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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Μᾶς ὁμιλεῖ ὁ ἁγιασμένος Γέροντας πατήρ Παΐσιος
«ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟΚΤΕΙΝΕΙ» (Β´ Κορ. 3,6)
Εἶπα σέ κάποιον μιά φορά: «Τί εἶσαι ἐσύ; Μαχητής τοῦ Χριστοῦ ἤ μαχητής
τοῦ πειρασμοῦ; Ξέρεις πώς ὑπάρχουν καί μαχητές τοῦ πειρασμοῦ;». Ὁ Χριστιανός δέν πρέπει νά εἶναι φανατικός, ἀλλά νά ἔχει ἀγάπη γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους.
Ὅποιος πετάει λόγια ἀδιάκριτα, καί σωστά νά εἶναι, κάνει κακό. Γνώρισα ἕναν
συγγραφέα πού εἶχε εὐλάβεια πολλή, ἀλλά μιλοῦσε στούς κοσμικούς μέ μιά
γλῶσσα ὠμή, πού προχωροῦσε ὅμως σέ βάθος, καί τούς τράνταζε. Μιά φορά μοῦ
λέει: «Σέ μιά συγκέντρωση εἶπα αὐτό καί αὐτό σέ μιά κυρία». Ἀλλά μέ τόν τρόπο
πού τῆς τό εἶπε, τήν εἶχε σακατέψει. Τήν πρόσβαλε μπροστά σέ ὅλους. «Κοίταξε,
τοῦ λέω, ἐσύ πετᾶς στούς ἄλλους χρυσά στεφάνια μέ διαμαντόπετρες, ἔτσι ὅμως
πού τά πετᾶς, σακατεύεις κεφάλια, ὄχι μόνο εὐαίσθητα ἀλλά καί γερά». Ἄς μήν
πετροβολοῦμε τούς ἀνθρώπους... χριστιανικά. Ὅποιος ἐλέγχει μπροστά σέ ἄλλους
κάποιον πού ἁμάρτησε ἤ μιλάει μέ ἐμπάθεια γιά κάποιο πρόσωπο, αὐτός δέν κινεῖται ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ· κινεῖται ἀπό ἄλλο πνεῦμα. Ὁ τρόπος τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἀγάπη· διαφέρει ἀπό τόν τρόπο τῶν νομικῶν. Ἡ Ἐκκλησία
βλέπει τά πάντα μέ μακροθυμία καί κοιτάζει νά βοηθήσει τόν καθένα, ὅ,τι καί
ἄν ἔχει κάνει, ὅσο ἁμαρτωλός καί ἄν εἶναι.
Βλέπω σέ μερικούς εὐλαβεῖς ἕνα εἶδος παράξενης λογικῆς. Καλή εἶναι ἡ εὐλάβεια πού ἔχουν, καλή καί ἡ διάθεση γιά τό καλό, ἀλλά χρειάζεται καί ἡ πνευματική διάκριση καί εὐρύτητα, γιά νά μή συνοδεύει τήν εὐλάβεια ἡ στενοκεφαλιά,
ἡ γεροκεφαλιά (τό γερό δηλαδή ἀρβανίτικο κεφάλι). Ὅλη ἡ βάση εἶναι νά ἔχει
κανείς πνευματική κατάσταση, γιά νά ἔχει τήν πνευματική διάκριση, γιατί

ἀλλιῶς μένει στό «γράμμα τοῦ νόμου», καί τό «γράμμα τοῦ νόμου ἀποκτείνει».
Αὐτός πού ἔχει ταπείνωση, δέν κάνει ποτέ τόν δάσκαλο· ἀκούει καί, ὅταν τοῦ
ζητηθεῖ ἡ γνώμη του, μιλάει ταπεινά. Ποτέ δέν λέει «ἐγώ», ἀλλά «ὁ λογισμός
μοῦ λέει» ἤ «οἱ Πατέρες εἶπαν». Μιλάει δηλαδή σάν μαθητής. Ὅποιος νομίζει
ὅτι εἶναι ἱκανός νά διορθώνει τούς ἄλλους ἔχει πολύ ἐγωισμό.
– Ὅταν, Γέροντα, ξεκινάει κανείς ἀπό καλή διάθεση νά κάνει κάτι καί φθάνει
στά ἄκρα, λείπει ἡ διάκριση;
– Εἶναι ὁ ἐγωισμός μέσα στήν ἐνέργειά του αὐτή καί δέν τό καταλαβαίνει,
γιατί δέν γνωρίζει τόν ἑαυτό του, γι᾽ αὐτό πιάνει τά ἄκρα. Πολλές φορές ἀπό
εὐλάβεια ξεκινοῦν μερικοί, ἀλλά ποῦ φθάνουν! Ὅπως οἱ εἰκονολάτρες καί οἱ εἰκονομάχοι. Ἄκρη τό ἕνα, ἄκρη τό ἄλλο! Οἱ μέν ἔφθασαν στό σημεῖο νά ξύνουν τήν
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί νά ρίχουν τήν σκόνη μέσα στό Ἅγιο Ποτήριο, γιά νά
γίνει καλύτερη ἡ Θεία Κοινωνία· οἱ ἄλλοι πάλι ἔκαιγαν τίς εἰκόνες, τίς πετοῦσαν...
Γι᾽ αὐτό ἡ Ἐκκλησία ἀναγκάσθηκε νά βάλει ψηλά τίς εἰκόνες καί, ὅταν πέρασε
ἡ διαμάχη, τίς κατέβασε χαμηλά, γιά νά τίς προσκυνοῦμε καί νά ἀπονέμουμε
τιμή στά εἰκονιζόμενα πρόσωπα.
(Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου Λόγοι Β´, σελ. 78-80, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον
«Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης.)
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1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά
τόν ἅγιο προφήτη Ἰερεμία, πού τήν μνήμη του ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν
1η Μαΐου. Ὁ προφήτης Ἰερεμίας ἦταν ἕνας μεγάλος, πολύ μεγάλος προφήτης
μέ μακρά καί πολυκύμαντη δράση. Ἔδρασε γιά πενήντα τόσα χρόνια, ἀπό τά
χρόνια τοῦ βασιλιᾶ Ἰωσία (626 π.Χ.) μέχρι τό θλιβερό γεγονός τῆς κατακτήσεως
τῆς Ἰερουσαλήμ ἀπό τούς Βαβυλωνίους, τό 586 π.Χ.
Ἦταν παπαδοπαίδι καί καταγόταν ἀπό τήν Ἀναθώθ, ἕνα χωριό κοντά στά
Ἰεροσόλυμα. Σάν παπαδοπαίδι πού ἦταν, συνόδευε τόν ἱερέα πατέρα του στήν
Ἰερουσαλήμ καί ἔβλεπε τίς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων τῆς πρωτεύουσας, τίς ἀσέβειές τους καί τίς ἀνηθικότητές τους. Καί πονοῦσε γι᾽ αὐτές καί ἤθελε νά διαμαρτυρηθεῖ γι᾽ αὐτές, ἀλλά ἦταν «τόσο νέος» (1,7)! Ἀκόμη στόν Ναό τῆς
Ἰερουσαλήμ πού πήγαινε μέ τόν ἱερέα πατέρα του ἔβλεπε πόσο ἐπιπόλαια καί
πόσο ἀσυνείδητα πρόσφεραν οἱ Ἰουδαῖοι τήν λατρεία τους στόν Θεό καί θλιβόταν
ἀκόμη περισσότερο ἡ νεανική του καρδιά γι᾽ αὐτό. Ἔτσι, ἑτοιμασμένος ψυχικά
ὁ νεαρός Ἰερεμίας, κάποια μέρα πού ἦταν στόν Ναό, ἄκουσε τήν φωνή τοῦ Θεοῦ
πού τόν καλοῦσε στό προφητικό ἀξίωμα. Ὁ Θεός τόν καθιστοῦσε προφήτη ὄχι
μόνο στήν Ἰουδαία, ἀλλά καί σ᾽ ὅλα τά ἔθνη. Ὁ Ἰερεμίας ὅμως, ἐννοώντας τό
βάρος τοῦ προφητικοῦ ἔργου καί τήν εὐθύνη τῆς ἀποστολῆς του, ἀπήντησε πολύ
ταπεινά καί εἶπε: «Ἄχ, παντοδύναμε Γιαχβέ, δέν μπορῶ νά ὁμιλῶ, εἶμαι τόσο
νέος» (1,6)! Ἀλλά, ἐπειδή εἶπε ὅτι «δέν μπορεῖ νά ὁμιλεῖ», γι᾽ αὐτό καί ὁ Θεός
ἐξέτεινε τό χέρι Του καί ἔβαλε τόν λόγο Του στό στόμα του (1,9). Αὐτό ἦταν ἡ
χειροτονία του σέ προφήτη!
2. Ἔρχεται τώρα ὁ νεαρός Ἰερεμίας, μετά τήν κλήση του, στήν κοινωνία νά
ἐργαστεῖ ὡς προφήτης. Νά ἐργαστεῖ σέ μιά κοινωνία πού ἦταν γεμάτη ἀπό ἀσέβεια καί διαφθορά. Σέ κάποιο στίχο τοῦ βιβλίου του λέγει ὁ ἴδιος γιά τήν σύγχρονή
του ἐποχή: «Ἡ χώρα εἶναι γεμάτη ἀπό μοιχούς, προσπάθειά τους εἶναι τό κακό
καί δύναμή τους ἡ κακία» (23,9-10). Ἡ ἀσέβεια τῶν ἀνθρώπων εἶναι γενική.
Μέ λύπη καί ἀπογοήτευση παρατηρεῖ ὁ προφήτης ὅτι σέ ὅλη τήν χώρα δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνας εὐσεβής (5,1). Τούς ἐκήρυττε βέβαια ὁ Ἰερεμίας καί τούς προέτρεπε
νά ἀκούσουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά αὐτοί μέ ἀναίδεια τοῦ ἀπαντοῦσαν: «Δέν
θέλουμε νά ἀκούσουμε» (6,17). Τούς ἔλεγε νά πορευθοῦν τήν ὁδό τοῦ Κυρίου,
ἀλλά αὐτοί μέ πεῖσμα πάλι ἀπαντοῦσαν: «Δέν θέλουμε νά πορευθοῦμε» (6,16).
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Ἀκόμη, στήν χώρα τοῦ Θεοῦ εἶχε εἰσέλθει καί ἡ λατρεία ξένων θεῶν ἀπό τά διάφορα ἔθνη, μέ τά ὁποῖα οἱ Ἰουδαῖοι εἶχαν συνάψει συμμαχίες. Ὁ Ἰερεμίας κήρυττε
μέ πάθος στούς Ἰουδαίους νά λατρεύουν τόν ἕνα Θεό καί νά ἀρνηθοῦν τούς ξένους
θεούς, πού τόσο ἀγαποῦσαν. Ἀλλά οἱ Ἰουδαῖοι καί στό κήρυγμα αὐτό τοῦ Ἰερεμία
ἀπαντοῦσαν μέ μεγαλύτερη ἀναίδεια καί ἔλεγαν: «Ὄχι, ὄχι δέν θέλω. Ἀγαπῶ
τούς ἐραστές μου καί πίσω ἀπό αὐτούς θά τρέχω» (2,25).
3. Τό κήρυγμα τοῦ Ἰερεμία σ᾽ αὐτόν τόν ἀπειθῆ λαό εἶναι ἡ μετάνοια. Γιά τό
περί μετανοίας δέ κήρυγμά του ὁ προφήτης μεταχειρίζεται ἕνα δυνατό ρῆμα, τό
ρῆμα «σούμπ», τό ὁποῖο σημαίνει στροφή ὅλου τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀνθρώπου πρός
τόν Θεό. Στροφή τῆς καρδιᾶς στόν Θεό, γιατί ἐκεῖ στήν καρδιά βλέπει ὁ προφήτης
νά ἐμφωλεύει ἡ κακία τοῦ ἀνθρώπου (4,14).
Δέν βλέπει ὅμως ὁ προφήτης τήν μετάνοια αὐτή πού κηρύττει καί ζητεῖ ἤ τήν
βλέπει νά εἶναι πολύ ἐπιπόλαιη καί ψεύτικη μετάνοια. Γι᾽ αὐτό καί γεννιέται στήν
ψυχή του ἡ ἐπιθυμία νά σταματήσει τό προφητικό του ἔργο καί νά φύγει πολύ
μακρυά. Ὁ Ἰερεμίας, ἄν καί νεαρός ἀκόμη στήν ἡλικία, νοιώθει κουρασμένος.
«Ὤ, λέγει, νά μοῦ ἔδιναν μιά καλύβα στήν ἔρημο νά πάω νά ἀναπαυθῶ, νά ἐγκαταλείψω τόν λαό μου, νά φύγω μακρυά ἀπό αὐτόν» (9,1). Ἐδῶ ὅμως, στήν δύσκολη αὐτή κατάσταση γιά τόν Ἰερεμία, ἐπεμβαίνει Αὐτός ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος
προτρέπει τόν προφήτη Του νά μήν ἐγκαταλείψει τό ἔργο του, ἀλλά νά ἐπαναλάβει
τήν ἐργασία του στόν θεῖο ἀμπελῶνα. «Ξανατρύγησε, ξανατρύγησε – τοῦ λέει –
ὅπως κάνουν στό ἀμπέλι. Ἄλλη μιά φορά βάλε τό χέρι σου, ὅπως ὁ τρυγητής
κάνει στά κλήματα» (6,9). Μέ τόν λόγο Του αὐτόν ὁ Θεός διδάσκει στόν Ἰερεμία
νά ἀσχοληθεῖ μέ κάθε ἄνθρωπο χωριστά, ὅπως ὁ ἀμπελουργός στέκεται μπροστά
σέ κάθε κλῆμα. Καί ἕνα σταφύλι κάτω ἀπό τά φυλλώματα ἄν ἀνακαλύψει, καί
μιά ψυχή δηλαδή ἄν σώσει, ἀξίζει ὅλος ὁ κόπος τοῦ πνευματικοῦ ἐργάτη. Γιά
τήν ὡραία αὐτή περικοπή τοῦ βιβλίου του ὁ προφήτης Ἰερεμίας ἔχει ἀνακηρυχθεῖ
«ὁ ἀναζητητής τῆς ψυχῆς κάθε ἀνθρώπου». Καί ἀσφαλῶς ἡ περικοπή αὐτή ὁμιλεῖ γιά τήν μεγάλη ἀξία τοῦ ἀνθρώπου.
4. Συνεχίζει λοιπόν, μέ τήν παρότρυνση αὐτή τοῦ Θεοῦ, ὁ προφήτης Ἰερεμίας
τήν ἐργασία του στόν θεῖο ἀμπελώνα. Συνεχίζει τήν προφητική του δράση. Τήν
νέα αὐτή περίοδο τῆς δράσεώς του ὁ προφήτης ἐλέγχει τήν λατρεία τῶν Ἰουδαίων,
ἔτσι ὅπως τήν ἐξασκοῦσαν. Ὁ λαός πήγαινε βέβαια στόν Ναό, πρόσφερε σ᾽ αὐτόν
θυμίαμα καί ἄλλες θυσίες, ἀλλά ἔδινε μία μαγική δύναμη στήν λατρεία. Πίστευε
δηλαδή ὅτι μπορεῖ κανείς νά κάνει ὁποιεσδήποτε ἁμαρτίες καί μετά, πηγαίνοντας
στόν Ναό καί προσφέροντας μιά τυπική λατρεία σ᾽ αὐτόν, εἶναι ἐντάξει ἀπέναντι
τοῦ Θεοῦ. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ὁ Ναός φαίνεται σάν νά καλύπτει ὅλες τίς κακουργίες τῶν ἀνθρώπων, πού καταφεύγουν σ᾽ αὐτόν ὄχι μέ πνεῦμα μετανοίας καί
διορθώσεως τῶν πεπραγμένων τους, ἀλλά μέ πνεῦμα ἀσφαλείας καί δικαιώσεως
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τῶν ἔργων τους. Γι᾽ αὐτό καί ἐρχόμενοι στόν Ναό ἔλεγαν: «Εἴμαστε ἐξασφαλισμένοι» (7,10). Τήν ἐσφαλμένη αὐτή καί βλαβερή γιά τήν ψυχή θρησκευτικότητα
τήν ἐλέγχει ὁ Ἰερεμίας παρουσιάζοντας τόν Θεό νά διαμαρτύρεται καί νά λέει:
«Μήπως σπήλαιο ληστῶν ἔγινε ὁ οἶκος μου, πού φέρει τό ὄνομά μου;» (7,11).
Καί ὁ προφήτης στήν συνέχεια ἐκφέρει ὀδυνηρή προφητεία περί καταστροφῆς τοῦ
Ναοῦ, ὅπως ἄλλοτε ἔπραξε ὁ Θεός στό ἱερό τῆς Σηλώ (7,12-14).
Ἀλλά ἡ προφητεία αὐτή τοῦ Ἰερεμία ξεσήκωσε διωγμό ἐναντίον του. Οἱ ἴδιοι
δέ οἱ πατριῶτες του, οἱ ἄνδρες «Ἀναθώθ», διοργάνωσαν μία ἀπόπειρα δολοφονίας
ἐναντίον του (11,23).
5. Ἀπογοητευμένος ὁ προφήτης Ἰερεμίας ἀπό τήν γενεά τῶν συγχρόνων του
βυθίζει τό βλέμμα του στό πέρασμα τῶν ἐτῶν καί προσδοκᾶ μία νέα ἐποχή, τήν
μεσσιακή ἐποχή, κατά τήν ὁποία θά ἔρθει ὁ Μεσσίας, ὁ ἀπόγονος τοῦ Δαβίδ, ὁ
ὁποῖος θά φέρει τήν δικαιοσύνη στήν ἀνθρωπότητα, γι᾽ αὐτό καί τό ὄνομά Του θά
εἶναι «ὁ Γιαχβέ εἶναι ἡ δικαιοσύνη μας» (23,5-6). Στόν προφήτη Ἰερεμία πάλι
χρωστοῦμε τήν προφητεία περί συνάψεως μιᾶς Νέας Διαθήκης τοῦ Θεοῦ μέ τούς
ἀνθρώπους (38,31-34). Καί βεβαίως, ἀφοῦ ὁ προφήτης μιλάει γιά Νέα Διαθήκη,
προϋποθέτει ὅτι ὑπάρχει Παλαιά Διαθήκη.
6. Τά πράγματα τοῦ ἰουδαϊκοῦ κράτους κατέληξαν σέ καταστροφή του, ὅπως
ἀκριβῶς τό εἶχε προφητεύσει ὁ Ἰερεμίας. Τό 586 π.Χ. ὁ βασιλιᾶς τῆς Βαβυλώνας
Ναβουχοδονόσορ ἦρθε καί πυρπόλησε τήν Ἰερουσαλήμ καί τόν Ναό της, λεηλάτησε τούς θησαυρούς της καί τό μέγιστο μέρος τοῦ λαοῦ τό ὁδήγησε αἰχμάλωτο
στήν Βαβυλώνα. Μία παράδοση λέει ὅτι κατά τήν πυρπόληση τοῦ Ναοῦ τῆς
Ἰερουσαλήμ ὁ Ἰερεμίας ὅρμησε σ᾽ αὐτόν καί πῆρε τήν Κιβωτό τῆς Διαθήκης
καί τό Θυσιαστήριο τοῦ θυμιάματος καί τά ἔκρυψε σέ σπήλαιο (βλ. Β´ Μακ. 2,1
ἑξ.), σάν αὐτός νά εἶναι πού, μετά τήν λήξη τῆς αἰχμαλωσίας καί τήν ἀνέγερση
τοῦ νέου Ναοῦ, θά τά ξαναβγάλει ἀπό τήν σπηλιά, γιά νά τά φέρει σ᾽ αὐτόν.
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑΪΑΣ
1. Σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί, 9 Μαΐου, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τόν
προφήτη Ἠσαΐα. Ὁ προφήτης Ἠσαΐας ἦταν ἕνας μεγάλος προφήτης πού ἔζησε
τόν 8ο αἰώνα π.Χ. Τό ὄνομα τοῦ προφήτου αὐτοῦ τό ἀκοῦμε πολλές φορές στήν
Ἐκκλησία μας, γιατί ὁ Ἠσαΐας ἀπό τήν ἐποχή του, 800 δηλαδή χρόνια π.Χ.,
προφήτεψε τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Προφήτεψε τήν γέννησή
Του, τά Πάθη Του καί τήν ἀνάστασή Του καί ὅπως τό προφήτεψε ἔτσι καί ἐκπληρώθηκε στήν ζωή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Βέβαια, σέ ἕνα μικρό ὀλιγόλεπτο κήρυγμα
δέν μπορεῖ κανείς νά δώσει τήν μορφή καί τήν δράση ἑνός τόσο μεγάλου προφήτη,
ὅπως ἕνα φλυτζάνι δέν μπορεῖ νά χωρέσει ἕνα ποτάμι. Γενικά μόνο πράγματα θά
σᾶς πῶ σήμερα γιά τόν προφήτη αὐτό, γιά νά κεντρίσω σέ κάποιον τό ἐνδιαφέρον,
νά πάει νά ἀναζητήσει τό βιβλίο τοῦ προφήτη καί νά τό διαβάσει.
2. Τό βιβλίο τοῦ προφήτη Ἠσαΐα, ἀδελφοί, εἶναι μεγάλο. Ἀποτελεῖται ἀπό 66
κεφάλαια. Στά πρῶτα κεφάλαια ὁ προφήτης ἐλέγχει τίς ἁμαρτίες τοῦ ἰουδαϊκοῦ
λαοῦ καί τόν ἀπειλεῖ μέ καταστροφή. Ὅταν ὅμως ἦρθε αὐτή ἡ καταστροφή ὁ
προφήτης γίνεται παρήγορος στόν κτυπημένο καί πονεμένο λαό καί τοῦ ὑπόσχεται
καλύτερες μέρες μέ τήν ἐπιστροφή του στόν Θεό. Ἔτσι εἶναι, χριστιανοί μου.
Πρέπει νά εἴμαστε ποικίλοι. Καί ἐλεγκτές καί παρήγοροι. Σάν τήν μάνα καί τόν
πατέρα δηλαδή, πού ἄλλοτε μαλώνουν καί ἄλλοτε γλυκαίνουν. Ἔτσι πρέπει νά
εἶναι ὁ ἱερέας καί κάθε πνευματικός ἐργάτης. Ἔτσι ἦταν ὁ προφήτης Ἠσαΐας.
Καί ἔχαιρε μέ τόν λαό, καί ἔκλαιε μαζί του, ἀλλά καί συγχρόνως τόν ἤλεγχε.
3. Ἡ κατάσταση τῶν Ἰουδαίων στά χρόνια τοῦ προφήτη Ἠσαΐα ἦταν οἰκτρή
ἀπό θρησκευτική ἄποψη. Οἱ ἄνθρωποι φαίνεται νά λάτρευαν τόν ἀληθινό Θεό,
τόν Γιαχβέ, ἀλλά τόν λάτρευαν μέ μία τυπικότητα, μέ μιά λατρεία τῶν χειλέων
μόνο καί ὄχι τῆς καρδιᾶς (Ἠσ. 29,13). Ἀλλά τό χειρότερο ἦταν ὅτι μαζί μέ
τήν λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ τους οἱ Ἰουδαῖοι ἀνεμίγνυαν καί τήν λατρεία
τῶν ξένων θεῶν, τῶν ἐθνῶν ἐκείνων μέ τά ὁποῖα οἱ βασιλεῖς τοῦ ἰουδαϊκοῦ κράτους εἶχαν συνάψει συνθῆκες. Ἀλλά καί τό ἀκόμη χειρότερο ἦταν ὅτι ὁ λαός
δέν εἶχε καμμία αἴσθηση τῆς ἁμαρτίας του, ἀντίθετα μάλιστα νόμιζε ὅτι πορεύεται καλά, ἀφοῦ πήγαινε καί στόν Ναό καί πρόσφερε τυπικά ἐκεῖ τήν λατρεία
του. Καί πίστευε ἀκόμη ὅτι μέ αὐτή του τήν προσφορά δέσμευε τόν Θεό νά τοῦ
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εἶναι πάντα σύμμαχός του καί νά μήν τοῦ συμβεῖ ποτέ κανένα κακό (βλ. Ἠσ.
28,15).
4. Ὁ Ἠσαΐας ὅταν κλήθηκε ἀπό τόν Θεό νά γίνει προφήτης εἶδε μία θεοπτία.
Εἶδε τόν Θεό στόν οὐράνιο Θρόνο Του. Εἶδε τό οὐράνιο Θυσιαστήριο καί ἄκουσε
τίς φωνές τῶν ἀγγέλων νά ψάλουν τόν τρισάγιο ὕμνο, «Ἅγιος, Ἅγιος ,Ἅγιος,
Κύριος Σαβαώθ». Καί ἀκόμη περισσότερο, ὁ προφήτης Ἠσαΐας «κοινώνησε»
στήν Λειτουργία αὐτή, πού εἶδε καί ἄκουσε κατά τήν θεοπτία του. Γιατί τότε
ἕνας ἄγγελος πῆρε τόν Ἄνθρακα ἀπό τό Ἅγιο Θυσιαστήριο, ἄγγιξε μέ αὐτόν τά
χείλη τοῦ προφήτη καί ὁ προφήτης εἶπε: «Ἰδού ἄγγιξε αὐτό τά χείλη μου καί
μοῦ πῆρε τίς ἁμαρτίες μου καί μέ καθάρισε ἀπό τίς ἀνομίες μου» (Ἠσ. κεφ. 6).
Δέν σᾶς φαίνεται, χριστιανοί μου, ὅτι πραγματικά ἐδῶ, στήν Παλαιά Διαθήκη,
ἔχουμε μία Θεία Λειτουργία προτοῦ νά θεσπιστεῖ ἡ Θεία Λειτουργία; Ναί, ἡ δική
μας Θεία Λειτουργία εἶναι δομημένη μέ βάση αὐτό πού εἶδε καί ἄκουσε ὁ προφήτης Ἠσαΐας στό ὅραμα τῆς κλήσεώς του.
5. Ἀφοῦ λοιπόν τώρα ὁ Ἠσαΐας χειροτονήθηκε ὡς προφήτης, ἀρχίζει, μέ τήν
Χάρη πού πῆρε, τό προφητικό του ἔργο. Ὅλο τό κήρυγμα τοῦ προφήτη Ἠσαΐα
στηρίζεται σ᾽ αὐτόν τόν ὕμνο πού ἄκουσε κατά τήν ὥρα τῆς κλήσης του, τό
«Ἅγιος, Ἅγιος ,Ἅγιος, Κύριος Σαβαώθ». Ὁ Θεός εἶναι «Ἅγιος», ἀλλά ἡ ὀνομασία αὐτή τοῦ Θεοῦ στόν Ἠσαΐα δέν ἔχει τήν σημασία πού δίνουμε ἐμεῖς. Ὁ Θεός
κατά τόν Ἠσαΐα εἶναι «Ἅγιος», γιατί εἶναι Παντοδύναμος καί Παντοκράτορας
καί λοιπόν, ἀφοῦ ὁ Θεός εἶναι Παντοκράτορας πρέπει ἀπέναντί του νά ἔχουμε
μιά ταπέινωση καί μία συντριβή καί νά ἔχουμε ἀπόλυτη πεποίθηση σ᾽ Αὐτόν καί
σέ κανέναν ἄλλον. Γι᾽ αὐτό, ἔχοντας τήν βάση αὐτή ὁ προφήτης Ἠσαΐας, στό
κήρυγμά του τονίζει πολύ τήν ταπείνωση πρό τοῦ Θεοῦ καί τήν πίστη σ᾽ Αὐτόν.
Ταράσσεται δέ μ᾽ αὐτό πού βλέπει νά κάνουν οἱ βασιλεῖς καί οἱ ἄρχοντες, τό νά
δίνουν δηλαδή ἐμπιστοσύνη στίς ξένες δυνάμεις καί νά συνάπτουν μ᾽ αὐτές συνθήκη καί νά ἀλλοιώνεται ἔτσι ἡ πίστη τῶν πατέρων τους (βλ. Ἠσ. 7,9. 28,16.
30,15. 31,1 ἑξ.).
6. Ὁ λαός ὅμως, ἀγαπητοί μου, ἀντίθετα μέ τό κήρυγμα αὐτό τοῦ προφήτη
Ἠσαΐα, ἀπέρριπτε τήν πίστη στόν Θεό, δέν ζητοῦσε τήν «γνώση» Του, τήν θεολογία δηλαδή. Αὐτό ὁ Ἠσαΐας τό χαρακτηρίζει ἀγνωμοσύνη πρός τόν Θεό, πού
τόσο πολύ εὐεργέτησε τόν λαό Του. Καί ἀκόμη περισσότερο, τήν ἀπιστία τοῦ
λαοῦ τήν θεωρεῖ καί ἀνοησία χειρότερη τῶν ζώων. Γι᾽ αὐτό σέ μιά ὡραία περικοπή
τοῦ λόγου του παρουσιάζει τόν Θεό ὡς παραπονούμενο καί νά λέει: «Ἀκοῦστε
οὐρανοί καί ἀκροάσου γῆ· Παιδιά μεγάλωσα καί ἀνέθρεψα, ἀλλά αὐτά ἀπομακρύνθηκαν ἀπό Μένα. Τό βόδι γνωρίζει τόν ἀφέντη του καί ὁ ὄνος τήν φάτνη τοῦ
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κυρίου του. Ὁ Ἰσραήλ ὅμως δέν ἔχει γνώση καί ὁ λαός μου δέν ἔχει σύνεση»
(Ἠσ. 1,2-3)!
7. Βλέποντας ὁ προφήτης αὐτή τήν ἀποστασία τοῦ λαοῦ ἀπό τόν ἀληθινό Θεό
προφητεύει τήν καταστροφή του (βλ. Ἠσ. 2,5). Ἀπό τήν καταστροφή ὅμως
αὐτή θά διαφύγει ἕνα μικρό τμῆμα, «ἕνα ὑπόλοιπο», ὅπως τό λέγει, ἀπό τό ὁποῖο
θά συσταθεῖ μία νέα κοινότητα μέ πίστη καί πεποίθηση στόν ἐρχόμενο Μεσσία
(βλ. Ἠσ. 1,9. 28,16). Ὁ Ἠσαΐας μέ παλλομένη τήν καρδιά του ἀπό ἐνθουσιασμό
προφητεύει τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία. Ἀπ᾽ ὅλους τούς προφῆτες αὐτός ἔχει τίς
περισσότερες Μεσσιανικές προφητεῖες, γι᾽ αὐτό καί ὀνομάστηκε ὁ «μεγαλοφωνότατος τῶν προφητῶν». Καί ἐκφέρει μάλιστα τίς προφητεῖες αὐτές ὁ Ἠσαΐας
μέ πολλή καθαρότητα, τόσο, ὥστε ὁ ἅγιος Ἱερώνυμος νά λέει ὅτι εἶναι «περισσότερο εὐαγγελιστής, παρά προφήτης». Δυστυχῶς δέν ἐπαρκεῖ ὁ χρόνος γιά νά
παρουσιάσω τίς μεσσιανικές προφητεῖες τοῦ Ἠσαΐα. Λέγω μόνο σύντομα ὅτι ὁ
προφήτης μας προφητεύει γιά τόν Μεσσία ὅτι θά γεννηθεῖ θαυματουργικά ἀπό
Παρθένο Κόρη (7,14), ὅτι θά προέρχεται ἀπό τήν γενεά τοῦ Δαβίδ (11,1. 9,6),
ὅτι θά φέρει τήν εἰρήνη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων (11,5-9), ὅτι θά εἶναι εὐσπλαχνικός στούς ἀνθρώπους καί ὅτι θά δώσει τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ σ᾽ αὐτούς (42,2) καί
τέλος, θά προσφέρει τόν ἑαυτό Του θυσία γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν τους (53,
4-5). Ἀλλά ὁ Ἠσαΐας προφητεύει καί τήν ἀνάσταση τοῦ Μεσσία καί ὅτι γύρω
ἀπό αὐτόν θά συμπτυχθεῖ μιά νέα κοινότητα, ἡ ὁποία θά συνεχίσει τό ἔργο τοῦ
Μεσσία (53,10β-12). Εἶναι αὐτό μία καθαρή προφητεία γιά τήν ἵδρυση τῆς
Ἐκκλησίας. Αὐτός μέ λίγα λόγια, ἀγαπητοί μου, εἶναι ὁ προφήτης πού ἑορτάζουμε σήμερα. Ὅποιος θέλει νά γνωρίσει περισσότερα γιά τόν προφήτη Ἠσαΐα,
ἄς πάρει τό βιβλίο του καί ἄς τό μελετήσει. Αὐτό θά εἶναι ἡ μεγαλύτερη τιμή σ᾽
αὐτόν.
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 16 Μαΐου 2010

ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θέλω νά σᾶς μιλήσω
γιά τόν ἱερέα τοῦ Θεοῦ, τόν παπᾶ, πού λέμε. Ἀγαπητοί μου, δέν ὑπάρχει τίποτε
ἀνώτερο ἀπό τήν ἱερωσύνη. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἱερέας εἶναι ἀνώτερος ἀπ᾽ ὅλους. Εἶναι
ἄρχοντας καί εἶναι βασιλιᾶς. «Νά χαίρεσαι, παπᾶ μου, τήν βασιλεία σου», ἔλεγαν
σάν εὐχή παλαιότερα οἱ χριστιανοί. Ἤ, γιά νά τό πῶ καλύτερα, ὁ ἱερέας εἶναι
παραπάνω ἀπό βασιλιᾶς. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἔλεγε: «Ἄν εἶναι ἕνας
παπᾶς καί ἕνας βασιλιᾶς καί ἔχω μόνο μία πολυθρόνα, θά βάλω τόν παπᾶ νά καθίσει στήν πολυθρόνα καί ἄς μείνει ὄρθιος ὁ βασιλιᾶς». Καί ὄχι μόνο ἀπό τόν βασιλιᾶ εἶναι ἀνώτερος ὁ παπᾶς, ἀλλά ἀκόμη εἶναι ἀνώτερος καί ἀπό τόν ἄγγελο.
Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἴδιος πάλι, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἔλεγε: «Ἄν συναντήσω
στό δρόμο ἕναν ἄγγελο καί ἕναν ἱερέα, θά φιλήσω πρῶτα τό χέρι τοῦ ἱερέα καί
ἔπειτα τό χέρι τοῦ ἀγγέλου».
2. Τί εἶναι, τέλος πάντων, ὁ ἱερέας καί ἔχει τόσο μεγάλη ἀξία; Ὁ ἱερέας, ὁ
παπᾶς, εἶναι ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὁ ἐπίγειος Χριστός! Μιά γιαγιά
στήν Ἄμφισσα μοῦ εἶπε κάποτε: «Ἄν δέν ὑπήρχατε οἱ παπάδες, θά βρυκολάκιαζε
ὁ κόσμος»! Ναί, χριστιανοί μου, ἄν δέν ὑπῆρχαν οἱ παπάδες, θά βρυκολάκιαζε ὁ
κόσμος, γιατί οἱ ἄνθρωποι θά ἦταν ἀβάπτιστοι, ἀλειτούργητοι καί ἀκοινώνητοι.
Καί ὅταν πέθαιναν, δέν θά θάπτονταν μέ παπᾶ καί μέ ψαλσίματα, ἀλλά θά πήγαιναν «σάν τό σκυλί στ᾽ ἀμπέλι»!...
Ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου, ἦρθε στόν κόσμο, γιά νά κάνει τήν Οἰκογένειά Του,
πού τήν λέμε Ἐκκλησία. Σ᾽ αὐτή τήν ἱερή Οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ, τήν Ἐκκλησία,
ἀνήκετε ὅλοι ἐσεῖς πού εἶστε ἐδῶ. Ποιός σᾶς ἔβαλε καί πῶς μπήκατε σ᾽ αὐτήν
τήν Οἰκογένεια; Σᾶς ἔβαλε ἕνας ἱερέας τοῦ Θεοῦ, ὅταν σᾶς βάπτισε καί ἔτσι γίνατε παιδιά τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό καί τό Βάπτισμα λέγεται «υἱοθεσία». Ὥστε, ἄν
εἶστε χριστιανοί καί μπορεῖτε νά λέτε τόν Θεό Πατέρα, εἶναι γιατί βαπτιστήκατε
ἀπό ἕναν ἱερέα. Κι ἄν ἔχετε τήν χαρά νά ἔρχεστε στήν Ἐκκλησία καί νά γεύεστε
τό μεγαλεῖο τῆς πίστης μας, εἶναι γιατί ὑπάρχει ὁ παπᾶς, πού τελεῖ τήν Θεία
Λειτουργία. Ὤ, ἡ Θεία Λειτουργία! Κατεβάζει τόν οὐρανό κάτω στήν γῆ καί
ἀνεβάζει τήν γῆ πάνω στόν οὐρανό! Ὅπως λέγαμε σέ προηγούμενα κηρύγματά
μας, στήν Θεία Λειτουργία γίνεται ἕνα θαῦμα. Μή ζητᾶτε ἄλλα θαύματα, χρι9

στιανοί μου, γιατί τό μεγαλύτερο θαῦμα εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία. Καί τό θαῦμα
αὐτό τό κάνει ὁ ἱερέας. Ἀρκεῖ μόνο νά θελήσει νά λειτουργήσει ὁ ἱερέας καί κάνει
θαῦμα. Μέ τήν εὐχή πού λέει στό «Τά Σά ἐκ τῶν Σῶν» τό Ἅγιο Πνεῦμα μεταβάλλει τό ψωμί σέ Σῶμα Χριστοῦ καί τό κρασί σέ Αἷμα Χριστοῦ! Ὅσοι ὑπουργοί
καί πρωθυπουργοί καί ἀξιωματοῦχοι τοῦ κόσμου ἄν μαζευτοῦν, δέν θά μπορέσουν
νά κάνουν αὐτό πού κάνει ὁ ἱερέας λειτουργώντας τόν Θεό. Τί εἶπα; Ὅλοι οἱ ἄγγελοι τοῦ οὐρανοῦ δέν μπορεῖ νά κάνουν αὐτό πού κάνει ὁ ἱερέας. Γιατί ὁ ἄγγελος
εἶναι ὑπηρέτης τοῦ Θεοῦ, ὁ ἱερέας ὅμως εἶναι ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ.
3. Ἀλλά δέν εἶναι μόνο αὐτό τό ἔργο τοῦ ἱερέα, τό τελετουργικό καί τό ἁγιαστικό. Ὁ ἱερέας ἔχει καί τό θεραπευτικό ἔργο. Θά σᾶς τό ἐξηγήσω τί σημαίνει
αὐτό: Ὅπως, ἀγαπητοί μου, ἀρρωσταίνει τό σῶμα, ἔτσι ἀρρωσταίνει καί ἡ ψυχή.
Οἱ ἀρρώστιες τῆς ψυχῆς λέγονται «πάθη», λέγονται «ἁμαρτήματα». Αὐτά τά
πάθη μας φταῖνε καί δέν πηγαίνουμε καλά καί ζοῦμε ὅλο ταραγμένοι. Αὐτά τά
πάθη εἶναι οἱ ψυχικές μας ἀρρώστειες. Καί ὅπως γιά τίς σωματικές μας ἀρρώστιες πηγαίνουμε στόν γιατρό, ἔτσι καί γιά τίς ψυχικές μας ἀρρώστιες πηγαίνουμε στόν γιατρό τῶν ψυχῶν, τόν ἱερέα καί ἐξομολογούμαστε σ᾽ αὐτόν. Στήν
οὐσία ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεραπευτήριο, εἶναι νοσοκομεῖο. Καί ὅπως στό νοσοκομεῖο
μπαίνουν οἱ ἄρρωστοι καί γίνονται ὑγιεῖς μέ τήν θεραπεία τῶν γιατρῶν, ἔτσι καί
σ᾽ αὐτό τό νοσοκομεῖο πού λέγεται Ἐκκλησία, οἱ πληγωμένες ἀπό τά πάθη ψυχές
βρίσκουν σ᾽ αὐτήν τόν πνευματικό ἰατρό, τόν ἱερέα, ὁ ὁποῖος τούς δίνει τά κατάλληλα φάρμακα καί γίνονται ὑγιεῖς. Ἐννοεῖται ὅμως ὅτι ὁ ἱερέας πρέπει νά
ξέρει τήν ἐπιστήμη αὐτή νά θεραπεύει τήν ψυχή. Γιατί, πραγματικά, πρόκειται
γιά ἐπιστήμη. Πρέπει, δηλαδή, ὁ ἱερέας νά κάνει καλή διάγνωση τῆς ψυχικῆς
ἀρρώστιας καί νά δώσει τό κατάλληλο φάρμακο γιά τό κάθε νόσημα. Γιατί, ἄν
δέν κάνει καλή διάγνωση καί ἄν δέν δώσει τό κατάλληλο φάρμακο, θά κάνει
ζημιά στήν ψυχή καί θά τήν χειροτερέψει ἀντί νά τήν καλυτερέψει. Θά εἶναι ἕνας
«κομπογιαννίτης» γιατρός!... Δέν εἶναι ὅμως ὅλοι οἱ ἱερεῖς μας θεράποντες ἰατροί.
Εἶναι μόνο ὅσοι ἔχουν ἰδιαίτερη κοινωνία μέ τόν Θεό, πού τήν πετυχαίνουν μέ
τήν προσευχή, τήν ἄσκηση καί τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Αὐτοί οἱ ἱερεῖς
ἔχουν ἰδιαίτερα τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα τους καί γι᾽ αὐτό τούς ἐξομολόγους
ἱερεῖς τούς λέμε «πνευματικούς» πατέρες. Ψάξτε, χριστιανοί μου, νά βρεῖτε ἕναν
τέτοιο πνευματικό πατέρα καί, ἄν τόν βρεῖτε, βρήκατε θησαυρό. Στίς ἐπισκέψεις
σας μαζί του γιά ἐξομολόγηση θά σᾶς κάνει νά νοιώθετε ὄμορφα καί ὡραῖα. Θά
σᾶς κάνει νά χαρεῖτε τήν λευτεριά σας ἀπό τά ἐλεεινά τά πάθη καί νά γευθεῖτε
τόν Ἰησοῦ Χριστό σάν Λυτρωτή σας καί γλυκό Θεό σας. Θά νοιώθετε ὅτι ξαναγεννηθήκατε!
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4. Ὅσα καί νά πεῖ κανείς, χριστιανοί μου, δέν θά μπορέσει νά ἐκφράσει τό ὕψος
τῆς ἱερωσύνης. Αὐτό ὅμως πού θέλω νά σᾶς πῶ τώρα, καί μάλιστα νά τό πῶ
πολύ δυνατά, εἶναι σέβεστε τούς ἱερεῖς. Ὅταν βλέπετε τόν ἱερέα, νά σκύβετε νά
τοῦ φιλᾶτε ταπεινά τό χέρι καί νά τοῦ λέτε: «Τήν εὐχή σας, πάτερ». Ἐπίσης
στόν ἱερέα νά λέτε: «Εὐλογεῖτε, πάτερ». Γιατί αὐτός, σάν ἱερέας, ἔχει ἰδιαίτερα
τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, καί σάν ἱερέας, πάλι, τελεῖ τήν Θεία Λειτουργία, πού ἀρχίζει
μέ τό «εὐλογημένη ἡ Βασιλεία». Νά μήν κατηγορεῖτε τούς ἱερεῖς σας, χριστιανοί
μου, γιατί αὐτοί σᾶς ἁγιάζουν καί σᾶς λένε τό «εἰρήνη πᾶσι» καί τό «εὐλογία
Κυρίου καί ἔλεος ἔλθοι ἐφ᾽ ὑμᾶς». Μήν πικραίνετε τόν ἱερέα σας, γιατί, ἄν κάνετε
τόν ἱερέα νά ἀναστενάξει, αὐτό δέν θά εἶναι καθόλου καλό, οὔτε γιά σᾶς οὔτε γιά
τήν οἰκογένειά σας. Τόν παπᾶ σας νά τόν κρατᾶτε στήν χούφτα, γιατί εἶναι ὁ
πνευματικός σας πατέρας. Λίγοι ἱερεῖς μᾶς ἀπέμειναν, γι᾽ αὐτό καί πρέπει νά
τούς τιμᾶτε καί νά τούς ἀγαπᾶτε ἰδιαίτερα. Καί ἕνα τελευταῖο χριστιανοί μου:
Ἄν τά παιδιά σας τά καλέσει ὁ Θεός καί τούς φυτέψει τόν πόθο γιά νά γίνουν
ἱερεῖς, νά μήν τά ἐμποδίσετε, ἀλλά νά τούς πεῖτε· «Μέ τήν εὐχή μου, παιδί μου,
ἀλλά θέλω νά γίνεις καλός παπᾶς, γιά νά καμαρώνω καί ἐγώ καί νά ἀκούω τούς
ἀνθρώπους νά λένε, “χαρά στούς γονεῖς πού ἔκαναν ἕνα τέτοιο παιδί τους ἱερέα”».
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

D
11

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς 2010

ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά τό Ἅγιο
Πνεῦμα, τόν Θεό μας. Γνωρίζουμε ὅτι ἕνας εἶναι ὁ Θεός, ἀλλά εἶναι τρία τά θεῖα
Πρόσωπα: Ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Ὥστε λοιπόν, ὅπως εἶναι Θεός ὁ Πατέρας καί Θεός ὁ Υἱός, ἔτσι εἶναι Θεός καί τό Ἅγιο
Πνεῦμα. Ἀλλά ἐνῶ προσευχόμαστε ἰδιαίτερα στόν Θεό Πατέρα καί στόν Ἰησοῦ
Χριστό, ὅμως δέν προσευχόμαστε στό Ἅγιο Πνεῦμα. Καί ὅμως, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει προσευχές στό Ἅγιο Πνεῦμα, πού πρέπει νά τίς
λέμε. Καί ἡ καλύτερη προσευχή στό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι τό «Βασιλεῦ Οὐράνιε».
Στήν προσευχή αὐτή, πού πρέπει ὅλοι νά τήν ξέρουμε καί ὅλοι νά τήν λέμε, λέμε
στό Ἅγιο Πνεῦμα τά χαρακτηριστικά πού ἁρμόζουν σέ Θεό. Τό λέμε «Βασιλεῦ
Οὐράνιε», τό λέμε «Παράκλητε», δηλαδή Παρήγορο, τό λέμε ὅτι εἶναι «πανταχοῦ
παρών καί τά πάντα πληρῶν» καί τέλος τό λέμε «Θησαυρό τῶν ἀγαθῶν» καί
«ζωῆς χορηγό», πάροχο τῆς ζωῆς. Ὅλα αὐτά, ἀγαπητοί μου, μόνο γιά τόν Θεό
μποροῦν νά εἰπωθοῦν. Καί λέγονται βεβαίως γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα, γιατί εἶναι
Θεός. Σ᾽ ὅλες τίς θεῖες ἐνέργειες συμμετέχουν καί τά Τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας
Τριάδος. Τήν ἀλήθεια αὐτή τήν ἐκφράζει ὁ σύντομος αὐτός λόγος τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου: «Ὁ Πατήρ δι᾽ Υἱοῦ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ποιεῖ τά πάντα»!
2. Δυστυχῶς στόν χῶρο μας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀπό πολλά χρόνια πρίν,
σιγά - σιγά καί χωρίς νά τό καταλάβουμε, μπῆκε τό δυτικό φρόνημα καί θόλωσε
τήν πνευματική μας ζωή. Οἱ Δυτικοί, οἱ Καθολικοί πού λέμε, ὑποτιμοῦν τό Ἅγιο
Πνεῦμα καί δέν προσεύχονται σ᾽ Αὐτό. Προσεύχονται γενικά στόν Θεό ἤ στόν
Χριστό, ἀλλά ὄχι στό Ἅγιο Πνεῦμα. Καί ἡ ὑποτίμηση τῶν Καθολικῶν στό Ἅγιο
Πνεῦμα φαίνεται ἀπό αὐτό πού θά σᾶς πῶ τώρα. Παρακαλῶ, προσέξτε νά τό
καταλάβετε: Ἡ πίστη τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας γιά τήν Ἁγία Τριάδα ἦταν ὅτι ὁ
Υἱός τοῦ Θεοῦ γεννᾶται ἀπό τόν Θεό Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται
πάλι ἀπό τόν Θεό Πατέρα. Ἔτσι, μία εἶναι ἡ ἀρχή τῆς Θεότητος, ὁ Πατέρας.
Ἀπ᾽ Αὐτόν γεννᾶται ὁ Υἱός καί ἀπό Αὐτόν ἐκπορεύεται τό Ἅγιο Πνεῦμα. Οἱ Καθολικοί ὅμως, γιά νά ὑποτιμήσουν τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἔβαλαν καί δεύτερη ἀρχή
στήν Θεότητα, τόν Υἱόν. Καί εἶπαν λοιπόν ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα, γιά τήν ὕπαρξή
Του, ἔχει ἀνάγκη νά προέρχεται καί ἀπό αὐτήν τήν ἀρχή, «καί ἀπό τόν Υἱό».
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«Φίλιους» λέγεται στά λατινικά ὁ Υἱός καί τό «καί» λέγεται «κβε». «Φιλιόκβε»,
λοιπόν, εἶπαν οἱ Καθολικοί γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα. Καί ὄχι μόνο τό εἶπαν στά συνέδριά τους, ἀλλά τόλμησαν νά βάλουν χέρι καί σ᾽ αὐτό τό «Πιστεύω» μας. Ἐκεῖ
πού τό «Πιστεύω» λέει γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα «τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον»,
οἱ Καθολικοί ἔβαλαν καί τήν φράση «Φιλιόκβε», δηλαδή «καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ». Ὅτι
τό Ἅγιο Πνεῦμα δηλαδή, δέν ἐκπορεύεται μόνο ἀπό τόν Θεό Πατέρα, ἀλλά καί
ἀπό τόν Υἱό. Ἡ αἵρεση αὐτή τῶν Καθολικῶν δέν εἶναι μόνο μία βλάσφημη παρέμβαση στό «Πιστεύω»· δέν εἶναι μόνο τό ὅτι εἰσάγει «διαρχία» στό δόγμα τῆς
Ἁγίας Τριάδος, ἐνῶ ἔχουμε «μοναρχία» σ᾽ Αὐτήν, γιατί πηγή Θεότητος εἴπαμε
εἶναι μόνο ὁ Πατέρας. Ἀλλά ἡ αἵρεση τοῦ Φιλιόκβε εἶναι, ξαναλέγω, ὑποτίμηση
στό Ἅγιο Πνεῦμα, γιατί τό θεωρεῖ ἀνίσχυρο, γι᾽ αὐτό ἐπικαλοῦνται καί δεύτερη
πηγή γιά τήν ὕπαρξή Του. Αὐτό ὅμως ἐπηρεάζει τήν πνευματική τους ζωή, γι᾽
αὐτό καί οἱ Καθολικοί, ὅπως εἴπαμε, δέν κάνουν προσευχές στό Ἅγιο Πνεῦμα.
Καί ἐπειδή πολλοί δικοί μας θεολόγοι σπούδασαν στό ἐξωτερικό, στά δικά τους
κολλέγια, μᾶς ἔφεραν ἀπό αὐτούς τήν νοοτροπία τους καί ἔτσι καί ἐμεῖς δέν προσευχόμαστε στό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὄχι ἔτσι, χριστιανοί μου! Ἐμεῖς νά ἀκολουθοῦμε
τήν γραμμή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, κατά τήν ὁποία ὁ ἱερέας μετά τό
«Εὐλογητός ὁ Θεός», λέει τό «Βασιλεῦ Οὐράνιε», πού εἶναι προσευχή στό Ἅγιο
Πνεῦμα. Ἀλλά, ἐπειδή θυμήθηκα τούς Καθολικούς, ἔχω νά σᾶς πῶ γι᾽ αὐτούς
ὅτι ἔχουν ἀσυνέπεια· ἄλλα λένε καί ἄλλα κάνουν. Ἐνῶ δηλαδή γιά τήν Ἁγία
Τριάδα ἔχουν διαρχία, ὅπως εἴπαμε, στήν πράξη ἔχουν μοναρχία, γιατί πιστεύουν
ὡς μονάρχη τους τόν πάπα, τόν ὁποῖο θεωροῦν καί ἀλάθητο.
3. Γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα σᾶς μιλάω σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Τό λάβαμε
τό Ἅγιο Πνεῦμα κατά τό Βάπτισμά μας, μέ τό ἱερό Μυστήριο τοῦ Χρίσματος.
Τό λάβαμε τότε, πού ὁ ἱερέας μᾶς ἔχρισε καί μᾶς εἶπε «Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου, Ἀμήν». Ἀλλά ξέρετε ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα εἰκονίζεται μέ περιστερά.
Ἡ δέ περιστερά ἀγαπᾶ τήν καθαριότητα καί τά ἀρώματα. Δέν μπορεῖ τό περιστέρι νά σταθεῖ σέ ἀκάθαρτο τόπο. Πήραμε λοιπόν, χριστιανοί μου, τό Ἅγιο
Πνεῦμα, ἀλλά ἀφοῦ ἡ ψυχή μας λερώθηκε καί λασπώθηκε μέ τά ἁμαρτήματα,
φεύγει τό Ἅγιο Πενῦμα ἀπ᾽ αὐτήν. Καί ὅλος ὁ ἀγώνας τοῦ χριστιανοῦ εἶναι νά
ξαναποκτήσει πάλι τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού πῆρε μέ τό Βάπτισμά
του καί τό Χρίσμα του. Αὐτό εἶναι ὅλο κι ὅλο ἡ πνευματική ζωή. Ἔτσι μᾶς λέει
ἀπό τήν ἔρημό του βαθιά ὁ ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ. Ἀγώνας λοιπόν, ἀδελφοί
μου. Ἀγώνας νά καθαρίσουμε τήν ψυχή μας ἀπό τά πάθη, γιά νά σκηνώσει μέσα
μας ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀλλά αὐτόν τόν ἀγώνα θά τόν κάνουμε πάλι
μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γι᾽ αὐτό καί στήν προσευχή μας στό Ἅγιο
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Πνεῦμα μέ τό «Βασιλεῦ Οὐράνιε» λέμε: «Ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν καί καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλῖδος».
4. Ἀλλά τό Ἅγιο Πνεῦμα τό λαμβάνουμε, ἀδελφοί μου, κατά τήν Θεία Λειτουργία. Κατά τήν Θεία Λειτουργία, ὅπως τό ἅγιο Πνεῦμα κατέρχεται στά
Δῶρα, πού εἶναι πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα, καί μεταβάλλει τόν ἄρτο σέ Σῶμα
Χριστοῦ καί τό κρασί σέ Αἷμα Χριστοῦ, ἔτσι κατέρχεται καί σέ ὅλους τούς πιστούς πού εἶναι στήν Θεία Λειτουργία. Γιατί ἡ εὐχή τοῦ ἱερέα στόν Θεό λέει:
«Κατάπεμψον τό Πνεῦμά Σου τό ἅγιον ἐφ᾽ ἡμᾶς καί ἐπί τά προκείμενα Δῶρα
ταῦτα». Καί ὅτι αὐτό εἶναι ἀλήθεια φαίνεται ἀπό τό ὅτι στό τέλος τῆς Λειτουργίας ψάλλουμε: «Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον».
Ἀλλά τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀδελφοί, τήν λαμβάνουμε μέ τήν Θεία
Κοινωνία τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Γιατί ἡ Θεία Κοινωνία,
ὅπως λέει κάποια εὐχή, δίνεται «εἰς Πνεύματος Ἁγίου κοινωνίαν». Καί γιά νά
τό καταλάβουν αὐτό οἱ χριστιανοί, ὁ ἱερέας χύνει ζεστό νερό (τό «ζέον») στό Ἅγιο
Ποτήριο. Αὐτό τό κάνει ἐπειδή τό ἅγιο Πνεῦμα κατῆλθε τήν Πεντηκοστή «ἐν
εἴδει πυρίνων γλωσσῶν».
5. Ἀδελφοί μου, ἄς παρακαλοῦμε τό Ἅγιο Πνεῦμα νά ἔρθει μέσα στήν καρδιά
μας καί νά γίνουμε πνευματοφόροι. Μέ Ἅγιο Πνεῦμα θά εἶναι χαριτωμένη καί
νόστιμη ἡ ζωή μας. Ἡ ἀπουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπό τήν ψυχή μας λέγεται
«ὀργή Θεοῦ». Ὁ Θεός δέν ὀργίζεται, ἀλλά, ἀφοῦ παραμένουμε ἀνάξιοι, μᾶς παίρνει
τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἤ, γιά νά τό πῶ καλύτερα, ἐμεῖς οἱ ἴδιοι διώχνουμε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ αὐτά πού κάνουμε. Αὐτό εἶναι ἡ μεγαλύτερη ζημιά καί ἡ μεγαλύτερη καταστροφή πού μποροῦμε νά πάθουμε. Σᾶς
εὔχομαι νά εἶστε πνευματοφόροι, γεμάτοι ἀπό τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 30 Μαΐου 2010

ΘΑ ΑΓΙΑΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
1 Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει ὅλους τούς
Ἁγίους, γνωστούς καί ἀγνώστους. Ἡ σημερινή ἑορτή λέγεται ἑορτή τῶν Ἁγίων
Πάντων. Τήν ζωή τῶν γνωστῶν Ἁγίων τήν ἔχει μία σειρά βιβλίων, πού λέγονται
«Συναξαριστές». Καί λέγονται ἔτσι τά βιβλία αὐτά, γιατί τά κηρύγματα τῶν
ἱερῶν Συνάξεων ἦταν ἡ ζωή τῶν Ἁγίων. «Συνάξεις» λέγονται οἱ συγκεντρώσεις
τῶν χριστιανῶν γιά τήν Θεία Λατρεία. Αὐτά εἶναι τά καλύτερα κηρύγματα, χριστιανοί μου: Οἱ βίοι τῶν Ἁγίων. Νά διαβάζουμε τούς βίους τῶν Ἁγίων, ἀγαπητοί
μου, καί νά τούς ἔχουμε σάν «καθρέφτες» γιά τήν ψυχή μας. Πραγματικά, ὅταν
διαβάζουμε ἕνα βίο Ἁγίου «καθρεφτιζόμαστε» σ᾽ αὐτόν, γιατί βλέπουμε τήν ἀσχήμια μας. Βλέπουμε τί θαυμαστά πράγματα ἔκαναν οἱ Ἅγιοι καί πόσο πίσω εἴμαστε ἐμεῖς.
2. Ναί, ἀδελφοί μου χριστιανοί! Οἱ Ἅγιοι ἔκαναν θαυμαστά πράγματα γιά τόν
Θεό. Τόν ἀγάπησαν πολύ δυνατά καί ἡ ἀγάπη τους αὐτή τούς ἔκανε νά τολμοῦν
τά πάντα γι᾽ Αὐτόν. Καί οἱ ἄγγελοι ἀκόμη θαύμαζαν τήν πολιτεία τῶν Ἁγίων.
Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί, θέλω νά σᾶς πῶ μερικά ἁπλᾶ πράγματα
μέ τά ὁποῖα μποροῦμε καί ἐμεῖς νά ἀρέσουμε στόν Θεό καί νά ἁγιάσουμε καί
ἐμεῖς. Ὁ Ψαλμωδός ἀπό παλαιά εἶχε πεῖ ἕναν πολύ ὡραῖο καί πολύ συμπαθητικό
λόγο στόν Θεό. Τοῦ εἶχε πεῖ: Θεέ μου, «ἴδε τήν ταπείνωσίν μου καί τόν κόπον
μου καί ἄφες πάσας τάς ἁμαρτίας μου» (Ψαλμ. 24,18). Νά, λοιπόν: Ἄν δείξει
κανείς ταπείνωση καί κόπο – ὅσο μπορεῖ βέβαια – συγχωροῦνται τά ἁμαρτήματά
του! Τί ἄλλο θέλουμε; Βρήκαμε εὔκολο δρόμο γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας
καί γιά ν᾽ ἁγιάσουμε. Τήν ταπείνωση καί τόν κόπο, γιατί ὁ Ψαλμωδός στήν Παλαιά Διαθήκη εἶχε πεῖ: «Ἴδε τήν ταπείνωσίν μου καί τόν κόπον μου καί ἄφες
πάσας τάς ἁμαρτίας μου».
3. Γι᾽ αὐτά τά δύο θέλω νά σᾶς μιλήσω σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί.
Πρῶτα-πρῶτα νά εἴμαστε ταπεινοί. Νά μή νομίζουμε ὅτι κάτι εἴμαστε, ὅτι ἐμεῖς
εἴμαστε οἱ καλύτεροι ἀπ᾽ ὅλους καί νά θέλουμε νά ἀκούγεται πάντα τό δικό μας
ὄνομα καί νά ζητᾶμε νά ἐπιβαλλόμαστε στούς ἄλλους. Ὄχι ἔτσι, ἀδελφοί μου,
ὄχι ἔτσι. Νά εἴμαστε ταπεινοί. Εἴμαστε καί ἐμεῖς ἕνας ἀπό τό σύνολο, ἕνας ὅπως
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καί οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι. Νά εἴμαστε ταπεινοί, ξαναλέγω. Καί ἡ ταπείνωσή μας
φαίνεται κυρίως στό νά πιστεύουμε καί νά λέμε ὅτι εἴμαστε ἁμαρτωλοί. Καί ὄχι
μόνον αὐτό, ἀλλά νά πηγαίνουμε σέ ἕναν ἱερέα πνευματικό πατέρα καί νά ἐξομολογούμαστε σ᾽ αὐτόν τά ἁμαρτήματά μας. Νά λέμε τό «ἥμαρτον». Πραγματικά,
εἶναι ταπείνωση, εἶναι σωστή ταπείνωση, τό νά λέει κανείς μέ εἰλικρίνεια τίς
ἁμαρτίες του, χωρίς νά δικαιολογεῖται γι᾽ αὐτές. Καί μέ τήν ταπείνωση αὐτή,
πού τήν ἐκδηλώνουμε μέ τήν ὁμολογία τῶν ἁμαρτιῶν μας, ἔρχεται ἐπάνω μας ἡ
Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί μᾶς κάνει χαριτωμένους.
Ἀλλά ὁ λόγος τοῦ Ψαλμωδοῦ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πού σᾶς ἀνέφερα, μαζί
μέ τήν ταπείνωση ὁμιλεῖ καί γιά «κόπο». «Ἴδε τήν ταπείνωσίν μου καί τόν κόπον
μου – λέγει – καί ἄφες πάσας τάς ἁμαρτίας μου». Ποιός εἶναι αὐτός ὁ «κόπος»
γιά τόν Θεό, χριστιανοί μου; «Κόπος» γιά τόν Θεό εἶναι ὁ κόπος τῆς ἀσκήσεως.
Τό νά νηστεύουμε, γιά παράδειγμα, τίς ἡμέρες πού ἡ Ἐκκλησία μας καθόρισε
γιά νηστήσιμες. Τό νά κάνουμε, ὅσοι μποροῦμε, γονυκλισίες καί ἀγρυπνίες, ὅπως
αὐτά τά βλέπουμε στά ἱερά Συναξάρια ὅτι τά ἔκαναν συχνά οἱ Ἅγιοι. Ἀλλά κόπος
γιά τόν Θεό εἶναι καί ὁ κόπος τῆς ἀγάπης μας ὑπέρ τῶν πτωχῶν καί πονεμένων
ἀδελφῶν μας. Γιατί τόν Θεό Τόν βρίσκουμε στό πρόσωπο αὐτῶν τῶν «ἐλαχίστων» παιδιῶν τοῦ Θεοῦ. Πραγματικά, ἀδελφοί μου, δέν εἶναι κόπος θαυμαστός
καί εὐλογημένος τό νά μαγειρεύει κάποια γιά μία φτωχή καί ἐγκαταλειμμένη
γιαγιούλα; Δέν εἶναι μεγάλη προσφορά τό νά πάει νά συγυρίσει τό σπίτι μιᾶς τέτοιας γιαγιᾶς καί νά τῆς κάνει συντροφιά στήν θλιμμένη μοναξιά της; Ναί, εἶναι
μεγάλη προσφορά αὐτό καί ὁ κόπος τῆς προσφορᾶς αὐτῆς ὑπολογίζεται πολύ
ἀπό τόν Θεό γι᾽ αὐτόν καί γι᾽ αὐτήν πού τόν κάνει. Θά τό βρεῖ ἡ ψυχή τους τήν
Ἡμέρα τῆς Κρίσεως.
4. Ὁ Θεός, ἀδελφοί μου, δέν ζητάει πολλά πράγματα ἀπό ᾽μᾶς, γιατί ξέρει ὅτι
δέν θά τά πετύχουμε. Οὔτε βέβαια ζητάει ἀπό μᾶς ὁ Θεός ἀκατόρθωτα πράγματα. Δέν μᾶς διατάσσει δηλαδή νά εἴμαστε ἀναμάρτητοι, διότι «οὐκ ἔστιν
ἄνθρωπος ἐπί τῆς γῆς καί οὐχ ἁμαρτήσει». Οὔτε πάλι μᾶς λέει ὁ Θεός νά μήν
τρῶμε, γιατί δέν εἶναι δυνατόν νά ζήσουμε χωρίς νά φᾶμε. Ὁ Θεός, στό βιβλίο
Του, πού λέγεται Ἁγία Γραφή, μᾶς λέει νά ζοῦμε σωστά κατά τίς ἀνάγκες μας,
ἀλλά νά εἴμαστε ταπεινοί καί νά κοπιάζουμε στό νά ἀρέσουμε στόν Θεό καί στό
νά βοηθοῦμε τούς ἀδελφούς μας.
5. Ἀλλά ἐμεῖς, χριστιανοί μου, ἀντίθετα ἀπ᾽ ὅ,τι μᾶς λέει ὁ Θεός φερόμαστε
ὑπερήφανα καί αὐταρχικά στούς ἄλλους καί παθαίνουμε ὑπερκόπωση γιά ἔργα
μάταια, πού σβήνονται καί χάνονται, καί δέν καταβάλλουμε καθόλου, μά καθόλου
κόπο δέν καταβάλλουμε γιά τόν Θεό καί γιά τούς πτωχούς ἀδελφούς μας.
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Ἄς βάλουμε μιά καινούργια ἀρχή ἀπ᾽ αὐτή τήν στιγμή, ἄς τό προσπαθήσουμε
μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί θά τό πετύχουμε. Ἄς ἀρχίσουμε νά νοιαζόμαστε γιά
τήν ψυχή μας. Τά χρόνια περνοῦν. Καί ἄς σκεφτοῦμε ὅτι τήν Ἡμέρα τῆς Κρίσεως θά δώσουμε ὅλοι μας λόγο στόν Θεό γιά ὅ,τι πράξαμε καί γιά ὅ,τι εἴπαμε.
Ἄς ἐφαρμόσουμε αὐτά τά δυό πού εἴπαμε σήμερα: Τό νά εἴμαστε ταπεινοί καί τό
νά κάνουμε ἔργα ἀγάπης γιά τόν Θεό καί τούς ἀδελφούς μας. Ἀλλά ἡ ἀγάπη
ἔχει κόπο. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐπαινεῖ τούς χριστιανούς τῆς Θεσσαλονίκης γιά τέτοιο κόπο ἀγάπης ὑπέρ τῶν ἄλλων ἀδελφῶν τους (βλ. Α´ Θεσ.
1,3). Μέ αὐτά τά δυό, μέ τήν ταπείνωση καί μέ τόν κόπο τῆς ἀγάπης, ὅπως
σύντομα τά εἴπαμε στό σημερινό μας κήρυγμα, μ᾽ αὐτά τά δύο λέω, ἀδελφοί μου,
εὐαρεστοῦμε τόν Θεό. Καί ὁ Θεός θά συγχωρέσει τά ἁμαρτήματά μας, ὅπως τό
εἶπε καί στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ Ψαλμωδός: «Ἴδε τήν ταπείνωσίν μου καί τόν
κόπο μου καί ἄφες πάσας τάς ἁμαρτίας μου». Καί ἄν παρουσιάσουμε αὐτά τά
δύο, ὄχι μόνο θά συγχωρέσει τά ἁμαρτήματά μας ὁ Θεός, ἀλλά καί θά μᾶς ἁγιάσει. Θά μᾶς θεώσει! Γιατί οἱ ἅγιοι Πατέρες μᾶς λέγουν ὅτι ἡ ταπείνωση νικάει
τούς δαίμονες, ἡ δέ ἀγάπη θεώνει τόν ἄνθρωπο!
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, 21 Μαΐου 2010

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,
1. Ἑορτάζουμε τόν ἅγιο Κωνσταντῖνο καί τήν μητέρα του ἁγία Ἑλένη. Δηλαδή γιορτάζουμε τό παιδί καί τήν μάνα μαζί! Εἶναι ὡραῖο αὐτό, χριστιανοί μου.
Νά ἁγιάσει καί ἡ μάνα καί τό παιδί. Γιατί συμβαίνει οἱ γονεῖς νά εἶναι καλοί,
ἀλλά νά μήν εἶναι καλά τά παιδιά. Καί συμβαίνει τό ἀντίθετο πάλι: Νά εἶναι
καλά τά παιδιά, ἀλλά νά μήν ἔχουν καλούς γονεῖς.
2. Ὁ ἅγιος Κωνσταντῖνος ἦταν βασιλιᾶς. Βλέπετε, λοιπόν, χριστιανοί μου, ὅτι
ἡ ἁγιότητα εἶναι ἕνα λουλούδι πού φυτρώνει παντοῦ. Ὄχι μόνο στά Μοναστήρια
καί στά καλύβια, ἀλλά καί στά ἀνάκτορα. Μπορεῖς, ἄνθρωπέ μου, νά ἁγιάσεις
ὁποιοδήποτε ἐπάγγελμα καί ἄν ἔχεις, ἀρκεῖ στό ἐπάγγελμά σου νά εἶσαι τίμιος
καί νά ἀγαπᾶς τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους.
3. Ὅτι ὁ βασιλιᾶς Κωνσταντῖνος εἶναι ἅγιος φαίνεται ἀπό τό ὅτι εἶδε θεοπτία.
Μέρα μεσημέρι ἐρχόμενος ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος μέ τόν στρατό του ἀπό
τήν Γαλλία εἶδε ἕνα φωτεινό Σταυρό μπροστά στόν ἥλιο. Καί κάτω ἀπό τόν
Σταυρό ἦταν ἡ ἐπιγραφή ΕΝ ΤΟΥΤῼ ΝΙΚΑ (δηλαδή, θά νικᾶς μ᾽ αὐτό τό σημεῖο).
Τό ὅραμα αὐτό ἕλκυσε τόν Κωνσταντῖνο στήν ἀληθινή πίστη καί ἔγινε ὁ
πρῶτος χριστιανός αὐτοκράτορας. Τό ὅραμα πάλι αὐτό ἔκανε τόν βασιλιᾶ Κωνσταντῖνο νά ἀγαπήσει πολύ τόν Τίμιο Σταυρό. Γι᾽ αὐτό καί τόν Σταυρό τόν ἔκανε
λάβαρο, μέ τίς λέξεις «ἐν τούτῳ νίκα» καί προχωροῦσε μ᾽ αὐτό τό λάβαρο νικηφόρος στούς ἀγῶνες του. Καί ἐπειδή πάλι ἀγαποῦσε τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ,
γι᾽ αὐτό αὐτός καί ἡ μητέρα του φρόντισαν καί οἱ δυό γιά νά βροῦν στά Ἰεροσόλυμα τόν Τίμιο Σταυρό, πάνω στόν ὁποῖο σταυρώθηκε ὁ Χριστός. Καί ὁ Ἰησοῦς
Χριστός, ἀγαπητοί μου, τούς ἔδωσε τήν χάρη καί τήν χαρά αὐτή νά βροῦν τό
Τίμιο Ξύλο.
Ἐπειδή δέ ὁ ἅγιος Κωνσταντῖνος εἶχε τόση ἀγάπη στόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ,
γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας ἀρχίζει τό τροπάριό του (τό Ἀπολυτίκιό του) μέ
τό Σταυρό λέγοντας «Τοῦ Σταυροῦ Σου τόν τύπον ἐν οὐρανῷ θεασάμενος...».
Και γι᾽ αὐτό πάλι ἡ εἰκόνα τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου τόν παριστάνει μαζί μέ τήν
ἁγία μητέρα του νά κρατοῦν καί οἱ δυό τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ.
4. Σάν αὐτοκράτορας ὁ ἅγιος Κωνσταντῖνος ἀγαποῦσε πολύ τήν Ἐκκλησία
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τοῦ Χριστοῦ. Πρῶτα-πρῶτα μέ διάταγμά του σταμάτησαν οἱ διωγμοί ἐναντίον
τῶν χριστιανῶν. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀπό διωκόμενη πού ἦταν, ἔγινε ἐλεύθερη. Ἔπειτα φρόντιζε νά παταχθοῦν οἱ αἱρετικοί πού τάραζαν τήν Ἐκκλησία,
γι᾽ αὐτό καί συνεκάλεσε τήν Α´ Οἰκουμενική Σύνοδο τό 325 μ.Χ., στήν Νίκαια
τῆς Βιθυνίας. Στήν Σύνοδο αὐτή καταδικάστηκε ὁ αἱρετικός Ἄρειος, πού ἔβριζε
τήν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μας.
5. Ἀπό τούς ἁγίους πού γιορτάζουμε σήμερα ἄς πάρουμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τήν ἀγάπη τους πρός τόν Τίμιο Σταυρό. Νά κάνουμε πάντοτε τόν Σταυρό
μας κανονικά καί μέ σεβασμό. Πάνω μας νά ἔχουμε τόν Σταυρό. Εἶναι ἁμαρτία
αὐτό πού κάνουν μερικοί νεοέλληνες, τό ὅτι ἔχουν πάνω τους γιά στολίδια κάτι
καρδιές, κάτι ἀστέρια, καί δέν ἔχουν γιά σύμβολο καί γιά φυλακτό τους τόν Τίμιο
Σταυρό.
Ὅταν στεφανώνονται δυό, ὁ παπᾶς τούς διαβάζει στόν Γάμο τους μιά εὐχή,
μέ τήν ὁποία τούς εὔχεται νά ἔχουν στήν ζωή τους χαρά, μεγάλη χαρά, σάν
ἐκείνη τήν χαρά «πού εἶχε ἡ μακαρία Ἑλένη, ὅταν βρῆκε τόν Τίμιο Σταυρό»!
Αὐτή τήν χαρά σᾶς εὔχομαι καί ἐγώ, ἀγαπητοί μου. Τήν πορεία τῆς ζωῆς μας
μέ τά τόσα της προβλήματα θά τήν προχωρᾶμε μέ τό λάβαρο τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου, πού ἦταν ὁ Σταυρός μέ τό ΕΝ ΤΟΥΤῼ ΝΙΚΑ!
6. Στό τροπάριο τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου (πού τό λέμε Ἀπολυτίκιο) διαβάζουμε
στό τέλος αὐτή τήν ὡραία φράση: «Βασιλεύουσαν πόλιν τῇ χειρί Σου παρέθετο».
Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ ἅγιος Κωνσταντῖνος τήν πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη
τήν παρέδωσε στόν Θεό. Τήν ἔκανε πόλη Θεοῦ! Καί μιά ὡραία εἰκόνα παριστάνει
τόν ἅγιο Κωνσταντῖνο νά κρατάει στά ὑψωμένα χέρια του τήν Κωνσταντινούπολη
καί νά τήν προσφέρει στόν Θεό. Μακάρι νά μποροῦσα κι ἐγώ, σάν Ἐπίσκοπος,
μαζί μέ τούς ἄρχοντες τοῦ τόπου μας, νά προσφέρουμε ὅλη τήν ἐπαρχία μας, καί
τήν Γορτυνία καί τήν Μεγαλόπολη, στόν Θεό καί στήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό,
τήν Παναγία μας. Τότε θά ζοῦμε ὅλοι μέ ἀγάπη καί χωρίς μίση· θά ζοῦμε εὐτυχισμένοι καί τρισευτυχισμένοι στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ.
Χρόνια πολλά στούς ἑορτάζοντες καί τίς ἑορτάζουσες.
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
χρησιμοποιοῦνται καί γιά ἐκπομπές
στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς ᾽Εκκλησίας
ἑκάστη Τρίτη ὥρα 12.15´ - 1 μ.μ.

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑΪΑΣ
14. Ἡ ἱστορική ἀτμόσφαιρα τοῦ Β´ Μέρους τοῦ βιβλίου τοῦ Ἠσαΐου
Εἴπαμε ὅτι τό βιβλίο τοῦ προφήτου Ἠσαΐου, τό ἀποτελούμενο ἀπό 66 κεφάλαια, χωρίζεται σέ δύο μεγάλα μέρη. Τό Α´ Μέρος τό ἀποτελοῦν τά 39 πρῶτα
κεφάλαια, στά ὁποῖα ὁ προφήτης ἐλέγχει τόν λαό γιά τήν ἀποστασία του ἀπό
τόν Θεό καί τοῦ προφητεύει τήν καταστροφή του, ἄν δέν μετανοήσει. Στά ὑπόλοιπα κεφάλαια τοῦ βιβλίου, ἀπό τό κεφ. 40 καί ἑξῆς, φαίνεται ὅτι ἔχει πραγματοποιηθεῖ ἡ προαπειληθεῖσα αὐτή καταστροφή καί ὅτι πλεῖστο μέρος τοῦ λαοῦ
ἔχει ὁδηγηθεῖ αἰχμάλωτο στήν Βαβυλώνα. Βλέποντας ὡς προφήτης ὁ Ἠσαΐας
τήν μέλλουσα συμφορά τοῦ λαοῦ, τήν ὁποία καί εἶχε προφητεύσει, γίνεται τώρα
παρήγορος στόν λαό καί προφητεύει τήν λήξη τῆς αἰχμαλωσίας καί τήν ἐπιστροφή του στήν πάτρια γῆ. Ἄλλη λοιπόν εἶναι ἡ ἀτμόσφαιρα τοῦ Α´ μέρους τοῦ
βιβλίου τοῦ προφήτου καί ἄλλη ἡ ἀτμόσφαιρα τοῦ Β´ μέρους. Ἀπό τήν ἀρχή τῆς
μελέτης μας εἴχαμε πεῖ ὅτι τό Α´ Μέρος εἶναι ἀπειλητικό καί ἐλεγκτικό καί τό
Β´Μέρος εἶναι παραμυθητικό καί παρηγορητικό.
Θά ἤθελα νά γράψω πιό συγκεκριμένα τήν κατάσταση πού προϋποθέτει τό Β´
Μέρος τοῦ βιβλίου τοῦ προφήτου, τό ὁποῖο μελετοῦμε τώρα.
1. Τό ἔτος 597 π.Χ. μεγάλο μέρος τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ, πού ἀποτελεῖτο ἰδιαίτερα ἀπό τούς ἄρχοντες, ὁδηγήθηκε αἰχμάλωτο στήν Βαβυλώνα. Μεταξύ αὐτῶν
ἦταν καί ὁ βασιλιᾶς Ἰεχονίας, τόν ὁποῖον οἱ Βαβυλώνιοι ἐφυλάκισαν (βλ. Δ´ Βασ.
24,13.15. Β´ Παραλ. 36,9-10).
Τό 586 π.Χ., τότε πού ἔγινε ἡ θλιβερή ἅλωση τῆς Ἰερουσαλήμ, ἕνα μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ λαοῦ, ἀποτελούμενο τώρα ἀπό κατώτερες κοινωνικές τάξεις,
ὁδηγήθηκε καί αὐτό αἰχμάλωτο στήν Βαβυλώνα (Δ´ Βασ. 24,14 ἑξ.,Ἰεζ. 24,1).
Γιά τούς αἰχμαλωτισθέντες Ἰουδαίους, καί κατά τήν πρώτη καί κατά τήν δεύτερη αἰχμαλωσία, εὐτύχημα ἦταν ὅτι αὐτοί δέν διεσπάρησαν στήν Βαβυλώνια
χώρα, πράγμα πού θά τούς ἔκανε νά ἀφομοιωθοῦν μέ τούς Βαβυλωνίους, ἀλλά
παρέμειναν ὅλοι μαζί ὁμαδικῶς συγκεντρωμένοι κάπου στήν Βαβυλώνια γῆ.
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Ἀσφαλῶς, τά πρῶτα χρόνια τῆς αἰχμαλωσίας θά ἦταν σκληρά γιά τούς Ἰουδαίους, οἱ ὁποῖοι ἀπό τό πάτριο ἔδαφος μεταφυτεύτηκαν σέ ἐχθρικό λαό, σέ λαό πού
διέφερε κατά τήν θρησκεία, τήν γλώσσα, τά ἤθη καί τά ἔθιμα. Πρέπει δέ νά ὑποθέσουμε ὅτι μαζί μέ τόν βασιλέα Ἰεχονία καί πολλοί πάλι ἄρχοντες, συνεργάτες
τοῦ βασιλέως πού ἀσκοῦσαν ἐπίδραση στόν λαό, θά ἦταν καί αὐτοί φυλακισμένοι.
Οἱ πιό φτωχοί ἀπό τόν λαό ὑπέφεραν πολύ, γιατί, κατά τήν μαρτυρία τοῦ προφήτη
Ἰεζεκιήλ (4,10), στεροῦνταν τά μέσα τῆς συντηρήσεώς τους καί κατοικοῦσαν
σέ ἐλεεινά καταφύγια καί σπήλαια τῆς γῆς (Ἠσ. 51,23 ἑξ.).
Μετά τήν παρέλευση ὅμως τῶν πρώτων ἡμερῶν, οἱ ὅροι τῆς διαβιώσεως ἄρχισαν νά βελτιώνονται κατά πολύ. Θά πρέπει ὡς βέβαιο νά τό ὑποθέσουμε ὅτι οἱ
πλούσιοι αἰχμάλωτοι Ἰουδαῖοι μέ τό ζωηρό ἐμπορικό τους πνεῦμα πέτυχαν πολύ
γρήγορα νά ἀποβοῦν παράγοντες τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς τῆς Βαβυλώνας καί μάλιστα θά ἀνέλαβαν καί δημόσια ὑπουργήματα. Ἀπό τόν Ἰερεμία μαθαίνουμε ὅτι
οἱ αἰχμάλωτοι Ἰουδαῖοι μποροῦσαν νά ἔχουν ἰδιοκτησία καί μάλιστα ὁ ἴδιος ὁ προφήτης τούς προτρέπει νά οἰκοδομήσουν οἰκίες καί νά καλλιεργήσουν ἀγρούς. Αὐτή
τήν οἰκονομική εὐχέρεια πού ἀνέπτυξαν οἱ αἰχμάλωτοι Ἰουδαῖοι, μαρτυρεῖ καί τό
γεγονός ὅτι αὐτοί μποροῦσαν νά ἀποστέλλουν δωρεές στήν Ἰερουσαλήμ κατά τά
πρῶτα ἔτη τῆς ἐπανόδου ἀπό τήν αἰχμαλωσία (Ζαχ. 6,10 ἑξ. Β´ Ἔσδρ. 8,25.
Νεεμ. 7,96). Ἀκόμη οἱ αἰχμάλωτοι Ἰουδαῖοι στήν Βαβυλώνα κατόρθωσαν νά
ἀποκτήσουν καί κάποια διοικητική αὐτοτέλεια, γιατί ἐπικεφαλῆς τους παρουσιάζονται «οἱ πρεσβύτεροι» (Ἰερ. 36,1. Ἰεζ. 8,1. 14,1. 20,1), χωρίς νά γνωρίζουμε ἀκριβῶς ποιά δικαιοδοσία εἶχαν αὐτοί. Τέλος, γνωρίζουμε ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι
τῆς Βαβυλῶνος ἦταν ἐλεύθεροι νά συγκεντρώνονται κατ᾽ ἰδίαν (Ἰεζ. 8,1. 20,1),
ἀλλά καί δημοσίως γιά νά τελέσουν τήν λατρεία τους (Ψαλμ. 136), καί μάλιστα
εἶχαν τήν εὐχέρεια νά προβαίνουν καί σέ προσηλυτισμό (Ἰεζ. 14,7). Ὅπως δέ
φαίνεται ἀπό μερικά χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἦταν στενή ἡ ἐπικοινωνία
τῶν αἰχμαλώτων μέ τούς ἐναπομείναντες στήν Παλαιστίνη Ἰουδαίους, ἐπικοινωνία εἴτε μέ ἐπιστολές εἴτε καί μέ ἀπεσταλμένους.
2. Σχετικά μέ τήν θρησκευτικότητα τῶν αἰχμαλώτων Ἰουδαίων στήν Βαβυλώνα ἔχουμε νά ποῦμε ὅτι ἕνα μέρος τοῦ λαοῦ, πού εἶχε ἐπιπόλαια τήν πίστη
στόν Θεό τῶν πατέρων τους, ἀλλά καί ἀδύνατη ἐθνική συνείδηση ἐξέπεσε στήν
εἰδωλολατρία (Ἰεζ. 14,1 ἑξ.) καί δέν διατηροῦσε κανένα σύνδεσμο μέ τήν πάτρια
χώρα. Αὐτό δέν πρέπει νά μᾶς ἐκπλήσσει, γιατί σέ ἕνα πλῆθος λαοῦ πού πέρασε
ἀπό μιά τόσο φοβερή δοκιμασία, ἀδύνατο νά μήν εὑρίσκονταν ἄνθρωποι πού νά
λύγιζαν ἀπό τά θλιβερά γεγονότα. Αὐτοί ὅμως δέν φαίνεται νά εἶναι πολλοί. Ἡ
μεγάλη μάζα τῶν αἰχμαλώτων παρέμεινε πιστή στόν Θεό τῶν πατέρων τους καί
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φλεγόταν πάντοτε ἀπό τόν πόθο νά ἐπανέλθουν στήν πάτρια γῆ. Πρέπει νά μᾶς
κάνει μεγάλη ἐντύπωση ὅτι, παρά τήν μεγάλη συμφορά, ὁ λαός ποτέ δέν ἔχασε
τήν ἐλπίδα του νά ἐπανέλθει στήν Παλαιστίνη καί νά ἀνοικοδομήσει τόν Ναό,
μέσα στόν ὁποῖο θά ψάλει τά περίφημα ἄσματα τῆς Σιών, τά ὁποῖα τώρα δέν
τολμᾶ νά τά ψάλει, γιατί βρίσκεται σέ ἐθνική χώρα (βλ. Ψαλμ. 136). Τήν καταστροφή πού συνέβη οἱ Ἰουδαῖοι δέν τήν ἑρμήνευαν ὡς ἀδυναμία τάχα τοῦ Θεοῦ
τους ἀπέναντι τοῦ θεοῦ τῶν Βαβυλωνίων Μαρντούκ, ἀλλά τήν ἐξελάμβαναν ὡς
τιμωρία γιά τά ὅσα ἔπραξαν, ὡς μέσον παιδαγωγικό γιά τόν σωφρονισμό τους,
ὥστε ἀναγεννώμενοι ἐσωτερικά νά ἐλπίζουν σέ ἕνα αἰσιώτερο μέλλον (Ἰεζ. 20,39
ἑξ.). Ἡ ἐλπίδα γιά τήν ἐπάνοδο ἀπό τήν αἰχμαλωσία συγκρατοῦσε τούς αἰχμαλώτους Ἰουδαίους καί οἱ ταλαιπωρίες τῆς δουλείας τους τούς ἐξάγνισαν, ὥστε
ὅταν ἦρθε ὁ κατάλληλος καιρός, ἀναγεννήθηκε ἀπό αὐτούς μέ ἕνα νέο πνεῦμα ὁ
Ἰουδαϊσμός.
3. Ὁ πόθος τῆς ἐπανόδου στήν Παλαιστίνη ἦταν πάντοτε ζωηρός στούς αἰχμαλώτους Ἰουδαίους καί τόν ἐνίσχυαν μάλιστα οἱ προφῆτες Ἰερεμίας καί Ἰεζεκιήλ.
Ἀλλά τόν πόθο αὐτό τόν ὑπεδαύλιζαν κατά ἐπικίνδυνο τρόπο οἱ δημαγωγοί ψευδοπροφῆτες, οἱ ὁποῖοι, χωρίς νά ἔχουν στά χέρια τους κανένα βασικό στοιχεῖο,
κήρυτταν ὅτι σύντομα θά συμβεῖ ἡ πτώση τῆς Βαβυλώνας καί ὁ φυλακισμένος
βασιλεύς Ἰεχονίας θά ἐπιστρέψει στά Ἰεροσόλυμα (Ἰερ. 36,21). Τό κήρυγμα
αὐτό τῶν ψευδοπροφητῶν, ἐναντίον τῶν ὁποίων ὁ προφήτης Ἰερεμίας ἔκανε σφοδρό ἀγώνα (36,1 ἑξ.), ἦταν ἄκρως ἐπικίνδυνο γιά τούς αἰχμαλώτους, γιατί διήγειρε τήν ἔχθρα τῶν Βαβυλωνίων ἐναντίον τῶν Ἰουδαίων. Μάλιστα, κατά σαφῆ
μαρτυρία, οἱ Βαβυλώνιοι θανάτωσαν μερικούς Ἰουδαίους διά πυρός (Ἰερ. 36,22:
«... ὡς Σεδεκίαν ἐποίησε καί ὡς Ἀχιάβ, οὕς ἀπετηγάνισε βασιλεύς Βαβυλῶνος
ἐν πυρί»).
4. Ἀλλά τίς προσδοκίες τοῦ λαοῦ περί ἀπελευθερώσεως καί ἐπιστροφῆς στήν
πάτρια γῆ ἦρθαν νά ἐνισχύσουν τά ἀπό τοῦ ἔτους 562 π.Χ. καί ἔπειτα ἐξελισσόμενα γεγονότα, τά ὁποῖα δημιούργησαν πραγματικά στούς αἰχμαλώτους μιά
ἐνθουσιαστική ἀτμόσφαιρα, ὥστε ὅλοι νά ἐλπίζουν πλέον ὅτι ἡ στιγμή τῆς λυτρώσεως τοῦ Ἰούδα ἔφθασε. Τό 562 π.Χ. ἀπέθανε ὁ τελευταῖος μεγάλος βασιλιᾶς
τῆς Βαβυλῶνος, ὁ Ναβουχοδονόσορ, ὁ δέ διάδοχος υἱός του Εὐιαλμαρωδέκ (Ἑβρ.
«Ἀβιλ-Μαρντούκ») ἀπελευθέρωσε ἀπό τήν φυλακή τόν βασιλέα Ἰεχονία καί τοῦ
ἀπέδωσε τιμητική θέση στόν οἶκο του (Δ´ Βασ. 25,27 ἑξ.). Ἡ πράξη αὐτή τοῦ
νέου βασιλιᾶ τῆς Βαβυλῶνος ἐσήμαινε ἀσφαλῶς μεταβολή τῆς στάσεως τῶν Βαβυλωνίων πρός τούς αἰχμαλώτους καί στερέωσε τίς προσδοκίες τους περί λυτρώσεως. Ἀλλά καί νέα πολιτικά γεγονότα δυνάμωσαν τίς ζωηρές ἐλπίδες τῶν
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αἰχμαλώτων Ἰουδαίων καί δημιούργησαν σ᾽ αὐτούς μεγαλύτερη ἐνθουσιαστική
ἀτμόσφαιρα. Τό 550 π.Χ. ὁ βασιλιᾶς τῶν Περσῶν Κῦρος κατέλυσε τό κράτος
τῶν Μήδων καί παρουσιάζεται ὡς ὁ μελλοντικός κυρίαρχος τῆς Ἀνατολῆς. Ἀφοῦ
δέ ὁ Κῦρος τό 546 π.Χ. ἐνίκησε τόν Κροῖσο καί κατέλυσε τό Λυδικό κράτος καί
ἔγινε κυρίαρχος τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, δέν μένει πλέον καμμία ἀμφιβολία ὅτι θά καταλύσει καί τό Βαβυλωνιακό κράτος. Ὅλοι οἱ λαοί παρακολουθοῦν μέ μεγάλη
προσοχή καί φόβο τήν ραγδαία ἄνοδο τοῦ Κύρου, τήν δέ δύναμή του φοβοῦνται
ἀκόμη καί τά πλέον μακρυνά νησιά (Ἠσ. 41,5). Τά μεγάλα αὐτά γεγονότα δημιουργοῦν ἀφάνταστο ἐνθουσιασμό στούς Ἰουδαίους αἰχμαλώτους, οἱ ὁποῖοι εἶναι
πιά πεπεισμένοι ὅτι ἦλθε ἡ ὥρα νά ἐπανέλθουν στήν πατρίδα τους, τήν Παλαιστίνη.1
Αὐτήν τήν παραπάνω κατάσταση, ὅπως συντόμως τήν παρουσιάσαμε, προϋποθέτουν τά κεφάλαια 40 καί ἑξῆς τοῦ βιβλίου τοῦ προφήτου Ἠσαΐου, πού προφητεύουν σύντομη τήν λύτρωση τοῦ Ἰούδα. Πραγματικά ὁ βασιλιᾶς Κῦρος, ἀφοῦ
κατέλυσε τό 538 τό Βαβυλωνιακό κράτος, ἐξέδωσε διάταγμα νά ἐπιστρέψουν οἱ
αἰχμάλωτοι Ἰουδαῖοι στήν Παλαιστίνη, νά ἀνοικοδομήσουν τόν Ναό τῆς Ἰερουσαλήμ καί νά ἐπιστραφοῦν τά διαρπαγέντα σκεύη τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ (βλ. Β´ Παραλ.
36,22 ἑξ. Β´ Ἔσδρ. 1,1 ἑξ. Πρβλ. καί 6,1 ἑξ.). Μέγα τμῆμα τοῦ αἰχμάλωτου
ἰουδαϊκοῦ λαοῦ ἐπέστρεψε στήν Παλαιστίνη, πολλοί ὅμως παρέμειναν στήν Βαβυλώνα.

1. Βλ. Βλ. Β. Βέλλα, Θρησκευτικαί Προσωπικότητες,2 τόμ. Α´, σελ. 271-274.
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ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
χρησιμοποιοῦνται καί γιά ἐκπομπές
στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς ᾽Εκκλησίας
ἑκάστη Τρίτη ὥρα 12.15´ - 1 μ.μ.

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑΪΑΣ
15. Ἡ θεολογία τοῦ Β´ Μέρους τοῦ βιβλίου τοῦ Ἠσαΐου
1. Ἀπό τήν ἀρχή τῆς μελέτης μας στό βιβλίο τοῦ προφήτου Ἠσαΐου εἴπαμε
ὅτι καί τό Β´ Μέρος τοῦ βιβλίου ἔχει καί αὐτό Ἠσαΐειο τήν προέλευση. Γιατί ὁ
Ἠσαΐας, ὅπως προφήτευσε τήν αἰχμαλωσία τῶν Ἰουδαίων, μποροῦσε ἀσφαλῶς
νά προφητεύσει καί τήν λύτρωση ἀπό τήν αἰχμαλωσία. Τίς προφητεῖες του λοιπόν
αὐτές περί λυτρώσεως τοῦ Ἰούδα καί τῆς μέ νέο πνεῦμα παλινορθώσεως τοῦ
ἔθνους του καί τίς συνδεόμενες πρός τά γεγονότα αὐτά μεσσιανικές προφητεῖες
του τίς παρέδωσε στόν κύκλο τῶν μαθητῶν του, οἱ ὁποῖοι καί τίς ἐξέδωσαν, ἀφοῦ
πρῶτα θά τίς ὑπομνημάτισαν ἀσφαλῶς μέ τά συμβαίνοντα γεγονότα τῆς ἐποχῆς.
Αὐτό ἀποτελεῖ τό Β´ Μέρος τοῦ βιβλίου τοῦ προφήτου.
Γιά νά νοήσουμε τήν διδασκαλία τοῦ Β´ μέρους τοῦ βιβλίου τοῦ Ἠσαΐου, πού
μελετοῦμε, πρέπει πρῶτα νά συλλάβουμε τήν περί Θεοῦ ἔννοια, πού κυριαρχεῖ
στά κεφάλαια τοῦ τμήματος τοῦ βιβλίου αὐτοῦ. Ἰσχυρό δόγμα τοῦ προφήτου στό
τμῆμα αὐτό τοῦ βιβλίου του ἀποτελεῖ ἡ διδασκαλία ὅτι ἕνας καί μόνο Θεός ὑπάρχει, ὁ Θεός τῶν πατέρων του. Σέ κανέναν ἄλλο προφήτη δέν τονίζεται τόσο
ἰσχυρά ὁ μονοθεϊσμός, ὅσο στόν προφήτη αὐτόν καί γι᾽ αὐτό ἔχει χαρακτηριστεῖ
ὡς ὁ δογματικός καί ἀπολογητής τοῦ Μονοθεϊσμοῦ. Πολύ συχνά τονίζεται μέ
ἔμφαση ὅτι ἕνας καί μόνον Θεός ὑπάρχει καί σάν ἐπωδός ἐπαναλαμβάνονται οἱ
φράσεις:
«Ἐγώ, ἐγώ ὁ Γιαχβέ
καί ἐκτός ἀπό Μένα
δέν ὑπάρχει κανένας ἄλλος Θεός.
Ἐγώ εἶμαι ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος,
ἐκτός ἀπό Μένα δέν ὑπάρχει ἄλλος Θεός»
(Ἠσ. 41,4. 43,10 ἑξ. 45,3 ἑξ. 46,9. 48,12. 49,23).
Ὡς ἀπόδειξη τοῦ Μονοθεϊσμοῦ ὁ προφήτης Ἠσαΐας ἐδῶ χρησιμοποιεῖ πρῶτα
24

τόν ἀρνητικό τρόπο, ζητώντας νά ἀποδείξει ἀπό τήν ἱστορία ὅτι δέν ὑπάρχουν
ἄλλοι Θεοί (Ἠσ. 41,21.29). Γιατί πουθενά στήν ἱστορία δέν φαίνονται Θεοί νά
ἐπεμβαίνουν καί νά βοηθοῦν (Ἠσ. 41,23. 45,20), ἐν ἀντιθέσει πρός τόν μόνον
ὑπάρχοντα Θεό τοῦ Ἰσραήλ, ὁ Ὁποῖος δρᾶ συνεχῶς στήν ἱστορία τῶν ἀνθρώπων.
Ἀλλά ὁ προφήτης ἀποδεικνύει τόν Μονοθεϊσμό καί κατά θετικό τρόπο καί ὡς
ἐπιχείρημά του χρησιμοποιεῖ τήν ἐπαλήθευση τῶν προφητειῶν στήν ἱστορία, τονίζει μάλιστα τήν ἀλήθεια αὐτή ἰσχυρότατα. Πρός τούς θεούς τῶν ἐθνῶν, πού
δέν μποροῦν νά γνωρίζουν τά τοῦ κόσμου πράγματα καί γι᾽ αὐτό δέν μποροῦν νά
τά προφητεύσουν καί ἄρα δέν ὑπάρχουν (Ἠσ. 41,22 ἑξ. 43,9. 44,7. 45,21.
48,14), ὁ προφήτης ἀντιπαραθέτει τόν προφητεύοντα Θεό τοῦ Ἰσραήλ. Καί ἀπό
τήν ἐκπλήρωση λοιπόν τῶν προφητειῶν Του παίρνει ὁ προφήτης τήν θετική ἀπόδειξη ὅτι ὑπάρχει ἕνας καί μόνον Θεός, ὁ Γιαχβέ (Ἠσ. 41,21 ἑξ. 42,9.12. 44,7.
45,21). Πρώτη φορά ἐδῶ τονίζεται τόσο δυνατά ἡ ἀπόδειξη ἀπό τήν προφητεία.
2. Τόν μόνον αὐτόν ὑπάρχοντα Θεό ὁ προφήτης μας τόν ἀποκαλεῖ «Ἅγιο»
(Ἠσ. 41,14.16.20. 43,3.14.15. 45,11. 47,4. 48,17 κ.λπ.), ὅπως ἔτσι εἴδαμε
τήν ὀνομασία τοῦ Θεοῦ καί στό Α´ Μέρος τοῦ βιβλίου. Τόν παριστάνει δέ τό Β´
Μέρος τοῦ βιβλίου τόν Θεό ὡς ἀπόλυτο κύριο τῆς φύσεως καί τῆς ἱστορίας, γιατί
αὐτή πραγματικά, ὅπως ἔχουμε ἤδη μάθει, εἶναι ἡ ἔννοια τῆς λέξεως «Ἅγιος»,
ἀποδιδομένη στόν Θεό. Ὁλόκληρη ἡ φύση παρουσιάζεται νά εἶναι ὑποτεταγμένη
στόν Θεό καί τονίζεται μέ ζωηρές ἐκφράσεις ἡ ἀπόλυτη δεσποτεία τοῦ Θεοῦ στήν
φύση (Ἠσ. 40,12 ἑξ. 45,12.18. 50,2-3 κ.λπ.), γιατί Αὐτός εἶναι πού δημιούργησε τό σύμπαν καί μπορεῖ νά μεταβάλει καί τήν ἔρημο σέ παράδεισο (Ἠσ.
41,18. 50,2. 51,10). Ἡ πίστη τοῦ προφήτου Ἠσαΐου στήν παντοδυναμία τοῦ
Θεοῦ στό Β´ αὐτό Μέρος τοῦ βιβλίου του εἶναι ἀπεριόριστη, καί τό βλέπουμε
αὐτό νά λέγεται σέ πολλά χωρία, ὥστε μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὅλο αὐτό τό Β´
Μέρος τοῦ βιβλίου ἀποτελεῖ ἕναν ὑπέροχο ὕμνο τῆς θείας δυνάμεως, στόν ὁποῖον
ὕμνο μετέχει ὁλόκληρη ἡ ἔμψυχη καί ἄψυχη φύση (Ἠσ. 43,20). Στήν πίστη
αὐτή ὁ προφήτης μας πλέκει μέ ἐπιγραμματικό τρόπο τό ἑξῆς ὡραῖο ἐγκώμιο:
«Ὅσοι πιστεύουν στόν Θεό
θά ἀποκτήσουν νέα δύναμη,
θά ἀποκτήσουν φτερά ὅπως ὁ ἀετός,
θά τρέχουν, ἀλλά δέν θά κουράζονται,
θά βαδίζουν ἀλλά δέν θά ἐξαντλοῦνται» (Ἠσ. 40,31)
Σέ κανέναν ἄλλο προφήτη δέν τονίζεται τόσο ἰσχυρά ἡ ἀπό τόν Θεό δημιουργία
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τοῦ κόσμου, γιατί ἀκριβῶς ὁ προφήτης Ἠσαΐας ἐδῶ θέλει νά παραστήσει τήν
παντοδυναμία τοῦ Ἁγίου Θεοῦ καί τήν παντοδυναμία αὐτή τήν διαβλέπει κυρίως
στήν δημιουργία τοῦ κόσμου (Ἠσ. 40,26. 42,5. 44,24. 45,7 κ.λπ.).
Ὅμως, ὄχι μόνο ἡ φύση, ἀλλά καί ἡ ἱστορία εἶναι στά χέρια τοῦ Θεοῦ, τοῦ
Ὁποίου ἡ δύναμη ἐκτείνεται σέ ὅλα τά ἔθνη (Ἠσ. 40,10 ἑξ. 41,1 ἑξ. 43,13.17
κ.λπ.) καί κανείς δέν δύναται νά ἀντισταθεῖ στίς βουλές Του. «Ὅ,τι κάνω ποιός
μπορεῖ νά τό ἀνατρέψει;», λέγει ὁ Θεός (Ἠσ. 43,13. Πρβλ. καί 46,11). Ἔτσι
ὁ Θεός κηρύσσεται ὡς παγκόσμιος (Ἠσ. 54,5) καί μέ τήν ἔννοια τῆς παγκοσμιότητος τοῦ Θεοῦ ἡ ἱστορία τῶν ἀνθρώπων προσλαμβάνει ἑνότητα.
3. Ὁ Θεός ὡς «Ἅγιος», Κύριος δηλαδή τῆς φύσεως καί τῆς ἱστορίας, εἶναι
διάφορος τοῦ κόσμου, γιατί εἶναι πνεῦμα (Ἠσ. 40,18. 44,9 ἑξ.), γιατί εἶναι
αἰώνιος (Ἠσ. 40,28. 43,13. 44,6), ἀνεξιχνίαστος (Ἠσ. 40,13.28. 45,15. 55,8
ἑξ.) καί ἀληθινός (Ἠσ. 45,19). Ἔτσι ὁ Θεός εἶναι ἀσύγκριτος:
40,17 «Τά πάντα εἶναι μηδέν ἐνώπιόν Του,
εἶναι σάν νά μήν ὑπάρχουν, μηδαμινά λογίζονται σ᾽ Αὐτόν.
18 Μέ ποιόν θέλετε νά παραβάλετε τόν Θεό;
Τί ὅμοιο πρός Αὐτόν μπορεῖτε νά ἀντιπαραθέσετε;»
(Πρβλ. καί Ἠσ. 40,25. 44,7)
Ἐπειδή λοιπόν εἶναι ἀσύγκριτος ὁ Θεός, ὅπως φαίνεται ἀπό τό παραπάνω
χωρίο, ἔχουμε τήν ζωηρή ἀντιπαράθεση τοῦ αἰωνίου αὐτοῦ Θεοῦ καί τοῦ παρερχομένου ἀνθρώπου, τήν ὁποία ὅλως ἰδιαιτέρως θέλει νά ἐξαγγείλει ὁ προφήτης:
40,6 «Μιά φωνή εἶπε· “κήρυξε”!
Καί εἶπα· “τί νά κηρύξω;”
Πᾶσα σάρξ εἶναι χόρτος
καί ὅλη ἡ δόξα της εἶναι σάν τό ἄνθος τοῦ ἀγροῦ.
7 Ὁ χόρτος ξηραίνεται, τό ἄνθος μαραίνεται,
διότι τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ πέρασε ἀπ᾽ αὐτό.
8 Ὁ χόρτος ξηραίνεται, τό ἄνθος μαραίνεται,
ἀλλά ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μένει αἰώνιος».
Ὅλα παρέρχονται, ὅλα εἶναι μάταια καί αἰώνιος εἶναι μόνον ὁ Θεός ὁ παντοδύναμος, ὁ Ἅγιος. Ἡ παράσταση αὐτή τοῦ αἰωνίως ζῶντος Θεοῦ διαχέεται σ᾽
ὁλόκληρο τό Β´ Μέρος τοῦ βιβλίου τοῦ προφήτου Ἠσαΐου.
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Αὐτός ὁ Θεός ἔρχεται σέ σχέση μέ τόν κόσμο ἀποκαλυπτόμενος στήν φύση
καί τήν ἱστορία. Στήν ἱστορία ἀποκαλύπτεται στούς ἀνθρώπους διά τοῦ λόγου
τῶν προφητῶν του, ὁ ὁποῖος λόγος Του πάντοτε ἐκπληρώνεται καί ποτέ δέν ἀποτυγχάνει (Ἠσ. 44,26.28) καί παραμένει αἰώνιος.
4. Σκοπός στόν ὁποῖο κατευθύνει ὅλη τήν ἱστορία ὁ Θεός εἶναι ἡ λύτρωση ὅλου
τοῦ κόσμου καί ἡ ἐγκαθίδρυση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ πρός δόξαν Του. Τά πάντα
καταλήγουν στήν δόξα τοῦ Θεοῦ. Ὅλα τά γεγονότα παλαιά καί νέα, παρόντα
καί μέλλοντα καί αὐτή ἡ ἀναμενομένη λύτρωση τοῦ Ἰσραήλ καί ἡ ἔλευση τοῦ
Μεσσίου ἀποσκοποῦν στήν δόξα τοῦ Θεοῦ. Γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ
ὁ Θεός ἐξέλεξε τόν Ἰσραήλ, ὥστε νά ἑτοιμάσει δι᾽ αὐτοῦ τήν ὁδό τῆς σωτηρίας
γιά ὅλα τά ἔθνη. Στό τμῆμα τοῦ βιβλίου πού μελετοῦμε ὁ προφήτης τονίζει πολύ
τήν κλήση τοῦ Ἰσραήλ, γιά νά ὑπογραμμίσει δυνατά σ᾽ αὐτόν τό μεγάλο καθῆκον
του στά ἔθνη, πού πρέπει νά τούς ἑτοιμάσει τόν δρόμο γιά τόν Θεό. Αὐτή πραγματικά εἶναι ἡ σημασία τῆς κλήσης τοῦ Ἰσραήλ, δέν τονιζόταν ὅμως παλαιότερα
ἡ σημασία αὐτή, ὅπως τονίζεται ἐδῶ ἀπό τόν προφήτη Ἠσαΐα στό Β´ αὐτό
Μέρος τοῦ βιβλίου. Γι᾽ αὐτό, ἐπειδή δηλαδή δέν τονιζόταν ἡ ὀρθή σημασία τῆς
κλήσης τοῦ Ἰσραήλ, καί λόγω τῶν ἐθνικῶν τάσεων, πού ἄρχισαν νά ἀναφαίνονται
στό Ἰσραήλ, κινδύνευε ὁ μέν Θεός νά περιοριστεῖ στά ἐθνικά ἰσραηλιτικά ὅρια,
ἀποβάλλοντας τόν παγκόσμιο χαρακτήρα Του, ἡ δέ ἱστορία κινδύνευε νά χάσει
τόν βαθύτερό της χαρακτήρα, ὡς παγκόσμια ἱστορία καί νά περιστρέφεται μόνο
γύρω ἀπό τό Ἰσραήλ μέ μόνο σκοπό τήν ἀποκατάστασή του. Στήν συνέχεια κινδύνευε καί αὐτή ἡ κλήση τοῦ Ἰσραήλ νά λάβει διαφορετικό χαρακτήρα, νά κλειστεῖ δηλαδή ἡ θύρα πρός τά ἔθνη καί ὁ Μεσσίας νά προσλάβει πολιτική σημασία,
θεωρούμενος ὅτι ἔρχεται νά ἐγκαθιδρύσει μιά ἐπίγεια ἰσραηλιτική βασιλεία. Τό
εὐρύ ὅμως πνεῦμα τοῦ προφήτου Ἠσαΐου ἔδωσε τήν ὀρθή ἑρμηνεία γιά τήν κλήση
τοῦ Ἰσραήλ καί ἀπομάκρυνε τούς κινδύνους πού ἐνέκλειε ἡ παρερμηνεία της ἀπό
τούς ἐθνικιστές Ἰουδαίους. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι καί ὁ προφήτης μας, σάν Ἰουδαῖος
καί αὐτός, τονίζει μέ ὑπερηφάνεια τήν κλήση τοῦ Ἰσραήλ, δέν παρασύρεται ὅμως
ὁ ἴδιος ἀπό τά ἐθνικά συναισθήματα, ἀλλά ὁρμᾶται ἀπό τήν παγκοσμιότητα τοῦ
Θεοῦ καί τό θεῖο σχέδιο γιά τήν παγκόσμια λύτρωση. Γι᾽ αὐτό τήν μέν ἀποκατάσταση τοῦ Ἰούδα ἐκλαμβάνει σάν σταθμό μόνο γιά τήν μετέπειτα ἐξέλιξη τῶν
πραγμάτων, γιά νά μπορέσει δηλαδή ὁ Ἰσραήλ νά ἐπιτελέσει τόν ἀπό τήν κλήση
του ἐπιβαλλόμενο προορισμό του· τήν δέ ἰσραηλιτική ἱστορία ἐκλαμβάνει ὁ προφήτης ὡς τμῆμα μόνον τῆς παγκόσμιας ἱστορίας, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στήν λύτρωση
ὅλου τοῦ κόσμου διά τοῦ Μεσσίου καί στήν ἐγκαθίδρυση τῆς παγκόσμιας Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, καί ἡ ἀποκατάσταση τοῦ Ἰούδα καί ὁ ἐρχομός τοῦ Μεσ27

σίου λαμβάνουν ὁρισμένη θέση στό διάγραμμα τῆς τόσο βαθειᾶς του διδασκαλίας,
ἡ ὁποία εἶναι κατ᾽ ἐξοχήν θεοκεντρική, γιατί ὅλα γίνονται καί ὅλα καταλήγουν
στήν δόξα τοῦ Θεοῦ.
5. Μέ τίς βάσεις καί τίς ἀρχές αὐτές ξεκινώντας ὁ προφήτης βλέπει θεολογικά
τά ἐξελισσόμενα γεγονότα, τά σχετικά μέ τό τέλος τῆς βαβυλώνιας αἰχμαλωσίας.
Βλέπει σ᾽ αὐτά νά ἐκπληρώνεται στήν ἱστορία τό θεῖο σχέδιο καί παρηγορεῖ τούς
αἰχμαλώτους Ἰουδαίους, προφητεύοντας σ᾽ αὐτούς τήν κατάλυση τοῦ βαβυλωνιακοῦ κράτους καί τήν ἐπάνοδο στήν Παλαιστίνη. Γι᾽ αὐτό καί τό Β´ αὐτό Μέρος
τοῦ βιβλίου τοῦ προφήτου Ἠσαΐου ἔχει πολύ σωστά ὀνομαστεῖ «βιβλίο τῆς παραμυθίας». Ἤδη οἱ πρῶτες λέξεις τοῦ βιβλίου αὐτοῦ «παρηγορεῖτε, παρηγορεῖτε τόν
λαόν μου» (Ἠσ. 40,1) ἐξαγγέλλουν τόν εὐφρόσυνο χαρακτήρα του. Τήν ἐπάνοδο
ἀπό τήν αἰχμαλωσία παριστάνει ὁ προφήτης ὡς πολύ σύντομη, γιατί ἐκπληρώθηκε
ἤδη ὁ χρόνος τῆς δουλείας, γιατί ἐξαλείφθηκε ἡ ἁμαρτία καί ἀφέθηκε ἡ ἀνομία
καί ὁ Θεός σπλαγχνίστηκε τόν Ἰούδα (Ἠσ. 40,2. 43,25 ἑξ. 44,22 κ.λπ.). Ὁ
προφήτης ἐξαγγέλλει ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ τήν σύντομη αὐτή λύτρωση τοῦ Ἰσραήλ
ἀπό τούς Βαβυλωνίους (Ἠσ. 40,3). Στό τμῆμα αὐτό τοῦ βιβλίου του ὁ Ἠσαΐας
δέν εἶναι προφήτης τῆς καταστροφῆς, δέν εἶναι προάγγελος θλιβερῶν ἡμερῶν, οὔτε
εἶναι ὁ ἐλεγκτής τῶν ἀνομιῶν τοῦ λαοῦ, ἀλλά εἶναι ὁ προφήτης τῆς παρηγορίας,
ὁ ἄγγελος τῆς σωτηρίας. Σάν Ἰουδαῖος πατριώτης ὁ προφήτης μας, μέ παλλομένη
ἀπό χαρά καί ἐνθουσιασμό τήν καρδιά του, στήν ὁποία χαρά συμμετέχει καί αὐτή
ἡ ἄψυχη φύση (Ἠσ. 49,13. 55,12 ἑξ.), ἀναγγέλλει στούς αἰχμαλώτους μέ πανηγυρικούς τόνους καί θαυμάσιες εἰκόνες τήν ἐλευθέρωσή τους ἀπό τήν αἰχμαλωσία καί προτρέπει νά προετοιμάσουν τήν θριαμβευτική ὁδό διά τῆς ἐρήμου, ἀπό
τήν ὁποία θά περάσει ἐν δόξῃ ὁ νικητής Θεός, γιά νά ἐπανέλθει στίς γνώριμες
ἐπάλξεις τῆς Σιών, ἐκεῖ ὅπου ὁλόκληρες γενεές τῶν πατέρων τόν εἶχαν λατρεύσει:
40,1 «Παρηγορεῖτε, παρηγορεῖτε1 τόν λαό μου,
λέγει ὁ Θεός μας.
2 Μιλῆστε στήν καρδιά τῆς Ἰερουσαλήμ,
λαλῆστε σ᾽ αὐτήν,
γιατί τελείωσε ὁ χρόνος τῆς δουλείας της,
ἀφέθηκε ἡ ἁμαρτία της·
1. Ὁ πληθυντικός ἀναφέρεται σέ καθένα πού μπορεῖ νά παρηγορήσει τόν λαό καί ἰδιαίτερα στούς
προφῆτες, πού εἶναι γι᾽ αὐτό τόν σκοπό καλεσμένοι ἀπό τόν Θεό. Ἡ μετάφραση τῶν Ο´ παρενέβαλε
ἐδῶ τούς «ἱερεῖς».
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ἔλαβε διπλάσιο ἀπό τό χέρι τοῦ Γιαχβέ2
γιά ὅλα τά ἁμαρτήματά της.
3 Ἄκου! Κάποιος φωνάζει:3
Ἑτοιμᾶστε στήν ἔρημο τήν ὁδό τοῦ Γιαχβέ,
διανοῖξτε εὐθύ δρόμο στόν Θεό μας.4
4 Κάθε φαράγγι θά γεμίσει
καί κάθε ὄρος καί βουνό θά ἰσοπεδωθεῖ,
οἱ λόφοι θά γίνουν ἐπίπεδοι
καί τά ὄρη θά μεταβληθοῦν σέ πεδιάδα.
Καί τότε θά ἀποκαλυφθεῖ ἡ δόξα τοῦ Γιαχβέ
καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μαζί θά βλέπουν (τά γεγονότα).
Ἀλήθεια! Τό στόμα τοῦ Γιαχβέ εἶπε αὐτά».
Σέ κάποια ἄλλη προφητεία ἡ λύτρωση παριστάνεται τόσο σύντομη, ὥστε ὁ
προφήτης βλέπει νά φθάνει, ἀπό τήν Βαβυλώνα προφανῶς, πάνω στά ἰουδαϊκά
βουνά ὁ ἄγγελος τῆς λυτρώσεως καί νά μεταδίδει τό χαρμόσυνο ἄγγελμα στούς
γρηγοροῦντες φύλακες στήν Σιών:
52,7 Πόσο ὡραῖοι εἶναι ἐπάνω στά βουνά
οἱ πόδες τοῦ εὐαγγελιζομένου,
αὐτοῦ πού ἐξαγγέλλει τήν εἰρήνη,
πού εὐαγγελίζεται τά ἀγαθά,
πού κηρύττει τήν σωτηρία,
πού λέει στήν Σιών:
Ὁ Θεός σου ἐβασίλευσε!
8 Οἱ φύλακές σου φωνάζουν,
2. Διπλάσια δηλαδή τιμωρήθηκε ὁ Ἰσραήλ ἀπό τόν Θεό. Ὁ προφήτης μας θεωρεῖ ὅτι ἡ ἁμαρτία τοῦ
Ἰσραήλ ἐξαλείφθηκε τελείως λόγω τῶν παθημάτων του.
3. Κυρίως «φωνή καλοῦντος». Οἱ Ο´ καί ἡ Βουλγάτα συνέδεσαν τό ἀκολουθοῦν «ἐν τῇ ἐρήμῳ»
ἐσφαλμένως μέ τά προηγούμενα καί ἀνέγνωσαν «φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ». Ἡ ἔννοια ὅμως δέν μεταβάλλεται, διότι ὁ καλῶν φωνάζει πρός τήν ἔρημο. Πιθανῶς ὁ προφήτης ἔχει ὑπ᾽ ὄψιν του ὁρισμένο
πρόσωπο (πρβλ. καί Ματθ. 3,3).
4. Πρόκειται γιά τήν Συριακή ἔρημο ἀπό τήν ὁποία θά περάσουν οἱ ἐπανακάμπτοντες ἀπό τήν αἰχμαλωσία, ἐπικεφαλῆς τῶν ὁποίων θά εἶναι ὁ Θεός. Καί ὅπως γιά τούς ἐπίγειους βασιλεῖς εὐπρεπίζονταν
οἱ δρόμοι, ἀπό τούς ὁποίους θά περνοῦσαν αὐτοί, ἔτσι τώρα πρέπει νά γίνει προκειμένου νά περάσει ἀπό
τήν ἔρημο ὁ Θεός.
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ὅλοι μαζί ἀλαλάζουν,
διότι μέ τά μάτια τους βλέπουν
ὅτι ὁ Θεός ἐπανέρχεται στήν Σιών.
9 Ἀλαλάξτε, εὐφρανθῆτε
ἐρειπωμένα μέρη τῆς Ἰερουσαλήμ,
διότι σπλαγχνίστηκε ὁ Γιαχβέ τόν λαό του,
λύτρωσε τήν Ἰερουσαλήμ.
10 Γύμνωσε ὁ Γιαχβέ τόν ἅγιό Του βραχίονα
μπροστά στά μάτια ὅλων τῶν ἐθνῶν,
ὅλα τά πέρατα τῆς γῆς θά δοῦν
τήν σωτηρία τοῦ Θεοῦ μας».
Γι᾽ αὐτό καί ὁ προφήτης μέ φωνή παλλομένη ἀπό ἀνέκφραστη χαρά προτρέπει
τούς αἰχμαλώτους νά ἀρχίσουν ἤδη νά φεύγουν ἀπό τήν Βαβυλώνα:
48,20 «Ἐξέλθετε ἀπό τήν Βαβυλώνα,
φύγετε ἀπό τήν Χαλδαία,
μέ χαρούμενη φωνή ἀναγγείλατε,
διαλαλῆστε αὐτό,
φωνάξτε μέχρι τά πέρατα τῆς γῆς,
πέστε ὅτι λύτρωσε ὁ Θεός τόν δοῦλο του Ἰακώβ».
Ἀλλά ὁ προφήτης γνωρίζει ἀκόμη ἀκριβέστερα τόν χρόνο τῆς ἐπανόδου ἀπό
τήν αἰχμαλωσία, μάλιστα δέ γνωρίζει καί τό πρόσωπο διά τοῦ ὁποίου θά ἔλθει ἡ
λύτρωσή του. Τήν λύτρωση τῆς αἰχμαλωσίας τῶν Ἰουδαίων τήν περιμένει ὁ προφήτης ἀπό τόν κατονομαζόμενο βασιλέα Κῦρο (Ἠσ. 44,28. 45,1), τόν ὁποῖο
παριστάνει ὡς ὄργανο τοῦ Θεοῦ. Ἀποκαλεῖ μάλιστα αὐτόν «ποιμένα» (Ἠσ.
44,28) καί «χριστόν» τοῦ Θεοῦ (Ἠσ. 45,1), «ἄνδρα τῆς βουλῆς τοῦ Θεοῦ»
(Ἠσ. 46,11), τόν ὁποῖο προόρισε ὁ Θεός νά καταλύσει τό βαβυλωνιακό κράτος
καί νά ἀπελευθερώσει τούς Ἰουδαίους:
45,13 «Ἐγώ (ὁ Θεός) ἐξήγειρα αὐτόν (τόν Κῦρο) μέ δικαιοσύνη
καί ὅλους του τούς δρόμους θά κάνω ἴσιους.
Αὐτός θά οἰκοδομήσει τήν πόλη μου
καί τούς αἰχμαλώτους μου θά ἀπολύσει».
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Δέν εἶναι βέβαια ὁ Κῦρος ὁ Μεσσίας, οὔτε εἶναι ὁ Κῦρος ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος θά
ἐλευθερώσει τόν Ἰούδα, ἀλλά ὁ ἐλευθερωτής τοῦ Ἰούδα εἶναι Αὐτός ὁ Θεός, ὁ
Ὁποῖος μέ ὄργανό Του τόν Κῦρο δρᾶ στήν ἱστορία. Εἶναι δέ τόσο βέβαιος ὁ προφήτης Ἠσαΐας γιά τήν σύντομη πτώση τῆς Βαβυλώνας, ὥστε συνθέτει ἤδη ἕναν
ὡραιότατο ἐπικήδειο θρῆνο γιά τήν πτώση της αὐτή, διακρίνει δέ τόν θρῆνον
αὐτόν μιά λεπτή εἰρωνεία (Ἠσ. 47,1-5). Μετά τήν ἐπάνοδο στήν πάτρια γῆ θά
συγκεντρωθοῦν στήν Ἰερουσαλήμ ἀπό τά πέρατα τῆς γῆς ὅλα τά διασκορπισμένα
μέλη τοῦ Ἰσραήλ:
43,5 «Μή φοβᾶσαι, γιατί ἐγώ εἶμαι μαζί σου.
Ἀπό τήν Ἀνατολή θά φέρω τούς ἀπογόνους σου
καί ἀπό τήν Δύση θά σέ μαζέψω.
στόν Βορρᾶ θά πῶ δῶσε (αὐτούς)
καί στόν Νότο μήν τούς κατακρατήσεις.
Φέρτε τούς υἱούς μου ἀπό μακρυά
καί τίς θυγατέρες μου ἀπό τά ἄκρα τῆς γῆς».
Ὕστερα ἀπό αὐτά θά ἀκολουθήσει ἡ ἀνοικοδόμηση τῆς Ἰερουσαλήμ καί τῶν
τειχῶν της (Ἠσ. 44,26. 45,13. 49,16), ἡ ταχεία ἀνόρθωση καί ἡ λαμπρά της
ἐξέλιξη (Ἠσ. 44,1 ἑξ.) καί ἡ καταπληκτική αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ της (Ἠσ.
44,3 ἑξ. 49,1. 52,2. 54,1 ἑξ.). Ἡ κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπο δέ ἀνορθουμένη ἰουδαϊκή
κοινότητα θά παραμείνει πλέον σέ ἀσφάλεια, γιατί Αὐτός ὁ Θεός θά τήν φρουρεῖ
(Ἠσ. 43,1 ἑξ. 54,11 ἑξ.).
Ἡ ἐπάνοδος ἀπό τήν αἰχμαλωσία σημειώνει κατά τόν προφήτη τήν ἀρχή μιᾶς
νέας περιόδου. Γι᾽ αὐτό καί αὐτός διακηρύττει:
43,18 «Μή θυμᾶστε τά παλιά
καί γιά τά παρελθόντα μήν ἐνδιαφέρεστε.
19 Ἰδού ἐγώ κάτι καινούργιο ἐπιτελῶ».
Ἡ ἐπιστροφή τῶν αἰχμαλώτων ἀπό τήν Βαβυλώνα παριστάνεται στά μάτια
τοῦ προφήτου σάν μιά νέα θαυμαστή ἔξοδος, σάν ἐπανάληψη τῆς ἀρχαίας ἐκείνης
Ἐξόδου ἀπό τήν Αἴγυπτο (Ἠσ. 52,4 ἑξ.). Καί ὅπως τότε τούς ἐξελθόντες ἀπό
τήν Αἴγυπτο Ἰσραηλῖτες τούς ὑποδέχτηκε ἡ ἔρημος τοῦ Σινᾶ, ἔτσι καί τώρα, ἡ
ἔρημος ἑτοιμάζεται νά ὑποδεχτεῖ τούς ἐξερχόμενους ἀπό τήν Βαβυλώνα (Ἠσ.
40,3 ἑξ.). Καί ὅπως τότε παλαιά ὁ Θεός ἀπεξήρανε τήν θάλασσα γιά νά περάσει
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ὁ λαός Του, ἔτσι καί τώρα θά ἀποξηράνει τά ποτάμια καί τά ἕλη, γιά νά περάσει
ὁ λαός Του ἐπιστρέφοντας ἀπό τήν αἰχμαλωσία τῆς Βαβυλώνας (Ἠσ. 50,2.
51,10). Βέβαια, ὅπως σημειώνει ὁ Βέλλας, τά στοιχεῖα αὐτά εἶναι διακοσμητικά
καί δέν συνετελέσθησαν τοιαῦτα θαύματα κατά τήν ἐπάνοδο ἀπό τήν Βαβυλώνα.
Τό οὐσιῶδες ὅμως γιά τόν προφήτη εἶναι ὅτι ἡ ἔξοδος ἀπό τήν Βαβυλώνα εἶναι
ἕνα θαῦμα αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπως θαῦμα ἦταν καί ἡ ἔξοδος ἀπό τήν Αἴγυπτο.
Καί ἄν ὁ προφήτης παρουσιάζει τώρα παλαιά στοιχεῖα, ἀπό τήν ἔξοδο τοῦ Ἰσραήλ
ἀπό τήν Αἴγυπτο, γιά νά παραστήσει τήν ἔξοδο τῶν Ἰουδαίων ἀπό τήν Βαβυλώνα,
αὐτό τό κάνει γιά νά στερεώσει τήν πίστη τῶν αἰχμαλώτων στόν Ζῶντα Θεό,
πού δρᾶ ἔτσι στήν ἱστορία τους.
6. Ἀλλά, ἄν καί ὁ προφήτης προλέγει τήν ἐπάνοδο ἀπό τήν αἰχμαλωσία τῶν
Ἰουδαίων καί τήν σύμπηξή τους σέ μιά ἰουδαϊκή κοινότητα καί ἄν ἔντονα, ὅπως
θά δοῦμε, ὑπογραμμίζει τήν κλήση τοῦ Ἰσραήλ καί τήν σημασία της στήν γενική
ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, ὅμως δέν ὁμιλεῖ γιά πολιτική κυριαρχία τῶν Ἰουδαίων,
ὅπως θά νόμιζε κανείς ἀπό ἕναν πού μιλάει τόσο ζωηρά γιά τά ἐθνικά γεγονότα
τῆς πατρίδος του. Γιατί ἡ ἀποκατάσταση τοῦ Ἰούδα δέν εἶναι γιά τόν προφήτη
μας τό κέντρο τῆς παγκόσμιας ἱστορίας. Γιά τόν ἀληθινό προφήτη τοῦ Θεοῦ
Ἠσαΐα κέντρο τῆς ἱστορίας εἶναι ὄχι ἡ πολιτική κυριαρχία τοῦ Ἰούδα, ἀλλά ἡ
ἐπικράτηση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Καί σ᾽ αὐτόν τόν σκοπό καταλήγει ὅλη ἡ
παγκόσμια ἱστορία. Ἐπειδή λοιπόν ὁ προφήτης μας ἀποδίδει τόσο βαθειά ἔννοια
στήν ἱστορία καί ἐπειδή τόσο εὐρύς εἶναι ὁ ὁρίζοντας τῶν ἰδεῶν του, δέν ἦταν δυνατόν νά ἐκλάβει τήν ἀποκατάσταση τῶν Ἰουδαίων ὡς κέντρο τῆς ἱστορίας, καί
δέν ἦταν πάλι δυνατόν στήν ἀποκατάσταση αὐτή νά δώσει πολιτική χροιά. Τήν
ἀπελευθέρωση τῶν Ἰουδαίων ἀπό τήν Βαβυλώνα τήν θεωρεῖ ὡς μέρος μόνο τῆς
γενικῆς ἱστορίας, ὡς τμῆμα μόνο τοῦ γενικοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἐγκαθίδρυση τῆς Βασιλείας Του σ᾽ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, γι᾽ αὐτό καί ἀποδίδει σ᾽ αὐτήν
θρησκευτική μόνο χροιά. Εὐρύς στήν σκέψη ὁ προφήτης θεωρεῖ τήν ἀπελευθέρωση τῶν Ἰουδαίων ὅτι σημαίνει τήν πνευματική ἀπολύτρωση ὅλων τῶν ἐθνῶν,
πού παριστάνονται νά τήν περιμένουν. Ὁ προφήτης παριστάνει τόν Θεό νά λέει:
51,4 «Ἀκοῦστε με, λαοί,
καί ἀκροαστῆτε με, ἔθνη,
διότι ἀπό Μένα θά προέλθει νόμος
καί διδασκαλία γιά νά εἶναι φῶς γιά τά ἔθνη.
5 Κοντά εἶναι ἡ σωτηρία μου,
ἡ βοήθειά μου φτάνει,
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τόν βραχίονά μου θά γνωρίσουν λαοί,
σέ Μένα ἐλπίζουν νῆσοι».5
Ὅπως στό Ἠσ. 2,2 ἑξ. λέγεται ὅτι τά ἔθνη θά πορεύονται στήν Ἰερουσαλήμ,
σάν σέ θρησκευτικό κέντρο, ἔτσι καί ἐδῶ λέγεται τό ἴδιο. Ἡ νέα ἰουδαϊκή κοινότητα θά εἶναι κοινότητα θρησκευτική. Ὁ ἰουδαϊκός λαός θά εἶναι ὁ ἐκλεκτός τοῦ
Θεοῦ (Ἠσ. 41,20. 43,1. ἑξ. 51,21 κ.λπ.) καί στά χέρια του θά εἶναι γραμμένο:
«Εἶμαι τοῦ Θεοῦ» (Ἠσ. 44,5). Γι᾽ αὐτό καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στόν λαό αὐτό
θά εἶναι σταθερή. Τά βουνά μπορεῖ νά κλονιστοῦν, ἀλλά ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δέν θά
κλονιστεῖ ποτέ (Ἠσ. 54,10). Ἡ ἀποκατάσταση τοῦ Ἰούδα εἶναι μιά μόνο πράξη
τοῦ γενικοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Καί ἡ ἀποκατάσταση
αὐτή πρέπει νά προηγηθεῖ, ὥστε ὁ Ἰσραήλ, ἐκπληρώνοντας τόν σκοπό τῆς κλήσεώς του, τό νά γίνει δηλαδή ἱεραπόστολος στά ἔθνη καί νά γνωρίσει σ᾽ αὐτά τόν
ἀληθινό Θεό τῶν Πατέρων του, νά προπαρασκευάσει τό ἔδαφος γιά τό μεγάλο
γεγονός, πού πρόκειται νά συμβεῖ στήν ἱστορία. Καί τό μεγάλο αὐτό γεγονός
εἶναι ἡ ἔλευση τοῦ Μεσσίου, ὁ Ὁποῖος θά ἐγκαθιδρύσει σέ ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, μέ τέτοια θεολογία ὁ προφήτης μας ἐξέρχεται ἀπό τά στενά ἐθνικά ὅρια, θραύει τά ἐθνικά ἰδανικά τῶν συγχρόνων του
περί πολιτικῆς κυριαρχίας τοῦ Ἰσραήλ καί διαγράφει σ᾽ αὐτόν τό μεγάλο του
καθῆκον καί τήν ὑποχρέωσή του, πού ἀπορρέει ἀπό τήν κλήση του, τήν ἱεραποστολή του δηλαδή στά ἔθνη, γιά νά ἔρθει καί σ᾽ αὐτά ἡ σωτηρία ἀπό τήν ἔλευση
τοῦ Λυτρωτοῦ Μεσσίου.

5. Ἡ γνησιότητα τῶν στίχων τῆς περικοπῆς αὐτῆς δέν ἀναγνωρίζεται ἀπό ὅλους τούς ἑρμηνευτές,
βλ. γιά παράδειγμα J. Fischer, Das Buch Isaias vol II 1939.
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ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
χρησιμοποιοῦνται καί γιά ἐκπομπές
στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς ᾽Εκκλησίας
ἑκάστη Τρίτη ὥρα 12.15´ - 1 μ.μ.

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑΪΑΣ
16. Τό πρόσωπο τοῦ Μεσσίου
1. Ὁ προφήτης Ἠσαΐας φτάνει στό κατακόρυφο τῆς θεολογίας του μέ τίς
προφητεῖες του περί τοῦ Μεσσίου στά περίφημα τέσσερα τεμάχια α) 42,1-9, β)
49,1-6, γ) 50,4-9, δ) 52,13-53,12 τοῦ βιβλίου του.1 Στά τεμάχια αὐτά, τά
ὁποῖα ἀποτελοῦν μία ἰδιαίτερη συλλογή γραφεῖσα ἀπό τόν ἴδιο τόν προφήτη, περιγράφεται μέ μεγάλη παραστατικότητα τό πρόσωπο καί τό ἔργο τοῦ Μεσσίου.
Στίς προφητεῖες του αὐτές ὁ Ἠσαΐας ὀνομάζει τόν Μεσσία τιμητικά μέ τήν ὀνομασία «Δοῦλον» (Ἑβρ. db, «ἕβεδ»), τοῦ Γιαχβέ2 καί τόν χαρακτηρίζει ὡς
«ἐκλεκτόν» τοῦ Θεοῦ (Ἠσ. 42,1) καί τόν δέχεται ὡς ξεχωρισμένον ἀπό τόν Θεό
ἀπό τήν κοιλία τῆς μητέρας του, γιά νά ἐπιτελέσει τό σπουδαῖο ἔργο, τήν σωτηρία
τοῦ ἀνθρώπου (Ἠσ. 49,1). Ἄν καί τόσο μεγάλος εἶναι ὁ προορισμός τοῦ «Δούλου» αὐτοῦ, ὅμως ἡ κατ᾽ ἄνθρωπον καταγωγή του εἶναι ταπεινή, γι᾽ αὐτό καί
ἀναπτύσσεται ὑπό δυσμενεῖς συνθῆκες (Ἠσ. 53,2). Φέρει ὅμως μέσα του ὁ
«Δοῦλος» τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ (Ἠσ. 42,1. 61,1), ἔχει γλώσσα προφητική (Ἠσ.
50,4), εἶναι ἄμωμος καί ἀναμάρτητος (Ἠσ. 53,9) καί ἔχει ὁ ἴδιος συναίσθηση
τῆς θείας ἀποστολῆς του στόν κόσμο (Ἠσ. 50,4). Ἀκόμη περισσότερο τό θεῖο
αὐτό πρόσωπο, ὁ «Δοῦλος» τοῦ Γιαχβέ, παριστάνεται ὅτι εἶναι προορισμένος νά
κηρύξει καί νά γνωρίσει τήν «ἀλήθεια», τήν ἀληθινή δηλαδή θρησκευτική γνώση,
σέ ὅλα τά ἔθνη, σέ ὁλόκληρη τήν γῆ, μέχρι τά πέρατα αὐτῆς (Ἠσ. 42,4. 49,6).
Νά φέρει τό «φῶς» στούς ἐθνικούς, νά φέρει τήν «σωτηρία» σέ ὅλους (Ἠσ.
49,6), τήν ὁποία σωτηρία παριστάνονται νά περιμένουν ἐναγώνια καί τά μακρυνά
ἀκόμη νησιά (Ἠσ. 42,4. 49,1 ἑξ.).
2. Κατά τά παραπάνω ὁ «Δοῦλος» αὐτός δέν ἔρχεται σάν ἐθνικός ἥρωας τοῦ
1. Μερικοί στά τεμάχια αὐτά προσθέτουν καί τό 61,1-3.
2. Ἠσ. 42,1. 49,3. 52,13 κ.λπ. Οἱ Ο´ τήν λέξη «ἔβεδ» τήν μετέφρασαν διά τῆς λ. «παῖς», μόνον
δέ στό Ἠσ. 49,5 μετέφρασαν διά τῆς λ. «δοῦλος».
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Ἰούδα, οὔτε ἐπιδιώκει πολιτικούς σκοπούς, νά ἐγκαθιδρύσει δηλαδή πολιτική
κυριαρχία στόν Ἰούδα, ἀλλά τό ἔργο του ἔχει παγκόσμιο προορισμό καί ἔχει
θρησκευτικό μόνο χαρακτήρα.3 Ἀλλά καί στήν ἐπιτέλεση τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ
ἔργου του ὁ «Δοῦλος» δέν παρουσιάζεται σάν ἀδυσώπητος κατακριτής τῶν
ἐθνικῶν, σάν ζηλωτής ὑπερασπιτής τοῦ ἔθνους τοῦ Ἰσραήλ, σάν φωνασκῶν καί
θορυβῶν δημαγωγός τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἀλλά ἐκτελεῖ τό ἔργο του ἀθόρυβα
(Ἠσ. 42,2) καί ζητεῖ στόν καταβεβλημένο καί συντετριμμένο ἐθνικό κόσμο νά
βρεῖ καί νά ἀναστηλώσει ὅ,τι ἀκόμη ἔμεινε ὑγιές. Ζητεῖ, σάν ἄριστος ἰατρός καί
φίλος, νά ἀναζωογονήσει τίς συντετριμμένες καρδιές τῶν ἀνθρώπων, πού ἔχουν
ἀποκάμει ἀπό τήν καταπίεση τῆς ἁμαρτίας. Τήν ὅλη του αὐτή ἐργασία ὁ
«Δοῦλος», ἐπειδή εἶναι πιστός στόν προορισμό του (Ἠσ. 42,3), τήν ἐπιτελεῖ
μέ πίστη στήν νίκη (Ἠσ. 50,7-9. 42,4), ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται μέ τήν ἐπιστροφή τῶν ἐθνικῶν (Ἠσ. 42,3).
3. Παραθέτουμε περικοπές μέ σχολιασμούς τῶν στίχων ἀπό τά περίφημα αὐτά
τεμάχια τοῦ Ἠσαΐου, τά εἰς τόν «Δοῦλον» τοῦ Γιαχβέ ἀναφερόμενα.
42,1 Ἰδού ὁ Δοῦλος μου,4 τόν ὁποῖο κρατῶ,5
ὁ ἐκλεκτός μου, στόν ὁποῖο εὐαρεστήθηκε ἡ ψυχή μου.
Ἔθεσα τό πνεῦμα μου σ᾽ αὐτόν,6
Νόμο (Θρησκεία)7 θά φέρει στά ἔθνη.
3. Οἱ ἐκφράσεις τῶν στίχ. Ἠσ. 32,15 καί 53,12 εἶναι ἁπλές εἰκόνες μόνο, τίς ὁποῖες ὁ προφήτης
ἔχει λάβει ἀπό τό πολιτικό πεδίο καί ὡς τέτοιες στεροῦνται πραγματικῆς πολιτικῆς σημασίας.
4. Ὁ τίτλος «δοῦλος» εἶναι παρμένος ἀπό τήν ἀνακτορική ζωή καί διδόταν στόν πλέον ἔμπιστο καί
εὐνοούμενο τοῦ βασιλέως, ὁ ὁποῖος ἐγνώριζε τίς σκέψεις καί τίς βουλές του καί ἐκτελοῦσε τίς διαταγές
του. Ἤδη οἱ Πατριάρχες καί οἱ Προφῆτες καί ἄλλα ἐξέχοντα πρόσωπα λαμβάνουν τόν τίτλο αὐτό (βλ.
Ἐξ. 32,13. Δευτ. 9,27. Ψαλμ. 104,6.42 (Ἑβρ. 105,6.42), τέλος δέ καί ὁ Ἰσραήλ χαρακτηρίζεται τιμητικά ὡς δοῦλος τοῦ Θεοῦ (Ἰεζ. 28,26. Ἠσ. 44,2). Οἱ Ο´ στήν ἐδῶ προφητεία μας πρόσθεσαν λανθασμένως τίς λέξεις «Ἰακώβ» καί «Ἰσραήλ» μεταφέροντας ἔτσι τήν προφητεία ἀπό τόν Μεσσία στόν
Ἰσραήλ. Ἀλλά εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος παραθέτει τήν προφητεία αὐτή κατά
τούς Ο´, χωρίς ὅμως τήν προσθήκη τους «Ἰακώβ» καί «Ἰσραήλ».
5. Στό τεμάχιο αὐτό ὁ Θεός παρουσιάζει στόν κόσμο τόν «Δοῦλο», τόν ὁποῖο κρατεῖ διά τῆς δεξιᾶς
του. Ἡ εἰκόνα εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἀνακτορική ζωή, κατά τήν ὁποία ὁ βασιλεύς, κρατώντας διά τῆς
χειρός του τόν διάδοχο καί ἐξερχόμενος στόν ἐξώστη τῶν ἀνακτόρων, τόν παρουσιάζει καί τόν ἐγκαθιστᾶ
στό ἀξίωμά του ὡς διάδοχό του. Πρόκειται λοιπόν ἐδῶ στήν περικοπή μας περί τῆς ἐγκαταστάσεως
τοῦ Δούλου στό μεσσιακό ἀξίωμα. Ὁ Δοῦλος εἰσάγεται ἀνωνύμως διότι πρόκειται περί τοῦ γνωστοῦ
Μεσσίου.
6. Ὅπως στό Ἠσ. 11,2, ἔτσι καί ἐδῶ ὁ Μεσσίας φέρει τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Πρόκειται περί τοῦ
ἰδίου προσώπου.
7. Τό Ἑβρ. κείμενο χρησιμοποιεῖ τήν λέξη m («μισπάτ»). Ἡ λέξη αὐτή δηλώνει τό δίκαιο, τόν
Νόμο. Χρησιμοποιουμένη δέ ἐδῶ στό θρησκευτικό πεδίο ἡ λέξη καί τεθειμένη ἀπολύτως χωρίς κάποιο
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2 Δέν θά φωνάζει, δέν θά κραυγάζει,
οὔτε θά ἀκούγεται στούς δρόμους (ἡ φωνή του).8
Καλάμι τεθλασμένο δέν θά ἀποσυντρίψει
καί τρεμοσβήνουσα λυχνία δέν θά ἀποσβήσει.9
Μέ πιστότητα10 θά ἐξαγγείλει τό Νόμο.
4 Δέν θά κουραστεῖ οὔτε θά συντριβεῖ,
ἕως ὅτου ἐγκαταστήσει τόν Νόμο στήν γῆ.11
Τήν ἀλήθεια αὐτοῦ προσμένουν οἱ νῆσοι.12

προορισμό, δηλώνει τόν θρησευτικό νόμο. Ἐπειδή δέ ὁ νόμος ἐκφράζει τήν θέληση τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία
ἀποτελεῖ τήν οὐσία τῆς θρησκείας, γι᾽ αὐτό τήν λέξη m, «μισπάτ» (=Νόμος) μπορεῖ κανείς νά τήν
ἀποδώσει διά τῆς λ. «θρησκεία», ὅπως ἀκριβῶς καί στόν Ψαλμ. 2,7 ἡ ἀντίστοιχη λέξη q, «χώκ» (=
νόμος) ἔχει τήν ἴδια ἔννοια (πρβλ. Β. Βέλλα, Ἐκλεκτοί Ψαλμοί,3 1996). Ἐπειδή δέ ἤδη ὑφίσταται
ἰσραηλιτική θρησκεία, ἄρα ὁ Μεσσίας θά φέρει διαφορετική, νέα θρησκεία, ἡ ὁποία θά ἰσχύει καί γιά τόν
ἐθνικό κόσμο.
8. Ἀντίθετα πρός τούς διαφόρους δημαγωγούς τῆς ἐποχῆς ὁ Μεσσίας δέν ἔρχεται σάν ἕνας θορυβοποιός ρήτορας, σάν ἕνας κομπάζων καί ἐπιδεικτικός κήρυκας, ἀλλά ὅπως δεικνύει ὁ ἑπόμενος στίχος,
ὁ Μεσσίας ἔρχεται ὡς ἀθόρυβος ἀφανής ἐργάτης, ὁ ὁποῖος θά πλησιάσει ἕνα ἕκαστον τῶν ἀνθρώπων
χωριστά, γιά νά εἰσέλθει στό βάθος τῆς ψυχῆς του, γιά νά τόν σπουδάσει πρῶτα καί ἔπειτα μεθοδικά
ἀλλά ἀθόρυβα νά ἐργαστεῖ στήν ψυχή κάθε ἀνθρώπου. Ἡ μέθοδος αὐτή τῆς ἐργασίας, τήν ὁποία καί ὁ
Ἰερεμίας θά συστήσει στόν πνευματικό ἐργάτη (βλ. Ἰερ. 6,9 ἑξ.), εἶναι μέν κοπιώδης καί ἀπαιτεῖ χρόνο
μακρό καί ὄχι τυχαῖο καταρτισμό, ἀλλά εἶναι ἡ θετικώτερη καί ἀποδοτικώτερη.
9. Ὁ Μεσσίας ἔρχεται νά ἀναζητήσει κατά πρῶτο λόγο τό τσακισμένο καλάμι καί τήν καπνίζουσα
λυχνία. Νά ἀναζητήσει δηλαδή τούς ἀνθρώπους τούς συντετριμμένους κατά τό πνεῦμα καί τήν ψυχή,
τούς ἀνθρώπους ἐκείνους τῶν ὁποίων τό ἐσωτερικό ἀρχίζει νά σκοτεινιάζει, τῶν ὁποίων ἡ πνευματική
δύναμη ἀναδίδει τίς τελευταῖες της ἀναλαμπές καί κινδυνεύει νά ἐκλείψει τελείως. Πρός αὐτούς τούς
συντετριμμένους ἀνθρώπους ἔρχεται ὁ Μεσσίας, ὄχι γιά νά τούς ἀποσυντρίψει μέ τήν δύναμή του, μέ
ἕνα φλογερό κατά τῆς ἁμαρτίας κήρυγμα, ὄχι γιά νά ἀποσβέσει τήν τρεμοσβήνουσα λυχνία τους, ἀλλά
γεμάτος ἀγάπη καί συμπάθεια θά σκύψει ἐπάνω τους, γιά νά συνδέσει καί νά ἐπιδέσει τό σπασμένο καλάμι, ὥστε νά σταθεῖ ὄρθιο, νά χύσει λάδι στήν καπνίζουσα λυχνία, ὥστε αὐτή νά ἀναδώσει τήν πρώτη
λάμψη καί νά φωτίσει τό ἐσκοτισμένο ἐσωτερικό τοῦ ἀνθρώπου. Ἔκδηλη εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ προφήτου
μας πρός τούς δυστυχεῖς αὐτούς ἀνθρώπους.
10. Ἡ λέξη αὐτή δέν ἀναφέρεται στό περιεχόμενο τοῦ κηρύγματος τοῦ Μεσσίου, γιά νά τό χαρακτηρίσει αὐτό ὡς ἀληθινό, ἀντίθετα πρός ἄλλες ψευδεῖς διδασκαλίες, ἀλλά ἡ λέξη δεικνύει τόν τρόπο
κατά τόν ὁποῖο ὁ Μεσσίας θά ἐπιτελέσει τό ἔργο του. Θά τό ἐπιτελέσει κατά πιστό, ἀκριβῆ τρόπο, μή
καμπτόμενος ἀπό τίς δυσχέρειες τοῦ ἔργου καί μή ἀφήνοντας αὐτό ἡμιτελές. Πραγματικά μέ τήν
ἔκφραση αὐτή ὅτι ὁ Μεσσίας θά ἐκτελέσει «μέ πιστότητα» τό ἔργο του ὑποδηλώνεται στό βάθος καί ἡ
δυσκολία καί ἡ δυσχέρεια αὐτοῦ τοῦ ἔργου.
11. Τό ἡμιστίχιο αὐτό ὑποδηλώνει περισσότερο τοῦ προηγουμένου τήν δυσχέρεια τοῦ ἔργου.
12. Τό ἔργο καθίσταται εὐκολώτερο κάπως, καθ᾽ ὅσον ὁ κόσμος, μέχρι τῶν μακρυνῶν νήσων, ἀναμένει
τήν ἔλευση τοῦ Λυτρωτοῦ.
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49,1 Ἀκοῦστε με νῆσοι13
καί ἀκροαστῆτε λαοί μακρυνοί!
Ὁ Γιαχβέ μέ ἐκάλεσε ἀπό τήν κοιλία
καί ἀπό τά σπλάγχνα τῆς μητέρας μου
κάλεσε τό ὄνομά μου.14
2 Κατέστησε τό στόμα μου ξίφος κοφτερό
καί μέ ἔκρυψε ὑπό τήν σκιά τῆς χειρός του.15
Μέ ἐγκατέστησε βέλος ἐκλεκτό
καί μέ ἔκρυψε στήν φαρέτρα του.16
3 Καί εἶπε πρός ἐμένα:
«Σύ εἶσαι ὁ Δοῦλος μου,17
διά τοῦ ὁποίου θά δοξαστῶ».18
4 Ἐγώ ὅμως ἐσκέφτηκα:
«Μάταια ἐκοπίασα,
μάταια καί ἀνώφελα ἐδαπάνησα τήν δύναμή μου.19
Καί ὅμως τό δίκαιό μου εἶναι στόν Γιαχβέ
καί ἡ ἀνταμοιβή μου στόν Θεό μου».20
13. Ὁμιλεῖ ὁ Μεσσίας, ἀποτεινόμενος σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, μέχρι τῶν ἀπωτάτων νήσων.
14. Ὁ Δοῦλος εἶναι ἀπό τήν ἀρχή προορισμένος γιά τό μεσσιανικό ἀξίωμα.
15. Ὁ Δοῦλος δέν διαθέτει ὑλική πολιτική δύναμη, ἀλλά ὡς μέσον δράσεως ἔχει τόν λόγο (πρβλ.
Ἠσ. 11,4), ὁ ὁποῖος ἔχει διεισδυτική δύναμη «διικνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς καί πνεύματος, ἁρμῶν
τε καί μυελῶν καί κριτικός ἐνθυμήσεων καί ἐννοιῶν καρδίας» (Ἑβρ. 4,12).
16. Ὅπως ὁ πολεμιστής ἀκονίζει τό βέλος καί τό θέτει στήν φαρέτρα καί τό φυλάττει ἐπιμελῶς
μέχρι τήν μάχη, ἔτσι καί ὁ Θεός, καταρτίζοντας τόν Μεσσία, τόν σκεπάζει μέχρι τήν δημόσια ἐμφάνισή
του.
17. Τό Ἑβρ. καί οἱ διάφορες μεταφράσεις ἔχουν ἐδῶ τήν λέξη «Ἰσραήλ», ἡ ὁποία ἐλλείπει ἀπό ἕνα
μόνο ἄριστο Ἑβρ. χειρόγραφο. Πιθανώτατα ἡ λέξη προῆλθε ἀπό τό Ἠσ. 44,21, ὅπου ὁ Ἰσραήλ καλεῖται
πράγματι δοῦλος τοῦ Θεοῦ ἤ ἀπό τήν ἐπίδραση τῶν Ο´ (42,1), οἱ ὁποῖοι προσέθεσαν, ὅπως εἴδαμε, τόν
Ἰσραήλ (βλ. καί J. Fischer. Das Buch Isaias 1939. P. Auvray - J. Steinmann, Isaie 1951.).
18. Ὁ Μεσσίας δέν ζητεῖ τήν δική του δόξα, ἀλλά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ (πρβλ. καί Ἰω. 7,18. 8,50).
Οἱ μεγάλες πνευματικές προσωπικότητες ἐργάζονται ἀπρόσωπα πρός ἐπικράτηση τοῦ σκοποῦ, τόν
ὁποῖο ὑπηρετοῦν, πρός δόξαν τοῦ ἐνσαρκοῦντος τόν σκοπό αὐτόν.
19. Στόν στίχο αὐτό μεταφερόμαστε σέ προχωρημένη στιγμή τῆς δράσης τοῦ Μεσσίου, κατά τήν
ὁποία αὐτός ἀναμετρᾶ τά ἀποτελέσματα τῆς ἐργασίας του καί τά εὑρίσκει σχεδόν μηδαμινά ἐν συγκρίσει
πρός τούς κόπους πού κατέβαλε.
20. Ἐάν ὁ Μεσσίας στόν κόσμο αὐτόν δέν βρῆκε τήν δικαίωσή του, ὑπάρχει εὐτυχῶς ἄλλος, ὁ Θεός,
ὁ Ὁποῖος κατ᾽ ἄλλον τρόπο ἤ μέ ἄλλα μέσα κρίνει τήν ἐργασία τοῦ Μεσσίου. Πόσες φορές ὁ πνευματικός
ἐργάτης ἀπογοητευμένος ἀπό τήν πενιχρή του ἀπήχηση στόν λαό δέν θά ἀνατρέξει στόν Θεό, ὁ Ὁποῖος
δικαίως θά σταθμίσει καί θά κρίνει τήν ἐργασία του! Ἀπό τήν ἀνάθεση τῆς κρίσεως στόν Θεό θά ἀντλήσει
ὁ πνευματικός ἐργάτης τήν δύναμη νά συνεχίσει τό ἔργο του παρά τά μέχρι τοῦδε πενιχρά ἀποτελέσματά
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49,5 Τώρα ὅμως λέγει ὁ Γιαχβέ –
ὁ πλάσας με Δοῦλον του ἐκ κοιλίας,
γιά νά ἐπαναφέρω σ᾽ Αὐτόν τόν Ἰακώβ
καί γιά νά συναθροιστεῖ σ᾽ Αὐτόν ὁ Ἰσραήλ. –
6 Μικρό21 εἶναι τό νά εἶσαι Δοῦλος μου,
γιά νά ἀνορθώσεις τίς φυλές τοῦ Ἰακώβ
καί νά ἐπαναφέρεις τούς σωζομένους τοῦ Ἰσραήλ!
Θά σέ καταστήσω φῶς τῶν ἐθνῶν
γιά νά φθάσει ἡ σωτηρία μου
μέχρι τά πέρατα τῆς γῆς.22

του. Μέ τεταμένη τήν προσοχή ὁ ἀναγνώστης ἀναμένει τήν ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία δίδεται στούς
ἑπομένους στίχ., γιά νά δεῖ ἄν ὁ Θεός θά δικαιώσει τόν Δοῦλο Του ἤ ὄχι.
21. Οἱ Ο´ ἀνέγνωσαν «μέγα» μεταβάλλοντας ἔτσι ριζικά τήν ἔννοια τοῦ κειμένου.
22. Ἡ ἀναμενομένη ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ στούς λόγους τοῦ Μεσσίου δίδεται σαφής καί κατηγορηματική. Ὁ Θεός ἐπιδοκιμάζει πλήρως τό ἔργο τοῦ Μεσσίου. Τί καί ἄν στόν λαό ὁ Μεσσίας εἶχε μηδαμινά
ἀποτελέσματα; Αὐτό βαρύνει ὄχι τόν Μεσσία ἀλλά τόν λαό, ὁ ὁποῖος δέν δέχθηκε τό ἔργο τοῦ Μεσσίου.
Ὁ Θεός κρίνει ἄν ὁ Μεσσίας ἐκτέλεσε πιστά τό ἔργο του καί ὄχι κατά τά ἀποτελέσματά του στόν λαό.
Ὁ Θεός κρίνει κατ᾽ ἄλλον τρόπο, διαφορετικό ἐκείνου κατά τόν ὁποῖο κρίνουν συνήθως οἱ ἄνθρωποι.
Ἔτσι κρίνοντας ὁ Θεός τόν Μεσσία ἐπιδοκιμάζει πλήρως τό ἔργο του. Ἀλλά ἡ ἐπιδοκιμασία αὐτή δέν
ἐκδηλώνεται μέ ἀμοιβές καί ἐγκώμια, ἀλλά μέ ὅλως ἰδιαίτερο πνευματικό τρόπο, μέ τήν διεύρυνση τοῦ
ἔργου τοῦ Μεσσίου, μέ τήν ἀνάθεση σ᾽ αὐτόν μεγαλύτερου ἔργου. Ἡ διεύρυνση καί ἡ ἀνάθεση αὐτή
εἶναι πανηγυρική ἐπιδοκιμασία τοῦ μέχρι τοῦδε συντελεσθέντος ἔργου, διότι ἀναθέτει κανείς σέ κάποιον
μεγαλύτερα καί δυσχερέστερα ἔργα, ὅταν ἔχει φέρει εἰς πέρας μικρότερα καί εὐκολώτερα. Ὡραιοτάτη
εἶναι ἐδῶ ἡ ἀντίθεση τοῦ ἀπογοητευμένου κάπως καί κουρασμένου Μεσσίου πρός τά διαγραφόμενα νέα
μεγαλύτερα καθήκοντα. Ὁ Θεός ζητεῖ συνεχῆ ἐργασία καί ἀμείβει μέ τήν ἀνάθεση δυσκολωτέρων ἔργων.
Ὡραιότερη καί πνευματικώτερη σύλληψη τῆς ἐννοίας τῆς ἀμοιβῆς καί ἐπιδοκιμασίας τοῦ πνευματικῶς
ἐργαζομένου δέν μποροῦσε νά ὑπάρξει.
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 23ο

Ἀττικόκλιτα
Μερικά οὐσιαστικά τῆς Β´ κλίσεως λήγουν ὄχι σέ -ος -ον, ἀλλά σέ -ως -ων μέ ω. Αὐτά, ἐπειδή
τά χρησιμοποιοῦσαν κυρίως ὅσοι μιλοῦσαν τήν Ἀττική διάλεκτο, λέγονται ἀττικόκλιτα καί ἡ κλίση
τους λέγεται ἀττική δευτέρα κλίση.
Τέτοια εἶναι π.χ. ὁ λεώς (= λαός), ὁ νεώς (= ναός), ὁ πρόνεως (= πρόναος), ὁ Ἄθως, ἡ ἅλως (=
τό ἁλώνι), ἡ ἕως (= ἡ αὐγή), ἡ Κέως (= ἡ Κῶς), τό ἀνώγεων (= τό ἀνώγι), ἡ ἀπόκρεως (= ἡ
ἀποκριά).
Σήμερα δέν χρησιμοποιοῦνται μέ τήν μορφή αὐτή· τά βλέπουμε μόνο κυρίως σέ σύνθετες λέξεις,
π.χ. λεωφορεῖο, λεωφορειοῦχος, λεωφορειόδρομος, λεωφόρος, νεωκόρος, ἑωσφόρος (= τό ἄστρο τῆς
αὐγῆς, ὁ Αὐγερινός πού φέρνει τήν αὐγή) κ.ἄ.
Ἀπό τά ἀττικόκλιτα διατηρήθηκαν σέ ᾽μᾶς μερικά ὅπως: ὁ αἰγώκερως, ὁ ρινόκερως, ὁ Ἄθως, ὁ
Μίνως, τό Αἰγάλεων. Τά ἄλλα ἔγιναν ὁμαλά τῆς β´ κλίσεως σέ -ος, ὅπως λαός, ναός, τό ἀνώγειον
κατά τό ἰσόγειον.

Γενικά περί ἐπιθέτων
Ἐπίθετα λέγονται οἱ λέξεις πού φανερώνουν ποιότητα ἤ ἰδιότητα τοῦ οὐσιαστικοῦ πού προσδιορίζουν, π.χ. λευκός ἄρτος, ὡραία πόλις, ψυχρόν ὕδωρ,
πυκνός καπνός, πυκνή ὁμίχλη, πυκνόν δάσος,
εὐθύς χαρακτήρ, εὐθεῖα ὁδός, βαρύ ὅπλον.
Τά ἐπίθετα διακρίνονται σέ:
α) Τριγενῆ καί τρικατάληκτα, ὅσα ἔχουν τρία γένη (ἀρσεν., θηλ. οὐδ.) καί τρεῖς καταλήξεις,
ἰδιαίτερη γιά κάθε γένος,
π.χ. ὁ ἄδικος πλοῦτος, ἡ ἄδικη ἀπόφασις, τό ἄδικον ἀποτέλεσμα.
β) Τριγενῆ καί δικατάληκτα, ὅσα ἔχουν τρία γένη καί δύο καταλήξεις, δηλ. μία κατάληξη γιά
τό ἀρσεν. καί θηλ. γένος καί ἄλλη γιά τό οὐδέτερο,
π.χ. ὁ ἔνδοξος θάνατος, ἡ ἔνδοξος νίκη, τό ἔνδοξον παρελθόν,
ὁ σώφρων ἀνήρ, ἡ σώφρων γυνή, τό σῶφρον τέκνον.
γ) Διγενῆ καί μονοκατάληκτα, ὅσα ἔχουν δύο γένη (ἀρσεν. καί θηλυκό) καί μία κατάληξη
κοινή καί γιά τά δύο,
π.χ. ὁ πένης, ἡ πένης (= ὁ πτωχός, ἡ πτωχή),
ὁ φυγάς, ἡ φυγάς,
ὁ ἅρπαξ, ἡ ἅρπαξ.
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Ὑπάρχουν ἐπίθετα δευτερόκλιτα καί τριτόκλιτα. Ἡ Α´ κλίση δέν ἔχει ἐπίθετα. Ἀπό τά δευτερόκλιτα ἐπίθετα ἄλλα εἶναι ἀσυναίρετα καί ἄλλα συνῃρημένα. Ὁρισμένα κλίνονται κατά τά ἀττικόκλιτα οὐσιαστικά β´ κλίσεως καί λέγονται ἀττικόκλιτα.
Ἀπό τά ἐπίθετα ὅσα κλίνονται στό ἀρσενικό καί οὐδέτερο κατά τήν β´ κλίση λέγονται δευτερόκλιτα ἐπίθετα, π.χ. ὁ σοφός, τοῦ σοφοῦ, τῷ σοφῷ...
τό σοφόν, τοῦ σοφοῦ, τῷ σοφῷ...
Τό θηλυκό τῶν δευτεροκλίτων ἐπιθέτων κλίνεται κατά τήν Α´ κλίση.
Δευτερόκλιτα ἐπίθετα
ἀσυναίρετα

συνῃρημένα

τριγενῆ καί τρικατάληκτα

-ος, -η, -ον
ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν
σοφός, σοφή, σοφόν

-ος, -α, -ον
ὡραῖος, ὡραία, ὡραῖον
νέος, νέα, νέον
φαιδρός, φαιδρά, φαιδρόν

ἀττικόκλιτα

τριγενῆ καί δικατάληκτα
-ος, -ος, -ον
ὁ ἔνδοξος, ἡ ἔνδοξος, τό ἔνδοξον
ὁ ἄγονος, ἡ ἄγονος, τό ἄγονον
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