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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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Α´ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 1 Μαρτίου 2015

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ
1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί μου χριστιανοί, λέγεται «Α´ Κυριακή τῶν
Νηστειῶν». Ὅλες οἱ Κυριακές τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἔχουν τήν ὀνομασία
αὐτή καί αὐτό σημαίνει ὅτι ὅλη τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή πρέπει νά νηστεύουμε. Ἡ νηστεία τήν περίοδο αὐτή εἶναι πολύ αὐστηρή. Ἐπειδή πρέπει νά
δείχνω τήν ὑψηλή κορυφή, χωρίς νά κατεβάζω τά μέτρα, σᾶς λέγω ὅτι τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή τό λάδι καταλύεται μόνο Σάββατο καί Κυριακή. Ἀλλά ὁ
καθένας ἄς νηστέψει ὅσο μπορεῖ. Ὅσο μπορεῖ, ξαναλέγω, κατά τήν δύναμή του
καί κατά τήν πίστη του. Γιατί πραγματικά πρέπει νά ἔχει πίστη αὐτός πού νηστεύει, γιά νά τά καταφέρει.
2. Ἀλλά ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, ἔχει καί ἕνα ἄλλο ἰδιαίτερο
ὄνομα. Λέγεται «Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας». Ὥστε λοιπόν, ἐπειδή ὅλοι ἐμεῖς

εἴμαστε Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, σήμερα γιορτάζουμε, γιατί γιορτάζει ἡ πίστη μας.
Πρέπει νά χαιρόμαστε καί νά εὐφραινόμαστε, ἀδελφοί μου, γιατί εἴμαστε Ὀρθόδοξοι, ἐπειδή ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή πίστη. Στό σημερινό μου σύντομο
κήρυγμα θέλω νά σᾶς πῶ λίγα λόγια γιά τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας, γιά τήν ὁποία
καυχόμαστε ὡς τήν μόνη ἀληθινή.
3. Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας ἔχει «δόγματα». «Δόγματα» εἶναι οἱ ἀλήθειες τῆς
πίστης μας, εἶναι οἱ βάσεις καί τά «ἀγκωνάρια» τοῦ ἱεροῦ της οἰκοδομήματος.
Αὐτά τά δόγματα βρίσκονται στήν Ἁγία Γραφή, τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, καί ἀπ᾽ αὐτήν τά ἔλαβαν οἱ ἅγιοι Πατέρες καί τά διατύπωσαν ὡς ὅρους
τῆς πίστης μας σέ Οἰκουμενικές Συνόδους. Στό πέρασμα τῶν αἰώνων βρέθηκαν
πολλοί πού πολέμησαν τά δόγματα αὐτά τῆς πίστης μας, ἀλλά ὅλοι αὐτοί, πού
λέγονται μέ ἕνα ὄνομα «αἱρετικοί», καταδικάστηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησία μας καί
ἀποκόπηκαν ἀπό αὐτήν. Σᾶς λέγω δέ, χριστιανοί μου, ὅτι γιά τήν ὑπεράσπιση
τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων οἱ ἅγιοι Πατέρες ἔπαθαν πολλά δεινά. Ἔπαθαν φυλακίσεις καί σκληρά βασανιστήρια καί μαρτύρια. Ἔτσι λοιπόν ἡ Ὀρθοδοξία μας
εἶναι μαρτυρική, ἔχει κατακόκκινο τό ἔνδυμά της. Γι᾽ αὐτό καί λέγει ἕνα τροπάριο
ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἐνδεδυμένη «ὡς πορφύραν καί βύσσον τά
αἵματα». Στά θέματα τῆς πίστης μας ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν ἔκανε καμμία
ὑποχώρηση καί ἔτσι κράτησε μέχρι τώρα τήν ἀκρίβεια τῶν δογμάτων της. Ἡ
Ὀρθοδοξία μας εἶναι σάν τό μάτι, πού δέν δέχεται μέσα του οὔτε μία λεπτή τρίχα.
Ἡ ὀρθόδοξη πίστη μας εἶναι τελεία καί δέν δέχεται οὔτε πρόσθεση οὔτε ἀφαίρεση.
4. Τά δόγματα ὅμως τῆς ὀρθόδοξης πίστης μας, ἀδελφοί, εἶναι γιά νά ρυθμίζουν
τήν σωστή ζωή μας. Ἀφοῦ ἔχουμε ὀρθοδοξία πρέπει νά ἔχουμε καί ὀρθοπραξία.
Ἄν ἀλλοιώσουμε ἕνα δόγμα, ἄν, γιά παράδειγμα, παραδεχθοῦμε τόν ὑπερβατικό
Θεό τῶν Παπικῶν, μέ κτιστές ἐνέργειες καί τό «Φιλιόκβε», τότε, ἐπειδή χαλάσαμε τό ὀρθόδοξο δόγμα, μπερδέψαμε τήν πορεία μας πρός τόν ἀληθινό Θεό. Καί
ἀφοῦ χάσαμε τόν ἀληθινό Θεό δέν μπορεῖ νά εἴμαστε ἀληθινοί χριστιανοί, ὅπως
μᾶς θέλει ὁ Χριστός μας. Τά ὀρθόδοξα δόγματα κάνουν τόν χριστιανό γλυκό
ἄνθρωπο· τόν κάνουν πολύ ταπεινό καί γεμάτο ἀγάπη, θυσιαστική ἀγάπη γιά
τούς ἄλλους. Αὐτόν τόν χριστιανό πού ζεῖ μέ βάση τά ὀρθόδοξα δόγματα τόν χαίρονται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι· τόν χαίρονται ἀκόμη καί αὐτά τά ἄγρια ζῶα καί ἔρχονται
σ᾽ αὐτόν καταθέτοντας τήν ἀγριότητά τους καί τοῦ γίνονται φίλοι. Δέν εἶναι λοιπόν σωστός ὀρθόδοξος χριστιανός ἐκεῖνος πού ὁμολογεῖ μόνο τά ὀρθόδοξα δόγματα,
ἀκόμη καί ἄν δίνει μάχες γιά τήν ὑπεράσπισή τους, ἀλλά δέν ζῆ κατά τά ὀρθόδοξα
δόγματα. Αὐτός εἶναι ὑποκριτής καί ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν θέλει τέτοιους
ἀγωνιστές καί ὁμολογητές. Οἱ ὀρθόδοξοι ὁμολογητές εἶναι καί ἀσκητές καί γεύον42

ται θερμά τήν προσευχή. Εἶναι ταπεινοί καί ἔχουν ἀγάπη πρός τούς αἱρετικούς,
γιά τούς ὁποίους πάσχουν, ἐπειδή εἶναι στήν πλάνη καί τήν αἵρεση καί γι᾽ αὐτό
ἀγωνίζονται νά τούς ἀποσπάσουν ἀπ᾽ αὐτήν. Αὐτήν δέ τήν ὄμορφη καί ζηλευτή
ζωή τῶν ὀρθοδόξων ὁμολογητῶν τούς τήν ρυθμίζουν τά ὀρθόδοξα δόγματα. Χαρακτηριστικό λοιπόν τῆς πίστης μας, ἐπαναλαμβάνω, δέν εἶναι μόνο ἡ ὁμολογία
τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων, ἀλλά καί τό ὀρθόδοξο ἦθος, ὅπως τό εἶπα παραπάνω.
Καί ἄν δέν ὑπάρχει αὐτό τό ὀρθόδοξο ἦθος, τά κηρύγματά μας καί οἱ ἀγῶνες
μας ὑπέρ τῆς πίστεως δέν εἶναι δεκτά ἀπό τόν Θεό.
5. Αὐτά πού σᾶς εἶπα προηγουμένως, ἀδελφοί χριστιανοί, τά δόγματα τῆς
ὀρθόδοξης πίστης μας καί τό ὀρθόδοξο ἦθος, βρίσκονται ὅλα στήν ὀρθόδοξη λατρεία μας. Τά τροπάρια πού ἀκοῦμε καί ὅλα τά ψαλσίματα πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία
μας μιλᾶνε γι᾽ αὐτά τά δύο. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέ τήν λατρεία της σ᾽ ὅλο
τό λειτουργικό ἔτος θέλει νά κάνει τά παιδιά της καταρτισμένα στά δόγματα καί
μέ σωστή ζωή καί πολιτεία. Ἔτσι, μετά τά παραπάνω ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία μας ἔχει
ὀρθά δόγματα καί σωστό ἦθος καί τά ὑπεράσπισε αὐτά τά δύο μαρτυρικά, θά
ποῦμε τώρα ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία μας εἶναι καί λειτουργική. Ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας ἐκφράζει ὅλο τό φρόνημα καί τό ἦθος τῆς πίστης μας. Γι᾽ αὐτό ἄλλωστε
λεγόμαστε «ὀρθόδοξοι», ἐπειδή «ὀρθά» «δοξάζουμε» τόν Θεό. Ὥστε λοιπόν ἄν
θέλετε – καί θέλετε βεβαίως – νά εἶστε καλοί ὀρθόδοξοι χριστιανοί, νά πηγαίνετε
στίς ἱερές ἀκολουθίες πού τελεῖ ἡ Ἐκκλησία μας· τώρα δέ τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή οἱ ἀκολουθίες αὐτές εἶναι πιό πλούσιες καί πιό ἀπολαυστικές.
6. Μή ἔχοντας τόν χρόνο νά σᾶς πῶ περισσότερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, σᾶς
λέγω τέλος νά βρίσκετε τόν χρόνο νά διαβάζετε βιβλία πού μιλᾶνε γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη καί τό ὀρθόδοξο ἦθος. Προσέχετε ὅμως τά βιβλία πού διαβάζετε, γιατί
δέν εἶναι ὅλα σωστά. Σᾶς συνιστῶ νά πίνετε «τό παλιό κρασί».Ἐννοῶ νά διαβάζετε τά βιβλία τῶν ἁγίων Πατέρων καί βίους ἁγίων. Σ᾽ αὐτά θά δεῖτε τό μεγαλεῖο
τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας. Συνιστῶ τά βιβλία τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου καί τῶν δύο νεωτέρων ἁγίων, τοῦ Γέροντος Πορφυρίου καί τοῦ Γέροντος
Παϊσίου.
Ἄς φροντίζουμε, ἀδελφοί, ὁ καθένας μας, μέ τόν ἀγώνα τῆς μετανοίας, νά
εἴμαστε καλοί ὁμολογητές τῆς πατροπαράδοτης καί ἀμώμητης πίστης μας. Δηλαδή, νά εἴμαστε ταπεινοί καί νά ἔχουμε ἀγάπη πρός ὅλους καί θεολογικό λόγο.
Ἄν δέν ἔχει κανείς αὐτά τά τρία, δέν εἶναι καλός ὁμολογητής τῆς Ὀρθοδοξίας.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Β´ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 8 Μαρτίου 2015

ΔΙΩΧΤΕ ΤΟΝ ΒΑΡΛΑΑΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ
1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί μου χριστιανοί, λέγεται Β´ Κυριακή τῶν
Νηστειῶν. Ἡ Κυριακή αὐτή θεωρεῖται ὡς συνέχεια τῆς προηγούμενης Κυριακῆς, τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας τήν σημερινή Κυριακή ἐθέσπισε νά ἑορτάζουμε τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ,
Ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, ἐπειδή ἡ διδασκαλία του ἐκφράζει δυναμικά τήν
Ὀρθόδοξη πίστη μας. Γι᾽ αὐτόν τόν ἅγιο θά ἤθελα νά σᾶς πῶ λίγα λόγια σήμερα,
ἀδελφοί, καί παρακαλῶ πολύ νά τά προσέξετε.
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἀγαπητοί μου, ἔγινε μοναχός καί μέ μία μικρή
ὁμάδα πνευματικῶν του τέκνων ἔκανε μία μοναχική συνοδία. Ἦταν ἕνα ὑπέροχο
μοναστήριο ἡ δική του συνοδία. Τό ἔργο τους ἦταν ἡ προσευχή, ἡ ἄσκηση καί ἡ
μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Τέλειο μοναστήρι αὐτό! Τόσο πολύ ὁ ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Παλαμᾶς ἔδινε σημασία στήν προσευχή καί στήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ,
ὥστε, γιά νά μήν χάνουν τόν χρόνο τους οἱ μοναχοί καταγινόμενοι μέ τήν διατροφή
τους, παρακάλεσε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού τήν εἶχε προστάτιδα, νά φροντίζει
Αὐτή γιά τήν διατροφή τῶν μοναχῶν. Καί πραγματικά μέ τήν προσευχή αὐτή τοῦ
ἁγίου ἡ Παναγία φρόντιζε καί ἔστελνε συνέχεια πιστούς χριστιανούς καί ἔφερναν
τά ἀναγκαῖα γιά τήν διατροφή τῶν μοναχῶν τῆς συνοδίας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου.
2. Ἡ προσευχή τοῦ ἁγίου Γρηγορίου καί τῶν ἄλλων μοναχῶν ἦταν τό «Κύριε
Ἰησοῦ Χριστέ, φώτισόν μου τό σκότος». Ὡραία αὐτή ἡ προσευχή, ἀδελφοί μου
χριστιανοί, καί νά τήν λέμε κι ἐμεῖς. Ἡ ψυχή μας, μέ τά ἁμαρτωλά πάθη πού
βασανίζεται, ἔχει σκοτάδι, χωρίς κανένα ἀστέρι. «Ζοφώδης τε καί ἀσέληνος ἔρως
τῆς ἁμαρτίας». Μόνον ὁ Χριστός, πού εἶπε «Ἐγώ εἰμι τό φῶς τοῦ κόσμου»,
μόνο Αὐτός μπορεῖ νά διαλύσει τό πνευματικό μας σκοτάδι. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἅγιός
μας ἔλεγε καί πάλι ἔλεγε, «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, φώτισόν μου τό σκότος». Ὑπάρχει καί ἡ ἄλλη προσευχή, ἡ γνωστή ὡς εὐχή τοῦ Ἰησοῦ, τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησέ με». Νά τήν λέτε πολύ συχνά τήν προσευχή αὐτή, χριστιανοί μου.
Μάλιστα ἔχω νά σᾶς πῶ ὅτι γιά τήν προσευχή αὐτή ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς εἶχε μία διαφορά μέ ἕναν εὐσεβῆ κατά τά ἄλλα μοναχό, πού λεγόταν Ἰώβ.
Ὁ Ἰώβ ἔλεγε ὅτι ἡ προσευχή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησέ με» εἶναι γιά τούς
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μοναχούς μόνο. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὅμως ἔλεγε καί ὑποστήριζε ὅτι
ἡ προσευχή αὐτή, τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησέ με», δέν εἶναι μόνο γιά τούς
μοναχούς, ἀλλά εἶναι γιά ὅλους γενικά τούς χριστιανούς. Τελικά ἀποκαλύφθηκε
στόν μοναχό Ἰώβ ὅτι τό σωστό εἶναι αὐτό πού λέγει ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς. Ἔτσι
εἶναι, χριστιανοί μου. Οἱ ἀσκητικοί ἀγῶνες καί οἱ προσευχές, πού γράφουν τά βιβλία μας, δέν εἶναι γιά τούς μοναχούς μόνο, ἀλλά εἶναι γιά ὅλους τούς βαπτισμένους χριστιανούς. Δέν ἔδωσε ὁ Χριστός δύο Εὐαγγέλια, ἕνα γιά τούς μοναχούς
καί ἕνα γιά τούς λαϊκούς. Τό Εὐαγγέλιο, πού λέει ὅτι πρέπει νά ἀκολουθοῦμε
τήν στενή καί τεθλιμμένη ὁδό, γιά νά μποῦμε στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, αὐτό τό
Εὐαγγέλιο, τό ἴδιο, εἶναι καί γιά τούς μοναχούς καί γιά τούς λαϊκούς. Καί οἱ
λαϊκοί λοιπόν πρέπει νά ἔχουν κομποσχοίνι καί νά λένε τήν προσευχή «Κύριε
Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησέ με».
3. Μέ τήν συνεχῆ καί σωστή ἄσκηση καί προσευχή καί τήν μελέτη τῶν Ἁγίων
Γραφῶν καί τῶν ἁγίων Πατέρων, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἀδελφοί μου, πού
γιορτάζουμε σήμερα, ἔγινε μέγας θεολόγος καί τοῦ δόθηκε ἀπό τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος βαθιά θεολογία. Μάλιστα εἶδε ἕνα ὅραμα. Εἶδε ὅτι κρατοῦσε στά χέρια
του ἕνα σκεῦος γεμάτο γάλα, πού ξαφνικά ξεχείλισε καί χυνόταν στήν γῆ, ἐνῶ συγχρόνως μεταβαλλόταν σέ εὐχάριστο κρασί μέ δυνατό ἄρωμα. Καί ἕνας ἄγγελος τοῦ
εἶπε νά μεταδώσει καί στούς ἄλλους αὐτό τό θεῖο ποτό πού ἀναβλύζει καί νά μή τό
ἀφήνει νά χύνεται. Αὐτό τό θεῖο ποτό ἦταν ἡ θεολογία του.
4. Δέν ἔχω τόν χρόνο, ἀδελφοί μου χριστιανοί, νά σᾶς πῶ πολλά γιά τόν σημερινό ἅγιο, τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ. Ἔχω μόνο νά σᾶς πῶ τό ἑξῆς: Ὁ
Θεός τόν κατάρτισε, τόν χαρίτωσε μέ ἁγιότητα καί θεολογία, γιά νά τόν χρησιμοποιήσει ἐναντίον ἑνός μεγάλου αἱρετικοῦ στά χρόνια του, τοῦ Βαρλαάμ. Καί
μαζί μέ τόν Βαρλαάμ νά πολεμήσει καί τούς αἱρετικούς Παπικούς. Πραγματικά,
ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς εἶναι σφοδρός πολέμιος τῆς Παπικῆς αἱρέσεως,
γι᾽ αὐτό καί οἱ Παπικοί τόν μισοῦν. Τόσο πολύ τόν ἐχθρεύονται οἱ Παπικοί, ὥστε
ὁ μεγάλος καθολικός Migne, πού ἔγραψε τό γνωστό πελώριο ἔργο τῆς συλλογῆς
τῶν Πατέρων, δέν ἔβαλε στήν συλλογή του αὐτή τά ἔργα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου
τοῦ Παλαμᾶ. Ἐπειδή ὅμως ἦταν ἐπιστημονικό τό ἔργο του, δέν μποροῦσε καί
νά τά παραλείψει, γι᾽ αὐτό ἀναγκάστηκε νά βάλει μερικά μόνο ἔργα τοῦ ἁγίου,
καί αὐτά «κουτσουρεμένα». Καί μάλιστα γι᾽ αὐτά πού ἔβαλε ζήτησε συγγνώμη
ἀπό τούς Παπικούς.
5. Θέλω νά σᾶς πῶ, χριστιανοί μου, τελειώνοντας, μέ λίγα λόγια, τί ἔλεγε ὁ
αἱρετικός Βαρλαάμ καί πῶς τόν ἀντιμετώπισε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.
Ξέρετε ὅτι ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο δημιουργηθήκαμε καί ζοῦμε εἶναι νά ἑνωθοῦμε
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μέ τόν Θεό. «Θέωση» τό λέμε αὐτό. Ὅταν λέμε ὅμως νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Θεό,
νά ἑνωθοῦμε μέ τί; Νά ἑνωθοῦμε μέ τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ; Αὐτό εἶναι ἀδύνατον.
Ἀλλά ὁ Θεός, ἔλεγε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, δέν ἔχει μόνο οὐσία, ἔχει καί
θεῖες ἐνέργειες. Μέ τίς θεῖες αὐτές ἐνέργειες ὁ Θεός ἔκανε τόν κόσμο καί μέ τίς
θεῖες αὐτές ἐνέργειες θά ἑνωθοῦμε μέ τόν Θεό γιά νά πετύχουμε τήν θέωση. Ἀλλά
οἱ θεῖες αὐτές ἐνέργειες, ἐπειδή εἶναι τοῦ Θεοῦ ἐνέργειες, εἶναι ἄκτιστες. Γιατί ὁ
Θεός εἶναι ἄκτιστος. Ἀντίθετα ὁ αἱρετικός Βαρλαάμ ἔλεγε ὅτι ὁ Θεός εἶναι οὐσία
μόνο καί κήρυττε ἕνα Θεό ὑπερβατικό καί ἐντελῶς ἀπρόσιτο. Ἕνα Θεό πού κάθεται ἐκεῖ ψηλά καί δέν μποροῦμε ἐμεῖς νά ἔχουμε καμία κοινωνία μαζί Του. Ἄν
ὁ Θεός ἔχει ἐνέργειες, ἔλεγε ὁ Βαρλαάμ, οἱ ἐνέργειες αὐτές εἶναι «κτιστές» καί
ὄχι «ἄκτιστες». Ἀλλά τό «κτιστό», ὦ αἱρετικέ Βαρλαάμ, δέν μπορεῖ νά θεώσει,
γιατί τό κτιστό ἔχει ἀνάγκη πρῶτα αὐτό τό ἴδιο ἀπό θέωση. Τέλος πάντων, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γι᾽ αὐτήν τήν μεγάλη καί ὄχι ἀσήμαντη δογματική διαφορά
τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ μέ τόν αἱρετικό Βαρλαάμ συγκλήθηκε στήν
Κωνσταντινούπολη ἡ μεγάλη Σύνοδος τοῦ 1351, ἡ ὁποία ἐδογμάτισε περί τῶν
ἀκτίστων θείων Ἐνεργειῶν καί κατεδίκασε τόν Βαρλαάμ καί ἀνεκήρυξε τήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ὡς ὀρθόδοξη, ὡς διδασκαλία τῆς
Ἐκκλησίας. Μάλιστα ἡ Σύνοδος αὐτή χαρακτηρίστηκε ὡς ἡ Θ´ Οἰκουμενική
Σύνοδος, γιατί φέρει τά χαρακτηριστικά τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ἡ διαφορά
μας μέ τούς Παπικούς δέν εἶναι μόνο τό Φιλιόκβε καί τό Πρωτεῖο τοῦ Πάπα καί
τό καθαρτήριο πῦρ, τά Ἄζυμα κ.ἄ. κ.ἄ, ἀλλά εἶναι καί τό μεγάλο θέμα περί τῶν
ἀκτίστων Ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, πού οἱ Καθολικοί τίς δέχονται ὡς κτιστές. Δέν
ἀρκεῖ ὁ χρόνος, χριστιανοί μου, νά πῶ περισσότερα. Αὐτό πού λέγω, τελειώνοντας,
εἶναι ὅτι ὁ αἱρετικός Βαρλαάμ καί ὁ Βαρλααμισμός του ἔχουν παιδιά καί ἐγγόνια
στόν τόπο μας. Γι᾽ αὐτό ὁ Βαρλααμισμός, πού εἰσχώρησε σέ πολλές ἐκδηλώσεις
τῆς ζωῆς μας, τῆς θρησκευτικῆς καί τῆς πολιτικῆς ζωῆς μας, θέλει πολεμική,
θέλει κυνήγημα. Βοηθᾶτε ὅλοι γιά νά διώξουμε τόν Βαρλαάμ ἀπό τήν χώρα μας.
Διῶξτε τόν Βαρλαάμ ἀπό τόν τόπον μας.

46

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Γ´ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 15 Μαρτίου 2015

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἡ Γ´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἔχει ἕνα ἰδιαίτερο ὄνομα. Λέγεται «Κυριακή τῆς
Σταυροπροσκυνήσεως». Ἔχει μεγάλο ἐνδιαφέρον τό γιατί ἡ Κυριακή αὐτή ἔχει
τό ὄνομα αὐτό. Νομίζω σᾶς τό εἶχα ἐξηγήσει ἄλλοτε. Σᾶς εἶχα πεῖ αὐτό πού ξέρετε ἤδη, ὅτι τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή δέν ἑορτάζονται μνῆμες ἁγίων, γιατί ἡ
Θεία Λειτουργία ἐπιτρέπεται μόνο τό Σάββατο καί τήν Κυριακή. Ἄν δέ σέ κάποια
μέρα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς πέσει μία μεγάλη ἑορτή, αὐτή ἡ ἑορτή μετατίθεται σέ κάποια Κυριακή τῆς Τεσσαρακοστῆς, γιά νά ἑορταστεῖ μέ Θεία
Λειτουργία. Ὁ Μάρτης δέν λείπει ἀπό τήν Τεσσαρακοστή! Στίς 6 Μαρτίου, χριστιανοί μου, ἑορτάζουμε μία μεγάλη-μεγάλη ἑορτή. Ἑορτάζουμε τήν εὕρεση τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ ἀπό τήν ἁγία Ἑλένη, τήν μητέρα τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου. Τό
καταλαβαίνετε ὅτι εἶναι μεγάλη ἡ ἑορτή αὐτή καί δέν πρέπει λοιπόν νά μήν ἑορταστεῖ. Ἐπειδή ὅμως συνήθως πέφτει μεσοβδόμαδα, πρέπει νά μετατεθεῖ σέ κάποια Κυριακή τῆς Τεσσαρακοστῆς. Σέ ποιά Κυριακή; Οἱ ἅγιοι Πατέρες
καθόρισαν αὐτήν τήν ἑορτή τοῦ Σταυροῦ νά τήν ἑορτάζουμε τήν Τρίτη Κυριακή
τῆς Τεσσαρακοστῆς, πού σχεδόν εἶναι τό μέσον τῆς ἁγίας αὐτῆς περιόδου. Ἔτσι,
βλέποντες οἱ χριστιανοί καί ἐπικαλούμενοι τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, παίρνουν δύναμη γιά νά συνεχίσουν νά σηκώσουν τόν σταυρό τοῦ ἀγώνα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Γιατί Μεγάλη Τεσσαρακοστή πραγματικά εἶναι πνευματικός
ἀγώνας ἐναντίον τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν γιά τόν καθαρμό τῆς ψυχῆς μας. Εἶναι
σταυρός ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί σηκώνω ἐλαφρότερα τόν σταυρό αὐτό ἐγώ
ὁ χριστιανός, ἐάν κοιτάξω τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μου Ἰησοῦ Χριστοῦ!
2. Σήμερα λοιπόν, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἑορτάζουμε τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου.
Καί τό Εὐαγγελικό καί τό Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα καί τά τροπάρια τῆς Ἐκκλησίας μας ἔλεγαν γιά τόν Τίμιο Σταυρό. Γιά τόν Σταυρό λοιπόν θά σᾶς πῶ καί
ἐγώ λίγα λόγια σήμερα καί παρακαλῶ πολύ νά τά προσέξετε. Ὁ Σταυρός, ἀγαπητοί μου, ἔχει μιά μεγάλη θεολογία, εἶναι ὅλη ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας.
Γιά νά φανταστεῖτε πόσο βαθιά θεολογική ἔννοια ἔχει ὁ Σταυρός, σᾶς λέγω αὐτό
μόνο, ὅτι ταυτίζεται καί παραλληλίζεται μέ τήν Παναγία! Ὅ,τι λέγεται γιά τόν
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Σταυρό, λέγεται γιά τήν Παναγία· καί ὅ,τι λέγεται γιά τήν Παναγία λέγεται καί
γιά τόν Σταυρό. Ὁ Σταυρός εἶναι τό κλειδί, μέ τό ὁποῖο ὁ Χριστός ἄνοιξε τόν
κλεισμένο Παράδεισο. Καί ὁ Σταυρός πάλι εἶναι τό δένδρο μέ τόν γλυκό καρπό
τήν θεία Κοινωνία, μέ τήν ὁποία τρέφονται οἱ πιστοί. Αὐτό εἶναι ὁ Σταυρός.
Ἀλλά τήν περασμένη Παρασκευή εἴπαμε στήν Παναγία μας μέ τήν Γ´ Στάση
τῶν Χαιρετισμῶν Της: «Χαῖρε ἡ κλείς τῆς Χριστοῦ Βασιλείας» καί «Χαῖρε δένδρον ἀγλαόκαρπον ἐξ οὗ τρέφονται πιστοί». Ὅ,τι δηλαδή λέμε γιά τόν Σταυρό,
αὐτό λέγεται καί γιά τήν Παναγία. Σταυρός καί Παναγία, Παναγία καί Σταυρός,
αὐτά εἶναι τά δύο μεγάλα δόγματα τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας.
3. Εἶναι μεγάλη λοιπόν, σᾶς ξαναλέγω, ἡ θεολογία τοῦ Σταυροῦ, εἶναι ὅλη ἡ
θεολογία τῆς πίστης μας καί θά ἤθελα αὐτό νά σᾶς τό ἀποδείξω τώρα. Ὅληὅλη ἡ πίστη μας, ἀδελφοί μου, εἶναι αὐτά τά τρία: (α) Δημιουργηθήκαμε σταυροειδῶς· (β) ἁμαρτήσαμε σταυροειδῶς καί (γ) σωθήκαμε σταυροειδῶς. Αὐτά τά
τρία θά σᾶς ἀναπτύξω τώρα.
(α) Δημιουργηθήκαμε σταυροειδῶς. Τί σημαίνει αὐτό; Ὁ Σταυρός, ἀγαπητοί
μου, εἶναι δύο γραμμές ἑνωμένες. Ἡ μία εἶναι ἡ κατακόρυφη, πού πάει πρός τά
πάνω, καί ἡ ἄλλη εἶναι ἡ ὁριζόντια, ἡ πλάγια. Αὐτές οἱ δύο γραμμές μᾶς δείχνουν
τόν προορισμό μας, τό γιατί, δηλαδή, ἤλθαμε στόν κόσμο. Ἡ κατακόρυφη
γραμμή μᾶς λέει ὅτι σκοπό ἔχουμε νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Θεό. Νά πηγαίνουμε ὅλο
πρός τά πάνω. «Ἄνω σχῶμεν τάς καρδίας». Ἡ κατακόρυφη γραμμή μᾶς λέει
ἀγάπη στόν Θεό. Ἡ ἄλλη, ἡ ὁριζόντια γραμμή, μᾶς λέει νά ἔχουμε ἀγάπη στόν
πλησίον, αὐτούς πού ἔχουμε δίπλα μας, ἀπό τήν μία καί τήν ἄλλη πλευρά μας.
Πραγματικά, αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τοῦ ἀνθρώπου, ἀγαπητοί μου, αὐτή εἶναι ἡ
τέλεια πνευματική ζωή: Ἀγάπη στόν Θεό καί ἀγάπη στόν πλησίον. Ὅμως, (β)
ἁμαρτήσαμε σταυροειδῶς. Γκρεμίσαμε τήν κατακόρυφη γραμμή, γιατί τά χαλάσαμε μέ τόν Θεό. Παραβήκαμε τήν ἅγια ἐντολή Του. Μᾶς εἶπε νά μήν τό κάνουμε καί ἐμεῖς τό κάναμε. Μᾶς εἶπε νά μήν φᾶμε τόν ἀπαγορευμένο καρπό καί
ἐμεῖς τόν φάγαμε. Τά χαλάσαμε λοιπόν μέ τόν Θεό καί ἔτσι γκρεμίσαμε, ξαναλέγω, τήν κατακόρυφη γραμμή. Ἀλλά χαλάσαμε καί τήν ὁριζόντια γραμμή, πού
σημαίνει ἀγάπη μέ τόν πλησίον. Ἀφοῦ τά χαλάσαμε μέ τόν Θεό, ἔπειτα ὁ Κάιν
φόνευσε τόν Ἄβελ καί χαλάσαμε λοιπόν καί τήν ὁριζόντια γραμμή. Ἔτσι, καταστρέψαμε τόν Σταυρό. Αὐτό σημαίνει τό ἁμαρτήσαμε σταυροειδῶς. Ἀλλά, χαρεῖτε, χριστιανοί, γιατί θά σᾶς πῶ τώρα ὅτι (γ) σωθήκαμε σταυροειδῶς. Ὁ Υἱός
τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος, ἦλθε ἐδῶ κάτω στήν γῆ μας, στήν μιζέρια μας. Μᾶς
κήρυξε ὡραία διδασκαλία πού τήν γράφει τό ἅγιο Εὐαγγέλιο καί μιά ἡμέρα, Παρασκευή ἡμέρα, ἐπάνω στοῦ Γολγοθᾶ τόν βράχο, καρφωμένος στόν Σταυρό, πρό48

σφερε τόν Ἑαυτό Του θυσία στόν οὐράνιο Πατέρα γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν
μας. Τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι λυτρωτικό καί σωτήριο καί σβήνει τίς ἁμαρτίες
μας. «Τό αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπό πάσης ἁμαρτίας» (Α´ Ἰωάν.
1,7). Αὐτή, χριστιανοί μου, μέ λίγα ἁπλᾶ λόγια εἶναι ἡ θεολογία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατά τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία.
4. Χριστιανοί μου! Ὁ Σταυρός ἔχει δύναμη καί μόνο ἡ ὄψη του καί μόνο στό
σχῆμα του φυγαδεύει τούς δαίμονες. Ἄν νοιώθετε κάτι τό πειρασμικό, ἄν βλέπετε
στά σπίτια σας, στά χωράφια σας ἤ κάπου ἀλλοῦ κάτι τό σατανικό – «μάγια»
δηλαδή –, μή φοβᾶστε. Σταυρῶστε τα καί πετάξτε τα στό ρέμα. Μέ τόν Σταυρό
ἐξαφανίζονται ὅλα τά σατανικά. Ἐμεῖς οἱ Ἱερεῖς λέμε στίς εὐχές μας: «Συντριβήτωσαν ὑπό τήν σημείωσιν τοῦ τύπου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Σου πᾶσαι αἱ ἐναντίαι
δυνάμεις».
Καλή ὑπόλοιπη Μεγάλη Τεσσαρακοστή
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δ´ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 22 Μαρτίου 2015

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΛΙΑ
1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί μου χριστιανοί, λέγεται Δ´ Κυριακή τῶν
Νηστειῶν. Τήν Κυριακή αὐτή ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία καθόρισε νά ἑορτάζουμε
τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ ἑορτή τοῦ
ἁγίου αὐτοῦ εἶναι στίς 30 Μαρτίου. Ἐπειδή ὅμως ἡ ἑορτή πέφτει μεσοβδόμαδα,
καί τίς καθημερινές τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή δέν ἐπιτρέπεται θεία Λειτουργία, γι᾽ αὐτό ἡ Ἐκκλησία, γιά νά μή χαθεῖ ἡ ἑορτή αὐτή, τήν μετέθεσε τήν Δ´
Κυριακή τῶν Νηστειῶν. Ἄρα, πρόκειται περί μεγάλου ἁγίου, γιά νά φροντίσει
ἡ Ἐκκλησία νά μήν χαθεῖ ἡ ἑορτή του. Καί πραγματικά, ἀδελφοί, εἶναι μεγάλος
ἅγιος, ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. Εἶναι ἕνας ἀσκητικός πατέρας τοῦ ἕκτου
αἰῶνος. Ἔγραψε ἕνα μόνο, ἀλλά περίφημο σύγγραμμα, πού τό ὀνόμασε «Κλῖμαξ
τοῦ Παραδείσου». Ἀπό τό σύγγραμμά του αὐτό πῆρε καί αὐτός τήν ἐπωνυμία
«Ἰωάννης τῆς Κλίμακος». Ἡ ἀλεπού, λέγει ἕνας μύθος, κορόϊδευε τήν λιονταρίνα, γιατί γεννάει μόνο ἕνα. Ἀλλά αὐτή τῆς εἶπε: «Ἕνα, ἀλλά λέοντα»! Γράφουν πολλοί συγγραφεῖς πολλά βιβλία. Ὁ Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ἔγραψε μόνο
ἕνα βιβλίο, ἀλλά «λέοντα»! Βιβλίο ἰσχυρό, δυνατό, γιγάντιο! Τέτοια βιβλία νά
διαβάζετε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γιά νά μορφωθεῖτε θεολογικά, ἀλλά καί γιά
νά σωθεῖτε. Πραγματικά, τό βιβλίο Κλῖμαξ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου ἔχει σπουδαῖα
φάρμακα γιά τήν θεραπεία τῆς ψυχῆς μας. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὀνόμασε τό βιβλίο
του «Κλῖμαξ» ἀπό τό ὅραμα τοῦ Ἰακώβ, πού διαβάζουμε στό βιβλίο τῆς Γένεσης
(28,12). Ἐκεῖ διαβάζουμε ὅτι ὁ πατριάρχης εἶδε στό ὄνειρό του μία κλίμακα, ἡ
ὁποία ἀπό τήν γῆ ἔφτανε στόν οὐρανό. Τό βιβλίο αὐτό τοῦ ἁγίου Ἰωάννου περιέχει τριάντα κεφάλαια. Εἶναι οἱ τριάντα βαθμίδες τῆς «Κλίμακός» του, πού
εἰσάγουν στόν οὐρανό. Ἐπίτηδες ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἔκανε τά κεφάλαια τοῦ βιβλίου
του τριάντα ἀπό τήν ἡλικία τῆς ὡριμότητος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅταν ἄρχισε
τό θεῖο Του ἔργο.
2. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς πῶ λίγα, πολύ ὀλίγα
λόγια ἀπό τόν 10ο λόγο τοῦ βιβλίου, πού ἀναφέρεται στό ἁμάρτημα τῆς καταλαλιᾶς καί τῆς κατακρίσεως. Εἶναι ἕνα ἁμάρτημα, στό ὁποῖο πέφτουμε ὅλοι,
ἄλλος πολύ καί ἄλλος λίγο. Καί ὅμως, ὅπως μᾶς τό λέει ὁ ἅγιος, εἶναι πολύ σο50

βαρό τό ἁμάρτημα αὐτό, τό πάθος αὐτό, καί πρέπει ὁπωσδήποτε ὅλοι νά ἀγωνιστοῦμε, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, νά τό κόψουμε. Σᾶς λέγω μερικά ἀπό ὅσα λέει
γιά τήν καταλαλιά ὁ ἅγιος Ἰωάννης, πού ἑορτάζουμε σήμερα.
(α) Ὁ ἅγιος παρομοιάζει τήν καταλαλιά μέ «παχειά βδέλλα, πού ἀπορροφάει
τό αἷμα τῆς ἀγάπης» (§ 1). Πραγματικά, χριστιανοί μου, ὅποιος κατηγορεῖ τόν
ἄλλο, δέν ἔχει ἀγάπη σ᾽ αὐτόν, γι᾽ αὐτό καί γιά τήν καταλαλιά βρίσκει ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὅτι «γεννᾶται ἀπό τό μίσος καί ἀπό τήν μνησικακία» (§ 1).
(β) Τήν καταλαλιά τήν λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης «ἀναιδῆ ἁρπαγή τοῦ δικαιώματος
τοῦ Θεοῦ» (§ 15). Ἔτσι εἶναι, χριστιανοί μου. Ἡ κρίση τῶν ἀνθρώπων θά γίνει
τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιατί ὁ Θεός Πατέρας «τήν κρίσιν
πᾶσαν δέδωκε τῷ Υἱῷ» (Ἰωάν. 5,22). Ἐκεῖνος λοιπόν πού κατηγορεῖ τόν ἄλλον
παίρνει ἀπό τόν Χριστό τό θεῖο δικαίωμά Του καί γίνεται αὐτός, ὁ καταλαλῶν,
γίνεται κριτής τοῦ ἄλλου. Γι᾽ αὐτό, πολύ ὡραῖα, ὁ ἅγιος Ἰωάννης λέγει τήν καταλαλιά «ἀναιδῆ ἁρπαγή».
(γ) Ἀλλά γιατί νά κατηγοροῦμε τόν ἄλλο; Ναί, τόν εἴδαμε νά ἁμαρτάνει. Ξέρουμε ὅμως τό πόσο θά μετάνοιωσε αὐτός γιά τήν ἁμαρτία αὐτή πού ἔκανε, πόσους ἀναστεναγμούς θά ἔβγαλε ἀπό τά στήθη του καί πόσα δάκρυα θά ἔχυσε γιά
τήν κακή ὥρα πού τόν ἔκανε νά ἁμαρτήσει; Ἐμεῖς εἴδαμε τήν ἁμαρτία τοῦ ἄλλου
καί τόν κατηγοροῦμε γι᾽ αὐτό. Ὁ Θεός ὅμως εἶδε τήν μετάνοιά του καί τόν δικαιώνει γι᾽ αὐτήν καί τόν κάνει ἅγιο. Δηλαδή, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης στό
βιβλίο του, ἐμεῖς τόν εἴπαμε «ἀνήθικο» γιά τήν ἁμαρτία του, ἀλλά ὁ Θεός κηρύσσει «ἁγνό» γιά τήν μετάνοιά του (§6·βλ. καί § 9).
(δ) Τήν καταλαλιά καί τήν κατάκριση ὁ ἅγιος Ἰωάννης τήν θεωρεῖ ὡς τό χειρότερο ἁμάρτημα, τόσο ὥστε ὅποιος βαρύνεται καί μόνο μέ αὐτό τό ἁμάρτημα
δέν σώζεται. Ἄς θυμηθοῦμε τόν Φαρισαῖο τῆς παραβολῆς τοῦ Κυρίου (βλ. Λουκ.
18,10 ἑξ.). Καί νήστευε καί προσευχόταν, ἀλλά ἐπειδή κατέκρινε τόν ἁμαρτωλό
τελώνη, δέν δικαιώθηκε, δέν σώθηκε (§16).
(ε) Ἀδελφοί μου! Ἄς μή κατηγοροῦμε τούς ἄλλους γιά τίς ἁμαρτίες τους,
γιατί, ὅπως τό λέγει καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης, δέν φταῖνε αὐτοί πού ἁμαρτάνουν. Ὁ
διάβολος εἶναι ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ, ἄν καί βέβαια δέν ἀπαλλάσσεται ὁ ἄνθρωπος
γιά τίς ἁμαρτίες πού κάνει, ἐπειδή τόν ὑποκινεῖ ὁ διάβολος σ᾽ αὐτό. Ἀλλά τόν
διάβολο κυρίως νά κατηγοροῦμε, αὐτόν νά καταριόμαστε καί ὄχι τόν ἀδελφό μας
γιά τήν ἁμαρτία του (§13). Ἔπειτα πῶς κατηγοροῦμε τόν ἄλλο τίς ἁμαρτίες
του, ἀφοῦ καί ἐμεῖς ἁμαρτάνουμε; Ὅλοι εἴμαστε ἁμαρτωλοί. Καί ἄν, χριστιανοί
μου, σκεπτόμαστε τίς ἁμαρτίες μας καί πονοῦμε γι᾽ αὐτές – αὐτό καλεῖται μετάνοια – , δέν θά ἔχουμε τότε ὄρεξη νά σηκώσουμε κεφάλι καί νά ἀνοίξουμε τό
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στόμα μας γιά νά κατηγορήσουμε τόν ἀδελφό μας γιά τήν ἁμαρτία του. Αὐτός
πού ζεῖ πραγματικά τήν μετάνοια δέν κατηγορεῖ κανέναν. Γι᾽ αὐτό καί λέγει ὁ
ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ὅτι ἡ καταλαλιά εἶναι ἐνάντια πρός τήν μετάνοια.
«Ὅπως δέν συμβιβάζεται ἡ φωτιά μέ τό νερό, ἔτσι καί ἡ κατάκρισις μέ ἐκεῖνον
πού ἀγαπᾶ τήν μετάνοια» (§ 8). Ἄς μή κατηγοροῦμε κανέναν, ἀδελφοί, γιά τήν
ἁμαρτία του, γιατί, ἄν κατηγοροῦμε τούς ἄλλους, θά μᾶς πάρει ὁ Θεός τήν Χάρη
Του καί θά πέσουμε στά ἴδια καί σέ χειρότερα ἀπό αὐτά πού κατηγοροῦμε (§10).
3. Μή ἔχοντας χρόνο νά σᾶς πῶ περισσότερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, σᾶς λέω
γιά τήν καταλαλιά μιά νόστιμη διήγηση πού γράφει τό Γεροντικό:
Σέ ἕνα μοναστήρι ἦταν ἕνας μοναχός πού φαινόταν ἀμελής στά καθήκοντά
του. Δέν ἦταν ἐπιμελής στίς ἱερές Ἀκολουθίες καί στά ἄλλα διακονήματά του.
Ἀρρώστησε κάποτε ὁ μοναχός αὐτός καί ἦταν στά τελευταῖα του. Τότε πῆγε ὁ
Γέροντας τοῦ Μοναστηρίου νά τόν συμβουλεύσει γιά νά δείξει μετάνοια, γιά νά
σωθεῖ ἡ ψυχή του. Τοῦ εἶπε μέ καλό τρόπο ὅτι ἦταν ἀμελής στά καθήκοντά του
καί πρέπει νά μετανοήσει γι᾽ αὐτό, γιά νά βρεῖ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά ὁ μοναχός
τόν ρώτησε ἕνα περίεργο λόγο: «Γέροντα, εἶναι ἀληθινό τό Εὐαγγέλιο;». Ὁ Γέροντας ὑποθέτω ὅτι θά σκέφτηκε: «Ἐγώ τοῦ μιλάω γιά μετάνοια καί αὐτός μέ
ρωτάει ἄν εἶναι ἀληθινό τό Εὐαγγέλιο...»! «Ἀληθινό εἶναι τό Εὐαγγέλιο, παιδί
μου», τοῦ ἀπάντησε ὁ Γέροντας. «Ἔ, Γέροντα – εἶπε πάλι ὁ μοναχός –, ἄν εἶναι
ἀληθινό τό Εὐαγγέλιο, ἐγώ δέν θά καταδικαστῶ ἀπό τόν Χριστό. Γιατί ὁ Χριστός
εἶπε: “Μή κρίνετε, ἵνα μή κριθῆτε”. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἤμουν ἀμελής στά καθήκοντά μου, ἀλλά σέ ὅλη μου τήν μοναχική ζωή, δέν κατηγόρησα κανένα ἀδελφό.
Καί ἀφοῦ λοιπόν δέν ἔκρινα κανέναν, δέν θά κριθῶ ἀπό τόν Χριστό, γιατί μᾶς
εἶπε “μή κρίνετε, ἵνα μή κριθῆτε”». «Πώ, πώ»!, εἶπε τότε ὁ Γέροντας. «Ἐμεῖς
ἀγωνιζόμαστε σκληρά γιά τήν σωτηρία μας καί αὐτός ὁ μοναχός, πού τόν λέμε
γιά ἀμελῆ, βρῆκε ἄλλο δρόμο, εὐκολώτερο καί καλύτερο, γιά νά πετύχει τήν σωτηρία του. Καί θά τήν πετύχει»! Τότε ὅλοι οἱ ἀδελφοί θυμήθηκαν ὅτι πραγματικά
ὁ ἀδελφός αὐτός, πού φαινόταν ἀμελής ὡς μοναχός, ποτέ-μά ποτέ δέν εἶχε κατηγορήσει κανέναν. Καί ὅλοι πῆραν μάθημα καί δίδαγμα ὅτι περισσότερο ἀπό
ὅλα νά προσέχουν τήν καταλαλιά καί τήν κατάκριση· καί ὁ καθένας τους νά βλέπει τό δοκάρι πού ἔχει στό μάτι του καί νά μήν κατηγορεῖ τόν ἄλλο γιά τήν ἀκίδα
τοῦ ματιοῦ του (βλ. Ματθ. 7,3). Ἀδελφοί, ἄς μήν κατηγοροῦμε κανένα, γιά νά
εὕρουμε ἔλεος τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Ε´ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 29 Μαρτίου 2015

ΓΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί μου χριστιανοί, λέγεται Ε´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν. Στό τέλος αὐτῆς τῆς ἑβδομάδος τελειώνει ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ὅπως θά
τό πεῖ καί τό σχετικό τροπάριο πού ψάλλεται τήν Παρασκευή τό βράδυ «τήν ψυχωφελῆ
πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν». Ἡ ἄλλη Κυριακή, Κυριακή τῶν Βαΐων, μᾶς πάει γιά
τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Στό σημερινό Εὐαγγέλιο ὁ Κύριος μιλοῦσε γιά τόν θάνατό
Του, πού τόν παρομοίαζε μέ ποτήρι καί μέ βάπτισμα. Καί αὐτό πού εἶπε σήμερα στό
Εὐαγγέλιο ὁ Χριστός στούς δυό μαθητές Του, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, «μπορεῖτε
νά πιεῖτε τό ποτήριο πού Ἐγώ θά πιῶ καί νά βαπτιστεῖτε τό βάπτισμα πού Ἐγώ θά
βαπτιστῶ;», τό λέει καί στόν κάθε ἕνα ἀπό μᾶς. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός δέν
μᾶς θέλει νά παρακολουθοῦμε ἁπλᾶ τά Πάθη Του, ἀλλά μᾶς θέλει νά συμμετέχουμε σ᾽
αὐτά: Νά πιοῦμε τό πικρό ποτήρι τοῦ σταυρικοῦ Του θανάτου καί νά βαπτιστοῦμε στό
βάπτισμα τοῦ μαρτυρίου καί τοῦ Αἵματός Του. Σᾶς εὔχομαι, ἀδελφοί μου χριστιανοί,
ἐφέτος νά ἑορτάσετε τό Πάθος τοῦ Χριστοῦ μέ συνειδητή συμμετοχή σ᾽ αὐτό. Γι᾽ αὐτό
καί στό σημερινό μου κήρυγμα θέλω νά σᾶς πῶ δύο-τρία πράγματα γιά μία τέτοια
καλή συμμετοχή.
2. Κατά πρῶτον, ἀδελφοί, πρέπει νά γνωρίζουμε τό γιατί σταυρώθηκε ὁ Χριστός.
Δέν σταυρώθηκε ἀπό ἀδυναμία, γιατί δέν μποροῦσε νά κάνει διαφορετικά, ἀλλά σταυρώθηκε μέ τό θέλημά Του, «ἑκούσια», ὅπως λέγεται. Καί σταυρώθηκε γιά τήν δική
μας σωτηρία. Δέν μπορῶ νά σᾶς πῶ ἀκριβῶς κάποια ἑρμηνεία τοῦ σταυρικοῦ θανάτου
τοῦ Χριστοῦ, γιατί αὐτός ὁ θάνατος εἶναι μυστήριο, ἀφοῦ εἶναι θάνατος Θεανθρώπου. Οἱ
δυτικοί θεολόγοι θέλησαν ἀνθρώπινα, καί μάλιστα νομικιστικά, νά ἑρμηνεύσουν τόν θάνατο τοῦ Χριστοῦ. Καί ἀπό αὐτήν τους τήν ἑρμηνεία, παίρνοντας δηλαδή ἀπό αὐτά πού
συμβαίνουν στό δικαστήριο καί ἀποδίδοντάς τα στόν Θεό, παρέστησαν ἕνα σκληρό Θεό,
πού θέλει νά τιμωρήσει γιά νά ἡρεμήσει ἐκδικητικά ἀπό τήν προσβολή πού τοῦ ἔκανε ὁ
ἄνθρωπος μέ τήν ἁμαρτία του!... Φρικαλέα αὐτή ἡ ἑρμηνεία τοῦ Πάθους τοῦ Χριστοῦ
ἀπό τούς Παπικούς. Ὅτι δηλαδή ὁ Θεός Πατέρας εἶδε στό Πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ Του, πού
ἔγινε ἄνθρωπος, ὅλη τήν ἀνθρώπινη φύση, πρός τήν ὁποία ἦταν ὀργισμένος γιά τήν
ἁμαρτία της, καί ξέσπασε λοιπόν κατά τοῦ Χριστοῦ τήν ὀργή πού εἶχε κατά τῶν ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι, «ἱκανοποιήθηκε» ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἁμαρτία τῶν
ἀνθρώπων!... Πραγματικά, εἶναι φρικαλέα αὐτή ἡ ἑρμηνεία – τῶν Παπικῶν ἑρμηνεία –
γιά τό Πάθος τοῦ Χριστοῦ. Ἐπαναλαμβάνω, ἀδελφοί, ὅτι ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι πιστεύουμε
τόν σταυρικό θάνατο τοῦ Χριστοῦ ὡς μυστήριο καί ἄρα τόν δηλώνουμε ὡς ἀνερμήνευτο.
Γι᾽ αὐτό καί περιοριζόμαστε στήν γενική ἔκφραση πού μᾶς δίνει ἡ Ἁγία Γραφή καί
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ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας στήν λατρεία Της. Ἐμεῖς ὁμολογοῦμε τόν θάνατο τοῦ Χριστοῦ
ὡς ΘΥΣΙΑ Του στόν Θεό Πατέρα γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Αὐτό τό γενικό
μόνο ἄς ξέρουμε καί ὅταν καθαρίζεται ἡ καρδιά μας μέ τήν προσευχή καί τήν ἄσκηση,
αὐτό τό γενικό τό καταλαβαίνουμε κάθε φορά πιό καλά καί καθαρά. Νά λέμε, δηλαδή,
ξαναλέγω, ὅτι ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ ἦταν μία Θυσία Του γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν
μας. Καί κάθε φορά, χριστιανοί μου, ἄς λέμε αὐτή τήν σύντομη εὐχαριστήρια προσευχή:
«Σ᾽ εὐχαριστῶ, Χριστέ μου, πού σταυρώθηκες γιά μένα»! Γιά ὅλο τόν κόσμο βέβαια
σταυρώθηκε ὁ Χριστός, ἀλλά πρέπει νά εἰδικεύουμε τό πάθος Του στόν ἑαυτό μας καί
νά λέμε ὅτι ὁ Χριστός σταυρώθηκε γιά μένα!
3. Ὅλη τήν θεολογία τῶν παθῶν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ Ἐκκλησία μας, ἀγαπητοί,
τήν ἔκανε ὕμνο. Εἶναι οἱ ὕμνοι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Δέν μποροῦν, ἀδελφοί, νά ξαναγραφοῦν τέτοιοι ὑπέροχοι ὕμνοι. Γι᾽ αὐτό καί τίποτε δέν μπόρεσε στό πέρασμα τῶν
αἰώνων νά τούς κλονίσει καί νά τούς παρασύρει στήν λήθη. Τά τραγούδια τοῦ κόσμου χάνονται καί σβήνονται, ἀλλά οἱ ὕμνοι τοῦ Θεοῦ παραμένουν αἰώνιοι. Παραμένουν αἰώνιοι,
ἐπειδή γράφτηκαν ἀπό θεοφόρους ἀνθρώπους, πού εἶχαν μέσα τους τό αἰώνιο πνεῦμα τοῦ
Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό καί τά δημιουργήματά τους δέν πεθαίνουν. Λοιπόν, χριστιανοί μου, ἀφοῦ
μιά φορά τόν χρόνο ἀκοῦμε τούς ὕμνους τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, φροντίστε νά τούς
γευθεῖτε καί νά τούς ἀπολαύσετε. Φροντίστε, παρά τήν φτώχεια σας, νά ἐφοδιαστεῖτε ὁ
καθένας ἀπό ἕνα βιβλιαράκι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, γιά νά βλέπετε ὁ καθένας αὐτά
πού ἀκοῦτε ἀπό τόν ψάλτη. Βέβαια θά μοῦ πεῖτε, ὅτι καί νά τά διαβάζουμε δέν τά καταλαβαίνουμε. Ὅσοι θέλετε λοιπόν γιά νά ἔχετε καί τήν μετάφραση τῶν ὕμνων τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, σᾶς λέγω ὅτι ἀπό δῶ κοντά, ἀπό τήν Καλαμάτα, ὁ μακαριστός πατήρ
Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος μετέφρασε τούς ὕμνους τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί κυκλοφορεῖ τό βιβλίο του σέ καλαίσθητη ἔκδοση. Μπορεῖτε, ὅσοι θέλετε, νά τό πάρετε.
4. Σᾶς συνιστῶ ἔπειτα νά πηγαίνετε στήν Ἐκκλησία ἀπό τήν ἀρχή τῆς Ἀκολουθίας
τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἀπό τόν Ἑξάψαλμο· γιατί, ἄν πηγαίνετε ἀπό τό μέσον ἤ
περί τό τέλος, ἤδη ἔχετε χάσει ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς Ἀκολουθίας καί δέν θά μπορεῖτε
νά εὐφρανθεῖτε μέ τό μικρό ὑπόλοιπο. Κάθε καθημερινή Ἀκολουθία τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἔχει ἕνα εἱρμό, ἕνα μυστικό δέσιμο, πού γλυκαίνει αὐτόν πού τήν ἀκούει, ἀλλά δέν
δέχεται ἡ Ἀκολουθία σπάσιμο. Νά φροντίζετε λοιπόν, παρά τό ὅτι εἶστε ἐργατικοί ἄνθρωποι, τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα νά εἶστε ἀπό τήν ἀρχή στίς Ἱερές Ἀκολουθίες.
5. Κυρίως ὅμως, ἀδελφοί μου, φροντίστε, ἰδιαίτερα τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα, νά μήν
ἔχετε κοσμικές διαχύσεις καί χαρές, γιατί, γιά τήν γεύση τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ
Χριστοῦ χρειάζεται νά ἔχουμε πένθιμη κατανυκτική ἀτμόσφαιρα. Προσοχή! Πρόκειται
γιά τήν κηδεία τοῦ Μεγάλου Νεκροῦ, τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος
σταυρώθηκε ἑκούσια γιά τήν σωτηρία μας, γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας!
Σᾶς εὔχομαι νά γευθεῖτε συνειδητά τά Ἅγια Πάθη τοῦ Χριστοῦ, γιά νά χαρεῖτε ἔπειτα,
συνειδητά πάλι, καί τήν ἔνδοξο Ἀνάστασή Του.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Dημητσάνα - Μεγαλόπολη, 5 Ἀπριλίου 2015

H EΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγεται Κυριακή τῶν Βαΐων. Στό
σημερινό Εὐαγγέλιο εἴδαμε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό νά εἰσέρχεται στά Ἱεροσόλυμα καθισμένος σέ γαϊδουράκι καί μάλιστα σέ πουλάρι, γέννημα ὑποζυγίου. Αὐτό
τό ἔκανε ὁ Χριστός μας ὄχι γιατί ὑπῆρχε ἀνάγκη, ἀλλά γιά νά ἐκπληρώσει μία παλαιά
προφητεία τοῦ προφήτου Ζαχαρίου καί γιά νά μᾶς διδάξει νά χρησιμοποιοῦμε ἁπλᾶ
καί ταπεινά μέσα γιά τήν μετακίνησή μας. Ὁ προφήτης Ζαχαρίας σέ μιά του ὡραιότατη προφητεία γιά τόν Μεσσία, τόν παριστάνει ὡς ταπεινό καί πρᾶο καί μέλλοντα
νά φέρει τήν εἰρήνη. Γι᾽ αὐτό τόν παριστάνει νά ἐποχεῖται ὄχι σέ πολεμικό ἵππο, ὅπως
οἱ ἐπίγειοι βασιλεῖς, ἀλλά σέ ἥσυχο ὄνο (Ζαχ. 9,9). Τήν προφητεία αὐτή τοῦ Ζαχαρίου
ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ἀδελφοί, τήν ἐκπληρώνει «καί καθ᾽ ἱστορίαν καί καθ᾽
ἀναγωγήν», ὅπως λέγει ὁ Θεοφύλακτος. «Καθ᾽ ἱστορίαν» τήν ἐκπληρώνει, γιατί
πραγματικά κάθεται ἐπί ὄνου, ὅπως τό ἀκούσαμε σήμερα στό Εὐαγγέλιο. «Ἀναγωγικῶς» ἐκπλήρωσε τήν προφητεία τοῦ Ζαχαρίου ὁ Ἰησοῦς Χριστός γιατί κάθησε σέ
πῶλο (σέ πουλάρι), σέ ἀδάμαστο δηλαδή καί ἀνυπότακτο λαό.
2. Ἡ ὄνος καί ὁ πῶλος, πού χρησιμοποίησε ὁ Χριστός, ἦταν καί τά δύο δεμένα,
λέγουν τά Εὐαγγέλια. Αὐτό ἀλληγορικά σημαίνει ὅτι καί οἱ Ἰουδαῖοι καί οἱ ἐθνικοί
ἦταν δεμένοι μέ σειρές ἁμαρτημάτων, ὅπως ἑρμηνεύουν οἱ ἅγιοι Πατέρες. Ὁ Χριστός
ὅμως, λέγει τό Εὐαγγέλιο, ἔστειλε δύο μαθητές νά λύσουν τήν ὄνο καί τό πουλάρι
της μαζί. Αὐτό δηλώνει αὐτό πού θά γινόταν μετά: Τό ὅτι, δηλαδή, ὁ Θεός γιά τήν
σωτηρία τῶν δεμένων στά πάθη τους Ἰουδαίων καί ἐθνικῶν ἀπέστειλε δύο γιά νά
τούς λύσουν: Γιά μέν τά ἔθνη ἔστειλε τόν ἀπόστολο Παῦλο, γιά δέ τούς Ἰουδαίους
τόν ἀπόστολο Πέτρο. Ἀλλά καί μέχρι τώρα, καί ἐμᾶς σήμερα, δύο μᾶς λύουν ἀπό τά
πάθη μας: Ὁ Ἀπόστολος καί τό Εὐαγγέλιο! – Ἔρχεται δέ ὁ Χριστός στά Ἱεροσόλυμα, ἀγαπητοί μου, «πραΰς», γιατί κατά τήν πρώτη Του παρουσία δέν ἦλθε νά κρίνει
τόν κόσμο, ἀλλά νά τόν σώσει. Οἱ βασιλεῖς τῶν Ἑβραίων ἦσαν ἅρπαγες καί ἄδικοι,
ἀλλά ὁ Χριστός ἦταν βασιλεύς πραΰς.
3. Τό πλῆθος τοῦ λαοῦ διαβάζουμε στό Εὐαγγέλιο ὅτι ἔστρωναν στόν δρόμο, ἀπό
τόν ὁποῖο διέβαινε ὁ Χριστός, τά ἐξωτερικά τους ροῦχα, γιά νά πατήσει ὁ Χριστός
πάνω σ᾽ αὐτά. Καί ἀκόμη λέει τό Εὐαγγέλιο ὅτι ὁ λαός ἔκοβε κλάδους ἀπό δένδρα
καί τούς ἔστρωνε καί αὐτούς στόν δρόμο. Αὐτά δείχνουν τήν πολλή τιμή τοῦ κόσμου
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στόν Χριστό. Ἀλλά αὐτή τήν πράξη τοῦ λαοῦ οἱ ἅγιοι Πατέρες μας μᾶς τήν ἑρμηνεύουν πνευματικά καί μᾶς λέγουν ὅτι πρῶτα πρέπει νά στρώσουμε τά ἱμάτιά μας,
δηλαδή τίς ἀρετές μας, καί ἔπειτα θά ἐνθρονισθεῖ στίς ψυχές μας ὁ Χριστός. «Εἰ γάρ
μή καλλωπισθῇ ἡ ψυχή ταῖς ἀποστολικαῖς ἀρεταῖς, οὐκ ἐποχεῖται ἐπί ταύτης ὁ Θεός»,
λέγει ὁ ἐπίσκοπος τῆς Βουλγαρίας Θεοφύλακτος. Ἀκόμη ἀκούσαμε σήμερα ὅτι οἱ ὄχλοι,
«καί οἱ προάγοντες καί οἱ ἀκολουθοῦντες», ἐπευφημοῦσαν δυνατά τόν Χριστό καί ἔλεγαν:
«Ὡσαννά τῷ υἱῷ Δαυΐδ· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου». Ποιοί εἶναι οἱ
«προάγοντες» καί ποιοί εἶναι οἱ «ἀκολουθοῦντες»; «Προάγοντες» ἀναγωγικά ἦταν οἱ
πρίν ἀπό τήν σάρκωση τοῦ Χριστοῦ προφῆτες. Καί «ἀκολουθοῦντες» ἦταν οἱ μετά τόν
Χριστόν μάρτυρες καί διδάσκαλοι, οἱ ὁποῖοι καί ἔστρωναν τά ἱμάτιά τους στόν Χριστό,
δηλαδή ὑπέταξαν τήν σάρκα στό πνεῦμα! Ναί! Τό σῶμα εἶναι σάν «ἱμάτιο», σάν ροῦχο,
γιατί εἶναι τό κάλυμμα τῆς ψυχῆς. Οἱ μάρτυρες λοιπόν καί οἱ ἀσκητές, μέ τόν θεάρεστο
καί μαρτυτικό βίο τους, ἔστρωσαν τήν σάρκα τους στήν «ὁδό», δηλαδή στόν Χριστό,
γιατί ὁ Χριστός εἶπε «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός» (Ἰωάν. 14,6).
4. Οἱ ὄχλοι ἔλεγαν στόν Χριστό «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος». Γιατί τόν ἔλεγαν «ἐρχόμενο»; Γιατί αὐτός εἶναι ὁ προσδοκώμενος Μεσσίας, ὅπως ἔλεγαν οἱ Προφῆτες. Ἔτσι
εἶπε καί ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής γιά τόν Χριστό. «Σύ εἶ ὁ ἐρχόμενος» (Ματθ. 11,3),
τοῦ εἶπε καί ἤθελε νά πεῖ μέ αὐτό ὅτι, Ἐσύ εἶσαι ὁ προσδοκώμενος νά ἔλθει. Τό ἐπιφώνημα τοῦ λαοῦ στόν Χριστό «῾Ωσαννά» σημαίνει «σῶσε μας λοιπόν»! Ἄς παρατηρήσουμε, ἀδελφοί μου, ὅτι οἱ ὄχλοι, ἐπειδή ἦταν ἄδολοι, δέν φθονοῦσαν τόν Χριστό, ὅπως
οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι. Ὁ ἁπλός λαός, ὅπως μᾶς λέγει ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος, ὅταν εἶδαν τόν Χριστό κατά τήν εἴσοδό Του στά Ἱεροσόλυμα καθισμένο σέ πουλάρι,
τόν προσφωνοῦσαν «προφήτη». Ποιόν προφήτη; Ἐκεῖνον γιά τόν ὁποῖο εἶχε προφητεύσει
ὁ Μωυσῆς, ὅταν εἶπε «προφήτην ὑμῖν ὁ Θεός ἀναστήσει» (Δευτ. 18,18). Δηλαδή, τόν
Μεσσία.
Ἀδελφοί μου χριστιανοί, γιά νά νοήσουμε τά Σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου στά ὁποῖα μᾶς
βάζει ἀπό τήν σημερινή ἑσπέρα ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων ἄς ἔχουμε τήν ἁπλότητα τοῦ
λαοῦ, πού εἴδαμε παραπάνω ὅτι ὑποδέχθηκε τόν Χριστό μέ τό «Ὡσαννά» καί ἀκόμη
περισσότερο νά ἔχουμε τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς τῶν μικρῶν παιδιῶν. Γιατί μᾶς
λέγουν τά ἅγια Εὐαγγέλια ὅτι ὄχι μόνο οἱ ὥριμοι ἄνθρωποι, ἀλλά καί τά μικρά παιδιά
ζητοκραύγαζαν καί δοξολογοῦσαν τόν Χριστό μέ τό «Ὡσαννά», κατά τήν εἴσοδό Του
στά Ἱεροσόλυμα (βλ. Ματθ. 21,15). – Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἄς μᾶς ἀξιώσει νά γευθοῦμε
τά Σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν ἔνδοξο Ἀνάστασή Του, ΑΜΗΝ!
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΑΣΧΑ 2015
Dημητσάνα - Μεγαλόπολη, 12 Ἀπριλίου 2015

Ἀδελφοί μου χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Ὅ,τι καί νά συμβεῖ στόν κόσμο, τά ἄνω νά γίνουν κάτω καί τά κάτω ἄνω, ὁ
χάρτης τῆς Εὐρώπης καί ἄν ἀλλάξει, τίποτε, μά τίποτε δέν μπορεῖ νά ἐμποδίσει
νά ἀκούγεται τό μήνυμα ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ
τό μήνυμα! Κάποτε ἕνας μεγάλος ἄθεος, ἀρνητής τῆς ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ,
ἔχοντας ἐξουσία στά χέρια του, κάλεσε τόν χριστιανικό λαό τῆς χώρας του καί
γιά μία ὁλόκληρη ὥρα ἔλεγε καί ὅλο ἔλεγε μωρολογίες καί φληναφήματα, ὅτι
τάχα δέν ἀναστήθηκε ὁ Χριστός. Μά ὅταν τελείωσε ἡ ὁμιλία, ἕνα γεροντάκι σήκωσε τό χέρι του καί ζήτησε νά πεῖ δυό λέξεις. «Μόνο δυό λέξεις», εἶπε στόν
ὁμιλητή, «θά πῶ». Ἀνέβηκε στό βῆμα καί εἶπε δυνατά: «Χριστός ἀνέστη»! Καί
ὅλος ὁ λαός ἀπό κάτω φώναξε βροντερά: «Ἀληθῶς ἀνέστη»!!! Πάει, σωριάστηκε
ἡ ὁμιλία τοῦ ἀνόητου ἀθέου.
Μέ τήν ἀνάστασή Του ὁ Χριστός, ἀδελφοί μου, ὅπως τό εἶπε καί ὁ Ἴδιος στούς
μαθητές Του, «τοῦ δόθηκε πᾶσα ἐξουσία στόν οὐρανό καί τήν γῆ» (Ματθ. 28,18).
Εἶχε βέβαια ἐξουσία καί ἀπό πρῶτα ὁ Χριστός, σάν δημιουργός καί ποιητής τοῦ
κόσμου. Ἀλλά αὐτή ἡ ἐξουσία ἦταν ἀναγκαστική σέ πολλούς. Τώρα ὅμως μέ τήν
ἀνάστασή Του ἔχει ὁ Χριστός ἐξουσία ἐπί πάντων ὡς λυτρωτής. Καί ὅλοι, ὄχι
πλέον ἀναγκαστικά, ἀλλά προαιρετικά καί ἐλεύθερα γίνονται ὑπήκοοι σ᾽ Αὐτόν
καί τοῦ λέγουν μέ εὐγνωμοσύνη: «Λυτρωτά, ὁ Θεός εὐλογητός εἶ»! Ἀλλά, ἀπό
ποιόν «δόθηκε» ἡ ἐξουσία αὐτή στόν ἀναστάντα Χριστό μας; Τοῦ δόθηκε ἀπό τό
ἴδιο τό λυτρωτικό ἔργο πού ἔκανε γιά μᾶς. Ἀπό τήν σάρκωσή Του, τήν σταύρωσή
Του, μά ἰδιαίτερα ἀπό τήν ἀνάστασή Του, πού γιορτάζουμε σήμερα. Ἀλλά ὄχι
μόνο σήμερα τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα γιορτάζουμε τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ,
ἀλλά καί κάθε Κυριακή ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἔχουμε Πάσχα καί στήν
Ἐκκλησία μας λοιπόν ὑμνοῦμε ἀδιάκοπα τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
Χριστιανοί μου, ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δηλώνει πρῶτα ὅτι ὁ Χριστός μας
εἶναι Ζῶν Θεός, ἀλλά, σάν Ζῶν Θεός Αὐτός δίδει καί σέ μᾶς ζωή, σέ μᾶς πού
Τόν πιστεύουμε καί τόν ἀγαπᾶμε. Ἔτσι, δέν βουλιάζουμε ἀπό τά προβλήματά
μας καί τίς δυσκολίες μας, ἔστω καί ἄν εἶναι πολλές καί μεγάλες· ἀλλά προ57

χωρᾶμε θαρρετά στήν ζωή, γιατί ἀτενίζουμε τήν εἰκόνα τοῦ ἀναστημένου Ἰησοῦ
Χριστοῦ μας καί παίρνουμε δύναμη καί γινόμαστε καί ἐμεῖς ἀναστημένοι καί νικητές. Ἀρκεῖ μόνο νά πιστεύουμε ὀρθά σ᾽ Αὐτόν, νά προσευχόμαστε σ᾽ Αὐτόν καί
νά τηροῦμε τό ἅγιο θέλημά Του.
Σᾶς χαιρετίζω, ἀγαπητοί μου, γεμᾶτος ἀπό θρησκευτικό καί πατριωτικό
ἐνθουσιασμό, ὅλους τούς Γορτυνίους καί Μεγαλοπολῖτες ἀδελφούς μου χριστιανούς, καί τούς ἐγγύς καί τούς μακράν εὑρισκομένους, σᾶς χαιρετίζω, λέγω, μέ
τό ἀναστάσιμο μήνυμα ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, εὐχόμενος ἐγκαρδίως νά ἔλθουν
στήν δοξασμένη ἐπαρχία μας καί στήν εὐλογημένη μας γλυκειά πατρίδα Ἑλλάδα,
μά καί σέ ὅλο τόν κόσμο, πλούσια τά ἀγαθά τοῦ ἀναστημένου Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ΑΜΗΝ.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, Χρόνια σας πολλά!
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 19 Ἀπριλίου 2015

AΣ ΧΑΡΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ
1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί μου χριστιανοί, μία ἑβδομάδα μετά τήν Κυριακή
τοῦ Πάσχα, λέγεται «Ἀντίπασχα». Αὐτό σημαίνει ὅτι κάθε Κυριακή εἶναι Πάσχα,
εἶναι ἑορτή τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ. Γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, λοιπόν, θά
σᾶς πῶ λίγα λόγια σήμερα, ἀδελφοί μου, πού δέν μπόρεσα νά σᾶς τά πῶ τήν προηγούμενη Κυριακή, λόγῳ τῆς πανηγυρικῆς λαμπρότητας τοῦ Πάσχα.
2. Αὐτό πού θέλω νά σᾶς πῶ σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶναι ὅτι γιά τήν ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ πρέπει νά χαροῦμε ὅλοι, ὅπως μᾶς τό λέγει καί ὁ ψαλμικός στίχος, «Αὕτη
ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ»! Ἔτσι
ἀκούσαμε καί στό σημερινό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, ὅτι «ἐχάρησαν οἱ
μαθηταί ἰδόντες τόν Κύριον», τόν ἀναστάντα Κύριό μας, Ἰησοῦ Χριστό. Νά χαροῦμε
λοιπόν καί ἐμεῖς μαζί μέ τόν ἀναστάντα Κύριό μας, γιατί Αὐτός μέ τήν ἀνάστασή Του
ἀπέκτησε πάλι ἐκεῖνα πού ἔχασε μέ τόν θάνατό Του. Ἔχασε τήν ὡραιότητα, γιατί
στό σταυρό καρφωμένος ὁ Χριστός δέν εἶχε μορφή καί κάλλος, ἀφοῦ ἦταν καταματωμένος. Ἔχασε τήν τιμή Του καί τήν δόξα Του μέ τόν θάνατό Του, ἔχασε καί τήν ζωή
Του. Ἀλλά τώρα μέ τήν ἀνάστασή Του ὁ Χριστός λέγει «ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν
οὐρανῷ καί ἐπί γῆς» (Ματθ. 28,18) καί τώρα ὁ Χριστός ἀπέκτησε πάλι τήν ζωή Του,
μιά ζωή πού δέν ἔχει θάνατο, γιατί, ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος, «Χριστός ἐγερθείς ἐκ
νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνήσκει, θάνατος αὐτοῦ οἰκέτι κυριεύει» (Ρωμ. 6,9).
3. Νά χαροῦμε, λοιπόν, χριστιανοί μου, γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί μάλιστα
νά χαροῦμε μέ τήν Παναγία μας, πού ὅταν εἶδε τόν ἀναστημένο Υἱό Της, χάρηκε
τόσο μεγάλη χαρά, ὅσο μεγάλη ἦταν πρῶτα ἡ θλίψη Της γιά τά πάθη Του. Πραγματικά, ἀδελφοί μου, τήν καρδιά τῆς Παναγίας μας τήν πέρασε ρομφαία, ὅπως Τῆς
εἶπε ὁ πρεσβύτης Συμεών (βλ. Λουκ. 2,35). Ἀλλά ὅταν ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ, ὁ διακονητής καί τροφέας τῆς Θεοτόκου, κύλισε τόν λίθο ἀπό τήν πόρτα τοῦ τάφου καί
καθόταν πάνω σ᾽ αὐτόν καί ἡ Παναγία εἶδε τόν ἀναστάντα Χριστόν, τότε Αὐτή χάρηκε
χαρά μεγάλη. Τήν χαρά Της αὐτή τήν ἀκοῦμε στά ἀναστάσιμα τροπάρια, ὅπως ἐκεῖνο
τό «Χαῖρε, Παρθένε, χαῖρε. Χαῖρε εὐλογημένη, Χαῖρε δεδοξασμένη· Σός γάρ Υἱός
ἀνέστη τριήμερος ἐκ τάφου». Ναί, ὅπως τό ἀποδεικνύει ὁ μεγάλος θεολόγος Γρηγόριος
ὁ Παλαμᾶς, ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ, ὁ διακονητής τῆς Παναγίας μας, αὐτός ἦταν
πού κύλισε τόν λίθο ἀπό τό μνῆμα τοῦ Χριστοῦ καί ἡ Παναγία ἦταν ἡ πρώτη πού
εἶδε τόν ἀναστάντα Χριστό (βλ. ΙΗ´ ὁμιλία του).
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4. Νά χαροῦμε ἀκόμη μέ τήν Κυρία Θεοτόκο γιά
τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὅπως χάρηκαν μαζί Της
καί οἱ Μυροφόρες γυναῖκες, πού θά ἑορτάσουμε τήν
ἄλλη Κυριακή, ἡ Μαγδαληνή Μαρία, ἡ Σαλώμη καί
ἡ Ἰωάννα. «Μαρία Μαγδαληνή», λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος, εἶναι κάθε ψυχή πρακτική, πού καθαρίστηκε μέ τόν λόγο τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν, σάν
ἀπό δαιμόνια (ὅπως ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή), γιατί
ἦταν προσκολλημένη στά γήϊνα τῆς ζωῆς αὐτῆς. «Σαλώμη» σημαίνει «εἰρήνη». «Σαλώμη» γίνεται κάθε
ψυχή πού θά πετύχει νά νικήσει τά ἁμαρτωλά πάθη
καί θά ἀποκτήσει ἔτσι τήν τέλεια εἰρήνη. «Ἰωάννα»
σημαίνει «περιστερά». Αὐτή εἶναι ἡ ψυχή ἐκείνη, ἡ ἄκακη καί πολύ καρποφόρα στίς
ἀρετές, πού μέ τήν πραότητά της, ὅπως ἡ περιστερά, ἀπέβαλε κάθε πάθος. Ἀκόμη
«Ἰωάννα», πού ἑρμηνεύεται «περιστερά», εἶναι κάθε ψυχή πού ἔχει θερμή ἀγάπη
στόν Χριστό, πού ἔχει ἔρωτα σ᾽ Αὐτόν, γιατί ἡ περιστερά καλεῖται ἔτσι ἀπό τό «περισσῶς ἐρᾶν», γιατί ἀγαπάει πολύ.
5. Ἄς χαροῦμε λοιπόν καί ᾽μεῖς γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας, ἀδελφοί, σάν
τούς μαθητές, μαζί καί ὁ Θωμᾶς, σάν τήν Παναγία μας πρῶτα καί σάν τίς Μυροφόρες
γυναῖκες ἔπειτα. Μάλιστα τίς Μυροφόρες νά μιμηθοῦμε στό ὅτι, ὅπως αὐτές ἔτρεξαν
«λίαν πρωΐ» νά πᾶνε στόν τάφο τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι καί ᾽μεῖς νά τρέξουμε μέ προθυμία
καί ταχύτητα στόν τάφο, δηλαδή στό βάθος τῆς καρδιᾶς μας, πού εἶναι κρυμμένος ὁ
Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός μας. Ἐκεῖ στήν καρδιά μας νά ζητήσουμε μέ δάκρυα καί
νά διαπιστώσουμε, ἄν ἀναστήθηκε σ᾽ αὐτήν ἡ ἀγάπη μας στόν Χριστό, γιά νά νοήσουμε μέ ἀγαπῶσα καρδία τά γλυκά νοήματα τῆς θεολογίας. Τότε, ἄν ἔγινε αὐτό, θά
νοιώθουμε νά φεύγει ἀπό τήν καρδιά μας ὁ «λίθος», δηλαδή ἡ πώρωση, ἡ ἀδιαφορία
μας γιά τήν προσευχή καί γιά τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.
6. Τήν μεγάλη ὅμως χαρά, ἀδελφοί, γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ θά τήν δώσουμε στήν Παναγία μας, τήν Κυρία μας Θεοτόκο, μέ τό νά ζοῦμε
ἀναστημένα, μέ τό νά ἐγερθοῦμε ἀπό τά μνήματα τῶν κακῶν ἐπιθυμιῶν μας καί νά
ζοῦμε ἁγνά καί καθαρά. Θά τό πετύχουμε δέ αὐτό, ἀδελφοί, ἄν ζητᾶμε τήν εὐχή καί
τήν βοήθεια τῆς Παναγίας μας, παρακαλώντας Την νά μᾶς συναριθμήσει στούς εὐλαβεῖς δούλους Της, ψάλλοντες σ᾽ Αὐτήν ἐκεῖνο τό ψαλμικό: «Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καί γενεᾷ» (Ψαλμ. 44,18).
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 26 Ἀπριλίου 2015

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑ-ΕΝΑ
Η ΓΕΝΕΣΗ
1. Ἐπιθυμῶ πολύ, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, νά ἀγαπήσετε καί νά προσέχετε ἰδιαίτερα τήν νέα σειρά
τῶν κυριακάτικων μας κηρυγμάτων. Σέ κάθε κήρυγμά μου θά σᾶς παρουσιάζω μέ λίγα λόγια καί ἕνα
βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Θέλω ἔτσι νά σᾶς κεντρίσω τό ἐνδιαφέρο γιά τό θεόπνευστο αὐτό βιβλίο, πού
τό σεβάστηκαν οἱ αἰῶνες καί ἡ θέση του εἶναι πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα, μαζί μέ τό ῞Αγιο Ποτήριο. Καί
ὅμως σέ πολλούς χριστιανούς ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι βιβλίο ἄγνωστο, ἀκόμη δέ καί περιφρονημένο. Γι᾽
αὐτό καί θεώρησα ὡς πολύ ἀναγκαία τήν σειρά αὐτή τῶν κηρυγμάτων μου.

2. Ἀρχίζουμε μέ τήν Παλαιά Διαθήκη. Τό πρῶτο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅπως τό ἔχει ὁ Κανόνας της, εἶναι ἡ Γένεση. Τό βιβλίο αὐτό καί οἱ Ἰουδαῖοι
καί οἱ Χριστιανοί πιστεύουν ὅτι τό ἔγραψε ὁ Μωυσῆς. Αὐτός εἶναι πού ἔγραψε
τά πρῶτα βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού μέ ἕνα ὄνομα τά καλοῦμε Πεντάτευχο. Τό βιβλίο τῆς Γένεσης γράφτηκε κατά τήν διάρκεια τῶν σαράντα ἐτῶν
τῆς περιπλανήσεως τοῦ Ἰσραήλ στήν ἔρημο, κατά τόν χρόνο μεταξύ τῆς διαβάσεώς του διά τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης καί τῆς εἰσόδου του στήν Χαναάν.
Γένεση σημαίνει «ἀρχή». Καί πραγματικά τό βιβλίο αὐτό περιέχει δύο ἀρχές
καί γι᾽ αὐτό διαιρεῖται σέ δύο μέρη. Τό πρῶτο μέρος τό ἀποτελοῦν τά ἕνδεκα
πρῶτα κεφάλαια (1-11), τά ὁποῖα ὁμιλοῦν γιά τήν ἀρχή, δηλαδή, γιά τήν δημιουργία, τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας, καί στήν συνέχεια
ὁμιλοῦν γιά τήν ἱστορία τῶν ἀπογόνων τους. Τό δεύτερο μέρος τῆς Γένεσης τό
ἀποτελοῦν τά ὑπόλοιπα κεφάλαια (12-50), τά ὁποῖα ὁμιλοῦν γιά τήν ἀρχή τῆς
ἱστορίας τοῦ Ἰσραήλ, πού ἀρχίζει μέ τούς τρεῖς πατριάρχες τῶν Ἑβραίων, τόν
Ἀβραάμ, τόν Ἰσαάκ καί τόν Ἰακώβ, καί γιά τούς ἀπογόνους τους, τίς δώδεκα
φυλές τους. Τό βιβλίο μᾶς λέγει ὅτι ὁ Θεός ἔκανε ὅλα τά πράγματα «καλά λίαν»
(1,31), ἀλλά ὁ ἄνθρωπος ἁμάρτησε καί ἐπαναστάτησε κατά τοῦ Θεοῦ (κεφ. 3).
Ὁ Θεός ὅμως ἀγαπᾶ τόν ἄνθρωπο καί φροντίζει γι᾽ αὐτόν. Γι᾽ αὐτό καί ἐκλέγει
ἕνα ἄνθρωπο, τόν Ἀβραάμ, τόν ὁποῖο θά κάνει γενάρχη ἑνός λαοῦ, ἀπό τόν ὁποῖον
θά προέλθει ὁ Μεσσίας, ὁ Ὁποῖος θά φέρει τήν λύτρωση στήν ἀνθρωπότητα.
3. Ἡ Γένεση καλύπτει τό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ἀπό κάθε ἄλλο βιβλίο
τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἀρχίζει ἀπό τήν δημιουργία τοῦ κόσμου καί φθάνει μέχρι τόν
ἐρχομό τῶν Ἑβραίων στήν Αἴγυπτο. Σπουδαῖα εἶναι τά πρῶτα τρία κεφάλαια τοῦ
βιβλίου τῆς Γένεσης, πού μιλᾶνε γιά τήν δημιουργία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου
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καί γιά τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί λέγουν ὅτι θά γίνει ἡ ἀνόρθωσή του
ἀπό τήν πτώση, μέ τόν ἐρχομό τοῦ Λυτρωτῆ (3,15). Δηλαδή, αὐτά τά κεφάλαια
περιέχουν ὅ,τι περιέχει ὅλη ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ Παλαιά καί ἡ Καινή Διαθήκη.
Πραγματικά, ὅλη ἡ Ἁγία Γραφή ὁμιλεῖ γι᾽ αὐτά τά τρία: Γιά τήν δημιουργία, τήν
πτώση καί τήν ἀναδημιουργία (τήν ἀνόρθωση, δηλαδή, τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν
πτώση). Γι᾽ αὐτά ἀκριβῶς τά τρία ὁμιλοῦν καί τά τρία πρῶτα κεφάλαια τῆς Γένεσης. Ἀλλά γι᾽ αὐτά, μέ θεολογική ἑρμηνεία, ὁμιλοῦν καί τά τρία τελευταῖα κεφάλαια τῆς Ἀποκάλυψης, τοῦ τελευταίου αὐτοῦ βιβλίου τῆς θεοπνεύστου Ἁγίας
Γραφῆς (βλ. Β´ Τιμ. 3,16). Δηλαδή, τό ΑΛΦΑ (τό τρία πρῶτα κεφάλαια τῆς Γένεσης) καί τό ΩΜΕΓΑ (τά τρία τελευταῖα κεφάλαια τῆς Ἀποκάλυψης) τῆς Ἁγίας
Γραφῆς ὁμιλοῦν γιά τό ἴδιο θέμα: Γιά τήν δημιουργία, τήν πτώση καί τήν ἀναδημιουργία (τήν δόξα τοῦ θεουμένου ἀνθρώπου).
4. Θέλω, χριστιανοί μου, τώρα νά σᾶς δώσω ἕνα γενικό πλάνο τοῦ βιβλίου τῆς
Γένεσης πού ἐξετάζουμε. Τά ἕνδεκα πρῶτα βιβλία τοῦ βιβλίου αὐτοῦ (1,1-11,27)
ὁμιλοῦν, ὅπως εἴπαμε, γιά τήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου. Πιό συγκεκριμένα ὁμιλοοῦν
γιά τήν δημιουργία καί τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου καί τά θλιβερά ἀποτελέσματα
τῆς πτώσης του (1,1-5,32). Ἀπό τήν ἀρχή διακρίνονται δύο γενεές τῶν ἀνθρώπων, ἡ καλή γενεά μέ ἀρχηγό τόν Ἄβελ καί ἡ κακή γενεά μέ ἀρχηγό τόν Κάϊν.
Στήν ἀνθρωπότητα ἦλθε κρίση καί τιμωρία τοῦ Θεοῦ μέ τόν κατακλυσμό καί μέ
τόν πύργο τῆς Βαβέλ (6,1-11,32). Μέ τόν κατακλυσμό καταστράφηκε ἡ κακή
γενεά. Σώθηκε μόνο ὁ Νῶε καί ἡ οἰκογένειά του, πού κατάγονταν ἀπό τήν καλή
γενεά τοῦ Σήθ.
Τό δεύτερο μέρος τοῦ βιβλίου, πού τό ἀποτελοῦν τά ὑπόλοιπα κεφάλαια (12,150,26) ὁμιλοῦν γιά τήν ἀρχή τῆς ἱστορίας τοῦ Ἰσραήλ. Λέγουν γιά τούς πατριάρχες καί τίς φυλές τοῦ Ἰσραήλ (12,1-36,42). Καί στήν συνέχεια τό τμῆμα
αὐτό τοῦ βιβλίου λέγει γιά τήν κάθοδο τοῦ Ἰσραήλ στήν Αἴγυπτο, λόγω πείνας,
καί τήν ἐγκατάστασή του ἐκεῖ (37,1-50,26).
5. Τέλος, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἐπιθυμῶ νά σᾶς πῶ λίγες βασικές διδασκαλίες
ἀπό τό βιβλίο τῆς Γένεσης, τό πρῶτο αὐτό βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Τό πρῶτο
πού λέγει καί τονίζει ἡ Γένεση εἶναι ὅτι ὅλος ὁ κόσμος καί ἐμεῖς, καί οἱ ἄγγελοι
ἀκόμη, εἴμαστε κτίσματα καί γενήκαμε ἀπό τόν Θεό. Εἴμασταν μή ὄντα καί ἤλθαμε
σέ ὕπαρξη ἀπό τόν πάντοτε Ὄντα καί Ζῶντα Θεό (κεφ. 1). Ὁ Θεός στήν Γένεση
παρουσιάζεται ἀπό τήν ἀρχή σέ πληθυντικό ἀριθμό (Ἐλωχ-ίμ), γιατί εἶναι ΑΓΙΑ
ΤΡΙΑΣ. Δέν δημιουργεῖ μόνο ὁ Πατέρας, ἀλλά καί ὁ Λόγος (ὁ Υἱός) καί τό Ἅγιο
Πνεῦμα. Γι᾽ αὐτό καί διαβάζουμε «εἶπεν ὁ Θεός» (1,3. 1,6. 1, 9 κ.ἄ.· ὁ Λόγος
λέγει)· καί ἀκόμη διαβάζουμε καί γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό Ὁποῖο «ἐπεφέρετο ἐπί
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τοῦ ὕδατος» (1,2). Ἔπειτα ἡ Γένεση λέγει γιά τόν ἄνθρωπο ὅτι εἶναι τό ἀνώτερο
δημιούργημα, γιατί πλάστηκε «κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ» (1,26). Ἡ
φύση δηλαδή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πνευματική, γιά νά ἔχει τήν δυνατότητα νά ἑνωθεῖ
μέ τόν Θεό, γιά νά θεωθεῖ. Ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε ἀκέραιος στήν ἀρχή, ἀλλά τμήθηκε ἔπειτα σέ δύο φύλα, τόν ἄνδρα καί τήν γυναίκα (2,18 ἑξ.). Ἔτσι θεσπίζεται
ὁ ἱερός θεσμός τοῦ γάμου (2,24), ἐνῶ, ἄν δέν θά γινόταν ἡ πτώση τῶν πρωτοπλάστων, οἱ ἄνθρωποι θά πολλαπλασιάζονταν μέν, ἀλλά κατά παρθενικό τρόπο, τόν
ὁποῖον ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ θά ὑπεδείκνυε. Ἔγινε ὅμως ἡ θλιβερή πτώση, μέ τήν
ὁποία ὁ ἄνθρωπος ἔχασε τήν ἀγαθή κοινωνία του μέ τόν Θεό καί στό σῶμα του
ἦλθε ἡ φθορά· ἀλλά γιά τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου καί ὅλη ἡ φύση δουλώθηκε στήν
φθορά (κεφ. 3. 3,18 ἑξ. Βλ. καί Ρωμ. 8, 19-22). Ἔτσι ἀρχίζει τώρα ἡ ταλαίπωρη
ζωή τοῦ ἀνθρώπου μετά τήν πτώση. Καί θά ἦταν ἀπελπιστική ἡ ζωή αὐτή, ἄν ὁ
Θεός ἀπό ἀγάπη δέν ἔδινε τήν ὑπόσχεση ὅτι ἀπό τήν γυναίκα, καί μόνο ἀπό αὐτή,
θά γεννηθεῖ Κάποιος, ὁ Ὁποῖος θά ἔχει θεϊκή δύναμη καί θά συντρίψει τό κεφάλι
τοῦ Διαβόλου, πού παραπλάνησε τόν ἄνθρωπο σέ παρακοή στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ
(3,15). Ἡ παρήγορη αὐτή ὑπόσχεση εἶναι ἡ πρώτη προφητεία γιά τήν ἔλευση τοῦ
Μεσσία, τοῦ Λυτρωτοῦ καί Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ προφητεία αὐτή εἶναι
Εὐαγγέλιο, εἶναι τό «Πρωτο-εὐαγγέλιο», ὅπως ἔχει ὀνομασθεῖ.
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PQQQQQR
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ἐπιστολή στά Ἱστολόγια
Ἀγαπητοί μου κύριοι, ὑπεύθυνοι τῶν θρησκευτικῶν Ἱστολογίων,
Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τήν μεγάλη σας πνευματική προσφορά σέ ὅλους μας μέ
τά καθημερινά ὡραῖα ἄρθρα καί μελέτες πού ἀναρτᾶτε στίς σελίδες σας. Ἀκόμη καί ἄν
διαφωνοῦμε μέ μερικά ἀπό αὐτά σέ κάποιες θέσεις καί αὐτό ἀκόμη ἀποβαίνει πρός
ὠφέλειά μας, γιατί βλέπουμε μιά ἄλλη τοποθέτηση ἑνός θέματος, ἡ ὁποία θά πρέπει
νά μᾶς δώσει ἀφορμή νά ἐξετάζουμε καλύτερα τήν δική μας θέση καί νά βελτιώσουμε
αὐτήν, ἄν τήν θεωροῦμε ἐλλιπή, ἤ καί νά τήν στερεώσουμε διά περισσοτέρων ἐπιχειρημάτων, ἄν τήν θεωροῦμε σωστή. Εὐχόμεθα ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά ἐνισχύει
τό ἔργο σας, τό ὁποῖο βλέπουμε ὡς ἱερή διακονία, νά σᾶς χαρίσει τήν σωτηρίαν τῶν
ψυχῶν σας καί νά δώσει πλούσιες τίς θεῖες εὐλογίες Του στήν οἰκογένειά σας.
Μέ πόνο, ἀγαπητοί μου κύριοι, βλέπω τήν ἄγνοια τῆς Ἁγίας Γραφῆς στόν λαό μας
καί ὄχι μόνο στόν λαό μας, ἀλλά καί στούς κληρικούς μας, τούς λειτουργούς τῶν
ἱερῶν Μυστηρίων. Δέν τονίζεται σήμερα ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τά δέ ἀκουόμενα
κηρύγματα δέν εἶναι βιβλικά, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἠθικολογικά, κλίνοντα πρός μίαν κοινωνιολογία, μέ καλολογική βέβαια ἔκφραση καί ἐπένδυση τά κηρύγματα αὐτά, γιά νά εἶναι
ἐντυπωσιακά. Δέν ἦταν ὅμως ἔτσι τά κηρύγματα τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας καί μάλιστα τοῦ μεγάλου καί ἀθανάτου ἱεροκήρυκος, τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου.
Τά κηρύγματα τῶν Πατέρων ἦταν ἑρμηνευτικά ἐπί τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, εἴτε ὁμιλεῖ γιά τόν θυμό εἴτε γιά τόν ἐκκλησιασμό εἴτε ἐλέγχει τούς
φοιτῶντας στά ἱπποδρόμια, πάντοτε γίνεται ἑρμηνευτής τῶν Ἁγίων Γραφῶν. Γιατί
αὐτά πού θέλει νά πεῖ γιά τό θέμα του, τά στηρίζει σέ κάποια βιβλική περικοπή, τήν
ὁποία καί «ἐπί τόπου» ἑρμηνεύει στούς ἀκροατές του.
Ἀπό ἐτῶν γράφω ἑρμηνευτικά ὑπομνήματα ἐπί τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί μάλιστα ἐπί
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἄν καί ἀκούω καλά λόγια γιά τά ἔργα μου αὐτά, ἐμένα ὅμως
προσωπικά δέν μοῦ ἀρέσουν, γι᾽ αὐτό καί κάθε φορά μεταλλάσσω τόν τρόπο προσφορᾶς
τους. Ἐπί τέλους ὅμως, ἱκανοποιῶντας τόν πόθο μου γιά τήν προσφορά τῆς Ἁγίας
Γραφῆς ἑρμηνευτικῶς καί στόν λαό καί στούς ἐπιστήμονες, ἔχω καταλήξει στό συμπέρασμα νά γράψω ἕνα σύντομο ἑρμηνευτικό ὑπόμνημα ἐπί τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
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σέ ἕνα ἤ καί δύο μεγάλους τόμους, καί τό ἴδιο ἐπίσης νά κάνω καί ἐπί τῆς Καινῆς
Διαθήκης. Ἡ δομή τοῦ ἐπιτόμου αὐτοῦ ἔργου θά εἶναι ἡ ἑξῆς: Μετά ἀπό μία σύντομη,
ἀλλά καλή εἰσαγωγή σέ κάθε ἑρμηνευόμενο βιβλίο, θά ἀρχίζω τήν κατά περικοπές
μελέτη του. Ἑκάστη περικοπή θά περιέχει κείμενο καί μετάφραση ἀντιστοίχως, παράλληλα χωρία πλαγίως τοῦ κειμένου, στήν ἐργασία μου δέ ἐπί τῆς Παλαιᾶς Διαθήκη
θά σημειώνω σέ ὑποσημείωση καί τήν διαφορά (ὅπου ὑπάρχει) τῶν δύο κειμένων, τῶν
Ο´ (ἐπί τοῦ ὁποίου ἐργάζομαι) καί τοῦ πρωτοτύπου Ἑβραϊκοῦ κειμένου. Πρίν ὅμως
ἀπό κάθε περικοπή, μεταξύ τοῦ τίτλου της καί τοῦ κειμένου μέ τήν μετάφρασή του,
θά παραθέτω ἕνα σύντομο καί ἁπλό προλογικό σημείωμα, τό ὁποῖο θά εἶναι σάν ἕνα
ἑμηνευτικό κλειδί γιά τήν κατανόηση τῆς περικοπῆς. Στό «πόδι» τῆς περικοπῆς θά
παραθέτω σύντομα ἑρμηνευτικά σχόλια τῶν στίχων, σύντομα ἀλλά περιεκτικά καί
σημαντικά, τά ὁποῖα θά εἶναι καί ἀλληλοσυμπληρούμενα, γιατί θά γίνεται παραπομπή
καί στήν ἑρμηνεία ἄλλων παραλλήλων στίχ. Στό τέλος τοῦ ὅλου ἔργου θά παραθέσω
καί εὑρετήριον θεμάτων χρήσιμο γιά τόν ἱεροκήρυκα, ἀλλά καί γιά κάθε μελετητή
τῆς Βίβλου. Ὅπως τό ὑπολογίζω, μέ τήν Εὐχή τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τό ἔργο αὐτό,
διά μέν τήν Παλαιά Διαθήκη ἀπαιτεῖ 5 (ἤ 6) ἔτη, διά δέ τήν Καινή Διαθήκη 2 (ἤ 3)
ἔτη. Σχεδόν μία δεκαετία. Ἐπικαλοῦμαι τίς προσευχές τῶν ἀδελφῶν, ἱερωμένων καί
λαϊκῶν, γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ ἔργου αὐτοῦ.
Διά νά μέ «κυνηγάει» – ὅπως λέγουμε – ἡ ἐργασία αὐτή καί νά μήν τήν ἐγκαταλείψω ἀπό ραθυμία ἤ λόγω φόρτου τῶν ἄλλων ποικίλων μου ποιμαντικῶν διακονημάτων, θά ἤθελα κάθε νέο τμῆμα τῆς ἐργασίας νά ἀναρτᾶται στά Ἱστολόγια δύο φορές
τήν ἑβδομάδα, τήν Δευτέρα καί τήν Παρασκευή, ἀρχόμενος ἀπό τόν μῆνα Ἀπρίλιο.
Αὐτό δέ τό ἐπιθυμῶ νά γίνεται καί γιά τόν ἄλλο σπουδαῖο λόγο, γιά νά ἔχω, δηλαδή,
καί τήν κριτική τῶν εἰδικῶν ἑρμηνευτῶν καθηγητῶν ἐπί τοῦ ἔργου πρός διόρθωση
τῶν ἐσφαλμένων, πρίν ἀπό τήν τελική ἔκδοσή του. Τό ἔργο ἄρχεται κατά τήν σειρά
τῶν βιβλίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀπό τήν Παρασκευή 3η Ἀπριλίου. Στά Ἱστολόγια θά
ἐμφανίζεται τώρα ὡς ρέον κείμενο. Ἡ τελική ὅμως ἐμφάνιση τοῦ ἔργου θά εἶναι ὅπως
τήν παρουσιάσαμε παραπάνω.
Κύριοι ὑπεύθυνοι τῶν Ἱστολογίων, Σᾶς παρακαλῶ νά φιλοξενεῖτε δίς τῆς Ἑβδομάδος καί τήν ταπεινή μου ἐργασία. Γνωρίζω ὅμως ἐκ τῶν προτέρων ὅτι πολλοί ἤ
μερικοί τῶν χριστιανῶν μας εἶναι ἀδιάφοροι γιά τήν ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί
γιά ἄλλες σοβαρές θεολογικές μελέτες καί ἀρέσκονται στό νά διαβάζουν θρησκευτικά
ἐπεισόδια, στό νά βλέπουν ἐντυπωσιακές ἐκδηλώσεις καί ἐμφανίσεις. Δέν γράφουμε
γι᾽ αὐτούς. Γράφουμε γιά τούς ὀλίγους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν θελχθεῖ ἀπό τήν γλυκύτητα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τήν ὁποία πιστεύουν ὡς ἀποκάλυψη Θεοῦ.
Μετά τιμῆς καί εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας
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Σειρά:

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ
Φυλλάδιο 1

Ἀγαπητέ μου φίλε,
 Ἔχεις μεγάλη ἀξία. Ἡ ἀξία σου εἶναι ὅτι εἶσαι εἰκόνα τοῦ
Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό, σέ παρακαλῶ, νά βρεῖς τόν Θεό, τόν Κύριό μας
Ἰησοῦ Χριστό, καί σοῦ ὑπόσχομαι μία ὄμορφη ζωή, ζωή μέ νόημα.
 Τήν ζωή μας τήν ἔκανε ὡραία καί γλυκιά ὁ Ἰησοῦς Χριστός,
ἀλλά ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι μέ τίς κακίες μας, τήν κάναμε ἄσχημη καί βαρετή.
 Γι᾽ αὐτό, φίλε μου, σέ παρακαλῶ, βάλε κάτω τόν ἑαυτό σου, ἐξέτασέ τον αὐστηρά
καί ἄρχισε σιγά-σιγά νά τόν διορθώνεις. Δέν προχωράει ἡ ζωή μέ αὐτές τίς κακίες
πού ἔχουμε ὅλοι.
 Σοῦ ξαναλέγω, ἀγαπητέ μου, ὅτι πρέπει νά βρεῖς τόν Θεό, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.
Αὐτός βρίσκεται στήν Οἰκογένειά Του, πού λέγεται Ἐκκλησία. Σ᾽ αὐτήν τήν ἱερή Οἰκογένεια ἀνήκεις κι ἐσύ, σάν χριστιανός βαπτισμένος πού εἶσαι.
 Τόν Θεό θά Τόν γλυκαθεῖς μέ τήν προσευχή. Φίλε μου, νά προσεύχεσαι. Στό κλειστό σου δωμάτιο, ἀλλά καί περπατώντας στόν δρόμο καί ξαπλωμένος ἀκόμη στό κρεββάτι, μπορεῖς νά προσεύχεσαι. Ἄνοιξε τήν καρδιά σου καί πές στόν Χριστό ὅ,τι θέλεις.
Καί ἰδιαίτερα νά Τόν παρακαλᾶς νά σοῦ δίνει τήν Χάρη Του, γιά νά εἶναι χαριτωμένα
τά ἔργα σου.
 Ἔχω νά σοῦ δώσω καί μιά σύντομη, ἀλλά δυνατή προσευχή, πού παρακαλῶ νά τήν
λές πάντα. Εἶναι ἡ προσευχή:
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησέ με».
Ἐπίσης ἀπό τήν προσευχή σου νά μή λείπει ποτέ ἡ Παναγία Θεοτόκος. Νά Τῆς λές
αὐτήν τήν ὡραία προσευχή:
«Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά Σοῦ· εὐλογημένη
Σύ ἐν γυναιξί καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας Σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν
ψυχῶν ἡμῶν».
 Φίλε μου, πρόσεχε μήν παρασυρθεῖς ἀπό τίς αἱρέσεις, πού δίνουν ἕναν ἄλλο Θεό
καί ὄχι τόν σωστό Θεό τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Ἡ δέ μεγαλύτερη αἵρεση σήμερα εἶναι ὁ «Οἰκουμενισμός», ὁ ὁποῖος, μαζί μέ τήν δική μας Ὀρθόδοξη πίστη, θέλει
νά ἀναμείξει καί τίς ἄλλες ψευδοθρησκεῖες. Κράτα, ἀγαπητέ μου, γερά τήν πίστη πού
μᾶς παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας. Πάντα νά λές στήν προσευχή σου: «Χριστέ μου,
κάνε με, ὅ,τι καί νά μοῦ συμβεῖ στήν ζωή μου, νά μή φύγω ποτέ ἀπό Σένα».
 Τέλος, ἀγαπητέ μου φίλε, πρέπει νά βρεῖς ἕνα πνευματικό πατέρα, πού νά σέ καθοδηγεῖ στήν πορεία σου πρός τόν Θεό. Ἄν μπορῶ καί ἐγώ νά σέ βοηθήσω σ᾽ αὐτό,
χρησιμοποίησέ με, γράφοντάς μου μία ἐπιστολή ἤ τηλεφωνώντας μου στό τηλέφωνο
6976013647 (ἄν δέν ἀπαντῶ, ἄφησέ μου σέ γραπτό μήνυμα τό ὄνομά σου καί θά σοῦ
τηλεφωνήσω ἐγώ).
Ἡ εὐχή τῆς Παναγίας μας νά σέ συνοδεύει πάντα στήν ζωή σου.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, Ἰερεμίας
Δημητσάνα Ἀρκαδίας, Τ.Κ. 220 07
ἤ Μεγαλόπολη Ἀρκαδίας 222 00
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΘΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(Σέ συνέχειες)
(Ἡ γλώσσα τοῦ πρωτοτύπου κειμένου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης)

Μάθημα 14ο
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΟ
2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
α. Ἀπόλυτα ἀριθμητικά
 Τά ἀπόλυτα ἀριθμητικά 1-19 ἔχουν δύο γένη, ἀρσ. καί θηλ., καί δύο καταστάσεις,
ἀπόλυτη καί συνεζευγμένη.
 Τά ἀριθμητικά 3-19 τίθενται στό ἀρσ. γένος, ἐάν τό οὐσιαστικό πού προσδιορίζουν
εἶναι θηλ. γένους. Ἐάν ὅμως τό οὐσιαστικό εἶναι ἀρσ., τότε τό ἀριθμ. τίθεται σέ θηλ.
γένος.
 Τά γράμματα τοῦ ἀλφαβήτου προσέλαβαν ἀριθμητική ἀξία.
Ἔτσι τά a-f ἀντιστοιχοῦν στούς ἀριθμούς 1-10,
τά y-x στούς ἀριθμούς 10-90
καί τά q-t στούς ἀριθμούς 100-400.
Οἱ μετά τό 400 ἀριθμοί ἀπεδίδοντο ὡς ἑξῆς:
τό  ἀντιστοιχεῖ στό 500
τό µ στό 600
τό  στό 700
τό  στό 800
τό  στό 900
Γιά νά ἐκφράσουν τίς χιλιάδες ἔθεταν δύο στιγμές ἐπάνω ἀπό τό γράμμα:
τό aoO = 1000
τό boO = 2000 κ.λπ.
Τούς ἀριθμούς 15 καί 16 δέν ἀπέδιδαν διά τῶν hy καί wy, γιατί αὐτά ἦταν συγκεκομμένοι τύποι τοῦ θείου ὀνόματος hwhy, ἀλλά διά τῶν wf (9+16) καί zf (9+7).
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 Τά ἀπόλυτα ἀριθμ. εἶναι τά ἑξῆς:
1

=

dja,
dja
tja,
tja

(«ἐχάδ»)
(«ἀχάδ»)
(«ἐχάθ»)
(«ἀχάθ»)

ἀπόλ. κατ. ἀρσ.
συνεζ. κατ. ἀρσ.
ἀπόλ. κατ. θηλ.
συνεζ. κατ. θηλ.

2

=

µyInv]
ynEv]
µyITv]
ytev]

(«σενάγιμ»)
(«σενέ»)
(«σετάγιμ»)
(«σεθέ»)

ἀπόλ. κατ. ἀρσ.
συνεζ. κατ. ἀρσ.
ἀπόλ. κατ. θηλ.
συνεζ. κατ. θηλ.

Οἱ ἀριθμοί 3-10
Σέ σύνδεση μέ ἀρσ. ὀνόματα
Ἀπόλ. κατ. θηλ.
3
4
5
6
7
8
9
10

=
=
=
=
=
=
=
=

hv;lv]
h[;B;r“a
hV;mij
hV;vi
h[;b]vi
hn:mov]
h[;v]Ti
hr:c;[

Συνεζ. κατ. θηλ.

(«σελωσά»)
(«ἀρμπα῾άμ»)
(«χαμισσά»)
(«σισσά»)
(«σιβ῾ά»)
(«σεμωνά»)
(«τισ῾ά»)
(«ἁσαρά»)

tv,lv]
t[Br“a
tv,m,j
tv,ve
t[b]vi
tnmov]
t[v]Ti
tr<c,[

(«σελωσεθ»)
(«ἀρμπα῾αθ»)
(«χαμεσεθ»)
(«σεσεθ»)
(«σιβ῾αθ»)
(«σεμωναθ»)
(«τισ῾αθ»)
(«ἁσερεθ»)

Σέ σύνδεση μέ θηλ. ὀνόματα
Ἀπόλ. κατ. αρσ.
3
4
5
6
7
8

=
=
=
=
=
=

vlv;
[Br“a
vmej;
vve
[bv,
hn<mov]

Συνεζ. κατ. αρσ.
vlv]
[Br“a
vmej
vve
[bv]
hn<mov]

(«σαλώς»)
(«ἀρμπά῾»)
(«χαμές»)
(«σές»)
(«σέβα῾»)
(«σεμωνέ»)
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(«σελως»)
(«ἀρμπα῾»)
(«χαμες»)
(«σες»)
(«σεβα»)
(«σεμωνε»)

9
10

=
=

[vTe
rc,[,

[vT]
rc,[,

(«τεσά῾»)
(«ἑσέρ»)

(«τεσα»)
(«ἑσερ»)

 Τά ἀριθμητικά 1-2 θεωροῦνται συνήθως ἐπίθετα, τιθέμενα μετά τό ὄνομα, σπανιώτερα δέ πρό αὐτοῦ,
π.χ. dj;a, µ/qm; («μακώμ ἐχάδ»), «τόπος ἕνας»,
µyrIh;h, dja («ἀχάδ χε-χαρίμ»), «ἕνα τῶν ὀρέων».
Τά ὑπόλοιπα ἀριθμητικά θεωροῦνται ὡς οὐσιαστικά.
 Τά ἀπόλυτα ἀριθμητικά 11-19 σχηματίζονται ἀπό τό rv;][; («ἁσάρ», «δέκα»)
μέ τήν πρόθεση τῶν ἀντίστοιχων μονάδων, οἱ ὁποῖες τίθενται, τοῦ μέν θηλ. γένους
πρό τοῦ rv;][; («ἁσάρ»), τοῦ δέ ἀρσ. γένους πρό τοῦ hrEc][, («ἑσρέ»).
Ἔτσι ἔχουμε:
Σέ σύνδεση μέ ἀρσ. ὄνομα
Θηλ. τύπος
11
12
13
14
15
16
17
18
19

=
=
=
=
=
=
=
=
=

rc;[;
rc;[;
rc;[;
rc;[;
rc;[;
rc;[;
rc;[;
rc;[;
rc;[;

tja
µyInv]
hv;lv]
h[;B;r“a
hV;mij
hV;vi
h[;b]vi
hn:mov]
h[;v]Ti

(«ἀχάθ ἁσάρ»)
(«σενάγιμ ἁσάρ») καί rc;[; ynEv] («σενέ ἁσάρ»)
(«σελωσά ἁσάρ»)
(«ἀρμπα῾ά ἁσάρ»)
(«χαμισσά ἁσάρ»)
(«σισσά ἁσάρ»)
(«σιβ῾ά ἁσάρ»)
(«σεμωνά ἁσάρ»)
(«τισ῾ά ἁσάρ»)

Σέ σύνδεση μέ θηλ. ὄνομα
Ἀρσ. τύπος
11
12
13
14
15
16

=
=
=
=
=
=

hrEc][,
hrEc][,
hrEc][,
hrEc][,
hrEc][,
hrEc][,

tja
yTev]
vlv]
[Br“a
vmej
vve

(«ἀχάθ ἑσρέ»)
(«σετέ ἑσρέ»)
(«σελώς ἑσρέ»)
(«ἀρμπά῾ ἑσρέ»)
(«χαμές ἑσρέ»)
(«σές ἑσρέ»)
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17
18
19

hrEc][, [bv]
hrEc][, hn<mvo ]
hrEc][, [vT]

=
=
=

(«σεβά῾ ἑσρέ»)
(«σεμωνέ ἑσρέ»)
(«τεσ῾ά ἑσρέ»)

 Οἱ ἀριθμοί 30-90 εἶναι πληθυντικός σχηματισμός τῶν ἀντιστοίχων μονάδων, τό
δέ 20, µyrIc][, («ἑσρίμ»), εἶναι πληθ. τοῦ 10, rc,[, («ἕσερ»).
Ἔτσι ἔχουμε:
20 =
µyrIc][,
(«ἑσρίμ»)
30 =
µyvilv]
(«σελωσίμ»)
40 =
µy[iB;r“a
(«ἀρμπα῾ίμ»)
50 =
µyVimij
(«χαμισσίμ»)
60 =
µyVivi
(«σισσίμ»)
70 =
µy[ib]vi
(«σιβ῾ίμ»)
80 =
µynImov]
(«σεμωνίμ»)
90 =
µy[iv]Ti
(«τισ῾ίμ»)
 Τό 100 καλεῖται ha;m] («με᾽ά»), τό δέ 200 ἀποδίδεται διά τοῦ δυϊκοῦ τύπου του,
µyItam; («μαθάγιμ»). Οἱ ἀριθμοί 300-900 σχηματίζονται ἀπό τόν πληθ. τοῦ ha;m]
(«με᾽ά») (100) t/ame («με᾽ώθ»), προστιθεμένων τῶν μονάδων.
Ἔτσι ἔχουμε:
300
400
500
600
700
800
900

t/ame
t/ame
t/ame
t/ame
t/ame
t/ame
t/ame

=
=
=
=
=
=
=

vlv]
[Br“a
vmej
vve
[bv]
hn<mov]
[vT]

(«σελώς με᾽ώθ»)
(«ἀρμπά῾ με᾽ώθ»)
(«χαμές με᾽ώθ»)
(«σές με᾽ώθ»)
(«σεβά῾ με᾽ώθ»)
(«σεμωνέ με᾽ώθ»)
(«τεσά῾ με᾽ώθ»)

 Τό 1.000 ὀνομάζεται l,a, («ἔλεφ»), τό δέ 2.000 ἀποδίδεται μέ τόν δυϊκό του,
µyIp l; a]  («ἀλφάγιμ»). Οἱ χιλιάδες σχηματίζονται ἀπό τόν πληθ. του µypila;  («ἀλαφίμ»).
Ἔτσι ἔχουμε:
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000

=
=
=
=
=

µypil;a
µypil;a
µypil;a
µypil;a
µypil;a

tv,lv]
t[Br“a
tv,mej
tv,ve
t[b]vi

(«σελωσέθ ἀλαφίμ»)
(«ἀρμπα῾άθ ἀλαφίμ»)
(«χαμέσεθ ἀλαφίμ»)
(«σεσέθ ἀλαφίμ»)
(«σιβ῾άθ ἀλαφίμ»)
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8.000 =
9.000 =
10.000 =
ἤ
ἤ
ἤ

µypil;a tnmov]
µypil;a t[v]Ti
µypil;a tr<v[, 
hb;b;r“
/BrI
a/BrI

(«σεμωνάθ ἀλαφίμ»)
(«τισ῾άθ ἀλαφίμ»)
(«ἀσερέθ ἀλαφίμ»)
(«ρεβαβά»)
(«ριμπώ»)
(«ριμπώ»)

 Οἱ πέραν τοῦ 10.000 ἀριθμοί ἀποδίδονται ἤ διά τοῦ /BrI («ριμπώ») (= 10.000),
π.χ. t/BrI yTev] («σετέ ριμπώθ», 10.000  2 = 20.000) ἤ διά τοῦ l,a, («ἔλεφ»,
1.000), π.χ. l,a, µyrIv][, (1.000  20 = 20.000).
 Στούς σύνθετους ἀριθμούς προηγοῦνται οἱ χιλιάδες καί ἀκολουθοῦν ἑκατοντάδες,
δεκάδες, μονάδες. Μερικές φορές παρουσιάζεται καί ἡ ἀντίθετη σειρά.
 Τά ἀπόλυτα ἀριθμητικά δέν λαμβάνουν ἄρθρο, παρά μόνον ἐάν ἀναφέρονται σέ
προηγούμενο οὐσιαστικό.
β. Τακτικά ἀριθμητικά
 Μόνο τά 1-10 ἔχουν ἰδιαίτερο τύπο γιά νά ἐκφράσουν τά τακτικά.
Ἀρσ.
Θηλ.
1η
hn:/varI («ρισωνά»)
1ος
/varI («ρισών»)
2η
tynIve («σενίθ»)
2ος
ynIve («σενί»)
3η
tyviyliv] («σελισίθ»)
3ος
yviyliv] («σελισί»)
4η
ty[iybir“ («ρεβι῾ίθ»)
4ος
y[iybir“ («ρεβι῾ί»)
5η
tyviymij («χαμισίθ»)
5ος
yviymij («χαμισί»)
6η
tyVivi («σισσίθ»)
6ος
yVivi («σισσί»)
7η
ty[iybiv] («σεβι῾ίθ»)
7ος
y[iybiv] («σεβι῾ί»)
8ος
ynIymiv] («σεμινί»)
8η
tynIymiv] («σεμινίθ»)
9ος
y[iyviT] («τεσι῾ί»)
9η
ty[iyviT] («τεσι῾ίθ»)
10ος
yrIyci[ («ἁσιρί»)
10η
tyrIyci[ («ἁσιρίθ»)
Τά τακτικά 2-10 γίνονται ἀπό τά ἀντίστοιχα ἀπόλυτα μέ τήν προσθήκη τῆς καταλήξεως y–i καί τῆς παρεμβολῆς ἑνός y–i μεταξύ τοῦ 2ου καί τοῦ 3ου ριζικοῦ γράμματος,
ἐνῶ τό /varI («ρισών»), «πρῶτος, προέρχεται ἀπό τό vaOr («ρώς»), «κεφαλή».
 Τά τακτικά ἀπό τό 11 καί ἑξῆς, στερούμενα ἰδίου τύπου, ἐκφράζονται μέ τά ἀπόλυτα ἄνευ ἄρθρου.
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 Τά τακτικά 1-10 στήν ἀρίθμηση ἐτῶν καί ἡμερῶν τοῦ μηνός διατυπώνονται
ἐνίοτε καί μέ ἀπόλυτα,
π.χ. vd<jol h[;b;r“aB] («μπε-ἀρβα῾ά λα-χωδές»), «τῇ 4ῃ τοῦ μηνός».
 Οἱ ἀριθμοί 11 καί ἑξῆς ἤ προηγοῦνται τοῦ οὐσιαστικοῦ ἤ ἕπονται αὐτοῦ, ὁπότε
αὐτό τίθεται σέ συνεζ. κατ.,
π.χ. vd<jo rv;[; ytev][B] («μπε-ἁσθέ ἁσάρ χωδές»), «τῷ 11ῳ μηνί»,
hrEc][, [bv, tnv]Bi («μπι-σνάθ σεβά῾ ἑσρέ»), «ἐν τῷ ἔτει τῷ 17ῳ».
γ. Κλασματικά
Τά κλασματικά ἐκφράζονται συνήθως μέ τά τακτικά τοῦ θηλ. γένους,
π.χ. tyviyliv] («σελισίθ»), «1/3», ty[iybir“ («ρεβι῾ίθ»), «1/4».
Ἐνίοτε παρουσιάζονται καί ἄλλοι τύποι: yxij («χατσί»), «1/2», [br< («ρεβά῾»),
«1/4».
δ. Διανεμητικά
Τά διανεμητικά ἐκφράζονται μέ ἐπανάληψη τῶν ἀπολύτων,
π.χ. µyInv] µyInv] («σενάγιμ σενάγιμ»), «ἀνά δύο».
ε. Πολλαπλασιαστικά
Τά πολλαπλασιαστικά ἐκφράζονται ἤ διά τῶν ἀπολύτων ἤ διά τοῦ θηλ. τῶν τακτικῶν ἤ διά τοῦ δυϊκοῦ τῶν ἀπολύτων ἤ διά τῆς προσθήκης τοῦ οὐσιαστικοῦ µ[P
(«πα῾άμ»), «φορά»,
π.χ. µyIt[;b]vi («σιβ῾αθάγιμ»), «ἑπταπλοῦς», µyIm[P («πα῾αμάγιμ»), «διπλοῦς».
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