Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η
 «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος.
Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ)
 «Ὁ διάβολος πολεμᾶ τούς πιστούς μέ τόν Οἰκουμενισμό, τούς πλούσιους μέ τόν Μασονισμό
καί τούς φτωχούς μέ τόν Κομμουνισμό» (Ὁ ἁγιορείτης ἅγιος Γέροντας πατήρ Παΐσιος)
 Ἡ καρδιά τοῦ σύγχρονου ὀρθοδόξου Ἕλληνα λέγει: «Ὅπως δέν δεχθήκαμε
νά τουρκέψουμε, ἔτσι δέν θά δεχθοῦμε καί νά φραγκέψουμε»!
Ὁ
ὀρθόδοξος
χριστιανός
γνωρίζει ὅτι: «Ὁ παπισμός εἶναι αἵρεση καί ὁ οἰκουμενισμός παναίρεση»!

 Γιά τίς συμπροσευχές: «Γιά νά συμπροσευχηθοῦμε μέ κάποιον πρέπει νά ἔχουμε
τήν ἴδια πίστη μ᾽ αὐτόν» (Ὁ ἅγιος Γέροντας πατήρ Παΐσιος).
 Ὁ ἅγιος πατήρ Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἔγραψε: «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδιαίρετος,
ὅπως καί τό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου» (Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος4, σελ. 55)
 Ἡ ἀξία τῆς Ὀρθόδοξης πίστης: «Πᾶς ἄνθρωπος ἁγιάζεται διά τῆς ἀκριβοῦς
ὁμολογίας τῆς πίστεως (Μάξιμος Ὁμολογητής, MPG 90,163A)
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 3 Μαΐου 2015
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ

Ὁ 1ος Ψαλμός
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν 1ο
ψαλμό. Ὁ ψαλμός αὐτός γράφτηκε στά χρόνια μετά τήν βαβυλώνια αἰχμαλωσία,
μετά δηλαδή τό 586 π.Χ. Τότε πολλοί Ἰουδαῖοι, ἐπηρεαζόμενοι ἀπό τό ἑλληνικό
πνεῦμα, ἄρχιζαν νά φιλελευθεριάζουν καί νά θέλουν νά ἀναμείξουν τόν Μωσαϊκό
Νόμο καί τήν προφητική διδασκαλία μέ τήν ἑλληνική φιλοσοφία. Αὐτοί οἱ μοντέρνοι Ἰουδαῖοι, ὅπως φαίνεται ἀπό τόν ψαλμό μας, συγκροτοῦσαν ἰδιαίτερες ὁμάδες καί ἔκαναν διαλέξεις γιά τό κίνημά τους σέ ἰδιαίτερους χώρους. Ἐναντίον
αὐτῶν τῶν Ἰουδαίων γράφεται ὁ 1ος ψαλμός καί τούς ἀποκαλεῖ μέ τρεῖς βαρειές
ἐκφράσεις. Τούς λέγει «ἀσεβεῖς», «ἁμαρτωλούς» καί, ἀκόμη περισσότερο, τούς

ἀποκαλεῖ «λοιμούς», δηλαδή διεφθαρμένους (στίχ. 1). Καί βεβαίως ἦταν μεγάλη
ἡ ἁμαρτία τῶν Ἰουδαίων αὐτῶν, γιατί ἤθελαν νά ἀλλοιώσουν τήν πίστη τῶν πατέρων τους, τήν παράδοσή τους, καί νά τήν ἀναμείξουν μέ τήν διδασκαλία τῆς
νέας ἐποχῆς τῶν ἑλληνιστικῶν χρόνων.
2. Ὁ Ψαλμωδός μας λοιπόν ἀρχίζοντας τόν ψαλμό του λέγει ὅτι εὐσεβής εἶναι
ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος «οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν» (στίχ. 1). Δέν σκέπτεται,
δηλαδή, ὅπως σκέπτονται οἱ μοντέρνοι Ἰουδαῖοι. Καί, ἀκόμη περισσότερο, εὐσεβής
εἶναι ἐκεῖνος πού δέν θέλει νά πάει στήν ὁδό πού εἶναι ἡ αἴθουσα, ὅπου συγκεντρώνονται οἱ ἀσεβεῖς μοντέρνοι Ἰουδαῖοι, καί νά καθήσει καί αὐτός ἐκεῖ γιά νά
ἀκούσει τήν διδασκαλία τους: «Καί ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καί ἐπί καθέδρᾳ
λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν» (στίχ. 1). Εὐσεβής κατά τόν ψαλμό μας εἶναι αὐτός πού
δέν συμπορεύεται μέ τό πνεῦμα τῆς νέας ἐποχῆς, ἀλλά κρατάει ἀκέραιη τήν ἱερή
παράδοση, χωρίς νά θέλει νά τήν ἀναμείξει μέ φιλοσοφικά διδάγματα. Αὐτός ὁ
εὐσεβής ἄνθρωπος εἶναι «μακάριος», λέγει ὁ Ψαλμωδός μας: «Μακάριος ἀνήρ,
ὅς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν...» (στίχ. 1).
3. Στήν συνέχεια ὁ ἱερός Ψαλμωδός μας λέγει πιό συγκεκριμένα ποιά στάση
πρέπει νά κρατοῦν οἱ εὐσεβεῖς στό θέμα πού δημιούργησαν οἱ ἀσεβεῖς μοντέρνοι.
Αὐτοί, ὅπως εἴπαμε, ἤθελαν νά ἀναμείξουν τήν ἑλληνική φιλοσοφία μέ τόν παραδοθέντα διά τοῦ Μωυσῆ Νόμο τοῦ Θεοῦ. Ὁ ψαλμός μας λέγει καθαρά: Ὁ εὐσεβής
Ἰουδαῖος θά εἶναι προσηλωμένος στόν Νόμο καί μόνο στό Νόμο. Σ᾽ αὐτόν θά
εἶναι ἡ καρδιά του καί αὐτόν θά ψελλίζει στήν ἡμερονύκτια προσευχή του: «Ἀλλ᾽
ἤ ἐν τῷ Νόμῳ Κυρίου τό θέλημα αὐτοῦ καί ἐν τῷ Νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας
καί νυκτός» (στίχ. 2). Πέρα ἡ φιλοσοφία καί κάθε ἀνθρώπινο κατασκεύασμα
ἀπό τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ. Δέν εἶναι ἀτελής οὔτε ἐλλιπής ὁ θεῖος Νόμος, γιά νά
ἔχει ἀνάγκη νά τόν συμπληρώσουμε μέ ἀνθρώπινη σοφία.*
4. Καί τώρα ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ παρουσιάζει μέ εἰκόνες τήν εὐτυχία τῶν
εὐσεβῶν καί τήν δυστυχία τῶν ἀσεβῶν. Οἱ εὐσεβεῖς, αὐτοί, δηλαδή, πού δέχονται
ἀνόθευτο τό θεῖο Νόμο καί προσκολλῶνται σ᾽ αὐτόν, παριστάνονται ἐδῶ στόν
ψαλμό μας σάν ἕνα δένδρο ἀειθαλές, πού ποτίζεται μέ ἄφθονα νερά καί φέρει τόν
καρπό του καί μάλιστα «ἐν καιρῷ αὐτοῦ» (στίχ. 3), στόν κατάλληλο δηλαδή
καιρό (στίχ. 3). Πάντοτε, λοιπόν, θά εἶναι εὐτυχισμένος ὁ εὐσεβής, γιατί θά ἔχει
τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Δέν θά εἶναι ὅμως ἔτσι οἱ ἀσεβεῖς, δέν θά εἶναι ἔτσι! «Οὐχ
οὕτως οἱ ἀσεβεῖς, οὐχ οὕτως», λέει ὁ Ψαλμωδός. Οἱ ἀσεβεῖς θά μοιάζουν σάν τό
ἄχυρο πού τό ἁρπάζει ὁ ἄνεμος καί τό πετάει μακριά (στίχ. 4). Καί τελικά λέγει
ὁ ψαλμός μας περί τῶν ἀσεβῶν ὅτι «οὐκ ἀναστήσονται ἐν κρίσει» (στίχ. 5).
5. Ὁ λόγος αὐτός τοῦ ψαλμοῦ ἔχει παρεξηγηθεῖ, γιατί σάν νά λέγει ὅτι δέν
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πρόκειται νά ἀναστηθοῦν οἱ ἁμαρτωλοί κατά τήν τελική κρίση. Αὐτήν ὅμως τήν
πλάνη τήν λέγουν οἱ Χιλιαστές, οἱ Ψευδομάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ. Ἀλλά δέν λέγει
αὐτό ἐδῶ ὁ Ψαλμωδός μας. Τό σωστό νόημα τῆς φράσης «οὐκ ἀναστήσονται
ἀσεβεῖς ἐν κρίσει», εἶναι τό ἑξῆς: Στά ἰουδαϊκά δικαστήρια ὁ κατηγορούμενος
καθόταν στό ἑδώλιο. Ἄν ἀθωονόταν, σηκωνόταν μέ καύχηση ὄρθιος, γιά νά φανεῖ
ὅτι δικαιώθηκε. Ἄν ὅμως ὁ κατηγορούμενος καταδικαζόταν, τότε ἔπεφτε κατά
γῆς, δεῖγμα τῆς καταδίκης του. Ὁ στίχος μας λοιπόν θέλει νά πεῖ: Στήν καθημερινή κρίση πού κάνει ὁ Θεός, οἱ ἀσεβεῖς «οὐκ ἀναστήσονται», δέν θά σηκωθοῦν
ὄρθιοι, δηλαδή δέν θά ἀθωωθοῦν, ἀλλά θά καταδικασθοῦν. Εἶναι καταδικασμένοι
ἀπό τόν Θεό. Καί σάν τοιοῦτοι δέν θά ἀνήκουν στήν «βουλή τῶν δικαίων» (στίχ.
5). Δέν θά εἶναι δηλαδή τότε μέλη τῆς ἱερῆς κοινότητας, μέλη τῆς Ἐκκλησίας.
Καί μέ λίγα λόγια συνοψίζει τέλος ὁ Ψαλμωδός ὅλα ὅσα εἶπε περί τῆς τύχης
τῶν εὐσεβῶν καί ἀσεβῶν: «Γινώσκει Κύριος ὁδόν δικαίων καί ὁδός ἀσεβῶν ἀπολεῖται» (στίχ. 6). Τούς εὐσεβεῖς ὁ Θεός τούς «γινώσκει», δηλαδή τούς φροντίζει
καί τούς προστατεύει. Οἱ ἀσεβεῖς ὅμως θά καταστραφοῦν.
6. Τό κίνημα τῶν «ἀσεβῶν» τοῦ ψαλμοῦ μας, τούς ὁποίους ὁ Ψαλμωδός ἀποκαλεῖ «λοιμούς» (στίχ. 1), δηλαδή διεφθαρμένους, τό ἐκφράζει ἀκριβῶς ἡ αἵρεση
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Γιατί ὅπως οἱ ἀσεβεῖς Ἰουδαῖοι ἤθελαν νά νοθεύσουν τόν Νόμο
τοῦ Θεοῦ καί νά τόν ἀναμείξουν μέ τήν ἑλληνική φιλοσοφία, ἔτσι καί οἱ ἀσεβεῖς
Οἰκουμενιστές, θέλουν νά νοθεύσουν τήν πίστη μας ζευγνύοντάς την μέ τίς πλάνες
καί τίς αἱρέσεις, ὅπως μέ τήν αἵρεση τοῦ παπισμοῦ καί τοῦ προτεσταντισμοῦ. Τό
δίδαγμα ὅμως καί μήνυμα τοῦ θεοπνεύστου 1ου ψαλμοῦ, πού ἑρμηνεύσαμε, εἶναι
νά μένουμε πιστοί στήν παράδοση καί νά μή μετέχουμε στίς συνάξεις αὐτῶν πού
θέλουν νά μᾶς τήν ἀλλοιώσουν καί νά ἀποκρούουμε τήν διδασκαλία τους.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 10 Μαΐου 2015
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ

Ὁ 2ος Ψαλμός
TO ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΘΕΪΣΜΟΥ
1. Στά κηρύγματά μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἑρμηνεύουμε τούς ψαλμούς
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, οἱ ὁποῖοι ἔχουν κυριαρχική θέση στήν λατρεία τῆς
Ἐκκλησίας μας. Δέν ὑπάρχει λειτουργική ἀκολουθία χωρίς ἱερό ψαλμό. Στό σημερινό μου κήρυγμα θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν 2ο ψαλμό. Στόν ψαλμό αὐτόν παριστάνονται ἔθνη καί λαοί νά διοργανώνουν ἕνα ἐπαναστατικό κίνημα ἐναντίον ποίου;
Ἐναντίον τοῦ Θεοῦ Πατέρα καί τοῦ Υἱοῦ του Ἰησοῦ Χριστοῦ!... «Κατά τοῦ Κυρίου καί κατά τοῦ Χριστοῦ Αὐτοῦ», λέγει ὁ ψαλμός (στίχ. 2). Βέβαια ἀπό τήν
ἀρχή ὁ ψαλμωδός βλέπει ὅτι τό κίνημα αὐτό θά καταλήξει στό «τίποτα», γι᾽
αὐτό καί ἀπορώντας λέγει: «Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη καί λαοί ἐμελέτησαν κενά;»
(στίχ. 1). Ὁ ψαλμός μας λέει γιά ποιό λόγο τά ἔθνη καί οἱ λαοί αὐτοί τά βάζουν
μέ τόν Θεό Πατέρα καί μέ τόν Χριστόν Του. Τά βάζουν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ γιατί
δέν θέλουν τήν ὑποταγή σ᾽ Αὐτόν. Θέλουν νά διαρρήξουν κάθε δεσμό μέ τόν Θεό.
Θέλουν νά εἶναι ἄθεοι καί ἄπιστοι. Γι᾽ αὐτό καί λένε καί διακηρύττουν: «Διαρρήξωμεν τούς δεσμούς αὐτῶν καί ἀπορρίψωμεν ἀφ᾽ ἡμῶν τόν ζυγόν αὐτῶν» (στίχ.
3). Σάν νά ἔλεγαν: Φύγε, Θεέ, ἀπό πάνω μας!... Ὁ Θεός ἀπό ψηλά, χριστιανοί
μου, βλέπει τό κίνημα αὐτό τῶν ἀνοήτων ἀνθρώπων, πού τά βάζουν ἐναντίον Του
καί τό ἀντιπαρέρχεται μέ ἕνα «μειδίαμα», ὅπως λέγει ὁ ψαλμός μας: «Ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτούς» (στίχ. 4). Ὅμως, ἄν αὐτοί οἱ ἀνόητοι,
οἱ ἄθεοι καί οἱ ἄπιστοι, συνεχίσουν τό ἐπαναστατικό τους κίνημα κατά τοῦ Θεοῦ,
τότε ὁ Θεός δέν θά περιοριστεῖ στό ἁπλό μειδίαμα, ἀλλά, ὅπως λέγει ὁ ψαλμός
μας, τότε «λαλήσει πρός αὐτούς ἐν ὀργῇ Αὐτοῦ καί ἐν τῷ θυμῷ Αὐτοῦ ταράξει
αὐτούς» (στίχ. 5)!
2. Τώρα ἐμφανίζεται στόν ψαλμό μας νά ὁμιλεῖ ὁ Ἴδιος ὁ Μεσσίας, ὁ Ἰησοῦς
Χριστός, πού γνωρίζουμε στήν Καινή Διαθήκη. Ὁμιλεῖ καί λέγει γιά τόν Ἑαυτό
Του ὅτι χρίστηκε ἀπό Αὐτόν τόν Θεόν καί καταστάθηκε ἀπό Αὐτόν βασιλεύς
στήν Σιών. Λέγει: «Ἐγώ δέ κατεστάθην βασιλεύς ὑπ᾽ Αὐτοῦ, ἐπί Σιών ὄρος τό
ἅγιον Αὐτοῦ» (στίχ. 6). Καί ἀκόμη λέγει ὁ Μεσσίας γιά τόν σκοπό τῆς ἐγκα76

ταστάσεώς Του ὡς βασιλέως τῆς Σιών. Καί ὁ σκοπός εἶναι νά ἐξαγγείλει τό πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ. «Διαγγέλλων τό πρόσταγμα Κυρίου» (στίχ. 7). Ποιό εἶναι
αὐτό τό «πρόσταγμα τοῦ Κυρίου», πού ἔρχεται ὁ Μεσσίας νά ἐξαγγείλει; Εἶναι
ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ, χριστιανοί μου. Ἀλλά ἐπειδή ὑπῆρχε στήν Παλαιά Διαθήκη
ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ, πού δόθηκε διά τοῦ Μωυσέως, ἄρα τώρα ὁ Μεσσίας θά ἐξαγγείλει νέο Νόμο, τό ἅγιο Εὐαγγέλιό Του. Ἀκόμη ὁ ψαλμός μας ἐδῶ μᾶς λέει γιά
τήν σχέση, τήν στενή σχέση, πού ἔχει ὁ Μεσσίας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, μέ τόν
Θεό. Εἶναι Υἱός Του, πού γεννήθηκε ἀπό τήν οὐσία Του. Γι᾽ αὐτό καί ἐδῶ στόν
ψαλμό μας μέ πανηγυρικό τόνο ὁ Μεσσίας λέγει: «Κύριος εἶπε πρός με· Υἱός
Μου εἶ Σύ, Ἐγώ σήμερον γεγέννηκά Σε» (στίχ. 7). Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί μου, εἶναι Υἱός τοῦ Θεοῦ καί γεννήθηκε ἀπό τόν Θεό Πατέρα πρό πάντων
τῶν αἰώνων, ὅπως τό λέγουμε στό «Πιστεύω» μας. Αὐτήν τήν προαιώνια γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δηλώνουν οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ πρός Αὐτόν, πού εἴπαμε
παραπάνω: «Υἱός Μου εἶ Σύ, Ἐγώ σήμερον γεγέννηκά Σε». Καί ἀφοῦ ὁ Μεσσίας
ἔλαβε ὡς ἄνθρωπος τέτοια ἐξουσία καί τέτοια δύναμη ἀπό τόν Θεό, ἄρα τό βασίλειό Του, δηλαδή ἡ Ἐκκλησία Του, εἶναι παγκόσμια. Εἶναι «καθολική», δηλαδή
εἶναι σέ ὅλο τόν κόσμο, ὅπως τό λέμε καί στό «Πιστεύω» μας. Αὐτήν τήν παγκοσμιότητα τοῦ Μεσσία ἐκφράζει ὁ ψαλμός μας ἐδῶ παρουσιάζοντας τόν Θεό
Πατέρα νά λέγει πρός Αὐτόν: «Δώσω Σοι ἔθνη τήν κληρονομίαν Σου καί τήν
κατάσχεσίν Σου τά πέρατα τῆς γῆς» (στίχ. 8). Εἶναι αὐτό πού εἶπε ὁ ἀναστάς
Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός στούς μαθητές Του: «Ἐδόθη Μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν
οὐρανῷ καί ἐπί γῆς» (Ματθ. 28,18). Βέβαια, τήν ἐξουσία αὐτή τοῦ Μεσσία δέν
θά τήν ἀναγνωρίζουν ὅλοι καί δέν θά ὑποτάσσονται ὅλοι σ᾽ Αὐτόν. Θά ὑπάρχουν
καί οἱ ὑβριστές καί οἱ ἐπαναστατοῦντες ἐναντίον Του, ὅπως τό βλέπουμε καί στόν
2ο ψαλμό πού ἑρμηνεύουμε. Γιατί εἴπαμε ἀπό τήν ἀρχή ὅτι ὁ ψαλμωδός βλέπει
ἔθνη καί λαούς νά στρέφονται κατά τοῦ Θεοῦ καί κατά τοῦ Μεσσία (στίχ. 1-2).
Ἀλλά, ἄς καθήσουν φρόνιμα καί ἄς μήν ἐνεργοῦν ἀσύνετα τά ἔθνη καί οἱ λαοί καί
μεμονωμένα ἄτομα πού στρέφονται κατά τοῦ Μεσσία, κατά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Γιατί ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Μεσσίας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, παριστάνεται ἐδῶ
νά κρατεῖ στά χέρια Του «ράβδο σιδηρά», γιά νά συντρίψει «ὡς σκεύη κεραμέως»
ὅσους ἐναντιοῦνται σ᾽ Αὐτόν (στίχ. 9). Ἄς φοβηθοῦν λοιπόν οἱ ἐναντιούμενοι κατά
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του, γιατί ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Θεός.
Μακροθυμεῖ μέν στήν ἀρχή, «ἐκγελάσεται αὐτούς», ὅπως λέγει ὁ ψαλμός μας
(στίχ. 4), γιά νά δώσει καιρό μετανοίας στούς ἀπίστους καί ἀθέους, ἀλλά, ὅταν
αὐτοί συνεχίζουν τήν ἀθεϊστική τους πολεμική, τότε ὁ Ἰησοῦς Χριστός «λαλήσει
πρός αὐτούς ἐν ὀργῇ Αὐτοῦ καί ἐν τῷ θυμῷ Αὐτοῦ ταράξει αὐτούς» (στίχ. 5).
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Τότε ὁ Ἰησοῦς Χριστός μέ τήν σιδηρά ράβδο Του «ὡς σκεύη κεραμέως συντρίψει
αὐτούς» (στίχ. 9). Καί ἄς φοβηθοῦμε ὅλοι ὅσοι συνεχίζουμε νά ἁμαρτάνουμε,
ἐναντιούμενοι ἔτσι κατά τοῦ Θεοῦ, ἄς φοβηθοῦμε ὅλοι, λέγω, τό «σιδερένιο μπαστούνι τοῦ Θεοῦ», πού ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.
3. Τέλος, ἀγαπητοί μου, ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ στρέφεται πρός αὐτούς πού
διοργάνωσαν τό ἐπαναστατικό κίνημα κατά τοῦ Θεοῦ καί κατά τοῦ Υἱοῦ Του,
τοῦ Μεσσία, καί τούς λέγει νά ἔχουν σύνεση («σύνετε», στίχ. 10), νά ἀποκτήσουν
τήν παιδεία τοῦ Θεοῦ («παιδεύθητε», στίχ. 10· «δράξασθε παιδείας», στίχ. 12)
καί νά ὑποταγοῦν στόν Θεό μέ πλήρη ὑποταγή σ᾽ Αὐτόν («δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ
ἐν φόβῳ», στίχ. 11), «μή ποτε ὀργισθῇ Κύριος... ὅταν ἐκκαυθῇ ἐν τάχει ὁ θυμός
Αὐτοῦ», στίχ. 13. Ἀλλοίμονο σέ ὅσους τά βάζουν μέ τόν Θεό καί χαρά καί εὐτυχία σέ ἐκείνους πού ὑποτάσσονται σ᾽ Αὐτόν. «Μακάριοι πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ᾽
Αὐτῷ», ὅπως λέγει στό τέλος του ὁ ψαλμός μας (στίχ. 13).
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ

Ὁ 3ος Ψαλμός
ΝΑ ΜΗΝ ΤΑΡΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΜΑΣ - ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΑΣ Ο ΘΕΟΣ
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν 3ο
ψαλμό καί παρακαλῶ νά προσέξετε τήν ἑρμηνεία του. Μᾶς μιλάει γιά ἕναν
ἄνθρωπο πιστό στόν Θεό, ὁ ὁποῖος θρηνεῖ καί στενάζει, γιατί βλέπει πολλούς οἱ
ὁποῖοι τόν θλίβουν καί ἐπαναστατοῦν ἐναντίον του. Στόν πόνο του δέ αὐτόν καταφεύγει στόν Θεό καί τοῦ λέγει: «Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; Πολλοί ἐπανίστανται ἐπ᾽ ἐμέ» (στίχ. 1). Οἱ ἐχθροί ὅμως τοῦ ψαλμωδοῦ μας ἐδῶ τόν
θλίβουν ἀκόμη περισσότερο, γιατί τοῦ εἰρωνεύονται τήν πίστη του στόν Θεό. Τοῦ
λέγουν: «Οὐκ ἔστι σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ» (στίχ. 3). Σάν νά τοῦ ἔλεγαν: Τί κουράζεσαι; Σταμάτα νά προσεύχεσαι, δέν σέ ἀκούει ὁ Θεός.
2. Ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ μας ὅμως, χριστιανοί μου, πιστεύει δυνατά στόν Θεό,
γι᾽ αὐτό καί δέν κλονίζεται ἀπό ὅσα εἰρωνικά τοῦ λέγουν. Πιστεύει ὅτι ὁ Θεός θά
τόν βοηθήσει καί θά τόν δοξάσει. Γι᾽ αὐτό καί τόν ἀκοῦμε νά λέγει: «Σύ δέ, Κύριε,
ἀντιλήπτωρ μου εἶ, δόξα μου καί ὑψῶν τήν κεφαλήν μου» (στίχ. 4). Γιά τήν πολεμική τῶν ἐχθρῶν του μέχρι τώρα ὁ ποιητής μας ἦταν ταπεινωμένος καί εἶχε
σκυμμένο τό κεφάλι του. Ἀλλά ἡ πίστη του τόν δυναμώνει καί ἔχει βέβαιη τήν
ἐλπίδα ὅτι ὁ Θεός θά τόν δικαιώσει καί θά τόν κάνει νά περπατάει μέ ὑψωμένο τό
κεφάλι. Αὐτό σημαίνει τό «δόξα μου καί ὑψῶν τήν κεφαλήν μου», πού εἶπε.
3. Ἡ πίστη ὅμως αὐτή τοῦ ποιητοῦ μας, ἀδελφοί, ὅτι θά τόν βοηθήσει ὁ Θεός,
δέν εἶναι ἕνα πρόχειρο ἐνθουσιαστικό συναίσθημα, ἀλλά στηρίζεται σέ γεγονότα.
Θυμᾶται ὅτι στόν παρελθόν καί ἄλλοτε τόν κατηγοροῦσαν καί τόν ἔθλιβαν ἄνθρωποι, ἀλλά τότε κατέφυγε μέ πίστη στόν ἅγιο Ναό τοῦ Θεοῦ, πού βρίσκεται στό
ὄρος Σιών, καί ὁ Θεός τόν βοήθησε. Καί μέ αὐτήν τήν ὡραία ἀνάμνηση ὁ ποιητής
μας λέγει: «Φωνῇ μου πρός Κύριον ἐκέκραξα καί ἐπήκουσέ μου ἐξ ὄρους ἁγίου
αὐτοῦ» (στίχ. 5). Ἔ, λοιπόν! Ὅπως παλαιά ἄκουσε ὁ Θεός τήν προσευχή του
καί τόν ἔσωσε, ἔτσι θά τόν σώσει καί τώρα. Δέν θά τόν ἐγκαταλείψει.
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Ἀλλά ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ μας δέν ἔχει μόνο στό παρελθόν παλαιό παράδειγμα, στό ὁποῖο εἶδε τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἔχει καί πρόσφατο παράδειγμα.
Τήν προηγούμενη ἀκριβῶς νύχτα, πού, ὅπως φαίνεται, ἦταν ἐπικίνδυνη γι᾽ αὐτόν,
ὁ ποιητής ἐμπιστεύθηκε στόν Θεό τήν ζωή του καί ἔπεσε σέ ἤρεμο καί βαθύ
ὕπνο, χωρίς νά τοῦ συμβεῖ κανένα κακό. Καί σ᾽ αὐτό, στό ὅτι δηλαδή δέν τοῦ
συνέβηκε κακό τήν προηγούμενη κρίσιμη νύχτα, ἀλλά τήν πέρασε ἀτάραχα μέ
ἥσυχο ὕπνο, εἶδε ὁ ποιητής καθαρά τήν «ἀντίληψη», τήν προστασία δηλαδή τοῦ
Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό καί λέγει: «Ἐγώ ἐκοιμήθην καί ὕπνωσα, ἐξηγέρθην ὅτι Κύριος
ἀντιλήψεταί μου» (στίχ. 6).
Ἔτσι, λοιπόν, μέ ἀποδείξεις ἀπό τό παρελθόν, ἀλλά καί ἀπό αὐτήν τήν παρελθοῦσα νύχτα, ὁ ποιητής μας ἔχει βαθειά τήν πεποίθηση ὅτι καί τώρα ὁ Θεός θά
τόν βοηθήσει στήν δύσκολη κατάσταση πού βρίσκεται. Γι᾽ αὐτό καί μέ βεβαιότητα λέγει καί γιά τούς ἐχθρούς πού τώρα τόν ἀπειλοῦν: «Οὐ φοβηθήσομαι ἀπό
μυριάδων λαοῦ τῶν κύκλῳ συνεπιτιθεμένων μοι» (στίχ. 7). Μέ ζωηρό τόνο καί
ἐλπιδοφόρο καί αἰσιόδοξο ὕφος λέγει ὁ ποιητής μας τά λόγια αὐτά.
4. Στό τέλος τοῦ ψαλμοῦ ὁ ποιητής μας ἀποτείνεται στόν Θεό καί Τοῦ λέγει
νά «σηκωθεῖ», γιά νά «πατάξει» τούς ἐχθρούς του. «Ἀνάστα, Κύριε – τοῦ
λέγει –, σῶσόν με ὁ Θεός μου, ὅτι Σύ ἐπάταξας (= γιά νά πατάξεις) πάντας τούς
ἐχθραίνοντάς μοι ματαίως» (στίχ. 8). Αὐτό τό «ματαίως», πού λέγει τελευταῖα
ὁ ποιητής, σημαίνει «χωρίς λόγο». Τόν εἰρωνεύονταν, δηλαδή, οἱ ἐχθροί του χωρίς
αἰτία. Τό ἄλλο ὅμως κείμενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τό Ἑβραϊκό, τό «ματαίως»
τό λέγει «σιαγόνες». Οἱ ἐχθροί δηλαδή τοῦ ποιητοῦ τοῦ χτυποῦσαν τίς σιαγόνες
του. Τόν χαστούκιζαν! Αὐτή ἡ ἀνάγνωση τοῦ Ἑβραϊκοῦ κειμένου πρέπει νά εἶναι
καλλίτερη, γιατί παρακάτω ὁ ποιητής μας λέγει γιά τόν Θεό ὅτι «ὀδόντας ἁμαρτωλῶν συνέτριψας» (στίχ. 8β). Οἱ ἐχθροί, δηλαδή, τοῦ ποιητοῦ τόν χαστούκιζαν,
ἀλλά ὁ Θεός θά τούς «σπάσει τά δόντια»!
Τέλος, ὅλο τόν ψαλμό ὁ ποιητής τόν κλείνει μέ ἕνα στίχο, πού σχετίζεται γενικά
μέ ὅλο τό περιεχόμενό του. Λέγει: «Τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία καί ἐπί τόν λαόν σου ἡ
εὐλογία σου» (στίχ. 9). Στούς πιστούς Του, δηλαδή, καί στόν λαό Του ὁ Θεός δίνει
τήν σωτηρία Του καί τήν εὐλογία Του καί τούς σώζει ἀπό τούς ἐχθρούς τους.
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Ὁ 4ος Ψαλμός
ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
1. Σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν 4ο ψαλμό. Παρακαλῶ,
προσέξτε τήν ἑρμηνεία του, γιατί ἔχει νά μᾶς δώσει ἕνα σπουδαῖο νόημα. Ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ αὐτοῦ, πού εἶναι ἕνας πολύ πνευματικός ἄνθρωπος, εἶχε κάποια
διαφωνία καί διένεξη μέ μερικούς, τούς ὁποίους ὀνομάζει «υἱούς ἀνθρώπων» (στίχ.
3). Ἡ διαφωνία του μέ αὐτούς, σέ κάποιο σοβαρό θέμα, γιά τό ὁποῖο θά μιλήσουμε
παρακάτω, ἔκανε αὐτούς τούς ἀνθρώπους νά γίνονται σκληροί στόν ποιητή μας,
«βαρυκάρδιοι», ὅπως τούς λέγει ὁ ψαλμός μας (στίχ. 3). Μιλοῦσαν δηλαδή μέ
σκληρότητα πρός τόν ποιητή καί ἔλεγαν εἰς βάρος του «μάταια», δηλαδή, ἀσύστατα πράγματα (στίχ. 3). Ἔλεγαν ψευδεῖς κατηγορίες ἐναντίον του. Γι᾽ αὐτό
καί ὁ ποιητής μας τούς λέγει: «Υἱοί ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυκάρδιοι; Ἱνατί
ἀγαπᾶτε ματαιότητα καί ζητεῖτε ψεῦδος;» (στίχ. 3). Οἱ συκοφαντίες αὐτές τῶν
κακῶν ἀνθρώπων ἐναντίον τοῦ ποιητοῦ μας τόν ἔθλιβαν πολύ. Ἀλλά, σάν πνευματικός ἄνθρωπος αὐτός, κατέφευγε στόν Θεό, γιά νά λάβει ἐνίσχυση καί προστασία. Μάλιστα ὁ ψαλμωδός θυμᾶται ὅτι καί σέ προηγούμενα χρόνια δοκίμαζε
θλίψεις, ἀλλά κατέφευγε στόν Θεό καί ἔβρισκε πάντοτε ἀνακούφιση. Γι᾽ αὐτό
καί λέγει ἐδῶ στόν ψαλμό μας: «Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθέ με», ὁσάκις, δηλαδή, ἔκανα
τήν προσευχή μου, «εἰσήκουσάς μου ὁ Θεός τῆς δικαιοσύνης» (στίχ. 2). Ἔτσι
ὁ ποιητής μας ἔχει καί τώρα τήν πεποίθηση ὅτι ὁ Θεός θά τόν βοηθήσει καί θά
τοῦ πάρει τήν θλίψη πού δοκιμάζει. «Οἰκτείρησόν με», λέγει στόν Θεό, «καί εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου» (στίχ. 2). Καί καλεῖ τούς συκοφάντες του νά μάθουν
ὅτι ὁ Θεός πάντοτε τόν σώζει καί πάντοτε τόν προστατεύει. Πάντοτε ἀκούει τίς
προσευχές του. «Γνῶτε – τούς λέγει – ὅτι ἐθαυμάστωσε Κύριος τόν ὅσιον αὐτοῦ.
Κύριος εἰσακούσεταί μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρός αὐτόν» (στίχ. 4).
2. Ὁ ποιητής μας ἐπιτρέπει στούς κατηγόρους του νά ὀργίζονται ἐναντίον του.
Ἀλλά, ἄς συγκρατοῦνται καί ἄς μή προχωροῦν σέ ἔργα ὀργῆς. «Ὀργίζεσθε καί
μή ἁμαρτάνετε» τούς λέγει (στίχ. 4). Πάλι ὁ ποιητής μας ἐπιτρέπει στούς ἀντι81

πάλους του νά θυμώνουν μέσα τους καί μέσα στούς κοιτῶνες τους ἐναντίον του
(στίχ. 5), ἀλλά νά σιωποῦν καί νά μή λέγουν στούς ἄλλους τά ὅσα σκέπτονται.
Αὐτό σημαίνει τό «λέγετε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν καί ἐπί ταῖς κοίταις ὑμῶν κατανύγητε» (στίχ. 5).
2. Ἀλλά δέν εἴπαμε ἀκόμη τό θέμα, τό ὁποῖο δημιούργησε τήν στροφή πολλῶν
ἀνθρώπων ἐναντίον τοῦ ποιητοῦ μας, τόν ὁποῖον εἰρωνεύονταν καί συκοφαντοῦσαν. Τό θέμα εἶναι μιά οἰκονομική κρίση πού συνέβηκε ἐκεῖνο τόν καιρό στό
Ἰσραήλ καί ὁ ποιητής μας ἔδινε ἄλλη λύση, διαφορετική ἀπό αὐτήν πού ἔδιναν
οἱ πολλοί. Γι᾽ αὐτό καί αὐτοί στρέφονταν ἐναντίον του. Οἱ ἄνθρωποι ἀπό τήν
συμβᾶσα κρίση στεροῦνταν τά ὑλικά ἀγαθά τους καί πολλοί, ὅπως λέγει ὁ ψαλμός μας, ἔλεγαν: «Τίς δείξει ὑμῖν τά ἀγαθά;» (στίχ. 7). Ὁ ψαλμωδός μας, σάν
πνευματικός ἄνθρωπος, ὡς αἰτία τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ἔβλεπε τό ὅτι οἱ ἄνθρωποι εἶχαν ἀποστατήσει ἀπό τόν Θεό καί ὅτι παραμελοῦσαν τίς θυσίες τους σ᾽
Αὐτόν. Γι᾽ αὐτό καί ὡς λύση τοῦ προβλήματος, ἔλεγε τήν ἐπιστροφή στόν Θεό,
τήν ἐλπίδα σ᾽ Αὐτόν καί τήν προσφορά σωστῆς θυσίας στόν Θεό. «Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης – ἔλεγε – καί ἐλπίσατε ἐπί Κύριον» (στίχ. 6). Αὐτή ἡ ἐλπίδα
στόν Θεό πιστεύει ὁ ποιητής μας ὅτι θά τονώσει τόν ἐσωτερικά πεσμένο ἀπό
τήν κρίση ἄνθρωπο, θά διώξει τήν μεμψιμοιρία καί θά φέρει τήν χαρά. Θέλει
δηλαδή ὁ ποιητής μας κατά πρῶτον νά ἀνορθώσει μέ τό ἀκούμπημα στόν Θεό
τόν πεσμένο ἐσωτερικά ἄνθρωπο καί ἔπειτα θά βρεθοῦν τρόποι γιά τήν ἐξοικονόμηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν.
3. Ἀκόμη ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ λέγει καί ἕνα ἄλλο, πολύ σπουδαῖο, ὡς λύση
καί αὐτό γιά τό θέμα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Αὐτό τό ἄλλο πού λέγει εἶναι ὅτι
τά ὑλικά ἀγαθά, ὅσα πολλά καί νά εἶναι αὐτά, δέν δίνουν τήν πραγματική εὐτυχία
στόν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος νοιώθει χαρούμενος καί εὐτυχισμένος ὅταν ἔχει καλή
κοινωνία καί σχέση μέ τόν Θεό καί ὄχι ὅταν ἔχει ἀφθονία ὑλικῶν ἀγαθῶν. Τό
«φῶς τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου» αὐτό γλυκαίνει τήν δόλια καρδιά τοῦ ἀνθρώπου.
Ἔτσι λέγει ὁ ποιητής μας: «Ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς τό φῶς τοῦ προσώπου σου,
Κύριε. Ἔδωκας εὐφροσύνην εἰς τήν καρδίαν μου» (στίχ. 7). Εἶναι αὐτό πού λέγει
ἄλλος ψαλμωδός «κρεῖσσον τό ἔλεός σου ὑπέρ ζωάς» (62,4)! Τό «ἔλεος» τοῦ
Θεοῦ, τό νά γεύεται δηλαδή κανείς τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, αὐτό εἶναι ἀνώτερο ἀπό
κάθε ἄλλο ἀγαθό, ἀνώτερο ἀπό κάθε ζωή. Ἔτσι καί ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ μας
λέγει ὅτι καί νά λυθεῖ ἀκόμη τό οἰκονομικό πρόβλημα ἀποκτώντας ὅλοι ὅλα τά
ἐπίγεια ἀγαθά, δέν θά φέρει αὐτό εὐτυχία στούς ἀνθρώπους. Ἡ εὐτυχία τοῦ
ἀνθρώπου, πού εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἔρχεται μέ τήν σωστή καί στενή κοινωνία
του μέ τόν Θεό.
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Αὐτήν τήν θέση τοῦ ποιητοῦ μας, ὡς λύση στό οἰκονομικό θέμα, οἱ πολλοί, οἱ
«βαρυκάρδιοι» «υἱοί τῶν ἀνθρώπων», τήν εἰρωνεύονταν. Καί ἐπετίθεντο λοιπόν
ἐναντίον τοῦ ποιητοῦ μας λαλοῦντες ματαιότητα καί ψεύδη κατ᾽ αὐτοῦ, γιά τά
ὁποῖα μίλησε παραπάνω αὐτός (στίχ. 3). Αὐτοί ὅμως, ὑλικοί ὄντες, ἤθελαν μόνο
νά εἶναι χορτασμένοι ἀπό τά ὑλικά ἀγαθά, ἀπό σιτάρι, ἀπό κρασί καί ἀπό λάδι:
«Ἀπό καρποῦ, σίτου, οἴνου καί ἐλαίου αὐτῶν ἐπληθύνθησαν» (στίχ. 8)! Μέ τήν
ἐλπίδα στόν Θεό ὁ ὑπέροχος ποιητής μας πηγαίνει τώρα νά κοιμηθεῖ ἥσυχος
καί ἀτάραχος ἀπό τίς διαβολές τῶν ἀντιπάλων του. «Ἐν εἰρήνῃ ἐπί τό αὐτό κοιμηθήσομαι καί ὑπνώσω», λέγει (στίχ. 9). Καί τέλος τονίζει ὅτι μόνο ὁ Θεός
μπορεῖ νά τόν κάνει νά «κατοικεῖ», δηλαδή νά διάγει, μέ «ἐλπίδα», μέ ἀσφάλεια,
ὅπως λέγει τό Ἑβραϊκό κείμενο. «Σύ, Κύριε, κατά μόνας ἐπ᾽ ἐλπίδι κατῴκισάς
με» (στίχ. 9)!
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 7 Ἰουνίου 2015
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ

Ὁ 5ος Ψαλμός
Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣ ΤΟΥ
1. Στήν σειρά τῆς ἑρμηνείας τοῦ ἱεροῦ Ψαλτηρίου, σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί,
θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν 5ο ψαλμό.
Ὁ ψαλμός αὐτός εἶναι θρηνώδης. Ὁ ψαλμωδός θρηνεῖ στήν προσευχή του πρός
τόν Θεό γιά τήν πολεμική πού τοῦ ἐξασκοῦν κακοί ἄνθρωποι καί Τοῦ λέγει:
«Σύνες τῆς κραυγῆς μου» (στίχ. 2), «πρόσεχε τόν στεναγμό μου», ὅπως τό λέει
τό Ἑβραϊκό κείμενο. Ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ κακοί ἄνθρωποι πού στρέφονταν ἐναντίον
τοῦ ποιητοῦ τοῦ ψαλμοῦ μας δέν γνωρίζουμε, οὔτε πάλι φαίνεται ἀπό τόν ψαλμό
τί ἀκριβῶς τοῦ ἔλεγαν. Πάντως ὁ ψαλμωδός ἐπιτίθεται μέ βαρειές ἐκφράσεις
ἐναντίον τους καί μάλιστα στρέφεται ἰδιαίτερα ἐναντίον κάποιου τόν ὁποῖο ὀνομάζει
«ἄνδρα αἱμάτων καί δόλιον» (στίχ. 7).
2. Οἱ ἐχθροί τοῦ ποιητοῦ μας, κακοί ὄντες, ἔλεγαν πολλά συκοφαντικά ἐναντίον
του. Ἔλεγαν λόγια πού τοῦ ἔκαναν ζημιά, γιατί ὁ λάρυγγάς τους ἦταν ἕτοιμος
σάν τάφος νά τόν καταφάγει καί νά τόν θάψει. Ὅλο καί ἔλεγαν καί μηχανεύονταν
δόλια πράγματα ἐναντίον του (στίχ. 10). «Ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν»
(στίχ. 10).
3. Στόν πόνο του ὁ ποιητής μας γιά τήν ἐναντίον του πολεμική καί γιά νά
σωθεῖ ἀπό τά ὅσα λέγουν καί μηχανεύονται κατ᾽ αὐτοῦ οἱ ἐχθροί του καταφεύγει
στόν Ναό γιά νά προσφέρει θυσία στόν Θεό. Εἶναι δέ πολύ πιστός ὁ ποιητής μας,
γι᾽ αὐτό καί εἰσέρχεται μέ πολλή εὐλάβεια καί φόβο στόν Ναό. Εἰσερχόμενος
λέγει στόν Θεό: «Ἐγώ δέ ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου εἰσελεύσομαι εἰς τόν οἶκον
σου προσκυνήσω πρός ναόν ἅγιόν σου ἐν φόβῳ σου» (στίχ. 8). Τήν ὥρα πού ὁ
ψαλμωδός προσφέρει τήν θυσία του εἶναι πρωί: «Τό πρωί παραστήσομαί σοι καί
ἐπόψομαι», λέγει (στίχ. 4). Ὅσοι πρόσφεραν τότε θυσία παρατηροῦσαν εἴτε τόν
ἱερέα εἴτε τό θύμα, εἴτε κοίταζαν γύρω-γύρω, μήπως δοῦν κανένα εὐνοϊκό σημεῖο
ἀπό τόν Θεό, πού θά ἀνήγγελε κάποια βοήθεια. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ποιητής μας λέγει
«ἐπόψομαι». Να δῶ, δηλαδή, κάποιο σημεῖο.
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4. Ὁ ποιητής, πού συνθέτει τόν παρόντα ψαλμό καί προσφέρει πρωινή θυσία
στόν Θεό γιά βοήθειά του, πιστεύει ὅτι ὁ Θεός θά τόν βοηθήσει. Θά τόν βοηθήσει
γιατί ὁ Θεός δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τούς ἁμαρτωλούς, ὅπως εἶναι οἱ ἐχθροί
του. Οὔτε δέχεται ὁ Θεός νά Τόν ὑπηρετοῦν οἱ πονηρευόμενοι καί δέν δέχεται
πάλι ὁ Θεός νά εἶναι πλησίον Του οἱ παράνομοι. «Οὐχί Θεός θέλων ἀνομίαν σύ εἶ,
οὐδέ παροικήσει σοι πονηρευόμενος, οὐδέ διαμενοῦσι παράνομοι κατέναντι τῶν
ὀφθαλμῶν σου» (στίχ. 6), λέγει. Ὄχι μόνον ὁ Θεός δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ
τούς ἁμαρτωλούς, ἀλλά ἀντίθετα τούς ἀποστρέφεται καί τούς καταστρέφει (στίχ.
6). Ἑπομένως θά καταστρέψει «τούς λαλοῦντας τό ψεῦδος» (στίχ. 7), αὐτούς
πού ἔλεγαν τά συκοφαντικά ἐναντίον τοῦ ποιητοῦ. Καί ἐκεῖνον τόν «ἄνδρα τῶν
αἱμάτων καί δόλιον», πού ἤθελε νά κάνει μεγαλύτερο κακό στόν ψαλμωδό μας,
τόν «βδελύσσεται ὁ Κύριος» (στίχ. 7).
5. Στήν προσευχή του ὁ ποιητής, ὅταν προσφέρει τήν θυσία στόν Θεό, εὔχεται
τήν καταδίκη τῶν ἐχθρῶν του ἀπό τόν Θεό καί τήν ἀποτυχία τῶν κακῶν τους
σχεδίων (στίχ. 11). «Ἀποπεσάτωσαν», λέγει (στίχ. 11). Νά ἀποτύχουν, δηλαδή,
τά σχέδιά τους. Ἀκόμη περισσότερο παρακαλεῖ νά διώξει ὁ Θεός μερικούς ἀπό
τούς ἐχθρούς του, «ἔξωσον» αὐτούς, λέγει στήν προσευχή του (στίχ. 11). Νά
τούς διώξει ἀπό ποῦ; Ἀπό τό ἅγιο Θυσιαστήριο μᾶλλον. Ἄρα ἦταν καί ἱερεῖς πολέμιοι τοῦ εὐσεβοῦς ποιητοῦ μας. Τώρα ἑρμηνεύουμε καλύτερα αὐτό πού εἶπε
προηγουμένως ὁ ποιητής μας ὅτι δέν δέχεται ὁ Θεός νά Τόν ὑπηρετοῦν οἱ πονηρευόμενοι («οὐδέ παροικήσει σοι πονηρευόμενος», στίχ. 5), οὔτε πάλι δέχεται ὁ
Θεός νά εἶναι πλησίον Του οἱ παράνομοι («οὐδέ διαμενοῦσι παράνομοι κατέναντι
τῶν ὀφθαλμῶν σου», στίχ. 6). Καί οἱ ἱερεῖς εἶναι αὐτοί πού ὑπηρετοῦν τόν Θεό
καί εἶναι πλησίον Του, ὡς ἐγγίζοντες τά ἅγια. Καί σκανδαλισμένος λοιπόν καί
πληγωμένος ὁ ποιητής μας ἀπό τήν κακή συμπεριφορά καί τῶν ἱερέων ἀκόμη
ἐναντίον του λέγει περί αὐτῶν στήν προσευχή του: «Ἔξωσον αὐτούς»!... Διῶξε
τους, ὦ Θεέ, ἀπό τό ἅγιο θυσιαστήριό Σου!...
6. Ἐνῶ ὅμως οἱ ἀσεβεῖς συκοφάντες καί πολέμιοι τοῦ ποιητοῦ μας θά καταστραφοῦν γιά τήν ἁμαρτωλότητά τους (στίχ. 11), ἀντίθετα, οἱ δίκαιοι, ὅσοι ἐλπίζουν στόν Θεό, ὅπως ἐλπίζει ὁ ψαλμωδός μας, θά αἰσθανθοῦν χαρά καί αἰώνια
ἀγαλλίαση, γιατί ὁ Θεός θά «κατασκηνώσει ἐν αὐτοῖς» (στίχ. 12). Ὁ Θεός τόν
δίκαιο ἄνθρωπο θά τόν στεφανώσει μέ τήν Χάρη Του, πού θά τοῦ εἶναι σάν ὅπλο
ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν του. «Σύ εὐλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ὡς ὅπλον εὐδοκίας (δηλαδή τῆς Χάρης Σου, τῆς εὐαρέσκειάς Σου) ἐστεφάνωσας αὐτούς» (στίχ. 13).
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 14 Ἰουνίου 2015
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ

Ὁ 6ος Ψαλμός
ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Η ΨΥΧΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ. ΦΑΡΜΑΚΟ Η ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ
Θά σᾶς ἑρμηνεύσω, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, σήμερα τόν 6ο ψαλμό καί παρακαλῶ πολύ νά προσέξετε τήν ἑρμηνεία του.
Στόν ψαλμό μας ἔχουμε ἕναν πιστό στόν Θεό ἄνθρωπο πού κλαίει καί ὀδυνᾶται
δυνατά. Μάλιστα λέγει ὅτι κοπίασε ἀναστενάζοντας καί κάθε νύκτα λούζει τό
κρεββάτι του μέ τά δάκρυά του (στίχ. 7). Ὅπως φαίνεται, ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ
ὑποφέρει ἀπό βαρειά ἀρρώστια, ἡ ὁποία τόν κτύπησε μέχρι τά κόκκαλά του, γι᾽
αὐτό καί λέγει: «Ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι ἀσθενής εἰμι· ἴασαί με, ὅτι ἐταράχθη
τά ὀστᾶ μου» (στίχ. 3). Δηλαδή, γνωρίζει ὅτι ἄν γίνει καλά, αὐτό θά εἶναι ἀπό
τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, γι᾽ αὐτό καί Τοῦ λέει «ἐλέησόν με». Ὁ ποιητής μας γνωρίζει τήν παλαιά ἀντίληψη ὅτι οἱ ἀσθένειες προέρχονται ἀπό τίς ἁμαρτίες (βλ.
Ψαλμ. 37), ἀλλά παρακαλεῖ τόν Θεό νά τοῦ φανεῖ εὐσπλαγχνικός καί ἐλεήμονας
καί νά τοῦ συντάμει τόν χρόνο τῆς τιμωρίας. Γι᾽ αὐτό καί λέγει στήν προσευχή
του πρός Αὐτόν νά μήν τόν παιδεύσει μέ θυμό καί ὀργή («Κύριε, μή τῷ θυμῷ
σου ἐλέγξῃς με, μηδέ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με», στίχ. 2), ἀλλά νά τόν παιδεύσει
«πατρικά» καί ὄχι «δικαστικά», ὅπως ἑρμηνεύει ὁ Θεοδώρητος.
2. Τό μεγαλύτερο ὅμως κακό γιά τόν ποιητή μας εἶναι ὅτι δέν ἔχει καταβληθεῖ
μόνο τό σῶμα του, ἀλλά ἔχει καταπέσει καί τό ἠθικό του. Ἡ ψυχή του εἶναι σέ
μεγάλη ταραχή, σέ μεγάλο φόβο, ὅπως λέγει τό Ἑβραϊκό κείμενο. «Ἡ ψυχή
μου ἐταράχθη σφόδρα», λέγει ὁ ψαλμωδός μας (στίχ. 4). Αὐτό εἶναι τό πιό ἐπικίνδυνο, γιατί ὅταν καταπέσει τό κουράγιο τοῦ ἀνθρώπου, τότε αὐτός δέν ἔχει
τήν δύναμη νά ἀντισταθεῖ στόν πόνο καί τίς δυσκολίες του καί ἀπελπίζεται. Ἔτσι
καί τόν ποιητή μας τόν βλέπουμε νά καταπέφτει καί νά ἀποκάμνει καί στρεφόμενος στόν Θεό νά Τοῦ λέγει: «Μέχρι πότε, Θεέ;». «Καί σύ, Κύριε, ἕως πότε;»
(στίχ. 4), λέγει. Ὁ λόγος ὅμως αὐτός τοῦ βασανισμένου ποιητῆ μας κρύβει βαθειά
στήν ψυχή του κάποια ἐλπίδα, ὅτι ὁ Θεός θά τόν βοηθήσει.
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Τήν ἀπελπιστική κατάσταση στήν ψυχή τοῦ ψαλμωδοῦ μας τήν δημιούργησαν
περισσότερο οἱ χαιρέκακοι ἐχθροί του, οἱ ὁποῖοι ἤθελαν τόν θάνατό του. Αὐτοί,
ὅπως φαίνεται καί ἀπό ἄλλους ψαλμούς, θά ἐνέπαιζαν τόν ποιητή, ὅτι ἄδικα προσεύχεται, γιατί δέν πρόκειται νά τόν βοηθήσει ὁ Θεός· ἤ θά ἔλεγαν ὅτι δίκαια
τόν τιμωρεῖ ὁ Θεός γιά τά ἁμαρτήματά του. Πάντως ὁ ποιητής μας λέγει ὅτι
κατέρρευσε ἀπό τήν στάση αὐτή τῶν ἐχθρῶν του ἀπέναντί του. «Ἐπαλαιώθην
(= κατέρρευσα) – λέγει – ἐν πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς μου» (στίχ. 8).
3. Ἀλλά νά! Ὁ ἀπελπισμένος ποιητής μας, πού ἔλεγε «ἡ ψυχή μου ἐταράχθη
σφόδρα» (στίχ. 4) καί «ἐπαλαιώθην» καί τόσα ἄλλα, αὐτός τώρα, στό τέλος τοῦ
ψαλμοῦ, μᾶς παρουσιάζεται ἰσχυρά δυναμωμένος καί ἀνορθωμένος ψυχικά ἀπό
τό πέσιμό του. Ἔτσι, λέγει θαρρετά στούς ἐμπαῖχτες ἐχθρούς του νά φύγουν ἀπό
μπροστά του, γιατί ὁ Θεός θά ἀκούσει τό κλάμα του καί θά τόν θεραπεύσει.
«Ἀπόστητε ἀπ᾽ ἐμοῦ – λέγει – πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τήν ἀνομίαν, ὅτι εἰσήκουσε
Κύριος τῆς φωνῆς τοῦ κλαυθμοῦ μου» (στίχ. 9· βλ. καί στίχ. 10). Καί ἀποτέλεσμα αὐτοῦ εἶναι ὅτι οἱ ἐχθροί, πού περίμεναν τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ, θά διαψευσθοῦν, θά καταισχυνθοῦν καί θά πέσουν σέ ταραχή. «Αἰσχυνθείησαν καί
ταραχθείησαν σφόδρα πάντες οἱ ἐχθροί μου», λέγει (στίχ. 10· βλ. καί στίχ. 11).
4. Πῶς ὁ ποιητής μας ἀπέκτησε αὐτήν τήν ἀναλαμπή ἀπό τό σκοτάδι τῆς
ἀπελπισίας του; Πῶς ἀπέκτησε αὐτό τό κουράγιο, ἐνῶ εἶχε πολύ καταπέσει; Ἄν
λάβουμε ὑπ᾽ ὄψιν καί ἄλλους ψαλμωδούς, πού ἦταν σέ παρόμοια μέ τόν ποιητή
μας κατάσταση, θά λέγαμε ὅτι ὁ ἀσθενής ψαλμωδός μας κατέφυγε στόν Ναό
γιά νά προσφέρει θυσία στόν Θεό γιά τήν ὑγεία του. Ἐκεῖ δέ ὁ ἱερεύς, βλέποντας
εὐμενῆ σημάδια ἀπό τήν προσφορά τῆς θυσίας, τοῦ εἶπε παρήγορα καί ἐνθαρρυντικά λόγια. Ἔτσι ὁ ποιητής μας ἀναστήθηκε ψυχικά καί ἀπόκτησε δυνατή τήν
ἐλπίδα καί τήν πίστη ὅτι ὁ Θεός θά τόν θεραπεύσει καί θά τοῦ χαρίσει τήν ποθητή
ὑγεία του.
Ὁ ψαλμός μας διδάσκει τούς δεινοπαθοῦντας ἀρρώστους, ἀλλά καί κάθε
ἄνθρωπο εὑρισκόμενο σέ δύσκολη κατάσταση τῆς ζωῆς του, ὅτι τό καλύτερο
φάρμακο στά δεινά τοῦ βίου εἶναι ἡ ἐλπίδα στόν Θεό. Αὐτή κρατᾶ ὄρθιο τόν βασανιζόμενο ἄνθρωπο, τόν δυναμώνει ψυχικά καί δέν τόν ἀφήνει νά καταπέσει καί
νά συντριβεῖ.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 21 Ἰουνίου 2015
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ

Ὁ 7ος Ψαλμός
O ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΘΕΙΣ ΚΑΤΑΦΕΥΓΕΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ
ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ
1. Στήν σειρά τῆς ἑρμηνείας τοῦ Ψαλτηρίου βρισκόμαστε, ἀδελφοί μου, στόν
7ο ψαλμό. Δέν εἶναι εὔκολη, ἀγαπητοί μου, ἡ ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί
μάλιστα ἡ ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, γιατί αὐτή πρωτοτύπως γράφτηκε
στήν Ἑβραϊκή γλώσσα. Καί αὐτός πού τήν ἑρμηνεύει πρέπει νά ἔχει ὑπ᾽ ὄψιν
του καί τά δυό κείμενα, καί τό Ἑβραϊκό καί τήν Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα,
πού χρησιμοποιοῦμε στήν θεία λατρεία μας. Αὐτό θά κάνουμε καί ἐμεῖς σήμερα
στήν ἑρμηνεία τοῦ 7ου ψαλμοῦ, γιά νά νοήσουμε τό νόημά του, τό θέμα του.
Γιατί πρέπει νά γνωρίσουμε τό θέμα γύρω ἀπό τό ὁποῖο πλέκεται ὁ ὅλος ψαλμός.
2. Στόν 7ο ψαλμό ἔχουμε ἕνα πιστό ἄνθρωπο, πού καταδιώκεται ἀπό κάποιους
(ἤ ἀπό κάποιον) καί καταφεύγει στόν Θεό ζητῶντας τήν βοήθειά Του. Στόν
Θεό λέει «σῶσόν με», «ρῦσαί με» (στίχ. 2). Καί τά δύο αὐτά ρήματα εἶναι δυνατά καί ἐκφράζουν τήν μεγάλη ἀνάγκη στήν ὁποία βρίσκεται ὁ διωκόμενος
ἄνθρωπος. Τήν δυσκολία αὐτή τήν ἐκφράζει ὁ ψαλμωδός καί μέ τό ὅτι παριστάνει
μέ λιοντάρι τόν ἐχθρό πού τόν καταδιώκει· «μή ποτε ἁρπάσῃ ὡς λέων τήν ψυχήν
μου», λέγει (στίχ. 3).
Τί συμβαίνει λοιπόν; Γιατί καταδιώκεται ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ; Τόν ψαλμωδό
μας, ἀγαπητοί μου, τόν συκοφάντησαν κάποιοι – ἤ κάποιος – ὅτι ἔχει «ἀδικία
στά χέρια του», δηλαδή, ὅτι ἔκλεψε, ὅπως μᾶς τό λέγει καθαρά τό Ἑβραϊκό
κείμενο (στίχ. 5). Ἡ συκοφαντία αὐτή φαίνεται ὅτι ἔλαβε μεγάλη ἔκταση, γι᾽
αὐτό καί ὁ συκοφαντηθείς ποιητής μας κατέφυγε στόν Ναό. Ἐκεῖ ἐνώπιον τοῦ
ἱεροῦ θυσιαστηρίου ἤθελε νά βεβαιώσει τήν ἀθωότητά του καί νά ἐξακριβωθεῖ ἡ
ἀθωότητά του αὐτή ἀπό τόν ἱερέα μέ εἰδική τελετή, ὅπως ἐξακριβωνόταν καί ἡ
περίπτωση μοιχείας (βλ. Ἀριθμ. 5,11 ἑξ.). Μάλιστα μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἡ
συκοφαντία γιά τόν ποιητή μας ὅτι «ἔκλεψε» μπορεῖ μεταφορικά νά σημαίνει καί
τήν μοιχεία, ὅτι ἔκλεψε, δηλαδή, τήν γυναίκα τοῦ ἄλλου· γι᾽ αὐτό καί ἡ τόση
ταραχή τοῦ ποιητοῦ μας γιά μιά τέτοια συκοφαντία.
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3. Ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ μας εὑρισκόμενος στόν Ναό ἐνώπιον τοῦ θυσιαστηρίου ὁμολογεῖ στόν ἱερέα τήν ἀθωότητά του καί λέγει: «Κύριε ὁ Θεός μου, εἰ
ἐποίησα τοῦτο, εἰ ἔστιν ἀδικία ἐν χερσί μου», δηλαδή· «Θεέ μου, ἄν ἔπραξα αὐτό
γιά τό ὁποῖο μέ κατηγοροῦν καί ἔχω στά χέρια μου ξένο πράγμα», τότε, «ἀποπέσοιμι ἄρα ἀπό τῶν ἐχθρῶν μου κενός» (στίχ. 5). Τότε «Θεέ μου, σύντριψέ με
μπροστά στούς ἐχθρούς μου». Τότε, ἄν ἔπραξα αὐτό πού μέ συκοφαντεῖ ὁ ἐχθρός
μου, «καταδιώξαι ἄρα ὁ ἐχθρός τήν ψυχήν μου καί καταλάβοι καί καταπατήσει
εἰς γῆν τήν ζωήν μου καί τήν δόξαν μου εἰς χοῦν κατασκηνώσει» (στίχ. 6). Σάν
νά θέλει νά πεῖ, ἄς μέ διαπομπεύσει ὁ ἐχθρός μου καί ἄς μέ ποδοπατήσει, ἄν ἀποδειχθεῖ ὅτι ἐγώ ἔχω κάνει αὐτό γιά τό ὁποῖο μέ κατηγορεῖ. Ὁ ποιητής, δηλαδή,
αὐτοκαταριέται σέ περίπτωση πού διέπραξε κλοπή ἤ μοιχεία, ἄν ἀφορᾶ τήν μοιχεία ἡ κατηγορία.
4. Ὁ Ψαλμωδός ὅμως εἶναι πεπεισμένος γιά τήν ἀθωότητά του ἤ φαίνεται
ὅτι βεβαιώθηκε ἡ ἀθωότητά του ἀπό τόν ἱερέα, κατά τήν τελετή, γι᾽ αὐτό καί
ζητάει τώρα στήν συνέχεια τήν κρίση ἀπό τόν Θεό κατά τῶν ἐχθρῶν του.
«Ἀνάστηθι, Κύριε ἐν τῇ ὀργῇ σου – τοῦ λέγει–, ὑψώθητι ἐν τοῖς πέρασι τῶν
ἐχθρῶν μου» (στίχ. 7). Μέχρι τώρα, κατά παραχώρηση Θεοῦ, οἱ ἐχθροί
δροῦσαν ἐναντίον τοῦ ποιητοῦ μας καί ὁ Θεός φαινόταν ὅτι ἀδρανοῦσε. Τώρα
ὅμως μέ τήν βεβαίωση τῆς ἀθωότητάς του ὁ ψαλμωδός μας καλεῖ τόν Θεό νά
ἀναστεῖ μέ ὀργή καί νά κινηθεῖ ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν του.
Ὁ Θεός παριστάνεται ὅτι ἐκδικάζει ἀπό ψηλά, ἀπό τούς οὐρανούς. Γι᾽ αὐτό
λοιπόν καί ὁ ποιητής μας λέγει στόν Θεό ὅτι «ὑπέρ ταύτης», γιά τήν δίκη, δηλαδή, πού ζήτησε νά κάνει κατά τῶν ἐχθρῶν του, «εἰς ὕψος ἐπίστρεψον» (στίχ.
8). Ἡ δίκη αὐτή, πού θά κάνει ὁ Θεός ὑπέρ τοῦ ποιητοῦ μας, θά εἶναι ἐπίσημη.
Γιατί δέν θά εἶναι μόνος Του ὁ Θεός, ἀλλά θά Τόν κυκλώνουν καί οἱ ἄγγελοι, πού
θά ἀκροῶνται καί αὐτοί καί θά βεβαιώνουν καί αὐτοί γιά τήν ἀθωότητα τοῦ ψαλμωδοῦ μας. Αὐτό θέλει νά πεῖ αὐτό πού λέγει παρακάτω ὁ ψαλμός μας «καί εἰς
συναγωγήν λαῶν κυκλώσει σε» (στίχ. 8· ἀντί, δηλαδή, «λαῶν» νά διαβάσουμε
«ἀγγέλων», βλ. Ψαλμ. 81,1. 46,9. Δαν. 7,11).
Ὁ ψαλμωδός εὔχεται ὅτι σ᾽ αὐτήν τήν δίκη, πού θά κάνει ὁ Θεός ἐκεῖ στά ὕψη
ὑπέρ αὐτοῦ, νά λάβει τέλος ἡ ἐναντίον του πονηρία καί κακία τῶν ἁμαρτωλῶν
ἐχθρῶν του. «Συντελεσθήτω δή – λέγει – ἡ πονηρία ἁμαρτωλῶν» (στίχ. 10).
5. Τέλος ὁ ποιητής μας στρέφεται πρός αὐτούς τούς ἐχθρούς του, πού τόσο
τόν κατασυκοφάντησαν καί τόν κατηγόρησαν, καί τούς προτρέπει νά μετανοήσουν. «Ἐπιστραφεῖτε», τούς λέγει (στίχ. 13). Ἄν ὅμως αὐτοί δέν μετανοήσουν
γιά τήν πράξη τους, τότε θά ἀντιμετωπίσουν τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ. Καί τόν Θεό
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του ὁ ποιητής μας τόν παριστάνει ἐδῶ μέ ἰσχυρό πολεμιστή ἔχοντα ρομφαία,
τόξο καί θανατηφόρα βέλη. «Ἐάν μή ἐπιστραφεῖτε – λέγει στούς ἐχθρούς του –
τήν ρομφαίαν αὐτοῦ στιλβώσει, τό τόξον αὐτοῦ ἐνέτεινε καί ἡτοίμασεν αὐτό καί
ἐν αὐτῷ ἡτοίμασε σκεύη θανάτου» (στίχ. 13)!
Στό τέλος τοῦ ψαλμοῦ του βρισκόμενος ὁ ποιητής δίνει μία ὡραία παραστατική
εἰκόνα τοῦ κυρίως ἐχθροῦ του, ὁ ὁποῖος παρακίνησε καί ἄλλους σέ ἐχθρότητα
ἐναντίον του. Κατά τήν εἰκόνα αὐτή ὁ ἐχθρός τοῦ ποιητοῦ εἶχε μία αἰσχρή γέννα:
Κοιλοπόνησε ἀδικία, συνέλαβε πόνο καί γέννησε ἁμαρτία: «Ἰδού ὠδίνησεν ἀδικίαν,
συνέλαβε πόνον καί ἔτεκεν ἀνομίαν» (στίχ. 15)! Καί ἀκόμη ὁ ἐχθρός του μέ τίς
συκοφαντίες του ἄνοιξε ἕνα λάκκο, στόν ὁποῖο ἔπεσε ὁ ἴδιος μέσα: «Λάκκον ὤρυξε
καί ἀνέσκαψεν αὐτόν καί ἐμπεσεῖται εἰς βόθρον, ὅν εἰργάσατο» (στίχ. 16). –
Τέλος ὁ ποιητής μας ὡς ἄνθρωπος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού δέν εἶχε ἀκούσει
τόν λόγο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ νά συγχωροῦμε καί τούς ἐχθρούς μας, εὔχεται τό
κακό πού τοῦ ἔκανε ὁ ἐχθρός του νά πέσει στό κεφάλι του. Λέγει ἐπί λέξει: «Ἐπιστρέψει ὁ πόνος αὐτοῦ εἰς κεφαλήν αὐτοῦ καί ἐπί τήν κορυφήν αὐτοῦ ἡ ἀδικία
αὐτοῦ καταβήσεται» (στίχ. 17).
Ἐπειδή ὅμως ὁ ψαλμός εἰπώθηκε στόν Ναό, ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου
καί παρουσίᾳ ἱερέως, γι᾽ αὐτό καί τελειώνει μέ λειτουργικό καί λατρευτικό στίχο:
«Ἐξομολογήσομαι τῷ Κυρίῳ κατά τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ καί ψαλῷ τῷ ὀνόματι
Κυρίου τοῦ Ὑψίστου» (στίχ. 18).
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 28 Ἰουνίου 2015
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ

Ὁ 8ος Ψαλμός
Τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ στήν φύση καί ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου
Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν 8ο ψαλμό. Παρακαλῶ
νά ἔχω τήν προσοχή σας γιά νά ἀπολαύσετε τά νοήματα τοῦ ὑπέροχου αὐτοῦ
ψαλμοῦ.
1. Ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ αὐτοῦ ρίπτει ἕνα βλέμμα στόν οὐρανό καί τήν γῆ
καί ἀπό τήν ὀμορφιά καί τήν ἁρμονία τῶν δημιουργημάτων ξεσπᾶ σέ ὕμνο στόν
Θεό καί λέγει: «Κύριε, Κύριέ μας, πόσο θαυμαστό εἶναι τό ὄνομά Σου σέ ὅλη
τήν γῆ. Ἡ μεγαλοπρέπειά Σου εἶναι πάρα πάνω ἀπό τούς οὐρανούς» (στίχ. 2)!
Πραγματικά, ἀδελφοί μου, ἡ ὡραιότητα καί ἡ τάξη στό σύμπαν μᾶς κάνει νά
ξεσπᾶμε σέ δοξολογία πρός τόν Δημιουργό Θεό μας καί νά λέμε μαζί μέ τόν ἄλλο
ψαλμωδό: «Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα Σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας»
(Ψαλμ. 103,24)!
2. Ἀλλά εἶναι μερικοί, θολωμένοι στήν ψυχή, πού δέν βλέπουν αὐτό τό μεγαλεῖο
τοῦ Θεοῦ στήν δημιουργία Του καί ὄχι μόνο δέν τό βλέπουν, ἀλλά ἀντίθετα, στρέφονται ἐχθρικά πρός τόν Θεό. Εἶναι οἱ ἀπιστοῦντες στόν Θεό, πού ὁ ποιητής μας
ἐδῶ τούς λέγει «ἐχθρούς» καί «ἐκδικητάς». Αὐτούς ὅμως ὁ Θεός γνωρίζει νά
τούς ταπεινώνει μέ τά μικρά θηλάζοντα νήπια, τά ὁποῖα, ἀντίθετα πρός αὐτούς,
ὅταν δοῦν τόν ἔναστρο οὐρανό μέ σκιρτήματα καί φωνές καί ἀναπηδήματα ἐκφράζουν τόν θαυμασμό τους στό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ. Λέγει λοιπόν ὁ ψαλμωδός: «Ἐκ
στόματος νηπίων καί θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον, ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν σου τοῦ
καταλῦσαι ἐχθρόν καί ἐκδικητήν» (στίχ. 3). Καί ἄν αὐτά τά θηλάζοντα νήπια
ἐκδηλώνονται μέ τόν τρόπο τους δοξολογικά στόν Θεό, πόσο θά ἔπρεπε νά τό
κάνουν αὐτό οἱ μεγάλοι στήν ἡλικία ἄνθρωποι, πού ἔχουν νοῦν.
3. Πρέπει νά εἶναι νύκτα πού ὁ ψαλμωδός ἔκανε τόν ψαλμό του, γιατί ἀπό τό
βλέμμα του στόν οὐρανό λέει μόνο γιά σελήνη καί ἀστέρια καί ὄχι γιά ἥλιο (βλ.
στίχ. 4). Μετά δέ ἀπό τόν οὐρανό ὁ ποιητής μας στρέφεται πρός τήν γῆ καί βλέπει τόν μικρό ἄνθρωπο καί σκέπτεται καί λέγει στόν Θεό: Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος,
91

μπροστά σέ ὅλο αὐτό τό μεγαλεῖο τοῦ οὐρανοῦ, ὥστε νά τόν θυμᾶσαι καί νά φροντίζεις γι᾽ αὐτόν; «Τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ, ἤ υἱός ἀνθρώπου, ὅτι
ἐπισκέπτῃ αὐτόν;» (στίχ. 5)! Ἐπιθυμῶ ἐδῶ, ἀδελφοί μου χριστιανοί, νά ἀκούσετε
τόν πανεπιστημιακό μου Διδάσκαλο Βασίλειο Βέλλα πόσο ὡραῖα σχολιάζει τόν
στίχο αὐτό τοῦ ψαλμωδοῦ μας. Ὁ ψαλμωδός μας, ὅπως εἴπαμε, μετά τήν ἐνατένιση τοῦ οὐρανοῦ στρέφεται στήν γῆ καί ὁμιλεῖ ἀπογοητευτικά κάπως γιά τόν
μικρό ἄνθρωπο, λέγοντας στόν Θεό, «τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὥστε νά τόν θυμᾶσαι
καί νά τόν φροντίζεις;». Λέγει λοιπόν ὁ μακαριστός Καθηγητής Βέλλας: «Ἐκεῖ
ἐπάνω εἰς τόν οὐρανόν ὁ ποιητής θά ἔβλεπε τήν μεγαλοπρέπειαν τῶν οὐρανίων
σωμάτων καί ἐδῶ κάτω παρά τοῖς ἀνθρώποις τήν ἀθλιότητα. Ἐκεῖ ἐπάνω θά
ἔβλεπε τήν οὐρανίαν ἡσυχίαν καί τάξιν νά βασιλεύῃ, ἐδῶ δέ κάτω τήν ἀκαταστασίαν καί τήν ἀναστάτωσιν τῶν ἀνθρώπων. Ἐκεῖ ἐπάνω θά ἔβλεπε τό αἰώνιον
καί ἀμετάβλητον τῶν οὐρανίων σωμάτων, ἐδῶ δέ κάτω τήν μεταβλητότητα τοῦ
ἀνθρώπου. Ἐκεῖ ἐπάνω θά ἔβλεπε ὁ ποιητής μας τό ἄπειρον τῶν ἀστέρων πλῆθος
καί ἐδῶ κάτω τόν πεπερασμένον ἄνθρωπον. Ἀπέναντι τῶν οὐρανίων τούτων σωμάτων ὁ ἄνθρωπος φαίνεται ὡς μηδέν. Καί ὅμως περί αὐτοῦ φροντίζει καί μεριμνᾷ
ὅλως ἰδιαιτέρως ὁ Θεός» (Ἐκλεκτοί Ψαλμοί, Ἔκδοσις 3η, σ. 91)!
4. Γιά τόν ἄνθρωπο ὁ ποιητής μας, λέγει στήν συνέχεια ὅτι ὁ Θεός τόν κατέστησε ἀνώτερο ἀπό ὅλα τά δημιουργήματα, «λίγο κατώτερο ἀπό τούς ἀγγέλους»,
τόν ἐδόξασε καί τόν ἔκανε κυρίαρχο ὅλης τῆς κτίσεως. Ἀκοῦστε πῶς τό λέγει:
«Ἠλάττωσας αὐτόν βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους, δόξῃ καί τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν
καί κατέστησας αὐτόν ἐπί τά ἔργα τῶν χειρῶν σου, πάντα ὑπέταξας ὑπό τούς
πόδας αὐτοῦ» (στίχ. 6.7). Πραγματικά ὁ ἄνθρωπος, ὅπως λέει παρακάτω ὁ ψαλμωδός μας, ἐξουσιάζει ὄχι μόνο τά κατοικίδια ζῶα, ἀλλά καί αὐτά ἀκόμη τά
ἄγρια ζῶα τοῦ ἀγροῦ, τά πετεινά πού πετοῦν στόν ἀέρα καί τούς ἰχθεῖς τῶν θαλασσῶν καί τά μεγάλα θαλάσσια κήτη («τά διαπορευόμενα τρίβους θαλασσῶν»,
στίχ. 9).
Ποῦ βρίσκει ὁ ποιητής μας τήν ἀνωτερότητα αὐτή τοῦ μικροῦ ἀνθρώπου, ὡς
κυριάρχου ὅλης τῆς κτίσεως; Τήν βρίσκει στό ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ἄν καί μικρός καί
ἐλάχιστος καί μηδαμινός συγκρινόμενος μέ τό σύμπαν, ὅμως εἶναι εἰκόνα τοῦ
Θεοῦ, φέρει μέσα του θεῖο στοιχεῖο. Στό βιβλίο τῆς Γένεσης διαβάζουμε ὅτι ὁ
Θεός ἐποίησε τόν ἄνθρωπο κατά τήν εἰκόνα Του καί κατά τήν ὁμοίωσίν Του (Γεν.
1,27). Αὐτό κάνει τόν ἄνθρωπο ἀνώτερο ὅλης τῆς κτίσεως: Τό ὅτι δημιουργήθηκε
κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ.
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Σειρά:

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ
Φυλλάδιο 3

Ἀγαπητέ μου,
1. Σέ παρακαλῶ νά διαβάσεις τό χαρτάκι αὐτό καί νά σκεφτεῖς
σ᾽ αὐτά πού σοῦ γράφω. Ὅπως τό πουλάκι ἔγινε γιά νά πετάει
καί ὅπως τό ψαράκι ἔγινε γιά νά κολυμπάει, ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος ἔγινε γιά τόν Θεό.
Θεός ὑπάρχει καί μήν ἔχεις καμμιά ἀμφιβολία γι᾽ αὐτό. Τό ψάρι ἔξω ἀπό τό νερό
σπαρταράει, ἔστω καί ἄν εἶναι σέ μία χρυσαφένια ἀμμουδιά, ἔστω καί ἄν εἶναι σέ ἕνα
βελουδένιο κρεββάτι. Ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος ὅταν «χάνει τά νερά του», ὅταν χάνει
τόν Θεό του, θέλω νά πῶ, πού εἶναι τό φυσικό του στοιχεῖο, σπαρταράει. «Ἄγχος»
λέμε τό σπαρτάρισμα αὐτό. Τό ἄγχος εἶναι τό χαρακτηριστικό τῆς ἐποχῆς μας καί
ἑρμηνεύεται ἀπό τό ὅτι δέν ζοῦμε τόν Θεό.
Τόν Θεό, ἀγαπητέ μου, θά τόν γνωρίσεις καί θά τόν βρεῖς, πρῶτον, στήν Ἁγία
Γραφή. Εἶναι θεόπνευστο τό βιβλίο αὐτό, γι᾽ αὐτό καί ἔζησε καί θά ζήσει διά μέσου
ὅλων τῶν αἰώνων. Σοῦ συνιστῶ νά ἀρχίσεις νά διαβάζεις μία σελίδα τήν ἡμέρα ἀπό
τήν Ἁγία Γραφή. Βέβαια, εἶναι δύσκολη στήν ἑρμηνεία της ἡ Ἁγία Γραφή, ἀλλά νά
καταφεύγεις σέ θεολόγους ἱερεῖς, γιά νά σέ βοηθοῦν νά κατανοεῖς αὐτά πού δέν καταλαβαίνεις. Πάντως, σέ παρακαλῶ, ἄρχισε νά διαβάζεις τήν Βίβλο, πού τήν σεβάστηκαν οἱ αἰῶνες!
2. Γιά νά γνωρίσεις τόν Ἰησοῦ Χριστό ἔπειτα πρέπει νά ἔχεις προσωπική κοινωνία
μαζί Του. Γιατί ὁ Θεός εἶναι πρόσωπο καί ἀγάπη. Ἀλλά καί κάθε ἄνθρωπος, σάν
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ πού εἶναι, εἶναι πρόσωπο καί ἀγάπη. Ἑπομένως μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Θεό μας, πρέπει νά ἔχουμε προσωπική καί ἀγαπητική κοινωνία. Νά προσεύχεσαι, ἀγαπητέ μου, πρωί καί βράδυ καί πάντοτε. Νά λές δέ καί αὐτή τήν
πεντάλογη μικρή προσευχή, τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησέ με», πού εἶναι μία
ὁμολογία πίστεως.
Ἀπό τήν προσευχή σου ὅμως νά μήν ἀπουσιάζει ποτέ ἡ Παναγία, ἡ Κυρία Θεοτόκος. Γιατί ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, πέρασε ἀπό τήν Παναγία γιά νἄρθει
ἀνάμεσά μας. Καί ἡ προσευχή μας λοιπόν πρέπει νά περνάει ἀπό τήν Παναγία, γιά
νά φτάσει στόν Θεό. Ἡ καλύτερη προσευχή στήν Παναγία, πού σέ παρακαλῶ νά
τήν λές συχνά, εἶναι αὐτή: «Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος
μετά Σοῦ· εὐλογημένη Σύ ἐν γυναιξί καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας Σου, ὅτι
Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν».
3. Μή θεωρεῖς, ἀδελφέ μου, ὡς ἕνα ψέμα καί ὡς ἕνα κατασκεύασμα τῶν παπάδων
τήν πίστη μας. Ὄχι! Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας εἶναι ἀληθινή. Καί τό ἀποδεικνύουν
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αὐτό οἱ ἅγιοί μας μέ τήν ἅγια θαυμαστή ζωή τους. Ὅπως μία θεωρία τῆς Φυσικῆς
ἀποδεικνύεται ἀληθινή ἀπό τό πείραμα πού γίνεται, ἔτσι καί ἡ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου ἀποδεικνύεται ἀληθινή ἀπό τήν ζωή τῶν ἁγίων. Στήν προσευχή σου λοιπόν
νά προσεύχεσαι καί στούς ἁγίους καί νά παίρνεις τά βιβλιαράκια πού γράφουν τήν
θαυμαστή ζωή τους, γιά νά τά διαβάζεις.
Οἱ ἅγιοι πέτυχαν αὐτό τό μεγάλο καί τό θαυμαστό: Τό νά ἑνωθοῦν μέ τόν Θεό. Αὐτός
εἶναι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας: Νά βροῦμε τόν Θεό καί νά ἑνωθοῦμε μαζί Του. Αὐτήν
τήν ἕνωση μέ τόν Θεό τήν λέμε «θέωση». Ἀλλά γιά τόν Θεό, πού ὅλα τά μπορεῖ, δέν
μπορεῖ νά ἑνωθεῖ μέ ἀκάθαρτο. Ἑπομένως, γιά νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Θεό, γιά νά θεωθοῦμε δηλαδή, πρέπει πρῶτα νά καθαρίσουμε τήν καρδιά μας ἀπό τά ἁμαρτωλά μας
πάθη. Τά δέ μεγαλύτερα πάθη σήμερα εἶναι τά σαρκικά. Πρέπει νά τό μάθουν ὅλοι καί
ἰδιαίτερα οἱ νέοι μας ὅτι ἡ σχέση τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυναίκας μόνο μέ τό μυστήριο τοῦ
γάμου εἶναι ἐπιτρεπτή. Χρειάζεται βέβαια ἀγώνας, γιά νά ζήσουμε ἁγνή καί καθαρή
ζωή, ἀλλά ὅλα πετυχαίνονται μέ τήν προσευχή στήν Παναγία. Τό σῶμα μας εἶναι βαπτισμένο καί μυρωμένο, εἶναι πλασμένο καί αὐτό γιά τήν θέωση καί ὄχι γιά τήν σεξουαλικότητα. Ἡ πατρίδα μας καί πρό Χριστου ἔκτισε «Παρθενώνα» καί σήμερα
παρελαύνουν στούς δρόμους της ἐπίσημα οἱ ὀμοφυλόφιλοι. Ντροπή μας!.....
4. Ὁ καθαρμός τῆς καρδιᾶς μας ἀπό τά πάθη, γιά τόν ὁποῖο εἴπαμε παραπάνω,
γίνεται μέ τήν προσωπική μας ἄσκηση καί μέ τά «Ἱερά Μυστήρια» τῆς Ἐκκλησίας
μας, πού τά χειρίζονται οἱ Ἐπίσκοποι καί οἱ ἱερεῖς. Ἐκκλησία, ἀγαπητέ μου, εἶναι ἡ
Οἰκογένεια τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ καί σύ ἀνήκεις στήν Οἰκογένεια αὐτή, γιατί σέ
βάπτισε κάποιος ἱερέας. Ἀλλά αὐτόν τόν ἱερέα τόν χειροτόνησε κάποιος Ἐπίσκοπος,
γιά νά βαπτίσει ἐσένα. Ἔτσι χωρίς τούς Ἐπισκόπους δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει Ἐκκλησία. Νά καταφεύγεις λοιπόν συχνά στήν Ἐκκλησία, ὅταν σέ καλεῖ ἡ καμπάνα της,
καί νά πηγαίνεις στόν Ἐπίσκοπο τῆς ἐπαρχίας σου καί στόν ἱερέα τῆς ἐνορίας σου,
γιά νά παίρνεις τήν εὐχή τους καί νά ἔχεις καλή κοινωνία μαζί τους. – Κράτα τήν
Ὀρθοδοξη πίστη σου, ὅπως μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας, καί μήν τήν
προδώσεις, ἔστω καί ἄν σοῦ δώσουν ὅλη τήν γῆ στρωμένη μέ χρυσάφι, ἔστω καί ἄν
σέ ὑποβάλουν καί σέ μαρτύρια.
Πρέπει νά ἔχεις ἕνα «παπούλη», ἕνα πνευματικό πατέρα, γιά νά σέ συμβουλεύει καί νά προσεύχεται γιά σένα. Ἄν δέν ἔχεις πνευματικό καί θέλεις νά σέ βοηθήσω στήν πνευματική σου
πορεία, τηλεφώνησέ μου ἤ γράψε μου μήνυμα (ἄν δέν ἀπαντῶ) στό τηλέφωνο 6976013647
καί θά σοῦ τηλεφωνήσω ἐγώ. Σοῦ εὔχομαι τήν προστασία τῆς Παναγίας μας στήν ζωή σου.

Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
Δημητσάνα Ἀρκαδίας, Τ.Κ. 220 07 ἤ Μεγαλόπολη Ἀρκαδίας 222 00
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ΚΑΤΗΧΗΣΗ
1. Τί εἶναι ὁ Χριστός
Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού ἦρθε στόν κόσμο γιά νά μᾶς σώσει ἀπό
τήν ἁμαρτία καί νά μᾶς χαρίσει τήν αἰώνια ζωή. Αὐτό πού πρέπει νά γνωρίζουμε
καλά εἶναι ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὑπῆρχε καί προτοῦ νά γεννηθεῖ ἀπό τήν Παναγία
καί νά ἔρθει σέ μᾶς ὡς «Μεσσίας» (ὅπως λέγεται Ἑβραϊκά), δηλαδή «Χριστός»,
ὅπως τό λέγουμε Ἑλληνικά. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέγει: «Οἶδα Χριστόν ἐκ
Μαρίας γεννηθέντα καί οἶδα Χριστόν πρό τῶν αἰώνων ὄντα» (MPG 50,818).
Καί οἱ δυό λέξεις, «Μεσσίας» καί «Χριστός», σημαίνουν τόν «χρισμένο». Ὁ
Ἰησοῦς εἶναι ὁ ἐξαίρετα χρισμένος ἀπό τόν Θεό Πατέρα γιά νά σώσει τόν πεσμένο
στήν ἁμαρτία ἄνθρωπο. Στήν Παλαιά Διαθήκη τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ δόθηκε
μέ τήν ἑβραϊκή ἔκφραση «Ἐμμανουήλ», πού σημαίνει «ὁ Θεός εἶναι μαζί μας».
Τό «Ἰησοῦς» εἶναι τό προσωπικό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Τό «Μεσσίας» ἤ τό «Χριστός» εἶναι τό ἐπίσημο – ἄς τό ποῦμε ἔτσι – ὄνομά Του, πού ἀναφέρεται στήν
ἐξαιρετική Του χρίση (Χριστός) ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα γιά τήν δική μας σωτηρία.
Ὑπάρχει ἕνα γεγονός στήν ζωή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο δείχνει καθαρά
τήν θεότητά Του. Εἶναι τό γεγονός τῆς Μεταμόρφωσής Του. Ὅπως μᾶς τό λέγει
ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος, ὁ Χριστός «μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν (τῶν
τριῶν μαθητῶν Του) καί ἔλαμψεν τό πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τά δέ ἱμάτια
αὐτοῦ ἐγένετο λευκά ὡς τό φῶς» (Ματθ. 17,2). Ἡ Μεταμόρφωση εἶναι μία θεοφάνεια – εἶναι μία φανέρωση τῆς θεότητας τοῦ Χριστοῦ, διά μέσου τῆς ἄκτιστης
θείας ἐνέργειας. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν Μεταμόρφωση
ὡς μία μεγάλη ἑορτή.
Πολλά στοιχεῖα τῆς Μεταμόρφωσης δείχνουν ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Μεσσίας
καί εἶναι ὁ Θεός:
(α) Ἐπειδή ὁ Θεός εἶναι φῶς (Α´ Ἰωάν. 1,5), ἡ λάμψη τοῦ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ
σάν τόν ἥλιο καί ἡ φωτεινότητα τῶν ἱματίων Του (Ματθ. 17,2.5) στήν Μεταμόρφωσή Του δείχνουν ὅτι εἶναι Θεός. Σέ μερικές μάλιστα εἰκόνες τῆς Μεταμόρφωσης
τό φῶς τῆς λάμψεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι πέρα καί πάνω ἀπό τό λευκό, εἶναι ἕνα
μπλέ καί ἄσπρο, εἶναι ὡς ἕνα ἀνείπωτο χρῶμα, ἀκριβῶς γιά νά δείξει μία πνευματική προέλευση, ἀφοῦ μέ αὐτό θά ἐκφραστεῖ ἡ θεότητα τοῦ Χριστοῦ.
(β) Κατά τήν Μεταμόρφωση ὁ Θεός Πατέρας δίνει μαρτυρία γιά τόν Υἱό Του.
Δέν λέγει ὅτι Αὐτός «γίνεται τώρα ὁ ἀγαπητός μου Υἱός», ἀλλά ὅτι «Οὗτός
ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός» (Ματθ. 17,5), δείχνοντας μέ αὐτό ὅτι ἡ θεϊκή
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δόξα τοῦ Χριστοῦ, πού ἐκφράζεται μέ τήν λάμψη Του, εἶναι ἐκ φύσεως. Ἀπό τήν
αἰωνιότητα, ἄπειρους αἰῶνες πρίν τήν Μεταμόρφωσή Του, ὁ Χριστός ἦταν Υἱός
τοῦ Θεοῦ, γεννηθείς ἀπό τήν Οὐσία τοῦ Πατρός, ὁμοούσιος λοιπόν μέ Αὐτόν,
Θεός ἀληθινός.
(γ) Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ δέν διακηρύσσει μόνο τήν θεότητα καί τήν
θεία υἱότητα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά προμηνύει καί τήν δόξα Του στήν Βασιλεία Του,
πού ὡς Μεσσίας ἦρθε νά ἱδρύσει, δηλαδή, τήν Ἐκκλησία Του. Κατά τήν Μεταμόρφωση σκέπασε τούς μαθητές μία «νεφέλη φωτεινή» (Ματθ. 17,5). Αὐτό
ὑπενθυμίζει τήν θεία λατρεία στόν Ναό καί τήν νεφέλη πού πήγαινε μπροστά
ἀπό τούς Ἰσραηλῖτες στήν ἔρημο, ὡς ἕνα σημεῖο πού δήλωνε τήν ἔκτακτη καί
ἐξαιρετική παρουσία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Πέτρος στό ὄρος τῆς Μεταμορφώσεως εἶδε
τήν φωτεινή νεφέλη σάν ἕνα σημεῖο ὅτι ἦλθε ἡ ἀναμενόμενη Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Γι᾽ αὐτό, γνωρίζοντας ὅτι ὡς ἑορτή τῆς ἐρχόμενης Βασιλείας εἶναι ἡ ἑορτή τῆς
Σκηνοπηγίας, κατά τήν ὁποία οἱ Ἰσραηλῖτες ἔκαναν σκηνές, ζήτησε καί αὐτός
τώρα ἀπό τόν Χριστό νά τοῦ ἐπιτρέψει νά κάνουν ἐκεῖ στό βουνό σκηνές (Ματθ.
17,4), σάν ἕνα σημεῖο ὅτι ἐκεῖ κατοικεῖ ὁ Θεός ἀνάμεσά τους.
(δ) Κατά τήν Μεταμόρφωση ἐμφανίστηκαν στό ὄρος ὁ Μωυσῆς καί ὁ Ἠλίας
(Ματθ. 17,3). Ὁ Μωυσῆς ἀντιπροσωπεύει τόν Νόμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
καί ὅλα ὅσα αὐτός ἔκανε. Ὁ Ἠλίας ἀντιπροσωπεύει τούς προφῆτες καί ἀφοῦ
αὐτός δέν γνώρισε θάνατο, ἀντιπροσωπεύει ὅλους τούς ζῶντες ἐν Χριστῷ. Ἡ
παρουσία λοιπόν καί τῶν δύο αὐτῶν στήν Μεταμόρφωση δείχνει ὅτι καί ὁ Νόμος
καί οἱ Προφῆτες δίνουν μαρτυρία γιά τόν Ἰησοῦ ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ Μεσσίας, ὅτι
σ᾽ Αὐτόν ἐκπληρώνονται ὅλα ὅσα εἶπε ἡ Παλαιά Διαθήκη περί τοῦ Μεσσία.
Ἡ παρουσία τοῦ Μωυσῆ καί τοῦ Ἠλία στήν Μεταμόρφωση δείχνει ἐπίσης
τήν κοινωνία τῶν ἁγίων μεταξύ τους (Ἑβρ. 12,1). Καί οἱ δύο αὐτοί ἱεροί ἄνδρες
ὅταν ἐμφανίστηκαν, ἀναγνωρίστηκαν καί συνομιλοῦσαν μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό
(Ματθ. 17,3).
Οἱ ἅγιοι λοιπόν ἔχουν κοινωνία μεταξύ τους, γιατί ἔχουν τήν ἴδια θεία Χάρη.
Γι᾽ αὐτό καί οἱ Μαθητές ἐνόησαν ὅτι ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ «Ἠλίας ἤδη ἦλθε»
(Ματθ. 17,12) ἀναφέρεται στόν Ἰωάννη τόν Βαπτιστή. Ἔτσι ἐνόησαν ὅτι καί
ἡ προφητεία τοῦ Μαλαχίου «Ἰδού ἐγώ ἀποστελῶ ὑμῖν Ἠλίαν τόν Θεσβίτην πρίν
ἤ ἐλθεῖν τήν ἡμέραν τοῦ Κυρίου» (Μαλαχ. 4,5.6), ἀναφέρεται σέ κάποιον πού
θά ἔρθει «ἐν πνεύματι καί δυνάμει Ἠλιού» (Λουκ. 1,17) μᾶλλον, παρά στόν Ἴδιο
τόν Ἠλία. Ἀναφέρεται δηλαδή στόν Πρόδρομο Ἰωάννη.
(ε) Τέλος στό γεγονός τῆς Μεταμόρφωσης ἔχουμε τήν φανέρωση τῆς Ἁγίας
Τριάδος, ὅπως καί κατά τήν Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ στόν Ἰορδάνη ποταμό: Στήν
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Μεταμόρφωση ὁ Χριστός εἶναι πού μεταμορφώνεται (Ματθ. 17,2)· ὁ Πατέρας
ὁμιλεῖ ἀπό τόν οὐρανό βεβαιώνοντας ὅτι ὁ μεταμορφούμενος εἶναι ὁ Υἱός Του ὁ
ἀγαπητός (Ματθ. 17,5)· καί τό Ἅγιο Πνεῦμα παρουσιάζεται μέ τήν μορφή
φωτός γύρω ἀπό τό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί τό ὁποῖο φῶς ἐπεσκίασε καί ὅλο
τό ὄρος (Ματθ. 17,5).
2. Πῶς γνωρίζουμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ πραγματικός Μεσσίας
Αὐτό τό γνωρίζουμε ἀπό τό ὅτι ὅλες οἱ προφητεῖες πού ἀναφέρει ἡ Παλαιά
Διαθήκη γιά τόν Μεσσία πού πρόκειται νά ἔλθει, ὅλες αὐτές ἐκπληρώνονται στό
πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ, πού γεννήθηκε ἀπό τήν Παναγία. Πολλές τέτοιες προφητεῖες παραθέτει ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος στό Εὐαγγέλιό του. Ἔχει δέ εἰδικό
λόγο πού τό κάνει αὐτό ὁ εὐαγγελιστής αὐτός. Ὁ Ματθαῖος γράφει τό Εὐαγγέλιό
του πρός τούς πατριῶτες του Ἰουδαίους καί θέλει νά τούς πεῖ, ὅτι ὁ Μεσσίας,
γιά τόν ὁποῖον γράφουν ὁ Νόμος καί οἱ Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὅτι θά
ἔλθει καί τόν ὁποῖον αὐτοί ἀνέμεναν, εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, γιατί σ᾽ αὐτόν ἀνταποκρίνονται ἀκριβῶς ὅλες οἱ προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης περί τοῦ Μεσσίου. Ἄς τόν πιστεύσουν λοιπόν.
Θά παραθέσουμε μερικές ἀπό τίς προφητεῖες αὐτές, ὄχι μόνο ἀπό τόν εὐαγγελιστή
Ματθαῖο, ἀλλά καί ἀπό ἄλλους εὐαγγελιστές. Πολλές ἀπό τίς προφητεῖες αὐτές
ἀναφέρονται καθαρά στόν Μεσσία. Λίγες ὅμως ἀπ᾽ αὐτές δέν φαίνεται νά σχετίζονται πρός τόν Μεσσία, ἀλλά ἡ Καινή Διαθήκη τίς ἑρμήνευσε καί αὐτές ὡς μεσσιανικές προφητεῖες. Πρέπει δέ νά γνωρίζουμε ὅτι ὁ καλύτερος καί ἀλάνθαστος
ἑρμηνευτής τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι ἡ Καινή Διαθήκη. Ἔτσι λοιπόν ὅσες
προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἡ Καινή Διαθήκη τίς χαρακτήρισε ὡς χριστολογικές, τίς δεχόμεθα καί ἡμεῖς ὡς ἀναφερόμενες στόν Χριστό, στόν Μεσσία.
Στήν συνέχεια ἀναφέρουμε ἀπό τά ἱερά Εὐαγγέλια ὁρισμένες χριστολογικές
προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ πραγματικά Μεσσίας, γιατί στό πρόσωπό Του ἐκπληρώνονται ἀπόλυτα αὐτές:
(α) Ἡ Παλαιά Διαθήκη λέγει ὅτι ὁ Μεσσίας θά προέρχεται ἀπό τό γένος
Δαυίδ. Βλ. Β´ Βασ. 7,12-16. Ψαλμ. 88 (89) 3-5. 109 (110,1). 131 (132),11.
Ἡσ. 9,6.7. 11,1.
Ὁ Ἰησοῦς πραγματικά κατάγεται ἀπό γένος Δαυίδ, ὅπως τό ἀποδεικνύει αὐτό
καθαρά ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος βάσει καταλόγων. Βλ. Ματθ. κ.1. 22,44.
Μάρκ. 12,36. Λουκ. 1,69-70. 20,42-44. Ἰωάν. 7,42.
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(β) Ἡ Παλαιά Διαθήκη λέγει ὅτι ὁ Μεσσίας θά γεννηθεῖ ἀπό παρθένο, βλ.
Ἡσ. 7,14.
Αὐτό ἐκπληρώθηκε στόν Ἰησοῦ, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε παρθενικά ἀπό τήν Παναγία, βλ. Ματθ. 1,18-25.
(γ) Ἡ Παλαιά Διαθήκη λέγει ὅτι ὁ Μεσσίας θά γεννηθεῖ στήν Βηθλεέμ, βλ.
Μιχ. 5,2.
Ὁ Ἰησοῦς πραγματικά γεννήθηκε στήν Βηθλεέμ, βλ. Ματθ. 2,1 ἑξ. Ἰωάν.
7,42.
(δ) Ὁ Μεσσίας κατά τήν Παλαιά Διαθήκη θά φύγει ἐξόριστος στήν Αἴγυπτο,
βλ. Ὠσ. 11,1.
Ὁ Ἰησοῦς, ὅπως μᾶς τό διηγεῖται ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος, πῆγε φυγάς στήν
Αἴγυπτο διωκόμενος ἀπό τόν βασιλέα Ἡρώδη, βλ. Ματθ. 2,13-15.
(ε) Ὁ προφήτης Ἡσαΐας, βλ. 9,1-2, εἶπε ὅτι ὁ Μεσσίας θά δράσει στήν Γαλιλαία καί ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος παρουσιάζει ἔτσι τόν Ἰησοῦ, βλ. 4,12-16.
(ς) Ὁ προφήτης Ἡσαΐας, βλ.11,1, πάλι χαρακτηρίζει τόν Μεσσία ὡς Ναζωραῖο καί ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος παρουσιάζει πράγματι τόν Ἰησοῦν ζήσαντα
στήν Ναζαρέτ, βλ. 2,23.
(ζ) Ἡ Παλαιά Διαθήκη λέγει ὅτι ὁ ἐρχομός τοῦ Μεσσία θά προαναγγελθεῖ
ἀπό ἕναν Ἠλία ὡς πρόδρομό Του, βλ. Ἠσ. 40,3-5. Μαλαχ. 3,1. 4,5.
Ἡ Καινή Διαθήκη πραγματικά μᾶς παρουσιάζει τόν Ἰωάννη τόν Βαπτιστή,
ὁ ὁποῖος ἦλθε «ἐν πνεύματι καί δυνάμει Ἠλιού» (Λουκ. 1,17), ὡς πρόδρομο τοῦ
Ἰησοῦ, βλ. Ματθ. 3,3. 11,10-14. Μάρκ. 1,2-3. Λουκ. 3,4-6. 7,27. Ἰωάν. 1,23.
Ἠσ. 40,3-5.
(η) Ἡ Παλαιά Διαθήκη προφητεύει ὅτι ὁ ἐρχομός τοῦ Μεσσία θά προκαλέσει
τήν σφαγή τῶν νηπίων τῆς Βηθλεέμ, βλ. Γεν. 35,19-20. Ἰερ. 38,15.
Ἀπό τήν Καινή Διαθήκη μαθαίνουμε ὅτι αὐτό ἐκπληρώθηκε στόν Ἰησοῦ μέ
τήν σφαγή τῶν νηπίων τῆς Βηθλεέμ ἀπό τόν Ἡρώδη, γιά νά θανατώσει μεταξύ
αὐτῶν τόν Ἰησοῦ φοβούμενος μήν τοῦ πάρει τήν βασιλεία, βλ. Ματθ. 2,16-18.
(θ) Ὁ Μεσσίας, λέγει ἡ Παλαιά Διαθήκη, θά διακηρυσσόταν ὡς ἕνα «ἰωβηλαῖο» γιά τόν κόσμο, βλ. Ἠσ. 58,6. 61,1. Τό «Ἰωβηλαῖο» ἔτος ἦταν ἔτος ἀφέσεως. Κατά τό ἔτος αὐτό, πού ἦταν τό ἕβδομο κατά σειρά σαββατικό ἔτος, οἱ
δοῦλοι ἀποκτοῦσαν τήν ἐλευθερία τους, ὁ πτωχός πού ἀπό ἀνάγκη εἶχε πουλήσει
τήν περιουσία του τήν ἀποκτοῦσε πάλι καί οἱ πτωχοί πάλι εἶχαν ἐλεύθερα τήν
συλλογή τῶν καρπῶν τῆς γῆς, πού βλάσταιναν ἀπό μόνοι τους. Στήν Καινή Διαθήκη ἐφαρμόζεται στόν Ἴδιο τόν Ἰησοῦ ἡ προφητεία περί τοῦ Μεσσία ὅτι θά
φέρει ὅλα τά ἀγαθά τοῦ Ἰωβηλαίου ἔτους, βλ. Λουκ. 4,18-19.
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(ι) Ὁ προφήτης Ἠσαΐας εἰς 42,4 τοῦ βιβλίου του λέγει ὅτι ὁ Μεσσίας θά ἔλθει
ὄχι μόνο γιά τό Ἰσραήλ, ἀλλά καί γιά τά ἔθνη.
Στήν Καινή Διαθήκη ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος ἐφαρμόζει στόν Ἰησοῦ τήν
προφητεία αὐτή τοῦ Ἠσαΐου περί τοῦ Μεσσίου, ἐρχομένου καί διά τά ἔθνη, βλ.
Ματθ. 12, 18-21.
(ια) Ὁ προφήτης Ἠσαΐας πάλι λέγει περί τοῦ ἐρχομένου Μεσσία ὅτι θά εἶναι
ὁ θεραπευτής μας, ὅτι «θά βαστάσει τάς νόσους μας», βλ. 53,4 (κατά τό
Ἑβραϊκό κείμενο).
Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος ὁμιλῶν γιά τίς θεραπεῖες τοῦ Ἰησοῦ λέγει ὅτι μέ
αὐτές ἐκπληρώνεται ἡ προφητεία τοῦ προφήτου Ἠσαΐου «αὐτός τάς ἀσθενείας
ἡμῶν ἔλαβε καί τάς νόσους ἐβάστασε», βλ. Ματθ. 8,17.
(ιβ) Στήν Παλαιά Διαθήκη εἶναι προφητευμένο περί τοῦ Μεσσία ὅτι θά ὁμιλεῖ
μέ παραβολές, βλ. Ψαλμ. 77,2, ἐπειδή καί οἱ ἄνθρωποι θά εἶναι πεπωρωμένοι
καί δέν θά δύνανται νά κατανοήσουν τά βαθειά μυστήρια, βλ. Ἠσ. 6,9-10.
Στήν Καινή Διαθήκη ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος ἐφαρμόζει αὐτό στόν Ἰησοῦ, βλ.
Ματθ. 13,14-15.35, ὁ Ὁποῖος, ὅπως γνωρίζουμε, ὁμιλοῦσε συχνά μέ παραβολές.
(ιγ) Στήν Παλαιά Διαθήκη λέγεται περί τοῦ Μεσσίου ὅτι δέν θά πιστευθεῖ ἀπό
πολλούς, ἀλλά ἀντίθετα θά ἀπορριφθεῖ ἀπ᾽ αὐτούς, Ψαλμ. 68,4. 117,22. Ἠσ.
6,10. 29,13. 53,1.
Στήν Καινή Διαθήκη ἀποδίδονται στόν Ἰησοῦ τά χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τά ὁμιλοῦντα γιά τήν ἀπόρριψη τοῦ Μεσσία ἀπό τόν λαό καί τούς ἄρχοντες,
βλ. Ματθ. 15,8-9. 21,42. Μάρκ. 7,6-7. 12,10-11. Λουκ. 20,17. Ἰωάν. 12,3840. 15,25.
(ιδ) Ὁ Μεσσίας προφητεύεται στήν Παλαιά Διαθήκη ὅτι θά κάνει θριαμβευτική
τήν εἴσοδό Του στά Ἰεροσόλυμα, Ἠσ. 62,11. Ζαχ. 9,9. Ψαλμ. 117,26.
Ἀπό τήν Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε πραγματικά τήν θριαμβευτική εἴσοδο τοῦ
Ἰησοῦ στά Ἰεροσόλυμα, βλ. Ματθ. 21,5. Ἰωάν. 12,13-15.
(ιδ) Ὁ Μεσσίας στήν Παλαιά Διαθήκη παριστάνεται ὡς ἕνας πληγωμένος
ποιμένας, βλ. Ζαχ. 13,7.
Ἔτσι γνωρίζουμε τόν Ἰησοῦ στήν Καινή Διαθήκη, βλ. Ματθ. 26,31. Μάρκ.
14,27.
(ιε) Στήν Παλαιά Διαθήκη προφητεύεται ὅτι ὁ Μεσσίας θά προδοθεῖ ἀπό φίλο
του γιά τριάκοντα ἀργύρια, βλ. Ζαχ. 11,12-13. Ψαλμ. 40,9.
Αὐτό ἐκπληρώθηκε στόν Ἰησοῦ, ὁ Ὁποῖος προδόθηκε ἀπό τόν μαθητή Του
Ἰούδα γιά τριάκοντα ἀργύρια, βλ. Ματθ. 27,9-10. Ἰωάν. 13,18.
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(ιστ) Στήν Παλαιά Διαθήκη λέγεται ὅτι ὁ Μεσσίας θά ἀποθάνει μέ κακοποιούς,
βλ. Ἠσ. 53,9.12.
Ἀπό τήν Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐσταυρώθη μεταξύ δύο
ληστῶν σταυρωθέντων καί αὐτῶν, βλ. Λουκ. 22,37.
(ιζ) Στήν Παλαιά Διαθήκη λέγεται ὅτι ὁ Μεσσίας θά ἐνταφιαστεῖ ἀπό ἕνα
πλούσιο ἄνδρα, βλ. Ἡσ. 53,9 (ἄλλη προφητεία ἀπό αὐτήν δέν ἔχουμε).
Ὁ Ἰησοῦς, ὁ Νικόδημος, ὁ ἐνταφιαστής τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως μᾶς λέγει ἡ Καινή
Διαθήκη, ἦταν βουλευτής, βλ. Ματθ. 27,57-60.
(ιη) Στήν Παλαιά Διαθήκη προφητεύεται γιά τόν Μεσσία ὅτι θά τοῦ δοθοῦν
νά πιεῖ ὄξος καί χολή, βλ. Ψαλμ. 68,21.
Στήν Καινή Διαθήκη διαβάζουμε πράγματι ὅτι αὐτό συνέβηκε στόν Ἰησοῦ ἐπί
τοῦ Σταυροῦ, βλ. Ματθ. 27,34. Ἰωάν. 19,19.
(ιθ) Περί τοῦ Μεσσίου στήν Παλαιά Διαθήκη λέγεται ὅτι θά διαμερίσουν τά
ἱμάτιά του καί θά βάλουν κλῆρο γι᾽ αὐτά, βλ. Ψαλμ. 21,19.
Αὐτό συνέβηκε μέ τόν Ἰησοῦ, βλ. Ἰωάν. 19,24.
(κ) Ἀκόμη καί ἐπιθανάτιοι λόγοι τοῦ Μεσσία προφητεύονται στήν Παλαιά
Διαθήκη, βλ. Ψαλμ. 21,1. 30,5.
Τούς λόγους αὐτούς, πού ἀναφέρει ἡ Παλαιά Διαθήκη, τούς ἀκούουμε νά λέγονται ἀπό τόν Ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ, βλ. Ματθ. 27,46. Μάρκ. 15,34. Λουκ.
23,46.
(κα) Ἡ Παλαιά Διαθήκη λέγει περί τοῦ Μεσσίου ὅτι δέν θά συντριβεῖ οὔτε
ἕνα ὀστοῦν του, βλ. Ἐξ. 12,46. Ἀριθμ. 9,12. Ψαλμ. 33,21.
Στόν Ἰησοῦ ἐπί τοῦ Σταυροῦ οἱ στρατιῶτες δέν συνέτριψαν τά σκέλη Του,
ἀλλά ἐκέντησαν τήν πλευρά Του καί ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης λέγει ὅτι αὐτό συνέβηκε γιά νά ἐκπληρωθεῖ ἡ Γραφή (ἡ Π.Δ.) πού λέγει «ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται
αὐτοῦ», βλ. Ἰωάν. 19,36.
(κβ) Γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δέν ἔχουμε εἰδική προφητεία ἀπό
τήν Παλαιά Διαθήκη. Στό βιβλίο ὅμως τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, βλ. 2,2532. 13,33-35, διαβάζουμε ὅτι ἡ ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ προφητεύθηκε μέ τόν λόγο
τοῦ Ψαλμωδοῦ πρός τόν Θεό «οὐκ ἐγκαταλείψεις τήν ψυχήν μου εἰς ἅδου οὐδέ
δώσεις τόν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν», βλ. Ψαλμ. 15,10-11.
Ἀλλά καί ὁ Ἴδιος ὁ Ἰησοῦς εἶπε ὅτι εἶναι γραμμένο ὅτι θά ἀναστηθεῖ τήν τρίτη
ἡμέρα, βλ. Λουκ. 24,46. Ἴσως ὁ Ἰησοῦς ἀναφέρεται στά χωρία Ὠσηέ 6,2 («καί
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἐξαναστησόμεθα») καί Ἰωνᾶ 2,1 («ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ
τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καί τρεῖς νύκτας»). Καί ὁ Ἰσαάκ σώθηκε ἀπό τόν θάνατο τήν τρίτη ἡμέρα, βλ. Γεν. 22,3.
100

(κγ) Ἡ Παλαιά Διαθήκη προφητεύει ὅτι γιά τήν ἀπόρριψη τοῦ Μεσσίου θά
ἔλθει ἡ καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ καί μεγάλη θλίψη, βλ. Δαν. 9,27. 11,31.
12,1.
Αὐτό πραγματοποιήθηκε στήν περίπτωση τῆς ἀπόρριψης τοῦ Ἰησοῦ ὡς Μεσσίου, γιατί γιά τήν ἀπόρριψή Του αὐτή ἦλθε καταστροφή στήν Ἱερουσαλήμ καί
μεγάλη θλίψη στήν Ἰουδαία. Ὁ Ἴδιος δέ ὁ Ἰησοῦς εἶπε ὅτι στόν θάνατό Του
ἐκπληρώθηκε ἡ Γραφή, βλ. Ματθ. 26,54.56.
Ὑπάρχουν καί ἄλλες, πολλές μάλιστα, προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης περί
τοῦ Μεσσίου, οἱ ὁποῖες ἀνταποκρίνονται ἀκριβῶς στό Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ
Ἰησοῦς, λοιπόν, ὁ υἱός τῆς Παρθένου Μαρίας, εἶναι ὁ Μεσσίας, τόν Ὁποῖο προφήτευσε ἡ Παλαιά Διαθήκη ὅτι θά ἔλθει γιά νά σώσει τόν κόσμο.

3. Ποιό εἶναι τό γενικό χαρακτηριστικό ἑνός χριστιανοῦ
Ἀφοῦ εἴπαμε γενικά γιά τά ὀνόματα καί τούς τίτλους τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πρέπει νά ποῦμε τώρα γενικά πάλι, περί τοῦ χριστιανοῦ. Τό γενικό χαρακτηριστικό τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ εἶναι ὅτι αὐτός προσεύχεται πολύ στόν Θεό καί προσπαθεῖ
νά μήν παραβαίνει τό θέλημά Του. Πάντοτε προσεύχεται ὁ Χριστιανός, ἀλλά ἔχει καί
τακτά διαστήματα τήν ἡμέρα, στά ὁποῖα προσεύχεται ἰδιαίτερα. Προσεύχεται τό
πρωί, ὅταν ἀρχίζει ἡ ἡμέρα, προσεύχεται πρίν ἀπό τό φαγητό του καί προσεύχεται
προτοῦ νά κοιμηθεῖ τό βράδυ. Ἐπίσης προσεύχεται μέ τούς ἄλλους χριστιανούς στόν
ἱερό Ναό, στήν θεία λατρεία.
Ἐννοεῖται βέβαια ὅτι τό πλέον βασικό χαρακτηριστικό γιά ἕναν ὀρθόδοξο χριστιανό
εἶναι τό νά εἶναι βαπτισμένος ἀπό ὀρθόδοξο ἱερέα. Ἔτσι ἀνήκει στήν Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ καί πρέπει νά ρυθμίζει τήν ζωή του κατά τίς ἐντολές τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλες
τίς ἐντολές τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας πρέπει νά ἀγωνίζεται ὁ χριστιανός νά τίς ἐφαρμόζει μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί θά τό πετύχει βέβαια αὐτό, ὅπως
ἔλεγε ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Ἰησοῦ Χριστῷ»
(Φιλιπ. 4,13).

4. Τί εἶναι ἕνας Ὀρθόδοξος χριστιανός
Ὀρθόδοξος χριστιανός εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος πιστεύει ἀκριβῶς τήν διδασκαλία τοῦ
Χριστοῦ, ὅπως μᾶς παραδόθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία μας διά μέσου τῶν αἰώνων. Ἰδι101

αίτερα, ὁ Ὀρθόδοξος χριστιανός πιστεύει τήν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τηρεῖ
τίς ἱερές Παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός σαρκώθηκε καί ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά σώσει τόν
ἄνθρωπο· γιά νά διορθώσει, δηλαδή, τήν ζημιά πού ἔγινε στήν σχέση τοῦ ἀνθρώπου
μέ τόν Θεό. Αὐτή ἡ ζημιά προῆλθε ἀπό τήν λεγόμενη «Πτώση» τοῦ ἀνθρώπου. Γιά
τήν σωτηρία ὅμως τοῦ ἀνθρώπου δέν ἦταν μόνο τό ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος
καί κήρυξε τήν ὡραία διδασκαλία Του καί σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε. Ὅταν μέ
τήν ἀνάληψή Του ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀνέβηκε στούς οὐρανούς, ἔστειλε τό Ἅγιό Του
Πνεῦμα καί θέσπισε τήν Ἁγία Του Ἐκκλησία, γιά νά συνεχίσει τό ἔργο Του. Ὡραῖα
τό εἶπε ὁ προφήτης Ἡσαΐας σέ μιά ὡραία του προφητεία περί τῆς Ἐκκλησίας. Ὁμιλώντας ὁ προφήτης Ἡσαΐας γιά τό πάθος τοῦ Μεσσία λέγει: «Θά ἴδει σπέρμα, τό
ὁποῖο θά ζήσει μακρές ἡμέρες. Ὅ,τι ὁ Θεός ἐσχεδίασε, δι᾽ αὐτοῦ (τοῦ σπέρματος) θά
ἐκπληρωθεῖ» (Ἡσ. 53,10β, κατά τό Ἑβρ.). Ὁ λόγος αὐτός τοῦ προφήτου Ἡσαΐου
εἶναι πραγματικά μία σπουδαία προφητεία περί Ἐκκλησίας, τήν ὁποία καλεῖ «σπέρμα»
τοῦ Μεσσία, ἀλλά καί τοῦ σκοποῦ τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία λοιπόν ἔχει τά
μέσα γιά νά οἰκειοποιηθοῦν τά μέλη της οἱ χριστιανοί, τό ἔργο πού ἔκανε γι᾽ αὐτούς
ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί νά πετύχουν τήν σωτηρία τους. Αὐτή ἡ Ἐκκλησία εἶναι μόνο
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διατήρησε ἀπαράλλακτη τήν διδασκαλία πού ὁ Ἰησοῦς
Χριστός ἔδωσε στούς μαθητές Του καί ἔτσι ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἔχουμε τό
μεγάλο προνόμιο νά ἔχουμε τήν σωστή διδασκαλία περί τοῦ Θεοῦ σέ ὅλη της τήν
πληρότητα. Καμμιά ἄλλη «ἐκκλησία» δέν διατήρησε ἀπαράλλακτη καί ἀναλλοίωτη
τήν διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, ὅπως τήν διατήρησε
μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὅταν ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἀκοῦμε τήν διδασκαλία τῆς
Ἐκκλησίας μας, νοιώθουμε σάν νά καθόμαστε στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά
ἀκοῦμε τήν διδασκαλία πού ἔλεγε Αὐτός στούς Ἀποστόλους.
Σάν Ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἔχουμε τήν θαυμαστή διαβεβαίωση ὅτι οἱ Ἐπίσκοποί μας
καί οἱ Ἱερεῖς μας βρίσκονται στήν κατ᾽ εὐθεῖαν γραμμή μέ τούς ἴδιους τούς Ἀποστόλους. Ἔχουν τήν λεγομένη «Ἀποστολική διαδοχή» μέ τήν χειροτονία διά τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν καί μέ τήν διατήρηση τῆς Ἀποστολικῆς διδαχῆς, τῆς διδασκαλίας,
δηλαδή, τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Αὐτά τά δύο εἶναι ἀναγκαῖα γιά τήν ἱερωσύνη, ὥστε
νά μετέχουν οἱ χριστιανοί, διά τῶν ἱερέων, τῆς Χάριτος πού ἔδωσε ὁ Χριστός στήν
Ἐκκλησία Του καί νά σώζονται. Καί αὐτά τά δύο, τήν Ἀποστολική διαδοχή καί τήν
ἀκεραία Ἀποστολική διδασκαλία, μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τά ἔχει διατηρήσει.
Λόγω αὐτῆς τῆς Ἀποστολικῆς κληρονομιᾶς πού ἔχουμε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, ὅταν
στήν Θεία Λειτουργία κοινωνοῦμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, νοιώθουμε ὅτι κοινωνοῦμε ὅπως ἀκριβῶς οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι κοινώνησαν κατά τόν Μυστικό Δεῖπνο ἀπό τόν Ἴδιο τόν Χριστό. Τό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας (ἡ Θεία
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Λειτουργία), πού τελεῖ ἡ Ἐκκλησία μας, βεβαιώνεται ὅτι εἶναι ἀληθινό ἀπό τό ὅτι,
πρῶτον, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας διατήρησε τήν διδασκαλία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἀπαράλλακτη καί ἀπό τό ὅτι, δεύτερον, οἱ Ἐπίσκοποι καί Ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχουν τήν Ἀποστολική Διαδοχή (καί διά τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν καί διά
τῆς φυλάξεως ὑπ᾽ αὐτῶν τῆς Ἀποστολικῆς διδασκαλίας). Πραγματικά, αὐτό εἶναι
μέγα προνόμιο γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους!
Μᾶς εἶναι τρομερό καί πολύ θελκτικό κατά τήν Θεία Λειτουργία τό ὅτι νοιώθουμε
ὅτι ἔχουμε ἐνώπιόν μας Αὐτό τό Ἴδιο τό Σῶμα καί Αὐτό τό Ἴδιο τό Αἷμα τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ἔστω καί ἄν κάποιες φορές δέν εἴμαστε ἕτοιμοι νά συμμετάσχουμε στήν
Θεία Κοινωνία. Εἶναι ὅμως κατά πολύ μεγαλύτερο τό δέος μας καί ἡ εὐχαρίστησή
μας ὅταν κοινωνοῦμε τά Ἄχραντα Μυστήρια, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἡ Ὀρθοδοξη Ἐκκλησία μας, γιά νά μᾶς μάθει πῶς πρέπει νά ζοῦμε σάν χριστιανοί,
μᾶς παρουσιάζει τούς ἁγίους Της. Τήν ζωή τους καί τήν διδασκαλία τους. Πραγματικά,
πρότυπο στήν πορεία μας γιά τόν Θεό πρέπει νά ἔχουμε τούς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας
μας. Τόν δικό τους δρόμο πρέπει νά ἀκολουθοῦμε. Ἡ ὁδός πρός τήν σωτηρία εἶναι «πεπατημένη ὁδός» ἀπό τά βήματα τῶν ἁγίων. Τό δικό τους παράδειγμα πρέπει νά ἀκολουθοῦμε, τό παράδειγμα τῶν ἁγίων, πού προσηύχονταν στόν Θεό καί ἀγωνίζονταν μέ
τήν Χάρη Του νά καθαρίσουν τήν καρδιά τους ἀπό τά ἁμαρτωλά πάθη. Γιατί ὁ Κύριός
μας εἶπε ὅτι «οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ τόν Θεόν ὄψονται» (Ματθ. 5,8).
Ἡ ζωή τῶν ἁγίων καί ἡ διδασκαλία τους γιά τόν καθαρμό τῆς ψυχῆς ἀπό τά πάθη,
βρίσκονται σέ τρία βιβλία πού πρέπει νά διαβάζουν οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί γιά νά βαδίζουν τήν σωστή πνευματικότητα. Εἶναι τά Ἱερά Συναξάρια, τό Γεροντικόν καί ἡ
Φιλοκαλία. Τά βιβλία αὐτά, καί τά τρία, εἶναι ἀνοικτά, δέν ἔχουν κλείσει. Δέν «ἔκλεισαν», γιατί πάντοτε ὑπάρχουν ἅγιοι στήν Ἐκκλησία μας καί ἐμπλουτίζονται τά Ἱερά
Συναξάριά μας μέ νέες ἐμπειρίες τῶν ἁγίων. Ἔτσι, ὡς τό καλύτερο Γεροντικό καί
Φιλοκαλία γιά τήν ἐποχή μας συνιστοῦμε τό πεντάτομο ἔργο τοῦ ὁσίου πατρός Παϊσίου, ὅπως καί τό ἔργο μέ τήν ζωή καί τήν διδασκαλία τοῦ ὁσίου πατρός Πορφυρίου
Βίος καί Λόγοι. Ὁλόκαρδα πάλι συνιστοῦμε ὡς σύγχρονη Φιλοκαλία τό ἔργο «Ὁ ἅγιος
Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης», γραμμένο ἀπό τόν φωτισμένο μαθητή τοῦ ἁγίου, τόν ὅσιο
Γέροντα πατέρα Σωφρόνιο.
Στό ἑπόμενο μάθημά μας θά μιλήσουμε γιά τήν θεόπνευστο Βίβλο, τήν Ἁγία Γραφή,
ἀπό τήν ὁποία ἀποκτοῦμε τήν πλήρη γνώση περί τοῦ Θεοῦ μας.
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΘΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(Σέ συνέχειες)
(Ἡ γλώσσα τοῦ πρωτοτύπου κειμένου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης)

Μάθημα 15ο
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΟ
3. ΡΗΜΑ
α. Ρίζα καί παρεπόμενα τοῦ ρήματος
Ἡ Ρίζα τοῦ ρήματος
Χαρακτηριστικό τοῦ ἑβραϊκοῦ ρήματος εἶναι τό τρισύμφωνο τῆς ρίζας του. Δηλαδή,
κάθε ἑβραϊκή ρίζα ἔχει τρία σύμφωνα. Ἀρχικῶς ἴσως ὑπῆρχαν καί ρήματα μέ δισύμφωνη ρίζα, ἡ ὁποία ὅμως νωρίς ἀνεπτύχθη καί αὐτή σέ τρισύμφωνη. Τήν τρισύμφωνη
αὐτή ρίζα τῶν ρημάτων βρίσκουμε στό γ´ ἑνικό πρόσωπο τοῦ τετελεσμένου χρόνου
τῆς πρώτης διαθέσεως καί σέ αὐτήν ἀκριβῶς τήν μορφή σημειώνονται τά ρήματα
στά Λεξικά.1
Ὅταν τά τρία ριζικά γράμματα ἑνός ρήματος παραμένουν κατά τήν κλίση του σταθερά, χωρίς νά ἀφομοιώνονται ἤ νά ἐκπίπτουν, οὔτε νά μεταβάλλονται σέ ἄλλο γράμμα,
τά ρήματα αὐτά ὀνομάζονται ἰσχυρά ρήματα. Τά ρήματα ὅμως τῶν ὁποίων ἕνα ριζικό
γράμμα ἀποβάλλεται ἤ ἀφομοιώνεται, τά ὀνομάζουμε ἀσθενῆ.
Τά ἰσχυρά ρήματα τά διαιροῦμε σέ ἰσχυρά μή λαρυγγόφωνα καί σέ ἰσχυρά λαρυγγόφωνα, ὅταν ἕνα γράμμα τῆς ρίζας εἶναι λαρυγγόφωνο.
Ἐπειδή οἱ πρῶτοι συντάξαντες Ἑβραϊκή γραμματική χρησιμοποίησαν ὡς παράδειγμα τό ρῆμα l[p («πα῾άλ»), πού σημαίνει «πράττω», γι᾽ αὐτό τό πρῶτο ριζικό
γράμμα ἑνός ρήματος χαρακτηρίζεται διά τοῦ p, τό δεύτερο διά τοῦ [ καί τό τρίτο
διά τοῦ l. Ἔτσι, γιά παράδειγμα, ρήματα y´´p εἶναι ὅσα ἔχουν ὡς πρῶτο ριζικό γράμμα
1. Ἐνῶ δηλαδή σέ ἕνα λεξικό τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας τά ρήματα τίθενται στό α´ ἑνικό πρόσωπο
ὁριστικῆς ἐνεστῶτα, π.χ. λύω, κάνω, εἶμαι, τρέχω, κάθομαι κ.λπ., σέ ἕνα λεξικό τῆς Ἑβραϊκῆς γλώσσας
τά ρήματα τίθενται στό γ´ ἑνικ. ἀρσ. τετελ., π.χ. ἔλυσε (αὐτός), ἔκανε, ἦταν, ἔτρεξε, κάθησε κ.λπ.
Αὐτό γίνεται γιά τόν λόγο, ὅπως εἴπαμε, ὅτι στό γ´ ἑνικό πρόσωπο τοῦ τετελεσμένου τῆς πρώτης διαθέσεως τό ρῆμα ἐμφανίζεται καθαρό, ἐμφανίζεται σκέτη ἡ ρίζα του, χωρίς τήν προσθήκη προθημάτων
ἤ ἐπιθημάτων, ὅπως θά δοῦμε παρακάτω.
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y· ρήματα w´´[ εἶναι ὅσα ἔχουν δεύτερο ριζικό γράμμα τό w· καί ρήματα a´´l εἶναι ὅσα
ἔχουν τρίτο ριζικό γράμμα τό a κ.λπ.
Οἱ χρόνοι τοῦ ρήματος
Στήν Ἑλληνική γλώσσα τό ρῆμα εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένο μέ τήν ἔννοια τοῦ
χρόνου. Ἀντίθετα στήν Ἑβραϊκή γλώσσα τό ρῆμα εἶναι ἀπαλλαγμένο ἀπό τήν ἔννοια
τοῦ χρόνου καί ἐκφράζει μόνο ἐάν μία πράξη εἶναι τετελεσμένη, βέβαια ἤ ὄχι, ἀσχέτως
χρόνου, ἀσχέτως δηλαδή τοῦ ἐάν ἡ πράξη αὐτή ἀνήκει στό παρόν ἤ στό μέλλον ἤ στό
παρελθόν. Ὁ χρόνος τῆς πράξεως φαίνεται ἀπό τήν συνάφεια τοῦ κειμένου. Γι᾽ αὐτό
στήν Ἑβραϊκή γλώσσα καταχρηστικῶς ὁμιλοῦμε περί χρόνων.
Σύμφωνα πρός τά παραπάνω τόν τύπο πού ἐκφράζει τετελεσμένη πράξη τόν ὀνομάζουμε τετελεσμένο χρόνο (Perfectum), τόν δέ χρόνο πού ἐκφράζει μή τετελεσμένη
πράξη τόν ὀνομάζουμε μή τετελεσμένο (Imperfectum). Μεταφράζουμε δέ συνήθως
τόν μέν τετελεσμένο μέ Παρατατικό, Ἀόριστο ἤ Παρακείμενο, τόν δέ μή τετελεσμένο
μέ Ἐνεστῶτα ἤ Μέλλοντα. Ἡ Ἑρμηνεία ὅμως τοῦ κειμένου θά δείξει ποιός εἶναι ὁ
σωστός χρόνος. Ἄλλους χρόνους ἡ Ἑβραϊκή γλώσσα δέν ἔχει.
Τά παρεπόμενα τοῦ ρήματος
Τό Ἑβρ. ρῆμα ἔχει τρία πρόσωπα, α´, β´ καί γ´, ἐκτός ἀπό τήν προστακτική, ἡ
ὁποία ἔχει μόνο τό β´ πρόσ. καί δύο ἀριθμούς, ἑνικό καί πληθυντικό. Τό Ἑβρ. ρῆμα
εἶναι πτωχό σέ ἐγκλίσεις. Ὁ τετελεσμένος ἔχει μόνο μία ἔγκλιση, τήν ὁριστική, ὁ δέ
μή τετελεσμένος ὁριστική καί προστακτική. Ἐπίσης τό ρῆμα ἔχει δύο ἀπαρέμφατα,
ἀπόλυτο καί συνεζευγμένο, τά ὁποῖα ἀναφέρονται σέ ὅλους τούς χρόνους, καί μία μετοχή, ἡ ὁποία καί αὐτή ἀναφέρεται σέ ὅλους τούς χρόνους.
Οἱ διαθέσεις τοῦ ρήματος
Τό Ἑβρ. ρῆμα, ἐνῶ εἶναι πτωχό σέ ἐγκλίσεις, εἶναι πλούσιο σέ διαθέσεις. Ἀπό τήν
πρώτη διάθεση, ἡ ὁποία περιέχει τά τρία ριζικά γράμματα χωρίς ἄλλη ἐπιβάρυνση,
προέρχονται ἄλλες ἕξι διαθέσεις, οἱ ὁποῖες ἐκφράζουν διάφορες ἐνέργειες τοῦ ρήματος.
Ἡ πρώτη διάθεση ὀνομάζεται Κάλ (= ἐλαφρά, διότι δέν ἔχει προσθῆκες). Οἱ ὑπόλοιπες πῆραν τό ὄνομά τους ἀπό τό γ´ ἀρσ. ἑνικ. τοῦ τετελεσμένου τοῦ ρήματος l[p
(«πα῾άλ», «πράττω»). Ἔτσι σχηματίστηκαν οἱ ἑξῆς ἑπτά διαθέσεις:
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1) Κάλ, 2) Νιφάλ, 3) Πιαίλ, 4) Πουάλ, 5) Ἱφείλ, 6) Ὁφάλ, 7) Ἱθπααίλ.
Οἱ Κάλ, Πιαίλ καί Ἱφείλ εἶναι ἐνεργητικές διαθέσεις.
Οἱ Νιφάλ, Πουάλ καί Ὁφάλ εἶναι παθητικές διαθέσεις.
Ἡ Ἱθπααίλ εἶναι αὐτοπαθής.
β. Η κλίση τοῦ ἰσχυροῦ μή λαρυγγοφώνου ρήματος
Ὁ τετελεσμένος τῆς Κάλ διαθέσεως
 Τό γ´ ἀρσ. ἑνικ. τοῦ τετελεσμένου τῆς Κάλ διαθέσεως ἔχει κάτω ἀπό τό 1ο ριζικό
γράμμα κᾶμετς καί κάτω ἀπό τό 2ο πάθαχ,
π.χ. lfq; («κατάλ», «ἐφόνευσε» ἤ «ἐφόνευε» ἤ «ἔχει φονεύσει»).
 Τά ἀμετάβατα ρήματα ἔχουν συνήθως στό γ´ ἀρσ. ἑνικ. κάτω ἀπό τό 2ο ριζικό
γράμμα τσαῖραι ἤ σπανιώτερα χῶλεμ, ἀντί τοῦ πάθαχ,
π.χ. dbeK; («κιαβέδ», ἦταν βαρύς), foq; («κατών», ἦταν μικρός).
 Ἀπό τήν μορφή τοῦ γ´ ἀρσενικοῦ σχηματίζονται καί τά ὑπόλοιπα πρόσωπα ἑνικοῦ
καί πληθυντικοῦ μέ τήν προσθήκη τῶν ἀκόλουθων καταλήξεων:
γ´ θηλ.
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοιν.

Ἑνικός
h –; – –
T; – – –
T] – – –
yTi – – –

Πληθυντικός
W–––
µT, – – –
T, – – –
Wn – – –

Οἱ καταλήξεις αὐτές χωρίς μεταβολή προστίθενται στούς τετελεσμένους ὅλων τῶν
διαθέσεων.
 Oἱ καταλήξεις τοῦ β´ ἀρσ. καί θηλ. ἑνικ. καί πληθ. ἀριθμοῦ, ὅπως καί τοῦ α´
κοιν. πληθ. προέρχονται ἀπό τά ἀντίστοιχα πρόσωπα τῆς προσωπικῆς ἀντωνυμίας.
Ἡ κατάληξη τοῦ α´ κοιν. ἑνικ. yTi εἶναι συγκεκομμένος τύπος τοῦ α´ προσ. τῆς
προσωπικῆς ἀντωνυμίας ykinaO ; μέ τήν μεταβολή τοῦ k εἰς t ἐξ ἐπιδράσεως τοῦ β´ ἑνικ.
Ἡ κατάληξη τοῦ γ´ θηλ. ἑν. h –; εἶναι γνωστή ἀπό τά θηλυκά ὀνόματα.
 Στό γ´ ἀρσ. ἑνικ. τοῦ τετελ. (π.χ. στό ρῆμα lfq;,«κατάλ», ἐφόνευσε) προστίθενται οἱ ἀνωτέρω καταλήξεις ὡς ἑξῆς:
(α) Ὅσες ἀρχίζουν ἀπό σύμφωνο προστίθενται στήν ρίζα χωρίς καμμία μεταβολή τῶν φωνηέντων τοῦ ρήματος,
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π.χ. yTil]fq; («κατάλτι», ἐφόνευσα).2

Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ τό β´ ἀρσ. καί θηλ. πληθ., στά ὁποῖα, λόγω τοῦ καταβιβασμοῦ τοῦ τόνου, τό πρῶτο φωνῆεν (τό κᾶμετς), θά μεταβληθεῖ σέ σιεβά,
π.χ. µT,l]fq] («κεταλτέμ», ἐφονεύσατε).
(β) Οἱ καταλήξεις πού ἀρχίζουν ἀπό φωνῆεν ἐπιφέρουν μεταβολή τοῦ 2ου φωνήεντος τοῦ ρήματος, δηλαδή τοῦ πάθαχ, σέ σιεβά,
π.χ. Wlf]q; («κατελού», ἐφόνευσαν).
 Τά ρήματα πού λήγουν σέ τσαῖραι (π.χ. dbeK;, «κιαβέδ», ἦταν βαρύς)
(α) πρίν ἀπό τίς καταλήξεις πού ἀρχίζουν ἀπό φωνήεν μεταβάλλουν τό τσαῖραι
σέ σιεβά,
π.χ. hd:b]K; («κιαβεδά», ἦταν [αὐτή] βαρειά)·
(β) πρίν ἀπό τίς καταλήξεις πού ἀρχίζουν ἀπό σύμφωνο μεταβάλλουν τό
τσαῖραι σέ πάθαχ,
π.χ. T;d“bK; («κιαβάδτα», ἤσουν βαρύς).
 Τά ρήματα πού λήγουν σέ χῶλεμ (π.χ. foq;, «κατών», ἦταν μικρός)
(α) πρίν ἀπό τίς καταλήξεις πού ἀρχίζουν ἀπό σύμφωνο διατηροῦν τό χῶλεμ,
π.χ. T;n“foq; («κατώνετα», «ἤσουν μικρός»)
(β) πρίν ἀπό τίς καταλήξεις πού ἀρχίζουν ἀπό φωνῆεν μεταβάλλουν τό χῶλεμ
σέ σιεβά,
π.χ. Wnf]q: («κατενού», ἦταν μικροί)
Παραδείγματα κλίσεως:
TETEΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΛ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΙΣΧΥΡΟΥ ΜΗ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ
Ἑνικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ.
γ´ θηλ.

lfq;
hl;f]q:

(«κατάλ»)
(«κατελά»)

ἐφόνευε (αὐτός)
ἐφόνευε (αὐτή)

2. Τό σιεβά κάτω ἀπό τό 3ο ριζικό γράμμα τοῦ ρήματος λειτουργεῖ ὡς συνδετικό φωνῆεν.
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β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

T;l]fq;
T]l]fq;
yTil]fq;

(«κατάλτα»)
(«κατάλτ»)
(«κατάλτι»)

ἐφόνευες κ.λπ.
ἐφόνευες
ἐφόνευα, ἐφόνευσα, ἔχω φονεύσει

Πληθυντικός Ἀριθμός
γ´ κοινό
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

Wlf]q:
µT,l]fq]
T,l]fq]
Wnl]fq;

(«κατελού»)
(«κεταλτέμ»)
(«κεταλτέν»)
(«κατάλνου»)

ἐφόνευαν
ἐφονεύατε
ἐφονεύατε
ἐφονεύαμε

TETEΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΛ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΙΣΧΥΡΟΥ ΜΗ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΟΥ ΑΜΕΤΑΒΑΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ
Ἑνικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ.
γ´ θηλ.
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

dbeK;
hd:b]K;
T;d“bK;
T]d“bK;
yTid“bK;

(«κιαβέδ»)
(«κιαβεδά»)
(«κιαβάδτα»)
(«κιαβάδτ»)
(«κιαβάδτι»)

dbeK; («κιαβέδ»)

ἦταν βαρύς
ἦταν βαρειά
ἤσουν βαρύς
ἤσουν βαρειά
ἤμουν βαρύς, βαρειά

Πληθυντικός Ἀριθμός
γ´ κοινό
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

Wdb]K:
µT,db“ K]
T,d“bK]
Wnd“bK;

(«κιαβεδού»)
(«κιεβαδτέμ»)
(«κιεβαδτέν»)
(«κιαβάδνου»)

ἦταν βαρεῖς, βαρειές
ἤσασταν βαρεῖς
ἤσασταν βαρειές
ἤμασταν βαρεῖς

****
Ἑνικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ.
γ´ θηλ.
β´ ἀρσ.

foq;
hn:f]q:
T;n“foq;

(«κατών»)
(«κατενά»)
(«κατώντα»)

ἦταν μικρός
ἦταν μικρή
ἤσουν μικρός
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foq; («κατών»)

β´ θηλ.
α´ κοινό

T]n“foq;
yTin“foq;

(«κατώντ»)
(«κατώντι»)

ἤσουν μικρή
ἤμουν μικρός, μικρή

Πληθυντικός Ἀριθμός
γ´ κοινό
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

Wnf]q:
µT,n“f;q]
T,n“f;q]
WNfoq;

(«κατενού»)
(«κετοντέμ»)
(«κετοντέν»)
(«κατώννου»)

ἦταν μικροί, μικρές
ἤσασταν μικροί
ἤσασταν μικρές
ἤμασταν μικροί

Ὁ μή τετελεσμένος τῆς Κάλ διαθέσεως
 Ὁ μή τετελεσμένος τῆς Κάλ σχηματίζεται ἀπό τήν ρίζα τοῦ τετελεσμένου μέ
τήν προσθήκη τῶν ἀκόλουθων καταλήξεων καί προθημάτων, τά ὁποῖα (διαφόρως φωνηεντιζόμενα) προστίθενται τά ἴδια σέ ὅλες τίς διαθέσεις:
γ´ ἀρσ.
γ´ θηλ.
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοιν.

Ἑνικός
– – – yI
– – – Ti
– – – Ti
y–i – – Ti
– – – a,

Πληθυντικός
W – – – yI
hn: – – – Ti
W – – – Ti
hn: – – – Ti
– – – nI

 Tά προθήματα τοῦ β´ ἀρσ. καί θηλ., ἑνικ. καί πληθ. ἀριθμ., προέρχονται ἀπό τούς
ἀντίστοιχους τύπους τῆς προσωπικῆς ἀντωνυμίας, ἐνῶ τό πρόθημα τοῦ γ´ ἀρσ. ἑνικ.
καί πληθ. φαίνεται νά εἶναι ὑπόλειμμα ἀρχαίας δεικτικῆς ἀντωνυμίας. Τό ἴδιο πιθανῶς
συμβαίνει καί μέ τό πρόθημα t τοῦ γ´ θηλ. ἑνικ. καί πληθ. Οἱ καταλήξεις τοῦ γ´ θηλ.
πληθ. καί β´ θηλ. πληθ. προέρχονται ἀπό τούς ἀντίστοιχους τύπους τῆς προσ. ἀντων.
 Οἱ καταλήξεις καί τά προθήματα προσαρτῶνται στήν τρισύμφωνη ρίζα, ἡ ὁποία
ἔχει κάτω ἀπό τό 1ο ριζικό γράμμα σιεβά καί κάτω ἀπό τό 2ο χῶλεμ,
π.χ. τό ρ. lfq («κατάλ», ἐφόνευε)  lfoq]yI («γικτώλ», φονεύει)
Τό χῶλεμ παραμένει ὅταν προστίθεται κατάληξη πού ἀρχίζει ἀπό σύμφωνο, ἀλλά
μεταβάλλεται σέ σιεβά ὅταν προστίθεται κατάληξη πού ἀρχίζει ἀπό φωνῆεν,
π.χ. hn:l]foq]Ti («τικτώλενα», φονεύουν [αὐτές]), Wlf]q]Ti («τικτελού», φονεύετε)
 Τά ρήματα πού στόν τετελεσμένο τῆς Κάλ λήγουν σέ τσαῖραι ἤ χῶλεμ, στόν μή
τετελεσμένο λήγουν σέ πάθαχ, π.χ. fqy] I («γικτάν», εἶναι μικρός)
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 Τό α´ πρόσ. ἑνικ. καί πληθ. τοῦ μή τετελ., ὅλων τῶν διαθέσεων (ὄχι μόνο τῆς
Κάλ), ἔχει καί ἄλλο τύπο, ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται ἀνεπτυγμένος τύπος (Kohortativ) καί
σχηματίζεται μέ τήν προσθήκη τῆς καταλήξεως h–; («α»), κατά τούς παραπάνω
κανόνες, ὡς ἑξῆς: hl;f]q]a, («ἐκτελά», ἄς φονεύσω).
Ὁ ἀνεπτ. αὐτός τύπος ἐκφράζει εὐχή, αὐτοπαραίνεση, ἀντικαθιστῶν τήν προστακτική.
 Ἀντίθετα τό β´ καί γ´ πρόσ. ἑνικ. καί πληθ. τοῦ μή τετελ. τῶν ἐνεργ. διαθ. σχηματίζουν μέ τήν βράχυνση τοῦ φωνήεντος τῆς λήγουσας τόν λεγόμενο συντετμημένο
τύπο (jussiv), ὁ ὁποῖος ἐκφράζει διαταγή, ἐπιθυμία καί μερικές φορές ἐνισχύεται μέ
τήν λέξη an: («νά», λοιπόν, δή). Ἡ βράχυνση ὅμως αὐτή μπορεῖ νά εἶναι ἐμφανής ἐξωτερικῶς μόνον στό γ´ ἀρσ. καί θηλ. τοῦ ἑνικ. καί στό β´ ἀρσ. τῆς Ἱφείλ διαθέσεως
ὅλων τῶν ρημάτων, στόν μή τετελ. τῆς Κάλ τῶν ρημάτων w´´[ καί y´´[ καί στόν μή
τετελ. τῶν ἐνεργ. διαθέσεων τῶν ρημάτων h´´l. Σέ ὅλες τίς ἄλλες περιπτώσεις ἡ συνάφεια τοῦ κειμένου θά δείξει ἄν πρόκειται περί τῆς συνήθους ἤ τῆς συντετμημένης
μορφῆς.
ΜΗ TETEΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΛ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΙΣΧΥΡΟΥ ΜΗ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ
Ἑνικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ.
γ´ θηλ.
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

lfoq]yI
lfoq]Ti
lfoq]Ti
ylif]q]Ti
lfoq]a,

(«γικτώλ»)
(«τικτώλ»)
(«τικτώλ»)
(«τικτελί»)
(«ἐκτώλ»)

φονεύει (αὐτός)
φονεύει (αὐτή)
φονεύεις (γιά ἀρσ.)
φονεύεις (γιά θηλ.)
φονεύω

dBk]yI («γιχμπάδ»)*
κ.λπ.
κ.λπ.
....

Πληθυντικός Ἀριθμός
γ´ ἀρσ.
γ´ θηλ.
β´ ἀρσ.
β´ θηλ.
α´ κοινό

Wlf]q]yI
hn:l]foq]Ti
Wlf]q]Ti
hn:l]foq]Ti
lfoq]nI

(«γικτελού»)
(«τικτώλενα»)
(«τικτελού»)
(«τικτώλενα»)
(«νικτώλ»)

φονεύουν (αὐτοί)
φονεύουν (αὐτές)
φονεύετε (γιά ἀρσ.)
φονεύετε (γιά θηλ.)
φονεύουμε

* Ὁμοίως πρός τό ρ. dbeK; («κιαβέδ»), πού γίνεται στό γ´ ἀρσ. dBk]yI («γιχμπάδ»), ἐνῶ στά ἄλλα
πρόσωπα κλίνεται ὅπως τό ρ. lfq; («κατάλ»), κλίνεται καί τό ρ. foq; («κατών»), πού γίνεται στό γ´
ἀρσ. fq]yI («γικτάν»).
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
(πρός τούς Ἱερεῖς)

Μάθημα 57ο

ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
Γ´ ΚΛΙΣΕΩΣ
Α´ ἀφωνόληκτα
(μέ χαρακτήρα ἄφωνο)

διακρίνονται σέ
Β´ ἐνρινόληκτα καί ὑγρόληκτα
(μέ χαρακτήρα ἔνρινο ἤ ὑγρό)

Γ´ σιγμόληκτα
(μέ χαρακτήρα σ)

Α ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΑ
1. Τρικατάληκτα σέ -ας, -ασα, -αν
Παραδείγματα
 Πᾶς ὁ αἰτῶν λαμβάνει
 Αἰνεῖτε τόν Κύριον πάντα τά ἔθνη, ἐπαινέσατε Αὐτόν πάντες οἱ λαοί
 Εἰρήνη πᾶσι
 Ὁ ἐν παντί καιρῷ καί πάσῃ ὥρᾳ...
 Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον
 Πᾶν γόνυ κάμψει...
 Τά σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος
 Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε τοῦ .... καί πάντων καί πασῶν
 Ἅπας γηγενής σκιρτάτω τῷ πνεύματι...
Παράδειγμα κλίσεως τρικαταλήκτων ἐπιθέτων σέ -ας, -ασα, -αν
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
θέμα παντ
Ὀν.
Γεν.
Δοτ.
Αἰτ.
Κλ.

πᾶς
παντ-ός
παντ-ί
πάντ-α
πᾶς

πᾶσα
πάσης
πάσῃ
πᾶσᾰν
πᾶσα

πᾶν
παντ-ός
παντ-ί
πᾶν
πᾶν

πάντ-ες
πάντ-ων
πᾶσι
πάντ-ας
πάντ-ες

πᾶσαι
πασῶν
πάσαις
πάσας
πᾶσαι

πάντ-α
πάντ-ων
πᾶσι
πάντ-α
πάντ-α

 Ὅπως τό ἐπίθετο πᾶς κλίνονται καί τά ἐπίθετα ἅπας, ἅπασα, ἅπαν, σύμπας, σύμπασα,
σύμπαν, ἁπαξάπας, ἁπαξάπασα, ἁπαξάπαν.
Παρατηρήσεις
Τό ἐπίθετο πᾶς, πᾶσα, πᾶν ἔχει τό α τοῦ θέματος μακρό (ᾱ) σέ ὅσες πτώσεις ἀποβάλλονται
ἀπό τό θέμα παντ- τά σύμφωνα ντ, ὅταν μετά ἀπό αὐτά ἀκολουθεῖ σ. Στίς πτώσεις αὐτές τό
βραχύ ᾰ τοῦ ἐπιθέτου γίνεται μακρό (ᾱ), δηλ. πᾰντ-ς = πᾶς (μέ ᾱ).
 Tό θηλυκό πᾶσα προέρχεται ἀπό τό πᾰντ-jα, τό τ συγχωνεύεται μέ τό j σέ σ καί ἔχουμε
πᾰν-σα, τό ν ἀποβάλλεται καί τό ᾰ γίνεται ᾱ,
δηλ πᾰντ-jα  πᾰν-σα  πᾶσα (μέ ᾱ).
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2. Τρικατάληκτα σέ -εις, -εσσα, -εν
 Ὡς χαρίεν ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ!
 Αἱ τῆς χαριέσσης ἥβης (= τῆς χαριτωμένης ἐφηβείας) ἡμέραι βραχεῖαί εἰσιν
 Πολλά ὄρη ὑλύεντά εἰσι (= γεμάτα δάση)
 Ὁ ἀστερόεις οὐρανός = ὁ γεμάτος ἀστέρια, ὁ ἔναστρος
 Οἱ τόποι ἐν οἷς ἱερά ἵδρυτο (= εἶχαν ἀνεγερθεῖ ναοί) ἦταν ὑλήεντες καί ἀνεμόεντες (=
γεμᾶτοι δάση καί μέ πολλούς ἀνέμους, ἀνεμόδαρτοι)
 Ἡ τῶν Περσῶν χώρα πληθύει (= εἶναι γεμάτη) ποταμῶν καί ἰχθυοεσσῶν λιμνῶν (ποταμούς
καί λίμνες μέ πολλά ψάρια)
Παράδειγμα κλίσεως τρικαταλήκτων ἐπιθέτων σέ -εις, -εσσα, -εν θέμα χαρίεντ καί χαρίετ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ὀν. χαρίεις
χαρίεσσα
χαρίεν
Γεν. χαρίεντ-ος χαριέσσης χαρίεντ-ος
Δοτ. χαρίεντ-ι
χαριέσσῃ
χαρίεντ-ι
Αἰτ. χαρίεντ-α χαρίεσσαν χαρίεν
Κλ. χαρίεν
χαρίεσσα
χαρίεν

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
χαρίεντ-ες χαρίεσσαι
χαρίεντ-α
χαριέντων χαριεσσῶν χαριέντ-ων
χαρίεσι
χαριέσσαις χαρίεσι
χαρίεντας χαριέσσας χαρίεντ-α
χαρίεντ-ες χαρίεσσαι
χαρίεντ-α

 Ὅπως τό χαρίεις (= χαριτωμένος) κλίνονται καί τά ἐπίθετα πού δηλώνουν πλησμονή, δηλαδή
ἀφθονία ἀπό ἐκεῖνο πού δηλώνει τό πρωτότυπο ὄνομα, π.χ. ὑλήεις, -εσσα, -εν = ὁ δασώδης τόπος,
ὁ γεμᾶτος δέντρα (ἀπό τό ὕλη = δάσος)· ἰχθυόεις, -εσσα, -εν = γεμᾶτος ψάρια· ἀνεμόεις, -εσσα,
-εν = ὁ ἐκτεθειμένος στόν ἄνεμο, ὁ ἀνεμόδαρτος.
Παρατηρήσεις
 Τά ἀφωνόληκτα τριγενῆ καί τρικατάληκτα ἐπίθετα τῆς γ´ κλίσεως σέ -εις, -εσσα, -εν
α) ἀποβάλλουν τό ντ πρίν ἀπό τό ς τῆς καταλήξεως π.χ. ὁ χαρίεντ-ς  ὁ χαρίεντ-ς  ὁ
χαρίεις καί ἐκτείνουν τό βραχύ φωνῆεν σέ μακρό.
β) Ἀποβάλλουν τό τελικό τ, ὅταν δέν ὑπάρχει κατάληξη π.χ. τό χαρίεντ  τό χαρίεν,
γιατί τό τ δέν εἶναι ληκτικό σύμφωνο.
γ) Ἡ δοτ. πληθ. καί τό θηλ. σχηματίζονται ἀπό θέμα σέ -ετ (τοῖς χαρίετ-σι). Ὀδοντικό πρό
τοῦ σ ἀποβάλλεται καί ἔχουμε τοῖς χαρίεσι. Ἡ χαρίετ-jα τό τ συγχωνεύθηκε μέ τό j σέ σσ, ἔτσι
ἔχουμε ἡ χαρίεσσα.
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