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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
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Θέμα: Ἡμερήσιος λατρευτικός κύκλος προσευχῆς
1. Τά κηρύγματα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, πού ἀκοῦτε κάθε Κυριακή ἀπό
τούς ἱερεῖς σας στήν θεία Λειτουργία, ἀναφέρονται στήν Ὀρθόδοξη πίστη μας.
Πρέπει νά μάθουμε τήν πίστη μας καί νά εἴμαστε ἕτοιμοι καί τό αἷμα μας νά
χύσουμε γι᾽ αυτήν. Τήν ἅγια πίστη μας ἡ Ἐκκλησία μας τήν ἔκανε τραγούδι,
τήν ἔκανε ψαλμωδία θέλω νά πῶ, καί τήν ἔβαλε στήν θεία Λατρεία. Ναί, ἡ Λα-

τρεία μας, ἀγαπητοί μου, αὐτά, δηλαδή, πού ἀκοῦμε ἀπό τούς Ψάλτες μας στήν
Ἐκκλησία πού πηγαίνουμε, ἔχουν ὅλη τήν πίστη μας, ἔχουν ὅλα τά δόγματα
τοῦ «Πιστεύω» μας. Καί ἡ προσευχή πού κάνουμε μόνοι μας στό σπίτι μας πρέπει νά εἶναι ἡ ἴδια. Πρέπει νά ἐξαρτᾶται ἀπό τήν θεία Λατρεία καί νά μήν εἶναι
μόνο προσευχή γιά ἀτομικά μας αἰτήματα. Ἡ χριστιανική ζωή μας πρέπει νά
κινεῖται στούς κύκλους τῆς θείας Λατρείας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.
2. Πρῶτος κύκλος εἶναι ὁ ἡμερήσιος. Ἡ ἡμέρα, ἀγαπητοί μου, πρέπει νά ἀρχίζει ἀπό τόν Θεό καί νά τελειώνει μέ τόν Θεό. Πρέπει νά ἀρχίζουμε τήν ἡμέρα μέ
προσευχή καί νά τήν τελειώνουμε μέ προσευχή. Ὅταν ξυπνᾶμε τό πρωί πρέπει
νά λέμε τήν ὀρθρινή μας προσευχή. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου εἶναι μεγάλη. Τό
ἐννοῶ ὅτι δέν μπορεῖ νά λέτε ὅλη τήν Ἀκολουθία αὐτή, γιατί εἶστε ἐργαζόμενοι
ἄνθρωποι καί δέν ἔχετε χρόνο. Ἄς εἶναι καλά τά Μοναστήρια μας, πού κάνουν
καθημερινά τήν Ὀρθρινή Ἀκολουθία. Ἀλλά πρέπει νά βρίσκουμε καί ἐμεῖς στόν
κόσμο λίγο χρόνο γιά νά κάνουμε τήν πρωινή προσευχή μας. Ὅλα τά σπίτια τῶν
Ὀρθοδόξων, χριστιανοί μου, μαζί μέ τό ἱερό Εὐαγγέλιο, τά ἅγια εἰκονίσματα καί
τό καντήλι, πρέπει νά ἔχουν καί τήν ἱερή Σύνοψη. Στήν ἱερή Σύνοψη λοιπόν
ὑπάρχουν λίγα φύλλα πού ἔχουν τήν πρωινή προσευχή. Ὅ,τι μπορεῖτε, ἀνάλογα
μέ τόν χρόνο πού ἔχετε, διαβάστε ἀπό ἐκεῖ. Ὁπωσδήποτε πρέπει νά λέτε τό
«Ἐξεγερθέντες τοῦ ὕπνου προσπίπτομέν Σοι, ἀγαθέ...» καί τά ἄλλα δύο ἑωθινά
τροπάρια πού εἶναι στήν συνέχεια· νά λέτε ἐπίσης τόν ὕμνο τῆς Παναγίας μας
«Τήν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ...» καί τέλος νά λέτε τήν Δοξολογία. Στήν
πρωινή μας προσευχή πρέπει νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τήν νύχτα πού πέρασε
καί νά Τόν παρακαλοῦμε γιά τήν καινούργια μέρα πού μᾶς ἦλθε. Προσωπικά,
μαζί μέ τά ἄλλα πού λέγω στήν πρωινή μου προσευχή, λέγω καί αὐτά τά σύντομα
καί ἁπλᾶ λόγια: «Παναγία μου – λέγω – Σ᾽ εὐχαριστῶ γιά τήν καινούργια μέρα
πού μοὔδωκες. Εὐλόγησέ την νά εἶναι εἰρηνική καί ἀναμάρτητη. Νά μήν κάνω
κακό τήν ἡμέρα αὐτή καί νά μήν πάθω κακό». Καί τελειώνω λέγοντας: «Τήν
πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς Σέ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπό τήν σκέπην
Σου». Στήν ἀγκαλιά τῆς Παναγίας καί κάτω ἀπό τήν Σκέπη Της νά περνᾶμε
τίς ἡμέρες μας, ἀδελφοί μου.
3. Τέλείωσε ἡ ἡμέρα καί ἦλθε ἡ ἑσπέρα. Μέ τήν ἑσπέρα ἀρχίζει ἡ ἄλλη ἡμέρα
καί γι᾽ αὐτό κάνουμε μιά ἄλλη Ἀκολουθία πού τήν λένε Ἑσπερινό. Καί ἐδῶ θά
πῶ πάλι: Ἄς εἶναι καλά τά εὐλογημένα Μοναστηράκια μας πού κάνουν κάθε
μέρα τόν Ἑσπερινό καί κρατοῦν τήν παράδοση τῆς ὀρθόδοξης Λατρείας μας.
Ἀλλά καί ἐμεῖς, χριστιανοί μου, στόν κόσμο πρέπει νά κάνουμε Ἑσπερινό, ἔστω
κάτι ἀπό τήν Ἀκολουθία αὐτή. Ἀπό τήν Σύνοψη πάλι, κατά τίς 6 τό ἀπόγευμα,
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νά λέτε κάθε μέρα διαβαστά τό «Φῶς ἱλαρόν» καί τό «Καταξίωσον, Κύριε, ἐν
τῇ ἑσπέρᾳ ταύτῃ ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς...». Αὐτό τό λίγο καί μικρό
πού θά κάνετε μόνοι σας σᾶς δένει μέ τήν Ἐκκλησία, γιατί ἡ Ἐκκλησία ἔκανε
τίς προσευχές αὐτές.
4. Καί προτοῦ νά κοιμηθεῖτε τό βράδυ, πάλι νά κάνετε τήν προσευχή σας.
Εἶναι πολύ ἀναγκαία ἡ βραδυνή προσευχή, χριστιανοί μου, πιό ἀναγκαία ἀπό τίς
ἄλλες. Καί ξέρετε ποιό εἶναι τό μυστικό; Τό μυστικό εἶναι ὅτι τήν νύχτα ἐμεῖς
κοιμώμαστε, ἀλλά ὁ ἐχθρός μας διάβολος δέν κοιμᾶται. Καί ὁ τρισκατάρατος
αὐτός ἐκμεταλλεύεται τήν νύχτα στόν ὕπνο μας τό ὑποσυνείδητό μας, πού δέν
κοιμᾶται, καί πετάει σ᾽ αὐτό τήν «σαβούρα» του ὡς ἀκάθαρτους λογισμούς καί
ἐπιθυμίες. Γι᾽ αὐτό λοιπόν εἶναι ἀναγκαία ἡ προσευχή μας πρίν ἀπό τόν ὕπνο·
καί τό νόημα τῆς προσευχῆς αὐτῆς εἶναι ὅτι παραδίδουμε καί τήν ψυχή καί τό
σῶμα μας στόν Θεό, γιά νά μᾶς προστατέψει ἀπό τόν πονηρό. «Ἀπόδειπνο» λέγεται ἡ βραδυνή αὐτή προσευχή. Νά κάνετε, χριστιανοί μου, τό Ἀπόδειπνο μαζί
μέ ὅλη σας τήν οἰκογένεια. Ἐννοῶ καί τά παιδιά σας καί τά μικρούλια ἀκόμη
παιδάκια σας. Κι ἄν ἀπό τόν κόπο τῆς ἡμέρας δέν μπορεῖτε νά κάνετε ὅλο τό
Ἀπόδειπνο, κάνετε κάτι ἀπό αὐτό. Ἰδιαίτερα συνιστῶ νά λέτε τό «Πιστεύω», τό
«Ἄσπιλε, ἀμόλυντε...» καί τό «Καί δός ἡμῖν, Δέσποτα...».
5. Ἔρχεται ἡ νύχτα. Σᾶς εὔχομαι νά ἔχετε ὕπνο τήν νύχτα, γιατί εἶναι ἀναγκαῖος ὁ ὕπνος, γιά σᾶς τούς ἐργαζόμενους ἰδιαίτερα, ἀλλά καί γιά ὅλους μας.
Τόσο πολύ εἶναι ἀναγκαῖος ὁ ὕπνος, ὥστε τά κείμενά μας τόν λένε «φυσίζωο»,
γιατί δίνει ζωή· καί ἀκόμη ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει εἰδική εὐχή πού διαβάζει ὁ
ἱερεύς στόν ἄνθρωπο πού δέν ἔχει ὕπνο. Ἀλλά ἄν ποτέ, χριστιανοί μου, ἔχετε
ἀϋπνία, τότε, ἔτσι ὅπως εἶστε ξαπλωμένοι στό κρεββάτι, νά κάνετε ἀπό μέσα
σας προσευχή καί νά λέτε τό τροπάριο «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ
τῆς νυκτός...». Γιατί τήν νύχτα γίνεται μιά ἄλλη Ἀκολουθία προσευχῆς, πού
τήν λέμε Μεσονυκτικό. Καί κύριο τροπάριο τοῦ Μεσονυκτικοῦ εἶναι τό «Ἰδού ὁ
Νυμφίος ἔρχεται...».
6. Τί ὡραῖα, χριστιανοί μου, νά κυλάει ἔτσι ἡ ἡμέρα μας καί ἡ νύχτα μας μέ
τόν Θεό. Θά ἔχουμε ἔτσι μιά γαλήνη ψυχῆς καί θά ζοῦμε τόν Παράδεισο πρίν ἀπό
τόν Παράδεισο. Ἀλλά στά Μοναστήρια μας, πού οἱ εὐλογημένοι Μοναχοί καί Μοναχές μας θέλουν ὅλη-ὅλη τήν ἡμέρα νά τήν ἔχουν ἀφιερωμένη στόν Θεό, κάνουν
καί ἄλλες προσευχές. Στήν Ἐκκλησία μας ὑπάρχει ἕνα ὡραῖο βιβλίο πού τό λέμε
Ὡρολόγιο. Λέγεται ἔτσι γιατί ἔχει τήν Ἀκολουθία τῶν «Ὡρῶν». Ὁ Δαυίδ εἶχε
πεῖ «ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ᾔνεσά σε», Θεέ μου (Ψαλμ. 118,164). Καί μέ βάση
τόν λόγο αὐτό τοῦ Δαυίδ ἡ Ἐκκλησία μας ἔκανε ἑπτά τίς λειτουργικές Ἀκολουθίες
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της. Πρώτη Ἀκολουθία εἶναι ἡ «Πρώτη Ὥρα». Τό πότε εἶναι οἱ «Ὧρες» θά τό
βρίσκετε μέ τό νά προσθέτετε τόν ἀριθμό 6. Πρώτη λοιπόν Ὥρα εἶναι 7 τό πρωί
(1+6=7). Τότε γίνεται ὁ Ὄρθρος. Ἔπειτα εἶναι ἡ «Τρίτη Ὥρα», δηλαδή, 9 τό
πρωί (3+6=9). Τήν ὥρα αὐτή ἔγινε ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 12 τό
μεσημέρι ἔχουμε τήν «Ἕκτη Ὥρα» (6+6=12). Αὐτήν τήν ὥρα σταυρώθηκε ὁ
Χριστός μας στόν Γολγοθᾶ γιά τήν σωτηρία μας καί ἔμεινε καρφωμένος τρεῖς
Ὧρες. Καί στίς 3 τό ἀπόγευμα εἶπε ὁ Ἐσταυρωμένος Χριστός μας τό «Τετέλεσται». Τότε γίνεται ἡ «Ἑνάτη Ὥρα» (9+6=3 μ.μ.). Τέλος, ἔχουμε τό ἀπόγευμα
τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Μεσονυκτικοῦ τά μεσάνυχτα, γιά τά ὁποῖα
σᾶς μίλησα. Αὐτός εἶναι ὁ ἡμερήσιος κύκλος τῆς προσευχῆς τοῦ χριστιανοῦ, ἀδελφοί μου. Ὅ,τι μπορεῖ ὁ καθένας ἄς κάνει, ἀρκεῖ νά τό κάνει μέ τήν καρδιά του.
Καί μήν ξεχνᾶτε τήν προσευχή μέ τά πέντε λόγια: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ
τοῦ Θεοῦ, ἐλέησέ με». Σᾶς παρακαλῶ εὔχεσθε καί γιά μένα νά μοῦ δίνει ὁ Κύριος
τήν Θεία Του Χάρη, ὅπως καί ἐγώ εὔχομαι γιά σᾶς.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Β´
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
Ι. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑΪΑΣ
(Σέ συνέχειες)
4. Κατά τῆς Μωάβ (15,1-16,14)
(α) Θρῆνος γιά τήν Μωάβ (15,1-9)
1. Ἡ περικοπή μας αὐτή εἶναι ὁ πρῶτος θρῆνος γιά τήν καταστροφή τῆς Μωάβ, γιατί στήν ἑνότητα
τῶν κεφ. 5.6, τῶν ἀναφερομένων στήν Μωάβ, ἔχουμε καί δεύτερο θρῆνο (16,6-12). Ὁ θρῆνος τοῦ προφήτου γιά τήν Μωάβ δικαιολογεῖται, γιατί οἱ Ἰουδαῖοι ἦταν συγγενεῖς μέ τούς Μωαβῖτες (βλ. Γεν.
19,30-38).
2. Στό ποίημα αὐτό ἀκοῦμε για τίς κατεστραμμένες, τήν μία μετά τήν ἄλλη, πόλεις τῆς Μωάβ,
ἀναφερομένων τῶν πόλεων αὐτῶν ἀπό Νότον πρός Βορρᾶν (στίχ. 1 ἑξ.). Ἀκόμη στήν περικοπή μας
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ἐδῶ ἀκοῦμε τόν γοερό θρῆνο τῆς ἰδίας τῆς Μωάβ γιά τό κακό πού τῆς συνέβηκε (στίχ. 2.4.8), ἐκφράζουν
δέ οἱ ἄνδρες της τήν θλίψη τους αυτή, ὅπως συνηθιζόταν τότε, μέ τό ξύρισμα τῶν κεφαλῶν τους, μέ
τήν κοπή τῶν γενείων τους (στίχ. 2) καί μέ τήν περιβολή σάκκων (στίχ. 3). «Οἱ καρδιές τους εἶναι λιποθυμισμένες» (κατά τό Ἑβρ. στίχ. 4β).
3. Ὁ προφήτης θρηνεῖ ἀκόμη γιατί βλέπει τούς φυγάδες Μωαβῖτες νά ἐγκαταλείπουν τήν πάτρια
γῆ τους καί νά ζητοῦν καταφύγιο γιά τήν σωτηρία τους (στίχ. 5), φέροντες μαζί τους καί ὅ, τι μποροῦσαν
νά μεταφέρουν ἀπό τά ὑπάρχοντά τους (στίχ. 7).
4. Δέν μποροῦμε νά ποῦμε πότε ἀκριβῶς χρονολογικά συνέβηκε ἡ καταστροφή τῆς Μωάβ στήν
ὁποία ἀναφέρεται ἡ περικοπή μας. Πιθανόν ἐπί Ἰεροβοάμ Β´ (βλ. Δ´ Βασ. 14,25) ἤ, κατά ἄλλους, τό
ἔτος 650 π.Χ., ὅταν στήν χώρα τῆς Μωάβ εἰσέβαλαν ἀραβικές φυλές καί τήν κατέστρεψαν.
Κείμενο Ο´

Ἑβραϊκό Κείμενο

1

15,1Προφητεία περί τῆς Μωάβ:
Ἡ Ἄρ τῆς Μωάβ κυριεύθηκε,
κατεστράφηκε σέ μία νύκτα!
Ἡ Κίρ τῆς Μωάβ κυριεύθηκε,
κατεστράφηκε σέ μία νύκτα!
2
Ἡ Δαιβών ἀνέβηκε στόν ναό της,
στούς ὑψηλούς τόπους της
γιά νά κλάψει·
Ἡ Μωάβ κλαίει γοερά γιά τήν Νεβώ
καί τήν Μεδεβά.
Ὅλες οἱ κεφαλές εἶναι ξυρισμένες
καί ὅλα τά γένεια εἶναι κομμένα.
3
Στούς δρόμους εἶναι
περιζωσμένοι σάκκους·
στά δώματα καί στίς πλατεῖες
ὅλοι θρηνοῦν
μέ δάκρυα πού πέφτουν κατά γῆς.
4
Ἡ Ἐσεβών καί ἡ ᾽Ελεαλή
κλαῖνε γοερά,
οἱ φωνές τους ἀκούγονται
σ᾽ ὅλο τόν δρόμο πρός τήν Ἰασσά.
Γι᾽ αὐτό κραυγάζουν
οἱ ὁπλοφόροι ἄνδρες τῆς Μωάβ
καί οἱ καρδιές τους εἶναι λιποθυμισμένες.
5
Ἡ καρδιά μου κραυγάζει
γιά τήν Μωάβ,
οἱ φυγάδες της πέταξαν
μέχρι τήν Σηγώρ

15, Νυκτός ἀπολεῖται ἡ Μωαβῖτις,
νυκτὸς γὰρ ἀπολεῖται τὸ τεῖχος τῆς
Μωαβίτιδος.
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Λυπεῖσθε ἐφ᾿ ἑαυτοῖς, ἀπολεῖται γὰρ
καὶ Δηβών, οὗ ὁ βωμὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἀναβήσεσθε κλαίειν· ἐπὶ Ναβαῦ τῆς Μωαβίτιδος ὀλολύζετε ἐπὶ πάσης κεφαλῆς
φαλάκρωμα, πάντες βραχίονες κατατετμημένοι·
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ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς περιζώσασθε
σάκκους καὶ κόπτεσθε, ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῆς καὶ ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς
καὶ ἐν ταῖς ῥύμας αὐτῆς πάντες ὀλολύζετε μετὰ κλαυθμοῦ.
4
Ὅτι κέκραγεν Ἐσεβὼν καὶ Ἐλεαλή,
ἕως Ἰασσὰ ἠκούσθη ἡ φωνὴ αὐτῶν· διὰ
τοῦτο ἡ ὀσφὺς τῆς Μωαβίτιδος βοᾷ, ἡ
ψυχὴ αὐτῆς γνώσεται.

5

Ἡ καρδία τῆς Μωαβίτιδος βοᾷ ἐν αὐτῇ
ἕως Σηγώρ· δάμαλις γάρ ἐστι τριετής·
ἐπὶ δὲ τῆς ἀναβάσεως Λουεὶθ πρός σε
κλαίοντες ἀναβήσονται, τῇ ὁδῷ Ἀρω5

νιεὶμ βοᾷ σύντριμμα καὶ σεισμός.

καί μέχρι τήν Ἀγλάθ Σελισία.
Ἀνεβαίνουν τόν δρόμο πρός τήν Λουείδ,
προχωροῦν κλαίοντες·
στόν δρόμο πρός τήν Χωροναΐμ
αὐτοί κλαίουν τήν καταστροφή τους.
6
Τά νερά τῆς Νιμρίμ στέρεψαν
καί τό χορτάρι ξεράθηκε·
ἡ χλόη μαράθηκε
καί τίποτε τό πράσινο δέν ἀπέμεινε.
7
Ἔτσι, τόν πλοῦτο πού ἀπέκτησαν
καί συγκέντρωσαν αὐτοί
τόν μεταφέρουν μακρυά,
πέρα ἀπό τήν κοιλάδα τῶν Ἰτεῶν.
8
Οἱ κραυγές τους ἠχοῦν κατά μῆκος
τῶν συνόρων τῆς Μωάβ,
οἱ ὀλολυγμοί τους φτάνουν
μέχρι τήν Ἐγλαΐμ,
ὁ θρῆνος τους μέχρι τήν Βήρ-Αἰλίμ.
9
Τά νερά τῆς Δειμών γέμισαν αἵματα,
ἀλλά θά φέρω κατά τῆς Δειμών
ἀκόμη περισσότερα:
Ἕνα λιοντάρι γιά τούς διασωθέντας
ἀπό τήν Μωάβ
καί γιά ἐκείνους πού παρέμειναν
στήν χώρα.

6

Τὸ ὕδωρ τῆς Νεμρεὶμ ἔρημον ἔσται, καὶ
ὁ χόρτος αὐτῆς ἐκλείψει· χόρτος γὰρ
χλωρὸς οὐκ ἔσται.
7

Μὴ καὶ οὕτως μέλει σωθῆναι; Ἐπάξω
γὰρ ἐπὶ τὴν φάραγγα Ἄραβας, καὶ λήψονται αὐτήν.
8

Συνῆψε γὰρ ἡ βοὴ τὸ ὅριον τῆς Μωαβίτιδος τῆς Ἀγαλείμ, καὶ ὀλολυγμὸς αὐτῆς
ἕως τοῦ φρέατος τοῦ Αἰλείμ.
9

Τὸ δὲ ὕδωρ τὸ Ρεμμὼν πλησθήσεται
αἵματος· ἐπάξω γὰρ ἐπὶ Ρεμμὼν Ἄραβας καὶ ἀρῶ τὸ σπέρμα Μωὰβ καὶ Ἀριὴλ
καὶ τὸ κατάλοιπον Ἀδαμά.

Τά ἑρμηνευτικά σχόλια τῆς περικοπῆς θά δοθοῦν στήν τελική ἔκδοση τοῦ
ὑπομνήματος.
ΙΙ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
(Σέ συνέχειες)

Τό νά ἀκουλουθεῖς τόν Ἰησοῦ (8,18-22)
1. Ὅσοι παίρνουν τήν ἀπόφαση νά ἀκολουθήσουν τόν Ἰησοῦ Χριστό πρέπει νά γνωρίζουν καλά ὅτι
ἀκολουθοῦν Ἐκεῖνον πού εἶναι πτωχότερος καί ἀπό τίς ἀλεποῦδες καί τά ὄρνεα (στίχ. 20). Ἔτσι σέ
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κάποιον γραμματέα πού ζήτησε ἀπό τόν Χριστό νά τοῦ γίνει ἀκόλουθός του, Αὐτός τοῦ εἶπε τήν ἀλήθεια
αὐτή (στίχ. 19-20). Ὅτι ἡ ζωή του δηλαδή πρέπει νά εἶναι πτωχή, ὅπως τέτοια εἶναι καί ἡ δική Του
ζωή. «Τοιούτους βούλομαι καί τούς ἐμούς ἀκολούθους εἶναι» (Ζιγαβηνός, MPG 129,292).
2. Φαίνεται, ὅπως ὑποθέτει ὁ Ζιγαβηνός, ὅτι ὁ γραμματεύς αὐτός ἦταν φιλάργυρος καί θά νόμισε ὅτι ὁ
Χριστός ἀπό τά θαύματα πού κάνει συγκεντρώνει χρήματα καί σάν ἀκόλουθός του αὐτός θά γινόταν κοντά
Του πλούσιος. Ἀλλλά γνωρίζοντας ὁ Χριστός, ὡς Θεός, τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων ἀπάντησε στόν γραμματέα αὐτόν ἀνάλογα μέ τόν σκοπό του καί τοῦ εἶπε: «Αἱ ἀλώπεκες φωλεούς ἔχουσι καί τά πετεινά τοῦ
οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δέ υἱός τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τήν κεφαλήν αὐτοῦ κλίνῃ» (στίχ. 20). Μερικοί ἑρμηνευτές, ἑρμηνεύοντες ἀναγωγικά τόν λόγον αὐτόν τοῦ Ἰησοῦ, λέγουν ὅτι εἶδε τήν ψυχή τοῦ γραμματέως νά πάσχει ὄχι μόνο ἀπό φιλαργυρία, ἀλλά καί ἀπό ἄλλα πάθη, γι᾽ αὐτό καί τοῦ ἀπάντησε ἔτσι. Ὡς
«ἀλώπεκες» καί «πετεινά» ὀνόμασε τούς δαίμονες, γιά τήν πονηριά τους καί γιατί ἐπιβουλεύονται τά
σπέρματα τῆς ἀρετῆς. Δηλαδή, σάν νά εἶπε στόν γραμματέα: Στήν ψυχή σου ἔχουν φωλιές καί κατασκηνώσεις οἱ δαίμονες καί ἄρα ἐγώ δέν βρίσκω σ᾽ αὐτή καμμία ἀνάπαυση!...
3. Καί μία ἄλλη περίπτωση ἔχουμε ἐδῶ στήν περικοπή μας, πού μᾶς λέγει πῶς πρέπει νά εἶναι οἱ ἀκόλουθοι τοῦ Ἰησοῦ. Σέ κάποιον ἄλλο πού ζήτησε ἀπό τόν Χριστό νά τοῦ ἐπιτρέψει νά πάει νά θάψει τόν πατέρα του καί μετά τόν ἀκολουθήσει (στίχ. 21), Αὐτός τοῦ ἀπάντησε: «Ἄφες τούς νεκρούς θάψαι τούς
ἑαυτῶν νεκρούς» (στίχ. 22). Δέν γνωρίζουμε ποιός εἶναι αὐτός ὁ δεύτερος πού θέλει νά γίνει ἀκόλουθος
τοῦ Χριστοῦ. Πάντως πρέπει νά τόν θαυμάσουμε, γιατί, ἄν καί ἐπρόκειτο γιά ἀναγκαιότατο θέμα (τό νά
θάψει τόν πατέρα του), ὅμως δέν τό ἔπραξε μόνος του, ἀλλά ρώτησε γι᾽ αὐτό τόν Χριστό. Καί μάλιστα
ὅταν ὁ Χριστός δέν τοῦ τό ἐπέτρεψε αὐτό, δέν ἔφυγε ἀπ᾽ Αὐτόν.
4. Ἀλλά, γιατί ὁ Χριστός δέν τοῦ ἐπέτρεψε νά πάει νά θάψει τόν πατέρα του; Θά ποῦμε γενικά ὅτι
ἐκεῖνος πού ἀφιερώνεται στό Θεό δέν πρέπει νά θεωρεῖ τίποτε ἄλλο ἀναγκαιότερο ἀπό τά ἱερά του καθήκοντα
καί μία ἄλλη ἐνασχόληση μέ γήινα πράγματα μπορεῖ νά τόν ἀποσπάσουν ἀπό τόν Θεό. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός
διέγνωσε ὅτι ἡ ἐπάνοδος τοῦ μαθητοῦ στόν οἶκο του γιά τήν ταφή τοῦ πατέρα του θά τοῦ ἦταν καταστρεπτική, γιατί μετά τήν ταφή θά ἦταν ἀνάγκη νά ἀσχοληθεῖ μέ διαθῆκες καί κληρονομιές καί διανομές,
πράγματα ξένα γιά τόν ἀφιερωμένον στόν Θεό. Ὅπως ὡραῖα τό λέγει ὁ Θεοφύλακτος, «μεθ᾽ ὅ δώσει τις
ἑαυτόν τῷ Θεῷ, οὐκ ὀφείλει στρέφεσθαι εἰς τά βιωτικά. Δεῖ μέν γάρ καί τούς γονεῖς τιμᾶν, ἀλλά τόν Θεόν
προτιμᾶν» (MPG 123,221). Ἀλλά, ἀπό τήν ἔκφραση τοῦ Ἰησοῦ «ἄφες τούς νεκρούς θάψαι τούς ἑαυτῶν
νεκρούς» φαίνεται, ὅπως ὑποθέτει καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ὅτι ὁ νεκρός πατέρας ἦταν ἄπιστος καί λοιπόν
«τίς μερίς πιστῷ μετά ἀπίστου;» (Β´ Κορ. 6,15). Τέλος, ἄς ἀκούσουμε οἱ μονάζοντες καί γενικά οἱ ἀφιερωμένοι στόν Θεό αὐτόν τόν φοβερό λόγο τοῦ Θεοφυλάκτου: «Εἰ δέ ἐκεῖνος οὐδέ τόν πατέρα θάψαι συνεχωρήθη, οὐαί τοῖς μετά τό μονάσαι εἰς πράγματα στρεφομένοις» (MPG 123,224).
5. Στήν περικοπή μας (στίχ. 20) ὁ Ἰησοῦς Χριστός καλεῖ τόν Ἑαυτό Του γιά πρώτη φορά «Υἱό ἀνθρώπου», δηλώντας μέ τήν ἔκφραση αὐτή ὅτι «κατά ἀλήθειαν σεσάρκωται καί οὐ κατά φαντασίαν, ὥς τινες
ὑπελάμβανον» (Ζιγαβηνός, MPG 129,293). Μέ τήν ἔκφραση αὐτή δηλώνει τόν Ἑαυτό του γιά Μεσσία
(βλ. Δαν. 7,13-14).

8,18 Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς πολλοὺς
ὄχλους περὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν
εἰς τὸ πέραν.
19
Καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν
αὐτῷ· διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι
ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.
20
Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· αἱ ἀλώπε-

8,18 Ὅταν δέ ὁ Ἰησοῦς εἶδε πολύ κόσμο
γύρω του, ἔδωσε ἐντολή νά περάσουν στό
ἀπέναντι μέρος.
19
Καί ἕνας γραμματεύς τόν πλησίασε καί
τοῦ εἶπε: «Δάσκαλε, θά σέ ἀκολουθήσω,
ὅπου καί ἄν πᾶς».
20
Καί ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: «Οἱ ἀλεποῦδες
7

κες φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ
οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν
κλίνῃ.
21
Ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
εἶπεν αὐτῷ· Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι
πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα
μου.
22
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀκολούθει
μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς
ἑαυτῶν νεκρούς.

ἔχουν φωλιές καί τά πτηνά τοῦ οὐρανοῦ
ἔχουν τόπους πού κουρνιάζουν. Ὁ Υἱός τοῦ
ἀνθρώπου ὅμως δέν ἔχει ποῦ νά κλίνει τό
κεφάλι του»
21
Ἕνας ἄλλος δέ ἀπό τούς μαθητές
του τοῦ εἶπε: «Κύριε, ἐπίτρεψέ μου
πρῶτα νά πάω νά θάψω τόν πατέρα μου».
22

Ἀλλά ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: «Ἀκολούθησέ
με καί ἄφησε τούς νεκρούς νά θάψουν
τούς δικούς τους νεκρούς».

Τά ἑρμηνευτικά σχόλια τῆς περικοπῆς θά δοθοῦν στήν τελική ἔκδοση τοῦ
ὑπομνήματος.

Γ´
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
(Σέ συνέχειες)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
1. Τί εἶναι ἡ Ἀρχαιολογία
Κατά τήν ἀρχαιότητα ὁ ὅρος «Ἀρχαιολογία» σήμαινε τόν λόγο γενικῶς περί τοῦ
ἀρχαίου κόσμου, κάθε γνώση, τήν ὁποία μποροῦσαν νά ἔχουν οἱ ἄνθρωποι γι᾽ αὐτόν1
Μέ αὐτήν τήν ἔννοια τῆς «γνώσεως τοῦ παρελθόντος» χρησιμοποίησε τόν ὅρο
«Ἀρχαιολογία» καί ὁ Ἰουδαῖος ἱστορικός Ἰώσηπος, ὡς τίτλο σέ ἕνα ἀπό τά ἔργα
του, τήν «Ἰουδαϊκή Ἀρχαιολογία», στήν ὁποία κατέγραψε τήν ἰουδαϊκή ἱστορία
μέχρι τό 66 μ.Χ.
1. Βλ. Πλάτωνος, Ἱππίας ὁ Μείζων 285D, Διοδώρου τοῦ Σικελιώτου, Βιβλιοθήκη Ἱστορική 1,4,
Διονυσίου Ἁλικαρνασσέως, Ἀρχαιολογία.
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Σήμερα ὅμως ἡ λέξη «Ἀρχαιολογία» δηλώνει τήν ἐπιστήμη πού ὡς ἀντικείμενό
της ἔχει τό παρελθόν τοῦ ἀνθρώπου, τό ὁποῖο μελετᾶ, ἀναλύει καί ἑρμηνεύει, ἐξετάζοντας τά λείψανα τοῦ παρελθόντος μέ ἰδιαίτερες μεθόδους ἐρεύνης. Ἔτσι λοιπόν τό ἔργο τοῦ Ἀρχαιολόγου ἔχει δύο πλευρές: (α) Τήν ἀνακάλυψη καί τήν
ἀποκατάσταση τῶν ἀρχαίων λειψάνων. Αὐτό συνήθως περιλαμβάνει ἀνασκαφές
στήν ὕπαιθρο ἤ τοὐλάχιστον συλλογή εὑρημάτων ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς γῆς.
Καί (β) τήν ἀνάλυση, τήν ἑρμηνεία καί τήν δημοσίευση τῶν λειψάνων αὐτῶν. Οἱ
περισσότερες ὧρες ἑνός ἀρχαιολόγου δαπανῶνται στήν ἑτοιμασία τῶν εὑρημάτων
γιά τήν δημοσίευσή τους.
Ἐπειδή σήμερα μάλιστα ἡ Ἀρχαιολογία ἔχει μεγάλη σημασία γιά τήν κατανόηση τοῦ βιβλικοῦ κειμένου, γι᾽ αὐτό ἡ Βιβλική Ἀρχαιολογία στίς Θεολογικές μας
Σχολές ἀποτελεῖ ἕναν ὑποτομέα τῆς Ἑρμηνευτικῆς Θεολογίας.
Πρέπει νά ποῦμε ὅτι ἡ Βιβλική Ἀρχαιολογία εἶναι μόνο ἕνας ἀπό τούς πολλούς
ὑπάρχοντες ὑποτομεῖς τῆς ἐπιστήμης τῆς Ἀρχαιολογίας. Ἀρχαιολογικές ἔρευνες
γίνονται σέ ὅλο τόν κόσμο, ἀλλά ἔρευνες σχετικές μέ τήν Βίβλο μόνο στήν Ἐγγύς
Ἀνατολή καί τίς περιοχές τῆς Μεσογείου μποροῦμε νά βροῦμε. Ὁ κοινός ἀρχαιολόγος δέν ἔχει σχεδόν κανένα ἐνδιαφέρον γιά τίς βιβλικές σπουδές.
Κατά τά παραπάνω ἕνας ἀρχαιολόγος εἶναι ἕνας ἱστορικός, ὁ ὁποῖος ὡς πηγές του
δέν ἔχει μόνο τά γραπτά κείμενα ἀλλά καί τά εὑρήματα τῶν ἀνασκαφῶν του. Καί
μέσα ἀπό τήν σύνθεση τῶν ἐπιπροσθέτων αὐτῶν στοιχείων πού λαμβάνει ἀπό τίς
ἀνασκαφές, ὁ ἀρχαιολόγος παρέχει μία πληρέστερη ἱστορία τοῦ ἀρχαίου πολιτισμοῦ.
Ἀποσαφήνιση τοῦ ὅρου «Βιβλική Ἀρχαιολογία»
Ἡ Ἀρχαιολογία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μαζί μέ τήν Ἀρχαιολογία τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀποτελεῖ τήν Βιβλική Ἀρχαιολογία.
Ὅταν οἱ ἱστορικοί τοῦ 19ου αἰ. ἄρχισαν νά χαίρονται γιά τόν πλοῦτο τῶν πληροφοριῶν πού ἔφερνε στό φῶς ἡ Ἀρχαιολογία τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς, οἱ Χριστιανοί ἄρχισαν νά διερωτῶνται σέ τί χρησίμευε αὐτό τό ὑλικό ἀπό τίς χῶρες τῆς Βίβλου γιά
τήν κατανόηση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἡ Βιβλική Ἀρχαιολογία προέκυψε ὡς μία ἀπάντηση σέ αὐτό τό ἐρώτημα.
Ἡ πιό σημαντική συνεισφορά τῆς Ἀρχαιολογίας στίς βιβλικές σπουδές εἶναι τό ὅτι
αὐτή μᾶς παρουσιάζει τό πολιτιστικό καί ἱστορικό πλαίσιο τῆς Βίβλου καί μᾶς προσφέρει γνώσεις γιά τούς λαούς, τούς τόπους καί τά γεγονότα, πού ἀναφέρονται
σ᾽αὐτήν καί ἔτσι τήν κατανοοῦμε καί τήν ἑρμηνεύουμε καλύτερα.
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Ἡ προσφορά τῆς Ἀρχαιολογίας στήν βιβλική ἑρμηνεία
Ἡ Παλαιστίνη, στήν ὁποία ἐγκαταστάθηκαν οἱ Ἑβραῖοι, ἑνώνει τήν Αἴγυπτο μέ
τήν Μεσοποταμία, τίς δύο μεγάλες αὐτές δυνάμεις στήν ἀρχαία Ἐγγύς Ἀνατολή.
Συνεπῶς, ὁ Ἰσραήλ ἦταν ἐπηρεασμένος ὄχι μόνο στόν τοπικό χαναανιτικό πολιτισμό,
ἀλλά ἐπίσης καί στούς πολιτισμούς τῶν γειτονικῶν ἐθνῶν. Ὁ Ἰσραήλ δέν λειτούργησε
μέσα σέ ἕνα πολιτιστικό κενό! Ἔτσι, καθώς διά τῶν ἀρχαιολογικῶν ἀνακαλύψεων
ἀποκαλύπτονται περισσότερο οἱ σχέσεις του μέ διαφόρους πολιτισμούς, μᾶς γίνονται
καί περισσότερο κατανοητά τά βιβλικά κείμενα.
Ὅπως εἶναι ἐπικίνδυνο νά ἑρμηνεύει κανείς ἕνα βιβλικό στίχο χωρίς νά ἐξετάζει τό
πλαίσιό του, ἔτσι εἶναι ὁμοίως ἐπικίνδυνο νά διαχωρίζεται ἀπό τό πολιτιστικό καί
ἱστορικό του πλαίσιο ἕνα ἐπεισόδιο τῆς Βίβλου. Αὐτό τονίζεται πολύ σήμερα ἀπό τούς
μελετητές τῶν Γραφῶν. Γιά παράδειγμα: Ὁ Ἀβραάμ ἔζησε στήν ἀρχαία Ἐγγύς Ἀνατολή. Μελετώντας τά κείμενα τῆς ἀρχαίας Νούζι καί ἄλλων πόλεων, μποροῦμε νά
νοήσουμε καλύτερα τόν Ἀβραάμ, γιατί οἱ ἐνέργειές του ἑρμηνεύονται καί ἀπό τά γεγονότα τῆς ἐποχῆς του καί ἀπό τά κοινωνικά πρότυπα, βάσει τῶν ὁποίων ἐνεργοῦσε.
Χωρίς νά κάνει κανείς μία τέτοια θεώρηση τῶν πραγμάτων, διατρέχει τόν κίνδυνο νά
παρερμηνεύσει τόν ἱερό ἄνδρα σέ πολλές του ἐνέργειες.
Βεβαίως, χρειάζονται πολλές προϋποθέσεις γιά μιά καλή ἑρμηνεία τῆς Βίβλου
καί μάλιστα χρειάζονται οἱ πνευματικές προϋποθέσεις. Εἶναι ὅμως ἀλήθεια ὅτι μέ
τά πολιτιστικά καί ἱστορικά στοιχεῖα πού μᾶς παρέχει ἡ Ἀρχαιολογία κατανοοῦμε
καλύτερα τήν Βίβλο. Λόγου χάριν, τώρα πού ἡ χαναανιτική θρησκεία εἶναι περισσότερο γνωστή, μποροῦμε νά νοήσουμε καλύτερα τό γιατί τήν πολέμησε τόσο ἄγρια
ἡ Παλαιά Διαθήκη.
Ἡ Ἀρχαιολογία ἔχει βελτιώσει τήν γνώση μας γιά τήν ζωή πολλῶν ἀνθρώπων
τῆς Βίβλου. Γιά παράδειγμα: Οἱ ἀνασκαφές στό ἀνάκτορο τοῦ Σαούλ ρίχνουν φῶς
στόν τρόπο τῆς ζωῆς του. Χάρις στίς ἀσσυριακές ἀναφορές μπορεῖ νά δοθεῖ μία νέα
διάσταση στίς ἐνέργειες τοῦ Ἀχαάβ, ἑνός βασιλέως τῆς Βίβλου, ὁ ὁποῖος κατατάσσεται μεταξύ τῶν χειροτέρων βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ. Πληροφορίες εὑρεθεῖσες σέ περσικά καί ἑλληνικά κείμενα σχετικῶς μέ τόν σύζυγο τῆς Ἐσθήρ μᾶς δίνουν τήν
δυνατότητα νά κατανοήσουμε ὀρθότερα τίς συνθῆκες τοῦ γάμου της.
Ἐπίσης μέ τήν Ἀρχαιολογία ἔχουν ἐντοπισθεῖ τώρα οἱ κυριότερες βιβλικές τοποθεσίες.
Οἱ σημερινοί ἐπισκέπτες τῶν τοποθεσιῶν αὐτῶν μποροῦν νά δοῦν ποιοί συγκεκριμένοι
τόποι καί ποιές πόλεις ὑπῆρχαν κατά τούς βιβλικούς χρόνους καί μποροῦν ἔτσι νά κα10

τανοήσουν τούς ἀριθμούς καί τίς χρονικές περιόδους πού ἀναφέρονται στίς διάφορες βιβλικές περικοπές. Γιά παράδειγμα: Τό μεγάλο μέγεθος τῆς πόλεως Ἀσώρ – σχεδόν
800 τ.μ., συγκρινόμενο μέ τό φυσιολογικό μέγεθος τῶν 80 τ.μ. τῶν ἄλλων μεγάλων
πόλεων τῆς Παλαιστίνης – μᾶς βοηθεῖ ἀσφαλῶς νά κατανοήσουμε τό χωρίο τοῦ Ἰησ.
Ν. 11,10, τό ὁποῖο ὀνομάζει τήν Ἀσώρ «πρωτεύουσα ὅλων τῶν βασιλειῶν αὐτῶν»
(Ἑβρ.).
Μέ τήν Ἀρχαιολογία βλέπουμε μπροστά μας ζωντανά καί τά ἀντικείμενα πού χρησιμοποιοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι ἄνθρωποι καί δέν σχηματίζουμε πιά λανθασμένη εἰκόνα γι᾽
αὐτά. Ἐνδεικτικά μόνο ἀναφέρουμε ὅτι παλαιότερα οἱ ζωγραφιές τῶν καλλιτεχνῶν
γιά τά θυσιαστήρια μέ κέρατα, γιά τά ὁποῖα μᾶς ὁμιλεῖ ἡ Βίβλος, συχνά παρίσταναν
τά θυσιαστήρια αὐτά μέ κανονικά κέρατα. Ἡ πραγματική μορφή τους ὅμως, ὅπως
διαπιστώθηκε ἀπό τέτοια ἀνευρεθέντα θυσιαστήρια, ἦταν πολύ διαφορετική. Σήμερα
εἶναι σέ μεγάλο βαθμό γνωστός ὁ ὑλικός πολιτισμός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (ὅπως
ἐπίσης καί τῆς Καινῆς Διαθήκης). Ἡ καθημερινή ζωή τῶν ἀνθρώπων τῆς Βίβλου
– τά ἐνδύματα, τά οἰκιακά σκεύη, τά ἔπιπλα κ.λπ. – παρουσιάζεται τώρα μπροστά
μας, ὅπως πραγματικά ἦταν τά χρόνια ἐκεῖνα.
Ἀκόμη, χάρις στήν Ἀρχαιολογία γίνονται καλύτερα κατανοητά ὁρισμένα βιβλικά
γεγονότα, γιατί μαθαίνουμε γι᾽ αὐτά καί ἀπό ἐξωβιβλικές πηγές. Γιά παράδειγμα:
Γιά τήν ἰσραηλιτική κατάκτηση τῆς Παλαιστίνης, πού διαβάζουμε στήν Παλαιά
Διαθήκη, μαθαίνουμε καί ἀπό τίς ἐπιστολές τῆς Τέλ-ἔλ-Ἀμάρνα, στίς ὁποῖες διαφαίνονται οἱ χαναανιτικές ἀντιδράσεις γιά τήν κατάκτηση αὐτή. Καί στίς ἐπιστολές τῆς
Λάχις διαβάζουμε γιά τίς δύσκολες τελευταῖες ἡμέρες τοῦ κράτους τοῦ Ἰούδα, τό
ὁποῖο ἔπεσε στά χέρια τῶν Βαβυλωνίων τό 586 π.Χ., παρά τίς προειδοποιήσεις τοῦ
Ἰερεμίου, ὅπως τό διαβάζουμε στήν Παλαιά Διαθήκη.
Τέλος, χάρη στίς ἀρχαιολογικές σπουδές ἑκατοντάδες στίχοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γίνονται τώρα καλύτερα κατανοητοί ἀπό ὅ,τι παλαιότερα. Διότι ὄχι μόνο στό
πρωτότυπο κείμενο καί τίς ἀρχαῖες μεταφράσεις του, ἀλλά καί σέ μεταφράσεις τῶν
νεωτέρων χρόνων πολλοί στίχοι τῆς Βίβλου δέν δίδουν καλό νόημα. Μέ τήν ἀνακάλυψη ὅμως διαφόρων κειμένων τῆς ἀρχαιότητας, ὅπως λ.χ. τῶν κειμένων τῆς ἀρχαίας
Οὐγγαρίτ, γίνεται καλύτερη κατανόηση τῆς ἀρχαίας Ἑβραϊκῆς γλώσσας καί φιλολογίας καί πολλοί στίχοι ἀνακτοῦν τό πραγματικό τους νόημα.
Εἶναι ὅμως ἀνάγκη νά ποῦμε καί μάλιστα νά τονίσουμε τά παρακάτω:
(α) Γιά τήν βαθειά κατανόηση τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀναγκαῖες εἶναι οἱ πνευματικές
προϋποθέσεις καί ὄχι ἡ Ἀρχαιολογία. Γιά παράδειγμα, ἐνῶ ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι οἱ ἱστορικές συνθῆκες ἦταν τέτοιες πού ὁ Σολομών θά μποροῦσε νά εἶναι τόσο δυνατός βα11

σιλιάς ὅσο τό λέγει ἡ Βίβλος, αὐτό δέν ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Θεός ἔδωσε σοφία στόν Σολομώντα. Ὁμοίως, μπορεῖ νά γίνει ἀποδεκτό ὡς ἀληθινό ὅτι εἶχε γίνει μία ἀπογραφή
ὅταν γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς· ἀλλά αὐτή ἡ διαβεβαίωση δέν μπορεῖ νά ἀποδείξει τήν θεότητά Του!
(β) Δέν εἶναι δυνατόν νά ἀπορρίπτεται ἕνα γεγονός τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί νά χαρακτηρίζεται ὡς φανταστικό, ἐπειδή ἡ Ἀρχαιολογία δέν ἔχει δώσει καμμία μαρτυρία
γι᾽ αὐτό. Γιατί, ὅπως μαρτυρεῖ τό 1972 ὁ Edwin Yamauchi στό βιβλίο του The Stones
and the Scriptures, (α) πιθανῶς λιγώτερο ἀπό τό 2% τῶν γνωστῶν βιβλικῶν τοποθεσιῶν ἔχουν ἀνασκαφεῖ·λεπτομερῶς καί πολλές ἀπό αὐτές θά χρειάζονταν αἰῶνες
γιά νά ἀνασκαφοῦν πλήρως καί (β) μόνο ἕνα κλάσμα τοῦ κλάσματος πού ἔχει ἀνασκαφεῖ ἔχει δημοσιευθεῖ καί ἔχει διατεθεῖ στόν ἐπιστημονικό κόσμο.
Ἐάν λοιπόν τά πράγματα ἔχουν ἔτσι, καί ἔτσι ἔχουν· ἐάν δηλαδή πράγματι οἱ πληροφορίες τίς ὁποῖες ἔχουμε ἀνασύρει ἀπό τό παρελθόν εἶναι τόσο λίγες σέ σχέση μέ
ὅσα πραγματικά συνέβησαν, δέν εἶναι καθόλου ἐνάντιο πρός τήν ἀλήθεια τῆς Ἁγίας
Γραφῆς τό ὅτι κάποια τεμάχια τῶν διηγήσεων καί παραδόσεών της δέν μποροῦν νά
ἐπιβεβαιωθοῦν ἀκόμη ἀπό ἐξωτερικές μαρτυρίες.
(γ) Οἱ περισσότερες ἀρχαιολογικές πληροφορίες πού ἔχουν ἔλθει σήμερα στό φῶς
μέσα ἀπό ἀνασκαφές ἐπιβεβαιώνουν πράγματι τήν ἀλήθεια τῆς Βίβλου. Πρέπει ὅμως
νά ἀναγνωρίσουμε ὅτι ὑπάρχουν καί περιπτώσεις, ὅπου μία ἐπιγραφή ἤ ἕνα ἀντικείμενο
τῆς Ἀρχαιολογίας φαίνεται ἐνάντιο πρός τήν πληροφορία τῆς Βίβλου. Αὐτό ὅμως δέν
πρέπει νά μᾶς προκαλεῖ ἀναστάτωση καί νά μᾶς κλονίζει. Γιατί αὐτό τό ἀρχαιολογικό
στοιχεῖο, τό ὁποῖο ἀρχικῶς ἐφάνη ὡς ἀντίθετο πρός τήν Γραφή, μπορεῖ ἀργότερα νά
ἀποδειχθεῖ ὅτι ἐναρμονίζεται πλήρως πρός αὐτήν. Γιά παράδειγμα: Τό Tell Beit Mirsim εἶχε ἀπό καιρό ταυτιστεῖ μέ τήν Debir, παρά τό ὅτι ἡ τοπογραφία του δέν ἐπιβεβαιωνόταν ἀπό τήν Βίβλο. Σήμερα ἀναγνωρίζεται ὅτι ἡ Debir εἶναι τό Khirbet
Rabud, τοῦ ὁποίου ἡ τοπογραφία συμφωνεῖ μέ τίς βιβλικές ἀναφορές.2 Οἱ διάφορες
δυσκολίες πού παρατηροῦνται στήν διασταύρωση τῶν στοιχείων δέν μπορεῖ νά βλάψουν τήν ἀλήθεια, ὅτι δηλαδή ἡ Βίβλος εἶναι ἕνα βιβλίο τό ὁποῖο ἐγράφη σέ συγκεκριμένο τόπο καί χρόνο καί περιγράφει πραγματικά γεγονότα.

2. Σύγκρινε τό ἄρθρο γιά τήν “Devir” στό 1962 Interpreter’s Dictionary of the Bible (1: 808) μέ αὐτό πού
ἐμφανίζεται στό 1976 supplementary volume τῆς ἰδίας σειρᾶς (σ. 222).
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