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Ἡ ἔξοδο̋ ἀπό τήν Συναγωγή
"Ἀποκάλυψιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἀπ' οὐρανοῦ µετ'
ἀγγέλων δυνάµεω̋ αὐτοῦ,
ἐν πυρί φλογό̋ διδόντο̋ ἐκδίκησιν
τοῖ̋ µή εἰδόσιν Θεόν
καί µή ὑπακούουσι τῷ εὐαγγελίῳ
τοῦ Κυρίου µου Ἰησοῦ,
οἵτινε̋ δίκην τίσουσι, ὄλεθρον αἰώνιον"
(Β΄ Θεσ. 1, 79)
Ἡ βαθειά ἄγνοια τῆ̋ ἀληθινῆ̋ χριστιανικῆ̋
ὀρθόδοξη̋ πνευµατικῆ̋ ἐµπειρία̋ στήν ἐποχή µα̋
δηµιουργεῖ µιά ψεύτικη χριστιανική "πνευµατικότητητα" τῆ̋ ὁποία̋ ἡ φύση εἶναι πολύ κοντά στή "νέα
θρησκευτική συνείδηση" πού τείνει νά διαµορφωθεῖ
παγκοσµίω̋:
" Ὅτι ὅλοι πηγαίνουµε πρό̋ τόν Θεό, ὁ
καθένα̋ ἀπό τόν δρόµο του, εἴτε χριστιανό̋ εἶναι
αὐτό̋, εἴτε µωαµεθανό̋, εἴτε βουδιστή̋, εἴτε
ἰνδουιστή̋ εἴτε καί ἄθεο̋, ἀφοῦ ὁ Θεό̋ εἶναι
φιλεύσπλαχνο̋ καί στό τέλο̋ θά συγχωρήσει τού̋
πάντε̋, ἀκόµη καί αὐτόν ... τόν διάβολο, γιατί δέν
θά µπορεῖ τάχα ἡ φιλεύσπλαχνη καρδιά του νά
ἀνέχεται νά τιµωροῦνται οἱ ψυχέ̋ τῶν ἀνθρώπων
αἰώνια! "
Ἡ Μαίριλυν Φέργκισον στό βιβλίο τη̋ ἡ
Συνοµωσία τοῦ Ὑδροχόου διαπιστώνει ὅτι " ἕνα̋
αὐξανόµενο̋ ἀριθµό̋ ἐκκλησιῶν καί συναγωγῶν
ἔχουν ἀρχίσει νά διευρύνουν τό ἀντικείµενό του̋
γιά νά ὑποστηρίξουν ἐπιτροπέ̋ γιά προσωπική
ἀνάπτυξη, ὁλιστικά κέντρα ὑγεία̋, θεραπευτικέ̋
ὑπηρεσίε̋,
ἐργαστήρια
διαλογισµοῦ,
ἀλλαγή
συνείδηση̋ µέσῳ τῆ̋ µουσικῆ̋, ἀκόµη καί βιοανατροφοδοτούµενη ἐκπαίδευση."1
Οἱ Ὀρθόδοξοι δέν ἔχουµε τόν ἴδιο Θεό µέ
τού̋ "µονοθἐστέ̋", µωαµεθανού̋ καί ἑβραίου̋ οἱ
ὁποῖοι ἀρνοῦνται τήν Ἁγία Τριάδα, ἤ µέ τό
συνονθύλευµα τοῦ Σατανᾶ, τού̋ εἰδωλολάτρε̋
ἰνδουιστέ̋ καί τού̋ βουδιστέ̋! Ἐµεῖ̋ ἀποτελοῦµε
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τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική
Ἐκκλησία.
Γιά µᾶ̋ τού̋Ὀρθοδόξου̋ Χριστιανού̋ ἡ
Πίστη στόν Τριαδικό µα̋ Θεό, κατά τόν ἅγιο
Γρηγόριο τόν Σινα˙τη, εἶναι ἡ πηγή τῆ̋
προσωπικῆ̋ µα̋ ἀθανασία̋.
Οἱ ἐµπειρίε̋ καί οἱ δυνάµει̋ πού
προέρχονται ἀπό τού̋ εἰδωλολατρικού̋ "θεού̋" τοῦ
ἰνδουισµοῦ2, ἀπό τού̋ γκουρού, τού̋ χοτζάδε̋ καί
τού̋ βουδιστέ̋ εἶναι σατανικῆ̋ φύσεω̋. Οἱ θεοί τῶν
ἐθνῶν δαιµόνια, ἀργύριον καί χρυσίον, στόµα
ἔχουσιν καί οὐ λαλήσουσιν, ὀφθαλµού̋ ἔχουσιν καί
οὐκ ὄψονται, ὦτα ἔχουσιν καί οὐκ ἐνωτισθήσονται.
Αὐτή ἡ ἑτεροδιδασκαλία τῆ̋ αἱρέσεω̋ τοῦ
Οἰκουµενισµοῦ πού ἀποτελεῖ καί τήν θεωρητκή του
βάση, ὅτι δηλ. ὅλοι πρό̋ τόν θεό πηγαίνουµε ὁ
καθένα̋ ἀπό διαφορετικό δρόµο καί διαφορετική
θρησκεία καί ὅτι ἕνα̋ εἶναι ὁ θεό̋, πού σέ κάθε ἔθνο̋
καί σέ κάθε ἐποχή λατρεύεται µέ διαφορετικό ὄνοµα
καί διαφορετικό τρόπο ἔχει ἀποκτήσει τελευταία καί
"θεολογική" κάλυψη. Καί οἱ λεγόµενοι χριστιανοί
Οικουµενιστέ̋ διδάσκουν καί προβάλλουν τόν
Οἰκουµενισµό φέρνοντα̋ παραδείγµατα µάλιστα καί
ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, ὅπω̋ τό χωρίον τῶν Πράξεων
τῶν Ἀποστόλων:
"... ὁ Θεό̋ δέν κάνει διακρίσει̋, ἀλλά
δέχεται τόν καθένα, σέ ὅποιον λαό καί ἄν ἀνήκει,
ἀρκεῖ νά τόν σέβεται καί νά ζεῖ σύµφωνα µέ τό
θέληµά του"3.

Ἡ ἀνατροπή τῆ̋ θεωρητικῆ̋ βάσεω̋ τοῦ
Οἰκουµενισµοῦ
Ἡ Ὀρθόδοξη διδασκαλία βέβαια δέν ἔρχεται
σέ ἀντίθεση µέ τά πιό πάνω λόγια τοῦ Ἀποστόλου
Πέτρου ἤ πολύ περισσότερο µέ τόν λόγο τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου πού διδάσκει: "∆όξα δέ καί τιµή
παντί τῷ ἐργαζοµένῳ τό ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον
καί Ἕλληνι, οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρά τῷ
Θεῷ"4.
1. Πρίν ἀπό τήν ἔλευση τοῦ Σωτῆρο̋
Χριστοῦ µα̋ στήν γῆ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀνεξαιρέτω̋
πήγαιναν στόν Ἅδη.
Κανεί̋ δέν περνοῦσε τί̋ πῦλε̋ τοῦ Παραδείσου. Μόνον διά τοῦ Τιµίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ
κατελύθη τό κράτο̋ τοῦ θανάτου καί τοῦ Ἅδου.
Οὔτε δίκαιο̋, οὔτε προφήτη̋, οὔτε Ἑβραῖο̋,
οὔτε Ἐθνικό̋ µποροῦσε νά σωθεῖ!
Κανεί̋!!!
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Ὁ ἰνδουισµό̋ εἶναι καθαρή ειδωλολατρεία, ἔχοντα̋
ἁγάλµατα µέ ἐλεφαντόµορφα τέρατα ὡ̋ θεού̋.
Θεού̋ πού καταξεσχίζουν καί κατατρώγουν τί̋
σάρκε̋ τῶν ἀνθρώπων, ὅπω̋ ὁ Σίβα ἤ θεέ̋
ἀκολασία̋ µέ ὀκτώ χέρια ὅπω̋ ἡ Κάλι!
3
Πραξ. 10, 34-35
4
Ρωµ. 2, 9

περίπτωση µετά τήν ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελίου
Του.
Ὁ µεγάλο̋ ἑρµηνευτή̋ τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου Ἅγιο̋ Ἰωάννη̋ ὁ Χρυσόστοµο̋, ἑρµηνεύει
τό σχετικό χωρίο λέγοντα̋ ὅτι ὁ Ἀπόστολο̋
ἀπευθύνεται σέ Χριστιανού̋ στήν πρό̋ Ρωµαίου̋
ἐπιστολή του. Τόσο σέ Χριστιανού̋ πού
προέρχονται ἀπό τού̋ Ἑβραίου̋, ὅσο καί σέ ἐκείνου̋
πού προέρχονται ἀπό τού̋ Ἐθνικού̋. Καί οἱ µέν (καί
οἱ Ἐθνικοί) καί οἱ δέ (καί οἱ Ἑβραῖοι) ἀπέτυχαν
κατά τόν Θεῖο Ἀπόστολο!
Στό πρῶτο κεφάλαιο, λοιπόν, ταπεινώνει
τού̋ Ἐθνικού̋. Κατεφρόνησαν τόν φυσικό νόµο τῆ̋
συνειδήσεω̋, ἐνῶ ὀφειλαν νά συµµορφωθοῦν πρό̋
αὐτόν ἐπειδή "τό γνωστόν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστιν
ἐν αὐτοῖ̋. Ὁ Θεό̋ γάρ αὐτοῖ̋ ἐφανέρωσε." (1, 19).
Πρῶτα περιγράφει τί̋ ἀσχηµοσύνε̋ του̋ καί
εὐτελίζει τήν µεµωραµένην σοφία του̋.
Στήν συνέχεια, στό δεύτερο κεφάλαιο,
πλήττει µέ µεγάλη τέχνη τήν Ἰουδἀκή ὑπερηφάνεια.
Ὁ Ἅγιο̋ Ἰωάννη̋ ὁ Χρυσόστοµο̋ πρῶτο̋
κατέδειξε καί περιέγραψε σέ βάθο̋ τόν σκοπό καί
τήν µέθοδο τοῦ Ἀποστόλου.
Γράφει ὁ Ἅγιο̋: "... ἐδῶ µάχεται ἰδιαίτερα
τού̋ Ἰουδαίου̋. Ἐπειδή ἐκεῖνοι ἦσαν περισσότερο
φιλόνικοι, πρῶτα µέ τό νά ἔχουν τήν ἀξίωση νά µήν
ἀριθµοῦνται µαζί µέ αὐτού̋ πού προέρχονταν ἀπό
τού̋ Ἐθνικού̋. ∆εῦτερον, µέ τό νά περιγελοῦν τό ὅτι
ἡ Πίστι̋ ἐξαφανίζει ὅλα τά ἁµαρτήµατα".
Οἱ Ἑβραῖοι δηλ. µετά τήν βάπτισή του̋
συνέχισαν τήν παλαιά του̋ πλάνη ὅτι µόνον αὐτοί
σώζονται. Ποῦ ἀποσκοπεῖ ὁ Ἀπόστολο̋; Στό νά
ἀποδείξει ὅτι πρίν τόν Χριστό ζοῦσαν καί Ἐθνικοί,
οἱ ὁποῖοι χωρί̋ τόν νόµο καί τόν Μὡσέα εὐαρεστοῦσαν τόν Θεό, γιαὐτό καί στήν ∆ευτέρα
Παρουσία θά δοξαστοῦν.
Ἀφοῦ, λοιπόν, ὁ Ἀπόστολο̋ τσάκισε τήν
κακιά συνήθεια τῆ̋ ἐνορία̋ νά φατριάζουν
κατακρίνοντα̋ ἀλλήλου̋, ἐνῶ µάλιστα ζοῦν
ἁµαρτωλά (2, 1), ἀφοῦ τού̋ φοβέρισε ὑπενθυµίζοντα̋ σ' αὐτού̋ τήν φοβερή κρίση στήν ὁποία κάθε
ὑποκρισία ἀποκαλύπτεται (2, 2), ἀφοῦ εἶπε πόσο
κακό εἶναι νά ζῆ κανεί̋ µέ πονηρία, ἔδειξε ὅτι
κανεί̋ δέν ἁµαρτάνει ἀπό ἄγνοια οὔτε χωρί̋
τιµωρία, ἀλλά καί ἄν ἀκόµη δέν τιµωρηθεῖ τώρα, θά
τιµωρηθεῖ ὁπωσδήποτε (2, 3-6).
"∆έ̋ τώρα", συνεχίζει ὁ Ἅγιο̋ Ἰωάννη̋ ὁ
Χρυσόστοµο̋, "τήν τέχνη τοῦ Ἀποστόλου, πῶ̋ δηλ.
θά φέρει τά πράγµατα ἐκεῖ πού θέλει ἀνώδυνα γιά
τά εὐαίσθητα Ἰουδἀκά ὦτα. Πρῶτα µιλάει γιά τήν
ἀδιαφιλονίκητη καταδίκη τῶν ἁµαρτωλῶν:
"Τοῖ̋ δέ ἐξ ἐριθεία̋ καί ἀπειθοῦσι µέν τῇ
ἀληθείᾳ πειθοµένοι̋ δέ τῇ ἀδικίᾳ θυµό̋ καί ὀργή".
(2, 8).
Στήν φοβερή καί µεγάλη κρίση ὅµω̋, δέν
καταδικάζονται µόνον οἱ µετά τόν Χριστόν
ἁµαρτωλοί, ἀλλά καί ὅλοι καί οἱ πρίν τόν Χριστόν
ἀναµφισβήτητα. Βεβαίω̋, ἀπό τού̋ πρό Χριστοῦ
ἁµαρτωλού̋ καταδικάζονται πρῶτα καί αὐστηρότερα οἱ Ἰουδαῖοι, διότι ἐκτό̋ τῆ̋ συνειδήσεω̋ εἶχαν
καί τόν γραπτό νόµο:

Μόνον, Κύριε, "ὅτε κατῆλθε̋ πρό̋ τόν θάνατον ἡ ζωή ἡ ἀθάνατο̋, τότε τόν Ἅδην ἐνέκρωσα̋ τῇ
ἀστραπῇ τῆ̋ Θεότητο̋. Ὅτε δέ καί τού̋ τεθνεῶτα̋
ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησα̋, πᾶσαι αἱ δυνάµει̋
τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον, Ζωοδότα Χριστέ, ὁ
Θεό̋ ἡµῶν δόξα Σοι"!
Ἀκόµη καί ἀπό τού̋ τεθνεῶτα̋, δέν σώθηκαν ὅλοι, σώθηκαν µόνον ὅσοι πίστεψαν!
2. Μετά τήν Θεία Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ µα̋, τήν Σταυρική Του Θυσία καί
τήν Ἀνάστασή Του θά κριθοῦµε ὅλοι σύµφωνα µέ
τόν Εὐαγγελικό Νόµο.
Σέ ὅλη τήν Παλαιά ∆ιαθήκη, ἀλλά καί στού̋
περισσότερου̋ ἀρχαίου̋ πολιτισµού̋ ὁ θάνατο̋
συνδέεται µέ τήν κάθοδο στόν Ἅδη.
Ἀφοῦ, λοιπόν, κανεί̋ δέν ἦταν δυνατόν νά
σωθεῖ πρίν τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ µα̋ καί τό
λυτρωτικό Του ἔργο, πόσο µᾶλλον κανεί̋ δέν θά
σωθεῖ µετά τήν ἐνανθρώπησή Του, ἐάν Τόν ἀρνεῖται
καί δέν Τόν πιστεύει καί ἐξακολουθεῖ νά Τόν
βλασφηµεῖ.
"Τί̋ ἐστίν ὁ ψεύτη̋ εἰ µή ὁ ἀρνούµενο̋ ὅτι ὁ
Ἰησοῦ̋ οὐκ ἔστιν ὁ Χριστό̋; οὗτό̋ ἐστιν ὁ ἀντίχριστο̋, ὁ ἀρνούµενο̋ τόν Πατέρα καί τόν Υἱόν."
(Ἰωάν. α΄ 2, 22). ∆ηλαδή αὐτό̋ πού δέν ἀναγνωρίζει
στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ µα̋ τόν µόνον
Σωτῆρα καί Λυτρωτή τοῦ ἀνθρωπίνου γένου̋,
αὐτό̋ εἶναι ὁ ψεύτη̋ πού τόν ἀρνεῖται.
Ὁ νόµο̋ ἀπεκάλυψε τί εἶναι ἁµαρτία. "∆ιά
γάρ νόµου ἐπίγνωσι̋ ἁµαρτία̋" (Ρωµ. 3, 20).
Ὁ Μωσἀκό̋ νόµο̋ προετοίµασε τόν κόσµο
γιά νά δεχθεῖ τό πλήρωµα τῆ̋ Χάριτο̋ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ µα̋. Στού̋ χρόνου̋ τῆ̋
Παλαιᾶ̋ ∆ιαθήκη̋ διέφερε ἀπό τού̋ νόµου̋ τῶν
βαρβάρων λαῶν πού προσκυνοῦσαν τού̋ δαίµονε̋,
µέ φρικτέ̋ ἀνθρωποθυσίε̋, µέ ἀκολασίε̋ καί ὄργια,
µέ φόνου̋ καί κάθε εἴδου̋ ἀκατονόµαστε̋ βαρβαρότητε̋!
Βέβαια καί οἱ Ἑβραῖοι πού ἔµειναν νά
τηροῦν τόν Μωσἀκό νόµο δέν σώζονται πλέον, ἄν
δέν ἀσπαθοῦν τό Εὐαγγέλιο, γιατί παρῆλθεν ἡ σκιά
τοῦ νόµου τῆ̋ Χάριτο̋ ἐλθούση̋.
Ἔτσι τό ὀφθαλµόν ἀντί ὀφθαλµοῦ καί τό
ὀδόντα ἀντί ὀδόντο̋ εἶναι ἀπαράδεκτο πλέον στήν
Χριστιανική Πίστη τῆ̋ ἀγάπη̋ καί τῆ̋ συγχωρήσεω̋
καί τῶν ἐχθρῶν. Ὁ λιθοβολισµό̋ τῆ̋ µοιχαλίδο̋ εἶναι
ἀδιανόητο̋ γιά τόν Χριστιανό.
Καί γενικά ἡ ἐκδικητικότητα, πού φαίνεται
νά δικαιολογεῖται γιά τού̋ Ἑβραίου̋ στήν Παλαιά
∆ιαθήκη, εἶναι ἄκρω̋ ἀντίθετη µέ τόν Νόµο τοῦ
Ευαγγελίου.
Πῶ̋ ὅµω̋ ἐξηγεῖται ἀπό τού̋ Ἁγίου̋
Πατέρε̋ ὁ λόγο̋ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: "∆όξα δέ
καί τιµή παντί τῷ ἐργαζοµένῳ τό ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ
τε πρῶτον καί Ἕλληνι, οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία
παρά τῷ Θεῷ" (Ρωµ. 2, 9). ∆ιδάσκει ἄραγε ὁ Θεῖο̋
Ἀπόστολο̋ ὅτι σώζονται καί οἱ ἀγαθοποιοῦντε̋
Ἑβραῖοι καί οἱ Ἐθνικοί;
Αὐτό ἰσχύει, ἀλλά µόνον γιά τού̋
Ἰουδαίου̋ καί τού̋ Ἐθνικού̋ πού ἔζησαν πρό τῆ̋
ἐλεύσεω̋ τοῦ Χριστοῦ µα̋ στή γῆ καί σέ καµµία
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µα̋ καί πάντω̋, συνεχίζοντα̋ ὁ Ἀπόστολο̋
διδάσκει ὅτι: " Ὅσοι γάρ ἀνόµω̋ ἥµαρτον, ἀνόµω̋
καί ἀπολοῦνται καί ὅσοι ἐν νόµῳ ἥµαρτον διά
νόµου κριθήσονται".8
Ἁµαρτία εἶναι κάθε παράβασι̋ τοῦ Θείου
θελήµατο̋ καί ἑποµένω̋ ἡ ἀστοχία τοῦ ἀνθρώπου νά
πραγµατοποιήσει τόν ἀρχικόν του προορισµόν. Ἡ
κατά θάνατον ζωή τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι θέληµα
τοῦ Θεοῦ. Ἑποµένω̋ ζῶντα̋ ὁ ἄνθρωπο̋ κατά τόν
νόµον τοῦ θανάτου, ἄν καί µή γνωρίζων ὅτι ὁ
θάνατο̋ εἶναι κάποιο παράσιτον, στό ὁποῖο
βασιλεύει ἡ ἁµαρτία, εἶναι ἁµαρτωλό̋. Ἄν καί δέν
εἶναι παραβάτη̋ τῆ̋ διά νόµου ἐντολῆ̋ τοῦ Θεοῦ,
παρά ταῦτα εἶναι παραβάτη̋ τοῦ θελήµατο̋ τοῦ
Θεοῦ. " Ὁ εἰδώ̋ τό θέληµα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ, καί µή
ποιήσα̋, δαρήσεται πολλά̋. Ὁ δέ µή εἰδώ̋ τό θέληµα
τοῦ Κυρίου αὐτοῦ, καί µή ποιήσα̋, δαρήσεται
ὀλίγα̋.9 Οὐκοῦν ἄµµεινον ὁµολογουµένω̋ τό ἐν
ἀγνοία πληµµελεῖν, ἤ τό ἐν εἰδήσει νόµων".10
Ἄλλο εἶναι τό γεγονό̋ ὅτι ὁ ἄνθρωπο̋ εἶναι
παραβάτη̋ τοῦ Θείου θελήµατο̋ καί ἄλλο τό θέµα
τῆ̋ ἐκ µέρου̋ του γνώσεω̋ τῆ̋ παραβάσεω̋ καί τῆ̋
µερίδο̋ εὐθύνη̋ αὐτοῦ γιά τήν παράβαση.11

"Θλῖψι̋ καί στενοχωρία ἐπί πᾶσαν ψυχήν
ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζοµένου τό κακόν, Ἰουδαίου
τε πρῶτον καί Ἕλληνο̋" (2, 9).
Ἄν, ὅµω̋, οἱ πρίν τόν Χριστόν ἁµαρτωλοί
τιµωρηθοῦν, τότε λογικά, οἱ πρίν τόν Χριστόν
δίκαιοι θά τιµηθοῦν, εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἐθνικοί:
"δόξα καί τιµή καί εἰρήνη παντί τῷ
ἐργαζοµένῳ τό ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καί
Ἕληνι". (2, 10).
Εἶδε̋, λοιπόν, Ἰουδαῖοι καί Ἐθνικοί στόν
ἴδιο παρονοµαστή. Πῶ̋; µόνον ἀπό τά ἀγαθά ἔργα.
Ὅλα αὐτά ὅµω̋ πρίν τόν Χριστό. Τό διασαφηνίζει ὁ
Ἅγιο̋ Ἰωάννη̋ ὁ Χρυσόστοµο̋:
"Ποιόν Ἰουδαῖο ἐννοεῖ ἐδῶ ἤ γιά ποιού̋
Ἕλληνε̋ µιλάει; Γιαὐτού̋ πού ἔζησαν πρίν ἀπό τήν
παρουσία τοῦ Χριστοῦ". Καί ποιοί εἶναι οἱ Ἐθνικοί
πού ἐξισώνονται µέ τού̋ δικαίου̋ Ἑβραίου̋;
" Ἕλληνε̋ ἐδῶ ἐννοεῖ ὄχι τού̋ εἰδωλολάτρε̋, ἀλλά
τού̋ θεοσεβεῖ̋, ἐκείνου̋ πού πείθονταν στόν
φυσικό νόµο, ἐκείνου̋ πού ἐκτό̋ ἀπό τί̋ Ἰουδἀκέ̋
παρατηρήσει̋ διατηροῦσαν ὅλα ὅσα ὁδηγοῦσαν
στήν εὐσέβεια, ὅπω̋ οἱ περί τόν Μελχισεδέκ, ὁ Ἰώβ,
οἱ Νινευῖτε̋, ὁ Κορνήλιο̋..." καί ἄλλοι πολλοί πού
δέν κατέγραψε ἡ Ἁγία Γραφή.
Καί συνεχίζει ὁ Ἅγιο̋: "ἀποδεικνύοντα̋,
λοιπόν, ἀπό τά προηγούµενα ὅτι καί ἐκεῖνοι πού
δέν εἶχαν νόµον θά ἀπολαύσουν τά ἴδια, δείχνει καί
ὅτι ἡ διδασκαλία τοῦ νόµου δέν ἦταν ἀπό τά πολύ
ἐπείγοντα, γιατί ἡ κόλαση καί ἡ τιµή βρίσκονται
στά ἔργα καί ὄχι στήν περιτοµή καί τήν
ἀκροβυστία".
Γιατί;
Ἀπαντᾶ ὁ Ἀπόστολο̋: "Οὐ γάρ ἐστι
προσωποληψία παρά τῷ Θεῷ" (2, 11).
Κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, λοιπόν, µετά
τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ µα̋
δέν θά κριθοῦν πλέον οἱ Ἑβραῖοι µέ βάση τόν παλαιό
γραπτό νόµο, οὔτε οἱ Ἐθνικοί µέ τόν νόµο τῆ̋
συνειδήσεω̋ ἀλλά µέτρο γιά τήν κρίση θά εἶναι τό
Εὐαγγέλιο τοῦ Σωτῆρο̋ µα̋ Χριστοῦ, καθότι πάντε̋
ἥµαρτον καί ὑστεροῦνται τῆ̋ δόξη̋ τοῦ Θεοῦ (2,
23). Μόνον µέ τήν πίστη στόν Χριστό ἔχει πλέον
νόηµα ὁ Μωσἀκό̋ νόµο̋. Μόνο̋ του δέν στέκει,
αὐτοκαταρρίπτεται. "Νόµον οὖν καταργῶµεν διά
τῆ̋ πίστεω̋; µή γένοιτο, ἀλλά νόµον ἱστῶµεν" (2,
31).

Εἶναι, λοιπόν, ξεκάθαρο ὅτι δέν λέει ὁ
Ἀπόστολο̋ ὅτι θά κρίνει πλέον ὁ Θεό̋ τού̋ µέν
Ἑβραίου̋ πού ἔζησαν µετά τήν παρουσία Του, κατά
τόν γραπτό, τού̋ δέ ἐθνικού̋ κατά τόν φυσικό νόµο
τῆ̋ συνειδήσεω̋.
Ὁ ἴδιο̋ ὁ Ἀπόστολο̋ στήν Β΄ πρό̋
Θεσσαλονικεῖ̋ ἐπιστολή του τό ἀποκλείει πέρα γιά
πέρα, ὅταν µιλάει γιά τήν "Ἀποκάλυψιν τοῦ Κυρίου
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Ρωµ. 2, 12.
πρβλ. Λουκ. 12, 47.
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Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρεία̋, Ἑρµηνεία εἰ̋ τήν
πρό̋ Ρωµαίου̋ Ἐπιστολήν, PG 74, 804. Παρά τό
γεγονό̋ ὅτι κάποιοι Πατέρε̋ µᾶ̋ δίνουν τήν
ἐντύπωση τῆ̋ µή ὀρθῆ̋ ἐκτιµήσεω̋ τῆ̋ Ἑβρἀκῆ̋
ἀντιλήψεω̋ περί τῆ̋ ἐν ἀγνοίᾳ ἁµαρτία̋, ἐπειδή
ὑπερτονίζεται χάριν τοῦ κηρύγµατο̋ ὡ̋ ἁµαρτία
ἀποκλειστικά ἐκείνη ἡ παράβαση πού στηρίζεται
στήν βούληση, προσεκτική µελέτη τοῦ θέµατο̋
δείχνει ὅτι ὅλοι ἀνεξαιρέτω̋ οἱ Πατέρε̋ συµφωνοῦν
µέ τήν θέση πού διατυπώνεται στί̋ εὐχέ̋ τῆ̋
Ἐκκλησία̋, ὅτι δηλ. ἡ ἁµαρτία, εἴτε ἐν γνώσει εἴτε
ἐν ἀγνοίᾳ, εἶναι µία νοσηρή κατάσταση. Ἔτσι ἐνῶ
στό θέµα τῆ̋ ἐν ἀγνοίᾳ ἁµαρτία̋ ὁ Ἅγιο̋ Ἰωάννη̋ ὁ
Χρυσόστοµο̋ διδάσκει ὅτι: "οὐδεί̋ γάρ οὐδέποτε ἐν
ἀγνοίᾳ ἥµαρτεν ... Εἰ γάρ ἀγνοοῦντε̋ ἡµάρτανον,
οὐδέ δίκην ἦσαν ἄξιοι δοῦναι", Ἑρµηνεία στήν πρό̋
Ρωµαίου̋ Ἐπιστολήν, PG 60, 508 καί φαίνεται νά
διαφωνεῖ µέ τό ἀναφερθέν χωρίον τοῦ Ἁγίου
Κυρίλλου, (ἀλλά καί στό "ἠνοµίκασι γάρ, εἰ καί µή
ἐγνώκασι" PG 74, 805), κατ' οὐσίαν ἀµφότεροι οἱ
Πατέρε̋ πρὁποθέτουν τήν ἴδια ἀντίληψη περί
ἁµαρτία̋, ὅπω̋ ἀποδεικνύεται καί ἀπό τήν ἐκτενῆ
ἀνάλυση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου ποῦ
παρουσιάζεται ἀνωτέρω.
11
Χ. Ἀνδρούτσου, ∆εύτερον Μάθηµα περί Προπατορικοῦ Ἁµαρτήµατο̋, 1896, σελ. 11.
9

3. Πρίν δοθεῖ µέ τόν Μωσἀκό Νόµον ἡ
ἀποκάλυψι̋, οἱ ἄνθρωποι ζοῦσαν κατά τόν νόµο
τοῦ θανάτου, µή γνωρίζοντα̋ ὅτι ὁ θάνατο̋ εἶναι
κάποιο παράσιτο µέ τό ὁποῖο βασιλεύει ἡ ἁµαρτία
καί ὁ διάβολο̋.5 "Ἄχρι γάρ νόµου ἁµαρτία ἦν ἐν
κόσµῳ".6
Βεβαίω̋ ἡ ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ νόµου "ἁµαρτία
οὐκ ἐλλογεῖται µή ὄντο̋ νόµου". Οἱ νόµον µή
ἔχοντε̋ θά κριθοῦν "κατά τόν νόµον τόν γραπτόν ἐν
ταῖ̋ καρδίαι̋ αὐτῶν."7 Ὄχι ὅµω̋ ὅλοι ἀλλά ὅσοι
ἔζησαν πρό τῆ̋ Θεία̋ ἐνανθρωπήσεω̋ τοῦ Χριστοῦ
5

Ἁγίου Εἰρηναίου, Ἔλεγχο̋, Γ΄, XVIII, 7
Ρωµ. 5, 13.
7
Ρωµ. 2, 15.
6
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κυρίω̋ ἀπό µέσα, ἀπό τού̋ Οἰκουµενιστέ̋, πού σφετερίζονται
τού̋ θρόνου̋ τῶν Πατριαρχείων καί τῶν Ἀρχιεπισκοπῶν.
Αὐτό τό τόνιζε συνέχεια ὁ ἅγιο̋ Ἰωάννη̋ ὁ
Μαξίµοβιτ̋. Κάθε ἕνα̋ βέβαια ἔχει καί εὐθύνη πού συνεπάγεται ἡ
ἐλευθερία πού τοῦ ἀναγνωρίζεται ὡ̋ πρόσωπο, ἡ ἐλευθερία αὐτή
νά ἐκδηλώνεται µέσα στό πλαίσιο τῆ̋ ὑπακοῆ̋ πρό̋ τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τήν ἁγία Παράδοσή τη̋.
Ἡ Ἁγία Παράδοση τῆ̋ εἰρηνοχύτου Ὀρθοδοξία̋ µα̋
ἐπιβάλλει τήν διακοπή τοῦ µνηµοσύνου καί κάθε κοινωνία̋
ὅλων τῶν αἱρετικῶν πατριαρχῶν, ἀρχιεπισκόπων, ἐπισκόπων,
γερόντων καί πνευµατικῶν πού ἀσπάζονται τόν Οἰκουµενισµόν.
Ὅλων ἐκείνων τῶν ἀθέων Οἰκουµενιστῶν ψευδοπατριαρχῶν καί
ψευδεπισκόπων στήν ὀρθόδοξη ἐκκλησία, πού µέ λόγια καί µέ
ἔργα δείχνουν ὅτι δέν πιστεύουν στήν µοναδικότητα τῆ̋
Ὀρθοδοξία̋, καί ὅτι σώζονται καί οἱ ἐκτό̋ Ἐκκλησία̋, πού
διακηρύσσουν µέ κοινέ̋ συµφωνίε̋ ὅτι ἀποτελοῦν τήν µία
ἐκκλησία µέ τού̋ προαιώνιου̋ αἱρετικού̋, τού̋ Προτεστάντε̋,
τού̋ Παπικού̋ καί τού̋ Μονοφυσίτε̋ καί συµπροσεύχονται ὄχι
µόνον µέ ἑτεροδόξου̋ ἀλλά καί µέ τού̋ ἀλλοθρήσκου̋. Ὅλων
ἐκείνων πού ἀγκαλιάζουν τόν πάπα, ὅπω̋ ὁ π. Βαρθολοµαῖο̋, καί
κάνουν οὐνιτικά συλλείτουργα, κοινωνῶντα̋ καί τού̋ Παπικού̋
καί πού συµπροσεύχονται µέ τού̋ προτεστάντε̋, πάστορε̋ καί
παστορίνε̋ ἀλλά καί µέ τού̋ ἀλλοθρήσκου̋. Ὅλων τῶν
Λατινοφρόνων, ὅπω̋ ὁ κ. Χριστόδουλο̋. Καί ὅλων ἐκείνων πού
εἶναι κοινωνικοί πρό̋ τού̋ Λατινόφρονε̋ Χριστόδουλου̋ καί
Βαρθολοµαίου̋.

Ἰησοῦ ἀπ' οὐρανοῦ µετ' ἀγγέλων δυνάµεω̋ αὐτοῦ,
ἐν πυρί φλογό̋ διδόντο̋ ἐκδίκησιν
τοῖ̋ µή εἰδόσιν Θεόν καί
µή ὑπακούουσι τῷ εὐαγγελίῳ
τοῦ Κυρίου µου Ἰησοῦ, οἵτινε̋ δίκην τίσουσι,
ὄλεθρον αἰώνιον..." (1, 79).
Εἶναι ξεκάθαρο ἐπίση̋ ἀπό τήν Ἁγίαν
Γραφήν ὅτι "οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖ̋ ἐν κρίσει
οὐδέ ἁµαρτωλοί ἐν βουλῇ δικαίων."
Ὅποιο̋ δέν γίνει µέλο̋ τοῦ σώµατο̋ τοῦ
Χριστοῦ, µέλο̋ τῆ̋ Ἐκκλησία̋, δέν θά συναναστηθεῖ
µέ αὐτό, δέν θά σωθεῖ. Ἄν ὑπάρχει ἄνθρωπο̋ γιά
σωτηρία, τό ἅγιο Πνεῦµα καί κατά τόν Ἅγιο
Ναζάριο -(τόν Γέροντα τοῦ Ἁγίου Σεραφείµ τοῦ
Σαρώφ)- τόν ὁδηγεῖ στού̋ κόλπου̋ τῆ̋ Ἐκκλησία̋,
ὅπω̋ τόν Κορνήλιο, πού ἔκανε ἔργα εὐάρεστα στόν
Θεό, ἀλλά δέν γνώριζε τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ.
Εἶναι σαφέστατο, λοιπόν, πῶ̋ καί γιά τόν
Ἀπόστολο Παῦλο ἡ ἁµαρτία εἶναι κατάστασι̋, πού
ὑπάρχει παρά τό θέληµα τοῦ Θεοῦ. Γιαὐτό ἀκριβῶ̋
πάντε̋ οἱ γεννηθέντε̋ στήν κατάσταση αὐτή
"ἁµαρτωλοί κατεστάθησαν".12 "Πάντε̋ ἐξέκλιναν"13
"πάντε̋ ἥµαρτον καί ὑστεροῦνται τῆ̋ δόξη̋ τοῦ
Θεοῦ".14 Μέ ἄλλε̋ λέξει̋, ἕνεκα τῆ̋ ἐνεργεία̋ τοῦ
διαβόλου µέ τήν ψυχική νέκρωση (στέρηση τῆ̋ Θεία̋
Χάριτο̋) καί µέ τήν ἀσθένεια τῆ̋ σαρκό̋, πάντε̋
γεννῶνται µέ ἰσχυρή ροπή πρό̋ τήν ἁµαρτία καί
πάντε̋ παραβαίνουν εἴτε ἐν γνώσει εἴτε ἐν ἀγνοίᾳ τό
θέληµα τοῦ Θεοῦ. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γεννῶνται
αἰχµάλωτοι τοῦ διαβόλου, τοῦ θανάτου καί τῆ̋
ἁµαρτία̋ καί ὡ̋ ἐκ τούτου ἀποτυγχάνουν τοῦ
ἀρχικοῦ του̋ προορισµοῦ, δηλ. τῆ̋ ἠθικῆ̋
τελειώσεω̋, τῆ̋ ἀθανασία̋ καί τῆ̋ θεώσεω̋ καί
ὑστεροῦνται τῆ̋ δόξη̋ τοῦ Θεοῦ, ἄν δέν βαπτισθοῦν
καί δέν γίνουν µέλη τῆ̋ Ἐκκλησία̋.

Πᾶσαι αἱ Σύνοδοι, πᾶσαι αἱ Γραφαί, πάντε̋ οἱ Πατέρε̋
µᾶ̋ προτρέπουν νά φεύγουµε τού̋ ἑτερόφρονε̋ καί νά
διακόπτουµε τήν κοινωνία µαζί του̋, γιατί αὐτοί δέν εἶναι
ἐκκλησία ἀλλά συναγωγή πονηρευοµένων, κατά τόν Ἅγιο
Μᾶρκο τόν Εὐγενικό καί ὅλου̋ τού̋ Ὀρθοδόξου̋ Πατέρε̋.
Αὐτό µᾶ̋ διδάσκει ὁ Ἀπόστολο̋ Παῦλο̋ λέγοντα̋:
"Μήν κάνετε ἀταίριαστου̋ δεσµού̋ µέ ἀπίστου̋.
Ποιά σχέση µπορεῖ νά ἔχει
ἡ δικαιοσύνη µέ τήν ἀνοµία;
ἤ τί κοινό ὑπάρχει ἀνάµεσα στό φῶ̋ καί στό σκοτάδι;
ἤ τί ἔχει νά µοιράσει ὁ πιστό̋ µέ τόν ἄπιστο;"17
"∆ιό ἐξέλθετε ἐκ µέσου (τῆ̋ Συναγωγῆ̋) αὐτῶν καί ἀφορίσθητε
καί ἀκαθάρτου µή ἅπτεσθε. Κἄγώ εἰσδέξοµαι ὑµᾶ̋ καί ἔσοµαι
ὑµῖν εἰ̋ Πατέρα, καί ὑµεῖ̋ ἔσεσθέ µοι εἰ̋ υἱού̋ καί θυγατέρα̋
λέγει Κύριο̋ Παντοκράτωρ."18

Ὁ Ἅγιο̋ Εἰρηναῖο̋ γράφει ὅτι "ἐλθών ὁ νόµο̋ ὅστι̋
ἐδόθη εἰ̋ τόν Μὡσῆν καί µαρτυρῶν περί ἁµαρτία̋, ὅτι εἶναι
ἁµαρτωλό̋, ἦρε τό βασίλειον αὐτοῦ, ἀποκαλύπτων αὐτόν ὄχι ὡ̋
βασιλέα, ἀλλ' ὡ̋ ληστήν. Ὅµω̋ ἐβάρυνε ὁ νόµο̋ τόν ἄνθρωπον,
ὅστι̋ εἶχεν ἐν ἑαυτῷ τήν ἁµαρτίαν, ἀποκαλύπτων αὐτόν ὡ̋
αἰχµάλωτον τοῦ θανάτου. Παρά τό γεγονό̋ ὅτι ὁ νόµο̋ ἦτο
πνευµατικό̋, µόνον ἐφανέρωσε τήν ἁµαρτία, δέν τήν
κατέστρεψε."15 Ὁ νόµο̋ δηλ. ἀποκαλύπτει τήν ἀληθινή φύση τῆ̋
ἁµαρτία̋ καί τοῦ θανάτου, ἀλλά δέν τήν καταργεῖ.
Γιαὐτό ὁ Λόγο̋ σάρξ ἐγένετο, ἔτσι ὥστε διά µέσου ἑνό̋
σώµατο̋, διά τοῦ ὁποίου ἡ ἁµαρτία ἐκράτησεν καί διέµεινε καί
ἐβασίλευσε, νά καταργηθῆ ὁ θάνατο̋ καί νά µήν ὑπάρχει πλέον
ἐντό̋ ἡµῶν.
Ὁ Θεό̋ ἀνακεφαλαίωσε ἐν ἑαυτῷ τό ἀρχαῖον πλάσµα,
γιά νά θανατώσει τήν ἁµαρτίαν, γιά νά στερήσει τόν θάνατον
ἀπό τήν δύναµή του καί γιά νά ζωοποιήσει τόν ἄνθρωπον.16

Ἡ ἔξοδο̋
Σέ δύσκολου̋ καιρού̋ ὁ κάθε Χριστιανό̋ εἶναι ὁ ἴδιο̋
ὑπεύθυνο̋ γιά τήν Ἐκκλησία στό σύνολό τη̋. Κάθε µέλο̋ τῆ̋
Ὀρθόδοξη̋ Ἐκκλησία̋ ἔχει εὐθύνη γιά ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία.
Καί σήµερα ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἐχθρού̋ καί διώκεται ἀπ¿ ἔξω ἀλλά
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