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
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 5 Ἰουλίου2015
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ

Ὁ 9ος Ψαλμός A´ Μέρος
Εὐχαριστήριος Ψαλμός γιά τήν νίκη κατά ἑνός ἐχθροῦ
1. Θά σᾶς ἑρμηνεύσω σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τόν 9ο ψαλμό. Ὁ ψαλμός αὐτός, ὅπως τόν ἔχουμε σήμερα στήν Παλαιά Διαθήκη, τήν ὁποία χρησιμοποιοῦμε στήν λατρεία μας – τήν Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα (Ο´), ὅπως
τήν λέμε – , εἶναι πολύ μεγάλος. Αὐτό συμβαίνει γιατί οἱ Ἑβδομήκοντα τόν
μικρό πρῶτα 9ο ψαλμό τόν ἕνωσαν μέ τόν 10ο καί τόν παρουσίασαν ὡς ἕνα
ψαλμό. Ἔτσι ἀπό ᾽δῶ καί πέρα τά δύο κείμενα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τό
Ἑβραϊκό καί τῶν Ἑβδομήκοντα (Ο´), διαφέρουν στήν ἀρίθμηση τῶν ψαλμῶν
κατά ἕνα ἀριθμό. Ὅμως τό σωστό εἶναι ὅπως τό ἔχει ἡ μετάφραση τῶν Ἑβδο-

μήκοντα (Ο´), γιατί καί οἱ δύο ψαλμοί 9ος καί 10ος ἔχουν τήν ἴδια ἐπιγραφή
καί οἱ στίχοι τους εἶναι κατά τήν σειρά τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ἀλφαβήτου, συνέχεια ὁ
ἕνας μέ τόν ἄλλο.
2. Ἐμεῖς γιά πρακτικό λόγο καί γιά τόν λόγο ὅτι οἱ ψαλμοί, ἄν καί ἑνοποιημένοι
ἐσωτερικά, ὅμως φαίνεται ὅτι ἔχουν διαφορετικό περιεχόμενο, θά ἑρμηνεύσουμε
σήμερα τό πρῶτο μέρος τοῦ ψαλμοῦ. Στό ἑπόμενο κήρυγμά μας θά σᾶς ἑρμηνεύσω τό δεύτερο μέρος του, αὐτό πού παλαιότερα φερόταν ὡς 10ος ψαλμός,
ὅπως καί φέρεται σήμερα στό Ἑβραϊκό κείμενο.
2. Ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ μας, πού κατά τήν ἐπιγραφή εἶναι ὁ Δαυίδ, φαίνεται
ὅτι ἐπιστρέφει νικητής ἀπό πόλεμο ἐναντίον ἐχθροῦ, ἐχθροῦ ἰσχυροῦ (στίχ. 7), ὁ
ὁποῖος ἐταλαιπώρησε τό ἔθνος του (στίχ. 10.13.14). Καί ὅπως οἱ βασιλεῖς τοῦ
Ἰσραήλ πρίν πορευθοῦν στήν μάχη προσεύχονταν στόν Ναό, προσφέροντες θυσία
γιά νά ἔχουν νικηφόρο ἀγώνα, ἔτσι καί τώρα ὁ Δαυίδ, μετά τήν νικηφόρο ἔκβαση
τῆς μάχης του, ἔρχεται στόν Ναό γιά νά εὐχαριστήσει τόν Θεό γιά τήν νίκη.
Εἶναι ἀσφαλῶς χαρούμενος, γι᾽ αὐτό καί πάλλοντας ἀπό χαρά λέγει ἀπό τήν
ἀρχή: «Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, εὐφρανθήσομαι καί ἀγαλλιάσομαι ἐν σοί» (στίχ. 2.3). Καί λέγει στήν συνέχεια τήν αἰτία τῆς χαρᾶς του:
«Ἐν τῷ ἀποστραφῆναι τόν ἐχθρόν μου εἰς τά ὀπίσω, ἀσθενήσουσι καί ἀπολοῦνται
ἀπό προσώπου σου» (στίχ. 4). Ἡ αἰτία τῆς χαρᾶς τοῦ ψαλμωδοῦ μας εἶναι ὅτι
ὁ ἐχθρός ἐξαφανίστηκε, δέν ὑπάρχει πιά κίνδυνος ἀπ᾽ αὐτόν. Ὁ ἐχθρός ἦταν ἰσχυρός, εἶχε «ρομφαίας» καί «πόλεις», εἶχε «μνημόσυνον», εἶχε, δηλαδή, ὄνομα δυνατό, ἀλλά τελικά συντρίφθηκε· κατέπεσε μέ κρότο, «μετ᾽ ἤχου», ὅπως λέγει ὁ
ψαλμός μας (στίχ. 7)· νικήθηκε «εἰς τέλος» (στίχ. 7), δηλαδή παντελῶς.
3. Τήν ἧττα τοῦ ἐχθροῦ ὁ ποιητής μας ἀποδίδει στόν Θεό, «ἀπό προσώπου
σου» Θεέ, λέγει (στίχ. 4). Ἐάν, ὅπως λέγει ἄλλος ψαλμός, «οἱ ὀφθαλμοί Κυρίου
ἐπί δικαίους καί τά ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν» (33,16), ὅμως, ὅπως λέγει
ἐδῶ ὁ ψαλμός μας, «πρόσωπον Κυρίου ἐπί ποιοῦντας κακά τοῦ ἐξολοθρεῦσαι ἐκ
γῆς τό μνημόσυνον αὐτῶν» (33,17)!
Ἡ νίκη κατά τοῦ ἐχθροῦ δέν ἦταν μιά τυχαία ἔκβαση τῶν πραγμάτων, μιά
τυφλή φορά τῶν πραγμάτων, ἀλλά ἦταν μιά ἄμεση ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ, τοῦ δικαίου Κριτοῦ, ὁ Ὁποῖος «κρινεῖ τήν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, κρινεῖ λαούς ἐν
εὐθύτητι» (στίχ. 9). Σάν δίκαιος Κριτής λοιπόν ὁ Θεός εἶδε τίς καταπατήσεις
τοῦ δικαίου, πού ἔκανε ὁ ἐχθρός, καί ἐπενέβηκε ἐναντίον αὐτοῦ καί ὑπέρ τοῦ
Ἰσραήλ. Ἔτσι ὁ βασιλεύς ποιητής μας τήν νίκη του κατά τοῦ ἐχθροῦ τήν ἀποδίδει στόν Θεό καί Τόν εὐχαριστεῖ γι᾽ αὐτό μέ δοξολογία στόν Ναό.
Ἀφοῦ δέ ὁ Θεός εἶναι δίκαιος Κριτής καί δικαιώνει τούς δικαίους, γι᾽ αὐτό,
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λέγει παρακάτω ὁ ψαλμός μας, γίνεται «καταφυγή τῷ πένητι, βοηθός ἐν εὐκαιρίαις, ἐν θλίψεσιν» (στίχ. 10). Ὅλοι οἱ ἀδικούμενοι καί οἱ θλιβόμενοι καταφεύγουν
σ᾽ Αὐτόν καί ὁ Κύριος δέν τούς ἐγκαταλείπει. Ἀλλά, γιά νά δώσει ὁ Θεός τήν
βοήθειά Του στόν ἄνθρωπο, αὐτό προϋποθέτει ὁ ἄνθρωπος νά τήν ζητήσει· γι᾽
Αὐτό καί λέγει ὁ ψαλμός μας στόν Θεό ὅτι «οὐκ ἐγκατέλιπες τούς ἐκζητοῦντάς
Σε, Κύριε» (στίχ. 11).
4. Καί τώρα ὁ ψαλμός μας γίνεται παραινετικός. «Ἀπό τῆς προσευχῆς εἰς
παραίνεσιν τρέπει τόν λόγον ὁ προφήτης», λέγει ὁ Χρυσόστομος. Ὁ ψαλμωδός
τώρα ἀπευθύνεται σέ ὅλους τούς Ἰσραηλῖτες καί τούς λέγει: «Ψάλατε τῷ Κυρίῳ
τῷ κατοικοῦντι ἐν Σιών, ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι τά ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ»
(στίχ. 12). Ὅπως αὐτός ὁ ποιητής ψάλλει τώρα καί δοξολογεῖ τόν Θεό, θέλει
καί ἄλλοι μαζί του νά δοξολογήσουν τόν Θεό, «τόν κατοικοῦντα ἐν Σιών», λέγει.
Γιατί στήν Σιών; Τήν Σιών ἐξέλεξε ὁ Θεός εἰς κατοικίαν Ἑαυτῷ καί ἀπό ἐκεῖ
ἀποστέλλει τήν βοήθειά Του, ἀλλά καί διότι, ὅπως λέγει ὁ προφήτης Ἡσαΐας,
«ἐκ Σιών ἐξελεύσεται νόμος καί λόγος Κυρίου ἐξ Ἱερουσαλήμ» (2,3).
Ἀλλά γιατί οἱ Ἰσραηλῖτες νά δοξολογήσουν τόν Θεό; Γιατί ὁ Θεός ἀφοῦ ἐτιμώρησε μέ ἧττα τούς ἐχθρούς τους, γεγονός πού τώρα ἑορτάζουν, ἀπέδειξε ὅτι
εἶναι ὁ ἀνώτατος «γκωέλ» τους, εἶναι δηλαδή ὁ πλησιέστερος συγγενής τους.
Παλαιότερα, τό αἷμα ἑνός φονευθέντος τό ἐκδικεῖτο ὁ στενότερος συγγενής (Γεν.
4,10. 9,5. Δευτ. 19,6. Ἀριθμ. 35,12. Ἀποκ. 6,10). Καί ὁ Θεός λέγεται ἐδῶ
ἀπό τόν ποιητή τοῦ ψαλμοῦ ὅτι εἶναι ὁ ἐκδικητής καί ἐκζητητής κάθε αἵματος
πού χύθηκε ἀδίκως: «Ὁ ἐκζητῶν τά αἵματα αὐτῶν ἐμνήσθη, οὐκ ἐπελάθετο τῆς
κραυγῆς τῶν πενήτων» (στίχ. 13). Ὁ Θεός λοιπόν ἀπεδείχθη ὁ πιό στενός συγγενής τοῦ Ἰσραήλ, γιατί ἐκδικήθηκε τά αἵματα τοῦ λαοῦ Του, πού χύθηκαν ἀπό
τούς ἐχθρούς του σέ πολέμους ἐναντίον του. Μέ πολλή ὅμως θλίψη, ἀλλά καί
πολλή εὐγνωμοσύνη στόν Θεό, θυμᾶται ὁ ποιητής ὅλα τά κακά πού ἔπαθε ἀπό
τόν ἐχθρό του, τά ὁποῖα ὀνομάζει μέ τήν λέξη «ταπείνωση» (στίχ. 14), καί ἀπό
τά ὁποῖα κακά τόν ἔσωσε ὁ Θεός (στίχ. 14).
5. Γιά τούς ἐχθρούς τοῦ ἔθνους του, λέγει τελικά ὁ βασιλεύς μας Δαυίδ, ὅτι
ἔσκαψαν βαθύ λάκκο μέ λάσπη («διαφθορά») γιά νά θάψουν βέβαια ἐκεῖ τόν
Ἰσραήλ, ἀλλά βούλιαξαν αὐτοί ἐκεῖ («ἐνεπάγησαν ἔθνη ἐν διαφθορᾷ ᾗ ἐποίησαν»,
στίχ. 16α). Καί οἱ ἐχθροί πάλι τοῦ Ἰσραήλ ἔστησαν παγίδα ἐναντίον του, ἀλλά
σ᾽ αὐτήν τήν παγίδα πιάστηκαν αὐτοί οἱ ἴδιοι («ἐν παγίδι ταύτῃ ᾗ ἔκρυψαν συνελήφθη ὁ πούς αὐτῶν», στίχ. 16β).
Τέλος, ὁ ψαλμωδός μας, γιά τά ἔθνη, πού προξένησαν τόσα κακά στό δικό του
ἔθνος, πού εἶναι ἔθνη ἁμαρτωλά, ζῶντα μακρυά ἀπό τόν Θεό («τά ἐπιλανθανόμενα
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τοῦ Θεοῦ»), εὔχεται νά ἐπιστρέψουν στόν ἅδη («ἀποστραφήτωσαν εἰς τόν ᾅδην»,
στίχ. 18), σάν νά λέγει ὅτι γεννήθηκαν ἀπό τόν ἅδη καί ἄς ἐπιστρέψουν λοιπόν
στόν τόπο τῆς καταγωγῆς τους. Ὅπως ὁ Ἀδάμ, πού πλάστηκε ἀπό τήν γῆ καταδικάστηκε γιά τήν ἁμαρτία του νά ἐπιστρέψει στήν γῆ (Γεν. 3,19), ἔτσι καί
τά ἀσεβῆ ἔθνη, τά γεννήματα τοῦ ἅδου («Σεώλ»), ἄς ἔχουν τόν ἅδη ὡς τελική
τους θέση. Κλείνει ὅμως τό πρῶτο αὐτό μέρος τοῦ ψαλμοῦ του ὁ φωτισμένος
ποιητής μας μέ τήν εὐχή νά δώσει ὁ Θεός καί σ᾽ αὐτά τά ἔθνη νομοθέτην, γιά
νά ἀποκτήσουν καί αὐτά θεογνωσία: «Κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην ἐπ᾽ αὐτούς,
γνώτωσαν ἔθνη ὅτι ἄνθρωποί εἰσιν» (στίχ. 21).
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 12 Ἰουλίου2015
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ

Ὁ 9ος Ψαλμός B´ μέρος
Ὁ ἀσεβής κακοποιός καί προσευχή γιά τήν συντριβή του
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς ἑρμηνεύσω τό Β´
μέρος τοῦ 9ου ψαλμοῦ, πού στό Ἑβραϊκό κείμενο ἀριθμεῖται ὡς 10ος ψαλμός.
Ὅπως εἴδαμε στό προηγούμενο κήρυγμά μας, τό Α´ μέρος τοῦ 9ου ψαλμοῦ ἦταν
μιά εὐχαριστία στόν Θεό τοῦ βασιλιᾶ Δαυίδ γιά μία νικηφόρο νίκη κατά ἑνός
ἐχθροῦ. Στό Β´ ὅμως μέρος του ὁ ψαλμός ἀλλάζει ἀτμόσφαιρα, γιατί ὁμιλεῖ γιά
κάποιον κακό ἄνθρωπο ἤ καί γιά πολλούς κακούς ἀνθρώπους. Καί στρέφεται
λοιπόν ὁ Δαυίδ στό ὑπόλοιπο ἐδῶ μέρος τοῦ ψαλμοῦ ἐναντίον αὐτῶν τῶν κακοποιῶν, παρακαλῶντας τόν Θεό νά τούς τιμωρήσει ἤ νά τόν τιμωρήσει, ἄν πρόκειται γιά ἕνα μόνο ἄνθρωπο.
2. Ἡ ἑρμηνεία πού δίδεται εἶναι ὅτι ὁ Δαυίδ μετά τήν εὐχαριστία του πρός
τόν Θεό γιά τόν νικηφόρο ἀγώνα του κατά τοῦ ἐχθροῦ στράφηκε πρός τό δικό
του κράτος, τό ὁποῖος ἔβλεπε ὅτι καταρρέει, γιατί ὑπῆρχαν σ᾽ αὐτό κακοί
πολῖτες. Καί μάλιστα ἕνας ἀπ᾽ αὐτούς, τόν ὁποῖο παριστάνει μέ πολύ μελανές
ἐκφράσεις καί εἰκόνες, εἶναι περισσότερο ἐπικίνδυνος ἀπό τούς ἄλλους. Πιθανόν
αὐτός νά ἦταν καταπιεστής τῶν πολιτῶν καί νά εἶχε καί ὁμάδα ἀνθρώπων πού
τόν ὑποστήριζαν καί συνέπρατταν μαζί του.
Τό τμῆμα λοιπόν αὐτό τοῦ ψαλμοῦ μας δίνει μία περιγραφή τῶν ἀσεβῶν καί κακοποιῶν ἀνθρώπων, πού θά μᾶς ὠφελήσει νά τήν προσέξουμε. Ἀλλά καί ἐδῶ γενικά
ἔχουμε τά χαρακτηριστικά τῶν ἀσεβῶν καί ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων. Κατά πρῶτον
οἱ ἀσεβεῖς κομπάζουν καί ὑπερηφανεύονται: «Ἐν τῷ ὑπερηφανεύεσθαι τόν ἀσεβῆ»,
λέγει ὁ ψαλμωδός μας (στίχ. 23). Τά ὑπερήφανα δέ λόγια τῶν ἀσεβῶν γιά τόν
ἑαυτό τους, εἶναι προσβλητικά κατά τῶν ἄλλων, τῶν ἁπλῶν καί τῶν πτωχῶν
ἀνθρώπων, καί τούς πληγώνουν. Τούς «καῖνε». Γι᾽ αὐτό καί λέει ὁ ποιητής μας
«ἐν τῷ ὑπερηφανεύεσθαι τόν ἀσεβῆ ἐμπυρίζεται ὁ πτωχός» (στίχ. 23).
Ὄχι ὅμως μόνον κατά τῶν πτωχῶν καί ταπεινῶν ἀνθρώπων ἐκφράζονται οἱ
ἀσεβεῖς, ἀλλά στρέφονται καί ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Δέν ἔχουν αὐτοί Θεό μέσα τους.
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Καθαρά τό λέγει αὐτός ἐδῶ ὁ ψαλμός μας: «Οὐκ ἔστιν ὁ Θεός ἐνώπιον αὐτοῦ»
(στίχ. 25), τοῦ ἀσεβοῦς, δηλαδή. Πραγματικά ὁ ἀσεβής ἄνθρωπος καταρρίπτει
ἀπό τήν καρδιά του τόν Θεό καί θεοποιεῖ τόν ἑαυτό του, τόν ὁποῖο παραδέχεται
πάντα ὡς σταθερό καί ὡς παντοδύναμο. Ἔτσι καί ὁ ἀσεβής τοῦ ψαλμοῦ μας
«εἶπεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὐ μή σαλευθῶ ἀπό γενεᾶς εἰς γενεάν ἄνευ κακοῦ»
(στίχ. 27). Θεωροῦσε ἀσάλευτο καί αἰώνιο τόν ἑαυτό του. Ἀπάτη καί θράσος!...
Καί ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλά ὁ ἀσεβής παριστάνει τόν Θεό ὡς ἀδύνατο νά τόν τιμωρήσει, ἔστω καί ἄν εἶναι ὀργισμένος ἐναντίον του. «Κατά τό πλῆθος τῆς ὀργῆς
αὐτοῦ οὐκ ἐκζητήσει» ὁ Θεός αὐτόν λέγει (στίχ. 25). Καί τήν μακροθυμία τοῦ
Θεοῦ, γιά τήν ὁποία δέν τόν ἔχει τιμωρήσει ἀκόμη, ὁ ἀσεβής αὐτός τήν περιπαίζει
καί λέγει εἰρωνικά ὅτι λησμονάει ὁ Θεός. «Εἶπε γάρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· ἐπιλέλησται
ὁ Θεός» (στίχ. 32). Ὅμως ὅμως τό καταλαβαίνουμε ἡ ἀναίδεια καί ἡ βλασφημία
αὐτή τοῦ ἀσεβοῦς παροργίζει τόν Θεό, «παρώξυνε τόν Κύριον ὁ ἁμαρτωλός»,
ὅπως λέγει ἐδῶ ὁ ψαλμός μας (στίχ. 28). «Ἕνεκεν τίνος παρώξυνεν ὁ ἀσεβής
τόν Θεόν;», ἐρωτᾶ πάλιν ὁ ψαλμωδός. Καί ἀπαντᾶ πάλι: Ἐπειδή ὁ ἀσεβής «εἶπε
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἐκζητήσει» (στίχ. 34), ὅτι δέν μπορεῖ, δηλαδή, ὁ Θεός
νά τόν εὕρει καί νά τόν τιμωρήσει.
Φρικτά ἀκόμη εἶναι τά λόγια τοῦ ἀσεβοῦς καί ἀναιδοῦς ἀνθρώπου τοῦ ψαλμοῦ
μας. Τά λόγια του εἶναι δόλια, στάζουν πικρία, λέγουν κατάρες: «Ἀρᾶς τό στόμα
αὐτοῦ γέμει καί πικρίας καί δόλου, ὑπό τήν γλῶσσαν αὐτοῦ κόπος καί πόνος»
(στίχ. 28). Ἀκόμη δέ φρικτότερες εἶναι οἱ πράξεις του, γιατί συμπράττει μέ
ἄλλους πλούσιους καί ἰσχυρούς γιά νά καταφάγουν τόν πτωχό καί τόν ἀδύνατο
(στίχ. 29). Πραγματικά νά τόν καταφάγουν, ὅπως τό λιοντάρι ἐπιτίθεται ὕπουλα
καί κατατρώγει τά μικρά ζῶα. Ἔτσι κάνει καί ὁ ἀσεβής, λέγει ὁ ποιητής μας:
«Ἐνεδρεύει ἐν ἀποκρύφῳ ὡς λέων ἐν τῇ μάνδρᾳ αὐτοῦ, ἐνεδρεύει τοῦ ἁρπάσαι
πτωχόν, ἁρπάσαι πτωχόν ἐν τῷ ἑλκύσαι αὐτόν» (στίχ. 30), στήν φωλιά του γιά
νά τόν καταφάγει!...
3. Ἀπό τήν παραπάνω περιγραφή τοῦ ἀσεβοῦς φαίνεται ὅτι αὐτός εἶναι λίαν
ἐπικίνδυνος γιά τό ἔθνος, γιατί παριστάνεται ὅτι ἔχει καί δύναμη νά διοργανώνει
παράταξη μέ ἄλλους κακοποιούς (στίχ. 29) καί νά προσβάλλει ὁμαδικά καί ὀργανωμένα τιμίους ἀνθρώπους στήν κοινωνία (βλ. 29-30). Πρόκειται, δηλαδή, περί
κοινωνικοῦ κακοῦ, γιά τό ὁποῖο ὁ συνθέτης τοῦ ψαλμοῦ μας, ὁ βασιλεύς Δαυίδ,
δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀδιάφορος. Καί δέν εἶναι ἀδιάφορος, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν
ταραχή του στό τμῆμα αὐτό τοῦ ψαλμοῦ μας (στίχ. 22-39), παρά τήν χαρά του
γιά τήν νίκη του κατά τοῦ ἐχθροῦ πού κατήγαγε, ὅπως εἴδαμε στό Α´ τμῆμα
τοῦ ψαλμοῦ (στίχ. 1-21).
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Κατ᾽ ἀρχήν ὁ ψαλμωδός μας ἐδῶ εὔχεται ἀπό μόνος του νά ὑποστεῖ αὐτός, ὁ
ἀσεβής δηλαδή κακοποιός, τά κακά πού σκοπεύει νά κάνει στούς ἀνθρώπους τοῦ
συνόλου, νά πιαστεῖ αὐτός ὁ ἴδιος στίς παγίδες πού στήνει γιά νά συλλάβει τούς
πτωχούς καί ἀδυνάτους: «Ἐν τῇ παγίδι αὐτοῦ ταπεινώσει (ὁ Θεός) αὐτόν, κύψει
καί πεσεῖται ἐν τῷ αὐτόν κατακυριεῦσαι τῶν πενήτων» (στίχ. 31) εὔχεται ὁ ποιητής μας.
Ἔπειτα ὅμως, ἀκόμη περισσότερο, ὁ ποιητής μας ἐδῶ προσεύχεται στόν Θεό
καί Τόν παρακαλεῖ, χάριν τῶν πτωχῶν καί τῶν πενήτων, πού καταφεύγουν σ᾽
Αὐτόν γιά βοήθεια (στίχ. 35), νά συντρίψει τήν δύναμη τοῦ κακοποιοῦ ἀνθρώπου,
γιά τόν ὁποῖο μίλησε (στίχ. 36). «Σύντριψον – λέγει στόν Θεό – τόν βραχίονα
τοῦ ἁμαρτωλοῦ καί πονηροῦ» (στίχ. 36). Μιά περισσότερη καθυστέρηση τοῦ
Θεοῦ θά φανεῖ ὅτι Αὐτός λησμόνησε τούς πτωχούς καί τούς πένητες, τούς ὁποίους καταδυναστεύει καί ταλαιπωρεῖ ὁ ἀσεβής καί κακοποιός τῆς κοινωνίας. Γι᾽
αὐτό καί λέγει ὁ ποιητής μας στόν Θεό: «Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός – σάν νά
«κοιμᾶται» δηλαδή ὁ Θεός, λόγῳ τῆς μακροθυμίας Του – ὑψωθήτω ἡ χείρ σου,
μή ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων» (στίχ. 33).
Ἔτσι θά φανεῖ ὅτι ὁ Θεός «τήν ἐπιθυμίαν τῶν πενήτων εἰσήκουσε, τήν ἑτοιμασίαν τῆς καρδίας αὐτῶν προσέσχε τό οὗς Του» (στίχ. 38) καί ὅτι δέν βασιλεύουν πιά οἱ κακοί, ἀλλά «βασιλεύσει Κύριος εἰς τόν αἰῶνα καί εἰς τόν αἰῶνα
τοῦ αἰῶνος» (στίχ. 37). Ἀκόμη, μέ τήν συντριβή τοῦ ἀσεβοῦς τοῦ ψαλμοῦ μας,
«οὐ μή προσθῇ ἔτι μεγαλαυχεῖν ἄνθρωπος ἐπί τῆς γῆς» (στίχ. 39). Θά μάθουν
δηλαδή ὅλοι οἱ ἀσεβεῖς νά μή σηκώνουν κεφάλι ἐπαιρόμενοι κατά τοῦ Θεοῦ καί
κατά τῶν εὐσεβῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ.
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Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ
1. Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί χριστιανοί! Τά χρόνια πού ζοῦμε εἶναι δύσκολα καί σκληρά,
εἶναι χρόνια ἀποκαλυπτικά. Συμβαίνουν δηλαδή στήν ἐποχή μας πράγματα πού γράφει
τό τελευταῖο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ Ἀποκάλυψη. Δέν θά τό περιμέναμε αὐτό,
ποτέ δέν θά τό περιμέναμε, ἡ ἔνδοξη πατρίδα μας ἡ Ἑλλάδα, ἡ δοξασμένη μέχρι τά
ἄστρα, νά φτάσει στό σημερινό κατάντημα. Καί δέν λέει νά χαράξει μία καλύτερη
ἡμέρα, ἀλλά ἀντίθετα ἔχουμε τήν ἀγωνία, ποῦ θά πᾶνε τά πράγματα. Θά πρέπει ὅμως
νά βροῦμε τήν βαθύτερη αἰτία τῶν πραγμάτων. Ἀκοῦστε, ἀδελφοί μου: Τά χρόνια μας
φωτογραφίζονται πολύ καλά στά βιβλία τῶν Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
Αὐτήν τήν περίοδο ἑρμηνεύω τόν προφήτη Ἡσαΐα καί ἐκεῖ, στό 24ο κεφάλ., ὁμιλεῖ ὁ
Προφήτης γιά μιά φοβερή κρίση.
2. Ὁ Προφήτης ὁμιλεῖ γιά μιά γενική καταστροφή, χωρίς καμμιά ἐξαίρεση (στίχ.
1. 2). Καί αὐτοί οἱ ὑψηλά ἱστάμενοι ἄνθρωποι θά «πενθήσουν» καί θά «μαραζώσουν»
(στίχ. 4· κατά τό Ἑβρ.). Θά πέσουν ὅλοι τους σέ λάκκους καί θανατηφόρες παγίδες
(στίχ. 17), μέ τίς ὁποῖες συλλαμβάνονται τά ζῶα. Καί προσπαθῶντας νά ξεφύγουν
ἀπό τήν μία παγίδα θά καταλαμβάνονται ἀπό τήν ἄλλη συμφορά (στίχ. 18α). Ἡ
κρίση τοῦ Θεοῦ θά ὁμοιάζει μέ καταρράκτη καί σεισμό (στίχ. 18β). Ὁ σεισμός θά
ἀνοίξει μεγάλες ρωγμές καί ἀνοίγματα στήν γῆ (στίχ. 19), γιά νά καταπιεῖ τούς
ἀνθρώπους. Ἡ αἰτία δέ γιά τήν κρίση αὐτή, λέγει ὁ Προφήτης, εἶναι ὅτι οἱ ἄνθρωποι
δέν ζοῦν ὅπως πρέπει, ἀλλά «ἐμόλυναν» τήν γῆ καί χάλασαν τήν «αἰώνια διαθήκη»,
πού συνῆψαν μέ τόν Θεό (στίχ. 5). «Κατίσχυσε – λέγει ὁ προφήτης– στήν γῆ ἡ ἀνομία» (στίχ. 20β). Ἁμάρτησε καί ἡ «κεφαλή» καί ἡ «καρδιά» τοῦ λαοῦ (1,5). Μέ
τήν «κεφαλή» ὁ Προφήτης ἐννοεῖ τούς πολιτικούς ἄρχοντες καί μέ τήν «καρδιά»
ἐννοεῖ τούς θρησκευτικούς ἄρχοντες.
3. Ὥστε, λοιπόν, κατά τήν Ἁγία Γραφή, ἀδελφοί μου χριστιανοί, οἱ ἁμαρτίες μας
εἶναι ἡ αἰτία καί γιά τήν δική μας τωρινή κρίση στήν ἀγαπημένη μας πατρίδα. Οἱ
ἁμαρτίες ὅλων μας. Καί τῶν ἀρχόντων καί τοῦ λαοῦ. Ἡ σωτηρία μας ἄρα ἀπό τήν
δεινή κατάσταση, στήν ὁποία πέσαμε, εἶναι ἡ μετάνοιά μας. Μετάνοια ὅλων μας καί
τῶν ἀρχόντων καί τοῦ λαοῦ. Δηλαδή: Νά πᾶμε νά ἐξομολογηθοῦμε τίς ἁμαρτίες μας
καί νά κάνουμε μιά σταθερή στροφή γιά τόν Θεό. Νά πηγαίνουμε κάθε Κυριακή στήν
Ἐκκλησία, νά νηστεύουμε τίς Τετάρτες καί τίς Παρασκευές καί τίς Τεσσαρακοστές
καί νά μήν ἔχουμε κανένα ἐχθρό, ἀλλά νά εἴμαστε ἀγαπημένοι μέ ὅλους. Αὐτό, ἀδελφοί,
εἶναι τό μόνο φάρμακο, πού θά μᾶς σώσει καί θά μᾶς βγάλει ἀπό τό βούλιαγμά μας.
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ΤΡΙΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1. Σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί, ἑορτάζουμε τήν ἁγία παρθενομάρτυρα Παρασκευή. Εἶναι μιά ἀγαπητή στήν πατρίδα μας ἁγία, γι᾽ αὐτό καί πολλοί ναοί εἶναι
ἀνεγερμένοι πρός τιμήν της καί πολλές γυναῖκες καί ἄνδρες φέρουν τό ὄνομά
της. Ἀπό τόν βίο της θά θίξω λίγα σημεῖα πρός διδασκαλίαν. Παρακαλῶ, προσέξατέ τα.
2. Ἡ ἁγία, μέ τό ὄνομά της, μᾶς διδάσκει νά σεβόμαστε καί νά τιμοῦμε τήν
Παρασκευή ἡμέρα. Τήν ἡμέρα αὐτή, ἀδελφοί μου, σταυρώθηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστός
μας στόν Γολγοθᾶ γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἡ ἁγία, πού ἑορτάζουμε
σήμερα, γεννήθηκε τήν ἡμέρα τῆς Παρασκευῆς, πῆρε τό ὄνομα Παρασκευή καί
ζοῦσε αὐτό πού ἔγινε τήν ἡμέρα αὐτή. Ζοῦσε, δηλαδή, τό Πάθος τοῦ Χριστοῦ
μας. Τό ἔβαλε μέσα της, τό ἔβαλε στήν καρδιά της. «Εἰς κατοικίαν κεκλήρωσε»,
ὅπως λέγει τό Ἀπολυτίκιό της. Καί ᾽μεῖς νά τιμοῦμε τήν Παρασκευή ἡμέρα,
χριστιανοί μου, ὅπως καθόρισε ἡ Ἐκκλησία μας. Νά νηστεύουμε τήν ἡμέρα
αὐτή, γιατί εἶναι ἡ ἡμέρα πού σταυρώθηκε ὁ Χριστός μας.
3. Ἡ ἁγία Παρασκευή ἀγάπησε τόν Ἰησοῦ Χριστό ἀπό τήν παιδική της ἡλικία καί ἀφιερώθηκε σ᾽ Αὐτόν. Ἦταν ὡραιότατη, εἶχε πολλές προτάσεις γιά
γάμο, ἀλλά δέν παντρεύτηκε, γιατί προτίμησε τήν παρθενική ζωή. Ἦταν γι᾽
αὐτό καλεσμένη. Ἡ Ἐκκλησία μας, ἀγαπητοί μου, τιμᾶ καί εὐλογεῖ τόν γάμο,
ἀλλά ἔχει καί τήν τάξη τῶν παρθένων. Ἡ Μητρόπολή μας παλαιά εἶχε τάγματα Μοναχῶν καί Μοναζουσῶν, καί εἶχε τό φημισμένο ὄνομα «Τό Ἅγιον Ὄρος
τῆς Πελοποννήσου»! Στά σημερινά χρόνια ξεπέσαμε καί σ᾽ αὐτό. Γονεῖς! Μήν
ἐμποδίζετε τά τέκνα σας, ἄν θέλουν νά ἀφιερωθοῦν στόν Θεό καί ἐπιθυμοῦν νά
γίνουν Μοναχοί καί Μοναχές. Ἡ ζωή αὐτή εἶναι ὕψος, ἔχει γαμήλιες πνευματικές χαρές! Ἀλλά, ἄς παντρευτοῦν τά τέκνα σας. Ἡ ὥρα τους ἡ καλή! Ὅμως
νά ζοῦν ἁγνή ζωή πρίν ἀπό τόν γάμο τους. Γιατί στήν χώρα μας, πού παλαιά
τιμούσαμε τήν παρθενία καί πρό Χριστοῦ ἀκόμη κτίσαμε «Παρθενώνα», στά
σημερινά μας χρόνια βρωμήσαμε ἀπό τήν ἀνηθικότητα. Μεγαλύτερη ἁμαρτία
στήν χώρα μας σήμερα εἶναι ἡ ἀνηθικότητα. Πολλά κορίτσα ἔχουν πέσει στήν
ἁμαρτία. Ἀλλά σήμερα, ὦ χριστιανοί, σήμερα πού ἑοτάζουμε τήν ἁγία Παρασκευή, ἄς ἀνάψουμε ἕνα κερί γι᾽ αὐτά τά παρασυρμένα στήν ἁμαρτία πλάσματα,
121

ἄς προσευχηθοῦμε γι᾽ αὐτά, γιά νά ἀνασυρθοῦν μέ κάποιο ἱερατικό χέρι ἀπό τήν
ἁμαρτία καί νά κάνουν τίμιο γάμο ἤ νά ζήσουν στόν ὑπόλοιπο βίο τους ἁγνή καί
καθαρή ζωή.
4. Τέλος, ἡ ἁγία Παρασκευή ἔλεγε ψεύτικους τούς θεούς τῶν προγόνων μας
καί μέ θαῦμα σώριασε κατά γῆς τά ἀγάλματά τους καί αὐτό ἔφερε τό μαρτύριό
της. Ναί, χριστιανοί μου! Εἶναι ψέμμα ὁ Δίας, εἶναι ψέμμα ὁ Ἀπόλλωνας, εἶναι
ψέμμα οἱ λεγόμενοι «δώδεκα θεοί τοῦ Ὀλύμπου». Ἄν εἶναι ἀλήθεια, ποῦ εἶναι
αὐτοί τώρα; Ἔσβησε ἡ μνήμη τους, γιατί τό ψέμμα δέν μπορεῖ νά ἀντέξει στόν
χρόνο. Πᾶνε οἱ μῦθοι καί τά παραμύθια. Ἕνας μόνο εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός, ὁ
ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ὁ Ζῶν εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Εἶναι ὁ
Θεός, τόν Ὁποῖον ἀγάπησε καί κήρυξε ἡ Ἁγία Παρασκευή καί γιά τόν Ὁποῖο
ἔχυσε τό παρθενικό της αἷμα. Αὐτῷ ἡ δόξα, ἡ τιμή καί ἡ προσκύνησις εἰς τούς
αἰῶνας, ΑΜΗΝ.
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Ο ΜΗΝΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΛΕIΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
1. Μπήκαμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, στόν μήνα Αὔγουστο. Ὁ μήνας αὐτός,
ὅπως θά ξέρετε πολλοί, εἶναι ὁ τελευταῖος μήνας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.
Ἔχουμε βέβαια τήν 1η Ἰανουαρίου ὡς πρώτη τοῦ πολιτικοῦ ἔτους, ἀλλά, ὡς
ὀρθόδοξοι χριστιανοί, δέν πρέπει νά λησμονοῦμε καί τήν 1η Σεπτεμβρίου, ὡς
πρώτη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Ἔτσι ὁ μήνας Αὔγουστος εἶναι, ἐπαναλαμβάνω, ὁ τελευταῖος μήνας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Τόν μήνα αὐτόν τόν ἔχουμε
ἀφιερωμένο ἰδιαίτερα στήν Παναγία μας. Αὐτόν τόν μήνα ἑορτάζουμε τήν πιό
μεγάλη θεομητορική ἑορτή, τήν Κοίμηση τῆς Παναγίας. Τά προεόρτια τῆς
ἑορτῆς αὐτῆς ἀρχίζουν ἀπό τήν 1η τοῦ μηνός καί κάνουμε κάθε μέρα παράκληση
στήν Παναγία, ἀλλά ἡ ἑορτή μέ τά μεθεόρτιά της, φθάνει μέχρι τίς 23 τοῦ μηνός,
τά «ἐννιάμερα», πού λέμε. Καί τά «σαράντα» τῆς Παναγίας, ἀφοῦ μιλᾶμε γιά
«Κοίμηση», δηλαδή, γιά θάνατο, πότε εἶναι τά «σαράντα»; Εἶναι – λογαργιάστε
το καί θά τό βρῆτε – εἶναι στίς 24 Σεπτεμβρίου. Αὐτή τήν ἡμέρα κάποτε, γιορτάζοντας στά Κύθηρα μέ πίστη οἱ Χριστιανοί τά «σαράντα» τῆς Παναγίας, ἡ
Παναγία τούς ἔκανε μεγάλο θαῦμα, θεράπευσε παράλυτο, καί ἑορτάζουμε ἀπό
τότε τήν ἡμέρα αὐτή τήν Παναγία Μυρτιδιώτισσα. – Τά προεόρτια τῆς Παναγίας, ἀδελφοί μου, τό «Δεκαπενταύγουστο» πού λέμε, νηστεύουμε. Λυπᾶμαι γι᾽
αὐτό πού γίνεται στήν ἐπαρχία μας κάθε χρόνο ἀπό μερικούς τοπικούς Συλλόγους, πού στίς ἡμέρες τοῦ Δεκαπενταύγουστου διοργανώνουν χαρωπές ἐκδηλώσεις καί καταλύουν ἔτσι τήν νηστεία. Γι᾽ αὐτό δέν πᾶμε καλά. Μᾶς παίρνει ἡ
Παναγία τήν Χάρη της καί τότε πηγαίνουμε «κατά κρημνοῦ». Σᾶς παρακαλῶ,
χριστιανοί μου, νά μήν πηγαίνετε στίς ἐκδηλώσεις αὐτές, ὅταν γίνονται σέ περίοδο
νηστείας, ἀλλά νά τό λέτε καί σέ ἄλλους νά μήν πηγαίνουν.
2. Ἀλλά τόν Αὔγουστο ἑορτάζουμε καί τήν μεγάλη Δεσποτική ἑορτή, τήν
Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος μας. Στίς Δεσποτικές ἑορτές, κατά κανόνα, καταλύεται τό κρέας. Ἀλλά, ἐπειδή ἡ ἑορτή αὐτή πέφτει στήν νηστεία τοῦ Δεκαπενταύγουστου, καταλύεται μόνο τό ψάρι σ᾽ αὐτήν. Στήν ἑορτή τῆς
Μεταμόρφωσης ἀναδεικνύεται λαμπρά ἡ θεότητα τοῦ Χριστοῦ. Καί ἔπρεπε
αὐτό νά γίνει, γιατί σαράντα μέρες μετά – ἄλλη τεσσαρακοστή τώρα –, σαράντα
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μέρες μετά τίς 6 Αὐγούστου, λέγω, ἔχουμε τήν μεγάλη ἑορτή τοῦ Σταυροῦ,
στίς 14 Σεπτεμβρίου. Καί ἔπρεπε λοιπόν νά φανεῖ ὅτι Αὐτός πού θά πάθει σταυρικό θάνατο, δέν πάσχει ἀπό ἀδυναμία, γιατί εἶναι Θεός. Πάσχει ἑκούσια. Φανερώνεται μέ τήν Μεταμόρφωση ἡ θεϊκή δόξα τοῦ Χριστοῦ, ὥστε οἱ Μαθητές,
ὅπως λέγει τό Κοντάκιο τῆς ἑορτῆς, ὅταν θά τόν δοῦν νά πάσχει στό Σταυρό,
«τό μέν πάθος νοήσωσιν ἑκούσιον». Συνδέεται λοιπόν στενά ἡ ἑορτή τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Αὐγούστου μέ τήν, μετά ἀπό 40 μέρες, ἑορτή τοῦ Σταυροῦ
τόν Σεπτέμβριο, γι᾽ αὐτό καί κατά τήν ἑορτή τῆς Μεταμόρφωσης οἱ Καταβασίες εἶναι «Σταυρόν χαράξας Μωσῆς».
Σᾶς εὔχομαι, ἀδελφοί, νά γευθεῖτε τό πνευματικό βάθος καί τήν γλυκύτητα
τῶν δύο αὐτῶν ἑορτῶν τοῦ μηνός Αὐγούστου, τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Χριστοῦ
μας καί τῆς Κοίμησης τῆς Παναγίας μας, καί νά μετάσχετε στήν χάρη καί τήν
δόξα τους.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 9 Αὐγούστου 2015

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ
Διερχόμαστε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τόν μήνα Αὔγουστο. Ὅπως γνωρίζουμε
τόν μήνα αὐτό ὁλόκληρο ἡ Ἐκκλησία μας τόν ἔχει ἀφιερωμένο στήν Παναγία.
Ἀκόμη καί τήν τελευταία ἡμέρα τοῦ μηνός, 31 Αὐγούστου, ἑορτάζουμε ἑορτή
τῆς Παναγίας. Ἑορτάζουμε τήν κατάθεση τῆς τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου.
Εἶναι λοιπόν θεομητορικός μήνας ὁ Αὔγουστος γιά τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, πού ἑορτάζουμε σ᾽ αὐτόν, τό «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ»,
ὅπως τό λέγει ὡραῖα ὁ λαός μας. Στό σημερινό μου ἁπλό κήρυγμα ἤθελα νά σᾶς
πῶ λίγα λόγια πῶς νά τιμᾶμε τήν Παναγία μας, γιά νά ἔχουμε τήν Χάρη Της
καί τήν Εὐχή Της.
1. Πάντοτε, χριστιανοί μου, στήν προσευχή μας πρέπει νά μνημονεύουμε τήν
Παναγία. Εἶναι ἕνας μυστικός λόγος πού πρέπει νά τό κάνουμε αὐτό: Ὅπως ὁ
Υἱός τοῦ Θεοῦ πέρασε ἀπό τήν Παναγία γιά νά ᾽ρθεῖ ἀνάμεσά μας (ἐνῶ μποροῦσε,
σάν Θεός, νά ἔρθει αὐτομάτως κάτω στήν γῆ), ἔτσι καί ἐμεῖς πρέπει νά περνᾶμε
τήν προσευχή μας ἀπό τήν Παναγία γιά νά φτάνει στόν Θεό. Ἔχει δύναμη ἡ
προσευχή στήν Παναγία. Θυμηθεῖτε, χριστιανοί μου, τόν γάμο τῆς Κανᾶ. Ὁ
Χριστός τό εἶπε καθαρά ὅτι δέν ἦταν ἡ ὥρα νά γίνει τό θαῦμα, ἀλλά ἐπειδή τό
εἶπε ἡ Παναγία, γι᾽ αὐτό ἔγινε τό θαῦμα καί ὁ Χριστός μετέβαλε τό νερό σέ
κρασί. Ἡ Παναγία λοιπόν – γιά νά τό ποῦμε καθαρά – ἀναγκάζει(!) τόν Θεό νά
κάνει θαῦμα καί ἄς μήν εἶναι ἡ ὥρα νά γίνει τό θαῦμα. Ἔχει δύναμη, χριστιανοί
μου, ἡ προσευχή στήν Παναγία. Ἡ πιό ὡραία σύντομη προσευχή σ᾽ Αὐτήν εἶναι
τό «Θεοτόκε Παρθένε...». Νά τήν λέτε ὅλοι τήν προσευχή αὐτή κάθε μέρα καί
πολλές φορές τήν ἡμέρα, ὅποτε μπορεῖτε. Ὅσοι μποροῦν ἄς κάνουν καί Χαιρετισμούς στήν Παναγία, ἔστω καί μία Στάση τῶν Χαιρετισμῶν κάθε μέρα, ἄν
δέν σᾶς παίρνει ὁ χρόνος.
2. Τό δεύτερο πού θέλω νά σᾶς πῶ, χριστιανοί μου, γιά τιμή στήν Παναγία,
εἶναι ὅλα τά σπίτια νά ἔχουν μιά εἰκόνα Της, πού νά κυριαρχεῖ στόν χῶρο. Καί
ὄχι μόνο στά σπίτια μας, ἀλλά καί πάνω μας πρέπει νά ἔχουμε εἰκόνα τῆς Παναγίας, μιά μικρή πλαστικοποιημένη εἰκόνα στήν τσέπη μας. Κι ἐσεῖς οἱ γονεῖς,
πατέρες καί μητέρες, νά δείχνετε στό παιδί σας τήν εἰκόνα τῆς Παναγιᾶς τοῦ
σπιτιοῦ σας καί νά τοῦ λέτε: Νά, παιδί μου, Αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη σου Μάνα. Σ᾽
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Αὐτήν νά τά λές ὅλα καί Αὐτή θά σέ προστατεύει στήν ζωή σου, σάν γλυκειά
Μανοῦλα πού εἶναι.
3. Σᾶς συνιστῶ, χριστιανοί μου, ἔπειτα, νά κάνετε ἱερά προσκυνήματα σέ θαυματουργικές εἰκόνες τῆς Παναγίας, στίς ὁποῖες ἡ Παναγία ἔχει δώσει ἰδιαίτερα
τήν χάρη Της. Καί εἶναι καλό, ὅσο μπορεῖ ὁ καθένας, νά πηγαίνει καί μέ τά
πόδια στό προσκύνημα αὐτό. Ὑπολογίζει ἡ Παναγία τόν κόπο πού κάναμε γιά
νά πᾶμε στήν χάρη Της.
4. Ἀλλά, ἐκεῖ, χριστιανοί μου, πού νοιώθουμε ἰδιαίτερα τήν παρουσία τῆς Παναγίας καί Αὐτή δίνει ἰδιαίτερα τήν χάρη Της εἶναι ἡ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Ὤ,
ἡ Θεία Λειτουργία! Ἡ Θεία Λειτουργία, ὅπως λέει κάποια εὐχή, προσφέρεται
ὑπέρ ὅλων: Ὑπέρ «Προπατόρων, Πατέρων, Πατριαρχῶν, Προφητῶν, Ἀποστόλων,
Κηρύκων, Εὐαγγελιστῶν, Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν, Ἐγκρατευτῶν καί παντός
πνεύματος δικαίου ἐν πίστει τετελειωμένου», ἀλλά «ἐξαιρέτως», ἐξαίρετα καί
ἰδιαίτερα δηλαδή, ἡ Θεία Λειτουργία προσφέρεται ὑπέρ «τῆς Παναγίας, ἀχράντου,
ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας».
Ἐκεῖ, στήν Θεία Λειτουργία, ἡ Παναγία εἶναι παροῦσα καί θέλει νά βλέπει συναγμένα ὅλα τά παιδιά Της στήν ἀγκάλη Της.
Σᾶς εὔχομαι, ἀδελφοί μου χριστιανοί, νά εἶστε στήν ἀγκαλιά τῆς Παναγιᾶς,
«στόν κόρφο τῆς Παναγιᾶς», ὅπως τό ἔλεγε καλύτερα ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.
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ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Σάββατο 15 Αὐγούστου 2015

1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, εἶναι γιορτή τῆς Παναγιᾶς. Σήμερα
εἶναι τό «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ», ὅπως τό λέει ὁ λαός μας. Ἡ σημερινή
ἑορτή, ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπό ὅλες τίς θεομητορικές ἑορτές. Σήμερα ἑορτάζουν ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ὁπουδήποτε τῆς
γῆς καί ἄν βρίσκονται. Μά ἰδιαίτερα ἑορτάζουμε ἐμεῖς πού κατοικοῦμε αὐτήν
τήν εὐλογημένη καί δοξασμένη χώρα, πού λέγεται Ἑλλάδα. Πραγματικά,
ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες εὐλαβούμεθα καί ἀγαπᾶμε ἰδιαίτερα τήν Παναγία καί τήν
ἔχουμε συνδέσει μέ τήν ἱστορία μας. Τήν ἔχουμε ἀνακηρύξει Ὑπέρμαχο Στρατηγό μας. Ἐκεῖνο τό τροπάριο, «Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τά νικητήρια...»,
εἶναι ὁ πρῶτος καί ὁ κύριος Ἐθνικός μας Ὕμνος. Ὅλη ἡ Ἑλλάδα μας, σέ
μικρά χωριά καί σέ μεγάλες πόλεις, εἶναι σπαρμένη μέ μικρούς καί μεγάλους
Ναούς ἀφιερωμένους στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.
2. Τό πρῶτο πού ἔχω νά σᾶς πῶ στήν ἐγκύκλιό μου αὐτή, ὦ φιλέορτοι
χριστιανοί, εἶναι νά ἔχουμε σωστή πίστη γιά τήν Παναγία μας, αὐτήν τήν
πίστη πού ἔχει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Δέν πιστεύουμε ἐμεῖς τήν Παναγία τῶν Παπικῶν, τήν «Φραγκοπαναγιά», ὅπως τήν λέει ὡραῖα ὁ λαός
μας, οὔτε, πολύ περισσότερο, πιστεύουμε τήν Μαρία τῶν Προτεσταντῶν·
ἀλλά πιστεύουμε καί ὁμολογοῦμε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ὅπως τήν ψάλλουμε ἐδῶ στήν Ἐκκλησία μας καί ὅπως τήν τραγουδᾶμε στά ἑλληνικά μας
τραγούδια. Λέγοντας, χριστιανοί μου, τούς Χαιρετισμούς στήν Παναγία, ὅσο
μπορεῖτε κάθε μέρα, ἤ λέγοντας μία παράκληση σ᾽ Αὐτήν, τήν Ἀρχόντισσα
Κυρία μας, κάνετε μιά σωστή ὁμολογία τῆς Ὀρθόδοξης πίστης στήν Παναγία. Γιατί αὐτά τά τροπάρια εἶναι δογματικά τροπάρια, περιέχοντα τήν ὀρθόδοξη θεοτοκολογία.
3. Τό δεύτερο πού θέλω νά σᾶς πῶ, ἀδελφοί μου, σήμερα στήν μεγάλη μας
αὐτή Θεομητορική ἑορτή, εἶναι, σάν Ἕλληνες, νά εἴμεθα εὐγνώμονες στήν
Παναγία γιά τά ὅσα καλά καί θαυμαστά, παλαιότερα καί νεώτερα, ἔκανε
στήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα. Αὐτή ἦταν Ἐκείνη στήν Ὁποία προσευχόταν, ἐδῶ στήν Ἀρκαδία, ὁ δικός μας Κολοκοτρώνης καί ἔλεγε στούς συν127

τρόφους του ὅτι τοῦ «χαμογέλασε» ἀπό τήν Εἰκόνα Της καί τοῦ ὑποσχέθηκε
ὅτι θά δοῦμε λευτεριά στόν τόπο μας. Ὅπως καί εἴδαμε τήν λευτεριά αὐτή
μέ τήν εὐλογία Της. Καί αὐτή πάλι, ἡ Παναγία, ἦταν Ἐκείνη, πού ἔβλεπαν
οἱ φαντάροι μας στά χιονισμένα βουνά τῆς Ἀλβανίας νά πηγαίνει μπροστά
τους καί νά τούς ὁδηγεῖ καί τά βόλια τοῦ ἐχθροῦ ἄλλαζαν στροφή!
4. Καί σ᾽ Αὐτήν πάλι καί τώρα, ὦ ἀδελφοί μου χριστιανοί καί πατριῶτες,
σ᾽ Αὐτήν καταφεύγουμε καί τώρα, πού ἡ πατρίδα μας μᾶς φαίνεται σάν νά
περνάει μιά ἄλλη τουρκιά καί μιά ἄλλη κατοχή. Καί θερμοπαρακαλοῦμε γονατιστά τήν Ἀρχόντισσα Κυρία μας νά μᾶς σώσει ἀπό τίς ἐπιβουλές τῶν
ἐχθρῶν μας καί νά μᾶς βγάλει ἀπό τόν λάκκο τόν βαθύ, στόν ὁποῖο πέσαμε –
μᾶς ἔρριξαν – καί νά ἀνορθωθοῦμε πάλι ὡς ἔνδοξο καί φιλότιμο γένος, πού
προσκυνάει τόν Τριαδικό Θεό καί τιμᾶ καί γεραίρει Αὐτήν, τήν Ὑπεραγία
Θεοτόκο, ΑΜΗΝ!
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 23 Αὐγούστου 2015

O AΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
1. Αὔριο, ἀδελφοί μου χριστιανοί, 24 τοῦ μηνός Αὐγούστου, ἡ ἁγία μας
Ἐκκλησία ἑορτάζει ἕνα μεγάλο ἅγιο, ἰδιαίτερα ἀγαπητό σέ μᾶς τούς Ἕλληνες.
Αὔριο ἑορτάζουμε τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό. Δέν εἶναι ὑπερβολή νά ποῦμε ὅτι,
ἄν δέν ὑπῆρχε ὁ ἅγιος αὐτός, δέν θά εἴχαμε ἐλεύθερη πατρίδα. Οἱ Ἕλληνες γονάτιζαν στόν ἅγιο καί ὁρκίζονταν στό ράσο του ὅτι θά παλέψουν γιά τήν λευτεριά
τῆς πατρίδος καί ζητοῦσαν τήν εὐχή του γι᾽ αὐτήν. Καί ὁ ἅγιος Κοσμᾶς μέ τά
κηρύγματά του ἄναβε τήν θράκα καί γινότανε φωτιά καί ἀνόρθωνε τήν ἀποσταμένη ἐλπίδα λέγοντας στούς ὑπόδουλους Ἕλληνες, ὅτι «θἄρθει τό ποθούμενο»,
ἡ λευτεριά δηλαδή τοῦ τόπου μας.
2. Ὁ ἅγιος, ἀδελφοί μου, καταγόταν ἀπό τήν Αἰτωλία, ἀλλά πῆγε νωρίς στό
Ἅγιον Ὄρος καί ἀσκήτευε ἐκεῖ. Ἐκεῖ ὅμως ἄκουγε γιά τήν μεγάλη ζημιά πού
πάθαιναν ἀπό τούς Τούρκους οἱ ἀδελφοί του σκλαβωμένοι Ἕλληνες, γιατί ἀλλαξοπιστοῦσαν χωριά ὁλόκληρα μέ τόν παπᾶ τους μαζί!... Πονοῦσε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς
ἀκούγοντας στό ἁγιορείτικο κελλί του αὐτά τά κακά μαντάτα καί πῆρε τήν μεγάλη ἀπόφαση νά φύγει, νά πετάξει ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος· καί σάν πουλί νά ἀνεβαίνει σ᾽ ὅλα τά δένδρα – τίς πόλεις καί τά χωριά – τῆς πατρίδος μας καί νά
κηρύττει τό γλυκό τραγούδι ΧΡΙΣΤΟΣ καί ΕΛΛΑΔΑ.
3. Δέν ἔχω τόν χρόνο, ἀδελφοί μου, νά σᾶς πῶ γιά τό κήρυγμα τοῦ ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Τοῦτο μόνο λέγω ἐδῶ. Ἦταν κήρυγμα ἁπλό μέν, σάν
ἐκεῖνο τό κήρυγμα τῶν ψαράδων τῆς Γαλιλαίας, ἀλλά κήρυγμα κατηχητικό,
δογματικό, σάν ἐκεῖνο τό κήρυγμα τῶν ἁγίων Πατέρων, τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί τοῦ Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ναί! Τό κήρυγμα τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ, παρά τήν ἁπλότητά του, περιεῖχε βαθειές θεολογικές ἔννοιες, τίς
ὁποῖες διαβάζουμε στά συγγράμματα τῶν ἁγίων Πατέρων. Καί ἐδῶ εἶναι τό μεγαλεῖο τοῦ ἁγίου ἱεροκήρυκα Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ: Ὅτι τήν θεολογία τῆς
Ἐκκλησίας μας τήν ἁπλοποιοῦσε, τήν «ζύμωνε», καί τήν πρόσφερε σάν ζεστό
καί γευστικό καρβέλι στόν λαό. Ἄς τό ποῦμε, γιατί δέν ἀντέχουμε νά μήν τό
ποῦμε: Πολλά ἀπό τά σημερινά ἀκουόμενα κηρύγματα, καί μορφωμένων τάχα
ἱεροκηρύκων, ἄν τά στίψεις, δέν θά βγάλεις λίγο θεολογικό ζωμό. Ἔτσι, εἶχε
δίκιο ὁ Σπέρτζον – ὁ ἐπηρεασμένος ἀπό τόν δικόν μας Χρυσόστομο – πού ἔλεγε
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ὅτι «τό καλύτερο ἔργο πού ἔχουν νά κάνουν μερικοί ἱεροκήρυκες, εἶναι νά κλείσουν τό στόμα τους»!!!
4. Τό κήρυγμά του ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός καί ὅλο τόν ἱεραποστολικό του
βίο καί τήν μοναχική του βιοτή, τήν σφράγισε μέ τό μαρτυρικό του αἷμα. Τόν
ἔπνιξαν οἱ Τοῦρκοι καί τόν πέταξαν πέρα ἐκεῖ στόν Ἀῶο ποταμό. Ἦταν αὐτό ἡ
προσευχή τοῦ ἁγίου, τήν ὁποία ἔλεγε καθημερινά: «Χριστέ μου – ἔλεγε – κάνε
με νά χύσω τό αἷμα μου γιά τήν ἀγάπη σου, ὅπως καί Ἐσύ ἔχυσες τό Αἷμα Σου
γιά τήν ἀγάπη μου».
5. Χριστιανοί μου, στά χρόνια μας ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό ἕναν ἱερομόναχο Κοσμᾶ
Αἰτωλό. Ἅγιο καί ταπεινό σάν κι αὐτόν, μορφωμένον θεολογικά σάν κι αὐτόν, μέ
θερμό τό ἱεραποστολικό πνεῦμα ὅπως ἐκεῖνος καί μέ πόθο μαρτυρίου, σάν τόν
δικό του. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι εἴμαστε πολλοί κληρικοί στήν πατρίδα μας, καί μορφωμένοι μάλιστα κληρικοί. Ἀλλά, ἄς τό ὁμολογήσουμε ταπεινά, ὅτι, ἄν μᾶς στίψεις ὅλους, δέν θά κάνουμε οὔτε λίγες ἁγνές σταγόνες ἀπό τόν ἱδρῶτα καί τό
αἷμα τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του καί ἄς βοηθήσει
καί τώρα, ἀπό ἐκεῖ πού εἶναι, τήν πατρίδα μας νά ἐλευθερωθεῖ ἀπό τίς ἁλυσσίδες
τῶν προβλημάτων της, ὅπως τότε, στά χρόνια του, τήν βοήθησε νά ἐλευθερωθεῖ
ἀπό τά τούρκικα σχοινιά.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 30 Αὐγούστου 2015

O AΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Xθές, ἀδελφοί μου χριστιανοί, 29η τοῦ μηνός Αὐγούστου, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑόρτασε τήν ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ
Ἰωάννου. Ἀλλά «σύρεται» καί σήμερα, τήν Κυριακή, ἡ ἑορτή του, γι᾽ αὐτό καί
μετά τήν εἴσοδο τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, μετά τό ἀναστάσιμο τροπάριο ψάλαμε τό
Ἀπολυτίκιο τοῦ τιμίου Προδρόμου. Δηλαδή, ὅσοι χθές στήν μνήμη του δέν μπόρεσαν
νά ἐκκλησιαστοῦν, νά ἀκούσουν σήμερα τό Ἀπολυτίκιό του καί νά τόν τιμήσουν.
2. Ἀλλά γιατί ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τώρα, στό τέλος σχεδόν τοῦ Αὐγούστου,
τόν μαρτυρικό θάνατο τοῦ τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ τοῦ Χριστοῦ μας; Ὄχι
γιατί ὁ ἀποκεφαλισμός του ἔγινε τήν 29η Αὐγούστου, ἀλλά γιά ἄλλο μυστικό λειτουργικό λόγο. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης καί Βαπτιστής τοῦ Κυρίου μας λέγεται «Πρόδρομος», γιατί, ὅπως ξέρουμε, προετοίμασε τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά ἡ
Ἐκκλησία μας τόν θέλει «πρόδρομο» καί στίς ἑορτές τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι, ἐπειδή τόν ἄλλο μήνα, στίς 14 τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου, θά ἑορτάσουμε
τόν σταυρικό θάνατο τοῦ Χριστοῦ μας, μέ τήν μεγάλη ἑορτή τοῦ Σταυροῦ, ἔβαλε
ἡ Ἐκκλησία μας προδρομικά καί τόν θάνατο τοῦ Προδρόμου. Σᾶς εἶπα καί ἄλλοτε,
χριστιανοί μου, ὅτι εἶναι μεγάλη ἡ ἑορτή τοῦ Σταυροῦ, γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία
μας, προετοιμάζοντάς μας γιά τήν ἑορτή αὐτή, ἀπό πολύ πρίν μᾶς μιλάει γιά τόν
θάνατο τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι τήν ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως οἱ Καταβασίες εἶναι
«Σταυρόν χαράξας Μωσῆς», μιλώντας ἔτσι γιά τόν σταυρικό θάνατο τοῦ Χριστοῦ.
Ἀλλά καί τό πρῶτο Εὐαγγέλιο μετά τήν ἑορτή αὐτή (Ματθ. 17,14-23) τελειώνει
μέ τόν σταυρικό θάνατο τοῦ Χριστοῦ (στίχ. 23). Προδρομικά λοιπόν, ξαναλέγω,
γιά τόν μαρτυρικό θάνατο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔβαλε ἡ Ἐκκλησία μας
τόν μαρτυρικό θάνατο τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
3. Ἐμεῖς, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τιμᾶμε τόν Πρόδρομο ἰδιαίτερα στήν Θεία Λειτουργία, βλέποντάς τον προδρομικά τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι, προτοῦ
νά ἐμφανιστεῖ ὁ Χριστός μέ τήν Μικρά Εἴσοδο, ὁ ψάλτης λέγει τά Ἀντίφωνα. Τά
Ἀντίφωνα εἶναι ὁ Πρόδρομος. Μέ τά Ἀντίφωνα ἐμεῖς παρακαλοῦμε τόν Χριστό νά
ἔρθει γρήγορα ἀνάμεσά μας. Καί ἔρχεται μέ τήν Μικρά Εἴσοδο. Καί ἐμεῖς βλέποντας τόν Ἱερέα μέ τό ἅγιο Εὐαγγέλιο βλέπουμε τόν Χριστό, γι᾽ αὐτό καί λέμε «Δεῦτε
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προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν Χριστῷ...». Ἀλλά πρίν ἀπό τόν Ἱερέα μέ τό
Εὐαγγέλιο προηγεῖται τό παιδάκι, πού ὑπηρετεῖ στό Ἱερό, κρατώντας τήν λαμπάδα.
Ἡ λαμπάδα αὐτή, χριστιανοί μου, συμβολίζει τόν Πρόδρομο Ἰωάννη. Τό Εὐαγγέλιο
εἶναι Φῶς, εἶναι Ἥλιος. Ἀλλά, πρίν ἀπό τό φῶς τοῦ Χριστοῦ προηγήθηκε ὁ Πρόδρομος σάν λαμπάδα. Καί κατά τήν Μεγάλη Εἴσοδο στήν Θεία Λειτουργία, θά
ἔχετε δεῖ καί θά ἔχετε ἀκούσει τόν ἱερέα, προτοῦ νά βγάλει τά Ἅγια, θυμιάζει,
ἀπαγγέλλοντας τό «Ἐλέησόν με ὁ Θεός...», καί, κάνοντας ὑπόκλιση ζητεῖ συγγνώμη ἀπό σᾶς τούς λαϊκούς, μπροστά στήν Ὡραία Πύλη. Ξέρετε τί εἶναι αὐτό,
χριστιανοί μου; Αὐτό εἶναι τό κήρυγμα τοῦ Προδρόμου Ἰωάννου. Τό κήρυγμά του
ἦταν «Μετανοεῖτε»! Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἱερεύς πρίν ἀπό τόν ἐρχομό τοῦ Κυρίου μας μέ
τά «Ἅγια», δηλώνει τόν Πρόδρομο μέ τό «Ἐλέησόν με ὁ Θεός», πού εἶναι ψαλμός
μετανοίας, καί μέ τήν ὑπόκλισή του σέ ὅλους.
4. Τέλος, χριστιανοί μου, ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης εἶπε στούς ἀκροατές του γιά
τόν Χριστό ὅτι θά ἔλθει καί θά τούς βαπτίσει στήν Φωτιά (Ματθ. 3,11)! Ποιά
εἶναι αὐτή ἡ Φωτιά; Εἶναι αὐτό πού ἦλθε μέ μορφή φωτιᾶς. Εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα,
πού κατῆλθε μέ εἶδος πυρίνων γλωσσῶν. Στήν Θεία Λειτουργία, κατά τήν ἱερή καί
φοβερή στιγμή τοῦ Καθαγιασμοῦ τῶν Τιμίων Δώρων, ὁ Ἱερεύς εὔχεται νά ἔλθει τό
Ἅγιο Πνεῦμα σέ ὅλη τήν σύναξη τῶν πιστῶν. Γι᾽ αὐτό καί στό τέλος λέγουμε,
«Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον». Στήν Θεία Λειτουργία, χριστιανοί μου, βαπτιζόμαστε σέ δυό βαπτίσματα: Στό βάπτισμα τοῦ ὕδατος,
πρῶτον, πού εἶναι τό βάπτισμα τοῦ Προδρόμου, μέ τά ἱερά ἀναγνώσματα, καί στό
βάπτισμα τοῦ Χριστοῦ μας ἔπειτα, πού εἶναι βάπτισμα φωτιᾶς, ὅπως τό εἶπε ὁ
ἅγιος Πρόδρομος καί Βαπτιστής Ἰωάννης, τοῦ ὁποίου τήν ἀποτομήν τῆς Τιμίας
Κεφαλῆς ἑορτάσαμε χθές.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Δευτέρα 27 Ἰουλίου 2015

Ἀγαπητοί Συμπρεσβύτεροι, Συλλειτουργοί Ἀδελφοί,
1. Κάθε μέρα πρέπει νά σκεπτόμαστε τό τί εἴμαστε, γιά νά μήν ξεχνᾶμε τήν
τιμή καί τήν δόξα τῆς ἱερωσύνης πού φέρουμε. Ἄς παρακαλοῦμε τόν Κύριο συνεχῶς νά μᾶς συγχωρέσει γιά τά ἁμαρτήματα πού κάναμε καί κάνουμε στήν
ἱερωσύνη μας καί ἄς τόν ἱκετεύουμε νά μᾶς δώσει τήν χάρη Του νά ξαναζήσουμε
ἀπό τήν ἀρχή τήν ἱερωσύνη μας, μέ νέες ἀποφάσεις, σάν τώρα νά χειροτονηθήκαμε. Κάθε μέρα ἄς εἶναι καί μιά νέα ἀρχή ἱερωσύνης. Μήν ξεχνᾶμε, Πατέρες,
ὅτι ὁ καθένας μας ἐπιβαρύνεται γιά τήν σωτηρία τοῦ ποιμνίου του, γιά τήν σωτηρία κάθε ψυχῆς τῆς ἐνορίας (ἤ τῶν ἐνοριῶν) πού ἔχει ὁ καθένας Ἱερεύς. Καί
ἐγώ ὁ ταλαίπωρος, πού θέλησα νά γίνω Ἐπίσκοπος, καί παρακαλοῦσα τήν Παναγία γι᾽ αὐτό, ἐπιβαρύνομαι γιά τήν σωτηρία τῶν Ἱερέων, τῶν Μοναχῶν, τῶν
Μοναζουσῶν καί ὅλων τῶν χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἀλλοίμονό
μου!... Δηλαδή, ὁ Ἱερεύς καί ὁ Ἀρχιερεύς δέν φτάνει νά εἶναι οἱ ἴδιοι ἅγιοι, ἀλλά
πρέπει νά κάνουν ἅγιο καί τόν λαό πού ποιμαίνουν! Σᾶς παρακαλῶ, κάθε μέρα
νά κάνετε προσευχή γιά τό ποίμνιό σας, ὅπως κάνετε γιά τήν οἰκογένειά σας.
Στήν τρίμηνη ἀναφορά σας, ὅπως ἐζήτησα, γιά τήν πληροφόρηση τῶν ἑβδομαδιαίων συνάξεων στήν ἐνορία σας, θέλω νά μοῦ γράφετε καί γιά τήν πνευματική
πορεία τοῦ λαοῦ σας. Τό ἄν, δηλαδή, ἐξομολογοῦνται οἱ ἄνθρωποι, ἄν ἐκκλησιάζονται, ἄν ἔχουν ἐνδιαφέρον νά διαβάσουν ἕνα βίο ἁγίου, ἄν ὑπάρχουν χωρισμένα
ἀνδρόγυνα, ἄν παρατηροῦνται τοπικά ἁμαρτήματα στήν ἐνορία σας (βλασφημία
τῶν θείων καί ἄλλες ἀσέβειες), χωρίς βέβαια ἀναφορά ὀνομάτων. Ἄς ξυπνήσουμε
ἐπιτέλους, καί ἐγώ καί ἐσεῖς, ἀπό τόν λήθαργο τῆς ἀδιαφορίας μας καί ἄς ἀποκτήσουμε μιά ἅγια ἀγωνία γιά τήν θεογνωσία τοῦ λαοῦ μας, ἀφοῦ τό θελήσαμε
νά γίνουμε Σεῖς μέν Ἱερεῖς, ἐγώ δέ Ἀρχιερεύς. Ἄς κάνει ἡ Παναγία Δέσποινα
αὐτό τό θαῦμα σέ μᾶς καί ἄς μᾶς δώσει τήν εὐχή Της νά ἀγωνιζόμαστε γιά τήν
καθαρότητα τῆς ψυχῆς μας ἀπό τά πάθη μας καί θά μᾶς ἔρθει ἔπειτα αὐτή ἡ
ἅγια ἀγωνία γιά τό ποίμνιό μας.
2. Θέλω κάτι ἄλλο νά σᾶς πῶ, δέν ἦταν ἀνάγκη νά σᾶς τό πῶ, ἀλλά κάποια
ἀφορμή μέ κάνει νά σᾶς τό πῶ, καί μάλιστα νά σᾶς τό τονίσω. Ὅταν ἔχετε πανήγυρη στήν ἐνορία σας ἤ σέ κάποιο παρεκκλήσι τῆς ἐνορίας σας, ἑορτάζει μέ
τήν πανήγυρη ὁ ἅγιος ἤ ἡ ἁγία, στούς ὁποίους εἶναι ἀφιερωμένος ὁ ναός. Ὅταν
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ἔχουμε ἑορτή στό σπίτι μας, Πατέρες, ἑτοιμάζουμε ἕνα κέρασμα, ἕνα ἀναψυκτικό, ἕνα ποτήρι νερό τέλος πάντων γιά τόν ἐπισκέπτη. Τό ἴδιο πρέπει νά γίνεται καί γιά τήν ἑορτή τῆς ἐνορίας μας. Καί βέβαια ἡ ἐνορία δέν μπορεῖ νά
ἀνταποκριθεῖ σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα. Γιά ὅλο τό ἐκκλησίασμα ὡς εὐλογία εἶναι
ἡ ἀρτοκλασία, οἱ εὐλογηθέντες ἄρτοι, οἱ ὁποῖοι ὅμως, ὅπως ἔχω παρατηρήσει,
δέν διανέμονται στόν λαό. Γι᾽ αὐτό θά λέτε συνεχῶς, ὅταν οἱ χριστιανοί προσφέρουν ἀρτοκλασία (τούς πέντε ἄρτους), τόν ἕνα ἄρτο θά τόν κρατοῦν ἀκέραιο,
γιά νά τόν πᾶνε στήν οἰκογένεια γιά εὐλογία· τούς ἄλλους ὅμως τέσσερες ἄρτους
θά τούς φέρνουν κομμένους σάν μεγάλα κομμάτια ἀντιδώρου καί θά τούς μοιράζουν οἱ ἴδιοι στό ἐκκλησίασμα, στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ἤ τῆς Λειτουργίας,
γιά νά τούς εὔχονται οἱ χριστιανοί. Ὅμως στήν πανήγυρη ἔρχονται καί ξένοι
Ἱερεῖς καί ξένοι Ἱεροψάλτες καί κάποια ἐπίσημα πρόσωπα. Γι᾽ αὐτά τά πρόσωπα ὁ καλός Ἱερεύς θά φροντίσει γιά ἕνα ἰδιαίτερο κέρασμα κάπου ἰδιαίτερα,
στό γραφεῖο τοῦ Ναοῦ (φροντίστε οἱ Ναοί σας νά ἀποκτήσουν κάποιο γραφεῖο).
Τό κέρασμα αὐτό δέν λέω νά εἶναι φαγητό (μακάρι νά εἶναι καί αὐτό), ἀλλά νά
εἶναι ἕνα, τέλος πάντων, ἐντυπωσιακό κέρασμα. Γιά τόν ἅγιό μας στήν πανήγυρη
θά βρεθεῖ λίγο τυρί καί λίγο κρασί καί λίγες τηγανισμένες πατάτες, γιατί φαίνεται καί ἀπ᾽ αὐτό ἡ ἀγάπη μας στόν ἅγιο καί ἡ χαρά μας γιά τήν γιορτή του.
Ὑπάρχουν εὐλαβεῖς γυναῖκες στήν ἐνορία σας, πού μέ χαρά μπορεῖ νά ἀναλάβουν
τό ἔργο αὐτό, ἤ, τέλος πάντων, ἡ παπαδιά, καί οἱ παπαδοποῦλες μπορεῖ νά φροντίσουν τήν ὄμορφη αὐτή διακονία. Τά γράφω αὐτά, γιατί πρόσφατα σέ μία ἐνορία
μέ μεγάλη πανήγυρη, στήν ὁποία εἶχαν ἔρθει καί Ἱερεῖς ἀπό τήν Ἀθήνα καί ἀπό
τά γείτονα χωριά, ὁ Ἱερεύς τοῦ πανηγυρίζοντος ναοῦ ἐκεῖ μετά τήν ἀκολουθία
τοῦ Ἑσπερινοῦ – στήν ὁποία ἤμουν ἐγώ – δέν πρόσφερε οὔτε ἕνα καφέ, οὔτε
ἕνα ποτήρι νερό γιά τούς ξένους Ἱερεῖς, πού τίμησαν καί αὐτόν, τόν ἐφημέριο
Ἱερέα, γιά νά ἔρθουν ἀπό μακρυά. Τόση φτώχεια! Οὔτε καφές, οὔτε νερό, οὔτε
ἕνα γλυκό στούς ξένους ἀδελφούς! Ὅπως ἔμαθα, καί τήν ἄλλη μέρα, τήν ἡμέρα
τῆς ἑορτῆς, ἔγινε πάλι τό ἴδιο. Καί πάλι μετά τήν Θεία Λειτουργία οὔτε καφές,
οὔτε νερό, αὐτά τά δύο στοιχειώδη κεράσματα, στούς ξένους Ἱερεῖς καί Ἱεροψάλτες. Ἐξέφρασα βέβαια τήν πικρία μου προσωπικά στόν Ἱερέα, ἀλλά καί
ἐκεῖ δικαιολογίες. Καί ὅταν, Πατέρες, δικαιολογούμεθα γιά τό λάθος μας, σημαίνει ὅτι δέν τό παραδεχόμεθα γιά λάθος, γι᾽ αὐτό καί εἴμεθα λοιπόν ἕτοιμοι νά
τό ξανακάνουμε. Λοιπόν, Πατέρες, φροντίσετε γιά τίς πανηγύρεις τοῦ Ναοῦ σας
νά μήν παρατηρηθεῖ καί σέ σᾶς τό ἴδιο ἐλεεινό φαινόμενο. Ἄν ὅμως ἕνας Ἱερεύς
νομίζει ὅτι δέν μπορεῖ ἀνταποκριθεῖ σ᾽ αὐτό γιά τό ὁποῖο σᾶς γράφω, ἄς μοῦ τό
πεῖ καί ἐγώ θά τόν μεταθέσω σέ ἄλλη ἐνορία καί νά στείλω στήν ἐνορία του
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ἄλλον ἱερέα, ὁ ὁποῖος θά μπορέσει νά κάνει τήν στοιχειώδη αὐτή ποιμαντική
καί ἀξιοπρεπῆ πράξη στήν πανήγυρη τοῦ Ναοῦ.
Ἐγώ προσωπικῶς, ὅπως θά ἔχετε ἤδη καταλάβει, δέν δέχομαι οὔτε κεράσματα
οὔτε δῶρα. Πάρετέ το ὡς μία ἰδιοτροπία μου αὐτό, τήν ὁποία ὅμως ἰδιοτροπία
θέλω νά κρατήσω καί θέλω νά σεβαστεῖτε. Ἀλλά γιά τούς καλεσμένους ἤ ἐρχομένους ξένους μας καί γιά τό δικό μας ἐπιτελεῖο τῆς ἐνορίας πρέπει νά ὑπάρχει
ἕνα καλό κέρασμα στήν πανήγυρη. Ὅσο φτωχοί καί νά εἴμαστε μποροῦμε, μέ
τήν συνδρομή καί ἄλλων, νά ἀνταποκριθοῦμε σ᾽ αὐτό.
Σᾶς εὔχομαι τήν εὐλογία τῆς Παναγίας μας στήν οἰκογένειά σας καί στό ποίμνιό σας.
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EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, 10 Αὐγούστου 2015

ΠΕΡΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΩΝ
ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΟΥ
Ἀγαπητοί μου
Συμπρεσβύτεροι ἀδελφοί,
1. Τώρα τό θέρος ἰδιαίτερα ἔρχονται στά ὡραῖα μας χωριά οἱ αἱρετικοί καί μάλιστα οἱ χιλιαστές, γιά νά σπείρουν τό δηλητήριο τῆς πλάνης τους. Σεῖς πρέπει
νά εἶστε οἱ φρουροί τῆς ποίμνης σας καί νά τήν διαφυλάττετε ἀπό τούς ἐχθρούς
τῆς πίστης μας.
Στήν παροῦσα μου ἐγκύκλιο θέλω νά σᾶς γράψω κάτι πού τό θεωρῶ σοβαρό:
Πρό ὀλίγων ἐτῶν, μετά ἀπό μία ἐπικίνδυνη ἐπίσκεψη τῶν χιλιαστῶν στά χωριά
μας, κατά τήν ὁποία αὐτοί διένειμαν τήν Καινή Διαθήκη καί τά περιοδικά τους
στούς χριστιανούς μας, σᾶς ἀπηύθυνα ἐγκύκλιό μου, στήν ὁποία σᾶς ἔγραφα νά
συμβουλεύσετε τούς πιστούς νά παραδώσουν στό πῦρ ὅλη τήν προσφορά αὐτή
τῶν ψευδομαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά.
Ναί, ἀλλά μεταξύ τῶν χιλιαστικῶν βιβλίων καί φυλλαδίων ἦταν καί ἡ Καινή
Διαθήκη. Καί αὐτή λοιπόν νά καεῖ; Ἔτσι φαινόταν ἀπό τήν Ἐγκύκλιό μου
ἐκείνη, γιατί ἔλεγα νά παραδοθοῦν εἰς τό πῦρ ὅλα ὅσα ἔδωσαν οἱ αἱρετικοί χιλιαστές στούς χριστιανούς μας.
Τό ἔγραφα ὅμως αὐτό, πατέρες μου, ἐπειδή ἐπρόκειτο περί τῶν χιλιαστῶν.
Γιατί οἱ ψευδομάρτυρες αὐτοί τοῦ Ἰεχωβᾶ, ἐδῶ καί χρόνια, ἔχουν ἐκδόσει δική
τους Καινή Διαθήκη, μεταφρασμένη κατά τίς πλάνες τους καί παρουσιάζουν τό
ἱερό κείμενο νά συμφωνεῖ ἀπόλυτα μέ τίς αἱρέσεις τους. Ἔτσι λοιπόν ἡ μεταφραση
αὐτή τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀπό τούς ἀρχηγέτες τῶν χιλιαστῶν πραγματικά
θέλει κάψιμο, γιατί μεταφέρει σ᾽ αὐτήν ὅλο τό αἱρετικό κατασκεύασμα τῆς πλάνης τοῦ χιλιασμοῦ.
2. Παλαιότερα ὅμως οἱ χιλιαστές χρησιμοποιοῦσαν γιά Ἁγία Γραφή τήν ἔκδοση
τῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας. Ἡ ἔκδοση αὐτή, καί ἡ παλαιοτέρα καί ἡ νεωτέρα,
ἔγινε ἀπό ὀρθοδόξους θεολόγους καί ἐπομένως τήν ἐμπιστευόμεθα. Βέβαια, οὐδεμία μετάφραση εἶναι ἀλάνθαστη, ἡ δέ Ἐκκλησία μας καί αὐτήν ἀκόμη τήν με136

τάφραση τῶν Ο´ δέν τήν δέχεται ὡς θεόπνευστη, διότι δέν δύναται νά νοηθεῖ θεοπνευστία στήν μετάφραση. Οἱ μεταφράσεις λοιπόν τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἐκδόσεως
Βιβλικῆς Ἑταιρείας, ὡς πονηθεῖσες ὑπό Ὀρθοδόξων – καί αὐτή τοῦ πολυσεβάστου μου Διδασκάλου Β. Βέλλα – εἶναι ἀποδεκτές ἀπό τήν Ἐκκλησία μας. Ὅταν
πρό ἐτῶν ὁ Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Μεταλληνός μέ ἐρώτησε στόν Πανεπιστημιακό χῶρο νά τοῦ δώσω ὑπεύθυνη γνώμη
περί τῶν μεταφράσεων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀπήντησα γραπτῶς ὅτι ἡ πιστοτέρα μετάφραση τοῦ Ἑβραϊκοῦ κειμένου εἶναι ἡ μετάφραση τοῦ Ἀρχιμ. Νεοφύτου Βάμβα, ἐκδόσεως Βιβλικῆς Ἑταιρείας.
Ἄν λοιπόν οἱ ἐπισκέπτες τῶν χωρίων μας χιλιαστές ὡς Καινή Διαθήκη ἔδωσαν
αὐτήν τῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας, τότε, Πατέρες μου, ἀποτελεῖ μεγάλη μου ἁμαρτία, διά τήν ὁποίαν αἰτοῦμαι συγγνώμην ἀπό τόν Κύριο, τό ὅτι διά τῆς Ἐγκυκλίου
μου εἶπα νά καεῖ τό ἱερό κείμενο μεταφρασθέν ἐν ὀρθοδόξῳ πνεύματι. Εὐχαριστῶ
δέ ἀδελφόν Ἀρχιερέα Πατέρα, διότι μοῦ ὑπέδειξε τήν ἁμαρτία μου αὐτήν. Ἀλλά
ἔγραψα τήν ἐγκύκλιό μου ἐκείνη, διότι εἶχα καί ἔχω ὑπ᾽ ὄψιν μου ὅτι εἰδικά οἱ
χιλιαστές διαδίδουν τήν ἰδική τους αἱρετική μετάφραση στίς ἐξορμήσεις τους.
3. Ἀλλά καί ὅταν αὐτοί (οἱ χιλιαστές) προσφέρουν ὡς Καινή Διαθήκη τήν μετάφραση τῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας, καί τότε ἀκόμη τήν παραμορφώνουν, καί ἐξωτερικῶς καί ἐσωτερικῶς, γιατί σέ πολλά σημεῖα τοῦ βιβλίου θέτουν τήν σφραγίδα
τους, τήν διεύθυνση τῶν συνεδριάσεών τους, καί μαθαίνουν λοιπόν ἔτσι οἱ χριστιανοί μας τά «στέκια» τῶν χιλιαστικῶν συγκεντρώσεων ἀπό τήν παραμορφωμένη αὐτή Καινή Διαθήκη. Τό ἴδιο κάνουν καί ἄλλοι αἱρετικοί, προτεστάντες,
εὐαγγελικοί κ.ἄ. Γι’ αὐτό, μέ τήν ἐγκύκλιό μου αὐτή, Πατέρες, παρακαλῶ νά
λέγετε στούς χριστιανούς σας ὅτι ἄν οἱ αἱρετικοί τούς δίνουν περιοδικά τους καί
τήν Καινή Διαθήκη (καί τῆς ἐκδόσεως Βιβλικῆς Ἑταιρείας), νά τά παραδίδουν
ὅλα, καί τήν Καινή Διαθήκη, σέ σᾶς. Σεῖς τά μέν αἱρετικά περιοδικά νά τά καταστρέψετε, τήν Καινή Διαθήκη ὅμως ὄχι, ἀλλά καί δέν θά τήν δίδετε σέ κανένα,
ἄν ἔχει τίς σφραγῖδες τῶν αἱρετικῶν. Ἄν δέν ἔχει τήν ὀνομασία καί τήν διεύθυνση
τῶν αἱρετικῶν, νά τήν δίδετε. Σᾶς καθιστῶ ὑπευθύνους, ὅπως καί εἶστε, διά τό
ποίμνιό Σας.
4. Τά κατηχητικά μας κηρύγματα πρό διετίας ἦταν ἰδιαίτερα δογματικά, γιά
μαθητεία στήν ὀρθόδοξη πίστη μας, καί κατ᾽ ἀνάγκη ἀναφερόμεθα στόν παπισμό,
ὁ ὁποῖος εἶναι αἵρεση, καί στόν οἰκουμενισμό, ὁ ὁποῖος εἶναι παναίρεση. Ἡ Μητρόπολή μας ἔχει καί νέους ἀνθρώπους καί σοβαρούς ἐπιστήμονες, ἔχει μορφωμένους
κληρικούς, μοναχούς καί μοναχές μέ θεολογικά ἐνδιαφέροντα, τά ὁποῖα μοῦ τά
ἐκδηλώνουν μέ ἐρωτήματά τους. Ἔτσι ἐγώ ὑποχρεοῦμαι νά φροντίζω γιά τήν δι137

δασκαλία τῶν δογμάτων τῆς πίστης μας ἀντιτιθεμένη πρός τήν αἵρεση. Αὐτά τά
γράφω γιά κάποιον δικό μας λαϊκό, πού εἶπε σέ κάποιον Ἀρχιερέα γιά μένα, «ἀμάν
αὐτός ὁ δεσπότης μέ τό κήρυγμά του ὅλο κατά τοῦ πάπα». Αὐτός βέβαια θά πεῖ
τό ἴδιο γιά μένα καί γιά τόν λόγο μου ὅλο γιά τόν Ἡσαΐα καί ὅλο γιά Παράκληση
στήν Παναγία καί ὅλο γιά νηστεῖες. Σ᾽ αὐτόν λοιπόν τόν λαϊκό ἀπαντῶ ὅτι προτιμῶ
χίλιες φορές νά μέ λέγουν «ἀντιπαπικό», ἐπειδή ἐπιτίθεμαι συχνά κατά τῆς αἵρεσης
τοῦ παπισμοῦ, παρά, ὅπως τόν Ἀρχιερέα, στόν ὁποῖον μέ ἀνέφερε, πού δέν ὁμιλεῖ
καθόλου κατά τοῦ πάπα, ἀλλ᾽ ἀντίθετα προσπελάζει τούς παπικούς, καί τό ποίμνιό
του τόν ἀποκαλεῖ γι᾽ αὐτό «φιλοπαπικό».
Χριστέ καί Παναγία μου, πάντα «ἀντιπαπικός» καί ποτέ «φιλοπαπικός»! Ἡ
διάπυρη ὅμως εὐχή καί προσευχή μας, Πατέρες μου, εἶναι ὁ πάπας καί ὅλοι οἱ
παπικοί νά μετανοήσουν γιά τίς πλᾶνες τους καί νά ἐπανέλθουν στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, ἀπό τήν ὁποία ἀπεκόπησαν, γιά νά ἑορτάσει ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ καί
νά κατακαοῦν οἱ δαίμονες, πού πέτυχαν νά ἀποσπάσουν ἀπό τήν Ἐκκλησία μας
τούς παλαιούς αὐτούς ἀδελφούς μας καί νά τούς ρίψουν στήν πλάνη. Σ᾽ αὐτό
ἀκριβῶς ἀποβλέπουν οἱ διάλογοι τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τούς Καθολικούς καί
τούς ἄλλους αἱρετικούς.
6. Θά παρατηρήσατε ὅμως Πατέρες, ὅτι ἐδῶ καί καιρό, τά κηρύγματα πού
λαμβάνετε εἶναι ἁπλούστερα καί ἀναφέρονται περισσότερο στήν πρακτική πνευματική ζωή. Θά συνεχίσουμε τό εἶδος αὐτό τῶν κηρυγμάτων μας, χωρίς βέβαια
νά παραλείπουμε τό δόγμα, γιατί σ᾽ αὐτό στηρίζεται ἡ πράξη. Γι’ αὐτό καί ἐλέγχουμε τό «Φιλιόκβε» τῶν Καθολικῶν, γιατί μᾶς δείχνει ἄλλο Τριαδικό Θεό καί
μᾶς κατευθύνει σέ ἄλλο δρόμο πνευματικῆς ζωῆς, καί ὄχι στό δρόμο τῶν ἁγίων
Πατέρων μας, πού πάει πρός τήν ἁγιότητα.
Εὔχεσθε ὑπέρ ἐμοῦ. Καλή Παναγιά!
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ
Ἀθῆναι (λόγω ἀσθενείας), Κυριακή 23 8 2015

Ἀγαπητοί καί σεβαστοί Συμπρεσβύτεροι Ἱερεῖς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως,
Εὐλογεῖτε!
Στήν ἐπιστολή μου αὐτή πρός σᾶς θέλω, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, νά σᾶς γράψω πάλι γιά τήν Θεία Λειτουργία, ἐπισημαίνοντας μερικά σημεῖα,
τά ὁποῖα πρέπει νά προσέχουμε.
1. Ἡ Θεία Λειτουργία ἀρχίζει ἀπό τήν Προσκομιδή, ἡ ὁποία ἔχει ὀνομαστεῖ
«Λειτουργία ἐν ἐμβρύῳ»! Ὁ Ἱερεύς τελῶν τήν Προσκομιδή πρέπει νά φέρει ἅπασαν
τήν ἱερατική του στολή, καί τό φελώνιο δηλαδή. Ἡ Προσκομιδή πρέπει νά γίνεται
μέ ζυμωτό πρόσφορο, ἀλλά, παρακαλῶ, Πατέρες, νά συνιστᾶτε τό ἀλεῦρι, μέ τό
ὁποῖο ζυμώνουν οἱ κυρίες τό πρόσφορο, νά εἶναι τοιοῦτο, ὥστε τό πρόσφορο νά εἶναι
σφιχτό καί ὄχι νά τρίβεται κατά τήν κοπή του. Ρωτᾶτε τά Μοναστήρια μας, πού
κάνουν καλά πρόσφορα, τί ἀλεῦρι χρησιμοποιοῦν. Τό εἴπαμε πολλές φορές αὐτό,
ἀλλά δέν βλέπω νά γίνεται διόρθωση. Ὁμοίως γιά ἀνάμα εἴπαμε νά χρησιμοποιεῖτε
τό Βυζαντινό. Προσοχή ὅμως, νά βάζετε τό ἀνάμα σέ τέτοια θέση στόν Ναό, ὥστε
νά μή ξυνίζει ἀπό τήν πολυκαιρία.
Στό Ἅγιο Δισκάριο καλόν εἶναι, κατά παλαιά εὐσεβῆ παράδοση, νά διακρίνονται
οἱ μερίδες ζώντων καί τεθνεώτων. Γι᾽ αὐτό, κατά συμβουλή τοῦ Γορτυνίου (ἀπό
τήν Νυμφασία) ἁγίου Πατρός Γερβασίου Παρασκευοπούλου, οἱ μερίδες τῶν ζώντων
πρέπει νά ἐξάγονται ἀπό τήν κόρα, οἱ δέ μερίδες τῶν κεκοιμημένων ἀπό τήν ψύχα.
Ἐπειδή ἡ Προσκομιδή παλαιότερα γινόταν μετά τό Εὐαγγέλιο καί ἐπειδή οἱ χριστιανοί μας φέρουν ὀνόματα πρός μνημόνευση σέ ἀργοπορημένη ὥρα, ἀλλά καί
ἐπειδή ἐμεῖς οἱ Ἱερεῖς μνημονεύουμε κατά τήν Θεία Λειτουργία ὀνόματα, γι᾽ αὐτό
προσωπικῶς δέν κάνω τήν Ἀπόλυση κατά τήν τέλεση τῆς Προσκομιδῆς, ἀλλά τήν
κάνω σύντομα μετά τήν αἴτηση συγγνώμης πρίν ἀπό τά Ἅγια. Ἄν θέλετε ἀκολουθῆστε καί σεῖς τήν ἴδια τακτική. Ἄν θέλετε.
2. Πρίν ἀπό τήν «Εὐλογημένη Βασιλεία...» πρέπει νά προηγεῖται θυμίαμα. Τό
θυμίαμα γίνεται κατά τήν Δοξολογία. Καί αὐτό τό εἴπαμε πολλές φορές, χωρίς
ὅμως νά τό τηρεῖτε. Ὅταν ἔχουμε ἀρχιερατική Λειτουργία τό θυμίαμα δέν γίνεται
κατά τήν Δοξολογία, ἀλλά τό κάνει ὁ Ἀρχιερεύς, ὅταν μετά τήν Μικρά Εἴσοδο
εἰσέρχεται στό Ἱερό Βῆμα, γιατί γι᾽ αὐτόν τότε ἀρχίζει ἡ Θεία Λειτουργία.
3. Θά ἔχετε παρατηρήσει ὅτι σέ κάθε τελετή καί ἀκολουθία τό Ἱερό Εὐαγγέλιο
τό ἀναγιγνώσκει ὁ Ἀρχιερεύς. Ἔτσι πρέπει νά γίνεται, γιατί τό Ἱερό Εὐαγγέλιο
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εἶναι ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Ὁποίου τύπος εἶναι ὁ Ἀρχιερεύς. Ἔτσι καί στήν
βάπτιση καί στόν γάμο καί στήν κηδεία καί στήν τέλεση ἑνός ἁγιασμοῦ, τό Εὐαγγέλιο ἀναγινώσκεται ἀπό τόν Ἀρχιερέα, ὅταν ἱερουργεῖ. Παραδόξως ὅμως βλέπουμε,
στήν Θεία Λειτουργία εἰδικά, ὅπου βιώνουμε τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας καί ὅπου
ἔχουμε κατ᾽ ἐξοχήν τήν παρουσία τοῦ Κυρίου, τό Εὐαγγέλιο νά διαβάζεται ἀπό τόν
Διάκονο ἤ, ἐλλείψει αὐτοῦ, ἀπό τόν κατώτερο στήν τάξη Ἱερέα. Αὐτό δέν εἶναι καθόλου σωστό. Πῶς ὅμως ἐπικράτησε ἡ λανθασμένη αὐτή τακτική; Κατά τήν ἑρμηνεία τοῦ ἀρίστου λειτουργιολόγου τῆς Ὀρθοδοξίας, μακαριστοῦ καθηγητοῦ Ἰωάννου
Φουντούλη, τό Εὐαγγέλιο στήν Θεία Λειτουργία τό ἀνεγίνωσκε ὁ Ἀρχιερεύς πάντα,
πίσω ἀπό τό Ἱερό Βῆμα, ὅπου ἦταν πάλαι ὁ θρόνος του. Ἐπειδή δέ δέν ἀκουόταν
(δέν ὑπῆρχαν μεγάφωνα), στό κέντρο τοῦ Ναοῦ στεκόταν ὁ Διάκονος καί ἐπαναλάμβανε τίς φράσεις τοῦ Εὐαγγελίου, πού ἀνεγίνωσκε ὁ Ἀρχιερεύς, γιά νά γίνονται
ἀκουστές ἀπό τόν λαό. Ὁ λαός λοιπόν ἔβλεπε καί ἄκουγε τόν Διάκονο ἀπαγγέλλοντα τήν Εὐαγγελική περικοπή καί ἔτσι ἐπικράτησε, λανθασμένα πάλι λέγω, στήν
Θεία Λειτουργία τό Εὐαγγέλιο νά ἀναγινώσκει ὁ Διάκονος. Αὐτό μαζί μέ τό ἄλλο,
τό ὅτι οἱ ἀναγινώσκοντες τό Εὐαγγέλιο, μερικές φορές τό «σκοτώνουν», πού λέγουμε, μέ κάνει στήν Θεία Λειτουργία νά ἀναγινώσκω ἐγώ ὁ Ἐπίσκοπος τό Εὐαγγέλιο. Δέν εἶναι καινοτομία αὐτό, ἀλλά εἶναι ἐπιστροφή στήν παράδοση. Ἔπειτα,
στήν ἀρχιερατική Λειτουργία τά πάντα δύναται νά λέγει ὁ Ἀρχιερεύς, γι᾽ αὐτό καί
οἱ Ἱερεῖς μόνο μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἀρχιερέως κάνουν ἐκφωνήσεις. Γιά τό Εὐαγγέλιο
θέλω πάλι νά πῶ ὅτι πρέπει νά λέγεται μέ ἐμμελῆ ἀνάγνωση καί ὄχι μέ ψαλμωδία.
«Τό ἀνάγνωσμα πρόσχωμεν», λέγουμε.
4. Προσοχή, Πατέρες, κατά τόν Καθαγιασμό τῶν Τιμίων Δώρων. Δηλαδή, τήν
εὐχή πού λέγουμε μετά τό «Τά Σά ἐκ τῶν Σῶν». Ἡ σταύρωση διά τῆς χειρός
μας στόν ἄρτο, πού εἶναι στό ἅγιο Δισκάριο, πρέπει νά γίνεται πάνω ἀκριβῶς ἀπό
τόν ἄρτο καί ὄχι ἀπό μακρυά. Προσοχή πολύ σ᾽ αὐτό. Καί ἡ σταύρωση τοῦ οἴνου,
πού εἶναι στό ἅγιο Ποτήριο, πρέπει νά γίνεται ἀκριβῶς πάνω στό ἅγιο Ποτήριο καί
ὄχι μακρυά ἀπό αὐτό. Προσοχή σ᾽ αὐτό, ξαναλέγω. Γιά νά τό πετύχετε αὐτό πρέπει
βέβαια νά εἶστε ὄρθιοι ἐκείνη τήν ὥρα καί ὄχι γονατιστοί. Ἡ ὥρα αὐτή, Πατέρες,
εἶναι ἡ πιό σημαντική, εἶναι ἡ πιό ἱερή καί τρομερή ὥρα. Εἶναι μία θεοφάνεια! Γι᾽
αὐτό, καί μετά τήν τέλεση τοῦ Καθαγιασμοῦ πρέπει ὁπωσδήποτε νά γονατίζουμε
(ὅσοι μποροῦν βέβαια), ὡς μία προσκύνηση στόν Χριστό πού εὑρίσκεται πλέον ἐνώπιόν μας μέ τό θαῦμα τοῦ Καθαγιασμοῦ. Συνιστῶ λοιπόν νά γονατίζετε τήν τρομερή
αὐτή ὥρα καί ἄς εἶναι Κυριακή ἡμέρα. Δέν εἶναι παράβαση τοῦ Κανόνος, πού λέγει
«μή κλίνειν γόνυ» τήν Κυριακή, πού τό γονάτισμα στόν Κανόνα αὐτόν εἶναι σχῆμα
μετανοίας, γιατί τό γονάτισμα κατά τόν Καθαγιασμό εἶναι τιμητική προσκύνηση
στόν Δεσπότη Χριστό καί δέν εἶναι ἔκφραση μετανοίας γιά τά ἁμαρτήματά μας.
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Ὅπως, γιά παράδειγμα, ἄν θά ἐμφανιστεῖ ἐνώπιόν μας ὁ Χριστός μας καί ἡ Παναγία μας (ἄχ, μακάρι!) καί εἶναι Κυριακή ἡμέρα, δέν θά ποῦμε «Χριστέ καί Παναγιά, ἐλᾶτε αὔριο πού εἶναι Δευτέρα νά σᾶς προσκυνήσω, γιατί σήμερα εἶναι
Κυριακή»!... Οἱ Μυροφόρες προσκύνησαν τόν Χριστό ἡμέρα Κυριακή. Καί τήν
Κυριακή ἡμέρα λέμε γιά Εἰσοδικό «Δεῦτε ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΜΕΝ», καί ὄχι μόνο
«προσκυνήσωμεν», ἀλλά καί «ΠΡΟΣΠΕΣΩΜΕΝ Χριστῷ»! Ἀλλά, σημειώνω,
εἰδικά γιά τά Μοναστήρια, ἄν ἔχουν παράδοση νά μήν γονατοῦν τήν ὥρα τοῦ Καθαγιασμοῦ, ἄν καί θεολογικά διαφωνῶ μέ αὐτό, ὅμως, σέβομαι τήν παράδοσή τους
καί παρακαλῶ νά ἀκολουθοῦν αὐτήν καί ὄχι τήν δική μου θέση.
5. Προσοχή, Πατέρες, ὅταν κοινωνᾶτε καί ὅταν καταλύετε τό ἅγιο Ποτήριο.
Προσοχή, μήν πέφτουν Μαργαρίτες στήν γενειάδα σας καί μήν ποτίζεται ὁ μύστακας μέ τό Ἅγιο Αἷμα. Σᾶς εἶχα ἀναφέρει ἐντολή τοῦ ἁγίου Συμεών Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης ὅτι ὁ Ἱερεύς πρέπει νά ψαλιδίζει τόν μύστακά του, ἀκριβῶς
γιά τόν λόγο, γιά νά μήν εἰσέρχονται οἱ τρίχες τοῦ μύστακος στό ἅγιο Ποτήριο.
Νά ψαλιδίζει τόν μύστακα, ἀλλά ὄχι καί τήν γενειάδα. Κατά παρέκβαση λέγω,
ἀφοῦ ἡ γενειάδα εἶναι καί αὐτή ἐκφραστική τῆς ἱερωσύνης μας, γιατί μερικοί Ἱερεῖς
κόβουν τά γένεια; «Δέν κάνουν τά γένεια τόν παπᾶ», λέγουν αὐτοί πού τά κόβουν.
Ἀλλά καί τά ράσα καί τά ἄμφια δέν κάνουν τόν παπᾶ. Λοιπόν, θά καταργήσουμε
καί τά ράσα καί τά ἄμφια;
6. Εὔχομαι, Πατέρες, νά θελχθεῖτε ἀπό τόν γλυκασμό τῆς Θείας Λειτουργίας
καί τότε θά νοήσετε μόνοι σας πῶς πρέπει, εὐλαβῶς καί ἱεροπρεπῶς, νά τήν τελεῖτε.
Προσωπικῶς, χθές τήν νύχτα (Σάββατο πρός Κυριακή 23 Αὐγούστου), πού διά
λόγους ὑγείας ἐτέλεσα μόνος μου μέ ἕναν πιστό τήν Θεία Λειτουργία, ἐπεθύμησα,
τήν παλαιά μου ἐπιθυμία νά τελῶ καθημερινῶς τήν Θεία Λειτουργία. Καί θά τό
ἀρχίσω ἀπό σήμερα καί ἄς μέ ἀνέχεται ὁ Χριστός νά Τόν κοινωνῶ καθημερινῶς,
παρά τήν ἀθλιότητά μου. Γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μου καί γιά τήν εὐλογία
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως θά τό κάνω αὐτό. – Ζητῶ
συγγνώμην ἀπό ὅλους, γιατί ἡ ἀσθένειά μου εἶναι καρδιᾶς ἀσθένεια καί μπορεῖ ἀπότομα νά ἀπέλθω τοῦ ματαίου τούτου βίου. Ἄν ποτέ ἦλθα σέ διενέξεις μαζί σας,
ὁμολογῶ ταπεινά ὅτι τό φταίξιμο ἦταν δικό μου, γι᾽ αὐτό καί σᾶς ζητῶ εἰλικρινά
συγγνώμη. Τόν ἀγώνα μου κάνω καί ἐγώ, σεβαστοί μου Πατέρες. Ἄλλοτε τά καταφέρνω, ἄλλοτε δέν τά καταφέρνω. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας, διά πρεσβειῶν τῆς
καλῆς μας Παναγίας, ἄς μᾶς συγχωρέσει ὅλους καί ἄς μή μᾶς στερήσει τήν ἐπουράνιό Του Βασιλεία.
Συγχωρέστε με καί ὁ Θεός ἄς συγχωρήσει καί ὅλους ἐσᾶς. Εὔχομαι τήν εὐλογία
τῆς Παναγίας στήν οἰκογένειά σας καί τήν ἱερά σας ποίμνη.
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Η ΘΕΟΔΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΙΗΚΗ
Στήν σύντομη αὐτή παλαιοδιαθηκική μας μελέτη θά μιλήσουμε γιά ἕνα θεολογικό θέμα, τό ὁποῖο ταράσσει πραγματικά ὅλη τήν Παλαιά Διαθήκη, χωρίς νά
δίνεται ἐπαρκής λύση σ᾽ αὐτό. Εἶναι τό θέμα τῆς θεοδικίας. Βασικά μόνο στοιχεῖα
θά δώσουμε ἐδῶ στό θέμα αὐτό, γιατί ἡ διεξοδική του ἀνάπτυξη ἀποτελεῖ ὁλόκληρη πραγματεία.
1. Τό περί θεοδικίας θέμα ἀρχίζει ἀπό τήν ἀλήθεια ὅτι ἡ Παλαιά Διαθήκη ἔχει
ἐγκόσμιο χαρακτήρα καί διά τοῦτο τονίζεται πολύ ὁ πλοῦτος τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν
ὡς εὐλογία Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο γιά τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του. Ἀντί ἄλλου
χωρίου λέγουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ στό βιβλίο τοῦ Ἡσαΐου: «Ἐάν θέλητε καί
εἰσακούσητέ μου, τά ἀγαθά τῆς γῆς φάγεσθε» (1,19). Ἀποτελεῖ πρόβλημα τό
γιατί ἡ Παλαιά Διαθήκη ἔχει ἐγκόσμιο χαρακτήρα, ὅπως εἴπαμε παραπάνω.
Ἀλλά ἡ καλυτέρα λύση στό πρόβλημα αὐτό εἶναι νά ποῦμε ὅτι αὐτό συμβαίνει
λόγω τοῦ πολέμου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης κατά τῆς νεκρομαντείας, τήν ὁποία
ἐξασκοῦσαν οἱ Χαναναῖοι. Ἐπειδή λοιπόν ἡ Παλαιά Διαθήκη πολέμησε τήν νεκρομαντεία, ἡ ὁποία προϋποθέτει τήν πίστη στήν μεταθανάτιο ζωή, γι᾽ αὐτό στήν
Παλαιά Διαθήκη δέν ἔχουμε, στά πρῶτα χρόνια τουλάχιστον, ἀνεπτυγμένη τήν
πίστη στήν μεταθανάτιο ζωή. Και γι᾽ αὐτόν τόν λόγο ἡ Παλαιά Διαθήκη φέρει
ἐγκόσμιο χαρακτήρα καί τονίζει πολύ τά ἀγαθά τῆς ἐπιγείου ζωῆς. Ὅταν ὅμως
ἀργότερα ἐξέλιπε ὁ κίνδυνος τῆς νεκρομαντείας, τότε, στήν ἐποχή τοῦ προφήτου
Ἰεζεκιήλ (6ος αἰ.), ἔχουμε ἀνεπτυγμένη τήν πίστη στήν μεταθανάτιο ζωή (βλ.
Ἰεζ. κεφ. 37).
2. Κατά τά παραπάνω, ἀφοῦ ἡ Παλαιά Διαθήκη ἔχει ἐγκόσμιο χαρακτήρα, ἡ
ἀμοιβή τοῦ Θεοῦ στόν εὐσεβῆ γιά τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του ἤ ἡ τιμωρία στόν
ἀσεβῆ γιά τήν παράβαση τῶν θείων ἐντολῶν, γίνεται στόν παρόντα κόσμο καί
ἐκφράζεται μέ τήν παροχή ἤ τήν στέρηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Συνέβαινε καί
συμβαίνει ὅμως νά βλέπουμε τό φαινόμενο, ὁ εὐσεβής νά δυστυχεῖ καί νά ταλαιπωρεῖται, ὁ δέ ἀσεβής, ὁ παραβάτης τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, νά εὐτυχεῖ ὑλικῶς
καί νά ζεῖ μία ἄνετη ζωή. Ἔτσι, γεννᾶται τό πρόβλημα τῆς θεοδικίας. Κατά
πόσον δηλαδή ὁ Θεός εἶναι ἀληθής καί δίκαιος, ἀφοῦ ἀφήνει νά συμβαίνει αὐτή ἡ
ἀντινομία στήν ζωή, τό νά ἐπιτρέπει τήν δυστυχία τῶν εὐσεβῶν καί τήν εὐτυχία
τῶν ἀσεβῶν. Αὐτό ἀκριβῶς, ξαναλέμε, εἶναι τό πρόβλημα τῆς θεοδικίας.
3. Τό πρόβλημα αὐτό εἶναι πολύ σοβαρό, γιατί καταλήγει στήν δυσπιστία καί
τελικά καί σ᾽ αὐτήν τήν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ. Τό θλιβερό αὐτό φαινόμενο τό παρα142

τηροῦμε στήν Παλαιά Διαθήκη, μέ τά πρῶτα κρούσματά του στόν προφήτη
Ἡσαΐα (8ος αἰ.). Ὅταν ὁ προφήτης κήρυττε στούς Ἰουδαίους ἐρχομένη τήν καταστροφή γιά τά ἁμαρτήματά τους, οἱ ἀκροατές του εἰρωνικά τοῦ ἀπαντοῦσαν:
«Ἄς τό κάνει γρήγορα (ὁ Θεός), γιά νά τό δοῦμε· ἄς ἐκπληρώσει τό θέλημά Του
γιά νά τό γνωρίσουμε» (Ἡσ. 5,19). Ἀργότερα, στόν προφήτη Σοφονία (7ος αἰ.)
οἱ ἀκροατές του ἔλεγαν καί σ᾽ αὐτόν: «Ὁ Θεός δέν μπορεῖ οὔτε εὐτυχία οὔτε δυστυχία νά φέρει» (Σοφ. 1,12. Βλ. καί Ἱερ. 5,12). Καί ἀκόμη ἀργότερα, στήν
ἐποχή τοῦ προφήτου Ἰεζεκιήλ (6ος αἰ.), οἱ σύγχρονοί του, ἀναφερόμενοι στήν
πτώση τῆς Ἱερουσαλήμ (586 π.Χ.) ἔλεγαν καί αὐτοί: «Δέν εἶναι ἐντάξει ἡ ὁδός
(δηλαδή τό ἔργο) τοῦ Θεοῦ» (Ἰεζ. 18,25.29. 33,17). Καί ἀκόμη πιό μετέπειτα,
κατά τήν ἐποχή τοῦ προφήτου Μαλαχίου (5ος αἰ.), οἱ Ἰουδαῖοι, ἐπισκοποῦντες
τήν ὅλη ἱστορία τους, ἔλεγαν: «Μάταιο εἶναι νά ὑπηρετεῖ κάποιος τόν Θεό. Τί
κερδίσαμε ἀπό τό ὅτι τηρήσαμε τίς ἐντολές Του;... Ἰδού, μακαρίζουμε τούς ὑπερηφάνους. Προοδεύουν ὅταν πράττουν τό κακό καί σώζονται ὅταν ἐκπειράζουν
τόν Θεό...» (Μαλαχ. 3,14-15. Βλ. καί τό χωρίο Ἰώβ 34,19: «ὁ ἄνθρωπος δέν
ὠφελεῖται ἀπό τήν φιλία του μέ τόν Θεό»). Καί ἀκόμη τολμηρότερα αὐτοί οἱ
ἀσεβεῖς ἔλεγαν: «Ὅποιος πράττει τό κακό εἶναι ἀρεστός στά μάτια τοῦ Θεοῦ·
σέ τέτοιους ἀνθρώπους ἀρέσκεται ὁ Θεός. Ποῦ εἶναι λοιπόν ὁ Θεός τῆς δικαιοσύνης;» (Μαλαχ. 2,17). Καί ἄλλοι ἀσεβεῖς καί χλευαστές Ἰουδαῖοι ἔλεγαν, ἀναφερόμενοι στόν Θεό: «Ὑπάρχει γνώση στόν Θεό;» (Ψαλμ. 72,11). Δηλαδή,
«γνωρίζει ἄραγε ὁ Θεός τί κάνει;».
4. Ὅλα αὐτά καί ἄλλα ἀκόμη βλάσφημα κατά τοῦ Θεοῦ λόγια, τά ὁποῖα συναντοῦμε στήν Παλαιά Διαθήκη, λεγόμενα ἀπό ἀσεβεῖς Ἰουδαίους καί
Ἰσραηλῖτες, λέγονται ἀκριβῶς γιά τό πρόβλημα τῆς θεοδικίας. Γιατί δέν μποροῦσαν νά συμβιβάσουν τήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ πρός τά παρατηρούμενα στό
ἔθνος τους καί στήν ἀτομική τους ζωή συμβαίνοντα. Ἀπέναντι στούς ἀσεβεῖς
αὐτούς οἱ εὐσεβεῖς Ἰουδαῖοι προσπαθοῦσαν νά δώσουν κάποια λύση στό πρόβλημα
θεοδικίας. Οἱ εὐσεβεῖς αὐτοί ὡς βάση τους ἔχουν τήν σταθερή πίστη στήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καί δέν ἀμφιβάλλουν καθόλου γι᾽ αὐτήν. Τήν πίστη αὐτή τήν
ἐκφράζει ὁ λόγος τοῦ προφήτου Ἀββακούμ, «ὁ δέ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται»
(2,4). Ὁ εὐσεβής δηλαδή ἄνθρωπος πρέπει νά εἶναι στερεός στήν πίστη του ὅτι
ὁ Θεός εἶναι δίκαιος. Καί «ζήσεται» ἀπό τήν πίστη του αὐτή, θά δικαιωθεῖ δηλαδή ὁ πιστός ἀπό τά συμβαίνοντα στήν ζωή γεγονότα.
(α) Μία λύση τοῦ προβλήματος τῆς θεοδικίας ἐπιχειρεῖ ὁ συγγραφεύς τοῦ 36ου
ψαλμοῦ, ὁ ὁποῖος λέγει ὅτι ἡ εὐτυχία τῶν ἀσεβῶν εἶναι προσωρινή, εἶναι ἐπ᾽
ὀλίγον καί μετά ἀπό τήν εὐτυχία τους θά ἔρθει δυστυχία («ἔτι μικρόν καί οὐ μή
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ὑπάρξῃ ὁ ἁμαρτωλός καί ζητήσεις τόν τόπον αὐτοῦ καί οὐ μή εὕρῃς», στίχ. 10).
Τό ἐπιχείρημα ὅμως αὐτό δέν εἶναι λύση, γιατί βλέπουμε ἀσεβεῖς νά τούς συνοδεύουν τά πλούτη τους μέχρι τοῦ τάφου.
(β) Ἄλλη λύση προσπαθεῖ νά δώσει ὁ ψαλμός 48, ὁ ὁποῖος λέγει ὅτι ὁ θάνατος
ἐξισώνει ὅλους, καί τούς δυστυχεῖς καί τούς εὐτυχεῖς. Καί αὐτό πάλι δέν εἶναι
λύση τοῦ προβλήματος, γιατί, ναί μέν ὁ θάνατος ἐξισώνει ὅλους, ἀλλά μέχρι τοῦ
θανάτου, ὅπου παρατηρεῖται τό πρόβλημα, τί ἀπάντηση θά δώσουμε;
(γ) Γνωστόν ὅτι στό σοβαρό πρόβλημα τῆς θεοδικίας ἡ Παλαιά Διαθήκη ἀφιερώνει ἕνα ὁλόκληρο βιβλίο, τό τιτάνειο βιβλίο τοῦ Ἰώβ, τό ὁποῖο ἀφήνει σχεδόν
ἄλυτο τό πρόβλημα.
5. (δ) Ἀλλά, ὡς πλέον σοβαρή καί θελκτική λύση στό πρόβλημα τῆς θεοδικίας
θεωροῦμε τήν λύση τοῦ προφήτου Ἱερεμίου. Τό περί θεοδικίας πρόβλημα ἐτέθη
πρός λύσιν στό ἰσχυρό πράγματι κατά τόν νοῦ (ὅπως καί τρυφερόν κατά τήν καρδία) προφήτη Ἱερεμία. Ὁ Ἱερεμίας φαίνεται δέν μποροῦσε νά λύσει τό πρόβλημα
καί γι᾽ αὐτό κατέφυγε πρός λύσιν στόν Θεό καί τοῦ εἶπε: «Δίκαιο (πάντα) ἔχεις,
Θεέ, ὅταν μαλώνω μαζί Σου· μόνο γιά ἕνα πράγμα θέλω νά σοῦ μιλήσω: Γιατί
εὐοδοῦται ἡ ὁδός τῶν ἀσεβῶν, (γιατί) εὐτυχοῦν ὅλοι οἱ παράνομοι;» (Ἱερ. 12,1).
Σ᾽ αὐτό τό ἐρώτημα τοῦ προφήτου ὁ Θεός τοῦ ἀπαντάει μέ ἕναν περίεργο λόγο:
«Ἐάν ὁ δρόμος μέ πεζούς ἀνθρώπους σέ κουράζει,
τί θά κάνεις ὅταν ἀγωνίζεσαι στόν δρόμο μέ τά ἄλογα;
Καί ἄν στήν ἀσφαλῆ γῆ, δέν εἶσαι ἀσφαλής,
τί θά κάνεις στίς ζοῦγκλες τοῦ Ἰορδάνου;» (12,5)
Μέ αὐτά τά λόγια του ὁ Θεός δέν δίνει μέν λύση στό πρόβλημα τῆς θεοδικίας,
δίδει ὅμως, ὅπως φαίνεται, ἐλευθερία στόν προφήτη νά ἀσχοληθεῖ μέ τό πρόβλημα,
χωρίς νά κλονίζεται στήν πίστη του, γιατί τό προφητικό του ἔργο θά τοῦ δείξει
ἀκόμη μεγαλύτερα προβλήματα (ἵππους πού τρέχουν στόν δρόμο - ζοῦγκλες τοῦ
Ἰορδάνου) καί τότε τί θά κάνει;
(ε) Νομίζω ὅμως, ἄν ἑρμηνεύω καλῶς τό κείμενο τῶν Ο´, ὅτι ὁ προφήτης
Ἱερεμίας δίδει λύσιν τινά στό πρόβλημα τῆς θεοδικίας, τήν ὁποία λύση ἀπαντοῦμε
καί ἀλλαχοῦ στήν Παλαιά Διαθήκη. Κατά τήν μετάφραση λοιπόν τῶν Ο´ ὁ προφήτης Ἱερεμίας ὁμιλῶν γιά τούς εὐτυχοῦντας ἀσεβεῖς λέγει πρός τόν Θεό:
«Ἐγγύς εἶ τοῦ στόματος αὐτῶν καί πόρρω ἀπό τῶν νεφρῶν αὐτῶν» (Ἱερ. 12,2).
Ἐάν δηλαδή εὐτυχοῦν οἱ ἀσεβεῖς, εὐτυχοῦν σέ εὐτελῆ αἰτήματα, τοῦ «στόματος»
αἰτήματα, ἀλλά ἡ καρδιά τους δέν ἀπολαμβάνει τούς βαθεῖς πόθους της, γιατί ὁ
Θεός εἶναι «πόρρω ἀπό τῶν νεφρῶν αὐτῶν»! Ὡσάν νά θέλει νά πεῖ μέ αὐτό ὁ
Ἱερεμίας ὅτι ἡ ἀληθινή εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἐκπλήρωση τῶν πόθων
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τῆς καρδιᾶς του – ἡ ὁποία ἔχει πλαστεῖ γιά τόν Θεό – καί δέν εἶναι ἡ ἀπόλαυση
τῶν ἐπιγείων ἀγαθῶν. Τήν λύση αὐτή, ὅτι δηλαδή ἡ εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου ἔγκειται στήν ἐπικοινωνία του μέ τόν Θεό, τήν δίδει καί ὁ Ψαλμός 72, ὁ ὁποῖος λέγει:
«Ἐμοί δέ τό προσκολλᾶσθαι τῷ Θεῷ ἀγαθόν ἐστι, τίθεσθαι ἐν τῷ Κυρίῳ τήν
ἐλπίδα μου» (στίχ. 28). Δηλαδή, μέ τήν λύση αὐτή λύεται ὁ δεσμός τῆς εὐσέβειας
τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν ἀμοιβή τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Ἀγαπῶ τόν Θεό, ἐπειδή μοῦ
εὐφραίνει τήν καρδιά καί ὄχι γιά νά ἔχω «ἐμπορική» δοσοληψία μαζί Του, δίδοντάς
μου Αὐτός τόν πρῶτο λαχνό τοῦ λαχείου!
6. (ς) Ἀλλά στόν προφήτη Ἱερεμία συναντοῦμε καί ἄλλη σπουδαία λύση στό
πρόβλημα τῆς θεοδικίας. Εἶναι αὐτή, τήν ὁποία συναντήσαμε ἤδη στήν ἀπάντηση
τοῦ Θεοῦ πρός τόν προφήτη, μέ τόν ὡραῖο λόγο,
«Ἐάν ὁ δρόμος μέ πεζούς ἀνθρώπους σέ κουράζει,
τί θά κάνεις ὅταν ἀγωνίζεσαι στόν δρόμο μέ τά ἄλογα;
Καί ἄν στήν ἀσφαλῆ γῆ, δέν εἶσαι ἀσφαλής,
τί θά κάνεις στίς ζοῦγκλες τοῦ Ἰορδάνου;» (12,5).
Αὐτός ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἴπαμε δέν λύει τό πρόβλημα τῆς θεοδικίας, ἀλλά μυστικά διδάσκει ὅτι εἶναι ἀκατάληπτα τά ἔργα τοῦ Θεοῦ καί δέν μπορεῖ λοιπόν νά
διερευνᾶμε γιατί ὁ Θεός ἐνεργεῖ κατ᾽ αὐτόν ἤ τόν ἄλλο τρόπο. Γιατί δηλαδή δίδει
εὐτυχία εἰς ἐκεῖνον, ἐνῶ αὐτός φαίνεται ἀσεβής, καί γιατί τιμωρεῖ τόν ἄλλο, ἐνῶ
αὐτός παρουσιάζεται ὡς εὐσεβής. Αὐτή ἡ λύση, τό ἀκατάληπτο δηλαδή τῶν
ἔργων τοῦ Θεοῦ στήν ἱστορία, τήν ἔλαβε ὁ Ἱερεμίας ἀπό τόν Ἡσαΐα (βλ. Ἡσ.
28,29. 10,12. 28,12. 55,8. 40,14), ὡς γενικῶς διατυπωθεῖσαν, τήν ἐφήρμοσε
ὅμως στό πρόβλημα θεοδικίας.
Μέ αὐτή τήν λύση, περί τοῦ ἀκατανοήτου τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, καί ὄχι μέ
τήν ἄλλη θεώρηση τῆς ἱστορίας, ὅτι οἱ πράξεις τοῦ Θεοῦ εἶναι καταληπτές, ὅπως
φαίνεται ἀπό τήν ἀμοιβή τῶν εὐσεβῶν σέ ὑλικά ἀγαθά καί τήν τιμωρία τῶν
ἀσεβῶν – αὐτό πού δημιουργεῖ τό πρόβλημα τῆς θεοδικίας –, βαίνουμε σέ μία
ἄλλη ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης περί τῆς ἱστορίας καί τῶν πράξεων τοῦ
Θεοῦ, γιά τήν ὁποία θά μιλήσουμε ἄλλη φορά.
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΘΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(Σέ συνέχειες)
(Ἡ γλώσσα τοῦ πρωτοτύπου κειμένου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης)

Μάθημα 16ο
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΟ
3. ΡΗΜΑ
β. Η κλίση τοῦ ἰσχυροῦ μή λαρυγγοφώνου ρήματος
(συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

Ἀπαρέμφατα τῆς Κάλ διαθέσεως
Ἡ Ἑβραϊκή γλώσσα ἔχει δύο ἀπαρέμφατα: Τό ἀπόλυτο καί τό συνεζευγμένο.
 Τό ἀπόλ. ἀπαρ. τῆς Κάλ διαθέσεως ἔχει κάτω ἀπό τό 1ο ριζικό γράμμα κᾶμετς
καί κάτω ἀπό τό 2ο ριζικό γράμμα χῶλεμ,
π.χ. lfoq; («κατώλ»).
 Τό συνεζ. ἀπαρ. τῆς Κάλ διαθέσεως ἔχει κάτω ἀπό τό 1ο ριζικό γράμμα σιεβά
καί κάτω ἀπό τό 2ο ριζικό γράμμα χῶλεμ,
π.χ. lfoq] («κετώλ»).
 Τόν ἴδιο τύπο ἔχουν καί τά εἰς τσαῖραι ἤ χῶλεμ λήγοντα ρήματα,
π.χ. dboK] («κιεβώδ»),
σπανιώτατα δέ αὐτά ἔχουν πάθαχ κάτω ἀπό τό 2ο ριζικό γράμμα,
π.χ. bkv] («σεκιάβ», «κατακλίνεσθαι»).
Τό συνεζευγμένο ἀπαρέμφατο ἀντιστοιχεῖ στό δικό μας ἀπαρέμφατο. Γι᾽ αὐτό μπορεῖ
νά σταθεῖ καί ὡς ἀντικείμενο καί ὡς ὑποκείμενο. Συνήθως τό συνεζ. ἀπαρ. συνδέεται
μέ τήν πρόθεση l] («λέ», «εἰς»), ἡ ὁποία δείχνει τόν σκοπό, π.χ. lfoq]li («λι-κτώλ»,
«εἰς τό φονεῦσαι»). Σέ πολλές περιπτώσεις ὅμως ἡ l] («λέ») φαίνεται ὅτι ἔχασε τήν
σημασία της. Τό συνεζ. ἀπαρ. μπορεῖ νά συνδεθεῖ μέ ἀντων. ἐπιθήματα.
Τό ἀπόλυτο ἀπαρέμφατο δέν μπορεῖ νά συνδεθεῖ οὔτε μέ προθέσεις οὔτε μέ ἀντων.
ἐπιθήματα. Συνήθως ἀκολουθεῖ μετά τό ἀπόλ. ἀπαρέμφ. ἤ καί προηγεῖται αὐτοῦ ρη146

ματικός τύπος ἀπό τήν ἴδια ρίζα, ὁπότε τό ἀπόλ. ἀπαρ. χρησιμεύει γιά νά ἐπιτείνει
τήν ἔννοια τοῦ ρήματος. Ἔτσι, ἐάν στήν γλώσσα μας ἔχουμε συνώνυμα ρήματα, μεταφράζουμε μέ τό ἰσχυρότερο ρῆμα, ἀλλιῶς ἀποδίδουμε τό ἀπόλ. ἀπαρ. μέ ἐπίρρημα,
ἀνάλογο πρός τά συμφραζόμενα,
π.χ. ytiyair: haor: («ραώ ραΐθι», «εἶδον καλῶς», «κατεῖδον»).
Προστακτική τῆς Κάλ διαθέσεως
Ἡ προστακτική τῆς Κάλ, ὅπως καί τῶν ἄλλων διαθέσεων, ἔχει μόνο β´ ἀρσ. καί
θηλ. ἑνικ. καί πληθ. Τό γ´ πρόσ. ἐκφράζεται διά τοῦ συντετμημένου τύπου τοῦ μή τετελεσμένου.
 Τό β´ ἀρσ. ἑνικ. προστ. τῆς Κάλ ἔχει κάτω ἀπό τό 1ο ριζικό γράμμα σιεβά καί στό
δεύτερο χῶλεμ (lfoq,] «κετώλ», «φόνευε», «φόνευσε»), ἐκτός ἀπό τά ρήματα πού λήγουν
σέ τσαῖραι ἤ χῶλεμ, τά ὁποῖα ἔχουν κάτω ἀπό τό 2ο ριζικό γράμμα πάθαχ (dbK,] «κιεβάδ», «νά εἶσαι βαρύς»). Τά λοιπά πρόσωπα τῆς προστακτικῆς σχηματίζονται μέ τήν
προσθήκη καταλήξεων, οἱ ὁποῖες εἶναι οἱ ἴδιες καί στίς λοιπές διαθέσεις:
Ἑνικ. β´ ἀρσ.
–––
Ἑνικ. β´ θηλ.
y–––
Πληθ. β´ ἀρσ.
W–––
Πληθ. β´ θηλ.
hn: – – –
 Kαί ἐδῶ μέ τήν προσθήκη τῶν καταλήξεων ἐφαρμόζεται ὁ ἴδιος κανόνας, ὁ ὁποῖος
διέπει τήν κλίση τοῦ τετελεσμένου καί μή τετελεσμένου, κατά τόν ὁποῖο, ὅταν προστεθεῖ κατάληξη πού ἀρχίζει ἀπό σύμφωνο, δέν ἐπέρχεται καμμία μεταβολή τῶν φωνηέντων τῆς ρίζας. Ὅταν ὅμως προστεθεῖ κατάληξη πού ἀρχίζει ἀπό φωνῆεν, τότε
τό προηγούμενο φωνῆεν, τό χῶλεμ, μεταβάλλεται σέ σιεβά, ἐνῶ τό ὑπό τό πρῶτο ριζικό γράμμα εὑρισκόμενο σιεβά μεταβάλλεται ἀναγκαίως σέ χεῖρεκ.
Ἑνικός
β´ ἀρσ.
lfoq]
(«κετώλ»)
β´ θηλ.
ylif]qi
(«κιτλί»)
Πληθ.
β´ ἀρσ.
Wlf]qi
(«κιτλού»)
β´ πληθ. hn:l]foq]
(«κετώλενα»)
 Τό β´ ἀρσ. ἔχει καί ἄλλες δύο μορφές, μία ἀνεπτυγμένη, ἡ ὁποία σχηματίζεται
μέ τήν κατάληξη h –; («α»), π.χ. h[;m]vi («σιμ῾ά»), καί μία συντετμημένη, ἡ ὁποία
ἀπαντᾶ μόνον στίς διαθέσεις Πιαίλ, Ἱφείλ καί Ἱθπααίλ τῶν ρημάτων h´´l, ἡ ὁποία
σχηματίζεται μέ τήν ἀποβολή τοῦ h. Χρησιμεύουν δέ οἱ τύποι αὐτοί γιά ζωηρότερη
ἔκφραση τῆς προσταγῆς.
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Μετοχές τῆς Κάλ διαθέσεως
Ἡ Κάλ ἔχει δύο μετοχές, ἐνεργητική καί παθητική.
Ἡ ἐνεργητική μετοχή τῶν ρημάτων πού λήγουν σέ πάθαχ ἔχει στό 1ο ριζικό
γράμμα χῶλεμ καί στό 2ο τσαῖραι,
θηλ. hl;f]qo («κωτελά») ἤ tl,f,qo («κωτελέθ»).
π.χ. lfeqo («κωτέλ»),
Ἡ ἐνεργητική μετοχή τῶν ρημάτων πού λήγουν σέ τσαῖραι ἤ χῶλεμ ἔχει κᾶμετς
κάτω ἀπό τό 1ο ριζικό σύμφωνο καί τσαῖραι κάτω ἀπό τό 2ο,
π.χ. dbeK; («κιαβέδ»).
Ἡ παθητική μετοχή ἔχει στό 1ο ριζικό γράμμα κᾶμετς καί στό 2ο σιοῦρεκ,
π.χ. lWfq; («κατούλ»), θηλ. hl;Wfq] («κετουλά»).
Ἡ διάθεση Νιφάλ
Ὁ τετελ. τῆς δευτέρας διαθέσεως σχηματίζεται ὡς ἑξῆς: Στήν ἀρχή τίθεται τό
πρόθημα n, τό ὁποῖο ἔχει ὑφ᾽ ἑαυτό χεῖρεκ βραχύ (nI), καί ἀπό τά τρία ριζικά σύμφωνα
τό 1ο λαμβάνει ὑφ᾽ ἑαυτό σιεβά (ἄφωνο) καί τό 2ο πάθαχ. Ἔτσι ἀπό τό ρ. l[p
(«πα῾άλ»), τό ὁποῖο χρησιμοποιοῦσαν οἱ παλαιές γραμματικές, προῆλθε (γιά τό γ´
ἀρσ. ἑνικ.) ἡ μορφή l[pn] I («νιφ῾άλ»), ἀπό τήν ὁποία καί ἔλαβε τό ὄνομά της ἡ διάθεση
αὐτή. Ἡ Νιφάλ κατά τήν σημασία της εἶναι παθητική.
 Ὁ τετελ. τῆς Νιφάλ σχηματίζεται κατά τήν κλίση του μέ τήν προσθήκη τῶν
ἴδιων καταλήξεων, τίς ὁποῖες λαμβάνει ἡ Κάλ. Ὅταν ἡ κατάληξη ἀρχίζει ἀπό φωνῆεν,
τό προηγούμενο φωνῆεν (δηλ. τό πάθαχ) μεταβάλλεται σέ σιεβά. Ὅταν προστεθεῖ
κατάληξη πού ἀρχίζει ἀπό σύμφωνο, τό πάθαχ διατηρεῖται.
 Τά ἀπαρέμφατα σχηματίζονται ἀπό τά τρία ριζικά γράμματα, στά ὁποῖα προστίθεται τό πρόθημα hi («χί»), τό ὁποῖο ἐπιφέρει δίπλωση τοῦ 1ου ριζικοῦ γράμματος ἐξ
ἀφομοιώσεως τοῦ n τοῦ ἀρχικοῦ προθήματος hi («χίν»). Τό ἀπόλ. ἀπαρέμφατο ἔχει
κάτω ἀπό τό 1ο ριζικό γράμμα κᾶμετς καί κάτω ἀπό τό δεύτερο χῶλεμ (lfoQh; ,i «χικκατώλ», καί ἐνίοτε lfoqn] ,I «νικτώλ»), τό δέ συνεζ. ἔχει κάτω ἀπό τό 1ο ριζικό γράμμα
κᾶμετς καί κάτω ἀπό τό δεύτερο τσαῖραι (lfeQ;hi, «χικκατέλ»).
 Τό β´ ἀρσ. ἑνικ. τῆς Προστακτικῆς ἔχει τήν μορφή τοῦ συνεζ. ἀπαρ., τά δέ ὑπόλοιπα πρόσωπα σχηματίζονται μέ τήν προσθήκη τῶν ἴδιων καταλήξεων, τίς ὁποῖες
λαμβάνει ἡ προστακτική τῆς Κάλ. Ὅταν προστίθεται κατάληξη πού ἀρχίζει ἀπό
σύμφωνο, τό τσαῖραι μεταβάλλεται σέ πάθαχ, ἐνῶ ὅταν προστίθεται κατάληξη πού
ἀρχίζει ἀπό φωνῆεν, τό προηγούμενο φωνῆεν, τό τσαῖραι, ἐκπίπτει σέ σιεβά.
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 Ὁ μή τετελ. σχηματίζεται ἀπό τήν τρισύμφωνη ρίζα, τῆς ὁποίας τό 1ο ριζικό
ἔχει διπλωτικό νταγαίς καί κᾶμετς ὑφ᾽ ἑαυτό, τό δέ 2ο ριζικό τσαῖραι. Στήν μορφή
αὐτή προστίθενται τά γνωστά προθήματα τοῦ μή τετελ., φωνηεντιζόμενα μέ χεῖρεκ,
πλήν τοῦ α´ ἑνικ., τό ὁποῖο φωνηεντίζεται μέ σεγώλ. Τό τσαῖραι τῆς ληγούσης μεταβάλλεται σέ σιεβά μέν πρό τῶν καταλήξεων πού ἀρχίζουν ἀπό φωνῆεν, εἰς πάθαχ δέ
πρό τῶν καταλήξεων πού ἀρχίζουν από σύμφωνο.
 Ἡ μετοχή εἶναι ὅμοια πρός τό γ´ ἀρσ. ἑνικ. τοῦ τετελ. μέ τήν διαφορά ὅτι κάτω
ἀπό τό 2ο ριζικό γράμμα ἔχει κᾶμετς ἀντί πάθαχ.
 Στό συνεζ. ἀπαρ. μέ σύνδεση μέ πρόθεση τό πρόθημα h ἐνίοτε ἀποβάλλεται, π.χ.
lveK;bi («βικιασέλ», «ἐν τῷ κλονίζεσθαι») ἀντί lveK;hiB] («μπεχικιασέλ»).

TETEΛΕΣΜΕΝΟΣ ΝΙΦΑΛ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΙΣΧΥΡΟΥ ΜΗ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ
Ἑνικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ.
γ´ θηλ.
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

lfq]NI
hl;f]q]nI
T;l]fq]nI
T]l]fq]nI
yTil]fqn] I

(«νικτάλ»)
(«νικτελά»)
(«νικτάλτα»)
(«νικτάλτ»)
(«νικτάλτι»)

ἐφονεύθη (αὐτός)
ἐφόνευθη (αὐτή)
ἐφονεύθης (γιά ἀρσ.)
ἐφονεύθης (γιά θηλ.)
ἐφονεύθην

Πληθυντικός Ἀριθμός
γ´ κοινό
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

Wlf]q]nI
µT,l]fq]nI
T,l]fq]nI
Wnl]fq]nI

(«νικτελού»)
(«νικταλτέμ»)
(«νικταλτέν»)
(«νικτάλνου»)

ἐφονεύθησαν
ἐφονεύθητε (γιά ἀρσ.)
ἐφονεύθητε (γιά θηλ.)
ἐφονεύθημεν

Ἀπαρέμφατα
Ἀπόλ.
Συνεζ.

lfoq]nI
lfoQ;hi
lfeQ;hi

(«νικτώλ»)
(«χικκατώλ»)
(«χικκατέλ»)

φονεύεσθαι, φονευθῆναι
φονεύεσθαι, φονευθῆναι
φονεύεσθαι, φονευθῆναι
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Προστακτική
Ἑνικός Ἀριθμός
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.

lfeQ;hi
ylif]Q:hi

(«χικκατέλ»)
(«χικκατελί»)

νά φονευθεῖς
νά φονευθεῖς

Πληθυντικός Ἀριθμός
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.

Wlf]Q:hi
hn:l]fQ;hi

(«χικκατελού») νά φονευθεῖτε
(«χικκατάλνα») νά φονευθεῖτε

ΜΗ TETEΛΕΣΜΕΝΟΣ ΝΙΦΑΛ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΙΣΧΥΡΟΥ ΜΗ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ
Ἑνικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ.
γ´ θηλ.
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

lfeQ;yI
lfeQ;Ti
lfeQ;Ti
ylif]Q:Ti
lfeQ;a,

(«γικκατέλ»)
(«τικκατέλ»)
(«τικκατέλ»)
(«τικκατελί»)
(«ἐκκατέλ»)

φονεύεται (αὐτός)
φονεύεται (αὐτή)
φονεύεσαι (γιά ἀρσ.)
φονεύεσαι (γιά θηλ.)
φονεύομαι

Πληθυντικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ.
γ´ θηλ.
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

Wlf]Q:yI
hn:l]fQ;Ti
Wlf]Q:Ti
hn:l]fQ;Ti
lfeQ;nI

(«γικκατελού») φονεύονται (αὐτοί)
(«τικκατάλνα») φονεύονται (αὐτές)
(«τικατελού») φονεύεσθε (γιά ἀρσ.)
(«τικατάλνα») φονεύεσθε (γιά θηλ.)
(«νικκατέλ») φονευόμαστε
Μετοχή

Παθητ.

lf;q]nI
hl;f;q]nI

(«νικτάλ»)
(«νικταλά»)

φονευόμενος
φονευόμενη
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 58ο

ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
Γ´ ΚΛΙΣΕΩΣ (συνέχεια)
Στό προηγούμενο μάθημα ἀσχοληθήκαμε μέ τά συμφωνόληκτα ἐπίθετα καί ἀπό αὐτά ἐξετάσαμε τά ἀφωνόληκτα (μέ χαρακτήρα ἄφωνο) 1) τρικατάληκτα σέ -ας, -ασα, -αν (πᾶς, πᾶσα,
πᾶν)
2) σέ -εις, -εσσα, -εν (χαρίεις, χαρίεσσα, χαρίεν).
3) Τώρα θά ἐξετάσουμε τά ἀφωνόληκτα τρικατάληκτα σε -ων, -ουσα, -ον.
Παραδείγματα
Ἑκόντες τοῖς νόμοις πείθεσθε· τοῖς γάρ ἄκουσιν ἀνάγκη ἐπιβάλλεται.
Ἀναγιγνώσκομεν ἔτι καί νῦν ἑκόντες τούς πλήρεις θυμοῦ λόγους τοῦ Δημοσθένους.
Ὁ ὕποπτος ὠδηγήθη εἰς τόν ἀνακριτήν ἑκών ἄκων (θέλοντας καί μή, μέ τό ζόρι).
Παραδείγματα κλίσεως τρικαταλήκτων ἐπιθέτων σέ -ων, -ουσα, -ον

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

ἄκων
ἄκοντ-ος
ἄκοντ-ι
ἄκοντ-α
ἆκον

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ἄκουσα
ἆκον
ἑκών
ἀκούσης ἄκοντ-ος
ἑκόντ-ος
ἀκούσῃ
ἄκοντ-ι
ἑκόντ-ι
ἄκουσαν ἆκον
ἑκόντ-α
ἄκουσα
ἆκον
ἑκών

ἑκοῦσα
ἑκούσης
ἑκούσῃ
ἑκοῦσαν
ἑκοῦσα

ἑκόν
ἑκόντ-ος
ἑκόντ-ι
ἑκόν
ἑκόν

ἄκοντ-ες
ἀκόντ-ων
ἄκουσι
ἄκοντ-ας
ἄκοντ-ες

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ἄκουσαι ἄκοντ-α
ἑκόντ-ες
ἀκουσῶν ἀκόντ-ων
ἑκόντ-ων
ἀκούσαις ἄκουσι
ἑκοῦσι
ἀκούσας ἄκοντ-α
ἑκόντ-ας
ἄκουσαι ἄκοντ-α
ἑκόντ-ες

ἑκοῦσαι
ἑκουσῶν
ἑκούσαις
ἑκούσας
ἑκοῦσαι

ἑκόντ-α
ἑκόντ-ων
ἑκοῦσι
ἑκόντ-α
ἑκόντ-α

Ἔχουμε ἀναφερθεῖ σέ προηγούμενα μαθήματα στίς διάφορες μεταβολές, συγχωνεύσεις, ἀποβολές, τροπές συμφώνων, ὅπως π.χ. γράφ-μα  γράμμα, χαρίετ-jα  χαρίεσσα, πάντ-jα 
πᾰν-σα  πᾶσα (τό βραχύ γίνεται μακρό).
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Παρατηρήσεις
Τό ἡμίφωνο j μετά ἀπό τά ντ, νδ, νθ
α) συγχωνεύεται πρῶτα μέ τό ὀδοντικό (τ, δ, θ) σέ σ
β) ἀποβάλλεται τό ν
γ) καί ἐκτείνεται τό προηγούμενο βραχύ φωνῆεν σέ μακρό.
Ἔτσι προκύπτουν οἱ διάφοροι τύποι:
Ὀν. ἑνικοῦ τοῦ θηλ. ἑκοῦσα: ἑκόντ-jα  ἑκόν-σα  ἑκοῦσα, τό ο γίνεται μακρό ου.
συγχώνευση ἀποβολή τό ο ἔγινε ου

Δοτ. πληθ. τοῦ ἀρσ. ἑκών: ἑκόντ-σι πρό τοῦ σ ἀποβάλλεται  ἑκοῦσι
Ὀνομ. καί κλητ. ἑνικοῦ τοῦ οὐδετέρου: ἑκόντ  ἑκόν (τό τ δέν εἶναι ληκτικό σύμφωνο)
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