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 1 Νοεμβρίου 2015
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ

Ὁ 11ος Ψαλμός
1. Ὁ 11ος ψαλμός, πού θά σᾶς ἑρμηνεύσω σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, εἶναι
πολύ ὡραῖος στό περιεχόμενό του, ἀλλά εἶναι δύσκολος στήν ἑρμηνεία του, γι᾽ αὐτό
παρακαλῶ νά προσέξετε ἰδιαίτερα. Δέν φαίνεται ἀπό τήν ἀρχή ἡ ὑπόθεση τοῦ ψαλμοῦ,
γιατί δέν καταλαβαίνουμε ποιός εἶναι αὐτός πού μιλάει καί γιατί. Ὅμως, ἀπό τόν
στίχ. 6, ὅπου μιλάει ὁ Θεός καί λέγει γιά τήν ταλαιπωρία τῶν πτωχῶν καί τῶν ἀδυνάτων («ἀπό τῆς ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν καί ἀπό τοῦ στεναγμοῦ τῶν πενήτων»),
καταλαβαίνουμε ὅτι στήν ἀρχή τοῦ ψαλμοῦ μας ὁμιλεῖ κάποιος ἀντιπρόσωπος τῶν
πτωχῶν ἀνθρώπων. Ὁμιλεῖ καί λέγει ἐναντίον τῶν ἀρχόντων τῆς ἐποχῆς του, οἱ
ὁποῖοι, ὅπως συμβαίνει καί σέ ἄλλες ἐποχές, καταπίεζαν τούς πτωχούς πολίτες καί
τούς ἐκμεταλλεύονταν μέ τίς ἀδικίες πού ἔκαναν ἐναντίον τους. Καί οἱ πτωχοί καί

καταπιεζόμενοι αὐτοί ταλαίπωροι ἄνθρωποι, κατέφυγαν στόν Θεό καί, διά κάποιου
ἀντιπροσώπου τους, τοῦ εἶπαν, «σῶσόν με, Κύριε» (στίχ. 2). Ἄρα πιστεύουν ὅτι ὁ
Θεός μόνο μπορεῖ νά τούς δικαιώσει καί Αὐτός μόνο μπορεῖ νά ἀποκαταστήσει τήν
ἠθική τάξη καί τήν κοινωνική δικαιοσύνη.
2. Ὁμιλοῦντες γιά τούς ἄρχοντές τους οἱ πτωχοί, τούς ὁποίους ὀνομάζουν τιμητικά
«υἱούς τῶν ἀνθρώπων» (στίχ. 2), λέγουν γι᾽ αὐτούς πρῶτον, ὅτι «ἐκλέλοιπεν ὅσιος»
καί δεύτερον, λέγουν ὅτι «ὠλιγώθησαν αἱ ἀλήθειαι» ἀπ᾽ αὐτούς (στίχ. 2). Συνήθως
οἱ ἑρμηνευτές μέ μικρή διόρθωση στό Ἑβραϊκό κείμενο τό «ἐκλέλοιπεν ὅσιος» τό κάνουν νά λέγει «ἐκλέλοιπε ἡ ἀγάπη». Ἔτσι οἱ ἄρχοντες, ὅπως παραπονοῦνται ἐδῶ οἱ
πτωχοί γι᾽ αὐτούς, δέν ἔχουν ἀγάπη οὔτε ἀλήθεια. Μέ τήν λέξη «ἀλήθεια» θά νοήσουμε τήν εἰλικρίνεια, τήν ἐμπιστοσύνη, τήν κοινωνική ἀλληλεγύη. Καί συνεχίζοντας
ὁ ποιητής μας τόν λόγο περί τῶν ἀρχόντων λέγει ὅτι «μάταια ἐλάλησεν ἕκαστος πρός
τόν πλησίον αὐτοῦ» (στίχ. 3). Ὁ καθένας ἀπ᾽ αὐτούς, δηλαδή, λέει «μάταια», ἀνυπόστατα, ψευδῆ πράγματα. Καί ὅταν οἱ ἄρχοντες εἶναι ψεῦτες, τότε στήν κοινωνία
δέν ἐπικρατεῖ ἡ εἰλικρίνεια καί ἡ ἀλληλεγγύη. Τότε «οἱ πάντες τούς πάντας ἀπατοῦν
καί οἱ πάντες τούς πάντας ὑποπτεύονται. Τοιαύτη κοινωνία δέν δύναται ἐπί μακρόν
νά σταθῇ» (Βέλλας)! Πονηροί δέ ὄντες οἱ ἄρχοντες παρουσιάζουν τό ψέμα τους ἐξωτερικά μέ καλό τρόπο, ὥστε νά μήν γίνουν ἀντιληπτοί. Αὐτό θέλει νά πεῖ παρακάτω
ὁ στίχος μας λέγοντας «χείλη δόλια ἐν καρδίᾳ καί ἐν καρδίᾳ ἐλάλησαν» (στίχ. 3β).
Μάλιστα στό Ἑβραϊκό κείμενο τό ἡμιστίχιο αὐτό ἀποδίδεται πιό ἐκφραστικά, γιατί
λέγει: «Ὁμιλοῦν (οἱ ἄρχοντες) μέ ὡραῖα χείλη, ἀλλά μέ διπλῆ καρδιά». Καί ὁ Χρυσόστομος, σάν Χρυσόστομος πού εἶναι, σχολιάζει σύντομα: «Πολλή διπλότης αὐτῶν
ἐν καρδίᾳ» (MPG 55,145). Διπρόσωποι καί δόλιοι ἄνθρωποι!
3. Αὐτοί οἱ ἄρχηστοι ἄρχοντες, ἀφοῦ μέ ἀπάτη καί δόλια μέσα καί μέ ἐκμετάλλευση
ἀπέκτησαν δύναμη καί πλοῦτο, ἔγιναν ὑπερήφανοι καί ἀλαζόνες. Μέθυσαν! Καί στήν
μέθη τῆς ἀλαζονείας τους στρέφονται καί ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ποιητής
μας θέλει τήν ἐξολόθρευσή τους καί λέγει: «Ἐξολοθρεύσει Κύριος πάντα τά χείλη τά
δόλια καί γλῶσσαν μεγαλορρήμονα» (στίχ. 4).
Αὐτήν δέ τήν κατά τοῦ Θεοῦ ἀλαζονεία τῶν ἀρχόντων θέλοντας νά στηλιτεύσει ὁ
ποιητής μας μᾶς ἀναφέρει τά ἴδια τους τά λόγια· ἔλεγαν: «Μέ τήν γλῶσσα μας ἐγίναμε μεγάλοι καί δυνατοί («μεγαλυνοῦμεν»)· τά χείλη μας εἶναι μαζί μας, γιά νά μᾶς
ἐξυπηρετοῦν. Ποιός μπορεῖ νά γίνει κύριος, ἀνώτερος ἀπό μᾶς;» (στίχ. 5). Κανένας,
οὔτε αὐτός ὁ Θεός!... Καί ὁ Χρυσόστομος λέγει ὡραῖα: «Μαινομένων καί παραφρόνων
τά ρήματα» (MPG 55,146).
4. Τελειώνει ἐδῶ ὁ ποιητής μας τόν λόγο του κατά τῶν ἐκμεταλλευτῶν καί ἀδίκων
ἀρχόντων καί περιμένουμε τώρα μέ ἀγωνία νά ἀκούσουμε τήν ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ
στήν προσευχή τῶν πενήτων. Ἡ ἀπάντηση, πού δίνεται ἀπό κάποιο ἱερέα ἤ προφήτη,
ὡς ἀντιπρόσωπο τοῦ Θεοῦ, εἶναι παρήγορη: Ὁ Θεός δέν εἶναι ἀδιάφορος στήν ταλαι186

πωρία τῶν πτωχῶν καί τόν στεναγμό τῶν πενήτων καί τώρα θά ἐνεργήσει ὑπέρ αὐτῶν
(στίχ. 6).
Ὁ Θεός ὑπόσχεται ὅτι θά φέρει τήν σωτηρία («θήσομαι ἐν σωτηρίᾳ») «στούς στενάζοντας» (στίχ. 6· ἔτσι πρέπει νά ἀναγνώσουμε στό Ἑβραϊκό κείμενο τήν ἀντίστοιχο
φράση τοῦ «παρρησιάσομαι ἐν αὐτῷ» = ὁμιλῶ μέ παρρησία, μέ θάρρος καί ἐμπιστοσύνη). Ἡ ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ πραγματικά εἶναι παρήγορη σέ ὅλους ὅσους κατά καιρούς στενάζουν κάτω ἀπό τήν ὠμή βία καί ἀδικία τῶν ἀρχόντων.
5. Γεμάτοι χαρά καί παρηγορία οἱ πτωχοί καί ἀδικούμενοι πολίτες ἐγκωμιάζουν μέ
χαρά τά παρήγορα λόγια τοῦ Θεοῦ καί τά χαρακτηρίζουν ἁγνά, καθαρά, ὅπως ὁ ἄργυρος, πού περνάει ἀπό τήν φωτιά καί εἶναι ἑπτά φορές καθαρισμένος (στίχ. 7). Τίποτε
τό ψεύτικο καί τό δόλιο δέν ἔχουν τά λόγια τοῦ Θεοῦ, ἀντίθετα μέ τό ψέμα καί τήν δολιότητα τῶν ἀρχόντων, γιά τούς ὁποίους μίλησε ὁ ψαλμός μας. Βεβαιωμένοι τώρα
στήν πίστη τους στά λόγια τοῦ Θεοῦ οἱ πτωχοί καί οἱ πένητες λέγουν μέ βεβαιότητα
ὅτι ὁ Θεός θά τούς φυλάξει καί θά τούς διατηρήσει σώους καί ἀβλαβεῖς ἀπό τήν γενεά
τήν πονηρή, στήν ὁποία ζοῦν (στίχ. 8), ἔστω καί ἄν πολλοί ἀσεβεῖς τούς περικυκλώνουν,
ἔστω καί ἄν ἐπικρατεῖ μεγάλη διαφθορά μεταξύ τῶν ἀνθρώπων (στίχ. 9).
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ

Ψαλμός 12
Η ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΘΕΟ
1. Τό κήρυγμά μου σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά ἀναφέρεται στόν 12ο
Ψαλμό. Ὁ ποιητής τοῦ Ψαλμοῦ αὐτοῦ ἀρχίζει μέ μία ἀπογοητευτική κραυγή:
«Ἕως πότε, Κύριε;» (στίχ. 2). Πόσες φορές δέν ἔχουμε ἐκβάλει καί ἐμεῖς οἱ
ἴδιοι τήν κραυγή αὐτή, ἀλλά καί τήν ἔχουμε ἀκούσει ἀπό τούς ἄλλους; Ὁ ποιητής μας παραπονεῖται στόν Θεό ὅτι τόν λησμόνησε ἐντελῶς («ἐπιλήσῃ μου εἰς
τέλος;») καί ὅτι συνεχῶς ἀποστρέφει τό πρόσωπό Του ἀπ᾽ αὐτόν (στίχ. 2β).
Στήν συνέχεια ὁ ψαλμωδός μας φαίνεται ὅτι βασανίζεται «ἡμέρας καί νυκτός»
(στίχ. 3), χωρίς ὅμως νά μᾶς λέει τόν λόγο τῶν βασάνων του, τῶν «ὀδυνῶν»
του. Μᾶς μιλάει ὅμως παρακάτω γιά «ἐχθρό» του, ὁ ὁποῖος φαίνεται ὅτι τόν
ἔχει καταβάλει, γι᾽ αὐτό καί παραπονεῖται λέγοντας: «Ἕως πότε ὑψωθήσεται
ὁ ἐχθρός μου ἐπ᾽ ἐμέ;» (στίχ. 3β). Ἄν λάβουμε ὑπ᾽ ὅψιν τήν ἐπιγραφή τοῦ Ψαλμοῦ, ὅτι αὐτός γράφτηκε ἀπό τόν Δαβίδ, τότε θά ποῦμε ὅτι ὁ ἐχθρός ἐδῶ εἶναι
ὁ Σαούλ, ὁ ὁποῖος, ὅπως ξέρουμε (βλ. Α´ Βασ. 27,1 ἑξ.), ἐδίωκε πραγματικά
τόν Δαβίδ καί τόν ἀνάγκαζε νά καταφεύγει πότε στόν Ἀγχούς, τόν βασιλέα τῆς
Γέθ, πότε στό σπήλαιο Ὀδαλλάμ, πότε στήν Μασσηφάτ τῆς Μωάβ καί πότε
στήν ἔρημο Μασαρέμ, στό ὄρος Ζίφ.
2. Στά κυνηγητά ἀπό τόν ἐχθρό του ὁ ποιητής μας καταφεύγει στόν Θεό καί
ἀφοῦ τοῦ λέγει τόν πόνο του μέ τό «ἕως πότε, Κύριε;», τόν παρακαλεῖ τώρα νά
ἐπιβλέψει τό πρόσωπόν Του πρός αὐτόν καί νά τοῦ φωτίσει τά μάτια του. «Ἐπίβλεψον, εἰσάκουσόν μου, Κύριε ὁ Θεός μου· φώτισον τούς ὀφθαλμούς μου, μήποτε
ὑπνώσω εἰς θάνατον» (στίχ. 4), λέγει. Παρακαλεῖ, δηλαδή, τόν Θεό ἀντί νά τοῦ
ἀποστρέψει τό πρόσωπό Του, ὅπως παραπονέθηκε πρίν ἀπό λίγο, τώρα νά στρέψει
τό πρόσωπό Του εὐνοϊκά σ᾽ αὐτόν καί νά τόν εὐσπλαχνισθεῖ. Αὐτό θά τόν ζωογονήσει ψυχικά καί σωματικά καί θά τόν ἀνορθώσει. Αὐτό σημαίνει τό «φώτισον
τούς ὀφθαλμούς μου», πού εἶπε πρίν ἀπό λίγο στόν Θεό. Γιατί, ὅσοι εἶναι κατα188

πεσμένοι ψυχικά καί σωματικά νοιώθουν ὅτι ἔχουν σκοτισμένους τούς ὀφθαλμούς
τους. Ἄν ὅμως ὁ Θεός, λέγει στήν συνέχεια ὁ ποιητής μας, δέν τόν ὑπερασπιστεῖ
καί δέν τόν βοηθήσει, τότε ὁ ἐχθρός του θά γίνει πιό θρασύς καί πιό ἐπιθετικός
ἐναντίον του καί θά λέγει: «Ἴσχυσα πρός αὐτόν» (στίχ. 5)! Τόν κατενίκησα!
Τότε καί ὅλοι οἱ σύμμαχοι καί φίλοι τοῦ ἐχθροῦ τοῦ ποιητοῦ μας, πού τόν κατέθλιβαν καί αὐτοί, θά χαροῦν χαρά μεγάλη, γιατί θά τόν βλέπουν ἐντελῶς ἡττημένον («οἱ θλίβοντές με ἀγαλλιάσονται, ἐάν σαλευθῶ», στίχ. 5).
3. Ὁ Ψαλμός τελειώνει μέ τήν γλυκειά ἐλπίδα, πού ἔχει ὁ ποιητής μας στό
ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὅτι θά τόν βοηθήσει καί θά τόν σώσει: «Ἐγώ δέ ἐπί τῶ ἐλέει
Σου ἤλπισα», λέγει (στίχ. 6). Καί αὐτό βεβαίως τοῦ δίνει μεγάλη χαρά, τοῦ δίνει
ἀγαλλίαμα. Γι᾽ αὐτό καί ἀμέσως παρακάτω λέγει: «Ἀγαλλιάσεται ἡ καρδία μου
ἐν τῷ σωτηρίῳ σου» (στίχ.6). Εὐγνώμων δέ ὁ ποιητής μας γιά τήν σωτηρία
πού θά τοῦ δώσει ὁ Θεός ὑπόσχεται ὅτι θά Τόν ὑμνεῖ καί θά Τόν δοξάζει. «῎Ασω
τῷ Κυρίῳ τῶ εὐεργετήσαντί με καί ψαλῶ τῷ ὀνόματι Κυρίου τοῦ Ὑψίστου»
(στίχ. 6), λέγει.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ

Ψαλμός 13
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ
1. Παρακαλῶ, χριστιανοί μου, νά προσέξετε τό κήρυγμα πού θά κάνω σήμερα ἑρμηνεύοντας τόν 13ο Ψαλμό. Ὁ Ψαλμωδός μιλάει γιά ἕναν ἄθεο ἄνθρωπο, πού στήν καρδιά του πρῶτα, μυστικά, ἀλλά καί φανερά ἔπειτα, διακήρυξε ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός.
«Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός» (στίχ. 1)!... Τό σύνθημα τοῦ ἀνθρώπου
αὐτοῦ φαίνεται ὅτι ἐπηρέασε τήν κοινωνία, γιατί στήν συνέχεια ὁ ποιητής μας παρουσιάζει μία κοινωνία στά «κακά της χάλια»!... Ἔτσι εἶναι, ἀδελφοί μου! Γιά ἕναν
πού δέν ὑπάρχει Θεός ὅλα ἐπιτρέπονται! Καί οἱ ἀνηθικότητες καί οἱ φόνοι καί οἱ ἀπάτες, ὅλα-ὅλα ἐπιτρέπονται στήν ἄθεη κοινωνία. Γι᾽ αὐτό καί παρακάτω λέγει ὁ Ψαλμωδός μας περί τῶν πολιτῶν τῆς ἀθέου κοινωνίας: «Διεφθάρησαν καί ἐβδελύχθησαν
ἐν ἐπιτηδεύμασιν· οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός» (στίχ. 1) Καί
στήν συνέχεια λέγει ὁ Ψαλμωδός μας πιό κτυπητές ἐκφράσεις χαρακτηρίζοντας τούς
ἀνθρώπους μιᾶς ἄθεης κοινωνίας. Λέγει δηλαδή γι᾽ αὐτούς ὅτι «ὅλοι τους παρεξέκλιναν», ὅλοι τους «ἐξαχρειώθηκαν» («ἅμα ἠχρειώθησαν»)· ὁ λάρυγγάς τους, γιά τά
λόγια πού ἐκστομίζουν, εἶναι σάν «ἀνοικτός τάφος», πού βρωμάει («τάφος ἀνεῳγμένος
ὁ λάρυγξ αὐτῶν»), τά χείλη τους στάζουν «δηλητήριο φαρμακερῶν ἀσπίδων» καί τά
πόδια τους τρέχουν «ἐκχέαι αἷμα», νά διαπράξουν, δηλαδή, φόνους (στίχ. 3). «Χαρεῖτε», λοιπόν, τήν κοινωνία τῶν ἀθέων, πού ὁ ἄρχοντάς τους διεκήρυξε καί φρόντισε
νά ἐφαρμόσει τό σύνθημα «οὐκ ἔστι Θεός»!... Ἀπό τά παραπάνω, χριστιανοί μου, φαίνεται ὅτι ἡ ἀθεΐα φέρει πολλή ἀμαρτία. Τό «οὐκ ἔστι Θεός» (στίχ. 1) φέρει τό «πάντες
ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός» καί
τά ὑπόλοιπα θλιβερά καί ἀποτροπιαστικά, πού εἴπαμε παραπάνω (στίχ. 3).
2. Τήν διαπίστωση τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς τῶν ἀθέων κάνει ὁ Ἴδιος ὁ Θεός. Ὅπως
παλαιά, στόν καιρό τοῦ κατακλυσμοῦ καί στίς ἡμέρες τῆς πυργοποιΐας καί τῶν Σοδόμων καί Γομόρρων (βλ. Γεν. 6,5-12. 11,5. 18,21), ὁ Ἴδιος ὁ Θεός διεπίστωσε τήν
κακία καί τήν διαφθορά τῶν ἀνθρώπων καί ἐπέφερε τήν καταστροφή τους, ἔτσι καί
τώρα, ὁ Ἴδιος ὁ Θεός «ἔσκυψε ἀπό τόν οὐρανό», λέγει παραστατικά ὁ Ψαλμός μας,
γιά νά δεῖ σ᾽ αὐτή τήν κοινωνία «εἴ ἐστι συνιῶν ἤ ἐκζητῶν τόν Θεόν» (στίχ. 2). Ἀλλά
ὁ Θεός, ἐκτός ἀπό τά ἁμαρτήματα τῶν ἀνθρώπων τῆς ἀθέου κοινωνίας, γιά τά ὁποῖα
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μιλήσαμε παραπάνω, διαπιστώνει κάι ἄλλο σοβαρό ἁμάρτημά τους: Οἱ ἄνθρωποι εἶναι
«δημοβόροι», ὅπως λέγει κάπου ὁ Ὅμηρος. Κατατρώγουν τόν λαό μέ τόση ἀναισθησία
μέ ὅση τρῶνε τό ψωμί τους!: «Οἱ ἐσθίοντες τόν λαόν μου – λέγει ὁ Θεός – ἐν βρώσει
ἄρτου» (στίχ. 4). Εἶναι τό ἴδιο μέ αὐτό πού λέγει ὁ Θεός ἀλλοῦ πρός τούς ἄρχοντες:
«Φέρεστε στό λαό μου σάν νά ἦταν ζῶα, πού πᾶνε γιά σφαγή. Τούς γδέρνετε καί
παίρνετε τό δέρμα τους καί ξεκολλᾶτε τίς σάρκες τους ἀπό τά κόκκαλά τους. Τρέφεστε μέ τίς σάρκες τοῦ λαοῦ μου, τούς κάνετε κομμάτια σάν νά ἦταν κρέας γιά τήν
χύτρα. Μέ αὐτόν τόν τρόπο κακομεταχειρίζεστε τόν λαό μου» (Μιχ. 3,2-3)!...
Ἡ κοινωνία λοιπόν τῶν ἀνθρώπων, πού διαμορφώθηκε μέ τό σύνθημα «οὐκ ἔστι
Θεός» παρουσιάζει μεγάλη ἀθλιότητα ὅλων τῶν ἀνθρώπων· ἀλλά οἱ ἄρχοντές τους,
μαζί μέ τά ἄλλα, εἶναι καί καταπιεστές τῶν πτωχῶν καί τῶν ἀδυνάτων. Καταπατοῦν
κάθε ἐπιθυμία τους. «Βουλήν πτωχοῦ κατῃσχύνατε», λέγει ὁ Θεός σ᾽ αὐτούς. Ὁ
πτωχός ὅμως καί ὁ ἀνίσχυρος, τόν ὁποῖον ἀδικοῦν αὐτοί οἱ ἄθεοι ἐξουσιαστές ἔχει
ἐλπίδα τόν Θεό. «Κύριος ἐλπίς αὐτοῦ ἐστι», λέγει ὁ Ψαλμός μας γιά τόν πτωχό (στίχ.
6). Ὁ Κύριος εἶναι «ἐν γενεᾷ δικαίων» (στίχ. 5) τήν ὁποίαν ὅμως καταφρονοῦν οἱ
ἄθεοι.
3. Ἄθλια εἶναι, χριστιανοί μου, ἡ ζωή καί ἡ κοινωνία τῶν ἀνθρώπων χωρίς τόν Θεό.
Δέν μπορεῖ νά ζήσει ὁ ἄνθρωπος χωρίς τόν Θεό, γιατί εἶναι πλασμένος γι᾽ Αὐτόν. Ὅπως
τό ψάρι ἔγινε γιά τό νερό, ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος ἔγινε γιά τόν Θεό. Καί ἐπειδή οἱ ἄθεοι
ἀπέβαλαν τόν Θεό ἀπό τήν ψυχή τους καί τήν ζωή τους, κατ᾽ ἀνάγκην θά ἔχουν γιά
θεό καί θεούς ἄλλα δικά τους κατασκευάσματα, δεισιδαιμονίες καί ἀνύπαρκτα φαντάσματα. Αὐτά ὅμως δέν θά τούς δίνουν χαρά καί ἀνάπαυση στήν ζωή, ἀλλά θά τούς
φέρουν φόβο καί ταραχή. Γι᾽ αὐτό καί λέγει παρακάτω ὁ ψαλμός μας περί ἀθέων ὅτι
«ἐκεῖ ἐδειλίασαν φόβον, οὗ οὐκ ἦν φόβος» (στίχ. 5)!
Τέλος πάντων! Ὅλη ἡ ταλαιπωρία καί ἡ ἀθλιότητα τῶν ἀθέων ἑρμηνεύεται, ὅπως
λέγει ὁ Ψαλμωδός μας, ἀπό τό ὅτι αὐτοί ἀποκόπηκαν ἀπό τόν Θεό καί δέν προσεύχονται
σ᾽ Αὐτόν: «Τόν Κύριον οὐκ ἐπεκαλέσαντο» (στίχ 4β)· δέν ἔχουν τό γλυκό καί προστατευτικό αἴσθημα τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ: «Οὐκ ἔστι φόβος Θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν
αὐτῶν» (στίχ. 3β).
4. Ὁ Ψαλμωδός μας στρέφει τέλος τά βλέμματά του στόν εὐλογημένο λαό τοῦ
Θεοῦ, στά τέκνα τῆς Σιών, σ᾽ αὐτούς πού πάσχουν ἀπό τήν κακία καί τήν καταδυνάστευση τῶν κακῶν ἐξουσιαστῶν. Γι᾽ αὐτό καί τελειώνει τόν ψαλμό του μέ προσευχή
ὑπέρ αὐτῶν· ὑπέρ ἀπαλλαγῆς τους ἀπό τά δεινά καί ἀπελευθέρωσής τους ἀπό τήν
αἰχμαλωσία καί ἐπιστροφῆς τους στήν γλυκειά πατρίδα τους.
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Ψαλμός 14
ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΝΑΟ Ο ΠΙΣΤΟΣ
1. Στήν ἑρμηνεία τοῦ ἱεροῦ Ψαλτηρίου πού κάνουμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί,

βρισκόμαστε στόν 14ο Ψαλμό, τόν ὁποῖο θά σᾶς ἑρμηνεύσω σήμερα. Παρακαλῶ
προσέξτε τήν ἑρμηνεία του.
Ὑπῆρχε παλαιά συνήθεια ὁ ἱερεύς, στεκόμενος μπροστά στίς πύλες τοῦ ἱεροῦ
Ναοῦ, νά ἐρωτᾶ τούς ἐρχομένους πιστούς, ἄν εἶναι καλά προετοιμασμένοι, γιά
τήν προσευχή καί τήν θυσία πού θά προσφέρουν στόν Ναό (βλ. Α´ Βασ. 21,1.
Ἀγγ. 2,11. Ζαχ. 7,1). Στόν Ψαλμό μας ὅμως ἐδῶ, ἀντίθετα πρός τήν πρώτη
παλαιά συνήθεια, ὁ πιστός ἐρωτᾶ τόν ἱερέα καί ὄχι ὁ ἱερέας τόν πιστό, πῶς πρέπει
νά εἶναι, γιά νά παρασταθεῖ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου στόν Ναό κατά τήν θεία λατρεία
(στίχ. 1). Ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη ἀκόμη ὁ ἱερός Ναός ἐθεωρεῖτο ὡς τόπος
παρουσίας τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ἁπλᾶ ὡς τόπος συγκεντρώσεως τῶν πιστῶν. Καί
ἀφοῦ λοιπόν ὁ Ναός εἶναι τόπος παρουσίας τοῦ Θεοῦ, ὁ πιστός, πού ἐπισκέπτεται
τόν Ναό, θεωρεῖται ἐκεῖ φιλοξενούμενος ἀπό τόν Θεό. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Ψαλμός μας
ἐδῶ λέγει, «Κύριε τίς “παροικήσει” ἐν τῷ σκηνώματί σου» (στίχ. 1)
2. Μᾶς κάνει ἐντύπωση, ἀγαπητοί μου, ἡ ἀπάντηση τοῦ ἱερέα στόν ἐρωτῶντα
πιστόν. Πρέπει νά ἦταν πολύ καλός ὁ ἱερεύς αὐτός καί πολύ μορφωμένος θεολογικά. Πρέπει νά εἶχε διαβάσει πολύ τήν διδασκαλία τῶν προφητῶν. Γιατί στήν
ἀπάντησή του πρός τόν πιστό Ἰουδαῖο πού τόν ἐρωτᾶ, τί πρέπει νά ἔχει γιά νά
παρουσιασθεῖ στόν Ναό καί νά παρασταθεῖ στόν Θεό, αὐτός (ὁ ἱερεύς) δέν τοῦ
λέγει νά προσκομίσει ὑλικές προσφορές – πού ἕνας πλούσιος μπορεῖ νά τό κάνει –,
ἀλλά τοῦ λέγει νά εἶναι κοσμημένος μέ ἀρετές. Καί κατά πρῶτον, τοῦ λέγει γενικά, ὅτι πρέπει νά εἶναι «ἄμωμος» (στίχ. 2), νά εἶναι δηλαδή τέλειος ἠθικά.
Ἔπειτα τοῦ λέγει εἰδικά τίς ἀρετές πού πρέπει νά ἔχει. Πρέπει νά εἶναι δίκαιος
καί νά «λαλεῖ ἀλήθεια στήν καρδία του» (στίχ. 2), νά ἔχει δηλαδή εἰλικρινῆ
σκέψη καί θέληση. Τοῦ λέγει μετά, νά μήν ἔχει «δόλια» γλώσσα (στίχ. 3), νά
μήν διαβάλλει, δηλαδή, τούς ἄλλους ἀνθρώπους, οὔτε νά τούς ὀνειδίζει (στίχ. 3).
Ἀκόμη περισσότερο, αὐτός πού θέλει νά γίνει δεκτή ἡ προσφορά του ἀπό τόν Θεό
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στόν Ναό, πρέπει νά συναναστρέφεται μέ τούς εὐσεβεῖς καί νά τούς τιμᾶ (βλ.
καί Ψαλμ. 1) καί, ἀντίθετα, νά καταφρονεῖ αὐτούς πού πράττουν τό κακό (στίχ.
4). Ἀκόμη, ὁ πιστός πού ἐμφανίζεται στόν Ναό γιά νά λατρεύσει τόν Θεό, πρέπει
νά μήν εἶναι ἐπίορκος· γιατί πολλοί σέ στιγμή ἀνάγκης ἤ ἀπερισκεψίας δίνουν
ὅρκο ὅτι θά κάνουν αὐτό ἤ ἐκεῖνο, καί ἔπειτα λησμονοῦν τόν ὅρκο τους (στίχ. 4).
Τέλος ὁ εὐσεβής, πού θέλει νά λατρεύσει σωστά τόν Θεό στόν Ναό, πρέπει νά
μήν δανείζει μέ τόκο (βλ. ἐξ, 22,25. Λευιτ. 25,37. Ἰεζ. 18,8) καί κατά τήν
ἀπονομή τοῦ δικαίου νά μήν δωροδοκεῖται, πράγμα πού ἀποβαίνει ἐναντίον τῶν
ἀθώων (στίχ. 5· «δῶρα ἐπ᾽ ἀθώους οὐκ ἔλαβεν»).
3. Ἀσφαλῶς, ὅποιος ἔχει αὐτές τίς ἀρετές πού εἶπε παραπάνω ὁ Ψαλμωδός
μας, δηλαδή: ῞Οποιος ἔχει δικαιοσύνη καί φιλαλήθεια (στίχ. 2)· ὅποιος δέν κατηγορεῖ καί δέν ὀνειδίζει κανένα (στίχ. 3) καί εἶναι φίλος τῶν φίλων τοῦ Θεοῦ(!),
φίλος τῶν εὐσεβῶν δηλαδή ἀνθρώπων, καί ἀπέχει ἀπό τούς ἀσεβεῖς (στίχ. 4)·
καί τέλος, ὅποιος δέν εἶναι ἐπίορκος καί δέν δανείζει μέ τόκο, οὔτε δωροδοκεῖται
γιά νά ἀδικήσει τόν δίκαιο (στίχ. 5), αὐτός θά ἔχει μεγάλη εὐλογία ἀπό τόν Θεό,
λέγει ὁ ἱερεύς στόν ἐρωτῶντα αὐτόν ἀπό τήν ἀρχή εὐσεβῆ Ἰουδαῖο. Αὐτό θέλει
νά πεῖ τό τέλος τοῦ Ψαλμοῦ μας, «ὁ ποιῶν ταῦτα οὐ σαλευθήσεται εἰς τόν αἰῶνα»
(στίχ. 5).
4. Τό δίδαγμα τοῦ Ψαλμοῦ μας, ἀδελφοί χριστιανοί, πού εἶναι ἕνα ὑψηλό κήρυγμα καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος πλησιάζει καί εὐαρεστεῖ
τόν Θεό ὄχι μέ ἐξωτερικούς τύπους τῆς λατρείας, ἀλλά μέ τήν ἀρετή του, μέ
τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ἀληθινή λατρεία στόν Θεό εἶναι αὐτή πού
προσφέρεται ὄχι ἀπό χέρια γεμάτα μέ ὑλικές προσφορές, ἀλλά ἀπό χέρια καθαρά
ἀπό ἀδικίες καί δολιότητες. Αὐτό εἶναι τό κήρυγμα τῶν προφητῶν τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης, τό κήρυγμα τό ὁποῖο μεταδίδει δυνατά καί ἠχηρά ὁ μικρός μας 14ος
Ψαλμός τοῦ Ψαλτηρίου μας.
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Ψαλμός 15
ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΘΕΟ ΜΑΣ!
1. Σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν 15ο Ψαλμό. Ὁ Ψαλμός
αὐτός ἐπιγράφεται «στηλογραφία τῷ Δαβίδ». Εἶναι ἕνα ὡραῖο κείμενο, σάν ἕνας
στῆλος, σάν ἕνας ἀνδριάντας, πού παρουσιάζει καί κηρύττει τήν ἀκλόνητη πίστη
τοῦ Δαβίδ στόν ἀληθινό Θεό. Καί ἀκόμη ὁ Ψαλμός αὐτός παρουσιάζει τά ὡραῖα
βιώματα καί σκιρτήματα τοῦ Δαβίδ ἀπό τήν πίστη αὐτή στόν Θεό.
Ὅπως διαβάζουμε στήν Παλαιά Διαθήκη (βλ. Α´ Βασ. 26,12) ὁ Δαβίδ διωκόμενος ἐπλανᾶτο στήν ξένη χώρα καί ζητοῦσε φιλοξενία μεταξύ τῶν ἀλλοθρήσκων. Ὅπως δέ τό καταλαβαίνουμε, πολλές φορές ὁ Δαβίδ θά ἐνοχλεῖτο ἀπό
τούς ἀλλοπίστους γιά νά ἀρνηθεῖ τόν δικό του Θεό, τόν Γιαχβέ, καί νά λατρεύσει
τούς δικούς τους θεούς καί νά προσφέρει θυσία σ᾽ αὐτούς. Αὐτή πρέπει νά εἶναι
ἡ κατάσταση στήν ὁποία μᾶς μεταφέρει ἐδῶ ὁ Ψαλμός μας.
Ὁ Δαβίδ ἀρχίζει λέγοντας τρεῖς φορές τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ὅπως φαίνεται στό
πρωτότυπο Ἑβραϊκό κείμενο, ὀνομάζει τόν Θεό μέ διάφορες ὀνομασίες: Ἐλ,
Γιαχβέ καί Ἀδωναΐ. Δέν λέει τήν γενική ὀνομασία «Θεέ», πού τήν λένε καί οἱ
ἄλλοι λαοί, γιά τούς δικούς τους ψεύτικους θεούς, ἀλλά λέει τά ὀνόματα τοῦ δικοῦ
του ἀληθινοῦ Θεοῦ. Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν ξεχνάει τόν Θεό του. Ἀπό τήν ἀρχή ὁ
Δαβίδ, σ᾽ αὐτούς τούς ἀλλόθρησκους, πού τόν προτρέπουν νά ἀλλάξει τήν πίστη
του, τούς λέγει ὅτι ὁ Γιαχβέ, ὁ Θεός του, Αὐτός εἶναι ἡ ἐλπίδα του (στίχ. 1) καί
Αὐτός εἶναι ὁ Κύριός του: «Εἶπα τῷ Κυρίῳ μου: Κύριός μου εἶ σύ» (στίχ. 2).
2. Στήν συνέχεια ὁ Δαβίδ παρουσιάζει τόν Θεό του, γιά νά δείξει τήν ἀνωτερότητά Του ἀπό τούς ψεύτικους θεούς, καί δέν εἶναι λοιπόν δυνατόν νά Τόν ἀρνηθεῖ.
Γιά τό Θεό του λοιπόν ὁ Δαβίδ λέγει «τῶν ἀγαθῶν μου οὐ χρείαν ἔχεις» (στίχ.
2). Δέν ἔχει ἀνάγκη ὁ Θεός τοῦ Δαβίδ ἀπό ὑλικές τροφές καί ποτά, ὅπως οἱ θεοί
τῶν ἄλλων λαῶν, στούς ὁποίους οἱ λάτρεις τους πήγαιναν μέλι καί γάλα καί κρέατα
γιά νά φάγουν καί νά πιοῦν. Ὁ Θεός τοῦ Δαβίδ ὁ ἀληθινός, εἶναι πνεῦμα, καί λοιπόν,
«ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» Αὐτόν (Ἰωάν. 4,24).
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3. Ὅτι ὁ Θεός τοῦ Δαβίδ εἶναι ἀληθινός φαίνεται καί ἀπό τό ὅτι εἶναι σωστοί
καί ἀληθινοί ὅσοι Τόν λατρεύουν. Εἶναι ἅγιοι! Ἡ πίστη τοῦ Δαβίδ βγάζει θαυμαστούς ἁγίους. «Τούς ἁγίους τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος» (στίχ.
3), λέγει ὁ Ψαλμός. Βέβαια καί οἱ ἅγιοι ἔχουν δυσκολίες στήν ζωή τους καί αὐτοί
ἔχουν ταλαιπωρίες καί ἀσθένειες· καί μάλιστα λέγει ὁ Ψαλμωδός μας ὅτι «ἐπληθύνθησαν αἱ ἀσθένειαι αὐτῶν». Ὅμως μέ τήν ἁγιότητά τους τά ξεπερνᾶνε ὅλα
γρήγορα. Γι᾽ αὐτό παρακάτω λέγει ὁ ψαλμωδός «μετά ταῦτα ἐτάχυναν»· οἱ
ἀρρώστιες «ἐτάχυναν» (στίχ. 4). Ξεπεράστηκαν γρήγορα μέ τήν βοήθεια τοῦ
Θεοῦ, γιατί «τοῖς ἁγίοις τῆς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος» (στίχ. 3).
4. Ἀφοῦ λοιπόν ὁ Δαβίδ εἶναι πιστός στόν Θεό του, λέγει τώρα μέ σταθερότητα
ὅτι ποτέ δέν θά πάει στίς συγκεντρώσεις τῶν ἀλλοθρήσκων καί ποτέ δέν θά προσφέρει αἱματηρές θυσίες σ᾽ αὐτές: «Οὐ μή συναγάγω τάς συναγωγάς αὐτῶν ἐξ
αἱμάτων». Καί ἀκόμη περισσότερο, ποτέ δέν θά μολύνει τά χείλη του λέγοντας
τά ὀνόματα τῶν ψεύτικων θεῶν (στίχ. 4), ὅπως τά ὀνόματα Καμώς, Μολώχ,
Βάαλ καί Ἀστάρτη.
5. Παρακάτω στόν Ψαλμό μας, ἀγαπητοί, ὁ Δαβίδ παριστάνεται ὡς πολύ δεμένος μέ τόν Θεό, σάν ἱερέας Του. Καί ὅπως οἱ Λευῖτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
ἔλαβαν ὡς κληρονομιά τους τόν Ἴδιο τόν Θεό καί ὄχι μερίδα γῆς (βλ. Ἀριθμ.
18,20. Δευτ. 10,9), ἔτσι λέγει καί ὁ Δαβίδ γιά τόν ἑαυτό του. Λέγει ὅτι «Κύριος
μερίς τῆς κληρονομίας μου καί τοῦ ποτηρίου μου» (στίχ. 5). Αὐτή ἡ κληρονομία
τοῦ μετρήθηκε («σχοινία ἐπέπεσέ με ἐν τοῖς κρατίστοις», στίχ. 6), κληρονομία,
τήν ὁποία ἀμέσως παρακάτω τήν ὀνομάζει «κράτιστη» (στίχ. 6). Ὑπέροχη, δηλαδή! Ἀσύγκριτη! Ναί, χριστιανέ μου, δέν ὑπάρχει τίποτε ἀνώτερο καί τίποτε
καλύτερο ἀπό τό νά εἶσαι ἀφιερωμένος στόν Θεό. Καί αὐτή ἡ κληρονομία, τό νά
εἶσαι δηλαδή τοῦ Θεοῦ, ἔχει καί «ποτήριον». Ἔτσι εἶπε παραπάνω ὁ Δαβίδ:
«Κύριος μερίς τῆς κληρονομίας μου καί τοῦ ποτηρίου μου» (στίχ. 5). Ποιό εἶναι
αὐτό τό «ποτήριον»; Δέν νομίζετε, χριστιανοί μου, ὅτι ἐδῶ ὁ Ψαλμός μιλάει προφητικά γιά τήν θεία Κοινωνία; Ναί, αὐτό εἶναι! Ὤ, αὐτό τό θεῖο Ποτήρι. «Τό
Ποτήριόν Σου, ὦ Θεέ, μεθύσκον μέ ὡσεί κράτιστον»!
6. Μετά ἀπό αὐτά ὁ Δαβίδ δίνει ἱερή ὑπόσχεση ὅτι τόν Θεό του, τόν Γιαχβέ,
δέν θά τόν ἀρνηθεῖ ποτέ. Ὑπόσχεται ὅτι «εὐλογήσω τόν Κύριον τόν συνετίσαντά
με» (στίχ. 7)! Θά δοξάζει, δηλαδή, πάντα τόν Θεό του, πού τόν φώτισε νά Τόν
γνωρίσει καί νά Τόν ἀγαπήσει καί νά πάρει αὐτή τήν ἀπόφαση, τό νά εἶναι γιά
πάντα πιστός σ᾽ Αὐτόν.
Πολύ τόν ἀγαπάει τόν Θεό του ὁ Δαβίδ. Ἀφοῦ λέγει ὅτι ὄχι μόνο τήν ἡμέρα,
ἀλλά καί τήν νύχτα ἀκόμη, ὅλο του τό «εἶναι» καί ὅλα του τά σωθικά σκέπτονται
195

Αὐτόν: «Ἔτι δέ καί ἕως νυκτός ἐπαίδευσάν με οἱ νεφροί μου» (στίχ. 7)! Τόν Θεό
Του, λέγει παρακάτω ὁ Δαβίδ, τόν ἔχει σύντροφο, διαρκῶς ἱστάμενο στό πλευρό
του, στά δεξιά του. Καί ἔτσι νοιώθει σιγουριά: «Προωρώμην τόν Κύριον ἐνώπιόν
μου διαπαντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν, ἵνα μή σαλευθῶ» (στίχ. 8)!
7. Στό τέλος ὁ Ψαλμός μᾶς παρουσιάζει τόν Δαβίδ νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται καί νά σείεται ὁλόκληρος ἀπό χαρά (στίχ. 9) Ἡ χαρά του βέβαια εἶναι
γιά τόν Θεό του, ἕναν τόσο δυνατό καί ὑπέροχο Θεό, πού ἔχει. Στήν χαρά του
αὐτή συμμετέχει καί τό σῶμα του: «Ἔτι δέ καί ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ᾽
ἐλπίδι» (στίχ. 9). «Ἐπ᾽ ἐλπίδι», λέγει, γιατί εἶναι βέβαιος ὅτι ὁ Θεός του θά
τοῦ εἶναι πιστός καί δέν θά τόν ἐγκαταλείψει ποτέ, οὔτε στόν θάνατό του. Τό
λέγει καθαρά παρακάτω: «Οὐκ ἐγκαταλείψεις τήν ψυχήν μου εἰς ᾅδην, οὐδέ
δώσεις τόν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθορᾶν» (στίχ. 10). Τελικά λέγει ὁ ποιητής μας
ὅτι ἡ ζωή μέ τόν Θεό ἔχει χαρές, ἔχει μεγάλες χαρές, ἔχει «εὐφροσύνες» καί
«τερπνότητες» (στίχ. 11).
Ἄς χαιρόμαστε, ἀδελφοί χριστιανοί, τίς χαρές τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ μας καί
ἄς εἴμεθα πιστοί σ᾽ Αὐτόν γιά πάντα.
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Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
1. Σήμερα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν
μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας. Εἶναι ἅγιος
πολύ ἀγαπητός στήν πατρίδα μας καί αὐτό φαίνεται ἀπό τό ὅτι πολλοί Ναοί σέ
πόλεις καί χωριά εἶναι ἀφιερωμένοι σ᾽ αὐτόν καί πολλοί χριστιανοί, ἄνδρες καί
γυναῖκες, φέρουν τό ὅνομά του.
Ἄλλοτε σᾶς μίλησα γιά τόν θαυμαστό βίο τοῦ ἁγίου, ὅτι ζοῦσε ἀσκητικά, ὅτι
κήρυττε τήν ὀρθόδοξη πίστη, ὅτι ἦταν πολύ φιλάνθρωπος καί μάλιστα κατά
κρυφό τρόπο, γιατί ἦταν πολύ ταπεινός καί δέν ἤθελε νά διαφημίζεται τό ὄνομά
του.
2. Στό σημερινό μου κήρυγμα γιά τόν Ἅγιο Νικόλαο, ἀδελφοί, θέλω νά σᾶς
ἀναφέρω δύο περιστατικά, στά ὁποῖα ὁ ἅγιος παρουσιάζεται ὡς ὑπερασπιστής
τῆς ὀρθόδοξης πίστης. Πραγματικά, ὁ ἅγιος Νικόλαος ἦταν δυνατός ὁμολογητής
τῆς Ὀρθόδοξης πίστης. Τό ἕνα περιστατικό, πού θά ἀναφέρω γιά νά φανεῖ αὐτό,
ἦταν ὅταν ζοῦσε ὁ ἅγιος, τό δέ ἄλλο ἦταν μετά τόν θάνατό του. Ἀκοῦστε χριστιανοί:
Στά χρόνια τοῦ ἁγίου Νικολάου ζοῦσε ὁ αἱρετικός καί βλάσφημος Ἄρειος.
Αὐτός ἀρνεῖτο ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦταν Θεός ὅμοιος - ὁμοούσιος μέ τόν Πατέρα
καί τόν παρουσίαζε ἁπλῶς ὡς θεοθέντα ἄνθρωπο. ῾Η πλανεμένη αὐτή διδασκαλία
τοῦ Ἀρείου ἔφερε σύγχυση καί ταραχή στήν Ἐκκλησία καί γι᾽ αὐτό ὁ βασιλεύς,
ὁ ἅγιος Κωνσταντίνος, συνεκάλεσε στήν Νίκαια τῆς Βιθυνίας τό ἔτος 325 τήν
Α´ Οἰκουμενική Σύνοδο, στήν ὁποῖα συμμετεῖχαν 318 ἅγιοι Πατέρες. Μεταξύ
αὐτῶν ἦταν καί ὁ ἅγιος Σπυρίδων, ὡς ἀρχιερεύς Τριμυθοῦντος, καί ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος, ὡς διάκονος, βοηθός τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Ἀλεξάνδρου. Μεταξύ
αὐτῶν πάλι ἦταν καί ὁ ἅγιος Νικόλαος, πού ἑορτάζουμε σήμερα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Μύρων τῆς Λυκίας. Βλέποντας ὁ ἅγιος Νικόλαος στήν Σύνοδο ὅτι ὁ Ἄρειος προσπαθοῦσε νά ἀποστομώσει ὅλους τούς Ἀρχιερεῖς καί νά φαίνεται ὅτι ὑπερισχύει
ἡ δική του πλάνη, ἀπό θεῖο ζῆλο κινούμενος, σηκώθηκε ἀπό τήν θέση του καί
ἔδωσε σ᾽ αὐτόν, στόν αἱρετικό Ἄρειο, ἕνα δυνατό ράπισμα, ἕνα χαστούκι, ἐνώπιον
μάλιστα τοῦ βασιλέως καί αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου. Δέν γνωρίζουμε ἄν εἶναι
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ἰστορικό γεγονός ἡ ἀναφορά αὐτή στό ἱερό Συναξάριο· γιατί μερικά ἀπό τά ἀναφερόμενα στά Συναξάρια εἶναι συγκεχυμένα καί προέρχονται ἀπό νόθες παραδόσεις. Γιά νά ἀναφερθεῖ ὅμως στόν ἅγιο Νικόλαο ἕνα τέτοιο περιστατικό, ὅτι
χαστούκισε τόν Ἄρειο, αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ ἅγιος ἐθεωρεῖτο ὡς πολύ ζηλωτής
τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων καί μάλιστα ἦταν ἐπιθετικός κατά τῶν αἱρετικῶν διδασκαλιῶν. Ἀλλά πρέπει νά εἶναι ἀληθινή ἡ ἀναφορά αὐτή στόν ἅγιο Νικόλαο,
ὅτι δηλαδή ἐράπισε τόν Ἄρειο, γιατί στήν συνέχεια ἔχουμε τήν φυλάκιση τοῦ
ἁγίου Νικολάου, πού δικαιολογεῖται ἀκριβῶς ἀπό τήν πράξη του αὐτή. Στήν φυλακή δέ ὁ ἅγιος πού πήγε γιά τήν ὁμολογία τῆς πίστης μας εἶχε θεοφάνεια. Γιατί
τοῦ παρουσιάστηκε ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία, ἡ Ὁποία τοῦ πρόσφερε ἕνα Ὠμοφόριο, ὅπως τό βλέπουμε καί στήν Εἰκόνα του. Αὐτό ὑποδηλώνει ὅτι ἡ Παναγία
ἀνακηρύττει ὡς καλόν Ἀρχιερέα ἐκεῖνον πού ζεῖ ἀσκητικά – σάν τόν ἅγιο Νικόλαο – καί ὁμολογεῖ τήν Ὀρθόδοξη πίστη, ἀλλά καί πάσχει γι᾽ αὐτήν, σάν τόν
ἅγιο Νικόλαο, πού φυλακίστηκε γιά τήν πίστη.
3. Ἀλλά ἔχουμε καί ἄλλο ὁμολογιακό γεγονός τῆς ὀρθόδοξης πίστης ἀπό τόν
ἅγιο Νικόλαο, μετά τόν θάνατο ὅμως τό γεγονός αὐτό. Ἀκοῦστε: Τό Λείψανο
τοῦ ἁγίου Νικολάου βρισκόταν στά Μύρα τῆς Λυκίας, ἐκεῖ πού ἦταν τό ποίμνιό
του. Ἀλλά κατά τό ἔτος 1080 μ.Χ. ἔγινε μεγάλη ἐπιδρομή τῶν Ἰσμαηλιτῶν
κατά τῶν Ρωμαίων καί ὑπῆρχε κίνδυνος τό Λείψανο τοῦ ἁγίου νά πέσει στά χέρια
αὐτῶν τῶν ἀπίστων καί νά πεταχθεῖ. Γι᾽ αὐτό καί παρουσιάστηκε σέ ὀπτασία ὁ
ἅγιος Νικόλαος σέ ἕνα εὐλαβῆ ἱερέα στήν πόλη Μπάρι τῆς Ἱταλίας. Παρουσιάστηκε καί τοῦ εἶπε νά πεῖ στόν Ἀρχιερέα τῆς πόλης καί σέ ὅλη τῆν Ἐκκλησία
νά πᾶνε στά Μύρα τῆς Λυκίας, γιά νά παραλάβουν ἀπό ἐκεῖ τό Λείψανό του καί
νά τό φέρουν στό Μπάρι τῆς Ἱταλίας. Ἕτσι καί ἔγινε, ἀδελφοί! Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, πού διηγεῖται τήν μετακομιδή αὐτή τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου
Νικολάου, λέγει καί γιά τήν μεγαλοπρεπῆ καί εὐλαβέστατη ὑποδοχή πού ἔκαναν
οἱ χριστιανοί τοῦ Μπάρι στόν ἅγιο, τήν 9η Μαΐου 1081 μ.Χ., Ἐπίσκοποι, ἱερεῖς
καί μοναχοί καί ὅλοι οἱ χριστιανοί, ἄνδρες, γυναῖκες, γέροντες καί παιδιά, ὅλο τό
πλῆθος τοῦ λαοῦ βγῆκαν μέ λαμπάδες καί θυμιάματα, ψάλλοντες ὕμνους καί
ὠδές στόν Χριστό καί τόν Ἱεράρχη Του τόν Νικόλαο, γιά νά ὑποδεχθοῦν αὐτόν
τόν πολύτιμο θησαυρό, πού ἦρθε στήν πόλη τους. Πρέπει ὅμως νά ποῦμε ὅτι οἱ
χριστιανοί τότε στό Μπάρι καί στήν Ἱταλία καί σ᾽ ὅλη τήν Δύση ἦταν ὀρθόδοξοι
καί ἦταν ἐνωμένοι μέ τήν Ἀνατολική Ἐκκλησία, γιατι δέν εἶχαν πέσει ἀκόμη
στήν αἵρεση καί στήν κακοδοξία τῶν μετέπειτα Παπικῶν.
4. Ἀκοῦστε χριστιανοί. Στό Μπάρι τῆς Ἱταλίας, ὅπου βρισκόταν τώρα τό ἅγιο
Λείψανο τοῦ ἁγίου Νικολάου, κάθε χρόνο στίς 9 Μαΐου, πού ἔγινε ἡ ἀνακομιδή
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του, γινόταν πανηγυρική θεία Λειτουργία. Καί συνέβαινε κάθε χρόνο θαυμαστό
καί ὑπερφυσικό γεγονός: Ὅταν ὁ ἱερέας ἄρχιζε τήν θεία Λειτουργία αὐτή, τότε
ἄρχιζε καί τό ἅγιο Λείψανο νά τρέχει Μύρο ἀπο τίς δύο πτέρνες τῶν ποδῶν Του.
Καί ἦταν τόσο πολύ τό Μύρο, ὥστε φαινόταν ὅτι τρέχουν δύο βρύσες. Γι᾽ αὐτό
καί ἔβαζαν μεγάλα ἀγγεῖα καί κάδους, γιά νά τό συλλέγουν. Γιατί τό ἔστελναν
παντοῦ γιά θεραπεία ἀσθενούντων. Ὅταν ὅμως τελείωνε ἡ θεία Λειτουργία, σταματοῦσε καί ἡ ροή τοῦ Μύρου. Γι᾽ αὐτό καί οἱ ἱερεῖς, πού τελοῦσαν τήν θεία Λειτουργία,τήν τελοῦσαν ἀργά-ἀργά, ὥστε νά συλλέγουν περισσότερο Μύρο! Ἀλλά
ἀκοῦστε: Ὅταν ἡ Δύση καί τό Μπάρι, λοιπόν, προσχώρησε στήν αἵρεση τοῦ παπισμοῦ, τότε σταμάτησε τό Μύρο νά τρέχει. Τελοῦσε βέβαια καί ὁ παπικός παπᾶς
τήν Λειτουργία, ἀλλά δέν ἀνέβλυζε τό Μύρο. Ὅταν ὅμως καλοῦσαν ὀρθόδοξο
ἱερέα γιά νά τελέσει τήν θεία Λειτουργία, τότε τό ἅγιο Λείψανο τοῦ ἁγίου ἀνέβλυζε
Μύρο, ὅπως πρῶτα. Τί σᾶς λέει αὐτό, χριστιανοί μου; Ναί! Αὐτό τό σημεῖο μᾶς
λέει ὅτι ἡ ὀρθόδοξη πίστη μας εἶναι ἀληθινή, ἐνῷ ἡ πίστη τῶν παπικῶν εἶναι
ψεύτικη, εἶναι αἱρετική πλάνη.
5. Μέ δύο σημεῖα, λοιπόν, δυνατά σημεῖα, ἀδελφοί, ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁμολόγησε
τήν ὀρθόδοξη πίστη. Τό δεύτερο ὅμως σημεῖο, τό μετά τόν θάνατό του, ἦταν πιό
δυνατό ἀπό τό πρῶτο, ἀπό τό ράπισμα στόν βλάσφημο Ἄρειο. Βλέπετε, χριστιανοί
μου, οἱ ἅγιοί μας καί μετά τόν θάνατό τους κηρύττουν τήν πίστη πού ἔζησαν καί
θαυματουργοῦν ἀποδεικνύοντας ἔτσι δυνατά τήν ἀλήθειά της.
Ἄς γνωρίσουμε, λοιπόν, καί ἄς σπουδάσουμε τήν ὀρθόδοξη πίστη μας, ἄς τήν
ζήσουμε ἐφαρμόζοντάς την στήν ζωή μας καί ἄς τήν παραδώσουμε σάν ἱερή
προῖκα καί κληρονομιά στήν νέα γενεά, τά ἀγαπητά μας χρυσᾶ παιδιά.

199

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 13Δεκεμβρίου 2015
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ

Ψαλμός 16
«ΕΝ ΣΚΕΠΗ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΟΥ ΣΚΕΠΑΣΕΙΣ ΜΕ»
Παρακαλῶ, ἀδελφοί χριστιανοί, νά ἀκούσετε σήμερα τό περιεχόμενο τοῦ 16ου Ψαλμοῦ. Εἶναι δύσκολος ὁ Ψαλμός στήν ἑρμηνεία του, ἀλλά προσπάθησα νά σᾶς τόν ἀποδώσω μέ ἁπλᾶ λόγια.
1. Ὁ ποιητής τοῦ Ψαλμοῦ μας καταδιώκεται ἀπό ἐχθρούς, οἱ ὁποῖοι πραγματικά
θέλουν νά τόν καταφάγουν (στίχ. 12) καί νά τόν καταπατήσουν (στίχ. 11). Καί καταφεύγει στόν Θεό, ζητῶντας ἀπ᾽ Αὐτόν τό δίκαιό του, γιατί εἶναι Θεός δικαιοσύνης
(στίχ. 1α. 2). Δηλώνει δέ στόν Θεό ὅτι τοῦ ὁμιλεῖ μέ εἰλικρίνεια καί καθαρότητα
(«οὐκ ἐν χείλεσι δολίοις», στίχ. 1β). Τό ὅτι πραγματικά ὁ ποιητής μας εἶναι δίκαιος
καί δέν βαρύνεται μέ τίς κατηγορίες, πού τοῦ ἀποδίδουν οἱ ἐχθροί του, τό γνωρίζει καί
ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, πού εἶναι καρδιογνώστης καί γνωρίζει λοιπόν καλά τήν ψυχή τοῦ
ποιητοῦ (στίχ. 3-4). Γνωρίζει ὁ Θεός τό πόσο ὁ ψαλμωδός μας τόν ἀγαπᾶ, γιατί δέν
θέλει νά πορεύεται κατά τά ἔργα τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά κατά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Καί
γιά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ὁ ποιητής μας λέγει ὅτι «ἐφύλαξε ὁδούς σκληράς» (στίχ. 4).
Γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ φύλαξε «ὁδούς σκληράς»! Ὡραῖο αὐτό! Δηλώνει δέ ὁ Ψαλμωδός μας ὅτι καί στό μέλλον ἔτσι θέλει νά πορεύεται, γι᾽ αὐτό καί παρακαλεῖ τόν
Θεό λέγοντας, «κατάρτισαι τά διαβήματά μου ἐν ταῖς τρίβοις σου, ὅπως μή σαλευθῶσι
τά διαβήματά μου» (στίχ. 5)!
2. Ἔτσι, λοιπόν χριστιανοί μου, συκοφαντούμενος καί διωκόμενος ἄδικα ὁ ποιητής
τοῦ Ψαλμοῦ μας καταφεύγει στόν Θεό καί τοῦ ζητάει νά τόν προφυλάξει ἀπό τό ἐχθρικό
του περιβάλλον. Τό κάνει δέ αὐτό, γιατί ὁ ποιητής ἐνθυμεῖται ὅτι καί ἄλλοτε βρέθηκε
σέ παρόμοια κατάσταση καί ἐπικαλέστηκε τόν Θεό καί Αὐτός τόν βοήθησε («ἐγώ ἐκέκραξα, ὅτι ἐπήκουσάς μου, ὁ Θεός», στίχ. 6). Ἔτσι καί τώρα καταφεύγει στόν Θεό,
πού σώζει «τούς ἐλπίζοντας ἐπ᾽ Αὐτόν» (στίχ. 7), καί Τόν παρακαλεῖ νά τοῦ δείξει
πλούσια τά ἐλέη Του («θαυμάστωσαν τά ἐλέη σου», στίχ. 7), ἐπειδή καταδιώκεται
ἀπό ἀνθρώπους πού εἶναι καί δικοί Του, δηλαδή τοῦ Θεοῦ, ἐχθροί, γιατί πᾶνε κόντρα
πρός τό θέλημά Του («ἐκ τῶν ἀνθεστηκότων τῇ δεξιᾷ σου», στίχ. 7). Εἶναι δέ, χριστιανοί μου, πολύ ὡραία ἡ προσευχή τοῦ ποιητοῦ μας στόν Θεό, γιατί Τόν παρακαλεῖ
νά τόν φυλάξει «ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ» καί νά τόν προστατεύσει ὑπό τήν «σκέπη τῶν
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πτερύγων Του». «Φύλαξόν με ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ· ἐν σκέπῃ τῶν πτερύγων σου σκεπάσεις με» (στίχ. 8)!
3. Στήν συνέχεια ὁ ποιητής περιγράφει μέ λίγα λόγια τό ποιόν τῶν ἐχθρῶν του καί
τό κακό πού θέλουν νά τοῦ κάνουν αὐτοί. Λέει, λοιπόν, γι᾽ αὐτούς ὅτι εἶναι ἀσεβεῖς
καί τόν καταθλίβουν («ἀπό προσώπου ἀσεβῶν τῶν ταλαιπωρησάντων με», στίχ. 9)·
ὅτι εἶναι ἄσπλαγχνοι, γιατί ἔκλεισαν τελείως τά σπλάγχνα τους καί ἐκφράζονται ὑπερφίαλα ἐναντίον του (στίχ. 10). Τόν περικυκλώνουν (στίχ. 9β. 11α), γιά νά τόν συλλάβουν καί νά τόν ξαπλώσουν νεκρό κατά γῆς («ἐκκλῖναι ἐν τῇ γῇ», στίχ.11β). Οἱ
ἐχθροί του φέρονται πρός αὐτόν σάν λιοντάρια πού παραμονεύουν γιά τό θῦμα τους
(στίχ. 12). Θέλουν νά τόν καταφάγουν!
4. Τέλος, ὁ ποιητής ζητεῖ ἀπό τόν Θεό τήν τιμωρία τοῦ ἐχθροῦ του. Τολμᾶ νά πεῖ
στόν Θεό νά παύσει τήν ἀνοχή Του στούς κακούς καί νά ἐγερθεῖ ἀπό τήν ἀπραξία Του
καί νά τούς τιμωρήσει. Αὐτό σημαίνει αὐτό πού λέει παρακάτω: «Ἀνάστηθι, Κύριε,
πρόφθασον αὐτούς καί ὑποσκέλισον αὐτούς» (στίχ. 13). Τόν παρακαλεῖ νά ἀνατρέψει
τά ἐναντίον του σχέδιά τους· τά ἐναντίον αὐτοῦ, πού εἶναι «ρομφαία» Του, ὑπερασπιστής καί ἀγωνιστής Του (στίχ. 13).
Στό τέλος-τέλος τοῦ Ψαλμοῦ ὁ ποιητής, σκεπτόμενος, ὅπως φαίνεται, ὅτι ὁ δίκαιος
αὐτός ὑποφέρει, ἐνῶ οἱ ἀσεβεῖς πού τόν καταδιώκουν ὑπερισχύουν, θίγει τό σπουδαῖο
θέμα τῆς θεοδικίας. «Θεοδικία» καλεῖται, τό ποῦ φαίνεται ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ,
ἀφοῦ οἱ κακοί εὐτυχοῦν καί οἱ καλοί δυστυχοῦν; Γιά τούς κακούς – πού εἶναι οἱ ἐχθροί
του – , λέγει ὁ ποιητής μας ὅτι ἔχουν ἄφθονα τά ὑλικά τους ἀγαθά. Λέγει ὅτι «ἐπλήσθη ἡ γαστήρ αὐτῶν» καί ἔχουν πολλά ἀγαθά πού φτάνουν καί γιά τά ἐγγόνια τους
(στίχ. 14). Ἐνῶ οἱ δίκαιοι – καί σ᾽ αὐτούς ἐννοεῖται ἀνήκει ὁ ποιητής μας – στεροῦνται ἀπό τά ἀγαθά αὐτά. Ποιά λοιπόν εἶναι ἡ χαρά τοῦ δικαίου; Ἡ χαρά τοῦ δικαίου, ἀδελφοί, πού φαίνεται σάν ἀμοιβή ἀπό τόν Θεό γιά τήν θεοσέβειά του, εἶναι τό
ὅτι ἡ ψυχή του γλυκαίνεται ἀπό τήν παρουσία τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ σ᾽ αὐτήν. Εἶναι
τό ὅτι, γιά τήν ἀρετή του, βλέπει τήν δόξα τοῦ Θεοῦ, γιά τήν ὁποία εἶναι πλασμένος
ὁ ἄνθρωπος. «Ἐγώ δέ – λέγει ὁ Ψαλμωδός – ἐν δικαιοσύνῃ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ
σου, χορτασθήσομαι ἐν τῷ ὀφθῆναι μοι τήν δόξαν σου» (στίχ. 15). Αὐτό πραγματικά
εἶναι ἡ μεγαλύτερη χαρά καί εὐτυχία, εὐτυχία καί χαρά αἰώνια, πρός τήν ὁποία δέν
μπορεῖ νά συγκριθοῦν τά ὑλικά πλούτη καί ὅλα τά ἐπίγεια ἀγαθά.
Ἀδελφοί! Σᾶς εὔχομαι ὁ Θεός νά σᾶς φυλάγει «ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ», καί νά σᾶς
σκεπάζει κάτω ἀπό τήν «σκέπην τῶ πτερύγων Του», ὅπως εἶπε σήμερα ὁ Ψαλμωδός
μας, καί νά εὐφραίνεστε καί νά χορταίνετε νῦν καί ἀεί ἀπό τήν δόξα τοῦ προσώπου
τοῦ Κυρίου μας (στίχ. 15), ΑΜΗΝ.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 13Δεκεμβρίου 2015

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τόν ἅγιο
Ἰγνάτιο τόν «θεοφόρο», πού ἔχει πολύ ὑψηλή καί ὡραία θεολογία. Ὁ ἴδιος ἀρεσκόταν νά ὀνομάζεται «θεοφόρος», γιατί τό ἔνοιωθε δυνατά ὅτι εἶχε μέσα του
τόν Χριστό. Στόν αὐτοκράτορα Τραϊανό, πού τόν ρώτησε «ποιός εἶναι θεοφόρος;»,
ὁ ἅγιος ἀπάντησε: «Ὁ Χριστόν ἔχων ἐν στέρνοις»! Καί αὐτό, χριστιανοί μου,
ἰσχύει γιά κάθε ἅγιο. Ὅλοι οἱ ἅγιοί μας εἶναι θεοφόροι καί ὅλοι οἱ χριστιανοί γίνονται θεοφόροι μέ τήν Θεία Κοινωνία πού λαμβάνουν.
2. Ναί! Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος μᾶς λέγει στίς ἐπιστολές του ὅτι οἱ χριστιανοί μέ
τήν Θεία Κοινωνία γίνονται «θεοφόροι», γιατί κοινωνοῦν τόν Θεό. Καί μᾶς λέγει
ἀκόμη ὁ ἅγιος ὅτι μέ τήν Θεία Κοινωνία γινόμαστε «ναοφόροι». Δηλαδή γινόμαστε ναός. «Ναός» σημαίνει κατοικία, τοῦ Θεοῦ κατοικία. Γιατί στόν Ναό ὁ
Ἰησοῦς Χριστός εἶναι καί σωματικά παρών, ἐπειδή πάνω στήν ἁγία Τράπεζά Του
εἶναι τό Σῶμα Του καί τό Αἷμα Του. Αὐτό λοιπόν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ τό λαμβάνουμε μέ τήν Θεία Κοινωνία καί γι᾽ αὐτό γινόμαστε «ναοφόροι»,
λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος. – Αὐτοί πάλι πού κοινωνοῦν μέ πίστη καί καθαρότητα
τά Ἄχραντα Μυστήρια γίνονται καί «χριστοφόροι», λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος. Λέγονται ἔτσι γιατί παίρνουν μέσα τους τόν Χριστό. «Ἐν-χρίστωση», λέγεται αὐτό,
χριστιανοί μου. «Μέσα μας», δηλαδή, ἔχουμε τόν Χριστό μέ τήν Θεία Κοινωνία
καί ὄχι ἁπλᾶ δίπλα μας ἤ πάνω μας!
Ἀλλά ἄν ζοῦμε πραγματικά τήν «ἐν-χρίστωση», τό νά ἔχουμε δηλαδή μέσα
μας τόν Χριστό, αὐτό πρέπει νά μᾶς κάνει νά θέλουμε νά μιμούμεθα καί τήν ζωή
τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος σ᾽ αὐτούς πού ἤθελαν νά τόν ἐμποδίσουν νά μή
μαρτυρήσει γιά τόν Χριστό, αὐτός τούς ἔλεγε νά μήν τοῦ κάνουν τέτοιο κακό,
γιατί θέλει νά εἶναι μιμητής τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ. Καί σέ ὅλους μας λέγει
«μιμηταί τοῦ Κυρίου σπουδάζωμεν εἶναι».
3. Ἐπίσης ὡραῖα εἶναι αὐτά πού λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος γιά τήν Ἐκκλησία.
(α) Ὁ ἅγιος εἶναι ὁ πρῶτος Πατέρας πού λέγει καθαρά τό τί εἶναι Ἐκκλησία.
Ἐκκλησία, λέγει, ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος εἶναι ἡ ἁγία Τράπεζα. «Τό Θυσιαστήριο»,
λέγει ἐπί λέξει. Δηλαδή, Ἐκκλησία εἶναι αὐτό πού γίνεται πάνω στήν ἁγία Τράπεζα, πάνω στό ἱερό Θυσιαστήριο. Καί πάνω στήν ἁγία Τράπεζα τελεῖται ἡ Θεία
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Λειτουργία. Αὐτό εἶναι Ἐκκλησία, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Ὥστε, μόνο αὐτός
πού γεύεται τήν Θεία Λειτουργία μέ τόν γλυκό της Καρπό, τήν Θεία Κοινωνία,
μόνον αὐτός νοεῖ τό τί εἶναι Ἐκκλησία. Μέ τήν Θεία Κοινωνία ἔχουμε μία μυστική ἕνωση καί μέ τόν Θεό καί μεταξύ μας. Αὐτή ἡ ἕνωση εἶναι Ἐκκλησία.
Τήν ἕνωση ὅμως αὐτή δέν μποροῦμε νά τήν ἔχουμε μέ τούς παπικούς, γιατί μέ
αὐτούς δέν μποροῦμε νά τελέσουμε μαζί τήν Θεία Λειτουργία. Ἀφοῦ λοιπόν κατά
τόν ἅγιο Ἰγνάτιο τόν θεοφόρο Ἐκκλησία εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία («τό Θυσιαστήριο») καί ἀφοῦ μέ τούς παπικούς δέν μποροῦμε νά τελέσουμε τήν Θεία Λειτουργία, γιατί ἀποκόπηκαν ἀπό τήν Ὀρθόδοξη πίστη, ἄρα οἱ παπικοί δέν εἶναι
Ἐκκλησία. Εἶναι πολύ λογικό τό συμπέρασμα αὐτό.
(β) Ἐπίσης ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος εἶναι ὁ πρῶτος πατέρας πού ὀνομάζει τήν
Ἐκκλησία «καθολική». Λάθος, πολύ μεγάλο λάθος καί ἀγραμματοσύνη εἶναι νά
λέμε τούς παπικούς «Καθολική Ἐκκλησία». «Καθολική Ἐκκλησία» εἴμαστε
ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι. Ἔτσι λέμε κάθε φορά στό «Πιστεύω» μας: «Εἰς μίαν ἁγίαν,
καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν», ὁμολογοῦμε. Λέγεται δέ «καθολική»
ἡ Ἐκκλησία μας, διότι εἶναι πλήρης, εἶναι ὀλόκληρη καί ὄχι ἕνα κομμάτι («κλάδος») ἀπό τήν ὅλη Ἐκκλησία. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἔχει ὅλη τήν ἀλήθεια
καί δέν τῆς λείπει τίποτε. Ὡς «Καθολική» ἡ Ἐκκλησία μας σημαίνει ὅτι εἶναι
Οἰκουμενική. Καί ὁ Πατριάρχης τῶν Ὀρθοδόξων λέγεται «Οἰκουμενικός». Σ᾽
αὐτήν τήν Καθολική-Οἰκουμενική Ἐκκλησία ἀνῆκαν κάποτε καί οἱ παπικοί ὡς
Ὀρθόδοξοι. Ἀλλά ἔπεσαν σέ αἱρέσεις καί ἀναθεματίστηκαν γιά τίς αἱρέσεις τους
αὐτές. Ἡ ἀποκοπή αὐτή τῶν Καθολικῶν δέν σημαίνει καθόλου, μά καθόλου δέν
σημαίνει ὅτι ἔπαυσε ἡ Ἐκκλησία μας νά εἶναι Καθολική καί Οἰκουμενική. Ἀρκεῖ
μόνο Αὐτή νά διατηρεῖ τήν «καθόλου», τήν ὅλη πίστη καί ἄς εἶναι ὀλίγοι μόνο
ὅσοι κρατοῦν τήν πίστη αὐτή. Αὐτό μᾶς λέγει ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας,
αὐτό μᾶς λέει ἡ ἐπιστήμη τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας. Ὅποιος τώρα λέγει
καί πράττει διαφορετικά ἀπό αὐτό δέν ἔρχεται μόνο ἐνάντιος πρός τόν ἅγιο Ἰγνάτιο καί ὅλους τούς ἁγίους πατέρες, ἀλλά ἀποδεικνύεται καί ὡς μή ἐπιστήμονας.
4. Χριστιανοί μου, ἄς κρατήσουμε τήν πίστη μας ἀκεραία καί «καθολική»,
ὅπως μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες. Στήν πλάνη τῶν αἱρετικῶν ὁ ἅγιος
Ἰγνάτιος μᾶς λέει νά κλείνουμε τά αὐτιά μας. Ἐπί λέξει μᾶς λέει στήν πρός
Τραλλιανούς ἐπιστολή του: «Κωφώθητε»!
Καλά Χριστούγεννα!
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, 27Δεκεμβρίου 2015

1. Χριστούγεννα σήμερα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί. Εὐχαριστοῦμε τόν Κύριό
μας Ἰησοῦν Χριστόν γιατί μᾶς ἀξίωσε νά γιορτάσουμε καί φέτος τήν μεγάλη
Του αὐτή ἑορτή. Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος. Αὐτό ἑορτάζουμε σήμερα. Δηλαδή, ὁ
Υἱός τοῦ Θεοῦ πῆρε τήν ἀνθρώπινη φύση μας καί στό ἅγιο Πρόσωπό Του τήν
ἕνωσε μέ τήν θεία φύση. Γιατί τό ἔκανε αὐτό; Τό ἔκανε αὐτό γιά νά μᾶς σώσει,
γιατί ἐμεῖς μέ τίς ἁμαρτίες μας μολύναμε τήν φύση μας. Καί τήν πῆρε λοιπόν
τήν φύση μας ὁ Χριστός μέ τήν σάρκωσή Του ἀπό τήν Παναγία μας, γιά νά τήν
σώσει, σάν παντοδύναμος καί πανάγιος Θεός πού εἶναι.
2. Ἀλλά καί ἄν δέν εἴχαμε ἁμαρτήσει, πάλι θά σαρκωνόταν ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ,
γιά νά ἑνώσει τήν φύση μας μέ τήν δική Του Θεία φύση. Γιατί ὁ Θεός ἔπλασε
τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἀρχή μέ σκοπό νά ἑνωθεῖ μαζί Του. «Θέωση» τό λέμε αὐτό,
ἀγαπητοί μου. Ἀλλά πῶς θά γίνει ἡ ἕνωση αὐτή τῆς φύσης μας μέ τήν Θεία
φύση; Γιά νά δείξει λοιπόν ὁ Θεός τόν τρόπο τῆς ἕνωσης τῆς φύσης μας μέ τήν
Θεία φύση, τήν θέωση, ὅπως τήν εἴπαμε, ἔπρεπε νά σαρκωθεῖ ὁ Υἱός Του, ἀκόμη
καί ἄν δέν ἁμάρταναν οἱ πρωτόπλαστοι. Ἀλλά, ἄν δέν ἁμάρταναν οἱ πρωτόπλαστοι, δέν θά ἐρχόταν ὁ θάνατος στήν ζωή μας, καί γι᾽ αὐτό δέν θά πέθαινε ὁ σαρκωμένος Υἱός τοῦ Θεοῦ. Αὐτή εἶναι ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας,
ὅπως μᾶς τήν λέγουν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας.
2. Ὥστε λοιπόν, ἀδελφοί μου, τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων εἶναι νά προσπαθεῖ ὁ καθένας νά ἑνώσει τόν ἑαυτό του μέ τόν Θεό. Ἀλλά ὁ Θεός, μᾶς λέγουν
πάλι οἱ ἅγιοι Πατέρες, δέν μπορεῖ νά ἑνωθεῖ μέ ἀκάθαρτο. Πρέπει λοιπόν, γιά νά
ἑνωθοῦμε μέ τόν Θεό, πρέπει νά ἀγωνιστοῦμε νά καθαρίσουμε τήν ψυχή μας ἀπό
τά ἁμαρτωλά μας πάθη. Ἡ ἕνωση τῆς θείας καί τῆς ἀνθρώπινης φύσης στό
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἔγινε στήν καθαρή Κοιλία τῆς Παναγίας μας. Καί ἡ δική
μας ἕνωση μέ τόν Θεό θά γίνει στήν Κοιλία τῆς Θεοτόκου Ἐκκλησίας. Ἡ
Ἐκκλησία ἔχει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, μέ τήν ὁποία μποροῦμε νά καθαρίσουμε τήν
ψυχή μας, γιά νά πετύχουμε τήν θέωσή μας, γιά τήν ὁποία εἴμαστε πλασμένοι
καί γιά τήν ὁποία ἔγινε ἡ σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, πού ἑορτάζουμε σήμερα.
3. Τά πράγματα στήν πατρίδα μας καί στόν κόσμο ὅλο δέν πᾶνε καθόλου καλά.
Ἀλλά αὐτό ἐμᾶς δέν πρέπει νά μᾶς πειράζει καθόλου οὔτε νά μᾶς ἐμποδίζει στό
νά ἀγωνιζόμαστε νά βροῦμε τόν Θεό μας καί νά ἑνωθοῦμε μαζί Του. Γιατί καί
ὅταν γεννήθηκε ὁ Χριστός στά «χάλια» του ἦταν ὁ κόσμος, καί πολιτικά καί
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ἠθικά. «Βρωμιά» ὑπῆρχε παντοῦ. Ὁ Θεός ὅμως γεννήθηκε στό βρώμικο σταῦλο,
γιά νά φέρει τό μοσχοβολητό τῆς ἁγιότητας στόν κόσμο καί τήν γαλήνη στήν
ταραγμένη καί τότε ἀνθρωπότητα. Ὅπως τό ἔψαλαν οἱ ἄγγελοι: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἐνθρώποις εὐδοκία». Ὥστε λοιπόν, παρά τήν
οἰκονομική κρίση καί παρά τά τόσα προβλήματα, ὁ χριστιανός δέν πρέπει νά
ἐγκαταλείπει τά ἅρματα τοῦ πνευματικοῦ του ἀγῶνος γιά τόν καθαρμό τῆς καρδιᾶς του, ἡ ὁποία εἶναι πλασμένη μόνο γιά τόν Θεό.
Χρόνια πολλά, ἀδελφοί μου χριστιανοί,
μέ πλούσια τήν χάρη καί εὐλογία τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΖΑΝΗ,
ΣΤHN IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ «ΠΟΙΜΗΝ»
Ἐρώτηση 1η: Οἰκονομική κρίση καί πνευματικός ἀγώνας. Μποροῦν ἆραγε
νά ἀποσοβηθοῦν τά δεινά τῆς πρώτης, ὅταν ἐνταθεῖ ὁ δεύτερος; Μπορεῖ τελικά
κάποιος πού στερεῖται τό ψωμί καί τό νερό νά ἀκούσει κήρυγμα περί Χριστοῦ;
Ἀπάντηση: (α) Στό ἐρώτημά Σας αὐτό θά πῶ ἀρχικά, ὡς βάση τῆς ἀπάντησής
μου, τό γενικό μάθημα καί δίδαγμα, πού δίνει ἤδη ἡ Παλαιά Διαθήκη: Ὅτι ἡ ἀποστασία τῶν ἀνθρώπων μιᾶς κοινωνίας ἀπό τόν Θεό, θά φέρει τήν ἀποσύνθεση τῆς
κοινωνίας αὐτῆς καί τήν κρίση της σέ ὅλους τούς τομεῖς καί στόν οἰκονομικό βεβαίως
τομέα. Στόν προφήτη Ἠσαΐα (8ος αἰών) ἀκοῦμε τόν Θεό νά λέγει στούς Ἰουδαίους:
«Ἄν θέλητε καί εἰσακούσητέ μου, τά ἀγαθά τῆς γῆς φάγεσθε· ἐάν δέ μή θέλητε, μηδέ
εἰσακούσητέ μου, μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται» (= θά σᾶς καταφάγει τό μαχαίρι, τῶν
ἐχθρῶν ἐννοεῖται) (1,19). Κατά τούς προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, δέν μπορεῖ
νά σταθεῖ μία κοινωνία, ἄν αὐτή δέν ἔχει θρησκευτικές καί ἠθικές βάσεις. Ἐπειδή δέ
οἱ προφῆτες δέν βλέπουν τίς βάσεις αὐτές, γι᾽ αὐτό καί προφητεύουν ἐρχομένη καταστροφή, κηρύττουν δέ τήν μετάνοια καί τήν ἐπιστροφή στόν Θεό ὡς τό μόνο μέσο γιά
τήν ἀποφυγή τῆς καταστροφῆς. Ἐπαναλαμβάνω ὅτι καί κατά τήν Παλαιά Διαθήκη
ἤδη τό συμβαῖνον καί ὑπάρχον ἐθνικό καί κοινωνικό κακό εἶναι πρώτιστα πάντων θρησκευτικό κακό. Σ᾽ αὐτή τήν βιβλική βάση κινεῖται ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία καί ἔτσι
βλέπει ἡ Ἐκκλησία μας τά πράγματα· γι᾽ αὐτό καί τήν δουλεία μας στούς Τούρκους
τήν ἡρμήνευσε ὡς ἀποτέλεσμα τῶν ἁμαρτιῶν μας. Φαίνεται αὐτό καθαρά καί δυνατά
στόν Παρακλητικό Κανόνα πρός τήν Παναγία Προυσιώτισσα συντεθημένον κατά τήν
ἐποχή ἐκείνη. Γι᾽ αὐτό καί οἱ πατέρες τῆς ἐποχῆς αὐτῆς, γιά τήν ἀπαλλαγήν τοῦ
ἔθνους μας ἀπό τήν ὑποδούλωση συνιστοῦσαν πολύ τήν μετάνοια. Καί ὅταν δέν ἔβλεπαν τήν μετάνοια καί τήν ἐπιστροφή στόν Θεό, δέν πίστευαν στήν ἐπιτυχία τῶν ἐπαναστατικῶν κινημάτων.
(β) Πολύ λυποῦμαι ὅμως, ὡς Ἐπίσκοπος, γιατί ἡ παραπάνω ἀλήθεια, πού ἔρχεται
ἠχηρή ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, δέν ἀκούεται σήμερα ἀπό τούς ἄμβωνας τῶν Ἐκκλησιῶν
μας ὡς ἑρμηνεία καί λύση τῆς σημερινῆς οἰκονομικῆς κρίσης στήν ἀγαπητή μας πατρίδα. Ἴσως σ᾽ αὐτό φταίει (αὐτό εἶναι) καί τό ἀθεολόγητο πολλῶν σημερινῶν κηρύκων, πού οὔτε Ἁγία Γραφή οὔτε ἁγίους Πατέρες διαβάζουν. Ἔ, βέβαια! «Μέ τό
χαρτοβασίλειο (τῆς διοικήσεως) ἀφήσαμε τόν Μέγα Βασίλειο», ὅπως ἔλεγε ὁ μακαριστός ἅγιος πατήρ Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος! Ἡ σημερινή λοιπόν οἰκονομική κρίση
τῆς Ἑλλάδας μας καί τά ἄλλα συνοδεύοντα αὐτήν κακά, ἔχουν ὡς αἰτία τήν ἀποστασία τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων ἀπό τόν Θεό. Καί λόγος περί μετανοίας οὐδείς!...
(γ) Γιά νά εἶμαι ἀκριβής στόν τεθέν ἐρώτημα, ναί, πιστεύω ὅτι ὅταν ἀρχίσει κίνημα
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ἀληθινῆς μετανοίας, καί μάλιστα ὅταν «ἐνταθεῖ» (ὅπως λέγει τό ἐρώτημα) τό κίνημα
αὐτό, τότε «θά ἀποσοβηθοῦν» τά «δεινά» τῆς κρίσης. Τό θαῦμα αὐτό θά ἔλθει ἀπό
τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί γι᾽ αὐτό δέν ξέρω νά σᾶς πῶ μέ ποιά μέσα καί τρόπους θά
τό κάνει ὁ παντοδύναμος καί πάνσοφος Θεός. Αὐτόν τόν μῆνα ἑορτάσαμε τόν ἅγιο
Σπυρίδωνα, πού πτωχός αὐτός καί μή ἔχοντας χρήματα νά βοηθήσει ἕνα πτωχό χριστιανό τοῦ ποιμνίου του, ἔπιασε ἕνα φίδι ἀπό τόν ἀγρό, τό σταύρωσε καί αὐτό ἔγινε
χρυσάφι καί ὁ ἅγιος τοῦ τό ἔδωσε τοῦ πτωχοῦ (εἶναι γραμμένο στό Ἀπολυτίκιο τοῦ
ἁγίου αὐτό τό θαῦμα: «Καί ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες»)! Νά πῶς ἕνας Δεσπότης
ἔλυσε τό οἰκονομικό πρόβλημα ἑνός πτωχοῦ. Μέ τήν ἁγιότητά του! Ἔχουμε λοιπόν
ἀνάγκη ἀπό ἁγίους γιά τήν λύση τῶν προβλημάτων μας.
(δ) Στό τέλος τοῦ ἐρωτήματος τίθεται ἀξιόλογο ἐρώτημα σχετιζόμενο μέ τό θέμα:
«Μπορεῖ τελικά κάποιος πού στερεῖται τό ψωμί καί τό νερό νά ἀκούσει κήρυγμα περί
Χριστοῦ;». Ὁ σύνδεσμος τοῦ ἐρωτήματος αὐτοῦ μέ τά προηγούμενα εἶναι: Πῶς νά
μιλήσουμε γιά μετάνοια στόν λαό, ἀφοῦ αὐτός πεινάει; Θά μπορεῖ νά ἀκούσει τό κήρυγμά μας;
Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά λάβω βαθύτερα τό θέμα, ἐπειδή εἶναι σοβαρό: Πολλοί ἄνθρωποι
ἔχουν λανθασμένη ἔννοια περί Ἐκκλησίας. Τήν θεωροῦν ὡς μία ὀργάνωση, ἔστω ἐπίσημη ὀργάνωση, ἡ ὁποία πρέπει νά φροντίζει γιά τά ποικίλα κοινωνικά προβλήματα
τῶν ἀνθρώπων. Δέν εἶναι ὅμως αὐτό ἡ Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία, γιά νά εἶναι σωστή,
πρέπει νά συνεχίζει τό ἔργο πού ἔκανε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Καί ὁ Ἰησοῦς
Χριστός, ἐδῶ κάτω στήν γῆ πού ἦλθε, μᾶς ἔκανε αὐτά τά δύο: Κήρυξε ἅγια λόγια,
πού εἶναι γραμμένα στό ἅγιο Εὐαγγέλιο, καί ἔχυσε τό πανάγιό Του Αἷμα στόν Γολγοθᾶ,
πού εἶναι στό ἅγιο Ποτήριο. Αὐτό εἶναι τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας: Νά κηρύττει διά
τῶν κηρύκων της τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά τελεῖ διά τῶν ἱερέων της τήν Θεία Λειτουργία, γιά νά κοινωνοῦν οἱ πιστοί τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ «εἰς ἄφεσίν
τους ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον». Βέβαια, ὁ καλός ποιμένας δέν ἐπιτρέπεται νά
εἶναι ἀδιάφορος καί γιά τά οἰκονομικά καί τά ἄλλα προβλήματα τοῦ ποιμνίου του,
ἀλλά κατά πρῶτον καί κύριο λόγο πρέπει νά φροντίζει νά δώσει στόν λαό τῆς ποίμνης
του τήν θεογνωσία καί νά τόν κάνει θεοφόρο.
Ἀπαντώντας τώρα κατ᾽ εὐθείαν στό ἐπί μέρος ἐρώτημα, κατ᾽ ἀρχήν λέγω ὅτι, ναί,
μπορεῖ ὁ πιστός χριστιανός, ὄχι μόνο στερούμενος ψωμί καί νερό, ἀλλά καί παιδευόμενος μέ φρικτά μαρτύρια, μπορεῖ, λέγω, καί λόγο Θεοῦ νά ἀκούει καί νά προσεύχεται
καί θεοπτία νά ἔχει, ὅπως αὐτό τό βλέπουμε στά μαρτυρολόγια. Μάλιστα, κατά τήν
ὀρθόδοξο θεολογία μας, ὅταν ἡ ψυχή ἔχει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ ἐν ἑαυτῇ, ἀναστέλλονται
τά σωματικά καί δέν πεινᾶ καί δέν διψᾶ, οὔτε πονεῖ τό σῶμα, ὅπως τό διαβάζουμε
στά ἱερά μας Συναξάρια. Ἄς θυμηθοῦμε ὅτι, ὅπως τό εἶπε ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος, τρεῖς
μέρες ἦταν νηστικοί οἱ κάτοικοι τῆς Γαλιλαίας προσμένοντες τόν Κύριο Ἰησοῦ, γιά
νά ἀκούσουν τό κήρυγμά Του (βλ. Ματθ. 15,32).
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Ἀλλά αὐτό συμβαίνει μέ τούς θεοφόρους. Γιά τόν νηστικό ὅμως καί ἄρρωστο
ἄνθρωπο, πού ἔχει ἄγνοια Θεοῦ, θά κρινόταν ἀκόμη καί ὡς ἀνόητο τό νά ἀρχίσουμε
νά τοῦ ἑρμηνεύουμε τόν Ἠσαΐα, χωρίς πρῶτα νά τοῦ ἁπαλύνουμε τόν πόνο καί νά
τοῦ προσφέρουμε τροφή. Ἔτσι, λέγουμε τελικά, ἀπαντώντας εὐθέως στό ἐρώτημα,
ὅτι οἱ ἱερεῖς στούς σήμερα πεινασμένους καί πονεμένους πρέπει νά κάνουμε καί τά δύο
συγχρόνως: Νά δίδουμε σ᾽ αὐτούς καί τήν ὑλική καί τήν πνευματική μας προσφορά.
Μάλιστα πρέπει νά ἀρχίσουμε σ᾽ αὐτούς ἀπό τήν ὑλική προσφρορά, ἀπό τήν παροχή
τροφῆς καί φαρμάκων καί στέγης, καί συγχρόνως νά τοῦ μιλᾶμε καί γιά τόν Θεό.
Ἔτσι θά γίνεται δεκτός ὁ λόγος μας ἀπ᾽ αὐτούς.
Ἐρώτηση 2η: Τρομοκρατία καί ἐσχατολογία. Πολλοί ἱεροκήρυκες ὀξύνουν
τό κήρυγμα περί τῶν ἐσχάτων προκαλώντας ἀκόμα καί τρόμο. Εἶναι ἆραγε
αὐτός ὁ σκοπός τῶν προορατικῶν ἀποφθεγμάτων καί μάλιστα τῶν προφητικῶν
κειμένων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης;
Ἀπάντηση: Πρόκειται γιά πολύ σοβαρό ἐρώτημα, ἡ δέ σωστή ἀπάντησή του συνδέεται μέ τήν σωστή ἑρμηνεία τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως. Τό μήνυμα αὐτοῦ τοῦ
βιβλίου εἶναι ὅτι, παρά τά συμβαίνοντα κακά, τά παιδιά τοῦ Θεοῦ πρέπει νά εἶναι
ἤρεμα, γιατί περί αὐτῶν ὁ Θεός λαμβάνει εἰδική μέριμνα καί φροντίδα. Γι᾽ αὐτό καί
στό βιβλίο αὐτό παρατηρεῖται συχνά τό φαινόμενο μετά ἀπό μία ταραχώδη περικοπή,
στήν ὁποία προμηνύονται κακά (δηλούμενα διά τῶν ἑπτά σφραγίδων, ἑπτά σαλπίγγων
καί ἑπτά φιαλῶν), παρεμβάλλεται μία ἄλλη γλυκεία καί παρήγορη περικοπή, διά τῆς
ὁποίας δηλοῦται ἡ ἐκλεκτή θέση, τήν ὁποία θά ἔχουν οἱ πιστοί τοῦ Θεοῦ (βλ. γιά παράδειγμα, κεφ. 7. 10. 14. 19. 21. 22 καί ἄλλες μικρότερες περικοπές). Περί τῆς
Ἀποκαλύψεως ἤθελα νά πῶ καί τοῦτο τό σοβαρό, πολύ χρήσιμο γιά τό ἐρώτημά μας:
Ὅτι πρέπει νά ἑρμηνεύεται μέ τήν «κυκλική» ἑρμηνεία. Τό περιεχόμενό της δηλαδή
ἐφαρμόζεται σέ κάθε ἐποχή κατά ἕνα μικρό κύκλο. Ἀργότερα θά ἐφαρμοστεῖ σέ μεγαλύτερο κύκλο, σέ ἀκόμη μεγαλύτερο κύκλο σέ κάποια ἄλλη ἐποχή, μέχρις ὅτου
κάποτε, στά τέλη τῶν αἰώνων, ἐφαρμοστεῖ κατά τό ὅλον της περιεχόμενο καί τότε
ἥξει τό τέλος. Αὐτό μᾶς ὠφελεῖ στό ἑξῆς: Μερικοί βλέποντες νά ἐφαρμόζεται στήν
ἐποχή μας κάποιο κακό γιά τό ὁποῖο ὁμιλεῖ πράγματι ἡ Ἀποκάλυψη (ἡ πικρία τῶν
ὑδάτων, ὅπως συνέβηκε μέ τό Τσερνομπίλ, γιά παράδειγμα) λέγουν ὅτι ἔφτασε τό
τέλος τῶν αἰώνων, ἔφτασε ἡ δευτέρα παρουσία τοῦ Χριστοῦ, γιατί, νά, αὐτό τό γράφει
ἡ Ἀποκάλυψη στό τάδε χωρίο της. Ὄχι! Αὐτό πού συμβαίνει στόν καιρό μας, ναί μέν
τό γράφει ἡ Ἀποκάλυψη, ἀλλά δέν πρέπει νά λέγουμε μέ πεποίθηση ὅτι αὐτό εἶναι
τοῦ τελευταίου κύκλου συμβάν, γιατί μπορεῖ, μέ τήν «κυκλική» ἑρμηνεία πού εἴπαμε,
νά εἶναι κάποιο μικρό ἤ μεγάλο προμήνυμα τοῦ προφητευομένου ἐσχατολογικοῦ γεγονότος. Τά προφητευόμενα τῆς Ἀποκαλύψεως λέγονται «σημεῖα», γιατί ὁδηγοῦν
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ἀλλοῦ (ὅπως τά σημεῖα τοῦ δρόμου, μία πινακίδα, γιά παράδειγμα, μᾶς ὁδηγοῦν σέ
κάποιο τόπο). Θέλουν νά ὁδηγήσουν στήν μετάνοια.
Στούς χριστιανούς μας πρέπει νά ποῦμε καί νά τονίσουμε νά μήν ἔχουν ἕνα φιλοπερίεργο ἐσχατολογικό ἐνδιαφέρον. Δέν τούς ὠφελεῖ σέ τίποτε αὐτό. Τούς ὠφελεῖ μόνο
ἡ σωστή πνευματική τους πορεία καί σ᾽ αὐτό πρέπει νά στρέψουμε τό ἐνδιαφέρον
τους. Ἔτσι καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος στούς Θεσσαλονικεῖς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἔντονα
ἐσχατολογικά ἐνδιαφέροντα, τούς λέγει νά προσέχουν τήν πνευματική τους πορεία,
τό «πῶς δεῖ περιπατεῖν καί ἀρέσκειν Θεῷ» (Α´ Θεσ. 4,1)! Στούς χριστιανούς μας
πρέπει νά τονίζουμε ὅτι εἶναι σφραγισμένοι μέ τήν σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ. Τήν πῆραν
μέ τό ἱερό Χρῖσμα. Κανείς καί τίποτε δέν μπορεῖ νά μᾶς τήν πάρει τήν σφραγίδα
αὐτή, παρά μόνον ὅταν διακόψουμε τήν ζωντανή κοινωνία μας μέ τόν Κύριόν μας
Ἰησοῦν Χριστόν. Ἡ δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ εἶναι χαρωποιό γεγονός: Θά ἔλθει
ὁ Νυμφίος Χριστός νά παραλάβει ἐμᾶς τήν Νύμφη Του Ἐκκλησία στήν Βασιλεία
του τήν ἐπουράνιο (βλ. Ἀποκ. 22,20). Ὅπως χαιρόμεθα γιά τήν πρώτη παρουσία
τοῦ Χριστοῦ καί ἑορτάζουμε χαρωπά τά Χριστούγεννα, ἔτσι πρέπει νά λαχταροῦμε
καί τήν δευτέρα παρουσία τοῦ Χριστοῦ λέγοντες καί κράζοντες «ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ»
(Ἀποκ. 22,20), «ἵνα τάς δύο σκιρτῶν μεγαλύνω Ἀγαθέ παρουσίας Σου» (τροπάριο
τῆς Ἐκκλησίας μας)!
Ἐρώτηση 3η: Πῶς ἦταν τό πέρασμά σας ἀπό τά πανεπιστημιακά ἕδρανα
στήν ἐπισκοπική διακονία καί μάλιστα τήν διαποίμανση ἑνός λαοῦ ἁπλοῦ καί
οἰκονομικά ἀσθενοῦς; Πιστεύετε ὅτι θά ἦταν τόσο ἁπλᾶ τά πράγματα, ἄν δέν
σᾶς χαρακτήριζε ἡ πραότητα καί καλωσύνη;
Ἀπάντηση: (α) Εὐχαριστῶ τήν Κυρία Θεοτόκο, διότι μοῦ ἔδωσε τήν χαρά νά διδάξω τήν θεολογία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί ἀπό τήν πανεπιστημιακή ἕδρα, ὡς
καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀλλά καί νά διδάσκω αὐτήν καί τώρα ἀκόμη
στό Πανεπιστήμιο εἰς μεταπτυχιακούς φοιτητάς ὡς ὁμότιμος καθηγητής. Ἡ ἐκλογή
μου ὡς ἐπισκόπου καί ἡ τοποθέτησή μου στήν ἐπαρχία γιά τήν διαποίμανση τοῦ λαοῦ
πού ὑπηρετῶ, δέν μέ ἔκανε νά νοιώσω ὅτι διαφοροποιοῦμαι, γιατί τήν θεολογία πάλι
κηρύττω καί τώρα ὡς ἐπίσκοπος στόν λαό, ζυμωμένη βέβαια μέ ἁπλότητα, γιά νά
γίνομαι καταληπτός ἀπό τόν λαό τῆς ὑπαίθρου. Πραγματικά τό κήρυγμα, γιά νά εἶναι
σωστό, πρέπει νά ἔχει θεολογία καί μάλιστα νά ἔχει βιβλική θεολογία, αὐτήν πού ἐδίδαξα καί διδάσκω ἔτι στό πανεπιστήμιο. Ἔτσι, λοιπόν, γιά τά κηρύγματά μου, στήν
Μητρόπολη ὅπου διακονῶ, φωτοτυπῶ βιβλικά κείμενα (τό κείμενο) καί τά διανέμω
στούς ἀκροατάς, οἱ ὁποῖοι στήν συνέχεια ἀκροῶνται ἑρμηνευτικό κήρυγμα. Μάλιστα
δέ τά κείμενα πού τούς ἑρμηνεύω εἶναι αὐτά τά ἴδια τά κείμενα πού ἐδίδαξα στό Πανεπιστήμιο, λεγόμενα ὅμως τώρα, ξαναλέγω, μέ ἁπλότητα γιά τόν λαό. Πιστεύω ὅτι
ἡ θεολογία δέν εἶναι γιά νά παραμένει στούς ψυχρούς πανεπιστημιακούς τοίχους, ἀλλά
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ἀπό τόν πανεπιστημιακό χῶρο νά διαχέεται στόν λαό. Καί πιστεύω πάλι ὅτι τό κήρυγμα, ἄν δέν μαθητεύει τούς ἀκροατές του στήν θεολογία, δέν εἶναι κήρυγμα.
(β) Ἀλλά τό τεθέν ἐρώτημα κάτι ἄλλο θέλει μυστικά νά πεῖ. Νομίζω ὅτι μέ
ἐρωτᾶτε, «πῶς ἀπό τήν ὑψηλή πανεπιστημιακή θέση, ἀπό τίς ἐπιστημονικές ἔρευνες
καί τά συνέδρια μέ ὑψηλούς νόες, κατέληξες στήν συναναστροφή μέ ἀγραμμάτους γεωργούς καί βοσκούς; Σίγουρα αὐτό θά θέλει πολλή ταπείνωση καί πολλή καλωσύνη».
Αὐτή ἡ σκέψη καί ἰδέα, ἡ ὁποία φαίνεται ὅτι στό βάθος της τιμᾶ πολύ ἕνα καθηγητή Πανεπιστημίου, θά ἔλεγα ὅτι κατ᾽ ἀρχήν εἶναι καλή, γιατί ὑποδηλώνει τήν τιμή
στήν Παιδεία, γιά τήν ὁποία ἐδοξάζετο ἀπό παλαιά ἡ πατρίδα μας, ἐνῶ σήμερα στήν
Ἑλλάδα μας ἐκτιμᾶται καί χειροκροτεῖται περισσότερο ὁ ποδοσφαιριστής καί ὀλιγώτερο ὁ ἐπιστήμονας!...
Ἀλλά ὁ ἐπιστήμονας, τότε εἶναι σωστός καί πραγματικά μορφωμένος, ὅταν μπορεῖ
νά συμβιώσει μέ τούς ἁπλοϊκούς καί ταπεινούς κατά κόσμον, ἀλλά καί μέ τόν ὁποιονδήποτε, καί νά ἔχει καλή κοινωνία μαζί τους, σάν νά εἶναι ἀδελφοί του. Διαφορετικά,
ἄν δέν μπορεῖ νά τό πετύχει αὐτό, δέν εἶναι μορφωμένος ψυχικά, καί ἡ μόρφωσή του
ὡς καθηγητοῦ Πανεπιστημίου τοῦ χρησιμεύει μόνο γιά νά κάνει τό κακό μέ ἐπιστήμη.
Στήν περίπτωσή μου λέγω μέ εἰλικρίνεια ὅτι, παρά τήν καλή μου διάθεση καί προσπάθεια ἀγαθῆς κοινωνίας μέ τόν λαό τῆς ποίμνης μου, ἀπό ἰδική μου ὑπαιτιότητα,
ἔχουν συμβεῖ συγκρούσεις μαζί του, γιά τίς ὁποῖες ὅμως ἔπειτα ζητῶ συγγνώμη ἀπό
ὅσους ἐλύπησα καί ἐπέρχεται ἔτσι πάλι ἡ πρώτη ἀγάπη καί χαρά. Τί ὡραῖο πράγματι
πού εἶναι ὅταν ζητᾶμε συγγνώμη, ἀκόμη καί ὅταν δέν εἴμαστε ἔνοχοι.
Ἐρώτηση 4η: Πολλοί ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ἄνθρωποι τῆς ὑπαίθρου εἶναι πιό
κοντά στόν Θεό. Ἔχοντας διακονήσει στήν Ἐκκλησία ἀπό τήν θέση τοῦ ἱεροκήρυκος σέ μεγάλα ἀστικά κέντρα καί μικρά χωριά, ποιά εἶναι ἡ ἄποψή σας;
Ἀπάντηση: Μία πείρα τῆς διαφορᾶς τῶν ἀπαιδεύτων χωρικῶν κατοίκων καί τῶν
μορφωμένων ἀνθρώπων τῶν πόλεων μᾶς δίδει ὁ προφήτης Ἰερεμίας, τοῦ ὁποίου ὁ
γράφων ἀναξίως φέρει τό ὄνομα. Ὁ προφήτης ἄρχισε τήν προφητική του δράση ἀπό
τούς ἁπλούς καί ὀλιγογραμμάτους ἀνθρώπους τῆς ὑπαίθρου, ἀλλά αὐτοί ἦταν ἀρνητικοί, «οὐκ ἠθέλησαν δέξασθαι παιδείαν» (5,3). Ὁ προφήτης ὅμως τούς δικαιολόγησε
σκεπτόμενος ὅτι αὐτοί ἀντέδρασαν στό κήρυγμά του, ἐπειδή «εἶναι πτωχοί καί ἀγράμματοι» (στίχ. 4). Ἀλλά – λέγει τώρα – «πορεύσομαι πρός τούς ἁδρούς (= τούς ἀνθρώπους τῶν ἀνωτέρων κοινωνικῶν τάξεων) καί λαλήσω αὐτοῖς». Αὐτοί δέν
δικαιολογοῦνται γιά ἄγνοια, γιατί αὐτοί διδάχθηκαν· αὐτοί στίς πόλεις «ἐπέγνωσαν
ὁδόν Κυρίου καί κρίσιν Θεοῦ». Ἀλλά ἐδῶ εἶναι ἡ πλήρης ἀπογοήτευση τοῦ προφήτου,
γιατί αὐτοί, οἱ «ἁδροί», οἱ ἄνθρωποι τῶν ἀνωτέρων κοινωνικῶν τάξεων, «ἰδού ὁμοθυμαδόν συνέτριψαν ζυγόν, διέρρηξαν δεσμούς» (5,5). Αὐτοί, οἱ τάχα μορφωμένοι καί
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ἀνωτέρου ἐπιπέδου ἄνθρωποι, αὐτοί εἶναι πού ἀκόμη περισσότερο ἀρνήθηκαν νά δεχθοῦν τό κήρυγμα τοῦ προφήτου. Αὐτοί μάλιστα ἦταν καί ἐπιθετικοί, γιατί, ὅπως τό
εἶπε ὁ προφήτης, «ἰδού ὁμοθυμαδόν συνέτριψαν ζυγόν, διέρρηξαν δεσμούς»!...
Λοιπόν, στό ἐρώτημα: Καί ἡ ἐπαρχία, ὅπως οἱ πόλεις, ἔχει μολυνθεῖ καί αὐτή ἀπό
τήν διαφθορά τῶν πόλεων καί ἔχασε τά ἁγνά της ἤθη. Ἐπειδή ὅμως «ὅπου ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις» τοῦ Θεοῦ (Ρωμ. 5,20) – καί ἡ ἁμαρτία,
ὅπως τό ξέρουμε, ἐπλεόνασε στίς πόλεις –, στίς πόλεις, μεταξύ τῶν πολλῶν, βρίσκουμε
καί χαριτωμένους ἀνθρώπους, μέ τούς ὁποίους ὁ καλός ἱερεύς μπορεῖ νά κάνει ἕνα
ἀνώτερο πνευματικό διάλογο καί νά τούς χρησιμοποιήσει γιά τήν βοήθεια καί ἄλλων
ψυχῶν. Στήν ἐπαρχία τό φαινόμενο αὐτό τό βρίσκουμε σπανιώτερα, ἀλλά ὁ καλός
ποιμένας τῆς ἐπαρχίας θά προσευχηθεῖ καί θά τοῦ φανερώσει ὁ Θεός καλοδιάθετες
ψυχές, μέ τίς ὁποῖες μπορεῖ νά δημιουργήσει μία πνευματική ὁμάδα, ἕνα προζύμι, γιά
νά ζυμώσει μέ αὐτή ὅλο τό ἄλευρο τῆς ποίμνης του. Τελικά λέγουμε ὅτι παντοῦ, καί
στίς πόλεις καί στήν ἐπαρχία, παντοῦ ὑπάρχουν καλοί ἄνθρωποι, ἤ γιά νά τό ποῦμε
καλύτερα, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι καλοί, ἐπειδή εἶναι εἰκόνες τοῦ Θεοῦ. Ἄς γίνουμε
ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς καί οἱ ἀρχιερεῖς καλοί καί ἅγιοι, καί τότε, μέ τήν δύναμη πού δίνει ἡ
ἁγιότητα, θά ἀναμορφώσουμε καί θά μεταβάλουμε σέ ἀνθώνα καί τήν πιό χέρσο καί
ἀκανθώδη περιοχή, εἴτε αὐτή εἶναι στήν ἐπαρχία εἴτε εἶναι στήν πόλη. Τό θέμα εἶναι
ὅτι ἐλλείπουν ἤ σπανίζουν οἱ καλοί καί ἅγιοι ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς.
Ἐρώτηση 5η: Τό θέμα τῶν χειροτονιῶν νέων ἀνθρώπων γνωρίζουμε ὅτι σᾶς
προβληματίζει ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἐπισκοπικῆς σας διακονίας, ὑπηρετώντας σέ
μιά ἐκκλησιαστική ἐπαρχία μέ δεκάδες ἐφημεριακά κενά. Τί θά μποροῦσε
ἆραγε νά κάνει κεντρικά καί τοπικά ἡ Ἐκκλησία γιά τήν ἐπίλυση του προβλήματος;
Ἀπάντηση: Ὅταν ἀνέλαβα τήν διαποίμανση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος
καί Μεγαλοπόλεως βρῆκα σ᾽ αὐτήν 74 ἱερατικά κενά! Φανταστεῖτε. Σέ μία μικρή
Μητρόπολη 74 ἐφημεριακά κενά! Πῶς νά γίνει ἡ διαποίμανση τοῦ λαοῦ; Μέ τόν
δήμαρχο;!... Ἀπό τήν ἴδια τήν ἐπαρχία δέν ὑπῆρχαν νέοι ἕτοιμοι πρός χειροτονίαν.
Ἅπλωσα τό χέρι μου γιά «ζητιανιά» ἔξω ἀπό τήν Μητρόπολή μου. Ἀπό τίς χειροτονίες πού ἔκανα δέν εἶμαι ἀπό ὅλες εὐχαριστημένος, γι᾽ αὐτό καί μερικούς τούς
ἔδιωξα. Τώρα τά ἐφημεριακά κενά στήν ἐπαρχία μου εἶναι 50. Δηλαδή, σέ 50 χωριά
τῆς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κάθε Κυριακή δέν χτυπάει καμπάνα. Ἡ Θεία Λειτουργία στά χωριά αὐτά θεωρεῖται «πολυτέλεια». Τό ἐρώτημα
μοῦ λέγει, ποιά λύση μπορεῖ νά βρεθεῖ γιά τό πρόβλημα; Ἡ λύση εἶναι οἱ νέοι μας
νά θέλγονται ἀπό τήν ἱερωσύνη, νά ἐπιθυμοῦν νά γίνουν ἱερεῖς, γιά νά λειτουργοῦν
στό πανάγιο Θυσιαστήριο, νά κηρύττουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά ποιμαίνουν τόν
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λαό Του. Ὑπάρχει τίποτε ἄλλο ἀνώτερο ἀπό αὐτό; Καί ὅμως σήμερα τά παιδιά μας
ἀποστρέφονται τήν ἱερωσύνη. Ἀκόμη καί χριστιανοί, καλοί κατά τά ἄλλα γονεῖς,
δέν θέλουν τά παιδιά τους νά γίνουν ἱερεῖς. Τότε, δέν ὑπάρχει λοιπόν λύση γιά τό
πρόβλημα. Ὁ Θεός ὅμως ἐμβάλλει κατευθεῖαν τόν πόθο σέ μερικές παιδικές ψυχές
καί ποθοῦν νά γίνουν ἱερεῖς. Αὐτά τά παιδιά, μέ τόν πόθο ἱερωσύνης, εἶναι γιά μᾶς
ὅ,τι καλύτερο καί ὅ,τι ἐκλεκτότερο ἔχει ἡ ἐπαρχία μας. Τά ἀγαπᾶμε πολύ. Ἀσφαλῶς
τά ἀγαπᾶμε περισσότερο ἀπό τά δημαρχόπουλα (!), γιατί αὐτά τά παιδιά πού θέλουν
νά ἱερωθοῦν, αὐτά θά γίνουν μελλοντικά οἱ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ. Ναί, ὁ ἱερεύς εἶναι
ἄρχοντας καί βασιλιάς!
Μία λύση γιά τό ἱερατικό πρόβλημα εἶναι νά δοθεῖ ἐντολή «Ἄνωθεν», ἀπό τήν Ἱερά
Σύνοδο δηλαδή, οἱ Ἱερεῖς τῶν μεγαλοπόλεων νά πηγαίνουν τίς Κυριακές στήν πλησιόχωρο ἐπαρχία, πού ἔχει τά πολλά ἐφημεριακά κενά, καί νά λειτουργοῦν σ᾽ αὐτήν.
Ὅπως γίνεται δηλαδή μέ τούς ἰατρούς, πού κάνουν τό ἀγροτικό στήν ἐπαρχία.
Ἀλλά μία οὐσιαστική λύση εἶναι, θά εἶναι ἐμεῖς οἱ ὑπάρχοντες κληρικοί, ἱερεῖς καί
ἀρχιερεῖς, νά ζοῦμε ἅγιο βίο, ὥστε οἱ νέοι νά θέλγονται ἀπό τήν δική μας συμπεριφορά
καί νά λέγουν: «Θέλω νά γίνω παπᾶς, σάν τόν παπᾶ τῆς ἐνορίας μου, πού τόν ἀγαπᾶνε
ὅλοι καί πᾶνε ὅλοι σ᾽ αὐτόν, γιά νά τόν συμβουλευθοῦν».
Υ.Γ. Κύριε Τζάνη, Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν φιλοξενία στήν Ἱστοσελίδα Σας
καί παρακαλῶ νά μέ συγχωρέσετε διότι, βαρυνόμενος μέ ἄλλα καθήκοντά μου, καθυστέρησα ἐπί πολύ νά Σᾶς ἀπαντήσω. Καλά Χριστούγεννα καί εὐλογημένο τό Νέο
Ἔτος.
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΘΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(Σέ συνέχειες)
(Ἡ γλώσσα τοῦ πρωτοτύπου κειμένου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης)

Μάθημα 18ο
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΟ
3. ΡΗΜΑ
β. Η κλίση τοῦ ἰσχυροῦ μή λαρυγγοφώνου ρήματος
(συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

Ἡ διάθεση Ὁφάλ
Ὁ τετελ. τῆς 6ης κατά σειράν διαθέσεως σχηματίζεται ἐκ τῶν τριῶν ριζικῶν γραμμάτων, προτιθεμένου αὐτῶν τοῦ προθήματος h, τό ὁποῖο φωνηεντίζεται μέ κᾶμετς
χατούφ (h;, «χώ») ἤ ἐνίοτε μέ κιμπούτς (hu, «χου»). Ἀπό τά τρία ριζικά γράμματα
τό πρῶτο ἔχει ὑφ᾽ ἑαυτό σιεβά, τό δέ δεύτερο πάθαχ. Ἔτσι ἀπό τήν ρίζα l[p
(«πα῾άλ») προῆλθε ἡ μορφή l[ph] ; («χοφ῾άλ»), ἀπό τήν ὁποία προῆλθε ἡ ὀνομασία
τῆς διαθέσεως Ὁφάλ. Ἡ διάθεση αὐτή εἶναι παθητική τῆς Ἱφείλ.
 Ὁ τετελεσμένος τῆς Ὁφάλ κλίνεται μέ τήν προσθήκη τῶν γνωστῶν καταλήξεων
τοῦ τετελεσμένου. Τό πάθαχ τῆς ληγούσης πρό τῶν καταλήξεων πού ἀρχίζουν ἀπό
φωνῆεν μεταβάλλεται σέ σιεβά, πρό δέ τῶν καταλήξεων πού ἀρχίζουν ἀπό σύμφωνο
διατηρεῖται.
 Ἡ διάθεση αὐτή ἔχει μόνον ἀπόλυτο ἀπαρέμφατο: lfeq]h; («χοκτέλ»).
 Ὁ μή τετελεσμένος τῆς Ὁφάλ γίνεται ἐκ τῆς μορφῆς τοῦ τετελ., μέ τήν προσθήκη τῶν γνωστῶν καταλήξεων καί τῶν γνωστῶν προθημάτων τοῦ μή τετελ. Τά
προθήματα ὅμως αὐτά θά ἐκτοπίσουν τό πρόθημα h, ὄχι ὅμως καί τό φωνῆεν, τό
ὁποῖο θά παραμείνει κᾶμετς χατούφ. Τό πάθαχ τῆς ληγούσης καί ἐδῶ πρό τῶν ἀπό
φωνήεντος ἀρχομένων καταλήξεων μεταβάλλεται σέ σιεβά, ἐνῶ πρό τῶν ἀπό συμφώνου ἀρχομένων καταλήξεων διατηρεῖται.
 Ἡ μετοχή γίνεται ἀπό τόν τετελ., μέ τήν προσθήκη τοῦ προθήματος m, τό ὁποῖο
θά ἐκτοπίσει τό πρόθημα h, ὄχι ὅμως καί τό φωνῆεν του, τό κᾶμετς χατούφ. Συχνά
ὅμως ἡ μετοχή ἔχει κάτω ἀπό τό m ἀντί κᾶμετς χατούφ, κιμπούτς, π.χ. lf;qm] u («μουκτάλ») ἀντί lf;q]m; («μοκτάλ»). Στήν λήγουσα ἡ μετοχή ἔχει πάντοτε κᾶμετς.
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TETEΛΕΣΜΕΝΟΣ ΟΦΑΛ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΙΣΧΥΡΟΥ ΜΗ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ
Ἑνικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ.

lfqh] ;

(«χοκτάλ»)

ἐφονεύετο, ἐφονεύθη (αὐτός)
(ἐνν. δι᾽ ἄλλου τινός)

γ´ θηλ.
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

hl;f]q]h;
T;l]fq]h;
T]l]fq]h;
yTil]fq]h;

(«χοκτελά»)
(«χοκτάλτα»)
(«χοκτάλτ»)
(«χοκτάλτι»)

ἐφονεύετο, ἐφονεύθη (αὐτή)
ἐφονεύεσο, ἐφονεύθης (γιά ἀρσ.)
ἐφονεύεσο, ἐφονεύθης (γιά θηλ.)
ἐφονευόμουν, ἐφονεύθην

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

Wlf]q]h;
µT,l]fq]h;
T,l]fq]h;
Wnl]fq]h;

(«χοκτελού»)
(«χοκταλτέμ»)
(«χοκταλτέν»)
(«χοκτάλνου»)

ἐφονεύοντο, ἐφονεύθησαν
ἐφονεύεσθε, ἐφονεύθητε (γιά ἀρσ.)
ἐφονεύεσθε, ἐφονεύθητε (γιά θηλ.)
ἐφονευόμαστε, ἐφονεύθημεν

Ἀπαρέμφατα
Ἀπόλ.
Συνεζ.

lfeq]h;

(«χοκτέλ»)
(ἐλλείπει)

φονευθῆναι

Προστακτική
(ἐλλείπει)
ΜΗ TETEΛΕΣΜΕΝΟΣ ΟΦΑΛ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΙΣΧΥΡΟΥ ΜΗ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ
Ἑνικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ.
γ´ θηλ.
β´ ἀρσ.

lfqy] :
lfq]T;
lfq]T;

(«γιοκτάλ»)
(«τοκτάλ»)
(«τοκτάλ»)

φονεύεται (αὐτός)
φονεύεται (αὐτή)
φονεύεσαι (γιά ἀρσ.)
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(ἐνν. δι᾽ ἄλλου τινός)

β´ θηλ.
α´ κοινό

ylif]q]T;
lfq]a;

(«τοκτελί»)
(«ὀκτάλ»)

φονεύεσαι (γιά θηλ.)
φονεύομαι

Πληθυντικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ.
Wlf]q]y:
γ´ θηλ. hn:l]fq]T;
β´ ἀρσ. Wlf]q]T;
β´ θηλ. hn:l]fq]T;
α´ κοινό
lfq]n:

(«γιοκτελού»)
(«τοκτάλνα»)
(«τοκτελού»)
(«τοκτάλνα»)
(«νοκτάλ»)

φονεύονται (αὐτοί)
φονεύονται (αὐτές)
φονεύεσθε (γιά ἀρσ.)
φονεύεσθε (γιά θηλ.)
φονευόμαστε
Μετοχή

Παθητ.

lf;q]m;
hl;f;q]m;

(«μοκτάλ»)
(«μοκταλά»)

φονευόμενος
φονευομένη

Ἡ διάθεση Ἱθπααίλ
Ὁ τετελ. τῆς 7ης κατά σειράν διαθέσεως σχηματίζεται ἀπό τά τρία ριζικά γράμματα, μέ τή πρόθεση τοῦ προθήματος th, ἐκ τῶν ὁποίων τό h φωνηεντίζεται μέ
χεῖρεκ βραχύ καί τό t μέ ἁπλό σιεβά (t]h,i «χιθ-»). Ἀπό τά τρία ριζικά γράμματα τό
μέν πρῶτο ἔχει πάθαχ, τό δέ δεύτερο ἔχει τσαῖραι καί διπλωτικό νταγαίς. Ἔτσι ἀπό
τήν ρίζα l[p («πα῾άλ») προῆλθε ἡ μορφή l[ePt]hi («χιθπα῾έλ»), ἀπό τήν ὁποία ἔλαβε
ἡ ἑβδόμη διάθεση τό ὄνομά της Ἱθπααίλ.
 Ὁ τετελεσμένος κλίνεται μέ τήν προσθήκη τῶν γνωστῶν καταλήξεων τοῦ τετελ.
Τό τσαῖραι πρό τῶν καταλήξεων πού ἀρχίζουν ἀπό φωνῆεν μεταβάλλεται σέ σιεβά,
ἐνῶ πρό τῶν καταλήξεων πού ἀρχίζουν ἀπό σύμφωνο μεταβάλλεται σέ πάθαχ.
 Καί τά δύο ἀπαρέμφατα ἔχουν τήν μορφή τοῦ γ´ ἀρσ. ἑν. τοῦ τετελ. τῆς Ἱθπααίλ.
 Τό β´ ἀρσ. ἑν. τῆς προστακτικῆς ἔχει τόν τύπο τοῦ ἀπαρεμφ. Τά ἄλλα πρόσωπα
σχηματίζονται μέ τήν προσθήκη τῶν γνωστῶν καταλήξεων. Τό τσαῖραι τῆς λήγουσας
πρό τῶν ἀπό φωνήεντος ἀρχομένων καταλήξεων μεταβάλλεται σέ σιεβά, ἐνῶ πρό τῶν
ἀπό συμφώνου ἀρχομένων καταλήξεων διατηρεῖται.
 Ὁ μή τετελεσμένος ἔχει τήν μορφή τοῦ γ´ ἀρσ. ἑν. τοῦ τετελ. Τήν θέση ὅμως
τοῦ h στό πρόθημα t]hi («χιθ-») θά καταλάβουν τά προθήματα τοῦ μή τετελ., καί
στό τέλος θά προστεθοῦν οἱ γνωστές καταλήξεις. Τό τσαῖραι τῆς λήγουσας πρό τῶν
ἀπό φωνήεντος ἀρχομένων καταλήξεων μεταβάλλεται σέ σιεβά, ἐνῶ πρό τῶν ἀπό
συμφώνου ἀρχομένων καταλήξεων διατηρεῖται.
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 Ἡ μετοχή ἔχει τήν μορφή τοῦ γ´ ἀρσ. ἑν. τοῦ τετελ. μέ τήν διαφορά ὅτι στήν
θέση τοῦ προθήματος h θά τεθεῖ τό πρόθημα m, π.χ. lFeqt]mi («μιθκαττέλ»).
 Τό t τοῦ προθήματος t]hi («χιθ-»), ὅταν συναντήσει ἄλλο ὀδοντόφωνο, ἀφομοιοῦται πρός αὐτό, τό ὁποῖο ἔτσι λαμβάνει διπλωτικό νταγαίς, π.χ. rheFhi («χιτταχέρ»), ἀπό ρῆμα rhf; («ταχάρ»), ἀντί τοῦ rheft h] i («χιθταχέρ»). Σπανίως συντελεῖται
ἀφομοίωση τοῦ t καί ὅταν τό ρῆμα δέν ἀρχίζει ἀπό ὀδοντόφωνο, π.χ. aBeNhi («χινναμπέ»), ἀπό ρῆμα ab;n: («ναβά», προφητεύω).
Ὅταν τό t συναντήσει συριστικό γράμμα (z, s, x, c, v), τότε ἐναλλάσσεται μέ τό
συριστικό, π.χ. rTeTs]hi («χιστατέρ»), ἀπό ρῆμα rts; («σαθάρ», κρύπτω), ἀντί τοῦ
rTest]hi («χιθσατέρ»). Ὅταν δέ τό t συναντήσει x, τότε ὄχι μόνο ἐναλλάσσεται, ἀλλά
καί μεταβάλλεται σέ f, π.χ. qDEfx]hi («χιτσταντέκ»), ἀπό ρῆμα qdx; («τσαδάκ»,
ἁγιάζω), ἀντί τοῦ qDEtx]hi («χιτσθαντέκ»).
TETEΛΕΣΜΕΝΟΣ ΙΘΠΑΑΙΛ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΙΣΧΥΡΟΥ ΜΗ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ
Ἑνικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ.
γ´ θηλ.
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

lFeqt h] i
hl;F]qt]hi
T;l]Fqt]hi
T]l]Fqt]hi
yTil]Fqt]hi

(«χιθκαττέλ»)
(«χιθκαττελά»)
(«χιθκαττάλτα»)
(«χιθκαττάλτ»)
(«χιθκαττάλτι»)

αὐτοκτόνησε (αὐτός)
(καί αὐτοκτονοῦσε)
αὐτοκτόνησε (αὐτή)
αὐτοκτόνησες (γιά ἀρσ.)
αὐτοκτόνησες (γιά θηλ.)
αὐτοκτόνησα

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

WlF]qt]hi
µT,l]Fqt]hi
T,l]Fqt]hi
Wnl]Fqt]hi

(«χιθκαττελού»)
(«χιθκατταλτέμ»)
(«χιθκατταλτέν»)
(«χιθκαττάλνου»)

αὐτοκτόνησαν (καί αὐτοκτονοῦσαν)
αὐτοκτονήσατε (γιά ἀρσ.)
αὐτοκτονήσατε (γιά θηλ.)
αὐτοκτονήσαμε

Ἀπαρέμφατα
Ἀπόλ.
Συνεζ.

lFeqt]hi
lFeqt]hi

(«χιθκαττέλ»)
(«χιθκαττέλ»)

αὐτοκτονεῖν, αὐτοκτονῆσαι
αὐτοκτονεῖν, αὐτοκτονῆσαι
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Προστακτική
Ἑνικός Ἀριθμός
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.

lFeqt]hi
yliF]qt]hi

(«χιθκαττέλ»)
(«χιθκαττελί»)

νά αὐτοκτονήσεις (γιά ἀρσ.)
νά αὐτοκτονήσεις (γιά θηλ.)

Πληθυντικός Ἀριθμός
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.

WlF]qt]hi
hn:l]Feqt]hi

(«χιθκαττελού») νά αὐτοκτονήσετε (γιά ἀρσ.),
(«χιθκαττέλενα») νά αὐτοκτονήσετε (γιά θηλ.)

ΜΗ TETEΛΕΣΜΕΝΟΣ ΙΘΠΑΑΙΛ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΙΣΧΥΡΟΥ ΜΗ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ
Ἑνικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ.
lFeqt y] I
γ´ θηλ. lFeqt]Ti
β´ ἀρσ. lFeqt]Ti
β´ θηλ. yliF]qt]Ti
α´ κοινό lFeqt]a,

(«γιθκαττέλ»)
(«τιθκαττέλ»)
(«τιθκαττέλ»)
(«τιθκαττελί»)
(«ἐθκαττέλ»)

αὐτοκτονεῖ, θά αὐτοκτονήσει (αὐτός)
αὐτοκτονεῖ (αὐτή)
αὐτοκτονεῖς (γιά ἀρσ.)
αὐτοκτονεῖς (γιά θηλ.)
αὐτοκτονῶ

Πληθυντικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ. WlF]qt]yI
γ´ θηλ. hn:l]Feqt]Ti
β´ ἀρσ. WlF]qt]Ti
β´ θηλ. hn:l]FeqtT] i
α´ κοινό lFeqtn] I

(«γιθκαττελού»)
(«τιθκαττέλενα»)
(«τιθκαττελού»)
(«τιθκαττέλενα»)
(«νιθκαττέλ»)

αὐτοκτονοῦν (αὐτοί)
αὐτοκτονοῦν (αὐτές)
αὐτοκτονεῖτε (γιά ἀρσ.)
αὐτοκτονεῖτε (γιά θηλ.)
αὐτοκτονῶ

Μετοχή
Παθητ.

lFeqt]mi
hl;F]qt]mi

(«μιθκαττέλ») αὐτοκτονῶν
(«μιθκαττελά») αὐτοκτονοῦσα
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γ. Τό βάβ τῆς ἀκολουθίας
Ὅπως ἔχουμε ἤδη πεῖ, ὁ τετελεσμένος χρόνος ἀντιστοιχεῖ στόν δικό μας παρατατικό ἤ ἀόριστο, ἐνῶ ὁ μή τετελεσμένος στόν δικό μας ἐνεστῶτα ἤ μέλλοντα.
Ἡ Ἑβρ. γλώσσα ὅμως παρουσιάζει τήν ἑξῆς ἰδιοτυπία:
 Ὅταν θέλει νά διηγηθεῖ πράξεις παρελθοντικές, θέτει τό πρῶτο ρῆμα στόν τετελεσμένο, ἐνῶ ὅλα τά ὑπόλοιπα στόν μή τετελεσμένο, τόν ὁποῖο συνδέει μέ ἕνα βάβ. Τό
βάβ αὐτό φωνηεντίζεται μέ πάθαχ καί ἐπιφέρει δίπλωση τοῦ 1ου γράμματος τοῦ ρηματικοῦ τύπου, μέ τό ὁποῖο ἀποτελεῖ μία λέξη. Στήν περίπτωση αὐτή μεταφράζουμε
τόν μή τετελ. (ὁποιασδήποτε διαθέσεως) μέ τό «καί» καί χρόνο ἀόριστο ἤ παρατατικό,
π.χ. Γ´ Βασ. 20,1-2:
jlv]YIw ...rxY:w l[Yw .../lyjelK;ta, ≈bq; µr;al,m, ddhb,W 
 («ουβέν-Χαδάδ μέλεχ-Ἀράμ καβάτς εθ-χιόλ χελώ... βαγιά῾αλ
βαγιάτσαρ... βαγισλάχ»)
(Μετάφρ.: «Καί υἱός Χαδάδ βασιλεύς τῆς Ἀράμ συνάθροισε ὅλη τήν δύναμή
του... καί ἀνέβη καί πολιόρκησε... Καί ἀπέστειλε»)
Τό ρῆμα ≈bq; («καμπάτς», «συγκέντρωσε») εἶναι σέ τετελεσμένο, ἐνῶ τά ρήματα πού ἀκολουθοῦν (l[Yw [«βα-γιά῾αλ»], rxY:w [«βα-γιάτσαρ»], jlv]YIw [«βαγισλάχ]) εἶναι σέ μή τετελεσμένο, συνδέονται μέ τόν σύνδεσμο w («βέ», «καί»),
ὁ ὁποῖος ὅμως λαμβάνει πάθαχ, καί ἐπέρχεται δίπλωση τοῦ 1ου γράμματος τοῦ
ρήματος πού ἀκολουθεῖ.
 Ἀντιστρόφως, ὅταν ἡ Ἑβρ. γλώσσα θέλει νά δηλώσει πράξεις μελλοντικές, θέτει
τό 1ο μόνο ρῆμα στόν μή τετελ., ἐνῶ ὅλα τά ὑπόλοιπα θέτει στόν τετελ., τόν ὁποῖο
συνδέει μέ βάβ. Τό βάβ αὐτό φωνηεντίζεται μέ σιεβά καί πάσχει ὅλες τίς μεταβολές
τοῦ συνδέσμου w“ («βέ», «καί»), ἀποτελεῖ δέ μέ τόν ρηματικό τύπο μία λέξη. Σέ αὐτήν
τήν περίπτωση τόν τετελ. (ὁποιασδήποτε διαθέσεως), πού συνδέεται μέ βάβ, τόν μεταφράζουμε μέ «καί» καί Ἐνεστῶτα ἤ Μέλλοντα.
Τό βάβ δηλαδή ἀντιστρέφει τήν χρονική ἔννοια τῶν χρόνων.
Τήν ἰδιοτυπία αὐτή ὀνομάζουμε «ἀκολουθία τῶν χρόνων» (Consecutio Temporum), τό δέ βάβ ὀνομάζουμε «βάβ τῆς ἀκολουθίας», τούς δέ χρόνους «τετελεσμένο τῆς ἀκολουθίας» (Perfectum Consecutivum) καί «μή τετελεσμένο
τῆς ἀκολουθίας» (Imperfectum Consecutivum).
 Ἡ ὑπό τοῦ βάβ τῆς ἀκολουθίας προκαλουμένη δίπλωση τοῦ 1ου γράμματος τοῦ
ρημ. τύπου τοῦ μή τετελ. εἶναι ἀφανής στό πρόθημα y“ («γε»), ἐνῶ στό πρόθημα a
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τοῦ α´ ἐν. προσ. τοῦ μή τετελ. αἴρεται καί τό πάθαχ τοῦ βάβ ἐκτείνεται σέ κᾶμετς,
π.χ. lfoq]a,w: («βα-ἐκτώλ», «καί ἐφόνευσα»).
 Kατά τήν σύνδεση τοῦ τετελ. μέ βάβ ἀκολουθίας ὁ τόνος τοῦ ρηματ. τύπου συνήθως καταβιβάζεται στήν λήγουσα, π.χ. T;j]ql; («λακάχτα», ἔλαβες)  T;j]ql;w“
(«βε-λακαχτά»). Δέν καταβιβάζεται ὁ τόνος ἐν τῇ παύλῃ καί στό α´ πληθ. πρόσωπο.
Κατά τήν σύνδεση τοῦ μή τετελ. μέ βάβ τῆς ἀκολουθίας βραχύνεται τό φωνῆεν
τῆς ληγούσης, ὅπου εἶναι δυνατόν, π.χ. lyfiqy]  («γιακτίλ»)  lfeqY] w  («βα-γιακτέλ»)
καί ἀναβιβάζεται πολλές φορές ὁ τόνος ἀπό τήν λήγουσα στήν παραλήγουσα, ὅταν ἡ
μέν λήγουσα εἶναι συμφωνόληκτος, ἡ δέ παραλήγουσα φωνηεντόληκτος, π.χ. tmoy:
(«γιαμώθ»)  tm;Yw:  («βα-γιάμοθ»). Ἐν τῇ παύλῃ οὔτε βράχυνση οὔτε ἀναβιβασμός
τοῦ τόνου εἶναι δυνατός.
δ. Τό ρῆμα μέ ἀντωνυμικά ἐπιθήματα
Ἡ Ἑβρ. γλώσσα τό ἀντικείμενο τοῦ ἐνεργητικοῦ ρήματος, ὅταν εἶναι ἡ προσωπική
ἀντωνυμία, τό ἐκφράζει ἤ χωριστά μέ τήν πρόθεση tae («ἐθ»), μέ τό νά συνδέεται
αὐτή μέ ἀντωνυμικά ἐπιθήματα, ἤ προσαρτᾶ στόν ρηματικό τύπο ἀντων. ἐπιθ., τά
ὁποῖα ἀποτελοῦν μέ τό ρῆμα μία λέξη. Ὁ 2ος τρόπος εἶναι ὁ συνηθέστερος.
Ἐννοεῖται ὅτι μόνον οἱ ἐνεργητικές διαθέσεις (Κάλ, Πιαίλ, Ἱφείλ καί σπάνια ἡ
Ἱθπααίλ) μποροῦν νά συνδεθοῦν μέ ἀντων. ἐπιθ., γιατί μόνον αὐτές δέχονται ἀντικείμενο.
Τά ἀντων. ἐπιθ. πού συνδέονται μέ τό ρῆμα εἶναι τά ἴδια περίπου πρός τά προσαρτώμενα στό ὄνομα.
Ἑνικός
Πληθυντικός
Wn –
α´ πρόσ. κοιν.
ynI –
β´ » ἀρσ.
–
µk, –
β´ » θηλ.
–
ἐλλείπει
γ´ » ἀρσ.
Wh –, w
µ – (ποιητ. /m)
γ´ » θηλ.
h; –
–
Οἱ τύποι αὐτοί τῶν ἀντων. ἐπιθ. προστίθενται στούς φωνηεντόληκτους τύπους τοῦ
ρήματος. Στούς συμφωνόληκτους τύπους τά ἀντων. ἐπιθ. συνδέονται μαζί τους μέ
συνδετικά φωνήεντα. Τά φωνήεντα αὐτά εἶναι διαφορετικά στόν τετελ. χρόνο ἀπό
ἐκεῖνα τοῦ μή τετελ., προστ., ἀπαρ. καί μετοχῆς. Ἔτσι λοιπόν, ἐνῶ στόν Τετελ. ὑπερισχύει ὁ φθόγγος Α, στά ὑπόλοιπα ὑπερισχύει ὁ φθόγγος Ε:
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Α´ Σέ σύνδεση μέ συμφωνόληκτους τύπους τετελεσμένου
Ἑνικός
Πληθυντικός
Wn –;
α´ πρόσ. κοιν.
ynI –
β´ » ἀρσ.
 –]
µk, –]
ἐλλείπει
β´ » θηλ.
 –e, –,, –;
γ´ » ἀρσ.
Wh –;, /
µ –; (ποιητ. /m–;)
γ´ » θηλ.
H–; (h–;)
–;, –
B´ Σέ σύνδεση μέ συμφωνόληκτους τύπους μή τετελ., προστ., ἀπαρ., μετοχ.
Ἑνικός
Πληθυντικός
Wn –e
α´ πρόσ. κοιν.
ynI –e
β´ » ἀρσ.
 –]
µk, –]
ἐλλείπει
β´ » θηλ.
 –e
γ´ » ἀρσ.
Wh –e
µ –e (ποιητ. /m–e)
ἐλλείπει
γ´ » θηλ.
h –,
Oἱ τετελ. τῶν τριῶν διαθέσεων Κάλ, Πιαίλ καί Ἱφείλ σέ σύνδεση μέ ἀντων. ἐπιθ.
ἔχουν τύπο διαφορετικό τοῦ κανονικοῦ, στόν ὁποῖο ἐμφανίζονται ἀρχαῖες καταλήξεις:
γ´ ἀρσ.
γ´ θηλ.
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοιν.

Ἑνικός
–––
t –––
t ἤ T; – – –
Ti – – –
Ti – – –

Πληθυντικός
W –––
WT – – –
ἐλλείπει

Wn – – –

Ὁ τετελ. τῆς Κάλ ἔχει κάτω ἀπό τό πρῶτο ριζικό γράμμα σιεβά, κάτω δέ ἀπό τό
δεύτερο κᾶμετς. Στήν μορφή αὐτή θά προστεθοῦν οἱ καταλήξεις. Ἔτσι οἱ τετελ. τῶν
τριῶν ἐνεργητικῶν διαθέσεων ἔχουν τίς ἑξῆς μορφές:
Κάλ
Πιαίλ
Ἱφείλ
Ἑνικός Ἀριθμός
lf;q]
tlf;q]
T;l]fq]
ἤ T]l]fq]
β´ θηλ.
yTil]fq]
α´ κοιν.
yTil]fq]
γ´ ἀρσ.
γ´ θηλ.
β´ ἀρσ.

(«κετάλ)
(«κεταλάθ»)
(«κετάλτα»)
(«κετάλτ»)
(«κετάλτι»)
(«κετάλτι»)

lFeqi
tlF]Qi
T;l]Fqi
T]l]Fqi
yTil]Fqi
yTil]Fqi
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(«κιττέλ»)
lyfiq]hi
(«κιττελάθ») tlyfiq]hi
(«κιττάλτα») T;l]fq]hi
(«κιττάλτ»)
T]l]fq
 ]hi
(«κιττάλτι») yTil]fq
 ]hi
(«κιττάλτι») yTil]fq
 ]hi

(«χικτίλ»)
(«χικτίλαθ»)
(«χικτάλτα»)
(«χικτάλτ»)
(«χικτάλτι»)
(«χικτάλτι»)

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

WlFeqi («κιττελού») Wlyfiq]hi («χικτιλού»)
Wlf;q] («κεταλού»)
WTl]fq] («κετάλτου») WTl]Fqi («κιττάλτου») WTl]fq
 ]hi («χικταλτού»)
ἐλλείπει

Wnl]fq] («κετάλνου»)

ἐλλείπει

ἐλλείπει

Wnl]Fqi («κιττάλνου») Wnl]fq]hi («χικτάλνου»)

 Τό κᾶμετς τοῦ γ´ ἀρσ. ἑν. τῆς Κάλ τοῦ τετελ., ὅπως βλέπουμε παραπάνω, διατηρεῖται πρό τῶν καταλήξεων πού ἀρχίζουν ἀπό φωνῆεν, ἐνῶ μεταβάλλεται σέ πάθαχ
πρό τῶν καταλήξεων πού ἀρχίζουν ἀπό σύμφωνο. Τό τσαῖραι τοῦ γ´ ἀρσ. ἑν. τῆς Πιαίλ
μεταβάλλεται σέ σιεβά πρό τῶν καταλήξεων πού ἀρχίζουν ἀπό φωνῆεν, ἐνῶ μεταβάλλεται σέ πάθαχ πρό τῶν καταλήξεων πού ἀρχίζουν ἀπό σύμφωνο. Τό χεῖρεκ τοῦ
γ´ ἀρσ. ἑν. τῆς Ἱφείλ διατηρεῖται πρό τῶν καταλήξεων πού ἀρχίζουν ἀπό φωνῆεν, μεταβάλλεται δέ σέ πάθαχ πρό τῶν καταλήξεων πού ἀρχίζουν ἀπό σύμφωνο.
 Τό γ´ θηλ. ἑν. τῆς Κάλ tlf;q] («κεταλάθ») σέ σύνδεση μέ τά ἀντων. ἐπιθ. ynI, ,
Wh, h;, Wn, παρά τό ὅτι λήγει σέ σύμφωνο, δέν λαμβάνει συνδετικό φωνῆεν, π.χ. ynIt]lf;q]
(«κεταλάθνι»). Τό ἴδιο πρόσωπο σέ σύνδεση μέ τό Wh παρουσιάζεται πολλές φορές ὑπό
; ] («κεταλάτου») καί σέ σύνδεση μέ τό h; ὑπό τήν μορφή hT;l f q
; ] («κετήν μορφή WTl f q
ταλάτα»).
 Τό τσαῖραι τῆς ληγούσης τοῦ γ´ ἀρσ. ἑν. τοῦ τετελ. τῆς Πιαίλ πρό τῶν ἀντων.
ἐπιθ. , µk, συστέλλεται ὡς ἐπί τό πλεῖστον σέ σεγώλ καί ἐνίοτε σέ χεῖρεκ βραχύ,
πρό δέ τῶν λοιπῶν μεταβάλλεται σέ ἔμφθογγο σιεβά.
 Οἱ μή τετελ. τῶν τριῶν διαθέσεων Κάλ, Πιαίλ, Ἱφείλ δέν ἔχουν ἰδιαίτερους τύπους
σέ σύνδεση μέ ἀντων. ἐπιθ., πλήν τῶν γ´ καί β´ θηλ. πληθ. προσ., τά ὁποῖα ἔχουν
Wlf]q]Ti («τικτελού»), Wlf]qT] («τεκατλού»), Wlyfiq]T («τακτιλού»).
 Ἐπίσης πρέπει νά παρατηρήσουμε τά ἑξῆς:
α) Τό χῶλεμ τῆς ληγούσης τῶν συμφωνολήκτων τύπων τοῦ μή τετελ. τῆς Κάλ
πρό τῶν ἐπιθ. , µk, συστέλλεται σέ κᾶμετς χατούφ, πρό δέ τῶν λοιπῶν μεταβάλλεται
σέ σιεβά, π.χ. l]f;q]yI («γικτολχιά», «θά σέ φονεύσει»), ynIlef]q]yI («γικτελένι», «θά μέ
φονεύσει»).
β) Τό τσαῖραι τῆς ληγούσης τοῦ μή τετελ. τῆς Πιαίλ διαθέσεως πρό τῶν ἐπιθημάτων , µk, συστέλλεται σέ σεγώλ καί ἐνίοτε σέ χεῖρεκ, πρό δέ τῶν λοιπῶν μεταβάλλεται σέ σιεβά, π.χ. l]F,qy“ («γιεκαττελέχια», «θά σέ φονεύσει»), ynIleF]qy“
(«γιεκαττελένι»).
γ) Τό χεῖρεκ τῆς ληγούσης τοῦ μή τετελ. τῆς Ἱφείλ διατηρεῖται πρίν ἀπό ὅλα τά
ἐπιθήματα.
 Ἡ προστακτική σέ σύνδεση μέ ἀντων. ἐπιθ. δέν ἔχει ἰδιαίτερους τύπους, παρουσιάζει ὅμως τίς ἑξῆς ἰδιοτυπίες:
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α) Τό β´ ἀρσ. ἑν. τῆς προστακτικῆς τῆς Κάλ σέ σύνδεση μέ ἀντων. ἐπιθ. ἔχει τήν
μορφή l]f]q; («κοτλ»), π.χ. ynIlef]q; («κοτλένι», «φόνευσέ με»). Οἱ προστακτικές ὅμως
πού λήγουν σέ πάθαχ ὄχι μόνο διατηροῦν τό πάθαχ σέ σύνδεση μέ ἀντων. ἐπιθ., ἀλλά
καί ἐκτείνουν αὐτό σέ κᾶμετς, π.χ. ynI[em;v] («σεμα῾ένι», «ἄκουσέ με»).
β) Τό β´ θηλ. πληθ. τῆς προστακτ. καί τῶν τριῶν διαθέσεων Κάλ, Πιαίλ, Ἱφείλ σέ
σύνδεση μέ ἀντων. ἐπιθ. ἔχει τόν ἴδιο τύπο μέ τό β´ ἀρσ. πληθ. Wlf]qi («κιτελού»)
(Κάλ), WlF]q («καττελού») (Πιαίλ), Wlyfiq]h («χακτιλού») (Ἱφείλ).
γ) Τό β´ ἀρσ. ἑν. τῆς προστακτ. τῆς Ἱφείλ σέ σύνδεση μέ ἀντων. ἐπιθ. ἔχει τόν
τύπο lyfiq]j («χακτίλ») ἀντί lfeq]j («χακτέλ»).
 Τό συνεζ. ἀπαρ. λαμβάνει καί αὐτό ἀντωνυμικά ἐπιθ., τά ὁποῖα λόγω τῆς φύσεως
τοῦ ἀπαρ. ἤ εἶναι ρηματικά, ἐκφράζοντα τήν αἰτιατική, ἤ ὀνοματικά, δηλοῦντα τήν
γενική. Ἡ συνάφεια τοῦ κειμένου θά δείξει τήν φύση τους. Στήν σύνδεση μέ ἀντων.
ἐπιθ. τό συνεζ. ἀπαρ. τῆς Κάλ ἔχει συνήθως τήν μορφή l]f]q; («κοτλ») καί ἐνίοτε
l]f]qi («κιτλ»). Στήν σύνδεση ὅμως μέ τά ἐπιθ. , µk, συνήθως ἔχει τήν κανονική
μορφή lfoq] («κετώλ»), π.χ. ylif]q; («κοτλί»), l]f;q] («κετολχιά»). Ἐάν τό γ´ ριζικό
γράμμα ἀνήκει στά λεγόμενα «μπεγαδκιεφάθ» ἡ τράχυνσή του θά γίνει μόνον πρό
τῶν  καί µk,, π.χ. B]k]v; («σοχμπεχιά», «κατακλίνεσθαί σε»), /pd“r: («ροδφώ», «τό
καταδιώκειν αὐτόν»).
 Καί τῆς Μετοχῆς τά ἀντων. ἐπιθ. εἶναι ἤ ρηματικά ἤ ὀνοματικά. Ἰδιαίτερο τύπο
ἡ μετοχή καί τῶν τριῶν διαθέσεων Κάλ, Πιαίλ, Ἱφείλ, δέν ἔχει. Ὑφίσταται ὅμως σέ
σύνδεση μέ ἀντων. ἐπιθ. ὡς πρός τόν φωνηεντισμό τίς ἴδιες μεταβολές, τίς ὁποῖες ὑφίστανται οἱ ἀντίστοιχοι τύποι τῶν ὀνομάτων.
Νοῦν ἐμφαντικόν
Μεταξύ τῶν ἀντων. ἐπιθ. ynI, , Wh, h;, καί τῶν συμφωνολήκτων τύπων τοῦ μή
τετελ. (σπανιώτ. τοῦ τετελ.) παρεμβάλλεται συλλαβή –, λείψανο τῆς ἀρχαίας ἐμφαντικῆς διαθέσεως. Τό n τῆς συλλαβῆς αὐτῆς πρό τῶν ἐπιθημάτων ynI καί  ἀφομοιώνεται
πρός τά γράμματα αὐτά, τά ὁποῖα λαμβάνουν ὡς ἐκ τούτου διπλωτικό νταγαίς, ἐνῶ
ἀντιθέτως τό h τῶν προθημάτων Wh, h; συνήθως ἀφομοιώνεται πρός n, τό ὁποῖο λαμβάνει διπλ. νταγαίς. Τό πάθαχ τῆς συλλαβῆς – διατηρεῖται μόνο σέ σύνδεση μέ τό
ἀντων. ἐπίθ. ynI, παντού δέ ἀλλοῦ μεταβάλλεται σέ σεγώλ. Ἔτσι ἔχουμε:
α´ πρόσ. κοιν. ἑν.
yNI–
yNIlf]q]yI («γικτελάννι»)
ἤ yNIl,f]q]yI («γικτελέννι»)
β´ » ἀρσ.
;–,
;l,f]q]yI («γικτελέχχια»)
γ´ » ἀρσ.
WN–,
WNl,f]q]yI («γικτελέννου»)
γ´ » θηλ.
hN:–,
hN:l,f]q]yI («γικτελέννα»)
Αὐτό τό νοῦν (n) πού παρεμβάλλεται τό ὀνομάζουμε νοῦν ἐμφαντικόν (nûn energicum).
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 60ο

ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
Γ´ ΚΛΙΣΕΩΣ
Ἀπό τά προηγούμενα μαθήματα γνωρίζουμε ὅτι τά συμφωνόληκτα ἐπίθετα Γ´κλίσεως διακρίνονται σέ:
Α´ ἀφωνόληκτα
Β´ ἐνρινόληκτα καί ὑγρόληκτα
Γ´ σιγμόληκτα
(μέ χαρακτήρα ἄφωνο)
(μέ χαρακτήρα ἔνρινο ἤ ὑγρό)
(μέ χαρακτήρα σ)
Ἀσχοληθήκαμε μέ τά ἀφωνόληκτα (τρικατάληκτα, δικατάληκτα καί μονοκατάληκτα) καί
τώρα θά ἀσχοληθοῦμε μέ τά ἐνρινόληκτα.
ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΑ
1. Τρικατάληκτα σέ -ας, -αινα, -αν (μέ τρία γένη)
Παραδείγματα
 Οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκήν ἤ μέλαιναν ποιῆσαι
 Οἱ Λακεδαιμονίων παῖδες ζωμῷ μέλανι ἐτρέφοντο
 Ταῖς Ἐρινύσιν οἱ Ἕλληνες αἶγας μελαίνας ἔθυον
 Ὦ τάλας ἐγώ, ὅτι κατανένυγμαι, ὅτι...
 Δῶρο τάλαινα ψυχή, σύν τῇ σαρκί σου...
 Οἱ τύραννοι τάλανας καί ἀπόλιδας (χωρίς πατρίδα) ποιοῦσι τούς πολίτας
Παράδειγμα κλίσεως τρικατάληκτων ἐπιθέτων σέ -ας, -αινα, -αν.
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.

ὁ μέλας
τοῦ μέλαν-ος
τῷ μέλαν-ι
τόν μέλαν-α
ὦ μέλαν
οἱ μέλαν-ες
τῶν μελάν-ων
τοῖς μέλα-σι
τούς μέλαν-ας
ὦ μέλαν-ες

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ἡ μέλαινα
τῆς μελαίνης
τῇ μελαίνῃ
τήν μέλαναν
ὦ μέλαινα
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
αἱ μέλαιναι
τῶν μελαινῶν
ταῖς μελέναις
τάς μελένας
ὦ μέλαιναι
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τό μέλαν
τοῦ μέλαν-ος
τῷ μέλαν-ι
τό μέλαν
ὦ μέλαν
τά μέλαν-α
τῶν μελάν-ων
τοῖς μέλασι
τά μέλαν-α
ὦ μέλαν-α

Ὅπως τό μέλας κλίνεται καί τό τάλας, τάλαινα, τάλαν
Ἡ ὀνομαστική ἐνικοῦ σχηματίζεται ὡς ἐξῆς:
θέμα τάλᾰν, κατάληξη -ς  τάλᾰνς
τό ν πρό τοῦ σ ἀποβάλλεται τάλᾰνς καί τό προηγούμενο βραχύ φωνῆεν τρέπεται σέ μακρό:
τάλᾱς(ἀντέκταση λέγεται τό φαινόμενο αὐτό).
θηλυκό θέμα τάλαν-jα· τό j πρίν ἀπό τίς συλλαβές αν, αρ, ορ μετατίθεται πρίν ἀπό τό ν ἤ ρ
καί ἑνώνεται μέ τό α ἤ ο σέ δίφθογγο αι ἤ οι καί ἔτσι ἔχουμε
ταλαν-jα  τάλαινα
μέλᾰν-ς=μέλας, μέλαν-jα  μέλαινα (ἐπένθεση λέγεται τό φαινόμενο αὐτό).
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