ζωή
πού ἔζησαν καί ζοῦν οἱ ἅγιοι, οἱ ὄντως μακάριοι. Εἶναι ζωή εὐτυχισμένη καί
αἰώνια. Σᾶς τήν εὔχομαι νά τήν ἀποκτήσετε, ΑΜΗΝ.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 18 Ἰανουαρίου 2015

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά σᾶς πῶ λίγα λόγια γιά τόν ἅγιο Ἀθανάσιο, Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας, τοῦ ὁποίου τήν μνήμη ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας.
Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος, ἀγαπητοί μου, εἶναι ὁ μεγαλύτερος πατέρας τῆς ἀρχαίας
Ἐκκλησίας. Φωτίστηκε πολύ ἀπό τόν Θεό, ὥστε αὐτός, περισσότερο ἀπ᾽ ὅλους
τούς ἄλλους κατανόησε τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τό ἐξέφρασε. Γιά τήν
ὑπεράσπιση δέ τῆς ἀλήθειας ὑπέστη διωγμούς καί ἐξορίες, πέντε τόν ἀριθμό.
Εἶναι ὁμολογητής καί μάρτυρας. Στό ἀνάστημά του ἦταν κοντός. Ἀλλά ἡ
Ἐκκλησία τόν εἶπε «Μέγα» καί τόν παρομοίασε μέ Ἄτλαντα. Τόν εἶπε «ἄτλαντα» Ὀρθοδοξίας! Πραγματικά! Στούς ὤμους του, μόνος αὐτός, κράτησε στήν
ἐποχή του ὅλη τήν πίστη!
1. Ἀπό μικρός διάβαζε πολύ τήν Ἁγία Γραφή, τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, τόσο ὥστε, ὅπως μᾶς λέγουν οἱ βιογράφοι του, τήν ἔμαθε ἀπέξω. Σπούδασε
καί τήν κοσμική σοφία· δέν ἔδωσε ὅμως τήν καρδιά του στά μαθήματα αὐτῆς,
ἀλλά τήν ἔδωσε στά θεϊκά νοήματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀπό τά ὁποῖα εἶχε συναρπασθεῖ. Μεγαλώνοντας γνωρίστηκε μέ ἔξοχο ἐκκλησιαστικό ἄνδρα, μέ τόν ἀρχιεπίσκοπο τῆς Ἀλεξάνδρειας τόν Ἀλέξανδρο, ὁ ὁποῖος ἐθαύμασε τήν ἀρετή τοῦ νεαροῦ Ἀθανασίου καί τόν ἀνέλαβε ὑπό τήν πνευματική του προστασία. Μεγάλη σημασία ὅμως γιά τήν πνευματική πρόοδο τοῦ Ἀθανασίου εἶχε ἡ γνωριμία του μέ τόν
ἅγιο Ἀντώνιο, τόν καθηγητή τῆς ἐρήμου. Ὁ μεγάλος αὐτός ἀσκητής βοήθησε καί
στήριζε πολύ τόν Ἀθανάσιο, ὄχι μόνο ὅταν ἦταν νεαρός καί πήγαινε κοντά του
στήν ἔρημο, ἀλλά καί ἀργότερα, ὅταν ἔγινε ποιμένας καί ἔδινε μάχες ἐναντίον τῶν
αἱρετικῶν.
3. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Ἀλέξανδρος, πού παρακολουθοῦσε τήν πρόοδο τοῦ Ἀθανασίου καί ἤθελε τήν ἀνάδειξή του γιά τήν ὠφέλεια τῆς Ἐκκλησίας,
τόν χειροτόνησε διάκονο καί τόν προσέλαβε ἄμεσο βοηθό του. Τήν περίοδο αὐτή ὁ
νεαρός διάκονος ὁλοκλήρωσε δύο του βιβλία, τό «Κατά Ἑλλήνων» καί τό «Περί
ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου». Στό πρῶτο του βιβλίο μιλάει γιά τήν πλάνη τῆς
εἰδωλολατρίας τῶν Ἑλλήνων, πού τούς ἔκανε νά καταπέσουν τόσο, ὥστε, παρά
τήν φιλοσοφία τους, νά μεταχερίζονται τά ὄργανα τοῦ σώματός τους καί τίς δυνάμεις τῆς ψυχῆς τους γιά τήν διάπραξη τοῦ κακοῦ (βλ. Λόγος κατά Ἑλλήνων 5,
ΒΕΠ 30,34-35). Στό δεύτερό του βιβλίο ὁ ἅγιος, στό «Περί ἐνανθρωπήσεως τοῦ
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Λόγου», μιλάει γι᾽ αὐτό πού γιορτάσαμε τά Χριστούγεννα, γιά τό ὅτι ὁ Υἱός τοῦ
Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος. Καί λέγει γιά τόν σκοπό τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ αὐτόν τόν σύντομο λόγο: «Αὐτός ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν»!
Ὁ Θεός δηλαδή ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο θεό! Γιά νά θεώσει τόν
ἄνθρωπο! Καί ἀφοῦ στήν Κοιλία τῆς Θεοτόκου ἑνώθηκε στό Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἡ θεία φύση μέ τήν δική μας τήν ἀνθρώπινη φύση, ἄρα καί ἐμεῖς, στήν
Κοιλία τῆς Θεοτόκου Ἐκκλησίας, μποροῦμε, διά τῶν θείων Μυστηρίων, νά ἑνωθοῦμε μέ τήν θεία φύση καί νά πετύχουμε τήν θέωση. «Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος,
γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο θεό», εἶπε ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος.
4. Τόν Μέγα Ἀθανάσιο τόν περίμεναν μεγάλοι ἀγῶνες, οἱ ὁποῖοι ἔφεραν δόξα σ᾽
αὐτόν καί στήν Ἐκκλησία. Ἐκεῖνον τόν καιρόν, ἀγαπητοί μου, ἐμφανίστηκε ὁ
Ἄρειος. Αὐτός καταγόταν ἀπό τήν Λιβύη, ἀλλά κατοικοῦσε στήν Ἀλεξάνδρεια
καί σπούδαζε φιλοσοφία. Φαινόταν ὅτι ζοῦσε ἀσκητικό βίο, ἀλλά ἐπειδή τήν θεολογία τήν ἔκρινε μέ τήν φιλοσοφία, ἀλλά καί κυρίως γιατί ἦταν ὑπερήφανος καί
δέν εἶχε λοιπόν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, γι᾽ αὐτό καί ἔπεσε σέ μεγάλη βλασφημία.
Βλασφήμησε τό Πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Δέν δεχόταν ὅτι ὁ Χριστός ἦταν πραγματικός Θεός, ὅμοιος μέ τόν Πατέρα. Δέν
Τόν δεχόταν ὅτι ἦταν προαιώνιος Θεός, συναΐδιος μέ τόν Πατέρα, ἀλλά Τόν κήρυττε ὡς κτίσμα τοῦ Θεοῦ. Τά ἔλεγε δέ αὐτά τά βλάσφημά του ὁ Ἄρειος μέ δύναμη φιλοσοφικοῦ λόγου, γι᾽ αὐτό καί ἔπειθε πολλούς στήν πλάνη του. Ἀκόμη
ἔπειθε καί ἱερεῖς καί μάλιστα καί ἀρχιερεῖς. Δημιούργησε κόμμα στήν Ἐκκλησία, ἔκανε «ἀρειανιστές». Τό πράγμα δημιούργησε ταραχή καί στήν Ἐκκλησία
καί στήν κοινωνία. Γι᾽ αὐτό ὁ αὐτοκράτορας Μέγας Κωνσταντῖνος, γιά νά φανεῖ
ἡ ἀλήθεια καί γιά τήν εἰρήνευση τῶν ἀνθρώπων, συνεκάλεσε τό 325 στήν Νίκαια τῆς Βιθυνίας τήν Α´ Οἰκουμενική Σύνοδο. Στήν Σύνοδο αὐτή μετεῖχε καί ὁ
ἅγιος Ἀθανάσιος, διάκονος ὤν. Ἄν καί διάκονος ὁ Ἀθανάσιος, ὅμως, ἐκπροσωπώντας τόν Γέροντα Ἐπίσκοπό του Ἀλεξανδρείας Ἀλέξανδρο, μίλησε, ἐνώπιον
τῶν 318 Πατέρων τῆς Συνόδου, μέ δύναμη πολύ καί ἀπέδειξε ἀπό τήν Ἁγία
Γραφή καί τήν Ἱερή Παράδοση ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι
ὅμοιος μέ τόν Θεό Πατέρα. Ὅτι εἶναι συνάναρχος καί συναΐδιος αὐτοῦ. Ὅτι δηλαδή δέν ὑπῆρχε χρονική στιγμή κατά τήν ὁποία δέν ὑπῆρχε ὁ Υἱός, ὅπως ἔλεγε
ὁ Ἄρειος. Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ἀπέδειξε ἀπό τίς Γραφές καί διακήρυξε αὐτό τό
δόγμα τῆς πίστης μας: «Ἅμα Πατήρ, ἅμα Υἱός»! Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ δηλαδή δέν
γεννήθηκε «ἐν χρόνῳ», ὅπως ὅλα τά δημιουργήματα, ἀλλά γεννήθηκε «ἀΐδια»
(= ἄχρονα) ἀπό τόν Θεό Πατέρα. Ὁ Χριστός δέν εἶναι κτίσμα, ἀλλά εἶναι Θεός
ἀληθινός. Εἶναι «ὁμοούσιος» μέ τόν Θεό Πατέρα.
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5. Ὁ διάκονος ἅγιος Ἀθανάσιος ἀπέβηκε τό κύριο πρόσωπο τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἡ Σύνοδος κατεδίκασε τήν διδασκαλία τοῦ Ἀρείου, ἀλλά αὐτός ὁ
Ἄρειος φρόντιζε καί μετά τήν καταδίκη του νά τήν διαδίδει καί νά ἀποκτᾶ περισσότερους ὀπαδούς. Ἔτσι καί ὅταν ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος, μετά τόν θάνατο τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἔγινε πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, οἱ ἀρειανοί τοῦ δημιουργοῦσαν πολλές
ἐνοχλήσεις. Πετύχαιναν μάλιστα, ἐπηρεάζοντες καί αὐτόν τόν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο, νά τόν ἐκτοπίζουν ἀπό τόν θρόνο του καί νά τόν στέλλουν ἐξορία. Γιά τά
ὀρθόδοξα δόγματα τῆς Νικαίας πέντε φορές, ἀγαπητοί μου, πέντε φορές ὁ ἅγιος
Ἀθανάσιος πῆγε ἐξορία. Ἀλλά ὅλες τίς σωματικές ταλαιπωρίες καί τά ψυχικά του
βάσανα τά ὑπέφερε καρτερικώτατα καί δέν ὑπεχώρησε καθόλου στόν ἀγῶνα του
γιά τήν πίστη. Δίδαγμα αὐτό καί παράδειγμα αὐτό καί γιά σᾶς τούς λαϊκούς,
ἀλλά πρό παντός γιά μᾶς τούς κληρικούς καί μάλιστα γιά μένα τόν ἐπίσκοπο.
Παράδειγμα ὅτι πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη μας. Γιά τήν
ὑπεράσπιση τῆς πίστης μας, χριστιανοί μου, νά εἴμαστε πρόθυμοι καί ἕτοιμοι καί
ἐξορίες καί φυλακές καί μαρτύρια, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, νά ὑποστοῦμε. Ἔτσι
εἶναι! Ὄχι μόνο νά φέρουμε τά ὀνόματα τῶν ἁγίων καί νά ἑορτάζουμε πανηγυρικά
τήν μνήμη τους, ἀλλά νά μιμούμαστε καί τό ἅγιό τους παράδειγμα καί τούς
ἀγῶνες τους γιά τήν πίστη. Σᾶς λέγω δέ, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ὅτι καί σήμερα
ὑπάρχουν ἀρειανοί, πού δέν πιστεύουν τήν θεότητα τοῦ Χριστοῦ μας. Οἱ λέγόμενοι
Χιλιαστές καί ψευδομάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, γιά παράδειγμα, εἶναι ἐγγόνια τοῦ
Ἀρείου, πού ἐπολέμησε ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος.
6. Τέλος, στά πνευματικά του τέκνα ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος, πού λυποῦνταν γιά
τούς διωγμούς του, τούς ἔλεγε σέ κάθε ταλαιπωρία πού τοῦ συνέβαινε αὐτό τό
ὡραῖο: «Νεφύδριόν ἐστιν καί θᾶττον παρελεύσεται»! «Σύννεφο» δηλαδή θά εἶναι
αὐτό τό κακό πού τοῦ ἔγινε καί σύντομα θά φύγει. Ἐνθυμοῦμαι τώρα, ὅταν ἤμουν
φοιτητής, στά κηρύγματα τοῦ πατρός Αὐγουστίνου, τοῦ συγχρόνου αὐτοῦ ὁμολογητοῦ καί ἀγωνιστοῦ τῆς πίστης μας, ἐρχόταν μία πολύ νεαρά χήρα γυναίκα μέ
τό μικρό της τό παιδάκι, 5 ἐτῶν στήν ἡλικία. Γιάννης ἦταν τό ὄνομα τοῦ μικροῦ.
Ἡ μητέρα του, ἀπ᾽ αὐτή τήν ἡλικία, τοῦ μάθαινε λογάκια ἀπό τούς ἁγίους πατέρες. Καί ρωτάγαμε ἐμεῖς οἱ φοιτητές τόν μικρό: «Γιαννάκη, τί εἶπε ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος;». Καί ὁ μικρούλης μέ τήν χαριτωμένη του φωνοῦλα ἔλεγε: «Συννεφάκι
εἶναι καί γρήγορα θά περάσει»!
Ἄς μᾶς εἶναι, ἀγαπητοί μου, παρηγοριά αὐτός ὁ λόγος τοῦ ἁγίου στά δύσκολα
τῆς ζωῆς μας. Καί ἡ κρίση στήν ἀγαπημένη μας πατρίδα «συννεφάκι εἶναι καί
γρήγορα θά περάσει»! ΑΜΗΝ.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 25 Ἰανουαρίου 2015

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΕΝΩΤΙΚΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ
1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ
ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Ὁ πατέρας αὐτός εἶναι ὁ ἄριστος θεολόγος τῆς
Ἐκκλησίας μας μετά τόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη. Πραγματικός θεολόγος, κατά τόν
ἅγιο Γρηγόριο, δέν εἶναι ἐκεῖνος πού ἔχει ἁπλᾶ διαβάσει μερικά ἤ καί πολλά θεολογικά
συγγράμματα, ἀλλά εἶναι ἐκεῖνος πού μέ τήν προσευχή, τήν τήρηση τῶν προσταγμάτων τοῦ Θεοῦ καί τόν ὅλο του ἀσκητικό ἀγώνα, ἀναζητᾶ συνεχῶς τόν Θεό καί πετυχαίνει τήν θεοπτία. Τήν θεοπτία ὁ ἅγιος Γρηγόριος τήν ὀνομάζει «θεωρία». Καί
λέγει: «Πρᾶξις ἐπίβασις θεωρίας»! Μέ τήν «πράξη», δηλαδή μέ τήν ἄσκηση, θά πετύχουμε τήν «θεωρία», τήν θεοπτία, τήν θέα καί τήν βαθύτερη ἀπόλαυση τοῦ
Θεοῦ. – Ἀλλά ἐνθυμοῦμαι, ἀγαπητοί μου, ὅτι σᾶς ἔχω ὁμιλήσει ἄλλοτε γιά τόν ἅγιο
Γρηγόριο τόν θεολόγο. Καί μάλιστα θυμᾶμαι ὅτι στήν ὁμιλία μου ἐκείνη σᾶς εἶπα ποιά
εἶναι, κατά τόν ἅγιο, τά «ὀπίσθια τοῦ Θεοῦ», πού εἶδε ὁ Μωυσῆς. Εἶναι αὐτό πού θά
γινόταν στά «πίσω», στά μετέπειτα ἀπό τόν Μωυσῆ χρόνια. Καί αὐτό εἶναι τά «Χριστούγεννα», ἡ σάρκωση δηλαδή τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία προφητικῶς εἶδε ὁ
Μωυσῆς. Ἀλλά κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν θεολόγο, πού ἑορτάζουμε σήμερα, καί
κατά ἄλλους πατέρες, «ὀπίσθια τοῦ Θεοῦ», εἶναι οἱ θεῖες ἐνέργειες, μέ τίς ὁποῖες μποροῦμε νά νοήσουμε τόν Θεό. Τό «πρόσωπο» τοῦ Θεοῦ, τήν οὐσία Του δηλαδή, δέν
μποροῦμε καθόλου νά τήν νοήσουμε. Ἀλλά γνωρίζουμε τόν Θεό καί δέν ἔχουμε παντελῆ
ἄγνοιά Του. Πῶς τόν γνωρίζουμε; Τόν γνωρίζουμε διά τῶν θείων Του ἀκτίστων ἐνεργειῶν. Στό Θεό ὑπάρχει τό «ἄληπτον», δηλαδή τό ἀκατάληπτο καί αὐτό εἶναι ἡ Θεία
Οὐσία. Ἀλλά ὑπάρχει καί τό «ληπτόν», δηλαδή τό καταληπτό, καί αὐτό εἶναι οἱ θεῖες
ἐνέργειες, «ἵνα τῷ ληπτῷ μέν ἕλκῃ, τῷ δέ ἀλήπτῳ θαυμάζηται», λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος, πού ἑορτάζουμε σήμερα.
2. Στό σημερινό μου ὅμως κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά ἤθελα νά μᾶς μιλήσει
γιά λίγο ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης, τοῦ ὁποίου τώρα τελευταῖα εἴχαμε
τήν ἐπίσημη ἁγιοποίησή του. Ὁ πατήρ Παΐσιος, σάν ἅγιος στήν ζωή του, ἦταν σέ
ὅλα του «σωστός». Μέ αὐτό πού λέγω ἐννοῶ τό ἑξῆς: Εἶναι μερικοί, πού κάνουν τόν
ἀγωνιστή καί τόν ὁμολογητή τῆς ὀρθόδοξης πίστης, ἀλλά αὐτό πρέπει νά συνοδεύεται
καί μέ τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητά τους μέ προσευχή, μέ ταπείνωση, μέ ἀγάπη,
μέ ἀσκητικότητα, καί ἀκόμη οἱ ἀγωνιστές τῆς πίστης πρέπει νά ἔχουν θεολογική
γνώση, διαφορετικά δέν εὐλογοῦνται οἱ ἀγῶνες τους, γιατί δέν εὐαρεστοῦν τόν Θεό μέ
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ἐνάρετη ζωή. Εἶναι ὅμως πάλι ἄλλοι, πού ἀγαποῦν τήν προσευχή καί τήν ἄσκηση,
κάνουν ἱερές ἀκολουθίες, ἀλλά δέν φαίνεται νά ἔχουν θερμότητα γιά τήν Ὀρθόδοξη
πίστη, γιατί δέν τήν ὑπερασπίζονται ὅταν προσβάλλεται καί δέν ἀνησυχοῦν γιά τά
προδοτικά κινήματα πού γίνονται εἰς βάρος της. Καί ὅμως, ἀγαπητοί μου, ἡ πίστη
μας εἶναι ἡ βάση γιά τήν ἁγιότητά μας καί οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἔδωσαν δυνατούς ἀγῶνες γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων.
Ὁ ἅγιος Γέροντας πατήρ Παΐσιος, λοιπόν, ἦταν, λέγω, «σωστός», γιατί ὅλη του
τήν ζωή τήν πέρασε μέ προσευχή καί ἀσκητικά παλαίσματα, ἀλλά ἦταν καί ὁμολογητής καί ἀγωνιστής τῆς πίστεώς μας, ὅταν τό καλοῦσαν οἱ περιστάσεις. Ἔτσι, ὅταν
ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἔκανε τά προδοτικά του κινήματα πρός τήν Δύση γιά συναντήσεις μέ τόν Πάπα, ἀποβλέποντας στήν ἕνωση μαζί του, ὁ πατήρ Παΐσιος ἐξέφρασε τήν ἀνησυχία του ζωηρά, ὅπως τό βλέπουμε σέ μία του ἐπιστολή* στόν
μακαριστό πατέρα Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, τόν γεννήτορα καί πνευματικό πατέρα
τῆς ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος». Τήν ἐπιστολή αὐτή ὡς προερχομένη ἀπό ἅγιο
ἀσκητή τήν θεωροῦμε ὡς πατερικό κείμενο. Ἐπειδή εἶναι ἕνα ὡραῖο ὁμολογιακό κείμενο, μεταξύ τῶν δύο ἄκρων, τῶν φιλοενωτικῶν ἀπό τήν μιά μεριά, καί τῶν ἀποτειχιστῶν ἀπό τήν ἄλλη (αὐτῶν δηλαδή πού λέγουν νά παύσουμε ἀκαίρως τό μνημόσυνο
τοῦ Πατριάρχου), δέν θά ἤθελα νά τό στερηθεῖ τό ποίμνιο πού διακονῶ. Γι᾽ αὐτό καί
δημοσιεύω ὡς Κυριακάτικο Κήρυγμα τήν ἐπιστολή αὐτή τοῦ ἁγίου Γέροντος πρός
τόν μακαριστό, ἅγιο πάλι Γέροντα, πατέρα Χαράλαμπο Βασιλόπουλο:
Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 23ῃ Ἰανουαρίου 1969,
Σεβαστέ πάτερ Χαράλαμπε.
Ἐπειδή βλέπω τόν μεγάλον σάλον πού γίνεται εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας, ἐξ
αἰτίας τῶν διαφόρων φιλενωτικῶν κινήσεων καί τῶν ἐπαφῶν τοῦ Πατριάρχου
μετά τοῦ Πάπα, ἐπόνεσα καί ἐγώ σάν τέκνον Της καί ἐθεώρησα καλόν, ἐκτός
ἀπό τίς προσευχές μου, νά στείλω καί ἕνα μικρό κομματάκι κλωστή (πού ἔχω σάν
φτωχός μοναχός), διά νά χρησιμοποιηθῇ καί αὐτό, ἔστω καί γιά μία βελονιά, διά
τό πολυκομματιασμένο φόρεμα τῆς Μητέρας μας. Πιστεύω ὅτι θά κάμετε ἀγάπην καί θά τό χρησιμοποιήσετε διά μέσου τοῦ θρησκευτικοῦ σας φύλλου. Σᾶς
εὐχαριστῶ.
Θά ἤθελα νά ζητήσω συγγνώμην ἐν πρώτοις ἀπ᾽ ὅλους, πού τολμῶ νά γράψω
κάτι, ἐνῶ δέν εἶμαι οὔτε ἅγιος, οὔτε θεολόγος. Φαντάζομαι ὅτι θά μέ καταλάβουν ὅλοι, ὅτι τά γραφόμενά μου δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἕνας βαθύς μου
πόνος διά τήν γραμμήν καί κοσμικήν ἀγάπην, δυστυχῶς, τοῦ πατέρα μας κ. Ἀθηναγόρα. Ὅπως φαίνεται, ἀγάπησε μίαν ἄλλην γυναίκα μοντέρνα, πού λέγεται
Παπική Ἐκκλησία, διότι ἡ Ὀρθόδοξος Μητέρα μας δέν τοῦ κάμνει καμμίαν ἐντύπωσι, ἐπειδή εἶναι πολύ σεμνή. Αὐτή ἡ ἀγάπη, πού ἀκούσθηκε ἀπό τήν Πόλι,
βρῆκε ἀπήχησι σέ πολλά παιδιά του, πού τήν ζοῦν εἰς τάς πόλεις. Ἄλλωστε αὐτό
* ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ Γέροντας ΠΑΪΣΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, τόμ. Α´, ἔκδ. Γ´, σελ. 508 τοῦ κ. Νικολάου Α. Ζουρνατζόγλου.
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εἶναι καί τό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας: ἡ οἰκογένεια νά χάσῃ τό ἱερό νόημά της ἀπό
τέτοιου εἴδους ἀγάπες, πού ὡς σκοπόν ἔχουν τήν διάλυσιν καί ὄχι τήν ἕνωσιν.
Μέ μιά τέτοια περίπου κοσμική ἀγάπη καί ὁ Πατριάρχης μας φθάνει στή Ρώμη.
Ἐνῶ θά ἔπρεπε νά δείξῃ ἀγάπη πρῶτα σέ μᾶς τά παιδιά του καί στή Μητέρα μας
Ἐκκλησία, αὐτός, δυστυχῶς, ἔστειλε τήν ἀγάπη του πολύ μακριά. Τό ἀποτέλεσμα
ἦταν νά ἀναπαύσῃ μέν ὅλα τά κοσμικά παιδιά, πού ἀγαποῦν τόν κόσμον καί ἔχουν
τήν κοσμικήν αὐτήν ἀγάπην, νά κατασκανδαλίσῃ ὅμως ὅλους ἐμᾶς, τά τέκνα τῆς
Ὀρθοδοξίας, μικρά καί μεγάλα, πού ἔχουν φόβο Θεοῦ.
Μετά λύπης μου, ἀπό ὅσους φιλενωτικούς ἔχω γνωρίσει, δέν εἶδα νά ἔχουν
οὔτε ψίχα πνευματική οὔτε φλοιό. Ξέρουν, ὅμως, νά ὁμιλοῦν γιά ἀγάπη καί ἑνότητα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι δέν εἶναι ἑνωμένοι μέ τόν Θεόν, διότι δέν Τόν ἔχουν ἀγαπήσει.
Θά ἤθελα νά παρακαλέσω θερμά ὅλους τούς φιλενωτικούς ἀδελφούς μας:
Ἐπειδή τό θέμα τῆς ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν εἶναι κάτι τό πνευματικόν καί ἀνάγκην ἔχουμε πνευματικῆς ἀγάπης, ἄς τό ἀφήσουμε σέ αὐτούς πού ἀγαπήσανε
πολύ τόν Θεόν καί εἶναι θεολόγοι, σάν τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας – καί ὄχι
νομολόγοι – πού προσφέρανε καί προσφέρουν ὁλόκληρο τόν ἑαυτό τους εἰς
τήν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας (ἀντί μεγάλης λαμπάδας), τούς ὁποίους ἄναψε τό
πῦρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ὁ ἀναπτήρας τοῦ νεωκόρου. Ἄς γνωρίζωμεν
ὅτι δέν ὑπάρχουν μόνον φυσικοί νόμοι, ἀλλά καί πνευματικοί. Ἑπομένως, ἡ μέλλουσα ὀργή τοῦ Θεοῦ δέν μπορεῖ νά ἀντιμετωπισθῇ μέ συνεταιρισμόν ἁμαρτωλῶν (διότι διπλῆν ὀργήν θά λάβωμεν), ἀλλά μέ μετάνοιαν καί τήρησιν τῶν
ἐντολῶν τοῦ Κυρίου.
Ἐπίσης, ἄς γνωρίσωμεν καλά ὅτι ἠ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας δέν ἔχει καμμίαν ἔλλειψιν. Ἡ μόνη ἔλλειψις, πού παρουσιάζεται, εἶναι ἡ ἔλλειψις σοβαρῶν
Ἱεραρχῶν καί Ποιμένων μέ πατερικές ἀρχές. Εἶναι ὀλίγοι οἱ ἐκλεκτοί. Ὅμως, δέν
εἶναι ἀνησυχητικόν. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί Αὐτός τήν κυβερνάει. Δέν εἶναι Ναός, πού χτίζεται μέ πέτρες, ἄμμο καί ἀσβέστη ἀπό εὐσεβεῖς
καί καταστρέφεται μέ φωτιά βαρβάρων, ἀλλά εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. «Καί ὁ
πεσῶν ἐπί τόν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται, ἐφ᾽ ὅν δ᾽ ἄν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν»
(Ματθ. 21,44). Ὁ Κύριος, ὅταν θά πρέπῃ, θά παρουσιάσῃ τούς Μάρκους τούς
Εὐγενικούς καί τούς Γρηγόριους Παλαμάδες, διά νά συγκεντρώσουν ὅλα τά κατασκανδαλισμένα ἀδέλφια μας, διά νά ὁμολογήσουν τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν, νά
στερεώσουν τήν Παράδοσιν καί νά δώσουν χαράν μεγάλην εἰς τήν Μητέρα μας.
Εἰς τούς καιρούς μας βλέπομεν ὅτι πολλά πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας, μοναχοί καί λαϊκοί, ἔχουν δυστυχῶς, ἀποσχισθῇ ἀπό αὐτήν, ἐξ αἰτίας τῶν φιλενωτικῶν. Ἔχω τήν γνώμην ὅτι δέν εἶναι καθόλου καλόν νά ἀποχωριζώμεθα ἀπό τήν
Ἐκκλησίαν κάθε φορά πού θά πταίῃ ὁ Πατριάρχης. Ἀλλά ἀπό μέσα, κοντά στήν
Μητέρα Ἐκκλησία ἔχει καθῆκον καί ὑποχρέωσι ὁ καθένας ν᾽ ἀγωνίζεται μέ τόν
τρόπον του. Τό νά διακόψῃ τό μνημόσυνον τοῦ Πατριάρχου, νά ἀποσχισθῇ καί
νά δημιουργήσῃ ἰδικήν του Ἐκκλησίαν καί νά ἐξακολουθῇ νά ὁμιλῇ ὑβρίζοντας
τόν Πατριάρχη, αὐτό, νομίζω, εἶναι παράλογον.
Ἐάν διά τήν α ἤ τήν β λοξοδρόμησι τῶν κατά καιρούς Πατριαρχῶν χωριζώμεθα καί κάνωμε δικές μας Ἐκκλησίες – Θεός φυλάξει! – θά ξεπεράσωμε καί
τούς Προτεστάντες ἀκόμη. Εὔκολα χωρίζει κανείς καί δύσκολα ἐπιστρέφει. Δυστυχῶς, ἔχουμε πολλές «ἐκκλησίες» στήν ἐποχή μας. Δημιουργήθηκαν εἴτε ἀπό
μεγάλες ὁμάδες ἤ καί ἀπό ἕνα ἄτομο ἀκόμη. Ἐπειδή συνέβη στό καλύβι των
(ὁμιλῶ διά τά ἐν Ἁγίῳ Ὄρει συμβαίνοντα) νά ὑπάρχῃ καί ναός, ἐνόμισαν ὅτι μποροῦν νά κάνουν δική τους ἀνεξάρτητη Ἐκκλησία. Ἐάν οἱ φιλενωτικοί δίνουν τό
πρῶτο πλῆγμα στήν Ἐκκλησία, αὐτοί, οἱ ἀνωτέρω, δίνουν τό δεύτερο. Ἄς εὐχη-
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θοῦμε νά δώσῃ ὁ Θεός τόν φωτισμόν Του σέ ὅλους μας καί εἰς τόν Πατριάρχην
μας κ. Ἀθηναγόραν, διά νά γίνῃ πρῶτον ἡ ἕνωσις αὐτῶν τῶν «ἐκκλησιῶν», νά
πραγματοποιηθῇ ἡ γαλήνη ἀνάμεσα στό σκανδαλισμένο ὀρθόδοξο πλήρωμα, ἡ
εἰρήνη καί ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν καί κατόπιν
ἄς γίνῃ σκέψις διά τήν ἕνωσιν μετά τῶν ἄλλων «Ὁμολογιῶν», ἐάν καί ἐφ᾽ ὅσον
εἰλικρινῶς ἐπιθυμοῦν νά ἀσπασθοῦν τό Ὀρθόδοξον Δόγμα.
Θά ἤθελα ἀκόμη νά εἰπῶ ὅτι ὑπάρχει καί μία τρίτη μερίδα μέσα εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας. Εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ἀδελφοί, πού παραμένουν πιστά τέκνα Αὐτῆς, δέν
ἔχουν ὅμως συμφωνίαν πνευματικήν ἀναμεταξύ τους. Ἀσχολοῦνται μέ τήν κριτικήν ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου καί ὄχι διά τό γενικώτερον καλόν τοῦ ἀγῶνος. Παρακολουθεῖ δέ ὁ ἕνας τόν ἄλλον (περισσότερον ἀπό τόν ἑαυτό του) εἰς τό τί θά εἰπῇ
ἤ τί θά γράψῃ, διά νά τόν κτυπήσῃ κατόπιν ἀλύπητα. Ἐνῶ ὁ ἴδιος ἄν ἔλεγε ἤ
ἔγραφε τό ἴδιο πράγμα, θά τό ὑπεστήριζε καί μέ πολλές μάλιστα μαρτυρίες τῆς
Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Πατέρων. Τό κακό πού γίνεται εἶναι μεγάλο, διότι ἀφ᾽ ἑνός
μέν ἀδικεῖ τόν πλησίον του, ἀφ᾽ ἑτέρου δέ καί τόν γκρεμίζει μπροστά στά μάτια
τῶν ἄλλων πιστῶν. Πολλές φορές σπέρνει καί τήν ἀπιστία στίς ψυχές τῶν ἀδυνάτων, διότι τούς σκανδαλίζει. Δυστυχῶς, μερικοί ἀπό ἐμᾶς ἔχουμε παράλογες
ἀπαιτήσεις ἀπό τούς ἄλλους. Θέλουμε οἱ ἄλλοι νά ἔχουν τόν ἴδιο μέ ἐμᾶς πνευματικόν χαρακτήρα. Ὅταν κάποιος ἄλλος δέν συμφωνῇ μέ τόν χαρακτῆρα μας,
δηλαδή εἶναι ὀλίγον ἐπιεικής ἤ ὀλίγον ὀξύς, ἀμέσως βγάζουμε τό συμπέρασμα
ὅτι δέν εἶναι πνευματικός ἄνθρωπος. Ὅλοι χρειάζονται εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Ὅλοι
οἱ Πατέρες προσέφεραν τάς ὑπηρεσίας των εἰς Αὐτήν. Καί οἱ ἥπιοι χαρακτῆρες
καί οἱ αὐστηροί. Ὅπως διά τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀπαραίτητα καί τά γλυκά
καί τά ξυνά καί τά πικρά ἀκόμη ραδίκια (τό καθένα ἔχει τίς δικές του οὐσίες καί
βιταμίνες), ἔτσι καί διά τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλοι εἶναι ἀπαραίτητοι. Ὁ ἕνας
συμπληρώνει τόν πνευματικό χαρακτῆρα τοῦ ἄλλου καί ὅλοι εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά ἀνεχώμεθα ὄχι μόνον τόν πνευματικό του χαρακτῆρα, ἀλλά ἀκόμη καί
τίς ἀδυναμίες, πού ἔχει σάν ἄνθρωπος.
Καί πάλιν ἔρχομαι νά ζητήσω εἰλικρινῶς συγγνώμην ἀπό ὅλους, διότι ἐτόλμησα νά γράψω. Ἐγώ εἶμαι ἕνας ἁπλός μοναχός καί τό ἔργον μου εἶναι νά προσπαθῶ, ὅσο μπορῶ, νά ἀπεκδύωμαι τόν παλαιόν ἄνθρωπον καί νά βοηθῶ τούς
ἄλλους καί τήν Ἐκκλησίαν, μέσω τοῦ Θεοῦ διά τῆς προσευχῆς. Ἀλλ᾽ ἐπειδή
ἔφθασαν μέχρι τό ἐρημητήριό μου θλιβερές ειδήσεις διά τήν Ἁγίαν Ὀρθοδοξίαν
μας, ἐπόνεσα πολύ καί ἐθεώρησα καλό νά γράψω αὐτά πού ἔνοιωθα.
Ἄς εὐχηθοῦμε ὅλοι νά δώσῃ ὁ Θεός τήν χάριν Του καί ὁ καθένας μας ἄς βοηθήσῃ μέ τόν τρόπον του διά τήν δόξαν τῆς Ἐκκλησίας μας.
Μέ πολύν σεβασμόν πρός ὅλους Παΐσιος μοναχός

Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή τοῦ ἁγίου Γέροντος καί ἄς ἀκολουθοῦμε τίς ἅγιες νουθεσίες
του γιά νά εὐαρεστήσουμε τόν Κύριόν μας Ἰησοῦ Χριστό καί νά σωθεῖ ἡ ψυχή μας.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015

ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΤΡΙΩΔΙΟ
1. 1η Φεβρουαρίου σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Σᾶς εὔχομαι «καλό μήνα».
Ἀλλά ἀπό σήμερα ἀρχίζει ἡ ἱερή καί κατανυκτική περίοδος τοῦ Τριωδίου. Γι᾽
αὐτό πάλι σᾶς εὔχομαι τήν φετινή χρονιά νά γευθεῖτε τήν πνευματική γλυκύτητα
τοῦ Τριωδίου, καλύτερα ἀπό προηγούμενες χρονιές. Στό κήρυγμα αὐτό, ἀγαπητοί
μου, σήμερα, ἀρχή τοῦ Τριωδίου, θά ἤθελα νά σᾶς μιλήσω γι᾽ αὐτό ἀκριβῶς τό
θέμα, γιά τό τί δηλαδή εἶναι Τριώδιο.
2. Τό Τριώδιο εἶναι ἡ πρίν ἀπό τό Πάσχα προπαρασκευαστική κατανυκτική
περίοδος, ὅπως τό Πεντηκοστάριο εἶναι ἡ μετά τό Πάσχα ἑορταστική περίοδος.
Δηλαδή ἡ κύρια ἑορτή εἶναι τό Πάσχα, ἀλλά ἐπειδή πρέπει νά προετοιμαστοῦμε,
γιά νά ἑορτάσουμε σωστά τήν ἑορτή αὐτή, γι᾽ αὐτό προηγεῖται τό Τριώδιο, πού
μᾶς σταματάει στά Πάθη τοῦ Χριστοῦ. Καί ἐπειδή, ἀκριβῶς πάλι, ἡ ἑορτή τοῦ
Πάσχα εἶναι μεγάλη ἑορτή, γι᾽ αὐτό δέν σταματάει τήν ἴδια μέρα πού τήν γιορτάζουμε, ἀλλά παρατείνεται, παρατείνεται γιά σαράντα ἡμέρες, ὅπως τό ἑορτάζουμε στό Πεντηκοστάριο.
3. Ἡ ἑορτή τοῦ Πάσχα, χριστιανοί μου, εἶναι κινητή ἑορτή. Δέν ἑορτάζουμε
δηλαδή τό Πάσχα τήν τάδε σταθερή ἡμερομηνία τοῦ χρόνου, ὅπως εἶναι σταθερές
οἱ ἑορτές τῶν Ἁγίων μας. Βέβαια, ἡ Ἐκκλησία μας μέ τήν πρώτη Οἰκουμενική
Σύνοδο καθόρισε τό Πάσχα νά ἑορτάζεται τήν πρώτη Κυριακή μετά τήν πανσέληνο τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας. «Ἰσημερία» λέγεται τό χρονικό σημεῖο κατά τό
ὁποῖο ἡ ἡμέρα εἶναι ἴση μέ τήν νύχτα. Ἔχουμε δύο ἰσημερίες: Τήν μία τήν ἄνοιξη,
πού τήν λέμε ἐαρινή ἰσημερία, καί τήν ἄλλη τό φθινόπωρο, πού τήν λέμε φθινοπωρινή ἰσημερία. Ἡ ἐαρινή ἰσημερία γίνεται τήν 21η Μαρτίου, ἐνῶ ἡ φθινοπωρινή
ἰσημερία γίνεται τήν 23η Σεπτεμβρίου. Ἐπειδή ὅμως ἡ πανσέληνος τῆς ἐαρινῆς
ἰσημερίας (πού τήν Κυριακή μετά ἀπό αὐτήν πρέπει νά ἑορτάζουμε τό Πάσχα)
δέν εἶναι σταθερή, δέν πέφτει δηλαδή τήν ἴδια πάντοτε ἡμερομηνία, γι᾽ αὐτό καί
τό Πάσχα κάθε χρόνο ἑορτάζεται σέ διαφορετική ἡμερομηνία. Ὥστε λοιπόν τό
Πάσχα εἶναι κινητή ἑορτή. Γι᾽ αὐτό λοιπόν καί τό Τριώδιο πού ἐξαρτᾶται ἀπό τό
Πάσχα, δέν ἔχει καί αὐτό σταθερή ἡμερομηνία πού ἀρχίζει.
4. Στήν περίοδο τοῦ Τριωδίου γίνονται ἱερές Ἀκολουθίες πού περιέχονται σέ
ἕνα μεγάλο ἱερό βιβλίο, πού λέγεται καί αὐτό Τριώδιο. Ἀπό τήν ὀνομασία τοῦ
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βιβλίου αὐτοῦ πῆρε καί ἡ περίοδος πού τό διαβάζουμε τό ὄνομα «Τριώδιο». Καί
θέλω τώρα, χριστιανοί μου, νά σᾶς πῶ γιά τήν ὀνομασία τοῦ βιβλίου αὐτοῦ.
Γιατί δηλαδή λέγεται «Τριώδιο»: Ὅταν ἡ Ἐκκλησία μας θέλει νά ὑμνήσει ἕνα
γεγονός ἤ ἕναν ἅγιο κάνει ἕναν ὡραῖο ὕμνο, πού τόν λέμε «Κανόνα». Ὁ Κανόνας
ἀποτελεῖται ἀπό ἐννέα ὠδές. Οἱ ὀκτώ ὠδές εἶναι ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη καί
ἡ ἄλλη μία ὠδή εἶναι ἀπό τήν Καινή Διαθήκη. Καταλαβαίνω ὅτι θά σᾶς κουράσω, ἀλλά πρέπει νά σᾶς μιλήσω μέ λίγα λόγια γιά τίς ὠδές αὐτές. Ἔχουμε
καθῆκον καί ὑποχρέωση ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς σας νά σᾶς ποῦμε ὅλα τά ὡραῖα πού
λέγονται καί γίνονται ἐδῶ στήν Ἐκκλησία μας. – Ἡ πρώτη ὠδή εἶναι τό ἆσμα
πού ἔψαλε ὁ Μωυσῆς μέ τούς Ἰσραηλῖτες, ὅταν πέρασαν θαυματουργικά τήν
Ἐρυθρά θάλασσα (Ἐξ. κεφ. 15). Ἡ δεύτερη ὠδή εἶναι ἕνα δυνατό ἐλεγκτικό
κήρυγμα τοῦ Μωυσῆ ἐναντίον τῶν Ἰσραηλιτῶν γιά τήν ἀχαριστία τους στόν
Θεό, παρά τίς τόσες εὐεργεσίες Του σ᾽ αὐτούς (Δευτ. κεφ. 32). Ἡ τρίτη ὠδή
εἶναι ἕνας εὐχαριστήριος ὕμνος τῆς προφήτιδας Ἄννας, τῆς μητέρας τοῦ Σαμουήλ, γιατί τῆς ἔδωκε παιδί καί ἔλυσε τήν ἀτεκνία της (Α´ Βασ. κεφ. 2). Ἡ
τέταρτη ὠδή εἶναι ἕνας ὕμνος τοῦ προφήτου Ἀββακούμ, ὁ ὁποῖος εἶδε ἔντρομος
τό μυστηριῶδες σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων (Ἀββ. κεφ.
3). Ἡ πέμπτη ὠδή εἶναι ἕνας ὕμνος τοῦ προφήτου Ἠσαΐου στόν Θεό καί μία
προφητεία γιά τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ πραγματική εἰρήνη (Ἠσ.
κεφ. 26). Ἡ ἕκτη ὠδή εἶναι ἕνας εὐχαριστήριος ὕμνος τοῦ προφήτου Ἰωνᾶ πρός
τόν Θεό, τόν ὁποῖο ἔψαλε στήν κοιλιά τοῦ κήτους (Ἰων. κεφ. 2). Ἡ ἕβδομη
ὠδή εἶναι ὁ ὕμνος τῶν τριῶν εὐσεβῶν Ἰσραηλιτῶν νέων, μέσα στήν πυρακτωμένη κάμινο, ὅπου ρίφθηκαν ἐπειδή δέν προσκύνησαν τό ἄγαλμα τοῦ Ναβουχοδονόσορα (Δαν. κεφ. 3). Ἡ ὄγδοη ὠδή εἶναι πάλι καί αὐτή ὕμνος μέσα στήν
κάμινο τῶν ἴδιων Ἰσραηλιτῶν νέων (Δαν. κεφ. 3). Καί, τέλος, ἡ ἐνάτη ὠδή
εἶναι ὁ ὕμνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πού ἀνέπεμψε μετά τόν Εὐαγγελισμό,
ὅταν τήν ἐπισκέφτηκε ἡ Ἐλισάβετ (Λουκ. κεφ. 1).
5. Ὅταν λοιπόν οἱ ὑμνωδοί τῆς Ἐκκλησίας θέλουν νά ὑμνήσουν ἕνα θεῖο γεγονός κάνουν τόν Κανόνα, πού εἴπαμε, μέ ἐννέα ὠδές. Τό πρῶτο τροπάριο τῆς
κάθε ὠδῆς, μέ βάση τό ὁποῖο ψάλλονται καί τά ὑπόλοιπα τροπάρια τῆς ὠδῆς,
λέγεται «εἱρμός». Λέγεται ἔτσι ἀπό τό ρῆμα «εἵρω», πού σημαίνει «συμπλέκω».
Δηλαδή, ὁ ποιητής τοῦ Κανόνα – ἐδῶ νά δεῖτε, χριστιανοί μου, σοφία καί
εὐφυΐα! – συμπλέκει τό γεγονός πού θέλει νά ὑμνήσει μέ τό γεγονός τῆς ἀντίστοιχης ὠδῆς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ὅταν, γιά παράδειγμα, ἔχουμε τήν ἑορτή
τοῦ Σταυροῦ, ὁ εἱρμός τῆς πρώτης ὠδῆς πρέπει νά μιλήσει καί γιά τόν Σταυρό,
πού θέλει νά ὑμνήσει, καί γιά τό γεγονός τῶν Ἰσραηλιτῶν πού πέρασαν τήν Αἴγυ15

πτο. Καί λέγει λοιπόν: «Σταυρόν χαράξας Μωσῆς ἐπ᾽ εὐθεῖας ράβδῳ τήν Ἐρυθράν διέτεμε». Τό ἴδιο καί γιά τίς ἄλλες ὠδές τοῦ Κανόνος.
Στό βιβλίο ὅμως γιά τό ὁποῖο σᾶς μιλάω, τό Τριώδιο, ἔχουμε Κανόνες πού δέν
εἶναι μέ ὀκτώ ὠδές, ὅπως εἶπα παραπάνω – ὀκτώ καί ὄχι ἐννέα, γιατί παραλείπεται ἡ δεύτερη ὠδή γιά τόν ἐλεγκτικό της χαρακτῆρα – ἀλλά στό Τριώδιο,
λέγω, ἔχουμε Κανόνες μέ τρεῖς ὠδές. Αὐτό εἶναι κάπως πρωτότυπο. Καί ἐπειδή
λοιπόν τό βιβλίο αὐτό ἔχει αὐτό τό καλό περίεργο καί τό ἰδιαίτερο νά ἔχει Κανόνες
μέ τρεῖς ὠδές, ἁπλούστατα, τό βιβλίο τό ὀνόμασαν «Τριώδιο». Μάλιστα στό
Τριώδιο ἔχουμε καί Κανόνες μέ δύο ὠδές. «Διώδιο», λοιπόν. Ἀλλά ἐπειδή οἱ πιό
πολλοί Κανόνες εἶναι μέ τρεῖς ὠδές, γι᾽ αὐτό ἐπικράτησε ἡ ὀνομασία «Τριώδιο».
6. Εἶναι, ὅπως σᾶς εἶπα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, κατανυκτική ἡ περίοδος τοῦ
Τριωδίου. Μέ ὅλα του τά τροπάρια καί τούς ὕμνους τό βιβλίο αὐτό μᾶς προετοιμάζει γιά τά Πάθη τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἔνδοξο Ἀνάστασή Του. «Τριώδιο», κατά
τήν Ἐκκλησία μας, σημαίνει μετάνοια, σημαίνει κομποσχοίνια, ἐξομολόγηση καί
νηστεία. Ἀλλά ὁ διάβολος, πού πολεμάει ὅλα τά ὡραῖα πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία
μας, κάνει τήν περίοδο αὐτή τό «ἀντι-τριώδιο», ὅπως τό ἔλεγε ὁ Δεσπότης τῆς
Φλώρινας, ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος. Γιά τούς ἀνθρώπους τοῦ κόσμου «Τριώδιο» σημαίνει εὐκαιρία γιά φαγοπότια, γιά χορούς, γιά μασκαρέματα, γιά καρναβάλους
καί γιά ἄλλες ἀσέβειες καί ἀσέλγιες.
Ἀδελφοί μου, ἄς δώσει ἡ Παναγιά τό φετινό μας Τριώδιο νά εἶναι τό καλύτερο
ἀπό ὅλα τά προηγούμενα. Νά εἶναι Τριώδιο, ὅπως τό θέλει ἡ Ἐκκλησία μας:
Τήν περίοδο αὐτή νά γευθοῦμε ἰδιαίτερα τόν γλυκασμό τῆς προσευχῆς καί τῆς
ἀσκητικότητας μέ δάκρυα μετανοίας γιά τά ἁμαρτήματά μας, γιά νά μᾶς ἐλεήσει
ὁ πολυεύσπλαγχνος Κύριός μας, ΑΜΗΝ.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
1. Μπήκαμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, στό ἱερό καί κατανυκτικό Τριώδιο καί ἡ σημερινή Κυριακή λέγεται «Κυριακή τοῦ Ἀσώτου». Τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου τῆς
Κυριακῆς αὐτῆς εἶναι ὅτι δέν εἶναι καθόλου ὡραία ἡ ζωή μακρυά ἀπό τό Θεό. Ὡραῖα
εἶναι στό σπίτι τοῦ πατέρα μας Θεοῦ, πού εἶναι ἡ ἁγία Του Ἐκκλησία. Ὅσοι λοιπόν,
ἄλλος πολύ καί ἄλλος λίγο, ἀποστατήσαμε σάν τόν ἄσωτο καί φύγαμε ἀπό τήν ἀγκαλιά τοῦ Πατέρα μας Θεοῦ, ἄς μετανοήσουμε, ἄς ποῦμε καί ἐμεῖς σάν τόν ἄσωτο τό
«ἥμαρτον», καί ἄς ἀρχίσουμε μία ὄμορφη ζωή κατά τίς ἐντολές καί τά προστάγματα
τοῦ Θεοῦ μας. – Ἀλλά σήμερα, ἀδελφοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμη
ἑνός μεγάλου προφήτου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τοῦ προφήτου Ζαχαρίου. Ἐπειδή
λοιπόν τό Εὐαγγέλιο σᾶς εἶναι γνωστό, θά ἤθελα νά σᾶς μιλήσω μέ λίγα λόγια γιά
τόν σημερινό ἑορταζόμενο προφήτη Ζαχαρία. Τό ὄνομα «Ζαχαρίας» σημαίνει «ὁ Θεός
θυμᾶται». Καί μόνο τό ὄνομα αὐτό εἶναι ἕνα δυνατό κήρυγμα. Θυμᾶται ὁ Θεός, χριστιανοί μου, καί δέν ξεχνάει ποτέ! Ἄς ἔχουμε λοιπόν ἐμπιστοσύνη σ᾽ Αὐτόν καί κανένας ἄς μή λέει «μέ ξέχασε ἐμένα ὁ Θεός»!
2. Ὁ προφήτης Ζαχαρίας χρονικά ἀνήκει στήν ἐποχή ἐκείνη πού ἕνα τμῆμα τοῦ
Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ, μέ τό διάταγμα τοῦ βασιλέως τῶν Περσῶν Κύρου τό 538 π.Χ.,
ἐπέστρεψε ἀπό τήν Βαβυλώνα, ὅπου ἦταν αἰχμάλωτοι, καί ἦρθαν στήν κατεστραμμένη
πάτριο γῆ τους, τήν Ἰουδαία. Ὅπως τό καταλαβαίνουμε, οἱ Ἰουδαῖοι αὐτοί ἦταν χαρούμενοι μέν, γιατί ἐπέστρεψαν πάλι στά πατρικά χώματα, ἀλλά ἦταν καί φοβισμένοι
καί ἀπογοητευμένοι γιά τό μέλλον τοῦ ἔθνους τους. Ἦταν τσακισμένοι ψυχικά μετά
ἀπό πενήντα χρόνια αἰχμαλωσίας. Σ᾽ αὐτούς τούς συντετριμμένους Ἰουδαίους χάρισε
ὁ Θεός τόν προφήτη Ζαχαρία, ὁ ὁποῖος πραγματικά τούς ἐμψύχωσε καί τούς ἔκανε
νά σταθοῦν στά πόδια τους, γιά νά ζήσουν σάν ἔθνος. Τό πρῶτο μέλημά τοῦ προφήτου
ἦταν οἱ Ἰουδαῖοι νά κτίσουν Ναό, ὥστε ὁ Ναός, σάν κοινός τόπος λατρείας, νά τούς
δέσει, νά τούς συσφίξει ψυχικά, γιά νά νοήσουν ὅτι ἔχουν τήν ἴδια πίστη καί τήν ἴδια
πατρίδα. Ἔτσι, ὅπως ὁ προηγούμενος προφήτης Ἀγγαῖος, ἔτσι καί ὁ Ζαχαρίας, παρορτύνει τούς Ἰουδαίους μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς του νά ἀνεγείρουν τόν κατεστραμμένο Ναό τῶν πατέρων τους.
3. Γιά τόν στηριγμό τοῦ λαοῦ Του ὁ Θεός δίνει στόν προφήτη Ζαχαρία ὁράσεις καί
προφητεῖες, τίς ὁποῖες ὁ προφήτης ἀπαγγέλλει στούς Ἰουδαίους. Ἔτσι σέ μιά του ὅραση
ὁ προφήτης ἀκούει τήν διαβεβαίωση τοῦ Θεοῦ ὅτι θά δείξει μεγάλη ἀγάπη στήν Ἰερουσαλήμ καί τά τέκνα τῆς Σιών. Θά ἀνοικοδομηθεῖ ὁ οἶκος Του σ᾽ αὐτήν καί θά ὑπερεκ17

χειλίσουν πάλι οἱ πόλεις τοῦ Ἰούδα ἀπό ἀγαθά (1,14-16). Καί ἐπειδή ὁ Ἰουδαϊκός λαός
ἔβλεπε ἄλλους μεγάλους λαούς νά διάκεινται ἐχθρικά πρός αὐτόν, ἦταν φοβισμένος,
μήπως τά ἔθνη αὐτά ἐπιτεθοῦν ἐναντίον του καί τόν καταφάγουν ἐντελῶς. Σ᾽ αὐτόν τόν
φόβο τοῦ λαοῦ ἀπαντᾶ μία ἄλλη ὅραση τοῦ προφήτου Ζαχαρία, στήν ὁποία αὐτός βλέπει
τέσσερα κέρατα. Στήν ἐρώτησή του πρός τόν ἄγγελο, τί σημαίνουν τά κέρατα αὐτά,
αὐτός τοῦ ἀπαντᾶ ὅτι αὐτά τά κέρατα εἶναι οἱ ἐχθροί πού χτύπησαν τόν Ἰουδαϊκό λαό.
Ἀλλά στήν συνέχεια ὁ Θεός ἔδειξε στόν προφήτη τέσσερις σιδηρουργούς. Καί ὁ προφήτης
μαθαίνει ὅτι οἱ σιδηρουργοί αὐτοί εἶναι σταλμένοι ἀπό τόν Θεό, γιά νά συντρίψουν τά κέρατα, πού ὑψώθηκαν κατά τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ (2,1-3). Βλέπετε, χριστιανοί μου; Ὅταν
οἱ ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας ὑψώνουν τά κέρατά τους ἐναντίον της, τότε ὁ Θεός ἀναδεικνύει
«σιδηρουργούς», οἱ ὁποῖοι θά συντρίψουν ἀσφαλῶς τίς σατανικές αὐτές δυνάμεις, ὅσο
δυνατές κι ἄν φαίνονται.
4. Γιά νά ἔλθει ὅμως ἡ προστασία τοῦ Θεοῦ στόν λαό Του, πρέπει καί αὐτός νά δείξει
μέ τά ἔργα του ὅτι εἶναι πραγματικά λαός τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ὁ προφήτης τούς προτρέπει σέ μετάνοια, σέ μιά καινούργια ἀναγεννημένη ζωή. Ὄχι σάν τήν ζωή πού ἔκαναν
οἱ πατέρες τους, ζωή ἐνάντια στόν νόμο τοῦ Θεοῦ, καί τό πλήρωσαν αὐτό πολύ ἀκριβά
μέ τήν ἐξορία τους στήν Βαβυλώνα. Ὁ προφήτης Ζαχαρίας λέγει λοιπόν στούς συγχρόνους του: «Μή γίνεσθε σάν τούς πατέρες σας, στούς ὁποίους κήρυτταν οἱ προφῆτες καί
τούς ἔλεγαν “ἐπιστρέψτε ἀπό τίς πονηρές ὁδούς σας καί τά πονηρά ἔργα σας”, ἀλλά
αὐτοί δέν ἄκουγαν καί δέν ἔδιναν προσοχή στόν λόγο τοῦ Θεοῦ» (1,3-4). Ἔτσι, ὁ προφήτης Ζαχαρίας λέει στούς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς του νά ζήσουν μιά καινούργια ζωή,
ζωή μετανοίας καί ἐπιστροφῆς στόν Θεό.
5. Ὁ προφήτης θέλει οἱ πατριῶτες του Ἰουδαῖοι νά δείξουν μιά προχωρημένη καί ὁλοκληρωτική μετάνοια. Θέλει νά καθαριστεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία ὅλη ἡ χώρα, γιά νά γίνει
καθαρό κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ. Στήν ἐπιθυμία του αὐτή τοῦ ἔρχεται μία χαρωπή ὅραση,
στήν ὁποία βλέπει μιά ἀηδῆ γυναίκα, γιά τήν ὁποία ἀκούει ἀπό τόν ἄγγελο ὅτι συμβολίζει
τήν ἁμαρτία καί τήν ἀσέβεια τῆς χώρας. Καί ἡ γυναίκα αὐτή εἶδε ὁ προφήτης ὅτι
βγαίνει ἀπό ἕνα μεγάλο δοχεῖο καί ὅτι φεύγει ἀπό τήν Ἰουδαία καί πηγαίνει μακρυά,
μακρυά στήν γῆ Σεναάρ, στήν χώρα Βαβυλώνα, γιά νά στήσει ἐκεῖ τό βάθρο της. Αὐτό,
χριστιανοί μου, ἐσήμαινε, αὐτό πού ἤθελε καί ἐπιθυμοῦσε ὁ προφήτης: Ἐσήμαινε τόν
καθαρμό τῆς ἰουδαϊκῆς γῆς ἀπό πᾶσα ἀσέβεια καί ἁμαρτία, ὥστε νά ξαναγίνει πιά αὐτή
χώρα τοῦ Θεοῦ.
6. Γιά νά γίνουν ὅλα αὐτά, ἡ ἐπιστροφή τῶν ἀνθρώπων στό Θεό καί ὁ καθαρμός τῆς
χώρας ἀπό κάθε κακό, χρειάζεται πνευματικός ἡγέτης. Χρειάζεται ποιμένας τοῦ λαοῦ.
Ναί! Τό κατάντημα τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ τό δημιούργησαν οἱ κακοί του ποιμένες, καί οἱ
πολιτικοί ἄρχοντες καί οἱ θρησκευτικοί ψευδοπροφῆτες. Ὁ προφήτης πράγματι μιλάει
γιά κακούς ποιμένες, πού σφάζουν τά πρόβατα, χωρίς νά νοιώθουν καμμιά ἐνοχή γι᾽
αὐτό· μιλάει γιά ποιμένες πού λέγουν: «Εὐλογητός ὁ Θεός! Καί ἐμεῖς πλουτίσαμε»
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(11,4)! Ἔπειτα ὁ προφήτης ὁμιλεῖ συγκεκριμένα γιά ἕναν κακό ποιμένα, ὁ ὁποῖος δέν
ἀναζητεῖ τό πλανηθέν πρόβατο, δέν θεραπεύει τό τραυματισμένο καί δέν φροντίζει γιά
τό ἀρρωστημένο (11,16). Μετά ὅμως ὁ προφήτης κάνει λόγο γιά ἕνα καλό ποιμένα,
τόν ὁποῖο ἀνέδειξε ὁ Θεός. Ὁ καλός αὐτός ποιμένας πῆρε γιά τήν διαποίμανσή του δύο
ράβδους, ὅπως ἔτσι κάνουν οἱ ποιμένες γιά τήν καθοδήγηση τοῦ ποιμνίου τους. Τήν μία
ράβδο τήν εἶπε «χάρι» καί τήν ἄλλη τήν εἶπε «δεσμούς». Καί ἔτσι ποίμαινε τά πρόβατα
(11,7). Ἡ πρώτη ράβδος μέ τό ὄνομα «χάρις» ἐσήμαινε ὅτι ὁ καλός ποιμένας θά ποιμαίνει τά πρόβατά του μέ χάρη, δηλαδή μέ ἀγάπη καί κατανόηση στίς ἀνάγκες τοῦ
ποιμνίου. Καί ἔτσι θά πετύχει αὐτό πού εἶναι τό ὄνομα τῆς ἄλλης ράβδου, «δεσμούς».
Μέ τήν χάρη δηλαδή ὁ καλός ποιμένας θά πετύχει νά δέσει τό ποίμνιό του μέ τόν Θεό,
νά κάνει τόν λαό νά νοιώσει ὅτι ἔχει ἱερό δεσμό μέ Αὐτόν, ὅτι ἔχει συνάψει διαθήκη μαζί
Του. Τέτοιος ποιμένας θέλω νά εἶμαι καί ἐγώ σέ σᾶς, ἀδελφοί μου χριστιανοί, καί αὐτήν
τήν περικοπή τοῦ προφήτου Ζαχαρία ἐμνημόνευσα στόν χειροτονητήριό μου λόγο πρίν
ἀπό ὀκτώ γεμάτα μέχρι σήμερα χρόνια. Ἀλλά δέν τό πέτυχα αὐτό μέχρι τώρα. Ἐπιθυμῶ
ὅμως ἀπό ἐδῶ καί πέρα τουλάχιστον νά εἶμαι καλός ποιμένας σας, νά εἶμαι καλός σας
κήρυκας μετανοίας. Ἐπιθυμῶ, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, νά πετύχω νά δέσω τίς καλές
σας ψυχές μέ τόν Νυμφίο Χριστό καί νά σᾶς κάνω νά νοιώσετε ὅτι εἶναι πολύ γλυκός
ὁ δεσμός αὐτός μαζί Του. Ἀλλ᾽ αὐτό προϋποθέτει ἡ δική μου ψυχή πρῶτα νά νοιώθει
δυνατά τούς «δεσμούς», ὅπως λέγεται ἡ δεύτερη ράβδος τοῦ καλοῦ ποιμένα, γιά τόν
ὁποῖο μᾶς εἶπε ὁ προφήτης Ζαχαρίας. Νά νοιώθω δηλαδή δυνατά τόν γλυκασμό τῆς
νυμφεύσεως μέ τόν Χριστό.
7. Ἀπογοητευμένος ὅμως, χριστιανοί μου, ὁ προφήτης Ζαχαρίας ἀπό τήν ἐποχή του
καί μή βλέποντας σ᾽ αὐτήν πραγματοποιούμενο τό πνευματικό του ὅραμα, βυθίζει καί
αὐτός, ὅπως τό κάνουν καί ἄλλοι προφῆτες, τό πνευματικό του βλέμμα στήν μεσσιανική
ἐποχή καί βλέπει νά πραγματοποιοῦνται σ᾽ αὐτήν τά ὅσα ἐπιθυμεῖ. Ἔτσι ὁ προφήτης
Ζαχαρίας μᾶς χαρίζει στό βιβλίο του ὡραῖες μεσσιανικές προφητεῖες καί μᾶς παρουσιάζει
τόν Μεσσία ὡς τόν τέλειο ποιμένα καί τήν δόξα τῆς Ἱερουσαλήμ, τῆς πρωτεύουσας τῆς
χώρας του, τήν βλέπει στόν ἐρχομό τοῦ Μεσία σ᾽ αὐτήν (βλ. 9,1-17).
Σᾶς ἄργησα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, μιλώντας γιά τόν προφήτη Ζαχαρία καί ζητῶ
συγγνώμη γι᾽ αὐτό. Περισσότερα γιά τόν προφήτη αὐτόν θά διαβάσετε στήν σειρά τῶν
νέων βιβλίων πού ἄρχισα νά γράφω στήν Ἁγία Γραφή μέ τίτλο «Λαϊκά Ὑπομνήματα»,
γραμμένη εἰδικά γιά σᾶς. Παρακαλῶ, εὐχηθεῖτε νά προχωρεῖ καλῶς ἡ Σειρά αὐτή καί
νά ὁλοκληρωθεῖ μέ τήν εὐχή τῆς Παναγίας μας.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015

ΕΝΑΣ ΚΛΕΦΤΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΠΕΤΗΣ ΔΟΥΛΟΣ
ΕΓΙΝΕ ΔΕΣΠΟΤΗΣ!
1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγεται «Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω».
Λέγεται ἔτσι ἐπειδή τήν Κυριακή αὐτή ἀποκόπτουμε τό κρέας ἀπό τά φαγητά μας.
Καί τήν ἄλλη Κυριακή, πού τήν λέμε «Κυριακή τῆς Τυρινῆς», ἀποκόπτουμε καί τά
γαλακτερά. Καί ἔπειτα εἰσερχόμαστε στήν νηστεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Ἄς ἑτοιμαστοῦμε νά νηστεύσουμε τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀδελφοί μου χριστιανοί,
ὅσο μπορεῖ ὁ καθένας. Ἄς κάνουμε τήν προσευχή μας γιά νά καταφέρουμε κάπως
καλύτερα φέτος τήν νηστεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί μέ τήν εὐχή τῆς Παναγιᾶς μας θά τά καταφέρουμε. – Ἀλλά στό σημερινό μου κήρυγμα θά ἤθελα, χριστιανοί μου, νά σᾶς μιλήσω γιά τόν ἀπόστολο Ὀνήσιμο, πού ἑορτάζουμε σήμερα 15
Φεβρουαρίου. Ἔχει πολλά διδάγματα ὁ ἅγιος αὐτός νά μᾶς δώσει καί γι᾽ αὐτό προτίμησα νά μιλήσω γι᾽ αὐτόν.
2. Ὁ ἀπόστολος Ὀνήσιμος ἦταν ἕνας δοῦλος στό ἀφεντικό του τόν Φιλήμονα, στίς
Κολοσσές τῆς Φρυγίας. Τό ἀφεντικό του τόν ἀγόρασε καί τόν ἔκανε δοῦλο του. Ὅπως
τώρα, χριστιανοί μου, πηγαίνουμε στήν ἀγορά καί ἀγοράζουμε πατάτες καί ντομάτες
καί διάφορα ἄλλα ὑλικά, ἔτσι τότε οἱ πλούσιοι ἄνθρωποι πήγαιναν στήν ἀγορά καί ἀγόραζαν ἀνθρώπους. Ἔτσι λοιπόν ὁ πλούσιος ἔμπορος Φιλήμονας ἀγόρασε ἀπό τήν ἀγορά
ἕναν ἄνθρωπο καί ἀπό τό ρῆμα «ὀνίνημι», πού σημαίνει «ὠφελῶ», τοῦ ἔδωσε τό ὄνομα
«Ὀνήσιμος», γιά νά τοῦ εἶναι ἕνας ὠφέλιμος καί χρήσιμος δοῦλος. Ἦταν πραγματικά
καλός καί ὠφέλιμος ὁ δοῦλος αὐτός στήν ἀρχή, ἀλλά μετά ἔκλεψε κάποιο ἀντικείμενο
ἀπό τό σπιτικό τοῦ ἀφέντη του καί ἔφυγε. Ἄν τόν ἀνακάλυπτε ὁ κύριός του ὁ Φιλήμονας,
θά εἶχε πολύ ἄσχημο τέλος, γιατί οἱ δραπέτες δοῦλοι τιμωροῦνταν πολύ αὐστηρά ἀπό
τό κράτος. Γι᾽ αὐτό καί ὁ κλέφτης καί δραπέτης δοῦλος Ὀνήσιμος, γιά νά μήν ἀνακαλυφθεῖ, ἔφυγε στήν μεγαλούπολη Ρώμη, τήν πρωτεύουσα τοῦ τότε κόσμου, ὥστε νά
μπορεῖ νά κρυφτεῖ καί νά χαθεῖ στό χάος της.
3. Ἀλλά ἦρθαν δύσκολες μέρες γιά τόν δραπέτη δοῦλο, τόν Ὀνήσιμο, γιατί δαπανήθηκαν τά χρήματα ἀπό τήν πώληση τοῦ ἀντικειμένου αὐτοῦ πού ἔκλεψε ἀπό τό
ἀφεντικό του. Καί ἄρχισαν τότε ἀνήσυχες καί ἐναγώνιες σκέψεις στόν Ὀνήσιμο. Πῶς
θά ζήσει; Καί τί θά γίνει, ἐάν τό ἀφεντικό του τόν κατήγγειλε στήν ἀστυνομία καί
αὐτή τόν ἀνακάλυπτε; Γιατί ὑπῆρχε εἰδικό τμῆμα πού ἐρευνοῦσε τούς δραπέτες δούλους. Ἀπό τό μυαλό τοῦ Ὀνήσιμου, αὐτοῦ πού γιορτάζουμε σήμερα, θά πέρασαν μελαγχολικές ἀποφάσεις, ὅτι θά ἦταν καλύτερα νά δώσει τέρμα στήν ζωή του. Ἀλλά,
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ὤ!, τί καλό Θεό πού ἔχουμε! Τί παρήγορες καί φωτεινές σκέψεις δίνει στόν ἀπελπισμένο ἄνθρωπο ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ! Ἐκείνη τήν ὥρα, ἀδελφοί μου, πού ὁ φυγάς δοῦλος
Ὀνήσιμος σκεφτόταν ἀπογοητευτικά, ἐκείνη τήν ὥρα ὁ Θεός τόν φώτισε νά σκεφθεῖ
ἕναν ὑπέροχο ἄνθρωπο μέ μιά μεγάλη καρδιά. Σκέφτηκε τόν ἀπόστολο Παῦλο! Γιά
τό Ἀπόστολο αὐτόν ἄκουγε συχνά ἀπό τό ἀφεντικό του τόν Φιλήμονα, γιατί τόν εἶχε
πνευματικό του πατέρα, ἐπειδή εἶχε κατηχηθεῖ ἀπό αὐτόν καί πίστευσε στόν Χριστό.
Ἀλλά ποῦ εἶναι τώρα ὁ ἀπόστολος Παῦλος; Ἦταν καί αὐτός στήν Ρώμη, στήν πόλη
πού ἦταν καί ὁ δοῦλος Ὀνήσιμος. Τόν Παῦλο τόν ἔφεραν ἐκεῖ καί τόν φυλάκισαν ! Τί
ἔγκλημα ἔκανε; Δέν ἔκανε κανένα ἔγκλημα! Τό μόνο «ἔγκλημά» του ἦταν τό ὅτι κήρυττε τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς ἀληθινό Θεό καί Σωτήρα. Καί ἦταν ἔγκλημα αὐτό γιά
τήν ἐποχή ἐκείνη, ὅταν βασιλιάς ἦταν ὁ Νέρωνας. Ὁ δοῦλος Ὀνήσιμος γνώριζε ὅτι ὁ
ἀπόστολος Παῦλος ἦταν στήν φυλακή καί μάλιστα μποροῦμε νά ὑποθέσουμε ὅτι τό
ἀφεντικό του ὁ Φιλήμονας θά τόν εἶχε ἀποστείλει ἀπό τήν Φρυγία γιά νά πάει δῶρα
ἀγάπης καί σεβασμοῦ στόν φυλακισμένο πνευματικό του πατέρα.
4. Τόν ἀπόστολο Παῦλο λοιπόν σκέφτηκε νά ἐπισκεφτεῖ στήν φυλακή ὁ ἀπελπισμένος
κλέφτης καί δραπέτης δοῦλος Ὀνήσιμος. Καί τό ἔκανε. Ἐκεῖ στήν φυλακή ὁ ἁμαρτωλός
δοῦλος ἐξομολογήθηκε τό ἁμάρτημά του στόν μεγάλο Ἀπόστολο. Ἐδῶ, ἀγαπητοί μου
χριστιανοί, εἶναι νά θαυμάσει κανείς τόν ἀπόστολο Παῦλο γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο
χειρίστηκε τήν ἁμαρτωλή ψυχή, πού εἶχε ἐνώπιόν του. Ἐλᾶτε, πνευματικοί πατέρες,
ἐλᾶτε διδάσκαλοι καί παιδαγωγοί, ἐλᾶτε γονείς, ἐλᾶτε ὅλοι στήν φυλακή τῆς Ρώμης,
γιά νά μάθουμε ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο, πῶς πρέπει νά μιλᾶμε γιά νά σώζονται οἱ
ψυχές καί μάλιστα τά νέα μας παιδιά. Ἄν ὁ ἀπόστολος Παῦλος τοῦ μιλοῦσε μέ ἀποτομία
καί τόν ἔλεγχε γιά τό ἁμάρτημα πού ἔκανε, θά τόν ἀπογοήτευε ἀκόμη περισσότερο. Θά
τόν σκότωνε. Ἀλλά τοῦ μίλησε μέ πολλή ἀγάπη καί μέ σωστική θεολογία. Τοῦ εἶπε ὅτι
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἤμασταν δοῦλοι καί σκλάβοι στήν ἁμαρτία, ἀλλά ἦρθε ὁ Χριστός, ὁ
Υἱός τοῦ Θεοῦ, καί μᾶς ἀπελευθέρωσε. Εἶπε πολλά-πολλά γιά τόν Χριστό ὁ Ἀπόστολος
στόν ἀπογοητευμένο Ὀνήσιμο, μέχρι πού τόν ἔκανε νά γονατίσει καί νά πεῖ «πιστεύω
καί ἐγώ στόν Χριστό»! Ἐκεῖ λοιπόν στήν φυλακή ὁ ἀπόστολος Παῦλος κατήχησε τόν
ἁμαρτωλό νέο, τόν κλέφτη καί δραπέτη δοῦλο, καί τόν ἔκανε χριστιανό. Τώρα, ὡς λύση
γιά τό πρόβλημα τοῦ Ὀνησίμου, ὁ ὁποῖος ἔτρεμε μήπως συλληφθεῖ, ὁ Παῦλος τοῦ εἶπε
νά ἐπιστρέψει στήν Φρυγία καί νά πάει στό ἀφεντικό του τόν Φιλήμονα. Ταράχθηκε ὁ
Ὀνήσιμος ὅταν ἄκουσε τήν συμβουλή αὐτή τοῦ Ἀποστόλου. Ταράχθηκε, γιατί φοβόταν
πολύ τόν Φιλήμονα γιά τήν κλοπή πού τοῦ ἔκανε. Ἀλλά ὁ ἀπόστολος Παῦλος τόν καθησύχασε καί τοῦ εἶπε: «Μή φοβᾶσαι, Ὀνήσιμε. Ὁ Φιλήμονας εἶναι πνευματικό μου
τέκνο. Ἐγώ τόν ἔφερα στόν Χριστό. Θά τοῦ γράψω ἕνα γράμμα, στό ὁποῖο θά τόν παρακαλῶ νά σέ δεχθεῖ καί θά τό κάνει».
5. Ἔτσι, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει στήν φυλακή τήν
Πρός Φιλήμονα ἐπιστολή του, στήν ὁποία τόν παρακαλεῖ νά δεχθεῖ τόν δοῦλο του, τόν
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Ὀνήσιμο, πού τοῦ ἔκανε κακό μέ τήν κλοπή καί τήν φυγή του. Εἶναι τό μικρότερο κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης ἡ ἐπιστολή αὐτή. Ἀλλά εἶναι ἕνα ὑπέροχο κείμενο, πού
δείχνει τό μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τήν ἀγάπη του, τήν εὐγένειά
του καί τόν φωτισμένο τρόπο πού χρησιμοποιεῖ γιά τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν. Σᾶς παρακαλῶ, χριστιανοί μου, νά διαβάσετε τήν ἐπιστολή αὐτή τοῦ μεγάλου Ἀποστόλου πρός
τόν ἔμπορο Φιλήμονα. Εἶναι γραμμένη μέ πολλή τέχνη, μέ πολύ σοφία Θεοῦ θέλω νά
πῶ. Εἶναι κείμενο θεόπνευστο. Στήν ἐπιστολή του αὐτή ὁ ἀπόστολος Παῦλος παρακαλεῖ
τόν Φιλήμονα ὄχι μόνο νά δεχθεῖ τόν Ὀνήσιμο, ἀλλά νά τόν δεχθεῖ ὄχι πιά ὡς δοῦλο,
ὅπως πρῶτα, ἀλλά ὡς «ἀδελφό» καί μάλιστα «ἀγαπητό» ἀδελφό (στίχ. 16)· γιατί
τώρα ὁ Ὀνήσιμος εἶναι χριστιανός. Δηλαδή, στήν περίπτωση αὐτή ὁ ἔμπορος Φιλήμονας
ἔκανε τήν πιό μεγάλη ἐμπορία: Ἔχασε δοῦλο καί κερδίζει ἀδελφό χριστιανό! Ἀκόμη,
γράφει ὁ Ἀπόστολος στόν Φιλήμονα νά μήν ζητήσει χρήματα ἀπό τόν Ὀνήσιμο γι᾽ αὐτό
πού τοῦ ἔκλεψε, ἀλλά νά τά καταλογίσει σ᾽ αὐτόν, στόν Παῦλο, τό ὀφειλόμενό του καί
θά τό ἐξοφλήσει αὐτός, ὁ Παῦλος (στίχ. 18-19). Προσωπικά ἐντύπωση μοῦ κάνει τό
λογοπαίγνιο τοῦ ἀποστόλου Παύλου στόν Φιλήμονα. Σᾶς εἶπα στήν ἀρχή ὅτι ὁ Φιλήμονας
ὀνόμασε τόν δοῦλο πού ἀγόρασε «Ὀνήσιμο» ἀπό τό ρῆμα «ὀνίνημι» (= ὠφελῶ), γιά νά
τοῦ εἶναι χρήσιμος καί ὠφέλιμος. Ἀλλά γράφει τώρα ὁ ἀπόστολος Παῦλος στόν Φιλήμονα
γιά τόν δοῦλο του ὅτι ἄν καί τόν ὀνόμασε Ὀνήσιμο, ὅμως τοῦ φάνηκε «ἄχρηστος», δηλαδή «μή ὀνήσιμος». Τώρα ὅμως πού ἔγινε χριστιανός τοῦ γράφει ὅτι θά τοῦ εἶναι
«εὔχρηστος», δηλαδή πραγματικά «ὀνήσιμος» (στίχ. 11)! Τέλος, ὁ ἀπόστολος Παῦλος,
γιά νά δεσμεύσει τόν Φιλήμονα νά τοῦ κάνει τήν χάρη πού τοῦ ζητάει, νά δεχθεῖ δηλαδή
μέ ἀγάπη τόν δραπέτη δοῦλο του, τόν κεντρίζει στό φιλότιμο, πού λέμε, καί τοῦ λέγει:
«Ἔχω ἐμπιστοσύνη στήν τόσο μεγάλη σου ὑπακοή, πού μοῦ δείχνεις, καί γι᾽ αὐτό ξέρω
καί εἶμαι βέβαιος ὅτι θά κάνεις ὄχι μόνο αὐτό πού σοῦ ζητῶ, ἀλλά καί παραπάνω ἀπό
αὐτό πού σοῦ ζητῶ» (στίχ. 21).
6. Γιά νά μήν σᾶς τά πολυλέγω, χριστιανοί μου, ὁ χριστιανός ἔμπορος Φιλήμονας,
μετά ἀπό μία τέτοια ἐπιστολή τοῦ πνευματικοῦ του πατέρα, τοῦ ἀποστόλου Παύλου,
προσέλαβε στό ἀρχοντικό του μέ πολλή ἀγάπη τόν δοῦλο του Ὀνήσιμο, χριστιανό τώρα.
Ὁ Ὀνήσιμος μέ τήν πνευματική καθοδηγία τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἀλλά καί τοῦ κυρίου
του Φιλήμονα, ἔζησε ἁγία χριστιανική ζωή καί ἔγινε καί Ἐπίσκοπος, Δεσπότης πού
λέμε, στήν Βέροια, κατά παράδοση, ἤ πιθανότατα στήν Ἔφεσο. Ἐργάστηκε ἱεραποστολικά μέ πολύ ζῆλο καί τελικά ἀξιώθηκε νά μαρτυρήσει γιά τόν Χριστό ὕστερα ἀπό
πολλά βασανιστήρια. Αὐτά τά μεγαλεῖα γίνονται στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μέ σωστούς πνευματικούς πατέρες, σάν τόν ἀπόστολο Παῦλο.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ!
1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί μου χριστιανοί, λέγεται «Κυριακή τῆς Τυρινῆς».
Καί λέγεται ἔτσι γιατί σήμερα στήν νηστεία μας γιά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἀποκόπτουμε καί τά γαλακτερά, ἐνῶ τήν προηγούμενη ἑβδομάδα, τήν «Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω» εἴχαμε ἀποκόψει ἀπό τά κρεατικά. Καί τώρα, ἀπό αὔριο, μπαίνουμε στό γλυκό
στάδιο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ὤ, Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή!
Μέ τίς νηστεῖες σου, μέ τίς γονυκλισίες σου, μέ τίς κατανυκτικές Ἀκολουθίες καί τούς
Χαιρετισμούς στήν Παναγία μας γιά τήν μεγάλη ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ! Καλή Τεσσαρακοστή νά ἔχουμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, καί ὁ κάθε ἕνας, ὅσο τό μπορεῖ, ἄς ἀγωνιστεῖ, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, γιά τόν καθαρμό τῆς ψυχῆς του. Ἐκεῖνο τό ὁποῖο πρέπει
νά γνωρίζουμε ὅλοι, ἀγαπητοί μου, εἶναι ὅτι ἡ περίοδος αὐτή εἶναι πένθιμη. Πένθιμη,
γιατί ὁ καθένας μας πρέπει ἰδιαίτερα τήν περίοδο αὐτή νά θυμηθεῖ τά ἁμαρτήματά του
καί νά κλάψει γι᾽ αὐτά καί πένθιμη ἔπειτα γιατί ἡ περίοδος αὐτή μᾶς πηγαίνει στήν
Μεγάλη Ἑβδομάδα, στά Σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀλλά πέστε μου τώρα, χριστιανοί μου, πῶς συμβιβάζονται τήν σημερινή ἡμέρα, μέ
τό ἄνοιγμα τῆς ἁγίας αὐτῆς καί κατανυκτικῆς περιόδου, τά καρναβάλια καί οἱ κοσμικές
ἐκδηλώσεις; Πάντοτε τά καρναβάλια ἀπαγορεύονται, γιατί εἶναι εἰδωλολατρικά κατάλοιπα, ἀλλά τήν σημερινή ἡμέρα, στό ἄνοιγμα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀπαγορεύονται ἀκόμη περισσότερο γιά τούς χριστιανούς. Εἶναι σατανική πομπή τά καρναβάλια
καί ὁ χριστιανός μέ τό βάπτισμά του ὁμολόγησε ὅτι «ἀποτάσσεται τῷ Σατανᾷ καί πᾶσι
τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καί πάσῃ τῇ πομπῇ αὐτοῦ». Καί πομπή τοῦ διαβόλου, ξαναλέγω εἶναι
ὁ καρνάβαλος.
2. Ἀλλά ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί, ἡ Κυριακή τῆς Τυρινῆς, εἶναι ἰδιαίτερα λυπηρή
ἡμέρα καί πένθιμη, γιατί σ᾽ αὐτήν τήν ἡμέρα μᾶς θυμίζει ἡ Ἐκκλησία τήν μεγάλη
ζημιά πού ἔπαθε τό ἀνθρώπινο γένος· ζημιά καί πού τοῦ ἔφερε τήν μεγάλη του δυστυχία.
Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά θυμηθοῦμε τήν ἐξορία τοῦ
Ἀδάμ ἀπό τόν Παράδεισο. Ἄχ, καταραμένη ἡ ἡμέρα, πού ἡ Εὔα ἅπλωσε τό χέρι της
καί ἔφαγε τόν ἀπαγορευμένο καρπό. Καί ἀπό τότε ἦλθε ἡ φθορά στήν ἀνθρώπινη φύση
καί ὅλες οἱ ταλαιπωρίες τοῦ ἀνθρώπινου γένους. Ἀφοῦ λοιπόν ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα ἁμάρτησαν, ἔχασαν τήν στενή τους σχέση μέ τόν Θεό καί γι᾽ αὐτό ἐκδιώχθηκαν ἀπό τόν
Παράδεισο. Καί τότε λέγει τό δοξαστικό πού ἀκούσαμε χθές στόν Ἑσπερινό, ὅτι «ἐκάθισεν Ἀδάμ ἀπέναντι τοῦ Παραδείσου καί ἔκλαυσε πικρῶς». Ἔκλαψε, γιατί σκεπτόταν:
Ποῦ ἤμουν καί ποῦ ἦρθα!... Τί εἶχα καί τί ἔχασα!... Σ᾽ ὅλη μας τήν ζωή, ἀδελφοί μου,
πρέπει νά ἔχουμε αὐτό τό ἀδαμιαῖο πένθος: Νά κλαῖμε γιά τίς ἁμαρτίες μας καί νά πο23

θοῦμε λαχταριστά νά ξαναμποῦμε στόν Παράδεισο πού χάσαμε. Χάρα καί μεγάλη εὐλογία σ᾽ αὐτόν πού ἔχει δάκρυα μετανοίας καί πόθο γιά τόν Παράδεισο. Ὅποιος τό ἔχει
αὐτό, ἔχει ἕνα μεγάλο χάρισμα ἀπό τόν Θεό καί ἄς προσέχει νά μήν τό χάσει.
3. Ἀφοῦ λοιπόν, ἀγαπητοί μου, τήν σημερινή ἡμέρα ἡ Ἐκκλησία μᾶς θυμίζει τόν χαμένο παράδεισο, θέλω νά σᾶς πῶ σ᾽ αὐτό τό σύντομο κήρυγμά μου λίγα λογάκια γιά τόν
παράδεισο. Κατά πρῶτον σᾶς λέγω ὅτι στήν προσευχή μας πρέπει νά ζητᾶμε νά μᾶς
δώσει ὁ Θεός τόν παράδεισο, τήν οὐράνιο βασιλεία Του. Παλαιά εὐχολόγια γράφουν αὐτή
τήν σύντομη προσευχή, πού παρακαλῶ νά τήν λέτε: «Κύριε, μή στερήσῃς με τῆς ἐπουρανίου Σου βασιλείας». Οἱ παπποῦδες παλαιά καί οἱ γιαγιάδες μας εἶχαν τόν πόθο γιά
τόν παράδεισο καί ἔλεγαν ὅταν πίναν τό κρασί στό τραπέζι: «Ἄντε, καλό παράδεισο»!
Νά λαχταρᾶμε τόν παράδεισο, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Ἐκεῖ, ὅταν μποῦμε σ᾽ αὐτόν,
θά ἔχουμε ἀμέσως ὅλα τά πνευματικά ἀγαθά πού ζητάει ἡ ψυχή μας, χωρίς κανένα
κακό. Χωρίς καμμιά ἐνόχληση. Ἀλλά τό πιό γλυκό στόν παράδεισο θά μᾶς εἶναι τό ὅτι
θά χαιρόμαστε αἰώνια τήν συντροφιά μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό καί τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.
Τήν συντροφιά μέ τούς ἀγγέλους καί ὅλους τούς ἁγίους. Αὐτή τήν χαρά θά τήν ἔχουμε
αἰώνια, χωρίς τόν φόβο ὅτι θά τήν χάσουμε κάποτε.
4. Δυό ὁδοί, χριστιανοί μου, δυό «στράτες», ὅπως τό λέγει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, μᾶς πᾶνε γιά τόν παράδεισο. Ἡ μία ὁδός λέγεται «ἀθωότητα». Δέν εἶναι γιά
μᾶς ἡ ὁδός αὐτή, γιατί ὅλοι μας εἴμαστε μολυσμένοι. Αὐτή ἡ ὁδός εἶναι γιά τά ἀθῶα
νήπια τά βαπτισμένα. Γονεῖς, πού χάσατε τόσο μικρό παιδί ἀπό τήν ἀγκαλιά σας, μήν
κλαῖτε γι᾽ αὐτό. Ἔχει ἐκλεκτή θέση στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μαζί μέ τά νήπια τῆς
Βηθλεέμ, πού σφάχτηκαν ἀπό τόν Ἡρώδη, ὅταν γεννήθηκε ὁ Χριστός. Ἐμεῖς οἱ ἄλλοι,
οἱ μεγάλοι, οἱ μολυσμένοι μέ ἁμαρτίες, πρέπει νά βαδίσουμε τήν ἄλλη ὁδό γιά τόν παράδεισο. Ἡ ὁδός αὐτή λέγεται ΜΕΤΑΝΟΙΑ. «Εὕρω κἀγώ τήν ὁδόν διά τῆς μετανοίας»!
Ἄς εὐχαριστήσουμε τόν Θεό, πού μᾶς ἔδωσε τήν μετάνοια ὡς «ὁδό», ὡς τρόπο δηλαδή
γιά νά μποῦμε στόν παράδεισο. – Λοιπόν, χριστιανοί μου, σκεπτόμενοι τόν γλυκό παράδεισο, γιά τόν ὁποῖο μᾶς ἔπλασε ὁ Θεός, ἐμπρός, ἄς ζήσουμε βίο μετανοίας, γιά νά μᾶς
ἐλεήσει ὁ Θεός καί νά μᾶς πάρει κοντά Του, στήν Βασιλεία Του. «Μετάνοια» δέ σημαίνει
νά πιστεύουμε γιά τόν ἑαυτό μας ὅτι εἴμαστε ἁμαρτωλοί, ὅτι εἴμαστε πολύ ἁμαρτωλοί
καί ὅτι ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι καλύτεροι ἀπό μᾶς. Ὅποιος ζῆ πραγματικά τήν μετάνοια,
αὐτός δέν σηκώνει κεφάλι γιά νά κατηγορήσει τόν ἄλλο, ἀλλά βλέπει συνεχῶς τά δικά
του χάλια καί λέει συνέχεια: «Θεέ μου, λυπήσου με τόν ἁμαρτωλό». «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησέ με»!
Χριστιανοί μου, σᾶς δίνω τήν καλύτερη εὐχή: «Καλό παράδεισο »! Εὐχηθεῖτε καί
γιά μένα τό ἴδιο. Ἄς ἀφήσουμε τά πείσματα καί τά μεταξύ μας μαλώματα γιά τό «ἐγώ»
μας, γιατί αὐτά δέν μᾶς πᾶνε στόν παράδεισο. Ὁ μεγαλύτερος πόθος στήν καρδιά μας
ἄς εἶναι ὁ παράδεισος καί ἄς μή λησμονοῦμε τήν προσευχή: «Κύριε, μή στερήσῃς με
τῆς ἐπουρανίου Σου βασιλείας». Χριστιανοί μου, καλό παράδεισο!
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Ἀπό τό ἱστολόγιο «Ρομφαία»

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΕΡΕΜΙΑ
Ἐπεισόδιο δημιούργησε σήμερα Κυριακή τῆς Τυρινῆς ὁ Μητροπολίτης κ. Ἱερεμίας
στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Μεγαλοπόλεως καί ἀπέσπασε τά συγχαρητήρια τοῦ
Ἐκκλησιάσματος γι᾽ αὐτό. Ὁ Σεβασμιώτατος θά λειτουργοῦσε σέ κάποιο χωριό τῆς
Ἐπαρχίας του, ἀλλά παρεκλήθη νά εὑρίσκεται στόν Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Νικολάου
Μεγαλοπόλεως γιά τό Μνημόσυνο τῶν 212 πατριωτῶν τῶν φονευθέντων ὑπό τῶν
βαρβάρων κατακτητῶν. Ἐπῆγε στό μνημόσυνο. Κατά τήν πρόσκληση τῆς Δημαρχίας
τό μνημόσυνο θά ἐγίνετο ὥρα 10:00. Ἐτελείωσε ἡ Λειτουργία, ἡ ὥρα ἦταν μετά τίς
10:00 καί οἱ ἐπίσημοι δέν εἶχαν προσέλθει ἀκόμη. Ἄς σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι τόν Μητροπολίτη κ. Ἰερεμία πολύ τόν ἐνοχλεῖ καί ἐκφράζει μάλιστα δημοσίᾳ τήν διαμαρτυρία
του, γιά τό ὅτι οἱ ἄρχοντες σέ κάθε τελετή ἔρχονται μετά τήν Λειτουργία, τήν ὥρα
μόνο τῆς Δοξολογίας. Πολύ τόν ἐνοχλεῖ αὐτό τόν κ. Ἰερεμία, τό ὅτι οἱ ἄρχοντες δέν
λειτουργοῦνται καί πάντα, ὅπως ξέρουμε, ζητοῦσε τήν εὐκαιρία νά ἐλέγξει τό κακό
αὐτό. Καί ἡ εὐκαιρία ἐδόθη σήμερα. Τελείωσε λοιπόν ἡ Λειτουργία τῆς σημερινῆς
Κυριακῆς καί ἄρχισε τό Μνημόσυνο μετά τίς 10:00, ἀλλά οἱ ἄρχοντες δέν εἶχαν προσέλθει. Παρά τόν ἀργό ρυθμό καί τίς διπλές εὐχές πού εἰπώθηκαν στό Μνημόσυνο,
ἀκόμη δέν εἶχαν ἐμφανιστεῖ οἱ ἐπίσημοι καί ἦλθαν πιά ὅταν εἶχε τελειώσει τό Μνημόσυνο. Μεταξύ τῶν ἀρχόντων ἦταν καί ἡ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς καί λόγω αὐτῆς
τῆς παρουσίας τῆς Προέδρου εἶχαν ἔλθει ἀπό ὅλη τήν περιοχή ἐπίσημοι καί μάλιστα
καί ὁ Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Τατούλης. Σ᾽ αὐτούς ὅλους πού προσῆλθαν
γιά τό Μνημόσυνο, ἀλλά μετά τό Μνημόσυνο, ὁ κ. Ἰερεμίας τούς εἶπε τά ἑξῆς: «Τετιμημένοι ἄρχοντες, σᾶς βλέπουμε μέ τιμή καί μέ σεβασμό, ἀλλά ὡς Ἐπίσκοπος τῆς
ἐπαρχίας αὐτῆς ἔχω νά σᾶς πῶ μέ πόνο τό ἑξῆς: Εἶστε παραβάτες τοῦ προγράμματός
σας! Καθορίσατε τό Μνημόσυνο ὥρα 10:00, ἐμεῖς ἀρχίσαμε μετά τίς 10:00, λέγαμε
ἀργά τήν Ἀκολουθία, καί ὅμως ἤλθατε μετά τό πέρας τοῦ Μνημοσύνου. Θά ἔλεγα
ὅτι ἔπρεπε νά ἔλθετε καί πολύ πρίν ἀπό τό Μνημόσυνο, γιά νά λειτουργηθεῖτε. Κυριακή σήμερα, ποῦ λειτουργηθήκατε σεῖς οἱ ἄρχοντές μας; Ἀλειτούργητοι ἄρχοντες;
Tί προκοπή νά δοῦμε τότε μέ ἀλειτούργητους ἄρχοντες; Τί κακό εἶναι αὐτό πού συμβαίνει μέ σᾶς τούς ἐπισήμους; Ἔχουμε ἐπίσημες ἑορτές καί ἔρχεστε μετά-μετά τήν
Λειτουργία, στήν Δοξολογία μόνο. Δέν εἶναι ἡ Λειτουργία, κύριοι Ἐπίσημοι, γιά τόν
ἀφελῆ λαό. Ἡ Λειτουργία εἶναι ἀναγκαία προπαντός γιά σᾶς, γιά νά λάβετε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, γιά νά κυβερνήσετε σωστά τόν ματωμένο καί ἁγιασμένο αὐτό τόπο τῆς
πατρίδας μας». Εἶπε καί ἄλλα πολλά δυναμικά ὁ Μητροπολίτης μας, πού στήν συγκίνηση τῆς στιγμῆς δέν μπορέσαμε νά τά συγκρατήσουμε. Μετά ἀπό τά λόγια του
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αὐτά, πού τά εἶπε μέ πάλλουσα καί στήν διαπασῶν φωνή, ὁ Μητροπολίτης ἄρχισε νά
κάνει πάλι ἐπιμνημόσυνο δέηση χάριν τῶν ἀρχόντων πού ἦλθαν καθυστερημένα. Ἀλλά
κάποιοι ἀπ᾽ αὐτούς, καί μεταξύ αὐτῶν καί ἡ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, ἀπεχώρησαν
προσβεβλημένοι γιά τά ὅσα ἄκουσαν καί δέν ἔμειναν στήν δέηση. Τό εἶπε μάλιστα καί
κάποιος ἀπ᾽ αὐτούς, ὅτι «μετά ἀπό αὐτά πού εἰπώθηκαν, ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά μείνουμε καί ἀποχωροῦμε». Ἔγινε καί ἡ γιά δεύτερη φορά ἐπιμνημόσυνη δέηση καί στό
τέλος τῆς δευτέρας αὐτῆς δεήσεως ὁ δεσπότης Ἰερεμίας εἶπε πάλι τά ἑξῆς στούς
ἐναπομείναντες ἄρχοντες, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
κ. Τατούλης: «Τίμιοι ἄρχοντες, ἔχω τήν συνήθεια, ὅταν στενοχωρῶ καί προσβάλλω
κάποιον νά τοῦ ζητάω συγγνώμην στά γόνατα. Σήμερα ὅμως γιά τά ὅσα εἶπα δέν
ζητῶ συγγνώμην, ἀλλά ἀντίθετα εὐχαριστῶ τόν Χριστό καί τήν Παναγιά μου, πού
μοῦ ἔδωσαν τήν δύναμη νά σᾶς πῶ αὐτά πού σᾶς εἶπα. Μά τί κακό ἐπί τέλους εἶναι
αὐτό μέ σᾶς! Ἐπίσημες μέρες, ὅπως τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, γιά παράδειγμα, νά μένετε
ἀλειτούργητοι καί νά ἔρχεστε στήν Δοξολογία μόνο. Σήμερα Κυριακή ἡμέρα δέν λειτουργηθήκατε. Ἤλθατε γιά τό Μνημόσυνο, ἀλλά καί πολύ-πολύ μετά ἀπό τήν καθορισθεῖσα ὥρα τοῦ Μνημοσύνου. Δέν μετανοῶ γιά ὅσα σᾶς εἶπα. Μοῦ ἔδωσε ὁ
Χριστός καί ἡ Παναγία τήν δύναμη νά σᾶς τά πῶ. Κύριε Περιφερειάρχα, αὐτά τά
χρόνια, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά, ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά φανεῖ ὅτι εἶναι δυναμική καί νά ἐλέγχει τούς παραβάτες, ὁποιοιδήποτε καί ἄν εἶναι αὐτοί. Ἐμεῖς οἱ
Ἐπίσκοποι πρέπει νά εἴμαστε δυναμικοί καί ἡρωικοί, ὅπως οἱ ἅγιοι Πατέρες, μή φοβούμενοι τήν κοσμική ἐξουσία. Πάνω ἀπ᾽ ὅλα ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ».
Ὅλο αὐτό τό σημερινό ἐπεισόδιο προξένησε τήν συγκίνηση τῶν χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι
ἰδιαιτέρως μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ἔσπευσαν νά δώσουν τά συγχαρητήρια
στόν Δεσπότη τους γιά τά ὅσα εἶπε καί νά δηλώσουν τήν συμφωνία τους μαζί του.
(Ἀπό θεατές καί ἀκροατές τοῦ ἐπεισοδίου)
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Ἀπό κάποιο δημοσίευμα μιᾶς συνεντεύξεως, πού ἐπιμόνως μοῦ ἐζητήθη, πιθανῶς,
ὅπως ἐγράφη νά ἐδόθη ἡ ἐντύπωση ὅτι ὑποχωρῶ διά τήν σθενερή μου στάση κατά τό
ἐπεισόδιο τῆς παρελθούσης Κυριακῆς στήν Μεγαλόπολη. Αὐτό δέν εἶναι ἀληθές. Ἀντίθετα, ξαναλέγω, εὐχαριστῶ τόν Κύριό μου Ἰησοῦ Χριστό καί τήν Παναγία μου Δέσποινα, διότι μοῦ ἔδωσαν τήν δύναμη νά πῶ ἀλήθειες σέ ἄρχοντες, πού ἀπέβλεπαν στήν
σωτηρία τους. Δηλαδή, νά τούς πῶ ὅτι πρέπει νά ἐκκλησιάζονται τήν Κυριακή ἡμέρα,
δίνοντας καλό παράδειγμα καί στόν εὐσεβῆ λαό μας.
Σέ ἐρώτημα ὅμως τῆς δημοσιογράφου ἄν θά περίμενα τούς ἐπισήμους σέ περίπτωση
πού θά μέ εἰδοποιοῦσαν ὅτι θά ἀργοπορήσουν, ἀπάντησα θετικῶς ὅτι ναί, θά τούς περίμενα, παρατείνοντας τήν Θ. Λειτουργία καί δέν θά ἐδημιουργεῖτο κανένα πρόβλημα. Καί
στό ἄλλο ἐρώτημα τῆς δημοσιογράφου, ἄν ὁ ἔλεγχός μου ἀπευθύνθηκε εἰδικά σέ κάποια
πρόσωπα ὁρισμένης παρατάξεως, εἶπα ὅτι ὄχι, γιατί ἡ Ἐκκλησία δέν ταυτίζεται μέ
καμία πολιτική παράταξη καί ἐλέγχει τούς ἁμαρτάνοντες ἀπό τό ἕνα ἄκρο μέχρι τό
ἄλλο τῶν πολιτικῶν κομμάτων, ὁποιοιδήποτε καί ἄν εἶναι αὐτοί. Καί στό τρίτο πάλι
ἐρώτημα τῆς δημοσιογράφου, ἄν θέλω νά ξανάρθουν στήν Μεγαλόπολη οἱ κληθέντες
ἐπίσημοι, ἀπάντησα ὅτι βεβαίως θέλω καί θά παραθέσω μάλιστα καί τράπεζα φιλοξενίας
γι᾽ αὐτούς. Ἀλλά στήν τράπεζα τῆς ἀγάπης αὐτῆς θά λέγω – εἶπα – ὅλο γιά τόν Θεό,
ὅτι ὑπάρχει Θεός καί ὅτι ἡ ζωή μέ τόν Θεό ἔχει νόημα καί περιεχόμενο, ἐνῶ μακρυά
ἀπό τόν Θεό καί χωρίς Θεό ἡ ζωή εἶναι ἄνοστη καί βαρετή. Καί ὅτι μόνο μέ τόν Θεό
θά δοῦμε προκοπή.
Αὐτά ὅμως πού εἶπα δέν σημαίνουν καθόλου ὑποχώρηση τῆς στάσεώς μου. Παρακαλῶ
τόν Θεό νά μοῦ δίνει τήν Χάρη Του νά καθαρίζεται ἡ καρδιά μου ἀπό τά πάθη μου, ὥστε
αὐτό πού λέγω καί κάνω νά εἶναι καθαρό, χωρίς ἐγωισμό, καί νά ἀποβλέπει μόνο καί
μόνο στήν δόξα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἁγίας Του Ἐκκλησίας. Δέν ὑποχωρῶ λοιπόν καθόλου καί δέν ἀνακαλῶ τήν στάση μου οὔτε κανένα λόγο ἀπό ὅσα εἶπα. Τήν ἀλήθεια
τῆς πίστεως καί τό τί πρέπει νά κάνουμε γιά νά εὐαρεστήσουμε τόν Θεό μας ἐμεῖς οἱ
κληρικοί καί μάλιστα οἱ Ἐπίσκοποι πρέπει νά τά λέμε σέ ὅλους, καί στούς ἄρχοντες.
Νά τούς λέμε δηλαδή νά ἐξομολογοῦνται καί νά ἐκκλησιάζονται, γιά νά ἔχουν τήν εὐλογία
τοῦ Θεοῦ στό ὑψηλό τους ἔργο. Γιατί μερικοί ἀπό αὐτούς τούς ἄρχοντες – μερικοί λέγω –
φέρονται μέ ἀσέβαστο τρόπο ἀπέναντί μας, οὔτε ξέρουν νά φιλήσουν τό χέρι Παπᾶ καί
Δεσπότου καί ὅταν μᾶς ἐπισκέπτονται στά γραφεῖα μας οὔτε ξέρουν πῶς νά καθίσουν.
Ἐνώπιον τοῦ Ἐπισκόπου, τοῦ Ἀρχιερέα τοῦ Χριστοῦ, κάθονται διπλοπόδι καί μπορεῖ
μάλιστα νά ζητήσουν καί τσιγαροθήκη. Ἀσεβέστατοι ἄνθρωποι!...
Καλή Σαρακοστή
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΘΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(Σέ συνέχειες)
(Ἡ γλώσσα τοῦ πρωτοτύπου κειμένου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης)

Μάθημα 13ο
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΟ
2. ΤΟ ΟΝΟΜΑ
θ. Ἀρσενικά ὀνόματα τά ὁποῖα λήγουν εἰς h–,
 Τά εἰς h–, («ε») λήγοντα ὀνόματα ἀρχικῶς ἔληγαν σέ w (βάβ) ἤ y (γιώδ). Μέ τήν
ἔκπτωση τῶν φωνηέντων αὐτῶν σχηματίσθηκε ἡ κατάληξη h–, γιά τήν ἀπόλ. κατ.
τοῦ ἑνικοῦ καί ἡ h–e («ε») γιά τήν συν. κατ. τοῦ ἑνικοῦ. Τό h (χαί) ὡς φωνηεντικό
γράμμα ἐκπίπτει στόν πληθ. καί σέ σύνδεση μέ ἀντων. ἐπιθ.,
π.χ. ha,ro («ρωέ», βλέπων), µyairo («ρωίμ», βλέποντες).
 Τά ἀντων. ἐπιθ. τοῦ ἑνικ. ἀριθμ. προστίθενται στήν μορφή, ἡ ὁποία ἀρχαιότερα
ἔληγε εἰς y. Ἔτσι προέρχονται τύποι τοῦ ἑνικοῦ, οἱ ὁποῖοι φαίνονται ὡς τύποι τοῦ
πληθ., π.χ. hv,[m («μα῾ασέ»)  yc,[m («μα῾ασέχια»).
 Τά ὀνόματα αὐτά παίρνουν ὡς ἐπίθημα τοῦ γ´ ἀρσ. ἑνικ. τό Wh–e («-έχου»).
Ἔτσι ἔχουμε:
Ἑνικός Ἀριθμός
ἔργο
ἀπόλ. κατ.
hc,[m
(«μα῾ασέ»)
συνεζ. κατ.
hce[m
(«μα῾ασε»)
ἔργο (τοῦ/τῆς/τῶν...)
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ. yc,[m
(«μα῾ασέχια»)
ἔργο σου
μέ βαρ. ἐπιθ.
µk,yce[m
(«μα῾ασεχέμ»)
ἔργο σας (ὑμῶν)

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

µyci[m
yce[m
yc[m
µk,yce[m

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«μα῾ασίμ»)
(«μα῾ασε»)
(«μα῾ασάι»)
(«μα῾ασεχέμ»)
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ἔργα
ἔργα (τοῦ/τῆς/τῶν...)
ἔργα μου
νόμοι σας (ὑμῶν)

ι. Θηλυκά ὀνόματα μέ μεταβαλλόμενα φωνήεντα
α) Θηλυκά ὀνόματα μέ ἕνα ριζικό μεταβλητό φωνῆεν
 Τά ὀνόματα αὐτά ἔχουν ὑπό τό 1ο ριζικό γράμμα μεταβλητό ;(κᾶμετς) ἤ e
(τσαῖραι).
 Αὐτά τά μεταβλητά φωνήεντα διατηροῦνται μόνο στήν ἀπόλ. κατ. τοῦ ἑνικ. καί
πληθ., ἐνῶ σέ ὅλες τίς ἄλλες περιπτώσεις μεταβάλλονται σέ σιεβά.
Ἔτσι ἔχουμε:
Ἑνικός Ἀριθμός
ἔτος
ἀπόλ. κατ.
hn:v;
(«σανά»)
ἔτος (τοῦ/τῆς/τῶν...)
συνεζ. κατ.
tnv]
(«σεναθ»)
ἔτος μου
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ. ytin:v]
(«σεναθί»)
ἔτος σας (ὑμῶν)
μέ βαρ. ἐπιθ.
µk,t]nv]
(«σεναθχέμ»)

µynIv;
ynEv]
ἤ t/nv]
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ. yt/nv]
μέ βαρ. ἐπιθ.
µk,yte/nv]

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«σανίμ»)
(«σενε»)
(«σενώθ»)
(«σενωθάι»)
(«σενωθεχέμ»)

ἔτη
ἔτη (τοῦ/τῆς/τῶν...)
ἔτη μου
ἔτη σας (ὑμῶν)

hx;[e
tx[
ytx;[
µk,t]x[

Ἑνικός Ἀριθμός
(«ἑτσά»)
(«ἁτσαθ»)
(«ἁτσαθάι»)
(«ἁτσαθχέμ»)

συμβουλή
συμβουλή (τοῦ/τῆς/τῶν...)
συμβουλή μου
συμβουλή σας (ὑμῶν)

t/x[e
t/x[
yti/x[
µk,yte/x[

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«ἑτσώθ»)
(«ἁτσωθ»)
(«ἁτσωθί»)
(«ἁτσωθεχέμ»)

συμβουλές
συμβουλές (τοῦ/τῆς/τῶν...)
συμβουλές μου
συμβουλές σας (ὑμῶν)
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µytp;v]
yTep]vi

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.

Δυϊκός Ἀριθμός
(«σεφαθάγιμ»)
(«σιφτε»)

δύο χείλη
δύο χείλη (τοῦ/τῆς/τῶν...)

β) Θηλυκά ὀνόματα μέ δύο ριζικά μεταβλητά φωνήεντα
 Τά ὀνόματα αὐτά ἀρχικῶς εἶχαν ὑπό τό 1ο καί 2ο ριζικό γράμμα  (πάθαχ).
Ἀπό τά δύο αὐτά πάθαχ τό πρῶτο μεταβλήθηκε σέ ] (σιεβά) καί τό δεύτερο ἐξετάθη
σέ ; (κᾶμετς) καί ἔτσι προῆλθε τύπος hq;dx: ] («τσεδακά»). Τό κᾶμετς τοῦ 2ου ριζικοῦ
γράμματος διατηρεῖται μόνον ὅταν βρίσκεται πρό τοῦ τόνου. Ὅταν ὅμως ὁ τόνος μετακινηθεῖ μία ἤ δύο συλλαβές, τότε μεταβάλλεται σέ σιεβά, ὁπότε τό ὑπό τό 1ο ριζικό
γράμμα εὑρισκόμενον σιεβά μεταβάλλεται σέ i (χεῖρεκ). Ἔτσι ἔχουμε:
Ἑνικός Ἀριθμός
(«τσεδακά»)
(«τσιδκαθ»)
(«τσιδκαθί»)
(«τσιδκαθχέμ»)

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

hq;d:x]
tqd“xi
ytiq;d“xi
µk,t]qd“xi

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

Πληθυντικός Ἀριθμός
t/qd:x]
(«τσεδακώθ»)
t/qd“xi
(«τσιδκωθ»)
yt/qd“xi
(«τσιδκωθάι»)
µk,yte/qd“xi («τσιδκωθεχέμ»)

δικαιοσύνη
δικαιοσύνη (τοῦ/τῆς/τῶν...)
δικαιοσύνη μου
δικαιοσύνη σας (ὑμῶν)
δικαιοσύνες
δικαιοσύνες (τοῦ/τῆς/τῶν...)
δικαιοσύνες μου
δικαιοσύνες σας (ὑμῶν)

γ) Θηλυκά σεγωλικά ὀνόματα ἰσχυρᾶς ρίζης
 Αὐτά τά θηλυκά ὀνόματα προέρχονται ἀπό σεγωλικά ἀρσενικά ὀνόματα ἰσχυρᾶς
ρίζης μέ τήν προσθήκη τῆς καταλήξεως τοῦ θηλυκοῦ h–; («-α»), π.χ. l,m, («μέλεχ»,
βασιλεύς), hK;lm]  («μαλκά», βασίλισσα).
 Τά ὀνόματα αὐτά ἔχουν ὡς ἐπί τό πλεῖστον στήν 1η συλλαβή  (πάθαχ) ἤ ,
(σεγώλ) (ἀρχικῶς χεῖρεκ) ἤ  (κᾶμετς χατούφ) (ἀρχικῶς κιμπούτς), ἐνῶ στήν 2η
συλλαβή ; (κᾶμετς). Τό φωνῆεν τῆς 1ης συλλαβῆς διατηρεῖται σταθερῶς στόν ἑνικό
καί πληθ., πλήν τῆς ἀπολ. κατ. αὐτοῦ, στήν ὁποία μεταβάλλεται σέ σιεβά.
Ἔτσι ἔχουμε:
Ἑνικός Ἀριθμός
ἀπόλ. κατ.
hK;l]m
(«μαλκά»)
βασίλισσα
συνεζ. κατ.
tKl]m
(«μαλκαθ»)
βασίλισσα (τοῦ/τῆς/τῶν...)
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μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

ytiK;l]m
µk,t]Kl]m

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

Πληθυντικός Ἀριθμός
t/kl;m]
(«μελαχώθ»)
t/kl]m
(«μαλχωθ»)
yt/kl]m
(«μαλχωθάι»)
µk,yte/kl]m («μαλχωθεχέμ»)

(«μαλκαθί»)
(«μαλκαθχέμ»)

Ἑνικός Ἀριθμός
(«χερπά»)
(«χερπαθ»)
(«χερπαθ-ί»)
(«χερπαθ-χέμ»)

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

hP;r“j,
tPr“j,
ytiP;r“j,
µk,t]Pr“j,

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

Πληθυντικός Ἀριθμός
t/Pr:j
(«χαραπώθ»)
t/Pr“j,
(«χερπωθ»)
yt/Pr<j,
(«χερεπωθά-ι»)
µk,yte/Pr“j, («χερπωθε-χέμ»)
Ἑνικός Ἀριθμός
(«χορμπά»)
(«χορμπαθ»)
(«χερπαθί»)
(«χορμπαθχέμ»)

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

hB;r“j;
tBr“j;
ytiB;r“j;
µk,tB] r“j;

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

Πληθυντικός Ἀριθμός
t/br:j
(«χοραβώθ»)
t/br“j;
(«χορβωθ»)
yt/br“j;
(«χορβωθάι»)
µk,yte/br“j; («χορβωθεχέμ»)
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βασίλισσά μου
βασίλισσά σας (ὑμῶν)

βασίλισσες
βασίλισσες (τοῦ/τῆς/τῶν...)
βασίλισσές μου
βασίλισσές σας (ὑμῶν)

ὄνειδος
ὄνειδος (τοῦ/τῆς/τῶν...)
ὄνειδός μου
ὄνειδός σας (ὑμῶν)

ὀνείδη
ὀνείδη (τοῦ/τῆς/τῶν...)
ὀνείδη μου
ὀνείδη σας (ὑμῶν)

ἔρημος
ἔρημος (τοῦ/τῆς/τῶν...)
ἔρημός μου
ἔρημός σας (ὑμῶν)

ἔρημοι
ἔρημοι (τοῦ/τῆς/τῶν...)
ἔρημοί μου
ἔρημοί σας (ὑμῶν)

δ) Θηλυκά σεγωλικά ὀνόματα λήγοντα εἰς t
 Στήν τάξη αὐτή ἀνήκουν ἐκεῖνα τά θηλ. ὀνόματα, στά ὁποῖα ἡ κατάληξη τοῦ θηλ.
t διατηρήθηκε. Ἕνεκα τούτου παρενεβλήθη βοηθητικό φωνῆεν , (σεγώλ) καί ἔτσι
σχηματίσθηκαν θηλυκά, τά ὁποῖα λήγουν εἰς t–, («-έθ»), π.χ. tl,D< («ντέλεθ», θύρα).
 Ἡ συνεζ. κατ. τοῦ ἑνικοῦ αὐτῶν τῶν ὀνομάτων εἶναι ἡ ἴδια μέ τήν ἀπόλ. Σέ σύνδεση μέ ἀντων. ἐπιθ., κάτω ἀπό τήν 2η συλλαβή ἐμφανίζονται τά ἀρχικά φωνήεντα
(πάθαχ, κᾶμετς χατούφ, κιμπούτς). Στόν πληθ. ἡ μέν κατάληξη t ἀποβάλλεται καί
ἀντικαθίσταται ἀπό τήν κανονική κατάληξη t/ («ωθ»), τό δέ ριζικό φωνῆεν τῆς 2ης
συλλαβῆς στήν ἀπόλ. κατ. ἐκτείνεται ἤ μεταβάλλεται σέ ] (σιεβά), ὅπως ἐπίσης μεταβάλλεται σέ ] (σιεβά) καί στήν συνεζ. κατ. τοῦ πληθ.
Ἔτσι ἔχουμε:
Ἑνικός Ἀριθμός
(«γιωλέδεθ»)
τίκτουσα
ἀπόλ. κατ.
td<l ,/y
τίκτουσα (τοῦ/τῆς/τῶν...)
συνεζ. κατ.
td<l,/y
(«γιωλεδεθ»)
τίκτουσά μου
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ. yTid“l/y
(«γιωλαδτί»)
τίκτουσά σας (ὑμῶν)
μέ βαρ. ἐπιθ.
µk,T]d“l/y («γιωλαδτεχέμ»)
ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

Πληθυντικός Ἀριθμός
t/dl]/y
(«γιωλεδώθ»)
t/dl]/y
(«γιωλεδωθ»)
yt/dl]/y
(«γιωλεδωθάι»)
µk,yte/dl]/y («γιωλεδωθεχέμ»)

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

tl,GOl]Gu
tl,GOl]Gu
yTil]G:l]Gu
µk,T]l]G:l]Gu

Ἑνικός Ἀριθμός
(«γκουλγκώλεθ»)
(«γκουλγκωλεθ»)
(«γκουλγκολτί»)
(«γκουλγκολτεχέμ»)

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

Πληθυντικός Ἀριθμός
t/lG“l]GU
(«γκουλγκελώθ»)
t/lG“l]GU
(«γκουλγκελωθ»)
yt/lG“l]GU
(«γκουλγκελωθάι»)
µk,yte/lG“l]GU («γκουλγκελωθεχέμ»)
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τίκτουσες
τίκτουσες (τοῦ/τῆς/τῶν...)
τίκτουσές μου
τίκτουσές σας (ὑμῶν)

κρανίο
κρανίο (τοῦ/τῆς/τῶν...)
κρανίο μου
κρανίο σας (ὑμῶν)
κρανία
κρανία (τοῦ/τῆς/τῶν...)
κρανία μου
κρανία σας (ὑμῶν)

 Σέ ἀρχικῶς δισύμφωνα ὀνόματα ἡ κατάληξη t διατηρεῖται καί στόν πληθ.,
π.χ. tl,D< («ντέλεθ», θύρα) - t/tl;D“ («ντελαθώθ», θύρες).
 Μερικά ὀνόματα ἔχουν ἐκτός ἀπό τήν κατάληξη t καί κατάληξη h–; («-α»)
ε) Θηλυκά ὀνόματα λήγοντα εἰς ty–i («-ιθ») καί tW («-ουθ»)
 Τά εἰς ty–i («-ιθ») λήγοντα θηλ. ὀνόματα προέρχονται ἀπό ἀρσενικά λήγοντα εἰς
y–i («-ι»), μέ τήν προσθήκη τῆς καταλήξεως t, π.χ. yrIb[] i («ἱβρί», Ἑβραῖος) - tyrIb[] i
(«ἱβρίθ», Ἑβραία). Ὁ πληθυντικός τους σχηματίζεται μέ τήν ἀποβολή τοῦ t καί μέ
τήν προσθήκη τῆς κανονικῆς καταλήξεως τοῦ πληθ. τῶν θηλ. t/ καί τοῦ διπλασιασμοῦ τοῦ y,
π.χ. tybia/m («Μωαβίθ», Μωαβίτιδα) - t/Ybia/m («Μωαβιγιώθ», Μωαβίτιδες).
 Σέ μερικά ὀνόματα διατηρεῖται καί ἡ κατάληξη t,
π.χ. tynIj («χανίθ», ἀκόντιο) - t/tynIj («χανιθώθ», ἀκόντια).
 Τά εἰς tW («ουθ») λήγοντα θηλυκά ἀποβάλλουν στόν πληθ. τό t, προσλαμβάνοντας τήν κανονική κατάληξη t/ («ωθ»), ἀναπτύσσουν ὅμως μεταξύ αὐτῆς καί τῆς
ρίζης Y ἤ w,
π.χ. tWkl]m («μαλχούθ», βασιλεία) - t/Ykul]m («μαλχουγιώθ», βασιλεῖες),
tWd[e («ἑδούθ», νόμος) - t/d[e («ἑδώθ», νόμοι).
ια. Ὀνόματα ἰδιότροπου σχηματισμοῦ
Μερικά ὀνόματα σχηματίζουν ἰδιότροπους τύπους καί δέν ὑπάγονται σέ καμμία κατηγορία. Τά σπουδαιότερα ἀπό αὐτά εἶναι:
ba; («ἄβ», πατήρ)
ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.

ba;
ybia ἤ ba
ybia;
µkybia

Ἑνικός Ἀριθμός
(«ἄβ»)
(«ἀβι» ἤ «ἀβ»)
(«ἀβίχια»)
(«ἀβιχέμ»)

πατήρ
πατήρ (τοῦ/τῆς/τῶν...)
πατήρ σου
πατήρ σας (ὑμῶν)

t/bia;
t/ba
yt/ba

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«ἀβιώθ»)
(«ἀβώθ»)
(«ἀβωθάι»)

πατέρες
πατέρες (τοῦ/τῆς/τῶν...)
πατέρες μου
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ja; («ἄχ», ἀδελφός)
ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.
μέ βαρ. ἐπιθ.

ja;
yjia
yjia;
µk,yjia

Ἑνικός Ἀριθμός
(«ἄχ»)
(«ἀχι»)
(«ἀχίχια»)
(«ἀχιχέμ»)

ἀδελφός
ἀδελφός (τοῦ/τῆς/τῶν...)
ἀδελφός σου
ἀδελφός σας (ὑμῶν)

µyjia
yjea
yj,a
µk,yjia

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«ἀχίμ»)
(«ἀχε»)
(«ἀχέχια»)
(«ἀχιχέμ»)

ἀδελφοί
ἀδελφοί (τοῦ/τῆς/τῶν...)
ἀδελφοί σου
ἀδελφοί σας (ὑμῶν)

Ἑνικός Ἀριθμός
(«ἀχώθ»)
(«ἀχωθ»)
(«ἀχωθί»)

ἀδελφή
ἀδελφή (τοῦ/τῆς/τῶν...)
ἀδελφή μου

t/ja; («ἀχώθ», ἀδελφή)
ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.

t/ja;
t/ja
yti/ja

Πληθυντικός Ἀριθμός
Μόνο μέ ἀντων. ἐπίθ.:
yt/yj]a
yIt/ja
wyt;yOj]a

(«ἀχγιωθάι»)
(«ἀχωθάγιχ»)
(«ἀχγιωθάβ»)

ἀδελφές μου
ἀδελφές σου
ἀδελφές του

vyai («ἴς», ἄνδρας)
ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.

vyai
vyai
yviyai

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἐλαφρ. ἐπιθ.

µyvin:a
ven“a
yvn:a

Ἑνικός Ἀριθμός
(«ἴς»)
(«ἴς»)
(«ἰσί»)
Πληθυντικός Ἀριθμός
(«ἀνασίμ»)
(«ἀνσέ»)
(«ἀνασάι»)
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ἄνδρας
ἄνδρας (τοῦ/τῆς/τῶν...)
ἄνδρας μου
ἄνδρες
ἄνδρες (τοῦ/τῆς/τῶν...)
ἄνδρες μου

hV;ai («ἰσσά», γυναίκα)
ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἀντ. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἀντ. ἐπιθ.

hV;ai
tv,a,
yTiv]ai

Ἑνικός Ἀριθμός
(«ἰσσά»)
(«ἐσεθ»)
(«ἰστί»)

γυναίκα
γυναίκα (τοῦ/τῆς/τῶν...)
γυναίκα μου

µyvin:
yven“
yvn:
µk,yven“

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«νασίμ»)
(«νεσέ»)
(«νασάι»)
(«νεσεχέμ»)

γυναῖκες
γυναῖκες (τοῦ/τῆς/τῶν...)
γυναῖκες μου
γυναῖκες σας (ὑμῶν)

hm;a;
ytim;a

Ἑνικός Ἀριθμός
(«ἀμά»)
(«ἀμαθί»)

δούλη
δούλη μου

t/hm;a
t/hm]a
yt/hm]a

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«ἀμαχώθ»)
(«ἀμχωθ»)
(«ἀμχωθάι»)

δοῦλες
δοῦλες (τοῦ/τῆς/τῶν...)
δοῦλες μου

tyIB
tyBe
ytiyBe

Ἑνικός Ἀριθμός
(«μπάγιθ»)
(«μπεθ»)
(«μπεθί»)

οἰκία
οἰκία (τοῦ/τῆς/τῶν...)
οἰκία μου

µyTiB;
yTeB;
yT,B;

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«μπάτιμ»)
(«μπάτε»)
(«μπάτε-χια»)

οἰκίες
οἰκίες (τοῦ/τῆς/τῶν...)
οἰκίες σου

hm;a; («ἀμά», δούλη)
ἀπόλ. κατ.
μέ ἀντων. ἐπίθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἀντ. ἐπιθ.

tyIB («μπάγιθ», οἰκία)
ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἀντων. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἀντων. ἐπιθ.
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Be («μπέν», υἱός)
ἀπόλ. κατ.
Be
συνεζ. κατ.
B,
σπανιώτερα B, ἤ Bi
μέ ἀντων. ἐπιθ. ynIB]
n“Bi

Ἑνικός Ἀριθμός
(«μπέν»)
(«μπεν»)
(«μπεν» ἤ«μπιν»)
(«μπενί»)
(«μπινχιά»)

υἱός
υἱός (τοῦ/τῆς/τῶν...)
υἱός μου
υἱός σου

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«μπανίμ»)
(«μπενέ»)
(«μπανάι»)
(«μπενεχέμ»)

υἱοί
υἱοί (τοῦ/τῆς/τῶν...)
υἱοί μου
υἱοί σας (ὑμῶν)

tB
tB
yTiBi
T]Bi

Ἑνικός Ἀριθμός
(«μπάθ»)
(«μπάθ»)
(«μπιτί»)
(«μπιτεχιά»)

κόρη
κόρη (τοῦ/τῆς/τῶν...)
κόρη μου
κόρη σου

µ/nB;
t/nB]
yt,/nB]

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«μπανώθ»)
(«μπενώθ»)
(«μπενωθέχια»)

κόρες
κόρες (τοῦ/τῆς/τῶν...)
κόρες σου

(«χαμίχ»)

πεθερός σου

t/mj; («χαμώθ», πεθερά)
μόνο μέ ἀντων. ἐπίθ. te/mj («χαμωθέχ»)

πεθερά σου

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἀντων. ἐπιθ.

µynIB;
ynEB]
ynB;
µk,ynEB]

tB («μπάθ», κόρη)
ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἀντων. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἀντων. ἐπιθ.

µj; («χάμ», πεθερός)
μόνο μέ ἀντων. ἐπίθ. ymij;
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µ/y («γιώμ», ἡμέρα)
ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἀντων. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἀντων. ἐπιθ.

µ/y
µ/y
/m/y

Ἑνικός Ἀριθμός
(«γιώμ»)
(«γιωμ»)
(«γιωμώ»)

ἡμέρα
ἡμέρα (τοῦ/τῆς/τῶν...)
ἡμέρα του

µymiy:
ymey“
ymy:
µk,ymey“

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«γιαμίμ»)
(«γιεμέ»)
(«γιαμάι»)
(«γιεμεχέμ»)

ἡμέρες
ἡμέρες (τοῦ/τῆς/τῶν...)
ἡμέρες μου
ἡμέρες σας (ὑμῶν)

yliK]
yliK]
y“l]K,

Ἑνικός Ἀριθμός
(«κελί»)
(«κελί»)
(«κελγιέχια»)

σκεῦος
σκεῦος (τοῦ/τῆς/τῶν...)
σκεῦος σου

µyliKe
yleK]
ylKe
µk,yleK]

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«κελίμ»)
(«κιελέ»)
(«κιελάι»)
(«κιελεχέμ»)

σκεύη
σκεύη (τοῦ/τῆς/τῶν...)
σκεύη μου
σκεύη σας (ὑμῶν)

yliK] («κελί», σκεῦος)
ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἀντων. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἀντων. ἐπιθ.

µyIm («μάγιμ», ὕδωρ, ὕδατα)
(ὁ ἑνικός ἀριθμός ym [«μάγι»] δέν χρησιμοποιεῖται)
ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἀντων. ἐπιθ.

Πληθυντικός Ἀριθμός
µyIm
(«μάγιμ»)
yme ἤ ymeyme («μέ» ἤ «μεμέ»)
ymyme
(«μεμάι»)
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ὕδατα
ὕδατα (τοῦ/τῆς/τῶν...)
ὕδατά μου

ry[i («ἵρ», πόλη)
ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἀντων. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἀντων. ἐπιθ.

ry[i
ry[i
yrIy[i

Ἑνικός Ἀριθμός
(«ἵρ»)
(«ἱρ»)
(«ἱρί»)

πόλη
πόλη (τοῦ/τῆς/τῶν...)
πόλη μου

µyrIy[;
yrE[;
yr[;
yr<[;

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«ἁρίμ»)
(«ἁρε»)
(«ἁράι»)
(«ἁρέχια»)

πόλεις
πόλεις (τοῦ/τῆς/τῶν...)
πόλεις μου
πόλεις σου

hPe
yPi
yPi

Ἑνικός Ἀριθμός
(«πέ»)
(«πι»)
(«πίχια»)

στόμα
στόμα (τοῦ/τῆς/τῶν...)
στόμα σου

t/YPi
t/Yp]Pi
t/yPe

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«πιγιώθ»)
(«πιφγιώθ»)
(«πεώθ»)

hPe («πέ», στόμα)
ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἀντων. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
καί
ἤ

στόματα

vaOr («ρώς», κεφαλή)
ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἀντων. ἐπιθ.

ἀπόλ. κατ.
συνεζ. κατ.
μέ ἀντων. ἐπιθ.

vaOr
vaOr
yviaOr

Ἑνικός Ἀριθμός
(«ρώς»)
(«ρως»)
(«ρωσί»)

κεφαλή
κεφαλή (τοῦ/τῆς/τῶν...)
κεφαλή μου

µyviaOr:
yveaOr:
WnyveaOr:

Πληθυντικός Ἀριθμός
(«ροσίμ»)
(«ροσε»)
(«ροσένου»)

κεφαλές
κεφαλές (τοῦ/τῆς/τῶν...)
κεφαλές μας
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 56ο

ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
Τά τριτόκλιτα ἐπίθετα διαιροῦνται σέ φωνηεντόληκτα καί συμφωνόληκτα ἀνάλογα μέ
τόν χαρακτήρα τους.
Θά ἀσχοληθοῦμε πρῶτα μέ τά φωνηεντόληκτα.
Παραδείγματα
1 Οἱ ποιηταί λέγουσι τήν τῆς ἀρετῆς ὁδόν στενήν εἶναι καί τραχεῖαν.
2 Ταχεῖαν καί σταθηράν δίδου παραμυθίαν τοῖς δούλοις σου...
3 Εἰσελεύσονται... λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς.
4 Εὐθείας ποιεῖτε τάς τρίβους.
5 Ὦ ἀνόητοι καί βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν...
6 ... Ταχύς εἰς τό ἀκοῦσαι, βραδύς εἰς τό λαλῆσαι.
7 Πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις ἡδύ τό ἔαρ.
8 Πάντες οἱ ἁρματηλάται ἤλαυνον (= ὁδηγοῦσαν) τά ταχέα ἅρματα εἰς τήν τῶν πολεμίων φάλαγγα καί οἱ ἐνάντιοι τοξόται ἔβαλλον (= ἔριχναν) ὀξέα βέλη.
9 Τά ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου δίδωμι τοῖς πτωχοῖς.
10 Ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς ὁ Θεός.
11 Ὡς γλυκέα τά λόγιά σου τῷ λάρυγγί μου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΛΙΣΕΩΣ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΩΝ
ΤΡΙΚΑΤΑΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ
ΕNΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.

εὐθύ-ς
εὐθέ-ος
εὐθεῖ
εὐθύ-ν
εὐθύ

εὐθεῖα
εὐθείας
εὐθείᾳ
εὐθεῖαν
εὐθεῖα

εὐθύ
εὐθέ-ος
εὐθεῖ
εὐθύ
εὐθύ
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θῆλυ-ς
θήλε-ος
θήλει
θῆλυν
θῆλυ

θήλεια
θηλείας
θηλείᾳ
θήλειαν
θήλεια

θῆλυ
θήλε-ος
θήλει
θῆλυ
θῆλυ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.

εὐθεῖς
εὐθέ-ων
εὐθέ-σι
εὐθεῖς
εὐθεῖς

εὐθεῖαι
εὐθειῶν
εὐθείαις
εὐθείας
εὐθεῖαι

εὐθέα
εὐθέ-ων
εὐθέ-σι
εὐθέ-α
εὐθέ-α

θήλεις
θηλέων
θήλε-σι
θήλεις
θήλεις

θήλειαι
θηλειῶν
θηλείαις
θηλείας
θήλειαι

θήλεα
θηλέ-ων
θήλε-σι
θήλε-α
θήλε-α

Παρατηρήσεις
Τά τριτόκλιτα ἐπίθετα σέ -υς, -εια, -υ:
1 Στό ἀρσενικό (καί στό οὐδέτερο) εἶναι γενικῶς ὀξύτονα (βαθύς, βαθύ, ὀξύς, ὀξύ κ.ἄ.).
Βαρύτονα εἶναι μόνο τό θῆλυς, θήλεια, θῆλυ καί τό ἥμισυς, ἡμίσεια, ἥμισυ.
2 Εἶναι διπλόθεμα· ἀπό τό θέμα σέ -υ σχηματίζονται ἡ ὀνομαστική, αἰτιατική καί κλητική ἑνικοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ἀρσενικοῦ καί οὐδετέρου γένους καί ἀπό τό θέμα σέ -ε ὅλες οἱ
ἄλλες πτώσεις καί τῶν τριῶν γενῶν.
3 Συναιροῦν τόν χαρακτήρα ε μέ τό ἑπόμενο ε ἤ ι σέ ει.
4 Ἡ κλητική τοῦ ἑνικοῦ εἶναι ἀκατάληκτη (δηλ. χωρίς κατάληξη) π.χ. ὦ βαθύ, ὦ
ταχύ, ὦ ἥμισυ, ὦ τραχύ κ.ἄ.
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