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 10 Ἰανουαρίου 2016
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ

Ὁ 17ος Ψαλμός
1ο Κήρυγμα (στίχ. 2-20)
1. Συνεχίζουμε, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, τήν ἑρμηνεία τοῦ ἱεροῦ Ψαλτηρίου.
Βρισκόμαστε στόν 17ο Ψαλμό. – Στόν Ψαλμό αὐτό μιλάει ὁ Δαβίδ καί εὐχαριστεῖ τόν Θεό (στίχ. 2-4), γιατί μέ τήν θαυμαστή παντοδυναμία Του τόν ἔσωσε
ἀπό πολλούς κινδύνους (στίχ. 5-20). Ἀλλά καί αὐτός ὑπῆρξε πιστός στόν Θεό
του (στίχ. 21-31) καί γιά τήν πιστότητά του αὐτή ὁ Θεός τοῦ χάρισε πολλές
στρατιωτικές ἐπιτυχίες καί εὐλογίες πού προέκυψαν ἀπό τίς ἐπιτυχίες του αὐτές
(στίχ. 32-46). Τέλος, ὁ Δαβίδ στόν ἐπίλογο τοῦ ὡραίου του αὐτοῦ Ψαλμοῦ ἀνακεφαλαιώνει τά εὐχαριστήριά του στόν Θεό. Αὐτός εἶναι ὁ Ψαλμός μέ λίγα λόγια.
Ὅπως τό καταλαβαίνετε ὅμως ὁ Ψαλμός αὐτός εἶναι μεγάλος καί γι᾽ αὐτό δέν
εἶναι δυνατόν νά τόν ἀναλύσουμε σέ ἕνα κήρυγμα. Σήμερα θά ἀναπτύξουμε τό
πρῶτο μόνο τμῆμα τοῦ Ψαλμοῦ.

2. Γιά τίς μεγάλες εὐεργεσίες πού ἔλαβε στήν ζωή του ὁ Δαβίδ ἀπό τόν Θεό
ὑπόσχεται ὅτι θά τόν ἀγαπᾶ. «Ἀγαπήσω σε, Κύριε», λέγει (στίχ. 2). Ἡ ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ σέ μᾶς, χριστιανοί μου, πρέπει νά πληρώνεται μέ τήν δική μας ἀγάπη
σ᾽ Αὐτόν. Ἀλλά πρέπει νά εἶναι μεγάλη ἡ ἀγάπη μας αὐτή πρός τόν Θεό. Γι᾽
αὐτό καί ἐδῶ ὁ προφητάναξ Δαβίδ, λέγοντας ὅτι θά ἀγαπάει τόν Θεό («ἀγαπήσω σε Κύριε»), χρησιμοποιεῖ στήν ἑβραϊκή γλώσσα, στήν ὁποία γράφει τόν
Ψαλμό, ἕνα πολύ τρυφερό και δυνατό ρῆμα, τό «ἐρχομκά», τό ὁποῖο κατά λέξη
σημαίνει κολλάω στά μητρικά στήθη καί θερμαίνομαι σ’ αὐτά! Τέτοια δυνατή
ἀγάπη καί προσκόλληση πρέπει νά ἔχουμε στόν Θεό. Σάν τό νήπιο στήν ἀγκαλιά τῆς μάνας του!
Τόν Θεό ὁ Δαβίδ, ἐκφράζοντας τήν ἀγάπη του καί τήν εὐγνωμοσύνη του σ᾽
Αὐτόν, τόν καλεῖ μέ ἑπτά προσδιορισμούς, γιά νά δηλωθεῖ τό πλῆρες καί τό τέλειο
τοῦ Θεοῦ· γιατί ὁ ἀριθμός 7 θεωρεῖται πλήρης στήν Παλαιά Διαθήκη. Ὀνομάζει
λοιπόν ὁ Δαβίδ τόν Θεό «ἰσχύν» του, δηλαδή, δύναμή του. «Ἀγαπήσω σε, Κύριε
ἡ ἰσχύς μου», λέγει. Τόν ὀνομάζει ἔπειτα «στερέωμά» του, «καταφυγή» του,
«ρύστη» του, «ὑπερασπιστή» του καί «κέρας σωτηρίας» καί «ἀντιλήπτορά»
του (στίχ. 2.3). Ὅλοι αὐτοί οἱ ἑπτά προσδιορισμοί εἶναι ὅλοι παρμένοι ἀπό τό
στρατιωτικό στάδιο, γιατί ο Δαβίδ ἦταν βασιλεύς καί πολλές φορές εἶχε δεῖ τήν
προστασία τοῦ Θεοῦ νά τόν σώζει ἀπό τούς κινδύνους στούς πολέμους. Ἀλλά
εἶναι ὡραῖο αὐτό πού λέγει στό τέλος τοῦ αἴνου του ὁ Δαβίδ: «Αἰνῶν – λέγει –
ἐπικαλέσομαι τόν Κύριον καί ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου σωθήσομαι» (στίχ. 4). Δηλαδή:
Ἐνῶ δοξάζει τόν Θεό («αἰνῶν») γιά τίς περασμένες εὐεργεσίες Του, ὅμως λέγει
καί «ἐπικαλέσομαι τόν Κύριον». Τόν παρακαλεῖ γιά νά ἔχει καί στό μέλλον τήν
βοήθειά Του. Γιατί ξέρει ὅτι καί πάλι θά βρεθεῖ σέ κινδύνους ἀπό τούς ἐχθρούς
του καί πάλι, λοιπόν, θά ἔχει ἀνάγκη ἀπό τήν προστασία τοῦ Θεοῦ. «Καί ἐκ τῶν
ἐχθρῶν μου σωθήσομαι» καί τότε, λέγει. Δηλαδή, χριστιανοί μου, καί ὅταν εὐχαριστοῦμε μέ χαρά τόν Θεό γιά κάποια βοήθεια πού μᾶς ἔδωσε, πρέπει ἡ εὐχαριστία
μας αὐτή νά ἔχει καί παράκληση, γιά νά μᾶς βοηθήσει πάλι σέ ἕνα ἄλλο κίνδυνο
πού θά μᾶς ἔλθει. Γιατί ζοῦμε ἐν μέσῳ κινδύνων. Ἡ ἰδέα αὐτή τοῦ Ψαλμοῦ μας
ἐδῶ εἶναι αὐτό πού λέγει ὁ λαός μας: «Δόξα Σοι ὁ Θεός καί βόηθα Παναγιά»!
3. Στήν συνέχεια ὁ ψαλμωδός μας γράφει γιά τούς κινδύνους πού βρέθηκε καί
ἀπό τούς ὁποίους τόν ἔσωσε ὁ Θεός. Οἱ κίνδυνοι αὐτοί παριστάνονται σάν πόνος
γυναίκας, πού γεννάει, καί σάν χείμαρροι πού ἀφήνιασαν καί ἀπειλοῦν κατακλυσμό. «Χείμαρροι ἀνομίας», λέει (στιχ.5-6)! Μάλιστα τό Ἑβραϊκό κείμενο τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης λέει γιά τούς κινδύνους τοῦ Δαβίδ ὅτι ἦταν «χείμαρροι τοῦ
Βελίαρ», σατανικοί κίνδυνοι, δηλαδή.
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Στούς κινδύνους του αὐτούς ὁ Δαβίδ, ὅταν τοῦ συνέβαιναν, «ἔκραζε» καί «ἐπεκαλεῖτο» τόν Θεό (στιχ. 7α). Καί βεβαίως, χριστιανοί μου, ἡ προσευχή εἶναι τό
πιό σωστικό μέσο στην θλίψη μας καί τους πειρασμούς μας καί σ’ ὅλες τίς δυσκολίες μας. Καί ὁ Δαβίδ λέγει ἐδῶ στόν Ψαλμό μας ὅτι ἡ κραυγή του, ἡ προσευχή του, ἔφτασε στά ὦτα τοῦ Κυρίου καί σώθηκε (στίχ. 7β).
4. Μέ πολύ παραστατικότητα και μεγαλοπρέπεια παριστάνει ὁ ψαλμωδός μας
τόν ἐρχομό τοῦ Θεοῦ στούς κινδύνους του γιά νά τόν σώσει. Τά λέει μάλιστα μέ
τέτοια παραστατικότητα πού μᾶς προκαλοῦν τήν ἀπορία. Σᾶς τά λέω ὅπως τά
λέει ἐδῶ ὁ ψαλμός μας: Ἐρχόμενος ὀ Κύριος γιά βοήθεια στόν Δαβίδ – λέει ο
ψαλμός μας – «σαλεύτηκε ἡ γῆ καί τρόμαξε. Καί αὐτά τά θεμέλια τῶν ὀρέων
ταράχθηκαν καί σαλεύθηκαν. Στήν ὀργή Του ὁ Θεός ἔκανε καπνό νά ἀνέβει ψηλά.
Κατέβηκε ἀπό τά οὐράνια... ἔβαλε τό σκοτάδι νά τόν κρύβει. Ἀπό τό φῶς τῆς
ἀστραπῆς μπροστά Του διαλύθηκαν τά σύννεφα. Ἔστειλε τά βέλη του καί σκόρπισε τούς ἐχθρούς Του. Φάνηκαν οἱ πυθμένες τῶν θαλασσῶν καί ξεσκεπάστηκαν
τά θεμέλια τῆς οἰκουμένης» (στιχ. 8-16)!
Οἱ ἐκφράσεις αὐτές καί ἄλλες ἀκόμη πού παρέλειψα, εἶναι πραγματικά τολμηρές καί δημιουργοῦν τήν ἀπορία: Τί; Γιά τήν βοήθεια τοῦ Δαβίδ κατά τῶν
ἐχθρῶν του, μπορεῖ νά ἔγιναν τέτοιες συνταρακτικές θεοφάνειες; Ἡ ἁλήθεια,
χριστιανοί μου, εἶναι, ὅτι ὅλες οἱ παραπάνω ἐκφράσεις πού λέει ὁ Ψαλμός μας
λέγονται γιά τήν σκηνή στό ὄρος Σινᾶ, ὅταν ὁ Θεός ἔδινε τόν Νόμο Του στόν
Μωϋσῆ. Οἱ ἐκφράσεις αὐτές λέγονται γιά τήν θαυματουργική διάβαση τῶν
Ἰσραηλιτῶν ἀπό τήν Ἐρυθρά θάλασσα καί τόν πνιγμό τῶν ἁρμάτων τοῦ Φαραώ
σ’ αὐτήν. Ἁλλά οἱ μεγαλοπρεπεῖς αὐτές σκηνές καί ἐκφράσεις πού γράφηκαν
γιά τήν σωτηρία τοῦ Ἰσραήλ ἔγιναν παροιμιώδεις στήν Παλαιά Διαθήκη καί
λέγονται καί ἀπό εὐσεβεῖς ἀνθρώπους, πού σέ σοβαρούς κινδύνους ἔβλεπαν φανερά τήν ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τους. Καί ὁ Δαβίδ ἐδῶ λοιπόν,
βασιλεύς αὐτός, παριστάνει τόν ἑαυτό του σάν τό ἔθνος του Ἰσραήλ, καί ἀναφέρει
φραστικά καί στόν ἑαυτό του τίς θαυματουργικές ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ, πού
ἔκανε γιά τήν σωτηρία τοῦ λαοῦ Του. Εἶναι καί ὁ Δαβίδ ἕνας ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ
καί μάλιστα βασιλεύς του. Ἀκόμη στόν Ψαλμό μας ἐδῶ παριστάνει ὁ Δαβίδ τόν
ἐαυτό του μέ τόν Μωϋσῆ, πού σώθηκε ἀπό τά νερά, ὅπως ξέρουμε ἀπό τήν
ἱστορία του. Ἔτσι καί ὁ Δαβίδ ἀναφερόμενος στόν ἑαυτό του λέγει γιά τόν Θεό
«ἔλαβέ με καί προσελάβετό με ἐξ ὑδάτων πολλῶν» (στίχ.17). Καί ὁ Δαβίδ λοιπόν ὑδατόσωστος!
Οἱ μεγαλοπρεπεῖς λοιπόν θεοφάνειες πού λέγοντα στόν ψαλμό μας ὡς βοήθεια
τοῦ Θεοῦ πρός τόν Δαβίδ στήν πραγματικότητα δέν συνέβησαν· λέγονται μόνο
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ποιητικά μέ νοήματα καί ἐκφράσεις ἀπό τίς γενόμενες πράγματι θεοφάνειες κατά
τήν γένεση καί σωτηρία τοῦ Ἱσραηλιτικοῦ ἔθνους. Ὡραῖα τό λέγει αὐτό ὁ Θεοδώρητος ὁ ἀκολουθῶν στά ἑρμηνευτικά τόν ἱερό Χρυσόστομο: «Ταῦτα ἅπαντα
(δηλαδή αὐτές οἱ θεοφάνειες πού λέγονται στούς στιχ. 8-17 ὅτι ἔγιναν ὑπέρ τοῦ
Δαβίδ) τέθεικεν (ἀπό τόν ψαλμωδό), οὐχ ὡς πάντως οὕτω γεγενημένα, ἀλλ’ ὡς
οὕτω τῇ πίστει νενοημένα»!
Ἀλλά θά συνεχίσουμε τόν Ψαλμό μας στά ἑπόμενα κηρύγματά μας.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 17 Ἰανουαρίου 2016
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 17ος
2ο Κήρυγμα (στίχ. 21-31)
1. Ἑρμηνεύουμε, ἀδελφοί χριστιανοί, τόν 17ο Ψαλμό. Στό προηγούμενο κήρυγμά μας ἀκούσαμε στόν Ψαλμό αὐτό τόν Δαβίδ νά ὑμνεῖ τόν Θεό (στίχ. 2-4)
γιά τήν θαυμαστή βοήθεια πού τοῦ ἔδειξε ὁ Θεός στίς θλίψεις του καί τούς κινδύνους ἀπό τούς ἐχθρούς. Ἦταν τέτοια ἡ βοήθεια πού τοῦ ἔδειξε ὁ Θεός, ὥστε
τοῦ θύμιζε τά μεγάλα θαύματά Του καί τίς θεοφάνειες πού ἔδειξε κατά τήν διάσωση τοῦ Ἰσραήλ ἀπό τούς ἐχθρούς του, αὐτά πού γράφονται στήν ἱστορία τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης.
2. Στήν συνέχεια ὁ Ψαλμωδός Δαβίδ μᾶς ἐξηγεῖ γιατί ἡ τόση μεγάλη εὔνοια
τοῦ Θεοῦ σ’ αὐτόν. Ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖον ὁ Θεός βοήθησε τόν Δαβίδ τόσο θαυμαστά εἶναι ὅτι αὐτός ὑπῆρξε πιστός τηρητής τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ (στ. 2122). Ἦταν καθαρός ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ καί πρόσεχε νά μήν πράξει τήν ἁμαρτία
(στίχ. 24). Ἔτσι ὁ Θεός, ἀνταμείβοντας τήν ἀρετήν τοῦ Δαβίδ καί τήν καθαρότητά του (στίχ. 25), τόν προστάτευε πάντοτε καί τόν ἔσωζε. Διότι ὁ Θεός, λέει
στήν συνέχεια ὁ Δαβίδ, φέρεται στούς ἀνθρώπους, ἀνάλογα μέ τήν σχέση τῶν
ἀνθρώπων πρός Αὐτόν: Στούς ἐνάρετους φέρεται ἀνάλογα μέ τήν ἀρετή τους,
στούς ἔντιμους ἀνάλογα μέ τήν ἐντιμότητά τους, ἀλλά καί στούς στρεβλούς φέρεται ἀνάλογα μέ τήν κακία τους (στίχ. 26). Ἡ διαγωγή τοῦ Θεοῦ σέ μᾶς
ἐξαρτᾶται ἀπό τήν δική μας διαγωγή πρός τόν Θεό. Γενικά ὁ Θεός σώζει τούς
ταπεινούς καί ταπεινώνει τούς ὑπερηφάνους (στίχ. 28).
Ἔτσι, λοιπόν, ὁ Δαβίδ ἑρμηνεύει τά ἐλέη τοῦ Θεοῦ σ᾽ αὐτόν, ἀπό τό ὅτι αὐτός
ἦταν πιστός στόν Νόμο Του καί κράτησε καθαρή τήν ψυχή του ἀπό τήν ἁμαρτία.
Δέν πρόσεξε ὅμως στήν ζωή του ἀργότερα, στήν μεγάλη του ἡλικία, καί ἔπεσε,
ὅπως γνωρίζουμε, σέ δύο μεγάλα ἁμαρτήματα. Καί σέ φόνο καί σέ μοιχεία!...
3.Ἔχοντας ὅμως ὁ Δαβίδ πεποίθηση στήν τωρινή του καθαρότητα ἐκφράζεται
καί γιά τό μέλλον του μέ βεβαιότητα, ὅτι θά τόν προστατεύει ὁ Θεός. Γι’ αὐτό
καί λέγει ἐδῶ στόν Ψαλμό μας καί γιά τά ὑπόλοιπα χρόνια τῆς ζωῆς του: «Σύ
φωτιεῖς λύχνον μου, Κύριε ὁ Θεός μου, φωτιεῖς τό σκότος μου» (στίχ. 29). Εἶναι
ὡραία ἡ εἰκόνα πού κρύβεται στά λόγια αὐτά τοῦ Δαβίδ: Ὁ λύχνος γιά νά ἔχει
5

φῶς πρέπει νά ἔχει λάδι. Ὁ Θεός, ἀγαπητοί μου, εἶναι Αὐτός πού ρίχνει «λάδι»
στήν ὕπαρξή μας, πού μᾶς δίνει τήν δύναμη νά ζοῦμε καί νά φεύγουν τά σκοτάδια
τῆς συμφορᾶς καί τοῦ θανάτου. Μέ τήν δύναμη πού δίδει ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὁ
Δαβίδ πιστεύει ὅτι θά ἀπαλλάσσεται πάντοτε ἀπό κάθε πειρασμό καί ἀπό κάθε
τάγμα ἐχθρικό. Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά ὑπερπηδᾶ κάθε τεῖχος, πού τοῦ
κλείνει τήν διάβασή του. Γι’ αὐτό καί λέγει στόν Θεό: «Ἐν Σοί ρυσθήσομαι ἀπό
πειρατηρίου καί ἐν τῷ Θεῷ μου ὑπερβήσομαι τεῖχος» (στίχ. 30).
Ὅταν, χριστιανοί μου, ὁ Δαβίδ ἦταν καθαρός καί ἁγνός στήν ψυχή εἶχε πάντοτε τήν προστασία τοῦ Θεοῦ καί ἐκφραζόταν ἔτσι θαρρετά καί γιά τό μέλλον
τῆς ζωῆς του. Ὅταν ὅμως ἀργότερα ἁμάρτησε, ἔχασε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί
ἔπαθε συμφορές. Ἀλλά μέ τήν μετάνοιά του (βλ. Ψαλμ. 50) ἀπέκτησε πάλι τήν
Χάρη τοῦ Θεοῦ καί εἶχε καί πάλι τήν προστασία Του. Γενικά ὁ Θεός εἶναι «ὑπερασπιστής πάντων τῶν ἐλπιζόντων ἐπ᾽ αὐτόν» (στίχ. 31).
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 24 Ἰανουαρίου 2016
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ

Ψαλμός 17
3ο Κήρυγμα
Οἱ στρατιωτικές ἐπιτυχίες τοῦ Δαβίδ
1. Ἑρμηνεύουμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τόν 17ο Ψαλμό τοῦ Ψαλτηρίου. Ὁ
Ψαλμός αὐτός εἶναι πολύ ὡραῖος, ἀλλά καί πολύ μεγάλος. Γι᾽ αὐτό καί τόν χωρίσαμε καί τό σημερινό μας κήρυγμά θά εἶναι τό τρίτο στόν Ψαλμό.
Στά προηγούμενα κηρύγματά μας ἀκούσαμε τόν Δαβίδ νά εὐχαριστεῖ τόν Θεό,
γιατί τόν ἔσωσε ἀπό πολλούς κινδύνους (στίχ. 2-20). Λέγει ὅμως ὁ Δαβίδ ὅτι ὁ
λόγος γιά τόν ὁποῖον ὁ Θεός ἔδειξε τόση μεγάλη εὔνοια καί προστασία σ᾽ αὐτόν
εἶναι ὅτι καί αὐτός ἦταν πιστός τηρητής τῶν ἐντολῶν του (στίχ. 21-31). Ἔτσι
εἶναι, χριστιανοί μου: Δέν ἀφήνει ὁ Θεός τά παιδιά Του, πού Τόν ἀγαποῦν καί
ἀγωνίζονται νά ἐφαρμόσουν τίς ἐντολές Του, ἀλλά πάντοτε τά προστατεύει καί
τά δοξάζει.
2. Προχωροῦμε τώρα, γιά νά τελειώσουμε μέ τό σημερινό μας κήρυγμα τόν
Ψαλμό: Παρακάτω ὁ Ψαλμός λέγει γιά τίς στρατιωτικές ἐπιτυχίες, πού εἶχε ὁ
βασιλεύς Δαβίδ καί τίς εὐλογίες πού προέκυψαν καί σ᾽ αὐτόν καί τό κράτος του
ἀπό τίς ἐπιτυχίες του αὐτές. Στό τμῆμα αὐτό ὁ ποιητής μας γίνεται λυρικώτατος. Ξεσπᾶ σέ ἐνθουσιασμό καί διακηρύσσει τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ λέγοντας
ὅτι κανένας δέν εἶναι σάν κι᾽ Αὐτόν, τόσο δυνατός καί τόσο ἔνδοξος (στίχ. 32).
Εἶναι «Βράχος» ὁ Θεός, ὅπως λέει τό Ἑβραϊκό κείμενο. «Βράχος», στόν ὁποῖον
ἔχουμε ἐμπιστοσύνη νά ἀκουμπήσουμε καί νά στηριχθοῦμε. Μᾶς σώζει ὁ Θεός,
χριστιανοί μου, σάν τά ἐλάφια, λέει ὁ Ψαλμός μας. Ὅπως αὐτά, χάρις στά πόδια
τους, ἀνέρχονται στά ὑψηλά καί σώζονται, ἔτσι καί ὁ Κύριος Γιαχβέ στίς ὧρες
τοῦ κινδύνου ἀναγάγει τά παιδιά Του, γοργά σάν τά ἐλάφια, στά ὕψη καί τά διαφυλάττει καί τά σώζει (στίχ. 34). Τόν δοῦλον Του Δαβίδ ὁ Θεός τόν ἔκανε ἥρωα
γοργόφτερον (στίχ. 35 ἑξ.), σάν τόν δικό μας Νικηταρᾶ, πού ᾽χουν τά πόδια του
φτερά! Ἀλλά μοῦ ἀρέσει πολύ καί τό ἄλλο πού λέει ὁ Δαβίδ: Ὅτι ὁ Θεός τοῦ
ἔδωσε «παιδεία», ἡ ὁποία τόν «ἐδίδαξε» καί τόν «ἀνώρθωσε» (στίχ. 36). Νά
ἀγαπᾶτε καί νά ποθεῖτε τήν «παιδεία» τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί μου χριστιανοί. «Δράξασθε παιδείας», λέει πάλι ὁ Δαβίδ στόν 2ο Ψαλμό (στίχ. 12). Ἀλλά τό ἄλλο
κείμενο πού συμβουλευόμαστε, τό Ἑβραϊκό, ἔχει διαφορετικά τόν στίχο ἐδῶ.
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Μᾶς παρουσιάζει τόν Δαβίδ, ὁμιλῶντας στόν Θεό, νά χρησιμοποιεῖ τήν λέξη
«ἀνβαθκᾶ» πού σημαίνει «συγκατάβαση», «χαμήλωμα». Καί λέει λοιπόν κατά
τό κείμενο αὐτό ὁ Δαβίδ στόν στίχ. 36: «Τό χαμήλωμά Σου – ὦ Θεέ – γιά μένα
αὐτό μέ ἀνύψωσε»! Ἡ φράση αὐτή τοῦ Ψαλμοῦ μας, χριστιανοί μου, εἶναι πολύ
σπουδαία καί ὡς νά μοῦ φαίνεται ὅτι μέ αὐτή ὁ Δαβίδ ὁμιλεῖ γιά τό μυστήριο τῆς
συγκατάβασης τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία μας. Πότε «χαμήλωσε» καί πότε ταπεινώθηκε ὁ Θεός; «Χαμήλωσε», ὅταν ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔκλινεν οὐρανούς καί
πέρασε τά ἐννέα τάγματα τῶν Ἀγγέλων καί ἦρθε ἐδῶ κάτω στήν γῆ καί σαρκώθηκε. Ἀλλά «χαμήλωσε», δηλαδή ταπεινώθηκε ἀκόμη περισσότερο, ὅταν
σταυρώθηκε καί ὅταν ἐτέθη στόν τάφο καί κατέβηκε κάτω στόν Ἀδη. Καί ὅλη
αὐτή ἡ «ἀνβαθκᾶ», αὐτό τό «χαμήλωμα» τοῦ Θεοῦ ἔγινε γιά τήν δική μας ἀνύψωση ἀπό τό βάθος τῆς ἁμαρτίας. «Τό χαμήλωμά σου, Θεέ μου, μέ ἀνύψωσε»,
λέγει ὁ Δαβίδ. «Χριστός ἐπί γῆς ὑψῶθητε», ὅπως τό ψάλλουμε ἐμεῖς στήν
Ἐκκλησία μας.
3.Ἔτσι ὁ Δαβίδ, χριστιανοί μου, μέ τέτοια «παιδεία» (στίχ. 36) καί προστασία
Θεοῦ προχωράει ἄνετα στήν ζωή του, γιατί ὁ Θεός τοῦ παραμερίζει τά ἐμπόδια,
πού τοῦ δημιουργοῦν στενοχώρια, καί τοῦ εὐρύνει τόν δρόμο του. «Ἐπλάτυνας
τά διαβήματά μου ὑποκάτω μου», λέει στήν συνέχεια πρός τόν Θεό (στίχ. 37).
Καί ἔγινε λοιπόν ὁ Δαβίδ μέ τήν ἰσχυρή προστασία τοῦ παντοδύναμου Θεοῦ, ἔγινε
θριαμβευτής, ἔγινε κραταιός νικητής τῶν ἀντιπάλων του. Τούς καταδίωξε, τούς
κατέλαβε, τούς ἐξέθλιψε, τούς ἐκμηδένισε ἐντελῶς·(στίχ. 43) καί δέν μποροῦσαν
στό ἑξῆς αὐτοί νά ἀντιπαραταχθοῦν ἐναντίον του (στίχ. 38-41). Καί ὅλα αὐτά,
γιατί ὁ Θεός τόν «περιέζωσε μέ δύναμιν εἰς πόλεμον» (στίχ. 40). Μέ αὐτή λοιπόν
τήν θεία δύναμη ὁ Δαβίδ ὑπέταξε τούς ἐξωτερικούς ἐχθρούς τοῦ κράτους του:
«Λαός ὅν οὐκ ἔγνων ἐδούλευσέ με» (στίχ. 45), λέγει. Τήν ἱστορική βεβαίωση
τοῦ λόγου αὐτοῦ τοῦ Δαυίδ τήν διαβάζουμε στά ἱστορικά βιβλία τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης (βλ. Β´Βασ. 8,6). Καί τό ὄνομα μόνο τοῦ Δαβίδ ἦταν φοβερό σ᾽αὐτούς:
«Εἰς ἀκοήν ὠτίου ὑπήκουσέ μου» (στίχ. 45)! Δηλαδή: Οἱ ξένοι ἐχθροί βασιλεῖς
μόλις ἄκουαν τό ὄνομα τοῦ Δαβίδ, ἀμέσως χωρίς νά τόν δοῦν, ἔτρεχαν γιά νά γίνουν ὑπάκουοι σ᾽ αὐτόν, ἔστω καί ἄν δέν τό ἤθελαν. Ἔτσι ἑρμηνεύεται αὐτό πού
λέγει παρακάτω ὁ ποιητής μας βασιλεύς: «Υἱοί ἀλλότριοι ἐψεύσαντό μοι» (στίχ.
46). Ἔστω δηλαδή καί ἄν δέν ἦταν εἰλικρινής ἡ ὑποταγή τους αὐτή, αὐτοί ὑποτάσσονταν. Ἀλλά ἀφοῦ ἡ ὑποταγή τῶν ξένων εἰδωλολατρῶν βασιλέων στόν βασιλέα Δαβίδ δέν ἦταν εἰλικρινής («ἐψεύσαντό μοι»), οὔτε καί ὁ Θεός τούς ἄκουγε
ὅταν τόν ἐπικαλοῦντο: «Ἐκέκραξαν καί οὐκ ἦν ὁ σώζων· πρός Κύριον καί οὐκ
εἰσήκουσεν αὐτῶν» (στίχ. 42).
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Ἀλλά ὁ Θεός ἔδωσε τήν δύναμη στόν Δαβίδ νά κατευνάσει καί νά νικήσει καί
τούς ἐσωτερικούς ἐχθρούς τοῦ κράτους του. Τόν ἔσωσε ὁ Θεός καί ἀπό τίς ἐμφύλιες διαμάχες τοῦ Ἰουδαϊκοῦ ἔθνους, ὅταν οἱ συγγενεῖς τοῦ Σαούλ ἐδίχαζαν τόν
λαό καί ἐμπόδιζαν τήν ἕνωσή του σέ ἕνα σκῆπτρο. Αὐτό ἐννοεῖ ὁ Δαβίδ στόν
Ψαλμό του ἐδῶ λέγοντας «ρῦσαί με (= ἔγινε ρύστης μου) ἐξ ἀντιλογίας λαοῦ,
καταστήσεις με (= μέ κατέστησες) εἰς κεφαλήν ἐθνῶν» (στίχ. 44). Ἔγινε δηλαδή ὁ Δαβίδ ὁ πρῶτος μονάρχης μεταξύ τῶν περιοίκων βασιλέων.
4. Τέλος ὁ Δαβίδ, ὅπως στήν ἀνακήρυξη ἑνός βασιλέως ὁ λαός ἐφώναζε «ζήτω
ὁ βασιλεύς» (βλ. Α´ Βασ. 10,24. Γ´ Βασ.1,39), ἔτσι καί αὐτός, ἀφοῦ διηγήθηκε
καί ἔψαλε τίς ἔνδοξες πράξεις τοῦ Θεοῦ του ὑπέρ αὐτοῦ, φωνάζει τώρα μέ ἄκρατο
ἐνθουσιασμό, «Ζῇ Κύριος καί εὐλογητός ὁ Θεός μου» (στίχ. 47). «Βράχε μου»,
λέει τό Ἑβραϊκό κείμενο! Καί σάν εὐχαριστήριο ἀνταπόδομα στόν εὐεργέτη του
Θεό θέλει τώρα ὁ Δαβίδ νά γίνει ἱεροκήρυκας καί νά ὁμιλεῖ γι᾽ Αὐτόν στά ἔθνη.
«Ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσι, Κύριε, καί τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ», λέγει (στίχ.
50). Ἀλλά πότε, χριστιανοί μου, ὁ Δαβίδ, ὁ υἱός τοῦ Ἰεσσαί, πότε αὐτός ἔγινε
κήρυκας τοῦ Κυρίου στά ἔθνη; Ἀλλά λέγοντας ὁ Δαβίδ ὅτι θά κηρύξει στά ἔθνη
τόν Θεό προφητεύει μᾶλλον καί θεολογεῖ μᾶλλον (βλ. Ρωμ. 15,9) καί δέν ἱστορεῖ.
Στά χρόνια τῆς αἰχμαλωσίας ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ (κεφ. 37) διαβλέπει στό πέρασμα τῶν ἐτῶν νά ἔρχεται ἕνας ἄλλος Δαβίδ. Βλέπει ἕνα Ποιμένα γιά ὅλους
τούς διασκορπισμένους, βλέπει ἕναν αἰώνιο Ἄρχοντα, στόν Ὁποῖον θά ἀναζήσει
μύριες φορές λαμπρότερη ἡ παλαιά ἐκείνη δόξα τοῦ Δαβίδ. Καί ὁ νέος αὐτός
Δαβίδ, πού εἶναι ὁ εὐλογημένος μας Κύριος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, θά ἀποστείλει
τούς ἀποστόλους Του στά ἔθνη διά νά κηρύξουν τόν ἀληθινό Θεό γιά τήν σωτηρία
ὅλου τοῦ κόσμου.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 31 Ἰανουαρίου 2016
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ

Ψαλμός 18
1ο Κήρυγμα
«Οἱ Οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ»
1. Ἑρμηνεύοντας τό Ψαλτήριο, ἀδελφοί μου χριστιανοί, βρισκόμαστε στόν 18ο
ψαλμό! Ὁ ψαλμός αὐτός δέν εἶναι ἑνιαῖος, δέν εἶναι ἕνας, ἀλλά εἶναι δύο ψαλμοί,
μέ διαφορετικό θέμα ὁ καθένας, καί ἀργότερα ἑνώθηκαν σέ ἕνα. Δυστυχῶς ὅμως
κατά τήν ἕνωση τῶν δύο ψαλμῶν ἐξέπεσαν μερικοί στίχοι καί μερικές λέξεις ἀπό
τόν πρῶτο ψαλμό καί γι᾽ αὐτό φαίνεται ἐλλιπῆς. Στό σημερινό μας κήρυγμα θά
ἑρμηνεύσουμε τόν πρῶτο αὐτό ψαλμό!
Ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ μας βλέπει τήν γύρω φύση, τήν ἀπολαμβάνει καί τήν
θαυμάζει, καί τήν θεωρεῖ σάν ἕνα δυνατό κήρυκα, πού κηρύττει τήν μεγαλοπρέπεια καί τήν δόξα τοῦ Θεοῦ. Τό ἴδιο αὐτό εἴδαμε καί στόν 8ο ψαλμό καί θά τό
δοῦμε ἀκόμη καί σέ ἄλλους ψαλμούς (τόν 103 καί 146). Ἔτσι εἶναι χριστιανοί
μου. Ἡ γύρω μας φύση, πού γιά τήν ὀμορφιά της τήν λέμε «κόσμο», εἶναι ἕνα
θαυμαστό βιβλίο, βιβλίο μέ ἀκαταμέτρητες σελίδες, πού μιλᾶνε γιά τό μεγαλεῖο
τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ. Ἡ φύση λέγει καί φωνάζει ὅτι ὑπάρχει Θεός καί ὅτι αὐτός
ὁ Θεός εἶναι πάνσοφος καί παντοδύναμος. Ναί! Ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ μας ἀτενίζοντας πρός τά ἐπάνω βλέπει τούς οὐρανούς καί λέγει ὅτι αὐτοί οἱ ἄφωνοι οὐρανοί «διηγοῦνται τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ» καί τό «στερέωμα» τοῦ οὐρανοῦ πάλιν
«ἀναγγέλει» τήν «ποίησιν τῶν χειρῶν» τοῦ Θεοῦ. Ὅτι, δηλαδή, οἱ οὐρανοί καί
ὅλα εἶναι φτιαγμένα ἀπό τά χέρια τοῦ Θεοῦ: Ὁ Θεός βέβαια δέν ἔχει σῶμα γιά
νά μιλᾶμε γιά «χέρια» Θεοῦ, ἀλλά ἔτσι τό λέμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι γιά νά τό νοήσουμε καλύτερα.
2. Τό «κήρυγμα» αὐτό τῶν οὐρανῶν, ὅτι δημιουργήθηκαν ἀπό τόν Θεό εἶναι
ἀσταμάτητο, εἶναι παντοτεινό, καί θά διαρκεῖ ὅσο ὑπάρχουν οὐρανοί. Ἡ μία μέρα
τό λέει στήν στήν ἄλλη μέρα καί ἡ μία νύκτα τό λέει στήν ἄλλη νύκτα: «Ἡ
μέρα τῇ ἡμέρᾳ, ἐρεύγεται ρῆμα καί νύξ νυκτί ἀναγγέλει γνῶσιν» (στίχ. 3). Καί
τί λέγουν οἱ μέρες καί οἱ νύκτες, ἡ μιά στήν ἄλλη; Λέγουν ὅτι οἱ οὐρανοί καί ὅλα
εἶναι δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ.
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Οἱ «λόγοι» αὐτοί καί οἱ ἡμερονύκτιες αὐτές «λαλιές» τῶν οὐρανῶν δέν ἀκούγονται μέν (στίχ.4), ἀλλά ὁ ἀντίλαλός τους γεμίζει ὅλη τήν γῆ καί τά λόγα τους
φθάνουν μέχρι τά πέρατα τῆς οἱκουμένης. «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος
αὐτῶν καί εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης τά ρήματα αὐτῶν» (στίχ. 5). Πραγματικά! Οἱ οὐρανοί, δέν μιλᾶνε μέν, γιά νά ἀκούσουμε μέ τά αὐτιά μας, ἀλλά μέ
τήν μεγαλοπρέπειά τους, μέ τήν ἁρμονία τους καί τήν οὐράνια γαλήνη καί τάξη
τους, κάνουν τό ἠχηρότερο κήρυγμα στούς ἀνθρώπους γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ,
γιατί ὅλα εἶναι δικά Του δημιουργήματα.
3. Μετά ἀπό τήν γενική αύτή θεώρηση τῶν οὐρανῶν ὁ ποιητής μας, ἔρχεται
τώρα γιά νά μιλήσει γιά κάθε ἕνα ἀπό τά οὐράνια σώματα. Καί ἀρχίζει ἀπό τόν
μεγαλοπρεπέστατο ἥλιο. «Ἐν τῷ ἡλίῳ ἔθετο τό σκήνωμα αὐτοῦ», λέγει (στίχ.
5). Δυστυχῶς ὅμως ὁ λόγος αὐτός τοῦ ποιητοῦ μας εἶναι ἀκατανόητος, γιατί
λείπει τό ὑποκείμενο. Ποιός ἔχει τό «σκήνωμά του», δηλαδή τήν σκηνή του, τήν
κατοικία του, στόν ἥλιο; Ὁ Θεός; Ἀλλά πουθενά στήν Παλαιά Διαθήκη δέν φαίνεται ὅτι ὁ Θεός κατοικεῖ στόν ἥλιο. Δύσκολο τό χωρίο στήν ἑρμηνεία του. Καί
ὁ Ζιγαβηνός λέγει ὅτι εἶναι «ἀσύντακτον» (Migne 128,253). Ἐδῶ ζητᾶμε τήν
βοήθεια τοῦ Ἑβραϊκοῦ κειμένου πού λέγει ὅτι «ὁ ἥλιος ἔχει τό σκήνωμά του σ᾽
αὐτούς», δηλαδή στούς οὐρανούς. Ἔτσι λοιπόν τήν δύσκολη στήν ἑρμηνεία της
φράση τοῦ ψαλμωδοῦ «ἐν τῷ ἡλίῳ ἔθετο τό σκήνωμα αὐτοῦ» θά νοήσουμε ὅτι ὁ
ἥλιος ἔχει τήν σκηνή του στούς οὐρανούς. Εἶναι ἡ λαϊκή ἀντίληψη πού πίστευαν
τότε, ὅτι ὁ ἥλιος ἀνατέλλοντας βγαίνει ἀπό τήν σκηνή του καί δύοντας ξαναμπαίνει σ᾽ αὐτήν, γιά νά ἀναπαυθεῖ. Τό στοιχεῖο αὐτό εἶναι λαϊκή ἀντίληψη, ἀλλά
πρέπει νά μᾶς κάνει ἐντύπωση ὅτι ὁ ποιητής μας ἄφοβα τήν χρησιμοποιεῖ, γιατί
καί αὐτή ἐξυπηρετεῖ τόν σκοπό του, τήν δόξα καί μεγαλοπρέπεια τοῦ Θεοῦ, πού
θέλει νά ὑμνήσει. Ἀξίζει νά παρατηρήσουμε ὅτι ἐνῶ οἱ Ἕλληνες ὁμιλοῦν γιά ἀνάκτορο τοῦ ἡλίου, ὁ Ἰσραηλίτης πού ἔζησε σέ σκηνές στήν ἔρημο, ὁμιλεῖ γιά «σκήνωμα», γιά σκηνή τοῦ ἡλίου.
Στόν καταγάλανο οὐρανό τῆς Ἀνατολῆς ὁ ἥλιος ἀνατέλλοντας παρουσιάζεται
μέ λαμπρή μεγαλοπρέπεια. Θαυμάζοντας τήν μεγαλοπρέπεια αὐτή τοῦ ἡλίου ὁ
ποιητής μας παριστάνει ἐδῶ τόν ἥλιο ὡς νυμφίο πού ἐξέρχεται από τήν νυμφική
παστάδα στολισμένος καί ἀπαστράπτοντας μέ τήν λαμπρότητα τῶν ἱματίων του.
Λέγει λοιπόν ὁ ποιητής μας: «Καί αὐτός (δηλαδή ὁ ἥλιος) ὡς νυμφίος ἐκπορευόμενος ἐκ παστοῦ αὐτοῦ» (στίχ. 6α).
Μετά τήν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου ὁ ποιητής μας θαυμάζει τό ὅτι, ὁ ἥλιος πάλι
ἀκολουθεῖ πιστά τήν τροχιά του καί μάλιστα τήν τρέχει γρήγορα («δραμεῖν»),
σάν γίγαντας, σάν ἥρωας: «Ἀγαλλιάσεται ὡς γίγας δραμεῖν τήν ὁδόν αὐτοῦ»
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(στίχ. 6β). Ὅπως ὁ γίγαντας, ὁ ἥρωας χαρούμενος καί μέ ταχύτητα τρέχει στόν
ἀγώνα, ἔτσι καί ὁ ἥλιος ζωηρός πάντοτε («ἀγαλλιάσεται»), χωρίς νά κουράζεται,
τρέχει τόν δρόμο του.
Ἀνατέλλοντας ὁ ἥλιος, κυριαρχεῖ στήν γῆ ἀπ᾽ ἄκρου εἰς ἄκρον, δίνοντας σ᾽
αὐτήν τό φῶς καί τήν θερμότητα. Γι᾽ αὐτό καί λέγει στό τέλος ὁ ποιητής μας
γιά τόν μεγαλοπρεπῆ ἥλιο: «Ἀπ᾽ ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ ἡ ἔξοδος αὐτοῦ καί τό κατάντημα αὐτοῦ ἕως ἄκρον τοῦ οὐρανοῦ κάι οὐκ ἔστιν ὅς ἀποκρυβήσεται τῆς θέρμης αὐτοῦ» (στίχ. 7). Ὁ ποιητής μας, ζῶντας στήν Παλαιστίνη μέ τό ξηρό καί
θερμό της κλῖμα, μιλάει ἰδιαίτερα γιά τήν θερμότητα, τήν καύση τοῦ ἡλίου.
Τελείωσε ἐδῶ ὁ ψαλμός μας τόν λόγο του γιά τόν ἥλιο. Γιά ἄλλα οὐράνια σώματα δέν λέγει. Θά πρέπει ὅμως νά ὑποθέσουμε ὅτι ὑπῆρχαν στίχοι πού ἔκαναν
λόγο καί γιά ἄλλα οὐράνια σώματα, ἀλλά κατά τήν συνένωση τοῦ ψαλμοῦ μας
μέ τόν ἄλλο ψαλμό ἐξέπεσαν οἱ στίχοι αὐτοί.
Ἀς δοξάσουμε, χριστιανοί μου, τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας καί τόν ὄμορφο κόσμο
πού ζοῦμε καί ἄς λέμε πάντα: «Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα Σου, Κύριε, πάντα ἐν
σοφία ἐποίησας».
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ

Ψαλμός 18
2ο Κήρυγμα
ΜΙΚΡΟΣ ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
1. Ἑρμηνεύουμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τό ἱερό Ψαλτήριο καί βρισκόμαστε
στόν 18ο ψαλμό. Στό προηγούμενο κήρυγμά μου σᾶς εἶπα ὅτι ὁ ἑνιαῖος αὐτός
ψαλμός ἀρχικά ἦταν δύο ψαλμοί, ἀλλά ἑνώθηκαν ἔπειτα σέ ἕνα. Ἤδη μέ τό προηγούμενο κήρυγμά μας τελειώσαμε τόν πρῶτο ἀπό αὐτούς τούς ψαλμούς, πού
μᾶς μιλοῦσε γιά τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ πού φαίνεται στούς οὐρανούς καί στόν μεγαλοπρεπῆ ἥλιο. Καί σήμερα θά μιλήσουμε γιά τό δεύτερο ψαλμό (στίχ. 8-15),
πού ἔχει ἄλλο θέμα. Τό θέμα τοῦ δεύτερου αὐτοῦ ψαλμοῦ εἶναι ὁ Νόμος τοῦ Κυρίου. Μικρός εἶναι ὁ ψαλμός αὐτός, ἀλλά ἔχει ἕνα ὡραῖο ὕμνο στόν Νόμο τοῦ
Θεοῦ. Τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ ὁ ποιητής μας τόν χαρακτηρίζει «ἄμωμο» (στίχ. 8).
Δηλαδή, δέν μπορεῖ κανείς νά κατηγορήσει σέ τίποτα τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ, γιατί
εἶναι τέλειος. Καί σάν τέλειος πού εἶναι δέν μποροῦμε οὔτε νά τοῦ προσθέσουμε
οὔτε νά τοῦ ἀφαιρέσουμε κάτι. Παρακάτω ὁ ποιητής μας λέγει ὅτι ὁ Νόμος τοῦ
Κυρίου «ἐπιστρέφει ψυχάς» (στίχ. 8). Αὐτή ἡ ἔκφραση μπορεῖ νά σημαίνει δύο
πράγματα: Ἤ ὅτι μιά ψυχή πού εἶναι στήν ἁμαρτία τήν «ἐπιστρέφει», τήν βγάζει
δηλαδή ἀπό τήν ἁμαρτία καί τήν φέρνει κοντά στόν Θεό. Ἤ, μπορεῖ νά σημαίνει
ὅτι ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ τήν «στρέφει» τήν ψυχή, δηλαδή τήν ζωογονεῖ, τήν τονώνει, τῆς δίνει τήν δύναμη νά ζήσει μιά πνευματική ζωή. Στόν στίχο μας ἐδῶ
ὅτι ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ «ἐπιστρέφει ψυχάς» σημαίνει τό δεύτερο πού εἴπαμε, ὅτι
ζωογονεῖ τίς ψυχές. Γιατί τό πρῶτο νόημα ὅτι ἐπιστρέφει τήν ψυχή ἀπό τό κακό
στό καλό, τό λέει ἀμέσως παρακάτω ὁ ποιητής μέ τήν φράση «ἡ μαρτυρία Κυρίου
πιστή σοφίζουσα νήπια» (στίχ. 8). Ὡς «νήπια» θά νοήσουμε τούς ἀνοήτους,
αὐτούς πού δέν πορεύονται καλά. Ἀλλά ἄς προσέξουμε ὅτι τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ
τώρα στήν ἔκφραση αὐτή ὁ ποιητής μας τόν λέει «μαρτυρία». Γιατί; Γιατί ὁ
Νόμος τοῦ Θεοῦ μᾶς «μαρτυρεῖ», μᾶς λέγει ποιό εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πού
πρέπει νά ἀκολουθήσουμε. Καί αὐτή ἡ μαρτυρία λέγει ὁ ποιητής μας ὅτι εἶναι
«πιστή» (στίχ. 8), γιατί οἱ ἀμοιβές πού λέγει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τούς τηρητές
του καί οἱ ποινές γιά τούς παραβάτες του ὁπωσδήποτε θά πραγματοποιηθοῦν.
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2. Τά ὅσα λέγει ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ, λέγει στήν συνέχεια ὁ ψαλμωδός μας, εἶναι
«εὐθέα» (στίχ. 9). Δηλαδή χαράσσουν μία εὐθεία, μιά σωστή πορεία γιά τήν ζωή
τοῦ ἀνθρώπου. Καί αὐτή ἡ πορεία πού δείχνει ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο
«εὐφραίνει τήν καρδιά», μᾶς λέγει στήν συνέχεια ὁ ψαλμωδός (στίχ. 9). Ἄρα,
χριστιανοί μου, ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι καταθλιπτικός, γιατί δέν εἶναι βασανιστικός. Τό ἴδιο πάλι, μέ γλυκειές καί χαρωπές ἐκφράσεις, μᾶς λέγει ὁ ποιητής
μας παρακάτω ὅτι οἱ ἐντολές τοῦ Κυρίου εἶναι «τηλαυγεῖς», δηλαδή φωτεινές,
καί γι᾽ αὐτό «φωτίζουν ὀφθαλμούς» (στίχ. 9). Φωτίζουν τά μάτια τῆς ψυχῆς
μας, γιά νά ξέρουμε ποιό εἶναι τό σωστό πού πρέπει νά πράξουμε, γιά νά ἔχουμε
ὄμορφη καί χαρούμενη ζωή. Ἀλλά παραδόξως ὁ ποιητής μας παρακάτω χαρακτηρίζει τόν Νόμο τοῦ Κυρίου ὡς «φόβον Κυρίου ἁγνόν» (στίχ. 10). Οἱ ἑρμηνευτές ἐδῶ συμφωνοῦν ὅλοι στό ὅτι τήν ἔκφραση «φόβον Κυρίου» πρέπει νά τήν
διαβάσουμε «νόμον Κυρίου». Καί ὁ Νόμος τοῦ Κυρίου εἶναι πραγματικά «ἁγνός»,
δηλαδή καθαρός. Εἶναι ἅγιος, ὅπως ἅγιος εἶναι ὁ Θεός. Τά διατάγματα τοῦ Νόμου
τοῦ Θεοῦ πραγματικά εἶναι ἅγια, γιατί ἐνσαρκώνουν τήν ἀλήθεια καί τήν δικαιοσύνη. Γι᾽ αὐτό καί λέγει ὁ ποιητής μας στήν συνέχεια «τά κρίματα Κυρίου ἀληθινά, δεδικαιωμένα ἐπί τό αὐτό» (στίχ. 10). Ἀφοῦ ἔτσι, χριστιανοί μου, εἶναι ὁ
Νόμος τοῦ Θεοῦ, ὅπως τόν εἶπε παραπάνω ὁ ποιητής μας, πρέπει νά τόν ἐπιθυμήσουμε, περισσότερο ἀπό ὅ,τι ἐπιθυμοῦμε τό χρυσάφι, καί πρέπει νά τόν ἀγαπήσουμε γιά νά τόν ἀπολαύσουμε, περισσότερο ἀπό τό γλυκό μέλι (στίχ. 11).
3. Ὁ ποιητής ἐξομολογεῖται καί λέει γιά τόν ἑαυτό του ὅτι ἀγωνίζεται, ὅτι
προσπαθεῖ νά τηρήσει τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ, γιατί ξέρει ὅτι ἀπό τήν τήρηση αὐτή
θά ἔχει πολύ ἀνταπόδοση (στίχ. 12). Θά ἔχει δηλαδή τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, πού
θά τοῦ δίνει μιά ὄμορφη ζωή, ζωή μέ νόημα καί γλυκασμό. Ἀλλ᾽ ὁ ποιητής μας
φοβᾶται ὅτι παρά τήν προσπάθεια πού κάνει νά τηρήσει τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ,
φοβᾶται, μήπως, χωρίς νά τό θέλει, διέπραξε κάποιο παράπτωμα· μήπως παρέβηκε κάποια διάταξη τοῦ Νόμου. Γι᾽ αὐτό καί λέγει: «Παραπτώματα τίς συνήσει;» (στίχ. 13). Ποιός δηλαδή εἶναι δυνατόν νά γνωρίζει τά ἀκουσίως
διαπραχθέντα παραπτώματα; Γι᾽ αὐτό καί ὁ ποιητής μας, ἀδελφοί μου, λέγει
στόν Θεό κατά τήν προσευχή του: «Ἐκ τῶν κρυφίων μου καθάρισόν με» (στίχ.
13). Συγχώρησε, δηλαδή, Θεέ μου, τά ἁμαρτήματά μου, πού ἔπραξα χωρίς τό
θέλημά μου.
Ἀλλ᾽ ὁ ποιητής μας στό τέλος ἐδῶ, ἀδελφοί, ἀποδεικνύεται ἕνας δυνατός θεολόγος, γιατί ξέρει ὅτι ἡ ἁμαρτία πού διαπράττει ὁ ἄνθρωπος προέρχεται ἀπό τήν
κακή ροπή πού ἔχει μέσα του. Αὐτή τήν κλίση καί τήν ροπή πρός τήν ἁμαρτία,
δέν τήν εἴχαμε ἀπό τήν ἀρχή, ὅταν δημιουργηθήκαμε, γι᾽ αὐτό καί ὁ ποιητής
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τήν χαρακτηρίζει ὡς ξένη, ὡς «ἀλλότρια». Αὐτή ἡ ροπή πρός τήν ἁμαρτία μᾶς
ἦλθε ἀπό τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων. Καί ὁ ποιητής μας ξέρει ὅτι, ἄν καταστείλουμε αὐτά τά «ἀλλότρια», τά ξένα δηλαδή στοιχεῖα, πού ἔχουμε μέσα
μας καί μᾶς σπρώχνουν στό κακό, τότε θά εἴμεθα τέλειοι. Ξέρει ὅμως ὅτι δέν
μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος μόνος του νά τό πετύχει αὐτό, γι᾽ αὐτό καί στό τέλος τοῦ
ψαλμοῦ του παρακαλεῖ τόν Θεό νά τόν προφυλάσσει ἀπό αὐτήν τήν ἔνοχη ροπή
πρός τό κακό, γιά νά μήν τόν κυριεύσει. Καί λέγει: «Ἀπό τῶν ἀλλοτρίων φεῖσαι
τοῦ δούλου σου, ἐάν μή μοῦ κατακυριεύσωσιν» (στίχ. 14). Καί τότε βέβαια, ἀφοῦ
ἡ διάθεση τῆς καρδιᾶς του δέν θά κλίνει πρός τό κακό, ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος ὅτι θά
εἶναι καθαρός: «Τότε ἄμωμος ἔσομαι καί καθαρισθήσομαι ἀπό ἁμαρτίας μεγάλης»
(στίχ. 14).
4. Τέλος, ὁ ποιητής μας εὔχεται ὁ ὕμνος πού συνέθεσε γιά τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ –
καί τόν ἔβγαλε ἀπό τήν καρδιά του τόν ὕμνο αὐτό – εὔχεται νά φανεῖ εὐάρεστος
στόν Θεό. «Καί ἔσονται εἰς εὐδοκίαν τά λόγια τοῦ στόματός μου καί ἡ μελέτη
τῆς καρδίας μου ἐνώπιόν σου διά παντός» (στίχ. 15), λέγει. Ἐνθυμούμεθα ἐδῶ
τόν ἄλλο σπουδαῖο ποιητή τοῦ προοιμιακοῦ ψαλμοῦ (Ψαλμ. 103), ὁ ὁποῖος, ὅταν
τελείωσε τόν ὕμνο του πρός τόν παντοδύναμο καί πάνσοφο Θεό, εὔχεται τελικά
νά δεχθεῖ ὁ Θεός τόν ὕμνο του αὐτόν. Καί λέγει: «Ἠδυνθείη αὐτῷ (= ἄς γίνει
εὐχάριστο στόν Θεό) ἡ διαλογή μου (= τό ποίημά μου)»
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ

Ψαλμός 19
ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ
Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν 19ο ψαλμό τοῦ Ψαλτηρίου
μας. Τό μήνυμα τοῦ ψαλμοῦ αὐτοῦ τό ζήσαμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες στήν ἔνδοξη ἑλληνική
ἱστορία μας καί ἰδιαίτερα τό ζήσαμε κατά τήν ἡρωική ἐπανάσταση τοῦ ᾽21 κατά τῶν
Τούρκων καί στόν Ἑλληνοϊταλικό πόλεμο. – Ὁ ψαλμός ὁμιλεῖ γιά ἕνα βασιλέα τοῦ
Ἰσραήλ, πού δέν λέει τό ὄνομά του. Ὁ βασιλεύς ἑτοιμάζεται γιά πόλεμο ἐναντίον τῶν
ἐχθρῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιτέθηκαν κατά τοῦ ἰσραηλιτικοῦ κράτους. Ἀλλά προτοῦ νά ξεκινήσει γιά τόν πόλεμο ὁ βασιλεύς, μέ τήν συνοδία βεβαίως τῶν στρατιωτικῶν του, πηγαίνει στό Ναό, γιά νά προσφέρει θυσία στόν Θεό Γιαχβέ, γιά νά τοῦ εἶναι εὐνοϊκός
στήν μάχη κατά τῶν ἐχθρῶν του. Ἐκεῖ εἶναι συγκεντρωμένη καί ἡ ἰσραηλιτική κοινότητα, γιά νά προσευχηθεῖ καί αὐτή καί γιά νά δώσει εὐχές στόν βασιλέα πορευόμενο
στόν πόλεμο. Ἔτσι λοιπόν εὔχεται ἡ ἰσραηλιτική κοινότητα πρός τόν βασιλέα καί
τοῦ λέει, στήν «ἡμέρα θλίψεως», πού βρίσκονται, στόν καιρό δηλαδή τοῦ πολέμου
πού ἀντιμετωπίζουν τώρα, ὁ Θεός νά εἰσακούσει τήν προσευχή του καί νά τόν ὑπερασπίσει, ἐξαποστέλλοντας τήν βοήθειά Του ἀπό τόν Ναό: «Ἐπακούσαι σου Κύριος
ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπίσαι σου τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ» (στίχ. 2-3). Τοῦ
εὔχεται νά γίνει δεκτή ἡ θυσία του ἀπό τόν Θεό (στίχ. 4) καί νά τοῦ δώσει ὁ Θεός
αὐτό πού ζητάει ἡ καρδιά του (στίχ. 5). Τότε, ὅταν μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὁ βασιλεύς θά ἐπιστρέψει ἀπό τόν πόλεμο νικητής, θά ξανάρθουν πάλι ὅλοι στόν Ναό, γιά
νά δοξάσουν τόν Θεό γιά τήν σωτήρια νίκη καί νά ὑμνήσουν τό παντοδύναμο ὄνομά
Του: «Ἀγαλλιασόμεθα ἐν τῷ σωτηρίῳ σου καί ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα» (στίχ. 6).
2. Ἐνῶ, ἀγαπητοί μου, ἡ ἰσραηλιτική κοινότητα προσευχόταν καί εὐχόταν στόν
βασιλέα, ὁ Θεός νά τόν βοηθήσει, γιά νά ἀναδειχθεῖ νικητής κατά τῶν ἐχθρῶν του
στόν πόλεμο, ἐκείνη τήν ὥρα ὁ ἱερεύς, πού πρόσφερε τήν θυσία τοῦ βασιλέως, προσπαθοῦσε ἀπό μερικά σημεῖα νά διαγνώσει ποιά θά εἶναι ἡ ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ στήν
παρούσα περίσταση. Ἄν δηλαδή ὁ Θεός θά δεχθεῖ τήν θυσία τοῦ βασιλέως καί θά
εἰσακούσει τήν προσευχή τῆς κοινότητας. Πραγματικά, ἀπό κάποια εὐνοϊκά σημεῖα
ὁ ἱερεύς διέγνωσε ὅτι ὁ Θεός δέχτηκε τήν θυσία τοῦ βασιλέως καί θά τοῦ εἶναι ὑπερασπιστής στόν πόλεμο κατά τῶν ἐχθρῶν του. Γι᾽ αὐτό καί λέγει τώρα: «Νῦν ἔγνων
ὅτι ἔσωσε Κύριος τόν χριστόν αὐτοῦ» (στίχ. 7). «Χριστόν» ὀνομάζει τόν βασιλέα
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ἐπειδή καί ὁ βασιλεύς ἐχρίετο, ὅπως ὁ ἱερεύς. Ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὑπέρ τοῦ βασιλέως,
λέγει ὁ ἱερεύς, θά ἐκδηλωθεῖ μέ θαυμαστά ἔργα τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ («ἐν δυναστείαις ἡ σωτηρία τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ», στίχ. 7).
3. Στήν συνέχεια ὁ ἱερεύς κάνει ἕνα σύντομο καί ὑπέροχο κήρυγμα: Ἐξηγεῖ τό
γιατί ἡ νίκη θά εἶναι ὑπέρ τοῦ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ καί ὄχι ὑπέρ τῶν ἐχθρῶν του.
Οἱ ἐχθροί μας, λέγει ὁ ἱερεύς, εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἔχουν ἅρματα καί ἵππους. Ἀλλά ἐμεῖς,
ἄν καί εἴμαστε ἀδύνατοι σέ ὑλικές δυνάμεις, ὅμως ἔχουμε μαζί μας τόν παντοδύναμο
Θεό καί γι᾽ αὐτό θά νικήσουμε. Λέγει ἀκριβῶς ὁ ἱερεύς: «Οὗτοι ἐν ἅρμασι καί οὗτοι
ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δέ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα» (στίχ. 8). Ἔτσι
εἶναι, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Δέν νικάει ἡ ἄψυχη ὕλη, ἀλλά νικάει τό πνεῦμα πού πιστεύει σέ ὑψηλά καί ὡραῖα ἰδανικά καί αὐτό τό πνεῦμα κινεῖ τήν ὕλη γιά τήν ἐπιτυχία
τῶν ἰδανικῶν αὐτῶν. Στόν ἀγώνα τῆς ζωῆς δέν νικοῦν αὐτοί πού ἔχουν ὑλικές δυνάμεις
καί χρήματα πολλά, ἀλλά νικοῦν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἔχουν σύμμαχο τόν Θεό. Καί στόν
ἀγώνα μας τοῦ ᾽21 καί στόν ἑλληνοϊταλικό πόλεμο ἀδύνατοι ὑλικά ἤμασταν. Μέ λιανοτούφεκα πολεμούσαμε. Καί ὅμως νικήσαμε ἐμεῖς καί ὄχι τά τάνκς τῶν ἐχθρῶν μας.
Πῶς τό πετύχαμε; Τό πετύχαμε γιατί εἴχαμε μαζί μας τήν Μαυροφόρα, πού περπατοῦσε στίς χιονισμένες κορυφογραμμές καί ἅπλωνε τά χέρια της καί τά βόλια τῶν
ἐχθρῶν ἄλλαζαν στροφή! Αὐτή τήν μαυροφόρα ἐμεῖς, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν
ἀνακηρύξαμε Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ ἔθνους μας.
Βέβαιος λοιπόν ὁ ἱερεύς τοῦ ψαλμωδοῦ μας γιά τήν νίκη τοῦ βασιλέως καί τήν κατατρόπωση τῶν ἐχθρῶν του λέγει τελικά: «Αὐτοί (οἱ ἰσχυροί ἐχθροί) συνεποδίσθησαν
καί ἔπεσαν, ἡμεῖς δέ (οἱ ἀδύνατοι σέ ὑλικές δυνάμεις, ἀλλά πιστοί στόν Θεό) ἀνέστημεν
καί ἀνωρθώθημεν» (στίχ. 9).
Γιά ἄλλη μιά φορά ἡ Ἰσραηλιτική κοινότητα εὔχεται τελικά γιά τήν νίκη τοῦ βασιλέως καί λέγει: «Κύριε, σῶσον τόν βασιλέα καί ἐπάκουσον ἡμῶν ἐν ᾗ ἄν ἡμέρᾳ ἐπικαλεσώμεθά σε» (στίχ. 10).
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
(Γιά τόν λαό)
Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου κήρυγμα περί μετανοίας
(εἰς MPG 49,335-344)
Τά κυριακάτικα κηρύγματά μας στό ἑξῆς, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά εἶναι ἀπό ὁμιλίες
τῶν ἁγίων Πατέρων μας. Θά σᾶς τίς δίνω συντομευμένες καί ἁπλοποιημένες γιά νά
σᾶς εἶναι καταληπτές. Στό σημερινό μου κήρυγμα θά σᾶς προσφέρω κατ᾽ αὐτόν τόν
τρόπο μία ὁμιλία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου περί μετανοίας. Πάντοτε ὁ ἅγιος
αὐτός Πατέρας μιλοῦσε γιά τήν μετάνοια.
1. Ἀρχίζοντας τήν ὁμιλία του ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἐκφράζει τήν χαρά του ὅτι βρισκόμενος μεταξύ τῶν ἀκροατῶν τοῦ κηρύγματός του βρίσκεται στήν Ἐκκλησία. Καί
ἡ Ἐκκλησία, λέγει, εἶναι Παράδεισος. Παράδεισος πού δέν ἔχει φίδι, ὅπως στόν ἄλλο
ἐκεῖνο ἐπίγειο παράδεισο, πού τό φίδι ἐπείρασε τήν Εὔα καί τήν παραπλάνησε. Ἡ
Ἐκκλησία, λέγει ἔπειτα, εἶναι ἡ κιβωτός τοῦ Νῶε, πού ἔσωσε ἀπό τόν κατακλυσμό
τήν πιστή οἰκογένειά του. Ἤ – γιά νά τό ποῦμε καλύτερα – ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀνώτερη
ἀπό τήν κιβωτό τοῦ Νῶε. Γιατί ἐκείνη, ἡ παλαιά κιβωτός, πῆρε γεράκι καί ἔδωσε γεράκι. Πῆρε λύκο καί ἔδωσε λύκο. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως παίρνει γεράκι καί τό μεταβάλλει
καί τό κάνει περιστέρι. Παίρνει λύκο καί δίνει ἀρνί, λέγει ὁ Χρυσόστομος. Δέν μεταβάλλει
βέβαια ἡ Ἐκκλησία τήν φύση τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά μεταβάλλει τήν διάθεσή τους. Πῶς
τό πετυχαίνει αὐτό; Μέ τό νά κηρύττει τήν μετάνοια. Καί ἔρχεται ἔτσι ὁ ἅγιος Πατέρας
στό θέμα τό ὁποῖο θέλει νά μιλήσει.
Ἁμάρτησες ἄνθρωπε; Μετανόησε, λέγει ὁ Χρυσόστομος. «Μή ἀπογνῷς». Μήν ἀπελπίζεσαι. Ἁμαρτάνεις κάθε μέρα; Κάθε μέρα καί νά μετανοεῖς! Καί ὅπως κάνουμε στά
παλαιά σπίτια, πού τούς βγάζουμε τά χαλασμένα, ὅταν τά βλέπουμε ἑτοιμόρροπα, τό
ἴδιο νά κάνουμε καί γιά τήν ψυχή μας. Ἐπειδή παληώσαμε μέ τίς ἁμαρτίες, νά ἀνακαινιστοῦμε μέ τήν μετάνοια. Ἡ δική μας μετάνοια βέβαια, μόνη αὐτή, σάν ἀνθρώπινο ἔργο
πού εἶναι, δέν ἔχει τήν δύναμη νά σβήσει τά ἁμαρτήματα. Ἀλλά ἡ μετάνοιά μας ἀναμιγνύεται μέ τήν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Καί ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ δέν ἔχει μέτρο,
εἶναι πολύ μεγάλη. Εἶναι σάν μιά μεγάλη θάλασσα. Ἐδῶ ὁ ἅγιος Χρυσόστομος χρησιμοποιεῖ ἕνα ἁπλό, ἀλλά ὡραῖο καί δυνατό παράδειγμα. Εἶπε ὅτι ἡ φιλανθρωπία καί ἡ
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι μεγάλη θάλασσα, εἶναι πέλαγος. Τά ἁμαρτήματά μας εἶναι κάρβουνα ἀναμμένα. Ὅταν μετανοοῦμε καί ἐξομολογούμαστε πετᾶμε τά ἁμαρτήματά μας,
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τά ἀναμμένα αὐτά κάρβουνα, τά πετᾶμε στήν θάλασσα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὅταν,
χριστιανοί μου, πετάξουμε φωτιά στήν θάλασσα, δέν πιάνει φωτιά ἡ θάλασσα, ἀλλά τό
ἀντίθετο, ἡ θάλασσα σβήνει τήν φωτιά. Τό ἴδιο καί ἐδῶ μέ τήν μετάνοια: Ἡ μεγάλη
σάν πέλαγος φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ σβήνει τήν φωτιά τῶν ἁμαρτιῶν μας καί δικαιωνόμαστε! Σωζόμαστε!
2. Στήν συνέχεια ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, χωρίς νά φύγει ἀπό τό θέμα του, τήν μετάνοια, συνιστᾶ στούς ἀκροατές του νά ἔρχονται νά ἀκούουν τό κήρυγμά του καί ἄς μήν
ἐφαρμόζουν αὐτά πού τούς λέγει. Σᾶς εἶπα, τούς λέγει, νά μήν πηγαίνετε στά ἁμαρτωλά
θέατρα, ἀλλά σεῖς δέν μέ ἀκούσατε καί πήγατε. Ἀλλά, μήν σταματήσετε νά ἔρχεστε
στό κήρυγμα. Γιατί καί μέ τό νά πεῖτε «δέν τήρησα αὐτό πού ἄκουσα» κατά τό μισό
τό τηρήσατε! Αὐτό εἶναι ἀρχή μετανοίας, γιατί αὐτός πού καί ἁπλᾶ εἶπε ὅτι δέν τήρησε
τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ κατηγόρησε τόν ἑαυτό του («κατέγνω σεαυτόν»). Καί ἔτσι θά τά
καταφέρει κάποτε νά ἐφαρμόσει, νά τηρήσει αὐτό πού τώρα δέν μπόρεσε νά τηρήσει:
«Ὁ γάρ καταγνούς ἑαυτοῦ ἐπί τῷ μή τηρῆσαι, ἐπί τό τηρῆσαι σπουδάζει»! Ναί, χριστιανοί μου! Τό νά κατηγοροῦμε τόν ἑαυτό μας ὅτι δέν ἐφαρμόζουμε τίς ἐντολές τοῦ
Θεοῦ εἶναι καί αὐτό μετάνοια, εἶναι ἀρχή μετανοίας τοὐλάχιστον! Γι᾽ αὐτό ὁ Χρυσόστομος προτρέπει τούς ἀκροατές του νά ἔρχονται νά ἀκοῦν τήν διδασκαλία του καί ἄς μή
μποροῦν ἀκόμη νά τήν ἐφαρμόσουν. «Φάρμακο», λέγει, εἶναι ἡ μετάνοια. Καί χρησιμοποιεῖ ἐδῶ καί ἄλλο παράδειγμα: Ὁ ἰατρός, ἄν δώσει μιά φορά τό φάρμακο στόν ἄρρωστο
καί αὐτός δέν γίνει καλά, τί; Σταματάει νά τοῦ τό ξαναδώσει; Ὄχι, ἀλλά, ἀντίθετα, τοῦ
τό δίνει συχνά μέχρι νά θεραπευθεῖ. Τό ἴδιο καί ὁ ἁμαρτωλός. Τό φάρμακο τῆς μετανοίας
νά τό παίρνει συνέχεια. Πάντοτε νά ἐπιδιώκει ἀφορμές μετανοίας καί τέτοιες ἀφορμές
τίς δίνει τό κήρυγμα. Ἀλλά καί ἕνα ἄλλο ὡραῖο παράδειγμα λέγει ὁ Χρυσόστομος, γιά
νά κάνει καταληπτό τόν λόγο του. Εἶναι ἕνα δένδρο, λέγει, πού πρέπει νά κοπεῖ καί τό
δένδρο ἔχει βαθειά τήν ρίζα του στό χῶμα. Γιά νά κοπεῖ, ὁ ξυλοκόπος τό κτυπᾶ μέ τήν
ἀξίνη του ὄχι μόνο μιά φορά, ἀλλά πολλές - πολλές φορές. Ἔτσι, λέγει καί ὁ Χρυσόστομος στόν ἁμαρτωλό: Ἡ ξένη γυναίκα πού ἀγαπᾶς εἶναι ἕνα ἄκαρπο δένδρο, εἶναι
δρῦς, πού κάνει βελανίδια, τροφή γιά τούς χοίρους. Καί ὁ λόγος μου, τό κήρυγμά μου –
λέει ὁ Χρυσόστομος – εἶναι ἡ ἀξίνη, πού ἐλέγχει τήν ἁμαρτία σου καί κτυπᾶ αὐτό τό
δένδρο γιά νά κοπεῖ. Ἀλλά δέν εἶναι δυνατόν νά πέσει αὐτό τό δένδρο, τό τόσο βαθειά ριζωμένο μέσα σου, δέν εἶναι δυνατόν νά πέσει μέ ἕνα ἤ καί μέ δύο ἤ καί περισσότερα
ἀκόμη κηρύγματα. Θέλει συνεχῆ κτυπήματα. Ἔτσι καί ἁμαρτωλός: Πρέπει νά ζεῖ συνέχεια τήν μετάνοιά του, πρέπει νά ἐπιδιώκει πολλές εὐκαιρίες γιά νά μετανοήσει.
3. Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος ἐπιμένει λέγοντας στόν ἁμαρτωλό: «Ἔλα στήν Ἐκκλησία,
μή ντρέπεσαι»: «Μή αἰσχυνθῇς πάλιν εἰσελθεῖν εἰς τήν Ἐκκλησίαν», τοῦ λέγει: «Νά
ντρέπεσαι νά ἁμαρτάνεις καί ὄχι νά ντρέπεσαι νά μετανοήσεις». «Αἰσχύνου ἁμαρτάνων,
μή αἰσχύνου μετανοῶν», λέγει ἀκριβῶς στόν ἁμαρτωλό. Καί ἁρπαζόμενος ἀπό αὐτό πού
εἶπε λέει γιά τό μεγάλο κακό πού πέτυχε ὁ διάβολος στούς ἁμαρτάνοντας. Ποιό κακό;
Τό ὅτι, ἐνῶ πρέπει νά ντρεπόμαστε ὅταν ἁμαρτάνουμε καί νά ἔχουμε χαρά καί καύχημα
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ὅταν μετανοοῦμε, ὁ διάβολος, πέτυχε τό ἀντίθετο: Μᾶς κάνει νά χαιρόμαστε ὅταν ἁμαρτάνουμε καί νά ντρεπόμαστε νά μετανοήσουμε. Λέγει ἀκριβῶς ὁ ἅγιος πατέρας: «Τήν
τάξιν ὁ Σατανᾶς ἀντέστρεψε καί ἔδωκε τήν παρρησίαν τῇ ἁμαρτίᾳ καί τήν αἰσχύνην τῇ
μετανοίᾳ»!... Καί ἀγανακτώντας ὁ Χρυσόστομος γιά τό κακό αὐτό φωνάζει καί λέγει
στόν ἁμαρτωλό: «Ἄθλιε, ὅτε περιεπλέκου τῇ πόρνῃ οὐκ ᾐσχύνου, ἀλλ᾽ ὅτε ἦλθες μετανοεῖν, τότε αἰσχύνῃ; Διαβόλου ἐστι κακουργία αὕτη. Ὅτε ἐγίνου ἁμαρτωλός οὐκ ᾐσχύνου.
Ὅτε γίνῃ δίκαιος αἰσχύνῃ;»!
4. Τέλος, στήν ὁμιλία του αὐτή περί μετανοίας ὁ Χρυσόστομος μᾶς λέει μία νόστιμη
καί γλυκειά ἰδέα: Ὅτι μέ τήν μετάνοιά μας, πού ἐκδηλώνεται στήν ἐξομολόγηση, ὁ
Θεός σβήνει ἐντελῶς τά ἁμαρτήματά μας καί δέν μένει κανένα ἴχνος ἀπ᾽ αὐτά. Καμιά
«οὐλή» (= σημάδι) στήν ψυχή! Αὐτό δέν μπορεῖ νά τό πετύχουν οἱ ἰατροί. Γιατί ὁ ἰατρός
θεραπεύει μέν τήν πληγή, ἀλλά καί φαίνονται τά ἴχνη τοῦ τραύματος στό σῶμα, πού
χαλοῦν τήν ὀμορφιά του. «Ὁ δέ Θεός – λέει ὁ Χρυσόστομος – ὅταν ἐξαλείφῃ ἁμαρτήματα, οὐδέ οὐλήν ἀφίησιν, οὐδέ ἴχνος συγχωρεῖ μεῖναι, ἀλλά μετά τῆς ὑγιείας καί τήν
εὐμορφίαν χαρίζεται, μετά τῆς ἀπαλλαγῆς τῆς κολάσεως καί δικαιοσύνην δίδωσι καί
ποιεῖ τόν ἡμαρτηκότα ἴσον εἶναι τῷ μή ἡμαρτηκότι. Ἀναιρεῖ γάρ τό ἁμάρτημα καί ποιεῖ
αὐτό μηδέ εἶναι, μηδέ γεγονέναι, οὕτω καθόλου αὐτό ἀναιρεῖ· οὐκ οὐλή, οὐκ ἴχνος»!
Πολύ ὡραία ἡ περικοπή αὐτή, χριστιανοί μου, πολύ ὡραία!
Ἄς πῶ ὅμως ὅτι, ἄλλοι Πατέρες λέγουν ὅτι μέ τήν μετάνοιά μας ὁ Θεός συγχωρεῖ
μέν τήν ἁμαρτία, ἀλλά παραμένει ἡ «οὐλή» τῆς ἁμαρτίας. Ὁ Χρυσόστομος, ἀντίθετα
μ᾽ αὐτούς, ὑποστηρίζει ὅτι μέ τήν μετάνοιά μας ὁ Θεός ἐξαλείφει καί τήν «οὐλή» τῆς
ἁμαρτίας. Καί ὑποστηρίζει αὐτό ὁ ἱερός πατέρας μέ ἐπιχείρημά του ἀπό τήν Ἁγία Γραφή.
Καταφεύγει στό α´ κεφάλ. τοῦ Ἠσαΐου, στό ὁποῖο ὁ προφήτης, ἐλέγχοντας τόν ἰουδαϊκό
λαό γιά τήν ἀποστασία του ἀπό τόν Θεό, τόν παριστᾶ σάν ἕνα σῶμα ὁλόκληρο πληγιασμένο, ἀπό τά πόδια μέχρι τό κεφάλι! Ὁλόκληρο τό σῶμα εἶναι «τραῦμα» καί «μώλωψ»
καί «πληγή φλεγμαίνουσα», πού δέν μπορεῖ νά θεραπευθεῖ: «Οὐκ ἔστιν μάλαγμα ἐπιθεῖναι
οὔτε ἔλαιον οὔτε καταδέσμους» (στίχ. 6). Καί ὅμως σ᾽ αὐτόν τόν ἀποστάτη λαό ὁ Θεός
διά τοῦ προφήτου Ἠσαΐου ἀπευθύνει κήρυγμα μετανοίας καί τούς λέγει: «Λουσθῆτε,
καθαρισθεῖτε, βγάλτε τίς πονηριές ἀπό τίς ψυχές σας» (στίχ. 16). Καί τότε, ἄν μετανοήσουν, ὑπόσχεται ὁ Θεός στόν λαό ὅτι «ἐάν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὠς φοινικοῦν (=
βαθύ κόκκινο χρῶμα), ὡς χιόνα λευκανῶ, ἐάν δέ ὦσιν ὡς κόκκινον, ὡς ἔριον λευκανῶ»
(στίχ. 9). Ὁ δύσμορφος πρῶτα λαός γιά τά ἁμαρτήματά του, ὅπως μᾶς τόν εἶπε ὁ
Ἠσαΐας, τώρα μέ τήν μετάνοιά του θά γίνει εὔμορφος καί πεντακάθαρος. Καί ὁ Χρυσόστομος ἐρωτᾶ. «Ποῦ οὐλή; Ποῦ ρυτίς; Ποῦ μελανίαι; Ποῦ σπίλος;»!
Χριστιανοί μου, ἄς μετανοήσουμε γιά τά ἁμαρτήματά μας, ὁποιαδήποτε καί ἄν εἶναι
αὐτά. Ἡ εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ εἶναι μεγάλη, εἶναι θάλασσα, εἶναι πέλαγος, εἶναι ὠκεάνια βάθη.
Καλή μετάνοια σέ ὅλους μας!
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
(Γιά τόν λαό)
Περί τῆς Ἱερᾶς Τραπέζης καί περί μετανοίας
(εἰς MPG 49,344-350)
Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, θά σᾶς δώσω μέ ἁπλᾶ λόγια μία
ἄλλη ὁμιλία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τήν ὁποία καταλήγει στό ἴδιο
ἀγαπητό του θέμα, τήν μετάνοια.
1. Ἀπογοητευμένος φαίνεται στήν ὁμιλία του αὐτή ἀπό τήν ἀρχή ὁ Χρυσόστομος,
σάν τόν σποριά, λέγει, πού σπέρνει, ἀλλά δέν βλέπει καρποφορία. Καί αὐτός βλέπει
ὅτι οἱ χριστιανοί του δέν ἔχουν καλά ἔργα νά παρουσιάσουν. «Χριστιανός» σημαίνει
στρατιώτης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού πρέπει νά ἀγωνίζεται γιά τήν δόξα Του, γιατί
τρέφεται ἀπό Αὐτόν μέ τά ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Θά πῶ κάτι τό φοβερό,
λέγει ὁ Χρυσόστομος τώρα ἐδῶ: «Θά ἦταν καλύτερα νά μήν εἴχαμε στρατευθεῖ
στήν στρατεία τοῦ Χριστοῦ σάν χριστιανοί, παρά τό ὅτι στρατευθήκαμε (δηλαδή
βαπτιστήκαμε), ἀλλά ἀμελοῦμε γιά τήν τιμή τοῦ βασιλέως μας Χριστοῦ. Πῶς δέν
θά τιμωρηθεῖ αὐτός πού τρέφεται μέν ἀπό τόν βασιλιᾶ, ἀλλά δέν ἀγωνίζεται γιά
τήν τιμή καί τήν δόξα τοῦ βασιλιᾶ;»*
2. Ἀλλά, λέει στήν συνέχεια ὁ Χρυσόστομος, ὄχι μόνο γιά τήν τιμή τοῦ βασιλιᾶ
Χριστοῦ δέν ἐνδιαφέρονται οἱ χριστιανοί, ἀλλά δέν ἐνδιαφέρονται οὔτε γιά τήν δική
τους, τήν προσωπική τους σωτηρία. Λέγουν ὅμως μερικοί χριστιανοί, πού θέλουν
νά δικαιολογηθοῦν: Εἶναι δυνατόν ζῶντας στόν κόσμο, μέσα σέ τόσους πειρασμούς
καί σέ τόσα προβλήματα καί νά σωθῶ; Ναί, εἶναι δυνατόν ἀπαντᾶ ὁ Χρυσόστομος!
Εἶναι δυνατόν καί μέσα στόν κόσμο ζῶντας, ὦ ἄνθρωπε, νά σωθεῖς· γιατί δέν σώζει
ὁ τόπος, ἀλλά ὁ τρόπος καί ἡ προαίρεση. Καί ἀναφέρει γι᾽ αὐτό ὁ ἅγιος πατέρας
παράδειγμα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή: Ὁ Ἀδάμ στόν παράδεισο ἦταν καί ὅμως ἁμάρτησε. Καί ὁ Ἰώβ στήν κοπριά ἦταν καί ὅμως ὑμνοῦσε τόν Θεό!
3. Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος βρίσκει τήν αἰτία γιά τό ὅτι οἱ χριστιανοί του δέν εἶναι
ὅπως πρέπει. Καί ἡ αἰτία εἶναι ὅτι δέν νιώθουν συνειδητά τήν θεία λατρεία καί πιό
*Αὐτό, ὦ Πατέρες μου ἱερεῖς, πού λέει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ἰσχύει περισσότερο γιά ἐμᾶς!... Ἀλλοίμονό
μας!...
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συγκεκριμένα τήν θεία Λειτουργία. Γι᾽ αὐτό καί τούς ἐλέγχει γιά τήν ἁμαρτία τους
αὐτή καί τούς κάνει στήν ὁμιλία του ἕνα ὡραῖο λειτουργικό μάθημα. Αὐτό τό μάθημα τοῦ Χρυσοστόμου πρός τούς χριστιανούς του τότε, θέλω νά δώσω καί σέ σᾶς
τώρα, ἀγαπητοί μου:
(α) Πρῶτα-πρῶτα τούς λέγει νά πηγαίνουν στήν θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή. Κάνει ἕναν ὑπολογισμό καί βρίσκει ὅτι ἡ Ἑβδομάδα ἔχει 168 ὧρες. Πραγματικά: Ἡ ἡμέρα ἔχει 24 ὧρες. 24 ὧρες 7 ἡμέρες πού ἔχει ἡ ἑβδομάδα ἔχουμε
168 ὧρες. Ὅλες αὐτές τίς ὧρες τίς ἔδωσε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο γιά τίς δουλειές
του καί τίς ὑποθέσεις του. Καί κράτησε ὁ Θεός γιά τόν ἑαυτό του μόνο μία ὥρα,
τήν Κυριακή γιά τήν θεία Λειτουργία. Ἀλλά ἐμεῖς καί αὐτή τήν ὥρα τήν δαπανᾶμε σέ κοσμικά καί ἁμαρτωλά πολλές φορές πράγματα. Λέει ἐπί λέξει ὁ Χρυσόστομος: «Ἑκατόν ἑξήκοντα ὀκτώ ὥρας ἐχούσης τῆς ἑβδομάδος, μίαν καί μόνην
ὥραν ἀφώρισεν ἑαυτῷ ὁ Θεός· καί ταύτην εἰς πράγματα βιωτικά καί εἰς γελοῖα
καί εἰς συντυχίας ἀναλίσκεις;»
(β) Δεύτερον, ὁ Χρυσόστομος λέγει στούς ἀκροατές του ὅτι πρέπει νά νιώθουν
αὐτά πού λέγονται στήν θεία Λειτουργία. Ὁ ἱερεύς λέει «ἄνω σχῶμεν τάς καρδίας». Νά ἔχουμε, δηλαδή, τήν καρδιά μας στραμμένη στόν Θεό. Καί ἐμεῖς
ἀπαντᾶμε: «Ἔχομεν πρός τόν Κύριον». Αὐτό, χριστιανοί μου, εἶναι μία ὑπόσχεση, πού δίνουμε στόν Θεό. Καί ὅμως λέμε ψέματα, γιατί τήν καρδιά μας τήν
ἔχουμε στραμμένη σέ κοσμικά καί ἁμαρτωλά πράγματα καί λίγο ἤ καί καθόλου
δέν σκεπτόμαστε τόν Θεό. Γι᾽ αὐτό τό ψέμα πού λέμε ἐκείνη τήν ἱερή μάλιστα
ὥρα, πονάει ὁ Χρυσόστομος γιά τούς χριστιανούς του καί φωνάζει καί λέει: «Τί
ποιεῖς, ἄνθρωπε; Οὐχ ὑπέσχου τῷ ἱερεῖ εἰπόντι, “Ἄνω σχῶμεν τάς καρδίας” καί
εἶπας, “Ἔχομεν πρός τόν Κύριον”; Οὐ φοβῇ, οὐκ ἐρυθριᾶς κατ᾽ αὐτήν τήν φοβεράν ὥραν ψεύτης εὑρισκόμενος;».
(γ) Τό ἄλλο, πού λέει καί τονίζει στούς χριστιανούς του ὁ Χρυσόστομος, γιά νά
ἔχουν συνειδητή συμμετοχή στήν θεία Λειτουργία, εἶναι τό νά νιώθουν ὅτι σ᾽ αὐτήν
ἔχουμε παρόντα τόν Ἴδιο τόν Χριστό. Στήν θεία Λειτουργία, χριστιανοί μου, ὅπως
μᾶς τά λέει ὁ Χρυσόστομος καί ὅπως ἔτσι εἶναι, πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα γίνεται
γιά ᾽μᾶς ἡ Θυσία τοῦ Χριστοῦ· γίνεται αὐτό πού ἔγινε στόν Γολγοθᾶ τήν Μεγάλη
Παρασκευή. Ἀγωνίζεται ὁ ἱερεύς μέ τίς εὐχές του γιά νά κατεβάσει φωτιά ἀπό τά
οὐράνια (τοῦ ἱερέως ὑπέρ σοῦ ἀγωνιζομένου... τοῦ πυρός τοῦ πνευματικοῦ κατερχομένου»). Ποιά εἶναι αὐτή ἡ φωτιά; Εἶναι αὐτό πού κατέβηκε μέ μορφή φωτιᾶς.
Εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού ἦλθε «ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν». Καί τό Ἅγιο Πνεῦμα
κάνει τό μεγάλο θαῦμα: Μεταβάλλει τόν ἄρτο σέ Σῶμα Χριστοῦ καί τόν οἶνο, τό
κρασί, σέ Αἷμα Χριστοῦ. Αὐτό θέλει ὁ Χρυσόστομος νά νιώθουν συνειδητά οἱ χρι22

στιανοί του: Ὅτι ἐνώπιόν τους, μπροστά τους, ἔχουν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ
Χριστοῦ. Δέν εἶναι ψωμί καί κρασί, ἀλλά Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. «Μή ὅτι ἄρτος
ἐστίν ἴδῃς – λέει ὁ ἅγιος πατέρας – μηδ᾽ ὅτι οἶνός ἐστι νομίσῃς». Στό Ἅγιο Ποτήριο
εἶναι τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, αὐτό τό Ἴδιο Αἷμα πού χύθηκε ἀπό τήν πλευρά τοῦ
Χριστοῦ στόν Γολγοθᾶ γιά τό καθαρμό τῆς ψυχῆς μας: «Τοῦ αἵματος ἐν τῷ κρατῆρι
εἰς τήν κάθαρσιν ἐκ τῆς ἀχράντου πλευρᾶς κενουμένου»! Καί ὅταν κοινωνοῦν οἱ
χριστιανοί, λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, πρέπει νά νιώθουν ὅτι κοινωνοῦν
ἀπό ἕναν ἄγγελο. Ἔτσι διαβάζουμε στό βιβλίο τοῦ προφήτου Ἠσαΐα (κεφ. 6) ὅτι
ὁ ἄγγελος ἔλαβε μέ λαβίδα ἄνθρακα ἀπό τό Θυσιαστήριο τοῦ Θεοῦ καί ἄγγιξε μέ
αὐτό τά χείλη τοῦ προφήτου. Τόν κοινώνησε! Καί στούς χριστιανούς πού ἔρχονται
νά κοινωνήσουν λέει ὁ Χρυσόστομος νά νιώθουν ὅτι κοινωνοῦν ἀπό ἄγγελο. «Μή
ὡς ἐξ ἀνθρώπου – λέει – νομίσητε μεταλαμβάνειν τοῦ θείου σώματος, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ
αὐτῶν τῶν Σεραφείμ τῇ λαβίδι τοῦ πυρός, ἥνπερ Ἠσαΐας εἶδε τοῦ θείου Σώματος
μεταλαμβάνειν νομίζετε»! Καί ἐπειδή τότε κοινωνοῦσαν χωριστά Σῶμα καί χωριστά τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τούς λέει, χριστιανοί μου, ὅταν πίνουν τό θεῖο Αἷμα νά
νιώθουν ὅτι βάζουν τά χείλη τους στήν ἀνοιγμένη πλευρά τοῦ Χριστοῦ, ἀπ᾽ ὅπου
ἔρρευσε τό θεῖο Αἷμα: «Ὡς τῆς θείας καί ἀχράντου πλευρᾶς ἐφαπτόμενοι τοῖς χείλεσιν, οὕτω τοῦ σωτηρίου Αἵματος μεταλάβωμεν»! Πολύ ὡραῖο καί πολύ γλυκό
αὐτό, χριστιανοί μου! – Ἀλλά ἐδῶ πού λέγει γιά τήν θεία Κοινωνία ὁ Χρυσόστομος
μᾶς διδάσκει ἕνα σπουδαῖο πού πρέπει νά γνωρίζουμε: Ὅτι ἡ θεία Κοινωνία, ὅταν
τήν λαμβάνουμε μέσα μας, δέν ἔχει τήν ἀκολουθία τῶν ἄλλων τροφῶν, ἀλλά ἀπορροφᾶται κατά μυστηριώδη τρόπο ἀπό τήν ψυχή καί ἀπό τό σῶμα. Ὅπως τό κερί,
λέει γιά παράδειγμα, ὅταν ἑνωθεῖ μέ τήν φωτιά. Ἐπειδή εἶναι σπουδαία ἡ περικοπή
αὐτή τοῦ ἱεροῦ πατρός, τήν ἀναφέρω ὁλόκληρη, ὅπως τήν εἶπε: Ἡ θεία Κοινωνία
«οὐκ ὡς αἱ λοιπαί βρώσεις εἰς ἀφεδρῶνα χωρεῖ. Ἄπαγε, μή τοῦτο νόει. Ἀλλά ὥσπερ
κηρός πυρί προσομιλήσας οὐδέν ἀπουσιάζει, οὐδέν περισσεύει, οὕτω καί ὧδε νόμιζε
συναναλίσκεσθαι τά μυστήρια τῇ τοῦ σώματος οὐσίᾳ».
(δ) Ἔπειτα, λέει ὁ Χρυσόστομος ὅτι στήν θεία Λειτουργία, ἀφοῦ τόσο ἱερά καί
τόσο φοβερά πράγματα γίνονται σ᾽ αὐτήν, οἱ χριστιανοί πρέπει νά στέκονται μέ
εὐλάβεια καί μέ φόβο Θεοῦ: «Τοιγαροῦν, ἀδελφοί – λέγει –, στῶμεν ἔμφοβοι καί
ἔντρομοι, κάτω νεύοντες τό ὄμμα, ἄνω δέ τήν ψυχήν». Καί γιά παράδειγμα σ᾽ αὐτό
φέρει τούς στρατιῶτες πού μέ πολύ σεβασμό καί φόβο στέκονται μπροστά στόν
ἐπίγειο ἄρχοντα «ἀμετακίνητοι, μή φθεγγόμενοι, μή σειόμενοι, μή τούς ὀφθαλμούς
ὧδε κακεῖσε πέμποντες...».
(ε) Τέλος, ἀδελφοί, ὁ Χρυσόστομος λέει στούς χριστιανούς του, ὅταν ἔρχονται
στήν θεία Λειτουργία, νά μήν ἔχουν μνησικακία στήν καρδιά. Νά μήν ἔχουν δηλαδή
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ἐχθρότητα μέ κανένα, ἀλλά νά ἔχουν συγχωρήσει τούς ἐχθρούς τους. Γιατί ἄν δέν
ἔχουν συγχωρήσει τούς ἐχθρούς τους, δέν θά συγχωρεθοῦν καί αὐτοί ἀπό τόν Θεό.
Στό «Πάτερ ἡμῶν...» λέγουμε: «Ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καί ἡμεῖς
ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν». Αὐτό, ὅπως τό ἑρμηνεύει ὁ Χρυσόστομος, εἶναι σάν
νά λέμε: «Θεέ μου, συγχώρησα, συγχώρησέ με καί Σύ». Αὐτό ὅμως πού λέμε σημαίνει ὅτι ἄν δέν συγχωρήσουμε, δέν συγχωρούμεθα. «Ἔλυσα, λῦσον. Συγχώρησα,
συγχώρησον». Ἀλλά, ἄν δέν συγχωροῦμε τότε ἰσχύει τό: «Ἀφοῦ ἐκράτησα, κράτησον. Ἀφοῦ δέν ἔλυσα τά πταίσματα τοῦ πλησίον μου, οὔτε καί σύ, Θεέ, νά λύσεις
τά δικά μου ἁμαρτήματα».
4. Τελειώνοντας τήν ὁμιλία του ὁ Χρυσόστομος προτρέπει τούς χριστιανούς νά
σκεφθοῦν ὅτι τά ἀνθρώπινα εἶναι ὅλα προσωρινά καί μάταια. Γι᾽ αὐτό, μᾶς λέγει,
ἄς φροντίσουμε, τώρα πού ἔχουμε ἀκόμη καιρό, νά ἀρχίσουμε μιά ζωή κατά Θεόν,
ἀντίθετα ἀπό τήν ἁμαρτωλή ζωή πού ζήσαμε πρῶτα. Καί μάλιστα στήν προτροπή
του αὐτή βάζει καί τόν ἑαυτό του μεταξύ τῶν ἁμαρτωλῶν, μιλῶντας μας στό α´
πληθυντικό πρόσωπο. Μᾶς λέει: «Ἐζήσαμεν τῇ σαρκί, ζήσωμεν λοιπόν καί τῷ
πνεύματι· ἐζήσαμεν ταῖς ἡδοναῖς, ζήσωμεν λοιπόν καί ταῖς ἀρεταῖς. Ἐζήσαμεν τῇ
ἀμελείᾳ, ζήσωμεν καί τῇ μετανοίᾳ».
Ὅλα εἶναι μάταια, λέει τελευταῖα. Ἔρχεται ὁ θάνατος καί τότε, ποῦ εἶναι ἡ χαρούμενη ὄψη τοῦ προσώπου; Ποῦ τά ὡραῖα μάτια; Ποῦ ἡ καλοκαμωμένη μύτη;
Ποῦ τά βαμμένα κόκκινα χείλη; Ποῦ τά ὡραῖα μάγουλα; Ὅλα ἔγιναν στάχτη, ὅλα
σκουριά. Ὅλα βρωμιά καί δυσωδία.
Ἔχοντας ὅλα αὐτά ὑπ᾽ ὄψιν μας, ἀδελφοί, ἄς θυμούμεθα τήν ὥρα τοῦ θανάτου
μας καί τήν κρίση μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί ὅσο ἔχουμε ἀκόμη καιρό ἄς μετανοήσουμε. Ἄς ἐπιστρέψουμε ἀπό τόν πλανεμένο δρόμο μας, γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό
τήν φρικτή βάσανο τῆς κόλασης καί νά ἀξιωθοῦμε τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν, μέ
τήν Χάρη καί τήν φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, 1 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, εἶναι ἡ πρώτη τοῦ μηνός Φεβρουαρίου. Καλό μήνα
νά ἔχουμε! Σήμερα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τόν μεγαλομάρτυρα ἅγιο Τρύφωνα.
Σήμερα ἑορτάζει ἡ Βυτίνα μας, ἡ ὡραία κωμόπολή μας, γιατί ἁπό τούς πατέρες μας
κληρονομήσαμε τήν εὐλάβεια καί τήν τιμή στόν ἅγιο Τρύφωνα, πού τόν ἕχουμε πολιοῦχο
καί προστάτη στήν ἐπαρχία μας. Ἄς εἶναι εὐλογημένοι οἱ ἁγιασμένοι παποῦδες μας γι’
αὐτήν τήν ἱερή παράδοση πού μᾶς ἄφησαν, τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Τρύφωνα, ἀλλά καί
ἐμεῖς συνεχίζουμε τήν παράδοσή τους αὐτή καί θά τήν δώσουμε ὡς προίκα καί στά δικά
μας παιδιά καί ἐγγόνια. Στό κήρυγμά μου σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θέλω νά σᾶς
πῶ ὀλίγα λόγια ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγίου Τρύφωνα, γιά νά παραδειγματισθοῦμε ἀπ’ αὐτήν,
γιατί «ἑορτή ἁγίου μίμησις ἁγίου» λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.
2. Ὁ ἅγιος Τρύφωνας καταγόταν ἀπό τήν Λάμψακο τῆς Φρυγίας, ἀπό ἀγροτική καί
πτωχική οἰκογένεια. Οἱ πτωχοί ὅμως καί ταπεινοί γονεῖς του ἦταν πιστοί στόν Θεό,
στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, καί εὐλαβεῖς ἄνθρωποι. Καί δίδαξαν λοιπόν στό μικρό τους
παιδί, τόν Τρύφωνα, τήν πίστη καί τήν εὐλάβεια στόν Θεό. Ἔτσι βγαίνουν οἱ ἅγιοι χριστιανοί μου: Ἀπό πιστούς στόν Θεό καί ἐναρέτους γονεῖς. Γονεῖς! Δῶστε στά παιδιά τήν
πίστη στόν Χριστό, τήν ἀγάπη στήν Παναγία, διδάξτε τά παιδιά σας νά τηροῦν τόν
ἅγιο Νόμο τοῦ Θεοῦ καί ἔτσι θά δώσετε καλούς ἀνθρώπους στήν κοινωνία. Ἀλλά καί
ἔτσι θά ἔχουμε καί ἁγίους ἀπό σύγχρονες οἱκογένειες. Οἱ καλοί γονεῖς τοῦ Τρύφωνα τόν
ἔμαθαν ἀπό μικρό νά ἐργάζεται. Ἡ ἐργασία του ἦταν νά βοσκάει χῆνες. Ἔγινε χηνοβοσκός. Ἡ ζωή λοιπόν τοῦ μικροῦ Τρύφωνα ἦταν στήν ἐξοχή μέ τά ζῶα. Τί ὡραία,
πραγματικά, τί ὡραία πού εἶναι αὐτή ἡ ζωή. Ὁ νεαρός Τρύφωνας κάθε μέρα στήν φύση
θαύμαζε τό μεγαλεῖο της, τήν ὀμορφιά της καί βλέποντάς την τήν ἀπολάμβανε καί δόξαζε τόν Θεό. Χριστιανοί μου! Ἡ γύρω μας φύση, πού εἶναι πολύ ὡραία γι´αὐτό τήν
λέμε «κόσμο», δηλαδή, κόσμημα, ὀμορφιά, ἡ φύση, λέγω, εἶναι ἕνα βιβλίο μέ ἀκαταμέτρητες σελίδες· βιβλίο πού μιλάει γιά τήν δόξα καί τήν σοφία τοῦ δημιουργοῦ Θεοῦ. Βλέποντας τά ὡραῖα τῆς φύσης, ἐκεῖ μόνος του μέ τά ζῶα ὁ Τρύφωνας, θά ἔλεγε τόν ὕμνο
τοῦ Δαβίδ: «Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα Σου, Κύριε, πάντα, ἐν σοφία ἐποίησας»!
3. Ὅλο προσευχόταν ὁ Τρύφωνας στήν ἐξοχή πού βρισκόταν μόνος μέ τά ζωάκια του.
Καί γιά τήν ἁγνή ζωή πού ζοῦσε καί τήν πολύ προσευχή πού ἔκανε, ἔλαβε πλούσια τήν
Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἔλαβε καί τό χάρισμα νά κάνει θαύματα, νά θεραπεύει ἀνθρώπους καί
ζῶα, λέει τό Συναξάριό του. Ἐμένα, χριστιανοί μου, μοῦ ἀρέσει πολύ τό ὄτι ὁ ἅγιος Τρύ25

φωνας θεράπευε καί ζῶα καί ὄχι μόνο ἀνθρώπους. Τά ζωάκια τά καϋμένα!... Πού δέν
ἔχουν λαλιά νά μιλήσουν καί νά ποῦν τί τά βασανίσει καί δέν ἔχουν καί κλινικές γιά νά
πᾶνε νά βροῦνε τήν γιατριά τους... Καί αὐτά τά καϋμένα πονοῦν καί αὐτά ἔχουν ψυχή.
Ὀχι βέβαια ψυχή μέ τήν ἔννοια «κατ´εἰκόνα Θεοῦ», ὅπως ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά ἔχουν
αἰσθήματα καί νοιώθουν καί αὐτά πόνο, λύπη καί χαρά. Ὁ ἅγιος Τρύφωνας λοιπόν ἀγαποῦσε καί τά ζῶα καί ἦταν κοντά στήν κακοπάθειά τους καί τήν ἀρρώστια τους καί τά
θεράπευε, ὅπως θεράπευε καί τούς ἀνθρώπους. Ἡ ἅγια του ζωή μᾶς διδάσκει νά ἀγαπᾶμε
τήν φύση, νά ἀγαπᾶμε καί τά ζῶα.
4. Ἀπό τίς θεραπεῖες τοῦ ἁγίου Τρύφωνα σέ ἀνθρώπους θά σᾶς διηγηθῶ, ἀγαπητοί
μου, μόνο μία. Ὁ αὐτοκράτορας τῆς Ρώμης Γορδιανός – μιλᾶμε γιά τά μέσα του 3ου
αἰῶνα – εἶχε μία κόρη, πού τήν κυρίευσε μία περίεργη ἀρρώστια. Ἦταν ἀρρώστια ἀπό
σατανικό δαιμόνιο. Μεγάλοι γιατροί καί μάγοι, στούς ὁποίους κατέφευγε ὁ αὐτοκράτορας
καί ἔδινε χρήματα πολλά, δέν μποροῦσαν νά θεραπεύσουν τήν δυστυχισμένη θυγατέρα
τοῦ αὐτοκράτορα. Ἀλλά μιά μέρα ὁ ἴδιος ὁ δαίμονας, πού ταλαιπωροῦσε τήν θυγατέρα,
φώναξε καί εἶπε: «Μόνο ὁ Τρύφωνας μπορεῖ νά μέ διώξει»! Τότε, χριστιανοί μου, ὁ αὐτοκράτορας ἔστειλε ἀξιωματούχους σ᾽ ὅλη τήν αὐτοκρατορία του γιά νά βροῦνε τόν Τρύφωνα. Τόν βρῆκαν: Νεαρό παλληκάρι 15 χρονῶν, πού ἔβοσκε ἤρεμα τίς χῆνες του. Τόν
πῆραν καί τόν πῆγαν στή Ρώμη, τόν ὁδήγησαν στόν αὐτοκράτορα καί ἐκεῖ ὁ Τρύφωνας
ἔκανε θερμά τήν προσευχή του καί θεράπευσε τήν βασανιζόμενη ἀπό τό δαιμόνιο πριγκίπισσα. Τό ἔβγαλε ἀπό μέσα της καί αὐτό σάν ἕνα μαῦρο ἀποκρουστικό σκυλί ἔφυγε
μακρυά καί χάθηκε. Εὐγνώμονας ὁ αὐτοκράτορας στόν νεαρό ἅγιο Τρύφωνα γιά τό μεγάλο καλό πού τοῦ ἔκανε, τό νά κάνει καλά τήν ἀγαπημένη του θυγατέρα, τοῦ ἔδωσε
πολλά καί πολύτιμα δῶρα, πού τά ἔβαλε σέ ἅμαξα γιά νά ἐπιστρέψει πάλι στήν πατρίδα
του. Ἀλλά ὁ ἅγιος ὅλα αὐτά τά δῶρα τά μοίρασε στούς πτωχούς καί σέ ἀνθρώπους πού
ἔχουν ἀνάγκη. Ἄλλη αὐτή μεγάλη ἀρετή τοῦ ἁγίου Τρύφωνα, ἡ φιλανθρωπία του καί ἡ
ἀγάπη του στούς πτωχούς. Ναί! Ἡ ἐλεημοσύνη, ἀδελφοί μου, εἶναι πολύ μεγάλη ἀρετή
καί μᾶς φέρνει πολύ κοντά στόν Θεό, γιατί ὁ Θεός στήν Ἁγία Γραφή καλεῖται «ἐλεήμονας»! Ἐλεημοσύνη, χριστιανοί, ἐλεημοσύνη δῶστε! Ἐνῶ ἡ ἀσπλαγχνία εἶναι σατανική. «Τόν ἄσπλαγχνο μέ τούς ἀθέους θά καταδικάσει ὁ Θεός», ἔλεγε ἕνα ποίημα πού
μαθαίναμε παλαιά στά Σχολειά μας. Ὁ ἅγιος Τρύφωνας ἐπέστρεψε στήν πατρίδα του,
στήν ἀγαπημένη του ἐξοχή καί μέ τά ἀγαπημένα του ζῶα, τίς χῆνες.
5. Πέρασαν τά χρόνια καί ἦλθε ἄλλος αὐτοκράτορας ὁ Δέκιος, ὁ ὁποίος κήρυξε διωγμό
ἐναντίον τῶν χριστιανῶν. Τότε κατήγγειλαν καί τόν Τρύφωνα ὡς χριστιανό. Τόν συνέλαβαν καί τόν ὁδήγησαν στόν ἔπαρχο τῆς Ἀνατολῆς Ἀκυλίνο ὡς χριστιανό καί ὡς δυνατό
ὐπέρμαχο τοῦ χριστιανισμοῦ. Ὁ ἅγιος, χριστιανοί μου, μέ πολλή παρρησία ὁμολόγησε
τήν πίστη του στόν Χριστό. Δέν τόν ἔκαμψαν οὔτε οἱ κολακεῖες, οὔτε οἱ ἀπειλές οὔτε
τά φόβητρα, γιά νά τόν κάνουν νά προσκυνήσει τήν εἰκόνα τοῦ αὐτοκράτορα καί νά θυσιάσει στά εἴδωλα. Τόν ὑπέβαλαν σέ φρικτά βασανιστήρια. Ἀλλά οὔτε τά ξυλοκοπήματα,
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οὔτε τά καρφιά, πού τοῦ ἔμπηξαν στά πόδια, οὔτε οἱ ἀναμμένοι δαυλοί, μέ τούς ὁποίους
τοῦ ἔκαιγαν τό σῶμα, οὔτε ἡ κρεμάλα μπόρεσαν νά τόν λυγίσουν καί νά ἀρνηθεῖ τήν
πίστη του στόν Χριστό. Ἐδῶ ὅμως γεννᾶται μιά ἀπορία, ἀπορία ἀπό ὅλα τά βασανιστήρια τῶν μαρτύρων τῆς πίστης μας: Πῶς ἄντεξε, χριστιανοί μου, ὁ ἅγιος Τρύφωνας
καί ὅλοι οἱ μάρτυρες, πῶς ἄντεξαν τά τόσο φρικτά βασανιστήριά τους; Δέν πονοῦσαν;
Βεβαίως πονοῦσαν, ἀγαπητοί μου. Ἀλλά θέλω νά σᾶς πῶ ἐδῶ μία θεολογική ἀλήθεια:
Οἱ ἅγιοι, ἐπειδή ἦταν ἅγιοι, εἶχαν πλούσια τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα τους. Καί ἡ Χάρη
τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἅκτιστη καί ὑπερφυσική, τούς ἕδινε τήν δύναμη νά νικοῦν τά φυσικά
καί τά κτιστά καί νά μήν ἀρνοῦνται λοιπόν τήν πίστη τους, ὅταν βασανίζονταν ἀπό εἰδολολάτρες. Ἔτσι τό ἴδιο βλέπουμε καί στούς ἀσκητές. Ἐπειδή καί αὐτοί ἦταν θεοφόροι
καί χριστοφόροι καί πνευματοφόροι, ἔκαναν μεγάλους ἀσκητικούς ἀγῶνες καί γίνονταν
καί στυλίτες. Καί ἔμεναν ἐκεῖ ψηλά στό στῦλο μῆνες καί χρόνια, στά κρύα τοῦ χειμώνα
καί στά λιοπύρια τοῦ καλοκαιριοῦ, χωρίς νά ἔχουν τίς ἀνάγκες τοῦ σώματος, τοῦ φαγητοῦ καί τοῦ ὕπνου. Εἶναι αὐτό πού σᾶς εἶπα: Ὅτι ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού εἶχαν πλούσια
στήν ψυχή τους, τούς ἔδινε τήν δύναμη νά ὑπερβαίνουν τά φυσικά, τόν πόνο καί τήν
πείνα καί ὅλα τά σωματικά. Καί τώρα μία σκέψη καί τελειώνω. Ἄν, χριστιανοί μου,
στά χρόνια μας μᾶς συμβεῖ μαρτύριο γιά τήν πίστη μας, σάν κι’ αὐτό τοῦ ἁγίου Τρύφωνα,
θά τό ἀντέξουμε ἤ θά προδώσουμε τήν πίστη μας; Πολύ φοβᾶμαι ὅτι πολλοί ἀπό μᾶς
θά γίνουμε ἀρνητές, ἐπειδή δέν ζοῦμε καθαρό καί ἅγιο βίο, ὥστε νά ἔχουμε τήν Χάρη
τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά μας καί νά ὑπομείνουμε τό μαρτύριο. Λοιπόν, τί; Θά γίνουμε ἀρνητές τῆς πίστης μας; Ἀλλά τί νά τήν κάνουμε τήν ζωή μας, ἄν ἔχουμε ἀρνηθεῖ τόν Χριστό; Ἐδῶ, χριστιανοί μου, ἐγώ ὁ ἁμαρτωλός ἐπίσκοπος σας, σᾶς ἐξομολογοῦμαι καί
σᾶς λέω τήν καθημερινή μου προσευχή, πού παρακαλῶ νά τήν λέτε καί ἐσεῖς: « Παναγία
μου – λέω – μή μοῦ τύχει μαρτύριο, γιατί νοιώθω ἀκάθαρτος καί δέν ἔχω τήν Χάρη
τοῦ Θεοῦ νά τό ὑπομείνω. Ἀλλά, ἄν Παναγία μου, μοῦ λάχει μαρτύριο, Σέ παρακαλῶ
δυνάμωσέ με Ἐσύ ἔκτακτα ἐκείνη τήν ὥρα νά τό ὑπομείνω, γιατί τί νά τήν κάνω τήν
ζωή μου, ἄν ἔχω ἀρνηθεῖ τόν Χριστό;».
Χρόνια σας πολλά, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Ἄς παρακαλέσουμε τόν ἅγιο Τρύφωνα νά
πρεσβεύει γιά μᾶς στόν Χριστό καί νά θεραπεύει καί ἐμᾶς καί τά ζῶα.
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ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Κύριον Κύριον ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ
Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 27ῃ Ἰανουαρίου 2016

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα
Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας
Κύριε, Κύριε Ἀμβρόσιε,
Εὐλογεῖτε!
1. Ἠθέλησα νά Σᾶς γράψω μερικά τινά ἐπί τοῦ θέματος τό ὁποῖον μᾶς ἀναφέρετε εἰς τήν ἐπιστολήν Σας, τήν σταλεῖσαν πρός ὅλους τούς Ἀρχιερεῖς.
Διά Σᾶς, Σεβασμιώτατε, ἰσχύει τό λεγόμενον ἐπαινετικῶς εἰς τό βιβλίον τῆς
Ἀποκαλύψεως πρός τόν ἄγγελον (τόν Ἐπίσκοπον) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐφέσου,
ὅτι «οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς» (2,2). Πράγματι, ὅπως τό διαγιγνώσκω ἀπό
ἐτῶν ἤδη, ἐπιτίθεσθε, μετά σφοδρότητος μάλιστα, κατά τῶν σκανδαλοποιῶν καί
παραβατῶν τῶν ἐντολῶν τοῦ Παντοκράτορος Κυρίου. Προσωπικῶς, ὅταν βλέπω
τοιαῦτα ἐλεγκτικά κείμενά Σας, Σᾶς θαυμάζω ἐσωτερικῶς διά τήν ἀγανάκτησιν
τῆς ψυχῆς Σας κατά τῆς ἁμαρτίας καί τῶν ποιούντων τήν ἁμαρτίαν, ἔχω ὅμως
τήν εἰλικρίνειαν νά πῶ διά τόν ἑαυτόν μου, ὅτι ἐγώ δέν ἔχω τήν δύναμιν νά
ἐκφρασθῶ τόσον δυναμικῶς, δός δ᾽ εἰπεῖν, καί ἐπιθετικῶς κατά τῶν ποιούντων
τά σκάνδαλα. Ἡ δρᾶσις τῶν Ἀρχιερέων καί τῶν Ἱερέων, εἴτε ἐν λόγῳ εἴτε ἐν
ἔργῳ, εἶναι ἀνάλογος μέ τήν ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτοῖς Χάριν τοῦ Θεοῦ. Καί ὅσοι
ἔχουν ἰσχυράν τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ εἰς τήν καρδίαν τους ἐκφράζονται δυναμικῶς,
ἄν καί αὐστηρῶς. Ἔτσι ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἐπειδή ἦταν ἡφαίστειον τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, εἶπε τήν βαρεῖαν πράγματι καί σκληράν, ἀλλά ὡραίαν αὐτήν
φράσιν: «Νά εἶναι ἀναθεματισμένος ὅποιος δέν ἀγαπᾷ τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν» (Α´ Κορ. 16,22)! Ἕναν σκληρόν ὑπομνηματισμόν τοῦ ἀποστολικοῦ αὐτοῦ
λόγου εἶχα ἀκούσει κάποτε εἴς τινα ὁρμητικήν ὁμιλίαν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης πατρός Αὐγουστίνου· ὁ πατήρ αὐτός θέλων νά εἴπη εἰς τό κήρυγμά του ὅτι τό νόημα τῆς ζωῆς μας εἶναι μόνον τό νά γνωρίσωμεν τόν Ἰησοῦν
Χριστόν καί ἄν δέν τό ἐπιτύχωμεν αὐτό δέν ἀξίζει νά ζῶμεν, εἶπε ἐπί λέξει: «Καρδιά πού δέν ἀγαπάει τόν Χριστό θέλει ξερίζωμα μέ τανάλια καί πέταμα νά τήν
φᾶνε τά σκυλιά»!... Σκληρός λόγος, ἀποκρουστικός εἰς τά ὦτα πολλῶν
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«εὐγενῶν», ἀλλά οὕτω πως ἐκφράζονται μερικοί συναρπαζόμενοι ἀπό τήν δόξαν
τοῦ Κυρίου Σαβαώθ.
2. Ἔτσι λοιπόν καί Σεῖς, Σεβασμιώτατε, μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς διαπράξεως
εἰς τήν πατρίδα μας τοῦ μεγάλου ἁμαρτήματος, τῆς θεσπίσεως νομοθετήματος
ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἐγράψατε διά τούς θέλοντας τό παρά φύσιν ὡς φυσικόν
καί τό αἰσχρόν ὡς νόμιμον, ἐγράψατε, λέγω, δι᾽ αὐτούς τήν ἔκφρασιν «φτύστε
τους»! Ἡ ἔκφρασίς Σας ὅμως αὐτή κατανοεῖται ἀπό τήν ὅλην γραπτήν Σας παραγωγήν περί τοῦ θέματος, καί μάλιστα ἀπό τό ὡραῖον κείμενόν Σας, περί τοῦ
καθήκοντος ἡμῶν τῶν κληρικῶν καί δή τῶν Ἐπισκόπων νά ἐλέγχωμεν τά συμβαίνοντα σκάνδαλα, κείμενον στηριζόμενον ἐπί τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί μάλιστα
ἐπί τῶν λόγων τοῦ μεγάλου ἀποστόλου Παύλου.
Ὅταν ἐγώ ἐδιάβασα τήν ἔκφρασιν αὐτήν, εἶπα μέσα μου: «Πώ, πώ!, πόσον
ἀγανάκτησε ἡ καρδιά τοῦ ἁγίου Καλαβρύτων διά τό κακόν πού γίνεται, ἐνῶ ἡ
δική μου καρδιά δέν φαίνεται νά ἀγανακτεῖ καί νά συγκινεῖται». Ἡ ἀλήθεια εἶναι
ὅτι ἤκουσα μερικούς, καί μάλιστα κληρικούς, νά κρίνουν ἀρνητικῶς τήν ἔκφρασίν
Σας «φτύστε τους». Εἰς αὐτούς ἐγώ εἶπα: «Ἀντί νά ἐπαινέσουμε τόν ἅγιο Καλαβρύτων γιά τήν ἁγία του ἀγανάκτηση, ἡ ὁποία ἐκφράζεται στόν λόγο αὐτό καί
νά κατηγορήσουμε τούς ἑαυτούς μας γιά τήν ἀπάθειά μας, ἔχουμε τήν ἀναίδεια
νά κρίνουμε καί νά καταδικάζουμε Ἐπίσκοπο, ἐπειδή ἤλεγξε τήν βρώμικη ἁμαρτία; Τί περισσότερο εἶπε ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος – συνέχισα νά λέγω – ἀπό
αὐτό πού εἶπε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στούς ἀκροατές του νά “ραπίζουν”
ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος ὑβρίζει καί βλασφημεῖ τόν Ἰησοῦ Χριστό;». Διά τήν σπουδαιότητα τῆς περικοπῆς αὐτῆς τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου τήν παραθέτω ὁλόκληρον.
Λέγει ἐπί λέξει ὁ ἅγιος Πατήρ: «... Ἀλλ᾽ ἐπειδή περί βλασφημίας ἡμῖν ὁ λόγος
ἐγένετο νῦν, μίαν ὑμᾶς ἅπαντας αἰτῆσαι βούλομαι χάριν ἀντί τῆς δημηγορίας
ταύτης καί τῆς διαλέξεως, ἵνα τούς ἐν τῇ πόλει βλασφημοῦντας σωφρονίσητε.
Κἄν ἀκούσῃς τινός ἐν ἀμφόδῳ, ἤ ἐν ἀγορᾷ μέσῃ βλασφημοῦντος τόν Θεόν, πρόσελθε, ἐπιτίμησον, κἄν πληγάς ἐπιθεῖναι δέη, μή παραιτήσῃ· ράπισον αὐτοῦ τήν
ὄψιν, σύντριψον τό στόμα, ἁγίασόν σου τήν χεῖρα διά τῆς πληγῆς, κἄν ἐγκαλῶσί
τινες, κἄν εἰς δικαστήριον ἕλκωσιν, ἀκολούθησον· κἄν ἐπί τοῦ βήματος εὐθύνας
ὁ δικαστής ἀπαιτήσῃ, εἰπέ μετά παρρησίας, ὅτι τόν βασιλέα τῶν ἀγγέλων ἐβλασφήμησεν» (MPG 49,32).
Ἀλήθεια, Σεβασμιώτατε, φαντάζομαι ὁποίαν ἀγρίαν κριτικήν καί ὁπόσα «πετροβολητά» θά ἐδέχετο ὁ Χρυσόστομος σήμερα ἐάν ἔλεγε καί ἔγραφε τήν παραπάνω περικοπήν καί προέτρεπε νά ραπίζουν οἱ χριστιανοί τούς βλασφήμους!...
Ὁπωσδήποτε θά τόν ἔλεγαν «μαινόμενον», δηλαδή «τρελλόν». Ναί, ἔτσι θά τόν
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ἔλεγαν. Καί ὅμως εἶναι ὁ Χρυσόστομος αὐτός ὁ ὁποῖος εἶπε τόν λόγον αὐτόν, ὁ
Χρυσόστομος, ὁ μεγαλύτερος ἑρμηνευτής τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τόν ὁποῖο δέν ξεπερνᾶ κανείς, οὔτε ἐκ τῶν παλαιοτέρων οὔτε ἐκ τῶν νεωτέρων ἑρμηνευτῶν. Καί
ἄς σημειωθῆ καί τό ἄλλον, ὅτι τό ὄνομα τοῦ ἁγίου αὐτοῦ πατρός φέρουν πολλοί
Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι πανηγυρίζουν εἰς τήν μνήμην του.
3. Τήν φράσιν Σας «φτύστε τους» προσωπικῶς ἔκρινα – ὅπως καί ἔτσι πιστεύω ὅτι εἶναι – ὅτι τήν ἀναφέρετε εἰς τούς διαπράττοντας τήν παρά φύσιν
ἁμαρτίαν ὄχι ἐξ ἀδυναμίας, ἡ ὁποία ἔχει τήν καλήν ἐλπίδα νά φέρη εἰς αὐτούς
μετάνοιαν, ἀλλ᾽ ὡς ἀναφερομένη εἰς τούς πράττοντας αὐτήν μέ σατανικόν πεῖσμα,
καί καυχομένους μάλιστα διά τήν ἁμαρτίαν τους αὐτήν, καί, ἀκόμη, ἀπαιτοῦντας
νά παραστήσουν διά νόμου τό παρά φύσιν ὡς φυσικόν καί ἐπιτρεπτόν.
Τήν φράσιν Σας ὅμως αὐτήν, Σεβασμιώτατε, μεταξύ τῶν ἄλλων, ἀπέκρουσε
ἀρνητικῶς καί ὁ Σεβασμιώτατος πατήρ, Μητροπολίτης Σισανίου κ. Παῦλος,
περί τοῦ Ὁποίου κάμνετε λόγον εἰς τήν ἐπιστολήν Σας καί ζητεῖτε τήν κρίσιν
μας περί τῆς διαφωνίας Σας.
Σεβασμιώτατε ἅγιε Καλαβρύτων, περί τοῦ Σεβασμιωτάτου ἁγίου Σισανίου
ἔχω νά Σᾶς πῶ ὅτι φρονῶ τά κάλλιστα καί ἄριστα. Τόν θεωρῶ ἐνάρετον Ἐπίσκοπον, ἐπιστήμονα Ποιμένα καί καλόν θεολόγον. Μόνον, παρατηρῶ ὅτι τόν ἀπερρόφησε περισσότερον ἡ ποιμαντική, καί δή τῆς οἰκογενείας ἡ ποιμαντική, καί
ἐγκατέλειψε ὀλίγον τι τήν Βιβλικήν Θεολογίαν, ἐπί τῆς ὁποίας πρέπει νά στηρίζεται ἡ σκέψις καί ἡ δρᾶσις τοῦ Ἐπισκόπου. Πέπεισμαι δέ ὅτι ὁ ἐν λόγῳ Ἐπίσκοπος Πατήρ, ἐάν καταγίνη μέ βιβλικάς μελέτας, δύναται νά θεολογήση ἐπ᾽
αὐτῶν, οὐ μόνον ἐπιτυχῶς, ἀλλά καί ἀρίστως. Ὅμως, ἐπειδή θέλω νά ἐκφράζωμαι
μέ ἐλευθερίαν καί εἰλικρίνειαν, λέγω σαφῶς, ὅτι δέν μοῦ ἤρεσε ἡ κριτική τοῦ Σεβασμιωτάτου ἁγίου Σισανίου καθ᾽ Ὑμῶν. Ἐνόησα σαφῶς τί θέλει νά εἴπη μέ τήν
κριτικήν του, ἀλλά καί πάλιν, ἐπαναλαμβάνω, ὅτι δέν μοῦ ἤρεσε αὐτή διά τούς
ἑξῆς δύο λόγους:
(α) Κατά πρῶτον, ἐνῶ ὁ ἀγώνας τώρα πρέπει νά γίνη κατά τοῦ ἐγκατασταθέντος ἤδη ἐν μέσῳ ἡμῶν σώματος τῆς ἁμαρτίας – καί ὁ ἅγιος Σισανίου κ.
Παῦλος, εὖγέ Του (!), ἐξεδήλωσε δυναμικῷ τῷ λόγῳ καί τῷ τρόπῳ τήν ἀντίδρασίν Του πρός τό θεσπισθέν ἀνόμημα –, ὅμως ὁ κοινός ἐχθρός ἐδημιούργησε
ἀγώνα μεταξύ μας καί μετετέθη λοιπόν τό θέμα εἰς μεταξύ μας διαμάχην.
(β) Ὁ ἅγιος Ἐπίσκοπος πατήρ Παῦλος ὀρθῶς λέγει ὅτι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς
Χριστός δέν ὡμίλησε ἐλεγκτικῶς καί προσβλητικῶς πρός τούς ἀποτυχημένους
καί τούς ἁμαρτωλούς, διότι θέλει τήν μετάνοιάν τους καί τήν ἐπιστροφήν τους
εἰς Αὐτόν. Ὅταν ὅμως αὐτοί οἱ διαπράττοντες τήν ἁμαρτίαν, ἀντί νά μετανοήσουν
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γίνονται ὑβριστές καί διάβολοι, πολεμοῦντες τάς ἐντολάς τοῦ Κυρίου καί τά ἱερά
θέσμια τῆς Ἐκκλησίας μας, τότε ἀπαιτεῖται ὁ ἔλεγχος τῆς Ἐκκλησίας ἐναντίον
τους διά τῶν Ἐπισκόπων Της. Αὐτό μᾶς διδάσκουν οἱ ἀγῶνες τῶν ἁγίων Πατέρων μας. Ὁ ἅγιος Σισανίου κ. Παῦλος θεωρεῖ ὡς ἀπόβλητον ἀπό τόν ἐκκλησιαστικόν χῶρον καί ἀπό τά ἱερά κείμενα τόν λόγον ἀδελφοῦ Ἐπισκόπου Του
«φτύστε τους», λεχθέντα ἀπό ἱεράν ἀγανάκτησιν πρός τούς διαπράττοντας προκλητικῶς τήν σοδομικήν ἁμαρτίαν καί θέλοντας μάλιστα νά ἐπιβάλουν αὐτήν ὡς
φυσικήν, νόμιμον καί θεμιτήν. Ἀλλ᾽ ὁ μελετητής τῆς Ἁγίας Γραφῆς βλέπει εἰς
αὐτήν πάμπολλες ἐκφράσεις θυμοῦ καί ἀγανακτήσεως καί ἐπιθετικότητος κατά
τῶν ποιούντων τά σκάνδαλα. Ὄχι κατά τῶν σκανδάλων γενικῶς, ἀλλά κατά
τῶν ἀνθρώπων τῶν ποιούντων τά σκάνδαλα εἰδικῶς. Θά ἠδύνατο ἐπί τοῦ θέματος
αὐτοῦ νά γραφῆ ὁλόκληρος θεολογική ἐργασία ἀπό τήν ἔρευναν τῶν ἱερῶν κειμένων, ἐργασία ἡ ὁποία θά φέρη εἰς φῶς πολλά κεκρυμμένα ἑρμηνευτικά τῆς Βίβλου.
Ὁ Κύριος βεβαίως εἶπε «μακάριοι οἱ πραεῖς» (Ματθ. 5,5), ἀλλά, ὅπως ἑρμηνεύει
ὁ Θεοφύλακτος τόν στίχ., «πραεῖς» ἐδῶ «δέν εἶναι αὐτοί πού δέν ὀργίζονται καθόλου (διότι αὐτοί εἶναι ἀναίσθητοι), ἀλλά αὐτοί πού ἔχουν μέν θυμόν, ἀλλά τόν
συγκρατοῦν καί ὀργίζονται ὅταν πρέπει» (MPG 123,188. Καί ὁ Ζιγαβηνός
ἑρμηνεύει ὁμοίως, MPG 129,193). Ὁ Θεοφύλακτος πάλιν ἑρμηνεύων τόν λόγον
τοῦ Κυρίου «πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῇ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει»
(Ματθ. 5,22) λέγει, ὅτι δέν ἀπαγορεύεται ὁ θυμός καί ἡ ὀργή ἐντελῶς, ἀλλά
«εἰκῇ», δηλαδή, ἄνευ λόγου,·διότι, «ἐάν τις ὀργίζεται εὐλόγως καί ἐπί παιδείᾳ
καί κατά ζῆλον πνευματικόν οὐ κατακριθήσεται» (MPG 123,192)! Ὁ Κύριος
Ἰησοῦς Χριστός πάλιν παρωμοίωσε τούς μαθητάς του ὡς «ἅλας τῆς γῆς»
(Ματθ. 5,13). Τό ἅλας προφυλάσσει ἀπό τήν σῆψιν. Μέ τήν παρομοίωσιν αὐτήν
ὡς νά λέγει ὁ Κύριος ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν σαπίσει εἰς τήν ἁμαρτίαν καί πρός
«ἰατρείαν τῆς παγκοσμίας ταύτης σηπεδόνος (= σαπίλας)» ἀποστέλλονται οἱ
μαθητές Του. Ἀλλά αὐτοί, διά νά θεραπεύσουν, πρέπει νά δράσουν ὡς ἅλας. Τήν
δρᾶσιν αὐτήν τῶν μαθητῶν ὡς ἅλας ὁ Θεοφύλακτος (ὁ ὁποῖος εἰς τά ἑρμηνευτικά
του ἀποδίδει τόν Χρυσόστομον) τήν ἐννοεῖ ὡς νά λέγει ὁ Κύριος εἰς τούς μαθητάς
του: «Μή ἀποβάλητε τήν στρυφνότητα τῶν ἐλέγχων, κἄν ὀνειδίζησθε, κἄν διώκησθε» (MPG 123,189).
Εἰς τήν Ἁγίαν Γραφήν, ἐπαναλαμβάνω, ἔχομεν πολλάς τολμηράς ἐκφράσεις
κατά τῶν σκανδαλοποιῶν. Προχείρως λέγω μερικάς: Δέν εἶπε ὁ Χριστός τόν βασιλέα Ἡρώδην «ἀλεπού»; «Εἴπατε – εἶπε – τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ» (Λουκ. 13,32).
Δέν ὡμίλησε ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἰς τόν ἀρχιερέα τῶν Ἰουδαίων μέ θυμόν καί
μάλιστα δέν τόν ἀπεκάλεσε «ἀσβεστωμένον τοῖχον» («τοῖχον κεκονιαμένον»·
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Πράξ. 23,3); Δέν εἶπε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος τούς Γραμματεῖς καί Φαρισαίους, τούς θεολόγους δηλαδή τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, «ὄφεις», καί μάλιστα –
προσβλητικώτερον ἀκόμη – δέν τούς εἶπε καί «γεννήματα ἐχιδνῶν» (Ματθ. 3,7);
Μίαν παρατήρησιν: Διατί τούς εἶπεν «ὄφεις» καί δέν τούς παρωμοίωσε μέ ἄλλον
ζῶον; Διότι ἤθελε νά τούς εἴπη ὅτι εἶναι «διάβολοι», ἐπειδή ὁ διάβολος ἐνεφανίσθη
μέ μορφήν ὄφεως (Γεν. 3,1 ἑξ.). Καί ὁ Κύριός μας εἶπε διά τούς Ἰουδαίους ὅτι
ἔχουν πατέρα τόν διάβολον: «Ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρός τοῦ διαβόλου ἐστέ» (Ἰωάν.
8,44). Καί τόν μαθητήν του Ἰούδαν ὁ Χριστός τόν εἶπε καθαρῶς «διάβολον»
(βλ. Ἰωάν. 6,70), διότι εἰσῆλθεν ὁ διάβολος εἰς τήν καρδίαν του (Ἰωάν. 13,2).
Βλ. καί τά χωρία Β´ Τιμ. 2,11. 3,3. Τίτ. 2,3. Τόν διάβολον ὅμως ἐμεῖς τόν πτύομεν (!) καί μάλιστα τό κάμνομεν αὐτό ὡς ὁμολογία πίστεως κατά τό βάπτισμα.
Ὁ ἱερεύς ἐπιτάσσει τόν κατηχούμενον λέγων εἰς αὐτόν: «Καί ἐμφύσησον καί
ἔμπτυσον αὐτόν». Δηλαδή, «φτύστον»! Τόν διάβολο νά πτύση. Ἀλλά εἰς τά παραπάνω ἐδάφια ἡ Γραφή ὁμιλεῖ καί περί διαβόλων ἀνθρώπων. Ποῦ εἶναι λοιπόν
τό παράδοξον, ἄν πεῖ κανείς, ἀπό ἱεράν ἀγανάκτησιν, διά τόν διαπράττοντα μετ᾽
ἐγκαυχήσεως τήν σοδομικήν ἁμαρτίαν «φτύστε τον»; Ἐγώ προσωπικῶς δέν ἔχω
τήν δύναμιν νά πῶ αὐτήν τήν φράσιν, ἀλλ᾽ ὁ ἅγιος Καλαβρύτων τήν ἔχει. Ἐκεῖνος
ὅμως, ὁ ὁποῖος θά εἶχε ἀκόμη περισσότερον τήν δύναμιν νά εἴπη αὐτήν τήν φράσιν,
θά ἦταν ὁ μακαριστός Γέροντας τῆς Φλώρινας καί Πατριάρχης τῶν ὑπέρ τῆς
Ὀρθοδόξου πίστεως ἀγώνων πατήρ Αὐγουστῖνος. Σᾶς ἀναφέρω τό ἑξῆς: Ἦταν
τό ἔτος 1962 μέ ὑπουργόν Παιδείας τόν Κασιμάτην, ὁ ὁποῖος ἐκινήθη κατά τοῦ
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί εἰς ὁμιλίαν του εἰς τόν Βόλον αὐτός εἶπεν
ἀναιδῶς ὅτι «ἡ Ἑλλάδα δέν ἔχει ἀνάγκην θεολόγων, ἀλλά μηχανικῶν». Τότε
λοιπόν ἡμεῖς οἱ φοιτητές τῆς θεολογίας ἐξηγέρθημεν ἐναντίον τοῦ ἰταμοῦ αὐτοῦ
ὑπουργοῦ καί ὁ ἀριστοῦχος ὅλων τῶν φοιτητῶν καί «πουγκινάτορας» (= σαλπιγκτής) τοῦ ἀγῶνος μας, τεταρτοετής τότε φοιτητής τῆς θεολογίας Γεώργιος
Μεταλληνός, ἐκάλεσαν τόν ἱεροκήρυκα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς πατέρα Αὐγουστῖνον
διά νά μᾶς ἐμψυχώση καί νά μᾶς ἐνθαρρύνη. Ἤμαστε 500 φοιτητές, ὅλοι ἑνωμένοι καί σφιχτά δεμένοι καί ἀποφασισμένοι διά θυσίας ὑπέρ τοῦ μαθήματος τῶν
θρησκευτικῶν εἰς τά Σχολεῖα. Εἰς τήν πρόσκλησίν μας αὐτήν ἀνταπεκρίθη ὁ
πατήρ Αὐγουστῖνος καί ἦλθε νά μᾶς ὁμιλήση. Ἐνθυμοῦμαι ζωηρῶς ὅτι εἰς τήν
ὁμιλίαν του ἐκείνην μεταξύ τῶν ἄλλων μᾶς εἶπε τά ἑξῆς: «Προσέξτε, ὦ φοιτητές
τῆς θεολογίας, προσέξτε μή ρίψετε χαμηλά τόν ἀγώνα σας, ὡς ἀγώνα γιά τόν
διορισμό σας. Τό θέμα εἶναι, ἄν ἔχει θέση τό Εὐαγγέλιο στήν χώρα μας ἤ ὄχι.
Καί ἄν ἔχει θέση τό Εὐαγγέλιο – καί ἔχει βέβαια – , τότε μυριάδες θέσεις θά
δημιουργηθοῦν γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Γι᾽ αὐτό νά πᾶτε ὅλοι σας στόν
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ὑπουργό Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Στά χέρια σας νά κρατᾶτε τό ἅγιο Εὐαγγέλιο. Καί νά τοῦ πεῖτε (ἐνθυμοῦμαι καλῶς τήν ὁμιλίαν τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος,
ἔτσι ἀκριβῶς τό εἶπε): “Κύριε ὑπουργέ, πιστεύετε στό Εὐαγγέλιο;” Ἄν σᾶς πεῖ
“ναί”, καθῆστε νά συζητήσετε μαζί του. Ἄν σᾶς πεῖ “ὄχι”, δῶστε του ὁ καθένας
ἀπό δέκα μοῦντζες καί φύγετε»! Αὐτός ὁ λόγος τοῦ θρυλικοῦ ἱεροκήρυκος πατρός
Αὐγουστίνου εἶναι κατά πολύ προσβλητικώτερος τοῦ λόγου τοῦ ἁγίου Αἰγιαλείας
«φτύστε τους». 5000 «μοῦντζες» θά «εἰσέπραττε» ὁ ὑπουργός Παιδείας Κασιμάτης ἀπό τούς φοιτητές τῆς Θεολογίας (500 Χ 10) κατά προτροπήν τοῦ μεγάλου ἱεροκήρυκος Αὐγουστίνου, τοῦ ὁποίου ὁ ἔπαινος πολύς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ
τοῦ Χριστοῦ.
Ἀλλά περί ἀποτόμων ἐκφράσεων τῆς Ἁγίας Γραφῆς κατά διεστραμμένων
ἀνθρώπων ὁμιλῶν μή λησμονήσω καί τόν λόγον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός
τόν μάγον Ἐλύμα. Τοῦ εἶπε ὁ Ἀπόστολος: «Ὦ πλήρης παντός δόλου καί πάσης
ραδιουργίας, υἱέ διαβόλου, ἐχθρέ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ διαστρέφων τάς
ὁδοῦς Κυρίου τάς εὐθεῖας;» (Πράξ. 13,10). Θά δυνηθῆ τώρα κανείς νά κατηγορήση τόν Ἀπόστολον Παῦλον – τοῦ ὁποίου τό ὄνομα τιμᾶ δι᾽ ἐναρέτου πολιτείας
καί σοφῆς ποιμαντορίας ὁ ἅγιος Σιατίστης – ὅτι αὐτός ὁ μέγας Ἀπόστολος ὁμιλεῖ
ἀπρεπῶς χωρίς ἀγάπην πρός ἀποτυχημένους καί ἁμαρτωλούς; Ἀλλά, ἀκόμη, ἄς
μή λησμονήσω καί τόν χαρακτηρισμόν τῆς Ἀποκαλύψεως περί τῶν ὁμοφυλοφίλων
ὡς «κῦνες», οἱ ὁποῖοι ἀποκλείονται τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ: «Ἔξω οἱ κύνες»
(22,15)! Περί τῶν ὁμοφυλοφίλων πράγματι πρόκειται ἐδῶ εἰς τόν στίχον αὐτόν
τῆς Ἀποκαλύψεως, ὅπως ἑρμηνεύουν ἰσχυροί ἑρμηνευτές. Λοιπόν, θά κατηγορήσομεν καί τόν συγγραφέα τῆς Ἀποκαλύψεως, τόν πεπλησμένον ἀγάπης Εὐαγγελιστήν Ἰωάννην, διά τήν ἔκφρασίν του αὐτήν, ὅτι στερεῖται ἀγάπης καί
εὐγενείας;
4. Ἀλλά κάτι ἄλλο θέλω νά Σᾶς γράψω τώρα, Σεβασμιώτατε ἅγιε Καλαβρύτων, ἀφοῦ πρῶτον δηλώσω καί αὖθις τόν βαθύτατον σεβασμόν μου καί θαυμασμόν
μου, ἀκόμη δέ καί εὐγνωμοσύνην μου πρός Ὑμᾶς. Ὡς ἐλεύθερος καί εἰλικρινής
πού εἶσθε καί οὕτως ἐκφράζεσθε πρός πάντας, παρακαλῶ, ἐπιτρέψατε καί εἰς
ἐμέ οὕτω νά ἐκφρασθῶ πρός Σᾶς: Αὐτό τό θέμα, τό περί ὁμοφυλοφίλων, καί ἄλλα
τινά θέματα πού θίγετε κατά καιρούς, εἶναι θέματα ἠθικῆς καί ἤθους γενικῶς
τῆς πολιτείας τῶν χριστιανῶν. Καί πρέπει βεβαίως νά προσέχωμεν τό ἦθος μας,
διότι, ὅπως μᾶς λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ θεοφόρος, οἱ χριστιανοί πρέπει νά ἔχουν
«ὁμοήθειαν Θεοῦ» (Εἰς Μαγν. 6,2). Ἀλλά, περισσότερον ἀπό τήν ἠθικήν εἶναι
τό δόγμα, ἡ ἱερά παράδοσις γενικῶς τῆς Ἐκκλησίας μας. Διά δέ τήν ἀκρίβειαν
τῆς πίστεως καί τῶν δογμάτων καί ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς
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Ἐκκλησίας μας εἶναι περισσότερον αὐστηροί καί ἐπιθετικοί μέ δυνατές καί ὠμές
ἐκφράσεις ἐναντίον ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά τά ἀλλοιώσουν καί νά τά παραλλάξουν. Ὡς μία ἁπλῆν ἀναφοράν δι᾽ αὐτό πού Σᾶς λέγω, Σᾶς παραπέμπω εἰς τό
χρονολογικόν πλαίσιον τοῦ 1ου ψαλμοῦ. Εἰς τήν Ἰουδαϊκήν κοινότητα, ἡ ὁποία
ἐκράτει τήν καθαράν μωσαϊκήν θρησκείαν, εἰσῆλθον παράγοντες, οἱ ὁποῖοι ἤθελαν
νά τήν νοθεύσουν. Καί τό ἐπέτυχαν πράγματι αὐτό δημιουργήσαντες ἕνα κρᾶμα
μωσαϊκῆς μέν θρησκείας κατά βάσιν, ἀλλά ἔχουσα καί ἄλλα ξένα στοιχεῖα ἀπό
τήν ἀνθρωπίνην φιλοσοφίαν καί ἄλλα θρησκεύματα (Οἰκουμενισμός). Μάλιστα,
ὅπως μᾶς δίνουν τά κείμενα νά ἐννοήσωμεν, οἱ ἐραστές τῆς κινήσεως αὐτῆς εἶχαν
δημιουργήσει χώρους, ὅπου συνήρχοντο καί προσεκάλουν ἀκροατάς, διά νά διαδώσουν καί νά εὐρύνουν τό κίνημά τους (πρβλ. τά ρήματα τοῦ στίχ. 1 «ἐπορεύθη», «ἔστη», «ἐκάθισεν», τά ὁποῖα δηλοῦν τρεῖς συνεχεῖς ἐνεργείας τοῦ
ἀνθρώπου, τοῦ πορευομένου νά εὑρεθῆ εἰς χῶρον ὁμιλίας). Ἐναντίον αὐτῶν τῶν
δημιουργῶν καί τῶν κηρύκων τῆς νοθεύσεως τῆς καθαρᾶς μωσαϊκῆς θρησκείας
ἐπιτίθεται ὁ ἄγνωστος συγγραφεύς τοῦ 1ου ψαλμοῦ καί τούς ἀποκαλεῖ «διεφθαρμένους»! Αὐτό σημαίνει τό «λοιμοί», πού λέγει ὁ 1ος στίχ. τοῦ ψαλμοῦ: «Μακάριος ἀνήρ, ὅς... ἐπί καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν». Περισσότερον λοιπόν ἀπό
τήν ἠθικήν (πορνείαν, ὁμοφυλοφιλίαν κ.λπ.) εἶναι τό δόγμα, ἡ ἱερά παράδοσις τῆς
πίστεώς μας. Ἀλλά, Σεβασμιώτατε – συγχωρήσατέ με διά τήν αὐθάδειάν μου –,
ἐνῶ Σᾶς βλέπω καί Σᾶς ἀκούω νά ἀγανακτῆτε κατά τῶν ἀναιδῶς ἁμαρτανόντων
καί θεσπιζόντων ὡς νόμον τήν ἁμαρτίαν – καί καλῶς ποιεῖτε! – ὅμως δέν ἐδιάβασα κείμενά Σας στρεφόμενα κατά τῆς αἱρέσεως τοῦ Παπισμοῦ καί δέν εἶδα
διαμαρτυρίαν Σας δυναμικήν (χαλαράν εἶδα) κατά τῶν παραβάσεων τῶν Ἱερῶν
Κανόνων διά τάς συμπροσευχάς μετά τῶν αἱρετικῶν, καί μάλιστα καί αὐτοῦ τοῦ
ἰδίου τοῦ Πατριάρχου μας συμπροσευχομένου μετ᾽ αὐτῶν. Πάλιν αἰτοῦμαι τήν
συγγνώμην Σας, ἀλλά, ἐάν τά ἠκονημένα βέλη Σας τά ρίπτετε μονομερῶς κατά
τῶν ἀνηθίκων θεσπισμάτων καί ὄχι κατά πρῶτον ἐναντίον τῆς παραχαράξεως
τῶν δογμάτων, ἀπό τά ὁποῖα ἀπορρέει ἡ ἠθική, θά Σᾶς ποῦν... «ἠθικιστήν». Πιστεύω ὅτι ἡμεῖς οἱ Ἀρχιερεῖς μετά τόν ἀγῶνα μας διά τήν προσωπικήν μας καθαρότητα καί μετά τήν ἐπιμελῆ μελέτην τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν θεολογικῶν
συγγραμμάτων, οἱ ἀγῶνες μας πρέπει νά εἶναι διά τά δόγματα τῆς πίστεώς μας
πρῶτον καί ἔπειτα διά τήν ἠθικήν, συνδεδεμένην ὅμως αὐτήν μέ τά δόγματα. Μέ
τήν εὐκαιρίαν τοῦ λόγου λέγω ὅτι, ἀπό ὅσα ηὐκαίρησα νά δῶ εἰς τά κατά τῆς
ὁμοφυλοφιλίας γραφέντα, δέν εἶδα ἐπιχειρήματα στηριζόμενα εἰς τό δόγμα. Καί
τό δόγμα ἐν προκειμένῳ εἶναι: Ἡ θεολογία τοῦ σώματος! Τῷ ὄντι! Μιά βαθειά
καί γλυκειά ἀνάπτυξις αὐτοῦ τοῦ θέματος, ἀναφερομένη εἰς τήν δόξαν, τήν ὁποίαν
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ἀναμένει τό σῶμα τοῦ χριστιανοῦ, ὅταν αὐτό κρατεῖται καθαρόν ἀπό τούς μολυσμούς τῆς σαρκικῆς ἁμαρτίας – διότι, κατά τήν πατερικήν διδασκαλίαν, τό «κατ᾽
εἰκόνα Θεοῦ» ἀναφέρεται καί εἰς τό σῶμα –, μία τέτοια διδασκαλία, λέγω, μέ
ἁπλότητα δοσμένη, δέν ἔχει γραφεῖ, νομίζω, εἰσέτι διά τά ἀγαπητά μας παιδιά.
Ἡ ἁγνότητα τῶν νέων καί τῶν νεανίδων, αὐτή θά βοηθήση διά μίαν εὐτυχῆ οἰκογενειακήν ζωήν, διά τήν ὁποίαν τόσον πάσχει καί ἀγωνίζεται ἐπιτυχῶς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σιατίστης κ. Παῦλος.
Τελείωσα, Σεβασμιώτατε Πάτερ, καί ζητῶ συγγνώμην διά τήν φλυαρίαν μου.
Ἐάν κάποια θέσις τῆς ἐπιστολῆς μου εἶναι ἐνάντια πρός τήν ὀρθόδοξον διδασκαλίαν, εἶμαι ἕτοιμος νά τήν ἀνακαλέσω. Ἡ ἀλήθεια πάντως εἶναι ὅτι πρέπει νά
προσέχωμεν νά μήν θραύεται ἡ μεταξύ μας ἀγάπη. Μέ τάς λογομαχίας μας ὅμως
θραύεται ἡ μεταξύ μας ἀγάπη. Τό «λογομαχεῖν» μᾶς τό ἀπαγορεύει ὁ ἀπόστολος
Παῦλος εἰς Β´ Τιμ. 2,14, διότι «εἰς οὐδέν χρήσιμον» αὐτό, ἀλλά προξενεῖ τήν
μεγάλην ζημίαν νά εἶναι εἰς «καταστροφήν τῶν ἀκουόντων», τόν σκανδαλισμόν
δηλαδή τῶν πιστῶν.
Σᾶς εὐλαβοῦμαι καί Σᾶς ἀγαπῶ πολύ.
Σᾶς προσκυνῶ μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΘΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(Σέ συνέχειες)
(Ἡ γλώσσα τοῦ πρωτοτύπου κειμένου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης)

Μάθημα 19ο
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΟ
3. ΡΗΜΑ
γ. Τά λαρυγγόφωνα ρήματα

Λαρυγγόφωνα ὀνομάζονται τά ρήματα στά ὁποῖα τό ἕνα ἐκ τῶν τριῶν ριζικῶν γραμμάτων εἶναι λαρυγγόφωνο.
Ἡ κλίση τῶν ρημάτων αὐτῶν ἀκολουθεῖ τήν κλίση τῶν ἰσχυρῶν μή λαρυγγοφώνων
ρημάτων, ἀλλά τά φωνήεντα ἀκολουθοῦν τίς ἰδιότητες τῶν λαρυγγοφώνων.
Τά λαρυγγόφωνα διαιροῦνται σέ τρεῖς κατηγορίες:
α) Στά ρήματα πρώτου λαρυγγοφώνου
β) Στά ρήματα δευτέρου λαρυγγοφώνου
γ) Στά ρήματα τρίτου λαρυγγοφώνου
Ρήματα πρώτου λαρυγγοφώνου
Σ᾽ αὐτήν τήν κατηγορία ὑπάγονται τά ρήματα τά ὁποῖα ὡς πρῶτο ριζικό γράμμα
ἔχουν λαρυγγόφωνο ἤ r (ραίς), πλήν πέντε ρημάτων ἀρχομένων ἀπό a (ἆλεφ).1
Τά ρήματα 1ου λαρυγγοφώνου παρουσιάζουν τίς ἑξῆς ἀποκλίσεις ἀπό τό ἰσχυρό μή
λαρυγγόφωνο ρῆμα:
 Ὅπου κατά τήν κανονική μορφή τοῦ ἰσχυροῦ ρήματος ἐμφανίζεται δίπλωση τοῦ
πρώτου ριζικοῦ γράμματος (ἀπαρ., προστ., μή τετελ. Νιφάλ), στά ρήματα 1ου λαρυγγοφώνου αἴρεται ἡ δίπλωση καί τό προηγούμενο φωνῆεν, τό χεῖρεκ, ἐκτείνεται σέ
τσαῖραι,
1. Πρόκειται γιά τά: dba; («ἀβάδ», καταστρέφομαι), lka; («ἀχιάλ», τρώγω), rma; («ἀμάρ», λέγω),
hb;a; («ἀβά», θέλω), hp;a; («ἀφά», ψήνω). Τά ρήματα αὐτά ἀποτελοῦν ἰδιαίτερη κατηγορία, τήν κατηγορία a´´p, γιά τήν ὁποία θά μιλήσουμε σέ ἑπόμενο μάθημα.
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π.χ. dme[;yE («γιε῾αμέδ»).2
 Στόν τετελ. καί τήν μετοχή τῆς Νιφάλ καί στόν τετελ. τῆς Ἰφείλ τό πρόθημα
ἔχει ὑφ῾ ἑαυτό ἀντί χεῖρεκ, σεγώλ,
π.χ. dm[n< («νε῾εμάδ»), dymi[h, («χε῾εμίδ»).
 Στόν μή τετελ. τῆς Κάλ τά προθήματα λαμβάνουν σεγώλ:
α) Ὅταν τό ρῆμα λήγει σέ πάθαχ, π.χ. qzjy< («γιεχεζάκ).3
β) Ὅταν τό πρῶτο ριζικό γράμμα εἶναι a, π.χ. πsoay< («γιε᾽εσώφ»).4
γ) Πάντοτε τό α´ ἑνικ., π.χ. lmoj]a, («ἐχμώλ»).5
Στίς ὑπόλοιπες περιπτώσεις τά προθήματα τοῦ μή τετελ. τῆς Κάλ λαμβάνουν
πάθαχ, π.χ. dmo[y («για῾αμώδ»).
 Ὅπου κατά τήν κανονική μορφή τοῦ ρήματος παρουσιάζεται ὑπό τό 1ο ριζικό
γράμμα ἁπλό σιεβά ἔμφθογγο (συν. ἀπαρ., προστ. τῆς Κάλ), τά ρήματα 1ου λαρυγγοφώνου ἔχουν σύνθετο σιεβά καί μάλιστα ὑπό τό a χαταίφ σεγώλ, ὑπό δέ τά ὑπόλοιπα
χαταίφ πάθαχ, π.χ. lkoa («ἐχιώλ», φάγε), dmo[ («ἁμώδ», στῆθι).
 Ὅπου κατά τήν κανονική μορφή τοῦ ρήματος παρουσιάζεται ὑπό τό 1ο ριζικό
γράμμα σιεβά ἄφωνο (μη τετελ. Κάλ, ἀπαρ., προστ., μή τετελ., μετ. τῆς Ἰφείλ, ὁλόκληρος Ὁφάλ), τά ρήματα 1ου λαρυγ. ἤ διατηροῦν τό ἄφωνο σιεβά ἤ συνηθέστερον
μεταβάλλουν αὐτό σέ χαταίφ μέ ἀνάλογο φωνῆεν πρός αὐτό τοῦ προθήματος,
π.χ. lmoj]y («γιαχμώλ»), dmo[y («για῾αμώδ»), dm[y: («γιο῾ομάδ»).
 Ὅταν στήν κλίση τοῦ ρήματος ὁ τόνος κατεβαίνει, τότε τά – ἤ –, μεταβάλλονται
συνήθως σέ – – , π.χ. lsj]y< («γιεχσάλ») – Wls]j]y («γιαχσελού»).6
Ρήματα δευτέρου λαρυγγοφώνου
Σέ αὐτήν τήν κατηγορία ὑπάγονται τά ρήματα τά ὁποῖα ἔχουν ὡς δεύτερο ριζικό
γράμμα λαρυγγόφωνο ἤ r.
Τά ρήματα αὐτά λόγω τῶν ἰδιοτήτων τῶν λαρυγγοφώνων παρουσιάζουν τίς ἑξῆς
ἀποκλίσεις ἀπό τό κανονικό ρῆμα.
 Ὅπου κατά τήν κανονική μορφή τοῦ ἰσχυροῦ ρήματος τό 2ο ριζικό γράμμα ἔχει
διπλωτικό νταγαίς (Πιαίλ, Πουάλ, Ἱθπααίλ), στά ρήματα 2ου λαρυγ. ἤ διατηρεῖται
ἡ δίπλωση ἀφανής (πάντοτε στά h καί j καί ὡς ἐπί τό πλεῖστον στό [) ἤ αἴρεται ἡ
2. Τοῦ ρ. dm[; («ἁμάδ»), «ἵσταμαι».
3. Τοῦ ρ. qzj («χαζάκ»), «συσφίγγω».
4. Τοῦ ρ. πsa; («ἀσάφ»), «συγκεντρώνω», «συλλέγω».
5. Τοῦ ρ. lmj; («χαμάλ»), «εἶμαι ἤπιος», «εἶμαι εὐγενής», «φείδομαι», «λυποῦμαι».
6. Τοῦ ρ. lsj; («χασάλ»), «καταβροχθίζω».
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δίπλωση (πάντοτε στό r καί ὡς ἐπί τό πλεῖστον στό a), ὁπότε τό προηγούμενο φωνῆεν
ἐκτείνεται σέ μακρό, π.χ. rhemi («μιχέρ»),7 rBo («μπωράχ»).8
 Ἡ προστ. καί ὁ μή τετελ. τῆς Κάλ, ὅπως καί ὁ τετελ. τῆς Πιαίλ ἔχουν ὡς ἐπί
τό πλεῖστον ὑπό τό 2ο ριζικό γράμμα πάθαχ, λόγω τῆς ἐπιδράσεως τοῦ λαρυγγοφώνου,
π.χ. fjv] («σεχάτ»),9 rjb]yI («γιβχάρ»),10 rB («μπαράχ»).
 Ὅπου κατά τήν κανονική μορφή τοῦ ρήματος ὑπό τό 2ο ριζικό γράμμα ὑπάρχει
ἁπλό σιεβά, στά ρήματα 2ου λαρυγ. παρουσιάζεται χαταίφ πάθαχ καί σπανιώτερον
χαταίφ κᾶμετς, π.χ. Wfjv; («σαχατού»).
 Τό β´ θηλ. ἑν. καί τό β´ ἀρσ. πληθ. τῆς προστ. τῆς Κάλ ἔχουν ὑπό τό 1ο ριζικό
γράμμα πάθαχ ἀντί χεῖρεκ, π.χ. yfijv («σαχατί»), Wfjv («σαχατού»).
Ρήματα τρίτου λαρυγγοφώνου
Στήν κατηγορία αὐτή ὑπάγονται τά ρήματα αὐτά πού ἔχουν ὡς τρίτο ριζικό γράμμα
λαρυγγόφωνο [, j, H, ἐνῶ αὐτά πού ἔχουν h (h´´l) ἤ a (a´´l) ἀποτελοῦν ἰδιαίτερες
κατηγορίες.
Τά ρήματα αὐτά λόγω τῶν ἰδιοτήτων τῶν λαρυγγοφώνων παρουσιάζουν τίς ἑξῆς
ἀποκλίσεις ἀπό τό κανονικό ἰσχυρό ρῆμα:
 Στόν μή τετελ. καί στήν προστ. τῆς Κάλ ἔχουν στήν λήγουσα πάθαχ ἀντί χῶλεμ,
π.χ. jlv]yI («γισλάχ», θά ἀποστείλει), jlv] («σελάχ», ἀπόστειλον).
 Ὅταν ἡ λήγουσα ἔχει μακρόν ἑτερογενές φωνῆεν (ἀπαρ., μετ. τῆς Κάλ, Ἱφείλ),
τότε τό λαρυγγόφωνο λαμβάνει πάθαχ ὑπείσακτον, π.χ. jWlv] («σελούαχ», ἀποστέλλειν), jWlv; («σαλούαχ», ἀποσταλείς), jyliv]y («γιασλίαχ», θά ἀποστείλει).
 Οἱ τύποι πού ἔχουν πρό τοῦ τρίτου λαρυγγοφώνου τσαῖραι, μεταβάλλουν αὐτό ὡς
ἐπί τό πλεῖστον σέ πάθαχ (συν. ἀπαρ., προστ., μή τετελ. Νιφάλ, Πιαίλ, Ἱθπααίλ), πλήν
τῶν ἀπολύτων ἀπαρεμφάτων καί τῆς ἀπολύτου καταστάσεως τῶν μετοχῶν, π.χ. jlVy; I
(«γισσαλάχ») ἀντί jleVy; I («γισσαλέχ»), jLvi («σιλλάχ») ἀντί jLevi («σιλλέχ»).
 Τό β´ θηλ. ἑν. τῶν τετελ. ὅλων τῶν διαθέσεων ἔχει ὑπό τό λαρυγγόφωνο πάθαχ
ἀντί ἀφθόγγου ἁπλοῦ σιεβά, π.χ. tjl v ; («σαλάχαθ») ἀντί t]jl] v ; («σαλάχθ»). Σέ ὅλες
τίς ἄλλες περιπτώσεις τό σιεβά διατηρεῖται ὑπό τό λαρυγγόφωνο, ἐκτός ἀπό τήν σύνδεση μέ τά ἀντων. ἐπιθ.  καί µk, καί τοῦ α´ πληθ. προσ. τοῦ τετελ. σέ σύνδεση μέ
ὅλα τά ἀντων. ἐπιθ., ὁπότε τό λαρυγγόφωνο λαμβάνει χαταίφ πάθαχ, π.χ. jl;v]a,
(«ἐσλαχαχιά»), h;Wn[mv] («σεμα῾ανούχα»).
7. Τοῦ ρ. rhm; («μαχάρ»): (1) «σπεύδω», «βιάζομαι», (2) «ἀγοράζω».
8. Τοῦ ρ. rB; («μπαράχ»): (1) «γονατίζω», (2) «ἐπικαλοῦμαι τόν Θεό», «ζητῶ εὐλογία», «εὐλογῶ».
9. Τοῦ ρ. fjv; («σαχάτ»), «σφάζω».
10. Τοῦ ρ. rjB; («μπαχάρ»), «ἐξετάζω», «ἐγκρίνω».
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 61ο

ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
Γ´ ΚΛΙΣΕΩΣ
(συνέχεια)
Ἀπό τά προηγούμενα ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἐξετάσαμε ἀπό τά ἐνρινόληκτα ἐπίθετα τά τρικατάληκτα ἐπίθετα σέ -ας, -αινα, -αν (μέ τρία γένη μέλας, μέλαινα, μέλαν).
Θά ἀσχοληθοῦμε τώρα μέ τά ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΑ Δικατάληκτα σέ -ων, -ον (γενικ. -ονος)
καί σέ -ην, -εν (γεν. -ενος) μέ τρία γένη
Παραδείγματα
 Δεῖ τόν Ἐπίσκοπον φιλόξενον εἶναι, φιλάγαθον, σώφρονα...
 Ἄφρον ταύτῃ τῇ νυκτί τήν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπό σοῦ.
 Ἄφρονες ἄνδρες τοῖς τῶν κολάκων λόγοις πιστεύουσι.
 Ἀλέξανδρος Ἀλεξάνδρειαν ἔκτισε, πόλιν μεγάλην καί εὐδαίμονα.
 Καί τά θηρία μνήμονά ἐστι τῶν εὐεργετῶν.
 Ὦ εὔδαιμον καί σῶφρον Ἀγάμεμνον, ὅσων (= πόσων) ἀνδρῶν ἡγεμών ἦσθα! (= ἤσουν).
 Στήν πόλη μας ἔχουμε καί σχολεῖο ἀρρένων (πού φοιτοῦν μόνο ἀγόρια)
 Ὁ... εἶναι πολύτεκνος μέ ἑπτά ἄρρενα τέκνα.
Παράδειγμα κλίσεως δικαταλήκτων ἐπιθέτων σέ -ων, -ον καί -ην, -εν (μέ τρία γένη).

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (θ. εὐδαιμων-, εὐδαιμον-, ἄρρην-, ἄρρεν-)
ἀρσενικό-θηλυκό
οὐδέτερο
ἀρσενικό-θηλ.
οὐδέτερο
ὁ, ἡ εὐδαίμων
τό εὔδαιμον
ὁ, ἡ ἄρρην τό ἄρρεν
τοῦ, τῆς εὐδαίμον-ος τοῦ εὐδαίμον-ος τοῦ, τῆς ἄρρεν-ος τοῦ ἄρρενο-ος
τῷ, τῇ εὐδαίμον-ι τῷ εὐδαίμον-ι τῷ, τῇ ἄρρεν-ι τῷ ἄρρεν-ι
τόν, τήν εὐδαίμον-α τό εὔδαιμον
τόν, τήν ἄρρεν-α τό ἄρρεν
ὦ
εὔδαιμον
ὦ εὔδαιμον
ὦ
ἄρρεν
ὦ ἄρρεν

Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλητ.

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ἀρσενικό-θηλυκό
οὐδέτερο
ἀρσενικό-θηλ.
οἱ, αἱ εὐδαίμον-ες τά εὐδαίμον-α οἱ, αἱ ἄρρεν-ες
τῶν
εὐδαιμόν-ων τῶν εὐδαιμόν-ων τῶν
ἀρρέν-ων
τοῖς, ταῖς εὐδαίμο-σι τοῖς εὐδαίμο-σι τοῖς, ταῖς ἄρρε-σι
τούς, τάς εὐδαίμον-ας τά εὐδαίμον-α τούς, τάς ἄρρεν-ας
ὦ
εὔδαιμον-ες ὦ εὐδαίμον-α
ὦ
ἄρρεν-ες
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οὐδέτερο
τά ἄρρεν-α
τῶν ἀρρέν-ων
τοῖς ἄρρε-σι
τά ἄρρεν-α
ὦ ἄρρεν-α

Ὅπως τό εὐδαίμων κλίνονται καί τά: ὁ, ἡ ἀγνώμων, τό ἄγνωμον, ὁ, ἡ ἀκτήμων, τό ἀκτῆμον, –
ὁ, ἡ ἄφρων, τό ἄφρον, – ὁ, ἡ δεισιδαίμων, τό δεισίδαιμον, – ὁ, ἡ ἐπιστήμων, τό ἐπιστῆμον, – ὁ, ἡ
εὐγνώμων, τό εὔγνωμον, – ὁ, ἡ ἐλεήμων, τό ἐλεῆμον, ὁ ἡ κακοδαίμων, τό κακόδαιμον, ὁ ἡ μνήμων,
τό μνῆμον, – ὁ, ἡ μεγαλοπράγμων, τό μεγαλόπραγμον, – ὁ, ἡ μεγαλόφρων, τό μεγαλόφρον, – ὁ,
ἡ νοήμων, τό νοῆμον, – ὁ, ἡ παράφρων, τό παράφρον, – ὁ, ἡ σώφρων, τό σῶφρον, – ὁ, ἡ εὐσχήμων,
τό εὔσχημον κ.ἄ.
Παρατηρήσεις
1. Τά ἐπίθετα πού λήγουν σέ -ων τρέπουν τό -ω σέ -ο σέ ὅλες τίς πτώσεις.
2. Τά περισσότερα ἀπό τά σύνθετα σέ -ων στήν κλητική ἑνικοῦ τοῦ ἀρσενικοῦ καί θηλυκοῦ
γένους καί στήν ὀνομαστική, αἰτιατική καί κλητική πληθυντικοῦ τοῦ οὐδετέρου γένους ἀνεβάζουν
τόν τόνο.
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