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 Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας:  

 Για το θέμα του αγίου Μόρφου. (Αλλά και την Παλαιά ∆ιαθήκη!) 

 ∆ημοσιεύθηκε στις Αυγούστου 4, 2019.  

 Ἀργά καί καθυστερημένα ἔμαθα τό θέμα πού δημιουργήθηκε 
γύρω ἀπό τό ἱερό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
ἁγίου Μόρφου κ. Νεοφύτου γιά ἕναν ποιμαντικό του λόγο καί τόν 
θόρυβο πολλῶν σχετικά μέ τό θέμα αὐτό. Ἐπειδή δέ τά ποιμαντικά 

θέματα τῶν Ἐπισκόπων ἔχουν καθολική ἰσχύ, ἐπιθυμῶ νά καταθέσω καί ἐγώ ὡς 
ταπεινός Ἐπίσκοπος μερικές σκέψεις, ὠφέλιμες, ὡς νομίζω, γιά τό ὅλον θέμα. Τά 
ὅσα θά γράψω θά τά καταθέσω μέ ἁπλότητα, ὡς μία κατήχηση καί γιά τόν λαό, ἀπό 
τόν ὁποῖο καί θά ἀναγνωσθοῦν. 

 1. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ἁμαρτία γενικῶς καί ἡ παρά φύσιν ἁμαρτία εἰδικῶς 
εἶναι αὐξημένη στίς ἡμέρες μας, τόσο πολύ, ὥστε ἔχει γίνει νόμος! Ἀλλά αὐτό, 
γιά ᾽μᾶς πού μελετοῦμε τήν Ἁγία Γραφή, δέν πρέπει νά μᾶς ξενίζει, γιατί τό γράφει ἡ 
Ἁγία Γραφή. Τό τελευταῖο της βιβλίο, ἡ Ἀποκάλυψη, λέγει ὅτι περί τά ἔσχατα καί ἡ 
ἁμαρτία θά γίνεται πιό ρυπαρή καί βδελυκτή, ἀλλά καί ἡ ἀρετή θά γίνεται πιό μεγάλη 
καί λαμπρή: «Ὁ ρυπαρός ρυπαρευθήτω ἔτι καί ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι» (22,11). 
Καθόλου λοιπόν περίεργον ἡ πληθυνθεῖσα καί ὀγκωμένη ὁλοέν καί περισσότερον 
ἁμαρτία τῆς ἐποχῆς μας, ἀφοῦ τό ἴδιο συνέβαινε καί στήν πρό Χριστοῦ ἐποχή μέ τά 
φρικτά της παρά φύσιν ἁμαρτήματα, ὅπως τά λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός 
Ρωμαίους ἐπιστολή του (1, 25-27). Ἀλλά ἡ ἐποχή αὐτή, ἡ τόσο ἁμαρτωλή καί 
ρυπαρή, ἔβγαλε ΠΑΝΑΓΙΑ! Ἔτσι καί ἡ ἐποχή μας, παρά τήν κόλασή της, ἔχει 
παραδείσια ἄνθη. Καί ἔχουμε λοιπόν ὡραία καί μεγάλη δουλειά νά κάνουμε ἡμεῖς οἱ 
Ἱερεῖς μέ αὐτά τά μοσχοβολητά ἄνθη, μέ τίς μυροβόλες αὐτές ψυχές, μέ τό νά γίνουμε 
ὁ φράκτης τους, μιλώντας σ᾽ αὐτές γιά τά γλυκά χτυποκάρδια τῆς ἀγάπης τοῦ 
Χριστοῦ καί γιά τά νόστιμα τῆς θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας μας νοήματα. 
 Ἔτσι, κατά πρῶτον, νομίζω ἄς μήν ἀσχολούμεθα συνεχῶς μέ τήν ἁμαρτία, 
μιλώντας ὅλο γι᾽ αὐτήν καί ἐλέγχοντας αὐτήν, ἀφοῦ μάλιστα ἔχουμε ἐντολή ἀπό τόν 
ἀπόστολο Παῦλο οὔτε τό ὄνομα τῶν σαρκικῶν ἁμαρτιῶν νά μή λέγουμε: 
«Πορνεία δέ καί πᾶσα ἀκαθαρσία μηδέ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθώς πρέπει 
ἁγίοις» (Ἐφεσ. 5,3). Καί ὁ ἴδιος πάλι μιλώντας πρός τούς Θεσσαλονικεῖς γιά τό 
ἁμάρτημα τῆς πορνείας καί θέλοντας νά μιλήσει παρακάτω σαφέστερα γιά τό θέμα 
αὐτό, ἀποφεύγει νά ἐπαναλάβει τήν ἴδια ἔκφραση (τήν λέξη «πορνεία») καί 
χρησιμοποιεῖ τήν ἔκφραση «ἐν τῷ πράγματι», σάν νά ἔλεγε, «γιά τό πράγμα, γιά τό 
θέμα πού σᾶς μίλησα» (Α΄ Θεσ. 4, 3-6α). 

 2. Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως πλευρά θά ποῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία, πού σκοπό ἔχει νά 
φυλάγει τά τέκνα της στόν παράδεισό της, πρέπει νά μιλάει σ᾽ αὐτά καθαρά γιά τήν 
ἁμαρτία, πού τά χωρίζει ἀπό τόν Θεό. Καί ἐπίσης νά μιλάει γιά τά φθοροποιά καί 
καταστρεπτικά ἀποτελέσματα τῆς ἁμαρτίας. Ἀλλά προσοχή! ∆έν τιμωρεῖ ὁ Θεός τόν 
ἁμαρτωλό, ἀλλά τόν τιμωρεῖ ἡ ἴδια ἡ ἁμαρτία του. «Παιδεύσει σε ἡ ἁμαρτία σου 
καί ἠ κακία σου ἐλέγξει σε»! (Ἰερ. 2,19). 

 Αὐτό ἔκανε καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἅγιος Μόρφου κ. Νεόφυτος. 
Ἐρωτηθείς γιά τήν ἁμαρτία τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἤ ὁμιλῶν περί αὐτῆς εἶπε ὅτι ἡ 
ἁμαρτία αὐτή εἶναι μεγάλη, εἶναι πολύ μεγάλη, εἶναι παρά φύσιν. Καί ἐπικαλούμενος 
ἔπειτα λόγον ἁγίου πατρός, τοῦ πατρός Πορφυρίου, εἶπε ὅτι ὑπάρχουν περιπτώσεις 
πού εὐθύνονται καί οἱ γονεῖς γιά τήν ἁμαρτία αὐτή τῶν παιδιῶν τους. Καί εἶπε γιά τό 
πῶς εὐθύνονται, ἐπαναλαμβάνοντας ἀκριβῶς τούς λόγους τοῦ ἁγίου Πορφυρίου.  
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 Καί ὅλοι μας οἱ Ἱερεῖς, ὅσοι ἔχουμε πόθο γιά τόν λαό τοῦ Θεοῦ νά κρατηθεῖ 
καθαρός ἀπό τήν ἁμαρτία, ὁ καθένας μας μέ τόν τρόπο του, τόν ἴδιο περίπου λόγο 
λέγουμε, σάν τόν λόγο τοῦ ἁγίου Μόρφου. Ὁ ἅγιος Μόρφου βέβαια ὁμίλησε 
δυναμικότερα καί σαφέστερα, ὅπως πάντα ἔτσι ὁμιλεῖ, κατά τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ τήν 
ἐνοικοῦσαν εἰς Αὐτόν. Τόν εὐχαριστοῦμε διά τόν σωστικό του λόγο. 

 3. Ἀλλά ἐπειδή τό θέμα πρέπει νά ἔχει τήν θεολογική του δικαίωση, ἐπιθυμῶ 
νά καταφύγω στήν Παλαιά ∆ιαθήκη, στό πρῶτο μέρος τῆς θείας Ἀποκαλύψεως, γιά 
νά δώσω, ὅσο μπορῶ, τήν βιβλική βάση του. 

 Πολλοί χριστιανοί μας ἐρωτοῦν, γιατί ἡ Παλαιά ∆ιαθήκη 
ἔχει σκανδαλώδεις διηγήσεις, ὅπως, λόγου χάριν, γιά τήν 
γύμνωση τοῦ Νῶε, γιά τό ἁμάρτημα τῶν Σοδόμων ἤ γιά τήν 
συνεύρεση τῶν θυγατέρων τοῦ Λώτ μέ τόν πατέρα τους κ.ἄ. Ἡ 
κατηγορία αὐτή πρός τήν Παλαιά ∆ιαθήκη εἶναι περίπου ἡ ἴδια μέ 
τήν κατηγορία στίς μέρες μας πρός τόν ἅγιο Μόρφου, γιατί μίλησε 
γιά τήν ὁμοφυλοφιλία καί τίς μή φυσικές σχέσεις τῶν ἀνδρογύνων 
μέ τά δυσάρεστα ἀποτελέσματά τους καί στά παιδιά τους ἀκόμη. 
Ἀκοῦστε, λοιπόν, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες: Ἡ Παλαιά ∆ιαθήκη 
παραλαμβάνει τόν ἄνθρωπο στήν πεπτωκυία θέση του, στήν 
παρά φύσιν κατάστασή του, καί τοῦ ὁμιλεῖ λοιπόν τήν γλώσσα τοῦ 
πεπτωκότος ἀνθρώπου. Καί μέ τήν θεία διδασκαλία, τόν Νόμο τοῦ Μωυσῆ καί τά 
κηρύγματα τῶν προφητῶν, ἀπό τήν παρά φύσιν τόν φέρει στήν κατά φύσιν 
κατάσταση, γιά νά τόν παραλάβει ἀπό τήν κατάσταση αὐτή ἡ Καινή ∆ιαθήκη καί νά 
τόν ἀναγάγει στό ὑπέρ φύσιν, στήν θέωση. Ἀφοῦ λοιπόν ἡ Παλαιά ∆ιαθήκη 
παραλαμβάνει τόν ἄνθρωπο στήν παρά φύσιν κατάσταση, τοῦ ὁμιλεῖ γιά τά 
παρά φύσιν ἁμαρτήματα καί, γιά νά τά ἀποστραφεῖ, τοῦ ὁμιλεῖ γιά τό 
καταστρεπτικό κατάντημα, πού φέρνουν τά ἁμαρτήματα αὐτά. Ἀναφέρω 
παράδειγμα: Ἡ Παλαιά ∆ιαθήκη ὁμιλεῖ γιά τήν γύμνωση τοῦ Νῶε καί ὅτι ὁ υἱός του 
Χάμ εἶδε τήν γύμνωση τοῦ πατέρα του καί τόν ἐνέπαιξε (Γεν. 9,20 ἑξ.). ∆έν πρόκειται 
καθόλου γιά γύμνωση τοῦ Νῶε. Ἡ ἔκφραση γιά κάποιον «εἶδε τήν γύμνωση τοῦ 
πατέρα του» ἤ «τῆς νύφης του» κ.λπ. εἶναι μιά καλυμμένη εὐγενής ἔκφραση γιά 
νά δηλώσει σαρκική σχέση μέ τόν πατέρα του καί τήν νύφη του ἤ μέ ἄλλο 
πρόσωπο (βλ. Λευιτ. 18,6 ἑξ.).  

 Τό ὅτι, λοιπόν ὁ Χάμ εἶδε τήν γύμνωση τοῦ πατέρα του Νῶε αὐτό σημαίνει τό 
ἁμάρτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας τοῦ υἱοῦ πρός τόν πατέρα, (;;;) γιά τό ὁποῖο ἁμάρτημα 
δέν εὐθύνεται καθόλου ὁ Νῶε, γιατί ἦταν σέ κατάσταση μέθης καί δέν μετεῖχε 
καθόλου στό ἁμάρτημα. Καί ποιός ὁ λόγος νά ἀναφέρει ἡ Παλαιά ∆ιαθήκη τό 
περιστατικό αὐτό; Τό ἀναφέρει γιά νά δημιουργήσει ἀπό τήν ἀρχή τήν ἀποστροφή 
τῶν Ἰσραηλιτῶν πρός τούς Χαναναίους, ὥστε νά μήν συναναστρέφονται μαζί τους 
καί παραλάβουν τά ἤθη τους. Γιά τόν ἴδιο λόγο ἀναφέρει ἡ Παλαιά ∆ιαθήκη καί 
τίς αἱμομιξίες τῶν θυγατέρων τοῦ Λώτ μέ τόν πατέρα τους. Τίς ἀναφέρει γιά νά 
ἀποστρέφονται οἱ Ἰσραηλῖτες τούς Μωαβῖτες καί τούς Ἀμμωνῖτες. Γιατί ὁ υἱός πού 
γεννήθηκε ἀπό τήν μίξη τῆς μιᾶς θυγατρός ὀνομάστηκε «Μωάβ», ἀπό τόν ὁποῖο 
προῆλθε τό γένος τῶν Μωαβιτῶν. «Μωάβ» σημαίνει «γεννημένος ἀπό τόν 
πατέρα». Καί ὁ υἱός πού γεννήθηκε ἀπό τήν μίξη τῆς ἄλλης θυγατρός ὀνομάστηκε 
«Ἀμμάν», ἀπό τόν ὁποῖο προῆλθε τό γένος τῶν Ἀμμωνιτῶν. «Ἀμμάν» σημαίνει 
«υἱός τοῦ γονέως μου».  

 
 

    

σεβασμ. Μόρφου 
Νεόφυτος 
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 Γιά νά διαφυλάξει λοιπόν ἡ Παλαιά ∆ιαθήκη τόν λαό της Ἰσραήλ ἀπό τούς 
περιοίκους εἰδωλολατρικούς λαούς, τοῦ λέγει: «Πέρα ἀπ᾽ αὐτούς, γιατί ἔχουν 
βρώμικα ἤθη, γιατί ἔχουν σιχαμερή προέλευση, γιατί τούς περιμένει φρικτή 
καταστροφή γιά τήν ὁμοφυλοφιλία τους, σάν τήν καταστροφή τῶν Σοδόμων».  

 Καί ὁ ἅγιος Ἐπίσκοπος Μόρφου, λοιπόν, καί ὅλοι οἱ κήρυκες τοῦ λόγου τοῦ 
Θεοῦ, μιλᾶμε στά κηρύγματά μας μέ τόν ἴδιο τρόπο: Καταγγέλλουμε τά ἁμαρτήματα 
τοῦ λαοῦ, γιατί ἔχουμε ἐντολή ἀπό τόν Θεό νά τό κάνουμε αὐτό (βλ. Ἠσ. 58,1) καί γιά 
νά ἀποτρέψουμε ἔπειτα τόν λαό τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν ἁμαρτία καί γιά νά τοῦ 
κεντρίσουμε τήν στροφή του πρός μετάνοια, τοῦ μιλᾶμε γιά τό ἄνοστο καί βδελυκτό 
τῆς ἁμαρτίας καί γιά τήν καταστροφή, στήν ὁποία ὁδηγεῖ αὐτή. Αὐτό, κύριοι ἐπικριτές 
μας, εἶναι τό ἔργο μας καί ἀλλοίμονό μας, ἄν δέν τό κάνουμε. Ἀλλοίμονό μας ἀπό τόν 
Ἀφέντη μας Ἰησοῦ Χριστό τήν Ἡμέρα τῆς κρίσεως!… 

 4. Ἤθελα μέ λίγα λόγια νά ἀναφερθῶ καί στόν λόγο τοῦ ἁγίου Κυρηνείας κ. 
Χρυσοστόμου, ὅτι «ὁ κληρικός δέν πρέπει νά ἀνακατεύεται μέσα στίς 
κρεββατοκάμαρες τῶν ζευγαριῶν». Ὁ λόγος αὐτός εἶναι σωστός καί στόν πνευματικό 
πού ἐνεργεῖ διαφορετικά καί ἐξετάζει μέ ἄπρεπα ἐρωτήματα περί τῆς σχέσεως τῶν 
συζύγων, ὁ ἐπίσκοπος πρέπει νά τοῦ στερήσει τήν πνευματική πατρότητα. ∆έν 
ἐπιτρέπεται δηλαδή ὁ πνευματικός στόν ἔγγαμο ἄνδρα ἤ γυναίκα, πού θά ἔλθουν νά 
ἐξομολογηθοῦν, νά ἐρωτήσει μόνος του περί τῶν συζυγικῶν τους σχέσεων, περί τοῦ 
τρόπου διενεργείας αὐτῶν κ.λπ. ∆ιαφορετικά ὅμως πρόκειται, ἄν οἱ ἴδιοι οἱ σύζυγοι 
θίξουν τό πρόβλημα αὐτό, ἤ ἄν ὁ Ἐπίσκοπος ἤ ὁ Ἱερεύς, σέ κάποια δημόσια ὁμιλία 
του ἤ σέ ἕνα κύκλο χριστιανῶν, ὁμιλήσει περί αὐτοῦ, ἀποτρέποντας τούς χριστιανούς 
ἀπό τίς παρά φύσιν αἰσχρότητες καί λέγοντας ἀκόμη ὅτι αὐτές οἱ αἰσχρότητες 
ἀποδιώκουν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν οἰκογένειά τους. Καί ἀλλοίμονο, χριστιανοί 
μου, ἄν φύγει ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν οἰκογένειά μας. Αὐτό λέγεται «ὀργή Θεοῦ»! 
Τό θέμα τοῦ ἁγίου Μόρφου πίπτει ἀκριβῶς σ᾽ αὐτήν ἐδῶ τήν περίπτωση καί 
ἑπομένως εἶναι ἄσχετη ἡ ἀναφορά τοῦ ἁγίου Κυρηνείας στό ὅλο θέμα. 

 5. Πείραξε ὅπως κατάλαβα, πολύ πείραξε πολλούς ἤ μερικούς ὁ λόγος τοῦ 
ἁγίου Μόρφου ὅτι ἀπό τίς παρά φύσιν σχέσεις τῶν συζύγων γεννοῦνται τέκνα μέ 
ἀνώμαλες τάσεις. Γιατί ὅμως νά τούς πειράξει ὁ λόγος αὐτός, ἀφοῦ εἶναι λόγος ἁγίου 
πατρός, τοῦ ἁγίου Πορφυρίου; Καί ἐμεῖς οἱ κήρυκες τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ πρέπει νά 
εἴμαστε τά μεγάφωνα τῶν λόγων τῶν ἁγίων Πατέρων μας. Ἀλλά καί ποῦ εἶναι τό 
περίεργο τοῦ λόγου; ∆έν λέγει ἡ Ἁγία Γραφή ὅτι ἀπό τήν μίξη τῶν δύο γενεῶν, τῆς 
καλῆς καί τῆς κακῆς γενεᾶς, γιά τήν ὁποία μίξη ὁ Θεός εἶπε ὅτι τούς παίρνει τήν Χάρη 
του (τό «Πνεῦμα» του), γιατί ἔγιναν «σάρκες» (Γεν. 6,3), δέν λέγει ἡ Ἁγία Γραφή ὅτι 
γεννήθηκαν τερατώδη ὄντα, οἱ «γίγαντες»; (Γεν. 6,5). – ∆έν ὑπάρχει χῶρος καί 
χρόνος γιά περισσότερα. Τό ὅλο θέμα εἶναι σοβαρό καί θίγει τό μέγα θέμα περί τοῦ 
χριστιανικοῦ γάμου. Ἀλλά περί αὐτοῦ ἄλλοτε, ἄν δοθεῖ κάποια εὐκαιρία. 

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας 

https://alopsis.gr/για-το-θέμα-του-αγίου-μόρφου-μητροπολί/ 

 

 

Σχόλιο: ∆εν τεκμηριώνεται αγιοπατερικά η ομοφυλοφιλία Νώε - Χαμ. Αντίθετα 
εγείρει πολλά ερωτήματα. Ένα από αυτά είναι γιατί ο Νώε δεν καταράστηκε τον γιο 
του, τον Χαμ, για ότι συνέβη, αλλά τον εγγονό του. Κατά τον ιερό Χρυσόστομο, ο Χαμ 
είχε την ευλογία του Θεού και ο πατέρας του, δεν ήθελε να την αναιρέσει: «∆ιότι 
ευλόγησε, λέγει (η Γραφή), ο Θεός τον Νώε όταν βγήκε από την κιβωτό, και 
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τους υιούς του. Για να μη νομισθεί λοιπόν ότι τον άπαξ τυχόντα της ευλογίας 
του Θεού καταριέται, εκείνον μεν που πριν τον ύβρισε (για τη γύμνια του) 
αφήνει (δηλ. τον Χαμ), στον δε γιο του (Χαναάν) δίνει την κατάρα».  
Από αυτό και μόνο φαίνεται ότι δεν έγινε αμάρτημα τέτοιο που ο Θεός να 
σηκώσει ο ίδιος τη χάρη του από τον Χαμ. Γι' αυτό η κατάρα του Νώε με απλά 
λόγια σημαίνει πως "με τα μυαλά του" ο Χαμ θα άφηνε αδίδακτο τον γιο του, στο να 
μην αμαρτάνει, κάτι που θα κάνει τον τελευταίο (Χαναάν) να πληρώσει όχι για άλλα 
αμαρτήματα, αλλά αυτά που θα κάνει ο ίδιος. Έτσι στον Χαμ παραμένει ακέραιη η 
ευλογία του Θεού, που δεν θα συνέβαινε αν είχε πέσει σε σαρκικό αμάρτημα, και 
απλώς τη λύπη που θα έπρεπε να αισθανθεί για την πράξη του να διαπομπεύει τον 
πατέρα του που ξεγυμνώθηκε, θα την αισθανθεί όταν αμαρτάνει ο γιος του. ∆ιότι 
προφανώς δεν ζήτησε, όταν έπρεπε, ο Χαμ συγγνώμη από τον Νώε. 

«Εὐλόγησε γὰρ, φησὶν, ὁ Θεὸς τὸν Νῶε ἡνίκα ἐξῆλθεν ἐκ τῆς κιβωτοῦ, καὶ τοὺς υἱοὺς 
αὐτοῦ. Ἵνα οὖν μὴ δοκῇ τὸν ἅπαξ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τῆς εὐλογίας τυχόντα καταράσασθαι, 
ἐκεῖνον μὲν τέως τὸν ὑβρικότα ἀφίησι, τῷ δὲ υἱῷ τὴν κατάραν ἐπάγει... Ἐγένετο τοίνυν 
τοῦτο, ἵνα καὶ οὗτος διὰ τὴν φυσικὴν φιλοστοργίαν πλείονα τὴν ὀδύνην ὑπομείνῃ, καὶ 
ἡ τοῦ Θεοῦ εὐλογία ἀκέραιος διαμείνῃ, καὶ ὁ τὴν κατάραν δεξάμενος παῖς οἰκείων 
ἁμαρτημάτων τίνῃ δίκας». (Ομιλίες του Χρυσοστόμου στη Γένεση, MPG 53:269).  

Και από τον άγιο Κύριλλο Αλεξανδρείας μαθαίνομε, επίσης, ότι ο Χαμ, που τα μυαλά 
του δεν τα είχε ασφαλισμένα (δηλ. τα περιέφερε ανεξέλεγκτα), το απρεπές της θέας 
(του γυμνού πατρός του) έκανε αφορμή για ανόσιο γέλωτα: «Ὁ δὲ τὰς φρένας οὐκ 
ἀσφαλὴς, φημὶ δὴ τὸν Χὰμ, τῆς θέας τὸ ἀπρεπὲς ἀνοσίου γέλωτος ἐποιεῖτο 
πρόφασιν»... (Γλαφυρά της Πεντατεύχου, MPG 69:76). Θέαση και κορϊδία, λοιπόν, αλλά 

καμμιά ομοφυλοφιλία Νώε - Χαμ. 

Ακόμα σαφέστερος είναι ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Στην ερώτηση γιατί ο 
Χαμ έπταισε και ο Χαναάν έλαβε την κατάρα, ο άγιος Μάξιμος απαντά ότι «πρώτα η 
αμαρτία γεννάται σαν έξη στον άνθρωπο (δηλ. σαν αμαρτωλή τάση), από δε αυτήν 
προέρχεται η κατ' ενέργειαν αμαρτία. Επομένως ο Χαναάν είναι φυσικό που έλαβε την 
κατάρα, επειδή είναι αυτός που εκπροσωπεί την κατ' ενέργειαν αμαρτία». Επομένως 
ο Χαμ δεν αμάρτησε σωματικά, όπως το επαναβεβαιώνει αμέσως ο άγιος Μάξιμος: 
«Αν θέλεις να το εξετάσεις και ως προς μόνη την κίνηση της ψυχής, το οποίο βέβαια 
σχετίζεται και με τα δύο, το σώμα και την ψυχή, έξη που δεν έφτασε να τελειωθεί, 
τούτο είναι ενέργεια (μόνο) στην ψυχή». Και πάλι καμμιά σωματική αμαρτία 
δεν βλέπει για τον Χαμ ο άγιος Μάξιμος. (∆είτε online, ερώτ. Α,81 σελ. 67) 

Το Λευϊτικό, τέλος, στο κεφ. 18:6 λέει: «῎Ανθρωπος ἄνθρωπος πρὸς πάντα οἰκεῖα 
σαρκὸς αὐτοῦ οὐ προσελεύσεται ἀποκαλύψαι ἀσχημοσύνην· ἐγὼ Κύριος». 
Αυτό προλαβαίνει τις «ακαθαρσίες» των παθών για τις οποίες μίλησε ο Παύλος: 
«Πορνεία δὲ καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει 
ἁγίοις», και ερμηνεύει ο Μέγας Βασίλειος (160ή επιστολή προς ∆ιόδωρο): «Με το 
όνομα της ακαθαρσίας τας αισχρουργίας και των ανδρών και των γυναικών 
περιλαμβάνων»  (τῷ τῆς ἀκαθαρσίας ὀνόματι τάς τε τῶν ἀρρένων ἀρρητοποιίας καὶ 
τὰς τῶν θηλειῶν περιλαμβάνων). Το του Λευϊτικού είναι, λοιπόν, αποτρεπτικό του να 
προχωρήσει η σχέση (οικειότητα) συγγενικών προσώπων σε ακαθαρσία με την 
"αποκάλυψη της ασχημοσύνης" του ενός από το άλλο. Όμως η αποκάλυψη της 
ασχημοσύνης στην περίπτωση του Νώε, έγινε από τον ίδιο όταν μέθυσε, δεν 
έγινε από τον Χαμ, ο οποίος, κακώς πάντως, τον διαπόμπευσε στους αδελφούς του. 
Και με το σκεπτικό αυτό, πάλι δεν στοιχειοθετείται ομοφυλοφιλία.  
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∆ιαφοροποιήθηκε από τον μητροπ. Μόρφου Νεόφυτο και ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου. 

 Αρχιεπίσκοπος στον «Πολίτη»: «Οι αναφορές του Μόρφου δεν με 
εκφράζουν». 
 ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS, 30/07/2019 (τελευταία ενημέρωση 12:21) 

 Την αντίθεσή του με τις αναφορές του Μητροπολίτη Μόρφου για τους 
ομοφυλόφιλους εξέφρασε σε δηλώσεις του στο politis.com.cy o Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου. Ο Μακαριότατος ανέφερε ότι οι δηλώσεις Μόρφου «δεν με εκφράζουν. 
Είναι καθαρά προσωπικές του απόψεις». 

https://politis.com.cy/politis-news/archiepiskopos-oi-anafores-toy-morfoy-den-me-ekfrazoyn/ 

+ + + + + + + 
Κωνσταντῖνος Γ. Καρακατσάνης, τ. Καθηγητής  Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τοῦ Α.Π.Θ. 

Ο  ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΣ  ΜΟΡΦΟΥ  κ.  ΝΕΟΦΥΤΟΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΕΠΙΚΡΙΤΕΣ  ΤΟΥ 

Σεβασμός, βαθύτατη ἐκτίμηση καί τιμή ὕψιστη ὀφείλονται εἰς τόν Πανιερώτατον 
Μητροπολίτην Μόρφου τῆς Κύπρου κ. Νεόφυτον, ὁ ὁποῖος ὑπακούοντας εἰς τήν 
φωνήν τῆς Ἀρχιερατικῆς συνείδησής του, ὀρθοτόμησε τόν λόγον τῆς ἀληθείας 
συμφώνως πρός τήν γραπτή καί προφορική Παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς 
Ἐκκλησίας. 
 Τί εἶπε ὁ Πανιερώτατος κ. Νεόφυτος; Ὑπεστήριξε τήν σαφέστατη θέση τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας ὅτι, δηλαδή, ἡ ἔργῳ ἀσκούμενη ὁμοφυλοφιλία 
(ΟΦΦ, στό ἑξῆς) εἶναι πάθος βδελυκτό,1 τό ὁποῖο ἐπισύρει τήν παιδαγωγία τοῦ Θεοῦ 
«ἐπί τούς υἱούς τῆς ἀπειθείας». Ἀπεκάλυψε, ἐπίσης, τήν θέση τοῦ συγχρόνου 
μεγάλου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, εἰς 
τόν ὁποῖον εἶχε χαρισθεῖ ὀξύτατο διορατικό χάρισμα -πεῖραν τοῦ ὁποίου ἔλαβε καί ὁ 
ὑπογράφων- ὅτι μεταξύ τῶν αἰτίων τῆς ΟΦΦ περιλαμβάνεται καί ἡ ἀφύσικη (καί 
βδελυκτή γιά πολλούς) πρακτική τῆς συνεύρεσης τῶν συζύγων2 κατά τήν διάρκεια 
τῆς ἐγκυμοσύνης. 
 Πολλοί ἔσπευσαν νά κρίνουν καί νά εἰρωνευθοῦν τήν προαναφερθεῖσα 
τοποθέτηση τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου. ∆έν διερωτήθηκαν, ὅμως, οἱ ἐπικριτές τοῦ Ἁγίου· 
ποῖος ἔχει τίς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις νά διερευνήσει τά αἴτια τῆς βαθύτατης 
αὐτῆς ψυχοσωματικῆς στρέβλωσης· ὁ ἐμπεπλεγμένος καί βιαίως συρόμενος ἀπό τά 
ἴδια πάθη, τά ὁποῖα τοῦ ἔχουν συσκοτίσει τό νοερόν ὄμμα τῆς ψυχῆς ἤ ὁ 
κεκαθαρμένος καί ἔμφορτος πνευματικῶν ἐμπειριῶν καί ἀρετῶν, ὁ ὁποῖος ἔχει 
καταστήσει τόν ἑαυτόν του ζῶν κατοικητήριον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος;  
 Ἡ πρόσφατη ἐπιστήμη τῆς Ἐπιγενετικῆς ἔχει παράσχει ἰσχυρές ἐνδείξεις ὅτι 
ἐμπειρίες οἱ ὁποῖες δημιουργοῦν ἔντονα ψυχικά βιώματα, προκαλοῦν τήν ἔκκριση 
ὁρμονῶν, οἱ ὁποῖες ὄχι μόνον μεταβάλλουν τήν γονιδιακή «ἔκφραση» ἐπί τά χείρῳ, 
ἀλλά, μέσῳ ἐπιγενετικοῦ μηχανισμοῦ, ἡ «ἔκθεση» σέ αὐτές καταγράφεται ὡς 
μνημονικό γεγονός ἐπί τοῦ γονιδιώματος καί ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει καί μετά 
τήν πάροδο τοῦ βιώματος αὐτοῦ.3  

                                                            
1 Λευιτ. ΙΗ΄, 22. 
2 https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=-XlAjMBWXv0 
3 Meaney MJ, Szyf M. Environmental programming of stress responses through DNA methylation; life at the 
interface between a dynamic environment and a fixed genome. Dialogues in Clinical Neuroscience, 2005 June; 
7(2): 103- 123. Meaney MJ, Szyf M, Secki JR. Epigenetic mechanisms of perinatal programming of 
hypothalamic- pituitary- adrenal function and health. Trends in MolecularMedicine, Vol 13(7):269-277, July 
2007. Csoka AB, Szyf M. Epigenetic side- effects of common pharmaceuticals. A potential new field in 
Medicine and Pharmacology. Medical Hypotheses Vol 73(5):770-778, November 2009.  
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 Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης σέ σχετική συζήτηση μέ τόν ὑπογράφοντα - ὁ 
ὁποῖος εἶχε πνευματική ἐπικοινωνία καί συνεβουλεύετο τόν Ἅγιο ἐπί δέκαεννέα 
συναπτά ἔτη- τοῦ εἶχε δώσει τήν «ἄνωθεν πληροφορία» ὅτι ἀκόμη καί κατά τήν 
φυσιολογική συνεύρεση τῶν συζύγων κατά τή διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης τό 
ἔμβρυο βιώνει (τήν ἀνεπιθύμητη) ἐμπειρία τῆς σαρκικῆς ἡδονῆς! Ὁμιλοῦσε, 
ἀκόμη, ὁ ἴδιος Ἅγιος γιά τήν ὕπαρξη κληρονομικῶν παθῶν, τά ὁποῖα, ὅμως, 
ὑπερνικῶνται μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί μέ τά Ἁγιαστικά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας 
μας. 

 Οἱ ἔχοντες συναίσθηση -μετά ἀπό εἰλικρινῆ ἐξέταση τοῦ ἑαυτοῦ των- τοῦ 
πνευματικοῦ σκοτασμοῦ τόν ὁποῖον βιώνουν, δέν ὀφείλουν νά βάλουν ἔστω ἕνα 
ἐρωτηματικό, νά ἐνδιατρίψουν καί νά ἐξετάσουν μέ μεγαλύτερη προσοχή τά ὅσα ἡ 
Ἁγία Ἐκκλησία μας συμβουλεύει καί καθορίζει;  

 Ἐπειδή τό προαναφερθέν θέμα εἶναι ὐψίστης πνευματικῆς σπουδαιότητας, 
«ἄς τό ἀφήσουμε σέ αὐτούς, πού ἀγαπήσανε πολύ τόν Θεόν καί εἶναι θεολόγοι 
σάν τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καί ὄχι νομολόγοι…», ὅπως ἔγραφε γιά τό 
θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τό ἔτος 1969 ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης·4 διότι, ἄλλως, 
ὅσοι διδάσκουν ἀποκυήματα τοῦ δικοῦ τους (φιλόκοσμου) νοῦ, θά εἶναι 
ἀναπολόγητοι κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως! 

Κωνσταντῖνος Γ. Καρακατσάνης 
τ. Καθηγητής  Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τοῦ Α.Π.Θ. 

+ + + + + + + 

Η διεύθυνση της επίμαχης ομιλίας στο διαδίκτυο: https://youtu.be/LcyuV56c7ew 

Σύντομο σχόλιο δικό μας: Αν ήταν διαφοροποιημένη η γνώμη των επικριτών του 
μητρ. Μόρφου, ώστε να λένε: «εγώ δεν θα μιλούσα έτσι στο συγκεκριμένο θέμα» 
αντί «οι δηλώσεις του δεν με εκφράζουν...», το θέμα από εκκλησιαστικής πλευράς 
θα είχε λήξει.  

Επειδή, όμως, υπάρχουν γραπτές οδηγίες (κανόνες) για τέτοια, και για πολλά άλλα 
βέβαια ζητήματα, από αγίους της Εκκλησίας, το θέμα δεν θα κλείσει άμεσα.5 Ίσως για 
το καλό μας, για να θυμηθούμε την τεράστια δουλειά που έκαναν οι άγιοι για να μας 
βοηθήσουν να σωθούμε! 

+ Νεότερες δηλώσεις του αρχιεπισκόπου Κύπρου (Ρομφαία 6-9-2019): 

Συνέντευξη τύπου στα Κυπριακά ΜΜΕ παραχώρησε σήμερα, Παρασκευή 6 
Σεπτεμβρίου ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος B΄. 

Σχετικά με το θέμα που αφορά τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεοφύτου, 
ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε ότι «στο όλο θέμα η προσωπική μου άποψη (είναι ότι) το 
έχουν παρακάνει. Θέλω μία Εκκλησία δυνατή να έχει άποψη γιατί υπερέβησαν 
τα εσκαμμένα οι διάφοροι και τέτοιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτες». 
 «∆εν είναι αυτή η κουλτούρα του λαού μας. Πήραν θάρρος και δεν νομίζω ότι η 
Εκκλησία μπορεί να σιωπά έναντι αυτών των καταστάσεων. Ξετσιπώθηκαν. Για αυτό 
να προσγειωθούν οι πάντες, έχουμε ένα θρησκευόμενο λαό και δεν μπορεί ο καθένας 

                                                            
4 ΚΕΙΜΕΝΑ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ. Γέροντος ΠΑΪΣΙΟΥ τοῦ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ἐκδόσεις ΑΓΙΟΤΟΚΟΣ ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ, 
Θεσσαλονίκη, 2009, σελ. 18-26. 
5 Ήδη προστέθηκε γραπτή μαρτυρία καθηγητού, επιβεβαιωμένη προχθές από τον ίδιο, ότι τη γνώμη 
του μητροπ. Μόρφου και αγίου Πορφυρίου είχε και ο άγιος Παΐσιος! 
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να πετάσσεται ίσια πάνω. Για αυτό να κάτσουν όλοι κάτω τη μάππα· δεν μπαίνουμε 
στα προσωπικά του καθενός, όλους τους αγαπούμε αλλά να μάθουν να σέβονται την 
Εκκλησία να σέβονται τον Πλάστη και ∆ημιουργό μας και να μην βρίζουν τα θεία», 
πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Μακαριώτατος. 

 Επίσης ο κ. Χρυσόστομος με αυστηρό ύφος δήλωσε ότι η Εκκλησία είναι 
παρούσα, δεν φοβάται κανέναν και ότι δεν θα βάλει νερό στο κρασί της. 

Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/Morfou-antidr.pdf 

 




