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ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΒ (1)

1. Ζητῶ συγγνώμη, ἀδελφοί χριστιανοί, πού καί πάλι ἀλλάζω τήν σειρά τῶν Κυριακάτικων κηρυγμάτων, ἀλλά, μετά ἀπό σκέψη, κατέληξα στήν ἀπόφαση νά ἐγκαινιάσω μία νέα σειρά, πού εἶναι ἡ πιό ἀναγκαία καί πού περιέχει γενικά ὅλες τίς ἄλλες
σειρές. Τό ἀνώτερο ἀπό ὅλα τά βιβλία, ἀδελφοί, πού εἶναι βιβλίο θεόπνευστο, τό ὁποῖο
πρέπει ὅλοι οἱ χριστιανοί νά τό μελετοῦν καί ὅμως δέν μελετοῦν, εἶναι ἡ ΑΓΙΑ
ΓΡΑΦΗ! Ἡ Παλαιά καί ἡ Καινή Διαθήκη! Θά ἀρχίσω, λοιπόν, μέ τήν εὐχή τῆς
Παναγίας μας, στήν νέα σειρά τῶν κηρυγμάτων μου νά σᾶς παρουσιάζω ἕνα-ἕνα
βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, μιλώντας γενικά γιά τό περιεχόμενό του καί τά διδάγματά
του. Στό σημερινό μας κήρυγμα θά μελετήσουμε τό βιβλίο τοῦ Ἰώβ. Εἶναι ἕνα βιβλίο
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τό βιβλίο αὐτό εἶναι πολύ ἐνδιαφέρον γιατί ἐξετάζει τό θέμα
τῆς θεοδικίας. Κατά πόσον δηλαδή ὁ Θεός εἶναι δίκαιος, ἀφοῦ ὑποφέρουν καί πάσχουν
οἱ δίκαιοι ἄνθρωποι.
2. Ὁ Ἰώβ ἦταν ἕνας πολύ θεοφοβούμενος ἄνθρωπος, πού ζοῦσε στήν παλαιά ἐποχή,
τήν ἐποχή τοῦ πατριάρχου Ἀβραάμ. Ζοῦσε στήν Αὐσίτιδα χώρα, πού βρίσκεται πέρα
μακρυά στήν Ἀραβία, νότια καί δυτικά τῆς Νεκρᾶς θαλάσσης. Πίστευε στόν ἀληθινό
Θεό, τόν Γιαχβέ, χωρίς νά εἶναι Ἰσραηλίτης. Αὐτό εἶναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ὅτι ἡ πίστη στόν ἀληθινό Θεό δέν ἦταν μόνο στούς Ἰσραηλῖτες, ἀλλά καί ἀλλοῦ,
πέραν ἀπό τήν γῆ τοῦ Ἰσραήλ, ὑπῆρχαν ἄνθρωποι πού λάτρευαν τόν ἀληθινό Θεό. –
Ὁ Ἰώβ ἦταν πολύ εὐσεβής πρός τόν Θεό καί πολύ πλούσιος. Ὁ Σατανάς ὅμως, πού
θέλει πάντα τό κακό μας, ἀμφισβήτησε στόν Θεό τήν ἀρετή τοῦ Ἰώβ καί ὁ Θεός, γιά
νά φανεῖ ἡ ἀρετή τοῦ Ἰώβ, ἐπέτρεψε στόν Σατανά νά τόν πειράξει. Καί ὁ Σατανάς
κατέρριψε τόν Ἰώβ ἀπό τήν μεγάλη εὐτυχία πού εἶχε σέ βαθειά δυστυχία μέ τό νά

χάσει ὅλα τά ὑπάρχοντά του καί τά παιδιά του καί τελικά καί αὐτή τήν ὑγεία του.
Τρεῖς φίλοι, ὁ Ἐλιφάζ, ὁ Βαλδάδ καί ὁ Σωφάρ, ἔρχονται τώρα στόν Ἰώβ γιά νά τόν
παραμυθήσουν, ἀλλά γιά ἑπτά ἡμέρες παραμένουν ἄφωνοι ἀπό τήν θλίψη τους γιά τό
θέαμα τοῦ Ἰώβ πού βλέπουν (κεφ. 1 καί 2).
3. Τήν σιωπή τῶν ἐπισκεπτῶν του τήν λύει ὁ ἴδιος ὁ Ἰώβ καταρώμενος μέ δυνατό
παράπονο τήν ἡμέρα τῆς γεννήσεώς του γιά τά ἀδικαιολόγητα παθήματά του. Ἔτσι
δίνεται ἀφορμή γιά τήν συζήτηση τοῦ θέματος τοῦ βιβλίου, κατά πόσον, δηλαδή, συμβιβάζονται τά παθήματα τῶν δικαίων πρός τήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ (κεφ. 3).
Καθένας ἀπό τούς τρεῖς φίλους, μέ ἀρχή τόν Ἐλιφάζ, λαμβάνει τόν λόγο γιά συζήτηση τοῦ θέματος καί ὁ Ἰώβ ἀπαντᾶ στόν καθένα ἀπ᾽ αὐτούς· καί αὐτό συμβαίνει
τρεῖς φορές (κεφ. 4-14. 15-21. 22-26). Οἱ τρεῖς φίλοι ξεκινοῦν ἀπό τήν ἀλήθεια ὅτι
ὁ Θεός εἶναι δίκαιος. Ὁμοίως αὐτοί γνωρίζουν καί τήν ἄλλη ἀλήθεια, τήν ὁποία βλέπουμε σέ πολλά σημεῖα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί ἰδιαίτερα στό Ψαλτήριο, ὅτι τά
δεινοπαθήματα ἔρχονται στούς ἀνθρώπους ὡς τιμωρίες τους γιά τά ἁμαρτήματά τους.
Καί γι᾽ αὐτό συνιστοῦν στόν Ἰώβ μετάνοια, γιατί μπορεῖ νά τιμωρεῖται ἀπό τόν Θεό
γιά κάποιο διαπραχθέν ἁμάρτημά του. Τά λόγια αὐτά τῶν φίλων ἐπισκεπτῶν στενοχώρησαν πολύ τόν Ἰώβ, γι᾽ αὐτό καί τούς ἀποκαλεῖ «κακούς παραμυθητές». Τό ὅτι
τά παθήματα τῶν ἀνθρώπων μπορεῖ νά συμβαίνουν ὡς τιμωρία γιά τά ἁμαρτήματά
τους τό γνωρίζει ὁ Ἰώβ. Ἀλλά γνωρίζει καλά τήν ἀθωότητά του καί γι᾽ αὐτό δέν δέχεται τήν ἑρμηνεία τῶν φίλων του ὅτι τιμωρεῖται ἀπό τόν Θεό γιά κάποιο ἁμάρτημά
του. Στήν συνέχεια ὅμως ὁ Ἰώβ παρασύρεται καί ἐκφράζει ἀμφιβολία γιά τήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο αὐτό καί λέγει ὅτι ὑπάρχουν καί ἄδικα παθήματα καί σ᾽
αὐτά συγκαταλέγει τά δικά του δεινοπαθήματα. Μέ αὐτά πού εἶπε ὁ Ἰώβ σάν νά λύγισε καί νά ἀμφέβαλε στήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καί σάν νά ἤγγισε τά ὅρια τῆς βλασφημίας. Ὁμολογεῖ ὅμως ἀμέσως τήν πίστη του στήν σοφία καί τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ
καί ἐκφράζει τήν ἐλπίδα ὅτι θά δικαιωθεῖ καί θά ἀποκατασταθεῖ (βλ. κ. 19 καί 28).
4. Ἐνῶ οἱ τρεῖς ἐπισκέπτες εἶχαν φιμωθεῖ ἀπό τόν Ἰώβ καί σιώπησαν, ἐμφανίζεται
στήν σκηνή ἄλλο πρόσωπο, ὁ Ἐλιούς, σάν προάγγελος τοῦ Θεοῦ. Αὐτός ἐλέγχει καί
τούς τρεῖς φίλους, γιατί σιώπησαν, χωρίς νά ἔχουν τίποτε ἄλλο νά ποῦν, γιά ὑπεράσπιση τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἐλέγχει καί τόν Ἰώβ γιά τούς προκλητικούς
του λόγους κατά τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἐλιούς ὑπεραμύνεται τήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καί
μάλιστα ὁμιλεῖ γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὡς αἰτία τῶν παθημάτων τῶν ἀνθρώπων.
Αὐτό πάλι ἀποτελεῖ μιά περισσότερη ἔρευνα στό θέμα, περί τῆς αἰτίας τῶν παθημάτων. Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τά δεινοπαθήματα τῶν ἀνθρώπων σέ ἄλλους μέν γίνονται μέσο ἐξιλεωτικό γιά τά ἁμαρτήματά τους· σέ ἄλλους δέ τά παθήματά τους
γίνονται μέσο καθαρτικό καί θεραπευτικό καί μέσο ἀνάδειξης τῆς ἀρετῆς τους. Γιά
ὅλους στά χέρια τοῦ πανσόφου Θεοῦ τά παθήματα τῶν ἀνθρώπων γίνονται σωτήριο
μέσο (κ. 32-37).
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5. Παρά ταῦτα, καί μέ τά λόγια τοῦ Ἐλιούς, δέν διευκρινίστηκε τελείως ἡ σημασία
τῶν παθημάτων στόν ἄνθρωπο. Γι᾽ αὐτό, ἀκούγεται ἐν μέσῳ «λαίλαπος καί νεφῶν»,
ὅπως ἁρμόζει σέ θεοφάνεια, ἡ φωνή τοῦ Γιαχβέ, ὁ Ὁποῖος λέγει στόν Ἰώβ ὅτι τά
πάντα στόν κόσμο διακηρύττουν τήν παντοδυναμία, τήν πανσοφία, τήν δικαιοσύνη
καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ· ἀλλά ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀνίκανος νά ἐξιχνιάσει τίς ἀνεξερεύνητες βουλές τοῦ Θεοῦ· καί ἰδιαίτερα ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀνίκανος νά κρίνει τόν Θεό. Ὁ
Ἰώβ μέ βαθειά ταπείνωση δέχεται τούς λόγους τοῦ Θεοῦ πρός αὐτόν καί ἐκδηλώνει
εἰλικρινῆ μετάνοια γιά τά ἀμφίβολα λόγια πού εἶπε περί τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ
καί δηλώνει ὑποταγή στίς ἐντολές Του (κ. 38,1-42,6).
6. Στόν ἐπίλογο τοῦ ἔργου ὁ Γιαχβέ ἐλέγχει τούς φίλους τοῦ Ἰώβ, γιατί θέλοντες
νά ὑπερασπίσουν ἐσφαλμένα τήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ἠδίκησαν τόν Ἰώβ· ἀλλά, μέ
τήν μεσιτεία τοῦ Ἰώβ, τούς συγχωρεῖ. Τέλος, ὁ Θεός ἀποδίδει στόν Ἰώβ τήν ὑγεία
του καί τήν εὐτυχία του ἀνώτερη ἀπό τήν παλαιά (42,7-17). Ἡ λύση τοῦ δράματος
γίνεται μέ τήν ἀπό τόν Θεό ἐπιβεβαίωση τῆς ἀρετῆς τοῦ Ἰώβ. Ἡ ἐπιβεβαίωση ὅμως
αὐτή γίνεται μέ τήν ταπεινόφρονα ὑποταγή τοῦ Ἰώβ στίς θεῖες βουλές. Αὐτό πάλι
γίνεται καί προϋπόθεση γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς εὐτυχίας τοῦ Ἰώβ, σέ πολύ ὑψηλότερο βαθμό ἀπό τήν πρώτη εὐτυχία, ὅπως εἴπαμε. Καί αὐτό πάλι συμβολίζει τήν
μελλοντική μακαριότητα τῶν δικαίων τῆς Καινῆς Διαθήκης, τήν ὁποία θά ἀπολαύσουν μέ τήν στερεή πίστη τους στόν Θεό. «Ὁ δέ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται» (Ἀβ.
2,4). Ἄς ἔχουμε ὑπ᾽ ὄψιν, χριστιανοί μου, τούς λόγους τοῦ ἀποστόλου Παύλου ὅτι
«οὐκ ἄξια τά παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρός τήν μέλλουσαν δόξα ἀποκαλυφθῆναι εἰς
ἡμᾶς» (Ρωμ. 8,18)!
Στό ἑπόμενο κήρυγμά μας θά μιλήσουμε γιά τά ἰδιαίτερα θεολογικά σημεῖα πού
μᾶς προσφέρει τό βιβλίο τοῦ Ἰώβ.
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ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΒ (2)

1. Στό προηγούμενο κήρυγμά μας, ἀδελφοί χριστιανοί, σᾶς μίλησα γενικά γιά τό
βιβλίο τοῦ Ἰώβ. Εἴπαμε ὅτι ὁ Ἰώβ ἦταν δίκαιος καί πλούσιος ἄνθρωπος ἀπό τήν Αὐσίτιδα
χώρα, ἀλλά, κατά παραχώρηση Θεοῦ, κτυπήθηκε μέ ἀλλεπάλληλες συμφορές ἀπό τόν
Σατανᾶ. Στήν ὀδυνηρή κατάστασή του τόν ἐπισκέφθηκαν τρεῖς φίλοι του, οἱ ὁποῖοι ὅμως
τόν πόνεσαν, γιατί τοῦ εἶπαν ὅτι τά παθήματά του προέρχονται ἀπό ἁμαρτίες του. Ἀλλά
ὁ Ἰώβ ὑπεραμύνεται τήν ἀθωότητά του καί διαμαρτύρεται καί ἐπιμένει ὅτι δοκιμάζεται
ἀδίκως. Δέν μπορεῖ νά ἑρμηνεύσει τό μυστήριο, πῶς ὁ Θεός τιμωρεῖ τόν δίκαιο. Ἀλλά
ἕνα νέο πρόσωπο ὁ Ἐλιούς, δίνει μιά ἄλλη ἑρμηνεία στό πρόβλημα. Κατ᾽ αὐτόν ὅλα
ἑρμηνεύονται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ: Μέ τήν ἀγάπη του ὁ Θεός ἐπιτρέπει δεινοπαθήματα στόν ἁμαρτωλό γιά νά ἐξιλεωθεῖ, ἀλλά καί ἀπό ἀγάπη πάλι ἐπιτρέπει καί παθήματα στόν δίκαιο καί τόν ἐνάρετο, γιά νά ἀναδειχθεῖ περισσότερο ἡ ἀρετή του. Τέτοια
εἶναι καί ἡ περίπτωση τοῦ Ἰώβ. Καί ἐπιβεβαιώνοντας ὁ Θεός τήν ἀρετή τοῦ Ἰώβ, τοῦ
χαρίζει πάλι τήν ὑγεία του καί τήν εὐτυχία του, περισσότερη ἀπό τήν πρώτη. Αὐτά λέγαμε γενικά στό προηγούμενο κήρυγμά μας, ἀδελφοί χριστιανοί.
2. Στό σημερινό μου κήρυγμα θά μιλήσω πάλι γιά τό βιβλίο τοῦ Ἰώβ, ἀλλά σχετικά
μέ τό κύριο θέμα του. Καί τό κύριο θέμα τοῦ βιβλίου εἶναι τό πρόβλημα τῆς θεοδικίας.
Πῶς, δηλαδή, λέγουμε ὅτι εἶναι δίκαιος ὁ Θεός, ἀφοῦ γύρω μας βλέπουμε νά δυστυχοῦν
οἱ καλοί καί εὐσεβεῖς ἄνθρωποι καί νά εὐτυχοῦν οἱ κακοί καί οἱ ἀσεβεῖς; Τό πρόβλημα
αὐτό, ἀγαπητοί μου, ταράσσει τήν Παλαιά Διαθήκη, χωρίς τελικά νά λύνεται σ᾽ αὐτήν.
Ἡ λύση του εἶναι στήν Καινή Διαθήκη. Ἀκοῦστε: Ἡ Παλαιά Διαθήκη μέχρι τήν ἐποχή
τοῦ προφήτου Ἠσαΐου (8ος αἰών) καί ἔπειτα δέν εἶχε ἀναπτύξει μέ σαφήνεια τήν πίστη
στήν ζωή μετά τόν θάνατο. Καί δέν τήν εἶχε ἀναπτύξει λόγω τοῦ πολέμου της κατά
τῆς νεκρομαντείας τῶν Χαναναίων, μεταξύ τῶν ὁποίων ζοῦσαν οἱ Ἰσραηλῖτες. Ἀφοῦ,
λοιπόν, στά πρῶτα χρόνια της ἡ Παλαιά Διαθήκη δέν εἶχε ἀναπτύξει μεταθανάτια διδασκαλία, τόνισε τήν παρούσα ζωή. Ἡ ἀμοιβή τῶν καλῶν γιά τήν ἀρετή τους καί ἡ τιμωρία τῶν κακῶν γιά τήν κακία τους θά γίνει στήν παρούσα ζωή. Ἡ Παλαιά Διαθήκη
ἔχει πράγματι ἐγκόσμιο χαρακτήρα. Ἡ ἀμοιβή γιά τήν ἀρετή τῶν εὐσεβῶν θά εἶναι ἡ
ἀπόλαυση τῶν ἐπιγείων ἀγαθῶν· καί ἡ τιμωρία γιά τήν ἀμαρτία τῶν ἀσεβῶν θά εἶναι ἡ
στέρηση τῶν ἀγαθῶν αὐτῶν. Ἀλλά στήν παρούσα ζωή δέν βλέπουμε νά παρατηρεῖται
σέ γενική κλίμακα αὐτό. Ἀντίθετα βλέπουμε νά δυστυχοῦν οἱ εὐσεβεῖς καί νά εὐτυχοῦν
οἱ ἀσεβεῖς. Ἔτσι ἀρχίζει τό πρόβλημα τῆς θεοδικίας. Ἀπό τούς συγγραφεῖς τῆς Παλαιᾶς
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Διαθήκης γίνεται μεγάλη προσπάθεια γιά τήν λύση του χωρίς, ἐπαναλαμβάνω, νά δίνεται
μία ἱκανοποιητική λύση. Καί τό βιβλίο τοῦ Ἰώβ πού μελετᾶμε εἶναι ἀφιερωμένο στό
θέμα τῆς θεοδικίας. Προσωπικά, ὡς καλύτερο λόγο στήν Παλαιά Διαθήκη γιά τό πρόβλημα τῆς θεοδικίας θεωρῶ τόν λόγο τοῦ προφήτου Ἀββακούμ, πού λέγει: «Ὁ δίκαιος
ἐκ πίστεως ζήσεται» (Ἀβ. 2,4)! Ὁ εὐσεβής ἄνθρωπος, δηλαδή, πρέπει νά εἶναι στερεωμένος στήν πίστη του ὅτι ὁ Θεός εἶναι δίκαιος καί δέν πρέπει καθόλου νά κλονίζεται σ᾽
αὐτή τήν πίστη. Τό πρόβλημα τῆς θεοδικίας δημιουργήθηκε μέ τήν σύνδεση τῆς ἀρετῆς
καί τῆς κακίας πρός τά ὑλικά ἀγαθά. Ἄν εἶσαι ἐνάρετος θά τά ἀπολαύσεις καί ἄν εἶσαι
ἁμαρτωλός θά τά στερηθεῖς. Αὐτό ὅμως, ἀγαπητοί μου, δέν εἶναι σωστό. Ἀγαπᾶμε τόν
Θεό μας ὄχι γιά νά καλοπεράσουμε, ἀλλά γιατί ἡ ἀγάπη Του μᾶς εὐφραίνει τήν ψυχή
καί δίνει νόημα στήν ζωή μας. Καί θά ἀγαπᾶμε τόν Θεό ἔστω καί ἄν γίνουμε πάμπτωχοι
ἤ ἀκόμα καί ἄν μᾶς κλείσουν σ᾽ ἕνα μπουντρούμι. Ἄς μή συνδέουμε, λοιπόν, τήν εὐσέβεια
μέ τά ὑλικά ἀγαθά καί τήν ἀσέβεια μέ τήν δυστυχία, γιατί αὐτός ὁ σύνδεσμος δημιουργεῖ,
ξαναλέμε, τό πρόβλημα τῆς θεοδικίας. Τόν σύνδεσμο αὐτό τόν καταργεῖ ἡ Καινή Διαθήκη. Τά πνευματικά πρέπει νά συνδέονται μέ τά πνευματικά. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος
λέγει: «Πνευματικοῖς πνευματικά συγκρίνοντες» (Α´ Κορ. 2,13).
3. Στήν συνέχεια, ἀδελφοί, θέλω νά παραθέσω δύο ὡραῖα χωρία ἀπό τό βιβλίο τοῦ
Ἰώβ, τά ὁποῖα θά ἑρμηνεύσω χριστολογικά: (α) Σέ μιά στιγμή τοῦ πονεμένου λόγου
του ὁ Ἰώβ λέγει λαχταριστά: «Εἴθε νά ἤξερα ποῦ νά Τόν βρῶ» (23,3)! Τό κείμενο
τῶν Ο´ λέγει: «Τίς ἄρα γνοίη ὅτι εὕροιμι αὐτόν καί ἔλθοιμι εἰς τέλος;»! Αὐτός ὁ λόγος
τοῦ Ἰώβ ἐκφράζει τόν πόθο ὅλων τῶν ἀνθρώπων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ὅλη ἡ Παλαιά Διαθήκη ζητᾶ τόν Μεσσία, τόν Χριστό. Ψάχνει νά Τόν βρεῖ. Καί στήν ἀναζήτηση
αὐτή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀπαντᾶ ἡ Καινή Διαθήκη λέγοντας: «Εὑρήκαμεν»
(Ἰωάν. 1,46)!
(β) Ἀλλά πιό συγκεκριμένα τόν Μεσσία Χριστό τόν γευόμεθα μέ τήν θεία Κοινωνία
τῆς ἁγίας Του σαρκός. Ἕνα λόγο, λοιπόν, στό βιβλίο τοῦ Ἰώβ τόν ἑρμήνευσαν ὡς πόθο
γιά τήν θεία Κοινωνία πού γευόμαστε ἐμεῖς στήν Καινή Διαθήκη. Εἶναι ὁ λόγος: «Ποιός
θά μοῦ δώσει τήν σάρκα Του νά τήν φάγω;» «Τίς ἄν δῴη ἡμῖν τῶν σαρκῶν αὐτοῦ
ἐμπλησθῆναι;» (Ἰώβ 31,31). Μέ αὐτή τήν ἑρμηνεία ὁ λόγος αὐτός εἶναι προφητικός.
Προφητεύει ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ θά σαρκωθεῖ καί θά μᾶς καλεῖ νά φάγουμε τό Σῶμά
Του καί νά πίουμε τό Αἷμά Του!
4. Τό βιβλίο τοῦ Ἰώβ, ἀδελφοί χριστιανοί, εἶναι ὑπέροχο. Εἶναι ἕνα ἀπό τά μεγαλοφυέστατα ἀριστουργήματα τῆς παγκοσμίου λογοτεχνίας. Ἡ καλύτερη δέ τιμή σ᾽ αὐτό
εἶναι τό νά τό διαβάζουμε. Ἡ Ἐκκλησία μας πολύ τιμᾶ τό βιβλίο. Τήν Μ. Ἑβδομάδα
ἔχουμε πολλά ἀναγνώσματα ἀπ᾽ αὐτό, γιατί τά δεινοπαθήματα τοῦ Ἰώβ προτυπώνουν
τά πάθη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί ἡ θεία Λειτουργία τελειώνει μέ τόν
λόγο τοῦ Ἰώβ, «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον» (1,21)!
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Kυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

ΚΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!

1. Ἡ κύρια σειρά τῶν κηρυγμάτων μας, ἀδελφοί χριστιανοί, εἶναι τά βιβλία τῆς
Ἁγίας Γραφῆς ἕνα-ἕνα. Γιατί εἶναι μεγάλη ἀνάγκη νά μάθουμε τήν Ἁγία Γραφή, τό
βιβλίο τοῦ Θεοῦ. Δέν νοεῖται κανείς καλός χριστιανός, ἀλλά καί γενικά μορφωμένος
ἄνθρωπος, ἄν δέν ἔχει διαβάσει τήν Ἁγία Γραφή.
Ἐπειδή ὅμως μέ τήν σημερινή Κυριακή μπαίνουμε στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, θά ἤθελα νά σᾶς γράψω λίγα λόγια γι᾽ αὐτήν. Καί κατά πρῶτον ἤθελα
νά σᾶς πῶ, νά εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γιατί μᾶς ἐλέησε καί πάλι ἐφέτος νά μποῦμε
στό στάδιο τῆς ἁγίας αὐτῆς περιόδου τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἡ περίοδος
αὐτή θά μᾶς βάλει στήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί θά μᾶς φτάσει στό Πάσχα. Καί
ἄλλοτε σᾶς εἶχα πεῖ ὅτι τό Πάσχα γινόταν τό μεγάλο γεγονός, τό ὅτι αὐξανόταν ἡ
Ἐκκλησία. Καί πῶς αὐξάνεται ἡ Ἐκκλησία; Αὐξάνεται μέ τό νά βαπτίζονται χριστιανοί καί γίνονται ἔτσι περισσότερα τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Καί τό Πάσχα λοιπόν
γινόταν τό μεγάλο γεγονός· γινόταν τό βάπτισμα τῶν Κατηχουμένων, αὐτῶν, δηλαδή,
πού κατηχοῦνταν καί ἑτοιμάζονταν νά βαπτιστοῦν. Καί τότε βαπτίζονταν σέ μεγάλη
ἡλικία. Οἱ λαμπάδες πού κρατᾶμε τό Πάσχα δέν εἶναι γιά τό ἀναστάσιμο φῶς, πού
λέγουν μερικοί, ἀλλά εἶναι γιά τό βάπτισμα τῶν Κατηχουμένων πού γινόταν παλαιά
τήν νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Γι᾽ αὐτό καί μέχρι σήμερα τήν πασχάλιο λαμπάδα
τήν προσφέρει ἡ νονά στόν βαπτισιμιό της.
2. Τό Πάσχα, λοιπόν, στό ὁποῖο μᾶς πηγαίνει ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή γινόταν
τό βάπτισμα αὐτῶν πού ἤθελαν νά γίνουν μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλά προετοιμάζονταν πρῶτα καλά γιά τό βάπτισμά τους. Προετοιμάζονταν ἐπί τρία καί τέσσερα
χρόνια μέ δυνατά μαθήματα καί ἀσκήσεις. Γιατί εἶναι μεγάλο πράγμα, ἀδελφέ μου,
τό νά εἶσαι χριστιανός. Καί γιά τήν τελευταία τάξη τῶν Κατηχουμένων, πού λεγόταν
ἡ τάξη «πρός τό φώτισμα», γινόταν πιό ἐντατική προετοιμασία γιά τό βάπτισμά τους.
Καί ἡ ἑτοιμασία αὐτή εἶχε νηστεία αὐστηρή καί μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἰδιαίτερα. Γιατί μετά τό βάπτισμα συνεχιζόταν ἡ Κατήχηση, ἀλλά
ἀπό τήν Καινή Διαθήκη.
3. Αὐτή ἦταν ἀρχικά ἡ Τεσσαρακοστή, ἀδελφοί χριστιανοί. Ἦταν μία προετοιμασία
γιά τό βάπτισμα τῶν Κατηχουμένων. Ἀλλά γιά ᾽μᾶς τώρα πού εἴμαστε βαπτισμένοι,
τί νόημα ἔχει ἡ Μ. Τεσσαρακοστή; Τό νόημα τῆς Τεσσαρακοστῆς γιά μᾶς τούς βαπτισμένους εἶναι νά ξαναζήσουμε τό βάπτισμά μας. Βαπτιστήκαμε, ἀλλά χωρίς νά
κατηχηθοῦμε οὔτε νά ἀσκηθοῦμε στά πνευματικά παλαίσματα, γιατί βαπτιστήκαμε
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νήπια. Βαπτίζει μέν τά νήπια ἡ Ἐκκλησία, ἀλλά μέ τήν προϋπόθεση τό βαπτιζόμενο
νήπιο νά διδαχθεῖ ὅταν θά μεγαλώσει τήν πίστη του καί νά ἀσκηθεῖ στήν πνευματική
ζωή. Καί τήν εὐθύνη γι᾽ αὐτό τήν «ἀναδέχεται», δηλαδή, τήν ἀναλαμβάνει, ὁ «ἀνάδοχος» τοῦ νηπίου πού βαπτίζεται. Ὁ νονός, πού λέγομε. Ἀλλά αὐτό δέν γίνεται. Ὁ
ἀνάδοχος εἶναι ἀδιάφορος γιά τήν κατήχηση καί τήν πνευματική πρόοδο τοῦ βαπτισιμιοῦ του. Γι᾽ αὐτό οἱ χριστιανοί μας σήμερα εἶναι παντελῶς ἀκατήχητοι στήν πίστη,
εἶναι ἐντελῶς ἀκατάρτιστοι στά πνευματικά. Γι᾽ αὐτό προσοχή στούς ἀναδόχους! Οἱ
ἀνάδοχοι πρέπει νά εἶναι πολύ εὐσεβεῖς καί συνειδητοί χριστιανοί, νά γνωρίζουν τήν
πίστη, γιά νά μπορεῖ νά τήν δώσουν στά παιδιά πού βαπτίζουν. Ἤ, ἄς ἐπανέλθουμε
στό νά βαπτίζονται ὅσοι θέλουν νά γίνουν χριστιανοί σέ μεγάλη ἡλικία. Τό θέμα πάντως
εἶναι πολύ σοβαρό.
4. Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀδελφοί μου, στήν ὁποία μπαίνουμε μέ τήν σημερινή
Κυριακή, εἶναι μιά περίοδος μετανοίας γιά τά ἁμαρτήματά μας. Ἔτσι ξαναζοῦμε τό
βάπτισμά μας, τό ὁποῖο, μέ τά ἁμαρτήματα πού κάναμε, δέν σεβαστήκαμε, ἀλλά μολύναμε. Πάντοτε βέβαια πρέπει νά μετανοοῦμε γιά τά ἁμαρτήματά μας, ἀλλά τήν
Μεγάλη Τεσσαρακοστή πρέπει νά ζοῦμε ἰδιαίτερα τήν μετάνοιά μας, σκεπτόμενοι μέ
πόνο τά ἁμαρτήματά μας. Γιατί ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή μᾶς πάει στά Πάθη τοῦ
Χριστοῦ καί στό Πάσχα καί πρέπει, λοιπόν, νά εἴμαστε καθαροί καί ἐξαγνισμένοι γιά
νά γευθοῦμε σωστά καί νά μετάσχουμε συνειδητά στά μεγάλα σωστικά αὐτά γεγονότα. Ἄς πάψουμε νά λέγουμε τόν ἀσυνείδητο λόγο, «ἐγώ δέν ἔχω ἁμαρτήματα» καί
«ἐγώ εἶμαι ὁ καλύτερος ἄνθρωπος τοῦ χωριοῦ» καί τά τοιαῦτα. Ὅλοι μας εἴμαστε
ἁμαρτωλοί καί ὅποιος ζεῖ σωστά τήν μετάνοιά του πρέπει νά λέει ὅτι εἶναι χειρότερος
ἀπ᾽ ὅλους.
Ἀλλά, ἐπειδή δέν θέλω νά σᾶς ἀργῶ μέ τά πολλά, σᾶς λέγω σάν Ἐπίσκοπός σας,
ὑπεύθυνος γιά τήν σωτηρία σας, «πατήρ καί ποιμενάρχης», ὅπως μέ λέγετε, σᾶς
λέγω μερικά βασικά πού πρέπει νά κάνετε τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
(α) Τήν περίοδο αὐτή νά νηστεύσετε, χριστιανοί μου. Ἄν δέν ὑπάρχει λόγος ὑγείας,
τό κρέας νά τό φᾶτε τό Πάσχα, «ἡ ὥρα ἡ καλή»! (β) Νά πᾶτε νά ἐξομολογηθεῖτε.
Ἄν γιά ὁποιοδήποτε λόγο δέν θέλετε νά ἐξομολογηθεῖτε στούς πνευματικούς τῆς ἐπαρχίας, στήν Ἀθήνα ἤ στήν Τρίπολη ἤ στήν Καλαμάτα, πού πηγαίνετε γιά δουλειές,
πᾶτε σέ ὁποιονδήποτε πνευματικό θέλετε καί ἐξομολογηθεῖτε ἐκεῖ. Ἐξομολογῶ καί
ἐγώ καί ἡ ἐξομολόγηση εἶναι κυρίως τοῦ Ἐπισκόπου ἔργο. Μεγάλη μου χαρά ἄν μέ
ζητήσετε γιά ἐξομολόγηση. (γ) Τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή νά πάρετε ὅλοι σας ἕνα
Ψαλτήριο καί νά διαβάζετε ἕνα ψαλμό τήν ἡμέρα. (δ) Ὡς ἄσκηση σᾶς βάζω τήν περίοδο αὐτή νά μήν κατηγορήσετε κανένα ἄνθρωπο. Κανένα! Καί νά γίνει αὐτό συνήθεια
νά μήν κατηγοροῦμε ποτέ κανένα. (ε) Νά λέτε ὅλοι ἀπό μέσα σας, εἴτε στόν δρόμο
περπατώντας, εἴτε ἐργαζόμενοι εἴτε καί ξαπλωμένοι στό κρεββάτι, νά λέτε τήν προσευχή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με». Καί τό, «Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς».
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(ς) Παρακαλῶ νά πηγαίνετε στήν Ἐκκλησία τῆς Ἐνορίας σας, γιά νά ἀπολαμβάνετε
τίς Ἱερές Ἀκολουθίες πού γίνονται ἰδιαίτερα τήν περίοδο αὐτή (τούς Κατανυκτικούς
Ἑσπερινούς, τίς Προηγιασμένες Λειτουργίες, τούς Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας μας
καί τό Μέγα Ἀπόδειπνο).
Καλή Τεσσαρακοστή, σάν καλοί καί συνειδητοί χριστιανοί.
Συγχωρέστε με ὅπου Σᾶς ἔχω πικράνει καί σκανδαλίσει.
Υ.Γ. Παρακαλῶ τούς ἀδελφούς συλλειτουργούς Ἱερεῖς νά μήν παραλείπουν τήν
περίοδο αὐτή τίς Προηγιασμένες Λειτουργίες, τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς,
τούς Χαιρετισμούς καί τό Μέγα Ἀπόδειπνο.
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγεται Α´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν.
Ὅπως τό λέγει καθαρά ἡ ὀνομασία της, Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τήν περίοδο αὐτή,
πού τήν λέμε Μ. Σαρακοστή, πρέπει νά νηστεύουμε. Προσπαθῆστε το, χριστιανοί
μου, νά νηστέψετε, ὅσο μπορεῖ ὁ καθένας, ὅσο τό ἐπιτρέπει ἡ ὑγεία σας, ὅσο τό λέει
ἡ πίστη τοῦ καθενός, γιά νά τό πῶ καλύτερα. Γιατί ξέρω ὅτι ὑπάρχουν, ἀδελφοί μας
χριστιανοί, πού εἶναι ἄρρωστοι καί ὅμως νηστεύουν. Αὐτοί ἔχουν πίστη δυνατή! Προσπαθῆστε, λοιπόν, νά νηστεύσετε τήν περίοδο αὐτή. Τουλάχιστον τό κρέας, ἄν δέν
ὑπάρχει σοβαρός λόγος ὑγείας, μήν τό φᾶτε μέχρι τό Πάσχα. Γιά κάποιον πού δέν
νήστευε τά προηγούμενα χρόνια, τό νά πεῖ ὅτι ἐφέτος θά νηστέψω ἀπό τό κρέας, εἶναι
πολύ σημαντικό. Καί τοῦ χρόνου θά τόν δυναμώσει ὁ Χριστός νά κάνει πιό σωστά
τήν νηστεία.
2. Ἀλλά ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί, λέγεται καί «Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας».
Γιορτάζει, λοιπόν, ἡ πίστη μας, γιορτάζουμε ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί.
Ἀλλά, γιατί λεγόμαστε «Ὀρθόδοξοι»; Ὅπως τό λέγει ἡ λέξη, λεγόμαστε «ὀρθόδοξοι», ἐπειδή «ὀρθά» «δοκοῦμε», ὀρθά, δηλαδή, πιστεύουμε γιά τόν Θεό μας. Ναί,
πραγματικά! Ὅπως μᾶς τό ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, νά χαιρόμαστε καί νά
εὐφραινόμαστε ὅσοι εἴμαστε Ὀρθόδοξοι, γιατί μόνο ἡ Ὀρθόδοξη πίστη εἶναι ἀληθινή.
Ὅλες οἱ ἄλλες πίστεις εἶναι ψεύτικες, ἔλεγε ὁ ἅγιος. Καί μόνο ἡ πίστη τῶν Ὀρθοδόξων
εἶναι ἀληθινή. Ὅποιος ἐγκύψει στά βιβλία καί θέλει νά σπουδάσει καί νά ἐμβαθύνει
στήν πίστη μας, θά τό δεῖ ἀπό τήν ἔρευνα πού θά κάνει ὅτι πραγματικά ἡ ὀρθόδοξη
πίστη μας εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή. Ἀλλά πρέπει νά τήν μαθαίνουμε τήν πίστη αὐτή,
πρέπει νά γνωρίζουμε τά δόγματά της καί τίς ἀλήθειες της καί νά ζητᾶμε νά ἀκοῦμε
γιά ὅλα τά θαυμάσιά της, γιατί εἶναι ἡ πίστη μας, ἀδελφοί μου. Παραπάνω ἀπό ὅλα
καί ἀπό τόν ἑαυτό μας καί τήν οἰκογένειά μας καί τήν πατρίδα μας καί ἀπό ὅλα, ἀπό
ὅλα εἶναι ἡ πίστη μας.
3. Ὅλη δέ ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας εἶναι καταγραμμένη στά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας
μας, σ᾽ αὐτά πού εἶναι στό Ἱερό Ψαλτήρι, πού διαβάζουν καί ψέλνουν οἱ Ψάλτες μας.
Πραγματικά, αὐτά τά βιβλία, τό Ὡρολόγιο, τά Μηναῖα, ἡ Παρακλητική, τό Πεντηκοστάριο καί τά ἄλλα, ἔχουν ὅλη τήν πίστη μας. Τά ἔγραψαν ἅγιοι ἄνθρωποι τά βιβλία
αὐτά, οἱ ἅγιοι Πατέρες μας, γι᾽ αὐτό καί ἔχουν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί παραμένουν
γιά πάντα. Εἶναι θεόπνευστα τά βιβλία αὐτά. Καί μέ αὐτά τά βιβλία γίνεται ἡ λατρεία
μας στόν Θεό. Μέ αὐτά δοξάζουμε τόν Θεό. Καί «δοξάζουμε» βέβαια «ὀρθά» τόν Θεό
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μας, γιατί τόν δοξάζουμε ὅπως μᾶς τό δίδαξαν οἱ ἅγιοι Πατέρες, πού τά βιβλία τους
τα ἔχουμε στο ἱερό Ψαλτήρι. Τό βρήκαμε τώρα, γιά νά τό ποῦμε καλύτερα, γιατί λεγόμαστε «Ὀρθόδοξοι»! Λεγόμαστε ἔτσι, γιατί «ὀρθά», δηλαδή, σωστά, «δοξάζουμε»
τόν Θεό μας. Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, τήν προσευχή μας πρέπει νά τήν κάνουμε ἀπό
αὐτά τά λειτουργικά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Νά λέτε βέβαια στήν προσευχή σας
καί τήν ἀτομική προσευχή σας μέ τά διάφορα προσωπικά αἰτήματά σας, ἀλλά, ὁπωσδήποτε πρέπει νά λέτε καί προσευχές ἀπό τά λειτουργικά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας.
Νά λέτε, δηλαδή, τούς Χαιρετισμούς στήν Παναγία μας, τό Ἀπόδειπνο, τόν Ἑξάψαλμο, τά Ἀπολυτίκια τῶν Ἁγίων μας καί ἄλλα ὡραῖα τροπάρια. Καί νά λέτε στήν
προσευχή σας καί τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο. Ὁ κύριος ἐθνικός μας Ὕμνος, σάν Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοί πού εἴμαστε, εἶναι τό «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ...». Ἐνῶ ὁ ἄλλος ἐθνικός
ὕμνος πού ξέρουμε, τό «Σέ γνωρίζω ἀπό τήν ὄψη...», καλός εἶναι καί πρέπει νά τόν
λέμε, γιατί καθορίστηκε σάν ὕμνος τῆς πατρίδας μας, ἀλλά δέν λέει πουθενά ὁ ὕμνος
αὐτός γιά τήν πίστη μας καί τήν Παναγία μας. Οὔτε καί ἐπιτρέπεται νά ποῦμε τόν
ὕμνο αὐτόν μέσα στήν Ἐκκλησία ἤ τήν ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας. Θέλω νά ξέρετε
ὅτι τό «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ...», αὐτός εἶναι ὁ κύριος Ἐθνικός μας Ὕμνος, πού
πρέπει νά λέμε σάν Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, χωρίς βέβαια νά καταργοῦμε καί τόν ἄλλο
γνωστό ἐθνικό μας ὕμνο.
Στά λειτουργικά μας ἱερά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας, λοιπόν, ἐκεῖ βρίσκεται ὅλη
ἡ πίστη μας καί ἀπ᾽ αὐτά πρέπει νά ὑμνοῦμε, νά δοξάζουμε τόν Θεό μας ὡς Ὀρθόδοξοι
χριστιανοί. Καί ἐπειδή βέβαια δέν ἔχετε τήν δύναμη νά πάρετε τά βιβλία αὐτά, σᾶς
συνιστῶ ὅλοι νά ἔχετε τόν «Συνέκδημο» ἤ τήν «Σύνοψη», πού ἔχουν τά πιό κύρια
τροπάρια καί ὕμνους τῆς θείας μας λατρείας. Δέν μπορεῖ νά νοηθεῖ σπίτι ὀρθοδόξου
χριστιανοῦ, ἄν δέν ἔχει τήν ἱερά Σύνοψη σάν βιβλίο προσευχῆς.
4. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί μου, λέγεται Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπειδή
τήν Κυριακή αὐτή γιορτάζουμε τήν ἀναστήλωση τῶν ἱερῶν Εἰκόνων. Ἦταν ἡ φοβερή
αἵρεση τῆς εἰκονομαχίας, πού τἄβαλε καί μέ τίς ἅγιες εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καί τῶν ἁγίων μας. Πάνω ἀπό ἑκατό ἔτη τάραξε τήν Ἐκκλησία ἡ αἵρεση
αὐτή. Ἀλλά μετά ἀπό μύριους διωγμούς τῶν Ὀρθοδόξων ἐνίκησε ἡ πίστη μας. Ἔδωσε
ὁ Θεός καί ἦρθαν στά πράγματα Ὀρθόδοξοι βασιλεῖς καί ἡ Ἐκκλησία μέ τήν Ζ´
Οἰκουμενική Σύνοδο στήν Νίκαια τό 787 κήρυξε ἐπίσημα τήν ἀναστήλωση τῶν ἱερῶν
Εἰκόνων.
Ἡ Ἐκκλησία μας, ἀδελφοί μου, ἔχει ἱερές εἰκόνες πού θαυματουργοῦν ἀνάλογα
μέ τήν πίστη τῶν χριστιανῶν πού προσεύχονται σ᾽ αὐτές. Αὐτό βέβαια ἰσχύει γιά
κάθε εἰκόνα. Ἀλλά σέ μερικές εἰκόνες, ἐπειδή ἦταν ἁγιασμένοι οἱ «ἁγιογράφοι» τους,
ἔδωσε ὁ Θεός εἰδική Χάρη καί θαυματουργοῦν. Ἔτσι στήν πατρίδα μας ἔχουμε πολλές θαυματουργές εἰκόνες, ὅπως, γιά παράδειγμα εἶναι ἡ Παναγία ἡ Προυσιώτισσα,
πού εἶναι πρόμαχος «Τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης», ὅπως λέγει τό Ἀπολυτίκιό Της. Νιώθει
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ἡ ψυχή μας τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ στίς εἰκόνες αὐτές καί ποθεῖ μέ λαχτάρα νά σταθεῖ
μπροστά τους γιά νά προσευχηθεῖ. Πόσο ὡραῖο εἶναι τό μεγαλυνάριο τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου πρός τήν Παναγία τήν Γοργοϋπήκοο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τήν
ὁποία εὐλαβεῖτο ἰδιαίτερα: «Τέτρωμαι τῷ πόθω Σου Μαριάμ, φλέγει με ὁ ἔρως καθορᾶν Σου τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος, Παρθένε, το κάλλος καί τήν δόξα καί κόρον οὐ λαμβάνω
τοῦ μεγαλύνειν Σε».
Χριστιανοί μου νά ἔχετε ἅγιες Εἰκόνες στά σπίτια σας, ἀλλά ὀρθόδοξες Εἰκόνες.
Γιατί μᾶς ἔχουν ἔρθει ἀπό τήν Δύση κάτι εἰκόνες πού εἶναι ἁπλῶς ὡραῖα πρόσωπα,
ἀλλά δέν δίνουν θεῖο νόημα. Εἶναι σαρκικές! Ὁ λαός μας τίς λέει «φραγκο-Παναγιές»!
Νά ἔχετε τίς λεγόμενες Βυζαντινές εἰκόνες, πού ἔχουν θεϊκή ὄψη καί νόημα. – Σᾶς
εὔχομαι, ἀδελφοί μου, καί μέ τήν πίστη σας καί μέ τά ἔργα σας νά εἶστε σωστοί
Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ΑΜΗΝ.
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 24

ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ
1. Ὁ Ψαλμός αὐτός δέν φαίνεται νά ἔχει ὁρισμένο θέμα, ἀλλά χαρακτηρίστηκε
ὡς μία σύνθεση προσευχῶν, γιά θέματα τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζει καί σήμερα ὁ
ἄνθρωπος. Ὅλοι ὅμως οἱ ἑρμηνευτές συνδέουν τόν Ψαλμό ὡς ἑνιαῖο, γιατί ἔχει
ἀκροστιχίδα τό ἑβραϊκό ἀλφάβητο, ἄν καί λείπουν τά γράμματα Βαῦ ( w ) καί
Κώφ ( q ) καί οἱ στίχ. 18 καί 19 ἀρχίζουν μέ τό ἴδιο γράμμα, τό Ραίς ( r ) καί
ὁ τελευταῖος στίχ. 22 ἐπαναλαμβάνει τό γράμμα φέ ( p ).
2. Καί ὅμως, ἄν ἐγκύψουμε βαθύτερα στόν Ψαλμό, θά διαπιστώσουμε ὅτι ὅλοι
οἱ στίχ. συνδέονται, ἔστω καί χαλαρῶς, μέ κάποιο γενικώτερο θέμα. Ὁ ποιητής
μας, ὁ Δαβίδ ἤ κάποιος ἄλλος ἄγνωστος Ψαλμωδός, φαίνεται ἀπό τήν ἀρχή τοῦ
Ψαλμοῦ (στίχ. 2) ὅτι ἀντιμετωπίζει ἐχθρούς καί μάλιστα πολλούς (στίχ. 19), οἱ
ὁποῖοι τόν ἐμπαίζουν («μηδέ καταγελασάτωσάν με οἱ ἐχθροί μου», στίχ. 2), γιά
τήν πίστη του φαίνεται καί τήν προσκόλλησή του στόν Θεό. Γνωστόν ὅτι αὐτό
τό θέμα ἀπαντᾶ καί σέ ἄλλους ψαλμούς (βλ. λόγου χάριν Ψαλμ. 3,3).
Στήν πολεμική του αὐτή ἀπό τούς πολλούς ἐχθρούς του ὁ ποιητής μας καταφεύγει στόν Θεό (στίχ. 1), στόν Ὁποῖο πιστεύει ἀκράδαντα («ἐπί σοί πέποιθα»,
στίχ. 2) καί παρακαλεῖ τήν βοήθειά Του γιά νά «μή καταισχυνθεῖ» καί νά μή
«περιπαιχθεῖ» ἀπό τούς ἐχθρούς του (στίχ. 2). Ἔχει δέ ὁ Ψαλμωδός μας τήν
βεβαιότητα ὅτι ἔτσι θά συμβεῖ, γιατί ξέρει ἀπό τά πράγματα, καί ἀπό τήν δική
του ἱστορία, ἀλλά καί ἀπό τήν ζωή ὅλων τῶν πιστῶν στόν Θεό ἀνθρώπων, ὅτι
«πάντες οἱ ὑπομένοντες τόν Κύριον οὐ μή καταισχυνθῶσιν» (στίχ. 3). Ἄνθρωπος
δέ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης αὐτός δέν συγκρατεῖ τή ἀποστροφή του πρός τούς
ἁμαρτωλούς, ἀλλά εὔχεται γι᾽ αὐτούς, στούς ὁποίους ἀνήκουν καί οἱ ἐχθροί του,
νά «αἰσχυνθοῦν» (στίχ. 3), μέ τήν ματαίωση ἐννοεῖται τῶν διαβολιῶν τους κατά
τοῦ ποιητοῦ μας.
Κάποια σκευωρία φαίνεται θά διοργάνωσαν οἱ ἄνομοι ἐχθροί κατά τοῦ ποιητοῦ
μας καί αὐτός δέν ξέρει πῶς νά τούς ἀντιμετωπίσει χωρίς νά ἁμαρτήσει, ἐναντιούμενος πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό καί παρακαλεῖ στήν συνέχεια νά τοῦ
γνωρίσει ὁ Θεός τό θέλημά Του («ὁδοί», «τρίβοι», στίχ. 4), νά τοῦ διδάξει τήν
«ἀλήθειά» Του, γιατί σ᾽ Αὐτόν πάντα («ὅλην τήν ἡμέραν») προστρέχει μέ βε12

βαιότητα («σέ ὑπέμεινα», στίχ. 5). Καί πιστεύει βέβαια ὅτι ὁ Θεός θά τόν διδάξει,
θά τοῦ φανερώσει πῶς πρέπει νά φερθεῖ, τί πρέπει νά πεῖ καί νά πράξει, ὅπως
ἐζήτησε (στούς στίχ. 4.5), γιατί ὁ Θεός ἔχει ἐπιδείξει ἀπό παλαιά («ἀπό τοῦ
αἰῶνος»), στήν ἱστορία τῶν προγόνων του τούς οἰκτιρμούς Του καί τήν προστασία
Του σ᾽ αὐτούς (στίχ. 6).
3. Ἐκεῖνο ὅμως τό ὁποῖο λυπεῖ τόν ποιητή μας καί τόν κάνει νά φοβᾶται μή
χάσει τήν βοήθεια καί προστασία τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία τώρα τόσο θερμά ἐπικαλεῖται, εἶναι τά ἁμαρτήματά του. Ὅλα τά ἁμαρτήματά του πού διέπραξε ἀπό
τήν νεότητά του («ἁμαρτίας νεότητός μου»). Γι᾽ αὐτό, στό σημεῖο αὐτό, κάνει
δέηση στόν Θεό ὑπέρ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν του καί πιστεύει ὅτι θά τήν λάβει,
γιατί ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Θεός ἔχει «ἐλέη» καί «χρηστότητα», δηλαδή ἀγαθότητα
(στίχ. 7). Ἀφοῦ λοιπόν ὁ Θεός τοῦ Ψαλμωδοῦ μας εἶναι «χρηστός καί εὐθύς (=
δίκαιος)», γι᾽ αὐτό «νομοθετήσει ἁμαρτάνοντας ἐν ὁδῷ» (στίχ. 8). Θά συγχωρέσει, δηλαδή, τούς ἁμαρτωλούς, μεταξύ τῶν ὁποίων συγκατέλεξε καί τόν ἑαυτό
του ὁ ποιητής, ὅπως εἴδαμε προηγουμένως (στίχ. 7) καί θά τούς διδάξει («νομοθετήσει») νά κάνουν τά πρέποντα, ὅπως ἐζήτησε προηγουμένως πάλι γιά τόν
ἑαυτό του ὁ ποιητής μας (στίχ. 5). Καί ἐπεκτείνει τήν ἔννοια αὐτή λέγοντας ὅτι
ὁ Θεός ὁδηγεῖ πάντοτε τούς ταπεινούς ἀνθρώπους (τοιοῦτος εἶναι καί ὁ ποιητής
μας) νά πολιτεύονται μέ σύνεση («ἐν κρίσει», στίχ. 9). Καί βέβαια μέ σύνεση θά
πολιτεύονται ὅσοι καθοδηγοῦνται ἀπό τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ (βλ. «νομοθετήσει»,
στίχ. 8), γιατί «πᾶσαι αἱ ὁδοί Κυρίου ἔλεος καί ἀλήθεια», ὅπως ἔτσι τό βεβαιώνουν αὐτοί πού ἐρευνοῦν τήν διαθήκη τοῦ Κυρίου καί τά μαρτύριά Του καί συμμορφώνονται πρός αὐτά (στίχ. 10). Ἐπέμεινε πολύ ὁ Ψαλμωδός μας στό νά
μαθητευθεῖ στήν διδασκαλία τοῦ Θεοῦ, γιατί αὐτό τό θεωρεῖ πολύ σημαντικό γιά
νά ἔχει σωστό τρόπο ἀντιμετώπισης τῶν ἐχθρῶν του. Ὁ στίχ. 4, «τάς ὁδούς
σου, Κύριε, γνώρισόν μοι καί τάς τρίβους σου δίδαξόν με», εἶναι βασικός στόν
ὅλο Ψαλμό καί ἀποτελεῖ «κλεῖδα» κατανόησής του.
4. Στήν συνέχεια ὁ Ψαλμωδός μας ἐπαναλαμβάνει τίς ἔννοιες πού εἶπε παραπάνω, διαπλατύνοντας αὐτές καί ἱκετεύων πάλι τόν Θεό γιά τήν βοήθειά Του καί
τήν προστασία Του. Ἔτσι ἱκετεύει πάλι γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν του (στίχ.
11), βεβαιώνει πάλι ὅτι ὁ Κύριος θά καθοδηγεῖ καί θά διδάσκει τούς φοβουμένους
Αὐτόν (στίχ. 12) καί μάλιστα λέγει ὅτι αὐτοί, οἱ φοβούμενοι τόν Κύριο, μεταξύ
τῶν ὁποίων πιστεύει τόν ἑαυτό του ὁ ποιητής μας, δέν θά χαθοῦν, ὅπως τό θέλουν
οἱ ἐχθροί τους, ἀλλά θά ἀναπαύονται σέ ἀγαθά καί θά εὐτυχήσουν καί αὐτοί καί
οἱ ἀπόγονοί τους (στίχ. 13). Δυναμωθείς δέ στήν πίστη του ὁ ποιητής μας ἀπό
τήν προσευχή του πρός τόν Θεό λέγει τέλος ἕνα ὑπέροχο στίχο, πού δίνει λύση
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στό δράμα του: «Κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν καί ἡ διαθήκη αὐτοῦ
δηλώσει αὐτοῖς» (στίχ. 14)! Πραγματικά, ἡ Διαθήκη τοῦ Κυρίου, τήν ὁποία
ἔκανε μέ τόν λαό Του, ἡ Παλαιά Διαθήκη τήν ὁποία ζοῦσε ὁ ποιητής μας, ἀλλά,
πολύ περισσότερο, καί ἡ Καινή Διαθήκη, πού ἔχουμε ἐμεῖς, βεβαιώνουν τήν προστασία τοῦ Γιαχβέ Κυρίου στούς δικούς Του. Μέ αὐτή, λοιπόν, τήν στερεά πίστη
στήν προστασία τοῦ Θεοῦ λέγει ὁ ποιητής ὅτι γιά πάντα («διά παντός») θά στρέφει τήν ψυχή του πρός τόν Θεό, γιατί πιστεύει ὅτι «Αὐτός ἐκσπάσει ἐκ παγίδος
τούς πόδας του» (στίχ. 15). Ὅτι θά τόν σώσει ἀπό τά δόλια σχέδια πού μηχανεύτηκαν ἐναντίον του οἱ ἐχθροί του.
5. Τελειώνοντας τόν ψαλμό του ὁ ποιητής μας ἱκετεύει πάλι τόν Θεό νά ἐπιβλέψει πρός αὐτόν τόν εὑρισκόμενο σέ δύσκολη θέση («ὅτι μονογενής καί πτωχός
εἰμι ἐγώ», στίχ. 16), ἕνεκα τῆς καταδίωξης τῶν ἐχθρῶν του βέβαια, πού ἔγιναν
πολλοί καί τοῦ πλήθυναν τίς θλίψεις τῆς καρδιᾶς του (στίχ. 17) μέ τό ἄδικο
μίσος τους (στίχ. 19) Καί πάλι ἱκετεύει τόν Θεό του νά τοῦ συγχωρήσει τά
ἁμαρτήματά του (στίχ. 18) καί νά μήν τόν ἀφήσει νά καταισχυνθεῖ, γιατί ἤλπισε
σ᾽ Αὐτόν (στίχ. 20).
Παρηγορία τοῦ θλιβομένου ψαλμωδοῦ μας εἶναι ὅτι οἱ «ἄκακοι» καί οἱ «εὐθεῖς»,
οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, δηλαδή, εἶναι μαζί του καί τόν χαίρονται, ἐπειδή εἶναι πιστός στόν Κύριο (στίχ. 21).
Ὁ Ψαλμωδός μας, πιστός πατριώτης, γενικεύει καί ἀνάγει τό προσωπικό του
θέμα στό ἔθνος του, τό Ἰσραήλ, καί παρακαλεῖ τόν Θεό νά τό λυτρώσει ἀπό τίς
θλίψεις πού τοῦ ἐπιφέρουν οἱ ἐχθροί του (στίχ. 22). Ἄν ὁ Ψαλμός εἶναι ποίημα
τοῦ Δαυίδ ὁ στίχος δικαιολογεῖται ἀπολύτως καί ἔχει τήν ἁρμόζουσα θέση του.
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ΠΕΣ ΜΑΣ, ΠΑΠΠΟΥΛΗ!
Δεκαπενθήμερο Περιοδικό
γιά τά παιδιά καί τούς νέους
φύλλο 1
Συντάκτης: Ἀρχιερεύς Ἰερεμίας

Ἀγαπητά μας παιδιά,
Τό περιοδικό αὐτό εἶναι δικό σας. Γράφεται
γιά σᾶς καί σᾶς παρακαλῶ νά τό διαβάζετε. Θά
γράφει πράγματα πού θά εἶναι γιά τήν πρόοδό
σας. Καί ἡ χαρά μας εἶναι νά προοδεύσετε καί
νά γίνετε καλοί ἄνθρωποι στήν κοινωνία.
– Τό πρῶτο πού ἔχω νά σᾶς πῶ, παιδιά,
εἶναι νά ἀγαπᾶτε τούς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας
μας. Τά ὀνόματα πού ἔχουμε εἶναι δικά τους.
Νά διαβάζετε τούς βίους τους καί θά τούς θαυμάσετε γιά τήν ζωή πού ἔζησαν. Καί οἱ ἅγιοι,
παιδιά, δέν ἦταν στήν παλαιά μόνο ἐποχή,
ἀλλά πάντοτε ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ἁγίους. Στά
σημερινά μας χρόνια, ἐδῶ στήν πατρίδα μας
τήν Ἑλλάδα, ἔζησαν τρεῖς μεγάλοι ἅγιοι, πού
ἀξιώθηκα καί ἐγώ σάν παπᾶς νά τούς γνωρίσω
καί τούς τρεῖς, νά φιλήσω τό χέρι τους καί νά
κουβεντιάσω μαζί τους. Εἶναι ὁ ἅγιος Πορφύριος, ὁ ἅγιος Ἰάκωβος καί ὁ ἅγιος Παΐσιος.
Μά πάνω ἀπό ὅλους τούς ἁγίους, ἀγαπητά
παιδιά, νά ἀγαπᾶτε τήν Παναγία μας, τήν
Κυρία Θεοτόκο, τήν Μητέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ Μεγάλη Μάνα μας πού μᾶς ἀγαπάει καί μᾶς προστατεύει. Ὁ ἅγιος Παΐσιος
ἔλεγε: «Ἡ Παναγία δέν μᾶς ἀφήνει. Μᾶς κου-

ΟΧΙ ΤΕΜΠΕΛΙΑ ΚΑΙ ΒΟΛΕΜΑ
Ἀγαπητά μας παιδιά, μάθετε ἀπό αὐτήν τήν
ὄμορφη παιδική ἡλικία πού ἔχετε νά εἶστε ἐργατικά καί φιλότιμα παιδιά. Μήν περιμένετε μόνον
οἱ ἄλλοι νά δίνουν σέ σᾶς, ἀλλά καί σεῖς νά εἶστε
πρόθυμοι νά βοηθεῖτε καί νά δίνετε στούς
ἄλλους. Διαβάστε τά παρακάτω λόγια τοῦ ἅγιου
Γέροντα Παϊσίου νά δεῖτε τί λέει:

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι σήμερα δέν γεύτηκαν τή χαρά τῆς θυσίας καί δέν ἀγαποῦν
τόν κόπο. Μπῆκε ἡ τεμπελιά, τό βόλεμα, ἡ

βαλάει στήν πλάτη της, ἀρκεῖ ἐμεῖς νά τό θέλουμε, νά μή κλωτσᾶμε, ὅπως κάνουν τά ἄτακτα παιδιά».
Τότε πού τά ἔλεγε αὐτά ὁ ἅγιος Γέροντας
μιά μοναχή (δηλαδή, καλογριά) τοῦ εἶπε: «Γέροντα, θά ἤθελα ἡ Παναγία νά κρατήσει κι
ἐμένα στήν ἀγκαλιά Της, ὅπως κρατάει τό Χριστό». Καί ὁ ἅγιος τῆς εἶπε: «Δέν σέ κράτησε
ποτέ ἐσένα; Δέν ἔνοιωσες καμιά φορά σάν
μωρό στήν ἀγκαλιά Της; Ἐγώ αἰσθάνομαι σάν
παιδάκι κοντά Της. Τή νιώθω Μάνα μου. Πολλές φορές πηγαίνω καί ἀκουμπῶ τήν εἰκόνα
Της καί λέω: “Τώρα, Παναγία μου, θά θηλάσω
λίγο Χάρη”. Νιώθω σάν μωρό πού θηλάζει στήν
ἀγκαλιά τῆς μάνας του ξέγνοιαστο, ἀμέριμνο,
καί νιώθω τήν μεγάλη Της ἀγάπη καί τήν ἀνέκφραστη στοργή Της καί τρέφομαι μέ Χάρη».1
Ἔτσι, ἀγαπητά παιδιά, νά ἀγαπᾶτε τήν Παναγία. Σάν τήν μεγάλη Μάνα μας καί νά προσεύχεστε σ᾽ Αὐτήν μέ λόγια βγαλμένα ἀπό τήν
καρδιά σας. Καί στό τέλος τῆς προσευχῆς σας
νά Τῆς λέτε κι αὐτό τό ὡραῖο τροπάριο: «Τήν
πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς Σέ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ
Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπό τήν σκέπην Σου»!
1. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι ΣΤ´, σ. 90.

πολλή ἄνεση. Ἔλειψε τό φιλότιμο, ἡ θυσία.
Θεωροῦν κατόρθωμα, ὅταν καταφέρνουν χωρίς
κόπο νά πετύχουν κάτι, ὅταν βολεύονται. Δέν
χαίρονται ὅταν δέν βολεύονται. Ἐνῶ, ἄν ἀντιμετώπιζαν τά πράγματα πνευματικά, θά
ἔπρεπε νά τά χαίρονται, γιατί τούς δίνεται
εὐκαιρία γιά ἀγώνα.
Ὅλοι τώρα, μικροί-μεγάλοι, κοιτάζουν τήν
εὐκολία. Οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι κοιτάζουν
πῶς νά ἁγιάσουν μέ λιγότερο κόπο. Οἱ κοσμικοί πῶς νά βγάλουν περισσότερα χρήματα
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χωρίς νά δουλεύουν.
Οἱ νέοι πῶς νά περνοῦν τίς ἐξετάσεις
χωρίς νά διαβάζουν·
πῶς νά πάρουν
πτυχίο χωρίς νά
φεύγουν ἀπό τήν
καφετέρια. Καί, ἄν
εἶναι δυνατόν, νά
τηλεφωνοῦν
ἀπό
τήν καφετέρια γιά νά τούς δώσουν τά ἀποτελέσματα! Ναί, ἐκεῖ φθάνουν! Ἔρχονται πολλά
παιδιά στό Καλύβι καί μοῦ λένε: «Κάνε προσευχή νά περάσω». Δέν διαβάζουν καί λένε:
«Ὁ Θεός μπορεῖ νά μέ βοηθήσει». «Διάβασε,
τοῦ λέω, καί κάνε καί προσευχή». «Γιατί μοῦ
λέει, δέν μπορεῖ ὁ Θεός νά μέ βοηθήσει;». Δηλαδή τήν τεμπελιά του νά εὐλογήσει ὁ Θεός;
Δέν γίνεται αὐτό. Ἄν τό παιδί διαβάζει ἀλλά
δέν πιάνει, τότε θά τό βοηθήσει ὁ Θεός. Εἶναι
μερικά παιδιά πού δέν θυμοῦνται ἤ δέν κατα-

λαβαίνουν, ἀλλά καταβάλλουν προσπάθεια.
Αὐτά θά τά βοηθήσει ὁ Θεός καί θά γίνουν
τετραπέρατα.
Εὐτυχῶς πού ὑπάρχουν καί οἱ ἐξαιρέσεις·
ἕνα παλληκάρι ἀπό τή Χαλκιδική ἔδωσε ἐξετάσεις σέ τρεῖς σχολές καί πέρασε σέ ὅλες, σέ
ἄλλη πρῶτος, σέ ἄλλη δεύτερος, ἀλλά τόν ἀνέπαυε πιό πολύ νά βρεῖ μιά δουλειά γιά νά ξαλαφρώσει τόν πατέρα του πού δούλευε στά
μεταλλεῖα. Ἔτσι δέν πῆγε νά σπουδάσει καί
ἔπιασε ἀμέσως κάπου δουλειά. Αὐτή ἡ ψυχή
εἶναι φάρμακο γιά μένα. Γιά τέτοια παιδιά νά
πεθάνω, νά γίνω φυτόχωμα. Οἱ περισσότεροι
ὅμως νέοι ἔχουν ἐπηρεασθεῖ ἀπό τό κοσμικό
πνεῦμα καί ἔχουν πάθει ζημιά. Ἔμαθαν νά τούς
ἐνδιαφέρει μόνο ὁ ἑαυτός τους· δέν σκέφτονται
καθόλου τόν πλησίον ἀλλά μόνο τόν ἑαυτό
τους. Καί ὅσο τούς βοηθᾶς τόσο πιό πολύ
χουζοῦρι κάνουν.2
2. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου Λόγοι Ε´, σ. 236.

Νά πηγαίνετε κάθε Κυριακή στήν Ἐκκλησία γιά νά παίρνετε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μέ τήν Θεία
Λειτουργία. Σᾶς περιμένουμε καί στά Κατηχητικά Σχολεῖα στήν αἴθουσα τῆς Μητροπόλεως.
ΑΓΝΑ ΝΕΙΑΤΑ!
Κάποτε πῆγαν στόν ἅγιο Γέροντα Παΐσιο δυό
μαθητές τοῦ Λυκείου πού διακρίνονταν γιά τήν σεμνότητά τους καί τούς εἶπε:
Τό φίδι ἔχει ἠλεκτρισμό στά μάτια. Τό πουλάκι
πού κάθεται στό κλαδί βλέπει τό φίδι πού κάθεται
κάτω στήν ρίζα τοῦ δέντρου καί ἐνῶ καταλαβαίνει
ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος, ἠλεκτρίζεται ἀπ᾽ τά μάτια
τοῦ φιδιοῦ. Μαγνητίζεται, κατά κάποιο τρόπο, καί
πέφτει στό στόμα τοῦ φιδιοῦ. Ἔτσι κι ἐσεῖς προσέχετε νά μήν αἰχμαλωτιστοῦν τά μάτια σας καί χάσετε τό θησαυρό τῆς ἁγνότητας. Θέλει πολλή
προσοχή. Νά ἀγωνίζεστε μέ φιλότιμο. Ὁ διάβολος
ὅταν θέλει νά πολεμήσει ἕναν ἄνθρωπο δέν πάει
ἀμέσως ὁ ἴδιος. Ἀλλά τί κάνει; Στέλνει πρῶτα ἕνα
διαβολάκι «ἀναισθησιολόγο», γιά νά κοιμίσει τόν
ἄνθρωπο καί νά τόν κάνει ἀναίσθητο. Ἔπειτα πηγαίνει ὁ ἴδιος καί τόν χτυπάει. Βλέπετε; Προηγεῖται
ὁ «ἀναισθησιολόγος».
Ἔρχονται μερικές κοπέλες, οἱ καημένες, τραυματισμένες. Ζοῦν ἄτακτα μέ νέους, δέν καταλαβαίνουν πώς ὁ σκοπός τους δέν εἶναι καθαρός καί

σακατεύονται καί ρωτᾶνε:
– Τί νά κάνω πάτερ;
– Ὁ ταβερνιάρης, τούς λέω, ἔχει φίλο τόν μπεκρή, ἀλλά γαμπρό δέν τόν κάνει στήν κόρη του. Νά
σταματήσετε τίς σχέσεις. Ἄν σᾶς ἀγαποῦν πραγματικά, θά τό ἐκτιμήσουν. Ἄν σᾶς ἀφήσουν, σημαίνει ὅτι δέν σᾶς ἀγαποῦν καί θά κερδίσετε χρόνο.
Σέ κάποιον πού τόν ρώτησε γιά τόν γάμο καί
γιά τό φαινόμενο νά ἀναβάλλουν οἱ νέοι τόν γάμο
παρότι συζοῦν ἀπάντησε:
– Ὅπως τό τσαμπί, ἄν τό κόψεις ἀπό τό κλῆμα,
χαλάει, σαπίζει, δέν ὡριμάζει, ἔτσι καί ὁ ἔρωτας, ἄν
τόν χωρίσεις ἀπό τό μυστήριο τοῦ γάμου, ἀπό ὅπου
τρέφεται μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀργά ἤ γρήγορα θά
χαλάσει, θά διαστραφεῖ μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο
τρόπο. Σήμερα οἱ ἄνθρωποι ἄφησαν τά ἀναστάσιμα!
Τά παιδιά πνίγονται στίς σπουδές καί ἀπελπίζονται
καί ὅλο ἀναβάλλουν τό γάμο. Κοιτάξτε νά παντρευτεῖτε νέοι. Ξέρετε, ὅταν εἶναι κανείς 30 χρονῶν τόν
σπρώχνουν τριάντα νά παντρευτεῖ. Ὅταν εἶναι 40
χρονῶν, τόν σπρώχνουν ἑξήντα! 3
3. Βλ. Μητροπολίτου Ἀργολίδος Νεκταρίου, Τά παιδιά θέλουν λιακάδα, σελ. 201.202.

Εἶναι καλό νά ἔχετε πάνω σας μία μικρή εἰκόνα τῆς Παναγίας. Ἄν δέν ἔχετε, ὅταν μέ βλέπετε
νά μοῦ τήν ζητᾶτε.
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Ἡ Ἁγία Γραφή γιά τά παιδιά!
Ἀριθμ. 1
1. Τί εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή
Γειά σας, παιδιά!

Σέ αὐτήν τήν σειρά μαθημάτων θά μιλήσουμε γιά τήν Ἁγία Γραφή. Ἡ Ἁγία Γραφή ἤ,
ὅπως ἀλλιῶς τήν λέμε, ἡ Βίβλος εἶναι τό πιό σημαντικό βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας μας. Τό
βιβλίο αὐτό περιέχει τήν ἱστορία τοῦ Θεοῦ μέ τούς ἀνθρώπους, ἀπό τήν ἀρχή πού ἔγινε
ὁ κόσμος μέχρι σήμερα, ἀλλά μᾶς λέει ἐπίσης τί θά γίνει μέχρι τό τέλος τοῦ κόσμου.
Ἡ Ἁγία Γραφή χωρίζεται σέ δύο μεγάλα τμήματα, σέ δύο μεγάλα κομμάτια:
α) Στήν Παλαιά Διαθήκη καί β) στήν Καινή Διαθήκη.

Ἡ Παλαιά Διαθήκη μᾶς λέει ὅτι ὁ Θεός δημιούργησε τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο καί
ὅτι ἔβαλε τόν ἄνθρωπο νά ζήσει στόν παράδεισο. Ἀλλά ὁ ἄνθρωπος ἔπεσε στήν ἁμαρτία
καί ἔχασε τόν παράδεισο καί τήν αἰώνια ζωή. Ὁ Θεός ὅμως δέν ἄφησε τόν ἄνθρωπο
ἀβοήθητο. Τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι θά τοῦ στείλει Κάποιον πού θά τόν ἔσωζε ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο. Αὐτός ὁ Σωτήρας ἦταν ὁ Χριστός. Ὅλη λοιπόν ἡ Παλαιά Διαθήκη,
ὅλοι οἱ πρό Χριστοῦ ἄνθρωποι ἀναζητοῦν ἐναγωνίως πότε θά ἔλθει ὁ Σωτήρας καί προσεύχονται γιά τόν ἐρχομό Του. Καί οἱ προφῆτες τόν βλέπουν προφητικά ὅτι θά ἔρθει καί
λένε: «Ἔχετε θάρρος! Νάτος, θά ἔρθει»!
Καί ἦλθε ὁ Χριστός; Ναί, ἀγαπητά παιδιά! Ἦλθε! Πότε; Ὅταν ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ
ἔφερε τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στήν Παρθένο Κόρη τῆς Ναζαρέτ, τήν Παρθένο
Μαρία. Τήν ἱστορία γιά τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο καί τό πῶς νίκησε τόν θάνατο καί ἔδωσε στούς ἀνθρώπους τήν αἰώνια ζωή μᾶς τήν διηγεῖται ἡ Καινή Διαθήκη.
2. Ἡ Παλαιά Διαθήκη καί τά βιβλία της

Εἴπαμε ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή χωρίζεται σέ δύο μέρη: Στήν Παλαιά Διαθήκη καί στήν Καινή
Διαθήκη. Τό κάθε αὐτό μέρος ὅμως ἀποτελεῖται ἐπίσης ἀπό πολλά βιβλία, τά ὁποῖα ἀπό
τά παλαιά ἀκόμη χρόνια ἑνώθηκαν σέ ἕνα βιβλίο. Ἔτσι ἡ Παλαιά Διαθήκη ἀποτελεῖται
ἀπό 49 βιβλία, ἐνῶ ἡ Καινή Διαθήκη ἀπό 27. Ἀπό τά βιβλία αὐτά, εἰδικά γιά τήν Παλαιά
Διαθήκη στήν ὁποία θά ἀναφερθοῦμε πρῶτα, ἄλλα ἐξιστοροῦν τήν ἱστορία τοῦ Θεοῦ
μέ τούς ἀνθρώπους, εἶναι δηλαδή ἱστορικά βιβλία, ἄλλα περιέχουν προφητεῖες καί συνεπῶς τά λέμε προφητικά βιβλία, καί ἄλλα περιέχουν ὅμορφες διηγήσεις, ψαλμούς,
σοφές συμβουλές καί ἄλλα ὠφέλιμα λόγια καί τά λέμε σοφιολογικά ἤ ποιητικά βιβλία.
Ἕνα ἄλλο πράγμα πού πρέπει νά ξέρουμε γιά τήν Παλαιά Διαθήκη εἶναι ὅτι τά βιβλία
της πρῶτα γράφτηκαν στήν Ἑβραϊκή γλώσσα, γιατί οἱ συγγραφεῖς της ἦταν ἅγιοι καί
φωτισμένοι ἄνθρωποι προερχόμενοι ἀπό τόν Ἑβραϊκό λαό. Μετά ὅμως ἀπό τίς κατακτήσεις τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἐπειδή διαδόθηκε σέ ὅλη τήν Ἀνατολή ἡ Ἑλληνική
γλώσσα, οἱ ἴδιοι οἱ ἀρχαῖοι Ἑβραῖοι μετέφρασαν τήν Παλαιά Διαθήκη στήν Ἑλληνική
γλώσσα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Οἱ λόγιοι Ἑβραῖοι πού ἔκαναν αὐτό τό ἔργο ἦταν Ἑβδομήντα ἄνδρες καί γι᾽ αὐτό ἡ μετάφρασή τους ὀνομάστηκε Μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα. Αὐτό τό σπουδαῖο κείμενο χρησιμοποιεῖ μέχρι σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας στήν
λατρεία της.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΩΗΛ
(Σέ συνέχειες)
(Ἀφιερωμένο στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ.κ. ΙΩΗΛ)
Ἡ ἐπιδρομή τῶν ἀκρίδων (1,1-7)

Κείμενο Ο´.
Ἑβραϊκό κείμενο.
1,1Λόγος Κυρίου, ὃς ἐγενήθη πρὸς Ἰωὴλ
1,1Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος δόθηκε
τὸν τοῦ Βαθουήλ.
στόν Ἰωήλ, τόν υἱό τοῦ Πετουέλ.
2
2
Ἀκούσατε ταῦτα, οἱ πρεσβύτεροι, καὶ
Ἀκοῦστε αὐτό οἱ γέροντες
ἐνωτίσασθε, πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν
καί ἀκροασθεῖτε
γῆν. Εἰ γέγονε τοιαῦτα ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν
ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς χώρας!
ἢ ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ὑμῶν;
Ἔχει γίνει τέτοιο πράγμα στίς μέρες σας
ἤ στίς μέρες τῶν πατέρων σας;
3
3
Ὑπὲρ αὐτῶν τοῖς τέκνοις ὑμῶν διηγήσαΓι᾽ αὐτό μιλῆστε στά παιδιά σας
σθε, καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν τοῖς τέκνοις αὐτῶν,
καί τά παιδιά σας ἄς τό ποῦν
καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν εἰς γενεὰν ἑτέραν.
στά δικά τους παιδιά
καί ἐκείνων τά παιδιά
στήν μέλλουσα γενεά.
4
4
Τὰ κατάλοιπα τῆς κάμπης κατέφαγεν ἡ
Ὅ,τι ἔμεινε ἀπό τήν κάμπη,
ἀκρίς, καὶ τὰ κατάλοιπα τῆς ἀκρίδος κατό κατέφαγε ἡ ἀκρίδα
τέφαγεν ὁ βροῦχος, καὶ τὰ κατάλοιπα τοῦ
καί ὅ,τι ἔμεινε ἀπό τήν ἀκρίδα
βρούχου κατέφαγεν ἡ ἐρυσίβη.
τό κατέφαγε ὁ βροῦχος
καί ὅ,τι ἔμεινε ἀπό τόν βροῦχο
τό κατέφαγε ἡ ἐρυσίβη.
5
5
Ἐκνήψατε, οἱ μεθύοντες, ἐξ οἴνου αὐτῶν
Ἀνανῆψτε οἱ μέθυσοι καί κλάψτε.
καὶ κλαύσατε· θρηνήσατε, πάντες οἱ πίνονΘρηνῆστε ὅλοι ὅσοι πίνετε κρασί,
τες οἶνον εἰς μέθην, ὅτι ἐξῄρθη ἐκ στόματος
γιατί τό νέο κρασί
ὑμῶν εὐφροσύνη καὶ χαρά.
χάθηκε ἀπό τό στόμα σας.
6
6
Ὅτι ἔθνος ἀνέβη ἐπὶ τὴν γῆν μου ἰσχυρὸν
Ἰδού ἕνα ἔθνος ὅρμησε στήν χώρα μου,
καὶ ἀναρίθμητον, οἱ ὀδόντες αὐτοῦ, ὀδόντες
(ἔθνος) ἰσχυρό καί ἀναρίθμητο·
λέοντος, καὶ αἱ μύλαι αὐτοῦ σκύμνου.
τά δόντια του εἶναι δόντια λέοντος
καί οἱ μυλόδοντές του σάν τῆς λέαινας.
7
7
Ἔθετο τὴν ἄμπελόν μου εἰς ἀφανισμὸν
Ἔκαμε τό ἀμπέλι μου ἔρημο
καὶ τὰς συκᾶς μου εἰς συγκλασμόν·
καί τήν συκιά μου τήν κατέκοψε·
ἐρευνῶν ἐξηρεύνησεν αὐτὴν καὶ ἔῤῥιψεν,
τήν ξεφλούδισε τελείως
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ἐλεύκανε τὰ κλήματα αὐτῆς.

καί τήν κατέστρεψε,
λευκοί ἔγιναν οἱ κλάδοι της.

1. Ὁ προφήτης Ἰωήλ δέν μᾶς λέγει καθαρά στό βιβλίο του τόν χρόνο κατά τόν ὁποῖο
εἶπε τίς προφητεῖες του. Ἀπό τίς ἴδιες τίς προφητεῖες ὅμως νοοῦμε ὅτι ὁ προφήτης θά ἔζησε
τήν ἴδια ἐποχή μέ τόν προφήτη Ὠσηέ, γιατί ἀναφέρεται στά ἴδια μέ αὐτόν γεγονότα. Προλέγει καί αὐτός, ὅπως καί ὀ Ὠσηέ, τήν εἰσβολή στό Ἰσραήλ τῶν Ἀσσυρίων καί τῶν Βαβυλωνίων, τήν καταστροφή καί τήν δουλεία τοῦ Ἰσραήλ, ὅπως πάλι προφητεύει καί τήν
ἐπιστροφή του ἀπό τήν αἰχμαλωσία. Ἀκόμη ὁ προφήτης Ἰωήλ προλέγει καί τά μετά τήν
ἐπάνοδο ἀπό τήν αἰχμαλωσία μέλλοντα νά συμβοῦν στήν Ἰουδαία κακά ἀπό τόν Γώγ (ἀπό
τό Σκυθικό, δηλαδή, ἔθνος), τήν γενομένη ἀπ᾽ αὐτόν κατά τῆς Ἰερουσαλήμ ὁρμητική
εἰσβολή μέ ὅλη τήν στρατιά του, καί τήν πανωλεθρία πού ἐπέφερε ἡ εἰσβολή αὐτή. Στίς
προφητεῖες αὐτές προστέθηκαν καί οἱ προφητεῖες του γιά τίς δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
πού χορηγήθηκαν στούς ἀνθρώπους μετά τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ
Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
2. Ἀρχίζουμε τήν ἑρμηνεία τοῦ βιβλίου τοῦ προφήτου:
Τό βιβλίο χαρακτηρίζεται ὡς «λόγος Κυρίου» (στίχ. 1). Αὐτό εἶναι μία βεβαίωση ὅτι
θά συμβοῦν πράγματι τά προφητευόμενα. Ὅπως τό λέγει ὁ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, «πάντως εἰς πέρας ἐκβήσεται τά προηγγελμένα» (Μ. 71,329). Γιατί, ὅπως λέγει ὁ Θεοδώρητος
Κύρου, «οὐ λογισμῶν ἀνθρωπίνων εἰσίν ὠδῖνες οἱ παρ᾽ αὐτοῦ γινόμενοι λόγοι· ὑπό δέ τοῦ
Κυρίου τῶν ὅλων ἐμπνευσθείς καί προορᾷ τά ἐσόμενα καί προλέγει» (Μ. 81,1633). Ὁ
λόγος τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος ἐξαγγέλλεται στό βιβλίο «ἐγένετο πρός Ἰωήλ τόν τοῦ Βαθουήλ», μᾶς λέγει ἡ ἐπιγραφή. Ἐπειδή μνημονεύονται πολλοί στήν Παλαιά Διαθήκη μέ
τό ὄνομα «Ἰωήλ»1 γι᾽ αὐτό καί στήν ἐπιγραφή μας ἐδῶ ἀναφέρεται καί τό ὄνομα τοῦ
πατέρα τοῦ προφήτου «Βαθουήλ», «Πετουέλ», ὅπως τό γράφει τό Ἑβραϊκό.2
Ὁ προφήτης ἀπευθύνεται πρός τούς γέροντες, τούς «πρεσβυτέρους», γιά νά ποῦν αὐτοί,
πού ξέρουν τά περασμένα, ἄν ἔγινε – ἤ καί θά γίνει – στά χρόνια του ἤ στά χρόνια τῶν πατέρων καί παπούδων τους τέτοιο κακό, πού συνέβηκε – ἤ θά συμβεῖ – στά δικά τους τωρινά
1. Τουλάχιστον δώδεκα ἄνδρες στήν Π.Δ. μνημονεύονται ὡς φέροντες τό ὄνομα Ἰωήλ (Α´ Βασ. 8,2.
Α´ Παραλ. 4,35. 5,4.12. 6,36. 7,3. 11,38. 15,7. 27,20. Β´ Παραλ. 24,12. Β´ Ἔσδρ. 10,43. Νεεμ.
11,19). Οἱ ἄνδρες αὐτοί προέρχονται ἀπό διάφορες φυλές καί ἀνήκουν σέ διάφορες χρονολογίες. Τό γεγονός ὅτι τά περισσότερα πρόσωπα μέ τό ὄνομα τοῦ Ἰωήλ ἀναφέρονται στά βιβλία τῶν Παραλειπομένων
ἐξηγεῖται ἁπλῶς ἐκ τοῦ ὅτι στά βιβλία αὐτά μνημονεύονται κατάλογοι ὀνομάτων πολλῶν προσόωπων
διαφόρων ἐποχῶν. Ἐκ τῆς ἑρμηνείας τοῦ ὀνόματος ὁ Γιαχβέ εἶναι Θεός καί ἐκ τῶν πολλῶν προσώπων
τῶν φερόντων αὐτό τό ὄνομα ἤ ἄλλα παρόμοια ὀνόματα (π.χ. Ἠλίας – «Ὁ Θεός μου εἶναι ὁ Γιαχβέ»,
Ἐλιού – «Αὐτός εἶναι ὁ Θεός μου») ὑποδηλοῦται ἡ εὐλάβεια τοῦ Ἰσραήλ πρός τόν Θεό, τοῦ ὁποίου ἡ
λατρεία ἦταν ἀρκετά διαδεδομένη σ᾽ αὐτόν.
2. Τό ὄνομα Πετουήλ εἶναι ἄγνωστο. Δέν ἀπαντᾶ ἀλλοῦ στό Ἑβραϊκό. Γι᾽ αὐτό ἴσως οἱ Ο´ μετήλλαξαν αὐτό σέ Βαθουήλ, ὄνομα τό ὁποῖο ἀπαντᾶ στήν πατριαρχική ἐποχή (Γεν. 22,22).
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χρόνια (στίχ. 2). Θά πεῖ παρακάτω ὁ προφήτης γιά τό κακό αὐτό. Ἀλλά λέγει ὅτι τό κακό
αὐτό δέν πρέπει νά ξεχαστεῖ. Κατά πρῶτον πρέπει νά τό ποῦν στά παιδιά τους καί αὐτά
νά τό ποῦν ἀργότερα στά δικά τους παιδιά, γιά νά μή λησμονηθεῖ ποτέ (στίχ. 3), γιατί
πρόκειται γιά σοβαρό συμβάν καί πρέπει νά διδαχθοῦν ἀπό αὐτό. Δηλαδή, λέγει ὁ προφήτης
αὐτό πού λέγει ὁ προφητάναξ Δαβίδ, «ὅπως ἄν γνῷ γενεά ἑτέρα υἱοί οἱ τεχθησόμενοι καί
ἀναστήσονται καί ἀπαγγελοῦσιν αὐτά τοῖς υἱοῖς αὐτῶν» (Ψαλμ. 77,6). Καί μάλιστα λέγει
ὁ Ψαλμωδός ἀμέσως στόν ἑπόμενο στίχ. του καί τήν αἰτία γιά τήν ὁποία πρέπει νά διδάσκονται τά τέκνα. «Ἵνα θῶνται ἐπί τόν Θεόν τήν ἐλπίδα αὐτῶν καί μή ἐπιλάθωνται τῶν
ἔργων τοῦ Θεοῦ καί τάς ἐντολάς αὐτοῦ ἐκζητήσωσι».
Πάντως ἀπό τό ὅτι ὁ προφήτης Ἰωήλ καί ὁ Δαβίδ πρίν ἀπό αὐτόν ἐντέλλονται τό ἴδιο,
ὁ Θεοδώρητος συμπεραίνει: «Μία τοίνυν ἡ τοῦ θείου Πνεύματος Χάρις ἡ τοῖς ἁγίοις προφήταις ἐμπνεύσασα ἐκ τῶν εἰρημένων δείκνυται» (Μ. 81,1636).
3. Ἔτσι, λοιπόν, ἀφοῦ ὁ προφήτης Ἰωήλ διήγειρε πρός ἀκρόαση τούς γέροντες καί ὅλους
τούς ἄλλους, λέγει στήν συνέχεια τήν συμφορά, ἤ πού συνέβηκε ἤ πού θά συμβεῖ. Λέγει ὁ
προφήτης: «Ὅ,τι ἔμεινε ἀπό τήν κάμπη, τό κατέφαγε ἡ ἀκριδα· καί ὅ,τι ἔμεινε ἀπό τήν
ἀκρίδα τό κατέφαγε ὁ βροῦχος καί ὅ,τι ἔμεινε ἀπό τόν βροῦχο, τό κατέφαγε ἡ ἐρυσίβη»
(στίχ. 4)!
Ποιά εἶναι αὐτά τά καταστρεπτικά ἔντομα; Οἱ περισσότεροι ἀπό τούς Πατέρες ὑπό τήν
ἐπιδρομή τῶν ἀκρίδων ἐννοοῦν ἐχθρικούς λαούς, οἱ ὁποῖοι κατά πολύ πλῆθος καί μέ ἰσχυρή
δύναμη εἰσβάλλουν στήν Ἰουδαία. Ἔτσι καί ὁ Θεοδώρητος ἀναφέρει τήν ἑρμηνεία τῶν συγχρόνων του ὅτι στά ἀναφερόμενα ἐδῶ καταστρεπτικά ἔντομα νοοῦνται διάφοροι ἐχθροί τοῦ
Ἰσραήλ καί κυρίως οἱ Ἀσσύριοι καί Βαβυλώνιοι. Συγκεκριμένα ὡς «βροῦχον» νοοῦν τόν
Ἀσσύριο Σενναχηρίμ καί ὡς «ἐρυσίβη» τόν Βαβυλώνιο Ναβουχοδονόσορα, τόν «τελευταῖον
ἐπιστρατεύσαντα καί ἄρδην ἅπασαν τήν Ἰουδαίαν δῃώσαντα καί τούς τόν θάνατον διαφυγόντας αἰχμαλώτους ἀπαγαγόντα» (Μ. 81,1636). Ὁ Θεοδώρητος δέχεται τήν ἑρμηνεία
αὐτή, ὅτι, δηλαδή, μποροῦμε νά νοήσουμε ἐχθρικούς λαούς ὑπό τά καταστρεπτικά ἔντομα
τῆς περικοπῆς μας. Εἶναι μία «τροπική» ἑρμηνεία, ὅπως τήν λέει. Ἀλλά ὁ Θεοδώρητος,
ἀκολουθών πιστά τόν Χρυσόστομο, δέχεται κυρίως τήν ἱστορική ἑρμηνεία λέγοντας: «Οὐ
δεῖ τοιγαροῦν τροπικῶς μόνον ἐκλαβεῖν τά εἰρημένα, συμφώνως ἡμᾶς τῶν ἱερῶν προφητῶν
διδαξάντων, ὡς καί κατά τήν ἱστορίαν τά προλεχθέντα συνέβη» (ὅπ. παραπ.). Ἔτσι δέχεται
καί τήν ἱστορική ἑρμηνεία, ὅτι, δηλαδή, στήν περικοπή μας πρόκειται κατά πρῶτο λόγο
περί τῶν γνωστῶν καταστρεπτικῶν ἐντόμων3 καί ἔπειτα μποροῦμε ἀναγωγικά («τροπικά»)
3. Διαφωνία ὑπάρχει ἄν τά ὀνόματα κάμπη, ἀκρίς, βροῦχος, ἐρυσίβη εἶναι τέσσερα διαφορετικά τό
ἕνα ἀπό τό ἄλλο ἔντομα ἤ ἄν εἶναι ὀνομασίες εἰδῶν ἀκρίδος (Ἡ ἀκρίδα ἔχει 24 εἴδη) ἤ ὀνομασίες τῆς
ἀκρίδος κατά διάφορα στάδια τῆς ζωῆς της. Κάμπη εἶναι τό πρῶτο στάδιο τῆς ἀκρίδος, τοῦ σκώληκος.
Ἀκρίς τό ἔντομο ἄνευ φτερῶν. Βροῦχος. Ἀκρίδα μέ λίγα φτερά καί ἐρυσίβη ἡ πλήρης ἀκρίδα. Κατά τόν
Βέλλα τά τέσσερα ὀνόματα ἐδείκνυον πιθανώτατα ἀρχικῶς διάφορα εἴδη ἀκρίδων καί τίθενται ἐνταῦθα
ὡς συνώνυμα πρός τόν σκοπόν τῆς παραστάσεως τοῦ πλήθους τῶν ἀκρίδων τῶν ἐπερχομένων κατά
ἀλλεπάλληλα κύματα.
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νά νοήσουμε ἐχθρικά στρατεύματα. Γιατί καί ἄλλοι προφῆτες ἀπειλοῦν μέ φυσικές καταστροφές (βλ. Ἀμ. 4,7), ὅπως ἀπειλοῦν βέβαια καί μέ εἰσβολές ἐχθρικῶν στρατευμάτων.
4. Ἀλλά καί στήν περικοπή μας ὁ προφήτης παραβάλλει τήν ἀκρίδα πρός ἔθνος ἐρχόμενο
κατά τῆς χώρας, κατά «τῆς γῆς μου», λέγει ὁ Θεός. Ὅπως ἑρμηνεύει ὁ Θεοδώρητος,
«“γῆν αὐτοῦ” τήν τοῦ Ἰσραήλ ὀνομάζει γῆν ἐπειδή καί τόν Ἰσραήλ ἴδιον ὀνομάζει λαόν»
(Μ. 81,1637). Τό ἔθνος, τό ὁποῖο ἔρχεται κατά τῆς «γῆς» τοῦ Θεοῦ, εἶναι οἱ Ἀσσύριοι.
Καί τό χαρακτηρίζει παραστατικά ὁ προφήτης τό ἔθνος αὐτό, ὡς «ἰσχυρόν καί ἀναρίθμητον,
οἱ ὀδόντες αὐτοῦ ὀδόντες λέοντος καί αἱ μύλαι αὐτοῦ σκύμνου» (στίχ. 6). Ἀπό τίς ἐκφράσεις
αὐτές φαίνεται ἡ ἀγριότητα καί ἁρπακτικότητα τοῦ ἐχθροῦ. Βλέπουμε δέ ὅτι οἱ ἀκρίδες
γίνονται λέοντες, ὅταν ἔρχονται ὁπλισμένες μέ θεϊκή ἀποστολή! Καί στήν Ἀποκ. 9,8 διαβάζουμε ὅτι οἱ ἀκρίδες πού ἐξήρχοντο ἀπό τό φρέαρ τῆς ἀβύσσου εἶχαν ὀδόντες ὡς οἱ ὀδόντες
λέοντος.
Ἀλλά ὡς δοῦμε τό κακό πού ἐπέφεραν τά ἔντομα τῆς περικοπῆς μας: Γιά κάθε ἕνα ἀπό
τά ἔντομα λέγεται «κατέφαγεν» (στίχ. 4). Ὅ,τι ἄφηνε τό ἕνα ἔντομο τό κατέτρωγε τό
ἄλλο. Δέν κατέστρεφαν μόνο τό χορτάρι καί τά σιτηρά, ἀλλά καί τά δένδρα: «Ἔθεντο τήν
ἄμπελόν μου εἰς ἀφανισμόν» (στίχ. 7). Κατέτρωγαν τούς φλοιούς τῆς συκιᾶς καί ἔτσι δέν
ἀνθοῦσαν οἱ συκιές. «Ἔθεντο τάς συκᾶς μου εἰς συγκλασμόν». Παραστατικά λέγεται ἐδῶ
ὅτι «ἐλεύκανε τά κλήματα αὐτῆς» (στίχ. 7). Ὅταν ἀφαιρεθεῖ ὁ φλοιός ἑνός δένδρου, τότε
αὐτό φαίνεται λευκό!
Στήν περικοπή μας τέλος ἔχουμε μία πρόσκληση πρός τούς μεθύσους νά κλαύσουν γι᾽
αὐτήν τήν κρίση. «Ἐκνήψατε, οἱ μεθύοντες ἐξ οἴνου αὐτῶν καί κλαύσατε· θρηνήσατε πάντες οἱ πίνοντες οἶνον εἰς μέθην» (στίχ. 5). Ὁ στίχος αὐτός δηλώνει ὅτι οἱ μέθυσοι θά ὑποφέρουν πολύ ἀπό τήν κρίση αὐτή. Ὁ ἐκλεκτός οἶνος, ὁ sysi[;(«ἁσίς»),4 τόν ὁποῖο ἀγαποῦσαν
τόσο πολύ, «ἐξήρθη ἐκ τοῦ στόματος», ἀφαιρέθηκε ἀπό τό στόμα τους.
4. Ἡ λ. δηλώνει τόν γλυκό οἶνο, ὅπως καί οἱ Ο´ εἰς 4,18 μετέφρασαν τήν λ. «γλυκασμός». Ὑπό
αὐτόν θά ἐννοήσουμε τό γλεῦκος, τόν «νέο οἶνο» (Ἠσ. 49,26).
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ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
(Πανεπιστημιακές παραδόσεις)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Ἡ Παλαιά Διαθήκη, ὅπως εἶναι γνωστό, συνδέεται μέ τήν ἱστορία τοῦ Ἑβραϊκοῦ
ἔθνους.
Πρέπει νά ξέρουμε ὅτι τό Ἑβραϊκό ἔθνος δέν εἶναι ἀρκετά ἀρχαῖο ἔθνος. Ἄν συγκρίνουμε τήν ἱστορία τοῦ ἔθνους αὐτοῦ μέ τίς ἱστορίες τοῦ Αἰγυπτιακοῦ ἤ τοῦ Βαβυλωνιακοῦ ἔθνους, θά βροῦμε ὅτι αὐτή εἶναι σχεδόν νέα. Ἡ ἱστορία τοῦ Ἑβραϊκοῦ
ἔθνους δέν εἶναι ἀρχαιότερη ἀπό τόν 13ο αἰώνα π.Χ. Κανένα αὐθεντικό κείμενο τῆς
ἱστορίας τοῦ ἔθνους αὐτοῦ δέν εἶναι παλαιότερο ἀπό τόν 9ο αἰώνα π.Χ. Δέν ἔχουμε,
λοιπόν, μέ βεβαιότητα καμμία ἀπόδειξη, πού νά ἐγγυᾶται ὅτι τό ἔθνος τῶν Ἑβραίων
ἀνήκει στό ἀπώτατο παρελθόν. Τό παλαιότερο μνημεῖο, πού κάνει μνεία γιά τόν Ἰσραηλιτικό λαό ὡς ἔθνος – αὐτό τό ἔθνος εἶναι τό Ἑβραϊκό ἔθνος – εἶναι ἡ περίφημη στήλη
τοῦ Φαραώ Merneptah (1223-1215 π.Χ.), ὅπου λέγεται γι᾽ αὐτόν ὅτι ἐκστρατεύοντας
στήν Παλαιστίνη ὑπέταξε πολλούς λαούς τῆς Συρίας καί μεταξύ αὐτῶν μνημονεύει
καί τόν Ἰσραήλ. Ὁ καθηγητής Petrie, πού τό 1896 ἀνεκάλυψε τήν στήλη αὐτή, λέγει
ὅτι «εἶναι ἡ ἀρχαιότερη βέβαιη νύξη γιά τήν ἱστορικότητα τῶν Ἰσραηλιτῶν ἀπό ἐξωβιβλική μαρτυρία».1

1. Ἡ στήλη αὐτή τοῦ Merneptah, ἑνός μονάρχου τῆς 19ης αἰγυπτιακῆς δυναστείας, διαδόχου τοῦ
Ραμσῆ Β´, μᾶς πληροφορεῖ, ὅτι μεταξύ τῶν ἄλλων λαῶν τῆς Συρίας πού ὑπέταξε αὐτός σέ κάποια
ἐκστρατεία του στήν Παλαιστίνη ἦταν καί ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὁποῖος φαίνεται ἐγκατεστημένος στήν Παλαιστίνη. Ἡ ἐκστρατεία τοῦ Merneptah ἔγινε κατά τό 5ο ἔτος τῆς βασιλείας του. Τό σχετικό μέ τόν Ἰσραήλ
χωρίο ἔχει ὡς ἑξῆς:
Ἡ Χαναάν λεηλατήθηκε κατά τόν χειρότερο τρόπο.
Ἡ Ἀσκάλωνα αἰχμαλωτίστηκε, ἡ Γέζερ ἔπεσε, ἡ Γενοάμ ἀφανίστηκε,
ὁ Ἰσραήλ καταστράφηκε· δέν ἔχει πιά κανένα ἀπόγονο.
Ἡ Παλαιστίνη κατέστη χήρα...
Ἡ στήλη αὐτή ἀνακαλύφθηκε ἀπό τόν Petrie τό 1896 στίς Αἰγυπτιακές Θῆβες, βρίσκεται δέ στό Μουσεῖο τοῦ Καΐρου. Βλ. Ball, Light from the East, σ. 130. Β. Βέλλα, Θρησκευτικαί Προσωπικότητες, τόμ Α´ σ.
61.62.
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Ἰσραηλιτικές παραδόσεις
Ὅταν οἱ Ἰσραηλῖτες συγκροτήθηκαν σέ ἔθνος βρίσκουμε νά κατέχουν μία σειρά
ἀπό σπουδαῖες παραδόσεις, πού φτάνουν πίσω, μέχρι τήν δημιουργία τοῦ κόσμου.
Μεταξύ τῶν ἐτῶν 900 καί 800 π.Χ. πιθανόν νά ὑπῆρχαν σέ γραπτή μορφή ἄλλες
τόσες παραδόσεις, ὅσες ἔχουμε τώρα· καί μποροῦμε μέ βεβαιότητα νά ποῦμε ὅτι οἱ
παραδόσεις αὐτές προέρχονται ἀπό σεβαστή ἀρχαιότητα.2
Οἱ παραδόσεις συμφωνοῦν στό ὅτι ἡ ἀρχική κοιτίδα τῆς ἀνθρώπινης φυλῆς ἦταν κάπου
κοντά στίς ὄχθες τῶν ποταμῶν Τίγρητος καί Εὐφράτου καί ὅτι οἱ Ἑβραῖοι ἦταν ἕνα
παρακλάδι τοῦ ἔθνους πού ἔκανε τήν πρώτη του κατοικία στήν Βαβυλωνία. Σ᾽ αὐτήν
τήν χώρα, λοιπόν, τοποθετεῖται ἡ σκηνή τῶν πρώτων ἕντεκα κεφαλαίων τῆς Γένεσης.
Τό διπλό ρεῦμα τῆς ἑβραϊκῆς παράδοσης
Τά ἕντεκα πρῶτα κεφάλαια τῆς Γένεσης, πού εἶναι ἡ εἰσαγωγή τοῦ βιβλίου, εἶναι
παλαιά. Παρά ὅμως τήν ἀρχαιότητά τους βρίσκουμε σ᾽ αὐτά καί σχετικῶς νέα στοιχεῖα. Πῶς ἐξηγεῖται αὐτό; Ἐξηγεῖται μᾶλλον ὡς ἑξῆς: Ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι, τό 586
π.Χ., ὁδηγήθηκαν αἰχμάλωτοι στήν Βαβυλώνα ἀπό τόν Ναβουχοδονόσορα, ἐπέστρεψαν στό λίκνο τῆς φυλῆς τους· ἐκεῖ οἱ λόγιοι ἄνδρες τους ἀναθεώρησαν τίς παραδόσεις
τῶν προγόνων τους, πού αὐτοί κατεῖχαν ἀπό τήν παλαιά τους πατρίδα.3
2. Τά πρῶτα ἕντεκα κεφάλαια τῆς Γένεσης εἶναι κυρίως παρμένα ἀπό τήν καλουμένη «Γιαχβική»
διήγηση, ἔργο πού, ὅπως εἶναι φανερό, συνετέθη στό νότιο βασίλειο. Ἡ γιαχβική πηγή χρονολογεῖται
μεταξύ τῶν ἐτῶν 850 ἕως 750 π.Χ., ἄν καί μερικοί διαιροῦν τό ἔργο σέ J1 γύρω στά 850 π.Χ. καί J2
γύρω στό 650 π.Χ. Βλ. Driver, Introd. to the Literature of the Old. Test. κεφ. 1 σ. 7. Ἐπίσης βλ. ὑπόμνημά
μας στήν Γένεση (ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας, σελ. 344 ἑξ.) καί στούς Ἀριθμούς (ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας, σελ. 254-255) καί εἰς τά Freedman D. N., “Pentateuch,” Interpreter’s Dictionary of the
Bible, ed. G. A. Buttrick (Nashville: Abingdon, 1962) vol. 3, 711-727. North C. R., Pentateuchal Criticism, ed.
H. H. Rowley, The Old Testament and Modern Study, Oxford 1951, 48-83. North M., Überlieferungsgeschi-

chtliche Studien, vol. I, 1943.

Τοῦ ἰδίου, Überlieferungsgeschichte des Pentateuch, 1948. Von Rad G., Das

formgeschichtliche Problem des Hexateuchs (Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament 4.
Stuttgart, 1938). Schmid H. H., Der sogenannte Jahwist: Beobachtungen und Fragen zur Pentateuchforsch-

Παρά ταῦτα, ἡ ὕπαρξη παραδόσεων στήν Γένεση δέν ἐπιτρέπεται
νά μᾶς κάνει νά μήν βλέπουμε τήν ἐπικρατοῦσα ἑνότητα στό βιβλίο αὐτό.
3. Ἔτσι ἔγινε ὁ «Ἱερατικός Κώδικας» (Ρ) πού συντάχθηκε μετά τήν βαβυλώνια αἰχμαλωσία, γύρω
στό 440 π.Χ. Τά τεμάχια πού ἀνήκουν σ᾽ αὐτόν τόν Κώδικα ἐπανεμφανίζονται κατά διαστήματα στήν
Πεντάτευχο καί τόν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ. Ὁ Driver λέει: Ἄν τά τεμάχια αὐτά διαβαστοῦν συνεχῶς, ξέχωρα
ἀπό τό ὑπόλοιπο τῆς διήγησης, θά βροῦμε νά σχηματίζουν σχεδόν ἕνα πλῆρες ὅλον, τό ὁποῖο περιέχει
μιά συστηματική ἔκθεση περί τῶν ἀρχῶν τοῦ Ἰσραήλ, πού μιλάει λεπτομερειακά γιά τούς διάφορους
τελετουργικούς θεσμούς τῶν Ἑβραίων (Σάββατο, Περιτομή, Πάσχα, Θυσίες, Ἑορτές, γιά τήν Σκηνή
ung, Zurich: Theologischer Verlag, 1976.
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Δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι ὁ πολιτισμός τοῦ Ἰσραήλ καί ὅλης τῆς Παλαιστίνης
ἦρθε ἀρχικά ἀπό τήν Βαβυλωνία· καί κατά συνέπεια, οἱ ἀντιλήψεις οἱ σχετικές μέ
τήν προέλευση τοῦ κόσμου, τίς γεωγραφικές διαιρέσεις καί ἱστορίες τῶν ἐθνῶν προέρχονται ἀπ᾽ αὐτή τήν χώρα.4
Τά πρῶτα δύο κεφάλαια τῆς Γένεσης μᾶς δίνουν ἕνα ὡραῖο παράδειγμα τοῦ τρόπου
κατά τόν ὁποῖο συνδέθηκαν στήν Βίβλο τά παλαιότερα καί τά νεώτερα στοιχεῖα. Σ᾽
αὐτά τά κεφάλαια διακρίνονται καθαρά δύο διηγήσεις γιά τήν δημιουργία, πολύ διαφορετικές ἡ μία ἀπό τήν ἄλλη στήν γλώσσα καί στήν σκέψη. Οἱ συγγραφεῖς τῶν διηγήσεων αὐτῶν γράφουν σέ διαφορετικά ἐπίπεδα καί θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι, ἐνῶ
ὁ συγγραφέας τοῦ πρώτου κεφαλαίου παρουσιάζει τήν δημιουργία μέ σκέψη ὡρίμου
ἀνθρώπου, ὁ συγγραφέας τοῦ κεφ. 2,4 ἑξ. παρουσιάζεται νά μιλάει γιά τήν δημιουργία
μέ παιδική ἁπλότητα.
Πρώτη διήγηση τῆς δημιουργίας
Ἡ διήγηση περί τῆς δημιουργίας στήν ἀρχή τοῦ βιβλίου τῆς Γένεσης (1,1-2,3)
προστέθηκε σέ μιά μεταγενέστερη σχετικά ἐποχή. Δέν μποροῦμε νά ποῦμε πότε
ἀκριβῶς ἔλαβε τήν σημερινή της μορφή, πάντως βλέπουμε ὅτι εἶναι ἔργο ἑνός ποιητοῦ,
ὁ ὁποῖος ὅμως συνέθεσε τήν διήγηση βάσει μωσαϊκῶν παραδόσεων. Ἡ κατασκευή
τοῦ κεφαλαίου εἶναι τέτοια, ὥστε νά ἀναπτύσσει τήν ἰδέα ὅτι ὅλα τά πράγματα ἦρθαν
σέ ὕπαρξη μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Μέρα μέ τήν ἡμέρα, βῆμα πρός βῆμα προχωράει
τό ἔργο τῆς δημιουργίας καί τήν διήγησή του ὁ ποιητής κατακλείει μέ τίς φράσεις:
«Τελείωσε, λοιπόν, ἡ δημιουργία τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς καί ὁλόκληρης τῆς στρατιᾶς
κ.λπ.) καί πού ἐκθέτει ἀκριβῆ χρονολογικά καί στατιστικά στοιχεῖα. Ἐπειδή σ᾽ αὐτά τά τεμάχια δεσπόζουν τά ἱερατικά ἐνδιαφέροντα, τό σύνολο πού ἀποτελοῦν καλεῖται «Ἱερατική διήγηση» καί σημειώνεται σύντομα μέ τό γράμμα «Ρ». (The Book of Genesis, Introd. σ. IV). Περί τῆς «Ἱερατικῆς διήγησης»
ἤ «Ἱερατικῆς Πηγῆς» βλ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΣΤΟΥΠΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑΝ ΔΙΑΘΗΚΗΝ, σ. 197 ἑξ., ὅπου καί βιβλιογραφία. Ἐπίσης βλ. ὑπόμνημά μας στήν Γένεση (ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας, σελ. 347 ἑξ.).
4 Τό ὑπόμνημα The Jerome Biblical Commentary γράφει περί τῶν ἀρχικῶν κεφαλαίων τῆς Γένεσης:
Ἐπειδή, λοιπόν, τό ἀφηγηματικό ὑλικό χρονολογεῖται πρίν ἀπό τόν Ἰσραήλ, θά πρέπει νά προέρχεται
καί ἔξω ἀπό τό Ἰσραήλ. Ὁ πιό πιθανός τόπος προελεύσεως μπορεῖ νά εἶναι ἡ βόρειος Μεσοποταμία,
ἀπ᾽ ὅπου προῆλθαν οἱ πρόγονοι τοῦ Ἰσραήλ. Ἡ φιλολογική σύγκριση τῶν διηγήσεων τῆς Γένεσης μέ
παρόμοιες ἱστορίες τῆς Μεσοποταμίας στερεώνουν αὐτή τήν ὑπόθεση, ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει τήν
κατ᾽ εὐθεῖαν ἐξάρτηση τοῦ Ἰσραήλ ἀπό τούς εἰδωλολάτρες γείτονες στό περιεχόμενο αὐτῶν τῶν κεφαλαίων, πού ἔχει ἐπηρεαστεῖ ριζικά ἀπό τήν θεολογία τοῦ Ἰσραήλ. Ἄν καί τό πλαίσιο καί οἱ εἰκόνες
εἶναι κοινά μέ τίς μή ἰσραηλιτικές ἱστορίες, ὅμως εἶναι ἡ θεολογία πού δίνει τό πλῆρες νόημα σ᾽ αὐτές
τίς ἱστορίες, καί ἡ θεολογία εἶναι ἡ μοναδική τοῦ Ἰσραήλ.
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τους. Τήν ἕβδομη μέρα ὁ Θεός τέλειωσε τό ἔργο του πού ἔκανε· καί ἀναπαύτηκε τήν
ἕβδομη μέρα ἀπό ὅλα τά ἔργα πού ἔκανε» (Γεν. 2,1-2).5
Εἰδωλολατρικές πλάκες περί τῆς δημιουργίας
Στά νεώτερα σχετικῶς χρόνια ἀνακαλύφθηκε μιά ἔκθεση περί τῆς δημιουργίας
ὅμοια μέ αὐτή τοῦ πρώτου κεφαλαίου τῆς Γένεσης. Τόν 7ο αἰώνα π.Χ. ὁ βασιλιάς
τῆς Ἀσσυρίας Ἀσσουρμπανιπάλ (Assur-bani-pal) δημιούργησε στήν Νινευή μία τεράστια βιβλιοθήκη ἀπό πήλινες πλάκες. Οἱ πλάκες αὐτές ἀνακαλύφθηκαν καί ἀποκρυπτογραφήθηκαν, κατέληξαν δέ στό συμπέρασμα καί ἀπό ἄλλες σχετικές ἀνακαλύψεις
ὅτι τά πρωτότυπά τους φτάνουν τοὐλάχιστον περί τό 2200-1800 π.Χ. Οἱ πλάκες
πού μιλᾶνε γιά τήν δημιουργία εἶναι γεμάτες ἀπό πολυθεϊστικές ἰδέες καί ἀντιτίθενται
σ᾽ αὐτό δυνατά μέ τόν καθαρό μονοθεϊσμό τοῦ κεφ. 1 τῆς Γένεσης. Συμβαίνει ὅμως
ἡ διήγηση αὐτή τῆς Γένεσης περί τῆς δημιουργίας νά ἔχει μία πολύ μεγάλη ὁμοιότητα
μέ τήν γλώσσα τῶν παραπάνω πινάκων, πού δέν μπορεῖ νά εἶναι τυχαία.6
5. Μέ πόση τάξη εἶναι γραμμένη ἡ πρώτη διήγηση περί δημιουργίας (Γέν. 1,1–2,3) φαίνεται καί
ἀπό τήν κατά ζεύγη, ὡς πρός τήν ἔννοια, ἀναφορά τῶν δημιουργικῶν ἡμερῶν:
Τήν 1η καί 2η ἡμέρα ἔχουμε τήν διαίρεση (φωτός ἀπό τό σκότος καί νερῶν ἀπό νερά)
Τήν 3η καί 4η ἡμέρα ἔχουμε τήν ἄψυχη φύση (ἡ ξηρά γῆ καί τά φυτά, τά οὐράνια φωτεινά σώματα)
Τήν 5η καί 6η ἡμέρα ἔχουμε τήν ἔμψυχη κτίση (πτηνά καί ἰχθύες, ζῶα τῆς ξηρᾶς καί ἄνθρωπος)
Ὁ H Woods στό ἄρθρο του Hexateuch στό Hastings᾽ Dict. Bible, τόμ. ΙΙ, σ. 364β φέρει σέ σαφῆ ἀντίθεση
τίς δύο δοηγήσεις περί δημιουργίας καί λέει: «Ἄς παρατηρήσουμε τήν λίαν ἀξιοσημείωτη διαφορά στόν
ὅλο τόνο καί χαρακτήρα τῶν δύο διηγήσεων τῆς δημιουργίας. Γεν 1,1-2,4α καί 2,4β ἑξ. Ἡ πρώτη περιγράφει τήν δημιουργία ὅτι ἔγινε κατά μιά συστηματική τάξη, ὅτι ἔφθασε στό ἀποκορύφωμά της μέ τήν
δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου, πού δημιουργήθηκε ἄρσεν καί θῆλυ, ὅτι ὅλα ἔγιναν ἀπό τό μηδέν μέ τό πρόσταγμα
“Γενηθήτω” τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ. Κατά τήν δεύτερη ὅμως διήγηση, ὅλα τά ἄλλα πράγματα τά ἀνήκοντα στήν γῆ (τά οὐράνια σώματα δέν μνημονεύονται) ἔγιναν μετά τήν δημιουργία τοῦ πρώτου ἀνθρώπου,
γιά νά ἀναπληρώνουν τίς ἐλλείψεις του καί ἡ διήγηση τελειώνει μέ τήν δημιουργία τῆς γυναίκας». Περί
ἀντιθέσεως τῶν δυό διηγήσεων περί δημιουργίας μιλάει καί ὁ Driver λέγοντας ὅτι ἡ πρώτη διήγηση φέρει
σαφῆ σημάδια σπουδῆς καί συστηματοποίησης, ἐνῶ ἡ δεύτερη φαίνεται αὐθόρμητη καί σχετικά ἀρχέγονη
(Genesis, σ. 35).
6. Ὁ Ball, στό βιβλίο του Light from the East σ. 2, καθορίζει τήν ἀρχή τῶν πλακῶν περί τῆς δημιουργίας
στήν 3η χιλιετηρίδα π.Χ. Ὁ Sayse ὅμως εἰς Higher Criticism and Monuments σ. 62, νομίζει ὅτι οἱ πλάκες
αὐτές στήν παρούσα τους μορφή ἀνήκουν σέ μιά μετέπειτα ἐποχή. «Τό ἔργο», παρατηρεῖ, «ἀναπνέει τόσο
τέλεια τόν ἀέρα μιᾶς μετέπειτα φιλοσοφίας, πού ἔχει περιορίσει τίς θεότητες τῆς ἀρχαιότερης πίστης σέ
ἁπλές ἀφηρημένες ἔννοιες καί φυσικές δυνάμεις, ὥστε πολύ ἀμφιβάλλω ἄν θά πρέπει νά τό προσδιορίσω σέ
μιά παλαιότερη ἐπόχη ἤ στόν 7ο αἰώνα π.Χ.». Ὁ Gunkel στό ἔργο του Schöpfung und Chaos φρονεῖ ὀρθῶς
ὅτι οἱ Ἑβραῖοι διηγοῦντο προφορικά τήν διήγηση περί δημιουργίας πολύ προτοῦ καταγραφεῖ στό κεφ. 1
τῆς Γένεσης. Στά κύρια σημεῖα ὑπάρχουν συνταυτίσεις μεταξύ τῆς βαβυλωνιακῆς καί ἑβραϊκῆς ἱστορίας
περί τῆς δημιουργίας: (1) Καί οἱ δυό ἱστορίες τοποθετοῦν νερό καί σκοτάδι μόνο στήν ἀρχή τῶν πραγμάτων.
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Δεύτερη, ἡ καί ἀρχαιότερη διήγηση τῆς δημιουργίας
Ἄν ἡ πρώτη διήγηση περί τῆς δημιουργίας στό βιβλίο τῆς Γένεσης εἶναι θαυμαστή
γιά τά στοιχεῖα πού μᾶς καταθέτει, τήν τάξη καί τό ὕφος τῆς διήγησης, ἡ δεύτερη
διήγηση (πού θεωρεῖται καί ἀρχαιότερη ἀπό τήν πρώτη) δέν εἶναι λιγώτερο ἄξια. Γιά
τήν διήγησή μας αὐτή κάνει ἐντύπωση, ὅτι, ἐνῶ σ᾽ αὐτήν ἔχουμε μιά παιδική ἁπλότητα τῶν σκέψεων τοῦ συγγραφέως της γύρω ἀπό τήν προέλευση τοῦ κόσμου, ὅμως
ἔχουμε συγχρόνως καί σ᾽ αὐτήν καί μιά βαθειά ἰδέα γιά τήν σχέση τοῦ Θεοῦ καί τοῦ
ἀνθρώπου.
Ὁ συγγραφέας τῆς περικοπῆς Γεν. 2,4 ἑξ. περιγράφει τήν γῆ σάν στερεή καί ξηρή,
γιατί δέν εἶχε πέσει ἀκόμη καμμιά βροχή καί δέν ὑπῆρχε κανένας νά τήν καλλιεργήσει.
Ἔτσι, πρῶτα ἀνέβηκε ἀπό τήν γῆ ἕνας ἀτμός καί τήν πότιζε· ἔπειτα δημιουργήθηκε
ὁ ἄνθρωπος ἀπό τό χῶμα τῆς γῆς καί φυτεύθηκε ἕνας παράδεισος στήν Ἐδέμ γιά
κατοικία του. Ἀπό αὐτό τό γοητευτικό μέρος ἔβγαινε ἕνα μεγάλο ποτάμι, ἀπό τό
ὁποῖο προέρχονταν τά τέσσερα μεγάλα ποτάμια τοῦ κόσμου. Στόν παράδεισο τῆς
Ἐδέμ βρισκόταν τό δέντρο τῆς γνώσης τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ καί τό δέντρο τῆς
ζωῆς. Ὁ ἄνθρωπος ἦταν μόνος, γιατί τά ζῶα δέν μποροῦσαν, δέν ἦταν κατάλληλα νά
εἶναι βοηθοί του ὅμοιοι μέ αὐτόν. Ἔτσι ὁ Θεός ἐπέβαλε στόν ἄνθρωπο ἕνα βαθύ ὕπνο
(2) Καί οἱ δυό προσωποποιοῦν τό χάος μέ τό ἴδιο ὄνομα Tehom = Tiamat. (3) Καί στίς δύο ἱστορίες ἡ ἐμφάνιση τοῦ φωτός εἶναι ἡ ἀρχή μιᾶς νέας τάξης. (4) Καί στίς δύο ἡ δημιουργία τοῦ οὐρανοῦ πραγματοποιεῖται
μέ τήν διαίρεση τῶν ὑδάτων, τοῦ πρωταρχικοῦ κατακλυσμοῦ, στά ὕδατα πού εἶναι ἐπάνω καί στά ὕδατα
πού εἶναι κάτω ἀπό τό στερέωμα. (5) Οἱ ἕξι δημιουργικές πράξεις εἶναι ἴδιες καί σχεδόν στήν ἴδια τάξη. Ὁ
Driver, Genesis σ. 27, λέει: «Οἱ ἐπιγραφές πού διατηρήθηκαν σ᾽ αὐτές τίς πλάκες... σχηματίζουν πραγματικά ἕνα εἶδος ἐπικοῦ ποιήματος καί στό ὁποῖο διακηρύσσεται πῶς, μετά ἀπό ἕναν δυνατό ἀγώνα, κατεβλήθησαν οἱ δυνάμεις τοῦ χάους καί τοῦ σκότους καί δημιουργήθηκε ὁ κόσμος τοῦ φωτός καί τῆς τάξης».
Γιά τόν ἀγώνα μεταξύ τοῦ Γιαχβέ καί Tehom, Leviathan καί Rahab, πού προσωποποιοῦν τίς δυνάμεις
τοῦ Χάους, βλ. Oesterley, The Evolution of the Messianic Idea καί Zimmern, Babylonian and Hebrew Genesis.
Ἐπίσης βλ. G. F. Hasel, “The Significance of the Cosmology in Gen 1 in Relation to Ancient Near Eastern
Parallels,” Andrews University Seminary Studies 10 (1972) 1-20. Τοῦ ἰδίου, “The Polemic Nature of the Genesis
Cosmology,” Evangelical Quarterly 46 (1974) 81-102. J. O’Brien and W. Major, In the Beginning: Creation

Myths from Ancient Mesopotamia, Israel and Greece, Chico: Scholars Press, 1982. Rapaport I., The Babylo-

nian Poem “Enuma Elish” and Genesis Chapter One, Melbourne, 1979. Βλ. καί βιβλιογραφία στήν εἰσαγωγή

τοῦ ὑπομνήματος στήν Γένεση τοῦ J. G. Wenham, εἰς Word Biblical Commentary.
Ἡ ἀνωτερότητα τῆς ἑβραϊκῆς διήγησης περί δημιουργίας κεῖται (1) στήν ἀπουσία τῶν μυθολογικῶν
λεπτομερειῶν· (2) στόν τονισμό ὅτι ὁ Θεός ὑπῆρχε πρίν ἀπό ὅλα τά πράγματα καί δέν ἦρθε σέ ὕπαρξη
(ὅπως οἱ θεοί τοῦ βαβυλωνιακοῦ μύθου) γιά νά δώσει τάξη καί ἁρμονία στήν ὕλη καί (3) στήν σαφῆ
ἔννοια ὅτι ὁ Θεός εἶναι πάνω ἀπό ὅλα καί διάφορος ἀπό τά δημιουργηθέντα πράγματα.
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καί ἔγινε ἡ γυναίκα ἀπό τό πλευρό του. Τό φίδι, τό πιό πανοῦργο ἀπό ὅλα τά ζῶα,
ἔπεισε τήν γυναίκα νά φάει ἀπό τό ἀπαγορευμένο δέντρο τῆς γνώσης τοῦ καλοῦ καί
τοῦ κακοῦ. Ἔπειτα αὐτή ἔπεισε καί τόν ἄνδρα της νά φάει καί ἔτσι διώχθηκαν καί
οἱ δυό ἀπό τόν παράδεισο τῆς Ἐδέμ, γιά νά καλλιεργοῦν τήν γῆ, ἡ ὁποία γιά τήν
πτώση τους ἔλαβε κατάρα. Δέν στερήθηκε ὅμως ὁ ἄνθρωπος κάθε ἐλπίδα σωτηρίας·
γιατί τοῦ δόθηκε μία διαβεβαίωση ὅτι τό σπέρμα τῆς γυναίκας θά συντρίψει τό κεφάλι
τοῦ φιδιοῦ.
Σέ ὅλη αὐτή τήν διήγηση ὁ Δημιουργός ὅλων καλεῖται «Γιαχβέ-Ἐλωχίμ», ἐνῶ
στό πρῶτο κεφάλαιο ὁ Θεός καλεῖται μόνο «Ἐλωχίμ». Αὐτό μᾶς βοηθεῖ στό νά διακρίνουμε τίς δύο διηγήσεις καί αὐτή πάλι ἡ ἐναλλαγή τῶν θείων ὀνομάτων δίνει ἐπιχείρημα στήν θεωρία ὅτι τό βιβλίο τῆς Γένεσης εἶναι συνθετικό ἔργο.7
Τό 1882 ἀνακαλύφθηκε ἕνας μικρός πίνακας ἀπό πηλό (terra-cotta) γραμμένος στήν
σουμερική γλώσσα, τήν πρώτη γλώσσα τῆς Sumer (Shinar) ἤ τῆς Νότιας Βαβυλωνίας,
μέ μιά μετάφραση στήν σημιτική βαβυλωνιακή γλώσσα. Ὁ πίνακας αὐτός περιέχει
ἕνα μικρό ὕμνο γραμμένο πιθανόν γιά λειτουργική χρήση· οἱ λέξεις τοῦ ὕμνου αὐτοῦ
μᾶς ὑπενθυμίζουν ἐκφράσεις τῆς δεύτερης βιβλικῆς διήγησης περί τῆς δημιουργίας.8
Σχεδόν ὅλες οἱ παραδόσεις γιά τόν πρωτόγονο κόσμο πού διατηρήθηκαν στούς Ἑβραίους ἔχουν τίς ὅμοιές τους στήν ἀρχαία Βαβυλωνία. Ἔτσι ὁ κῆπος τῆς Ἐδέμ παριστάνεται στούς Σουμερίους μέ τήν λέξη edin, ἡ πεδιάδα. Τό δέντρο τῆς ζωῆς ὑπενθυμίζεται
ἀπό τό ἱερό δέντρο κοντά στήν Eridu, τήν πιό ἀρχαία πόλη μέ τόν πιό ἀρχαῖο ναό σ᾽
αὐτό τό μέρος τοῦ κόσμου. Τά δέντρα ἀπεικονίζονται νά φρουροῦνται ἀπό πτερωτά ζῶα,
ὅπως εἶναι τά Χερουβίμ τῆς Γραφῆς, τά ὁποῖα «φύλατταν τόν δρόμο τοῦ ξύλου τῆς
ζωῆς» (Γεν. 3,24). Ἔχει ἀνακαλυφθεῖ ἕνας ὕμνος, ὁ ὁποῖος, ἄν μεταφράζεται σωστά,
7. Ἡ χρήση τῶν θείων ὀνομάτων στήν Γένεση ἔδωσε τήν ἔνδειξη στόν Γάλλο ἰατρό Astruc γιά τήν
θεωρία τῶν πηγῶν. Οἱ ἀπόψεις του καταγράφηκαν στήν ἐργασία του, Conjectures sur les memoires originaux, dont il paroit que Moyse s’ est servi pour composer le livre de la Genése, Brussels, 1753. Bennett,
Biblical Introduction, σ. 20.
Ἡ προφορά «Γιεχωβά» (Jehovah) δέν ἐχρησιμοποιεῖτο γιά νά σημάνει τό θεῖο ὄνομα μέχρι τό 1520
π.Χ. Πιθανῶς τό ὄνομα προφερόταν «Γιαχβέ» (Jahveh). Τό τετραγράμματο JHVH.
Ἀνακαλύφθηκε ὅτι ἡ χρήση τοῦ ὀνόματος χρονολογεῖται ἀπό τήν περίοδο τοῦ Hammurabi (περίπου
2600 π.Χ.). Δέν εἶναι βέβαιο ὅμως ὅτι τό θεῖο ὄνομα ἦταν γνωστό στούς Βαβυλωνίους.
Στήν Γέν. 2,4 ἑξ. βρίσκουμε ἕνα συνδυασμό τῶν δύο ὀνομάτων «Γιαχβέ-Ἐλωχίμ», πού δέν βρίσκεται
ἀλλοῦ στήν Πεντάτευχο, παρά μόνο εἰς Ἐξ. 9,30. Ὁ συνδυασμός αὐτός τῶν δύο ὀνομάτων ὀφείλεται
πιθανόν στόν τελευταῖο ἐκδότη.
8. Ὁ πίνακας αὐτός ἀνακαλύφθηκε ἀπό τόν Rassan εἰς Sippara καί ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀναφέρει τήν
ἀνέγερση τῶν ἱερῶν πόλεων καί τῶν ναῶν τους. Ἡ δεύτερη γραμμή τοῦ πίνακα μᾶς ὑπενθυμίζει τόν
στίχ. Γεν. 2,5. «Κανένα καλάμι δέν εἶχε βγεῖ, κανένα δέντρο δέν εἶχε δημιουργηθεῖ». Σέ ἄλλα ἐδάφια
τοῦ ὕμνου ὑπάρχει ἠχώ τοῦ κεφ. 1 τῆς Γένεσης. Βλ. Ball, Light from the East, σ. 18.
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ἀναφέρεται στήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου, λόγω τῆς βρώσεως τοῦ ἀπαγορευμένου καρποῦ.
Ἐπίσης, μποροῦμε νά διακρίνουμε ὑπαινιγμούς γιά τήν γυναίκα ὅτι ἔγινε ἀπό τήν πλευρά
τοῦ ἄνδρα. Ἀλλά, καί ἄν θεωρήσουμε ὡς ἀβέβαιες μερικές ὑποτιθέμενες ταυτίσεις, ὑπάρχουν ἄλλες πολλές ὁμοιότητες τῶν παραδόσεων τῆς ἀρχαίας Βαβυλωνίας μέ τά γραφόμενα στά πρῶτα τρία κεφάλαια τῆς Γένεσης καί δέν μπορεῖ νά εἶναι τυχαῖες οἱ
ταυτίσεις αὐτές.9

9. Τά ἱερά δέντρα εἶναι συνήθη στήν βαβυλωνιακή λογοτεχνία. Τό φίδι εἶναι σύμβολο τοῦ κακοῦ. Ἡ
τρίτη πλάκα γιά τήν δημιουργία περιέχει μιά περικοπή σχετική μέ τήν ἁμαρτία τῆς βρώσεως τοῦ ἀπαγορευμένου καρποῦ. Ὑπάρχει ἐπίσης ἕνα λόγιο κατά τῶν δαιμόνων, γιά τούς ὁποίους λέγεται ὅτι «πῆραν
τήν γυναίκα ἀπό τόν μηρό τοῦ ἄνδρα». Αὐτό τό λόγιο ἔχει ἐξηγηθεῖ, ὅτι, «τόση εἶναι ἡ δύναμη τῶν δαιμόνων, ὥστε αὐτοί μπορεῖ νά δελεάσουν καί νά ἀποσπάσουν τήν γυναίκα ἀπό τήν πλευρά τοῦ συζύγου
της». Ὑπάρχουν μέν συνταυτίσεις τῶν παλαιῶν βαβυλωνιακῶν παραδόσεων μέ τίς διηγήσεις τῆς Βίβλου
γιά τόν ἀρχέγονο κόσμο, ἀλλά χρειάζεται προσοχή, γιατί οἱ ἑρμηνεῖες εἶναι διαφορετικές. Βλ. Sayce, Higher Criticism and the Monuments, σ. 101. Hastings’ Dict. of Bible, Arts. Eve and Fall. καί λοιπή βιβλιογραφία παραπομπῆς 6.
Σχετικά μέ τίς πολυάριθμες προσπάθειες γιά τήν τοποθέτηση τοῦ Παραδείσου ἤ τίς προσπάθειες
γιά νά δειχθεῖ ὅτι ἡ βιβλική ἰδέα γιά τόν κῆπο τῆς Ἐδέμ καί τήν πτώση προσαρμόζεται μέ τίς βαβυλωνιακές διηγήσεις γιά τόν Παράδεισο, ὅπως τό βλέπουμε στήν ἐργασία τοῦ Frederic Delitzsch Wo lag
das Paradies?, ὁ Dillmann (Genesis, σ. 110) παρατηρεῖ: «Κάθε ἀκριβές ἀντίστοιχο πρός τόν βιβλικό
παράδεισο δέν εἶναι, μέχρι αὐτόν τόν χρόνο, ἀποδείξιμο μεταξύ κανενός ἄλλου λαοῦ». Ὡς πρός τήν πολυσυζητημένη σφραγίδα – βαβυλωνιακό κύλινδρο, κατά τόν ὁποῖο δυό καλά ἐνδεδυμένες μορφές, ἡ μιά
μέ δυό κέρατα στό κεφάλι, ἡ δέ ἄλλη μέ ἕνα φίδι στεκόμενο ἀκριβῶς πίσω ἀπό αὐτή, καθήμενες καί οἱ
δυό ἔναντι τοῦ δένδρου τῆς ζωῆς, ἐνῶ κάθε μιά ξαπλώνει τό χέρι της σ᾽ αὐτό, φαίνεται νά σχετίζεται
μέ τήν ἱστορία τῆς πτώσης, ἔχει ὅμως καί τήν φαντασία τῶν δημιουργῶν της.
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ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
(Πανεπιστημιακές παραδόσεις)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
(Συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

Ἑβραϊκή ἀντίληψη γιά τό σύμπαν
Οἱ παλαιοί Ἑβραῖοι τόν κόσμο αὐτόν φαντάζονταν πιθανόν σάν ἕνα ὄρος πού ξεπήδησε ἀπό τήν ἄβυσσο τῶν ὑδάτων, τά ὁποῖα τόν περιβάλλουν καί ἀποτελοῦν τήν βάση
του. Ἡ θάλασσα, Tehom, ὅπως ὀνομαζόταν, ἀσκοῦσε μιά φοβερή γοητεία στήν σκέψη
τοῦ Ἰσραηλίτου. Μερικές φορές τήν ἀντιλαμβάνονταν ὡς ἕνα δυνατό φίδι τυλιγμένο
γύρω ἀπό τόν κόσμο καί τήν ὀνόμαζαν Rahab/Leviathan. Πάνω ἀπό τό στερέωμα –
γιά τόν οὐρανό οἱ Ἑβραῖοι πίστευαν ὅτι εἶναι στέρεος («δυνατός ὡς ἕνα χυτόν κάτοπτρον» Ἰώβ 37,18) – ἦταν τά ἄνω ὕδατα, τά ὁποῖα θά χύνονταν στήν γῆ, ἄν ἄνοιγαν
οἱ «καταρράκτες τοῦ οὐρανοῦ» (Γεν. 7,11). Τόν ἥλιο φαντάζονταν σάν ἕνα γίγαντα
πού ἔτρεχε τήν καθημερινή τροχιά του στήν ἔκταση τοῦ οὐρανοῦ (Ψαλμ. 18,5: «Αὐτός
ὡς νυμφίος ἐκπορευόμενος ἐκ παστοῦ αὐτοῦ, ἀγαλλιάσεται ὡς γίγας δραμεῖν ὁδόν
αὐτοῦ») καί τήν σελήνη καί τά ἀστέρια νά χρησιμεύουν γιά νά σημειώνουν τίς ἐποχές
καί τίς θρησκευτικές ἑορτές (Γεν. 1,14: «Καί ἔστωσαν εἰς σημεῖα καί εἰς καιρούς
καί εἰς ἡμέρας καί εἰς ἐνιαυτούς»). Πάνω ἀπό τά ἄνω ὕδατα, στόν «κατακλυσμό»
αὐτόν, ἔχει τό θρόνο του ὁ Θεός («ὁ στεγάζων ἐν ὕδασι τά ὑπερῷα αὐτοῦ», Ψαλμ.
103,3), ὁ ὁποῖος περιβάλλεται ἀπό τίς οὐράνιες δυνάμεις, πού τόν ὑπηρετοῦν (Ἰώβ
1,6: «Ἰδού ἦλθον οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ παραστῆναι ἐνώπιον τοῦ Κυρίου».)
Ἡ ὄψη αὐτή τοῦ σύμπαντος ἀπό τούς Ἑβραίους δέν διαφέρει πολύ ἀπό τίς θεωρίες
ἄλλων ἐθνῶν τῆς ἀρχαιότητας γιά τό σύμπαν. Οἱ Βαβυλώνιοι μερικές φορές τήν μυστηριώδη θάλασσα τήν φαντάζονταν καί αὐτοί σάν ἕνα φίδι, πού ἐκαλεῖτο Tiamat, ἕνα
ὄνομα ταυτόσημο σχεδόν μέ τό ἑβραϊκό Tehom. Ἡ γῆ θεωρεῖται καί σ᾽ αὐτούς σάν
ἕνα ὄρος, πού βγῆκε ἀπό τήν θάλασσα, ἡ ὁποία τήν περιβάλλει. Οἱ χάρτες πού ἀνακαλύφθηκαν ἐκθέτουν λαϊκές ἰδέες σχετικά μέ τήν γεωγραφία, σάν καί τίς περιγραφές
γιά τήν θέση τοῦ κήπου τῆς Ἐδέμ στήν Γένεση.10
10. Ὁ Ἰώσηπος (Ἀρχαιολογία, Ι, 1.3) λέει ὅτι ὁ ποταμός πού πήγαζε ἀπό τήν Ἐδέμ κύκλωνε ὅλη
τήν γῆ, ὅπως πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι γιά τά ὕδατα τοῦ Ὠκεανοῦ, καί ὅτι οἱ τέσσερις ποταμοί ἦταν ὁ Εὐφρά29

Διπλῆ ἱστορία περί τοῦ κατακλυσμοῦ
Ὅταν ἀπό τήν διήγηση περί τῆς δημιουργίας περάσουμε στήν διήγηση περί τοῦ
κατακλυσμοῦ βρίσκουμε καί ἐδῶ τήν ἴδια ἀναλογία καί στούς Βαβυλωνίους. Κατά
τήν βιβλική μας διήγηση, τήν διήγηση τῆς Γένεσης: Ὅσο πολλαπλασιάζονται οἱ
ἄνθρωποι, τόσο γίνονται καί περισσότερο ἁμαρτωλοί. Οἱ «υἱοί τοῦ Θεοῦ» (elohim)
βλέποντες ὅτι οἱ «θυγατέρες τῶν ἀνθρώπων» εἶναι ὡραῖες, τίς πῆραν γιά γυναῖκες
τους καί γεννήθηκε ἀπ᾽ αὐτούς μία φημισμένη φυλή ἀνθρώπων, πού ἔχουν τήν τόλμη
νά ἀψηφίσουν τόν Θεό (Γεν. 6,1 ἑξ.). Τελικά ἡ κακία τῶν ἀνθρώπων γίνεται τόσο μεγάλη, πού ὁ Γιαχβέ ἀποφασίζει νά καταστρέψει τόν κόσμο. Ἕνας εὐσεβής ἄνθρωπος,
ὁ Νῶε, βρίσκει χάρη ἐνώπιον τοῦ Γιαχβέ. Διατάχθηκε νά πάρει τά καθαρά ζῶα ἀνά
ἑπτά καί τά ἄλλα κατά ζεύγη καί νά εἰσέλθει στήν κιβωτό μέ τήν γυναίκα του, τούς
υἱούς του καί τίς γυναῖκες τους. Ὁ Γιαχβέ ἔκλεισε τήν θύρα τῆς κιβωτοῦ καί ξέσπασε
ἕνας κατακλυσμός, πού διήρκεσε σαράντα ἡμέρες. Στό τέλος αὐτοῦ ὁ Νῶε ἄφησε νά
φύγει ἀπό τήν κιβωτό ἕνας κόρακας καί μία περιστερά· ἡ περιστερά ἐπέστρεψε καί
μετά ἑπτά ἡμέρες ὁ Νῶε τήν ἔστειλε πάλι ἀπό τήν κιβωτό καί αὐτή ἐπέστρεψε τώρα
μέ ἕνα κλάδο ἐλιᾶς στό ράμφος της. Πάλι, μετά ἑπτά ἡμέρες, ὁ Νῶε ξανάστειλε τήν
περιστερά, ἀλλά αὐτή τήν φορά δέν ξαναγύρισε πιά στήν κιβωτό. Ὁ Νῶε ἔπειτα σήκωσε τήν στέγη τῆς κιβωτοῦ καί εἶδε ὅτι τό ἔδαφος ἦταν ξηρό. Τότε αὐτός καί ἡ
οἰκογένειά του βγῆκαν ἔξω ἀπό τήν κιβωτό καί πρόσφεραν θυσία. Ὁ Γιαχβέ «ὠσφράνθηκε ὀσμή εὐωδίας» καί εἶπε στήν καρδιά του: «Δέν θά καταραστῶ πιά τήν γῆ ἐξ
αἰτίας τοῦ ἀνθρώπου, γιατί ὁ λογισμός του εἶναι συνέχεια κακός ἀπό τήν νηπιότητά
του» (Γεν. 6,1-7. 7,1-4. 7-10. 17. 22. 23. 8,6-12. 13β. 20-22 γιαχβική πηγή).
Τά παράλληλα στήν βαβυλωνιακή ἱστορία περί τοῦ κατακλυσμοῦ μέ τά προαναφερθέντα εἶναι κτυπητά. Κατά τήν βαβυλωνιακή λοιπόν διήγηση: Οἱ θεοί προσβλήθηκαν
ἀπό τίς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων τῆς πόλης Shurippak. Ἕνας εὐσεβής ἄνθρωπος ὀνομαζόμενος Hasisadra (ἑλλην. Ξίσουθρος) διατάχθηκε νά κάνει ἕνα σκάφος καί νά βάλει
σ᾽ αὐτό τούς φίλους του, τούς θησαυρούς του καί τά ζῶα. Ὁ κατακλυσμός ἦλθε «σάν
ἔφοδος πολέμου» πάνω στούς ἀνθρώπους καί, ὅταν ὑποχώρησε, τό σκάφος σταμάτησε
της, ὁ Τίγρης, Ὁ Γάγγης καί ὁ Νεῖλος. Ἡ πίστη ὅτι αὐτοί οἱ τέσσερις ποταμοί πηγάζουν ἀπό ἕνα μέρος
τοῦ κόσμου δείχνει τίς ἀσαφεῖς ἰδέες τῆς γεωγραφίας. Ὁ Sayce (Higher Crit. κ.λπ. σ. 104) λέει ὅτι μέ
τόν «ποταμό» νοεῖται ὁ Περσικός κόλπος καί ὅτι ὁ Τίγρης καί ὁ Εὐφράτης εἰσέρχονται σ᾽ αὐτόν ἀπό
διάφορα κανάλια. Ὁ Ball (Light from the East σ.32) δίνει ἕνα χάρτη τοῦ κόσμου μέ τήν Βαβυλώνα καί
τόν Εὐφράτη καί μέ σημειούμενες λίγες πόλεις προμηθεύοντας, ὅπως λέει, «μιά πολύ καλή ἐξεικόνιση
τῆς τότε γεωγραφικῆς γνώσης». Βλ. ἐπίσης Görg M., “Wo lag das Paradies?” Biblische Notizen 2 (1977)
23-32. Speiser E. A., “The Rivers of Paradise,” In Oriental and Biblical Studies, 23-34.
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στό «ὄρος τῆς χώρας τῆς Nizir». Μιά περιστερά, ἕνα χελιδόνι καί ἕνας κόρακας στάλθηκαν ἀπό τό σκάφος. Ὅταν σταμάτησε ὁ κατακλυσμός, ὁ Hasisadra καί ἡ συνοδία
του πρόσφεραν θυσία καί ἡ ὀσμή τῆς θυσίας εὐχαρίστησε τούς θεούς. Ὁ θεός Bel ὑποσχέθηκε ὅτι δέν θά καταστρέψει πιά τήν ἀνθρωπότητα ἄλλος κατακλυσμός.11
Ἡ μετέπειτα ἑβραϊκή διήγηση περί τοῦ κατακλυσμοῦ (Ἱερατική παράδοση)
Ὅταν στρεφόμαστε στήν δεύτερη διήγηση τῆς Βίβλου περί τοῦ κατακλυσμοῦ, ἡ
ὁποία, ἀναμφίβολα, εἶναι μιά συνέχεια τῆς ἱστορίας τῆς δημιουργίας τοῦ κεφ. 1 τῆς
Γένεσης, βρίσκουμε μιά λεπτομερῆ ἀφήγηση τῆς οἰκοδομῆς τῆς Κιβωτοῦ καί τῶν
διαστάσεών της. Δίνεται ὑπόσχεση μιᾶς διαθήκης· ὁ Νῶε διατάσσεται νά λάβει δυό
ἀπό κάθε εἶδος ζώων (δέν γίνεται διάκριση μεταξύ καθαροῦ καί ἀκαθάρτου) καί νά
φροντίσει γιά τροφή. Ἀναφέρεται ἡ ἡλικία του καθώς ἐπίσης καί ἡ ἀκριβής ἡμέρα τοῦ
μήνα κατά τήν ὁποία ἄρχισε ὁ κατακλυσμός, ὅπως καί ὅτι ὁ κατακλυσμός διήρκεσε
ἕνα χρόνο. Ἡ αἰτία τοῦ κατακλυσμοῦ λέγεται ὅτι ἦταν τό ἄνοιγμα τῶν «καταρρακτῶν
τοῦ οὐρανοῦ» καί ἡ «διάρρηξη τῶν πηγῶν τῆς ἀβύσσου». Ἀναφέρεται ἡ χρονολογία
γιά τήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία ξηράθηκαν τά νερά καί δηλώνεται τό ὕψος τῶν ὑδάτων.
Στόν Νῶε δίνεται μιά διαθήκη καί στήν νεφέλη τέθηκε τό τόξο, σάν ἕνα σημεῖο ὅτι
δέν θά ξαναγίνει πιά ἕνας τέτοιος κατακλυσμός (μέρη τῶν κεφ. 6-9 τῆς Γένεσης μή
ἀποδιδόμενα στήν γιαχβική πηγή, βλ. τό ὑπόμνημα THE JEROME BIBLICAL COMMENTARY σ. 15-17).
11. Βλ. Ὑπόμνημά μας στήν Γένεση (ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, Ἔκδοσις Ἀποστολικῆς Διακονίας), Ἀθῆναι 2004, σελ. 404 ἑξ. Τρεῖς Διηγήσεις περί τοῦ κατακλυσμοῦ ἔχουν ἀνακαλυφθεῖ,
ἐκτός ἀπό τήν ἱστορία πού διασώζεται ἀπό τόν ἱστορικό Βηρωσσό. Ἡ πιό σπουδαία εἶναι ἡ βαβυλωνιακή
ἱστορία περί τοῦ κατακλυσμοῦ ἀναφερομένη στόν ἥρωα Gilgamesh διά τοῦ προγόνου του Ξίσουθρου (Hasisadra), ἀνακαλυφθεῖσα ἀπό τόν G. Smith τό 1872 στήν βιβλιοθήκη τοῦ Asshur-bani-pal στό Kouyunjik.
Ἡ ἐπίσκεψη στόν Ξίσουθρο εἶναι τό ἑνδέκατο κατόρθωμα τοῦ Gilgamesh καί καταγράφεται στόν μήνα
ὅταν ὁ ἥλιος εἶναι στόν Ὑδροχόο. Γιά τήν δημιουργία καί τόν κατακλυσμό στήν βαβυλωνιακή μυθολογία
βλ. L. W. King, Babylonian Religion, κεφ. III καί IV. Ὁ Driver εἰς Genesis σ. 101 ἑξ. λέει: «Οἱ κύριες
χῶρες στίς ὁποῖες βρίσκονται αὐτές οἱ ἱστορίες περί τοῦ κατακλυσμοῦ εἶναι: Ἑλλάδα (κατακλυσμός
τοῦ Δευκαλίωνα), Λιθουανία, Αὐστραλία, Χαβάη, Cashmir, Θιβέτ, Kamschata, διάφορα μέρη τῆς Ἰνδίας
καί Ἀμερικῆς (ὅπου εἶναι πολυάριθμες τέτοιες ἱστορίες)». Ἱστορίες περί τοῦ κατακλυσμοῦ δέν ὑπάρχουν
στήν Αἴγυπτο, τήν Κίνα καί Ἰαπωνία καί «ἀπουσιάζουν πάλι καί ἀπό ἄλλα μέρη τῆς Ἀφρικῆς (ἐκτός
ἀπό μέρη πού ἔχουν χριστιανική ἐπίδραση)». Γιά τό τελευταῖο βλ. Hollis, The Masai, ἰδιαίτερα τόν Πρόλογο, σ. ΧΙΙΙ. Γιά διηγήσεις περί τοῦ κατακλυσμοῦ βλ. Dillmann, Genesis, σ. 254 ἑξ. καί γιά τόν κατακλυσμό γενικά ἀπό ἑρμηνευτική βιβλική ἔποψη βλ. The Interpreter’s Dictionary of the Bible, Vol. 2, σ.
278 ἑξ. Βλ. ἐπίσης W. L. Moran, “Atrahasis: The Babylonian Story of the Flood,” Biblica 52 (1971) 51-61.

Frymer-Kensky T., “The Atrahasis Epic and Its Significance for Our Understanding of Gen. 1-9,” Biblical Archaeologist 40 (1977) 147-155.
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Πολύ ἀξιωσημείωτες εἶναι οἱ συμπτώσεις πού ὑπάρχουν μέ τίς χαλδαϊκές διηγήσεις,
μέ τήν κύρια διαφορά ὅτι ἡ Κιβωτός σ᾽ αὐτές περιγράφεται σάν ἕνα πλοῖο, ὄχι μή φυσικό
γιά ἕνα λαό συνηθισμένο σέ ναυπηγεῖα.12

Ἡ εὑρεθεῖσα πλάκα τοῦ κατακλυσμοῦ ἀπό τό ἔπος τοῦ Γκίλγκαμες

12. Οἱ διαστάσεις τοῦ πλοίου τοῦ Ξίσουθρου δίνονται στό ἔπος τοῦ Gilgamesh. Ὁ Budde νομίζει ὅτι
ἡ περιγραφή τῆς κιβωτοῦ ἀνήκει στήν J2 καί ὄχι στήν Ρ, στήν ὁποία τήν προσδιορίζουν πολλοί κριτικοί.
Βλ. Encyclopoedia Biblica, ἄρθρο Deluge, σ. 10.
Οἱ χρονολογίες στήν ἱερατική διήγηση (Ρ) εἶναι ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρουσες. Ὁ κατακλυσμός (Γέν. 7,11)
ἀρχίζει τήν 17η ἡμέρα τοῦ δευτέρου μήνα· τά νερά αὐξάνονται γιά 150 ἡμέρες (7,24)· ἡ κιβωτός βρίσκεται
στήν ξηρά τήν 17η μέρα τοῦ ἕβδομου μήνα (8,4)· τήν 1η τοῦ δέκατου μήνα φαίνονται οἱ κορυφές τῶν
ὀρέων (8,5)· τήν 1η τοῦ πρώτου μήνα τοῦ ἑπόμενου ἔτους ἐξαφανίστηκε ὁ κατακλυσμός (8,3)· τήν 27η
τοῦ δευτέρου μηνός στέγνωσε ἡ γῆ (8,14). Ἔτσι ὁ κατακλυσμός διήρκεσε ἕνα χρόνο καί 11 ἡμέρες, ἤ
ὑπολογιζομένου μέ τούς σεληνιακούς μῆνες, 354+11 ἡμέρες, δηλ. 365 ἡμέρες, ἕνα ἡλιακό ἔτος.
Κατά τήν γιαχβική διήγηση (J) τά νερά αὐξάνουν γιά σαράντα ἡμέρες καί ἐξαφανίζονται (8,8.10.12)
μετά 21 ἡμέρες. Ἡ διάρκεια τοῦ κατακλυσμοῦ εἶναι λοιπόν 61 ἡμέρες. Κάθε μιά ἀπό τίς δυό αὐτές
διηγήσεις εἶναι πλήρης καθ᾽ ἑαυτήν. Περί τῶν πηγῶν τῆς βιβλικῆς ἱστορίας γιά τόν κατακλυσμό βλ.
The Interpreter’s Dictionary of the Bible σ. 279.
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