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Τό πολιτιστικό µας ὅραµα

Βαρβαρότητα νέας κοπᾹς

κρηκτική βία καί σκοταδιστική βαρβαρότητα, εἶναιἐµπειρίες καί ἐκτιµήσεις, πού φωτογραφίζουν τήν ἐπι-καιρότητα καί ἀναδεικνύουν τό σκοτεινό φόντο τοῦµοντέρνου πολιτισµοῦ µας. Μέ παρέλαση θριάµβουµπήκαµε στήν καινούργια χιλιετία τοῦ ἱστορικοῦ µό -χθου καί τᾹς πολιτιστικᾹς ἀναβάθµισης. Μέ τόν παιά-να τᾹς ἐλπίδας στή διαπασῶν. Πρίν, ὡστόσο, χαροῦµε τίς παρθε-νικές ἐξορµήσεις µας πρός τούς νέους ὁρίζοντες καί πρός τίςπρῶτες γοητευτικές κατακτήσεις, τά µαῦρα σύννεφα τᾹς ἀπογο-ήτευσης ἔπνιξαν τόν ἐνθουσιασµό µας. Μς γύρισαν πίσω. Στόσκοτάδι τᾹς ἀβεβαιότητας, στό φόβο, στήν ἀπρόσµενη ὑποτίµησητᾹς νοηµοσύνης µας καί στή βάρβαρη ἰσοπέδωση τᾹς ἐλευθερίαςµας. 
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EKEUHEQG PKGQOVOQGSG2∆ιαβάζοντας τά θησαυρισµένα ἱστορικά µνηµόνια, συναντµετίς αἱµατηρές ἐπιδροµές τῶν ὁµάδων τᾹς πεινασµένης καίἐξαθλιωµένης πρωτόγονης βαρβαρότητας. Τῶν ἄτακτων ὀρδῶν,πού εἰσχωροῦσαν στά ἐθνικά ἤ στά φυλετικά ὅρια τῶν ἀνα-πτυγµένων κοινωνιῶν καί φύτευαν τόν τρόµο καί τό θάνατο.Ἀκράτητοι οἱ ἐπιδροµεῖς, λήστευαν τόν πλοῦτο, γίνονταν ἀφεντι-κά τᾹς λαϊκᾹς ἰδιοκτησίας καί τῶν ἐντυπωσιακῶν µνηµείων τᾹςπολιτιστικᾹς εὑρηµατικότητας. Καί ἔπαιρναν θέση στήν παν-ηγυρική ἀπόλαυση τᾹς ἱκανοποίησης καί τᾹς χαρς τᾹς ζωᾹς.Ἀπό τίς ἐσχατιές τᾹς Ἀσίας, ἀπό τήν Ἀφρική, ἀπό τούς µυστηρι -ώδεις κρυψῶνες τοῦ Ἀµαζονίου, ξεκινοῦσε ἡ καταιγίδα τοῦ τρό-µου καί τύλιγε τίς καταξιωµένες-γιά τήν ἐποχή τους-ἑστίες τοῦπρωτόγονου πολιτισµοῦ. Σήµερα, ἡ ροή εἶναι ἀκριβῶς ἀντίστροφη. Τά σκελετωµένα,
ἀπό τήν πείνα, κορµιά καί οἱ φοβισµένες ψυχές δέν ξεθαρ -ρεύουν καί δέ δροµολογοῦν ἐπέλαση στίς ἀναπτυγµένες χῶρεςτοῦ πλανήτη µας καί στούς βαρυφορτωµένους µπεζαχτάδες τῶνΚροίσων. Οἱ ὑπανάπτυκτες ἐθνότητες ἀναζητοῦν ἔξοδο φυγᾹςἀπό τή φτώχεια καί τήν κακοµοιριά, ἀλλά δέ βρίσκουν τή δύναµηνά συνασπιστοῦν καί νά ὁρµήσουν ἐκεῖ, πού λαµπυρίζει ὁ πλοῦτοςκαί µαγνητίζει ἡ εὐµάρεια.   Τή βάρβαρη ἐπίθεση τήν ἐπιχειροῦν, σήµερα, οἱ δυνατοί. Οἱ κά-τοχοι τοῦ πλούτου καί καπετάνιοι τοῦ ὑπερωκεανίου τᾹς πο-λιτιστικᾹς προόδου. Οἱ φανεροί καί οἱ κρυφοί ὀργανωτές τᾹς ἐπι-στηµονικᾹς, τᾹς τεχνολογικᾹς καί τᾹς ἐµπορικᾹς αἴγλης, πούντουµ πλάρεται καί µπολιάζεται µέ τίς ἀπειλές καί τόν τρόµο  καίἀλλάζει τό χάρτη τᾹς οἰκουµένης σέ γήπεδο ὀλέθριας ἀναµέτρη-σης. Αὐτοί ὅλοι ἐλέγχουν τήν παγκόσµια διακίνηση τῶν ἀγαθῶν.Τῶν καρπῶν τᾹς γᾹς καί τῶν κρυµµένων θησαυρῶν τοῦ ὑπεδά -φους. Κρατοῦν στά χέρια τους καί διαχειρίζονται, "κατά τό δο-κοῦν", τά οἰκονοµικά ἀποθέµατα, ἔστω κι ἄν οἱ διπλανές χῶρεςλιµοκτονοῦν.  Χειρίζονται τήν ἐκλεπτισµένη τεχνολογία, ἀνα-νεώνουν καί ἐµπλουτίζουν τά προγράµµατα περαιτέρω ἀνά-πτυξής της καί διευρύνουν τά κυκλώµατα τᾹς ἐµπορικᾹς προ-

βολᾹς τους, µέ τήν προφύλαξη-πάντοτε-νά µήν περάσει ἡ ἰσχύςτᾹς ὑπεροπλίας σέ ἀντίπαλα στρατόπεδα. Οἱ ἐφευρέτες, πού κα-
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τασκευάζουν τίς ὑπερσύγχρονες µηχανές τοῦ πολέµου κρατοῦνστά χέρια τους τά σκᾹπτρα τᾹς ἀµάχητης ἐξουσίας καί διακι-νοῦνται µέσα στόν πλοῦτο τους. Ἐµεῖς, οἱ φτωχοί λαοί, οἱ ὑποχρε -ωµένοι νά περπατµε καί νά µοχθοῦµε ὡς δορυφόροι καί ὡςἐπαῖτες, ζοῦµε τήν οἰκονοµική κρίση, πού µαστίζει τούς ἀδύνα-
µους καί σκύβουµε τό κεφάλι κάτω ἀπό τό βούρδουλα τῶν νεο-βαρβάρων.Στήν πλοκή τῶν ἀπόψεών µου θά προσθέσω καί ἕνα στίγµα,πού ἀποτελεῖ προσωπική µου ἐµπειρία. Καθώς ἀσκοῦσα τόἱερό µου λειτούργηµα, ἔνοιωσα νά ἀνοίγει µπροστά µου ἕναςἀδυσώπητος προβληµατισµός µέ παγκόσµια ἐµβέλεια. Σέ συναν-τήσεις καί σέ διαλόγους ὑπερεθνικούς, ἐκπρόσωποι εὐρύτατωνδιαµερισµάτων τῶν πέντε ἠπείρων, τῶν περιοχῶν, πού ἐντάσ-
σονται στίς κλάσεις τῶν "ἀνανάπτυκτων" ἤ τῶν "ἀναπτυσσόµε-
νων" χωρῶν ἀντιδροῦσαν, δυναµικά καί ἐπίµονα, ὅταν τούς προσ -
φέρονταν ὑποσχέσεις γιά οἰκονοµική καί πολιτιστική πρόοδο,ὅταν-µέ πλασµατική ἐγκαρδιότητα-τούς πριµοδοτοῦσαν µέ τήνἐλπίδα τᾹς εἰσδοχᾹς τους στή λέσχη τᾹς ἰσότητας καί τᾹς εὐηµε-ρίας. Ἡ ἀπάντησή τους καί ἡ διαµαρτυρία τους ἦταν χτυπητή. ∆έµς βοηθτε σέ ἀνάπτυξη. Μς ἐκµεταλλεύεστε ἄγρια. Μς πιά-νετε ἀπό τό χέρι, γιά νά µς ἀνεβάσετε ἕνα σκαλοπάτι οἰκονο-µικᾹς καί πολιτιστικᾹς ἀνάπτυξης, τή στιγµή, πού σεῖς, ,κατά τόἴδιο διάστηµα,  θά ἀνεβᾹτε δέκα σκαλοπάτια καί θά ἀφήσετε ὅ -λους ἐµς σέ βαθύτερο καί σκοτεινότερο χάος. Οἱ διαµαρτυρίεςτῶν ἀδελφῶν µας, τοῦ τρίτου-λεγόµενου-κόσµου, εἶχαν λόγο.Ἦταν ἕνα γκρέµισµα τᾹς ἀπάτης καί µιά πιστή φωτογράφησητᾹς σύγχρονης βαρβαρότητας, πού µεταποιεῖ τόν πλανήτη µαςσέ γήπεδο θηριοµαχίας καί τίς κοινωνίες µας σέ νεκρικές ποµπέςτῶν ὀνείρων µας καί τᾹς ἀξιοπρέπειάς µας. 



κύβουµε, γιά µιά ἀκόµη
φορά, µέ δέος ψυχᾹς καί
µέ διάθεση µαθητείας,
στά ρεῖθρα τοῦ µεγάλου
ρεύµατος τᾹς Ἀποστολι -
κᾹς ἐµπειρίας καί τᾹς Ἀ -

ποστολικᾹς διδαχᾹς, πού πηγάζει
ἀπό τίς φωτισµένες καί ἐξαγια-
σµένες καρδιές τῶν Μαθητῶν τοῦ
Κυρίου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τρέχει
στήν ἱστορία, φτάνει στήν ἐποχή
µας, γίνεται δικό µας ἀπόκτηµα,
ἐµπειρία καί ὁµολογία Πίστεως.
πού, ἐπαναληπτικά, τήν καταθέ-
τουµε ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Θυσια-
στηρίου κατά τήν τέλεση τᾹς Εὐχα-
ριστιακᾹς µας Θείας Λειτουργίας. 

Μέ τά δυό, προηγούµενα, κεί -
µενά µας σταθήκαµε, ἐκστατικοί,
στά δυό ἀπό τά τρία κανάλια, πού
διοχετεύουν τό Ἀποστολικό πνεῦ -
µα καί τήν Ἀποστολική εὐαισθησία
στόν Ἀµπελώνα τᾹς Ἐκκλη σίας. Τό
ἕνα κανάλι εἶναι ὁ διδακτικός µό -
χθος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί

τῶν διαδόχων τους. Ὁ ἀδιάκοπος
Εὐαγγελισµός τοῦ λαοῦ. Ἡ ἀντα -
πόκριση τῶν λειτουργῶν τᾹς Ἐκ -
κλησίας στήν ἐντολή τοῦ Κυρίου
µας: «πορευθέντες µαθητεύσατε
πάντα τά ἔθνη». Καί τό δεύτερο
κανάλι εἶναι ἡ ἴδια ἡ παρουσία τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων καί τᾹς διάδο -
χης κλίµακας τῶν µαθητῶν τους
καί συνεχιστῶν τοῦ λειτουργήµα -
τός τους, πού φωτισµένοι καί ἀνα-
γεννηµένοι µέ τήν πνοή τοῦ Πανα -
γίου Πνεύµατος γέµιζαν καί γε -
µίζουν τίς ὑπάρξεις µέ τήν ἁγια-
στική Χάρη καί τίς χειραγωγοῦν
«λογίζεσθαι ἑαυτούς νεκρούς µέν
εἶναι τῇ ἁµαρτί, ζῶντας δέ τῷ Θεῷ
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡµῶν»
(Ρωµ. στ~11). Τό τρίτο χαρι σµατικό
στοιχεῖο τᾹς Ἀποστολι κότητας,
πού θά τό προσεγγίσου µε µέ τοῦ -
το τό κείµενο, εἶναι ἡ ἔµ πνευση
καί ἡ πνοή καί ἡ δύναµη, πού φέρ-
νει τούς λειτουργούς τᾹς Ἐκκλη σί -
ας στή σύµπνοια, στήν ἀ δελφική
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«Οἱ Ἀπόστολοι
ὡς ἐδίδαξαν...»(γ).



συνεργασία καί ἀντιµε τώπιση τῶν
κατά καιρούς προβλη µατισµῶν,
στή Συνοδική διαβού λευση καί «ἐν
ὁµονοί» διαφώτιση τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ πληρώµατος. 

aaa
Ἡ Ἐκκλησία Ἰησοῦ Χριστοῦζεῖ καί διακινεῖται µέσα στήν τύρ -βη τοῦ κόσµου, ἀλλά δέ µεταφέ ρειστόν ἱερό Της χῶρο τά σχήµαταδιοίκησης, πού προδίδουν ἤ καίκαταλύουν τήν κοινωνία τᾹς ἀγά -πης καί στήνουν τούς µηχανι-σµούς τᾹς ἐκµετάλλευσης καί τοῦἀλληλοσπαραγµοῦ. «Οἴδαµεν ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐ -σµεν, καί ὁ κόσµος ὅλος ἐν τῷ πονη -ρῷ κεῖται, οἴδαµεν δέ ὅτι ὁ υἱός τοῦΘεοῦ ἤκει καί δέδωκεν ἡµῖν διάνοι-αν ἵνα γινώσκωµεν τόν ἀληθινόν.καί ἐσµεν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷαὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ, οὗτός ἐστιν ὁἀληθινός Θεός καί ζωή αἰώνιος» (Α~Ἰωάν. ε~ 19-20). (Ζοῦµε τήν παρου-σία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, πού ἦρθεστόν κόσµο µας. Καί αὐτή ἡ σχέσηκαί ἐξάρτηση ἀλλάζει ὁλόκληρη τήδοµή τᾹς ζωᾹς µας καί µς βάζειστήν τροχιά τᾹς αἰωνιότητας).Προσανατολισµένοι, σταθε-ρά στό Θεό Πατέρα καί στόν ἸησοῦΧριστό, τόν σαρκωµένο καί σταυ -ρωµένο Λόγο καί βαδίζοντας τήδιαδροµή τᾹς αἰωνιότητας, κατα -θέτουµε τίς ἀνησυχίες µας, τά ἐρω -τηµατικά µας καί τίς ἀγωνίες  στήν

ὁµήγυρη τῶν πατέρων µας καί ἀ -

δελφῶν µας, πού διακονοῦν τήνἐκκλησιαστική µας κοινότητα καίπεριµένουµε νά συγκεντρωθοῦνσέ Συνοδική ∆ιάσκεψη, νά προσ -ευχηθοῦν µέ φλόγα καρδις, νάσκύψουν στό θησαύρισµα τᾹς  Βι -βλικᾹς καί ΕὐαγγελικᾹς Ἀποκάλυ -ψης, νά µελετήσουν µέ προσοχήτό Θεϊκό λόγο καί τόν ἑρµηνευτικόσχολιασµό τῶν ἐξαγιασµένων,χαλκέντερων Πατέρων µας καί νάµς προσφέρουν τό ἀπόσταγµατᾹς προσευχᾹς τους καί τᾹς µελέ -της τους. Οἱ Συνοδικές Συνελεύσεις δένεἶναι τυπικά συνέδρια διορισµέ-νων ἤ κατά περίπτωση ἐπιλεγµέ-νων διοικητικῶν Συµβουλίων ἤΣυµβουλευτικῶν Ἐπιτροπῶν. Εἶ -ναι µιά ἐµπειρία τοῦ Σινά καί τοῦΘαβώρ. Πού τή βιώνουν πρῶταοἱ Συνοδικοί Λειτουργοί. Καί τή µε-ταφέρουν, µέ φόβο Θεοῦ καί µέἄφθιτη ἀγάπη στήν  πνευµατικήτους οἰκογένεια. Εἶναι χαρισµα -τική ὑπέρβαση τᾹς σκοτεινᾹς ἀν -θρώπινης καθήλωσης στά ἐπί γᾹςδρώµενα καί ἀνάβαση στό χῶροἀναζήτησης τᾹς Θείας Παρουσίας.Κοινωνία προσευχητική µέ τόν«Ὄντως Ὄντα» καί µέ τούς ἀδελ -φούς, ἀγωνιστές τοῦ βίου. Καί, στήσυνέχεια, µεταφορά τῶν µηνυµά-των, πού ὁ Θεός ἀποθέτει στίςπροσ ευχόµενες καρδιές, στήν εὐ -ρύτατη ἐκκλησιαστική παρεµβο-λή, γιά νά δράσουν ὡς ὁδηγοί στάκακοτράχαλα µονοπάτια τοῦ πα-ρόντος βίου καί ὡς χειραγωγοί
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στήν αἰώνια χαρά τᾹς Βασιλείαςτοῦ Θεοῦ.   

aaa
Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκς, ὁ ἱε-ρός συγγραφέας, πού ἐκτός ἀπότό τρίτο Εὐαγγέλιο, µς κληροδό -τησε καί τό Βιβλίο, πού ἱστορεῖ  τίςΠράξεις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων,µς προσφέρει ἕνα πλᾹρες χρο-νικό τᾹς Πρώτης εὐρύτατης Ἀπο-στολικᾹς ΣυνοδικᾹς Συνέλευσης.ΣυνᾹλθε, κατά τούς ἀποστολικούςχρόνους, στήν ἱερή πόλη τῶν Ἱερο -σολύµων. Καί ἀντιµετώπισε τήνκρίση καί τήν ἀναστάτωση, πούπροκλήθηκε στήν Ἐκκλησία τᾹςἈντιοχείας, ἐξ αἰτίας τᾹς ἐπίµονηςἀπαίτησης τῶν «ἐξ Ἰουδαίων» Χρι -στιανῶν, νά τηροῦν ὅλοι, ὅσοι ἀπο-δέχονται τό Εὐαγγελικό µήνυµακαί βαπτίζονται καί ἐντάσσονταιστήν Ἐκκλησία Ἰησοῦ Χριστοῦ, τότελετουργικό τοῦ Μωσαϊκοῦ Νό-µου, καί, εἰδικά, τήν ὑποχρέωσητᾹς περιτοµᾹς. Τό σχετικό χρονικό, πού ἀνα-φέρεται στήν πρώτη αὐτή Συνο-δική Σύναξη, εἶναι πολύ σύντοµο.Ὡστόσο, εἶναι ἰδιαίτερα περιε -κτικό. 1. Μς πληροφορεῖ, ὅτι τόἐρώτηµα τό ἔφεραν στά Ἱεροσόλυ -µα οἱ δυό Ἀπόστολοι, ὁ Παῦλοςκαί ὁ Βαρνάβας, πού εἶχαν χειρο -το νήσει «πρεσβυτέρους κατ᾿ ἐκκλη -σίαν» στίς περιοχές αὐτές (Πράξ.ιδ~ 23) καί εἶχαν πλήρη γνώση γιά

τήν ἀναστάτωση, πού προκλήθη-κε. 2. Μς ἐνηµερώνει, ὅτι οἱ δυόἈπόστολοι βρᾹκαν ἀδελφική ὑπο -δοχή στά Ἱεροσόλυµα. «Παραγε -νόµενοι δέ εἰς Ἱεροσόλυµα ἀπεδέ -χθησαν ὑπό τᾹς Ἐκκλησίας καί τῶνἀποστόλων καί τῶν πρεσβυτέρων,ἀνήγγειλάν τε ὅσα ὁ Θεός ἐποίησεµετ᾿ αὐτῶν» (ιε~4).  3. Ἀµέσως συγκλήθηκε ἡ εὐ -ρύτατη Συνοδική Συνέλευση. Τόθέµα ἦταν σοβαρό. Καί ἔπρεπε νάἀκουστοῦν ἀνοιχτά καί ἐλεύθεραοἱ γνῶµες ὅλων τῶν ὑπεύθυνων.Ἄνετα καί µέ πνεῦµα ἀδελφωσύ -νης, κλήθηκαν καί οἱ πρεσβύτεροιτᾹς Ἐκκλησίας, νά ἀξιολογήσουντίς πληροφορίες καί νά ἐκφέρουν
τή δική τους ἄποψη. «Συνήχθησαν οἱἀπόστολοι καί οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖνπερί τοῦ λόγου τούτου» (ιε~ 6). 4. Ἀποφασιστική ἄποψη δια -τύπωσε ὁ κορυφαῖος τῶν ἉγίωνἈποστόλων, ὁ Πέτρος, βεβαιώ -νον τας τά µέλη τᾹς Σύναξης, ὅτι ὁκαρδιογνώστης Θεός «ἐµαρτύρη-σεν αὐτοῖς δούς αὐτοῖς τό Πνεῦµατά ἅγιον καθώς καί ἡµῖν» (ιε~ 8)(ἔδωσε σηµεῖα πειστικά, ὅτι ἀπο -δέ χτηκε τή µετάνοια τῶν ἐθνικῶν,πού ἄκουσαν καί ἐγκολπώθηκαντό κήρυγµα τοῦ Εὐαγγελίου).5. Ἁπλώθηκε µιά εὐλαβικήσιωπή καί τό πλᾹθος, πού µετεῖχεστή Συνοδική ∆ιάσκεψη πρόσφε-ρε ἀκέραιη τήν προσοχή του στούςδυό Ἀποστόλους, στό Βαρνάβακαί στόν Παῦλο, πού ἄρχισαν νά
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διηγοῦνται, µέ σεµνότητα, τή σει-ρά τῶν περιστατικῶν, πού µαρτυ -ροῦσαν τήν ἄµεση παρέµβαση τοῦΘεοῦ στήν ἱεραποστολική τουςπροσπάθεια. «Ἐσίγησε δέ πν τόπλᾹθος καί ἤκουον Βαρνάβα καίΠαύλου ἐξηγουµένων ὅσα ἐποίησενὁ Θεός σηµεῖα καί τέρατα ἐν τοῖςἔθνεσι δἰ  αὐτῶν» (ιε~ 12). 6. Μετά ἀπό αὐτή τήν εὐ ρύ -τατη διερεύνηση τῶν θαυµάτωντοῦ Θεοῦ, πού ψηφιδογραφοῦσετή θαυµαστή παρέµβαση τοῦ Θε-οῦ στήν ἀνθρώπινη ἱστορία, τήσάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου καί τήνἀνύψωση τᾹς ἀνθρώπινης ὕπαρ -ξης στή χαρισµατική κατάστασητᾹς υἱοθεσίας, πᾹρε τό λόγο ὁ Ἀ -δελφόθεος Ἰάκωβος, Ἐπίσκοποςτῶν Ἱεροσολύµων καί πρόεδροςτᾹς Συνόδου καί συνόψισε ὅσαἀκούστηκαν καί ὅσα προτάθηκανσέ µιά τελική πρόταση.«Μετά τόσιγᾹσαι αὐτούς ἀπεκρίθη Ἰάκωβοςλέγων, ἄνδρες ἀδελφοί ἀκούσατέµου...» (ιε~13). 7. Ἡ χαρισµατικά ἀναβαθµι-σµένη αὐτή Σύναξη, µετά τήν προ -σεκτική διερεύνηση τῶν περιστα-τικῶν, πού προκάλεσαν τήν ἀνα-στάτωση στήν τοπική ἘκκλησίατᾹς Ἀντιόχειας  καί µετά τήν «ἐνφόβῳ Θεοῦ» κατάθεση τᾹς προ -σω πικᾹς τους ἐκτίµησης, διατύ -πωσαν τήν τελική τους κρίση. ἩΘεοφώτιστη ἀπόφασή τους, ἀπο-δεσµευµένη ἀπό ἀγγυλώσεις προ-σωποπαγῶν σχηµάτων, ἐκύρωνετήν πολύτιµη, ἀποστολική ἐµπει-

ρία τους καί κατάθετε στή νεοπα-γή Ἐκκλησία σειρά θεµελιακῶνἀρχῶν, πού καταγράφηκαν καίλειτούργησαν, ἔκτοτε, ὡς πάγιες,βασικές προϋποθέσεις γνησιό -τητας καί καθαρότητας τῶν Συνο-δικῶν Ἀποφάσεων. 8. Συγκρότησαν µεικτή Ἐπι-τροπή καί τήν ἔστειλαν στήν Ἀντι-όχεια, γιά νά ἐνηµερώσει, µέ λε-πτοµέρεια, τό ἀνήσυχο ἐκκλησια-στικό πλήρωµα, πῶς ἐργάστηκανΣυνοδικά, πῶς ἀντιµετώπισαν τόπρόβληµα, πού προέκυψε καί ποιάἦταν ἡ ἀπόφαση, στήν ὁποία κα-τέληξαν. Στήν ἐπιτροπή µετεῖχαν,ἀδελφικά ἑνωµένοι, οἱ δυό Ἀπό-στολοι, ὁ Παῦλος καί ὁ Βαρνάβαςκαί ἐκπρόσωποι τᾹς Ἐκκλησίαςτῶν Ἱεροσολύµων, πού ξεχώριζανγιά τή σοφία τους καί γιά τό ἦθοςτους. «Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοιςκαί τοῖς πρεσβυτέροις σύν ὅλ᾽ τῇἐκκλησί ἐκλεξαµένους ἄνδρας ἐξαὐτῶν πέµψαι εἰς Ἀντιόχειαν σύντῷ Παύλῳ καί  Βαρνάβ, Ἰούδαν τόνἐπικαλούµενον Βαρσαββν καί Σί -λαν, ἄνδρας ἡγουµένους ἐν τοῖςἀδελφοῖς» (ιε~ 22). Καί, µέ κρυστάλλινη σαφή-νεια, ἀνακοινώνουν τό κείµενο τᾹςἀπόφασής τους: «Ἔδοξε τῷ ἉγίῳΠνεύµατι καί́ ἡµῖν µηδέν πλέον ἐπι -τίθεσθαι ὑµῖν βάρος πλήν τῶν ἐπά-ναγκες τούτων...» (ιε~ 28). Ἐκεῖ να,πού ἀποτελοῦν χρέος δικό σας καίχρέος δικό µας, τά ἔχουµε κάνειγνω στά καί σέ σς καί σέ ὅλες τίς
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τοπικές Ἐκκλησίες, Θεωροῦµε, πώςδέν εἶναι ἀνάγκη νά προσθέσουµεἄλλα βάρη. Ἄν ἀπέχετε ἀπό αὐτά,πού σς διδάξαµε νά κρατήσετεἀ µόλυντες τίς ὑπάρξεις σας, «εὖπράξετε, ἔρρωσθε»(στ.29). 
aaa

Ἐπεσήµανα τίς ὀκτώ αὐτέςφάσεις καί κινήσεις τοῦ Συνοδικοῦδιαλόγου, µέ τή σειρά, πού ἐγγρά-φονται στό βιβλίο τῶν Πράξεωντῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἔχονταςτήν πεποίθηση, ὅτι ἄν τίς προσέ-ξουµε καί τίς ἀναλύσουµε, θά δια-πιστώσουµε, πώς µέ τή σύγκλησηκαί τή λειτουργία τᾹς πρώτης,ἈποστολικᾹς, Συνόδου, θεσµοθε -τήθηκε καί παγιώθηκε, µέ διάφα -νη σαφήνεια καί µέ Ἁγιοπνευµα-τική ἐπικύρωση, ἡ ΣυνοδικότητατᾹς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας µας.Ἄρχισε νά λειτουργεῖ ἡ Συνοδικήδιαβούλευση τῶν ποιµένων τᾹςἘκκλησίας, ὄχι ὡς κοσµικό  ὄργα -νο ἐξουσίας, πού µπορεῖ νά πολι-τεύεται ἤ νά ἀντιπολιτεύεται µέὅραµα καί µέ στόχο τήν κερδοφο-ρία ἤ τήν ἀναρρίχηση. Ἀλλά ὡς σῶ -µα µαθητῶν καί Ἀποστόλων τοῦΚυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐπιφορ -τισµένο µέ τήν εὐθύνη νά βαστά-ζει ἀνόθευτη καί ἀκηλίδωτη τήνἹε ρή Παρακαταθήκη, πού τήν πα-ράλαβε, µέσα στήν ἀτµόσφαιρατᾹς συγκίνησης καί τοῦ φόβου, κα-τά τήν ὥρα τοῦ Μυστικοῦ ∆είπνουκαί τή λιτανεύει, µέ πιστότητα, στό

χῶρο καί στό χρόνο τᾹς  Ἀνάστα-σης καί τᾹς ΠεντηκοστᾹς. 1. Πρώτη θεµελιακή ἀρχή τᾹςΣυνοδικότητας εἶναι ἡ συνάντησηκαί ἡ συνένωση τῶν Ἐπισκόπωνστήν κοινή πίστη. Συγκεντρώνον-ται ὄχι γιά νά δουλέψουν ὡς κο-σµική συµβουλευτική ὁµήγυρη ἤὡς θεσµοθετηµένο Συµβούλιο κρί -σης καί καταλογισµοῦ εὐθυνῶν.Εἶναι συνάντηση κατενώπιον τοῦΚυρίου πρός ἀναζήτηση, µέ ταπεί -νωση καί πύρι νη ἱκεσία, τοῦ φω-τισµοῦ καί τᾹς΄χειραγωγίας τοῦΠαναγίου Πνεύ  µατος.   «Ἡµεῖς οὐ τό πνεῦµα τοῦ κό-σµου ἐλάβοµεν, ἀλλά τό Πνεῦµα τόἐκ τοῦ Θεοῦ, ἵνα εἰδῶµεν τά ὑπότοῦ Θεοῦ χαρισθέντα ἡµῖν. ἅ καίλαλοῦµεν οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρω -πίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ᾿ ἐν διδα -κτοῖς Πνεύµατος Ἁγίου, πνευµατι-κοῖς πνευµατικά συγκρίνοντες» (Α~Κορινθ. β~ 12-13). ∆έ χρησιµοποι-οῦµε τήν ἀνθρώπινη διαλεκτικήκαί τήν ἀνθρώπινη ἐπιχειρηµατο-λογία, ὅταν διδάσκουµε, ἀλλά ζη -τµε τό φωτισµό τοῦ ΠαναγίουΠνεύµατος καί µεταφέρουµε στούςµαθητές µας καί ἀκροατές µας τόλόγο καί τή διδαχή, πού βάζει στήνκαρδιά µας καί στά χείλη µας τόἍγιο Πνεῦµα.  2. Στόχος τᾹς ΣυνοδικᾹς διά -σκεψης τῶν ποιµένων, δέν εἶναι ἡγραφειοκρατική ἀποσαφήνιση κά -ποιου προβληµατισµοῦ ἤ τό ἐπι -φα νειακό  ξεµπέρδεµα µις περι-πετειώδους ἐµπλοκᾹς, ἀλλά ἡ
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ἀποκατάσταση τᾹς ἑνότητας τᾹςπίστης καί τᾹς κοινωνίας τοῦ Ἁ -γίου Πνεύµατος. «Παρακαλῶ ὑµς,ἀδελφοί, διά τοῦ ὀνόµατος τοῦΚυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τόαὐτό λέγητε πάντες, καί µή ᾖ ἐν ὑµῖνσχίσµατα, ἦτε δέ κατηρτισµένοι ἐντῷ αὐτῷ νοΐ καί ἐν τῇ αὐτῇ γνώµ᾽»(Α~ Κορινθ. α~ 10).3. Ἡ κατάθεση τᾹς Ἐπισκο-πικᾹς µαρτυρίας, εἴτε γίνεται σέκοινή Συνοδική διάσκεψη εἴτε ἐξ -αγγέλλεται εὐκαιριακά, κατά τήνἐνάσκηση τῶν ποιµαντικῶν καθη-κόντων, εἶναι ἀναφορά στό ἝναΠρόσωπο, τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χρι-στοῦ καί΄στήν κοινή πίστη τοῦἐκκλησιαστικοῦ Σώµατος.«Ἔχοντες τό αὐτό πνεῦµα τᾹςπίστεως κατά τό γεγραµµένον,
"ἐπίστευσα, διό ἐλάλησα", καί ἡµεῖςπιστεύοµεν, διό καί λαλοῦµεν» (Β~Κορινθ. δ~ 13).  Ἡ κατάθεση αὐτᾹς τᾹς µαρ -τυρίας τοῦ µεγάλου Ἀποστόλου,τοῦ Παύλου, µαρτυρία τᾹς ψυχᾹςτου καί τᾹς ἀποστολικᾹς του συν -είδησης, κάνει φανερό, πώς χρέοςκαί εὐθύνη τᾹς ἘπισκοπικᾹς Συνέ-λευσης καί τῶν Συνοδικῶν µελῶν,ὡς ἀτόµων καί ὡς διδασκάλων,δέν εἶναι ἡ ἐξαγγελία καυτῶν κο-λαστηρίων γιά ἐκείνους, πούσκοντάφτουν καί λοξοδροµοῦν ἤπού γίνονται θύµατα καί ἐξαρτή-µατα τᾹς ὁποιασδήποτε προπα-γάνδας καί χειραγωγοῦνται στήνπλάνη.Τό νά συνέλθουν σέ κοινή

Συνεδρίαση τά µέλη τᾹς ἹερςΣυνόδου καί, ἀντί ἄλλης, ὀφειλε-τικᾹς προσπάθειας, νά ἐκπέµψουνκεραυνούς σκληρᾹς ἀπαξίωσηςἐνάντια ἐκείνων, πού λαθεύουνστήν πορεία τους καί στρέφουντά νῶτα στούς διδασκάλους τᾹςἘκκλησίας καί στή διδαχή τους,δέν καταγράφει ἐκπλήρωση τᾹςΣυνοδικᾹς ὑπευθυνότητας. Ἡ ὁρι-οθέτηση τοῦ Ἐπισκοπικοῦ καί τοῦΣυνοδικοῦ χρέους γίνεται µέ τήνἐγκάρδια ἀποδοχή καί µετουσίω-ση σέ ὅραµα καί πράξη πιστᾹςἀνταπόκρισης τῶν ὁµολογιακῶνκαί καθαρά ἀποστολικῶν προδια-γραφῶν, πού ἄφησαν πίσω τουςκαί παράδωσαν στίς διάδοχες γε-νιές τῶν λειτουργῶν, οἱ µαθητέςκαί Ἀπόστολοι τοῦ Κυρίου µας καίπού τίς βρίσκουµε θησαυρισµένεςστήν Καινή µας ∆ιαθήκη καί σ᾿ ὅλοτόν ὄγκο τῶν ἱστορικῶν ἀποµνη -µονευµάτων.  4. Ἡ διδακτική ἀπάντηση τᾹςΣυνοδικά διασκεπτόµενης Ἐπι -σκοπικᾹς ὁλότητας, ἔχει καί ἕναπρόσ θετο, χαρισµατικό στοιχεῖο.Εἶναι φωτισµός καί ὁδηγία τοῦ Πα-ναγίου Πνεύµατος. Ἀνταπόκρισηστήν ἐπίµονη καί θερµή ἱκεσία,ὅλων ἐκείνων, πού συγκροτοῦν τόΣυνοδικό Σῶµα καί ἐπιφορτίζον-ται µέ τήν εὐθύνη τᾹς σωστᾹς δι-δαχᾹς καί τᾹς ἉγιοπνευµατικᾹςκαθοδήγησης στήν ἐπίγεια διαδρο -µή τοῦ βίου. Ἄν ἡ προσευχή δέ γίνει ἔργοκαί µόχθος, ἄν οἱ Συνοδικοί λειτουρ -
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γοί δέν εἰσχωρήσουν στό γνόφοτᾹς θείας παρουσίας καί δέ µιλή-σουν στόν Ἀρχιποίµενα Ἰησοῦ Χρι -στό «ἐνώπιος ἐνωπίω», ἡ Συνέ-λευσή τους θά µείνει στήν ποιότη -τα καί στή δυναµικότητα τοῦ κο-σµικοῦ Συνεδρίου. Ἄν ἡ ὁµόφωνηκαί ὁλόψυχη κραυγή τᾹς προσ -ευχᾹς ἐγγίσει τό θεϊκό θρόνο καίἐκδιπλώσει τόν πόνο ἐνώπιον Ἐ -κείνου, πού σαρκώθηκε καί σταυ -ρώθηκε «δἰ  ἡµς τούς ἀνθρώ πουςκαί διά τήν ἡµετέραν σωτηρίαν», τό-τε τό φῶς τοῦ Παναγίου Πνεύµα-τος θά καταυγάσει τίς ὑπάρξειςτῶν Συνοδικῶν λειτουργῶν καί θάὑπαγορεύσει τήν ἀπόκριση.             
aaa

Τό ἐρώτηµα, πού ἐγγράφε-ται στόν πίνακα τᾹς συνείδησήςµας καί πού περιφέρεται στίς συν -τροφιές µας καί στά κέντρα σπου-δῶν µας γιά ἀνεύρεση ἀπάντησης,ἐντοπίζει τό ἐνδιαφέρον µας καίτόν προβληµατισµό µας στό πῶςλει τούργησε ἡ Συνοδι κότητα κατάτή µακρότατη ἱστορι κή πορείατᾹςἘκκλησίας. Ἦταν ἀ νεµπό δι στο,καθολικό καί ἔντιµο ἄ νοιγµα στήνπαρουσία καί στήν ἐ πιφοίτησητοῦ Παναγίου Πνεύ µα τος; Ἤ ἦτανµιά ἀτέλειωτη ἁλυ σί δα ἴντριγκαςκαί δολοπλοκίας, πού ἐξυπηρετοῦ -σε τά ὁράµατα καί τούς σχεδια -σµούς τᾹς σκοτει νᾹς ὀλιγαρχίας,ἀ φήνοντας ἀνοι χτές πληγές στόΣῶµα τᾹς Ἐκκλη σίας;

Ἡ ἱστορική καταγραφή µςπαρουσιάζει ἐνεργοποιηµένες καίτίς δυό τάσεις.1) Μεγάλες καί δυναµικέςπρο σωπικότητες, ἅγιοι, πού δια-δέχτηκαν, µέ ἀπόλυτη πιστότητα,τούς ἁγίους Ἀποστόλους, περπά -τησαν στά ἴχνη τους καί συνέχι-σαν τόν Εὐαγγελισµό τοῦ λαοῦ, µε-ταδίδοντας ὄχι ἁπλή γνώση, ἀλλάτήν ἴδια τήν ἐξαγιασµένη καρδιάτους. Κήρυτταν µέ τόν πειστικόλόγο τους. ∆ίδασκαν µέ τό ὁλο-φώτεινο παράδειγµά τους. Καί, κάθε φορά, πού στηνό-ταν στό δρόµο τους ἕνα ἐµπόδιο,µιά πλανεµένη σύνθεση θεολογι-κοῦ καί φιλοσοφικοῦ λόγου ἤ µιάἀπαράδεκτη στρέβλωση τᾹς Εὐαγ-γελικᾹς Ἀποκάλυψης καί τοῦ Εὐαγ-γελικοῦ ἤθους, ἀναζητοῦσαν τόφωτισµό καί τή χειραγωγία ἀπότό Ἅγιο Πνεῦµα, στήν ἀτµόσφαι-ρα τᾹς «ἐν ταπεινώσει» ΣυνοδικᾹςµαθητείας τους καί χάρασσαν τόν«ἀπό κοινοῦ» ἀναπροσανατολι-σµό στή γνήσια διδαχή καί στή γνή-σια πράξη. Ὁ φωτεινός ἀστέρας τᾹς Ὀρ -θόδοξης Θεολογίας µας, ὁ ΜέγαςἈθανάσιος, ἱστορώντας τά ὅσαἔγιναν στήν Πρώτη ΟἰκουµενικήΣύνοδο τᾹς Νικαίας, γράφει: «Οὐχἑαυτοῖς πλάσαντες ἐπενόησαν τάςλέξεις, ἀλλ᾿ ἄνωθεν παρά τῶν πρόαὐτῶν παραλαβόντες εἰρήκασι» καί«ἥν ἡ Σύνοδος ὡµολόγησε πίστιν,αὕτη τᾹς καθολικᾹς Ἐκκλησίας ἐστί»(Ἐπιστολή περί τῶν ὁρισθέντων
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ὑπό τᾹς «ἐν Νικαί» Συνόδου). Ὁ ἱστορικός κώδικας τῶνΣυνοδικῶν Συνελεύσεων, τῶν Μι-κρῶν, Ἐπαρχιακῶν καί τῶν Μεγά-λων, τῶν Οἰκουµενικῶν, σταµα-τάει µέ δέος καί µέ ἄκρατο σεβα-σµό, µπροστά στίς φωτεινές Πα-τερικές φυσιογνωµίες, πού µέ τήνπιστότητά τους στή δυναµική Ἀπο -στολική Παράδοση καί τόν καλλιερ-γηµένο Θεολογικό τους λόγο, ἔ -φερναν στήν ἐπικαιρότητα τό θη-σαύρισµα τᾹς ΕὐαγγελικᾹς διδαχᾹςκαί  στήριζαν τήν Ἐκκλησία ἐπί τήνἀσάλευτη πέτραν τᾹς θυσιαστικᾹςκαί λυτρωτικᾹς Ἀποκάλυψης τοῦΚυρίου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 2) Παράλληλα στή λιτανευτι-κή ἐκδίπλωση τᾹς ἈποστολικᾹς δι-δαχᾹς, κυλάει στούς Συνοδικούςδιαδρόµους ἡ σκοπιµότητα τᾹς ἐ -παγγελµατοποιηµένης ἐκκλησια-στικᾹς ἐξουσίας. Οἱ κρυφοί ὁρα-µατισµοί καί οἱ ἐπιδιώξεις ἐκείνων,πού γοητευµένοι ἀπό τά λαµπράδιάσηµα τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώµα-τος ἔπλεκαν καί πλέκουν σκοτει-νές διασυνδέσεις µέ τήν κοσµικήἐξουσία καί µέ τούς ἔνοικους τῶναὐτοκρατορικῶν ἀνακτόρων.Χαρακτηριστικό εἶναι, ὅτι οἱµεγάλες Πατερικές προσωπικότη -τες, πού ἐκδίπλωσαν τό ποιµαν -τικό τους χάρισµα µετά τό διάτα -γµα τοῦ Μεδιολάνου, πού ἐπίσηµαἀναγνώρισε τήν Ἐκκλησία καί ἔθε -σε τέρµα στούς διωγµούς, περι-γράφουν, µέ λόγο ἀπογοητευτικόκαί µέ δάκρυ ψυχᾹς, τό ζοφερό

κλίµα, πού δηµιουργήθηκε, µέ τήνἐξόρµηση τῶν διεφθαρµένων, ἀλ -λά φιλόδοξων, νά ἁρπάξουν τούςἐπισκοπικούς θρόνους καί µέ τάκύµατα τῶν αἱρέσεων, πού κύ -κλωσαν τήν Ἐκκλησία. Τά ἀποµνηµονεύµατα, πούδιέσωσαν τά σχέδια τᾹς ἀνατρο -πᾹς καί τούς ἀγῶνες τῶν πιστῶνφορέων τοῦ ἀποστολικοῦ ἀποκα -λυπτικοῦ θησαυροῦ, εἶναι πολλά.Γιά ἐνηµέρωση τῶν ἀναγνωστῶνµου, µεταφέρω ἐλάχιστες γραµµές.Ὁ Μέγας Βασίλειος, σέ ἐπι-στολή του, πού τήν ἀποστέλλει«τοῖς ἁγιωτάτοις ἀδελφοῖς καί ἐπι -σκόποις», γράφει, µεταξύ ἄλλων:«Γνώριµα τά θλίβοντα ἡµς, κἄνἡµεῖς µή λέγωµεν. Εἰς πσαν γάρ τήνοἰκουµένην ἐκκέχυνται. Καταπε -φρόνηται τά τῶν πατέρων δόγµα-τα, ἀποστολικαί παραδόσεις ἐξου -θένηνται, νεωτέρων ἀνθρώπων ἐφ-ευρήµατα ταῖς Ἐκκλησίαις ἐµπολι-τεύεται. Τεχνολογοῦσι λοιπόν, οὐθεολογοῦσιν οἱ ἄνθρωποι. Ἡ τοῦκόσµου σοφία τά πρωτεῖα φέρεταιπαρωσαµένη τό καύχηµα τοῦ σταυ -ροῦ. Ποιµένες ἀπελαύνονται, ἀν -τεισάγονται δέ λύκοι βαρεῖς, δια-σπῶντες τό ποίµνιον τοῦ Χριστοῦ.Οἴκοι εὐκτήριοι ἔρηµοι τῶν ἐκκλη -σιαζόντων, αἱ ἐρηµίαι πλήρεις τῶνὀδυροµένων...».Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεο λό -γος, κουρασµένος καί ἀπογοητευ -µένος ἀπό τίς συµπεριφορές τῶνἀνάξιων καταληψιῶν τῶν ἐπισκο -πικῶν θρόνων, γράφει στό διοι κη -
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τή τᾹς Κωνσταντινούπολης Προ -κόπιο: «Ἔχω µέν οὕτως, εἰ δεῖ τἀ -ληθές γράφειν, ὥστε πάντα σύλλο-γον φεύγειν ἐπισκόπων, ὅτι µηδε-µις συνόδου τέλος εἶδον χρηστόνµηδέ λύσιν κακῶν µλλον ἐσχηκός ἤπροσθήκην... ∆ιά τοῦτο εἰς ἐµαυτόνσυνεστάλην καί µόνην ἀσφάλειανψυχᾹς τήν ἡσυχίαν ἐνόµισα...». Ὁ ἀδελφός τοῦ Μεγάλου Βα-σιλείου, ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσηςγράφει στό Φιλάγριο: «Κεκµήκαµενἀγωνιζόµενοι πρός τόν φθόνον καίτούς ἱερούς ἐπισκόπους τήν κοινήνὁµόνοιαν διαλύοντας καί τῶν ἰδίωνφιλονεικιῶν τό τᾹς πίστεως πάρερ-γον ποιουµένους...».∆έν εἶναι µόνοι αὐτοί, ἀπότήν εὐρύτατη χορεία τῶν ἁγίωντᾹς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας µας,πού ἀφήνουν τόν πόνο τους καίτήν ὀδύνη τους νά ἐκχυθεῖ πρόςτά ἔξω. Ὡστόσο καί µόνη αὐτή ἡµικρή καί ἀποσπασµατική δηµο -σιοποίηση τοῦ κλίµατος τᾹς ἐπο -χᾹς ἐκείνης, ἀποκαλύπτει καί τήνἔκταση καί τήν ἔνταση τᾹς Συνο-δικᾹς ἀποδιοργάνωσης. 
aaa

Τό δεύτερο καυτό ἐρώτηµα,πού θά ἐκδιπλώσω µπροστά σας:Κατά τούς αἰῶνες τῶν µεγάλωνκαί Οἰκουµενικῶν Συνόδων, ἔτρε -χε, παράπλευρα πρός τό ζωτικόρεῦµα τᾹς ἀποστολικότητας καίτᾹς ἁγιότητας καί τό ρεῦµα τᾹςἐκκοσµικευµένης καί ἐµπορευµα-

τοποιηµένης Ἀρχιερωσύνης, πούδιαπραγµατευόταν µέ τήν κοσµι-κή ἐξουσία καί ἐξαγόραζε προνό-µια καί πρωτοκαθεδρίες. Στή σηµερινή θολή περίοδοτᾹς νεωτερικότητας, πῶς διακινεῖ -ται καί πῶς ἐκπληρώνει τήν ἀπο-στολή της ἡ Συνοδικότητα; Ἐξακο -λουθεῖ νά ἐξαγγέλλει, εὐ συνεί δη τα,στό ἐκκλησιαστικό πλήρωµα καίστίς ἀπληροφόρητες µάζες, τίς Ἀ -ποστολικές διδαχές καί τίς δέσµεςτῶν µηνυµάτων πού ἐκπέµπονταιἀπό τό Γολγοθά τοῦ Σταυροῦ καίἀπό τό Μνηµεῖο τᾹς Ἀνάστασηςτοῦ ΛυτρωτᾹ µας Θεανθρώπου;∆έ θέλω νά σς ἀπογοητεύ -σω. Ἀλλά καί δέ δικαιοῦµαι νά ἀπο-κρύψω τήν πραγµατικότητα.Τούτη τήν ἐποχή τῶν ἁλυσι-δωτῶν πνευµατικῶν, ἠθικῶν καίοἰκονοµικῶν κρίσεων, µέ κυβερ -νᾹτες στό τιµόνι τᾹς ἐκκλησια στι -κᾹς ὁλκάδας τό Ζακύνθου Χρυ σό -στοµο καί τόν Ἀθηνῶν Ἱερώνυ µο,δέν µπορεῖ οὔτε νά γίνει λόγος γιάΣυνοδική διοίκηση τᾹς Ἐκκλη σίαςτᾹς Ἑλλάδος. Τό Ἱερό Πλοῖο εἶναιἀκυβέρνητο. Καί ὁ ὁρίζοντας τᾹςαὐριανᾹς  µέρας κατασκό τει νος. Τά δυό θεσπισµένα ΣυνοδικάὌργανα, ἡ Ἱερά Σύνοδος τᾹς Ἱε -ραρ χίας καί ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνο-δος, εἶναι µονάδες ∆ιοικητικές,πού ἀνοίγουν τίς πῦλες τους, σέτακτά διαστήµατα, ἀλλά δέν ἀ -νοίγουν τίς καρδιές, γιά νά πιά-σουν τόν παλµό τᾹς χαρς ἤ τόστεναγµό τᾹς ἀπελπισίας, πού
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διακινοῦνται στή σύγχρονη πολι-τιστική µας ἀτµόσφαιρα.  Ὁ προκαθήµενος τᾹς ἑλληνι -κᾹς Ἐκκλησίας καί πρόεδρος τῶνΣυνοδικῶν Συνελεύσεων Ἀρχιεπί -σκοπος Ἱερώνυµος κινεῖται σιω -πηλά στό περιθώριο, σάν κοµ-πάρσος µις πένθιµης τελετᾹς,ἀσυντόνιστος στούς προβληµα -τισµούς καί στά βιώµατα τοῦ πλή -θους καί ἀνίκανος νά ἁπλώσει τήνκεραία τᾹς ψυχᾹς του, γιά νά συλ -λάβει τήν ταραχή, πού µηνύει ὄλε-θρο. Καί οἱ πολλοί, συµπάρεδροικαί συνυπεύθυνοι κατά τή Συνο-δική διαβούλευση, φύλακες καί νο -µεῖς τῶν Ἐπισκοπικῶν τους προ  -νοµίων, βγαίνοντας ἀπό τήν αἰ -θουσα, ἐπιστρέφουν στό δοξα-στικό κλίµα τῶν ἐντυπωσιακῶν τε-λετῶν  καί στό ἀναπαυτικό µαξι-λάρι τῶν πολυχρονισµῶν. Τρία ὁλόκληρα χρόνια συµ -πλήρωσε ὁ κ. Ἱερώνυµος στόν ἀρ -χιεπισκοπικό θρόνο καί στήν προ -εδρική Συνοδική καθέδρα. Ποιόεἶναι τό ἔργο, πού ἔκανε; Ποιές οἱἀναβαθµίσεις, πού δροµολόγησε;Ποιά τά ποιµαντικά προγράµµα-τα, πού ἔθεσε σέ λειτουργία; Ποιάτά ἀνοίγµατά του πρός τό λαό,πού σηκώνει τά βάρη καί τίς συνέ-πειες τᾹς πνευµατικᾹς ἀβιταµίνω-σης καί τᾹς ἐπιθετικᾹς ἀθεΐας;Στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καίστήν Ἱερά Σύνοδο κυριαρχεῖ ἡ σιω-πή καί τό σκοτάδι. Ἡ ἀφωνία καίἡ ἀπραξία. Καί, κάπου ἐκεῖ, στήνἄκρη τᾹς σκοτεινᾹς ἐξέδρας, µιά

σκιά, πού ὑποψιάζει γιά τήν πα -ρουσία κάποιου ἀνενεργοῦ ἡγετι-κοῦ προσώπου.
aaa

Αὐτό εἶναι τό πνεῦµα καί τόσχᾹµα τᾹς σηµερινᾹς ἐκκλησια -στικᾹς διοίκησης. Τά φῶτα σβη -σµένα. Οἱ µεταδότες τῶν ἀποστο-λικῶν µηνυµάτων ἀνενεργοί. Ἡσύγχυση στά γήπεδα τᾹς δραστη -ριότητας διογκωµένη. Καί οἱ διά-δοχοι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στόνὕπνο τους. «Καθεύδετε τό λοιπόν καί ἀ -ναπαύεσθε...ἐγείρεσθε, ἄγωµεν...»(Ματθ. κστ~ 45-46). Ἆραγε, τό ἐγερτήριο πρόσ -ταγµα τοῦ Κυρίου µας θά ἐγγίσειτίς χαλαρωµένες χορδές τᾹς σηµε-ρινᾹς ἐκκλησιαστικᾹς µας ἡγεσίας;   
Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ 
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῾Η ῾Αγία Γραφή ἀποδίδει πολλές
καί ἐκπληκτικές δυνάµεις στή ράβδο
τοῦ ̓Ααρών. ∆έν εἶναι λοιπόν καθόλου
παράξενο, πού οἱ Χριστιανοί ἀνα -
γνῶστες τᾹς ΓραφᾹς, διά µέσου τῶν
αἰώνων, ἔχουν δεῖ στή ράβδο αὐτή
τύπους πολλῶν µυστηρίων. ∆έν θά
ἀσχοληθῶ ἐδῶ µέ κάποια ἀπό αὐτές
τίς παλιές θεωρήσεις. Θά ἐπικεν -
τρωθῶ στήν ἰδέα ὅτι ἡ ράβδος τοῦ ̓ Αα-
ρών συµβολίζει τό ποιµαντικό ἀξίω-
µα, καί εἰδικά τή διακονία τοῦ κη -
ρύγµατος.
Κατ᾿ ἀρχάς πρέπει νά ποῦµε ὅτι ἡ

ἀντίστοιχη ἑβραϊκή λέξη, ναττεθ,
σηµαίνει ὄχι µόνο «βέργα» ἤ «ρά -
βδος», ἀλλά καί «φυλή». Καί πράγµα-
τι ἡ ράβδος ἦταν σύµβολο ἐξουσίας

πάνω στή φυλή. Τό ναττεθ τοῦ ᾿Αα-
ρών ἦταν πρωτίστως ἔµβληµα τᾹς
ἀρχηγικᾹς θέσεώς του στήν οἰκογένεια
τῶν ἱερέων-ποιµένων, τᾹς φυλᾹς τοῦ
Λεβί. ῏Ηταν ἑποµένως ἀπόλυτα φυ-
σικό ὅτι τό ναττεθ τοῦ ᾿Ααρών φυ-
λασσόταν στά ̔́ Αγια τῶν ̔Αγίων, στήν
κιβωτό τᾹς ∆ιαθήκης µαζί µέ τίς
πλάκες τοῦ Νόµου καί τή στάµνο τοῦ
Μάννα (῾Εβρ. θ~ 4).    
Στήν ποιµαντική ὅµως διακονία πε-

ριλαµβάνεται καί τό κήρυγµα. ῾Η
ράβδος τοῦ ᾿Ααρών λοιπόν εἶναι ἔµ -
βληµα τᾹς ἐξουσίας τοῦ ἱεροκήρυκα
νά ἐξαγγέλλει τό Λόγο. ῾Ο χρι στια -
νικός ἄµβωνας δέν εἶναι ἕνα βᾹµα γιά
τόν ὁµιλητή νά ἐκθέτει τίς ἰδέες του,
ἀκόµα καί ἄν πρόκειται γιά θεολο-
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Ποιµαντικές ἐπισηµάνσεις ἀπό τήν παγκόσµια ᾿Ορθοδοξία

Ἡ Ράβδος τοῦ ᾿Ααρών
(῾Ο συγγραφέας τοῦ ἄρθρου, πού ἀκολουθεῖ σέ µετάφραση, εἶναι ἀµε-

ρικανός ᾿Ορθόδοξος ἱερέας, γνωστός στό περιοδικό µας, (βλ. τεῦχος 257).
Θέµα του ἔχει τή διακονία τοῦ κηρύγµατος, θέµα µεγάλης σηµασίας σήµε-
ρα γιά τή ζωή καί τήν πορεία τᾹς ̓ Εκκλησίας µας µέσα στό σύγχρονο κόσµο,
πού “παγκοσµιοποιεῖται” καί τό χρέος τοῦ εὐγγελισµοῦ του προβάλλει ἐπιτα -
κτικό).



γικές ἑρµηνευτικές ἀπόψεις. ̔Ο ἄµβω-
νας εἶναι ὁ τόπος ἀπό τόν ὁποῖο σπέρ-
νεται ὁ σπόρος. Αὐτό, πού µεταδίδε-
ται µέ τό κήρυγµα, δέν µπορεῖ νά εἶναι
τίποτα ἄλλο, παρά αὐτό καθ᾿ αὐτό τό
Εὐαγγέλιο.
Μερικούς µᾹνες µετά τόν εὐαγγελι-

σµό τῶν Μακεδόνων ὁ Παῦλος τούς
ἔγραψε «ἐκηρύξαµεν εἰς ὑµς τό εὐαγ-
γέλιον τοῦ Θεοῦ» (Α~ Θεσ. β~ 9). Καί
ἀνακεφαλαιώνει παρακάτω αὐτή του
τήν ἐµπειρία· «παραλαβόντες λόγον
ἀκοᾹς παρ᾿ ἡµῶν τοῦ Θεοῦ (ὅταν
ἀκούσατε ἀπό µς τό λόγο τοῦ Θεοῦ)
ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων, ἀλλά
καθώς ἐστιν ἀληθῶς, λόγον Θεοῦ, (τόν
δεχτήκατε ὄχι σά λόγο ἀνθρώπων, ἀλλ᾿
ὅπως πράγµατι εἶναι, ὡς λόγο Θεοῦ)
ὅς καί ἐνεργεῖται (καρποφορεῖ) ἐν ὑµῖν
τοῖς πιστεύουσιν» (Α~ Θεσ. β~ 13).  
῾Η ράβδος τοῦ ᾿Ααρών, ἐξ ἄλλου,

εἶναι κάτι παραπάνω ἀπό ἔµβληµα
τᾹς αὐθεντίας του. Εἶναι φορέας δυ -
νάµεως. Πράγµατι αὐτό εἶναι ὅ,τι δια-
φοροποιεῖ τό ναττεθ τοῦ ᾿Ααρών ἀπό
τίς ἀρχηγικές ράβδους τῶν ἄλλων φυ-
λῶν τοῦ ᾿Ισραήλ. Εἰδικά δύο ἀφη-
γήσεις τᾹς Π. ∆ιαθήκης ἀπεικονίζουν
τή δύναµη τᾹς ἱερατικᾹς ράβδου τοῦ
᾿Ααρών· ἡ ἀναµέτρηση µέ τόν Φαραώ
στό βιβλίο τᾹς ᾿Εξόδου καί ἡ δοκι-
µασία στή Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου στό
βιβλίο τῶν ᾿Αριθµῶν. Καθ᾿ ἕνα ἀπό
αὐτά τά περιστατικά, θά ἔλεγα, δείχνει
µιάν ὄψη τᾹς διακονίας τοῦ κηρύγµα-
τος.
Πρῶτον, ἡ ράβδος τοῦ ̓Ααρών εἶναι

πλήρης δυνάµεως ἐναντίον τῶν  σα-
τανικῶν δυνάµεων, πού ἀπεικονίζον-
ται µέ τούς τρόπους τᾹς διακυβερ -
νήσεως τοῦ Φαραώ. Πρίν ἀρχίσουν νά
πέφτουν στήν Αἴγυπτο οἱ πληγές, τό
ναττεθ ἔγινε φείδι καί καταβρόχθισε
τίς ράβδους τῶν «ἐπαοιδῶν» (µάγων)
τῶν Αἰγυπτίων (᾿Εξ. ζ~ 8-12). Στή
συνέχεια, διά τοῦ ἰδίου ὀργάνου ὁ Κύ -
ριος ἐπισκέφθηκε, ὡς τιµωρός, τήν
Αἴγυπτο µέ τίς πληγές τῶν βατράχων
καί τῶν «κυνοµυιῶν» (η~ 5,16,17).  
᾿Εάν λοιπόν ἐννοήσουµε τή ράβδο

τοῦ ̓ Ααρών ὡς σύµβολο τᾹς διακονίας
τοῦ κηρύγµατος, ἡ διήγηση τᾹς ᾿Εξό -
δου µς ὑποδεικνύει τήν δυναµική,
ἀντιπαραθετική καί ἀπολογητική ὄψη
τᾹς ἀποστολᾹς τοῦ ἱεροκήρυκα. Τά
µηνύµατά του πρέπει πάντα νά εἶναι
«δυνατά τῷ Θεῷ πρός καθαίρεσιν ὀχυ -
ρωµάτων (νά ἔχουν θεία δύναµη γιά
νά γκρεµίζουν ὀχυρώµατα)·λογισµούς
καθαιροῦντες καί πν ὕψωµα ἐπαι-
ρόµενον κατά τᾹς γνώσεως τοῦ Θεοῦ
(νά γκρεµίζουν ἐπιχειρήµατα καί κάθε
τί πού ὑψώνεται µέ ὑπερηφάνεια κατά
τᾹς γνώσεως τοῦ Θεοῦ), καί αἰχµα-
λωτίζοντες πν νόηµα εἰς τήν ὑπακοήν
τοῦ Χριστοῦ (καί νά αἰχµαλωτίζουν
κάθε σκέψη στήν ὑπακοή τοῦ Χρι-
στοῦ)» (Β~ Κορ. ι~ 4-5).
∆εύτερον, ἡ ράβδος τοῦ ᾿Ααρών

εἶναι φορέας κάλους καί τροφᾹς,
καθώς διαβάζουµε γι᾿ αὐτήν· «καί ἰδού
ἐβλάστησεν ἡ ράβδος ̓Ααρών εἰς οἶκον
Λευΐ καί ἐξήνεγκε βλαστόν καί ἐξήν -
θησεν ἄνθη καί ἐβλάστησε κάρυα (κα-
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ρύδια)» (᾿Αριθ. ιζ~ 23). 
᾿Εκλαµβάνω αὐτήν τήν ἄνθηση ὡς

τή χάρη τοῦ ρήτορα διά τᾹς ὁποίας
διαδίδεται τό Εὐαγγέλιο. ῾Η ράβδος
τοῦ ᾿Ααρών δέν χρησιµοποιεῖται γιά
νά χτυπ τούς ἀνθρώπους κατακέφα-
λα, ἀλλά νά προσελκύει τούς ἀν -
θρώπους νά δέχονται τήν ὀµορφιά τοῦ
Εὐαγγελίου καί τή γλυκύτητα τᾹς
συνειδητᾹς πίστεως. ᾿Αποστολή τοῦ
ἱεροκήρυκα εἶναι νά προσελκύει τούς
ἀκροατές µέ τήν πειθώ. Σέ τελευταία
ἀνάλυση, ὁ Κύριος συγκρίνει τό λόγο
Του µέ τό µέλι. ῾Ο δέ Γρηγόριος ὁ Θε-
ολόγος ἔχει γράψει ὅτι ὁ ἱεροκήρυκας
δέν χρησιµοποιεῖ ἐξαναγκασµό ἤ βία
ἀλλά τό θέλγητρο τᾹς σοφίας.
Τά καρύδια πάνω στή ράβδο τοῦ

᾿Ααρών θεωρῶ ὅτι ὑποτυπώνουν τήν
πνευµατική τροφοδοσία, πού ἐξασφα -
λίζει τό ποιµαντικό κήρυγµα. ῎Αν τό
περιεχόµενο τοῦ κηρύγµατος εἶναι ὁ
Λόγος τοῦ Θεοῦ, τότε πραγµατικά θά
εἶναι ἀκριβῶς αὐτό, πού χρειάζεται ὁ
ἄνθρωπος γιά νά ζήσει. Θά πραγµα-

τοποιεῖται ὅ,τι ὁ Θεός ἔχει ὑποσχεθεῖ
σέ σχέση µέ τό Λόγο Του· «ὡς γάρ ἄν
καταβῇ ὁ ὑετός (ὅπως ὅταν κατέβει ἡ
βροχή) ἤ χιών ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καί οὐ
µή ἀποστραφῇ (δέν γυρίζει πίσω), ἔως
ἄν µεθύσ᾽ (µέχρι νά ποτίσει πλούσια)
τήν γᾹν, καί ἐκτέκ᾽ καί ἐκβλαστήσ᾽
καί δῷ σπέρµα τῷ σπείροντι (καί βγά -
λει ἀπό µέσα της ἡ γᾹ καί βλαστήσει
καί δώσει σπόρο σ᾿ αὐτόν, πού σπέρ-
νει) καί ἄρτον εἰς βρῶσιν (καί ψωµί
γιά νά φάει), οὕτως ἔσται τό ρᾹµα µου,
ὅ ἐάν ἐξέλθ᾽ ἐκ τοῦ στόµατός µου, (ἔτσι
καί ὁ λόγος, πού θά βγεῖ ἀπό τό στόµα
µου) οὐ µή ἀποστραφῇ, ἔως ἄν τελε-
σθῇ ὅσα ἄν ἠθέλησα καί εὐοδώσω τάς
ὁδούς σου καί τά ἐντάλµατά µου (δέν
θά ἐπιστρέψει, ἄν δέν πραγµατοποιη -
θοῦν ὅσα θέλησα νά γίνουν καί εὐοδω -
θοῦν τά σχέδια καί οἱ ἀποφάσεις µου
καί ὅ,τι ᾿Εγώ διέταξα νά γίνει-γιά τό
κα  λό τοῦ κόσµου)» (῾Ησ. νε~ 10-11).

π. Πατρίκιος Reardon   
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