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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά ἀναφερθῶ σέ μιά κατάσταση πού πλήττει τήν πατρίδα μας αὐτόν τόν τελευταῖο καιρό. Καί ἡ κατάσταση
αὐτή εἶναι ἡ οἰκονομική κρίση. Κανείς μας δέν πρέπει νά εἶναι ἀδιάφορος σ᾿ αὐτό τό
θέμα, γιατί ὅλοι μας ἀποτελοῦμε μέλη τοῦ ἴδιου συνόλου. Σέ μιά τέλεια κοινωνία ὁ
ἕνας νοιάζεται καί κοπιάζει γιά ὅλους καί ὅλοι νοιάζονται καί κοπιάζουν γιά τόν ἕνα.
2. Ἀλλά πολύ περισσότερο δέν πρέπει νά εἶναι ἀδιάφορη γιά τήν οἰκονομική κρίση
τῆς πατρίδας μας ἡ Ἐκκλησία, ἐμεῖς οἱ παπάδες καί οἱ δεσποτάδες. Καί δέν πρέπει
νά εἴμαστε ἀδιάφοροι πρῶτον μέν, γιατί καί ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς εἴμαστε καί
᾿μεῖς πολίτες καί μέλη τοῦ συνόλου καί θά ὑποφέρουμε καί ᾿μεῖς λοιπόν μαζί μέ τό σύνολο. Δεύτερον δέ, δέν πρέπει νά εἶναι ἀδιάφορη ἡ Ἐκκλησία γιά τήν οἰκονομική κρίση,
γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι, πρέπει νά εἶναι, Μάνα τοῦ λαοῦ Της. Δέν μπορεῖ, λοιπόν, νά
ἀδιαφορεῖ ἡ Ἐκκλησία στό δράμα τῶν παιδιῶν Της.
3. Ἀπό τήν ἀρχή τοῦ κηρύγματός μου θέτω, ἀγαπητοί μου, τό καυτό ἐρώτημα:
Φταίει ἡ Ἐκκλησία, καί πιό συγκεκριμένα, φταῖμε ἐμεῖς οἱ παπάδες καί οἱ δεσποτάδες
γιά τήν οἰκονομική κρίση πού περνάει τώρα ἡ Ἑλλάδα;
Σᾶς ἀπαντῶ μέ εὐθύτητα: Ναί, φταῖμε γιά δύο λόγους. Πρῶτον μέν, φταῖμε, γιατί
δέν κηρύξαμε δυναμικά σέ σᾶς τόν ἀσκητικό τρόπο ζωῆς, πού γράφει τό Εὐαγγέλιο
καί πού ἔζησε ὁ Χριστός, οἱ Ἀπόστολοι καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι. Οἱ Ἅγιοι, ἀγαπητοί μου,
δέν ἦταν καλοπερασάκηδες. Καί ὁ Χριστός μας στή γῆ μας πού ἦρθε, δέν ἔζησε μιά
ἄνετη καί πλούσια ζωή, ἀλλά ἔζησε φτωχικά. Ἡ κούνια Του ἦταν ἡ φάτνη. Καί τό
τελευταῖο κρεββάτι, πάνω στό ὁποῖο ἀκούμπησε τό κουρασμένο Του Σῶμα καί εἶπε

τό «Τετέλεσται», ἦταν δύο καρφωμένα ξύλα, ἄγρια ξύλα τοῦ βουνοῦ, πού σχημάτιζαν
τόν Σταυρό! Δέν σᾶς κηρύξαμε, χριστιανοί μου, τόν ἁπλό τρόπο ζωῆς, πού πρέπει νά
ζοῦμε σάν χριστιανοί καί ἔτσι ἡ σπατάλη στά ὑλικά ἀγαθά φέρνει τήν οἰκονομική
κρίση. Αὐτό τό λέω ὅτι συμβαίνει γενικά καί ἄσχετα μέ τήν τωρινή κρίση πού διερχόμαστε. Καί δεύτερον, φταῖμε ἐμεῖς οἱ κληρικοί, γιατί δέν σᾶς δώσαμε τό παράδειγμα
τοῦ φτωχοῦ παπᾶ καί τοῦ φτωχοῦ δεσπότη, ἄν καί οἱ παπάδες τῆς δικῆς μας ἐπαρχίας, μέ τά μικρά της χωριά, ζοῦν γενικά φτωχικά.
4. Γιά τήν δημιουργηθεῖσα κρίση, ἀδελφοί, τώρα ἰδιαίτερα πρέπει νά ἐφαρμόσουμε
τό Εὐαγγέλιο πού μιλάει γιά ἀγάπη τοῦ ἑνός πρός τόν ἄλλον καί γιά ἀλληλοβοήθεια.
Ὅλοι μας σάν συνάνθρωποι ἀποτελοῦμε ἕνα σύνολο, ἀλλά καί σάν χριστιανοί βαπτισμένοι, ἀποτελοῦμε μία οἰκογένεια, πού λέγεται Ἐκκλησία. Στήν Ἐκκλησία πρέπει
νά νοιώθουμε ὅτι εἴμαστε ἀδελφοί, ὅτι εἴμαστε παιδιά τοῦ ἴδιου Πατέρα, τοῦ Θεοῦ
μας. Ἑπομένως ὁ ἕνας πρέπει νά νοιάζεται καί νά φροντίζει γιά τόν ἄλλον. Ἔτσι
ζοῦσαν οἱ πρῶτοι χριστιανοί καί δέν ὑπῆρχε φτωχός ἀνάμεσά τους. Γιατί αὐτός πού
εἶχε ἔδινε σ᾿ αὐτόν πού δέν εἶχε. Μπορεῖ, ἀγαπητοί μου, νά φανταστεῖτε σέ μιά οἰκογένεια ὁ ἕνας νά τρώει κρέας καί ὁ ἄλλος νά πεινάει; Δέν εἶναι οἰκογένεια αὐτή. Ἀλλά
ἔτσι πρέπει νά νοιώθουμε καί γιά τήν εὐρύτερη οἰκογένειά μας, τήν κοινωνία. Νά σκεπτόμαστε τόν ἄλλον καί ὅσο μποροῦμε νά ἀνακουφίζουμε τή δυσκολία του.
5. Ὅπως μᾶς λέγουν οἱ εἰδικοί, θά ἔρθουν καί δυσκολώτερες μέρες. Ἀλλά δέν πρέπει
νά ἀπογοητευόμαστε καί νά τά χάνουμε. Ἄς ρωτήσουμε τούς σεβαστούς μας παπποῦδες καί γέροντες νά μᾶς ποῦν μέ πόσες δυσκολίες καί μέ πόση φτώχεια κύλησε ἡ
ζωή τους... Καί ὅμως! Ἐπειδή εἶχαν πίστη στόν Θεό ἔπαιρναν κουράγιο καί δύναμη
καί τά ἔβγαζαν πέρα. Καί περισσότερα παιδιά ἔκαναν καί καλά τά ἀνέτρεφαν καί τά
σπούδαζαν καί τά παρέδωσαν καλούς ἀνθρώπους στήν κοινωνία. Πολλοί ἀπό ἐσᾶς
ἐδῶ, πού μέ ἀκοῦτε τώρα, εἶστε παιδιά τέτοιων γονέων, πτωχῶν, ἀλλά πιστῶν στόν
Θεό καί ἀγωνιστῶν γονέων. Ἄς πάρουμε, λοιπόν, μαθήματα καί ὡραῖα διδάγματα ἀπό
τούς ἁγιασμένους αὐτούς παπποῦδες μας.
6. Ἀλλά καί ἄλλα ἔθνη πέρασαν καί περνοῦν παρόμοιες κρίσεις. Τίς ξεπέρασαν ὅμως
μέ τήν λιτότητα καί τήν ἀλληλεγγύη. Ἐγώ νομίζω, ἀδελφοί μου, ὅτι ὅση δυσκολία
καί νά ἔχουμε δέν θά μᾶς ἀφήσει ὁ Θεός. Ἡ ἱστορία, καί ἡ παλαιότερη καί ἡ νεώτερη
ἱστορία, μᾶς λέει ὅτι ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀντιμετώπισε οἰκονομική δυσκολία, στρεφόταν
στήν γῆ. Ἡ γῆ στά ἱερά μας κείμενα λέγεται «μητέρα» καί μάλιστα λέγεται «τριασαγάθη» μητέρα. Λέγεται «τρισαγάθη» γι᾿ αὐτά τά τρία: Ἀπό τήν γῆ καταγόμαστε
(ἀπό χῶμα εἶναι τό σῶμα μας), ἀπό τούς καρπούς τῆς γῆς τρεφόμαστε καί σ᾿ αὐτήν
πάλι ἐπανερχόμαστε μέ τόν θάνατό μας!
Ἡ Ἁγία Γραφή, στό πρῶτο κιόλας βιβλίο της, στή Γένεση, μᾶς μιλάει γιά τά δύο
πρῶτα ἐπαγγέλματα: Γιά τήν γεωργία καί γιά τήν κτηνοτροφία. Ὁ Κάιν ἦταν γεωργός καί ὁ Ἄβελ ἦταν βοσκός προβάτων. Θά τό πληρώσουμε πολύ ἀκριβά, ἀδελφοί
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χριστιανοί, τό ὅτι ἐγκαταλείψαμε τά δύο αὐτά πρῶτα ἐπαγγέλματα. Πίνουμε τό γάλα,
ἀλλά τήν κατσίκα καί τό πρόβατο δέν τά βοσκᾶμε. Καί τρῶμε τούς καρπούς τῆς
γῆς, χωρίς ὅμως νά τήν σπέρνουμε καί νά τήν καλλιεργοῦμε.
Ἄς μήν ἀπογοητευόμαστε! Δέν θά μᾶς ἀφήσει ὁ Θεός. Θά μᾶς δώσει φώτιση καί
θά βροῦμε τρόπους, γιά νά ἀνταπεξέλθουμε στήν κρίση. Ἄς ἀκουμπήσουμε τήν ἐλπίδα
μας σ᾿ Αὐτόν. Ὅμως εἶναι ἀνάγκη νά ἐφαρμόσουμε τά δύο ἀναγκαῖα γιά τήν περίσταση
μηνύματα: ΑΠΛΗ ΖΩΗ καί ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ!
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 25 Ἀπριλίου 2010

ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ
Σήμερα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά τήν ἀρρώστια. Βλέπουμε τούς ἀρρώστους καί ἀκοῦμε τά βογγητά τους καί πρέπει νά τούς νοιαζόμαστε. Ἀλλά – ὑγεία νά ἔχετε,
χριστιανοί μου – ἀλλά, λέγω, ὅλοι μας εἴμαστε ὑποψήφιοι ἄρρωστοι. Ὅλοι μας κρύβουμε κάποια ἀρρώστια. Γι᾿ αὐτό, ἄς μιλήσουμε σήμερα γιά τίς ἀσθένειες, τό πῶς τίς βλέπει ἡ Ἐκκλησία μας.
1. Ἀπό τήν ἀρχή κάνω τό ἐρώτημα: Πῶς ἦρθε ἡ ἀρρώστια στόν ἄνθρωπο; Ἡ Ἁγία Γραφή
μᾶς ἀπαντάει σ᾿ αὐτό ὅτι ἡ ἀρρώστια καί ὁ θάνατος ἦρθαν ἀπό τήν ἁμαρτία. Δέν ἔκανε ὁ
Θεός τόν ἄνθρωπο, ἀγαπητοί μου, νά πονάει καί νά χειρουργεῖται, νά βογγάει καί νά πεθαίνει.
Ὁ Θεός ἔκανε τόν ἄνθρωπο νά ζεῖ ἕναν ἄπονο καί εὐτυχισμένο βίο καί νά εἶναι ἀθάνατος.
Ἀλλά ὁ ἄνθρωπος, κάνοντας κακή χρήση τῆς ἐλευθερίας του, ἁμάρτησε. Ἡ δέ ἁμαρτία καί
τήν ψυχή του τήν ἀποξένωσε ἀπό τόν Θεό καί στό σῶμα του ἔφερε τήν φθορά. Ἔτσι ἦρθαν
οἱ ἀρρώστιες στήν ἀνθρώπινη φύση μας. Ἀφοῦ λοιπόν ἡ ἀρρώστια ἦρθε ἀπό τήν ἁμαρτία, ἄρα
ὅσο αὐξάνεται ἡ ἁμαρτία, τόσο πιό πολύ αὐξάνονται καί οἱ ἀρρώστιες! Καί ὅσο πιό πολλή ἡ
ἁγιότητα, τόσο καί πιό πολλή ὑγεία στήν ἀνθρωπότητα. Τήν ἀλήθεια αὐτή τήν βλέπουμε
στούς βίους τῶν ἁγίων μας. Ὑπῆρξαν ἅγιοι, ἀγαπητοί μου, πού, ἦταν ἀπόλυτα ὑγιεῖς. Γιά
τόν ἅγιο Ἀντώνιο, πού πέθανε σέ ἡλικία 105 ἐτῶν, λένε ὅτι τό σῶμα του ἦταν ὑγιέστατο.
Δέν ἦταν χαλαρωμένο καί γηρασμένο, σάν νά ἦταν ἀγύμναστο· ἀλλά οὔτε φαινόταν καί ἰσχνό
ἀπό τίς πολλές του νηστεῖες καί τήν ἄσκηση: «Οὔτε πιανθέν ὡς ἀγύμναστον, μήτε ἰσχνωθέν
ἀπό νηστειῶν καί μάχης δαιμόνων». Γιά τόν ἅγιο Παμβώ, πάλι λέγουν, ὅτι δέν ἀρρώστησε
ποτέ καί ὅτι πέθανε τήν ὥρα πού ἔπλεκε τό ἐργόχειρό του. Καί γιά ἄλλον ὅσιο πατέρα λέει
τό Γεροντικό, ὅτι ἐκεῖ πού ἦταν στήν συντροφιά μέ ἄλλους Γεροντάδες, τούς εἶπε: «Ἐγώ
τώρα πάω νά κοιμηθῶ». Καί ἐννοοῦσε ὅτι θά πήγαινε νά ξαπλώσει γιά νά πεθάνει!
2. Δέν προῆλθε λοιπόν, ἀγαπητοί μου, ἡ ἀρρώστια ἀπό τόν Θεό, ἀλλά ἀπό τήν ἁμαρτία.
Ὁ Θεός ὅμως μέ τήν σοφία Του ἐπεμβαίνει στά δικά μας λάθη καί τά μεταστρέφει πρός τό
καλό μας. Γι᾿ αὐτό καί οἱ ἅγιοι Πατέρες λένε «εὐμήχανο» τόν Θεό. Ὅπως ἐμεῖς οἱ «πολυμήχανοι» ἄνθρωποι παίρνουμε ἕνα σκουριασμένο σύρμα καί τό κάνουμε βελόνα γραμμοφώνου,
ἔτσι, καί – πολύ περισσότερο – ὁ «εὐμήχανος» Θεός, ἐπαναλαμβάνω, ἀπό τά λάθη μας καί
ἀπό τά ἁμαρτήματά μας κατεργάζεται τή σωτηρία μας. Ἔτσι καί ἡ ἀρρώστια. Ἐνῶ προῆλθε
ἀπό τήν ἁμαρτία βοηθάει στό νά σβηστεῖ ἡ ἁμαρτία. Σάν τό σκουλήκι, λέει κάπου ὁ Χρυσόστομος, πού γεννιέται ἀπό τό ξύλο, ἀλλά κατατρώγει τό ξύλο! Ἡ ἀρρώστια λοιπόν γιά ᾿κεῖνον
πού τήν δέχεται ὑπομονετικά, γίνεται παιδαγωγός καί ἀνορθώνει τόν ἄνθρωπο καί ἁγιάζει
τόν ἄνθρωπο. Ἔτσι, ἀγαπητοί μου, δέχονται οἱ ἅγιοι τίς θλίψεις τους καί τίς ἀρρώστιες τους.
Τίς δέχονται σάν ἕνα θεϊκό φάρμακο γιά τήν σωτηρία τους. Οἱ εἰδωλολάτρες ἀντίθετα, μέ
τήν δυσειδαιμονία τους, ἔδιναν ἄλλη ἑρμηνεία στίς ἀρρώστιες. Τίς θεωροῦσαν ὡς κακά πνεύ4

ματα πού ἐπηρέαζαν τόν ἄνθρωπο, γι᾿ αὐτό καί τόν ἄρρωστο τόν θεωροῦσαν μολυσμένο καί
τόν «ἔφτυναν» (βλ. Γαλ. 4,14), γιά νά φύγει τό κακό πνεῦμα ἀπό αὐτόν.
3. Ἀφοῦ γενικά, ὅπως σᾶς εἶπα προηγουμένως, ἡ ἀρρώστια προῆλθε ἀπό τήν ἁμαρτία, γι᾿
αὐτό, σάν ἁμαρτωλοί ὅλοι, ὅλοι ἀρρωσταίνουμε. Ἤ, τοὐλάχιστον, ὅλοι εἴμαστε ὑποψήφιοι
ἄρρωστοι. Γιά τήν αὐξηθεῖσα στίς ἡμέρες μας ἁμαρτία αὐξήθηκαν καί πληθύνθηκαν καί οἱ
ἀρρώστιες. Ἀλλά τά περισσότερα νοσήματα εἶναι τά καρδιακά καί τά νευρικά, καί αὐτά προέρχονται ἀπό ψυχικό κόπο καί ψυχική διαταραχή.
Τί προτείνει ἡ Ἐκκλησία γιά θεραπεία τῶν ἀσθενειῶν; Προτείνει τόν γιατρό καί τά φάρμακά
του. Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς λέει νά τιμᾶμε τόν γιατρό καί νά δεχόμαστε τά φάρμακά του (βλ.
Σοφ. Σειρ. 38,1-4). Ἀλλά, ἐπειδή, ὅπως εἴπαμε, πολλά νοσήματα προέρχονται ἀπό ψυχική
διαταραχή, καί ἐπειδή ἡ ἀρρώστια προέρχεται ἀπό τήν ἁμαρτία, γι᾿ αὐτό ἡ Ἐκκλησία μαζί
μέ τόν ἰατρό τῶν σωμάτων συνιστᾶ καί τόν πνευματικό ἰατρό, τό ἐξομολόγο ἱερέα. Πολλοί
ἄνθρωποι, ἀδελφοί μου, ἔχουν ἐνοχές καί χάνουν τόν ὕπνο τους ἀπό τό βάρος τῶν ἐνοχῶν
τους. Πήγαινε, ἄνθρωπέ μου, σέ πνευματικό πατέρα νά ἐξομολογηθεῖς, γιά νά φύγουν τά βάρη
ἀπό πάνω σου καί νά χαρεῖς μιά ὄμορφη ζωή. Στό ἐξωτερικό συνδυάζεται ἡ θεραπεία τοῦ
ἀρρώστου μέ τήν ψυχική θεραπεία.
4. Μαζί μέ τήν ἐξομολόγηση, φάρμακο γιά τήν ὑγεία μας εἶναι καί ἡ Θεία Κοινωνία. Γι᾿
αὐτό καί ὁ ἱερέας ὅταν κοινωνεῖ τόν πιστό τοῦ λέει: «Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ μεταλαμβάνεις,
εἰς ἄφεσίν σου ἁμαρτιῶν, εἰς ὑγείαν σου ψυχῆς καί σώματος καί εἰς ζωήν αἰώνιον». Καί ἐπειδή
ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι φάρμακο γιά τούς ἀρρώστους, γι᾿ αὐτό ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης κοινωνοῦσε τούς ἀρρώστους γιά τήν θεραπεία τους.
Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει καθορίσει εὐχές ὑπέρ τῶν ἀσθενούντων καί πρέπει, χριστιανοί
μου, νά καταφεύγετε στούς ἱερεῖς σας, γιά νά σᾶς τίς διαβάζουν τίς εὐχές αὐτές σέ περίπτωση νοσημάτων. Θά ἀκοῦτε δέ στήν Ἐκκλησία τόν ἱερέα νά λέει συχνά καί νά προσεύχεται «Ὑπέρ ὑγείας καί σωτηρίας» ὅλων μας. Καί ἄν ἔχετε εἰδική περίπτωση ἀρρώστου,
νά δίνετε τό ὄνομά του στόν ἱερέα γιά νά τόν μνημονεύει. Δίνει κουράγιο στόν ἄρρωστο ἡ
προσευχή αὐτή γι᾿ ἀυτόν, τό δέ κουράγιο – τό λένε καί οἱ γιατροί – εἶναι τό καλύτερο φάρμακο γιά τόν ἄρρωστο.
Τέλος, ἀδελφοί μου, ἔχω νά σᾶς συστήσω τρία φάρμακα γιά τήν ὑγεία σας: Τό πρῶτο εἶναι
τό νά τρῶτε. Νά τρῶτε ὑγιεινό καί καλομαγειρεμένο φαγητό, ὅπως τό ἔκαναν παλαιά οἱ γιαγιάδες. Τό δεύτερο εἶναι νά κοιμᾶστε. Νά σταυρώνετε τό μαξιλάρι σας τό βράδυ καί νά
κοιμᾶστε ἥσυχο καί ἀτάραχο ὕπνο, χωρίς νά σκέπτεστε τά προβλήματά σας τήν ὥρα πού
κοιμᾶστε. Καί τό τρίτο καί σπουδαιότερο φάρμακο εἶναι νά μήν στενοχωρεῖστε. Τά προβλήματά μας καί ὅλες τίς ἀγωνίες μας, γιά τόν ἑαυτό μας καί γιά τούς δικούς μας, νά τά
ἀκουμπᾶμε ὅλα στόν Χριστό καί στήν Παναγία μας. «Ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν
ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Καλή σας ὑγεία, ἀδελφοί μου χριστιανοί καί
πολλά τά ἔτη Σας.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΠΑΣ Χ ΑΛΙ Ο Σ ΕΓ ΚΥΚΛΙ ΟΣ 2 0 1 0
Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
Πρός τόν ἱερό Κλῆρο,
τούς ὁσιωτάτους Μοναχούς καί Μοναχές
καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἱερᾶς αὐτοῦ Μητροπόλεως
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί χριστιανοί,
Ἄνδρες, γυναῖκες καί μικρά παιδιά,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
1. Πάσχα σήμερα! Τρανή καί Λαμπρή ἡ σημερινή ἡμέρα,
γιατί διαλαλεῖ τήν ἀλήθεια καί τό μεγαλεῖο τῆς πίστης
μας. Τό δέ μεγαλεῖο τῆς πίστης μας εἶναι ὅτι ἔχουμε Ἀναστημένο Ἀρχηγό. Αὐτό συμβαίνει μόνο μέ τήν δική μας
πίστη, γιατί οἱ ἀρχηγοί ὅλων τῶν ἄλλων θρησκευμάτων
εἶναι πεθαμένοι. Ὁ δικός μας ὅμως Ἀρχηγός, ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι πάντοτε Ζῶν, γιατί εἶναι Θεός.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου, εἶναι, πραγματικά, τό πιό δυνατό ἐπιχείρημα ὅτι ἡ πίστη μας εἶναι ἀληθινή. Καί ἀκριβῶς γι᾿ αὐτόν τόν λόγο, τό Πάσχα εἶναι τό
μεγαλύτερο γλέντι τῶν ὀρθοδόξων. Καί γι᾿ αὐτόν πάλι
τόν λόγο, τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ τήν γιορτάζουμε ὄχι
μόνο μιά φορά τόν χρόνο, ἀλλά κάθε Κυριακή καί κάθε
φορά πού τελοῦμε τήν Θεία Λειτουργία.
2. Αὐτός ὁ μεγάλος ἐχθρός μας, ἀδελφοί μου, πού λέγεται θάνατος, ἦρθε στήν ζωή μας μέ ἄδικο καί βίαιο
τρόπο. Μέ ἄδικο τρόπο, γιατί δέν πῆρε πρῶτα στήν ἐξουσία του τούς μεγαλύτερους, τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα, πού
πρῶτοι ἁμάρτησαν, ἀλλά πῆρε τό νεώτερο καί τό πιό
καλό παιδί τους, τόν Ἄβελ. Καί ἀκόμη ἦρθε μέ βίαιο
τρόπο ὁ θάνατος, γιατί μέ φονικό ὄργανο ὁ Κάιν φόνευσε
τόν Ἄβελ. Ὥστε λοιπόν ἡ ἐξουσία τοῦ θανάτου στούς
ἀνθρώπους στηριζόταν σέ δυό σαθρά θεμέλια, τήν ἀδικία
καί τήν βία. Καί αὐτό ἦταν δεῖγμα ὅτι θά πέσει μία
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ἡμέρα. Καί πραγματικά ἔπεσε μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Τό φοβερό φίδι τοῦ θανάτου ὁ Χριστός τό κυνήγησε
μέχρι τήν φωλιά του, μέχρι τόν Ἄδη, ὅπου πῆγε μέ τόν
θάνατό Του. Καί ἐκεῖ τόν «πάτησε». Πάτησε τόν θάνατο
μέ τόν δικό Του θάνατο! Αὐτό σημαίνει ὁ ἀναστάσιμος
ὕμνος «Θανάτῳ θάνατον πατήσας».
3. Ἀλλά, ἀδελφοί χριστιανοί, ὅπως ὁ Ἀρχηγός τῆς πίστης μας εἶναι Ἀναστημένος, ἔτσι καί ἡ δική μας ζωή πρέπει νά εἶναι ἀναστημένη. Οἱ κακές ἐπιθυμίες μας, ὁ φθόνος
καί τό μίσος, μᾶς ἔκαναν τάφους καί σπηλιές καί θάβουν
σ᾿ αὐτές τήν ψυχή μας. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός σταυρώθηκε καί
ἀναστήθηκε, γιά νά μᾶς βγάλει ἀπό τά μνήματα τῶν
κακῶν ἐπιθυμιῶν. Ἡ εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ
παριστάνει τόν Χριστό νά κατεβαίνει στόν Ἄδη καί ὁ
Ἀδάμ καί ἡ Εὔα νά δίνουν τά χέρια τους σ᾿ Αὐτόν, γιά νά
τούς βγάλει ἀπό ἐκεῖ. Ἄς δηλώσουμε καί ᾿μεῖς στόν ἀναστημένο Χριστό ὅτι θέλουμε νά ἀνασυρθοῦμε ἀπό τόν
γκρεμό τῆς ἁμαρτίας, ἄς τοῦ δώσουμε τά χέρια καί ἄς
παραδοθοῦμε σ᾿ Αὐτόν, γιά νά ζήσουμε μαζί Του μιά
ὄμορφη, ἀναστημένη ζωή. Ὅσοι πολιτεύονται κατά τόν
ἅγιο Νόμο τοῦ Χριστοῦ ἔχουν πραγματικά πάντοτε
Πάσχα καί πάντοτε Ἀνάσταση. Καί πάντοτε στήν ψυχή
τους ἀκούγεται ὁ θριαμβευτικός ὕμνος «Χριστός ἀνέστη
ἐκ νεκρῶν».
4. «Χριστός ἀνέστη», ἀδελφοί, σ᾿ ὅλη τήν Γορτυνία καί
τήν Μεγαλόπολη, σ᾿ ὅλη τήν εὐλογημένη μας πατρίδα καί
σ᾿ ὅλο τόν κόσμο! Μέ θερμή ἀγάπη καί στοργή στέλνουμε
τό «Χριστός ἀνέστη» καί στά ἀγαπητά μας πρόσωπα,
πού ὁ θάνατος μᾶς τά πῆρε ἀπό τήν ἀγκαλιά μας. Ἀλλά
τούς παραγγέλλουμε τό χαροποιό μήνυμα ὅτι ὁ θάνατος
νικήθηκε πιά ἀπό τόν ἀναστημένο Χριστό μας καί μιά
μέρα θά συναντηθοῦμε πάλι, γιά νά ζοῦμε ὅλοι μαζί τήν
ὄμορφη ἀναστημένη ζωή γιά πάντα. «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»,
ἀδελφοί!
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Ὁμιλία στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας
τήν Τρίτη 6 Ἀπριλίου 2010

ΤΟ ΙΟΥΔΑΪΚΟ ΠΑΣΧΑ
ΠΡΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΑΣΧΑ (α)
Ἀγαπητοί μου ἀκροατές, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Ἑορτάζουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν. Τό γεγονός αὐτό ἀποδεικνύει τήν θεότητα τοῦ Κυρίου μας καί ἄρα ἀποδεικνύει τήν
ἀλήθεια τῆς πίστης μας. Τά διάφορα θρησκεύματα εἶναι ψεύτικα, γιατί ἔχουν
πεθαμένους ἀρχηγούς. Ἡ δική μας ὅμως πίστη εἶναι ἀληθινή, γιατί ὁ Ἀρχηγός
μας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι ΖΩΝ.
Στήν σημερινή μου ἐκπομπή, ἀλλά καί στήν ἑπόμενη ἐκπομπή μου, θά ὁμιλήσω γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά τό Πάσχα μας αὐτό τό χριστιανικό. Ἐπειδή ὅμως τό θέμα τῶν ἐκπομπῶν μου εἶναι γενικά ἡ Παλαιά
Διαθήκη, γι᾿ αὐτό τά ὅσα θά λέγω θά ἀναφέρονται καί στήν Παλαιά Διαθήκη.
Θά συμπλέκονται μέ τό Πάσχα τῶν Ἰουδαίων, ὥστε νά μή φεύγω ἀπό τό ἀντικείμενο τῶν ἐκπομπῶν μου, πού εἶναι περιεχόμενο καί θεολογία τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης.
1. (α) Οἱ Ἰουδαῖοι, ἀγαπητοί μου ἀκροατές, ἑόρταζαν καί αὐτοί τό δικό τους
Πάσχα, πού ἦταν ἡ ἀνάμνηση τῆς ἐξόδου τους ἀπό τήν Αἴγυπτο καί τῆς διάσωσης
τῶν πρωτοτόκων τους ἀπό τόν θάνατο. Γι᾿ αὐτό καί ἡ ἑορτή λέγεται «Πάσχα»,
πού σημαίνει «ἔξοδος», διάβαση τῶν Ἰσραηλιτῶν ἀπό τήν Αἴγυπτο πρός τήν γῆ
τῶν πατέρων τους, τήν Χαναάν. Ἤ σημαίνει «ὑπερπήδηση», «ὑπέρβαση» τοῦ θανάτου. Καί λέγουμε «ὑπερπήδηση», γιατί ὁ ἐξολοθρευτής ἄγγελος ὑπερπηδοῦσε
τίς οἰκίες τῶν Ἰουδαίων, πού τό ἀνώφλιό τους ἦταν βαμμένο μέ τό αἷμα τοῦ σφαγιασθέντος ἀμνοῦ, καί δέν ἐφόνευε τά πρωτότοκά τους (βλ. Ἐξ. 12,1-14).
Τό δικό μας ὅμως Πάσχα, ἀγαπητοί μου, τό χριστιανικό Πάσχα, γίνεται γιά
τήν τέλεια λύτρωσή μας ἀπό τήν δουλεία τοῦ διαβόλου καί τήν τέλεια ἀπαλλαγή
μας ἀπό τόν θάνατο. Οἱ Ἰουδαῖοι «ὑπερέβαιναν» τόν θάνατο τῶν πρωτοτόκων
τους – αὐτό ἦταν τό Πάσχα τους – μέ τό νά θυσιάσουν τό τυπικό πρόβατο καί
νά χρίσουν μέ τό αἷμα του τήν θύρα τῆς οἰκίας τους. Σέ ᾿μᾶς τούς χριστιανούς
ὅμως ὁ θάνατος τῶν πρωτοπλάστων «ὑπερβαίνεται» μέ τήν Θυσία τοῦ Θείου
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Προβάτου, τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου μας, καί μέ τό ὅτι κοινωνοῦμε τό πανάγιό
Του Σῶμα καί τό τίμιό Του Αἷμα. Αὐτό εἶναι τό δικό μας Πάσχα.
(β) Στούς Ἰουδαίους τό πρόβατο πού θυσιαζόταν ἦταν ἀπό τήν γῆ. Σέ ᾿μᾶς
ὅμως τούς χριστιανούς τό θυσιασθέν πρόβατο ἦταν ἀπό τόν οὐρανό. Καί τό δήλωνε αὐτό ἐκεῖνος ὁ θεόπεμπτος κριός ὁ «κατεχόμενος ἐν φυτῷ Σαβέκ», πού
δόθηκε στόν Ἀβραάμ γιά νά τόν θυσιάσει ἀντί τοῦ Ἰσαάκ (Γεν. 22,11-13).
Πραγματικά, ἀγαπητοί μου, τό πρόβατο πού θυσιάστηκε γιά τήν σωτηρία μας
εἶναι θεόπεμπτο, εἶναι ἐξ οὐρανοῦ, τό ἀπέστειλε ὁ Θεός. Εἶναι ὁ Κύριός μας
Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Θεός μας, εἶναι «ἀκράτητος» – ὅπως
τό λέγει ὁ Χρυσόστομος – ἀπό τόν θάνατο, γι᾿ αὐτό καί ἀναστήθηκε ἀπό τούς
νεκρούς. Ἀλλά καί ἐμεῖς, πού εἴμαστε δικοί Του καί πού γιορτάζουμε τό δικό Του
Πάσχα μέ τήν Θεία Κοινωνία, δέν κατεχόμεθα ἀπό τόν θάνατο. Ὅτι δέ τό δικό
μας πρόβατο τοῦ δικοῦ μας Πάσχα, πού μᾶς κάνει νά «ὑπερβαίνουμε» τόν θάνατο,
εἶναι θεόπεμπτο, τό μαθαίνουμε ἀπό τόν εὐαγγελιστή Ἰωάννη πού μᾶς λέγει ὅτι
ὁ Θεός Πατέρας «ἀπέστειλε τόν Υἱόν αὐτοῦ ἱλασμόν περί τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν»
(Α´ Ἰωάν. 4,10). Ἀλλά καί ὁ Ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶπε: «Καταβέβηκα ἐξ
οὐρανοῦ» (Ἰωάν. 6,42). Καί ὁ βαπτιστής Ἰωάννης εἶπε περί τοῦ Χριστοῦ μας:
«Ἴδε ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ ὁ αἵρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου» (Ἰωάν. 1,29). Δηλαδή
πρόβατο πού ἀφαιρεῖ τήν ἁμαρτία. Καί ἀσφαλῶς δέν πρόκειται περί ἀλόγου προβάτου, ὅπως στό ἰουδαϊκό Πάσχα, γιατί τό ἄλογο πρόβατο δέν μπορεῖ νά ἀφαιρέσει ἁμαρτήματα. Τό δικό μας πρόβατο τοῦ δικοῦ μας Πάσχα εἶναι λογικώτατο.
Γι᾿ αὐτό καί ἔλυσε τήν ἁμαρτία καί κατέλυσε καί τό ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτίας,
τόν θάνατο.
(γ) Τό δικό μας πρόβατο μᾶς βγάζει ὄχι ἀπό τήν αἰγυπτιακή δουλεία γιά τήν
Ἰουδαία, ἀλλά μᾶς ἐξαγάγει ἀπό τόν φθαρτό κόσμο καί μᾶς εἰσαγάγει στήν αἰώνιο
Βασιλεία. Τό δικό μας πρόβατο εἶναι καί πρόβατο καί ποιμένας τῶν προβάτων,
πού μᾶς καθοδηγεῖ. Ὁ ἴδιος μᾶς εἶπε ὅτι θά πορεύεται ἔμπροσθέν μας καί ἐμεῖς
θά Τόν ἀκολουθοῦμε (Ἰωάν. 10,4)!
2. (α) Ἡ θυσία τοῦ προβάτου στό ἰουδαϊκό Πάσχα γινόταν στήν «ἀρχή
μηνῶν». Ὁ μήνας αὐτός ἑορτῆς τοῦ ἰουδαϊκοῦ Πάσχα ἦταν «πρῶτος ἐν τοῖς
μησίν τοῦ ἐνιαυτοῦ», λέγει ἡ Παλαιά Διαθήκη (Ἐξ. 12,2). Ἦταν ὁ μήνας Ἀβήβ,
πού ἀνταποκρίνεται ἐν μέρει πρός τήν δικό μας Μάρτιο καί ἐν μέρει πρός τόν
δικό μας Ἀπρίλιο. Τότε ἔγινε ἡ ἔξοδος τῶν Ἰουδαίων ἀπό τήν Αἴγυπτο καί ἡ λύτρωση τῶν πρωτοτόκων τους (Ἐξ. 12,2).
Αὐτός ὁ χρονικός καθορισμός δήλωνε, ἀγαπητοί μου, μυστικά τό δικό μας
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Πάσχα. Γιατί ἡ «ἀρχή» τῆς ἀληθινῆς ζωῆς γιά τόν χριστιανό εἶναι τότε πού αὐτός
γνώρισε τήν ἀλήθεια, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός πέθανε γι᾿ αὐτόν. «Ὥστε – λέγει ὡραῖα
ὁ Χρυσόστομος – πᾶς ὁ γινώσκων τό τεθυμένον ὑπέρ αὐτοῦ Πάσχα, ἀρχήν ἑαυτῷ
ζωῆς ὑποτιθέσθω ταύτην, ἀφ᾿ οὗ τέθυται Χριστός ὑπέρ αὐτοῦ». Ὁ Χριστός βέβαια
πρόσφερε τόν ἑαυτό του θυσία γιά ὅλους. Ἀλλά ἡ ἀποδοχή τῆς παγκόσμιας αὐτῆς
θυσίας τοῦ Χριστοῦ ἀρχίζει γιά τόν καθένα ἀπό τότε πού αὐτός θά γνωρίσει συνειδητά τόν Χριστό καί θά τόν δεχθεῖ ὡς Σωτήρα του. Τότε ὁ Χριστός θυσιάζεται γι᾿
αὐτόν. Γι᾿ αὐτό συνεχίζει νά λέγει ὁ ἱερός Πατέρας: «Τέθυται δέ (ὁ Χριστός) ὑπέρ
αὐτοῦ (τοῦ κάθε ἀνθρώπου) τότε, ἡνίκα ἄν ἐπιγνῷ τήν χάριν καί συνῇ τήν διά τῆς
θυσίας ἐκείνης ζωήν» (MPG 59,723). Τότε, ξαναλέγουμε, εἶναι ἡ «ἀρχή» ζωῆς
γι᾿ αὐτόν τόν ἄνθρωπο. Καί βέβαια ὁ ἀναγεννημένος αὐτός ἄνθρωπος δέν ἀνατρέχει
πιά στά παλαιά, γιατί τά παλαιά ἔλαβαν τέλος γι᾿ αὐτόν. Γιατί λέγει ὁ ἀπόστολος
Παῦλος: «Ἐμεῖς πού πεθάναμε ὡς πρός τήν ἁμαρτία, πῶς μποροῦμε νά ζοῦμε
ἀκόμη μέσα σ᾿ αὐτήν;» «Οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν
αὐτῇ;» (Ρωμ. 6,2). Καί ἀλλοῦ πάλι σέ ἄλλη του ὁμιλία ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει σαφέστερα τήν ἴδια ἰδέα. Τήν παραθέτουμε ὅπως τήν γράφει: «Ἀρχή
μηνῶν Ἰουδαίοις ἡ τοῦ προβάτου θυσία καί ἡ ἔξοδος ἐξ Αἰγύπτου· ἡμῖν δέ ἀρχή
ζωῆς τό τοῦ Κυρίου πάθος καί ἡ σύν Χριστῷ μετάστασις ἀπό κόσμου. Τότε γάρ
ζῶμεν, ὅτε ἀποθνήσκομεν κόσμῳ. Τότε εἰς Θεόν ἀναγεννώμεθα, ὅτε τήν ἐπί γῆς
γένεσιν ἀπογινόμεθα» (MPG 59,731).
Ἔτσι εἶναι, χριστιανοί μου! Ἡ ἀληθινή ζωή μας, αὐτή πού ἀξίζει νά λέγεται
ζωή, ἀρχίζει ἀπό τότε πού ἀπαρνηθήκαμε τήν ἁμαρτία καί γνωρίσαμε τό πραγματικό νόημα τῆς ζωῆς, πού εἶναι ὁ Χριστός, πού πέθανε καί ἀναστήθηκε γιά
᾿μᾶς.1 Αὐτό τό μυστικό μάθημα λοιπόν, εἶχε τό ὅτι ὁ Θεός καθόρισε στούς Ἰουδαίους τό Πάσχα τους νά γίνεται στήν «ἀρχή μηνῶν».
Βλέπετε, λοιπόν, ἀγαπητοί μου, ὅτι ὅλα ὅσα γράφει ἡ Παλαιά Διαθήκη ἀναφέρονται στήν Καινή Διαθήκη. Ἄς ποῦμε μέ τήν εὐκαιρία τοῦ λόγου, αὐτό πού
λέγουμε τακτικά, ὅτι μόνο μέ μία τέτοια χριστολογική ἑρμηνεία δεχόμαστε τήν
Παλαιά Διαθήκη. Διαφορετικά, βλέποντας τήν Παλαιά Διαθήκη σάν ἕνα καλό
βιβλίο μέ καλά λόγια – ὅπως τέτοια καλά βιβλία εἶναι καί τά βιβλία τῶν φιλοσόφων –, ἤ ὡς ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ, ὄχι δέν τήν δεχόμαστε!
(β) Ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ στούς Ἰουδαίους γιά τό Πάσχα τους ἦταν τό σφαζό1. Καί ὁ Χρυσόστομος πάλι μᾶς λέει: «Ἐξιόντι δέ σοι τῆς κοσμικῆς ζωῆς, ἀρχή ζωῆς ἀληθινῆς γίνεται· ὥσπερ ἐκείνοις (τοῖς Ἰουδαῖοις) ἀρχή μηνῶν τό πάσχα τό τυπικόν. Νῦν γάρ ἀρχή τοῦ ζῇν, ὅτε
ἀποτάσσῃ τῇ κοσμικῇ καί γηίνῃ ζωῇ· νῦν εὑρίσκεις τί τό ἀληθινόν ζῇν, τό ἐν πνεύματι. Θύεται Χριστός,
ὥστε γινώσκεις τήν θυσίαν αὐτοῦ τήν ὑπέρ σοῦ γενομένην» (MPG 59,733).
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μενο πρόβατο νά τρώγεται μέσα στήν οἰκία (βλ. Ἐξ. κ. 12). Ἐπειδή ὁ πασχάλιος
ἀμνός ἔπρεπε νά φαγωθεῖ ὅλος (Ἐξ. 12,9-10), μία ὀλιγομελής οἰκογένεια ἔπρεπε
νά ἑνωθεῖ μέ ἄλλη ὀλιγομελῆ οἰκογένεια, ὥστε νά μπορέσουν καί οἱ δύο οἰκογένειες
μαζί νά καταναλώσουν τόν ἀμνό τρώγοντάς τον σέ μία οἰκία (Ἐξ. 12,4).
Δέν ἔπρεπε οἱ Ἰουδαῖοι νά φάγουν τόν πασχάλιο ἀμνό τους ἔξω ἀπό τήν οἰκία
τους, ἀλλά μέσα σ᾿ αὐτήν. Αὐτό, ἀγαπητοί μου ἀκροατές, συμβόλιζε τήν ἀλήθεια
ὅτι τό δικό μας Πάσχα, πού εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία τοῦ Σώματος καί Αἵματος
τοῦ Χριστοῦ, τήν λαμβάνουμε μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία. Ἐκεῖ μόνο βρίσκεται
ὁ Χριστός καί πουθενά ἀλλοῦ ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας. Γι᾿ αὐτό καί λέγει ὁ Χρυσόστομος: «Τό πρόβατον ἀμέριστον, ἐπί μιᾶς ἐσθιόμενον οἰκίας, τῆς πνευματικῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλαχοῦ δέ οὐχ εὑρισκόμενον· ὥσπερ καί τοῖς σωματικοῖς Ἰουδαῖοις
προστέτακτο μή ἐξενεγκεῖν τῶν τοῦ προβάτου κρεῶν ἀπό τῆς οἰκίας» (MPG
59,731).2 Δέν ἐπιτρεπόταν στούς Ἰουδαίους νά βγάλουν τεμάχιο τοῦ πασχαλίου
ἀμνοῦ τους ἔξω ἀπό τήν οἰκία τους καί νά τό δώσουν σέ μή Ἰουδαίους. Καί δέν
ἐπιτρέπεται σέ ᾿μᾶς τούς Ὀρθοδόξους νά προσφέρουμε τήν Θεία Κοινωνία στούς
«ἔξω», στούς μή δηλαδή βαπτισμένους.
(γ) Τό σφαζόμενον ζῶο γιά τό ἰουδαϊκό Πάσχα ἔπρεπε νά εἶναι πρόβατο, νά
εἶναι τέλειο, ἄρσεν καί ἐνιαύσιο (Ἐξ. 12,5). Αὐτά προτυπώνουν τόν δικό μας
Ἀμνό τοῦ δικοῦ μας χριστιανικοῦ Πάσχα.Καί ὁ Χρυσόστομος λέγει ὡραῖα: «Εἰς
τήν τοῦ Κυρίου δόξαν προτετυπωμένον ὁρῶμεν, τό τέλειον εἶναι καί ἄρσεν καί
ἐνιαύσιον τό πρόβατον» (MPG 59,725).
(1) Καί πρῶτα-πρῶτα: Τό θυσιαζόμενο ζῶο ἔπρεπε νά εἶναι πρόβατο, γιατί τό
πρόβατο εἶναι σύμβολο τῆς ἠπιότητος καί πραότητος καί ἔτσι θά ἦταν σύμβολο
τῆς ἠπιότητος τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι εἶχε προφητεύσει ὁ Ἠσαΐας γιά τόν Χριστό
μας ὅταν μέ τό προφητικό του βλέμμα τόν ἔβλεπε νά πορεύεται γιά τόν σταυρικό
θάνατο: «Ὡς πρόβατον ἐπί σφαγήν ἤχθη καί ὡς ἀμνός ἐναντίον τοῦ κείροντος
αὐτόν ἄφωνος» (Ἠσ. 53,7). Ἐπιτρέπει ὅμως ὁ Νόμος στούς Ἰουδαίους νά λάβουν
τό θυσιαζόμενο ζῶο καί ἀπό τίς αἶγες, γιατί πραγματικά, κατά τόν Νόμο, καί ἡ
ἔριφος («χίμαιρα») γίνεται καί αὐτή προσφορά γιά τήν ἁμαρτία (Λευιτ. 5,6).3
2. Καί ἀλλοῦ πάλι ὁ ἱερός πατήρ λέγει τήν ἴδια ἀλήθεια: «Αὕτη – ἡ “οἰκία” δηλαδή ὅπου ἐσθίεται
τό χριστιανικόν Πάσχα – ἡ καθ᾿ ὅλης τῆς οἰκουμένης Ἐκκλησία... Μιᾷ δέ προσήκειν Ἐκκλησίᾳ τήν
σωτηρίαν ἐπιστάμεθα καί μηδέν τῆς καθολικῆς ἔξωθεν Ἐκκλησίας καί πίστεως μετέχειν Χριστοῦ δυνάμενον, μηδέ σώζεσθαι» (MPG 59,724.725).
3. Ἔτσι ἔχουμε καί τόν ἑξῆς λόγο τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Ἔστι τοίνυν τό μέν πρόβατον, κατά
τόν Ἠσαΐαν, ἠπιότητος τῆς τοῦ Χριστοῦ σύμβολον... Ἔριφος δέ κατά τόν Νόμο ὑπέρ ἁμαρτίας θῦμα.
Προσαχθείς οὖν ἤπιος, ὡς πρόβατον, ὑπέρ ἁμαρτίας ὡς χίμαρος ὤν τέθυται, διά τῆς ἠπιότητος δούς
ἑαυτόν εἰς τήν τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν» (MPG 59,726).
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(2) Τό θυόμενο πρόβατο ἔπρεπε νά εἶναι τέλειο καί ἄμωμο, διότι τέλειος καί
ἄμωμος εἶναι ὁ Ἰησοῦς. Ὅπως τό εἶπε ὁ προφήτης Ἠσαΐας «ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδέ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» (53,9). Πραγματικά, ὅπως ἑρμηνεύει καί ὁ Χρυσόστομος, μόνον ὁ Χριστός εἶναι «τέλειος», γιατί μόνο Αὐτός
ἔχει σέ πληρότητα κάθε ἀρετή· καί μόνον Αὐτός εἶναι κατά πάντα τρόπο ἄμωμος,
γιατί ἔχει ἐν ἑαυτῷ πᾶσαν τήν δικαιοσύνην, ὅπως εἶπε καί ὁ Ἴδιος στόν Ἰωάννη
κατά τό βάπτισμά Του: «Οὕτω γάρ πρέπον ἐστίν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην» (Ματθ. 3,15). Γιά ὅποιον ὅμως δέν δέχεται τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς Θεάνθρωπο, ἀλλά τόν δέχεται ὡς ἁπλό ἄνθρωπο, γι᾿ αὐτόν τό πρόβατο δέν εἶναι
οὔτε τέλειο οὔτε ἄμωμο. Γιατί κανένας ἐκ τῶν ἀνθρώπων δέν εἶναι τέλειος καί
ἄμωμος. Λέγει ἀκριβῶς ὁ Χρυσόστομος: «Εἰ τις οὖν ἄνθρωπον ψιλόν λέγει τόν
Κύριον καί τῆς ἡμετέρας φύσεως τίθησι τόν Χριστόν, τοῦτο τό πρόβατον οὐκ
ἔστι τέλειον οὐδέ ἄμωμον· οὐδείς γάρ ἀνθρώπων ἄμωμος» (MPG 59,726). Γι᾿
αὐτό καί ὁ Νόμος στήν Παλαιά Διαθήκη διέταζε ὅλα τά προσφερόμενα θύματα
γιά θυσία νά εἶναι τέλεια καί ἄμωμα, γιατί ὅλα θυσιάζονταν εἰς τύπον τοῦ Χριστοῦ. Καί οἱ ἱερεῖς, λέγει ὁ Νόμος, ἔπρεπε νά εἶναι καί αὐτοί ἄρτιοι καί τέλειοι
σωματικά, γιατί ὅλοι ἦταν τύποι τοῦ ἀληθινοῦ Ἱερέως, τοῦ Χριστοῦ.
(3) Τό πρόβατο ἔπρεπε νά εἶναι ἐνιαύσιο. Καί αὐτό εἶναι τύπος τοῦ Χριστοῦ,
γιατί αὐτό Τόν ὑποδηλώνει νέον ὄντα στήν γῆ καί μή ἔχοντα τίποτε ἀπό τήν παλαιότητα τῶν ἀνθρώπων.4
Ἀλλά ὁ ἐνιαύσιος ἀμνός εἶναι τύπος τοῦ Χριστοῦ καί κατά τό ὅτι τό ἔτος εἶναι
σύμβολο τοῦ αἰῶνος, ἐπειδή τό ἴδιο ἔτος, μέ τίς ἐποχές του, ἀνακυκλώνεται πολλές φορές. Καί ὅμως κάθε χρόνο μᾶς παρουσιάζεται ὡς καινούργιο ἔτος. Αὐτό
βαθειά φαίνεται νά εἰκονίζει τόν τύπο τοῦ καινοῦ ἀνθρώπου, πού ἀπό τήν παλαιότητα ἔρχεται σέ καινότητα.5 Καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς λέγει: «Ἐνδύσασθε
τόν καινόν ἄνθρωπον» (Ἐφ. 4,24). Σάν νά μᾶς λέγει δηλαδή: Ἄν ἐνδυθεῖτε τήν
ἀμωμότητα καί τήν τελειότητα τοῦ προβάτου, θά εἶστε πρόβατα Θεοῦ καί θά
παραστήσετε τό σῶμα σας ζωντανή θυσία, ἁγία, εὐάρεστη στόν Θεό καί θά μεταβεῖτε στήν αἰώνια ζωή (βλ. Ρωμ. 12,1).
(4) Τό πρόβατο ἔπρεπε νά εἶναι ἄρσεν. Τό ἀρσενικό δηλώνει τό ἡγεμονικό, ὅπως
ὁ ἄνδρας συγκρινόμενος πρός τήν γυναίκα ἔχει σωματική ἡγεμονία. Πραγματικά
ὁ Χριστός εἶναι ἡγεμών καί βασιλεύς, διότι, ἄν καί σαρκώθηκε καί ἔγινε «ἀδελ4. Γι᾿ αὐτό καί λέγει ὁ Χρυσόστομος: «Εἴ τις τι ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης παλαιότητος εἰς Χριστόν ἀνάγει,
ἤ δεκτικόν ἁμαρτίας λέγειν τολμᾷ ἤ νόμου δουλείᾳ προσήκοντα ἤ θανάτῳ κατ᾿ ἀνάγκην ὑποκείμενον,
οὗτος ἐνιαύσιον οὐκ ἔχει τό πρόβατον, οὐδέ τῆς καινότητος ᾔσθετο ἐν Χριστῷ» (MPG 59,726).
5. Βλ. Χρυσοστόμου εἰς MPG 59,734.
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φός» μας κατά τήν ἀνθρώπινη φύση, ὅμως εἶναι Δεσπότης μας κατά τήν θεία
Του φύση. Γι᾿ αὐτό καί μόνον Αὐτός λέγεται Νυμφίος, νοοῦντες ὡς νύμφη ὅλη
τήν ἀνθρωπότητα. Οὔτε ὁ Ἰωάννης, ὁ μέγιστος τῶν προφητῶν, μπορεῖ νά ὀνομαστεῖ νυμφίος. Γιατί αὐτός ὁ Ἰωάννης γιά μέν τόν Χριστό εἶπε, «ὁ ἔχων τήν
νύμφην Νυμφίος ἐστι»· γιά δέ τόν ἑαυτό του εἶπε, «ὁ φίλος δέ τοῦ Νυμφίου ὁ
ἑστηκώς καί ἀκούων τήν φωνήν αὐτοῦ χαρᾷ χαίρει διά τήν φωνήν τοῦ Νυμφίου»
(Ἰω. 3,29). Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγει στούς χριστιανούς τῆς Κορίνθου ὅτι
συνδέοντάς τους μέ τόν Χριστό, τούς ἐνύμφευσε μ᾿ Αὐτόν: «Ἡρμοσάμην γάρ
ὑμᾶς ἑνί ἀνδρί παρθένον ἁγνήν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ» (Β´ Κορ. 11,2)!
Ἡ ἔκφραση λοιπόν «Νυμφίος» γιά τόν Χριστό δηλώνει τό ἡγεμονικό Του, τό
ὁποῖο ὑποδηλώνεται στήν Παλαιά Διαθήκη μέ τό νά εἶναι ἀρσενικό τό πρόβατο
γιά τήν θυσία τοῦ ἰουδαϊκοῦ Πάσχα. Καί εἶναι πραγματικά Ἡγεμόνας καί Δεσπότης καί Βασιλεύς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὄχι μόνο γιατί εἶναι Θεός
σέ ᾿μᾶς τούς ἀνθρώπους, ἀλλά καί διότι, σάν δημιουργός, εἶναι Κύριος ὅλης τῆς
κτίσεως. Δέν ἔχει δέ τήν κυριότητα αὐτή ὁ Ἰησοῦς Χριστός κατά Χάριν, ἀλλά
τήν ἔχει στήν πραγματικότητα ἐκ φύσεως, ὡς γεννηθείς ἐκ τοῦ Πατρός. Ὅποιος
δέν παραδέχεται τό δόγμα αὐτό καί ἀριθμεῖ τόν Ἰησοῦ Χριστό μεταξύ τῶν
κτιστῶν, λέγοντας ὅτι ἔχει κατά Χάριν καί ὄχι κατά φύσιν τήν κυριότητά Του,
αὐτός δέν ἔχει ἄρσεν τό θυόμενον ὑπέρ αὐτοῦ πρόβατον. «Οὐ γάρ ἔγνω τόν φύσει
βασιλέα, ἀλλ᾿εἰς ἕτερον, τόν μή φύσει μηδέ ἀληθείᾳ περιτρέπει» (MPG 59,726)!
Ἀλλά θά συνεχίσουμε, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, στήν ἑπόμενή μας ἐκπομπή.
Σᾶς εὐχαριστῶ πού μέ ἀκούσατε.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
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ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Ὁμιλία στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας
τήν Τρίτη 13 Ἀπριλίου 2010

ΤΟ ΙΟΥΔΑΪΚΟ ΠΑΣΧΑ
ΠΡΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΑΣΧΑ (β)
Ἀγαπητοί μου ἀκροατές,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
1. Ἡ σημερινή μου ἐκπομπή θά εἶναι ἡ συνέχεια τῆς προηγουμένης μας
ἐκπομπῆς, στήν ὁποία μιλούσαμε γιά τό ἰουδαϊκό Πάσχα καί λέγαμε ὅτι τό ἰουδαϊκό
Πάσχα προτύπωνε τό δικό μας Πάσχα. Τό Πάσχα τῶν Ἰουδαίων ἦταν τό νά σφάξουν ἕνα ἐνιαύσιο ἀμνό, ἄρρενα καί τέλειο καθ᾿ ὅλα, καί νά ἀλείψουν μέ τό αἷμα τοῦ
ἀμνοῦ τούς παραστάτες καί τό ἀνώφλιο τῶν οἰκιῶν τους. Καί αὐτό τό ἔκαναν γιά
νά θυμηθοῦν τήν ἔξοδό τους ἀπό τήν Αἴγυπτο καί ὅτι σώθηκαν τά πρωτότοκά τους,
τότε πού ὁ ἐξολοθρευτής ἄγγελος φόνευε τά πρωτότοκα τῶν Αἰγυπτίων. Ἀλλά, θά
ρωτήσει κανείς ἐδῶ, τί σχέση ἔχει τό σφάξιμο τοῦ ἀμνοῦ μέ τήν ἔξοδο τῶν Ἰσραηλιτῶν ἀπό τήν Αἴγυπτο; Καί τί χρησίμευε τό νά βάψουν οἱ Ἰσραηλῖτες τά ἀνώφλια
τῶν οἰκιῶν τους, γιά νά τίς προσπερνάει ὁ ἐξολοθρευτής ἄγγελος καί νά μήν θανατώνει τά πρωτότοκά τους; Δηλαδή, ὁ Θεός δέν γνώριζε τά σπίτια τῶν Ἰσραηλιτῶν;
Πραγματικά, ἀδελφοί μου, οὔτε ὁ ἀμνός τῶν Ἰουδαίων φαίνεται νά σχετίζεται μέ
τήν ἔξοδο τῶν Ἰσραηλιτῶν ἀπό τήν Αἴγυπτο, οὔτε τό βάψιμο τῶν οἰκιῶν τους μέ
τό αἷμα τοῦ ἀμνοῦ ἦταν ἀναγκαῖο. Ἀλλά αὐτά δέν ἦταν γιά τό ἰουδαϊκό Πάσχα.
Αὐτά προτύπωναν τό δικό μας Πάσχα. Καί τό δικό μας Πάσχα εἶναι ἡ Θυσία τοῦ
Χριστοῦ, πού τήν ζοῦμε σέ κάθε Θεία Λειτουργία, μαζί μέ τόν γλυκό της καρπό,
τήν Θεία Κοινωνία. Ἔτσι μόνο στέκονται καί ἑρμηνεύονται καί κατανοοῦνται πολλά
συμβάντα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ὅτι δηλαδή αὐτά τά συμβάντα καί αὐτά τά
λεγόμενα ἀναφέρονται στήν Καινή Διαθήκη. Πολύ ὡραῖα τό λέγει ὁ ἀπόστολος
Παῦλος ὅτι, ἄν δέν ἑρμηνεύσουμε τήν Παλαιά Διαθήκη μέ βάση τήν Καινή Διαθήκη
μᾶς φαίνεται ἀκατανόητη, μᾶς φαίνεται ὅτι ἔχει κάλυμμα. Τό κάλυμμα αὐτό «ἐν
Χριστῷ καταργεῖται», λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Β´ Κορ. 3,13-16). Ἐμεῖς οἱ
Ὀρθόδοξοι, ἀκολουθοῦντες τήν ἑρμηνεία τῶν ἁγίων Πατέρων, πού στηρίζεται στήν
θεολογία τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἑρμηνεύουμε τήν Παλαιά Διαθήκη χριστολογικά.
Καί μ᾿ αὐτήν τήν χριστολογική ἑρμηνεία ἡ Παλαιά Διαθήκη εἰσῆλθε στήν λατρεία.
Εἶναι δέ ἡ ὀρθόδοξη λατρεία «ζυμωμένη» στήν κυριολεξία μέ τήν Παλαιά Διαθήκη.
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2. Ὅτι πραγματικά ἔτσι ἔχει τό πράγμα, ὅτι δηλαδή ὅσα λέγονται στήν Παλαιά Διαθήκη γιά τό ἰουδαϊκό Πάσχα ἀναφέρονται ἀκριβῶς στό δικό μας Πάσχα,
φαίνεται ἀκόμη καλύτερα ἀπό τίς ὁδηγίες πού ἔδωσε ὁ Θεός πῶς νά τρώγουν οἱ
Ἰουδαῖοι τό Πάσχα τους. Γιατί αὐτές οἱ ὁδηγίες ἀναφέρονται στό πῶς ἐμεῖς οἱ
χριστιανοί πρέπει νά κοινωνοῦμε τά ἄχραντα Μυστήρια, τό Σῶμα καί τό Αἷμα
τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό κυρίως εἶναι τό Πάσχα μας: Ἡ Θεία Κοινωνία, πού τήν
γευόμαστε σέ κάθε Θεία Λειτουργία. Μέ τήν Θεία Κοινωνία καί τρῶμε τόν θυσιασθέντα γιά μᾶς Ἀμνό τοῦ Θεοῦ καί βάφουμε τήν ψυχή μας μέ τό Αἷμα τοῦ
Χριστοῦ. Αὐτό θά μᾶς σώσει, ἀγαπητοί μου ἀκροατές, ὅπως τούς Ἰουδαίους
ἔσωζε τότε τό ὅτι οἱ παραστάτες τῶν οἰκιῶν τους ἦταν βαμμένες μέ τό αἷμα τοῦ
πασχάλιου ἀμνοῦ τους. Καί ἐμεῖς στόν Ἰησοῦ Χριστό, τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως,
σάν μαρτυρία ὅτι εἴμαστε δικοί Του, θά Τοῦ δείξουμε τά χείλη μας πού εἶναι βαμμένα κόκκινα ἀπό τήν κοινωνία τοῦ Αἵματός Του! Ἀλλά, ἄς ἔρθουμε στό πῶς οἱ
Ἰουδαῖοι ἔτρωγαν τό Πάσχα τους, γιά νά δοῦμε καί ἐμεῖς πῶς πρέπει νά κοινωνοῦμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ· «ἵνα καί ὁποίους ἡμᾶς εἶναι δεῖ Χριστοῦ
μεταλαμβάνοντας ἐπιγνῶμεν», ὅπως τό λέγει ὁ Χρυσόστομος (MPG 59,729).
(α) Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά νά μετέχει κανείς στό ἰουδαϊκό Πάσχα ἦταν
νά εἶναι περιτμημένος. Ἀπαγορευόταν ὁ ἀπερίτμητος νά μετέχει στό Πάσχα (Ἐξ.
12,43-45). Ξέρουμε ὅμως ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο ὅτι ἡ περιτομή τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης προεικονίζει τό δικό μας βάπτισμα (Κολ. 2,11-12). Ἑπομένως γιά
νά κοινωνήσει κανείς τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ πρέπει πρῶτα νά εἶναι
βαπτισμένος. Καί βέβαια ἐννοῶ τό ὀρθόδοξο βάπτισμα, γιατί αὐτό μόνο εἶναι βάπτισμα. Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος μᾶς λέγει κάπου: «Μηδείς κοινωνήτω τῶν μή
μαθητῶν»! «Μαθητές» λέγονται οἱ βαπτισμένοι χριστιανοί. Ἄς θυμηθοῦμε τόν
λόγο τοῦ Κυρίου στούς Ἀποστόλους: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη,
βαπτίζοντες αὐτούς» (Ματθ. 28,19).
Ἀλλά βαθύτερα ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ νά εἶναι περιτμημένοι ὅσοι θά ἔτρωγαν τό
Πάσχα ἐσήμαινε ὅτι αὐτοί ἔπρεπε νά εἶναι καθαροί στήν ψυχή. Οἱ προφῆτες,
ὅταν ὁμιλοῦν γιά περιτομή τήν ἐννοοῦν ὡς ἀποβολή τῆς κακίας ἀπό τήν ψυχή
καί ὄχι ἁπλᾶ σάν ἀποβολή ἑνός τεμαχίου ἀπό τήν σάρκα. Γι᾿ αὐτό καί οἱ
προφῆτες πάλι, ἐλέγχοντας τούς Ἰουδαίους γιά τήν κακία τους, τούς ὀνομάζουν
«ἀπερίτμητους στήν καρδιά». Ἔτσι, οἱ περιτμημένοι σωματικά Ἰουδαῖοι, ἀλλά
ἀπερίτμητοι στήν καρδιά – γιατί εἶχαν ἕνα σωρό πάθη καί κακίες – ἐξισώνονται
μέ τά ἄλλα ἔθνη τά ἀπερίτμητα. Λέγει ὁ προφήτης Ἰερεμίας: Ὅπως, «πάντα
τά ἔθνη ἀπερίτμητα σαρκί», ἔτσι καί «πᾶς οἶκος Ἰσραήλ ἀπερίτμητοι καρδίας
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αὐτῶν» (Ἰερ. 9,26)! Γι᾿ αὐτό καί ὁ προφήτης μιλάει στούς Ἰουδαίους γιά περιτομή τῆς «σκληροκαρδίας» τους (Ἰερ.4,4). Ἀκόμη βαθύτερα ὅμως, ἐπειδή ἡ περιτομή γινόταν στό γεννητικό ὄργανο, ἐσήμαινε τήν ἀποβολή τῆς σαρκικῆς ὁρμῆς.
Ἐσήμαινε τήν ἁγνότητα.1 Ἄν δέν ἀποβάλλουμε τό σαρκικό φρόνημα εἴμαστε
ἀκόμη ἀπερίτμητοι πνευματικά! Πῶς λοιπόν κοινωνοῦμε; Ἄς μᾶς συγχωρέσει ὁ
Χριστός καί ἄς μή μᾶς καταδικάσει ὡς ἀσεβεῖς. Κοινωνοῦμε εἰς ἄφεσή μας
ἁμαρτιῶν καί γιά νά δυναμωθοῦμε στόν ἀγώνα μας νά ἀποβάλλουμε τήν σαρκικότητα καί τά συνοδεύοντα αὐτήν πάθη. Πάντως ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς λέγει καθαρά: «Οὐδείς μή περιτεμνόμενος τόν σαρκικόν τρόπον ἐπί τήν
κοινωνίαν ἀφίξεται Χριστοῦ...Ἕως οὖν οὐκ ἀποτίθεσαι τό σαρκικόν ἦθος, “ἀλλογενής” εἶ καί “ξένος”» καί ἄρα «ἀμέτοχά σοι καί ἀκοινώνητα πρός τόν ἅγιον ἐξ
οὐρανοῦ παρόντα Χριστόν· οὐράνιον γάρ γενέσθαι δεῖ τόν τῷ οὐρανίῳ προσελευσόμενον· οὐράνιος δέ οὐδείς ἄν γένοιτο, μή τά γήϊνα περιελών» (MPG 59,729).
Ὥστε λοιπόν: Γιά νά κοινωνοῦμε ἐμεῖς οἱ χριστιανοί τά Ἄχραντα Μυστήρια
δέν φτάνει μόνο τό ὅτι εἴμαστε βαπτισμένοι, ἀλλά, κοινωνοῦντες, πρέπει νά κάνουμε συνεχῆ ἀγώνα, γιά νά ἀποβάλουμε τά πάθη ἀπό τήν καρδιά μας, γιά νά
γινόμαστε ὁλοέν καί περισσότερο ἁγνοί καί καθαροί. Αὐτή εἶναι ἡ πραγματική
περιτομή, ἡ «περιτομή τοῦ Χριστοῦ», γιά τήν ὁποία μιλάει ὁ Ἀπόστολος, πού
εἶναι ἡ «ἀπέκδυση τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σαρκός» (Κολ. 2,11).
(β) Οἱ Ἰουδαῖοι στό πάσχα τους ἔπρεπε νά τρῶνε ἄζυμο ψωμί καί πικρά χόρτα
(Ἐξ. 12,8). Τί ἐσήμαινε αὐτό γιά μᾶς; Τά ἄζυμα δήλωναν ὅτι ὁ ἄνθρωπος τοῦ
Χριστοῦ δέν πρέπει νά μιγνύεται μέ τήν παλαιά κακία καί ζύμη, γιατί δέν μπορεῖ
νά ὑπάρχει κοινωνία ἀρετῆς καί κακίας. «Ἡ γάρ τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου κακία
ὀλέθριος καί οὐδαμῶς ἀναμίγνυσθαι δυναμένη τῇ τοῦ νέου ἀνθρώπου δικαοσύνῃ
καί ὁσιότητι» (Χρυσόστομος, 59,736). Παραθέτουμε καί μία ὡραία περικοπή
ἀπό τά Γλαφυρά τοῦ Κυρίλλου Ἀλεξ.: «Ἡ Παλαιά Διαθήκη προδιαγράφει γιά
1. Ἔτσι λέγει ὁ Χρυσόστομος: «Ἐάν δέ συνῇς τῆς περιτομῆς τήν δύναμιν πνευματικῶς, μυστήριον
ὄψει καί δοξάσεις τόν Θεόν. Τοῦ γεννητικοῦ μέλους ἦν ἡ περιτομή. Ἀπό γενέσεως εἶχες, ὦ ἄνθρωπε κάλυμμα, ὅπερ ἔδει σε περιερεῖσθαι, ἵνα ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ θεωροίης ἀλήθειαν καί μή κεκαλυμμένος
τῷ σώματι καί γηΐνῳ καλύμματι τήν ἀλήθειαν ἀναβλεποίης. Ὅταν γάρ γυμνός γένῃ τοῦ σαρκικοῦ σώματος ὡς πνεῦμα πρόσει πρός Χριστόν, καί κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἕν πνεῦμα γεννήσῃ, μετέχων τήν
ἱεράν καί σωτήριον μετοχήν, ἥν τῶν κρεῶν βρῶσις ἐμήνυσε. Περιτέμνου δή καί ἀπεκδύου τό σῶμα μετά
Χριστόν, κατά τόν λέγοντα Παῦλον ὅτι “περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ
σώματος τῆς σαρκός ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ”. Καί οὕτω περιτεμνόμενος ἅπασαν φιλοχρηματίαν,
φιλοδοξίαν, φιληδονίαν, τῆς μέν πρός Θεόν ἐμπίπλασο τροφῆς εἰς οὐρανόν ἀναγούσης, ἐλευθερούσης ἀπό
πονηρῶν ἀρχόντων, λυούσης ἀπό πόνων χαλεπῶν, ἔνδοξον καί μακαρίαν σοι εἰς τόν Θεόν ἐπάνοδον χαριζόμενος» (MPG 59,736).
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τούς Ἰουδαίους νά τρῶνε τούς ἄζυμους ἄρτους, ἐννοώντας εἰκονικά πώς ὅσοι
ἐκοινώνησαν τοῦ Χριστοῦ ὀφείλουν νά τρέφουν τίς ψυχές τους μέ ἐπιθυμίες χωρίς
προζύμι καί νά τίς τηροῦν καθαρές, ἐξοικειούμενοι μέ ἕνα τρόπο ζωῆς ἀθῶο καί
χωρίς μίγμα κακίας» (49, 429 Α. Βλ. καί Ἰουστίνου, Διάλογ. 14,3). Βρισκόμαστε μέ τά λόγια αὐτά στήν γραμμή τοῦ ἀποστόλου Παύλου, μέ ἀναφορά μάλιστα στήν Θεία Εὐχαριστία. Γράφει ὁ Ἀπόστολος: «Οὐκ οἴδατε ὅτι μικρά ζύμη
ὅλον τό φύραμα ζυμοῖ; Ἐκκαθάρατε οὖν τήν παλαιάν ζύμην, ἵνα ἦτε νέον φύραμα,
καθώς ἔστε ἄζυμοι. Καί γάρ τό Πάσχα ὑμῶν ὑπέρ ὑμῶν ἐτύθη Χριστός. Ὥστε
ἑορτάζωμεν μή ἐν ζύμῃ παλαιᾷ, μηδέ ἐν ζύμῃ κακίας καί πονηρίας, ἀλλ᾿ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καί ἀληθείας» (Α´ Κορ. 5,7-8). Δήλωναν λοιπόν τά ἄζυμα τήν
εἰλικρίνεια τῆς πνευματικῆς ζωῆς, τήν καθαρότητα αὐτῆς. Καί μάλιστα ἡ ἐντολή
στούς Ἰουδαίους ἦταν νά τρώγουν τά ἄζυμα ἑπτά ἡμέρες (Ἐξ. 12,15). Τό
«ἑπτά» ὅμως δηλώνει ὅλη τήν ἐπίγεια ζωή, γιατί «διά τῶν ἑπτά ἡμερῶν ὁ σύμπας πολυπλασιάζεται χρόνος». Ἄρα ἡ ἐντολή στούς Ἰουδαίους νά ἐσθίονται κατά
τό Πάσχα τους τά ἄζυμα γιά ἑπτά ἡμέρες, ἐσήμαινε γιά μᾶς, πού κοινωνοῦμε
μέ τό δικό μας Πάσχα τά Ἄχραντα Μυστήρια, ὅτι σέ ὅλη μας τήν ζωή πρέπει
νά ζοῦμε προσεκτικά γιά νά μήν ἀναμειχθοῦμε μέ τήν ἁμαρτία. «Ἐφ᾿ ἑπτά δέ
ἡμέρας ἡ ἄζυμος τροφή, τουτέστι, διά πάσης ζωῆς τό εἰλικρινές», λέγει ὁ Χρυσόστομος (MPG 59,736).
Οἱ πικρίδες σήμαιναν τίς θλίψεις τῆς παρούσης ζωῆς μέ τίς ὁποῖες ὅμως γινόμαστε μέτοχοι τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ. Ἤ, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι, τά
πικρά χόρτα πού ἔτρωγαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐσθίοντες τό Πάσχα τους ὑποδήλωναν τήν
ἄσκηση καί τήν θλίψη μετανοίας καί νηστείας μέ τήν ὁποία ἐμεῖς πρέπει νά προετοιμαζόμαστε γιά τήν μετάληψη τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ.
(γ) Ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ στούς Ἰουδαίους ἦταν ἀκόμη νά τρώγουν τό Πάσχα
μέ ζωσμένες τίς ὀσφύες τους, μέ σανδάλια στά πόδια τους καί μέ ράβδο στά χέρια
τους. Πρέπει δέ νά τρώγουν μέ σπουδή τόν ἀμνό (Ἐξ. 12,11). Ὅλα αὐτά δηλώνουν γιά μᾶς τήν ἐξωτερική εὐλάβεια, ἀλλά καί τήν ἐσωτερική θερμότητα πού
πρέπει νά ἔχουμε ὅταν κοινωνοῦμε τά Ἄχραντα Μυστήρια.
Ὅλο τό σχῆμα αὐτό τῶν Ἰουδαίων κατά τήν βρώση τοῦ πασχαλίου ἀμνοῦ
τους εἶναι «ὁδοιπορικό», σάν νά ἐπείγονται νά φύγουν ἀπό τήν Αἴγυπτο πρός τήν
γῆ τῶν πατέρων τους, τήν Χαναάν. Ἔτσι καί ἐμεῖς. Κοινωνοῦντες νά ἐπιθυμοῦμε
τήν φυγή μας ἀπό τήν χώρα τῆς ἁμαρτίας. Νά ἔχουμε δέ σπουδή καί προθυμία
καί ζῆλο γιά τήν Θεία Κοινωνία καί νά μήν τό κάνουμε αὐτό μέ ραθυμία.
Τό νά ἔχουν οἱ Ἰουδαῖοι ζωσμένες τίς ὀσφύες ἐσήμαινε ὅτι πρέπει νά εἶναι ἕτοι17

μοι (βλ. Ἰερ. 1,17) πρός ἀναχώρηση, ὅπως τό ἴδιο πάλι δήλωνε τό νά ἔχουν σανδάλια στούς πόδες τους. Καί ἡ ράβδος στά χέρια τους ἐσήμαινε καί αὐτή τό ἴδιο.
Σέ μᾶς τούς χριστιανούς αὐτά δηλώνουν γενικά τήν ἑτοιμότητα τῆς ψυχῆς καί
τόν στηριγμό μας στήν πίστη καί τόν στολισμό μας μέ τίς ἀρετές πού πρέπει νά
ἔχουμε, γιά νά κοινωνήσουμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας. Εἶναι γενικά τό «μετά φόβου Θεοῦ πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε», πού ἀκοῦμε ἀπό
τόν ἱερέα ὅταν καλεῖ τόν λαό τοῦ Θεοῦ πρός τήν Θεία Κοινωνία. Ἡ ράβδος στά
χέρια δηλώνει τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα μας στόν Χριστό, γιατί αὐτά εἶναι ἡ
βακτηρία πού μᾶς στηρίζει. Ἡ ἐζωσμένη ὀσφύς καί τά σανδάλια στούς πόδες
δηλώνουν ὅτι πρέπει νά εἴμαστε εὔζωνοι καί εὐπρεπεῖς πρός πάντα δρόμον ἀγαθόν,
ὅπως μᾶς λέγει ὁ Ἀπόστολος: «Δι᾿ ὑπομονῆς τρέχωμεν τόν προκείμενον ἡμῖν
ἀγῶνα» (Ἑβρ. 12,1). Ἀλλά καί ὁ ἴδιος λέγει γιά τόν ἑαυτό του: «Οὕτω τρέχω
ἵνα καταλάβω» (Α´ Κορ. 9,26). Ἡ Α´ Ἐπιστολή τοῦ Πέτρου, πού ἀπευθύνεται
μᾶλλον πρός νεοβαπτισμένους κατά τό Πάσχα, ἐξαρτώμενη ἀπό τό τυπικό τῆς
ἑορτῆς τοῦ ἰουδαϊκοῦ Πάσχα γράφει: «Διό ἀναζωσάμενοι τάς ὀσφύας τῆς διανοίας
ὑμῶν νήφοντες τελείως ἐλπίσατε ἐπί τήν φερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει
Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Α´ Πέτρ. 1,3).
Γιά τά παραπάνω τῆς ἑνότητας αὐτῆς παραθέτουμε τό σχόλιο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Σχῆμα δέ τῶν ἐσθιόντων τό Πάσχα, ὀσφύς ἐζωσμένη,
ὑποδήματα ἐν ποσίν, ἐν χερσί βακτηρίαι. Ὁδοιπορικόν ἅπαν τό σχῆμα, παρασκευασμένων εἰς ὁδοιπορίαν, ἐπειγομένων ἐπᾶραι· ἡμῖν δέ ψυχῆς ἡ πρόθεσις ὁδοιπορική πρός ἀποδημίαν τοῦ κόσμου στελλομένη. Διά τοῦτο εὐσταλεῖς καί
περιεσφιγμέναι πανταχόθεν αἱ ψυχαί τάς τοῦ βίου μερίμνας ἀποφεύγουσι, πρός
δέ τήν θείαν ἕτοιμοι πορείαν, ὥστε τρέχειν εἰς οὐρανόν. “Ἡμῶν γάρ τό πολίτευμα
ἐν οὐρανοῖς”, φησί. Ράβδον δέ ἀνειλήφαμεν, ἧ στηριζόμεθα, πίστιν καί ἐλπίδα τήν
εἰς Χριστόν» (MPG 59,732).
(δ) Ἀναφέρουμε καί δύο ἄλλες ἐντολές σχετικές μέ τήν βρώση τοῦ ἀμνοῦ τοῦ
ἰουδαϊκοῦ πάσχα, πού εἶναι ὅμως ὑπόδειξη γιά τό δικό μας Πάσχα, πῶς πρέπει
νά κοινωνοῦμε ἐμεῖς οἱ χριστιανοί τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Νόμος
ἔλεγε νά μή τρώγουν τόν ἀμνό ὠμό, ἀλλά ψητό. Καί ἀκόμη ἔλεγε νά τρώγουν
τό κεφάλι καί τά πόδια καί τά ἐντόσθια τοῦ ἀμνοῦ (Ἐξ. 12,9).
Δέν ἦταν ἀνάγκη νά δοθεῖ ἐντολή νά μήν τρώγουν ὠμό τό κρέας τοῦ ἀμνοῦ,
γιατί κανείς πραγματικά δέν τρώγει ὠμό κρέας. Ἄρα ἡ ἐντολή αὐτή ἀπέβλεπε
ἀλλοῦ, ἀφοροῦσε ἐμᾶς. Καί θά ἑρμηνεύσουμε τήν ἐντολή αὐτή ὅτι ἐσήμαινε γενικά
νά μήν προσερχόμαστε «ὠμά», δηλαδή, ἀσυνείδητα πρός τήν Θεία Κοινωνία,
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Ὅπως τό διαβάζουμε στόν Χρυσόστομο ἡ ἐντολή αὐτή «μέγιστον παρέχει λόγον
ἡμῖν», στούς χριστιανούς. Σημαίνει «τό μήν ἀργῶς προσιέναι τῇ τοῦ θείου Σώματος μεταλήψει». Σημαίνει τήν προετοιμασία πού πρέπει νά κάνουμε γιά τήν
Θεία Κοινωνία (βλ. MPG 59,727. 728).
Ἀλλά πολύ σπουδαία γιά μᾶς εἶναι καί ἡ ἄλλη ἐντολή, ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι ἔπρεπε
νά τρώγουν τό κεφάλι καί τά πόδια καί τά ἐντόσθια τοῦ ἀμνοῦ. Αὐτό μέ ἁπλᾶ
λόγια σημαίνει ὅτι, ὅταν κοινωνοῦμε, δέν πρέπει νά μένουμε σέ αὐτό πού βλέπουμε,
ἀλλά μέ τά μάτια τῆς πίστης, νά νοιώθουμε ὅτι παίρνουμε μέσα μας τόν Θεό καί
ἑνούμεθα μαζί του. Πρέπει νά εἰσέλθουμε στά ἔνδον. Νά γευθοῦμε τήν «ἐν - χρίστωση», νά ἀποκτήσουμε «νοῦν Χριστοῦ», ὅπως λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Α´
Κορ. 2,16). Τό βαθύ νόημα τῆς ἐντολῆς πού ἑρμηνεύουμε τό δίνει αὐτή ἡ ὡραία
περικοπή τοῦ ἁγίου Κυρίλλου: «Τό γεγονός ὅτι ὅποιος μετέχει τοῦ Χριστοῦ, διά
τῆς κοινωνίας τῆς ἁγίας του Σάρκας καί τοῦ Αἵματός του, πρέπει ἐπίσης νά ἔχει
καί τό πνεῦμα του καί νά ἐπιθυμεῖ νά εἰσέλθει στό χῶρο τῶν πιό βαθιῶν διαθέσεών
του, κατανοῶντας αὐτό πού εἶναι μέσα του, τό κείμενο μᾶς τό ὑποβάλλει, λέγοντας πώς πρέπει νά φᾶμε τήν κεφαλή μέ τά πόδια καί τά ἐντόσθια. Μήπως ἡ
κεφαλή δέν εἶναι ἀληθινά τύπος τοῦ πνεύματος, τά πόδια τῆς πορείας τῶν ἔργων
καί τά ἐντόσθια τῶν θυμάτων εἶναι τύπος τῆς ἐσωτερικῆς καί μυστικῆς ζωῆς;»
(Περί...Λατρείας 68, 1072 Α. Βλ. καί Χρυσοστόμου MPG 59,727. 728).
3. Καί ἀπό τήν παρούσα, ἀλλά καί ἀπό τήν προηγούμενη ὁμιλία, ἀγαπητοί
μου ἀκροατές, πρέπει νά νοήσουμε ὅτι πολλά δυσερμήνευτα, ἀλλά καί περίεργα
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης κατανοοῦνται μόνο μέ τήν χριστολογική ἑρμηνεία, ὅτι
δηλαδή αὐτά ἀναφέρονται στόν Χριστό. Ἔτσι ἑρμήνευσε ἡ Καινή Διαθήκη τήν
Παλαιά, ἔτσι οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἔτσι ἡ ὑμνωδία μας καί αὐτήν τήν ἑρμηνεία περί
τῆς Παλαιᾶς δέχεται ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία μας. Χρειάζεται ὅμως προσευχή, γιά
νά βλέπουμε τόν Χριστό στίς σελίδες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τελειώνω μέ αὐτή
τήν προσευχή του ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Ἀποκάλυψον τούς ὀφθαλμούς μου καί κατανοήσω τά θαυμάσια ἐκ τοῦ νόμου σου, ἵν᾿ ἡμῖν μή εὐκαταφρόνητος ἡ τῶν νομίμων ἀνάγνωσις ἧ, καθάπερ Ἰουδαῖοις ἕως τῶν τύπων ἱσταμένοις,
ἀλλά θείως τά θεῖα νοοῦντες σύμβολα, πρός τήν θειοτάτην ἀλήθειαν φθάνωμεν,
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, δι᾿ οὖ καί μεθ᾿ οὗ τῷ Πατρί ἡ δόξα σύν τῷ
ἁγίῳ Πνεύματι, εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν» (MPG 59,730).
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Ὁμιλία στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας
τήν Τρίτη 20 Ἀπριλίου 2010

H ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
Ἀγαπητοί μου ἀκροατές,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Ἐπειδή οἱ ἐκπομπές μου ἀναφέρονται στήν Παλαιά Διαθήκη, γι᾿ αὐτό καί
στήν σημερινή μου ἐκπομπή θά παρουσιάσω μία σχετική ὁμιλία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
1. Ὁ ἱερός πατέρας ἄρχισε σέ προηγούμενη ὁμιλία του νά ἑρμηνεύει τόν λόγο
τοῦ ἀποστόλου Παύλου «Ἔχοντες τό αὐτό Πνεῦμα τῆς πίστεως κατά τό γεγραμμένον “ἐπίστευσα διό ἐλάλησα”. Καί ἡμεῖς πιστεύομεν διό καί λαλοῦμεν»
(Β´ Κορ. 4,13). Στήν ὁμιλία του ἐκείνη ὁ Χρυσόστομος ὁμίλησε γιά τήν πίστη
καί εἶπε ὅτι ὑπάρχουν δύο εἴδη πίστεως. Εἶναι πρῶτον ἡ «ποιητική τῶν σημείων», ἡ θαυματουργική. Εἶνια αὐτή γιά τήν ὁποία εἶπε ὁ Χριστός «ἐάν ἔχετε
πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι καί μεταβήσεται»
(Ματθ. 17,20). Καί εἶναι ἔπειτα ἡ πίστη «ἡ τήν γνῶσιν ἐμποιοῦσα ἡμῖν, καθ᾿
ἥν πάντες ἐσμέν πιστοί». Εἶναι δηλαδή ἡ ἀποδοχή τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἡ συνεχής μαθητεία μας σ᾿ αὐτά, βάσει τῶν ὁποίων πρέπει νά ρυθμίζουμε τήν ζωή μας. Ἡ πίστη γιά τήν ὁποία ὁμιλεῖ ὁ Παῦλος στό μνημονευθέν
χωρίο, λέγει ὁ Χρυσόστομος, εἶναι τοῦ δευτέρου εἴδους, αὐτή ἡ τῆς «γνώσεως»,
ἡ «τήν γνῶσιν ἐμποιοῦσα», ὅπως τό εἶπε προηγουμένως. Εἶναι ἡ ἴδια γιά τήν
ὁποία λέγει στούς Ρωμαίους ὅτι «εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου... ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν
καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ» (1,8). Εἶναι ἡ ἴδια πάλι πίστη γιά τήν ὁποία
ὁ ἴδιος Ἀπόστολος γράφει πρός τούς Θεσσαλονικεῖς χριστιανούς λέγοντας: «Ἐν
παντί τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρός τόν Θεόν ἐξελήλυθε» (Α´ Θεσ. 1,8).
2. Ἀλλά ὁ Χρυσόστομος λέγει ὅτι ὁ ἀπόστολος Παῦλος στόν λόγο του «ἔχοντες
τό αὐτό Πνεῦμα τῆς πίστεως κατά τό γεγραμμένον “ἐπίστευσα διό ἐλάλησα”.
Καί ἡμεῖς πιστεύομεν διό καί λαλοῦμεν» θέλει νά ἐπιδείξει πολλή τήν συγγένεια
τῆς Παλαιᾶς μέ τήν Καινή Διαθήκη. Γι᾿ αὐτό καί λέγει «ἔχοντες τό αὐτό πνεῦμα
τῆς πίστεως». Τό ἴδιο πνεῦμα καί στήν Παλαιά καί στήν Καινή Διαθήκη. Τόν
λόγο πού μνημονεύει ὁ ἀπόστολος Παῦλος «ἐπίστευσα διό ἐλάλησα», τόν εἶπε
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παλαιά ὁ Δαυίδ, στήν Παλαιά Διαθήκη (Ψαλμ. 115,1). Ἀλλά τόν ἴδιο λόγο τόν
λέγει τώρα καί ὁ Ἀπόστολος στήν Καινή Διαθήκη· λέγει: «Καί ἡμεῖς πιστεύομεν
διό καί λαλοῦμεν». Ἄρα τό αὐτό πνεῦμα τῆς πίστεως καί στήν Παλαιά καί στήν
Καινή Διαθήκη.1 Ὑπάρχει λοιπόν πολλή συγγένεια καί πολλή ἑνότητα τῶν δύο
Διαθηκῶν, τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης.
3. Ποῦ εἶναι λοιπόν τώρα, λέγει ὁ Χρυσόστομος, ἐκεῖνοι πού κατηγοροῦν τήν
Παλαιά Διαθήκη καί διασποῦν τό σῶμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, αὐτοί πού λένε ἄλλον
Θεόν τῆς Παλαιᾶς καί ἄλλον τῆς Καινῆς; Ἄς ἀκούσουν τόν παραπάνω λόγο τοῦ
ἀποστόλου Παύλου πού λέγει καθαρά ὅτι εἶναι τό ἴδιο Πνεῦμα καί στήν Παλαιά
καί στήν Καινή Διαθήκη.
Ἀλλά καί τά ὀνόματα τῶν Διαθηκῶν, Παλαιά καί Καινή, δείχνουν καί αὐτά
πολλή τήν συγγένεια μεταξύ τους. Γιατί ἡ Καινή λέγεται ἔτσι, ἐπειδή προϋποθέτει τήν Παλαιά. Καί ἡ Παλαιά πάλι ὀνομάζεται ἔτσι, ἐπειδή ἐδόθη ἡ Καινή.
«Ἡ γάρ Καινή διά τήν Παλαιάν εἴρηται καί ἡ Παλαιά διά τήν Καινήν» (MPG
51,282). Καί ἄν οἱ Διαθῆκες δέν εἶναι τοῦ ἴδιου Δεσπότου, τοῦ Χριστοῦ, οὔτε ἡ
Καινή μπορεῖ νά λέγεται Καινή, ἀλλά οὔτε καί ἡ Παλαιά μπορεῖ νά λέγεται ἔτσι.
Ὥστε, καταλήγει συμπεραίνοντας ὁ Χρυσόστομος: «Ἡ διαφορά τῶν ὀνομάτων
Παλαιά καί Καινή δείχνει τήν μεταξύ τους συγγένεια. Ἡ δέ κατά τό ὄνομα αὐτή
διαφορά (Παλαιά καί Καινή) δέν εἶναι διαφορά στήν οὐσία, ἀλλά εἶναι διαφορά
τῶν ἐποχῶν πού δόθηκαν αὐτές. Γιατί τό καινό μέ τό παλαιό σ᾿ αὐτό μόνο διαφέρει (στόν χρόνο πού δόθηκε τό καθένα). Ἡ ἐναλλαγή δέ τῶν χρόνων οὔτε διαφορά τοῦ Δεσπότου πού τίς ἔδωσε δηλώνει οὔτε ὑποτίμηση σημαίνει. Καί ὅτι
αὐτό εἶναι ἀλήθεια φαίνεται ἀπό αὐτό πού εἶπε ὁ Χριστός: “Κάθε γραμματέας
πού ἀποδέχτηκε τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ὅμοιος μέ ἕναν οἰκοδεσπότη πού
βγάζει ἀπό τό θησαυροφυλάκιό του καινούργιους καί παλαιούς θησαυρούς” (Ματθ.
13,52). Βλέπεις – λέγει ὁ Χρυσόστομος – ὅτι διάφορα εἶναι τά κτήματα (αὐτά
πού λέει “θησαυρούς” ἐδῶ), ἀλλά ἕνας εἶναι ὁ οἰκοδεσπότης; Ὅπως λοιπόν αὐτός
ὁ ἕνας οἰκοδεσπότης μπορεῖ νά βγάζει καινά καί παλαιά, αὐτό μπορεῖ νά λεχθεῖ
γιά τόν Ἕνα Θεό τῆς Καινῆς καί τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Καί μάλιστα, αὐτό
προπαντός ἀποδεικνύει τόν πλοῦτο καί τήν περιουσία τοῦ Θεοῦ: Τό ὅτι δέν ἔχει
μόνο “καινή”, ἀλλά ἔχει καί “παλαιά” περιουσία» (MPG 51,282).
4. Ὥστε ἡ διαφορά τῶν δύο Διαθηκῶν εἶναι στό ὄνομα μόνο καί ὄχι στό πε1. Τόν λόγο «ἐπίστευσα διό ἐλάλησα» «ἄνωθεν καί πρό πολλῶν χρόνων ὁ Δαυίδ ἦν εἰρηκώς, ὅπερ ὁ
Παῦλος παρήγαγε νῦν, δηλῶν ὅτι τοῦ Πνεύματος ἡ χάρις ἡ αὐτή καί ἐν ἐκείνῳ τότε, καί νῦν ἐν ἡμῖν
τήν τῆς πίστεως ἐρρίζωσε δύναμιν· ὡσεί ἔλεγε, “τό αὐτό Πνεῦμα τῆς πίστεως, τό καί ἐν ἐκείνῳ λαλῆσαν,
καί ἐν ἡμῖν ἐνήργησε”» (MPG 51,282).
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ριεχόμενο. Δέν ὑπάρχει «μάχη» καί «ἐναντίωσις» τῶν δύο Διαθηκῶν. Γιατί τό
«παλαιόν» γίνεται «παλαιόν» ἀπό τό ὑπάρχον «καινόν». Ἀλλά αὐτό δέν εἶναι
οὔτε μάχη οὔτε ἐναντίωση, ἀλλά διαφορά στό ὄνομα μόνο.
Ἀλλά προχωρεῖ τήν σκέψη του ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καί λέγει τά
ἑξῆς ὡραῖα παρακάτω: «Ἐγώ – λέγει – θά πῶ καί αὐτό τό ὑπερβολικό: Καί ἄν
ἀκόμη ἦταν ἐνάντιοι οἱ νόμοι τῆς Παλαιᾶς μέ τήν Καινή Διαθήκη, καί τότε
ἀκόμη θά ὑπεστήριζα ὅτι δέν ἔπρεπε ἀπό αὐτό νά συμπεράνουμε ὅτι εἶναι ἄλλος
ὁ Θεός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί ἄλλος ὁ Θεός τῆς Καινῆς. Γιατί: Ἄν κατά
τόν ἴδιο καιρό καί στούς ἴδιους ἀνθρώπους, πού καταγίνονται μέ τά ἴδια πράγματα,
διέταζε ὁ Θεός ἐνάντιους νόμους, θά εἶχε κάποιο ἐπιχείρημα αὐτό τό “σόφισμα”
(τό ὅτι δηλαδή πρόκειται περί διαφορετικοῦ Θεοῦ στήν Παλαιά καί τήν Καινή
Διαθήκη). Ἀφοῦ ὅμως ἄλλοι μέν νόμοι ἐγράφησαν στήν Παλαιά Διαθήκη, ἄλλοι
δέ στήν Καινή, καί σέ ἄλλο χρόνο οἱ μέν σέ ἄλλο χρόνο οἱ δέ, καί δόθηκαν σέ
ἀνθρώπους πού βρίσκονταν σέ διαφορετική κατάσταση οἱ μέν ἀπό τούς δέ, τότε
γιά ποιό λόγο ἀπό τήν διαφορά τῶν νόμων εἶναι ἀνάγκη νά συμπεράνουμε δύο νομοθέτες; Ἐγώ δέν βλέπω κανένα λόγο. Ἐάν ὅμως αὐτοί πού λέγουν αὐτά ἔχουν
νά μᾶς ποῦν κανένα λόγο, ἄς τόν ποῦν. Ἀλλά δέν ἔχουν! Καί μάλιστα καί ὁ γιατρός πολλές φορές κάνει πολλά ἀντίθετα πράγματα. Δέν τά κάνει ὅμως αὐτά κινούμενος ἀπό ἀντίθετη γνώμη, ἀλλά ἀπό μία καί σύμφωνη. Γιατί πολλές φορές
ὁ γιατρός ἄλλοτε καυτηριάζει τήν πληγή καί ἄλλοτε ὄχι· ἄλλοτε ἐγχειρίζει καί
ἄλλοτε δέν ἐγχειρίζει. Καί μάλιστα αὐτό τό κάνει πολλές φορές στό ἴδιο σῶμα.
Ἄλλοτε προσφέρει πικρά φάρμακα καί ἄλλοτε γλυκά. Αὐτά δέ πού κάνει φαίνονται
ἀντίθετα. Ἡ ἐπιθυμία του ὅμως, γιά τήν ὁποία τά κάνει αὐτά, εἶναι μία καί ἡ
αὐτή, γιατί ἀποβλέπει στόν ἴδιο σκοπό: Στήν ὑγεία τοῦ ἀρρώστου».
Καί συμπεραίνει ὁ ἅγιος Πατέρας: «Πῶς δέν εἶναι περίεργο τόν μέν ἰατρό πού
κάνει πολλά ἀντίθετα καί μάλιστα στό ἴδιο πρόσωπο νά μήν τόν κατηγοροῦμε,
τόν δέ Θεό νά κατηγοροῦμε, ἐπειδή σέ διαφορετικούς καιρούς καί σέ διαφορετικούς
ἀνθρώπους ἔδωσε διαφορετικές ἐντολές;» (MPG 51,283). Καί μάλιστα νά συμπεραίνουμε ἀπό αὐτό ὄχι ἁπλῶς τήν αἵρεση, ἀλλά τήν ἀνοησία, ὅτι ἔχουμε δυό
Θεούς, ἕναν τῆς Παλαιᾶς καί ἕναν τῆς Καινῆς;
5. Καί ἐνάντιοι λοιπόν νά εἶναι οἱ νόμοι τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης,
κατά τά παραπάνω πού μᾶς εἶπε ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, δέν ἔπρεπε νά μιλᾶμε περί
διαφόρων Θεῶν τῶν δύο Διαθηκῶν. Δέν εἶναι ὅμως ἐνάντιοι, ἀλλά εἶναι ἁπλῶς διάφοροι. Καί θά τό ἀποδείξει τώρα αὐτό ὁ σοφός ἑρμηνευτής τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὁ
ἱερός Χρυσόστομος. Ὡς παράδειγμα παίρνει τόν νόμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης «οὐ
φονεύσεις». Αὐτός εἶναι παλαιός νόμος. «Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις οὐ
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φονεύσεις», εἶπε ὁ Κύριος (Ματθ. 5,21). Ἀς δοῦμε ὅμως τώρα καί τόν νόμο τῆς
Καινῆς. Ὁ Κύριος εἶπε: «Ἐγώ δέ λέγω ὑμῖν, πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
εἰκῆ, ἔνοχος ἔσται ἐν τῇ κρίσει» (Ματθ. 5,22). Εἶναι πραγματικά ἀντίθετα αὐτά
τά δύο προστάγματα; Ποιός ἄνθρωπος λογικός μπορεῖ νά πεῖ τέτοιο πράγμα; Ἄν ὁ
παλαιός νόμος ἔλεγε «νά μήν φονεύουμε», ὁ δέ νέος νόμος, ἡ Καινή Διαθήκη, ἔλεγε
«νά φονεύουμε», πραγματικά αὐτό θά ἦταν διαφωνία καί ἀντινομία. Ἄν ὅμως ἡ
Παλαιά Διαθήκη λέει νά μή φονεύουμε, ἡ δέ Καινή Διαθήκη λέει ὄχι νά μήν φονεύουμε ἁπλᾶ, ἀλλά νά μήν ὀργιζόμαστε, αὐτό δέν εἶναι ἐναντίωση, ἀλλά ἐπίταση
τοῦ προηγούμενου νόμου. Γιατί ὁ προηγούμενος νόμος θέλει νά κόψει τόν καρπό
τῆς κακίας, δηλαδή τόν φόνο· ὁ δέ νόμος τοῦ Χριστοῦ, ἡ Καινή Διαθήκη, θέλει νά
κόψει καί τήν ρίζα τοῦ φόνου, δηλαδή τήν ὀργή. Ἡ Παλαιά Διαθήκη θέλει νά ἀνακόψει τό ρεῦμα τῆς πονηρίας, ἡ δέ Καινή Διαθήκη θέλει νά ξηράνει καί τήν πηγή
της. Πραγματικά, πηγή καί ρίζα τοῦ φόνου εἶναι ὁ θυμός καί ἡ ὀργή.
Ποιά λοιπόν ἀντίθεση ὑπάρχει μεταξύ τοῦ ὅτι ἡ μέν Παλαιά Διαθήκη νά θέλει
νά ἀνακόψει τό ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτίας, ἡ δέ Καινή Διαθήκη νά θέλει νά ἀποκόψει καί τήν ἀρχή τῆς ἁμαρτίας; Ἡ Παλαιά Διαθήκη θέλει νά καθαρίσει τά
χέρια ἀπό τό αἷμα, ἡ δέ Καινή Διαθήκη θέλει νά ἀπαλλάξει καί τήν διάνοια καί
τήν καρδιά ἀπό τίς ἐχθρικές διαθέσεις. Βλέπουμε λοιπόν ὅτι οἱ δύο Διαθῆκες
συμφωνοῦν καί δέν μάχονται ἡ μία μέ τήν ἄλλη, ὅπως θέλουν νά μᾶς τό παρουσιάσουν οἱ ἐχθροί τῆς ἀληθείας.
Ὅποιος ὁμιλεῖ γιά διαφορετικό Θεό τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης,
αὐτός κατηγορεῖ τόν Θεό τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἐνῶ θέλει νά τόν ἐξυψώσει. Καί
νά πῶς τόν κατηγορεῖ: Ἡ τροφή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι γάλα, γιατί παιδαγωγεῖ πρός τήν μεγάλη ἀλήθεια τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἡ τροφή δέ τῆς
Καινῆς Διαθήκης εἶναι στερεά. Ἄν ὅμως ποῦμε ὅτι ἄλλος εἶναι ὁ Θεός τῆς Καινῆς
Διαθήκης ἀπό τόν Θεό τῆς Παλαιᾶς, τότε σημαίνει ὅτι ὁ Θεός αὐτός τῆς Καινῆς
ἔδωσε κατ᾿ εὐθεῖαν τήν «στερεά» τροφή, ἔδωσε δηλαδή κατ᾿ εὐθεῖαν τήν πλήρη
Ἀποκάλυψη, χωρίς νά προετοιμάσει τόν λαό Του, γιά νά δεχθεῖ τήν Ἀποκάλυψη
αὐτή. Δηλαδή, ὅπως τό λέγει ἀκριβῶς ὁ Χρυσόστομος, ὁ Θεός «πρό τοῦ θρέψαι
γάλακτι καί τήν διά τοῦ νόμου παιδαγωγίαν ἐπί τήν στερεάν ἡμᾶς ἤγαγε τροφήν».
Ἀλλά κανένας λογικός ἄνθρωπος «πρίν ἤ θρέψαι γάλακτι, πρός τήν στερεάν ἄγει
τροφήν» (MPG 51,284). Αὐτό τό ἄλογο κατηγοροῦν στόν Θεό, κατά τόν Χρυσόστομο, ὅσοι δέχονται διαφορά Θεῶν στίς δύο Διαθῆκες.
Ἀλλά καί τό ἄλλο: Ὁ νόμος τοῦ Χριστοῦ στήν Καινή Διαθήκη δόθηκε πρός
τά τελευταῖα ἔτη. Καί βέβαια ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι γιά τήν Ἀποκάλυψη αὐτή
τῆς Καινῆς Διαθήκης ὁ Θεός προετοίμασε τήν ἀνθρωπότητα μέ τήν Παλαιά
23

Διαθήκη. Ἄν ὅμως ποῦμε ὅτι ἡ Παλαιά Διαθήκη δέν δόθηκε ἀπό τόν Θεό, ἀλλά
ἀπό κάποιο ἄλλο θεό, τότε κατηγοροῦμε τόν ἀληθινό Θεό μέ τήν μεγάλη πραγματικά κατηγορία ὅτι ἄφησε γιά τόσα χρόνια, γιά πέντε χιλιάδες χρόνια, ἄφησε
χωρίς καμμιά φροντίδα τήν ἀνθρωπότητα, ὄντας ἀδιάφορος γι᾿ αὐτήν. Καί τρόπον
τινά ὁ Θεός... (!) μετενόησε ἀπό τήν ἀδιαφορία του αὐτή καί ἄρχισε μετά ἀπό
πέντε χιλιάδες χρόνια νά ἐνδιαφέρεται γιά τούς ἀνθρώπους καί τότε ἔδωσε τόν
νόμο Του μέ τήν Καινή Διαθήκη. Πραγματικά αὐτήν τήν κατηγορία δίνουμε
στόν Θεό, ἄν ποῦμε ὅτι δέν εἶναι Αὐτός πού μίλησε στήν ἀνθρωπότητα μέ τήν
Παλαιά Διαθήκη πρῶτα. Ἀλλά μιά τέτοια κατηγορία δέν ἁρμόζει οὔτε καί σέ
ἕνα ἀνάξιο ἄνθρωπο (βλ. Χρυσοστόμου, MPG 51,284).
6. Ἄς σκεφθοῦμε λοιπόν, μᾶς λέγει ὁ Χρυσόστομος, σέ πόσες κατηγορίες καί
βλασφημίες ὑποβάλλουν τόν Θεό ἐκεῖνοι πού μιλᾶνε γιά ἄλλο Θεό τῆς Παλαιᾶς καί
ἄλλο Θεό τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ὅλες αὐτές οἱ κατηγορίες διαλύονται ἄν δεχθοῦμε
καί πιστέψουμε ὅτι ἕνας εἶναι ὁ νομοθέτης τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης,
ἕνας εἶναι ὁ Θεός καί τῶν δύο Διαθηκῶν. Καί γιά νά ἀποδείξει ὁ Χρυσόστομος τήν
ἀλήθεια αὐτή περισσότερο καί γιά νά «ἀπορράψει», ὅπως λέγει, τά στόματα τῶν
βλασφήμων καί τῶν αἱρετικῶν, φέρει μαρτυρία ἀπό αὐτήν τήν Παλαιά Διαθήκη,
ἀπό τόν προφήτη Ἰερεμία, τόν ἀπό τήν κοιλιά τῆς μάνας του ἁγιασμένο. Ὁ προφήτης Ἰερεμίας παρουσιάζει τόν Θεό νά λέγει: «Διαθήσομαι ὑμῖν διαθήκην καινήν,
οὐ κατά τήν διαθήκην, ἥν διεθέμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν» (38,31). Ἀπό τόν λόγο δέ
αὐτόν φαίνεται καθαρά ὅτι Αὐτός πού σύναψε τήν Παλαιά Διαθήκη, ὁ Ἴδιος πάλι
σύναψε καί τήν Νέα Διαθήκη. Ἕνας εἶναι ὁ νομοθέτης καί τῶν δύο Διαθηκῶν, καί
τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς. Γνωρίζουμε δέ ὅτι τήν Καινή Διαθήκη τήν σύναψε
ὁ Χριστός μέ τό Αἷμα Του. Αὐτός εἶναι ὁ νομοθέτης τῆς Καινῆς, γι᾿ αὐτό καί λέγει
στήν ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία Του «ἐγώ δέ λέγω ὑμῖν» (Ματθ. 5,22.28.32). Ἄρα,
Αὐτός πάλι σύναψε καί τήν Παλαιά Διαθήκη.
Ὁ παραπάνω αὐτός λόγος τοῦ Θεοῦ στόν προφήτη Ἰερεμία «διαθήσομαι ὑμῖν
διαθήκην καινήν, οὐ κατά τήν διαθήκην, ἥν διεθέμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν», αὐτός
ὁ λόγος ἀποδεικνύει πάλι καί τήν προΰπαρξη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιατί «εἰ πρό
τοῦ τόκου τῆς Μαρίας οὐκ ἦν, οὐδέ ὑπῆρχε πρίν ἤ φανῆναι ἐν σαρκί, πῶς ἐνομοθέτει ὁ μή ὤν; Πῶς δέ ἔλεγε, “διαθήσομαι ὑμῖν διαθήκην καινήν, οὐ κατά τήν διαθήκην, ἥν διεθέμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν”; Πῶς διέθετο τοῖς πατράσιν αὐτῶν μή
ὑπάρχων, μηδέ ὤν, κατά τόν ἐκείνων λόγον;» (MPG 51,284). Ναί, ὁ λόγος αὐτός
τοῦ προφήτου Ἰερεμίου ἀποδεικνύει, ξαναλέγουμε, τήν προΰπαρξη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι᾿ αὐτό καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος τόν χρησιμοποιεῖ στόν πόλεμό του ἐναντίον
τοῦ Παύλου τοῦ Σαμοσατέως, πού ἠρνεῖτο τήν προΰπαρξη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
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Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ λόγου ἐλέγχει ὁ ἱερός Πατέρας καί τούς Μανιχαίους, οἱ
ὁποῖοι ἀπορρίπτουν τήν Παλαιά Διαθήκη. Τούς ἐλέγχει δέ ἀπό τήν Καινή Διαθήκη, ἀφοῦ αὐτοί δέν παραδέχονται τήν Παλαιά. Καί τούς ἐλέγχει μέ τό ἑξῆς
ἐπιχείρημα: Εἶναι γνωστόν ὅτι ἡ Καινή Διαθήκη ἔχει χωρία καί περικοπές ἀπό
τήν Παλαιά Διαθήκη. Εἶναι οἱ μαρτυρίες τῶν Προφητῶν περί τοῦ Μεσσίου καί
στίς ὁποῖες ἀνταποκρίνεται πλήρως ἡ ζωή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἄν ὅμως ἀφαιρέσουμε τίς περικοπές καί τά χωρία αὐτά τῶν Προφητῶν ἀπό τήν Καινή Διαθήκη, αὐτά πού ἀπομένουν σ᾿ αὐτή δέν μποροῦν νά σταθοῦν καί νά ἀποτελέσουν
ἁρμονία· «τά γάρ ἀποκοπέντα μέλη κράζει καί βοᾷ, τήν πρός τά οἰκεῖα μέλη
συμφωνίαν ἐπιζητοῦντα» (MPG 51,285).
7. Μέ καθηγητή λοιπόν τόν μεγάλο ἑρμηνευτή τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν ἅγιο
Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, θά ἀποδείξουμε, ἀγαπητοί μου ἀκροατές, ὅτι ἕνας εἶναι
ὁ νομοθέτης καί τῆς Καινῆς καί τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Καί αὐτό θά τό ἀποδείξει ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο, ἀπό μία του περικοπή τῆς πρός Γαλάτας ἐπιστολῆς του. Στήν περικοπή αὐτή, λέγει ὁ ἅγιος Πατέρας, σάν νά φαίνεται ὅτι
κατηγορεῖται ἡ Παλαιά Διαθήκη. Καί αὐτό βέβαια εἶναι ἐνθαρρυντικό στούς αἱρετικούς, τούς κατηγοροῦντες καί διαγράφοντες τήν Παλαιά Διαθήκη. Καί πραγματικά ἡ διατύπωση τῆς περικοπῆς τοῦ Ἀποστόλου εἶναι τέτοια, ὥστε ἐκ πρώτης
ὄψεως φαίνεται ὅτι ἡ περικοπή αὐτή εἶναι ἐναντίον τῆς Παλαιᾶς. Ἄν ὅμως ἐμβαθύνει κανείς ὀρθά στήν περικοπή, θά διαπιστώσει τό ἀντίθετο, ὅτι αὐτή εἶναι ὑπέρ
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Σ᾿ αὐτό ὁ Χρυσόστομος βλέπει ἕνα τέχνασμα τῆς σοφίας
τοῦ Θεοῦ, ὥστε ἀπό τήν ἀσαφῆ ἔκφραση νά τήν «πάθουν» οἱ κατήγοροι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί νά τήν «πατήσουν», ὅπως λέμε. Γιατί, ἁρπάζοντες οἱ αἱρετικοί αὐτήν τήν περικοπή, πού φαίνεται τάχα ὡς περικοπή ἀντίθετη τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης, τήν δέχονται μέ χαρά, τήν ἐκλαμβάνουν ὅτι συνηγορεῖ μ᾿ αὐτούς καί
τήν «παθαίνουν», γιατί τό νόημα τῆς περικοπῆς εἶναι τό ἀκριβῶς ἀντίθετο ἀπό
ὅ,τι αὐτοί νομίζουν. Καί ἀπό τήν περικοπή λοιπόν τοῦ ἀποστόλου Παύλου, πού
προτίμησαν αὐτοί νά ἔχουν ὑπέρ αὐτῶν, ἔχουν, ἀπό αὐτήν ἀκριβῶς τήν περικοπή,
τήν καταδίκη τῆς πλάνης τους.2
2. Λέει ἐπί λέξει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γιά τό πάθημα τῶν αἱρετικῶν αὐτῶν: «Καί τοῦτο
δέ (τό ὅτι δηλαδή ἡ περικοπή τοῦ Ἀποστόλου φαίνεται ὡς κατήγορη τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης) τῆς τοῦ
Πνεύματος ἐγένετο σοφίας, ὥστε τῇ προχείρῳ ρήσει δελεασθέντας τούς τοῦ νόμου κατηγοροῦντας ἄκοντας καί ἀγνοοῦντας δέξασθαι τήν ὑπέρ αὐτοῦ γεγραμμένην ἀπολογίαν· ἵνα ἄν μέν θελήσωσι πρός τήν
ἀλήθειαν ἰδεῖν, ἔχωσι τήν ρῆσιν τήν χειραγωγοῦσαν αὐτούς· ἄν δέ ἐπιμένωσι τῇ ἀπιστίᾳ μηδεμιᾶς συγγνώμης λοιπόν τύχωσι, καί αὐτοῖς, οἷς δοκοῦσι πιστεύειν, ἀπιστοῦντες κατά τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας»
(MPG 51,285).
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Σέ πολλά σημεῖα της ἡ Καινή Διαθήκη μιλάει γιά ἕνα νομοθέτη τῆς Παλαιᾶς
καί τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἀλλά ὁ ἀπόστολος Παῦλος θά βγάλει τήν ἀλήθεια
αὐτή ἀπό αὐτήν ἀκριβῶς τήν περικοπή τήν ὁποία ἐπικαλοῦνται οἱ Μανιχαῖοι καί
τήν διασώζουν μάλιστα στήν δική τους Γραφή πού χρησιμοποιοῦν. Καί αὐτή ἡ
περικοπή εἶναι ἀπό τήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή (4,21-22): «Λέγετέ μοι οἱ ὑπό
νόμον θέλοντες εἶναι· τόν νόμον οὐκ ἀκούετε; Γέγραπται γάρ ὅτι Ἀβραάμ δύο
υἱούς ἔσχεν. Ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καί ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας». Οἱ αἱρετικοί Μανιχαῖοι, ὅταν διάβασαν στό χωρίο αὐτό τοῦ ἀποστόλου Παύλου γιά «υἱόν τῆς παιδίσκης», πήδησαν ἀπό χαρά («ἀπεπήδησαν»)· γιατί νόμισαν ὅτι τό «παιδίσκης»
εἶναι κατηγορία τοῦ νόμου. Ἀλλά θά ἀποδείξουμε τώρα, λέγει ὁ Χρυσόστομος,
ὅτι ἕνας εἶναι ὁ νομοθέτης καί τῶν δύο Διαθηκῶν. Γιά τά ἀναφερόμενα στήν περικοπή λέγει ὁ ἀπόστολος ὅτι εἶναι «ἀλληγορούμενα» (Γαλ. 4,24). Καί ἐρωτᾶ ὁ
Χρυσόστομος: Τί σημαίνει τό «ἀλληγορούμενα»; Σημαίνει ὅτι, ὅσα συμβαίνουν
στήν Παλαιά Διαθήκη εἶναι «τύποι» «τῶν ἐν τῇ Χάριτι γενομένων», αὐτῶν δηλαδή πού ἔγιναν στήν Καινή Διαθήκη. Καί τό ἐξηγεῖ: Οἱ δύο γυναῖκες εἶναι τύποι
τῶν δύο Διαθηκῶν. Καί αὐτό βέβαια δεικνύει τήν συγγένεια τῆς Καινῆς μέ τήν
Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ὁ τύπος δέν εἶναι ἐνάντιος μέ τήν ἀλήθεια, ἀλλά συγγενής. Ἔτσι λοιπόν, ἐάν ἦταν ἐνάντιος ὁ Θεός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πρός τόν
Θεό τῆς Καινῆς Διαθήκης, δέν θά ἦταν δυνατόν, διά τῶν δύο γυναικῶν τοῦ
Ἀβραάμ, νά προδιατυπώσει τήν ὑπεροχή τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἀλλά πιθανόν
νά ποῦν οἱ ἀντίθετοι ὅτι ὁ Παῦλος ἔκανε κατάχρηση τοῦ τύπου ἀπό συγκατάβαση
στήν ἀσθένεια τῶν Ἰουδαίων. Ἄν ὅμως γινόταν αὐτό, θά ἔπρεπε ὁ Ἀπόστολος νά
κάνει συγκατάβαση καί στήν ἀσθένεια τῶν ἐθνικῶν (τῶν ἐξ ἐθνῶν χριστιανῶν)
καί νά εὑρίσκει τύπους καί ἀπό τήν ἑλληνική μυθολογία («ἐχρῆν καί Ἕλλησι
κηρύττοντα τύπους Ἑλληνικούς εἰσάγειν, καί ἱστορίας μεμνῆσθαι τῶν παρ᾿
Ἕλλησι γεγενημένων πραγμάτων»). Αὐτό ὅμως δέν τό ἔκανε, γιατί τά ἑλληνικά
μυθολογήματα δέν ἔχουν κανένα κοινό πρός τήν ἀλήθεια. Τά γεγονότα τῆς Καινῆς
Διαθήκης τά ἀλληγορεῖ μόνο μέ τά γεγονότα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀκριβῶς
γιατί «πολλήν συγγένειαν ἔχει τά παλαιά πρός τήν Καινήν Διαθήκην» (MPG
51,285.286).
8. Ἀπό τήν παραπάνω περικοπή τοῦ ἀποστόλου Παύλου περί τοῦ Ἀβραάμ καί
τῶν δύο υἱῶν του, ἕναν ἐκ τῆς παιδίσκης καί ἕναν ἐκ τῆς ἐλευθέρας, ὁ ἱερός Χρυσόστομος συμπέρανε τήν συμφωνία τῶν δύο Διαθηκῶν. Τώρα ὅμως ὁ ἑρμηνευτής
Πατήρ ἀπό τήν ἴδια περικοπή θά ἀποδείξει καί τό ἐπίμαχο θέμα, ὅτι δηλαδή ἕνας
εἶναι ὁ νομοθέτης τῶν δύο Διαθηκῶν, τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης.
Καί ἡ ἀπόδειξη αὐτή εἶναι πολύ ἁπλή. Καί οἱ δύο γυναῖκες τοῦ Ἀβραάμ εἶχαν
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ἕναν ἄνδρα. Καί ἀφοῦ αὐτό εἶναι τύπος τῶν γενομένων στήν Καινή Διαθήκη, λέγουμε ὅτι καί οἱ δύο Διαθῆκες, ἡ Παλαιά καί ἡ Καινή, ἔχουν ἕνα νομοθέτη. Γιατί,
ἄν ἄλλος ἦταν ὁ νομοθέτης τῆς Καινῆς καί ἄλλος ὁ νομοθέτης τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης, «περιττῶς τήν ἱστορίαν εἰσήγαγεν» ὁ ἀπόστολος Παῦλος, λέγει ὁ
Χρυσόστομος. Δέν ἦταν ἄλλος ὁ ἄνδρας τῆς Σάρρας καί ἄλλος ὁ ἄνδρας τῆς
Ἄγαρ, ἀλλά ὁ ἕνας καί ὁ αὐτός. Ὥστε, συμπεραίνει ὁ Χρυσόστομος λέγοντας:
«Ὅταν λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, “αὗται γάρ εἰσι δύο διαθῆκαι”, δέν
λέγει τίποτε ἄλλο, παρά ὅτι αὐτές οἱ δύο Διαθῆκες ἔχουν ἕνα νομοθέτη, ὅπως
ἀκριβῶς ἐκεῖνες οἱ γυναῖκες (ἡ παιδίσκη καί ἡ Σάρρα) εἶχαν ἕναν ἄνδρα, τόν
Ἀβραάμ. Θά πεῖ ὅμως κάποιος, ὅτι ἡ μία ἦταν “δούλη”, ἡ δέ ἄλλη ἦταν
“ἐλεύθερη”. Ἀλλ᾿ αὐτό δέν ἔχει σημασία. Τό ζητούμενο εἶναι ἐάν εἶναι ἕνας
ὁ νομοθέτης καί τῶν δύο Διαθηκῶν. Ἄς παραδεχθοῦν λοιπόν αὐτό πρῶτον
οἱ αἱρετικοί καί τότε ἐμεῖς θά τούς ἀπαντήσουμε σ᾿ αὐτό. Γιατί, ἄν οἱ ἀντιφρονοῦντες παραδεχθοῦν αὐτό τό βασικό, ὅλα ἔπειτα τά ἄλλα τακτοποιοῦνται. Ὅταν δηλαδή αὐτοί παραδεχθοῦν ὅτι ἡ Παλαιά Διαθήκη ἔχει τόν
ἴδιο νομοθέτη μέ τόν νομοθέτη τῆς Καινῆς – ὅπως καί τόν ἔχει – τότε διαλύεται ὅλη ἡ διαφορά μας μέ ἐκείνους. Ὅμως, γιά νά μήν δημιουργηθεῖ καί
σέ σᾶς – λέγει ὁ Χρυσόστομος στούς ἀκροατές του – καμμία ἀπορία ἀπό
τήν ἀποστολική περικοπή, ἄς προσέξουμε ἀκριβῶς τήν ἔκφραση τοῦ Ἀποστόλου. Γιατί δέν εἶπε “μία μέν δούλη, μία δέ ἐλευθέρα”, ἀλλά εἶπε, “Μία
μέν εἰς δουλείαν γεννῶσα”. Ἀλλά δέν σημαίνει βέβαια ὅτι ἡ “γεννῶσα εἰς
δουλείαν” εἶναι δούλη. Τό νά γεννηθοῦν δέ τέκνα “εἰς δουλείαν” δέν φταίει ἡ
μητέρα, ἀλλά τά τεχθέντα παιδία. Γιατί αὐτά (δηλαδή οἱ Ἰουδαῖοι), ἐπειδή
γιά τήν κακία τους ἀποστέρησαν τούς ἑαυτούς τους ἀπό τήν ἐλευθερία καί
ἐξέπεσαν ἀπό τήν εὐγένειά τους, ὁ Θεός τούς ἐπαίδευσε ὡς ἀγνώμονες μέ
συνεχῆ φόβο, κολάζοντάς τους μέ τιμωρίες καί μέ ἀπειλές. Καί αὐτόν τόν
τρόπο συμπεριφορᾶς τῶν πατέρων μποροῦμε νά τό δοῦμε καί σήμερα. Γιατί
καί σήμερα πολλοί πατέρες τά ἄτακτα παιδιά τους τά συνηθίζουν σέ πρέποντα φόβο, σάν αὐτά νά εἶναι οἰκέτες καί ὄχι παιδιά. Καί αὐτό δέν εἶναι
ἔγκλημα τῶν πατέρων, ἀλλά τῶν ἀτάκτων παιδιῶν, γι᾿ αὐτό καί οἱ πατέρες
τους δέν συμπεριφέρονται σάν σέ ἐλεύθερα παιδιά. Ἔτσι καί ὁ Θεός στήν
Παλαιά Διαθήκη. Φερόταν μέ πνεῦμα δουλείας καί φόβου καί τιμωρίας σέ
ἐκεῖνον τόν ἀγνώμονα ἰουδαϊκό λαό. Ἀλλά αὐτό δέν εἶναι κατηγορία τοῦ
Θεοῦ, οὔτε εἶναι ἔγκλημα τοῦ νόμου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλά τῶν Ἰουδαίων πού εἶχαν ἀποχαλινωθεῖ καί γι᾿ αὐτό εἶχαν ἀνάγκη ἀπό δυνατώτερο
χαλινό. Γιατί στήν Παλαιά Διαθήκη ἔχουμε καί δικαίους ἀνθρώπους, οἱ
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ὁποῖοι ἔζησαν τήν φιλοσοφία τῆς Καινῆς Διαθήκης, καί δέν εἶχαν λοιπόν
ἀνάγκη αὐτοί ἀπό τέτοιο χαλινό. Τέτοιοι ἦταν ὁ Ἄβελ, ὁ Νῶε, ὁ Ἀβραάμ, ὁ
Ἰσαάκ, ὁ Ἰακώβ, ὁ Ἰωσήφ, ὁ Μωυσῆς, ὁ Ἠλίας, ὁ Ἐλισσαῖος καί πολλοί πολλοί ἄλλοι. Αὐτοί δόθηκαν στόν Θεό ὄχι ἀπό φόβο καί ἀπό ἀπειλή καί ἀπό
τιμωρία, ἀλλά ἀπό ἀγάπη καί “φίλτρῳ ζέοντι”. Αὐτοί λοιπόν – ὅπως λέει
ἀκριβῶς ὁ Χρυσόστομος – “οὐ γάρ ἐδεήθησαν προσταγμάτων, οὐδέ ἐντολῶν
καί νόμων, ὥστε ἀρετήν ἐλέσθαι καί φεύγειν κακίαν, ἀλλ᾿ ὥσπερ εὐγενεῖς
παῖδες καί ἐλεύθεροι, τήν οἰκείαν ἐπιγνόντες ἀξίαν, χωρίς φόβου τινός καί
κολάσεως ηὐτομόλησαν πρός τήν ἀρετήν”. Οἱ ἄλλοι ὅμως Ἰουδαῖοι, ἐπειδή
ἔκλιναν στήν κακία, εἶχαν ἀνάγκη ἀπό νόμο (“ἐπειδή πρός κακίαν ἀπέκλιναν,
τοῦ κατά τόν νόμον ἐδεήθησαν χαλινοῦ” ). Ἔτσι, ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι λάτρευσαν
ὡς θεό τόν μόσχο καί προσκύνησαν τά γλυπτά, τότε ἄκουσαν τήν ἐντολή
“Κύριος ὁ Θεός σου, Κύριος εἷς ἐστιν”. Ὅταν φόνευσαν καί διέφθειραν τίς
γυναῖκες τῶν πλησίον τους, τότε ἄκουσαν τό “οὐ φονεύσεις”, “οὐ μοιχεύσεις”
καί ὅλες τίς ἄλλες ἐντολές.
Ὥστε: Δέν εἶναι ἔγκλημα τοῦ νόμου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης νά ὁμιλεῖ γιά
κόλαση καί γιά τιμωρία καί νά παιδεύει καί νά σωφρονίζει τούς ἀνθρώπους
σάν νά εἶναι ἀγνώμονες δοῦλοι, ἀλλά ἀντίθετα εἶναι μεγάλο ἐγκώμιο καί
ἔπαινός του. Γιατί τούς ἀνθρώπους πού ἔπεσαν σέ τόση κακία μπόρεσε μέ
τήν αὐστηρότητά του νά τούς ἀπαλλάξει ἀπό τήν κακία τους καί νά τούς
κάνει νά ὑπακούσουν στήν Χάρη καί νά τούς ὁδηγήσει στήν φιλοσοφία τῆς
Καινῆς Διαθήκης. Ἔτσι λοιπόν καί τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη
οἰκονομοῦσε τό ἕνα καί τό αὐτό Πνεῦμα, ἄν καί μέ διάφορο τρόπο. Γι᾿ αὐτό
καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔλεγε: “Ἔχοντες τό αὐτό Πνεῦμα τῆς πίστεως
κατά τό γεγραμμένον· Ἐπίστευσα, διό ἐλάλησα”» (MPG 51,286.287).
Σᾶς εὐχαριστῶ πού μέ ἀκούσατε,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
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Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ ΜΑΣ
(Διαγράμματα Ὁμιλιῶν)
Α´ Μάθημα: Χαρακτηριστικά τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας·
Εὐχαριστισιακή, Ἱεραρχική, Μαρτυρική καί Συνοδική Ἐκκλησία
(Κήρυγμα στό Ἐπισκοπεῖο Μεγαλοπόλεως τήν 15η Ἀπριλίου 2010)
Ἀρχίζουμε, ἀγαπητοί μου ἀκροατές, νέα σειρά μαθημάτων πολύ ἀναγκαίων,
γιατί ἀναφέρονται στήν πίστη καί τήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας. Νά τά παρακολουθεῖτε μέ ἐνδιαφέρον τά μαθήματα αὐτά καί νά μήν κάνετε ἀπουσίες, γιατί
θά χάνετε τήν συνέχειά τους. Μαζί μέ ἄλλα βοηθήματα γιά τά θέματα τῆς νέας
αὐτῆς σειρᾶς ὡς κύριο βοήθημα θά χρησιμοποιῶ τό ἐξαίρετο βιβλίο τοῦ Ἐπισκόπου π. Καλλίστου Ware, Η Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὁ Ἐπίσκοπος πατήρ
Κάλλιστος ἦταν πρῶτα καθολικός, ἀλλά ἔγινε Ὀρθόδοξος καί γι᾿ αὐτό ξέρει πολύ
καλά τά λάθη του καθολικισμοῦ.
1. Ἐκκλησία εἶναι ἡ οἰκογένεια τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἐκκλησία μας ὄχι
μόνο στήν ἐποχή τῶν διωγμῶν, ἀλλά πάντοτε καί σήμερα βεβαίως διώκεται. Ὁ
Χριστιανισμός ἄρχισε σάν μία θρησκεία μειονότητος μέσα σέ μία μή χριστιανική
κοινωνία. Ἀλλά καί σήμερα τό ἴδιο συμβαίνει. Λέγεται μέν ἡ κοινωνία μας χριστιανική, ἀλλά στά πράγματα εἶναι ἀντιχριστιανική, γιατί δέν πολιτεύεται κατά
τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ. Ἡ χριστιανική Ἐκκλησία ἦταν πρῶτα χωρισμένη ἀπό τό
κράτος, γιατί αὐτό δέν ἦταν χριστιανικό. Ἀλλά πρός τά ἐκεῖ πᾶμε καί τώρα. Ὁ
Χριστιανισμός στήν ἀρχή ἦταν μιά ἀπηγορευμένη θρησκεία (religio illicita), διωκομένη ἀπό τό κράτος. Ἀλλά, ἄν ὄχι ἐμεῖς ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, ἄλλοι χριστιανοί
ἀδελφοί μας, κατά τό παρελθόν πρό παντός, δοκίμασαν φρικτά βασανιστήρια ἀπό
ἀθεϊστικά καθεστῶτα. Οἱ ἀπό τό 1918 ἕως τό 1945 μάρτυρες τῆς πίστης μας
εἶναι περισσότεροι ἀπό ὅσοι ἦταν τά μετά τήν σταύρωση τοῦ Χριστοῦ τριακόσια
χρόνια.Ἡ πρώτη λοιπόν περίοδος τοῦ χριστιανικῆς ἱστορίας, ἀπό τήν Πεντηκοστή
μέχρι τήν μεταστροφή τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἔχει σημασία γιά τήν σύγχρονη Ὀρθοδοξία, γιατί ἔχει πολλά παράλληλα μέ αὐτήν. Ἄς τήν δοῦμε.
2. Ἡ ἱστορία τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας ἀρχίζει τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς
μέ τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στούς Ἀποστόλους. (βλ. Πράξ. 2,2-4). Τήν
ἴδια μέρα μέ τό κήρυγμα τοῦ ἀποστόλου Πέτρου βαπτίστηκαν τρεῖς χιλιάδες καί
ἔτσι ἔγινε ἡ πρώτη χριστιανική κοινότητα τῶν Ἰεροσολύμων.
Ἀλλά σύντομα διασκορπίστηκαν τά μέλη τῆς Ἰεροσολυμητικῆς αὐτῆς
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Ἐκκλησίας μέ τόν διωγμό τους μετά τόν λιθοβολισμό τοῦ Στεφάνου. Οἱ μαθητές
ὑπακούοντας στήν ἐντολή τοῦ Κυρίου «πορευθέντες μαθητεύσατε...» (Ματθ.
28,19) κήρυξαν ἐκεῖ πού πῆγαν, πρῶτα στούς Ἰουδαίους καί μετά στούς Ἐθνικούς. Σέ μικρό σχετικά χρονικό διάστημα ξεφύτρωσαν σ᾿ ὅλα τά κέντρα τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας καί πέρα ἀπό αὐτήν μικρές χριστιανικές κοινότητες.
Κάποιες ἱστορίες τῶν ἀποστολικῶν ταξιδιῶν γράφει ὁ ἀπόστολος Λουκᾶς στό
βιβλίο του Πράξεις τῶν Ἀποστόλων.
3. (α) Οἱ πρῶτοι χριστιανοί ἱεραπόστολοι ἐργάστηκαν ἰδιαίτερα στό ἀνατολικό
τμῆμα τῆς Αὐτοκρατορίας, πού ἦταν μιά αὐτοκρατορία πόλεων. Αὐτό συνετέλεσε
καί γιά τήν διοικητική δομή τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Βάση της ἦταν ἡ χριστιανι
κή κοινότητα κάθε πόλης, στήν ὁποία προΐστατο ὁ Ἐπίσκοπος, βοηθούμενος
ἀπό τούς Πρεσβυτέρους καί τούς Διακόνους. Τά γύρω ἀπό τήν πόλη χωριά
ἐξαρτῶντο ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς πόλεως.
Στό τέλος τοῦ πρώτου αἰώνα εἶχε καθιερωθεῖ αὐτή ἡ ἐκκλησιαστική δομή:
Ἐπίσκοπος – Πρεσβύτερος – Διάκονος. Αὐτό τό βλέπουμε στίς ἐπιστολές τοῦ
ἁγίου Ἰγνατίου, ἐπισκόπου Ἀντιοχείας (περί τό 107), κατά τό ταξείδι του στήν
Ρώμη γιά νά μαρτυρήσει.
(β) Ὁ ἅγιος τόνισε ἰδιαίτερα δύο πράγματα: Τόν Ἐπίσκοπο καί τήν Εὐχαριστία. Κατ᾿ αὐτόν ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μυστηριακή, γιατί συνίσταται καί ἐκδηλωνεται στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας (δηλαδή, τῆς Θείας Λειτουργίας),
ἀλλά εἶναι καί Ἱεραρχική, γιατί ὁ Ἐπίσκοπος τελεῖ τήν Θεία Εὐχαριστία, βοηθούμενος ἀπό τούς Πρεσβυτέρους καί τούς Διακόνους.
Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος τονίζει πολύ τόν θεσμό τοῦ Ἐπισκόπου: «Ὁ Ἐπίσκοπος στήν
κάθε Ἐκκλησία – γράφει – προΐσταται σέ θέση Θεοῦ». «Κανείς ἄς μήν ἐπιτελεῖ
τά πράγματα πού ἀφοροῦν τήν Ἐκκλησία χωρίς τόν Ἐπίσκοπο...Ἐκεῖ πού εἶναι ὁ
Ἐπίσκοπος, ἐκεῖ πρέπει νά εἶναι καί ὁ λαός, ὅπως ἀκριβῶς ἐκεῖ πού εἶναι ὁ Ἰησοῦς
Χριστός ἐκεῖ εἶναι καί Καθολική Ἐκκλησία». Εἶναι δέ πρωταρχικό καί διακριτικό
καθῆκον τοῦ Ἐπισκόπου νά τελεῖ τήν Εὐχαριστία, «τό φάρμακο τῆς ἀθανασίας»
(πρός Μαγνησιεῖς 6.1· Πρός Σμυρναίους 8.1.2 καί πρός Ἐφεσίους).
4. Βάση τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας μας εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας συνίσταται καί νοεῖται στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἐκκλησία εἶναι ἡ σύναξη τοῦ λαοῦ μέ τόν Ἐπίσκοπό του καί τούς Ἱερεῖς του νά τελέσουν τήν Θεία
Λειτουργία. Αὐτό εἶναι Ἐκκλησία.
Μερικοί, ξεκινῶντας ἀπό τήν κοσμική ἔννοια τῆς ὀργάνωσης, νομίζουν ὅτι ἡ
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Ἐκκλησία συνίσταται ἀπό τό ἄθροισμα καί τό σύνολο τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν, τῶν ἐνοριῶν. Ὅτι, δηλαδή, μία ἐνορία εἶναι ἕνα μέρος, ἕνα τμῆμα τῆς
Ἐκκλησίας. Αὐτό ὅμως δέν εἶναι σωστό. Γιατί κάθε ἐνορία στήν ὁποία τελεῖται
ἡ Θεία Εὐχαριστία εἶναι ὅλος ὁ Χριστός. Κάθε ἐκκλησιαστική κοινότητα (ἐνορία),
πού τελεῖ τήν Θεία Λειτουργία, εἶναι ὅλη ἡ Ἐκκλησία στήν πληρότητά της.
Ἡ Ὀρθοδοξία θεωρεῖ τήν Ἐκκλησία ὡς μία Εὐχαριστιακή κοινωνία.
5. Κάθε Ἐπίσκοπος ἔχει τήν δική του ποίμνη, πού λέγεται Ἐπισκοπή. Ὁ
ἅγιος Κυπριανός, Ἐπίσκοπος Καρχηδόνος, ἔλεγε ὅτι μία εἶναι ἡ ἀρχιερωσύνη
καί ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι μετέχουν σ᾿ αὐτήν τήν μία ἀρχιερωσύνη. Δέν μετέχουν σέ
ἕνα τμῆμα ἀρχιερωσύνης, ἀλλά σέ ὅλη τήν ἀρχιερωσύνη. «Ἡ ἀρχιερωσύνη –
γράφει ὁ ἅγιος Κυπριανός – εἶναι ἕνα μοναδικό ὅλο, τό ὁποῖο κάθε Ἐπίσκοπος
κατέχει πλήρως. Ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνα μοναδικό ὅλο, ἄν καί ἁπλώνεται
σέ μιά πολλαπλότητα Ἐκκλησιῶν, καθώς αὐξάνει ἡ γονιμότητά της» .
Δηλαδή, γιά ὅλα τά παραπάνω: Ὑπάρχουν πολλές ἐκκλησίες, ἀλλά μόνο μία
Ἐκκλησία. Ὑπάρχουν πολλοί Ἐπίσκοποι, ἀλλά μόνο μία ἀρχιερωσύνη.
6. (α) Ἄλλο χαρακτηριστικό τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας εἶναι ὅτι εἶναι
μαρτυρική. Εἶναι Ἐκκλησία τοῦ μαρτυρίου καί τοῦ αἵματος. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι
θεμελιωμένη πάνω στό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Μεγάλου Μάρτυρος, καί στό αἷμα
ὅλων ἐκείνων, τῶν «ἄλλων Χριστῶν», τῶν μαρτύρων. Τό ἔνδυμα τῆς Ἐκκλησίας
παριστάνεται ὡς κόκκινο! Εἶναι τά αἵματα τῶν μαρτύρων. «Ὡς πορφύραν καί
βύσσον τά αἵματα ἡ Ἐκκλησία σου στολισαμένη βοᾷ Σοι Χριστέ ὁ Θεός»!
Πάντοτε ὑπάρχει τό μαρτύριο στήν Ἐκκλησία. Καί ἄν ποτέ σταματᾶ, σταματᾶ πρός καιρόν μόνο. Πρέπει δέ νά γνωρίζουμε ὅτι ὅταν ἡ Ἐκκλησία διώκεται
εἶναι δοξασμένη. Ὅταν παύει νά διώκεται χάνει κάτι ἀπό τήν δόξα Της.
(β) Ἐπειδή τό μαρτύριο εἶναι σημαντικό γιά τήν πνευματική ζωή, γι᾿ αὐτό,
ὅταν ἔπαυσαν οἱ διωγμοί, ἡ Ἐκκλησία βρῆκε ἄλλο τρόπο μαρτυρίου, τόν μοναχικό
βίο. Ἀπό τούς Ἕλληνες Πατέρες καί ἐκκλησιαστικούς συγγραφεῖς ὁ μοναχικός
βίος θεωρεῖται ἰσοδύναμος μέ τό μαρτύριο. Ἀλλά καί στήν Δύση (μιλᾶμε γιά τότε
πού ἦταν ἑνωμένη μέ τήν Ἀνατολή, ὡς μία Ἐκκλησία μέ αὐτήν) λέγεται τό ἴδιο:
Παραθέτουμε ἕνα σχετικό Κελτικό κείμενο:
Ὑπάρχουν σήμερα τρία εἴδη μαρτυρίου πού λογαριάζονται ὡς Σταυρός στόν
ἄνθρωπο, τό λευκό μαρτύριο, τό πράσινο μαρτύριο καί τό ἐρυθρό μαρτύριο. Τό
λευκό μαρτύριο συνίσταται στό νά ἐγκαταλείψει ὁ ἄνθρωπος ὅ,τι ἀγαπᾶ γιά χάρη
τοῦ Θεοῦ. Τό πράσινο μαρτύριο συνίσταται στό ἑξῆς: Στό ὅτι ὁ ἄνθρωπος μέσω
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τῆς νηστείας καί τοῦ μόχθου ἐλευθερώνεται ἀπό τίς κακές ἐπιθυμίες ἤ ὅτι μοχθεῖ
ὡς τιμωρία καί μετάνοια. Καί τό ἐρυθρό μαρτύριο συνίσταται στήν ἀνάληψη τοῦ
Σταυροῦ ἤ τοῦ θανάτου χάριν τοῦ Χριστοῦ (ἀπό τό βιβλίο τοῦ J. Ryan, Irish
Monasticism, London 1931, σελ. 197).
Σάν χριστιανοί Ὀρθόδοξοι πρέπει νά ζοῦμε πάντοτε τό λευκό καί πράσινο μαρτύριο καί ἔτσι, ὅταν ἔλθει τό ἐρυθρό μαρτύριο, δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει ἡ Χάρη
τοῦ Θεοῦ, ἀλλά θά μᾶς ἐνδυναμώσει νά τό ὑποστοῦμε.
7. Ἄλλο χαρακτηριστικό τῆς ᾿Ορθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι ὅτι αὐτή εἶναι
συνοδική. Ὅπως τό τονίζει ὁ ἅγιος Κυπριανός, οἱ Ἐπίσκοποι πού μετέχουν
στήν μοναδική ἀρχιερωσύνη, πρέπει νά συναντῶνται σέ Συνόδους γιά νά συζητοῦν τά κοινά προβλήματα, πού ἀφοροῦν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ Ὀρθοδοξία ἀποδίδει ἀνέκαθεν μεγάλη σημασία στή θέση τῶν Συνόδων
στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Πιστεύει πῶς ἡ Σύνοδος εἶναι τό κύριο ὄργανο πού
ἐπέλεξε ὁ Θεός γιά νά καθοδηγεῖ τόν λαό Του, καί θεωρεῖ τήν Καθολική
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὡς τήν κατ᾿ ἐξοχήν συνοδική Ἐκκλησία. Πραγματικά, ὅπως τό ἐπισημαίνει ὁ πατήρ Κάλλιστος Ware, στή ρωσική γλώσσα
τό ἐπίθετο soborny ἔχει τή διπλή σημασία· σημαίνει καί «καθολικός» καί
«συνοδικός». Ἐνῶ τό ἀντίστοιχο οὐσιαστικό sobor σημαίνει καί αὐτό «ἐκκλησία» καί «σύνοδο». Ὅπως λέγει πάλι ὁ ἴδιος πατήρ Ἐπίσκοπος, στήν
Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει οὔτε δικτατορία, οὔτε ἀτομοκρατία, ἀλλά ἁρμονία καί
ὁμοψυχία· τά μέλη της εἶναι ἐλεύθερα ἀλλ᾿ ὄχι ἀπομονωμένα, ἐπειδή ἑνώνονται μέ τήν ἀγάπη, τήν πίστη καί τήν κοινωνία τῶν μυστηρίων. Σέ μία
Σύνοδο μποροῦμε νά δοῦμε αὐτή τήν ἰδέα τῆς ἁρμονίας καί τῆς ἐλεύθερης
ὁμοψυχίας νά ἐκδηλώνεται στήν πράξη. Σέ μία ἀληθινή Σύνοδο κανένα μέλος
δέν ἐπιβάλλει αὐθαίρετα τήν θέλησή του πάνω στούς ὑπόλοιπους, ἀλλά ὁ ἕνας
συμβουλεύεται τόν ἄλλον καί μέ τόν τρόπο αὐτό ὅλοι ἀποκτοῦν ἐλεύθερα ἕναν
«κοινό νοῦ». Ἡ Σύνοδος εἶναι ἡ ζωντανή ἐνσάρκωση τοῦ οὐσιώδους χαρακτήρα τῆς Ἐκκλησίας (Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, σελ. 34).
8. Ἡ πρώτη Σύνοδος στήν Ἐκκλησία μας εἶναι τῶν Ἀποστόλων, ἡ ὁποία
περιγράφεται στό βιβλίο Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, κεφ. 15. Συνεκλήθη ἀπό
τούς Ἀποστόλους στήν Ἰερουσαλήμ γιά νά ἀποφασιστεῖ, ἄν θά ἔπρεπε οἱ
Ἐθνικοί πού πίστευσαν στόν Χριστό νά τηροῦν τόν Μωσαϊκό Νόμο. Οἱ ἅγιοι
Ἀπόστολοι ἔγραψαν τήν ἀπόφασή τους μέ μία ἔκφραση πού ἀπό πολλούς
μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ ὡς ἀλαζονική. Ἔγραψαν: «Ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύ32

ματι καί ἡμῖν...» (Πράξ. 15,28). Ἀλλά καί οἱ μετέπειτα Σύνοδοι ἐκφράζονταν
μέ τόν ἴδιο τρόπο. Αὐτό σημαίνει ὅτι στήν Σύνοδο ὁμιλεῖ τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.
Ὁ μεμονωμένος ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά πεῖ «ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καί
ἐμοί». Ἡ Σύνοδος εἶναι αὐθεντία.
9. Κατά παράδειγμα τῆς Ἀποστολικῆς Συνόδου ἀπό τήν ἐποχή τοῦ ἁγίου
Κυπριανοῦ (258 μ. Χ.) εἶχε γενικευθεῖ ἡ σύγκληση τοπικῶν Συνόδων, ὅλων
δηλαδή τῶν Ἐπισκόπων μιᾶς διοικητικῆς περιφέρειας τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Αὐτός ὁ τύπος τῆς Τοπικῆς Συνόδου συνεκαλεῖτο συνήθως στήν
πρωτεύουσα τῆς ἐπαρχίας, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Ἐπισκόπου τῆς πρωτεύουσας, πού γι᾿ αὐτό τοῦ δόθηκε ὁ τίτλος τοῦ Μητροπολίτου.
Μετά τόν τρίτο αἰώνα οἱ Σύνοδοι διευρύνονταν καί περιελάμβαναν Ἐπισκόπους ὄχι μόνο ἀπό μία, ἀλλά καί ἀπό περισσότερες διοικητικές περιφέρειες. Οἱ
μεγαλύτερες αὐτές Σύνοδοι συνέρχονταν συνήθως στίς κύριες πόλεις τῆς Αὐτοκρατορίας, ὅπως στήν Ἀλεξάνδρεια ἤ τήν Ἀντιόχεια. Ἔτσι, οἱ Ἐπίσκοποι ὁρισμένων μεγάλων πόλεων κατέληξε νά ἀποκτήσουν μεγαλύτερη σπουδαιότητα
ἀπό τούς περιφερειακούς Ἐπισκόπους, τούς Μητροπολίτας, ὅπως τούς εἴπαμε.
Οἱ Τοπικές ὅμως αὐτές Σύνοδοι δέν εἶχαν οἰκουμενικό χαρακτῆρα (ἐκτός ἀπό
τήν Ἀποστολική). Ὅλο τόν τρίτο αἰώνα ἔχουμε Τοπικές Συνόδους.
Οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι, δηλαδή, οἱ Σύνοδοι Ἐπισκόπων ἀπό ὅλο τόν Χριστιανικό κόσμο, ἐκφράζουν ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία. Μέ τήν Σύνοδο τῶν
Ἀποστόλων τῆς Ἰερουσαλήμ δέν μπορεῖ νά συγκριθοῦν οἱ Τοπικές Σύνοδοι,
ἀλλά οἱ Οἰκουμενικές. Μετά λοιπόν τήν Ἀποστολική Σύνοδο, συγκέντρωση
Ἐπισκόπων τέτοιας ἰσχύος, ἔχουμε τήν Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Νικαίας,
τό 325 μ.Χ.
10. Τό ἔτος 312 μ. Χ. μεταμορφώθηκε ἐντελῶς ἡ ἐξωτερική κατάσταση
τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος, διερχόμενος μέ τόν στρατό
του ἀπό τήν Γαλλία, εἶδε στόν οὐρανό ἕνα φωτεινό Σταυρό μπροστά στόν ἥλιο
μέ τήν ἐπιγραφή «ἐν τούτῳ νίκα» πάνω στόν Σταυρό. Ἀπό τό ὅραμα αὐτό ὁ
Κωνσταντῖνος ἔγινε Χριστιανός, ὁ πρῶτος ρωμαῖος αὐτοκράτορας χριστιανός.
Τήν ἴδια μέρα στή Γαλλία διαδραματίστηκαν μία σειρά γεγονότων, πού ἀφενός
μέν ἔθεσαν τέρμα στήν πρώτη κύρια περίοδο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας,
ἀφετέρου δέ ὁδήγησαν στή δημιουργία τῆς Χριστιανικῆς Αὐτοκρατορίας τοῦ
Βυζαντίου.
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ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
DIA TOYS IEREIS KAI MONAXOYS THS IERAS MHTROΠΟΛΕΩΣ
Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑΪΑΣ
(Σέ συνέχειες)
9. Ἡ διδασκαλία τοῦ προφήτου
1. Γιά νά νοήσουμε ὅλη τήν διδασκαλία τοῦ Ἠσαΐου, θά πρέπει νά γνωρίζουμε ποιά
ἔννοια ἔχει γιά τόν Θεό ὁ προφήτης αὐτός. Γιά τόν προφήτη Ἠσαΐα ὁ Θεός εἶναι
ἅγιος, «καδώς» ἑβραϊκά.
Τήν λέξη ἅγιος τήν συναντᾶμε πάρα πολλές φορές στό βιβλίο τοῦ Ἠσαΐα. Ἔχει
ὅμως ἡ λέξη αὐτή στόν προφήτη αὐτόν μιά ἰδιαίτερη σημασία. Σήμερα τήν λέξη
«ἅγιος» τήν ἐννοοῦμε μέ ἠθική ἔννοια, μέ τήν ἔννοια ὅτι εἶναι μακρυά ἀπό τήν ἁμαρτία.
Μέ αὐτήν τήν ἠθική ἔννοια ὀνομάζει ὁ προφήτης Ὠσηέ τόν Θεό ἅγιο καί τόν διαστέλλει, τόν διαχωρίζει ἀπό τούς ἀνθρώπους (11,9).Ἐπίσης λέγουμε καί γιά πράγματα καί γιά τόπους ὅτι εἶναι ἅγια καί ἱερά καί ἐννοοῦμε μέ αὐτό ὅτι αὐτά τά
πράγματα καί οἱ τόποι εἶναι ἀφιερωμένα στήν λατρεία τοῦ Θεοῦ. Μέ αὐτήν τήν ἔννοια,
τήν ἠθική ἔννοια, συναντᾶμε τήν λέξη «ἅγιος» σέ πάρα πολλά σημεῖα τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, καί τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης (Λευιτ. 21,7. Ἀριθμ. 6,5. Δευτ.
33,3. Ἐξ. 3,5. 29,31. Λευιτ. 7,6).
2. Στόν προφήτη Ἠσαΐα ὅμως συναντᾶμε τήν λέξη «ἅγιος», μέ τήν ὁποία αὐτός
προσδιορίζει τόν Θεό, μέ ἄλλη ἔννοια. Μέ τήν λέξη «ἅγιος» ὁ προφήτης Ἠσαΐας δέν
δηλώνει κάποια ἰδιότητα τοῦ Θεοῦ, τό ἀναμάρτητο τοῦ Θεοῦ, γιά παράδειγμα, ἀλλά
μέ τήν λέξη αὐτή δηλώνει τόν χαρακτήρα, τήν φύση τοῦ Θεοῦ καί θέλει νά τόν παραστήσει ὡς Ὑπερκόσμιο Ὄν. «Ἅγιος» καλεῖται ὁ Θεός στόν Ἠσαΐα γιατί εἶναι ὑπεράνω τῆς φύσεως, γιατί εἶναι τελείως διάφορος τοῦ κόσμου, γιατί εἶναι ὁ ἀπόλυτος
κύριος καί ἐξουσιαστής τοῦ Σύμπαντος. Τόν ἅγιο Θεό – «καδώς», ξαναλέγουμε στά
ἑβραϊκά – τόν ἐννοεῖ ὁ Ἠσαΐας μέ τήν ἔννοια τοῦ Παντοκράτορα. Ἀλλά καί στόν
Ἠσαΐα ἡ λέξη «ἅγιος» δέν περιορίζεται σ᾿ αὐτή μόνο τήν ἔννοια τοῦ Ὑπερκοσμίου,
ἀλλά ἐπεκτείνεται καί στήν ἠθική σφαίρα. Καί ὅταν λέγει ὁ Ἠσαΐας τόν Θεό «ἅγιο»
τόν ἐννοεῖ καί ὡς Παντοκράτορα, ἀλλά καί ὡς ἀπόλυτο ἠθικό Ὄν, ὡς τό τέλειο καί
ἀσύγκριτο ἠθικό Ὄν. Γι᾿ αὐτό καί ὁ προφήτης ὅταν, στό ὑπέροχο ἐκεῖνο ὅραμα τῆς
κλήσεώς του, εἶδε τόν Θεό, συνετρίβη, ἐπειδή συναισθάνθηκε καί τήν δική του καί
τοῦ λαοῦ του ἁμαρτωλή κατάσταση καί εἶπε:
6,5 Ἀλλοίμονο σέ μένα, γιατί καταστράφηκα!
Γιατί εἶμαι ἕνας ἄνθρωπος μέ ἀκάθαρτα χείλη
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καί κατοικῶ ἀνάμεσα σέ λαό μέ ἀκάθαρτα χείλη,
καί ὅμως τά μάτια μου εἶδαν τόν βασιλέα Γιαχβέ Σαβαώθ.
Ἔτσι λοιπόν στόν προφήτη Ἠσαΐα ἡ λέξη «ἅγιος» περικλείει αὐτές τίς δύο ἔννοιες:
Τήν ἔννοια πρῶτον τοῦ ὑπερκοσμίου καί παντοδυνάμου Θεοῦ, πού ἐκδηλώνεται στήν
φύση καί τήν ἱστορία (τό ὀντολογικό στοιχεῖο), καί τήν ἔννοια τοῦ ἀπολύτου, τοῦ ἀνυπερβλήτου ἠθικοῦ Ὄντος, ὅπως ἐκδηλώνεται στό ἠθικό πεδίο (τό ἠθικό στοιχεῖο).
Ἔτσι ἡ λέξη «ἅγιος» στόν προφήτη Ἠσαΐα, τήν ὁποία ἀποδίδει στόν Θεό, θά μποροῦσε νά ἀποδοθεῖ μέ τήν ἔκφραση «μεγαλειώδης» ἤ καλύτερα μέ τήν ἔκφραση «ἔνδοξος», μέ τήν θεολογική ὅμως ἔννοια τῆς λέξεως «δόξα», πού ἔχει στήν θεία λατρεία.
Γι᾿ αὐτό καί τούς ἁγίους, ὡς μετέχοντας στήν δόξα τοῦ Θεοῦ, τούς λέγομε «ἐνδόξους».
«Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου πατρός ἡμῶν... τάδε», λέγει ὁ Ἱερεύς μνημονεύοντας ἕναν ἅγιο.
Τήν μεγαλειώδη αὐτή ἔννοια περί Θεοῦ γεύθηκε ὁ προφήτης Ἠσαΐας στό μεγαλοπρεπέστατο ἐκεῖνο ὅραμα τῆς κλήσεώς του, ὅταν ἀντιλήφθηκε τόν Θεό ὡς τόν Ὑπερκόσμιο Δεσπότη τοῦ σύμπαντος, τοῦ Ὁποίου ἡ δόξα γέμιζε τά πάντα, καί τά Σεραφίμ
τόν ὑμνοῦσαν μέ τόν Τρισάγιο Ὕμνο: «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ» (6,3).
Μέ τήν λέξη «Σαβαώθ» δηλώνονται κατ᾿ ἀρχάς οἱ οὐράνιες δυνάμεις. Ἀλλά ἔπειτα ἡ
λέξη σημαίνει καί κάθε δύναμη. Τό «Σαβαώθ» λοιπόν δηλώνει τόν Παντοκράτορα
Θεό, τόν «Κύριον τῶν Δυνάμεων». Ἔτσι ἡ λέξη «Σαβαώθ» σημαίνει ὅ,τι καί ἡ λέξη
«ἅγιος», κατά τήν μία ὅμως ἔννοια αὐτῆς, κατά τήν ἔννοια τοῦ Ὑπερκοσμίου Ὄντος.
Γιατί εἴπαμε ὅτι τό «ἅγιος» στόν Ἠσαΐα περικλείει καί τήν ἠθική ἔννοια, τήν ἔννοια
τοῦ τελείου καί ὑπερτελείου ἠθικοῦ Ὄντος.
3. Ἀφοῦ ὁ προφήτης Ἠσαΐας στήν λέξη «ἅγιος» ἔδωσε μία πλατύτερη ἔννοια ἀπ᾿
αὐτήν πού ὑπῆρχε μέχρι τότε, τήν ἔννοια τοῦ Ὑπερκοσμίου Θεοῦ, τόνισε μέ τήν ἔννοια
αὐτή πού ἔδωσε τήν ζωηρή ἀντίθεση μεταξύ τοῦ Θεοῦ καί τοῦ κόσμου καί τήν μεγάλη
ἀπόσταση πού χωρίζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό (βλ. Ἠσ. 2,11. 6,4. 31,3). Τήν ἔννοια
αὐτή βέβαια τήν εἶχε ἐκφράσει προηγουμένως καί ὁ προφήτης Ὠσηέ παρουσιάζοντας
τόν Θεό νά λέγει: «Θεός εἶμαι ἐγώ καί ὄχι ἄνθρωπος, εἶμαι ὁ μόνος ἅγιος ἀπό σᾶς»
(11,9). Οἱ λόγοι αὐτοί ἐκφράζουν μέν τήν ἀπόσταση τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν ἄνθρωπο, ἀλλά
ἀπό τήν ἠθική πλευρά. Ὁ προφήτης ὅμως Ἠσαΐας μέ τήν πλατύτερη ἔννοια πού ἔδωσε
στήν λέξη «ἅγιος» (ἑβρ. «καδώς») τονίζει πολύ δυνατά καί τήν φυσική μεταξύ τοῦ Θεοῦ
καί τοῦ ὑλικοῦ κόσμου ἀπόσταση. Ὁ Θεός πλέον σάν ὑπερκόσμιος, διάφορος τοῦ ἀνθρώπου κατά τήν φύση του, ἀπομακρύνεται καί τίθεται πολύ μακρυά τοῦ κόσμου καί τοῦ
ἀνθρώπου καί γίνεται ἀπροσπέλαστος. Μέ λίγα λόγια στόν προφήτη Ἠσαΐα μέ τήν λέξη
«ἅγιος» τονίζεται ἡ ὑπερβατικότητα τοῦ Θεοῦ. Ἀφ᾿ ἑτέρου δε ὁ προφήτης Ἠσαΐας τονίζει καί τό μηδαμινό τοῦ ἀνθρώπου καί ἔτσι ἡ ἀπόσταση μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου
γίνεται ἀκόμη μεγαλύτερη (Ἠσ. 2,21. 6,5. 14,27). Ἡ ἀνθρώπινη δύναμη καί οἱ ἀνθρώπινες βουλές καί σκέψεις λογίζονται ὡς μηδαμινές καί δέν μποροῦν νά ἀντιστοῦν κατά
τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ (Ἠσ. 14,27. 29,15).
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Σάν ἀποτέλεσμα τῆς ἔννοιας αὐτῆς περί τοῦ ἁγίου Θεοῦ ἔχουμε τό ὅτι ὁ ἄνθρωπος,
ἔχοντας ἐπίγνωση τῆς μηδαμινῆς του δυνάμεως, νοιώθει ἕνα φόβο πρός τόν Παντοκράτορα καί Παντοδύναμο Θεό, τόν «ἅγιο» τοῦ Ἠσαΐα, κατά τήν πρώτη ἔννοια πού
ἔδωσε ὁ προφήτης στήν λέξη. Ἡ θρησκεία πραγματικά ἑδράζεται στόν φόβο αὐτό
πρός τόν ἅγιο Θεό! Καί ὁ προφήτης μας, συνεπής πρός τήν παράσταση πού ἔδωσε
γιά τόν ἅγιο Θεό, δέν παραλείπει νά τονίζει συχνά τόν φόβο αὐτό καί νά ἀπαιτεῖ ἀπό
τόν ἄνθρωπο τήν ἀπόλυτη ὑποταγή στόν Θεό (Ἠσ. 2,10. 7,9. 8,11 ἑξ. 30,15. 33,5).
Εἶναι ἀξιοπαρατήρητο ὅτι σέ ὅλα τά μετέπειτα ἱερά κείμενα παρατηρεῖται σ᾿ αὐτά ἡ
ἐπίδραση τῆς διδασκαλίας αὐτῆς τοῦ Ἠσαΐα.
4. Ἡ διδασκαλία αὐτή τοῦ Ἠσαΐα φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως διάφορη ἀπό τήν διδασκαλία τοῦ Ὠσηέ, ὁ ὁποῖος τόνισε ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. Γιατί ἡ ἔννοια ὅτι ὁ
Θεός εἶναι ἀγάπη τόν φέρει πολύ πλησίον στόν ἄνθρωπο καί τόν ἐγκλείει στήν καρδιά
του. Δέν εἶναι ὅμως ἔτσι, γιατί, ὅπως εἴπαμε, ἡ ἔννοια πού ἔδωσε ὁ προφήτης Ἠσαΐας
στήν λέξη «ἅγιος» ἐκτείνεται καί στήν ἠθική σφαίρα. Ὁ Θεός δηλαδή τοῦ Ἠσαΐα
δέν εἶναι ἅγιος μέ τήν ὑπερβατική μόνο ἔννοια, τήν ἔννοια τοῦ Παντοκράτορα, ἀλλά
ὁ Θεός, κατά τόν Ἠσαΐα πάλι, εἶναι καί τό κατ᾿ ἐξοχήν ἠθικόν Ὄν. Καί σάν τοιοῦτος
ὁ Θεός ἔθεσε στόν κόσμο ἠθικές ἀρχές καί ἀξιώματα καί τόν κυβερνᾶ μέ βάση αὐτά
τά ἀξιώματα. Ἔτσι ὁ Θεός εἶναι κοντά στόν κόσμο, γιατί αὐτός ἔθεσε τήν ἠθική
τάξη σ᾿ αὐτόν καί ἐπιβλέπει γιά τήν τήρηση τῆς τάξης αὐτῆς. Ὁ ἄνθρωπος βλέπει
στόν κόσμο τήν θεία ἐνέργεια καί βλέπει ἡ ἱστορία του νά καθοδηγεῖται ἀπό τόν Θεό
σέ ἕνα «τέλος», δηλαδή σέ ἕναν καθορισμένο σκοπό. Ἔτσι ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στήν
ἱστορία τῶν ἀνθρώπων μαρτυρεῖ τήν μέριμνα καί τήν ἀγάπη Του σ᾿ αὐτούς καί τό ὅτι
ὁ Θεός εἶναι πολύ κοντά τους. Γεφυρώνεται λοιπόν ἔτσι ἡ ἀπόσταση τοῦ Θεοῦ ἀπό
τόν ἄνθρωπο, πού δημιουργεῖται ἀπό τήν πρώτη ἔννοια τῆς λέξεως «ἅγιος», ἡ ὁποία
τονίζει τήν ὑπερβατικότητα τοῦ Θεοῦ. Καί ἐκεῖνος ὁ φόβος πρός τόν Παντοκράτορα
Θεό δέν εἶναι φόβος καταθλιπτικός μπροστά σέ μιά ἀνώτερη δύναμη πού κυβερνάει
τυφλά τόν κόσμο, ἕνας φόβος πού θά ἐμπόδιζε πραγματικά τήν πρόοδο καί τήν ἐξέλιξη
τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως συμβαίνει μέ τά εἰδωλολατρικά θρησκεύματα. Ὁ φόβος πού τονίζει ὁ προφήτης Ἠσαΐας πρός τόν ἅγιο Θεό, τόν Ὁποῖο παριστάνει ὄχι μόνο ὑπερβατικό ἀλλά καί ἠθικό Θεό, ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο σέ συναίσθηση τῆς ἁμαρτίας του καί
σέ ταπείνωση, πού εἶναι ἡ βάση τῆς ἠθικῆς προόδου του.
Ὁ προφήτης Ἠσαΐας δέν ὁμιλεῖ μόνο γιά φόβο Θεοῦ, ἀλλά θέλει νά θεμελιώσει τήν
θρησκεία σέ μιά βαθύτερη καί γενικώτερη ἔννοια, ἡ ὁποία εἶναι ἀπόρροια τῆς παραστάσεως περί τοῦ ἁγίου Θεοῦ πού ἔχει. Γιά τόν προφήτη Ἀμώς, πού τόνισε τήν ἠθικότητα τοῦ Θεοῦ, θρησκεία εἶναι ἡ ἐπιτέλεση τοῦ ἀγαθοῦ. Γιά τόν Ὠσηέ, πού ἐξέλαβε
τόν Θεό ὡς ἀγάπη, ἡ θρησκεία ἑδράζεται στήν ἀγάπη πρός τόν Θεό. Καί γιά τόν
προφήτη μας Ἠσαΐα, πού παρέστησε τόν Θεό ὡς ἀπόλυτο Κύριο τῆς φύσεως καί
τῆς ἱστορίας, ἡ θρησκεία ἑδράζεται στήν πίστη. Ἡ πίστη δέ, κατά τόν προφήτη
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Ἠσαΐα, ἀναλύεται στήν ἀπόλυτη πεποίθηση στόν Θεό καί στό δέος, τόν φόβο, πού
γεννιέται ἀπό τήν συναίσθηση τῆς ἀνθρώπινης μηδαμινότητας καί ἠθικῆς ἀτέλειας
τοῦ ἀνθρώπου (Ἠσ. 7,9. 28,16. 30,15).
Γιά νά νοήσουμε καί ἐκτιμήσουμε ὅλη τήν διδασκαλία τοῦ προφήτου Ἠσαΐου θά
πρέπει νά ἔχουμε ὑπ᾿ ὄψιν τήν γενική παράσταση πού ἔχει ὁ προφήτης περί τοῦ Θεοῦ
ὡς ἁγίου, μέ τήν διπλῆ ἔννοια τῆς λέξεως πού δώσαμε παραπάνω. Βέβαια σέ ἄλλα
σημεῖα ὁ προφήτης τονίζει τήν μιά ἔννοια τῆς λέξης «ἅγιος», σέ ἄλλα δέ σημεῖα
τονίζει τήν ἄλλη ἔννοια. Γιά τήν σφαιρική ὅμως ἔννοια τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἠσαΐα
θά πρέπει νά συνδυάσουμε καί τίς δύο ἔννοιες πού μᾶς προσφέρει περί τοῦ ἁγίου Θεοῦ.
Καί τήν ἔννοια τῆς ὑπερβατικότητας καί τήν ἔννοια τῆς ἠθικότητας τοῦ Θεοῦ.

10. Ἡ ἁμαρτία κατά τόν προφήτη Ἠσαΐα
μέ τήν πρώτη ἔννοια τῆς λέξεως «ἅγιος»
1. Μέ βάση τήν ἔννοια πού ἔχει ὁ προφήτης Ἠσαΐας γιά τόν Θεό, ὡς «ἅγιο», μέ
τήν διπλῆ ἔννοια τῆς λέξεως πού εἴπαμε παραπάνω, ἁμαρτία κατ᾿ αὐτόν εἶναι τό νά
μήν ἀναγνωρίζει ὁ ἄνθρωπος τήν ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδή δέ ἡ ἁγιότητα αὐτή
τοῦ Θεοῦ ἐννοεῖται, ὅπως εἴπαμε, καί ὡς παντοδυναμία Του, ἀλλά καί ὡς ἀπόλυτη
καθαρότητά Του, γι᾿ αὐτό καί ἡ ἁμαρτία πάλι ἔχει, κατά τόν προφήτη Ἠσαΐα, διπλῆ
ἔννοια. Ἁμαρτία κατά τόν Ἠσαΐα εἶναι ἡ ὑπεροψία τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ,
ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ «ὕβρις», πού προσβάλλει τήν θεία ἁγιότητα μέ τίς δυό της ἔννοιες,
καί μέ τήν καταπάτηση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν καί μέ τήν ἀπόρριψη τῆς παντοδυναμίας
τοῦ Θεοῦ. Καί ἡ ἀπόρριψη αὐτή τῆς παντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ γίνεται μέ τήν ἀναγνώριση ἀπό τόν ἄνθρωπο καί ἄλλων θεῶν ἤ καί μέ τό νά μήν ἔχει ὁ ἄνθρωπος ἀπόλυτη πεποίθηση στήν θεία δύναμη.
2. Ξεκινώντας ὁ προφήτης Ἠσαΐας ἀπό τήν ἔννοια αὐτή περί ἁμαρτίας πού ἔχει
ἐλέγχει τόν Ἰουδαϊκό λαό, γιατί βρίσκει σ᾿ αὐτόν νά κυριαρχεῖ ἡ ἁμαρτία μέ τήν διπλῆ
της ἔννοια πού εἴπαμε παραπάνω. Γι᾿ αὐτό καί ὁ πόλεμος τοῦ προφήτου εἶναι διπλός. Ὁ
προφήτης ἐλέγχει ἀφ᾿ ἑνός μέν ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι προσβάλλουν τήν ἀπεριόριστη
δύναμη τοῦ Θεοῦ στήν φύση καί τήν ἱστορία, πού προσβάλλουν δηλαδή τήν ἁγιότητα
τοῦ Θεοῦ μέ τήν πρώτη της ἔννοια. Ὡς ἁμαρτία ἐδῶ ὁ προφήτης θεωρεῖ τήν εἰδωλολατρία, τήν ἀναγνώριση καί ἄλλων θεῶν πλήν τοῦ Γιαχβέ καί τήν «πολιτική τῶν συμμαχιῶν», τό νά προσφεύγουν δηλαδή οἱ ἄνθρωποι σέ ἀνθρώπους νά βροῦν βοήθεια καί νά
μή ζητοῦν τήν ἀσφαλῆ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά παράλληλα ὁ προφήτης μας ἐλέγχει
ὡς ἁμαρτία καί τήν ἠθική διαφθορά πού ἐπικρατοῦσε στό ἰουδαϊκό κράτος, γιατί αὐτή
ἡ διαφθορά ἔρχεται ὡς ἀντίθετη πρός τόν «ἅγιο» Θεό μέ τήν ἠθική ἔννοια τῆς λέξεως.
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3. Κατά τήν ἐποχή τοῦ προφήτου Ἠσαΐου δέν συνέβαινε μόνο ἡ θρησκευτική
πτώση τοῦ λαοῦ ἀπό τήν καθαρά θρησκεία τοῦ Γιαχβέ, ὅπως εἴπαμε στίς πρῶτες
μας μελέτες στό βιβλίο τοῦ προφήτου, ἀλλά ἐξασκεῖτο ἀκόμη καί ἡ εἰδωλολατρία. Ἡ
ἁμαρτία αὐτή τῶν Ἰουδαίων, ἡ ἀναγνώριση δηλαδή καί ἄλλων θεῶν ἐκτός τοῦ Γιαχβέ,
δέν εἶναι μιά ἁπλῆ ἄρνηση τοῦ Θεοῦ τους, πού τούς ἀποκαλύφθηκε καί συνδέθηκε μέ
τήν ἱστορία τους, ἁμαρτία πού συνιστᾶ ἀγνωμοσύνη καί ἀχαριστία πρός Αὐτόν, ἀλλά
εἶναι προσβολή κατά τῆς ἁγιότητος τοῦ Θεοῦ μέ τήν πρώτη ἔννοια τῆς λέξεως, ὅτι
δηλαδή ὁ Θεός Γιαχβέ εἶναι ὁ ἀπόλυτος κύριος καί ἐξουσιαστής τῆς φύσεως καί τῆς
ἱστορίας. Τό νά ἀναγνωρίζουν οἱ Ἰουδαῖοι καί ἄλλους θεούς, αὐτό σημαίνει ὅτι νοιώθουν
περιορισμένη τήν δύναμη τοῦ δικοῦ τους Θεοῦ καί ἄρα δέν πιστεύουν τόν Γιαχβέ γιά
Παντοδύναμο. Αὐτό ὅμως εἶναι τελείως ἀσυμβίβαστο πρός τήν ἔννοια περί τοῦ Θεοῦ,
πού ἔχει ὁ προφήτης, ὡς τοῦ Παντοκράτορα, ὡς τοῦ Κυρίου τῶν Δυνάμεων. Ἐπειδή
ὅμως ὁ Θεός Γιαχβέ ἀποκαλύφθηκε ἀπό παλαιά στούς Ἰσραηλῖτες καί συνῆψε διαθήκη μέ αὐτούς καί τούς κάλεσε «υἱούς» του (1,1), γι᾿ αὐτό οἱ Ἰουδαῖοι τῆς ἐποχῆς
τοῦ Ἠσαΐου, ὅπως καί οἱ Ἰσραηλῖτες τῆς ἐποχῆς τοῦ Ὠσηέ, μέ τήν εἰδωλολατρία
τους καί τήν ἀπόρριψη τοῦ Παντοκράτορα Θεοῦ τους, χάλασαν τήν ἁρμονική σχέση
πού εἶχαν προηγουμένως μέ τόν Θεό. Διέρρηξαν τόν δεσμό πού εἶχαν ἀπό παλαιά μέ
Αὐτόν· σ᾿ αὐτόν δέ τόν δεσμό στηριζόταν ἡ περίοδος τῶν μεγάλων γεγονότων τῆς
μωσαϊκῆς ἐποχῆς. Ὁ προφήτης λέγει μέ πόνο:
2,6 «Ἀπέρριψε (ὁ Θεός) τόν λαό του,
τόν οἶκο Ἰακώβ!
διότι εἶναι πλήρης ἡ γῆ τῶν ἐξορκιστῶν
καί μέ τούς ξένους τήν μαγεία ἐξασκοῦν!
7 Πλήρης εἶναι ἡ γῆ ἀπό ἀσήμι καί χρυσό
καί ἀναρίθμητοι εἶναι οἱ θησαυροί του.
Πλήρης εἶναι ἡ γῆ του ἀπό ἵππους
καί ἀναρίθμητα τά ἅρματά του.
8 Πλήρης εἶναι ἡ γῆ του ἀπό εἴδωλα
καί ἀναρίθμητα τά ἀγάλματα.
Τό ἔργο τῶν χειρῶν τους προσκυνοῦν
τό προϊόν τῶν δακτύλων τους!»
4. Αὐτή ἡ θρησκευτική πτώση τοῦ λαοῦ φαίνεται στόν προφήτη Ἠσαΐα τελείως
ἀνεξήγητη καί ἀκατανόητη. Ὁ Ἰσραήλ, πού λησμόνησε τόν Θεό του, κατήντησε γιά
τήν ἀγνωμοσύνη του αὐτή χειρότερος καί ἀπό τό βόδι, πού γνωρίζει τόν ἀφέντη του.
Ταραγμένος ὁ προφήτης γιά τήν διαγωγή αὐτή τοῦ Ἰσραήλ ἐπικαλεῖται ὡς μάρτυρες
τόν οὐρανό καί τήν γῆ καί λέγει:
1,2 «Ἀκούσατε οὐρανοί
καί ἀκροάσου γῆ,
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διότι ὁ Γιαχβέ ὁμιλεῖ:
Υἱούς μεγάλωσα καί ἀνέθρεψα
αὐτοί ὅμως ἀπομακρύνθηκαν ἀπό μένα!
3. Τό βόδι γνωρίζει τόν κτήτορά του
καί ὁ ὄνος τήν φάτνη τοῦ κυρίου,
ὁ Ἰσραήλ ὅμως δέν ἔχει γνώση
ὁ λαός μου δέν ἔχει σύνεση».
Καί ἄλλοτε μονολογώντας ὁ προφήτης ἐκφράζει τήν ἴδια ἀπορία:
1,21 «Πῶς ἔγινε πόρνη
ἡ πόλη ἡ πιστή,
ἡ πλήρης δικαιοσύνης
ἡ κοιτίδα τοῦ δικαίου»!
5. Λόγω τῆς θρησκευτικῆς αὐτῆς πτώσης, πού ἐπέφερε τήν διατάραξη τῶν σχέσεων τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, ὁ Θεός, σάν Κύριος τῆς ἱστορίας πού εἶναι,
ἐπεμβαίνει σ᾿ αὐτήν προσπαθώντας μέ διάφορες τιμωρίες καί πληγές νά ἐπαναφέρει
τούς παραπεσόντες υἱούς. Ἔτσι ὁ προφήτης Ἠσαΐας, ὅπως καί ὁ προφήτης Ὠσηέ,
τίς διάφορες δυστυχίες τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ, πού συνέβησαν παλαιότερα, ἀλλά καί πού
συμβαίνουν καί τώρα, τίς θεωρεῖ σάν ἐπακόλουθα τῆς θρησκευτικῆς τους πτώσης,
τῆς ἄρνησης τοῦ Θεοῦ τους, ὁ Ὁποῖος τώρα τούς ἐπιφέρει τά κακά αὐτά, γιά νά τούς
παιδαγωγήσει. Τίς πολιτικές ἀποτυχίες τῶν Ἰουδαίων, τίς πολεμικές ἧττες τους, τήν
ἐρήμωση τῶν πόλεών τους καί τόσες ἄλλες δυστυχίες τους, τίς ἑρμηνεύει ὁ προφήτης
ἀπό τήν ἄποψη αὐτή. Πραγματικά ὁ προφήτης τήν ἱστορία μέ τά διάφορα γεγονότα
της τήν βλέπει σάν ἕνα πεδίο πού δρᾶ ὁ Θεός. Ἔτσι τά γεγονότα τῆς ἱστορίας γίνονται
ἀντικείμενο πίστεως καί ἀποβλέπουν σέ κάποιο σκοπό. Σέ κάποια λοιπόν δεινή ἐποχή
γιά τόν Ἰούδα, κατά τήν ὁποία ἡ χώρα του εἶχε μεταβληθεῖ σέ ἔρημο, οἱ πόλεις του
εἶχαν κατακαεῖ καί οἱ ἀγροί του εἶχαν καταστραφεῖ, ὀρθώνεται ὁ προφήτης γιά νά
συναγάγει, πάνω στά καπνίζοντα ἀκόμη ἐρείπια, τά ἀναγκαῖα συμπεράσματα ἀπό
τήν ἱστορία καί νά δώσει τήν πραγματική ἑρμηνεία γιά τά συμβάντα γεγονότα, ὅτι
αὐτά δηλαδή ἔχουν ὡς αἰτία τήν ἁμαρτία τοῦ λαοῦ:
1,4 «Οὐαί ἔθνος ἁμαρτωλόν,
λαός βεβαρυμένος ἀπό ἁμαρτήματα,
σπέρμα κακοποιῶν (ἀνθρώπων)
υἱοί διεφθαρμένων!
Ἐγκατέλειψαν τόν Γιαχβέ
καί καταφρόνησαν τόν ἅγιο τοῦ Ἰσραήλ.
5 Ποῦ πρέπει νά πληγῆτε ἀκόμη,
ἐπειδή ἐξακολουθεῖτε νά στασιάζετε;
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Ὁλόκληρη ἡ κεφαλή εἶναι ἀσθενής
καί ὁλόκληρη ἡ καρδιά ἄρρωστη.
6 Ἀπό τά πόδια μέχρι τό κεφάλι
δέν ὑπάρχει τίποτα ὑγιές,
μώλωπες καί τραύματα
καί νωπές πληγές!
Δέν τίς ἐξεπίεσαν οὔτε τίς ἐπέδεσαν
οὔτε τίς ἐμάλαξαν μέ λάδι
7 Ἡ χώρα σας (ἔγινε) ἔρημος,
οἱ πόλεις σας κάηκαν μέ φωτιά,
τούς δέ ἀγρούς σας μπροστά στά μάτια σας
ξένοι τούς καρπώνονται.
8 Μόνη δέ ἀπέμεινε ἡ κόρη Σιών
ὡς σκηνή σέ ἀμπελώνα
ὡς καλύβη σέ συκεώνα».
6. Ἀλλά ἐνῶ ἔτσι σκέπτεται ὁ προφήτης γιά τά γεγονότα τῆς ἱστορίας τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ, ὁ λαός ὅμως, ὅπως καί παλαιότερα, ἔτσι καί τώρα ἀδυνατοῦσε νά κατανοήσει καί νά ἑρμηνεύσει τήν ἱστορία τῶν συμβάντων του, ὅπως τήν ἑρμήνευε ὁ
προφήτης. Γι᾿ αὐτό ὅταν ὁ προφήτης χαρακτήριζε τίς συμφορές τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ
σάν θεία τιμωρία γιά τά ἁμαρτήματά του καί τοῦ προέλεγε μάλιστα καί ἀκόμη φοβερώτερα δεινά γιά τήν ἀμετανόησία του, αὐτός ὁ λαός τοῦ ἀπαντοῦσε περιφρονητικά
καί τοῦ ἔλεγε πεισματικά:
Ἠσ. 9,9 «Πλίνθοι κατέπεσαν,
ἐμεῖς ὅμως τετραγωνικούς λίθους θά οἰκοδομήσουμε.
Συκομουριές ἀποκόπηκαν,
ἐμεῖς ὅμως κέδρους θά φυτέψουμε»
Γιά τήν συμπεριφορά αὐτή τοῦ λαοῦ ὁ προφήτης παραπονεῖται ἐναντίον του ὅτι δέν
κατανοεῖ τό παρόν, ὅτι δέν κατανοεῖ τήν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ στήν ἱστορία, πού ἀποβλέπει στήν ἐπαναφορά τοῦ ἁμαρτήσαντος λαοῦ, καί μονολογεῖ καί λέγει:
9,12 «Ὁ λαός ὅμως δέν στρέφεται
πρός αὐτόν πού ἐπιφέρει τά πλήγματα
καί τόν Γιαχβέ Σεβαώθ
δέν ζητοῦν» (Πρβλ. καί 22,11. 29,12. 31,1)
Ἐπειδή λοιπόν ὁ λαός δέν κατανοεῖ τά γεγονότα τῆς ἱστορίας του, ὅτι δηλαδή αὐτά
προέρχονται ἀπό τόν Θεό γιά τά ἁμαρτήματά του καί γιά τόν σωφρονισμό του, ὁ προφήτης πείθεται ὅτι εἶναι ἀδύνατη ἡ μετάνοια τοῦ λαοῦ. Γι᾿ αὐτό καί προφητεύει, σάν
ἀναγκαῖο ἐπακόλουθο, τήν ἐρχόμενη καταστροφή τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ (Ἠσ. 9,16.
10,3. 28,17).
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7. Ἡ καταστροφή ὅμως αὐτή τοῦ ἰουδαϊκοῦ κράτους δέν θά προέλθει μόνο γιατί ὁ
λαός ἐγκατέλειψε τόν ἀληθινό Θεό του καί ἀναγνώρισε μαζί μέ Αὐτόν καί ἄλλους
θεούς. Θά προέλθει καί λόγω τῆς πολιτικῆς τῶν συμμαχιῶν, δηλαδή λόγω τοῦ ὅτι οἱ
Ἰουδαῖοι προσέφευγαν στά εἰδωλολατρικά κράτη ζητοῦντες βοήθεια ἀπό αὐτά, παραθεωροῦντες ἔτσι τήν βοήθεια τοῦ παντοδυνάμου Θεοῦ τους. Τήν πολιτική τῶν συμμαχιῶν τήν εἶχε πολεμήσει ἐνωρίτερα καί ὁ προφήτης Ὠσηέ, γιά ἄλλο ὅμως λόγο.
Τήν πολέμησε γιατί μέ τήν τακτική αὐτή τῶν συμμαχιῶν εἰσχωροῦσε στό ἰσραηλιτικό
κράτος ἡ λατρεία τῶν ξένων θεῶν τῶν συμμάχων τους. Ὁ Ἠσαΐας ὅμως πολεμοῦσε
τήν πολιτική τῶν συμμαχιῶν καί γι᾿ αὐτό τόν λόγο βέβαια, ἀλλά κυρίως τήν πολεμοῦσε γιατί ἔβλεπε ἀπιστία πρός τόν παντοδύναμο Θεό τό νά προσφεύγουν οἱ Ἰουδαῖοι
σέ εἰδωλολατρικά κράτη καί νά ζητοῦν ἀπό αὐτά βοήθεια. Ἡ ἔννοια δηλαδή περί τοῦ
ἁγίου Θεοῦ, πού εἶχε ὁ προφήτης Ἠσαΐας, ὡς τοῦ παντοδυνάμου καί τοῦ κυριάρχου
τῆς φύσεως, τόν ἐτάρασσε, ὅταν ἔβλεπε τούς βασιλεῖς καί τούς ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων
νά ἀπιστοῦν σέ ἕνα τέτοιον παντοκράτορα Θεό καί νά δίνουν ἐμπιστοσύνη στίς ἀνθρώπινες δυνάμεις. Γι᾿ αὐτό ὁ προφήτης Ἠσαΐας τονίζει ζωηρά τό ἀνώφελο τῶν ἀνθρωπίνων ὑλικῶν δυνάμεων καί ἀντιπαραθέτει πρός αὐτές τίς πνευματικές δυνάμεις, πού
δίνει στόν ἄνθρωπο ἡ σταθερή πεποίθηση στόν ἅγιο, τόν παντοδύναμο Κύριο Σαβαώθ.
Σέ μία ὡραία προφητεία παρουσιάζει ὁ προφήτης τόν Θεό νά λέγει:
30,1 «Οὐαί στούς ἀπειθοῦντες υἱούς
– εἶναι ὁ λόγος τοῦ Γιαχβέ –
οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν σχέδιο,
τό ὁποῖο δέν προέρχεται ἀπό Ἐμένα,
καί κάνουν συμμαχία,
ἡ ὁποία δέν εἶναι κατά τό πνεῦμα μου,
ὥστε νά συσσωρεύσουν
ἁμαρτία πάνω στήν ἁμαρτία.
2 Οὐαί σ᾿ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι κατέρχονται στήν Αἴγυπτο,
ἐνῶ τό στόμα μου δέν ἐρώτησαν,
γιά νά προσφύγουν στό καταφύγιο τοῦ Φαραώ
καί νά κρυφτοῦν ὑπό τήν σκιά τῆς Αἰγύπτου.
.........................
15 Διότι τάδε λέγει ὁ Κύριος,
ὁ Γιαχβέ, ὁ ἅγιος τοῦ Ἰσραήλ:
μέ μετάνοια καί ἡσυχία
θά σωθεῖτε
στήν σιγή καί τήν πεποίθηση (στόν Θεό)
θά ἔγκειται ἡ δύναμή σας.
16 Σεῖς ὅμως δέν θελήσατε
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ἀλλ᾿ εἴπατε: Ὄχι!
ἐπάνω σέ ἄλογα θέλουμε νά τρέξουμε
– γι᾿ αὐτό θά τρέξετε –
ἐπάνω σέ γρήγορα (ἄλογα) θέλουμε νά ἱππεύσουμε
– γι᾿ αὐτό οἱ διῶκτες σας θά τρέχουν δρομαίως –
17 Στήν ἀπειλή πέντε (ἀνθρώπων) θά φεύγετε,
ἕως ὅτου γίνετε ἕνα μικρό ὑπόλοιπο,
ὅπως ὁ ἱστός (τῆς σημαίας) ἐπάνω στήν κορυφή τοῦ ὄρους,
ὅπως σημαία ἐπάνω σέ λόφο»!
Σέ ἄλλη πάλι περικοπή μᾶς παρουσιάζεται ὁ προφήτης νά λέγει πρός τούς προσφεύγοντας στήν ἰσχυρή Αἴγυπτο γιά νά ζητήσουν τήν συμμαχία της:
31,1 Οὐαί στούς καταβαίνοντες
στήν Αἴγυπτο γιά βοήθεια!
Πρός τό ἱππικό στρέφουν τά βλέμματα
καί στηρίζονται στά πολυάριθμα ἅρματα
καί τούς ἱππεῖς,
διότι πολύ ἰσχυροί εἶναι,
καί δέν προσβλέπουν τόν ἅγιο τοῦ Ἰσραήλ
καί τόν Γιαχβέ δέν ἐκζητοῦν.
2 Ἀλλά καί αὐτός εἶναι σοφός,
τούς δέ λόγους του δέν ἀνακαλεῖ,
θά ἐγερθεῖ κατά τοῦ οἴκου τῶν κακοποιῶν
καί κατά τῆς βοήθειας τῶν ἀνομούντων.
3 Οἱ Αἰγύπτιοι εἶναι ἄνθρωποι
καί ὄχι Θεός,
οἱ ἵπποι τους σάρκα
καί ὄχι πνεῦμα.
Ὁ Γιαχβέ θά ἐκτείνει τό χέρι Του
καί θά ἀνατρέψει τόν βοηθοῦντα»
(βλ. καί Ἠσ. 28,15 ἑξ. 19,15 ἑξ.)
Συνεπής πρός τά παραπάνω ὁ προφήτης, στό νά ἔχουν δηλαδή οἱ Ἰουδαῖοι σταθερή
τήν πίστη τους στόν ἅγιο Θεό, μέ τήν πρώτη ἔννοια τῆς λέξεως, τόν παντοκράτορα
Θεό, κακίζει τήν ἐναγώνια φροντίδα γιά πολεμικές προετοιμασίες πού ἔδειχναν βασιλεῖς
καί ἄρχοντες μαζί μέ τόν λαό σέ πολεμικές ἐπιθέσεις ἐναντίον τους. Σέ μία ὡραία
περικοπή λόγου του γιά τήν ὑπερβολική φροντίδα τῶν πολεμικῶν παρασκευῶν τούς
λέγει ὁ προφήτης:
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22,8 «Σεῖς ἀποβλέπετε στήν ὁπλοθήκη
τοῦ οἴκου τοῦ δάσους1
9 καί προσέχετε τά ρήγματα
τοῦ φρουρίου τοῦ Δαυΐδ, διότι ἔγιναν πολλά.
Καί συγκεντρώσατε τά ὕδατα
τῆς κάτω δεξαμενῆς.
10 Καί τίς οἰκίες τῆς Ἰερουσαλήμ
καταγράψατε
καί κατεδαφίσατε τά σπίτια
γιά νά ἐπιδιορθώσετε τά τείχη
11 καί δεξαμενή κατασκευάσατε μεταξύ τῶν δύο τειχῶν
γιά τά ὕδατα τῆς παλαιότερης δεξαμενῆς.
Δέν ἀποβλέπετε ὅμως σ᾿ Ἐκεῖνον,
ὁ ὁποῖος ἔπραξε αὐτό,
καί δέν πατατηρεῖτε Ἐκεῖνον,
ὁ ὁποῖος ἀπό πολύ χρόνο ἐσχεδίασε αὐτό».2
Αὐτή ἡ διδασκαλία τοῦ προφήτου Ἠσαΐου εἶναι κατανοητή ἀπό τήν ἔννοια τοῦ
Θεοῦ πού ἔχει ὁ προφήτης, ὡς ἁγίου, δηλαδή ὡς παντοδυνάμου καί κυριάρχου τῆς
φύσεως καί τῆς ἱστορίας.

1. Μέ τήν ἔκφραση αὐτή ἐννοεῖται τό ὑπό τοῦ Σολομῶντος κατασκευασθέν ὁπλοστάσιο, τό ὁποῖο
στό Γ´ Βασ. 7,2 ὀνομάζεται «οἶκος τοῦ δάσους τοῦ Λιβάνου», ἐπειδή κατασκευάστηκε ἀπό κέδρους
τοῦ Λιβάνου.
2. Ἐδῶ ὁ προφήτης ἐννοεῖ τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ στήν ἱστορία.
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11. Ἡ ἁμαρτία κατά τόν προφήτη Ἠσαΐα
μέ τήν δεύτερη ἔννοια τῆς λέξεως «ἅγιος»
1. Ἐπειδή, ὅπως εἴπαμε, ὁ προφήτης Ἠσαΐας ἔχει δυνατά μέσα του τήν ἔννοια
τοῦ «ἁγίου» Θεοῦ, ὄχι μόνο μέ τήν πρώτη σημασία τῆς λέξεως, τοῦ παντοδυνάμου
δηλαδή καί κυριάρχου Θεοῦ, ἀλλά καί μέ τήν δεύτερη σημασία της, τήν ἔννοια τοῦ
ἀπόλυτα ἠθικοῦ ὄντος, γι᾿ αὐτό καί ὡς ἁμαρτία καί ὕβρη κατά τοῦ Θεοῦ θεωρεῖ ὁ
προφήτης ὄχι μόνο τήν ἄρνησή Του ἤ τήν ὑπερηφάνεια πρός Αὐτόν, ὅπως εἴπαμε προηγουμένως, ἀλλά καί τήν ποικίλη ἠθική διαφθορά, πού συμβαίνει στήν χώρα. Γιατί,
ἡ παρατηρουμένη αὐτή ἠθική διαφθορά ἔρχεται σέ ἄκρα ἀντίθεση μέ τήν ἔννοια τοῦ
ἠθικοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἔθεσε στόν κόσμο τούς ἠθικούς νόμους, μέ βάση τούς ὁποίους
πρέπει νά πορεύεται ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ἐλέγχει λοιπόν ὁ προφήτης Ἠσαΐας καί
τήν ἁμαρτία αὐτή κατά τοῦ ἁγίου Θεοῦ, ἀλλά ἐλέγχει δυνατά καί τούς θρησκευτικούς
καί πολιτικούς ἄρχοντες, γιατί ὅλοι αὐτοί, μέ τήν τακτική τους, γίνονταν αἰτία γιά
νά εἰσβάλει στήν χώρα τοῦ Θεοῦ ἡ ἔκλυση τῶν ἠθῶν.
2. Στόν πόλεμό του αὐτόν ὁ Ἠσαΐας ἐναντίον τῆς ἠθικῆς διαφθορᾶς ἀκολουθεῖ τούς
προηγούμενους ἀπό αὐτόν προφῆτες, τόν Ἀμώς καί τόν Ὠσηέ, οἱ ὁποῖοι καί αὐτοί
ὁρμώμενοι ἀπό τήν ἔννοια τοῦ ἠθικοῦ Θεοῦ καυτηρίαζαν τήν ἠθική ἔκλυση τῆς ἐποχῆς
τους στό Ἰσραήλ. Πύρινο τώρα ἀκούγεται καί στήν πρωτεύουσα τῆς Ἰουδαίας, τήν
Ἰερουσαλήμ, τό περί ἠθικῆς κήρυγμα τοῦ προφήτου Ἠσαΐου. Καί ἦταν μόνο τό κήρυγμα αὐτό τοῦ προφήτου μας, πού ὑπενθύμιζε τίς ἠθικές ἀρχές, γιατί παντοῦ, σέ
ὅλη τήν χώρα, καί ἀπό τούς ἄρχοντες καί ἀπό τόν λαό, γινόταν ἡ καταπάτηση τῶν
ἀρχῶν αὐτῶν. Σέ κάθε λόγο τοῦ προφήτου Ἠσαΐου φαίνεται ὁ πόνος καί ἡ ταραχή,
ἀκόμη δέ καί ἡ ὀργή τῆς ψυχῆς του γιά τήν παρατηρουμένη ἀνηθικότητα στήν χώρα.
Τελεία ἦταν ἡ ἠθική κατάπτωση, ὅπως τήν παριστάνει ἀριστοτεχνικά ὁ προφήτης
μας σέ ἕνα στίχο του:
5,20 Οὐαί οἱ ἀποκαλοῦντες τό κακό καλό
καί τό καλό κακό,
οἱ παριστῶντες τό σκότος φῶς
καί τό φῶς σκότος,
οἱ καθιστῶντες τό πικρό γλυκύ
καί τό γλυκύ πικρό!
Γενική πάλι ἦταν ἡ διαστροφή, ὅπως τό λέγει ὁ προφήτης:
9,16 .... Κάθε ἕνας
εἶναι ἀσεβής καί κακός
καί κάθε στόμα
ἀνοησίες λέγει.
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Αὐτή δέ τήν τέλεια ἠθική τους κατάπτωση τήν ἐξεδήλωναν, χωρίς ντροπή, μέ
λόγια καί μέ ἔργα:
3,8 ...Ἡ γλώσσα τους καί τά ἔργα τους
ἐστράφησαν κατά τοῦ Γιαχβέ,
γιά νά ἐπαναστατήσουν
κατά τῶν ἐνδόξων του ὀφθαλμῶν.
9 Ἡ διαγωγή τους
μαρτυρεῖ ἐναντίον τους
καί τίς ἁμαρτίες τους
ἐξωτερικεύουν χωρίς ντροπή!
3. Στόν πόλεμό του ὁ προφήτης Ἠσαΐας κατά τῆς ἠθικῆς κατάπτωσης τοῦ λαοῦ
πολεμεῖ καί αὐτός δυνατά, ὅπως καί οἱ προηγούμενοί του προφῆτες, τούς πολιτικούς
ἄρχοντες, γιατί καταδυναστεύουν τόν λαό· γιατί ἐκμεταλλεύονται πρός τό συμφέρον
τους τό δίκαιο τῆς χήρας καί τοῦ ὀρφανοῦ· γιατί διάγουν βίο πολυτελέστατο καί φιλήδονο, ἐξασκοῦντες μάλιστα ἀπάνθρωπη καταπίεση στίς κατώτερες τάξεις τοῦ λαοῦ
γιά τήν ἀπόκτηση τῶν μέσων τοῦ τρυφηλοῦ τους βίου. Ὁ προφήτης λέγει:
3,13 Ὁ Θεός ὀρθώνεται πρός κρίσιν
στέκεται γιά νά δικάσει τόν λαό.
14 Ὁ Θεός ἔρχεται εἰς κρίσιν
κατά τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ καί τῶν ἀρχόντων του.
Ἐσεῖς καταφάγατε τόν ἀμπελώνα,
ἡ λεία τῶν πτωχῶν εἶναι στίς οἰκίες σας.
15 Τί καταδυναστεύετε τόν λαό μου,
κατασυντρίβετε τούς πτωχούς;
5,11 Οὐαί σέ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐγειρόμενοι τό πρωί
τρέχουν στό κρασί
καί παραμένουν ἀργά μέχρι τόν ὄρθρο
ἕως ὅτου τό κρασί τούς ἀνάψει!
12 Κιθάρα καί ἅρπα, κύμβαλο καί αὐλό
καί κρασί χρησιμοποιοῦν κατά τό συμπόσιό τους.
Στό ἔργο ὅμως τοῦ Γιαχβέ δέν προσβλέπουν,
τίς πράξεις τῶν χειρῶν του δέν βλέπουν.
13 Γι᾿ αὐτό ὁ λαός μου θά πάει στήν αἰχμαλωσία
λόγω ἔλλειψης γνώσεως!
5,22 Οὐαί! Οἱ φαινόμενοι ἥρωες στήν οἰνοποσία
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καί γενναῖοι στό νά καταπίνουν τά ποτά!
Οἱ δικαιοῦντες μέ δωροδοκίες τόν ἔνοχο
καί ἀφαιροῦντες ἀπό τόν δίκαιο τό δίκαιον!
22,13 Ἰδού εὐθυμία καί χαρά,
σφάζουν βόδια καί θυσιάζουν πρόβατα,
τρῶνε κρέας καί πίνουν κρασί (καί λένε:)
Ἄς φᾶμε καί ἄς πιοῦμε
γιατί αὔριο θά πεθάνουμε.
Βλ. καί Ἠσ. 1,17-21.
Ἔχοντες δέ οἱ τόσον ἐξαχρειωμένοι δυνάστες τήν πολιτική δύναμη στά χέρια τους
δέν δίσταζαν καί ἄδικους καί ἀνήθικους νόμους νά θεσπίζουν γιά τό συμφέρον τους.
Γι᾿ αὐτό καί ὁ προφήτης Ἠσαΐας ἐπιτίθεται μέ δύναμη ἐναντίον τους καί τούς λέγει:
10,1 Οὐαί σ᾿ αὐτούς πού ἐπιθέτουν
νόμους ὀλέθριους
καί σ᾿ αὐτούς πού καταγράφουν
πάντοτε τιμωρίες,
2 γιά ν᾿ ἀρνηθοῦν στούς ἀδύνατους
τήν δικαιοσύνη
καί γιά νά ἀφαρπάσουν τό δίκαιο
τῶν πτωχῶν τοῦ λαοῦ μου,
γιά νά λεηλατήσουν τίς χῆρες
καί γιά νά ληστεύσουν τούς ὀρφανούς!
3 Τί θά πράξετε τήν ἡμέρα τῆς τιμωρίας
κατά τήν θύελλα
πού ἔρχεται ἀπό μακρυά;
Σέ ποιόν θά καταφύγετε γιά βοήθεια
καί ποῦ θά ἀφήσετε τό μεγαλεῖο σας;
4. Παράλληλα μέ τούς πολιτικούς ἄρχοντες πολεμεῖ ὁ προφήτης μέ δύναμη καί
τούς ἱερεῖς καί τούς ψευδοπροφῆτες, γιατί διεφθάρησαν καί αὐτοί καί συμμαχοῦσαν
μέ τούς διεφθαρμένους πολιτικούς ἄρχοντες καί βοηθοῦσαν ἔτσι στήν ἠθική κατάπτωση τῆς χώρας. Ὁ ἁγνός χαρακτήρας τῶν ἱερέων καί τῶν προφητῶν τῆς παλαιᾶς
ἐποχῆς ἄρχισε νά διαφθείρεται ἀπό τότε πού διαμορφώθηκαν τά «ἱερά βασιλικά», ἀπό
τότε δηλαδή πού ὁ ναός καί τά προσκυνήματα περιῆλθαν στήν βασιλική ἐξουσία, στήν
ὁποία ἐξουσία περιῆλθαν καί αὐτοί οἱ ἴδιοι οἱ ἱερεῖς, ὡς ὑπάλληλοι τοῦ κράτους. Γύρω
ἀπό τά ἱερά αὐτά καί γύρω ἀπό τήν βασιλική αὐλή συνεσπειρώνοντο πλέον οἱ ἱερεῖς
καί οἱ ψευδοπροφῆτες, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ ζοῦσαν ἀπό τήν βασιλική τράπεζα, δίδασκαν
καί προφήτευαν πρός τό συμφέρον τοῦ βασιλέως καί τῶν ἀρχόντων, χωρίς νά ἔχουν
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τήν δύναμη καί τήν τόλμη νά ἐγείρουν φωνή διαμαρτυρίας γιά τίς παρατηρούμενες
ἀδικίες τους. Ὁ μακαριστός διδάσκαλος Β. Βέλλας λέγει ἐπί λέξει τά ἑξῆς ὡραῖα καί
θλιβερά περί τῶν ἱερέων αὐτῶν: «Ἐκφαυλίζοντες δέ (οἱ ἱερεῖς) οὕτω τό ὑψηλόν αὐτῶν
ὑπούργημα ἀπέβαινον οἱ ἐπικινδυνωδέστατοι δημαγωγοί, καθ᾿ ὅσον ὁμιλοῦντες ἐξ ὀνόματος δῆθεν τοῦ Θεοῦ καί ὡς ἐκπρόσωποι τῆς θρησκείας παρουσιαζόμενοι μεγάλην
ἐξήσκουν ἐπί τῆς μάζης τοῦ λαοῦ ἐπίδρασιν» (Θρησκ. Προσωπ. τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,3 τόμ. Α´, σ. 254). Ἐναντίον αὐτῶν ὁ προφήτης Ἠσαΐας διεξάγει ἰσχυρόν
ἀγώνα, ὅπως τό ἴδιο ἔκαναν οἱ προηγούμενοι ἀπό αὐτόν προφῆτες καί τό ἴδιο θά κάνουν
καί οἱ ἑπόμενοι (βλ. Ἀμ. 7,10 ἑξ. Ὠσ. 4,4 ἑξ. Μιχ. 3,1 ἑξ. Ἰερ. 18,18. 20,1 ἑξ.).
Ὅπως λοιπόν ὅλοι οἱ προφῆτες, ἔτσι καί ὁ προφήτης Ἠσαΐας ὡς ὑπευθύνους τῆς
ἠθικῆς καταπτώσεως τοῦ λαοῦ μαζί μέ τούς πολιτικούς ἄρχοντες θεωρεῖ καί τούς
ἱερεῖς καί τούς προφῆτες (ψευδοπροφῆτες). Γι᾿ αὐτό σέ κάποιο εὔθυμο δεῖπνο πού εἶχε
γίνει πιθανώτατα στήν αὐλή τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομῶντος ἤ στήν αὐλή κάποιου ἄλλου
ἱεροῦ, ἔπειτα βεβαίως ἀπό κάποια προσφερθεῖσα θυσία, ἐνῶ οἱ προφῆτες καί οἱ ἱερεῖς
συνέτρωγαν μέ εὐθυμία καί χαρά καί τό κρασί εἶχε ἐπιδράσει ἀρκετά σ᾿ αὐτούς, ἐμφανίζεται ὁ Ἠσαΐας καί τούς ἐλέγχει δημοσίως:
28,7 Καί αὐτοί1 σκοτίζονται ἀπό τό κρασί
καί κλονίζονται ἀπό τά ποτά.
Ἱερεύς καί προφήτης
σκοτίζονται ἀπό τά ποτά,
παράκρουση παθαίνουν ἀπό τό κρασί,
κλονίζονται ἀπό τά ποτά.
Σκοτισμένοι εἶναι κατά τίς ὁράσεις,
ζαλισμένοι ὅταν πρόκειται νά κρίνουν.
8 Γιατί ὅλες οἱ τράπεζες2
εἶναι πλήρεις ἀκαθάρτων τροφῶν
μέχρι τίς ἄκρες.
(Ὁμιλοῦν τώρα οἱ ἱερεῖς καί οἱ ψευδοπροφῆτες:)
9 Ποιόν θέλει νά διδάξει γνώση
καί σέ ποιόν νά ἐξηγήσει ἀποκαλύψεις;
[αὐτός πού κόπηκε (πρό ὀλίγου) ἀπό τό γάλα
καί πού ἀποσπάστηκε (πρό ὀλίγου) ἀπό τό στῆθος]3
10 Διότι στάβ λατσάβ τσάβ λατσάβ
κάβ λακάβ
1. Ἀπό τήν δεικτική ἀντωνυμία φαίνεται ὅτι ὁ προφήτης δεικνύει διά τοῦ δακτύλου του τούς συγκαθημένους στήν τράπεζα ἱερεῖς καί προφῆτες.
2. Ἐννοοῦνται τά θυσιαστήρια τοῦ ναοῦ.
3. Ἡ γνησιότητα τοῦ στίχου αὐτοῦ ἀμφισβητεῖται ἀπό πολλούς.
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ὀλίγον ἐδῶ
ὀλίγον ἐκεῖ4
5. Tέλος, ὁ πόλεμος τοῦ προφήτου Ἠσαΐου δέν στρέφεται μόνο προσωπικῶς κατά
τῶν ἱερέων καί τῶν ψευδοπροφητῶν, ἀλλά στρέφεται καί κατά τῆς λατρείας, ἔτσι
ὅπως τήν εἶχαν καταντήσει οἱ σύγχρονοί του. Ὅπως εἴπαμε, κατά τήν ἐποχή τοῦ
προφήτου Ἠσαΐου ἡ θρησκεία εἶχε χάσει τό ἠθικό της περιεχόμενο καί εἶχε ἀποβεῖ
θρησκεία τῶν τελετουργικῶν τύπων μόνον. Ἔτσι, μιά τέτοια λατρεία, ἐπιδροῦσε ὀλέθρια στήν πνευματική καί ἠθική πρόοδο τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπίστευε ὅτι ἡ πιστή τέλεση τῆς λατρείας, αὐτή καί μόνο ἦταν ἱκανή νά συνδιαλλάξει τόν ἄνθρωπο μέ τόν
Θεό, χωρίς νά χρειάζεται ἡ ἐσωτερική μεταστροφή τοῦ ἀνθρώπου, ἡ μετάνοια δηλαδή.
Μία τέτοια λατρεία, ἔτσι κακῶς νοουμένη, χρησίμευε νά καλύπτει καί τά μεγαλύτερα
ἠθικά παραπτώματα. Τέτοια ὅμως ἐφθαρμένη καί ἁμαρτωλή ἀντίληψη περί λατρείας
ἦταν ἀσυμβίβαστη μέ τήν θεολογία τοῦ προφήτου. Γι᾿ αὐτό καί αὐτός, ὅπως καί οἱ
προηγούμενοι προφῆτες (βλ. Ἀμ. 5,21 ἑξ. Ὠσ. 6,6 κ.λπ.), ἀπορρίπτουν αὐτήν τήν
λατρεία ὡς ἁμαρτωλή καί βδελυρά στόν Θεό. Ὁ προφήτης μας παριστάνει τόν Θεό
νά λέγει:
1,10 Ἀκοῦστε τόν λόγο τοῦ Γιαχβέ,
ἄρχοντες Σοδόμων,
4. Ὁ Βέλλας σχολιάζει ἐπί τοῦ στίχου καί λέγει: Περί τῆς ἐννοίας τοῦ ἀμεταφράστου καί δυσνοήτου
περιλαλήτου τούτου χωρίου διάφοροι γνῶμαι διετυπώθησαν. Οἱ μέν νομίζουν ὅτι τό χωρίον τοῦτο μιμεῖται
τάς ἀνάρθρους καί ἀκατανοήτους φωνάς τῶν εἰς ἔκστασιν περιπιπτόντων προφητῶν καί κατ᾿ αὐτήν
προφητευόντων, οἱ δέ ὑπολαμβάνουν ὅτι τό χωρίον μιμεῖται μεθυσμένον, ὅστις δέν δύναται νά ἀρθρώσῃ
λέξεις ἀλλά μόλις προφέρῃ μίαν συλλαβήν ἀναγκάζεται νά ἐπαναλάβῃ αὐτήν, ὡς ἐνταῦθα συμβαίνει.
Ἕτεροι νομίζουν ὅτι τό χωρίον μιμεῖται τάς ἀνάρθρους φωνάς μικροῦ παιδίου, ὅπερ, ὡς ὁ μεθυσμένος,
ἐπαναλαμβάνει τούς αὐτούς φθόγγους χωρίς νά δύναται περαιτέρω νά χωρήσῃ. Ἄλλοι τέλος, ὁρμώμενοι
ἐκ τῆς παρατηρήσεως ὅτι ὁ ὅλος στίχος πλέκεται περί τάς συλλαβάς «Τσάβ» καί «κάβ», ὧν ἡ μέν
ἄρχεται ἀπό τοῦ γράμματος τσᾶδαι ἡ δέ ἀπό τοῦ κώφ, καί ὅτι ἐν τῇ σειρᾷ τοῦ ἑβραϊκοῦ ἀλφαβήτου τό
τσᾶδαι πράγματι προηγεῖται ἀμέσως τοῦ κώφ, νομίζουν ὅτι ὁ στίχος ψέγει τό διδακτόν τῆς προφητείας,
μιμούμενος τόν διδάσκοντα ἤ τόν ἐκμανθάνοντα τό ἀλφάβητον, ὅστις ἀναγκάζεται νά ἐπαναλαμβάνῃ
συχνά καί κατά σειράν τά γράμματα τοῦ ἀλφαβήτου πρός εὐχερεστέραν ἐκμάθησιν. Ἐκ τῆς συναφείας
τοῦ κειμένου μᾶλλον πιθανωτέρα φαίνεται ἡ δευτέρα ἑρμηνεία, ἥν στηρίζει ὁ στίχος 10β «ὀλίγον ἐδῶ,
ὀλίγον ἐκεῖ», ὅστις ἀπεικονίζει τόν ἐκ μέθης κλονιζόμενον, τόν ἀδυνατοῦντα νά βαδίσῃ σταθερῶς καί
κατ᾿ εὐθεῖαν. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει δέον νά ὑποθέσωμεν ὅτι ὁ Ἠσαΐας θά εἶχεν εἰρωνευθῇ διά τῶν
αὐτῶν λόγων τούς ἐσκοτισμένους προφήτας, οἵτινες τώρα εἰρωνεύονται αὐτόν διά τῶν αὐτῶν λέξεων.
Ἐκ τῶν λοιπῶν ἑρμηνειῶν ἡ τρίτη εὐοδοῦται ὑπό τῆς συναφείας τοῦ κειμένου μόνον ἐφ᾿ ὅσον ὁ στίχ. 9β
εἶναι γνήσιος. Ἐν πάσῃ περιπτώσει ἐν τῷ στίχῳ τούτῳ ἱερεῖς καί ψευδοπροφῆται εἰρωνεύονται τόν
Ἡσαΐαν, ὡς τολμῶντα νά διδάξῃ εἰς αὐτούς τήν «γνῶσιν», ἥν αὐτοί ex officio κατέχουν! Οἱ Ο´ μετέφρασαν: «θλῖψιν ἐπί θλῖψιν προσδέχου ἐλπίδα ἐπ᾿ ἐλπίδι, ἔτι μικρόν ἔτι μικρόν». Πρβλ. καί B. Duhm,
Das Buch Jesaia4 1922. J. Fischer Jsaias I 1937. P. Auvray-J. Steinmann, Isaie 1951. (Θρησκ. Προσωπ. τῆς
Π.Δ., τόμ. Α´, σ. 255-256).
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καί ἀκροασθεῖτε τήν διδασκαλία τοῦ Θεοῦ μας,
λαέ τῆς Γομόρας.
11 Τί μέ ὠφελεῖ τό πλῆθος τῶν θυσιῶν σας;
λέγει ὁ Γιαχβέ.
Χορτασμένος εἶμαι ἀπό τά ὁλοκαυτώματα κριῶν
καί ἀπό τό λίπος τῶν σιτευτῶν μόσχων.
Αἷμα ταύρων, ἀμνῶν καί τράγων
δέν ἐπιθυμῶ,
12 ὅταν ἔρχεσθε νά δεῖτε τό πρόσωπό μου.
Ποιός τά ζήτησε ἀπό τά χέρια σας;
13 Μήν προσφέρετε πλέον δῶρα μάταια!
Βδέλυγμα εἶναι γιά ᾿μένα αὐτά.
Νουμηνίες καί Σάββατα δέν μπορῶ νά ὑποφέρω,
ἐγκλήματα καί πανηγύρεις.
14 Τίς νουμηνίες σας καί τίς ἑορτές σας
ἐμίσησε ἡ ψυχή μου.
Φορτίον μοῦ ἔγιναν,
κουράστηκα νά τό βαστάζω.
15 Ὅταν ἐκτείνετε τά χέρια σας,
καλύπτω τά μάτια μου·
καί ὅταν μακρύνετε τίς προσευχές σας,
δέν ἀκούω καθόλου.
Τά χέρια σας εἶναι γεμάτα ἀπό αἵματα!
16 Πλυθεῖτε, καθαρισθεῖτε,
ἀπομακρύνατε τίς πονηρές πράξεις σας
ἀπό τά μάτια μου,
πάψτε νά πράττετε τό κακό,
17 μάθετε νά ἐπιτελεῖτε τό καλό,
ζητεῖτε τό δίκαιο,
διορθῶστε τό κακό,
ἀποδῶστε τό δίκαιο στόν ὀρφανό,
ὑπερασπίστε τήν χήρα.
Καί ἀλλοῦ ὁ προφήτης σημειώνει:
29,13 Ὁ Κύριος εἶπε·
Ἐπειδή ὁ λαός αὐτός
μέ τό στόμα του μέ πλησιάζει
καί μέ τά χείλη του μέ τιμᾶ,
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ἐνῶ ἡ καρδιά του εἶναι μακριά ἀπό ἐμένα
καί ὁ φόβος τους πρό ἐμοῦ εἶναι
ἀνθρώπινος νόμος
διδακτός,
14 γι᾿ αὐτό ἰδού θαυμαστά πράγματα θά ἐπιτελέσω,
θαυμαστά, θαυμάσια,
ὥστε ἡ σοφία τῶν σοφῶν του ν᾿ ἀπολεσθεῖ
καί ἡ σύνεση τῶν συνετῶν του ν᾿ ἀφανισθεῖ.
12. Θετική ὄψη τοῦ κηρύγματος τοῦ Ἠσαΐου
1. Mετά ἀπό τά προηγούμενα δέν εἶναι δύσκολο νά νοήσουμε τήν θετική ὄψη τοῦ
κηρύγματος τοῦ προφήτου Ἠσαΐου. Ὁ προφήτης μας καί γιά τήν διατύπωση τῆς
θετικῆς ὄψης τῆς διδασκαλίας του ὁρμᾶται ἀπό τήν ἔννοια τοῦ Θεοῦ πού ἔχει ἐντός
του. Ἔχουμε πεῖ ὅτι ὁ Θεός κατά τόν προφήτη Ἠσαΐα εἶναι «ἅγιος» μέ τήν ὀντολογική καί τήν ἠθική ἔννοια τῆς λέξεως. Γι᾿ αὐτό λοιπόν καί ὁ Ἠσαΐας δέν ζητάει
τίποτα ἄλλο ἀπό τόν ἄνθρωπο, παρά μόνο πίστη σέ ἕναν τέτοιο παντοδύναμο καί ὑπερτέλειο Θεό. Ἐπειδή δέ ἡ ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ ἔχει διπλῆ ἔννοια, τήν ὀντολογική καί
τήν ἠθική, γι᾿ αὐτό καί ἡ πίστη στόν Θεό ἔχει διπλό περιεχόμενο, ἀφοῦ ἀναφέρεται
στίς δυό αὐτές ἔννοιες περί τῆς ἁγιότητος τοῦ Θεοῦ.
Ἀντιστοιχοῦσα ἡ πίστη μας (α) στήν ὀντολογική ἔννοια τῆς ἁγιότητας τοῦ Θεοῦ
σημαίνει νά ἀναγνωρίζουμε τόν Γιαχβέ ὡς τόν μόνο ἀληθινό Θεό καί κανέναν ἄλλο
ἐκτός ἀπό αὐτόν. Σημαίνει νά ὑποτασσόμαστε ἀπόλυτα σ᾿ αὐτόν μέ ἰσχυρή πεποίθηση
στήν παντοδυναμία του καί νά ἔχουμε ἐλπίδα καί καρτερία σ᾿ αὐτόν. Ἀναφερομένη δέ
(β) ἡ πίστη μας στήν ἠθική ἔννοια τῆς ἁγιότητας τοῦ Θεοῦ σημαίνει ὅτι αὐτή πρέπει
νά ἐκφράζεται μέ τήν ἐπιτέλεση τοῦ καλοῦ.
Ὁ ἴδιος ὁ προφήτης ἀναλύει τήν ἔννοια τῆς πίστεως καί ζητεῖ ἀπό τόν ἄνθρωπο
ἄλλοτε μέν πίστη (7,9. 28,16), ἄλλοτε δέ ὑπακοή (1,19), ἄλλοτε δέ πεποίθηση στόν
Θεό (8,17. 30,15), ἄλλοτε ἐλπίδα (8,17) καί ἄλλοτε ὁ προφήτης ζητάει ἀπό τόν
πιστό τήν ἐπιτέλεση τοῦ ἀγαθοῦ (1,16 ἑξ. 28,17).
2. Κατά τά παραπάνω ἡ πίστη στόν Θεό, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τοῦ προφήτου Ἠσαΐου, δέν εἶναι μιά θεωρητική ἀναγνώριση ὅτι ὑπάρχει Θεός, οὔτε πάλι μιά
παθητική ὑποταγή στήν πανσθενῆ δύναμη τοῦ Θεοῦ, ἀλλά εἶναι ἕνα ζωντανό αἴσθημα,
μιά ἀπόλυτη πεποίθηση σέ ἕνα ὕψιστο ἠθικό ὄν, εἶναι πίστη, πού ἐξωτερικεύεται μέ
τά καλά ἔργα. Ἔτσι, κατά τήν ἔννοια αὐτή περί τοῦ Θεοῦ καί τῆς πίστης μας σ᾿
αὐτόν, ὁ Θεός μας δέν εἶναι ὅπως πίστευαν οἱ εἰδωλολάτρες τούς δικούς τους θεούς μέ
ἀτέλειες καί αὐθαιρεσίες στήν διακυβέρνηση τοῦ κόσμου. Ὁ Θεός μας εἶναι ὑπερτέ50

λειος καί κυβερνᾶ τόν κόσμο ὄχι αὐθαίρετα, ἀλλά βάσει ἠθικῶν ἀρχῶν, πού Αὐτός,
ὡς πρώτη ἀρχή τοῦ καλοῦ ἔθεσε στόν ἄνθρωπο. Καί μέ αὐτή τήν ἔννοια πάλι περί
τοῦ Θεοῦ καί τῆς σωστῆς πίστης μας σ᾿ Αὐτόν ἡ ἱστορία τῶν ἀνθρώπων ἀποκτᾶ
νόημα καί ἔννοια, γιατί δέν εἶναι μία ἄτακτη πλοκή γεγονότων, ἀλλά προχωρεῖ διά
τοῦ Θεοῦ μέ βάση τίς ἠθικές ἀξίες, πού ἐκφράζουν τό ἀπόλυτο ἠθικό Του μεγαλεῖο.
Καί μέ αὐτή τήν ὑψηλή καί ὡραία διδασκαλία τοῦ Ἠσαΐου περί τῆς πίστης μας στόν
Θεό ἡ θρησκεία δέν καταλήγει γιά τόν ἄνθρωπο σέ ἕναν καταθλιπτικό φόβο πρός μία
σκοτεινή θεότητα, ὅπως ἔτσι συνέβαινε στά εἰδωλολατρικά θρησκεύματα. Βέβαια,
στόν προφήτη Ἠσαΐα εἶναι ἀλήθεια ὅτι τονίζεται ἰδιαίτερα ὁ φόβος τοῦ ἀνθρώπου πρός
τόν Θεό (8,13), ἀλλά αὐτός ὁ φόβος δέν εἶναι φοβία, ἀλλά εἶναι ἕνα βαθύ καί γλυκό
συναίσθημα πού προέρχεται ἀπό τήν κατανόηση τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας καί ἀτέλειας ἔναντι τοῦ παντοδυνάμου καί τελειοτάτου Θεοῦ. Καί τό συναίσθημα αὐτό ὁδηγεῖ
τόν ἄνθρωπο σέ ταπείνωση καί βαθειά ἐπίγνωση τῆς ἁμαρτωλότητός του.
3. Ὅλη τήν σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό ὁ προφήτης Ἠσαΐα τήν ἑδράζει στήν
πίστη αὐτή. Ἀλλά καί τήν πίστη αὐτή ὁ προφήτης μας τήν θεωρεῖ ὡς τόν μόνο ἀναγκαῖο ὅρο τῆς ὑπάρξεως τῶν ἀτόμων καί τῶν ἐθνῶν. Γι᾿ αὐτό καί πάντοτε, ἀλλά ἰδιαίτερα σέ ἐθνικές στιγμές, ὁ Ἠσαΐας διακηρύσσει τό ἀθάνατο ἀξίωμά του: «Ἐάν δέν
πιστεύσετε δέν μπορεῖτε νά παραμείνετε (στήν ζωή)» (7,9). Καί ἄλλοτε λέγει:
«Ὅποιος πιστεύει δέν θά καταισχυνθεῖ» (28,16).
Καί σέ μία ἄλλη περικοπή λόγου του ὁ προφήτης διαλαλεῖ:
1,19 ῎Αν ἔχετε διάθεση καί ὑπακούετε,
τά ἀγαθά τῆς γῆς θά φᾶτε.
21 Ἄν ὅμως ἐπιμένετε νά ἀντιτείνετε,
τό ξίφος θά σᾶς καταφάγει.
Καί ἄλλοτε πάλι ὁ πιστεύων ἀπόλυτα στόν ἅγιο παντοδύναμο Θεό προφήτης μας
λέγει:
30,15 Στήν σιγή
(ὄχι δηλαδή στήν πολυπράγμονα πολιτική)
καί στήν πεποίθηση (στόν Θεό)
ἔγκειται ἡ δύναμή σας.
Καί ἀλλοῦ ὁ προφήτης λέγει:
8,17 Στόν Γιαχβέ θέλω νά ἐλπίζω,
ὁ Ὁποῖος ἀποστρέφει τό πρόσωπό του
ἀπό τόν οἶκο Ἰακώβ,
καί σ᾿ Αὐτόν θέλω νά ἔχω τήν ἐλπίδα.
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Παράλληλα ὅμως ὁ προφήτης τονίζει καί τήν ἠθική ἔννοια τῆς πίστης, τήν στηριζομένη στήν ἔννοια τοῦ Θεοῦ, ὡς τοῦ ὑπερτελίου ἠθικοῦ Ὄντος, καί λέγει:
1,16 Πλυθεῖτε, καθαρισθεῖτε
ἀπομακρύνετε τίς κακές πράξεις
ἀπό τούς ὀφθαλμούς μου.
Παύσετε νά πράττετε τό κακό,
17 μάθετε νά ἐπιτελεῖτε τό καλό
ζητῆστε τό δίκαιο,
διορθώσετε τό κακό,
ἀποδῶστε τό δίκαιο στό ὀρφανό,
ὑπερασπίστε τήν χήρα.
4. Ἔτσι ὁ προφήτης Ἠσαΐας μέ τήν ὑψηλή περί πίστεως διδασκαλία του προσφέρει
τά ἑξῆς σημαντικά: (α) Στόν θρησκευτικό συγκρητισμό τῆς ἐποχῆς του, κατά τόν
ὁποῖον οἱ θεοί συμφύρονταν μεταξύ τους καί ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ ἐκμηδενιζόταν, γιατί
διανεμόταν μεταξύ τῶν πολυαρίθμων θεῶν, αὐτός ὑψώνει τήν πίστη σέ ἕναν καί μόνο
παντοδύναμο Θεό.
(β) Στήν ἐξασκούμενη τότε πολιτική τῶν συμμαχιῶν, πού οἱ Ἰουδαῖοι προσέφευγαν
σέ εἰδωλολατρικά ἔθνη καί ζητοῦσαν τήν συμμαχία τους παραγνωρίζοντας τόν ἀληθινό
Θεό τους, ὁ προφήτης μας ζητάει τήν πίστη στόν παντοδύναμο ἀληθινό Θεό.
Καί (γ) στήν ἐπικρατοῦσα ἠθική κατάπτωση ὁ Ἠσαΐας προβάλλει τήν πίστη στόν
ἠθικό Θεό. Ὅλη δέ ἡ θεολογία τοῦ προφήτου, ἡ ὁποία ρυθμίζει τήν ὅλη δράση του,
ἀπορρέει ἀπό τήν περί πίστεως στόν Θεό ἔννοιά του.
5. Ἄν καί γιά τήν πίστη διαβάζουμε ἤδη στό βιβλίο τῆς Γένεσης ὅτι ὁ Ἀβραάμ
«ἐπίστευσε τῷ Θεῷ καί ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην» (Γεν. 15,6), ὅμως θά λέγαμε
ὅτι ὁ προφήτης Ἠσαΐας εἶναι ὁ δημιουργός τῆς ἐννοίας τῆς πίστεως στόν Θεό. Γιατί
στό ἀναφερθέν χωρίο τῆς Γενέσεως δέν φαίνεται νά τονίζεται ἡ ἠθική ἔννοια τῆς πίστεως, ἀλλά καί γιατί ἡ περί πίστεως διδασκαλία τοῦ Ἠσαΐου ἑδράζεται σέ ὁλόκληρη
θεολογία, στήν περί τοῦ ἁγίου Θεοῦ ἔννοια, ὅπως αὐτός τήν ἔζησε στό μεγαλοπρεπέστατο ἐκεῖνο ὅραμα τῆς κλήσεώς του στό προφητικό ἀξίωμα (κ. 6). Στόν προφήτη
Ἠσαΐα χρεωστεῖ ἡ θεολογία μας καί ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα τήν ὑψηλή περί τοῦ
ἁγίου Θεοῦ ἔννοια καί τήν ἀπό αὐτήν ἀπορρέουσα περί πίστεως διδασκαλία, τήν ὁποία
ἀπό τόν προφήτη αὐτόν παρέλαβε καί αὐτή ἡ Καινή Διαθήκη καί μέ βάση τήν ὁποία
ρυθμίζει τήν ὅλη πνευματική πορεία τῶν χριστιανῶν.
Τό περίφημο ἐκεῖνο ἀξίωμα τοῦ προφήτου «ἄν δέν πιστεύσετε δέν θά παραμείνετε
(στήν ζωή)» ἔχει αἰώνιο κύρος καί ἰσχύ καί ὅσο περισσότερο πιστεύει ὁ ἄνθρωπος
στόν παντοδύναμο καί ὑπερτέλειο Θεό, τόσο καί περισσότερο θά νοιώθει ἐντός του τήν
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βαθειά καί ὑψηλή ἔννοια τοῦ λόγου αὐτοῦ, πού εἶναι ἡ βάση τῆς πνευματικῆς ὑπάρξεως
καί τοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ τῶν ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν. Εἴπαμε ὡς αἰώνιο τό
ἀξίωμα αὐτό τοῦ προφήτου Ἠσαΐου, γιατί πραγματικά, ἄν καί εἰπώθηκε ἀπό τόν
ἄνθρωπο Ἠσαΐα, ὅμως ὁ λόγος αὐτός προέρχεται ἀπό τόν αἰώνιο Θεό, μέ τόν Ὁποῖον
ὁ προφήτης μας ἦρθε σέ κοινωνία κατά τήν θεοπτία ἐκείνη τῆς κλήσεώς του. Ὅλη
ἡ διδασκαλία τοῦ προφήτου Ἠσαΐου προέρχεται ὄχι ἀπό προσωπική του εὐφυΐα καί
σύλληψη, οὔτε ἀπό τό περιβάλλον τῆς ἐποχῆς του, ἀλλά ἀπό ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ
πρός αὐτόν, κατά τήν κοινωνία τῆς ψυχῆς του μέ τόν Θεό.
6. Ἄν συγρίνουμε τήν διδασκαλία αὐτή τοῦ προφήτου Ἠσαΐου μέ τήν διδασκαλία
τῶν προηγουμένων προφητῶν, τοῦ Ἀμώς καί τοῦ Ὠσηέ, θά τήν βροῦμε ἀσφαλῶς
κατά πολύ ἀνώτερη. Βεβαίως καί ὁ Ἀμώς καί ὁ Ὠσηέ ἐτόνισαν, ὅπως καί ὁ Ἠσαΐας,
ὅτι ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά ἐπιτελεῖ τό καλό καί ἀνέδειξαν καί αὐτοί, ὅπως καί ὁ
Ἠσαΐας τόν ἠθικό χαρακτήρα τοῦ Θεοῦ, γι᾿ αὐτό καί οἱ τρεῖς διαμαρτύρονται γιά τήν
ἠθική κατάπτωση τῆς χώρας. Καί ὁ Ὠσηέ πάλι, ὅπως καί ὁ Ἠσαΐας, πολεμεῖ καί
αὐτός μέ σφοδρότητα τόν θρησκευτικό συγκρητισμό. Ὁ Ὠσηέ ὅμως τόν συγκρητισμό
τόν βλέπει ὡς ἀγνωμοσύνη καί ἀχαριστία πρός τόν Θεό τόν ἀποκαλυφθέντα σ᾿ αὐτούς,
ἐνῶ ὁ Ἠσαΐας, χωρίς νά παραλείπει καί τήν θέση αὐτή τοῦ Ὠσηέ (βλ. Ἠσ. 1,2 ἑξ.
5,1 ἑξ.), βλέπει περισσότερο τόν θρησκευτικό συγκρητισμό ὡς βλασφημία κατά τοῦ
ἁγίου, τοῦ παντοκράτορα Θεοῦ.
Ἄλλη διαφορά τοῦ Ἠσαΐου πρός τόν Ὠσηέ εἶναι ὅτι ὁ Ὠσηέ, ἐπειδή ἐτόνισε τήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ζητεῖ ἀπό τόν ἄνθρωπο τήν «γνώση τοῦ Θεοῦ», πού σημαίνει τήν
ἀφοσίωση τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό, πράγμα πού ἐπιβάλλεται ἀπό τήν ἐπιδειχθεῖσα
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. Καί ὁ προφήτης Ἠσαΐας ἀσφαλῶς ζητεῖ τήν
ἀφοσίωση τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό, χρησιμοποιώντας μάλιστα καί τόν τεχνικό
ὅρο τοῦ Ὠσηέ «γνώση Θεοῦ» (5,3. Πρβλ. καί 1,3), ἀλλά τήν ἀφοσίωση αὐτή ὁ
᾿Ησαΐας τήν καθορίζει ὡς ἀπόλυτη πεποίθηση τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν παντοδύναμο
Θεό, ὡς τελεία ὑποταγή πρός αὐτόν μέ τό βαθύ αἴσθημα τοῦ φόβου καί τῆς ταπεινοφροσύνης πρός τόν Κύριο Σαβαώθ, τόν ἅγιο («καδώς»), τόν κυρίαρχο συμπάσης τῆς
κτίσεως. Ἔτσι στόν Ἠσαΐα τονίζεται ἰσχυρά τό ὑπερκόσμιο τοῦ Θεοῦ, ἡ μεγάλη
ἀπόσταση μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων καί γίνεται ζωηρή ἀντιπαράθεση τῶν πνευματικῶν πρός τίς ὑλικές δυνάμεις καί ὑπογραμμίζεται ἔντονα ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία.
Τά στοιχεῖα αὐτά τῆς θεολογίας τοῦ Ἠσαΐου δέν τονίζονται στόν Ὠσηέ.
Ἀπό τίς δύο παραστάσεις τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἠσαΐου καί τοῦ Ὠσηέ, ἡ παράσταση τοῦ
Ὠσηέ εἶναι οἰκειότερη πρός τόν ἄνθρωπο, εἶναι ἀνθρωπινώτερη, γιατί στόν προφήτη
αὐτόν τονίζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἡ παράσταση τοῦ Θεοῦ στόν Ἠσαΐα εἶναι θειοτέρα καί μεγαλοπρεπεστέρα, γιατί ὁ προφήτης αὐτός τονίζει τήν παντοκρατορία καί
τήν μεγαλειότητα τοῦ Θεοῦ καί τό ὑπερτέλειο αὐτοῦ. Οἱ δύο ὅμως αὐτές παραστάσεις
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τοῦ Θεοῦ τῶν δύο αὐτῶν προφητῶν, ἡ ἀγάπη καί ἡ παντοδυναμία συνδυάζονται ἄριστα
στόν Θεό. Ἔπειτα ὁ προφήτης Ὠσηέ, πού τονίζει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τονίζει ὁμοίως
καί τήν κυριότητα τοῦ Θεοῦ στήν ἱστορία τῶν ἀνθρώπων καί ὁ προφήτης Ἠσαΐας,
πού τονίζει τήν κυριότητα τοῦ Θεοῦ στό σύμπαν, τονίζει, ὅπως θά δοῦμε καί τήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

13. Τό περί καταστροφῆς κήρυγμα τοῦ προφήτου
καί ἡ περί τοῦ Μεσσία διδασκαλία του
1. (α) Τό ὡραῖο καί δυνατό κήρυγμα τοῦ προφήτου Ἠσαΐου περί τῆς πίστεως στόν
Θεό καί τῆς ἐπιστροφῆς σ᾿ Αὐτόν δέν ἐπέδρασε πολύ στήν μάζα τοῦ λαοῦ. Οὔτε ὁ
πόλεμός του ἐναντίον τῆς θρησκευτικῆς καί ἠθικῆς καταπτώσεως εἶχε μεγάλα ἀποτελέσματα, διότι κατά τήν ἐποχή του ἦταν ἰσχυρό τό ρεῦμα τοῦ συγκρητισμοῦ, ἡ δέ
ἠθική κατάπτωση στήν χώρα εἶχε πολύ προχωρήσει. Ὁ πόλεμός του ἐξ ἄλλου ἐναντίον
τῶν πολιτικῶν καί θρησκευτικῶν ἀρχόντων τοῦ λαοῦ, ἐναντίον τῶν ἱερέων καί τῶν
ψευδοπροφητῶν, ἔκανε τό ἔργο του ἀρκετά δύσκολο. Δέν ἔχουμε βέβαια στό βιβλίο
τοῦ προφήτου Ἠσαΐου ἀναφορές γιά διώξεις του, ὅπως ἔχουμε, γιά παράδειγμα, στόν
Ἀμώς καί τόν Ἰερεμία, ἀλλά σέ πολλά σημεῖα τοῦ βιβλίου τοῦ προφήτου διαβάζουμε
γιά τήν ἀκαρπία τοῦ κηρύγματός του καί γιά τίς εἰρωνεῖες ἐναντίον του ἐκ μέρους
τοῦ λαοῦ καί τῶν ἀρχόντων. Ἔτσι, γιά παράδειγμα, ὅταν ὁ προφήτης κήρυττε ἐρχόμενη καταστροφή οἱ σύγχρονοί του, τοῦ ἔλεγαν εἰρωνικά:
Ἠσ. 5,19 «Ἄς ἐπισπεύσει, ἄς ἐπιταχύνει (ὁ Θεός) τό ἔργο του,
γιά νά δοῦμε (θά γίνει;).
Ἄς ἐκπληρωθεῖ, ἄς πραγματοποιηθεῖ τό σχέδιο τοῦ ἁγίου τοῦ Ἰσραήλ
γιά νά τό γνωρίσουμε».
Ἀλλοῦ ὁ λαός παριστάνεται νά ἀποστρέφεται τό κήρυγμα καί νά εἰρωνεύεται τήν
διδασκαλία τοῦ προφήτου περί ἁγιότητος τοῦ Θεοῦ:
Ἠσ. 30,8 «Τώρα πήγαινε,1 κατάγραψε αὐτά
καί σημείωσε αὐτά σέ βιβλίο,
γιά νά χρησιμεύσει στόν μέλλοντα χρόνο
πρός αἰώνια μαρτυρία,
1. Ὁ Θεός προτρέπει τόν προφήτη νά καταγράψει τις προφητεῖες.
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9 γιατί λαός ἀπειθής εἶναι αὐτός,
υἱοί τῆς ἀπάτης,
υἱοί πού δέν θέλουν
νά ἀκούσουν τόν νόμο τοῦ Γιαχβέ,
10 οἱ ὁποῖοι λέγουν στούς προφῆτες:
Μήν προφητεύετε!
Καί σ᾿ αὐτούς πού βλέπουν ὁράσεις,
μήν ἀποκαλύπτετε σέ ᾿μᾶς τό ὀρθό,
ἀλλ᾿ ἐξαγγέλλετε σέ ᾿μᾶς κολακεῖες
καί ἀποκαλύπτετε ἀπατηλά (πράγματα).
11 Φύγετε ἀπό τήν ὁδό,
παρεκκλίνετε ἀπό τόν δρόμο,
ἀφῆστε μας ἥσυχους
μέ τόν ἅγιο τοῦ Ἰσραήλ».2
(β) Οἱ ἄκαρπες προσπάθειες τοῦ κηρύγματος τοῦ προφήτου στόν λαό ὁδηγοῦν αὐτόν
νά διατυπώσει τήν περί προόδου τῆς ἁμαρτίας διδασκαλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
Κατά τήν διδασκαλία αὐτή, ὅταν πλέον ἡ ἁμαρτία κυριαρχήσει τόν ἄνθρωπο, ἐπεμβαίνει τότε ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος ἐπιφέρει τήν πώρωση τοῦ ἀνθρώπου. Ἔτσι, μέ τήν τέλεια ἐπικράτηση τῆς ἁμαρτίας τιμωρεῖται ἡ ἁμαρτία.3 Στήν πώρωση λοιπόν αὐτή
τοῦ λαοῦ ἀποδίδει ὁ προφήτης τό ἄκαρπο τοῦ κηρύγματός του, ἤ, ὅπως λέγει πάλι ὁ
ἴδιος, σέ «βαθύ ὕπνο», πού ἐπιβλήθηκε ἀπό τόν Ἴδιο τόν Θεό.4
2. Παρά ταῦτα σέ ὁρισμένες κρίσιμες γιά τόν Ἰούδα ἱστορικές στιγμές ὁ Ἠσαΐας,
ὅπως ἔχουμε δεῖ, ἦταν στήν Ἰερουσαλήμ ἡ μεγαλύτερη καί σπουδαιότερη φυσιογνωμία, τήν ὁποία καί αὐτοί οἱ βασιλεῖς ἀνεγνώριζαν καί μερικές φορές ἀκολουθοῦσαν τίς
ὑποδείξεις του.
Ἀκόμη καί γύρω ἀπό τόν προφήτη Ἠσαΐα σχηματίστηκε ἕνας μικρός κύκλος
θερμῶν ὀπαδῶν του, τούς ὁποίους ὁ προφήτης ὀνομάζει «μαθητές» (Ἠσ. 8,16). Στόν
μικρό αὐτό κύκλο τῶν μαθητῶν του ὁ προφήτης εὕρισκε παραμυθία καί καταφύγιο,
ὅταν συναντοῦσε τίς ἀντιδράσεις καί τήν πολεμική τῶν ἀρχόντων καί τοῦ λαοῦ καί
ἀναγκαζόταν νά ἀποσυρθεῖ ἀπό τήν ἐνεργό δράση (8,16). Γιά τούς μαθητές αὐτούς
τοῦ προφήτου δυστυχῶς δέν γνωρίζουμε πολλά. Γνωρίζουμε ὅμως, ἀπό αὐτό τό βιβλίο
τοῦ προφήτου, ὅτι οἱ μαθητές του συσπειρώνονταν γύρω ἀπό αὐτόν καί διατηροῦσαν
πιστά τήν διδασκαλία του. Ὁ προφήτης λέγει:
2. Πρβλ. καί Ἠσ. 28,7 ἑξ.
3. Πρβλ. Β. Βέλλα, Θεός καί ἱστορία ἐν τῇ ἰσραηλιτικῇ θρησκείᾳ, 1934.
4. Ἠσ. 6,9 ἑξ. 29,9 ἑξ. 22,8.
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Ἠσ. 8,16 «Θέλω νά δέσω τήν μαρτυρία,
νά σφραγίσω τήν διδασκαλία γιά τούς μαθητές μου.5
17 «Στόν Γιαχβέ θέλω νά ἐλπίζω,
πού ἀποστρέφει τό πρόσωπό του
ἀπό τόν οἶκο τοῦ Ἰακώβ
καί σ᾿ αὐτόν θέλω νά ἔχω τήν ἐλπίδα.
18 Ἰδού ἐγώ καί τά παιδία,
τά ὁποῖα μοῦ ἔδωσε ὁ Θεός,
σημεῖα καί σύμβολα (γίναμε)
στό Ἰσραήλ
ἀπό τόν Γιαχβέ Σεβαώθ,
πού κατοικεῖ στό ὄρος Σιών»
Ἀπό τήν περικοπή αὐτή μποροῦμε νά ὑποθέσουμε ὅτι καί μετά τόν θάνατο τοῦ
Ἠσαΐου ὁ κύκλος αὐτός τῶν ὀπαδῶν του, γιά κάποιο διάστημα τοὐλάχιστον, θά ἐξακολουθοῦσε νά ὑπάρχει. Καί ἀκόμη ὑποθέτουμε ὅτι ἀπό αὐτόν τόν κύκλο θά προῆλθαν
διδάσκαλοι καί προφῆτες, μεταξύ τῶν ὁποίων μέ μεγίστη πιθανότητα πρέπει νά συγκαταριθμήσουμε τόν Μιχαία. Καί στόν κύκλο αὐτῶν τῶν μαθητῶν ὀφείλουμε ἴσως
τήν διάσωση ἀκόμη δέ καί τήν ἐπεξεργασία καί τήν δημοσίευση τοῦ βιβλίου τοῦ προφήτου. Ἀκόμη καί στήν μετά τόν προφήτη Ἠσαΐα ἰσραηλιτική φιλολογία ἡ ἐπίδραση
τῆς διδασκαλίας του εἶναι μεγάλη. Καί στούς μεταγενέστερους αὐτούς χρόνους ὁ
Ἠσαΐας ἀποβαίνει ὁ μεγαλύτερος τῶν προφητῶν καί ὁ ἐμψυχωτής τῶν καταπιεζομένων Ἰουδαίων, ἰδιαίτερα γιά τίς προφητεῖες του περί λαμπροῦ μέλλοντος τῆς Ἰερουσαλήμ καί περί τῆς ἐλεύσεως τοῦ λυτρωτοῦ Μεσσίου. Ἀπό τίς προφητεῖες αὐτές
ὁλόκληρες γενεές καταθλιβομένων Ἰουδαίων ἀντλοῦσαν τήν καρτερία καί εὕρισκαν
τήν ἀνακούφιση σέ δύσκολες στιγμές τῆς ἱστορίας τους.
3. (α) Ἡ ἀπό κάθε ἄποψη ἄθλια κοινωνική, ἠθική καί θρησκευτική κατάσταση
τῆς Ἰουδαίας κατά τούς χρόνους τοῦ Ἠσαΐου καί ἡ τελεία πώρωση τῶν Ἰουδαίων,
στήν ὁποία ὀφειλόταν τό ἄκαρπο τοῦ φλογεροῦ κηρύγματος τοῦ Ἠσαΐου, πείθουν ἐνωρίς τόν προφήτη αὐτόν ὅτι μιά τέτοια κοινωνία δέν ἦταν δυνατόν νά παραμείνει στήν
ζωή. Γι᾿ αὐτό καί ὁ προφήτης προλέγει τήν μέλλουσα καταστροφή τοῦ ἰουδαϊκοῦ
κράτους. Βλέπει, λόγω «ἐλλείψεως τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ»,6 νά ἔρχεται θύελλα ἀπό
5. Ὁ προφήτης ἐπιθυμεῖ νά καταγράψει τήν διδασκαλία καί ἀφοῦ δέσει μέ σχοινί καί σφραγίσει τό
γραμμένο εἰλιτάριο, νά παραδώσει αὐτό στούς μαθητές του πρός φύλαξη γιά τόν μέλλοντα χρόνο.
6. Ἠσ. 5,13. Πρβλ. καί 1,21 ἑξ. 6,11.
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μακρυά (10,1 ἑξ.) καί ὁ προφήτης μας εἶναι πεπεισμένος πιά ὅτι ἡ καταστροφή θά
θέσει οἰκτρό τέρμα στόν διεστραμμένο καί ἔκλυτο βίο τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς του
(Ἠσ. 32,9). Ἡ καταστροφή, τήν ὁποία θά ἐπιφέρει ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, παριστάνεται
σχεδόν γενική, διότι ὅλοι τους εἶναι διεφθαρμένοι:
Ἠσ. 9,16 «Γι᾿ αὐτό ὁ Κύριος
οὔτε τούς νεανίες του θά ἐλεήσει,
οὔτε τούς ὀρφανούς του καί τίς χῆρες του θά εὐσπλαγχνισθεῖ,
γιατί κάθε ἕνας εἶναι ἀσεβής καί κακός
καί κάθε στόμα ἀνοησίες λέγει».
5,13 «Γι᾿ αὐτό ὁ λαός μου θά πορευθεῖ στήν αἰχμαλωσία,
ἕνεκα ἐλλείψεως γνώσεως».
Καί σέ ἄλλο σημεῖο τοῦ λόγου του λέγει ὁ προφήτης ὑπαινισσόμενος τήν αἰχμαλωσία:
28,11 «Ἀναμφίβολα μέ τραυλίζοντα χείλη
καί σέ ξένη γλώσσα
θά ὁμιλήσει στόν λαό αὐτόν ἐκεῖνος,
πού εἶπε σ᾿ αὐτούς·
αὐτή εἶναι ἡ ἀνάπαυση,
ἀναπαύσατε τόν κουρασμένο,
καί αὐτή εἶναι ἡ ἀναψυχή!
Αὐτοί ὅμως δέν θέλησαν νά ἀκούσουν».
(β) Τήν πεποίθησή του αὐτή περί καταστροφῆς δέν λέγει ὁ προφήτης σέ στιγμές,
κατά τίς ὁποῖες τό ἰουδαϊκό ἔθνος εἶχαν καταλάβει οἱ Ἀσσύριοι καί ἡ πρωτεύουσα
Ἰερουσαλήμ διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο. Ἀντίθετα, τό περί καταστροφῆς κήρυγμά του ὁ
προφήτης τό ἐκήρυττε σέ ἐποχή κατά τήν ὁποία ὁ πολιτικός ὁρίζοντας φαινόταν ὅτι
δέν διέτρεχε κανένα κίνδυνο. Καί αὐτό συνέβαινε, γιατί ὁ προφήτης δέν ρύθμιζε τήν
διδασκαλία του ἀπό ἐξωτερικά σημεῖα, ἀλλά ἀπό τήν προφητική του ἀρχή ὅτι ἔθνη
καί κοινωνίες χωρίς πίστη στόν Θεό καί ἠθική, δέν μπορεῖ νά σταθοῦν στήν ζωή.
Εἶναι ἐγγύς καταστροφῆς. Ἔτσι λοιπόν, σέ κάποια στιγμή κατά τήν ὁποία τό ἰουδαϊκό
κράτος εἶχε ἀποτρέψει κάποιο σοβαρό ἐξωτερικό κίνδυνο, ἐνῶ ὅλοι ἀλάλαζαν ἀπό χαρά
καί μέ αἰσιοδοξία ἔβλεπαν τό μέλλον, μόνον ὁ προφήτης Ἠσαΐας, ὅπως ἄλλοτε καί ὁ
Ἀμώς στό Ἰσραήλ (βλ. Ἀμ. 6,13. 9,10), μή παρασυρόμενος ἀπό τήν ἐξωτερική ἐκείνη
ἐπιτυχία, παρουσιάζεται, ἀκριβῶς κατά τήν τόσο εὐφρόσυνη ἐκείνη στιγμή, γιά νά
διακηρύξει ἄλλη μιά φορά τήν ἐρχομένη καταστροφή:
22,1 «Τί λοιπόν σοῦ συμβαίνει καί ἀνέβηκες
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ὁλόκληρη ἐπάνω στίς στέγες,
2 πολυθόρυβη καί πολυτάραχη πόλη,
πανηγυρίζον ἄστυ;7
Οἱ τραυματίες σου δέν εἶναι τραυματίες ξίφους
οὔτε νεκροί μάχης.
3 Ὅλοι οἱ ἄρχοντές σου ἀπέδρασαν,
ἔφυγαν μακρυά!
Ὅλοι οἱ πολεμιστές σου συνελήφθησαν
χωρίς τόξο!
4 Γι᾿ αὐτό, παρακαλῶ, ἀποστρέψτε ἀπό ἐμένα (τά βλέμματα),
θέλω νά κλαύσω πικρά.
Μήν προσέρχεσθε νά μέ παρηγορήσετε
γιά τήν καταστροφή τοῦ λαοῦ μου,
5 γιατί ἡμέρα καταστροφῆς, ἀναστάσεως καί ἐξολοθρεύσεως
ἔχει ὁ Γιαχβέ».
(γ) Εἶναι εὐνόητο ὅτι αὐτή ἡ διδασκαλία τοῦ προφήτου Ἠσαΐου ὄχι μόνο ἐπλήγωνε
τό ἐθνικό φρόνημα τῶν Ἰουδαίων, ἀλλά καί φαινόταν ὡς ἀπροσάρμοστη στούς συγχρόνους μέ τά συμβαίνοντα. Ἔτσι ἐξηγοῦνται καί οἱ εἰρωνεῖες τῶν πολλῶν περί ἐπιταχύνσεως τοῦ καταστρεπτικοῦ ἔργου τοῦ Θεοῦ: «Ἄς ἐπισπεύσει, ἄς ἐπιταχύνει (ὁ
Θεός) τό ἔργο του, γιά νά δοῦμε. Ἄς ἐκπληρωθεῖ, ἄς πραγματοποιηθεῖ τό σχέδιο τοῦ
ἁγίου τοῦ Ἰσραήλ γιά νά τό γνωρίσουμε» (5,19).
4. Ἀλλά ἡ διδασκαλία τοῦ Ἠσαΐου δέν τερματίζεται στήν καταστροφή τοῦ ἰουδαϊκοῦ κράτους, γιατί τήν καταστροφή ὁ προφήτης δέν τήν ἐννοεῖ ὡς τελική, ἀλλά μόνο
ὡς πρόσκαιρη παιδαγωγική τιμωρία τοῦ Θεοῦ γιά τήν κάθαρση τῶν ἀνθρώπων (1,2126). Μετά δέ τήν παιδαγωγική αὐτή τιμωρία τοῦ Θεοῦ ἐλπίζει ὁ προφήτης τήν ἀνασύσταση μιᾶς νέας καθαρᾶς κοινότητας πάνω στίς βάσεις τίς ὁποῖες ὁ προφήτης
καθόρισε μέ τήν διδασκαλία του. Ἡ διδασκαλία αὐτή τοῦ Ἠσαΐου, παράλληλη πρός
τήν ὁποία εἶχε διατυπώσει καί ὁ Ὠσηέ (2,6 ἑξ.), προέρχεται ἀπό τήν ἔννοια τοῦ
ἀγαπῶντος Θεοῦ. Κατά τήν ἔννοια αὐτή, τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεός τιμωρεῖ μέν
καί πλήττει τόν Ἰούδα, ποτέ ὅμως δέν τόν ἐξαφανίζει καί ποτέ δέν τόν ἐξολοθρεύει
ὁλοτελῶς. Ἔτσι, μέ αὐτήν του τήν διδασκαλία ὁ προφήτης ἔχει δυνατή τήν ἐλπίδα
ὅτι ἀπό τήν ἐρχομένη καθαρτήρια καταστροφή θά σωθεῖ κάποιο «ὑπόλειμμα», τό
7. Ὁλόκληρη ἡ Ἰερουσαλήμ πανηγύριζε προφανῶς τήν ἀπελευθέρωσή της ἀπό κάποια πολιορκία.
Οἱ περισσότεροι τῶν ἑρμηνευτῶν ἐννοοῦν τήν πολιορκία ἀπό τόν Σαγχερείβ τό 701 π.Χ. Ὁ προφήτης,
διαφορετική κρίνοντας τήν κατάσταση, δέν συμμετέχει στήν χαρά καί τόν ἐνθουσιασμό.
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ὁποῖο θά ἀποτελέσει τόν πυρήνα τῆς νέας κοινότητας πού πρόκειται νά συσταθεῖ. Τήν
ἐλπίδα αὐτή, ὅτι θά διασωθεῖ ἀπό τήν καταστροφή κάποιο «ὑπόλειμμα», διελάλησε
ἀπό τήν ἀρχή ὁ προφήτης μέ τό ἐκφραστικό συμβολικό ὄνομα πού ἔδωσε στόν υἱό του
«Σεάρ-Γιασούβ» = κάποιο ὑπόλειμμα ἐπιστρέφει (στόν Θεό).8 Ἀλλά καί ἀλλοῦ ὁ προφήτης μέ μεγαλύτερη σαφήνεια διατυπώνει:
1,9 «Ἐάν ὁ Γιαχβέ Σεβαώθ
δέν ἐγκατέλειπε σέ ᾿μᾶς κάποιο ὑπόλειμμα,
θά γινόμασταν ὅπως τά Σόδομα,
θά μοιάζαμε μέ τά Γόμορα».9
5. (α) Ἔχοντας ὑπ᾿ ὄψιν τήν ὅλη διδασκαλία τοῦ προφήτου, καί ἰδιαίτερα τήν περί
πίστεως διδασκαλία, ἐννοοῦμε καθαρά ὅτι οἱ ἄνθρωποι τοῦ «ὑπολείμματος», αὐτοί
πού πρόκειται νά σωθοῦν, θά εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι θά ἀποδεχθοῦν τήν περί πίστεως διδασκαλία τοῦ προφήτου, πάνω στήν ὁποία θά ἑδράζεται ἡ νέα πολιτεία. Σ᾿
αὐτούς τούς σωζομένους κατατάσσει ὁ προφήτης κατά πρῶτον λόγον τούς ὀλίγους
τότε ὀπαδούς του, τούς μαθητές του, στούς ὁποίους καί παραδίδει γιά διαφύλαξη τήν
διδασκαλία του (βλ. 8,16 ἑξ.), ἀλλά καί ἔπειτα κατατάσσει ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι
θά πιστεύσουν στόν «δεδοκιμασμένον, πολύτιμον θεμέλιον λίθον», τόν ὁποῖο ὁ Κύριος
θά θέσει στήν Σιών. Λέγει ὁ προφήτης:
28,16 «Γι᾿ αὐτό αὐτά λέγει
ὁ Γιαχβέ Σεβαώθ·
Ἰδού ὡς θεμέλιο στήν Σιών ἔθεσα
ἕνα δοκιμασμένο λίθο,
ἀκρογωνιαῖο, πολύτιμο θεμέλιο,10
ὁ πιστεύων δέν θά καταισχυνθεῖ».
(β) Ἡ νέα λοιπόν κοινότητα τῶν σεσωσμένων θά ἑδράζεται στήν πίστη ἐκείνη, τήν
ὁποία σέ ὅλο του τόν βίο καί μέ ὅλη του τήν δύναμη δέν ἔπαυσε νά ζητεῖ ὁ προφήτης
ἀπό τούς Ἰουδαίους καί μάλιστα κήρυττε ὅτι γιά τήν ἔλλειψη τῆς πίστεως αὐτῆς θά
ἔρθει ἡ καταστροφή. Ἔτσι, μέ τήν περί τῆς σωτηρίας τοῦ ὑπολοίπου, ἡ διδασκαλία
τοῦ Ἠσαΐου λαμβάνει πλέον τό ἀναγκαῖο συμπλήρωμά της καί ἐμφανίζεται ὡς τέλεια
8. Ἠσ. 7,3. Οἱ Ο´ μή κατανοήσαντες ὡς φαίνεται τήν σημασία τοῦ ὀνόματος τό μέν πρῶτο συνθετικό
του μετέφρασαν, τό δέ δεύτερο μετέγραψαν «ὁ καταλειφθείς Ἰασούβ».
9. Πρβλ. καί Ἠσ. 10,20.
10. Ἐννοεῖ πιθανώτατα τόν Μεσσία, πρβλ. καί Ματθ. 21,42. Λουκ. 20,17. Πράξ. 4,11. Ρωμ. 9,33.
Ἐφεσ. 2,20. Α´ Πέτρ. 2,4 ἑξ.
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διδασκαλία: Ξεκινᾶ ἀπό τήν ἔννοια τῆς πίστεως στόν ἅγιο Θεό, ἐξελίσσεται ἐπί τῆς
ἐννοίας αὐτῆς καί ἐπανακάμπτει στήν ἔννοια αὐτή!
6. (α) Ἀλλά ἡ διδασκαλία τοῦ προφήτου Ἠσαΐου περί ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἰούδα
εἶναι συνδεδεμένη μέ τήν διδασκαλία τοῦ προφήτου περί τοῦ Μεσσίου. Σέ κανέναν
ἄλλο προφήτη δέν βρίσκουμε τόσο σαφῆ καί ἀνεπτυγμένη τήν διδασκαλία περί τοῦ
Μεσσίου, ὅσο στόν Ἠσαΐα. Διά δέ τήν διδασκαλία του αὐτή κυρίως ὁ προφήτης μας
ἀπέβη ὁ μέγιστος τῶν προφητῶν, γιά τόν ὁποῖο ὁ Ἱερώνυμος εἶχε παρατηρήσει ὅτι
εἶναι μᾶλλον εὐαγγελιστής παρά προφήτης.11 Κατά τήν κρίσιμη ἐκείνη στιγμή τῆς
διαφωνίας του πρός τόν βασιλέα Ἄχαζ, κατά τόν συροεφραϊμιτικό πόλεμο, ὁ προφήτης,
ὅπως εἴδαμε, διετύπωσε τό μεγαλύτερο θαῦμα τῆς ἱστορίας, τήν γέννηση τοῦ Ἐμμανουήλ ἀπό παρθένο.
7,14 «Ἰδού ἡ Παρθένος θά συλλάβει
καί θά γεννήσει υἱό
καί θά καλέσει τό ὄνομά του Ἐμμανουήλ.
15 Βούτυρο καί μέλι θά τρώγει
ἕως ὅτου γνωρίσει
νά ἀπορρίπτει τό κακό
καί νά ἐκλέγει τό καλό».
(β) Αὐτόν τόν θαυμαστῶς γεννώμενον Μεσσία ἀναμένει ὁ προφήτης ὅτι θά προέλθει
ἀπό τό δαυιτικό γένος, περιγράφει τά χαρίσματά του καί ἀποκαλεῖ «Θεόν ἰσχυρόν,
θαυμαστόν σύμβουλον, πατέρα αἰώνιον, ἄρχοντα εἰρήνης, φῶς μέγα». Στόν Μεσσία
αὐτόν θά ἀναπαύεται «τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, πνεῦμα σοφίας καί συνέσεως, πνεῦμα
βουλῆς καί δυνάμεως, πνεῦμα γνώσεως καί φόβου Θεοῦ». Ἀκόμη περισσότερο περί
τοῦ Μεσσίου ὁ προφήτης διαγράφει τό σπουδαιότατο ἔργο, πού πρόκειται αὐτός νά
ἐπιτελέσει στήν ἱστορία, φέρων τήν εἰρήνη καί τήν συνδιαλλαγή ὅλων τῶν ἀνθρώπων:
Ἠσ. 9,1 «Ὁ λαός πού πορεύεται στό σκοτάδι
θά δεῖ φῶς μέγα
καί στούς κατοικοῦντας σέ χώρα σκοτεινή
φῶς θά ἀναλάμψει σ᾿ αὐτούς.
2 Σύ δίνεις τήν εὐφροσύνη.
Σύ καθιστᾶς μεγάλη τήν χαρά.
Χαίρουν πρό τοῦ προσώπου σου,
ὅπως χαίρουν κατά τόν θερισμό,
11. MPL XXVIII 825-828 “Non tam propheta dicendus est quam Evangellista”.
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ὅπως ἀγάλλονται
κατά τήν διανομή τῶν λαφύρων,
3 διότι τόν ζυγό τοῦ φορτίου τους
καί τήν ράβδο τῶν ὤμων τους
καί τήν ράβδο τοῦ δυνάστου τους
θά κατασυντρίψεις ὅπως κατά τήν ἡμέρα τῆς Μαδιάν,12
4 διότι ὅλα τά ὑποδήματα πού προκαλοῦν θόρυβο
καί τά αἱματοβαμμένα ἐνδύματα13
θά κατακαοῦν,
παρανάλωμα τοῦ πυρός θά γίνουν·
5 γιατί παιδίο γεννήθηκε σέ ᾿μᾶς,
υἱός μᾶς δόθηκε.
Ἡ ἐξουσία θά εἶναι
στούς ὤμους του
τό δέ ὄνομα αὐτοῦ θά κληθεῖ
θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ἰσχυρός,
πατήρ αἰώνιος, ἄρχων εἰρήνης,
6 Μεγάλη θά εἶναι ἡ ἐξουσία,
ἀτελεύτητη ἡ εἰρήνη
ἐπί τοῦ θρόνου τοῦ Δαυίδ
καί τοῦ βασιλείου του,
τό ὁποῖο θά στερεώνει
καί θά στηρίζει
μέ δίκαιη διακυβέρνηση
ἀπό τώρα καί ἕως τοῦ αἰῶνος.
Ὁ ζῆλος τοῦ Γιαχβέ Σεβαώθ
θά πράξει αὐτά».
11,1 «Ράβδος θά βλαστήσει
ἀπό τόν κορμό τοῦ Ἰεσσαί
καί βλαστός θά ἀναθάλει
ἀπό τήν ρίζα του.
2 Σ᾿ αὐτόν θά ἐπαναπαύεται
τό πνεῦμα τοῦ Γιαχβέ,
πνεῦμα συνέσεως καί σοφίας,
πνεῦμα βουλῆς καί δυνάμεως,
12. Ἀναφέρεται στήν νίκη τοῦ Γεδεών κατά τῶν Μαδιανιτῶν Κριτ. 7,9 ἑξ.
13. Ἐννοεῖ τούς πολεμιστές.
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πνεῦμα γνώσεως καί φόβου τοῦ Γιαχβέ.
3 Δέν θά κρίνει σύμφωνα μέ ὅσα οἱ ὀφθαλμοί του βλέπουν
οὔτε θά ἀποφασίζει σύμφωνα μέ ὅσα τά ὦτα του ἀκούουν,
4 ἀλλά μέ δικαιοσύνη θά κρίνει τούς ἀδύνατους
καί θά δικάζει μέ εὐθύτητα τούς φτωχούς τῆς χώρας.
Θά πατάσσει τούς δυνάστες μέ τήν ράβδο τοῦ στόματός του
καί μέ τήν πνοή τῶν χειλέων του θά θανατώνει τόν ἀσεβῆ.
5 Δικαιοσύνη θά εἶναι τό περίζωμα τῆς ὀσφύος του
καί ἡ πιστότητα ἡ ζώνη τῶν ἰσχίων του.
6 Τότε ὁ λύκος θά βόσκει μέ τόν ἀμνό,
ἡ πάρδαλη μέ τό ἐρίφιο θά συναγελάζεται,
ὁ μόσχος μέ τόν λέοντα θά συντρώγουν
καί τό μικρό παιδίο θά τούς ὁδηγεῖ.
7 Ἡ ἀγελάδα καί ἡ ἄρκτος φιλία θά ἔχουν
καί τά νεογνά τους μαζί θά ἀναπαύονται.
Τό λιοντάρι θά τρώγει ἄχυρο ὅπως τό βόδι
8 καί τό θηλάζον νήπιο θά παίζει στήν τρύπα τῆς ἔχιδνας
καί στήν φωλιά τοῦ φιδιοῦ
τό ἀπογαλακτισμένο θά κουνᾶ τό χέρι του.
9 Δέν θά βλάπτουν οὔτε θά προξενοῦν φθορά
σ᾿ ὅλο τό ἅγιο βουνό μου,
διότι ἡ γῆ θά εἶναι πλήρης γνώσεως τοῦ Γιαχβέ,
ὅπως τό νερό καλύπτει τήν θάλασσα».
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 22ο

Συνῃρημένα οὐσιαστικά Β´ Κλίσεως
Mερικά οὐσιαστικά τῆς Β´ κλίσεως, τά ὁποῖα ἔχουν θέμα σέ -εο ἤ -οο (δηλαδή πρίν
ἀπό τόν χαρακτήρα τοῦ θέματος ο ἔχουν ἄλλο ο ἤ ε) συναιροῦνται σέ ὅλες τίς πτώσεις ἑνικοῦ καί πληθυντικοῦ καί γι᾿ αὐτό λέγονται συνῃρημένα· π.χ. πλόος - πλοῦς (= ἡ πλεύση,
ἡ πορεία τοῦ πλοίου, τό ταξίδι μέ πλοῖο), ρόος - ροῦς (= ἡ κίνηση τοῦ νεροῦ, ἡ ροή, τό
ρεῦμα), νόος - νοῦς, ὀστέον - ὀστοῦν κ.ἄ.
Παραδείγματα:
1. Ὁ τῶν Ἀργοναυτῶν πλοῦς ἔνδοξός ἐστι (= τό ταξίδι τῶν Ἀργοναυτῶν εἶναι ἔνδοξο).
2. Ἀπαγορεύτηκε ὁ ἀπόπλους λόγῳ θυελλωδῶν ἀνέμων.
3. Οἱ ναῦται τούς κινδύνους τοῦ πλοῦ οὐ φοβοῦνται.
4. Ἐν πλῷ (= κατά τόν πλοῦν) παρουσιάστηκαν μηχανικά προβλήματα.
5. Τοῦτό ἐστι ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου.

Παραδείγματα κλίσεως συνῃρημένων
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

ὁ
τοῦ
τῷ
τόν

περίπλοος – περίπλους
περίπλοου – περίπλου
περίπλοῳ – περίπλῳ
περίπλοον – περίπλουν

τό
τοῦ
τῷ
τό

ὀστέον – ὀστοῦν
ὀστέου – ὀστοῦ
ὀστέῳ – ὀστῷ
ὀστέον – ὀστοῦν

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.

οἱ περίπλοοι – περίπλοι
τῶν περίπλοων – περίπλων
τοῖς περίπλοοις – περίπλοις
τούς περίπλοους– περίπλους

τά ὀστέα – ὀστᾶ
τῶν ὀστέων– ὀστῶν
τοῖς ὀστέοις– ὀστοῖς
τά ὀστέα – ὀστᾶ
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ε + ο = ου
τό ε χάνεται
τό ε χάνεται
ε + ο = ου

Κατά τόν ἴδιο τρόπο κλίνονται καί τά νοῦς, ροῦς, πλοῦς, ἀπόπλους (= ἀναχώρηση τοῦ
πλοίου), κατάπλους (= ἄφιξη τοῦ πλοίου), διάπλους (= διάσχιση, πλεύση διά μέσου· π.χ. ὁ
διάπλους τοῦ Ἀτλαντικοῦ Ὠκεανοῦ) κ.ἄ.
Παρατηρήσεις:
1. Τά ο καί ε, ὅταν ἀκολουθεῖ ἀμέσως μετά ὁ χαρακτήρας ο, συναιροῦνται σέ ου (πλόος –
πλοῦς, ὀστέον – ὀστοῦν), ἀλλιῶς χάνονται κατά τήν συναίρεση μπροστά ἀπό τίς καταλήξεις,
π.χ. τῷ πλόῳ – πλῷ (τό ο χάνεται), τοῦ ὀστέου – ὀστοῦ (τό ε χάνεται). Ἔτσι ἔχουν καί μετά
τήν συναίρεση τίς ἴδιες καταλήξεις μέ τά ἀσυναίρετα, ἐκτός ἀπό τήν ὀνομαστική καί αἰτιατική
ἑνικοῦ πού ἔχουν ου.
2. Τονίζονται σέ ὅλες τίς πτώσεις στήν συλλαβή πού τονίζεται ἡ ὀνομαστική ἑνικοῦ.
3. Δέν ἔχουν κλητική.
Σημείωση: Τά νοῦς καί πλοῦς στόν πληθυντικό σχηματίζονται καί κατά τήν γ´ κλίση: οἱ
νόες, τῶν νόων, τούς νόας, οἱ πλόες, τῶν πλόων, τούς πλόας.
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