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καθαρτική, ἄλλοτε ὡσ φωτιστική καί
ἄλλοτε ὡσ Θεοποιόσ.
Τό ἴδιο ἀκριβῶσ συµβαίνει καί στήν
αἰώνια ζωή!
Οἱ δίκαιοι θά µετέχουν τῆσ
φωτιστικῆσ καί Θεοποιοῦ ἐνεργείασ, ἐνῶ οἱ
ἀµετανόητοι καί ἀκάθαρτοι ἁµαρτωλοί θά
βιώνουν τήν καυστική καί κολαστική
ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ.

Μέροσ 3ον
Ἡ πλάνη περί δηµιουργίασ
τῆσ κολάσεωσ ἀπό τόν Θεόν
"Ὃσα τινέσ τῶν Ἁγίων δι᾿ ὁπτασίασ καί ἀποκαλύψεωσ
εἶδον περί τῆσ µελλούσησ κολάσεωσ καί τῶν ἐν αὐτῇ
ἀσεβῶν καί ἁµαρτωλῶν, σκιαγραφίαι τινέσ τῶν
µελλόντων ἦσαν καί οἷον διατυπώσεισ, ἀλλ᾿ οὐκ ἤδη
παρόντα καί ἐνεργούµενα πράγµατα"
Ἅγιοσ Μᾶρκοσ ὁ Εὐγενικόσ
" Ἕκαστοσ µέλλει ὡσ πῦρ ἰδεῖν, Ὅν ὡσ φῶσ οὐκ
ἐγνώρισεν"
Ἅγιοσ Γρηγόριοσ ὁ Θεολόγοσ
"Οὐδέ τῶν ἐν Ἅδῃ κακῶν αἴτιόσ ἐστιν ὁ Θεόσ"
Μέγασ Βασίλειοσ

Ἡ µέθεξη τοῦ Θεοῦ
ὡσ αἰώνια βασιλεία καί παράδεισοσ
Ὅλη ἡ κτήση µετέχει τῆσ ἀκτίστου
Χάριτοσ τοῦ Θεοῦ, ὄχι ὅµωσ κατά τόν ἴδιο
τρόπο καί κατά τόν ἴδιο βαθµό.
Ἡ µέθεξη τῆσ Χάριτοσ τοῦ Θεοῦ ἀπό
τούσ Ἁγίουσ εἶναι διαφορετική ἀπό τήν
µέθεξή τησ ἀπό τήν ὑπόλοιπη κτήση.
Ὁ Ἅγιοσ Γρηγόριοσ ὁ Παλαµᾶσ
τονίζει χαρακτηριστικά: "Εἰ δ´ ἕν ὄν τοῖσ
πᾶσι µεθεκτόν, οὐχ ἑνιαίωσ, ἀλλά διαφόρωσ
µετέχεται ... εἰ καί µετέχει πάντα τοῦ Θεοῦ,
ἀλλά τῆσ τῶν ἁγίων µεθέξεωσ πολλήν καί
µεγίστην ὁρῶµεν τήν διαφοράν"1.
Ἀπό τήν διδασκαλία τῆσ Ἐκκλησίασ
µασ γνωρίζουµε ὅτι ἡ ἄκτιστη Χάρισ τοῦ
Θεοῦ ἐνεργεῖ στήν παροῦσα ζωή ἄλλοτε ὡσ
1

Συγγράµµατα, τόµ. Β΄, Π. Χρήστου, Θεσσαλονίκη,
1966, σελ. 145.

Ὁ Ἅγιοσ ∆ανιήλ ὁ Στυλίτησ ζοῦσε
κατά
τήν
διάρκεια
τοῦ
χειµῶνα
σκεπαζόµενοσ ἀπό χιόνι καί πάγο, ὁ Ἅγιοσ
Μάξιµοσ ὁ Καυσοκαλυβίτησ σκεπαζόταν
ἀπό τό πέπλο τῆσ Θείασ Χάριτοσ καί
προστατευόταν ἀπό τίσ θύελλεσ, τίσ
καταιγίδεσ καί τούσ πάγουσ, στίσ κορυφέσ
τοῦ Ἁγιωνύµου Ὄρουσ. Ὁ δέ γλυκύτατοσ
Ἅγιοσ Σεραφείµ τοῦ Σαρώφ πέρασε χίλιεσ
µέρεσ καί χίλιεσ νύχτεσ πάνω σέ µία πέτρα
προσευχόµενοσ, καί κατά τήν διάρκεια τοῦ
πολικοῦ χειµῶνα τῆσ βόρειασ Ρωσσίασ!
Ὅσοι
δηλ.
βρίσκονται
στήν
κατάσταση τῆσ Θεώσεωσ ἐλευθερώνονται, µέ
τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ, ἀπό τά ἀδιάβλητα

πάθη τοῦ θανάτου, ὅπωσ ἡ φθορά, ὁ ὕπνοσ,
ἡ κόπωση, ἡ πεῖνα, ἡ δίψα καί τό ἔνστικτο
τῆσ αὐτοσυντηρήσεωσ, καθ᾿ ὅλην τήν
διάρκεια τῆσ ἐν Χριστῷ Θεοπτίασ, ὅπωσ
ἀκριβῶσ συνέβη καί στήν περίπτωση τοῦ
Θεόπτη
Μωυσέωσ,
τοῦ
Θεοφόρου
Ἀποστόλου Παύλου καί πολλῶν ἄλλων
Ἁγίων.
Ἡ θέωση αὐτή ἀποτελεῖ προσωρινή
κατάσταση ἀφθαρσίασ καί πρόγευση τῆσ
τελικῆσ ἀναστάσεωσ καί ἀφθαρσίασ.
Ἡ θέωση εἶναι ὁ δοξασµόσ ἐν
Χριστῷ καί ἡ συµβασιλεία2, δηλ. ἡ
ἀπελευθέρωση ἀπό τήν δουλεία στήν κτίση
καί συγχρόνωσ ἡ κατακυρίευση αὐτῆσ (Γεν.
1, 28).
Τό µυστήριον ἤ ἡ δύναµη τοῦ
Σταυροῦ καί τῆσ Ἀναστάσεωσ εἶναι ἄκτιστη
ἐνέργεια πού σ' Αὐτόν ὑπάρχεσι ἀιδίωσ καί
κατά φύσιν. Ἑποµένωσ ἡ καταλλαγή διά τῆσ
Σταυρικῆσ θυσίασ δέν προσθέτει οὔτε
ἀφαιρεῖ κάτι ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρόσ
τόν κόσµο. Ἡ καταλλαγή τοῦ ἀνθρώπου
πρόσ τόν Θεόν δέν ἐκλαµβάνεται ὡσ
συµφιλίωση δύο µεταξύ τουσ ἐχθρῶν.
Ὁ Θεόσ ποτέ δέν παύει νά εἶναι καί
στούσ ἐχθρούσ Του φίλοσ κατά τήν ἀγάπη
του. Ἀκριβῶσ γιά τόν λόγο αὐτό ὁ Ἅγιοσ
Ἰωάννησ ὁ Χρυσόστοµοσ ἑρµηνεύοντασ τόν
Ἀπόστολον Παῦλον γράφει: "καταλλάγητε
τù
ù Θεù
ù. καί οὐκ εἶπε καταλλάξατε ἑαυτοῖσ
τόν Θεόν, οὐ γάρ ἐκεῖνόσ ἐστιν ὁ
ἐχθραίνων, ἀλλ'ἡµεῖσ/ Θεόσ γάρ οὐδέποτε
ἐχθραίνει".
Ὁ Θεόσ γίνεται ἐχθρόσ καί κολαστική
δύναµη µόνον ἐξ ἐπόψεωσ τῶν κατά τήν
δική τουσ θέληση καί ἀντίληψη ἐκείνων πού
ἀντιτίθενται κατά τῆσ ἀγάπησ τοῦ Θεοῦ.
Γι' αὐτόν τόν λόγο ὁ ἄνθρωποσ καί
ὄχι ὁ Θεόσ καταλλάσσεται µέ τό µυστήριον
τοῦ Σταυροῦ καί µέ αὐτήν τήν καταλλαγή
µεταµορφώνεται ἀπό ἐχθρό σέ φίλο τοῦ
Θεοῦ καί ἔτσι ἡ δύναµη τοῦ Σταυροῦ
παρέχει τήν µέθεξη στήν ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ. Μέ τήν µόνιµη κατάσταση τῆσ

Θεώσεωσ τό µυστήριο τοῦ Σταυροῦ γίνεται
ἀνάσταση τῶν Θεουµένων3.
Τό µυστήριο αὐτό τοῦ Σταυροῦ, τό
ὁποῖον εἶναι τό µυστήριον τῆσ Ἀναστάσεωσ
τῶν Θεουµένων πού µετέχουν µόνιµα σ'
αὐτό, εἶναι ἐκείνη ἡ Θεία δύναµη, ἡ ὁποία
συνέχει
καί
µορφοποιεῖ
τήν
Ἱερά
Παράδοση, ἀλλά καί χωρίζει ἀπό Αὐτήν
τόν παλαιό κόσµο τῆσ πλάνησ καί τῆσ
ἀπώλειασ.
Ὅσοι ἀντιτίθενται στό θέληµα τοῦ
Θεοῦ εἶναι ἐχθροί τοῦ Θεοῦ µέ τίσ ἁµαρτίεσ
τουσ καί τήν τύφλωσή τουσ, ἀκόµη καί ὅταν
νοµίζουν ὅτι τά ἔχουν καλά µέ τόν Θεόν.
Ἄλλοι βλέπουν τόν Θεόν ἐχθραίνοντα παρά
τήν πραγµατικότητα τῆσ φιλίασ καί τῆσ
ἀγάπησ τοῦ Θεοῦ πρόσ αὐτούσ. Ἐξ αἰτίασ
τῆσ σκληρύνσεωσ τῶν συναισθηµατικά
ἀφελῶν καί ἐκείνων πού θεωροῦν ἤ
φαντάζονται τόν Θεόν ὡσ ἐχθρό, ἡ ἀγάπη
καί ἡ φιλία καί ἡ θεωτική χάρισ καί ἡ δόξα
καί ἡ βασιλεία καί ὁ τόποσ καί ἡ µονή τοῦ
Θεοῦ καταφθάνει στούσ ἀµετανόητουσ
ἀφελεῖσ καί ἐχθρούσ τοῦ Θεοῦ καί στούσ
πεπτωκότεσ ἀγγέλουσ ὡσ αἰώνιο πῦρ, σκότοσ
ἐξώτερον καί τόποσ βασάνων.
Σέ ἐκεῖνον τόν πιστόν πού δέν ἀνέβη
στό ὄροσ καί παραµένει ἐκτόσ τῆσ θεωρίασ
καί πρόσκαιρα µόνον ἔχει ἐξαγνισθεῖ
παραγγέλλει ὁ Ἁγιοσ Γρηγόριοσ ὁ Θεολόγοσ
"καπνιζόµενόν τε τό ὄροσ βλεπέτω καί
καταστραπτόµενον, ἀπειλήν τε ὁµοῦ καί
θαῦµα τοῖσ ἀνιέναι µή δυναµένοισ".
Καί περί κολάσεωσ ὁ Μέγασ
Θεολόγοσ διδάσκει τά ἑξῆσ: "Ὅστισ δέ ὑπό
τῆσ συζυγίασ χείρων ἐγένετο, καί τοσοῦτον
τù πυλù συνεσχέθη, ὡσ µή δυνθῆναι
ἐµβλέψαι πρόσ τά ἄνω καλούµενοσF ἄθλιοσ
οὗτοσ ἐµοί τῆσ τυφλώσεωσ, κἄν εὑρῇ τοῖσ
ἐνταῦθα/ καί τοσούτῳ πλέον, ὅσῳ περ ἄν
µᾶλλον ὑπό τῆσ εὐροίασ παίζηται, καί
πείθηται ἄλλο τι καλόν εἶναι πρό τοῦ ὄντοσ
καλοῦ, πονηρόν πονηρᾶσ δόξησ καρπόν
δρεπόµενοσ, ἤ ζόφον κατακριθῆναι, ἤ ὡσ
πῦρ ἰδεῖν, ὅν ὡσ φῶσ οὐκ ἐγνώρισεν".
3

2

Ρωµανίδη, ∆ογµατική Α΄, Θεσσαλονίκη 1999, ∆΄
ἔκδ. σελ. 137.

Α΄ Κορινθ. 4, 8 καί Β΄Τιµ. 2, 12, Ρωµ. 8, 17.
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Νά περάσουν οἱ προσευχέσ καί οἱ
ψαλµοί ἀπό τόν νοῦ στό πνεῦµα τοῦ κάθε
πιστοῦ.
Αὐτό σηµαίνει "προσεύξοµαι τῷ
πνεύµατι, προσεύξοµαι δέ καί τῷ νοB. Ψαλῶ
τῷ πνεύµατι, ψαλῶ δέ καί τῷ νοB"6
Αὐτή εἶναι ἡ κυρίωσ µετάνοια, µέ
τήν ὁποία ἀρχίζει ἡ µετατροπή τῶν
διαβλητῶν παθῶν σέ ἀδιάβλητα, πού
ὁδηγεῖ στή Θέωση, δηλ. στήν κατάργηση
τῶν παθῶν καί στήν φανέρωση τησ
βασιλείασ τοῦ Θεοῦ στή ζωή µασ.

Τά ἀδιάβλητα καί τά διαβλητά πάθη
Συνέπεια τῆσ πτώσεωσ εἶναι ἡ
ἐµφάνιση τῶν ἀδιαβλήτων παθῶν, τά
ὁποῖα ἑκουσίωσ ἀνέλαβε ὁ Υἱόσ καί Λόγοσ
τοῦ Θεοῦ µέ τήν ἐνανθρώπησή Του, γιά νά
ἀπελευθερώσει ἀκριβῶσ τούσ ἀνθρώπουσ
ἀπό αὐτά τά πάθη.
Τά
ἀδιάβλητα
πάθη
ὅµωσ
µεταβάλλονται σέ διαβλητά, σ᾿ αὐτούσ πού
ἔχουν σκοτισµένη τήν καρδιά ἀπό τούσ
λογισµούσ τῆσ διάνοιασ, πού ἀντικαθιστοῦν
τόν φωτισµό τοῦ Ἁγίου Πνεύµατοσ στόν
ἐσωτερικό ἄνθρωπο, καί ἔτσι µετατρέπεται
ἡ ἀνιδιοτελήσ ἀγάπη σέ ἰδιοτελῆ.
Σέ αὐτή τήν πεπτωκυῖα κατάσταση
οἱ ἄνθρωποι "φάσκοντεσ εἶναι σοφοί
ἐµωράνθησαν, καί ἤλλαξαν τήν δόξαν τοῦ
ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁµοιώµατι εἰκόνοσ
φθαρτοῦ ἀνθρώπου καί πετεινῶν καί
τετραπόδων καί ἑρπετῶν"4.
Ὅποιοσ δηλ. ἀγνοεῖ τήν ἀσθένεια
τῆσ καρδιᾶσ του, µεταµορφώνει τόν Θεό σέ
ὁµοίωµα τῆσ ἀσθένειάσ του, πού εἶναι ἡ
ἰδιοτελήσ ἀγάπη.
Μέ αὐτόν τόν τρόπο φαντάζεται τόν
Θεόν ὄχι ὡσ θεραπευτή τῆσ ἄρρωστησ
ἰδιοτέλειάσ του, ἀλλά ὅτι ἱκανοποιεῖ αὐτήν
µέσῳ τῆσ εὐδαιµονίασ, εἴτε στόν παρόντα
κόσµον ἤ σέ ἄλλον.5

Ποιοί εἶναι οἱ Προφῆτεσ
τῆσ πρώτησ Ἐκκλησίασ;
Ναοί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατοσ καί µέλη
τοῦ σώµατοσ τοῦ Χριστοῦ µασ εἶναι κατ᾿
ἐξοχήν αὐτοί πού ὁ Ἀπόστολοσ Παῦλοσ
ἀριθµοῖ στήν Α΄ Κορ. 12, 28, δηλ., πρώτα οἱ
Ἀπόστολοι καί οἱ Προφῆτεσ πού ἔφτασαν
στήν Θεοπτία ἐν Χριστῷ.
∆ηλ. στήν ἀποκάλυψη καί στήν
φανέρωση τοῦ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν
στήν ζωή τουσ.
Σέ αὐτούσ ἀναφέρεται ὁ οὐρανοQ
βάµων Παῦλοσ στό προhµιο τοῦ ὁρισµοῦ τῆσ
Ἐκκλησίασ κατά τάξιν λέγοντασ:
"Εἴτε δοξάζεται ἕν µέλοσ, συγχαίρει
πάντα τά µέλη."7
Τό ρῆµα δοξάζεται σηµαίνει θεοῦται!
∆ηλ.
σηµαίνει
φανέρωση
τοῦ
Χριστοῦ µασ στήν ζωή τοῦ δοξαζοµένου
µέλουσ τῆσ Ἐκκλησίασ.
Σηµαίνει Θεία ἀποκάλυψη ἐν
Πνεύµατι.
Σηµαίνει θέωση!
Πρόκειται γιά ἐκεῖνο τό µυστήριο τό
ὁποῖο "κατά ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη" στόν
Ἀπόστολο Παῦλο! Σέ ἄλλεσ γενεέσ δέν
γνωρίσθηκε στούσ υἱούσ τῶν ἀνθρώπων,
ὅπωσ τώρα ἀποκαλύφθηκε στούσ Ἁγίουσ
Ἀποστόλουσ τοῦ Χριστοῦ καί στούσ
Προφῆτεσ ἐν Πνεύµατι! 8

Ὁ σκοπόσ τῆσ πνευµατικῆσ ζωῆσ
εἶναι ἡ Θέωση
Ὁ
Θεῖοσ
Ἀποστολοσ
Παῦλοσ
φλέγεται ἀπό τόν πόθο νά κάνει κοινωνούσ
τῆσ πνευµατικῆσ καταστάσεωσ, πού ὁ ἴδιοσ
βιώνει, ὅλουσ τούσ ἀδελφούσ του.
Νά γίνει δηλ. ὁ ἔσω ἄνθρωποσ, ἡ
καρδιά, κάθε πνευµατικοῦ του ἀδελφοῦ,
τόποσ προσευχῆσ καί φανερώσεωσ τῆσ
δόξησ τοῦ Χριστοῦ.
4

6

5
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Ρωµ. 1, 22f23.
Πρόκειται δηλ. γιά τήν ἐσφαλµένη καί
πεπλανηµένην ἀντίληψη τῆσ Φραγκολατινικῆσ
παραδόσεωσ πού ἀκολούθησε τίσ ἑτεροδιδασκαλίεσ
τοῦ Αὐγουστίνου.

Α΄Κορ. 14, 15.
Α΄Κορ. 12, 27.
8
Ἐφεσ. 3, 5. Ἐκεῖνα τά µέλη πού δέν ἔφθασαν στήν
Θέωση, εἶναι τά ὑπόλοιπα µέλη τῆσ Ἐκκλησίασ πού
ἀναφέρονται στήν Α΄ Κορ. 12, 28.
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Μέ τό κοσµοσωτήριο ἔργο Του ὁ
Κύριόσ µασ καί Θεόσ µασ προκατέλαβε καί
ἀνακατασκεύασε ἤδη τό µέλλον µασ, ἀφοῦ
"ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν Οὐρανῶν" καί µᾶσ
ἔδωσε τήν δυνατότητα νά τό προγευόf
µαστε, ὅπωσ ἔγινε στό Θαβώρ, καί γίνεται
πάντα στό Μυστήριο τῶν Μυστηρίων τῆσ
Θείασ Εὐχαριστίασ, ὅπου καθένασ µασ θεάf
ται τήν δόξαν τοῦ Χριστοῦ µασ "καθώσ
δύναται".

Ὁ προσευχόµενοσ ἐν Πνεύµατι βλέπει
τόν Χριστόν µασ "δι᾿ ἐσόπτρου ἐν
αἰνίγµατι", ἐνῶ ὁ Θεούµενοσ Τόν βλέπει
"πρόσωπον πρόσ πρόσωπον", γι᾿ αὐτό καί οἱ
δύο καταστάσεισ ὀνοµάζονται θεωρία Θεοῦ
ἐν Χριστῷ δι᾿ Ἁγίου Πνεύµατοσ.
Ἔτσι γίνεται σαφέσ ὅτι ἡ ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ µασ καί ἡ ἐµφάνισή Του ἔγινε
καί γίνεται γιά τήν θέωση ἐκείνων πού εἶναι
κατάλληλα προετοιµασµένοι.
Ἡ ἐµφάνιση αὐτή δέν ἔγινε µόνον σέ
ὁρισµένουσ "τυχερούσ" πού βρέθηκαν στά
Ἱεροσόλυµα κατά τά γεγονότα τῶν Παθῶν,
τῆσ Ἀναστάσεωσ, τῆσ Ἀναλήψεωσ καί τῆσ
Πεντηκοστῆσ, ἀλλά γίνεται σέ ὅλουσ πού
θέλουν νά ἀκολουθήσουν τόν ἴδιο δρόµο
θεραπείασ τῆσ ἀσθένειασ τῆσ ἰδιοτέλειασ,
γιά τήν ἀπόκτηση τῆσ ὑγείασ τῆσ
ἀνιδιοτέλειασ.
Ἡ Θέωση δέν ἀφορᾶ µόνον σέ
ἐκείνουσ πού βρέθηκαν στό περιβάλλον τοῦ
Χριστοῦ µασ, ἀλλά σέ ὅλουσ καί σέ ὅλον τόν
κόσµο.
Αὐτό ἀκριβῶσ σηµαίνει ἡ παρουσία
προφητῶν στίσ ἐνορίεσ, πού ἱδρύονται ἀπό
τούσ Ἁγίουσ Ἀποστόλουσ µακριά ἀπό τά
Ἱεροσόλυµα.
Κατά τούσ Θεοφόρουσ ∆ιδασκάλουσ
καί Πατέρεσ τῆσ Ἁγιωτάτησ Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίασ µασ Γρηγόριον τόν Παλαµᾶν
καί Μᾶρκον τόν Εὐγενικόν ἡ ἐµπειρία τοῦ
Θείου δέν ἔχει νά κάνει µέ τήν χωρική
µετάβαση σέ πνευµατικούσ κόσµουσ ἀλλά
µέ τήν χρονική πρόγευση τῶν µελλόντων
ἀγαθῶν ἤδη, καί ὄχι µόνον ἐν Πνεύµατι,
ἀλλά καί ἐν σώµατι (!), ἄρα στόν ἐνεστῶτα
καί παρόντα κόσµο, στόν ὁποῖο ὁ τρόποσ
τῆσ ζωῆσ µασ προδιαγράφει τήν µέλλουσα.
Ἡ πρόγευση αὐτή εἶναι τοῦ ἰδίου
τοῦ Θεοῦ γιά τόν καθένα ἀπό ἐµᾶσ πού,
ἀλοίµονο, θά δεῖ "ὡσ πῦρ ... Ὅν ὡσ φῶσ οὐκ
ἐγνώρισεν".9

Ὑπάρχουν σήµερα Προφῆτεσ, ὅπωσ τούσ περιγράφει ὁ
Ἀπόστολοσ Παῦλοσ;
Ὁ Ἁγιοσ Χαραλάµπησ, ὁ διά Χριστόν Σαλόσ,
ἐπιβεβαιώνει µέ τά χαρίσµατα πού τόν στόλισε τό Πανάγιον
Πνεῦµα, ὅτι Ἰησοῦσ Χριστόσ ὁ Αὐτόσ καί χθέσ καί σήµερον καί
εἰσ τούσ αἰῶνασ.

Ὅ,τι ὁρατό καί ἀόρατο
ὑπάρχει, τό προσδιορίζουµε διά τῆσ Χάριτοσ

9

Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου, λόγοσ 21οσ, Εἰσ τόν Μ.
Ἀθανάσιον, 2, ΒΕΠΕΣ 59, 149, 13.
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τοῦ Ἁγίου Πνεύµατοσ µέ τήν ζωή µασ καί
τίσ ἐπιλογέσ µασ.10
Μετά τήν Ἀνάσταση, ὁ Κύριόσ µασ
ἐµφανίζεται µόνον γιά τήν θέωση καί τήν
τελείωση τῶν µαθητῶν του στόν ἱστορικό
χρόνο τῆσ ἐπί γῆσ Παρουσίασ του στά
Ἱεροσόλυµα, καί σέ µᾶσ, "ὅσοι ἔλαβον
Αὐτόν", πάντα, µέχρι νά φύγουµε γιά τήν
ἄνω Ἱερουσαλήµ, καί δέν ἐµφανίζεται στόν
κόσµο, γιατί ὁ κόσµοσ δέν Τόν γνώρισε καί
δέν θά Τόν γνωρίσει καί οὔτε θά ἄντεχε νά
Τόν δεῖ!
"Ἔτι µικρόν καί ὁ κόσµοσ µε οὐκέτι
θεωρεῖ, ὑµεῖσ δέ θεωρεῖτέ µε".11
Γιά τόν κόσµο ὑπάρχει µόνον τό κενό
µνηµεῖο!...

Τόν Θεοφόρο Ἀπόστολο ἀπασχόλησε
τό ζήτηµα τῶν ἀδελφῶν στήν Κόρινθο πού
εἶχαν τό χάρισµα τῶν γενῶν τῶν γλωσσῶν,
οἱ ὁποῖοι τελοῦσαν τίσ ἀκολουθίεσ
σιωπηλῶσ ἐν Πνεύµατι καί ὠφελοῦσαν
µόνον τόν ἑαυτό τουσ, ὄχι ὅµωσ καί τούσ
ἰδιῶτεσ, πού δέν ἀντιλαµβάνονταν, ποιά
στιγµή νά ποῦν τό "Ἀµήν"13.
Τονίζει ὁ Θεῖοσ Ἀπόστολοσ ὅτι
ἐκεῖνοσ πού ψάλλει Πνεύµατι καλῶσ
εὐχαριστεῖ,
"ἀλλά
ὁ
ἕτεροσ
οὐκ
οἰκοδοµεῖται,"14 διότι "οὐδείσ ἀκούει"15 γιά
νά ὠφεληθεῖ καί ἐκεῖνοσ:
"τί ὑµᾶσ ὠφελήσω, ἐάν µή ὑµῖν
λαλήσω".16
Ὁρισµένα εἶναι "τά γένη φωνῶν ἐν τù
κόσµῳ καί οὐδέν ἄφωνον".17 Ἔτσι ἐάν
κάποιοσ µεταχειρισθεῖ ἄδηλη φωνή δέν εἶναι
δυνατόν ὁ ἄλλοσ νά ἀντιδράσει σέ κάτι τό
ὁποῖο δέν ἀκούγεται.18
Μέ αὐτόν τόν τρόπο, ἐκεῖνοσ πού δέν
ἔχει ἀκόµη τό χάρισµα τῆσ προσευχῆσ καί
τῶν ψαλµῶν στόν ἔσω ἄνθρωπο, ἔχει
ἀνάγκη νά ἀκούσει τήν δύναµη τῆσ φωνῆσ19,
µετέχοντασ µέ τό "Ἀµήν" καί ἔτσι νά
ὠφελεῖται καί αὐτόσ.

Τά γένη γλωσσῶν
ὡσ χάρισµα τοῦ Θεοῦ
καί "οἱ γλωσσολαλιέσ" τῶν πλανεµένων
ΠροτεσταντῶνQΠεντηκοστιανῶν

Τά κατώτερα ἀπό τά χαρίσµατα τῶν
µελῶν τῆσ Ἐκκλησίασ εἶναι τά "γένη
γλωσσῶν", τά ὁποῖα εἶναι κοινά σέ ὅλα
σχεδόν τά µέλη, δηλ. οἱ προσευχέσ καί οἱ
ψαλµοί ἐν τῇ καρδίᾳ.
Ἔτσι ὁ Ἀπόστολοσ Παῦλοσ, καίτοι
συγγαταλέγει τόν ἑαυτό του στήν πρώτη
θέση µεταξύ τῶν Ἀποστόλων, γράφει:
"εὐχαριστῶ τù Θεù µου πάντων ὑµῶν
µᾶλλον γλώσσαισ λαλῶν...",12διότι ἔχει τά
γένη τῶν γλωσσῶν, ὅπωσ ὅλα (σχεδόν) τά
µέλη.
Τό γεγονόσ ὅτι ψάλλει διά τοῦ
Πνεύµατοσ ἐν τῇ καρδίᾳ, ἀλλά καί διά τοῦ
νοόσ, δηλώνει ὅτι πρόκειται γιά ψαλµούσ
τῆσ Παλαιᾶσ ∆ιαθήκησ, πού δέν ἔχουν
καµµία σχέση µέ τίσ διάφορεσ πεπλανηµένεσ
διδασκαλίεσ περί γλωσσολαλιᾶσ τῶν
Προτεσταντῶν κυρίωσ, ἀλλά καί πολλῶν
Λατίνων στήν Ἀµερική, ἀλλά καί στήν
Εὐρώπη καί στήν Ἑλλάδα τελευταία!

Γεννιέται τό ἐρώτηµα, ποιοί εἶναι οἱ
ἰδιῶτεσ καί ποιοί οἱ ἄπιστοι πού ἀναφέρει ὁ
Μέγασ Παῦλοσ;
Ἰδιῶτεσ
εἶναι
ἐκεῖνοι
πού
βαπτίσθηκαν ἐν ὕδατι εἰσ ἄφεσιν ἁµαρτιῶν
καί πού βρίσκονται στήν κατάσταση τῆσ
καθάρσεωσ, ἀλλά δέν ἔχουν λάβει τό
χάρισµα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατοσ ἀκόµη, πού
προσεύχεται στήν καρδιά τουσ, καί γιαὐτό
δέν ἀποτελοῦν ἀκόµη µέλη τοῦ σώµατοσ τοῦ
Χριστοῦ.
Ἄπιστοι εἶναι ἐκεῖνοι πού δέν ἔχουν
ἀκόµη εἰσέλθει στό στάδιο τῆσ καθάρσεωσ.20
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Α΄ Κορ. 14, 16.
Α΄ Κορ. 14, 17.
15
Α΄ Κορ. 14, 7f11.
16
Α΄ Κορ. 14, 6.
17
Α΄ Κορ. 14, 10.
18
Α΄ Κορ. 14, 7f11.
19
Α΄ Κορ. 14, 11.
20
Α΄ Κορ. 14, 22f24.
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Ἀφοῦ "Ἁγίῳ Πνεύµατι πᾶσα ψυχή ζωοῦται καί
καθάρσει ὑψοῦται, λαµπρύνεται, τῇ Τριαδικῇ
Μονάδι ἱεροκρυφίωσ".
11
Ἰωάν. 14,19.
12
Α΄Κορ. 14, 18.
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Ὁ φωτισµόσ τοῦ ἔσω ἀνθρώπου
ἀποτελεῖ µόνον τήν ἀρχή τῆσ θεραπείασ τοῦ
ἀνθρώπου, ἐνῶ ἡ τελείωση τῆσ θεραπείασ
του εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ Θεοπτία, δηλ. ὁ
δοξασµόσ ἤ ἡ Θέωση. Αὐτό ἀκριβῶσ
φανερώνεται µέ τό "νά ἐπιδιώκετε τήν
ἀγάπη καί τά πνευµατικά µέ ἰδιαίτερο
ζῆλο, κυρίωσ δέ νά ἐπιδιώκετε τόν δοξασµό
δηλ. τήν θέωση" (=µᾶλλον δέ ἵνα
προφητεύητε).21 Τό ἴδιο σηµαίνει καί ἡ
προτροπή τοῦ Θείου Παύλου "θέλω ὅλοι νά
προσεύχεστε µέ ὕµνουσ καί ψαλµούσ στήν
καρδιά σασ ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι, κυρίωσ ὅµωσ
νά φθάσετε στήν Θεοπτία ἐν Χριστῷ, ἡ
ὁποία εἶναι ὁδηγόσ εἰσ πᾶσαν τήν
ἀλήθεια"22.
Ἡ Θέωση, πρίν ἀπό τήν ἔνδοξη
ἐµφάνιση τοῦ Χριστοῦ µασ, ὅταν θά γίνει ἡ
ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, εἶναι ἡ τελειοποίηση
τοῦ φωτισµένου. Πρόκειται γιά προσωρινή
κατάσταση, γιατί µετά τήν Θεοπτία ἐν
Χριστῷ αὐτόσ πού ἔφτασε στήν Θέωση
ἐπανέρχεται στόν φωτισµό. Κατά τήν
διάρκεια τῆσ Θεοπτίασ οἱ προφητεῖεσ
καταργοῦνται, οἱ γλῶσσεσ παύονται καί ἡ
γνώση καταργεῖται, ἐνῶ ἡ ἀγάπη "οὐδέποτε
ἐκπίπτει" (Α΄ Κορ. 13, 8).

Αὐτή ἡ ἑνότητα τῆσ φύσεωσ κάνει
κατανοητή τήν µετάδοση τῆσ ἀσθένειασ καί
τῆσ φθορᾶσ, µέ τόν ἴδιο τρόπο, πού ἀπό µία
σάπια ρίζα µόνον σάπιοι καρποί εἶναι
δυνατόν νά προέλθουν. Μέ αὐτό τόν τρόπο
κατανόησαν
τό
ζήτηµα
καί
οἱ
ἐπιφανέστεροι ἀπό τούσ Ἕλληνεσ Πατέρεσ
τῆσ Ἐκκλησίασ µασ.23
" Ἀλλ' εἴποι τισ ἄν, ναί παρώλισθεν ὁ
Ἀδάµ, καί τῆσ θείασ ἀλογήσασ ἐντολῆσ
φθορᾷ καί θανάτῳ κατεδικάζετο· εἶτα πῶσ
ἁµαρτωλοί δι' αὐτόν κατεστάθησαν οἱ
πολλοί; Τί πρόσ ἡµᾶσ τά ἐκείνου πταίσµατα;
πῶσ δέ ὅλωσ οἱ µήπω γεγενηµένοι
καταδεδικάσµεθα σύν αὐτῷ, καίτοι Θεοῦ
λέγοντοσ:
]οὐκ ἀποθανοῦνται πατέρεσ ὑπέρ
τέκνων,
] οὔτε τέκνα ὑπέρ πατέρων,
ψυχή ἡ ἁµαρτάνουσα αὐτή ἀποθανεῖται;
Οὐκοῦν ψυχή ἡ ἁµαρτάνουσα αὐτή ἀπο]
θανεῖται.
Ἁµαρτωλοί δέ γεγόναµεν διά τῆσ
παρακοῆσ τοῦ Ἀδάµ διά τοιόνδε τρόπον:
Πεποίητο µέν γάρ ἐπί ἀφθαρσίᾳ καί ζωῇ, ἦν
δέ αὐτῷ καί ὁ βίοσ ἁγιοπρεπήσ ἐν τù
παραδείσῳ τῆσ τρυφῆσ, ὅλον ἦν καί διά
παντόσ ἐν θεοπτίαισ ὁ νοῦσ, ἐν εὐδείᾳ δέ καί
γαλήνῃ τό σῶµα, κατηρεµούσησ ἁπάσησ
αἰσχρᾶσ ἡδονῆσ/ οὐ γάρ ἦν ἐκτόπων
κινηµάτων θόρυβοσ ἐν αὐτù. Ἐπειδή δέ
πέπτωκεν ὑφ᾿ ἁµαρτίαν καί κατώλισθεν εἰσ
φθοράν, ἐντεῦθεν εἰσέδραµον τήν τῆσ
σαρκόσ φύσιν ἡδοναί τε καί ἀκαθαρσίαι,
ἀνέφυ δέ καί ὁ ἐν τοῖσ µέλεσιν ἡµῶν
ἀγριαίνων νόµοσ. Νενόσηκεν οὖν ἡ φύσισ
τήν ἁµαρτίαν διά τῆσ παρακοῆσ τοῦ ἑνόσ,
τοὔτέστιν
Ἀδάµ/
οὕτωσ
ἁµαρτωλοί
κατεστάθησαν οἱ πολλοί, οὐχ ὡσ τù Ἀδάµ
συµπαραβεβηκότεσ, οὐ γάρ ἦσαν πώποτε,
ἀλλ᾿ ὡσ τῆσ ἐκείνου φύσεωσ ὄντεσ τῆσ ὑπό
νόµον πεσούσησ τόν τῆσ ἁµαρτίασ ...
ἠρώστησεν ἡ ἀνθρωπίνη φύσισ ἐν Ἀδάµ διά

Ἡ µετάδοση τοῦ Προπατορικού
ἁµαρτήµατοσ
Ὁ θάνατοσ ὑπάρχει στόν κόσµο σάν
κάποιο παράσιτο, παρά τήν θέληση τοῦ
Θεοῦ. Ὁ Θεόσ δέν θέλει τόν θάνατο. Ἐν
τούτοισ ὅµωσ δέν ἐνεργεῖ τήν καταστροφήν
του, µέχρισ ὅτου ἑτοιµάσει τούσ ἀνθρώπουσ
γιά ἀποδοχή τῆσ ζωῆσ.
Ὁ Ἀδάµ εἶναι γενάρχησ, δηλ. ἡ
φυσική ρίζα τοῦ ἀνθρωπίνου γένουσ.
Στόν βαθµό πού οἱ ἄνθρωποι
συνδεόµαστε µέ τόν προπάτορα µέ τήν
βιολογική µασ γέννηση, κληρονοµοῦµε καί
τήν φύση ἐκείνου πού ἔπεσε στήν ἁµαρτία
καί τήν φθορά.

23

Ἅγιοσ µέγασ Κύριλλοσ Ἀλεξανδρείασ, PG 74, 789,
785, Ἀναστάσιοσ Σιναaτησ, PG, 89, 796 καί ὁ Ἅγιοσ
Ἰωάννησ ὁ Χρυσόστοµοσ, PG, 60, 477, 475.
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τῆσ παρακοῆσ τήν φθοράν, εἰσέδυ τε οὕτωσ
αὐτήν τά πάθη..."24

ἀπεθανατίζετο, θεούµενοσ κατά Χάριν καί
µετοχήν.25
«Εἰ µέν οὖν», λέγει καί ὁ Ἅγιοσ
Γρηγόριοσ ὁ Θεολόγοσ, «ἐµείναµεν ὅπερ
ἦµεν (ἀναµάρτητοι) καί τήν ἐντολήν
ἐφυλάξαµεν, ἐγενόµεθα ἄν (θά ἐγενόµεθα),
ὅπερ οὐκ ἦµεν, τῷ ξύλῳ τῆσ ζωῆσ
προσελθόντεσ, µετά τό ξύλον τῆσ γνώσεωσ.
Καί τί γεγονότεσ; (τί θά εἴχαµε γίνει;).
Ἀπαθανατισθέντεσ καί Θεῷ πλησιάσαν]
τεσ»26.
Tό ξύλον τῆσ ζωῆσ ὑπῆρχε ἐν µέσῳ
τοῦ Παραδείσου.
Τό ξύλον τῆσ ζωῆσ ἦν ὁ Χριστόσ!
Ἀπό ποῦ τό συµπεραίνουµε αὐτό;
Τό ἑρµηνεύουν ὅλοι οἱ Ἅγιοι
Πατέρεσ.
Τό ὑπερτονίζει ἡ Ἁγία µασ Ἐκκλησία
συνεχῶσ µέ τήν ὑµνογραφία τησ καί
ἰδιαίτερα στήν ὑµνολογία τῶν Χριστουγένf
νων.
Ἀλλά καί κάθε ἱερεύσ προετοιf
µάζοντασ τήν Προσκοµιδήν κάθε φορά πρίν
τελέσει τήν ἀναίµακτον λατρείαν λέγει:
«Ἑτοιµάζου Βηθλεέµ ἤνοικται πᾶσιν
ἡ Ἑδέµ, εὐτρεπίζου Εὐφραθᾶ ὅτι τό ξύλον
τῆσ ζωῆσ ἐν τῷ σπηλαίῳ ἐξήνθησεν ἐκ τῆσ
Παρθένου. Παράδεισοσ καί γάρ ἡ ἐκείνησ
γαστήρ ἐδείχθη νοητόσ, ἐξ ἧσ τό θεῖον
φυτόν, ἐξ οὗ φαγόντεσ ζήσοµεν, οὐχί δέ ὥσ
ὁ Ἀδάµ τεθνηξόµεθα. Χριστόσ γεννᾶται τήν
πρίν πεσοῦσαν ἀναστήσων εἰκόνα.»
Τό ξύλον τῆσ ζωῆσ ἦταν ἐδώδιµο
µόνον τοῖσ τῷ θανάτῳ µή ὑποκειµένοισ
κατά τον Ἅγιον Ἰωάννην τόν ∆αµασκηνόν.
Τότε, ἐάν οἱ πρωτόπλαστοι δέν
ἁµάρταναν, θά ἐπλησίαζαν τόν Θεόν κατά
τόν Ἅγιον Γρηγόριον τόν Θεολόγον, θά
ἐθεοῦντο κατά Χάριν καί µετοχήν, καί θα
ἐκληρονόµουν τήν αἰώνιον ζωήν, τήν
ἡτοιµασµένην ἀπό καταβολῆσ κόσµου διά
τούσ ἀξίουσ.

Βλεπουµε, λοιπόν, ὅτι εἰσ τήν καθ᾿
ἡµᾶσ Ἀνατολήν ἡ πτῶσισ νοεῖται ὡσ
ἀποτέλεσµα τῆσ ἀποµακρύνσεωσ τοῦ ἰδίου
τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τῆσ θείασ ζωῆσ.
Γιά
τήν
ἀσθένεια
δέ
πού
ἐπακολούθησε καί τήν φθορά τῆσ
ἀνθρώπινησ
φύσεωσ,
αἴτιοσ
πάντων
θεωρεῖται ὁ ἴδιοσ ὁ ἄνθρωποσ, πού ἦλθε σέ
συνεργασία µέ τόν διάβολο.
Ἀντιθέτωσ, στή ∆ύση καί στούσ
θεολόγουσ πού ἔφεραν τήν ∆ύση στήν
Ἑλλάδα, ὅλα τά κακά τοῦ κόσµου
προέρχονται δήθεν ἀπό τό τιµωρητικό
θέληµα τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἴδιοσ δέ ὁ σατανᾶσ
θεωρεῖται ὡσ ἁπλό τιµωρητικό ὄργανο τοῦ
Θεοῦ!

Περί τῆσ κατ’ εἰκόνα
καί καθ’ ὁµοίωσιν δηµιουργίασ
Ναύπακτοσ,
Πέµπτη τῆσ Θείασ Ἀναλήψεωσ 2006
Λίαν ἀγαπητέ µοι Γέροντα π. Συµεών!
Χριστόσ Ἀνέστη!
Σᾶσ στέλνω σύντοµη ἀπάντηση
σχετικά µέ τό µέγα µυστήριο τῆσ
ἐνανθρωπήσεωσ τοῦ Χριστοῦ µασ, πού
ἀπησχόλησε τούσ Πατέρεσ τῆσ Ἁγίασ Ἄννησ,
µετά τά ὅσα µή ὀρθά ἔγραψε ὁ κ.
Καλλίνικοσ στήν Κάλυµνο καί ἔπεσε καί
πέφτει συνεχῶσ σέ µέ µεγάλα δογµατικά καί
Θεολογικά λάθη, ἐλλείψει γραµµατικῶν καί
Θεολογικῶν γνώσεων.
Εἰσαγωγικά
1. Ἐάν ὁ πρωτόπλαστοσ δέν
ἁµάρτανε κατά τόν Μέγαν Βασίλειον θά
προσήγετο εἰσ τό ξύλον τῆσ ζωῆσ ἀπό τό
ὁποῖο
θά
µετελάµβανε
καί
θά

25
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Ἑρµηνεία εἰσ τήν πρόσ Ρωµαίουσ ἐπιστολήν, PG, 74,
788f789.
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Μ. Βασιλείου, ΒΕΠΕΣ, 54, 99
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, PG, 36, 612

ἐκκλησιολογίαν, µιά καί διδάσκει ὅτι
σώζουν καί οἱ Λατῖνοι καί οἱ Προτεστάντεσ
καί οἱ Μονοφυσίτεσ, ἀλλά καί ὁ "θεόσ" τῶν
ἑτεροθρήσκων, τῶν Μωαµεθανῶν, τῶν
Ἰνδουιστῶν, τῶν Βουδιστῶν καί ὅλου τοῦ
συνονθυλεύµατοσ τοῦ σατανᾶ...
Ὁ Οἰκουµενισµόσ ἀποτελεῖ ἀναQ
τροπήν τοῦ Μυστηρίου τῆσ Θείασ
Οἰκονοµίασ!

Ἐπί τοῦ θέµατοσ
2. Ὅσον ἀφορᾶ τά γραφόµενα ἀπό
τόν κ. Καλλίνικον ἔχω νά Σᾶσ παρατηρήσω
τά ἑξῆσ:
Ἀκόµη καί ὁ καθηγητήσ τῆσ
Θεολογίασ τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν καί
Κοσµήτωρ π. Γεώργιοσ Μεταλληνόσ διαf
κριτικά τοῦ ἀπάντησε, ὅτι εἶναι ἄνευ
σηµασίασ γιά τήν πνευµατική µασ ζωή τά
γραφόµενά του.
Ἡ αἵρεση πολεµήθηκε ἀπό τούσ
Ἁγίουσ Πατέρεσ, γιατί ἡ ἀλλοίωση τοῦ
δόγµατοσ καί τῆσ Πίστεωσ εἶχε συνέπειεσ
στήν πνευµατική µασ ζωή καί ἦταν ὀλέθρια
γιά τήν σωτηρία µασ.
Ὁ κ. Καλλίνικοσ ἐπιµένει νά
ἀσχολεῖται µέ καθ’ ὑπόθεσιν διατυπωQ
θεῖσεσ
προτάσεισ
(µέ
ὑποθετικήν
θεολογίαν), πού δέν ἔχουν καµµία συνέπεια
στήν Πίστη µασ, ἀφοῦ ὅλοι ὁµολογοῦµε στό
Σύµβολο τῆσ Πίστεωσ ὅτι «Πιστεύουµε εἰσ
ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν ... δι’ ἡµᾶσ τούσ
ἀνθρώπουσ καί διά τήν ἡµετέραν σωτηρίαν
κατελθόντα
ἐκ
τῶν
οὐρανῶν
καί
σαρκωθέντα ἐκ Πνεύµατοσ Ἁγίου και
Μαρίασ τῆσ Παρθένου καί ἐνανθρω]
πήσαντα».

Ποιά ἦταν ἡ βούληση τοῦ Θεοῦ, ἐάν
δέν ἁµάρτανε ὁ Ἀδάµ καί ἄν θά
σαρκωνόταν ὁ Χριστόσ µασ, τοῦ Ἀδάµ µή
ἀποστατήσαντοσ, τό θέµα αὐτό ἀποτελεῖ
πρόβληµα καθ’ ὑπόθεσιν, µή σωτηριοQ
λογικό.
Ἀφοῦ ὁ Ἀδάµ ἁµάρτησε, καί ὁ
Χριστόσ µασ ἐνηνθρώπησε δι’ ἡµᾶσ τούσ
ἀνθρώπουσ καί διά τήν ἡµετέραν σωτηρίαν,
ἐκ Πνεύµατοσ Ἁγίου καί Μαρίασ τῆσ Παρf
θένου, θέµα πλέον ὑποθετικῆσ θεολογίασ,
ἐσφαλµένα ὅπωσ τό ἀντιλαµβάνεται ὁ κ.
Καλλίνικοσ, δέν τίθεται.
Οἱ Ἅγιοι Πατέρεσ γιά
τήν Θεία ἐνανθρώπηση
3. Καί οἱ Ἅγιοι Πατέρεσ χρησιµοf
ποίησαν τόν καθ’ ὑπόθεσιν συλλογισµόν,
γιά νά µᾶσ κάνουν νά νοσταλγήσουµε τήν
αἰώνια Πατρίδα µασ, ἀλλά καί καταφατικά
γιά νά προσεγγίσουν τό µέγα µυστήριο τῆσ
Θείασ ἐνανθρωπήσεωσ, ἐλλαµπόµενοι ὅµωσ
ἀπό τίσ ἀκτῖνεσ τοῦ Παναγίου Πνεύµατοσ,
ὅπωσ θά δοῦµε στή συνέχεια.
Τώρα, ἀφοῦ οἱ Πρωτόπλαστοι
ἔπεσαν, καί ὁ Κύριοσ ἐνηνθρώπησε δι’ ἡµᾶσ
τούσ ἀνθρώπουσ καί διά τήν ἡµετέραν
σωτηρίαν, αὐτή εἶναι ἡ Πίστισ µασ καί
αὐτήν ὁµολογοῦµε στό Σύµβολο τῆσ
Πίστεώσ µασ!
Καί οὐδείσ τό ἀµφισβητεῖ!
Ὅλοι οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι ἔχουµε
τήν αὐτήν Πίστιν τήν ἅπαξ τοῖσ Ἁγίοισ
παραδοθεῖσαν!

Αἵρεση ἀποτελεῖ ἡ ἀλλοίωση ἤ ἡ
ἀπόρριψη τῆσ Πίστεωσ στην Ἁγία Τριάδα,
στήν Θεότητα τοῦ Κυρίου µασ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, στήν Ὁµοουσιότητα τοῦ Υἱοῦ
πρόσ τόν Πατέρα, στήν Θεότητα τοῦ
Παναγίου Πνεύµατοσ, στίσ δύο φύσεισ τοῦ
Χριστοῦ µασ καί στίσ δύο θελήσεισ καί
ἐνέργειεσ, στήν ἀειπαρθενία τῆσ Ὑπεραγίασ
Θεοτόκου µασ, ἡ ἀπόρριψη τῶν Ἁγίων
Εἰκόνων, στίσ ὁποῖεσ προσκυνοῦµε σχετικῶσ
καί ὄχι λατρευτικῶσ τόν Κύριόν µασ Ἰησοῦν
Χριστόν, τήν Παναγία µασ, τούσ Ἁγίουσ µασ
καί τιµᾶµε τά ζωοποιά γεγονότα πού
συνδέονται µέ τήν σωτηρία µασ, ἀφοῦ ἡ τιµή
ἐπί τό πρωτότυπον διαβαίνει.
Αἵρεση ἀποτελεῖ ὁ Οἰκουµενισµόσ
πού ἀνατρέπει τό ἔργο τοῦ Παναγίου
Πνεύµατοσ τά θεµέλια τῆσ Μιᾶσ Ἐκκλησίασ,
τῆσ Ὀρθοδόξου καί τήν ὀρθόδοξον

Ὡστόσο, ἐκτόσ ἀπό τόν Ἅγιον
Μάξιµον, καί ὁ Ἅγιοσ Μέγασ Βασίλειοσ
θεολογεῖ καί διδάσκει f(χωρίσ νά µπορεῖ νά
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τελεία εἰκών Αὐτοῦ, ὡσ ἔχουσα σκοπόν, τήν
ἀποκατάστασιν τοῦ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ τῆσ
ἀνθρωπίνησ ὑποστάσεωσ.

διανοηθεῖ κανείσ τον κατηγορήσει γιά ...
αἱρετικό…!) τά ἑξῆσ ἀναφερόµενοσ στήν κατ’
εἰκόνα δηµιουργίαν τοῦ ἀνθρώπου:
]
«Υἱοῦ µέν καί Πατρόσ πᾶσα ἀνάγκη
τήν αὐτήν εἶναι µορφήν, θεοπρεπῶσ δῆλον
ὅτι τῆσ µορφῆσ νοουµένησ, οὐκ ἐν σχήµατι
σωµατικῷ, ἀλλ’ ἐν ἰδιώµατι τῆσ Θεότητοσ.
Ἄκουε καί σύ ὁ ἐκ τῆσ νέασ
κατατοµῆσ, ὁ τόν Ἰουδα[σµόν πρεσβεύων
ἐν Χριστιανισµοῦ προσποιήσει.
Τίνι λέγει «κατ’ εἰκόνα ἡµετέραν»;
Τίνι ἄλλῳ γε, ἤ τῷ ἀπαυγάσµατι τῆσ δόξησ,
καί χαρακτῆρι τῆσ ὑποστάσεωσ αὐτοῦ, ὅσ
ἐστιν εἰκών τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου;
Τῇ ἰδίᾳ τοίνυν εἰκόνι, τῆ ζώση, τῇ εἰπούσῃ
«ἐγώ καί ὁ πατήρ ἕν ἐσµέν» καί «ὁ
ἑωρακώσ ἐµέ ἑώρακε τόν πατέρα», ταύτῃ
λέγει ποιήσωµεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα
ἡµετέραν».
Μέ ἄλλουσ λόγουσ ὁ Μ. Βασίλειοσ,
ἀναφερόµενοσ καί στό Φιλιπ., 2, 5f11
συσχετίζει τήν κατ’ εἰκόνα καί ὁµοίQ
ωσιν Θεοῦ κατασκευήν τοῦ ἀνθρώπου
πρόσ τόν Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ,
ὡσ εἰκόνα αὐτοῦ (πρό τῆσ Θείασ
ἐνανθρωπήσεωσ).
Τοῦτο ἐκφράζεται σαφέστερα στόν
κατά Εὐνοµίου λόγον Β΄ § 16 τοῦ Μ.
Βασιλείου, ὅπου λέγονται τά ἀκόλουθα:
«Νοεῖν δέ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου,
οὐ κατά τάσ τεχνιτάσ ταύτασ ὕστερον
ἀπεργασθεῖσαν πρόσ τό ἀρχέτυπον, ἀλλά
συνυπάρχουσαν καί παρυφεστηκυίαν τῷ
πρωτοτύπῳ ὑποστήσαντι, τό εἶναι τό
ἀρχέτυπον, οὖσαν, οὐκ ἐκτυπωθεῖσαν διά
µιµήσεωσ, ὥσπερ ἐν σφραγίδί τινι τῆσ ὅλησ
φύσεωσ τοῦ Πατρόσ ἐναποσηµανθείσησ τῶ
Υἱῷ».
Ὅλα αὐτά ἄν τά συνοψίσουµε
σηµαίνουν ὅτι ὁ Υἱόσ καί Λόγοσ τοῦ Θεοῦ,
ἡ τελεία Αὐτοῦ εἰκών καί τό ἀπαύγασµα
τῆσ Θείασ δόξησ, ἔλαβε διά τῆσ Θείασ
ἐνσαρκώσεωσ µορφήν καί σχῆµα ἀνθρώπου
(Φιλιπ. 2, 7), ἀκριβῶσ διότι ὁ ἄνθρωποσ
ἐπλάσθη κατ’ εἰκόνα Θεοῦ, καί διότι τοῦτο
ἀµαυρώθηκε µέ τήν παράβαση τῶν
Πρωτοπλάστων.
Οὕτω νοεῖται ἡ ἐνσάρκωσισ τοῦ
Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ κατά πάντα

Πῶσ, λοιπόν, ὁ Μέγασ Βασίλειοσ
ὑπολαµβάνει τό ὅτι ὁ Ἀδάµ δηµιουργήθηκε
κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, πρίν
σαρκωθεῖ ὁ Χριστόσ µασ;
Πῶσ ἐξηγεῖ τό «Ποιήσωµεν ἄν]
θρωπον κατ’ εἰκόνα ἡµετέραν καί καθ’
ὁµοίωσιν;»
Κατ’ εἰκόνα τίνοσ;
Τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ µασ!
Θεολογεῖ ὁ Μέγασ Φωστήρ τῆσ
Καισαρείασ!
Πῶσ, λοιπόν, δηµιουργεῖ τόν Ἀδάµ,
πρό τῆσ ἐνανθρωπήσεωσ τοῦ Χριστοῦ µασ
κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁµοίωσιν τοῦ
Θεανθρώπου πρίν ὁ Κύριοσ προσλάβει τό
ἡµέτερον φύραµα, κατά τόν ΟὐρανοQ
φάντορα;
Ἡ Παναγία Τριάσ, ἑποµένωσ, δηµιQ
ουργεῖ τόν ἀνθρωπον, ὅπωσ ἀποκαλύπτει ἡ
Ἁγία Γραφή, ὅταν εἶπεν ὁ Θεόσ, ποιήσωµεν
ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡµετέραν καί καθ’
ὁµοίωσιν, πρίν σαρκωθεῖ ὁ Υἱόσ.
Κατ’ εἰκόνα τίνοσ;
Τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ µασ,
ἑρµηνεύει ὁ Μέγασ Βασίλειοσ!
Καλεῖται ὁ Ἀδάµ κατά τήν στιγµήν
τῆσ δηµιουργίασ ἀπό τόν Τριαδικόν Θεόν νά
ὁµοιάσει πρόσ τόν Θεάνθρωπον,
πού θά σαρκωθεῖ µελλοντικά
ἐν χρόνῳ
ἐκ τῆσ Ὑπεραγίασ ∆εσποίνησ ἡµῶν
Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίασ, (πρίν
ἀκόµη δηµιουργηθεῖ ὁ Ἀδάµ καί πρίν
ἀποστατήσει ἀπό τόν Θεόν)!
Ὁ Θεάνθρωποσ Ἰησοῦσ Χριστόσ µασ
εἶναι «εἰκών τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου» καί
ἀπεκάλυψεν ἡµῖν τό πλήρωµα τῆσ
Θεότητοσ σωµατικῶσ (Κολ. 2, 9, πρβλ. καί
Ἰω. 1, 9).
Τά
Εἰρηναῖοσ:
«Ἐν
µέν κατ’
ἄνθρωπον,
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αὐτά διδάσκει καί ὁ Ἅγιοσ
τοῖσ πρόσθεν χρόνοισ ἐλέγετο
εἰκόνα Θεοῦ γεγονέναι τόν
οὐκ ἐδείκνυτο δέ. Ἔτι γάρ

ἀόρατοσ ἦν ὁ Λόγοσ, οὗ κατ’ εἰκόνα ὁ
ἄνθρωποσ ἐγεγόνει. ∆ιά τοῦτο δή καί τήν
ὁµοίωσιν ῥαδίωσ ἀπέβαλεν. Ὁπότε δέ σάρξ
ἐγένετο ὁ Λόγοσ τοῦ Θεοῦ, τ’ ἀµφότερα
ἐπεκύρωσε. Καί γάρ καί τήν εἰκόνα ἔδειξεν
ἀληθῶσ, αὐτόσ τοῦτο γενόµενοσ, ὅπερ ἦν ἡ
εἰκών αὐτοῦ, καί τήν ὁµοίωσιν βεβαίωσ
κατέστησεν, συνεξοµοιώσασ τόν ἄνθρωπον
τῷ ἀοράτῳ Θεῷ».27
Ὁ Μ. Βασίλειοσ, ὅπωσ καί ὁ Ἅγιοσ
Γρηγόριοσ ὁ Θεολόγοσ, ὁ Ἅγιοσ Εἰρηναῖοσ
καί ὁ Μέγασ Ἅγιοσ Ἰωάννησ ὁ
∆αµασκηνόσ, ἀντιλαµβάνονται τήν στενή
σχέση µεταξύ τῆσ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ
ὑποστάσεωσ τοῦ ἀνθρώπου και τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, πρό καί µετά τήν Θείαν ἐνσάρQ
κωσίν Του, ὡσ εἰκόνοσ τοῦ ἀοράτου Θεοῦ.
«Ἡ
ἀπαράλλακτοσ
εἰκών
τοῦ
Πατρόσ, ὁ συµφυήσ Υἱόσ καί Λόγοσ τοῦ
Θεοῦ, γενόµενοσ ἄνθρωποσ, ἔδειξε καί τήν
εἰκόνα καί τό πρωτότυπον καί καθ’ ἥν
εἰκόνα ὁ Ἀδάµ εἰσ ἀνθρώπου φύσιν
διεµορφώθη.»28
Ἀλλά καί τήν ὁδόν καί τήν ἀλήθειαν
τῆσ κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁµοίωσιν Θεοῦ
µακαρίασ ζωῆσ παντόσ ἀνθρώπου, διψῶντοσ
τήν σωτηρίαν.

ἐντεῦθεν ὀφειλόµενον σχεῖν» (νά ἔχουl
µε).30
Τί ἐστίν τό καθ’ ὁµοίωσιν;
«Τό εἰσ δύναµιν ἐξοµοιοῦσθαι τῷ
Θεῷ, κατά τόν τῆσ ἀρετῆσ λόγον.»31 ∆ιά τῆσ
ἀρετῆσ ὁµοιοῦται ὁ ἄνθρωποσ µέ τόν Θεόν.
«Τέλοσ τοῦ κατ’ ἀρετήν βίου ἐστίν ἡ πρόσ τό
Θεῖον ὁµοίωσισ, καί τῶν ἀρετῶν ἡ περιβολή
τήν θείαν µιµεῖται µακαριότητα32, ἐν ᾗ
πᾶσα ἀρετή καί ἀγαθόν. Ἕν τῶν ἀγαθῶν
ἐστι καί τό ἐλεύθερον ἀνάγκησ εἶναι (τό νά
εἶναι κάποιοσ) καί φυσικῆσ δυναστείασ καί
αὐτεξούσιον πρόσ τό δοκοῦν ἔχειν (νά ἔχει)
τήν γνώµην. Τούτου ἐλλείποντοσ πάντα τά
ἀγαθά τῆσ Θείασ µακαριότητοσ γίνονται
ἀπρόσιτα, καθ’ ὅτι καί ἡ ἀρετή ἀδύνατοσ.
Ἀδέσποτον γάρ τι χρῆµα (πρᾶγµά ἐστιν) ἡ
ἀρετή καί ἑκούσιον, τό δέ κατη]
ναγκασµένον καί βεβιασµένον ἀρετή εἶναι
οὐ δύναται».33
4. Περί δέ τοῦ Ἁγίου Νικοδήµου
γράφει πράγµατα τά ὁποῖα προσβάλλουν
τόν νέον αὐτόν Χρυσόστοµον τῆσ
Ἐκκλησίασ µασ.
Συνεχῶσ γράφει ὅτι ἐδῶ ὑπάρχει
«ἐσφαλµένη διατύπωσισ» ... τοῦ Ἁγίου! ἐκεῖ
ἔχει «ἐσφαλµένασ δοξασίασ» ἤ «εἰσ αὐτό τό
λάθοσ παρεσύρθη ὁ Ἅγιοσ µᾶλλον
ἑρµηνεύοντασ λανθασµένωσ τήν πρότασιν
τοῦ Ἁγίου Μαξίµου». Ἄν εἶναι δυνατόν!
Ἑρµήνευσε ὁ Ἅγιοσ Νικόδηµοσ ἐσφαλµένα
τόν Ἅγιον Μάξιµον καί τόν κατενόησε
σωστά ... ὁ κ. Καλλίνικοσ!!!
Αὐτά ἀρκοῦν πρόσ τό παρόν.
Ἄν µελλοντικά ἔχω τό χρόνο θά Σᾶσ
γράψω καί γιά τίσ γνῶµεσ τῶν µεγάλων
Ἁγίων, Μαξίµου, Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ
καί Ἁγίου Ἀνδρέα Κρήτησ, ὅπου θαυµάζει
κανείσ τήν Θείαν ἔλλαµψιν τῶν µεγίστων
Θεολόγων τῆσ Ἐκκλησίασ στό θέµα τῆσ
Θείασ ἐνανθρωπήσεωσ.
Ἐν ἀγάπῃ Χριστοῦ,
αἰτούµενοσ τίσ εὐχέσ Σασ,
π. Νικόλαοσ ∆ηµαρᾶσ

4. Ἄν ἐδέετο «σωτηρίασ», τελειώσεωσ
µᾶλλον, ὁ Πρωτόπλαστοσ Ἀδάµ, οἱ Πατέρεσ
δέν τό ἀφήνουν ἐπίσησ ἀναπάντητο:
Ὁ Θεόσ ἔκτισε τόν ἄνθρωπο «κατ’
εἰκόνα καί ἐποίησε δι’ αὐτόν κατορθωτόν
τό καθ’ ὁµοίωσιν. Τό µέν ἐδώρισεν ὡσ
χάρισµα, τό δέ ἐζήτησεν ὡσ κατόρθωµα. Τό
µέν ἐδόθη, τό δέ ἀτελέσ κατελήφθη, ἵνα,
κατορθώσασ τοῦτο ὁ ἄνθρωποσ, ἄξιοσ γίνῃ
τῆσ παρά τοῦ Θεοῦ µισθαποδοσίασ.29
Ἀφῆκε τό καθ’ ὁµοίωσιν ἀτελέσ ὁ κτίσασ
ἐπίτηδεσ, ἵνα παρ’ ἡµῶν ἡ ἐργασία τοῦ
καλοῦ ἀποτελεσθῇ καί ἡµέτερον δόξῃ (νά
φανεῖ) τό ἀγαθόν, ὥστε καί µισθόν ἡµᾶσ

27

30

Ἁγίου Εἰρηναίου, Κατά αἱρέσεων, 5, 16, 2, ΒΕΠΕΣ
5, 166,11f17
28
Μ. Φωτίου, PG 101, 260
29
Γρηγορίου Νύσσησ PG 44, 273.

Μ. Βασιλείου, PG 30, 32.
Ἰ. Χρυσοστόµου, PG 54, 591.
32
Γρηγορίου Νύσσησ, PG 44, 961.
33
Γρηγορίου Νύσσησ, PG 44, 184.
31
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λογίου35, πού ὑποστηρίζουν ὁρισµένοι
Ὀρθόδοξοι
ἀδελφοί
µασ
στερεῖται
οἱασδήποτε θεολογικῆσ καί δογµατικῆσ
βάσεωσ.
Θεολογικά καί δογµατικάQκανονικά
σφάλµατα ἐν γνώσειἤ ἀγνοίᾳ τοῦ π.
Μακαρίου Καβακίδη, τοῦ κ. Καλλινίκου
στήν Κάλυµνο καί τῶν ἀδελφῶν µασ τῶν
ἀκολουθούντων εἰσέτι τόν µακαριστόν
Ἐπίσκοπον Ματθαῖον

Ὥσ γνωστόν οἱ δύο Μητροπολίτεσ
∆ηµητριάδοσ Γερµανόσ καί Φλωρίνησ
Χρυσόστοµοσ36 ἐπί 11 χρόνια, ἢτοι ἀπό τό
1924 µέχρι τό 1935, ἀπεδέχοντο τήν
ἡµερολογιακήν ἀλλαγήν, τήν ὁποία καί
συνυπέγραψαν καί τελοῦσαν σύµφωνα µέ
τό "διορθωµένο Ἰουλιανό" στίσ Μητροπόλεισ
τουσ τίσ γιορτέσ. Ἀλλά καί ὡσ πρόεδροι τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων (Α΄βαθµίου
καί Β΄βαθµίου) δίκαζαν καί ἐπέβαλλαν
ποινέσ κατά κληρικῶν παλαιοηµερολογιτῶν
γιά φατρεία καί τυρεία καί ἀπείθεια πρόσ
τίσ ἀποφάσεισ τῆσ Ἐκκλησίασ περί
Ἡµερολογίου.
Μαζί µέ τόν Ζακύνθου Χρυσόστοµον
ἀνέλαβαν τόν Ἱερό Ἀγῶνα τῶν Ὀρθοδόξων
τό 1935 καί χειροτόνησαν τέσσερισ νέουσ
Μητροπολίτεσ, τόν Κυκλάδων Γερµανόν
Βαρυκόπουλον, (5.6.1935), τόν Μεγαρίδοσ
Χριστοφόρον Χατζῆν (6.6.1935), τόν
Βρεσθένησ
Ματθαῖον
Καρπαθάκην
(7.6.1935) καί τόν ∆ιαυλείασ Πολύκαρπον
Λιώσην (7.6.1935) καί συγκρότησαν 7µελῆ
Ἱεράν Σύνοδον.
Ἐάν ἡ ἀπώλεια τῆσ Χάριτοσ
ἐπήρχετο αὐτοµάτωσ µέ τήν εἰσαγωγήν τοῦ
Νέου Ἡµερολογίου37, τότε οὒτε καί ὁ
µετέπειτα ἐπίσκοποσ Ματθαῖοσ, πού
ἡγήθηκε τῶν Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν µασ, θά
εἶχε Θείαν Χάριν, γιατί αὐτή θά εἶχε
ἀπολεσθεῖ µέ τήν ἐπί 11ετίαν ὃλην
κοινωνίαν µετά τῶν Νεοηµερολογιτῶν τῶν
χειροτονησάντων αὐτόν Ἀρχιερέων, ὂντεσ
καί οἱ ἲδιοι Νεοηµερολογίτεσ.
Οἱ δύο Ἀρχιερεῖσ, Χριστόφοροσ
Χατζῆσ καί Πολύκαρποσ Λιώσησ ἀργότερα
ἐπανῆλθαν στήν καινοτοµία καί ἒγιναν

« θεν σφάλλουσι µεγάλως κενοι ο νόητοι που
λέγουσιν, τι ες τούς παρόντας καιρούς λοι ο παρά
κανόνας χειροτονηθέντες ερωµένοι, εναι νεργεί!
καθηρηµένοι. εροκατήγορος γλσσα εναι κείνη πο"
νοήτως τά τοια"τα λόγια φλυαρε, µή νοο"σα $τι %
προσταγή τν Κανόνων, χωρίς τήν (µπρακτον νέργειαν
το" β΄΄ προσώπου, -τοι τ.ς Συνόδου, εναι τέλεστος,
#µέσως καί πρό κρίσεως µή νεργο%σα καθ’ 'αυτήν...
Α)τοί ο *διοι ο θε,οι -πόστολοι φανερά ξηγο%σι
τόν 'αυτόν τους µέ τόν ΜΣΤ΄ Κανόνα τους, πειδή δέν
λέγουσι π5ς 6δη ε)θύς νεργεί! ε7ρίσκεται καθηρηµένος
$ποιος πίσκοπος - πρεσβύτερος δεχθ. τό τν αρετικν
βάπτισµα #λλά «καθαιρε,σθαι προστάζοµεν», -γουν νά
παρασταθ. ε2ς κρίσιν, καί άν #ποδειχθ: π5ς το%το ;καµε,
τότε <ς γυµνωθ: µέ τήν δικήν σας #πόφασιν #πό τήν
ερωσύνην, το%το προστάσσοµεν».
(Σηµείωσις ε ς τόν Γ΄ ποστολικόν Κανόνα).
γιος Νικόδηµος γιορείτης
«... προτεσταντίζει καί λατινίζει π6ς - π6σα πί µέρους
7κκλησία, $ταν ο2κειοποιεται - σφετερίζεται τό δικαίωµα
τ.ς Πανορθοδόξου Συνόδου καί προβαίνει διά µίαν
ντικανονικήν πόφασιν τ.ς ∆. Συνόδου τ.ς κκλησίας
ε2ς τήν κήρυξιν ταύτης ;ς σχισµατικ.ς καί τήν κύρωσιν
τν µυστηρίων α<τ.ς!»
«... 7πίσης ?ποκρίνεται καί ψεύδεται % Aµετέρα θεοφιλία34
$ταν διατείνηται $τι παρέλκει % συγκρότησις
Πανορθοδόξου Συνόδου - µεγάλης Τοπικ.ς Συνόδου διά
τήν (γκυρον καί τελεσίδικον καταδίκην τ.ς %µερολογιακ.ς
καινοτοµίας το" Eρχιεπισκόπου, φο" α Πανορθόδοξοι
Σύνοδοι 1583, 1587 καί 1593, κατεδίκασαν
τό Γρηγοριανόν Lµερολόγιον.
Καί το"το διότι γνωρίζει κάλλιστα, $τι α ε2ρηµέναι
Σύνοδοι κατεδίκασαν µέν τό Γρηγοριανόν Lµερολόγιον,
λλ’ % καταδίκη αNτη φορ6 τούς Λατίνους, οPτινες (θηκαν
ε2ς φαρµογήν τό $λον %µερολόγιον, ν
Eρχιεπίσκοπος παρέλαβεν κ τούτου τό Qµισυ φαρµόσας
α<τό ε2ς τάς κινήτους Rορτάς, κριβς Pνα παρακάµψS
τόν σκόπελον τ.ς καταδίκης ταύτης.»
γιος πρώην Φλωρίνης Χρυσόστοµος

Ἡ θεωρία περί αὐτοµάτου ἀπωλείασ
τῆσ Χάριτοσ στήν Ἐκκλησία, λόγῳ τῆσ
ἐπάρατησ εἰσαγωγῆσ τοῦ Νέου Ἡµεροf

35

Ἐειδή ἦταν προκαταδικασµένη ὁποιαδήποτε
ἀλλαγή τοῦ Ἑορτολογίου µέ τίσ Πανορθόδοξεσ
ἀποφάσεισ τοῦ 1582f3, 1587 καί 1592.
36
Ὁ Ζακύνθου Χρυσόστοµοσ χειροτονήθηκε µέσα
στήν καινοτοµία ἢτοι τό 1927.
37
Ἐειδή ἡ εἰσαγωγή ἦταν προκατεδικασµένη

34
Σ.σ. πρόκειται γιά τόν
πίσκοπο Γερµανό
Βαρυκόπουλο πρός τόν #πο$ο %πευθύνεται # (γιος
πρόεδρός µας.
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δεκτοί ἂνευ χειροτονίασ στήν Νεοηµερολοf
γιτική ἐκκλησία!38
Ὁ κυρόσ Ματθαῖοσ, ὣσ γνωστόν,
µόνοσ του καί ἀντικανονικά Qὂχι ὡστόσο
ἀνυποστάτωσ ἀπό πνευµατικῆσ ἀπόψεωσQ
χειροτόνησε τό 1948 τόν Τριµυθοῦντοσ
Σπυρίδωνα, καί στή συνέχεια τέλεσε καί
ἂλλεσ χειροτονίεσ µέ τόν Τριµυθοῦντοσ.39
Ἒχοντασ γνώση τῆσ ἀντικανονικόf
τητοσ αὐτῆσ οἱ Ματθαικοί ἀδελφοί µασ
ἀργότερα, τόν ΣεπτέµβριονfὈκτώβριον τοῦ
1971, καί συγκεκριµένα ὁ Κορίνθου
Κάλλιστοσ µετά τοῦ Κιτίου Ἐπιφανίου,
συνοδευόµενοι ὑπό τοῦ Εὐγενίου Τόµπρου
µετέβησαν στίσ ΗΠΑ καί χειροθετήθησαν
ἀπό τούσ Ἀρχιερεῖσ τῆσ Ἐκκλησίασ τῶν
Ρώσσων τῆσ ∆ιασπορᾶσ πού εὑρίσκετο ὑπό
τήν πνευµατικήν δικαιοδοσίαν τοῦ Ἁγίου
Φιλαρέτου, τοῦ ὁποίου τό λείψανον κατά
τήν ἀνακοµιδήν εὑρέθη ἀδιάφθορον.
Οἱ Ματθαικοί ἀδελφοί µασ, πού
παρουσιάζονται ὡσ οἱ πλέον ἀδιάλλακτοι
καί ἀκραιφνεῖσ Ὀρθόδοξοι, πού εἶχαν
καταδικάσει ὡσ ἐνεργείᾳ σχισµατικέσ ὃλεσ
τίσ ἐκκλησίεσ πού ἀκολουθοῦσαν τό Νέο
Ἡµερολόγιο, δέν δίστασαν νά κοινωf
νήσουν καί νά ἐξαρτηθοῦν κανονικά ἀπό
Σύνοδο, ἡ ὁποία συλλειτουργοῦσε µέ
Νεοηµερολογίτεσ κληρικούσ καί ἀνεγνώfριζε
ὡσ κανονικέσ ὃλεσ τίσ Ὀρθόδοξεσ Ἐκκλησίεσ
πού ἀκολουθοῦσαν τό Νέο Ἡµερολόγιο.
Τό 1973 οἱ ἀδελφοί µασ Ματθαικοί
ἀνέδειξαν ἑπτά νέουσ ἐπισκόπουσ, τόν
Ἀττικῆσ καί Μεγαρίδοσ Ματθαῖο Μακρῆ,
τόν Πειραιῶσ καί Νήσων Νικόλαο
Μεσιαράκη,
τόν
Βρεσθένησ
Λάζαρο
Ἀθανασίου, τόν Ἀργολίδοσ Παχώµιο
Ἀργυρόπουλο, τόν Φθιώτιδοσ Θεοδόσιο
Τσαλάγκα, τόν Ἡρακλείου Εὐµένιο Σηφάκη
καί τόν Σερβίων καί Κοζάνησ Τίτο Βλάχο.40
Τήν ἀναγωγή τῶν χειροτονιῶν τουσ
οἱ Ματθαικοί ἀδελφοί µασ στούσ Ρώσσουσ

τῆσ ∆ιασπορᾶσ ἀναγκάσθηκαν νά ὑποf
στηρίξουν καί ἐνώπιον τῶν ἑλληνικῶν
δικαστηρίων!41
Καί οἱ ἀδελφοί µασ Ματθαιoκοί
ἓλκουν τήν διαδοχή ἀπό τούσ Ρώσσουσ τῆσ
διασπορᾶσ. Ὁ διάλογοσ µέ τήν Ἐκκλησία
µασ πού διακόπηκε τό 1992 πού
ἀποσκοποῦσε στήν ἓνωση µαζί τουσ θά
γινόταν µέ βάση τήν κοινή Ὁµολογία ὡσ
πρόσ τήν Ἀποστολική ∆ιαδοχή ἀπό τούσ
Ρώσσουσ τῆσ ∆ιασπορᾶσ, δηλαδή διά τῆσ
χειροθεσίασ ἐπί σχισµατικῶν τό 1971 στούσ
Ματθαικούσ ἐπισκόπουσ.42
Οἱ Ρῶσσοι τῆσ ∆ιασπορᾶσ µέχρι τό
1983 πού ἀναθεµάτισαν τόν Οἰκουµενισµό
ἐν Συνόδῳ, ὑπό τόν Ἃγιον Φιλάρετον,
ἀκολουθοῦσαν µέν τό Πάτριο Ἑορτολόγιο
καί κρατοῦσαν αὐστηρή ὁµολογιακή στάση
ἒναντι τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, εἶχαν ὡστόσο
κοινωνία
µέ
τίσ
Νεοηµερολογιτικέσ
ἐκκλησίεσ.
Ἀγνοοῦν fἢ παραβλέπουν σκοπίµωσ
ἢ πλανῶνταιf πολλοί Ὀρθόδοξοι ἀδελφοί
µασ τήν ἂµεση κοινωνία τῶν Ρώσσων τῆσ
∆ιασπορᾶσ µέ τούσ Νεοηµερολογίτεσ ἢ τήν
ἒµµεση κοινωνία τουσ µέ αὐτούσ, µέσῳ τοῦ
Πατριαρχείου τῆσ Σερβίασ,43 µέ τό ὁποῖο
41

Βλ. Βούλευµα 54/76 στήν " Ὀρθόδοξο Πνοή", 2005,
σελ. 258. Τό 1971 "καί εἰσ τήν Ἀµερικήν καί εἰσ τήν
Ἑλλάδα ἃπαντεσ οἱ Ἀρχιερεῖσ ἀγαλλοµένῳ ποδί καί
ἱλέῳ ὂµµατι ἐδέχθησαν χειροθεσίαν", σηµειώνει ὁ π.
Κήρυκοσ Κοντογιάννησ.
42
"’Ὀρθόδοξο Πνοή", 2005, σελ. 375. Τά τελευταῖα
τέσσερα χρόνια (πρό τοῦ 1996f97) ὁ π. Κήρυκοσ
Κοντογιάννησ δηµοσιεύει συνέχεια τά σχετικά µέ τήν
ἀναγνώριση τῶν χειροτονιῶν τῶν Ματθαικῶν ἀπό
τούσ Ρώσσουσ τῆσ ∆ιασπορᾶσ. Τό ὃτι ἒγινε
χειροθεσίαQχειροτονία ἀπό τούσ Ρώσσουσ τῆσ
∆ιασπορᾶσ εἶναι πλέον ἀναµφισβήτητο µετά τό
βούλευµα 54/76 κατά τίσ ὁµολογίεσ τῶν πρώην
Ἀρχιεπισκόπου τῶν Ματθαιoκῶν κυροῦ Ἀνδρέου,
τῶν Ἀργολίδοσ καί Περιστερίου καί τοῦ Πειραιῶσ κ.
Νικολάου Μεσσιακάρη. Ὁπότε ἀντιλαµβάνεται
κανείσ ὃτι ἦταν πέρα γιά πέρα ἀληθῆ ὃσα ὁ
µακαριστόσ ἐπίσκοπόσ µασ κυρόσ Καλλιόπιοσ εἶχε
ἀναφέρει περί ἀναχειροτονίασfχειροθεσίασ τῶν
ἐπίσησ µακαριστῶν κυροῦ Καλλίστου καί κυροῦ
Ἐπιφανίου, καθ' ὃτι ἦταν παρών στήν χειροτονία
τουσ, στήν Ἀµερική.
43
Καί κατά τόν χρόνο τῶν πρώτων χειροτονιῶν τῶν
ἐπισκόπων µασ, τοῦ µακαριστοῦ Ἀκακίου καί τῶν

38

Ἐγκύκλιοσ
τῆσ
καινοτόµου
ἐκκλησίασ
753/16.02.1954, Συνοδικέσ Ἐγκύκλιοι, τόµ. Β΄ σελ.
703.
39
Εὐστρατιάδου, Ἡ πραγµατική ἀλήθεια περί τῆσ
ἀλλαγῆσ τοῦ Ἡµερολογίου, σελ. 164.
40
Ἀφοῦ ἀναχειροθέτησαν τούσ ὑπό ἑνόσ χειροτονηf
θέντεσ!
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οὐδέποτε διέκοψαν τήν πλήρη κοινωνία.
Ἀπό τούσ Ρώσσουσ τῆσ ∆ιασπορᾶσ πῆραν
στό παρελθόν ὃλοι οἱ ἐπίσκοποί µασ τήν
Ἀποστολική ∆ιαδοχή44.

πάντοτε νά διατηρῆ πνευµατικήν κοινωνίαν µέ τάσ
Ὀρθοδόξουσ Ἐκκλησίασ πού ἐδέχθησαν τό νέον
ἡµερολόγιον, ἐνόσῳ ἑορτάζουν τό Πάσχα
συµφώνωσ πρόσ τήν ἀπόφαση τῆσ Α΄ Οἰκουµενικῆσ
Συνόδου. Ἡ Ἐκκλησία µασ οὐδέποτε ἀνεκήρυξε
σχισµατικόν τό Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖον ἢ τήν
Ἑλληνικήν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀµερικῆσ καί οὐδέποτε
ἒπαυσε νά ἒχη πνευµατικήν κοινωνίαν µετ’ αὐτῶν.»
Ἡ δευτέρα Ἐπιστολή ἀπό 3/10/1961 ἒχει ὡσ ἑξῆσ: «Ἡ
Ἐκκλησία µασ τηρεῖ τό παλαιόν ἡµερολόγιον καί
θεωρεῖ µεγάλο λάθοσ τήν εἰσαγωγή τοῦ νέου
ἡµερολογίου. Οὐχ ἧττον, συµφώνωσ πρόσ τήν
πολιτικήν τοῦ Πατριάρχου Τύχωνοσ, οὐδέποτε
διεκόψαµεν πνευµατικήν ἐπικοινωνίαν µέ τάσ
Κανονικάσ Ἐκκλησίασ αἱ ὁποῖαι εἰσήγαγον τό νέον
ἡµερολόγιον». Vladimir Moss, Ὁ Ἱερόσ ἀγών τῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆσ Ἑλλάδοσ 1919Q1992,
σελ. 72 καί 73.
Ὃλα
αὐτά
εἶναι
καταλυτικά
καί
ἀνατρέπουν τά αἴολα ἐπιχειρήµατα τοῦ π. Μακαρίου
Καβακίδη στήν πιό κάτω ἀναφερόµενη ἐργασία του.
Βλ. καί µελέτη Παναγιώτη Β. Ἀλεξόπουλου,
«Ὑπόδικοσ ἢ δεδικασµένη; Ἒγκυρα ἢ ἂκυρα»;
Πάτρα 2001, ἐργασίασ πού ἒχει προηγηθεῖ τῆσ
ἐργασίασ τοῦ π. Μακαρίου Καβακίδη, «Ἡ συµφωνία
τῶν ἁγίων Πατέρων περί τοῦ τρόπου ἀποδοχῆσ
αἱρετικῶν, εἰσ τά πλαίσια τῆσ Ὀρθοδόξου Ὁµολογίασ
καί Οἰκονοµίασ», Ἀθῆναι 2004. Στήν ἐργασία του
αὐτή ἀκολουθεῖ ὁ π. Μακάριοσ τόν Π. Ἀλεξόπουλο
καί τά τετριµµένα καί πλήρωσ ἀνασκευασµένα
ἐπιχειρήµατα Ματθαικῶν καί ὂχι µόνον ἀδελφῶν
µασ, ὅπωσ ἀνατρέπονται καί ὅσα ἐσφαλµένα γράφει
ὁ κ. Καλλίνικοσ, στήν Κάλυµνο, ἀφοῦ ὅλοι τά
«ἀντιγράφουν» ἀπό τίσ ἐργασίεσ τοῦ π. Μάρκου
Χανιώτη «Ἀποστασίασ ἒλεγχοσ» καί «Ἡ Ὀρθοδοξία
ἐν πολέµῳ». Οἱ ἐργασίεσ αὐτέσ προσπαθοῦν
ἀνεπιτυχῶσ µέ διαστρέβλωση τῆσ ἐννοίασ τῶν
Κανονικῶν διατάξεων, παράλειψη ὁλοκληρωµένησ
παραθέσεωσ Πατερικῶν χωρίων, ἀλλά καί
ἀγνοῶντασ σηµαντικά κείµενα τῶν Ἁγίων Πατέρων
καί κυρίωσ ἀποκρύπτοντασ τήν ἀλήθεια καί τήν
πρόσφατη ἱστορία τῶν χειροτονιῶν τῶν ἐπισκόπων
µασ, νά ἀνασκευάσουν ἀντίστοιχεσ µελέτεσ, πού
δηµοσιεύτηκαν
στό
περιοδικό
µασ
«Ἃγιοι
Κολλυβάδεσ» τ. 28 καί τήν εἰσήγηση πού ἒγινε στά
πλαίσια τῆσ ∆΄ Πανελλήνιασ Ἱερατικῆσ Συνάξεωσ τῆσ
Ἐκκλησίασ Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδοσ. Οἱ καταλυτικέσ θέσεισ
πού παρουσιάσθηκαν καί στά ἑπόµενα τεύχη τῶν
"Ἁγίων Κολλυβάδων", δέν ἔγινε δυνατόν νά
ἀνασκευασθοῦν ἀπό καµµία σοβαρή µελέτη. Καί
βέβαια δέν εἶναι σοβαρέσ οἱ πρόσφατεσ, πρόχειρεσ
καί χωρίσ βάση θεολογική δηµοσιεύσεισ, ὅπωσ ἐκείνεσ
τοῦ κ. Καλλινίκου στήν Κάλλυµνο πού στεροῦνται
κάθε θεολογικοῦ ἐρείσµατοσ καί δηλώνουν βαθειά
ἄγνοια τῆσ ἐκκλησιαστικῆσ µασ ἱστορίασ καί τῆσ
θεολογικῆσ µασ γραµµατείασ.
Βλ. καί σχετικέσ ἀντορθόδοξεσ θέσεισ στό
«Οἱ Ἐκκλησιολογικέσ κακοδοξίεσ τοῦ Ζηλωτικοῦ

ὑπολοίπων Ἀρχιερέων µασ καί πρό αὐτῶν, καί στή
συνέχεια κατά τόν χρόνο τῶν χειροτονιῶν τῶν
Καλλίστου (µακαριστοῦ) καί τοῦ µακαριστοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Ἐπιφανίου καί ὃταν
κοινώνησε ἡ Ἐκκλησία µασ πλήρωσ µέ τούσ Ρώσσουσ.
44
Τό ὃτι οἱ Ρῶσσοι τῆσ ∆ιασπορᾶσ κοινωνοῦσαν
πάντοτε καί ποτέ δέν διέκοψαν τήν κοινωνία µέ τό
Πατριαρχεῖο τῆσ Σερβίασ καί τό ἀντίστοιχο τῶν
Ἱεροσολύµων τό ἒχουµε ἐπισηµάνει πολλέσ φορέσ
στό παρελθόν. Βλ. πρόσφατα, «Ἃγιοι Κολλυβάδεσ»
τ. Ὀκτωβρίουf∆εκεµβρίου 2003, σελ. 3, “Der Bote“ ,
1/1998, 38, (Offzielles Organ der Russischen
Orthodoxen Diozöse des Orthodoxen Bischofs von
Berlin und Deutschland). “Der Bote“ , 4/2000, 19, 20,
23. Βλ. σχετικά καί π. Θεοδωρήτου Μοναχοῦ
(Ἱεροµονάχου), ὃ.π. σελ. 13 καί 14. Βλ. Russian Life,
Febr. 1966, Orthodox Word, Jan. Febr. 1966,
Orthodox Russia, 1969, No 5, The Orthodox Word,
March 1969. Βλ. πρόσφατα «Ὀρθόδοξοσ πνοή», τ.
Σεπτεµβρίου 2004, σελ. 152, σελ. 398 καί τό
παλαιότερο τ. Σεπτεµβρίου 2003, σελ. 375f379. Βλ.
ἐπίσησ στόν 11ο τόµο τῶν Πατρίων σελ. 40 τοῦ
µακαριστοῦ
ἐπισκόπου
τῆσ
Συνόδου
µασ
Καλλιοπίου. Βλ. Vladimir Moss, The tragedy of the
Russian Orthodox Church Abroad, Moscow, 2001, p.
6. Ἐπίσησ Vladimir Moss, The fall of the ROCA p.
364 ἑπ. Τοῦ ἰδίου Vladimir Moss, Ὁ Ἱερόσ ἀγών τῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆσ Ἑλλάδοσ 1919Q1992,
σελ. 71, 72 καί 73. Βλ. καί ἐπιστολή του τῆσ 8ησ/21ησ
Ἰαν. 1995 ἐπισυναπτόµενη στό ἒργο του αὐτό. Καί
ὂχι µόνον κοινωνοῦσαν µέ Νεοηµερολγίτεσ καί
Οἰκουµενιστέσ Ὀρθοδόξουσ, ἀλλά καί σέ τελετέσ
αἱρετικῶν
Λατίνων
συµµετεῖχαν
οἱ
πλέον
«φιλελεύθεροι» ἐξ αὐτῶν ὡσ ὁ Λεόντιοσ Χιλῆσ καί
Γενεύησ Ἀντώνιοσ! Ἀκόµη καί Αὐτόσ ὁ Μέγασ
ἀσκητήσ καί Ἃγιοσ Ἰωάννησ Μαξίµοβιτσ εἶχε στή
δικαιοδοσία του Νεοηµερολογίτικεσ ἐνορίεσ, πού
ἒµειναν µέ τό Νέο ἐπί 24 χρόνια. Στόν λόγο του στήν
τρίτη Σύνοδο πάσησ ∆ιασπορᾶσ τῆσ Ρωσσικῆσ
Ἐκκλησίασ ἐκτόσ Ρωσσίασ τό 1974, ὁ Γενεύησ
Ἀντώνιοσ, ἐκπρόσωποσ τῆσ «Φιλελεύθερησ» πτέρυγασ
τῆσ Ἐκκλησίασ, ἀνέπτυξε τήν ἂποψη ὃτι «ἡ Ρωσσική
Ἐκκλησία οὐδέποτε διέσπασε ἐπισήµωσ τούσ
δεσµούσ τησ µέ τήν Οἰκουµενική Ὀρθοδοξία».
«Εἶναι ἐνδιαφέρουσεσ», εἶπε, «δύο ἐπιστολέσ τῆσ
Συνόδου
µασ,
πρόσ
τούσ
Ἓλληνεσ
Παλαιοηµερολογίτεσ, ἀντίγραφα τῶν ὁποίων
ἀπεστάλησαν
ἐν
καιρῷ
στήν
Ἑλληνική
Ἀρχιεπισκοπή Ἀµερικῆσ καί στό Οἰκουµενικό
Πατριαρχεῖο. Ἡ πρώτη τό 1961, 27 Σεπτεµβρίου: " Ἡ
Ἐκκλησία µασ τηρεῖ τό παλαιόν ἡµερολόγιον καί
θεωρεῖ µεγάλο λάθοσ τήν εἰσαγωγή τοῦ νέου
ἡµερολογίου. Οὐχ ἧττον, ἡ τακτική τησ ἦτο
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Ὁπότε κατά τήν ἐσφαλµένη λογική τουσ
οὒτε οἱ ἲδιοι ἒχουν ἱερωσύνη, ὃσοι ἀπό
αὐτούσ
χειροτονήθηκαν
ἱερεῖσ,
γιατί
κοινώνησαν
µέ
τούσ
Ρώσσουσ
τῆσ
∆ιασπορᾶσ, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κοινωνία µέ
τούσ Νεοηµερολογίτεσ καί ὁπωσδήποτε µέ
τά Πατριαρχεῖα, (τῆσ Σερβίασ καί τῶν
Ἱεροσολύµων), πού διεκράτησαν µέν τό
Πάτριον Ἑορτολόγιον, εἶχαν ὃµωσ πάντα
καί ἒχουν, δυστυχῶσ, ἀκόµη καί σήµερα
πλήρη κοινωνία µέ τούσ Νεοηµερολογίτεσ.
Ἐσφαλµένα ἢ ἀπό ἄγνοια ὑποστηρίζουν
οἱ ἀδελφοί µασ, ὃτι δέν εἶχαν κοινωνία οἱ
Ρῶσσοι
τῆσ
∆ιασπορᾶσ
µέ
τούσ
Νεοηµερολογίτεσ, γιά νά δικαιολογήσουν τά
ἀντορθόδοξα συµπεράσµατά τουσ. Κατά τήν
ἀντιπαραδοσιακή καί ἀντιπατερική λογική
πού ἀναπτύσσουν θά ἀρκοῦσε ἡ κοινωνία
καί µέ ἓναν µόνον ἱερέα τῶν Ρώσσων τῆσ
∆ιασπορᾶσ γιά νά χαθεῖ ἡ ἱερωσύνη, γιατί ὁ
κοινωνῶν ἀκοινωνήτῳ ἀκοινώνητοσ ἒστω,
κατά τούσ Ἁγίουσ Πατέρεσ. Καί διά τῆσ
ἀλληλοδιαδόχου κοινωνίασ45, θά χανόταν
ἀναδροµάδην ἡ ἱερωσύνη ἀπό ὃλην τήν
Ἐκκλησίαν, ὃπωσ τονίζει ὁ Ἃγιοσ
Θεόδωροσ ὁ Στουδίτησ! Ὃπερ ἂτοπον.
Τά ἲδια ὑποστηρίζει οὐχί ὀρθῶσ καί ὁ π.
Μακάριοσ Καββακίδησ, πού ὃπωσ φαίνεται,
ἀγνοεῖ τήν πορείαν τῶν Ρώσσων τῆσ
∆ιασπορᾶσ.
Θά πρέπει νά τόν διδάξουµε καί νά µάθει
καί αὐτόσ τήν ἀλήθεια, γιατί ἐπί
ὁλόκληρον δεκαετίαν ζήσαµε κοντά στούσ

Ρώσσουσ καί κοινωνήσαµε µαζί τουσ καί
συνεργαστήκαµε µαζί τουσ, πολύ πρίν ὁ
ἲδιοσ ἀρχίσει νά σκέπτεται καί νά µελετᾶ
τά τῆσ Θεολογίασ.
Γιαὐτό καλό θά εἶναι νά σιωπᾶ καί νά µή
προσπαθεῖ νά ἐντυπωσιάσει, ὃταν δέν
γνωρίζει ἤ σκόπιµα ἀποκρύπτει, τί
συµβαίνει στήν Παγκόσµια Ὀρθοδοξία46.
Ἐµᾶσ, βεβαίωσ, δέν µᾶσ κλονίζει τό
γεγονόσ ὃτι οἱ Ρῶσσοι τῆσ ∆ιασπορᾶσ εἶχαν
πλήρη κοινωνία µέ τούσ Νεοηµερολογίτεσ
καί τούσ Οἰκουµενιστέσ, γιατί ἒχουµε
µελετήσει τήν ἱστορία τῆσ Ἐκκλησίασ καί
τήν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ
Στουδίτου.
Τί γράφει, λοιπόν, ὁ Μέγασ Ὁµολογητήσ
Ἃγιοσ Θεόδωροσ ὁ Στουδίτησ ἑρµηνεύοντασ
αὐθεντικά
τίσ
ἀποφάσεισ
τῆσ
Ζ΄
Οἰκουµενικῆσ Συνόδου;
Τό νά ποῦµε ὃτι τά µυστήρια τῶν (σ.σ.
ἀκρίτων) αἱρετικῶν εἶναι ἂκυρα ὁδηγεῖ σέ
κατάλυση τῆσ Ἐκκλησίασ καί τοῦ
Χριστιανισµοῦ.
Ἐάν
δηλ.
ἐκλείπει
αὐτοµάτωσ ἡ Χάρισ τῆσ Ἱερωσύνησ µέ τήν
ἀντικανονική συλλειτουργία πρίν ἀπό
κρίση Συνοδική, τότε χάνεται τό δῶρον τῆσ
Ἱερωσύνησ
καί
µεταπίπτουµε
στήν
εἰδωλολατρεία, πρᾶγµα τό ὁποῖον εἶναι
ἂτοπο. ∆ηλ. ἡ χριστιανική λατρεία
µεταβάλλεται σέ εἰδωλολατρική, στερουf
µένην Ἱερωσύνησ, «ὡσ ἀναδροµάδην
καθαιρουµένων
πάντων
διά
τῆσ
ἀλληλούχου συλλειτουργήσεωσ».
Ἐπειδή πολλέσ φορέσ ἐπικράτησαν οἱ
αἱρετικοί στήν Ἐκκλησία καί µάλιστα γιά
µεγάλα χρονικά διαστήµατα, ὃσοι ἓλκουν
ἀπό αὐτούσ τήν χειροτονία καί οἱ µετά τῶν
δευτέρων τούτων συλλειτουργήσαντεσ θά
πρέπει νά θεωρηθοῦν, κατά τήν ἀνορθόδοξη
γνώµη
τῶν
ἀνωτέρω
συγγραφέων,
καθηρηµένοι, ἐάν ἡ καθαίρεση ἐπέρχεται

Παλαιοηµερολογιτισµοῦ», Ἃγιον Ὂροσ 2001, τοῦ
Οἰκουµενιστῆ
πρώην
µοναχοῦ
Βασιλείου
Γρηγοριάτη,
πού
χειροτονήθηκε
ἀπό
τούσ
Νεοηµερολογίτεσ καί ὑπηρετεῖ ὡσ ἱερεύσ, µακρυά ἀπό
τό Περιβόλι τῆσ Παναγίασ µασ στήν Οἰκουµενιστική
Κρήτη.
∆έν θά µᾶσ ἒφτανε ἓνα ὁλόκληρο βιβλίο γιά
νά ἱστορήσουµε τά σχετικά µέ τούσ Ρώσσουσ τῆσ
∆ιασπορᾶσ, οἱ ὁποῖοι διεκράτησαν µέν τό παλαιόν
Ἑορτολόγιον,
ἦσαν
ἐπικριτικοί
κατά
τοῦ
Οἰκουµενισµοῦ µέ ἀποκορύφωµα τό ἀνάθεµα κατά
τοῦ Οἰκουµενισµοῦ στό Μόντρεαλ, τόν Αὒγουστο
τοῦ 1983 ἀπό τόν µακαριστό Πρωθιεράρχη Ἃγιο
Φιλάρετο, ἀλλά οὐδέποτε, ὃπωσ ἀποδείξαµε,
διέκοψαν τήν κοινωνία µέ τήν Παγκόσµια
Ὀρθοδοξία!
45
Συλλειτουργήσεωσ κατά τόν Ἃγιον Θεόδωρον τόν
Στουδίτην.

46

Στήν Ἀµερική ὃπου ζήσαµε καί στήν Εὐρώπη. Ἐπί
µίαν εἰκοσιπενταετίαν, (ἀπό τό 1980), ζήσαµε ἀπό
κοντά τά ἐκκλησιαστικά πράγµατα τοῦ Παλαιοῦ
κοντά στούσ Ρώσσουσ τῆσ ∆ιασπορᾶσ καί ὂχι µόνον
τά τελευταταῖα χρόνια, πού εἲµαστε ἐπισήµωσ στόν
Ὀρθόδοξο χῶρο τῆσ Ἀκαινοτόµητησ Ἐκκλησίασ µέ
τούσ Ὀρθοδόξουσ στήν Ἑλλάδα.
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αὐτοµάτωσ µαζί µέ τήν ἂκριτη ἀκόµη
παράβαση.
Ἑποµένωσ,
ὃλοι,
τότε,
θά
εἶναι
καθηρηµένοι, οὐδαµοῦ θά εὑρίσκεται ἡ
Ἱερωσύνη καί θά εἶχε πρό πολλοῦ ἐκλείψει
ἡ Ἱερωσύνη πάνω στή γῆ καί ἡ σώζουσα
Θεία Χάρισ, ἀλλά καί αὐτή ἡ Ὀρθόδοξοσ
Ἐκκλησία!
Ἡ κακοδοξία πού ὑποστηρίζουν κυρίωσ
Ματθαικοί ἀδελφοί µασ, ἐξαλείφει τήν
Χάριν καί τήν Ἐκκλησία πάνω στή γῆ.
∆ιότι, ὃπωσ σηµειώνει ὁ Ἃγιοσ Μέγασ
Ὁµολογητήσ Θεόδωροσ «πολλά συνέβη καί
συµβαίνει τοιαῦτα παραπτώµατα ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ». Γιαὐτό τό λόγο δέν βρέθηκε καί
οὒτε βρίσκεται κανένασ Ἃγιοσ πού νά τά
διερεύνησε τά πράγµατα µέ αὐτόν τόν
ἀνορθόδοξο τρόπο καί οὒτε µᾶσ παρέδωσε
νά φυλάσσουµε τέτοια παράδοση:
«Οὐδείσ τῶν Ἁγίων εὓρηται οὓτω
διερευνήσασ ταῦτα, ὃτι µηδέ οἷόν τε οὒτε
µήν ἐκδέδωκε φυλάττειν ἡµᾶσ».
Ἒτσι, λοιπόν, ἐξηγοῦνται ὃλα ἀπό τούσ
Ἁγίουσ Πατέρεσ καί ἡ στάση τοῦ Ἁγίου
Ταρασίου κατά τήν Ζ΄ Οἰκουµενικήν
Σύνοδον, τόν ὁποῖον ὑπερασπίζεται ὁ
Ἃγιοσ Θεόδωροσ ὁ Στουδίτησ στήν
ἐπιστολή του Στεφάνῳ ἀναγνώστῃ καί τοῖσ
σύν αὐτῶ.47
Ἒτσι ἐξηγεῖται καί τό παρατιθέµενον
στή συνέχεια κείµενον, πού ἀνεγνώσθη καί
στήν Ζ΄ Οἰκουµενικήν Σύνοδον, πῶσ
µπορεῖ δηλ. νά εἶναι ἀπό Θεοῦ ἡ χειροτονία
ἑνόσ Ἁγίου, (τοῦ Ἁγίου Ἀνατολίου), πού δέν
χειροτονήθηκε ἀπό ἓναν ἁπλό αἱρετικό,
ἀλλά ἀπό αὐτούσ τούσ αἱρεσιάρχασ, πρό
κρίσεωσ ὃµωσ Συνοδικῆσ:
«Τί λέγετε περί Ἀνατολίου (σ.σ.
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεωσ); Οὐχί
ἒξαρχοσ (σ.σ. Πρόεδροσ) τῆσ Ἁγίασ
Τετάρτησ (σ.σ. Οἰκουµενικῆσ) Συνόδου
ἐγεγόνει; Καί ἰδού ὑπό ∆ιοσκόρου τοῦ
∆υσεβοῦσ ἐκεχειροτόνητο, παρόντοσ καί
Εὐτυχοῦσ (σ.σ. τοῦ αἱρεσιάρχου). Καί
ἡµεῖσ γοῦν δεχόµεθα τούσ ἀπό αἱρετικῶν
χειροτονηθέντασ (σ.σ. πρό κρίσεωσ), ὡσ καί
Ἀνατόλιοσ ἐδέχθη (σ.σ. ἐγένετο δεκτόσ ἀπό
47

τήν ∆΄ Οἰκουµενικήν Σύνοδον). Καί αὖθισ
ἀληθῶσ φωνή Θεοῦ ἐστιν, ὃτι οὐκ
ἀποθανοῦνται τέκνα ὑπέρ πατέρων, ἀλλ’
ἓκαστοσ τῆ ἰδίᾳ ἁµαρτίᾳ ἀποθανεῖται, καί
ὃτι ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ χειροτονία»48.
Νά σηµειώσουµε ἀκόµη ὃτι ὑπάρχει
µεγάλη διαφορά ἀνάµεσα στόν Ἃγιο
Ἀνατόλιο καί στόν Ἃγιο Μελέτιο
Ἀντιοχείασ, ὁ ὁποῖοσ χειροτονήθηκε ἀπό
Ἀρειανούσ, µετά τήν κατάκριση τῆσ
ἀρειανικῆσ αἱρέσεωσ ἀπό τήν ἐν Νικαίᾳ Α΄
Οἰκουµενικήν Σύνοδον. Καί αὐτό εἶναι
πράγµατι σπάνιον στήν Ἐκκλησίαν, ὃπωσ
σηµειώνει ὁ Ἃγιοσ Νικόδηµοσ.
Ἀλλά τά γραφόµενα ὑπό τοῦ Ἁγίου
Νικοδήµου τά ἒχουµε ἀναφέρει συνοπτικά,
καί σέ παλαιότερα κείµενα, πού ἒχουµε
δηµοσιεύσει στό παρελθόν καί δέν
διαφέρουν ἀπό τήν ἀντίστοιχη ἐπεξήγηση
τοῦ ξη΄ Ἀποστολικοῦ πού κάνει ὁ Ἃγιοσ.49
Παραβλέπουν οἱ ἀδελφοί µασ αὐτοί
πλανώµενοι, ὃτι τό «ἐδέχθη ποτέ ἡ
Ἐκκλησία», τό «Οἱ γάρ δι’ αἳρεσίν τινα
παρά τῶν Ἁγίων Συνόδων ... κατl
εγνωσµένην», τό «ἐκεῖνο γάρ ἒκριναν οἱ
παλαιοί δέχεσθαι βάπτισµα», τό «πλήν ἀλλ’
ἒδοξε τοῖσ περί Κυπριανόν, λέγω, καί
Φιρµιλιανόν, τόν ἡµέτερον» ἀναφέρονται
σέ Συνοδικέσ κρίσεισ.
Ὃλα τά σχετικά ἐπιτίµια, τά
ἀναθέµατα,
οἱ
ἀφορισµοί
καί
οἱ
καθαιρέσεισ ἒχουν ἐπιβληθεῖ ἀπό Συνόδουσ
Οἰκουµενικέσ ἢ Οἰκουµενικόν κῦροσ
ἒχουσεσ.

48

Mansi, 12, 1042.
ὃταν τονίζαµε παραπέµποντασ στόν Ἃγιο
Νικόδηµο: « Ὃρα καί τόν ξη΄ Ἀποστολικόν.
Σηµείωσαι ὃµωσ ὃτι οἱ εἰκονοµάχοι οὗτοι καί
πάντεσ οἱ ἂλλοι αἱρετικοί, τῶν ὁποίων τάσ
χειροτονίασ ἐδέχθη ποτέ ἡ Ἐκκλησία, κατ’
οἰκονοµίαν καί συγκατάβασιν, καί ὂχι κατά
ἀκρίβειαν, οὗτοι λέγω, ἦσαν ὀρθῶσ καί κατά τόν
τύπον τῆσ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίασ βεβαπτισµένοι...»
κλπ.), βλ. «Ἃγιοι Κολλυβάδεσ» σελ. 9 τοῦ τεύχουσ
∆εκεµβρίου 2003. Ὁ Ἃγιοσ Νικόδηµοσ δέν ἒρχεται
σέ ἀντίθεση µέ αὐτά τά ὁποῖα ἐξήγησε στήν
ὑποσηµείωση τοῦ Γ΄ Ἀποστολικοῦ. Ὁµιλεῖ ξεκάθαρα
περί ἀποφάσεων Οἰκουµενικῶν Συνόδων, ὃταν λέγει
«... τῶν ὁποίων τάσ χειροτονίασ ἐδέχθη ποτέ ἡ
Ἐκκλησία.»
49

PG 99, 1105.
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Ὑπονοεῖται,
λοιπόν,
παντοῦ
Συνοδική ἀπόφαση, τόσο στό ἀνωτέρω
κείµενο τοῦ Ἁγίου Νικοδήµου πού
πλειστάκισ
ἒχουµε
παραπέµψει
στό
παρελθόν, καί στό κείµενο τοῦ ΙΕ΄ Ἱεροῦ
Κανόνα τῆσ ΑΒ΄ Οἰκουµενικῆσ Συνόδου καί
στόν 1ο Ἱερόν Κανόνα τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου.50
Τό ἲδιο γίνεται µέ τόν Ἃγιο Μάξιµο
τόν Ὁµολογητή στήν Ρώµη τό 641 ἐπί
πάπα Ἰωάννου ∆΄ καί µέ τόν Ἃγιον
Μαρτῖνον πάπαν Ρώµησ τό 649 καί
προηγουµένωσ στήν Καρχηδόνα τό 646,
ὃταν κατορθώνει ὁ Ἃγιοσ Μάξιµοσ καί
συγκαλοῦνται
Σύνοδοι
γιά
νά
καταδικάσουν τήν Μονοφυσιτικήν Q
Μονοθελητικήν αἳρεση.
Τό ἲδιο κάνει καί ὁ Ἃγιοσ
Σωφρόνιοσ, ὃταν συγκαλεῖ Σύνοδον στά
Ἱεροσόλυµα τό 634 γιά τήν καταδίκη τῆσ
Μονοθελητικῆσ Q Μονοενεργητικῆσ αἱρέQ
σεωσ.
Τά ἲδια δίδασκε ὁ Ἃγιοσ Σωφρόνιοσ
ὃτι ὀφείλεται διακοπή τοῦ µνηµοσύνου
τοῦ αἱρετικά κηρύσσοντοσ, πολύ πρίν
συγκληθεῖ ἡ ΑΒ΄ Σύνοδοσ τό 861 ἐπί Μ.
Φωτίου καί πρίν τεθεῖ ὁ ΙΕ΄ Ἱερόσ Κανών:
«Εἰ δέ τινεσ ἀποσταταῖέν τινοσ, οὐ διά
πρόφασιν ἐγκλήµατοσ, ἀλλά δι’ αἳρεσιν ὑπό
Συνόδου
ἢ
Ἁγίων
Πατέρων
κατεγνωσµένην, τιµῆσ καί ἀποδοχῆσ ἂξιοι,
ὡσ Ὀρθόδοξοι».51
Γιά τόν λόγο αὐτό ἒχουµε γράψει µέ
ἐπίγνωση:
«Ἐξυπακούεται ὃτι ὃλα αὐτά τά οἰκονοµεῖ
ἡ Ἁγία Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία ἀποφασίζει
καί δέχεται ἢ ἀπορρίπτει, δικαιώνει ἢ
ἀναθεµατίζει.»52
Μετά ἀπό ἀπόφαση Οἰκουµενικῆσ ἢ
Οἰκουµενικόν κῦροσ ἐχούσησ Συνόδου, ὃπωσ
σηµειώσαµε καί ἀνωτέρω καί στίσ
ἀντίστοιχεσ µελέτεσ µασ, ὅπωσ καί

διδασκόµαστε ἀπό τά πρακτικά τῆσ Ἁγίασ
Ζ΄ Οἰκουµενικῆσ Συνόδου.
Μέχρι τότε οἱ Οἰκουµενιστέσf
Νεοηµερολογίτεσ εἶναι δυνάµει σχισµατοQ
αἱρετικοί.
Οἱ ἲδιοι οἱ Οἰκουµενιστέσ ὃταν
λειτουργοῦν, κοινωνοῦν εἰσ κρίµα καί εἰσ
κατάκριµα.
Τό ἲδιο συµβαίνει καί µέ τούσ ἐν
γνώσει κοινωνοῦντασ τῇ οἰκουµενιστικῇ
αἱρέσει.
Μολύνονται ἀπό τήν αἳρεση.
Αὐτό διδάσκει καί ἡ Ζ΄ Οἰκουµενική
Σύνοδοσ, ὃταν ἀναθεµατίζει τούσ ἐν γνώσει
ὑβρίζοντασ τίσ Ἱερέσ Εἰκόνεσ.53 Αὐτό
ἐξηγήσαµε πολλέσ φορέσ καί σέ ἀντίστοιχα
ἂρθρα µασ.
Κατακλείουµε τήν ἀπάντηση πρόσ
τούσ Ματθαικούσ ἀδελφούσ µασ τόν κ.
Καλλίνικο στήν Κάλυµνο καί τόν π.
Μακάριο Καβακίδη, µέ τό καθοριστικό γιά
τήν
Ὀρθόδοξη
ἀντιµετώπιση
τῆσ
Οἰκουµενιστικῆσ αἱρέσεωσ κείµενο τοῦ
Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, πού καί
ἀνωτέρω ἀναφέραµε καί εἶναι ἑρµηνευτικό
τῆσ στάσεωσ τοῦ Ἁγίου Ταρασίου κατά τήν
Ζ΄ Οἰκουµενικήν Σύνοδον γιά τήν
ἀντιµετώπιση τῶν µή εἰσέτι κριθέντων
αἱρετικῶν
 πού ἲσχυε mutatis mutandis καί γιά
τούσ ΝεοηµερολογίτεσfΟἰκουµενιστέσ
γιά τήν κηρυσσοµένην αἳρεσιν τοῦ
Οἰκουµενισµοῦ

53

Βλ. Συνοδικόν τῆσ Ἁγίασ καί Οἰκουµενικῆσ Ζ΄
Συνόδου, Τριώδιον, β΄ ἒκδοσισ «Ἀποστολικῆσ ∆ιαf
κονίασ», Ἀθῆναι, 1993, σελ. 148. Βλ. καί τό ἀνάθεµα
κατά τῆσ αἱρέσεωσ τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, τόν
Αὒγουστο τοῦ 1983 ἀπό τήν Σύνοδο τῶν Ἐπισκόπων
τοῦ Μητροπολίτου Ἁγίου Φιλαρέτου: « ... τοῖσ
κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖσ προµνηµονευθεῖσιν
αἱρετικοῖσ
ἢ
συνηγοροῦσι,
διαδίδουσι,
ἢ
ὑπεραµυνοµένοισ τῆσ καινοφανοῦσ αὐτῶν αἱρέσεωσ
τοῦ Οἰκουµενισµοῦ ἐν προσχήµατι ἀδελφικῆσ
ἀγάπησ,
ἢ
ὑποτιθεµένησ
ἑνώσεωσ
τῶν
διαχωρισθέντων Χριστιανῶν ΑΝΑΘΕΜΑ.» στό
«Ὀρθόδοξοσ Μαρτυρία», Ἃγιον ὊροσfἈθῆναι 1985,
σελ. 81.

50

Ἡ ἐν Καρχηδόνι Σύνοδοσ, βλ. Ἱερόν Πηδάλιον σελ.
366 ἑπ.
51
Βλ. σχετικά «Ἃγιοι Κολλυβάδεσ» σελ. 48 καί 49.
52
«Ἃγιοι Κολλυβάδεσ» ∆εκέµβριοσ 2003, σελ. 8,
κείµενο τῆσ εἰσηγήσεωσ. Βλ. καί τ. 29 σελ. 14 καί τ. 28
σελ. 68.
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Ἐκκλησίᾳ, ἃ οὐδείσ τῶν ἁγίων εὑρηται
οὓτω διερευνήσασ, ὃτι µηδέ οἷόν τε, οὒτε
µήν ἐπέδωκε φυλάττειν ἡµᾶσ. Ἒχει µέν
ταῦθ’ οὓτωσ.»54

«...Ἐκζητήσωµεν οὒν καί πολυl
πραγµονήσωµεν
παρ’
οὗ ὀφείλοµεν
κοινωνῆσαι, εἰ τήν πίστιν ὁµολογοίη
ὀρθήν,
εἰ µή χρήµασι κεχειροτόνηται,
εἰ µή τι ἂλλο τῶν κατά τόν βίον αὐτοῦ
ὑποπτευοµένων
καί
ἠκουσµένων
σφαλερῶν, ἀληθέσ.

Πρίν ὃµωσ


Εἰ δέ τήν χειροτονίαν καταγοµένην
ἒχει ἀπό τοῦ δεῖνοσ,
εἲτε ἐξ αἱρετικοῦ,
εἲτε ἐκ χρηµατοχειροτονήτου,
αὐτόσ δέ οὒτε αἱρετικόσ
οὒτε ἐν γνώσει ἐκ χρηµατολήπτου,
εἲτ’ οὒν Σιµωνιανοῦ,
κεχειροτονηµένοσ,
ὁµολογοίη δ’ ὃµωσ τήν πᾶσαν ἀλήθειαν,
τήν τε πίστιν φυλάττειν καί τούσ κανόνασ
ἀπαρατρώτουσ, τούσ τε κατ’ ἀµφότερα
παρατετραµµένουσ ἀποβαλλόµενοσ, οὐδείσ
ἡµῖν
λόγοσ
ἀποχῆσ
πρόσ
αὐτόν.
Ἀκατάγνωστοσ γάρ ὁ τοιοῦτοσ κατά τούσ
προδεδηλωµένουσ Ἁγίουσ (σ.σ. Ἃγιον
Γρηγόριον τόν Θεολόγον καί Ἃγιον
Ἰωάννην τόν Χρυσόστοµον) καί δι’ αὐτῶν
κατά
πάντασ.
Οὓτω
τοίνυν
καί
κοινωνοῦµεν, καί ὑµῖν αὐτό ποιεῖν
συµβεβουλεύµεθα. Ἐπεί εἰ περισσότερον
διερεύνηται,
ἀποκρούεται
µέν,
ὡσ
δέδεικται, τά τῶν Πατέρων παραγγέλµατα,
ἐκλιµπάνει δέ τοσοῦτον τό τῆσ ἱερωσύνησ
δῶρον, ἐφ’ ὃ τό Χριστιανοί καλεῖσθαι
ἒχοµεν, ὡσ εἰσ ἐθνικήν ἡµᾶσ µεταπεσεῖν
λατρείαν, ὃπερ ἂτοπον. Πρόσ γε καί
ἀκριβοµένουσ, οὓτω µηδέ ἐν ∆ύσει καί
Ἀνατολῇ
ἀφικοµένουσ
εὑρίσκειν
τό
ζητούµενον, ἀναδροµάδην καθαιρουµένων
πάντων
διά
τῆσ
ἀλληλούχου
συλλειτουργήσεωσ, ἐπειδή προφανῶσ τῷ
Ρωµαίων
προέδρῳ
ἐπί
Ταρασίου
συνιεράτευσαν οἱ ἐκ τῶνδε ἀποκρισάριοι
ἀποσταλέντεσ, κἀκείνου τάχα τοῖσ τῆσ
Ἐώασ καί φροῦδα ἐντεῦθεν τά τῆσ
ἱερωσύνησ, ὃ ἀπαγορεύσαντεσ πάντωσ,
καταδεξόµεθα τῷ προειρηµένῳ κατά τούσ
ἁγίουσ µέτρῳ στῆναι. ∆ιότι πολλά συνέβη
καί συµβαίνει τοιαῦτα παραπτώµατα ἐν τῇ





γίνουν οἱ ἑνωτικέσ συµφωνίεσ τοῦ
Σαµπεζύ καί τοῦ Μπαλαµάντ καί
πρίν ὑπάρξει ἡ διακοινωνία τῶν
Νεοηµερολογιτῶν καί ὁλοκλήρου
τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείασ µέ
τούσ Μονοφυσίτεσ, µέ τό ὁποῖο εἶναι
κοινωνικοί ὅλοι οἱ Νεοηµερολογίτεσ
καί τά σλαυικά Πατριαρχεῖα, ἐκτόσ
τῶν
Ὀρθοδόξων
πού
ἔχουν
διαχωρήσει τίσ θέσεισ τουσ καί
ἔχουν διακόψει τήν κοινωνία µαζί
τουσ
καί τῆσ ἒκτοτε, διαρκοῦσ καί
ἀπροκαλύπτου µυστηριακῆσ κοινωQ
νίασ τῶν Οἰκουµενιστῶν, ὂχι
µεµονωµένων πλέον ἱερέων ἀλλά
καί
ἐπισκόπων,
τῶν
ὁποίων
διακόπτουµε τήν κοινωνία, καί
ὁλόκληρων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καί
Πατριαρχείων ἀκόµη, µετά τῶν ὑπό
τῶν ὑπό Οἰκουµενικῶν Συνόδων
καταδικασθέντων
Μονοφυσιτῶν,
Παπικῶν, Προτεσταντῶν καί λοιπῶν
αἱρετικῶν
καί τῶν ἀνήκουστων καί ἀπροQ
καλύπτων συµπροσευχῶν καί συναQ
γελασµῶν µετά τῶν ἀντιχρίστων
µωαµεθανῶν, ἑβραίων, βουδιστῶν
τῶν εἰδωλολατρῶν καί ὅλων τῶν
ἀλλοθρήσκων!

Μετά τό ἀνάθεµα τοῦ 1983 κατά τοῦ
Οἰκουµενισµοῦ ἀπό τούσ Ρώσσουσ τῆσ
∆ιασπορᾶσ ὑπό τόν Ἃγιον Φιλάρετον καί
τό ἀντίστοιχο ἀνάθεµα ὑπό τῆσ Ἐκκλησίασ
τῶν Ὀρθοδόξων στήν Ἑλλάδα, τῆσ ὑπό τόν
Μακαριώτατο κ. κ. Χρυσόστοµο Συνόδου
µασ, τούσ Νεοηµερολογίτεσ καί τούσ ἐκ τοῦ
Οἰκουµενισµοῦ
ἐπιστρέφοντεσ
τούσ
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Τά τελευταῖα χρόνια ἡ ὑπό τόν
Μητροπολίτη Βιτάλιο Ρωσσική Σύνοδοσ
κοινώνησε µέ τόν Μητροπολίτη Κυπριανό
τῆσ Φυλῆσ καί τούσ Βουλγάρουσ καί
Ρουµάνουσ ἀκαινοτοµήτουσ Ὀρθοδόξουσ.
Ἐκ παραλλήλου ὃµωσ εἶχε κοινωνία καί µέ
τό ἐπίσησ Οἰκουµενιστικό Πατριαρχεῖο τῆσ
Σερβίασ καί Ἱεροσολύµων, καί ἐπίσκοποί
τησ,
ὃπωσ
ὁ
Μᾶρκοσ
Γερµανίασ,
κοινωνοῦσαν λειτουργικά, κυρίωσ, µέ τούσ
Σέρβουσ Οἰκουµενιστέσ ἐπισκόπουσ, οἱ
ὁποῖοι ἦταν σέ πλήρη κοινωνία µέ ὃλουσ
τούσ ΝεοηµερολογίτεσfΟἰκουµενιστέσ.
Μετά τήν διάσπαση τῆσ Ρωσσικῆσ
Συνόδου τῆσ ∆ιασπορᾶσ (µετά τό 2000)
ἀναφύονται
καί
πάλι
ἐλπίδεσ
νά
κοινωνήσουµε µέ ὅσουσ ἀπό τούσ Ρώσσουσ,
ἀκολούθησαν τόν Μητροπολίτη Βιτάλιο καί
δέν ἑνώθηκαν µέ τό οἰκουµενιστικό
Πατριαρχεῖο τῆσ Μόσχασ, καί δέν
κοινωνοῦν οὔτε µέ τό Πατριαρχεῖο τῆσ
Σερβίασ (καί τῶν Ἱεροσολύµων), καί
ἀκολουθοῦν τήν αὐστηρή γραµµή τοῦ Ἁγίου
Φιλαρέτου.
∆ιάλογοσ µέ τούσ ἀδελφούσ µασ τῆσ
Ἱερᾶσ Μονῆσ Κυπριανοῦ καί τούσ
ἀκαινοτοµήτουσ τῆσ Βουλγαρίασ καί τῆσ
Ρουµανίασ πρέπει ἐπίσησ νά ἀρχίσει55, ἀφοῦ
καί αὐτοί πείστηκαν τελικά, ὃτι ὃλα αὐτά
τά χρόνια κακῶσ κοινωνοῦσαν µέ τήν
Σύνοδο τοῦ Βιταλίου (πρό τῆσ διασπάσεωσ),
µιά καί ἐπίσκοποί του εἶχαν συνεχῶσ
λειτουργική διακοινωνία, κατ' ἐξοχήν µέ τό
Οἰκουµενιστικό Πατριαρχεῖο τῆσ Σερβίασ
καί τούσ Σέρβουσ ἐπισκόπουσ ἀλλά καί
µνηµόνευαν τόν Πατριάρχη Ἱεροσολύµων,
πού εἶχε καί ἒχει κοινωνία µέ τούσ
Οἰκουµενιστέσ τοῦ Φαναρίου καί τούσ ὅλουσ
τούσ Νεοηµερολογίτεσ.
Ὡστόσο, δέν νοεῖται σέ καµµία
περίπτωση νά µεταδίδονται τά Ἱερά
Μυστήρια σέ Νεοηµερολογίτεσ f Οἰκουµενιf
στέσ πιστούσ, χωρίσ Ὁµολογία τῆσ ὀρθῆσ
Πίστεωσ καί χωρίσ νά χρισθοῦν µέ Ἃγιον
Μῦρον, ἀφοῦ ἡ παραµονή τουσ τόσα χρόνια
σέ κοινωνία µέ τήν αἳρεση τούσ ἒχει µολύνει,
καί τό βάπτισµα τῶν Νεοηµερολογιτῶνf

δεχόµεθα κατόπιν Ὀρθοδόξου Ὁµολογίασ
καί χρίοντεσ αὐτούσ µέ Ἃγιον Μῦρον.
Σέ περιπτώσεισ, ὃπου βεβαιωµένα δέν
ἒχει τηρηθεῖ ἡ τριττή κατάδυση στό Ὂνοµα
τῆσ Ἁγίασ Τριάδοσ, ἐπιβάλλεται τό
βάπτισµα
τῶν
προσερχοµένων
στήν
Ἐκκλησία µασ Νεοηµερολογιτῶν.
Βαθµιαία καί σταθερά, λοιπόν, ὃπωσ
εἶδαµε, ἀποµακρύνθηκε ἡ Ἐκκλησία µασ
ἀπό τό σχίσµα κατ' ἀρχήν καί τήν αἳρεση
στή συνέχεια. Μέσα σέ διωγµό καί ὂντασ
ἐµπερίστατη, µετά τόν θάνατο τοῦ
Ὁµολογητοῦ Ἁγίου Προέδρου µασ, πρώην
Φλωρίνησ κυροῦ Χρυσοστόµου, ἀνεζήτησε
καί πῆρε τήν διαδοχή ἀπό τούσ ἀγωνιστέσ
καί Ὁµολογητέσ Ἱεράρχεσ τῶν Ρώσσων τῆσ
∆ιασπορᾶσ, µέ τούσ ὁποίουσ κοινώνησε
πλήρωσ.
Μεγάλεσ µορφέσ τῆσ Ρωσσικῆσ αὐτῆσ
Συνόδου,
ὑπῆρξαν
ὁ
Μητροπολίτησ
Ἀναστάσιοσ, ὁ Ἀρχιεπίσκοποσ Ἀνδρέασ, ὁ
Ἀρχιεπίσκοποσ Τύχων καί οἱ Ἃγιοι
Ἰωάννησ Μαξίµοβιτσ καί ὁ Μητροπολίτησ
Φιλάρετοσ.
Ὁ Ἃγιοσ Φιλάρετοσ ἀναγνώρισε
συνοδικά τίσ χειροτονίεσ τοῦ ἈρχιεπιQ
σκόπου Σεραφείµ τοῦ Σικάγο καί τοῦ
Θεοφίλου Ἰονέσκο καί ἒδωσε ἐντολή στούσ
χειροθετηθέντεσ ἀργότερα Ματθαιfκούσ,
κυρό Κάλλιστο καί κυρό Ἐπιφάνιο, νά
ἀναχειροθετήσουν ὃλουσ τούσ ὑφ' ἑνόσ
χειροτονηθέντεσ ἀδελφούσ µασ Ματθαικούσ
καί νά ἑνωθοῦν µέ τήν Σύνοδό µασ.
Ἡ χειροθεσία ἒγινε, ἀλλά οἱ ἀδελφοί
µασ Ματθαικοί δέν ὑπήκουσαν στήν
Σύνοδο τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου.
Μετά τόν Ἃγιο Φιλάρετο καί τό
πρῶτο παγκοσµίωσ ἀνάθεµα κατά τοῦ
Οἰκουµενισµοῦ, δυστυχῶσ, ἡ Ρωσσική
ἐκκλησία τῆσ ∆ιασπορᾶσ, ἰδιαίτερα µετά τήν
κοίµηση τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου, ὃλο καί
περισσότερο
διολίσθαινε
πρόσ
τόν
Οἰκουµενισµό. Μέ συνέπεια νά φτάσει
σήµερα νά ἑνωθεῖ πλήρωσ µέ τό
Οἰκουµενιστικό Πατριαρχεῖο τῆσ Μόσχασ.
Γιά τό λόγο αὐτό δέν εἶναι δυνατή ἡ
κοινωνία τῆσ Ἐκκλησίασ µασ µέ τήν
Ρωσσική Σύνοδο τῆσ ∆ιασπορᾶσ.
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Ἔγιναν πρόσφατα διερευνητικέσ συναντήσεισ!

Οἰκουµενιστῶν, ἰδιαίτερα τίσ τελευταῖεσ
δεκαετίεσ, ἒχει ἐκφυλιστεῖ.
Ὃπωσ τονίστηκε σέ παλαιότερεσ
µελέτεσ µασ, τό βάπτισµα πρέπει νά
τελεσθεῖ ἐξ ἀρχῆσ ὃταν, βεβαιωµένα, δέν
ἒγιναν οἱ τρεῖσ καταδύσεισ.

ἐπιβεβαιώθηκε καί µέ ἐπίσηµη ἀπόφαση τῆσ
Συνόδου τῆσ Κωνσταντινουπόλεωσ, πού
χρονολογεῖται τόν Αὔγουστο τοῦ 1819 καί
πού ἔθεσε τέρµα στή διαµάχη καί
ἐπιδοκίµασε τήν ἀρχή τῆσ Θείασ
Κοινωνίασ
τῶν
πιστῶν
σέ
κάθε
Εὐχαριστιακή Λειτουργία παραγγέλλοντασ
τήν Κοινωνία κάθε Κυριακή, 57 ὄχι βέβαια
χωρίσ τίσ προ½ποθέσεισ πού ὁ ἴδιοσ ὁ Μέγασ
Ἅγιοσ τονίζει:

Νηστεία καί ἐγκράτεια
πρό τῆσ Θείασ Μεταλήψεωσ
Ὁ
µεγαλύτεροσ
Οἰκουµενικόσ
διδάσκαλοσ καί Πατέρασ τῆσ Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίασ, ὁ Ἅγιοσ Γρηγόριοσ ὁ Παλαµᾶσ
εἶναι ἐκεῖνοσ πού ὑπῆρξε Qπρίν ἀπό τόν
Ἅγιο Νικόδηµο καί τόν Ἅγιο Μακάριο
ΚορίνθουQ ὁ πρωτεργάτησ τῆσ ἀνανεώσεωσ
τῆσ µυστηριακῆσ ζωῆσ τόν 14ο αἰῶνα.
Στήν 60η Ὁµιλία του βεβαιώνει ὅτι
µέσα στά δύο Μυστήρια τοῦ Βαπτίσµατοσ
καί τῆσ Θείασ Εὐχαριστίασ βρίσκεται ὅλη ἡ
σωτηρία µασ, διότι ἡ οἰκονοµία τοῦ
Θεανθρώπου συνοψίζεται ἐδῶ. Στούσ
λόγουσ του στήν Θεσσαλονίκη, ὁ Μέγασ
Παλαµᾶσ κηρύσσει, (στήν 50η Ὁµιλία του),
µέ ζῆλο τήν τήρηση τῶν ἐκκλησιαστικῶν
διατάξεων πού ἀναφέρονται στήν Θεία
Λειτουργία τῆσ Κυριακῆσ, διότι ὁ ἄνθρωποσ
πού περιφρονεῖ τήν Κυριακάτικη Θεία
Λειτουργία βρίσκεται µακριά ἀπό τόν Θεό.
Στήν δέ 38η Ὁµιλία του διδάσκει
τήν καθηµερινή σχεδόν Θεία Κοινωνία.56
Ὁ Ἅγιοσ Νικόδηµοσ ὁ Ἁγιορείτησ
ὑπῆρξε ὁ κύριοσ ἀνανεωτήσ τῆσ συχνῆσ
Θείασ Μεταλήψεωσ στό Ἅγιον Ὄροσ καί
στήν
Ὀρθόδοξη
γενικά
Ἐκκλησία.
Ἐκφράζει τήν Ὀρθόδοξη ἡσυχαστική
παράδοση.
Τό 1783 δηµοσίευσε στήν Βενετία τό
ἔργο του περί Συνεχοῦσ Θείασ Μεταλήψεωσ
καί προκάλεσε τήν ἄγρια ἀντίθεση µερικῶν,
ἀλλά ἡ διδασκαλία τοῦ Μεγάλου καί
σοφοῦ ∆ιδασκάλου τοῦ Γένουσ, τοῦ
δευτέρου
Χρυσοστόµου,
κατά
τούσ
Θεολόγουσ
τῆσ
Ἐκκλησίασ
µασ,

"Γίνεσθε ἕτοιµοι, τρεῖσ ἡµέρεσ µή
προσέλθετε γυναικί" (Ἐξ. κεφ. ιθ΄, 15),
διέταξε ὁ Θεόσ, γιά νά λάβουν τόν Παλαιόν
Νόµον οἱ Ἑβραῖοι, πόσο µᾶλλον πρέπει νά
φυλάττουν ταύτασ καί ἐκεῖνοι πού µέλλουν
νά λάβουν µέσα εἰσ τόν ἑαυτόν τουσ τόν
ἴδιον τόν Νοµοθέτην Θεόν διά τῆσ Θείασ
Εὐχαριστίασ;... "Ἐντεῦθεν", γράφει ὁ Ἅγιοσ
Νικόδηµοσ, "συµπεραίνοµεν ἐκ τοῦ µείζονοσ
τό ἔλαττον ὅτι ἄν εἶναι ἀρκετή εἰσ
ἑτοιµασίαν τῆσ Θείασ Κοινωνίασ ἡ
τριήµεροσ ἀποχή τῆσ σαρκικῆσ µίξεωσ,
πολλῷ µᾶλλον εἶναι ἀρκετή εἰσ αὐτήν ἡ
τριήµεροσ νηστεία. Καί µ' ὅλον πού ἀπό
τούσ Θείουσ Κανόνασ νηστεία πρό τῆσ
Μεταλήψεωσ οὐ διορίζεται· οἱ δυνάµενοι δέ
νηστεύειν πρό αὐτῆσ καί ὁλόκληρον
ἑβδοµάδα καλῶσ ποιοῦσιν."58
57

Mansi-Petit, Collectio Conciliorum, XL, 82.
Πηδάλιον, σελ. 230, ὑποσ. 1. Καί πάλιν ἐσφαλµενα
ἑρµηνεύει ὁ κ. Καλλίνικοσ στήν Κάλυµνο, τούσ
λόγουσ τοῦ Ἁγίου Νικοδήµου στό τελευταῖο τεῦχοσ
τοῦ περιοδικοῦ του.
Ὁ Ἅγιοσ, ἐκφράζει τήν παράδοση τῆσ
Ἐκκλησίασ µασ, τονίζοντασ ὅτι µερικοί καί µία
ἑβδοµάδα ἐγκρατεύονται καί νηστεύουν γιά νά
προσέλθουν
στήν
Θεία
Μετάληψη,
προετοιµαζόµενοι καταλλήλωσ.
Ἤταν καί εἶναι δηλ. παράδοση στήν
Ἐκκλησία µασ καί ἡ νηστεία καί ἡ ἐγκράτεια πρό τῆσ
Θείασ Μεταλήψεωσ.
Προηγεῖται, βεβαίωσ ἡ µετάνοια καί ἡ
ἐξοµολογήση τῶν πιστῶν καί ἡ εὐλογία τοῦ
πνευµατικοῦ, στήν κρίση τοῦ ὁποίου βρίσκονται τά
πάντα κατά τήν Ἁγία Στ΄ Οἰκουµενική Σύνοδο καί
τόν ΡΒ΄ Κανόνα αὐτῆσ.
Νά
ἐξετάζεται
ἡ
διάθεση
τῶν
ἐξοµολογουµένων.
Ἡ µετάνοια νά συνδέεται µέ συντριβή
καρδίασ, µέ δάκρυα, µέ συνδιαλλαγή µέ ὅλουσ ὅσοι
µᾶσ λύπησαν ἤ τούσ λυπήσαµε, µέ ἐλεηµοσύνεσ,
58

56

Ἐκτενέστερη ἀναφορά βλ. στό παρόν τεῦχοσ τῶν
"Ἁγίων Κολλυβάδων", διότι σύντοµο σχετικό κείµενο
δηµοσιεύθηκε στό προηγούµενο τεῦχοσ τοῦ
περιοδικοῦ µασ.
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Εἶναι πολύ σηµαντική ἡ ἑρµηνεία
αὐτή τοῦ Ἁγίου Νικοδήµου, γιατί µαζί µέ
τόν Ἅγιον Μακάριον τόν Νοταρᾶν εἶναι οἱ
συγγραφεῖσ τοῦ θαυµασίου βιβλίου "Περί
τῆσ συνεχοῦσ Θείασ Μεταλήψεωσ".59 Εἶναι

ἰδιαίτερα σηµαντικέσ οἱ ἀπόψεισ τοῦ Ἁγίου
καί γιά τόν λόγο ὅτι τά τοῦ Πηδαλίου
ἐνεκρίθησαν καί ἀπό τίσ δύο ἄλλεσ µεγάλεσ
µορφέσ τῆσ Ἐκκλησίασ µασ, τόν Ἅγιον
Μακάριον τόν Νοταρᾶν καί τόν Ἀθανάσιον
τόν Πάριον!60
Καί οὐδείσ Ἅγιοσ ἀναφέρεται στήν
ἱστορίαν τῆσ Ἐκκλησίασ µασ, ὁ ὁποῖοσ νά
διδάσκει ὅτι πρό τῆσ Θείασ Μεταλήψεωσ
γίνεται κατάλυσισ καί ὅτι ἐπιτρέπεται τήν
ἑποµένην ἡ µετάληψισ τῶν φρικτῶν
Μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ µασ.
Εἶναι
ἐπίσησ
καταλυτικέσ
οἱ
παρατηρήσεισ τοῦ Ἁγίου Νικοδήµου στόν
Α΄ Κανόνα Θεοφίλου Ἀλεξανδρείασ, ὅπου ἡ
νηστεία τῆσ παραµονῆσ τῶν Θεοφανείων
λύεται µόνον µέ νερό κατά τόν Ἅγιον
Τιµόθεον Ἀλεξανδρείασ καί κατά τόν
Ἅγιον Μᾶρκον Ἐφέσου τόν Εὐγενικόν,
ἀκόµη καί ἄν εἶναι Σάββατον ἤ Κυριακή.
Βλ. καί τήν ἑρµηνείαν τοῦ Ἁγίου Νικοδήµου
στόν Α΄ Θεοφίλου.61 Ὁπότε καί οἱ ἐν
Σαββάτῳ ἤ ἐν Κυριακῇ ἐγκρατευόµενοι,
κατά τά ἀνωτέρω, γιά νά προσέλθουν τήν
ἑποµένην
στήν
Θείαν
Μετάληψιν,
δύνανται νά λύουν τήν νηστείαν µέ νερό,
σύκα
καί
σταφίδεσ
καί
γενικά
ξηροφαγοῦντεσ πρό τῆσ ἐννάτησ, ὁπότε
λύουν σοφῶσ τήν νηστείαν ξηροφαγοῦντεσ,
ἐπειδή δέν ἐπιτρέπεται νηστεία τό
Σάββατο ἤ τήν Κυριακή, ἀλλά δέν
καταλύουν.
Νηστεία σηµαίνει ἤ παντελήσ ἀποχή
ἀπό ὁποιαδήποτε τροφή καθ' ὅλην τήν
ἡµέραν, ἤ µετάληψισ ξηρᾶσ τροφῆσ µετά τήν
ἐννάτην.
Ὁπότε σοφῶσ πολιτευόµενοι, κατά
τούσ Θεοφόρουσ Πατέρεσ, οἱ θέλοντεσ νά
µετάχουν τῆσ Θείασ Μεταλήψεωσ τήν
ἑποµένην, µεταλαµβάνοντεσ ὕδατοσ καί
ξηρᾶσ τροφῆσ πρό τῆσ ἐννάτησ δέν
παραβαίνουν
τόν
Κανόνα
τῆσ
ἀπαγορεύσεωσ τῆσ νηστείασ τοῦ Σαββάτου ἤ
τῆσ Κυριακῆσ!62

προσευχέσ καί ἐγρήγορση, δηλ. τήρηση τοῦ νοόσ ἀπό
προσβολέσ τοῦ ἐχθροῦ καί ἀνυπόκριτη ἀγάπη πρόσ
ὅλουσ. Τέλοσ νά λαµβάνεται ὑπ' ὄψιν καί ἡ ἀσθένεια
τοῦ σώµατοσ καί ἡ ψυχική καί πνευµατική ἀντοχή
τῶν
ἐξοµολογουµένων,
καί
ἀναλόγωσ
νά
οἰκονοµοῦνται οἱ πιστοί, κατά τούσ Ἱερούσ Κανόνεσ,
γιά νά κερδηθοῦν οἱ ψυχέσ καί νά στερεωθοῦν στήν
πίστη τοῦ γλυκυτάτου µασ Χριστοῦ.
Αὐτά ζητεῖ ἀπό τούσ πνευµατικούσ ἡ Ἁγία
Στ΄ Οἰκουµενική Σύνοδοσ: "∆εῖ δέ τούσ ἐξουσίαν
λύειν καί δεσµεῖν παρά Θεοῦ λαβόντασ, σκοπεῖν τήν
τῆσ ἁµαρτίασ ποιότητα, καί τήν τοῦ ἡµαρτηκότοσ
πρόσ ἐπιστροφήν ἑτοιµότητα, καί οὕτω κατάλληλον
τήν θεραπείαν προσάγειν τù ἀρρωστήµατι, ἵνα µή τῇ
ἀµετρίᾳ καθ' ἑκάτερον χρώµενοσ, ἀποσφαλοίη πρόσ
τήν σωτηρίαν τοῦ κάµνοντοσ. Οὐ γάρ ἁπλῆ τῆσ
ἁµαρτίασ ἡ νόσοσ, ἀλλά ποικίλη καί πολυειδήσ, καί
πολλάσ τῆσ βλάβησ παραφυάδασ βλαστάνουσα, ἐξ ὧν
τό κακόν ἐπί πολύ διαχεῖται, καί πρόσω βαίνει
µέχρισ ἄν ἀντισταίη τῇ δυνάµει τοῦ θεραπεύοντοσ."
Ἔτσι ἑρµηνεύει καί ὁ Ἅγιοσ Νικόδηµοσ τόν
ΡΒ΄ Ἱερόν Κανόνα τονίζοντασ ὅτι, "Ἀφοῦ ἡ Σύνοδοσ
αὕτη διώρισε περί πολλῶν καί διαφόρων ἐπιτιµίων,
τελευταῖον εἰσ τόν παρόντα Κανόνα ἀφήνει τό πᾶν
εἰσ τήν κρίσιν τῶν Ἐπισκόπων καί Πνευµατικῶν καί
τήν ἐξουσίαν τοῦ δεσµεῖν καί λύειν, λέγουσα ὅτι
αὐτή πρέπει νά στοχάζωνται καί τήν ποιότητα τῆσ
ἁµαρτίασ, εἴτε συγγνωστή εἶναι αὕτη, εἴτε
θανάσιµοσ, καί τήν διάθεσιν ὅπου ἔχει ὁ ἁµαρτωλόσ
εἰσ τήν µετάνοιαν, καί ἔτσι νά προσφέρουσιν
ἁρµοδίαν τήν ἰατρείαν εἰσ τήν αὐτοῦ ἀσθένειαν/
µήπωσ δίδοντεσ εἰσ τούσ µέν µεγαλοψύχουσ καί
προθύµουσ εἰσ τήν µετάνοιαν συγγαταβατικά
ἐπιτίµια, εἰσ δέ τούσ ἀµελεστέρουσ καί µικροψύχουσ
ἐκ τοῦ ἐναντίου αὐστηρούσ κανόνασ, µήτε τόν ἕνα
διορθώσωσι µήτε τόν ἄλλον, ἀλλά µᾶλλον αὐτούσ
ἀπολέσωσι. Πηδάλιον, σελ. 312.
Ἰδιαίτερα σήµερα πρέπει νά λαµβάνεται
ὑπ'ὄψιν ἡ θυσία καί ἡ ὁµολογία τῶν συγχρόνων
Ὀρθοδόξων Ὁµολογητῶν τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου
πιστῶν µασ, πού µέ µύριεσ θυσίεσ, µέ µεγάλο κόστοσ
κοινωνικό καί ψυχικό, µέ ἀνιδιοτέλεια ἀλλά καί µέ
κόστοσ σέ χρῆµα καί χρόνο, ἀκολουθοῦν τόν
δύσκολο δρόµο τῶν Θεοφόρων Πατέρων µασ καί τῆσ
φιλτάτησ Ὀρθοδοξίασ καί µέ ἐπιείκειαν καί πολλήν
ἀγάπη καί συγκατάβαση νά οἰκονοµοῦν οἱ
Πνευµατικοί τά πνευµατικά τουσ τέκνα, πού ὑπό τίσ
σύγχρονεσ συνθῆκεσ βρίσκονται σέ ἕνα διαρκῆ
κανόνα, ἀφοῦ διά τούσ λόγουσ τῶν χειλέων τοῦ
Κυρίου µασ καί τῶν Ἁγίων Πατέρων φυλάττουν
Ὁδούσ σκληράσ.
59
Βλ. πρόσφατη ἔκδοση "Μυριόβιβλοσ", 2004.

60

Βλ. Πηδάλιον, Εἰσαγωγή τοῦ ἐκδότου, Σεργίου
Ραφτάνη, Πρόσ τούσ Ὀρθοδόξουσ Χριστιανούσ.
61
Πηδάλιον, σελ. 677 ὑποσ. 1 καί σελ. 678
62
Πηδάλιον, σελ 83 καί ἰδιαίτερα σελ. 84, ἑρµηνεία
στόν Ξ∆΄ Ἀποστολικόν Κανόνα.
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Λύουν ἀλλά δέν καταλύουν τήν
νηστείαν καί προσέρχονται στήν Θεία
Μετάληψη τήν Κυριακή ἤ τήν ∆ευτέρα,
ἐάν εἶναι ∆εσποτική ἤ Θεοµητορική
Ἑορτή63ἤ ἑορτή Μεγάλου ἑορταζοµένου
Ἁγίου ἤ ἑτοιµάζεται κάποιοσ πιστόσ γιά νά
προσέλθει στήν Θείαν Εὐχαριστίαν.
Αὐτά ὅλα ἐνισχύονται καί ἀπό τόν
Ἅγιον
Μέγαν
Χρυσόστοµον,
πού
καθοδηγεῖ καί µέ παραινέσεισ προειδοποιεῖ
τούσ αὐθάδεισ καί ἀσεβεῖσ γιά τίσ ἀρνητικέσ
συνέπειεσ ἀπό τήν τυχόν ἀνάξια συµµετοχή
τουσ στό Μυστήριο. "Σκόπει τοίνυν, µή καί
αὐτόσ ἔνοχοσ γένῃ τοῦ Σώµατοσ καί τοῦ
Αἵµατοσ τοῦ Χριστοῦ".64
Ἡ αἰώνια κόλαση εἶναι ἡ τιµωρία γιά
ὅσουσ µέ προπέτεια καί αὐθάδεια τολµοῦν
νά προσεγγίζουν τά Ἅγια. "Οὗτοι δέ, ὅταν
ἀναξίωσ προσίωσιν, ἀθανάτῳ παραδίδονται
τιµωρίᾳ."65
Ἡ πρόσ τόν ἀδελφόν καταλλαγή
εἶναι ἀπαραίτητη προ½πόθεση "ἐν τù καιρù
τῆσ θυσίασ",66 γιά τήν ἄξια συµµετοχή µασ
στό Μυστήριο. Ὁ Χρυσορρόασ Μέγασ
Πατήρ συνιστᾶ τήν νήψη, τήν ἐγρήγορση,
τήν καθαρή συνείδηση, τήν νηστεία, καί
τήν προσευχή ὡσ ἀπαραίτητα ἐφόδια, τά
ὁποῖα πρέπει νά συνοδεύουν τούσ
µετέχοντασ στό Μυστήριο. "Μετά φόβου καί
τρόµου τοῦτο ποιεῖτε, µετά καθαροῦ
συνειδότοσ, µετά νηστείασ καί προσευχῆσ ...
νήψωµεν, γρηγορήσωµεν µετά φόβου καί
τρόµου τοῦτο γινέσθω, ἵνα µή κατάραν
ἐπισπασώµεθα διά τῆσ ραθυµίασ."67
Ὁ Μέγασ Πατήρ ὑποδεικνύει καί τήν
πρέπουσα στάση τῶν πιστῶν καί ἐντόσ τοῦ

Ναοῦ, κατά τήν συµµετοχή τουσ στό
Μυστήριο. "Μετά πολλῆσ τοίνυν τῆσ σιγῆσ,
µετά πολλῆσ τῆσ εὐταξίασ, µετά τῆσ
προσηκούσησ εὐλαβείασ τῆσ ἱερᾶσ ταύτησ
ἀπώµεθα θυσίασ".68

Ναύπακτοσ, Π.Ο.Ε. 13.10.07
Κάρπου καί Παπύλου Μαρτύρων
καί Χρυσῆσ Νεοµάρτυροσ
Ἀγαπητέ µοι π. Χρυσόστοµε!
Χαῖρε ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ πάντοτε.
Τό πρόβληµα τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου καί
τῆσ νοµικῆσ µορφῆσ ἑνόσ ὀργανισµοῦ, µιᾶσ
Ἐνορίασ ἐπίσησ, ἐµφανίζεται ἐντονώτατο, ἐάν
εἶσαι ἐνταγµένοσ σέ µιά εὐνοµούµενη Πολιτεία, µέ
τήν ὁποία ἀναπόφευκτα θά ἀναπτύξεισ σχέσεισ, θά
χρειαστεῖσ
σφραγίδα
γιά
τήν
ἒκδοση
πιστοποιητικῶν, θά χρειαστεῖσ «ἀναγνώριση τῶν
µυστηρίων» ἀπό τήν Πολιτεία καί καταχώρησή
τουσ στά οἰκεῖα ληξιαρχεῖα κ.ο.κ.
Ἐκτόσ ἐάν δέν µᾶσ ἐνδιαφέρει ἡ σχέση µασ
µέ τήν Πολιτεία καί θέλουµε νά ὑπάρχουµε
αὐτόνοµα, δίχωσ καµµία ἀναγνώριση.
Αὐτό εἶναι, ἲσωσ, δυνατόν µόνον στά
µοναστικά κέντρα.
Ἀλλά καί αὐτά, ἐξ ὃσων γνωρίζω, ἒχουν
νοµική ὑπόσταση καί µορφή νοµικοῦ προσώπου,
εἲτε ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ὃπωσ εἶναι στό Νέο, εἲτε
ἰδιωτικοῦ δικαίου, ὃπωσ στό Παλαιό!
Ἀλλά τά πράγµατα στίσ ἐνορίεσ εἶναι
διαφορετικά, µέ τούσ γάµουσ, τίσ βαπτίσεισ, τίσ
ληξιαρχικέσ πράξεισ θανάτου κλπ.
Ἐρωτῶ, λοιπόν :
• Ποιά νοµική µορφή ἒχει τό Μοναστήρι
τοῦ π. Μακαρίου Καβακίδη ἤ τοῦ π.
Νήφωνοσ Ἀναστασοπούλου;
• Μήπωσ εἶναι Ἀστική Ἑταιρεία;
• Ἠ µήπωσ εἶναι σωµατεῖο;
• Ποιά ἡ νοµική µορφή τοῦ Μοναστηριοῦ
τοῦ κ. Καλλινίκου στή Λαµία, µήπωσ
εἶναι Ἀστική Ἑταιρεία;
• Ἢ µήπωσ εἶναι καλύτερα νά τά ἒχουµε
γραµµένα ὃλα στό ὂνοµά µασ, ἐκκλησίεσ,
µοναστήρια,
ἱδρύµατα,
ὃπωσ
ἒχει
κατορθώσει ἄλλοσ στή Θεσσαλονίκη;

63

Κατά τούσ Κανόνεσ τῆσ Ἐκκλησίασ µασ, γιά νά
µπορεῖ κανείσ νά κοινωνεῖ καί τήν ἑβδοµάδα τῆσ
∆ιακαινισίµου, ὀφείλει νά διάγει µέ πολλή σύνεση,
µέ ὕµνουσ καί ψαλµούσ πνευµατικούσ, µή
ἀφιστάµενοσ τῆσ Ἐκκλησίασ καί τῶν Ἱερῶν
ἀκολουθιῶν,
φυλάσσοντασ
τά
ἀνωτέρω
διατεταγµένα ὑπό τῶν Ἁγίων Πατέρων.
64

Εἰσ τό κατά Ματθαῖον, 82, ΕΠΕ, 12, 212.
Ὅ.π. σελ. 218.
66
Εἰσ τήν προδοσίαν τοῦ Ἰούδα, Λόγοσ 2, ΕΠΕ, 35,
622.
67
Εἰσ τό Γενέθλιον τοῦ Σωτῆροσ ἡµῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, Λόγοσ 1, ΕΠΕ 35, 456 καί 460.
65

68
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Εἰσ τό Ἅγιον Βάπτισµα, ΕΠΕ, 35, 518.

Ἐξ ἀρχῆσ προσδιορίστηκαν οἱ Ὀρθόδοξοι
ὡσ Γ.Ο.Χ.
Μήπωσ καί αὐτό δέν εἶναι προσθήκη;
Οἱ ἡσυχαστέσ εἶναι οἱ Ἅγιοι πού
ἀκολουθοῦν τόν Μέγα Παλαµᾶ.
Οἱ Ἅγιοι Κολλυβάδεσ εἶναι ἐκεῖνοι πού
διακρατοῦν τήν Ἁγίαν Παράδοσιν καί τήν
Ὀρθοδοξία τόν καιρό τῆσ Τουρκοκρατίασ.
Ἀποτελοῦν καί αὐτοί καινοτοµία;
Ὡστόσο, καί σήµερα µᾶσ ἀνάγκασαν οἱ
διῶκτεσ νά χρησιµοποιήσουµε προσωνυµία γιά νά
µή µᾶσ κατηγοροῦν ἐπί ἀντιποιήσει ἀρχῆσ.
Ὃταν ὑπάρχει διωγµόσ, ἀδελφέ µου, δέν
ὑπάρχει τό τέλειο.
Ἀγωνιζόµαστε νά πετύχουµε ὃ,τι καλύτερο
µποροῦµε. Ἐµεῖσ ὃµωσ εἲµαστε οἱ διωκόµενοι... Καί
ὁ Μέγασ 'Απόστολοσ Παῦλοσ ἐπικαλέσθηκε τήν
Ρωµαtκή του ἰδιότητα καί τόν εἰδωλολάτρη
Καίσαρα γιά νά δικασθεῖ...
Τά πράγµατα, λοιπόν, δέν εἶναι ἄσπρο
µαῦρο, ὅπωσ τά ὑπεραπλουστεύει καί ὁ π.
Αὐγουστῖνοσ, γιατί καί αὐτόσ κοινωνεῖ µέ αὐτούσ
πού ἔχουν ἐκκλησίεσ µέ διάφορεσ νοµικέσ µορφέσ
(ἑταιρεῖεσ ἤ σωµατεῖα) καί γίνεται "σωµατειακόσ" ἤ
τό χειρότερο "ἔµποροσ", γιατί καί οἱ ἀστικέσ ἑταιρεῖεσ
ἀντιµετωπίζονται σήµερα ἀπό τίσ ∆ΟΥ, ὅπωσ οἱ
ἐµπορικέσ ἑταιρεῖεσ!

Αὐτά πού γράφει ὁ π. Αὐγουστῖνοσ «πιάνουν»
καί τόν ἲδιο καί ὃλουσ, ὃσοι ἒχουν ἐκκλησία ἢ
µοναστήρι ἤ πού κοινωνοῦν µέ αὐτούσ, γιατί
γιατί
καθολική
ἐκκλησία
εἶναι
κάθε
τοπική
ἐκκλησιαστική κοινότητα, καί ὃπου τελεῖται ἡ
Θεία Λειτουργία, ἒστω καί ἀπό δύο ἢ τρεῖσ
συνηγµένουσ Ὀρθοδόξουσ στό Ὂνοµα τοῦ Κυρίου
µασ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Νοµίζω, φίλε τοῦ Χριστοῦ π. Χριστόδουλε, ὃτι
τό πρόβληµα τίθεται γενικώτερα:
Ὃταν ἀποτειχιζόµαστε ἀπό τούσ Οίκουµενιστέσ,
θά ὀργανωθοῦµε γιά νά ἀντιµετωπίσουµε τό
διωγµό;
Θά προχωρήσουµε στή χειροτονία ἐπισκόπων;
Ἢ θά µείνουµε χωρίσ ἡγεσία ἐπισκοπική;
Καί γιά πόσον καιρό;
Μιά καί ὁ σχετικόσ Κανόνασ µᾶσ λέει µόνον
νά ἀποτειχιζόµαστε ἀπό τούσ κηρύσσοντεσ αἱρετικά
ἐπισκόπουσ, τούσ ὁποίουσ θεωρεῖ ψευδεπισκόπουσ.
∆έν µᾶσ λέει ὃµωσ τίποτε παρά πέρα. Νά
ὀργανωθοῦµε σέ συνόδουσ κλπ.
Ἒχουµε αὐτό τό δικαίωµα;
Καί ἂν ὂχι, πῶσ θά ὑπάρξει ἡ διαδοχή σέ
µακροχρόνιουσ ἀγῶνεσ καί µέσα στόν διωγµό;
Ποιόσ εἶναι ἐκεῖνοσ πού θά καθορίσει ποιά
Σύνοδοσ εἶναι «νόµιµη», κανονική κλπ. καί µέ
ποιά κριτήρια;
Ὃταν βγῆκαν οἱ τρεῖσ Ἀρχιερεῖσ στόν ἀγῶνα
ἢταν ἀναγκαῖο νά τούσ ἀκολουθήσει ὁ λαόσ.
Καί αὐτοί ὃµωσ εἶχαν συγκροτήσει σωµατεῖο.
Οἱ πιστοί
πιστοί πού συµµετεῖχαν σ’ αὐτό
ἀποτελοῦσαν τήν Ἐκκλησία!
Ἀπό τούσ Βαβαρούσ µόνον ἒχουµε
καταστατικούσ χάρτεσ; Ἢ ἂν πᾶµε πιό πίσω θά
δοῦµε τέτοια πράγµατα πού θά τρίβουµε τά µάτια
µασ. Μέ τίσ διάφορεσ νοµικέσ µορφέσ καί
ἀναγνωρίσεισ, πού εἶχε ἡ ἐκκλησία µέσα στό
Βυζάντιο, µέ τόν καισαροπαπισµό, ἢδη ἀπό τόν Μ.
Κωνσταντῖνο καί τόν Ἰουστινιανό στή συνέχεια;
Πέρα ἀπό τό Σύµβολο τῆσ Πίστεωσ δέν θά
ἒπρεπε ἐπίσησ νά ἀποδεχτοῦµε κανέναν ἂλλο
ἐπιθετικό προσδιορισµό. Στό Σύµβολο τῆσ
Πίστεωσ δέν ἀναφέρεται πουθενά ὁ ὃροσ
Ὀρθόδοξοσ.
Μήπωσ καί αὐτό εἶναι ἀνεπίτρεπτη
προσθήκη; (!)

Ἂν ἐξαιρέσουµε τόν Ἀρχιεπίσκοπό µασ,
Μακαριώτατο κ.κ. Χρυσόστοµο, ὃλοι οἱ ἂλλοι τῶν
ἄλλων Συνόδων, προέρχονται ἀπό σχίσµα καί ἀπό
ἀντικανονικέσ χειροτονίεσ, ὃπωσ παρουσίᾳ µου
τόνιζε καί ὁ µακαριστόσ
µακαριστόσ Καλλιόπιοσ (µή
ἐξαιρῶντασ οὒτε τόν ἑαυτό του). Ὃλοι θέλουν ... νά
σώσουν τήν Ἐκκλησία! Πιστεύουν ὃτι θά τά
καταφέρουν αὐτοί καλύτερα.69
Ἡ Ἐκκλησία µασ ὃµωσ ἒχει µόνον ἓνα
Σωτῆρα, τόν Κύριον Ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστόν καί
δέν χρειάζεται ἂλλουσ.
Ἡ Θεία Λειτουργία
Λειτουργία τελεῖται στό ὂνοµα τοῦ
Χριστοῦ µασ καί
ὂχι στό ὂνοµα κάποιου
69

Πῶσ ἀναµένει ὁ ἐπίσκοποσ νά τόν ὑπακούει ὁ λαόσ καί νά
τόν ἀκολουθεῖ, ὃταν εἶναι «οὐρανοκατέβατοσ», ὃταν ὁ λαόσ δέν
τόν ἐξέλεξε. Ὁ µακαριώτατοσ Ἀρχιεπίσκοπόσ µασ εἶναι ὁ
µόνοσ ἐκλεγµένοσ καί ἀπό τόν λαό καί ἀπό τόν κλῆρο! Γιά
ὃλα αὐτά ἒχω γράψει. Καί γιά τόν Καταστατικό Χάρτη ἒχω
πάρει θέση καί τά ἒχω δηµοσιεύσει στό περιοδικό «ἒρευνα στό
δίκαιο».
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ἐπισκόπου, ὃπωσ ἀνοήτωσ καί αἱρετικά κηρύσσουν
µερικοί (βλ. τρόικα τοῦ ἀποθανόντοσ καί σωµατικά
Χριστόδουλου καί τῶν Καλλίνικου καί Ἀµβροσίου
στό Νέο).
Ἐάν ἐτελεῖτο στό ὄνοµα τοῦ ἐπισκόπου ἡ
Θεία Λειτουργία, τότε οὐδέποτε θά µπορούσαµε νά
διακόψουµε τό µνηµόσυνό του κατά τού σχετικούσ
κανόνεσ 31ο Ἀποστολικό καί 15ο τῆσ ΑΒ΄
Συνόδου, γιατί οἱ λειτουργίεσ µασ θά ἦταν ...
ἀνυπόστατεσ!
Εἶναι µεγάλη βλασφηµία νά ὑποστηρίζουν
ἐπίσκοποι ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία
Λειτουργία τελεῖται στό
ὄνοµά τουσ...
Ἐδῶ φυσικά δέν ἒχει καµµία θέση καί ἡ
Θεολογία τῶν µοντέρων Ὀρθοδόξων, πού λένε:
Οἱ ἐπίσκοποι τῆσ Ἐκκλησίασ, πού
ἀποτελοῦν τά µέλη τῶν Οἰκουµενικῶν Συνόδων,
ἒχουν ἀπό τόν Θεό τό Πνεῦµα τό Ἃγιο, καθώσ καί
τήν κανονική χειροτονία καί, ὃταν συνέρχονται ἐν
Συνόδῳ,
σέ
µία
Οἰκουµενική
Σύνοδο,
ἀποφαίνονται ἀλαθήτωσ κλπ.
Καί δέν ἒχει ἐδῶ καµµία θέση µία τέτοια
Θεολογία, διότι δέν φωτίζει κάποιον ἐπίσκοπο τό
Πνεῦµα τό Ἃγιο ἒτσι ἁπλῶσ, ἐπειδή ἒχει κανονική
χειροτονία ἢ ἐπειδή συνέρχεται σέ Σύνοδο, ἒστω
καί Οἰκουµενική ἢ ἐπειδή γίνεται κοινή προσευχή
ἀπό ὃλα τά µέλη τῆσ Συνόδου. Χρειάζονται καί
ἂλλεσ οὐσιαστικέσ προποθέσεισ, δηλαδή τό νά
εὑρίσκεται ἢδη ὁ ἐπίσκοποσ σέ κατάσταση
φωτισµοῦ.70

συγκληθέντων ὡσ οἰκουµενικῶν συνόδων καί τούσ
χαρίζει τήν σφραγίδα τῆσ Οἰκουµενικότητοσ καί τῆσ
Ὀρθοδοξίασ ἢ τίσ χαρακτηρίζει ὡσ ληστρικέσ καί
αἱρετικέσ.
Στήν Ἁγία Ἑβδόµη Οἰκουµενική Σύνοδο
συµµετεῖχαν
τοὒλάχιστον
138
ἡγούµενοι
µοναστηρίων καί µοναχοί (καί ὄχι µόνον
ἐπίσκοποι!), καί αὐτή ἦταν πού σφράγισε τήν
Ὀρθόδοξη πίστη µασ καί τήν ἀποδέχτηκε ὁ λαόσ
καί ἀποδέχτηκε τό Συνοδικόν τῆσ Ὀρθδοξίασ,
προσδίδοντάσ τησ Οἰκουµενικότητα, γιατί ὂντωσ
ἦταν καρπόσ ἀγώνων, διωγµῶν, αἳµατοσ καί
ἁγιότητοσ, ἀναστηµάτων, ὃπωσ τοῦ Ἁγίου µεγάλου
Ταρασίου τοῦ καί Προέδρου Τησ, τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ ∆αµασκηνοῦ, τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου
τοῦ Στουδίτου, τοῦ Ἁγίου Ὁµολογητοῦ
Ὁµολογητοῦ Μεθοδίου,
τῶν Ἁγίων Θεοφάνουσ καί Θεοδώρου τῶν
Γραπτῶν καί ὃλων τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων
Πατέρων πού τήν συγκρότησαν!
Ἐν ἀγάπῃ Χριστοῦ,
π. Νικόλαοσ ∆ηµαρᾶσ

Ὁ
ἐπίσκοποσ,
ὃταν
ὀρθοδοξεῖ,
προσδιορίζει µέ τήν Ὁµολογία καί τήν Πίστη του
τήν ταυτότητα τῶν Χριστιανῶν, πού τόν
µνηµονεύουν. Καί αὐτόσ χωρίσ δεύτερον, ἒστω καί
ἓναν λαtκό, δέν δύναται νά τελέσει τήν Θεία
Εὐχαριστία, παρά τό γεγονόσ ὃτι τονίζουν καί
ὑπερτονίζουν πώσ, ὃπου ὁ ἐπίσκοποσ, ἐκεῖ καί ἡ
ἐκκλησία! Πρᾶγµα, βέβαια, ἀληθέσ, ἀλλά καί ἂνευ
τοῦ λαοῦ δέν ὑπάρχει, τοὔλάχιστον Ὀρθόδοξη
Σύνοδοσ καί Ἐκκλησία, ἀφοῦ παρ’ ἡµῖν οὒτε
Σύνοδοι, οὒτε πατριάρχεσ, οὒτε ἐπίσκοποι δέν
ἠδυνήθησαν νά εἰσαγάγουν νέα, γιατί φύλακασ τῶν
ἱερῶν θεσµίων καί τῆσ Ὀρθοδοξίασ εἶναι αὐτή ἡ
συνείδηση τοῦ λαοῦ, πού κρίνει µακροχρόνια καί
ἀποδέχεται ἢ ὂχι τίσ ἀποφάσεισ καί αὐτῶν τῶν
70

Ἰωάννου Ρωµανίδου,
Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 160.

Πατερική

Θεολογία,

"Νά γυρίσουτε µέ τό Παλαιόν,
γιατί θά παθουτε µεγάλο κακό!" κήρυσσε ὁ Ὅσιοσ.
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Ὅσοι ὅµωσ ἔλαβον Αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖσ
ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι τοῖσ πιστεύσασιν
ἀληθῶσ εἰσ Αὐτόν!
Γιαὐτό συχνά δίδασκε ὁ Κύριοσ:
Κύριοσ " Ὁ ἔχων ὧτα
ἀκούειν, ἀκουέτω!"
Ἄσ παρηγορήσουµε τόν ἀδελφόν µασ µέ
παρακλητικούσ λόγουσ, ἄσ συγχωρήσουµε, ἄσ
δώσουµε µαρτυρία ἀγάπησ καί ὑποµονῆσ, σοφίασ
καί συνέσεωσ.
Μέχρι πότε;
Μέχρι νά ἐννοήσει, ποιᾶσ κλήσεωσ εἴµαστε
κεκληµένοι!
Μέ πολλή ὑποµονή, µέ κατανόηση, µέ
λόγουσ ἀγάπησ καί παρακλήσεωσ, πλήρεισ
σπλάχνων καί οἰκτιρµῶν, ὡσ λόγον ἀποδώσοντεσ
τῶ Κυρίῳ ἡµῶν, ὀφείλουµε νά πολιτευόµαστε,
ἐπιτελοῦντεσ ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ,
προσευχόµενοι γιά νά µᾶσ γίνει κτῆµα καί νά
κατανοήσει καί ὁ πληγωµένοσ ἀδελφόσ:
"Κύριε
Κύριε δώρησαί µοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐµά
πταίσµατα καί µή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν µου ὅτι
εὐλογητόσ εἶ εἰσ τούσ αἰῶνασ τῶν αἰώνων. Ἀµήν".

Λίαν ἀγαπητέ µοι πάτερ Σέργιε!
Χαῖρε ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῶ πάντοτε.
Ὀφείλουµε ἡµεῖσ οἱ δυνατοί τά ἀσθενήµατα
τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν καί µή ἑαυτοῖσ ἀρέσκειν.
Ἐάν καί προληφθῆ ἀδελφόσ τισ, ὑµεῖσ οἱ
πνευµατικοί καταρτίζετε τόν τοιοῦτον, σκοπῶν
σεαυτόν µή καί σύ πειρασθείσ, παραγγέλει ὁ
Θεοφόροσ Ἀπόστολοσ Παῦλοσ. Καί πάλιν µᾶσ
προτρέπει, ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε καί οὕτωσ
ἀναπληρώσατε τόν νόµον τοῦ Χριστοῦ!
Ποιόσ εἶναι ὁ νόµοσ τοῦ Χριστοῦ µασ;
Εἶναι ἕνασ καί µοναδικόσ. Ὁ νόµοσ τῆσ ἀγάπησ!
Ἀλλά τήν ἀγάπη, τήν καταλαβαίνουν ἄραγε,
ὅσοι εἶναι προκατειληµµένοι; ("ἐάν καί προληφθῆ",
τονίζει ὁ Θεῖοσ Παῦλοσ, ἐάν δηλ. σκανδαλισθεῖ καί
ταραχθεῖ στήν Ἐκκλησία, ἐάν θυµώσει).
Ἀλλά µήπωσ κι ἐµεῖσ καταλαβαίνουµε τήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού συνεχῶσ µᾶσ ἐλεεῖ, µᾶσ ἐλεεῖ,
µᾶσ ἐλεεῖ...
Ἐµεῖσ µᾶλλον καταχρώµαστε τό ἄπειρο ἔλεόσ
Του!
Γιαὐτό κάνουµε προσευχή καί γιά τόν
ἀδελφό, πού ταράχθηκε, καί πού πόνεσε, νά
κατανοήσει, νά ἀνοίξει ἡ καρδιά καί νά ἀγκαλιάσει
ὅλο τόν κόσµο, νά µήν ὑποφέρει ὁ ἀδελφόσ, ἀλλά
νά γίνει ἡ ψυχή του περιβόλι µυρίπνοων ἀνθέων,
δάκρυα νά πληµµυρίσουν τά µάτια, εὐγνωµοσύνη
καί εὐχαριστία νά ἀναπεµπφθεῖ πρόσ τόν Θεό,
ὑπέρ πάντων ὧν ἴσµεν καί ὧν οὐκ ἴσµεν, τῶν
φανερῶν καί ἀφανῶν εὐεργεσιῶν τῶν εἰσ ἡµᾶσ
γεγενηµένων...
Νά µήν χάνουµε πολύτιµο χρόνο, φίλε τοῦ
Χριστοῦ π. Σέργιε...
Μή γίνεσθε ἄσοφοι ἀλλά σοφοί, µᾶσ
προτρέπει ὁ Μέγασ Παῦλοσ, ἐξαγοραζόµενοι τόν
καιρόν ὅτι αἱ ἡµέραι πονηραί εἰσιν...
Πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι πού δέν ἔχουν
κατανοήσει, ποιά ἀποστολή µᾶσ ἔχει ἀναθέσει ὁ
Κύριοσ!
Μέ τί τιµή µᾶσ ἔχει τιµήσει ὁ Χριστόσ µασ,
ἀφοῦ κάλεσε ἐµᾶσ, τά ταπεινά καί ἐξουθενηµένα,
τούσ µωρούσ διά Χριστόν, στούσ ἔσχατουσ καιρούσ
ἵνα τούσ σοφούσ καταισχύνῃ καί νά διακρατήσουµε
τήν πίστη τῶν Πατέρων µασ ἀνόθευτη καί
ἀµόλυντη ἀπό πάσησ αἱρετικῆσ ἐπιµειξίασ.
∆ιότι εἰσ τά ἴδια ἤλθεν ὁ Κύριοσ καί οἱ
ἴδιοι οὐκ ἔλαβον Αὐτόν...!

Ἐν Χριστῶ,
εὐχόµενοσ πάντοτε, π. Νικόλαοσ

24

