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Ἦχος α´
Τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης Σύ προΐστασαι πρόμαχος
καί τερατουργός ἐξαισίων τῇ ἐκ Προύσσης εἰκόνι
Σου. Πανάχραντε Παρθένε Μαριάμ καί γάρ φωτίζεις ἐν τάχει τούς τυφλούς δεινούς τε ἀπελαύνεις δαίμονας· καί παραλύτους δέ συσφίγγεις,
Ἀγαθή, κρημνῶν τε σῴζεις καί πάσης βλάβης
τούς Σοί προσφεύγοντας. Δόξα τῷ Σῷ ἀσπόρῳ τοκετῷ, δόξα τῷ Σέ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά Σοῦ τοιαῦτα θαύματα.

Α´
ΕΠΙΚΑΙΡΑ
KYΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (3)
1. Τά κηρύγματά μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἀναφέρονται στήν Ἀποκάλυψη
τοῦ Ἰωάννου, πού εἶναι τό τελευταῖο βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀλλά καί ὅλης
τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Εἶναι δύσκολο λέγαμε τό βιβλίο αὐτό στήν ἑρμηνεία του, γι᾽
αὐτό καί μέχρι τώρα κάναμε δύο εἰσαγωγικά κηρύγματα, γιά νά μπορέσουμε

στήν συνέχεια νά τό καταλάβουμε καλύτερα. Πραγματικά, τά ὅσα εἰσαγωγικά
σᾶς εἶπα μέχρι τώρα γιά τήν Ἀποκάλυψη ἦταν ἑρμηνευτικά κλειδιά, γιά νά κατανοήσουμε καλύτερα τό βιβλίο αὐτό. Καί τό σημερινό μου κήρυγμα θά εἶναι καί
αὐτό πάλι εἰσαγωγή στήν Ἀποκάλυψη, στό πνεῦμα τοῦ βιβλίου αὐτοῦ.
2. Στό προηγούμενο κήρυγμά μου, ἀδελφοί μου, σᾶς εἶπα ὅτι τό κεντρικό θέμα
τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκάλυψης εἶναι ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Καί κατά
πρῶτον τό βιβλίο αὐτό λέγει γιά τά γεγονότα ἐκεῖνα, πού θά προηγηθοῦν τῆς
παρουσίας αὐτῆς τοῦ Χριστοῦ. Γιά τά γεγονότα αὐτά δέν μιλάει μόνο ἡ Ἀποκάλυψη, ἀλλά τά διαβάζουμε καί στό 24ο κεφάλ. τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου
καί στό 13ο κεφάλ. τοῦ κατά Μᾶρκον Εὐαγγελίου καί στό 21ο κεφάλ. τοῦ κατά
Λουκᾶν Εὐαγγελίου καί στό 2ο κεφάλ. τῆς Β´ πρός Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολῆς
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἀλλά καί στήν Παλαιά Διαθήκη. Ἐνῶ ὅμως τά ὅσα
γράφει ἡ Καινή Διαθήκη γιά τά γεγονότα αὐτά, τά προγνωστικά τῆς Δεύτερης
Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, εἶναι εὐνόητα καί σχεδόν σαφῆ, στήν Παλαιά Διαθήκη
χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Ὅταν ἡ Παλαιά Διαθήκη μιλάει γιά τήν Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, μπορεῖ νά ἐννοεῖ εἴτε τήν Πρώτη εἶτε τήν Δευτέρα Παρουσία,
ἤ καί τίς δύο μαζί. Γι᾽ αὐτό ὁ λόγος συγχέεται. Θά σᾶς πῶ ἕνα παράδειγμα, χριστιανοί μου γιά νά νοήσετε αὐτό πού λέγω: Ὅταν ἀπό μεγάλη ἀπόσταση βλέπουμε δυό βουνά, μᾶς φαίνεται ὅτι τά βουνά αὐτά εἶναι κολλητά. Ἔτσι καί ἐδῶ:
Ὁ προφήτης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης βλέπει ἐν Πνεύματι τό ἕνα «βουνό», τήν
Πρώτη δηλαδή Παρουσία τοῦ Χριστοῦ· καί ἐν Πνεύματι πάλι βλέπει καί τό δεύτερο «βουνό», τήν Δευτέρα δηλαδή Παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί ἐκφράζει καί τίς
δυό Παρουσίες μαζί, μέ τίς ἴδιες λέξεις. Τό φαινόμενο αὐτό στή θεολογία λέγεται
«Συνόρασις».
3. Στό προηγούμενο κήρυγμα εἴπαμε ὅτι τά γεγονότα, τά πρίν ἀπό τήν Δευτέρα
Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, λέγονται «Σημεῖα». Καί λέγονται ἔτσι, εἴπαμε, γιατί
μᾶς ὁδηγοῦν κάπου ἀλλοῦ. Μᾶς ὁδηγοῦν στή μετάνοια. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης, ὁ
Πρόδρομος καί Βαπτιστής τοῦ Κυρίου μας γιά τήν Πρώτη Παρουσία τοῦ Χριστοῦ κήρυττε στούς ἀνθρώπους καί ἔλεγε: «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία
τῶν οὐρανῶν». Ἀλλά μέ βάση τό φαινόμενο τῆς «Συνόρασης», πού εἴπαμε προηγουμένως, τό ἴδιο κήρυγμα ἁρμόζει καί γιά τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ.
Γι᾽ αὐτό καί τό κήρυγμα τῆς Ἀποκαλύψεως, πού μιλάει διά τῶν «Σημείων» της
γιά τήν Δευτέρα τοῦ Χριστοῦ Παρουσία, τό κήρυγμά της, λέγω, εἶναι καί αὐτό
ἡ μετάνοια.
4. Τά πρίν ἀπό τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ γεγονότα, ὅπως θά τά
δοῦμε στή μελέτη μας αὐτή, εἶναι φοβερά. Καί οἱ προφῆτες στήν Παλαιά Δια2

θήκη, προτοῦ νά μιλήσουν γιά τήν ἔλευση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, μιλᾶνε πρῶτα
γιά ἀναταραχές στό σύμπαν, ὅπως ἁρμόζει γιά τήν θεοφάνεια, πού πρόκειται νά
ἐπακολουθήσει. Ἔτσι ὁ προφήτης Ἀμώς παριστάνει κάπου τήν ἄψυχη κτίση νά
τρέμει καί νά θρηνεῖ, ὅταν μιλάει ὁ Θεός. Λέγει: «Ὁ Κύριος βρυχᾶται ἀπό τήν
Σιών καί ἀκούεται ἡ φωνή Του ἀπό τήν Ἰερουσαλήμ. Μαραίνονται τά βοσκοτόπια
καί ξηραίνεται ἡ κορυφή τοῦ Καρμήλου» (Ἀμώς 1,2)!
Ἀλλά ἄν εἶναι φοβερά καί τρομερά τά «Σημεῖα» τῆς Ἀποκάλυψης γιά τούς
ἁμαρτωλούς γιά νά τούς κεντρίσουν σέ μετάνοια, τί θά γίνουν τά πιστά παιδιά
τοῦ Θεοῦ, οἱ ἀκόλουθοι τοῦ «ἐσφαγμένου Ἀρνίου»; Θά ἔχουν καί αὐτοί τήν ἀγωνία
καί τόν φόβο ὅτι θά συμπαρασυρθοῦν καί αὐτοί στήν καταστροφή; Ὄχι! Γιά τά
παιδιά Του ὁ Θεός λαμβάνει εἰδική μέριμνα. Ἐδῶ, χριστιανοί μου, πρέπει νά σᾶς
πῶ αὐτό τό ὡραῖο καί γλυκό πού παρατηροῦμε στήν Ἀποκάλυψη γιά τά παιδιά
τοῦ Θεοῦ. Στήν Ἀποκάλυψη, μετά ἀπό τήν παρουσίαση ὁρισμένων τρομερῶν
«Σημείων», διακόπτεται ἀπότομα ἡ συνέχεια καί παρεμβάλλεται μιά ἤρεμη καί
παρήγορη σκηνή, πού ἀναφέρεται στήν τύχη τῶν πιστῶν. Ἔτσι μετά τήν λύση
τῶν 6 σφραγίδων (6,1-17) ἔχουμε μιά μεγάλη περικοπή (7,1-17), πού ἀναφέρεται στήν ἐξαιρετική θέση τῶν ἐκλεκτῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ· καί ἔπειτα ἀκολουθεῖ ἡ λύση τῆς ἕβδομης σφραγίδας. Τό ἴδιο καί μετά τά ἕξι σαλπίσματα
(8,7-9,21. 10,1-11,14). Καί μετά τά φοβερά γεγονότα περί τοῦ Ἀντιχρίστου
(κεφ. 12-13) ἔχουμε καί ἐδῶ πάλι τήν τρυφερή καί παρήγορη εἰκόνα τοῦ Ἀρνίου
μέ τούς «ἑκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες» πιστούς, οἱ ὁποῖοι, ὅπως οἱ
ὀπαδοί τοῦ Ἀντιχρίστου ἔχουν τό σῆμα του στά μέτωπά τους (13,16), ἔτσι καί
αὐτοί, οἱ ἐκλεκτοί τοῦ Ἀρνίου, ἔχουν «τό ὄνομα Αὐτοῦ καί τό ὄνομα τοῦ Πατρός
Αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν» (14,1). Εἶναι κανόνας σχεδόν στό
βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης νά ξεκουράζει τόν ἀναγνώστη της – ἤ τόν θεατή της
καλύτερα, ἀφοῦ πρόκειται γιά δράμα – μέ μιά παραμυθητική περικοπή πού μιλάει
γιά τήν ἀσφάλεια καί τήν μακαριότητα τῶν πιστῶν.
5. Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου λοιπόν, χριστιανοί μου, ἐνῶ ἔχει συνταρακτικές
περικοπές μέ φοβερά γεγονότα γιά τούς ἀσεβεῖς, ὅμως ἔχει παρήγορες καί γλυκές
περικοπές γιά τά παιδιά τοῦ Θεοῦ, γιά τούς εὐσεβεῖς, καί θέλει νά τούς βεβαιώσει
ὅτι δέν πρέπει νά φοβοῦνται γιά τίποτε, γιατί ὁ Θεός φροντίζει γι᾽ αὐτούς καί
τούς ἔχει στήν προστασία Του. Ἄρα δέν εἶναι καθόλου σωστό καί καθόλου σύμφωνο μέ τό πνεῦμα τῆς Ἀποκάλυψης αὐτό πού παρατηροῦμε συνήθως, τό νά φοβοῦνται καί νά τρέμουν οἱ πιστοί χριστιανοί ἀπό τά συντελούμενα φοβερά γεγονότα
τῆς κάθε ἐποχῆς. Ἄς φοβοῦνται οἱ ἄπιστοι, «οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα» (Α´ Θεσ.
4,13), γιατί δέν ἔχουν ποῦ νά ἀκουμπήσουν· ἄς φοβοῦνται οἱ βλάσφημοι καί οἱ
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ἀσεβεῖς γιά τά ἄνομα ἔργα τους. Ἐμεῖς οἱ πιστοί, οἱ ὁποῖοι κοινωνοῦμε τό Αἷμα
τοῦ ἐσφαγμένου Ἀρνίου, ὄχι, δέν πρέπει νά φοβούμεθα καί νά τρέμουμε. Γιά μᾶς
τούς πιστούς ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ δέν θά εἶναι τρομερό γεγονός,
ἀλλά εὐχάριστο, χαροποιό, ὅπως ἔτσι ἦταν καί ἡ Πρώτη Παρουσία Του. Γι᾽ αὐτό
καί λέμε καί ψάλλουμε «...ἵνα τάς δύο σκιρτῶν μεγαλύνω ἀγαθέ Παρουσίας Σου».
Ἀπό τό ἄλλο κήρυγμα θά μποῦμε, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, σ᾽ αὐτό τό ἴδιο τό βιβλίο
τῆς Ἀποκάλυψης.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Β´
ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
(Ἀπό τόν Νέο Συναξαριστή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
Ἱερά Μονή Σίμωνος Πέτρας)
– Μάρτυρες ἤπιαν θανάσιμο δηλητήριο χωρίς νά βλαβοῦν: Οἱ δήμιοι ὑποχρέωσαν τήν ἁγία Φωτεινή τήν Σαμαρείτιδα καί τήν συνοδεία της νά πιοῦν τό
δηλητήριο πού εἶχε ἑτοιμάσει ἕνας μάγος, ὀνόματι Λαμπάδιος. Διαφυλάχθηκαν
ὅμως σῶες καί ὁ μάγος τούς ἔδωσε τότε ἕνα ἀκόμη ἰσχυρότερο δηλητήριο. Ὅταν
καί αὐτό στάθηκε ἀνίκανο νά τίς βλάψει, ὁ μάγος πίστευσε στόν Χριστό, ἔκαψε
τά βιβλία του, βαπτίσθηκε καί ἔλαβε τό ὄνομα Θεόκλητος (Φεβρ. ΚΣΤ´, σελ.
291).
– Ἐπίσκοπος σέ εἰδωλολατρική ἐπαρχία: Ὁ νέος ἐπίσκοπος Πορφύριος
συγκέντρωσε τούς χριστιανούς τῆς ἐπαρχίας του, πού δέν ἦσαν περισσότεροι ἀπό
διακοσίους ὀγδόντα, ὅρισε νηστεία καί τέλεσε ἀγρυπνία. Τό πρωί, μετά τήν λιτανεία πού περιῆλθε τήν πόλη, ὁ Θεός ἐπανέλαβε τό θαῦμα τοῦ προφήτη Ἠλία
καί ἔφερε εὐεργετική βροχή. Ἑκατόν εἴκοσι ἑπτά εἰδωλολάτρες μεταστράφηκαν
τότε ἀναφωνώντας: « Ὁ Χριστός μόνος Θεός, αὐτός μόνος ἐνίκησεν» (Φεβρ.
ΚΣΤ´, σελ. 287).
– Ὅραμα στόν Γολγοθᾶ μέ τόν Εὐγνώμονα Ληστή: Ὁ ἅγιος Πορφύριος
ἐπίσκοπος Γάζης ἦταν πρῶτα πολύ ἄρρωστος ἀλλά μετά ἀπό μιά ἐκστατική
ἐμπειρία του πάνω στόν Γολογοθᾶ ἔγινε ἐντελῶς καλά. Κατά τήν ἐμπειρία του
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αὐτή εἶχε δεῖ τόν Εὐγνώμονα Ληστή νά κατεβαίνει ἀπό τόν σταυρό γιά νά τόν
ὁδηγήσει πρός τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος τοῦ παρέδωσε τό Τίμιο Ξύλο γιά νά τό φυλάξει (Φεβρ. ΚΣΤ´. σελ. 285).
– Ἐπίσκοπος γνώστης τῆς Ἁγίας Γραφῆς: Ὅταν ὁ ἅγιος Πορφύριος ἔφθασε
σέ ἡλικία σαράντα πέντε ἐτῶν, ὁ ἐπίσκοπος Ἰεροσολύμων Πραΰλιος ἔχοντας
ἀκούσει περί αὐτοῦ ἐγκώμια γιά τήν πραότητά του, τήν φιλανθρωπία του καθώς
καί τό χάρισμα πού εἶχε στήν ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τόν χειροτόνησε πρεσβύτερο, παρά τήν θέλησή του, καί τοῦ ἐμπιστεύθηκε τήν φύλαξη τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ τοῦ Σωτῆρος... Γνωρίζοντας τήν ταπεινοφροσύνη τοῦ σταυροφύλακος,
ὁ Ἰωάννης τόν κάλεσε στήν Καισάρεια μέ πρόσχημα τήν ἑρμηνεία ἑνός δυσνοήτου
ἐδαφίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς, στήν πραγματικότητα ὅμως γιά νά χειροτονηθεῖ ἐπίσκοπος (Φεβρ. ΚΣΤ´, σελ. 286).
– Ὡς μία νύμφη ἡ ἐπισκοπή: Ὁ Πορφύριος πρό τῆς κλήσεώς του ἀπό τόν
Ἀρχιεπίσκοπο Ἰωάννη διά να γίνει ἐπίσκοπος προειδοποιήθηκε τήν προηγούμενη
νύχτα ἀπό τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος τοῦ δήλωσε ὅτι θά τοῦ ἐμπιστευόταν ταπεινή,
ἀλλά ἐνάρετη γυναίκα, γνήσια «ἀδελφή του». Ἦταν ἡ ἐπισκοπή τῆς Γάζης
(Φεβρ. ΚΣΤ´, σελ. 286).
– Σκοπός τῶν ἀντιχρίστων νά ἐξοντώσουν τόν ἐπίσκοπο γιά νά ἐξαφανίσουν τήν ποίμνη: Ὁ ἐπίσκοπος εἶναι ἡ κορυφή, αὐτός εἶναι ὁ διδάσκαλος, γι᾽
αὐτό αὐτόν ἤθελαν νά ἐξοντώσουν οἱ διῶκτες. Ἔτσι ὁ εἰδωλολάτρης διοικητής
Πούπλιος ἔλεγε: «Ὅσο δέν ἔχουμε στά χέρια μας τόν ἐπίσκοπο, δέν μποροῦμε
νά κάνουμε τίποτε ἐναντίον τῶν χριστιανῶν» (Φεβρ. ΚΗ´, σελ. 307).
– Ἁπλός μοναχός σωφρόνησε τόν ἐκληματία τσάρο: Κατά τήν Μεγάλη
Τεσσαρακοστή τοῦ ἔτους 1570, ὁ τσάρος Ἰβάν Δ´ ὁ Τρομερός, ἐπιστρέφοντας
ἀπό τό Νόβγκοροντ, τό ὁποῖο εἶχε πυρπολήσει καί αἱματοκυλίσει, ἔφθασε ὅλος
ὀργή καί μανία στό Πσκώφ μέ τήν πρόθεση νά πράξει τά ἴδια. Ὁ μακάριος Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ζοῦσε πολλά χρόνια στήν πόλη γυμνός, ὑποκρινόμενος τόν σαλό
γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, πῆγε στόν διοικητή καί τοῦ συνέστησε νά ὑποδεχθεῖ
τόν τσάρο μέ τιμές, ὅπως συνηθιζόταν, παραθέτοντας κατά μῆκος τῶν δρόμων
τραπέζια μέ ψωμί καί ἁλάτι. Μετά τήν Λειτουργία στήν Ἐκκλησία, ὁ τσάρος
πού ἐπαιρόταν γιά τίς ἀνατάσεις τῆς εὐλάβειάς του κάλεσε τόν ἅγιο νά τοῦ ζητήσει τήν εὐλογία του. Ὁ Νικόλαος παρουσιάσθηκε στόν ἡγεμόνα προσφέροντάς
του ἕνα κομμάτι κρέας πού ἔσταζε αἷμα. Ἐξοργισμένος ὁ τσάρος φώναξε: «Ἐγώ
εἶμαι χριστιανός, δέν τρώω κρέας τήν Σαρακοστή!» – «Τό αἷμα τῶν χριστιανῶν,
ὅμως, τό πίνεις μιά χαρά!», ἀποκρίθηκε ὁ Νικόλαος. Ὁ Ἰβάν, ἀποστομωμένος,
ἦλθε τότε στά συγκαλά του καί παραιτήθηκε ἀπό τά σχέδια νά σφαγιάσει τόν
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πληθυσμό. Ἕνας αὐτόπτης μάρτυς τῆς σκηνῆς ἔγραψε: «Ἀφοῦ πῆρε τό μάθημά
του, ὁ τσάρος ἔφυγε ἀπό τήν πόλη σάν νά εἶχε τραπεῖ σέ φυγή μπροστά σέ ἕναν
ὁλόκληρο στρατό. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἕνας ταπεινός ζητιάνος, ὁ Νικόλαος ὁ διά
Χριστόν σαλός, ἄφησε ἄναυδο καί κυνήγησε τόν τσάρο πού εἶχε ὑπό τίς διαταγές
του χιλιάδες στρατιῶτες» (Φεβρ. ΚΗ´, σελ. 313. 314).
– Ἅγιο μοναστικό κοινόβιο ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ ὁσίου Δαυϊδ, Ἐπισκόπου Οὐαλίας: Τά πάντα ἦσαν κοινά καί ἄν κάποιος ἀδελφός τολμοῦσε νά
πεῖ δικό του ὁποιοδήποτε ἀντικείμενο, ὑποβαλλόταν σέ αὐστηρή τιμωρία. Ὑπακούοντας στόν πνευματικό τους πατέρα ὅπως στόν Θεό τόν ἴδιο, τοῦ ἀποκάλυπταν
ὅλους τούς λογισμούς καί προστατευμένοι χάρις στήν προσευχή του διαβιοῦσαν
ἀμέριμνα ἐν εἰρήνῃ. Ὅταν κανείς ζητοῦσε νά γίνει δεκτός ὡς μοναχός, ὄφειλε νά
μείνει δέκα ἡμέρες στήν πύλη τῆς μονῆς, δοκιμαζόμενος αὐστηρά σέ πολύ σκληρά
διακονήματα καί κάθε λογῆς προπηλακισμούς. Ἄν ἔδειχνε ὑπομονή καί ταπείνωση, τότε τόν ὑποδέχονταν οἱ ἀδελφοί καί τόν ἔθεταν ὑπό τήν καθοδήγηση ἑνός
γέροντα, ὁ ὁποῖος τοῦ δίδασκε τά μοναχικά ἤθη καί τήν ἐπιστήμη τῆς καθάρσεως
τῆς ψυχῆς (Μαρτ. Α´, σελ. 18).
– Ὁ Θεός προστατεύει τήν σεμνότητα τῶν μαρτύρων του: Δύο δήμιοι πλησίασαν νά γδύσουν τήν ἁγία ὁσιομάρτυρα Ἀντωνίνη καί τότε κατῆλθε αἴφνης ἐξ
οὐρανοῦ ἄγγελος Κυρίου καί τούς ἔτρεψε σέ φυγή (Μαρτ. Α´, σελ. 14).
– Ὁ λόγος περί Β´ Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ σώζει: Ἡ ἁγία Εὐδοκία ζοῦσε
σέ ἄκρα ἀκολασία ὡς τήν ἡμέρα πού ἕνας μοναχός ὀνόματι Γερμανός, ἐρχόμενος
στήν πόλη γιά δουλειές, κατέλυσε στό διπλανό σπίτι. Τό βράδυ, ἀφοῦ ἔψαλε τήν
ἑσπερινή ἀκολουθία στό δωμάτιό του τήν ὁρισμένη ὥρα, σάν νά βρισκόταν στό
μοναστήρι του, ὁ Γερμανός ἄρχισε νά διαβάζει μεγαλοφώνως ἕνα βιβλίο πού περιέγραφε τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως, τίς τιμωρίες τῶν ἁμαρτωλῶν καί τίς ἀνταμοιβές τῶν δικαίων. Ἀκούγοντας τά φοβερά αὐτά λόγια ἡ Εὐδοκία
συγκλονίστηκε, ἡ συνείδησή της ἀφυπνίστηκε ἀπό τήν χαύνωση στήν ὁποία τήν
εἶχαν βυθίσει τόσα χρόνια ἁμαρτίας καί ὅλοι τήν νύχτα θρηνοῦσε μέ ποταμούς
δακρύων (Μαρτ. Α´, σελ. 9).
– Προσευχή στόν Ναό: Ἡ ἁγία Δομνίνη ἐκ τῆς Συρίας πρίν ἀκόμη χαράξει,
μετέβαινε στόν γειτονικό Ναό καί ἀνέπεμπε ὕμνους καί προσευχές στόν Κύριο
τοῦ σύμπαντος μαζί μέ ὅλους τούς πιστούς, κρίνοντας ὅτι κανένας ἄλλος τόπος
δέν εἶναι καταλληλότερος γιά προσευχή ἀπό ἕναν Ναό ἀφιερωμένο στόν Κύριο.
Γιά τόν λόγο αὐτό ἀφοσιώθηκε στήν φροντίδα τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ καί ἔπεισε τήν
μητέρα καί τά ἀδέλφια της νά δαπανήσουν τήν περιουσία τους γιά τον ἐξωραϊσμό
του.
6

Μέσα στόν Ναό, ἐκτεθειμένη στά βλέμματα ὅλων, δέν κοιτοῦσε κανέναν καί
στεκόταν διαρκῶς μέ τό κεφάλι σκυμμένο στά γόνατα καί τό πρόσωπο καλυμμένο
μέ τρίχινο πέπλο, ὥστε νά μπορεῖ νά ἀναλύεται σέ δάκρυα ἐν μέσῳ τῶν ἀνθρώπων
ὡσάν νά βρισκόταν κατά μόνας (Μαρτ. Α´, σελ. 14).
– Καθημερινό κήρυγμα γιά τόν λαό τῆς ποίμνης του: Ὁ ἅγιος Αὐβῖνος,
ἐπίσκοπος Ἀνζέ, μοιράζοντας στόν λαό τήν θεία εὐσπλαγχνία μέ πλῆθος θαυματουργίες, μεριμνοῦσε γιά τό καθημερινό κήρυγμα, τόσο ἀπαραίτητο γιά τήν ψυχή,
ἔλεγε, ὅσο τό ψωμί γιά τό σῶμα (Μαρτ. Α´, σελ. 20).
– Ἀδελφός σωματικός καί ψυχικός φονιᾶς τῆς ἀδελφῆς του: Ὁ ἄθλιος
Σερμιλιανός γύμνωσε τήν ἀδελφή του, τήν παρθενομάρτυρα Εὐθαλία, τήν καταχτύπησε καί μετά τήν παρέδωσε σ᾽ ἕναν ὑπηρέτη γιά νά τήν ἀτιμάσει. Μόλις
ὅμως αὐτός τήν πλησίασε, τυφλώθηκε ἀπό τήν προσευχή τῆς ἁγίας, ἡ ὁποία
ἐπικαλέσθηκε τούς ἁγίους μάρτυρες σέ βοήθειά της. Ἐκτός ἑαυτοῦ τότε ὁ Σερμιλιανός ὅρμησε μέ τό ξίφος στό χέρι καί ὡς ἄλλος Κάιν ἔσφαξε τήν ἀδελφή του
(Μαρτ. Β´, σελ. 23).
– Ἀπό στήθους τήν Ἁγία Γραφή γνωρίζοντας καί τήν ἑρμηνεία της: Ὁ
ὅσιος Βαρσανούφιος τοῦ Τβέρ γνώριζε ὅλη τήν Ἁγία Γραφή ἀπό στήθους καί
εἰσέδυε τόσο βαθιά στό περιεχόμενό της, ὥστε ὁ Μητροπολίτης Φώτιος [2 Ἰουλ.]
τοῦ ζητοῦσε συχνά νά τοῦ ἑρμηνεύει δυσνόητα χωρία (Μαρτ. Β´, σελ. 31).
– Ὁ ἱερεύς αἰδέσιμος καί θαυμαστός καί στό δρόμο βαδίζων: Ὅταν ὁ
ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς περπατοῦσε στόν δρόμο, βαδίζοντας ἀργά καί μέ δυσκολία ἐξαιτίας τῆς ἀτελείωτης ὀρθοστασίας στήν Ἐκκλησία, τά παιδιά συνόδευαν ἐν πομπῆ, οἱ γυναῖκες ἔκαναν τόν σταυρό τους, οἱ ἄντρες ἀποκαλύπτονταν
καί παραμέριζαν γιά νά τοῦ κάνουν χῶρο νά περάσει. Οἱ ὁδηγοί ταξί φιλονικοῦσαν
ποιός θά τόν ἐξυπηρετοῦσε, βέβαιοι ὅτι τήν ἡμέρα πού θά τόν εἶχαν ἐπιβάτη θά
εἶχαν καλή εἴσπραξη (Μαρτ. Β´, σελ. 27).
– Νά μήν δέχεται ὁ ἱερεύς πρόσφορο ἀπό χριστιανούς πού ζοῦν στήν ἁμαρτία: Μία ἡμέρα μιά γυναίκα ἔφερε στόν ἅγιο Νικόλαο τόν Πλανᾶ ἕνα πρόσφορο
γιά τήν θεία Λειτουργία, ἀλλά ὁ ἅγιος δέν τό δέχτηκε λέγοντάς της: «Δέν δύναμαι
νά τό δεχτῶ ὅσο συζεῖς ἀστεφάνωτη» (Μαρτ. Β´, σελ. 27).
– Τόν ἱερέα νά τόν ἀπορροφᾶ ἡ θεία Λειτουργία: Ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ
Πλανᾶς ἄρχιζε τήν Θεία Λειτουργία κατά τίς ὀκτώ τό πρωί καί τελείωνε κατά
τίς δύο ἤ τρεῖς τό μεσημέρι. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἁγίας Προθέσεως μνημόνευε,
γιά δύο ἤ τρεῖς ὧρες, ὀνόματα ζώντων καί κεκοιμημένων γραμμένα σέ ἀναρίθμητα
χαρτάκια, προσεκτικά ἀραδιασμένα, πού τά κουβαλοῦσε πάντα μαζί του. Ὅταν
τοῦ ἔδιναν ὀνόματα γιά νά τά μνημονεύσει μέ κάποιο ὀβολό, ὁποιονδήποτε, τά
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μνημόνευε ἐπί πολλά χρόνια, καί μόλις τοῦ τό ζητοῦσαν, τελοῦσε ὁλονύκτιες
ἀγρυπνίες, παρακλήσεις, εὐχέλαια, χωρίς νά λογαριάζει χρόνο καί κόπο. Κατά
τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, στήν διάρκεια τῆς ὁποίας εἶχε ἀναγνώσει τρία
ἤ τέσσερα Εὐαγγέλια, ἀργά καί τρώγοντας τίς δύσκολες λέξεις χωρίς μολαταῦτα
νά προκαλεῖ ποτέ θυμηδία στό ἐκκλησίασμα, μνημόνευε ἕναν ἀτελείωτο κατάλογο
ἁγίων, σάν νά μήν ἤθελε νά παραλείψει κανέναν ἀπό τούς φίλους τοῦ Θεοῦ πού
παρίσταντο ἀοράτως. Συχνά μάλιστα, παιδιά καί εὐλαβικές ψυχές τόν εἶδαν ὑψωμένο πάνω ἀπό τό ἔδαφος τήν ὥρα πού ἱερουργοῦσε (Μαρτ. Β´, σελ. 26).
– Ζηλωτής ἐπίσκοπος: Ὑπακούοντας στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἅγιος Τσάδ,
ἐπίσκοπος Λίτσφιλντ, ἐπέδειξε σέ μικρό χρονικό διάστημα μεγάλο ἀποστολικό
ζῆλο γιά τήν κατήχηση τοῦ λαοῦ του, ἐπισκεπτόμενος πεζός τίς ἐνορίες του καί
συνδράμοντας τούς δεινοπαθοῦντες (Μαρτ. Β´, σελ. 33).
– Ἀπαγόρευση ἀγρυπνιῶν: Τήν ἐποχή τοῦ ἡγιασμένου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ
ἔκαναν τήν ἐμφάνισή τους κάποιες μεταρρυθμιστικές τάσεις δυτικοῦ τύπου στόν
χῶρο τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καί ὁ Μητροπολίτης Μελέτιος Μεταξάκης
ἀπαγόρευσε στόν κλῆρο τῆς πρωτεύουσας νά τελεῖ ἀγρυπνίες. Ἀναστατωμένος ὁ
ἅγιος προσευχήθηκε θερμά στόν Κύριο, ἐπί πέντε μερόνυχτα, γιά νά λάβει τήν
ἄδεια, ἡ ὁποία τελικά τοῦ χορηγήθηκε (Μαρτ. Β´, σελ. 26).
– Ἀνάσταση νεκροῦ ἀπό ἅγια λείψανα: Ἕνας νεκρός ἀναστήθηκε μπροστά
στά τίμια λείψανα τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου ἐπισκόπου Τβέρ (Μαρτ. Β´, σελ. 31).
– Μέ τήν προσευχή ἁγίου συντρίφθηκε τό εἴδωλο: Καθώς ἡ πόλη ὁλόκληρη
μέ τήν διαταγή τοῦ ἄρχοντα συνάχθηκε στό κάλεσμα τῶν κηρύκων, πολλοί κάτοικοι θυσίασαν στήν θεά Ἀρτέμιδα. Ὅταν ἦλθε ἡ σειρά τῶν τριῶν χριστιανῶν
στρατιωτῶν, ὁ Εὐτρόπιος προσευχήθηκε στόν Θεό, θυμίζοντάς Του τήν βοήθεια
πού εἶχε παράσχει ἄλλοτε στόν Προφήτη Δανιήλ στόν λάκκο τῶν λεόντων καί
πρόσφατα στόν ἅγιο Θεόδωρο. Μόλις τελείωσε τήν δέησή του, ἕνας φοβερός σεισμός συγκλόνισε τόν ναό καί συνέτριψε τό ἄγαλμα τῆς Ἀρτέμιδος, ἐνῶ ἀκουγόταν
φωνή ἐξ οὐρανοῦ πού σύστηνε στούς ἁγίους νά μεταμορφώσουν τόν ναό σέ ἐκκλησία. Οἱ περισσότεροι εἰδωλολάτρες διασκορπίσθηκαν κατατρομαγμένοι (Μαρτ.
Γ´, σελ. 36).
– Προσευχή μάρτυρος τόν ἔλυσε ἀπό τά δεσμά καί τόν θεράπευσε: Kαθώς
ὁ ἅγιος Μάρτυς Εὐτρόπιος σήκωνε τά μάτια στόν οὐρανό γιά νά εὐχαριστήσει
τόν Χριστό πού τούς ἀξίωσε νά πάθουν ὑπέρ τοῦ ὀνόματός Του, ἔγινε σεισμός,
λύθηκαν ἀπό τά δεσμά τους καί ἐμφανίσθηκε ὁ Κύριος περιστοιχιζόμενος ἀπό
μυριάδες ἀγγέλους· συνοδευόμενος ἀπό τόν ἅγιο μάρτυρα Θεόδωρο, τούς θεράπευσε τίς πληγές καί τούς γέμισε χαρά καί ἐμπιστοσύνη (Μαρτ. Γ´, σελ. 36).
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Γ´
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
Διδαχή ΙΑ´: Εὐχέλαιο, ἐξομολόγηση
καί προσευχή (5,13-18)
5,13 Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; Προσευχέσθω· εὐθυμεῖ τις; Ψαλλέτω. 14 Ἀσθενεῖ τις
ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ’
αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· 15 καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως
σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ. 16 Ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ παραπτώματα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε· πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. 17 Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν
ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς
γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ· 18 καὶ πάλιν προσηύξατο, καὶ ὁ οὐρανὸς ὑετὸν
ἔδωκε καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησε τὸν καρπὸν αὐτῆς.
5,13 Ὑποφέρει κάποιος μεταξύ σας; Ἄς προσεύχεται. Ἔχει χαρά ἄλλος; Ἄς ψάλλει.
14
Ἀσθενεῖ κάποιος μεταξύ σας; Ἄς προσκαλέσει τούς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας
νά προσευχηθοῦν γι᾽ αὐτόν καί νά τόν ἀλείψουν μέ λάδι στό ὄνομα τοῦ Κυρίου. 15 Καί
ἡ προσευχή τῆς Ἐκκλησίας1 θά σώσει τόν ἀσθενῆ καί θά τόν σηκώσει (ἀπό τήν κλίνη
τῆς ἀσθένειάς του) ὁ Κύριος. Καί ἄν ἔχει πράξει ἁμαρτίες θά τοῦ συγχωρεθοῦν.2
16
Νά ἐξομολογεῖσθε μεταξύ σας (ἄνθρωποι σέ ἀνθρώπους, οἱ λαϊκοί στούς πρεσβυτέρους) τά πταίσματα (σας) καί νά προσεύχεσθε ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλον, γιά νά συγχωρεθεῖτε. Ἔχει μεγάλη δύναμη ἡ δέηση τοῦ δικαίου ὅταν τήν ἀκούσει ὁ Θεός. 17 Ὁ
Ἠλίας ἦταν ἄνθρωπος, μέ τήν ἴδια φύση μέ ᾽μᾶς, καί προσευχήθηκε ἔντονα νά μή
βρέξει καί δέν ἔβρεξε ἐπί τῆς γῆς τρία ἔτη καί ἕξι μῆνες. 18 Καί πάλι προσευχήθηκε
καί ὁ οὐρανός ἔδωσε βροχή καί ἡ γῆ βλάστησε τόν καρπό της.
1. Ἤ, κατ᾽ ἄλλη ἑρμηνεία, «ἡ προσευχή μέ τήν ὁποία ζητεῖται ἔλεος».
2. Ἤ, κατά ἄλλη ἑρμηνεία, «Καί ἄν ἔχει κάνει ἁμαρτίες, θά θεραπευθεῖ».

1. Ἡ Διδαχή αὐτή ἔχει δύο θέματα: Τήν προσευχή ἑνός πιστοῦ κατ᾽ ἰδίαν προσευχομένου καί
τήν προσευχή πού κάνει ἡ Ἐκκλησία σέ μυστήριο. Καί θά μᾶς πεῖ ὁ Ἀδελφόθεος ὅτι ἡ μέν προσευχή τῆς Ἐκκλησία ἡ ἐν μυστηρίῳ ὁπωσδήποτε εἰσακούεται, ἡ δέ ἄλλη, ἡ ἀτομική προσευχή
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πραγματοποιεῖται ὑπό ὁρισμένες μόνο προϋποθέσεις. Στήν ἀρχή ὁμιλεῖ περί τῆς ἰδιωτικῆς προσευχῆς καί λέγει ὅτι ἄν κανείς πιστός ἔχει κάποια «κακοπάθεια», δηλαδή ἕνα κίνδυνο, μία δυσκολία, ἄς προσεύχεται. Ὁμοίως, ἄν ἄλλος ἔχει χαρά, ἄς ψάλλει (στίχ. 13).
2. ᾽Ιδιαιτέρως ὅμως ὁμιλεῖ ὁ Ἀδελφόθεος γιά τήν προσευχή τῆς Ἐκκλησίας σέ μυστήριο, συγκεκριμένα γιά τό μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ἐδῶ (στίχ. 14-16α). Ἡ περικοπή εἶναι πολύ σημαντική
γιατί εἶναι ἡ μόνη στήν ὁποία ἔχουμε σαφῆ μαρτυρία περί τοῦ Εὐχελαίου. Ἡ προσευχή σέ ἕνα
μυστήριο γίνεται ἀπό ὅλη μέν τήν Ἐκκλησία, ἀλλά ἀφορᾶ ἕνα μόνο πρόσωπο, αὐτόν (ἤ αὐτούς
σέ περίπτωση γάμου, γιά παράδειγμα) γιά τόν ὁποῖον γίνεται τό μυστήριο. Γι᾽ αὐτό καί λέγει
ἐδῶ ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὅτι οἱ πρεσβύτεροι, οἱ ὁποῖοι θά τελέσουν τό μυστήριο, «προσευξάσθωσαν
ἐπ᾽ αὐτόν» (στίχ. 14)· θά προσευχηθοῦν γι᾽ αὐτόν, γιά τόν ἀσθενῆ δηλαδή γιά τόν ὁποῖον τελεῖται
τό μυστήριο. Ἡ προσευχή στό μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου εἶναι διπλῆ: Πρῶτον μέν, ὑπέρ τῆς σωματικῆς του ὑγείας καί δεύτερον, ὑπέρ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν του. Γι᾽ αὐτό καί λέγει ἡ περικοπή
μας, «ἐγερεῖ αὐτόν (τόν ἀσθενῆ ἀπό τήν κλίνη τῆς ἀσθενείας του) ὁ Κύριος· κἄν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ» (στίχ. 15). Τό τελευταῖο πού εἶπε ὁ Ἀδελφόθεος «κἄν ἁμαρτίας ᾖ
πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ», μπορεῖ νά μήν ἀναφέρεται στήν ἐξομολόγηση στό μυστήριο, ἀλλά
νά ἔχει τήν ἑξῆς ἑρμηνεία: Καί σέ περίπτωση πού ὁ ἀσθενής διέπραξε ἁμαρτήματα καί αὐτά
ἔγιναν αἰτία τῆς ἀσθενείας του, καί στήν περίπτωση αὐτή θά θεραπευθεῖ ὁ ἀσθενής, ἄν βέβαια
ἔχει πίστη καί μετάνοια. – Ὁρατό σημεῖο τοῦ μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου εἶναι ἡ ἐπάλειψη τοῦ
ἀσθενοῦς μέ ἔλαιο («ἀλείψαντες αὐτόν ἐλαίῳ», στίχ. 14). Τό ἔλαιο ἐχρησιμοποιεῖτο ἀπό παλαιά
ὡς φάρμακο γιά τήν ἄλειψη τῶν ἀσθενῶν καί ἔτσι χρησιμοποιήθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία γιά τόν
μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου, ὡς δηλωτικό θεραπείας· ἔτσι καί γιά τό βάπτισμα ὡς δηλωτικό καθάρσεως χρησιμοποιήθηκε τό νερό.
3. Δύο ἀπορίες: (α) Ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος λέγοντας γιά τό ἀποτέλεσμα τῆς προσευχῆς τοῦ
μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου ἐκφράζεται μέ βεβαιότητα, ὅτι δηλαδή ὁπωσδήποτε θά ἔχουμε τό ποθητό ἀποτέλεσμα, τήν θεραπεία δηλαδή τοῦ ἀσθενοῦς καί τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν του (βλ.
στίχ. 15). Γιατί ἐκφράζεται ἔτσι; Αὐτό συμβαίνει γιατί ἡ προσευχή στό Εὐχέλαιο καί σέ ὁποιοδήποτε βέβαια ἄλλο μυστήριο εἶναι «εὐχή πίστεως» (στίχ. 15). Ἡ ἔκφραση αὐτή δέν σημαίνει
«ἡ προσευχή πού γίνεται μέ πίστη», ὅπως ἐσφαλμένα ἑρμηνεύεται, ἀλλά σημαίνει τήν προσευχή
πού κάνει ἡ Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία λέγεται καί «πίστη». Ἄς θυμηθοῦμε τό ὡραῖο ἐκεῖνο ἀπό
τόν κατηχητικό λόγο τοῦ Χρυσοστόμου «πάντες ἀπολαύετε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως (= τῆς
Ἐκκλησίας)». Ὅταν λοιπόν προσεύχεται ἡ Ἐκκλησία μέ μυστήριο πάντοτε ἀκούεται, ἔστω καί
ἄν εἶναι ἁμαρτωλός ὁ ἱερεύς πού τελεῖ τό μυστήριο. Ἀντιθέτως, ὅταν προσεύχεται κανείς κατά
μόνος, ἔστω καί ἄν εἶναι ἅγιος, πιθανόν νά μήν ἀκουστεῖ ἡ προσευχή του. Ὡς παράδειγμα ἔστω
ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ὁποῖος ἐπανειλημμένως (τρεῖς φορές) παρεκάλεσε τόν Κύριο νά τόν ἀπαλλάξει ἀπό τόν «ἄγγελο σατᾶν», πού τόν ἐβασάνιζε, καί ὅμως δέν εἰσακούστηκε ἡ προσευχή του
(βλ. Β´ Κορ. 12,8-9). Δόθηκε ὅμως στήν ἔκφραση «ἡ εὐχή τῆς πίστεως» καί ἡ ἄλλη εὐφυής
καί σοβαρή ἑρμηνεία ὡς «ἡ προσευχή μέ τήν ὁποία ζητεῖται ἔλεος καί φιλανθρωπία», ἐπειδή
πραγματικά «πίστις» σημαίνει στήν Ἁγία Γραφή καί «εὐσπλαγχνία».
(β) Γνωρίζουμε ὅτι τά ἁμαρτήματα συγχωροῦνται μέ τό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως. Γιατί
ὅμως λέγει ἐδῶ ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὅτι μέ τό μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου συγχωροῦνται καί τά ἁμαρτήματα τοῦ ἀσθενοῦς ὑπέρ τοῦ ὁποίου τελεῖται τό ἱερό μυστήριο; Βλ. τήν φράση «κἄν ἁμαρτίας
ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ» (στίχ. 15). Αὐτό συμβαίνει γιατί στό μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου
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ἐγίνετο καί ἐξομολόγηση τοῦ ἀσθενοῦντος, ὅπως ὑποδηλώνεται καί ἀπό τό ἀμέσως ἑπόμενο ἡμιστίχ. 16β, τό ὁποῖο ὁμιλεῖ γιά ἐξομολόγηση («ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τά παραπτώματα»), τήν
στό μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου βέβαια ἐξομολόγηση, ὅπως φαίνεται καί ἀπό τήν φράση τοῦ ἡμιστιχ.
«ὅπως ἰαθῆτε». [Δώσαμε ὅμως προηγουμένως καί ἄλλη ἑρμηνεία στήν φράση «κἄν ἁμαρτίας ᾖ
πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ», ὅτι δηλαδή ἡ φράση δέν ἀναφέρεται στήν ἐξομολόγηση ὑπό τοῦ
ἀσθενοῦς στόν μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου, ἀλλά στήν ἴαση τοῦ ἀσθενοῦς κατά τό μυστήριο, ἔστω
καί ἄν αὐτός διέπραξε ἁμαρτήματα προκαλέσαντα τήν ἀσθένειά του, γι᾽ αὐτό, μέ τήν ἑρμηνεία
αὐτή, τό «ἀφεθήσεται αὐτῷ» μεταφράζεται «θά τοῦ γίνει θεραπεία». Καί κατ᾽ ἄλλη ἑρμηνεία
πάλι, τό «ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τά παραπτώματα...ὅπως ἰαθῆτε» (στίχ. 16) δέν ἀναφέρεται
καί αὐτό στήν ἐξομολόγηση ὑπό τῶν ἀσθενούντων κατά τό Εὐχέλαιο, ἀλλά ἀναφέρεται στήν ἐξομολόγηση τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους γιά μεταξύ τους πταίσματα. Γι᾽ αὐτό ἐδῶ τό «ὅπως
ἰαθῆτε», μεταφράζεται, κατά τήν ἑρμηνεία αὐτή, «γιά νά συγχωρηθεῖτε».
4. Τέλος, στήν περικοπή μας θίγεται τό θέμα τοῦ μεμονωμένα προσευχομένου πιστοῦ (στίχ.
16β -18). Οἱ προϋποθέσεις γιά νά εἰσακουσθεῖ ἡ προσευχή τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ λέγονται στό
ἡμιστίχ. 16β: «Πολύ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη». Δηλαδή: Γιά νά εἰσακουσθεῖ ἡ προσευχή
του, πρέπει πρῶτον ὁ προσευχόμενος νά εἶναι «δίκαιος», ἐνάρετος καί ἅγιος· καί δεύτερον, πρέπει
ἡ προσευχή του νά εἶναι «ἐνεργουμένη» ἀπό τόν Θεό, στόν Ὁποῖο ἀπευθύνεται· δηλαδή, νά τήν
ἐκτελέσει ὁ Θεός, νά τήν εἰσακούσει. Αὐτό σημαίνει τό «ἐνεργουμένη». Νά γίνει εἰσακουστή ἡ
προσευχή ἀπό τόν Θεό. Γιατί εἶναι δυνατόν νά εἶναι μέν δίκαιος καί ἅγιος ὁ προσευχόμενος, ἀλλά
νά μήν εἰσακούσει ὁ Θεός τήν προσευχή του, ὅπως στήν περίπτωση τοῦ ἀποστόλου Παύλου πού
ἀναφέραμε. Στήν περίπτωσή μας, ὡς παράδειγμα δικαίου καί εἰσακουσθέντος στήν προσευχή
του φέρει ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος τόν προφήτη Ἠλία, ὁ ὁποῖος, γιά τόν συνετισμό καί τήν μετάνοια
τοῦ ἀποστάτου Ἰσραήλ, ἐζήτησε ἀπό τόν Θεό νά μή βρέξει. Καί δέν ἔβρεξε γιά τρία ἔτη καί ἕξι
μῆνες (στίχ. 17). Ἀλλά καί πάλι ὁ προφήτης Ἠλίας προσευχήθηκε καί ἔβρεξε ὁ οὐρανός καί
βλάστησε ἡ γῆ τόν καρπό της (στίχ. 18).

Ἱεραποστολή γιά τήν ἐπιστροφή
τῶν ἁμαρτωλῶν (5,19-20)
5,19 Ἀδελφοί, ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν,
20
γινωσκέτω ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν ἐκ
θανάτου καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν.
5,19 Ἀδελφοί! Ἄν ἕνας ἀπό σᾶς πλανηθεῖ μακρυά ἀπό τήν ἀλήθεια (τῆς πίστης)
καί κάποιος τόν ἐπιστρέψει, 20 νά εἶναι βέβαιος, ὅτι αὐτός πού ἐπέστρεψε ἕναν ἁμαρτωλό ἀπό τόν πλανεμένο δρόμο του, θά σώσει μία ψυχή ἀπό τόν θάνατο καί θά καλύψει
πλῆθος ἁμαρτιῶν.
Τήν ἐπιστολή του ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος τήν τελειώνει μέ τήν προτροπή νά ἐργαζόμεθα γιά
τήν ἐπιστροφή τῶν πεπλανημένων ἀδελφῶν. Ὅποιος πετύχει νά ἐπαναφέρει ἀπό τήν πλάνη στήν
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ἀλήθεια ἔστω καί ἕναν ἄνθρωπο, αὐτός ἔσωσε μιά ψυχή ἀπό τόν θάνατο καί ἔσβησε πλῆθος ἁμαρτημάτων καί τοῦ ἀνθρώπου πού ἐπέστρεψε, ἀλλά καί τά ἰδικά του ἁμαρτήματα (στίχ. 19-20).

Μέ τίς ἁγιογραφικές αὐτές περικοπές τελειώσαμε τήν μελέτη μας
στήν Ἐπιστολή τοῦ Ἀδελφοθέου Ἰακώβου καί θά συνεχίσουμε τίς διακοπεῖσες μελέτες μας στό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο καί τόν προφήτη
Ἠσαΐα. ᾽Ανακοινώνουμε ὅτι τήν ἐπιστολή τοῦ Ἰακώβου τήν παρουσιάζουμε αὐτήν τήν ἑβδομάδα σέ τρία βιβλία, ὅπως ἔτσι, μέ τήν Χάρη
τοῦ Θεοῦ, θά γίνεται καί στά ἄλλα βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, Παλαιᾶς
καί Καινῆς Διαθήκης. Τό πρῶτο βιβλίο περιέχει τόν σχολιασμό τῆς
Ἐπιστολῆς καί ἀνήκει στήν σειρά ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΓΡΑΦΗΣ. Τό δεύτερο βιβλίο περιέχει τό κείμενο καί τήν μετάφραση
κατά περικοπές καί τήν ἁπλή ἀνάλυση τῶν περικοπῶν αὐτῶν, στήν
σειρά Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (Λαϊκά ὑπομνήματα). Καί τό τρίτο βιβλίο
περιέχει τό κείμενο μόνο καί τήν μετάφραση τῶν περικοπῶν τῆς Ἐπιστολῆς γιά τόν ἁπλό ἀναγνώστη, στήν σειρά Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (Γιά
τόν λαό).

12

