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1. KYΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (1)
1. Εἶναι σοβαρό ἁμάρτημά μας, ἀδελφοί χριστιανοί, ἡ ἄγνοιά μας στίς Ἅγιες
Γραφές. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει κάπου: «Μέγας κρημνός καί
βάραθρον τῶν Γραφῶν ἡ ἄγνοια. Τοῦτο – ἡ ἄγνοια δηλαδή τῆς Ἁγίας Γραφῆς –
καί αἱρέσεις ἔτεκεν. Τοῦτο καί βίον διεφθαρμένον εἰσήγαγεν, τοῦτο τά ἄνω κάτω

πεποίηκεν»! Ἐπειδή λοιπόν εἶναι σοβαρό πρᾶγμα γιά τήν σωτηρία μας καί τήν
πνευματική μας πρόοδο ἡ γνώση τῆς Ἁγίας Γραφῆς, γι᾽ αὐτό θέλω καί ἐπιθυμῶ
στά κηρύγματά μου αὐτά νά σᾶς λέγω μέ λίγα λόγια καί μέ γενικότητα τό περιεχόμενο κάθε βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
2. Μέ τό σημερινό μου κήρυγμα θά ἀρχίσω νά σᾶς μιλῶ γιά τό βιβλίο τῆς
Ἀποκάλυψης τοῦ Ἰωάννου. Ἀπό δύσκολο βιβλίο σᾶς ἄρχισα, ἀγαπητοί μου. Τό
κάνω ὅμως αὐτό, γιατί πολυσυζητεῖται στούς καιρούς μας ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ
Ἰωάννου καί δίνει δυνατά μηνύματα γιά τά συμβαίνοντα στήν ἐποχή μας. Πραγματικά, ἀδελφοί, τά χρόνια μας εἶναι ἀποκαλυπτικά. Εἶπα ὅτι ἡ Ἀποκάλυψη
εἶναι δύσκολο βιβλίο. Εἶναι φοβερά δύσκολο βιβλίο. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας
τό ἔβαλε τελευταῖο ἀπό ὅλα τά βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Τό ἔβαλε τελευταῖο
ὄχι γιατί γράφτηκε τελευταῖο, ἀλλά γιατί θά πρέπει νά διαβάσουμε ὅλα τά προηγούμενα βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί μετά νά ἀγγίξουμε τήν Ἀποκάλυψη. Ἡ
Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου εἶναι ὄχι ἁπλᾶ δυσερμήνευτο βιβλίο, ἀλλά καί ἀκατανόητο. Εἶναι βιβλίο «κατεσφραγισμένον» (5,1)! Ὅταν ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης
ἔγραφε τήν Ἀποκάλυψη γράφει σ᾽ αὐτήν ὅτι «ἔκλαιε πολύ» (5,4). Καί ὡραῖα τό
εἶπε κάποιος, ὅτι ἡ Ἀποκάλυψη, ὅπως γράφηκε μέ δάκρυα, ἔτσι μέ δάκρυα πάλι
θά ἑρμηνευθεῖ!....
3. Ἡ Ἀποκάλυψη χαρακτηρίζεται ὡς «βιβλίον» (5,1). «Βιβλίο»στήν ἀρχαιότητα
ὀνομαζόταν ἡ ἐπιστολή. Αὐτό πού ἐμεῖς σήμερα λέμε βιβλίο στήν ἀρχαιότητα ὀνομαζόταν «βίβλος». Ἀφοῦ λοιπόν ἡ Ἀποκάλυψη λέγεται «βιβλίον», ἄρα εἶναι ἐπιστολή, γι᾽ αὐτό καί λέγεται «βιβλίον κατεσφραγισμένον». Ἡ ἐπιστολή σφραγίζεται.
Ἡ Ἀποκάλυψη πραγματικά εἶναι μία ἐπιστολή, εἶναι ἕνα ἐγκύκλιο γράμμα τοῦ
ἱεροῦ συγγραφέα της, τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
Στόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη ἀνατέθηκε ἡ Ἐκκλησία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, πού βρισκόταν σέ μεγάλο κίνδυνο, γιατί ταρασσόταν ἀπό τήν αἵρεση τῶν Νικολαϊτῶν. Θά
σᾶς πῶ ἄλλοτε, χριστιανοί μου, τί εἶναι αὐτή ἡ αἵρεση, πού ἡ οὐρά της σέρνεται
μέχρι τήν ἐποχή μας καί τυλίγει πολλούς. Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης λοιπόν ἀνέλαβε τήν Ἐκκλησία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, δέν πῆγε ὅμως ἀμέσως σ᾽ αὐτήν, ἀλλά
πῆγε πρῶτα σ᾽ ἕναν ἀπόμερο τόπο γιά νά προσευχηθεῖ καί νά σκεφθεῖ γιά τό νέο
ἔργο πού τοῦ ἀνατέθηκε. Πῆγε στή νῆσο Πάτμο. Ἡ ψυχή του ἦταν γεμάτη ἀδημονία καί φόβο γιά τό ἔργο πού θά ἀναλάμβανε. Ἐκεῖ στή νῆσο Πάτμο, ἐκεῖ εἶδε
τό ὅραμα τῆς Ἀποκάλυψης, πού ἦταν ἀπάντηση στήν ψυχική του κατάσταση. Καί
κατέγραψε τό ὅραμα αὐτό καί τό ἔστειλε ὡς ἐγκύκλιο ἐπιστολή του στίς Ἐκκλησίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, στήν ἐπισκοπή του δηλαδή. Τό ἔστειλε σάν πρόδρομο, πρίν
ἀκόμη τήν ἐπισκεφθεῖ. Ἡ ἐγκύκλιος αὐτή ἐπιστολή ἦταν πραγματικά ἕνας κε2

ραυνός κατά τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας καί ἰδιαίτερα κατά τῶν ὕπουλων Νικολαϊτῶν. Αὐτή ἡ ἐγκύκλιος ἐπιστολή, αὐτή, ξαναλέγω, εἶναι ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ
Ἰωάννου. Ἡ Ἀποκάλυψη, ὅταν ἔφθασε στή Μικρά Ἀσία, προκάλεσε βέβαια ἀντιδράσεις. Μετά δέ τίς ἀντιδράσεις αὐτές ὁ Ἰωάννης ἦρθε στήν Ἀσία καί μέ κέντρο
τήν Ἔφεσο περιόδευσε ὅλη τήν ἐπισκοπή του.
4. Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου, ἀδελφοί μου, εἶναι μία προφητεία. Εἶναι μία
ἀληθινή προφητεία. Καί ἡ ἀληθινή προφητεία ἔχει αὐτά τά τρία χαρακτηριστικά:
Πρῶτον, ἀρχίζει ἀπό τό παρόν. Εἰσχωρεῖ στήν καρδιά τοῦ ἄλλου καί τοῦ φανερώνει τί σκέπτεται καί τί ἐπιθυμεῖ. Δεύτερον, προφητεύει τί θά γίνει στό ἐγγύς
μέλλον, σέ λίγο δηλαδή καιρό. Καί ἔπειτα, τρίτον, ἡ ἀληθινή προφητεία προφητεύει γιά τό ἀπώτατο μέλλον. Αὐτά τά χαρακτηριστικά τῆς ἀληθινῆς προφητείας
δέν τά γνωρίζουν οἱ ψευδοπροφῆτες, οἱ ὁποῖοι καί στόν αἰώνα μας λέγουν καί λέγουν γιά θλιβερά γεγονότα σέ μελλοντικούς χρόνους, ἀλλά δέν μποροῦν νά κάνουν
μία διάγνωση, μία ἀκτινογραφία τοῦ παρόντος, ὥστε νά δώσουν ἕνα σωστικό
φάρμακο γι᾽ αὐτό.
5. Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου ἐπαναλαμβάνω εἶναι μία προφητεία, ἀλλά ἀληθινή προφητεία. Γι᾽ αὐτό ξεκινάει ἀπό τό παρόν. Ξεκινάει δηλαδή ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα κατάσταση τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας (στό β´ καί στό γ´
κεφάλαιο). Γι᾽ αὐτό καί γνωρίζει ὁ Ἰωάννης ὅτι ὁ ἐπίσκοπος Ἐφέσου, πού ἦταν
καλός καί δραστήριος καί ἔκανε πετυχημένο ἀντιαιρετικό ἀγώνα, ὅμως στό βάθος
τῆς καρδιᾶς του εἶχε πάθει μιά πνευματική πτώση καί «ἀφῆκε τήν πρώτη
ἀγάπη», πού εἶχε στόν Χριστό (2,1-4). Μετά ἀπό αὐτά, μετά ἀπό τήν γνώση
τοῦ παρόντος, γράφει ὁ Ἰωάννης στήν Ἀποκάλυψή του τί θά συμβεῖ στό ἐγγύς
μέλλον. Καί λέει ὅτι σέ λίγο καιρό θά συμβεῖ αὐτό καί αὐτό καί ὅτι στή Σμύρνη
«θά ἔχουν θλίψη ἡμέρες δέκα» (2,10). Καί ἀφοῦ ὁ Ἰωάννης, ὁ ἱερός συγγραφεύς
τῆς Ἀποκαλύψεως, διέγνωσε καλῶς τό παρόν καί τό ἐγγύς μέλλον, λέγει ἔπειτα
γιά τό τί θά συμβεῖ στά πολύ μακρυνά χρόνια. Ποιό θά εἶναι δηλαδή τό ἀπώτατο
μέλλον τῆς Ἐκκλησίας καί σ᾽ αὐτό τό θέμα ἀφιερώνει τό μεγαλύτερο μέρος τῆς
ἐγκυκλίου του, τοῦ βιβλίου δηλαδή τῆς Ἀποκάλυψης πού λέγουμε ἐμεῖς.
6. Σταματῶ ἐδῶ τά εἰσαγωγικά πού σᾶς εἶπα γιά τήν Ἀποκάλυψη, ἀδελφοί
χριστιανοί. Εἶναι ἀνάγκη, πρίν προχωρήσουμε στήν ἑρμηνεία τοῦ δυσερμήνευτου
αὐτοῦ βιβλίου, εἶναι ἀνάγκη λέγω νά σᾶς πῶ πρῶτα μερικά ἀπαραίτητα εἰσαγωγικά στό βιβλίο, σάν κλειδιά γιά τήν κατανόησή του, ὅσο εἶναι δυνατόν νά τό
κατανοήσουμε. Τελειώνοντας λέγω ὅτι σ᾽ αὐτά τά χρόνια τά δύσκολα καί τά
σκληρά εἶναι ἀνάγκη, ἀδελφοί μου χριστιανοί, εἶναι μεγάλη ἀνάγκη νά διαβάζουμε
τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου. Ὁ ἴδιος ὁ Ἰωάννης πού τήν ἔγραψε μᾶς λέγει:
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«Μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καί οἱ ἀκούοντες τούς λόγους τῆς προφητείας καί
τηροῦντες τά ἐν αὐτῇ γεγραμμένα· ὁ γάρ καιρός ἐγγύς» (1,3).
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

2. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
(Εἰσήγησις εἰς τό θεολογικόν Συνέδριον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς
περί τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τήν 12η Φεβρουαρίου 2012)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Εὐχαριστῶ γιά τήν τιμή νά ὁμιλήσω στό θεολογικό αὐτό Συνέδριο τῆς Ἐνορίας
Ἁγίας Παρασκευῆς Χολαργοῦ, μέ τό γενικό της θέμα περί τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τό ἐπί μέρους θέμα, τό ὁποῖο μοῦ ἔδωσε ἡ Ἐπιτροπή τοῦ Συνεδρίου νά ἀναπτύξω εἶναι «Ἀπαντήσεις στίς κατηγορίες ἐναντίον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης».
Λυπᾶμαι ὅμως, γιατί στό μικρό χρονικό διάστημα πού μοῦ παρέχει τό πρόγραμμα
δέν θά μπορέσω νά ἀνταποκριθῶ, ὅπως θά ἤθελα, στήν ἀνάπτυξη τοῦ σπουδαίου
αὐτοῦ θέματος, γι᾽ αὐτό καί θά περιοριστῶ στά πλέον βασικά σημεῖα του.
Στίς ἡμέρες μας, ἀγαπητοί μου, μαζί μέ τά ἄλλα, γίνεται καί αὐτό τό μεγάλο
ἁμάρτημα, πού εἶναι προδοσία πίστεως: Περιφρονεῖται καί ὑβρίζεται ἡ Παλαιά
Διαθήκη. Τό ἁμάρτημα δέ αὐτό εἶναι μεγάλο, γιατί ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι ἡ
πρώτη θεία Ἀποκάλυψη. Καί ἡ περιφρόνησή της λοιπόν εἶναι ἁμάρτημα μεγάλο,
εἶναι μεγαλύτερο ἀπό τήν αἵρεση· γιατί, ἄν τό νά παρερμηνεύσουμε ἕνα χωρίο
τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί νά βγάλουμε ἀπό αὐτό ἐσφαλμένη διδασκαλία συνιστᾶ
αἵρεση, ἄς φανταστοῦμε πόσο φοβερό εἶναι τό νά διαγράφουμε καί νά ἀπορίπτουμε
ὁλόκληρο τό πρῶτο τμῆμα τῆς θείας Ἀποκαλύψεως, τήν Παλαιά Διαθήκη.
Ἀσφαλῶς δέ δέν πρέπει νά εἴμαστε ἀδιάφοροι στά ἀκουόμενα καί σήμερα ἐναντίον
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλά, κατά τό παράδειγμα τῶν ἁγίων Πατέρων μας,
νά ὁμιλοῦμε καί ἐμεῖς μέ προφορικό καί γραπτό λόγο γιά τήν ἱερότητά της, τήν
ἀναγκαιότητά της στήν Ἐκκλησία μας καί τήν σπουδαιότητά της στήν πνευματική μας πορεία.
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Ἄς πῶ προλογικά καί τό ἄλλο θλιβερό, ὅτι δηλαδή ὑπάρχουν καί ἐκκλησιαζόμενοι Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν καί αὐτοί σωστή ἔννοια γιά τήν Παλαιά
Διαθήκη. Τό δέ ἀκόμη χειρότερο εἶναι ὅτι ὑπάρχουν καί κληρικοί ἱεροκήρυκες, οἱ
ὁποῖοι ὁμιλοῦν γιά ἄλλο Θεό στήν Παλαιά Διαθήκη, Θεό ὀργιζόμενο καί κεραυνοβολοῦντα, καί ἄλλο Θεό στήν Καινή Διαθήκη. Ἔτσι ἡ Παλαιά Διαθήκη πολεμεῖται καί ἐκ τῶν ἔνδον διά τό ἀθεολόγητο μερικῶν ἱερωμένων.
Στήν συνέχεια, μέ σύντομο ὅσο μπορῶ λόγο, θά ἀπαντήσω στίς σπουδαιότερες
ἀπό τίς ἀκουόμενες κατηγορίες κατά τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί θά διαλεχθοῦμε
στήν συνέχεια καί γιά τίς σχετικές περί αὐτῆς ἄλλες ἀπορίες.

ΑΚΟΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Α´
Ὡς πρῶτο λεγόμενο περιφρονητικῶς πρός τήν Παλαιά Διαθήκη εἶναι αὐτό πού
λέγουν πολλοί, ὅτι δέν χρειάζεται νά τήν διαβάζουμε· μᾶς φτάνει ἡ Καινή Διαθήκη. Ἄς μάθουμε τήν Καινή Διαθήκη καί δέν μᾶς χρειάζεται ἡ Παλαιά.
(α) Τά λόγια αὐτά προδίδουν ἄγνοια ὄχι μόνο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλά
καί τῆς Καινῆς, διότι ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι δέν μπορεῖ νά σταθεῖ ἡ Καινή Διαθήκη
χωρίς τήν Παλαιά. Ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι ἡ βάση τῆς Καινῆς. «Προέλαβε
τήν Καινήν ἡ Παλαιά καί ἡρμήνευσε τήν Παλαιάν ἡ Καινή», λέγει κάπου ὁ
Χρυσόστομος. Γι᾽ αὐτό ἐξ ἄλλου λέγεται Καινή Διαθήκη, ἐπειδή προϋποθέτει
ὑπάρχουσα Παλαιά Διαθήκη.
(β) Ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι ὅ,τι καί ἡ Καινή Διαθήκη. Τί εἶναι ἡ Καινή Διαθήκη; Εἶναι φάκελλος μαρτυρικῶν καταθέσεων αὐτοπτῶν καί αὐτηκόων μαρτύρων περί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτόπτες καί αὐτήκοοι μάρτυρες εἶναι οἱ ἅγιοι
Ἀπόστολοι. Ἀλλά καί ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι τό ἴδιο ἀκριβῶς. Εἶναι καί αὐτή
φάκελλος μαρτυρικῶν καταθέσεων αὐτοπτῶν καί αὐτηκόων μαρτύρων περί τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτόπτες καί αὐτήκοοι μάρτυρες σ᾽ αὐτήν εἶναι οἱ Πατριάρχες
καί οἱ Προφῆτες. Τό θέμα καί τῶν δύο Διαθηκῶν εἶναι τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.
Ὅπως λέγει κάπου ὁ ἱερός Χρυσόστομος, «προέλαβε τήν Καινήν ἡ Παλαιά καί
ἡρμήνευσε τήν Παλαιάν ἡ Καινή. Καί πολλάκις εἶπον, ὅτι δύο Διαθῆκαι καί δύο
παιδίσκαι καί δύο ἀδελφαί τόν ἕνα Δεσπότην δορυφοροῦσι. Κύριος παρά προφήταις
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καταγγέλλεται, Χριστός ἐν Καινῇ κηρύσσεται. Οὐ καινά τά καινά, προέλαβε
γάρ τά παλαιά. Οὐκ ἐσβέσθη τά παλαιά, ἡρμηνεύθη γάρ ἐν τῇ Καινῇ».1
(γ) Πραγματικά, τό θέμα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀναμενομένου Μεσσίου. Ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι βιβλίο θεοπτιῶν τοῦ
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἀσάρκου ἔτι ὄντος. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐβιάζετο, τρόπον τινά, πότε
νά σαρκωθεῖ καί ἐνεφανίζετο μέ μορφήν ἀγγέλου στούς δικαίους τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης. Στήν Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε γιά τόν «Ἄγγελο τοῦ Κυρίου»,
Mal’ ak Jahve, ὅπως λέγεται στό Ἑβραϊκό, ἕνα μυστηριῶδες Πρόσωπο, τό ὁποῖο
παρουσιάζεται ὡς Θεός καί ὀνομάζεται ρητῶς Γιαχβέ. Κατά τήν πατερική ἑρμηνεία ὁ Ἄγγελος τοῦ Κυρίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, τό
δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἄσαρκος ἀκόμη καί ἐμφανιζόμενος μέ τήν
μορφή τοῦ ἀγγέλου. Εἶναι αὐτός πού ὁ προφήτης Ἠσαΐας (9,6) καλεῖ «μεγάλης
βουλῆς ἄγγελον» ἤ ὁ προφήτης Μαλαχίας (3,1) καλεῖ «ἄγγελον τῆς διαθήκης».
Εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ὁποῖος ὀνομάζεται ἄγγελος, ἐπειδή «τήν πατρικήν
ἡμῖν ἀνήγγειλε βουλήν, κατά τήν αὐτοῦ φωνήν», ὅπως λέγει ὁ Θεοδώρητος.2
Ἐπειδή ὁ χρόνος δέν ἐπιτρέπει λέγω μόνο συντόμως ὅτι σέ πολλά σημεῖα τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης ἔχουμε θεοφάνεια τοῦ θείου τούτου Ὄντος, τοῦ Ἀγγέλου τοῦ
Κυρίου, τοῦ Mal’ ak Jahve.3
(δ) Πρέπει ὅμως νά ποῦμε ἐδῶ τήν μεγάλη μας διαφορά μεταξύ ἡμῶν τῶν
Ὀρθοδόξων καί τῶν Φραγκολατίνων Παπικῶν: Ὅτι δηλαδή, ἐνῶ ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, ἀκολουθοῦντες τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων, ἑρμηνεύουμε ὀρθῶς
καί τό διακηρύσσουμε στήν θεία μας λατρεία, ὅτι οἱ ἐμφανίσεις τοῦ Ἀγγέλου τοῦ
Κυρίου στήν Παλαιά Διαθήκη εἶναι ἐμφανίσεις τοῦ ἀσάρκου ἀκόμη Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ, οἱ Ρωμαιοκαθολικοί, ἀκολουθοῦντες τήν διδασκαλία τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου,
ἑρμηνεύουν λανθασμένα ὅτι ὁ Ἄγγελος τοῦ Κυρίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (Mal’
ak Jahve) δέν εἶναι ὁ ἄκτιστος Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἕνας κτιστός
ἄγγελος. Τήν αἱρετική αὐτή διδασκαλία τήν εἰσήγαγαν οἱ Ρωμαιοκαθολικοί στήν
θεολογία τους καί ἔτσι ὑποτιμήθηκε σ᾽ αὐτούς ἡ Παλαιά Διαθήκη. Γιατί μέ αὐτή
τήν αἱρετική, ξαναλέγω, διδασκαλία τους καί μέ τήν ἄλλη αἱρετική πάλι διδασκαλία τους, τῆς μή διακρίσεως οὐσίας καί ἐνέργειας στόν Θεό, ἡ Παλαιά Διαθήκη δέν παρουσιάζεται ὡς βιβλίο θεοφανειῶν, ἀλλά ὡς βιβλίο ἐμφανίσεων ἑνός
κτιστοῦ ἀγγέλου καί ἐμφανίσεων κτιστῶν συμβόλων. Ἡ ἐπικρατοῦσα στόν χῶρο
1. Ὁμιλία εἰς τό «Ἐξῆλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αὐγούστου» καί εἰς τήν ἀπογραφήν τῆς ἁγίας Θεοτόκου, MPG 50,796.
2. MPG 81,296.
3. Βλ. Γεν. 22,11.12. 31,11. Ἐξ. 3,2-21. Ἰησ. Ν. 5,13-15. Κριτ. 2,1-5 κ.ἄ.
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μας περιφρόνηση πρός τήν Παλαιά Διαθήκη ἔχει παπική προέλευση, εἶναι δυτικό
φροῦτο! Ὡσάν παρέκβαση ὅμως θά ἤθελα νά πῶ περί τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου ὅτι
εἶναι ἅγιος, διότι ἔτσι τόν δέχεται ἡ Ἐκκλησία, ἐπειδή ἔπλυνε τήν ψυχή του μέ
τά δάκρυα τῆς μετανοίας του καί ἐπειδή ἦταν ταπεινός καί ἀσκητής. Ἡ μεγάλη
ὅμως ἔλλειψη τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου ἦταν τό ὅτι δέν ἐγνώριζε τήν ἑλληνική
γλώσσα, παρά μόνο τήν λατινική. Καί ἀφοῦ δέν ἐγνώριζε τήν ἑλληνική γλώσσα,
δέν ἐγνώριζε τήν θεολογία τῶν Μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Γνωρίζουμε δέ ὅτι ἡ σωστή ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς γίνεται μέ βάση τήν ἑρμηνεία
τῶν ἁγίων Πατέρων.
Μέ τά ὅσα εἶπα παραπάνω, ὡς ἀπάντηση στό λεγόμενο ὅτι δέν χρειάζεται ἡ
μελέτη τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης παρά μόνο τῆς Καινῆς, θέλω νά πῶ ὅτι ἡ Παλαιά
Διαθήκη πρέπει νά ἑρμηνεύεται χριστολογικά. Τήν ἑρμηνεία αὐτή τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης τήν ἔδωσε αὐτή ἡ Καινή Διαθήκη, ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί οἱ Ἀπόστολοι. Καί μέ βάση τήν ἑρμηνεία αὐτή ἐθεολόγησαν οἱ ἅγιοι Πατέρες.
Β´
Ὡς ἄλλη κατηγορία κατά τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι ὁ λόγος πού ἀκούγεται
γι᾽ αὐτήν ὅτι δέν εἶναι τάχα ὠφέλιμη ἡ ἀνάγνωσή της, γιά τό ὅτι περιέχει σκανδαλώδεις διηγήσεις: Γιά τήν διήγηση τοῦ Ἀβραάμ καί τῆς Σάρρας στήν Αἴγυπτο
(Γεν. 12,10-20) καί τοῦ Ἰσαάκ καί τῆς γυναίκας του στά Γέραρα (Γεν. 20,118. 26,1-14), ὅπως ἀκόμη περισσότερο, γιά τήν διήγηση τῆς αἱμομιξίας τοῦ
Λώτ μέ τίς θυγατέρες του (Γεν. 19,30-38) ἤ τοῦ αἴσχους τῶν Σοδομιτῶν (Γεν.
19,1 ἑξ.) καί γιά τήν σκανδαλώδη πράγματι ἱστορία τοῦ Ἰούδα καί τῆς Θάμαρ
(Γεν. 38,1-30) κ.ἄ.
Κατανοοῦμε τίς ἀντιρρήσεις αὐτές τῶν ἀντιφρονούντων καί ἡ ἀπάντηση σ᾽
αὐτές εἶναι μόνο θεολογική. Μέ τήν εὐκαιρία λέγω ὅτι ἡ Παλαιά Διαθήκη πρέπει
νά ἑρμηνεύεται θεολογικά καί εἰδικώτερα χριστολογικά, ὅπως ἀναπτύξαμε στήν
προηγούμενη παράγραφο. Ἐάν τήν Παλαιά Διαθήκη δέν τήν ἑρμηνεύσουμε θεολογικά, συμφωνῶ κι ἐγώ ὅτι σκανδαλίζει ἡ ἀνάγνωσή της καί δέν πρέπει νά τήν
διαβάζουμε. Ὡς θεολογική ἀπάντηση στήν παραπάνω ἀντίρρηση ἔχω νά πῶ τά
ἑξῆς:
(α) Ἡ Παλαιά Διαθήκη παραλαμβάνει τόν ἄνθρωπο πεπτωκότα, πεσμένο δηλαδή στήν ἁμαρτία. Καί μέ τίς παραπάνω καί ἄλλες σκανδαλώδεις διηγήσεις,
πού ἀναφέρει, τοῦ μιλάει στήν γλώσσα του, γιά νά τόν ἀνορθώσει σταδιακά. «Τῆς
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ἀσθενείας τῶν δεχομένων τούς νόμους ἦν τά λεγόμενα τότε», λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος γιά τό θέμα πού μιλᾶμε. Καί συνεχίζει λέγοντας: «Βλέπουμε γιά παράδειγμα στήν Παλαιά Διαθήκη τόν Θεό νά δέχεται λατρεία ἀπό κνίσσα θυσιῶν·
αὐτό εἶναι πολύ ἀνάξιο γιά τόν Θεό, ἀλλά συγκατέβηκε στήν ἀτέλεια τῶν ἀνθρώπων τῶν χρόνων ἐκείνων...».4 Ἡ συμβᾶσα πτώση τῶν πρωτοπλάστων ἔφερε τόν
ἄνθρωπο σέ μία παρά φύση κατάσταση· καί ἀπό αὐτή τήν παρά φύση κατάσταση
ἡ Παλαιά Διαθήκη θέλει νά τόν φέρει στό κατά φύση, γιά νά τόν παραλάβει
ἔπειτα ἀπό αὐτή τήν κατάσταση ἡ Καινή Διαθήκη καί νά τόν φέρει στήν ὑπέρ
φύση κατάσταση. Ἔτσι στήν ἀρχή ἡ Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει τόν Θεό νά
ἐπιτρέπει τόν γάμο καί μεταξύ ἀδελφῶν, γιατί δέν μποροῦσε νά γίνει καί διαφορετικά. Ἀλλά στήν συνέχεια ἡ Παλαιά Διαθήκη ἀπαγορεύει τήν ἀδελφομιξία,
ἐπιτρέπει ὅμως τήν πολυγαμία μέ ξένες πρός τήν οἰκογένεια γυναῖκες. Καί ἔτσι
βλέπουμε τόν Ἀβραάμ, κατά τά κρατοῦντα τότε, νά τεκνοποιεῖ ἀπό τήν Ἄγαρ,
τήν δούλη τῆς γυναικός του Σάρρας (Γεν. 16,4), ἀλλά καί ἀργότερα νά παίρνει
καί ἄλλη γυναίκα, τήν Χεττούρα, ἀπό τήν ὁποία μάλιστα γεννάει ἕξι παιδιά (Γεν.
25,1-20). Ἀπό τήν πολυγαμία ὅμως ἔπειτα μεταβαίνει ἡ Παλαιά Διαθήκη στήν
μονογαμία καί ἀπ᾽ αὐτήν στήν ἐγκράτεια στόν γάμο (Σοφ. Σειρ. 23,6). Καί
ὕστερα ἀπό τήν προηγηθεῖσα αὐτή προπαρασκευή στήν ἐγκράτεια μεταβαίνουμε
στήν παρθενία, πού ἀποκαλύπτεται κυρίως στήν Καινή Διαθήκη. Καί ἡ παρθενία
εἶναι πράγματι μία ὑπέρ φύση κατάσταση.5
Στό ἐρώτημα, λοιπόν, γιατί τά τόσα σκανδαλώδη στήν Παλαιά Διαθήκη ἀπαντοῦμε πρῶτον γενικά ὅτι ἡ Παλαιά Διαθήκη μιλάει γιά τήν πτώση (βλ. Γεν.
κεφ. 3) καί τά ὀδυνηρά ἀποτελέσματα τῆς πτώσεως. Ἡ ἁμαρτία τοῦ ἀνθρώπου
ἔγινε πολύ ἁμαρτωλή, ἄς τό πῶ ἔτσι, ἔγινε «καθ᾽ ὑπερβολήν ἁμαρτωλός», ὅπως
τό λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Ρωμ. 7,13)· καί ἐπειδή ἡ Παλαιά Διαθήκη ἀναφέρεται στήν ἁμαρτωλή αὐτή κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, γι᾽ αὐτό καί διαβάζουμε
σ᾽ αὐτήν γιά πτωτικά καί σκανδαλώδη πράγματα. Σκοπεύει ὅμως ἡ Παλαιά
Διαθήκη τήν ἀνόρθωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν πεσμένη του στήν ἁμαρτία κατάσταση καί γι᾽ αὐτό ἀκριβῶς ἀναφέρει τά πτωτικά καί σκανδαλώδη τῆς κατάστασής του αὐτῆς.
(β) Ὡς μιά ἄλλη, θεολογική πάλι ἀπάντηση, σχετικά μέ τά «σκανδαλώδη»
τά ἀναφερόμενα στήν Παλαιά Διαθήκη ἔχουμε νά ποῦμε καί τό ἑξῆς: Στήν Παλαιά Διαθήκη διακρίνουμε δύο γραμμές, δύο γενεές ἀνθρώπων, τήν καλή καί τήν
κακή γενεά. Ἀπό τήν ἀρχή βλέπουμε τήν διάκριση αὐτή: Τήν καλή γενεά μέ
4. Εἰς τό κατά Ματθαῖον Ὁμιλία ΙΖ´, MPG 57,261.
5. Βλ. Μεθοδίου Ὀλύμπου, Συμπόσιον ἤ περί ἁγνείας, Λόγος α´ ΙΙ, ΒΕΠ 18,19.5 ἑξ.
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ἀρχηγό τόν Ἄβελ καί τήν κακή γενεά μέ ἀρχηγό τόν Κάϊν. Ἡ μία γενεά μάχεται
τήν ἄλλη (βλ. Γεν. 3,15). Ὅταν ἐμίχθησαν οἱ δύο αὐτές γενεές (Γεν. κεφ. 6)
ἔγινε ὁ φοβερός κατακλυσμός. Ὁ Θεός θέλει οἱ ἄνθρωποι τῆς καλῆς γενεᾶς νά
διατηρηθοῦν καθαροί, νά μήν ἔχουν κοινωνία μέ τούς ἀνθρώπους τῆς κακῆς γενεᾶς. Θέλει τό κηπάριό Του νά παραμείνει καθαρό, γιατί ἀπ᾽ αὐτό τό κηπάριο θά
βγεῖ ὁ ὡραῖος καρπός, ἡ Παναγία, ἀπό τήν Ὁποία θά προέλθει ὁ Μεσσίας. Μέ
βάση αὐτό λέγουμε τώρα: Γι᾽ αὐτό στήν Παλαιά Διαθήκη ἀναφέρονται οἱ θεωρούμενες ὡς σκανδαλώδεις διηγήσεις γιά τήν διάσωση τῆς Σάρρας στήν Αἴγυπτο
ἀπό τόν μιασμό ἤ τῆς Σάρρας πάλι καί τῆς Ρεβέκκας στά Γέραρρα: Γιά νά φανεῖ
ἡ φροντίδα τοῦ Θεοῦ γιά τήν διατήρηση τῆς καθαρότητας τῆς μητέρας τοῦ λαοῦ,
ἀπό τόν ὁποῖο θά προέλθει ὁ Μεσσίας. Γι᾽ αὐτό ἡ Χαναναία Θάμαρ τό διακινδύνευσε μέ πολλή θυσία νά συλλάβει ἀπό τόν Ἰούδα καί νά ἀποκτήσει παιδί ἀπ᾽
αὐτόν (Γεν. 38,1-30): Γιά νά ὑπαχθεῖ καί αὐτή στό εὐλογημένο γένος τοῦ
Ἀβραάμ, στό ὁποῖο δόθηκαν οἱ ἐπαγγελίες περί γεννήσεως τοῦ Μεσσίου (Γεν.
κεφ. 15. 17,19.21). Καί γιά νά στιγματισθεῖ ἡ κακή γενεά, γι᾽ αὐτό ἡ Παλαιά
Διαθήκη ἀναφέρει τίς σκανδαλώδεις πάλι διηγήσεις περί τῆς βδελυρᾶς καταγωγῆς τῶν Μωαβιτῶν καί τῶν Ἀμμωνιτῶν ἀπό τήν αἱμομιξία τοῦ Λώτ μέ τίς
θυγατέρες του (Γεν. 19,30-38)· ἤ μνημονεύει ἄλλα κακόφημα περί τοῦ Ἡσαῦ
(Γεν. 26,34-35. 25,29-34), γιά νά φανεῖ καί νά τονισθεῖ ὅτι δικαίως ἀποκόπτονται αὐτοί ἀπό τήν καλή γραμμή, ἀπό τήν ὁποία θά προέλθει ὁ Μεσσίας.
Γ´
Ἄλλο, ἰδιαίτερα λεγόμενο ἀπό τούς ἀρχαιολάτρες Ἕλληνες ἐναντίον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, εἶναι ὅτι αὐτή φαίνεται σάν μία ἱστορία τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ καί
ὅτι ὁ Θεός ὡς νά ταυτίζεται μέ τόν λαό τοῦ Ἰσραήλ καί νά μήν ἐνδιαφέρεται γιά
τά ἄλλα ἔθνη. Καί εἶναι ἀνάξιο, λοιπόν, λέγουν αὐτοί, γιά τούς ἀπογόνους ἐνδόξων
ἡρωικῶν προγόνων, εἶναι ἀνάξιο, λέγουν, νά θεωροῦν ὡς ἱερό τους κείμενο τήν
Παλαιά Διαθήκη, ἡ ὁποία παρουσιάζει τόν Ἰσραήλ ὡς ἐκλεκτό λαό τοῦ Θεοῦ.
Καί εἶναι ἀνάξιο, πάλι λέγουν αὐτοί, γιά τόν Ἕλληνα, τόν μαθητή τοῦ Πλάτωνα
καί τοῦ Ἀριστοτέλη, νά ὀνομάζει τούς Πατριάρχες Ἀβραάμ, Ἰσαάκ καί Ἰακώβ
ὡς «προπάτορές του»! Ἀπό ἐθνικιστικό, δηλαδή, κυρίως λόγο ἀπορρίπτεται ἡ
Παλαιά Διαθήκη στόν χῶρο μας καί στίς ἡμέρες μας.
(α) Καί πάλι τό λάθος ἐδῶ, ὅπως στίς προηγούμενες δύο περιπτώσεις, εἶναι
θεολογικό. Κατά πρῶτον ἔχουμε νά ποῦμε ὅτι τό πᾶν εἶναι ἡ θέωση, τό νά βροῦμε
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δηλαδή στήν ζωή μας τόν Θεό καί νά ἑνωθοῦμε μαζί Του. Καί ἡ θέωση ὑπερβαίνει
τήν φύση καί δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ ἐθνικό σωβινισμό. Ὁ Θεός δέν κάνει γεωγραφία καί ἐπιφαίνεται σέ ὁποιονδήποτε τόν ζητήσει μέ καθαρή καρδιά (βλ.
Πράξ. 2,9-21). Ἡ Παναγία ἦταν μία Ἑβραιοπούλα. Καί ὅμως γι᾽ Αὐτήν τήν
Ἑβραιοπούλα ἐργαζόταν ὅλη ἡ πρό Χριστοῦ ἐποχή, γιά νά γεννηθεῖ δηλαδή ἡ
κατάλληλη γυναίκα, πού θά γίνει Μητέρα τοῦ Μεσσίου. Αὐτήν ἐξέλεξε ὁ Θεός
γιά Μητέρα τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ Του. Τί, λοιπόν; Δέν θά δεχθοῦμε τήν
Παναγία μας, ἐπειδή δέν ἦταν Ἑλληνίδα, ἀλλά ἦταν Ἑβραία τήν καταγωγή;
Καί ἄν ἦταν Ἑλληνίδα δέν θά ἔπρεπε νά δεχθεῖ τήν Παναγία ὁ Γάλλος ὀρθόδοξος,
ἐπειδή ἦταν Ἑλληνίδα καί ὄχι Γαλλίδα; Καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος πάλι ἦταν καί
αὐτός Ἑβραῖος. Θά ἀπορρίψουμε, λοιπόν, καί τόν μέγαν Ἀπόστολο, ἐπειδή δέν
ἦταν Ἕλληνας;
(β) Κατά δεύτερον ὅμως ἔχουμε νά ποῦμε ὅτι σ᾽ αὐτήν τήν Παλαιά Διαθήκη
ὁ Θεός παρουσιάζεται ὡς παγκόσμιος καί προνοῶν ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου, χωρίς
νά ἔχει καμμία ἰδιαίτερη προτίμηση πρός τόν ἑβραϊκό λαό. Ὁ προφήτης Ἀμώς
ἀρνεῖται στόν Ἰσραήλ νά νομίσει ὅτι ἔχει κάποιο ἰδιαίτερο προνόμιο ἀπό τόν Θεό,
γι᾽ αὐτό καί σ᾽ αὐτήν τήν ἔξοδό του ἀπό τήν Αἴγυπτο, γιά τήν ὁποία τόσο πολύ
αὐτός ἐκαυχᾶτο, δέν τῆς δίνει ὁ προφήτης καμμία ἰδιαίτερη σημασία καί τήν
θέτει παράλληλη πρός τήν ἔξοδο τῶν Φιλισταίων ἀπό τήν Κιαφθώρ καί τῶν Ἀραμαίων ἀπό τήν Κήρ. Ὁ προφήτης παρουσιάζει τόν Θεό νά λέγει στούς
Ἰσραηλῖτες:
«Δέν μοῦ εἶστε ὡς οἱ Αἰθίοπες σεῖς, τέκνα τοῦ Ἰσραήλ;
Δέν ἐξήγαγα τόν Ἰσραήλ ἀπό τήν Αἴγυπτο
καί τούς Φιλισταίους ἀπό τήν Κιαφθώρ
καί τούς Ἀραμαίους ἀπό τήν Κήρ;» (Ἀμ. 9,7).
Καί τό προνόμιο τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ἰσραήλ δέν σημαίνει ὅτι αὐτός ἔχει ἰδιαίτερα
ὑπέρ τά ἄλλα ἔθνη δικαιώματα, ἀλλά σημαίνει τήν ἰδιαίτερη ὑποχρέωσή του νά
τελεῖ τό ἀγαθό· καί ἐπειδή αὐτό δέν γίνεται, γι᾽ αὐτό θά τιμωρηθεῖ καί περισσότερο. Ὁ Θεός λέγει πάλι στούς Ἰσραηλῖτες:
«Μόνο σᾶς ἐξέλεξα ἀπό ὅλες τίς φυλές τῆς γῆς,
ἀλλά γι᾽ αὐτό θά τιμωρήσω ὅλες τίς ἁμαρτίες σας» (Ἀμ. 3,2).
(γ) Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Ἰσραήλ ἔπαθε τήν πλάνη νά ταυτίσει τόν Γιαχβέ μέ
τό ἔθνος του, καί πίστευσε ὅτι ὁ Θεός ἐνδιαφέρεται μόνο γι᾽ αὐτόν ἀδιαφορῶν γιά
τά ἄλλα ἔθνη. Αὐτήν τήν πλάνη τήν ἐπολέμησαν σφοδρότατα οἱ προφῆτες. Ἀλλά
ἀπό ὅλους τούς γιά τήν παγκοσμιότητα τοῦ Θεοῦ προφητικούς λόγους, πιό ἰσχυ10

ρός καί δυνατός, εἶναι ἐκείνη ἡ ὡραία διήγηση περί τοῦ προφήτου Ἰωνᾶ, γραμμένη
ἀπό ἕναν ἄγνωστο συγγραφέα τῆς προφητικῆς σχολῆς. Στήν διήγησή του αὐτή
ὁ ἱερός συγγραφεύς παρουσιάζει τόν Θεό νά ἐνδιαφέρεται γιά τήν σωτηρία καί
τῶν πολύ πέραν τῶν Ἰσραηλιτῶν καί ἐθνικῶν εὑρισκομένων Νινευϊτῶν. Καί μάλιστα ἡ διήγησή του παρουσιάζει καί αὐτόν τόν προφήτη Ἰωνᾶ νά εἶναι δέσμιος
τῆς ἀντιλήψεως ὅτι τά ἄλλα ἔθνη, ἐκτός τοῦ Ἰσραήλ, εἶναι βδελυκτά καί ὅτι ὁ
Γιαχβέ εἶναι Θεός τοῦ Ἰσραήλ μόνο· γι᾽ αὐτό καί ἀντιλέγει στό θεῖο κέλευσμα
καί ἀρνεῖται καί δέν θέλει νά πορευθεῖ στήν Νινευΐ. Ἀλλά ἡ διήγηση κατακλείεται
μέ τό μάθημα ὅτι οἱ ἐθνικοί Νινευῖτες ἦταν καλύτεροι ἀπό τούς Ἰσραηλῖτες καί
ὑπήκουσαν στό κήρυγμα τοῦ προφήτου Ἰωνᾶ καί ἐσώθησαν. Τόν δέ Μεσσία ἡ
Παλαιά Διαθήκη τόν ἐμφανίζει καί αὐτόν ὡς παγκοσμία προσωπικότητα, γι᾽
αὐτό καί τόν παρουσιάζει ὡς προσδοκία ὅλων τῶν ἐθνῶν καί παριστᾶ νά ἀποτείνεται πρός ὁλόκληρο τόν κόσμο μέχρις αὐτῶν τῶν ἀπωτάτων νήσων (Γεν. 49,10.
Ἠσ. 42,4. 49,1).
Δ´
Ἄλλο λεγόμενο ἐναντίον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι ὅτι παρουσιάζει τόν Θεό
ὡς ἀρχηγό πολέμου καί μάλιστα πολεμοῦντος ὑπέρ τοῦ Ἰσραήλ. Σ᾽ αὐτό ἀπαντοῦμε ὅτι τό πράγμα ἔχει αὐτή τήν ἁπλῆ καί φυσική του ἑρμηνεία: Μᾶς εἶναι
γνωστό ὅτι ὁ Μωυσῆς κλήθηκε ἀπό τόν Θεό γιά νά ἀπελευθερώσει τόν Ἰσραήλ
ἀπό τήν Αἴγυπτο. Τό ἔργο αὐτό, τό νά ἐμψυχώσει, δηλαδή, κανείς ἕναν τόσο ταλαιπωρηθέντα ἐπί αἰῶνες λαό καί νά τόν πείσει νά τολμήσει τήν φυγή του ἀπό
τήν χώρα τῆς τυραννίας του καί νά ἀποφασίσει νά βαδίσει μακρά καί σκληρά ὁδό
διά μέσου χωρῶν ἄλλων ἰσχυρῶν λαῶν, γιά νά ἐγκατασταθεῖ στήν δική του χώρα,
τήν χώρα τῶν πατέρων του, τήν Χαναάν, αὐτό τό ἔργο, λέγω, δέν ἦταν καθόλου
εὔκολο. Ἀλλά ὁ Μωυσῆς ἀποδείχθηκε εὐφυέστατος καί ἱκανώτατος ἡγέτης λαοῦ
καί τόν ἔπεισε νά τό τολμήσει. Αὐτόν τόν ὑπόδουλο λαό, πού εἶχε μέν κοινή καταγωγή, ἀλλά ἀποτελεῖτο ἀπό διάφορες σκορπισμένες φυλές, πέτυχε ὁ Μωυσῆς
νά τόν συνενώσει καί νά τοῦ δημιουργήσει τήν συνείδηση τῆς ἐθνικῆς του ἑνότητος
μέ τήν πίστη στόν ἴδιο Θεό, τόν Θεό τῶν πατέρων του (Ἐξ. 3,6.13.15-16) καί
μέ τήν κοινή νομοθεσία. Μέ τήν θρησκεία, δηλαδή, ὁ Μωυσῆς πέτυχε τήν ἑνότητα τοῦ ὑποδούλου ἔθνους του καί τήν ἐξέγερσή του γιά ἀπελευθερωτικό ἀγώνα.
Αὐτόν τόν Θεό ὁ Μωυσῆς, τόν Θεό Γιαχβέ (Ἐξ. 3,14), τόν Θεό τῶν πατέρων
τους Ἀβραάμ, Ἰσαάκ καί Ἰακώβ (Ἐξ. 3,6.13. 15-16), ἀπό αἴτημα τῆς ἱστορικῆς
αὐτῆς ἀνάγκης, γιά τήν συνένωση, δηλαδή, τοῦ ὑποδούλου ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ
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καί γιά τήν πίστη του στήν ἀπελευθέρωσή του, αὐτόν τόν Θεό, λέγω, ὁ Μωυσῆς
τόν ἀνεκήρυξε σέ ἐθνικό Θεό τοῦ Ἰσραήλ. Καί ἀσφαλῶς ἀπό τώρα, μέ τήν ἀνακήρυξη αὐτή, ὁ μέν Γιαχβέ λέγεται καταχρηστικῶς ὅτι εἶναι «Θεός τοῦ Ἰσραήλ»,
ὁ δέ Ἰσραήλ λέγεται ὅτι εἶναι «λαός τοῦ Θεοῦ» (Ἐξ. 3,6-7.10. 5,1.3. 6,7. 8,12.
20,2 κ.ἄ.). Ἔτσι καί ἐμεῖς γιά τόν ἴδιο λόγο κατά τούς ἐθνικούς μας ἀγῶνες
γιά τήν ἐλευθερία μας ὀνομάσαμε τήν Παναγία μας «Ὑπέρμαχο Στρατηγό»! Ἡ
πίστη δέ αὐτή τοῦ Ἰσραήλ στόν ἐθνικό, ὅπως τόν θεωροῦσε, Θεό του τοῦ ἐνέπνεε
τήν πεποίθηση γιά νικηφόρο ἔκβαση τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ του ἀγώνα. Γιατί ὁ
Θεός του εἶναι αὐτός πού εἶδε τήν κάκωσή του (Ἐξ. 3,7)·καί εἶναι Θεός πού τόν
ἐξελάμβανε ὡς ἀόρατο ἀρχηγό του (Ἐξ. 14,14). Ἔτσι, κατά τήν Μωσαϊκή περίοδο, ὁ Θεός προσέλαβε πολεμικό χαρακτήρα, πού δέν εἶχε κατά τήν προηγούμενη πατριαρχική ἐποχή. Ἔτσι πάλι οἱ πόλεμοι τοῦ Ἰσραήλ χαρακτηρίζονται
τώρα ὡς «πόλεμοι τοῦ Γιαχβέ» (Ἀριθμ. 2,14. Α´ Βασ. 18,17)6 καί οἱ ἐχθροί τοῦ
Ἰσραήλ χαρακτηρίζονται ἐχθροί τοῦ Γιαχβέ (Α´ Βασ. 30,26). Ὄχι ὅτι πραγματικά ὁ Θεός κάνει πολέμους καί ἐχθρεύεται ἀνθρώπους, γιατί ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη
καί δέν ἐχθρεύεται κανένα ἔθνος, ἀλλά λέγονται οἱ ἐκφράσεις αὐτές ἔτσι ἀπό τήν
πλευρά τοῦ Ἰσραήλ ἀπό ἐθνική ὑπερηφάνεια. Ὁ Θεός θεωρεῖται ἀπό τόν Ἰσραήλ
νά παρευρίσκεται ἀοράτως στίς μάχες του, γι᾽ αὐτό καί σ᾽ Αὐτόν ἀποδιδόταν ἡ
νίκη (Κριτ. 5,4). Ἀκόμη περισσότερο τό χωρίο Ἐξ. 15,3 χαρακτηρίζει μέ ὑπερηφάνεια τόν Γιαχβέ «ἄνδρα πολέμου» (κατά τό Ἑβραϊκό), τό δέ Ἐξ. 7,4 χαρακτηρίζει τόν ἰσραηλιτικό στρατό «στρατό τοῦ Γιαχβέ» (κατά τό Ἑβραϊκό).
Ἀκριβῶς δέ λόγω τῆς θεωρουμένης παρουσίας τοῦ Γιαχβέ στίς μάχες καί τό
στρατόπεδο ἔπρεπε αὐτό νά εἶναι καθαρό ἀπό κάθε μολυσμό (βλ. Ἀριθμ. 5,1 ἑξ.)·
ἀλλά καί οἱ πολεμιστές ὑπεβάλλοντο σέ ἐξαγνισμό (κατά τό Α´ Βασ. 14,24 προηγεῖτο νηστεία) καί ὅλο τό διάστημα τοῦ πολέμου ἀπέφευγαν κάθε τι πού θά
τούς ἐμόλυνε (βλ. Β´ Βασ. 11,10-11).7
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
(α) Δέν θά μποροῦσαν νά περιφρονήσουν τήν Παλαιά Διαθήκη οἱ καταφρονητές
της, ἄν ἐγνώριζαν τό ὡραῖο της καί βαθύ περιεχόμενο, τήν νόστιμη θεολογία της
6. Ὑπῆρχε καί βιβλίο ἀπωλεσθέν πού περιεῖχε αὐτούς τούς πολέμους καλούμενο «βιβλίον τῶν πολέμων
τοῦ Γιαχβέ»· βλ. Ἀριθ. 21,14.
7. Βλ. Β. Βέλλα, Θρησκευτικαί Προσωπικότητες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τόμος Α´ Ἀθῆναι 19683,
σελ. 69. 70.79.
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καί τά ὡραῖα της διδάγματα. Γι᾽ αὐτό ὅσοι ὁμιλοῦν περιφρονητικά γιά τήν Παλαιά
Διαθήκη προδίδουν τήν ἄγνοιά τους ὡς πρός τό περιεχόμενό της, προδίδουν ὅτι
δέν τήν ἔχουν διαβάσει ἤ ἄν τήν διάβασαν δέν τήν ἐνόησαν. Τέτοια ὑψηλή διδασκαλία, σάν κι αὐτή πού βρίσκουμε στίς ἱερές σελίδες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
δέν θά βροῦμε σέ κανένα ἐξωβιβλικό κείμενο, οὔτε, ἐννοεῖται, καί στά κείμενα
τῶν Ἑλλήνων φιλοσόφων. Καί αὐτό βεβαίως ἔχει τήν ἑρμηνεία του: Τά κείμενα
τῶν φιλοσόφων αὐτῶν εἶναι τοῦ ἀνθρωπίνου νοῦ δημιουργήματα, ἡ δέ διδασκαλία
τῶν ἱερῶν συγγραφέων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι ἀποκάλυψη Θεοῦ, εἶναι τό
«Τάδε λέγει Κύριος»! Γιά παράδειγμα, πῶς νά ἐξηγήσουμε τήν ὑψηλή θεολογία
τοῦ τσοπάνου προφήτου Ἀμώς; Ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του δέν μποροῦμε νά ἐξηγήσουμε τό φαινόμενο ἕνας Ἑβραῖος βοσκός νά παρουσιάζει τέτοια σοφία, σοφία
πού δέν τήν ἔχει ὁ Σωκράτης καί ὁ Πλάτων,8 γιατί ὁ ἴδιος ὁ Ἀμώς ἦταν ἀγράμματος. Ἀπό τό περιβάλλον του πάλι δέν μποροῦμε νά ἑρμηνεύσουμε τήν θεολογία
τοῦ Ἀμώς, γιατί σέ κανένα ἔξω ἀπό τό Ἰσραήλ κείμενο τῆς τότε ἐποχῆς (8ος
αἰών) δέν συναντοῦμε τέτοια διδασκαλία. Κατ᾽ ἀνάγκη θά πρέπει νά δεχθοῦμε
ὅτι ἡ σοφία τοῦ προφήτου εἶναι ἀποκάλυψη Θεοῦ.
(β) Θά μᾶς ἔφερε πολύ μακρυά ὁ λόγος, ἄν θά θέλαμε νά μιλήσουμε ἐδῶ, ἔστω
καί μέ πολλή γενικότητα, γιά τήν ὡραία καί ὑψηλή θεολογία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού ἀγνοοῦν οἱ καταφρονητές της· ἄν παρουσιάζαμε μόνο ἀπό τήν θεολογία της τήν περί προόδου τῆς ἁμαρτίας διδασκαλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
ὅπου στό καταφρονούμενο αὐτό ἱερώτατο βιβλίο φαίνεται τό σωτηριολογικό σχέδιο
τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία ὄχι τοῦ Ἰσραήλ μόνο, ἀλλά ὅλου τοῦ κόσμου, γιά νά
νοήσουμε ἐκεῖνον τόν φοβερό λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Συνέκλεισεν ὁ Θεός
τούς πάντας εἰς ἀπείθειαν, ἵνα τούς πάντας ἐλεήσῃ» (Ρωμ. 11,32).
Γενικῶς ἀναφερόμενοι στό περιεχόμενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης λέγομε ὅτι ἔχει
αὐτά τά τρία: α) Τό ἐκπληρούμενον. Εἶναι οἱ τύποι της καί οἱ προφητεῖες της
περί τοῦ Μεσσίου πού ἐκπληρώθηκαν στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τήν
8. Μία λεπτή παρατήρηση: Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἔλαβε τόν Νόμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
καί τόν συμπλήρωσε στήν ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμιλία του, λέγοντας: «Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις...»,
«Ἐγώ δέ λέγω ὑμῖν...». Καί ἔγινε αὐτό ἐπειδή «ταιριάζει» ἡ Παλαιά Διαθήκη μέ τήν Καινή, ἀφοῦ
ἔχουν τόν ἴδιο νομοθέτη. Θά μποροῦσε ὁ Χριστός νά πάρει τά βιβλία τῶν Ἑλλήνων φιλοσόφων καί νά
κάνει τό ἴδιο συμπληρώνοντάς τα; Ὄχι ἀσφαλῶς, γιά τό ἀταίριαστο! Ἡ παρατήρηση αὐτή εἶναι τοῦ
ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Καί ὁ Χριστός δέ, εἰ πονηρά τις ἦν καί ἀλλοτρία (ἡ Παλαιά Διαθήκη, ὅπως
ἔλεγαν οἱ κατήγοροί της) οὐκ ἄν αὐτήν ἐπλήρωσεν ἐλθών ἅπασαν... ὥστε δεῖξαι συγγενῆ ταύτην οὖσαν
τῇ Καινῇ· τίνος ἕνεκεν οὐχί καί τῶν Ἑλλήνων ἐπλήρου νόμιμά τε καί ἔθη;» (Εἰς τό κατά Ματθαῖον,
Ὁμιλία ΙΣΤ´δ. MPG 57,244). Περί τοῦ ἀνεπαρκοῦς τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας καί περί τοῦ ὅτι δέν δύναται κἄν νά συγκριθεῖ πρός τό ὕψος τῆς χριστιανικῆς θεολογίας, βλ. πατερικές περικοπές εἰς ἀρχιμ.
Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα, μελέται-ἐπιστολαί, τόμ. Α´, σέλ. 11-83.
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σάρκωσή του στόν κόσμο. β) Τό συμπληρούμενον. Εἶναι ἡ περί πίστεως καί
ἠθικῆς διδασκαλία της, τήν ὁποίαν ὁ Χριστός ὄχι μόνον δέν κατήργησε, ἀλλά
«καί σφόδρα ἐπέτεινε», (Χρυσόστομος)9 δηλαδή συνεπλήρωσε. γ) Τό καταργούμενον. Εἶναι οἱ αὐστηρές τελετουργικές διατάξεις τοῦ Νόμου, οἱ ὁποῖες δόθηκαν
εἰδικά γιά τόν ἰουδαϊκό λαό γιά τήν σκληρότητά του καί παχυλότητά του, ὅπως
εἴπαμε, γιά τίς ὁποῖες ὅμως πρέπει νά ἐπαινέσουμε τήν Παλαιά Διαθήκη, γιατί
«τούς (Ἑβραίους) πρός τοσαύτην κατενεχθέντας κακίαν ἠδυνήθη διά τῆς οἰκείας
σφοδρότητος ἀπαλλάξαι τῆς πονηρίας, μαλάξαι τε καί ποιῆσαι καταπειθεῖς τῇ
χάριτι καί πρός τήν τῆς Καινῆς ὁδηγῆσαι φιλοσοφίαν» (Χρυσόστομος, MPG.
51,287).
Ὡς συμπέρασμα τῆς παρούσης ταπεινῆς μου εἰσηγήσεως εἶναι αὐτός ὁ λόγος
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Τό γάρ αὐτό Πνεῦμα καί τά ἐν τῇ Παλαιᾷ
καί τά ἐν τῇ Καινῇ πάντα ᾠκονόμει, εἰ καί διαφόρως. Διά τοῦτο καί Παῦλος
ἔλεγεν· “Ἔχοντες τό αὐτό Πνεῦμα τῆς πίστεως”» (MPG. 51,287).
Εὐχαριστῶ διότι μέ ἀκούσατε
9. Εἰς τό κατά Ματθαῖον ὁμιλία ΛΘ´, εἰς Ἅπαντα Ἁγίων Πατέρων, τόμ. 66, σελ. 267.

Β´
ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
(Ἀπό τόν Νέο Συναξαριστή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
Ἱερά Μονή Σίμωνος Πέτρας)

– Ἱεράρχης, ἀγαπώμενος καί ἀπό τούς αἱρετικούς καί ὑποστηριχθείς καί
ἀπό αὐτούς γιά τήν ἐκλογή του, ὅμως δέν ἐδεσμεύθη ἀπ᾽ αὐτό νά μήν διακηρύξει τήν ὀρθοδοξία του. Ὁ ἅγιος Μελέτιος, ἀρχιεπίσκοπος Ἀντιοχείας, ἐξελέγη κατ᾽ ἀρχήν ἐπισκοπος Σεβαστείας, μετά τήν καθαίρεση τοῦ Εὐσταθίου
(358), ὅπου ἀντιμετώπισε ἕναν λαό ἀπείθαρχο καί διαιρεμένο ἀπό φατρίες. Γιά
τόν λόγο αὐτό ἀναγκάστηκε νά ἐγκαταλείψει τήν ἕδρα του καί νά μεταβεῖ στήν
Βέροια (σημ. Χαλέπι τῆς Συρίας), χωρίς ὡστόσο νά πάψει νά ἐνδιαφέρεται γιά
τίς ὑποθέσεις τῆς ἐπισκοπικῆς ἕδρας του.
Μετά τήν καθαίρεση τοῦ ἀρειανόφρονα Εὐδοξίου, ὁ ὁποῖος λίγο ἀργότερα θά
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σφετεριζόταν τόν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Μελέτιος ἐξελέγη ἀρχιεπίσκοπος Ἀντιοχείας, τῆς μητρόπολης τῆς Ἀνατολῆς, ἡ ὁποία βρισκόταν σέ ἀξιοθρήνητη κατάσταση ἀπό τήν ἐποχή τῆς ἐξορίας τοῦ ἁγίου Εὐσταθίου [12 Φεβρ.].
Ὁ Μελέτιος εἶχε συγκεντρώσει ὅλες τίς ψήφους, διότι οἱ ἀρειανόφρονες τῶν διαφορετικῶν τάσεων, πιστεύοντας ὅτι ἦταν εὐνοϊκά διακείμενος πρός τήν κακοδοξία
τους, ἤλπιζαν νά κερδίσουν διά μέσου αὐτοῦ ὅλη τήν Ἀνατολή· οἱ δέ ὀρθόδοξοι,
διαπιστώνοντας τίς ἀρετές του, εἶχαν ἐμπιστοσύνη ὅτι αὐτές δέν μποροῦσαν νά
εἶναι παρά ἡ ἔκφραση τῆς καθαρότητας τῆς πίστεώς του. Συμφιλιώνοντας, λοιπόν, ὅλο τό πλήρωμα διά τῆς παρουσίας του, ὁ νέος ἐπίσκοπος ἔγινε δεκτός στήν
πόλη ὡς ζῶσα εἰκόνα Χριστοῦ μέ εὐφροσύνη ἀπό τό πλῆθος, συμπεριλαμβανομένων τῶν Ἑβραίων καί τῶν εἰδωλολατρῶν. Ἡ ἐνθρόνιση ἔλαβε χώρα παρουσίᾳ
τοῦ αὐτοκράτορα Κωνστάντιου, εὐνοϊκά διακείμενου πρός τούς ἀρειανούς, ὁ
ὁποῖος πρότεινε δόλια στόν Μελέτιο καί σέ ἄλλους ἐπισκόπους νά σχολιάσουν
ἐνώπιον τοῦ λαοῦ τόν τόσο ἀμφιλεγόμενο στίχο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τόν ὁποῖο οἱ
ἀρειανοί χρησιμοποιοῦσαν γιά νά ἀρνηθοῦν τό ὁμοούσιον τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, «Κύριος ἔκτισέ με ἀρχήν ὁδῶν αὐτοῦ» (Παρ. 8,22). Παίρνοντας τόν λόγο μετά τόν
ἀκραῖο ἀρειανό Γεώργιο καί τόν ἀσαφῆ Ἀκάκιο Καισαρείας, ὁ Μελέτιος ἐξέθεσε
μέ ἐνάργεια τό ἀληθινό δόγμα τῆς Ἐκκλησίας. Χαιρετίστηκε μέ τίς ἐπευφημίες
τῶν ὀρθοδόξων, πρός μεγάλη ἀμηχανία τῶν αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι διαπίστωναν τήν
διάψευση τῶν προσδοκιῶν τους. Ὁ ἀρχιδιάκονος, ἕνας περιβόητος ἀρειανόφρων,
εἶχε μάλιστα τό θράσος νά ὁρμήσει πρός τόν ἱεράρχη γιά νά τοῦ κλείσει μέ τό
χέρι τό στόμα· ὁ Μελέτιος, ὅμως, ἔτεινε τότε τό χέρι πρός τόν λαό καί ἕνωσε τά
τρία δάκτυλα διπλώνοντας ἐν συνεχείᾳ τά δύο ἀπό αὐτά, γιά νά δείξει ὅτι τά τρία
Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι φύσει ἰσότιμα καί δέν ἀποτελοῦν παρά ἕναν
καί μόνο Θεό. Ἔξαλλοι οἱ αἱρετικοί ἄρχισαν ἀμέσως νά ραδιουργοῦν κατά τοῦ
νέου ἐπισκόπου καί ἔπεισαν τόν αὐτοκράτορα νά τόν ἐξορίσει στήν Μελετινή καί
νά τοποθετήσει στήν θέση του ἕναν ἀρειανόφρονα. Ὁ λαός ὅμως ἔτρεφε γι᾽ αὐτόν
τόση ἀγάπη, ὥστε προσπάθησε νά φονεύσει ἐπί τόπου τόν ἀξιωματοῦχο πού ἦλθε
νά συλλάβει τόν Μελέτιο. Ὁ ἅγιος τοῦ ἔσωσε τήν ζωή καλύπτοντάς τον μέ τόν
μανδύα του, διδάσκοντας μέ τόν τρόπο αὐτό σέ ὅλους τήν μεγαθυμία ἔναντι τῶν
ἐχθρῶν μας. Οἱ ὀπαδοί του μετέβησαν σύσσωμοι μέχρι τήν Ἀρμενία γιά νά ἐπισκεφτοῦν τόν ἐξόριστο ἱεράρχη καί νά ἀκούσουν τίς διδαχές του. Στήν Ἀντιόχεια
οἱ ὀρθόδοξοι ἔδιναν τό ὄνομά του στά παιδιά τους, ζωγράφιζαν τήν μορφή του
στούς τοίχους τῶν σπιτιῶν τους καί συμπεριφέρονταν σάν νά ἦταν παρών, ἀρνούμενοι νά ἔχουν κοινωνία μέ τόν παρείσακτο αἱρετικό (Φεβρουάρ. ΙΒ´, σελ. 137).
– Νηστεία καί κατά τό μαρτύριο: Παραμένοντας ἀκλόνητος στήν ὁμολογία
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τῆς πίστεως στόν Χριστό, ὁ ἅγιος νεομάρτυς Χρῆστος ὁ Κηπουρός ὑποβλήθηκε
σέ ραβδισμούς καί κατόπιν τόν ἔρριξαν στήν φυλακή. Ἐκεῖ βρισκόταν τότε κρατούμενος γιά πολιτικούς λόγους ὁ περίφημος λόγιος καί ποιητής Καισάρειος Δαπόντε (1713-1784), πού ἔγινε ἀργότερα μοναχός στό Ἅγιον Ὄρος. Φρόντισε νά
χαλαρώσει τό τιμωρητικό ξύλο, ὅπου ἦσαν στριμωγμένα τά πόδια τοῦ μάρτυρα,
καί τοῦ προσέφερε λίγη τροφή γιά νά τόν ἀνακουφίσει.῾Ο στρατιώτης ὅμως τοῦ
Χριστοῦ ἀρνήθηκε λέγοντας: «Γιατί νά φάω; Νηστικός καί διψασμένος θέλω νά
πεθάνω γιά τόν Χριστό»! (Φεβρουάρ. ΙΒ´, σελ. 143).
– Μοναχές σέ ἀνδρικό μοναστῆρι: Δεκατρεῖς οἱ Μοναχές, οἱ ὁποῖες ἔζησαν
ἀσκητικό βίο μεταμφιεσμένες σέ ἄνδρες σέ ἀνδρῶες μονές (Φεβρουάρ. ΙΒ´, σελ.
140).
– Ψάχνοντας γιά νά ἐλεήσει: Ὁ πατριάρχης Ἀντώνιος ὁ Β´, ὁ Καυλέας,
εἶχε τέτοιο ζῆλο γιά τήν ἐλεημοσύνη, ὥστε διέτρεχε μέ τά πόδια τούς δρόμους
τῶν φτωχῶν συνοικιῶν ψάχνοντας γιά ἀνθρώπους πού εἶχαν ἀνάγκη. Μιά ἡμέρα
πού ξεκίνησε γιά μιά ἀπό τίς ἐξορμήσεις του αὐτές, ἕνας ἄγνωστος παρουσιάστηκε μπροστά του τείνοντάς του ἕνα πουγγί γεμάτο νομίσματα καί τοῦ εἶπε:
«Πάρε αὐτά νά τά μοιράσεις στούς φτωχούς», καί ἀμέσως ἐξαφανίστηκε (Φεβρουάρ. ΙΒ´, σελ. 142).
– Εἰκόνα τῆς Παναγίας: Ἡ μόνη «Βοήθεια» τοῦ ὁσίου Ἀνθίμου τοῦ Χίου
ἦταν ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας πού τήν φύλαξε κοντά του σέ ὅλη τήν ζωή του.
Αὐτή τόν ἐνέπνεε στούς θεάρεστους ἀγῶνες του, αὐτή τόν παρηγοροῦσε στίς δοκιμασίες καί τούς πειρασμούς καί ἄρχισε μέ αὐτή νά ἐπιτελεῖ θαύματα πρός ὄφελος τῶν γειτόνων του πού τόν ἐπισκέπτονταν στό ἐρημητήριό του (Φεβρουάρ.
ΙΕ´, σελ. 173).
– Δράμα στήν οἰκογένεια, ὁ ἄνδρας φόνευσε τήν γυναίκα του ἀπό συκοφαντία ὅτι αὐτή τάχα προσέβαλε τήν οἰκογενειακή τιμή: Ἡ ὁσία Μαρία ἡ
νέα, ἡ ἐν Βιζύῃ τῆς Θράκης, χρειάστηκε νά ἀντιμετωπίσει μιά φοβερή δοκιμασία.
Ὁ ἀδελφός καί ἡ ἀδελφή τοῦ συζύγου της τήν συκοφάντησαν ὅτι κατασπαταλοῦσε σέ ἐλεημοσύνες τήν περιουσία τῆς οἰκογενείας καί μοιχευόταν μέ ἕναν ὑπηρέτη της. Οὔτε τά δάκρυά της οὔτε ἡ καλή μαρτυρία τῶν ὑπηρετριῶν της δέν
κατάφεραν νά γαληνέψουν τό μένος τοῦ συζύγου της Νικηφόρου πού εἶχε σχεδόν
τρελλαθεῖ ἀπό ζήλεια. Σέ τέτοιο σημεῖο μάλιστα ἔφθασε, ὥστε μετά ἀπό μιά νέα
ψεύτικη κατηγορία, ὅρμησε μέ τό μαστίγιο στό χέρι στό δωμάτιο τῆς Μαρίας,
πού ἐκείνη τήν στιγμή θήλαζε ἕνα ἀπό τά νεογέννητα, καί τραβώντας την ἀπό
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τά μαλλιά ἄρχισε νά τήν κτυπᾶ ἀλύπητα. Μόλις πού κατάφερε νά σωθεῖ ἀπό
τούς ἀνθρώπους τοῦ σπιτιοῦ πού μπῆκαν στήν μέση, καί παρέδωσε τήν ψυχή
της στόν Κύριο δύο ἡμέρες ἀργότερα, καταπονημένη ἀπό τά τραύματα καί τόν
καημό της, ἀφοῦ γιά μιά ἀκόμη φορά ὑπερασπίστηκε τήν ἀθωότητά της, γιατί
εἶχε συκοφαντηθεῖ καί ἄλλοτε. Ὅταν ἑτοίμαζαν τό σῶμα της γιά τήν κηδεία,
μιά ὑπέροχη εὐωδία ἁπλώθηκε παντοῦ, δίνοντας μαρτυρία γιά τήν ἀθωότητά της
καί τήν εὔνοια τοῦ Θεοῦ πού εἶχε κερδίσει. Ψάχνοντας στά ἑρμάρια καί τίς κασέλες της κατόπιν, ἔγινε φανερό πώς εἶχε πουλήσει ὅλα τά πολυτελῆ ἐνδύματα
καί κοσμήματά της γιά νά θρέψει τούς φτωχούς, νά ἐξαγοράσει αἰχμαλώτους
καί νά ἐξωραΐσει τίς Ἐκκλησίες τοῦ Θεοῦ (Φεβραυάρ. ΙΣΤ´, σελ. 188).
– Θαῦμα γιά τήν διατήρηση τῆς νηστείας: Τό 361, ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης, ὁ ὁποῖος προσπάθησε μέ ὅλα τά μέσα νά ἐπαναφέρει τά εἰδωλολατρικά
ἤθη, εἶχε παρατηρήσει ὅτι οἱ χριστιανοί συνήθιζαν νά ἑορτάζουν τήν πρώτη ἑβδομάδα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μέ νηστεία καί προσευχή. Ὁ σκληρός ἡγεμόνας ἔδωσε ἐντολή στόν ἔπαρχο τῆς Κωνσταντινουπόλεως νά ραντισθοῦν ὅλα
τά τρόφιμα πού ἦσαν ἐκτεθειμένα στήν ἀγορά μέ αἷμα ἀπό εἰδωλόθυτα, ἔτσι ὥστε
νά εἶναι ἀδύνατο νά μήν μολυνθεῖ κάποιος κάτοικος μέ τό μίασμα τῆς εἰδωλολατρίας. Ὁ Κύριος, ὅμως, δέν ἐγκατέλειψε τόν περιούσιο λαό του. Ἔστειλε τόν
δοῦλο του Θεόδωρο, ὁ ὁποῖος ἐμφανίσθηκε στόν ἀρχιεπίσκοπο Εὐδόξιο (360-364)
γιά νά ματαιώσει τίς μηχανές τοῦ τυράννου καί νά δώσει ἐντολή κανένας χριστιανός νά μήν ἀγοράσει τρόφιμα ἀπό τήν ἀγορά, ἀλλά νά φτιάξουν ὅλοι κόλλυβα
καί μέ αὐτά νά τρέφονται. Ἔτσι, χάρις στήν παρέμβαση τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου, τό χριστιανικό πλήρωμα μπόρεσε νά παραμείνει ἁγνό ἀπό τό
μίασμα τῆς εἰδωλολατρίας. Ἔκτοτε ἡ Ἐκκλησία μνημονεύει κάθε χρόνο τό
θαῦμα αὐτό, τό πρῶτο Σάββατο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, γιά νά διδάξει
στούς πιστούς ὅτι ἡ νηστεία καί ἡ ἐγκράτεια ἔχουν τήν δύναμη νά καθαρίζουν
τούς ρύπους τῆς ἁμαρτίας (Φεβρουάρ. ΙΖ´, σελ. 193).
– Σκανδαλιζόμενο ἱερομόναχο κατά τό βάπτισμα γυναικῶν τόν ἀπάλλαξε
ὁ Τίμιος Πρόδρομος: Μία ἡμέρα, μιά κόρη ἀπό τήν Περσία προσῆλθε ζητώντας
νά βαπτισθεῖ. Ἦταν τόσο ὄμορφη καί τόσο θελκτική, ὥστε ὁ ἱερομόναχος Κόνων
δέν εἶχε τό θάρρος νά τήν βαπτίσει καί νά τήν χρίσει μέ τό ἅγιο Μύρο. Καθώς ἡ
κόρη περίμενε ἐκεῖ δύο ἡμέρες, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Πέτρος τό ἔμαθε καί θέλησε νά
ἀναθέσει τό ἔργο σέ μιά διακόνισσα, ἀλλά δέν στάθηκε δυνατό. Ὁ ἱερέας Κόνων
παίρνοντας τήν μηλωτή του ἔφυγε λέγοντας: «Δέν κάθομαι ἄλλο ἐδῶ!» Στόν
δρόμο τοῦ φανερώθηκε ὁ Τίμιος Πρόδρομος καί τοῦ εἶπε μέ γλυκειά φωνή: «Γύ17

ρισε στό μοναστήρι καί θά σέ ἐλευθερώσω ἀπό τόν ἀγώνα αὐτό». Ὁ Κόνων τοῦ
ἀποκρίθηκε ἐρεθισμένος. Ὁ Τίμιος Πρόδρομος τόν κάθισε τότε μέ τήν βία κάτω
καί ἀφοῦ τόν ἔβαλε νά βγάλει τά ροῦχα του τόν σταύρωσε τρεῖς φορές κάτω ἀπό
τόν ὀμφαλό, λέγοντας: «Ἔχε μου ἐμπιστοσύνη· ἤθελα νά ἔχεις ἄξιο μισθό ἀπό
τόν πόλεμο αὐτόν. Ἀφοῦ δέν θέλεις, θά σέ ἐλευθερώσω. Γύρισε ἄφοβα πιά στό
μοναστήρι σου, ἀλλά δέν θά ἔχεις μισθό». Ἐπέστρεψε ὁ Κόνων καί τήν ἄλλη
ἡμέρα βάπτισε τήν νεαρή Περσίδα, δίχως κάν νά ἀντιληφθεῖ ὅτι ἦταν γυναίκα.
Συνέχισε ἔτσι νά βαπτίζει καί νά χρίζει τούς νεόφυτους χριστιανούς, δίχως νά
συναισθάνεται κανένα κίνημα τῆς σαρκός καί σάν νά ἦταν ὑπεράνω τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως διά τῆς χάριτος τῆς ἀπαθείας (Φεβρ. ΙΘ σελ 219).
– Ἀγαπητό ἔργο τοῦ ἀσκητοῦ νά εἶναι ἡ προσευχή καί ἡ μελέτη τῆς
Ἁγίας Γραφῆς: Ὁ ἅγιος Μεσρώπ, ὁ μεταφραστής, ἀναχώρησε στήν ἔρημο καί
ἐπί μερικά χρόνια ἀφιερώθηκε ἀποκλειστικά στήν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί
στήν προσευχή (Φεβρ. ΙΘ´ σελ. 224).
– Κατά τῆς ἑνώσεώς μας μέ τούς Λατίνους: Ὅταν ὁ αὐτοκράτορας Μιχαήλ Η´ ὁ Παλαιολόγος (1259-1282) μαζί μέ τόν Πατριάρχη Βέκκο ἐξαπέλυσαν διωγμό ἐναντίον ὅσων ἀντιστέκονταν στήν ἕνωση μέ τούς Λατίνους, ὁ ἅγιος
Μελέτιος ὁ ὁμολογητής ἄφησε χωρίς δισταγμό τό ἡσυχαστήριό του καί περιερχόταν ὅλη τήν Βιθυνία κηρύττοντας τήν ἀληθινή πίστη καί καταπολεμώντας
τήν αἵρεση. Ἀκόμη περισσότερο, ὁ ἅγιος Μελέτιος μέ τόν Γαλακτίωνα, ἕναν ἀπό
τούς συνασκητές του στό Γαλήσιον ὄρος, παρουσιάστηκαν στόν ἴδιο τόν αὐτοκράτορα καί τόν ἤλεγξαν γιά τήν προδοσία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί τῶν ἀποστολικῶν παραδόσεων. Αὐτούς τούς δύο ὁμολογητές μέ ἐντολή τοῦ αὐτοκράτορος
τούς φυλάκισαν καί ἔπειτα τόν μέν Μελέτιο κρέμασαν σέ ἕνα δένδρο, τόν δέ Γαλακτίωνα τόν τύφλωσαν (Ἰανουαρ. ΙΘ´, σελ. 228-229).
Γ´
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
Διδαχή Θ´: Περί μακροθυμίας καί ὑπομονῆς (5,7-11)
5,7Μακροθυμήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕως τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου. ἰδοὺ ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς, μακροθυμῶν ἐπ’ αὐτῷ ἕως λάβῃ
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ὑετὸν πρώϊμον καὶ ὄψιμον. 8Μακροθυμήσατε καὶ ὑμεῖς, στηρίξατε τὰς καρδίας
ὑμῶν, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου ἤγγικε. 9Μὴ στενάζετε κατ’ ἀλλήλων, ἀδελφοί, ἵνα μὴ κριθῆτε· ἰδοὺ ὁ κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ἕστηκεν. 10 Ὑπόδειγμα λάβετε,
ἀδελφοί μου, τῆς κακοπαθείας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προφήτας, οἳ ἐλάλησαν τῷ ὀνόματι Κυρίου. 11Ἰδοὺ μακαρίζομεν τοὺς ὑπομένοντας· τὴν ὑπομονὴν
Ἰὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ Κύριος
καὶ οἰκτίρμων.
5,7Κάνετε δέ ὑπομονή, ἀδελφοί, μέχρι τήν παρουσία τοῦ Κυρίου. Ἰδού ὁ γεωργός
περιμένει τόν πολύτιμο καρπό τῆς γῆς καρτερώντας μέ ὑπομονή γι᾽ αὐτόν, μέχρις
ὅτου (ὁ καρπός) λάβει πρώιμη (φθινοπωρινή) καί ὄψιμη (ἀνοιξιάτικη) βροχή. 8Κάνετε
καί σεῖς ὑπομονή, δυναμῶστε τίς καρδιές σας, γιατί ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου πλησιάζει.
9
Μή γογγύζετε ὁ ἕνας κατά τοῦ ἄλλου, ἀδελφοί, γιά νά μή κατακριθεῖτε. Ἰδού ὁ
κριτής στέκεται μπροστά στήν πόρτα. 10 Ὡς παράδειγμα τῆς κακοπαθείας καί τῆς
ὑπομονῆς λάβετε, ἀδελφοί μου, τούς προφῆτες, οἱ ὁποῖοι κήρυξαν ἐξ ὀνόματος τοῦ
Κυρίου. 11 Ἰδού μακαρίζουμε ἐκείνους πού ἔχουν ὑπομονή. Ἔχετε ἀκούσει γιά τήν
ὑπομονή τοῦ Ἰώβ καί εἴδατε τό (καλό) τέλος πού (τοῦ) ἔδωκε ὁ Κύριος· γιατί ὁ
Κύριος εἶναι πολυεύσπλαγχνος καί γεμᾶτος ἔλεος.
1. Μέ τήν διδαχή αὐτή ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος συνιστᾶ στούς πιστούς μακροθυμία καί ὑπομονή
μέχρι τήν δεύτερη παρουσία τοῦ Κυρίου. Φέρει δέ ὡς παράδειγμα τήν μακροθυμία τοῦ γεωργοῦ, ὁ ὁποῖος,
μετά ἀπό τόσους κόπους στήν καλλιέργεια καί τήν σπορά, περιμένει μέ ὑπομονή τόν καρπό τῆς γῆς
(στίχ. 7). Ὁ καρπός λέγεται ἐδῶ «τίμιος», γιατί εἶναι τό πολυτιμώτερο ἀπό ὅσα μᾶς δίνει ἡ γῆ, ἀφοῦ
μέ αὐτόν τρεφόμαστε.
2. Ἔτσι, λοιπόν, κατά τό παράδειγμα τοῦ γεωργοῦ, λέγει στούς πιστούς ὁ Ἀδελφόθεος νά μακροθυμοῦν, νά κάνουν κουράγιο («στηρίξατε τάς καρδίας ὑμῶν», στίχ. 8α). Καί ὁ λόγος εἶναι ὅτι «ἡ παρουσία
τοῦ Κυρίου ἤγγικε» (στίχ. 8β). Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ πρῶτοι χριστιανοί ζοῦσαν μέ τήν χαρά τῆς δεύτερης
παρουσίας τοῦ Κυρίου, τήν ὁποία περίμεναν ὅτι θά ἔλθει σύντομα, γι᾽ αὐτό καί λέγει ἐδῶ ὁ ἅγιος Ἰάκωβος
«ἤγγικε». Ἀντίθετα σήμερα ἐμεῖς δέν ἀναφερόμαστε σ᾽ αὐτήν ἤ ὅταν τήν μνημονεύουμε τήν μνημονεύουμε μέ φόβο. Ἀπό τήν πίστη στήν δεύτερη παρουσία τοῦ Χριστοῦ λαμβάνουμε ὄχι μόνο ἐνίσχυση
γιά καρτερία καί ὑπομονή στίς θλίψεις μας, ἀλλά καί δύναμη στόν ἀγώνα κατά τῶν παθῶν μας· γι᾽
αὐτό καί λέγει ὁ Ἀδελφόθεος τώρα νά μήν γογγύζουμε κατά τῶν ἄλλων (δικαίως ἤ ἀδίκως). Καί δέν
θά γογγύζουμε μέ τό νά σκεπτόμαστε ὅτι θά ἔλθει ὁ Κύριος μέ τήν δεύτερή Του παρουσία (στίχ. 9).
3. Ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, πού γιά τούς Ἀποστόλους ἦταν θησαυρός διδαγμάτων, φέρει τώρα ὁ
ἅγιος Ἰάκωβος ὡς παραδείγματα μακροθυμίας γενικά τούς προφῆτες (στίχ. 10). Καί μετά ἀπό τήν
γενική αὐτή ἀναφορά ἔρχεται στήν συγκεκριμένη περίπτωση τοῦ Ἰώβ. Ὑπέστη πολλά, ἀλλά ἔδειξε μεγάλη ὑπομονή, γι᾽ αὐτό καί ὁ Κύριος ἔδωκε καλή ἔκβαση στά παθήματά του (στίχ. 11).

(Δέν παραθέτουμε ἐδῶ τόν σχολιασμό τῶν στίχων, ὁ ὁποῖος
θά παρατεθεῖ στήν ἔκδοση τοῦ ὑπομνήματος στήν Ἐπιστολή)
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