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Α΄ 
 

1. Γεμικά 
 

 Σςήμ ἐκκληριαρςική γλῶρρα, αἵοερη ρημαίμει κάθε ἀπϊκλιρη 
ἀπϊ ςήμ Χοιρςιαμική Ἀλήθεια, κάθε διατξοξπξίηρη ρςήμ πίρςη ἀπϊ 
ςήμ ἱρςξοική κκληρία ςξῦ Χοιρςξῦ, δηλαδή ςήμ οθϊδξνη 
κκληρία. πξμέμχπ, ὅςαμ κάμξσμε λϊγξ γιά αἱοέρειπ ἐμμξξῦμε 
διδαρκαλίεπ ἤ ὀογαμχμέμεπ ὁμάδεπ ἀμθοόπχμ, πξύ κιμξῦμςαι μέμ 
ἐμςόπ ςξῦ υοιρςιαμικξῦ υώοξσ, ὅμχπ δέμ ςασςίζξμςαι μέ ςήμ κκληρία 
πξϋ ἵδοσρε ὁ Χοιρςϊπ ρςήμ πίρςη, ρςήμ λαςοεία καί ρςϊ πξλίςεσμα. Οἱ 
πεοιρρϊςεοεπ ἀπ'αὐςέπ πιρςεύξσμ ρςόμ Ἰηρξῦμ Χοιρςόμ ἤ 
ςξσλάυιρςξμ κιμξῦμςαι γύοχ ἀπ' Αὐςόμ καί ἀπξδέυξμςαι ἤ 
υοηριμξπξιξῦμ ςήμ  Ἁγία Γοατή, ὡπ βαρική πηγή ςῆπ πίρςηπ ςξσπ. 
Λεοικέπ ὅμχπ ἔυξσμ ἀπχλέρει ςϊμ υοιρςιαμικό υαοακςήοα, ὅπχπ θά 
δξῦμε καί πιϊ κάςχ. 

Αὐςέπ ςίπ υοιρςιαμικέπ αἱοέρειπ δέμ ποέπει μά ςίπ ρσγυέξσμε μέ 
ςίπ παοαθοηρκεσςικέπ ὁμάδεπ ςῆπ "Μέαπ πξυῆπ". Αὐςέπ ξἱ ςελεσςαῖεπ 
ἐμςάρρξμςαι ρςϊ ταιμϊμεμξ ςῆπ παοαθοηρκείαπ, ὅπχπ αὐςή ἄουιρε μά 
ἀμαπςϋρρεςαι διεθμῶπ, κσοίχπ ρςήμ δεκαεςία ςξῦ 1970. Σςήμ 
πεοίπςχρη αὐςή ποόκειςαι γιά διδαρκαλίεπ, ἤ ρσγκοξςημέμεπ ὁμάδεπ 
καί ὀογαμόρειπ πξύ δέμ ἐμςάρρξμςαι ρςόμ υοιρςιαμικό υῶοξ, ἀκόμη 
καί ὅςαμ υοηριμξπξιξῦμ υοιρςιαμική ὁοξλξγία· δέμ πιρςεύξσμ ρςόμ 
Χοιρςό, ἀκόμη καί ὅςαμ υοηριμξπξιξῦμ ςόμ ὅοξ "υοιρςόπ" καί 
ρσμήθχπ δέμ ἀμήκξσμ ρςίπ μξμξθεψρςικέπ θοηρκεῖεπ. πί πλέξμ 
υαοακςηοίζξμςαι γιά ςϊμ ὁλξκληοχςικϊ υαοακςήοα ςξσπ καί ςήμ 
ἐπικίμδσμη πξλλέπ τξοέπ, ἤ καί ἐγκλημαςική δοαρςηοιϊςηςά ςξσπ. Γι' 
αὐςό καί θεχοξῦμςαι ὡπ παοαθοηρκεσςικέπ ὀογαμόρειπ (ρέκςεπ). Δέμ 
ποόκειςαι δηλαδή, γιά "γμχρςή θοηρκεία", ὅπχπ αὐςή ὁοίζεςαι ἀπό ςό 
λλημικό Σύμςαγμα. Οἱ ὁμάδεπ αὐςέπ ἔυξσμ ἀκϊμη ἔμςξμξ 
ρσγκοηςιρςικό υαοακςήοα καί ἀμαμιγμύξσμ υοιρςιαμικέπ, 
ἐνχυοιρςιαμικέπ, ἀπξκοστιρςικέπ καί ἀπχαμαςξλικέπ δξναρίεπ, 
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ἐμςάρρξμςαι δέ ρςό γμχρςό οεῦμα ςῆπ "Νέαπ Ἐπξχῆπ". 
 Ἄπ ἔλθξσμε  ὅμχπ ρςϊ εἰδικϊ θέμα πξϋ μᾶπ ἀπαρυξλεῖ ἐδῶ: 

ρςίπ ποξςερςαμςικέπ αἱοέρειπ. 
 
 

2. Σύμςξμα ἱρςξοικά ρςξιχεῖα 
 

Ποχςίρςχπ, θεχοξῦμε ἀπαοαίςηςξ μά ἀματεοθξῦμε ρέ μεοικά 
ἱρςξοικά ρςξιυεῖα, ςά ὁπξῖα παοξσριάζξσμ ςϊ ρκημικϊ ςῆπ 
γεμμήρεχπ καί ἀμαπςϋνεχπ ςξῦ ποξςερςαμςικξῦ κιμήμαςξπ γεμικῶπ, 
ἀπϊ ςϊ ὁπξῖξ ποξῆλθαμ ὅλεπ ξἱ μεςαγεμέρςεοεπ καί ξἱ ρημεοιμέπ 
πξλσόμσμεπ καί πξλσάοιθμεπ ποξςερςαμςικέπ αἱοέρειπ. 

Λέ ςϊμ  ὅοξ Ποξςερςαμςιρμϊπ ἤ Διαμαοςϋοηρη υαοακςηοίζξμε 
ςϊ θοηρκεσςικϊ κίμημα πξϋ δημιξσογήθηκε ρςήμ Δὐοόπη ςϊμ ΘΣΤ΄ 
αἰόμα. Ιϋοια αἰςία ςῆπ ἀμαπςϋνεόπ ςξσ ὑπῆονε ἡ παοακμή πξϋ 
δξκίμαζε ὁ Παπιρμϊπ καί  ἡ ἐπιθσμία γιά μιά ἀμαμέχρη ςῆπ 
Ρχμαιξκαθξλικῆπ κκληρίαπ, ὥρςε μά ἐναλειτθεῖ ἡ διατθξοά πξϋ 
ἐμταμιζϊςαμ ρςίπ ςάνειπ ςῶμ κληοικῶμ ςηπ. 
 Τϊ κίμημα αὐςϊ ςῆπ θοηρκεσςικῆπ μεςαοοϋθμιρηπ  εἶυε ἤδη 
νεκιμήρει ρςήμ Δϋρη ἀπϊ ςϊμ ΘΔ΄ αἰόμα, μέ κϋοιξσπ ἐκποξρόπξσπ 
ςϊμ Τζϊμ Γξσίκλιτ (1320-1384), ςϊμ Γιάμ Χξϋπ (1369-1415) καί ςϊμ 
Ἱεοόμσμξ Σαβξμαοϊλα (1458-1498). Τϊ κίμημα αὐςϊ ὀμξμάρςηκε 
γεμικῶπ Λεςαοοϋθμιρη. 
 Τϊμ ΘΣΤ΄ ὅμχπ αἰόμα ἡ ἐπιθσμία γιά ςήμ ἀμαγέμμηρη ςῆπ 
κκληρίαπ ρςή Δϋρη ἔλαβε ςεοάρςιεπ διαρςάρειπ, ξἱ ὁπξῖεπ 
ὁδήγηραμ ςελικά ρςή διαίοερη ςῆπ Ρχμαιξκαθξλικῆπ 'Δκκληρίαπ καί 
ρςήμ ἀπϊρυιρη μεγάλχμ ςμημάςχμ ςηπ ἀπϊ ςή Ρόμη, ςά ὁπξῖα 
διαμαοςσοϊμεμα (ἐν ξὗ καί Διαμαοςσοϊμεμξι - Ποξςερςάμςεπ) 
ρυημάςιραμ μέεπ θοηρκεσςικέπ κξιμϊςηςεπ, ξἱ ὁπξῖεπ 
αὐςξαπξκαλέρςηκαμ μεςαοοσθμιρςικέπ ἤ εὐαγγελικέπ. 
 Ἡ μεςαοοσθμιρςική αὐςή κίμηρη ὁλξκληοόθηκε καί 
ἑδοαιόθηκε ἀπϊ ςξϋπ μεγάλξσπ μεςαοοσθμιρςέπ ςξῦ ΘΣΤ΄ αἰόμα, ςϊμ 
Λαοςῖμξ Κξϋθηοξ, ρςή Βσςςεμβέογη (1483-1546), ςϊμ Οὔλοιυ 
Σβίγγλιξ, ρςή Εσοίυη (1484-1531) καί ςϊμ Ἰχάμμη Ιαλβίμξ ρςήμ 
Γεμεϋη (1509-1564). Ἔςρι δημιξσογήθηκαμ ςοεῖπ μεγάλεπ 
θοηρκεσςικέπ κξιμϊςηςεπ ἤ ὁμξλξγίεπ: ἡ Κξσθηοαμική, ἡ 
Λεςαοοσμιρςική καί ἡ Ποερβσςεοική ἤ Δὐαγγελική. 
 Ποῶςξπ ὁ Κξϋθηοξπ, πξϋ ἦςαμ μξμαυϊπ καί ἡγξϋμεμξπ ρςϊ 
ςάγμα ςῶμ Αὐγξσρςιμιαμῶμ καί καθηγηςήπ ςῆπ Ηεξλξγίαπ ρςή 
Βσςςεμβέογη, ἦλθε ρέ ρτξδοή ἀμςιπαοάθερη μέ ςή Ρόμη, ὅςαμ ὁ 
δξμιμικαμϊπ μξμαυϊπ Γιϊυαμ Τέςρελ, ἔτθαρε ρςή Βσςςεμβέογη 
διαθέςξμςαπ ρσγυχοξυάοςια γιά ςήμ υοημαςξδϊςηρη ςῆπ Βαριλικῆπ 
ςξῦ Ἁγίξσ Πέςοξσ.  Κξϋθηοξπ, διαμαοςσοϊμεμξπ γι’αὐςϊ, 
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θσοξκϊλληρε ςϊςε ρςήμ εἴρξδξ ςῆπ ἐκκληρίαπ ςῆπ πϊληπ ςίπ γμχρςέπ 
95 θέρειπ ςξσ, ξἱ ὁπξῖεπ ἀπεςέλεραμ ςϊ ποῶςξ κείμεμξ ςῆπ 
Λεςαοοϋθμιρηπ. Διακήοσνε ςήμ ἀκοαία θέρη, ὅςι ὁ ἄμθοχπξπ δέμ 
μπξοεῖ μά τθάρει ρςή ρχςηοία μέ ςά καλά ἔογα, ἀλλά μϊμξ μέ ςήμ 
θεία Χάοη καί ςήμ πίρςη, καί ὅςι ρ’αὐςή ςήμ διαδικαρία δέμ ἔυξσμ 
καμμιά θέρη καί ἀνία ςά ρσγυχοξυάοςια. Τϊςε κιμήθηκε ἐμαμςίξμ 
ςξσ ἡ διαδικαρία ςῆπ Ἱεοᾶπ νέςαρηπ καί ςϊ 1521 ἀτξοίρςηκε ἀπϊ 
ςϊμ Πάπα. Ἡ οήνη ἔγιμε ςελική καί ἀγετϋοχςη. Ἀκξλξϋθηραμ ξἱ  
ἄλλεπ Ποξςερςαμςικέπ κιμήρειπ ςξῦ Ιαλβίμξσ καί ςξῦ Σβίγγλιξσ.  

Ὅμχπ ςϊ ποϊβλημα δέμ ρςαμάςηρε ἐκεῖ. Τϊ 1547 ὁ βαριλιάπ ςῆπ 
Ἀγγλίαπ οοῖκξπ Ζ΄ θέληρε μά διαζεσυθεῖ ςήμ ρϋζσγϊ ςξσ 
Αἰκαςεοίμη ςῆπ Ἀοαγξμίαπ καί μά μσμτεσθεῖ ἄλλη. πειδή ὁ Πάπαπ 
δέμ ρσγκαςέμεσρε ρςήμ ἐπιθσμία ςξσ αὐςή ὁ οοῖκξπ ἀμακήοσνε ςϊμ 
ἑασςϊ ςξσ κεταλή ςῆπ κκληρίαπ ρςήμ Ἀγγλία καί ἀπξρυίρθηκε ἀπϊ 
ςήμ Ρόμη. Ἔςρι δημιξσογήθηκε ἡ Ἀγγλικαμική κκληρία, ἡ ὁπξία 
ρςή ρσμέυεια διαιοέθηκε ρέ ςοεῖπ ςάρειπ: ςήμ "Ὑφηλή κκληρία", ςήμ 
"Ταπειμή κκληρία" καί ςήμ "Δὐοεῖα κκληρία". Σςήμ ςελεσςαία 
αὐςή ςάρη παοξσριάζξμςαι καί ςά μεγαλϋςεοα ποξβλήμαςα μέ ςήμ 
υειοξςξμία γσμαικῶμ, ςήμ ςέλερη γάμχμ ὁμξτσλξτίλχμ κ.ἄ. 
 Ὅλεπ αὐςέπ ξἱ Ποξςερςαμςικέπ ὁμξλξγίεπ μεςατέοθηκαμ ρςή 
ρσμέυεια ρςήμ Ἀμεοική, ὅπξσ καί ἐγμόοιραμ μεγάλη ἐνάπλχρη. Λέ 
ςήμ ἔλλειφη ςξῦ ὑγειξῦπ ἐκκληριαρςικξῦ τοξμήμαςξπ, πξϋ ςίπ 
υαοακςήοιζε, ςήμ ἀπξμάκοσμρή ςξσπ ἀπϊ ςήμ Ἱεοά Παςεοική 
Παοάδξρη, ςήμ ἄγμξια ςῆπ διδαρκαλίαπ ςῶμ Ἀμαςξλικῶμ Παςέοχμ 
ςῆπ κκληρίαπ καί μέ ςϊ διαρπαρςικϊ πμεῦμα πξϋ ςίπ διακοίμει, 
ὁδηγήθηκαμ ρέ ρσμευεῖπ διαρπάρειπ, ἀοιθμξϋμεμεπ ρήμεοα ρέ 
ἑκαςξμςάδεπ. 
 Ὡπ κϋοιξ δϊγμα καί ἀνίχμά ςξσπ σἱξθέςηραμ ςϊ ρϋμθημα sola 
scriptura, ὑπξκαθιρςόμςαπ ἔςρι ςήμ αὐθεμςία καί ςϊ κϋοξπ ςῆπ 
κκληρίαπ, ὡπ Σόμαςξπ Χοιρςξῦ, δηλαδή ὡπ ςῆπ μϊμηπ πξϋ ἔυει ςήμ 
αὐθεμςία καί ἐπί ςῆπ Ἁγίαπ Γοατῆπ, ἀτξῦ μϊμη ἡ κκληρία εἶμαι "ὁ 
ρςῦλξπ καί ςϊ ἑδοαίχμα ςῆπ ἀληθείαπ" (Α΄ Τιμ. γ΄ 15). Αὐςή εἶμαι "ὁ 
Χοιρςϊπ παοαςειμϊμεμξπ εἰπ ςξϋπ αἰῶμαπ", καςά ςήμ εὔρςξυη 
ἔκτοαρη ςξῦ ἱ. Αὐγξσρςίμξσ. Αὐςή καςέγοαφε ςήμ Ἁγία Γοατή, 
καθόοιρε ςξϋπ καμϊμεπ ςῶμ βιβλίχμ ςηπ καί Αὐςή ἑομημεϋει 
ἀλαθήςχπ ςήμ Ἁγία Γοατή. 
 πξμέμχπ, μέ ςήμ θέρη sola scriptura ἀπξοοίπςεςαι ἡ Ἱεοά 
Παοάδξρη καί ἡ πξλϋςιμη ρσμβξλή ςῶμ Πμεσμαςξτϊοχμ Παςέοχμ 
ρςήμ ἑομημεία ςῆπ Ἁγίαπ Γοατῆπ. Οὐριαρςικά, ἀπξοοίπςεςαι ἡ ἴδια ἡ 
κκληρία, ὡπ "ρςῦλξπ καί ἑδοαίχμα ςῆπ ἀληθείαπ". Ἔςρι, ἡ  
ἀλάμθαρςη ἑομημεία ςῆπ Ἁγίαπ Γοατῆπ ἀμαλαμβάμεςαι ἀπϊ 
μεμξμχμέμα ἄςξμα μεχςέοχμ θεξλϊγχμ καί ἐκτοαρςῶμ ςξῦ 
ποξςερςαμςικξῦ υόοξσ, ςά ὁπξῖα ἀμακηοϋρρξμςαι μέ ςϊμ ςοϊπξ 
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αὐςϊ ρέ μέξσπ καί ἀμαοίθμηςξσπ ποξςερςάμςεπ "πάπεπ", πξϋ 
διεκδικξῦμ  ςϊ ἀλάθηςξ, ὁ καθέμαπ γιά ςϊμ ἑασςϊ ςξσ. 
 Τέλξπ, ξἱ πεοιρρϊςεοεπ ποξςερςαμςικέπ αἱοέρειπ ἀπέοοιφαμ 
ὅλα ρυεδϊμ ςά μσρςήοια, πλήμ ςξῦ Βαπςίρμαςξπ, καί μεοικέπ καί ςῆπ 
Ηείαπ Δὐυαοιρςίαπ, ὡπ ἁπλξῦ ὅμχπ ρσμβξλιρμξῦ ἤ ἀμαμμηρςικῆπ 
ςελεςῆπ. Ἄλλεπ ἔυξσμ ἀπχλέρει ἀκϊμη καί αὐςϊ ςϊμ υοιρςιαμικϊ 
υαοακςήοα ςξσπ, ἀτξῦ εἶμαι ἀμςιςοιαδικέπ. πξμέμχπ, δέμ ἔυξσμ 
καμιά ρυέρη καί ρϋμδερη μέ ςήμ ἱρςξοική Λία, Ἁγία, Ιαθξλική καί 
Ἀπξρςξλική κκληρία, πξϋ ἵδοσρε ὁ Χοιρςϊπ. 
  

 
3. Οἱ μεξποξςερςαμςικέπ αἱοέρειπ 
 
Ἀπϊ ςίπ ποξςερςαμςικέπ αὐςέπ ὁμάδεπ ςῆπ Ἀμεοικῆπ κσοίχπ 

ποξῆλθαμ καί ξἱ μεξποξςερςαμςικέπ αἱοεςικέπ ὁμάδεπ πξϋ 
δοαρςηοιξπξιξῦμςαι ρήμεοα ποξρηλσςιρςικά διεθμῶπ καί ρςήμ 
Παςοίδα μαπ. Σςήμ λλάδα ἀοιθμξῦμ πεοί ςίπ 100 ὁμάδεπ καί 
ὑπξδιαιοξῦμςαι ρέ λεϋθεοεπ κκληρίεπ, Πεμςηκξρςιαμέπ  καί 
Μεξπεμςηκξρςιαμέπ, Ηεοαπεσςέπ, Χαοιρμαςικξϋπ, Ὑπεοδξγμαςι-
κξϋπ, ρυαςξλξγικέπ ὁμάδεπ κ. ἄ. Ἀπϊ ςίπ ςελεσςαῖεπ αὐςέπ, 
ποξῆλθαμ καί ἐκεῖμεπ πξϋ ἔυξσμ ἀπχλέρει πλήοχπ ςϊμ υοιρςιαμικϊ 
υαοακςήοα ςξσπ (ἀρυέςχπ μέ ςϊ ςί ὑπξρςηοίζξσμ ξἱ ἴδιεπ), εἴςε διϊςι 
ἀομξῦμςαι ςήμ Ηεϊςηςα ςξῦ Χοιρςξῦ, ςήμ πίρςη ρςήμ Ἁγία Τοιάδα 
καί ςήμ ὕπαονη ςῆπ φσυῆπ (ὅπχπ εἶμαι π.υ. ξἱ "Λάοςσοεπ ςξῦ Ἰευχβᾶ"), 
εἴςε διόςι ἀμτιρβηςξῦμ ςήμ μξμαδικϊςηςα ςῆπ Ἁγίαπ Γοατῆπ, ὡπ ςξῦ 
μϊμξσ τξοέχπ ςῆπ ἐμ Χοιρςῷ Ἰηρξῦ Ηείαπ Ἀπξκαλϋφεχπ, (ὅπχπ εἶμαι 
ξἱ Λξομόμξι ἤ κκληρία ςξῦ Ἰηρξῦ Χοιρςξῦ ςῶμ Ἁγίχμ ςῶμ 
Τελεσςαίχμ Ἡμεοῶμ), καί ἄλλεπ πξϋ διατξοξπξιξῦμςαι οιζικά ἀπϊ 
ςήμ υοιρςιαμική πίρςη, ὅπχπ εἶμαι, ξἱ Ἀμςβεμςιρςέπ (ἤ κκληρία ςῶμ 
Ἀμςβεμςιρςῶμ ςῆπ βδόμηπ Ἡμέοαπ), ξἱ Λελεςηςέπ ςῆπ Βίβλξσ, ξἱ 
Δὐαγγελιρςέπ, ἡ Παγκόρμια κκληρία ςξῦ Ηεξῦ, ἡ Χοιρςιαμική 
πιρςήμη κ.ἄ. Ὅλεπ αὐςέπ ξἱ ἀμςιςοιαδικέπ ὁμάδεπ δέμ μπξοξῦμ 
πλέξμ μά θεχοξῦμςαι ὡπ υοιρςιαμικέπ αἱοέρειπ, γι' αὐςϊ ςίπ 
ποξρδιξοίζξμε ὡπ παοαυοιρςιαμικέπ ὁμάδεπ1. 
 Λεςανϋ ςῶμ ἔμςξμα δοαρςηοιξπξιξσμέμχμ ρςήμ λλάδα 
μεξποξςερςαμςικῶμ ὁμάδχμ καί μέ μεγαλϋςεοα πξρξρςά 
ποξρηλσςιζξμέμχμ, εἶμαι ξἱ Πεμςηκξρςιαμξί, ξἱ ὁπξῖξι ἐμταμίζξμςαι 
μέ πξλλξϋπ καί διατξοεςικξύπ ςίςλξσπ, καίςξι ρέ γεμικέπ γοαμμέπ 
ρσμπίπςξσμ μεςανϋ ςξσπ ρςήμ διδαρκαλία καί ρςά υαοακςηοιρςικά. 

                                           
1 Τξϋπ ςίςλξσπ ςῶμ πξλσάοιθμχμ καί πξικσλόμσμχμ αὐςῶμ ὁμάδχμ βλέπε ρςϊ π. 
Ἀμς. Ἀλεβιζξπξϋλξσ, γυειοίδιξμ υοιρςιαμικῶμ αἱοέρχμ καί παοαυοιρςιαμικῶμ 
ὁμάδχμ. 
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4. Τά χαοακςηοιρςικά ςξσπ 
 
Σςϊ ρημεῖξ αὐςϊ εἶμαι υοήριμξ μά ἀματεοθξῦμε ἐμ ρσμςξμίᾳ 

καί ἐπιγοαμμαςικά, ρςά κϋοια υαοακςηοιρςικά ςῶμ 
μεξποξςερςαμςικῶμ καί ςῶμ ποαυοιρςιαμικῶμ 4αἱοέρεχμ. 

Οἱ χοιρςιαμικέπ αἱοέρειπ καί ξἱ παοαυοιρςιαμικέπ ὁμάδεπ εἶμαι, 
ὅπχπ εἴπαμε, ὁμάδεπ μέ πξλλέπ καί ρξβαοέπ ἀπξκλίρειπ καί δια-
τξοξπξιήρειπ ἀπό ςήμ Δὐαγγελική Ἀλήθεια. Ποόκειςαι ρσμήθχπ γιά 
διδαρκαλίεπ ἤ ὀογαμχμέμεπ ὁμάδεπ πξύ πιρςεύξσμ ρςόμ Ἰηρξῦμ 
Χοιρςόμ, ἤ ςξσλάυιρςξμ ὁμιλξῦμ γι' Αὐςόμ. Δἶμαι δηλαδή ὁμάδεπ πξύ 
κιμξῦμςαι μέρα ρέ υοιρςιαμικά ἤ παοαυοιρςιαμικά πλαίρια. 
Ἀματεοθήκαμε ἤδη ρέ μεοικέπ ςέςξιεπ αἱοέρειπ, πξϋ ἔυξσμ ἀπχλέρει 
κάθε υοιρςιαμικό υαοακςηοιρςικό ρςό "δόγμα" ςξσπ ἤ ρςό πξλίςεσμά 
ςξσπ καί κας' ἐπίταρη μόμξμ μά ἀπξκαλξῦμςαι υοιρςιαμικέπ. 
 Ιύοιξ υαοακςηοιρςικό ςῶμ ὁμάδχμ αὐςῶμ εἶμαι ἀκϊμη ἡ μικοή 
ἱρςξοική πξοεία ςξσπ, πξύ δέμ ἔυει καμία ρυέρη καί ρύμδερη μέ ςήμ 
ἱρςξοική κκληρία πξύ ἵδοσρε ὁ Ἰηρξῦπ Χοιρςόπ, ξὔςε ρςήμ πίρςη, 
ξὔςε ρςήμ λαςοεία, πξλύ πεοιρρόςεοξ ρςήμ "ἀπξρςξλική διαδξυή". Ἡ 
ἱρςξοία ςξσπ νεκιμᾶ αὐθαίοεςα καί νατμικά, μόλιπ μεοικέπ δεκαεςίεπ 
ποίμ, ὅπχπ, τεοειπεῖμ, ςῶμ λλήμχμ Μεξπεμςηκξρςιαμῶμ ρςή 
δεκαεςία ςξῦ 1960 καί ἄλλχμ ρςή δεκαεςία ςξῦ 1920. Ἄλλεπ ὁμάδεπ 
ἔυξσμ ζχή 100 ἤ ςό πξλύ 135 ἐςῶμ, ὅπχπ ἡ ἑςαιοία "Σκξπιά" ςῶμ 
"Λαοςύοχμ ςξῦ Ἰευχβᾶ". 
 Ὅλεπ αὐςέπ ξἱ ὁμάδεπ, ἡ κάθε μιά γιά ςϊμ ἑασςϊ ςηπ, 
ὑπξρς6ηοίζξσμ ὅςι εἶμαι ἡ ἀληθιμή καί γμήρια κκληρία ςξῦς 
Χοιρςξῦ. Ὅμχπ, δέμ εἶμαι δσμαςϊ μά ὑπάουξσμ πξλλέπ "ἐκκληρίεπ". Ἡ 
κκληρία ςξῦ Χοιρςξῦ εἶμαι Λία καί Ἀδιαίοεςη. Ἱδοϋθηκε ἀπϊ ςϊμ 
Ἴδιξ ςϊμ Ἰηρξῦ Χοιρςϊ καί ρσμευίζει ἀδιάκξπα μά ὑπάουει, μά 
διδάρκει καί μά ἁγιάζει ςξϋπ πιρςξϋπ ἐπί 2000 υοϊμια. Δἶμαι ςϊ Ἕμα 
καί Λξμαδικϊ Σῶμα ςξῦ Χοιρςξῦ, ὅπχπ Λία καί Λξμαδική εἶμαι ἡ 
Ιεταλή Τηπ, ὁ Ἴδιξπ ὁ Ἰηρξῦπ Χοιρςϊπ. Δέμ μπξοξῦμ λξιπϊμ μά 
ὑπάουξσμ μαζί Τηπ καί κξμςά Τηπ καί ἄλλεπ "ἐκκληρίεπ". 

Ιαί ςίθεςαι ἐδῶ ςό ἀμείλικςξ γιά ςίπ αψοεςικέπ ὁμάδεπ ἐοώςημα: 
Ἄμ ὅλεπ αὐςέπ εἶμαι ποάγμαςι, ὅπχπ ὑπξρςηοίζξσμ ἡ κάθε μιά γιά 
ςϊμ ἑασςϊ ςηπ, ἡ Ἀληθιμή κκληρία ςξῦ Χοιρςξῦ, ςϊςε πξῦ ἦςαμ 
ποίμ 200, 500, 1000, 1500 ἤ 1800 υοόμια; Πῶπ ρσμδέξμςαι μέ ςήμ 
ἀουέγξμη Ἀληθιμή κκληρία πξύ ἵδοσρε ὁ Χοιρςόπ; άμ κάπξια ἀπ' 
αὐςέπ ςίπ μεξταμεῖπ υοιρςιαμικέπ αἱοέρειπ ἤ ςίπ παοαυοιρςιαμικέπ 
ὁμάδεπ εἶμαι, ὅπχπ ὑπξρςηοίζξσμ, ἡ ἀληθιμή κκληρία ςξῦ Χοιρςξῦ, 
πῶπ θά δικαιξλξγήρει αὐςό ςό μεγάλξ υάρμα ςῶμ 19 ἤ 17 αἰώμχμ 
πξϋ ςήμ υχοίζει ἀπϊ ςήμ  ποώςη κκληρία, ἀτξῦ ὅλεπ αὐςέπ 
ἐμταμίρθηκαμ μϊλιπ ςά ςελεσςαῖα 150 υοόμια;   
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Ἕμα ἀκϊμη υαοακςηοιρςικό ςῶμ μεξταμῶμ αὐςῶμ 
ποξςερςαμςικῶμ καί μεξποξςερςαμςικῶμ ὁμάδχμ εἶμαι ξἱ 
τξμςαμεμςαλιρςικέπ διδαρκαλίεπ ςξσπ, ἡ ρκληοή ρσμπεοιτξοά ςξσπ 
ποόπ ςξύπ ἔνχ ἀπϊ ςήμ ὁμάδα καί ἡ αὐρςηοόςηςα (ρκληοϊςηςα) ρςήμ 
πειθαουία ςῶμ ὀπαδῶμ ςξσπ, ἡ ὁπξία ἐμίξςε παίομει ςόμ υαοακςήοα 
ἀπειλῆπ καί ςοξμξκοαςίαπ. πίρηπ υαοακςηοίζξμςαι γιά ςίπ ἔμςξμεπ 
ἐρυαςξλξγικέπ διδαρκαλίεπ ςξσπ καί ςίπ δῆθεμ ποξτηςικέπ 
ποξβλέφειπ ςξσπ, γιά ςίπ ὁπξῖεπ ρσμευῶπ διαφεύδξμςαι. Οἱ ρσμευεῖπ 
ἀμαγγελίεπ ςξῦ ςέλξσπ ςξῦ κόρμξσ ("ρσρςήμαςξπ", καςά ςξϋπ 
Χιλιαρςέπ) καί ἡ ἀπειλή ςξῦ Ἀμςιυοίρςξσ ἤ ἡ ὑπόρυερη ςῆπ 
λεγξμέμηπ "ἁοπαγῆπ" (καςά ςξϋπ Πεμςηκξρςιαμξϋπ), ὁλξκληοώμξσμ 
ςήμ μέθξδξ ςξῦ ἐκτξβιρμξῦ καί ςῆπ καςαπίερηπ ςῆπ ἀμθοώπιμηπ 
ποξρχπικόςηςαπ καί ςῆπ ρςέοηρηπ ςῶμ βαρικῶμ ἀμθοχπίμχμ 
δικαιχμάςχμ ςῶμ ὀπαδῶμ ςξσπ. Ιαί εἶμαι αὐςέπ ἀκοιβῶπ ξἱ ὁμάδεπ 
πξύ, ὅςαμ καςαγγελθξῦμ, διαμαοςύοξμςαι ὅςι καςαπαςξῦμςαι ςάυα 
ςά ἀμθοώπιμα δικαιώμαςά ςξσπ καί ἡ θοηρκεσςική ἐλεσθεοία ςξσπ. 

 
 

(ρςϊ ἑπϊμεμξ ςϊ ςέλξπ) 
 
 
 
 

Β΄ 
 

5. Ἡ Ἀληθιμή Ἐκκληρία 
 
Ἡ κκληρία, ὡπ Σῶμα Χοιρςξῦ, δέμ πλαμᾶςαι, ὅρξ κι ἄμ 

μεοικά ἀπϊ ςά μέλη ςηπ μπξοεῖ μά ἁμαοςάμξσμ ποξρχπικά, γιαςί ἔυει 
ςϊ Πμεῦμα ςϊ Ἅγιξ, ςϊ πξῖξ ςήμ ρσμέυει καί ςήμ ὁδηγεῖ "εἰπ πᾶραμ 
ςήμ ἀλήθειαμ". Δἶμαι, ἐνάλλξσ, κείμη, ἡ ὁπξία καςάοςιρε ςϊμ 
Ιαμϊμα ςῆπ Ἁγίαπ Γοατῆπ -πξϋ καί ξἱ ἴδιξι ξἱ αἱοεςικξί ἐμ ἀγμεία 
ςξσπ ἀπξδέυξμςαι- καί μόμξμ Αὐςή μπξοεῖ μά ἑομημεύει ρχρςά ςήμ 
Ἀλήθεια ἐγγσόμεμη ςήμ ρχςηοία ρέ κάθε ἄμθοχπξ. Ὅμχπ αὐςά ςά 
υαοακςηοιρςικά ὑπάουξσμ μϊμξ ρςήμ οθϊδξνη κκληρία μαπ. 

Πξλλέπ ἀπ' αὐςέπ ςίπ αἱοέρειπ ςξλμξῦμ μά ὑπξρςηοίζξσμ ὅςι ἡ 
κκληρία πξύ ἵδοσρε ὁ Χοιρςόπ ἔπαφε κάπξςε μά ὑπάουει ἤ ἔπερε 
ρέ πλάμη καί ἀπξρςαρία καί ἀμαρσγκοξςήθηκε ὁοαςῶπ ςώοα ρςξύπ 
ἔρυαςξσπ καιοξύπ ρ'αὐςξϋπ. Ὑπάουει ἄοαγε μεγαλύςεοη βλαρτημία 
ἀπ' αὐςή ποόπ ςό ποόρχπξ ςξῦ Χοιρςξῦ, ὁ πξῖξπ εἶπε γιά ςόμ 
ἑασςό Τξσ: "γώ εἰμί ἡ ὁδόπ καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζχή"; (Ἰχάμ. ιδ΄ 6). 
Πῶπ εἶμαι δσμαςόμ γιά ἕμαμ λεγόμεμξ Χοιρςιαμό μά ὑπξρςηοίζει ὅςι 
δέμ ἴρυσραμ καςά γοάμμα καί ἀπξλύςχπ ξἱ ποξτηςικξί λόγξι ςξῦ 
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Χοιρςξῦ γιά ςήμ αἰώμια καί ἀλάθηςη πξοεία ςῆπ κκληρίαπ Τξσ;  
Ιϋοιξπ δέμ εἶπε ὅςι "πῦλαι ἅδξσ ξὐ καςιρυύρξσριμ αὐςῆπ" (Λαςθ. 
ιρς΄ 18), ὅςι "ἰδξύ ἐγώ μεθ' ὑμῶμ εἰμί πάραπ ςάπ ἡμέοαπ ἕχπ ςῆπ 
ρσμςελείαπ ςξῦ αἰῶμξπ" (Λαςθ. κη΄20) καί ὅςι: «ὅςαμ ἔλθη ἐκεῖμξπ, ςό 
Πμεῦμα ςῆπ ἀληθείαπ, ὁδηγήρει ὑμᾶπ εἰπ πᾶραμ ςήμ  ἀλήθειαμ» 
(Ἰχάμ.ιρς΄ 13); Πῶπ εἶμαι δσμαςϊμ ἡ ἱρςξοική κκληρία, πξϋ 
ἱδοϋθηκε ἀπϊ ςϊμ Ἴδιξ ςϊμ Χοιρςϊ καί καθξδηγεῖςαι, καςά ςξϋπ 
ἀδιάφεσρςξσπ λϊγξσπ Τξσ  ἀπϊ ςξ Ἅγιξ Πμεῦμα, μά πέρει ρέ πλάμη 
καί ἀπξρςαρία; 

"Ἡ κκληρία δέμ μπξοεῖ μά γμχοίζει υάρμαςα καί διακξπέπ 
ξὔςε ρςήμ πίρςη ξὔςε ρςήμ ὀογάμχρη ξὔςε καί ρςή ζχή. Τό ἀληθιμό 
υάοιρμα ςῆπ κκληρίαπ εἶμαι ἡ ρσμέυιρη ςῆπ ἀπξρςξλικόςηςξπ καί 
ρςά ςοία αὐςά ρημεῖα.....ρςήμ ἀπξρςξλική διδαυή, ρςήμ ἀπξρςξλική 
διαδξυή καί ρςήμ ἀπξρςξλική ζχή..."2. Ιι αὐςή ἡ κκληρία ἀρταλῶπ 
ποέπει μά εἶμαι μόμξ Λία (Λξμαδική), Ἁγία, Ιαθξλική καί 
Ἀπξρςξλική. Ιαί ςέςξιξσπ ἀδιαμτιρβήςηςξσπ ςίςλξσπ καί ςέςξια 
αὐςξρσμειδηρία ἔυει μόμξμ ἡ Ἁγία οθόδξνη κκληρία μαπ, ἡ 
ὁπξία "διατύλανε ἀμόθεσςη, ὁλόκληοη ςήμ κληοξμξμιά ςῆπ 
Ἀπξρςξλικῆπ κκληρίαπ καί ἀπξςελεῖ ςήμ ρσμέυειά ςηπ"3. Αὐςή, 
λξιπόμ, καί ΛΟΜΖ εἶμαι "ὁ ρςῦλξπ καί ςό ἑδοαίχμα ςῆπ ἀληθείαπ" 
(Α΄ Τιμ. γ΄ 15) καςά ςόμ Ἀπ. Παῦλξ καί αὐςή ποέπει μά γίμει ςό 
μέςοξ μέςοηρηπ, ὁ καμόμαπ κοίρηπ κάθε μεξταμξῦπ ὁμάδαπ καί 
αἵοερηπ. Γι' αὐςό υαοακςηοίζξσμε ὅλεπ αὐςέπ ςίπ μεξταμεῖπ ὁμάδεπ ὡπ 
υοιρςιαμικέπ καί παοαυοιρςιαμικέπ αἱοέρειπ, γιαςί δέμ ρσμτχμξῦμ μέ 
ςήμ πίρςη καί ςήμ διδαρκαλία ςῆπ ὑπό ςξῦ Ισοίξσ Ἰηρξῦ Χοιρςξῦ 
ἱδοσθείραπ καί θεμελιχθείραπ ἱρςξοικῆπ οθϊδξνηπ κκληρίαπ μαπ, 
ἡ ὁπξία εἶμαι ἡ μϊμη πξϋ μπξοεῖ μά ἑομημεϋει αὐθεμςικά ςήμ Ἁγία 
Γοατή καί μά διδάρκει ςήμ Ἀλήθεια καί ἄοα μά ρόζει ςϊμ ἄμθοχπξ. 
Ἀπϊ ςήμ ἄλλη πλεσοά, ἡ Ἀληθιμή κκληρία ξὔςε ἀλλξιόμει ἤ 
μξθεϋει ςήμ Δὐαγγελική Ἀλήθεια, ξὔςε ςήμ ἑομημεϋει διατξοεςικά 
καςά καιοξϋπ, ξὔςε διακηοϋρρει δϊγμαςα καί ποξτηςεῖεπ πξϋ 
ἀογϊςεοα ἀπξκηοϋρρξμςαι ἤ διαφεϋδξμςαι. Ἡ ἀληθιμή καί γμήρια 
υοιρςιαμική Πίρςη ἀπεκαλϋτθη καί παοεδϊθη “ἅπαν ςξῖπ ἁγίξιπ” 
(Ἰξϋδα, 3) καί ρςϊμ Ηεϊ “δέμ ὑπάουει ἀλλξίχριπ ἤ ρκιά μεςαβξλῆπ” 
(Ἰακ. Α΄17). πξμέμχπ,  ὅπξιξπ ἀλλξιώμει ςό Δὐαγγέλιξ πξύ κήοσνε 
ὁ Χοιρςόπ δέμ εἶμαι "ἀπό Ηεξῦ" καί κηούςςει "ἕςεοξμ εὐαγγέλιξμ" ( Β΄ 
Ιξο. Θα΄4), δέμ μπξοεῖ μά ὑπξρςηοίζει ὅςι εἶμαι ἀγχγϊπ ςῆπ Ἀλήθειαπ 
ςξῦ Ηεξῦ καί ὁ αὐθεμςικϊπ ἑομημεσςήπ ςηπ. Ὅπξιξπ ὁμιλεῖ ἐκ μέοξσπ 
ςξῦ Ηεξῦ, πάμςξςε καί παμςξῦ καί ὑπϊ ὁπξιερδήπξςε καςαρςάρειπ 
ςά ἴδια πιρςεϋει, κηοϋρρει καί διδάρκει καί δέμ διαφεύδεςαι.  

                                           
2   Βλ. π. Ἀμς. Ἀλεβιζξπξϋλξσ, Ἡ οθξδξνία μαπ, ρ. 265). 
3   Αὐςόθι, ρ. 267 



 8 

 
6. Ποξςερςαμςικέπ διδαρκαλίεπ 
 
Ἀπϊ ςήμ πληθόοα ςῶμ μεξποξςερςαμςικῶμ αἱοέρεχμ πξϋ 

δοαρςηοιξπξιξῦμςαι ρςήμ λλάδα, θά ἐπιλένξσμε ἕμα 
ἀμςιποξρχπεσςικϊ παοάδειγμα, δειγμαςξλειπςικά, ἀπϊ ςϊμ υῶοξ 
ςῶμ λλήμχμ Μεξπεμςηκξρςιαμῶμ, πξϋ παοξσριάζει ρσμξπςικά ςίπ 
κσοιόςεοεπ κακξδιδαρκαλίεπ ςξσπ. Δἶμαι ςϊ "πιρςεϋχ" μιᾶπ 
ρσγκεκοιμέμηπ μεξποξςερςαμςικῆπ ὁμάδαπ, ὅμχπ ἀμςιποξρχπεϋει καί 
ἐκτοάζει ςϊ "πιρςεϋχ" ὅλχμ ρυεδϊμ ςῶμ μεξποξςερςαμςικῶμ ὁμάδχμ. 
 α) Ἡ ὁμάδα αὐςή διεκδικεῖ γιά ςόμ ἑασςό ςηπ αὐθαίοεςα ςόμ 
ςίςλξ ςῆπ μόμηπ ἀληθιμῆπ κκληρίαπ ςξῦ Χοιρςξῦ, καίςξι 
ἐμταμίρςηκε ρςό ποξρκήμιξ μόλιπ ςή δεκαεςία ςξῦ 1960 καί 
ἑπξμέμχπ δέμ ἔυει καμμία ρυέρη μέ ςήμ ἱρςξοική κκληρία πξύ 
ἵδοσρε ὁ Χοιρςόπ. 
 β) Ιαςατέοεςαι ἐμαμςίξμ κάθε ἄλληπ υοιρςιαμικῆπ ὁμξλξγίαπ, 
ἀκϊμη καί καςά ςῶμ λξιπῶμ Πεμςηκξρςιαμῶμ ὁμάδχμ. 
 γ) Ὑπξρςηοίζει ὅςι ἡ κκληρία (καί ἐμμξεῖ ςήμ οθϊδξνη 
κκληρία) ἀπξρςάςηρε δϋξ ἤ ςοεῖπ αἰῶμεπ μεςά ςξϋπ Ἀπξρςϊλξσπ, 
γι' αὐςϊ  ποέπει μά υαοακςηοιρςεῖ ὡπ "πϊομη" ἤ ὡπ "θσγαςέοα ςῆπ 
Βαβσλόμαπ". 
 δ) Σςήμ ὁμάδα αὐςή ἡ εἰδική Ἱεοχρϋμη ἀπξοοίπςεςαι. 
Παλαιϊςεοα, ἀπξδευϊςαμ πέμςε ςελεςέπ ὡπ δῆθεμ "μσρςήοια". Σήμεοα 
δηλόμει ὅςι δέυεςαι καί ςά ἑπςά "μσρςήοια". Βεβαίχπ αὐςά δέμ ἔυξσμ 
καμμία ρυέρη μέ ςά ποαγμαςικά Λσρςήοια ςῆπ κκληρίαπ, ἀλλά 
εἶμαι ἁπλέπ ςελεςέπ, μή ὑπάουξμςξπ ἱεοέχπ λειςξσογξῦ. Ἄλλεπ ὁμάδεπ 
ἀπξδέυξμςαι ἕμα ἤ δϋξ "μσρςήοια" (Βάπςιρμα καί Ηεία Δὐυαοιρςία), 
ςά ὁπξῖα ὅμχπ δέμ ἔυξσμ καμέμα μσρςηοιακϊ υαοακςήοα, ἀλλά εἶμαι 
ἁπλέπ ςελεςέπ. Ἡ Ηεία Δὐυαοιρςία ρ'αὐςέπ εἶμαι ἁπλῶπ μία ἀμάμμηρη 
καί, βεβαίχπ, ξὔςε λϊγξπ μά γίμεςαι γιά κας'ξὐρίαμ Σῶμα καί Αἷμα 
Χοιρςξῦ, ἀτξῦ διδάρκξσμ ὅςι ποϊκειςαι μϊμξ γιά ρϋμβξλα. 
 ε) Ἀπξδέυεςαι ςϊ "Σϋμβξλξ ςῆπ Πίρςεχπ", Μικαίαπ-
Ιχμρςαμςιμξσπόλεχπ, καίςξι ἀπξοοίπςει ςϊρξ ςίπ Οἰκξσμεμικέπ 
Σσμϊδξσπ, πξύ ςό ρσμέςαναμ καί ςϊ καςξυύοχραμ μέ ςό κῦοξπ ςξσπ, 
ὅρξ καί ςξϋπ θεξτϊοξσπ Παςέοεπ πξϋ ςίπ ρσγκοϊςηραμ, ςξϋπ τξοεῖπ 
δηλαδή ςῆπ εἰδικῆπ Ἱεοχρϋμηπ, ξἱ ὁπξῖξι ςϊ ρσμέςαναμ. 
 ρς) Δίδει μεγάλη ἔμταρη ρςίπ λεγϊμεμεπ "ἐμπειοίεπ" καί ρςά 
"υαοίρμαςα" καί εἰδικά ρςήμ ὑπξυοεχςική γιά ὅλξσπ "γλχρρξλαλιά", 
καί ρςϊ λεγϊμεμξ "βάπςιρμα ςξῦ Ἁγίξσ Πμεϋμαςξπ", ἐγκλχβίζξμςαπ 
ςξϋπ ὀπαδξϋπ ςηπ ἤ ποξρελκϋξμςαπ μέξσπ, μέ ἐρυαςξλξγικέπ 
διδαρκαλίεπ καί δῆθεμ ποξτηςεῖεπ (ἰδιαιςέοχπ μέ ςή διδαρκαλία πεοί 
"ἁοπαγῆπ").  
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 ζ) Ἡ ρχςηοία εἶμαι ρςιγμιαία καί αὐςόμαςη ὑπϊθερη καί 
ἐναρταλίζεςαι μόλιπ ὁ πιρςόπ δευθῆ ςόμ Χοιρςό "ράμ ποξρχπικό 
Σχςήοα ἀμαγμχοίζξμςαπ ςίπ ἁμαοςίεπ ςξσ". Δηλαδή βοιρκϊμαρςε ρςή 
βαρική θέρη ςξῦ Ποξςερςαμςιρμξῦ ὅςι ὁ υοιρςιαμϊπ ρόζεςαι μϊμξ 
διά ςῆπ πίρςεχπ. 
 η) Τέλξπ, ςό "βάπςιρμα ςξῦ Ἁγίξσ Πμεύμαςξπ" εἶμαι 
ἀπαοαίςηςξ μά ἀκξλξσθήρει ςό βάπςιρμα ρςό ὕδχο καί εἶμαι μιά 
ποξρχπική ὑπόθερη, ἀτξῦ ὁ κάθε Πεμςηκξρςιαμόπ μόμξπ ςξσ 
διαπιρςώμει, ρέ ρσγκεκοιμέμη ἡμέοα καί ὥοα, ὅςι ἔλαβε ςό 
"βάπςιρμα" αὐςό. Σσμήθχπ, ἀπόδεινη ςξύςξσ εἶμαι ἡ ὑπξυοεχςική γιά 
ὅλξσπ "γλχρρξλαλιά".  μηπιξβαπςιρμόπ  ἀπξοοίπςεςαι. 
 Ἄμ ἐναιοέρει καμείπ ςήμ "γλχρρξλαλιά", πξϋ ρσμαμςᾶςαι ρέ 
ὁοιρμέμεπ μϊμξμ ἀπϊ ςίπ γμχρςϊςεοεπ ὁμάδεπ, ξἱ λξιπέπ διδαρκαλίεπ 
εἶμαι κξιμέπ ρέ ὅλεπ ρυεδϊμ ςίπ μεξποξςερςαμςικέπ αἱοέρειπ. 
 Ἡ ὑπξυοεχςικϊςηςα γιά ὅλξσπ ςῶμ δῆθεμ "ἐμπειοιῶμ" καί ὁ 
ςοϊπξπ ςῆπ μηυαμικῆπ ρχςηοίαπ εἶμαι ἀρσμβίβαρςα μέ ςήμ 
διδαρκαλία ςῆπ Ἁγίαπ Γοατῆπ καί ἀπξςελξῦμ, ἀτ'ἑμϊπ μέμ, ἐκβιαρμϊ 
ςξῦ Ἁγίξσ Πμεϋμαςξπ καί, ἀτ'ἑςέοξσ, "πμεσμαςικϊ βιαρμϊ" ςῶμ 
ὀπαδῶμ ςῶμ διατϊοχμ ὁμάδχμ. 
 
 7. Ὀοθόδξνη ρςάρη ἔμαμςι ςῆπ πλάμηπ  
 

Ἡ κκληρία ςξῦ Χοιρςξῦ, ἡ οθόδξνξπ κκληρία μαπ, 
τσλάρρξμςαπ καί διδάρκξμςαπ ἀμελλιπῶπ ςήμ Ἀλήθεια ἐπί 2000 
ςώοα υοόμια, δέμ τξβᾶςαι ςήμ πλάμη, ςό φεῦδξπ, ςόμ ἔλεγυξ, ςήμ 
αἵοερη. Ιηοϋρρξμςαπ ςήμ ἀγάπη εἶμαι ἐπιεικήπ, τιλάμθοχπξπ καί 
τιλόρςξογη ποόπ ὅλξσπ ςξύπ ἀμθοώπξσπ καί μάλιρςα ποόπ ςξύπ 
ἁμαοςχλξύπ καί ςξύπ πλαμεμέμξσπ. Δέμ εἶμαι μιραλλόδξνη, δέμ 
καςαδικάζει ςόμ ἁμαοςχλό ἤ ςόμ πλαμεμέμξ, ἀλλά "πάμςα ρςέγει, 
πάμςα πιρςεύει, πάμςα ἐλπίζει, πάμςα ὑπξμέμει" (Α΄ Ιξο. ιγ΄ 8). 
 Αὐςά ςά υαοακςηοιρςικά γμχοίρμαςα ςῆπ οθξδόνξσ 
κκληρίαπ μαπ υαοάρρξσμ ςά πλαίρια ςῆπ ρυέρηπ ςηπ καί ςῆπ ρςάρηπ 
ςηπ ἀπέμαμςι ρςξύπ αἱοεςικξύπ καί ρςξύπ πλαμεμέμξσπ. Ιάμει 
διάκοιρη μεςανύ ςῆπ αἵοερηπ - πλάμηπ καί ςξῦ θύμαςξπ, ςῆπ ἀρθέμειαπ 
καί ςξῦ ἀρθεμξῦπ. Λάυεςαι καί πξλεμᾶ ςήμ πλάμη, ςήμ ἀρθέμεια καί 
ὄυι ςόμ πλαμεμέμξ, ςόμ ἀρθεμῆ. Διδάρκει ςήμ Ἀλήθεια μέ 
ρςαθεοόςηςα καί βεβαιόςηςα, υχοίπ ταμαςιρμϊ καί μιραλλξδξνία,  
καί ἀμςιμεςχπίζει μέ πόμξ καί ἀγάπη ἐκείμξσπ πξύ πέτςξσμ ρςήμ 
ρύγυσρη καί ρςήμ πλάμη, πξλύ δέ πεοιρρόςεοξ ἐκείμξσπ πξύ 
ποξηγξσμέμχπ ἀμῆκαμ ρςά δικά ςηπ ποόβαςα. Ἆοαγε τςαῖμε μόμξμ 
ἐκεῖμξι; ἤ μήπχπ ςό τῶπ ςῆπ Ἀλήθειαπ ςξῦ Χοιρςξῦ δέμ ἔτθαρε 
ἔγκαιοα καί ρχρςά ρςίπ καοδιέπ ςξσπ; Πξιόπ τςαίει γι' αὐςό; Ἡ 
κκληρία μαπ δέμ ἀομεῖςαι λξιπϊμ ςϊμ διάλξγξ μέ ςά θϋμαςα ςῆπ 
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πλάμηπ, ἐλπίζξμςαπ πάμςξςε ρςήμ ἀμάμηφή ςξσπ καί ςήμ ἐπιρςοξτή 
ςξσπ. 
 Γοάτει ὁ καθηγηςήπ κ. Δὐάγγελξπ Ηεξδόοξσ: «Ὁ διάλξγξπ ςῆπ 
ἀληθείαπ μέ ςξύπ ἑςεοξδόνξσπ ποέπει μά ζχξπξιῆςαι ἀπό ἀγάπημ 
καί μά ρσμευίζεςαι ἀκόμη καί ἐάμ ξἱ ρσμδιαλεγόμεμξι αἱοεςικξί 
ρσμπεοιτέοχμςαι ἀμειλικοιμῶπ ἤ καί καςά ἐυθοικόμ ςοόπξμ 
ἐμαμςίξμ ςῶμ Ὀοθξδόνχμ. Ποέπει ξἱ αἱοεςικξί καί ἑςεοόδξνξι μά 
θεχοξῦμςαι ὡπ ἀρθεμεῖπ, ςξύπ ὁπξίξσπ ξἱ Ὀοθόδξνξι ὡπ καλξί 
Σαμαοεῖςεπ ποέπει μά ἀμςιμεςχπίζξσμ μέ ρςξογικήμ τοξμςίδα»4.  
 Ιαί ὁ ἱ. Χοσρϊρςξμξπ, ἀματεοϊμεμξπ ρςή ρυέρη μαπ καί ρςή 
ρσμάμςηρή μαπ μέ αἱοεςικξϋπ, ςξμίζει: «Τά παο' ἡμῶμ αὐςῶμ 
πληοώρχμεμ καί υεῖοα αὐςξῖπ ὀοένχμεμ (=ςείμχμεμ), μεςά πξλλῆπ 
ςῆπ ἐπιεικείαπ ποόπ αὐςξύπ διαλεγόμεμξι.... Καί δεῖ πξλλῆπ ἡμῖμ ςῆπ 
ἐπιεικείαπ καί ςῆπ μακοξθσμίαπ, ὥρςε δσμηθῆμαι αὐςξύπ ἐναοπάραι 
καί ἐναγαγεῖμ ἐκ ςῶμ παγίδχμ ςξῦ διαβόλξσ. Εἴπχμεμ ςξίμσμ ποόπ 
αὐςξύπ ἀμαμήφαςε μικοόμ, διαβλέφαςε ποόπ ςό τῶπ ςῆπ 
δικαιξρύμηπ, ἐμμξήραςε ςῶμ οημάςχμ ςήμ ἀκοίβειαμ»5. Ποέπει πάρῃ 
θσρίᾳ, διακηοϋρρει ὁ ἱ. παςήο, ὁ διάλξγϊπ μαπ μέ ςξϋπ αἱοεςικξϋπ μά 
ρσμευίζεςαι καί μά διενάγεςαι μέ ἀγάπη, λεπςϊςηςα καί 
ἁβοξτοξρϋμη ἀκϊμη καί ἐάμ ξἱ αἱοεςικξί ἀμςιδοξῦμ μέ ςοϊπξ 
ἀπαοάδεκςξ. «Κἄμ ὑβοιρθῆμαι δέῃ», γοάτει, «κἄμ πληγάπ λαβεῖμ, 
κἄμ ὅ,ςιξῦμ ἕςεοξμ ὑπξμεῖμαι, πάμςα πξιήρχμεμ, ὥρςε αὐςξύπ 
(=ςξύπ ἑςεοξδόνξσπ) ἀμακςήραρθαι. Καί γάο λακςιζόμςχμ ςῶμ 
μξρξύμςχμ καί ὑβοιζόμςχμ καί λξιδξοξύμςχμ ἀμευόμεθα, ξὐ 
δακμόμεθα ςαῖπ ὕβοεριμ, ἀλλ' ἕμ μόμξμ ἐπιθσμξῦμεμ ἰδεῖμ, ςξῦ ςά 
ςξιαῦςα ἀρυημξμξῦμςξπ ςήμ ὑγίειαμ. Καί ἰαςοξῦ πξλλάκιπ ἐρθῆςα 
διέοοηνεμ ὁ κάμμχμ· ἀλλ' ξὐ διά ςξῦςξ ἀπέρςη ἐκεῖμξπ ςῆπ 
θεοαπείαπ»6. 
 Βεβαίχπ, ὁ ἱ. Χοσρϊρςξμξπ, ἐπιρημαίμει ὁ κ. Ιαθηγηςήπ, 
«ξὐδόλχπ δευόςαμ, ὅςι ὁ διάλξγξπ ςῆπ ἀληθείαπ ποέπει μά 
ὑπξκαςαρςαθῆ ἀπό ςίπ ἐκδηλώρειπ ἀγάπηπ. Ὁ διάλξγξπ αὐςόπ 
ξὐδόλχπ ρημαίμει ὅςι θά γίμει κάπξιξπ ρσγκοηςιρςικόπ ρσμτσομόπ 
ὀοθξδόνχμ καί ἀμςξοθξδόνχμ ρςξιυείχμ ἤ ἐνχςεοική μηυαμική 
ρσγκόλληριπ ςῶμ ποώημ διερςώςχμ. Τό μξμαδικόμ κοιςήοιξμ ςῆπ 
δικαιώρεχπ ςξῦ διαλόγξσ εἶμαι ςό "ἐπαμαγαγεῖμ ἐπί ςό ςῆπ γμώρεχπ 
τῶπ"»7. 
 Αὐςϊπ ποέπει μά εἶμαι καί ὁ δικϊπ μαπ καμϊμαπ καί ὁ ρςϊυξπ 
μαπ ρςξϋπ διαλϊγξσπ μαπ μέ ςξϋπ αἱοεςικξϋπ. Σςαθεοϊςηςα ρςήμ 

                                           
4 Δ. Ηεξδόοξσ,  ἱ. Χοσρϊρςξμξπ γιά ςξϋπ Οἰκξσμεμικξϋπ διαλϊγξσπ, "Ηεξλξγία", ςϊμ. 79. 5. 1, ρ.   
   16. 
5 Χοσρξρςϊμξσ, μιλία η΄ εἰπ ςήμ Γέμεριμ, PG 53,72. 
6 Χοσρξρςϊμξσ, Κϊγξπ δ΄ καςά Ἰξσδαίχμ, PG 48,882. 
7 Δ. Ηεξδόοξσ, ἔμθ. ἀμχς., ρ. 18. 
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πίρςη μαπ, καθαοϊπ λϊγξπ οθϊδξνξπ καί διατϋλανη ςῆπ 
ἀκεοαιϊςηςαπ ςῆπ Ἁγιξπαςεοικῆπ Παοαδϊρεχπ ρέ ὅλα. Ιαί 
παοάλληλα, ποξρπάθεια εἰλικοιμήπ μά βξηθήρξσμε ςϊμ πλαμεμέμξ 
ἀδελτϊ μαπ. 
 Ἀπό ςήμ ἄλλη πλεσοά, ποέπει μά γμχοίζξσμε ὅςι καί ξἱ 
αἱοέρειπ πξϋ πληριάζξσμ ςξϋπ υοιρςιαμξϋπ μαπ, ποξβάλλξσμ κι αὐςέπ 
μεοικέπ  ἀλήθειεπ, πξύ εἶμαι ὅμχπ ἀπξρπάρμαςα -ςμήμαςα ςῆπ 
Ἀλήθειαπ καί ὄυι ὁλόκληοη ἡ Ἀλήθεια. Αὐςό ἄλλχρςε ρημαίμει καί 
αἵοερη, δηλαδή, ὄυι μόμξ διαρςοέβλχρη ςῆπ Δὐαγγελικῆπ Ἀλήθειαπ 
ἀλλά καί ἀπξρπαρμαςική ποξςίμηρη καί ἀπξλσςξπξίηρη καί 
ποξβξλή ςμημάςχμ ςηπ, πξύ ρσμτέοξσμ ρςήμ ὀμάδα, καί ςά ὁπξῖα 
ρςή ρσμέυεια ποξβάλλξμςαι ὡπ ἡ ὅλη καί μόμη ἀλήθεια. Ἔςρι, ἡ 
αἱοεςική διδαρκαλία πεοιέυει ρσυμά καί ἀλήθειεπ, ὅμχπ ὄυι 
ὁλόκληοη ςήμ Ἀλήθεια, ἀλλά ςμῆμα ςηπ ἤ ςήμ Ἀλήθεια 
διαρςοεβλχμέμη.  
 Δἶμαι λξιπόμ καθῆκξμ μαπ μά εἴμαρςε ρέ θέρη μά γμχοίζξσμε 
πξιά εἶμαι ἡ Ἀλήθεια καί πξιέπ εἶμαι ξἱ πλαμεμέμεπ καί αἱοεςικέπ 
διδαρκαλίεπ. Βεβαίχπ, αὐςϊ ποξωπξθέςει καί καλή γμόρη ςῆπ 
πίρςεόπ μαπ καί μελέςη πξλλή. Ἀλλξιῶπ, ὄυι μϊμξ δέμ θά μπξοέρξσμε 
μά βξηθήρξσμε ςξϋπ πλαμεμέμξσπ ἀδελτξϋπ μαπ, ἀλλά κιμδσμεϋξμε κι 
ἐμεῖπ μά ἐμπλακξῦμε ρςήμ αἵοερη. Ιαί ἐδῶ ἀκοιβῶπ βοίρκεςαι ἡ δική 
μαπ εὐθϋμη. 
 

 
   
 
 


