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Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΠΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 1 Ἀπριλίου 2018

Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγεται «Κυριακή τῶν Βαΐων». Σάν θεῖο
κήρυγμα γιά τήν Κυριακή αὐτή θά σᾶς πῶ ὀλίγα ἀπό μία ὡραία ὁμιλία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στήν βαϊοφόρο σημερινή ἡμέρα.*
1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί, προκηρύσσει τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, πού θά
ἑορτάσουμε τήν ἄλλη Κυριακή, τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα. (α) Ἡ Κυριακή τοῦ Πάσχα
διαλαλεῖ τήν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τήν ἀνάστασή Του. Ἀλλά καί στήν σημερινή Κυριακή τῶν Βαΐων ἀκοῦμε τόν ἁπλό λαό νά φωνάζει στόν Ἰησοῦ Χριστό,
«Ὡσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου». Ὁ ὕμνος
αὐτός λέγεται σέ Θεό καί ὄχι σέ ἄνθρωπο. Τό «Ὡσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις» σημαίνει,
«Σῶσε μας, Σύ ὁ ἐν ὑψίστοις»! Οἱ Ἰουδαῖοι, λοιπόν, μέ τόν ὕμνο αὐτό δοξολογοῦν τόν
Ἰησοῦ Χριστό ὡς Θεό. Ἀλλά ἀπό ποῦ ἔμαθαν αὐτοί ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Θεός; Τό ἔμαθαν ἀπό θεία ἀποκάλυψη. Ὅπως ὁ ἀπόστολος Πέτρος, λέγει ὁ Χρυσόστομος, εἶπε ἐξ
ἀποκαλύψεως τήν θεία του ὁμολογία ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ «Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ
Ζῶντος», γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός τόν ἐμακάρισε λέγοντας ὅτι «σάρξ καί αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ᾽ ὁ Πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς», ἔτσι καί ὁ Ἰουδαϊκός λαός σήμερα
τῶν Βαΐων ἀπό θεία ἀποκάλυψη ἐμπνέεται καί ὑμνεῖ τόν Χριστό λέγοντας, «Ὡσαννά
ἐν τοῖς ὑψίστοις».
Καί ὅτι πραγματικά ὁ ὕμνος τῶν Ἰουδαίων στόν Χριστό εἶναι ἀπό θεία ἀποκάλυψη
φαίνεται καί ἀπό τόν ὕμνο τῶν παίδων, πού ἀκούσαμε πάλι σήμερα. Τά μικρά παιδιά
δέν νοοῦν γιά νά συνθέσουν ὕμνο γιά κάποιον. Τό ὅτι ὅμως αὐτά τά μικρά καί τά νήπια
ἔλεγαν «καταρτισμένο», ἐπάξιο ὕμνο στόν Χριστό – «κατηρτίσω αἷνον» λέγει – αὐτό
σημαίνει ὅτι εἶχαν κατ᾽ εὐθείαν ἀπό τόν Θεό τήν ἔμπνευση.
(β) Ἀλλά ἡ σημερινή Κυριακή προκηρύσσει τήν ἐρχόμενη Κυριακή τοῦ Πάσχα καί
μέ τήν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου. Ἀνάσταση θά ἑορτάσουμε τό Πάσχα, τήν ἀνάσταση
τοῦ Λαζάρου ἑορτάσαμε καί χθές.
2. Ἡ παρούσα Κυριακή τῶν Βαΐων μπορεῖ – λέει ὁ Χρυσόστομος – νά ὀνομαστεῖ
«πρόδρομος» τῆς ἐρχόμενης Κυριακῆς. Ὅπως ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης ἦρθε πρίν ἀπό
τόν Κύριο, ἔτσι καί ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων προέδραμε τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα. Καί
ὅπως ὁ Ἰωάννης δακτυλοδείκτησε τόν Κύριο καί εἶπε «Ἴδε ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων
τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου», ἔτσι καί ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων δακτυλοδεικτεῖ τήν μελλοντική Κυριακή καί λέγει: «Αὐτή – ἡ Κυριακή τοῦ Πάσχα – ἡ μήτηρ τῶν μελλόντων
*Βλ. MPG. 61,715 ἑξ.

ἀναγεννᾶσθαι». Λέγει «ἀναγεννᾶσθαι», γιατί πραγματικά τή νύχτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου γινόταν ἡ βάπτιση τῶν Κατηχουμένων, τό δέ βάπτισμα καλεῖται «ἀναγέννηση».
Γι᾽ αὐτό καί λέγει στήν ἴδια ἐδῶ ὁμιλία του ὁ ἱερός Χρυσόστομος ὅτι μέ τά λαμπρά
τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων «τό μύρον τούς τῷ βαπτίσματι προστρέχοντας εὐωδιάζει»!
3. Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος στήν ὁμιλία πού σᾶς παρουσιάζω, ἀδελφοί χριστιανοί, ἐπιμένει γιά τήν σημερινή Κυριακή στήν ἔκφραση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, «πρό ἕξ
ἡμερῶν τοῦ Πάσχα». Αὐτό λέγεται γιά τήν προετοιμασία τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα. Ἄρα
καί ἐμεῖς, ἀπό σήμερα ἰδιαίτερα, πρέπει νά ἑτοιμαζόμαστε γιά τήν ἐρχόμενη μεγάλη
ἑορτή. Νά προετοιμαζόμαστε μέ πνευματική προετοιμασία· μέ τόν καθαρμό τῆς καρδιᾶς. Γι᾽ αὐτό καί λέγει ὁ Χρυσόστομος: «Οὐ γάρ ἁπλῶς κεῖται τό, “πρό ἕξ ἡμερῶν τοῦ
Πάσχα”, ἀλλ᾽ ἵνα μάθῃς καθαρίσαι ἑαυτόν ἀπό παντός μολυσμοῦ σαρκός καί πνεύματος»! Ἔτσι ὁ Χρυσόστομος ὀνομάζει τήν Κυριακή τῶν Βαΐων «προκαθάρσιον ἡμέραν», γιά τόν ἐσωτερικό καθαρμό τῆς ψυχῆς μας, πού πρέπει νά κάνουμε, γιά νά
γιορτάσουμε σωστά τό Πάσχα. Καί λέει συγκεκριμένα πράγματα ὁ Χρυσόστομος πού
πρέπει νά κάνουμε γιά τήν προετοιμασία μας αὐτή, γιά τόν καθαρμό μας αὐτόν. Δηλαδή: (1) Νά λύσουμε τίς ἐχθρότητες καί νά παύσουμε τήν ὀργή μέ τούς ἄλλους. (2)
Νά συσφίξουμε τήν ἀγάπη μας μέ ὅλους καί (3) νά «πλατύνουμε» τήν φιλοπτωχία. Νά
φροντίζουμε, δηλαδή, νά ἔχουν καί οἱ ἄλλοι, οἱ πτωχοί, τά ἀναγκαῖα γιά νά χαροῦν
καί αὐτοί τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα. «Ἵνα μή μόνος σύ ἑορτάσῃς, ἀλλά καί ὁ ἐνδεόμενος
συνεορτάσῃ σοι», λέγει ὁ Χρυσόστομος. Γιατί, λέγει στήν συνέχεια ὁ ἅγιος πατέρας,
ὅτι ἄν ἐμεῖς δέν ἐλεήσουμε τόν «ὁμόδοξο» ἀδελφό, αὐτός θά καταφύγει γιά ἐλεημοσύνη στόν αἱρετικό, ὁ ὁποῖος θά τοῦ γίνει πιό φιλάνθρωπος ἀπό ᾽μᾶς!...
– Ἀδελφοί χριστιανοί! Οἱ ἑορτές ἔρχονται γιά νά ἐξαγνιζόμαστε, γιά νά δοξάζουμε
κάθε φορά ὅλο καί καθαρότερα τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Ἄς κράξουμε, λοιπόν,
μέ καθαρή καρδιά, ὅπως μᾶς εἶπε ὁ ἅγιος Χρυσόστομος τό «Ὡσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις»
καί «εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου».
Καλό Πάσχα
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ΠΑΣΧΑ 2018
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 8 Ἀπριλίου 2018

Ἀδελφοί µου χριστιανοί,
Κάτοικοι τῆς ἡρωικῆς γῆς Γορτυνίας καί Μεγαλόπολης,
Χριστός Ἀνέστη!
1. Φτάνει ὁ χαιρετισµός αὐτός γιά νά δονήσει τήν καρδιά µας ἀπό χαρά καί ἐνθουσιασµό, γιατί τό «Χριστός ἀνέστη» εἶναι µιά µικρή µέν, ἀλλά δυνατή ὁµολογία τῆς
πίστης µας.
«Χριστός ἀνέστη», γιατί ὁ Ἀρχηγός τῆς πίστης µας εἶναι Θεός καί δέν µπορεῖ νά
Τόν κρατήσει τό σκοτεινό βασίλειο τοῦ θανάτου. Κατέβηκε µέχρις ἐκεῖ γιά νά τό διαλύσει καί νά δώσει ἀληθινή ζωή στούς ἐκεῖ νεκρούς. Γι᾿ αὐτό καί λέµε «καί τοῖς ἐν
τοῖς µνήµασι ζωήν χαρισάµενος»!
2. Στόν πασχάλιο αὐτόν χαιρετισµό µου, ἀδελφοί µου, θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι τό «Χριστός ἀνέστη» ψαλλόταν πιό τρανά καί πιό ἐνθουσιαστικά στά σκληρά χρόνια τῆς
Τουρκοκρατίας, γιατί ἄναβε τόν πόθο καί τήν ἐλπίδα γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Ἔθνους
µας. Τούς στοίχιζε ὅµως τήν ζωή τους τό «Χριστός ἀνέστη» αὐτό. Ἔτσι λοιπόν οἱ
Τοῦρκοι πλησίασαν ἕνα χριστιανό παλλικάρι καί τοῦ εἶπαν νά τουρκέψει καί αὐτοί τοῦ
ὑποσχέθηκαν ὅτι θά τόν κάνουν ἄρχοντα. Καί τό παλλικάρι εἶπε ναί, δέχεται, ἀλλά
θέλει τήν ἄρνηση αὐτή τοῦ Χριστοῦ νά τήν κάνει µέρα πού τιµοῦν καί ἑορτάζουν πολύ
οἱ χριστιανοί καί αὐτή εἶναι ἡ ἡµέρα τοῦ Πάσχα. Καί εἶπε µάλιστα ὅτι θέλει νά ἀποκηρύξει τόν Χριστό ἀπό ψηλά, ἀπό τόν µιναρέ τῶν Τούρκων, γιά νά τόν ἀκοῦνε ὅλοι.
Οἱ Τοῦρκοι πανηγύρισαν ἀπό τήν ὑπόσχεση αὐτή τοῦ χριστιανοῦ νέου καί τήν ἡµέρα
τοῦ Πάσχα µαζεύτηκαν ὅλοι τους κάτω ἀπό τόν µιναρέ, γιά νά χαροῦν τήν ἀλλαξοπιστία τοῦ χριστιανοῦ. Καί τό χριστιανό παλλικάρι ψηλά ἀπό τόν µιναρέ ὅπου ἀνέβηκε,
ἀντί γιά ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ, ὅπως περίµεναν οἱ Τοῦρκοι, ἔψαλε µέ δυνατή τήν φωνή
του τό «Χριστός ἀνέστη». Λύσσαξαν οἱ Τοῦρκοι ἀπό κάτω. Καί ἀνέβηκαν στόν µιναρέ
γιά νά τόν πετάξουν ἀπό ἐκεῖ καί νά τόν θανατώσουν. Ἀλλά µέχρι νά ἀνεβοῦνε ἐκεῖ
ψηλά, ὁ νεαρός ἔψελνε καί πάλι ἔψελνε συνέχεια τό «Χριστός ἀνέστη»! Τό ἔψαλε
πέντε φορές δυνατα-δυνατά µέσα ἀπό τήν καρδιά καί ὁµολόγησε ἔτσι µαρτυρικά τήν
πίστη τῆς πατρίδας µας στόν ἀναστάντα Χριστό.
3. Ἔτσι περάσαµε τήν Τουρκιά, ὦ Ἕλληνες ἀδελφοί χριστιανοί, Γορτύνιοι καί Μεγαλοπολῖτες. Καί πάλι µέ τήν δύναµη τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ θά ἀντιµετωπίζουµε
πάντα τούς ὕπουλους ἐχθρούς τῆς πίστης µας καί τῆς πατρίδας µας, πού τούς βλέπουµε πάντοτε, ἀλλά καί σήµερα περισσότερο.
Χριστός ἀνέστη, ἀδελφοί!
Σᾶς εὔχοµαι τήν χαρά καί τήν δύναµη τοῦ ἀναστηµένου Ἰησοῦ Χριστοῦ στίς οἰκογένειές Σας.
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ*
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 15 Ἀπριλίου 2018

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγεται «Ἀντίπασχα». Δηλαδή, εἶναι ἀντί
τοῦ Πάσχα, πού ἑορτάσαμε τήν προηγούμενη Κυριακή. Αὐτό ὅμως σημαίνει βαθειά ὅτι
καί κάθε Κυριακή εἶναι Πάσχα καί πρέπει λοιπόν νά τιμᾶμε σ᾽ αὐτήν ἰδιαίτερα τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. – Θά παρακαλέσω, ἀγαπητοί μου, νά προσέξετε
τά ὅσα ἁπλᾶ μέν, ἀλλά μέ κάποια βαθύτερη πατερική ἑρμηνεία θά σᾶς πῶ πάνω στήν
σημερινή εὐαγγελική περικοπή.
1. Καί κατά πρῶτον νά ποῦμε, γιατί στίς μέν γυναῖκες ἐμφανίστηκε ὁ ἀναστάς Κύριος
ὄρθρου βαθέος καί ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου, στούς δέ μαθητές, ἀκούσαμε σήμερα στό
Εὐαγγέλιο ὅτι ἐμφανίστηκε «ὀψίας γενομένης», ὅταν δηλαδή εἶχε τελειώσει ἡ ἡμέρα
καί βράδιαζε; Αὐτό ἐξηγεῖται ἀπό τό ὅτι τήν ἡμέρα οἱ μαθητές πήγαιναν σέ διάφορες
ἐργασίες, ὅπως τό βλέπουμε καί ἀπό τήν πορεία τους πρός τούς Ἐμμαούς, ἀλλά τό
βράδυ συγκεντρώνονταν ὅλοι στήν οἰκία τῆς Σιών. Καί κλείνονταν σ᾽ αὐτήν γιά τόν
φόβο τῶν Ἰουδαίων, ἀλλά καί γιά νά δυναμωθοῦν μεταξύ τους, γιατί ἦταν λυπημένοι
γιά τόν θάνατο τοῦ Διδασκάλου τους.
Τότε, λοιπόν, τό βράδυ, ὅταν εἶχε τελειώσει ἡ ἡμέρα καί ἦταν ὅλοι μαζί, τότε ἐμφανίστηκε σ᾽ αὐτούς ὁ ἀναστάς Κύριος καί μάλιστα «ἔστη εἰς τό μέσον», γιά νά τόν βλέπουν ὅλοι! Αὐτός ὁ τρόπος βέβαια τῆς ἐμφανίσεως τοῦ ἀναστάντος Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἦταν ὑψηλότερος ἀπό τούς ἄλλους, γι᾽ αὐτό καί δόθηκε τελευταῖος στούς μαθητές
Του. «Ὑψηλοτέρῳ δέ τρόπῳ, ὀψία ἦν τοῖς μαθηταῖς»! Ἀλλά καί τό ἄλλο ἦταν τό θαυμαστό: Τό ὅτι ὁ ἀναστημένος Κύριος ἐμφανίστηκε στούς μαθητές Του ἐνῶ οἱ θύρες
ἦταν κλειστές. «Κεκλεισμένων τῶν θυρῶν»! Μέ αὐτό ἤθελε νά δείξει ὁ Κύριος στούς
μαθητές Του, πρῶτον μέν, ὅτι δέν πρέπει νά βλέπουν ὡς ἀδύναμη τήν ἀνθρώπινη
φύση Του, γιατί ἦταν ἑνωμένη μέ τήν θεότητα. Ἔτσι, τώρα μάλιστα μέ τήν ἀνάστασή
Του, ἡ ἀνθρώπινη φύση Του μετέχει τελειότερα στήν θεϊκή Του δόξα καί ἐνεργεῖ θαυματουργικά («τῶν θεϊκῶν αὐχημάτων τελεώτερον μετασχοῦσαν τῇ ἀφθαρσίᾳ») .
Ἀλλά, μέ τό νά ἐμφανιστεῖ ὁ ἀναστάς Κύριος στούς μαθητές Του, ἐνῶ οἱ θύρες ἦταν
κλειστές, εἶναι παρόμοιο μέ τό ὅτι βγῆκε παρθεντικά ἀπό τήν Κοιλία τῆς Παναγίας καί
παρόμοιο πάλι μέ τό ὅτι ἐβγῆκε ἀπό τόν τάφο, ἐνῶ αὐτός ἦταν σφραγισμένος. Οὔτε
λοιπόν τό παρθενικό σφράγισμα κατέστρεψε ὁ Χριστός ὅταν γεννήθηκε, οὔτε τίς
σφραγίδες τοῦ τάφου ὅταν ἀναστήθηκε, ἀλλά καί οὔτε ἄνοιξε τίς θύρες τοῦ ὑπερώου
τῶν μαθητῶν Του, ὅταν ἐμφανίστηκε σ᾽ αὐτούς!
2. Οἱ μαθητές, μᾶς εἶπε τό Εὐαγγέλιο, ὅτι «ἐχάρησαν ἰδόντες τόν Κύριον». Ἡ χαρά
αὐτή ἦταν ἐκείνη πού τούς εἶχε προείπει ὁ Κύριος ὅτι θά χωριστεῖ μέν ἀπ᾽ αὐτούς μέ
τόν θάνατό Του, ἀλλά πάλι θά τούς ξαναδεῖ καί θά χαροῦν μέ τέτοια χαρά, πού δέν θά
μπορεῖ νά τούς τήν πάρει κανείς: «Πάλιν ὄψομαι ὑμᾶς καί χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία καί
τήν χαράν ὑμῶν οὐδείς αἴρει ἀφ᾽ ὑμῶν» (Ἰωάν. 16,22)! Χάρηκαν, λοιπόν, οἱ μαθητές,
γιατί πάλι ξαναεῖδαν τόν Κύριό τους καί τούς ἐκπλήρωσε ἔτσι τήν ὑπόσχεσή Του. Ὁ
Εὐαγγελιστής ὅμως Λουκᾶς πού διηγεῖται τήν ἐμφάνιση αὐτή τοῦ ἀναστάντος Κυρίου
λέγει ὅτι οἱ μαθητές ταράχθηκαν καί νόμισαν ὅτι βλέπουν φάντασμα: «Πτοηθέντες καί
ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν» (Λουκ. 24,37). Ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει
διαφωνία μέ αὐτό πού ἀκούσαμε στό σημερινό Εὐαγγέλιο ὅτι χάρηκαν οἱ μαθητές. Καί
τά δυό συνέβησαν! Φυσικό ἦταν νά ταραχθοῦν κατά πρῶτον οἱ μαθητές καί νά νομίσουν
ὅτι εἶναι φάντασμα ἡ μορφή πού τούς ἐμφανίστηκε, ἐνῶ οἱ πόρτες εἶναι κλεισμένες.
Λίγο ἀργότερα ὅμως, ὅταν θυμήθηκαν τήν πρόρρηση τοῦ Χριστοῦ καί Τόν γνώρισαν
ἀπό τήν ἐπίδειξη τῶν μελῶν Του, πείστηκαν ὅτι πραγματικά εἶναι ὁ ἀγαπημένος τους
*Βλ. Θεοφάνους Κεραμέως εἰς MPG 132,681-689.
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Διδάσκαλος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, καί «ἐχάρησαν», ὅπως τό λέγει τό σημερινό Εὐαγγέλιο.
Γι᾽ αὐτό καί, ὅπως τό ἀκούσαμε πάλι σήμερα ἀπό τό Εὐαγγέλιο, ὁ ἀναστάς Κύριος εἶπε
στούς μαθητές Του δυό φορές τό «εἰρήνη ὑμῖν». Μία φορά πρίν ἀπό τήν ἐπίδειξη τῶν
πληγῶν Του καί τήν ἄλλη φορά μετά τήν ἐπίδειξη, ἀκριβῶς γιά νά τούς ἀπαλλάξει ἀπό
τήν ἀγωνία τους. Ἀλλά τό διπλό «εἰρήνη ὑμῖν» πού ἀκούσαμε στό σημερινό ἅγιο Εὐαγγέλιο ἔχει καί ἕνα ἄλλο βαθύτερο νόημα. Ὅτι, δηλαδή, ὁ ἀναστάς Κύριος, μέ τό ὅλο
Του ἔργο, δέν εἰρηνοποίησε μόνο τά ἐπί γῆς, ἀλλά καί τά ἐν οὐρανοῖς. Μᾶς τό λέγει
αὐτό ὁ ἀπόστολος Πέτρος γράφοντας γιά τόν Χριστό: «Εἰρηνοποιήσας διά τοῦ αἵματος
τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ τά ἐν οὐρανῷ καί τά ἐν τῇ γῇ» (Κολ. 1,20)!
3. Ὁ ἀναστάς Κύριος ἐμφανισθείς στούς μαθητές Του ἔδειξε σ᾽ αὐτούς τά χέρια Του
καί τήν πλευρά Του. Ἔτσι, ἐπειδή φαίνονταν οἱ πληγές ἀπό τήν σταύρωσή Του, βεβαιώθηκαν οἱ μαθητές ὅτι δέν ἀναστήθηκε ἄλλο σῶμα, ἀλλά αὐτό τό σῶμα πού ἔπαθε στό
Σταυρό. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔδειξε στούς μαθητές Του τά χέρια Του, μέ τά ὁποῖα ἔπλασε
τόν Ἀδάμ ὅταν τόν δημιούργησε, ἀλλά καί τόν ἀνέπλασε ὁ Χριστός, μέ τό λυτρωτικό
Του ἔργο, ὅταν αὐτός ἁμάρτησε. Ἔδειξε στούς μαθητές Του ὁ Χριστός τήν πλευρά
Του, ἀπό τήν Ὁποία, ἡ Εὔα, πού πλάστηκε ἀπό τήν πλευρά τοῦ Ἀδάμ, βρῆκε τήν λύτρωσή της· γιατί ἀπό τήν πλευρά τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅταν λογχίστηκε,
βγῆκε αἷμα και ὕδωρ, δηλαδή, τό βάπτισμα καί ἡ θεία Κοινωνία, αὐτά τά δύο Μυστήρια
πού μᾶς σώζουν. Ἀλλά, ὅπως ἑρμηνεύουν μερικοί, τό ὅτι ὁ ἀναστάς Χριστός ἔδειξε
στούς μαθητές Του τήν πλευρά Του καί τά χέρια Του, μέ αὐτό μυστικά ἤθελε νά διδάξει
σ᾽ ἐμᾶς τήν τελειότητα! Δηλαδή, καί ἡ καρδιά μας νά ἔχει πίστη δυνατή στόν Χριστό
καί νά Τόν ἀγαπᾶ, ἀλλά καί νά ἐκδηλώνεται αὐτή ἡ πίστη καί ἀγάπη στόν Χριστό μέ τήν
ἀγαθοεργία· γιατί μέ τά χέρια μας κάνουμε τά καλά ἔργα.
4. Ἀκόμη στό σημερινό Εὐαγγέλιο ἀκούσαμε, ἀγαπητοί μου, ὅτι ὁ ἀναστάς Ἰησοῦς
Χριστός ἐμφύσησε στούς μαθητές Του καί τούς ἔδωσε τό Ἅγιο Πνεῦμα. «Ἐνεφύσησεν
αὐτοῖς καί λέγει· Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον». Αὐτό τό ἐμφύσημα τοῦ Χριστοῦ στούς μαθητές Του ἀντιστοιχεῖ μέ ἐκεῖνο τό παλαιό ἐμφύσημα στόν Ἀδάμ κατά τήν δημιουργία
του (βλ. Γεν. 2,7), πού ἦταν θεῖο χάρισμα. Τό χάρισμα ὅμως αὐτό ὁ Ἀδάμ τό στερήθηκε
γιά τήν παρακοή του. Ἀλλά τώρα ὁ Ἰησοῦς Χριστός μέ τήν ἀνάστασή Του ὡραΐζει πάλι
τόν ἄνθρωπο («κατεκάλλυνεν αὐτόν»). Καί μέ τό ἐμφύσημα τώρα στούς μαθητές Του
νεουργεῖ τόν ἄνθρωπο καί κάνει τούς μαθητές νά γίνουν δεκτικοί ὅλων τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού θά λάβουν μέ τήν Πεντηκοστή! Ἀλλά δίνει καί τώρα ἔνα
(μόνο) εἶδος χαρίσματος ὁ Χριστός στούς μαθητές Του μέ τό ἐμφύσημά Του σ᾽ αὐτούς:
Τό νά συγχωροῦν ἁμαρτήματα. «Ἄν τινων ἀφῆτε τάς ἁμαρτίας ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν
τινων κρατεῖτε κεκράτηνται». Τούς ἀποστέλλει δέ ὁ Χριστός στόν κόσμο, γιά νά συνεχίσουν τό ἔργο Του λέγοντάς τους: «Καθώς ἀπέσταλκέ με ὁ Πατήρ, κἀγώ πέμπω ὑμᾶς».
Ἡ ἀποστολή ὅμως αὐτή τῶν μαθητῶν δέν ἦταν ἴση κατά τήν ἀξία, ὅπως ἡ δική Του ἀποστολή ἀπό τόν Πατέρα. Γιατί Αὐτόν ὁ Πατήρ τόν ἀπέστειλε στόν κόσμο ὡς ὁμοούσιο
καί ὁμότιμο Υἱό Του. Ὁ Χριστός ὅμως πέμπει τούς Ἀποστόλους Του ὡς δούλους καί
μαθητές Του. Τόν λόγο λοιπόν αὐτόν τοῦ Χριστοῦ στούς μαθητές Του, τόν «καθώς
ἀπέσταλκέ με ὁ Πατήρ κἀγώ πέμπω ὑμᾶς», θά τόν ἑρμηνεύσουμε γενικά ὡς ἑξῆς:
Καθώς ὁ Πατέρας μου ἔστειλε ἐμένα γιά εὐεργεσία τῶν ἀνθρώπων, ἔτσι καί Ἐγώ
στέλνω ἐσᾶς νά εὐαγγελίσετε τούς ἀνθρώπους γιά τήν σωτηρία τους.
Μετά ἀπό αὐτά ὁ ἀναστάς Κύριος ἔγινε ἄφαντος δείχνοντας πάλι καί ἀπό αὐτό τήν
«εἰς τό ὑψηλότερον τοῦ σώματος μετακόσμησιν». Τό θεωθέν, δηλαδή, σῶμα Του.
5. Ἀλλά δέν εἴπαμε τίποτε, χριστιανοί μου, γιά τήν «ἀπιστία» τοῦ Θωμᾶ, πού ἑορτάζουμε σήμερα. Ἔχει μεγάλη θεολογία τό θέμα αὐτό. Τό ἀφήνουμε αὐτό γιά τοῦ χρόνου, πρῶτα ὁ Θεός, καί ἄν ἐννοήσουμε καλά τήν λεγόμενη αὐτή ἀπιστία θά
φωνάξουμε μαζί μέ τόν ἅγιο Χρυσόστομο: «Ὦ καλή ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ», πού ζητοῦσε
νά γευθεῖ πρῶτα τό Πάθος τοῦ Χριστοῦ, νά ἐγγίζει τήν ἀνοιγμένη πλευρά καί τά τρυπημένα Χέρια Του, γιά νά κραυγάσει ἔπειτα «ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου»!
Χριστός Ἀνέστη!
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 22 Ἀπριλίου 2018

Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕ ΠΡΩΤΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΝΤΑ ΚΥΡΙΟ*
1. Ἑορτάζουμε, ἀδελφοί χριστιανοί, τό λαμπρό γεγονός τῆς πίστης μας, τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι και
δική μας ἀνάπλαση καί ἐπαναφορά στήν ἀθάνατη ζωή
τοῦ πρώτου Ἀδάμ, πού εἶχε στόν παράδεισο, προτοῦ νά
ἁμαρτήσει. Κανείς δέν εἶδε τόν Ἀδάμ τότε ὅταν τόν δημιουργοῦσε ὁ Θεός, ἀλλά ὅταν ἔλαβε τήν πνοή τῆς ζωῆς
μέ τό θεῖο φύσημα, πρώτη ἀπ᾽ ὅλους τόν εἶδε μία γυναίκα. Ἡ Εὔα! Ἔτσι θά ποῦμε σήμερα, τήν Κυριακή τῶν
Μυροφόρων, ὅτι ἡ πρώτη πού εἶδε τόν ἀναστάντα
Κύριο, τόν δεύτερο Ἀδάμ, ἦταν μία γυναῖκα, ἡ Μητέρα
Του Παναγία, ἡ Θεοτόκος. Αὐτό βέβαια δέν φαίνεται καθαρά στά Εὐαγγέλια, λέγεται ὅμως «συνεσκιασμένως»,
ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς· καί μέ τήν
ἑρμηνεία πού κάνει τό πράγμα γίνεται φανερό. Ὅπως
λέγει ὁ ἅγιος, «πρώτη ἀπ᾽ ὅλους τούς ἀνθρώπους, ὅπως
ἦταν σωστό καί δίκαιο, τό μήνυμα τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου τό δέχθηκε ἀπό τόν
Ἴδιο τόν Κύριο ἡ Θεοτόκος καί αὐτή εἶδε πρίν ἀπ᾽ ὅλους τόν ἀναστάντα καί ἀπήλαυσε
τήν θεία Του ὁμιλία. Καί ὄχι μόνο τόν εἶδε μέ τούς ὀφθαλμούς Της καί Τόν ἄκουσε,
ἀλλά καί πρώτη καί μόνη ἄγγιξε τά ἄχραντα πόδια Του, ἔστω καί ἄν οἱ Εὐαγγελιστές
δέν τά λέγουν φανερά ὅλα αὐτά, μή θέλοντας νά φέρουν ὡς μάρτυρα τήν Μητέρα,
γιά νά μή δώσουν ἀφορμή στούς ἀπίστους».
2. Κυριακή τῶν Μυροφόρων σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί! «Μυροφόρες» εἶναι οἱ
γυναῖκες ἐκεῖνες πού ἀκολουθοῦσαν τόν Κύριο μαζί μέ τήν Μητέρα Του, ἔμειναν μαζί
Της κατά τήν ὥρα τοῦ σωτηρίου Πάθους, καί φρόντισαν νά ἀλείψουν μέ μύρα τό
Σῶμα τοῦ Κυρίου. Τήν ὥρα πού ὁ Ἰωσήφ καί ὁ Νικόδημος κατέβασαν ἀπό τόν Σταυρό
τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὅπως μᾶς εἶπε σήμερα τό Εὐαγγέλιο, καί τυλιγμένο μέ καθαρή
σινδόνα καί ἐκλεκτά ἀρώματα τό τοποθέτησαν σέ λαξευτό μνημεῖο, παρευρίσκονταν
ἐκεῖ καί παρατηροῦσαν ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή καί ἡ ἄλλη Μαρία, πού καθόταν ἀπέναντι τοῦ τάφου. Αὐτή, «ἡ ἄλλη Μαρία», λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἀποδεικνύοντάς το μάλιστα, εἶναι ἡ Θεομήτωρ, ἡ Παναγία. Δέν παρευρίσκονταν δέ μόνο
αὐτές παρατηρώντας ὅταν ἐνταφιαζόταν ὁ Κύριος, ἀλλά καί ἄλλες γυναῖκες, ὅμως
μᾶς τό λέει ὁ Εἀυγγελιστής Λουκᾶς (βλ. 23,35) καί μάλιστα καί κάποιες γυναῖκες ἀπό
τήν Γαλιλαία. Ἦταν πολλές, λοιπόν, oἱ Μυροφόρες, καί ἦρθαν στόν τάφο ὄχι μιά
φορά, ἀλλά καί δυό καί τρεῖς φορές. Ἔρχονταν σέ συντροφιές, ἀλλά ὄχι οἱ ἴδιες· στόν
ὄρθρο ἦρθαν ὅλες, ἀλλά ὄχι τόν ἴδιο χρόνο ἀκριβῶς. Ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή ἦρθε
πάλι μόνη της καί ἔμεινε περισσότερο. Κάθε Εὐαγγελιστής λέγει γιά τόν ἐρχομό μερικῶν μόνο Μυροφόρων και παραλείπει τίς ἄλλες. Γι᾽ αὐτό φαίνεται ἡ κάποια ἀσάφεια
στούς Εὐαγγελιστές. Λέγει ὅμως ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὅτι, ὅπως τό ὑπολογίζει καί συνάγει ἀπό ὅλους τούς Εὐαγγελιστές, πρώτη ἀπ᾽ ὅλες ἦρθε στόν τάφο τοῦ
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἡ Θεοτόκος, ἔχοντας μαζί Της τήν Μαγδαληνή Μαρία. Καί τό συμπεραίνει πάλι ἀπό τήν ἔκφραση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου (βλ. 28,1-10), «ἦλθε ἡ Μαγδαληνή Μαρία καί ἡ ἄλλη Μαρία», γιά νά ἰδοῦν τόν τάφο. Καί λέγει πάλι ὅτι,
*Βλ. ΕΠΕ, Γρηγορίου Παλαμᾶ, τόμ. 9ος, Ὁμιλία ΙΗ´.
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«ὁπωσδήποτε» («πάντως») Αὐτή “ἡ ἄλλη Μαρία” ἦταν ἡ Θεομήτωρ. Ἡ Θεοτόκος.
Ὅπως γνωρίζουμε ἔγινε μέγας σεισμός καί ἄγγελος Κυρίου κατέβηκε ἀπό τόν
οὐρανό και κύλισε τόν μέγα λίθο ἀπό τήν θύρα τοῦ μνημείου καί καθόταν πάνω σ᾽
αὐτόν μέ μορφή ἀστραφτερή. Ὅλες οἱ ἄλλες Μυροφόρες γυναῖκες ἦρθαν μετά τον
σεισμό καί βρῆκαν τόν τάφο ἀνοιγμένο καί τήν πέτρα ἀποκυλισμένη. Ἡ Θεοτόκος
ὅμως Παναγία ἔφθασε στόν τάφο τήν στιγμή πού γινόταν ὁ σεισμός καί ἀνοιγόταν ὁ
τάφος. Ἀπό τόν σεισμό τρόμαξαν οἱ φύλακες τοῦ τάφου καί ἔφυγαν, ἐνῶ ἡ Παναγία
καθόταν ἐκεῖ καί ἐντρυφοῦσε στήν θέα («ἡ δέ Θεομήτωρ ἀδεέστερον ἐνετρύφα τῇ
θέᾳ»)! «Ἐγώ πάντως νομίζω – λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς – ὅτι γιά τήν Θεοτόκο ἀνοίχθηκε ὁ ζωηφόρος ἐκεῖνος τάφος. Καί ὅτι γι᾽ αὐτήν ἄστραπτε ἔτσι ὁ ἄγγελος, ὥστε, ἄν καί ἡ ὥρα ἦταν ἀκόμη σκοτεινή, Αὐτή, μέ τό πλούσιο φῶς τοῦ ἀγγέλου,
εἶδε ὄχι μόνο τόν τάφο κενό, ἀλλά καί τά ἐντάφια νά εἶναι τακτοποιημένα καί νά μαρτυροῦν τήν ἔγερση τοῦ ἐνταφιασθέντος».
3. Αὐτός ὁ ἄγγελος, λέγει μέ βεβαιότητα ὁ ἅγιος Γρηγόριος, ἦταν ὁ ἀρχάγγελος
Γαβριήλ. Γιατί ἐπειδή αὐτός κατά τόν Εὐαγγελισμό εἶχε πεῖ στήν Παρθένο Μαριάμ,
«μή φοβᾶσαι, Μαρία, γιατί βρῆκες Χάρη ἀπό τόν Θεό» (Λουκ. 1,30), ἔπρεπε καί πάλι
τώρα αὐτός νά ἔλθει καί νά Τῆς ἀναγγείλει τήν ἀπό τούς νεκρούς ἀνάσταση τοῦ σαρκωθέντος ἀφράστως ἀπ᾽ Αὐτήν Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.
Ὅταν ἔφυγαν ἀπό τό μνημεῖο οἱ Μυροφόρες ἔφυγαν «μετά φόβου καί χαρᾶς μεγάλης», σημειώνει ὁ Εὐαγγελιστής (Ματθ. 28,8). Κατά τήν ἑρμηνεία πάλι τοῦ ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὁ μέν φόβος ἁρμόζει γιά τήν Μαγδαληνή Μαρία καί γενικά
γιά τίς ἄλλες Μυροφόρες, πού εἶχαν ἔρθει ἕως τότε μαζί, ἐνῶ ἡ Παναγία εἶχε τήν μεγάλη χαρά, γιατί κατενόησε τά λόγια τοῦ ἀγγέλου καί παραδόθηκε ὁλόκληρη στό
Φῶς, ὡς τελείως καθαρή καί θείως χαριτωμένη, πού ἦταν. Μετά τόν εὐαγγελισμό
αὐτό γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ἡ μέν Μαρία ἡ Μαγδαληνή σάν νά μήν ἄκουσε
κἄν τόν ἄγγελο, ἀφοῦ ἄλλωστε οὔτε ἐκεῖνος μίλησε γι᾽ αὐτήν. Διαπίστωσε μόνο τον
κενό τάφο καί ἔτρεξε πρός τόν Σίμωνα Πέτρο καί τόν ἄλλο μαθητή, ὅπως λέγει ὁ
Εὐαγγελιστής Ἰωάννης. Ἡ Θεομήτωρ ὅμως Παναγία, μαζί καί μέ ἄλλες Μυροφόρες,
ἔφευγε ἀπό τόν τάφο. Καί ἰδού, ὅπως λέγει ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος, «τίς συνάντησε
ὁ Ἰησοῦς λέγοντας, “χαίρετε”»!
Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι πρίν ἀπό τήν Μαρία τήν Μαγδαληνή ἡ Θεοτόκος Παναγία
μας εἶδε τόν Υἱό Της τόν Ἰησοῦ καί ὅταν σταυρώθηκε καί ὅταν ἐτάφη καί μάλιστα θά
δοῦμε τώρα ὅτι Τόν εἶδε πρώτη καί ὅταν ἀναστήθηκε. Ναί! Ἡ Παναγία ἦταν πού συνάντησε πρώτη ἀπό τίς ἄλλες τόν ἀναστάντα Κύριο καί τόν ἀναγνώρισε καί τοῦ ἔπιασε
τά πόδια Του καί ἔγινε Ἀπόστολός Του πρός τούς Ἀποστόλους καί ὄχι ἡ Μαγδαληνή
Μαρία. Αὐτή δέν ἦταν μαζί μέ τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί τίς ἄλλες Μυροφόρες ὅταν
τίς συνάντησε ὁ Ἰησοῦς ἐπιστρέφοντας ἀπό τόν τάφο καί Τόν προσκύνησαν. Ἡ Μαγδαληνή Μαρία, ὅπως μᾶς τό λέει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ἔτρεξε πρός τόν Σίμωνα
Πέτρο καί πρός τόν ἄλλο μαθητή, τόν ὁποῖο ἀγαποῦσε ὁ Ἰησοῦς, καί εἶπε σ᾽ αὐτούς,
«ἐσήκωσαν τόν Κύριο ἀπό τό μνῆμα καί δέν γνωρίζουμε ποῦ τόν ἔβαλαν». Δέν γνωρίζει, δηλαδή, τίποτε ἀκόμη γιά τήν ἀνάσταση, ἐνῶ ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, ἡ Θεοτόκος, καί οἱ ἄλλες Μυροφόρες, πού ἦταν μαζί Της, εἶχαν δεῖ καί εἶχαν προσκυνήσει
τόν ἀναστάντα Κύριο. Ἡ Μαγδαληνή Μαρία ἀργότερα, ἀφοῦ πῆγε στόν Πέτρο καί τόν
Ἰωάννη, ἔπειτα ἦρθε πάλι μόνη στόν τάφο καί τότε ἀξιώθηκε νά δεῖ τόν ἀναστάντα
Κύριο καί ἐστάλη καί αὐτή ὡς ἀπόστολος πρός τούς Ἀποστόλους, καί λέγει σ᾽ αὐτούς,
«ὅτι εἶδε τόν Κύριο, πού εἶπε σ᾽ αὐτήν αὐτά» (Ἰωάν. 20,18).
Σύμφωνα μέ τήν παραπάνω πατερική ἑρμηνεία εἶναι συντεθημένος καί ὁ ὕμνος,
πού ψάλλουμε τήν περίοδο αὐτή: «Ὁ ἄγγελος ἐβόα τῇ Κεχαριτωμένῃ, Ἁγνή Παρθένε,
Χαῖρε καί πάλιν ἐρῶ Χαῖρε, ὁ Σός Υἱός ἀνέστη τριήμερος ἐκ τάφου».
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 29 Ἀπριλίου 2018

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΛΥΤΟΣ ΤΗΣ ΒΗΘΕΣΔΑ
1. Ἡ περίοδος αὐτή, ἀδελφοί χριστιανοί, τήν ὁποία τώρα διερχόμαστε, κλείνεται
ἀπό δύο μεγάλες ἑορτές. Τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα, πού ἑορτάσαμε, καί τήν ἄλλη μεγάλη
ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, πρός τήν ὁποία πηγαίνουμε. Γι᾽ αὐτό καί τά Εὐαγγέλια, τά
ὁποῖα θά ἀκούουμε τίς Κυριακές συνδέονται μέ τίς ἑορτές αὐτές. Ἔτσι, λοιπόν, καί
τό σημερινό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου πού ἀκούσαμε, μίλησε γιά
«ἑορτή τῶν Ἰουδαίων», κατά τήν ὁποία ὁ Ἰησοῦς ἀνέβηκε στά Ἱεροσόλυμα. Ἀκόμη
καί οἱ ἅγιοι Πατέρες δέν συμφωνοῦν στό ποιά εἶναι ἡ ἑορτή αὐτή. Εἶναι τοῦ Πάσχα ἤ
τῆς Πεντηκοστῆς; Κατά τόν ἅγιο Χρυσόστομο εἶναι τῆς Πεντηκοστῆς. Καί ἔτσι πρέπει
νά εἶναι. Γιατί κατά τήν Πεντηκοστή ἑορτάζουμε τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
τό δέ Ἅγιο Πνεῦμα, ὅπως εἰκονίζεται μέ φωτιά, ἔτσι εἰκονίζεται καί μέ νερό. Καί τό
Εὐαγγέλιο σήμερα μιλοῦσε γιά νερό πού θεράπευε. Τό ἴδιο καί τήν ἄλλη Κυριακή, τήν
Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος. Ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, λοιπόν, ἦταν ἡ ἑορτή, γιά τήν
ὁποία μιλᾶ τό σημερινό Εὐαγγέλιο καί κατά τήν ὁποία πῆγε ὁ Ἰησοῦς στά Ἱεροσόλυμα.
Ἀλλά, ἄς προσέξουμε και ἄς διδαχθοῦμε, ἀδελφοί, ποῦ πῆγε ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Δέν
πῆγε σέ ἀνάκτορο ἤ ἄλλο ἐπίσημο κέντρο, ἀλλά πῆγε σέ νοσοκομεῖο! Ἀκοῦστε: Στά
Ἱεροσόλυμα, πρός τά βορειο-ἀνατολικά τοῦ Ναοῦ, ὑπῆρχε μία πύλη ἀπό τήν ὁποία
περνοῦσαν τά πρόβατα ἐρχόμενα ἀπό τήν ὕπαιθρο γιά νά μποῦν στήν πόλη. Κοντά
στήν πύλη αὐτή ἦταν μία σάν δεξαμενή, «κολυμβήθρα», τήν λέει τό Εὐαγγέλιο, πού
λεγόταν «προβατική», γιά τά πολλά πρόβατα πού περνοῦσαν ἀπό ἐκεῖ. Τῆς ἔδωσαν
καί ἄλλο ὄνομα: Τήν ἔλεγαν καί «Βηθεσδά», ἴσως γιά τά θαύματα καί τίς δωρεές, πού
γίνονταν ἐκεῖ. Σ᾽ αὐτήν, λοιπόν, τήν «κολυμβήθρα», πού εἶχε τριγύρω της πέντε θολωτά ὑπόστεγα, βρίσκονταν ξαπλωμένοι πολλοί ἄρρωστοι: Τυφλοί, κουτσοί, καί ἄλλοι
ἄρρωστοι μέ διάφορα εἴδη ἀσθενειῶν. Αὐτοί περίμεναν ἐκεῖ τήν κίνηση τοῦ νεροῦ,
γιατί, ἀπό καιρό σέ καιρό, κατέβαινε ἀπό τόν οὐρανό ἕνας ἄγγελος καί τάρασσε τό
νερό. Καί ὁ πρῶτος πού θά ἔμπαινε μετά τήν ταραχή τοῦ νεροῦ, θά γινόταν καλά ἀπό
ὁποιοδήποτε νόσημα καί ἄν ὑπέφερε. Θαυμαστό πραγματικά φαινόμενο. Ἄς προσέξουμε ὅμως ὅτι δέν θεράπευε τό νερό, ἀλλά θεράπευε ἡ δύναμη πού ἔδιδε στό νερό
ὁ ἄγγελος ἀπό τόν οὐρανό μέ τήν ταραχή πού τοῦ ἔκανε. Γι᾽ αὐτό καί δέν θαυματουργοῦσε ὁποιαδήποτε ὥρα μόνο του τό νερό, χωρίς πρῶτα τήν κίνησή του ἀπό τόν
ἄγγελο. Γιά νά τό νοήσουμε αὐτό, ἄς σκεφθοῦμε ἐμεῖς οἱ χριστιανοί τό νερό τῆς κολυμβήθρας στό ἅγιο Βάπτισμα. Τό νερό αὐτό κάνει θαῦμα. Γεννάει παιδιά τοῦ Θεοῦ!
Τά πλένει – τά λούζει ἀπό τά ἁμαρτήματά τους καί τούς δίνει τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, μέ τό Μυστήριο τοῦ ἱεροῦ Χρίσματος, πού συνδέεται μέ αὐτό. Ἀλλά τό
ἴδιο τό νερό τῆς κολυμβήθρας στό βάπτισμα εἶναι ἁπλό νερό ἀπό τήν βρύση. Δέν μπορεῖ νά κάνει τίποτε. Τό θαυμαστό ἔργο πού κάνει τό νερό τῆς κολυμβήθρας τοῦ βαπτίσματος, τό κάνει μόνο μετά τήν «ταραχή» τοῦ ἀγγέλου. Ποιός εἶναι ὁ ἄγγελος;
Ἄγγελος εἶναι ὁ ἱερέας πού – θά τό ἔχετε δεῖ – μέ τό χέρι του «ταράσσει» τό νερό.
Πραγματικά, ἔτσι γίνεται, χριστιανοί μου. Ὁ ἱερεύς σκύβει στήν κολυμβήθρα τοῦ βαπτίσματος καί σταυρώνει τό νερό της. Προσέχετε! Δέν τό σταυρώνει ἀπό μακρυά,
ἀλλά βάζει τό χέρι του μέσα στό νερό καί τό διαταράσσει πραγματικά, γιά νά παραστήσει τόν ἐξ οὐρανοῦ ἄγγελο τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς. Καί μέ τήν χειρονομία αὐτή τοῦ ἱερέα καί μέ τίς φοβερές εὐχές, πού διαβάζει, ἔρχεται πραγματικά
θεία Χάρη στό νερό τῆς κολυμβήθρας. Καί ὁ βαπτιζόμενος, ἀρρωστημένος ἀπό τήν
μεγάλη ἀρρώστια, πού ἔφερε ὅλες τίς ἄλλες, τό προπατορικό ἁμάρτημα, δηλαδή, θεραπεύεται· γιατί σβήνεται αὐτό τό ἁμάρτημα μέ τό βάπτισμά του, ἐξαλείφεται, καί
αὐτός ἐπανέρχεται στήν πρώτη του καθαρή κατάσταση.
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2. Σ᾽ αὐτόν τόν τόπο, λοιπόν, τῶν πονεμένων ἀνθρώπων πῆγε πρῶτα ὁ Χριστός μας,
ἀγαπητοί, ὅταν ἦρθε στήν Ἱερουσαλήμ γιά τήν ἑορτή. Τό δίδαγμα ἀπ᾽ αὐτό γιά ᾽μᾶς
εἶναι νά κάνουμε ἐπισκέψεις στά νοσοκομεῖα, στά σπίτια τῶν ἀσθενῶν, γιατί αὐτό
δίνει κουράγιο σ᾽ αὐτούς, ἀλλά αὐτό ὠφελεῖ καί ἐμᾶς. Πέρα ἀπό τά ἄλλα, μία τέτοια
ἐπίσκεψη, μᾶς ὠφελεῖ στό ὅτι βλέπουμε πόσο ὑποφέρουν οἱ ἄνθρωποι, ἐνῶ ἐμεῖς
ἔχουμε ὑγεία καί ἄς δοξάζουμε, λοιπόν, τόν Θεό μας γι᾽ αὐτό.
Ἀκόμη θέλω νά πῶ ὅτι στίς ἐπισκέψεις σέ ἀσθενεῖς στά νοσοκομεῖα ἤ ἀλλοῦ, νά
προτιμᾶμε τήν περίπτωση πού εἶναι ἡ πιό σοβαρή καί ἡ πιό ἀξιολύπητη. Γιατί αὐτό
ἔκανε ὁ Χριστός μας, μᾶς λέγει σήμερα τό Εὐαγγέλιο. Ὁ Χριστός στήν Βηθεσδά, ὅπου
ἦταν πολλοί ἄρρωστοι, πῆγε κατ᾽ εὐθεῖαν στήν πιό σοβαρή καί στήν πιό πονεμένη περίπτωση. Πλησίασε ἕνα παράλυτο, πού ἦταν ἐκεῖ 38 χρόνια, περιμένοντας τήν ταραχή
τοῦ νεροῦ τῆς κολυμβήθρας ἀπό τόν ἄγγελο, πού θά κατέβαινε ἀπό τόν οὐρανό,
μήπως προλάβει καί αὐτός κάποτε νά κατεβεῖ πρῶτος στό νερό. Ὁ Χριστός, γιά νά
τοῦ ἀποσπάσει τήν προσοχή, τοῦ ἔκανε τό ἁπλό ἐρώτημα, «ἄν θέλει νά γίνει καλά»·
καί ὁ παράλυτος, ἀπαντώντας, εἶπε στόν ἄγνωστό του τόν πόνο του. Τοῦ εἶπε ὅτι εἶναι
38 χρόνια στήν θέση αὐτή, χωρίς ὅμως νά πετύχει ποτέ νά μπεῖ πρῶτος αὐτός στήν
κολυμβήθρα μετά τήν ταραχή τοῦ νεροῦ ἀπό τόν ἄγγελο, γιατί πάντοτε προλαβαίνει
κάποιος ἄλλος καί κατεβαίνει αὐτός σ᾽ αὐτήν. Ἀσπλαγχνία, χριστιανοί μου, ἀσπλαγχνία
στόν κόσμο!... Ἦταν γνωστός βέβαια ὁ παράλυτος, 38 χρόνια πιά ἐκεῖ στήν Βηθεσδά,
ἀλλά κανείς δέν τόν λυπήθηκε, κανείς ἀπό τούς ἐκεῖ ἀρρώστους δέν φιλοτιμήθηκε
κάποια φορά νά ὑποχωρήσει αὐτός καί νά φροντίσει νά ρίψουν αὐτόν στήν δεξαμενή.
Ὅλοι τους συμφεροντολόγοι... Μόνο γιά τόν ἑαυτό τους... Ἀλλά πρέπει νά μᾶς κάνει
ἐντύπωση, χριστιανοί μου, μέ πόση ταπείνωση, μέ πόση λεπτότητα καί εὐγένεια, διατύπωσε τό παράπονό του ὁ παράλυτος. Δέν κατηγόρησε κανένα. Ἁπλᾶ μόνο εἶπε – μέ
πόνο βέβαια – τόν πόθο του μέν νά γίνει καλά, ἀλλά ὅτι δέν μπορεῖ νά τό πετύχει.
Πόσο ραγίζει τήν καρδιά ἐκεῖνο τό, «δέν ἔχω ἄνθρωπο», πού εἶπε στόν Χριστό. Αὐτός
ὁ λόγος εἶναι ὅ,τι πρέπει καί γιά τόν σημερινό ἄνθρωπο, πού ζεῖ καταθλιπτικά στήν
μοναξιά του! Τότε, λοιπόν, μετά τά λόγια αὐτά τοῦ παραλύτου, ἀμέσως ὁ Ἰησοῦς τόν
θεράπευσε καί τοῦ εἶπε: «Ἆρον τόν κράββατόν σου καί περιπάτει»! Καί ἔγινε ὅπως
τό εἶπε ὁ Χριστός.
3. Ὁ παράλυτος θεραπεύτηκε. Ἔγινε τελείως καλά. Ἀλλά ἐκεῖνο πού τοῦ εἶπε ὁ
Χριστός, τό «καί περιπάτει», ἔχει μία βαθύτερη ἔννοια. Σημαίνει ὅτι δέν ἀξίζει μόνο
τό νά εἴμαστε καλά στήν ὑγεία μας, ἀλλά θέλουμε τήν ὑγεία μας γιά νά ἐργαζόμαστε
γιά τήν σωτηρία μας, γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ. «Περιπάτει»! Δηλαδή, βάδιζε τήν ὁδό,
τοῦ Κυρίου τήν ὁδό. «Τοῦ Θεοῦ τήν στράτα», πού λέγει ἡ γιαγιά. Καί τό πρῶτο πού
πρέπει νά κάνουμε, χριστιανοί, γιά νά «περπατοῦμε» τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ, σάν παιδιά
του βαπτισμένα, εἶναι νά πηγαίνουμε στόν Ναό τοῦ Κυρίου, στήν Ἐκκλησία γιά νά λατρεύουμε τόν Θεό. Ἔτσι μᾶς δίδασκε νά κάνουμε καί ὁ θεραπευτής παράλυτος. Γιατί
ἀκούσαμε στό Εὐαγγέλιο ὅτι τόν βρῆκε ὁ Ἰησοῦς στόν Ναό (στίχ. 14)!
4. Τέλος, ἀδελφοί, σάν μία οἰκογένεια, οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ, πού εἴμαστε καί μποροῦμε, λοιπόν, νά ἐκφραζόμαστε ἐλεύθερα, ἔχω νά σᾶς πῶ καί ἐγώ γιά τόν ἑαυτό μου
ὅτι ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή μέ συγκινεῖ, γιατί μοῦ θυμίζει τήν ἠμέρα τῆς χειροτονίας μου σέ διάκονο, τό 1970 στήν Ἁγία Μαρίνα Ἡλιουπόλεως Ἀθηνῶν, ἀπό τόν
μακαριστό Ἀρχιερέα Χριστοῦ, τόν Μητροπολίτη Φλωρίνης πατέρα Αὐγουστῖνο, τόν
θρυλικό ἀγωνιστή τῶν πατρώων παραδόσεων. Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή Του! Θυμᾶμαι,
λοιπόν, ὅτι εἶπα τότε ἐγώ – νεαρός, σέ ἡλικία 28 ἐτῶν – ὅτι οἱ κληρικοί μέ τόν λόγο
τους καί τήν ὅλη δράση τους πρέπει νά «ταράσσουν» τήν κοινωνία τῆς ἁμαρτίας, γιατί
μόνο μετά τήν ταραχή τῶν ὑδάτων ἀπό τόν ἄγγελο γίνονταν καλά οἱ ἄρρωστοι τῆς
Βηθεσδά. Καί δῶσ᾽ του, λοιπόν, καί ἐγώ ὁ νεαρός τότε, δῶσ᾽ του φωνές καί ἐπιθέσεις
κατά τῶν κακοποιῶν· καί μιά ζωή δέν σκέφτηκα ὁ ταλαίπωρος, ὅτι ὁ Κύριός μας
Ἰησοῦς Χριστός δέν θεράπευσε μέ αὐτόν τόν τρόπο τόν παράλυτο. Αὐτό, πού λέγω
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τώρα, χριστιανοί μου, εἶναι ἕνα ἄλλο μήνυμα, σωστικό μήνυμα, πού μᾶς ἔρχεται ἀπό
τό σημερινό Εὐαγγέλιο: Ὁ Χριστός μας, λέγω, δέν θεράπευσε τόν παράλυτο μέ τόν
θορυβώδη τρόπο, μέ τήν «ταραχή τῶν ὑδάτων», ὅπως στήν Παλαιά Διαθήκη, ἀλλά
τόν θεράπευσε μέ ταπεινό καί μυστικό τρόπο, μέ προσωπική κοινωνία καί γλυκό διάλογο μαζί του. Ἔτσι πρέπει νά ἐργαζόμαστε. Ἀφοῦ πρῶτα στηλώσουμε τόν καταπεσμένο ἄνθρωπο, τότε, θεραπευμένος πιά αὐτός, τότε νά τοῦ μιλήσουμε, ἁπλᾶ πάλι
καί διδακτικά, γιά τόν κίνδυνο μήν ξαναπάθει τά ἴδια. Ὁ Χριστός, λοιπόν, ὅταν εἶδε
τόν θεραπευθέντα παράλυτο στόν Ναό, τότε, στήν καλή κατάσταση πού ἦταν, τότε
τοῦ εἶπε τόν λόγο, «νά μήν ξανα-αμαρτήσει γιά νά μήν τοῦ συμβοῦν χειρότερα». Αὐτό
σημαίνει ὅτι ὁ παράλυτος τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου ἦταν πολύ ἁμαρτωλός καί οἱ
ἁμαρτίες του, αὐτές ἦταν ἡ αἰτία γιά τήν παραλυσία του. Καί ὅμως ἀπ᾽ ὅλους, πού
ἦταν στήν Βηθεσδά, αὐτόν τόν πολύ ἁμαρτωλό πλησίασε ὁ Χριστός, χωρίς νά τοῦ πεῖ
τίποτε γιά τίς ἁμαρτίες του, ἀλλά μόνο γιά νά τόν θεραπεύσει. Καί ὅταν τόν θεράπευσε, τότε, ἀργότερα – «μετά ταῦτα», εἶπε τό Εὐαγγέλιο (στίχ. 14) –, τότε τοῦ εἶπε,
ὁ Χριστός, καί μάλιστα ὄχι ἐλεγκτικά, ἀλλά διδακτικά, αὐτόν τόν ἁπλό καί σύντομο
λόγο: Πρόσεχε μήν ξανααμαρτήσεις· «μηκέτι ἁμάρτανε»!
Εὔχεσθε, χριστιανοί μου, νά φωτίζει καί ἐμᾶς τούς ἱερεῖς σας ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ,
πῶς πρέπει νά σᾶς καθοδηγοῦμε σωστά. Γιατί, εἶναι ἀλήθεια πάλι, ὅτι ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς
καί οἱ Ἀρχιερεῖς, πρέπει νά διαμαρτυρόμαστε γιά τά παρατηρούμενα σκάνδαλα καί νά
ἐλέγχουμε τούς σκανδαλοποιούς, ἀλλά ἄς μᾶς φωτίζει – ξαναλέγω – ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ
πότε νά κάνουμε αὐτό τό δύσκολο ποιμαντικό πάλι ἔργο, ἀλλά καί πῶς νά τό κάνουμε.
Καί ἀκόμη, ποιοί θά κάνουν τό «χειρουργικό» στήν οὐσία του ἐλεγκτικό αὐτό ἔργο.
Γιατί ὅλοι οἱ ἰατροί δέν μπορεῖ νά εἶναι χειροῦργοι! Ἄς μᾶς φωτίζει, ξαναλέγω, καί ἄς
μᾶς δυναμώνει μέ τήν προσευχή σας ἡ Χάρη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά νά
σᾶς ποιμαίνουμε σωστά. ΑΜΗΝ.
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ∆ΟΣ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 6 Μαΐου 2018

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ
1. Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀδελφοί χριστιανοί, λέγεται στήν ἐκκλησιαστική
γλώσσα «Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος». Πολλά εἶναι τά θέματα, πού μπορεῖ νά τονίσει
κανείς ἀπό τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς αὐτῆς, ἀλλά ὁ νοῦς μου
ἔκλινε σέ ἕνα θέμα, πάνω στό ὁποῖο θέλω νά σᾶς πῶ ὀλίγα λόγια. Παρακαλῶ, χριστιανοί
μου, νά ἔχω τήν προσοχή σας στά ὅσα θά σᾶς πῶ.
Ἡ Σαμαρείτιδα γυναίκα, γιά τήν ὁποία μᾶς μιλοῦσε τό σημερινό ἅγιο Εὐαγγέλιο, ἦταν
μιά ἁμαρτωλή γυναίκα. Καί ὄχι μόνο ἁμαρτωλή, ἀλλά καί αἱρετική. Μάλιστα, ὅπως φαίνεται, ἦταν σκληρή αἱρετική. Ἀφοῦ δέν ἤθελε νά δώσει οὔτε νερό (!) στόν Ἰουδαῖο συνομιλητή της, γιατί αὐτός ἦταν ἀντίθετος ἀπό τήν δική της πίστη. Ἀκοῦστε: Οἱ
Σαμαρεῖτες ἦταν καί αὐτοί ἀρχικά ἑνωμένοι μέ τούς Ἰουδαίους, ἀλλά μέ τήν αἰχμαλωσία τους στούς Ἀσσυρίους, παραμόρφωσαν καί τήν πίστη τους καί τά ἤθη τους. Καί
ὅταν ἐπανῆλθαν στήν πάτριο γῆ, δέν φρόντισαν νά ἑνωθοῦν μέ τόν πρῶτο τους κορμό,
τούς Ἰουδαίους, πού κρατοῦσαν τήν σωστή θρησκευτική γραμμή, μέ κέντρο τήν Ἰερουσαλήμ, ἀλλά δημιούργησαν μία ἀνεξάρτητη κοινότητα, μέ δικό τους πνευματικό κέντρο
στό ὄρος Γαριζείν. Τό πιό σημαντικό ὅμως εἶναι ὅτι οἱ Σαμαρεῖτες ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη δέν δέχονταν τά βιβλία τῶν Προφητῶν, ἀλλά γιά Βίβλο τους πῆραν μόνο τά πέντε
βιβλία τοῦ Μωυσῆ. Ἔτσι ἡ Βίβλος τους ὀνομάστηκε «Σαμαρειτική Πεντάτευχος». Ἀλλά,
γιατί ὀνομάστηκε ἔτσι ἡ Βίβλος τους, ἀφοῦ εἶναι βιβλία τοῦ Μωυσῆ; Γιατί καί αὐτά τά
βιβλία οἱ Σαμαρεῖτες τά νόθευσαν. Ὅπως ὑπολογίζουν οἱ θεολόγοι, πού ἀσχολοῦνται
μέ τά θέματα αὐτά – ἀκοῦστε –, σέ 6.000 σημεῖα οἱ Σαμαρεῖτες νόθευσαν τήν Πεντάτευχο τοῦ Μωυσῆ γιά νά κάνουν δική τους Πεντάτευχο. Δηλαδή, οἱ Σαμαρεῖτες ἦταν
«πέρα γιά πέρα» πού λέμε σέ πλάνη καί σέ αἵρεση.
Καί ὅμως, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, γιά νά σώσει ὁ Χριστός αὐτήν τήν ἁμαρτωλή καί
αἱρετική γυναῖκα, ἦλθε κατάκοπος ἀπό πολλή πεζοπορία – «κεκοπιακώς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας», ἔλεγε τό Εὐαγγέλιο – καί συναντήθηκε μαζί της στό πηγάδι. Καί τήν ἔσωσε. Ἀλλά
μᾶς ἐνδιαφέρει νά μάθουμε πῶς φέρθηκε ὁ Χριστός σ᾽ αὐτήν, γιά νά φερόμαστε καί
᾽μεῖς ἔτσι πρός κάποιο αἱρετικό.
2. Κατά πρῶτον ἔχουμε νά ποῦμε ὅτι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶπε τίποτε
ἀπό τήν ἀρχή στήν Σαμαρείτιδα γυναῖκα γιά τήν θρησκευτική της πλάνη. Ὁ διάλογός
Του μαζί της ἄρχισε πολύ ἁπλᾶ καί φυσικά. Τῆς ζήτησε νερό, ἀλλά αὐτή, σκληρή καί
φανατική στό δόγμα της, τόν παρεξήγησε καί ποῦ τῆς ζήτησε νερό. Τοῦ εἶπε πῶς τολμάει καί τό κάνει αὐτό, ἀφοῦ ἔχουν θρησκευτικές διαφορές. «Πῶς ἐσύ – τοῦ εἶπε – πού
εἶσαι Ἰουδαῖος, ζητᾶς ἀπό μένα νερό, πού εἶμαι Σαμαρείτιδα; Καμμιά σχέση μαζί σου».
«Οὐ γάρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις»!
Ἀλλά ὁ Χριστός πού ἤθελε νά τήν σώσει καί νά τήν βγάλει καί ἀπό τήν ἁμαρτία καί
ἀπό τήν πλάνη συνεχίζει τόν διάλογο, παρά τήν ἄρνηση καί τήν ἀποτροπή πού τοῦ ἔκανε
αὐτή. Ὁ διάλογος τοῦ Χριστοῦ μέ τήν Σαμαρείτιδα στήν συνέχεια θέλει, χριστιανοί
μου, προσοχή, γιατί κρύβει ἕνα δυνατό μήνυμα γιά τό θέμα πού μελετᾶμε, πῶς δηλαδή
νά μιλᾶμε σέ ἕνα αἱρετικό. Ὁ Χριστός μας, λοιπόν, στήν συνέχεια, μέ βάση αὐτό πού
εἶπε στήν ἀρχή, νά τοῦ δώσει ἡ γυναίκα νερό γιά νά πιεῖ, τῆς λέγει γιά ἄλλο Νερό, πού
ἔχει Αὐτός καί ὅποιος τό πίνει δέν ξαναδιψάει. Ἀλλά, ἄς σταθοῦμε λίγο ἐδῶ, ἀδελφοί,
γιά νά σᾶς πῶ, ὅτι πᾶμε γιά τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς καί ἡ Ἐκκλησία μᾶς
προετοιμάζει γιά τήν ἑορτή αὐτή, στήν ὁποία θά ἑορτάσουμε τήν κάθοδο, τήν ἔκχυση
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τό δέ Ἅγιο Πνεῦμα, ὅπως παριστάνεται μέ φωτιά (κατῆλθε «ἐν
εἴδει πυρίνων γλωσσῶν»), ἔτσι πάλι παριστάνεται καί μέ νερό. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶπε,
ὅτι «ὅποιος πιστεύσει σέ μένα, θά χυθοῦν ἀπό τήν καρδιά ποτάμια ζωντανοῦ νεροῦ».
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Καί ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης σημειώνει στήν συνέχεια λέγοντας ὅτι αὐτό τό εἶπε ὁ Χριστός «γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα πού θά λάμβαναν ὅσοι πίστευαν σ᾽ Αὐτόν» (7,38.39).
3. Μέ νερό, λοιπόν, παριστάνεται τό ῞Αγιο Πνεῦμα. Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι ὁ Ἰησοῦς
Χριστός, μιλώντας μέ τήν αἱρετική Σαμαρείτιδα, δέν τῆς λέγει ἀπό τήν ἀρχή γιά τήν
«δογματική» διαφορά τους – αὐτό θά τό κάνει παρακάτω –, ἀλλά τῆς μιλάει πρῶτα γιά
τό Ζωντανό Νερό, γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα. Καί ἀκόμη τῆς μιλάει καί γιά τά θαυμαστά ἀποτελέσματα τοῦ Ζωντανοῦ αὐτοῦ Νεροῦ: Ὅτι γεμίζει ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, πού θά πεῖ
ἀπό αὐτό, ὅτι τοῦ δημιουργεῖ πληρότητα, γλυκασμό καί χορτασμό (βλ. στίχ. 12-14).
Ὡραῖο δίδαγμα αὐτό γιά τό θέμα μας, χριστιανοί μου. Ἔτσι νά κάνουμε καί ἐμεῖς:
Ὅταν μιλᾶμε μέ τούς αἱρετικούς, γιά νά δείξουμε τήν ἀλήθεια τοῦ «Πιστεύω» μας, τό
καλύτερο γι᾽ αὐτό εἶναι νά λέμε σ᾽ αὐτούς γιά τήν θαυμαστή ζωή καί τά θαύματα τῶν
ἁγίων μας, αὐτῶν πού πίστεψαν καί ἀγάπησαν ὁλόψυχα τόν Χριστό καί γέμισε ἡ καρδιά
τους μέ Ἅγιο Πνεῦμα. Καί ἡ ὅλη ζωή τῶν πνευματοφόρων αὐτῶν ἁγίων μας, καί ὅταν
ζοῦσαν στόν κόσμο καί ὅταν ἔφυγαν ἀπ᾽ αὐτόν, ἦταν οἱ ἐκχύσεις τοῦ ζωντανοῦ Νεροῦ
τῆς καρδιᾶς τους, τῆς Χάριτος, δηλαδή, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί ἔχουμε τόσους ἁγίους ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι. Μόνο οἱ Ὀρθόδοξοι ἔχουμε ἁγίους, καί παλαιά καί τώρα καί
αὔριο καί πάντοτε. Γιατί, ἀφοῦ τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι πάντοτε στήν Ἐκκλησία μας, θά
ἔχουμε καί πάντοτε ἁγίους. Γιατί μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀναδεικνύονται
οἱ ἅγιοι. Τό πρῶτο, λοιπόν, καί τό καλύτερο πού ἔχουμε νά κάνουμε, ὅταν μιλᾶμε μέ
τούς αἱρετικούς εἶναι, ὅπως μᾶς λέγει τό σημερινό Εὐαγγέλιο, νά τούς λέγουμε γιά τό
«Ζωντανό Νερό» μας. Γιά τό Ἅγιο Πνεῦμα, δηλαδή, πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία μας, καί πού
οἱ θαυμαστές Του ἐνέργειες φαίνονται στήν ζωή τῶν ἁγίων μας. Σ᾽ αὐτό οἱ αἱρετικοί
δέν θά μποροῦν νά προβάλουν ἀντίρρηση, γιατί οἱ ἅγιοι εἶναι ἱστορικά πρόσωπα καί τά
θαύματά τους εἶναι φανερά καί ὄχι κρυφά. Τί θά ἔχουν νά ποῦν, γιά παράδειγμα, ὡς
ἀντίρρηση γιά τό ἄφθαρτο λείψανο τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος ἤ τοῦ ἁγίου Διονυσίου ἤ τά
θαύματα τοῦ ἁγίου Νεκταρίου;
4. Ὅσοι πίνουν ἀπό τό «Ζωντανό Νερό», πού εἶπε ὁ Κύριός μας στήν Σαμαρείτιδα
γυναίκα, ὅσοι δηλαδή γεμίζουν τήν καρδιά τους μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, γίνονται ἅγιοι.
Ὑπάρχουν ὅμως μερικοί δικοί μας χριστιανοί, πού δέν πίνουν ἀπό αὐτό τό Νερό, πού
δέν φροντίζουν, δηλαδή, κατά πρῶτον ἡ ζωή τους νά γίνει πνευματοφόρα καί ὅμως
εἶναι φανατικοί στό δόγμα, εἶναι «μαχαίρι» καί «τσεκούρι». Τί ὠφελεῖ αὐτό; Μιά τέτοια
ἦταν πρῶτα καί ἡ Σαμαρείτιδα. Ὁ δογματισμός της τήν ἔκανε σκληρή καί στριφνή καί
ἀπότομη. Οὔτε νερό στόν ξένο δέν ἤθελε νά δώσει, ἐπειδή αὐτός εἶχε ἄλλο δόγμα!...
Τό πῶς ὅμως ἦταν ἡ ζωή αὐτῆς τῆς φανατικῆς Σαμαρείτιδας, μήν τά ρωτᾶτε. Ἀλλά τό
ἀκούσαμε στό Εὐαγγέλιο σήμερα: Ζοῦσε μέ ἕκτο ἄνδρα!.. Τί τήν ὠφέλησαν, λοιπόν, οἱ
δογματισμοί, ἀφοῦ αὐτοί δέν τήν ἔκαναν εὐγενῆ καί γλυκειά στήν ἔκφραση καί ἐνάρετη
στήν ζωή της; Γιατί τά δόγματα, χριστιανοί μου, δέν εἶναι ξηρές θεωρητικές ἀλήθειες,
ὅπως εἶναι τά θεωρήματα τῶν Μαθηματικῶν, ἀλλά τά δόγματα εἶναι ζωή! Εἶναι γιά νά
ρυθμίζουν τήν ζωή μας καί ὅλη τήν συμπεριφορά μας κατά τό θέλημα τοῦ Κυρίου. Τά
δόγματα τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι γιά νά μᾶς κάνουν ἁγίους. Ἄν αὐτό δέν γίνεται, ἀλλά,
ἀντίθετα ἡ καρδιά μας εἶναι ταραχώδης καί ἡ ζωή μας δέν μοσχοβολάει μέ ἀρετές, δέν
μᾶς ὠφελεῖ σέ τίποτε, ἔτσι, μέ αὐτά τά χάλια πού ἔχουμε, νά κάνουμε ἀγῶνες τάχα
ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὄχι μόνο δέν μᾶς ὠφελεῖ, ἀλλά καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι πρέπει νά
ἐντρεπόμαστε νά παρουσιάζουμε τόν ἑαυτό μας γιά ἀγωνιστή τῶν ἱερῶν παραδόσεών
μας. Τί σχέση ἔχουμε ἐμεῖς μέ τίς παραδόσεις αὐτές πού μιλᾶνε γιά ταπείνωση καί
ἄσκηση;
5. Ἡ Σαμαρείτιδα, λοιπόν, παρά τόν σκληρό δογματισμό της, ζοῦσε ἁμαρτωλή ζωή.
Ζοῦσε μέ ἕκτο ἄνδρα!... Αὐτό δέν τό εἶπε ἡ ἴδια, ἀλλά τό φανέρωσε ὁ Χριστός, ἀλλά
χωρίς νά τήν προσβάλει καί νά τήν πονέσει (4,18). «Τἄχασε», πού λέμε, τότε ἡ Σαμαρείτιδα (βλ. 4,19). Τῆς ἔκανε πραγματικά πολύ ἐντύπωση ὅτι ὁ συνομιλητής της τῆς
εἶπε κάτι τό προσωπικό της, ἕνα σημαντικό πράγμα ἀπό τήν ζωή της. Γι᾽ αὐτό καί στούς
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χωριανούς της ἔπειτα εἶπε αὐτό ἀκριβῶς πού τῆς ἔκανε τήν πιό μεγάλη ἐντύπωση.
«Μοῦ εἶπε ὅλα ὅσα ἔκανα»!
Αὐτό πάλι, ἀδελφοί, εἶναι ἄλλο πολύ σημαντικό σημεῖο γιά τό θέμα μας. Δηλαδή: Τόν
σωστό καί πετυχημένο διάλογο μέ τούς αἱρετικούς πρέπει νά κάνουν ὄχι οἱ ὁποιοιδήποτε, ἀλλά οἱ φωτισμένοι, πού βλέπουν τά ἔνδον τοῦ ἀνθρώπου καί ἐνεργοῦν κατάλληλα γιά τήν ψυχική του θεραπεία. Ὅπως καί τήν χειρουργική ἐπέμβαση τῆς καρδιᾶς
δέν τήν κάνει ὁ ὁποιοσδήποτε, ἀλλά ὁ εἰδικός μόνον ἰατρός.
Λέγοντας ἡ Σαμαρείτιδα στούς χωριανούς της, «μοῦ εἶπε ὅλα ὅσα ἔκανα», εἶναι σάν
νά ἐξομολογήθηκε. Ἔτσι, λοιπόν, τώρα, ἀφοῦ ἄκουσε ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό ὅλα τά
προηγούμενα καί ὁ Χριστός τῆς πέταξε καί τά προσωπικά της ἁμαρτήματα, τώρα τῆς
μιλάει γιά τήν μεγάλη δογματική διαφορά πού χώριζε τούς Ἰουδαίους καί τούς Σαμαρεῖτες. Τῆς τό εἶπε τί εἶναι ὁ Θεός καί πῶς πρέπει νά Τόν λατρεύουν. Τῆς εἶπε καθαρά
ὅτι ἡ ἀλήθεια εἶναι μέ τούς Ἰουδαίους, ἐνῶ οἱ Σαμαρεῖτες δέν ξέρουν τί προσκυνοῦν
(4,21-24). Καί δέν ξέρουν τί προσκυνοῦν, γιατί, ὅπως εἴπαμε στήν ἀρχή, εἶχαν ἀπορρίψει
τά βιβλία τῶν προφητῶν.
Ἔτσι καί ἐμεῖς στό διάλογό μας μέ τούς αἱρετικούς θά λέμε βέβαια σ᾽ αὐτούς καθαρά
γιά τό λάθος τους. Στούς αἱρετικούς καί στούς πλανεμένους γενικά, δέν θά «χαρίζουμε
κάστανα», ὅπως λέμε. Θά τούς λέγουμε τήν ἀλήθεια. Θά λέγουμε ὅμως αὐτήν τήν ἀλήθεια ἀποδεικτικά καί μέ τρόπο πού νά ἕλκει τόν αἱρετικό, ὅπως μᾶς ὑπέδειξε σήμερα ὁ
Χριστός μας στό Εὐαγγέλιο πού ἀκούσαμε.
Δέν ὑπάρχει χρόνος γιά περισσότερα, ἀδελφοί χριστιανοί. Γιατί ἔχει καί ἄλλα ὡραῖα
σχετικά σημεῖα ἡ εὐαγγελική περικοπή: Ἀρκεστεῖτε σ᾽ αὐτά πού σᾶς εἶπα.
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
∆ηµητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 13 Μαΐου 2018

ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
1. Ὀλίγα λόγια θά σᾶς πῶ, ἀδελφοί χριστιανοί, στό σηµερινό ἅγιο Εὐαγγέλιο, ὀλίγα
καί ἁπλᾶ, γιατί δέν ἔχω καί τήν δύναµη νά σᾶς πῶ περισσότερα. Ἡ σηµερινή Κυριακή
πού τήν ξέρουµε ὡς «Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ», µᾶς µιλάει γιά τήν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Ἔτσι ὁµολόγησε τόν Χριστό ὁ τυφλός στό τέλος τοῦ σηµερινοῦ Εὐαγγελίου
καί τόν προσκύνησε ὡς Υἱό τοῦ Θεοῦ, ὡς Θεό (9,38). Ἀλλά, πιό συγκεκριµένα, τό
σηµερινό Εὐαγγέλιο κηρύττει τόν Ἰησοῦ Χριστό ∆ηµιουργό. Ἔτσι εἶναι, χριστιανοί
µου, καί ἔτσι ὁµολογοῦµε τόν Ἰησοῦ Χριστό στό «Πιστεύω» µας, ὡς «δι᾿ οὗ τά πάντα
ἐγένετο». Καί ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης, πού αὐτήν τήν περίοδο ἀκοῦµε περικοπές
ἀπό τό ἅγιο Εὐαγγέλιό του, λέγει στήν ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου του γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό µας ὅτι «πάντα δι᾿ Αὐτοῦ ἐγένετο καί χωρίς Αὐτοῦ ἐγένετο οὐδέ ἕν ὅ γέγονεν»
(1,3). Ἀλλά ποῦ τό σηµερινό Εὐαγγέλιο τοῦ τυφλοῦ λέγει τόν Χριστό ὡς ∆ηµιουργό;
Ἀκοῦστε: Ὁ τυφλός πού θεραπεύτηκε, ἀδελφοί, δέν ἦταν τυφλός ὅπως ἄλλοι τυφλοί,
πού τούς θεράπευσε ὁ Χριστός, ἀλλά ἦταν τυφλός ἐκ γενετῆς· δηλαδή, δέν εἶχε καθόλου µάτια. ∆έν εἶχε καθόλου τά ὄργανα τῶν µατιῶν. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, λοιπόν,
θεραπεύοντάς τον, τοῦ δηµιούργησε πρῶτα τά ὄργανα τῶν µατιῶν του. Καί πῶς τά
δηµιούργησε; Ὅπως τό διαβάζουµε στήν Γένεση ὅτι δηµιούργησε ὁ Θεός τόν πρῶτο
ἄνθρωπο, τόν Ἀδάµ. Μέ χῶµα ἀπό τήν γῆ (Γεν. 2,7)! Ἔτσι καί ἐδῶ ὁ Ἰησοῦς Χριστός «ἔπτυσε χαµαί καί ἐποίησε πηλόν ἐκ τοῦ πτύσµατος καί ἐπέχρισε τόν πηλόν»
στήν θέση τῶν µατιῶν τοῦ τυφλοῦ καί τόν ἔστειλε ἔπειτα στήν κολυµβήθρα τοῦ Σιλωάµ νά νιφθεῖ καί ἀπέκτησε ὁ τυφλός τό φῶς του (9,6.7). Ὁ Χριστός, χριστιανοί
µου, χρησιµοποιήσας τόν σίελό του γιά θεραπεία, ἐδήλωσε µέ αὐτό ὅτι κάθε τι πού
ἀνήκει σ᾿ Αὐτόν, καί τό σάλιο Του ἀκόµη, ἔχει θεραπευτική δύναµη! Αὐτός ὁ πηλός
µέ τόν σίελο τοῦ Χριστοῦ, αὐτός θεράπευσε τόν τυφλό καί ὄχι τό ὅτι πῆγε στήν κολυµβήθρα τοῦ Σιλωάµ καί νίφθηκε. Στήν κολυµβήθρα πήγαιναν πολλοί καί νίπτονταν,
χωρίς ὅµως νά ἀποκτήσουν τήν ὑγεία τους.
2. Ἕνα δεύτερο σηµεῖο, πού θέλω νά θίξω ἀπό τό σηµερινό Εὐαγγέλιο, ἀγαπητοί,
εἶναι τό σοβαρό θέµα, τό γιατί, δηλαδή, συµβαίνουν στήν ζωή µας θλιβερά συµβάντα,
ὅπως ἡ τύφλωση τοῦ τυφλοῦ τοῦ Εὐαγγελίου, γιά παράδειγµα. Τό θέµα εἶναι πολύ σοβαρό, ἀφοῦ τό ἐρώτηµα ἔθιξαν καί οἱ µαθητές στόν Χριστό. Ὑπῆρχε ὅµως µιά µονοµερής
ἑρµηνεία στά χρόνια ἐκεῖνα ὅτι αἰτία τῶν παθηµάτων εἶναι κάποια ἁµαρτία, εἴτε τοῦ
ἰδίου τοῦ ἀνθρώπου πού πάσχει εἴτε τῶν γονέων του. Γι᾿ αὐτό καί οἱ µαθητές ρώτησαν
τόν Χριστό: «Ποιός ἁµάρτησε, αὐτός ἤ οἱ γονεῖς του, γιά νά γεννηθεῖ τυφλός;» (9,2).
Ἀλλά ὁ Ἰησοῦς Χριστός µας, ἀδελφοί, ἔδωσε µιά ἄλλη ἑρµηνεία, µιά θεία ἑρµηνεία στά
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παθήµατά µας, πού µᾶς τά κάνει γλυκά, νά µήν πῶ ἀκόµη ὅτι µᾶς τά κάνει καί ποθητά.
᾿Απαντῶντας ὁ Χριστός στούς µαθητές Του εἶπε ὅτι ἡ τύφλωση τοῦ τυφλοῦ δέν εἶναι
οὔτε ἀπό δικά του, οὔτε ἀπό τῶν γονέων του ἁµαρτήµατα, ἀλλά ἔγινε γιά νά φανεῖ µέ
τήν θεραπεία του ἡ δύναµη καί ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ: «Ἵνα φανερωθῇ τά ἔργα τοῦ
Θεοῦ ἐν αὐτῷ» (9,3)! Καί πραγµατικά, πόσοι καί πόσοι, ὄχι µόνο αὐτοί πού εἶδαν τότε
τό θαῦµα, ἀλλά καί σέ ὅλα τά µετέπειτα χρόνια δέν θαύµασαν καί δέν δόξασαν τόν Ἰησοῦ
Χριστό γιά τό θαῦµα Του αὐτό!... Ὅµως, ἀδελφοί, τόν γλυκό αὐτό λόγο τοῦ Χριστοῦ,
πού εἶπε στούς µαθητές Του γιά τό πάθηµα τοῦ τυφλοῦ, µπορεῖ νά τόν πάρει ὁ καθένας
καί γιά ἕνα προσωπικό του πάθηµα καί ἀρρώστια, καί νά σκέπτεται, λοιπόν, ὅτι µέ αὐτό
του τό πάθηµα µπορεῖ νά δοξάσει τόν Θεό. Νά Τόν δοξάσει µέ τήν ὑποµονή του στήν
ἀρρώστια ἤ κάνοντας µιά παράκληση στήν Παναγία κάθε µέρα, πού τήν εἶχε γιά καιρό
ἐγκαταλείψει ἤ παίρνοντας καινούργιες ἀποφάσεις γιά µιά νέα πνευµατική ζωή κατά
τό θέληµα τοῦ Θεοῦ. Καί µέ ὅλα αὐτά πραγµατικά δοξάζεται ὁ Θεός.
3. Πάντως, ἄς τό γνωρίζουµε, ἀδελφοί, ὅτι ὅπως µᾶς τό λέγει τό σηµερινό ἅγιο Εὐαγγέλιο, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζει µιά καινούργια ζωή µέ τόν Θεό, ἀρχίζει καί ἡ πολεµική
ἐναντίον του ἀπό τόν διάβολο. Ὁ δέ διάβολος, γιά νά πετύχει στό ἔργο του, χρησιµοποιεῖ
ὡς ὄργανά του µερικούς, πού λέγονται – λέγονται µόνο, χωρίς νά εἶναι –, «ἄνθρωποι
τοῦ Θεοῦ», ὅπως, στήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ, ἦταν οἱ Φαρισαῖοι. Αὐτοί παρίσταναν µόνο
τήν εὐσεβῆ χωρίς νά εἶναι, καί ἐργάζονταν γιά τήν δική τους δόξα καί ὄχι γιά τήν δόξα
τοῦ Θεοῦ. Αὐτοί, λοιπόν, σάν θρησκευτικοί ἡγέτες, ἔπρεπε αὐτοί πρῶτα νά χαροῦν γιά
τήν θεραπεία τοῦ ταλαιπώρου τυφλοῦ ἀνθρώπου, πού τόν ἔβλεπαν κάθε ἡµέρα νά ἐπαιτεῖ,
ἀλλά αὐτοί, µέ τίς λανθασµένες ἑρµηνεῖες τοῦ Νόµου πού ἔκαναν, κατηγοροῦσαν τόν
Χριστό γιά τό θαῦµα πού ἔκανε. Τέτοια περιστατικά, ἀδελφοί, συµβαίνουν πάντοτε,
ἄνθρωποι, δηλαδή, λεγόµενοι τοῦ Θεοῦ νά κατηγοροῦν τά θεϊκά ἔργα. Ἡ στάση ὅµως
τῶν πραγµατικῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ κατά τήν πολεµική τους ἀπό τούς τοιούτους ἀνθρώπους πρέπει νά εἶναι, ὅπως τοῦ θεραπευθέντος τυφλοῦ. Νά εἶναι, δηλαδή, σταθερή, δυναµική, ἄκαµπτη, θυσιαστική καί ὁµολογιακή πρός τόν Ἰησοῦ Χριστό, γιατί ὁ
θεραπευθείς τυφλός εἶπε στόν Ἰησοῦ Χριστό: «Πιστεύω, Κύριε, καί προσεκύνησεν
Αὐτῷ» (9,38).
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
∆ηµητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 20 Μαΐου 2018

OI AΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΙ ΣΩΣΤΟΙ
ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΜΑΣ
1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί μου Χριστιανοί, λέγεται «Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων» πρίν τήν Πεντηκοστή. Λέγεται ἔτσι ἤ γιατί ὅσα ἀκούσαμε ἤ θά ἀκούσουμε τίς ἑορτές αὐτές εἶναι δημιουργήματα τῶν Ἁγίων Πατέρων ἤ – τό καλύτερο – νά ποῦμε εἶναι
ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀναδεικνύει τούς Ἁγίους Πατέρες, γι᾽ αὐτό καί ἑορτάζουν μαζί.
2. Τί νά ποῦμε, ἀδελφοί μου, περί τῶν Ἁγίων Πατέρων, πού ἑορτάζουμε σήμερα; Ἡ
Ἐκκλησία μας εἶναι «Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Πατέρων». Κάθε ἐκκλησιαστική μας Ἀκολουθία τελειώνει μέ τό «Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν». Ὅπως τά παιδιά, γιά νά γίνουν καλά παιδιά καί νά φτιάξουν ὄμορφη κοινωνία, πρέπει νά ἀκοῦν τά καλά λόγια καί
νά ἀκολουθοῦν τό καλό παράδειγμα τῶν καλῶν πατεράδων τους, ἔτσι καί ἐμεῖς πρέπει
νά ἀκοῦμε καί νά ὑπακοῦμε τούς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.
3. Στό σημερινό μου σύντομο κήρυγμα, θέλω νά σᾶς γράψω μιά βασική διδασκαλία
τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, βασική καί θεολογική. Ἀκοῦστε την: Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί
μου, πλάστηκε ὑγιής ἀπό τά χέρια τοῦ Θεοῦ, ὑγιής καί χαριτωμένος μέ τά θεῖα χαρίσματα, πού τά ἐκφράζουμε λέγοντας ὅτι πλάστηκε «κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ». Ὅπως ξέρουμε
ὅμως, δέν τιμήσαμε αὐτή τήν μεγάλη μας τιμή καί ἁμαρτήσαμε. «Ἀρρωστήσαμε», τό
λέμε αὐτό. Ἀλλά, ὅπως τό λέει ἡ Ἁγία Γραφή, καί ὅπως τό ξέρουμε, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ
ἔγινε ἄνθρωπος καί ἔκανε γιά τήν σωτηρία μας τό «Οἰκονομικό» λεγόμενο σχέδιό Του,
τό Ὁποῖο ἑορτάσαμε μέ τίς μεγάλες ἑορτές. Καί μέ τήν Μεγάλη Ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἵδρυσε τό Μεγάλο Του «Νοσοκομεῖο», πού λέγεται Ἐκκλησία,
στήν Ὁποία πρέπει νά μποῦμε καί νά ζοῦμε ὅπως τό θέλει ὁ Νόμος Του, γιά νά ξαναβροῦμε ἐκείνη τήν παλαιά δόξα, πού εἴχαμε στήν ἀρχή. Ἐκείνη, τήν ὁποία εὐχόμαστε
στίς κηδεῖες τῶν ἀγαπητῶν μας λέγοντες, «εἰς τό καθ᾽ ὁμοίωσιν ἐπανάγαγε, ἀνακάλεσέ
με, Σωτήρ, καί σῶσόν με»!
4. Ἀγαπητοί μου, μέ τίς ἁμαρτίες μας, ἐξακολουθοῦμε νά παραμένουμε ἄρρωστοι.
Καί ὡς ἄρρωστοι, οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς λένε ὅτι δέν μποροῦμε νά δοῦμε καί νά γευθοῦμε τήν δόξα τοῦ Θεοῦ, γιά τήν Ὁποία εἴμαστε πλασμένοι. Ἀλλά, γιά νά ξαναβρεῖ ὁ
ἄρρωστος τήν ὑγεία του, πρέπει νά ἀκούει τόν γιατρό του καί νά παίρνει τά φάρμακά
του. Κάθε ἄρρωστος πρέπει νά ἔχει τόν γιατρό του καί κάθε χριστιανός πρέπει νά ἔχει
τόν πνευματικό του θεράποντα, πού νά ξέρει τόν τρόπο θεραπείας τῶν ἁμαρτιῶν, γιατί
ὁ ἴδιος ἐννοεῖται ὅτι εἶναι θεραπευμένος πνευματικά ἤ – ἄν δέν εἶναι θεραπευμένος,
γνωρίζει ἀπό τήν πεῖρα πῶς νά ἀγωνίζεται γιά νά θεραπευθεῖ καί ξέρει λοιπόν ἔτσι ἀπό
τόν δικό του ἀγώνα τήν μέθοδο θεραπείας.
Μέσα στήν Ἐκκλησία, χριστιανοί μου, στήν Ὁποία μπαίνουμε μέ τό ἅγιο Βάπτισμα
καί παίρνουμε τά Χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κάνουμε τόν ἀγώνα μας, ὅπως μᾶς
τον ὑποδεικνύουν οἱ σοφισμένοι μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα Ἅγιοι Πατέρες. Παίρνοντας τό
Μεγάλο Φάρμακο τήν Θεία Κοινωνία, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσίν μας ἁμαρτιῶν, πετυχαίνουμε τήν ὑγεία μας τήν πνευματική, τήν ἀναγκαία γιά νά δοῦμε καί νά ἀπολαύσουμε τήν δόξα τοῦ Θεοῦ κατά τήν διδασκαλία τῶν
ἁγίων Πατέρων μας πού ἑορτάζουμε σήμερα.
Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀκολουθοῦντες ὅσο
εἶναι δυνατόν πιστά τήν διδασκαλία τους.
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Δηµητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 27 Μαΐου 2018

ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
1. Ἡ σηµερινή Κυριακή, ἀδελφοί χριστιανοί, ἔχει αὐτό τό ἰδιαίτερο ὄνοµα. Καλεῖται «Κυριακή τῆς
Πεντηκοστῆς». Ὁ Θεός ὅταν ἐδηµιούργησε τόν ἄνθρωπο, τόν δηµιούργησε γιά νά µετέχει στήν δόξα
Του, γι᾽ αὐτό καί τόν ἐδηµιούργησε δίδοντάς του τήν πνοή τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος (βλ. Γεν. 2,7), κάνοντάς
τον ἀπό χωµατένιο ἄγαλµα θεῖον ὄν, ζωντανή ὕπαρξη! Ὁ ἄνθρωπος εἶναι «κατ᾽ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ» πλασµένος, πού σηµαίνει ὅτι ἔλαβε θεῖα χαρίσµατα γιά νά πετύχει τήν ἕνωσή του µέ τόν Θεό. Ξέρουµε
ὅµως τά θλιβερά γεγονότα πού συνέβησαν στόν ἄνθρωπο µέ τήν ἁµαρτία του. Τά γεγονότα αὐτά δέν τά
λέει µόνο ἡ Ἁγία Γραφή, ἀλλά τά διηγεῖται τραγικά καί ἡ παγκόσµια ἱστορία. Ὁ ἄνθρωπος ἔπαθε θλιβερές συµφορές ἐνεργῶντας χωρίς τό Ἅγιο Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ, τό Ὁποῖο τό ἔχασε, γιατί δέν µποροῦσε
πιά Αὐτό νά µένει σ᾽ αὐτόν, γιατί κινεῖτο ἀπό ἄγριο πνεῦµα, δηλαδή ἀπό διαβολικό πνεῦµα.
2. Ἀλλά γνωρίζουµε πάλι, ἀδελφοί, ὅτι ὁ Θεός µας εἶναι ἀγάπη καί ἀπό τήν ἀγάπη Του οἰκονόµησε
ἕνα ἱερό σχέδιο γιά τήν σωτηρία µας. «Οἰκονοµικό σχέδιο» τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τό λέµε αὐτό. Κατά
τό ἱερό αὐτό σχέδιο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἦρθε νά ξαναδηµιουργήσει τόν ἄνθρωπο, νά
τόν ἐπαναφέρει στήν πρώτη του κατάσταση, γιά τήν ὁποία τόν ἔκανε ὁ Θεός. Δηλαδή ἦλθε νά δείξει
στόν ἄνθρωπο τόν πρῶτο δρόµο νά βρεῖ τόν Θεό γιά νά θεωθεῖ. Γι᾽ αὐτό καί κήρυξε ὡραία διδασκαλία,
πού λέγεται θεογνωσία, σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε καί µέ τήν ἀνάληψή Tου ὁ Ἰησοῦς Χριστός πῆγε
τήν φύση µας στούς οὐρανούς, καί στό πρόσωπό Του λοιπόν ἀποκατέστησε τήν πεσµένη ἀνθρωπίνη
φύση. Αὐτό τό ἔργο τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἀνθρώπινης φύσης µας στήν πρώτη της κατάσταση, πρέπει
ὁ ἄνθρωπος νά ἀγωνίζεται νά τό πετύχει καί ὁ ἴδιος στήν ζωή του. Ποῦ καί πῶς; Εἶναι δυνατόν αὐτό;
Καί βέβαια, χριστιανοί µου, εἶναι δυνατόν, γιατί ὁ Ἰησοῦς Χριστός µας τελικά ἦρθε στόν κόσµο γιά νά
κάνει τήν Οἰκογένειά Του, τήν Ἐκκλησία Του. Καί στήν Ἐκκλησία Του, λοιπόν, ἔδωσε ὅλα τά προηγούµενα, τά ὁποῖα σᾶς εἶπα. Ἔδωσε τήν θεογνωσία, ἔδωσε τόν τρόπο λύτρωσης ἀπό τίς ἁµαρτίες µας καί
τόν τρόπο ἀνυψώσεώς µας µέχρι τούς οὐρανούς. Ἔδωσε τό Ἅγιο Πνεῦµα γιά νά πετύχουµε τήν ἕνωσή
µας µέ Αὐτόν. Παρακαλῶ, ἄς µήν ἀµφιβάλλει κανείς σ᾽ αὐτά, γιατί τά βλέπουµε πραγµατοποιηθέντα
καί πραγµατοποιούµενα στήν ζωή τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας µας. Καί οἱ ἅγιοι δέν εἶναι µόνο παλαιοί,
ἀλλά καί σηµερινοί καί τωρινοί. Oἱ ἅγιοι, χριστιανοί µου, ἀναδεικνύονται ἅγιοι µέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος, τό Ὁποῖο εἴχαµε, χάσαµε µέ τίς ἁµαρτίες µας, καί ἦλθε ὁ Χριστός γιά νά µᾶς τό ξαναδώσει.
Σήµερα, λοιπόν, ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι πολύ-πολύ µεγάλη, γιατί ἔχουµε τήν ἐπίσηµη, ἄς τό πῶ
ἔτσι, ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας µας, ἡ ὁποία νοεῖται µόνο µέ τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Καί
σήµερα ἑοτάζουµε τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.
3. Βέβαια, ὅπως αὐτό τό βλέπουµε στήν Ἁγία Γραφή, στό πέρασµα τῶν ἐτῶν ὁ Θεός δέν ἄφησε τούς
ἀνθρώπους χωρίς Ἐκκλησία, χωρίς δηλαδή τήν ἐπικοινωνία Του µέ τούς δικούς Του ἐκλεκτούς. Ἔτσι
βλέπουµε ἀπό τήν ἀρχή τήν ἐπικοινωνία τοῦ Θεοῦ µέ τόν Νῶε, µέ τόν Ἀβραάµ, µέ τόν Μωυσῆ, µέ τούς
προφῆτες καί ἄλλα ἁγιασµένα πρόσωπα. Ὅλοι αὐτοί ἀποτελοῦν τήν Ἐκκλησία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
ἡ ὁποία ἐγέννησε τήν Παρθένο Μαρία, τήν Παναγία µας, ἀπό τήν ὁποία σαρκώθηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστός,
ὁ Μεσσίας.
Εἶναι λοιπόν πολύ µεγάλη ἡ σηµερινή ἑορτή, χριστιανοί µου, ἑορτάζουµε τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος, ἡ ὁποία ταυτίζεται µέ τήν σύσταση τῆς Ἐκκλησίας. Καί τό ὅτι αὐτό εἶναι ἀλήθεια φαίνεται
ἀπό τό ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ὅπως σᾶς ἀπέδειξα σέ ἄλλο µου κήρυγµα παλαιότερα, εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία.
Ὅταν ὅµως τελειώνει ἡ Θεία Λειτουργία λέγουµε πανηγυρικά: «Εἴδοµεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβοµεν
Πνεῦµα Ἐπουράνιον». Στήν Θεία Λειτουργία, λοιπόν, ἡ ὁποία εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἐκεῖ θά βροῦµε τήν
Ἐκκλησία, ἐκεῖ θά γευθοῦµε τό Ἅγιο Πνεῦµα. Γι᾽ αὐτό, ὦ χριστιανοί, µήν παραλείπετε ποτέ νά πηγαίνετε στήν Θεία Λειτουργία. Παλαιότερα, ὅταν ἤθελαν νά βρίσουν ἕναν ἄνθρωπο τόν ἔλεγαν «ἀλειτούργητο». Ἐµεῖς πήραµε ὡς προίκα ἀπό τούς παπούδες µας νά ἀγαπᾶµε τήν Θεία Λειτουργία καί τήν
ἀγαπᾶµε καί τήν ἀγάπη µας αὐτή τήν δίνουµε καί ἐµεῖς ὡς προίκα στά δικά µας παιδιά.
Σᾶς εὔχοµαι πλούσια τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ στίς οἰκογένειές σας καί στήν ἐπαρχία µας.
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΨΑΛΜΩΝ
(Σέ συνέχειες)
Ψαλμός ΚΖ΄ (ΚΗ΄) 27
Τοῦ Δαυΐδ.
ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Π

ΡΟΣ σέ, Κύριε, ἐκέκραξα, ὁ Θεός μου, μὴ παρασιωπήσῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ, μήποτε παρασιωπήσῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ
καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. 2 Eἰσάκουσον τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου ἐν
τῷ δέεσθαί με πρὸς σέ, ἐν τῷ αἴρειν με χεῖράς μου πρὸς ναὸν ἅγιόν σου. 3 Mὴ συνελκύσῃς μετὰ ἁμαρτωλῶν τὴν ψυχήν μου καὶ μετὰ ἐργαζομένων ἀδικίαν μὴ συναπολέσῃς με τῶν λαλούντων εἰρήνην μετὰ
τῶν πλησίον αὐτῶν, κακὰ δὲ ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν. 4 Δὸς αὐτοῖς, Κύριε, κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ κατὰ
τὴν πονηρίαν τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν· κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν δὸς αὐτοῖς, ἀπόδος τὸ ἀνταπόδομα αὐτῶν αὐτοῖς. 5 Ὅτι οὐ συνῆκαν εἰς τὰ ἔργα Κυρίου καὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ· καθελεῖς
αὐτοὺς καὶ οὐ μὴ οἰκοδομήσεις αὐτούς. 6 Εὐλογητὸς Κύριος, ὅτι εἰσήκουσε τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς
μου. 7 Κύριος βοηθός μου καὶ ὑπερασπιστής μου· ἐπ᾿ αὐτῷ ἤλπισεν ἡ καρδία μου, καὶ ἐβοηθήθην, καὶ
ἀνέθαλεν ἡ σάρξ μου· καὶ ἐκ θελήματός μου ἐξομολογήσομαι αὐτῷ. 8 Κύριος κραταίωμα τοῦ λαοῦ αὐτοῦ
καὶ ὑπερασπιστὴς τῶν σωτηρίων τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ ἐστι. 9 Σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου καὶ ποίμανον αὐτοὺς καὶ ἔπαρον αὐτοὺς ἕως τοῦ αἰῶνος.

1. Στόν Ψαλμό αὐτό ὁ ποιητής του ὁ Δαβίδ ἀπευθύνεται πρός τόν Θεό γιά κάποιο
αἴτημά του, πού θά μᾶς τό πεῖ παρακάτω, καί Τόν παρακαλεῖ νά τόν εἰσακούσει, νά
μήν τόν παραμελήσει στήν ἀνάγκη πού βρίσκεται, γιατί τότε ὁ ποιητής θά ὁμοιάσει
μέ αὐτούς πού κατεβαίνουν στόν «λάκκο» (στίχ. 1), δηλαδή θά πεθάνει· γιατί «λάκκος» εἶναι ὁ τάφος. Καί πάλιν στήν συνέχεια, στόν ἑπόμενο στίχ. ὁ Δαβίδ, ἱκετεύει
τόν Θεό νά εἰσακούσει τήν δέησή του, ὅταν «αἴρει τάς χεῖράς του πρός τόν ἅγιο ναό
Του» (στίχ. 2). Ἄς παρατηρήσουμε ὅτι ἀπό παλαιά οἱ εὐσεβεῖς ἔκαναν τήν προσευχή
τους «αἵροντες τάς χεῖρας τους», μέ τεταμένα, δηλαδή, τά χέρια τους. Ὁ μυστικός
λόγος αὐτῆς τῆς στάσης προσευχῆς ἦταν ὅτι ἔκαναν τήν προσευχή τους σχηματίζοντας τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Γι᾽ αὐτό καί ἀλλοῦ ὁ ψαλμωδός λέγει, «ἔπαρσις τῶν
χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή» (Ψαλμ. 140,2). Βλ. καί Β´ Τιμ. 2,8. Μέ τήν ἔπαρση τῶν
χειρῶν του ὁ ἄνθρωπος σχηματίζει τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Πρό Σταυροῦ ὁ Σταυρός!
Μόνο διά τοῦ Σταυροῦ, μέ τό Πάθος τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή, ἄνοιξαν οἱ οὐρανοί καί
ἀκούεται ἡ προσευχή μας στόν Θεό. Ἀλλά καί τό ἄλλο πρέπει νά παρατηρήσουμε: Ὅτι
ὁ ποιητής μας λέγει ἐδῶ ὅτι κάνει τήν προσευχή του στόν Θεό ἐστραμμένος «πρός
ναόν ἅγιόν Του» (στίχ. 2). Ἔτσι εἶναι! Αὐτό τό νοοῦμε καλύτερα ἐμεῖς οἱ χριστιανοί.
Ὁ Θεός βέβαια εἶναι πανταχοῦ παρών, ἀλλά στόν Ναό, ὅπου πρέπει νά κάνουμε τήν
προσευχή μας, εἶναι καί σωματικά παρών! Γιατί πάνω στήν ἁγία Τράπεζα εἶναι τό Σῶμα
καί τό Αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά καί στήν
Παλαιά Διαθήκη στήν Σκηνή, στόν Ναό, ἀποκαλυπτόταν τό «καδώς», ἡ «δόξα», δηλαδή, τοῦ Θεοῦ πού δήλωνε τήν παρουσία Του.
3. Μετά ἀπό αὐτά τά γενικά καί προλογικά ἔρχεται ὁ ψαλμωδός Δαβίδ πιό συγκεκριμμένα τώρα στό αἴτημά του. Ζητάει ἀπό τόν Θεό νά τόν ἀποχωρήσει ἀπό τούς
ἁμαρτωλούς, γιά νά μήν ἔχει τό δικό τους κατάντημα. «Μή συνελκύσῃς με – λέγει –
μετά ἁμαρτωλῶν καί μετά ἐργαζομένων ἀδικίαν μή συναπολέσῃς με» (στίχ. 3α). Ἄς
προσέξουμε τό ρῆμα «μή συνελκύσῃς». Εἶναι ἡ εἰκόνα τῶν διαφόρων κακούργων πού
καταδικάστηκαν σέ θανατική ποινή καί τούς ἔσυραν σάν τίς ἀγέλες στόν τόπο τῆς
θανάτωσής τους. Καί δίνει ἕνα ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό ὁ Δαβίδ αὐτῶν ἀπό τούς
ὁποίους θέλει νά ἀποχωριστεῖ. Τό χαρακτηριστικό τους εἶναι ὅτι εἶναι διπρόσωποι.
Φαίνονται ὡς φίλοι καί εἰρηνικοί μαζί του, ἀλλά ἡ καρδιά τους μηχανεύεται δόλια
ἐναντίον του: «Τῶν λαλούντων μετά τῶν πλησίον αὐτῶν, κακά δέ ἐν ταῖς καρδίαις
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αὐτῶν» (στίχ. 3β)! Μέ τοιούτους ὑποκριτές καί δόλιους ὁ Δαβίδ δέν θέλει νά ἔχει συναναστροφή, γιατί φοβᾶται ὅτι θά θεωρεῖται καί αὐτός συνένοχος μέ αὐτούς στά πονηρά τους ἔργα. Ἀντίθετα ὁ Δαβίδ εὔχεται στήν συνέχεια οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, οἱ
ὁποῖοι, ὅπως φαίνεται τόν ἐχθρεύονται, νά τιμωρηθοῦν ἀνάλογα μέ τά ἔργα τους.
Λέγει λοιπόν γι᾽ αὐτούς: «Δός αὐτοῖς, Κύριε, κατά τά ἔργα αὐτῶν, καί κατά τήν πονηρίαν τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν» (στίχ. 4). Μέ τά λόγια αὐτά ὁ ποιητής μας φαίνεται
σάν νά καταρᾶται τούς ἐχθρούς του. Δέν καταρᾶται ὅμως, ἀλλά στήν πραγματικότητα
ἐπικαλεῖται τόν Θεό νά βάλει τήν ἠθική τάξη στά πράγματα. Καί ὁ Ἰερεμίας λέγει
κάπου ὅτι ὁ Θεός ἐποπτεύει τίς πράξεις τῶν ἀνθρώπων, «τοῦ δοῦναι ἑκάστῳ κατά
τήν ὁδόν αὐτῶν» (39,19). Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι δέν καταστρέφει ὁ Θεός τόν ἁμαρτωλό, ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ ἁμαρτωλός καταστρέφεται μέ τά ἔργα πού κάνει. Οἱ ἁμαρτωλοί
δέν μελετοῦν τά λαμπρά καί ἐξαίσια ἔργα τοῦ Θεοῦ πού φαίνονται στήν φύση καί τήν
ἱστορία, ἀλλά καταγίνονται μέ τά δικά τους φθοροποιά σκοτεινά ἔργα καί κτίζουν
πύργο μέ αὐτά. Ἀλλά ὁ πύργος αὐτός ἔχει σαθρά θεμέλια καί πέφτει μόνος του καί
καταπλακώνει τούς κατασκευαστές του. Γι᾽ αὐτό καί λέγει ὁ Δαβίδ στήν συνέχεια περί
τῶν ἁμαρτωλῶν: «Οὐ συνῆκαν εἰς τά ἔργα Κυρίου καί εἰς τά ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ,
καθελεῖς αὐτούς καί οὐ μή οἰκοδομήσεις αὐτούς» (στίχ. 5). Γενικά πρέπει νά ξέρουμε
ὅτι δέν τιμωρεῖ ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο, ἀλλά ἡ ἴδια ἡ ἁμαρτία, μέ τήν ὁποία χαριεντίζεται καί παίζει αὐτός, αὐτή ἡ ἁμαρτία, ὡς χειροβομβίδα, ἐκρήγνυται καί τόν κατακαίει.
3. Τό ὑπόλοιπο μέρος τοῦ Ψαλμοῦ φαίνεται ὡς διαφορετικό, γιατί ὁ ψαλμωδός μας
εἶναι χαρούμενος σ᾽ αὐτό καί ἀναπέμπει ὕμνο καί δοξολογία στόν Θεό. Τό πράγμα ἑρμηνεύεται ὡς ἑξῆς: ῾Ο ποιητής μας, ὁ Δαβίδ, ὅπως τόν γνωρίζουμε ἀπό τήν ἐπιγραφή τοῦ
Ψαλμοῦ, εἶναι ἄνθρωπος μεγάλης πίστεως. Καί ὡς ἄνθρωπος δυνατῆς πίστεως εἶναι
ἀπόλυτα βέβαιος ὅτι θά τόν βοηθήσει ὁ Θεός καί θά τοῦ ἐκπληρώσει τό αἴτημά του.
Ἔτσι, λοιπόν, ἀναπέμπει ἀπό τώρα εὐχαριστία στόν Θεό γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ αἰτήματός του, τῆς βοηθείας δηλαδή τοῦ Θεοῦ σ᾽ αὐτόν καί τῆς σωτηρίας του ἀπό τούς
ἐχθρούς του. Καί ὡς βέβαιος γι᾽ αὐτό, γιά τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, λέγει: «Εὐλογητός
Κύριος, ὅτι εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς μου» (στίχ. 6). Καί ἡ πίστη του αὐτή γιά τήν βεβαία
βοήθεια τοῦ Κυρίου ἔφερε στόν ποιητή μας σκίρτημα καρδιακό, τόν τόνωσε ψυχικά
καί σωματικά. Γιατί λέγει: «Ἤλπισεν ἡ καρδία μου καί ἐβοηθήθην καί ἀνέθαλεν ἡ σάρξ
μου» (στίχ. 7)! Ἔτσι εἶναι! Ὅταν ἡ καρδιά εἶναι βεβαρυμένη ἀπό ἀγωνία καί τρόμο, τότε
καί τό σῶμα μαραίνεται. Ὅταν ὅμως ἡ καρδιά ἀναζωογονεῖται ἀπό τήν δυνατή ἐλπίδα
τῆς βοήθειας καί προστασίας τοῦ Θεοῦ, τότε γίνεται αὐτό πού μᾶς εἶπε τώρα ὁ ψαλμωδός μας, «ἤλπισεν ἡ καρδία μου καί ἐβοηθήθην καί ἀνέθαλεν ἡ σάρξ μου»!
4. Ἀλλά ὁ Δαβίδ εἶναι καί βασιλεύς καί ἔχει λαό στόν ὁποῖο ἄρχει. Γι᾽ αὐτό καί στό
τέλος τοῦ Ψαλμοῦ εὔχεται γιά τόν λαό του τόν Ἰσραήλ καί ζητᾶ τήν βοήθεια καί τήν
προστασία τοῦ Θεοῦ σ᾽ αὐτόν τόν λαό λέγοντας: «Κύριος κραταίωμα τοῦ λαοῦ
αὐτοῦ... Σῶσον τόν λαόν σου καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν σου» (στίχ. 8.9α). Ἄς
παρατηρήσουμε ὅτι στίς ἐκφράσεις αὐτές ὁ Δαβίδ τόν λαό του τόν Ἰσραήλ δέν τόν
λέγει δικό του λαό, ἀλλά τοῦ Θεοῦ! Μέ αὐτό ὑποδηλώνει δύο πράγματα: Πρῶτον μέν,
ὅτι ἡ ἐξουσία πού ἔχει δέν εἶναι δική του, ἀλλά εἶναι δάνειο ἀπό τόν Θεό. Καί δεύτερον, Τόν παρακαλεῖ νά βοηθήσει ὁπωσδήποτε τόν Ἰσραήλ, γιατί εἶναι σάν νά λέγει ὁ
Δαβίδ στόν Θεό: Ἄν βοηθήσεις, Θεέ μου, τόν Ἰσραήλ, θά φροντίσεις γιά δικό Σου
λαό καί ὄχι γιά ξένο. Παρακαλώντας, λοιπόν, ὁ Δαβίδ τόν Θεό γιά νά δοξάσει τόν
Ἰσραήλ τελειώνει τόν ψαλμό του μέ μία ὡραία ποιμενική εἰκόνα: Νά πάρει ὁ Θεός τόν
Ἰσραήλ στά χέρια Του καί στούς ὤμους Του, καθώς κάνει ὁ βοσκός, ὅταν ἀρρωστήσει
ἤ ὅταν τραυματισθεῖ ἕνα πρόβατό του ἤ ἀρνάκι του. Ἔτσι κατακλείοντας τόν ψαλμό
λέγει: «Ποίμανον αὐτούς καί ἔπαρον αὐτούς» (στίχ. 9β)! Σάν ποιμήν παλαιά ὁ Δαβίδ
θά πραγματοποίησε στό ποίμνιό του τήν σκηνή αὐτή.
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ΨΑΛΜΟΣ ΚΗ΄ (ΚΘ΄) 28
Ψαλµὸς τῷ Δαυΐδ· ἐξοδίου σκηνῆς.
ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΡΟΝΤΗΣ ΚΑΙ ΘΥΕΛΛΑΣ

Ε

ΝΕΓΚΑΤΕ τῷ Κυρίῳ, υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὺς κριῶν, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ
δόξαν καὶ τιµήν, 2 ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν ὀνόµατι αὐτοῦ, προσκυνήσατε τῷ Κυρίῳ ἐν
αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ. 3 Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων, ὁ Θεὸς τῆς δόξης ἐβρόντησε, Κύριος ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν. 4 Φωνὴ Κυρίου ἐν ἰσχύϊ, φωνὴ Κυρίου ἐν µεγαλοπρεπείᾳ. 5 Φωνὴ Κυρίου συντρίβοντος κέδρους, καὶ συντρίψει Κύριος τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου 6 καὶ λεπτυνεῖ αὐτὰς ὡς τὸν
µόσχον τὸν Λίβανον, καὶ ὁ ἠγαπηµένος ὡς υἱὸς µονοκερώτων. 7 Φωνὴ Κυρίου διακόπτοντος
φλόγα πυρός, 8 φωνὴ Κυρίου συσσείοντος ἔρηµον καὶ συσσείσει Κύριος τὴν ἔρηµον Κάδης.
9 Φωνὴ Κυρίου καταρτιζοµένη ἐλάφους, καὶ ἀποκαλύψει δρυµούς· καὶ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ πᾶς τις
λέγει δόξαν. 10 Κύριος τὸν κατακλυσµὸν κατοικιεῖ, καὶ καθιεῖται Κύριος βασιλεὺς εἰς τὸν αἰῶνα.
11 Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει, Κύριος εὐλογήσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ.
1. Ὁ Ψαλµός αὐτός, τόν ὁποῖο θά ἑρµηνεύσουµε µέ ἁπλᾶ λόγια, ἀποδίδοντας τήν ἔννοιά του, εἶναι
µεγαλοπρεπής, εἶναι µεγαλοπρεπέστατος! Εἶναι ἕνα ἀπό τά πολλά δείγµατα τῆς ὡραιότητας καί τοῦ
µεγαλείου τῶν ἱερῶν κειµένων. Ὁ Ψαλµός ἀποτελεῖ ἕναν ὕµνο πρός τήν δύναµη τοῦ Θεοῦ διά µέσου
τῶν φυσικῶν φαινοµένων, ὅπως εἶναι ἡ θύελλα καί ἡ ἀστραπή (στίχ. 3 ἑξ.). Δηλαδή, τά φυσικά φαινόµενα ὁ ποιητής µας τά βλέπει ὡς ἔκφραση τῆς δυνάµεως τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἔτσι πραγµατικά εἶναι,
καί ὄχι ὡς ἁπλᾶ συµβαίνοντα φυσικά γεγονότα. Κατά τήν ἐπιγραφή ὁ ψαλµός εἶναι ποίηµα τοῦ Δαβίδ.
Ἐδῶ στόν ψαλµό µας κατά πρῶτον λόγο ἔχουµε τήν ὑποταγή ἑνός µεγάλου ἀνθρώπου τῆς γῆς,
τοῦ βασιλέως Δαβίδ, πρός τόν ὕψιστο Θεό καί τήν πρόσκλησή του πρός τούς ἱερεῖς νά Τόν ὑµνήσουν.
Νά τοῦ ἀποδώσουν «δόξαν καί τιµήν» (στίχ. 1). Πρός τούς ἱερεῖς πράγµατι ἀπευθύνεται ὁ ποιητής
καλώντας τους «υἱούς Θεοῦ» (στίχ. 1). Ἀλλά ἀσφαλῶς ἀπευθύνεται πρός τούς ἱερεῖς ἐδῶ, τούς ἱερεῖς
κατά πρῶτον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ Δαβίδ, γιατί ὁµιλεῖ γιά θυσίες µέ προσφορά ζώων, ἀµνῶν
(«υἱούς κριῶν», στίχ. 1). Προφητικά ὅµως ὁ Δαβίδ ἀπευθύνεται καί πρός τούς ἱερεῖς τῆς Καινῆς Διαθήκης, γιά νά προσφέρουν ἀντί ὅλων ἐκείνων, πού ἀπό ὅλα τά ἔθνη θά πιστέψουν στόν Σωτῆρα Ἰησοῦ
Χριστό, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τόν «Ἰσραήλ τοῦ Θεοῦ» (Γαλ. 6,16), νά προσφέρουν οἱ ἱερεῖς ἀντί τῶν
πιστῶν ὕµνον καί δόξα στήν µεγαλοπρέπεια τοῦ Θεοῦ. Καί νά προσφέρουν, λέγουµε ἐµεῖς, καί τήν
θυσία ἐκείνη, τήν «καθαρή», γιά τήν ὁποία µίλησε προφητικά ὁ προφήτης Μαλαχίας, ὅτι θά προσφέρεται σ᾽ ὅλα τά πλάτη τῆς γῆς, «ἀπό ἀνατολῶν ἡλίου ἕως δυσµῶν», καί ἀπό τά ἔθνη, γιατί πίστευσαν
καί αὐτά στό ὄνοµα τοῦ Κυρίου (Μαλαχ. 1,11). Πρόκειται γιά τήν Θεία Εὐχαριστία!
2. Ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ὁ προφητάναξ Δαβίδ καλεῖ τούς ἱερεῖς νά ὑµνήσουν τόν Θεό εἶναι ἡ
«δόξα» τοῦ Θεοῦ (στίχ. 1), τό «καδώς», ἡ ἁγιότητα, δηλαδή, τοῦ Θεοῦ, ὄχι µόνο µέ τήν ἠθική της,
ἀλλά κυρίως µέ τήν ὅλη τήν θεολογική της ἔννοια, ὅπως τήν ἐκθέτει ὁ προφήτης Ἡσαΐας (βλ. κ. 6).
Μέ αὐτή τήν ἔννοια τό «ἅγιος» τοῦ Θεοῦ ἑρµηνεύεται ὡς «µεγαλοπρεπής», ὡς «παντοκράτωρ». Αὐτή
δέ ἡ ἔννοια ἐκφράζεται κυρίως στό παλαιό ὄνοµα τοῦ Θεοῦ «Γιαχβέ». Γι᾽ αὐτό καί λέγει ὁ Ψαλµωδός
µας ἐδῶ, «Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν ὀνόµατι αὐτοῦ» (στίχ. 2). Τό Ὄνοµα τοῦ Θεοῦ «Γιαχβέ» σηµαίνει
κυρίως «Ἐγώ εἰµί» καί δηλώνει τήν αἰωνιότητα, τήν ἀϊδιότητα τοῦ Θεοῦ. Λέγεται δέ ἐδῶ τό Ὄνοµα
αὐτό ὄχι βεβαίως γιά ἐκφοβισµό, ἀλλά γιά θαυµασµό καί γιά ὕµνο.
3. Τήν δόξα τοῦ Θεοῦ, γιά τήν ὁποία καλεῖ ὁ Δαβίδ τούς Ἰουδαίους ἱερεῖς νά ὑµνήσουν τόν Θεό,
τήν βλέπει ἔπειτα στά µεγαλεῖα τῆς φύσεως καί µάλιστα στήν βροντή καί στήν ἀστραπή, στήν θύελλα
καί στήν καταιγίδα. Ὅπως ὑποδηλώνεται ἀπό τόν παρόντα ψαλµό, κάθε φορά πού θά ξέσπαγε µία
βροντή, ὁ Δαβίδ τήν ἑρµήνευε ὡς πρόσκληση στόν ἑαυτό του καί στούς ἄλλους νά δώσουν δόξα στόν
Θεό. Ἐδῶ στόν Ψαλµό µας ὁ προφητάναξ περιγράφει τήν δύναµη τοῦ Θεοῦ σέ µιά θύελλα. Θύελλα
πρῶτον πάνω στήν θάλασσα (στίχ. 3.4), ἔπειτα πάνω στόν Λίβανο (στίχ. 5.6) καί τελευταῖα στήν
ἔρηµο (στίχ. 7-9). Ἀλλά καί στό τέλος τοῦ ψαλµοῦ πάλι ὁ Δαβίδ βλέπει τήν δύναµη τοῦ Θεοῦ στήν
προστασία καί τήν εὐλογία τοῦ λαοῦ Του (στίχ. 11), δηλαδή στήν Ἐκκλησία Του.
Ἡ «φωνή τοῦ Κυρίου», δηλαδή, ἡ δύναµη τοῦ Κυρίου (στήν Γραφή λέγεται αὐτό καί ὁ «βραχίων
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τοῦ Κυρίου»), παρουσιάζεται, λοιπόν, στόν ψαλµό µας ὡς πολύ
ἱσχυρή, ὡς νά συντρίβει τίς κέδρους, καί µάλιστα ἐκεῖνες τίς µεγαλοπρεπεῖς καί ἰσχυρότατες κέδρους τοῦ Λιβάνου (στίχ. 5). Μερικοί ἐννοοῦν ἐδῶ τόν βίαιο ἄνεµο πού σείει τίς κέδρους καί τίς
ἐκτινάσσει καί σχίζει τίς κορυφές τους. Καί ὁ σεισµός πάλι σείει
τό ἔδαφος στό ὁποῖο στερεώνονται τά δένδρα καί κάνει τά βουνά
νά χορεύουν! Γι᾽ αὐτό καί γίνεται στόν ψαλµό µας λόγος καί γιά
τόν σεισµό (στίχ. 8). Μερικοί τό ἐννοοῦν αὐτό µεταφορικά, ὅτι,
δηλαδή, πρόκειται περί τῶν κατακτήσεων τῶν γειτονικῶν λαῶν,
τῶν κατοικούντων κοντά στήν ἔρηµο Κάδης (στίχ. 8), πού ἐπολέµησαν τό Ἰσραήλ καί ὅµως ὁ Δαβίδ τούς ἀπώθησε καί τούς
κατέκτησε. Σ᾽ αὐτό φάνηκε ἡ πανίσχυρη δύναµη τοῦ Κυρίου.
Φωτιές ἐξάπτονται στήν βροντή µέ ἀστραπές καί µέ τίς φωτιές
αὐτές παριστάνεται πάλι ἡ δύναµη τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία, λέγεται
ἐδῶ στόν ψαλµό µας ὅτι διαιρεῖ («διακόπτει») τίς φλόγες τοῦ
πυρός: «Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός» (στίχ. 7)! Ὁ
φόβος τῆς βροντῆς λέγει στήν συνέχεια ὁ ψαλµός µας κάνει τήν ἐλαφίνα νά γεννήσει ἐνωρίτερα, ὅπως
τό λέει τό Ἑβραϊκό κείµενο, ἐνῶ οἱ Ο´ τό ἀπέδωσαν ὡς «καταρτιζοµένη ἐλάφους»! «Καί ἀποκαλύψει
δρυµούς», λέει ὁ στίχ. 9. Δηλαδή, ὅταν βροντᾶ καί ἀστράπτει, καί τά ἄγρια ζῶα τοῦ δάσους φοβοῦνται
καί τρέµουν καί ἐγκαταλείπουν τίς φωλιές τους καί τά δάση ὅπου κρύπτονταν καί ἔτσι αὐτά τά δάση
«ἀποκαλύπτονται», ξεγυµνώνονται.
4. Ἀλλά ἡ δύναµη τοῦ Κυρίου, δηλαδή, ἡ δόξα Του, ἡ ὁποία παριστάνεται στόν ψαλµό µας µέ
τήν βροντή, ἐκδηλώνεται περισσότερο στούς ἀνθρώπους (στίχ. 10) καί εἰδικώτερα στόν λαό Του
(στίχ. 11), στούς ἁγίους Του, στήν Ἐκκλησία Του θά ποῦµε ἐµεῖς οἱ χριστιανοί. Τήν δόξα τοῦ Κυρίου
τήν ὑµνοῦµε καί τήν ἀπολαµβάνουµε κυρίως στήν λατρεία τοῦ Κυρίου: «Ἐν τῷ Ναῷ αὐτοῦ πᾶς τις
λέγει δόξαν» (στίχ. 9)! Ἄρα εἰδικώτερα ἡ δόξα τοῦ Κυρίου εἶναι τό θέµα τοῦ ψαλµοῦ µέ εἰκονική
της παράσταση τήν βροντή! Ὁ Κύριος παριστάνεται στόν Ψαλµό µας ὅτι «κάθεται πάνω στόν κατακλυσµό». «Κύριος τόν κατακλυσµόν κατοικιεῖ» (στίχ. 10)! Ὡς ὕδατα γενικά πρέπει νά νοήσουµε τούς
λαούς, ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, τήν ὁποία κυβερνᾶ ὁ Θεός καί Αὐτός ρυθµίζει τήν ἱστορία της. Οἱ
ἑκάστοτε δέ ταραχές τῶν ἀνθρώπων ἐκφράζονται ἐδῶ ὡς «κατακλυσµός»! Αὐτός ὅµως ὁ κατακλυσµός δέν ἐπηρεάζει καθόλου τόν αἰώνιο Θεό καί δέν διαταράσσει καθόλου τήν διακυβέρνησή Του.
Αὐτό θέλει νά πεῖ τό λεγόµενο στήν συνέχεια στόν ψαλµό µας, «καθιεῖται Κύριος βασιλεύς είς τόν
αἰῶνα» (στίχ. 10).
Ἀλλά εἴπαµε ὅτι ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ φαίνεται λαµπροτέρα στόν λαό Του, πού συνάζεται στόν θεῖο
Ναό γιά νά Τόν λατρεύσει: «Ἐν τῷ Ναῷ αὐτοῦ πᾶς τις λέγει δόξαν» (στίχ. 9)! Ἐκεῖ ὁ καθένας ὑµνεῖ
µέ τήν καρδιά του τήν δόξα τοῦ Θεοῦ. Ὅλα-ὅλα δοξάζουν τόν Θεό, ὅλα ὁµιλοῦν γιά τήν δόξα Του,
ἀλλά τόν καλύτερο ὕµνο τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ τόν συνθέτει ὁ λαός Του, οἱ ἅγιοι µέ τήν ἁγία τους ζωή!
Καί γιά τόν εὐάρεστο στόν Θεό αὐτό ὕµνο τους, Αὐτός τούς δίνει τήν θεία δύναµή Του («Κύριος ἰσχύν
τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει») καί τούς εὐλογεῖ («ὁ Κύριος εὐλογήσει τόν λαόν αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ», στίχ. 11).
5. Ὑποθέτουν ὅτι αὐτόν τόν ψαλµό τόν ἔγραψε ὁ Δαβίδ σέ καιρό µεγάλης θύελλας καί βροντῶν
καί ἀστραπῶν, ὅπως ὁ ψαλµ. 8 ἐγράφη κατά τήν νύχτα (βλ. τόν στίχ. του 8), καί ὁ ψαλµ. 18 σέ ἕνα
ἡλιόλουστο πρωινό. Συνοψίζοντες τώρα γενικά τόν ψαλµό µας λέγουµε ὅτι τό θέµα του εἶναι ἡ δόξα
τοῦ Θεοῦ (βλ. στίχ. 1.2.9). Γιά νά πείσει δέ ὁ ψαλµωδός µας τούς Ἰσραηλῖτες, ἀλλά καί πάντα ἄνθρωπο
πού λατρεύει τόν Γιαχβέ, νά ὑµνήσει τήν ἁγιότητα, δηλαδή τήν δόξα, τήν µεγαλοπρέπεια τοῦ Θεοῦ
(τό «καδώς»), τονίζει πρῶτον τήν δύναµή Του στίς βροντές καί τίς ἀστραπές καί τίς θύελλες (στίχ. 39), τήν διακυβέρνησή Του ἐπί τοῦ κόσµου (στίχ. 10), δεύτερον, καί τήν εἰδική Του εὔνοια στόν λαό
Του (στίχ. 11), τρίτον, τήν Ἐκκλησία Του!
Τέλος, λαµβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι στήν Παλαιά Διαθήκη ἡ θύελλα, οἱ βροντές καί οἱ αστραπές συνδέονται και µέ την θεοφάνεια (βλ. τήν θεοφάνεια ἐπί τοῦ ὄρους Σινά, Ἐξ. 19,16 ἑξ.), δυνάµεθα νά
ἑρµηνεύσουµε ἐδῶ καί ἀναλόγως τόν Ψαλµό µας λέγοντες ὅτι πέραν τῶν ἑρµηνειῶν πού ἐδώσαµε,
δυνατόν νά πρόκειται σ᾽ αὐτόν περί θεοφανείας.
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Ψαλμός ΚΘ΄ (Λ΄) 29
Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς ᾠδῆς τοῦ ἐγκαινισμοῦ τοῦ οἴκου· Δαυΐδ.

Υ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΨΑΛΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΨΩΣΩ σε, Κύριε, ὅτι ὑπέλαβές με καὶ οὐκ εὔφρανας τοὺς ἐχθρούς μου ἐπ᾿ ἐμέ. 3 Κύριε ὁ Θεός
μου, ἐκέκραξα πρὸς σέ, καὶ ἰάσω με· 4 Κύριε, ἀνήγαγες ἐξ ᾅδου τὴν ψυχήν μου, ἔσωσάς με ἀπὸ
τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον. 5 Ψάλατε τῷ Κυρίῳ, οἱ ὅσιοι αὐτοῦ, καὶ ἐξομολογεῖσθε τῇ μνήμῃ τῆς
ἁγιωσύνης αὐτοῦ· 6 ὅτι ὀργὴ ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ, καὶ ζωὴ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ· τὸ ἑσπέρας αὐλισθήσεται κλαυθμὸς καὶ εἰς τὸ πρωΐ ἀγαλλίασις. 7 Ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ εὐθηνίᾳ μου· οὐ μὴ σαλευθῶ εἰς τὸν
αἰῶνα. 8 Κύριε, ἐν τῷ θελήματί σου παρέσχου τῷ κάλλει μου δύναμιν· ἀπέστρεψας δὲ τὸ πρόσωπόν
σου καὶ ἐγενήθην τεταραγμένος. 9 Πρὸς σέ, Κύριε, κεκράξομαι, καὶ πρὸς τὸν Θεόν μου δεηθήσομαι.
10 Τίς ὠφέλεια ἐν τῷ αἵματί μου ἐν τῷ καταβαίνειν με εἰς διαφθοράν; Μὴ ἐξομολογήσεταί σοι χοῦς ἢ
ἀναγγελεῖ τὴν ἀλήθειάν σου; 11 Ἤκουσε Κύριος, καὶ ἠλέησέ με, Κύριος ἐγενήθη βοηθός μου.
12 Ἔστρεψας τὸν κοπετόν μου εἰς χαρὰν ἐμοί, διέῤῥηξας τὸν σάκκον μου καὶ περιέζωσάς με εὐφροσύνην, 13 ὅπως ἂν ψάλῃ σοι ἡ δόξα μου καὶ οὐ μὴ κατανυγῶ. Κύριε ὁ Θεός μου, εἰς τὸν αἰῶνα ἐξομολογήσομαί σοι.

1. Στόν μικρό αὐτό Ψαλμό διακρίνουμε δύο θέματα, στενά συνδεδεμένα μεταξύ
τους κατά τήν ἔννοιά τους. Στό πρῶτο, στίχ. 2-6, ὁ ποιητής μας εὐχαριστεῖ τόν Θεό
γιά τήν διάσωσή του ἀπό κάποια βαρειά του ἀσθένεια καί στό δεύτερο μέρος, στίχ.
7-13, ἐκθέτει τήν ἱστορία τῆς ἀσθένειάς του αὐτῆς.
Ἀρχίζοντας, λοιπόν, ὁ ποιητής τήν εὐχαριστία του πρός τόν Θεό λέγει πρός Αὐτόν,
«ὑψώσω σε, Κύριε, ὅτι ὑπέλαβές με» (στίχ. 2). Ὑψώνει», δηλαδή, δοξάζει τόν Θεό,
γιατί τόν «ὑπέβαλε», τόν ἔσωσε ἀπό κρημνό, ἀπό κίνδυνο βέβαιο καί βαρύ. Δηλαδή,
τόν ἔσωσε ἀπό θάνατο. Καί ὁ θάνατος τοῦ ψαλμωδοῦ θά ἔδινε χαρά καί ἀγαλλίαση
στούς ἐχθρούς του (στίχ. 2β). Πιό καθαρά στήν συνέχεια ὁμιλεῖ ὁ ποιητής γιά τήν θεραπεία του («ἰάσω με», στίχ. 3) λέγοντας στόν Θεό μέ εὐγμωμοσύνη, «ἀνήγαγες ἐξ
Ἅδου τήν ψυχήν μου, ἔσωσάς με ἀπό τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον» (στίχ. 4). Ἐδῶ
φαίνεται καθαρά ὅτι ἦταν πολύ βαρειά ἡ ἀσθένεια τοῦ ποιητοῦ μας, ὅτι ἦταν θανατηφόρα, γιατί λέγει γιά «Ἅδη» καί γιά «λάκκο», δηλαδή, γιά τάφο. Ἄν ὁ Θεός δέν τόν
θεράπευε, ὁ ψαλμωδός μας, θά ἀπέθνησκε.
2. Εὐγνώμων ψυχή ὁ ψαλμωδός θέλει νά ὑμνήσει τόν Θεό, ἀλλά αἰσθάνεται ἀδύναμος, μόνος αὐτός, νά ἐκφράσει ἐπάξιον ὕμνον εὐχαριστίας πρός Αὐτόν. Γι᾽ αὐτό
καί γιά τήν περίπτωσή του, ζητώντας τρόπον τινά βοήθεια, ἀποτείνεται στούς ψάλτες
τοῦ Ἰσραήλ, γιά νά ἑνώσουν καί αὐτοί τήν ψαλμωδία τους μαζί του, ὥστε νά εἶναι μεγαλοπρεπέστερη καί μελωδικότερη ἡ εὐχαριστήρια ὑμνωδία του. Καί λέγει, λοιπόν,
πρός αὐτούς: «Ψάλατε τῷ Κυρίῳ οἱ ὅσιοι αὐτοῦ καί ἐξομολογεῖσθε τῇ μνήμῃ τῆς ἁγιωσύνης αὐτοῦ» (στίχ. 5). Τήν «ἁγιωσύνη» τοῦ Κυρίου, δηλαδή, τήν δόξα Του, τήν
ἐκφράζει τό ἀκοινώνητο Ὄνομά Του «Γιαχβέ». Γι᾽ αὐτό τό Ὄνομά Του εἶπε ὁ Θεός
στόν Μωυσῆ: «Τοῦτό μού ἐστιν ὄνομα αἰώνιον καί μνημόσυνον γενεῶν γενεαῖς» (Ἐξ.
3,15). Καί ἐδῶ ὁ ποιητής μας λέγει: «Τῇ μνήμῃ τῆς ἁγιωσύνης αὐτοῦ» (στίχ. 5). Καί
γιά ποιό θέμα αὐτός καί οἱ ψάλτες τοῦ Ἰσραήλ θά ὑμνήσουν τόν Θεό; «Ὅτι ὀργή ἐν
τῷ θυμῷ αὐτοῦ καί ζωή ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ» (στίχ. 6α)! Διότι, δηλαδή, ὁ Θεός δέν
ἔδειξε θυμό καί ὀργή ἀπέναντι στόν ποιητή μας γιά τά ἁμαρτήματά του, ἀλλά ἔδειξε
ἔλεος καί τόν ζωογόνησε. Ἐδῶ ὁ ποιητής τοῦ Ψαλμοῦ μας σάν νά ἐπισκοπεῖ τόν ἑαυτό
του καί βλέπει σ᾽ αὐτόν ἐνοχές, γιά τίς ὁποῖες ἄξιζε τόν «θυμό» τοῦ Κυρίου, ἀλλά Τόν
εὐχαριστεῖ, διότι ἔδειξε σ᾽ αὐτόν ἀγάπη καί τόν ἔσωσε ἀπό τήν βαρειά του ἀσθένεια.
Τό Ἑβραϊκό κείμενο πάντως ἐδῶ (στίχ. 6α) ἐξαίρει ἰδιαίτερα τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί
λέγει: «Μία καί μόνη στιγμή (ὁ Θεός) βρίσκεται στόν θυμό Του, ζωή δέ σέ ὅλη τήν
(γιά ᾽μᾶς) εὐδοκία Του»! Παρόμοια λέγει καί ὁ προφήτης Ἡσαΐας εἰς 54,7-8 τοῦ βιβλίου
του, ὁ ὁποῖος παρουσιάζει τόν Θεό νά λέγει: «Χρόνον μικρόν κατέλιπόν σε, καί μετά
ἐλέους μεγάλου ἐλεήσω σε· ἐν θυμῷ μικρῷ ἀπέστρεψα τό πρόσωπόν μου ἀπό σοῦ,
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καί ἐν ἐλέει αἰωνίῳ ἐλεήσω σε»! Τό ἔλεος καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, κατά τόν ψαλμικό
μας στίχ., φαίνεται στό ὅτι πολύ σύντομα σπουγγίζει τά δάκρυά μας: «Τό ἑσπέρας
αὐλισθήσεται κλαυθμός καί εἰς τό πρωί ἀγαλλίασις» (στίχ. 6β)!
3. Στήν συνέχεια ὁ ποιητής μας στρέφει τόν νοῦ του στό παρελθόν καί ἐξιστορεῖ τά
σχετικά μέ τήν ἀσθένειά του. Θέλοντας δέ νά βρεῖ τήν αἰτία τῶν δεινῶν του λέγει ὅτι
τό κακό τό ἔπαθε ἀπό τήν ὑπερηφάνειά του, ἀπό μιά βεβαιότητα πού εἶχε γιά τήν ἀσφάλειά του, σάν καί αὐτή πού εἶχε ὁ ἀποκτηνωθείς Ναβουχοδονόσορ (βλ. Δαν. 4,27), ἤ
σάν αὐτή τοῦ ἄφρονα πλουσίου τῆς παραβολῆς (βλ. Λουκ. 12,19). Λέγει, λοιπόν, ὁ ποιητής μας σχετικά μέ τήν αἰτία τῆς ἀσθένειάς του: «Ἐγώ δέ εἶπα ἐν τῇ εὐθυνίᾳ μου (=
ὅταν εὐημεροῦσα)· “Οὐ μή σαλευθῷ εἰς τόν αἰῶνα”» (στίχ. 7)!... Ἦταν καιρός, δηλαδή,
πού ὁ ποιητής μας – ὁ Δαβίδ κατά τήν ἐπιγραφή τοῦ Ψαλμοῦ – ζοῦσε σέ ἀπέραντη ὑλική
εὐτυχία καί ἀμεριμνησία καί νόμιζε ὅτι ἡ κατάστασή του αὐτή θά διαρκοῦσε γιά πάντα.
Καί εἶπε τόν ὑπερήφανο λόγο: «Οὐ μή σαλευθῷ εἰς τόν αἰῶνα» (στίχ. 7)!... Λησμόνησε
ὅμως ὅτι, ἄν ἀνθεῖ καί δοξάζεται, αὐτό ὀφείλεται στήν δύναμη καί τήν Χάρη, πού τοῦ
ἔδωσε ὁ Θεός («Κύριε, ἐν τῷ θελήματί σου παρέσχου τῷ κάλλει μου δύναμιν», στίχ. 8).
Ἀλλά, τί ἦταν αὐτό πού συνέβηκε τότε; Ὁ Θεός γιά τήν ὑπερηφάνειά του καί τό αἴσθημα
ἀσφαλείας, πού τοῦ χάριζε τό αἴσθημα αὐτό, «ἀπέστρεψε τό πρόσωπό Του (ἀπό τόν ποιητή μας) καί (αὐτός, ὁ ποιητής) ἐγένετο τεταραγμένος» (στίχ. 8)!... Ἔτσι ταράχθηκε ἡ
ὑγεία τοῦ ποιητοῦ μας. Ἀλλά ἐνόησε τήν ἁμαρτία του καί ἀπό τήν ὀδυνηρά του κλίνη
ἄρχισε νά κραυγάζει καί νά λέει ταπεινά ρήματα μετανοίας: «Πρός σέ, Κύριε, κεκράξομαι καί πρός τόν Θεόν μου δεηθήσομαι. Τίς ὠφέλεια ἐν τῷ αἵματί μου ἐν τῷ καταβαίνειν
με εἰς διαφθοράν; Μή ἐξομολογήσεταί σοι χοῦς, ἤ ἀναγγελεῖ τήν ἀλήθειάν σου;» (στίχ.
9-10). Εἶναι σάν νά λέγει στόν Θεό ὁ ποιητής μας, ὅπως ὡραῖα ἐννοεῖ τούς λόγους του
ὁ ἑρμηνευτής Καλλίνικος: «Τί θά καταλάβῃς, Θεέ, ἄν μέ σφάξῃς; Εἰς τί θά σέ ὠφελήσῃ
τό αἷμά μου; Τί καλόν θά ἴδῃς ἄν ἐγώ, ὁ ἰσόβιος ὑμνητής σου, καταβῶ εἰς τήν φθοράν
τοῦ τάφου καί μεταβληθῶ εἰς χῶμα; Δέν εἶναι διά σέ ἀκόμη συμφερώτερον νά μέ διατηρήσεις ἐν τῇ ζωῇ, διά νά σέ ἀνυμνῶ καί σέ εὐαγγελίζωμαι καί νά διαδίδω τήν θείαν
σου ἀποκάλυψιν;»!
4. Τό ἀποτέλεσμα τῆς ταπεινῆς καί θερμῆς προσευχῆς τοῦ ποιητοῦ μας ἦταν ὅτι ὁ
Θεός τόν «ἐλέησε», τόν εὐσπλαγχνίσθηκε, δηλαδή, καί τόν ἔσωσε ἀπό τήν σοβαρή κατάσταση, στήν ὁποία βρισκόταν ἡ ζωή του (στίχ. 11). Τήν χαροποιό καί σωτήρια αὐτή
ἀλλαγή του ἐκφράζει τώρα ὁ ποιητής μας λέγοντας στόν Θεό ὅτι τόν «κοπετό» του,
τόν θρῆνο του καί τήν ὀδύνη του, δηλαδή, τόν μετέτρεψε σέ «χαρά» ἤ εἰς «χορόν»
(ἑβρ. «μελαχώλ»), ὅπως διαβάζουν ἄλλοι τό κείμενο (στίχ. 12α). Ἐνῶ, δηλαδή, πρῶτα
κατέρρεε καί δέν μποροῦσε νά στεριώσει τά πόδια του στό ἔδαφος, τώρα, πού ἀπέκτησε πάλι τήν ὑγεία του, πατάει γερά καί ἀπό τήν μεγάλη του, τήν ὑπερβολική του
χαρά, κτυπᾶ τά πόδια του ρυθμικά στό ἔδαφος! Καί ἐκφράζει πάλι τήν ἀλλαγή του αὐτή
ὁ ψαλμωδός μας παριστώντας τόν Θεό ὅτι τόν ἔντυσε γιορτινά («περιέζωσάς με εὐφροσύνην»), σχίζοντας ἔτσι τό πένθιμο ροῦχο του («διέρρηξας τόν σάκκον μου»), συμβολικό ἔνδυμα τῆς ἐπικίνδυνης καταστάσεως, στήν ὁποία βρισκόταν (στίχ. 12).
5. Εὐγνώμων, τέλος, ὁ ποιητής μας πρός τόν Θεό γιά τό θαῦμα τῆς θεραπείας πού
τοῦ χάρισε, ὑπόσχεται λέγοντας ὅτι πάντοτε θά Τόν ὑμνεῖ καί θά Τόν δοξάζει: «Ὅπως
ἄν ψάλῃ σοι – λέγει πρός τόν Θεό – ἡ δόξα μου καί οὐ μή κατανυγῶ. Κύριε ὁ Θεός
μου εἰς τόν αἰῶνα ἐξομολογήσομαι» (στίχ. 13). Ἀλλά ποιά εἶναι αὐτή ἡ «δόξα», μέ τήν
ὁποία ὁ Δαβίδ – κατά τήν ἐπιγραφή τοῦ Ψαλμοῦ – θά δοξάσει τόν Θεό; Εἶναι ἡ ψυχή
του, ἡ «κατ᾽ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ» πλασθείσα, μέ σκοπό νά μετάσχει στήν «δόξα» τοῦ
Θεοῦ. Ἔτσι, λοιπόν, ὁ ποιητής μας θά δοξάζει γιά πάντα τόν Θεό καί δέν θά «κατανυγεῖ» πιά (στίχ. 13), δέν θά βυθιστεῖ, δηλαδή, ξανά στήν λύπη.
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Ψαλμός Λ´ (ΛΑ´) 30
Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ· ἐκστάσεως.
ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ
Α´ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΨΑΛΜΟΥ (στίχ. 2-9)

Ε

ΠΙ σοί, Κύριε, ἤλπισα, μὴ καταισχυνθείην εἰς τὸν αἰῶνα· ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ῥῦσαί με καὶ ἐξελοῦ
με. 3Κλῖνον πρός με τὸ οὖς σου, τάχυνον τοῦ ἐξελέσθαι με· γενοῦ μοι εἰς Θεὸν ὑπερασπιστὴν
καὶ εἰς οἶκον καταφυγῆς τοῦ σῶσαί με. 4Ὅτι κραταίωμά μου καὶ καταφυγή μου εἶ σὺ καὶ ἕνεκεν τοῦ
ὀνόματός σου ὁδηγήσεις με καὶ διαθρέψεις με· 5ἐξάξεις με ἐκ παγίδος ταύτης, ἧς ἔκρυψάν μοι, ὅτι
σὺ εἶ ὁ ὑπερασπιστής μου, Κύριε. 6Εἰς χεῖράς σου παραθήσομαι τὸ πνεῦμά μου· ἐλυτρώσω με, Κύριε
ὁ Θεὸς τῆς ἀληθείας. 7Ἐμίσησας τοὺς διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενῆς· ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ Κυρίῳ
ἤλπισα. 8Ἀγαλλιάσομαι καὶ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ ἐλέει σου, ὅτι ἐπεῖδες τὴν ταπείνωσίν μου, ἔσωσας
ἐκ τῶν ἀναγκῶν τὴν ψυχήν μου 9καὶ οὐ συνέκλεισάς με εἰς χεῖρας ἐχθρῶν, ἔστησας ἐν εὐρυχώρῳ
τοὺς πόδας μου.

Ὁ 30ος Ψαλμός, τόν ὁποῖο θά ἑρμηνεύσω, εἶναι ὀλίγον ἐκτεταμένος, ἀλλά χωρίζεται μόνος του σέ τρία μέρη μέ διαφορετικό θέμα καί κατάσταση ἕκαστο μέρος. Τό Α´
μέρος (στίχ. 2-9) ἀναφέρεται στό παρελθόν. Τό Β´ μέρος (στίχ. 10-19) στό παρόν, καί
τό Γ´ μέρος (στίχ. 20-25) στό μέλλον. Γιά τήν καλύτερη μελέτη του καί κατάληψή του,
θά ἐξετάσουμε κάθε μέρος χωριστά.
Α´ Μέρος (στίχ. 2-9)
Ὁ ποιητής τοῦ Ψαλμοῦ, πού εἶναι ὁ Δαβίδ, ὅπως τό λέγει ἡ ἐπιγραφή, λέγει μέ πόνο
καί ἀγωνία ὅτι βρίσκεται σέ ἐπικίνδυνη κατάσταση, βρίσκεται σέ «παγίδα» καί παρακαλεῖ τόν Θεό νά ἐπέμβει θαυματουργικά καί νά τόν διασώσει ἀπό τά δόλια τεχνάσματα, γιατί εἶναι Θεός πού τόν ἔχει ὑπερασπίσει πολλές φορές στό παρελθόν:
«Ἐξάξεις με ἐκ παγίδος ταύτης ἧς ἔκρυψάν μοι ὅτι σύ εἶ ὁ ὑπερασπιστής μου, Κύριε»
(στίχ. 5). Δέν γνωρίζουμε νά ποῦμε ἀκριβῶς ποιά εἶναι ἡ κατάσταση, στήν ὁποία ἀναφέρεται ὁ ψαλμωδός μας. Εἶπαν ὅτι πρόκειται γιά τήν καταδίωξη τοῦ Δαβίδ ἀπό τόν
Σαούλ στήν ἔρημο Μαών (Α´ Βασ. 23,25 ἑξ.)· ἄλλοι ὅμως εἶπαν γιά τίς τιμωρίες πού
συνέβησαν στόν Δαβίδ γιά τά δυό του σοβαρά ἁμαρτήματα, γιά τήν ἐγκατάλειψή του
ἀπό τόν λαό καί τούς ἔμπιστους συμβούλους του, γιά τήν ἐπανάσταση τοῦ Ἀβεσσαλώμ ἐναντίον του· συγκεκριμένα ὅμως γιά τήν «παγίδα» πού ἀναφέρει ὁ ποιητής,
ἐννοεῖ μᾶλλον τίς κακόβουλες συμβουλές τοῦ Ἀχιτόφελ καί τά στρατηγικά του τεχνάσματα.
Ξεκινώντας, λοιπόν, ὁ Δαβίδ ἀπό τήν δεινή κατάσταση τοῦ παρόντος καί θέλοντας
νά ζητήσει τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, γιά νά σωθεῖ, ἀνατρέχει στό παρελθόν ὅταν ἔνοιωθε τόν Θεό τόν «ὑπερασπιστή» του (στίχ. 3.5) καί «καταφυγή» του (στίχ. 4). Καί ζητᾶ
καί ἱκετεύει ἔτσι νά τοῦ φανεῖ καί τώρα ὁ Θεός στήν κατάσταση πού βρίσκεται. Ἀπό
τό παρελθόν ὁ ποιητής διέγνωσε ὅτι ὁ Θεός εἶναι «δίκαιος» («ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου»,
στίχ. 2) καί ἑπομένως, ὡς δίκαιος δέν θά ἐπιτρέψει παράνομη ἀνατροπή τοῦ θρόνου
του, ὅπως τό θέλουν οἱ ἐχθροί του, θρόνου πού ἱδρύθη ἀπό Αὐτόν, τόν Θεό! Οἱ πράξεις τῶν ἐχθρῶν του, οἱ ἄνομες πράξεις, εἶναι «ματαιότητες» καί μάλιστα «διακενῆς»,
πού δέν φέρουν, δηλαδή, κανένα καρπό, καμμία ὠφέλεια. Καί ὁ Θεός ἔμαθε ἀπό τό
παρελθόν τῆς ζωῆς του ὅτι ὁ Θεός «ἐμίσησε τούς διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενῆς» (στίχ. 7). Καί ἑπομένως, ἀφοῦ ὁ ποιητής γνωρίζει καλῶς ὅτι ὁ Θεός μισεῖ καί
βδελύσσεται τά πονηρά διαβούλια τῶν κακοποιῶν ἀνθρώπων, εἶναι βέβαιος ὅτι θά τά
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ματαιώσει, καί δέν θά πραγματοποιηθοῦν τά σχέδια τῶν ἐχθρῶν ἐναντίον του. Γιατί
αὐτός ἐλπίζει στόν Κύριο (στίχ. 7). Καί λέγει τώρα ὁ Δαβίδ ἐκεῖνο τό ὡραῖο, τό ὁποῖο
ἐπανέλαβε καί ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός πρός τόν οὐράνιο Πατέρα Του ἐκπνέων
ἐπί τοῦ Σταυροῦ: «Εἰς χεῖράς σου παραθήσομαι τό πνεῦμά μου» (στίχ. 6· βλ. Λουκ.
23,46)! Καί ἐπαναπαύεται μέ τόν λόγο του αὐτόν ὁ ποιητής μας, βέβαιος ὅτι ὁ Θεός
πού εἶναι «Θεός τῆς ἀληθείας» καί ὑπερασπίζεται τήν ἀλήθεια, θά τόν «λυτρώσει»
ἀπό τήν δεινή κατάσταση πού τοῦ δημιούργησαν οἱ ἐχθροί του (στίχ. 6β).
Ἀπό τό παρελθόν του πάλι ὁ Δαβίδ θυμᾶται ὅτι καί ἄλλοτε βρέθηκε σέ παρόμοια
κατάσταση, ὅπως τήν παρούσα, πού οἱ ἐχθροί του ἤθελαν νά τόν «ἐγκλείσουν», νά
τόν αἰχμαλωτίσουν, ἀλλά ὁ Θεός δέν τούς ἐπέτρεψε· ἀντίθετα ὁ Θεός «ἔστησε ἐν
εὐρυχώρῳ τούς πόδας του» (στίχ. 9). Τόν ἔκανε, δηλαδή, νά δρᾶ ἐλεύθερα καί νά
ἐκμεταλλεύεται τίς περιστάσεις γιά ὄφελός του. Ἔτσι ἐλπίζει καί πιστεύει ὁ ποιητής
μας, προφητάναξ Δαβίδ, ὅτι θά συμβεῖ καί τώρα.
Ἀκολουθεῖ τό Β´ καί Γ´ μέρος τοῦ Ψαλμοῦ, πού ἀναφέρονται στό παρόν καί τό μέλλον τῆς καταστάσεως τοῦ ποιητοῦ.
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ΨΑΛΜΟΣ Λ´ (ΛΑ´) 30 (Β)
Β´ΜΕΡΟΣ (στίχ. 10-19) καί Γ´ ΜΕΡΟΣ (στίχ. 20-25) ΤΟΥ ΨΑΛΜΟΥ
Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ε

ΛΕΗΣΟΝ με, Κύριε, ὅτι θλίβομαι· ἐταράχθη ἐν θυμῷ ὁ ὀφθαλμός μου, ἡ ψυχή μου καὶ ἡ γαστήρ
μου. 11Ὅτι ἐξέλιπεν ἐν ὀδύνῃ ἡ ζωή μου καὶ τὰ ἔτη μου ἐν στεναγμοῖς· ἠσθένησεν ἐν πτωχείᾳ ἡ
ἰσχύς μου, καὶ τὰ ὀστᾶ μου ἐταράχθησαν. 12Παρὰ πάντας τοὺς ἐχθρούς μου ἐγενήθην ὄνειδος καὶ
τοῖς γείτοσί μου σφόδρα, καὶ φόβος τοῖς γνωστοῖς μου· οἱ θεωροῦντες με ἔξω ἔφυγον ἀπ᾿ ἐμοῦ. 13Ἐπελήσθην ὡσεὶ νεκρὸς ἀπὸ καρδίας, ἐγενήθην ὡσεὶ σκεῦος ἀπολωλός. 14Ὅτι ἤκουσα ψόγον πολλῶν παροικούντων κυκλόθεν· ἐν τῷ ἐπισυναχθῆναι αὐτοὺς ἅμα ἐπ᾿ ἐμὲ τοῦ λαβεῖν τὴν ψυχήν μου
ἐβουλεύσαντο. 15Ἐγὼ δὲ ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, Κύριε, εἶπα· σὺ εἶ ὁ Θεός μου. 16Ἐν ταῖς χερσί σου οἱ κλῆροί
μου· ῥῦσαί με ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν μου καὶ ἐκ τῶν καταδιωκόντων με. 17Ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ
τὸν δοῦλόν σου, σῶσόν με ἐν τῷ ἐλέει σου. 18Κύριε, μὴ καταισχυνθείην, ὅτι ἐπεκαλεσάμην σε· αἰσχυνθείησαν οἱ ἀσεβεῖς καὶ καταχθείησαν εἰς ᾅδου. 19Ἄλαλα γενηθήτω τὰ χείλη τὰ δόλια τὰ λαλοῦντα
κατὰ τοῦ δικαίου ἀνομίαν ἐν ὑπερηφανίᾳ καὶ ἐξουδενώσει.
20Ὡς πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητός σου, Κύριε, ἧς ἔκρυψας τοῖς φοβουμένοις σε, ἐξειργάσω
τοῖς ἐλπίζουσιν ἐπὶ σὲ ἐναντίον τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων. 21Κατακρύψεις αὐτοὺς ἐν ἀποκρύφῳ τοῦ
προσώπου σου ἀπὸ ταραχῆς ἀνθρώπων, σκεπάσεις αὐτοὺς ἐν σκηνῇ ἀπὸ ἀντιλογίας γλωσσῶν. 22Εὐλογητὸς Κύριος, ὅτι ἐθαυμάστωσε τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐν πόλει περιοχῆς. 23Ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει μου·
ἀπέῤῥιμμαι ἀπὸ προσώπου τῶν ὀφθαλμῶν σου. Διὰ τοῦτο εἰσήκουσας τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου
ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ. 24Ἀγαπήσατε τὸν Κύριον πάντες οἱ ὅσιοι αὐτοῦ, ὅτι ἀληθείας ἐκζητεῖ
Κύριος καὶ ἀνταποδίδωσι τοῖς περισσῶς ποιοῦσιν ὑπερηφανίαν. 25Ἀνδρίζεσθε, καὶ κραταιούσθω ἡ καρδία ὑμῶν, πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ Κύριον.

Γιά τόν 30ο ψαλμό, πού ἑρμηνεύουμε, εἴπαμε ὅτι ἀποτελεῖται ἀπό τρία μέρη. Τό
πρῶτο μέρος (στίχ. 2-9) ἀναφέρεται στό παρελθόν· τό δεύτερο μέρος (στίχ. 10-19)
ἀναφέρεται στό παρόν καί τό τρίτο μέρος (στίχ. 20-25) ἀναφέρεται στό μέλλον. Στήν
προηγούμενή μας μελέτη ἐπί τοῦ ψαλμοῦ εἴδαμε σύντομα τό πρῶτο μέρος στό ὁποῖο
ὁ ποιητής ὁμιλεῖ γιά παγίδες τῶν ἐχθρῶν καί ὑποθέσαμε ὅτι αὐτές μᾶλλον εἶναι οἱ
κακόβουλες συμβουλές τοῦ Ἀχιτόφελ κατά τά στρατηγικά του τεχνάσματα, μέ τήν
ὑπόθεση βέβαια ὅτι ὁ ψαλμός εἶναι τοῦ Δαβίδ, ὅπως τό θέλει ἡ ἐπιγραφή. Πάντως,
σάν νά ἔβλεπε ὁ ποιητής μας ὅτι διαλύονται οἱ ἐναντίον του ἐπιθέσεις τῶν ἐχθρῶν,
γι᾽ αὐτό καί εἶπε μέ χαρά «Ἀγαλλιάσομαι καί εὐφρανθήσομαι ἐπί τῷ ἐλέει σου, ὅτι
ἐπεῖδες ἐπί τήν ταπείνωσίν μου» (στίχ. 8).
Στή σημερινή μας μελέτη θά ἐξετάσουμε δι᾽ ὀλίγων τόν ὑπόλοιπο ψαλμό, τόν ἀναφερόμενο στό παρόν καί τό μέλλον τοῦ ψαλμωδοῦ. Τί συγκεκριμένο συμβαίνει στόν
ψαλμωδό μας;
1. Ὁ ψαλμωδός μας λέγει ὅτι «θλίβεται», ὅτι «ἐταράχθη ἐν θυμῷ ὁ ὀφθαλμός του»,
ἀκόμη καί ἠ ψυχή του ἤ καί ἡ «κοιλιά» του (στίχ. 10). Ἀπό τίς ἐκφράσεις αὐτές δέν
νομίζουμε ὅτι πρόκειται περί διαφορετικοῦ κινδύνου ἀπό τόν προηγούμενο, ἀλλά πρόκειται περί τοῦ ἰδίου. Τοῦ δημιούργησε ὅμως ἡ παγίδα τοῦ ἐχθροῦ Ἀχιτόφελ καί τά
καταχθόνια αὐτοῦ σχέδια μεγάλη ταραχή, ὥστε αὐτή νά ἐκφράζεται καί σωματικά καί
νά λέει ὁ ψαλμωδός γιά πόνο κοιλιᾶς. Καί δέν πρόκειται λοιπόν περί ἀσθενείας. Κρατοῦντες ἔτσι τήν ἑρμηνεία αὐτή πού ἐδώσαμε ἑρμηνεύουμε καί τήν ἑπόμενη φράση
τοῦ ψαλμωδοῦ «τά ὀστᾶ μου ἐταράχθησαν» (στίχ. 11).
Ὁ ποιητής μας λοιπόν ὁμιλεῖ γιά ψυχική του κατάπτωση, τήν ὁποία παριστᾶ νά ἐπιφέρουν σ᾽ αὐτόν τρεῖς παράγοντες: α) Οἱ ἐχθροί του. Γι᾽ αὐτούς λέγει: «Παρά πάντας
τούς ἐχθρούς μου ἐγενήθην ὄνειδος» (στίχ. 42α). β) Οἱ γείτονές του (στίχ. 12β). Καί
γ) Οἱ ἀπό μακριά καί ἀπό κοντά βλέποντες αὐτόν καί φεύγοντες ἀπ᾽ αὐτόν (στίχ. 12γ).
Ἔ, πλέον ἀπό τίς ἐπιβουλές τῶν ἐχθρῶν του ὁ ποιητής μας ἐδῶ κατέστη ἐπονείδιστος
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ὅλων καί αὐτό τοῦ ἔφερε ψυχική κατάπτωση. Τόν ἔκαναν ἕνα σκεῦος γιά πέταμα, γι᾽
αὐτό καί λέγει τέλος «ἐγενήθην ὡσεί σκεῦος ἀπολωλός» (στίχ. 13). Στήν συνέχεια
μάλιστα ὁ ποιητής μας λέγει ὅτι οἱ ἐχθροί του διοργάνωναν συνωμοσίες ἐναντίον του
μέ ψόγους τῶν «παροικούντων κυκλόθεν» (στίχ. 14 καί Ἰερ. 20,10), μέ τήν προαπόφαση μάλιστα «τοῦ λαβεῖν τήν ψυχήν του» (τοῦ Δαβίδ· στίχ. 14). Τόσο θανατηφόρα
ἦταν τά σχέδια τοῦ Ἀχιτόφελ κατά τοῦ Δαβίδ.
Θά πρέπει ὅμως ἐδῶ νά θαυμάσουμε τήν δυνατή πίστη τοῦ Δαβίδ, ἡ ὁποία τοῦ δημιουργεῖ τήν ἡρεμία καί τήν ἀταραξία, γιατί γνωρίζει ὅτι ἡ ψυχή μας εἶναι στά χέρια
τοῦ Θεοῦ, καί δέν πρόκειται λοιπόν νά τήν προσβάλει κανείς. Γι᾽ αὐτό καί λέει ἀτάραχα «Συ εἶ ὁ Θεός μου· ἐν ταῖς χερσί σου οἱ κλῆροι μου» (στίχ. 15). Προσεύχεται
ὅμως λέγοντας νά τόν σώσει ὁ Θεός ἀπό τούς ἐχθρούς του καί ἀπό τούς καταδιώκοντές τον (στίχ. 16), νά ἐπιβλέψει τό πρόσωπό του εὐνοϊκό σ᾽ αὐτόν καί νά τόν σώσει
(στίχ. 17) νά μήν καταντροπιαστεῖ αὐτός γιατί αὐτός εἶναι πιστός Του καί τόν ἐπικαλεῖται. Ἀντίθετα ἀκόμη εὔχεται νά αἰσχυνθοῦν καί νά καταντροπιαστοῦν οἱ ἄνθρωποι
οἱ ὁποῖοι τόν ἐπιβουλεύονται μέ σκοπό νά τόν ἐξουδετερώσουν (στίχ. 18-19). Ἐδῶ τελειώνει τό δεύτερο μέρος τοῦ ψαλμοῦ μας, τό ὁποῖο ἀναφέρεται στό παρόν.
2. Καί ἐδῶ πού τελειώνει τό δεύτερο μέρος τοῦ ψαλμοῦ ἔχουμε καί ἀλλαγή τοῦ
ὕφους τοῦ ποιητοῦ μας. Ὁ ποιητής μας βλέπει μέ ἐλπίδα τό μέλλον του, τό βλέπει
εὐνοϊκότερο ὑπέρ αὐτοῦ καί λέει «Ὡς πολύ τό πλῆθος τῆς χρηστότητός σου, Κύριε»
(στίχ. 20). Καί γενικεύοντας τώρα τήν δική του χαρά, τήν ἐκτείνει σέ ὅλους ὅσους
ἐλπίζουν καί ἐπικαλοῦνται τόν Κύριο (στίχ. 20), γιά τούς ὁποίους λέγει ὅτι θά τούς
περιφρουρήσει ἀπό τίς ἐπιβουλές τῶν ἀνθρώπων καί τά πονηρά τους σχέδια (στίχ.
21).
Χαρούμενος ὁ ποιητής μας γιατί βλέπει ὅτι θαυμαστώνεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
στούς ἰδικούς του (στίχ. 22), στρέφεται μέ πικρία κάπως κατά τοῦ ἑαυτοῦ του, γιατί
μερικές φορές βλέπει νά ἀπορρίπτεται ἀπό αὐτόν, «ἀπέρριμαι – λέγει – ἀπό προσώπου
τῶν ὀφθαλμῶν σου» (στίχ. 23).
Τελικά ὁ ψαλμωδός μας δίνει στόν ψαλμό του διδακτική μορφή καί ἀπευθυνόμενος
καί πρός πολλούς καί πρός ὅλους ὅσοι πιστεύουν καί ἀγαποῦν τόν Κύριο, λέγει πρός
αὐτούς: «Ἀγαπήσατε τόν Κύριον, πάντες οἱ ὅσιοι αὐτοῦ ὅτι ἀληθείας ἐκζητεῖ Κύριος»
(στίχ. 24). Γιατί ὁ Κύριος δέν παρασύρεται ἀπό τά πονηρά σχέδια τῶν κακῶν ἀνθρώπων ἐναντίον τῶν ἰδικῶν Του. Λοιπόν, κουράγιο καί θάρρος σ᾽ ὅλα τά τέκνα τοῦ Θεοῦ,
γιατί ἔχουν ἐλπίδα καί καταφύγιο τόν Θεό: «Ἀνδρίζεσθε καί κραταιούσθω ἡ καρδία
ὑμῶν, πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπί Κύριον» (στίχ. 25).

27

ΨΑΛΜΟΣ ΛΑ´ (ΛΒ´) 31
Τῷ Δαυίδ· συνέσεως
Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Μ

ΑΚΑΡΙΟΙ ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καί ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι· 2μακάριος ἀνήρ, ᾧ οὐ μή
λογίσηται Κύριος ἁμαρτίαν, οὐδέ ἐστιν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ δόλος. 3Ὅτι ἐσίγησα, ἐπαλαιώθη
τά ὀστᾶ μου ἀπό τοῦ κράζειν με ὅλην τήν ἡμέραν· 4ὅτι ἡμέρας καί νυκτός ἐβαρύνθη ἐπ᾽ ἐμέ ἡ χείρ
σου, ἐστράφην εἰς ταλαιπωρίαν ἐν τῷ ἐμπαγῆναί μοι ἄκανθαν. (διάψαλμα). 5Τήν ἁμαρτίαν μου ἐγνώρισα καί τήν ἀνομίαν μου οὐκ ἐκάλυψα· εἶπα· ἐξαγορεύσω κατ᾽ ἐμοῦ τήν ἀνομίαν μου τῷ Κυρίῳ· καί
σύ ἀφῆκας τήν ἀσέβειαν τῆς καρδίας μου. (διάψαλμα). 6Ὑπέρ ταύτης προσεύξεται πρός σέ πᾶς ὅσιος
ἐν καιρῷ εὐθέτῳ· πλήν ἐν κατακλυσμῷ ὑδάτων πολλῶν πρός αὐτόν οὐκ ἐγγιοῦσι. 7Σύ μου εἶ καταφυγή
ἀπό θλίψεως τῆς περιεχούσης με· τό ἀγαλλίαμά μου, λύτρωσαί με ἀπό τῶν κυκλωσάντων με. (διάψαλμα). 8Συνετιῶ σε καί συμβιβῶ σε ἐν ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ πορεύσῃ, ἐπιστηριῶ ἐπί σέ τούς ὀφθαλμούς μου.
9Μή γίνεσθε ὡς ἵππος καί ἡμίονος, οἷς οὐκ ἔστι σύνεσις, ἐν κημῷ καί χαλινῷ τάς σιαγόνας αὐτῶν
ἄγξαις τῶν μή ἐγγιζόντων πρός σε. 10Πολλαί αἱ μάστιγες τοῦ ἁμαρτωλοῦ, τόν δέ ἐλπίζοντα ἐπί Κύριον
ἔλεος κυκλώσει. 11Εὐφράνθητε ἐπί Κύριον καί ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, καί καυχᾶσθε, πάντες οἱ εὐθεῖς
τῇ καρδίᾳ.

1. Ὁ ψαλμός αὐτός εἶναι ὑπέροχος. Ἀνήκει στούς ψαλμούς περί μετανοίας. Δέν
ἀναφέρεται ὅμως στό στάδιο τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου πού ἀγωνίζεται καί παλεύει πρός
τήν ἁμαρτωλή του κλίση καί ροπή, ἀλλά ὁ ποιητής μας τά ἔχει ξεπεράσει αὐτά, νιώθει
τόν ἑαυτό του λυτρωμένο ἀπό τίς ἁμαρτίες καί μέ ἔμφαση λέγει ἀπό τήν ἀρχή, «Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καί ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι» (στίχ. 1). Ἀλλά
ἀπό ποῦ ὁ ποιητής μας γνώρισε τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν του; Τήν γνώρισε ἀπό μιά
μυστική χάρη καί χαρά πού Τόν πληροφόρησε γι᾽ αὐτό. Ἤ, ἀπό τόν ἴδιο τόν ψαλμό
μας μποροῦμε νά ποῦμε τό ἑξῆς: Ὁ ψαλμωδός μας εἶχε πληγεῖ ἀπό κάποια ἀσθένεια,
ἡ ὁποία, κατά τήν ἀντίληψη τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, εἶχε ἐσωτερικά αἴτια, τήν διάπραξη
κάποιας ἁμαρτίας. Ὁ ψαλμωδός μας, λοιπόν, μέ ἀφορμή τήν ἀσθένειά του, ἔστρεψε
τήν προσοχή του στήν ψυχική του κατάσταση, εἶδε τήν ἁμαρτωλότητά του, πάλαισε
γι᾽ αὐτήν, καί ἀπό τήν πάροδο τῆς ἀσθένειάς του ἐννόησε τήν ἄφεση τῆς ἁμαρτίας
του, τήν λύτρωσή του ἀπ᾽ αὐτήν.
2. Στήν συνέχεια τοῦ ψαλμοῦ ὁ ποιητής στρέφει τό νοῦ του στό παρελθόν, τότε,
πού δέν εἶχε ζωτικό τό ἐνδιαφέρον νά περιμνήσει γιά τήν ψυχή του καί ἀντιπαρερχόταν ἀδιάφορα τήν ψυχική του κατάσταση («ὅτι ἐσίγησα» στίχ. 3). Ἐν τῷ μεταξύ ὅμως
ὁ ποιητής μας δέν ἔνιωθε καθόλου καλά, οὔτε σωματικά, οὔτε ψυχικά. Ἔνιωθε ἕνα
ἀγκάθι μέσα του, ὅπως τό λέγει καθαρά: «Ἐν τῷ ἐμπαγῆναί μοι ἄκανθαν» (στίχ. 4β).
Μέρα καί νύχτα ἔνιωθε ἕνα χέρι δυνατό, τοῦ Θεοῦ τό χέρι, νά Τοῦ καταπλακώνει τά
σωθικά του καί νά νιώθει ἀνυπόφορα. Ὁ ποιητής μας περιγράφει περιγράφει ὀδυνηρά
τήν κατάστασή του λέγοντας, «ἡμέρας καί νυκτός ἐβαρύνθη ἐπ᾽ ἐμέ ἡ χείρ σου». Ἀνυπόφορη κατάσταση! Καί λέγει ἀκόμη: «Ἐστράφην εἰς ταλαιπωρίαν» (στίχ. 4α). Βλέπουμε ὅτι ὁ ποιητής μας ζεῖ ἕνα ψυχικό δράμα καί τό δράμα του συμβαίνει διότι (ὅπως
θέλουν νά διαβάζουν οἱ ἑρμηνευτές) «τήν ἁμαρτία του δέν ἐγνώρισε ἀκόμη καί τήν
ἀνομία του προσπαθοῦσε νά τήν καλύψει» (στίχ. 5α).
3. Ἀλλά μιά στιγμή, ὡραία στιγμή γιά τόν ποιητή μας, στιγμή πού τοῦ ἦλθε βέβαια
ἀπό τόν Θεό, ἔλαβε τήν σταθερή ἀπόφαση: Νά ἐρευνήσει τόν ἐσωτερικό του πνευματικό κόσμο, νά βρεῖ τήν ἁμαρτία γιά τήν ὁποία ὑποφέρει καί νά πάει νά τήν ἐξομολογηθεῖ. Γι᾽ αὐτό καί μέ ἔμφαση λέγει: «Εἶπα· ἐξαγορεύσω κατ᾽ ἐμοῦ τήν ἀνομίαν μου
τῷ Κυρίῳ» (στίχ. 5α). Καί ὅταν ἔγινε αὐτό, ὁ ποιητής μας ἔνιωσε μέσα του δυνατή
πληροφορία ἀπό τόν Θεό ὅτι συγχωρέθηκαν οἱ ἁμαρτίες του, τό «ἀγκάθι» αὐτό, ὅπως
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μᾶς τό εἶπε παραπάνω, πού τόν κατατρυποῦσε ψυχικά μέρα καί νύχτα, γι᾽ αὐτό καί
λέγει τώρα μέ βεβαιότητα: «Καί σύ ἀφῆκας τήν ἀσέβειαν τῆς καρδίας μου» (στίχ. 5β).
4. Στήν συνέχεια ἀρχίζει τό τελευταῖο μέρος τοῦ ψαλμοῦ, πού εἶναι τό διδακτικό
του τμῆμα καί ὁ ποιητής μας λέγει: Κάθε ὅσιος, δηλαδή κάθε εὐσεβής, πρέπει νά προσεύχεται μέ μετάνοια («προσεύξεται», στίχ. 6). Πρέπει νά ἐξομολογεῖται τήν ἁμαρτία
του («ὑπέρ ταύτης», στίχ. 6) καί νά τήν ἐξομολογεῖται μάλιστα στόν κατάλληλο καιρό
(«ἐν καιρῷ εὐθέτῳ», στίχ. 6). Καί ἔτσι ζώντας ὁ ἄνθρωπος ἐν μετανοίᾳ δέν θά τοῦ
ἔρθουν κατεπάνω του καταστροφές καί δεινά («πλήν ἐν κατακλυσμῷ ὑδάτων πολλῶν
πρός αὐτόν οὐκ ἐγγυοῦσι», στίχ. 6).
Ἀκόμη ἐντονώτερα, ἀπευθυνόμενος φαίνεται ὁ ποιητής μας σέ στενό του περιβάλλον, στό παιδί του ἴσως, καί συμβουλεύοντάς το νά ἀκολουθεῖ τήν ὁδό τοῦ Θεοῦ, τήν
ὁποία αὐτός ἀπό τήν πείρα του εἶδε ὅτι εἶναι ἡ συμφέρουσα γιά τήν εὐτυχία τῆς ζωῆς,
τοῦ λέγει: «Συνετιῶ σε καί συμβιβῶ σε ἐν ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ πορεύσῃ, ἐπιστηριῶ ἐπί σέ
τούς ὀφθαλμούς μου» (στίχ. 8). Μεγάλη φροντίδα πατρός πρός υἱό. Πραγματικά, ὅπως
θέλουν οἱ ἑρμηνευτές νά διαβάζουν τό Ἑβραϊκό κείμενο, ὁ ποιητής ὁμιλεῖ ἐδῶ στόν
υἱό του.
Πρέπει ὅμως καί οἱ υἱοί νά εἶναι πειθαρχικοί καί ὑπάκοοι πρός τούς γονεῖς τους, νά
ὑπακούουν πρόθυμα στά λόγια τους. Νά μήν εἶναι σάν τά ἄλογα ζῶα, πού θέλουν χαλινάρια γιά νά πορευτοῦν κατά τίς ἐντολές τοῦ ἀφεντικοῦ τους. Γι᾽ αὐτό καί λέγει ὁ
ποιητής στόν υἱό του, ἤ γενικότερα, σέ αὐτούς πού ἀπευθύνεται: «Μή γίνεσθε ὡς
ἵππος καί ἡμίονος, οἷς οὐκ ἔσται σύνεσις» (στίχ. 9).
Κατακλείοντας τόν ψαλμό του ὁ ποιητής μας ἐκφράζει συνοπτικά τήν διδακτική
του συμβουλή λέγοντας: «Πολλαί αἱ μάστιγες τοῦ ἁμαρτωλοῦ, τόν δέ ἐλπίζοντα ἐπί
Κύριον ἔλεος κυκλώσει» (στίχ. 10)!
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Ἡ Ἁγία Γραφή γιά τά παιδιά!
Ἀριθμ. 3

3. Τό πρῶτο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς: Ἡ ΓΕΝΕΣΗ
Γειά σας, παιδιά!
Εἴπαμε στό πρῶτο μας μάθημα ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή διηγεῖται τήν ἱστορία τοῦ Θεοῦ μέ
τούς ἀνθρώπους, ἀπό τήν ἀρχή πού ἔγινε ὁ κόσμος μέχρι σήμερα. Τό πρῶτο της λοιπόν
βιβλίο, ἡ ΓΕΝΕΣΗ, ὅπως λέγεται, εἶναι ἕνα ἱστορικό βιβλίο καί μᾶς διηγεῖται πῶς ξεκίνησαν ὅλα. Πῶς ἔφτιαξε ὁ Θεός τόν κόσμο, πῶς ἔγιναν οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι καί πῶς
στήν συνέχεια αὐξήθηκε ἡ ἀνθρωπότητα, μέχρι πού γεννήθηκε ὁ γενάρχης τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ, ὁ Ἀβραάμ καί οἱ ἀπόγονοί του, ἀπό τόν ὁποῖο θά ἐρχόταν στόν κόσμο ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου.
Πιό συγκεκριμένα, ἡ ΓΕΝΕΣΗ χωρίζεται σέ δύο μέρη: α) Στά κεφάλαια 1-11, τά ὁποῖα
μιλᾶνε γιά τήν ἀρχή τοῦ κόσμου καί τῆς ἀνθρωπότητας καί β) τά κεφάλαια 12-50, τά
ὁποῖα μιλᾶνε γιά τούς προγόνους τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, τόν Ἀβραάμ, τόν Ἰσαάκ καί
τόν Ἰακώβ καί τούς υἱούς του.
Ἡ Γένεση ἦταν πάντοτε ἕνα ἀπό τά πιό ἀγαπητά ἀναγνώσματα τῶν ἀνθρώπων. Γιά
τό μεγαλεῖο τοῦ βιβλίου αὐτοῦ κάποιος παλαιός συγγραφέας εἶχε πεῖ: «Τίποτε πιό
ὡραῖο, τίποτε πιό ὠφέλιμο ἀπό τήν Γένεση».
4. Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου (Γεν. κεφ. 1-2)
(Eἰσαγωγικά)
Τά δύο πρῶτα κεφάλαια τῆς Γενέσεως διηγοῦνται τά περί τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου.
Τό κεφ. 1 μᾶς παρουσιάζει τήν λεγόμενη «ἑξαήμερο δημιουργία». Ὅλα τά ὄντα, ὁ
οὐρανός, ἡ γῆ, τά νερά, ὁ ἥλιος, τά ἀστέρια, τά πουλιά, τά ψάρια καί τά ζῶα ἔρχονται
σέ ὕπαρξη μέ μία σειρά, ἀπό τά πιό ἁπλᾶ στά πιό σύνθετα, μέ τό δημιουργικό πρόσταγμα
τοῦ Θεοῦ. Στό τέλος, σάν βασιλιάς σ᾽ ὅλα αὐτά, δημιουργεῖται ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος –
μόνος αὐτός! – δημιουργεῖται «κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ» καί δίνεται σ᾽ αὐτόν εὐλογία νά ἐξουσιάζει ὅλα τά ἄλλα δημιουργήματα.
Τό κεφ. 1 δέν μᾶς λέει περισσότερα γιά τήν δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτό τό κάνει
τό κεφ. 2, τό ὁποῖο εἶναι μιά ἄλλη, δεύτερη διήγηση γιά τό ἴδιο θέμα. Ἐδῶ τό ἐνδιαφέρον τοῦ κεφαλαίου μας εἶναι κατ᾽ ἐξοχήν ὁ ἄνθρωπος. Ἀφήνει λοιπόν τό κεφ. 2 τά ἄλλα
δημιουργήματα καί ἐπικεντρώνει τήν προσοχή του σ᾽ αὐτόν. Μᾶς λέγει λοιπόν ὅτι ὁ
Θεός στήν ἀρχή ἔπλασε τόν ἄνδρα μόνο, τόν Ἀδάμ. Ἀλλά δέν ἦταν καλό νά εἶναι ὁ
Ἀδάμ μόνος του καί γι᾽ αὐτό μετά ὁ Θεός ἔφερε ὕπνωση σ᾽ αὐτόν καί ἔπλασε ἀπό τήν
πλευρά του τήν γυναίκα του, τήν Εὔα. Τούς δύο αὐτούς πρώτους ἀνθρώπους ὁ Θεός
τούς ἔβαλε νά ζήσουν μέσα σέ ἕνα ὡραιότατο μέρος, τόν παράδεισο, στόν ὁποῖο θά
ζοῦσαν εὐτυχισμένοι, δίνοντάς τους καί μία ἐντολή, γιά νά τούς ἐξασκήσει στήν ἀρετή.
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Ἡ Ἁγία Γραφή γιά τά παιδιά!
Ἀριθμ. 4

5. Κεντρικά σημεῖα τοῦ κεφ. 1 τῆς Γενέσεως
1. Τί μᾶς λέει μέ συντομία τό κεφ. 1 τῆς Γενέσεως; Ὅτι ὅλος ὁ κόσμος, τό σύμπαν,
πού λέμε σήμερα, εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Δέν ὑπῆρχε πάντοτε, ἄλλα ἔγινε! Ὁ
οὐρανός, ἡ γῆ, ὁ ἥλιος, τά ἀστέρια, τά φυτά, τά ζῶα, ὁ ἄνθρωπος, ὅλα δημιουργήθηκαν
ἀπό τόν Θεό. Ἀντίθετα γιά τόν Θεό πουθενά δέν λέγεται ὅτι ἔγινε, ἀλλά λέγεται σαφῶς
ὅτι προϋπῆρχε ἀπό ὅλη τήν κτίση, ἀπό ὅλη τήν δημιουργία. Ὁ Θεός ὑπῆρχε, ὑπάρχει
καί θά ὑπάρχει πάντοτε καί εἶναι ἀδημιούργητος! Εἶναι Αὐτός ἀπό τόν Ὁποῖο προῆλθε
κάθε ζωή.
2. Ὅλα τά ὄντα δημιουργήθηκαν ἀπό τό δημιουργικό πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ. Εἶπε καί
ἔγιναν. Δέν εἶναι λοιπόν προϊόντα τύχης. Δέν ὑπάρχει τύχη στήν δημιουργία! Ἀντίθετα
ὅλα ἦρθαν σέ ὕπαρξη μέ μία τάξη, ἀπό τά πιό ἁπλᾶ στά πιό σύνθετα: Πρῶτα ὁ οὐρανός
καί ἡ γῆ, μετά τά φυτά, μετά τά ψάρια καί τά πτηνά, τά ζῶα καί τελευταῖος ὁ ἄνθρωπος,
τό τελειότερο δημιούργημα!
3. Σέ πόσο χρόνο ἔγιναν ὅλα αὐτά; Ἀπό τό κείμενο φαίνεται σάν νά ἔγινε τό κάθε τί
μέσα σέ μία ἡμέρα. Εἶναι ὄντως ἔτσι;
Παιδιά, ἀκοῦστε: Ἐδῶ ἀρχίζουν νά μπαίνουν τά λεγόμενα ἑρμηνευτικά ζητήματα.
Δηλαδή, γιά νά κατανοήσουμε τό ἱερό κείμενο δέν πρέπει νά μείνουμε μόνο σέ μία
ἁπλοϊκή κατά γράμμα ἑρμηνεία, ἀλλά νά μποῦμε βαθύτερα στό νόημά του, συνδυάζοντας μάλιστα καί ἄλλα χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς γι᾽ αὐτό. Ἔτσι λοιπόν σέ ἕνα ἄλλο βιβλίο
τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τήν Σοφία Σειράχ (18,1), λέγεται τό ἑξῆς: «Ὁ Ζῶν εἰς τόν αἰῶνα
ἔκτισε τά πάντα κοινῇ», δηλαδή ὁ Θεός πού ζεῖ παντοτινά τά δημιούργησε ὅλα «ἀμέσως»! Ἀλλά καί στό δεύτερο κεφάλαιο τῆς Γενέσεως (στόν στίχο 4), φαίνεται πάλι σάν
νά ἔγιναν ὅλα «σέ μία ἡμέρα», δηλαδή ἀμέσως! Ἄρα, μέ τήν λέξη «ἡμέρα» ἐδῶ στό 1ο
κεφάλαιο ὁ ἱερός συγγραφέας τοῦ βιβλίου μας θέλει ἁπλῶς νά κάνει μία διάκριση μεταξύ τῶν δημιουργικῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, νά τά βάλει σέ μία σειρά, καί γι᾽ αὐτό τά παρουσιάζει σάν νά ἔγιναν τό καθένα σέ μία ἡμέρα, καί δέν θέλει νά δηλώσει κατά
κυριολεξία τό εἰκοσιτετράωρο. Ὑπάρχει δέ καί ἕνας ἄλλος λόγος πού παρουσιάζει ἔτσι
τό ἔργο τῆς δημιουργίας ὅτι ἔγινε σέ ἕξι ἡμέρες, τόν ὁποῖο θά δοῦμε στήν ἀρχή τοῦ
ἑπομένου κεφαλαίου.
4. Πολλοί ἄθεοι σήμερα λένε ὅτι ἡ Βίβλος μέ τήν διήγηση αὐτή περί τῆς δημιουργίας
ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τήν ἐπιστήμη καί ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔγινε ἀπό τόν πίθηκο. Μάλιστα
ἐπειδή βασίζονται σέ αὐτήν τήν θεωρία ἀπορρίπτουν ὅλη τήν Βίβλο καί ὅλη τήν πίστη.
Τί ἔχουμε νά ποῦμε σέ αὐτά;
Ἀφοῦ ἡ Ἁγία Γραφή σκοπό ἔχει νά μᾶς πεῖ τήν ἀλήθεια γιά τόν κόσμο καί τήν ζωή
καί ἡ ἐπιστήμη ἔχει καί αὐτή σκοπό νά μᾶς πεῖ τήν ἀλήθεια γιά τά φυσικά φαινόμενα,
ἄρα αὐτά τά δύο, ἡ πίστη καί ἡ ἐπιστήμη, ὅταν βαδίζουν σέ σωστό δρόμο, δέν εἶναι δυνατόν νά συγκρούονται μεταξύ τους! Ἄρα, ὅταν φαίνεται κάτι ὡς σύγκρουση, κάπου
ὑπάρχει κάποιο λάθος!
Καί τό ἐξηγῶ: Μέ τί ἀσχολεῖται ἡ ἐπιστήμη; Μέ τά φυσικά φαινόμενα. Ἄρα ἀσχολεῖται
μέ τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ. Παίρνει τό μικροσκόπιο ἤ τό τηλεσκόπιο καί κάνει
ἔρευνες πάνω στήν ὕλη, στά φυτά καί στά ζῶα καί λέει μετά τά συμπεράσματά της.
Ὡραῖα; Ναί, ἀλλά ὁ Θεός δέν εἶναι μέρος τῆς ὕλης! Δέν μπορεῖ νά βρεῖ τόν Θεό ἡ ἐπι-
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στήμη οὔτε μέ τό μικροσκόπιο, οὔτε μέ τό τηλεσκόπιο, οὔτε μέ κάποιο ἄλλο ὄργανο!
Γιατί ἡ φύση τοῦ Θεοῦ, ἡ οὐσία Του, εἶναι διαφορετική ἀπό τήν δική μας. Ἄρα λοιπόν
ἡ ἐπιστήμη δέν μπορεῖ ποτέ νά βρεῖ τόν Θεό μέ αὐτόν τόν τρόπο, μέ τόν ὁποῖο ἐργάζεται! Καί πῶς λοιπόν γνωρίζουμε τόν Θεό; Τόν γνωρίζουμε ἐπειδή Αὐτός θέλει καί ἀποκαλύπτεται σέ μᾶς, σέ κάποιους ἁγίους ἀνθρώπους, μέ ὁρατό μέν, ἀλλά θαυμαστό καί
ἀνερμήνευτο τρόπο! Μέ τίς θεῖες Του ἐνέργειες, ὅπως λέμε στήν Θεολογία μας. Ἄρα
λοιπόν ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Θεολογία μας γνωρίζει τόν Θεό μέ ἄλλο τρόπο καί δέν μπορεῖ
ποτέ νά μᾶς ποῦν οἱ ἐπιστήμονες, χρησιμοποιώντας κάποια ἐπιστημονική μέθοδο, ὅτι
«αὐτά πού λέτε δέν ἰσχύουν»!
Ἀφοῦ λοιπόν ἡ ἐπιστήμη καί ἡ πίστη ἔχουν διαφορετικό τρόπο πού ἐνεργοῦν καί ἀναζητοῦν τήν ἀλήθεια, δέν πρέπει νά πάρουμε τό κεφάλαιο ἐδῶ, τό ὁποῖο μᾶς μιλάει γιά
τήν δημιουργία τοῦ κόσμου γιά νά τό χρησιμοποιήσουμε ὡς βιβλίο βιολογίας ἤ φυτολογίας! Δέν γράφτηκε γι᾽ αὐτόν τόν σκοπό! Οὔτε πάλι θά πάρουμε τά ἀποτελέσματα
τῶν ἐρευνῶν γιά τά φυτά καί τά ζῶα, γιά νά ἀποδείξουμε τά δόγματα τῆς πίστεως!
Βέβαια, ἡ ἐπιστήμη καί ἡ πίστη, κάπου συναντῶνται. Ποῦ; Στό ὅτι ὁ ἐπιστήμονας, βλέποντας ὅλα τά ὄντα γύρω του καί τόν τρόπο πού λειτουργοῦν, καταλαβαίνει ὅτι αὐτά
δέν μπορεῖ νά ἔγιναν τυχαῖα. Ὅσοι εἶναι τίμιοι μέ τήν συνείδησή τους αὐτό τό καταλαβαίνουν. Καί ἀπό αὐτό τό σημεῖο καί μετά ἀρχίζει ἡ ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ, μέ τόν τρόπο
τῆς πίστεως ὅμως!
Ὅσον ἀφορᾶ δέ στό θέμα τῆς λεγομένης θεωρίας τοῦ Ἐξελίξεως, κατά τήν ὁποία ὁ
ἄνθρωπος προῆλθε ἀπό τόν πίθηκο, συμπληρώνοντας τά παραπάνω, ἔχουμε νά ποῦμε
τά ἑξῆς: α) Αὐτή ἡ θεωρία εἶναι ἀκόμη, ὅπως τό λέει καί ἡ λέξη, μία «θεωρία», δηλαδή
δέν ἔχει ἀποδειχθεῖ, ἄν ὄντως ἰσχύει, καί πολλοί διαφωνοῦν πρός αὐτήν μέ ἰσχυρά ἐπιχειρήματα. β) Ἡ θεωρία αὐτή λέει ἁπλῶς ὅτι τά σημερινά ὄντα προῆλθαν ἐξελικτικά
ἀπό παλαιότερα ὄντα, τά ὁποῖα στήν συνέχεια ἐξαφανίστηκαν. Αὐτό ὅμως, ἀκόμη καί
γι᾽ αὐτούς πού τό ἀποδέχονται, δέν ἀποδεικνύει ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός! Ἄν ἡ ἐπιστήμη
ἀνιχνεύει μία ἐξέλιξη στά ὄντα, δέν μπορεῖ νά πεῖ μέ βεβαιότητα ποῦ ὀφείλεται αὐτή ἡ
ἐξέλιξη, οὔτε νά ἐξηγήσει ἀπό ποιά πρώτη αἰτία ξεκίνησαν ὅλα! Προσπαθεῖ νά μᾶς πεῖ
ΠΩΣ ἔγιναν τά ὄντα, ἀλλά δέν ξέρει ΠΟΙΟΣ ἔκανε τά ὄντα! Ἀκριβῶς σέ αὐτό τό ἐρώτημα, στό ὁποῖο δέν μπορεῖ νά ἀπαντήσει ἡ ἐπιστήμη, ἀπαντᾶ ἡ Ἐκκλησία, μιλώντας γιά
δημιουργία τοῦ κόσμου ἀπό τόν Τριαδικό Θεό.
Ἀλλά θά συνεχίσουμε γιά τό κεφ. 1 τῆς Γενέσεως στό ἑπόμενο μάθημά μας.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΩΗΛ
(Σέ συνέχειες)
(Ἀφιερωµένο στόν Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη
Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλµωπίας κ.κ. ΙΩΗΛ)
Προτροπή γιά νηστεία καί προσευχή (1,14-20)
Kείµενο Ο´

Κείµενο Ἑβραϊκό

1, Ἁγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε θεραπείαν, συναγάγετε πρεσβυτέρους πάντας κατοικοῦντας γῆν εἰς οἶκον Θεοῦ ὑµῶν καὶ
κεκράξετε πρὸς Κύριον ἐκτενῶς·
14

οἴµοι, οἴµοι, οἴµοι εἰς ἡµέραν, ὅτι ἐγγὺς ἡ
ἡµέρα Κυρίου καὶ ὡς ταλαιπωρία ἐκ ταλαιπωρίας ἥξει.
15

Κατέναντι τῶν ὀφθαλµῶν ὑµῶν βρώµατα
ἐξωλοθρεύθη, ἐξ οἴκου Θεοῦ ὑµῶν εὐφροσύνη
καὶ χαρά.
16

Ἐσκίρτησαν δαµάλεις ἐπὶ ταῖς φάτναις
αὐτῶν, ἠφανίσθησαν θησαυροί, κατεσκάφησαν ληνοί, ὅτι ἐξηράνθη σῖτος.
17

Τί ἀποθήσοµεν ἑαυτοῖς; Ἔκλαυσαν βουκόλια βοῶν, ὅτι οὐχ ὑπῆρχε νοµὴ αὐτοῖς, καὶ
τὰ ποίµνια τῶν προβάτων ἠφανίσθησαν.
18

Πρὸς σέ, Κύριε, βοήσοµαι, ὅτι πῦρ ἀνήλωσε τὰ ὡραῖα τῆς ἐρήµου, καὶ φλὸξ ἀνῆψε
πάντα τὰ ξύλα τοῦ ἀγροῦ·

19
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1,14Ὁρίστε νηστεία,
καλέστε συνάθροιση,
συναθροῖστε τούς γέροντες,
ὅλους τούς κατοίκους τῆς χώρας
στόν οἶκο τοῦ Γιαχβέ τοῦ Θεοῦ σας
καί κράξτε πρός τόν Γιαχβέ:
15
Ἄχ! Ἡ ἡµέρα αὐτή!
Γιατί ἐγγύς εἶναι
ἡ ἡµέρα τοῦ Γιαχβέ,
ἔρχεται ὡς καταστροφή
ἀπό τόν Παντοδύναµο!
16
∆έν χάθηκε ἡ τροφή
ἀπό τά µάτια µας;
Ἀπό τόν οἶκο τοῦ Θεοῦ µας
ἡ χαρά καί ἡ εὐφροσύνη;
17
Οἱ σπόροι φθείρονται
κάτω ἀπό τούς σβόλους τους,
οἱ σιτοβολῶνες ρηµώθηκαν,
οἱ ἀποθῆκες καταστράφηκαν,
γιατί ξηράθηκαν τά σιτηρά.
18
Πῶς στενάζουν τά κτήνη,
οἱ ἀγέλες τῶν προβάτων ἀδηµονοῦν,
γιατί δέν ἔχουν τροφή.
Ναί, τά ποίµνια τῶν προβάτων
ἀφανίστηκαν.
19
Σέ Σένα, Γιαχβέ, θά κράξω,
γιατί ἡ φωτιά ἔκαψε
τίς βοσκές τῆς ἐρήµου
καί φλόγα κατέκαψε
ὅλα τά δέντρα τοῦ ἀγροῦ.

καὶ τὰ κτήνη τοῦ πεδίου ἀνέβλεψαν πρὸς
σέ, ὅτι ἐξηράνθησαν ἀφέσεις ὑδάτων καὶ πῦρ
κατέφαγε τὰ ὡραῖα τῆς ἐρήµου.
20

20

Ἀκόµα τά ζῶα τοῦ ἀγροῦ
χάσκουν σέ Σένα,
γιατί ξηραµένα εἶναι
τά ρυάκια τῶν ὑδάτων
καί φωτιά κατέφαγε
τίς βοσκές τῆς ἐρήµου.

Τά δάκρυα τῶν Ἰουδαίων στίς προηγούµενες περικοπές ἦταν δάκρυα λύπης γιά τήν συµφορά
τῆς καταστροφῆς τῶν ἀκρίδων. Στήν παρούσα ὅµως περικοπή χύνονται δάκρυα µετανοίας.
Εἶναι δάκρυα προερχόµενα ἐκ τοῦ πόνου τῶν Ἰουδαίων γιά τά ἁµαρτήµατά τους, τά ὁποῖα
ὑπῆρξαν ἡ αἰτία τῆς συµφορᾶς. Οἱ Ἰουδαῖοι ὁµολογοῦν ὅτι ἡ καταστροφή προῆλθε ἀπό τήν
παντοδύναµη χεῖρα τοῦ Θεοῦ.
Στήν περικοπή µας ἔχουµε· 1. Μία προκήρυξη γιά µία ἡµέρα γενικῆς νηστείας. Οἱ ἱερεῖς
δέν πρέπει µόνο νά θρηνήσουν οἱ ἴδιοι ἀλλά πρέπει νά καλέσουν καί τόν λαό σέ θρῆνο καί
κλαυθµό. «Ἁγιάσατε νηστείαν» (στίχ. 14). Ἡ ἔκφραση «ἁγιάσατε νηστείαν» εἶναι ὅρος, ὁ
ὁποῖος δηλώνει τήν διακήρυξη δηµοσίας ἱερᾶς νηστείας, ἡ ὁποία ἐκηρύσσετο σέ ἡµέρες συµφορῶν τοῦ ἔθνους (Ἰωνᾶ 3,5-9. Γ΄ Βασ. 20. Ἰερ. 43,9). Κατά τήν περίοδο τῆς νηστείας ὁ
λαός ἐν µετανοίᾳ προσευχόταν καί παρακαλοῦσε τόν Θεό ἐκζητῶν τό ἔλεος Αὐτοῦ. Ἡ νηστεία
συνίστατο στήν ἀποχή φαγητῶν καί ποτῶν (∆ευτ. 9,9.18. Κριτ. 20,26. Α΄ Βασ. 7,6. Ἠσ.
58,3). Ἀκόµη κατά τήν περίοδο τῆς νηστείας δέν πλησίαζαν τήν γυναῖκα τους καί ἀκόµη
παραµελοῦσαν τήν ἐπάλειψη τοῦ σώµατος µέ λάδι, ὅπως καί ἄλλες περιποιήσεις τοῦ σώµατος.
Ἀκόµη ἀπεῖχαν καί ἀπό κοσµικές ἀσχολίες (Ἠσ. 58,3. Ἰερ. 29,5 ἑξ.). Ὑπό τοῦ προφήτου
λοιπόν καλοῦνται οἱ ἱερεῖς ὡς θρησκευτικοί πατέρες νά καθορίσουν µία ἡµέρα, ἡ ὁποία νά
ἀφιερωθεῖ ὁλόκληρη στόν Θεό καί κατά τήν ὁποία νά ἐκφράσουν τήν µετάνοιά τους καί νά
παρακαλέσουν τόν Θεό νά τούς σώσει ἀπό µεγαλύτερη καταστροφή. Ἐπειδή ὅλοι οἱ Ἰουδαῖοι
ἁµάρτησαν καί γι᾿ αὐτό ὅλοι ἐπλήγησαν, πρέπει καί ὅλοι νά συνέλθουν καί ὁµολογήσουν τά
ἁµαρτήµατά τους καί ἐπικαλεσθοῦν τά ἐλέη τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἡµέρα αὐτή θά εἶναι καί ἡµέρα
νηστείας. Ὁ βασιλεύς τῆς Νινευῆ ἀπό τό κήρυγµα τοῦ προφήτου Ἰωνᾶ ἐκήρυξε µετάνοια
στόν λαό του µέ τήν ἐντολή ἄνθρωποι καί κτήνη νά µή φάγουν καί νά µή πιοῦν τίποτε (Ἰωνᾶς
3,7). Τέτοια, παντελῆ νηστεία, ζητεῖ καί ὁ προφήτης µας ἐδῶ, ὅπως προείπαµε δηλώνει ὁ
ὅρος «ἁγιάσατε νηστείαν». ∆ιά τῆς ὁλοτελοῦς νηστείας εἶναι σάν νά ὁµολογοῦν οἱ Ἰουδαῖοι
ὅτι εἶναι ἀνάξιοι νά γεύονται τῶν ἀγαθῶν τοῦ Θεοῦ, γιατί ἁµάρτησαν.
Ἡ συγκέντρωση κατά τήν πένθιµη ἐκείνη ἱερά ἡµέρα, τήν ὁποία προτείνει ὁ προφήτης θά
εἶναι µία ἱεροπρεπής σύναξη. «Κηρύξατε ἐπίσηµον σύναξιν» (Ἑβραϊκόν· οἱ Ο΄ λέγουν «κηρύξατε θεραπείαν». Θεραπεύω σηµαίνει λατρεύω). Θά συγκεντρωθοῦν ὅλοι. «Συναγάγετε
πρεσβυτέρους πάντας κατοικοῦντας γῆν» (στίχ. 14). Θά συγκεντρωθοῦν οἱ µεγάλοι καί οἱ
µικροί, οἱ ἐπίσηµοι καί ὁ ἁπλός λαός γιά νά κάµψουν οὕτως εἰπεῖν τόν Κύριον µέ τήν ὁµαδική
τους ἐπίκληση καί ἀκόµη γιά νά ἐνδυναµωθεῖ καί ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο στήν πίστη καί θερµανθεῖ τό θρησκευτικό συναίσθηµα ὅλων. Ὅλοι ἁµάρτησαν, ὅλοι ἐπλήγησαν καί ὅλοι θά συµµετάσχουν στήν συγκέντρωση τῆς µετανοίας.
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Ἡ συγκέντρωση θά γίνει στόν οἶκο τοῦ Θεοῦ· «Συναγάγετε... εἰς οἶκον Θεοῦ ὑµῶν». Ἐκεῖ
ἦταν ὁ τόπος προσευχῆς καί ἐκεῖ εἶχαν τήν ἐλπίδα νά συναντήσουν τόν Θεό, διότι ὁ ναός ἦταν
ὁ τόπος τόν ὁποῖο ἐξέλεξε ὁ Κύριος νά κατοικεῖ. Ἴσως στήν παρούσα περίσταση τῆς συµφορᾶς
τους οἱ Ἰουδαῖοι ἔπρεπε νά συγκεντρωθοῦν στόν οἶκο τοῦ Κυρίου, διότι θά εἶχαν ἐλπίδα νά τύχουν τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, στηριζόµενοι στήν ἑξῆς προσευχή τοῦ Σολοµῶντος· «Κύριε Θεέ
τοῦ Ἰσραήλ... πεῖνα ἐάν γίνει στήν γῆ, θανατικό ἐάν γίνει, ἀνεµοφθορία, ἐρυσίβη, ἀκρίδα,
βροῦχος ἐάν γίνει... τότε σύ ἐπάκουσον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, τοῦ τόπου τῆς κατοικήσεώς σου καί
συγχώρησον» (Γ΄ Βασ. 8,37-39).
Οἱ Ἰουδαῖοι πρέπει νά ἁγιάσουν αὐτήν τήν ἡµέρα. Νά τήν τιµήσουν µέ ἰδική ἀφιέρωση
στόν Θεό καί αὐτό θά ἀποβεῖ στόν ἁγιασµό τους. ∆έν ὠφελεῖ ὅµως σέ τίποτε ἡ νηστεία, δέν
ἔχει τήν ἀξία της, ἄν δέν συνοδεύεται καί ἀπό ἄλλες ἀρετές. Τότε µόνο συντελεῖ στόν ἁγιασµό
µας. Ὁ Θεός παρουσιάζεται ἀλλοῦ νά ἀπορρίπτει µακρά νηστεία τῶν Ἰουδαίων, διότι δέν ἦταν
εὐάρεστη σ᾿ Αὐτόν: «Λάλησον πρός πάντα τόν λαόν τῆς γῆς καί πρός τούς ἱερεῖς λέγων· Ὅτε
ἐνηστεύσατε καί ἐπενθεῖτε ἐν τῷ πέµπτῳ καί ἐν τῷ ἑβδόµῳ µηνί τά ἑβδοµήκοντα ἐκεῖνα ἔτη,
ἐνηστεύσατε πράγµατι εἰς ἐµέ; ∆ι᾿ ἐµέ» (Ζαχ. 7,6).
Κατά τήν ἡµέρα τῆς νηστείας οἱ Ἰουδαῖοι πρέπει νά «κράξουν» πρός τόν Θεό ἐκτενῶς.
∆έν λέγει ἁπλῶς ὁ προφήτης νά προσευχηθοῦν οἱ Ἰουδαῖοι, ἀλλά νά κράξουν πρός ἐκδήλωση
τοῦ πόνου τους καί τῆς θερµῆς τους προσευχῆς. Συνήθως οἱ προσευχόµενοι καί νηστεύοντες
ἔσχιζαν τά ἐνδύµατά τους (Ἰησ. Ν. 7,6· Ἠσ. 32,11), ἔτυπταν τό σῶµα τους, ἔκειραν τήν
κόµη τους (Ἡσ. 15,2. 22,12), ἔρριπταν τέφρα στό κεφάλι τους (Ἰησ. Ν. 7,6) καί ἔπιπταν
στό ἔδαφος (Ἡσ. 29,4. Ἱερ. 3,25).
2. Στήν περικοπή µας ἀκόµη γίνεται ὑπαινιγµός γιά µερικούς λόγους γιά τούς ὁποίους οἱ
Ἰουδαῖοι πρέπει νά κράξουν πρός τόν Θεό κατά τήν ἡµέρα τῆς νηστείας.
α) Ὁ Θεός διά τῆς συµβάσης συµφορᾶς ἄρχισε νά ἐκδηλώνει τήν ὀργή Του σ᾿ αὐτούς.
Ἀναµένονται καί µεγαλύτερα κακά. Εἶναι καιρός λοιπόν νά κράξουν πρός τόν Θεό, νά τόν
ἱκετεύσουν γιά ἔλεος, διότι «ἐγγύς ἡ ἡµέρα Κυρίου καί ὡς ταλαιπωρία ἐκ ταλαιπωρίας ἥκει»
(στίχ. 15). Ἔφθασε ἡ µεγάλη καί φοβερή ἡµέρα τοῦ Κυρίου. Ἴσως ὁ προφήτης νά ἐννοεῖ
ὅτι ἡ παροῦσα συµφορά θά ἔχει φοβερότερη συνέχεια ἤ ὅτι θά ξεσπάσει µία µεγαλύτερη
κρίση τοῦ Θεοῦ, τῆς ὁποίας ἡ παρούσα εἶναι ἕνα ἁπλό προµήνυµα καί µία µικρή εἰκόνα. Ὡς
ὀρθή φαίνεται ἡ δεύτερη ἑρµηνεία. Ἡ ἔκφραση «ἡµέρα Κυρίου» ἀπαντᾶ συχνά στούς
προφῆτες (Ἠσ. 2,12. 13,9. Ἰεζ. 7,7.10-12. Ἀµώς 5,18. Σοφ. 1,7) καί ἔχει ἐσχατολογική
ἔννοια. Εἶναι ἡ ἡµέρα τῆς γενικῆς κρίσεως, κατά τήν ὁποία θά ἐπέλθει ἡ ὁλοκληρωτική καί
τελειωτική τιµωρία ἐπί ὅλων τῶν ἀσεβῶν. Ἔχοντες λοιπόν ὑπ᾿ ὄψιν τήν παρούσα κρίση
τοῦ Θεοῦ διά τῆς ἐπιδροµῆς τῶν ἀκρίδων κατά τῆς χώρας τους ἄς ἐννοήσουν πόσο φοβερή
θά εἶναι ἡ ἡµέρα τῆς πλήρους ὀργῆς τοῦ Θεοῦ καί ἄς κράξουν· «Οἴµοι, οἴµοι εἰς ἡµέραν».
Πρέπει νά θρηνήσουν, νά κράξουν στόν Θεό περί τῆς ἡµέρας αὐτῆς (1) διότι ἡ ἡµέρα αὐτή
εἶναι πλησίον· «Ἐγγύς ἡ ἡµέρα Κυρίου». ∆έν εἶναι καιρός λοιπόν γιά ἀνάπαυση. Εἶναι καιρός
γιά νηστεία, γιά προσευχή καί κραυγή. Ὀλίγος χρόνος ἀποµένει γιά µετάνοια καί ἐπιστροφή.
Ἀκόµη πρέπει νά κράξουν πρός τόν Θεό διότι (2) ἡ ἡµέρα Κυρίου εἶναι ἡµέρα φοβερή. Κανείς
δέν πρόκειται νά διαφύγει ἀπό αὐτήν ἤ νά ἀντέξει σ᾿ αὐτήν. «Ταλαιπωρία ἐκ ταλαιπωρίας
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ἥξει». Τά κύµατα τῶν συµφορῶν θά εἶναι ἀλλεπάλληλα. Ἡ µία ταλαιπωρία θά φέρει τήν
ἄλλη. Ὡραία λέγει ὁ Ἱερεµίας· «Ταλαιπωρία συντριµµόν ἐπικαλεῖται» (4,20). Τό Ἑβραϊκό
κείµενο τήν φράση τοῦ ἑρµηνευοµένου στίχου τῆς περικοπῆς µας ἔχει «θά ἔλθει ὡς ὄλεθρος
ἀπό τόν παντοδύναµο». Καί ὁ Ἡσαΐας εἶχε πεῖ· «Ὀλολύζετε, ἐγγύς γάρ ἡµέρα Κυρίου καί
συντριβή παρά Κυρίου ἥξει» (13,6). Αὐτή ἡ ἡµέρα δέν εἶναι ἡµέρα διορθώσεως, ἀλλά τιµωρίας. Ἡ δέ τιµωρία δέν ἔρχεται ἀπό ἕνα ἀδύναµο πλάσµα, ἀλλά ἀπό τόν Παντοδύναµο. Στόν
Παντοδύναµο δέν µποροῦµε νά ἀντισταθοῦµε, ἀλλά πρέπει µέ συντριβή καί µετάνοια νά ὑποταχθοῦµε καί νά «κράξουµε» µέ νηστεία καί κλαυθµό, ἐκζητοῦντες τό ἔλεος καί τήν συγγνώµη. Ὁ Θεός εἶχε πεῖ διά τοῦ Ἡσαΐου τόν παρήγορο αὐτό λόγο· Καθείς «ἄς πιασθεῖ ἀπό
τήν δύναµή µου γιά νά κάνει εἰρήνη µετ᾿ ἐµοῦ» (27,5).
β) Οἱ Ἰουδαῖοι πρέπει νά κράξουν στόν Θεό γιά ἔλεος δεύτερον, διότι ἤδη µέ τήν πληγή
τῶν ἀκρίδων εἶδαν τά σηµεῖα τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ. Εἶναι καιρός νά νηστεύσουν καί νά προσευχηθοῦν θερµᾶ διότι οἱ στερήσεις ἀπό τήν καταστροφή ὑπῆρξαν πολλές. (1) Ἄς κοιτάξουν
οἱ Ἰουδαῖοι τούς οἴκους τους καί θά δοῦν τίς στερήσεις τους. Ὅσοι εἶχαν γεµάτα τά τραπέζια
τους ἀπό τροφές τώρα στεροῦνται· «Κατέναντι τῶν ὀφθαλµῶν ὑµῶν βρώµατα ἐξωλοθρεύθη»
(στίχ. 16). Χάθηκαν οἱ τροφές ἀπό τά µάτια τῶν ἀνθρώπων. Ἐάν ὅταν τό χέρι τοῦ Θεοῦ
ὑψώθηκε οἱ ἄνθρωποι δέν τό ἀντιλήφθηκαν, θά τό ἀντιληφθοῦν ὅταν πέσει τό χέρι Του. ∆έν
ἐξαφανίστηκε ἡ τροφή γιά πολύ χρόνο µπροστά ἀπό τά µάτια µας; Ἄς κοπιάσουµε λοιπόν
ἐµεῖς γιά τήν πνευµατική τροφή, ἡ ὁποία δέν εἶναι πρό τῶν ὀφθαλµῶν µας καί ἡ ὁποία δέν
δύναται νά ἀποκοπεῖ. (2) Ἄς κοιτάξουν ἔπειτα οἱ Ἰουδαῖοι στόν οἶκο τοῦ Θεοῦ καί θά δοῦν
καί ἐκεῖ τά ἀποτελέσµατα ἀπό τήν συµβάσα πληγή τῆς ἀκρίδος. «Ἐξωλοθρεύθη ἐξ οἴκου
Θεοῦ ἡµῶν εὐφροσύνη καί χαρά» (στίχ. 16). Ἡ χαρά λόγω τῶν εὐφροσύνων ἑορτῶν ἐξαφανίστηκε ἀπό τόν ναό.
γ) Ὁ προφήτης ἐπανέρχεται πάλι σέ µία λεπτοµερῆ περιγραφή τῆς συµφορᾶς, γιά νά κάνει
τούς Ἰουδαίους νά θρηνήσουν γι᾿ αὐτήν καί νά κράξουν πρός τόν Θεό. Σιτηρά καί ζῶα εἶναι
τά κυρίως ὠφέλιµα προϊόντα τῶν γεωργῶν. Καί τά δύο ὅµως αὐτά τά στερήθηκαν τώρα µέ
τήν καταστροφή. (1) Ἡ κάµπια κατέφαγε τόν σῖτο. Οἱ ἀποθῆκες, οἱ ὁποῖες πρῶτον γέµισαν
µέ σῖτο τώρα εἶναι κενές, διότι ὁ σῖτος ξεράθηκε (στίχ. 17) ἀπό τήν ἐπιδροµή τῶν ἀκρίδων ἤ
ἀπό τήν ἔλλειψη ὕδατος. Ἔγιναν καί τά σιτηρά ὅπως οἱ ἄνθρωποι! (2) Τά ζῶα πάλι ἀπέθαναν
ἕνεκα τῆς ἐλλείψεως χόρτου (στίχ. 18). «Πῶς στενάζουν τά κτήνη»! Ὁ προφήτης γιά νά
παρακινήσει τόν λαό σέ µετάνοια µνηµονεύει καί τόν στεναγµό (στίχ. 17) τῶν κτηνῶν, ὁ
ὁποῖος θά ἀκουόταν πολύ συχνά στά αὐτιά τῶν Ἰουδαίων καί µάλιστα θά εἶχε γίνει ὀχληρός.
«Οἱ ἀγέλες τῶν βοῶν», τά µεγάλα ζῶα «ἀδηµονοῦν». ∆έν ὑπάρχει τροφή γι᾿ αὐτά. «Ἔκλαυσαν βουκόλια βοῶν ὅτι οὐχ᾿ ὑπῆρχε νοµή αὐτοῖς», µεταφράζουν οἱ Ο΄. Ὄχι µόνον τά βόδια,
τά µεγάλα ζῶα, ἀλλά καί τά πρόβατα, τά µικρότερα ζῶα, τά ὁποῖα µποροῦσε κανείς νά ἱκανοποιήσει µέ λίγο χόρτο, «ἠφανίσθησαν», πέθαναν (στίχ. 18).
3. Ἀκόµη στήν περικοπή µας ἔχουµε δύο λόγους διά τῶν ὁποίων ὁ λαός πρέπει νά πεισθεῖ,
νά προσευχηθεῖ, νά κράξει πρός τόν Θεό.
α) Τό παράδειγµα τοῦ ἰδίου τοῦ προφήτου· «Πρός σέ, Κύριε, βοήσοµαι» (στίχ. 19). Κι ἄν
οἱ ἄλλοι δέν κράξουν πρός τόν Κύριο, ὁ προφήτης θά κράξει. Ἄς διδαχθοῦµε ὅτι οἱ διάκονοι
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τοῦ Κυρίου, ἱερεῖς καί κήρυκες τοῦ λόγου Του, πρέπει πρῶτον αὐτοί νά ἐφαρµόζουν ὅ,τι συνιστοῦν στόν λαό. «Ἐάν αὐτοί δέν µποροῦν νά κάνουν τούς ἄλλους νά κράξουν στόν Θεό, ἐν
τούτοις αὐτοί πρέπει νά κάνουν τούς ἑαυτούς τους νά ἐφαρµόσουν πολύ αὐτό. Στόν καιρό τῶν
ταλαιπωριῶν πρέπει ὄχι µόνο νά προσευχόµαστε ἀλλά νά κράζουµε, πρέπει νά εἴµαστε θερµοί
καί ἐνοχλητικοί προσευχόµενοι. Καί πρός τόν Θεό, ἀπό τόν ὁποῖο καί ἡ καταστροφή προέρχεται πρέπει οἱ κραυγές µας πάντοτε νά κατευθύνονται» (Henry).
Ἐκεῖνο τό ὁποῖο κάνει τόν προφήτη νά κράξει δέν εἶναι κάποια προσωπική του θλίψη, ἀλλά
ἡ πλήξασα τό ἔθνος συµφορά. Θρηνεῖ καί κράζει στόν Κύριο διότι «πῦρ ἀνήλωσε τά ὡραῖα
τῆς ἐρήµου καί φλόξ ἐξῆψε πάντα τά ξύλα τοῦ ἀγροῦ» (στίχ. 19). Ὑπό τό πῦρ ἐννοεῖται ὁ
ἥλιος. Ἡ µετά κραυγῆς προσευχή τοῦ προφήτου πρός τόν παντοδύναµο Θεό θά καταπαύσει
τό πῦρ, θά ἐξευµενίσει τόν Θεό νά σταµατήσει τήν διά τοῦ καυστικοῦ ἡλίου καταστροφή. Καί
στό Ἀριθµ. 11,2 βλέπουµε ὅτι ὁ Μωυσῆς προσευχήθηκε πρός τόν Κύριο καί «ἐκόπασε πῦρ»
καί ὁ Ἀµώς τό ἴδιο ἔπραξε (7,4-5).
β) Τό παράδειγµα τῶν ζώων. Προηγουµένως ὁ Ἰωήλ εἶπε ὅτι τά ζῶα βοοῦν γιά τροφή,
ἀλλά ἐδῶ λέγεται ὅτι ὑψώνουν τά µάτια τους στόν Κύριο, οἰονεί προσευχόµενα σ᾿ Αὐτόν·
«Καί τά κτήνη τοῦ πεδίου ἀνέβλεψαν πρός Σέ» (στίχ. 20). Τά ζῶα τοῦ ἀγροῦ ταλαιπωρηµένα
ἀπό τήν πείνα καί τήν δίψα µέ ἀνοικτό τό στόµα προσβλέπουν πρός τόν Θεό τόν χορηγό τῆς
βροχῆς, ἀπό τήν ὁποία προέρχεται ἡ βλάστηση τῆς γῆς. Τά ζῶα ὡς πλάσµατα καί αὐτά τοῦ
Θεοῦ ἔχουν ἕνα ἔνστικτο ἐξαρτήσεως ἐξ αὐτοῦ. Παρουσιάζονται λοιπόν ἐδῶ ἀπό τόν προφήτη
µας ὅτι καί αὐτά προσεύχονται ἐπικαλούµενα τό ἔλεός Του. Ἡ κραυγή τῶν ζώων γιά τροφή
καί ἡ ὕψωση τῶν ὀφθαλµῶν τους πρός τά πάνω ἐκλαµβάνεται ἀπό τόν προφήτη ὡς προσευχή.
Καί ἐάν αὐτό λέγεται γιά τά µεγάλα ζῶα πολύ περισσότερο µπορεῖ νά λεχθεῖ γιά τά µικρά
ζῶα, τά µικρά τοῦ λέοντος καί τούς νεοσσούς τοῦ κόρακα (βλ. Ἰώβ 38,41. Ψαλµ. 103,21).
Ἡ κραυγή τῶν ζώων προέρχεται πρῶτον ἀπό ἔλλειψη ὕδατος· «Ἐξηράνθησαν ἀφέσεις
ὑδάτων» (στίχ. 20). Οἱ πηγές τῶν ὑδάτων στείρευσαν ἀπό τήν µεγάλη ζέστη. Ἀκόµη τά
ζῶα κράζουν λόγω ἐλλείψεως χόρτου, γιατί «πῦρ κατέφαγε τά ὡραῖα τῆς ἐρήµου». Ὁ ἥλιος
κατέφαγε τούς πράσινους ἐρηµικούς τόπους. «Καί σέ τί εἶναι καλύτεροι ἀπό τά κτήνη ἐκεῖνοι,
οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε κράζουν στόν Θεό παρά γιά ἄρτο καί οἶνο καί δέν παραπονοῦνται γιά τίποτε
ἄλλο παρά γιά τήν ἔλλειψη τῶν σωµατικῶν εὐχαριστήσεων; Ἐν τούτοις καί αὐτές οἱ κραυγές
τους πρός τόν Θεό γι᾿ αὐτές τίς περιπτώσεις ντροπιάζουν τήν ἀνοησία ἐκείνων πού δέν κράζουν
στόν Θεό σέ καµµία περίπτωση» (Henry).
Ὁλόκληρο τό Α΄ κεφάλαιο, τό ὁποῖο ἔκλεισε µέ τήν περικοπή αὐτή περιγράφει τήν πρώτη
ἐπιδροµή τῆς ἀκρίδας κατά τῆς ἰουδαϊκῆς γῆς. Κατά πρῶτον στό κεφάλαιο αὐτό περιγράφεται
ἡ καταστρεπτική ἐνέργεια τῶν ἀκρίδων καί ἔπειτα δίδεται ἀπό τόν προφήτη µία προτροπή
γιά µετάνοια. Ὁ προφήτης περιγράφει πραγµατική ἐπιδροµή ἀκρίδων συνοδευόµενη ἀπό τόν
λίβα, τόν γνωστό καυστικό ἄνεµο, ὁ ὁποῖος καί συµπληρώνει τό καταστρεπτικό ἔργο τῆς
ἀκρίδας. Στό κεφάλαιο παρέχεται µία φρικτή εἰκόνα καταστροφῆς καί παρουσιάζεται συµπάσχουσα ὅλη ἡ ἔµψυχος φύση, ἄνθρωποι καί ζῶα.
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Χαιρετισμός τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος κ. Ἱερεμίου
πρός Εὐσεβεῖς Κυρίες Χριστιανικοῦ Κύκλου Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς
ἀπό τήν Ἱεραποστολική Ἀδελφότητα «ΣΩΤΗΡ»
Σεβαστές και ἀγαπητές
πνευματικές μητέρες καί αδελφές,
Χριστός Ἀνέστη!
1. Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ, πού καταδεχθήκατε να ἐπισκεφθεῖτε την ταπεινή μας
Μητρόπολη, τό ἕνα τμῆμα αὐτῆς, τήν ἱστορική Γορτυνία. Ἡ Γορτυνία εἶναι γραμμένη
στήν ἱστορία ὄχι ἁπλῶς μέ χρυσᾶ γράμματα, ἀλλά μέ αἷμα! Χύθηκε πολύ αἷμα ἐδῶ γιά
νά γίνει ἐλεύθερη ἡ πατρίδα μας. Ἐδῶ, στό Ἁγιονέρι Ἡραίας Γορτυνίας, στίς 23 Μαρτίου τοῦ 1821, κηρύχθηκε ἡ ἐπανάσταση καί τήν 25ην Μαρτίου ὁ ἀπό τήν Δημητσάνα
μεγάλος Ἱεράρχης Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός τήν ἐκήρυξε ἐπίσημα στήν Ἁγία
Λαύρα. Τήν ἱστορία δέν πρέπει νά τήν λησμονοῦμε, γιατί ἀλλοίμονο στά ἔθνη, καί στά
νέα τά παιδιά ἰδιαίτερα, ὅταν λησμονοῦν την ἱστορία.
2. Τό ἤθελα και ἐγώ, Μητέρες και ἀδελφές, πολύ τό ἤθελα καί τό περίμενα νά εἶμαι
ἀνάμεσά Σας σήμερα τελῶν τήν Θεία Λειτουργία και συμπροσευχόμενος μαζί σας.
Ἤθελα νά δῶ τά «θεοφιλῆ» πρόσωπά σας. Εἶπα «θεοφιλῆ» τά πρόσωπά σας, γιατί,
πραγματικά, τά πρόσωπα τῶν χριστιανῶν ἔτσι εἶναι, ἐπειδή εἶναι βαπτισμένα καί μυρωμένα, σφραγισμένα μέ τήν σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ, τόν Τίμιο Σταυρό καί μυρωμένα
μέ τό Ἅγιο Μύρο τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτό μᾶς ἔδωσε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γι’ αὐτό και ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφοντας πρός Θεσσαλονικεῖς λέγει σ᾽ αὐτούς
ὅτι φροντίζει πολύ – «ἐσπούδασα» λέγει – νά δῶ τά πρόσωπά σας, δηλαδή να σᾶς ἐπισκεφθῶ. Τό ἤθελα λοιπόν πολύ νά εἶμαι καί ἐγώ σήμερα ἀνάμεσά σας, ἀλλά μιά ἀσθένειά μου, ἡ ὁποία μέ ἐπιβαρύνει σχεδόν ἐπί δίμηνο, μέ εἰσήγαγε ἐκτάκτως σέ
πνευμονολογική κλινική γιά θεραπεία. Μή δυνάμενος λοιπόν νά ἔλθω, παρεκάλεσα
τόν ἅγιο Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως νά μέ ἀναπληρώσει λειτουργῶν ἀντί
ἐμοῦ, μέ τόν Ἀρχιδιάκονο τῆς Μητροπόλεως π. Αὐγουστῖνο, τούς ὁποίους εὐχαριστῶ
πολύ, γιατί παραθεώρησαν τά δικά τους προγραμματισμένα ἄλλα καθήκοντα γιά νά
ἀναπληρώσουν τήν δική μου ἀπουσία.
3. Σεῖς, εὐσεβεῖς Κυρίες, ὅπως ἔχω πληροφορηθεῖ, ἀποτελεῖτε μιά πνευματική
ὁμάδα, ἄς τήν πῶ ἔτσι, ἕνα «ΚΥΚΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ», ὅπως τό λέγετε. Προσέχετε, γιατί ἡ ὀνομασία τῆς ὁμάδας σας, ὡς κύκλου μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἔχει
βαθιά διδάγματα. Ἀκοῦστε: Ξέρουμε ἀπό τήν σχολική μας παιδεία ὅτι «κύκλο» ὀνομάζουμε τό γεωμετρικό ἐκεῖνο σχῆμα, τοῦ ὁποίου τά σημεῖα ἀπέχουν ἐξίσου ἀπό τό
κέντρο. Ἔτσι νά θεωρεῖτε λοιπόν τήν πνευματική σας ὁμάδα. Ὡς κέντρο θά ἔχετε
τόν Χριστό, Ναί! Αὐτός πρέπει νά εἶναι τό κέντρο τῆς ζωῆς μας. Καί ὅλες οἱ ἄλλες,
καί αὐτή ἡ κυκλάρχης ἀκόμη, θά νιώθετε ὡς ἀδελφές. Ἀλλά, ἡ ὀνομασία τῆς ὁμάδας
σας, ὡς «Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς», καθορίζει ὄχι μόνο τήν σχέση σας μέ τόν
Χριστό, πού πρέπει νά τόν ἔχετε κέντρο σας, καί τήν μεταξύ σας σχέση ὡς αδελφές,
γιατί ἔχετε τήν ἴδια σχέση καί κοινωνία μέ Αὐτόν, ἀλλά –λέγω – , ἡ ὀνομασία τοῦ κύκλου σας καθορίζει καί τό θέμα τῶν μαθημάτων σας. Tό δέ θέμα τῶν μαθημάτων τῶν
«Κύκλων» σας εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή. Αὐτό δηλώνει ἡ ὀνομασία «Κύκλος μελέτης Ἁγίας
Γραφῆς». Δέν ὑπάρχει θελκτικότερο καί ὑψηλοτέρο κείμενο, Κυρίες, ἀπό τήν Ἁγία
Γραφή. Καί ξέρετε γιατί; Γιατί τό βιβλίο αὐτό εἶναι θεόπνευστο! Ἄνθρωποι τό ἔγραψαν
μέ τήν γλώσσα καί τήν ἔκφραση καί τά ἤθη τῆς ἐποχῆς τους, ἀλλά ἄνθρωποι ἁγιασμένοι, πού εἶχαν τήν φώτιση τοῦ Θεοῦ. Καί τά γραφόμενά τους ἔδιναν θεῖα μηνύματα, τά ὁποῖα ἦταν καί εἶναι φάρμακα τῆς ἀρρωστημένης ἀπό τά πάθη καρδιᾶς μας
καί τῆς ἀρρωστημένης κοινωνίας μας. Δυστυχῶς ὅμως οἱ σημερινοί μας χριστιανοί
δέν μελετοῦν τήν Ἁγία Γραφή. Ἀρέσκονται σέ ἄλλα ἀναγνώσματα, ἀλλά ὄχι τήν Ἁγία
Γραφή. Ἔστι, πολλοί ἀπό τούς χριστινανούς μας, δέν ξέρουν τίποτα ἀπό τά ὑψηλά
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νοήματα τοῦ προφήτη Ἡσαΐα, οὔτε συνέκλαυσαν μέ τίς γοερές κραυγές τοῦ προφήτη
Ἱερεμία γιά τό κακό τῆς κοινωνίας, οὔτε θαύμασαν τήν θεολογία τῆς πρός Ρωμαίους
ἐπιστολῆς, πού τήν εἶπαν τό «Εὐαγγέλιο τοῦ Παύλου».
Γι᾽ αύτό ἡ παρουσία τῶν «Κύκλων Μελέτης Αγίας Γραφῆς» τά τελευταῖα χρόνια
στήν πατρίδα μας εἶναι ἕνα πολύ παρήγορο φαινόμενο καί ἐμεῖς χαιρόμεθα γιατί βλέπουμε τούς ὡραίους καρπούς του. Ἐπειδή, λοιπόν, σεβάσμιες πνευματικές μητέρες
καί ἀδελφές, ἀποτελεῖτε μέλη Κύκλου Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, θέλω νά σᾶς πῶ μέ
λίγα λόγια, ἁπλᾶ λόγια, ὅπως τά λέγω ἐδῶ στά χωριά μας, τό κύριο περιεχόμενο τῆς
Ἁγίας Γραφῆς: Ἡ Ἁγία Γραφή λοιπόν μᾶς λέγει ὅτι ὁ Θεός δημιούργησε τόν ἄνθρωπο
γιά τόν οὐρανό, γιά νά μετέχει στήν δόξα Του. Ἀλλά ὁ ἄνθρωπος δέν τίμησε τήν θεϊκή
του αὐτή τιμή καί δόξα, γιά τήν ὁποία τόν ἔπλασε ὁ Θεός, ἀλλά ἁμάρτησε. «Πτώση»
τό λέμε αὐτό. Ἀλλά ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δέν ἄφησε τόν ἄνθρωπο στήν πεσμένη του
ἐλεεινή κατάσταση καί ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ – ἄκου, ἄκου ἀγάπη καί συγκατάβαση Θεοῦ! –
ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος, σαρκώθηκε παρθενικά σέ μιά Γυναίκα, τήν Ὁποίαν
ἑτοίμαζαν νά γεννηθεῖ ὅλοι οἱ προηγούμενοι αἰῶνες. Καί ὅταν αὐτό τό θεῖο Κοράσιο
γεννήθηκε, τότε σαρκώθηκε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ἦρθε ἀνάμεσά μας, ἐδῶ στήν ἁμαρτωλή γῆ μας. Ἦρθε στήν μιζέρια μας καί στήν φτώχεια μας. Δίδαξε τήν τέλεια γιά
τόν Θεό διδασκαλία καί ἔδειξε στούς ἀνθρώπους τόν σωστό δρόμο, πού ὁδηγεῖ στόν
Θεό. Πρόσφερε στόν οὐράνιο Πατέρα Του τήν τέλεια Θυσία γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας, δηλαδή πρόσφερε τόν Ἴδιο Του τόν Ἑαυτό! Θανατώθηκε καί ἐνταφιάστηκε,
ἀλλά, σάν Θεός πού ἦταν, δέν ἦταν δυνατόν νά μείνει στόν τάφο, ἀλλά ἀναστήθηκε
ἀπό τόν τάφο. Ἀκοῦστε ὅμως καί τό ἄλλο, γιατί πρόκειται γιά τήν μεγάλη ἑορτή πρός
τήν ὁποία πηγαίνουμε καί ἡ ὁποία κρύβει μιά μεγάλη - μεγάλη ἀλήθεια: Ὁ Χριστός
μας, Κυρίες, σαράντα ἡμέρες μετά τήν Ἀνάστασή Του, πῆγε ἐκεῖ πού ἦταν καί πρῶτα,
δηλαδή πῆγε στούς οὐρανούς. Ἀνάληψη λέγεται ἡ ἑορτή αὐτή.
Ἀλλά, ἀκοῦστε: Ὁ Χριστός πού κατέβηκε ἀπό τούς οὐρανούς εἶναι κάπως διαφορετικός – ἄς τό πῶ ἔτσι – ἀπό τόν Χριστό πού ἀνέβηκε στούς οὐρανούς μέ τήν ἀνάληψή Του. Γιατί, ἐνῶ ἀπό τούς οὐρανούς κατέβηκε μόνο μέ τήν θεϊκή φύση Του, τώρα
πού ἀνεβαίνει στούς οὐρανούς ἔχει ἑνωμένη μέ τήν θεϊκή φύση Του καί τήν ἀνθρώπινη φύση μας. Γιατί λέγει ἡ ὀρθόδοξη θεολογία μας, ὅτι ἅπαξ ὁ Χριστός προσέλαβε
τήν ἀνθρώπινη φύση μας, δέν τήν χωρίστηκε πιά ποτέ, ἀλλά τήν ἔχει πάντοτε ἑνωμένη μαζί Του.
Τό μήνυμα λοιπόν τῆς μεγάλης ἑορτῆς πρός τήν ὁποία τώρα μᾶς πηγαίνει ἡ Ἐκκλησία μας, τῆς ἑορτῆς τῆς Αναλήψεως, εἶναι ὅτι ἡ φύση μας εἶναι στόν οὐρανό! Τήν
πῆγε ὁ Χριστός δῶρο στόν οὐράνιο Πατέρα Του!
Ἀλλά τό δέχτηκε ὁ Θεός Πατέρας τό δῶρο αὐτό; Ὄχι μόνο τό δέχθηκε, λέγει ὁ
ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀλλά τό ἔβαλε καί στά δεξιά Του! Τῆς εἶπε, «Κάθου
ἐκ δεξιῶν μου»! Κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, τόν μέγα ἑρμηνευτή τῶν
ἱερῶν Γραφῶν, τόν λόγο αὐτό «Κάθου ἐκ δεξιῶν μου», δέν τόν εἶπε ὁ Θεός Πατέρας
στόν Υἱό Του, ὁ Ὁποῖος ποτέ δέν ἔπαυσε νά εἶναι ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός, ἀλλά τό εἶπε
πρός τήν πεπτωκυῖα ἀνθρωπίνη φύση μας! Ἔστι τώρα ὁ ἄνθρωπος, εὐσεβέστατες Κυρίες, μέ τήν σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί μέ τό ὅλο οἰκονομικό Του σχέδιο πού
ἔκανε γιά μᾶς, ὅπως μᾶς τό λέγει ἡ Ἁγία Γραφή, ἔφθασε μέχρι τόν οὐρανό, εἶναι στήν
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ἀπολαμβάνει τήν θεία δόξα, γιά τήν ὁποία εἶναι πλασμένος.
4. Ὅπως πάλι πληροφορήθηκα γιά σᾶς, τό «πνευματικό νερό» πού πίνετε στήν
Ἀθήνα εἶναι τοῦ Χριστοῦ βέβαια τό Νερό, ὁ Ὁποῖος εἶπε, ὅπως ἀκούσαμε στό Εὐαγγέλιο τῆς Σαμαρείτιδος, «Ἐγώ εἰμί τό ὕδωρ τό ζῶν»! Ἀλλά τό ζῶν αὐτό ὕδωρ τό πίνετε
ἀπό τήν πηγή τῆς ἀδελφότητος «ΣΩΤΗΡ». Ἐάν ἔτσι ἔχει ἡ ἀλήθεια καί ἔτσι ἔχει, τότε
Σεῖς πρέπει νά ἀγαπᾶτε ἰδιαίτερα τήν Γορτυνία, γιατί ὁ ἱδρυτής τῆς ἀδελφότητος
Σωτήρ, ὁ π. Εὐσέβιος Ματθιόπουλος, καταγόταν ἀπό τήν Γορτυνία, ἀπό τήν Μελισσόπετρα, λίγο πιό κάτω ἀπό ἐδῶ, ἀπό τήν Ἱερά Μονή Κερνίτσης.
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Νά ἀγαπᾶτε ἰδιαίτερα τήν Γορτυνία, ξαναλέγω, διότι, καί ὁ μεγάλος ἐκεῖνος θεολόγος, ὄχι μόνο τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί τῆς καθόλου οἰκουμενικῆς
ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας θεολόγος, ὁ πατριάρχης τῶν ἱερῶν θεολογικῶν Γραμμάτων,
ὁ πεφημισμένος Παναγιώτης Τρεμπέλας, κατάγεται πάλι ἀπό τήν Γορτυνία. Ἀπό τήν
Στεμνίτσα λίγο πιο πέρα ἀπό ἐδῶ. Αὐτός ὁ Γορτύνιος Τρεμπέλας, Αὐτός εἶναι ὁ πατήρ
τῆς ἀδελφότητος «ΣΩΤΗΡ». Ἡ Γορτυνία ἐγέννησε αὐτούς τούς μεγάλους πνευματικούς καθοδηγούς μας.
Εὐχαριστοῦμε πάλι γιά τήν ἐπίσκεψή Σας. Δώσατε τά σέβη μας στούς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἀδελφότητος μαζί μέ τά παράπονά μας, γιατί δέν μᾶς ἔρχονται συχνά.
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