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Πλανών Ελεγχος
κατά ψευτο-διδασκαλιών
και ετερο-διδασκαλιών

Η Διδασκαλία η Πρακτική και η
Νοοτροπία της αρχαίας αδιαίρετης
Εκκλησίας (33-451 μ.Χ.)
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«Όπου είναι η διδασκαλία του Θεού,
εκεί παρευρίσκεται και ο Θεός.»
Αποστολικές Διαταγές, 8:9 (4ος αι.)

Ομάδα έρευνας και σύνταξης του www.paterikoegolpio.gr
και του Κέντρου Βιβλικών και Πατερικών Σπουδών
«Η Αποστολική Πίστη»-TheApostolicFaith.gr
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Πρόλογος
Δ υστυχώς, ο της αληθείας λόγος, δημιουργεί πικρία.

‘Ομως γ νωρίζουμε την δυσφορία πολ λών ανθρώπων μέσα σε διάφορες ομολογίες και ότι δεν μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα και
να πούν πως: «το πλοίο που μας έφερε μέχρις εδώ, η συνοδική, διοικητική, οργανωμένη μορφή της Εκκλησίας, εξώκειλε στα ρηχά της
αποστασίας και διαλύεται από την βία των κυμάτων ...» Περιοδικό,
’Οι Ρίζες’, Δεκ. 1982, σ. 3-4. Είθε η παρούσα εργασία να αφυπ νίση όλους τους πενθούντες μέσα στην παγ κόσμια Σιών-Εκκλησία
(ΗΣ. 66[ΣΤ]:10), για την αναγ καιότητα της επιστροφής στην
αρχική αποστολική πίστη, πρακτική και νοοτροπία, δηλαδή στην
«Πατερική Ορθοδοξία», μακρυά απο Μεσαιωνικές αντιλήψεις
και Προτεσταντικές νεωτερίστικες διδαχές και συμπεριφορές.
Ως εκ τούτου ο λόγος αυτός δεν απευθύνεται σε επαγ γελματίες της ορθόδοξης θρησκείας που ζουν σε εθνικιστικές και ομολογιακές φαντασιώσεις περί της μίας εκκλησίας, που δεν υπάρχει,
αλ λά ούτε σε οπαδούς νεκρών ομολογιών (Α ΠΟΚ. 3[Γ]:1) που
δεν μπορούν να ζωοποιήσουν τους ανθρώπους.
Απευθύνεται σε αυτούς που νοιώθουν μέσα τους «ένα υψηλό
πυρετό ... ως ένα σκουλήκι μέσα στα κοκκαλά τους» όπως το έθεσε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος (329-389) Απευθύνεται σε αυτούς
που κατανοούν η επιστροφή στο αρχικό νικηφόρο ριζοσπαστικό
κίνημα που ο Ιησούς Χριστός ίδρυσε επι της γ ης είναι η λύση
των αδιεξόδων. Τότε η Χριστιανική εκκλησία θα μεταμορφώνει
ανθρώπους και θα τους οδηγ ήσει στην Θεία χάρη, τότε θα ξαναγίνει καταφυγ ή σε όλους τους καταδιωγμένους, τους αδικημένους και τους φτωχούς αυτού του κόσμου, αφού ο Χριστιανισμός όπως είπε ο αγ. Φραγ κίσκος (+1226) δεν είναι τίποτε άλ λο,
παρά «φτωχοί που ευαγγελίζουν άλλους φτωχούς». Απευθύνεται
σε αυτούς που κατανοούν ότι ουσιώδης σκοπός του βίου είναι η
χρηστότητα και προοδευτική αγιότητα του ανθρώπου, και κάθε
παρρέκλιση (ψευτοδιδασκαλία ή αίρεση) οδηγεί σε αδιέξοδα.
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Με τις αλήθειες αυτές δεν μαχόμεθα άτομα ή εκκλησίες -μόνο ο
διάβολος πολεμά οποιαδήποτε εκκλησία- αλλά απορρίπτουμε σέχτες και
ιδεολογίες μίσους που κυριαρχούνται από αρρωστημένη έπαρση και
εμπάθεια σε κάθε είδους ευσέβεια και λατρεία που δεν ταυτίζεται με
την Μεσαιωνική ή την ιδιωτική τους «ορθοδοξία».
Ειδικά οι Μεσαιωνιστές ορθόδοξοι χαρακτηρίζονται από μία άλογη υπερβολική προσκόλληση σε μια φαντασίωση περί «μίας μοναδικής
εκκλησίας» -που εκπροσωπεί ένα κρατικοδίαιτο ιερατείο και ένα μεγάλο πλήθος εκκοσμικευμένων κατ΄ όνομα χριστιανών- ενώ ορισμένους
από αυτούς τους χαρακτηρίζει μια δουλική υποταγή σ’ ανθρώπους που
αποκαλούν ‘πνευματικούς’ γιατί ποτε δεν διάβασαν: «τιμῆς ἠγοράσθητε· μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων» 1 ΚΟΡ. 7[Ζ]:23
Αυτοί δεν αγαπούν την Πατερική Ορθοδοξία, αλλά διαιωνίζουν έναν
Μεσαίωνα που οδήγησε στην αποδοκιμασία του Θεού μέσα στην ιστορία, σε απομάκρυνση των ανθρώπων από τον Θεό και την δημιουργία
αιρέσεων που ζήτησαν να καλύψουν το κενό. Μια αρρωστημένη μάνα
πολύ δύσκολα αναμένεται να γεννήσει υγιή παιδιά.
«Ο χωρίς επίγ νωση ζηλωτής διακατέχεται μεν από ζήλο, αλλά χωρίς
επίγ νωση. Π λανάται στις σκέψεις και τις ενέργειες αυτού και εργαζόμενος δήθεν υπέρ της δόξας του Θεού παραβαίνει τον νόμο της
αγάπης προς τον πλησίον. Ο χωρίς επίγ νωση ζηλωτής διαπράττει
το κακό για να έλθει το κατ΄αυτόν νοούμενο αγαθό. Ο μη κατ΄επίγ νωση ζηλωτής εύχεται στον Θεό να ρίψει φωτιά εξ ουρανού και να
κατακαύσει πάντας τους μη δεχόμενους τις αρχές και τις πεποιθήσεις του ... Τον μη κατ΄ επίγ νωση ζηλωτή χαρακτηρίζει μίσος προς
τους ετεροθρήσκους ή ετεροδόξους, ο φθόνος κι ο επίμονος θυμός, η
εμπαθής αντίσταση προς το αληθινό πνεύμα του Θείου Νόμου, μια
παράλογη επιμονή να υπερασπίζει τα δικά του φρονήματα, ένας παράφορος ζήλος να κυριαρχήσει σ’όλα » Αγ. Νεκτάριος(1846-1920)

Με την απόρριψη του Μεσαίωνα δεν απορρίπτουμε τους αγίους
αυτής της εποχής , αλλά η ευσέβεια ενός ανθρώπου δεν εγγυάται την
αλήθεια του δόγματος του. Ο Αυγουστίνος ήταν ευσεβέστατος Χριστιανός, αλλά είχε πολλές πλάνες. Ετσι, «Οι αποστάται ας μη υψόνωσιν εαυτούς … Ο Θεός … εξάγει τους δεσμίους εις αφθονίαν·
οι δε αποστάται κατοικούσιν εν γη ανύδρω.» ΨΑΛΜ. 66:7,68:6
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1 - Αγ. Γραφή
“Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτοίς· πλανάσθε μη ειδότες
τας Γραφάς μηδέ την δύναμιν του Θεού.” Ιησούς Χριστός ΜΑΤΘ. 22[ΚΒ]:29
---------------------------------------------------------------“Είναι αδύνατον να σωθεί κανείς χωρίς την ανάγνωση των
Θείων Γραφών”
Ιωάννης Χρυσόστομος (+407)
----------------------------------------------------------------

«Παν ρήμα και πράγμα πιστούσθαι δια της μαρτυρίας
της Θεοπνεύστου Γραφής» Μέγας Βασίλειος
-----------------------------------------------------------------“Τι άλλο έκαναν οι Πατέρες από το να ψάχνουν και να
παρουσιάζουν ξεκάθαρα και ανοικτά την μαρτυρία των
Γραφών;”
Μ. Λούθηρος (1483-1546), ‘Κατά Λατόμους’

Εισαγωγή
Η Αγία Γραφή ή Βίβλος είναι το ιερό βιβλίο του Χριστιανισμού, και κάθε
συνειδητός Χριστιανισμός πιστεύει ότι αυτή αποτελεί την αποκάλυψη
του Θεού στο ανθρώπινο γένος. Γράφθηκε μέσα σ΄ένα χρονικό διάστημα
περίπου δεκαπέντε αιώνων και χωρίζεται σε δύο μέρη:
α) Την Παλαιά Διαθήκη, που περιλαμβάνει τα κείμενα των πνευματικών ανθρώπων και των προφητών που έζησαν πριν από την
έλευση του Ιησού Χριστού, και
β) την Καινή Διαθήκη, που περιέχει τα κείμενα των τεσσάρων
Ευαγγελιστών/βιογράφων του Χριστού, τις Πράξεις των Αποστόλων,
τις Επιστολές των Απο)στόλων του Ιησού Χριστού και την Αποκάλυψη.
Η Παλαιά Διαθήκη άρχισε να γράφεται από τον Μωϋσή, -που είναι
ο συγγραφέας των 5 πρώτων βιβλίων της-, γύρω στα 1.440 π.Χ.
Το τελευταίο βιβλίο της γράφθηκε από τον προφήτη Μαλαχία κάπου
κοντά στο 440 π.Χ. Ο χρόνος συγγραφής της Καινής Διαθήκης ήταν
πολύ πιο σύντομος, μόλις 50 χρόνια περίπου, αφού υπολογίζεται πως
το τελευταίο βιβλίο της, η Αποκάλυψη, ολοκληρώθηκε το 96 μ.Χ.
Η φιλολογική έρευνα που αντιμετώπισε τη Βίβλο σάν ένα οποιοδήποτε αρχαίο κείμενο διαπίστωσε τη γνησιότητα κι αυθεντικότητά της.
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Ετσι, τα εξαιρετικά γραπτά του Μωϋσή, των Προφητών και των
Αποστόλων, αφού διέσχισαν αναλλοίωτα τους αιώνες, βρίσκονται στα
χέρια μας όπως τα χάραξε η γραφίδα των σπουδαίων αυτών ανδρών.
“Ο ευσεβής Χριστιανός, που ανοίγει τις σελίδες της Βίβλου για να
αντλήσει τα στοιχεία μιας ζωντανής πίστης, μένει για μια ακόμη φορά
εντυπωσιασμένος μπροστά στο μεγαλείο του Θεού του. Ο παντοδύναμος
Δημιουργός είπε και εκτέλεσε. Ο Λόγος Του έμεινε και θα μένει παντοτινά
χωρίς καμιά αλλοίωση και χωρίς καμιά σκιά, για να φωτίζει την ζωή των
ανθρώπων και για να φανερώνει τον δρόμο προς τον Ουρανό. Είναι ένα
γερό θεμέλιο, επάνω στο οποίο μπορεί κανείς να κτίσει την πίστη του και
την ζωή του. Ο ερευνητής που ειλικρινά επιζητά την αλήθεια μπορεί,
χωρίς να διστάζει, να πάρει στα χέρια του την Αγία Γραφή και να τη
μελετήσει, βέβαιος ότι θα βρεί μέσα της, χωρίς παραφθορά ή αλλοίωση,
λόγια που ειπώθηκαν στα βάθη των αιώνων και διαμόρφωσαν σε μεγάλο
βαθμό την ανθρώπινη ιστορία.
Λόγια που ανέτρεψαν κοινωνικά δεδομένα, που αφύπνισαν συνειδήσεις,
που έδωσαν στην ανθρωπότητα έναν νέο προσανατολισμό, την οδό της
αληθείας και τη ζωή της αγάπης.
Λόγια που μας δόθηκαν από τον Θεό, όχι για να χαθούν ή να αλλοιωθούν
με το πέρασμα τους μέσα από τους αιώνες και μέσα από την ανθρώπινη
λογική και φαντασία, αλλά για να παραμείνουν χωρίς καμιά μεταβολή ή
αλλοίωση, ώσπου να συντελεστεί η ολοκληρωτική εκπληρωσή τους.”
(Δ.Α. Χρηστίδης, Καθ. Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας)
Πάνω από όλα, η Αγία Γραφή περιλαμβάνει όμως “λόγια ζωοποιά”,
(ΠΡΑΞ. 7:38), τα “λόγια του Θεού” (ΡΩΜ. 3:2): “Ολόκληρη η γραφή
[είναι] θεόπνευστη, κι ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση, που [γίνεται] με δικαιοσύνη· για να
εί-ναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος, ετοιμασμένος για κάθε έργο αγαθό.”
2 ΤΙΜ. 3:16
Ο “λαός της Βίβλου”, το
Διαμαρτυρόμενο κίνημα που
γεννήθηκε τον 16ο αιώνα έκανε ξανά
την Βίβλο το κέντρο του άμβωνα και
της καθημερινής μελέτης των πιστών.
Οι Δυτικοί και Ανατολικοί αποστάτες περιφρονούν την Βίβλο για να
συγκαλύψουν την αποστασία τους.

Η Βίβλος του Γουτεμβέργιου
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1. Αγ. Γραφή: ”τα λόγια του Θεού” - ΡΩΜ. 3[Γ]:3*

Αποστολικοί Πατέρες
(80-140 μ.Χ.)
“Εντρυφήσατε στις γνήσιες ιερές Γραφές, εκείνες που
μας δόθηκαν μέσω του Αγίου Πνεύματος ...”
Κλήμης Α’ Ρώμης, Προς Κορινθίους 45:1, π. 101 μ.Χ.

ΚΜΝ-«Ενσκύφατε εις τα ιεράς Γραφάς, τας αληθείς,

αγίου.»

τας δια του Πνεύματος τους

“Να δίνουμε προσοχή στους προφήτες, εξαιρετικά
δε στο Ευαγγέλιο, μέσα στο οποίο φανερώθηκε το πάθος
και τελειοποιείται η ανάσταση ...”
Ιγνάτιος Αντιοχείας,
Προς Σμυρναίους 7:2, π. 114 μ.Χ.

ΚΜΝ-«Προσέχειν δε τοις προφήταις, εξαιρέτως δε τω Ευαγγέλιω, εν ώ το πάθος
ημίν δεδήλωται και η ανάστασις τετελείωται ...»
“Το Ευαγγέλιο ... έχει κάτι το ξεχωριστό, έχει την παρουσία του Σωτήρα ... το πάθος Του και την αναστασή
Του. Διότι οι αγαπητοί προφήτες τον προανάγγειλαν, το
Ευαγγέλιο όμως είναι το επιστέγασμα της αφθαρσίας.”
Ιγνάτιος Αντιοχείας, Προς Φιλαδελφείς 9:2, π. 114 μ.Χ.

ΚΜΝ-«Εξαίρετον δε τι έχει το Ευαγγέλιον, την παρουσίαν του Σωτήρος ... το
πάθος Αυτού, την ανάστασιν. Οι γαρ αγαπητοί προφήται κατήγγειλαν εις Αυτό το δε
Ευαγγέλιον, απάρτισμα εστίν αφθαρσίας ...”
“... έτσι να ενεργείτε, όπως βλέπετε μέσα στο Ευαγγέλιο του
Κυρίου μας ...”
Διδαχή, 15:4, π. 120 μ.Χ.

ΚΜΝ-«... ούτω ποιήσατε, ως έχετε εν τω Ευαγγελίω του Κυρίου ημών.”
“Εχω την πεποίθηση ότι είσθε καλά μελετημένοι στα ιερά
γράμματα και ουδέν σας διαφεύγει ...” Πολύκαρπος Σμύρνης,
Προς Φιλιππησίους 12:1, π. 135 μ.Χ.

ΚΜΝ-«Confido enim vos bene exercitatos esse in sacris literis, et nihil vos later»
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Μεταποστολικοί Πατέρες
(140-260 μ.Χ.)
“Καθώς ο Μωσαϊκός Νόμος, έτσι και η Καινή Διαθήκη,
αμφότερα είναι χρήσιμα δι΄όλας τας εποχάς και από τον
ίδιο Θεό εδόθησαν δια την ευδαιμονία του ανθρωπίνου
γένους ... Διαβάστε με προσοχή το Ευαγγέλιο, το οποίο μας
παρεδόθη απο τους αποστόλους, διαβάστε τους προφήτες
και ευρείται σε αυτούς τις διδασκαλίες και τα πάθη του
Σωτήρα.”
Ειρηναίος Λυών (140-202 μ.Χ.)

Εκκλησιαστικοί Πατέρες
(310-451 μ.Χ.)
“Αυτές είναι οι πηγές της σωτηρίας, από τις οποίες όποιος
διψά, μπορεί να αντλήσει απο το λόγο του Θεού. Μόνο
μέσα σε αυτόν ευρίσκεται η διδασκαλία της ευσέβιας.
Για το λόγο αυτό ο Κύριος πρόσβαλε του Σαδδουκαίου
λέγοντας: ‘Πλάνσθε μη γνωρίζοντες τις Γραφές’, και
προέτρεψε τους Ιουδαίους με τους εξής λόγους: ‘Ερευνάτε
τις Γραφές’ ...”
Αθανάσιος Αλεξανδρείας (298-373)

“Οφείλεις να διαβάζει με προσοχή τις Αγιες Γραφές και να
μη αφήνωνται ποτέ απ’τα χέρια σου.” Ιερώνυμος(347-420)
“Είναι αδύνατον να σωθεί κανείς χωρίς την ανάγνωση των
Θείων Γραφών ... Δεν ακούτε τη φωνή του απ. Παύλου,
ότι όλα εγγράφησαν για την νουθεσία ημων ...; Διατί
αποφεύγεις τις Γραφές; Αυτό το φρόνημα προέρχεται απο
τον διάβολο, ο οποίος ζητεί να εμποδίση, ώστε να μη δούμε
τους εν αυτή θησαυρούς και να μη λάβουμε τις πλούσιες
ωφελιές της.”
Ι. Χρυσόστομος (+407)
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1. Αγ. Γραφή: ”τα λόγια του Θεού” - ΡΩΜ. 3[Γ]:3*

Οι αποστάτες περιφρονούν την Αγία Γραφή
ως υποδεέστερη της παράδοσης (!!!) και ως μη
αναγκαία για την σωτηρία (!!!)
Η μια ομάδα (Ι. Ρωμανίδης, κ.α.), διδάσκουν ότι η Αγία Γραφή δεν είναι τα
λόγια του Θεού, αλλά λόγος περί του Θεού !!!
Όμως η Γραφή μας διαβεβαιώνει ότι πρόκειται για «τα λόγια του Θεού» (ΡΩΜ. 3[Γ]:2), και
πλήθος Πατέρων (μεταξύ των οποίων οι Αθανάσιος και Χρυσόστομος) λέγουν ακριβώς το αντίθετο
με τους ακροβατούντες θεολογοφιλόσοφους της αποστασίας.

Η άλλη ομάδα απέρριψε τη μελέτη των Γραφών, ως Προτεσταντική εφεύρεση!
“Ποιοι φοβούνται τον λόγο του Θεού; Ποιοι δεν αφήνουν τους άλλους να πιάνουν ατά χέρια
τους το Βιβλίο του Θεού; Η εύκολη απάντηση είναι: Εκείνοι που ανοιχτά είναι πολέμιοι της
Αγ. Γραφής, δηλαδή οι ΑΘΕΟΙ και άπιστοι, αυτοί που ειρωνεύονται τους χριστιανούς όταν
μελετούν τη Γραφή, που καίνε το ιερό βιβλίο, που απαγορεύουν με νόμο (άθεα ολοκληρωτικά
καθεστώτα) τη διάδοση του. Δεν είναι όμως η μόνη σωστή απάντηση. Διότι δεν είναι μόνο
οι ΑΘΕΟΙ, είναι και οι... «ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ»! Ποιοι είναι αυτοί οι δεύτεροι; Αυτοί αμέσως
οι εμμέσως στέκουν εμπόδιο στη μελέτη της Γραφής. Είναι διάφοροι «ορθόδοξοι» κύκλοι ή
μάλλον «νεο-ορθόδοξοι». Τι υποστηρίζουν; Λένε ότι οι ορθόδοξοι, μόνο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
επιτρέπεται να ακούνε τα αγιογραφικά αναγνώσματα! Λένε, ότι τα αγιογραφικά αναγνώσματα,
το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος, πρέπει να ψέλνονται. Ας μη καταλαβαίνουν τα νοήματα οι
εκκλησιαζόμενοι. Αρκεί που βρίσκονται μέσα στο λειτουργικό χώρο της ορθόδοξης λατρείας!
Λένε, ότι η λατρεία δεν είναι υπόθεση νοηματική, αλλά βιωματική! Λένε, ότι η μελέτη της
Γραφής στα σπίτια είναι ... ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ. Μόνο ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ,
λένε, και ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ, λένε, μιλάνε συνεχώς για τη Βίβλο!
Λένε, ότι οι Κύκλοι μελέτης της
Αγ. Γραφής, με κυκλάρχες μάλιστα λαϊκούς, δεν είναι στην ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ!
Αυτά και αλλά παρόμοια λέγονται ΕΠΙΣΗΜΑ. Και πολλοί κληρικοί, επηρεασμένοι από αυτό
το πνεύμα, δεν καλλιεργούν και δεν ενθαρρύνουν τη μελέτη της Αγ. Γραφής. Προτιμούν να μιλάνε
στους χριστιανούς για άλλα θέματα, συναξαριακής και λειτουργικής υφής, παρά να ερμηνεύουν την
Αγία Γραφή. Φυσικά, καλά είναι και τα θέματα αυτά. Πρώτιστο όμως και ύψιστο και σωτηριώδες
είναι Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ.
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Το κίνητρο των θεωριών των «νεο-ορθόδοξων» εναντίον της Αγιογραφικής μελέτης είναι
κυρίως η ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ, που εργάζονται φιλότιμα
για τη διάδοση της Γραφής και τη ΣΩΣΤΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ .... ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟ, το «αντιοργανωσιακό πάθος», καταδικάζουν
σε πνευματική λιμοκτονία το λαό του Θεού. Λιμοκτονία είναι η μη καθημερινή μελέτη της Γραφής.
Πού το είδαν γραμμένο, ότι η Γραφή είναι μόνο για λειτουργική χρήση; Βεβαίως είναι και για τη
λατρεία μας. Και δε νοείται ακολουθία στην Ορθόδοξη Εκκλησία χωρίς αγιογραφική περικοπή. Όλα
μπορεί να λείπουν πάνω από την Αγία Τράπεζα. Δυο είναι απολύτως αναγκαία: Το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
και ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΟΤΗΡΙΟ. Δυο είναι τα κέντρα του Ορθόδοξου Ναού: Η ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ και
ο ΑΜΒΩΝΑΣ. Δυο φορές εισοδεύεται ο Χριστός στη Λειτουργία. Τη μία με το Ευαγγέλιο, για να
διδάξει. Την άλλη για να θυσιαστεί. Η Αγία Γραφή δεν υπάρχει μόνο για τις ιερές ακολουθίες, που
άλλωστε ο «κοσμικός» (σε αντίθεση με το Μοναχό) χριστιανός δεν τις παρακολουθεί καθημερινά.
Καθημερινά όμως μπορεί να μελετάει στο σπίτι του την Αγία Γραφή. Αν δεν διαβάζει Γραφή,
αποκλείεται να σωθεί. Γνωστός ο σχετικός Χρυσοστομικός λόγος: «Αδύνατον σωθήναι άνευ της των
Γραφών αναγνώσεως». Όσοι υποστηρίζουν, ότι στο ναό μόνο πρέπει να διαβάζεται η Αγ. Γραφή,
ας πάρουν την απάντηση από τον ιερό Χρυσόστομο: «Ας προσέχουμε στην ανάγνωση της Γραφής όχι
μόνο τις δυο ώρες της λατρείας. Δεν αρκεί για ασφάλεια μας η απλή αυτή ακρόαση. Ας μελετάμε διαρκώς.
Καθένας, όταν επιστρέφει σπίτι του, ας παίρνει στα χέρια του τα ιερά Βιβλία και ας εξετάζει με προσοχή τα
νοήματα τους. Κι αυτό, αν φυσικά θέλει να έχει διαρκή και άφθονη την ωφέλεια από τη Γραφή». (Ε.Π.Ε.
26,280). ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΓΙΑ ... ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟ ΄Ή ΧΙΛΙΑΣΜΟ; ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΕΠΕΙΔΗ
ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΡΑΦΗ ΟΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΤΗ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ; Τότε, με αυτή τη λογική, εφ’ όσον αναπνέουν
οι Προτεστάντες, ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΠΝΕΟΥΜΕ εμείς οι Ορθόδοξοι! Εφ’ όσον τρώνε ψωμί οι
Προτεστάντες, ΝΑ ΜΗ ΤΡΩΜΕ ΨΩΜΙ οι Ορθόδοξοι! Η Γραφή είναι απόλυτα αναγκαία όπως η
αναπνοή, όπως το ψωμί ... ΟΣΟΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΓΡΑΦΗ, ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ «ΝΕΡΟΚΟΥΒΑΛΗΤΕΣ» ΤΩΝ
ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΩΝ. ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ
ΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ Είναι δε αίσχος για εμάς τους Ορθόδοξους το ότι, όταν δουν κάποιον να
μελετάει Γραφή, λένε αμέσως: «ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ή ΧΙΛΙΑΣΤΗΣ Ή ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΗΣ»!
Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ορθόδοξος κατηχητής
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1. Αγ. Γραφή: ”τα λόγια του Θεού” - ΡΩΜ. 3[Γ]:3*

Γιατί οι Μεσαιωνιστές
(Ανατολικοί και Δυτικοί)
φοβόνται την εξάπλωση της Αγίας Γραφής;

‘Ο δεύτερος γάμος, εμφανίζεται από
την εποχή της Καινής Διαθήκης, τελεί
όμως υπό τον όρο λύσης του πρώτου
γάμου, λόγω θανάτου του ενός από τα
μέλη του ζευγαριού.’
Γ.Σ. Βαγιανός,
καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιατί δεν θέλουν να μάθει ο λαός την
‘Ο Βασίλειος Καισαρείας, που δεν
αποστασία τους απο την διδασκαλία του
Χριστού και των αποστόλων και γενικό- ήταν τόσο φιλανθρωπος όσο αυτοί μας
τερα της Αγίας Γραφής. Τα παραδείγμα- διαβεβαίωσε για την στάση της αρχαίας
αδιαίρετης Εκκλησίας (33-451 μ.Χ.:
τα είναι πάρα πολλά:
«Τα μέντοι τοιαύτα ως ρυπάσματα
Α) Ο Χριστός δίδαξε «ὁ πιστεύσας της Εκκλησίας ορώμεν,δημοσίαις δε κακαὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται» ΜΑΡΚ. 16:16 ταδίκαις ουχ υποβάλλομεν ως της ανει(Εκείνος που θα πιστεύση εις το κη- μένης πορνείας αιρετώτερα.» Κανών 50
ρυγμά σας και θα βαπτισθή, θα σωθή ...)
μτφρ. Π. Τρεμπέλα - Ο Αθανάσιος ΑλεΓ) Ο Χριστός δίδαξε «Ἐγὼ δὲ
ξανδρείας (295-373), ερμηνεύει: «Ο Σωλέγω
ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως· μήτε ἐν τῷ
τήρας δεν μας παρήγγειλε μόνο να βαοὐρανῷ,
ὅτι θρόνος ἐστὶ τοῦ Θεοῦ·»
πτίζωμε, αλλά είπε επίσης, ‘μαθητεύσατε
και βαπτίσατε’, επειδή η πίστις πηγάζει
ΜΑΤΘ. 5:34
απ’τη διδασκαλία και το βάπτισμα ακο(Εγώ όμως σας λέγω, να, μη ορκισθήλουθεί τη πίστη.»
Κατ’ Αρειανών, 26 τε καθόλου, ούτε εις τον ουρανόν μη
Οι Μεσαιωνιστές, οι οποίοι δεν έχουν ορκισθήτε, διότι ο ουρανός είναι θρόνος
«ομολογήσει εν βάπτισμα εις άφεση του Θεού ...) μτφρ. Π. Τρεμπέλα
αμαρτιών» λέγουν ότι ένα μπανιάρισμα
Ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώστα νήπια αναγεννά αυτόματα τους αννυμος δήλωσε σε συνεντευξή του
θρώπους! χωρίς την θελησή τους! Κοιστην «Καθημερινή» (28-12-08)
τάξτε γύρω σας να δείτε που οδηγεί η
ψευτοδιδασκαλία του νηπιοβαπτισμού.
«Η κατάργηση του θρησκευτικού
όρκου δεν δημιουργεί πρόβλημα
Β) Ο Χριστός δίδαξε: «Ἐγὼ δὲ λέγω στην Εκκλησία. Αντιθέτως, είναι
ὑμῖν ὅτι ὁς ἀν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα
αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ συνέπεια της διδασκαλίας της, σύαὐτὴν μοιχᾶσθαι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμέ- μφωνα με την οποία το ‘ναι’ πρέπει
να είναι ‘ναι’ και το όχι’, ‘όχι’. Αλνην ‘νυμφευθεί’, μοιχᾶται.» ΜΑΤΘ. 5:32
λωστε,
υπάρχει και η προτροπή της
(Εγώ όμως σας λέγω, ότι εκείνος,
Αγίας Γραφής: ΄μη ομόσαι όλως’.
που θα διώξη την γυναίκα αυτού, χωρίς
Ως προς τους πρωτεργάτες των
να υπάρχει αιτία μοιχείας, συντελεί εις
το να γίνει αυτή μοιχαλίς, εάν συζευχθή
σκανδάλων και των οικονομικών
άλλον. Και εκείνος που θα νυμφευθεί δικαταχρήσεων οποιδήποτε μορ΄φη
αζευγμένην γυναίκα, γίνεται μοιχός ...)
όρκου δεν γίνεται φραγμός, όταν ο
μτφρ. Π Τρεμπέλα
έσω άνθρωπος έχει ισοπεδωθεί.»
Οι Μεσαιωνιστές παρουσιάζονται ως
Δυστυχώς 12 μέρες αργότερα ο
πιο φιλανθρωποι από τον Θεό κάνοντας
τρεις γάμους και διαβεβαιώνοντας ότι το
ίδιος ο Ιερώνυμος όρκιζε τη νέα
σωματείο των μητροπολιτών μπορεί να
Κυβέρνηση.
ακυρώσει την εντολή του Χριστού!
Τα συμπεράσματα δικά σας …
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Δ) Ο απόστολος Παύλος νομοθέτησε:
«Δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον
εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα ... τοῦ ἰδίου
οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος·
εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ
οἶδε,πῶς ἐκκλησίας Θεοῦ ἐπιμελήσεται;»
1 ΤΙΜ. 3:1-5
(Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι
ακατηγόρητος ... Πρέπει να είναι σύζυγος μιας μόνης γυναικός και να μη έχει
έλθει εις δεύτερον γάμον. Να κυβερνά
καλά το σπίτι του, να έχη παιδιά, που να
υποτάσσονται με κάθε σεμνότητα ... εάν
ένας δεν γνωρίζει να διυθύνει το σπίτι
του, πως θα επιμεληθή και θα φροντίσει
για την Εκκλησία του Θεού; ...) μτφρ.
Π. Τρεμπέλα - Οι Μεσαιωνιστές μητροπολίτες είναι άγαμοι και ως εκ τούτου
αναρμόδιοι να κυβερνούν την Εκκλησία.
Χώρια τα σκάνδαλα που έχουν δημιουργήσει από την μη φυσιολογική ζωή τους.

(Και είμαι εγώ, ο Ιωάννης πού ήκουα
και έβλεπα ταύτα. Και όταν τα άκουσα και τα είδα, έπεσα να προσκυνήσω
εμπρός εις τα πόδια του αγγέλου, πού
μου τά έδειχνε. Κοι μου είπεν εκείνος,
Πρόσεχε, μη κάνεις αυτό,που σκέπτεσαι. Είμαι σύνδουλος ιδικός σου και των
αδελφών σου των προφητών και σύνδουλος εκείνων, πού φυλάττουν τους
λόγους του βιβλίου τούτου. Τον Θεόν
προσκύνησε.)
μτφρ. Π. Τρεμπέλα

«Ο άγγελος απαγορεύει στον Ιωάννη που επιθυμούσε να προσκυνήσει αυτόν … Άρα η προσκύνηση ανήκει μόνο
στον Θεό, αυτό δε το γνωρίζουν και οι
άγγελοι, οι οποίοι μολονότι είναι υπερέχοντας των άλλων –κτισμάτων- κατά
την δόξα, είναι όμως όλοι κτίσματα, που
δεν προσκυνούνται, αλλά και αυτοί προσκυνούν τον Κύριο των πάντων....…»
(KMN - Ο άγγελος απαγορεύει τω Ιωάννη επιθυμούντι να προσκυνήση αυτόν …
Αρα το προσκυνείσθαι ανήκει εις μόνον
τον Θεόν, τούτο δε και οι άγγελοι γιγνώσκουσι, οίτινες καίπερ υπερέχοντας άλΕ) Ο απόστολος Παύλος ερωτά: λων κατά την δόξα, είναι όμως πάντες
«οὐδὲ αὐτὴ ἡ φύσις διδάσκει ὑμᾶς ὅτι κτίσματα, ου προσκυνητέοι, αλλά προἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ, ἀτιμία αὐτῷ ἐστι» σκυνούντες τον των πάντων Κύριον )
1 ΚΟΡ. 11:14 - (... μήπως και αυτή η
Αθανάσιος Αλεξανδρείας (296-373),
φύσις, η οποία δίδει τα μακρυά και πολΛόγος
Β’ Κατά Αρειανών, Α’ 491
λά μαλλιά περισσότερον εις την γυναίκα, δεν σας διδάσκει, ότι ο άνδρας μεν,
εάν τρέφη μαλλιά σαν την γυναίκα, είναι
τούτο εντροπή δι’ αυτόν ...»
μτφρ.
Ο λόγος του Θεού λοιπόν που
Π. Τρεμπέλα - Τι να πούν όλοι οι αρχιμανδρίτες που τρέφουν κόμη περιφροτόσο φοβούνται οι Μεσαιωνιστές
νώντας την αποστολική εντολή δοξάζοείναι για τροφή και καθημερινή
ντας την Μεσαιωνική τους παράδοση.

ΣΤ) Ο άγγελος δίνει ρητή εντολή
στον Ιωάννη να μη τον προσκυνήσει:
«Κἀγὼ Ἰωάννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. Καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα,
ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν
ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι
ταῦτα. Καὶ λέγει μοι· ὅρα μή· σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν
προφητῶν καὶ τῶν τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου· τῷ Θεῷ προσκύνησον.»
ΑΠΟΚ. 22:8,9
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στήριξη των μαθητών, η ανίχνευση όμως της ζωοποιούς αλήθειας
των Αγίων Γραφών απαιτεί:
1. γραμματολογική ανάλυση
(λεξικό/συντακτικό), 2. συγκριτική εννοιολογική μέθοδος των
χωρίων/εδαφίων και 3. το ερμηνευτικό πλαίσιο της αρχαίας
αδιαίρετης Εκκλησίας (33-451)
η οποία μας παρέδωσε τον Κανόνα της Καινής Διαθήκης.

Ο Δεκάλογος (αναπαράσταση)
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