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Σου, Πανάχραντε Παρθένε Μαριάμ καί γάρ φωτίζεις ἐν τάχει τούς τυφλούς δεινούς τε ἀπελαύνεις δαίμονας· καί παραλύτους δέ συσφίγγεις,
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A´
ΕΠΙΚΑΙΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ. 1. ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ (α)
1. Στό προηγούμενο κήρυγμά μου, ἀδελφοί χριστιανοί, σᾶς μίλησα γενικά γιά
τά ἱερά Μυστήρια. Εἶναι ὁρατές ἱερές τελετές, πού τελοῦν οἱ ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας, καί διά τῶν τελετῶν αὐτῶν ἔρχεται ἡ ἀόρατη θεία Χάρη στούς χριστιανούς. Ἐκεῖνο τό ὁποῖο, ἀγαπητοί μου, θέλω νά τονίσω ἰδιαίτερα εἶναι ὅτι
μόνο τά Μυστήρια τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας εἶναι ἔγκυρα, ἐνῶ τά Μυ-

στήρια τῶν αἱρετικῶν εἶναι ἄκυρα. Καί βέβαια, ἔτσι εἶναι, γιατί οἱ αἱρετικοί, Καθολικοί καί Προτεστάντες, δέν ἔχουν κανονική ἱερωσύνη, ἐπειδή ἔχουν ἀποκοπεῖ
ἀπό τήν Ἐκκλησία. – Μετά τά ὅσα γενικά σᾶς εἶπα γιά τά Μυστήρια, θά ἐξετάσουμε τώρα ἕνα - ἕνα ἀπό αὐτά καί ἀρχίζουμε ἀπό τό Βάπτισμα.
2. Τό Βάπτισμα εἶναι ἀναγκαῖο Μυστήριο, γιατί μέ αὐτό τό Μυστήριο μπαίνουμε στήν οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ, πού λέγεται Ἐκκλησία. Γι᾽ αὐτό καί τό Βάπτισμα λέγεται «θύρα», ἀπό τήν ὁποία μπήκαμε ὅλοι στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ, δηλαδή
στήν Ἐκκλησία. Τό Βάπτισμα λέγεται καί «φύτευμα», γιατί μ᾽ αὐτό τό Μυστήριο φυτευόμαστε στήν «Ἄμπελο» τοῦ Χριστοῦ, ὅπως λέγεται διαφορετικά ἡ
᾽Εκκλησία. Μέ τό Βάπτισμα γινόμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ, γι᾽ αὐτό καί τό Βάπτισμα λέγεται καί «υἱοθεσία». Αὐτά τά διάφορα, ἀλλά καί ἄλλα ὀνόματα, μέ
τά ὁποία καλεῖται τό Βάπτισμα, δείχνουν τήν μεγάλη του ἀξία καί σπουδαιότητα.
Μέ τό Βάπτισμα παίρνουμε τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. «ΙΧΘΥΣ» (Ἰησοῦς, Χριστός,
Θεοῦ, Υἱός, Σωτήρ), εἶναι τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μας· καί ἐμεῖς μέ τό Βάπτισμα
γινόμαστε τά «ἰχθύδιά» Του, ἀφοῦ γεννιώμαστε στά νερά τῆς ἱερῆς Κολυμβήθρας, ὅπως τά ἰχθύδια-ψάρια γεννιῶνται στά νερά τῶν ποταμῶν καί τῶν θαλασσῶν.
3. Τήν σπουδαιότητα καί τό ἀπαραίτητο τοῦ Βαπτίσματος τά δείχνει καί τό
ὅτι ἡ Ἐκκλησία, σέ περίπτωση ἀνάγκης, ἐπιτρέπει καί σέ λαϊκό χριστιανό νά
τό τελέσει. Πραγματικά, ὅταν ἕνα νήπιο ἀβάπτιστο κινδυνεύει νά πεθάνει, οἱ χριστιανοί γονεῖς του ἤ συγγενεῖς του, ἤ κάποιος χριστιανός πού θά εὑρίσκεται ἐκεῖ,
κάνει στό νήπιο τό λεγόμενο «ἀεροβάπτισμα». Παίρνει, δηλαδή, τό νήπιο στά
χέρια του καί λέγει: «Βαπτίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ τάδε (καί δίνει ἕνα ὄνομα)».
Καί ἀμέσως τό ὑψώνει στόν ἀέρα τρεῖς φορές, λέγοντας τήν κάθε φορά τό κάθε
Ὄνομα τῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος. Δηλαδή: «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός», λέγει στήν πρώτη ὕψωση τοῦ νηπίου, «καί τοῦ Υἱοῦ», στήν δεύτερη
ὕψωση, «καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», λέγει στήν τρίτη ὕψωση τοῦ νηπίου στόν
ἀέρα. Τό νήπιο, ἄν πεθάνει, θεωρεῖται βαπτισμένο. Ἄν τό νήπιο ζήσει, πρέπει νά
γνωρίζουμε ὅτι πρέπει νά τελεστεῖ κανονικά τό Βάπτισμά του ἀπό τόν ἱερέα, μέ
τό ὄνομα ὅμως πού ἔδωσε ὁ λαϊκός χριστιανός κατά τό ἀεροβάπτισμα.
4. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, ἄς πῶ τί γίνεται μέ τά νήπια πού πέθαναν ἀβάπτιστα. Κατά τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας τά νήπια αὐτά
δέν ἀπολαμβάνουν μέν τήν δόξα τῆς Οὐράνιας Βασιλείας, γιατί βαρύνονται μέ τό
προπατορικό ἁμάρτημα (τό ὁποῖο ἐξαλείφεται μόνο μέ τό Βάπτισμα), ἀλλά καί
δέν κολάζονται. Νομίζω ὅτι στά νήπια αὐτά πρέπει νά γίνεται ἡ νεκρώσιμη Ἀκολουθία τῶν νηπίων (χωρίς νά μνημονεύουμε ὄνομα, ἀφοῦ τό νήπιο εἶναι ἀβάπτιστο,
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ἀλλά ἁπλῶς θά λέμε «τοῦ δούλου Σου»), νομίζω ὅμως πάλι ὅτι στήν κηδεία τῶν
ἀβάπτιστων νηπίων δέν διαβάζουμε Εὐαγγέλιο.
5. Στά παλαιά χρόνια, στήν πρώτη Ἐκκλησία, τό Βάπτισμα γινόταν σέ μεγάλη ἡλικία. Αὐτός πού ἐπρόκειτο νά βαπτιστεῖ, «κατηχεῖτο» πρῶτα, διδασκόταν, δηλαδή, πρῶτα τίς ἀλήθειες τῆς πίστης μας, ἐξεταζόταν στήν συνέχεια ἀπό
τόν Ἐπίσκοπο ἄν τίς ἔμαθε, καί ἔπειτα βαπτιζόταν. Μάλιστα ἔχουμε περιπτώσεις
πού, ἄν στήν ἐξέταση αὐτή ἀπό τόν Ἐπίσκοπο ὁ κατηχούμενος δέν γνώριζε τίς
ἀλήθειες τῆς πίστης μας, ἀναβαλλόταν τό Βάπτισμά του, γιά νά κατηχηθεῖ καλλίτερα καί νά μελετήσει περισσότερο τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι, οἱ
πρῶτοι χριστιανοί ἦταν διδαγμένοι, γεύονταν τήν πίστη τους, γιατί τήν γνώριζαν
καλά καί μποροῦσαν νά τήν ὑπερασπίσουν στούς αἱρετικούς. Ἀργότερα ἡ Ἐκκλησία, λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν τόν κίνδυνο θανάτου σέ νεαρά ἡλικία καί ἀκόμη ὅτι
τό Βάπτισμα εἶναι ἀναγκαῖο γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, θέσπισε τόν νηπιοβαπτισμό. Τό ἔκανε ὅμως αὐτό ἡ Ἐκκλησία μέ τήν προϋπόθεση, ἕνας ἀπό
τούς χριστιανούς νά «ἀναδεχθεῖ», νά ἀναλάβει, δηλαδή, τήν ὑποχρέωση ὅτι, ὅταν
θά μεγαλώσει τό βαπτιζόμενο νήπιο, θά τοῦ διδάξει αὐτός ἤ θά φροντίσει νά διδαχθεῖ ἀπό ἄλλους τίς ἀλήθειες τῆς πίστεως. Αὐτός εἶναι ὁ «Ἀνάδοχος». Προσοχή στόν Ἀνάδοχο! Δέν εἶναι γιά μιά «κουμπαριά»! Ὁ Ἀνάδοχος πρέπει νά εἶναι
εὐσεβής καί νά ἔχει διδαχθεῖ καλά τήν πίστη, γιά νά μπορεῖ νά τήν δώσει στό
βαπτιζόμενο παιδί, ὅταν θά μεγαλώσει. Ἐπειδή ὅμως ὁ Ἀνάδοχος- «ὁ νουνός»
πού λέμε-, ὅπως τό ξέρουμε, δέν κάνει τό ἱερό του ἔργο, ἀλλά ἀρκεῖται στήν
«κουμπαριά», γι᾽ αὐτό, σέ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες στό ἐξωτερικό οἱ ἱερεῖς
τῆς Ἐνορίας βάζουν καί δεύτερο Ἀνάδοχο, ἕναν πραγματικά εὐσεβῆ χριστιανό,
πού θέλει καί ξέρει νά κάνει στό βαπτιζόμενο παιδί τό ἔργο τῆς κατηχήσεως.
Αὐτός ὁ δεύτερος Ἀνάδοχος σέ ἐμᾶς ἐδῶ στήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία εἶναι οἱ Κατηχητές καί οἱ Κατηχήτριες. Εἶναι πολύ ἱερό καί ἀναγκαῖο τό ἔργο τους. Νά
εἶναι ὅμως ἔργο Κατηχήσεως τῆς νεότητος καί ὄχι ἔργο δημιουργίας χορευτικῶν
τμημάτων καί κοσμικῶν ἐκδηλώσεων, μέ τήν ὑπερηφάνεια μάλιστα καί τήν διαφήμισή τους στά ἔγχρωμα περιοδικά τους ὅτι μέ τίς ἐκδηλώσεις τους αὐτές κάνουν σωστά τό ἔργο τοῦ Κατηχητοῦ. Σ᾽ αὐτά πού γράφω, χριστιανοί μου,
κατηγορῶ τόν ἑαυτό μου πρῶτα, γιατί καί ἐμεῖς ἐδῶ στήν Μητροπολή μας σάν
νά μοῦ φαίνεται ὅτι δίνουμε βαρύτητα στή δημιουργία χορωδιῶν καί χορευτικῶν
ἐκδηλώσεων καί παραμελοῦμε τήν Κατήχηση, πού εἶναι τό κύριο ἔργο τῆς
Ἐκκλησίας. Ἄς μᾶς συγχωρέσει ὁ Θεός γιά τήν ἁμαρτία μας αὐτή.
Ἀλλά θά συνεχίσουμε περί τοῦ ἱεροῦ Βαπτίσματος στό ἑπόμενο κήρυγμά μας.
Μέ πολλές εὐχές, † Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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Β´
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
Ι. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑΪΑΣ
(Σέ συνέχειες)

Κατά τῶν Ἀσσυρίων (17,12-14)
1. Ἡ περικοπή μας ὁμιλεῖ γιά πολλά ἔθνη, τά ὁποῖα βοοῦν «ὅπως τό μούγκρισμα θαλασσῶν» καί τά
ὁποῖα «θορυβοῦν ὡς ὁ θόρυβος ὑδάτων πολλῶν» (στίχ. 12). Αὐτοί οἱ λαοί εἶναι οἱ Ἀσσύριοι, τούς ὁποίους
ὁ Θεός χρησιμοποίησε γιά νά δικάσει τόν λαό Του, καί οἱ ὁποῖοι στόν στίχ. 13 ἑνοποιοῦνται («αὐτόν»),
γιά νά ἐκφραστεῖ γενικά ἡ κυριαρχοῦσα δύναμη ἐκεῖνο τόν καιρό, δηλαδή, ἡ Ἀσσυρία.
2. Ὅταν ὁ Θεός θά ἀπωθήσει τούς Ἀσσυρίους, αὐτοί θά γίνουν σάν τό ἄχυρο (βλ. Ἠσ. 29,5. Ψαλμ.
1,4), τό ἐλαφρύ καί ἄχρηστο μέρος τοῦ στάχυος τοῦ σίτου, τό ὁποῖο, ὅταν λιχνίζεται, ἐξαφανίζεται
(στίχ. 13). Πόσο εἶναι τραγικό γιά τήν Ἀσσυρία, τό ὅτι, ἐνῶ ἔφερε τρόμο τήν ἑσπέρα, ὅμως προτοῦ νά
ἔλθει ἡ πρωΐα, «οὐκ ἔσται» (στίχ. 14), ἐξαφανίστηκε! Αὐτό πραγματικά συνέβηκε μέ τά στρατεύματα
τῶν Ἀσσυρίων. Ἐνῶ οἱ Ἀσσύριοι στρατιῶτες ἐλεηλάτησαν πολλές πόλεις τοῦ Ἰούδα, ὅμως ἀφ᾽ ἑσπέρας
σφαγιάστηκαν 185.000 στρατιῶτες (βλ. Ἠσ. 37,36-37)!

17,12Ἀλλοίμονο,
πλῆθος πολλῶν ἐθνῶν·
σάν τρικυμισμένη θάλασσα βουΐζετε,
καί ἡ ὁρμή τῶν πολλῶν ἐθνῶν
ἠχεῖ σάν νερό.
13
Ἄν καί τά ἔθνη τά πολλά (ἠχοῦν)
σάν τά πολλά νερά,
ὅμως (ὁ Θεός) θά τά1 ἀπωθήσει
καί θά τά διώξει μακρυά
σάν τό ψιλό ἄχυρο (πού διακορπίζεται)
ὅταν τό λικμίζουν
στό φύσημα τοῦ ἀνέμου
καί σάν κονιορτός
πού τόν διασκορπίζει ὁ ἀνεμοστρόβιλος.
14
Τό βράδυ θά εἶναι φόβος·
πρίν ὅμως χαράξει
θά παρέλθει (ὁ φόβος).
Αὐτή θά εἶναι ἡ τύχη

17,12Οὐαὶ πλῆθος ἐθνῶν πολλῶν·
ὡς θάλασσα κυμαίνουσα οὕτω ταραχθήσεσθε, καὶ νῶτος ἐθνῶν πολλῶν ὡς
ὕδωρ ἠχήσει.
13

Ὡς ὕδωρ πολὺ ἔθνη πολλά, ὡς ὕδατος πολλοῦ βίᾳ καταφερομένου· καὶ
ἀποσκορακιεῖ αὐτὸν καὶ πόῤῥω αὐτὸν
διώξεται ὡς χνοῦν ἀχύρου λικμώντων
ἀπέναντι ἀνέμου καὶ ὡς κονιορτὸν τροχοῦ καταιγὶς φέρουσα.
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Πρὸς ἑσπέραν ἔσται πένθος, πρὶν ἢ
πρωΐ καὶ οὐκ ἔσται. Αὕτη ἡ μερὶς τῶν
προνομευσάντων ὑμᾶς καὶ κληρονομία
τοῖς ὑμᾶς κληρονομήσασιν.
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ἐκείνων πού σᾶς λεηλάτησαν
καί τό ἀποτέλεσμα αὐτῶν
πού σᾶς ἅρπαξαν τήν περιουσία σας.
1 Καλύτερα ἔτσι στόν πληθυντικό, ὡς συνέχεια τοῦ λόγου στά ἔθνη, ὅπως ἔχει τό Ἑβρ.

Κατά τῆς Αἰθιοπίας καί τῆς Αἰγύπτου (κ.18-20)
(α) Κατά τῆς Αἰθιοπίας (18,1-7)
1. Τό μήνυμα τοῦ κεφ. 18 ἀπευθύνεται κατά τῆς χώρας μέ τά «σφυρίζοντα πτερύγια», τό ἔθνος τῆς
Κούς, ὅπως τό λέγει τό Ἑβρ. κείμενο, δηλαδή τήν Αἰθιοπία. Τά «σφυρίζοντα πτερύγια» εἶναι πιθανόν
ἀναφορά στά πτερωτά ἔντομα τοῦ Νείλου τῆς Αἰγύπτου ἤ στά ἱστιοφόρα τῆς Αἰγύπτου (βλ. στίχ. 1
κατά τούς Ο´). Ἡ χώρα Κούς περιελάμβανε τήν σημερινή νότια Αἴγυπτο, τό Σουδάν καί τήν βόρεια
Αἰθιοπία. Φαίνεται ὅτι οἱ Κουσῖτες ἔστειλαν πρέσβεις μέ γρήγορα παπύρινα πλοῖα (βλ. Ἰώβ 9,26) γιά
νά προτείνουν στόν Ἰσραήλ νά συμμαχήσουν μέ αὐτούς κατά τῶν Ἀσσυρίων. Οἱ Αἰθίοπες (Κουσῖτες),
ἕνας λαός ὑψηλός καί ἄγριος, μιλοῦσε μία γλώσσα, ἡ ὁποία ἠχοῦσε ὡς ξένη («ξένον λαόν», στίχ. 2)
στούς Ἑβραίους, γιατί λεγόταν ἀπό μή σημιτικό λαό. Σάν τήν Αἴγυπτο, ἡ Αἰθιοπία ἦταν διῃρημένη
ἀπό ποταμούς, τούς παραποτάμους τοῦ Νείλου (βλ. στίχ. 2.7). Ἀπό τήν Ἁγία Γραφή ἤ ἀπό ἐξωβιβλικές
πηγές δέν μᾶς εἶναι τίποτε γνωστό γιά συμμαχία τοῦ ἔθνους αὐτοῦ μέ τό Ἰσραήλ γιά ἐπίθεση κατά τῆς
᾽Ασσυρίας.
2. Στήν περικοπή μας ὁ Ἠσαΐας ἀπευθύνεται στούς πρέσβεις, σ᾽ αὐτούς τούς ὑψηλούς καί στιλπνούς
ἄνδρες (στίχ. 2), καί τούς δίδει ἕνα μήνυμα νά τό μεταφέρουν στήν πατρίδα τους. Τό μήνυμα αὐτό ἦλθε
στόν προφήτη ὡς λόγος τοῦ Θεοῦ προσωπικά σ᾽ αὐτόν (στίχ. 4α). Τό νόημα τοῦ λόγου αὐτοῦ εἶναι τό
ἑξῆς: Ἐνῶ τά ἔθνη ἐργάζονται βεβιασμένα καί μέ πολλή πολυπραγμοσύνη γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ Ἀσσυριακοῦ ζυγοῦ, ὁ Θεός ἀντίθετα βλέπει ἀπό ψηλά ἤρεμα καί ἥσυχα τά σχέδιά τους καί τά φέρει ἐκεῖ πού
θέλει αὐτός. Ὁ Θεός εἶναι σάν τόν ἥλιο, πού σιγά- σιγά κάνει τά σπαρτά νά ὡριμάσουν καί τά κάνει
ἕτοιμα γιά τόν θερισμό. Στόν κατάλληλο καιρό, δηλαδή, ὁ Θεός μέ τήν κρίση του θά φέρει τά πράγματα
στόν θερισμό τῆς Ἀσσυρίας (στίχ. 4β-6). Τό τέλος της θά ἔλθει ὅταν τό πεῖ ὁ Θεός καί ὄχι προηγουμένως, γιατί τό θέλουν οἱ ἄνθρωποι. Πρέπει νά ὡριμάσει ἡ ἁμαρτία γιά τήν καταστροφή της. Εἶναι ἡ
περί προόδου τῆς ἁμαρτίας ἀντίληψις, κατά τήν ὁποία παρουσιάζεται καί αὐτός ὁ Θεός νά ἐπιφέρει τήν
πόρωση, ὥστε, μέ τήν ἐπικράτηση τῆς ἁμαρτίας, νά κατανικηθεῖ ἡ ἁμαρτία!
3. Ὁ Θεός λοιπόν θά κατακόψει τούς Ἀσσυρίους, ὅταν αὐτοί, σάν τά σταφύλια, θά ἀρχίσουν νά ὡριμάζουν (γιά νά ἐπεκτείνουν περισσότερο τήν αὐτοκρατορία τους), βλ. στίχ. 5. Αὐτοί θά φονευθοῦν καί
θά ἐγκαταλειφθοῦν ὡς τροφή γιά τά ἄγρια πτηνά τό καλοκαίρι καί γιά τά ἄγρια θηρία τόν χειμώνα
(στίχ. 6). Δηλαδή, κατά τά παραπάνω, ὁ προφήτης Ἠσαΐας, συνεπής μέ τήν προφητική του γραμμή,
ἀπορρίπτει κάθε εἴδους συμμαχία μέ ξένη δύναμη. Βλέπει τήν ὅλη πορεία τῶν πραγμάτων νά κατευθύνεται σταθερά μέ τήν διακυβέρνηση τοῦ Θεοῦ. Μία διαθήκη μέ ἕνα ξένο ἔθνος θά ἦταν ὄχι μόνο ἀνώφελη,
ἀλλά θά ἦταν καί μία προδοσία τῆς διαθήκης τοῦ Ἰούδα μέ τόν Θεό του, τόν Γιαχβέ. Τά πράγματα
5

κατά τό 711 π.Χ. καί ἀργότερα, τό 701, θά ἀποδείξουν τήν ἀλήθεια τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἠσαΐου.
4. Μετά τήν ἧττα τῶν Ἀσσυρίων ὁ λαός θά κάνει τόν λαό τῆς Αἰθιοπίας νά προσφέρει δῶρα στόν
Κύριο στό ὄρος τῆς Σιών, ὅπου ἔχει κληθεῖ τό Ὄνομά Του. Ὡς ἐκπλήρωση τῆς προφητείας αὐτῆς βλ.
Ζαχ. 14,16.

18,1Ἀλλοίμονο στήν χώρα,
μέ τά πτερωτά πλοῖα,
πού βρίσκεται πέρα ἀπό τούς ποταμούς
τῆς Αἰθιοπίας,
2
ἡ ὁποία ἀποστέλλει πρέσβεις
διά τῆς θαλάσσης
καί παπύρινες ἐπιστολές
(μέ πλοῖα ταξιδεύοντα)
στήν ἐπιφάνεια τῶν ὑδάτων·
γιατί ταχεῖς ἀγγελιαφόροι
θά πᾶνε σέ ἕνα ὑψηλό ἔθνος
καί σέ ἕνα ξένο καί τραχύ λαό.
Ποιός εἶναι πέρα ἀπό αὐτόν;
Εἶναι ἕνα ἔθνος
ἀπό τό ὁποῖο δέν περιμένει
κανείς τίποτε,
ἔθνος πατημένο.
Τώρα, ὅλες οἱ παραποτάμιες χῶρες
3
θά κατοικηθοῦν,
θά γίνουν χώρα κατοικημένη·
(Ἡ χώρα τους) θά γίνει σάν ἕνα σημεῖο
πού ὑψώνεται στό βουνό,
θά ἀκουστεῖ σάν φωνή σάλπιγγος.
4
Γιατί τά ἑξῆς μοῦ εἶπε ὁ Κύριος:
Θά εἶναι ἀσφάλεια στήν πόλη μου,
σάν τό φῶς τῆς μεσημβρινῆς ζέστης
καί σάν δροσερό σύννεφο
ἡμέρας θερισμοῦ.
5
Πρίν ἀπό τόν τρυγητό,
ὅταν τό ἄνθος ἔχει ἀνθήσει ἐντελῶς,
καί ἡ ἀγουρίδα προβάλει
τό ἄνθος της καί ἀνθήσει
τότε (ὁ ἀμπελουργός) θά κόψει
τά μικρά τσαμπιά μέ τά δρεπάνια

18,1Οὐαί γῆς πλοίων πτέρυγες ἐπέκεινα ποταμῶν Αἰθιοπίας,
2

ὁ ἀποστέλλων ἐν θαλάσσῃ ὅμηρα καὶ
ἐπιστολὰς βιβλίνας ἐπάνω τοῦ ὕδατος·
πορεύσονται γὰρ ἄγγελοι κοῦφοι πρὸς
ἔθνος μετέωρον καὶ ξένον λαὸν καὶ χαλεπόν, τίς αὐτοῦ ἐπέκεινα; Ἔθνος
ἀνέλπιστον καὶ καταπεπατημένον. Νῦν
οἱ ποταμοὶ τῆς γῆς

3

πάντες ὡς χώρα κατοικουμένη· κατοικηθήσεται ἡ χώρα αὐτῶν ὡσεὶ σημεῖον ἀπὸ ὄρους ἀρθῇ, ὡς σάλπιγγος
φωνὴ ἀκουστὸν ἔσται.

4

Διότι οὕτως εἶπέ μοι Κύριος· ἀσφάλεια ἔσται ἐν τῇ ἐμῇ πόλει ὡς φῶς
καύματος μεσημβρίας, καὶ ὡς νεφέλη
δρόσου ἡμέρας ἀμήτου ἔσται.
5

Πρὸ τοῦ θερισμοῦ, ὅταν συντελεσθῇ
ἄνθος καὶ ὄμφαξ ἐξανθήσῃ ἄνθος
ὀμφακίζουσα, καὶ ἀφελεῖ τὰ βοτρύδια
τὰ μικρὰ τοῖς δρεπάνοις καὶ τὰς κληματίδας ἀφελεῖ καὶ ἀποκόψει
6

καί κατακόψει τίς κληματίδες·
6
ἔπειτα θά τά ἀφήσει ὅλα μαζί
γιά τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ
καί γιά τά θηρία τῆς γῆς.
Καί θά συναχθοῦν σ᾽ αὐτά
τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ
καί ὅλα τά θηρία τῆς γῆς
θά ἔλθουν στόν σωρό.
7
Ἐκεῖνο τόν καιρό
θά προσφερθοῦν δῶρα
στόν Κύριο Σαβαώθ
(δῶρα) ἀπό λαό
θλιμμένο καί ἀπογυμνωμένο,
(καί δῶρα) ἀπό λαό μεγάλο
ἀπό τώρα καί αἰώνια.
(Αὐτός ὁ λαός) εἶναι ἔθνος
καταπατημένο καί ὅμως ἐλπίζει,
(ἔθνος) πού κατοικεῖ
σέ χώρα παραποτάμια,
σέ τόπο ὅπου ἐπικαλοῦνταν
τό ὄνομα τοῦ Κυρίου Σαβαώθ,
στό ὄρος Σιών.

καὶ καταλείψει ἅμα τοῖς πετεινοῖς τοῦ
οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς. καὶ
συναχθήσεται ἐπ᾿ αὐτοὺς τὰ πετεινὰ
τοῦ οὐρανοῦ, καὶ πάντα τὰ θηρία τῆς
γῆς ἐπ᾿ αὐτὸν ἥξει.

6
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Ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀνενεχθήσεται
δῶρα Κυρίῳ σαβαὼθ ἐκ λαοῦ τεθλιμμένου καὶ τετιλμένου καὶ ἀπὸ λαοῦ μεγάλου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα
χρόνον· ἔθνος ἐλπίζον καὶ καταπεπατημένον, ὅ ἐστιν ἐν μέρει ποταμοῦ τῆς
χώρας αὐτοῦ, εἰς τὸν τόπον, οὗ τὸ
ὄνομα Κυρίου σαβαὼθ ἐπεκλήθη, ὄρος
Σιών.

Παραθέτουμε καί τό Ἑβραϊκό κείμενο τῆς περικοπῆς, τό ὁποῖο δίνει σαφέστερο
νόημα:
18,1Ἀλλοίμονο στήν χώρα μέ τά σφυρίζοντα πτερύγια,
ἡ ὁποία κεῖται πέραν τῶν ποταμῶν τῆς Αἰθιοπίας,
2
ἡ χώρα πού ἀποστέλλει πρέσβεις διά θαλάσσης,
μέ παπύρινα πλοῖα στήν ἐπιφάνεια τῶν ὑδάτων!
Γυρίστε πίσω σεῖς οἱ ταχεῖς ἀγγελιαφόροι,
πρός τό ἔθνος τό ἰσχυρό καί τό θριαμβευτικό,
τοῦ ὁποίου τήν χώρα τήν διασχίζουν ποταμοί!
3
Ὅλοι σεῖς οἱ κάτοικοι τῆς οἰκουμένης,
ὅλοι οἱ λαοί τῆς γῆς,
ὅταν ὑψωθεῖ σημαία στά ὄρη προσέξτε!
Ὅταν ἠχήσῃ σάλπιγγα, ἀκοῦστε!
7

Γιατί τά ἑξῆς λέγει ὁ Κύριος σέ μένα:
«Κοιτάζω ἥσυχα ἀπό τόν θρόνο μου,
ὅπως ἡ ζέστη ἡ ἁπαλή πού βγαίνει ἀπό τό φῶς τοῦ ἡλίου,
ὅπως ἡ δροσερή νεφέλη στόν καύσωνα τοῦ καλοκαιριοῦ·
5
διότι πρίν ἀπό τόν θερισμό, ὅταν ἡ ἄνθηση τελειώσει (στά ἀμπέλια),
καί τό ἄνθος γίνεται ὥριμο σταφύλι,
οἱ κλάδοι θά κοποῦν μέ κλαυδευτήρια
καί οἱ ἕλικες τῶν κλημάτων θά ἀποκοποῦν·
6
(ἔτσι καί οἱ Ἀσσύριοι) θά ἐγκαταλειφθοῦν ἐντελῶς
γιά τά ἁρπακτικά πτηνά τῶν ὀρέων
καί γιά τά ἄγρια θηρία τῆς γῆς.
Τά ἁρπακτικά πτηνά θά περνοῦν τό καλοκαίρι σ᾽ αὐτούς (στά πτώματά τους)
καί ὅλα τά θηρία τῆς γῆς θά διαχειμάζουν σ᾽ αὐτούς.
7
Κατ᾽ ἐκείνη τήν ἡμέρα θά προσφερθεῖ δῶρο (προσφορᾶς) στόν Κύριο
τῶν Δυνάμεων
ἀπό λαό ὑψηλό καί στιλπνό, ἀπό λαό τρομερό στούς ἐγγύς καί τούς μακράν,
ἀπό ἔθνος ἰσχυρό καί θριαμβευτικό, τήν χώρα τοῦ ὁποίου διασχίζουν οἱ ποταμοί,
στό ὄρος Σιών, τόν τόπο ὅπου εἶναι τό ὄνομα τοῦ Κυρίου τῶν Δυνάμεων.
4

ΙΙ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
(Σέ συνέχειες)

Κλήση τοῦ Ματθαίου (9,9-13)
1. Μέ τό προηγούμενο θαῦμα ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔδειξε ὅτι λύει ἁμαρτήματα. Αὐτό τό ἴδιο τό ἀποδεικνύει καί στήν παροῦσα περικοπή κάνοντας τόν τελώνη Ματθαῖο νά γίνει μαθητής του. Ἕνα λόγο
τοῦ ἀπηύθυνε ὁ Χριστός, τό «ἀκολούθει μοι» καί αὐτός ἀμέσως «ἀναστάς ἠκολούθησεν αὐτῷ» (στίχ.
9). Αὐτό δείχνει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ στήν κλήση του, γιατί «Θεοῦ ἔργον τῷ λόγῳ μόνῳ μεταστρέψει
αὐτόν» (Θεοφύλακτος, MPG 123,228). Θά πρέπει πραγματικά νά θαυμάσουμε τόν Ματθαῖο γιά τήν
προθυμία του, γιά τήν τελεία του ὑπακοή στόν λόγο τοῦ Χριστοῦ, γιατί δέν σκέφθηκε νά τακτοποιήσει
πρῶτα τίς ἐπαγγελματικές του ὑποθέσεις, τά οἰκογενειακά του θέματα κ.ἄ., ἀλλά ἀμέσως ὑπήκουσε
στήν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ καί τόν ἀκολούθησε.
2. Ἀκόμη τόν Ματθαῖο πρέπει νά τόν θαυμάσουμε γιά τήν ταπείνωσή του, γιατί δέν ἐντρέπεται νά
ἀναφέρει τόν προηγούμενό του βίο. Λέγει ὅτι ὁ Ἰησοῦς τόν ἀπέσπασε μέσα ἀπό τό τελώνιο, πού ἦταν
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«σφόδρα φιλοκερδοῦς καί ἀνεδεστάτης καπηλείας». Καί οἱ τελῶνες ἐκατηγοροῦντο «ὡς ἄδικοι καί πλεονέκτες καί ἅρπαγες καί ἀσυμπαθεῖς καί ἀναιδεῖς» (Ζιγαβηνός, MPG 129,305. 308). Καί ἐνῶ οἱ ἄλλοι
Εὐαγγελιστές Μᾶρκος καί Λουκᾶς τό παρέρχονται αὐτό, δέν κάνουν λόγο γιά τελώνιο, καί ἀναφέρουν
τόν Ματθαῖο μέ τό ὄνομα Λευΐ (ἐκαλεῖτο καί μέ τό ὄνομα αὐτό), αὐτός λέγει καθαρά ὅτι εἶναι ὁ γνωστός
Ματθαῖος ὁ τελώνης (στίχ. 9), χωρίς νά ἐντρέπεται γι᾽ αὐτό, ἀφοῦ καί ὁ Χριστός δέν ἐντράπηκε νά
πάει στό τελώνιο γιά νά τόν καλέσει.
3. Βέποντας ὁ Ἰησοῦς τήν πολλή προθυμία καί ὑπακοή τοῦ Ματθαίου πῆγε σπίτι του καί γιά νά τόν
τιμήσει καί γιά νά δείξει τήν οἰκείωσή του μέ αὐτόν, ἀλλά καί γιά νά ὠφελήσει καί διορθώσει τούς ἐκεῖ
εὑρισκομένους. Βλέποντας ὁ Ματθαῖος τήν μεγάλη αὐτή τιμή πού τοῦ ἔκανε ὁ Χριστός, ὄχι μόνο νά
τόν καλέσει γιά μαθητή του, ἀλλά καί νά πάει σπίτι του, αὐτός, ὅπως λέγει ὁ Λουκᾶς, «ἐποίησε δοχήν
μεγάλην» (5,29) καί μάλιστα ἐκάλεσε πολλούς στήν φιλοξενία του αὐτή, ὥστε «πολλοί τελῶναι καί
ἁμαρτωλοί ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καί τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ» στή οἰκία τοῦ Ματθαίου (Ματθ.
9,10).
Ὁ Χριστός ἀνεχόταν νά συγκάθεται καί νά συντρώγει μέ αὐτούς ἀποβλέποντας στήν ὠφέλεια πού
θά τούς γινόταν. Γνώριζε ὅτι ἀπό τήν στάση του αὐτήν θά ἔχει πονηρή ὑπόληψη καί γιατί πῆγε σέ
σπίτι νά φάγει καί γιατί πῆγε νά φάγει σέ σπίτι τελώνου καί γιατί συνέτρωγε μέ πολλούς τελῶνες καί
ἁμαρτωλούς. Ἀλλά Αὐτός «οὐκ ἐφρόντιζε τῆς παρά τῶν πολλῶν μέμψεως, εἰδώς ὅτι ὁ ἰατρός, ἐάν μή
ἀνάσχηται σηπεδόνος, οὐκ ἀπαλλάττει ταύτης τούς κάμνοντας» ( Ζιγαβηνός, MPG 129,309)!
4. Πραγματικά, οἱ Φαρισαῖοι, ἤ μαζί μέ αὐτούς καί οἱ Γραμματεῖς, ὅπως μᾶς λέγει ὁ Μᾶρκος καί ὁ
Λουκᾶς, βλέποντες τό θέαμα αὐτό στήν οἰκία τοῦ Ματθαίου εἶπαν στούς μαθητές τοῦ Ἰησοῦ: «Διατί
μετά τῶν τελωνῶν καί ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν;» (στίχ. 11). Ἄς παρατηρήσουμε ὅτι
ἄλλοτε οἱ Φαρισαῖοι ἀναφέρουν στόν Χριστό κάτι ἐναντίον τῶν μαθητῶν Του, ὅπως τό «ἰδού οἱ μαθηταί
σου ποιοῦσιν, ὅ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν ἐν Σαβάττῳ» 12,2) καί ἄλλοτε ἀναφέρουν στούς μαθητές ἐναντίον τοῦ
Χριστοῦ, ὅπως στήν περιπτωσή μας ἐδῶ. Καί ἐνεργοῦν βεβαίως ἔτσι στήν περίπτωσή μας γιά νά ἀποσπάσουν τούς μαθητές ἀπό τόν Διδάσκαλο κατηγορῶντας τον σ᾽ αὐτούς.
5. Ὁ Ἰησοῦς ἀπάντησε στούς Φαρισαίους μέ δύο ἐπιχειρήματα: Τό ἕνα λογικό καί τό ἄλλο ἁγιογραφικό: Πρῶτον τούς εἶπε ὅτι «δέν ἔχουν ἀνάγκη οἱ ὑγιεῖς ἀπό ἰατρό, ἀλλά οἱ ἄρρωστοι» (στίχ. 12α). Μέ
τό κοινό αὐτό παράδειγμα ὁ Ἰησοῦς σάν νά τούς εἶπε ὅτι αὐτό πού κάνει ὄχι μόνο δέν εἶναι μεμπτό,
ἀλλά ἀντίθετα εἶναι πρέπον καί ἀξιέπαινο, γιατί οἱ τελῶνες εἶναι ἁμαρτωλοί καί ἔχουν ἀνάγκη τοῦ θεράποντος πνευματικοῦ ἰατροῦ. Συντρώγοντας λοιπόν ὁ Ἰησοῦς μέ τούς τελῶνες καί τούς ἁμαρτωλούς
κάνει ἕνα σωστικό γι᾽ αὐτούς ἔργο, γιατί μέ τήν παρουσία του καί τόν λόγο του τούς προσφέρει τό φάρμακο τῆς σωτηρίας τους. Ἀπό τόν λόγο αὐτό τοῦ Κυρίου ὑπονοεῖται ἡ εἰρωνία ἐναντίον τους, ὅτι αὐτοί
σάν ὑγιεῖς (!...) δέν ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τήν παρουσία Του. Ἀλλά, δεύτερον, στήν συνέχεια ὀνειδίζει ὁ
Χριστός τούς Φαρισαίους ὡς ἀμαθεῖς τῶν Γραφῶν, γιατί τούς λέγει «νά πᾶνε νά μάθουν» («πορευθέντες
μάθετε», στίχ. 13) τί σημαίνει αὐτό πού εἶχε πεῖ ὁ Θεός διά τοῦ προφήτου Ὠσηέ «ἔλεον θέλω καί οὐ
θυσίαν» (6,4). Μέ τόν λόγο του αὐτό ὁ Ἰησοῦς καταστέλλει τό φρόνημα τῶν Ἰουδαίων πού ἐκαυχῶντο
γιά τίς θυσίες, λέγοντάς τους ὅτι ὁ Θεός – ὁρίστε, τό εἶπε ἀπό παλαιά ὁ προφήτης Ὠσηέ! – εὐαρεστεῖτε
περισσότερο στήν ἀγάπη καί ὄχι στίς θυσίες. Ἑπομένως ὁ Ἰησοῦς, πού ἐλεεῖ τούς νοσοῦντας ἐν ἁμαρτίαις
καί ἔρχεται σ᾽ αὐτούς καί συναναστρέφεται μ᾽ αὐτούς σάν ἰατρός γιά νά τούς θεραπεύσει καί τούς θεραπεύει, εὐαρεστεῖ τόν Θεό.
Τελικά ὁ Χριστός εἶπε στούς Φαρισαίους αὐτόν τόν λόγο, ἐλεκτικό ἀλλά καί εἰρωνικό πάλι γι᾽ αὐτούς:
«Οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν» (στίχ. 13)! Οἱ Φαρισαῖοι θεωροῦσαν
τόν ἑαυτό τους δίκαιο καί συνεχῶς δικαίωναν τούς ἑαυτούς τους καί ἄρα ὁ Χριστός δέν ἦλθε γι᾽ αὐτούς.
Ἦλθε γιά τούς ἁμαρτωλούς, πού ἔχουν ἀνάγκη μετανοίας. Καί πῶς λοιπόν ὁ Χριστός νά ἀποστραφεῖ
αὐτούς γιά τούς ὁποίους ἦλθε;!
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6. Ἀλλά θά δοῦμε ὅτι καί ἄλλοτε οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι κατηγοροῦσαν τόν Ἰησοῦ Χριστό
μέ τίς ἴδια κατηγορία. Θά ποῦν ἀργότερα γι᾽ αὐτόν: «Ἰδού ἄνθρωπος φάγος καί οἰνοπότης, τελωνῶν
φίλος καί ἁμαρτωλῶν» (Ματθ. 11,19). Ἀλλά ὁ Χριστός δέν ἔδινε σημασία στά κατήγορα αὐτά λόγια
καί φρόντιζε μόνο πῶς νά ἀνταποκριθεῖ στό ἔργο του, στήν συναναστροφή του δηλαδή μέ τούς ἁμαρτωλούς, γιά νά τούς μεταστρέψει καί τούς σώσει. Καί πραγματικά τούς μετέστρεφε καί τούς ἔσωζε. Ἄς
ἀκούσουμε, γιά παράδειγμα, τήν μεταστροφή ἑνός ἄλλου μετανοήσαντος τελώνου πάλι, στόν ὁποῖο ἔκανε
καί σ᾽ αὐτόν ὁ Χριστός τήν τιμή νά πάει σπίτι του. Εἶναι ὁ Ζακχαῖος ὁ τελώνης, ὁ ὁποῖος εἶπε στόν
Χριστό: «Ἰδού τά ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς καί εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα,
ἀποδίδωμι τετραπλοῦν» (Λουκ. 19,8).
Ἀλλά γιατί ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἶπε ὅτι «ἐάν τις ἀδελφός ὀνομαζόμενος ἤ πόρνος ἤ πλεονέκτης τῷ
τοιούτῳ μή συνεσθίειν» (Α´ Κορ. 5,11); Τόν λόγο αὐτό ὁ Ἀπόστολος δέν τόν εἶπε σέ διδασκάλους, ἀλλά
σέ ἁπλοῦς χριστιανούς, γιά νά τούς διαφυλάξει ἀπό τήν συναναστροφή μέ τούς κακούς.

9,9Kαί ἐνῶ ὁ Ἰησοῦς προχωροῦσε πιό
πέρα, εἶδε ἕναν ἄνθρωπο νά κάθεται στό
τελωνεῖο, ὁ ὁποῖος ὀνομαζόταν Ματθαῖος,
καί τοῦ λέγει: «Ἀκολούθησέ με». Καί
ἐκεῖνος σηκώθηκε καί τόν ἀκολούθησε.
10
Καί ἐνῶ ἔτρωγε στό σπίτι, ἦρθαν
πολλοί τελῶνες καί ἁμαρτωλοί καί ἔτρωγαν μαζί μέ τόν Ἰησοῦ καί τούς μαθητές
του.
11
Καί ὅταν εἶδαν αὐτό οἱ Φαρισαῖοι,
εἶπαν στούς μαθητές του: «Γιατί ὁ διδάσκαλός σας τρώει μαζί μέ τούς τελῶνες
καί τούς ἁμαρτωλούς;».
12
Ὅταν δέ τό ἄκουσε αὐτό ὁ Ἰησοῦς, εἶπε
σ᾽ αὐτούς: «Δέν χρειάζονται οἱ ὑγιεῖς γιατρό, ἀλλά οἱ ἀσθενεῖς.
13
Πηγαίνετε δέ νά μάθετε τί σημαίνει,
“ἀγάπη θέλω καί ὄχι θυσία”. Γιατί δέν
ἦρθα νά καλέσω σέ μετάνοια τούς δικαίους, ἀλλά τούς ἁμαρτωλούς».

9,9Καὶ παράγων ὁ Ἱησοῦς ἐκεῖθεν
εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει
αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. Καὶ ἀναστὰς
ἠκολούθησεν αὐτῷ.
10
Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν
τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ
ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ
Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.
11
Καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι εἶπον τοῖς
μαθηταῖς αὐτοῦ· διατί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν;
12
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας εἶπεν αὐτοῖς·
οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ,
ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες.
13
Πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν
ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν. Οὐ γὰρ
ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.

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