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1. Ἡ Δημιουργία (Γεν. κ. 1-2)
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

1. Ἡ νέα σειρά τῶν κηρυγμάτων μας, ἀδελφοί χριστιανοί, θά εἶναι ἀπό τά βιβλία τῆς
Ἁγίας Γραφῆς. Θά διακόπτουμε κάποιες φορές τήν σειρά αὐτή, γιατί παρεμβάλλονται
ἔκτακτα θέματα, ἀλλά ὡς σταθερή σειρά θά ἔχουμε τήν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Ἀρχίζω, λοιπόν, στό σημερινό μου κήρυγμα μέ τήν Γένεση, τό πρῶτο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Καί τό κάνω αὐτό, ἐπειδή διερχόμεθα τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή,
κατά τήν ὁποία παλαιά γινόταν ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη ἡ ἐντατική Κατήχηση τῶν πορευομένων πρός τό βάπτισμα, πού γινόταν τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα.
2. Ἡ Γένεση, ἀδελφοί χριστιανοί, εἶναι τό πρῶτο βιβλίο στήν σειρά τοῦ Κανόνος τῶν
βιβλίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἔχει πενήντα κεφάλαια τό βιβλίο αὐτό. Χωρίζεται δέ
τό βιβλίο σέ δύο μέρη. Τό πρῶτο μέρος τό ἀποτελοῦν τά ἕντεκα πρῶτα κεφάλαια καί
τό δεύτερο μέρος τό ἀποτελοῦν τά ὑπόλοιπα κεφάλαια. Πολύ σημαντικό γιά ὅλη τήν
θεολογία μας εἶναι τό πρῶτο μέρος, τά πρῶτα ἕντεκα κεφάλαια, γιατί περιέχουν τήν
προϊστορία τῆς ἀνθρωπότητας ὁλοκλήρου, ἐνῶ ἀπό τό δεύτερο μέρος ἀρχίζει ἡ ἱστορία
τοῦ Ἰσραήλ, πού ὁ Θεός ἐδιάλεξε γιά νά ἐργαστεῖ ἀπό τό ἔθνος αὐτό τήν σωτηρία ὅλων
τῶν ἐθνῶν.
Τό πρῶτο, λοιπόν, μέρος τοῦ βιβλίου τῆς Γένεσης ὁμιλεῖ γιά τήν δημιουργία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου (κ. 1-2). Ὅλη ἡ φύση, ὅλα τά ὄντα πού μᾶς περιβάλλουν, πού
τά λέμε μέ μιά λέξη «κόσμο», γιατί εἶναι κόσμημα, ὅλα αὐτά δέν ἔγιναν μόνα τους, ἀλλά
εἶναι δημιουργία τοῦ παντοδυνάμου Θεοῦ. Μέ τήν δημιουργία τοῦ κόσμου λοιπόν ἀρχίζει ἡ Γένεση, γι᾽ αὐτό καί καλεῖται ἔτσι τό βιβλίο αὐτό. Γιατί «Γένεση» σημαίνει «δημιουργία». Ὁ Θεός εἶναι ὁ «ποιητής οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων»,
ὅπως τό ὁμολογοῦμε στό «Πιστεύω» μας. Πρέπει δέ νά γνωριζουμε, ὅπως τό λέγουν οἱ
ἅγιοι Πατέρες, ὅτι γιά τήν δημιουργία τοῦ κόσμου συμμετεῖχαν καί τά Τρία Πρόσωπα
τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. «Ὁ Πατήρ δι᾽ Υἱοῦ, ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ ποιεῖ τά πάντα», λέγει ὁ Μ. Ἀθανάσιος (Πρός Σεραπίωνα Α΄, MPG 26,596A). –
Τήν δημιουργία τοῦ κόσμου ἡ Γένεση τήν παριστάνει ὅτι ἔγινε σέ ἕξι ἡμέρες καί τήν
ἑβδόμη ἡμέρα ὁ Θεός ἀναπαύτηκε (κ. 1). Ἀλλά ὁ Θεός δέν κουράζεται καί δέν ἔχει
ἀνάγκη ἀπό ἀνάπαυση. Ἔχει εἰδικό λόγο ἡ Γένεση πού γράφει γιά τήν δημιουργία τοῦ
κόσμου σέ ἕξι ἡμέρες. Θέλει νά τονίσει στούς ἐξόριστους στήν Βαβυλώνα Ἰουδαίους
νά τηροῦν τήν ἀργία τοῦ Σαββάτου καί νά μή φθαροῦν μέ τά εἰδωλολατρικά ἤθη τῶν
Βαβυλωνίων. Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι ὁ Θεός δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό χρόνο γιά νά κάνει
ἕνα ἔργο. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ κόσμος ἔγινε ἀμέσως. Ὁ Θεός «εἶπε καί ἐγεννήθησαν»!
Ὅπως μᾶς τό λέει ὁ Μ. Βασίλειος στήν Ἑξαήμερό του, ὁ Θεός κατέβαλε τά σπέρματα
δημιουργίας καί αὐτά ἔπειτα ἔγιναν τά διάφορα εἴδη τοῦ σύμπαντος. Λέγει ὁ ἅγιος:
«Ἑκάστου γένους τάς ἀπαρχάς νῦν, οἱονεί σπέρματά τινα τῆς φύσεως προβληθῆναι

κελεύει· τό δέ πλῆθος αὐτῷ ἐν τῇ μετά ταῦτα διαδοχῇ ταμιεύεται, ὅταν αὐξάνεσθαι
καί πληθύνεσθαι δέῃ» (MPG. 29,149C).
Τήν δημιουργία, ἀδελφοί, ὅλο τόν κόσμο γύρω μας, πρέπει νά τόν βλέπουμε μέ θαυμασμό καί νά δοξάζουμε ἀπό αὐτόν τόν παντοδύναμο καί πάνσοφο Δημιουργό μας.
Αὐτόν τόν θαυμασμό ἐκφράζει ὁ 103 ψαλμός, πού διαβάζουμε στήν ἀρχή τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ γνωστός ὡς «προοιμιακός» ψαλμός. Ἐνατενίζοντας τά θαυμαστά ἔργα τῆς δημιουργίας ὁ ψαλμωδός τοῦ ψαλμοῦ αὐτοῦ ξεσπᾶ τελικά καί λέγει πρός τόν Δημιουργό
Θεό: «Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα Σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας» (στίχ. 24)!
3. Ἀνώτερο ἀπό ὅλα τά δημιουργήματα εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Καί εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἀνώτερος ἀπό ὅλα τά δημιουργήματα, γιατί, ὅπως ὡραῖα μᾶς τό λέει ἐδῶ ἡ Γένεση, δημιουργήθηκε «κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ» (1,26). Κατά τό σῶμα του ὁ ἄνθρωπος
εἶναι ἕνα χωματένιο ἄγαλμα, γιατί ὁ Θεός τόν ἔπλασε ἀπό τό χῶμα τῆς γῆς (2,7). Ἀλλά
ἐνεφύσησε στό πρόσωπό του «πνοήν ζωῆς» καί ὁ ἄνθρωπος ἔγινε εἰς «ψυχήν ζῶσαν»
(2,7). Οἱ Πατέρες ἑρμηνεύουν ὅτι αὐτή ἡ «πνοή ζωῆς» εἶναι ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό Ὁποῖο εἶναι ὁ χορηγός ζωῆς, τό «Ζωοποιόν», ὅπως ὁμολογοῦμε στό «Πιστεύω»
μας. Μετά τήν ἀνάστασή Του ἐκ νεκρῶν ὁ Κύριος ἐνεφύσησε στούς μαθητές Του καί
τούς εἶπε, «λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον» (Ἰωάν. 20,22), γιατί ὁ ἄνθρωπος ἀπέτυχε νά κρατήσει
τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού ἔλαβε ἀπ᾽ ἀρχῆς (βλ. Γεν. 6,3)· ἀλλά μέ τήν ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν ἵδρυση τῆς Ἁγίας Του Ἐκκλησίας, ὑπάρχει ἀφθονία
Ἁγίου Πνεύματος σ᾽ Αὐτήν, ἡ Ὁποία δίδεται στούς πιστούς διά τῶν θείων Μυστηρίων.
Ὁ ἀγώνας τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ἀπόκτηση τῆς θείας Χάριτος.
Καί γιά τήν δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου πρέπει νά ποῦμε ὁμοίως ὅτι ἔγινε μέ τήν συμμετοχή καί τῶν Τριῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Θεός ὁμιλεῖ σέ πληθυντικό ἀριθμό λέγοντας, «ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ᾽ ὁμοίωσιν» (1,26). Μέ τόν πληθυντικό «ποιήσωμεν» ἔχουμε διάκριση προσώπων (ὅπως αὐτό ὑποδηλώνεται καί στούς στίχ. 1,1-3,
«Θεός», «εἶπεν», «Πνεῦμα Θεοῦ»). Ἀλλά, ἄς παρατηρήσουμε ὅτι, ἐνῶ ἔχουμε διάκριση
Προσώπων στήν θεότητα, ὅμως ὁ Θεός δέν λέγει «κατά τίς εἰκόνες μας», ἀλλά «κατ᾽
εἰκόνα», σέ ἑνικό ἀριθμό, γιατί καί τά Τρία Πρόσωπα τῆς Θεότητας ἔχουν μία θεία
Οὐσία. Εἶναι ὁμοούσια. Ἀλλά ἐδῶ, ἀδελφοί, στήν δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου, θέλω νά
σᾶς κάνω ἕνα ἐρώτημα: Πῶς ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε «κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ», ἀφοῦ ἐμεῖς
ἔχουμε σῶμα, ὁ δέ Θεός δέν ἔχει σῶμα; Γιά νά ποῦμε ἀκριβῶς ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι
εἰκόνα Θεοῦ, πρέπει νά νοήσουμε Θεό μέ σῶμα! Ναί, ἔτσι εἶναι. Καί Αὐτός ὁ Θεός εἶναι
ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού σαρκώθηκε! Ὁ ἄνθρωπος, λοιπόν, γιά νά τό
ποῦμε σωστά καί ἀκριβῶς, δημιουργήθηκε κατά τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ! Αὐτό τό λέγουν καί τό τονίζουν πολύ οἱ ἅγιοι Πατέρες.* Ἡ Γένεση ἀναφερόμενη στήν δημιουργία
τοῦ ἀνθρώπου λέγει: «Ἐποίησεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν
αὐτόν» (1,27). Προσέξτε ἀκριβῶς, χριστιανοί μου, τί λέει τό πολύ σπουδαῖο αὐτό χωρίο.
Λέει ὅτι ὁ Θεός ἔκανε τόν ἄνθρωπο κατά τήν εἰκόνα ἄλλου Θεοῦ. Τό χωρίο αὐτό τῆς
Γένεσης ὁμιλεῖ γιά δεύτερο θεῖο Πρόσωπο, κατά τήν εἰκόνα τοῦ Ὁποίου ὁ Θεός ἔκανε
τόν ἄνθρωπο. Βεβαίως! Ὁ Θεός ἐδημιούργησε τόν ἄνθρωπο κατά τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ
Υἱοῦ Του, πού ἐπρόκειτο νά ἐνανθρωπήσει! Ὁ ἄνθρωπος εἶναι εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ! Ὁ ἄνθρωπος, λοιπόν, ἔχει θεῖο στοιχεῖο μέσα του, γιατί εἶναι πλασμένος κατά
τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί γι᾽ αὐτό ἡ ψυχή του στρέφεται πρός Αὐτόν. Στρέφεται πρός
τό πρωτότυπο τῆς εἰκόνας του. Τό φυσικό καί τό «νορμάλ» τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τό νά
θρησκεύει, τό νά προσεύχεται στόν Θεό.
4. Παρά ὅμως τό ὅτι ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε κατά τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, δέν δημιουργήθηκε τέλειος. Μέ τό «κατ᾽ εἰκόνα» πού ἔλαβε πῆρε θεϊκά χαρίσματα, γιά νά
γίνει τέλειος. Ἀλλά ἔπρεπε νά περάσει ἀπό κάποια ἄσκηση γιά τήν τελειότητά του. Ὁ
Θεός ἔδωσε στόν ἄνθρωπο ἕνα τόπο καί μία ἐντολή, λέγει ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας.
Ἡ ἄσκηση ἦταν ἡ ἐντολή, μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός,
* Βλ. τό βιβλίο Jean Claude Larchet, Ἡ θεραπευτική τῶν πνευματικῶν νοσημάτων, Τόμ. Α´, Ἔκδοσις
Ἀποστ. Διακονίας.
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νά μήν φάγει ἀπό τό «δένδρο τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ» (2,17). Ἡ ὀνομασία τοῦ δένδρου αὐτοῦ εἶναι ἀπό αὐτό πού ἔγινε ἀργότερα στόν ἄνθρωπο, ὅταν ἔφαγε
τόν καρπό τοῦ δένδρου. Ὁ ἄνθρωπος τότε, γιά τήν παράβασή του, ἐνῶ ἦταν καλός,
ἔγινε κακός. Μαζί μέ τό καλό πού γνώριζε μόνο πρῶτα, τώρα γνώρισε καί τό κακό. Γι᾽
αὐτό καί τό δένδρο ἔλαβε αὐτή τήν ὀνομασία. Ἀλλά, ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν ἔτρωγε ἀπό
αὐτό τό ἀπηγορευμένο δένδρο, θά τοῦ ἔδινε ὁ Θεός νά φάγει τούς καρπούς ἄλλου
δένδρου καί θά ζοῦσε γιά πάντα. Γι᾽ αὐτό καί τό ἄλλο αὐτό δένδρο λεγόταν «δένδρο
ζωῆς» (2,9).
5. Στά κεφάλαια περί δημιουργίας τό βιβλίο «Γένεσις» μᾶς λέει καί γιά τήν πλάση
τῆς γυναίκας. Ἔγινε μέ τήν ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν πλευρά τοῦ ἀνδρός (2,18 ἑξ.).
Ἔγινε ἀπό τήν πλευρά του, γιά νά τοῦ εἶναι ἀγαπητή καί βοηθός στά ἔργα του. Ἐδῶ
τώρα θεσπίζει ὁ Θεός τόν γάμο τοῦ ἄνδρα μέ τήν γυναίκα μέσα στόν παράδεισο, στόν
τόπο, δηλαδή, τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ (2,24). Ὁ γάμος εἶναι «μέγα μυστήριο» (Ἐφεσ.
5,32), τόσο μέγα καί θαυμαστό, ὥστε, ὅπως λέγει ἐδῶ ἡ Γένεση, «καταλείψει ἄνθρωπος
τόν πατέρα αὐτοῦ καί τήν μητέρα καί προσκολληθήσεται πρός τήν γυναίκα αὐτοῦ καί
ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν» (2,24). Αὐτό τό μέγα μυστήριο τοῦ γάμου ἀνάγεται στό
μεγαλύτερο μυστήριο: Στόν γάμο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί Νύμφης Του Ἐκκλησίας
(Ἐφεσ. 5,22-33). Γιατί ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε Ἄνθρωπος καί ζήτησε τήν Νύμφη Του, τήν
Ἐκκλησία, καί ἔδωκε τόν Ἑαυτό Του γι᾽ αὐτήν. Καί στό θεῖο ὅραμά του ὁ Ἀπόστολος
Ἰωάννης, περί καινούργιου οὐρανοῦ καί καινούργιας γῆς, εἶδε τήν «Νέαν Ἱερουσαλήμ
(δηλαδή, τήν Νύμφη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία) καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ...ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρί αὐτῆς» (Ἀπ. 21,1.2).
Ὅπως ὅμως μᾶς λέγουν οἱ ἅγιοι Πατέρες αὐτός ὁ παραδείσιος γάμος δέν θά ἦταν
ὅπως εἶναι σήμερα ὁ γάμος ἔξω ἀπό τόν παράδεισο. Ὁ παραδείσιος γάμος θά γινόταν
χωρίς οἱ πρωτόπλαστοι νά χάσουν τήν παρθενία τους. Ἡ κατάστασή τους θά ἦταν πάλι
σέ πλήρη ἀθωότητα. Αὐτό τό ὑπαινίσσεται ἡ Γένεση λέγοντας στό τέλος τῆς δημιουργίας γιά τούς πρωτόπλαστους ὅτι ἦσαν καί «οἱ δύο γυμνοί, ὅ τε Ἀδάμ καί ἡ γυνή αὐτοῦ,
καί οὐκ ᾐσχύνοντο» (2,25). Γι᾽ αὐτό καί σήμερα πρίν ἀπό τό γάμο γίνεται μυστήριο, μέ
τό ὁποῖο παρακαλεῖ ἡ Ἐκκλησία γιά τούς νεοφύμφους νά τούς γίνει ἡ ἀγαπητική τους
σχέση ὅσο τό δυνατόν παραδείσια.
6. Ὅλα ὅσα ἔκανε ὁ Θεός εἶναι «καλά λίαν» (1,31), γιατί Αὐτός ὁ Ἴδιος εἶναι καλός.
Ἡ ἁμαρτία, ἡ ὁποία ἀσχημίζει τήν ζωή μας, ὅπως θά δοῦμε στό ἑπόμενο κήρυγμά μας,
δέν προέρχεται ἀπό τόν Θεό. Εἶναι ἐνάντια πρός τήν φύση Του καί ἀκόμη εἶναι ἐνάντια
καί πρός τήν φύση τοῦ ἀνθρώπου, γιατί εἴπαμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε κατ᾽ εἰκόνα
Θεοῦ μέ σκοπό νά ἑνωθεῖ μαζί Του, δηλαδή, νά θεωθεῖ. Ὁ Θεός τελείωσε τό δημιουργικό ἔργο τοῦ σύμπαντος: «Καί συνετελέσθησαν ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ καί πᾶς ὁ κόσμος
αὐτῶν» (2,1). Ἔπειτα «ἀναπαύθηκε» ὁ Θεός τήν ἑβδόμη ἡμέρα ἀπό τό δημιουργικό Του
ἔργο, γιά νά δείξει τήν ἀγάπη Του καί τήν προνοητική Του φροντίδα γιά τόν ἄνθρωπο
καί γιά νά τόν προσκαλέσει νά ἀπολαύσει καί αὐτός τόν σαββατισμό Του. Γιατί ὁ Ἰησοῦς
εἶπε: «Τό Σάββατο διά τόν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος γιά τό Σάββατον»
(Μάρκ. 2,27). Ἀπέτυχε ὅμως ὁ ἄνθρωπος νά κρατήσει αὐτόν τόν σαββατισμό. Γι᾽ αὐτό
καί ὁ Ἰησοῦς ἔκανε γιά τόν ἄνθρωπο τήν ἀνάπαυσή Του στόν τάφο τό Μέγα καί Ἅγιο
Σάββατο, ἀφοῦ εἶπε πάνω στόν σταυρό τό «τετέλεσται» (Ἰωάν. 19,30). Τότε νίκησε τήν
ἁμαρτία καί τόν θάνατο καί ἀναστήθηκε τήν πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος («τῇ μιᾷ τῶν
Σαββάτων», Λουκ. 24,1, δηλαδή, τήν Κυριακή). Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦλθε γιά νά κάνει
αὐτό τό σωστικό ἔργο γιά τόν ἄνθρωπο, γι᾽ αὐτό καί προσκαλεῖ πάντα ἄνθρωπο νά λάβει
μέρος στήν ἐπανάπαυσή Του λέγοντας, «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. 11,28)!

3

2. Ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου (κ. 3)
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

1. Τά κηρύγματά μας, ἀδελφοί χριστιανοί, ἀναφέρονται στά βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Μελετοῦμε μέ σύντομο τρόπο τό πρῶτο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τήν Γένεση. Στό
προηγούμενο κήρυγμά μας εἴπαμε γιά τήν δημιουργία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου,
πού εἶναι τό ἀνώτερο ἀπό ὅλα τά δημιουργήματα (Γεν. κ. 1-2). Καί ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου
εἴπαμε εἶναι τό ὅτι πλάστηκε κατά τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου,
ἔγινε γιά τόν Θεό, γιά νά ἑνωθεῖ μαζί Του καί νά ἀπολαμβάνει αἰώνια τήν δόξα Του.
Εἴπαμε ὅμως ὅτι ἔπρεπε νά περάσει ἀπό μία ἄσκηση γιά νά πετύχει τόν ὑψηλό του αὐτό
σκοπό, γιά τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε. Καί ἡ ἄσκησή του ἦταν τό νά εἶναι σέ συνεχῆ ὑπακοή πρός τόν Θεό, πρός τήν ἐντολή Του, τό νά μή φάγει ἀπό τό ἀπηγορευμένο δένδρο,
μέ τήν ἀπειλή ὅτι θά ἀποθάνει, ἄν παραβεῖ τήν ἐντολή αὐτή (Γεν. 2,17).
2. Δυστυχῶς ὅμως, λέγουμε στό σημερινό μας κήρυγμα, ὁ ἄνθρωπος παρέβηκε τήν
ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί ἔφαγε τόν ἀπηγορευμένο καρπό. Τήν ἁμαρτία αὐτή τήν λέμε
«πτώση» τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ πτώση του αὐτή ἔγινε μέ πολλή πονηριά ἀπό τόν Διάβολο.
Ἀκοῦστε πῶς: Ὁ ἄνθρωπος, εἴπαμε, ἦταν ἀπό τήν ἀρχή πλασμένος γιά τήν θέωση, τό
νά ἑνωθεῖ, δηλαδή, μέ τόν Θεό. Καί αὐτό ἦταν ἡ μεγάλη του ἐπιθυμία, ἀφοῦ πλάστηκε
γι᾽ αὐτό. Ἔτσι, λοιπόν, ὁ Διάβολος, «πατώντας» στήν ἐπιθυμία αὐτή τοῦ ἀνθρώπου γιά
τήν θέωση, τόν πλησίασε καί τοῦ πρότεινε ὅτι γιά νά πετύχει αὐτό πού ἐπιθυμεῖ, πρέπει
νά φάγει ἀπό τό δένδρο, πού τοῦ εἶπε ὁ Θεός νά μή φάγει. Δηλαδή ὁ Διάβολος συμβούλευσε τήν ἀνυπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά «πάτησε πολύ γερά», πού λέμε,
γιά νά πετύχει αὐτό πού ἤθελε. «Πάτησε» στήν ἐπιθυμία του γιά τήν θέωση.
Τό κακό ἔγινε. Οἱ πρωτόπλαστοι, ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα, παρέβηκαν τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ
καί χάλασε ἡ ὄμορφη ἁρμονική σχέση πού εἶχαν καί μέ τόν Θεό καί μεταξύ τους καί μέ
τήν γύρω φύση. Πρός τόν Θεό νοιώθουν τώρα οἱ πρωτόπλαστοι φόβο καί δέν θέλουν
τήν παρουσία Του. Θέλουν νά κρυβοῦν ἀπ᾽ Αὐτόν (3,8). Μεταξύ τους νοιώθουν «γυμνοί»
καί ἐντρέπονται, γιατί, μέ τήν ἁμαρτία τους, ἔχασαν τό ἔνδυμα τῆς ἀθωότητας (3,7).
Ἀλλά καί τό ἄλλο: Ἐνῶ τά δύο φύλα, ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα, πλάστηκαν γιά νά εἶναι
ἴσα, τώρα διαταράχθηκε αὐτή ἡ ἰσοτιμία τῶν δύο φύλων. Γιατί ἡ γυναίκα Εὔα ὑπέταξε
τόν ἄνδρα Ἀδάμ καί τόν ἔπεισε νά φάγει τόν ἀπηγορευμένο καρπό (3,6). Καί αὐτή ἡ
φύση, τέλος, ἐναντιώθηκε πρός τούς ἁμαρτήσαντες πρωτοπλάστους. Ἡ γῆ θά παράγει
τώρα «ἀκάνθας καί τριβόλους», γιά νά παρεμποδίζουν τόν ἄνθρωπο (3,18). Καί τούς
καρπούς της ἡ γῆ γιά τήν διατροφή τοῦ ἀνθρώπου θά τούς δίνει στό ἑξῆς μέ τήν
σκληρή καί ἐπίπονη ἐργασία του (3,19). Αὐτό λέγεται «φυσικό κακό». Ἀλλά τό χειρότερο
ἀπ᾽ ὅλα τά κακά πού ἦλθαν ἀπό τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι αὐτό πού εἴπαμε στήν
ἀρχή: Ὅτι χάλασε ἡ ἀγαπητική σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Καί στήν κατάσταση
πού βρέθηκε τώρα ὁ ἄνθρωπος μέ τήν ἁμαρτία του, δέν μπορεῖ νά ἔχει τήν πρώτη κοινωνία μέ τόν Θεό. Γι᾽ αὐτό καί ἐκδιώχθηκε ἀπό τόν Παράδεισο, πού ἦταν ὁ τόπος τῆς
παρουσίας τοῦ Θεοῦ (3,24). Ἡ δυστυχία τοῦ ἀνθρώπου τώρα εἶναι μεγάλη. Καί θά ἦταν
ἀπαρηγόρητος ὁ ἄνθρωπος στόν πόνο του καί τήν δυστυχία του, ἄν ὁ Θεός, ἀπό ἀγάπη
πάλι πρός αὐτόν, δέν τοῦ ἔδινε μία χαρωπή ἐλπίδα. Ἡ ἐλπίδα αὐτή ἦταν ὅτι θά ἔλθει
ΚΑΠΟΙΟΣ, πού θά γεννηθεῖ μόνο ἀπό τήν γυναίκα καί θά συντρίψει τό κεφάλι τοῦ Διαβόλου, τοῦ ἀρχέκακου αὐτοῦ φιδιοῦ, πού παραπλάνησε τόν ἄνθρωπο· ἀλλά καί ὁ Διάβολος θά προλάβει καί θά κτυπήσει τήν πτέρνα Αὐτοῦ τοῦ θείου Προσώπου (3,15). Ὁ
λόγος αὐτός τοῦ Θεοῦ πρός τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο, χριστιανοί μου, εἶναι Εὐαγγέλιο,
πρίν ἀπό τά τέσσερα Εὐαγγέλια, πού γνωρίζουμε. Εἶναι «Πρωτο-Εὐαγγέλιο»! Εἶναι ἕνα
παράθυρο ἀπ᾽ ὅπου ἔμπαινε φῶς καί φώτιζε καί χαροποιοῦσε τήν δυστυχισμένη γιά τήν
ἁμαρτία της ἀνθρωπότητα. Ὁ λόγος αὐτός τοῦ Θεοῦ εἶναι προφητεία, ἡ πρώτη προφητεία, γιά τόν ἐρχομό τοῦ Λυτρωτοῦ μας Μεσσία. Αὐτός ὁ Λυτρωτής εἶναι ὁ Υἱός τοῦ

4

Θεοῦ, πού σαρκώθηκε παρθενικά στήν Παναγία, τήν Παρθένο Μαρία· εἶναι ὁ Ἰησοῦς
Χριστός! Μέ ὅλο Του τό ἔργο πού ἔκανε ὁ Ἰησοῦς Χριστός γιά μᾶς, ἀνορθωθήκαμε ἀπό
τήν πτώση μας καί σωθήκαμε. Ἀλλά καί ὁ Διάβολος, ἔβαλε τά ὄργανά του καί κτύπησαν
τήν «πτέρνα» τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δηλαδή, τόν σταύρωσαν καί τόν θανάτωσαν.
«Πτέρνα» εἶναι ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
3. Καί τώρα, ἀδελφοί χριστιανοί, ἀρχίζει ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἔξω ἀπό τόν παράδεισο.
Εἶναι μιά ζωή γεμάτη πόνους καί πολλές ταλαιπωρίες. Καί ὅλες αὐτές οἱ ταλαιπωρίες
του εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ ἁμαρτήματός του, τοῦ «προπατορικοῦ» του ἁμαρτήματος,
ὅπως λέγεται. Τό ἁμάρτημα αὐτό εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος θέλησε νά γίνει θεός χωρίς τόν
Θεό!... Ἀλλά τό ἁμάρτημα αὐτό τό συνέχιζε ὁ ἄνθρωπος στήν ζωή του καί γινόταν
ἀκόμη χειρότερος. Ὁ Θεός ὅμως, ἀγαπητοί μου, ἀπό ἀγάπη στόν ἄνθρωπο, καί ἀπό
αὐτά τά ἁμαρτήματά του ἀκόμη, κατεργαζόταν τήν σωτηρία του. Ὁ Θεός ἐργαζόταν
γιά νά ἔλθει ἡ σωτήρια ἐκείνη ἐποχή, κατά τήν ὁποία θά ἔστελνε ΕΚΕΙΝΟΝ, τόν Μεσσία,
τόν Υἱό Του, γιά νά συντρίψει τό κεφάλι τοῦ φιδιοῦ, πού παραπλάνησε τόν ἄνθρωπο
καί ἁμάρτησε. Ἀλλά γιά νά γεννηθεῖ ὁ Μεσσίας, γιά νά σαρκωθεῖ, δηλαδή, ὁ Υἱός τοῦ
Θεοῦ, ἔπρεπε νά γεννηθεῖ ἡ Γυναίκα ἐκείνη, ἡ Ὁποία θά γίνει ἡ Μητέρα τοῦ Λυτρωτοῦ.
Καί ὅλη ἡ Παλαιά Διαθήκη ἐργάζεται στό νά γεννηθεῖ ἡ Παναγία, ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Πραγματικά, χριστιανοί μου! Μετά τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου, ἄς φανταστοῦμε τόν
Θεό ἀπό τήν μιά μεριά νά ἔχει τό κηπάριό Του καί νά καλλιεργεῖ σ᾽ αὐτό τά ἄνθη Του·
καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά ἄς φανταστοῦμε τόν Διάβολο νά βρωμίζει τόν σταῦλο του. Ὅσο
περνοῦσαν τά χρόνια, τό περιβόλι τοῦ Θεοῦ ἔδινε ὅλο καί ὡραιότερα ἄνθη, ἀλλά καί ὁ
σταῦλος τοῦ Διαβόλου βρώμιζε ὅλο καί περισσότερο. Μετά τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου
παρατηροῦμε δύο γραμμές, δύο γενεές ἀνθρώπων: Τήν καλή γενεά καί τήν κακή γενεά.
Καί ὅσο περνοῦσαν τά χρόνια, ἡ καλή γενεά γινόταν ὅλο καί πιό καλή, ἀλλά καί ἡ κακή
γενεά γινόταν ὅλο καί πιό κακή. Ἦλθε δέ ἐποχή πού τό περιβόλι τοῦ Θεοῦ ἔδωσε τό
πιό καλό ἄνθος, καλύτερο δέν γινόταν· γεννήθηκε ἡ Παναγία! Ἀλλά καί ὁ σταῦλος τοῦ
Διαβόλου ἔδωσε τήν πιό ἀπαίσια ἁμαρτία, χειρότερη δέν γινόταν. Εἶναι ὅπως τήν λέει
τό α´ κεφ. τῆς πρός Ρωμαίους ἐπιστολῆς (βλ. στίχ. 23-32). Τότε, σ᾽ αὐτήν τήν ἐποχή,
γεννήθηκε ὁ Μεσσίας, ὁ Χριστός, ὁ Λυτρωτής τῆς ἀνθρωπότητας.
4. Ἀλλά δέν σᾶς εἶπα, χριστιανοί μου, γιά τόν Διάβολο. Πρέπει νά ξέρετε ὅτι δέν
ἔκανε ὁ Θεός τόν Διάβολο. Ἔγινε μόνος του τέτοιος. Ὁ Θεός τόν ἔκανε ἄγγελο καί
μάλιστα τόν ἔκανε ἑωσφόρο, δηλαδή, ἀρχηγό ἄγγελο. Ἀλλά πῶς κατήντησε καί ἔγινε
διάβολος ἀπό ἄγγελος; Ἀπό φθόνο καί ἀπό ἐγωισμό!... Διάβασα κάποτε σέ ἕνα βαθύ θεολογικό βιβλίο – ἀλλά δέν θυμᾶμαι τώρα σέ ποιό – μιά ἑρμηνεία γιά τήν πτώση τοῦ Διαβόλου καί θέλω νά σᾶς τήν πῶ. Ὁ Διάβολος, εἴπαμε, ἦταν πρῶτα ἄγγελος, ἀρχηγός
ἄγγελος, ἑωσφόρος. Καί, λοιπόν,σάν πνεῦμα καθαρό πού ἦταν τότε, εἶδε προφητικά
αὐτό πού θά γινόταν μετά ἀπό χρόνια. Εἶδε ἄνθρωπο πάνω ἀπό αὐτόν καί λαμπρότερο
ἀπό αὐτόν καί τόν φθόνησε. Καί ἀμέσως, γιά τήν ὑπερηφάνειά του καί τόν φθόνο του,
ἔπεσε ἀπό τήν ὑψηλή του θέση καί ἔχασε τήν δόξα του καί ἔγινε Διάβολος. Ρωτᾶτε
τώρα νά μάθετε ποιόν ἄνθρωπο εἶδε ὁ ἑωσφόρος προφητικά ἀνώτερο καί ὑψηλότερο
ἀπ᾽ αὐτόν καί τόν ἐφθόνησε; Εἶδε τήν ΠΑΝΑΓΙΑ, πάνω ἀπό ὅλα τά τάγματα τῶν Ἀγγέλων!
Γιατί ἡ Παναγία εἶναι «Τιμιωτέρα τῶν Χερουβίμ καί ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ»! Ὥστε, κατά τήν ἑρμηνεία αὐτή, ὁ Ἑωσφόρος φθόνησε τήν Παναγία μας καί γι᾽
αὐτό ἔγινε Διάβολος. Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς θά πολεμοῦμε τόν Διάβολο καί ὅλα τά τεχνάσματά του μέ τήν προσευχή μας στήν Παναγία μας. Καί μόνο «Παναγία μου, Παναγία
μου» ὅταν ἀκούει ὁ Διάβολος ταράσσεται καί καίεται καί αὐτός καί ὅλα τά τάγματά του.
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3. Ἡ πτώση καί τά ἑπακόλουθά της (κ. 3-4,16)
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

1. Στό προηγούμενο κήρυγμά μας, ἀγαπητοί χριστιανοί, μιλούσαμε γιά τήν ἁμαρτία
τῶν πρωτοπλάστων, πού τήν λέμε «πτώση». Γιατί τήν λέμε ἔτσι; Γιατί αὐτό ἔγινε. Ὁ
Θεός ἔκανε τόν ἄνθρωπο σάν ἕνα ὡραῖο ἄγαλμα καί ἡ ἁμαρτία τό γκρέμισε!...Ὅλα τά
κακά στήν γῆ προέρχονται ἀπό αὐτήν τήν πτώση τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας.
Ὁ ὄφις πού δελέασε τήν Εὔα εἶναι ὁ διάβολος (βλ. Β´ Κορ. 11,3. Ἀποκ. 12,9). Αὐτός
ἀρνήθηκε στήν Εὔα αὐτό πού τούς εἶπε ὁ Θεός ὅτι, ἄν φάγουν ἀπό τό δένδρο, πού τούς
εἶπε νά μή φάγουν, θά ἔχουν ὡς κατάληξη τήν φθορά καί τόν θάνατο (2,16.17). Ἀκόμη
ὁ διάβολος εἴπαμε ὅτι ἐπείρασε τήν Εὔα μέ τήν ὑπόσχεση «ἔσεσθε ὡς θεοί» (3,5), ὅτι
δηλαδή θά γίνουν σάν τόν Θεό ἄν φᾶνε ἀπό τό ἀπηγορευμένο δένδρο. Καί πραγματικά
ὁ ἄνθρωπος ἦταν πλασμένος γιά τήν θέωση, ἀλλά μέ τήν ὑπακοή του στό θέλημα τοῦ
Θεοῦ καί ὄχι μέ τήν ἀνυπακοή του. Ἀπατήθηκε, λοιπόν, ἡ Εὔα καί ἔπειτα αὐτή μέ τήν
σειρά της παρέσυρε τόν Ἀδάμ καί ἔφαγε καί αὐτός ἀπό τόν ἀπηγορευμένο καρπό. Ἡ
ἁμαρτία αὐτή τῶν πρωτοπλάστων, ἡ «πτώση» ὅπως τήν εἴπαμε, ἔγινε γιά τό ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔκανε κακή χρήση τῆς ἐλευθερίας του. Καί ἐπειδή ἡ ἐλευθερία, τό μεγάλο αὐτό
χάρισμα πού λάβαμε ἀπό τόν Θεό, ἔγινε αἰτία τῆς πτώσης τοῦ ἀνθρώπου, αὐτή εἶναι
πού πρέπει τώρα νά προσέξει ὁ ἄνθρωπος γιά νά ἀρέσει στόν Θεό. Γι᾽ αὐτό καί πρέπει
νά ἐκλέγει ἕνα φωτισμένο πνευματικό πατέρα καί νά κάνει ὑπακοή σ᾽ αὐτόν, γιά νά θεραπεύσει στόν ἑαυτό του τό κακό τῆς πτώσης, τήν κακή, δηλαδή, χρήση τῆς ἐλευθερίας πού ἔκανε.
2. Ἐδῶ στό βιβλίο τῆς Γένεσης πού διαβάζουμε γιά τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου γίνεται
λόγος γιά δύο «σπέρματα». Γιά τό «σπέρμα τῆς γυναίκας» καί γιά τό «σπέρμα τοῦ
ὄφεως» (3,15). «Σπέρμα τῆς γυναίκας» εἶναι κατά πρῶτον ὁ Χριστός καί, δεύτερον, ἡ
Ἐκκλησία Του (Γαλ. 3,16.26). Ἄς παρατηρήσουμε τήν ἔκφραση «σπέρμα γυναικός».
Ἐδῶ ἡ Ἁγία Γραφή πρωτοτυπεῖ, γιατί ὁ ἄνθρωπος εἶναι «σπέρμα» τοῦ ἄνδρα. Ἀλλά ἐδῶ
πρόκειται γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε παρθενικά ἀπό τήν Παναγία. Γι᾽
αὐτό ὁ προφητευόμενος Χριστός λέγεται μόνο «σπέρμα γυναίκας». «Σπέρμα τοῦ
ὄφεως» εἶναι ἐκεῖνοι πού ἀπέρριψαν τόν Χριστό καί ἀκολουθοῦν τόν διάβολο (Α´ Ἰωάν.
3,8-10). Ὁ Ἰησοῦς Χριστός κατέστρεψε τόν διάβολο μέ τόν σταυρικό Του θάνατο. Καί
ἐκπληρώθηκε, λοιπόν, αὐτό πού λέγεται ἐδῶ στήν προφητεία, σάν «πρωτο-εὐαγγέλιο»,
ὅπως τήν εἴπαμε, ὅτι τό «σπέρμα Γυναικός» θά συντρίψει τήν κεφαλή τοῦ ὄφεως (3,15).
3. Μέ τήν ἁμαρτία τοῦ Ἀδάμ ἦλθε κατάρα στήν γῆ («ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις
σου», 3,17) καί ὁ ἄνθρωπος τώρα θά ἐργάζεται μέ κόπο καί μέ μόχθο, μέχρις ὅτου νά
τόν δεχθεῖ ὁ τάφος του («ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τήν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθης», 3,19).
Γιατί ὁ θάνατος καί ἡ φθορά στό μνῆμα ἦλθαν στόν κόσμο ἀπό τήν ἁμαρτία τοῦ Ἀδάμ
(βλ. Ρωμ. 5,12). Στόν παράδεισο, εἴπαμε, ὑπῆρχε καί ἄλλο δένδρο, τό «δένδρο τῆς
ζωῆς». Στήν κατάσταση ὅμως πού εἶναι τώρα ὁ ἄνθρωπος, στήν πεπτωκυῖα του κατάσταση, δέν μπορεῖ νά ἔχει τήν στενή σχέση μέ τόν Θεό, γιατί ὁ Θεός δέν δύναται νά
ἑνωθεῖ μέ ἀκάθαρτο. Ἔτσι δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά φάει ἀπό τό δένδρο τῆς ζωῆς
καί γι᾽ αὐτό ἐκδιώκεται ἀπό τόν παράδεισο (3,23-24). Τό «δένδρον τῆς ζωῆς» προεικόνιζε τόν Χριστό, διά τοῦ Ὁποίου ὁ ἄνθρωπος ξαναποκτᾶ τόν παράδεισο.
4. Καί τώρα δημιουργεῖται ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἀδάμ ἔξω ἀπό τόν παράδεισο. Ἡ οἰκογένεια βέβαια δημιουργεῖται μέ τόν γάμο. Ὁ γάμος θεσπίστηκε ἀπό τόν Θεό μέσα στόν
παράδεισο (βλ. 2,24). Ἄρα εἶναι θεῖος θεσμός, ὅπως ἤδη εἴπαμε. Διδάσκει ὅμως ἡ θεολογία μας ὅτι διαφορετικά θά ἦταν ὁ γάμος τοῦ ἀνθρώπου στόν παράδεισο ἄν δέν
ἁμάρτανε, καί διαφορετικός εἶναι τώρα, ἔξω ἀπό τόν παράδεισο. Δέν γνωρίζουμε
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ἀκριβῶς τό πῶς θά ἦταν ὁ παραδείσιος γάμος, πάντως θά ἦταν ἔτσι, ὥστε οἱ πρωτόπλαστοι δέν θά ἔχαναν τήν παρθενία τους. Ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ θά εὕρισκε τόν τρόπο
πῶς νά πολλαπλασιάζονται παρθενικά στόν παράδεισο οἱ ἄνθρωποι. Ἀλλά καί τώρα,
μετά τήν πτώση, μιλώντας ἡ Γένεση ἐδῶ γιά τόν γάμο τόν παρουσιάζει μέ τό ρῆμα
«γνωρίζω». Ὁ γάμος, λοιπόν, δέν εἶναι ἕνωση σωμάτων μόνο, ἀλλά εἶναι μιά βαθειά
γνώση τῶν δύο προσώπων, εἶναι ἕνωση καρδιῶν, γι᾽ αὐτό διαβάζουμε ἐδῶ τήν φράση
«Ἀδάμ ἔγνω Εὔαν τήν γυναῖκα αὐτοῦ» (4,1). Ἀπό τόν γάμο τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας ἐγεννήθησαν στήν ἀρχή δύο παιδιά, ὁ Κάιν καί ὁ Ἄβελ (4,1). Ἐγεννήθησαν βέβαια τά παιδιά
ἀπό τούς γονεῖς τους, ἀλλά ἐδῶ ἡ Εὔα, ὅταν ἐγέννησε τό πρῶτο της παιδί εἶπε μέ χαρά
«ἐκτησάμην ἄνθρωπον διά τοῦ Θεοῦ» (4,2). Βεβαίως! Ὁ Θεός δίδει κύησιν (Α´ Βασ. κεφ.
1). Ὁ καθένας ἔρχεται σε ὕπαρξη τήν στιγμή τῆς συλλήψεώς του («συλλαβοῦσα», 4,1)
καί ἐννέα μῆνες ἀργότερα γεννᾶται! Ἄν κανείς σκεφθεῖ τήν ὅλη διαδικασία τῆς κύησης
καί τῆς γέννας τοῦ ἀνθρώπου, θά τό παραδεχθεῖ ἀπόλυτα ὅτι ὁ Θεός ἐνεργεῖ στήν δημιουργία αὐτή. ῾Ο Θεός φέρει κάθε ἄνθρωπο σέ ὕπαρξη στήν κοιλία τῆς μάνας του κατά
τήν στιγμή τῆς συλλήψεώς του. Ἡ ὕπαρξή του ταυτίζεται μέ τήν σύλληψή του.
5. Μετά, λοιπόν, τήν ἁμαρτία τῶν πρωτοπλάστων, πού τήν γνωρίζουμε ὡς «προπατορικό ἁμάρτημα», καί τήν ἔξωσή τους ἀπό τόν παράδεισο, ἀρχίζει ἡ ἀνθρώπινη ζωή
σ᾽ αὐτήν τήν γῆ. Καί ἀρχίζουν λοιπόν νά ἐκδηλώνονται τά θλιβερά ἀποτελέσματα τοῦ
προπατορικοῦ ἁμαρτήματος. Καί τό πρῶτο ἀποτέλεσμα ἦταν ὁ φόνος. Τό εἶπε ὁ Θεός
στούς πρωτοπλάστους προειδοποιώντας τους: «Τήν ἡμέρα πού θά φᾶτε ἀπό τό δένδρο τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ, θά πεθάνετε» (Γεν. 2,17). Ἔφαγαν καί
πέθαναν!...
Ἀκοῦστε τήν ἱστορία: Ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα γέννησαν στήν ἀρχή δύο παιδιά, τόν Κάιν
καί τόν Ἄβελ (Γεν. 4,1.2). Ἀργότερα γέννησαν καί ἄλλα παιδιά. Γέννησαν «υἱούς καί
θυγατέρες» (Γεν. 5,4). Ὁ Κάιν καί ὁ Ἄβελ ἐκπροσωποῦν δύο γενεές, τήν καλή καί τήν
κακή γενεά. Ὁ Κάιν εἶναι ἀρχηγός τῆς κακῆς γενεᾶς, ἐνῶ ὁ Ἄβελ εἶναι ἀρχηγός τῆς
καλῆς γενεᾶς. Θά δοῦμε καί στήν συνέχεια τῶν μελετῶν μας ὅτι ἡ καλή γενεά εἶναι
ἁπαλή καί ἤρεμη, ἐνῶ ἡ κακή γενεά εἶναι σκληρή καί ἐπιθετική. Σάν ἁπαλός καί ἤρεμος, λοιπόν, ὁ Ἄβελ ἔγινε βοσκός, ἐνῶ ὁ Κάιν ἔγινε γεωργός. Σκληρή ἐργασία αὐτή,
γιατί ἤδη ἡ γῆ εἶχε λάβει τιμωρία νά ἔχει δυστοκία (βλ. Γεν. 3,18-19). Ἄς παρατηρήσουμε ἐδῶ ὅτι ἡ γεωργία καί ἡ κτηνοτροφία εἶναι παλαιές ἀσχολίες τοῦ ἀνθρώπου,
γιατί εἶναι ἀναγκαῖες καί βασικές γιά τήν διατροφή του. Καί οἱ δυό, καί ὁ ποιμένας
Ἄβελ καί ὁ γεωργός Κάιν, πρόσφεραν ἀπό τά ὑπάρχοντά τους θυσία στόν Θεό γιά νά
λατρεύσουν. Ἀλλά ὁ Θεός ἐπέβλεπε εὐμενῶς καί ἐδέχετο τήν θυσία τοῦ Ἄβελ, γιατί ὁ
Ἄβελ εἶχε μιά καλή καρδιά, ἦταν «δίκαιος», ὅπως τόν εἶπε ὁ Κύριος (Ματθ. 23,35). Καί
ἐπειδή, λοιπόν, ἦταν δίκαιος, δηλαδή, καθαρός στήν ψυχή, εἶδε μέ τήν πίστη του (βλ.
Ἑβρ. 11,6) ὅτι θά σαρκωθεῖ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ἡ θυσία Του θά εἶναι σάν ἕνα ἀρνί γιά
τήν σωτηρία τοῦ κόσμου (βλ. Ματθ. 23,35. Λουκ. 11,51. Ἑβρ. 11,4. 12,24). Καί ἡ θυσία
τοῦ Ἄβελ στόν Θεό ἦταν «ἀπό τῶν πρωτοτόκων τῶν προβάτων αὐτοῦ» (4,4), ἐνῶ ἡ
θυσία τοῦ Κάιν ἦταν «ἀπό τῶν καρπῶν τῆς γῆς» (4,3), ὡς γεωργός πού ἦταν αὐτός. Τήν
θυσία τοῦ Κάιν τήν ἀπέρριψε ὁ Θεός (4,4-5). Τήν ἀπέρριψε γιατί ἡ καρδιά του δέν ἦταν
εὐθεία μέ τόν Θεό. Ὅπως λέγει ὁ θεολόγος Ἰωάννης, ὁ Κάιν «ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν... καί
τά ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἦν» (Α´ Ἰωάν. 3,12). Τά πάθη τοῦ Κάιν στήν ἐπιστολή τοῦ Ἰούδα
(στίχ. 11) περιγράφονται ὡς «ὁδός τοῦ Κάιν». Ἡ «ὁδός» αὐτή τοῦ Κάιν χαρακτηρίζεται
ἀπό τά ἁμαρτωλά πάθη του, τά ὁποῖα τόν εἶχαν κυριαρχήσει. Ἕνα ἀπό αὐτά τά πάθη
ἦταν μιά ὐπερβολική λύπη του, πού γινόταν φανερή στήν καταπεσμένη μελαγχολική
ὄψη του. Ἐπειδή, δηλαδή, ἀπορρίφθηκε ἀπό τόν Θεό ἡ ἀλαζονική του λατρεία, αὐτός
«ἐλυπήθη λίαν καί συνέπεσε τῷ προσώπῳ αὐτοῦ» (4,5). Ἔπρεπε νά λυπηθεῖ βέβαια ὁ
Κάιν, γιατί δέν τοῦ γινόταν δεκτή ἡ θυσία ἀπό τόν Θεό, ἀλλά νά λυπηθεῖ μέ λύπη καλή,
ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στήν ταπείνωση καί στήν μετάνοια, ἐνῶ ἡ ὑπερβολική λύπη τά καταστρέφει καί τά δύο, καί τήν ταπείνωση καί τήν μετάνοια. Παρά ταῦτα ὅμως ὁ Θεός ἀγα-
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ποῦσε τόν Κάιν καί γι᾽ αὐτό προσπαθοῦσε νά τόν φέρει σέ μετάνοια (4,6.7). Τοῦ συνιστᾶ
νά κάνει καί αὐτός ὀρθά τήν λατρεία του («ὀρθῶς προσενέγκῃς»), ἀλλά τοῦ ὑποδεικνύει καί τήν ἁμαρτία του («ὀρθῶς δέ μή διέλῃς, ἥμαρτες»). Τοῦ λέγει νά ἡσυχάσει
στήν καρδιά του («ἡσύχασον») μέ τήν μετάνοιά του, γιατί ἡ καρδιά του εἶναι γεμάτη
ἀπό ταραχή λόγῳ τῶν παθῶν του. Ἐπίσης ὁ Θεός συνιστᾶ στόν Κάιν νά εἶναι ὁ φύλακας
τοῦ ἀδελφοῦ του, γιατί αὐτός θά εἶναι ὁ φροντιστής του («πρός σέ ἡ ἀποστροφή αὐτοῦ
καί σύ ἄρξεις αὐτοῦ», 4,7). Αὐτά λέγονται, γιατί ὁ Κάιν ἦταν ὁ μεγαλύτερος ἀδελφός
καί αὐτός ἔπρεπε νά ἔχει τήν εὐθύνη γιά τόν νεώτερο ἀδελφό του. Ὅπως οἱ γονεῖς
τοῦ Κάιν φρόντιζαν γιά τήν εὐτυχία του, ἔτσι καί αὐτός ἐπίσης ἔπρεπε νά δείχνει ἀγάπη
καί φροντίδα γιά τόν νεώτερο ἀδελφό του.
Δυστυχῶς ὅμως ὁ Κάιν ἀρνήθηκε νά ἐνδιαφερθεῖ νά νικήσει τά πάθη του μέ τήν μετάνοια καί ἄφησε τήν ὀργή του νά τόν ὁδηγήσει σέ μίσος καί φόνευσε τόν ἀδελφό του
τόν Ἄβελ (4,8). Τόν ἀπομόνωσε μακρυά στήν πεδιάδα καί τόν ἐκτύπησε μέ ἕνα πρόχειρο
φονικό ὄργανο. Ἔτσι ἔχουμε τόν πρῶτο φόνο.Καί τώρα ὅμως πάλι ὁ Θεός ἐκάλεσε τόν
φονιά Κάιν σέ μετάνοια, ρωτώντας τον γιά τόν ἀδελφό του τόν ῎Αβελ. Ἀλλά αὐτός
ἀρνήθηκε αὐτό πού τοῦ εἶχε πεῖ ὁ Θεός προηγουμένως, ὅτι πρέπει νά φροντίζει γιά τόν
μικρότερο ἀδελφό του (4,7)· ὅτι, δηλαδή, πρέπει νά εἶναι «φύλακάς» του καί μέ αὐθάδεια ἀπάντησε στόν Θεό: «Μή φύλαξ τοῦ ἀδελφοῦ μου εἰμί ἐγώ;» (4,9). Ἀλλά καί πάλι
ὁ Κάιν, ὅταν ἄκουσε τόν ἔλεγχο τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἁμαρτία του καί τήν τιμωρία του γι᾽
αὐτήν (4,10-12), λυπήθηκε μέν, ἀλλά ὄχι λύπη πού φέρει μετάνοια καί αὐτή ἔπειτα φέρει
τήν σωτηρία. Λυπήθηκε λύπη ἀπελπιστική. Ὁ Κάιν χρησιμοποίησε τήν ἁμαρτία του ὡς
αἰτία γιά νά ἀποφύγει τήν μετάνοια, γιατί δέν πίστευε στήν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Εἶπε στόν
Θεό: «Μείζων ἡ αἰτία μου τοῦ ἀφεθῆναί με» (4,13). Εἶπε, δηλαδή, ὅτι ἡ ἁμαρτία του εἶναι
πολύ μεγάλη καί δέν μπορεῖ νά συγχωρηθεῖ. Πραγματικά, ἀπό τόν λόγο του αὐτόν ὁ
Κάιν ἀπέδειξε ὅτι δέν πίστευε στήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού συγχωρεῖ ὅλα τά ἁμαρτήματα.
Ὡς τιμωρία τοῦ ἁμαρτήματός του ὁ Κάιν λαμβάνει τώρα τό νά εἶναι πλανώδιος καί
ἐξόριστος πάνω στήν γῆ (4,14), γι᾽ αὐτό καί κατοίκησε στήν γῆ «Ναίδ», πού σημαίνει
«τόπος ἐξορίας» (4,16). Ἀλλά, στήν ἀπογοητευτική του κραυγή πρός τόν Θεό, ὅτι ἐξόριστος ἔτσι ὅπως θά ζεῖ, ὁ καθένας πού θά τόν βρεῖ θά τόν σκοτώσει, ὁ Θεός τοῦ ἔβαλε
«σημεῖον» στό πρόσωπό του γιά νά γνωρίζεται, μέ τήν ἀπειλή, ὅτι ὅποιος φονεύσει τόν
Κάιν, θά λάβει ἀπό τόν Θεό ἑπτάδιπλη τιμωρία (4,15). Ποιό εἶναι αὐτό τό «σημεῖο» προστασίας τοῦ Κάιν; Εἶναι τό τελευταῖο γράμμα τοῦ Ἑβραϊκοῦ ἀλφαβήτου Τ (ταῦ), τό
ὁποῖο καί κατά τό σχῆμα του καί κατά τήν ὀνομασία του σημαίνει «Σταυρός», ὁ ὁποῖος
εἶναι ἡ σωτηρία ὅλων τῶν ἁμαρτωλῶν.
6. Ἄς παρατηρήσουμε ἐδῶ τά ἑξῆς δύο σχετικά μέ τόν θάνατο: (1) Ἀπό ἐδῶ καί
πέρα ἀρχίζει ὁ θάνατος τήν κυβέρνησή του. Ἀλλά ἄρχισε τήν κυβέρνησή του μέ τήν
ἀδικία καί τήν βία, μέ σαθρά δηλαδή θεμέλια, καί αὐτό εἶναι δεῖγμα ὅτι θά πέσει μία
ἡμέρα. Μέ ἀδικία ἄρχισε ὁ θάνατος νά βασιλεύει, γιατί ἔπρεπε κανονικά νά πεθάνει
ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα, οἱ ὁποῖοι ἦταν καί μεγαλύτεροι, ἀλλά καί αὐτοί πρῶτα ἁμάρτησαν.
Καί ὅμως, ἀπέθανε πρῶτα τό παιδί τους καί μάλιστα τό μικρότερο καί καλύτερο παιδί
τους, ὁ Ἄβελ. Αὐτό πραγματικά εἶναι μία ἀδικία τοῦ θανάτου. Ἀλλά καί δέν πέθανε ὁ
Ἄβελ μέ φυσικό θάνατο, ἀπό κάποια ἀρρώστια λόγου χάριν, ἀλλά πέθανε ἀπό τό βίαιο
κτύπημα τοῦ ἀδελφοῦ του. Ἐδῶ βλέπουμε ὅτι ὁ θάνατος εἶναι βίαιος. Ἀδικία καί βία,
λοιπόν, αὐτές ἦταν οἱ σαθρές βάσεις τοῦ θανάτου. Καί μία βασιλεία, ἡ ὁποία στηρίζεται σέ σαθρές βάσεις, ὁπωσδήποτε θά πέσει. Καί ἔπεσε, γιατί στό βασίλειό του κατέβηκε ὁ σαρκωθείς Υἱός τοῦ Θεοῦ καί μέ ξύλο τόν Σταυρό Του ἐκτύπησε τόν μεγάλο
αὐτόν ὄφι καί τόν ἐθανάτωσε, τόν «πάτησε» μέ τήν ἐκ νεκρῶν Του ἀνάσταση. Καί
ἐμεῖς ψάλλουμε διθυραμβικά: «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας
καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος»!
(2) Τό δεύτερο πού ἔχουμε νά παρατηρήσουμε ἐδῶ εἶναι ὅτι ὅταν χαλάει ἡ σχέση
μας μέ τόν Θεό, χαλάει ἔπειτα καί ἡ σχέση μεταξύ μας. Ἐδῶ εἶναι ἡ θέση νά πῶ τό
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σύντομο δόγμα, πού μέ λίγα λόγια περιέχει τήν θεολογία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ὅλη
τήν πίστη μας: «Δημιουργηθήκαμε σταυροειδῶς», «ἁμαρτήσαμε σταυροειδῶς» καί
«σωθήκαμε σταυροειδῶς»! «Δημιουργηθήκαμε σταυροειδῶς» σημαίνει ὅτι πλαστήκαμε νά εἴμαστε ἑνωμένοι μέ τόν Θεό καί ἑνωμένοι μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Γιατί
ὁ Σταυρός ἔχει δύο γραμμές· ἡ μιά εἶναι κατακόρυφη καί ἡ ἄλλη εἶναι ὁριζόντια. Ἡ
κατακόρυφη πηγαίνει πρός τά πάνω καί σημαίνει ἕνωση μέ τόν Θεό. Καί ἡ ὁριζόντια
γραμμή ἐκτείνεται πρός τά πλάγια καί σημαίνει ἕνωση μέ τούς ἀνθρώπους. Πλαστήκαμε, λοιπόν, σταυροειδῶς σημαίνει νά ἀγωνιζόμαστε νά ἔχουμε ἀγάπη πρός τόν Θεό
καί μεταξύ μας. Ἀλλά ἁμαρτήσαμε σταυροειδῶς. Τά «χαλάσαμε» μέ τόν Θεό, γιατί ὁ
Ἀδάμ καί ἡ Εὔα παρέβηκαν τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, δηλαδή κατέστρεψαν τήν κατακόρυφη γραμμή τοῦ Σταυροῦ. Καί ἀποτέλεσμα αὐτοῦ ἦταν νά καταστρέψουν καί τήν
ὁριζόντια γραμμή, τήν ἀγάπη δηλαδή πρός τόν πλησίον. Καί βλέπουμε ὅτι ὁ Κάιν φονεύει τόν Ἄβελ. Ἀλλά, ἄς χαροῦμε! Γιατί «σωθήκαμε σταυροειδῶς»! Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ
σαρκώθηκε καί στοῦ Γολγοθᾶ τόν λόφο πρόσφερε στόν Θεό Πατέρα Του πάνω σέ
Σταυρό θυσία τόν Ἑαυτό Του γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Μέ τήν θυσία Του
αὐτή ὁ Ἰησοῦς Χριστός μᾶς ἔσωσε «σταυροειδῶς», γιατί μᾶς ἕνωσε καί μέ τόν Θεό
καί μέ τούς ἀνθρώπους.
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4. Ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΗΘ (Γεν. 4,25. κεφ. 5)
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

1. Μέ τήν ἁμαρτία τῶν πρωτοπλάστων, ἀδελφοί χριστιανοί, μπῆκε ἡ ἁμαρτία στόν
κόσμο καί ὅσο περνοῦσαν τά χρόνια ἡ ἁμαρτία γινόταν ὅλο καί πιό μεγαλύτερη καί πλατύτερη. Μιλήσαμε γιά τήν ἁμαρτία τοῦ Κάιν πού φόνευσε τόν ἀδελφό του τόν Ἄβελ,
ἀλλά ἡ ἁμαρτωλή του φυλή προχώρησε περισσότερο καί σέ ἄλλα ἁμαρτήματα. Μέχρι
τώρα ὁ ἄνδρας λάμβανε μία γυναίκα γιά ὅλη του τήν ζωή. Ἔτσι εἶναι. Γιατί γιά τόν ἕνα
Ἀδάμ ὁ Θεός ἔδωσε μία γυναίκα, τήν Εὔα. Ἀλλά ἕνας ἀπόγονος τοῦ Κάιν, ὁ Λάμεχ, εἶναι
ὁ πρῶτος πού παρέβηκε τό ἱερό αὐτό θέσμιο καί ἔλαβε δύο γυναῖκες, τήν Ἀδά καί τήν
Σελλά (4,19). Καί ἀκόμη περισσότερο αὐτός ὁ Λάμεχ ἄρχισε νά κάνει ἐχθροπραξίες μέ
ἄλλους, καί μάλιστα μέ καύχηση λέγει στίς δυό γυναῖκες του ὅτι φόνευσε δυό ἀπ᾽
αὐτούς καί θά ἐκδικηθεῖ «ἑβδομηκοντάκις ἑπτά» ὅποιον τολμήσει νά τόν τιμωρήσει γι᾽
αὐτό (4,23-24). Ὁ Κάιν ἔτρεμε γιά τόν ἕνα φόνο πού ἔκανε, ἀλλά ὁ Λάμεχ καυχησιολογεῖ
γιά τούς δύο φόνους του καί ἀπειλεῖ νά κάνει περισσότερους. Πρόοδος δηλαδή στήν
ἁμαρτία ἀπό τήν φυλή τοῦ Κάιν. Παρά ταῦτα ἡ φυλή τοῦ Κάιν δημιουργεῖ πολιτισμό καί
τό κείμενό μας τόν λέει «σφυροκόπο» καί «χαλκέα (= κατασκευαστή) χαλκοῦ καί σιδήρου» (4,22).
2. Ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα γέννησαν τώρα καί ἄλλον υἱό πού τόν ὀνόμασαν «Σήθ» (4,25).
Τό ὄνομα αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ Θεός ἀποζημίωσε τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα γιά τό κακό πού
τούς συνέβηκε μέ τόν φόνο τοῦ Ἄβελ. Τώρα ὁ Θεός τούς «ἀνασταίνει», τούς παρουσιάζει τόν Σήθ στήν θέση τοῦ Ἄβελ. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Εὔα, ὅταν γέννησε τόν Σήθ, δικαιολογοῦσα γιατί τοῦ ἔδωσε τό ὄνομα αὐτό εἶπε: «Ἐξανέστησε γάρ μοι ὁ Θεός σπέρμα
ἕτερον ἀντί Ἄβελ, ὅν ἀπέκτεινε Κάιν» (4,25). Σάν τοιοῦτος λοιπόν ὁ Σήθ, γίνεται τύπος
τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος κατέβαλε τήν «ὁδό τοῦ Κάιν» καί ἄμειψε τούς
πιστούς Του γιά τά κακά πού εἶχαν ὑποστεῖ. Ἡ γενεαλογία τοῦ Χριστοῦ στήν Παλαιά
Διαθήκη χαράσσεται διά τοῦ Σήθ στόν Ἀδάμ, γιά νά δειχθεῖ ὅτι ὁ ἀληθινός Θεός σαρκώνεται καί γίνεται πραγματικός ἄνθρωπος, γιά νά σώσει ὅλους ὅσους ἐπικαλοῦνται
τό ὄνομά Του (4,26· βλ. Λουκ. 3,38). Ἀντίθετα πρός τόν ἀπόγονο τοῦ Κάιν, ἕνας ἀπόγονος τοῦ Σήθ, ὁ Ἐνώς πίστευε στόν Κύριο, τόν ἀληθινό Θεό, καί ἐπικαλεῖτο τό Ὄνομά
Του. Γιατί Αὐτός εἶναι ἡ σωτηρία μας. «Πᾶς ὅς ἄν ἐπικαλέσηται τό ὄνομα Κυρίου σωθήσεται» (Ἰωήλ 2,32. Ρωμ. 10,13).
3. Στήν συνέχεια τοῦ βιβλίου πού μελετοῦμε, τήν Γένεση, ἔχουμε ἕνα κατάλογο τῆς
γενεᾶς τοῦ Ἀδάμ, στόν ὁποῖο κατάλογο βλέπουμε νά ὀνομάζεται τό βιβλίο μας μέ τό
ὄνομα «Γένεση» γιά δεύτερη φορά. Τήν πρώτη φορά εἴδαμε τήν ὀνομασία αὐτή εἰς 2,4,
«αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως οὐρανοῦ καί γῆς», καί στήν δεύτερη φορά ἐδῶ εἰς 5,1, ὅπου
λέγεται ὁμοίως «αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως ἀνθρώπων». Αὐτή ἡ δημιουργία τῶν ἀνθρώπων ἔχει μιά «γένεση», δηλαδή, μιά ἀρχή, καί θά ἔχει ἕνα τέλος. Τήν λέξη «τέλος» τήν
λέγουμε τώρα ἐδῶ μέ τήν ἔννοια ὅτι ἔχει κάποιο σκοπό. Αὐτό σημαίνει ἡ λ. «τέλος».
Καί ὁ σκοπός εἶναι ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἡ γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
τοῦ Μεσσία. Πολλές ὑπάρξεις ἀπό τόν γενεαλογικό κατάλογο τῆς καλῆς γενεᾶς, τοῦ
Σήθ καί ὄχι τοῦ Κάιν, προτυπώνουν τόν μέλλοντα νά ἔλθει Μεσσία, γιά νά συντρίψει
τό κακό φίδι, πού μᾶς ἔκανε τήν ζημιά, δηλαδή νά συντρίψει τόν διάβολο.
Εἴπαμε γιά τόν Σήθ, πού γεννήθηκε ἀπό τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα. Αὐτή ἡ τριαδική
σχέση, τοῦ Ἀδάμ, τῆς Εὔας καί τοῦ Σήθ, μᾶς παριστάνει κάπως καί σέ κάποιο βαθμό,
τήν Ἁγία Τριάδα. Ἀκοῦστε πῶς: Ὁ Ἀδάμ δέν εἶχε ἄνθρωπο πατέρα. Δέν γεννήθηκε ἀπό
κανένα. Ἔτσι, ἄς ποῦμε, αὐτός ἦταν ἀγέννητος. Ὁ Σήθ γεννήθηκε ἀπό τόν Ἀδάμ. Ἡ
Εὔα δέν ἦταν οὔτε ἀγέννητη οὔτε γεννητή, ἀλλά «προῆλθε» ἀπό τόν Ἀδάμ (2,21). Ἔτσι,
λοιπόν, ἡ Εὔα καί ὁ Σήθ σχετίζονται πρός τόν ἀγέννητο Ἀδάμ, ἀλλά ὁ καθένας κατά ἰδι-
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αίτερο μοναδικό τρόπο· δηλαδή ἡ Εὔα ὡς προελθοῦσα ἀπό τόν Ἀδάμ, ἀλλά ὁ Σήθ ὡς
γεννηθείς ἀπ᾽ αὐτόν. Κάθε ἕνα ἀπό τά τρία αὐτά πρόσωπα εἶχε τό δικό του καί μοναδικό
του ἰδίωμα – τό ἀγέννητο, τό γεννητό καί τό ἐκπορευτό – ἀλλά καί τά τρία αὐτά πρόσωπα εἶχαν τήν ἴδια ἀνθρώπινη φύση. Αὐτός ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο συνίστανται τά τρία
αὐτά πρόσωπα, ἄς ποῦμε ὅτι εἰκονίζει τήν Ἁγία Τριάδα. Γιατί ὁ Θεός Πατέρας εἶναι
Ἀγέννητος· ὁ Θεός Υἱός εἶναι γεννητός ἀπό τόν Πατέρα· καί ὁ Θεός Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα. Αὐτά τά διακριτικά καί μοναδικά ἰδιώματα – τό ἀγέννητο, τό
γεννητό καί τό ἐκπορευτό – διακρίνουν καθένα ἀπό τά θεῖα Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀπό τό ἄλλο· ἐν τούτοις καί τά τρία Πρόσωπα ἔχουν τήν ἰδία καί μία θεία φύση. Λέγουμε ὅμως καί τονίζουμε ὅτι τίποτε τό ἀνθρώπινο δέν μπορεῖ νά ἐκφράσει ἔστω καί
στό ἐλαχιστότατο τήν Παναγία Τριάδα.
4. Στήν συνέχεια (5,4-28) ὁ γενεαλογικός κατάλογος τοῦ Ἀδάμ συγκεντρώνεται πρός
τήν γενεαλογία τοῦ Χριστοῦ (βλ. Λουκ. 3,23-38). Καί πραγματικά αὐτός εἶναι ὁ σκοπός
τῶν γενεαλογιῶν στήν Παλαιά Διαθήκη: Γιά τήν ἐξακρίβωση τοῦ πραγματικοῦ Μεσσίου.
Ἐπίσης στόν κατάλογο ἐδῶ τονίζεται ἡ πραγματικότητα τοῦ θανάτου καί τῆς φθορᾶς
τοῦ ἀνθρώπου στόν τάφο, χρέος αὐτό πού πληρώνει τώρα ὁ ἄνθρωπος γιά τήν ἀνυπακοή του στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό καί λέγεται καί ξαναλέγεται στόν ἐδῶ κατάλογο
τό ρῆμα «ἀπέθανε». Ἀλλά ἡ ἐξάλειψη τοῦ χρέους θά γίνει μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, μέ τήν σάρκωση τοῦ Λόγου, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Μεσσία, ὁ Ὁποῖος
θά πάθει καί θά θανατωθεῖ γιά ᾽μᾶς, ἀλλά μέ τόν θάνατό Του καί τήν ἀνάστασή Του θά
ἐξαλείψει ἐντελῶς τό ὀφειλόμενο χρέος μας καί θά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τήν φθορά.
Ἕνας ἀπόγονος τοῦ Ἀδάμ ἦταν ὁ Ἐνώχ (στίχ. 21 ἑξ.). Τό κείμενό μας λέγει γι᾽ αὐτόν
ὅτι «εὐηρέστησε τῷ Θεῷ» (στίχ. 22.24). Αὐτό σημαίνει ὅτι εἶχε μιά στενή σχέση μέ τόν
Θεό καί ἦταν μεμυημένος στά σχέδιά Του, γι᾽ αὐτό καί ἡ ἐπιστολή τοῦ Ἰούδα τόν παρουσιάζει ὡς ἕβδομο προφήτη ἀπό τόν Ἀδάμ (Ἰούδ. στίχ. 14). Καί ἡ Σοφία Σειράχ λέγει
γι᾽ αὐτόν τόν λαμπρό ἔπαινο ὅτι «οὐδέ εἷς ἐκτίσθη οἷος Ἐνώχ τοιοῦτος ἐπί τῆς γῆς·
καί γάρ αὐτός ἀνελήφθη ἀπό τῆς γῆς» (49,14). Πραγματικά, τό τέλος του ἦταν μυστηριῶδες. Δέν πέθανε, ἀλλά μετατέθηκε στόν οὐρανό (ὅπως ὁ Ἠλίας ἀργότερα, βλ. Δ´
Βασ. 2,11).
Ἕνας ἀπόγονος τοῦ Ἐνώχ ἦταν ὁ Νῶε (5,29-32). Ἀπό τόν Νῶε ἀρχίζει μία ἀναδημιουργία (στίχ. 29) καί εἶναι λοιπόν μία κλεῖδα τῶν προγόνων τῆς γενεαλογίας τοῦ Χριστοῦ (Λουκ. 3,36), γι᾽ αὐτό καί μερικά ἀπό τά ἑπόμενα κεφάλαια ἑστιάζονται σ᾽ αὐτόν
καί τήν οἰκογένειά του. Ὁ πατέρας του Λάμεχ τοῦ ἔδωσε τό ὄνομα «Νῶε» καί ὅπως
φαίνεται ἀπό τόν στίχ. 29 αὐτό τό ὄνομα σημαίνει «νά φέρει ἀνάπαυση». Δίδοντας τό
ὄνομα αὐτό στόν υἱό του ὁ Λάμεχ εἶπε: «Οὗτος διαναπαύσει ἡμᾶς ἀπό τῶν ἔργων ἡμῶν
καί ἀπό τῶν λυπῶν τῶν χειρῶν ἡμῶν καί ἀπό τῆς γῆς, ἧς κατηράσατο Κύριος ὁ Θεός»
(5,29). Μέ αὐτή τήν ἔννοια ὁ Νῶε εἶναι ἕνας τύπος τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶπε: «Δεῦτε
πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. 11,28).
Ὁ Νῶε γέννησε τρεῖς υἱούς: Τόν Σήμ, τόν Χάμ καί τόν Ἰάφεθ (5,32).
5. Στό σημερινό μας κήρυγμα εἴδαμε δύο γενεές τῶν πρώτων ἀνθρώπων: Τήν κακή
γενεά τοῦ Κάιν καί τήν καλή γενεά τοῦ Σήθ. Ἀπό αὐτή τήν καλή γενεά θά προέλθει ὁ
Μεσσίας, τό Σπέρμα τῆς Γυναικός, πού θά συντρίψει τήν κεφαλή τοῦ κακοῦ φιδιοῦ, πού
μᾶς παραπλάνησε, δηλαδή, τοῦ Διαβόλου (3,15).
Στούς δύο καταλόγους πού ἀναφέραμε παρατηροῦμε καί μερικά ὀνόματα ὅμοια,
ὅπως τά: Ἐνώχ, Μαθουσάλα καί Λάμεχ. Πρόκειται ὅμως γιά διάφορα πρόσωπα, ὅπως
φαίνεται καί ἀπό τό ὅτι ἀποκλείνουν τά χαρακτηριστικά τους ἀπό τόν ἕνα κατάλογο
στόν ἄλλο (βλ. 5,22-24. 30-31 καί 4,17-18.19-24).
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΨΑΛΜΩΝ
(Σέ συνέχειες)
ΨΑΛΜΟΣ 25
Τοῦ Δαυΐδ.

Κρῖνόν με, Κύριε, ὅτι ἐγὼ ἐν ἀκακίᾳ μου ἐπορεύθην καὶ ἐπὶ τῷ Κυρίῳ ἐλπίζων, οὐ μὴ
ἀσθενήσω. 2Δοκίμασόν με, Κύριε, καὶ πείρασόν με, πύρωσον τοὺς νεφρούς μου καὶ τὴν
καρδίαν μου. 3Ὅτι τὸ ἔλεός σου κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν μού ἐστι, καὶ εὐηρέστησα ἐν
τῇ ἀληθείᾳ σου. 4Οὐκ ἐκάθισα μετὰ συνεδρίου ματαιότητος καὶ μετὰ παρανομούντων οὐ
μὴ εἰσέλθω· 5ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων καὶ μετὰ ἀσεβῶν οὐ μὴ καθίσω. 6Νίψομαι
ἐν ἀθῴοις τὰς χεῖράς μου καὶ κυκλώσω τὸ θυσιαστήριόν σου, Κύριε, 7τοῦ ἀκοῦσαί με
φωνῆς αἰνέσεώς σου καὶ διηγήσασθαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου. 8Κύριε, ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου καὶ τόπον σκηνώματος δόξης σου. 9Μὴ συναπολέσῃς μετὰ ἀσεβῶν τὴν
ψυχήν μου καὶ μετὰ ἀνδρῶν αἱμάτων τὴν ζωήν μου, 10ὧν ἐν χερσὶν ἀνομίαι, ἡ δεξιὰ αὐτῶν
ἐπλήσθη δώρων. 11Ἐγὼ δὲ ἐν ἀκακίᾳ μου ἐπορεύθην· λύτρωσαί με καὶ ἐλέησόν με. 12Ὁ
πούς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι· ἐν ἐκκλησίαις εὐλογήσω σε, Κύριε.
ΟΧΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ
1. Ὁ Ψαλμός αὐτός κατά τήν ἐπιγραφή του εἶναι τοῦ Δαβίδ, δέν γνωρίζουμε ὅμως
γιά ποιό ἀκριβῶς περιστατικό τοῦ Δαβίδ γράφτηκε. Ὁ ποιητής τοῦ Ψαλμοῦ προσεύχεται στόν Θεό καί Τόν παρακαλεῖ νά τοῦ φερθεῖ κατά τήν ἀθωότητά του (στίχ. 2.3).
Ζητῶντας τά ἐλέη καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ λέγει γιά τήν πιστότητά του πρός Αὐτόν
καί τόν πόθο του νά Τόν λατρεύει στόν ἅγιό Του οἶκο (στίχ. 6-8). Εἶναι ἕνας ἰδιωτικός
ψαλμός, στόν ὁποῖο ὁ ποιητής του, θέλοντας νά κερδίσει τήν συμπάθεια τοῦ Θεοῦ
πρός βοήθειά του, ὁμιλεῖ γιά τήν καθαρότητά του καί τήν ἀντίθεσή του μέ τούς παρανονοῦντες καί τούς πονηρευομένους, τῶν ὁποίων μισεῖ καί ἀποφεύγει τίς συνάξεις
τους (στίχ. 4.5).
2. Ὁ ἑρμηνευτής Θεοδώρητος ὑποθέτει ὅτι ὁ ψαλμός συνετέθηκε ἀπό τόν Δαβίδ
ὅταν αὐτός καταδιωκόμενος ἀπό τόν Σαούλ ἀναγκάστηκε νά καταφύγει στούς ἀλλοφύλους (Α´ Βασ. 21,10 ἑξ. 27,1 ἑξ.). Οἱ ἀλλόφυλοι δέ αὐτοί ζοῦσαν μέ κάθε παρανομία
καί ἀσέβεια καί αὐτοί εἶναι οἱ παράνομοι γιά τούς ὁποίους ὁμιλεῖ ὁ ποιητής μας ὅτι
ἀπέφευγε τούς συλλόγους τους (στίχ. 4).
Ἀλλά ἀπό τήν ἀρχή ὁ ποιητής μας ὁμιλεῖ γιά τήν ἀκακία του πρός τόν Σαούλ καί
καλεῖ γι᾽ αὐτό μάρτυρα τόν Θεό λέγοντας, «κρῖνόν με, Κύριε, ὅτι ἐγώ ἐν ἀκακίᾳ μου
ἐπορεύθην» (στίχ. 1). Καί ἐπειδή, λοιπόν, αἰσθάνεται καθαρή τήν συνείδησή του, γι᾽
αὐτό καί ἔχει τήν πεποίθηση ὅτι θά ἔχει τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί λέγει μέ σταθερότητα, «οὐ μή ἀσθενήσω» (στίχ. 1). Δηλαδή, «δέν θά καταπέσω», «δέν θά ἀποτύχω».
Ἔχει μεγάλη πεποίθηση ὁ Δαβίδ γιά τήν ἀθωότητά του ἔναντι τοῦ Σαούλ, γι᾽ αὐτό καί
τολμᾶ νά προσκαλέσει τόν Θεό νά τοῦ ἐρευνήσει τούς «νεφρούς» καί τήν «καρδιά»
του, τά ἐσώτατα, δηλαδή, τοῦ εἶναι του, γιά νά φανεῖ ἡ καθαρότητά του (στίχ. 2). Δέν
αἰσθάνεται καμμία πονηρία μέσα του ὁ ποιητής μας ἔναντι τοῦ Θεοῦ, ἀλλά, ἀντίθετα,
νοιώθει ὅτι «εὐηρέστησε ἐν τῇ ἀληθείᾳ Του» (στίχ. 3). Ὅτι, δηλαδή, τηρεῖ καί ἐφαρμόζει τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ. Καί ἔρχεται στήν συνέχεια ὁ Δαβίδ νά ὁμιλήσει συγκεκριμένα σ᾽ αὐτό.
3. (α) Τόσο ἀγαπᾶ τόν Θεό ὁ Δαβίδ, ὥστε καί ὅταν ἀκόμη βρέθηκε μεταξύ ξένων,
μεταξύ τῶν ἀλλοφύλων, καί εἶχε βεβαίως διάφορες ἀνάγκες, ὅμως δέν συνῆψε φιλία
μέ τούς ἀλλοθρήσκους καί παρανόμους αὐτούς καί δέν ἔλαβε μέρος στά συνέδριά
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τους. Μέ καύχηση ἱερή λέγει ὁ ποιητής μας: «Οὐκ ἐκάθισα μετά συνεδρίου ματαιότητος καί μετά παρανομούντων οὐ μή εἰσέλθω» (στίχ. 4).
(β) Ἀποστρέφεται, λοιπόν, καί βδελύττεται σφόδρα ὁ Δαβίδ τά συνέδρια τῶν παρανόμων, ἀλλά λέγει στήν συνέχεια ὅτι ποθεῖ νά δεῖ τό θυσιαστήριο τοῦ Θεοῦ καί νά
ἀκούσει τίς θεῖες ὑμνωδίες καί νά διηγηθεῖ ἔπειτα τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ στούς ἀγνοούντας Αὐτόν. Λέγει ἐπί λέξει: «Νίψομαι ἐν ἀθώοις τάς χεῖράς μου καί κυκλώσω τό
θυσιαστήριόν σου, Κύριε, τοῦ ἀκοῦσαί με φωνῆς αἰνέσεως καί διηγήσασθαι πάντα τά
θαυμάσιά σου» (στίχ. 6.7). Ἀλλά τό «νίψομαι τάς χεῖράς μου», πού λέγει ὁ ποιητής
μας, μᾶς ὑπενθυμίζει τόν Πιλᾶτο, πού ζήτησε νά νίψει τά χέρια του, γιά νά φανεῖ ὅτι
δέν συμμετέχει στήν θανάτωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι, λοιπόν, μέ τόν παραλληλισμό αὐτό πρός τήν πράξη τοῦ Πιλάτου θά λέγαμε ὅτι καί ὁ ποιητής μας ζητάει νά νίψει
τά χέρια του γιά νά βεβαιώσει ὅτι πραγματικά δέν συμμετεῖχε στά συνέδρια τῶν ἁμαρτωλῶν.
(γ) Γρήγορα ὁ Δαβίδ θέλει νά ἐλευθερωθεῖ ἀπό τήν παραμονή του στήν χώρα τῶν
ἀλλοθρήσκων, γιατί ποθεῖ τόν οἶκον τοῦ Κυρίου. «Κύριε, ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου
σου», λέγει «καί τόπον σκηνώματος δόξης σου» (στίχ. 8). «Οἶκον» τοῦ Κυρίου ὀνομάζει ὁ ποιητής μας τήν Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου, γιατί δέν εἶχε κτιστεῖ ἀκόμη ὁ Ναός.
Κατά τήν ὥρα τῆς προσευχῆς γέμιζε τήν Σκηνή ἡ δόξα τοῦ Κυρίου σέ σχῆμα νεφέλης
(βλ. Ἐξ. 16,10), θέαμα πού ὑπαινίσσεται ὁ ψαλμωδός μας ἐδῶ λέγοντας «τόπον σκηνώματος δόξης σου». Γιά νά ἀποφύγει λοιπόν ὁ Δαβίδ τίς κακές ἐπιδράσεις τῶν ἁμαρτωλῶν στήν ξένη γῆ πού βρίσκεται, ἐπιζητεῖ τόν Ναό τοῦ Κυρίου, καί ὡς νά παρακαλεῖ
μέ αὐτό τόν Θεό γρήγορα νά τόν φέρει προσκυνητή σ᾽ αὐτόν.
(δ) Ἀφοῦ, λοιπόν, ὁ ποιητής μας τόσο καλή καί θεάρεστη ζωή ἔζησε, παρακαλεῖ,
τέλος, τόν Θεό λέγοντας, «μή συναπολέσῃς μετά ἀσεβῶν τήν ψυχήν μου καί μετά
ἀνδρῶν αἱμάτων τήν ζωήν μου, ὧν ἐν χερσίν αἱ ἀνομίαι, ἡ δεξιά αὐτῶν ἐπλήσθη
δώρων». Παρακαλεῖ τόν Θεό νά μήν τόν καταστρέψει μαζί μέ τούς ἀσεβεῖς, μέ αὐτούς
πού ζοῦσε στήν ξένη γῆ, ὅπου ἀναγκαστικά βρέθηκε. Καί ἀσφαλῶς δέν θά ἔχει ὁ
εὐσεβής ποιητής μας τήν κατάληξη τῶν ἀσεβῶν, γιατί αὐτός στήν ζωή του ἀγωνίστηκε νά εὐαρεστήσει τόν Θεό. Παρατηροῦμε ὅμως ὅτι στούς στίχ. 9-10 ὁ ποιητής
Δαβίδ χαρακτηρίζει τούς ἀσεβεῖς καί μέ ἄλλες μελανές ἐκφράσεις. Τούς λέγει
«ἄνδρας αἱμάτων» (στίχ. 9), γιατί δέπρατταν φόνους· «ἐν χερσίν αἱ ἀνομίαι αὐτῶν»
(στίχ. 10), γιατί τά χέρια τους διέπρατταν φόνους, ἀλλά καί ἡ δεξιά τους «ἐπλήσθη
δώρων» (στίχ. 10), γιατί ἐδωροδοκοῦντο καί κατέπνιγαν τό δίκαιο τοῦ πτωχοῦ.
Στόν ἐπίλογό του ὁ εὐσεβής καί ἐνάρετος ποιητής μας (στίχ. 11-12) ἐπαναλαμβάνει
συνοπτικά τήν δέησή του μέ λίγες λέξεις. «Ὁ πούς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι», λέγει, «ἐν
Ἐκκλησίαις εὐλογήσω σε, Κύριε». Παρακαλεῖ τόν Θεό νά τόν ἐλεήσει καί νά τόν λυτρώσει μέ τό δικαίωμα ὅτι ὑπῆρξε καθαρός! Αἰσθάνεται δέ, μετά τήν ὡραία προσευχή
πού ἔκανε μέ τόν ψαλμό του, ὅτι ἐξομαλύνθηκε ἡ δυσκολία του, καί, λοιπόν, αἰσθάνεται τόν πόδα του πατῶντα πλέον σταθερά: «Ὁ πούς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι»! Ἔτσι
ὑπόσχεται στόν Θεό ὅτι θά τόν ὑμνεῖ καί θά τόν δοξάζει στίς συναθροίσεις τῶν
πιστῶν, ἀφοῦ ὁ Θεός τόν ἐχώρισε ἀπό τήν συναναστροφή μέ τούς κακούς.
4. Ὡς ἄνθρωπος ἄμωμος καί ἀναμάρτητος μᾶς παρουσιάζεται ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ μας. Ἀλλά οὐδείς ἄνθρωπος ὑπῆρξε τοιοῦτος, παρά μόνον ὁ Χριστός. Μποροῦμε,
λοιπόν, νά ποῦμε ὅτι ὁ συνθέτης τοῦ ψαλμοῦ αὐτοῦ, ὁ Δαβίδ ἤ κάποιος ἄλλος, προτυπώνει μέ τόν καθαρό του βίο τόν Ἰησοῦ Χριστό. Ὁ ψαλμός μας λοιπόν ἑρμηνεύθηκε
χριστολογικά. Ἑρμηνεύθηκε ὅτι εἶναι μία ἱερατική μεσιτεία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός
τόν Πατέρα Του στό οὐρανιο θυσιαστήριο (στίχ. 6· βλ. ἐπίσης Ἑβρ. 7,25) ἐκ μέρους
τῆς Ἐκκλησίας Του (στίχ. 12). Καί ἀφοῦ Αὐτός ὁ Ἱερεύς, ὁ Χριστός, εἶναι τέλειος (Ἑβρ.
7,26), θά γίνουν καί τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας λελυτρωμένα καί ἅγια (στίχ. 11), ἀφοῦ
αὐτά Τόν λατρεύουν γύρω ἀπό τό θυσιαστήριό Του.
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ΨΑΛΜΟΣ 26
Τοῦ Δαυΐδ· πρὸ τοῦ χρισθῆναι.

Κύριος φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου· τίνα φοβηθήσομαι; Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς
ζωῆς μου· ἀπὸ τίνος δειλιάσω; 2Ἐν τῷ ἐγγίζειν ἐπ᾿ ἐμὲ κακοῦντας τοῦ φαγεῖν τὰς σάρκας
μου, οἱ θλίβοντές με καὶ οἱ ἐχθροί μου, αὐτοὶ ἠσθένησαν καὶ ἔπεσαν. 3Ἐὰν παρατάξηται
ἐπ᾿ ἐμὲ παρεμβολή, οὐ φοβηθήσεται ἡ καρδία μου· ἐὰν ἐπαναστῇ ἐπ᾿ ἐμὲ πόλεμος, ἐν
ταύτῃ ἐγὼ ἐλπίζω. 4Μίαν ᾐτησάμην παρὰ Κυρίου, ταύτην ἐκζητήσω· τοῦ κατοικεῖν με ἐν
οἴκῳ Κυρίου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, τοῦ θεωρεῖν με τὴν τερπνότητα Κυρίου καὶ
ἐπισκέπτεσθαι τὸν ναὸν τὸν ἅγιον αὐτοῦ. 5Ὅτι ἔκρυψέ με ἐν σκηνῇ αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ κακῶν
μου, ἐσκέπασέ με ἐν ἀποκρύφῳ τῆς σκηνῆς αὑτοῦ, ἐν πέτρᾳ ὕψωσέ με. 6Καὶ νῦν ἰδοὺ
ὕψωσε κεφαλήν μου ἐπ᾿ ἐχθρούς μου· ἐκύκλωσα καὶ ἔθυσα ἐν τῇ σκηνῇ αὐτοῦ θυσίαν
ἀλαλαγμοῦ, ᾄσομαι καὶ ψαλῶ τῷ Κυρίῳ. 7Εἰσάκουσον, Κύριε, τῆς φωνῆς μου, ἧς ἐκέκραξα·
ἐλέησόν με καὶ εἰσάκουσόν μου. 8Σοὶ εἶπεν ἡ καρδία μου· ἐξεζήτησέ σε τὸ πρόσωπόν μου·
τὸ πρόσωπόν σου, Κύριε, ζητήσω. 9Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ μὴ
ἐκκλίνῃς ἐν ὀργῇ ἀπὸ τοῦ δούλου σου· βοηθός μου γενοῦ, μὴ ἀποσκορακίσῃς με καὶ μὴ
ἐγκαταλίπῃς με, ὁ Θεός, ὁ σωτήρ μου. 10Ὅτι ὁ πατήρ μου καὶ ἡ μήτηρ μου ἐγκατέλιπόν
με, ὁ δὲ Κύριος προσελάβετό με. 11Νομοθέτησόν με, Κύριε, ἐν τῇ ὁδῷ σου καὶ ὁδήγησόν
με ἐν τρίβῳ εὐθείᾳ ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν μου. 12Μὴ παραδῷς με εἰς ψυχὰς θλιβόντων με, ὅτι
ἐπανέστησάν μοι μάρτυρες ἄδικοι, καὶ ἐψεύσατο ἡ ἀδικία ἑαυτῇ. 13Πιστεύω τοῦ ἰδεῖν τὰ
ἀγαθὰ Κυρίου ἐν γῇ ζώντων. 14Ὑπόμεινον τὸν Κύριον· ἀνδρίζου, καὶ κραταιούσθω ἡ καρδία
σου, καὶ ὑπόμεινον τὸν Κύριον.
ΥΠΟΜΕΙΝΟΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ!
1. Ὁ ψαλμός αὐτός χωρίζεται καθαρά σέ δύο μέρη. Τό Α´ μέρος τό ἀποτελοῦν οἱ
στίχ. 1-6 καί τό Β´ οἱ στίχ. 7-12. Ἐπιστέγασμα καί τῶν δύο αὐτῶν μερῶν εἶναι οἱ στίχ.
13-14 στό τέλος τοῦ ψαλμοῦ. Στό Α´ μέρος ὁ ψαλμωδός μας εἶναι ἐνθουσιώδης, γιατί
πιστεύει ἀκράδαντα στόν Θεό καί δέν φοβεῖται τίς ἐρχόμενες ἐναντίον του παρατάξεις τῶν ἐχθρῶν (στίχ. 2-3). Ὅμως στό Β´ μέρος ὁ ποιητής μας κλαυθμηρίζει καί λέγει
πρός τόν Θεό τό «ἐλέησόν με» (στίχ. 7). Πῶς ἑρμηνεύεται τό φαινόμενο αὐτό; Τό
ἑρμηνεύει ἄριστα ὁ ἑρμηνευτής Θεοδώρητος, ὁ ὁποῖος σέ ὅλα τά ἑρμηνευτικά του
παραθέτει τόν ἱερό Χρυσόστομο. Κατά πρῶτον πρέπει νά ποῦμε ὅτι ὁ ψαλμός, ὅπως
φαίνεται ἀπό τήν ἐπιγραφή του, ἀλλά καί ἀπό τό λεξιλόγιό του, εἶναι τοῦ Δαβίδ. Καί
μάλιστα ἡ ἐπιγραφή καθορίζει σέ ποιά περίσταση τοῦ Δαβίδ πρέπει νά προσαρμόσουμε
τόν ψαλμό. «Πρό τοῦ χρισθῆναι», λέγει ἡ ἐπιγραφή. Τρεῖς φορές ἐχρίσθη ὁ Δαβίδ.
Πρῶτον, ἐχρίσθη ἀπό τόν Σαμουήλ στήν Βηθλεέμ (Α´ Βασ. 16,13)· δεύτερον, ἐχρίσθη
ἀπό τήν φυλή τοῦ Ἰούδα στήν Χεβρών (Β´ Βασ. 2,4), καί, τρίτον, ἐχρίσθη ἀπό ὅλες τίς
φυλές μετά τήν τελευτή τοῦ Μεμφιβοσθέ (Β´ Βασ. 5,3). Τά ὅσα ὅμως λέγει στόν
ψαλμό του ἐδῶ ὁ Δαβίδ, ὅτι εἶναι καταδιωκόμενος, ὅτι βρίσκεται μακράν τοῦ Ναοῦ,
ὅτι εἶναι χωρισμένος ἀπό τόν πατέρα του καί τήν μητέρα του, κ.ἄ., αὐτά προσαρμόζονται μέ τούς διωγμούς πού ὑπέστη πρίν ἀπό τήν δεύτερή του χρίση. Θά πρέπει, λοιπόν, νά ὑποθέσουμε ὅτι ὁ ψαλμωδός μας βρέθηκε σέ κίνδυνο, ὅπως τό λέγει τό Β´
μέρος τοῦ ψαλμοῦ (στίχ. 7-12), ἀλλά, προσευχηθείς καί δυναμωθείς στήν πίστη,
ἐκφράζεται μέ θερμότητα καί δυναμισμό, ὅπως τό ἐκφράζει τό Α´ μέρος τοῦ ψαλμοῦ
(στίχ. 1-6). Ἡ πραγματική του ὅμως κατάσταση, στήν ὁποία βρίσκεται τώρα ὁ ποιητής
μας, εἶναι αὐτή τήν ὁποία περιγράφει τό Β´ μέρος τοῦ ψαλμοῦ (στίχ. 7-12).
2. Μετά τά γενικά αὐτά καί ἀναγκαῖα προλογικά ἐρχόμεθα στήν σύντομη ἑρμηνεία
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τοῦ ψαλμοῦ. Ὁ ψαλμωδός φαίνεται δυνατός στήν πίστη του πρός τόν Θεό, τόν Ὁποῖο
παριστᾶ ὡς «φῶς» (στίχ. 1), μία εἰκόνα συνήθη στήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη.
«Φῶς» ὁ Θεός, πού διαλύει τά σκότη τῆς ἄγνοιας καί τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἀπόγνωσης
(βλ. Μιχ. 7,8. Ψαλμ. 17,29. Ἠσ. 60,1 ἑξ. Ἰωάν. 8,12. 1,4. Α´ Ἰωάν. 1,5). Καί ἑπομένως ὁ
ποιητής μας λέγει μέ σταθερή πεποίθηση ὅτι ὁ Θεός του θά τοῦ εἶναι «σωτήρας» καί
«ὑπερασπιστής τῆς ζωῆς» του, ἤ «φρούριο» καί «ὀχύρωμα» τῆς ζωῆς του, ὅπως λέγει
τό Ἑβραϊκό (στίχ. 1).
Στήν συνέχεια ὁ ποιητής μας ὁμιλεῖ γιά θαῦμα πού τοῦ συνέβηκε καί τοῦ στερέωσε
τήν πίστη του. Τό θαῦμα εἶναι ὅτι κατά τήν στιγμή πού οἱ ἐχθροί του, οἱ περί τόν
Σαούλ, ἔρχονταν ἐναντίον του γιά νά τόν κακοποιήσουν («ἐν τῷ ἐγγίζειν ἐπ᾽ ἐμέ κακοῦντας τοῦ φαγεῖν τάς σάρκας μου»), αὐτοί οἱ ἐχθροί του, ὡσάν νά κτυπήθηκαν ἀπό
ἀόρατο δύναμη, τσακίστηκαν καί κατέπεσαν («οἱ ἐχθροί μου αὐτοί ἠσθένησαν καί
ἔπεσαν», στίχ. 2)! Καί δυναμωθείς λοιπόν ἀπό τό αἰφνίδιο αὐτό θαῦμα ὁ ψαλμωδός
μας λέγει μέ σταθερή πεποίθηση: «Ἐάν παρατάξηται ἐπ᾽ ἐμέ παρεμβολή (= στρατός),
οὐ φοβηθήσεται ἡ καρδία μου» (στίχ. 3). Καί στράτευμα ὁλόκληρο ἐάν ἔλθει ἐναντίον
του, δέν τό φοβᾶται, λέγει τώρα ὁ Δαβίδ. Μία μόνο ἐπιθυμία ἔχει δυνατή στήν καρδιά
του, τήν ὁποία καί ἐκφράζει μέ στοργή καί περιπάθεια: Τό νά βρίσκεται σ᾽ ὅλη του τήν
ζωή στόν οἶκο τοῦ Κυρίου καί νά ἀπολαμβάνει τήν «τερπνότητα», δηλαδή, τά θέλγητρα τοῦ Κυρίου (στίχ. 4).
Γιατί ὁ Δαβίδ ἀναφέρεται στόν Ναό τοῦ Κυρίου, καί μάλιστα μέ τόση στοργή; Εἶναι
γνωστό ἀπό τήν ἱστορία (βλ. Α´ Βασ. 19,1 ἑξ.) ὅτι ὁ Σαούλ ἔδωσε ἐντολή σέ ὅλους
τούς ἰδικούς του νά ἀναζητήσουν καί νά θανατώσουν τόν Δαβίδ. Ὁ Δαβίδ τότε ἀπέδρασε στήν Ἀρμαθαΐμ καί ἀπό ἐκεῖ εἰς Ναυάθ καί ἀπό τήν Ναυάθ, μετά τήν συνάντησή
του μέ τόν Ἰωνάθαν, ἀπέδρασε στήν Νομβά, πρός τόν ἀρχιερέα Ἀβιμέλεχ, ὁ ὁποῖος
τόν ἔκρυψε στήν Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου, στήν ὁποία διακονοῦσε. Μάλιστα δέ ὁ Ἀβιμέλεχ ἔδωσε τότε στόν πειναλέο φυγάδα Δαβίδ νά φάγει καί τούς ἄρτους τῆς προθέσεως καί, ἐπειδή ἦταν ἄοπλος, τόν ὅπλισε μέ τήν ἀφιερωμένη στήν Σκηνή ρομφαία
τοῦ Γολιάθ. Φεύγοντας διαρκῶς ἀπό τό πρόσωπο τοῦ Σαούλ ὁ Δαβίδ κατήντησε στήν
Μασσηφάθ τῆς Μωάβ, ὅπου καί ἀποχωρίστηκε ἀπό τούς γονεῖς του. Σ᾽ αὐτήν λοιπόν
τήν θλιβερά ἱστορία τῆς καταδίωξής του ἀναφέρεται ὁ Δαβίδ λέγοντας ἐδῶ στόν
ψαλμό μας γιά τήν ἀναψυχή του, ὅταν ἐκρύβη ἀπό τόν Ἀβιμέλεχ στήν Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου: «Ὅτι ἔκρυψέ με ἐν σκηνῇ αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ κακῶν μου ἐσκέπασέ με ἐν ἀποκρύφῳ τῆς σκηνῆς αὐτοῦ» (στίχ. 5). Ἔνοιωσε τότε στόν Ναό τοῦ Κυρίου καί ἀσφάλεια
καί τερπνότητα. Πόσο πάλι θά τόν ἀνακούφιζε ἡ θεά τοῦ προσφιλοῦς Ναοῦ τοῦ Κυρίου, τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου! Γι᾽ αὐτό, ἐνθυμούμενος τήν γλυκύτητα καί ἀσφάλεια πού ἔνοιωσε στήν Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου, εὔχεται καί πάλιν διακαῶς νά
ξαναβρεθεῖ σ᾽ αὐτήν (στίχ. 4).
3. Ἀλλά τώρα ὁ Δαβίδ ζεῖ τήν καυτή πραγματικότητα, ὅτι καί πάλιν ἀντιμετωπίζει
δυσκολία καί κίνδυνο, γι᾽ αὐτό καί καταφεύγει στόν Κύριο καί Θεό του ζητώντας
ἔλεος καί σωτηρία. Λέγει «ἐλέησόν με», λέγει «Κύριον ἐκζητήσω· ἐξεζήτησέ σε τό
πρόσωπόν μου». Καί ἀκόμη θερμότερα λέγει: «Μή ἀποστρέψῃς τό πρόσωπόν σου ἀπ᾽
ἐμοῦ...». «Βοηθός μου γενοῦ, μή ἐγκαταλίπῃς με, ὁ Θεός, ὁ σωτήρ μου» (στίχ. 7-9).
Ἀπό τίς ἐκφράσεις αὐτές φαίνεται μέν ὅτι ὁ Δαβίδ βρίσκεται σέ κίνδυνο, ἀλλά φαίνεται καί ἡ σταθερή του πίστη καί ἀγάπη στόν Θεό. Ἄς παρατηρήσουμε τήν ἔκφρασή
του «Ἐξεζήτησέ σε, Κύριε, τό πρόσωπόν μου». Εἶναι δυνατή ἡ ἔκφραση «ἐκζητῶ τόν
Θεό»! Καί οὐδέποτε ὁ Δαβίδ ἔπαυσε νά ζητεῖ τόν Θεό. Τόν ἐζήτησε στό παρελθόν,
τόν ζητᾶ καί τώρα στό παρόν, ἀλλά θά τόν ζητᾶ καί στό μέλλον, γιατί λέγει: «Κύριον
ἐκζητήσω» (στίχ. 8).
Ὁ Δαβίδ νοιώθει μόνος του, καί ἀπό αὐτούς τούς γονεῖς του ἐγκαταλειμμένος
(στίχ. 10). Εἶναι πολύ πιθανόν ὅτι ὁ προφήτης ἀναφέρεται στό γεγονός πού εἴπαμε,
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τῆς ἀποχωρήσεώς του ἀπό τούς γονεῖς του στήν Μασσηφάθ τῆς Μωάβ, τούς ὁποίους
παρέδωσε στόν ἀλλόφυλο βασιλέα Μωάβ (Α´ Βασ. 22,3-4). Ἀλλά ἐδῶ, ὅπως γράφεται
ὁ στίχος τοῦ ψαλμοῦ, κρύπτεται νομίζουμε κάποιο ἄλλο νόημα. Εἶναι βαρύς βέβαια ὁ
ἀποχωρισμός ἀπό τούς γονεῖς καί ἡ ἐγκατάλειψή τους, ἀλλά τό νά ἀποχωριστοῦμε
ἀπό τόν Θεό καί νά ἐγκαταλειφθοῦμε ἀπ᾽ Αὐτόν εἶναι κατά πολύ βαρύτερο. Ἀντίθετα,
τόν ἀποχωρισμό μας καί τήν στέρηση τῶν γονέων μας τήν γλυκαίνει ἡ προστασία τοῦ
Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό καί λέγει ἐδῶ ὁ Δαβίδ: «Ὁ πατήρ μου καί ἡ μήτηρ μου ἐγκατέλιπόν με,
ὁ δέ Κύριος προσελάβετό με» (στίχ. 10)! Τήν στέρηση τῶν γονέων του τήν γλύκανε
ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ.
Ὁ ποιητής μας παρακαλεῖ στήν συνέχεια νά τοῦ δείξει ὁ Θεός τήν ὁδό, πού πρέπει
νά πορευθεῖ. Νά εἶναι ὁδός «εὐθεία», δηλαδή, ἀκίνδυνος, καί ὄχι ὁδός στήν ὁποία
ἐνεδρεύουν οἱ ἐχθροί. Λέγει «Ὁδήγησόν με ἐν τρίβῳ εὐθείᾳ ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν μου»
(στίχ. 11). Περί ἐχθρῶν ὁμιλώντας ὁ Δαβίδ ἀναφέρει στήν συνέχεια δύο εἰδῶν
ἐχθρούς, «θλίβοντας» αὐτόν. Εἶναι, πρῶτον, ἐκεῖνοι πού ἐνεδρεύουν σέ ὕποπτο
δρόμο μέ τό φονικό τους ὄργανο· καί εἶναι ἔπειτα αὐτοί πού τόν διαβουλεύονται στόν
Σαούλ μέ τήν φαρμακερή τους γλώσσα (στίχ. 11-12). Σ᾽ αὐτούς τούς δεύτερους
ἐχθρούς ἀνήκει, μεταξύ ἄλλων, καί ὁ Δωήκ ὁ Σύρος, ὁ ὁποῖος ἐπρόδωσε κακοβούλως
στόν Σαούλ τόν βασιλέα ὅτι ὁ ἀρχιερεύς Ἀβιμέλεχ ἐφιλοξένησε τόν φυγάδα Δαβίδ
(Β´ Βασ. 22,9). Αὐτό μᾶλλον σημαίνει ἡ φράση τοῦ ψαλμοῦ μας «ἐπανέστησάν μοι
μάρτυρες ἄδικοι» (στίχ. 12).
4. Τέλος, ὁ ποιητής μας, μετά τήν ταπεινή προσευχή τοῦ Β´ μέρους τοῦ ψαλμοῦ
παριστάνεται δυναμωμένος καί ἀνορθωμένος καί λέγει, «πιστεύω» (στίχ. 13)! Πιστεύει
ὅτι θά δεῖ «τά ἀγαθά Κυρίου ἐν γῇ ζώντων» (στίχ. 13). Ὅτι, δηλαδή, θά δεῖ τήν δικαίωσή του. «Γῆ ζώντων», πού λέγει ὁ Δαβίδ στόν στίχ. του αὐτόν, εἶναι βεβαίως,
κατά πρῶτον, ἡ παρούσα ζωή. Ἀλλά ὅπως λέγεται ἡ ἔκφραση αὐτή, ὡς «γῆ ζώντων»,
μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὁ ποιητής μας Δαβίδ μέ αὐτήν δηλώνει τήν πίστη του σέ μιά
ἄλλη ζωή, τήν ἀτελεύτητο καί αἰώνια ζωή. Σ᾽ αὐτή τήν ζωή θά τακτοποιηθοῦν τά ἄτακτα τῆς παρούσης ζωῆς καί θά νικηθεῖ ἡ ἀδικία. Στήν παρούσα ζωή παρατηροῦνται
διώξεις, ἀδικίες, ἐχθρότητες σάν κι αὐτές πού συνέβησαν στόν Δαβίδ. Ἀλλά ὁ ψαλμωδός μας τελειώνει μέ τό «ὑπόμεινον τόν Κύριον». Δηλαδή, νά μήν κλονιζώμεθα
στήν πίστη μέ τά περίεργα τῆς παρούσης ζωῆς, στά ὁποῖα βλέπουμε νά κυριαρχεῖ ἡ
ἀδικία, ἀλλά νά περιμένουμε τήν «γῆ ζώντων», τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ τήν ἐπουράνια,
στήν ὁποία θά δοῦμε τά «ἀγαθά τοῦ Κυρίου», τήν πλήρη δηλαδή ἐφαρμογή τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ. «Ὑπόμεινον τόν Κύριον» (στίχ. 14)!
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ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
1. Τήν «Μεγάλη Ἑβδομάδα», ἀδελφοί χριστιανοί, τήν καλοῦμε ἔτσι, ὄχι γιατί οἱ ἡμέρες της ἔχουν μεγαλύτερη διάρκεια, ἀλλά γιατί τά γεγονότα πού μᾶς ὑπενθυμίζει ἡ
Ἑβδομάδα αὐτή εἶναι μεγάλα καί σπουδαῖα καί ἄν δέν συνέβαιναν δέν θά ἤμασταν
σωσμένοι. Ἡ Ἑβδομάδα αὐτή συνδέεται μέν μέ τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀλλά δέν
ἀνήκει σ᾽ αὐτήν, εἶναι ἕνα ἰδιαίτερο καί ἱερώτερο τμῆμα. Ἡ νηστεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶναι γιά τά ἁμαρτήματά μας. Ἡ νηστεία ὅμως τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα
εἶναι ὡς συμμετοχή στά πάθη τοῦ Χριστοῦ, γι᾽ αὐτό καί εἶναι αὐστηρότερη.
2. Τό ἱερώτερο μέρος τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος εἶναι ἡ Μεγάλη Πέμπτη, τότε πού
βλέπουμε στό κέντρο τῆς Ἐκκλησίας μας τόν Ἐσταυρωμένο Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.
Φρικτό θέαμα αὐτό, ἀδελφοί, γιά τό ὁποῖο ὁ προφήτης Ἠσαΐας ἀπό παλαιά εἶπε ὅτι
κανείς δέν τό βλέπει εὐχάριστα καί στρέφει τό πρόσωπό του ἀπ᾽ αὐτό («ἀπέστραπται
τό πρόσωπον αὐτοῦ», Ἠσ. 53,3). Ἀπό τό κεφάλι, ὅπου τό μυτερό ἀκάνθινο στεφάνι,
ἀπό τήν ἀνοιγμένη πλευρά, ἀπό τά καρφωμένα πόδια καί χέρια, ἀπό παντοῦ στάζει τό
αἷμα. Ἀκόμη ἀπό τόν δαρμό τοῦ Χριστοῦ καί τίς κακώσεις Του ἔχει ἀφαιρεθεῖ καί τό
δέρμα Του καί φαίνονται τά κόκκαλά Του, ὥστε καί ἕνα μικρό παιδί μπορεῖ νά τά μετρήσει. Ἔτσι ἐκπληρώθηκε ἡ προφητεία τοῦ Ψαλμωδοῦ, «ἐξηρίθμησαν πάντα τά ὀστᾶ
μου» (Ψαλμ. 21,18). Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ «κάλλει ὡραῖος» (Ψαλμ. 44,3), μέ τό πάθος
Του στό Σταυρό δέν ἔχει ὀμορφιά καί ὡραιότητα. Ὅπως λέγει προφητικά ὁ Ἠσαΐας,
στό Σταυρό ὁ Χριστός «οὐκ εἶχεν εἶδος (= μορφή), οὐδέ κάλλος· ἀλλά τό εἶδος αὐτοῦ
ἄτιμον καί ἐκλεῖπον παρά πάντας τούς υἱούς τῶν ἀνθρώπων». Εἶναι καταπληγιασμένος. «Ἄνθρωπος ἐν πληγῇ ὤν» (Ἠσ. 53,2.3). Γι᾽ αὐτό καί προλαμβάνει ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα ἀπό τήν ἀρχή, ἀπό τό πρῶτο μέρος της, νά παρουσιάσει τόν Χριστό ὡς Νυμφίον,
ὡς ὡραιότατον, καί μᾶς καλεῖ νά Τόν ἀγαπήσουμε. Θέλει ὅμως ἀγώνα καί ἐπαγρύπνηση ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, γι᾽ αὐτό καί ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα στήν Ἀκολουθία τοῦ
Νυμφίου μᾶς λέει γιά τήν παραβολή τῶν δέκα παρθένων. Ἀλλά καί ἡ παράσταση τοῦ
Χριστοῦ ὡς Νυμφίου μᾶς λέει γιά τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖον ὁ Χριστός θά σταυρωθεῖ.
Θά σταυρωθεῖ γιά νά ἀποκαταστήσει τήν στενή σχέση μας μέ Αὐτόν. Ὁ βαπτισμένος
χριστιανός, ἀγαπητοί μου, δέν εἶναι ἁπλῶς δημιούργημα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά
ἔχει στενή σχέση μαζί Του. Ἡ ψυχή μας εἶναι ἡ νύμφη καί Αὐτός εἶναι Νυμφίος. Χαλάσαμε ὅμως μέ τήν πτώση μας τήν στενή αὐτή σχέση μέ τόν Θεό καί ἔρχεται ὁ Χριστός γιά νά τήν ἀποκαταστήσει, γιά νά τήν κάνει στενή καί δυνατή, ὅπως ἦταν πρῶτα.
3. Κυρίως ὅμως, εἴπαμε, ὅτι Μεγάλη Ἑβδομάδα εἶναι ὁ Ἐσταυρωμένος Ἰησοῦς Χριστός. Τό νά σταυρωθεῖ ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἕνας Μεσσίας Ἐσταυρωμένος, αὐτό, ὅπως
λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Α´ Κορ. 1,23), γιά μέν τούς Ἰουδαίους εἶναι «σκάνδαλον»,
γιά δέ τούς σοφούς τῶν Ἐθνῶν εἶναι «μωρία» (= ἀνοησία), γιά μᾶς ὅμως, πού εἴμαστε
βαπτισμένοι στό Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι «σοφία Θεοῦ», εἶναι βαθειά θεολογία.
Εἶναι «κεφάλαιον ἀγαθῶν», ὅπως λέγει κάπου ὁ ἅγιος Χρυσόστομος. 1 Ὁ Ἰησοῦς Χριστός καρφωμένος στό σταυρό ἔγινε γιά μᾶς κατάρα. Γιατί; Ἔτσι ἔπρεπε νά γίνει γιά
νά σωθοῦμε ἀπό τήν κατάρα. Ἀκοῦστε χριστιανοί! Ὁ Θεός στήν Παλαιά Διαθήκη εἶχε
δώσει νόμους καί ἐντολές γιά τήν καλή πολιτεία τῶν ἀνθρώπων καί μάλιστα εἶχε πεῖ
ὅτι ὅποιος ἐφαρμόσει τίς ἐντολές Του θά σωθεῖ («ὁ ποιήσας αὐτά ἄνθρωπος ζήσεται
ἐν αὐτοῖς», Λευιτ. 18,5.). Ἀλλά ἦταν τόσο πολλές οἱ ἐντολές αὐτές τοῦ Θεοῦ στήν
Παλαιά Διαθήκη, ὥστε ὁ ἄνθρωπος δέν μποροῦσε νά τίς ἐφαρμόσει. Ἦταν «πολύ
στενό τό πέρασμα» στήν Παλαιά Διαθήκη, γιά νά τό πῶ ἔτσι. Γι᾽ αὐτό ὅλοι γίνονταν
1. Βλ. ΑΑΠ 69,280.
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παραβάτες τῶν θείων ἐντολῶν. Ὅπως τό λέει καί ἡ ἴδια ἡ Παλαιά Διαθήκη, «πάντες
ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν· οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός» (Ψαλμ.
52,4). Γιά ὅσους δέ παρέβαιναν τίς θεῖες ἐντολές ὑπῆρχε ἡ ποινή τῆς κατάρας, γιατί
ὁ Νόμος ἔλεγε «ἐπικατάρατος ὅς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ
τοῦ Νόμου» (Δευτ. 27,26. Γαλ. 3,10). Ἔτσι, λοιπόν, χριστιανοί μου, ὅλος ὁ κόσμος τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης ἦταν ὑπό κατάρα. Φανταστεῖτε, δηλαδή, πρό Χριστοῦ ἕνα μεγάλο
λάκκο, καί νά εἶναι σ᾽ αὐτόν μέσα ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Καί ὁ λάκκος γράφει «κατάρα»!
Πέστε μου, τώρα: Ποιός θά μᾶς βγάλει ἀπ᾽ αὐτόν τόν λάκκο; Δέν μποροῦν νά μᾶς σώσουν οὔτε οἱ φιλόσοφοι, οὔτε οἱ ἄρχοντες καί πλούσιοι, γιατί καί αὐτοί ἦταν μέσα
στόν λάκκο, σάν ἁμαρτωλοί καί αὐτοί. Ἀπό τόν λάκκο τῆς κατάρας μᾶς ἔβγαλε μόνο
ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτός μόνο μᾶς ἔσωσε καί Αὐτόν μόνο λέγουμε «Σωτήρα». Ἀλλά
προσέξτε: Πῶς μᾶς ἔσωσε ὁ Χριστός ἀπό τόν λάκκο τῆς κατάρας; Γιατί αὐτός πού θά
μᾶς ἔβγαζε ἀπό τόν λάκκο, ἔπρεπε νά μπεῖ μέσα στόν λάκκο γιά νά μᾶς βγάλει ἀπ᾽
αὐτόν. Ἀλλά μέσα στόν λάκκο ἔπεφταν αὐτοί πού ἁμάρταναν καί γίνονταν κατάρα.
Ἀλλά ὁ Χριστός δέν μποροῦσε νά ἁμαρτήσει. Εἶναι δόγμα τῆς πίστης μας αὐτό («Non
potuit peccare» = δέν μποροῦσε νά ἁμαρτήσει). Τώρα, τί θά γίνει; Πῶς ὁ Χριστός θά
γίνει κατάρα – χωρίς νά ἁμαρτήσει – γιά νά μᾶς βγάλει ἀπό τήν κατάρα; Ἀκοῦστε, χριστιανοί: Στήν Παλαιά Διαθήκη εἶχε γραφεῖ καί μιά ἄλλου εἴδους κατάρα. Ἡ μιά κατάρα
ἦταν γιά ὅποιους δέν τηροῦσαν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, γιά τήν ὁποία εἴπαμε παραπάνω, καί ἡ ἄλλη κατάρα ἔλεγε: «Ἐπικατάρατος ὁ κρεμάμενος ἐπί ξύλου» (Δευτ.
21,23. Γαλ. 3,13). Δηλαδή, ὅποιος πεθαίνει μέ σταυρικό θάνατο εἶναι ὑπό κατάρα. Καί
ὁ Χριστός προτίμησε αὐτοῦ τοῦ εἴδους τήν κατάρα, τήν δεύτερη· προτίμησε νά πεθάνει μέ σταυρικό θάνατο, καί ἔτσι μᾶς ἔσωσε ἀπό τήν κατάρα πού εἴχαμε λόγῳ τῶν
παραβάσεών μας. Ἔτσι καί ἐμεῖς ψάλλουμε μέ εὐγνωμοσύνη στόν Σωτήρα μας Ἰησοῦ
Χριστό: «Ἐξηγόρασας ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ Νόμου». Πῶς μᾶς λύτρωσε ἀπό τήν
κατάρα τοῦ Νόμου; Ὄχι μέ τό νά μπεῖ καί Αὐτός στόν λάκκο τῆς κατάρας παραβαίνοντας τόν Νόμο καί νά ἁμαρτήσει, γιατί αὐτό ἦταν ἀδύνατον, εἴπαμε, ἀλλά «τῷ
Σταυρῷ προσηλωθείς καί τῇ λόγχῃ κεντηθείς», μέ τόν σταυρικό Του θάνατο, δηλαδή.
Ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ, ξαναλέγω, βρῆκε καί ἄλλο εἶδος κατάρας, τόν θάνατο διά τοῦ
σταυροῦ, τό «ἐπικατάρατος ὁ κρεμάμενος ἐπί ξύλου», εἰδικά γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό
γραμμένη ἡ παράγραφος αὐτή, γιά νά μᾶς σώσει ἀπό τήν κατάρα, γενόμενος Αὐτός
κατάρα, ἀλλά χωρίς νά ἁμαρτήσει.
4. (α) Ὁ Σωτήρας μας, λοιπόν, ἀδελφοί χριστιανοί, σταυρώθηκε γιά νά μᾶς σώσει
ἀπό τά ἁμαρτήματά μας. Ἔτσι, ὅπως τό εἶπε ὁ προφήτης Ἡσαΐας ἀπό παλαιά γιά τόν
πάσχοντα Μεσσία: «Οὗτος – λέγει γι᾽ Αὐτόν – τάς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καί περί ἡμῶν
ὀδυνᾶται» (53,4). Ἀλλά ἀπό τό πάθος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, λέει στήν συνέχεια ὁ προφήτης, θά προέλθει μιά εὐλογημένη κοινότητα, πού ὁ Ἡσαΐας τήν λέει «σπέρμα» τοῦ
Μεσσίου, «τό ὁποῖο – λέει στήν συνέχεια ὁ προφήτης – θά ζήσει μακράς ἡμέρας. Καί
ὅ,τι ὁ Θεός ἐσχεδίασε διά τοῦ Μεσσίου διά τοῦ σπέρματος αὐτοῦ θά ἐκπληρωθεῖ»
(Ἡσ. 53,10 κατά τό Ἑβραϊκό κείμενο). Ἡ προφητεία αὐτή, χριστιανοί μου, εἶναι σπουδαιοτάτη, εἶναι φοβερή. Εἶναι προφητεία περί Ἐκκλησίας καί τοῦ ἔργου αὐτῆς. Πραγματικά ἡ Ἐκκλησία «ζεῖ μακρᾶς ἡμέρας», δηλαδή, εἶναι αἰωνία, καί συνεχίζει τό ἔργο
τοῦ Μεσσίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
(β) Ὁ σταυρικός θάνατος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀδελφοί, εἶναι μυστήριο, πού δέν
μπορεῖ νά κατανοηθεῖ. Ἐμεῖς γιά τόν θάνατο τοῦ Χριστοῦ δέν δεχόμαστε τήν σκληρή
νομικίστικη ἑρμηνεία τῶν Παπικῶν, ἀλλά ἀρκούμαστε στήν ἔκφραση ὅτι εἶναι
«ΘΥΣΙΑ». Θυσία τοῦ σταυρωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, στόν οὐράνιο
Πατέρα Του γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Εἶναι «Θυσία» πού προσφέρθηκε γιά
ὅλους, γιά ὅλο τόν κόσμο καί ὄχι μόνο γιά τούς Ἰουδαίους, γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός
«ἔξω τῆς πύλης ἔπαθε» (Ἑβρ. 13,12), τῆς πύλης τῆς πόλης Ἱερουσαλήμ. Ὁ Διάβολος
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ἀσφαλῶς δέν κατάλαβε τίποτα ἀπό τό θεϊκό σχέδιο τοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀπατήθηκε! Ὅπως ὁ ἴδιος μέ ἀπάτη παρέσυρε τόν ἄνθρωπο στήν ἁμαρτία (βλ. Γεν.
κεφ. 3), ἔτσι καί ὁ ἴδιος τώρα κατανικιέται μέ ἀπάτη, μέ τό σοφό σχέδιο τοῦ Θεοῦ, καί
λυτρώνεται ὁ ἀπατημένος ἄνθρωπος. Ἔτσι, λέγει ὡραῖα ἕνα ἐγκώμιο τῆς Μεγάλης
Παρασκευῆς: «Πεπλάνηται ὁ πλάνος, ὁ πλανηθείς λυτροῦται, σοφίᾳ Σῇ Θεέ μου»!
5. Τέλος, χριστιανοί μου, θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι τό Πάθος τοῦ Χριστοῦ μας πρέπει νά
τό ζοῦμε καθημερινά καί ὄχι μία φορά τόν χρόνο, τήν Μεγάλη Παρασκευή μόνο. Καί
πρέπει νά τό ζοῦμε γιατί τό τυπώσαμε πάνω μας μέ τό βάπτισμά μας στήν ἁγία Κολυμβήθρα. Ναί, μέ τίς τρεῖς καταδύσεις σ᾽ αὐτήν καί ἀναδύσεις ἀπ᾽ αὐτήν, τυπώσαμε
πάνω μας καί τό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας (βλ. Ρωμ. 6,3 ἑξ.). Αὐτό
πρέπει νά τό νοήσουμε καλά, νά τό βάλουμε καλά μέσα μας, νά τό κάνουμε «κατοικία»
μας. Ὅπως ἡ ἁγία Παρασκευή, πού γεννήθηκε ἡμέρα Παρασκευή καί ἔλαβε τό ὄνομα
«Παρασκευή», γιά νά θυμᾶται, γιά νά ζεῖ, αὐτό πού ἔγινε τήν Μεγάλη Παρασκευή.2
Τό ἔκανε «κατοικία» της αὐτό. «Εἰς κατοικίαν κεκλήρωσαι», λέμε στό Ἀπολυτίκιό της.
Ζοῦμε ἀκόμη τό Πάθος τοῦ Κυρίου μέ τήν νηστεία μας τήν Τετάρτη καί τήν Παρασκευή, ἀλλά καί μέ τό νά τό θυμούμαστε ἰδιαίτερα δύο ὧρες τῆς ἡμέρας, πού συνδέονται μέ τό Πάθος τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ ὧρα 12 τό μεσημέρι (6η ὧρα κατά τό Ἑβραϊκό
ὡρολόγιο) καί 3 τό ἀπόγευμα (9η ὧρα κατά τό Ἑβραϊκό ὡρολόγιο). Στίς μέν 12 τό μεσημέρι σταυρώθηκε ὁ Χριστός στό Γολγοθᾶ καί τό ὀδυνηρό Του μαρτύριο στό
σταυρό κράτησε 3 ὧρες. Στίς 3 τό ἀπόγευμα εἶπε τό «Τετέλεσται». Καί «κλίνας τήν
κεφαλήν παρέδωσε τό πνεῦμα» (Ἰωάν. 19,30)! Τό λειτουργικό βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας
μας «Ὡρολόγιον» ἔχει Ἀκολουθίες στίς δύο αὐτές ὧρες.
Μήν λησμονοῦμε, χριστιανοί μου, νά λέμε κάθε μέρα στόν ἐσταυρωμένο Κύριό
μας: « Σ᾽ εὐχαριστῶ, Χριστέ μου, πού σταυρώθηκες γιά μένα»!

2. Γι᾽ αὐτό λέγουμε γι᾽ αὐτήν «τήν ὁμώνυμόν σου πίστην». Τό ὄνομά της «Παρασκευή» εἶναι ἡ πίστη
της στήν Μεγάλη Παρασκευή, στό Πάθος τοῦ Χριστοῦ, πού ἔγινε τήν ἡμέρα αὐτή.
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Ἡ Ἁγία Γραφή γιά τά παιδιά!
Ἀριθμ. 2

3. Ἡ Καινή Διαθήκη καί τά βιβλία της
Γειά σας, παιδιά!
Στό προηγούμενο μάθημα εἴπαμε ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή χωρίζεται σέ δύο μέρη, στήν Παλαιά καί στήν Καινή Διαθήκη, καί ὅτι ἡ Παλαιά Διαθήκη ἀποτελεῖται ἀπό 49 βιβλία, ἀπό
τά ὁποῖα ἄλλα εἶναι ἱστορικά βιβλία, ἄλλα προφητικά καί ἄλλα σοφιολογικά, ὅπως τά
λέμε, βιβλία, ἤ ἀλλιῶς ποιητικά ἤ διδακτικά.
Τώρα θά μιλήσουμε γιά τήν Καινή Διαθήκη. Ἡ Καινή Διαθήκη μᾶς μιλάει γιά τόν
Ἰησοῦ Χριστό, τόν Μεσσία, καί ἀποτελεῖται ἀπό 27 βιβλία. Τά τέσσερα πρῶτα βιβλία
εἶναι τά γνωστά μας τέσσερα Εὐαγγέλια: α) Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου, β) τό Εὐαγγέλιο τοῦ Μάρκου, γ) τοῦ Λουκᾶ καί δ) τοῦ Ἰωάννη. Αὐτά διηγοῦνται τήν ἱστορία τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί γι᾽ αὐτό κατατάσσονται στά ἱστορικά βιβλία. Μοιάζουν δηλαδή μέ
τά πρῶτα βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού εἶναι καί αὐτά ἱστορικά, καί μάλιστα μέ τά
πρῶτα-πρῶτα βιβλία της, πού ὀνομάζονται Πεντάτευχος ἤ Νόμος, γιατί τά Εὐαγγέλια
περιέχουν τόν Νέο Νόμο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁμοίως ἱστορικό εἶναι καί τό βιβλίο τῶν
Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, τό ὁποῖο ἀκολουθεῖ μετά τά τέσσερα Εὐαγγέλια.
Ἐκτός ἀπό αὐτά ἡ Καινή Διαθήκη περιέχει πολλές ἐπιστολές, γράμματα δηλαδή, τά
ὁποῖα ἔστελναν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι στούς χριστιανούς σέ μακρυνούς τόπους, ὅταν δέν
μποροῦσαν νά πᾶνε αὐτοί ἐκεῖ γιά νά κηρύξουν, τά ὁποῖα ἔχουν πολλές συμβουλές καί
ἄλλες ὁδηγίες πρός τούς Χριστιανούς. Ἔτσι γιά παράδειγμα, ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
βρισκόταν στήν Κόρινθο καί ἄκουσε ὅτι στήν Θεσσαλονίκη οἱ χριστιανοί εἶχαν κάποιες
ἀπορίες καί κάποια προβλήματα στήν Ἐκκλησία τους, τούς ἔστειλε δύο ἐπιστολές, γιά
νά τούς πεῖ τί πρέπει νά κάνουν καί ποιά εἶναι ἡ ἀπάντηση στίς ἀπορίες πού εἶχαν.
Πολλά τέτοια γράμματα ἔγραψαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καί ὅλα αὐτά ἔχουν συγκεντρωθεῖ στήν Καινή Διαθήκη. Ἄλλες ἐπιστολές ἐστάλησαν πρός συγκεκριμένες τοπικές Ἐκκλησίες (γιά παράδειγμα πρός Θεσσαλονικεῖς, πρός Κορινθίους, πρός
Ἐφεσίους) καί ἄλλες σέ ὅλες τίς Ἐκκλησίες. Αὐτές πού ἀπευθύνονταν πρός ὅλες τίς
Ἐκκλησίες ὀνομάζονται καθολικές ἐπιστολές.
Ἡ Καινή Διαθήκη τελειώνει μέ τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου. Ἡ Ἀποκάλυψη εἶναι ἕνα
προφητικό βιβλίο, τό ὁποῖο μᾶς λέει τί θά γίνει στό τέλος τοῦ κόσμου. Καί ἐπειδή τά
τελευταῖα χρόνια τοῦ κόσμου στά παλαιά κείμενα ὀνομάζονται «ἔσχατα», γι᾽ αὐτό καί
ἡ Ἀποκάλυψη χαρακτηρίζεται ἐπίσης ὡς ἐσχατολογικό βιβλίο, ἕνα βιβλίο δηλαδή τό
ὁποῖο λέει γιά τά ἔσχατα.
Καί τί λέει ἡ Ἀποκάλυψη γιά τά ἔσχατα; Λέει μέ συντομία τά ἑξῆς: Ἡ Ἐκκλησία θά
περάσει ἀπό πολλές δοκιμασίες, ἀλλά στό τέλος θά θριαμβεύσει!!! Ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος
παρουσιάζεται σάν ἕνα ἀρνίο, θά νικήσει!!! Μετά ἀπό μία τελική μάχη μέ τίς δυνάμεις
τοῦ σκότους καί τόν Ἀντίχριστο, ὁ Χριστός θά ἔλθει μέ πολλή δόξα κατά τήν λεγόμενη
Δεύτερη Παρουσία Του, θά ἐκμηδενίσει τόν Ἀντίχριστο καί θά πάρει τά παιδιά Του μαζί
Του στήν οὐράνια Βασιλεία Του. Ὁ κόσμος αὐτός θά παρέλθει. Θά τυλιχτεῖ σάν ἕνα
κομμάτι ὕφασμα καί θά γίνει καινούργιος οὐρανός καί κανούργια γῆ, οἱ νεκροί θά ἀναστηθοῦν, καί ὅσοι ἔμειναν πιστοί στόν Ἰησοῦ Χριστό θά ζήσουν αἰώνια μαζί Του.
Ἡ Ἀποκάλυψη τελειώνει μέ τήν εὐχή: «Ναί! Ἔλα, Κύριε Ἰησοῦ»! Αὐτό ἄς εὐχόμαστε
καί ἐμεῖς πάντοτε: Ἔλα, Χριστέ, νά μᾶς πάρεις στήν Βασιλεία Σου τήν ἐπουράνιο,
ΑΜΗΝ!
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ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΧΙΟ

(Μέ τήν εὐκαιρία ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων πρός τιµήν παλαιοῦ καί σεβασµίου
Ἱ. Ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου στίς 17-3-2018)

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
Εὐχαριστῶ, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τόν ἐνάρετον καί σοφόν Ποιμενάρχην
σας, τόν πολυσέβαστον εἰς ἐμέ, ἀλλά καί σέ ὅλη τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ,
Μητροπολίτην Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Κον Κον ΜΑΡΚΟΝ, διότι μοῦ ἔδωσε
τήν χαρά τήν σημερινή ἡμέρα νά ἔλθω ὡς προσκυνητής εἰς τήν Ἱεράν σας
νῆσον τῆς Χίου, διά νά ὁμιλήσω ἐνώπιόν σας στό καθορισθέν ὑπ᾽ Αὐτοῦ θέμα,
περί τῆς Καθολικῆς Ἐπιστολῆς τοῦ ἀδελφοθέου Ἰακώβου. Ἐπειδή εἶναι περιορισμένος ὁ χρόνος τῆς ὁμιλίας, εἰσέρχομαι κατ᾽ εὐθεῖαν εἰς τό θέμα.
1. Ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἦταν ὁ πρῶτος Ἐπίσκοπος Ἰεροσολύμων καί ἀπό τήν ὑψηλή του, λοιπόν, αὐτή ἐκκλησιαστική θέση
ἀποστέλλει μία ἐπιστολή πρός ὅλους τούς χριστιανούς, πρός τήν καθ᾽ ὅλου,
δηλαδή, Ἐκκλησία, γι᾽ αὐτό ἡ ἐπιστολή του καλεῖται «Καθολική». – Καλεῖται
«ἀδελφόθεος» ὁ Ἰάκωβος, γιατί ἦταν παιδί τοῦ μνήστορος τῆς Παρθένου
Ἰωσήφ ἀπό προηγούμενο γάμο του. Ἐπειδή ὁ Ἰωσήφ ἐκαλεῖτο θετός πατέρας
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἰάκωβος καλεῖται «ἀδελφόθεος».
– Ἡ καθολική ἐπιστολή τοῦ Ἰακώβου, τήν ὁποία θά παρουσιάσω μέ σύντομο
τρόπο, εἶναι μία πρακτική Κατήχηση γιά τήν πρώτη Ἐκκλησία, ὅπως γιά κατηχητικό πάλι λόγο ἐγράφη ἀργότερα καί τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο, ἀλλά καί
τά ἄλλα Εὐαγγέλια. Ἐπειδή δέ πρόκειται περί Κατηχήσεως γι᾽ αὐτό τά θέματα
πού θίγονται στήν Ἐπιστολή εἶναι ποικίλλα.
2. Ὁ Ἀδελφόθεος ἀρχίζει μέ τό θέμα τῶν ἐξωτερικῶν πειρασμῶν, δηλαδή,
τῶν δοκιμασιῶν τοῦ βίου, πού ἀντιμετωπίζουμε ὅλοι στήν ζωή. Καί λέγει ὁ
Ἀδελφόθεος στούς χριστιανούς νά χαίρονται στίς θλίψεις καί στίς δοκιμασίες,
γιατί γυμνάζονται μ᾽ αὐτές στήν πίστη καί αὐτό τό γύμνασμα φέρει στόν
ἄνθρωπο ὑπομονή («τό δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν»,
1,3). Ὅποιος δέ ἔχει ὑπομονή ἔχει εἰρήνη καί ἀταραξία, ἔχει παράδεισο μέσα
του («ἡ δέ ὑπομονή ἔργον τέλειον ἐχέτω»), εἶναι τέλειος, δέν τοῦ λείπει τίποτε
(«ἵνα ἦτε τέλειοι καί ὁλόκληροι, ἐν μηδενί λειπόμενοι», 1,4).
Τό νά χαίρονται οἱ χριστιανοί μέ ὑπομονή στίς θλίψεις τους, αὐτό ὁ ἅγιος
Ἰάκωβος τό λέει «σοφία». Αὐτή τήν σοφία, μᾶς λέγει ὁ Ἀδελφόθεος, νά τήν
ζητᾶμε ἀπό τόν Θεό, ἀλλά, γιά νά τήν λάβουμε, νά τήν ζητᾶμε μέ πίστη, καί ὄχι
διακρινόμενοι («Εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας, αἰτείτω παρά τοῦ διδόντος
Θεοῦ...». «Αἰτείτω δέ ἐν πίστει ,μηδέν διακρινόμενος», 1,5.6). Οἱ θλίψεις καί οἱ
δοκιμασίες, λοιπόν, χριστιανοί μου, γυμνάζουν τόν ἄνθρωπο καί ἄν κριθεῖ βραβεύσιμος θά πάρει τόν στέφανο ἀπό τόν Κύριο («...ὅτι δόκιμος γενόμενος λήψεται τόν στέφανον τῆς ζωῆς, ὅν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος τοῖς αγαπῶσιν αὐτόν»,
1,12).
Οἱ παραπάνω πειρασμοί, οἱ ἐξωτερικοί πειρασμοί, ὅπως τούς εἴπαμε, παραχωροῦνται ἀπό τόν Θεό. Οἱ ἄλλοι ὅμως πειρασμοί, οἱ ἐσωτερικοί, ὅπως εἶναι οἱ
κακοί λογισμοί, καί οἱ κακές ἐπιθυμίες κ.λπ., αὐτοί, ὄχι, δέν παραχωροῦνται ἀπό
τόν Θεό, ἀλλά προέρχονται ἀπό τήν κακή μας ἐπιθυμία («ἕκαστος δέ πειράζεται
ὑπό τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος καί δελεαζόμενος», 1,14). Τήν δέ κακή
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ἐπιθυμία ὁ Ἀδελφόθεος τήν παριστάνει ἐδῶ σάν μιά κακή γυναίκα, πού συλλαμβάνει καί γεννάει τήν ἁμαρτία, ἡ δέ ἁμαρτία φέρει ἔπειτα τόν θάνατο («εἶτα
ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν, ἡ δέ ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἀποκύει
θάνατον», 1,15), τόν πνευματικό θάνατο, τήν ἀποκοπή ἀπό τόν Θεό. Ἡ ἁμαρτία,
λοιπόν, καί τό κακό δέν προέρχονται ἀπό τόν Θεό. Ἀπό τόν Θεό προέρχεται
μόνο τό καλό. «Πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον» (1,17).
3. Στήν συνέχεια ὁ Ἀδελφόθεος θέλει νά κάνει σωστούς τούς χριστιανούς
μέ σωστή πνευματικότητα. Μιλάει, λοιπόν, τώρα ὁ ἅγιος Ἰάκωβος γιά τήν
ἔμπρακτη θρησκευτικότητα, τήν εὐάρεστη στόν Θεό. Κατά τήν Καθολική ἐπιστολή τοῦ Ἰακώβου ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ πρέπει (α) νά ἔχει αὐτοκυριαρχία.
Νά μήν εἶναι φλύαρος, ἀλλά νά ἔχει βάθος πνευματικό («ἔστω πᾶς ἄνθρωπος
ταχύς εἰς τό ἀκοῦσαι, βραδύς εἰς τό λαλῆσαι, βραδύς εἰς ὀργήν», 1,19). Πρέπει
νά συγκρατεῖ τόν θυμό του. Νά εἶναι «βραδύς εἰς ὀργήν». Ὁ ἄνθρωπος τοῦ
Θεοῦ πρέπει (β) νά εἶναι ὄχι μόνο ἀκροατής, ἀλλά καί ποιητής τοῦ λόγου τοῦ
Θεοῦ. Διαφορετικά «παραλογίζεται» («γίνεσθε δέ ποιηταί λόγου καί μή μόνον
ἀκροαταί, παραλογιζόμενοι ἑαυτούς», 1,22). Δηλαδή δέν κάνει καλό λογαριασμό! Ὑπολογίζει γιά τήν σωτηρία του τήν ἀκρόαση μόνο τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.
Δηλαδή, ἐνῶ γιά τήν σωτηρία μας ἀπαιτεῖται ὄχι μόνο ἡ ἀκρόαση, ἀλλά προπαντός ἡ ἐφαρμογή τοῦ θείου λόγου, ἐμεῖς καταβάλλουμε γιά τήν σωτηρία μας
μόνο τήν ἀκρόαση. Καί γιά νά δείξει ἀκόμη περισσότερο ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος πόσο ἀνούσιο εἶναι τό νά ἀκούει κανείς μόνο τόν λόγο τοῦ Θεοῦ χωρίς νά
προχωρεῖ στήν ἐφαρμογή του, μᾶς λέγει καί ἕνα δεύτερο παράδειγμα: Ἀναφέρει κάποιον πού μπροστά στόν καθρέπτη βλέπει τό πρόσωπό του. Ἀλλά αὐτό
πού βλέπει εἶναι ἕνα φάσμα, γι᾽ αὐτό καί ἐξαφανίζεται ὅταν ἀπομακρύνεται ἀπό
τόν καθρέπτη («ὅτι εἴ τις ἀκροατής λόγου ἐστί καί οὐ ποιητής, οὗτος ἕοικεν
ἀνδρί κατανοοῦντι τό πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ. Κατενόησε
γάρ ἑαυτόν καί ἀπελήλυθε, καί εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν», 1,23-24). Βλέπει
ἕνα φάσμα, ὄχι πραγματικό ἀντικείμενο.
4. Αὐτό εἶναι ψεύτικη θρησκευτικότητα. Καί μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ὁμιλεῖ ὁ
Ἀδελφόθεος περί τῶν «θρήσκων». Αὐτοί ἐκαυχῶντο γιά τούς τύπους μόνο.
Ἀλλά αὐτό, χριστιανοί μου, λέγεται «θρησκεία», ἐνῶ ἡ σχέση μας μέ τόν Θεό
λέγεται «πίστις», ἀπό τό ρῆμα «ἐμπιστεύομαι». Οἱ ἀγαπώμενοι μόνο ἐμπιστεύονται. Ἡ «θρησκεία» δέν εἶναι καθαρή θρησκεία. Ὁ Ἅγιος Ἀδελφόθεος
Ἰάκωβος ἀναφέρει ἐδῶ ἕναν ὡραῖο λόγο, πού εἶναι ἀδάμας τῆς ἐπιστολῆς.
Λέγει μέ σύντομο λόγο τί εἶναι πραγματική θρησκεία. Λέγει: «Θρησκεία καθαρά
καί ἀμίαντος παρά τῷ Θεῷ καί Πατρί αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανούς καί
χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν, ἄσπιλον ἑαυτόν τηρεῖν ἀπό τοῦ κόσμου» (1,27). Δηλαδή, σωστή πνευματική ζωή εἶναι τό νά ἀγωνιζόμεθα νά καθαρίσουμε τήν καρδιά μας ἀπό τά πάθη καί νά φερόμαστε μέ ἀγάπη καί φιλανθρωπία στούς
φτωχούς καί θλιμμένους ἀδελφούς μας!
5. Παραμένοντας στό ἴδιο θέμα ὁ ἅγιος Ἰάκωβος, στό θέμα πῶς πρέπει νά
πολιτεύεται ὁ χριστιανός καί τί νά ἀποφεύγει, λέγει στήν συνέχεια (γ) ὅτι πρέπει νά ἀποφεύγει τήν προσωποληψία («ἀδελφοί μου, μή ἐν προσωποληψίαις
ἔχετε τήν πίστιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης...», 2,1 ἑξ.). Προσωποληψία εἶναι νά τιμοῦμε μόνο τόν ἐπίσημο καί τόν πλούσιο καί νά ὑποτιμοῦμε τόν πτωχό καί τόν ἄσημο ἄνθρωπο. Ἀπαράδεκτο αὐτό, χριστιανοί μου,
στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, γιατί, λέγει ὁ ἅγιος ἀδελφόθεος Ἰάκωβος, ὅτι
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αὐτό εἶναι παράβαση ὅλου τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ («ὅστις γάρ, ὅλον τόν νόμον
τηρήσῃ, πταίσῃ δέ ἑνί, γέγονε πάντων ἔνοχος», 2,10). Εἶναι προσβολή τοῦ «Βασιλικοῦ» Νόμου («νόμον βασιλικόν», 2,8). Ποιός εἶναι αὐτός ὁ Νόμος; Εἶναι ὁ
Νόμος τῆς ἀγάπης («ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν», 2,8), γιατί ὁ Χριστός ὁ Βασιλεύς μας κήρυξε τόν Νόμο αὐτόν, πού εἶναι καί νόμος τῆς Ἐκκλησίας, γιατί ἡ Ἐκκλησία λέγεται καί «Βασιλεία» («Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ
Πατρός»).
6. Στήν συνέχεια ὁ Ἀδελφόθεος ἐπιμένει στό κακό τῆς γλώσσας (3,1-12). Ἐπιμένει περισσότερο ὁ ἅγιος Ἰάκωβος στό θέμα αὐτό καί παριστάνει μέ δυνατές
εἰκόνες τήν δύναμή της καί τό κακό πού προξενεῖ ἡ γλώσσα. Στά στενά καί περιορισμένα ὅρια τῆς παρούσης ὁμιλίας δέν ἔχω τόν χρόνο, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, νά ἀναπτύξω τήν ὡραία διδασκαλία τοῦ Ἀδελφοθέου, τήν ὁποίαν
ἐκθέτει γιά τό θέμα αὐτό στήν καθολική του ἐπιστολή. Τοῦτο μόνο λέγω ὅτι
πουθενά ἀλλοῦ δέν βρίσκεται στήν Ἁγία Γραφή, τοιαύτη ὡραία ἀνεπτυγμένη
διδασκαλία. Ἀναφέρω μόνο ἀπό τήν διδασκαλία τοῦ Ἀδελφοθέου γιά τήν
γλώσσα τόν στίχο 3,6 ὅπου λέγει, ἡ γλώσσα εἶναι ἡ «φλογίζουσα τόν τροχόν
τῆς γενέσεως καί φλογιζομένη ὑπό τῆς γεέννης». Τί σημαίνει ὁ λόγος αὐτός;
Ἐδῶ ἔχουμε τήν εἰκόνα τοῦ τροχοῦ, στόν ὁποῖο, ὅταν περιστρέφεται μέ ταχύτητα γύρω ἀπό τόν ὁριζόντιο ἄξονά του, βάζουμε τό μαχαίρι ἤ τό ψαλίδι, τό
ὁποῖο θέλουμε νά τροχίσουμε. Τό ἀντικείμενο πού τροχίζουμε φλογίζεται ἀπό
τόν τροχό, ἀλλά καί αὐτό τό ἀντικείμενο φλογίζει ἐπίσης τόν τροχό. «Τροχός»
εἶναι ὁ ὅλος ἄνθρωπος. Καί μέ τροχιζόμενο ἀντικείμενο παρομοιάζεται ἡ
γλῶσσα. Κατά τό παράδειγμα αὐτό τοῦ Ἀδελφοθέου ἡ γλώσσα πραγματικά
«φλογίζεται», δηλαδή ἐρεθίζεται ἀπό τόν τροχό, δηλαδή ἀπό τά πάθη τοῦ
ἀνθρώπου. Ἀλλά καί ἡ γλώσσα «φλογίζει», ἐρεθίζει τόν τροχό, δηλαδή ἐξάπτει
τά πάθη τοῦ ἀνθρώπου μέ αὐτά πού λέει.
Θίγει καί ἄλλα θέματα στήν καθολική του αὐτή ἐπιστολή ὁ ἅγιος Ἰάκωβος.
Ὁμιλεῖ γιά τίς ἁμαρτωλές ἡδονές καί τίς καταχρήσεις, πού εἶναι αἰτία τῶν μεταξύ μας διενέξεων (4,1-12), ὁμιλεῖ γιά τήν πλεονεξία καί ἀλαζονεία τοῦ βίου
(4,13-5,6), καί τήν μακροθυμία καί τήν ὑπομονή (5,7-11), ὁμιλεῖ γιά τόν ὅρκο καί
τό ψέμα (5,12). Ἀλλά θέλω, μέ πολύ συντομία καί γοργότητα, νά θίξω δύο σημαντικά θέματα τῆς ἐπιστολῆς, δογματικά καί συγχρόνως ἐκκλησιολογικά καί
λειτουργικά θέματα. Αὐτά βρίσκονται στό λόγο τοῦ Ἀδελφοθέου περί τοῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου. Λέγει ἐπί λέξει: «Ἡ εὐχή τῆς πίστεως σώσει τόν κάμνοντα (γιά τόν ὁποῖον τελεῖται τό Εὐχέλαιο), καί ἐγερεῖ αὐτόν ὁ Κύριος». Καί
ἀκόμη λέγει γιά τόν τελοῦντα τό Εὐχέλαιο, «κἄν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ» (5,15).
Ἐδῶ, στόν λόγο αὐτό τοῦ Ἀδελφοθέου, δημιουργοῦνται πραγματικά δύο
ἀπορίες: (α) Γιατί λέγει ὅτι ὁπωσδήποτε μέ τό Εὐχέλαιο θεραπεύεται ὁ ἀσθενῶν
ἀδελφός; Σέ αὐτό ἀπαντοῦν πολλοί – γιά νά μήν πῶ ὅλοι σχεδόν οἱ ἑρμηνευτές –, ὅτι ὅταν ἡ προσευχή γίνεται μέ πίστη («ἡ εὐχή τῆς πίστεως») κάνει πραγματικά θαύματα. Αὐτό κατά τήν ἑρμηνεία τους θέλει νά πεῖ ὁ Ἀδελφόθεος
λέγοντας «ἡ εὐχή τῆς πίστεως σώσει τόν κάμνοντα». Ἡ προσευχή δηλαδή πού
γίνεται μέ πίστη ὁπωσδήποτε θεραπεύει τόν ἄρρωστο. Ὄχι, χριστιανοί μου,
δέν εἶναι αὐτή ἡ ἑρμηνεία τῆς ἔκφρασης τοῦ Ἀδελφοθέου. Ἡ προσευχή βέβαια
πρέπει νά γίνεται μέ πίστη καί ἡ μέ πίστη προσευχή κάνει θαύματα. Ἀλλά, προσευχήθηκε καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος – μεγάλος ἅγιος – , χωρίς ὅμως νά εἰσακουσθεῖ ἡ προσευχή του (βλ. Β´ Κορ. 12,8). Ἡ ἔκφραση «ἡ εὐχή τῆς πίστεως»
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δέν ἑρμηνεύεται ὡς ἡ προσευχή πού γίνεται μέ πίστη. Δέν θέλει νά πεῖ αὐτό
ἐδῶ ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος. Ὡς «πίστη» ὁ Ἀδελφόθεος ἐννοεῖ τήν Ἐκκλησία.
Καλεῖται καί ἔτσι ἡ Ἐκκλησία, ὅπως καλεῖται καί «Βασιλεία». Ὑπενθυμίζουμε σ᾽
αὐτό τόν λόγο τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, «πάντες ἀπολάβετε τοῦ συμποσίου
τῆς πίστεως», δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας. Στόν λόγο του λοιπόν ἐδῶ ὁ ἀδελφόθεος
Ἰάκωβος λέγει μιά μεγάλη ἀλήθεια, δογματική καί ἐκκλησιολογική ἀλήθεια:
Ὅτι ἡ προσευχή πού γίνεται καί ἀπό ἕναν ἅγιο ἀκόμη ἄνθρωπο, γιά λόγους πού
ξέρει ὁ Θεός, μπορεῖ νά μήν εἰσακουσθεῖ. Ἡ προσευχή ὅμως πού γίνεται ἀπό
τήν «Πίστη» μας, δηλαδή ἀπό τήν Ἐκκλησία μας, ἔστω καί ἄν γίνεται ἀπό ἕναν
ἁμαρτωλό ἱερέα, ὁπωσδήποτε εἰσακούεται! Ὅταν ἡ Ἐκκλησία προσεύχεται ἐν
Μυστηρίῳ, ὁπωσδήποτε εἰσακούεται. Καί τό ἱερό Εὐχέλαιο εἶναι Μυστήριο.
(β) Ἡ δεύτερη ἀπορία εἶναι, γιατί ὁ Ἀδελφόθεος λέγει ὅτι μέ τό Εὐχέλαιο
σβήνονται ἁμαρτήματα, ἐνῶ γνωρίζουμε ὅτι τά ἁμαρτήματα ἐξαλείφονται μέ
τό Μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης; Σ᾽ αὐτό ἔχουμε νά ἀπαντήσουμε ὅτι στήν
ἐποχή ἐκείνη τοῦ Ἀδελφοθέου, ὅπως καί στήν μετέπειτα ἐποχή, τά δύο Μυστήρια, Εὐχέλαιο καί Ἐξομολόγηση, ἦταν ἑνωμένα ἀπολύτως. Γι᾽ αὐτό καί πολλές εὐχές τοῦ Εὐχελαίου ἀναφέρονται στήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν. Δηλαδή,
στήν ἐποχή τοῦ Ἀδελφοθέου κατά τήν τέλεση τοῦ Εὐχελαίου ἐγίνετο καί ἐξαγόρευση τῶν ἁμαρτιῶν, γι᾽ αὐτό, λοιπόν, καί διαβάζουμε στήν Καθολική ἐδῶ
ἐπιστολή τοῦ Ἀδελφοθέου ὅτι τό Εὐχέλαιο ἐξαλείφει ἁμαρτήματα.
7. Τέλος, ἔχουμε νά ποῦμε ὅτι οἱ Προτεστάντες καί τά παρακλάδια τους
ἀπορρίπτουν τήν ἐπιστολή τοῦ Ἰακώβου, γιατί νομίζουν ὅτι ἡ διδασκαλία της
περί τῶν ἔργων, ὡς ἀναγκαίων γιά τήν σωτηρία μας, καί ὄχι περί τῆς πίστεως
(2,14-26), ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τήν διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅτι
ἡ σωτηρία μας προέρχεται ἀπό τήν πίστη μας καί ὄχι ἀπό τά ἔργα μας, φέροντες καί οἱ δυό Ἀπόστολοι ὡς παράδειγμα τόν Ἀβραάμ (Ρωμ. 3,28-4,1 ἑξ.). Καί
νομίζουν λοιπόν οἱ Προτεστάντες ὅτι ὑπάρχει διαφωνία μεταξύ τῶν δύο Ἀποστόλων. Σέ αὐτό ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἑρμηνευτές ἀπαντοῦμε ὅτι ὅταν ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὁμιλεῖ γιά τόν Ἀβραάμ, ὅτι αὐτός δικαιώθηκε ἀπό τήν πίστη του
καί ὄχι ἀπό τά ἔργα του, ὡς ἔργα ἐννοεῖ τήν περιτομή καί τίς ἄλλες διατάξεις
τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, πού πραγματικά δέν δικαιώνουν. Καί ὅταν ὁ ἀδελφόθεος
Ἰάκωβος λέγει ὅτι ὁ Ἀβραάμ δικαιώθηκε ἀπό τά ἔργα του καί ὄχι ἀπό τήν πίστη
του, ὡς ἔργα ἐννοεῖ τήν προθυμία του νά ὑπακούει στά κελεύσματα τοῦ Θεοῦ
καί στό νά θυσιάσει ἀκόμη καί τόν ἀγαπημένο του Ἰσαάκ. Ἐννοεῖται ὅμως ὅτι
ἡ ὑπακοή αὐτή τοῦ Ἀβραάμ ἦταν γένημα μεγάλης πίστης του στόν Θεό· καί οἱ
δύο, λοιπόν, Ἀπόστολοι συμφωνοῦν στό ὅτι θέλουν ζωντανή πίστη στόν Θεό,
πού νά ἐκφράζεται μέ ἔργα.
Ἡ ἐπιστολή θεωρεῖται ὅτι εἶναι τό πρῶτο χρονολογικό κείμενο τῆς Κ.Δ. καί
συνεγράφη πιθανῶς στά Ἰεροσόλυμα κατά τήν πενταετία 55-60 μ.Χ.
Xίος, 17 Μαρτίου 2018
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΩΗΛ
(Σέ συνέχειες)
(Ἀφιερωµένο στόν Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη
Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλµωπίας κ.κ. ΙΩΗΛ)
Προτροπή πρός µετάνοια (1,8-20)
Προτροπή πρός θρῆνο (1,8-13)
1,8Θρήνησον πρός µε ὑπὲρ νύµφην περιεζωσµένην σάκκον ἐπὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς τὸν
παρθενικόν.
Ἐξῇρται θυσία καὶ σπονδὴ ἐξ οἴκου Κυρίου. Πενθεῖτε, οἱ ἱερεῖς οἱ λειτουργοῦντες
θυσιαστηρίῳ Κυρίου·
9

ὅτι τεταλαιπώρηκε τὰ πεδία· πενθείτω ἡ
γῆ, ὅτι τεταλαιπώρηκε σῖτος, ἐξηράνθη
οἶνος, ὠλιγώθη ἔλαιον.
10

Ἐξηράνθησαν γεωργοί· θρηνεῖτε, κτήµατα, ὑπὲρ πυροῦ καὶ κριθῆς, ὅτι ἀπόλωλε
τρυγητὸς ἐξ ἀγροῦ·
11

ἡ ἄµπελος ἐξηράνθη, καὶ αἱ συκαῖ ὠλιγώθησαν· ῥόα καὶ φοῖνιξ καὶ µῆλον καί πάντα
τὰ ξύλα τοῦ ἀγροῦ ἐξηράνθησαν, ὅτι ᾔσχυναν χαρὰν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων.
12

α. «Θρηνῆστε, ἀµπελουργοί», λέει τό Ἑβρ.
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1,8Θρήνησε σάν παρθένα
ζωσµένη σάκκο
γιά τόν µνηστήρα
τῆς νεότητάς της.
9

Θυσία καί σπονδή ἔπαυσε
ἀπό τόν οἶκο τοῦ Κυρίου·
πενθεῖτε ἱερεῖς οἱ λειτουργοί
τοῦ θυσιαστηρίου.
10

Ἔρηµη ἔγινε ἡ χώρα·
πένθος ἁπλώθηκε στούς ἀγρούς,
γιατί τά σιτηρά καταστράφηκαν,
τό κρασί στέρεψε,
τό λάδι λιγόστεψε.
11
∆ιαψεύστηκαν οἱ ἐλπίδες
τῶν γεωργῶν·
θρηνῆστε τά κτήµατα,α
γιά τό σιτάρι καί τό κριθάρι,
γιατί καταστράφηκε
ἡ συγκοµιδή τοῦ ἀγροῦ.
12
Τό ἀµπέλι εἶναι ξηραµένο,
ἡ συκιά µαραµένη,
ἡ ροδιά καί ὁ φοίνικας
καί ἡ µηλιά,
ὅλα τά δέντρα
τοῦ ἀγροῦ ξεράθηκαν!

Ναί, ξηραµένη εἶναι ἡ χαρά
στούς υἱούς τῶν ἀνθρώπων!
13
Οἱ ἱερεῖς περιζωστῆτε (σάκκο)
καί θρηνῆστε,
θρηνῆστε οἱ λειτουργοί τοῦ θυσιαστηρίου.
Ἐλᾶτε, κάνετε ἀγρυπνία
µέ τόν σάκκο
οἱ λειτουργοί τοῦ Θεοῦ,
γιατί ἔπαυσαν ἀπό τόν οἶκο
τοῦ Θεοῦ σας
θυσία καί σπονδή.

Περιζώσασθε καὶ κόπτεσθε, οἱ ἱερεῖς,
θρηνεῖτε οἱ λειτουργοῦντες θυσιαστηρίῳ·
εἰσέλθετε ὑπνώσατε ἐν σάκκοις λειτουργοῦντες Θεῷ, ὅτι ἀπέσχηκεν ἐξ οἴκου Θεοῦ
ὑµῶν θυσία καὶ σπονδή.
13

Ἡ περιγραφόµενη καί στήν περικοπή αὐτή κρίση εἶναι ἀξιοθρήνητη καί κάθε εἶδος
ἀνθρώπου πρέπει νά θρηνήσει γι᾿ αὐτήν. ∆έν θά στερήσει µόνο ἀπό τούς µέθυσους τήν χαρά,
διότι δέν θά ἔχουν τόν ἐκλεκτό οἶνο, ὅπως εἴδαµε προηγουµένως. Ἐάν αὐτή µόνον ἦταν ἡ
ζηµιά τῆς καταστροφῆς, τότε καλόν µᾶλλον καί ὄχι κακό θά ἔφερνε. Ἡ καταστροφή θά
στερήσει τά ἀναγκαῖα γιά τήν ζωή ἀγαθά ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι καί καλοῦνται τώρα νά θρηνήσουν (στίχ. 8), νά θρηνήσουν πολύ, ὅπως µία παρθένος θρηνεῖ γιά
τόν θάνατο τοῦ ἀγαπητοῦ της νέου, µέ τόν ὁποῖο ἐµνηστεύθη, ἤ ὅπως θρηνεῖ µία νεαρή
γυναίκα τόν νεαρό της σύζυγο, τόν ὁποῖο ὁ θάνατος ἅρπαξε αἰφνιδίως ἀπό τήν ἀγκαλιά
της: «Θρήνησον πρός µε ὑπέρ νύµφην περιεζωσµένην σάκκον ἐπί τόν ἄνδρα αὐτῆς τόν παρθενικόν» (στίχ. 8). Σέ ἕνα νεαρό ζεῦγος ὑπάρχει µεγαλύτερη ἀγάπη καί συνεπῶς θά ὑπάρξει
µεγαλύτερη θλίψη, ἐάν τό ἕνα µέλος ἀποχωρισθεῖ διά τοῦ θανάτου ἀπό τό ἕτερο. Τέτοια
θλίψη, τέτοιος θρῆνος θά συµβεῖ γιά τήν καταστροφή τῶν σιτηρῶν καί γενικῶς ὁλοκλήρου
τῆς βλαστήσεως τῆς χώρας ὑπό τῶν καταστρεπτικῶν ἐντόµων. Καί διά τοῦ Ἡσαΐου ὁ
Θεός πάλιν ἀπειλεῖ: «Ἡµέρας καί ἔτη εἶσθε τεταραγµένοι σεῖς οἱ ἀµέριµνοι· διότι ὁ τρυγητός
θά χαθεῖ, ἡ συγκοµιδή δέν θά ἔλθει. Τρέµετε οἱ εὔποροι, ταραχθεῖτε οἱ ἀµέριµνοι. Ἐκδυθεῖτε
καί γυµνωθεῖτε καί περιζῶστε τίς ὀσφύες µέ σάκκο. 12Θά χτυπήσουν τά στήθη γιά τούς
ἡδονικούς ἀγρούς, γιά τούς καρποφόρους ἀµπελῶνες» (32,10-12).
∆ύο εἴδη ἀνθρώπων καλοῦνται ἐδῶ νά θρηνήσουν γιά τήν καταστροφή. Οἱ γεωργοί καί
οἱ ἱερεῖς.
1. Ἄς θρηνήσουν οἱ γεωργοί καί ἀµπελουργοί. Ἄς κλάψουν καί ἄς ἐντραποῦν, γιατί οἱ
κόποι τους χάθηκαν. «Αἰσχυνθῆτε, γεωργοί· ὀλολύξατε ἀµπελουργοί διά τόν σῖτον καί διά
τήν κριθήν, διότι ὁ θερισµός τοῦ ἀγροῦ ἐχάθη» (στίχ. 11). Ἡ καταστροφή περιγράφεται
γενικῶς µέ µία φράση: «Τεταλαιπώρηκε τά πεδία» (στίχ. 10). Ὅλοι οἱ καρποί τῶν ἀγρῶν
κατεφαγώθησαν. Καί ἀµέσως µετά τό κείµενο λέγει «πενθεῖ ἡ γῆ». Ἡ ὄψη τῆς χώρας
εἶναι µελαγχολική. Οἱ κάτοικοί της κλαίουν γιά ὅ,τι συνέβη, θλίβονται γιά τήν στέρηση
τῶν ἀναγκαίων τροφῶν τῆς ζωῆς τους. «Ἡ γῆ πενθεῖ, µαραίνεται», λέγει καί ὁ Ἡσαΐας
(24,4). Ὁ σῖτος, ὁ οἶνος καί τό ἔλαιον, ἀναγκαῖα γιά τήν συντήρηση συστατικά δέν ὑπάρ26

χουν στήν ἰουδαϊκή γῆ. Οἱ ἄνθρωποι δέν ἦταν εὐγνώµονες στόν Θεό γιά τόν ἄρτον πού
τούς ἔδινε, ὁ ὁποῖος «στηρίζει καρδίαν ἀνθρώπου», καί γιά τό ἔλαιον, τό ὁποῖο «ἱλαρύνει τό
πρόσωπο» (Ψαλµ. 103,14.15). Γι᾿ αὐτό καί ὁ Θεός ἐστέρησε ἀπό τούς ἀχάριστους Ἰουδαίους τούς καρπούς τῆς γῆς, τούς ὁποίους ἔδωσε γιά τήν συντήρηση καί γιά χαρά τοῦ
ἀνθρώπου. Ὁ προφήτης λέγει: «Θρηνεῖτε ὑπέρ πυροῦ καί κριθῆς». Κλάψτε γιά τήν ἔλλειψη
σίτου καί κριθῆς. Ὁ σῖτος καί ἡ κριθή εἶναι τά δύο κύρια σιτηρά ἐκ τῶν ὁποίων παράγεται
ὁ ἄρτος. Ὁ σῖτος χρησιµοποιεῖται ὑπό τῶν πλουσίων καί ἡ κριθή ὑπό τῶν πτωχῶν. Πλούσιοι
καί πτωχοί συναντήθηκαν τώρα στήν συµφορά, γιατί καί οἱ δύο ὑποφέρουν ἀπό στέρηση.
Τά δένδρα κατεστράφησαν. ∆έν κατεστράφη µόνον ἡ ἄµπελος καί ἡ συκῆ, ὅπως εἶπε
προηγουµένως ὁ προφήτης (στίχ. 7), ἀλλά καί ἄλλα δένδρα, ἡ ροδιά, ὁ φοίνικας, ἡ µηλιά,
ὅλα τά δένδρα τῆς ὑπαίθρου (στίχ. 12). Οἱ δενδρόκηποι καί τά δένδρα τῶν δασῶν κατεστράφησαν.
Ἡ συγκοµιδή ἀπό τούς ἀγρούς καταστράφηκε· «Ἀπόλωλε τρυγητός ἐξ ἀγροῦ» (στίχ.
11). Ἡ χαρά ἡ ὁποία συνόδευε τόν τρυγητό γιά τήν ἀπολαβή τῶν κόπων ἀπό τήν συνδροµή
τῶν καρπῶν µεταστράφηκε σέ θρῆνο καί ἐντροπή: «ᾜσχυναν χαράν οἱ υἱοί τῶν ἀνθρώπων»
(στίχ. 12). Ἄς σηµειώσουµε ὅτι ἡ καταστροφή τῆς συγκοµιδῆς λέγεται ὅτι εἶναι ἀπώλεια
τῆς χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων. Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι τοποθετοῦν τήν εὐτυχία τους στίς εὐχαριστήσεις τῶν ἡδονῶν, ὅταν τίς στερηθοῦν ἤ κατ᾿ ἕνα τρόπο ἐµποδιστοῦν νά τίς ἀπολαύσουν,
χάνουν ὅλη τους τήν χαρά. Ἐνῶ τά παιδιά τοῦ Θεοῦ, ἀπολαµβάνουν τόν Θεό καί ὅταν ἡ
συκῆ δέν καρποφορήσει!
Στό τµῆµα αὐτό τῆς περικοπῆς µας ἄς παρατηρήσουµε: α) Πόσο εὔκολα χάνονται τά
ὑλικά µας ἀγαθά!.. Οὐδέποτε πρέπει νά εἴµαστε βέβαιοι γι᾿ αὐτά. ∆υνατόν ὁ οὐρανός νά
στείλει βροχή, οἱ καιροί νά εἶναι κατάλληλοι καί νά ἀναµένουµε µέ χαρά πλούσια συγκοµιδή,
καί ὅµως ἕνα ἀπρόοπτο συµβάν, ὅπως ἡ ἐπιδροµή ἀκρίδων, νά φέρει τέλεια καταστροφή.
Ἄς µήν ἐµπιστευόµαστε λοιπόν σέ πράγµατα, τά ὁποῖα φθείρονται τόσο εὔκολα καί ἀπρόοπτα. β) Πρέπει νά ἐξαρτώµαστε συνεχῶς ἀπό τόν Θεό καί τήν πρόνοιά Του, διότι τά ἔργα
τῶν χειρῶν µας ὑπόκεινται σέ µυρίους κινδύνους. Καί ὅταν ἀκόµη ἀνθίζουν τά σπαρτά ἤ
ἔχουµε τά ἀγαθά στόν οἶκο µας καί τότε δέν πρέπει νά εἴµαστε βέβαιοι γιά τήν κατοχή
τους. γ) Τί καταστροφή φέρνει ἡ ἁµαρτία! Ἕνα παράδεισο τόν µεταβάλλει σέ ἔρηµο. Μία
εὔφορη γῆ, ὅπως ἦταν ἡ Παλαιστίνη, τήν µεταβάλλει σέ ἄκαρπη.
2. Ἀλλά, ἐκτός ἀπό τούς γεωργούς καί ἀµπελουργούς, πρέπει νά θρηνήσουν ἐπίσης γιά
τήν συµφορά καί οἱ ἱερεῖς, διότι µέ αὐτήν πλήττεται καί ἡ θρησκεία. Καλοῦνται λοιπόν
αὐτοί διά τοῦ προφήτου Ἰωήλ νά φορέσουν καί νά ἐνδυθοῦν σάκκινα πένθιµα ἐνδύµατα καί
νά θρηνήσουν µετά κοπετῶν γιά τήν καταστροφή: «Περιζώσασθε καί κόπτεσθε οἱ ἱερεῖς,
θρηνεῖτε οἱ λειτουργοῦντες θυσιαστηρίῳ» (στίχ. 13). Καί ἀκόµη λέγει: «Ὑπνώσατε ἐν
σάκκοις λειτουργοῦντες Θεῷ». Ἡ περιβολή καί διανυκτέρευση ἐν σάκκῳ ἦταν σηµεῖο πένθους καί µεγάλης λύπης (βλ. Ἡσ. 22,12. 58,5. Ἰερ. 4,8). Οἱ ἱερεῖς καλοῦνται ἐνταῦθα
(στίχ. 13) «λειτουργοί τοῦ θυσιαστηρίου» καί εὐθύς ἀµέσως ὀνοµάζονται «λειτουργοί
Θεοῦ». Ὁ ἱερεύς λειτουργῶν στό θυσιαστήριο λειτουργεῖ τόν Θεό καί τότε λειτουργεῖ τόν
Θεό ὅταν λειτουργεῖ στό ἅγιο θυσιαστήριο. Οἱ ἱερεῖς, λειτουργοῦντες στό θυσιαστήριο ἔχαιραν
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καί ἔψαλλαν ἄσµατα ἱστάµενοι πρό αὐτοῦ. Τώρα ὅµως καλοῦνται ὑπό τοῦ προφήτου νά
θρηνήσουν καί ὀλολύξουν (στίχ. 13), διότι ἐπαύθη κάθε ἀναίµακτη θυσία καί σπονδή οἴνου
στόν ναό τοῦ Κυρίου: «Ἀπέσχηκεν ἐξ οἴκου Θεοῦ ὑµῶν θυσία καί σπονδή» (στίχ. 13). Καί
προηγουµένως ὁ προφήτης εἶχε πεῖ: «Ἐξῆρται θυσία καί σπονδή ἐξ οἴκου Κυρίου» (στίχ.
9). Ἐδῶ, στήν περικοπή µας αὐτή, εἶναι φανερός ὁ πόνος τοῦ προφήτου µας γιά τήν παύση
τῆς θυσίας καί δηλώνεται ἀπό αὐτό ὁ λειτουργικός του ζῆλος. Ὑποθέτουν ὅτι ὁ Ἰωήλ ἐξεφώνησε τούς λόγους τῆ περικοπῆς µας ἤ καί ὅλους τούς λόγους του σέ Ναό, ὅπως ὁ Ἀµώς
στό ἱερό τῆς Βαιθήλ καί ὅπως ὁ Ἰερεµίας στόν Ναό ἤ σέ ἱερά προσκυνήµατα τῆς Ἰερουσαλήµ.
Ὁ λόγος τοῦ προφήτου ὅτι θά παύσει κάθε θυσία ἀπό τόν οἶκο τοῦ Θεοῦ ὑποδηλώνει ὅτι
ἐγίνοντο ἕως τότε οἱ θυσίες. Ὁ λαός προσέφερε τίς ἀναγκαῖες προσφορές, ἦταν ἐντάξει ὡς
πρός τά τυπικά του καθήκοντα. Καί ὅµως γιά τά ἁµαρτήµατά του, τά ὁποῖα ἦταν µεγάλα,
ἦλθε φοβερή καταστροφή. ∆υνατόν λοιπόν νά ἐκτελεῖ ἕνας τά τυπικά λατρευτικά καθήκοντα
καί συγχρόνως νά διαπράττει φοβερά ἁµαρτήµατα. Τέτοια ὅµως θρησκευτικότητα ἐξωτερική µόνο, τῶν τύπων µόνο, δέν γίνεται δεκτή ἀπό τόν Θεό, ἀλλά ἀντίθετα Τόν ἐξοργίζει
(βλ. Ἀµ. 5,21 ἑξ.).
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ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ∆ΙΑΘΗΚΗΣ
(Πανεπιστηµιακές παραδόσεις)

(Σέ συνέχειες)

Παραδόσεις µή συνδεδεµένες µέ τήν Βαβυλωνία
Οἱ ἱστορίες περί τῆς δηµιουργίας καί τοῦ κατακλυσµοῦ ἔχουν ἀναµφίβολα παράλληλες βαβυλωνιακές διηγήσεις· ἀλλά ἔχουµε καί ἄλλες διηγήσεις, τῶν ὁποίων ἡ προέλευση εἶναι ἀβέβαιη, ἄν καί µπορεῖ νά ἀνιχνευθοῦν στήν ἴδια πηγή. Ὅπως εἴδαµε, ὁ Κῆπος τῆς Ἐδέµ καί ἡ
πτώση προαναφέρονται καί στήν µυθολογία τῶν ἀρχαίων Σουµερίων· ἀλλά ὑπάρχουν βιβλικές
ἱστορίες πού δέν ἔχουν παράλληλες βαβυλωνιακές διηγήσεις, ὅπως: τοῦ Κάϊν καί τοῦ Ἄβελ·
τοῦ Λάµεχ καί τῶν τριῶν υἱῶν του, Jabal, Jubal καί Tubal - Cain· τῶν «υἱῶν τοῦ Θεοῦ» καί
τῶν «θυγατέρων τῶν ἀνθρώπων»· τῆς κατάρας τοῦ Χαναάν καί τῆς σύγχυσης τῶν γλωσσῶν.
Μιά σύντοµη ἐξέταση καθεµιᾶς ἀπό αὐτές τίς ἱστορίες δέν θά εἶναι ἄσχετο θέµα.
Κάϊν καί Ἄβελ
Τά δυό παιδιά τοῦ Ἀδάµ ἀντιπροσωπεύουν τίς δυό κύριες ἀπασχολήσεις τῆς ἀνθρωπότητας.
Ὁ Κάϊν καλλιεργεῖ τό ἔδαφος, ἐνῶ ὁ Ἄβελ βόσκει πρόβατα: Γεωργία καί κτηνοτροφία. Ἡ
αἰτία τῆς διαφωνίας τους εἶναι µιά θυσία στόν Γιαχβέ. Καθένας προσφέρει στόν Θεό τόν καρπό
τοῦ κόπου του, ἀλλά µόνο ἡ προσφορά τοῦ Ἄβελ γίνεται δεκτή. Ἡ θυσία στήν ἱστορία µας
θεωρεῖται ἀπό τήν ἀρχή ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο µέρος τῆς λατρείας· δέν γίνεται ὅµως καµµιά ἀναφορά γιά τήν προέλευσή της. Ὁ Γιαχβέ παρατηρεῖ τόν Κάϊν καί τοῦ ἐξηγεῖ ὅτι, τό νά γίνει
δεκτή µιά θυσία ἐξαρτᾶται ἀπό τό νά πράττει κανείς τό καλό καί ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει τήν δύναµη νά ἀντισταθεῖ στήν ἁµαρτία, ἡ ὁποία σάν ἕνα ἄγριο θηρίο παραµονεύει νά κατασπαράξει
τό θύµα της. Ὁ Κάϊν, σύµφωνα µέ ὅλες τίς µεταφράσεις, παρέσυρε τόν Ἄβελ στήν πεδιάδα
καί τόν φόνευσε. Πάλι ὁ Γιαχβέ ἐµφανίζεται καί λέει στόν φονιά: «Ἡ φωνή τοῦ αἵµατος τοῦ
ἀδελφοῦ σου κράζει σέ µένα ἀπό τήν γῆ». Ὁ Κάϊν φοβᾶται ὅτι οἱ ἄνθρωποι θά ἐκδικηθοῦν
τόν θάνατο τοῦ ἀδελφοῦ του, ἀλλά ὁ Γιαχβέ ἔβαλε ἕνα σηµεῖο σ᾿ αὐτόν «γιά νά µήν τόν φονεύσει ὅποιος τόν συναντήσει» (4,15).
Μετά ἀπό αὐτό λέγεται γιά τόν Κάϊν ὅτι εἶχε ἕνα υἱό ὀνοµαζόµενο Ἐνώχ καί ὅτι θεµελίωσε
µιά πόλη, πού τήν ὀνόµασε µέ τό ὄνοµα τοῦ υἱοῦ του, στήν χώρα Ναίδ, ἀνατολικά τῆς Ἐδέµ
(Γέν. 4, 16.17).
Σ᾿ αὐτή τήν διήγηση, ὅπως καί σέ ἄλλες ἀφηγήσεις τῆς Γένεσης, πρέπει νά δοῦµε µιά
διάκριση µεταξύ τῆς ἀρχικῆς ἱστορίας καί τοῦ σκοποῦ τοῦ ἀνθρώπου πού τήν κατέγραψε.
Εἶναι εὔλογο νά ὑποθέσουµε ὅτι στήν διήγησή µας ἐδῶ ἔχουµε µιά πρώτη προσπάθεια νά
ἐξηγηθεῖ ἡ ἐχθρότητα τῶν ποιµενικῶν καί ἀγροτικῶν ἐθνῶν, ἐνδεχοµένως ἐπίσης καί γιά τό
totem - mark, τό ὁποῖο προστάτευε ἕναν ἄνθρωπο ἀκόµη καί στήν ἔρηµο. Ἡ διήγηση θεω29

ρεῖται ὡς βέβαιο ὅτι εἶναι ἀποσπασµένη ἀπό τήν ἀρχική της συνοχή, γιατί προϋποθέτει µιά
κατάσταση πραγµάτων ἐντελῶς διαφορετική ἀπό αὐτή πού περιγράφεται στά κεφ. 1-3. Ὑποθέτει ὅτι ὑπάρχουν καί ἄλλοι ἄνθρωποι στήν γῆ ἐκτός ἀπό τόν Ἀδάµ καί τήν Εὔα, τόν Κάϊν
καί τόν Ἄβελ· γιατί ὁ Κάϊν φοβᾶται µήπως τόν φονεύσουν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Ἄβελ καί παριστάνεται πάλι ὡς κτήτορας πόλης.
Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ λόγου νά ποῦµε ὅτι ἡ ὅλη ἱστορία τοῦ Κάϊν µᾶς παρουσιάζεται µέ
ἑρµηνευτικές δυσκολίες: (α) Πρώτη δυσκολία τό ὄνοµα του: Γέν. 4,1· ἡ Εὔα τόν κάλεσε
Κάϊν λέγοντας· «Ἐκτησάµην ἄνθρωπον διά Θεοῦ». Κατά τήν δύσκολη αὐτή ἔκφραση τό
ὄνοµα Κάϊν παράγεται ἀπό τό ἑβραϊκό ρῆµα qanah = ἀποκτῶ. Ἀλλά τό ὄνοµα σηµαίνει
ἐπίσης µακρύ δόρυ. Ὁ Cheyne ἀποδίδει ἐπίσης τό ὄνοµα ὡς «σιδηρουργός»· καί οἱ Καϊνῖτες
ἦταν φηµισµένοι κατασκευαστές τοῦ µετάλλου· βλ. τό ἄρθρο Cain στήν Encyclopoedia
Biblica. Τό ὄνοµα ὑπαινίσσεται ὅτι ὁ Κάϊν ἀντιπροσωπεύει τήν φυλή τῶν Κενιτῶν (Ἀριθµ.
24,22).
(β) Ἄλλη ἑρµηνευτική δυσκολία εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἀπορρίψεως τῆς θυσίας τοῦ Κάϊν καί ἡ
ἔννοια τῶν λόγων τοῦ Γιαχβέ εἰς 4,7. Οἱ Ο΄µέ µικρή ἐναλλαγή φωνηέντων παριστάνουν τό
ἁµάρτηµά του ὡς τελετουργικό: «Οὐκ ἐάν ὀρθῶς προσενέγκῃς, ὀρθῶς δέ µή διέλῃς ἥµαρτες;».
Ὁ στίχος ὅµως διορθούµενος ἐλαφρά στό Ἑβραϊκό διαβάζεται ὡς ἑξῆς: «Ἄν ἔπραττες καλά,
δέν θά γινόσουν δεκτός; Ἄν ὅµως δέν πράττεις τό καλό, ἡ ἁµαρτία ἐνεδρεύει στήν πόρτα καί
ἡ ἐπιθυµία της στρέφεται σέ σένα· ἐσύ ὅµως πρέπει νά τήν ἐξουσιάσεις». Κατά τόν Βέλλα
«ἐνταῦθα πρόκειται περί τῆς κλίσεως τοῦ ἀνθρώπου πρός τήν ἁµαρτία, ἥτις παρίσταται ὡς
δύναµις ἑτοίµη νά παρασύρῃ τόν µή ἀντιδρῶντα, τόν µή ποιοῦντα τό ἀγαθόν. Καθῆκον ὅµως
τοῦ ἀνθρώπου εἶναι, παλαίων πρός τήν µυστικήν ταύτην κλίσιν, νά γίνῃ κύριος τῆς ἁµαρτίας».
(γ) Τρίτη δυσκολία εἶναι ὁ στίχ. 4,8 «Καί εἶπε Κάϊν πρός Ἄβελ», ὅπου τό Ἑβρ. κείµενο
δέν λέγει τά λόγια τοῦ Κάϊν, οἱ δέ Ο΄καί ἡ Σαµαρειτική Πεντάτευχος προσθέτουν «διέλθωµεν
εἰς τό πεδίον». Τό Ἑβραϊκό κείµενο προφανῶς εἶναι ἐφθαρµένο.
(δ) Ὁ φόβος τοῦ Κάϊν µήπως φονευθεῖ στόν στίχ. 4,14, ἀποτελεῖ καί αὐτό δυσκολία, γιατί
προϋποθέτει ὅτι ὑπάρχουν καί ἄλλοι ἄνθρωποι πού θά ἐκδικηθοῦν γιά τόν θάνατο τοῦ Ἄβελ.
(ε) Πέµπτη δυσκολία: Ποιό εἶναι τό «σηµεῖο», πού ἔθεσε ὁ Θεός στόν Κάϊν (4,15).
(στ) Ἡ τελευταία δυσκολία εἶναι ὅτι ὁ Κάϊν παριστάνεται ὡς κτήτωρ πόλεως· αὐτό φαίνεται ὡς περίεργο, ἄν ὁ Κάϊν ἦταν ὁ τρίτος κάτοικος τῆς γῆς!
Ὡς λύσεις τῶν δυσκολιῶν φαίνεται ὡς εὔλογο νά συµπεράνουµε τά ἑξῆς: (α) Ὅτι ἡ ἱστορία
τοῦ Κάϊν καί τοῦ Ἄβελ δέν ἦταν ἀπό τήν ἀρχή συνδεδεµένη µέ τήν προηγούµενη διήγηση,
ἀλλά ὅτι ἡ προέλευσή της εἶναι παλαιστίνια·
(β) Ὅτι ἡ ἱστορία σκόπευε νά περιγράψει τήν ἐχθρότητα µεταξύ τῶν νοµάδων καί τοῦ
λαοῦ πού ἔχει µόνιµη διαβίωση καί συγχρόνως φρόντιζε γιά τά ζώα·
(γ) Ὅτι τό «σηµεῖο» ἦταν ἡ προστασία τῶν νοµάδων, πού ἔζησαν χωρίς νόµο· πάντως
ἦταν προστατευτικό σηµεῖο: «Ποῖον σηµεῖον ἔθετο τῷ Κάϊν ὁ Θεός; Αὐτός ὁ τοῦ Θεοῦ ὅρος
σηµεῖον ἦν κωλῦον αὐτόν ἀναιρεθῆναι. Καί αὐτός δέ ὁ τῶν µελῶν αὐτοῦ κλόνος, ἐπίσηµον
καί δῆλον αὐτόν εἰργάζετο» (Θεοδώρητος).
(δ) Ὅτι ὁ Κάϊν, ὁ κτήτορας τῆς πόλης, δέν ἦταν ὁ ἴδιος µέ τόν δολοφόνο Κάϊν, ἀλλά ταυ30

τίζεται µέ τόν Κάϊν τῆς γενεαλογίας τοῦ Ἀδάµ στό κεφ. 5. Βλ. Encycl. Bibl. ἄρθρ. Eve,
Cain, Cainites· Mitchell, The World before Abraham, σ. 163· Ryle, Early Narratives of
Genesis, σ. 70· τά ὑποµνήµατα στήν Γένεση τῶν Dillmann καί Delitzsch.
Σκοπός τῆς συγγραφῆς τῆς ἱστορίας
Ὁ συγγραφέας αὐτοῦ τοῦ µέρους τοῦ βιβλίου τῆς Γένεσης, τῆς ἱστορίας τοῦ Κάϊν καί τοῦ
Ἄβελ, ἔχει ἕνα φανερό σκοπό, γιά τόν ὁποῖο µᾶς εἰσάγει ἐδῶ αὐτή τήν ἱστορία: Θέλει νά συνδέσει τό φόνο τοῦ Κάϊν µέ τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου· νά τονίσει δηλαδή ὅτι ἡ ἐπανάσταση
τοῦ ἀνθρώπου κατά τοῦ Θεοῦ ἔφερε τήν ἐπανάσταση τοῦ ἀνθρώπου κατά τοῦ ἀδελφοῦ του.
Στήν ἱστορία µας ἐδῶ δεικνύεται ἡ φρίκη τοῦ Γιαχβέ γιά τό ἁµάρτηµα τοῦ φόνου καί φαίνεται
ἔτσι ὅτι ὁ πρωταρχικός νόµος, ὁ νόµος τῆς συνειδήσεως, εἶναι ἀπό τόν Γιαχβέ. Ἡ ἱστορία
δίνει τά µαθήµατα τῆς προσωπικῆς εὐθύνης, τοῦ καθήκοντος γιά τήν ἀντίσταση στήν ἁµαρτία,
τοῦ χαρακτήρα τῆς ἀληθινῆς θυσίας. Στήν πραγµατικότητα ὁ συγγραφέας τῆς ἱστορίας λαµβάνει τό γεγονός της καί τό ἐκθέτει ἔτσι, ὥστε νά δώσει µαθήµατα σωστῆς λατρείας τοῦ
Θεοῦ καί τοῦ καθήκοντος τῆς ἀγάπης.13
Ὁ Λάµεχ και οἱ υἱοί του
Ἕνας ἀπόγονος τοῦ Κάϊν ὀνοµαζόµενος Λάµεχ εἶχε δυό γυναῖκες, τρεῖς υἱούς καί µιά θυγατέρα, γιά τήν ὁποία δέν ἀναφέρεται τίποτε ἄλλο ἀπό τό ὄνοµά της Νοεµά. Οἱ υἱοί του ἦταν
ἐφευρέτες τῶν τεχνῶν τῆς ζωῆς ἤ, ὅπως λέγεται, «πατέρες» τῶν ποικίλων ἐνασχολήσεων
τῶν ἀνθρώπων. Ὁ ἕνας υἱός του Ἰωβήλ ἦταν «πατέρας» αὐτῶν πού κατοικοῦσαν σέ σκηνές
13. «Ὅ,τι παραµένει ἀνεπηρέαστο ἀπό τήν κριτική (στήν ἱστορία τοῦ Κάϊν) εἶναι ἡ προφητική ἔµπνευση πού
ἐκδηλώθηκε στήν παρουσίαση τῆς ἁγιότητας τοῦ Θεοῦ καί τῆς µακροθυµίας του, στήν ἀνάλυση τῆς ἐνόχου καρδιᾶς
καί στήν γνώση τῆς σύντοµης ἐξάπλωσης τοῦ προπατορικοῦ ἁµαρτήµατος καί τῆς τάσης του νά αὐξάνει σταθερά
τήν στυγερότητα, ὅπως ἐκδηλώθηκε σέ ἐξωτερική πράξη». (W. P. Paterson στό ἄρθρο του Cain εἰς Hasting’s Dict.
of the Bible).
῾O WALTER HEADLAM ἀπευθυνόµενος µέ ἐπιστολή του τό 1905 (19 ∆εκεµβρίου) πρός τόν FOAKES
JACKSON, συγγραφέα τοῦ ἐξόχου βιβλίου THE BIBLICAL HISTORY OF THE HEBREWS TO THE CRISTIAN
ERA, ὅπου θίγεται τό θέµα τῶν διηγήσεων Κάϊ καί Ἄβελ, τοῦ λέγει:
Ἀγαπητέ FOAKES - JACKSON, Εὐχαριστῶ πάρα πολύ γιά τήν Biblical History. ∆έν ἦταν µόνο ἡ χαρά µου
πού µοῦ στείλατε αὐτό τό βιβλίο, ἀλλά καί τό ὅτι εἶναι ἕνα βιβλίο πού ἐπιθυµοῦσα καί δέν γνώριζα ὅτι ὑπάρχει.
Ντρέποµαι νά τό πῶ, ἀλλά δέν βρῆκα ἀκόµη χρόνο νά τό µελετήσω, τό γνώρισα ὅµως ξεφυλλίζοντάς το σχεδόν
κάθε του σελίδα. Τό βιβλίο εἶναι ἐξόχως χρήσιµο σέ µιά περιοχή ὅπου ἐγώ εἶµαι σάν ἕνας ἀποσυρµένος καπετάνιος
καί θά µέ προφυλάξει ἀπό τό νά ἐκφράσω ἐσφαλµένες ἰδέες. Φοβοῦµαι νά πατήσω µέ ἄπλυτα πόδια ἐκεῖ ὅπου καί
ἄγγελοι ἵστανται µέ δέος καί δέν ἔχω ποτέ συζητήσει γύρω ἀπό τό σηµεῖο τοῦ Κάϊν· ἀλλά φαίνεται πολύ σαφές
ὅτι αὐτά τά πρῶτα κεφάλαια εἶναι χρονικά ἐφευρέσεων καί θεσµῶν καί µοῦ φαίνεται πιθανόν ὅτι ὁ Κάϊν ἦταν ὁ
πρῶτος ἄνθρωπος πού τιµωρήθηκε γιά τήν αἱµατοχυσία του καί ὁ πρῶτος ἀπαραβίαστος, γιατί ἱκέτευσε νά τεθεῖ
ὑπό τήν προστασία τοῦ Θεοῦ – ὅπως ἦταν ὁ Ἰξίων στήν Ἑλλάδα. Ἀλλά ἀγνοῶ· δέν γνωρίζω ἄν ὑπάρχει µαρτυρία
τῶν Ἑβραίων γιά µιά τέτοια παράδοση· ἄν δέν ὑπάρχει ἡ εἰκασία µου φυσικά εἶναι µιά ἀνοησία.
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καί εἶχαν ποίµνια καί ὁ ἄλλος υἱός του Ἰουβήλ ἦταν «πατέρας» τῶν µουσικῶν. Ὁ ἄλλος υἱός
του ὁ Tubal – Cain (Ο΄ Θόβελ) δίδασκε τήν κατασκευή χαλκίνων καί σιδηρῶν ἐργαλείων.
Μᾶς διασώζεται ἕνα τραγούδι τοῦ Λάµεχ στίς γυναῖκες του (Γεν. 4,23.24):

Ἀδά καί Σελλά ἀκοῦστε τήν φωνή µου·
γυναῖκες τοῦ Λάµεχ δῶστε προσοχή στά λόγια µου·
φόνευσα ἕναν ἄνδρα, ἐπειδή µέ πλήγωσε,
καί ἕνα νέο γιατί µέ χτύπησε.
Ποιά εἶναι ἡ ἔννοια αὐτῆς τῆς διήγησης; Θά δώσουµε µόνο µιά ἁπλῆ εἰκασία: Πιθανόν τό
τραγούδι τοῦ Λάµεχ ὑµνεῖ τήν ἐφεύρεση τοῦ ξίφους ἀπό τόν Tubal – Cain. Αὐτή εἶναι µιά
δηµοφιλής ἀποδεκτή γνώµη, τήν ὁποία ἀπορρίπτει ὁ Wellhausen. Κατά τό ἰουδαϊκό συναξάριο
ὁ Λάµεχ φόνευσε τυχαῖα τόν Κάϊν. Ἑρµηνευτές ἐπιµένουν στό νά ἑρµηνεύσουµε σωστά τό
«φόνευσα». Ὁ τετελεσµένος στήν Ἑβραϊκή µπορεῖ ἐπίσης νά σηµαίνει «θά εἶχα» ἤ «µπορεῖ
νά εἶχα φονεύσει»· βλ. Ἀριθµ. 22,29, ὅπου ὁ Βαλαάµ λέει, «Ἄς εἶχα µάχαιρα στό χέρι µου
καί θά σέ θανάτωνα» («ἤδη ἄν ἐξεκέντησά σε», Ο΄). Ἀπό τόν Kennett δόθηκε καί ἡ ἀκόλουθη
ἑρµηνεία: Ὁ Λάµεχ, ἕνας ἀρχηγός φυλῆς, δέχτηκε ἀπό κάποιο νεαρό ἕνα κτύπηµα. Ἐκδικούµενος δέ αὐτός τήν προσβολή αὐτή φόνευσε τόν νεαρό, ἀποκρούοντας τήν ἐνοχή αἵµατος,
πού θά τοῦ διδόταν µέ ἐπίκληση στόν προηγούµενο φόνο τοῦ Κάϊν. Μιά παρόµοια ἀπόκρουση
ἐνοχῆς αἵµατος βρίσκουµε στήν περίπτωση τοῦ ∆αυΐδ (Β΄ Βασ. 1,16. 3, 28.29). Ὁ Driver
καί ὁ Dillmann εἶναι τῆς γνώµης ὅτι τό «ποίηµά» του ὁ Λάµεχ τό λέγει σάν θρίαµβο κατά
τῶν ἐχθρῶν του καί θέλει νά πεῖ ὅτι εἶναι ἰσχυρός καί µέ τά νέα ὅπλα του θά φονεύσει τούς
ἄνδρες καί τούς νέους καί γιά µιά µικρή ἀκόµη ἀδικία πού θά τοῦ συµβεῖ.
Εἶναι ἀξιοπαρατήρητο ὅτι ὁ κατακλυσµός φαίνεται νά ἀγνοεῖται στήν διήγηση αὐτή, ὅπως
ἐκεῖνοι, οἱ πρό τοῦ κατακλυσµοῦ πατριάρχες, λέγεται ὅτι εἶναι οἱ «πατέρες» τῶν διαφόρων
τάξεων τῆς ἀνθρωπότητος, ἐνῶ δέν εἶναι, γιατί καταστράφηκε ἡ ἀνθρωπότητα µέ τόν κατακλυσµό. Ἴσως αὐτοί νά ἀνήκουν σέ κάποια παράδοση ἀπό τήν ὁποία ἀπουσιάζει ἡ ἱστορία
τοῦ κατακλυσµοῦ14 (Γεν. 4,19-24).
14. Βλ. Ryle, Early Narratives of Genesis σ. 79.
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